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

 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๑,๕๙๕  ราย) 
 ๑ นายกณวรรธน  บุญหลา 
 ๒ นายกณิกนันต  สุริยกานต 
 ๓ นายกดสยาม  ลมงาม 

 ๔ นายกตัญู  บุญดิษฐ 
 ๕ นายกนกชัย  มาลัยวงศ 
 ๖ นายกนกพล  หิรัญวิริยะ 

 ๗ นายกนกศักดิ์  เขมคํา 
 ๘ นายกนกศักดิ์  สอนเพียร 

 ๙ นายกมล  กองขาวเรียบ 

 ๑๐ นายกมล  แกวออน 

 ๑๑ นายกมลชัย  อินตะ 

 ๑๒ วาที่รอยตรี กมลฑรรศน  ตางเขต 

 ๑๓ วาที่รอยตรี กมลวัฒน  พูลศรี 
 ๑๔ นายกมลวิช  พันโบ 

 ๑๕ นายกมลศักดิ์  ลีลาวงษ 
 ๑๖ นายกมลศิษฐ  ตาคํา 
 ๑๗ นายกรกช  แจงเขตตการ 

 ๑๘ นายกรกช  อ่ําทิม 

 ๑๙ นายกรกฎ  กางออนตา 
 ๒๐ นายกรกฎ  รวมสุข 

 ๒๑ นายกรกฎ  รัตนกรกาญจน 
 ๒๒ นายกรกฎ  ลําใย 

 ๒๓ นายกรกต  ชื่นอารมย 
 ๒๔ นายกรกมล  ผาวันดี 
 ๒๕ นายกรกวี  ศรีกุล 

 ๒๖ นายกรกิจ  ไชยปญหา 
 ๒๗ นายกรณธนัตถ  ณ นคร 

 ๒๘ นายกรณิศ  พวงลูกอิน 

 ๒๙ นายกรมิษฐ  รัตนา 
 ๓๐ นายกรรณชิต  จันทรักษ 
 ๓๑ นายกรวีร  บุตรมะลา 
 ๓๒ นายกรวุฒิ  วิทยดลชัย 

 ๓๓ นายกริช  ดอนศรี 
 ๓๔ นายกริชณรงค  ศิริโยธา 
 ๓๕ นายกรินทร  เกิดผล 

 ๓๖ นายกรุง  วงศไชย 

 ๓๗ นายกรุณพล  โลนุชิต 

 ๓๘ นายกฤชณ  บัวดีบุญญสกุล 

 ๓๙ นายกฤชณภัทร  จันทาออน 

 ๔๐ นายกฤต  เจนการ 

 ๔๑ นายกฤตชัย  ญาณรักษ 
 ๔๒ นายกฤตนน  กุศลสง 
 ๔๓ นายกฤตนันท  พาณิชพงศกร 

 ๔๔ นายกฤตนันท  ศักดิ์ศิริ 
 ๔๕ นายกฤตนัย  ชุมวุฒิศักดิ์ 
 ๔๖ นายกฤตบุญ  บูรณเจริญ 

 ๔๗ นายกฤตพัส  ราชศรีชัย 

 ๔๘ นายกฤตภัค  มหาบุญญารักษ 
 ๔๙ นายกฤตภัทร  มุงดี 
 ๕๐ นายกฤตภัทร  อรุณดี 



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

 

 ๕๑ นายกฤตภาส  ธนไกรโกศล 

 ๕๒ นายกฤตภาส  วงศใหญ 
 ๕๓ นายกฤตภาส  ใสคําฟู 

 ๕๔ นายกฤตยพงศ  อิ่มวิเศษ 

 ๕๕ นายกฤตยา  คําพิลา 
 ๕๖ นายกฤตวิชญ  เศรษฐชัย 

 ๕๗ นายกฤตานนท  เสารพูล 

 ๕๘ นายกฤติ  แยมย้ิม 

 ๕๙ นายกฤติกร  อินทะกิจ 

 ๖๐ นายกฤติชัย  สิทธิวงศ 
 ๖๑ นายกฤษฎา  แกวกา 
 ๖๒ นายกฤษฎา  จันทรแกว 

 ๖๓ นายกฤษฎา  ไชยมงคล 

 ๖๔ นายกฤษฎา  ดวงติลี 

 ๖๕ นายกฤษฎา  ทรัพยขํา 
 ๖๖ นายกฤษฎา  ทิพยเมืองเกา 
 ๖๗ นายกฤษฎา  บุตตาแยม 

 ๖๘ นายกฤษฎา  โพยนอก 

 ๖๙ นายกฤษฎา  มาลี 

 ๗๐ นายกฤษฎา  รุงเรือง 
 ๗๑ นายกฤษฎา  แรจ่ัน 

 ๗๒ นายกฤษฎา  ศรีรักษา 
 ๗๓ นายกฤษฎา  อินไผ 
 ๗๔ นายกฤษฎากานต  จ๋ีมะลิ 

 ๗๕ นายกฤษฎางค  แกวปนะ 

 ๗๖ นายกฤษฎ์ิฉันทัช  ปยวรรณหงส 

 ๗๗ นายกฤษฏา  พาชื่น 

 ๗๘ นายกฤษฏา  สุขสุวานนท 
 ๗๙ นายกฤษณธร  เกตุภูวงษ 
 ๘๐ นายกฤษณพงศ  นาทิพย 
 ๘๑ นายกฤษณพงศ  เปงแสนหนู 
 ๘๒ นายกฤษณพงษ  มานอย 

 ๘๓ นายกฤษณพล  รุงเรืองศักดิวงศ 
 ๘๔ นายกฤษณสกร  ชัยวีรพันธเดช 

 ๘๕ นายกฤษณะ  กันตีมูล 

 ๘๖ นายกฤษณะ  แกวโสภณ 

 ๘๗ นายกฤษณะ  ฉิมวงษ 
 ๘๘ นายกฤษณะ  แชมเงิน 

 ๘๙ นายกฤษณะ  ซื่อสัตย 
 ๙๐ นายกฤษณะ  ถึกไทย 

 ๙๑ นายกฤษณะ  มงคลแสงสุรีย 
 ๙๒ นายกฤษณะ  ยอดพันธ 
 ๙๓ นายกฤษณะ  สาลีเจริญ 

 ๙๔ นายกฤษณะ  แสงจิรัมย 
 ๙๕ นายกฤษณะ  อินทโชติ 
 ๙๖ นายกฤษณา  ปาเปาอาย 

 ๙๗ นายกฤษดา  เกตุเมือง 
 ๙๘ นายกฤษดา  แกวแดง 
 ๙๙ นายกฤษดา  ชนะสิทธิ์ 
 ๑๐๐ นายกฤษดา  บัวศรี 
 ๑๐๑ นายกฤษดา  บูชาพันธ 
 ๑๐๒ นายกฤษดา  ผิวขํา 



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

 

 ๑๐๓ นายกฤษดา  สิมมะโน 

 ๑๐๔ นายกฤษดา  หามาฤทธิ์ 
 ๑๐๕ นายกฤษดาพร  นทีนันท 
 ๑๐๖ นายกฤษติพงษ  ดําแกว 

 ๑๐๗ นายกวินตรา  เทียนนาวา 
 ๑๐๘ นายกวี  ซุยทอง 
 ๑๐๙ นายกวี  โพธิสุธา 
 ๑๑๐ นายกวีชัย  จําปา 
 ๑๑๑ นายกวีพลัฏฐ  บุญประสิทธิ์ 
 ๑๑๒ นายกวีวัฒน  เจริญงาน 

 ๑๑๓ นายกอเกียรติ  สืบเพ็ง 
 ๑๑๔ นายกองเทพ  ตุมทอง 
 ๑๑๕ นายกองนคร  สิงหคํา 
 ๑๑๖ นายกองภพ  กองโกย 

 ๑๑๗ นายกองหลา  เศษจําปา 
 ๑๑๘ นายกอฤทธิ์  มีทองเหลา 
 ๑๑๙ นายกังวาฬชัย  จําดี 
 ๑๒๐ นายกันตณัฐภัทร  โกยดุลย 
 ๑๒๑ นายกันตพงศ  ดลเอี่ยม 

 ๑๒๒ นายกันตพิชญ  สีตนไชย 

 ๑๒๓ นายกันตภณ  ทับทิมหิน 

 ๑๒๔ นายกันตภณ  พิมพาลัย 

 ๑๒๕ นายกันตภูมิ  ธนานุศักดิ์ 
 ๑๒๖ นายกัมปนาท  ดําทองสุก 

 ๑๒๗ นายกัมปนาท  สุทธิจํานงค 
 ๑๒๘ นายกัมปนาท  สุทธิสัย 

 ๑๒๙ นายกัมปนาท  สุมมาตย 
 ๑๓๐ นายกัลย  ปุราทะกา 
 ๑๓๑ นายกาญจนะ  เกษแกว 

 ๑๓๒ นายกาน  เทียมโคกกรวด 

 ๑๓๓ นายกายเพชร  สมเพชร 

 ๑๓๔ นายการัณยภาส  ศิวะกรภูริหิรัญ 

 ๑๓๕ นายกําธร  ชาติดวงผจญ 

 ๑๓๖ นายกําธร  เพชรบุรี 
 ๑๓๗ นายกําพล  ชุมจันทร 
 ๑๓๘ นายกําพล  รักสีขาว 

 ๑๓๙ นายกิจจา  กสิกรรม 

 ๑๔๐ นายกิตติ  งามประยูร 

 ๑๔๑ นายกิตติ  เจริญเกียรติ 
 ๑๔๒ นายกิตติ  ชมดี 
 ๑๔๓ นายกิตติ  เดชสันเทียะ 

 ๑๔๔ นายกิตติ  บุญศรี 
 ๑๔๕ นายกิตติ  โพธิสิทธิ์ 
 ๑๔๖ นายกิตติ  วิริยะกิจ 

 ๑๔๗ วาที่รอยตรี กิตติ  สงดวง 
 ๑๔๘ นายกิตติ  สมศรี 
 ๑๔๙ นายกิตติ  โสภาที 
 ๑๕๐ นายกิตติ์  ชารีวัน 

 ๑๕๑ นายกิตติกร  ดอนดี 
 ๑๕๒ นายกิตติกร  บุญเรือง 
 ๑๕๓ นายกิตติกรกวิน  ปนแกว 

 ๑๕๔ นายกิตติเกียรติ  นิลดํา 



 หนา   ๕ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๕ นายกิตติคม  ลิมสกุล 

 ๑๕๖ นายกิตติคุณ  จงวรรธนะศิลป 
 ๑๕๗ นายกิตติคุณ  ชาวเหนือ 

 ๑๕๘ นายกิตติคุณ  อินทนนท 
 ๑๕๙ นายกิตติชัย  แกวประเสริฐ 

 ๑๖๐ นายกิตติชัย  พรบรรเจิดศักดิ์ 
 ๑๖๑ นายกิตติชัย  เพลินพรอม 

 ๑๖๒ นายกิตติณพณ  ทุงฤทธิ์ 
 ๑๖๓ นายกิตติธร  หลาปมปา 
 ๑๖๔ นายกิตติธัช  มณีรัตน 
 ๑๖๕ นายกิตติธัช  สีหะวงษ 
 ๑๖๖ นายกิตติธัช  แสงดี 
 ๑๖๗ นายกิตติ์ธีธัช  บุตรพรม 

 ๑๖๘ นายกิตตินนท  นงคนวล 

 ๑๖๙ วาที่รอยตรี กิตตินันท  เกตุทับทิม 

 ๑๗๐ นายกิตติพงค  ผอมสวัสดิ์ 
 ๑๗๑ นายกิตติพงศ  มวงวงษ 
 ๑๗๒ นายกิตติพงศ  อวดหาว 

 ๑๗๓ นายกิตติพงษ  กาญจนสําเริง 
 ๑๗๔ นายกิตติพงษ  คงโต 

 ๑๗๕ นายกิตติพงษ  ชูเลิศ 

 ๑๗๖ นายกิตติพงษ  ทิพยดนตรี 
 ๑๗๗ นายกิตติพงษ  ธงชัย 

 ๑๗๘ นายกิตติพงษ  พันธเมือง 
 ๑๗๙ นายกิตติพงษ  ยอดดี 
 ๑๘๐ นายกิตติพงษ  เวียงสมุทร 

 ๑๘๑ นายกิตติพงษ  สวางทิตย 
 ๑๘๒ นายกิตติพงษ  อรามเรือง 
 ๑๘๓ นายกิตติพงษ  อินสุขิน 

 ๑๘๔ นายกิตติพัฒน  จิตตสวาง 
 ๑๘๕ นายกิตติ์พิภัทร  กาญจนธนชาต ิ

 ๑๘๖ นายกิตติภัททาณัฐ  ศุภวิชญพิสิฐกุล 

 ๑๘๗ นายกิตติภัทร  แกวเพชรบุตร 

 ๑๘๘ นายกิตติศักดิ์  กอรอย 

 ๑๘๙ นายกิตติศักดิ์  กาญจนครุฑ 

 ๑๙๐ นายกิตติศักดิ์  กิจติยา 
 ๑๙๑ นายกิตติศักดิ์  กิจนิธิศโศธิน 

 ๑๙๒ นายกิตติศักดิ์  แกงทอง 
 ๑๙๓ นายกิตติศักดิ์  คงสี 

 ๑๙๔ นายกิตติศักดิ์  ชุมใหม 
 ๑๙๕ นายกิตติศักดิ์  ดิษฐอวม 

 ๑๙๖ นายกิตติศักดิ์  นวลจันทร 
 ๑๙๗ นายกิตติศักดิ์  ประเสริฐ 

 ๑๙๘ นายกิตติศักดิ์  ปราบพาล 

 ๑๙๙ นายกิตติศักดิ์  ปุมตะมะ 

 ๒๐๐ นายกิตติศักดิ์  พันสี 

 ๒๐๑ นายกิตติศักดิ์  มีพวง 
 ๒๐๒ นายกิตติศักดิ์  มูลเขียน 

 ๒๐๓ นายกิตติศักดิ์  รอนลอยหา 
 ๒๐๔ นายกิตติศักดิ์  ศรีจันทร 
 ๒๐๕ นายกิตติศักดิ์  ศรีทอง 
 ๒๐๖ นายกิตติศักดิ์  สมคิด 



 หนา   ๖ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๗ นายกิตติศักดิ์  สังคะรินทร 
 ๒๐๘ นายกิตติศักดิ์  สิทธิชาคํา 
 ๒๐๙ นายกิตติศักดิ์  แสงทอง 
 ๒๑๐ นายกิตติศักดิ์  หาญพล 

 ๒๑๑ นายกิติกร  มะโนสา 
 ๒๑๒ นายกิติกรณ  จันพูล 

 ๒๑๓ นายกิติพงศ  เพ็งวิสาภาพพงษ 
 ๒๑๔ นายกิติพล  นาคผง 
 ๒๑๕ นายกิติศักดิ์  บุญจูง 
 ๒๑๖ วาที่รอยตรี กิติศักดิ์  พงษสุระ 

 ๒๑๗ นายกิติศักดิ์  พรมคํา 
 ๒๑๘ นายกิติศักดิ์  สมอเขียว 

 ๒๑๙ นายกิบลี  ใบเต 
 ๒๒๐ นายกิหลาบ  เลงสะ 

 ๒๒๑ นายกีรติ  โกบุตร 

 ๒๒๒ นายกีรติ  งามเลิศ 

 ๒๒๓ นายกีรติ  จันโททัย 

 ๒๒๔ นายกีรติ  จุลเนตร 

 ๒๒๕ นายกีรติ  มูลเมือง 
 ๒๒๖ นายกีรติ  วิมลเศรษฐ 

 ๒๒๗ นายกีรติ  ศุภภัควรุจา 
 ๒๒๘ นายกีรติกร  จินดาธรรม 

 ๒๒๙ นายกุณฑล  ชาวนา 
 ๒๓๐ นายกุนที  กลัดสุข 

 ๒๓๑ นายกุลชาติ  กุลสุวรรณ 
 ๒๓๒ นายกุลชาติ  ชัยมงคล 

 ๒๓๓ นายกุลธวัช  ทิพสอน 

 ๒๓๔ นายกุลธวัช  เสือสะอาด 

 ๒๓๕ จาสิบตรี กุลศิริ  อะโน 

 ๒๓๖ นายกุศล  บางย่ีขัน 

 ๒๓๗ นายกุศล  สวางศีลธรรม 

 ๒๓๘ นายกูรัมลี  ซือน ิ

 ๒๓๙ นายเกชา  โชระเวก 

 ๒๔๐ นายเกชา  ทรงประโคน 

 ๒๔๑ นายเกตสุริยนต  กลมเกลียว 

 ๒๔๒ นายเกริกกานต  มากมีทรัพย 
 ๒๔๓ นายเกริกเกียรติ  เตโช 

 ๒๔๔ นายเกริกชัย  มาสม 

 ๒๔๕ นายเกรียงไกร  กองสินธุ 
 ๒๔๖ นายเกรียงไกร  คงธนกิตติ 
 ๒๔๗ นายเกรียงไกร  ชวยตระกูล 

 ๒๔๘ นายเกรียงไกร  ดําประภา 
 ๒๔๙ นายเกรียงไกร  ตฤณานนทกุล 

 ๒๕๐ นายเกรียงไกร  เตชวงศ 
 ๒๕๑ นายเกรียงไกร  เตชา 
 ๒๕๒ นายเกรียงไกร  พงจรูญ 

 ๒๕๓ นายเกรียงไกร  โมรา 
 ๒๕๔ นายเกรียงไกร  แยมขยาย 

 ๒๕๕ นายเกรียงไกร  เรือนนอย 

 ๒๕๖ นายเกรียงไกร  วงษมณี 

 ๒๕๗ นายเกรียงไกร  สมศิลา 
 ๒๕๘ นายเกรียงไกร  โสมรักษ 



 หนา   ๗ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๙ นายเกรียงไกร  หลวงเขียว 

 ๒๖๐ นายเกรียงศักดิ์  จําปาอูป 

 ๒๖๑ นายเกรียงศักดิ์  ชวยแกไข 

 ๒๖๒ ดาบตํารวจ เกรียงศักดิ์  ดวงใย 

 ๒๖๓ นายเกรียงศักดิ์  แดวากม 

 ๒๖๔ นายเกรียงศักดิ์  เทพาขันธ 
 ๒๖๕ นายเกรียงศักดิ์  พรหมวะนา 
 ๒๖๖ นายเกรียงศักดิ์  พุมไม 
 ๒๖๗ นายเกรียงศักดิ์  รสเจริญ 

 ๒๖๘ นายเกรียงศักดิ์  รอดเล็ก 

 ๒๖๙ นายเกรียงศักดิ์  ฤทธิ์คง 
 ๒๗๐ นายเกรียงศักดิ์  ฤทธิยงค 
 ๒๗๑ นายเกรียงศักดิ์  โลหเส็ง 
 ๒๗๒ นายเกรียงศักดิ์  วงคบุญตัน 

 ๒๗๓ นายเกรียงศักดิ์  วงษสุวรรณ 
 ๒๗๔ นายเกรียงศักดิ์  สังขบัวแกว 

 ๒๗๕ นายเกรียงศักดิ์  สุจริต 

 ๒๗๖ นายเกรียงศักดิ์  อินทรสมบัติ 
 ๒๗๗ นายเกศชดา  หาแกว 

 ๒๗๘ นายเกศฎา  คําพรพิมพกระดึง 
 ๒๗๙ นายเกษม  จันทรศรี 
 ๒๘๐ นายเกษม  ชํานินอก 

 ๒๘๑ นายเกษม  โบราณมูล 

 ๒๘๒ นายเกษม  ประจักษศิลป 
 ๒๘๓ นายเกษม  ประทุมทอง 
 ๒๘๔ นายเกษม  ศรีวิชัย 

 ๒๘๕ นายเกษมวุฒิ  มังคลาด 

 ๒๘๖ นายเกษมศักดิ์  โทแสง 
 ๒๘๗ นายเกษมศักดิ์  นพรัตน 
 ๒๘๘ นายเกษมสันต  บุญชาญ 

 ๒๘๙ นายเกษมสุข  อันตระโลก 

 ๒๙๐ นายเกียรติกุล  กวกขุนทด 

 ๒๙๑ นายเกียรติกูล  เหลากอดี 
 ๒๙๒ นายเกียรติชัย  ทองสุข 

 ๒๙๓ นายเกียรติชัย  ปวนหลา 
 ๒๙๔ นายเกียรติพงค  อุนใจ 

 ๒๙๕ นายเกียรติพงษ  ญาณวโร 

 ๒๙๖ นายเกียรติพงษ  ติตะยา 
 ๒๙๗ นายเกียรติเฟองฟูสกุล  ราชประโคน 

 ๒๙๘ นายเกียรติมนูญ  บัวชื่น 

 ๒๙๙ นายเกียรติยศ  ยะมา 
 ๓๐๐ นายเกียรติศักดิ์  กล่ินทอง 
 ๓๐๑ นายเกียรติศักดิ์  คําระนึก 

 ๓๐๒ นายเกียรติศักดิ์  ทองคํา 
 ๓๐๓ นายเกียรติศักดิ์  บรรพสินธุ 
 ๓๐๔ นายเกียรติศักดิ์  ราสุวรรณ 

 ๓๐๕ นายเกียรติศักดิ์  สมานมิตร 

 ๓๐๖ นายเกียรติศักดิ์  สรอยเสนา 
 ๓๐๗ นายเกียรติศักดิ์  อุตชี 
 ๓๐๘ นายแกวมณี  บุญลี 

 ๓๐๙ นายโกฏธิวิชญ  สุเมธนัศวีกุล 

 ๓๑๐ นายโกตอง  บุญโสม 



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

 

 ๓๑๑ นายโกรบ  มุทาพร 

 ๓๑๒ นายโกวิท  โกเสนตอ 

 ๓๑๓ นายโกวิท  โอนไธสง 
 ๓๑๔ นายโกวิทย  นอยวิจิตร 
 ๓๑๕ นายโกศล  กลอมเกตุ 
 ๓๑๖ นายโกศล  คําเงิน 

 ๓๑๗ นายโกศล  บุญสะกันต 
 ๓๑๘ นายโกศล  พิศุทธิ์ภักดี 
 ๓๑๙ นายโกศล  มั่นจิต 

 ๓๒๐ นายโกสินทร  จันทรประสิทธิ์ 
 ๓๒๑ นายไกรทัพ  สมณะ 

 ๓๒๒ นายไกรยุทธ  พ้ัวสุข 

 ๓๒๓ นายไกรลาศ  จิบจันทร 
 ๓๒๔ นายไกรลาศ  สิงหสันต 
 ๓๒๕ นายไกรวิชญ  ผลบุญ 

 ๓๒๖ นายไกรวุฒิ  สําราญใจ 

 ๓๒๗ นายไกรเวท  หาญกลับ 

 ๓๒๘ นายไกรศร  เสลา 
 ๓๒๙ นายไกรศรี  วงคษา 
 ๓๓๐ นายไกรศักดิ์  โชคสุขเพ่ิมทวี 
 ๓๓๑ นายไกรสร  บุตรดี 
 ๓๓๒ นายไกรสร  ฝนเฟย 

 ๓๓๓ นายไกรสร  พรมลา 
 ๓๓๔ นายไกรสร  สุทธิชาต ิ

 ๓๓๕ นายไกรสร  แสงคํา 
 ๓๓๖ นายไกรสอน  มุงมลพลเจริญ 

 ๓๓๗ นายไกรสิทธิ์  เกื้อกูล 

 ๓๓๘ นายขจรเกียรติ  แพงวงษ 
 ๓๓๙ นายขจรศักดิ์  เขียวนอย 

 ๓๔๐ นายขเดช  ชวยชาติ 
 ๓๔๑ นายขนานพงค  เทพาขันธ 
 ๓๔๒ นายขรรคชัย  สุวรรณ 

 ๓๔๓ นายขวัญชัย  แกวลังกา 
 ๓๔๔ นายขวัญชัย  คนชม 

 ๓๔๕ นายขวัญชัย  มีสันทัน 

 ๓๔๖ นายขวัญชัย  ศรีนวล 

 ๓๔๗ นายขุนพล  พวงพันธ 
 ๓๔๘ นายเขตรัตน  มวงสุข 

 ๓๔๙ นายเขมณัฎฐ  ทองงามขํา 
 ๓๕๐ นายเขมณัฐ  จูแวน 

 ๓๕๑ นายเขมภัทร  พรหมกัณฑ 
 ๓๕๒ นายเขษมศักดิ์  ฤทธิเดช 

 ๓๕๓ นายคงกะพัน  ภูมิวงศ 
 ๓๕๔ นายคงเดช  แกวมาตร 
 ๓๕๕ นายคงเดช  ศรีอุทารวงศ 
 ๓๕๖ นายคงศักดิ์  ชุนถนอม 

 ๓๕๗ นายคงศักดิ์  สมดวน 

 ๓๕๘ นายคงศิลป  แกวสองศรี 
 ๓๕๙ นายคชานนท  ฉ่ําเมืองปกษ 
 ๓๖๐ นายคเชนทร  แสงเปยมสุข 

 ๓๖๑ นายคฑาวุธ  ออนผุย 

 ๓๖๒ นายคฑาวุธ  อักษรนิตย 



 หนา   ๙ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๖๓ นายคณน  ไชยพร 
 ๓๖๔ นายคณพัชญ  ปนาถา 
 ๓๖๕ นายคณวัฒน  แกวประไพ 

 ๓๖๖ นายคณวัฒน  พรสุริยโรจน 
 ๓๖๗ นายคณากร  อริยจิรากรสิริ 
 ๓๖๘ นายคณาเดช  ลายสนธิ์ 
 ๓๖๙ นายคณาวุฒิ  วรนุช 

 ๓๗๐ นายคณิต  เชื้อประทุม 

 ๓๗๑ นายคณิต  ทิพยโอสถ 

 ๓๗๒ นายคณิต  สัมพันธนาการ 

 ๓๗๓ นายคณิน  บุญเสริฐ 

 ๓๗๔ นายคณิน  พันธุสุภา 
 ๓๗๕ นายคณินณัฏฐ  รอดจันทึก 

 ๓๗๖ นายคณินธิปรัชต  พรหมราษฏร 
 ๓๗๗ วาที่รอยเอก คณิศร  ตั้งพรสมาน 

 ๓๗๘ นายคณิศร  จับจิตต 
 ๓๗๙ นายคเณค  มโนวงค 
 ๓๘๐ นายคเณศ  พัฒนโชติ 
 ๓๘๑ นายคเณศวร  เกิดผล 

 ๓๘๒ นายคนอง  มั่นคง 
 ๓๘๓ นายคนึง  เดชแสงศรี 
 ๓๘๔ นายคมกริช  แกวดี 
 ๓๘๕ นายคมกริช  บรรจง 
 ๓๘๖ นายคมกริช  บุญวงค 
 ๓๘๗ นายคมกริช  พิมพรัตน 
 ๓๘๘ นายคมกริช  รัตนแสง 

 ๓๘๙ นายคมกริช  อารีย 
 ๓๙๐ นายคมกฤช  ทองนพคุณ 

 ๓๙๑ นายคมกฤช  พรหมฉิน 

 ๓๙๒ นายคมกฤต  สมบูรณ 
 ๓๙๓ นายคมกฤษ  เชี่ยวชาญ 

 ๓๙๔ นายคมกฤษ  สิงหสุข 

 ๓๙๕ นายคมเดช  โคนโพธิ์ 
 ๓๙๖ นายคมเดช  พรมนาค 

 ๓๙๗ นายคมนสรรค  ทองเล่ียม 

 ๓๙๘ นายคมเพชร  ราชคม 

 ๓๙๙ นายคมเพชร  อวนพร 

 ๔๐๐ นายคมวิบูลย  หันตุรินทร 
 ๔๐๑ นายคมสรรค  ทับยาง 
 ๔๐๒ นายคมสัน  กัลยารัตน 
 ๔๐๓ นายคมสัน  นวลใย 

 ๔๐๔ นายคมสัน  นาสมโภชน 
 ๔๐๕ นายคมสัน  โพธิ์เงิน 

 ๔๐๖ นายคมสัน  ยงเพชร 

 ๔๐๗ นายคมสัน  สุวรรณนุช 

 ๔๐๘ นายคมสันต  การถวิล 

 ๔๐๙ วาที่เรือตรี คมสันต  คงหมั่นกลาง 
 ๔๑๐ วาที่รอยตรี คมสันต  ทะลายรัมย 
 ๔๑๑ นายคมสันต  วงษชาลี 

 ๔๑๒ นายคมสันติ  คงเสง 
 ๔๑๓ นายครรชิต  จงรักษ 
 ๔๑๔ นายครรชิต  ศรีเมือง 



 หนา   ๑๐ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๑๕ นายครองสุข  หารไชย 

 ๔๑๖ นายคอเล็ด  ปงเตะ 

 ๔๑๗ นายคารม  สมสาย 

 ๔๑๘ นายคาวี  เจริญจิตต 
 ๔๑๙ วาที่รอยตรี คาวี  ภูเพ็ชร 

 ๔๒๐ นายคํากอง  เงินเชียง 
 ๔๒๑ นายคํานวณ  มุสิกลาย 

 ๔๒๒ นายคําผล  สุพร 

 ๔๒๓ นายคํามุข  วิชาผง 
 ๔๒๔ นายคํารณ  ฤทธิกัน 

 ๔๒๕ นายคํารณ  สะอาด 

 ๔๒๖ นายคําสิงห  โทนาพันธ 
 ๔๒๗ นายคิดสรรค  โควสวัสดิ ์
 ๔๒๘ นายคีตวัส  สุรสินธุ 
 ๔๒๙ นายคึกฤทธิ์  สิทธิฤทธิ์ 
 ๔๓๐ นายคุณเดช  ชูกิจวิมล 

 ๔๓๑ นายคุณากร  ภูประจําศิลป 
 ๔๓๒ นายคุณาธิป  จําปานิล 

 ๔๓๓ นายคุณานนต  ทองกรด 

 ๔๓๔ นายคุณาพจน  คําบรรลือ 

 ๔๓๕ นายคุณาวุฒิ  เฉลาชัย 

 ๔๓๖ นายคุนานนท  หนูทอง 
 ๔๓๗ นายคูณศักดิ์  บุตรสีผา 
 ๔๓๘ นายเคบอย  สินสุพรรณ 
 ๔๓๙ นายฆเนศจ  นามสุวรรณ 

 ๔๔๐ นายฆองชัย  คงดี 

 ๔๔๑ นายโฆษิตติภูมิ  แสงทอง 
 ๔๔๒ นายจงรักษ  เหลาลาภะ 

 ๔๔๓ นายจงลักษณ  ชูปญญา 
 ๔๔๔ นายจตุพงศ  เกิดศรี 
 ๔๔๕ นายจตุพงษ  ล้ีประเสริฐ 

 ๔๔๖ นายจตุพร  เกิดสดับ 

 ๔๔๗ นายจตุพร  เนียมชู 
 ๔๔๘ นายจตุพร  มณีพันธ 
 ๔๔๙ นายจตุพล  ตุยสืบ 

 ๔๕๐ นายจตุพล  พานศรี 
 ๔๕๑ นายจตุรงค  ใจสม 

 ๔๕๒ นายจตุรงค  เดชะวงศ 
 ๔๕๓ นายจตุรงค  ตรีรัตน 
 ๔๕๔ นายจตุรงค  วรรธนะเมทนี 
 ๔๕๕ นายจตุรพล  พิมพสุวรรณ 
 ๔๕๖ นายจตุรภัทร  ปริยาภัทรสกุล 

 ๔๕๗ นายจตุรวิทย  ซึ่งสมณกุล 

 ๔๕๘ นายจตุฤทธิ์  สัมฤทธิ ์
 ๔๕๙ นายจรวย  สมวงค 
 ๔๖๐ นายจรัญ  กรีปกษ 
 ๔๖๑ นายจรัญ  คงเจริญ 

 ๔๖๒ นายจรัญ  ทองมี 
 ๔๖๓ นายจรัญ  บุพชาติ 
 ๔๖๔ นายจรัญ  ปญญาดิบวงศ 
 ๔๖๕ นายจรัญ  ผกามาศ 

 ๔๖๖ นายจรัญ  ศรีเมฆ 



 หนา   ๑๑ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๖๗ นายจรัญ  สุภาพันธ 
 ๔๖๘ นายจรัส  คําแควน 

 ๔๖๙ นายจรัส  ศิริเลิศ 

 ๔๗๐ นายจรัส  สีสายทอง 
 ๔๗๑ นายจริวัฒน  ธนากิตติ์เสถียร 

 ๔๗๒ นายจรุง  โปชวย 

 ๔๗๓ วาที่รอยตรี จรูญ  คันธะระ 

 ๔๗๔ นายจรูญ  บัวผัน 

 ๔๗๕ นายจรูญ  พยัคประโคน 

 ๔๗๖ นายจรูญ  มาลีย 
 ๔๗๗ นายจเรณ  สุขรัตน 
 ๔๗๘ นายจเรรักษ  ศรีนามโหนง 
 ๔๗๙ นายจเรวัฒน  รักษา 
 ๔๘๐ นายจอมพงศ  อุนเวสสกุล 

 ๔๘๑ นายจักรกริช  มากพงศ 
 ๔๘๒ นายจักรกริช  เมืองหอม 

 ๔๘๓ นายจักรกรินทร  บอเงิน 

 ๔๘๔ นายจักรกฤช  กําพลวรรณ 

 ๔๘๕ นายจักรกฤษ  กมลอรุณรัตน 
 ๔๘๖ นายจักรกฤษ  กราบกราน 

 ๔๘๗ นายจักรกฤษ  ภูจอมคา 
 ๔๘๘ นายจักรกฤษณ  แทนย้ัง 
 ๔๘๙ นายจักรกฤษณ  ผิวพรรณ 

 ๔๙๐ นายจักรกฤษณ  พิทักษ 
 ๔๙๑ นายจักรกฤษณ  อนันบุตร 

 ๔๙๒ นายจักรกฤษณ  อุดปาคา 

 ๔๙๓ นายจักรนรินทร  นามวิเศษ 

 ๔๙๔ นายจักรพงศ  จันทวงศ 
 ๔๙๕ นายจักรพงศ  ไชยคํา 
 ๔๙๖ นายจักรพงศ  บางรัก 

 ๔๙๗ นายจักรพงศ  บางวัด 

 ๔๙๘ นายจักรพงศ  สุขเกษม 

 ๔๙๙ นายจักรพงศ  หยุดย้ัง 
 ๕๐๐ นายจักรพงษ  คงนุน 

 ๕๐๑ วาที่รอยตรี จักรพงษ  จันทรอยูจริง 
 ๕๐๒ นายจักรพงษ  ทะระมา 
 ๕๐๓ นายจักรพงษ  ผกาวรรณ 

 ๕๐๔ นายจักรพงษ  วงมาเกษ 

 ๕๐๕ นายจักรพงษ  สรอยจันดา 
 ๕๐๖ นายจักรพงษ  สิทธิ์นอย 

 ๕๐๗ นายจักรพงษ  สุขสบาย 

 ๕๐๘ นายจักรพงษ  อะปะหัง 
 ๕๐๙ นายจักรพรรณ  พุมพวง 
 ๕๑๐ นายจักรพรรดิ์  ชื่นภิรมย 
 ๕๑๑ นายจักรพันธ  ขันอุละ 

 ๕๑๒ นายจักรพันธ  ชีวะวัฒนา 
 ๕๑๓ นายจักรพันธ  นพรัตนศิวกุล 

 ๕๑๔ นายจักรพันธ  พิรักษา 
 ๕๑๕ นายจักรพันธ  พุฒกาง 
 ๕๑๖ นายจักรพันธ  มาจักร 
 ๕๑๗ นายจักรพันธ  สหัสชาติ 
 ๕๑๘ นายจักรพันธ  สีหานาถ 



 หนา   ๑๒ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๑๙ นายจักรพันธ  อุดทะดาดวง 
 ๕๒๐ นายจักรพันธุ  จันทรประสิทธิ ์
 ๕๒๑ นายจักรเพชร  แสงคลา 
 ๕๒๒ นายจักรภพ  ทองสุวรรณ 

 ๕๒๓ นายจักรภัทร  ภาษาสุข 

 ๕๒๔ นายจักรภัทร  ยอดสุวรรณ 
 ๕๒๕ นายจักรรัตน  ภักดีกิจ 

 ๕๒๖ นายจักรวสุ  ภูวสุสมบัติ 
 ๕๒๗ นายจักรวาล  จารุรัตนพงษ 
 ๕๒๘ วาที่รอยตรี จักราชัย  ใจซื่อ 

 ๕๒๙ นายจักราวุธ  ตุนทัพไทย 

 ๕๓๐ นายจักราวุธ  ศรีงาม 

 ๕๓๑ นายจักริน  คุณทรงแสน 

 ๕๓๒ นายจักริน  ศรีจันทร 
 ๕๓๓ นายจักรินทร  ไชยเชียงพิณ 

 ๕๓๔ นายจักรินทร  อินทรชํานาญ 

 ๕๓๕ นายจักรี  ลิมทวีสมเกียรติ 
 ๕๓๖ นายจักฤษณ  สุรําไพ 

 ๕๓๗ นายจักษภณ  ดีวังทอง 
 ๕๓๘ นายจัตุรงค  จุลวรรณา 
 ๕๓๙ นายจันทรดี  ทองเมียะ 

 ๕๔๐ นายจันทา  บุญสอน 

 ๕๔๑ นายจาตุพัฒน  ยอดประเสริฐ 

 ๕๔๒ นายจาตุรงค  เบ็งยา 
 ๕๔๓ นายจาตุรนค  แกวรักษา 
 ๕๔๔ นายจามร  กุลเกตุ 

 ๕๔๕ นายจามร  ชุนสาย 

 ๕๔๖ นายจารณ  ถือเถี้ยน 

 ๕๔๗ นายจารุกร  จรดล 

 ๕๔๘ นายจารุบุตร  โสพิน 

 ๕๔๙ นายจารุพงษ  กลอมจิตต 
 ๕๕๐ นายจารุวัฒน  เขียวกุง 
 ๕๕๑ นายจํานงค  ทองลอย 

 ๕๕๒ นายจําป  รวงทิพยแกวระดาษ 

 ๕๕๓ นายจํารูญ  ลอมกระโทก 

 ๕๕๔ นายจําลอง  เกตุชาติ 
 ๕๕๕ นายจําลอง  อบอุน 

 ๕๕๖ นายจําลอง  อุทัยรัศมี 
 ๕๕๗ นายจิตตวัฒน  เมืองมาหลา 
 ๕๕๘ นายจิตติ  สายทอง 
 ๕๕๙ นายจิตติชัย  บุญพา 
 ๕๖๐ นายจิตรกร  มาแกว 

 ๕๖๑ นายจิตรตรัย  ชูหอยทอง 
 ๕๖๒ นายจินดา  พลออน 

 ๕๖๓ นายจินดานัย  พิพัฒนคร 

 ๕๖๔ นายจิรกฤต  สุดหา 
 ๕๖๕ นายจิรชาติ  รัชตทวีวัฒน 
 ๕๖๖ นายจิรเดช  สังขขาล 

 ๕๖๗ นายจิรเดช  แหวนอาจ 

 ๕๖๘ นายจิรทีปต  บุตตะราช 

 ๕๖๙ นายจิรปรัชญ  ณ ปอมเพ็ชร 
 ๕๗๐ นายจิรพล  ลิวา 



 หนา   ๑๓ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๗๑ นายจิรพล  ศศิวรเดช 

 ๕๗๒ นายจิรพัฒน  กัลปภิญโญกุล 

 ๕๗๓ นายจิรพิพรรธ  ธรรมแท 
 ๕๗๔ นายจิรภัทร  กุลบุตร 

 ๕๗๕ นายจิรภัทร  ตาบัง 
 ๕๗๖ นายจิรภัทร  วังที 
 ๕๗๗ นายจิรยุทธ  กระดาษแดง 
 ๕๗๘ นายจิรวัฒน  เกิดผล 

 ๕๗๙ นายจิรวัฒน  แกนเรณู 

 ๕๘๐ นายจิรวัฒน  ทิมังกูร 

 ๕๘๑ นายจิรวัฒน  ธานี 
 ๕๘๒ นายจิรวัฒน  บุญครอง 
 ๕๘๓ นายจิรวัฒน  บุญทวี 
 ๕๘๔ นายจิรวัฒน  บุญโปรง 
 ๕๘๕ นายจิรวัฒน  พ่ึงสุข 

 ๕๘๖ นายจิรวัฒน  ภูผาใจ 

 ๕๘๗ วาที่รอยตรี จิรวัฒน  ลายยูง 
 ๕๘๘ นายจิรวัฒน  สิงหทอง 
 ๕๘๙ สิบเอก จิรวัฒน  สุรสิทธิ์ 
 ๕๙๐ นายจิรวิทย  มาสิกะ 

 ๕๙๑ นายจิรวิทย  สุขเกษม 

 ๕๙๒ นายจิรวุฒิ  โพธิ์สุดตา 
 ๕๙๓ นายจิรวุฒิ  อริยวัฒนวงศ 
 ๕๙๔ นายจิรศักดิ์  ใจเรือง 
 ๕๙๕ นายจิรศักดิ์  เรืองทอง 
 ๕๙๖ นายจิรศักดิ์  สมจิตต 

 ๕๙๗ นายจิรศักดิ์  สุวรรณนัง 
 ๕๙๘ นายจิระติ  มณีเนตร 

 ๕๙๙ นายจิระพันธ  เพ็ชรสวัสดิ์ 
 ๖๐๐ นายจิระพันธ  เสนาจันทร 
 ๖๐๑ นายจิระวัฒน  พรมนิวาส 

 ๖๐๒ นายจิระศักดิ์  ทุบจ๋ิว 

 ๖๐๓ นายจิระศักดิ์  นนทนาภา 
 ๖๐๔ นายจิรัฎฐ  เนียนเถอ 

 ๖๐๕ นายจิรัฏฐ  ฐิติมงคลธรรม 

 ๖๐๖ นายจิรัฐ  ธีระเมฆานันท 
 ๖๐๗ นายจิรัฐ  รวิยะวงศ 
 ๖๐๘ นายจิรากิตติ์  ทุมเมฆ 

 ๖๐๙ นายจิราธิวัฒน  ธนากิจเรืองรุง 
 ๖๑๐ นายจิรานุวัฒน  บุญยะคงรัตน 
 ๖๑๑ นายจิรายุทธ  มวงสอน 

 ๖๑๒ นายจิรารุวัฒน  ประสาทธนกุล 

 ๖๑๓ นายจิราวัฒน  เขียวชะอุม 

 ๖๑๔ นายจิราวัฒน  สุพรรณรัตน 
 ๖๑๕ นายจิราวัฒนา  ศรีสวาง 
 ๖๑๖ นายจิราวุฒิ  วงศพระครู 
 ๖๑๗ นายจิโรจ  จ๋ิวแหยม 

 ๖๑๘ นายจีรยุทธ  คําสูง 
 ๖๑๙ นายจีรวัตร  จันทรประสิทธิ์ 
 ๖๒๐ นายจีรวิทย  มณีวรรณ 
 ๖๒๑ นายจีรศักดิ์  เจริญวรรณ 
 ๖๒๒ วาที่รอยตรี จีรศักดิ์  โตวิทยานันท 



 หนา   ๑๔ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๒๓ นายจีรศักดิ์  ถานอย 

 ๖๒๔ นายจีรศักดิ์  เทพสุวรรณ 

 ๖๒๕ นายจีรศักดิ์  ประยงคขํา 
 ๖๒๖ นายจีรศักดิ์  ปะหวัง 
 ๖๒๗ วาที่รอยตรี จีระโชติ  นิลเกษม 

 ๖๒๘ นายจีระพงษ  โพพันธุ 
 ๖๒๙ นายจีระพัฒน  ศรีนอย 

 ๖๓๐ นายจีระยุทธ  ธรรมชาติ 
 ๖๓๑ นายจีระศักดิ์  จันทรสวาง 
 ๖๓๒ นายจีระศักดิ์  จันพร 

 ๖๓๓ นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล 

 ๖๓๔ นายจีระศักดิ์  มะณีโรจน 
 ๖๓๕ นายจีระศักดิ์  ศรีจันทรแกว 

 ๖๓๖ นายจีรายุ  ไชยเชียงของ 
 ๖๓๗ นายจีราวุธ  รักรวม 

 ๖๓๘ นายจุฑาวัฒน  กิลัย 

 ๖๓๙ นายจุติกรณ  นิสสัย 

 ๖๔๐ นายจุมพล  คํารอต 

 ๖๔๑ นายจุมพล  สมภาค 

 ๖๔๒ วาที่รอยตรี จุลศักดิ์  เสาแดน 

 ๖๔๓ นายเจตเจริญ  มาสีสุก 

 ๖๔๔ นายเจตรินชัย  เจริญเล็ก 

 ๖๔๕ นายเจนณรงค  วงศแสนศรี 
 ๖๔๖ นายเจนตะวัน  ศรีวิชัย 

 ๖๔๗ นายเจนภพ  ยศบุญเรือง 
 ๖๔๘ นายเจริญ  แกวใจดี 

 ๖๔๙ นายเจริญ  ไชยศิริ 
 ๖๕๐ นายเจริญ  ทาสันเทียะ 

 ๖๕๑ นายเจริญ  เทพธรรม 

 ๖๕๒ นายเจริญ  บุษบงกรด 

 ๖๕๓ นายเจริญ  โพธิ์ทอง 
 ๖๕๔ นายเจริญ  ภูมิเรศสุนทร 

 ๖๕๕ นายเจริญ  แสนยาง 
 ๖๕๖ นายเจริญชัย  จันดีดา 
 ๖๕๗ วาที่รอยตรี เจริญชัย  ปนคํา 
 ๖๕๘ นายเจริญศักดิ์  ธาตุอินจันทร 
 ๖๕๙ นายเจษฎธัช  คําแกว 

 ๖๖๐ นายเจษฎา  กองสาคร 

 ๖๖๑ นายเจษฎา  กันทาทรัพย 
 ๖๖๒ นายเจษฎา  กาญจนาจินดานันต 
 ๖๖๓ นายเจษฎา  ขาทิพพาที 
 ๖๖๔ นายเจษฎา  คําปญโญ 

 ๖๖๕ นายเจษฎา  เคารพ 

 ๖๖๖ นายเจษฎา  จันทสิงห 
 ๖๖๗ นายเจษฎา  ชาญอักษร 

 ๖๖๘ นายเจษฎา  ทองกันทม 

 ๖๖๙ นายเจษฎา  บุญชวย 

 ๖๗๐ นายเจษฎา  บุญประกอบ 

 ๖๗๑ นายเจษฎา  พหลทัพ 

 ๖๗๒ นายเจษฎา  ไพศาลธรรม 

 ๖๗๓ นายเจษฎา  รอดจีน 

 ๖๗๔ นายเจษฎา  ศรีนวล 



 หนา   ๑๕ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๗๕ นายเจษฎา  สายออง 
 ๖๗๖ นายเจษฎา  ส้ินภัย 

 ๖๗๗ นายเจษฎา  สุขศรีดา 
 ๖๗๘ นายเจษฎา  แสงจันทร 
 ๖๗๙ นายเจษฎากรณชัย  เรืองสมบัต ิ

 ๖๘๐ นายเจษฎาพร  คําตา 
 ๖๘๑ นายเจษฎาภรณ  โนนุช 

 ๖๘๒ นายเจษฎาภรณ  สันวิลาศ 

 ๖๘๓ นายเจษฎารัฐ  ประกอบกิจ 

 ๖๘๔ นายเจษฏา  ปาเมืองมูล 

 ๖๘๕ นายเจษบดินทร  อินทสงค 
 ๖๘๖ นายเจะลาวี  เหล็มนุย 

 ๖๘๗ นายเจิมศักดิ์  ศรีแสน 

 ๖๘๘ นายฉกาจ  ภูถมทอง 
 ๖๘๙ นายฉงาย  เติมอุดม 

 ๖๙๐ นายฉลองชัย  คําสีแกว 

 ๖๙๑ นายฉวี  มณีภาค 

 ๖๙๒ นายฉัตรชัย  แกวแสงใส 

 ๖๙๓ นายฉัตรชัย  เครือสิงห 
 ๖๙๔ นายฉัตรชัย  เจริญสุข 

 ๖๙๕ นายฉัตรชัย  ชัยนนถี 
 ๖๙๖ นายฉัตรชัย  ชายแกว 

 ๖๙๗ นายฉัตรชัย  ชาลีบัว 

 ๖๙๘ นายฉัตรชัย  ดวงแกว 

 ๖๙๙ นายฉัตรชัย  นามมี 
 ๗๐๐ นายฉัตรชัย  บํารุงสวัสดิ์ 

 ๗๐๑ นายฉัตรชัย  พวงศรี 
 ๗๐๒ นายฉัตรชัย  เหมือนมาตย 
 ๗๐๓ นายฉัตรชัย  เหรียญทอง 
 ๗๐๔ นายฉัตรปกรณ  กําเหนิดผล 

 ๗๐๕ นายฉัตรพันธ  นิลกําแหง 
 ๗๐๖ นายฉัตรมงคล  จันทรา 
 ๗๐๗ นายฉันทติ  จุลกองฮอ 

 ๗๐๘ นายเฉลิมเกียรติ  เมืองงาม 

 ๗๐๙ นายเฉลิมชนม  เข็มศร 

 ๗๑๐ นายเฉลิมชัย  ไกลทุกข 
 ๗๑๑ นายเฉลิมชัย  ขวัญคีรี 
 ๗๑๒ นายเฉลิมชัย  เคลือบวิจิตร 

 ๗๑๓ นายเฉลิมชัย  นาคสวาท 

 ๗๑๔ นายเฉลิมพล  ศรีโยธิน 

 ๗๑๕ วาที่รอยตรี เฉลิมพล  แหวนทอง 
 ๗๑๖ วาที่รอยตรี เฉลิมพันธ  แกวประเสริฐ 

 ๗๑๗ นายเฉลิมพันธ  สารอิ่น 

 ๗๑๘ นายเฉลิมยศ  ญาดี 
 ๗๑๙ นายเฉลิมวุฒิ  เบาทองคํา 
 ๗๒๐ นายเฉลิมศักดิ์  เฝาหนองดู 
 ๗๒๑ นายไฉน  นามมุงคุณ 

 ๗๒๒ นายชงคา  เมืองจันทร 
 ๗๒๓ นายชญานิน  จิตรมุง 
 ๗๒๔ นายชฎาธาร  โทนเดี่ยว 

 ๗๒๕ วาที่รอยตรี ชฎายุ  บุตรศรี 
 ๗๒๖ นายชนก  ประทุมชาติ 



 หนา   ๑๖ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๒๗ นายชนพัฒน  ใจมั่น 

 ๗๒๘ นายชนพัฒน  บัวพา 
 ๗๒๙ นายชนมนิธิศ  เที่ยงภิญญานันท 
 ๗๓๐ นายชนมปกรณ  นันทธนสกุล 

 ๗๓๑ นายชนสรณ  ภมร 

 ๗๓๒ นายชนะชน  แสงสุข 

 ๗๓๓ นายชนะชัย  แกวมุขดา 
 ๗๓๔ นายชนะชัย  โลหะการก 

 ๗๓๕ นายชนะรัตน  ชัยวรรณ 
 ๗๓๖ นายชนะศึก  โพธิ์นอก 

 ๗๓๗ นายชนัต  พัฒนามงคล 

 ๗๓๘ นายชนาธิปตย  เจริญศักดิ์ 
 ๗๓๙ นายชนานภ  พลวิวัฒน 
 ๗๔๐ นายชนายุทธ  นิลมาศ 

 ๗๔๑ นายชมไชโย  พวงพุม 

 ๗๔๒ นายชยกร  บุญมา 
 ๗๔๓ นายชยกฤต  กรรณาริก 

 ๗๔๔ นายชยณัฐ  กะนา 
 ๗๔๕ นายชยนันต  เชื้อล้ินฟา 
 ๗๔๖ นายชยพล  ปวงตา 
 ๗๔๗ นายชยพล  แปลงไล 

 ๗๔๘ นายชยพล  พุมแยม 

 ๗๔๙ นายชยันต  กันสีเวียง 
 ๗๕๐ นายชยันต  ตื้อใจมา 
 ๗๕๑ นายชยันตนนท  สุริยะประสาท 

 ๗๕๒ นายชยานนท  มะทะ 

 ๗๕๓ นายชยุต  พรมวิชัย 

 ๗๕๔ นายชยุตม  พรายน้ํา 
 ๗๕๕ วาที่รอยตรี ชโย  สุพร 

 ๗๕๖ นายชโยทิต  น้ําดอกไม 
 ๗๕๗ นายชรินทร  ดวงเดือน 

 ๗๕๘ จาสิบเอก ชลธาร  มิตรตะขบ 

 ๗๕๙ นายชลธาร  สมาธิ 
 ๗๖๐ นายชลธิชา  สุขะ 

 ๗๖๑ นายชลธิศ  ศรีมวงพงษ 
 ๗๖๒ นายชลธี  แสวงทอง 
 ๗๖๓ นายชลพงษ  ทองอุดม 

 ๗๖๔ นายชลัมพล  ธูปกระแจะ 

 ๗๖๕ นายชวน  เกื้อทองส้ัน 

 ๗๖๖ นายชวนชัย  วรรณสิทธิ์ 
 ๗๖๗ นายชวนากร  ศรีคํา 
 ๗๖๘ นายชวนากร  โอพ่ัง 
 ๗๖๙ นายชวลา  ตันตรัตนพงษ 
 ๗๗๐ นายชวลิต  แชมเจริญ 

 ๗๗๑ นายชวลิต  บุญศิริ 
 ๗๗๒ นายชวลิต  พิมพาทอง 
 ๗๗๓ นายชวาล  นอยดําเนิน 

 ๗๗๔ นายชวาลวิท  บุสําโรง 
 ๗๗๕ นายชัชชนะชัย  ภูมิพิชิตชัย 

 ๗๗๖ นายชัชชวัฒน  กุยรักษา 
 ๗๗๗ นายชัชชัย  อินทเนตร 

 ๗๗๘ นายชัชชาย  นิสสัยสุข 



 หนา   ๑๗ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๗๙ นายชัชพงศ  ไชยรัตน 
 ๗๘๐ นายชัชพงศ  ทองขัน 

 ๗๘๑ นายชัชพงษ  ศรีวังสุ 

 ๗๘๒ นายชัชพล  ศิริกุล 

 ๗๘๓ นายชัชพิสิฐพงศ  ธาดาสุขเกษม 

 ๗๘๔ นายชัชวาล  ปรัง 
 ๗๘๕ นายชัชวาล  ลักษณะ 

 ๗๘๖ นายชัชวาล  อนันตปญญาสกุล 

 ๗๘๗ นายชัชวาล  อูปแกว 

 ๗๘๘ นายชัชวาล  เฮงเจริญสิญจ 
 ๗๘๙ นายชัชวาลย  เจาะจง 
 ๗๙๐ นายชัชวาลย  ใจอินทร 
 ๗๙๑ นายชัชวาลย  ชุมเพ็ญ 

 ๗๙๒ นายชัชวาลย  มณีวัตร 
 ๗๙๓ นายชัชวาลย  วงศอนันต 
 ๗๙๔ นายชัชวาลย  วันเลิศ 

 ๗๙๕ นายชัชวาลย  ศรีสุวรรณ 
 ๗๙๖ นายชัชวาลย  โอบออม 

 ๗๙๗ นายชัด  คําดี 
 ๗๙๘ นายชัตชัย  ชางเขียว 

 ๗๙๙ นายชัยกฎ  พรหมอินทร 
 ๘๐๐ นายชัยกัมพล  มะโนชาติ 
 ๘๐๑ นายชัยณรงค  คําภูมิหา 
 ๘๐๒ นายชัยณรงค  มงคลเลิศ 

 ๘๐๓ นายชัยธวัช  อุตเสน 

 ๘๐๔ นายชัยพงษ  เพ็ชรประกอบ 

 ๘๐๕ นายชัยพร  ซงสกุลชัย 

 ๘๐๖ นายชัยพร  ทาวพรหม 

 ๘๐๗ นายชัยพฤกษ  ขยันงาน 

 ๘๐๘ นายชัยพฤกษ  ชํานาญเท 

 ๘๐๙ นายชัยพัฒน  ราญรอน 

 ๘๑๐ นายชัยพิชิต  อุดคํามี 
 ๘๑๑ นายชัยมงคล  แกวเขียว 

 ๘๑๒ นายชัยมงคล  ษัฏเสน 

 ๘๑๓ นายชัยยล  แสนธิไชยยา 
 ๘๑๔ นายชัยยันต  ฉิมกลอม 

 ๘๑๕ นายชัยยา  ตองออน 

 ๘๑๖ นายชัยยา  บุญโต 

 ๘๑๗ นายชัยยุทธ  กิจอรุณ 

 ๘๑๘ นายชัยยุทธ  พูลเจริญ 

 ๘๑๙ นายชัยโย  ทุมชะ 

 ๘๒๐ นายชัยรัตน  ถาวรงามย่ิงสกุล 

 ๘๒๑ นายชัยรัตน  บุญหลา 
 ๘๒๒ นายชัยรัตน  พิมพสิงห 
 ๘๒๓ นายชัยรัตน  ลํ้าฤทธิ์ 
 ๘๒๔ นายชัยรัตน  เล็กพอ 

 ๘๒๕ นายชัยฤกษ  กล่ินอวม 

 ๘๒๖ นายชัยฤทธิ์  ใตอุดม 

 ๘๒๗ นายชัยวัฒน  กิจภูริพิพัฒน 
 ๘๒๘ นายชัยวัฒน  คําโสภา 
 ๘๒๙ นายชัยวัฒน  ทีปะปาล 

 ๘๓๐ นายชัยวัฒน  บัตรทิม 



 หนา   ๑๘ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๓๑ นายชัยวัฒน  บุญมาคํา 
 ๘๓๒ นายชัยวัฒน  มนตอินทร 
 ๘๓๓ นายชัยวัฒน  วงศบุญเรือง 
 ๘๓๔ นายชัยวัฒน  อุปจักร 
 ๘๓๕ นายชัยวิชิต  เที่ยงธรรม 

 ๘๓๖ นายชัยวิรัตน  ล้ิมเรืองอนันต 
 ๘๓๗ นายชัยวุฒิ  เตศิริ 
 ๘๓๘ นายชัยวุฒิ  แปงหลา 
 ๘๓๙ นายชัยวุฒิ  ยอดสงา 
 ๘๔๐ นายชัยวุฒิ  ศรีพล 

 ๘๔๑ นายชัยวุฒิ  ศิวิรัตน 
 ๘๔๒ นายชัยศักดิ์  เชาวลักษณ 
 ๘๔๓ นายชัยสิทธิ  เนรมิตร 

 ๘๔๔ นายชัยสิทธิ์  ตั้งแปล 

 ๘๔๕ นายชาคริต  ไชยวรรณ 

 ๘๔๖ นายชาคริต  ราชนิธยากร 

 ๘๔๗ นายชาคริต  แสงจันทร 
 ๘๔๘ นายชาคริต  หะซัน 

 ๘๔๙ นายชาครินทร  ทรงอาจ 

 ๘๕๐ นายชาคริสต  ทองรักชาติ 
 ๘๕๑ นายชาญ  นรากลํ่า 
 ๘๕๒ นายชาญ  เริ่มรักรัมย 
 ๘๕๓ นายชาญชัย  จาภา 
 ๘๕๔ นายชาญชัย  พรมชัย 

 ๘๕๕ นายชาญชัย  ศรีอุทัย 

 ๘๕๖ นายชาญชัย  ศาลาจันทร 

 ๘๕๗ นายชาญชัย  สิทธิโชติ 
 ๘๕๘ นายชาญชัย  สีเสือ 

 ๘๕๙ นายชาญณรงค  เจริญกุล 

 ๘๖๐ นายชาญณรงค  แถนสีแสง 
 ๘๖๑ นายชาญณรงค  นาคบัวแกว 

 ๘๖๒ นายชาญณรงค  บุญหลักคํา 
 ๘๖๓ วาที่รอยตรี ชาญณรงค  พันธแกน 

 ๘๖๔ นายชาญณรงค  มาอยูดี 
 ๘๖๕ นายชาญณรงค  มุมทอง 
 ๘๖๖ นายชาญณรงค  แสงพันตา 
 ๘๖๗ นายชาญธวัช  ศรัทธาผล 

 ๘๖๘ นายชาญยุทธ  โคตรประทุม 

 ๘๖๙ นายชาญยุทธ  บุญโรจน 
 ๘๗๐ นายชาญวิชัย  ศรีวงศา 
 ๘๗๑ นายชาญวิทย  พัฒนะราช 

 ๘๗๒ นายชาญวิทย  มหัสพันธ 
 ๘๗๓ นายชาณัตถ  รุงรัตน 
 ๘๗๔ นายชาตรี  คงอวม 

 ๘๗๕ นายชาตรี  ใจทัด 

 ๘๗๖ นายชาตรี  โถแกว 

 ๘๗๗ นายชาตรี  ทองมาตา 
 ๘๗๘ นายชาตรี  โพธิ์ดก 

 ๘๗๙ นายชาตรี  มะแอ 

 ๘๘๐ นายชาตรี  รมประยูรวงศ 
 ๘๘๑ นายชาตรี  หยกสินพูนทวี 
 ๘๘๒ นายชาติชัย  ธนาคําวงศ 



 หนา   ๑๙ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๘๓ นายชาติชาย  โชติกเดชาณรงค 
 ๘๘๔ วาที่รอยตรี ชาติชาย  มีชัย 

 ๘๘๕ นายชาติชาย  ลอมวงษ 
 ๘๘๖ นายชาติชาย  สิงหทองบุญ 

 ๘๘๗ นายชาติณรงค  สุขนา 
 ๘๘๘ นายชานนท  กิ่งพวง 
 ๘๘๙ นายชานนท  เชื้อธนะภิญโญ 

 ๘๙๐ นายชานนท  พุทธรักษา 
 ๘๙๑ นายชานนท  อําไพ 

 ๘๙๒ นายชาริติ  สมศรี 
 ๘๙๓ นายชาฮีดา  มาปะ 

 ๘๙๔ นายชํานาญ  นาปรัง 
 ๘๙๕ นายชํานาญ  นิลจันทร 
 ๘๙๖ นายชํานาญ  แปงเขียว 

 ๘๙๗ นายชํานาญ  พืมขุนทด 

 ๘๙๘ นายชํานาญ  รอดเรืองฤทธิ์ 
 ๘๙๙ นายชํานาญ  สังขทอง 
 ๙๐๐ นายชํานาญพงษ  เจริญผล 

 ๙๐๑ นายชํานาญพงษ  โชติรัตน 
 ๙๐๒ นายชิณทณภัทร  รสชา 
 ๙๐๓ นายชิต  ไชยสิทธิ์ 
 ๙๐๔ นายชิตชวินทร  วัฒนกิจจานนท 
 ๙๐๕ นายชิตนนธว  รักสุวชน 

 ๙๐๖ นายชินกร  แสนโสภา 
 ๙๐๗ นายชินวัฒน  แซวื่อ 

 ๙๐๘ นายชินวัฒน  โพธิสาร 

 ๙๐๙ นายชินวัตร  ณ วิเชียร 

 ๙๑๐ นายชิษณุ  ฑีฆายุ 

 ๙๑๑ นายชิษณุพงศ  โฉมเจริญพัฒน 
 ๙๑๒ จาสิบโท ชิษณุพงศ  ถ้ํากลาง 
 ๙๑๓ นายชุติพงศ  อโนทัย 

 ๙๑๔ นายชุติพนธ  คํามามูล 

 ๙๑๕ นายชุติพล  ไชยชาญ 

 ๙๑๖ นายชุมพล  นันทวงศ 
 ๙๑๗ นายชูเกียรติ  ย่ิงยงยุทธ 

 ๙๑๘ นายชูชาติ  ทองเยา 
 ๙๑๙ นายชูเลิศ  กองฉลาด 

 ๙๒๐ นายชูศักดิ์  จันทรดวงโต 

 ๙๒๑ นายชูศักดิ์  ทองสาสุข 

 ๙๒๒ นายเชน  เพ็งมาตร 

 ๙๒๓ นายเชษฐา  กันนา 
 ๙๒๔ นายเชษฐา  ฝนเมา 
 ๙๒๕ นายเชาวนันท  โสโท 

 ๙๒๖ นายเชาวริต  อําภาพันธ 
 ๙๒๗ นายเชาวรินทร  สีใหม 
 ๙๒๘ นายเชาวฤทธิ์  ตาใจ 

 ๙๒๙ นายเชาวลิต  กันยา 
 ๙๓๐ นายเชาวลิต  ไชยธงรัตน 
 ๙๓๑ นายเชาวลิต  วงษจินดา 
 ๙๓๒ นายเชาวลิต  สีชัยลา 
 ๙๓๓ วาที่รอยตรี เชาวลิต  อัครปญญาวิทย 
 ๙๓๔ นายเชาวลิตย  ชูจันทร 



 หนา   ๒๐ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๓๕ นายเชิงชาญ  ลุนชิตร 

 ๙๓๖ นายเชิงยุทธ  มุลเอก 

 ๙๓๗ นายเชิดชู  แกวลบ 

 ๙๓๘ นายเชิดศักดิ์  ทวีความสุข 

 ๙๓๙ นายเชิดศักดิ์  ทองสวาง 
 ๙๔๐ นายเชิดศักดิ์  ฝายลุย 

 ๙๔๑ นายเชิดศักดิ์  ศรีเมือง 
 ๙๔๒ นายเชิดศักดิ์  หยีหรีม 

 ๙๔๓ นายเชี่ยวชัย  เขียวแปน 

 ๙๔๔ นายโชคชัย  จาดเมือง 
 ๙๔๕ นายโชคทวี  บุญจันทร 
 ๙๔๖ นายโชคพิสิฐ  สุดแท 
 ๙๔๗ นายโชคอนันต  เพ็ชรประเสริฐ 

 ๙๔๘ นายโชคอนันต  รักษาภักดี 
 ๙๔๙ นายโชคอภิวัฒน  สุคัมภีร 
 ๙๕๐ นายโชติวัฒน  วอนวงษ 
 ๙๕๑ นายไชยกร  กิติยายาม 

 ๙๕๒ นายไชยชาญ  เจริญชนม 
 ๙๕๓ นายไชยเชษฐ  ชนะสุข 

 ๙๕๔ นายไชยพร  สายวงค 
 ๙๕๕ นายไชยพัฒน  สังขรักษ 
 ๙๕๖ นายไชยภพ  หงเขียบ 

 ๙๕๗ นายไชยรักษ  ทองขันธ 
 ๙๕๘ นายไชยวัฒน  ดวงสุภา 
 ๙๕๙ นายไชยวัฒน  นวลเจริญ 

 ๙๖๐ นายไชยวัฒน  อารีโรจน 

 ๙๖๑ นายไชยวัฒน  อุปครุฑ 

 ๙๖๒ นายไชยวิชิต  เมืองคํา 
 ๙๖๓ นายไชยวุฒิ  พุทธวัตร 
 ๙๖๔ นายไชยศรี  ขุมคํา 
 ๙๖๕ นายไชยันต  ชูชีพ 

 ๙๖๖ นายไชยา  พรมโส 

 ๙๖๗ นายไชยา  โรมพันธ 
 ๙๖๘ นายไชยา  สุวรรณโณ 

 ๙๖๙ นายไชยา  อินทะเสน 

 ๙๗๐ นายซาการียา  ยูโซะ 

 ๙๗๑ นายซามูละ  นายยอย 

 ๙๗๒ นายซูกิพลี  เจะเลาะ 

 ๙๗๓ นายซูลกีฟลี  แวยูโซะ 

 ๙๗๔ นายซูลฮีซัม  ดอเลาะ 

 ๙๗๕ นายฌาณธิษณ  เบียดกลาง 
 ๙๗๖ นายฌานินทร  ไชยมานันต 
 ๙๗๗ นายญาณชัชณัฐ  สิริวรชัยโอฬาร 

 ๙๗๘ นายญาณวุฒิ  ปาละโรจนกุล 

 ๙๗๙ นายญาธิป  คลายกลํ่า 
 ๙๘๐ นายฎีกา  สุภาสัย 

 ๙๘๑ นายฐกฤตธรณ  สัมลี 

 ๙๘๒ จาเอก ฐตวัฒน  รัตนทิพย 
 ๙๘๓ นายฐปนนนท  สืบมา 
 ๙๘๔ นายฐปนพันธ  เปยมศิริ 
 ๙๘๕ นายฐปนรรฑ  ปญญาอัศวโชติกุล 

 ๙๘๖ นายฐากร  พรประสงค 



 หนา   ๒๑ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๘๗ สิบเอก ฐากูร  กองไชย 

 ๙๘๘ นายฐากูร  พูลพิพัฒน 
 ๙๘๙ นายฐานิสภ  พรมฝน 

 ๙๙๐ นายฐาปกรณ  กระแจะจันทร 
 ๙๙๑ นายฐาปนพงศ  วิเศษชาติ 
 ๙๙๒ นายฐาปนพงศ  อรินทร 
 ๙๙๓ นายฐาศิต  สองสุทภัส 

 ๙๙๔ นายฐิติคมภ  เขนย 

 ๙๙๕ นายฐิติพงค  เพ็ชรรัตน 
 ๙๙๖ นายฐิติพงษ  ปานศิริ 
 ๙๙๗ นายฐิติพงษ  ภักดีลน 

 ๙๙๘ นายฐิติโภค  อักษรเกิด 

 ๙๙๙ นายฐิติวัชร  พะวงษ 
 ๑๐๐๐ นายฐิติวัฒน  ภิรมยรส 

 ๑๐๐๑ นายฐิรติพลชนะ  อุดมชัยพันธ 
 ๑๐๐๒ นายฑศพร  คันธา 
 ๑๐๐๓ นายณชพล  ฐานะอุดมมงคล 

 ๑๐๐๔ นายณชพัฒน  ดุลยลา 
 ๑๐๐๕ นายณฐกร  วรัญญสาธิต 

 ๑๐๐๖ นายณฐชนนท  มูลเปง 
 ๑๐๐๗ นายณฐนน  มีวรรณ 
 ๑๐๐๘ นายณฐนน  สมเจริญ 

 ๑๐๐๙ นายณฐพงศ  วิชัย 

 ๑๐๑๐ นายณฐพงศ  สุจริต 

 ๑๐๑๑ นายณฐพร  หลากสุขถม 

 ๑๐๑๒ นายณฑวรรษ  นนทศรี 

 ๑๐๑๓ นายณฑีภัษ  มั่นเหมาะ 

 ๑๐๑๔ นายณธกร  นันทะวงค 
 ๑๐๑๕ นายณพดล  กองทอง 
 ๑๐๑๖ วาที่รอยตรี ณพล  ดํารงธนชัย 

 ๑๐๑๗ นายณภชล  ฤกษวิรี 
 ๑๐๑๘ นายณภดล  ขุมเพ็ชร 

 ๑๐๑๙ วาที่รอยเอก ณภัทร  ธุระกิจ 

 ๑๐๒๐ นายณรงค  กุดแถลง 
 ๑๐๒๑ นายณรงค  แกวรัตม 
 ๑๐๒๒ วาที่รอยตรี ณรงค  ขอสุข 

 ๑๐๒๓ นายณรงค  คํากาหลง 
 ๑๐๒๔ นายณรงค  จันทรา 
 ๑๐๒๕ นายณรงค  ไชยภูมิ 
 ๑๐๒๖ นายณรงค  ฐานคร 

 ๑๐๒๗ นายณรงค  เถาวเกตุ 
 ๑๐๒๘ นายณรงค  นฤภัย 

 ๑๐๒๙ นายณรงค  บุญแรง 
 ๑๐๓๐ นายณรงค  บุตรสิงห 
 ๑๐๓๑ นายณรงค  มาโสมพันธ 
 ๑๐๓๒ นายณรงค  ยอดขําใบ 

 ๑๐๓๓ นายณรงค  วงคแกว 

 ๑๐๓๔ นายณรงค  ศรีโพธิ์อุน 

 ๑๐๓๕ นายณรงค  สารเร็ว 

 ๑๐๓๖ นายณรงค  หมั่นวิชา 
 ๑๐๓๗ นายณรงคชัย  บุญหนุน 

 ๑๐๓๘ นายณรงคชัย  พรมดี 



 หนา   ๒๒ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๓๙ นายณรงคชัย  เพ็ชรตะกั่ว 

 ๑๐๔๐ นายณรงคชัย  วรรณมณี 

 ๑๐๔๑ นายณรงคเดช  นามแกว 

 ๑๐๔๒ นายณรงคเดช  ประจันทรเสน 

 ๑๐๔๓ นายณรงคเดช  พงษพันธ 
 ๑๐๔๔ นายณรงคเดช  ภัสรางกูร 

 ๑๐๔๕ นายณรงคพันธุ  เชียวขุนทด 

 ๑๐๔๖ นายณรงคยศ  นิยมญาติ 
 ๑๐๔๗ นายณรงคฤทธิ์  ธนะจันทร 
 ๑๐๔๘ นายณรงคฤทธิ์  ผาธรรม 

 ๑๐๔๙ นายณรงคฤทธิ์  แมนสืบชาติ 
 ๑๐๕๐ นายณรงคฤทธิ์  หอมนาน 

 ๑๐๕๑ นายณรงควิทย  ตรีพงษรัตนกุล 

 ๑๐๕๒ นายณรงคศักดิ์  ขุนนะ 

 ๑๐๕๓ นายณรงคศักดิ์  นาคสมบูรณ 
 ๑๐๕๔ วาที่รอยตรี ณรงคศักดิ์  บุตรวงศ 
 ๑๐๕๕ นายณรงคศักดิ์  ปยประภากร 

 ๑๐๕๖ นายณรงคศักดิ์  มุลบุตร 

 ๑๐๕๗ นายณรงคศักดิ์  วะโร 

 ๑๐๕๘ นายณรงคศักดิ์  สวนใต 
 ๑๐๕๙ นายณรงคศักดิ์  สิงหาปด 

 ๑๐๖๐ นายณรงคศักดิ์  สุปรัยธร 

 ๑๐๖๑ นายณรงคศักดิ์  อินทะรส 

 ๑๐๖๒ วาที่รอยตรี ณรงคศิลป  เสริมวิฑูรย 
 ๑๐๖๓ นายณรงศักดิ์  ขันคํา 
 ๑๐๖๔ นายณรงศักดิ์  ปญญาโส 

 ๑๐๖๕ นายณราชัย  เมฆวิไลพันธุ 
 ๑๐๖๖ นายณรารัตฐ  ยาสามิง 
 ๑๐๖๗ นายณราวุฒิ  ชางทุงใหญ 
 ๑๐๖๘ วาที่รอยตรี ณฤดล  เผือกอําไพ 

 ๑๐๖๙ นายณฤทธิ์  หนูสมแกว 

 ๑๐๗๐ นายณฤพัฒโภคิณ   
  อัครโสภิพัฒนากุล 

 ๑๐๗๑ นายณวรัตม  ศิรพิพัฒน 
 ๑๐๗๒ นายณวัฒน  เชียงสาย 

 ๑๐๗๓ นายณวัฒนเมธัส  อุนแกว 

 ๑๐๗๔ นายณัชพันธุ  ชูชัยวุฒิกุล 

 ๑๐๗๕ นายณัฎฐพล  ขวัญเจริญ 

 ๑๐๗๖ นายณัฎฐพัชร  ปนโชติกาญจนกุล 

 ๑๐๗๗ นายณัฏฐ  จันทรหลา 
 ๑๐๗๘ นายณัฏฐฑกฤษณ  ไชยจินดา 
 ๑๐๗๙ นายณัฏฐดนัย  รุงกล่ินขจรกุล 

 ๑๐๘๐ นายณัฏฐนันท  ทาชาติ 
 ๑๐๘๑ นายณัฏฐพงษ  กันภัย 

 ๑๐๘๒ นายณัฏฐภเสฐ  วิศวินกุล 

 ๑๐๘๓ นายณัฏฐศักดิ์ชัย  เจริญเตียวงศ 
 ๑๐๘๔ นายณัฏฐสุภณ  เนื้อศรี 
 ๑๐๘๕ นายณัฏฐากร  นิลเขต 

 ๑๐๘๖ นายณัฐกร  จ้ิวฮวด 

 ๑๐๘๗ นายณัฐกร  ชัยมงคล 

 ๑๐๘๘ นายณัฐกร  ทูลศิริ 
 ๑๐๘๙ นายณัฐกรณ  ชยุตพงษ 



 หนา   ๒๓ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๙๐ นายณัฐกรณ  ทองใหม 
 ๑๐๙๑ นายณัฐกฤต  สิทธิเลาะ 

 ๑๐๙๒ นายณัฐกฤษฎ  อินเตชะ 

 ๑๐๙๓ นายณัฐกานต  ชัยวงค 
 ๑๐๙๔ วาที่รอยตรี ณัฐกิตติ์  แกวมหาคุณ 

 ๑๐๙๕ นายณัฐกิตติ์  วันประเสริฐ 

 ๑๐๙๖ วาที่รอยตรี ณัฐกิตติ์ชยากรณ   
  ตรีวิเศษ 

 ๑๐๙๗ นายณัฐชัย  ฐานะราช 

 ๑๐๙๘ นายณัฐชัย  ทองคณทา 
 ๑๐๙๙ นายณัฐชาต  ไชยรินคํา 
 ๑๑๐๐ นายณัฐดนัย  ประภัสโรทัย 

 ๑๑๐๑ นายณัฐดนัย  สุภาสัย 

 ๑๑๐๒ นายณัฐดินัย  ใจบาล 

 ๑๑๐๓ วาที่รอยตรี ณัฐธนัน  วรรณสุข 

 ๑๑๐๔ นายณัฐธพงษชัย  วัชรพงศธร 

 ๑๑๐๕ นายณัฐนนท  บัวทอง 
 ๑๑๐๖ นายณัฐนนท  ภูธรานนท 
 ๑๑๐๗ นายณัฐนันท  บุญไชย 

 ๑๑๐๘ นายณัฐพงค  เหลากาวี 
 ๑๑๐๙ นายณัฐพงศ  กลัดณรงค 
 ๑๑๑๐ นายณัฐพงศ  กุลวุฒิชัยมงคล 

 ๑๑๑๑ นายณัฐพงศ  เขียวนอย 

 ๑๑๑๒ นายณัฐพงศ  ชนมนัส 

 ๑๑๑๓ นายณัฐพงศ  แถมย้ิม 

 ๑๑๑๔ นายณัฐพงศ  ปะโนรัมย 

 ๑๑๑๕ นายณัฐพงศ  พลฤทธิ์ 
 ๑๑๑๖ นายณัฐพงศ  โพธิวงค 
 ๑๑๑๗ นายณัฐพงศ  ออนสุด 

 ๑๑๑๘ นายณัฐพงษ  แกวอุด 

 ๑๑๑๙ นายณัฐพงษ  คนมั่ง 
 ๑๑๒๐ นายณัฐพงษ  ชุมภูคํา 
 ๑๑๒๑ นายณัฐพงษ  เชื้อสะอาด 

 ๑๑๒๒ นายณัฐพงษ  ไชยวงศคต 

 ๑๑๒๓ นายณัฐพงษ  แซตั้ง 
 ๑๑๒๔ นายณัฐพงษ  ญานวัฒนะ 

 ๑๑๒๕ นายณัฐพงษ  ตั้นวัฒนานุสรณ 
 ๑๑๒๖ นายณัฐพงษ  เมยมงคล 

 ๑๑๒๗ นายณัฐพงษ  ศุภาสร 

 ๑๑๒๘ นายณัฐพงษ  สีเหลือง 
 ๑๑๒๙ นายณัฐพงษ  โหมดสกุล 

 ๑๑๓๐ นายณัฐพร  ปุยรักษา 
 ๑๑๓๑ นายณัฐพร  ศรีโน 

 ๑๑๓๒ นายณัฐพล  กล่ินพุฒ 

 ๑๑๓๓ นายณัฐพล  กําเนิดรัตน 
 ๑๑๓๔ นายณัฐพล  กิติศรีวรพันธุ 
 ๑๑๓๕ นายณัฐพล  เคนน้ําเที่ยง 
 ๑๑๓๖ นายณัฐพล  ตฤณเกศโกศล 

 ๑๑๓๗ นายณัฐพล  เตชะพลี 

 ๑๑๓๘ นายณัฐพล  ธัญญพงษ 
 ๑๑๓๙ นายณัฐพล  นันโท 

 ๑๑๔๐ วาที่รอยตรี ณัฐพล  นาคะเต 



 หนา   ๒๔ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๔๑ นายณัฐพล  นุตยางกูล 

 ๑๑๔๒ นายณัฐพล  บํารุงเกตุอุดม 

 ๑๑๔๓ นายณัฐพล  บุญเนียม 

 ๑๑๔๔ นายณัฐพล  ปราบคะเชน 

 ๑๑๔๕ นายณัฐพล  มิตรอารีย 
 ๑๑๔๖ นายณัฐพล  ยานสากล 

 ๑๑๔๗ นายณัฐพล  วรรณศรี 
 ๑๑๔๘ นายณัฐพล  ศรีสุข 

 ๑๑๔๙ นายณัฐพล  สมสุข 

 ๑๑๕๐ นายณัฐพล  สิทธิแพทย 
 ๑๑๕๑ นายณัฐพล  โสมาบุตร 

 ๑๑๕๒ นายณัฐพล  หทัยเมธา 
 ๑๑๕๓ นายณัฐพล  เอี่ยมประดิษฐ 
 ๑๑๕๔ นายณัฐพัชร  คําศรี 
 ๑๑๕๕ นายณัฐพันธ  มาลี 

 ๑๑๕๖ นายณัฐภล  ศักดิ์สงวน 

 ๑๑๕๗ นายณัฐภัทร  แกวบัวโฮม 

 ๑๑๕๘ นายณัฐภัทร  เจริญสิน 

 ๑๑๕๙ นายณัฐภัทร  ชํานาญรักษ 
 ๑๑๖๐ นายณัฐภัสสร  ไชยยา 
 ๑๑๖๑ นายณัฐภูมิ  รานอก 

 ๑๑๖๒ นายณัฐภูมินทร  ยงเพชร 

 ๑๑๖๓ นายณัฐวัชร  มหายศนันท 
 ๑๑๖๔ นายณัฐวัฒน  พูลธวัช 

 ๑๑๖๕ นายณัฐวุฒ  เอี่ยมกั๊ก 

 ๑๑๖๖ นายณัฐวุฒิ  กันธิยะเทพ 

 ๑๑๖๗ นายณัฐวุฒิ  กําปนทอง 
 ๑๑๖๘ นายณัฐวุฒิ  เกิดสมจิตร 

 ๑๑๖๙ นายณัฐวุฒิ  คําพันธ 
 ๑๑๗๐ นายณัฐวุฒิ  จันทนา 
 ๑๑๗๑ นายณัฐวุฒิ  จันทรจอย 

 ๑๑๗๒ นายณัฐวุฒิ  ใจคํา 
 ๑๑๗๓ นายณัฐวุฒิ  ชัยนอก 

 ๑๑๗๔ นายณัฐวุฒิ  ชาญนรา 
 ๑๑๗๕ นายณัฐวุฒิ  ชาวนาน 

 ๑๑๗๖ นายณัฐวุฒิ  ทุดปอ 

 ๑๑๗๗ นายณัฐวุฒิ  นอยหมอ 

 ๑๑๗๘ นายณัฐวุฒิ  นันทา 
 ๑๑๗๙ วาที่รอยโท ณัฐวุฒิ  โนทะเวียน 

 ๑๑๘๐ นายณัฐวุฒิ  บัวเขียว 

 ๑๑๘๑ นายณัฐวุฒิ  บาศรี 
 ๑๑๘๒ นายณัฐวุฒิ  บุญเหม 

 ๑๑๘๓ นายณัฐวุฒิ  ภูมิชัยโชติ 
 ๑๑๘๔ นายณัฐวุฒิ  มีครองธรรม 

 ๑๑๘๕ นายณัฐวุฒิ  มุงทอง 
 ๑๑๘๖ นายณัฐวุฒิ  มูลสาร 

 ๑๑๘๗ นายณัฐวุฒิ  ยาแม 

 ๑๑๘๘ นายณัฐวุฒิ  ลําทอง 
 ๑๑๘๙ นายณัฐวุฒิ  ศรีรักษา 
 ๑๑๙๐ นายณัฐวุฒิ  ศรีสุข 

 ๑๑๙๑ นายณัฐวุฒิ  สองทิศ 

 ๑๑๙๒ นายณัฐวุฒิ  สายศร 



 หนา   ๒๕ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๙๓ นายณัฐวุฒิ  สิงหโตทอง 
 ๑๑๙๔ นายณัฐวุฒิ  สุขประเสริฐ 

 ๑๑๙๕ นายณัฐเวช  ราชบรรเทา 
 ๑๑๙๖ นายณัฐศักดิ์  รัตนกุล 

 ๑๑๙๗ นายณัฐสิทธิ์  มายะ 

 ๑๑๙๘ นายณัตฐพล  ปะวะเสนะ 

 ๑๑๙๙ นายดนกิบหลี  ยาประจัน 

 ๑๒๐๐ นายดนัย  ไกรสร 

 ๑๒๐๑ นายดนัย  เนื่องขันตรี 
 ๑๒๐๒ นายดนัย  ภูฉายา 
 ๑๒๐๓ นายดนัย  ศรีเกตุสุข 

 ๑๒๐๔ นายดนัย  แสนธิวัง 
 ๑๒๐๕ นายดนัยภัทร  มวงไม 
 ๑๒๐๖ นายดนุชศาสตร  ศรีพล 

 ๑๒๐๗ นายดนุพล  กาญจนะกันโห 

 ๑๒๐๘ นายดนุพัฒน  กันรัมย 
 ๑๒๐๙ นายดนุสรณ  คอนดี 
 ๑๒๑๐ นายดนูชัย  มงคล 

 ๑๒๑๑ นายดรัณภพ  ทองอาญา 
 ๑๒๑๒ นายดล  แจมจันทร 
 ๑๒๑๓ นายดลวาการ  ล้ิมระหงษ 
 ๑๒๑๔ นายดวงเดน  เตาเถื่อน 

 ๑๒๑๕ วาที่รอยตรี ดอน  หงษทอง 
 ๑๒๑๖ นายดะหนาน  บิลรอหีม 

 ๑๒๑๗ นายดาโอด  ลูกเด็น 

 ๑๒๑๘ นายดํารงค  โพธิจักร 

 ๑๒๑๙ นายดํารงณ  ใจชนะ 

 ๑๒๒๐ นายดํารงพล  อินทจันทร 
 ๑๒๒๑ นายดํารงศักดิ์  ทวินันท 
 ๑๒๒๒ นายดํารงศักดิ์  ทองหลอ 

 ๑๒๒๓ นายดํารงศักดิ์  เพชรรัตน 
 ๑๒๒๔ นายดํารงศักดิ์  อุนทา 
 ๑๒๒๕ นายดิเรก  พูนศรีไทย 

 ๑๒๒๖ นายดิเรก  ศิริเวชกุลศรี 
 ๑๒๒๗ นายดิเรก  อุทรทวิการ ณ อยุธยา 
 ๑๒๒๘ นายดิเรกฤทธิ์  วุฒิทวีพัฒน 
 ๑๒๒๙ นายดิศนันท  ศรีวิลัย 

 ๑๒๓๐ นายดิศักดิ์  อันฐาเชษ 

 ๑๒๓๑ นายดิษธัสต  พรหมโชคศิริกุล 

 ๑๒๓๒ นายดิสทัต  ทองดา 
 ๑๒๓๓ นายดุลปุริน  คล่ีใบ 

 ๑๒๓๔ นายดุสิต  กันยะมี 
 ๑๒๓๕ นายดุสิต  ไชยวงษา 
 ๑๒๓๖ นายดุสิต  ทุนประเสริฐ 

 ๑๒๓๗ นายเด็จ  ศรีทอง 
 ๑๒๓๘ นายเดชณรงค  ประชานนท 
 ๑๒๓๙ นายเดชอุดม  ไชยวงศคต 

 ๑๒๔๐ นายเดชา  นวลรักษา 
 ๑๒๔๑ นายเดชา  ศรัทธาผล 

 ๑๒๔๒ นายเดชา  ศิริกุลวิริยะ 

 ๑๒๔๓ นายเดชา  สวางศรี 
 ๑๒๔๔ นายเดชา  สังขทอง 



 หนา   ๒๖ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๔๕ วาที่รอยตรี เดชา  สิทธิกรพันธ 
 ๑๒๔๖ นายเดโช  ปานอยู 
 ๑๒๔๗ นายเดโช  ไพรแกว 

 ๑๒๔๘ นายเดนชัย  สมใจเพ็ง 
 ๑๒๔๙ นายเดี่ยว  จรวุฒิพันธ 
 ๑๒๕๐ นายแดงปญญา  ศิริโรจน 
 ๑๒๕๑ นายโดมพงศ  ทองเรือง 
 ๑๒๕๒ นายตรงเจตน  จงกลาง 
 ๑๒๕๓ นายตระกูล  มากแกว 

 ๑๒๕๔ นายตริตาภรณ  ชาติชํานิ 
 ๑๒๕๕ วาที่รอยตรี ตรีธวัฒน  มีสวัสดิ์ 
 ๑๒๕๖ นายตรีเพ็ชร  มีศิลป 
 ๑๒๕๗ นายตรียพล  โฉมไสว 

 ๑๒๕๘ นายตรีวุฒิ  คุณรักษ 
 ๑๒๕๙ นายตฤณ  นาวแสง 
 ๑๒๖๐ นายตอพงษ  สมสิงห 
 ๑๒๖๑ นายตะวัน  ตะวงศ 
 ๑๒๖๒ นายตะวัน  เหมือนชู 
 ๑๒๖๓ นายตามีซี  นราพงศตระกูล 

 ๑๒๖๔ นายติณณดิษย  เกาะสมุทร 

 ๑๒๖๕ นายตุลา  สมัครแกว 

 ๑๒๖๖ นายตุลากรณ  ออนนุม 

 ๑๒๖๗ นายเตชิต  พระไชยบุญ 

 ๑๒๖๘ นายเตชิต  ภัทรศรีวงศ 
 ๑๒๖๙ นายเตโชทัย  นึบสูงเนิน 

 ๑๒๗๐ นายเตวิทย  ชูศักดิ์ 

 ๑๒๗๑ นายไตรเทพ  เอี่ยมพินิจ 

 ๑๒๗๒ นายไตรภพ  จันทรศรี 
 ๑๒๗๓ นายไตรภูมิ  อายวงค 
 ๑๒๗๔ นายไตรรงค  ชาติวงศ 
 ๑๒๗๕ นายไตรรัตน  เอี่ยมพันธ 
 ๑๒๗๖ นายถกลเกียรติ  กุมกัน 

 ๑๒๗๗ นายถนอมพงษ  จันอน 

 ๑๒๗๘ นายถนอมพงษ  ภาจํารงค 
 ๑๒๗๙ นายถนัด  นนทะปะ 

 ๑๒๘๐ นายถวิพงษ  กอนคํา 
 ๑๒๘๑ นายถานันดร  โชติกาญจน 
 ๑๒๘๒ นายถาวร  จันจุติ 
 ๑๒๘๓ นายถาวร  นุนสังข 
 ๑๒๘๔ นายถาวร  สุขนา 
 ๑๒๘๕ นายถิรฉัตร  คงจันทร 
 ๑๒๘๖ นายถิรธนา  คําแพง 
 ๑๒๘๗ นายทนงศักดิ์  กมุทมาศ 

 ๑๒๘๘ นายทนงศักดิ์  คงพิทักษ 
 ๑๒๘๙ นายทนงศักดิ์  จันสีมะณี 

 ๑๒๙๐ นายทนงศักดิ์  ดวงคําจันทร 
 ๑๒๙๑ นายทนงศักดิ์  ถุงทอง 
 ๑๒๙๒ นายทนงศักดิ ์ ทองมาก 

 ๑๒๙๓ นายทนงศักดิ์  บัวเทพ 

 ๑๒๙๔ นายทนงศักดิ์  ศรีบุรินทร 
 ๑๒๙๕ นายทเนตย  จันแปงเงิน 

 ๑๒๙๖ นายทรงกลด  สิทธิมงคล 



 หนา   ๒๗ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๙๗ นายทรงเกียรติ  มณีโชติชุติมา 
 ๑๒๙๘ นายทรงเกียรติ  สวนแกว 

 ๑๒๙๙ นายทรงชัย  นามสนธิ 
 ๑๓๐๐ นายทรงชัย  บัวขาว 

 ๑๓๐๑ นายทรงธรรม  ขันตี 
 ๑๓๐๒ นายทรงธรรม  วิสินธุชัย 

 ๑๓๐๓ นายทรงพล  กอนเงิน 

 ๑๓๐๔ นายทรงพล  เท่ียงธรรม 

 ๑๓๐๕ นายทรงพล  ภาคแกว 

 ๑๓๐๖ นายทรงพล  ลือบรรเลง 
 ๑๓๐๗ นายทรงพล  ศรีนวล 

 ๑๓๐๘ นายทรงพล  สายแวว 

 ๑๓๐๙ นายทรงยศ  ของแกว 

 ๑๓๑๐ นายทรงยศ  เฟองแปง 
 ๑๓๑๑ นายทรงยศ  สาธุชาต ิ

 ๑๓๑๒ นายทรงยศ  เอี่ยมสุกใส 

 ๑๓๑๓ นายทรงยุทธ  ทองประกอบ 

 ๑๓๑๔ นายทรงฤทธิ์  เสวกวัง 
 ๑๓๑๕ วาที่รอยตรี ทรงวุฒิ  คุฒแกว 

 ๑๓๑๖ นายทรงวุฒิ  ทองปอง 
 ๑๓๑๗ นายทรงวุฒิ  พินธุกรณ 
 ๑๓๑๘ นายทรงศักดิ์  เกษร 

 ๑๓๑๙ นายทรงศักดิ์  เรืองทัพ 

 ๑๓๒๐ นายทรงศักดิ์  ศรีมาก 

 ๑๓๒๑ นายทรงศักดิ์  สายราม 

 ๑๓๒๒ นายทรงศักดิ์  สิงหนสาย 

 ๑๓๒๓ นายทรรศนัย  พานสุวรรณ 

 ๑๓๒๔ นายทรัพย  บุญเกื้อ 

 ๑๓๒๕ นายทรัพยสิน  ดีสีแกว 

 ๑๓๒๖ นายทฤษฎี  บุญนําพา 
 ๑๓๒๗ นายทวิช  บัวแพง 
 ๑๓๒๘ นายทวิช  บุญหนุน 

 ๑๓๒๙ วาที่รอยตรี ทวิชัย  ละอองเอก 

 ๑๓๓๐ นายทวินันท  ทวิบุตร 

 ๑๓๓๑ นายทวี  ชื่นนิรันดร 
 ๑๓๓๒ นายทวี  ดีวิหก 

 ๑๓๓๓ นายทวี  ทรภีสิงห 
 ๑๓๓๔ นายทวี  ศรีชาลี 

 ๑๓๓๕ นายทวี  โสมชม 

 ๑๓๓๖ นายทวีชัย  ฤกษพิชัย 

 ๑๓๓๗ นายทวีชัย  ลํามูล 

 ๑๓๓๘ นายทวีป  ศรีตะวัน 

 ๑๓๓๙ นายทวีพงษ  ประพันธ 
 ๑๓๔๐ นายทวีรักษ  เจียมวรกุลชัย 

 ๑๓๔๑ นายทวีวัฒน  คณะวรรณ 

 ๑๓๔๒ นายทวีวัฒน  แนนอุดร 

 ๑๓๔๓ นายทวีวัฒน  สันชุมภู 

 ๑๓๔๔ นายทวีศักดิ์  จําปาทอง 
 ๑๓๔๕ นายทวีศักดิ์  ชลาสินธุ 
 ๑๓๔๖ นายทวีศักดิ์  ชอบสะอาด 

 ๑๓๔๗ นายทวีศักดิ์  ทวันเวทย 
 ๑๓๔๘ นายทวีศักดิ์  โทนสังขอินทร 



 หนา   ๒๘ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๔๙ นายทวีศักดิ์  ธาตุชัย 

 ๑๓๕๐ นายทวีศักดิ์  ธิมา 
 ๑๓๕๑ นายทวีศักดิ์  บุญนอย 

 ๑๓๕๒ นายทวีศักดิ์  แพงเจริญ 

 ๑๓๕๓ นายทวีศักดิ์  ภูชัย 

 ๑๓๕๔ นายทวีศักดิ์  ศิริมุสิกะ 

 ๑๓๕๕ นายทวีศักดิ์  อินทรโสม 

 ๑๓๕๖ นายทศณรงค  เปามัจฉา 
 ๑๓๕๗ นายทศพร  จันแดง 
 ๑๓๕๘ นายทศพร  เชื่อมชิต 

 ๑๓๕๙ นายทศพร  ณ นคร 

 ๑๓๖๐ นายทศพร  ทองสุพรรณ 

 ๑๓๖๑ นายทศพร  ทิวะทรัพย 
 ๑๓๖๒ นายทศพร  พ่ึงเสือ 

 ๑๓๖๓ นายทศพร  ไพรบึง 
 ๑๓๖๔ นายทศพร  มนตรีวงษ 
 ๑๓๖๕ นายทศพร  เรืองภู 

 ๑๓๖๖ นายทศพล  ทาวรรณะ 

 ๑๓๖๗ นายทศพล  พรมดี 
 ๑๓๖๘ นายทศพล  พุมพวงเกียรติ 
 ๑๓๖๙ นายทศพล  มั่นมานะเสรี 
 ๑๓๗๐ นายทศพล  เวชกามา 
 ๑๓๗๑ นายทศพล  เหรียญเจริญ 

 ๑๓๗๒ นายทองคูณ  จันทสิงห 
 ๑๓๗๓ นายทองชัย  กอแกว 

 ๑๓๗๔ นายทองเดน  จันทรเสน 

 ๑๓๗๕ นายทองพาส  บุดดา 
 ๑๓๗๖ นายทองพูน  สวัสดิรักษ 
 ๑๓๗๗ นายทองใส  ไทยธานี 
 ๑๓๗๘ นายทองเหรียน  หกลา 
 ๑๓๗๙ นายทัตเทพ  จงอมรรัตน 
 ๑๓๘๐ นายทัย  บุญคง 
 ๑๓๘๑ วาที่รอยตรี ทัศนัย  ดาวแสง 
 ๑๓๘๒ นายทัศพร  คงมั่น 

 ๑๓๘๓ นายทานุวัต  ตรีวิทยานันท 
 ๑๓๘๔ นายทามีซี  สามะ 

 ๑๓๘๕ นายทายาท  สุทธิ์เสงี่ยม 

 ๑๓๘๖ นายทํานุ  ปตพี 

 ๑๓๘๗ วาที่รอยตรี ทิคัมพร  อินทปญญา 
 ๑๓๘๘ นายทิชานนท  ชุมแวงวาป 
 ๑๓๘๙ นายทิฐิกร  บุญเชื้อ 

 ๑๓๙๐ นายทินกร  กองสมบัติ 
 ๑๓๙๑ นายทินกร  ตาลพวง 
 ๑๓๙๒ นายทินกร  ทองสกุลการ 

 ๑๓๙๓ นายทินกร  บุญบรรลุ 

 ๑๓๙๔ นายทินกร  อันเกรียงไกร 

 ๑๓๙๕ นายทินกรณ  พรมเภา 
 ๑๓๙๖ นายทินกรณ  วรกา 
 ๑๓๙๗ นายทินกรณ  สีแสด 

 ๑๓๙๘ นายทินภัทร  จงจิตร 

 ๑๓๙๙ นายทินวัฒน  พุมบัว 

 ๑๔๐๐ นายทิพยวรรณ  สังขทอง 



 หนา   ๒๙ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๐๑ นายทิรพงษ  โมหางหวา 
 ๑๔๐๒ นายเทพชัย  วิชัยยา 
 ๑๔๐๓ นายเทพประสิทธิ์  เมืองนอย 

 ๑๔๐๔ นายเทพพงษ  วองไว 

 ๑๔๐๕ นายเทพพิทักษ  ใจบุญ 

 ๑๔๐๖ นายเทพพิทักษ  เชื้อดวงผุย 

 ๑๔๐๗ นายเทพพิทักษ  อรรคชาติ 
 ๑๔๐๘ นายเทพรัตน  สุทธิเรือง 
 ๑๔๐๙ นายเทพศิรินทร  วุฒิยางกูร 

 ๑๔๑๐ นายเทวนาถ  เติมวุฒ 

 ๑๔๑๑ นายเทวราช  กรกฎกําจร 

 ๑๔๑๒ นายเทวฤทธิ์  ขันโมลี 

 ๑๔๑๓ นายเทวฤทธิ์  เขื่อนคํา 
 ๑๔๑๔ นายเทวฤทธิ์  ดีสุบิน 

 ๑๔๑๕ นายเทวฤทธิ์  สองเมือง 
 ๑๔๑๖ นายเทวฤทธิ์  เอมโอษฐ 
 ๑๔๑๗ นายเทวัญ  เกษมนิมิตรพร 

 ๑๔๑๘ นายเทวัญ  ประทุมมา 
 ๑๔๑๙ นายเทวากร  ตางโอฐ 

 ๑๔๒๐ นายเทวารักษ  ภักดีตุระ 

 ๑๔๒๑ นายเทอดพงษ  นันลังค 
 ๑๔๒๒ นายเทอดฤทธิ์  อาสาคติ 
 ๑๔๒๓ จาสิบตรี เทอดศักดิ์  สังวรกาญจน 
 ๑๔๒๔ นายเทิดพงศ  พิกุลทอง 
 ๑๔๒๕ นายเทิดศักดิ์  เปดทอง 
 ๑๔๒๖ นายเทียรทอง  นามทมาตย 

 ๑๔๒๗ นายไทยประเสริฐ  วนวาล 

 ๑๔๒๘ นายธงชัย  การัตน 
 ๑๔๒๙ นายธงชัย  เกิดมี 
 ๑๔๓๐ นายธงชัย  แกนที 

 ๑๔๓๑ นายธงชัย  บํารุงรัฐ 

 ๑๔๓๒ นายธงชัย  มั่นธรรม 

 ๑๔๓๓ นายธงชัย  ไววาง 
 ๑๔๓๔ นายธงชัย  ศรีคําขลิบ 

 ๑๔๓๕ นายธงชัย  ศรีทา 
 ๑๔๓๖ นายธงชัย  สวัสดี 
 ๑๔๓๗ นายธงชัย  สารมะโน 

 ๑๔๓๘ นายธงไชย  เกตุทะจักร 
 ๑๔๓๙ นายธชย  ชาญวิริยะ 

 ๑๔๔๐ นายธน  เทพปตุพงศ 
 ๑๔๔๑ นายธนกร  คุณานิธิธร 

 ๑๔๔๒ นายธนกร  ชัยอาวุธ 

 ๑๔๔๓ นายธนกร  ตระการวิทยารักษ 
 ๑๔๔๔ นายธนกร  พรจันทรกลาง 
 ๑๔๔๕ นายธนกร  พรหมพล 

 ๑๔๔๖ นายธนกร  พันวัน 

 ๑๔๔๗ นายธนกร  มวงศิริ 
 ๑๔๔๘ นายธนกฤต  แกวคชชา 
 ๑๔๔๙ นายธนกฤต  แกวทอง 
 ๑๔๕๐ นายธนกฤต  ดอนแกว 

 ๑๔๕๑ นายธนกฤต  ปทุมมาศ 

 ๑๔๕๒ นายธนกฤต  ปนตาสาย 



 หนา   ๓๐ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๕๓ นายธนกฤต  พวงอินทร 
 ๑๔๕๔ นายธนกฤต  ยอดมาลี 

 ๑๔๕๕ นายธนกฤต  หิรัญสิริกร 

 ๑๔๕๖ นายธนกฤต  อั้งนอย 

 ๑๔๕๗ นายธนกุล  ทานา 
 ๑๔๕๘ นายธนงศักดิ์  สินทรัพย 
 ๑๔๕๙ นายธนชัย  ปวนคํา 
 ๑๔๖๐ นายธนโชติ  พราวจันทึก 

 ๑๔๖๑ นายธนเดช  บุตรน้ําเพ็ชร 

 ๑๔๖๒ นายธนเดช  สายทัศน 
 ๑๔๖๓ นายธนธรณ  เทียนทอง 
 ๑๔๖๔ นายธนนท  วีรธนนท 
 ๑๔๖๕ นายธนบดี  ธีรธาดาธรณ 
 ๑๔๖๖ นายธนบดี  อินหาดกรวด 

 ๑๔๖๗ นายธนปกรณ  ปองศรี 
 ๑๔๖๘ นายธนพงศ  ประพานศรี 
 ๑๔๖๙ นายธนพจน  สายพวงเพชรโชติ 
 ๑๔๗๐ นายธนพล  ดอนชวนชม 

 ๑๔๗๑ นายธนพล  ถัดทะพงษ 
 ๑๔๗๒ นายธนพล  เพ็งแกว 

 ๑๔๗๓ นายธนพล  สีสุข 

 ๑๔๗๔ นายธนพัฒน  ชุนณวงษ 
 ๑๔๗๕ นายธนพันธ  ฐิติวรรณพรรณ 

 ๑๔๗๖ นายธนพิสิษฐ  ศรีวรรณชัย 

 ๑๔๗๗ นายธนภัทร  ซวนล่ิม 

 ๑๔๗๘ นายธนภัทร  บาลชัย 

 ๑๔๗๙ นายธนภัทร  บุศยคํา 
 ๑๔๘๐ นายธนภัทร  ภูดอนตอง 
 ๑๔๘๑ นายธนภัทร  สุนทรภักดี 
 ๑๔๘๒ นายธนภัทร  หันจรัส 

 ๑๔๘๓ นายธนภัทร  อันชัยศรี 
 ๑๔๘๔ นายธนภัทร  อินตะพรม 

 ๑๔๘๕ นายธนภูมิ  พุมจันทร 
 ๑๔๘๖ นายธนยศ  ฉาบพิมาย 

 ๑๔๘๗ นายธนวรรฐ  อาวุธนอก 

 ๑๔๘๘ นายธนวรรธก  แสนศักดิ์ 
 ๑๔๘๙ นายธนวรรธณ  ทองดี 
 ๑๔๙๐ นายธนวัฒน  ไกรกิจราษฎร 
 ๑๔๙๑ นายธนวัฒน  คัณทักษ 
 ๑๔๙๒ นายธนวัฒน  คําทอง 
 ๑๔๙๓ นายธนวัฒน  เชียงทอง 
 ๑๔๙๔ นายธนวัฒน  ทองวิชิต 

 ๑๔๙๕ นายธนวัฒน  นาคเอก 

 ๑๔๙๖ นายธนวัฒน  บุญทิพยเจริญ 

 ๑๔๙๗ นายธนวัฒน  ศักดิ์สองเมือง 
 ๑๔๙๘ นายธนวัฒน  สวนจันทร 
 ๑๔๙๙ นายธนวัฒน  สุขสกนธ 
 ๑๕๐๐ นายธนวัทร  เพลินหัด 

 ๑๕๐๑ นายธนวิชญ  เอื้อจํานงค 
 ๑๕๐๒ นายธนวิทย  ชารีรักษ 
 ๑๕๐๓ วาที่รอยตรี ธนวิทย  ศรีทองแดง 
 ๑๕๐๔ นายธนวิทย  สิทธิชาติบูรณะ 
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 ๑๕๐๕ นายธนวุฒิ  แกวนุช 

 ๑๕๐๖ นายธนวุฒิ  สอนพงษ 
 ๑๕๐๗ นายธนวุฒิ  สุวรรณ 

 ๑๕๐๘ นายธนวุธ  เอี่ยมบุญฤทธิ ์
 ๑๕๐๙ นายธนศักดิ์  ชุณหประไพ 

 ๑๕๑๐ นายธนสาร  ศุภพันธ 
 ๑๕๑๑ นายธนโอฬาร  ธนพ่ึงพงษทอง 
 ๑๕๑๒ นายธนะชัย  เชาวพลกรัง 
 ๑๕๑๓ นายธนะเมศฐ  ธรรมนลินธรณ 
 ๑๕๑๔ นายธนัง  ศรีพินิจ 

 ๑๕๑๕ นายธนัญกรณ  กอนแกว 

 ๑๕๑๖ นายธนัญชัย  จําปาสา 
 ๑๕๑๗ นายธนัทภัทร  จิรภัทรเขมกุล 

 ๑๕๑๘ นายธนันชัย  พิพิธพงศสันต 
 ๑๕๑๙ นายธนันดร  ชนะกุล 

 ๑๕๒๐ นายธนันทธร  อิ่มใจ 

 ๑๕๒๑ นายธนากร  แกนเกษ 

 ๑๕๒๒ นายธนากร  ดอนแกว 

 ๑๕๒๓ นายธนากร  นาควรรณ 

 ๑๕๒๔ นายธนากร  บุญพันธ 
 ๑๕๒๕ นายธนากร  แปชา 
 ๑๕๒๖ นายธนากร  ย่ิงยืน 

 ๑๕๒๗ นายธนากร  เลิกนอก 

 ๑๕๒๘ จาสิบเอก ธนากรณ  พุมพิศ 

 ๑๕๒๙ วาที่รอยตรี ธนาคาร  โกศัย 

 ๑๕๓๐ นายธนาคาร  สงเมือง 

 ๑๕๓๑ นายธนาณุวัฒน  นาคย้ิม 

 ๑๕๓๒ นายธนาธิป  ทรัพยอินทร 
 ๑๕๓๓ นายธนานนท  ศรีคํา 
 ๑๕๓๔ นายธนาพงศ  คําศรี 
 ๑๕๓๕ นายธนาพิพัฒน  สิงหเฉลิม 

 ๑๕๓๖ นายธนายุตม  ศิรภัทรธนานันท 
 ๑๕๓๗ นายธนายุรัชช  สุขแมน 

 ๑๕๓๘ นายธนาวุฒิ  ภิรมยพันธ 
 ๑๕๓๙ วาที่รอยตรี ธนาวุฒิ  สุโรรัมย 
 ๑๕๔๐ นายธนิต  มาพิทักษ 
 ๑๕๔๑ นายธนิต  เย่ียมรัมย 
 ๑๕๔๒ นายธนิตย  สุขโข 

 ๑๕๔๓ นายธนินทรัฐ  กฤษฎ์ิฉันทัชท   
  ศิริวิศาลสุวรรณ 

 ๑๕๔๔ นายธนิศ  พราเพรียง 
 ๑๕๔๕ นายธนิสศักดิ์  โพธิปตย 
 ๑๕๔๖ นายธนุวัฒน  ปองผดุง 
 ๑๕๔๗ นายธนู  ทอมุด 

 ๑๕๔๘ นายธนูชัย  สืบทิม 

 ๑๕๔๙ นายธเนศ  ชะพินทร 

 ๑๕๕๐ นายธเนศ  เซงย่ี 

 ๑๕๕๑ นายธเนศ  ตรีรัตนกุลพร 

 ๑๕๕๒ นายธเนศ  สมัครไทย 

 ๑๕๕๓ นายธเนศ  เหมือนวา 
 ๑๕๕๔ นายธเนษฐ  ชวาลสันตติ 
 ๑๕๕๕ นายธรณัส  ศรีปราชญ 



 หนา   ๓๒ (เลมท่ี  ๘/๔) 
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 ๑๕๕๖ นายธรรมจักร  เบ็ญจะศิลป 
 ๑๕๕๗ นายธรรมชาติ  มีรักษา 
 ๑๕๕๘ นายธรรมทรรศน  กุมภวงค 
 ๑๕๕๙ นายธรรมนิตย  บานพวน 

 ๑๕๖๐ นายธรรมนูญ  ขอพ่ึง 
 ๑๕๖๑ นายธรรมนูญ  จันทรแกว 

 ๑๕๖๒ นายธรรมนูญ  ตะผัด 

 ๑๕๖๓ นายธรรมรงค  เรืองขํา 
 ๑๕๖๔ นายธรรมรัตน  กาญจนนุกูล 

 ๑๕๖๕ นายธรรมรัตน  ธรรมรักษ 
 ๑๕๖๖ นายธรรมรัตน  สงศรี 
 ๑๕๖๗ นายธรรมศักดิ์  ขาวสุด 

 ๑๕๖๘ นายธรรมศาสตร  วรสาร 

 ๑๕๖๙ นายธรรมสรณ  ทองงาม 

 ๑๕๗๐ นายธรรมสรณ  สุศิริ 
 ๑๕๗๑ นายธราดล  รานรินทร 
 ๑๕๗๒ นายธราเทพ  เทบํารุง 
 ๑๕๗๓ นายธราธิป  จันดี 
 ๑๕๗๔ นายธราพงษ  ผาสุข 

 ๑๕๗๕ นายธวณัฏฐ  เพียรอดวงศ 
 ๑๕๗๖ นายธวัช  วงศใหญ 
 ๑๕๗๗ นายธวัช  สรอยโพธิ์พันธุ 
 ๑๕๗๘ นายธวัช  ใหพร 

 ๑๕๗๙ นายธวัชชัย  กาพล 

 ๑๕๘๐ นายธวัชชัย  กุศลสุข 

 ๑๕๘๑ นายธวัชชัย  คงทรัพย 

 ๑๕๘๒ นายธวัชชัย  เจริญคิด 

 ๑๕๘๓ นายธวัชชัย  ฉายินทุ 
 ๑๕๘๔ วาที่รอยตรี ธวัชชัย  เถาสมบูรณ 
 ๑๕๘๕ นายธวัชชัย  ทิพยรัตน 
 ๑๕๘๖ นายธวัชชัย  นาเลิง 
 ๑๕๘๗ นายธวัชชัย  นิลประดับ 

 ๑๕๘๘ นายธวัชชัย  บวรโมทย 
 ๑๕๘๙ นายธวัชชัย  ปาฎิสุทธิ์ 
 ๑๕๙๐ นายธวัชชัย  มีเปรม 

 ๑๕๙๑ นายธวัชชัย  แยมสอิ้ง 
 ๑๕๙๒ นายธวัชชัย  วงศใหญ 
 ๑๕๙๓ นายธวัชชัย  วอนศรี 
 ๑๕๙๔ นายธวัชชัย  วิเศษสิงห 
 ๑๕๙๕ นายธวัชชัย  ศรีจันทร 
 ๑๕๙๖ นายธวัชชัย  ศรีไทย 

 ๑๕๙๗ นายธวัชชัย  สวัสดิ์ 
 ๑๕๙๘ นายธวัชชัย  สาบัว 

 ๑๕๙๙ นายธวัชชัย  อยูเกษ 

 ๑๖๐๐ นายธวัฒนชัย  ภูตะเณร 

 ๑๖๐๑ นายธะราพงศ  สองทอง 
 ๑๖๐๒ นายธัชชา  เทศนธรรม 

 ๑๖๐๓ นายธัชนนท  พุมโภคัย 

 ๑๖๐๔ นายธัชนนท  ระบิล 

 ๑๖๐๕ นายธัญจิราพัชร  จิรกิตติสิทธิโชค 

 ๑๖๐๖ นายธัญญา  สังขออน 

 ๑๖๐๗ นายธัญพิสิษฐ  คุณยศย่ิง 
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 ๑๖๐๘ นายธัญยรัตน  พลเดช 

 ๑๖๐๙ นายธัญรักษ  บุดดาลี 

 ๑๖๑๐ นายธันญสุธี  นาวัฒนเศรษฐ 
 ๑๖๑๑ นายธันยพัฒน  ยศราวาส 

 ๑๖๑๒ นายธันยวัฒน  แสงเดือน 

 ๑๖๑๓ นายธันยวัตร  แกวสุข 

 ๑๖๑๔ นายธันวา  ชัยทอง 
 ๑๖๑๕ นายธันวา  พรหมสุข 

 ๑๖๑๖ นายธาดา  แกนสนธิ์ 
 ๑๖๑๗ นายธาตรี  ชินาภาษ 

 ๑๖๑๘ นายธาตรี  ชีถนอม 

 ๑๖๑๙ นายธานิน  ยืนยืดวงษ 
 ๑๖๒๐ นายธานี  ทองดี 
 ๑๖๒๑ วาที่รอยตรี ธานี  ธีรโรจนไพศาล 

 ๑๖๒๒ นายธาราดล  กัณหา 
 ๑๖๒๓ นายธาราสวรรค  เสียงเย็น 

 ๑๖๒๔ นายธิติ  พันธุศุภผล 

 ๑๖๒๕ วาที่รอยตรี ธิติฏฐวัฒน  เอมสถิตย 
 ๑๖๒๖ นายธิติพันธุ  อวนศรี 
 ๑๖๒๗ นายธิติภัทร  ไพชํานาญ 

 ๑๖๒๘ นายธิวา  ดิษฐกระจันทร 
 ๑๖๒๙ นายธีธัช  ปองปก 

 ๑๖๓๐ นายธีรชัย  ผิวขม 

 ๑๖๓๑ นายธีรเดช  จันทรางศุ 
 ๑๖๓๒ นายธีรเดช  ทองศรีสุข 

 ๑๖๓๓ นายธีรพงศ  คงสีแกว 

 ๑๖๓๔ นายธีรพงศ  สายยืด 

 ๑๖๓๕ นายธีรพงษ  นวลดอน 

 ๑๖๓๖ นายธีรพงษ  บุญสมปาน 

 ๑๖๓๗ นายธีรพงษ  ปานตะรังษี 

 ๑๖๓๘ นายธีรพงษ  วงษสอาด 

 ๑๖๓๙ นายธีรพงษ  หมื่นสุข 

 ๑๖๔๐ นายธีรพรรณ  กันหมอง 
 ๑๖๔๑ นายธีรพล  ทาใหม 
 ๑๖๔๒ นายธีรพล  บุญสรรค 
 ๑๖๔๓ นายธีรพล  มวงปทม 
 ๑๖๔๔ นายธีรพล  หมื่นโฮง 
 ๑๖๔๕ นายธีรพล  อุนศิลป 
 ๑๖๔๖ นายธีรพัฒน  ครุธหอม 

 ๑๖๔๗ นายธีรพันธ  สุขสําราญ 

 ๑๖๔๘ นายธีรภัทร  คงกัลป 
 ๑๖๔๙ นายธีรภัทร  มณีจักร 

 ๑๖๕๐ นายธีรภัทร  แสงแกว 

 ๑๖๕๑ นายธีรภัทร  เจียมรัมย 
 ๑๖๕๒ นายธีรภัทร  ใหญกลาง 
 ๑๖๕๓ นายธีรยุทธ  พลอยศิริ 
 ๑๖๕๔ นายธีรยุทธ  เรืองเรื่อ 

 ๑๖๕๕ นายธีรวัฒน  กุศล 

 ๑๖๕๖ นายธีรวัฒน  คลายนัครัญ 

 ๑๖๕๗ นายธีรวัฒน  จันทศร 

 ๑๖๕๘ นายธีรวัฒน  เนินทราย 

 ๑๖๕๙ นายธีรวัฒน  มูลเงิน 



 หนา   ๓๔ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๖๐ นายธีรวัฒน  ยอดสุรินทร 
 ๑๖๖๑ นายธีรวัฒน  วังแสง 
 ๑๖๖๒ นายธีรวุฒิ  ชุมทองโด 

 ๑๖๖๓ นายธีรวุฒิ  เพชรวิโรจน 
 ๑๖๖๔ นายธีรวุฒิ  ภูโสภา 
 ๑๖๖๕ นายธีรวุธ  กาแดง 
 ๑๖๖๖ นายธีรศักดิ์  จักษุอภิรักษ 
 ๑๖๖๗ นายธีรศักดิ์  ผิวออน 

 ๑๖๖๘ นายธีรศักดิ์  มโนธรรม 

 ๑๖๖๙ นายธีรศักดิ์  ศรีสุข 

 ๑๖๗๐ นายธีรศักดิ์  สมาน 

 ๑๖๗๑ นายธีรศักดิ์  เอิบสภาพ 

 ๑๖๗๒ นายธีรสิทธิ์  ราชสงคราม 

 ๑๖๗๓ นายธีระ  โกวิทวัฒนา 
 ๑๖๗๔ นายธีระ  ชางแดง 
 ๑๖๗๕ นายธีระ  ล้ีศิริสรรพ 
 ๑๖๗๖ นายธีระกาญจน  ปกรช สันโส 

 ๑๖๗๗ นายธีระกุล  คํามูล 

 ๑๖๗๘ นายธีระชัย  จุฑาเทพ 

 ๑๖๗๙ วาที่รอยตรี ธีระชัย  ชวงบุญศรี 
 ๑๖๘๐ นายธีระชัย  เอี่ยมผอง 
 ๑๖๘๑ นายธีระเดช  บัวลอม 

 ๑๖๘๒ นายธีระเดช  ลือธิสาร 

 ๑๖๘๓ นายธีระพงศ  แกวเนตร 

 ๑๖๘๔ นายธีระพงศ  ดํารงคพรพิชัย 

 ๑๖๘๕ นายธีระพงศ  พานทอง 

 ๑๖๘๖ นายธีระพงษ  ปานทอง 
 ๑๖๘๗ นายธีระพงษ  พรมกุล 

 ๑๖๘๘ นายธีระพงษ  สืบโสดา 
 ๑๖๘๙ นายธีระพล  ประทุมโต 

 ๑๖๙๐ นายธีระพล  พงษพิมาย 

 ๑๖๙๑ นายธีระพล  โสพัฒน 
 ๑๖๙๒ นายธีระพัทธ  โชติธนิกวรรักษ 
 ๑๖๙๓ นายธีระพันธ  ย่ังยืนทวี 
 ๑๖๙๔ นายธีระพันธ  เสถียรทวีกิจ 

 ๑๖๙๕ นายธีระยุทธ  ไชยชนะ 

 ๑๖๙๖ นายธีระยุทธ  พรมชวย 

 ๑๖๙๗ นายธีระวัฒน  การะเกตุ 
 ๑๖๙๘ นายธีระวัฒน  จันทนาม 

 ๑๖๙๙ นายธีระวัฒน  เทพสุภา 
 ๑๗๐๐ นายธีระวัฒน  สมย่ิง 
 ๑๗๐๑ นายธีระวุฒิ  จันทะพันธ 
 ๑๗๐๒ นายธีระศักดิ์  กัญจนา 
 ๑๗๐๓ นายธีระศักดิ์  กิตติคุณ 

 ๑๗๐๔ นายธีระศักดิ์  คําดํา 
 ๑๗๐๕ นายธีระศักดิ์  จเรรัชต 
 ๑๗๐๖ นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย 
 ๑๗๐๗ นายธีระศักดิ์  สินชัย 

 ๑๗๐๘ นายธีระศักดิ์  อินทรทอง 
 ๑๗๐๙ นายธีรานันทกรณ  ทรัพยเมือง 
 ๑๗๑๐ นายธุวานนท  บัวจันทร 
 ๑๗๑๑ นายเธียรไท  ไชยา 



 หนา   ๓๕ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๑๒ นายนกกูล  รักษี 

 ๑๗๑๓ นายนคร  เจือจันทร 
 ๑๗๑๔ นายนคร  สวัสดิ์ลน 

 ๑๗๑๕ นายนคร  แสงทอง 
 ๑๗๑๖ นายนครินทร  เจษฎารมย 
 ๑๗๑๗ นายนครินทร  ซื่อสัตย 
 ๑๗๑๘ นายนครินทร  รอดแกว 

 ๑๗๑๙ นายนฏกร  บุญลอม 

 ๑๗๒๐ นายนที  แนนอุดร 

 ๑๗๒๑ นายนทีบดี  ชูรัสมี 
 ๑๗๒๒ นายนนกร  มังคละศิริ 
 ๑๗๒๓ นายนนทกาญจน  จันทรเฮง 
 ๑๗๒๔ นายนนธรัชต  ธงซิว 

 ๑๗๒๕ นายนพเกลา  ทองธรรมมา 
 ๑๗๒๖ นายนพคุณ  แงวกุดเรือ 

 ๑๗๒๗ นายนพดล  เกิดชวง 
 ๑๗๒๘ นายนพดล  ขาวแท 
 ๑๗๒๙ นายนพดล  จันทรสุทธิ์ 
 ๑๗๓๐ นายนพดล  จูสกุล 

 ๑๗๓๑ นายนพดล  แจบานเกาะ 

 ๑๗๓๒ นายนพดล  ใจบุญ 

 ๑๗๓๓ นายนพดล  ชมภูวงศ 
 ๑๗๓๔ นายนพดล  ชาวนาผล 

 ๑๗๓๕ นายนพดล  ฐานสินเพ่ิม 

 ๑๗๓๖ นายนพดล  ดวงธิวงค 
 ๑๗๓๗ นายนพดล  ธนะวงศ 

 ๑๗๓๘ นายนพดล  ธรรมมวงไทย 

 ๑๗๓๙ นายนพดล  นวลดํา 
 ๑๗๔๐ นายนพดล  บุญภา 
 ๑๗๔๑ นายนพดล  ผลไชย 

 ๑๗๔๒ นายนพดล  พรอมเที่ยงตรง 
 ๑๗๔๓ นายนพดล  ยองดํา 
 ๑๗๔๔ นายนพดล  ลําเพยพล 

 ๑๗๔๕ นายนพดล  เล็กบาง 
 ๑๗๔๖ นายนพดล  หมิดทองคํา 
 ๑๗๔๗ วาที่รอยตรี นพดล  อินสอน 

 ๑๗๔๘ นายนพธีรรัฐ  เอ็งนิธิธารา 
 ๑๗๔๙ นายนพนันท  อรัญมิ่ง 
 ๑๗๕๐ นายนพพงษ  สรอยสุวรรณ 

 ๑๗๕๑ นายนพพร  คงทอง 
 ๑๗๕๒ นายนพพร  ตุมทอง 
 ๑๗๕๓ นายนพพร  เทพอวยพร 

 ๑๗๕๔ นายนพพร  สุรจันทรกุล 

 ๑๗๕๕ นายนพพร  แสงอาทิตย 
 ๑๗๕๖ นายนพพล  เจียมรัมย 
 ๑๗๕๗ นายนพพล  เล็กพันธ 
 ๑๗๕๘ นายนพพล  สุยะทา 
 ๑๗๕๙ นายนพพล  เอื้อถาวรสุข 

 ๑๗๖๐ นายนพรัตน  ทองคงหาญ 

 ๑๗๖๑ นายนพรัตน  นอยหนู 
 ๑๗๖๒ นายนพรัตน  บุญอน 

 ๑๗๖๓ นายนพรัตน  มั่งมี 



 หนา   ๓๖ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๖๔ นายนพรัตน  มุกดา 
 ๑๗๖๕ นายนพรัตน  ยอยพระจันทร 
 ๑๗๖๖ นายนพรินทร  สุบินรัตน 
 ๑๗๖๗ นายนพฤทธิ์  สิทธิสาร 

 ๑๗๖๘ นายนพล  อาจฤทธิ์ 
 ๑๗๖๙ นายนพวงศ  เมืองสีสุข 

 ๑๗๗๐ นายนพวรรธน  สิงหโต 

 ๑๗๗๑ นายนภวัต  จันทะนา 
 ๑๗๗๒ นายนภัทร  เฮงศิริ 
 ๑๗๗๓ นายนภัสดล  แปงกลาง 
 ๑๗๗๔ นายนรพัทธ  กลาณรงค 
 ๑๗๗๕ นายนรภัทร  สิงหนวล 

 ๑๗๗๖ นายนรวีร  คุมตระกูล 

 ๑๗๗๗ นายนรเศรษฐ  ศิริเจริญ 

 ๑๗๗๘ นายนรา  เขียวละล้ิม 

 ๑๗๗๙ นายนรากร  โกฎแสง 
 ๑๗๘๐ นายนรากรณ  ใยเพ็ง 
 ๑๗๘๑ นายนราเชษฐ  วราเกษมสุข 

 ๑๗๘๒ นายนราทิพย  แสงอาทิตย 
 ๑๗๘๓ นายนราธิป  ใจหาญ 

 ๑๗๘๔ นายนราธิป  โทบุราณ 

 ๑๗๘๕ นายนราพัฒน  ภูตุธาตุ 
 ๑๗๘๖ นายนราวิชญ  จันทรอินทร 
 ๑๗๘๗ นายนรินทร  แกวสวาง 
 ๑๗๘๘ นายนรินทร  ดารานอย 

 ๑๗๘๙ นายนรินทร  ดําฤทธิ์ 

 ๑๗๙๐ นายนรินทร  ทีหัวชาง 
 ๑๗๙๑ นายนรินทร  ธุรธรรม 

 ๑๗๙๒ นายนรินทร  นามโยธา 
 ๑๗๙๓ นายนรินทร  นารีนาถ 

 ๑๗๙๔ นายนรินทร  ผิวทอง 
 ๑๗๙๕ นายนรินทร  พิทักษ 
 ๑๗๙๖ นายนรินทร  โพธิ์มั่น 

 ๑๗๙๗ นายนรินทร  ยาสูญ 

 ๑๗๙๘ นายนรินทร  เลอกา 
 ๑๗๙๙ นายนรินทร  วัฒนบัญชา 
 ๑๘๐๐ นายนรินทร  สุขศรี 
 ๑๘๐๑ นายนรินทรโชติ  คุรุเกียรติการณ 
 ๑๘๐๒ นายนรุช  พวกพิทักษ 
 ๑๘๐๓ นายนรุติชัย  เกิดบุญ 

 ๑๘๐๔ นายนเรนทร  บุญโสภา 
 ๑๘๐๕ นายนเรนทร  รวมสุข 

 ๑๘๐๖ นายนเรนทร  ลาดแกว 

 ๑๘๐๗ นายนเรนศักดิ์  เดชารัตน 
 ๑๘๐๘ นายนเรศ  ขนมหัด 

 ๑๘๐๙ นายนเรศ  ทองอินทร 
 ๑๘๑๐ นายนเรศ  สายเนตร 

 ๑๘๑๑ นายนฤดล  มะโนศรี 
 ๑๘๑๒ นายนฤทธิ์  จันมณี 

 ๑๘๑๓ นายนฤนันท  สินฝาด 

 ๑๘๑๔ นายนฤนาท  ยศอาย 

 ๑๘๑๕ นายนฤเบศ  เชื้อบานเกาะ 



 หนา   ๓๗ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๑๖ จาเอก นฤพน  สดสี 

 ๑๘๑๗ นายนฤพล  แสงวิเชียร 

 ๑๘๑๘ นายนฤสรณ  ปราบจินดา 
 ๑๘๑๙ นายนวพล  ชัยชนะ 

 ๑๘๒๐ นายนวพล  สีสุวะ 

 ๑๘๒๑ นายนัฏดนัย  ปานาลาด 

 ๑๘๒๒ นายนัฐกร  กาเผือกงาม 

 ๑๘๒๓ นายนัฐกร  เจริญศรี 
 ๑๘๒๔ นายนัฐชัย  ใจเขม็ง 
 ๑๘๒๕ นายนัฐพงค  หมีนหวัง 
 ๑๘๒๖ นายนัฐพงศ  สีนวล 

 ๑๘๒๗ นายนัฐพงษ  คงประโคน 

 ๑๘๒๘ นายนัฐพงษ  รัชโน 

 ๑๘๒๙ นายนัฐพร  ครองยุติ 
 ๑๘๓๐ นายนัฐพล  เชื้อโชติ 
 ๑๘๓๑ นายนัฐพล  ปลิวศรีแกว 

 ๑๘๓๒ นายนัฐพล  โรจนหัสดิน 

 ๑๘๓๓ นายนัฐพล  สุขเสาร 
 ๑๘๓๔ นายนัฐวุฒิ  จิตรจักร 
 ๑๘๓๕ นายนัฐวุฒิ  เอมทอง 
 ๑๘๓๖ นายนัตพงษ  มุงดี 
 ๑๘๓๗ นายนัทที  เที่ยงจันตา 
 ๑๘๓๘ นายนัทธวัฒน  ตั้งจิตต 
 ๑๘๓๙ นายนัทนันท  ซอนคํา 
 ๑๘๔๐ นายนัธทวัฒน  ขัติสะ 

 ๑๘๔๑ นายนันทชัย  กล่ินฟุง 

 ๑๘๔๒ จาสิบตรี นันทธวัช  คําภาทู 
 ๑๘๔๓ นายนันทพงษ  ลายทอง 
 ๑๘๔๔ นายนันทพัทธ  นาคเสน 

 ๑๘๔๕ นายนันทพัทธ  ยะสงา 
 ๑๘๔๖ นายนันทมิตร  สุภสิงห 
 ๑๘๔๗ นายนันทยศ  นนธิจันทร 
 ๑๘๔๘ นายนันทวัฒน  มหาวัน 

 ๑๘๔๙ สิบเอก นันทวัฒน  มูลสาร 

 ๑๘๕๐ นายนันทวัฒน  รุงแสง 
 ๑๘๕๑ นายนันทวัฒน  วงษเวียง 
 ๑๘๕๒ นายนันทวัฒน  เสนาชวย 

 ๑๘๕๓ นายนันทวิชญ  จุนทวิเทศ 

 ๑๘๕๔ นายนันทิช  จันทรชมเชย 

 ๑๘๕๕ นายนันธิพงศ  นันตสุคนธ 
 ๑๘๕๖ นายนัยจิตร  ไพโสภา 
 ๑๘๕๗ นายนาซรัน  เจะแต 

 ๑๘๕๘ นายนาวาวี  เจะอุมา 
 ๑๘๕๙ นายนาวิน  ใจสุทธิ 
 ๑๘๖๐ นายนาวิน  พูลสวัสดิ์ 
 ๑๘๖๑ นายนาวิน  โพธิ์ศรี 
 ๑๘๖๒ นายนาวิน  มดตะนอย 

 ๑๘๖๓ นายนาวี  ตรงตอกิจ 

 ๑๘๖๔ นายนาวี  ศรสําเร็จ 

 ๑๘๖๕ นายนําชัย  หอมแกนจัน 

 ๑๘๖๖ นายนําพล  ธินวล 

 ๑๘๖๗ นายนิกร  จตุนาม 



 หนา   ๓๘ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๖๘ นายนิกร  ไชยวงศ 
 ๑๘๖๙ นายนิกร  ประชานันท 
 ๑๘๗๐ นายนิกร  เหมือนสมัย 

 ๑๘๗๑ สิบโท นิกร  อายกาศ 

 ๑๘๗๒ นายนิคม  เชื้อเมฆ 

 ๑๘๗๓ นายนิคม  ประทุมทอง 
 ๑๘๗๔ นายนิคม  มวงหิมพาน 

 ๑๘๗๕ นายนิคม  ละเลิง 
 ๑๘๗๖ นายนิติ  กองคูณ 

 ๑๘๗๗ นายนิติกร  สุทธิศาล 

 ๑๘๗๘ นายนิติธร  สุขุมพันธพิพัฒนา 
 ๑๘๗๙ นายนิตินัย  บุญนรากร 

 ๑๘๘๐ นายนิติภูมิ  พยุงวงษ 
 ๑๘๘๑ วาที่รอยตรี นิติรักษ  พิกุล 

 ๑๘๘๒ นายนิติวัฒน  โนนนอย 

 ๑๘๘๓ นายนิติศักดิ์  โยธาการ 

 ๑๘๘๔ นายนิติศาสตร  กันธพงษ 
 ๑๘๘๕ นายนิติเศรษฐ  ละมอม 

 ๑๘๘๖ นายนิทัสน  กลาวิกยกรณ 
 ๑๘๘๗ นายนิธิ  ศรีสดใสสกุล 

 ๑๘๘๘ นายนิธิพงศ  โรจนดุล 

 ๑๘๘๙ นายนิธิวัฒน  กล่ินหอม 

 ๑๘๙๐ นายนินาท  พลเดช 

 ๑๘๙๑ นายนินาท  ศริพันธุ 
 ๑๘๙๒ นายนิพนธ  กิมนอย 

 ๑๘๙๓ นายนิพนธ  จิราพงษ 

 ๑๘๙๔ นายนิพนธ  แทนขวัญ 

 ๑๘๙๕ นายนิพนธ  บุญประเสริฐ 

 ๑๘๙๖ นายนิพนธ  พูนศรี 
 ๑๘๙๗ นายนิพนธ  วานิชยากร 

 ๑๘๙๘ นายนิพนธ  สิงหแดง 
 ๑๘๙๙ นายนิพล  จําศรี 
 ๑๙๐๐ วาที่รอยตรี นิพล  แสงศรีธูป 

 ๑๙๐๑ นายนิพัทธ  นะระโต 

 ๑๙๐๒ นายนิมิตร  สุสิมานนท 
 ๑๙๐๓ นายนิรมิต  คําปญออน 

 ๑๙๐๔ นายนิรมิตร  ชวดรัมย 
 ๑๙๐๕ นายนิรัติศัย  ฟูแสง 
 ๑๙๐๖ นายนิรันดร  ตรีสอน 

 ๑๙๐๗ นายนิรันดร  ตันตะราวงศา 
 ๑๙๐๘ นายนิรันดร  ถาโคตรจันทร 
 ๑๙๐๙ นายนิรันดร  ไทรพงษพันธุ 
 ๑๙๑๐ นายนิรันดร  ภักดีไพร 

 ๑๙๑๑ นายนิรันดร  มาบเมือง 
 ๑๙๑๒ นายนิรันดร  ลําพาย 

 ๑๙๑๓ นายนิรันดร  ศรสงคราม 

 ๑๙๑๔ นายนิรันดร  อรปญญา 
 ๑๙๑๕ นายนิรันต  คายเซา 
 ๑๙๑๖ นายนิรุจณ  บุญเย็น 

 ๑๙๑๗ นายนิรุต  กลีบจันทร 
 ๑๙๑๘ นายนิรุต  ดวงสูงเนิน 

 ๑๙๑๙ นายนิรุตติ์  แกวโพนงาม 



 หนา   ๓๙ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๒๐ นายนิรุตติ์  มิตรธีระกิจ 

 ๑๙๒๑ นายนิรุตติ์  หนักเพ็ชร 
 ๑๙๒๒ นายนิรุติ  บวบขม 

 ๑๙๒๓ นายนิรุทธิ์  พิกุลเทพ 

 ๑๙๒๔ นายนิลรัตน  พ่ึงพา 
 ๑๙๒๕ นายนิวัฒน  กลาวิกยกรณ 
 ๑๙๒๖ นายนิวัฒน  โพธิ์ชัยโถ 

 ๑๙๒๗ นายนิวัฒน  เรืองศิลป 
 ๑๙๒๘ นายนิวัฒน  ฤกษกังวาน 

 ๑๙๒๙ นายนิวัฒน  วงศสวาสดิ์ 
 ๑๙๓๐ นายนิวัฒน  หมวกทอง 
 ๑๙๓๑ นายนิวัฒน  หวัดแทน 

 ๑๙๓๒ นายนิวัฒน  อะรัญ 

 ๑๙๓๓ นายนิวัต  ศุภมาตย 
 ๑๙๓๔ นายนิวัตร  เกษแกว 

 ๑๙๓๕ นายนิเวช  เถาเปยง 
 ๑๙๓๖ นายนิเวศน  ตั้งอุทัยสุข 

 ๑๙๓๗ นายนิเวศน  บัวทองใส 

 ๑๙๓๘ นายนิเวศน  มณีสิงห 
 ๑๙๓๙ นายนิเวศน  มุมวงค 
 ๑๙๔๐ นายนิออน  พันธสีมา 
 ๑๙๔๑ นายนิอัมรัน  แวสามะ 

 ๑๙๔๒ นายนุกูล  การดี 
 ๑๙๔๓ นายนุกูล  ชราศรี 
 ๑๙๔๔ นายนุกูล  บัวหอม 

 ๑๙๔๕ นายนุกูล  บุญปาน 

 ๑๙๔๖ นายนุพล  ตะเนา 
 ๑๙๔๗ นายนูรเดน  สาเมาะ 

 ๑๙๔๘ นายนูรีดา  และซา 
 ๑๙๔๙ นายเนตร  ตรีสูนย 
 ๑๙๕๐ นายเนตรณรงค  ขวัญสุย 

 ๑๙๕๑ นายเนติ  บุญพิมล 

 ๑๙๕๒ นายเนติเกษม  ชักชวนดี 
 ๑๙๕๓ นายเนติพงษ  หงสคํา 
 ๑๙๕๔ นายเนรมิต  วงศจอม 

 ๑๙๕๕ นายบดินทร  จันทรสุข 

 ๑๙๕๖ นายบดินทร  มุกดาจันทร 
 ๑๙๕๗ นายบดินทร  วรรณเกตุ 
 ๑๙๕๘ นายบดินทร  ศรีธัมมา 
 ๑๙๕๙ นายบดินทรภัทร  เดี่ยววาณิชย 
 ๑๙๖๐ นายบทมากร  ฤกษอภิวาทย 
 ๑๙๖๑ นายบรรจง  โตะถม 

 ๑๙๖๒ วาที่รอยโท บรรจงฤทธิ์  สุทธสม 

 ๑๙๖๓ นายบรรเจิด  รักกลาง 
 ๑๙๖๔ นายบรรชา  กองแกว 

 ๑๙๖๕ นายบรรฑูรณ  สิงหดี 
 ๑๙๖๖ นายบรรดิษุ  บรรดาสุข 

 ๑๙๖๗ นายบรรเทิง  ชินวงศ 
 ๑๙๖๘ นายบรรพต  จันทรแจม 

 ๑๙๖๙ นายบรรพต  พงษรอด 

 ๑๙๗๐ นายบรรพต  ลุนอุดม 

 ๑๙๗๑ นายบรรยง  ทิพยอด 



 หนา   ๔๐ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๗๒ นายบริพัฒน  พิมพพล 

 ๑๙๗๓ นายบริพัตร  ยอดประทุม 

 ๑๙๗๔ นายบริรักษ  เปดทอง 
 ๑๙๗๕ วาที่รอยตรี บวร  จันทรธีระโรจน 
 ๑๙๗๖ นายบวร  บุญนาค 

 ๑๙๗๗ นายบวรศักดิ์  ธาตุสุวรรณ 

 ๑๙๗๘ นายบัญชา  คําพันธ 
 ๑๙๗๙ นายบัญชา  ผิวผัน 

 ๑๙๘๐ นายบัญชา  เพชรบุรี 
 ๑๙๘๑ นายบัณฑิต  ขอสกุล 

 ๑๙๘๒ นายบัณฑิต  จันทรภู 
 ๑๙๘๓ นายบัณฑิต  ตาวุน 

 ๑๙๘๔ นายบัณฑิต  วุยแพ 

 ๑๙๘๕ นายบัณฑิต  สอนสวัสดิ์ 
 ๑๙๘๖ นายบัณฑิต  สุขวารี 
 ๑๙๘๗ นายบัณฑิต  สุวรรณเทว ี

 ๑๙๘๘ นายบัณฑิต  เสวีพงศ 
 ๑๙๘๙ นายบัณฑิต  เหมือดอดทน 

 ๑๙๙๐ นายบัณฑิต  อีดเกิด 

 ๑๙๙๑ นายบัดดือรี  ยีปาโละ 

 ๑๙๙๒ นายบาฮารุน  แมทาลง 
 ๑๙๙๓ นายบํารุง  วงคนิ่ม 

 ๑๙๙๔ นายบียามิง  นุยอ 

 ๑๙๙๕ นายบุญกรณ  สกุลสวน 

 ๑๙๙๖ นายบุญคุม  กงมหา 
 ๑๙๙๗ นายบุญจันทร  สุวรรณพรม 

 ๑๙๙๘ นายบุญฉลอง  ศรีสุวะ 

 ๑๙๙๙ นายบุญชู  ใยวังหนา 
 ๒๐๐๐ นายบุญญพัฒน  อินทรศรี 
 ๒๐๐๑ นายบุญญฤทธิ์  จันที 

 ๒๐๐๒ นายบุญญฤทธิ์  บุญใจใหญ 
 ๒๐๐๓ นายบุญญฤทธิ์  ระพันธ 
 ๒๐๐๔ นายบุญติด  หมั้นยืน 

 ๒๐๐๕ นายบุญถม  ปุระพรม 

 ๒๐๐๖ นายบุญทวี  ดิษริยะกุล 

 ๒๐๐๗ นายบุญทัน  ชัยงาม 

 ๒๐๐๘ นายบุญทาน  สารเพ็ชร 

 ๒๐๐๙ นายบุญเทียร  แจมทุง 
 ๒๐๑๐ นายบุญไทย  ศิริสําราญ 

 ๒๐๑๑ นายบุญธรรม  เชยปนกลาง 
 ๒๐๑๒ นายบุญธรรม  แปงมา 
 ๒๐๑๓ นายบุญธรรม  พิมพล 

 ๒๐๑๔ นายบุญธรรม  มุงเปา 
 ๒๐๑๕ นายบุญนิกร  คํากองแกว 

 ๒๐๑๖ นายบุญมา  ฤกษชัย 

 ๒๐๑๗ นายบุญยงค  ศรีเสริม 

 ๒๐๑๘ นายบุญยืน  เกิดทวี 
 ๒๐๑๙ นายบุญรักษ  มูลแกว 

 ๒๐๒๐ นายบุญเรียง  ชัยวร 

 ๒๐๒๑ นายบุญเรือง  ทาจันทร 
 ๒๐๒๒ นายบุญฤทธิ์  อยูคร 

 ๒๐๒๓ นายบุญลือ  คําถวาย 



 หนา   ๔๑ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๒๔ นายบุญเลิศ  ดังใจปอง 
 ๒๐๒๕ นายบุญสง  พลคีรี 
 ๒๐๒๖ นายบุญสง  พุมบาน 

 ๒๐๒๗ นายบุญสง  วัฒนาสกุลไทย 

 ๒๐๒๘ นายบุญสงค  สาหัส 

 ๒๐๒๙ นายบุญสืบ  กลํ่ามาศ 

 ๒๐๓๐ นายบุญสุข  จีรเดช 

 ๒๐๓๑ นายบุญเสริม  เพ็งแจม 

 ๒๐๓๒ นายบุญเสริม  แรดสมสรี 
 ๒๐๓๓ นายบุญอนันต  สรรศรี 
 ๒๐๓๔ นายบูชิตร  โมฆรัตน 
 ๒๐๓๕ นายบูรณะ  วังคะฮาต 

 ๒๐๓๖ นายเบญ  เครือสาร 
 ๒๐๓๗ นายเบญจ  แกวการ 

 ๒๐๓๘ นายเบญจรงค  มากมาย 

 ๒๐๓๙ นายปกปอง  แฉลมภักดิ์ 
 ๒๐๔๐ นายปกรณ  เกตนานนท 
 ๒๐๔๑ นายปกรณเกียรติ  ศิริสุทธิ์ 
 ๒๐๔๒ นายปกาศิต  คมคาย 

 ๒๐๔๓ นายปฏิธาน  โสทัน 

 ๒๐๔๔ นายปฏิพนธ  ชางสาร 

 ๒๐๔๕ นายปฏิพล  บุญอํานวย 

 ๒๐๔๖ นายปฏิพัทธ  รุงโรจนทวีรัตน 
 ๒๐๔๗ นายปฏิพัทธ  หีบแกว 

 ๒๐๔๘ นายปฏิภาณ  จําปาจันทร 
 ๒๐๔๙ นายปฏิภาณ  ศรีมาศ 

 ๒๐๕๐ นายปฏิภาณ  ศาสตรอํานวย 

 ๒๐๕๑ วาที่รอยตรี ปฏิภาณ  อินทเนตร 

 ๒๐๕๒ นายปฏิวัติ  นามทองใบ 

 ๒๐๕๓ นายปฏิวัติ  พบชัยภูมิ 
 ๒๐๕๔ นายปฏิวัติ  รวยรื่น 

 ๒๐๕๕ นายปฏิเวท  นะวะมวัฒน 
 ๒๐๕๖ นายปฐมพงค  เมืองอินทร 
 ๒๐๕๗ นายปฐมพงศ  แดงกองโค 

 ๒๐๕๘ นายปฐมพงษ  ใจบุญ 

 ๒๐๕๙ นายปฐมพงษ  พุมจันทร 
 ๒๐๖๐ นายปฐมพงษ  รินเชื้อ 

 ๒๐๖๑ นายปฐวี  มณีวงศ 
 ๒๐๖๒ นายปณชัย  อุนจัน 

 ๒๐๖๓ นายปณิธาน  คนซื่อ 

 ๒๐๖๔ นายปณิธาน  เปรื่องนนท 
 ๒๐๖๕ นายปณิธาน  พันธพานิช 

 ๒๐๖๖ นายปณิธาน  สุดชนะ 

 ๒๐๖๗ นายปภังกร  เงาะลําดวน 

 ๒๐๖๘ นายปภังกร  ทิพสิงห 
 ๒๐๖๙ นายปภังกร  ธนันณัฐภัค 

 ๒๐๗๐ นายปภาวิน  มัฎฐารักษ 
 ๒๐๗๑ นายปรมะ  ทอนศรี 
 ๒๐๗๒ นายปรมัตถ  สวงโท 

 ๒๐๗๓ นายปรเมศวร  ฦาชา 
 ๒๐๗๔ นายปรเมษธ  มีเอี่ยม 

 ๒๐๗๕ นายปรวีย  ฟองมูล 



 หนา   ๔๒ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๗๖ นายประกฤต  วังพฤกษ 
 ๒๐๗๗ นายประกฤษฎางค  ทองอุไร 

 ๒๐๗๘ นายประกอบ  ปองชายชม 

 ๒๐๗๙ นายประกอบ  พัดชื่น 

 ๒๐๘๐ นายประกิจ  จักรแกว 

 ๒๐๘๑ นายประกิจ  วรเลิศ 

 ๒๐๘๒ นายประกิจ  เอิบทวี 
 ๒๐๘๓ นายประกิต  บูชาบุญ 

 ๒๐๘๔ นายประกิต  อนุมาศ 

 ๒๐๘๕ นายประเกียรติ  การะพันธ 
 ๒๐๘๖ นายประจักร  ไชยสง 
 ๒๐๘๗ นายประจักร  ราชโส 

 ๒๐๘๘ นายประจักร  หลวงประสาร 

 ๒๐๘๙ นายประจักษ  จันทรตะ 

 ๒๐๙๐ นายประจักษ  นอยเหนื่อย 

 ๒๐๙๑ นายประจักษ  สนยืน 

 ๒๐๙๒ นายประชันยะ  งอยปดพันธ 
 ๒๐๙๓ นายประชา  จงเรียน 

 ๒๐๙๔ นายประชา  ผาพรม 

 ๒๐๙๕ นายประชา  วรรณคํา 
 ๒๐๙๖ นายประชา  โสภัณนา 
 ๒๐๙๗ นายประเชิญ  ศรีคูบัว 

 ๒๐๙๘ นายประดล  เพชรวงษ 
 ๒๐๙๙ นายประดิษฐ  มูลสาร 

 ๒๑๐๐ นายประดิษฐ  ประสานพิมพ 
 ๒๑๐๑ นายประดิษฐ  โพธิ์แสง 

 ๒๑๐๒ นายประดิษฐ  อุปถัมภ 
 ๒๑๐๓ นายประเดิม  เทียนปญจะ 

 ๒๑๐๔ นายประเดิม  นุมพูล 

 ๒๑๐๕ นายประทาเทพ  ทัพเนตร 

 ๒๑๐๖ นายประทิน  รอดเมือง 
 ๒๑๐๗ นายประทีป  คนเพียร 

 ๒๑๐๘ นายประทีป  คําเรืองฤทธิ์ 
 ๒๑๐๙ นายประทีป  บํารุงสิริขันธ 
 ๒๑๑๐ นายประทีป  ราชาอินทร 
 ๒๑๑๑ นายประเทือง  เขตตกลาง 
 ๒๑๑๒ นายประเทือง  ทั่งนาค 

 ๒๑๑๓ นายประธาน  พิศงาม 

 ๒๑๑๔ นายประนม  แสงเดือน 

 ๒๑๑๕ นายประพจน  อนันตวรพจน 
 ๒๑๑๖ นายประพจน  เอี่ยมจินดา 
 ๒๑๑๗ นายประพจนศักดิ์  ธงไชย 

 ๒๑๑๘ นายประพันธ  อยูชุม 

 ๒๑๑๙ นายประพันธ  อินมงคล 

 ๒๑๒๐ นายประภาส  นันทวิสิทธิ์ 
 ๒๑๒๑ นายประภาส  อินสา 
 ๒๑๒๒ นายประมวล  ภูบุญคง 
 ๒๑๒๓ นายประมวล  มานพ 

 ๒๑๒๔ นายประมวล  อินทสิทธิ์ 
 ๒๑๒๕ นายประมาณ  อุมพิมาย 

 ๒๑๒๖ นายประมูล  สุวรรณมาโจ 

 ๒๑๒๗ นายประยง  ตรินันต 



 หนา   ๔๓ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๒๘ นายประยอง  ดารายอย 

 ๒๑๒๙ นายประยุทธ  ขุนศรีรักษา 
 ๒๑๓๐ นายประยุทธ  บัวแสง 
 ๒๑๓๑ นายประยูร  ใจยอด 

 ๒๑๓๒ นายประยูร  บัวนาค 

 ๒๑๓๓ นายประยูร  วีระพูล 

 ๒๑๓๔ นายประยูร  อนันตะ 

 ๒๑๓๕ นายประวัติ  ชาดํา 
 ๒๑๓๖ นายประวัติ  ปรือทอง 
 ๒๑๓๗ นายประวิทย  ตนเขียว 

 ๒๑๓๘ นายประวิทย  ตองจิตตเจริญ 

 ๒๑๓๙ นายประวิทย  บัวเครือ 

 ๒๑๔๐ นายประวิทย  ปราศจาก 

 ๒๑๔๑ นายประวิทย  เปล่ียนดิษฐ 
 ๒๑๔๒ นายประวิทย  ผิวโชติ 
 ๒๑๔๓ นายประวิทย  วงษเกา 
 ๒๑๔๔ นายประวิทย  ไหมทอง 
 ๒๑๔๕ นายประวีณ  แกวประเสริฐ 

 ๒๑๔๖ นายประสงค  หนูเขียว 

 ๒๑๔๗ นายประสงค  อุดสาพะแล 

 ๒๑๔๘ นายประสันตา  โสมอินทร 
 ๒๑๔๙ นายประสาน  เสถียร 

 ๒๑๕๐ นายประสาร  อับดล 

 ๒๑๕๑ นายประสิทธิ์  ขาวทอง 
 ๒๑๕๒ นายประสิทธิ์  คําเติ๊ก 

 ๒๑๕๓ นายประสิทธิ์  คําทะ 

 ๒๑๕๔ นายประสิทธิ์  ประชุมเหล็ก 

 ๒๑๕๕ นายประสิทธิ์  โปธาซาง 
 ๒๑๕๖ นายประสิทธิ์  เพ็ชรชุมพล 

 ๒๑๕๗ นายประสิทธิ์  มะลิลํา 
 ๒๑๕๘ นายประสิทธิ์  ยานเจริญกิจ 

 ๒๑๕๙ นายประสิทธิ์  ละอองเอก 

 ๒๑๖๐ นายประสิทธิ์  วงพินิจ 

 ๒๑๖๑ นายประสิทธิ์  สายฝน 

 ๒๑๖๒ นายประสิทธิ์  หนองนา 
 ๒๑๖๓ นายประสิทธิ์  หอมเนียม 

 ๒๑๖๔ นายประสิทธิ์  หอยสังข 
 ๒๑๖๕ นายประสิทธิชัย  จักเกลียว 

 ๒๑๖๖ นายประสิทธิ์ชัย  โสดาวิชิต 

 ๒๑๖๗ นายประสิทธิพงศ  วงคแกว 

 ๒๑๖๘ นายประเสริฐ  จันทรทัน 

 ๒๑๖๙ นายประเสริฐ  จาริอุตร 
 ๒๑๗๐ นายประเสริฐ  ชัยกิจไพบูลย 
 ๒๑๗๑ นายประเสริฐ  บึงออ 

 ๒๑๗๒ นายประเสริฐ  เผาพันธุ 
 ๒๑๗๓ นายประเสริฐ  หมัดรอด 

 ๒๑๗๔ นายประเสริฐ  อาจภักดี 
 ๒๑๗๕ นายประเสริฐศักดิ์  ชุมชาติ 
 ๒๑๗๖ นายประหยัด  ไชยกา 
 ๒๑๗๗ นายประหยัด  แถลงสุข 

 ๒๑๗๘ นายประหยัด  สายบุตร 

 ๒๑๗๙ นายประหยัด  อบอุน 



 หนา   ๔๔ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๘๐ นายปรัชกรณ  แตงงาม 

 ๒๑๘๑ นายปรัชญา  แกงศิริ 
 ๒๑๘๒ นายปรัชญา  คณา 
 ๒๑๘๓ นายปรัชญา  จันทรแกว 

 ๒๑๘๔ นายปรัชญา  ละงู 
 ๒๑๘๕ นายปรัชญา  สมณะชางเผือก 

 ๒๑๘๖ วาที่รอยตรี ปรัตถกร  ชัยบุรินทร 
 ๒๑๘๗ นายปรัตถกร  ย้ิมเนียม 

 ๒๑๘๘ นายปราการ  มูลประสาน 

 ๒๑๘๙ นายปราการ  ศรีไชย 

 ๒๑๙๐ นายปราโมช  พันธุเมฆินทร 
 ๒๑๙๑ นายปราโมช  ไพรบึง 
 ๒๑๙๒ นายปราโมทย  กิวัฒนา 
 ๒๑๙๓ วาที่รอยตรี ปราโมทย  ทรงประโคน 

 ๒๑๙๔ นายปราโมทย  พันธขาว 

 ๒๑๙๕ นายปราโมทย  พูลเกิด 

 ๒๑๙๖ นายปราโมทย  มณีเลิศ 

 ๒๑๙๗ นายปราโมทย  วงศคํา 
 ๒๑๙๘ นายปราโมทย  สุกแดง 
 ๒๑๙๙ นายปราโมทย  หนูกลัด 

 ๒๒๐๐ นายปราโมทย  ออนละมาย 

 ๒๒๐๑ นายปราโมทย  เอมมา 
 ๒๒๐๒ นายปริญ  ศรีสิงห 
 ๒๒๐๓ นายปริญช  สมาลาวงษ 
 ๒๒๐๔ วาที่รอยโท ปริญญา  กางรัมย 
 ๒๒๐๕ นายปริญญา  คชาชัย 

 ๒๒๐๖ นายปริญญา  จันทนา 
 ๒๒๐๗ นายปริญญา  ดลเสมอ 

 ๒๒๐๘ นายปริญญา  นะนุน 

 ๒๒๐๙ นายปริญญา  บัวอาจ 

 ๒๒๑๐ นายปริญญา  บุญเลิศลํ้า 
 ๒๒๑๑ นายปริญญา  พวงทอง 
 ๒๒๑๒ นายปริญญา  มั่นประเสริฐ 

 ๒๒๑๓ นายปริญญา  รักพอ 

 ๒๒๑๔ นายปริญญา  วงศขัติย 
 ๒๒๑๕ นายปริญญา  ศรีวรรณ 

 ๒๒๑๖ นายปริญญา  ศรีอุดม 

 ๒๒๑๗ นายปริญญา  สะลิม 

 ๒๒๑๘ นายปริญญา  สุขุประการ 

 ๒๒๑๙ นายปริญญา  เหลืองแดง 
 ๒๒๒๐ นายปริญญา  อินทยศ 

 ๒๒๒๑ นายปริญญา  อินทรา 
 ๒๒๒๒ นายปริญวัฒน  ถมกระจาง 
 ๒๒๒๓ นายปรินซ  มัทธุรศ 

 ๒๒๒๔ นายปรินวิชญ  เดชเจริญ 

 ๒๒๒๕ นายปริวัติ  รัตนบุรี 
 ๒๒๒๖ นายปรีชัย  ศรีชัยโย 

 ๒๒๒๗ นายปรีชา  กลาหาญ 

 ๒๒๒๘ นายปรีชา  ชนะชัย 

 ๒๒๒๙ นายปรีชา  พ่ึงเจียม 

 ๒๒๓๐ นายปรีชา  มหาชัย 

 ๒๒๓๑ นายปรีชา  ยืนยาว 



 หนา   ๔๕ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๓๒ นายปรีชา  รมโพธิ์ชี 
 ๒๒๓๓ นายปรีชา  สมปาน 

 ๒๒๓๔ นายปรีชา  สัตยซื่อ 

 ๒๒๓๕ นายปรีชา  สุขเงิน 

 ๒๒๓๖ นายปรีชา  หลวงเขียว 

 ๒๒๓๗ นายปรีดา  เหลือบแล 

 ๒๒๓๘ นายปรีดี  เปรมสมิทธ 
 ๒๒๓๙ นายปรีตินัส  จันทรากานตานันท 
 ๒๒๔๐ นายปลวัชร  หวังยศ 

 ๒๒๔๑ นายปวร  ทองบัว 

 ๒๒๔๒ นายปวริศ  นันทรัตนกุล 

 ๒๒๔๓ จาสิบตรี ปวัน  ศรีสนิท 

 ๒๒๔๔ นายปวิน  เจียไพบูลย 
 ๒๒๔๕ นายปวีณ  อินทรศรีสม 

 ๒๒๔๖ นายปญจโชติ  บุญเขียว 

 ๒๒๔๗ นายปญจพัฒน  พัฒนญานนท 
 ๒๒๔๘ นายปญจภูมิ  หลาบคํา 
 ๒๒๔๙ นายปญจา  จันทสิงห 
 ๒๒๕๐ นายปญญา  ไขสี 

 ๒๒๕๑ นายปญญา  จิตจักร 

 ๒๒๕๒ นายปญญา  ถ้ําหิน 

 ๒๒๕๓ วาที่รอยเอก ปญญา  ปานลักษณ 
 ๒๒๕๔ นายปญญา  ผะเดิม 

 ๒๒๕๕ นายปญญา  วงษาเลิศ 

 ๒๒๕๖ นายปญญา  วันตา 
 ๒๒๕๗ นายปญญา  ศรีสมภพ 

 ๒๒๕๘ นายปญญา  เสนาพันธ 
 ๒๒๕๙ นายปญญาวัฒน  หลักคํา 
 ๒๒๖๐ นายปณชพัฒน  ศรีเสาวงษ 
 ๒๒๖๑ นายปณฑกฤต  อินทะโชติ 
 ๒๒๖๒ นายปณณทัต  ทรัพยมาก 

 ๒๒๖๓ นายปณณวัฒน  กิตติพิชญา 
 ๒๒๖๔ นายปณณวิชย  ธนกรไพโรจน 
 ๒๒๖๕ นายปถยา  สังสิมมา 
 ๒๒๖๖ นายปทพร  ขุนลาด 

 ๒๒๖๗ นายปทมินทร  แพทยนิมิตร 

 ๒๒๖๘ นายปาณัฐ  อินอภัย 

 ๒๒๖๙ นายปานทอง  เถาวชาลี 

 ๒๒๗๐ นายปารมี  เชื้อวังคํา 
 ๒๒๗๑ นายปารมี  อยูเหมาะ 

 ๒๒๗๒ นายปาลวิทย  จินะโสติ 
 ๒๒๗๓ นายปตินันท  บัวสําลี 

 ๒๒๗๔ นายปติพงศ  เวียนทอง 
 ๒๒๗๕ นายปติพงษ  บัวสําลี 

 ๒๒๗๖ นายปติพงษ  สุราษฎร 
 ๒๒๗๗ นายปติพงษ  หมองเขียว 

 ๒๒๗๘ นายปยชาติ  จันทรานนท 
 ๒๒๗๙ นายปยเชษฐ  สิทธิเขตรกรณ 
 ๒๒๘๐ นายปยณัฐ  วงศเครือศร 

 ๒๒๘๑ นายปยเดช  พิพัฒนเยาวกุล 

 ๒๒๘๒ นายปยพงศ  จันทาพูน 

 ๒๒๘๓ นายปยพงศ  นาชัยฤทธิ์ 



 หนา   ๔๖ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๘๔ นายปยพงศ  หนูดํา 
 ๒๒๘๕ นายปยพงษ  เชื้อเตจะ 

 ๒๒๘๖ นายปยพงษ  หมื่นไธสง 
 ๒๒๘๗ นายปยพจน  ภูมิเขต 

 ๒๒๘๘ นายปยวัชร  สุทธิวนิช 

 ๒๒๘๙ นายปยวัฒน  กิ่งคํา 
 ๒๒๙๐ นายปยวัฒน  คําฟูบุตรกุลพัทธ 
 ๒๒๙๑ นายปยวัฒน  ปานดวง 
 ๒๒๙๒ นายปยวัฒน  วิชัยดิษฐ 

 ๒๒๙๓ นายปยวุฒิ  เย่ียมสวัสดิ์ 
 ๒๒๙๔ วาที่รอยตรี ปยสิทธิ์  ศรีสมศักดิ์ 
 ๒๒๙๕ นายปยะ  กันธิวงค 
 ๒๒๙๖ นายปยะ  โกฎแสน 

 ๒๒๙๗ นายปยะ  ขันแข็ง 
 ๒๒๙๘ นายปยะ  ชํานาญปรุ 
 ๒๒๙๙ นายปยะ  ตะวิชัย 

 ๒๓๐๐ นายปยะ  เทพกลาง 
 ๒๓๐๑ นายปยะ  บริสุทธิ์เพ็ชร 
 ๒๓๐๒ นายปยะ  สินยัง 
 ๒๓๐๓ นายปยะ  อ่ําสุพรรณ 

 ๒๓๐๔ นายปยะชัย  แนนอุดร 

 ๒๓๐๕ นายปยะณัฐ  กันทา 
 ๒๓๐๖ นายปยะพงศ  หรือตระกูล 

 ๒๓๐๗ นายปยะพงษ  ตาใจ 

 ๒๓๐๘ นายปยะพงษ  มณฑลวิทย 
 ๒๓๐๙ นายปยะพงษ  หมันการ 

 ๒๓๑๐ นายปยะพนธ  ดอกแขมกลาง 
 ๒๓๑๑ นายปยะพันธ  ยวงปรางค 
 ๒๓๑๒ นายปยะพันธุ  จันทรใด 

 ๒๓๑๓ นายปยะภณ  ปอมคํา 
 ๒๓๑๔ นายปยะรัตน  สวัสดิ์มงคล 

 ๒๓๑๕ นายปยะราช  แสนศิริ 
 ๒๓๑๖ นายปยะวัฒน  เคแสง 
 ๒๓๑๗ นายปยะวัฒน  ทะนันไชย 

 ๒๓๑๘ นายปยะวัฒน  สุขเทศ 

 ๒๓๑๙ นายปยะวัฒน  อาสนาทิพย 
 ๒๓๒๐ นายปยะวิทย  ปยะโกศล 

 ๒๓๒๑ นายปยะเวช  รวมเผาไทย 

 ๒๓๒๒ นายปรยุทธ  ทับทุย 

 ๒๓๒๓ นายปุณณพัฒพล  เวียงสิมมา 
 ๒๓๒๔ นายปุณณรัตน  ทองธรรม 

 ๒๓๒๕ นายปุรเชษฐ  ขําหินตั้ง 
 ๒๓๒๖ นายเปรม  สวนฟก 

 ๒๓๒๗ นายเปรมฤทัย  แสงแกว 

 ๒๓๒๘ นายผจญ  ก่ําทา 
 ๒๓๒๙ นายผดุงกานต  ทัพพโชติ 
 ๒๓๓๐ นายผดุงศักดิ์  ชุมอินทร 
 ๒๓๓๑ นายผดุงศักดิ์  ทบประดิษฐ 
 ๒๓๓๒ นายผดุงสิทธิ์  ลาวรรณ 

 ๒๓๓๓ นายเผด็จ  ผะเดิม 

 ๒๓๓๔ นายไผท  คงศรีลา 
 ๒๓๓๕ นายพ.พนธ  นีลวัฒนานนท 



 หนา   ๔๗ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๓๖ นายพงคพรรณ  จิตอารีย 
 ๒๓๓๗ นายพงพัฒน  รักดวง 
 ๒๓๓๘ นายพงศกร  กรรขํา 
 ๒๓๓๙ นายพงศกร  กากูล 

 ๒๓๔๐ นายพงศกร  เกศธนากร 

 ๒๓๔๑ นายพงศกร  โกชารักษ 
 ๒๓๔๒ นายพงศกร  ครองศิริ 
 ๒๓๔๓ นายพงศกร  แคยิหวา 
 ๒๓๔๔ นายพงศกร  ดาวสุข 

 ๒๓๔๕ นายพงศกร  พลเสน 

 ๒๓๔๖ วาที่รอยเอก พงศกร  พันแสน 

 ๒๓๔๗ นายพงศกร  เมฆฉาย 

 ๒๓๔๘ นายพงศกร  สุดใจ 

 ๒๓๔๙ นายพงศชิตพล  คงรอด 

 ๒๓๕๐ นายพงศธร  กลอมเกล้ียง 
 ๒๓๕๑ นายพงศธร  คิดการงาน 

 ๒๓๕๒ นายพงศธร  ฉาบกังวาล 

 ๒๓๕๓ นายพงศธร  ดําริห 
 ๒๓๕๔ นายพงศธร  ลิมปาวิภากร 

 ๒๓๕๕ นายพงศธร  แสนเจริญสุข 

 ๒๓๕๖ นายพงศธร  อมตเวทิน 

 ๒๓๕๗ นายพงศธวัช  อภิชาชัยวิรัตน 
 ๒๓๕๘ วาที่รอยตรี พงศประภา  วสุวัต 

 ๒๓๕๙ นายพงศพันธ  เขียวตา 
 ๒๓๖๐ นายพงศพันธ  ชูชวย 

 ๒๓๖๑ นายพงศพัศ  ตันจะโข 

 ๒๓๖๒ นายพงศพัศ  ทองคํา 
 ๒๓๖๓ นายพงศพิษณุ  นนทประสาท 

 ๒๓๖๔ นายพงศพิสุทธิ์  เงินหมื่น 

 ๒๓๖๕ นายพงศไพศาล  วิริยานุกูลวงศ 
 ๒๓๖๖ นายพงศภัค  วรภิรักษ 
 ๒๓๖๗ นายพงศวิชญ  พิพัฒนเอกโชติ 
 ๒๓๖๘ วาที่รอยตรี พงศศักดิ์  อินปา 
 ๒๓๖๙ นายพงศสวรรค  งามจํา 
 ๒๓๗๐ นายพงศสิริ  เกื้อวราหกุล 

 ๒๓๗๑ นายพงศสุธี  เลศักดิ์ 
 ๒๓๗๒ นายพงศสุวัฒธน  ศรีธรรม 

 ๒๓๗๓ นายพงศักดิ์  เกลือสีโท 

 ๒๓๗๔ นายพงศักดิ์  พวงมณี 

 ๒๓๗๕ นายพงษกรณ  พลเย่ียม 

 ๒๓๗๖ นายพงษขจร  บุญพงษ 
 ๒๓๗๗ นายพงษดนัย  ศรีวิเชียร 

 ๒๓๗๘ นายพงษเทพ  ผาออน 

 ๒๓๗๙ นายพงษธเนศร  สนเคหงษ 
 ๒๓๘๐ นายพงษธร  ศรลัมพ 
 ๒๓๘๑ นายพงษนรินทร  เจริญรัมย 
 ๒๓๘๒ นายพงษนรินทร  ดีสีใส 

 ๒๓๘๓ นายพงษนรินทร  อินทรพรหม 

 ๒๓๘๔ นายพงษพันธ  พรมทอง 
 ๒๓๘๕ นายพงษพันธุ  ซาเมาะ 

 ๒๓๘๖ นายพงษพันธุ  เทพทอง 
 ๒๓๘๗ นายพงษพันธุ  พันธุรัตน 



 หนา   ๔๘ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๘๘ นายพงษพิพัฒน  หงษคงคา 
 ๒๓๘๙ นายพงษภัทร  โพธิเลิศ 

 ๒๓๙๐ นายพงษภัทรวิชญ  บุญศิริ 
 ๒๓๙๑ นายพงษวินิจ  บุญชู 
 ๒๓๙๒ นายพงษศักดา  นามประมา 
 ๒๓๙๓ นายพงษศักดิ์  แกวแดง 
 ๒๓๙๔ นายพงษศักดิ์  ขวัญมา 
 ๒๓๙๕ นายพงษศักดิ์  เจนใจ 

 ๒๓๙๖ นายพงษศักดิ์  ชายกวด 

 ๒๓๙๗ นายพงษศักดิ์  เชยชม 

 ๒๓๙๘ นายพงษศักดิ์  แซฉั่ว 

 ๒๓๙๙ นายพงษศักดิ์  ดอนขันไพร 

 ๒๔๐๐ นายพงษศักดิ์  ดําคํา 
 ๒๔๐๑ นายพงษศักดิ์  พรมภักดี 
 ๒๔๐๒ นายพงษศักดิ์  พรหมเสน 

 ๒๔๐๓ นายพงษศักดิ์  ลาภสอาดพร 

 ๒๔๐๔ นายพงษศักดิ์  ลาออต 

 ๒๔๐๕ วาที่รอยตรี พงษศักดิ์  วันทาหวัด 

 ๒๔๐๖ นายพงษศักดิ์  ศรีบุญเรือง 
 ๒๔๐๗ นายพงษศักดิ์  ศิริมังคโล 

 ๒๔๐๘ นายพงษศักดิ์  สรรสม 

 ๒๔๐๙ นายพงษศักดิ์  สวสัดีมงคล 

 ๒๔๑๐ นายพงษศักดิ์  สองแกว 

 ๒๔๑๑ นายพงษศักดิ์  เหลืองวิไล 

 ๒๔๑๒ นายพงษศักดิ์  อินทรอักษร 

 ๒๔๑๓ นายพงษอนันต  คํานาน 

 ๒๔๑๔ นายพจนรินทร  เหลืองอรัญนภา 
 ๒๔๑๕ นายพจนวัฒน  จารยพรมมา 
 ๒๔๑๖ นายพชธกร  นันทพันธ 
 ๒๔๑๗ นายพชร  ใจยะสาร 

 ๒๔๑๘ นายพชร  เตชณสิทธิ์ 
 ๒๔๑๙ นายพชร  บํารุงดอน 

 ๒๔๒๐ นายพชร  รอดไธสง 
 ๒๔๒๑ นายพชรดนัย  ขจรพิพัฒนกุล 

 ๒๔๒๒ นายพชรดนัย  มนชะอุม 

 ๒๔๒๓ นายพชรวรรษ  มากระจัน 

 ๒๔๒๔ นายพชรวิษย  รัตนเมธีรัตน 
 ๒๔๒๕ นายพชระ  พลอยทับทิม 

 ๒๔๒๖ นายพนธกร  หาดี 
 ๒๔๒๗ นายพนม  คําอาย 

 ๒๔๒๘ นายพนม  นอนา 
 ๒๔๒๙ นายพนมกร  กองแสง 
 ๒๔๓๐ นายพนสณฑ  ยรรยง 
 ๒๔๓๑ นายพนัชกร  ออนนวล 

 ๒๔๓๒ นายพนัส  แนนพิมาย 

 ๒๔๓๓ นายพนัสชัย  วิเชียร 

 ๒๔๓๔ นายพนัสพงษ  ผลออน 

 ๒๔๓๕ นายพนา  ครุฑบุตร 

 ๒๔๓๖ นายพนา  อัครวิทยาพัฒน 
 ๒๔๓๗ นายพนาไพร  มณีรัตน 
 ๒๔๓๘ นายพนาวุฒิ  ทองเชื้อ 

 ๒๔๓๙ นายพยนต  ออนเปง 



 หนา   ๔๙ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๔๐ นายพเยาว  จันทะราช 

 ๒๔๔๑ นายพรเกียรติ  ลวนธรรมคุณ 

 ๒๔๔๒ นายพรจักษ  อุนทิม 

 ๒๔๔๓ นายพรชัย  กันตังกุล 

 ๒๔๔๔ นายพรชัย  ถาวรนาน 

 ๒๔๔๕ นายพรชัย  มณีฉาย 

 ๒๔๔๖ นายพรชัย  เมฆพยับ 

 ๒๔๔๗ นายพรชัย  รมวาป 
 ๒๔๔๘ นายพรชัย  วงศเปยมศักดิ์ 
 ๒๔๔๙ นายพรชัย  สมพงษ 
 ๒๔๕๐ นายพรชัย  สุนภาสถาพร 

 ๒๔๕๑ นายพรชัย  สุปงคลัด 

 ๒๔๕๒ นายพรชัย  แสวงพันธ 
 ๒๔๕๓ นายพรทวี  แทงทอง 
 ๒๔๕๔ นายพรเทพ  ขันตี 
 ๒๔๕๕ นายพรเทพ  พลอยสี 

 ๒๔๕๖ นายพรเทพ  สมปองใจทํา 
 ๒๔๕๗ นายพรเทพ  สวางแกว 

 ๒๔๕๘ นายพรธิวัฒน  ธาตุทอง 
 ๒๔๕๙ นายพรพจน  แกวโพธิ์ 
 ๒๔๖๐ นายพรพจน  ภูผายาง 
 ๒๔๖๑ นายพรพนม  ปรัสพันธ 
 ๒๔๖๒ นายพรพล  อ่ําทอง 
 ๒๔๖๓ นายพรพิเชษฐ  เมืองมงคุณ 

 ๒๔๖๔ นายพรไพรสณฑ  จันทราพูน 

 ๒๔๖๕ นายพรภัทร  สินดี 

 ๒๔๖๖ นายพรมภร  แสนศรีแกว 

 ๒๔๖๗ นายพรรษา  จรเขตต 
 ๒๔๖๘ นายพรรษา  ไพรเลิศ 

 ๒๔๖๙ นายพรเลิศ  สอาดจิตต 
 ๒๔๗๐ นายพรศักดิ์  บรรเทาทุกข 
 ๒๔๗๑ นายพรศักดิ์  พัดฉวี 
 ๒๔๗๒ นายพรศักดิ์  ศักดิ์เดโชกุล 

 ๒๔๗๓ นายพรสวรรค  อสุชีวะ 

 ๒๔๗๔ นายพรสิทธิ์  เสิศเสรีพัฒนกุล 

 ๒๔๗๕ นายพรหมพิริยะพล  คามจังหาร 

 ๒๔๗๖ นายพรหมมา  กิ่งกาน 

 ๒๔๗๗ นายพรหมมาตร  ศรีแกว 

 ๒๔๗๘ นายพรอนันต  สุวรรณโณ 

 ๒๔๗๙ นายพรอมกูรณ  อนิสสิต 

 ๒๔๘๐ นายพรอมพงษ  ถิ่นลําปาง 
 ๒๔๘๑ นายพรอมพันธ  อินทวิเศษ 

 ๒๔๘๒ นายพรอมวุฒิ  แสงวิเชียร 

 ๒๔๘๓ นายพฤกษ  อินทโลหิตเชิดชู 
 ๒๔๘๔ นายพฤกษ  สารินจา 
 ๒๔๘๕ นายพฤกษา  จันทรเรือง 
 ๒๔๘๖ นายพลกฤษณ  เกิดคํา 
 ๒๔๘๗ นายพลชัย  สระทองอินทร 
 ๒๔๘๘ นายพลนิกร  สุกรรณ 
 ๒๔๘๙ นายพลนิวัฒน  เตชสิทธิ์ปรีชา 
 ๒๔๙๐ นายพลพัต  ชนะชนกุล 

 ๒๔๙๑ นายพลวัฒน  รุจยากรกุล 



 หนา   ๕๐ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๙๒ นายพลวัฒน  สวัสดิ์สิงห 
 ๒๔๙๓ นายพลวิชญ  วัยวุฒิ 
 ๒๔๙๔ นายพลวิทย  กุมภา 
 ๒๔๙๕ นายพลศิลป  ตรังคบุรีรัตน 
 ๒๔๙๖ นายพลอภิรัฒณ  อันถาธารณ 
 ๒๔๙๗ นายพลากร  ธีรกุล 

 ๒๔๙๘ นายพลากร  เนียมจะโปะ 

 ๒๔๙๙ นายพลากร  เมืองมูล 

 ๒๕๐๐ นายพลาธิป  เกียรติวรรธนะ 

 ๒๕๐๑ นายพลาวุธ  ชัยสงคราม 

 ๒๕๐๒ นายพศิน  ทองเงิน 

 ๒๕๐๓ นายพศุต  สรสิทธิ์ 
 ๒๕๐๔ นายพสธร  เพ็ชรแกน 

 ๒๕๐๕ นายพสภัค  มายืนยง 
 ๒๕๐๖ นายพสิษฐ  มีศรีสวัสดิ ์
 ๒๕๐๗ นายพสิษฐ  รติสกุลดิลก 

 ๒๕๐๘ นายพอเจต  จําปาทอง 
 ๒๕๐๙ นายพะเยาว  ศรีไชย 
 ๒๕๑๐ นายพัชญภณ  สารสา 
 ๒๕๑๑ นายพัชรวรรธน  ปยารัมย 
 ๒๕๑๒ นายพัชรากร  วรรณจงคํา 
 ๒๕๑๓ นายพัฏกร  ศูนยจันทร 
 ๒๕๑๔ นายพัฒนพงศ  ลาภบริบูรณ 
 ๒๕๑๕ นายพัฒนพงษ  พลอยงาม 

 ๒๕๑๖ นายพัฒนศักดิ์  คงเสน 

 ๒๕๑๗ นายพัฒนอนิญช  ตระกูลอินคอม 

 ๒๕๑๘ นายพัฒนะทอง  ทุมโยมา 
 ๒๕๑๙ นายพัฒนา  โชติกันตะ 

 ๒๕๒๐ นายพัฒนา  ฟาแลบ 

 ๒๕๒๑ นายพัตรพิรุณ  ไชยศิลป 
 ๒๕๒๒ นายพัทธนันท  ศรีเจริญรักษ 
 ๒๕๒๓ นายพัทธพร  ชินทะวัน 

 ๒๕๒๔ นายพันตรี  สีขาว 

 ๒๕๒๕ นายพันธศักดิ์  แสนพรมมา 
 ๒๕๒๖ นายพันธุ  ขวัญทอง 
 ๒๕๒๗ นายพันพฤฒ  โสมชู 
 ๒๕๒๘ นายพัลลภ  บุญสิงห 
 ๒๕๒๙ นายพัสกร  ฤทธิ์ฤดี 
 ๒๕๓๐ นายพานี  ดายามา 
 ๒๕๓๑ นายพาริส  ไชยมงคล 

 ๒๕๓๒ นายพาสกร  พรหมวิหาร 

 ๒๕๓๓ นายพาสกร  สมัคราษฎร 
 ๒๕๓๔ นายพิฆเนศ  บัวสนิท 

 ๒๕๓๕ นายพิจักษณ  พันธจันทร 
 ๒๕๓๖ นายพิเจตส  ประยุทธสินธุ 
 ๒๕๓๗ นายพิชฌา  หอมนาน 

 ๒๕๓๘ นายพิชญะ  กันธิยะ 

 ๒๕๓๙ นายพิชญะ  บุญสนอง 
 ๒๕๔๐ นายพิชุตม  ธาระวงค 
 ๒๕๔๑ นายพิชยดนย  พิกุลทอง 
 ๒๕๔๒ นายพิชัย  จันทรรอด 

 ๒๕๔๓ นายพิชัย  ไตรพิพัฒน 



 หนา   ๕๑ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๔๔ นายพิชัย  นวลไผ 
 ๒๕๔๕ นายพิชัย  บุญชูประภา 
 ๒๕๔๖ นายพิชัย  บุดดาลี 

 ๒๕๔๗ นายพิชัย  มองเหีย 

 ๒๕๔๘ นายพิชา  ปอยดินแดง 
 ๒๕๔๙ นายพิชิต  คงแจม 

 ๒๕๕๐ นายพิชิต  จงรักกลาง 
 ๒๕๕๑ นายพิชิต  พอคา 
 ๒๕๕๒ นายพิชิต  ลิอินทร 
 ๒๕๕๓ นายพิชิต  วงศเพชรชัย 

 ๒๕๕๔ นายพิชิต  วรรณภูงา 
 ๒๕๕๕ วาที่รอยตรี พิชิต  อินอยู 
 ๒๕๕๖ นายพิชิตชัย  มากประมูล 

 ๒๕๕๗ นายพิชิตพล  เพงพิศ 

 ๒๕๕๘ นายพิเชฐ  พาแพง 
 ๒๕๕๙ นายพิเชษฐ  ทรัพยสิน 

 ๒๕๖๐ นายพิเชษฐ  บรรจงชวย 

 ๒๕๖๑ นายพิเชษฐ  หวนสันเทียะ 

 ๒๕๖๒ นายพิเชษฐ  ใจปวน 

 ๒๕๖๓ นายพิเชษฐ  ชูคันหอม 

 ๒๕๖๔ นายพิเชษฐ  ศรีละพันธ 
 ๒๕๖๕ นายพิเชษฐ  สุดใจ 

 ๒๕๖๖ นายพิเชษฐ  สุริยะเพ็ญ 

 ๒๕๖๗ นายพิเชษฐ  อยูยงค 
 ๒๕๖๘ นายพิเชษฐ  อินหมี 
 ๒๕๖๙ นายพิเดช  ศรีบุญเรือง 

 ๒๕๗๐ นายพิตรพิบูล  กิติมา 
 ๒๕๗๑ นายพิทธพนธ  พิทักษ 
 ๒๕๗๒ นายพิทยา  จ๋ิวเจริญ 

 ๒๕๗๓ นายพิทยา  ตรวจมรรคา 
 ๒๕๗๔ นายพิทยา  ตรีพงษ 
 ๒๕๗๕ นายพิทยา  ทองเงิน 

 ๒๕๗๖ นายพิทยา  บุตราช 

 ๒๕๗๗ นายพิทยา  สงวนชื่อ 

 ๒๕๗๘ วาที่รอยตรี พิทยา  สุทธนะ 

 ๒๕๗๙ นายพิทยา  หวานขัน 

 ๒๕๘๐ นายพิทักษ  แกวทองมา 
 ๒๕๘๑ นายพิทักษ  แกวเบี่ยง 
 ๒๕๘๒ นายพิทักษ  ไชยสถาน 

 ๒๕๘๓ นายพิทักษ  ทางทอง 
 ๒๕๘๔ นายพิทักษ  พิเศษ 

 ๒๕๘๕ นายพิทักษ  เพียรสบาย 

 ๒๕๘๖ นายพิทักษ  ศรีขาว 

 ๒๕๘๗ นายพิทักษ  ศรีมูล 

 ๒๕๘๘ นายพิทักษ  เศรษฐพงษ 
 ๒๕๘๙ นายพิทักษ  อนุลม 

 ๒๕๙๐ นายพิทักษพงษ  ไชยเลิศ 

 ๒๕๙๑ นายพิทักษพงษ  นามวงษ 
 ๒๕๙๒ นายพิทักษพงษ  พรหมลักษณ 
 ๒๕๙๓ นายพินิจ  ตาจีน 

 ๒๕๙๔ นายพินิจ  ลิปปานนท 
 ๒๕๙๕ นายพินิจ  วงษเปนสุข 



 หนา   ๕๒ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๙๖ นายพิบูรณ  ศรีลาชัย 

 ๒๕๙๗ นายพิบูลย  แสงทอง 
 ๒๕๙๘ นายพิบูลยศักดิ์  วรพิบูลยศักดิ์ 
 ๒๕๙๙ นายพิพัฒณพล  เนตรทิพย 
 ๒๖๐๐ นายพิพัฒน  งามชัยภูมิ 
 ๒๖๐๑ นายพิพัฒน  จันทโร 

 ๒๖๐๒ นายพิพัฒน  ประภัสสรพิพัฒน 
 ๒๖๐๓ นายพิพัฒน  วานิชกูล 

 ๒๖๐๔ นายพิพัฒน  เสาะหาย่ิง 
 ๒๖๐๕ นายพิพัฒน  อัครเดชธนะพงษ 
 ๒๖๐๖ นายพิพัฒน  อารี 
 ๒๖๐๗ นายพิพิธ  เรืองสมบัติ 
 ๒๖๐๘ นายพิภพ  โสภณกุลทรัพย 
 ๒๖๐๙ นายพิภพภัทร  มัดฉิมา 
 ๒๖๑๐ วาที่รอยตรี พิภูษณะ  พวงโพธิ ์
 ๒๖๑๑ นายพิรพัฒน  ธนะสูตร 

 ๒๖๑๒ นายพิรเวช  สําลีดี 
 ๒๖๑๓ นายพิรุณ  ชําเลีย 

 ๒๖๑๔ นายพิรุณ  ประภาจิตสุนทร 

 ๒๖๑๕ นายพิศัลย  คําลวน 

 ๒๖๑๖ วาที่รอยตรี พิศาล  วิสะมิตะนันท 
 ๒๖๑๗ นายพิศาล  สุดแกว 

 ๒๖๑๘ นายพิศิษฐ  ลีเลิศ 

 ๒๖๑๙ นายพิศุทธิ์  คําดอน 

 ๒๖๒๐ นายพิษณุ  ทับวงษ 
 ๒๖๒๑ นายพิษณุ  นาคโสภณ 

 ๒๖๒๒ นายพิษณุ  ศรีกระกูล 

 ๒๖๒๓ นายพิษณุ  ศรีขันทะ 

 ๒๖๒๔ นายพิษณุ  ศรีนวลใหญ 
 ๒๖๒๕ นายพิษณุ  สาระจันทร 
 ๒๖๒๖ วาที่รอยตรี พิษณุ  สีตะระโส 

 ๒๖๒๗ วาที่รอยตรี พิษณุ  สุขสมบูรณ 
 ๒๖๒๘ นายพิษณุวัชร  วิลัยหลา 
 ๒๖๒๙ นายพิสรรค  ศรีบุญเรือง 
 ๒๖๓๐ นายพิสันต  สายโรจน 
 ๒๖๓๑ นายพิสิฏฐ  วัชรวิวรรณ 

 ๒๖๓๒ นายพิสิฐ  คําภิโร 

 ๒๖๓๓ นายพิสิฐ  ชนะการณ 
 ๒๖๓๔ นายพิสิฐ  มีแกว 

 ๒๖๓๕ นายพิสิฐชัย  นอยศรี 
 ๒๖๓๖ นายพิสิฐษ  แกนทอง 
 ๒๖๓๗ นายพิสิษฐ  จริยเอกวิทย 
 ๒๖๓๘ นายพิสิษฐ  เชิงแกว 

 ๒๖๓๙ นายพิสิษฐ  ประวัติวัชรา 
 ๒๖๔๐ นายพิสุทธิ์ศิลป  โพธิอะ 

 ๒๖๔๑ นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด 

 ๒๖๔๒ นายพีรกร  สมคํา 
 ๒๖๔๓ นายพีรณัฐ  บุญทาทอง 
 ๒๖๔๔ นายพีรพงศ  เวชภิรมย 
 ๒๖๔๕ นายพีรพงศ  สงโสม 

 ๒๖๔๖ นายพีรพงษ  พงศประเสริฐ 

 ๒๖๔๗ นายพีรพัฒน  มนัสกุล 



 หนา   ๕๓ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๔๘ นายพีรพันธ  มวงงาม 

 ๒๖๔๙ นายพีรภาส  โปธิมา 
 ๒๖๕๐ นายพีรวิชญ  บวกไธสง 
 ๒๖๕๑ นายพีระเดช  อุตสาห 
 ๒๖๕๒ นายพีระเทพ  กาวินชัย 

 ๒๖๕๓ นายพีระพงษ  ประเสริฐสังข 
 ๒๖๕๔ นายพีระยุทธ  หาญชนะ 

 ๒๖๕๕ นายพีระวัฒน  โพธารินทร 
 ๒๖๕๖ นายพีระศักดิ์  สิริรัตนาภรณ 
 ๒๖๕๗ นายพีราวัฒ  จันทาวี 
 ๒๖๕๘ นายพีราวัฒน  ชอลําดวน 

 ๒๖๕๙ นายพุฒพงษ  บุญกอบ 

 ๒๖๖๐ นายพุฒินันท  นาคบุตร 

 ๒๖๖๑ นายพุฒิพงศ  สมนอย 

 ๒๖๖๒ นายพุฒิพงษ  พรหมราช 

 ๒๖๖๓ นายพุฒิพัฒน  อาจวิชัย 

 ๒๖๖๔ นายพุฒิสรรค  อนุกูลพันธ 
 ๒๖๖๕ นายพุทธพงศ  หลักคํา 
 ๒๖๖๖ นายพุทธพงษ  โรจนเกียรติคุณ 

 ๒๖๖๗ นายพุทธพร  ศรีทะลับ 

 ๒๖๖๘ นายพุทธิพงษ  ศุภมัสดุอังกูร 

 ๒๖๖๙ นายพูนศักดิ์  ไชยคําจันทร 
 ๒๖๗๐ นายพูนศักดิ์  รักษาพันธุ 
 ๒๖๗๑ นายพูนสวัสดิ์  สําราญสุข 

 ๒๖๗๒ นายพูลศักดิ์  บัวจันทึก 

 ๒๖๗๓ นายพูลสินธ  ไชยโคตร 

 ๒๖๗๔ นายเพชรฎา  พรไธสง 
 ๒๖๗๕ นายเพชรราช  บรรเทิงสุข 

 ๒๖๗๖ นายเพทาย  ทองสุข 

 ๒๖๗๗ นายเพทาย  เฟองฟู 

 ๒๖๗๘ นายเพ่ิมพูล  เตชะแกว 

 ๒๖๗๙ นายโพธิกุล  ไชยมงคล 

 ๒๖๘๐ นายโพธิ์ชัย  คําแสน 

 ๒๖๘๑ นายไพจิตร  ทองยอย 

 ๒๖๘๒ นายไพฑูรย  จุนบุญ 

 ๒๖๘๓ นายไพฑูรย  นาวีระ 

 ๒๖๘๔ นายไพฑูรย  บุดดาวงษ 
 ๒๖๘๕ นายไพฑูรย  ภูงอก 

 ๒๖๘๖ นายไพฑูรย  มณีจันทร 
 ๒๖๘๗ นายไพฑูรย  มั่นคง 
 ๒๖๘๘ นายไพฑูรย  วงศฮาด 

 ๒๖๘๙ นายไพฑูรย  วรรณรัตนพันธ 
 ๒๖๙๐ นายไพฑูรย  ศรีดี 
 ๒๖๙๑ นายไพฑูรย  อินธิจักร 

 ๒๖๙๒ นายไพทูรย  เทือกเถาว 
 ๒๖๙๓ นายไพบูลย  กะโพ 

 ๒๖๙๔ นายไพบูลย  ใจกลา 
 ๒๖๙๕ นายไพบูลย  ชาวขุนทด 

 ๒๖๙๖ นายไพบูลย  ประเสริฐ 

 ๒๖๙๗ นายไพบูลย  วงศาระ 

 ๒๖๙๘ วาที่รอยตรี ไพภร  มุงดี 
 ๒๖๙๙ นายไพรนคร  ชิณะแขว 



 หนา   ๕๔ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๐๐ นายไพรรัตน  จันหัวนา 
 ๒๗๐๑ นายไพรวัลย  คํายอด 

 ๒๗๐๒ นายไพรัช  เฉยเมล 
 ๒๗๐๓ นายไพรัช  มีพันธ 
 ๒๗๐๔ นายไพรัช  ล้ิมวิไล 

 ๒๗๐๕ นายไพรัช  อัครพิทักษพงศ 
 ๒๗๐๖ นายไพรัตน  นิ่มบัว 

 ๒๗๐๗ วาที่รอยเอก ไพรินทร  ธีระกุล 

 ๒๗๐๘ นายไพรินทร  ละครเขต 

 ๒๗๐๙ นายไพรี  หมวดคง 
 ๒๗๑๐ นายไพโรจน  ธนูเดช 

 ๒๗๑๑ นายไพโรจน  โพธิ์ทอง 
 ๒๗๑๒ นายไพโรจน  มากจันทร 
 ๒๗๑๓ นายไพโรจน  มาตชัยเคน 

 ๒๗๑๔ นายไพโรจน  รักออน 

 ๒๗๑๕ นายไพโรจน  เรื่องลือ 

 ๒๗๑๖ นายไพโรจน  เลิศวงศรัตนกุล 

 ๒๗๑๗ นายไพโรจน  อินทรโชติ 
 ๒๗๑๘ นายไพศาล  จิตรามาศ 

 ๒๗๑๙ นายไพศาล  ศิวเวทพิกุล 

 ๒๗๒๐ นายไพศาล  สุขเอี่ยม 

 ๒๗๒๑ วาที่รอยตรี ไพศาล  แสวงหา 
 ๒๗๒๒ นายไพสิฐ  แนวลาด 

 ๒๗๒๓ นายไพสิน  แสงหิรัญ 

 ๒๗๒๔ นายฟยรูซี  อาแว 

 ๒๗๒๕ นายฟารโรหเด็ม  จุไรรัตน 

 ๒๗๒๖ นายฟาอิส  แวเยะ 

 ๒๗๒๗ นายฟสิกส  เรืองแสง 
 ๒๗๒๘ นายฟูรกอล  เจะเตะ 

 ๒๗๒๙ นายภคกุล  เตชะวังศา 
 ๒๗๓๐ นายภควรรณ  ขันคํา 
 ๒๗๓๑ นายภควัฒน  สุขอนันต 
 ๒๗๓๒ นายภณัฐพงศ  พลมุข 

 ๒๗๓๓ นายภธรเดช  วสุวีรกร 

 ๒๗๓๔ นายภมร  ดาวแดน 

 ๒๗๓๕ นายภรณอนันศักดิ์  ฤทธิ์ธนัตถโรจ 

 ๒๗๓๖ นายภรัณยู  ศศินิภา 
 ๒๗๓๗ นายภราดร  บัวทอง 
 ๒๗๓๘ นายภราดร  บุญชม 

 ๒๗๓๙ นายภราดร  สังขรัตน 
 ๒๗๔๐ นายภวเทพ  สําราญสุข 

 ๒๗๔๑ นายภวัต  ปญจาทรัพยทว ี

 ๒๗๔๒ นายภวิศวรศักดิ์  อภิวงค 
 ๒๗๔๓ นายภสุ  เถาวชารี 
 ๒๗๔๔ นายภักดี  เจริญรส 

 ๒๗๔๕ นายภัคพล  ตรังจิระเสถียร 

 ๒๗๔๖ นายภัคพล  หลํ่าทุง 
 ๒๗๔๗ นายภัทกิตติ์  วรรณสุทธิ์ 
 ๒๗๔๘ นายภัทร  ธนสรานาต 

 ๒๗๔๙ นายภัทรกร  มิ่งขวัญ 

 ๒๗๕๐ นายภัทรฉัตร  ทองเอก 

 ๒๗๕๑ นายภัทรเดช  ภิรมยจิตร 



 หนา   ๕๕ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๕๒ นายภัทรนนท  สุทธิเพียงคะ 

 ๒๗๕๓ นายภัทรพงศ  ยังสวัสดิ์ 
 ๒๗๕๔ นายภัทรพงษ  วรรณกุล 

 ๒๗๕๕ นายภัทรพงษ  สุขเกิด 

 ๒๗๕๖ นายภัทรพล  แกวเสนา 
 ๒๗๕๗ นายภัทรพล  บุตรดา 
 ๒๗๕๘ นายภัทรพล  ประเสริฐแกว 

 ๒๗๕๙ นายภัทรวัฒน  เขียวขจี 

 ๒๗๖๐ นายภัทรวีร  คุณโท 

 ๒๗๖๑ นายภัทระ  รัตนรังษี 

 ๒๗๖๒ นายภัทราวุธ  แกวหอม 

 ๒๗๖๓ นายภัทราวุธ  ไชยเชษฐ 
 ๒๗๖๔ นายภัสกร  ชูสงแสง 
 ๒๗๖๕ นายภาคภูมิ  เจริญธรรม 

 ๒๗๖๖ นายภาคภูมิ  ชางใหญ 
 ๒๗๖๗ นายภาคภูมิ  โชติธรรม 

 ๒๗๖๘ นายภาคภูมิ  นํานนท 
 ๒๗๖๙ นายภาคภูมิ  บุญชื่น 

 ๒๗๗๐ นายภาคภูมิ  พุทธสุภะ 

 ๒๗๗๑ นายภาคภูมิ  มณีวรรณ 

 ๒๗๗๒ นายภาคภูมิ  มหายศนันท 
 ๒๗๗๓ นายภาคภูมิ  รมพยอม 

 ๒๗๗๔ นายภาคภูมิ  วงศวรรณา 
 ๒๗๗๕ นายภาคภูมิ  สันทอง 
 ๒๗๗๖ นายภาคภูมิ  ใสสุข 

 ๒๗๗๗ นายภาคย  ทองขาว 

 ๒๗๗๘ นายภาคิน  กุดแถลง 
 ๒๗๗๙ สิบเอก ภาคิน  ลุนลี 

 ๒๗๘๐ วาที่รอยตรี ภาณุ  คูเจริญทรัพย 
 ๒๗๘๑ นายภาณุพงศ  คําเหลือ 

 ๒๗๘๒ นายภาณุพงศ  บุตรวงศ 
 ๒๗๘๓ นายภาณุพงศ  พละวงษ 
 ๒๗๘๔ นายภาณุพงศ  เพชรกูล 

 ๒๗๘๕ นายภาณุพงศ  มูลพรมมี 
 ๒๗๘๖ นายภาณุพงศ  เย่ียมยงวรรณ 

 ๒๗๘๗ นายภาณุพงศ  ศรีวรกุล 

 ๒๗๘๘ นายภาณุพงศ  สินทวี 
 ๒๗๘๙ นายภาณุพงศ  อนันตชัยพัทธนา 
 ๒๗๙๐ นายภาณุพงศ  อาจหาญ 

 ๒๗๙๑ นายภาณุพงษ  แกวอินทร 
 ๒๗๙๒ นายภาณุพงษ  ดวงฤทธิ์ 
 ๒๗๙๓ นายภาณุพงษ  ตะอาย 

 ๒๗๙๔ นายภาณุพันธุ  ขาวสังข 
 ๒๗๙๕ นายภาณุภัทร  เครือมิ 
 ๒๗๙๖ นายภาณุมาศ  ตามเพ่ิม 

 ๒๗๙๗ นายภาณุมาศ  มายะกฤษณะ 

 ๒๗๙๘ นายภาณุวัฒน  วรพิทยเบญจา 
 ๒๗๙๙ นายภาณุวัฒน  สําโรงแสง 
 ๒๘๐๐ นายภาณุวัฒน  แสงกระจาง 
 ๒๘๐๑ นายภาณุวัฒน  อุปมา 
 ๒๘๐๒ นายภาณุวิทย  อินทรแกว 

 ๒๘๐๓ นายภาดี  ทองอราม 



 หนา   ๕๖ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๐๔ นายภาธรณ  สิรวรรธกุล 

 ๒๘๐๕ นายภานุ  องศารา 
 ๒๘๐๖ นายภานุ  ฮาตะสุย 

 ๒๘๐๗ นายภานุพงค  เวชวิทยาอําไพกิจ 

 ๒๘๐๘ นายภานุพงศ  มาละดา 
 ๒๘๐๙ นายภานุพงศ  หมื่นสุข 

 ๒๘๑๐ นายภานุพงษ  วิยะบุญ 

 ๒๘๑๑ นายภานุพันธุ  สุวัฒนนนท 
 ๒๘๑๒ นายภานุมาต  พงษเส็ง 
 ๒๘๑๓ นายภานุรัตน  มองฤทธิ์ 
 ๒๘๑๔ นายภานุวัชร  แกวพวง 
 ๒๘๑๕ นายภานุวัฒน  จรูญสนองกิจ 

 ๒๘๑๖ นายภานุวัฒน  ฉัตรวงศวิริยะ 

 ๒๘๑๗ นายภานุวัฒน  ทัดเทียม 

 ๒๘๑๘ นายภานุวัฒน  โวหารกลา 
 ๒๘๑๙ นายภาวัติ  บุญกาญจน 
 ๒๘๒๐ นายภาสกร  ดีแสง 
 ๒๘๒๑ นายภาสกร  ทองเม็ด 

 ๒๘๒๒ นายภาสกร  บาลไธสง 
 ๒๘๒๓ นายภาสกร  ภูชางทอง 
 ๒๘๒๔ นายภาสกร  หวังหมูกลาง 
 ๒๘๒๕ นายภาสกร  อุคํา 
 ๒๘๒๖ นายภาสันต  สุทธินนท 
 ๒๘๒๗ นายภิญโญ  บุญเลิศ 

 ๒๘๒๘ นายภิธาร  คําสีทา 
 ๒๘๒๙ นายภิภพ  ฉิมพาลี 

 ๒๘๓๐ นายภิภพ  สุทําแปง 
 ๒๘๓๑ นายภิรกร  กวินแกวโกศล 

 ๒๘๓๒ นายภิรายุ  วิวัฒนสถิต 

 ๒๘๓๓ นายภีระเมศร  ประสิทธิเมธี มีชาง 
 ๒๘๓๔ นายภีศมะ  กอบกูธรรม 

 ๒๘๓๕ นายภูชิชย  ใจภักดี 
 ๒๘๓๖ นายภูชิต  ไกรดํา 
 ๒๘๓๗ นายภูชิต  ชางพันธุ 
 ๒๘๓๘ นายภูฏิภัค  โพธิงาม 

 ๒๘๓๙ นายภูดิศ  รุงพรหม 

 ๒๘๔๐ นายภูดิศ  ฤทธิ์จารุกร 

 ๒๘๔๑ นายภูตะวัน  แสนใจอิ 
 ๒๘๔๒ นายภูธนะ  วงษบุญตรี 
 ๒๘๔๓ นายภูธายุทธ  เงินยวง 
 ๒๘๔๔ นายภูเบศ  ธรรมลังกา 
 ๒๘๔๕ นายภูเบศ  นิราศภัย 

 ๒๘๔๖ นายภูมิ  พนันตา 
 ๒๘๔๗ นายภูมิชน  พรมสินชัย 

 ๒๘๔๘ นายภูมิชัย  ใจกลา 
 ๒๘๔๙ นายภูมินทร  คําเขียว 

 ๒๘๕๐ นายภูมินทร  จันทรา 
 ๒๘๕๑ นายภูมินทร  ธรรมของดี 
 ๒๘๕๒ นายภูมินทร  สุวรรณสูร 

 ๒๘๕๓ นายภูมิพงษ  วันเคารพ 

 ๒๘๕๔ วาที่รอยตรี ภูมิพระ  ทองเฉลิม 

 ๒๘๕๕ นายภูมิพัฒน  สุขอุน 



 หนา   ๕๗ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๕๖ นายภูมิพันธ  จันทรัตน 
 ๒๘๕๗ นายภูมิภักดี  สังเมียน 

 ๒๘๕๘ นายภูเมธ  ธนัตนันทเดช 

 ๒๘๕๙ นายภูริภัทร  จรูญฉาย 

 ๒๘๖๐ นายภูริวัจน  จิตสวาง 
 ๒๘๖๑ นายภูริวัจน  อภิอัครกุลพงศ 
 ๒๘๖๒ นายภูริวัฒน  อมรชาติ 
 ๒๘๖๓ นายภูวดล  ชํานาญ 

 ๒๘๖๔ นายภูวดล  ชื่นอยู 
 ๒๘๖๕ นายภูวดล  ทองบัวบาน 

 ๒๘๖๖ นายภูวดล  วิบูลยผล 

 ๒๘๖๗ นายภูวดล  สายสุวรรณ 

 ๒๘๖๘ นายภูวดล  สุขประสงค 
 ๒๘๖๙ นายภูวเดช  สมบุญศรี 
 ๒๘๗๐ นายภูวเดช  สมฤทธิ์ 
 ๒๘๗๑ นายภูวเดช  แสงสุวรรณ 

 ๒๘๗๒ นายภูวนัย  ปฐพี 

 ๒๘๗๓ นายภูวนาถ  ปญญา 
 ๒๘๗๔ นายภูวนาถ  แสงนาค 

 ๒๘๗๕ นายภูวนาท  นิสัยตรง 
 ๒๘๗๖ นายภูวนาท  พูนสวัสดิ์ 
 ๒๘๗๗ นายภูวรา  อาชวปุริม 

 ๒๘๗๘ นายภูวราช  แกมวิรัตน 
 ๒๘๗๙ นายภูวสิษฎ  ศรีไชยแสง 
 ๒๘๘๐ นายภูษณะ  ศรีนุเสน 

 ๒๘๘๑ นายภูษิต  วรรณฤกษ 

 ๒๘๘๒ นายภูษิต  ศรีปะโค 

 ๒๘๘๓ นายภูษิต  แสนสุภา 
 ๒๘๘๔ นายมงคล  จิตรอาษา 
 ๒๘๘๕ นายมงคล  ดีสกุลวงษ 
 ๒๘๘๖ นายมงคล  บุตรศรี 
 ๒๘๘๗ นายมงคล  ปญญารัตน 
 ๒๘๘๘ นายมงคล  พุฒตาล 

 ๒๘๘๙ นายมงคล  เรียงณรงค 
 ๒๘๙๐ นายมงคล  วรภัสสร 

 ๒๘๙๑ นายมงคล  หูโลหะ 

 ๒๘๙๒ นายมงคลวัฒน  ดี โนเบรกา 
 ๒๘๙๓ วาที่รอยโท มณฑน  สีเดือน 

 ๒๘๙๔ นายมณฑล  นอยพันธุ 
 ๒๘๙๕ นายมณเฑียร  คุณวิเศษ 

 ๒๘๙๖ นายมณตรี  สิงหวี 
 ๒๘๙๗ นายมณเทียร  จักรคํา 
 ๒๘๙๘ นายมณีวัฒน  ชัยประเสริฐ 

 ๒๘๙๙ นายมณูญ  เจ็กแตงพะเนาว 
 ๒๙๐๐ นายมนตชัย  เจริญนิติกุล 

 ๒๙๐๑ นายมนตเทพ  บาตรโพธิ์ 
 ๒๙๐๒ นายมนตรี  แกวโสภาค 

 ๒๙๐๓ นายมนตรี  ขาวเนียม 

 ๒๙๐๔ นายมนตรี  คลายไพรวัลย 
 ๒๙๐๕ นายมนตรี  คํามะปะนา 
 ๒๙๐๖ นายมนตรี  จันทรเสนา 
 ๒๙๐๗ นายมนตรี  นันฝน 



 หนา   ๕๘ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๐๘ นายมนตรี  บัดปน 

 ๒๙๐๙ นายมนตรี  บุตรงาม 

 ๒๙๑๐ นายมนตรี  เปยงงาม 

 ๒๙๑๑ นายมนตรี  ฝายเดช 

 ๒๙๑๒ นายมนตรี  มะสมัน 

 ๒๙๑๓ นายมนตรี  ยานกาย 

 ๒๙๑๔ นายมนตรี  วังพิลา 
 ๒๙๑๕ นายมนตรี  ศรีกา 
 ๒๙๑๖ นายมนตรี  ศรีจันทรอินทร 
 ๒๙๑๗ นายมนตรี  สุทําแปง 
 ๒๙๑๘ นายมนตรี  สุรินทร 
 ๒๙๑๙ นายมนตรี  อัมเรศ 

 ๒๙๒๐ นายมนพภรณ  เกิดสุข 

 ๒๙๒๑ นายมนัส  ดีพรอม 

 ๒๙๒๒ นายมนัส  วิเศษรัตน 
 ๒๙๒๓ นายมนัส  หวานแกว 

 ๒๙๒๔ นายมนัสพงษ  บุญญะ 

 ๒๙๒๕ นายมนูญ  คําศิลา 
 ๒๙๒๖ นายมนูญ  คูณศรี 
 ๒๙๒๗ นายมนูญ  พานทอง 
 ๒๙๒๘ นายมนูญ  ภูมิประสาท 

 ๒๙๒๙ นายมนูญ  วงศบัวพันธุ 
 ๒๙๓๐ นายมนูศักดิ์  คมขํา 
 ๒๙๓๑ นายมรกต  รุงเรืองชนบท 

 ๒๙๓๒ นายมรกต  วรจักร 

 ๒๙๓๓ นายมะกอซี  สาและ 

 ๒๙๓๔ นายมะซอเร  ปูลา 
 ๒๙๓๕ นายมะซากี  การี 
 ๒๙๓๖ นายมะนาซี  ยูโซะ 

 ๒๙๓๗ นายมะรอนิง  อภิบาลแบ 

 ๒๙๓๘ นายมะรอมลี  อามะ 

 ๒๙๓๙ นายมะสอวี  มีซี 
 ๒๙๔๐ นายมะสะดี  ยีเอาะ 

 ๒๙๔๑ นายมะหะดี  พิทักษสุขสันต 
 ๒๙๔๒ นายมัธยัสถ  ทองธิราช 

 ๒๙๔๓ นายมาณพ  เชิดชํานาญ 

 ๒๙๔๔ นายมาณพ  แสงงาม 

 ๒๙๔๕ นายมานพ  ตันติกตัญุ 
 ๒๙๔๖ นายมานพ  พูลธนะ 

 ๒๙๔๗ นายมานพ  พูลสําราญ 

 ๒๙๔๘ นายมานพ  สมบูรณ 
 ๒๙๔๙ นายมานพ  สุดสวยวนา 
 ๒๙๕๐ นายมานพ  หอมจันทร 
 ๒๙๕๑ นายมานพศักดิ์  เนตรแกว 

 ๒๙๕๒ นายมานะ  แกวหนู 
 ๒๙๕๓ นายมานะ  จันทรตน 

 ๒๙๕๔ นายมานะ  โทขันธ 
 ๒๙๕๕ นายมานะ  มงคลศรี 
 ๒๙๕๖ นายมานะ  แรตกระโทก 

 ๒๙๕๗ นายมานะ  แสงศิริ 
 ๒๙๕๘ นายมานะชัย  ชลชีชินเทศน 
 ๒๙๕๙ นายมานะชัย  ตันสุวรรณ 



 หนา   ๕๙ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๖๐ นายมานะชัย  วงษประชา 
 ๒๙๖๑ นายมานัส  หินชีระนัน 

 ๒๙๖๒ นายมานา  ชื่นใจ 

 ๒๙๖๓ นายมานิตย  สุขประเสริฐ 

 ๒๙๖๔ นายมาโนช  จํารูญ 

 ๒๙๖๕ นายมาโนช  พงษปรีชา 
 ๒๙๖๖ นายมาโนช  พรามพิทักษ 
 ๒๙๖๗ นายมาโนช  อุดหนุน 

 ๒๙๖๘ นายมายือลี  เจะนิ 
 ๒๙๖๙ นายมารุต  สิมชา 
 ๒๙๗๐ นายมารุต  สีสุนา 
 ๒๙๗๑ นายมารูวรรณ  ฮัจญีอับดุลเลาะห 
 ๒๙๗๒ นายมาหะมะดารี  บือแน 

 ๒๙๗๓ นายมาหามะ  ดอเลาะฮีแต 

 ๒๙๗๔ นายมิถุนา  พิมพทอง 
 ๒๙๗๕ นายมินทรชัย  สายแกว 

 ๒๙๗๖ นายมิลินทร  อินทวงศ 
 ๒๙๗๗ นายมุมินทร  มาหามะ 

 ๒๙๗๘ นายมุสเล็ม  และสา 
 ๒๙๗๙ นายมูหัมหมัด  เซ็นมุลิ 

 ๒๙๘๐ นายมูหัมหมัดรุสลัน  สะอิ 
 ๒๙๘๑ นายมูฮัมมัดบูดีมัน  บือราเฮง 
 ๒๙๘๒ นายมูฮัมมัดอัซวัน  มือลี 

 ๒๙๘๓ นายมูฮัมหมัด  หมัดศิริ 
 ๒๙๘๔ นายมูฮัมหมัด  หะยีดีแม 

 ๒๙๘๕ นายมูฮัมหมัด  หมาดอี 

 ๒๙๘๖ นายมูฮัมหมัดนูร  คะ 

 ๒๙๘๗ นายมูฮัมหมัดอัสสัน  อาสลัม  
  อัลอิคลาส 

 ๒๙๘๘ นายมูฮามัดตอยูดีน  เจะแว 

 ๒๙๘๙ นายมูฮํามัด  ประจัน 

 ๒๙๙๐ นายมูฮํามัดอัสรี  มูหนะ 

 ๒๙๙๑ นายมูฮําหมัดซาอูดี  แวดราแม 

 ๒๙๙๒ นายมูฮําหมัดนัสเซอร  อับอุลเลาะ 

 ๒๙๙๓ นายเมธวัฒน  ออนเรือง 
 ๒๙๙๔ นายเมธัส  เกษารัตน 
 ๒๙๙๕ นายเมธาสิทธิ์  ตอดแกว 

 ๒๙๙๖ นายเมธาสิทธิ์  ธัญรัตนศรีสกุล 

 ๒๙๙๗ นายเมธี  มะโนกิจ 

 ๒๙๙๘ นายเมธี  วรรณวงค 
 ๒๙๙๙ นายเมธี  แสนสําโรง 
 ๓๐๐๐ นายเมธี  อนทอง 
 ๓๐๐๑ นายเมธีพงษ  พุทธจันทร 
 ๓๐๐๒ นายเมษทิตย  พละกรต 

 ๓๐๐๓ นายเมษา  สารถิน 

 ๓๐๐๔ นายแมน  ตนภู 

 ๓๐๐๕ นายแมนพงษ  เห็มกอง 
 ๓๐๐๖ นายแมนสรวง  เมนะเนตร 

 ๓๐๐๗ นายโมไณย  อภิศักดิ์มนตรี 
 ๓๐๐๘ นายโมฮําหมัดสตาร  ราซัค 

 ๓๐๐๙ นายยงควิโรจน  เศษวงค 
 ๓๐๑๐ นายยงยุทธ  ธรรมวงคษา 



 หนา   ๖๐ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๐๑๑ นายยงยุทธ  สมนา 
 ๓๐๑๒ นายยงยุทธ  โพธิ์สระ 

 ๓๐๑๓ นายยงยุธ  กอออ 

 ๓๐๑๔ วาที่รอยตรี ยชญดิศพง  วุฒิการณ 
 ๓๐๑๕ นายยศดนัย  คชพงษ 
 ๓๐๑๖ นายยศดนัย  จงเกษกรณ 
 ๓๐๑๗ นายยศพล  แซจาง 
 ๓๐๑๘ วาที่รอยตรี ยศพล  มาสู 
 ๓๐๑๙ นายยศวรรธน  วิญญารัตน 
 ๓๐๒๐ นายยศวันต  จันทรศรี 
 ๓๐๒๑ นายยศศักดิ์  สุขเกษม 

 ๓๐๒๒ นายยศินทร  กุลหลี 

 ๓๐๒๓ วาที่รอยตรี ยอด  เหล่ือมสีจันทร 
 ๓๐๒๔ นายยอดเพชร  นอยสะอาด 

 ๓๐๒๕ นายยอดย่ิง  ทองหลอ 

 ๓๐๒๖ นายยะมะลูดิน  นิยาแม 

 ๓๐๒๗ นายยารูดีน  องศารา 
 ๓๐๒๘ นายยืนยง  หลงขาว 

 ๓๐๒๙ วาที่เรือตรี ยุตติชน  บุญเพศ 

 ๓๐๓๐ นายยุติธรรม  ธรรมโม 

 ๓๐๓๑ นายยุทธกรณ  กอศิลป 
 ๓๐๓๒ นายยุทธการ  เหมกูล 

 ๓๐๓๓ นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร 

 ๓๐๓๔ นายยุทธไกร  อางแกว 

 ๓๐๓๕ นายยุทธชัย  พิชญานนท 
 ๓๐๓๖ นายยุทธเดช  คงทองคํา 

 ๓๐๓๗ นายยุทธนา  กองโค 

 ๓๐๓๘ นายยุทธนา  คลองยวน 

 ๓๐๓๙ นายยุทธนา  คะสุดใจ 

 ๓๐๔๐ นายยุทธนา  แซพ่ัว 

 ๓๐๔๑ นายยุทธนา  เถียรประภากุล 

 ๓๐๔๒ นายยุทธนา  วงศกาฬสินธุ 
 ๓๐๔๓ นายยุทธนา  สุนทร 

 ๓๐๔๔ นายยุทธนา  สุวรรณวิสุทธิ์ 
 ๓๐๔๕ นายยุทธพงศ  ชั่งสูงทรง 
 ๓๐๔๖ นายยุทธพงศ  อ่ําสุด 

 ๓๐๔๗ นายยุทธพงษ  ทิพยสิงห 
 ๓๐๔๘ นายยุทธพงษ  พรหมเสน 

 ๓๐๔๙ นายยุทธพงษ  สุมาพันธุ 
 ๓๐๕๐ นายยุทธพงษ  อัจกลับ 

 ๓๐๕๑ นายยุทธพร  ภักดีหาญ 

 ๓๐๕๒ สิบตรี ยุทธภัณฑ  จันทรคําเรืองกุล 

 ๓๐๕๓ นายยุทธภูมิ  ปานจันดี 
 ๓๐๕๔ นายยุทธภูมิ  โพธิ์ศรี 
 ๓๐๕๕ นายยุทธยา  บุญปน 

 ๓๐๕๖ นายยุทธศักดิ์  ศรีอินทยุทธ 

 ๓๐๕๗ นายยุทธศักดิ์  หินนนท 
 ๓๐๕๘ นายยุทธศาสตร  เพียรไธสง 
 ๓๐๕๙ นายยุทธศาสตร  วงษสมบูรณ 
 ๓๐๖๐ นายยุทธศิลป  สุขชัยบวร 

 ๓๐๖๑ นายยุทพลธ  สีสันต 
 ๓๐๖๒ นายยุรนันท  จันทะสอน 



 หนา   ๖๑ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๐๖๓ นายยุรนันท  สถานปา 
 ๓๐๖๔ วาที่รอยตรี ยุระนันท  คณฑา 
 ๓๐๖๕ นายยุสรี  เฮาะมะ 

 ๓๐๖๖ นายยูซรัน  ยามิง 
 ๓๐๖๗ นายยูโซบ  ฤทธิโต 

 ๓๐๖๘ นายยูโซะ  มะลาเฮง 
 ๓๐๖๙ นายโย  ใจวงค 
 ๓๐๗๐ นายโยธิน  กุมนา 
 ๓๐๗๑ นายโยธิน  ตานอย 

 ๓๐๗๒ สิบเอก โยธิน  ปงสนิทย 
 ๓๐๗๓ นายโยธิน  ปนทรายมูล 

 ๓๐๗๔ นายโยธิน  สุดาจันทร 
 ๓๐๗๕ นายโยธี  ศิริธนศาสตร 
 ๓๐๗๖ นายโยฮัน  ปะดอ 

 ๓๐๗๗ วาที่รอยตรี รชฏ  หมอศาสตร 
 ๓๐๗๘ นายรชต  บุปผาวัลย 
 ๓๐๗๙ นายรชตพงศ  วสุเบญจพล 

 ๓๐๘๐ นายรชตะ  ขาวดี 
 ๓๐๘๑ นายรชานนท  ลีเพ็ญ 

 ๓๐๘๒ นายรฐนนท  นนทวงค 
 ๓๐๘๓ นายรณกร  จันทรดี 
 ๓๐๘๔ นายรณกร  สายปญญาใย 

 ๓๐๘๕ นายรณกร  อนุพันธ 
 ๓๐๘๖ นายรณกรณ  จันทรสด 

 ๓๐๘๗ นายรณชัย  เกตุศิริ 
 ๓๐๘๘ นายรณชัย  แกวในชุมภูทอง 

 ๓๐๘๙ นายรณชัย  โถดอก 

 ๓๐๙๐ นายรณชัย  เรืองแดง 
 ๓๐๙๑ นายรณชัย  สิงหคํา 
 ๓๐๙๒ นายรณชิต  แสงมนตรี 
 ๓๐๙๓ นายรณทัด  จุลวัฒนะ 

 ๓๐๙๔ นายรณธิชัย  สวัสดิ์ 
 ๓๐๙๕ นายรณภูมิ  หนองพราว 

 ๓๐๙๖ นายรพิน  มณีถิ่นสกุล 

 ๓๐๙๗ นายรภัทร  อินทรีย 
 ๓๐๙๘ นายรรรรวิชญ  ทิพยโพธิ์ทอง 
 ๓๐๙๙ นายรวมพล  สมโสภา 
 ๓๑๐๐ นายรวิภาส  โคมากุล 

 ๓๑๐๑ นายรวีเกตุ  ธรรมวงศ 
 ๓๑๐๒ นายรอมฎอน  สันงะ 

 ๓๑๐๓ นายรอหีม  หมาดเตะ 

 ๓๑๐๔ นายรอโอบ  เส็นคง 
 ๓๑๐๕ นายระธีกร  พานิชผล 

 ๓๑๐๖ นายระพีพัฒน  ปญญาพรหม 

 ๓๑๐๗ นายระพีพัฒน  ศรแกวดารา 
 ๓๑๐๘ นายระพีภัทร  ธนากูลจีรวัฒน 
 ๓๑๐๙ นายรักชาติ  นาครัตน 
 ๓๑๑๐ นายรักศักดิ์  มั่นคง 
 ๓๑๑๑ นายรักษพล  กลอมพงษ 
 ๓๑๑๒ นายรังสรรค  กรีกูล 

 ๓๑๑๓ นายรังสรรค  แกวประเสริฐ 

 ๓๑๑๔ นายรังสรรค  ไทยลวน 



 หนา   ๖๒ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๑๕ นายรังสรรค  สําราญพันธุ 
 ๓๑๑๖ นายรังสิต  ทูลประโคน 

 ๓๑๑๗ นายรัชชัย  ลุมมา 
 ๓๑๑๘ นายรัชชานนท  ฐิตะฐาน 

 ๓๑๑๙ นายรัชชานนท  วันเพ็ญ 

 ๓๑๒๐ นายรัชพล  แซไหว 

 ๓๑๒๑ นายรัชพล  เตจะยา 
 ๓๑๒๒ นายรัชพล  วริศเมธากุล 

 ๓๑๒๓ นายรัญญา  ศรีแกวณวรรณ 

 ๓๑๒๔ นายรัฐกร  คํามา 
 ๓๑๒๕ นายรัฐกร  ผดุงกิจ 

 ๓๑๒๖ นายรัฐกรณ  บุญแกวสุข 

 ๓๑๒๗ สิบโท รัฐกานท  จางคพิเชียร 

 ๓๑๒๘ นายรัฐเขต  ณ นคร 

 ๓๑๒๙ นายรัฐเขต  หวังชวยกลาง 
 ๓๑๓๐ นายรัฐธรรมนูญ  เปรมชัยพร 

 ๓๑๓๑ นายรัฐปรัชญ  บุญเจริญ 

 ๓๑๓๒ นายรัฐพงศ  สุขกวี 
 ๓๑๓๓ นายรัฐพงษ  ยะถา 
 ๓๑๓๔ นายรัฐพล  คําไทย 

 ๓๑๓๕ นายรัฐพล  ศรีชัยวงศ 
 ๓๑๓๖ นายรัฐภูมิ  คะเลรัมย 
 ๓๑๓๗ นายรัฐภูมิ  ฉัตรวิโรจน 
 ๓๑๓๘ นายรัฐภูมิ  ชวยรักษ 
 ๓๑๓๙ นายรัฐวุฒิ  ปยะจินดา 
 ๓๑๔๐ นายรัฐสยาม  วงคจันทะ 

 ๓๑๔๑ นายรัตกุล  กุลวงศ 
 ๓๑๔๒ นายรัตนชัย  ไชยบุตร 

 ๓๑๔๓ นายรัตนพงษ  สายเพชร 

 ๓๑๔๔ นายรัตนสินทร  พอคา 
 ๓๑๔๕ นายรัตนากร  วรรณคํา 
 ๓๑๔๖ นายรัธพล  แสงประพาฬ 

 ๓๑๔๗ นายรัมม  รัตนวิจิตตเวช 

 ๓๑๔๘ นายราชนาวี  อุทุมมา 
 ๓๑๔๙ นายราชวัตร  อสิพงษ 
 ๓๑๕๐ นายราชสิทธิ์  สถิตยัง 
 ๓๑๕๑ นายราชัน  ขวัญสวัสดิ์ 
 ๓๑๕๒ นายราชัน  คําบุญเรือง 
 ๓๑๕๓ นายราชัน  จันดิบ 

 ๓๑๕๔ นายราชันย  ไชยมหา 
 ๓๑๕๕ วาที่รอยตรี ราชันย  เดชคําภู 

 ๓๑๕๖ นายราชันย  พรหมเถาว 
 ๓๑๕๗ นายราเชนทร  มหานิล 

 ๓๑๕๘ นายราเชนทร  ศรีชัย 

 ๓๑๕๙ นายรามริน  เกื้อกูล 

 ๓๑๖๐ นายราวิน  มรุธานินทร 
 ๓๑๖๑ นายราวี  รอบโลก 

 ๓๑๖๒ นายรินทลภัส  ศรีคํา 
 ๓๑๖๓ นายรุงโรจน  ทองโสม 

 ๓๑๖๔ นายรุงโรจน  มั่งคํา 
 ๓๑๖๕ นายรุงโรจน  มิตรประทาน 

 ๓๑๖๖ นายรุงโรจน  เหนคํา 



 หนา   ๖๓ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๖๗ นายรุสดี  สามานะอะ 

 ๓๑๖๘ นายรุสมาลย  หะยีเตะ 

 ๓๑๖๙ นายรุสลัน  ซา 
 ๓๑๗๐ นายรุสลัน  แวกือจิ 

 ๓๑๗๑ นายเรวัชร  ใหมคามิ 
 ๓๑๗๒ นายเรวัฒ  โสดาพรหม 

 ๓๑๗๓ นายเรวัฒน  ธรรมสุวรรณ 
 ๓๑๗๔ นายเรวัฒน  พรหมสะโร 

 ๓๑๗๕ นายเรวัต  เริ่มลึก 

 ๓๑๗๖ นายเรวัตร  งะบุรงค 
 ๓๑๗๗ นายเรวัติ  สินอยู 
 ๓๑๗๘ นายเริงนรินทร  ขาวสะอาด 

 ๓๑๗๙ นายเริงฤทธิ์  คําหมู 
 ๓๑๘๐ นายเริงฤทธิ์  บุญพร 

 ๓๑๘๑ วาที่รอยตรี เรืองเดช  กันทะหวาย 

 ๓๑๘๒ นายเรืองเดช  หนองแส 

 ๓๑๘๓ นายเรืองยศ  เรืองจันทร 
 ๓๑๘๔ นายเรืองฤทธิ์  บุญโชติ 
 ๓๑๘๕ นายเรืองศักดิ์  เขียวหวาน 

 ๓๑๘๖ นายโรจนไชยศ  สมจันทร 
 ๓๑๘๗ นายโรจนพงษ  วิธีโรจน 
 ๓๑๘๘ นายโรจนฤทธิ์  จันนุม 

 ๓๑๘๙ สิบตํารวจเอก โรมรักษ  หริ่งระรี่ 
 ๓๑๙๐ นายฤชายุส  พลายดวง 
 ๓๑๙๑ นายฤทธิ์  ตาลี 

 ๓๑๙๒ นายฤทธิชัย  ลวนงาม 

 ๓๑๙๓ นายฤทธิชัย  วิชาเหล็ก 

 ๓๑๙๔ นายฤทธิชัย  สุวพานิช 

 ๓๑๙๕ นายฤทธิชัย  เสนาพรหม 

 ๓๑๙๖ วาที่รอยตรี ฤทธิชา  บัวศิริ 
 ๓๑๙๗ นายฤทธิรณ  สิงหเริงฤทธิ์ 
 ๓๑๙๘ นายลภชัย  พรมวิหาร 

 ๓๑๙๙ นายลมฝน  กาญจนคลอด 

 ๓๒๐๐ นายลักษณธวัชน  ศตนกรณชัย 

 ๓๒๐๑ นายลักษมณพงศ  ศรีนาง 
 ๓๒๐๒ นายลัญจกร  ผลวัฒนะ 

 ๓๒๐๓ นายลัญฉกร  กุลศรี 
 ๓๒๐๔ นายลําพอง  ภาษาเวส 

 ๓๒๐๕ นายลิขิต  โคกแกว 

 ๓๒๐๖ นายลิขิต  ฉิมลี 

 ๓๒๐๗ นายลิขิต  บุญครอบ 

 ๓๒๐๘ นายลิขิต  พรหมพลเมือง 
 ๓๒๐๙ นายลิขิต  สอนเทียน 

 ๓๒๑๐ นายลิขิต  หลาแหลง 
 ๓๒๑๑ นายลิขิตศิลป  คํามาลา 
 ๓๒๑๒ นายลีนวัฒน  มวงนวล 

 ๓๒๑๓ นายลือชัย  หอมสุวรรณ 

 ๓๒๑๔ นายลือชัย  อุสาพรหม 

 ๓๒๑๕ นายลุกมาน  ดอเลาะ 

 ๓๒๑๖ นายเลวัลย  สันดุษิต 

 ๓๒๑๗ นายเลอศักดิ์  จันทรนาค 

 ๓๒๑๘ นายเลอศักดิ์  ลํ่าลอง 



 หนา   ๖๔ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๒๑๙ นายเลิศชาย  ศรีสุระ 

 ๓๒๒๐ นายวงควิสันต  ดุระนิกร 

 ๓๒๒๑ วาที่รอยตรี วงศกร  ทองมาก 

 ๓๒๒๒ นายวงศกร  วงศวิวัฒนโภคิน 

 ๓๒๒๓ นายวงศกร  เอกทัตร 

 ๓๒๒๔ นายวงศวัฒน  พรอนุวงศ 
 ๓๒๒๕ นายวงศวิศน  วงศณรัตน 
 ๓๒๒๖ นายวงษศักดิ์  ขันธวิชัย 

 ๓๒๒๗ นายวชิรปลัณญ  พงษมณี 

 ๓๒๒๘ นายวชิรพล  ศิริกุล 

 ๓๒๒๙ นายวชิรพันธ  ปญญาแกว 

 ๓๒๓๐ นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ 
 ๓๒๓๑ นายวชิรวิชญ  เยาวนุน 

 ๓๒๓๒ นายวชิรวิทย  เมืองอินทร 
 ๓๒๓๓ นายวชิรศักดิ์  กองสี 

 ๓๒๓๔ นายวชิระ  มีพันธ 
 ๓๒๓๕ นายวชิระ  วุฒิเสลา 
 ๓๒๓๖ นายวชิระ  สุวรรณวงศ 
 ๓๒๓๗ นายวชิระ  ออนจันทร 
 ๓๒๓๘ นายวชิราวุธ  สอนโสภา 
 ๓๒๓๙ นายวณิชย  เอื้อนอมจิตตกุล 

 ๓๒๔๐ นายวณิต  หารฟา 
 ๓๒๔๑ นายวทัญู  กุศล 

 ๓๒๔๒ นายวทัญู  เหลาทอง 
 ๓๒๔๓ นายวรกร  ปาโสรักษ 
 ๓๒๔๔ นายวรกุลผลทอง  นามปกใต 

 ๓๒๔๕ นายวรจักร  ภาวรกุล 

 ๓๒๔๖ นายวรจิต  จันทรสวย 

 ๓๒๔๗ นายวรชัย  โกฏวิเชียร 

 ๓๒๔๘ นายวรชัย  มีเนียม 

 ๓๒๔๙ นายวรชัย  ศิฏรสุทโธ 

 ๓๒๕๐ นายวรโชติ  วงศนิล 

 ๓๒๕๑ นายวรนล  จาระณะ 

 ๓๒๕๒ นายวรนันท  วรรณราศรี 
 ๓๒๕๓ นายวรนัยน  คันศร 

 ๓๒๕๔ นายวรปรัชญ  ยินดี 
 ๓๒๕๕ นายวรพงศ  หลาจู 

 ๓๒๕๖ นายวรพงษ  นิธิการุณยเลิศ 

 ๓๒๕๗ นายวรพจน  จูเภา 
 ๓๒๕๘ นายวรพจน  บุญชิต 

 ๓๒๕๙ นายวรพจน  มุสิกวัตร 

 ๓๒๖๐ นายวรพล  ตราเต็ง 
 ๓๒๖๑ นายวรพล  หิรัญศิริ 
 ๓๒๖๒ นายวรพิพัฒน  สวางใจ 

 ๓๒๖๓ นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน 
 ๓๒๖๔ นายวรเมธ  นอยพรม 

 ๓๒๖๕ นายวรยุทธิ์  บุญสัย 

 ๓๒๖๖ นายวรรณจักร  หงษทอง 
 ๓๒๖๗ นายวรรณชัย  นาคีเภท 

 ๓๒๖๘ นายวรรณพล  เหมือนพันธุ 
 ๓๒๖๙ นายวรรณรัตน  เหลือศิริ 
 ๓๒๗๐ นายวรรณวุฒิ  วรรณารุณ 



 หนา   ๖๕ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๒๗๑ นายวรรธนะ  คําสอนทา 
 ๓๒๗๒ นายวรรลบ  โควินทะสุด 

 ๓๒๗๓ นายวรวัชร  จันทรเพ็ง 
 ๓๒๗๔ นายวรวัฒน  ศีลบุตร 

 ๓๒๗๕ นายวรวิช  ปญญาเยาว 
 ๓๒๗๖ นายวรวิทย  ไกรกิจราษฎร 
 ๓๒๗๗ นายวรวิทย  คําดี 
 ๓๒๗๘ นายวรวิทย  ภูแกว 

 ๓๒๗๙ นายวรวิทย  สุโข 

 ๓๒๘๐ นายวรวุฒิ  โกษาจันทร 
 ๓๒๘๑ นายวรวุฒิ  คุณประทุม 

 ๓๒๘๒ นายวรวุฒิ  ทอนไชย 

 ๓๒๘๓ นายวรวุฒิ  บุญรอด 

 ๓๒๘๔ นายวรวุฒิ  บุรุษ 

 ๓๒๘๕ นายวรวุฒิ  โพธิ์ทิพย 
 ๓๒๘๖ นายวรวุฒิ  สะเดา 
 ๓๒๘๗ นายวรวุฒิ  สุขเอียด 

 ๓๒๘๘ นายวรวุฒิ  หยุดย้ัง 
 ๓๒๘๙ นายวรวุฒิ  หาญพงศเจริญ 

 ๓๒๙๐ นายวรวุฒิ  แอฆะ 

 ๓๒๙๑ นายวรวุธ  ถาวรทรัพย 
 ๓๒๙๒ นายวรเวช  จันทรรัตน 
 ๓๒๙๓ นายวรศักดิ์  สีดามล 

 ๓๒๙๔ นายวรเศรษฐ  อมรนันทพัฒน 
 ๓๒๙๕ นายวรสิทธิ์  ญวนพลอย 

 ๓๒๙๖ นายวรัญู  เจริญศรี 

 ๓๒๙๗ นายวรัญู  รีบเรง 
 ๓๒๙๘ นายวรากร  เดชพรหม 

 ๓๒๙๙ นายวรากร  หมื่นประจํา 
 ๓๓๐๐ นายวรานนท  วังคีรี 
 ๓๓๐๑ นายวราพงษ  แดงสําอาง 
 ๓๓๐๒ นายวราเมธ  อุนใจ 

 ๓๓๐๓ นายวรายุทธ  ทวีธรรม 

 ๓๓๐๔ นายวรายุทธ  วังเวงจิตต 
 ๓๓๐๕ นายวราวุฒิ  พลตรี 
 ๓๓๐๖ นายวราวุฒิ  ยวงแกว 

 ๓๓๐๗ นายวราวุฒิ  สุทธิชวย 

 ๓๓๐๘ นายวราวุธ  ทักษิมา 
 ๓๓๐๙ นายวราวุธ  วงศใหญ 
 ๓๓๑๐ นายวราวุธ  หลอดสวาง 
 ๓๓๑๑ นายวริทธิ์  จารุเกษม 

 ๓๓๑๒ นายวริทธินันท  ฟาเทศ 

 ๓๓๑๓ นายวริทธิ์นันท  เครื่องพาที 
 ๓๓๑๔ นายวริทธิ์นันท  วิทยม 

 ๓๓๑๕ นายวริทธิ์พล  บุญวงค 
 ๓๓๑๖ นายวริศ  เคนสมศรี 
 ๓๓๑๗ นายวรุฒ  ตันกูล 

 ๓๓๑๘ นายวศกร  เพ็ชรชวย 

 ๓๓๑๙ นายวศิน  คลายแกว 

 ๓๓๒๐ นายวศิน  ศุภนคร 

 ๓๓๒๑ นายวสันต  กุนา 
 ๓๓๒๒ นายวสันต  จันทรโทวงศ 



 หนา   ๖๖ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๓๒๓ นายวสันต  ทาสีลา 
 ๓๓๒๔ นายวสันต  นุการรัมย 
 ๓๓๒๕ นายวสันต  ผองปญญา 
 ๓๓๒๖ นายวสันต  มหามิตรมงคล 

 ๓๓๒๗ นายวสันต  เล่ืองลือ 

 ๓๓๒๘ นายวสันต  สวัสดิ์สุข 

 ๓๓๒๙ นายวสันต  สอนจันทร 
 ๓๓๓๐ นายวสันต  สูงเนิน 

 ๓๓๓๑ นายวสันต  หมื่นสอน 

 ๓๓๓๒ นายวสันตชาย  มงคลชาติ 
 ๓๓๓๓ นายวสุธร  สมถะธัญการ 

 ๓๓๓๔ นายวสุพจน  นอออน 

 ๓๓๓๕ นายวสุพล  เกาศักดา 
 ๓๓๓๖ นายวสุรัตน  รอดโรคา 
 ๓๓๓๗ นายวัชพล  พระไตรยะ 

 ๓๓๓๘ นายวัชรพงศ  กอแกว 

 ๓๓๓๙ นายวัชรพงศ  ทองแถม 

 ๓๓๔๐ นายวัชรพงศ  ประชากุล 

 ๓๓๔๑ นายวัชรพงศ  วงเวียน 

 ๓๓๔๒ นายวัชรพงษ  การพ่ึงตน 

 ๓๓๔๓ นายวัชรพงษ  กินบุญ 

 ๓๓๔๔ นายวัชรพงษ  นวมมะโน 

 ๓๓๔๕ นายวัชรพงษ  บริเอก 

 ๓๓๔๖ นายวัชรพงษ  มั่นเกตุวิทย 
 ๓๓๔๗ นายวัชรพงษ  ศิริวงศ 
 ๓๓๔๘ นายวัชรพงษ  สารมะโน 

 ๓๓๔๙ นายวัชรพงษ  อินทรเพชร 

 ๓๓๕๐ นายวัชรพล  เผาภูรี 
 ๓๓๕๑ สิบโท วัชรพล  พวงพลอย 

 ๓๓๕๒ นายวัชรพล  วัชรพาณิชย 
 ๓๓๕๓ นายวัชรพันธ  ใบบัว 

 ๓๓๕๔ นายวัชรศักดิ์  ชมภูใหล 

 ๓๓๕๕ นายวัชระ  ขันสังข 
 ๓๓๕๖ นายวัชระ  แงพรหม 

 ๓๓๕๗ นายวัชระ  ธรรมพร 

 ๓๓๕๘ นายวัชระ  เปยกบุตร 

 ๓๓๕๙ นายวัชระ  มังธานี 
 ๓๓๖๐ นายวัชระ  สมแปน 

 ๓๓๖๑ นายวัชระ  โสตทิพย 
 ๓๓๖๒ นายวัชระพงศ  จุมพลนอย 

 ๓๓๖๓ นายวัชรา  บุญทวี 
 ๓๓๖๔ นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์ 
 ๓๓๖๕ นายวัชรินทร  ดวงแกว 

 ๓๓๖๖ นายวัชรินทร  บัวอิ่น 

 ๓๓๖๗ นายวัชรินทร  บุญลอม 

 ๓๓๖๘ นายวัชรินทร  ภูพวก 

 ๓๓๖๙ นายวัชรินทร  ฤทธิรักษ 
 ๓๓๗๐ นายวัชรินทร  แสนเลิศ 

 ๓๓๗๑ นายวัชรินทร  อุปชฌาย 
 ๓๓๗๒ นายวัชสันติ  มีศรี 
 ๓๓๗๓ นายวัฒนกรณ  จิวาลักษณ 
 ๓๓๗๔ นายวัฒนชัย  กอนทอง 



 หนา   ๖๗ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๓๗๕ นายวัฒนพงศ  วรคุณวิศิษฏ 
 ๓๓๗๖ นายวัฒนพงษ  แกวนาพันธ 
 ๓๓๗๗ นายวัฒนพงษ  คชปกษี 

 ๓๓๗๘ นายวัฒนพงษ  พรนิคม 

 ๓๓๗๙ นายวัฒนพงษ  สวาง 
 ๓๓๘๐ นายวัฒนภูมิ  คมนา 
 ๓๓๘๑ นายวัฒนศักดิ์  อัศจรรย 
 ๓๓๘๒ นายวัฒนศิลป  เนียนสันเทียะ 

 ๓๓๘๓ นายวัฒนา  กองแดนไพร 

 ๓๓๘๔ นายวัฒนา  คนซื่อ 

 ๓๓๘๕ นายวัฒนา  จันทา 
 ๓๓๘๖ นายวัฒนา  แจมใส 

 ๓๓๘๗ นายวัฒนา  มูลมะณี 

 ๓๓๘๘ นายวัฒนา  โยธา 
 ๓๓๘๙ นายวัฒนา  สวางสุข 

 ๓๓๙๐ นายวัฒนา  สายแสงจันทร 
 ๓๓๙๑ นายวัฒนา  แสนสุวงษ 
 ๓๓๙๒ นายวัฒนา  หงษาพล 

 ๓๓๙๓ นายวัฒนา  ออนสําลี 

 ๓๓๙๔ นายวัณณุวรรธน  ตันติปธรรม 

 ๓๓๙๕ นายวันเฉลิม  บุญเกษม 

 ๓๓๙๖ นายวันเฉลิม  ไพรศิลป 
 ๓๓๙๗ นายวันเฉลิม  ระลาธิ 
 ๓๓๙๘ นายวันเฉลิม  อุดมทวี 
 ๓๓๙๙ นายวันชนะ  พิลา 
 ๓๔๐๐ นายวันชนะ  วุฒิทศพร 

 ๓๔๐๑ นายวันชัย  กอมนอย 

 ๓๔๐๒ นายวันชัย  กิจกํารูญ 

 ๓๔๐๓ นายวันชัย  ชาญสําโรง 
 ๓๔๐๔ นายวันชัย  แซะหมูด 

 ๓๔๐๕ นายวันชัย  ปรีพูล 

 ๓๔๐๖ นายวันชัย  ปลายสวน 

 ๓๔๐๗ นายวันชัย  มีสัตย 
 ๓๔๐๘ นายวันชัย  ย่ิงรุงเรือง 
 ๓๔๐๙ นายวันชัย  วงษวิไลย 

 ๓๔๑๐ นายวันนิมิต  สายสิทธิ์ 
 ๓๔๑๑ นายวันปยะ  เขียวขวา 
 ๓๔๑๒ นายวันรบ  บุญนํา 
 ๓๔๑๓ นายวันรบ  อัครศรีชัยโรจน 
 ๓๔๑๔ นายวันใหม  คงทองคํา 
 ๓๔๑๕ นายวัลลพ  ชางเจริญ 

 ๓๔๑๖ นายวัลลพ  ดวงทอง 
 ๓๔๑๗ นายวัลลพ  แดงนอย 

 ๓๔๑๘ นายวัลลภ  กอวชิรพันธ 
 ๓๔๑๙ นายวัลลภ  ขวัญมา 
 ๓๔๒๐ นายวัลลภ  นวลติ้ง 
 ๓๔๒๑ นายวัลลภ  ปุยสุวรรณ 
 ๓๔๒๒ นายวัลลภ  พิมพา 
 ๓๔๒๓ นายวัลลภ  วงคคํา 
 ๓๔๒๔ นายวัลลภ  วอแพง 
 ๓๔๒๕ นายวัลลภ  อภิวงศเจริญ 

 ๓๔๒๖ นายวาณุวัฒน  คงเมน 



 หนา   ๖๘ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๒๗ นายวาทศิลป  จําปานิล 

 ๓๔๒๘ นายวาทิตย  คําสิงห 
 ๓๔๒๙ นายวาทิน  พุฒเขียว 

 ๓๔๓๐ นายวาทิศ  สันทา 
 ๓๔๓๑ นายวาที  พูลนาค 

 ๓๔๓๒ นายวายุ  เงาะโซะ 

 ๓๔๓๓ นายวารุตม  วิรัศมี 
 ๓๔๓๔ วาที่รอยตรี วาว  พูลหนองกุง 
 ๓๔๓๕ นายวาสนา  คําพันธ 
 ๓๔๓๖ นายวาสิงหน  วิไลรัตน 
 ๓๔๓๗ นายวิจารณ  คงระเรื่อย 

 ๓๔๓๘ นายวิจารณ  ทิศกระโทก 

 ๓๔๓๙ นายวิจิตร  ฐานะ 

 ๓๔๔๐ นายวิจิตร  เพชรรัตน 
 ๓๔๔๑ นายวิจิตร  เย็นเสมอ 

 ๓๔๔๒ จาอากาศโท วิชชุกร  ศรีภา 
 ๓๔๔๓ นายวิชญ  วิชญปญญากุล 

 ๓๔๔๔ นายวิชยุตม  สิทธิมา 
 ๓๔๔๕ นายวิชรจน  ผาดํา 
 ๓๔๔๖ นายวิชรัชต  นามสีลี 

 ๓๔๔๗ นายวิชัย  คําขาว 

 ๓๔๔๘ นายวิชัย  ปรีเจริญ 

 ๓๔๔๙ นายวิชัย  พลประจักษ 
 ๓๔๕๐ นายวิชัย  พลับดี 
 ๓๔๕๑ นายวิชัย  โพธิ์พันธ 
 ๓๔๕๒ นายวิชัย  ลิขิตพรรักษ 

 ๓๔๕๓ นายวิชัย  สามไชย 

 ๓๔๕๔ นายวิชัย  สิงหนอย 

 ๓๔๕๕ นายวิชัย  สุมงคล 

 ๓๔๕๖ นายวิชัย  อินทนาม 

 ๓๔๕๗ นายวิชา  หลาคําแกว 

 ๓๔๕๘ นายวิชาญ  พันธุสมุทร 

 ๓๔๕๙ นายวิชาญ  มุกสิกะทัน 

 ๓๔๖๐ นายวิชาญ  ศรีจันทร 
 ๓๔๖๑ นายวิชาญ  สวนศรี 
 ๓๔๖๒ นายวิชาญชัย  จันแดง 
 ๓๔๖๓ วาที่รอยเอก วิชาญชัย  ฤทธิ์มหา 
 ๓๔๖๔ นายวิชาติ  พิทักษ 
 ๓๔๖๕ นายวิชิต  เกรัมย 
 ๓๔๖๖ นายวิชิต  บุรัตน 
 ๓๔๖๗ นายวิชิต  มีศรีสวรรค 
 ๓๔๖๘ วาที่รอยตรี วิชิต  หมั่นมา 
 ๓๔๖๙ นายวิชิต  แหลมฉลาด 

 ๓๔๗๐ นายวิชิตพล  มีแกว 

 ๓๔๗๑ นายวิชิราวุธ  กองเพชร 

 ๓๔๗๒ นายวิเชียน  มาตราช 

 ๓๔๗๓ นายวิเชียร  กุมศักดิ์ 
 ๓๔๗๔ นายวิเชียร  แกวมณีชัย 

 ๓๔๗๕ นายวิเชียร  ใจดี 
 ๓๔๗๖ นายวิเชียร  โตแยม 

 ๓๔๗๗ นายวิเชียร  ปงยศ 

 ๓๔๗๘ นายวิเชียร  แสนซื่อ 



 หนา   ๖๙ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๗๙ นายวิญู  ทาจันทร 
 ๓๔๘๐ นายวิฑูร  ดอกเทียน 

 ๓๔๘๑ วาที่รอยตรี วิฑูรย  วงศจันทร 
 ๓๔๘๒ นายวิฑูรย  สถิตยานุรักษ 
 ๓๔๘๓ นายวิฑูรย  สมนิยาม 

 ๓๔๘๔ นายวิฑูรย  สีชัยปญหา 
 ๓๔๘๕ นายวิทยา  กันทะสอน 

 ๓๔๘๖ นายวิทยา  เขียวทอง 
 ๓๔๘๗ นายวิทยา  คงหมุน 

 ๓๔๘๘ นายวิทยา  จิโนเปง 
 ๓๔๘๙ นายวิทยา  เจริญวุฒิวิทยา 
 ๓๔๙๐ นายวิทยา  ชุมหลอ 

 ๓๔๙๑ นายวิทยา  ทองรวม 

 ๓๔๙๒ นายวิทยา  ปนแกว 

 ๓๔๙๓ นายวิทยา  ผุดผอง 
 ๓๔๙๔ นายวิทยา  พุมย้ิม 

 ๓๔๙๕ นายวิทยา  โพทร 

 ๓๔๙๖ นายวิทยา  มูลไว 

 ๓๔๙๗ นายวิทยา  สวนกุหลาบ 

 ๓๔๙๘ นายวิทยา  สายปาน 

 ๓๔๙๙ นายวิทยา  สุวรรณคีรี 
 ๓๕๐๐ นายวิทยา  แสนคํา 
 ๓๕๐๑ นายวิทยา  หิรัญพงษ 
 ๓๕๐๒ นายวิทยา  อินอยู 
 ๓๕๐๓ นายวิทยากร  ยาสิงหทอง 
 ๓๕๐๔ นายวิทยากร  สาโสม 

 ๓๕๐๕ นายวิทวรรธ  อุนเมือง 
 ๓๕๐๖ นายวิทวัช  จันสุรีวงค 
 ๓๕๐๗ นายวิทวัฒน  ดอนศรี 
 ๓๕๐๘ วาที่รอยตรี วิทวัฒน  บูระพันธ 
 ๓๕๐๙ นายวิทวัส  จงถาวรพาณิชย 
 ๓๕๑๐ นายวิทวัส  เณรหลํา 
 ๓๕๑๑ นายวิทวัส  ทิพยเดโช 

 ๓๕๑๒ นายวิทวัส  พันธวงศา 
 ๓๕๑๓ นายวิทวัส  วาทีรชตะ 

 ๓๕๑๔ นายวิทวัส  สวัสดิ์ปญญาโชติ 
 ๓๕๑๕ นายวิทวัส  สายชมภู 

 ๓๕๑๖ นายวิทวัส  อินอุเทน 

 ๓๕๑๗ นายวิทู  ศรารัชต 
 ๓๕๑๘ นายวิทูร  ยศธนวรกุล 

 ๓๕๑๙ นายวิทูลย  สมัครสมาน 

 ๓๕๒๐ นายวิธวศิน  กองคํา 
 ๓๕๒๑ นายวินัย  แกวนอย 

 ๓๕๒๒ นายวินัย  แขวนโพธิ์ 
 ๓๕๒๓ วาที่รอยเอก วินัย  คําภาชาติ 
 ๓๕๒๔ นายวินัย  เจริญรอย 

 ๓๕๒๕ นายวินัย  ทรัพยศฤงฆรา 
 ๓๕๒๖ นายวินัย  นาคํา 
 ๓๕๒๗ นายวินัย  บุญหลา 
 ๓๕๒๘ นายวินัย  พันธพืช 

 ๓๕๒๙ นายวินัย  เสร็จกิจ 

 ๓๕๓๐ นายวินัย  หนุนกระโทก 



 หนา   ๗๐ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๓๑ นายวินัย  หย่ังถึง 
 ๓๕๓๒ นายวิบูรณ  วังกราน 

 ๓๕๓๓ นายวิภพ  กองชุมพล 

 ๓๕๓๔ นายวิมล  ทิตสรรพพา 
 ๓๕๓๕ นายวิมลชัย  ฉัตรรักษา 
 ๓๕๓๖ นายวิรพล  แพงนอย 

 ๓๕๓๗ นายวิรยุทธ  ศักดา 
 ๓๕๓๘ นายวิระพงศ  คุณประทุม 

 ๓๕๓๙ นายวิระพงศ  ชุมอินทร 
 ๓๕๔๐ นายวิระยา  พุมพวง 
 ๓๕๔๑ นายวิรัช  จําปาสิม 

 ๓๕๔๒ นายวิรัช  แซฉั่ว 

 ๓๕๔๓ นายวิรัช  ศรีละคร 

 ๓๕๔๔ นายวิรัช  ศรีสวัสดิ์ 
 ๓๕๔๕ นายวิรัชชัย  จันตะวงศ 
 ๓๕๔๖ นายวิรัตน  จันทรเทศ 

 ๓๕๔๗ นายวิรัตน  ใจกลา 
 ๓๕๔๘ นายวิรัตน  เชาวสุนทร 

 ๓๕๔๙ นายวิรัตน  ดวงแกว 

 ๓๕๕๐ นายวิรัตน  ดวงละไม 
 ๓๕๕๑ นายวิรัตน  วังหมื่น 

 ๓๕๕๒ นายวิรัตน  สุวรรณ 
 ๓๕๕๓ นายวิรัตน  อุตขันธ 
 ๓๕๕๔ นายวิริยะ  โกษิต 

 ๓๕๕๕ นายวิริยะ  ค่ําคูณ 

 ๓๕๕๖ นายวิริยะ  ชะโนวรรณ 

 ๓๕๕๗ นายวิรุน  ทองนํา 
 ๓๕๕๘ นายวิรุฬห  พุทธวงค 
 ๓๕๕๙ นายวิโรจน  กอนเกตุ 
 ๓๕๖๐ นายวิโรจน  แกวพิกุล 

 ๓๕๖๑ นายวิโรจน  โกมลสิงห 
 ๓๕๖๒ นายวิโรจน  ขันธนิล 

 ๓๕๖๓ นายวิโรจน  คําจันทร 
 ๓๕๖๔ นายวิโรจน  คํานาน 

 ๓๕๖๕ นายวิโรจน  ทรัพยมะณี 

 ๓๕๖๖ นายวิลาศ  เสมา 
 ๓๕๖๗ นายวิวัช  ดานกระโทก 

 ๓๕๖๘ นายวิวัฒน  ตรึกตรองรัมย 
 ๓๕๖๙ นายวิวัฒน  รวมเจริญ 

 ๓๕๗๐ นายวิวัฒน  สงวนทรัพย 
 ๓๕๗๑ นายวิเวก  โชติพันธ 
 ๓๕๗๒ นายวิศณุ  บอกวงค 
 ๓๕๗๓ นายวิศรุต  ศรีสุนาครัว 

 ๓๕๗๔ นายวิศรุต  สุมมาตย 
 ๓๕๗๕ นายวิศวะ  ภุมมา 
 ๓๕๗๖ นายวิศิษฎ  กอนแกว 

 ๓๕๗๗ นายวิศิษยศักดิ์  บุญนํา 
 ๓๕๗๘ นายวิเศษ  ฟองตา 
 ๓๕๗๙ นายวิษณุ  คําจันทร 
 ๓๕๘๐ นายวิษณุ  ชวยบํารุง 
 ๓๕๘๑ วาที่เรือตรี วิษณุ  ชั้นบน 

 ๓๕๘๒ นายวิษณุ  แซอุง 



 หนา   ๗๑ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๘๓ นายวิษณุ  ทองคํา 
 ๓๕๘๔ นายวิษณุ  วงศออนตา 
 ๓๕๘๕ นายวิษณุ  สุรสอน 

 ๓๕๘๖ นายวิษณุ  อุนคํา 
 ๓๕๘๗ นายวิษณุกรณ  แตงดํา 
 ๓๕๘๘ นายวิษณุกรณ  สุวรรณ 
 ๓๕๘๙ นายวิษณุเทพ  จันทศรี 
 ๓๕๙๐ นายวิสันต  กรสวัสดิ์ 
 ๓๕๙๑ นายวิสันต  หงษวิเศษ 

 ๓๕๙๒ นายวิสิทธิ์  ตองติดรัมย 
 ๓๕๙๓ นายวิสิษฐ  สังฆเวช 

 ๓๕๙๔ นายวีรกิตติ์  ชัยวินิต 

 ๓๕๙๕ นายวีรจิตร  สมัครพันธ 
 ๓๕๙๖ วาที่รอยเอก วีรฉัตร  โสเจยยะ 

 ๓๕๙๗ นายวีรชน  คลํ้าจีน 

 ๓๕๙๘ นายวีรชัย  ยะธะนะ 

 ๓๕๙๙ นายวีรชัย  วงษวานเจริญ 

 ๓๖๐๐ นายวีรชัย  สิงหชางชัย 

 ๓๖๐๑ นายวีรชาติ  มาตรหลุบเลา 
 ๓๖๐๒ นายวีรชาติ  วรรณมณี 

 ๓๖๐๓ สิบตรี วีรชาติ  ศรีสองสม 

 ๓๖๐๔ นายวีรพงศ  เกรียงไกรเวช 

 ๓๖๐๕ นายวีรพงษ  คําผง 
 ๓๖๐๖ นายวีรพงษ  พรหมจอม 

 ๓๖๐๗ นายวีรพล  ภูมิพันธ 
 ๓๖๐๘ นายวีรภัทร  รอดคุม 

 ๓๖๐๙ นายวีรยุทธ  กาพรัด 

 ๓๖๑๐ นายวีรยุทธ  เชื้อชม 

 ๓๖๑๑ นายวีรยุทธ  ปญญา 
 ๓๖๑๒ นายวีรยุทธ  พูลพร 

 ๓๖๑๓ วาที่รอยตรี วีรยุทธ  วันเพ็ง 
 ๓๖๑๔ นายวีรยุทธ  สมณะ 

 ๓๖๑๕ นายวีรยุทธ  สรอยเพชร 

 ๓๖๑๖ นายวีรยุทธ  สิงหมณี 

 ๓๖๑๗ นายวีรยุทธ  สีลาภเกื้อ 

 ๓๖๑๘ นายวีรยุทธ  เสาแกว 

 ๓๖๑๙ นายวีรยุทธ  หาญโงน 

 ๓๖๒๐ นายวีรยุทธ  อนุกูล 

 ๓๖๒๑ นายวีรยุทธ  บุญชวย 

 ๓๖๒๒ นายวีรวัฒน  กองแกว 

 ๓๖๒๓ นายวีรวัฒน  กัณทวีชัย 

 ๓๖๒๔ นายวีรวัฒน  ชมละมาย 

 ๓๖๒๕ นายวีรวัฒน  ลาภานิกรณ 
 ๓๖๒๖ นายวีรวัฒน  วารินทร 
 ๓๖๒๗ นายวีรศักดิ์  กรมแสนพิมพ 
 ๓๖๒๘ นายวีระ  แตภักดี 
 ๓๖๒๙ นายวีระ  ศรีสุวรรณ 

 ๓๖๓๐ นายวีระ  อิ่มใจ 

 ๓๖๓๑ นายวีระกิจ  พรรัชภูมิ 
 ๓๖๓๒ นายวีระชัย  จิตจักร 
 ๓๖๓๓ นายวีระชัย  ศรีแกวน้ําใสย 
 ๓๖๓๔ นายวีระชัย  สุรินทร 



 หนา   ๗๒ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๖๓๕ นายวีระชัย  อินทรแปลง 
 ๓๖๓๖ นายวีระชาติ  กันประดับ 

 ๓๖๓๗ วาที่รอยตรี วีระเชน  ชินศักดิ์ชัย 

 ๓๖๓๘ นายวีระโชติ  ทับพยุง 
 ๓๖๓๙ นายวีระพงค  ยาชะรัด 

 ๓๖๔๐ นายวีระพงษ  กานกิ่ง 
 ๓๖๔๑ วาที่รอยตรี วีระพงษ  เชื่อมฉิม 

 ๓๖๔๒ นายวีระพงษ  ธูปบูชา 
 ๓๖๔๓ นายวีระพงษ  ภิมาลย 
 ๓๖๔๔ นายวีระพงษ  มาเพ็ง 
 ๓๖๔๕ นายวีระพล  ไวยมิตรา 
 ๓๖๔๖ นายวีระพันธ  เขียวเงิน 

 ๓๖๔๗ นายวีระพันธ  แซจึง 
 ๓๖๔๘ นายวีระยุทธ  ครรชิตชัยวาร 

 ๓๖๔๙ นายวีระยุทธ  แซลี 

 ๓๖๕๐ นายวีระยุทธ  เดชพันธ 
 ๓๖๕๑ นายวีระยุทธ  พฤกจันทร 
 ๓๖๕๒ นายวีระยุทธ  เพริศแกว 

 ๓๖๕๓ นายวีระยุทธิ์  รักษาศรี 
 ๓๖๕๔ นายวีระวัฒน  บัวคํา 
 ๓๖๕๕ นายวีระศักดิ์  เข็งนอก 

 ๓๖๕๖ นายวีระศักดิ์  เขื่อนคํา 
 ๓๖๕๗ นายวีระศักดิ์  คําแกน 

 ๓๖๕๘ นายวีระศักดิ์  เดชขันธ 
 ๓๖๕๙ นายวีระศักดิ์  นอยหมอ 

 ๓๖๖๐ นายวีระศักดิ์  สาชัยยันต 

 ๓๖๖๑ นายวีระศักดิ์  สํานักวังชัย 

 ๓๖๖๒ นายวีระศักดิ์  สุวรรณไตร 

 ๓๖๖๓ นายวีระสันต  นุธรรม 

 ๓๖๖๔ นายวุฒนา  ทับแบน 

 ๓๖๖๕ นายวุฒิกร  คําแกว 

 ๓๖๖๖ นายวุฒิกรณ  ปนแกว 

 ๓๖๖๗ นายวุฒิไกร  โพธิ์งาม 

 ๓๖๖๘ นายวุฒิชัย  แกวใจ 

 ๓๖๖๙ นายวุฒิชัย  แขงขัน 

 ๓๖๗๐ นายวุฒิชัย  ครองสิทธิ์ 
 ๓๖๗๑ นายวุฒิชัย  จีนเมือง 
 ๓๖๗๒ นายวุฒิชัย  ใจนะภา 
 ๓๖๗๓ นายวุฒิชัย  ชาญธัญการ 

 ๓๖๗๔ นายวุฒิชัย  ชูปลอด 

 ๓๖๗๕ นายวุฒิชัย  ไชยปญญา 
 ๓๖๗๖ นายวุฒิชัย  ทีขะระ 

 ๓๖๗๗ นายวุฒิชัย  พลกลา 
 ๓๖๗๘ นายวุฒิชัย  พันธุงาม 

 ๓๖๗๙ นายวุฒิชัย  ภูดี 
 ๓๖๘๐ นายวุฒิชัย  ยาเนตร 

 ๓๖๘๑ นายวุฒิชัย  เลาะลอ 

 ๓๖๘๒ นายวุฒิชัย  โลนันท 
 ๓๖๘๓ นายวุฒิชัย  วิทยาคม 

 ๓๖๘๔ นายวุฒิชัย  หนูสีดํา 
 ๓๖๘๕ นายวุฒิชัย  ใหมวงค 
 ๓๖๘๖ นายวุฒิชัย  อุทัยรังษี 



 หนา   ๗๓ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๖๘๗ นายวุฒินันท  แกวสําโรง 
 ๓๖๘๘ นายวุฒินันท  โปทาวี 
 ๓๖๘๙ นายวุฒินันท  สุคนธมณี 

 ๓๖๙๐ นายวุฒิพงศ  ยอดน้ําคํา 
 ๓๖๙๑ วาที่รอยตรี วุฒิพงศ  หอมหวล 

 ๓๖๙๒ นายวุฒิพงษ  โมลา 
 ๓๖๙๓ นายวุฒิพงษ  โรมพันธ 
 ๓๖๙๔ นายวุฒิพงษ  ศรีจันทรา 
 ๓๖๙๕ นายวุฒิพงษ  สีสุก 

 ๓๖๙๖ นายวุฒิพงษ  องคะศาสตร 
 ๓๖๙๗ นายวุฒิพงษ  อําภัยฤทธิ์ 
 ๓๖๙๘ นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ 
 ๓๖๙๙ นายวุฒิพันธ  ศักดิ์ศิริกุล 

 ๓๗๐๐ นายวุฒิภัทร  อุทธิยา 
 ๓๗๐๑ นายวุฒิศักดิ์  เปรมประชา 
 ๓๗๐๒ นายวุฒิศักดิ์  ศรีสุข 

 ๓๗๐๓ นายเวณุ  ศรีรัตนกูล 

 ๓๗๐๔ นายเวทิน  หงษวิเศษ 

 ๓๗๐๕ นายเวียร  กิจผดุง 
 ๓๗๐๖ นายแวว  อินทะพรม 

 ๓๗๐๗ นายแวอาหมัด  แวหะยี 

 ๓๗๐๘ วาที่รอยตรี ไวกูลณ  ชะรารัตน 
 ๓๗๐๙ นายไวยฤทธิ์  ณรงคราช 

 ๓๗๑๐ นายศกมลภัคร  เนืองนิมมานย 
 ๓๗๑๑ นายศกรานตพงษ  ถิ่นคํา 
 ๓๗๑๒ นายศตวรรษ  กาละ 

 ๓๗๑๓ นายศตวรรษ  คุมแกว 

 ๓๗๑๔ นายศตวรรษ  ยาวิเศษ 

 ๓๗๑๕ นายศตวรรษ  อัยรา 
 ๓๗๑๖ นายศรกฤษณ  สุธรรมวิจิตร 

 ๓๗๑๗ นายศรชัย  แกววังปลา 
 ๓๗๑๘ นายศรชัย  ไกรปราบ 

 ๓๗๑๙ นายศรชัย  ไกรษร 
 ๓๗๒๐ นายศรชัย  ปนราย 

 ๓๗๒๑ นายศรชัย  สุขเจริญ 

 ๓๗๒๒ นายศรยุทธ  ฉัตรเฉลิมเดช 

 ๓๗๒๓ นายศรัญู  นิลนิยม 

 ๓๗๒๔ นายศรัญู  ปญญา 
 ๓๗๒๕ นายศรัญู  อะมะมูล 

 ๓๗๒๖ นายศรัญณัฐพงศ  ผางจันทรดา 
 ๓๗๒๗ นายศรัณู  ศรีธัญรัตน 
 ๓๗๒๘ นายศรัณย  ยาชะรัด 

 ๓๗๒๙ นายศรัณย  วงคสารภี 

 ๓๗๓๐ นายศรัณย  วงศจาตุรนต 
 ๓๗๓๑ นายศรัณย  อสัตถพฤกษ 
 ๓๗๓๒ นายศรัณยพงศ  บุญเติม 

 ๓๗๓๓ นายศรัณยภัทร  กาญจนาคม 

 ๓๗๓๔ นายศรัณยภัทร  จอโหล 
 ๓๗๓๕ นายศรัณยภัทร  ปญญา 
 ๓๗๓๖ นายศรัณยฤทธิ์  กลอมปญญา 
 ๓๗๓๗ นายศรัณยู  สามเมือง 
 ๓๗๓๘ นายศรันย  เปรมปรีดา 



 หนา   ๗๔ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๓๙ นายศรายุทธ  กวงแหวน 

 ๓๗๔๐ นายศรายุทธ  แกวเรือน 

 ๓๗๔๑ นายศรายุทธ  ตุตะเวช 

 ๓๗๔๒ นายศรายุทธ  พ่ึงกัน 

 ๓๗๔๓ นายศรายุทธ  พุทธศรี 
 ๓๗๔๔ นายศรายุทธ  วิริยะคุณานันท 
 ๓๗๔๕ นายศรายุทธ  แสงสวาง 
 ๓๗๔๖ นายศรายุธ  ดารายอย 

 ๓๗๔๗ นายศรายุธ  ตวนชัย 

 ๓๗๔๘ นายศราวุฒิ  ขุนไกร 

 ๓๗๔๙ นายศราวุฒิ  คําอาย 

 ๓๗๕๐ นายศราวุฒิ  จันทรหัวนา 
 ๓๗๕๑ นายศราวุฒิ  ญาณะคํา 
 ๓๗๕๒ นายศราวุฒิ  ทิพยพิมล 

 ๓๗๕๓ นายศราวุฒิ  วงศคําปน 

 ๓๗๕๔ นายศราวุฒิ  สุภายอง 
 ๓๗๕๕ นายศราวุธ  เกร็ดรัมย 
 ๓๗๕๖ นายศราวุธ  คําภูษา 
 ๓๗๕๗ นายศราวุธ  คํามา 
 ๓๗๕๘ นายศราวุธ  ชัยศรีสวัสดิ์ 
 ๓๗๕๙ นายศราวุธ  ดวงทวี 
 ๓๗๖๐ นายศราวุธ  ทองอากาศ 

 ๓๗๖๑ นายศราวุธ  เทพสุภา 
 ๓๗๖๒ นายศราวุธ  บัวใหญรักษา 
 ๓๗๖๓ นายศราวุธ  ปะทะโก 

 ๓๗๖๔ นายศราวุธ  มาแกว 

 ๓๗๖๕ นายศราวุธ  มูลชัย 

 ๓๗๖๖ นายศราวุธ  เรืองพงษ 
 ๓๗๖๗ นายศราวุธ  ฤทธิ์จอหอ 

 ๓๗๖๘ นายศราวุธ  เลิศอํารุงกุล 

 ๓๗๖๙ นายศราวุธ  ศรีมาคํา 
 ๓๗๗๐ นายศราวุธ  ศรีสุวรรณ 
 ๓๗๗๑ นายศราวุธ  สระบุดดี 
 ๓๗๗๒ นายศราวุธ  สิทธิชัย 

 ๓๗๗๓ นายศราวุธ  อภัยศิลา 
 ๓๗๗๔ นายศรีชล  รายไพรี 
 ๓๗๗๕ นายศรีทน  ขัติหลง 
 ๓๗๗๖ นายศรีธัญญา  ตันสกุล 

 ๓๗๗๗ นายศรีอัมพร  ใจแกว 

 ๓๗๗๘ นายศศิวัฒน  เดชะ 

 ๓๗๗๙ นายศักดา  กะแหมะเตบ 

 ๓๗๘๐ นายศักดา  ดาระหงษ 
 ๓๗๘๑ นายศักดา  ทองทาชี 
 ๓๗๘๒ นายศักดา  สมัครสมาน 

 ๓๗๘๓ นายศักดาพร  ทิพวัจนา 
 ๓๗๘๔ นายศักดายส  ล่ิวโรจนสกุล 

 ๓๗๘๕ นายศักดาวุฒิ  ดอกกลาง 
 ๓๗๘๖ นายศักดิ์ชัย  เทวบิน 

 ๓๗๘๗ นายศักดิ์ชัย  ศรีวิชัย 

 ๓๗๘๘ นายศักดิ์ชาย  วงศวิศาล 

 ๓๗๘๙ นายศักดิ์ดา  พงเภา 
 ๓๗๙๐ วาที่รอยตรี ศักดิ์ธรรมนูญ  หงษทอง 



 หนา   ๗๕ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๙๑ นายศักดิ์นรินทร  จันทรนาค 

 ๓๗๙๒ นายศักดิ์นรินทร  สูตรสุข 

 ๓๗๙๓ นายศักดิ์มงคล  โปทากัน 

 ๓๗๙๔ นายศักดิ์ระวี  ไชยขันธุ 
 ๓๗๙๕ นายศักดิ์รินทร  แกวสุข 

 ๓๗๙๖ นายศักดิ์รินทร  โชติพฤกษ 
 ๓๗๙๗ นายศักดิ์รินทร  แปะอุย 

 ๓๗๙๘ นายศักดิ์ศิริน  ระวิวัฒน 
 ๓๗๙๙ นายศักดิ์สิทธิ์  แกวสระแสน 

 ๓๘๐๐ นายศักดิ์สิทธิ์  ขิดเขียว 

 ๓๘๐๑ นายศักดิ์สิทธิ์  มันอาษา 
 ๓๘๐๒ นายศักดิ์สิทธิ์  วารีสระ 

 ๓๘๐๓ นายศักดิ์อรุณ  สีดางาม 

 ๓๘๐๔ นายศักรินทร  เพียรกิจ 

 ๓๘๐๕ นายศักรินทร  หมื่นนรินทร 
 ๓๘๐๖ นายศาตวัฒน  นินดํา 
 ๓๘๐๗ นายศานิต  โหนแหย็ม 

 ๓๘๐๘ นายศานิต  อินทรเพ็ญ 

 ๓๘๐๙ นายศาสตรวุฒิ  กันหารินทร 
 ๓๘๑๐ นายศิขรินทร  โชติจันทร 
 ๓๘๑๑ นายศิขรินทร  ศิรินาม 

 ๓๘๑๒ นายศินัฐกุล  เสารแกว 

 ๓๘๑๓ นายศิรธันย  เกียรติโสภณรักษา 
 ๓๘๑๔ นายศิรวัฒน  ลอสวัสดิ ์
 ๓๘๑๕ นายศิระ  มีประมูล 

 ๓๘๑๖ นายศิริ  ขานคําภา 

 ๓๘๑๗ นายศิริ  โชคสกุล 

 ๓๘๑๘ นายศิริ  บุญกิจ 

 ๓๘๑๙ นายศิริชัย  ชวยรอด 

 ๓๘๒๐ นายศิริชัย  ปนนาค 

 ๓๘๒๑ นายศิริชัย  พุมพันธุ 
 ๓๘๒๒ นายศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ 
 ๓๘๒๓ นายศิริชัย  ศรีสุข 

 ๓๘๒๔ นายศิริชัย  สิงหทอง 
 ๓๘๒๕ นายศิริชัย  หอมดวง 
 ๓๘๒๖ นายศิริชัย  อินบุตร 

 ๓๘๒๗ นายศิริมงคล  นวนมา 
 ๓๘๒๘ นายศิริวัฒน  เชื้อบาง 
 ๓๘๒๙ นายศิริวัฒน  ยุบลพันธ 
 ๓๘๓๐ นายศิริวัฒน  ศิริรัมย 
 ๓๘๓๑ นายศิริศักดิ์  ทาระ 

 ๓๘๓๒ นายศิริศักดิ์  ปดตาทะสา 
 ๓๘๓๓ นายศิริศาสตร  สีตางคํา 
 ๓๘๓๔ นายศิลป  วิชัยคํา 
 ๓๘๓๕ นายศิลปชัย  จิตตรง 
 ๓๘๓๖ นายศิลปชัย  เผือกขํา 
 ๓๘๓๗ นายศิลปชัย  พุตฉาย 

 ๓๘๓๘ นายศิลปน  พรหมมณี 

 ๓๘๓๙ นายศิลา  ธีระวัฒนศิริ 
 ๓๘๔๐ วาที่รอยตรี ศิลา  วังคําหมื่น 

 ๓๘๔๑ นายศิวกร  ไชยธนภักดี 
 ๓๘๔๒ นายศิวกรณ  คําปา 



 หนา   ๗๖ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๘๔๓ นายศิวดล  เชื้อหมั้น 

 ๓๘๔๔ นายศิวนนท  ขัติคํา 
 ๓๘๔๕ นายศิวพงศ  ศิริจันทร 
 ๓๘๔๖ นายศิวพงษ  ไพรัตน 
 ๓๘๔๗ นายศิวพงษ  สาระรัตน 
 ๓๘๔๘ นายศิวพล  นันทพานิชย 
 ๓๘๔๙ นายศิววงศ  รักซอน 

 ๓๘๕๐ นายศิวะพงศ  เปยมสวัสดิ์ 
 ๓๘๕๑ นายศิวัช  บุตรงาม 

 ๓๘๕๒ นายศิวาวุฒิ  มงคลวิสุทธิ์ 
 ๓๘๕๓ นายศิวาวุธ  ชิณโคตร 

 ๓๘๕๔ นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต 
 ๓๘๕๕ นายศึกษา  จุนเสริม 

 ๓๘๕๖ นายศึกษาศาสตร  อาจิณกิจ 

 ๓๘๕๗ นายศุกรเกษม  ปรุงผล 

 ๓๘๕๘ นายศุทิวัส  เชื้อคําฮด 

 ๓๘๕๙ นายศุธธันย  ไชยสองวรัชญ 
 ๓๘๖๐ นายศุภกร  ไชยยุทธ 
 ๓๘๖๑ นายศุภกฤต  จีนจันทร 
 ๓๘๖๒ วาที่รอยตรี ศุภกฤต  สําราญวงศ 
 ๓๘๖๓ นายศุภกฤต  อํานวยวัฒนกุล 

 ๓๘๖๔ นายศุภกฤษ  เปรมปราย 

 ๓๘๖๕ นายศุภกิจ  ชํานาญกิจ 

 ๓๘๖๖ นายศุภกิจ  ทับแยม 

 ๓๘๖๗ นายศุภกิจ  นอยปาน 

 ๓๘๖๘ นายศุภกิจ  บรรจงจิตต 

 ๓๘๖๙ นายศุภกิจ  สมศรี 
 ๓๘๗๐ นายศุภกิจ  อินทรวิเศษ 

 ๓๘๗๑ นายศุภกิตติ์  มาประกอบ 

 ๓๘๗๒ นายศุภจักร  ศรีถาการ 

 ๓๘๗๓ นายศุภชัย  การเอียด 

 ๓๘๗๔ นายศุภชัย  กิ่งรัตน 
 ๓๘๗๕ นายศุภชัย  เกตุแกว 

 ๓๘๗๖ นายศุภชัย  แกวศักดิ์ 
 ๓๘๗๗ นายศุภชัย  ไคนุนโพธิ์ 
 ๓๘๗๘ นายศุภชัย  ตาสาย 

 ๓๘๗๙ นายศุภชัย  ทวีสุข 

 ๓๘๘๐ นายศุภชัย  นารีรักษ 
 ๓๘๘๑ นายศุภชัย  ปานเกษม 

 ๓๘๘๒ นายศุภชัย  พิสสมัย 

 ๓๘๘๓ นายศุภชัย  เมตตามนุษย 
 ๓๘๘๔ นายศุภชัย  วุนดี 
 ๓๘๘๕ นายศุภชัย  ศรศักดา 
 ๓๘๘๖ นายศุภชัย  ศรีสอาด 

 ๓๘๘๗ นายศุภชัย  สุดชารี 
 ๓๘๘๘ นายศุภชัย  โสธร 

 ๓๘๘๙ นายศุภชัย  หัวใจเพ็ชร 
 ๓๘๙๐ นายศุภเชษฐ  วงษทองปลิว 

 ๓๘๙๑ นายศุภโชค  แกวสงา 
 ๓๘๙๒ นายศุภโชค  ฉางสุวรรณ 

 ๓๘๙๓ นายศุภโชค  เฮงมี 
 ๓๘๙๔ นายศุภโชติ  อินทรแกว 



 หนา   ๗๗ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๘๙๕ นายศุภณัฎฐ  ชุมสุวรรณชัย 

 ๓๘๙๖ นายศุภณัฎฐ  ปรานตชนิษฎา 
 ๓๘๙๗ นายศุภณัฏฐ  ผลดี 
 ๓๘๙๘ วาที่รอยตรี ศุภณัฐ  ชัยฤทธิ์ 
 ๓๘๙๙ นายศุภณัฐ  วงศสกุล 

 ๓๙๐๐ นายศุภดล  อุนวงษ 
 ๓๙๐๑ นายศุภเดช  ไปรเวทย 
 ๓๙๐๒ นายศุภเนตร  นอบนอม 

 ๓๙๐๓ นายศุภพงค  คงออนศรี 
 ๓๙๐๔ นายศุภพงษ  ทวีแสง 
 ๓๙๐๕ นายศุภมิตร  มากจิตร 

 ๓๙๐๖ นายศุภรัตน  ทับนิล 

 ๓๙๐๗ นายศุภรัตน  ทิพยะพร 

 ๓๙๐๘ วาที่รอยตรี ศุภฤกษ  จันตะยอด 

 ๓๙๐๙ นายศุภฤกษ  ทองนวน 

 ๓๙๑๐ นายศุภฤกษ  บินซอเฮาะ 

 ๓๙๑๑ นายศุภฤกษ  อาชีพโกศลกุล 

 ๓๙๑๒ นายศุภฤทธิ์  ไชยชาญ 

 ๓๙๑๓ นายศุภลักษณ  ชัยชะนะ 

 ๓๙๑๔ นายศุภวัฒน  ขาวดี 
 ๓๙๑๕ นายศุภวัฒน  ทองแกว 

 ๓๙๑๖ นายศุภวัฒน  ธวัชเมธี 
 ๓๙๑๗ นายศุภวิชชัย  สยามประโคน 

 ๓๙๑๘ นายศุภวิชญ  เสารชัย 

 ๓๙๑๙ นายศุภวุฒิ  พลพวก 

 ๓๙๒๐ นายศุภศิษย  แกวจีน 

 ๓๙๒๑ นายศุภสิน  สินเจริญ 

 ๓๙๒๒ นายศุภักศร  วาหะรักษ 
 ๓๙๒๓ นายศุภากร  งามเสงี่ยม 

 ๓๙๒๔ นายศุวัชรกัณต  กันทะตา 
 ๓๙๒๕ นายเศกสันติ์  เสย 
 ๓๙๒๖ นายเศรษฐนัย  คําแกว 

 ๓๙๒๗ นายเศรษฐพงศ  แสนหลวง 
 ๓๙๒๘ นายเศรษฐพล  บัวงาม 

 ๓๙๒๙ นายเศรษฐยศ  ขุมนาค 

 ๓๙๓๐ นายเศรษฐวุฒิ  คัมภีรพิทักษ 
 ๓๙๓๑ นายเศรษฐา  คําลอย 

 ๓๙๓๒ นายเศวต  อินทวงศพันธุ 
 ๓๙๓๓ นายเศวตฉัตร  บุญภิละ 

 ๓๙๓๔ นายสกนธ  รอดใส 

 ๓๙๓๕ นายสกล  สุขสวัสดิ์ 
 ๓๙๓๖ นายสกัณฑ  ทันศึก 

 ๓๙๓๗ นายสกุล  จันที 
 ๓๙๓๘ นายสกุลชาติ  เรืองทรัพย 
 ๓๙๓๙ นายสกุลเทพ  พรหมเอาะ 

 ๓๙๔๐ นายสงกรานต  กลมจันทร 
 ๓๙๔๑ นายสงกรานต  แกวสา 
 ๓๙๔๒ นายสงกรานต  นามวงษ 
 ๓๙๔๓ นายสงกรานต  เนียมทอง 
 ๓๙๔๔ นายสงกรานต  บุญมา 
 ๓๙๔๕ นายสงกรานต  ปฐมอติชาต 

 ๓๙๔๖ นายสงกรานต  ยะอิ่นแกว 



 หนา   ๗๘ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๙๔๗ นายสงกรานต  ยืนย่ัง 
 ๓๙๔๘ นายสงกรานต  เรืองประทีป 

 ๓๙๔๙ นายสงคราม  ทีน้ําคํา 
 ๓๙๕๐ นายสงวน  จังอินทร 
 ๓๙๕๑ นายสงัด  บุญทศ 

 ๓๙๕๒ นายสญชัย  อันภักดี 
 ๓๙๕๓ นายสด  มอญกอดแกว 

 ๓๙๕๔ นายสดายุ  ธีรสวัสดิ์ 
 ๓๙๕๕ นายสดายุ  ปนแกว 

 ๓๙๕๖ นายสดุดี  จีระออน 

 ๓๙๕๗ นายสถาปนิก  วรสิทธิ์ 
 ๓๙๕๘ นายสถาปนิก  ศิริทรัพย 
 ๓๙๕๙ นายสถาปตย  พละทรัพย 
 ๓๙๖๐ นายสถาปตย  ล้ิมเสรี 
 ๓๙๖๑ นายสถาพร  คําเกิด 

 ๓๙๖๒ นายสถาพร  ดรทะนัย 

 ๓๙๖๓ นายสถาพร  บุญจิตร 

 ๓๙๖๔ นายสถาพร  ลืนคํา 
 ๓๙๖๕ นายสถาพร  วงศจิรานุวัตน 
 ๓๙๖๖ วาที่รอยตรี สถาพร  ศรีประเสริฐ 

 ๓๙๖๗ นายสถิตย  ตนงาม 

 ๓๙๖๘ นายสถิตย  ทิพยประพันธ 
 ๓๙๖๙ นายสนธยา  ชางเพ็ชรผล 

 ๓๙๗๐ นายสนธยา  ณ ปตตานี 
 ๓๙๗๑ นายสนธยา  บุตรวาระ 

 ๓๙๗๒ นายสนธยา  ปาวัน 

 ๓๙๗๓ นายสนธยา  อุนออน 

 ๓๙๗๔ นายสนอง  คุณมี 
 ๓๙๗๕ นายสนั่น  จันบัวคุณ 

 ๓๙๗๖ นายสนั่น  แทนนอก 

 ๓๙๗๗ นายสนั่น  มาละแซม 

 ๓๙๗๘ นายสนุรักษ  แผวชนะ 

 ๓๙๗๙ วาที่รอยตรี สมกฤกษ  บัวพันธ 
 ๓๙๘๐ นายสมเกียรติ  จันทะคร 

 ๓๙๘๑ นายสมเกียรติ  ตีบจันทร 
 ๓๙๘๒ นายสมเกียรติ  ทรัพยมั่น 

 ๓๙๘๓ นายสมเกียรติ  ธีระคงคา 
 ๓๙๘๔ นายสมเกียรติ  พรแสน 

 ๓๙๘๕ นายสมเกียรติ  มุขมนตรี 
 ๓๙๘๖ นายสมเกียรติ  เมืองจันทร 
 ๓๙๘๗ นายสมเกียรติ  สาคร 

 ๓๙๘๘ นายสมเกียรติ  สุวรรณไตร 

 ๓๙๘๙ นายสมเกียรติ  หวังเอื้ออัตตชน 

 ๓๙๙๐ นายสมควร  ระงับภัย 

 ๓๙๙๑ นายสมคิด  จรียานุวัฒน 
 ๓๙๙๒ นายสมคิด  จันทะวงค 
 ๓๙๙๓ นายสมคิด  ไชยนาม 

 ๓๙๙๔ นายสมคิด  ทิชัย 

 ๓๙๙๕ นายสมคิด  ทิพยเพ็ง 
 ๓๙๙๖ นายสมคิด  ศรีจําปา 
 ๓๙๙๗ นายสมคิด  สุขโฉม 

 ๓๙๙๘ นายสมจิตร  จิตอารีย 



 หนา   ๗๙ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๙๙๙ นายสมจิตร  ดวงใจไพรวัลย 
 ๔๐๐๐ นายสมจิตร  พรมทอง 
 ๔๐๐๑ นายสมจิตร  ศิลานนท 
 ๔๐๐๒ นายสมเจตน  กลาหาญ 

 ๔๐๐๓ นายสมเจตน  กิ้มขู 
 ๔๐๐๔ นายสมเจตน  กูลดี 
 ๔๐๐๕ นายสมเจตน  เจนการ 

 ๔๐๐๖ นายสมเจตน  เนียมกอน 

 ๔๐๐๗ นายสมเจตน  วโรกร 

 ๔๐๐๘ นายสมใจ  มณีโชติ 
 ๔๐๐๙ นายสมใจ  วรรณโคตร 

 ๔๐๑๐ นายสมชัย  ลีสุรพงศ 
 ๔๐๑๑ นายสมชาติ  แผอํานาจ 

 ๔๐๑๒ นายสมชาติ  มุกดอกไม 
 ๔๐๑๓ นายสมชาย  เกษตรกุลทรัพย 
 ๔๐๑๔ นายสมชาย  ขุลีดี 
 ๔๐๑๕ นายสมชาย  จันทรแดง 
 ๔๐๑๖ นายสมชาย  จินะ 

 ๔๐๑๗ นายสมชาย  ชัยทองสวัสดิ์ 
 ๔๐๑๘ นายสมชาย  ดีสี 

 ๔๐๑๙ นายสมชาย  ธนวุฒิคติวรกุล 

 ๔๐๒๐ นายสมชาย  บารมี 
 ๔๐๒๑ นายสมชาย  พันธุสันติกุล 

 ๔๐๒๒ นายสมชาย  วัฒนสถิตยพงษ 
 ๔๐๒๓ นายสมชาย  สวาสดี 
 ๔๐๒๔ นายสมชาย  สุขุมพันธ 

 ๔๐๒๕ นายสมชาย  อภิวงค 
 ๔๐๒๖ นายสมชิต  บรรทิต 

 ๔๐๒๗ นายสมโชค  จาวิสูตร 

 ๔๐๒๘ นายสมเดช  การชงัด 

 ๔๐๒๙ นายสมถวิล  คําลือ 

 ๔๐๓๐ นายสมทบ  กระชับกลาง 
 ๔๐๓๑ นายสมนึก  ฟกนุด 

 ๔๐๓๒ นายสมนึก  มูลกะกุล 

 ๔๐๓๓ นายสมนึก  สุยะสืบ 

 ๔๐๓๔ นายสมนึก  หาญกา 
 ๔๐๓๕ นายสมนึก  อินหมวก 

 ๔๐๓๖ นายสมบัติ  ผองอําไพ 

 ๔๐๓๗ นายสมบัติ  โพธิ์นอก 

 ๔๐๓๘ นายสมบัติ  ยาแปง 
 ๔๐๓๙ นายสมบัติ  รามณี 

 ๔๐๔๐ นายสมบัติ  ศรีจันทร 
 ๔๐๔๑ นายสมบัติ  ศรีบรรจง 
 ๔๐๔๒ นายสมบุญ  ไชยวงค 
 ๔๐๔๓ สิบเอก สมบุญ  สีหะวงษ 
 ๔๐๔๔ นายสมบูรณ  คนย้ัง 
 ๔๐๔๕ นายสมบูรณ  จุมจันทร 
 ๔๐๔๖ นายสมบูรณ  ไชยบุญทัน 

 ๔๐๔๗ นายสมบูรณ  ปราบจันดี 
 ๔๐๔๘ นายสมบูรณ  พรมบุญเรือง 
 ๔๐๔๙ นายสมประสงค  จําปาทอง 
 ๔๐๕๐ นายสมปอง  กานสันเทียะ 



 หนา   ๘๐ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๐๕๑ นายสมปอง  ทองเถาว 
 ๔๐๕๒ นายสมปอง  มงคคลสําโรง 
 ๔๐๕๓ นายสมปอง  เรืองสมสมัย 

 ๔๐๕๔ นายสมปอง  ศรีเรือง 
 ๔๐๕๕ นายสมพงค  สริฟอง 
 ๔๐๕๖ นายสมพงค  สุวรรณโณ 

 ๔๐๕๗ นายสมพงศ  สืบประดิษฐ 
 ๔๐๕๘ นายสมพงษ  เครือมูล 

 ๔๐๕๙ นายสมพงษ  เฉิดโฉม 

 ๔๐๖๐ นายสมพงษ  ชาวโพธิ์สระ 

 ๔๐๖๑ นายสมพงษ  เชื้อเมืองพาน 

 ๔๐๖๒ นายสมพงษ  นอยทุง 
 ๔๐๖๓ นายสมพงษ  นาคเจือ 

 ๔๐๖๔ นายสมพงษ  นิยมลักษณ 
 ๔๐๖๕ นายสมพงษ  รัตนวงษา 
 ๔๐๖๖ นายสมพงษ  ละขะไพ 

 ๔๐๖๗ นายสมพงษ  สมมิตร 

 ๔๐๖๘ นายสมพงษ  สวางศรี 
 ๔๐๖๙ นายสมพงษ  สาสรอย 

 ๔๐๗๐ นายสมพงษ  อําพันเสน 

 ๔๐๗๑ นายสมพงษ  อินทเสโน 

 ๔๐๗๒ นายสมพร  การะพันธ 
 ๔๐๗๓ นายสมพร  แกวมรกต 

 ๔๐๗๔ นายสมพร  ขันธโสภา 
 ๔๐๗๕ นายสมพร  แซโคว 

 ๔๐๗๖ นายสมพร  ทองแจม 

 ๔๐๗๗ นายสมพร  ทองใบ 

 ๔๐๗๘ นายสมพร  ทองรอด 

 ๔๐๗๙ นายสมพร  บวบหอม 

 ๔๐๘๐ นายสมพร  ปมปา 
 ๔๐๘๑ นายสมพร  พิบูลย 
 ๔๐๘๒ นายสมพร  พิมพประจบ 

 ๔๐๘๓ นายสมพร  มวงไหม 

 ๔๐๘๔ นายสมพร  มีเพชร 

 ๔๐๘๕ นายสมพร  เล็กจินดา 
 ๔๐๘๖ นายสมพร  สมบูรณชัย 

 ๔๐๘๗ นายสมพร  สิมมา 
 ๔๐๘๘ นายสมพร  หยูตุง 
 ๔๐๘๙ นายสมพรรณ  มาลาคุมชีวี 
 ๔๐๙๐ นายสมพล  รัตนมณีแดง 
 ๔๐๙๑ นายสมพาน  ภูครองทุง 
 ๔๐๙๒ นายสมพิศ  แจงเพ่ิม 

 ๔๐๙๓ นายสมภพ  คมกลา 
 ๔๐๙๔ นายสมภพ  เจ้ียมดี 
 ๔๐๙๕ นายสมภพ  ใจบุญ 

 ๔๐๙๖ นายสมภพ  ทองสุข 

 ๔๐๙๗ นายสมภพ  ประดับสุข 

 ๔๐๙๘ นายสมภพ  มหาคีตะ 

 ๔๐๙๙ นายสมภพ  เมืองแทน 

 ๔๑๐๐ นายสมภพ  ออกกิจวัตร 

 ๔๑๐๑ นายสมภาร  ศรีทอง 
 ๔๑๐๒ นายสมภูมิ  ภาระสาร 



 หนา   ๘๑ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๑๐๓ นายสมโภชน  เจริญขํา 
 ๔๑๐๔ นายสมโภชน  ศรีสมุทร 

 ๔๑๐๕ นายสมมาต  แกนจันทร 
 ๔๑๐๖ นายสมมาตร  จีนาวุธ 

 ๔๑๐๗ วาที่รอยตรี สมมาตร  ทับทิมแกว 

 ๔๑๐๘ นายสมยศ  มาธีระ 

 ๔๑๐๙ นายสมยศ  ฤทธิรณสกุล 

 ๔๑๑๐ นายสมยศ  สุวรรณชัย 

 ๔๑๑๑ นายสมยศ  เหล็มปาน 

 ๔๑๑๒ นายสมรภูมิ  ออนอุน 

 ๔๑๑๓ วาที่รอยตรี สมรักษ  แทนลาน 

 ๔๑๑๔ นายสมรักษ  นาคบริบูรณ 
 ๔๑๑๕ นายสมศักดิ์  กิจวัง 
 ๔๑๑๖ นายสมศักดิ์  แกวสิมมา 
 ๔๑๑๗ นายสมศักดิ์  คณะแพง 
 ๔๑๑๘ นายสมศักดิ์  ชวยเกิด 

 ๔๑๑๙ นายสมศักดิ์  แซหู 
 ๔๑๒๐ นายสมศักดิ์  ทับทิม 

 ๔๑๒๑ นายสมศักดิ์  พรมชาย 

 ๔๑๒๒ นายสมศักดิ์  พวงสันเทียะ 

 ๔๑๒๓ นายสมศักดิ์  ฟาย่ิงเจริญ 

 ๔๑๒๔ นายสมศักดิ์  ภักดิภูมิโชติสกุล 

 ๔๑๒๕ นายสมศักดิ์  ลาตี ้
 ๔๑๒๖ นายสมศักดิ์  วดีศิริศักดิ ์
 ๔๑๒๗ นายสมศักดิ์  วันโย 

 ๔๑๒๘ นายสมศักดิ์  ศรีวรรณะ 

 ๔๑๒๙ นายสมศักดิ์  หงษเวียงจันทร 
 ๔๑๓๐ นายสมศักดิ์  หมอมรอยเอ็ด 

 ๔๑๓๑ นายสมศักดิ์  อัมพรวิสิทธิ์โสภา 
 ๔๑๓๒ นายสมสิทธิ์  สุขตลอดกาล 

 ๔๑๓๓ นายสมสุข  ศรีเมือง 
 ๔๑๓๔ นายสมหมาย  จันทร 

 ๔๑๓๕ นายสมหมาย  ดูเหมา 
 ๔๑๓๖ นายสมหมาย  ตรงดี 
 ๔๑๓๗ นายสมหมาย  ศรีโย 

 ๔๑๓๘ นายสมหวัง  คูหาสันติกาญจน 
 ๔๑๓๙ นายสมหวัง  ประทุมโสม 

 ๔๑๔๐ นายสมัคร  เขียวนิล 

 ๔๑๔๑ นายสมัคร  ภูมิประเสริฐ 

 ๔๑๔๒ นายสมัชชา  จันทรแสง 
 ๔๑๔๓ นายสมัญญา  เบาแรง 
 ๔๑๔๔ นายสมัย  ชํานาญกิจ 

 ๔๑๔๕ นายสมัย  มณีจักร 
 ๔๑๔๖ นายสมาน  เละดุวี 
 ๔๑๔๗ นายสมาน  วองไว 

 ๔๑๔๘ นายสมาน  สูเสน 

 ๔๑๔๙ นายสมุทร  สุวรรณบุตร 

 ๔๑๕๐ นายสยมภู  รณชิตพานิชยกิจ 

 ๔๑๕๑ นายสยาม  คลอยกลาง 
 ๔๑๕๒ นายสยาม  ตาวงค 
 ๔๑๕๓ นายสยาม  บุญย่ิง 
 ๔๑๕๔ นายสยาม  เมฆาวรรณ 



 หนา   ๘๒ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๑๕๕ นายสยาม  ศรีษะเดช 

 ๔๑๕๖ นายสยาม  หอมออน 

 ๔๑๕๗ นายสรเทพ  แมนเมือง 
 ๔๑๕๘ นายสรพงศ  กัมปนาทโชติกุล 

 ๔๑๕๙ นายสรพงษ  ดําดี 
 ๔๑๖๐ นายสรเพชร  บัวสุข 

 ๔๑๖๑ นายสรยุทธ  ปนฉาย 

 ๔๑๖๒ นายสรรคธร  ปาทา 
 ๔๑๖๓ นายสรรชัย  วิบูลยชาติ 
 ๔๑๖๔ นายสรรชัยพัฒน  พรหมศรี 
 ๔๑๖๕ นายสรรณชัย  ธาราพรหม 

 ๔๑๖๖ นายสรรเพชร  พิธีการ 

 ๔๑๖๗ นายสรวิชญ  เครือตา 
 ๔๑๖๘ นายสรวิชญ  สินสวาท 

 ๔๑๖๙ นายสรวิศ  เส็มหมัด 

 ๔๑๗๐ นายสรวุฒิ  แกวปุย 

 ๔๑๗๑ นายสรวุฒิ  วุฑฒิชัยพันธุ 
 ๔๑๗๒ นายสรวุธ  ขายแกว 

 ๔๑๗๓ นายสรศักดิ์  ขันอาษา 
 ๔๑๗๔ นายสรศักดิ์  บัวแยม 

 ๔๑๗๕ นายสรศักดิ์  สามไชย 

 ๔๑๗๖ นายสรัณย  พลเธียร 

 ๔๑๗๗ นายสราณริณทร  วงคศรีใส 

 ๔๑๗๘ นายสรายุ  รักเจียม 

 ๔๑๗๙ นายสรายุทธ  ชะเกตุ 
 ๔๑๘๐ นายสรายุทธ  นาคปลัด 

 ๔๑๘๑ นายสรายุทธ  วระชุน 

 ๔๑๘๒ นายสราวุฒิ  เจนจัดการ 

 ๔๑๘๓ นายสราวุฒิ  นิ่มราศรี 
 ๔๑๘๔ นายสราวุฒิ  บัวกลีบ 

 ๔๑๘๕ นายสราวุฒิ  ศรียานะ 

 ๔๑๘๖ นายสราวุฒิ  ศักดี 
 ๔๑๘๗ นายสราวุฒิ  อุสา 
 ๔๑๘๘ นายสราวุธ  จูมณฑา 
 ๔๑๘๙ นายสราวุธ  ดําริห 
 ๔๑๙๐ นายสราวุธ  ตรีโรจนพร 

 ๔๑๙๑ นายสราวุธ  พรมกอง 
 ๔๑๙๒ นายสราวุธ  พูลพิพัฒน 
 ๔๑๙๓ นายสราวุธ  ยาวิราช 

 ๔๑๙๔ นายสราวุธ  รักขกุล 

 ๔๑๙๕ นายสราวุธ  สงคจันทร 
 ๔๑๙๖ นายสฤษฏ์ิ  สวัสดิ์พานิชย 
 ๔๑๙๗ นายสวัสดิ์  กันพุฒ 

 ๔๑๙๘ นายสวัสดิ์  โภคเตชสกุล 

 ๔๑๙๙ นายสวัสดิ์  ยาปน 

 ๔๒๐๐ วาที่รอยตรี สวิทชัย  วงษพินิจ 

 ๔๒๐๑ นายสหพัฒน  เรียงทรัพย 
 ๔๒๐๒ นายสหัส  เสือยืนยง 
 ๔๒๐๓ นายสหัสนัยน  อึ๊งภากรณ 
 ๔๒๐๔ นายสะอารี  อิสอ 

 ๔๒๐๕ นายสังวาลย  รักเพ่ือน 

 ๔๒๐๖ นายสังเวียน  พิลาพันธ 



 หนา   ๘๓ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๒๐๗ นายสัญชัย  ประสานสุข 

 ๔๒๐๘ นายสัญญา  กุลเกล้ียง 
 ๔๒๐๙ นายสัญญา  เขียวไสว 

 ๔๒๑๐ นายสัญญา  คงแกว 

 ๔๒๑๑ นายสัญญา  งิ้วแถว 

 ๔๒๑๒ นายสัญญา  ดานกลาง 
 ๔๒๑๓ นายสัญญา  วุฒิสาร 

 ๔๒๑๔ นายสัญญา  เสือแกว 

 ๔๒๑๕ นายสัญติ  ทองคงเหยา 
 ๔๒๑๖ พันจาอากาศเอก สัณฐิต   
  สมัครธัญกิจ 

 ๔๒๑๗ นายสัณฐิติ  รัตนโฆสิต 

 ๔๒๑๘ นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล 

 ๔๒๑๙ นายสัตยากร  ถานะวัตร 

 ๔๒๒๐ นายสันติ  กุคําอู 
 ๔๒๒๑ นายสันติ  จันทรนอย 

 ๔๒๒๒ นายสันติ  ใจเฉื่อย 

 ๔๒๒๓ นายสันติ  ฉิมประเสริฐ 

 ๔๒๒๔ นายสันติ  เฉลิมพันธุ 
 ๔๒๒๕ นายสันติ  ชุมภู 

 ๔๒๒๖ นายสันติ  ตันติสุทธิวงษ 
 ๔๒๒๗ นายสันติ  บุญราช 

 ๔๒๒๘ นายสันติ  ปานรักษ 
 ๔๒๒๙ นายสันติ  ปนหอม 

 ๔๒๓๐ นายสันติ  ฟูอินชวย 

 ๔๒๓๑ นายสันติ  ฤทธิ์งาม 

 ๔๒๓๒ นายสันติ  โลมาอินทร 
 ๔๒๓๓ นายสันติ  ศรีวิเชียร 

 ๔๒๓๔ นายสันติ  สิงหา 
 ๔๒๓๕ นายสันติ  อาสานอก 

 ๔๒๓๖ นายสันติ  อินแสงแวง 
 ๔๒๓๗ นายสันติชัย  เกษมสุข 

 ๔๒๓๘ นายสันติชัย  ทับทิมเมือง 
 ๔๒๓๙ นายสันติภาพ  บัววัฒนา 
 ๔๒๔๐ นายสันติภาพ  พรหมดวง 
 ๔๒๔๑ นายสันติราช  จอมใจ 

 ๔๒๔๒ นายสันติราษฎร  เรียนงาม 

 ๔๒๔๓ นายสันติวัฒน  ณ นคร 

 ๔๒๔๔ นายสันติสุข  ชางเย็น 

 ๔๒๔๕ นายสันทัด  บุญทวี 
 ๔๒๔๖ นายสันธิเวชช  มงคลชัย 

 ๔๒๔๗ นายสัมประสิทธิ์  สินเจริญ 

 ๔๒๔๘ นายสัมพันธ  เชาะจอหอ 

 ๔๒๔๙ วาที่รอยตรี สัมพันธ  ปานพิมพ 
 ๔๒๕๐ นายสัมพันธ  เสนขวัญแกว 

 ๔๒๕๑ นายสัมภาษณ  สิริกุล 

 ๔๒๕๒ นายสัมฤทธิ์  พันธคํา 
 ๔๒๕๓ นายสัมฤทธิ์  วรรณี 

 ๔๒๕๔ นายสากล  คําทุม 

 ๔๒๕๕ นายสากล  วงษทอง 
 ๔๒๕๖ นายสาคร  พุมแกว 

 ๔๒๕๗ นายสาคร  มีศิลป 



 หนา   ๘๔ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๒๕๘ นายสาคร  แวนนันท 
 ๔๒๕๙ นายสาคร  เห็มพรมมา 
 ๔๒๖๐ นายสาคเรศ  เครือเนียม 

 ๔๒๖๑ นายสาทิตย  ครุฑจันทร 
 ๔๒๖๒ นายสาทิตย  สายสนิท 

 ๔๒๖๓ นายสาทิศ  ศิริวงษ 
 ๔๒๖๔ นายสาธิต  แกวศรี 
 ๔๒๖๕ นายสาธิต  ขาวรุงเรือง 
 ๔๒๖๖ นายสาธิต  ขําสอน 

 ๔๒๖๗ นายสาธิต  คงนา 
 ๔๒๖๘ นายสาธิต  ชัยเมืองยอง 
 ๔๒๖๙ นายสาธิต  บัวดํา 
 ๔๒๗๐ นายสาธิต  บุตรดี 
 ๔๒๗๑ นายสาธิต  ปญญาฤทธิ์ 
 ๔๒๗๒ นายสาธิต  พงศพิริยะวนิช 

 ๔๒๗๓ นายสาธิต  สมใจ 

 ๔๒๗๔ นายสาธิต  แสงปยะ 

 ๔๒๗๕ นายสามชาย  ขวัญดํา 
 ๔๒๗๖ นายสามัคคี  ศรีชาติ 
 ๔๒๗๗ นายสามารถ  พลภูเมือง 
 ๔๒๗๘ นายสามารถ  พัตราภักดิ์ 
 ๔๒๗๙ นายสามารถ  มูลราช 

 ๔๒๘๐ นายสามารถ  ยงปญญา 
 ๔๒๘๑ นายสามารถ  ลาดจันทึก 

 ๔๒๘๒ นายสามารถ  ศรีแกว 

 ๔๒๘๓ นายสามารถ  ศรีเมฆ 

 ๔๒๘๔ นายสามารถ  ศิรินิภาวงศ 
 ๔๒๘๕ นายสามารถ  สุทะ 

 ๔๒๘๖ นายสายชล  ชังอินทร 
 ๔๒๘๗ นายสายชล  บุญชัย 

 ๔๒๘๘ นายสายชล  ลือคําหาญ 

 ๔๒๘๙ นายสายชล  สุขศรี 
 ๔๒๙๐ นายสายทอง  โพธิ์ศรี 
 ๔๒๙๑ นายสายธวา  อาบรัมย 
 ๔๒๙๒ นายสายัญ  อํานวยโภชน 
 ๔๒๙๓ นายสายัณห  กายราช 

 ๔๒๙๔ นายสายัณห  ใจแปง 
 ๔๒๙๕ นายสายัณห  ชางกระทัด 

 ๔๒๙๖ นายสายัณห  ทองวิเศษ 

 ๔๒๙๗ นายสายัณห  ปานเรือง 
 ๔๒๙๘ นายสายัณห  แวนนนท 
 ๔๒๙๙ นายสายัณห  หงสมาศ 

 ๔๓๐๐ นายสายัณห  เหลาลือชา 
 ๔๓๐๑ นายสายันต  ยืนย่ัง 
 ๔๓๐๒ นายสายันต  สมอยู 
 ๔๓๐๓ นายสายันต  สัตตะโส 

 ๔๓๐๔ นายสายันต  สุนาพรม 

 ๔๓๐๕ นายสายันต  อินตะกัน 

 ๔๓๐๖ นายสารัตน  หัสบดีสุนทร 

 ๔๓๐๗ นายสารินทร  เอี่ยมครอง 
 ๔๓๐๘ นายสาโรจ  แกวมณี 

 ๔๓๐๙ นายสาโรจน  จันทัน 



 หนา   ๘๕ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๓๑๐ นายสาโรจน  จําปาศักดิ์ 
 ๔๓๑๑ นายสาโรช  โคตรแสง 
 ๔๓๑๒ นายสาหะ  อาแว 

 ๔๓๑๓ นายสํานวน  พุมจันทร 
 ๔๓๑๔ นายสําราญ  ตรองติรัมย 
 ๔๓๑๕ นายสําราญ  ทุนผล 

 ๔๓๑๖ นายสําราญ  เมินดี 
 ๔๓๑๗ นายสําราญ  เมืองกอน 

 ๔๓๑๘ นายสําราญ  โสทา 
 ๔๓๑๙ นายสําราญ  หกขุนทด 

 ๔๓๒๐ วาที่รอยตรี สําเริง  รุงกระดี ่
 ๔๓๒๑ นายสําเริง  สุวาท 

 ๔๓๒๒ นายสําเริง  ออนสด 

 ๔๓๒๓ นายสิงขร  สังขประเสริฐ 

 ๔๓๒๔ จาอากาศโท สิงหศิริ  รุงโรจน 
 ๔๓๒๕ นายสิงหา  ชางขวัญยืน 

 ๔๓๒๖ นายสิทธิกร  เนียมใย 

 ๔๓๒๗ นายสิทธิกร  มาตนุมัต 

 ๔๓๒๘ นายสิทธิชัย  แกวคําปน 

 ๔๓๒๙ นายสิทธิชัย  นิมิตรัตน 
 ๔๓๓๐ นายสิทธิชัย  บุญนาค 

 ๔๓๓๑ นายสิทธิชัย  ผองใส 

 ๔๓๓๒ นายสิทธิชัย  พันนัทธี 
 ๔๓๓๓ นายสิทธิชัย  ภคภัทร 

 ๔๓๓๔ นายสิทธิชัย  มเหศศิริ 
 ๔๓๓๕ นายสิทธิชัย  โสรัตน 

 ๔๓๓๖ นายสิทธิชัย  หวลอารมณ 
 ๔๓๓๗ นายสิทธิโชค  จ๋ีคีรี 
 ๔๓๓๘ นายสิทธิโชค  แซพราน 

 ๔๓๓๙ นายสิทธิโชค  ทองคง 
 ๔๓๔๐ นายสิทธิโชค  พลเขต 

 ๔๓๔๑ นายสิทธิโชค  สุขวิสิทธิ์ 
 ๔๓๔๒ นายสิทธิเดช  ฐานบัญชา 
 ๔๓๔๓ วาที่รอยตรี สิทธิเดช  รัตนจันทร 
 ๔๓๔๔ นายสิทธิเดช  เรืองเดช 

 ๔๓๔๕ นายสิทธิเดช  สอนจังหรีด 

 ๔๓๔๖ นายสิทธินนท  ทุมลา 
 ๔๓๔๗ นายสิทธินันท  แกวจันทร 
 ๔๓๔๘ นายสิทธิพงศ  กาศโอสถ 

 ๔๓๔๙ นายสิทธิพงศ  บุญเมือง 
 ๔๓๕๐ นายสิทธิพงษ  บุญพงษ 
 ๔๓๕๑ นายสิทธิพงษ  แปงจ่ิงตา 
 ๔๓๕๒ นายสิทธิพงษ  พุมพะเนิน 

 ๔๓๕๓ นายสิทธิพงษ  เพ็ชรดํา 
 ๔๓๕๔ นายสิทธิพงษ  โพธิทักษ 
 ๔๓๕๕ นายสิทธิพงษ  ย่ิงมีมา 
 ๔๓๕๖ นายสิทธิพงษ  วิลาพันธ 
 ๔๓๕๗ สิบตํารวจเอก สิทธิพงษ  สายจันทร 
 ๔๓๕๘ นายสิทธิพงษ  อาจวงษา 
 ๔๓๕๙ นายสิทธิพงษ  อํายะศิริ 
 ๔๓๖๐ นายสิทธิพร  พวงสด 

 ๔๓๖๑ นายสิทธิพล  คําเงิน 



 หนา   ๘๖ (เลมท่ี  ๘/๔) 
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 ๔๓๖๒ นายสิทธิพล  พ้ืนชัยภูมิ 
 ๔๓๖๓ นายสิทธิพันธ  ทวีรัตนพันธ 
 ๔๓๖๔ นายสิทธิพันธุ  กมลฤทัย 

 ๔๓๖๕ นายสิทธิรักษ  เตานวม 

 ๔๓๖๖ นายสิทธิรัทธิ์  วรชื่น 

 ๔๓๖๗ นายสิทธิศักดิ์  ขุนพิทักษ 
 ๔๓๖๘ นายสิทธิศักดิ์  พิลึก 

 ๔๓๖๙ นายสิทธิศักดิ์  ศิรโรจนโยธิน 

 ๔๓๗๐ นายสิทธิศักดิ์  สายกล่ิน 

 ๔๓๗๑ นายสิทธิศักดิ์  แสนเขื่อน 

 ๔๓๗๒ นายสิทธิศักดิ์  หนอทาว 

 ๔๓๗๓ นายสินเจริญ  สานุ 
 ๔๓๗๔ นายสินตรา  มุกดาภิรมย 
 ๔๓๗๕ นายสินทพ  ไชยปญญา 
 ๔๓๗๖ นายสินทวี  นาทาว 

 ๔๓๗๗ นายสินธุวา  โสภะสุนธร 

 ๔๓๗๘ นายสิปปนนท  วงชัยเพ็ง 
 ๔๓๗๙ นายสิรณัฏฐ  วงษเวียน 

 ๔๓๘๐ นายสิรพล  ปญญาศรี 
 ๔๓๘๑ นายสิรภพ  บุญยืน 

 ๔๓๘๒ นายสิรภพ  สมอุดร 

 ๔๓๘๓ นายสิรวิชญ  ทีปสิริลัทธพล 

 ๔๓๘๔ วาที่รอยตรี สิรวิชญ  ศิลป 

 ๔๓๘๕ นายสิรวิทย  ลาภจิตร 

 ๔๓๘๖ นายสิริชัย  นนทะศรี 
 ๔๓๘๗ นายสิรินัทธ  มั่งมา 

 ๔๓๘๘ นายสิริพงศ  ปราบงูเหลือม 

 ๔๓๘๙ นายสิริศักดิ์  ชนะภูมิชัย 

 ๔๓๙๐ นายสิริศักดิ์  ดวงจิตร 

 ๔๓๙๑ นายสิโรตม  ประทุมชาติ 
 ๔๓๙๒ นายสิวาติราช  อุปพงศ 
 ๔๓๙๓ นายส่ีทัพ  ทะสุวรรณ 

 ๔๓๙๔ นายสืบสกุล  หลงเวช 

 ๔๓๙๕ นายสุกรี  ศรีจรัส 

 ๔๓๙๖ นายสุกฤษ  อะวันนา 
 ๔๓๙๗ นายสุกฤษฎ์ิ  เทกระโทก 

 ๔๓๙๘ นายสุกฤษฏ์ิ  อุนเจริญ 

 ๔๓๙๙ นายสุกฤษฏ์ิพล  โชติอรรฐพล 

 ๔๔๐๐ นายสุกัน  แกวมวง 
 ๔๔๐๑ นายสุกิจ  ทองลือ 

 ๔๔๐๒ นายสุกิจ  สวางเดือนฉาย 

 ๔๔๐๓ นายสุกีมัน  แนฆามา 
 ๔๔๐๔ นายสุไกรฤกษ  ลัดกรูด 

 ๔๔๐๕ นายสุขเกษม  จันทรแสน 

 ๔๔๐๖ นายสุขเกษม  บุญประกอบพร 

 ๔๔๐๗ นายสุขนิษฐ  สายสอน 

 ๔๔๐๘ นายสุขสันต  พวงทอง 
 ๔๔๐๙ นายสุขสันต  สารบรรณ 
 ๔๔๑๐ นายสุขสันต  สิงลี 

 ๔๔๑๑ นายสุขสันต  โสภาพูล 

 ๔๔๑๒ นายสุขุม  กุมมานอย 

 ๔๔๑๓ นายสุขุม  จูสนิท 



 หนา   ๘๗ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๔๑๔ นายสุจิตร  นามะสัก 

 ๔๔๑๕ นายสุจินต  ใจซื่อ 

 ๔๔๑๖ นายสุจินต  แสงประสิทธิ ์
 ๔๔๑๗ นายสุชณะ  บอคํา 
 ๔๔๑๘ นายสุชากรณ  พวงทอง 
 ๔๔๑๙ นายสุชาติ  เขียวสอาด 

 ๔๔๒๐ วาที่รอยตรี สุชาติ  คํานกคุม 

 ๔๔๒๑ นายสุชาติ  ดุสิตบุตร 
 ๔๔๒๒ นายสุชาติ  ทองสี 

 ๔๔๒๓ นายสุชาติ  เปยมทอง 
 ๔๔๒๔ นายสุชาติ  พันแอ 

 ๔๔๒๕ วาที่รอยตรี สุชาติ  เย็นเพ็ชร 

 ๔๔๒๖ วาที่รอยตรี สุชาติ  สระทองหน 

 ๔๔๒๗ นายสุชาติ  สุขขัง 
 ๔๔๒๘ นายสุชาติ  หวังกอกลาง 
 ๔๔๒๙ นายสุชาติวงค  ปลิวอิสสระ 

 ๔๔๓๐ นายสุชาย  วิเศษสินธุ 
 ๔๔๓๑ นายสุชิน  บุญคาน 

 ๔๔๓๒ นายสุชีพ  สันทาลุนัย 

 ๔๔๓๓ นายสุเชษฐ  เนตรจรัสแสง 
 ๔๔๓๔ นายสุเชษฐ  ไพรบึง 
 ๔๔๓๕ นายสุดเขต  ฉาใจ 

 ๔๔๓๖ วาที่รอยตรี สุดใจ  ชูศรีวาส 

 ๔๔๓๗ นายสุดใจ  เรืองราย 

 ๔๔๓๘ นายสุทธา  เลาะปนสา 
 ๔๔๓๙ นายสุทธิเกียรติ  พรหมเสน 

 ๔๔๔๐ นายสุทธิแดน  พลวัติจรัสวัฒน 
 ๔๔๔๑ นายสุทธินัน  จันสิง 
 ๔๔๔๒ นายสุทธิพงค  ทองใบออน 

 ๔๔๔๓ นายสุทธิพงศ  ดีล่ิน 

 ๔๔๔๔ นายสุทธิพงศ  มั่นใจ 

 ๔๔๔๕ นายสุทธิพงศ  ศรีสุวรรณ 

 ๔๔๔๖ นายสุทธิพงษ  เจริญกุล 

 ๔๔๔๗ นายสุทธิพงษ  ทองแสน 

 ๔๔๔๘ นายสุทธิพงษ  นาสูงเนิน 

 ๔๔๔๙ นายสุทธิพงษ  บรรยงค 
 ๔๔๕๐ นายสุทธิพงษ  ปติทรง 
 ๔๔๕๑ นายสุทธิพงษ  สนสุวรรณ 
 ๔๔๕๒ นายสุทธิพงษ  สุคนธรัตน 
 ๔๔๕๓ นายสุทธิพงษ  หลิกแกว 

 ๔๔๕๔ นายสุทธิพงษ  โฮมแพน 

 ๔๔๕๕ นายสุทธิพร  พวงทอง 
 ๔๔๕๖ นายสุทธิพร  พันธชาติ 
 ๔๔๕๗ นายสุทธิพล  ชัยวงค 
 ๔๔๕๘ นายสุทธิรักษ  เกษเวทิน 

 ๔๔๕๙ นายสุทธิรักษ  ศรีสวัสดิ์ 
 ๔๔๖๐ นายสุทธิรักษ  สมออน 

 ๔๔๖๑ นายสุทธิรัตน  คงคลาย 

 ๔๔๖๒ นายสุทธิรัตน  แชมชอย 

 ๔๔๖๓ นายสุทธิลักษณ  สุทธิธรรม 

 ๔๔๖๔ สิบตํารวจโท สุทธิศักดิ์  เทียงคํา 
 ๔๔๖๕ นายสุทธิศักดิ์  นันทวิทย 



 หนา   ๘๘ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๔๖๖ นายสุทธิสิทธิชัย  มหาเมฆ 

 ๔๔๖๗ นายสุทน  ไมทอง 
 ๔๔๖๘ นายสุทัด  ทองพิมล 

 ๔๔๖๙ นายสุทัศน  คงศร ี

 ๔๔๗๐ นายสุทัศน  จันทรัตน 
 ๔๔๗๑ นายสุทัศน  ถาวรไพบูลยเจริญ 

 ๔๔๗๒ นายสุทัศน  ทิพยกรรณ 

 ๔๔๗๓ นายสุทัศน  ยาทอง 
 ๔๔๗๔ นายสุทัศน  หนูเล็ก 

 ๔๔๗๕ นายสุทิตย  สิมมา 
 ๔๔๗๖ นายสุทิน  บบัภาวะตา 
 ๔๔๗๗ นายสุทิน  ศิริสรรพ 

 ๔๔๗๘ นายสุทิน  สุทธิสิน 

 ๔๔๗๙ นายสุเทพ  แข็งกลา 
 ๔๔๘๐ นายสุเทพ  ทองมาก 

 ๔๔๘๑ นายสุเทพ  ทองสีไพล 

 ๔๔๘๒ นายสุเทพ  บุญมาก 

 ๔๔๘๓ นายสุเทพ  ผานัด 

 ๔๔๘๔ นายสุเทพ  พลศิริ 
 ๔๔๘๕ นายสุเทพ  รักษา 
 ๔๔๘๖ นายสุเทพ  อินถา 
 ๔๔๘๗ นายสุธน  พรมลี 

 ๔๔๘๘ นายสุธนัย  สุธาประดิษฐ 
 ๔๔๘๙ นายสุธรรม  ตุเทพ 

 ๔๔๙๐ นายสุธรรม  หลินมา 
 ๔๔๙๑ นายสุธวัช  คําบับภา 

 ๔๔๙๒ นายสุธา  สาธร 

 ๔๔๙๓ นายสุธาทร  เมฆทวี 
 ๔๔๙๔ นายสุธิเดช  สุวรรณลา 
 ๔๔๙๕ นายสุธิพงษ  วันทิตย 
 ๔๔๙๖ นายสุธี  ชูกระชั้น 

 ๔๔๙๗ นายสุธี  บูรณะแพทย 
 ๔๔๙๘ นายสุธี  ศิริสถิตย 
 ๔๔๙๙ นายสุธี  หนอโทะ 

 ๔๕๐๐ นายสุธีรพันธ  โพอุทัย 

 ๔๕๐๑ นายสุธีระ  เชี่ยวชาญ 

 ๔๕๐๒ นายสุนทร  จงปตนา 
 ๔๕๐๓ นายสุนทร  ไชยสาร 

 ๔๕๐๔ นายสุนทร  แตงโต 

 ๔๕๐๕ นายสุนทร  นิ่มมะณี 

 ๔๕๐๖ นายสุนทร  บุญสงค 
 ๔๕๐๗ นายสุนทร  พริกจํารูญ 

 ๔๕๐๘ นายสุนทร  พุมจําปา 
 ๔๕๐๙ นายสุนทร  วงษฉลาด 

 ๔๕๑๐ นายสุนทร  เวิ่นทอง 
 ๔๕๑๑ นายสุนทร  สอนอิ่ม 

 ๔๕๑๒ นายสุนทร  สายแวว 

 ๔๕๑๓ นายสุนทร  สําราญบุญ 

 ๔๕๑๔ นายสุนัยต  พรมวิจิตร 

 ๔๕๑๕ นายสุนิสันต  จําปากลาย 

 ๔๕๑๖ นายสุเนตร  กําไลทอง 
 ๔๕๑๗ นายสุเนตร  จันทรสวาง 



 หนา   ๘๙ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๕๑๘ นายสุบิน  จรบํารุง 
 ๔๕๑๙ นายสุบิน  นาคปลัด 

 ๔๕๒๐ นายสุบิน  นิยมเดชา 
 ๔๕๒๑ นายสุบิน  สุขเดช 

 ๔๕๒๒ นายสุบิล  วงคสอง 
 ๔๕๒๓ นายสุปรีชา  สอนสาระ 

 ๔๕๒๔ นายสุปญญา  ยังศิริ 
 ๔๕๒๕ นายสุพจน  ขุนระวัง 
 ๔๕๒๖ นายสุพจน  ดวงมณี 

 ๔๕๒๗ นายสุพจน  เที่ยงนอย 

 ๔๕๒๘ นายสุพจน  บุญพรม 

 ๔๕๒๙ วาที่รอยตรี สุพนธ  วังคะพันธ 
 ๔๕๓๐ นายสุพรเทพ  เรณุมาน 

 ๔๕๓๑ นายสุพล  จินตเมฆา 
 ๔๕๓๒ นายสุพล  สอนสมนึก 

 ๔๕๓๓ นายสุพัฒน  เจริญฤทธิ์ 
 ๔๕๓๔ นายสุพัฒน  แซล้ิม 

 ๔๕๓๕ นายสุพัฒน  พงศพิพัฒนา 
 ๔๕๓๖ นายสุพัฒน  สีไลรัมย 
 ๔๕๓๗ นายสุพัฒน  อินหาญ 

 ๔๕๓๘ นายสุพันท  สิงขรบรรจง 
 ๔๕๓๙ นายสุพินันท  กันทะวงค 
 ๔๕๔๐ นายสุภกิตติ์  ธนรุงสุขใจ 

 ๔๕๔๑ นายสุภเดช  อินอิ่ม 

 ๔๕๔๒ นายสุภพ  สมบูรณ 
 ๔๕๔๓ นายสุภเวช  ใบยา 

 ๔๕๔๔ นายสุภัทรพงศ  รวงผ้ึงรุงโรจน 
 ๔๕๔๕ นายสุภาพ  ดาษฎาจันทร 
 ๔๕๔๖ นายสุภาพ  ธัญญะเจริญ 

 ๔๕๔๗ นายสุภาพ  บริบูรณ 
 ๔๕๔๘ นายสุภาพชน  พัฒนวโรทัย 

 ๔๕๔๙ นายสุภาพร  บุษรากรณ 
 ๔๕๕๐ นายสุเมธ  จันทะโกมล 

 ๔๕๕๑ นายสุเมธ  ถาไชยลา 
 ๔๕๕๒ นายสุเมธ  ที่รัก 

 ๔๕๕๓ นายสุเมธ  นามคันไชย 

 ๔๕๕๔ วาที่รอยตรี สุเมธ  มีพ่ึง 
 ๔๕๕๕ นายสุเมธ  วองไวลิขิต 

 ๔๕๕๖ นายสุเมธ  วิชาพล 

 ๔๕๕๗ นายสุเมธกฤต  นําลาภสุขพิพัฒน 
 ๔๕๕๘ นายสุเมธี  ไชยวงศ 
 ๔๕๕๙ นายสุรกิจ  สิอิ้น 

 ๔๕๖๐ นายสุรกิตติ์  บุญมา 
 ๔๕๖๑ นายสุรไกร  ธรรมกุล 

 ๔๕๖๒ นายสุรจักษ  ประดับประดา 
 ๔๕๖๓ นายสุรจิต  ปนทอง 
 ๔๕๖๔ นายสุรชัย  แกวรุณคํา 
 ๔๕๖๕ นายสุรชัย  แกวหอมคํา 
 ๔๕๖๖ นายสุรชัย  คําเสียง 
 ๔๕๖๗ นายสุรชัย  คุดชวง 
 ๔๕๖๘ นายสุรชัย  เดนนภาคุณากร 

 ๔๕๖๙ นายสุรชัย  แดนตะเคียน 



 หนา   ๙๐ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๕๗๐ นายสุรชัย  ทวีชาติ 
 ๔๕๗๑ นายสุรชัย  บุญเรือง 
 ๔๕๗๒ นายสุรชัย  ประยูร 

 ๔๕๗๓ นายสุรชัย  ผิวเหลือง 
 ๔๕๗๔ นายสุรชัย  พลายดวง 
 ๔๕๗๕ นายสุรชัย  โมฬี 

 ๔๕๗๖ นายสุรชัย  ศรีวรชัย 

 ๔๕๗๗ นายสุรชัย  สามัญตา 
 ๔๕๗๘ นายสุรชัย  โสมาบุตร 

 ๔๕๗๙ นายสุรชาติ  ประวะโท 

 ๔๕๘๐ นายสุรชาติ  ลาภอาษา 
 ๔๕๘๑ นายสุรชาติ  สวางพลกรัง 
 ๔๕๘๒ นายสุรชาติ  อนุพนธพร 

 ๔๕๘๓ นายสุรเชษฎ  แกวกล่ิน 

 ๔๕๘๔ นายสุรเชษฐ  ทองแยม 

 ๔๕๘๕ นายสุรเชษฐ  โพธิ์ออน 

 ๔๕๘๖ นายสุรเชษฐ  เมฆอากาศ 

 ๔๕๘๗ นายสุรเชษฐ  วงศประชา 
 ๔๕๘๘ นายสุรเชษฐ  สุขใจ 

 ๔๕๘๙ นายสุรเดช  นามแกว 

 ๔๕๙๐ นายสุรเดช  โนมขุนทด 

 ๔๕๙๑ นายสุรเดช  ปกปน 

 ๔๕๙๒ นายสุรเดช  เผาลวนงาม 

 ๔๕๙๓ นายสุรเดช  พรหมวิอินทร 
 ๔๕๙๔ นายสุรธีร  รวงนอย 

 ๔๕๙๕ นายสุรนารถ  อรามเรือง 

 ๔๕๙๖ นายสุรพงษ  กันทะชมภู 

 ๔๕๙๗ นายสุรพงษ  ไกรษา 
 ๔๕๙๘ นายสุรพงษ  คชรินทร 
 ๔๕๙๙ นายสุรพงษ  จองคํา 
 ๔๖๐๐ นายสุรพงษ  พุดสี 

 ๔๖๐๑ นายสุรพงษ  ย่ิงใจกลา 
 ๔๖๐๒ นายสุรพงษ  โยวะราช 

 ๔๖๐๓ นายสุรพล  ขุนสุทน 

 ๔๖๐๔ วาที่เรือตรี สุรพล  พิศดาร 

 ๔๖๐๕ นายสุรพล  ยะคําปอ 

 ๔๖๐๖ นายสุรพัฒน  ประจันทรตระเสน 

 ๔๖๐๗ นายสุรพัฒน  มากกล่ิน 

 ๔๖๐๘ นายสุรพันธ  พลเพชร 

 ๔๖๐๙ นายสุรพัศ  นันทบุตร 

 ๔๖๑๐ นายสุรวิทยา  ละดาดก 

 ๔๖๑๑ นายสุรวุฒิ  ทองเจริญ 

 ๔๖๑๒ นายสุรวุฒิ  แนนพิมาย 

 ๔๖๑๓ นายสุรวุฒิ  บุญสวัสดิ์ 
 ๔๖๑๔ นายสุรวุฒิ  ศรีคํา 
 ๔๖๑๕ นายสุรศักดิ์  กันหาพาลา 
 ๔๖๑๖ นายสุรศักดิ์  กิตติกรองทอง 
 ๔๖๑๗ นายสุรศักดิ์  เกียรตินอก 

 ๔๖๑๘ นายสุรศักดิ์  คําไฝ 

 ๔๖๑๙ นายสุรศักดิ์  ดอกไมพุม 

 ๔๖๒๐ นายสุรศักดิ์  ทัพธมาตร 

 ๔๖๒๑ นายสุรศักดิ์  ธนวัตถาภรณ 



 หนา   ๙๑ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๖๒๒ นายสุรศักดิ์  นอยมนตรี 
 ๔๖๒๓ นายสุรศักดิ์  เนตรเกล้ียง 
 ๔๖๒๔ นายสุรศักดิ์  ยงสุนทรรุง 
 ๔๖๒๕ นายสุรศักดิ์  วรรณดัด 

 ๔๖๒๖ นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ 

 ๔๖๒๗ นายสุรศักดิ์  ศิริอุดมโชค 

 ๔๖๒๘ นายสุรศักดิ์  สมณะชางเผือก 

 ๔๖๒๙ นายสุรศักดิ์  สมพาน 

 ๔๖๓๐ นายสุรศักดิ์  สุทธิวรรณ 

 ๔๖๓๑ นายสุรศักดิ์  เสกสรรค 
 ๔๖๓๒ วาที่รอยตรี สุรศักดิ์  เส็มหมาน 

 ๔๖๓๓ นายสุรศักดิ์  อินกอง 
 ๔๖๓๔ นายสุรเศรษฐ  บุญนก 

 ๔๖๓๕ นายสุรสิทธิ์  คลังประโคน 

 ๔๖๓๖ นายสุรสิทธิ์  ยอดชลูด 

 ๔๖๓๗ นายสุรสิทธิ์  วองไว 

 ๔๖๓๘ นายสุรสิทธิ์  อุนยนต 
 ๔๖๓๙ นายสุรสีห  หนูพุทธิ 
 ๔๖๔๐ นายสุระ  ศรีอาจ 

 ๔๖๔๑ นายสุระวงศ  คงมณี 

 ๔๖๔๒ นายสุระศักดิ์  สืบสุด 

 ๔๖๔๓ นายสุรัชกฤษฎ์ิ  ตุยไชย 

 ๔๖๔๔ นายสุรัตชัย  บุบผาด ี

 ๔๖๔๕ นายสุรัตน  เจนจิตภักดีเดชา 
 ๔๖๔๖ นายสุรัตน  ฟูเต็มวงศ 
 ๔๖๔๗ นายสุรัตน  เย็นเสมอ 

 ๔๖๔๘ นายสุรัตน  วิเศษหมื่น 

 ๔๖๔๙ นายสุรินทร  ผุดผอง 
 ๔๖๕๐ นายสุรินทร  ยารง 
 ๔๖๕๑ นายสุรินทร  เลพล 

 ๔๖๕๒ นายสุรินทร  สุวะเสน 

 ๔๖๕๓ วาที่รอยตรี สุรินทร  อินทะวงศ 
 ๔๖๕๔ นายสุริยง  ปองศรี 
 ๔๖๕๕ นายสุริยน  ชัยวัชรินทร 
 ๔๖๕๖ นายสุริยพงษ  กันศร 

 ๔๖๕๗ นายสุริยพล  ตนภู 

 ๔๖๕๘ นายสุริยะ  ฤทธิเดช 

 ๔๖๕๙ นายสุริยัน  ถิ่นบานใหม 
 ๔๖๖๐ นายสุริยัน  ไทยโคกสี 

 ๔๖๖๑ นายสุริยัน  เวียงแสน 

 ๔๖๖๒ นายสุริยัน  สุภาคํา 
 ๔๖๖๓ นายสุริยันต  จันโสด 

 ๔๖๖๔ นายสุริยันต  บุตรศรี 
 ๔๖๖๕ นายสุริยา  คําบุญ 

 ๔๖๖๖ นายสุริยา  ดาผะ 

 ๔๖๖๗ นายสุริยา  ทวีวัฒน 
 ๔๖๖๘ นายสุริยา  พบขุนทด 

 ๔๖๖๙ นายสุริยา  ภัสสรพิสุทธิกุล 

 ๔๖๗๐ นายสุริยา  มงคลรัตนาสิทธิ์ 
 ๔๖๗๑ นายสุริยา  ลุโบะเด็ง 
 ๔๖๗๒ นายสุริยา  สาชะนํา 
 ๔๖๗๓ นายสุริยา  สุขคง 



 หนา   ๙๒ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๖๗๔ นายสุริยา  สุนาอาจ 

 ๔๖๗๕ วาที่รอยตรี สุริยา  อรัญเฉวียง 
 ๔๖๗๖ นายสุริโย  แกวเกิดมี 
 ๔๖๗๗ นายสุริโย  ประโพธิ์ศรี 
 ๔๖๗๘ นายสุลกิฟลี  โสพันธ 
 ๔๖๗๙ นายสุไลมาน  ตะรุรักษ 
 ๔๖๘๐ นายสุไลมาน  นิยมเจริญ 

 ๔๖๘๑ นายสุวนิตย  จิตตสํารวย 

 ๔๖๘๒ นายสุวรรณ  นนปนะ 

 ๔๖๘๓ นายสุวรรณ  เนื่องเกิด 

 ๔๖๘๔ นายสุวรรณ  โพธิชัย 

 ๔๖๘๕ นายสุวรรณ  นอยนาง 
 ๔๖๘๖ นายสุวัฒน  ทัศมาลัย 

 ๔๖๘๗ นายสุวัฒน  โยปญญา 
 ๔๖๘๘ นายสุวัติ  เรืองฤทธิ์ 
 ๔๖๘๙ นายสุวัน  ดวงจันทร 
 ๔๖๙๐ นายสุวัสดิ์  แสงสุข 

 ๔๖๙๑ นายสุวิจักขณ  วอหา 
 ๔๖๙๒ นายสุวิชชา  หอละเอียด 

 ๔๖๙๓ นายสุวิชา  คีรีรัตน 
 ๔๖๙๔ นายสุวิทย  เขตชมภู 

 ๔๖๙๕ นายสุวิทย  จันทรสอง 
 ๔๖๙๖ นายสุวิทย  ถิ่นนาราม 

 ๔๖๙๗ นายสุวิทย  บุญวงค 
 ๔๖๙๘ นายสุวิทย  บุญเหลือลน 

 ๔๖๙๙ นายสุวิทย  ผลาผล 

 ๔๗๐๐ นายสุวิทย  มณีทอง 
 ๔๗๐๑ นายสุวิทย  รักษทอง 
 ๔๗๐๒ นายสุวิทย  วงคพิพันธ 
 ๔๗๐๓ นายสุวิทย  สีดา 
 ๔๗๐๔ นายสุวิทย  สุขดวงเขน 

 ๔๗๐๕ นายสุวิทย  อุกา 
 ๔๗๐๖ นายสุวิบูลย  น้ําพุดํารงเกียรต ิ

 ๔๗๐๗ นายสุฬิญัณห  สมกุล 

 ๔๗๐๘ นายสูงศักดิ์  นาร ี

 ๔๗๐๙ นายเสกวิทย  มุสิก 

 ๔๗๑๐ นายเสกสรร  กระยอม 

 ๔๗๑๑ นายเสกสรร  ชวยแกไข 

 ๔๗๑๒ นายเสกสรร  ชูเกิด 

 ๔๗๑๓ นายเสกสรร  พนมเวช 

 ๔๗๑๔ นายเสกสรร  มะเดื่อ 

 ๔๗๑๕ นายเสกสรร  รัตนจุล 

 ๔๗๑๖ นายเสกสรร  สวนสําราญ 

 ๔๗๑๗ นายเสกสรร  สิทธิวงค 
 ๔๗๑๘ นายเสกสรร  สุวรรณพรหม 

 ๔๗๑๙ นายเสกสรรค  คงโนนกอก 

 ๔๗๒๐ นายเสกสรรค  ทัลวัลล์ิ 

 ๔๗๒๑ นายเสกสรรค  ธรรมโสม 

 ๔๗๒๒ นายเสกสรรค  ปดทุม 

 ๔๗๒๓ นายเสกสรรค  สืบศรี 
 ๔๗๒๔ นายเส็ง  บุดดา 
 ๔๗๒๕ นายเสงี่ยม  รักรวม 



 หนา   ๙๓ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๗๒๖ นายเสฎฐวุฒิ  ขวัญทอง 
 ๔๗๒๗ นายเสฎฐวุฒิ  พลตื้อ 

 ๔๗๒๘ วาที่รอยตรี เสฏฐณันฐ  เท่ียงบุตร 

 ๔๗๒๙ นายเสฏฐวุฒิ  นิลกระ 

 ๔๗๓๐ นายเสฏฐวุฒิ  โมลานิล 

 ๔๗๓๑ นายเสฐียรพงษ  จีนมะนี 
 ๔๗๓๒ นายเสถียน  ตนคํา 
 ๔๗๓๓ นายเสนห  บุญพรรัตน 
 ๔๗๓๔ นายเสนห  อยูสุข 

 ๔๗๓๕ นายเสนอ  นิ่งราวี 
 ๔๗๓๖ นายเสมา  ซั้มวุง 
 ๔๗๓๗ นายเสริมเกียรติ  แกวกลา 
 ๔๗๓๘ นายเสริมพล  แสบงบาล 

 ๔๗๓๙ นายเสริมศักดิ์  ขาวพราย 

 ๔๗๔๐ นายเสริมศักดิ์  คงสมบัติ 
 ๔๗๔๑ นายเสริมศักดิ์  รักใหม 
 ๔๗๔๒ นายเสรี  แกวสุวรรณ 

 ๔๗๔๓ นายเสรี  โพธิ์ปานพะเนา 
 ๔๗๔๔ นายเสรี  ศรีชามก 

 ๔๗๔๕ นายเสรี  อังศิริ 
 ๔๗๔๖ นายเสรีรัตน  การะเกตุ 
 ๔๗๔๗ นายเสารป  นิกาเร็ง 
 ๔๗๔๘ นายแสงชัย  ภิรารักษ 
 ๔๗๔๙ นายแสงตะวัน  จันทยุทธ 

 ๔๗๕๐ นายแสงศิลป  พิมพวาป 
 ๔๗๕๑ นายแสงสุริยา  ศรีพูน 

 ๔๗๕๒ นายแสนโกสินทร  วงษมะยุรา 
 ๔๗๕๓ นายแสนรัก  บัวทอง 
 ๔๗๕๔ นายโสภณ  ทองดํา 
 ๔๗๕๕ นายโสภณ  บุญเรืองรอด 

 ๔๗๕๖ นายโสภณ  พวงพันธบุตร 

 ๔๗๕๗ นายโสภณ  วงษคงดี 
 ๔๗๕๘ นายโสภณ  ศรีคําภา 
 ๔๗๕๙ นายโสภณ  สุขประเสริฐ 

 ๔๗๖๐ นายโสภณ  หมื่นพล 

 ๔๗๖๑ นายหริณวิทย  กนกศิลปธรรม 

 ๔๗๖๒ นายหะหมะ  ยุโสะ 

 ๔๗๖๓ นายหัสชัย  ทวีผล 

 ๔๗๖๔ วาที่รอยตรี หัสนัยน  สายคํา 
 ๔๗๖๕ นายเหมราช  หาญเวช 

 ๔๗๖๖ นายเหลาทอง  ทองเทพ 

 ๔๗๖๗ นายเหลียน  ผุยโพนทัน 

 ๔๗๖๘ นายใหม  นนทไธสงค 
 ๔๗๖๙ นายฬุริยะ  ชัยเดช 

 ๔๗๗๐ นายอครัญญ  บากา 
 ๔๗๗๑ นายองคอาจ  บํารุงสุข 

 ๔๗๗๒ นายองอาจ  จันทรคลาย 

 ๔๗๗๓ นายองอาจ  วิจิตรวรกาญจน 
 ๔๗๗๔ นายองอาจ  อัครสาร 

 ๔๗๗๕ นายองอาจ  อินทรแฟง 
 ๔๗๗๖ นายอชิตพล  พอใจ 

 ๔๗๗๗ นายอชิรวิทย  จันทรแกว 



 หนา   ๙๔ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๗๗๘ นายอดทน  วันชะนะ 

 ๔๗๗๙ นายอดิรักษ  สุขวิวัฒน 
 ๔๗๘๐ นายอดิเรก  กุลศิริ 
 ๔๗๘๑ นายอดิเรก  ทิมกูล 

 ๔๗๘๒ นายอดิเรก  ธิการ 

 ๔๗๘๓ นายอดิเรก  นอยบัว 

 ๔๗๘๔ นายอดิเรก  นอยพานิช 

 ๔๗๘๕ นายอดิเรก  นิลเปยม 

 ๔๗๘๖ นายอดิเรก  บินรัมย 
 ๔๗๘๗ นายอดิเรก  ยอดเมือง 
 ๔๗๘๘ นายอดิเรก  รื่นเสือ 

 ๔๗๘๙ นายอดิศร  คงเอม 

 ๔๗๙๐ นายอดิศร  ชวยไชยศรี 
 ๔๗๙๑ นายอดิศร  พูนสวัสดิ ์
 ๔๗๙๒ นายอดิศร  ภัคชลินท 
 ๔๗๙๓ นายอดิศร  ภิญโญภาพ 

 ๔๗๙๔ นายอดิศร  แยงคุณเชาว 
 ๔๗๙๕ นายอดิศร  รอดเหล่ือม 

 ๔๗๙๖ นายอดิศร  เล่ืองสกุลไพศาล 

 ๔๗๙๗ นายอดิศร  กาญจนไพริน 

 ๔๗๙๘ นายอดิศักดิ์  ครุฑขุนทด 

 ๔๗๙๙ นายอดิศักดิ์  จันกิต ิ

 ๔๘๐๐ นายอดิศักดิ์  ชุมฉิม 

 ๔๘๐๑ นายอดิศักดิ์  ณวงศรัตน 
 ๔๘๐๒ นายอดิศักดิ์  ดงสิงห 
 ๔๘๐๓ นายอดิศักดิ์  ดวงดูสัน 

 ๔๘๐๔ นายอดิศักดิ์  ทองสวัสดิ์ 
 ๔๘๐๕ วาที่รอยตรี อดิศักดิ์  นําระนะ 

 ๔๘๐๖ นายอดิศักดิ์  นิลนัครา 
 ๔๘๐๗ นายอดิศักดิ์  เนียมหอม 

 ๔๘๐๘ นายอดิศักดิ์  ผิวทน 

 ๔๘๐๙ นายอดิศักดิ์  พิมพจันทร 
 ๔๘๑๐ นายอดิศักดิ์  วงคคีรี 
 ๔๘๑๑ นายอดิศักดิ์  สทานโยธิน 

 ๔๘๑๒ นายอดิศักดิ์  สีคราม 

 ๔๘๑๓ นายอดิศักดิ์  แสงทอง 
 ๔๘๑๔ นายอดิศักดิ์  แสนนอก 

 ๔๘๑๕ นายอดิศักดิ์  เอี่ยมรักษา 
 ๔๘๑๖ นายอดุล  เมงไซ 

 ๔๘๑๗ นายอดุลย  ไกรรักษ 
 ๔๘๑๘ นายอดุลย  นิลสมุทร 

 ๔๘๑๙ วาที่รอยตรี อดุลย  มวงกรุง 
 ๔๘๒๐ นายอดุลย  วิริยาพันธ 
 ๔๘๒๑ นายอดุลย  หลักชัย 

 ๔๘๒๒ นายอดุลยเดช  คลองดี 
 ๔๘๒๓ นายอติกิจ  วิเวกวินย 
 ๔๘๒๔ นายอทิพงษ  มหานิล 

 ๔๘๒๕ นายอธิเบศ  วัฒนจํานงค 
 ๔๘๒๖ นายอธิป  มีชนะ 

 ๔๘๒๗ นายอธิปตย  อยูสุข 

 ๔๘๒๘ นายอธิพงศ  โชคเคลาลาภ 

 ๔๘๒๙ นายอธิพงษ  คชพงษ 



 หนา   ๙๕ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๘๓๐ นายอธิพงษ  พุฒเล็ก 

 ๔๘๓๑ นายอธิพัชร  วราโชติธนาสิทธิ์ 
 ๔๘๓๒ นายอธิพันธ  ชัยศรี 
 ๔๘๓๓ นายอธิวรรธก  พ่ึงบุญ ณ อยุธยา 
 ๔๘๓๔ นายอธิวัชร  กิตติเจริญสินชัย 

 ๔๘๓๕ นายอธิวัฒน  กุลสะโก 

 ๔๘๓๖ นายอธิวัฒน  บังศรี 
 ๔๘๓๗ นายอธิวัฒน  มานพ 

 ๔๘๓๘ นายอนนท  สามเสาร 
 ๔๘๓๙ นายอนวัทย  ฤกษนันทน 
 ๔๘๔๐ นายอนัตภูม  ศิริรัตน 
 ๔๘๔๑ นายอนัน  เสียงโต 

 ๔๘๔๒ นายอนันต  จันทพุฒ 

 ๔๘๔๓ นายอนันต  ทองชู 
 ๔๘๔๔ นายอนันต  ธะสุข 

 ๔๘๔๕ นายอนันต  บุญเรืองเศษ 

 ๔๘๔๖ นายอนันต  บุญเหมาะ 

 ๔๘๔๗ นายอนันต  มีสุข 

 ๔๘๔๘ วาที่รอยตรี อนันต  สีบาน 

 ๔๘๔๙ นายอนันต  หมื่นถา 
 ๔๘๕๐ นายอนันต  หีมอะด้ํา 
 ๔๘๕๑ นายอนันตชัย  แกวกําเนิด 

 ๔๘๕๒ นายอนันตชัย  โพธิขํา 
 ๔๘๕๓ นายอนันตชัย  รูมาก 

 ๔๘๕๔ นายอนันตเดช  เรือนเงิน 

 ๔๘๕๕ นายอนันตยศ  ประมาณ 

 ๔๘๕๖ นายอนันทชัย  ชุมอักษร 

 ๔๘๕๗ นายอนิรุจน  ขัตติยะ 

 ๔๘๕๘ นายอนิรุต  แสงสุรินทร 
 ๔๘๕๙ นายอนิรุตย  ดีนพเกา 
 ๔๘๖๐ นายอนิรุทธ  คงสมฤกษ 
 ๔๘๖๑ วาที่รอยตรี อนิรุทธิ์  อับดุลลากาซิม 

 ๔๘๖๒ นายอนิรุทร  โทบุรี 
 ๔๘๖๓ นายอนิวรรตน  ปุจฉาการ 

 ๔๘๖๔ นายอนิวัฒน  ทับทิมไทย 

 ๔๘๖๕ นายอนิวัตธิ์  กาญจนวราธร 

 ๔๘๖๖ นายอนุกุล  วงคปาลีย 
 ๔๘๖๗ นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
 ๔๘๖๘ นายอนุกูล  แวนประโคน 

 ๔๘๖๙ นายอนุชา  ดีพาชู 
 ๔๘๗๐ นายอนุชา  เดนดวง 
 ๔๘๗๑ นายอนุชา  ตินอาษา 
 ๔๘๗๒ นายอนุชา  ภาคสนาม 

 ๔๘๗๓ นายอนุชา  ภาผล 

 ๔๘๗๔ นายอนุชา  ภูชนะศรี 
 ๔๘๗๕ นายอนุชา  มาคะวงค 
 ๔๘๗๖ นายอนุชา  เลิศศรี 
 ๔๘๗๗ นายอนุชา  สาถิตย 
 ๔๘๗๘ นายอนุชา  สุระถา 
 ๔๘๗๙ นายอนุชา  อาญา 
 ๔๘๘๐ นายอนุชา  อุดนัน 

 ๔๘๘๑ นายอนุชิต  ขุลีทรัพย 



 หนา   ๙๖ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๘๘๒ นายอนุชิต  เจริญครบุรี 
 ๔๘๘๓ นายอนุชิต  ศิริสุข 

 ๔๘๘๔ นายอนุทิน  ครองเมือง 
 ๔๘๘๕ นายอนุทิน  หมึกแดง 
 ๔๘๘๖ นายอนุพงค  จิตหาญ 

 ๔๘๘๗ นายอนุพงศ  สุวรรณโชติ 
 ๔๘๘๘ นายอนุพงศ  อนทอง 
 ๔๘๘๙ นายอนุพงษ  จันทรมานนท 
 ๔๘๙๐ นายอนุพงษ  นาสมพงษ 
 ๔๘๙๑ นายอนุพงษ  สังขรัตน 
 ๔๘๙๒ นายอนุพงษ  สีสัตยซื่อ 

 ๔๘๙๓ นายอนุพงษ  อภิวิมลลักษณ 
 ๔๘๙๔ นายอนุพนธ  มีนอย 

 ๔๘๙๕ นายอนุพันธ  เหลาพิเดช 

 ๔๘๙๖ นายอนุภาพ  ดอนเกิด 

 ๔๘๙๗ นายอนุภาพ  โพธิ 
 ๔๘๙๘ นายอนุรักษ  จันทวะฤทธิ์ 
 ๔๘๙๙ นายอนุรักษ  ทับสมบัติ 
 ๔๙๐๐ นายอนุรักษ  เนียมไทย 

 ๔๙๐๑ นายอนุรักษ  บัวนาค 

 ๔๙๐๒ นายอนุรักษ  ปล้ืมจิตต 
 ๔๙๐๓ นายอนุรักษ  พรหมแสง 
 ๔๙๐๔ นายอนุรัตน  ขําจันทร 
 ๔๙๐๕ นายอนุรัตน  อุตสาห 
 ๔๙๐๖ นายอนุวรรตน  บัวเรือง 
 ๔๙๐๗ นายอนุวัฒ  คํายวง 

 ๔๙๐๘ นายอนุวัฒน  ทองสีมะดัน 

 ๔๙๐๙ นายอนุวัฒน  เทียนพิบูล 

 ๔๙๑๐ นายอนุวัฒน  มณฑาทิพย 
 ๔๙๑๑ นายอนุวัฒิ  ทะปาละ 

 ๔๙๑๒ นายอนุวัฒิ  ศรีสระนอย 

 ๔๙๑๓ นายอนุวัตร  ทองชางเหล็ก 

 ๔๙๑๔ นายอนุศักดิ์  แรมี 
 ๔๙๑๕ นายอนุศาสน  หงษแกว 

 ๔๙๑๖ นายอนุศิษฎ  คุมไพร 
 ๔๙๑๗ นายอนุสร  สวัสดิ์ชาติ 
 ๔๙๑๘ นายอนุสรณ  กุศลมานิตย 
 ๔๙๑๙ สิบตรี อนุสรณ  จันทรกอน 

 ๔๙๒๐ นายอนุสรณ  จันทรเพชร 

 ๔๙๒๑ นายอนุสรณ  เพชรศรีเปย 

 ๔๙๒๒ นายอนุสรณ  ยุตะวัน 

 ๔๙๒๓ นายอนุสรณ  สีลา 
 ๔๙๒๔ นายอนุสรณ  สุขศรี 
 ๔๙๒๕ นายอนุสรณ  สุขสบาย 

 ๔๙๒๖ นายอนุสรณ  อรุณสวัสดิ์ 
 ๔๙๒๗ นายอนุสิทธิ์  ศรีฤาชา 
 ๔๙๒๘ นายอภิเกียรติ  ไกแกว 

 ๔๙๒๙ นายอภิชัย  เก็บไว 
 ๔๙๓๐ นายอภิชัย  ศรีหัวแฮ 

 ๔๙๓๑ นายอภิชัย  อุดปง 
 ๔๙๓๒ นายอภิชา  นิลวัฒน 
 ๔๙๓๓ นายอภิชา  เพ็ชรนอย 



 หนา   ๙๗ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๙๓๔ นายอภิชาต  กาบขุนทด 

 ๔๙๓๕ นายอภิชาต  ธิมาชัย 

 ๔๙๓๖ นายอภิชาติ  กึมรัมย 
 ๔๙๓๗ นายอภิชาติ  แกวมาก 

 ๔๙๓๘ นายอภิชาติ  แกวหลอ 

 ๔๙๓๙ นายอภิชาติ  ขวัญทอง 
 ๔๙๔๐ นายอภิชาติ  ชัยชนะ 

 ๔๙๔๑ นายอภิชาติ  ชัยโพศรี 
 ๔๙๔๒ นายอภิชาติ  ดวงฉุน 

 ๔๙๔๓ นายอภิชาติ  เนตรทิพย 
 ๔๙๔๔ นายอภิชาติ  แนนอุดร 

 ๔๙๔๕ นายอภิชาติ  เบญมาตย 
 ๔๙๔๖ นายอภิชาติ  ปองสีดา 
 ๔๙๔๗ นายอภิชาติ  พรหมสวัสดิ ์
 ๔๙๔๘ นายอภิชาติ  รุงเรือง 
 ๔๙๔๙ นายอภิชาติ  สมไวย 
 ๔๙๕๐ นายอภิชาติ  สวัสดิ์ธรรม 

 ๔๙๕๑ นายอภิชาติ  สอนสุภาพ 

 ๔๙๕๒ นายอภิชาติ  สังขาว 

 ๔๙๕๓ นายอภิชาติ  แสงสวาง 
 ๔๙๕๔ นายอภิชาติ  หงษภู 

 ๔๙๕๕ นายอภิชาติ  หอมหุน 

 ๔๙๕๖ นายอภิชาติ  อินกัน 

 ๔๙๕๗ นายอภิชิต  วงศดวง 
 ๔๙๕๘ นายอภิชิต  ศรีลาเคน 

 ๔๙๕๙ นายอภิเชษฐ  แกวใส 

 ๔๙๖๐ นายอภิเชษฐ  ทาพิลา 
 ๔๙๖๑ นายอภิเชษฐ  ศรีชะฎา 
 ๔๙๖๒ นายอภิญญา  เสนาธรรม 

 ๔๙๖๓ นายอภิเดช  จิตรมุง 
 ๔๙๖๔ นายอภิเดช  สุรเกียรติ์กุล 

 ๔๙๖๕ นายอภินันท  เขื่องสตุง 
 ๔๙๖๖ นายอภินันท  ทวีบุญ 

 ๔๙๖๗ นายอภินันท  มีแสง 
 ๔๙๖๘ วาที่รอยเอก อภิภู  ติรยาอติพร 

 ๔๙๖๙ นายอภิรักษ  ประศาสตรศิลป 
 ๔๙๗๐ นายอภิรักษ  รัตนโชติ 
 ๔๙๗๑ นายอภิรักษ  ลัดดา 
 ๔๙๗๒ นายอภิรักษ  สาบุง 
 ๔๙๗๓ นายอภิรัตน  เชียงหนุน 

 ๔๙๗๔ นายอภิรัตน  พรสุขพิพัฒน 
 ๔๙๗๕ นายอภิรัตน  ศรีศุข 

 ๔๙๗๖ นายอภิรัตน  สุพิมพ 
 ๔๙๗๗ นายอภิรุณ  คําตั๋น 

 ๔๙๗๘ นายอภิวัฒน  นามปญญา 
 ๔๙๗๙ นายอภิวัฒน  รวมใจ 

 ๔๙๘๐ นายอภิวัฒน  สืบสาย 

 ๔๙๘๑ นายอภิวัฒน  แสงสุกวาว 

 ๔๙๘๒ นายอภิวัฒน  หิรัญ 

 ๔๙๘๓ นายอภิวัฒนชัย  จีระดิษฐ 
 ๔๙๘๔ นายอภิวัตร  ทองประดิษฐ 
 ๔๙๘๕ นายอภิวัสฌ  ศรีบุรินทร 



 หนา   ๙๘ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๙๘๖ นายอภิศักดิ์  ทิพยมัง 
 ๔๙๘๗ นายอภิสาร  สายใหญ 
 ๔๙๘๘ นายอภิสิทธิ์  เกษเกษร 

 ๔๙๘๙ นายอภิสิทธิ์  ฉัตรเฉลิม 

 ๔๙๙๐ นายอภิสิทธิ์  ชํานาญ 

 ๔๙๙๑ นายอภิสิทธิ์  ทัพงาม 

 ๔๙๙๒ นายอภิสิทธิ์  บุตรน้ําเพ็ชร 

 ๔๙๙๓ นายอภิสิทธิ์  เบญจมามาศ 

 ๔๙๙๔ นายอภิสิทธิ์  สีสมพงษ 
 ๔๙๙๕ นายอภิสิทธิ์  หันจัดการ 

 ๔๙๙๖ นายอมตะ  โอษฐงาม 

 ๔๙๙๗ นายอมร  ตอรบรัมย 
 ๔๙๙๘ นายอมร  นันทวิกร 

 ๔๙๙๙ นายอมร  ปล้ืมหอม 

 ๕๐๐๐ นายอมร  มาตะยา 
 ๕๐๐๑ นายอมร  สุวรรณยศ 

 ๕๐๐๒ นายอมรเทพ  วงศธิมา 
 ๕๐๐๓ นายอมรพันธ  ชูผล 

 ๕๐๐๔ นายอมรรัตน  กลีบบัว 

 ๕๐๐๕ นายอมรรัตน  ชะโยมชัย 

 ๕๐๐๖ นายอมรินทร  พุทธา 
 ๕๐๐๗ นายอรรคพล  สงวนยวง 
 ๕๐๐๘ นายอรรฆเดช  อาจวิชัย 

 ๕๐๐๙ นายอรรณพ  แยมรุง 
 ๕๐๑๐ นายอรรถกร  เกษรแกว 

 ๕๐๑๑ นายอรรถชัย  มีสุข 

 ๕๐๑๒ นายอรรถพงศ  กิจคณะ 

 ๕๐๑๓ นายอรรถพงศ  ใจดี 
 ๕๐๑๔ นายอรรถพร  ดิษยมณฑล 

 ๕๐๑๕ นายอรรถพร  พรหมเผา 
 ๕๐๑๖ นายอรรถพร  สารานพกุล 

 ๕๐๑๗ นายอรรถพล  โกวิทธนภูวดล 

 ๕๐๑๘ นายอรรถพล  นอยมิ่ง 
 ๕๐๑๙ นายอรรถพล  บุตะมะ 

 ๕๐๒๐ นายอรรถพล  พวงเกาะ 

 ๕๐๒๑ นายอรรถพล  พิมพา 
 ๕๐๒๒ นายอรรถพล  พ่ึงพานิช 

 ๕๐๒๓ นายอรรถพล  ยอดกันทา 
 ๕๐๒๔ นายอรรถพล  รัตนบวรชัย 

 ๕๐๒๕ นายอรรถพล  ลิขิตอุดมมั่น 

 ๕๐๒๖ นายอรรถพล  ล้ิมลมัย 

 ๕๐๒๗ นายอรรถพล  วงศบุปผา 
 ๕๐๒๘ นายอรรถพล  วะชุม 

 ๕๐๒๙ นายอรรถพล  ศรีไพจิตรวรกุล 

 ๕๐๓๐ นายอรรถพล  ศรีสถานนท 
 ๕๐๓๑ นายอรรถพล  สะเกตรัมย 
 ๕๐๓๒ วาที่รอยโท อรรถพล  หวยกรุด 

 ๕๐๓๓ นายอรรถพล  อรรถชัยยะ 

 ๕๐๓๔ วาที่รอยตรี อรรถวิทย  สิงหนสาย 

 ๕๐๓๕ นายอรรถสิทธิ์  เจริญองอาจ 

 ๕๐๓๖ นายอรรถสิทธิ์  สุขพันธ 
 ๕๐๓๗ นายอรรถสิทธิ์  อํานวย 



 หนา   ๙๙ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๐๓๘ นายอรุณ  กุมภะ 

 ๕๐๓๙ นายอรุณ  ดวงปาน 

 ๕๐๔๐ วาที่รอยตรี อรุณ  เมียดสีนา 
 ๕๐๔๑ นายอรุณ  ฤทธิ์เทพ 

 ๕๐๔๒ นายอรุณ  วังจังหวัด 

 ๕๐๔๓ นายอรุณสิทธิ์  แซล่ิม 

 ๕๐๔๔ นายอลงกรณ  กาแกว 

 ๕๐๔๕ นายอลงกรณ  งามกุศล 

 ๕๐๔๖ นายอลงกรณ  ทองนุน 

 ๕๐๔๗ นายอลงกรณ  แพงไธสงค 
 ๕๐๔๘ นายอลงกรณ  ราชคฤห 
 ๕๐๔๙ นายอลงกรณ  สาเล็ก 

 ๕๐๕๐ นายอลงกรณ  โสดา 
 ๕๐๕๑ นายอลงกรณ  เอกตะ 

 ๕๐๕๒ นายอลงกฤต  ตราชู 
 ๕๐๕๓ นายอลันบอล  ธรรมสุข 

 ๕๐๕๔ นายอวิริวัธน  บาราอิตํา 
 ๕๐๕๕ นายอวิรุทธิ์  จันไตรย 
 ๕๐๕๖ นายอะหมัด  ดอละ 

 ๕๐๕๗ นายอักษร  เทียนส่ือเจริญ 

 ๕๐๕๘ นายอัครชัย  ทองดี 
 ๕๐๕๙ นายอัครชัย  ปานุเวช 

 ๕๐๖๐ นายอัครเดช  กล่ินชุมพล 

 ๕๐๖๑ นายอัครเดช  สุวรรณไกรษร 

 ๕๐๖๒ นายอัครเดช  อภัยศรี 
 ๕๐๖๓ นายอัครพงษ  ติงสะ 

 ๕๐๖๔ นายอัครพงษ  ธิติพงศกร 

 ๕๐๖๕ นายอัครพนธ  แปงชัย 

 ๕๐๖๖ นายอัครพล  คําขัติ 
 ๕๐๖๗ นายอัครพล  ธรรมสาร 
 ๕๐๖๘ นายอัครพล  นกทอง 
 ๕๐๖๙ นายอัครา  ปนเงิน 

 ๕๐๗๐ นายอัคเรศ  จันทะกล 

 ๕๐๗๑ นายอังคาร  พ่ึงผล 

 ๕๐๗๒ นายอัชฌวุฒิ  เปล่ียนสมัย 

 ๕๐๗๓ นายอัชฌา  ราวิน 

 ๕๐๗๔ นายอัฐพล  ศรีหาเมฆ 

 ๕๐๗๕ นายอัฐวิโรจน  สานุมิตร 

 ๕๐๗๖ นายอัฐศิษฎ  หาญไพโรจน 
 ๕๐๗๗ นายอัฐสิน  ชูชาง 
 ๕๐๗๘ นายอัตพร  อุระงาม 

 ๕๐๗๙ นายอัธยา  ใจมั่น 

 ๕๐๘๐ นายอัธยา  วิชาเปง 
 ๕๐๘๑ นายอับดลเหลาะ  เศรษฐสุข 

 ๕๐๘๒ นายอับดุล  อีซอ 

 ๕๐๘๓ นายอับดุลกอเดร  จินตรา 
 ๕๐๘๔ นายอับดุลการี  สาเมาะ 

 ๕๐๘๕ นายอับดุลซอมะ  มามะ 

 ๕๐๘๖ นายอับดุลปาตะห  อูมูดี 
 ๕๐๘๗ นายอับดุลมุมิน  อูเซ็ง 
 ๕๐๘๘ นายอับดุลรอหมาน  สาดีน 

 ๕๐๘๙ นายอับดุลเราะหมาน  มะเซ็ง 



 หนา   ๑๐๐ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๐๙๐ นายอับดุลเราะหหมาน  กุวิง 
 ๕๐๙๑ นายอับดุลเลาะ  กาโบะ 

 ๕๐๙๒ นายอับดุลเลาะ  แป 

 ๕๐๙๓ นายอับดุลเลาะ  เละนุ 
 ๕๐๙๔ นายอับดุลเลาะห  สาเมาะ 

 ๕๐๙๕ นายอับดุลอาซิ  ดูมีแด 

 ๕๐๙๖ นายอับดุลอาซิ  ลือแบวงลู 

 ๕๐๙๗ นายอับดุลอาซีส  สีโสง 
 ๕๐๙๘ นายอับดุลอาสีด  สาดีน 

 ๕๐๙๙ นายอับดุลฮาดี  ตีโด 

 ๕๑๐๐ นายอับดุลฮาเล็ง  แนเเซ 

 ๕๑๐๑ นายอัฟฟาน  ปาละกุล 

 ๕๑๐๒ นายอัมรันทร  หามะ 

 ๕๑๐๓ นายอัมรินทร  ยะทุงตัน 

 ๕๑๐๔ นายอัมรินทร  เหนือรอยเอ็ด 

 ๕๑๐๕ นายอัมรินทร  อินทรเสนา 
 ๕๑๐๖ นายอัยซูลดีน  ยายอ 

 ๕๑๐๗ นายอัศวราช  วรนาม 

 ๕๑๐๘ นายอัศวิน  งามดี 
 ๕๑๐๙ นายอัศวิน  จอมเที่ยง 
 ๕๑๑๐ นายอัศวิน  เชื้อเมือง 
 ๕๑๑๑ นายอัศวิน  บุญแยมวงษ 
 ๕๑๑๒ นายอัศวิน  สิทธิประภา 
 ๕๑๑๓ นายอัษฎากร  สอนทอง 
 ๕๑๑๔ นายอัษฎางค  ศรีอรห 
 ๕๑๑๕ นายอัษฎาพงศ  เวียงส่ี 

 ๕๑๑๖ นายอัษฎาวุธ  สอนงาย 

 ๕๑๑๗ นายอัสมาดี  เจะอาแซ 

 ๕๑๑๘ นายอัสมิง  สะยะมิง 
 ๕๑๑๙ นายอัสมีน  มาลอ 

 ๕๑๒๐ นายอัสรี  เซะ 

 ๕๑๒๑ นายอากร  พุทธรักษา 
 ๕๑๒๒ นายอาคเนย  ธัญญเจริญ 

 ๕๑๒๓ นายอาคม  ชาญเดช 

 ๕๑๒๔ นายอาคม  ดอนกลาง 
 ๕๑๒๕ นายอาคม  วงศวัน 

 ๕๑๒๖ นายอาจหาญ  ชาวปลายนา 
 ๕๑๒๗ นายอาซิ  ดราแม 

 ๕๑๒๘ นายอาณัติ  แกวสงา 
 ๕๑๒๙ นายอาณัติ  คําเพชร 

 ๕๑๓๐ นายอาณัติ  แซโคว 

 ๕๑๓๑ นายอาณัติ  อยูนัด 

 ๕๑๓๒ นายอาดิชัย  ผุยผาย 

 ๕๑๓๓ นายอาทร  ไทยปอม 

 ๕๑๓๔ นายอาทร  ธูปทอง 
 ๕๑๓๕ วาที่รอยตรี อาทร  บุญประเสริฐ 

 ๕๑๓๖ นายอาทร  พุทธิมัย 

 ๕๑๓๗ นายอาทร  หาสียา 
 ๕๑๓๘ นายอาทิตย  กันนก 

 ๕๑๓๙ นายอาทิตย  การัมซอ 

 ๕๑๔๐ นายอาทิตย  กําจัด 

 ๕๑๔๑ นายอาทิตย  กิติโรจน 



 หนา   ๑๐๑ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๑๔๒ นายอาทิตย  แกวรุงเรือง 
 ๕๑๔๓ นายอาทิตย  แกววรสูตร 

 ๕๑๔๔ นายอาทิตย  แคเซอ 

 ๕๑๔๕ นายอาทิตย  ใจหาญ 

 ๕๑๔๖ นายอาทิตย  ชํานาญไพร 

 ๕๑๔๗ นายอาทิตย  ไชยเทศ 

 ๕๑๔๘ วาที่รอยตรี อาทิตย  ธนานนทวุฒิกุล 

 ๕๑๔๙ วาที่รอยโท อาทิตย  พลมิตร 

 ๕๑๕๐ วาที่รอยตรี อาทิตย  โพธิ์ศร ี

 ๕๑๕๑ นายอาทิตย  ภูมิผล 

 ๕๑๕๒ นายอาทิตย  มวงตน 

 ๕๑๕๓ นายอาทิตย  ยงสวัสดิ์ 
 ๕๑๕๔ นายอาทิตย  รวมสิทธิ์ 
 ๕๑๕๕ นายอาทิตย  วงศสกุล 

 ๕๑๕๖ นายอาทิตย  วงศสวาง 
 ๕๑๕๗ นายอาทิตย  วจีวงษ 
 ๕๑๕๘ นายอาทิตย  ศรีแกว 

 ๕๑๕๙ นายอาทิตย  ศรีผู 

 ๕๑๖๐ นายอาทิตย  สมพงษ 
 ๕๑๖๑ นายอาทิตย  อรัญรุท 

 ๕๑๖๒ นายอาทิตย  ออนเฉวียง 
 ๕๑๖๓ นายอาทิตย  อินมา 
 ๕๑๖๔ นายอาทิวัฒน  สาเหล 
 ๕๑๖๕ นายอานนท  กาญจนโพธิ์ 
 ๕๑๖๖ นายอานนท  คงเฝอ 

 ๕๑๖๗ นายอานนท  ชูใจ 

 ๕๑๖๘ นายอานนท  ตอมกระโทก 

 ๕๑๖๙ นายอานนท  ทิพยเอม 

 ๕๑๗๐ นายอานนท  นุแรมรัมย 
 ๕๑๗๑ วาที่รอยตรี อานนท  โพธิมณี 

 ๕๑๗๒ นายอานนท  ศรีคํา 
 ๕๑๗๓ วาที่รอยตรี อานนท   
  สกุลสัญชาติไทย 

 ๕๑๗๔ นายอานนท  สิริสันตวชิระ 

 ๕๑๗๕ นายอานนท  สืบสังข 
 ๕๑๗๖ นายอานนท  อาสาสอน 

 ๕๑๗๗ นายอานนท  อุปนันต 
 ๕๑๗๘ นายอานนนท  ปนฟู 

 ๕๑๗๙ นายอานุงรุสลัน  ดาโวะ 

 ๕๑๘๐ วาที่รอยตรี อานุภาพ  คงบัว 

 ๕๑๘๑ นายอานุภาพ  บุญธรรม 

 ๕๑๘๒ วาที่รอยตรี อานุภาพ   
  ศรีมิ่งเมืองนิเวช 

 ๕๑๘๓ นายอามชัย  ภูมิศาสตร 
 ๕๑๘๔ นายอามีน  ซอ 

 ๕๑๘๕ นายอามีล  รักชาติ 
 ๕๑๘๖ นายอายุวัฒน  ทองนวม 

 ๕๑๘๗ นายอารซีมาด  เหมจํา 
 ๕๑๘๘ นายอารฝน  บากา 
 ๕๑๘๙ นายอารอปน  หลงหัน 

 ๕๑๙๐ นายอารักษ  ไชยหลาก 

 ๕๑๙๑ วาที่รอยเอก อารักษ  ตังครโยธิน 



 หนา   ๑๐๒ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๑๙๒ นายอาริยะ  ดําชวย 

 ๕๑๙๓ นายอารี  บุญธรรมโม 

 ๕๑๙๔ นายอารีฟ  ลาตีฟย 
 ๕๑๙๕ นายอารีย  บัวละคร 

 ๕๑๙๖ นายอาลียะ  มามะ 

 ๕๑๙๗ นายอาสมาน  ฮาแว 

 ๕๑๙๘ นายอาสะฮา  เจะแว 

 ๕๑๙๙ นายอาหลี  รอเกตุ 
 ๕๒๐๐ นายอาหะมะเปาซี  กือนิ 
 ๕๒๐๑ นายอาหะมัด  บากา 
 ๕๒๐๒ นายอําคา  แดงนกขุม 

 ๕๒๐๓ นายอํานวย  กันศร 

 ๕๒๐๔ นายอํานวย  ตามงาม 

 ๕๒๐๕ นายอํานวย  ธิการ 

 ๕๒๐๖ นายอํานวย  บุญเปรี้ยว 

 ๕๒๐๗ นายอํานวยพร  ปราบเสียง 
 ๕๒๐๘ นายอํานาจ  กันนะลา 
 ๕๒๐๙ นายอํานาจ  กิตติจริยา 
 ๕๒๑๐ นายอํานาจ  จันทร 

 ๕๒๑๑ นายอํานาจ  ดอนจันทรโคตร 

 ๕๒๑๒ นายอํานาจ  โตงาม 

 ๕๒๑๓ นายอํานาจ  ถิ่นนาเมือง 
 ๕๒๑๔ นายอํานาจ  ปญญานาย 

 ๕๒๑๕ นายอํานาจ  เปรมปรีดิ์ 
 ๕๒๑๖ นายอํานาจ  พุทธกัง 
 ๕๒๑๗ นายอํานาจ  เพลาะกระโทก 

 ๕๒๑๘ นายอํานาจ  ศรีดอนไผ 
 ๕๒๑๙ นายอําพล  จาพันธุ 
 ๕๒๒๐ นายอําพล  ชางพินิจ 

 ๕๒๒๑ นายอําพล  โมหางหวา 
 ๕๒๒๒ นายอําพล  อรอินทร 
 ๕๒๒๓ นายอําราญ  คาเรง 
 ๕๒๒๔ นายอําราม  ดาตูมะดา 
 ๕๒๒๕ นายอิทธิพล  ไชยโกฏิ 

 ๕๒๒๖ นายอิทธิพล  ดาบรัมย 
 ๕๒๒๗ นายอิทธิพล  มุงลา 
 ๕๒๒๘ นายอิทธิพล  โสภา 
 ๕๒๒๙ นายอิทธิพล  อางมณี 

 ๕๒๓๐ นายอิทธิพัทธ  ศุภรัตนาวงศ 
 ๕๒๓๑ นายอิระชา  นกขุนทอง 
 ๕๒๓๒ นายอิศรา  กรุณามิตร 

 ๕๒๓๓ นายอิศรา  บุญสกุล 

 ๕๒๓๔ นายอิศรา  เรืองเดช 

 ๕๒๓๕ นายอิศรา  สาธุจรัญ 

 ๕๒๓๖ นายอิศเรศ  ขันหลวง 
 ๕๒๓๗ นายอิศเรศ  ชอบสรางสิน 

 ๕๒๓๘ นายอิศเรศ  วงศศรัณย 
 ๕๒๓๙ นายอิษฎอาณิก  กัณฑทวีชัย 

 ๕๒๔๐ นายอิษติพงษ  พลซา 
 ๕๒๔๑ นายอิสมัน  มะดีเยาะ 

 ๕๒๔๒ นายอิสระ  ศิริวงค 
 ๕๒๔๓ นายอิสรา  โกมล 
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 ๕๒๔๔ นายอิสรา  สังกะสินสู 
 ๕๒๔๕ นายอุกฤษฎ  หาไชย 

 ๕๒๔๖ นายอุกฤษฏ  ธานีรัตน 
 ๕๒๔๗ นายอุเชน  ไชยภูมิ 
 ๕๒๔๘ นายอุดม  ดานอุด 

 ๕๒๔๙ นายอุดม  ทองคํา 
 ๕๒๕๐ นายอุดม  พรทิพยศิริกุล 

 ๕๒๕๑ นายอุดม  เหล็กเพ็ชร 

 ๕๒๕๒ นายอุดม  อรหันต 
 ๕๒๕๓ นายอุดมทรัพย  ใจดี 
 ๕๒๕๔ นายอุดมพร  ยอดบุตรดี 
 ๕๒๕๕ นายอุดมศักดิ์  ผานัด 

 ๕๒๕๖ วาที่รอยตรี อุดมศักดิ์  ภิรมย 
 ๕๒๕๗ นายอุดมศักดิ์  สีแสด 

 ๕๒๕๘ นายอุทัย  แกวรุงเรือง 
 ๕๒๕๙ นายอุทัย  นุชนวล 

 ๕๒๖๐ นายอุทัย  เพ็ชรหิน 

 ๕๒๖๑ นายอุทัย  รัตนธิวัฒ 

 ๕๒๖๒ นายอุทัยวุฒิ  สาสะนะ 

 ๕๒๖๓ นายอุทิศ  เคนคํา 
 ๕๒๖๔ นายอุทิศ  ทับธานี 
 ๕๒๖๕ วาที่รอยตรี อุทิศ  บุญศล 

 ๕๒๖๖ นายอุทิศ  สาธิพา 
 ๕๒๖๗ นายอุเทณ  การจุระ 

 ๕๒๖๘ นายอุเทน  ไผยา 
 ๕๒๖๙ นายอุเทน  มุงยนตกลาง 

 ๕๒๗๐ นายอุเทน  ศรีสุข 

 ๕๒๗๑ นายอุธร  กุดหินนอก 

 ๕๒๗๒ นายอุบล  ศรีขันธ 
 ๕๒๗๓ นายอุลิต  ธาราดล 

 ๕๒๗๔ นายอุสมาน  บูเกะกะ 

 ๕๒๗๕ นายอุสหมาน  หมาดหวัง 
 ๕๒๗๖ นายอูทอง  แกนลา 
 ๕๒๗๗ นายเอก  เปล่ียนขํา 
 ๕๒๗๘ นายเอกกมล  เรืองเดช 

 ๕๒๗๙ นายเอกกร  สีดามาตย 
 ๕๒๘๐ นายเอกฉัตร  ชุมศรี 
 ๕๒๘๑ สิบตํารวจโท เอกชัย  จันทาพูน 

 ๕๒๘๒ นายเอกชัย  ใจอาย 

 ๕๒๘๓ นายเอกชัย  ชุมศรี 
 ๕๒๘๔ นายเอกชัย  ตันแข็ง 
 ๕๒๘๕ นายเอกชัย  ธัญญเจริญ 

 ๕๒๘๖ นายเอกชัย  บูลการณ 
 ๕๒๘๗ นายเอกชัย  ปจดี 
 ๕๒๘๘ นายเอกชัย  มดแสง 
 ๕๒๘๙ นายเอกชัย  เมฆมนต 
 ๕๒๙๐ นายเอกชัย  โยธา 
 ๕๒๙๑ นายเอกชัย  รอดกล่ิน 

 ๕๒๙๒ นายเอกชัย  รัตนพงศ 
 ๕๒๙๓ นายเอกชัย  วงศแสงทอง 
 ๕๒๙๔ นายเอกชัย  วรรณชาติ 
 ๕๒๙๕ นายเอกชัย  ศรีสุวรรณ 



 หนา   ๑๐๔ (เลมท่ี  ๘/๔) 
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 ๕๒๙๖ นายเอกชัย  ศรีอุดมศักดิ์ 
 ๕๒๙๗ นายเอกชัย  อุตอามาตย 
 ๕๒๙๘ นายเอกณัฏฐ  ใจลา 
 ๕๒๙๙ นายเอกดน  อินตะปน 

 ๕๓๐๐ นายเอกนรินทร  ชั่งจัตตุรัตน 
 ๕๓๐๑ นายเอกนรินทร  เตจะ 

 ๕๓๐๒ นายเอกบรินทร  ชูชาง 
 ๕๓๐๓ นายเอกประทุม  มาศบํารุง 
 ๕๓๐๔ นายเอกไผท  แกวหอม 

 ๕๓๐๕ นายเอกพงศ  บัวพูล 

 ๕๓๐๖ นายเอกพงษ  แกนจันทร 
 ๕๓๐๗ นายเอกพล  ตายา 
 ๕๓๐๘ นายเอกพล  ทองพุม 

 ๕๓๐๙ นายเอกพล  พันธุโชติ 
 ๕๓๑๐ นายเอกพล  ภูฉายยา 
 ๕๓๑๑ นายเอกพล  เหลาวงศพานิช 

 ๕๓๑๒ นายเอกพันธ  กลมพุก 

 ๕๓๑๓ นายเอกพันธ  ขันธมวง 
 ๕๓๑๔ นายเอกพันธ  จันทะริมา 
 ๕๓๑๕ นายเอกพันธุ  คุมวงษ 
 ๕๓๑๖ นายเอกภพ  ชัยปญหา 
 ๕๓๑๗ นายเอกภพ  ชาวบานเกาะ 

 ๕๓๑๘ นายเอกภพ  พรหมสุทธิรักษ 
 ๕๓๑๙ วาที่รอยตรี เอกภพ  สุดสะอาด 

 ๕๓๒๐ นายเอกภักดิ์  ฉ่ํามณี 

 ๕๓๒๑ นายเอกภักดิ์  ยินดีผล 

 ๕๓๒๒ นายเอกภูมิ  ชูนิตย 
 ๕๓๒๓ นายเอกรัฐ  ทุงอวน 

 ๕๓๒๔ นายเอกรัฐ  อดิเทพสถิต 

 ๕๓๒๕ นายเอกรัตน  โกวิทยา 
 ๕๓๒๖ นายเอกรัตน  มีพรอม 

 ๕๓๒๗ นายเอกรัตน  สีนา 
 ๕๓๒๘ นายเอกราช  ทวมฤทธิ์ 
 ๕๓๒๙ นายเอกราช  ทองเปนไชย 

 ๕๓๓๐ นายเอกราช  บุญสงค 
 ๕๓๓๑ สิบเอก เอกราช  วรรณโสภา 
 ๕๓๓๒ นายเอกรินทร  คงสกุล 

 ๕๓๓๓ นายเอกรินทร  พลวัฒน 
 ๕๓๓๔ นายเอกลักษณ  คีรีนิล 

 ๕๓๓๕ นายเอกลักษณ  จันทรฝาก 

 ๕๓๓๖ นายเอกลักษณ  ทองแยม 

 ๕๓๓๗ นายเอกลักษณ  ปนดิลกคุณ 

 ๕๓๓๘ นายเอกลักษณ  มระศิริ 
 ๕๓๓๙ นายเอกลักษณ  เลิศขวัญพงษพนา 
 ๕๓๔๐ นายเอกลักษณ  สมบัติบุญ 

 ๕๓๔๑ นายเอกลักษณ  สมากร 

 ๕๓๔๒ นายเอกลักษณ  สีฉ่ํา 
 ๕๓๔๓ นายเอกลักษณ  อะริยะวงค 
 ๕๓๔๔ สิบเอก เอกลัษณ  ปองกัน 

 ๕๓๔๕ นายเอกวัช  เมืองโคตร 

 ๕๓๔๖ นายเอกวัฒน  จุลเลศ 

 ๕๓๔๗ นายเอกวัฒน  สารจุม 



 หนา   ๑๐๕ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๓๔๘ นายเอกวัตร  แนมมณี 

 ๕๓๔๙ นายเอกวิทย  แกวผลึก 

 ๕๓๕๐ นายเอกวิทย  นาทุงมน 

 ๕๓๕๑ นายเอกวิน  ดินโคกสูง 
 ๕๓๕๒ นายเอกศิษฐ  เอกสิริไพศาล 

 ๕๓๕๓ นายเอกสิทธิ  พุกพัก 

 ๕๓๕๔ นายเอกสิทธิ์  จงใจจิตร 

 ๕๓๕๕ นายเอกสิทธิ์  ธีระกุลพิศุทธิ์ 
 ๕๓๕๖ นายเอกสิทธิ์  ผลโสดา 
 ๕๓๕๗ นายเอกสิทธิ์  รอดวิเศษ 

 ๕๓๕๘ นายเอกสิทธิ์  วงษษา 
 ๕๓๕๙ นายเอกสิทธิ์  อาจละออ 

 ๕๓๖๐ นายเอกอนันต  กิมภากรณ 
 ๕๓๖๑ นายเอกอภิสิทธิ์  ดอกศรีจันทร 
 ๕๓๖๒ นายเอกอรรถพล  อินทวิวัฒน 
 ๕๓๖๓ นายเอกอํานาจ  ศรีโพธิ์ 
 ๕๓๖๔ นายเอกอุดม  จายอั้น 

 ๕๓๖๕ นายเอนก  แกนเผือก 

 ๕๓๖๖ นายเอนก  คุณสมบัติ 
 ๕๓๖๗ นายเอนก  ไชยบุตร 

 ๕๓๖๘ นายเอนก  ถนอมผล 

 ๕๓๖๙ นายเอนก  พรมสา 
 ๕๓๗๐ นายเอนก  รอดสการ 

 ๕๓๗๑ นายเอนก  สบายใจ 

 ๕๓๗๒ นายเอนก  สุภา 
 ๕๓๗๓ นายโอภาส  เกื้อสกุล 

 ๕๓๗๔ นายโอภาส  ชูชวย 

 ๕๓๗๕ นายโอภาส  บุญแยม 

 ๕๓๗๖ นายโอภาส  ผดุงเวียง 
 ๕๓๗๗ นายโอภาส  พิพิธภัณฑ 
 ๕๓๗๘ นายโอม  รัตนพันธ 
 ๕๓๗๙ นายโอฬาร  ชมดี 
 ๕๓๘๐ นายโอฬาร  ศรีสวัสดิ์ 
 ๕๓๘๑ นายโอฬาร  สิงหา 
 ๕๓๘๒ นายฮัดซัน  โด 

 ๕๓๘๓ นายฮัยยีดิง  สาและ 

 ๕๓๘๔ นายฮาซัน  ดือราเล็ง 
 ๕๓๘๕ นายฮาฟซี  อับดุลเลาะ 

 ๕๓๘๖ นายฮาฟซี  อูมา 
 ๕๓๘๗ นายฮาวารี  ดอเลาะ 

 ๕๓๘๘ นายฮาสัน  เซ็ง 
 ๕๓๘๙ นางสาวกชกร  บุญเกิ่ง 
 ๕๓๙๐ นางกชกร  ปานภูมิ 
 ๕๓๙๑ นางสาวกชกร  พนัสนอก 

 ๕๓๙๒ นางสาวกชกร  ยอดย่ิง 
 ๕๓๙๓ นางกชกร  อาวุธ 

 ๕๓๙๔ นางกชนิภา  คมขํา 
 ๕๓๙๕ นางกชนิภา  บุตรดอน 

 ๕๓๙๖ นางสาวกชพร  เขมะนุเชษฐ 
 ๕๓๙๗ นางสาวกชพร  คาคําดวน 

 ๕๓๙๘ นางกชพร  จันทรภาโส 

 ๕๓๙๙ นางสาวกชพร  จันทะสิทธิ์ 



 หนา   ๑๐๖ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๔๐๐ นางสาวกชพร  ดุจเลิศ 

 ๕๔๐๑ นางสาวกชพร  นัยนภัคร 

 ๕๔๐๒ นางสาวกชพร  พันธศิริ 
 ๕๔๐๓ นางสาวกชพร  เพ่ิมพูล 

 ๕๔๐๔ นางสาวกชพร  มหาคุณาวสุ 

 ๕๔๐๕ นางสาวกชพร  ลอมรื่น 

 ๕๔๐๖ นางกชพร  ลาเลิศ 

 ๕๔๐๗ นางสาวกชพร  สมวาทสรรค 
 ๕๔๐๘ นางกชพร  สายกษิรา 
 ๕๔๐๙ นางกชพร  อรกาล 

 ๕๔๑๐ นางสาวกชพร  อารัชกุล 

 ๕๔๑๑ นางกชพร  อินทรพญา 
 ๕๔๑๒ นางสาวกชพร  อุดมศักดิ์ 
 ๕๔๑๓ นางสาวกชพรพรรณ  มิตรสุวรรณ 

 ๕๔๑๔ นางสาวกชพรรณ  คงวัฒนานนท 
 ๕๔๑๕ นางสาวกชพรรณ  งิ้วราย 

 ๕๔๑๖ นางกชพรรณ  จาวใจเด็ด 

 ๕๔๑๗ นางสาวกชพรรณ  ฉายแผว 

 ๕๔๑๘ นางกชพรรณ  ทวีวงศ 
 ๕๔๑๙ นางสาวกชพรรณ  บันหาร 

 ๕๔๒๐ นางกชพรรณ  บุญพิชิตทรชน 

 ๕๔๒๑ นางกชพรรณ  ปนตา 
 ๕๔๒๒ นางสาวกชพรรณ  พลอยประดับ 

 ๕๔๒๓ นางสาวกชพรรณ  วงศหาญ 

 ๕๔๒๔ นางสาวกชพรรณ  สิงหธนากรกุล 

 ๕๔๒๕ นางสาวกชมล  ชาญชัยวรรณ 

 ๕๔๒๖ นางกชมล  แดนรักษ 
 ๕๔๒๗ นางสาวกชวรรณ  ศรีบานชื่น 

 ๕๔๒๘ นางกชวรรณ  สัยอีเมง 
 ๕๔๒๙ นางกณภัทร  มะโนรัตน 
 ๕๔๓๐ นางกติกา  พฤกจันทร 
 ๕๔๓๑ นางสาวกติกา  ศรีทอง 
 ๕๔๓๒ นางกนกกรณ  โหนแหย็ม 

 ๕๔๓๓ นางกนกกาญจน  วรรณภูงา 
 ๕๔๓๔ นางกนกกานต  เนตรใส 

 ๕๔๓๕ นางกนกจรรยา  แยบดี 
 ๕๔๓๖ นางกนกชญา  หารธงชัย 

 ๕๔๓๗ นางกนกทิพย  โสภาบุตร 

 ๕๔๓๘ นางสาวกนกนุช  สาระโท 

 ๕๔๓๙ นางสาวกนกประภา  ขาวเผือก 

 ๕๔๔๐ นางกนกพร  กิจวิจิตร 

 ๕๔๔๑ นางกนกพร  เกื้อกาญจน 
 ๕๔๔๒ นางสาวกนกพร  โกษาวัง 
 ๕๔๔๓ นางกนกพร  คงธนธีระบวร 

 ๕๔๔๔ นางกนกพร  คํารุณ 

 ๕๔๔๕ นางสาวกนกพร  จันทรศร 

 ๕๔๔๖ นางกนกพร  จันทะโม 
 ๕๔๔๗ นางกนกพร  ชุติภานุวัชร 

 ๕๔๔๘ นางสาวกนกพร  เทพธี 
 ๕๔๔๙ นางกนกพร  นักพรานบุญ 

 ๕๔๕๐ นางกนกพร  ปุมเพชร 

 ๕๔๕๑ นางสาวกนกพร  โพคณารักษ 



 หนา   ๑๐๗ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๔๕๒ นางกนกพร  มะโนรม 

 ๕๔๕๓ นางกนกพร  มุงเมือง 
 ๕๔๕๔ นางสาวกนกพร  ยัติสาร 

 ๕๔๕๕ นางสาวกนกพร  ลิมปรัชตรักษ 
 ๕๔๕๖ นางกนกพร  วงศอัมพรพิชญ 
 ๕๔๕๗ นางกนกพร  วารินทร 
 ๕๔๕๘ นางกนกพร  สนามพล 

 ๕๔๕๙ นางสาวกนกพร  สายดวง 
 ๕๔๖๐ นางสาวกนกพร  สุทธิประภา 
 ๕๔๖๑ นางสาวกนกพร  เสามั่น 

 ๕๔๖๒ นางสาวกนกพร  แสงพรมมา 
 ๕๔๖๓ นางสาวกนกพร  ไหมชุม 

 ๕๔๖๔ นางสาวกนกพร  อัครพิเชษฐ 
 ๕๔๖๕ นางกนกพร  อุทัยวัฒน 
 ๕๔๖๖ นางสาวกนกพรรณ  ธรรมวัตร 

 ๕๔๖๗ นางสาวกนกพัชรัสม  กิติยะ 

 ๕๔๖๘ นางสาวกนกพันธ  แมขุนทด 

 ๕๔๖๙ นางสาวกนกพิชญ  ทองบอมะกรูด 

 ๕๔๗๐ นางสาวกนกพิชญ  นาโสก 

 ๕๔๗๑ นางสาวกนกภรณ  ขุนสมุทร 
 ๕๔๗๒ นางสาวกนกภรณ  ทองระยา 
 ๕๔๗๓ นางกนกรัตน  กันบุญ 

 ๕๔๗๔ นางสาวกนกรัตน  รื่นรมย 
 ๕๔๗๕ นางสาวกนกรัตน  ฤทธิไชยกูล 

 ๕๔๗๖ นางสาวกนกรัตน  ศิริมาลกุล 

 ๕๔๗๗ นางสาวกนกลักษณ  มณีวรรณ 

 ๕๔๗๘ นางสาวกนกลักษณ  วัฒนวิโรจนกุล 

 ๕๔๗๙ นางสาวกนกลักษณ  ศรีสุข 

 ๕๔๘๐ นางสาวกนกวรรณ  กุมผัน 

 ๕๔๘๑ นางสาวกนกวรรณ  เกิดคํา 
 ๕๔๘๒ นางสาวกนกวรรณ  แกวคุณ 

 ๕๔๘๓ นางกนกวรรณ  แกวชัย 

 ๕๔๘๔ นางสาวกนกวรรณ  แกวดอนหัน 

 ๕๔๘๕ นางสาวกนกวรรณ  เขียวน้ําชุม 

 ๕๔๘๖ นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน 

 ๕๔๘๗ นางสาวกนกวรรณ  เชื้อประทุม 

 ๕๔๘๘ นางสาวกนกวรรณ  ญาณปญญา 
 ๕๔๘๙ นางสาวกนกวรรณ  ดีเดน 

 ๕๔๙๐ นางสาวกนกวรรณ  ตรีเดชา 
 ๕๔๙๑ นางกนกวรรณ  ตั้งเทียมพงษ 
 ๕๔๙๒ นางกนกวรรณ  ทองคํา 
 ๕๔๙๓ นางสาวกนกวรรณ  ทองพรหม 

 ๕๔๙๔ นางกนกวรรณ  ทับทิมใส 

 ๕๔๙๕ นางสาวกนกวรรณ  ทุมทอง 
 ๕๔๙๖ นางสาวกนกวรรณ  นวลวัฒน 
 ๕๔๙๗ นางสาวกนกวรรณ  นันติตา 
 ๕๔๙๘ นางกนกวรรณ  บอคํา 
 ๕๔๙๙ นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง 
 ๕๕๐๐ นางสาวกนกวรรณ  ปรานนิธิวัฒน 
 ๕๕๐๑ นางสาวกนกวรรณ  ปานกลาง 
 ๕๕๐๒ นางกนกวรรณ  ภูมิโคกรักษ 
 ๕๕๐๓ นางสาวกนกวรรณ  มาโนชญนิรันดร 



 หนา   ๑๐๘ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๕๐๔ นางสาวกนกวรรณ  มาโหมด 

 ๕๕๐๕ นางกนกวรรณ  มีศิริ 
 ๕๕๐๖ นางสาวกนกวรรณ  มีสีสาร 

 ๕๕๐๗ นางสาวกนกวรรณ  ยมจันทร 
 ๕๕๐๘ นางกนกวรรณ  รอดคุม 

 ๕๕๐๙ นางกนกวรรณ  ลํ้าเลิศ 

 ๕๕๑๐ นางสาวกนกวรรณ  วงศษายะ 

 ๕๕๑๑ นางสาวกนกวรรณ  วรรณชารี 
 ๕๕๑๒ นางสาวกนกวรรณ  ศริญญาวัจน 
 ๕๕๑๓ นางสาวกนกวรรณ  ศรีนรจันทร 
 ๕๕๑๔ นางกนกวรรณ  ศรีบุศยกุล 

 ๕๕๑๕ นางกนกวรรณ  ศรีเมือง 
 ๕๕๑๖ นางสาวกนกวรรณ  ศรีอินทรคํา 
 ๕๕๑๗ นางสาวกนกวรรณ  ศุภกังวาน 

 ๕๕๑๘ นางกนกวรรณ  สระรักษ 
 ๕๕๑๙ นางกนกวรรณ  สาแกว 

 ๕๕๒๐ นางสาวกนกวรรณ  สุขทา 
 ๕๕๒๑ นางสาวกนกวรรณ  สุทธิประเสริฐ 

 ๕๕๒๒ นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณดี 
 ๕๕๒๓ นางสาวกนกวรรณ  แสนศิริ 
 ๕๕๒๔ นางสาวกนกวรรณ  เหลาคํา 
 ๕๕๒๕ นางสาวกนกวรรณ  อรุณโณ 

 ๕๕๒๖ นางกนกวรรณ  เองฉวน 

 ๕๕๒๗ นางสาวกนกวลัย  รัตนบุษยาพร 

 ๕๕๒๘ นางสาวกนกวลัย  สําเร็จผล 

 ๕๕๒๙ นางสาวกนกอร  โฆษณา 

 ๕๕๓๐ นางสาวกนกอร  เชี่ยวชาญ 

 ๕๕๓๑ นางสาวกนกอร  ไชยกวาง 
 ๕๕๓๒ นางสาวกนกอร  ไชยเลิศ 

 ๕๕๓๓ นางสาวกนกอร  แดงแมพูล 

 ๕๕๓๔ นางกนกอร  ตามะลี 

 ๕๕๓๕ นางสาวกนกอร  บุษปะฤกษ 
 ๕๕๓๖ นางกนกอร  มูลสาร 

 ๕๕๓๗ นางกนกอร  ย่ิงไดชม 

 ๕๕๓๘ นางสาวกนกอร  ศรศรี 
 ๕๕๓๙ นางสาวกนกอร  สุภาสวัสดิ์ 
 ๕๕๔๐ นางกนกอร  อึ้งซํา 
 ๕๕๔๑ นางสาวกนกออน  สวางศรี 
 ๕๕๔๒ นางกนยาณสิริ  พลเดชา 
 ๕๕๔๓ นางสาวกนัษมณ  งามระหงส 
 ๕๕๔๔ นางสาวกนิฏฐา  คําเพ็ง 
 ๕๕๔๕ นางสาวกนิษฐา  คงธนถาวรสกุล 

 ๕๕๔๖ นางสาวกนิษฐา  คงเหล่ียม 

 ๕๕๔๗ นางกนิษฐา  ผาสุทร 

 ๕๕๔๘ นางกนิษฐา  รัตนะวงค 
 ๕๕๔๙ นางกมนทรรศน  จันทรชุม 

 ๕๕๕๐ นางสาวกมนทรรศน  ชุปวา 
 ๕๕๕๑ นางกมลกานต  บุญนอม 

 ๕๕๕๒ นางสาวกมลฉัตร  กลัดแกว 

 ๕๕๕๓ นางกมลชนก  กุลญาณทัสนะ 

 ๕๕๕๔ นางสาวกมลชนก  จารุกมล 

 ๕๕๕๕ นางสาวกมลชนก  จุยถนอม 



 หนา   ๑๐๙ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๕๕๖ นางสาวกมลชนก  จุลพันธ 
 ๕๕๕๗ นางสาวกมลชนก  ชวยบุญสง 
 ๕๕๕๘ นางสาวกมลชนก  วันแกว 

 ๕๕๕๙ นางสาวกมลชนก  ศรีวรรณ 

 ๕๕๖๐ นางกมลชนก  หมื่นสอน 

 ๕๕๖๑ นางสาวกมลชนก  อาทรกิจวัฒน 
 ๕๕๖๒ นางกมลณัช  ศรีวิชัย 

 ๕๕๖๓ นางสาวกมลทิพย  แกวทิตย 
 ๕๕๖๔ นางสาวกมลทิพย  เดชอภิรักษกมล 

 ๕๕๖๕ นางสาวกมลทิพย  ทาคีรี 
 ๕๕๖๖ นางสาวกมลทิพย  นารี 
 ๕๕๖๗ นางสาวกมลทิพย  บุญเสน 

 ๕๕๖๘ นางสาวกมลทิพย  พิมานรัมย 
 ๕๕๖๙ นางกมลทิพย  เพ็ญพิมพ 
 ๕๕๗๐ นางกมลทิพย  เพ่ิมสิน 

 ๕๕๗๑ นางกมลทิพย  ยุเหล็ก 

 ๕๕๗๒ นางสาวกมลทิพย  วงษวัฒนะ 

 ๕๕๗๓ นางสาวกมลทิพย  วิวัฒนทรงชัย 

 ๕๕๗๔ นางสาวกมลทิพย  อินวรรณ 
 ๕๕๗๕ นางกมลธนัสร  สวางสังวาลย 
 ๕๕๗๖ นางสาวกมลนัทธ  ศรีจอย 

 ๕๕๗๗ นางสาวกมลปารย  แสงแกว 

 ๕๕๗๘ นางสาวกมลพร  ขวัญคีรี 
 ๕๕๗๙ นางสาวกมลพร  เตจะมา 
 ๕๕๘๐ นางกมลพรรณ  กันทะ 

 ๕๕๘๑ นางสาวกมลพรรณ  บุตรดี 

 ๕๕๘๒ นางกมลพรรณ  วิรุณหะ 

 ๕๕๘๓ นางกมลพรรณ  โสมรักษ 
 ๕๕๘๔ นางกมลพรรณ  เฮงประเสริฐ 

 ๕๕๘๕ นางกมลพัชร  กิวัฒนา 
 ๕๕๘๖ นางกมลพัชร  สูงเรือง 
 ๕๕๘๗ นางกมลภรณ  สุวรรณชาติ 
 ๕๕๘๘ นางสาวกมลภัค  บุญแนบ 

 ๕๕๘๙ นางกมลรส  สินสุภา 
 ๕๕๙๐ นางกมลรัตน  ขิงหอม 

 ๕๕๙๑ นางสาวกมลรัตน  จงวิริยะสันติ 
 ๕๕๙๒ นางกมลรัตน  ฐิติวัชรวรกุล 

 ๕๕๙๓ นางสาวกมลรัตน  ถือแกว 

 ๕๕๙๔ นางกมลรัตน  ผิวเหลือง 
 ๕๕๙๕ นางสาวกมลรัตน  พงษบานแพว 

 ๕๕๙๖ นางสาวกมลรัตน   
  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 ๕๕๙๗ นางสาวกมลรัตน  ภวภูตานนท 
 ๕๕๙๘ นางกมลรัตน  ศรีนวลนัด 

 ๕๕๙๙ นางกมลรัตน  สวันทอง 
 ๕๖๐๐ นางสาวกมลรัตน  สุมมาตย 
 ๕๖๐๑ นางกมลรัตน  แสนแกว 

 ๕๖๐๒ นางสาวกมลรัตน  แหวนหลอ 

 ๕๖๐๓ นางกมลรัตน  อรุณ 

 ๕๖๐๔ นางกมลรัตน  อะโน 

 ๕๖๐๕ นางกมลโรจน  ยางงาม 

 ๕๖๐๖ นางกมลลักษณ  คลายโพธิ์ทอง 



 หนา   ๑๑๐ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๖๐๗ นางสาวกมลลักษณ  จันทรหลวง 
 ๕๖๐๘ นางกมลลักษณ  พันบาง 
 ๕๖๐๙ นางสาวกมลลักษณ  มณีจันทร 
 ๕๖๑๐ นางสาวกมลวรรณ  ขาวพิมล 

 ๕๖๑๑ นางสาวกมลวรรณ  จันทรรัตน 
 ๕๖๑๒ นางสาวกมลวรรณ  ดีเลิศ 

 ๕๖๑๓ นางสาวกมลวรรณ  ทองบุญเหลือ 

 ๕๖๑๔ นางกมลวรรณ  ธรรมรัตนารมย 
 ๕๖๑๕ นางสาวกมลวรรณ  ธรรมสอน 

 ๕๖๑๖ นางสาวกมลวรรณ  บุญมาก 

 ๕๖๑๗ นางสาวกมลวรรณ  พงษนิรันดร 

 ๕๖๑๘ นางสาวกมลวรรณ  พูนประพันธ 
 ๕๖๑๙ นางกมลวรรณ  รุงโรจน 
 ๕๖๒๐ นางสาวกมลวรรณ  วิชาจารย 
 ๕๖๒๑ นางกมลเวช  ประไวย 
 ๕๖๒๒ นางสาวกมลศรี  ย่ีสุน 

 ๕๖๒๓ นางสาวกมลศรี  สายพันธ 
 ๕๖๒๔ นางกมลสินี  ชวยบํารุง 
 ๕๖๒๕ นางกมลา  รักษวงศ 
 ๕๖๒๖ นางสาวกมลานนท  เรืองเจริญ 

 ๕๖๒๗ นางกรกช  ทองกร 

 ๕๖๒๘ นางสาวกรกช  นวพงศธนานนท 
 ๕๖๒๙ นางสาวกรกฎ  หลานรักษ 
 ๕๖๓๐ นางสาวกรกนก  คลายดวง 
 ๕๖๓๑ นางสาวกรกนก  ฟองมาศ 

 ๕๖๓๒ นางกรกมล  พลอยพานิชเจริญ 

 ๕๖๓๓ นางกรกันยา  โชคชาตรี 
 ๕๖๓๔ นางสาวกรแกว  หนูทอง 
 ๕๖๓๕ นางสาวกรชญาดา  ทองคําพงษ 
 ๕๖๓๖ นางกรชนก  เชษฐา 
 ๕๖๓๗ วาที่รอยตรีหญิง กรชนก  ธรรมิภักดิ ์
 ๕๖๓๘ นางกรชวัล  เข็มศร 

 ๕๖๓๙ นางกรณภัสสรณ  ลายพยัคฆ 
 ๕๖๔๐ นางสาวกรณัฐ  สถานพงษ 
 ๕๖๔๑ นางกรณัฐ  หลิวชาญพิมพ 
 ๕๖๔๒ นางกรณิกา  คุนกลาง 
 ๕๖๔๓ นางสาวกรณิกา  แสงตารัตน 
 ๕๖๔๔ นางกรณิการ  คันธา 
 ๕๖๔๕ นางสาวกรณิการ  ทาวงษ 
 ๕๖๔๖ นางสาวกรณิการ  พุมลําเจียก 

 ๕๖๔๗ นางสาวกรณิการ  ฟกแกว 

 ๕๖๔๘ วาที่รอยตรีหญิง กรทิพย  กุมขุนทด 

 ๕๖๔๙ นางกรทิวา  หาญเชิงชัย 

 ๕๖๕๐ นางกรนิภา  นวลสาย 

 ๕๖๕๑ นางสาวกรนิภา  ภักมณี 

 ๕๖๕๒ นางกรนิภา  สังศรีสุข 

 ๕๖๕๓ นางกรภัค  ฮึงวัฒนา 
 ๕๖๕๔ นางกรภัทร  พิรณสุนทร 

 ๕๖๕๕ นางสาวกรภัทร  วงษปาน 

 ๕๖๕๖ นางสาวกรภัทร  วนะสิทธิ์ 
 ๕๖๕๗ นางสาวกรมณ  เลขะวัฒนะ 

 ๕๖๕๘ นางสาวกรรญยวีย  กานตกิตติสกุล 



 หนา   ๑๑๑ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๖๕๙ นางสาวกรรณธิมา  หวานชื่น 

 ๕๖๖๐ นางสาวกรรณนภา  พานิชผล 

 ๕๖๖๑ นางสาวกรรณาภรณ  ทางดี 
 ๕๖๖๒ นางกรรณิกา  กาญจนะ 

 ๕๖๖๓ นางสาวกรรณิกา  กาณศาสตร 
 ๕๖๖๔ นางกรรณิกา  เกตุแกว 

 ๕๖๖๕ นางกรรณิกา  คําถิน 

 ๕๖๖๖ นางสาวกรรณิกา  คําพิลา 
 ๕๖๖๗ นางสาวกรรณิกา  จันทรหงษ 
 ๕๖๖๘ นางสาวกรรณิกา  จําปาไชยศรี 
 ๕๖๖๙ นางกรรณิกา  จําปาเตี้ย 

 ๕๖๗๐ นางสาวกรรณิกา  จินดาวงศ 
 ๕๖๗๑ นางสาวกรรณิกา  เจิมศรี 
 ๕๖๗๒ นางกรรณิกา  แถวลีลา 
 ๕๖๗๓ นางสาวกรรณิกา  ปณทะรัตน 
 ๕๖๗๔ นางสาวกรรณิกา  พิมพทอง 
 ๕๖๗๕ นางสาวกรรณิกา  พิมพลา 
 ๕๖๗๖ นางกรรณิกา  เพ็งศรี 
 ๕๖๗๗ นางสาวกรรณิกา  ศรีแกว 

 ๕๖๗๘ นางสาวกรรณิกา  สุขปริวัตติ 
 ๕๖๗๙ นางสาวกรรณิกา  แสงฉาย 

 ๕๖๘๐ นางสาวกรรณิกา  อินทะเว 

 ๕๖๘๑ นางสาวกรรณิกา  อุทาโย 

 ๕๖๘๒ นางกรรณิกา  ฮามวงศ 
 ๕๖๘๓ นางกรรณิกาณ  โสมาบุตร 

 ๕๖๘๔ นางสาวกรรณิการ  กันทะวงศ 

 ๕๖๘๕ นางสาวกรรณิการ  กาจารี 
 ๕๖๘๖ นางสาวกรรณิการ  ขวัญมิ่ง 
 ๕๖๘๗ นางสาวกรรณิการ  ขุนสนธิ 
 ๕๖๘๘ นางกรรณิการ  คําจันทร 
 ๕๖๘๙ นางสาวกรรณิการ  คําตะ 

 ๕๖๙๐ นางสาวกรรณิการ  คําปน 

 ๕๖๙๑ นางสาวกรรณิการ  จันทรไพร 

 ๕๖๙๒ นางกรรณิการ  จินะ 

 ๕๖๙๓ นางกรรณิการ  เจริญชาง 
 ๕๖๙๔ นางสาวกรรณิการ  ใจหาญ 

 ๕๖๙๕ นางกรรณิการ  ชัยชาญธรรม 

 ๕๖๙๖ นางสาวกรรณิการ  แซเตีย 

 ๕๖๙๗ นางสาวกรรณิการ  ทองจันทร 
 ๕๖๙๘ นางสาวกรรณิการ  ทองอันตัง 
 ๕๖๙๙ นางสาวกรรณิการ  ทับจีน 

 ๕๗๐๐ นางสาวกรรณิการ  นาเวศรัตนากร 

 ๕๗๐๑ นางสาวกรรณิการ  นิลบล 

 ๕๗๐๒ นางสาวกรรณิการ  บุญถนอม 

 ๕๗๐๓ นางกรรณิการ  บุตรครบุรี 
 ๕๗๐๔ นางกรรณิการ  บุรีเพีย 

 ๕๗๐๕ นางสาวกรรณิการ  ปญญา 
 ๕๗๐๖ นางสาวกรรณิการ  ฝากประโคน 

 ๕๗๐๗ นางสาวกรรณิการ  พันธุศรี 
 ๕๗๐๘ นางกรรณิการ  แพรงาม 

 ๕๗๐๙ นางสาวกรรณิการ  ภูโกสัย 

 ๕๗๑๐ นางสาวกรรณิการ  มะโนมั่น 



 หนา   ๑๑๒ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๗๑๑ นางสาวกรรณิการ  มั่งคั่ง 
 ๕๗๑๒ นางกรรณิการ  มีชัย 

 ๕๗๑๓ นางกรรณิการ  มีพวง 
 ๕๗๑๔ นางสาวกรรณิการ  เมืองมูล 

 ๕๗๑๕ นางกรรณิการ  ยาประเสริฐ 

 ๕๗๑๖ นางสาวกรรณิการ  รอดกูล 

 ๕๗๑๗ นางกรรณิการ  ราษฎรภักดี 
 ๕๗๑๘ นางสาวกรรณิการ  ละออง 
 ๕๗๑๙ นางกรรณิการ  วงษคําดวง 
 ๕๗๒๐ นางสาวกรรณิการ  ศรีชุม 

 ๕๗๒๑ นางกรรณิการ  ศรีใชยอุด 

 ๕๗๒๒ นางสาวกรรณิการ  ศรีลาชัย 

 ๕๗๒๓ นางกรรณิการ  สวนแกว 

 ๕๗๒๔ นางสาวกรรณิการ  สอนวงศา 
 ๕๗๒๕ นางสาวกรรณิการ  สิงหกาศ 

 ๕๗๒๖ นางกรรณิการ  สิทธิโคตร 

 ๕๗๒๗ นางสาวกรรณิการ  สินทรัพย 
 ๕๗๒๘ นางสาวกรรณิการ  สีขันแกว 

 ๕๗๒๙ นางสาวกรรณิการ  สุขกรม 

 ๕๗๓๐ นางสาวกรรณิการ  สุรรักษดิสัย 

 ๕๗๓๑ นางสาวกรรณิการ  แสนพลมาตร 
 ๕๗๓๒ นางสาวกรรณิการ  โสริวาน 

 ๕๗๓๓ นางกรรณิการ  หุนทอง 
 ๕๗๓๔ นางสาวกรรณิการ  เหลืองออน 

 ๕๗๓๕ นางสาวกรรณิการ  อินตะอุนวงศ 
 ๕๗๓๖ นางกรรณิการ  อิสระพงศพันธ 

 ๕๗๓๗ นางสาวกรรณิการ  อุปนันชัย 

 ๕๗๓๘ นางกรรนิกา  พวงพันธ 
 ๕๗๓๙ นางสาวกรรนิกา  รวดเร็ว 

 ๕๗๔๐ นางกรรนิกา  ศรีสุข 

 ๕๗๔๑ นางสาวกรรหตีนี  ดาอุแม 

 ๕๗๔๒ นางสาวกรระวี  ธนารัตน 

 ๕๗๔๓ นางสาวกรวรรณ  โกฏิมูล 

 ๕๗๔๔ นางกรวรรณ  จารัตน 
 ๕๗๔๕ นางกรวรรณ  จิตรโสภา 
 ๕๗๔๖ นางสาวกรวรรณ  จุยตาย 

 ๕๗๔๗ นางกรวรรณ  ใจแกว 

 ๕๗๔๘ นางสาวกรวรรณ  ฉวีรักษ 
 ๕๗๔๙ นางกรวรรณ  ณัฐพงศมธุธนา 
 ๕๗๕๐ นางสาวกรวรรณ  นามวงษ 
 ๕๗๕๑ นางสาวกรวรรณ  รัตนสวางภพ 

 ๕๗๕๒ นางสาวกรวิกา  พงศาปาน 

 ๕๗๕๓ นางกรวิภา  ทองเจริญ 

 ๕๗๕๔ นางสาวกรวีณา  ศรีละพันธ 
 ๕๗๕๕ นางกรองกาญจน  พชรธีรกุล 

 ๕๗๕๖ นางกรองกาญจน  มโนภิรมย 
 ๕๗๕๗ นางสาวกรองการ  แสงแกว 

 ๕๗๕๘ นางสาวกรองแกว  วงษสวรรค 
 ๕๗๕๙ นางสาวกรองแกว  ศิริกุล 

 ๕๗๖๐ นางกรองทอง  อยูใจ 

 ๕๗๖๑ นางกรองทิพย  พ่ึงสุข 

 ๕๗๖๒ นางกรองทิพย  เศรษโฐ 



 หนา   ๑๑๓ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๗๖๓ นางสาวกระดุมเพชร  ศรีสุพรรณ 

 ๕๗๖๔ นางกรินอร  กันหาคํา 
 ๕๗๖๕ นางกรุณา  นิลกระ 

 ๕๗๖๖ นางกรุณา  ยางวัน 

 ๕๗๖๗ นางกรุณา  อิดดือเระ 

 ๕๗๖๘ นางสาวกฤชภร  สุวรรณวิหค 

 ๕๗๖๙ นางสาวกฤชสร  บุญธรรมเจริญ 

 ๕๗๗๐ นางกฤตชญา  ทูลมาลย 
 ๕๗๗๑ นางสาวกฤตชญา  พริ้มพราว 

 ๕๗๗๒ นางกฤตติกา  พิรกิตติวรกุล 

 ๕๗๗๓ นางกฤตติกา  โพธิ์ไทรย 
 ๕๗๗๔ นางสาวกฤตพร  เกื้อเพชร 

 ๕๗๗๕ นางกฤตภรณ  คํารินทร 
 ๕๗๗๖ นางสาวกฤตยชญา  แรงเขตกิจ 

 ๕๗๗๗ นางสาวกฤตยา  พลเย่ียม 

 ๕๗๗๘ นางสาวกฤตยา  พูลทอง 
 ๕๗๗๙ นางสาวกฤตยา  เพ็งแกว 

 ๕๗๘๐ นางสาวกฤตยา  สอนศรี 
 ๕๗๘๑ นางสาวกฤตยาพร  ชางปน 

 ๕๗๘๒ นางกฤตยาภรณ  ขันตี 
 ๕๗๘๓ นางกฤตวยา  ธํารงวิศว 

 ๕๗๘๔ นางสาวกฤตาณัฐ  โนนศรี 
 ๕๗๘๕ นางสาวกฤติกา  กาศเจริญ 

 ๕๗๘๖ นางสาวกฤติกา  คงชม 

 ๕๗๘๗ นางกฤติกา  ทองริ้ว 

 ๕๗๘๘ นางกฤติกา  บริรักษนรากุล 

 ๕๗๘๙ นางสาวกฤติกา  มีแสง 
 ๕๗๙๐ นางสาวกฤติกา  ฦๅแรง 
 ๕๗๙๑ นางสาวกฤติกา  ศรนิกร 

 ๕๗๙๒ นางสาวกฤติดา  รัตถา 
 ๕๗๙๓ นางสาวกฤติมา  มูลจัด 

 ๕๗๙๔ นางกฤติมา  สารรัมย 
 ๕๗๙๕ นางสาวกฤติมา  สืบนาคสุข 

 ๕๗๙๖ นางสาวกฤติยา  คําเพชร 

 ๕๗๙๗ นางสาวกฤติยา  คําเพราะ 

 ๕๗๙๘ นางกฤติยา  คําฟู 

 ๕๗๙๙ นางกฤติยา  จรัสสุทธิพงศ 
 ๕๘๐๐ นางสาวกฤติยา  ปะทังคะติ 
 ๕๘๐๑ นางสาวกฤติยา  พิกุลทอง 
 ๕๘๐๒ นางสาวกฤติยา  พิลาวรรณ 

 ๕๘๐๓ นางกฤติยากรณ  ประวัง 
 ๕๘๐๔ นางสาวกฤติยาณี  ขุนไชย 

 ๕๘๐๕ นางกฤติยาณี  ประทุมทอง 
 ๕๘๐๖ นางสาวกฤติยาภรณ  พันธอาทิตย 
 ๕๘๐๗ นางสาวกฤษกา  กุหลาบ 

 ๕๘๐๘ นางสาวกฤษฎา  แสงหาญ 

 ๕๘๐๙ นางสาวกฤษฎาพร  บัวทอง 
 ๕๘๑๐ นางสาวกฤษฎาพร  อาษาราช 

 ๕๘๑๑ นางสาวกฤษณชรินทร  คงกลอม 

 ๕๘๑๒ นางกฤษณรัตน  ศักดิ์สิทธิ์ 
 ๕๘๑๓ นางสาวกฤษณวรงค  เตชะสิริสุขสกุล 

 ๕๘๑๔ นางสาวกฤษณา  กอนเพชร 



 หนา   ๑๑๔ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๘๑๕ นางสาวกฤษณา  แกวเกิด 

 ๕๘๑๖ นางกฤษณา  เขื่อนแสง 
 ๕๘๑๗ นางสาวกฤษณา  เครือเพียกุล 

 ๕๘๑๘ นางสาวกฤษณา  จันณรงค 
 ๕๘๑๙ นางกฤษณา  จันสีนาค 

 ๕๘๒๐ นางสาวกฤษณา  จิตรดา 
 ๕๘๒๑ นางกฤษณา  เชยบัวแกว 

 ๕๘๒๒ นางสาวกฤษณา  ไชยโคตร 

 ๕๘๒๓ นางกฤษณา  ซาลาม 

 ๕๘๒๔ นางกฤษณา  เถาถวิล 

 ๕๘๒๕ นางสาวกฤษณา  ประเคน 

 ๕๘๒๖ นางกฤษณา  ปลิวศรีแกว 

 ๕๘๒๗ นางกฤษณา  พลรักษ 
 ๕๘๒๘ นางสาวกฤษณา  พัชนี 
 ๕๘๒๙ นางสาวกฤษณา  มั่นยุติธรรม 

 ๕๘๓๐ นางกฤษณา  เมืองหนู 
 ๕๘๓๑ นางกฤษณา  รุงเรือง 
 ๕๘๓๒ นางสาวกฤษณา  วรรณชัย 

 ๕๘๓๓ นางสาวกฤษณา  สุดใจ 

 ๕๘๓๔ นางสาวกฤษณี  ทองเจียม 

 ๕๘๓๕ นางสาวกฤษดา  วรรณขาม 

 ๕๘๓๖ นางกฤษดารัตน  สระแผง 
 ๕๘๓๗ นางสาวกฤษนารี  ยะวิญชาญ 

 ๕๘๓๘ นางสาวกลทิพย  วรรณวงศวัฒนา 
 ๕๘๓๙ นางสาวกลอยใจ  ประกอบพงษ 
 ๕๘๔๐ นางสาวกลอยใจ  ปนติ๊บ 

 ๕๘๔๑ นางกล่ินขจร  บุตรดา 
 ๕๘๔๒ นางสาวกลีบเกสร  สุดโท 

 ๕๘๔๓ นางกวางทอง  ภูครองทุง 
 ๕๘๔๔ นางสาวกวิตา  กตะศิลา 
 ๕๘๔๕ นางกวิตา  เลิศตละวนิชา 
 ๕๘๔๖ นางสาวกวินทิพย  บุญหอ 

 ๕๘๔๗ นางกวินทิพย  รุงเรืองพรพงศ 
 ๕๘๔๘ นางสาวกวินธิดา  เดชเจริญ 

 ๕๘๔๙ นางสาวกวินนา  แสนเขื่อน 

 ๕๘๕๐ นางสาวกวินนาถ  หนูวรรณะ 

 ๕๘๕๑ นางกวิสรา  รัตนบุรี 
 ๕๘๕๒ นางสาวกวิสรา  หงษยนต 
 ๕๘๕๓ นางสาวกษมา  คุชชวง 
 ๕๘๕๔ นางสาวกษมา  ศีรีรักษ 
 ๕๘๕๕ นางสาวกษิรา  วรศาสตรกุล 

 ๕๘๕๖ นางกอซียะ  ผอมเขียว 

 ๕๘๕๗ นางกอบกุล  วงศรักษา 
 ๕๘๕๘ นางสาวกอบกุล  สุกขะ 

 ๕๘๕๙ นางสาวกอปรทิพย  พรอมเพรียง 
 ๕๘๖๐ นางสาวกอมารียะ  สาแม 

 ๕๘๖๑ นางสาวกอมารียะห  หะ 

 ๕๘๖๒ นางสาวกะถิน  สุสัณกุลธร 

 ๕๘๖๓ นางกัญกมล  ศรีจันทร 
 ๕๘๖๔ นางสาวกัญจนชญา  พุทธา 
 ๕๘๖๕ นางกัญจนชญาณัท  วงศจิระศักดิ์ 
 ๕๘๖๖ นางสาวกัญจนณัฏฐ  สวัสดิ์เชิดวงศ 



 หนา   ๑๑๕ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๘๖๗ นางกัญจนณิชา  กิตธินันทวรากุล 

 ๕๘๖๘ นางกัญจนณิชา  อิ่มสมบัต ิ

 ๕๘๖๙ นางกัญจนพร  กระทอง 
 ๕๘๗๐ นางสาวกัญจนพร  พรหมแกว 

 ๕๘๗๑ นางสาวกัญจนภัค  คําปรีชา 
 ๕๘๗๒ นางสาวกัญจนภัส  เกตุโรจน 
 ๕๘๗๓ นางสาวกัญจนอมร  ปทมะ 

 ๕๘๗๔ นางกัญจนา  โยธา 
 ๕๘๗๕ นางสาวกัญชพร  นาหอม 

 ๕๘๗๖ นางสาวกัญชพร  บุญชัย 

 ๕๘๗๗ นางกัญชพร  ผลผาเลิศ 

 ๕๘๗๘ นางสาวกัญชพร  สมบูรณ 
 ๕๘๗๙ นางสาวกัญชรส  วัฒนพิศิษฐ 
 ๕๘๘๐ นางสาวกัญญณพัชญ  เดิมสันเทียะ 

 ๕๘๘๑ นางสาวกัญญณพัชญ  สุขพงษศรี 
 ๕๘๘๒ นางสาวกัญญณภัฎฐ  ดอกไมเทศ 

 ๕๘๘๓ นางกัญญณัช  แกวมรกต 

 ๕๘๘๔ นางกัญญณัช  จิวทานัง 
 ๕๘๘๕ นางกัญญณัช  สระทองพรม 

 ๕๘๘๖ นางสาวกัญญณัฐ  พงษฐณวัฒน 
 ๕๘๘๗ นางสาวกัญญธนิสร  หาแกว 

 ๕๘๘๘ นางกัญญนัท  นันทสิงห 
 ๕๘๘๙ นางสาวกัญญนัทธ  พรมสิทธิ์ 
 ๕๘๙๐ นางสาวกัญญพัชร  เหรียญเพ็ชรสุข 

 ๕๘๙๑ นางสาวกัญญภัส  ผิวมะลิ 

 ๕๘๙๒ นางสาวกัญญภัสสร  ยอดคํา 

 ๕๘๙๓ นางกัญญรัตนฐกรณ  บุคลิก 

 ๕๘๙๔ นางกัญญวรา  ไชยศรีรัมย 
 ๕๘๙๕ นางกัญญวรา  ธรรมดา 
 ๕๘๙๖ นางสาวกัญญวรา  รุงศรี 
 ๕๘๙๗ นางสาวกัญญา  โคตรสมบัติ 
 ๕๘๙๘ นางสาวกัญญา  งามสวย 

 ๕๘๙๙ นางสาวกัญญา  เชื้อไชยนาท 

 ๕๙๐๐ นางสาวกัญญา  ไชยศรียา 
 ๕๙๐๑ นางสาวกัญญา  ตนโพธิ์ 
 ๕๙๐๒ นางสาวกัญญา  บิลหมาด 

 ๕๙๐๓ นางกัญญา  บิลอะหลี 

 ๕๙๐๔ นางสาวกัญญา  ฝายชาวนา 
 ๕๙๐๕ นางสาวกัญญา  พรอมกลาง 
 ๕๙๐๖ นางกัญญา  โพธินาม 

 ๕๙๐๗ นางสาวกัญญา  ล้ิมบริบูรณ 
 ๕๙๐๘ นางสาวกัญญา  ลือใจ 

 ๕๙๐๙ นางสาวกัญญา  สุนทรงาม 

 ๕๙๑๐ นางสาวกัญญา  สูรโรคา 
 ๕๙๑๑ นางสาวกัญญา  หวังเบ็ญหมัด 

 ๕๙๑๒ นางกัญญา  อินกัน 

 ๕๙๑๓ นางกัญญาณัฏฐ  พันธุเมฆสูง 
 ๕๙๑๔ นางกัญญาณัฐ  กล่ินกุหลาบไพร 

 ๕๙๑๕ นางสาวกัญญาณัฐ  แกวเขียว 

 ๕๙๑๖ นางสาวกัญญาณัฐ  แกวพูล 

 ๕๙๑๗ นางกัญญาณัฐ  คีลาวงศ 
 ๕๙๑๘ นางกัญญาณัฐ  จองสุรียภาส 



 หนา   ๑๑๖ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๙๑๙ นางกัญญาณัฐ  ชัยเชื้อ 

 ๕๙๒๐ นางสาวกัญญาณัฐ  ภูทรัพย 
 ๕๙๒๑ นางสาวกัญญาณี  ชอบคุย 

 ๕๙๒๒ นางสาวกัญญาพร  วิภาสกุลเดน 

 ๕๙๒๓ นางสาวกัญญาภัค  แกวตาสาม 

 ๕๙๒๔ นางสาวกัญญาภัค  ชมภูคํา 
 ๕๙๒๕ นางสาวกัญญาภัค  ชัยธิ 
 ๕๙๒๖ นางกัญญาภัค  ปญญาดี 
 ๕๙๒๗ นางสาวกัญญาภัค  ภวภูตานนท 
 ๕๙๒๘ นางกัญญาภัค  เมฆพัฒน 
 ๕๙๒๙ นางกัญญาภัค  วงศฉลาด 

 ๕๙๓๐ นางสาวกัญญาภัค  หลักดี 
 ๕๙๓๑ นางสาวกัญญาภัค  หวังหองกลาง 
 ๕๙๓๒ นางกัญญาภัทร  แกวบุญเรือง 
 ๕๙๓๓ นางสาวกัญญาภัทร  จ่ันเพชร 

 ๕๙๓๔ นางสาวกัญญาภัทร  ยอมกลาง 
 ๕๙๓๕ นางสาวกัญญาภัทร  หลงกุล 

 ๕๙๓๖ นางสาวกัญญารัตติพร  อยูสิน 

 ๕๙๓๗ นางสาวกัญญารัตน  ชัยวงค 
 ๕๙๓๘ นางสาวกัญญารัตน  ธรรมาวุฒิ 
 ๕๙๓๙ นางสาวกัญญารัตน  ภูมิลักษณ 
 ๕๙๔๐ นางสาวกัญญารัตน  มาสิก 

 ๕๙๔๑ นางกัญญารัตน  มูลวิชา 
 ๕๙๔๒ นางสาวกัญญารัตน  เมงหอง 
 ๕๙๔๓ นางสาวกัญญารัตน  วงศสาลี 

 ๕๙๔๔ นางสาวกัญญารัตน  วิจาราณ 

 ๕๙๔๕ นางกัญญารัตน  แสนสุพรรณ 

 ๕๙๔๖ นางสาวกัญญาวีย  ชมชื่น 

 ๕๙๔๗ นางสาวกัญญาวีร  จันทรสมคอย 

 ๕๙๔๘ นางสาวกัญุมา  มุทุวงศ 
 ๕๙๔๙ นางสาวกัญดาพร  อันทการ 

 ๕๙๕๐ นางสาวกัญธิณี  สายคําภา 
 ๕๙๕๑ นางกัญนิกา  ฟูใจ 

 ๕๙๕๒ นางสาวกัญภร  กล่ินฉาย 

 ๕๙๕๓ นางสาวกัญยา  กลํ่าศรี 
 ๕๙๕๔ นางกัญยารัตน  ไชยรัตน 
 ๕๙๕๕ นางสาวกัญรินทร  ครุฑมงคล 

 ๕๙๕๖ นางกัญลเยศ  พรมสาร 

 ๕๙๕๗ นางกัญวิศร  สุขประเสริฐ 

 ๕๙๕๘ นางสาวกัณฐมณี  กระแสเทพ 

 ๕๙๕๙ นางกัณฐิกา  เทแกว 

 ๕๙๖๐ นางสาวกัณฐิกา  บุญพัก 

 ๕๙๖๑ นางสาวกัณฐิมา  เมธาประสิทธิ์ 
 ๕๙๖๒ นางกัณฑกมล  แตงอุไร 

 ๕๙๖๓ นางสาวกัณฑธิมา  สุขเจริญนุกูล 

 ๕๙๖๔ นางกัณฑิมา  สอนชุน 

 ๕๙๖๕ นางสาวกัณณอลิน  สนธิวรสกุล 

 ๕๙๖๖ นางกัณตนา  จิตรมา 
 ๕๙๖๗ นางสาวกัณทิมา  เนียมศิริ 
 ๕๙๖๘ นางสาวกัณทิมา  พุทธวงศ 
 ๕๙๖๙ นางสาวกัณทิมา  แยมศิริ 
 ๕๙๗๐ นางสาวกัณนิกา  จินะตา 



 หนา   ๑๑๗ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๙๗๑ นางกันตญภัทร  คณานิตย 
 ๕๙๗๒ นางสาวกันตฐิดารีย  เจริญชัย 

 ๕๙๗๓ นางกันตณัชชา  ไชยพฤกษสกุล 

 ๕๙๗๔ นางสาวกันตณิชชา  กองทุงมน 

 ๕๙๗๕ นางกันตพร  ไทยดํา 
 ๕๙๗๖ นางสาวกันตพร  ปานมา 
 ๕๙๗๗ นางสาวกันตพัฒน  ภัทรประสิทธิ์ผล 

 ๕๙๗๘ นางกันตยา  วงศไทย 

 ๕๙๗๙ นางสาวกันตฤทัย  นามมาลา 
 ๕๙๘๐ นางกันตฤทัย  พ่ึงสมศักดิ ์
 ๕๙๘๑ นางกันตฤทัย  สุปณะ 

 ๕๙๘๒ วาที่รอยตรีหญิง กันตลภัส  พลเทพ 

 ๕๙๘๓ นางกันตหทัย  เขื่อนแกว 

 ๕๙๘๔ นางสาวกันตา  ศันสนะวิศิษฏ 
 ๕๙๘๕ นางกันตินันท  ทิพยนนท 
 ๕๙๘๖ นางกันตินันท  ลาเกิด 

 ๕๙๘๗ นางกันทิมา  บุปผา 
 ๕๙๘๘ นางกันทิมา  พัฒนวิบูลย 
 ๕๙๘๙ นางกันธิมา  คําภูแกว 

 ๕๙๙๐ นางสาวกันธิมา  ไชยสิงห 
 ๕๙๙๑ นางกันนิกา  ธรรมราช 

 ๕๙๙๒ นางสาวกันนิกา  ศรีลาวัลย 
 ๕๙๙๓ นางกันยยา  คําพา 
 ๕๙๙๔ นางกันยลักษณ  เอกจันทร 
 ๕๙๙๕ นางสาวกันยสินี  ชัยวุฒิรัฐ 

 ๕๙๙๖ นางสาวกันยสินี  อินทรศรี 

 ๕๙๙๗ นางสาวกันยา  ปาทาน 

 ๕๙๙๘ นางกันยา  สิทธิเสนา 
 ๕๙๙๙ นางกันยานี  กรุงแกว 

 ๖๐๐๐ นางกันยารัตน  คนหลัก 

 ๖๐๐๑ นางกันยารัตน  งามหมู 
 ๖๐๐๒ นางสาวกันยารัตน  ทวมเทศ 

 ๖๐๐๓ นางสาวกันยารัตน  วงษวิบูลยสิน 

 ๖๐๐๔ นางกันยารัตน  สนวา 
 ๖๐๐๕ นางสาวกันยารัตน  อมศรี 
 ๖๐๐๖ นางสาวกันยาวีร  ชื่นกระโทก 

 ๖๐๐๗ นางสาวกัยฟาน  กาฮง 
 ๖๐๐๘ นางสาวกัลชณาณิช  ยามสุข 

 ๖๐๐๙ นางกัลชนา  แปงคํา 
 ๖๐๑๐ นางกัลญา  มณีแจม 

 ๖๐๑๑ นางกัลญา  แสงบุญมี 
 ๖๐๑๒ นางสาวกัลญา  อินทรจอหอ 

 ๖๐๑๓ นางสาวกัลญาณี  จันทรตักเตือน 

 ๖๐๑๔ นางกัลญาณี  จํานงคประโคน 

 ๖๐๑๕ นางกัลญารัตน  คงกัลป 
 ๖๐๑๖ วาที่รอยตรีหญิง กัลณิกา   
  แพทยศาสตร 
 ๖๐๑๗ นางกัลปสุภัค  ถาวรหมื่น 

 ๖๐๑๘ นางสาวกัลยกร  คณาวัฒนไชย 

 ๖๐๑๙ นางสาวกัลยกร  คุรุจรรยา 
 ๖๐๒๐ นางสาวกัลยกร  ชมชื่น 

 ๖๐๒๑ นางสาวกัลยกร  ยอดน้ําคํา 



 หนา   ๑๑๘ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๐๒๒ นางสาวกัลยชนิต  หนูแกว 

 ๖๐๒๓ นางสาวกัลยดา  พงศศิริ 
 ๖๐๒๔ นางสาวกัลยธิฌา  สายพงษติยากุล 

 ๖๐๒๕ นางกัลยธิดา  ใครบุตร 
 ๖๐๒๖ นางสาวกัลยรัตน  จิตตสํารวย 

 ๖๐๒๗ นางสาวกัลยวรรธน  ฉันทจิตปรีชา 
 ๖๐๒๘ นางสาวกัลยวัญญ  หฤทัยแจมจิต 

 ๖๐๒๙ นางสาวกัลยสินี  วัชรพงศศิริ 
 ๖๐๓๐ นางสาวกัลยา  กาดเส็น 

 ๖๐๓๑ นางสาวกัลยา  แกนพิทักษ 
 ๖๐๓๒ นางสาวกัลยา  แกวลา 
 ๖๐๓๓ นางกัลยา  แกววิเชียร 

 ๖๐๓๔ นางสาวกัลยา  คิดอยู 
 ๖๐๓๕ นางสาวกัลยา  ใจคํา 
 ๖๐๓๖ วาที่รอยตรีหญิง กัลยา  ใจชวย 

 ๖๐๓๗ นางสาวกัลยา  แซจุง 
 ๖๐๓๘ นางกัลยา  ดาวศรี 
 ๖๐๓๙ นางกัลยา  ถินทับ 

 ๖๐๔๐ นางสาวกัลยา  เที่ยงแท 
 ๖๐๔๑ นางกัลยา  บัวศรี 
 ๖๐๔๒ นางกัลยา  บุญดี 
 ๖๐๔๓ นางสาวกัลยา  บุรี 
 ๖๐๔๔ นางสาวกัลยา  ปรารมย 
 ๖๐๔๕ นางกัลยา  ปญญา 
 ๖๐๔๖ นางสาวกัลยา  แฝงละโคก 

 ๖๐๔๗ นางสาวกัลยา  พิศดู 

 ๖๐๔๘ นางสาวกัลยา  ภูมิมาลา 
 ๖๐๔๙ นางสาวกัลยา  รื่นรมย 
 ๖๐๕๐ นางสาวกัลยา  เรือนสิทธิ์ 
 ๖๐๕๑ นางกัลยา  วัฒนศิริ 
 ๖๐๕๒ นางกัลยา  ศรีชู 
 ๖๐๕๓ นางกัลยา  ศรีสัมฤทธิ ์
 ๖๐๕๔ นางสาวกัลยา  สวยงาม 

 ๖๐๕๕ นางกัลยา  สวรรคจุติ 
 ๖๐๕๖ นางกัลยา  สายชมภู 

 ๖๐๕๗ นางสาวกัลยา  สิงห 
 ๖๐๕๘ นางกัลยา  สิทธิ์ประเสริฐ 

 ๖๐๕๙ นางสาวกัลยา  สุขเจริญ 

 ๖๐๖๐ นางกัลยา  สุมสา 
 ๖๐๖๑ นางกัลยา  สุระคนธ 
 ๖๐๖๒ นางกัลยา  เสนาสี 

 ๖๐๖๓ นางกัลยา  อนุวัฒน 
 ๖๐๖๔ นางกัลยา  โอดเฮิง 
 ๖๐๖๕ นางกัลยาณ  หีตมี 
 ๖๐๖๖ นางกัลยาณี  กองเงิน 

 ๖๐๖๗ นางกัลยาณี  จอมพลาพล 

 ๖๐๖๘ นางสาวกัลยาณี  โชคสมงาม 

 ๖๐๖๙ นางสาวกัลยาณี  ทองปญญา 
 ๖๐๗๐ นางสาวกัลยาณี  พิพัฒนวรสกุล 

 ๖๐๗๑ นางสาวกัลยาณี  เมืองเหลา 
 ๖๐๗๒ นางสาวกัลยาณี  รันสันเทียะ 

 ๖๐๗๓ นางสาวกัลยาณี  ฤทธิเจริญ 



 หนา   ๑๑๙ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๐๗๔ นางสาวกัลยาณี  ศรีวิเศษ 

 ๖๐๗๕ นางกัลยาณี  ศิริจิม 

 ๖๐๗๖ นางกัลยาณี  สุดประโคน 

 ๖๐๗๗ นางสาวกัลยาณี  หนูพัด 

 ๖๐๗๘ นางสาวกัลยาณี  หายโศรก 

 ๖๐๗๙ นางสาวกัลยาณี  อะทะวงษา 
 ๖๐๘๐ นางกัลยาณีย  ขันติยู 

 ๖๐๘๑ นางสาวกัลยาทิพย  ไชยปญญา 
 ๖๐๘๒ นางสาวกัลยาพร  โพธิ์สลัก 

 ๖๐๘๓ นางสาวกัลยาภรณ  อุดคํามี 
 ๖๐๘๔ นางสาวกัลยารัตน  คงแปน 

 ๖๐๘๕ นางกัลยารัตน  ทองดวง 
 ๖๐๘๖ นางกัลยารัตน  เองฉวน 

 ๖๐๘๗ นางสาวกัสนียา  เจะนิ 
 ๖๐๘๘ นางสาวกัสมาภรณ  คําใสย 

 ๖๐๘๙ นางสาวกาญจณา  กันธะนภี 

 ๖๐๙๐ นางสาวกาญจณี  พินิจลําดวน 

 ๖๐๙๑ นางกาญจนกนก  รัตนดาราโชค 

 ๖๐๙๒ นางสาวกาญจนณศรณ  ล้ิมเพ้ีย 

 ๖๐๙๓ นางสาวกาญจนดา  สุขอัมพร 

 ๖๐๙๔ นางกาญจนวดี  แสนสุข 

 ๖๐๙๕ นางกาญจนวรรณ  สอนคํา 
 ๖๐๙๖ นางสาวกาญจนศิริ  พวงแตง 
 ๖๐๙๗ นางสาวกาญจนสุดา  ดวงใจ 

 ๖๐๙๘ นางสาวกาญจนสุดา  เรียงผา 
 ๖๐๙๙ นางกาญจนา  กล่ันเชื้อ 

 ๖๑๐๐ นางกาญจนา  กิ่งกาน 

 ๖๑๐๑ นางสาวกาญจนา  แกวทอง 
 ๖๑๐๒ นางสาวกาญจนา  แกวสุข 

 ๖๑๐๓ นางสาวกาญจนา  ขัดษากาญจน 
 ๖๑๐๔ นางสาวกาญจนา  คําโปรย 

 ๖๑๐๕ นางสาวกาญจนา  คําพันธ 
 ๖๑๐๖ นางสาวกาญจนา  คํามูล 

 ๖๑๐๗ นางสาวกาญจนา  งามขํา 
 ๖๑๐๘ นางสาวกาญจนา  จรรยา 
 ๖๑๐๙ นางสาวกาญจนา  จันทรทา 
 ๖๑๑๐ นางสาวกาญจนา  จันทรฤทธิ์ 
 ๖๑๑๑ นางสาวกาญจนา  จันทรหอม 

 ๖๑๑๒ นางสาวกาญจนา  จาแสนชื่น 

 ๖๑๑๓ นางสาวกาญจนา  ใจแข็ง 
 ๖๑๑๔ นางกาญจนา  ชลเกริกเกียรติ 
 ๖๑๑๕ นางกาญจนา  ชะนะบุญ 

 ๖๑๑๖ นางกาญจนา  ชัยชนะรุงเรือง 
 ๖๑๑๗ นางกาญจนา  ชูชื่น 

 ๖๑๑๘ นางกาญจนา  ชูนาวา 
 ๖๑๑๙ นางสาวกาญจนา  โชควิเชียร 

 ๖๑๒๐ นางสาวกาญจนา  ไชยชนะ 

 ๖๑๒๑ นางสาวกาญจนา  ดอกงิ้ว 

 ๖๑๒๒ นางสาวกาญจนา  ดัชถุยาวัตร 

 ๖๑๒๓ นางสาวกาญจนา  แดงนา 
 ๖๑๒๔ นางสาวกาญจนา  ถาวรชน 

 ๖๑๒๕ นางสาวกาญจนา  ถิรพัฒนาพร 



 หนา   ๑๒๐ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๑๒๖ นางกาญจนา  ทองโสภา 
 ๖๑๒๗ นางสาวกาญจนา  ทิวารัศชัย 

 ๖๑๒๘ นางกาญจนา  ทุมแกว 

 ๖๑๒๙ นางสาวกาญจนา  เทียนกระจาง 
 ๖๑๓๐ นางกาญจนา  ธนะมั่น 

 ๖๑๓๑ นางกาญจนา  ธรรมทินโน 

 ๖๑๓๒ นางสาวกาญจนา  ธรรมสอน 

 ๖๑๓๓ นางกาญจนา  ธุระกิจ 

 ๖๑๓๔ นางสาวกาญจนา  นกนวม 

 ๖๑๓๕ นางสาวกาญจนา  นอยสกุล 

 ๖๑๓๖ นางสาวกาญจนา  บัวนุม 

 ๖๑๓๗ นางกาญจนา  บํารุงรัตนตระกูล 

 ๖๑๓๘ นางกาญจนา  บุญณรงค 
 ๖๑๓๙ นางกาญจนา  บุญเทียน 

 ๖๑๔๐ นางสาวกาญจนา  บุญปาน 

 ๖๑๔๑ นางสาวกาญจนา  บุญมี 
 ๖๑๔๒ นางสาวกาญจนา  บุญยัง 
 ๖๑๔๓ นางสาวกาญจนา  บุญรสศักดิ์ 
 ๖๑๔๔ นางกาญจนา  บุตรตะเขียว 

 ๖๑๔๕ นางสาวกาญจนา  บุนนาค 

 ๖๑๔๖ นางสาวกาญจนา  ประคองสิน 

 ๖๑๔๗ นางสาวกาญจนา  ประวรรณรัมย 
 ๖๑๔๘ นางกาญจนา  ปรานตชนิษฎา 
 ๖๑๔๙ นางกาญจนา  ปลอดจินดา 
 ๖๑๕๐ นางสาวกาญจนา  ปกษาพันธ 
 ๖๑๕๑ นางกาญจนา  ปญญาหลา 

 ๖๑๕๒ นางสาวกาญจนา  ปงเจริญ 

 ๖๑๕๓ นางสาวกาญจนา  ผิวผาด 

 ๖๑๕๔ นางกาญจนา  แผนกลาง 
 ๖๑๕๕ นางสาวกาญจนา  พรมมา 
 ๖๑๕๖ นางสาวกาญจนา  พรหมซาว 

 ๖๑๕๗ นางกาญจนา  พรหมศร ี
 ๖๑๕๘ นางสาวกาญจนา  พระสุทา 
 ๖๑๕๙ นางสาวกาญจนา  พิจารย 
 ๖๑๖๐ นางกาญจนา  พิมลา 
 ๖๑๖๑ นางสาวกาญจนา  พ่ึงเพียร 

 ๖๑๖๒ นางสาวกาญจนา  พุมสลิด 

 ๖๑๖๓ นางสาวกาญจนา  เพ็ชรมาก 

 ๖๑๖๔ นางสาวกาญจนา  โพธิ์ทอง 
 ๖๑๖๕ นางสาวกาญจนา  ภารบุญ 

 ๖๑๖๖ นางสาวกาญจนา  ภาวงศ 
 ๖๑๖๗ นางกาญจนา  ภูมิสวัสดิ์ 
 ๖๑๖๘ นางสาวกาญจนา  มลศิล 

 ๖๑๖๙ นางกาญจนา  มวงนอก 

 ๖๑๗๐ นางสาวกาญจนา  มิมมา 
 ๖๑๗๑ นางสาวกาญจนา  มูลเพีย 

 ๖๑๗๒ นางสาวกาญจนา  แมนไธสง 
 ๖๑๗๓ นางสาวกาญจนา  ยอดสิงห 
 ๖๑๗๔ นางกาญจนา  รอดเดชา 
 ๖๑๗๕ นางสาวกาญจนา  รักษวงค 
 ๖๑๗๖ นางกาญจนา  แลใจ 

 ๖๑๗๗ นางสาวกาญจนา  วงควิลาศ 



 หนา   ๑๒๑ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๑๗๘ นางสาวกาญจนา  วงคใหญ 
 ๖๑๗๙ นางสาวกาญจนา  วงศทิมารัตน 
 ๖๑๘๐ นางสาวกาญจนา  ศรีดา 
 ๖๑๘๑ นางสาวกาญจนา  ศรีเพ่ิม 

 ๖๑๘๒ นางสาวกาญจนา  ศรีลากัลย 
 ๖๑๘๓ นางสาวกาญจนา  ศรีษะใบ 

 ๖๑๘๔ นางกาญจนา  ศรีษาคํา 
 ๖๑๘๕ นางสาวกาญจนา  ศานติศิลากุล 

 ๖๑๘๖ นางสาวกาญจนา  ศิริบุญยืน 

 ๖๑๘๗ นางสาวกาญจนา  สงณรงค 
 ๖๑๘๘ นางกาญจนา  สมวรรณ 
 ๖๑๘๙ นางสาวกาญจนา  สลางสิงห 
 ๖๑๙๐ นางสาวกาญจนา  สาลีขาว 

 ๖๑๙๑ นางกาญจนา  สีทาไข 

 ๖๑๙๒ นางกาญจนา  สีมวงออน 

 ๖๑๙๓ นางสาวกาญจนา  สุขสําราญ 

 ๖๑๙๔ นางสาวกาญจนา  สุรินทรธนาสาร 

 ๖๑๙๕ นางสาวกาญจนา  สุรินยา 
 ๖๑๙๖ นางสาวกาญจนา  สุวรรณภพ 

 ๖๑๙๗ นางกาญจนา  แสงจันทร 
 ๖๑๙๘ นางสาวกาญจนา  แสงสุวรรณ 

 ๖๑๙๙ นางสาวกาญจนา  แสงอรุณ 

 ๖๒๐๐ นางสาวกาญจนา  แสนวงค 
 ๖๒๐๑ นางกาญจนา  โสนิกร 

 ๖๒๐๒ นางกาญจนา  หาดคํา 
 ๖๒๐๓ นางกาญจนา  เหลาหอม 

 ๖๒๐๔ นางสาวกาญจนา  อมรกุล 

 ๖๒๐๕ นางกาญจนา  อินทรศวร 

 ๖๒๐๖ นางสาวกาญจนา  อุทโท 

 ๖๒๐๗ นางสาวกาญจนา  อุนจันตา 
 ๖๒๐๘ นางสาวกาญจนา  เอียดสุย 

 ๖๒๐๙ นางสาวกาญจนา  เอี่ยมสุวรรณ 

 ๖๒๑๐ นางสาวกาญจนาณัฐ  หุนโพธิ์ 
 ๖๒๑๑ นางกาญจนาภรณ  ใจทัด 

 ๖๒๑๒ นางสาวกาญจนาวดี  กองแกม 

 ๖๒๑๓ นางสาวกาญจนาวดี  สมประดี 
 ๖๒๑๔ นางสาวกาญดา  เกื้อหมาด 

 ๖๒๑๕ นางกาญดา  โชติธรรม 

 ๖๒๑๖ นางสาวกาญดา  ทองอินทร 
 ๖๒๑๗ นางกาญธิมา  อิ่มสกุล 

 ๖๒๑๘ นางสาวกาญนิการ  สวัสดิ์นะที 
 ๖๒๑๙ นางสาวกาณตรวี   
  รักขพันธ ณ หนองคาย 

 ๖๒๒๐ นางกานดา  แกวสุวรรณ 

 ๖๒๒๑ นางสาวกานดา  ฉัตรแกวไพศาล 

 ๖๒๒๒ นางสาวกานดา  ชลฤทธิ์ 
 ๖๒๒๓ นางสาวกานดา  ซาวล้ีแสน 

 ๖๒๒๔ นางกานดา  โตลํ่า 
 ๖๒๒๕ นางกานดา  พงษาวดาร 

 ๖๒๒๖ นางกานดา  พูลสวัสดิ์ 
 ๖๒๒๗ นางสาวกานดา  ศรีบุญเรือง 
 ๖๒๒๘ นางสาวกานดา  สุทธิวารี 



 หนา   ๑๒๒ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๒๒๙ นางสาวกานดา  สุลัยหมัด 

 ๖๒๓๐ นางสาวกานดาภร  พุกสุวรรณ 

 ๖๒๓๑ นางสาวกานตกนิษฐ  พรมไพร 

 ๖๒๓๒ นางสาวกานตกนิษฐา  ทองนา 
 ๖๒๓๓ นางสาวกานตชนก  วุฒิ 
 ๖๒๓๔ นางสาวกานตณิษนันท   
  ศรีสุระวรานัน 

 ๖๒๓๕ นางกานตธิดา  จันทรแกว 

 ๖๒๓๖ นางสาวกานตธีรา  กุลชวาล 

 ๖๒๓๗ นางสาวกานตธีรา  บุญงํา 
 ๖๒๓๘ นางสาวกานตนที  แถบทอง 
 ๖๒๓๙ นางสาวกานตนารี  ปางพรม 

 ๖๒๔๐ นางกานตพิชชา  ขวัญตา 
 ๖๒๔๑ นางสาวกานตพิชชา  คําภูมี 
 ๖๒๔๒ นางสาวกานตพิชชา  จูชาวนา 
 ๖๒๔๓ นางสาวกานตพิชชา  ประเทศ 

 ๖๒๔๔ นางสาวกานตพิชชา  ภูกระษร 

 ๖๒๔๕ นางสาวกานตพิชชา  ศรีวรกุล 

 ๖๒๔๖ นางสาวกานตรวี  ชวยหนู 
 ๖๒๔๗ นางสาวกานตรวี  ไชยชมภู 

 ๖๒๔๘ นางกานตรวี  ดวงแกว 

 ๖๒๔๙ นางสาวกานตรวี  วัฒนสุวรรณี 

 ๖๒๕๐ นางสาวกานตศินี  เดชหาญ 

 ๖๒๕๑ นางกานตศิริ  บุตบัณฑิตย 
 ๖๒๕๒ นางกานตสินี  สกุลพรรณวัฒน 
 ๖๒๕๓ นางกานติญา  อินทรพูล 

 ๖๒๕๔ นางกานสุดา  พาหน 

 ๖๒๕๕ นางกามีละ  เจะมะ 

 ๖๒๕๖ นางการเกตุ  เกิดสมบัติ 
 ๖๒๕๗ นางสาวการดา  อวนทวน 

 ๖๒๕๘ นางการวรัญญา  สุขวงกฎ 

 ๖๒๕๙ นางการุณี  ดุสิตธนสาร 

 ๖๒๖๐ นางสาวการูนี  มาแย 

 ๖๒๖๑ นางกาลัญุตา  บุราโส โพธิ์ขวัญ 

 ๖๒๖๒ นางสาวกาโสม  หมาดเด็น 

 ๖๒๖๓ นางสาวกาหลง  ทัศนะ 

 ๖๒๖๔ นางกาเหวา  พรมชาติ 
 ๖๒๖๕ นางกําไร  เทียนสงฆ 
 ๖๒๖๖ นางกําไร  โสภาพ 

 ๖๒๖๗ นางสาวกําไล  มูระคา 
 ๖๒๖๘ นางสาวกําไลทิพย  แสงประทีป 

 ๖๒๖๙ นางสาวกิ่งกาญจน  กิตินพวงษ 
 ๖๒๗๐ นางสาวกิ่งกาญจน  จังวิบูลยศิลป 
 ๖๒๗๑ นางกิ่งกาญจน  ชาวไรนาค 

 ๖๒๗๒ นางสาวกิ่งกาญจน  ทินชิณพงศ 
 ๖๒๗๓ นางกิ่งกาญจน  พรหมจักร 

 ๖๒๗๔ นางสาวกิ่งกาญจน  มะลิใหม 
 ๖๒๗๕ นางกิ่งกาญจน  ฤทธิสาร 

 ๖๒๗๖ นางกิ่งกาญจน  เศรษฐวนิชย 
 ๖๒๗๗ นางสาวกิ่งกาญจน  อินตะปญญา 
 ๖๒๗๘ นางกิ่งแกว  บรรลุผลสกุล 

 ๖๒๗๙ นางสาวกิ่งแกว  บุญทองแกว 



 หนา   ๑๒๓ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๒๘๐ นางกิ่งแกว  วงคเปง 
 ๖๒๘๑ นางสาวกิ่งแกว  สุขชนะ 

 ๖๒๘๒ นางกิ่งแกว  เอกจิตร 

 ๖๒๘๓ นางกิ่งขวัญ  นวลศรี 
 ๖๒๘๔ นางสาวกิ่งดาว  จําปา 
 ๖๒๘๕ นางกิ่งดาว  มูลมณี 

 ๖๒๘๖ นางกิ่งดาว  วงษลมัย 

 ๖๒๘๗ นางสาวกิ่งไผ  ศรีคะรัตน 
 ๖๒๘๘ นางกิ่งมะลิกา  เทียนทอง 
 ๖๒๘๙ นางกิ่งฤดี  เสาวิสิทธิ์ 
 ๖๒๙๐ นางสาวกิ่งลดา  แสนคําฟู 

 ๖๒๙๑ นางกิ่งอุไร  แสงเทียนประไพ 

 ๖๒๙๒ นางสาวกิตญดา  ศรีภาดามวงกี้ 
 ๖๒๙๓ นางกิตติกาญจน  แตมทอง 
 ๖๒๙๔ นางสาวกิตติกาญจน  อินทเกตุ 
 ๖๒๙๕ นางสาวกิตติญา  ถาปน 

 ๖๒๙๖ นางสาวกิตติญา  แสนประสิทธิ์ 
 ๖๒๙๗ นางสาวกิตติญาดา  เมฆแสงสี 

 ๖๒๙๘ นางกิตตินภา  เขตวิทย 
 ๖๒๙๙ นางสาวกิตติพร  ศรีบุรินทร 
 ๖๓๐๐ นางสาวกิตติมา  กฤตานุสาร 

 ๖๓๐๑ นางสาวกิตติมา  จันทรลาว 

 ๖๓๐๒ นางสาวกิตติมา  ธรรมวิรักษ 
 ๖๓๐๓ นางสาวกิตติมา  มุงวัฒนา 
 ๖๓๐๔ นางสาวกิตติมา  หมั่นคิด 

 ๖๓๐๕ นางสาวกิตติมา  อําพคุณ 

 ๖๓๐๖ นางสาวกิตติมา  อุดมสินคา 
 ๖๓๐๗ นางกิตติมาพร  วุฒวัณณ 

 ๖๓๐๘ นางสาวกิตติยา  จันทรเรือง 
 ๖๓๐๙ นางสาวกิตติยา  จันทรอุดม 

 ๖๓๑๐ นางสาวกิตติยา  ใจดี 
 ๖๓๑๑ นางสาวกิตติยา  ชูชวย 

 ๖๓๑๒ นางกิตติยา  ดวงแกว 

 ๖๓๑๓ นางสาวกิตติยา  นุนทะสอน 

 ๖๓๑๔ นางสาวกิตติยา  นุสรณกิตติกุล 

 ๖๓๑๕ นางสาวกิตติยา  เพ็งวิชัย 

 ๖๓๑๖ นางกิตติยา  แยมศิริ 
 ๖๓๑๗ นางสาวกิตติยา  รักงาม 

 ๖๓๑๘ นางกิตติยา  อดทน 

 ๖๓๑๙ นางกิตติยาภรณ  ไชยแกว 

 ๖๓๒๐ นางสาวกิตติยาภรณ  พรหมโฉม 

 ๖๓๒๑ นางสาวกิตติยาวดี  เทพทัศน 
 ๖๓๒๒ นางกิตธนนันท  กีรติธนวัตร 

 ๖๓๒๓ นางสาวกิตยา  สมบูรณ 
 ๖๓๒๔ นางสาวกิตยาภรณ  ประยูรพรหม 

 ๖๓๒๕ นางสาวกิตลดา  ปนทอง 
 ๖๓๒๖ นางกิติพา  เอมรัฐ 

 ๖๓๒๗ นางสาวกิติมา  ซีเดะ 

 ๖๓๒๘ นางสาวกิติมา  ทวาเรศ 

 ๖๓๒๙ นางสาวกิติมา  บุญมณีชัยกุล 

 ๖๓๓๐ นางกิติมา  สละจิต 

 ๖๓๓๑ นางสาวกิติยา  ใจดี 



 หนา   ๑๒๔ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๓๓๒ นางกิติยา  ทองไสย 

 ๖๓๓๓ นางสาวกิติยา  บุญแซม 

 ๖๓๓๔ นางสาวกิติยา  โพธิ์เงิน 

 ๖๓๓๕ นางสาวกิติยา  มารศรี 
 ๖๓๓๖ นางสาวกิติยา  แสนสุข 

 ๖๓๓๗ นางสาวกิติยาภรณ  จันดาหงษ 
 ๖๓๓๘ นางสาวกิติยารัศมิ์  สรรพจารย 
 ๖๓๓๙ นางกินรี  พุมพวง 
 ๖๓๔๐ นางสาวกิมลัง  เหลืองาม 

 ๖๓๔๑ นางสาวกิมเอ็ง  วงศวารี 
 ๖๓๔๒ นางสาวกิรณา  เข็มเพ็ชร 
 ๖๓๔๓ นางกิรณา  สุวะยะ 

 ๖๓๔๔ นางกิรณา  อึ้งสกุล 

 ๖๓๔๕ นางกิรดา  แคนสิงห 
 ๖๓๔๖ นางสาวกิราพร  เชยชัยภูมิ 
 ๖๓๔๗ นางสาวกิรินญา  ประกอบดี 
 ๖๓๔๘ นางสาวกีณิยา  ระถะยาน 

 ๖๓๔๙ นางกีรตยา  พอเกตุ 
 ๖๓๕๐ นางสาวกีรติ  ฉิมพุฒ 

 ๖๓๕๑ นางสาวกีรติ  ภูทอง 
 ๖๓๕๒ นางกีรติกร  เดชะวงษ 
 ๖๓๕๓ นางสาวกีรติกานต  นามปวน 

 ๖๓๕๔ นางสาวกีรติญา  วงคมณี 

 ๖๓๕๕ นางกุญชร  ศรีเชียงสา 
 ๖๓๕๖ นางกุญชลี  สีดํา 
 ๖๓๕๗ นางกุณฑลี  ไชยล้ินฟา 

 ๖๓๕๘ นางกุณณฑี  มุขยเดโชชัย 

 ๖๓๕๙ นางสาวกุมภา  หมื่นคําแสน 

 ๖๓๖๐ นางสาวกุมาริกา  มากแวง 
 ๖๓๖๑ นางสาวกุมารินทร  ชาลีแสน 

 ๖๓๖๒ นางกุมารี  อุดมดี 
 ๖๓๖๓ นางสาวกุลกัลยา  อยูศรี 
 ๖๓๖๔ นางกุลจรีย  ประทุม 

 ๖๓๖๕ นางกุลฉัตร  ผดุงกรรณ 
 ๖๓๖๖ นางสาวกุลฉัตร  รัตนสุวรรณ 

 ๖๓๖๗ นางสาวกุลชญา  กมลคณาวุฒิ 
 ๖๓๖๘ นางสาวกุลชา  เทศศรีเมือง 
 ๖๓๖๙ นางสาวกุลญานิษฐ  ออนนวม 

 ๖๓๗๐ นางกุลญารัตน  พรหมเทพ 

 ๖๓๗๑ นางสาวกุลณธิดา  ถือชัย 

 ๖๓๗๒ นางสาวกุลณัฐ  เพ็ญวงษ 
 ๖๓๗๓ นางกุลธิกานต  แสนละเอียด 

 ๖๓๗๔ นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ 
 ๖๓๗๕ นางสาวกุลธิดา  กูเกียรติกาญจน 
 ๖๓๗๖ นางสาวกุลธิดา  ขันสุข 

 ๖๓๗๗ นางกุลธิดา  ชัยยศ 

 ๖๓๗๘ นางสาวกุลธิดา  ชาวแพะ 

 ๖๓๗๙ นางสาวกุลธิดา  แซเหงา 
 ๖๓๘๐ นางกุลธิดา  บุญเคน 

 ๖๓๘๑ วาที่รอยตรีหญิง กุลธิดา   
  พงศพิริยภักดิ ์
 ๖๓๘๒ นางสาวกุลธิดา  พัติบูรณ 



 หนา   ๑๒๕ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๓๘๓ นางสาวกุลธิดา  ลํ้าเจริญทรัพย 
 ๖๓๘๔ นางสาวกุลธิดา  วงศเทพ 

 ๖๓๘๕ นางสาวกุลธิดา  สิริกรเกษม 

 ๖๓๘๖ นางสาวกุลธิดา  หลังเสด 

 ๖๓๘๗ นางสาวกุลธิดา  อวมอิ่ม 

 ๖๓๘๘ นางกุลนันทน  สุภาชีพ 

 ๖๓๘๙ นางสาวกุลนาถ  สุวรรณประเสริฐ 

 ๖๓๙๐ นางสาวกุลภรภัสน  สายตา 
 ๖๓๙๑ นางสาวกุลภัสสรณ  เทพทอง 
 ๖๓๙๒ นางกุลมะณี  ตองตาสี 

 ๖๓๙๓ นางกุลยา  สุดแสนยา 
 ๖๓๙๔ นางสาวกุลรภัส  ปยะวงษ 
 ๖๓๙๕ นางกุลรวี  ขาวสงา 
 ๖๓๙๖ นางสาวกุลรัศมิ์  จันทนา 
 ๖๓๙๗ นางสาวกุลรัศมิ์  ถาบุญ 

 ๖๓๙๘ นางสาวกุลรัศมิ์  ธินา 
 ๖๓๙๙ นางสาวกุลริศา  ฤกษมวง 
 ๖๔๐๐ วาที่รอยตรีหญิง กุลริศา  วงษภักดี 
 ๖๔๐๑ นางสาวกุลฤดี  คงสุขประเสริฐ 

 ๖๔๐๒ นางสาวกุลวดี  กิตติธเนศวร 

 ๖๔๐๓ นางสาวกุลวดี  นุมทอง 
 ๖๔๐๔ นางกุลวีณ  บัณฑิต 

 ๖๔๐๕ นางกุลสวัสดิ์  ผลึกเพชร 

 ๖๔๐๖ นางสาวกุลิสรา  คําเหลากุลธรา 
 ๖๔๐๗ นางกุลิสรา  ศรีประทุม 

 ๖๔๐๘ นางสาวกุลิสรา  สาคําภีร 

 ๖๔๐๙ นางสาวกุศลิน  วรรณกรโภคกุล 

 ๖๔๑๐ นางสาวกุสาวดี  อินรุง 
 ๖๔๑๑ นางสาวกุสุมา  กัณหา 
 ๖๔๑๒ นางสาวกุสุมา  กันภัย 

 ๖๔๑๓ นางสาวกุสุมา  โซะพิทักษ 
 ๖๔๑๔ นางสาวกุสุมา  บุญกําเนิด 

 ๖๔๑๕ นางสาวกุสุมา  พิมมาศ 

 ๖๔๑๖ นางสาวกุสุมา  ภูมิเมือง 
 ๖๔๑๗ นางสาวกุสุมา  มะแซ 

 ๖๔๑๘ นางกุสุมา  รอดดี 
 ๖๔๑๙ นางสาวกุสุมา  รอบุญ 

 ๖๔๒๐ นางสาวกุสุมา  สิงหทองเศษ 

 ๖๔๒๑ นางสาวกุสุมา  สุวรรณนัง 
 ๖๔๒๒ นางสาวกุสุมา  หวยหงษทอง 
 ๖๔๒๓ นางกุสุมาลย  จันทะคุณ 

 ๖๔๒๔ นางสาวกุสุมาลย  สุพรมวัน 

 ๖๔๒๕ นางสาวกุสุมาวดี  ราชบุรี 
 ๖๔๒๖ นางกุหลาบ  กองเกิด 

 ๖๔๒๗ นางกุหลาบ  คําดีบุญ 

 ๖๔๒๘ นางกุหลาบ  ทาวัง 
 ๖๔๒๙ นางกุหลาบ  ทิพรักษ 
 ๖๔๓๐ นางกุหลาบ  พุทธ 

 ๖๔๓๑ นางสาวกุหลาบ  เรียตะนา 
 ๖๔๓๒ นางกุหลาบ  ฮองลึก 

 ๖๔๓๓ นางสาวกูรอตียะห  กูเด็ง 
 ๖๔๓๔ นางสาวกูอารีณา  มามุ 



 หนา   ๑๒๖ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๔๓๕ นางสาวเก็จกาญจน  กนกแกว 

 ๖๔๓๖ นางสาวเก็จกานต  สุขเจริญนุกูล 

 ๖๔๓๗ นางสาวเก็จวลี  นวมไมพุม 

 ๖๔๓๘ นางสาวเกณิกา  อนประเสริฐ 

 ๖๔๓๙ นางเกณิกา  อินทวงค 
 ๖๔๔๐ นางสาวเกตประทุม  ชุมภูปก 

 ๖๔๔๑ นางสาวเกตวลี  มัธปะโม 

 ๖๔๔๒ นางเกตุกนก  วิสุทธาจารี 
 ๖๔๔๓ นางเกตุมณี  ผลจันทร 
 ๖๔๔๔ นางสาวเกตุวดี  แกวสงวน 

 ๖๔๔๕ นางสาวเกตุวดี  ทักษิณาจารี 
 ๖๔๔๖ นางสาวเกตุวดี  บุญเปย 

 ๖๔๔๗ นางเกตุวดี  พิมพจันทร 
 ๖๔๔๘ นางเกตุวดี  วิราภรณ 
 ๖๔๔๙ นางสาวเกตุวรี  ยศย่ิงยง 
 ๖๔๕๐ นางสาวเกตุสุดา  นะดี 
 ๖๔๕๑ นางสาวเกร็ดดาว  แซตั้ง 
 ๖๔๕๒ นางเกล็ดแกว  ศรีนวลดี 
 ๖๔๕๓ นางสาวเกล็ดนที  สุวรรณไตรย 
 ๖๔๕๔ นางสาวเกล้ือกูล  พงไทยสง 
 ๖๔๕๕ นางเกวดี  ศรีไพบูลย 
 ๖๔๕๖ นางเกวลิน  เกตุแกว 

 ๖๔๕๗ นางสาวเกวลิน  ธนทรัพยพิพัฒน 
 ๖๔๕๘ นางสาวเกวลิน  ปล่ังกลาง 
 ๖๔๕๙ นางสาวเกวลิน  อังคณากร 

 ๖๔๖๐ นางสาวเกวลี  คุมถนอม 

 ๖๔๖๑ นางเกวลี  เต็งรัตนลอม 

 ๖๔๖๒ นางสาวเกวลี  บัวหลวง 
 ๖๔๖๓ นางสาวเกวะรี  บุตรวร 

 ๖๔๖๔ นางสาวเกศกนก  ใจวัง 
 ๖๔๖๕ นางสาวเกศกนก  โปธิมอย 

 ๖๔๖๖ นางสาวเกศกนก  วอนเจริญ 

 ๖๔๖๗ นางเกศกัญญา  เหลาเจริญ 

 ๖๔๖๘ นางสาวเกศแกว  ตายเทศ 

 ๖๔๖๙ นางเกศชฎากานต  พุมพวง 
 ๖๔๗๐ นางสาวเกศญาภัค  เกริกสุธี 
 ๖๔๗๑ นางเกศณี  กฐินเทศ 

 ๖๔๗๒ วาที่รอยตรีหญิง เกศยา  กลาณรงค 
 ๖๔๗๓ นางสาวเกศรา  แสนใจยา 
 ๖๔๗๔ นางเกศราพร  นะจา 
 ๖๔๗๕ นางเกศริน  กาชัย 

 ๖๔๗๖ นางสาวเกศริน  เกตุชู 
 ๖๔๗๗ นางสาวเกศริน  นรินคํา 
 ๖๔๗๘ นางสาวเกศริน  ย้ิมชอย 

 ๖๔๗๙ นางเกศรินทร  จิณแพทย 
 ๖๔๘๐ นางสาวเกศรินทร  ชูหมื่นไวย 

 ๖๔๘๑ นางสาวเกศรินทร  ดีแสน 

 ๖๔๘๒ นางเกศรินทร  บอแกว 

 ๖๔๘๓ นางสาวเกศรินทร  บัวคล่ี 

 ๖๔๘๔ นางสาวเกศรินทร  บัวผัด 

 ๖๔๘๕ นางเกศรินทร  บุญมา 
 ๖๔๘๖ นางสาวเกศรินทร  มะโนรัตน 



 หนา   ๑๒๗ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๔๘๗ นางเกศรินทร  วงคจันทา 
 ๖๔๘๘ นางสาวเกศรินทร  สุนันตะ 

 ๖๔๘๙ นางสาวเกศรินทร  หมูคํา 
 ๖๔๙๐ นางสาวเกศรินทร  เหงขุนทด 

 ๖๔๙๑ นางสาวเกศวรินทร  ปณทุพา 
 ๖๔๙๒ นางสาวเกศสุณีย  ทองโชติ 
 ๖๔๙๓ นางสาวเกศสุดา  ขจัดมลทิน 

 ๖๔๙๔ นางสาวเกศสุดา  พรหมสิงห 
 ๖๔๙๕ นางสาวเกศสุดา  มูลจะคํา 
 ๖๔๙๖ นางเกศสุนีย  จูงใจ 

 ๖๔๙๗ นางเกศอุทัย  เสงี่ยมงาม 

 ๖๔๙๘ วาที่รอยตรีหญิง เกศินี  ใจสุข 

 ๖๔๙๙ นางสาวเกศินี  ถินถาวร 

 ๖๕๐๐ นางสาวเกศินี  ปุงปแกว 

 ๖๕๐๑ นางเกศินี  พยุงดี 
 ๖๕๐๒ นางสาวเกศินี  พัฒนทอง 
 ๖๕๐๓ นางสาวเกศินี  รัชอินทร 
 ๖๕๐๔ นางเกศินี  เรืองพิพัฒนพันธุ 
 ๖๕๐๕ นางสาวเกศินี  วิสุทธิกุล 

 ๖๕๐๖ นางเกศินี  สันจะโปะ 

 ๖๕๐๗ นางสาวเกศินี  สุขประสิทธิ์ 
 ๖๕๐๘ นางสาวเกศินี  สุเนตร 

 ๖๕๐๙ นางเกษกมล  ศรีประเสริฐ 

 ๖๕๑๐ นางสาวเกษแกว  วิเศษชาติ 
 ๖๕๑๑ นางเกษชฎาภรณ  อากาศเมฆ 

 ๖๕๑๒ นางสาวเกษฎา  ดวงจิตร 

 ๖๕๑๓ นางสาวเกษฎาพร  วิเศษชาติ 
 ๖๕๑๔ นางสาวเกษณี  คิดด ี

 ๖๕๑๕ นางสาวเกษณี  นาคเกิด 

 ๖๕๑๖ นางสาวเกษณีย  ยอดไฟอินทร 
 ๖๕๑๗ นางสาวเกษดาพร  บุญยืน 

 ๖๕๑๘ นางสาวเกษมศรี  ปรียานนท 
 ๖๕๑๙ นางสาวเกษร  โคตวงษ 
 ๖๕๒๐ นางสาวเกษร  ใจดี 
 ๖๕๒๑ นางสาวเกษร  ชัยประทุม 

 ๖๕๒๒ นางเกษร  ดางเกษี 

 ๖๕๒๓ นางสาวเกษร  ปญจิต 

 ๖๕๒๔ นางสาวเกษร  มโนสัย 

 ๖๕๒๕ นางสาวเกษร  รักชาติ 
 ๖๕๒๖ นางสาวเกษร  รัตเนตร 

 ๖๕๒๗ นางสาวเกษร  รินทร 

 ๖๕๒๘ นางสาวเกษร  วงคธรรม 

 ๖๕๒๙ นางเกษร  วิเศษกุล 

 ๖๕๓๐ นางเกษร  ศรีนาค 

 ๖๕๓๑ นางเกษร  สติมั่น 

 ๖๕๓๒ นางสาวเกษร  สาสนกุล 

 ๖๕๓๓ นางสาวเกษร  สิริชาติ 
 ๖๕๓๔ นางเกษร  ใหมดี 
 ๖๕๓๕ นางสาวเกษรา  กันทะจักร 
 ๖๕๓๖ นางสาวเกษรา  นุยขาว 

 ๖๕๓๗ นางสาวเกษรา  แรกชื่น 

 ๖๕๓๘ นางสาวเกษรา  ศรีกันหา 



 หนา   ๑๒๘ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๕๓๙ นางเกษราพร  บุญญาอรุณเนตร 

 ๖๕๔๐ นางสาวเกษราภรณ  เกตุแกว 

 ๖๕๔๑ นางเกษราภรณ  จิตติพลังศรี 
 ๖๕๔๒ นางสาวเกษราภรณ  ถูกธรรม 

 ๖๕๔๓ นางสาวเกษรินทร  ไชยวุฒิ 
 ๖๕๔๔ นางสาวเกษศิริ  ทวีผล 

 ๖๕๔๕ นางเกษศิรินทร  ใจรักษา 
 ๖๕๔๖ นางสาวเกษศิรินทร  พลหาญ 

 ๖๕๔๗ นางเกษสุดา  ฉิมลองดํา 
 ๖๕๔๘ นางสาวเกสร  ประโพธิ์ศรี 
 ๖๕๔๙ นางสาวเกสร  พุทธรักษา 
 ๖๕๕๐ นางเกสรสุคนธ  เถาถวิล 

 ๖๕๕๑ นางเกสรี  ทองมาก 

 ๖๕๕๒ นางสาวเกสินี  อยูศรี 
 ๖๕๕๓ นางเกสินีย  กรุณานํา 
 ๖๕๕๔ นางแกนจันทร  งิสันเทียะ 

 ๖๕๕๕ นางสาวแกนใจ  ศรีวิลัย 

 ๖๕๕๖ นางสาวแกวกัญญรัตน  ทองเหลือง 
 ๖๕๕๗ นางสาวแกวกาญจน  ซิบเข 

 ๖๕๕๘ วาที่รอยตรีหญิง แกวกานดา   
  ตรีเกษม 

 ๖๕๕๙ นางแกวขวัญ  มุสิเกตุ 
 ๖๕๖๐ นางสาวแกวใจ  ยอดสมุทร 

 ๖๕๖๑ นางแกวตา  จินตาแกว 

 ๖๕๖๒ นางสาวแกวตา  จิระวงศอราม 

 ๖๕๖๓ นางแกวตา  ภูพานทอง 

 ๖๕๖๔ นางสาวแกวตา  วงษรักษ 
 ๖๕๖๕ นางสาวแกวตา  อูสุวรรณ 

 ๖๕๖๖ นางแกวฟา  สมุทรชีวะ 

 ๖๕๖๗ นางสาวแกวมณี  ติงสะ 

 ๖๕๖๘ นางสาวโกญจา  นิสสัย 

 ๖๕๖๙ นางใกลรุง  สุภาภรณ 
 ๖๕๗๐ นางสาวใกลสุข  ขายมาน 

 ๖๕๗๑ นางสาวไกรวัลย  ปญญาฤทธิ์ 
 ๖๕๗๒ นางสาวขจรศรี  สุทธสังข 
 ๖๕๗๓ นางสาวขจิตตา  นพโสภณ 

 ๖๕๗๔ นางสาวขจีจิต  เทพมะที 
 ๖๕๗๕ นางสาวขจีพรรณ  สวยงาม 

 ๖๕๗๖ นางสาวขจีวรรณ  อินฉิม 

 ๖๕๗๗ นางขณิดา  ชางทองมะดัน 

 ๖๕๗๘ นางสาวขนางควัฒน  เห็นถูก 

 ๖๕๗๙ นางสาวขนิจฐา  ไชยนิคม 

 ๖๕๘๐ นางสาวขนิษฐา  กาตั้ง 
 ๖๕๘๑ นางสาวขนิษฐา  กําเนิดทอง 
 ๖๕๘๒ นางสาวขนิษฐา  เกษแกว 

 ๖๕๘๓ นางขนิษฐา  แกวโลก 

 ๖๕๘๔ นางสาวขนิษฐา  คงดี 
 ๖๕๘๕ นางสาวขนิษฐา  ควรอาจ 

 ๖๕๘๖ นางสาวขนิษฐา  คําเวียงจันทร 
 ๖๕๘๗ นางสาวขนิษฐา  จําปาทอง 
 ๖๕๘๘ นางสาวขนิษฐา  จิตเที่ยง 
 ๖๕๘๙ นางสาวขนิษฐา  แจใจ 



 หนา   ๑๒๙ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๕๙๐ นางสาวขนิษฐา  ใจมั่น 

 ๖๕๙๑ นางขนิษฐา  ฉิมประเสริฐ 

 ๖๕๙๒ นางขนิษฐา  ชํานาญศิลป 
 ๖๕๙๓ นางขนิษฐา  เชียงบาล 

 ๖๕๙๔ นางสาวขนิษฐา  ดวงนิล 

 ๖๕๙๕ นางขนิษฐา  เถนวอง 
 ๖๕๙๖ นางสาวขนิษฐา  ทองขาว 

 ๖๕๙๗ นางขนิษฐา  ทองมนต 
 ๖๕๙๘ นางสาวขนิษฐา  ทาอามาตย 
 ๖๕๙๙ นางขนิษฐา  ทิพยมงคล 

 ๖๖๐๐ นางขนิษฐา  ธํารงพัฒนารักษ 
 ๖๖๐๑ นางสาวขนิษฐา  บุญเตโช 

 ๖๖๐๒ นางสาวขนิษฐา  บุญเรืองรอด 

 ๖๖๐๓ นางสาวขนิษฐา  ปานชา 
 ๖๖๐๔ นางสาวขนิษฐา  ปาแว 

 ๖๖๐๕ นางขนิษฐา  พรหมหมวก 

 ๖๖๐๖ นางขนิษฐา  พลโลก 

 ๖๖๐๗ นางสาวขนิษฐา  มาทุง 
 ๖๖๐๘ นางสาวขนิษฐา  มาระพงศ 
 ๖๖๐๙ นางขนิษฐา  รอบคอบ 

 ๖๖๑๐ นางขนิษฐา  เรืองศิริชานนท 
 ๖๖๑๑ นางขนิษฐา  วงคําโสม 

 ๖๖๑๒ นางสาวขนิษฐา  วงศสุขะ 

 ๖๖๑๓ นางสาวขนิษฐา  วิจิตรวงศ 
 ๖๖๑๔ นางขนิษฐา  วิรุณพันธ 
 ๖๖๑๕ นางขนิษฐา  ศรีบุญ 

 ๖๖๑๖ นางสาวขนิษฐา  ศรีวัง 
 ๖๖๑๗ นางสาวขนิษฐา  ศรีศักดา 
 ๖๖๑๘ นางสาวขนิษฐา  สองแสงจันทร 
 ๖๖๑๙ นางสาวขนิษฐา  สอาดเอี่ยม 

 ๖๖๒๐ นางขนิษฐา  สํานักนิตย 
 ๖๖๒๑ นางขนิษฐา  สีธิ 
 ๖๖๒๒ นางสาวขนิษฐา  สุขธูป 

 ๖๖๒๓ นางสาวขนิษฐา  สุนาวี 
 ๖๖๒๔ นางสาวขนิษฐา  สุยะเพ้ียง 
 ๖๖๒๕ นางขนิษฐา  สุวรรณกลาง 
 ๖๖๒๖ นางสาวขนิษฐา  แสงภารา 
 ๖๖๒๗ นางสาวขนิษฐา  หมั่นการ 

 ๖๖๒๘ นางสาวขนิษฐา  เหลาถาวร 

 ๖๖๒๙ นางขนิษฐา  อวมเจริญ 

 ๖๖๓๐ นางสาวขนิษฐา  อัคนิถิน 

 ๖๖๓๑ นางสาวขนิษฐา  อินทรเหลา 
 ๖๖๓๒ นางสาวขนิษฐา  อินทะเส 

 ๖๖๓๓ นางสาวขวัญกมล  จันปุม 

 ๖๖๓๔ นางขวัญกมล  เจนนาวา 
 ๖๖๓๕ นางสาวขวัญกมล  พรมบุตร 

 ๖๖๓๖ นางสาวขวัญขาว  เนตรใส 

 ๖๖๓๗ นางขวัญจิตร  ตะนุมาตร 

 ๖๖๓๘ นางสาวขวัญจิตร  วิรัตนจันทร 
 ๖๖๓๙ นางขวัญจิตร  สุวรรณวงศ 
 ๖๖๔๐ นางสาวขวัญจิตร  หวังมั่นคงสกุล 

 ๖๖๔๑ นางขวัญจิตร  คําแปง 



 หนา   ๑๓๐ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๖๔๒ นางขวัญจิรา  กําไลศักดิ์ 
 ๖๖๔๓ นางสาวขวัญจิรา  พรมใจ 

 ๖๖๔๔ นางสาวขวัญจิรา  มะลิออน 

 ๖๖๔๕ นางขวัญใจ  คงไพทูรย 
 ๖๖๔๖ นางสาวขวัญใจ  จําศรี 
 ๖๖๔๗ นางขวัญใจ  ดีเบา 
 ๖๖๔๘ นางสาวขวัญใจ  ทองดอนเกรื่อง 
 ๖๖๔๙ นางขวัญใจ  ปะทิ 

 ๖๖๕๐ นางสาวขวัญใจ  ผดุงศักดิ ์
 ๖๖๕๑ นางขวัญใจ  เพชรกลา 
 ๖๖๕๒ นางขวัญใจ  ฟองมูล 

 ๖๖๕๓ นางขวัญใจ  สุวรรณโรจน 
 ๖๖๕๔ นางสาวขวัญใจ  เสิงขุนทด 

 ๖๖๕๕ นางขวัญใจ  โสภากาศ 

 ๖๖๕๖ นางขวัญใจ  อาษากิจ 

 ๖๖๕๗ นางสาวขวัญชนก  ตะยะพงค 
 ๖๖๕๘ นางสาวขวัญชนก  พลเดช 

 ๖๖๕๙ นางสาวขวัญชนก  พันธสวัสดิ์สกุล 

 ๖๖๖๐ นางสาวขวัญชนก  เพงพินิจ 

 ๖๖๖๑ นางสาวขวัญชนก  วิเศษนันท 
 ๖๖๖๒ นางสาวขวัญชนก  สุนทรสุข 

 ๖๖๖๓ นางขวัญชนก  เสมานารถ 

 ๖๖๖๔ นางขวัญชนก  แสงทานั่ง 
 ๖๖๖๕ นางขวัญชนก  หงษวิเศษ 

 ๖๖๖๖ นางสาวขวัญชนก  อุนสกล 

 ๖๖๖๗ นางสาวขวัญดาว  กระแสโสม 

 ๖๖๖๘ นางสาวขวัญดาว  ใจงาม 

 ๖๖๖๙ นางขวัญดาว  ธานี 
 ๖๖๗๐ นางขวัญดาว  วาฤทธิ์ 
 ๖๖๗๑ นางขวัญดาว  อุดสุข 

 ๖๖๗๒ นางสาวขวัญเดือน  มั่งทรัพย 
 ๖๖๗๓ นางสาวขวัญตา  ขวัญเมือง 
 ๖๖๗๔ นางขวัญตา  คําทา 
 ๖๖๗๕ นางสาวขวัญตา  จันทรมี 
 ๖๖๗๖ นางขวัญตา  แดงสม 

 ๖๖๗๗ นางสาวขวัญตา  ภูมิใหญ 
 ๖๖๗๘ นางสาวขวัญตา  มีพันธศรี 
 ๖๖๗๙ นางสาวขวัญทอง  ฉ่ําเฉื่อย 

 ๖๖๘๐ นางสาวขวัญทิพย  วิทยารัตน 
 ๖๖๘๑ นางขวัญธิดา  เขาไขแกว 

 ๖๖๘๒ นางสาวขวัญนภา  จันทรวัฒน 
 ๖๖๘๓ นางขวัญนภา  แพงจันทร 
 ๖๖๘๔ นางขวัญนลิน  ใสโศก 

 ๖๖๘๕ นางขวัญนาค  แสงประชุม 

 ๖๖๘๖ นางสาวขวัญประชา  ขอเจือกลาง 
 ๖๖๘๗ นางขวัญปยาพัช  ขวัญออน 

 ๖๖๘๘ นางสาวขวัญพนัส  ชมภูเลิศ 

 ๖๖๘๙ นางสาวขวัญพัฒน  เอกนราจิรารัตน 
 ๖๖๙๐ นางสาวขวัญพิชชา  ชาญบํารุง 
 ๖๖๙๑ นางสาวขวัญพีรากร  แซตั้น 

 ๖๖๙๒ นางสาวขวัญรดา  ทําทอง 
 ๖๖๙๓ นางสาวขวัญเรือน  ชูศรีโฉม 



 หนา   ๑๓๑ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๖๙๔ นางสาวขวัญเรือน  นันทร 

 ๖๖๙๕ นางสาวขวัญเรือน  เนียมศิโรรัตน 
 ๖๖๙๖ นางสาวขวัญเรือน  บุญยม 

 ๖๖๙๗ นางสาวขวัญเรือน  ประจวบมอญ 

 ๖๖๙๘ นางสาวขวัญเรือน  ผลประเสริฐ 

 ๖๖๙๙ นางขวัญเรือน  พันธุทอง 
 ๖๗๐๐ นางขวัญเรือน  ภาคบุบผา 
 ๖๗๐๑ นางสาวขวัญเรือน  มงคลประดิษฐ 
 ๖๗๐๒ นางสาวขวัญเรือน  มั่งอุตม 
 ๖๗๐๓ นางขวัญเรือน  ยะภักดี 
 ๖๗๐๔ นางสาวขวัญเรือน  สุพรรณฝาย 

 ๖๗๐๕ นางสาวขวัญเรือน  สุวรรสุข 

 ๖๗๐๖ นางสาวขวัญเรือน  อูรัศม ี

 ๖๗๐๗ นางสาวขวัญฤดี  เกิดทรัพย 
 ๖๗๐๘ นางสาวขวัญฤดี  เทพฉิม 

 ๖๗๐๙ นางสาวขวัญฤดี  บุญแกวสุข 

 ๖๗๑๐ นางขวัญฤดี  สุดชื่น 

 ๖๗๑๑ นางขวัญฤทัย  คําแควน 

 ๖๗๑๒ นางสาวขวัญฤทัย  เทพกิจ 

 ๖๗๑๓ นางสาวขวัญฤทัย  บุญครอง 
 ๖๗๑๔ นางขวัญฤทัย  พรมวัน 

 ๖๗๑๕ นางสาวขวัญวลี  แกวชื่น 

 ๖๗๑๖ นางสาวขวัญวิภา  ภูแส 

 ๖๗๑๗ นางขวัญศิริ  สวางศรี 
 ๖๗๑๘ นางขวัญสุดา  ญาณสูตร 

 ๖๗๑๙ นางสาวขวัญสุดา  ธงสุวรรณ 

 ๖๗๒๐ นางสาวขวัญสุดา  โยวะผุย 

 ๖๗๒๑ นางสาวขวัญหญิง  มานสะอาด 

 ๖๗๒๒ นางสาวขวัญหลา  เปล่ียนกล่ิน 

 ๖๗๒๓ นางสาวขอดีเยาะ  โตะหนู 
 ๖๗๒๔ นางสาวขัตติยา  ทาทอง 
 ๖๗๒๕ นางสาวขัตติยา  น้ํายาทอง 
 ๖๗๒๖ นางสาวขัตติยา  พิมพไธสง 
 ๖๗๒๗ นางสาวขัตติยา  ออนละมูล 

 ๖๗๒๘ นางสาวขัตติยากร  สุขไดพ่ึง 
 ๖๗๒๙ นางสาวขัตติยาพร  สุทโธ 

 ๖๗๓๐ นางสาวขัติยะรัตน  สัตยากูล 

 ๖๗๓๑ นางสาวขาลทอง  เลือกศิริ 
 ๖๗๓๒ นางสาวเขมจิรา  นึกเจริญ 

 ๖๗๓๓ นางสาวเขมจิรา  บุญทวี 
 ๖๗๓๔ นางสาวเขมจิรา  ปนทอง 
 ๖๗๓๕ นางเขมจิรา  เหล็งบํารุง 
 ๖๗๓๖ นางเขมญานิษฐ  ปะวะเสนะ 

 ๖๗๓๗ นางสาวเขมณัช  มีโสภา 
 ๖๗๓๘ นางสาวเขมณัฏฐ  รัตนกุลพันธ 
 ๖๗๓๙ นางสาวเขมณัฏฐ  สรางโสก 

 ๖๗๔๐ นางสาวเขมณัฏฐ  ตรัยคนันธรณ 
 ๖๗๔๑ นางสาวเขมณัฏฐ  โสภณกุลวณิชย 
 ๖๗๔๒ นางสาวเขมณิจ  อ่ําแห 

 ๖๗๔๓ นางเขมทอง  จรรยาเลิศ 

 ๖๗๔๔ นางสาวเข็มทอง  กล่ินจัตุรัส 

 ๖๗๔๕ นางสาวเข็มทอง  ปททุม 



 หนา   ๑๓๒ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๗๔๖ นางเขมนิจ  รัตนสมบัติทวี 
 ๖๗๔๗ นางสาวเขมปภัส  สืบศักดิ์ 
 ๖๗๔๘ นางสาวเขมภณิษา  เดชาศิรสิทธิ 
 ๖๗๔๙ นางสาวเขมวิกา  ตันศิริ 
 ๖๗๕๐ นางเขมษิญากรณ  อุดมคุณ 

 ๖๗๕๑ นางเขมสรณ  มีพรอม 

 ๖๗๕๒ นางสาวเขมสิริธร  โทวันนังธนัชญ 
 ๖๗๕๓ นางเขมิกา  ทองสี 

 ๖๗๕๔ นางเขมิกา  ปราบไกรสีห 
 ๖๗๕๕ นางสาวเขมิกา  ยินขุนทด 

 ๖๗๕๖ นางสาวเขมิกา  เยียวยา 
 ๖๗๕๗ นางสาวเขมิกา  ศรีแกว 

 ๖๗๕๘ นางเขมิกา  ศรีอินทร 
 ๖๗๕๙ นางเขมิศรา  วงศชาลี 

 ๖๗๖๐ นางสาวเขษมสร  โขงศรี 
 ๖๗๖๑ นางสาวแขภัทรา  นาคสวาสดิ์ 
 ๖๗๖๒ นางสาวคงขวัญ  คํานอย 

 ๖๗๖๓ นางสาวคชาภรณ  ก่ําจําปา 
 ๖๗๖๔ นางคชาภรณ  คําอาจ 

 ๖๗๖๕ นางสาวคชาภรณ  เสาเมืองมูล 

 ๖๗๖๖ นางสาวคณภร  อัตจริต 

 ๖๗๖๗ นางสาวคณัสนันท  เพียรสุวรรณ 

 ๖๗๖๘ นางสาวคณัสนันท  ภูมีสตย 
 ๖๗๖๙ นางสาวคณิฎฐษา  บุตรลพ 

 ๖๗๗๐ นางคณิตฐา  บุญพูล 

 ๖๗๗๑ นางสาวคณิตตา  บุญทา 
 ๖๗๗๒ นางสาวคณิตตา  บุญแนน 

 ๖๗๗๓ นางคณิตตา  รูกิจนา 
 ๖๗๗๔ นางสาวคณิตตา  โสภา 
 ๖๗๗๕ นางสาวคณิตศา  อินทรชีลอง 
 ๖๗๗๖ วาที่รอยตรีหญิง คณิตา  ขันธชัย 

 ๖๗๗๗ นางคณิตา  พัฒใส 

 ๖๗๗๘ นางสาวคณิตา  ศรีสุรัตน 
 ๖๗๗๙ นางคณิตา  สุวรรณโณ 

 ๖๗๘๐ นางคณิศร  มาดีตีระเทวาพงษ 
 ๖๗๘๑ นางสาวคณิศรณิชา  ภาคภูมิ 
 ๖๗๘๒ นางสาวคณิษา  สุขสวัสดิ์ 
 ๖๗๘๓ นางคนิจฐา  ปนแดน 

 ๖๗๘๔ นางคนึงนิจ  เขื่อนคํา 
 ๖๗๘๕ นางสาวคนึงนิจ  คงสมหวัง 
 ๖๗๘๖ นางสาวคนึงนิจ  ทองเกล้ียง 
 ๖๗๘๗ นางคนึงนิจ  ธิวงษ 
 ๖๗๘๘ นางสาวคนึงนิจ  บุญมาโนน 

 ๖๗๘๙ นางคนึงนิจ  ศฤงคารินทร 
 ๖๗๙๐ นางสาวคนึงนิจ  สนธิคุณ 

 ๖๗๙๑ นางคนึงนิช  แกวศรี 
 ๖๗๙๒ นางสาวคนึงนิต  จันทรสุข 

 ๖๗๙๓ นางสาวคนึงนิตย  กาวี 
 ๖๗๙๔ นางสาวคนึงนิตย  กิจวิธี 
 ๖๗๙๕ นางคนึงนิตย  พงษโสด 



 หนา   ๑๓๓ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๗๙๖ นางคนึงนิตย  พิทักคีรี 
 ๖๗๙๗ นางคนึงนติย  รัตนอุไร 

 ๖๗๙๘ นางสาวคนึงนิตย  วงคธิมา 
 ๖๗๙๙ นางสาวคนึงนิตย  สุขขาว 

 ๖๘๐๐ นางคนึงนุช  โชติพงษ 
 ๖๘๐๑ นางสาวคมขํา  ชมภูคํา 
 ๖๘๐๒ นางคมคาย  แจมกระจะ 

 ๖๘๐๓ นางสาวคมคาย  ภูแลนดี 
 ๖๘๐๔ นางครองขวัญ  เผาฟู 

 ๖๘๐๕ นางสาวครองทรัพย  เปงขวัญ 

 ๖๘๐๖ นางสาวควรพิศ  โปนะทอง 
 ๖๘๐๗ นางคอตีเยาะ  ดินเตบ 

 ๖๘๐๘ นางสาวคอบเสาะ  มูหนะ 

 ๖๘๐๙ นางสาวคอรีเยาะ  อูเซ็ง 
 ๖๘๑๐ นางสาวคอรีเยาะห  กาโสะ 

 ๖๘๑๑ นางสาวคอลีเยาะ  กามา 
 ๖๘๑๒ นางคะณิตา  เวียงกมล 

 ๖๘๑๓ นางคะนึงนิจ  พลตรี 
 ๖๘๑๔ นางสาวคัคนางค  บัวเทศ 

 ๖๘๑๕ นางคัชรินทร  มะโนสา 
 ๖๘๑๖ นางคัทรียา  บัวสาลี 

 ๖๘๑๗ นางสาวคัทลียา  ธรรมจง 
 ๖๘๑๘ นางคัทลียา  ธิวงษา 
 ๖๘๑๙ นางสาวคัทลียา  ปรีชม 

 ๖๘๒๐ นางสาวคัทลียา  แสงจันดา 
 ๖๘๒๑ นางสาวคันธรัตน  เพ็ชรมุณี 

 ๖๘๒๒ นางคันธรัตน  วงศวุฒิ 
 ๖๘๒๓ วาที่รอยตรีหญิง คันธารัตน   
  อยูสะอาด 

 ๖๘๒๔ นางสาวคามภีร  ปญสมคิด 

 ๖๘๒๕ นางสาวคําแกว  นะมิตรัมย 
 ๖๘๒๖ นางคําเขียน  อรามชัย 

 ๖๘๒๗ นางคํานึง  แซออง 
 ๖๘๒๘ นางสาวคําปอง  รศพล 

 ๖๘๒๙ นางคําภา  หวางจิตร 
 ๖๘๓๐ นางคําหยาด  ขุนรัตน 
 ๖๘๓๑ นางสาวคุณัญญา  โคตรประทุม 

 ๖๘๓๒ นางคุณัญญา  โสภาสุข 

 ๖๘๓๓ นางสาวคุณากร  จริงสันเทียะ 

 ๖๘๓๔ นางสาวคุณากร  เทาศิริ 
 ๖๘๓๕ นางคูณชิตา  เฮงมี 
 ๖๘๓๖ นางเครือมาศ  วิโรจนศิริ 
 ๖๘๓๗ นางสาวเครือวัลย  เกล้ียงจันทร 
 ๖๘๓๘ นางสาวเครือวัลย  เชาวเฉลิมพงศ 
 ๖๘๓๙ นางสาวเครือวัลย  ทวีเมือง 
 ๖๘๔๐ นางสาวเครือวัลย  เทพสุรินทร 
 ๖๘๔๑ นางสาวเครือวัลย  เท่ียงพลับ 

 ๖๘๔๒ นางเครือวัลย  ปวงสุข 

 ๖๘๔๓ นางสาวเครือวัลย  หอมหวล 

 ๖๘๔๔ นางเคียงขวัญ  ดงภักดี 
 ๖๘๔๕ นางสาวแคทรียา  ณ เชียงใหม 
 ๖๘๔๖ นางสาวแคทรียา  อภิเดช 



 หนา   ๑๓๔ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๘๔๗ นางสาวแคทรียา  อะทะโน 

 ๖๘๔๘ นางแคทรียาพร  มีแสวง 
 ๖๘๔๙ นางสาวแคทลียา  รุมรัตนะ 

 ๖๘๕๐ นางสาวแครทราย  ภักดีรัตน 
 ๖๘๕๑ นางสาวโควิน  บุตรดาวงศ 
 ๖๘๕๒ นางสาวฆนรส  รอนทอง 
 ๖๘๕๓ นางงามจิตร  ตะวันขึ้น 

 ๖๘๕๔ นางสาวงามจิตร  สมงาม 

 ๖๘๕๕ นางสาวงามตา  ทองคํา 
 ๖๘๕๖ นางสาวงามทิพย  มั่นทองขาว 

 ๖๘๕๗ นางสาวงามนิตย  วงษวอ 

 ๖๘๕๘ นางสาวงามเนตร  ชินะตังกูร 

 ๖๘๕๙ นางงามเนตร  มะลิเล้ือย 

 ๖๘๖๐ นางสาวจงกล  เชษฐเจริญรัตน 
 ๖๘๖๑ นางสาวจงกล  ไชยรัตน 
 ๖๘๖๒ นางสาวจงกล  ปทุมานนท 
 ๖๘๖๓ นางสาวจงกล  ภูเทียน 

 ๖๘๖๔ นางจงกล  มวงทิม 

 ๖๘๖๕ นางสาวจงกลณี  พิลาเกิด 

 ๖๘๖๖ นางสาวจงจิต  พรหมจันทร 
 ๖๘๖๗ นางสาวจงจิต  สาแกว 

 ๖๘๖๘ นางสาวจงจิตร  ศรีภา 
 ๖๘๖๙ นางสาวจงจิตร  สิงหทอง 
 ๖๘๗๐ นางสาวจงใจ  สุดขุนนา 
 ๖๘๗๑ นางสาวจงรัก  โตะนาค 

 ๖๘๗๒ นางจงรัก  ประทุมชาติ 

 ๖๘๗๓ นางสาวจงรัก  รอดภัย 

 ๖๘๗๔ นางจงรัก  โสมวงค 
 ๖๘๗๕ นางจงรักษ  เขื่อนคํา 
 ๖๘๗๖ นางสาวจงรักษ  คงสูน 

 ๖๘๗๗ นางสาวจงรักษ  จันทรงาม 

 ๖๘๗๘ นางจงรักษ  อริยะกอง 
 ๖๘๗๙ นางสาวจณิชญา  ศิริปุณย 
 ๖๘๘๐ นางสาวจตุพร  ไกสระแกว 

 ๖๘๘๑ นางจตุพร  ชัยมูล 

 ๖๘๘๒ นางสาวจตุพร  ทันจิตร 
 ๖๘๘๓ นางสาวจตุพร  เที่ยงอยู 
 ๖๘๘๔ นางจตุพร  บุญเสริม 

 ๖๘๘๕ นางจตุพร  โปธาวิน 

 ๖๘๘๖ นางสาวจตุพร  ลาภย่ิงยง 
 ๖๘๘๗ นางสาวจตุพร  เศวตวงษ 
 ๖๘๘๘ นางจตุพร  สามิบัติ 
 ๖๘๘๙ นางสาวจตุพร  สิงหดา 
 ๖๘๙๐ นางสาวจตุพร  หรือตระกูล 

 ๖๘๙๑ นางจตุพร  อาศัย 

 ๖๘๙๒ นางจตุภรณ  มวงปลอด 

 ๖๘๙๓ นางสาวจตุรพร  เหลืองทอง 
 ๖๘๙๔ นางสาวจนิยา  วงศไฝ 

 ๖๘๙๕ นางจมานนท  บุตรชาดา 
 ๖๘๙๖ นางสาวจรรญา  ดวงชาวนา 
 ๖๘๙๗ นางจรรยพร  เมฆสัย 

 ๖๘๙๘ นางสาวจรรยสมร  เหลืองสมานกุล 



 หนา   ๑๓๕ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๘๙๙ นางสาวจรรยา  เกตุจินดา 
 ๖๙๐๐ นางสาวจรรยา  คุณภาที 
 ๖๙๐๑ นางสาวจรรยา  โคตรชัย 

 ๖๙๐๒ นางจรรยา  โจกงาม 

 ๖๙๐๓ นางสาวจรรยา  ใจเอื้อ 

 ๖๙๐๔ นางจรรยา  ชนะบูรณ 
 ๖๙๐๕ นางจรรยา  ทานัน 

 ๖๙๐๖ นางจรรยา  ธรรมเจริญ 

 ๖๙๐๗ นางจรรยา  บุญศรีประภาน 

 ๖๙๐๘ นางสาวจรรยา  ปองผาติพร 

 ๖๙๐๙ นางจรรยา  มวงสุวรรณ 
 ๖๙๑๐ นางสาวจรรยา  สิริการ 

 ๖๙๑๑ นางจรรยา  สุธรรม 

 ๖๙๑๒ นางสาวจรรยาณีย  สมเพ็ชร 

 ๖๙๑๓ นางสาวจรรยาพร  งามพรอม 

 ๖๙๑๔ นางสาวจรรยารักษ  โชตินอย 

 ๖๙๑๕ นางสาวจรรยารักษ  ผองใส 

 ๖๙๑๖ นางสาวจรรยารัตน  สมมุติ 
 ๖๙๑๗ นางจรวยพร  คลายสา 
 ๖๙๑๘ นางสาวจรัญญา  เครือเขื่อนเพชร 

 ๖๙๑๙ นางสาวจรัญญา  เรืองศรี 
 ๖๙๒๐ นางสาวจรัญญา  เหลืองทอง 
 ๖๙๒๑ นางจรัญญา  อางคํา 
 ๖๙๒๒ นางจรัส  โพทะจันทร 
 ๖๙๒๓ นางจรัสพร  หัตถอนันสิน 

 ๖๙๒๔ นางสาวจรัสรําไพ  ไชยเรือง 

 ๖๙๒๕ นางจรัสศรี  โตะเตะ 

 ๖๙๒๖ นางสาวจริญญา  ทันเต 

 ๖๙๒๗ นางจริญญา  ภาชนะวรรณ 

 ๖๙๒๘ นางจริญญา  โรมพันธ 
 ๖๙๒๙ นางจริญญา  ศรีวิกะ 

 ๖๙๓๐ นางสาวจริญญา  สุริสาร 

 ๖๙๓๑ นางสาวจริญญา  เสริมทรัพย 
 ๖๙๓๒ นางสาวจรินทร  มาคะโว 

 ๖๙๓๓ นางสาวจรินทร  ศรีวรสาร 

 ๖๙๓๔ นางจรินทร  แสงสุริยา 
 ๖๙๓๕ นางจรินทร  ชุมยอย 

 ๖๙๓๖ นางสาวจรินทร  ภูนาเมือง 
 ๖๙๓๗ นางสาวจรินทร  มีคุณ 

 ๖๙๓๘ นางจรินทิพย  โสดาภักดิ์ 
 ๖๙๓๙ นางจริยา  จันทรเรือง 
 ๖๙๔๐ นางสาวจริยา  จิตตพงศ 
 ๖๙๔๑ นางสาวจริยา  ใจดี 
 ๖๙๔๒ นางสาวจริยา  เฉื่อยกลาง 
 ๖๙๔๓ นางสาวจริยา  บัวสําเริง 
 ๖๙๔๔ นางสาวจริยา  เบ็นยุหนุย 

 ๖๙๔๕ นางสาวจริยา  พงศสุปาณี 

 ๖๙๔๖ นางสาวจริยา  มีโชค 

 ๖๙๔๗ นางสาวจริยา  ยงกําลัง 
 ๖๙๔๘ นางจริยา  ฤทธากรณ 
 ๖๙๔๙ นางจริยา  ศุภพันธุมณี 

 ๖๙๕๐ นางสาวจริยา  สิมาชัย 



 หนา   ๑๓๖ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๙๕๑ นางจริยา  แสงมีศรี 
 ๖๙๕๒ นางจริยา  หลีเจริญ 

 ๖๙๕๓ นางจริยา  หาญดี 
 ๖๙๕๔ นางจริยา  อรุณแสงวิจิตร 

 ๖๙๕๕ นางจริยาภรณ  เพียรจัด 

 ๖๙๕๖ นางสาวจริยาภรณ  รัตนประภา 
 ๖๙๕๗ นางจริยาภรณ  เวหา 
 ๖๙๕๘ นางสาวจริยาภรณ  สังขจรูญ 

 ๖๙๕๙ นางสาวจริยาภรณ  สิงหสาย 

 ๖๙๖๐ นางสาวจริยาภรณ  แสนแกว 

 ๖๙๖๑ นางสาวจริยาวดี  บุญกองชาติ 
 ๖๙๖๒ นางจรีทิพย  ปญจบุรี 
 ๖๙๖๓ นางสาวจรีพร  ศิลปชัย 

 ๖๙๖๔ นางสาวจรีรัตน  ธุระกิจ 

 ๖๙๖๕ วาที่รอยตรีหญิง จรีรัตน  บุญจริง 
 ๖๙๖๖ นางสาวจรีรัตน  สามารถ 

 ๖๙๖๗ นางจรุญลักษณ  บุตรศรี 
 ๖๙๖๘ นางจรุณี  อนคง 
 ๖๙๖๙ นางสาวจอมขวัญ  ใจยอด 

 ๖๙๗๐ นางสาวจอมทอง  อบอุน 

 ๖๙๗๑ นางสาวจอมมณี  ศรีเจริญ 

 ๖๙๗๒ นางสาวจักรีน  พลึกรุงโรจน 
 ๖๙๗๓ นางสาวจักษวิดา  พาดี 
 ๖๙๗๔ นางสาวจัญจุรา  ชั้นดี 
 ๖๙๗๕ นางจันจิรา  กวินสิริ 
 ๖๙๗๖ นางสาวจันจิรา  กิติเวียง 

 ๖๙๗๗ นางจันจิรา  ชัยภูวนารถ 

 ๖๙๗๘ นางสาวจันจิรา  ชูเมฆ 

 ๖๙๗๙ นางสาวจันจิรา  ไชยรัตน 
 ๖๙๘๐ นางจันจิรา  ไชยวงศทอน 

 ๖๙๘๑ นางสาวจันจิรา  ดุมแกว 

 ๖๙๘๒ นางสาวจันจิรา  บุญชูศรี 
 ๖๙๘๓ นางสาวจันจิรา  ผ้ึงพงษ 
 ๖๙๘๔ นางสาวจันจิรา  เผากล่ิน 

 ๖๙๘๕ นางสาวจันจิรา  มะโนเพ็ญ 

 ๖๙๘๖ นางสาวจันจิรา  รักษาราช 

 ๖๙๘๗ นางจันจิรา  โลลังกา 
 ๖๙๘๘ นางจันจิรา  ศรีบุศย 
 ๖๙๘๙ นางสาวจันจิรา  แสงจันทร 
 ๖๙๙๐ นางสาวจันจิรา  หงสวิริยกุล 

 ๖๙๙๑ นางจันจิรา  หนอแกว 

 ๖๙๙๒ นางสาวจันติ๊บ  อุดมศิริ 
 ๖๙๙๓ นางสาวจันทนา  ชวยเรือง 
 ๖๙๙๔ นางจันทนา  นาคอน 

 ๖๙๙๕ นางสาวจันทนา  นิลภา 
 ๖๙๙๖ นางจันทนา  ประเสริฐรัตนา 
 ๖๙๙๗ นางสาวจันทนา  มหาภูวตานนท 
 ๖๙๙๘ นางสาวจันทนา  สมกําเนิด 

 ๖๙๙๙ นางจันทนา  อําพร 

 ๗๐๐๐ นางจันทนี  ยงยุทธ 

 ๗๐๐๑ นางสาวจันทนี  วาจาออน 

 ๗๐๐๒ นางจันทร  ไวยกสิกรณ 



 หนา   ๑๓๗ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๐๐๓ นางสาวจันทร  สถานพงษ 
 ๗๐๐๔ นางสาวจันทรจิรา  คงกล่ัน 

 ๗๐๐๕ นางสาวจันทรจิรา  จันตะคาด 

 ๗๐๐๖ นางจันทรจิรา  จันทรเทาว 
 ๗๐๐๗ นางสาวจันทรจิรา  ชัยแกว 

 ๗๐๐๘ นางจันทรจิรา  เชาวนชวานิล 

 ๗๐๐๙ นางสาวจันทรจิรา  นนทศิร ิ
 ๗๐๑๐ นางสาวจันทรจิรา  พรมมา 
 ๗๐๑๑ นางสาวจันทรจิรา  มาใจ 

 ๗๐๑๒ นางสาวจันทรจิรา  มีกลา 
 ๗๐๑๓ นางจันทรจิรา  วงคตัน 

 ๗๐๑๔ นางจันทรจิรา  ศิริสาพร 

 ๗๐๑๕ นางจันทรจิรา  แสงสุวรรณ 

 ๗๐๑๖ นางจันทรจิรา  หอมหวน 

 ๗๐๑๗ นางสาวจันทรจีรา  หัตถยาธิพล 

 ๗๐๑๘ นางสาวจันทรจุรีย  ดีวงค 
 ๗๐๑๙ นางจันทรแจม  นาดี 
 ๗๐๒๐ นางจันทรแจม  พันธสุนันนนท 
 ๗๐๒๑ นางจันทรฉาย  เทพบริสุทธิ์ 
 ๗๐๒๒ นางจันทรฉาย  นวลจันทร 
 ๗๐๒๓ นางสาวจันทรฉาย  โภคมูลผล 

 ๗๐๒๔ นางสาวจันทรฉาย  ศิริวรรณ 
 ๗๐๒๕ นางจันทรฉาย  สุวรรณมาลัย 

 ๗๐๒๖ นางจันทรดา  สรอยสังวาลย 
 ๗๐๒๗ นางจันทรดี  คําสัจ 

 ๗๐๒๘ นางสาวจันทรทนา  เอกจีน 

 ๗๐๒๙ นางจันทรทรา  หลีสกุล 

 ๗๐๓๐ นางสาวจันทรทิพย  กรมทอง 
 ๗๐๓๑ นางจันทรทิพย  กอนทอง 
 ๗๐๓๒ นางสาวจันทรทิพย  แกวประกอบ 

 ๗๐๓๓ นางจันทรทิพย  จันทรปรุง 
 ๗๐๓๔ นางจันทรทิพย  ดวงพิมพ 
 ๗๐๓๕ นางสาวจันทรทิพย  ไพรพนาพันธ 
 ๗๐๓๖ นางสาวจันทรทิพย  สุภิษะ 

 ๗๐๓๗ นางสาวจันทรทิมา  สวางใจ 

 ๗๐๓๘ นางจันทรธนา  ราชรองเมือง 
 ๗๐๓๙ นางจันทรธิดา  ประยงคทรัพย 
 ๗๐๔๐ นางจันทรธิมา  สุคนธทรัพย 
 ๗๐๔๑ นางจันทรธิมา  รัตนโกสุม 

 ๗๐๔๒ นางจันทรธิรา  คูณหอม 

 ๗๐๔๓ นางจันทรธิรา  พรหมทอง 
 ๗๐๔๔ นางสาวจันทรธิวา  ระถาพล 

 ๗๐๔๕ นางสาวจันทรธิวา  โสภา 
 ๗๐๔๖ นางสาวจันทรนภา  รอดพน 

 ๗๐๔๗ นางสาวจันทรปภัสสร  จันทรพินิจ 

 ๗๐๔๘ นางจันทรเพชร  ไกรโชค 

 ๗๐๔๙ นางจันทรเพ็ญ  แกวคํา 
 ๗๐๕๐ นางสาวจันทรเพ็ญ  คงบํารุง 
 ๗๐๕๑ นางสาวจันทรเพ็ญ  โคตรภูธร 

 ๗๐๕๒ นางสาวจันทรเพ็ญ  ชัยวุฒิ 
 ๗๐๕๓ นางจันทรเพ็ญ  ชูรัตน 
 ๗๐๕๔ นางจันทรเพ็ญ  ไชยโยลา 



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

 

 ๗๐๕๕ นางสาวจันทรเพ็ญ  ทองดวง 
 ๗๐๕๖ นางจันทรเพ็ญ  นอยอามาตย 
 ๗๐๕๗ นางสาวจันทรเพ็ญ  บรรเลงกลอง 
 ๗๐๕๘ นางสาวจันทรเพ็ญ  บัวลอย 

 ๗๐๕๙ นางจันทรเพ็ญ  ปญญาใส 

 ๗๐๖๐ นางจันทรเพ็ญ  แพงโยธา 
 ๗๐๖๑ นางสาวจันทรเพ็ญ  ภิญโญวงศ 
 ๗๐๖๒ นางจันทรเพ็ญ  มีสิทธิ์ 
 ๗๐๖๓ นางสาวจันทรเพ็ญ  รูปแข็ง 
 ๗๐๖๔ นางสาวจันทรเพ็ญ  ลออรัตนาวงศ 
 ๗๐๖๕ นางสาวจันทรเพ็ญ  เลาอรุณ 

 ๗๐๖๖ นางจันทรเพ็ญ  วิลาศ 

 ๗๐๖๗ นางสาวจันทรเพ็ญ  สองศรี 
 ๗๐๖๘ นางสาวจันทรเพ็ญ  สายคําภา 
 ๗๐๖๙ นางสาวจันทรเพ็ญ  สุระอามาตย 
 ๗๐๗๐ นางสาวจันทรเพ็ญ  สุวรรณฤทธิ์ 
 ๗๐๗๑ นางสาวจันทรเพ็ญ  แสงดี 
 ๗๐๗๒ นางจันทรเพ็ญ  แสงภักดี 
 ๗๐๗๓ นางจันทรเพ็ญ  แสวงคํา 
 ๗๐๗๔ นางสาวจันทรเพ็ญ  อินจุมสาย 

 ๗๐๗๕ นางจันทรเพ็ญ  อินนอย 

 ๗๐๗๖ นางจันทรเพ็ญ  อุทุมทอง 
 ๗๐๗๗ นางจันทรมณี  คุมดี 
 ๗๐๗๘ นางจันทรรินทร  ใจยะเสน 

 ๗๐๗๙ นางสาวจันทรแรม  ทะเสนฮด 

 ๗๐๘๐ นางจันทรวิภา  ขันธศร ี

 ๗๐๘๑ นางสาวจันทรศิริ  ชางเขียน 

 ๗๐๘๒ นางสาวจันทรสุดา  เงินจันทร 
 ๗๐๘๓ นางสาวจันทรสุดา  ยอดราช 

 ๗๐๘๔ นางจันทรสุดา  สมยศ 

 ๗๐๘๕ นางสาวจันทรหอม  นาถมทอง 
 ๗๐๘๖ นางสาวจันทรอุมา  กิ้มนวน 

 ๗๐๘๗ นางสาวจันทรัตน  สารีคํา 
 ๗๐๘๘ นางสาวจันทรัสม  ธงภักด ี

 ๗๐๘๙ นางสาวจันทรา  เบานี 
 ๗๐๙๐ นางจันทรา  ปนะโพธิ์ 
 ๗๐๙๑ นางจันทรา  พุฒลา 
 ๗๐๙๒ นางสาวจันทรา  มานทอง 
 ๗๐๙๓ นางสาวจันทรา  วิมลภักตร 
 ๗๐๙๔ นางสาวจันทรา  ศิรินาว ี

 ๗๐๙๕ นางสาวจันทรา  อภิบาลศรี 
 ๗๐๙๖ นางจันทรา  อิ่มในบุญ 

 ๗๐๙๗ นางสาวจันทรานี  แกวประเสริฐ 

 ๗๐๙๘ นางจันทราภา  งามศิริ 
 ๗๐๙๙ นางจันทวรรณ  ทองคํา 
 ๗๑๐๐ นางจันทศิลป  ลักษณจันทร 
 ๗๑๐๑ นางจันทสุดา  แกวงามพรรณ 
 ๗๑๐๒ นางจันทิพย  วงคถาติ๊บ 

 ๗๑๐๓ นางสาวจันทิมา  กันเรือง 
 ๗๑๐๔ นางสาวจันทิมา  กุลศรี 
 ๗๑๐๕ นางสาวจันทิมา  ขุนพินิจ 

 ๗๑๐๖ นางจันทิมา  จิตรตั้งตรง 



 หนา   ๑๓๙ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๑๐๗ นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม 

 ๗๑๐๘ นางสาวจันทิมา  ชูพงค 
 ๗๑๐๙ นางจันทิมา  ตั้งเพ่ิมพูนสมบัติ 
 ๗๑๑๐ นางสาวจันทิมา  แตงทอง 
 ๗๑๑๑ นางจันทิมา  เมยประโคน 

 ๗๑๑๒ นางจันทิมา  รอดพน 

 ๗๑๑๓ นางสาวจันทิมา  ศรีเมือง 
 ๗๑๑๔ นางจันทิมา  สงวนสิทธิอนันต 
 ๗๑๑๕ นางสาวจันทิมา  ส้ันเต็ง 
 ๗๑๑๖ นางสาวจันทิมา  สันวัง 
 ๗๑๑๗ นางสาวจันทิมา  สิงหบํารุง 
 ๗๑๑๘ นางจันทิมา  แสงทอง 
 ๗๑๑๙ นางสาวจันทิมา  อดทน 

 ๗๑๒๐ นางสาวจันทิมา  อังเพชร 

 ๗๑๒๑ นางจันทิมา  เอี่ยมสะอาด 

 ๗๑๒๒ นางสาวจันทิรา  เครือใจ 

 ๗๑๒๓ นางจันทิรา  จันทรเนตร 
 ๗๑๒๔ นางจันทิรา  จิตรเทศ 

 ๗๑๒๕ นางจันทิรา  เทพแกว 

 ๗๑๒๖ นางสาวจันทิรา  เหลียง 
 ๗๑๒๗ นางสาวจันที  วะสุขันธ 
 ๗๑๒๘ นางสาวจันธิมา  จิตสกุลชัย 

 ๗๑๒๙ นางจันธิลา  กางสันเทียะ 

 ๗๑๓๐ นางสาวจันสุดา  ไชยหาญ 

 ๗๑๓๑ นางจันสุดา  บุตรดี 
 ๗๑๓๒ นางสาวจัสรินทร  โคตถา 

 ๗๑๓๓ นางสาวจาตุพร  นิยมวิทยพันธุ 
 ๗๑๓๔ นางสาวจามจุรี  ทองคํา 
 ๗๑๓๕ นางจามจุรี  นวลตา 
 ๗๑๓๖ นางสาวจามจุรี  วาระกุล 

 ๗๑๓๗ นางจามจุรี  สมสวย 

 ๗๑๓๘ นางจามรี  กกขุนทด 

 ๗๑๓๙ นางจามรี  นาคทิม 

 ๗๑๔๐ นางสาวจามรี  ออกผล 

 ๗๑๔๑ นางจารวี  ลัดดากุล 

 ๗๑๔๒ นางสาวจาระเนตร  สุดสม 

 ๗๑๔๓ นางสาวจาริญา  ไขคลาย 

 ๗๑๔๔ นางสาวจาริณี  เนียมเกต 

 ๗๑๔๕ นางสาวจาริณี  ประยูรศักดิ์ 
 ๗๑๔๖ นางสาวจารินี  ทิพยอักษร 

 ๗๑๔๗ นางสาวจารินี  มนตรี 
 ๗๑๔๘ นางสาวจารินี  สิกุลจอย 

 ๗๑๔๙ นางจาริยา  ลาวัณยวิไลวงศ 
 ๗๑๕๐ นางสาวจาริยา  อินทรเทพ 

 ๗๑๕๑ นางสาวจารี  ไชยหมาน 

 ๗๑๕๒ นางสาวจารี  พรมสง 
 ๗๑๕๓ นางจารีพร  รอดสุข 

 ๗๑๕๔ นางสาวจารีรัตน  รัตนะ 

 ๗๑๕๕ นางสาวจารึก  สุขสวัสดิ์ 
 ๗๑๕๖ นางสาวจารุณี  กัณหา 
 ๗๑๕๗ นางสาวจารุณี  กันติ๊บ 

 ๗๑๕๘ นางสาวจารุณี  คงผอม 



 หนา   ๑๔๐ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๑๕๙ นางสาวจารุณี  คะตะโคตร 
 ๗๑๖๐ นางสาวจารุณี  คําภาปตน 
 ๗๑๖๑ นางจารุณี  จันทเขตต 
 ๗๑๖๒ นางจารุณี  ชมพลมา 
 ๗๑๖๓ นางจารุณี  ดําเนียม 

 ๗๑๖๔ นางจารุณี  ทัศนภักดิ์ 
 ๗๑๖๕ นางจารุณี  นอยเปรม 

 ๗๑๖๖ นางสาวจารุณี  นอยพันธ 
 ๗๑๖๗ นางสาวจารุณี  นิลศิริ 
 ๗๑๖๘ นางจารุณี  ประสงคสิทธิ์ 
 ๗๑๖๙ นางจารุณี  พวงอินทร 
 ๗๑๗๐ นางจารุณี  มนัสตรง 
 ๗๑๗๑ นางจารุณี  รักวิจิตร 

 ๗๑๗๒ นางสาวจารุณี  รัตนวิจารณ 
 ๗๑๗๓ นางจารุณี  ลายทิพย 
 ๗๑๗๔ นางสาวจารุณี  วงศน้ําคํา 
 ๗๑๗๕ นางสาวจารุณี  วิงวอน 

 ๗๑๗๖ นางสาวจารุณี  สรอยสม 

 ๗๑๗๗ นางสาวจารุณี  สีบัวบุญ 

 ๗๑๗๘ นางจารุณี  สุริยะชัยพันธ 
 ๗๑๗๙ นางสาวจารุณี  แสนดั่งใจ 

 ๗๑๘๐ นางสาวจารุณี  หิรัญชาติ 
 ๗๑๘๑ นางจารุณีย  นนทวงษา 
 ๗๑๘๒ นางจารุณีย  ภูพวก 

 ๗๑๘๓ นางจารุนันท  เจริญฤทธิ์ 
 ๗๑๘๔ นางสาวจารุนันท  แสนเดช 

 ๗๑๘๕ นางสาวจารุนิภา  ภูสวัสดิ ์
 ๗๑๘๖ นางจารุนี  แสงโคตร 

 ๗๑๘๗ นางจารุพร  คําวันดี 
 ๗๑๘๘ นางจารุพร  ณ นคร 

 ๗๑๘๙ นางสาวจารุพรรณ  ครองรับ 

 ๗๑๙๐ นางสาวจารุพรรณ  ยังย้ิม 

 ๗๑๙๑ นางสาวจารุพักตร  สีลา 
 ๗๑๙๒ นางสาวจารุพัฒน  แดงเรือ 

 ๗๑๙๓ นางสาวจารภุา  ไชยนุรักษ 
 ๗๑๙๔ นางจารุภา  ดันทะมิตร 

 ๗๑๙๕ นางจารุภา  วงคอาย 

 ๗๑๙๖ นางสาวจารุภา  สมอุมจารย 
 ๗๑๙๗ นางจารุรัตน  จันทรวิบูลย 
 ๗๑๙๘ นางจารุรัตน  พลลาภ 

 ๗๑๙๙ นางจารุวดี  ขวัญศรีสุทธิ์ 
 ๗๒๐๐ นางสาวจารุวรรณ  แกวหลา 
 ๗๒๐๑ นางจารุวรรณ  แกวออน 

 ๗๒๐๒ นางสาวจารุวรรณ  คงทอง 
 ๗๒๐๓ นางสาวจารุวรรณ  ฆารพันธ 
 ๗๒๐๔ นางจารุวรรณ  จันทรกลางเดือน 

 ๗๒๐๕ นางสาวจารุวรรณ  จันหอม 

 ๗๒๐๖ นางจารุวรรณ  จับอันชอบ 

 ๗๒๐๗ นางสาวจารุวรรณ  จํานงครัตน 
 ๗๒๐๘ นางสาวจารุวรรณ  ชะเต 

 ๗๒๐๙ นางสาวจารุวรรณ  ชางเหล็ก 

 ๗๒๑๐ นางจารุวรรณ  โดยอาษา 



 หนา   ๑๔๑ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๒๑๑ นางสาวจารุวรรณ  เติมสุข 

 ๗๒๑๒ นางสาวจารุวรรณ  ถาวรสุข 

 ๗๒๑๓ นางสาวจารุวรรณ  ทองติง 
 ๗๒๑๔ นางจารุวรรณ  ทองทาย 

 ๗๒๑๕ นางสาวจารุวรรณ  เทียนทอง 
 ๗๒๑๖ นางจารุวรรณ  เนตรประโคน 

 ๗๒๑๗ นางสาวจารุวรรณ  แนนหนา 
 ๗๒๑๘ นางสาวจารุวรรณ  ปจจุย 

 ๗๒๑๙ นางจารุวรรณ  ฝางเสน 

 ๗๒๒๐ นางสาวจารุวรรณ  พนะโพธิ์ 
 ๗๒๒๑ นางสาวจารุวรรณ  พรมบุตรดี 
 ๗๒๒๒ นางสาวจารุวรรณ  พลายแสงแกว 

 ๗๒๒๓ นางสาวจารุวรรณ  พันธนาง 
 ๗๒๒๔ นางสาวจารุวรรณ  ฟกเจริญ 

 ๗๒๒๕ นางจารุวรรณ  มายขุนทด 

 ๗๒๒๖ นางสาวจารุวรรณ  วงคมณี 

 ๗๒๒๗ นางสาวจารุวรรณ  วงศสิงห 
 ๗๒๒๘ นางสาวจารุวรรณ  วงษจ๋ิว 

 ๗๒๒๙ นางจารุวรรณ  ศรีคํา 
 ๗๒๓๐ นางสาวจารุวรรณ  ศรีสวัสดิ์ 
 ๗๒๓๑ นางสาวจารุวรรณ  ศิริรัตน 
 ๗๒๓๒ นางจารุวรรณ  สองศิริ 
 ๗๒๓๓ นางจารุวรรณ  สะอาดละออ 

 ๗๒๓๔ นางจารุวรรณ  สานอยกุล 

 ๗๒๓๕ นางจารุวรรณ  สารชาติ 
 ๗๒๓๖ นางสาวจารุวรรณ  สิทธิโชค 

 ๗๒๓๗ นางสาวจารุวรรณ  สิทธิพล 

 ๗๒๓๘ นางสาวจารุวรรณ  สิมศิริวัฒน 
 ๗๒๓๙ นางจารุวรรณ  หนูเอียด 

 ๗๒๔๐ นางจารุวรรณ  หัตถประดิษฐ 

 ๗๒๔๑ นางจารุวรรณ  หาญนาแซง 
 ๗๒๔๒ นางจารุวรรณ  เหล็กชาย 

 ๗๒๔๓ นางจารุวรรณ  แหวแสง 
 ๗๒๔๔ นางสาวจารุวรรณ  อะคะปน 

 ๗๒๔๕ นางจารุวรรณ  อินทะเสม 

 ๗๒๔๖ นางสาวจารุวรรณ  อุตอามาตย 
 ๗๒๔๗ นางสาวจารุวรรณ  อุนจันทร 
 ๗๒๔๘ นางสาวจารุวรรณ  เปยทิพย 
 ๗๒๔๙ นางสาวจารุวรรณ  พัฒนไทยสงค 
 ๗๒๕๐ นางจารุวรรณ  เลิศศรี 
 ๗๒๕๑ นางจํานง  สุวรรณโคตร 
 ๗๒๕๒ นางจํานงค  ชายพักตร 
 ๗๒๕๓ นางสาวจํานงค  พิบูลย 
 ๗๒๕๔ นางจําเนียร  กาญจนพัฒน 
 ๗๒๕๕ นางสาวจําเนียร  นิลพวง 
 ๗๒๕๖ นางจําเนียร  บุตรเล็ก 

 ๗๒๕๗ นางจําปา  เครือคําวัง 
 ๗๒๕๘ นางสาวจําป  ไชยเมืองคูณ 

 ๗๒๕๙ นางจํารัส  พันลํา 
 ๗๒๖๐ นางสาวจําเรียง  ตันหยง 
 ๗๒๖๑ นางสาวจําเรียง  พลนา 
 ๗๒๖๒ นางจําลองลักษณ  หิรัญวิทย 



 หนา   ๑๔๒ (เลมท่ี  ๘/๔) 
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 ๗๒๖๓ นางจําลักษณ  คําแผลง 
 ๗๒๖๔ นางสาวจิญหณิภา  เพ็งผล 

 ๗๒๖๕ นางสาวจิฑาพัชญ  ศุภรพิพัฒน 
 ๗๒๖๖ นางสาวจิณฐภัศฌ  เดชกุบ 

 ๗๒๖๗ นางสาวจิณณณณัช  บัวชุม 

 ๗๒๖๘ นางสาวจิณณณิชา  ตาคํา 
 ๗๒๖๙ นางสาวจิณณณิชา  ศักดิ์สิริภาพร 

 ๗๒๗๐ นางสาวจิณณณิตา  พงศจักรธนโชติ 
 ๗๒๗๑ นางสาวจิณณพัต  ยายี 

 ๗๒๗๒ นางจิณณพิฐ  รวมทรัพย 
 ๗๒๗๓ นางจิณตนา  บุญแทง 
 ๗๒๗๔ นางสาวจิณหวรา  เขียวสนั่น 

 ๗๒๗๕ นางจิณัฐตา  บุญอากาศ 

 ๗๒๗๖ นางจิดานันท  คําเงิน 

 ๗๒๗๗ นางจิดาภัทร  เรืองพูล 

 ๗๒๗๘ นางสาวจิดาภา  กันแกว 

 ๗๒๗๙ นางจิดาภา  แกวมาลา 
 ๗๒๘๐ นางสาวจิดาภา  จันทรทิพย 
 ๗๒๘๑ นางจิดาภา  จันทรสด 

 ๗๒๘๒ นางจิดาภา  ดวงศรีทอง 
 ๗๒๘๓ นางจิดาภา  พิลาบุตร 

 ๗๒๘๔ นางสาวจิดาภา  เพ็ชรสุดศรี 
 ๗๒๘๕ นางจิดาภา  เฟองฟู 

 ๗๒๘๖ นางสาวจิดาภา  รัตนพงษ 
 ๗๒๘๗ นางสาวจิดาภา  ศรีมาพา 
 ๗๒๘๘ นางจิดาภา  หมึกดํา 

 ๗๒๘๙ นางสาวจิดาภา  อุนสุดคลอง 
 ๗๒๙๐ นางจิตเกษม  ชื่นชม 

 ๗๒๙๑ นางสาวจิตขจี  พ่ึงผล 

 ๗๒๙๒ นางจิตจา  เผาสามมุข 

 ๗๒๙๓ นางสาวจิตจิราวดี  ผดุงศิลป 
 ๗๒๙๔ นางจิตตกาญจน  สมยศ 

 ๗๒๙๕ นางสาวจิตตพัฒน  พัฒนติณณภพ 

 ๗๒๙๖ นางจิตตพัฒน  มังกรพันธุ 
 ๗๒๙๗ นางจิตตรา  กล่ินจันทร 
 ๗๒๙๘ นางสาวจิตตรา  บํารุงเขต 

 ๗๒๙๙ นางสาวจิตตรา  มุทา 
 ๗๓๐๐ นางจิตตานันท  สีมาตย 
 ๗๓๐๑ นางสาวจิตตานันท  สุพรมอินทร 
 ๗๓๐๒ นางจิตติกาญจน  จันทรเฮียง 
 ๗๓๐๓ นางจิตติญา  กลอมเจก 

 ๗๓๐๔ นางสาวจิตติญา  บุญเพ็ง 
 ๗๓๐๕ นางสาวจิตตินันท  กันทะวิน 

 ๗๓๐๖ นางจิตติพร  ปรีชา 
 ๗๓๐๗ นางจิตติพร  เพ็ญศรี 
 ๗๓๐๘ นางสาวจิตติภรณ  แสนทวีสุข 

 ๗๓๐๙ นางจิตติมนต  เภาทอง 
 ๗๓๑๐ นางสาวจิตติมา  แกวศรี 
 ๗๓๑๑ นางสาวจิตติมา  คุมแวน 

 ๗๓๑๒ นางจิตติมา  จูท่ิน 

 ๗๓๑๓ นางสาวจิตติมา  นิเท 

 ๗๓๑๔ นางจิตติมา  เนียมกัน 



 หนา   ๑๔๓ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๓๑๕ นางสาวจิตติมา  พิมาน 

 ๗๓๑๖ นางสาวจิตติมา  หมัดจะกิจ 

 ๗๓๑๗ นางสาวจิตติมา  อินทรอักษร 

 ๗๓๑๘ นางสาวจิตธิรักษ  แสนสุข 

 ๗๓๑๙ นางจิตนภา  ปล้ืมโชค 

 ๗๓๒๐ นางสาวจิตนภา  สหชาติภักดี 
 ๗๓๒๑ นางสาวจิตประสงค  ประคุณนุสิทธิ์ 
 ๗๓๒๒ นางจิตรการ  สายยืด 

 ๗๓๒๓ นางสาวจิตรตรา  วรรณมณี 

 ๗๓๒๔ นางสาวจิตรทิวา  นามวงษ 
 ๗๓๒๕ นางสาวจิตรประภา  วงศเขื่อนแกว 

 ๗๓๒๖ นางสาวจิตรฤทัย  สีลวัน 

 ๗๓๒๗ นางสาวจิตรลดา  แยมจันทร 
 ๗๓๒๘ นางจิตรลดา  ศรีบุญเรือง 
 ๗๓๒๙ นางจิตรลดา  สุวรรณทิพย 
 ๗๓๓๐ นางสาวจิตรลดา  อนวงษา 
 ๗๓๓๑ นางจิตรลัดดา  นันทเสรี 
 ๗๓๓๒ นางสาวจิตรวรรณ  มั่นยืน 

 ๗๓๓๓ นางจิตรสมา  สมงาม 

 ๗๓๓๔ นางสาวจิตระวี  หวันแดง 
 ๗๓๓๕ นางจิตรัตดา  เขียวดวงดี 
 ๗๓๓๖ นางจิตรา  กระตายทอง 
 ๗๓๓๗ นางสาวจิตรา  แกวพรม 

 ๗๓๓๘ นางสาวจิตรา  เขตหลัก 

 ๗๓๓๙ นางจิตรา  ชัยวิสิทธิ์ 
 ๗๓๔๐ นางสาวจิตรา  เล่ียมรัตน 

 ๗๓๔๑ นางสาวจิตรา  ศรีเกตุ 
 ๗๓๔๒ นางจิตรา  สายแสงจันทร 
 ๗๓๔๓ นางจิตราตรี  มุขแกว 

 ๗๓๔๔ นางสาวจิตราธาร  จันตะยอด 

 ๗๓๔๕ นางสาวจิตราพร  กันสการ 

 ๗๓๔๖ นางสาวจิตราพร  เพียรสดับ 

 ๗๓๔๗ นางสาวจิตราพร  อรุณโณทัย 

 ๗๓๔๘ นางจิตราภรณ  คําสุวรรณ 

 ๗๓๔๙ นางจิตราภรณ  ใจลา 
 ๗๓๕๐ นางจิตราภรณ  แนบนวล 

 ๗๓๕๑ นางสาวจิตราภรณ  วรรณโชติ 
 ๗๓๕๒ นางสาวจิตราภรณ  สามไชย 

 ๗๓๕๓ นางสาวจิตราภา  ชัยหมก 

 ๗๓๕๔ นางสาวจิตราวรรณ  วจีสุรียนนท 
 ๗๓๕๕ นางสาวจิตริณี  ศรีเสวกร 
 ๗๓๕๖ นางสาวจิตรี  ฤทธิ์เนติกุล 

 ๗๓๕๗ นางสาวจิตสดา  เนื่องมัจฉา 
 ๗๓๕๘ นางจิตสุรางค  นาโพนงาม 

 ๗๓๕๙ นางจิติมา  หาระสาร 

 ๗๓๖๐ นางจินดา  เกตุมา 
 ๗๓๖๑ นางสาวจินดา  แกวสะอาด 

 ๗๓๖๒ นางสาวจินดา  คงฉลวยวนา 
 ๗๓๖๓ นางสาวจินดา  จันทรมาลี 

 ๗๓๖๔ นางจินดา  จันทรอุบล 

 ๗๓๖๕ นางสาวจินดา  ดวงเดช 

 ๗๓๖๖ นางสาวจินดา  เผาพันธ 



 หนา   ๑๔๔ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๓๖๗ นางสาวจินดา  พลีรักษ 
 ๗๓๖๘ นางสาวจินดา  พันธแอ 

 ๗๓๖๙ นางสาวจินดา  สุวรรณมิสระ 

 ๗๓๗๐ นางสาวจินดา  อินทรแผลง 
 ๗๓๗๑ นางจินดาขวัญ  ถิ่นวงษแดง 
 ๗๓๗๒ นางจินดาพร  บุปผาชาติ 
 ๗๓๗๓ นางสาวจินดาพร  พวงปนเพชร 
 ๗๓๗๔ นางสาวจินดาพร  พุทธิเกียรติ 
 ๗๓๗๕ นางสาวจินดาพร  เรืองรักษ 
 ๗๓๗๖ นางจินดาภรณ  กุณา 
 ๗๓๗๗ นางจินดาภา  คลายบุญมี 
 ๗๓๗๘ นางจินดารัตน  ธนาปรีดิ์พงศ 
 ๗๓๗๙ นางสาวจินดารัตน  วงษบุญ 

 ๗๓๘๐ นางสาวจินดาวัลย  นวลใย 

 ๗๓๘๑ นางสาวจินดาหรา  พวงมาลา 
 ๗๓๘๒ นางสาวจินตจุฑา  พรหมรักษ 
 ๗๓๘๓ นางจินตนา  กมุทชาติ 
 ๗๓๘๔ นางจินตนา  การชงัด 

 ๗๓๘๕ นางจินตนา  กุหลาบ 

 ๗๓๘๖ นางสาวจินตนา  คํามีวงษ 
 ๗๓๘๗ นางจินตนา  จันทรคาธ 

 ๗๓๘๘ นางสาวจินตนา  ใจเที่ยง 
 ๗๓๘๙ นางสาวจินตนา  ชนชิด 

 ๗๓๙๐ นางจินตนา  ดวงมาลา 
 ๗๓๙๑ นางจินตนา  เดวิเลาะ 

 ๗๓๙๒ นางสาวจินตนา  ทวีตา 

 ๗๓๙๓ นางสาวจินตนา  ทะเรรัมย 
 ๗๓๙๔ นางสาวจินตนา  เทพบรรหาร 

 ๗๓๙๕ นางจินตนา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
 ๗๓๙๖ นางสาวจินตนา  ธีรสถิตยธรรม 

 ๗๓๙๗ นางสาวจินตนา  นอยทรง 
 ๗๓๙๘ นางจินตนา  นอยพันธ 
 ๗๓๙๙ นางจินตนา  นุมศรีปาน 

 ๗๔๐๐ นางสาวจินตนา  บัวขาว 

 ๗๔๐๑ นางสาวจินตนา  เปยมลาภ 

 ๗๔๐๒ นางสาวจินตนา  พรสกุลไพศาล 

 ๗๔๐๓ นางจินตนา  พัดนิ่ม 

 ๗๔๐๔ นางจินตนา  พ่ึงพิมาย 

 ๗๔๐๕ นางสาวจินตนา  โพธิ์อน 

 ๗๔๐๖ นางสาวจินตนา  มาเมือง 
 ๗๔๐๗ นางสาวจินตนา  มาลาพงษ 
 ๗๔๐๘ นางสาวจินตนา  ฤกษงาม 

 ๗๔๐๙ นางจินตนา  วงษนิ่ม 

 ๗๔๑๐ นางสาวจินตนา  วันสาร 

 ๗๔๑๑ นางสาวจินตนา  ศรีสุข 

 ๗๔๑๒ นางจินตนา  สระแกว 

 ๗๔๑๓ นางสาวจินตนา  สาโมทย 
 ๗๔๑๔ นางสาวจินตนา  สารีกิจ 

 ๗๔๑๕ นางจินตนา  สิงคะปะ 

 ๗๔๑๖ นางสาวจินตนา  สุขเจริญ 

 ๗๔๑๗ นางสาวจินตนา  สุพรม 

 ๗๔๑๘ นางสาวจินตนา  หริ่งกระโทก 



 หนา   ๑๔๕ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๔๑๙ นางสาวจินตนา  อิ่มพิทักษ 
 ๗๔๒๐ นางสาวจินตนา  อุผํา 
 ๗๔๒๑ นางสาวจินตนา  โฮชิน 

 ๗๔๒๒ นางสาวจินตนาภรณ  มูลฐี 
 ๗๔๒๓ นางสาวจินตรัตน  ธํารงวิริยะวงศ 
 ๗๔๒๔ นางสาวจินตรัตน  มวงชุม 

 ๗๔๒๕ นางสาวจินตรา  สนั่นปา 
 ๗๔๒๖ นางสาวจินตวีร  กัดฟก 

 ๗๔๒๗ นางสาวจินตวีร  ผายพิมาย 

 ๗๔๒๘ นางจินตหรา  จันทรชู 
 ๗๔๒๙ นางจินตหรา  บุญมาโนน 

 ๗๔๓๐ นางสาวจินตหรา  วงคอุดดี 
 ๗๔๓๑ นางสาวจินตหรา  แหวนวงษ 
 ๗๔๓๒ สิบเอกหญิง จินตหรา  อุปสุข 

 ๗๔๓๓ นางจินตะนา  นามทองดี 
 ๗๔๓๔ นางสาวจินนจุฑา  มีมะลิ 

 ๗๔๓๕ นางจินนารี  เจียมภูเขียว 

 ๗๔๓๖ นางสาวจินรีย  ตอทองหลาง 
 ๗๔๓๗ นางสาวจิรกรณ  ธนะสูตร 

 ๗๔๓๘ นางสาวจิรชญา  เกิดมูล 

 ๗๔๓๙ นางจิรชยา  จาระนัย 

 ๗๔๔๐ นางสาวจิรฐา  เทือกเถา 
 ๗๔๔๑ นางจิรฐา  หาญประสพ 

 ๗๔๔๒ นางจิรดา  พลอยบุตร 

 ๗๔๔๓ วาที่รอยตรีหญิง จิรนันต  ปานจันทร 
 ๗๔๔๔ นางสาวจิรนันท  แกววงษ 

 ๗๔๔๕ นางสาวจิรนันท  คุมบัว 

 ๗๔๔๖ นางสาวจิรนันท  เจริญศร ี

 ๗๔๔๗ นางจิรนันท  ชูพันธ 
 ๗๔๔๘ นางจิรนันท  ทองอรุณศรี 
 ๗๔๔๙ นางจิรนันท  นพมาก 

 ๗๔๕๐ นางสาวจิรนันท  บุญสุข 

 ๗๔๕๑ นางสาวจิรนันท  พรหมลิ 

 ๗๔๕๒ นางสาวจิรนันท  พิศดูพรมราช 

 ๗๔๕๓ นางจิรนันท  เล็กขํา 
 ๗๔๕๔ นางสาวจิรนันท  วงศสุวรรณ 

 ๗๔๕๕ นางสาวจิรนุช  หมื่นรักษ 
 ๗๔๕๖ นางสาวจิรพร  ไชยคํารอง 
 ๗๔๕๗ นางสาวจิรพรรณ  จันทร 

 ๗๔๕๘ นางสาวจิรพรรณ  ราชบุรี 
 ๗๔๕๙ นางจิรพรรณ  สิงหทอน 

 ๗๔๖๐ นางจิรพา  เนตรชาย 

 ๗๔๖๑ นางสาวจิรภรณ  สีปากนา 
 ๗๔๖๒ นางสาวจิรภัทร  ดวงอุประ 

 ๗๔๖๓ นางสาวจิรภัทร  ดิษถทัยสุด 

 ๗๔๖๔ นางจิรภัทร  ดีประสิทธิ์ 
 ๗๔๖๕ นางสาวจิรภา  ถิรินทรพงศ 
 ๗๔๖๖ นางจิรภา  นันทรัตนกุล 

 ๗๔๖๗ นางสาวจิรภา  พรหมกาล 

 ๗๔๖๘ นางจิรภา  มะละกา 
 ๗๔๖๙ นางสาวจิรภิญญา  ชางประดิษฐ 
 ๗๔๗๐ นางจิรภิญญา  พูนประสิทธิ์ 



 หนา   ๑๔๖ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๔๗๑ นางสาวจิรภิญญา  วงษตรีศรี 
 ๗๔๗๒ นางสาวจิรรัตน  ทิพรักษ 
 ๗๔๗๓ นางสาวจิรวดี  เพ็ชราชัย 

 ๗๔๗๔ นางจิรวรรณ  กาละสังข 
 ๗๔๗๕ นางจิรวรรณ  ขําดํา 
 ๗๔๗๖ นางจิรวรรณ  นวลละออง 
 ๗๔๗๗ นางจิรวรรณ  ปญจลักษณ 
 ๗๔๗๘ นางสาวจิรวรรณ  อิศราภรณ 
 ๗๔๗๙ นางสาวจิรสา  คํายืน 

 ๗๔๘๐ นางสาวจิระนันท  ละอองนวล 

 ๗๔๘๑ นางสาวจิระพร  เพิงมาก 

 ๗๔๘๒ นางจิระพา  วงคเทพ 

 ๗๔๘๓ นางสาวจิระภา  รักษทอง 
 ๗๔๘๔ นางสาวจิระวดี  จิตเลขา 
 ๗๔๘๕ นางสาวจิระวดี  สงวนรัตน 
 ๗๔๘๖ นางจิระวรรณ  คงแสง 
 ๗๔๘๗ นางจิระวรรณ  วรรณกูล 

 ๗๔๘๘ นางจิระวรรณ  ชูศรี 
 ๗๔๘๙ นางสาวจิรัชญา  ทิขัตติ 
 ๗๔๙๐ นางสาวจิรัชญา  ปดมา 
 ๗๔๙๑ นางสาวจิรัชญา  พายัพ 

 ๗๔๙๒ นางสาวจิรัชญา  วังตะพันธ 
 ๗๔๙๓ นางจิรัชยา  ไชยคํา 
 ๗๔๙๔ นางจิรัชยา  พิชัยฤกษ 
 ๗๔๙๕ นางจิรัชยา  สีนิล 

 ๗๔๙๖ นางจิรัชยา  แสนใจกลา 

 ๗๔๙๗ นางสาวจิรัชยาพร  เดนจารุกูล 

 ๗๔๙๘ นางสาวจิรัฐติกานต  เขตรจัตุรัส 

 ๗๔๙๙ นางสาวจิรัฐติกาล  ขวัญธนนภา 
 ๗๕๐๐ นางจิรัฐติกาล  สุขหนองโปง 
 ๗๕๐๑ นางสาวจิรัฐติกาล  หลอโยธา 
 ๗๕๐๒ นางสาวจิรัตติกาล  ถิ่นกาญจนวัฒนา 
 ๗๕๐๓ นางจิรัสยา  นาคราช 

 ๗๕๐๔ นางสาวจิรัสสา  ไสยแกว 

 ๗๕๐๕ นางจิรา  เท็กเชย 

 ๗๕๐๖ นางสาวจิรา  บํารุงการ 

 ๗๕๐๗ นางสาวจิราณี  เรืองอินทร 
 ๗๕๐๘ นางจิรานุช  บุญคง 
 ๗๕๐๙ นางสาวจิราพร  แกวทะชาติ 
 ๗๕๑๐ นางจิราพร  จันตะวัน 

 ๗๕๑๑ นางสาวจิราพร  จันทรจิตร 

 ๗๕๑๒ นางสาวจิราพร  จิตตหมั่น 

 ๗๕๑๓ นางสาวจิราพร  แจงถิ่นปา 
 ๗๕๑๔ นางจิราพร  ใจแปง 
 ๗๕๑๕ นางสาวจิราพร  ชัยติสกุล 

 ๗๕๑๖ นางสาวจิราพร  แชมชื่น 

 ๗๕๑๗ นางจิราพร  ไชยมาศ 

 ๗๕๑๘ นางสาวจิราพร  ไชยวงศ 
 ๗๕๑๙ นางสาวจิราพร  แซตั้ง 
 ๗๕๒๐ นางสาวจิราพร  เดียวตระกูล 

 ๗๕๒๑ นางจิราพร  ธํารงคเกียรติ 
 ๗๕๒๒ นางสาวจิราพร  นกแกว 



 หนา   ๑๔๗ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๕๒๓ นางจิราพร  นันลังค 
 ๗๕๒๔ นางสาวจิราพร  นิลาพันธ 
 ๗๕๒๕ นางจิราพร  บัวเมือง 
 ๗๕๒๖ นางสาวจิราพร  บุญธรรม 

 ๗๕๒๗ นางจิราพร  บุญวาที 
 ๗๕๒๘ นางสาวจิราพร  ปญญานันท 
 ๗๕๒๙ นางสาวจิราพร  ผุยผง 
 ๗๕๓๐ นางจิราพร  พงคอําไพ 

 ๗๕๓๑ นางสาวจิราพร  พวงประดิษฐ 
 ๗๕๓๒ นางสาวจิราพร  พันธสน 

 ๗๕๓๓ นางสาวจิราพร  พุมเรือง 
 ๗๕๓๔ นางสาวจิราพร  เพชรรัตน 
 ๗๕๓๕ นางสาวจิราพร  โพธิวัฒน 
 ๗๕๓๖ นางสาวจิราพร  ไพรเขต 

 ๗๕๓๗ นางจิราพร  ภาระหันต 
 ๗๕๓๘ นางสาวจิราพร  มะลิเสือ 

 ๗๕๓๙ นางจิราพร  ย่ีตัน 

 ๗๕๔๐ นางสาวจิราพร  รัตนพันธ 
 ๗๕๔๑ นางสาวจิราพร  ลากระโทก 

 ๗๕๔๒ นางสาวจิราพร  ล้ิมประเสริฐ 

 ๗๕๔๓ นางสาวจิราพร  วงคคํา 
 ๗๕๔๔ นางจิราพร  วังบอน 

 ๗๕๔๕ นางสาวจิราพร  ศรีจันตา 
 ๗๕๔๖ นางจิราพร  สัตตะโส 

 ๗๕๔๗ นางสาวจิราพร  สามัญ 

 ๗๕๔๘ นางสาวจิราพร  สาริพัฒน 

 ๗๕๔๙ นางสาวจิราพร  สํารวย 

 ๗๕๕๐ วาที่รอยตรีหญิง จิราพร  สุขวงศ 
 ๗๕๕๑ วาที่รอยตรีหญิง จิราพร  สุขแสวง 
 ๗๕๕๒ นางสาวจิราพร  แสงจันทร 
 ๗๕๕๓ นางสาวจิราพร  เหมพุทธ 

 ๗๕๕๔ นางจิราพร  อุนเมือง 
 ๗๕๕๕ นางจิราพร  เอี่ยมสะอาด 

 ๗๕๕๖ นางสาวจิราพรรณ  กันทะ 

 ๗๕๕๗ นางสาวจิราพรรณ  จินาใหม 
 ๗๕๕๘ นางจิราพรรณ  สามทอง 
 ๗๕๕๙ นางสาวจิราพรรณ  เสียงเพราะ 

 ๗๕๖๐ นางสาวจิราพัชร  แข็งบุญ 

 ๗๕๖๑ นางสาวจิราภรณ  กลัดปอม 

 ๗๕๖๒ นางจิราภรณ  การดี 
 ๗๕๖๓ นางสาวจิราภรณ  กุหลาบหอม 

 ๗๕๖๔ นางสาวจิราภรณ  เกษวิริยการณ 
 ๗๕๖๕ นางจิราภรณ  เกิดปราชญ 
 ๗๕๖๖ นางสาวจิราภรณ  โกพัฒนตา 
 ๗๕๖๗ นางสาวจิราภรณ  คีรีนิล 

 ๗๕๖๘ นางสาวจิราภรณ  โคตรศรีวงษ 
 ๗๕๖๙ นางสาวจิราภรณ  จะเรียมพันธ 
 ๗๕๗๐ นางสาวจิราภรณ  จัตุรงคแสง 
 ๗๕๗๑ นางจิราภรณ  จันทรหอม 

 ๗๕๗๒ นางจิราภรณ  เจริญเกียรติ 
 ๗๕๗๓ นางสาวจิราภรณ  เจริญเชื้อ 

 ๗๕๗๔ นางสาวจิราภรณ  แจมใส 



 หนา   ๑๔๘ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๕๗๕ นางสาวจิราภรณ  เชื้ออูทรัพย 
 ๗๕๗๖ นางสาวจิราภรณ  ดลรัศมี 
 ๗๕๗๗ นางสาวจิราภรณ  ทรายทอง 
 ๗๕๗๘ นางจิราภรณ  ทองประดิษฐ 
 ๗๕๗๙ นางจิราภรณ  ทองศรี 
 ๗๕๘๐ นางสาวจิราภรณ  ทูลธรรม 

 ๗๕๘๑ นางสาวจิราภรณ  ธนะนู 
 ๗๕๘๒ นางจิราภรณ  บัวเพ็ชร 

 ๗๕๘๓ นางสาวจิราภรณ  บุญลาด 

 ๗๕๘๔ นางสาวจิราภรณ  บุตรสอน 

 ๗๕๘๕ นางสาวจิราภรณ  บุตรเหล 
 ๗๕๘๖ นางจิราภรณ  บูชา 
 ๗๕๘๗ นางสาวจิราภรณ  พืมขุนทด 

 ๗๕๘๘ นางสาวจิราภรณ  เพ็ชรชง 
 ๗๕๘๙ นางสาวจิราภรณ  เพชรทัต 

 ๗๕๙๐ นางสาวจิราภรณ  มงคลคลี 

 ๗๕๙๑ นางสาวจิราภรณ  มะโนวงษ 
 ๗๕๙๒ นางสาวจิราภรณ  รุงเรือง 
 ๗๕๙๓ นางจิราภรณ  เรือนไทย 

 ๗๕๙๔ นางสาวจิราภรณ  เล้ียงอํานวย 

 ๗๕๙๕ นางสาวจิราภรณ  วิเศษสิงห 
 ๗๕๙๖ นางสาวจิราภรณ  ศรีวรสาร 

 ๗๕๙๗ นางสาวจิราภรณ  สอาดแดง 
 ๗๕๙๘ นางสาวจิราภรณ  สําเภาทอง 
 ๗๕๙๙ นางสาวจิราภรณ  สิงหจันทรลา 
 ๗๖๐๐ นางสาวจิราภรณ  สุขสําราญ 

 ๗๖๐๑ นางสาวจิราภรณ  แสงคํา 
 ๗๖๐๒ นางสาวจิราภรณ  แสนโคตร 

 ๗๖๐๓ นางสาวจิราภรณ  หมานพัฒน 
 ๗๖๐๔ นางสาวจิราภรณ  เหลาเจริญ 

 ๗๖๐๕ นางสาวจิราภรณ  อินทยอด 

 ๗๖๐๖ นางสาวจิราภา  บูรณะ 

 ๗๖๐๗ นางสาวจิราภา  พรหมไหม 

 ๗๖๐๘ นางสาวจิราภา  ภูวิลัย 

 ๗๖๐๙ นางจิราภา  ศรัณยบัณฑิต 

 ๗๖๑๐ นางจิราภา  ศรีเดช 

 ๗๖๑๑ นางสาวจิราภา  ศรีเสน 

 ๗๖๑๒ นางสาวจิราภา  อินทพัฒน 
 ๗๖๑๓ นางสาวจิรายุ  สุราสา 
 ๗๖๑๔ นางสาวจิรายุส  สมานมิตร 

 ๗๖๑๕ นางสาวจิรารัตน  ธนะวิโรจน 
 ๗๖๑๖ นางจิรารัตน  บรรจุสุวรรณ 
 ๗๖๑๗ นางสาวจิรารัตน  ปานโพธิ์ 
 ๗๖๑๘ นางสาวจิรารัตน  เพชรมาก 

 ๗๖๑๙ นางสาวจิรารัตน  สีแจจันทร 
 ๗๖๒๐ นางจิรารัตน  อุณหศิริกุล 

 ๗๖๒๑ นางจิราลักษณ  จุยสุย 

 ๗๖๒๒ นางสาวจิราวดี  โคตรภูมี 
 ๗๖๒๓ นางสาวจิราวดี  ไชยศรีรัมย 
 ๗๖๒๔ นางสาวจิราวดี  บุญธรรม 

 ๗๖๒๕ นางสาวจิราวรรณ  ขาวทอง 
 ๗๖๒๖ นางสาวจิราวรรณ  คุมปลี 



 หนา   ๑๔๙ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๖๒๗ นางจิราวรรณ  ฉิมภักดี 
 ๗๖๒๘ นางจิราวรรณ  ติละกูล 

 ๗๖๒๙ นางจิราวรรณ  ทองมาก 

 ๗๖๓๐ นางสาวจิราวรรณ  นามลิวัน 

 ๗๖๓๑ นางจิราวรรณ  ใบยา 
 ๗๖๓๒ นางจิราวรรณ  พรมมา 
 ๗๖๓๓ นางสาวจิราวรรณ  พันสะอาด 

 ๗๖๓๔ นางสาวจิราวรรณ  ภูวนารถ 

 ๗๖๓๕ นางสาวจิราวรรณ  มั่นจิตร 

 ๗๖๓๖ นางจิราวรรณ  วันลวน 

 ๗๖๓๗ นางสาวจิราวรรณ  ศรีวิเวก 

 ๗๖๓๘ นางสาวจิราวรรณ  สมัครเขตรการ 

 ๗๖๓๙ นางสาวจิราวรรณ  อินเต 
 ๗๖๔๐ นางสาวจิราวัลย  อินทรอักษร 

 ๗๖๔๑ นางสาวจิริสุดา  สุพันธนา 
 ๗๖๔๒ นางสาวจิลลาวัณย  โคตรจันทร 
 ๗๖๔๓ นางสาวจิลาพร  โหนนา 
 ๗๖๔๔ นางสาวจิฬาภรณ  นามแกว 

 ๗๖๔๕ นางสาวจีรฉัตร  นวลเนาว 
 ๗๖๔๖ นางสาวจีรฉัตร  บุญประเสริฐ 

 ๗๖๔๗ นางสาวจีรนันท  คงรักษ 
 ๗๖๔๘ นางจีรนันท  ไชยชาญ 

 ๗๖๔๙ นางจีรนันท  เตียนสํารวย 

 ๗๖๕๐ นางจีรนันท  บุญสา 
 ๗๖๕๑ นางสาวจีรนันท  ละอองทอง 
 ๗๖๕๒ นางสาวจีรนันท  วิบูลยกุล 

 ๗๖๕๓ นางจีรนันท  แวดลอม 

 ๗๖๕๔ นางจีรนันท  ศรีสุวรรณ 

 ๗๖๕๕ นางจีรนันท  ศิรภัทรธนานันท 
 ๗๖๕๖ นางสาวจีรนันท  ศิริพุฒ 

 ๗๖๕๗ นางสาวจีรนันท  แสดงฤทธิ์ 
 ๗๖๕๘ นางสาวจีรนันท  หนูผาสุก 

 ๗๖๕๙ นางสาวจีรนันทน  จันทรสายทอง 
 ๗๖๖๐ นางสาวจีรพร  โคมแกว 

 ๗๖๖๑ นางสาวจีรพร  เพชรดี 
 ๗๖๖๒ นางสาวจีรพร  อิ้ววังโส 

 ๗๖๖๓ นางสาวจีรพรรณ  ชวาลสันตติ 
 ๗๖๖๔ นางจีรพรรณ  สีโน 

 ๗๖๖๕ นางจีรพา  กันทา 
 ๗๖๖๖ นางสาวจีรพา  สอนสุภาพ 

 ๗๖๖๗ นางจีรภัทร  ปรีดาศักดิ์ 
 ๗๖๖๘ นางจีรภัทร  พลอยแยม 

 ๗๖๖๙ นางสาวจีรภา  มณีรัตน 
 ๗๖๗๐ นางจีรภา  มนูสาร 

 ๗๖๗๑ นางสาวจีรภา  สิทธิฤทธิ์ 
 ๗๖๗๒ นางสาวจีรวรรณ  กัลปา 
 ๗๖๗๓ นางสาวจีรวรรณ  จันทรกาบ 

 ๗๖๗๔ นางสาวจีรวรรณ  จินาฟู 

 ๗๖๗๕ นางสาวจีรวรรณ  ปทมปราณี 

 ๗๖๗๖ นางสาวจีรวรรณ  พงศศรีเจริญ 

 ๗๖๗๗ นางจีรวรรณ  มาลัยไธสง 
 ๗๖๗๘ นางจีรวรรณ  เศวตพงษ 



 หนา   ๑๕๐ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๖๗๙ นางจีรวรรณ  สุวรรณ 

 ๗๖๘๐ นางสาวจีรวรรณ  เข็มกลัด 

 ๗๖๘๑ นางสาวจีระนันท  กอกษัตริย 
 ๗๖๘๒ นางสาวจีระนันท  ทั่งถิน 

 ๗๖๘๓ นางสาวจีระนันท  วรรณกุล 

 ๗๖๘๔ นางจีระพา  อยูเจริญ 

 ๗๖๘๕ นางสาวจีระภา  บุญไชย 

 ๗๖๘๖ นางจีระภา  มุสิกรัตน 
 ๗๖๘๗ นางจีระภา  เอมเอี่ยม 

 ๗๖๘๘ นางจีรัตน  พิทยรังสรรค 
 ๗๖๘๙ นางจีรา  เภอแสละ 

 ๗๖๙๐ นางสาวจีรานุช  กันตมิตรี 
 ๗๖๙๑ นางสาวจีราพร  เชื้อวัฒนา 
 ๗๖๙๒ นางสาวจีราพร  ปสันนาการ 

 ๗๖๙๓ นางสาวจีราพร  หวยหลํ่า 
 ๗๖๙๔ นางสาวจีราพร  หวังกรุงกลาง 
 ๗๖๙๕ นางจีราภรณ  คําอาย 

 ๗๖๙๖ นางสาวจีราภรณ  ทิพวิไชย 

 ๗๖๙๗ นางสาวจีราภรณ  ทุนผล 

 ๗๖๙๘ นางสาวจีราภรณ  นิสภา 
 ๗๖๙๙ นางสาวจีราภรณ  บุญที 
 ๗๗๐๐ นางสาวจีราภรณ  มูลสิงห 
 ๗๗๐๑ นางสาวจีราภรณ  ศิรินันท 
 ๗๗๐๒ นางสาวจีราภรณ  สังฆนาค 

 ๗๗๐๓ นางจีราภรณ  อูทรัพย 
 ๗๗๐๔ นางจีรารัตน  เซซัง 

 ๗๗๐๕ นางจีราวรรณ  คําเกษ 

 ๗๗๐๖ นางจีราวรรณ  พรรณา 
 ๗๗๐๗ นางจีราวรรณ  เสงคิ้ว 

 ๗๗๐๘ นางสาวจีราวะดี  เกษี 

 ๗๗๐๙ นางสาวจีราวัจน  บุญรอด 

 ๗๗๑๐ นางจีษณัฏฐ  กลัดแกว 

 ๗๗๑๑ นางสาวจุญจิรา  จิตรวิบูลย 
 ๗๗๑๒ นางจุฑาณี  บูรณเจริญ 

 ๗๗๑๓ นางจุฑาทิพ  อินตะ 

 ๗๗๑๔ นางสาวจุฑาทิพย  กําเนิดจอก 

 ๗๗๑๕ นางสาวจุฑาทิพย  แกวกาวี 
 ๗๗๑๖ นางสาวจุฑาทิพย  เจนธนานันท 
 ๗๗๑๗ นางจุฑาทิพย  ชัยบัณฑิต 

 ๗๗๑๘ นางสาวจุฑาทิพย  ทวีสุข 

 ๗๗๑๙ นางสาวจุฑาทิพย  ทิพวาร ี
 ๗๗๒๐ นางสาวจุฑาทิพย  ธนาอภิสิทธิ์โสภณ 

 ๗๗๒๑ นางจุฑาทิพย  ธน ู

 ๗๗๒๒ นางสาวจุฑาทิพย  บัวหลวง 
 ๗๗๒๓ นางจุฑาทิพย  ผาสุข 

 ๗๗๒๔ นางจุฑาทิพย  รักษศรีทอง 
 ๗๗๒๕ นางสาวจุฑาทิพย  วรรณกุล 

 ๗๗๒๖ นางสาวจุฑาทิพย  สุนทรรัตน 
 ๗๗๒๗ นางสาวจุฑาทิพย  อภิแสงปญญา 
 ๗๗๒๘ นางสาวจุฑาทิพย  อินทรชวย 

 ๗๗๒๙ นางสาวจุฑาทิพย  เอียดเอก 

 ๗๗๓๐ นางสาวจุฑาทิพย  เอี่ยมปยะกุล 



 หนา   ๑๕๑ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๗๓๑ นางจุฑานาฎ  เมฆเจริญวิวัฒนา 
 ๗๗๓๒ นางสาวจุฑาพร  คลายคล้ิง 
 ๗๗๓๓ นางสาวจุฑาพร  จุมปาเครือ 

 ๗๗๓๔ นางจุฑาพร  เฮาทา 
 ๗๗๓๕ นางสาวจุฑาพิชญ  ธรรมศิลป 
 ๗๗๓๖ นางสาวจุฑาภรณ  เจษฎารมย 
 ๗๗๓๗ นางสาวจุฑาภรณ  นรินทร 

 ๗๗๓๘ นางจุฑาภรณ  พลวัฒน 
 ๗๗๓๙ นางสาวจุฑาภรณ  มุกดาหาร 

 ๗๗๔๐ นางสาวจุฑาภักดิ์  ครองบุญ 

 ๗๗๔๑ นางสาวจุฑาภัทร  ศิวนาถกูล 

 ๗๗๔๒ นางสาวจุฑามณี  เกษสุวรรณ 
 ๗๗๔๓ นางสาวจุฑามณี  สกุลแพทย 
 ๗๗๔๔ นางสาวจุฑามณีมาศ  พงศศักดิ์ดา 
 ๗๗๔๕ นางสาวจุฑามาศ  กาญจนจุฑา 
 ๗๗๔๖ นางจุฑามาศ  กําเพ็ชร 

 ๗๗๔๗ นางสาวจุฑามาศ  เกษมจิตต 
 ๗๗๔๘ นางจุฑามาศ  เกื้อเสนาะ 

 ๗๗๔๙ นางจุฑามาศ  คงศรีทอง 
 ๗๗๕๐ นางสาวจุฑามาศ  ไครโทง 
 ๗๗๕๑ นางจุฑามาศ  จันประเทือง 
 ๗๗๕๒ นางสาวจุฑามาศ  ชวยเพชร 

 ๗๗๕๓ นางสาวจุฑามาศ  ชาลีวรรณ 

 ๗๗๕๔ นางจุฑามาศ  ชุมเชย 

 ๗๗๕๕ นางสาวจุฑามาศ  ไชยโย 

 ๗๗๕๖ นางสาวจุฑามาศ  เซี่ยงคิ้ว 

 ๗๗๕๗ นางสาวจุฑามาศ  ตามไธสง 
 ๗๗๕๘ วาที่รอยตรีหญิง จุฑามาศ   
  ตาลชัยภูมิ 
 ๗๗๕๙ นางสาวจุฑามาศ  ทองเจียว 

 ๗๗๖๐ นางสาวจุฑามาศ  ทําความชอบ 

 ๗๗๖๑ นางสาวจุฑามาศ  ธุวะคํา 
 ๗๗๖๒ นางสาวจุฑามาศ  นาทมพล 

 ๗๗๖๓ นางสาวจุฑามาศ  บุญทน 

 ๗๗๖๔ นางจุฑามาศ  พรมวาส 

 ๗๗๖๕ นางจุฑามาศ  พิมพะ 

 ๗๗๖๖ นางสาวจุฑามาศ  เพชรไกร 

 ๗๗๖๗ นางสาวจุฑามาศ  เพชรแท 
 ๗๗๖๘ นางสาวจุฑามาศ  ภักดี 
 ๗๗๖๙ นางสาวจุฑามาศ  ภุชงค 
 ๗๗๗๐ นางจุฑามาศ  มณีพรรณ 

 ๗๗๗๑ นางสาวจุฑามาศ  มิลินทวิสมัย 

 ๗๗๗๒ นางจุฑามาศ  มีกุดเวียน 

 ๗๗๗๓ นางสาวจุฑามาศ  รัตนพันธ 
 ๗๗๗๔ นางสาวจุฑามาศ  เลิศศิริสวัสดิ์ 
 ๗๗๗๕ นางสาวจุฑามาศ  วงศาโรจน 
 ๗๗๗๖ นางสาวจุฑามาศ  วิเศษศักดิ์ 
 ๗๗๗๗ นางสาวจุฑามาศ  ศรีภิรมย 
 ๗๗๗๘ นางจุฑามาศ  ศรีเอี่ยม 

 ๗๗๗๙ นางสาวจุฑามาศ  สุทินรัมย 
 ๗๗๘๐ นางสาวจุฑามาศ  สุวรรณวงศ 
 ๗๗๘๑ นางสาวจุฑามาศ  เสมามอญ 



 หนา   ๑๕๒ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๗๘๒ นางสาวจุฑามาศ  หมื่นวงษเทพ 

 ๗๗๘๓ นางสาวจุฑามาศ  เหลืองธานี 
 ๗๗๘๔ นางสาวจุฑามาศ  เหลืองอราม 

 ๗๗๘๕ นางจุฑามาส  คงสมทอง 
 ๗๗๘๖ นางสาวจุฑามาส  เจิมแกว 

 ๗๗๘๗ นางสาวจุฑามาส  นุชประมูล 

 ๗๗๘๘ นางจุฑามาส  ปอาทิตย 
 ๗๗๘๙ นางสาวจุฑารัตน  กระจางแสง 
 ๗๗๙๐ นางสาวจุฑารัตน  ขันทะชา 
 ๗๗๙๑ นางจุฑารัตน  คําเพชร 
 ๗๗๙๒ นางสาวจุฑารัตน  แควภูเขียว 

 ๗๗๙๓ นางจุฑารัตน  จรัญสิทรางกูร 

 ๗๗๙๔ นางสาวจุฑารัตน  จันทร 

 ๗๗๙๕ นางสาวจุฑารัตน  จิรัฐิติเจริญ 

 ๗๗๙๖ นางสาวจุฑารัตน  จีนบันทึก 

 ๗๗๙๗ นางจุฑารัตน  ชัยชนะ 

 ๗๗๙๘ นางจุฑารัตน  ชางสาร 

 ๗๗๙๙ นางสาวจุฑารัตน  ดวงเทียน 

 ๗๘๐๐ นางสาวจุฑารัตน  ทับอุดม 

 ๗๘๐๑ นางสาวจุฑารัตน  บุตรรัตน 
 ๗๘๐๒ นางสาวจุฑารัตน  ปญจระ 

 ๗๘๐๓ นางจุฑารัตน  ผิวเผ่ือน 

 ๗๘๐๔ นางสาวจุฑารัตน  ฝนสืบ 

 ๗๘๐๕ นางสาวจุฑารัตน  พลนามอินทร 
 ๗๘๐๖ นางสาวจุฑารัตน  พิมพาลัย 

 ๗๘๐๗ นางสาวจุฑารัตน  ภูสมบุญ 

 ๗๘๐๘ นางสาวจุฑารัตน  มนตรี 
 ๗๘๐๙ นางจุฑารัตน  มั่งคั่ง 
 ๗๘๑๐ นางจุฑารัตน  ย่ิงสม 

 ๗๘๑๑ นางสาวจุฑารัตน  ราชแผว 

 ๗๘๑๒ นางสาวจุฑารัตน  วงเวียน 

 ๗๘๑๓ นางสาวจุฑารัตน  วรรณุวาศ 

 ๗๘๑๔ นางสาวจุฑารัตน  วันทอง 
 ๗๘๑๕ นางสาวจุฑารัตน  ศรีประเสริฐ 

 ๗๘๑๖ นางสาวจุฑารัตน  สงสวัสดิ ์
 ๗๘๑๗ นางสาวจุฑารัตน  สิทธิคําทับ 

 ๗๘๑๘ นางสาวจุฑารัตน  เสนแกว 

 ๗๘๑๙ นางสาวจุฑารัตน  แสงสุข 

 ๗๘๒๐ นางจุฑารัตน  โสธรศักดิ์ 
 ๗๘๒๑ นางสาวจุฑารัตน  เอี่ยมสะอาด 

 ๗๘๒๒ นางจุฑารัตน  มุขมณี บุญเฉลียว 

 ๗๘๒๓ นางจุฑาลักษณ  ของแกว 

 ๗๘๒๔ นางสาวจุฑาลักษณ  เฟองฟู 

 ๗๘๒๕ นางสาวจุฑาลักษณ  สังขเกษม 

 ๗๘๒๖ นางจุติพร  จิตธรรม 

 ๗๘๒๗ นางจุติพร  แชมชอย 

 ๗๘๒๘ นางสาวจุติพร  ทองคําชู 
 ๗๘๒๙ นางสาวจุติมา  พลายมวง 
 ๗๘๓๐ นางสาวจุติมา  ยังสังข 
 ๗๘๓๑ นางสาวจุติมา  ศรีบัว 

 ๗๘๓๒ นางสาวจุติมาภรณ  พลศักดิ์หาญ 

 ๗๘๓๓ นางสาวจุติมาศ  รัตนพันธ 



 หนา   ๑๕๓ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๘๓๔ นางสาวจุทารัตน  ศรีกระทุม 

 ๗๘๓๕ นางสาวจุนลารัตน  เอกพงษ 
 ๗๘๓๖ นางสาวจุพาทิพย  รวมธรรม 

 ๗๘๓๗ นางสาวจุรารัตน  อัครพิน 

 ๗๘๓๘ นางจุรินทรทิพย  บัวนาค 

 ๗๘๓๙ นางสาวจุรี  เพอบาน 

 ๗๘๔๐ นางสาวจุรี  แสงหงษ 
 ๗๘๔๑ นางสาวจุรีพร  บุญพรัด 

 ๗๘๔๒ นางจุรีพร  แปงจ่ิงตา 
 ๗๘๔๓ นางสาวจุรีมาศ  พรมวิจิตร 

 ๗๘๔๔ นางสาวจุรียา  พริ้งรักษา 
 ๗๘๔๕ นางจุรีรัตน  ขามจะโปะ 

 ๗๘๔๖ นางสาวจุรีรัตน  โคตรสมบัติ 
 ๗๘๔๗ นางจุรีรัตน  ชีวันโชติบัณฑิต 

 ๗๘๔๘ นางจุรีรัตน  แดงสุวรรณ 

 ๗๘๔๙ นางจุรีรัตน  ทองรอง 
 ๗๘๕๐ นางสาวจุรีรัตน  เทียงคํา 
 ๗๘๕๑ นางสาวจุรีรัตน  บุญทอง 
 ๗๘๕๒ นางจุรีรัตน  บุญเมฆ 

 ๗๘๕๓ นางสาวจุรีรัตน  บุตรน้ําเพชร 

 ๗๘๕๔ นางสาวจุรีรัตน  บุตรบุญชู 
 ๗๘๕๕ นางสาวจุรีรัตน  พันธุวัฒน 
 ๗๘๕๖ นางจุรีรัตน  พุมแกว 

 ๗๘๕๗ นางสาวจุรีรัตน  อิ่มใจ 

 ๗๘๕๘ นางจุรีรัตน  โอชารส 

 ๗๘๕๙ นางจุรีวรรณ  เปดทอง 

 ๗๘๖๐ นางจุรีวรรณ  เพชรรักษ 
 ๗๘๖๑ นางจุไร  พูลผล 

 ๗๘๖๒ นางสาวจุไรพร  จะตุระพันธ 
 ๗๘๖๓ นางสาวจุไรรัตน  กาดนอก 

 ๗๘๖๔ นางสาวจุไรรัตน  แกวขาว 

 ๗๘๖๕ นางสาวจุไรรัตน  แกวไสย 

 ๗๘๖๖ นางจุไรรัตน  เครือวัลย 
 ๗๘๖๗ นางจุไรรัตน  จิตตบุญ 

 ๗๘๖๘ นางสาวจุไรรัตน  ทวนทอง 
 ๗๘๖๙ นางจุไรรัตน  สีตะสาร 

 ๗๘๗๐ นางสาวจุไรรัตน  ออนมุข 

 ๗๘๗๑ นางสาวจุไรวรรณ  ยะวิเชียร 

 ๗๘๗๒ นางสาวจุลจิฬา  จันทพงษ 
 ๗๘๗๓ นางจุลัยรัตน  สกุลบริสุทธิ ์
 ๗๘๗๔ นางสาวจุลาภา  ศรีละเวช 

 ๗๘๗๕ นางสาวจุฬา  สุภิมารส 

 ๗๘๗๖ นางสาวจุฬาพร  แกวพวง 
 ๗๘๗๗ นางจุฬาภรณ  กล่ินหอม 

 ๗๘๗๘ นางสาวจุฬาภรณ  ทองสีนุช 

 ๗๘๗๙ นางสาวจุฬารัตน  เกตุยอย 

 ๗๘๘๐ นางสาวจุฬารัตน  แจงเขวา 
 ๗๘๘๑ นางสาวจุฬารัตน  เทพบุรี 
 ๗๘๘๒ นางสาวจุฬารัตน  บาริศรี 
 ๗๘๘๓ นางจุฬารัตน  แบงกลาง 
 ๗๘๘๔ นางสาวจุฬารัตน  พรหมมณี 

 ๗๘๘๕ นางสาวจุฬารัตน  โพธิ์ภักด ี



 หนา   ๑๕๔ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๘๘๖ นางสาวจุฬารัตน  ยอดมณี 

 ๗๘๘๗ วาที่รอยตรีหญิง จุฬารัตน  ลาภา 
 ๗๘๘๘ นางจุฬารัตน  ศรีสุวัฒนานันท 
 ๗๘๘๙ นางจุฬารัตน  เศรษฐีมัง 
 ๗๘๙๐ นางสาวจุฬาลักษณ  กัณหา 
 ๗๘๙๑ นางจุฬาลักษณ  เกษมสุข 

 ๗๘๙๒ นางสาวจุฬาลักษณ  โกจารยศรี 
 ๗๘๙๓ นางสาวจุฬาลักษณ  คชาชัย 

 ๗๘๙๔ นางสาวจุฬาลักษณ  คําแสน 

 ๗๘๙๕ นางจุฬาลักษณ  ใจแกว 

 ๗๘๙๖ นางสาวจุฬาลักษณ  ชวนประเสริฐ 

 ๗๘๙๗ นางจุฬาลักษณ  ทนทาน 

 ๗๘๙๘ นางสาวจุฬาลักษณ  บุญเพ็ง 
 ๗๘๙๙ นางจุฬาลักษณ  บุตรโยธ ี

 ๗๙๐๐ นางสาวจุฬาลักษณ  วัฒนประดิษฐ 
 ๗๙๐๑ นางสาวจุฬาลักษณ  สําเภาสงฆ 
 ๗๙๐๒ นางสาวจุฬาลักษณ  สุวรรณโมกข 
 ๗๙๐๓ นางสาวจุฬาลักษณ  หาญนคร 

 ๗๙๐๔ นางสาวจุฬาลักษณ  อยูโทน 

 ๗๙๐๕ นางสาวจุฬาลักษณ  อรัญญา 
 ๗๙๐๖ นางสาวจุฬาลักษณ  อิ่นแกว 

 ๗๙๐๗ นางสาวจูน  ขันติธงชัย 

 ๗๙๐๘ นางสาวเจติยา  เข็มอนุสุข 

 ๗๙๐๙ นางสาวเจนจิรา  คําคง 
 ๗๙๑๐ นางสาวเจนจิรา  คูณเสสา 
 ๗๙๑๑ นางสาวเจนจิรา  จิติธรรม 

 ๗๙๑๒ นางสาวเจนจิรา  จูเจ็ก 

 ๗๙๑๓ นางสาวเจนจิรา  เจริญยศ 

 ๗๙๑๔ นางเจนจิรา  ชมกุล 

 ๗๙๑๕ นางสาวเจนจิรา  เตชะรังษี 

 ๗๙๑๖ นางสาวเจนจิรา  ทาสุรินทร 
 ๗๙๑๗ นางเจนจิรา  ทุมจาน 

 ๗๙๑๘ นางเจนจิรา  ธิจันดา 
 ๗๙๑๙ นางสาวเจนจิรา  บัวเกตุ 
 ๗๙๒๐ นางสาวเจนจิรา  พรหมเทศ 

 ๗๙๒๑ นางสาวเจนจิรา  โพธิยะ 

 ๗๙๒๒ นางเจนจิรา  ภวภูวดล 

 ๗๙๒๓ นางสาวเจนจิรา  รักษทอง 
 ๗๙๒๔ นางเจนจิรา  วงศสุรินทร 
 ๗๙๒๕ วาที่รอยตรีหญิง เจนจิรา  อวดหาญ 

 ๗๙๒๖ นางเจนจิรา  เอี้ยวซิโป 

 ๗๙๒๗ นางเจนจีรา  ลาดี 
 ๗๙๒๘ นางสาวเจนใจ  สุธีพรวิโรจน 
 ๗๙๒๙ นางสาวเจมจิรา  พลอยเขียว 

 ๗๙๓๐ นางสาวเจมจิรา  หินแกว 

 ๗๙๓๑ วาที่รอยตรีหญิง เจริญขวัญ   
  เรืองฤทธิ์ 
 ๗๙๓๒ นางสาวเจริญรัตน  แพจู 

 ๗๙๓๓ นางสาวเจริญศรี  วงศสกุล 

 ๗๙๓๔ นางสาวเจษฎาภรณ  ปองปาน 

 ๗๙๓๕ นางเจษฎาภรณ  พรหมดา 
 ๗๙๓๖ นางสาวเจษฎาภรณ  อนุอัน 



 หนา   ๑๕๕ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๙๓๗ นางสาวเจษฎามาศ  ไชยยา 
 ๗๙๓๘ นางสาวเจษฏาภรณ  ธิตะโพธิ์ 
 ๗๙๓๙ นางสาวเจษรา  จูเจย 

 ๗๙๔๐ นางเจษราภรณ  งามลุน 

 ๗๙๔๑ นางสาวเจะกษมา  เหมหมัด 

 ๗๙๔๒ นางสาวเจะซัมซียะห  ทองเกิด 

 ๗๙๔๓ นางเจะแยนะ  เจะโซะ 

 ๗๙๔๔ นางสาวเจะรอฆายะ  กาโด 

 ๗๙๔๕ นางสาวเจะรอฮานิง  หะยียะโกะ 

 ๗๙๔๖ นางสาวเจะรุสนัน  ปาโหะ 

 ๗๙๔๗ นางเจะอานีซะห  ลาแซ 

 ๗๙๔๘ นางสาวเจะฮาฟเซาะ  เจะอาแว 

 ๗๙๔๙ นางสาวเจียมจิต  กันยาวุธ 

 ๗๙๕๐ นางสาวเจือจันทร  ปูพบุญ 

 ๗๙๕๑ นางเจือจันทร  สุขแจม 

 ๗๙๕๒ นางสาวเจือจิตร  บุญมานอก 

 ๗๙๕๓ นางเจือทิพย  สุจริต 

 ๗๙๕๔ นางสาวแจมกมล  นัครามนตรี 
 ๗๙๕๕ นางสาวแจมจรัส  คงพล 

 ๗๙๕๖ นางแจมจันทร  ย่ิงรุงเรือง 
 ๗๙๕๗ นางสาวแจมจันทร  ใสนวล 

 ๗๙๕๘ นางสาวแจมนภา  ประริกาถานัง 
 ๗๙๕๙ นางสาวฉลวย  แสงอุสาห 
 ๗๙๖๐ นางสาวฉลุลักษณ  หัตถสอย 

 ๗๙๖๑ นางสาวฉวีวรรณ  ขาวแกว 

 ๗๙๖๒ นางฉวีวรรณ  จันทนาม 

 ๗๙๖๓ นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช 

 ๗๙๖๔ นางสาวฉวีวรรณ  ฉัตรวิไล 

 ๗๙๖๕ นางฉวีวรรณ  ชัยแกว 

 ๗๙๖๖ นางสาวฉวีวรรณ  ทองจีน 

 ๗๙๖๗ นางฉวีวรรณ  เทียนทอง 
 ๗๙๖๘ นางสาวฉวีวรรณ  ประกอบเสียง 
 ๗๙๖๙ นางสาวฉวีวรรณ  พ่ึงตาแสง 
 ๗๙๗๐ นางฉวีวรรณ  ภูผา 
 ๗๙๗๑ นางฉวีวรรณ  วงศทองดี 
 ๗๙๗๒ นางสาวฉวีวรรณ  สีงาม 

 ๗๙๗๓ นางสาวฉวีวรรณ  หอธรรมกุล 

 ๗๙๗๔ นางสาวฉวีวรรณ  อินชูกุล 

 ๗๙๗๕ นางสาวฉวีวรรณ  เอี่ยมพญา 
 ๗๙๗๖ นางสาวฉัตฏปวีณ  พัฒนกรเจริญ 

 ๗๙๗๗ นางสาวฉัตรกมล  ออนศรีแกว 

 ๗๙๗๘ นางสาวฉัตรกาญจน  ทองเกิด 

 ๗๙๗๙ นางฉัตรกุล  เสฎฐวุฒิกุล 

 ๗๙๘๐ นางฉัตรชนก  การเท่ียง 
 ๗๙๘๑ นางสาวฉัตรชนก  พุมพวง 
 ๗๙๘๒ นางสาวฉัตรดาว  คลํ่าคง 
 ๗๙๘๓ นางสาวฉัตรตรา  เกตุธนวิชญ 
 ๗๙๘๔ นางฉัตรติยา  เอกตาแสง 
 ๗๙๘๕ นางสาวฉัตรนภา  พลศักดิ์ขวา 
 ๗๙๘๖ นางสาวฉัตรไพลิน  จิตตภักดีพงศ 
 ๗๙๘๗ นางสาวฉัตรระพี  เลิศวศินกุล 

 ๗๙๘๘ นางฉัตรฤดี  ศรีวิชัย 



 หนา   ๑๕๖ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๙๘๙ นางฉัตรลดา  จบศรี 
 ๗๙๙๐ นางสาวฉัตรวรุณ  พจนการุณ 

 ๗๙๙๑ นางสาวฉัตรวิมล  เข็มพันธ 
 ๗๙๙๒ นางสาวฉัตรวิไล  แนนหนา 
 ๗๙๙๓ นางสาวฉัตรวิไล  ปานพุม 

 ๗๙๙๔ นางสาวฉัตรสุดา  ญาณะโค 

 ๗๙๙๕ นางสาวฉัตรสุดา  ทอนทม 

 ๗๙๙๖ นางฉัตรสุรางค  แกวเปนทอง 
 ๗๙๙๗ นางฉัตราภรณ  พิพัฒนชลธี 
 ๗๙๙๘ นางฉัตราภรณ  มิตรละมอม 

 ๗๙๙๙ นางสาวฉัตราภรณ  สงวนรัมย 
 ๘๐๐๐ นางฉัตริญา  สราภิรมย 
 ๘๐๐๑ นางสาวฉันติมา  เทาเฮา 
 ๘๐๐๒ นางสาวฉันทชนิต  สิทธิบุญมี 
 ๘๐๐๓ นางฉันทณียา  ผัง 
 ๘๐๐๔ นางฉันทนา  ทะนะแสง 
 ๘๐๐๕ นางฉันทนา  พรมแตง 
 ๘๐๐๖ นางสาวฉันทนา  วงศกําภู 

 ๘๐๐๗ นางฉันทนา  อาพัดนอก 

 ๘๐๐๘ นางสาวฉายสุรี  ธิคํา 
 ๘๐๐๙ นางสาวฉารีฝะ  หมัดอะดั้ม 

 ๘๐๑๐ นางเฉลิม  อินทคง 
 ๘๐๑๑ นางเฉลิมขวัญ  ใยเพชร 

 ๘๐๑๒ นางสาวเฉลิมขวัญ  ศรีหาสาร 

 ๘๐๑๓ นางสาวเฉลิมขวัญ  สุระเสียง 
 ๘๐๑๔ นางสาวเฉลิมรัตน  อยูเทศ 

 ๘๐๑๕ นางสาวเฉลิมศรี  กันยารอง 
 ๘๐๑๖ นางสาวเฉลิมศรี  เมืองสง 
 ๘๐๑๗ นางสาวโฉมฉาย  แจงเนตร 
 ๘๐๑๘ นางโฉมเฉลา  ลินดาพรประเสริฐ 

 ๘๐๑๙ นางสาวโฉมนภา  วงษพิทักษ 
 ๘๐๒๐ นางสาวโฉมนภา  เหงานอย 

 ๘๐๒๑ นางโฉมศรี  ศรีดํา 
 ๘๐๒๒ นางโฉมศรี  ศรีรุงสุขจินดา 
 ๘๐๒๓ นางโฉมสอางค  คชพันธ 
 ๘๐๒๔ นางสาวชญากร  แคภูเขียว 

 ๘๐๒๕ นางสาวชญากาณฑ  ชุมแกน 

 ๘๐๒๖ นางสาวชญากาณฑ  สังฆธรรม 

 ๘๐๒๗ นางชญาญพัฏฐ  จันทรชนะ 

 ๘๐๒๘ นางสาวชญาณธนิดา  บัวผัน 

 ๘๐๒๙ นางชญาณนันท  ชางชุม 

 ๘๐๓๐ นางสาวชญาณิทิพย  เขจรสิทธิ์ 
 ๘๐๓๑ นางชญาณิศา  เกษดี 
 ๘๐๓๒ นางสาวชญาณี  ฤทธิ์ณรงค 
 ๘๐๓๓ นางสาวชญาดา  จันทรนาค 

 ๘๐๓๔ นางชญาดา  บัวศิริ 
 ๘๐๓๕ นางชญาดา  มั่นศรี 
 ๘๐๓๖ นางชญาดา  ใยบัว 

 ๘๐๓๗ นางสาวชญาดา  ศรีชัย 

 ๘๐๓๘ นางชญาดา  โสภากุล 

 ๘๐๓๙ นางสาวชญาดา  อุตรวิเศษ 

 ๘๐๔๐ นางสาวชญานนันท  ทิมทอง 



 หนา   ๑๕๗ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๐๔๑ นางชญานนันท  อายจาย 

 ๘๐๔๒ นางสาวชญานภัส  กล่ันทอง 
 ๘๐๔๓ นางสาวชญานิน  รักหมอ 

 ๘๐๔๔ นางสาวชญานิน  สิริตะนัน 

 ๘๐๔๕ นางชญานินท  จันทรแกว 

 ๘๐๔๖ นางชญานิศ  พงศาณัฐ 

 ๘๐๔๗ นางชญานิศ  รุงเรือง 
 ๘๐๔๘ นางชญานิศ  อินอยู 
 ๘๐๔๙ นางชญานิศา  เชื้อบุญมา 
 ๘๐๕๐ นางสาวชญานิศา  ทวมทวยหาญ 

 ๘๐๕๑ นางชญานิศา  ปงสุแสน 

 ๘๐๕๒ นางสาวชญานิษฐ  ไชยวงศา 
 ๘๐๕๓ นางชญานี  สมจิตร 

 ๘๐๕๔ นางสาวชญานุช  ทับทิมทอง 
 ๘๐๕๕ นางสาวชญานุช  อมรโสดากุล 

 ๘๐๕๖ นางสาวชญาพร  หาญศรี 
 ๘๐๕๗ นางสาวชญาพัฒน  แชมชอย 

 ๘๐๕๘ นางสาวชญาภา  แกวสุวรรณ 
 ๘๐๕๙ นางสาวชญาภา  ผิวพันธมิตร 

 ๘๐๖๐ นางสาวชญาภา  เพชรา 
 ๘๐๖๑ นางชญาภา  ศรีสวัสดิ์ 
 ๘๐๖๒ นางสาวชญาภา  สารเถื่อนแกว 

 ๘๐๖๓ นางสาวชญาภา  อุบล 

 ๘๐๖๔ นางชญาลักษณ  ชยสรรพสิทธิ์ 
 ๘๐๖๕ นางชฎาทิพย  กาญจนสําเริง 
 ๘๐๖๖ นางสาวชฎาพร  ขนทอง 

 ๘๐๖๗ นางสาวชฎาพร  โคตรพรม 

 ๘๐๖๘ นางสาวชฎาพร  ชวยชู 
 ๘๐๖๙ นางสาวชฎาพร  เต็มวงษ 
 ๘๐๗๐ นางชฎาพร  บุญนิล 

 ๘๐๗๑ นางสาวชฎาพร  สกุลสม 

 ๘๐๗๒ นางชฎาพร  สังครุธ 

 ๘๐๗๓ นางสาวชฎาพร  สายจันทร 
 ๘๐๗๔ นางสาวชฎาพร  แองไว 

 ๘๐๗๕ นางสาวชฎาภรณ  กิจเมือง 
 ๘๐๗๖ นางสาวชฎาภรณ  บุญพิรุณ 

 ๘๐๗๗ นางสาวชฎาภรณ  ปอมสกุล 

 ๘๐๗๘ นางสาวชฎาภรณ  ใยยอง 
 ๘๐๗๙ นางสาวชฑรัช  วงษยอด 

 ๘๐๘๐ นางชณมณ  เครือวงษา 
 ๘๐๘๑ นางสาวชณาเกตุ  แสนยะบุตร 

 ๘๐๘๒ นางชณาพรรณ  งามสม 

 ๘๐๘๓ นางชณิกานต  ศรีกําพล 

 ๘๐๘๔ นางสาวชณิดาภา  เวชกุล 

 ๘๐๘๕ นางสาวชณิดาภา  ศรีเปารยะ 

 ๘๐๘๖ นางชดายุ  ขวัญเมือง 
 ๘๐๘๗ นางสาวชดาษา  พะนิรัมย 
 ๘๐๘๘ นางสาวชดาษา  อวนพรมมา 
 ๘๐๘๙ นางสาวชนกกานต  ฉายแกว 

 ๘๐๙๐ นางสาวชนกชนม  มีนอย 

 ๘๐๙๑ นางชนกนันท  อุนอารมณ 
 ๘๐๙๒ นางชนกนาถ  เขียวตา 



 หนา   ๑๕๘ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๐๙๓ นางสาวชนกนาถ  เชิดชู 
 ๘๐๙๔ นางชนกพร  ปาลามา 
 ๘๐๙๕ นางสาวชนชนก  วองไว 

 ๘๐๙๖ นางสาวชนทัต  ภัควีรภัทร 

 ๘๐๙๗ นางชนธิกาญจน  กระสินหอม 

 ๘๐๙๘ นางชนนภา  วงศเมือง 
 ๘๐๙๙ นางชนนิกานต  เจริญวัย 

 ๘๑๐๐ นางชนพิชา  พุทธรักษา 
 ๘๑๐๑ นางสาวชนภรณ  หวังสุขกลาง 
 ๘๑๐๒ นางสาวชนมชนันทร  ซอและ 

 ๘๑๐๓ นางชนมนิภา  บุพศิริ 
 ๘๑๐๔ นางชนัชฌา  บูรณธนิต 

 ๘๑๐๕ นางสาวชนัญชิดา  แกวเกิด 

 ๘๑๐๖ นางสาวชนัญชิดา  เจริญสําราญ 

 ๘๑๐๗ นางชนัญชิดา  ทาน้ําตื้น 

 ๘๑๐๘ นางชนัญชิดา  บุญสราง 
 ๘๑๐๙ นางชนัญชิดา  ฝนปนวงค 
 ๘๑๑๐ นางชนัญชิดา  รัตนสมบัติ 
 ๘๑๑๑ นางสาวชนัญชิดา  วงศใหญ 
 ๘๑๑๒ นางชนัญชิดา  ออยรักษา 
 ๘๑๑๓ นางสาวชนัญชิดา  อิทธิสังวร 

 ๘๑๑๔ นางสาวชนัญชิตา  ปนนินา 
 ๘๑๑๕ นางชนัญทิตา  แสงหิรัญ 

 ๘๑๑๖ นางชนัญธิดา  ยศมาว 

 ๘๑๑๗ นางสาวชนัญธิดา  สุขกรม 

 ๘๑๑๘ นางชนัญภิกา  อรรคสาร 

 ๘๑๑๙ นางชนัฐปภา  แนวหลา 
 ๘๑๒๐ นางชนัดฏา  นวลเปลง 
 ๘๑๒๑ นางสาวชนัดดา  ทิพยเลิศ 

 ๘๑๒๒ นางชนัดดา  มูลเจริญ 

 ๘๑๒๓ นางสาวชนัดดา  รวดเจริญ 

 ๘๑๒๔ นางชนันกร  บุญแจด 

 ๘๑๒๕ นางสาวชนันชิดา  หนองคาย 

 ๘๑๒๖ นางสาวชนันญา  เจนดง 
 ๘๑๒๗ นางสาวชนันญา  อุนใจ 

 ๘๑๒๘ นางสาวชนันธร  เข็มสุข 

 ๘๑๒๙ นางสาวชนันธร  อุดมศิลป 
 ๘๑๓๐ นางสาวชนันพัฒน  วรรณวิจิตร 

 ๘๑๓๑ วาที่รอยตรีหญิง ชนันรัตน   
  จรัญธนเสฏฐ 
 ๘๑๓๒ นางสาวชนากานต  กุลาวงศ 
 ๘๑๓๓ นางสาวชนากานต  แกวกองบุญ 

 ๘๑๓๔ นางสาวชนากานต  ขามชู 
 ๘๑๓๕ นางชนากานต  บุตรศาสตร 
 ๘๑๓๖ นางสาวชนากานต  ผุดผาด 

 ๘๑๓๗ นางสาวชนากานต  ไพรพฤกษ 
 ๘๑๓๘ นางสาวชนากานต  วิหค 

 ๘๑๓๙ นางสาวชนากานต  ศิริโรจนงาม 

 ๘๑๔๐ นางสาวชนาธิป  ปะทะดวง 
 ๘๑๔๑ นางสาวชนาธิป  สุนทรภักดิ์ 
 ๘๑๔๒ นางสาวชนานันท  ศรีภา 
 ๘๑๔๓ นางสาวชนานันท  สิงหมุย 



 หนา   ๑๕๙ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๑๔๔ นางสาวชนานันท  สุวรรณศรี 
 ๘๑๔๕ นางชนานุช  กิจบรรทัด 

 ๘๑๔๖ นางสาวชนานุช  ดอกประทุม 

 ๘๑๔๗ นางชนาพร  โชคถนอมจิตต 
 ๘๑๔๘ นางสาวชนาพร  ทองแผน 

 ๘๑๔๙ นางชนาพร  ลําคํา 
 ๘๑๕๐ นางชนาพร  สุวรรณะ 

 ๘๑๕๑ นางสาวชนาภัทร  นันทะบุตร 

 ๘๑๕๒ นางสาวชนาภา  บุตรเพลิง 
 ๘๑๕๓ นางสาวชนาภา  ปรีพูล 

 ๘๑๕๔ นางสาวชนาภา  เมี้ยงหอม 

 ๘๑๕๕ นางชนาภา  อัครศรี 
 ๘๑๕๖ นางชนาวรรณ  สุขใส 

 ๘๑๕๗ นางชนิกา  ไชยปรุง 
 ๘๑๕๘ นางสาวชนิกา  บรรจงปรุ 
 ๘๑๕๙ นางสาวชนิกา  พันเพ่ิมสิน 

 ๘๑๖๐ นางชนิกานต  ชาญเชี่ยว 

 ๘๑๖๑ นางชนิกานต  ล่ีวัฒนาย่ิงยง 
 ๘๑๖๒ นางสาวชนิกามาศ  จันทรเจริญสุข 

 ๘๑๖๓ นางชนิดา  แกวหมุด 

 ๘๑๖๔ นางสาวชนิดา  คําภิโล 

 ๘๑๖๕ นางสาวชนิดา  ทาระเนตร 
 ๘๑๖๖ นางชนิดา  พลประจักษ 
 ๘๑๖๗ นางชนิดา  พุมจันทร 
 ๘๑๖๘ นางชนิดา  มณีทับ 

 ๘๑๖๙ นางสาวชนิดา  รักเจียม 

 ๘๑๗๐ นางชนิดา  เรืองสวัสดิ์ 
 ๘๑๗๑ นางสาวชนิดา  วงษเนตร 

 ๘๑๗๒ นางสาวชนิดา  แสนสุภา 
 ๘๑๗๓ นางสาวชนิดา  เหมือนลูกอินทร 
 ๘๑๗๔ นางสาวชนิดา  อินผอง 
 ๘๑๗๕ นางสาวชนิดาพร  พานิคม 

 ๘๑๗๖ นางสาวชนิดาภรณ  พิลายนต 
 ๘๑๗๗ นางสาวชนิดาภา  กัญจนวัตตะ 

 ๘๑๗๘ นางสาวชนิดาภา  แกมจินดา 
 ๘๑๗๙ นางสาวชนิดาภา  เฉลิมแสน 

 ๘๑๘๐ นางสาวชนิดาภา  เชื้อปุย 

 ๘๑๘๑ นางชนิดาภา  ไชยวงศา 
 ๘๑๘๒ นางสาวชนิดาภา  ทรัพยมา 
 ๘๑๘๓ นางสาวชนิดาภา  น้ําทิพย 
 ๘๑๘๔ นางสาวชนิดาภา  บอดินดํา 
 ๘๑๘๕ นางชนิดาภา  บุญยะรัตน 
 ๘๑๘๖ นางชนิดาภา  สอนงาย 

 ๘๑๘๗ นางสาวชนิตตา  ทาชาติ 
 ๘๑๘๘ นางสาวชนิตวพร  ชมกล่ิน 

 ๘๑๘๙ นางสาวชนิตา  จีนขจร 

 ๘๑๙๐ นางสาวชนิตา  ชัยศุภวัฒน 
 ๘๑๙๑ นางสาวชนิตา  ทองคงใหม 
 ๘๑๙๒ นางสาวชนินทรพร  ธนันทพลวงค 
 ๘๑๙๓ นางสาวชนินทรา  ปางลีลาศ 

 ๘๑๙๔ นางสาวชนินทรา  ผองแผว 

 ๘๑๙๕ นางสาวชนิษฎากานต  จิตตเจริญ 



 หนา   ๑๖๐ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๑๙๖ วาที่รอยตรีหญิง ชนิษฏา  พิมพรม 

 ๘๑๙๗ นางสาวชนิษฐา  แซหงวน 

 ๘๑๙๘ นางชนิสรา  เทียมตระกูล 

 ๘๑๙๙ นางชนิสรา  พักตะไชย 

 ๘๒๐๐ นางสาวชนิสรา  สงวนไว 
 ๘๒๐๑ นางสาวชนิสรา  อยูพงษพิทักษ 
 ๘๒๐๒ นางชนุพร  ชุมภู 

 ๘๒๐๓ นางชเนตตี  ชํานาญ 

 ๘๒๐๔ นางสาวชเนตตี  ยอมมะเริง 
 ๘๒๐๕ นางสาวชบา  ภูจอมแกว 

 ๘๒๐๖ นางสาวชบาไพร  ตราชู 
 ๘๒๐๗ นางชบาไพร  เทียมธรรม 

 ๘๒๐๘ นางชบาไพร  พรมวงศ 
 ๘๒๐๙ นางสาวชมธิษา  ภัทรกุลธนิน 

 ๘๒๑๐ นางสาวชมนภัส  ขันธแกว 

 ๘๒๑๑ นางสาวชมนภัส  ผองปญญา 
 ๘๒๑๒ นางสาวชมนาท  พรหมโคตร 

 ๘๒๑๓ นางสาวชมบวร  เซ็นทองหลาง 
 ๘๒๑๔ นางสาวชมบุญ  แยมนาม 

 ๘๒๑๕ นางชมพูนุช  จําปาทิพย 
 ๘๒๑๖ นางสาวชมพูนุช  บุญสนอง 
 ๘๒๑๗ นางสาวชมพูนุช  ผัดผอง 
 ๘๒๑๘ นางสาวชมพูนุช  โยธี 
 ๘๒๑๙ นางชมพูนุช  อุทัยรัตน 
 ๘๒๒๐ นางสาวชมพูนุท  ทองสาย 

 ๘๒๒๑ นางสาวชมพูนุท  บุญอากาศ 

 ๘๒๒๒ นางชมพูนุท  ใบยา 
 ๘๒๒๓ นางสาวชมพูนุท  ปนนํา 
 ๘๒๒๔ นางชมพูนุท  พันไธสง 
 ๘๒๒๕ นางสาวชมพูนุท  พิชสาท 

 ๘๒๒๖ นางสาวชมพูนุท  ศรีภักดี 
 ๘๒๒๗ นางสาวชมพูนุท  ศรีสงคราม 

 ๘๒๒๘ นางสาวชมพูนุท  สุชัยราช 

 ๘๒๒๙ นางสาวชมพูนุท  ฮุนศิริ 
 ๘๒๓๐ นางสาวชมัยพร  ไกรหา 
 ๘๒๓๑ นางชมัยพร  จันทศรี 
 ๘๒๓๒ นางสาวชมัยพร  แซวี 
 ๘๒๓๓ นางสาวชมัยพร  บุบผาจีน 

 ๘๒๓๔ นางสาวชมัยพร  เพชรบริสุทธิ์ 
 ๘๒๓๕ นางสาวชมัยพร  ออนวัน 

 ๘๒๓๖ นางชไมชม  เพ็งธรรม 

 ๘๒๓๗ นางสาวชไมพร  จิตรจักร 

 ๘๒๓๘ นางสาวชไมพร  ดวงแกว 

 ๘๒๓๙ นางสาวชไมพร  แดงตุย 

 ๘๒๔๐ นางชไมพร  ทิพยสิงห 
 ๘๒๔๑ นางชไมพร  ธะชวย 

 ๘๒๔๒ นางสาวชไมพร  นอยศิริ 
 ๘๒๔๓ นางชไมพร  พจนพงษ 
 ๘๒๔๔ นางชไมพร  รินทรชม 

 ๘๒๔๕ นางสาวชไมพร  วงศวุฒิ 
 ๘๒๔๖ นางชไมพร  วังเย็น 

 ๘๒๔๗ นางสาวชไมพร  อุดมญาติ 



 หนา   ๑๖๑ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๒๔๘ นางสาวชยาณี  ภูโคกหิน 

 ๘๒๔๙ นางชยานันท  สุขเจริญ 

 ๘๒๕๐ นางสาวชยาภร  สารีรัตน 
 ๘๒๕๑ นางสาวชยาภรณ  เคานา 
 ๘๒๕๒ นางชยาภรณ  จันโท 

 ๘๒๕๓ นางชยาภา  จันละมุด 

 ๘๒๕๔ นางสาวชยารัตน  อภิวาท 

 ๘๒๕๕ นางชยุดา  กนึกรัตน 
 ๘๒๕๖ นางสาวชรัญดา  กุลสุวรรณ 

 ๘๒๕๗ นางสาวชรัณยภัทร  ยศงาม 

 ๘๒๕๘ นางสาวชรินทร  วงศาเคน 

 ๘๒๕๙ นางสาวชรินทรทิพย  ดวงคําจันทร 
 ๘๒๖๐ นางสาวชรินทรทิพย  ศรีมงคลวิชญะ 

 ๘๒๖๑ นางชรินทรทิพย  สิงหบุญมี 
 ๘๒๖๒ นางสาวชรินทรทิพย  หาญประเสริฐ 

 ๘๒๖๓ นางสาวชรินทิพย  ทานุมา 
 ๘๒๖๔ นางชรินรัตน  เดชสุภา 
 ๘๒๖๕ นางสาวชรินรัตน  บัตรรัมย 
 ๘๒๖๖ นางสาวชลกร  มีกูล 

 ๘๒๖๗ นางสาวชลดา  กิตติรุงสุวรรณ 

 ๘๒๖๘ นางสาวชลดา  ชีระศิลป 
 ๘๒๖๙ นางชลดา  แลเพชรศรีทองดี 
 ๘๒๗๐ นางชลดา  ศรีสุข 

 ๘๒๗๑ นางสาวชลดา  สวยคาขาว 

 ๘๒๗๒ นางสาวชลทิพย  บุณรังศรี 
 ๘๒๗๓ นางสาวชลธิชา  กระแสศิล 

 ๘๒๗๔ นางสาวชลธิชา  กล่ินจันทร 
 ๘๒๗๕ นางชลธิชา  เกตุหงษนอย 

 ๘๒๗๖ นางชลธิชา  เขียวบริสุทธิ์ 
 ๘๒๗๗ นางสาวชลธิชา  คณิตบุญ 

 ๘๒๗๘ นางสาวชลธิชา  คําภีร 
 ๘๒๗๙ นางสาวชลธิชา  งานดี 
 ๘๒๘๐ นางชลธิชา  งามขุนทด 

 ๘๒๘๑ นางสาวชลธิชา  จันทามวง 
 ๘๒๘๒ นางชลธิชา  จําปาแกว 

 ๘๒๘๓ นางสาวชลธิชา  ชตานนท 
 ๘๒๘๔ นางสาวชลธิชา  ชนิดพันธ 
 ๘๒๘๕ นางสาวชลธิชา  ชั้นเสมา 
 ๘๒๘๖ นางสาวชลธิชา  ดินรมรัมย 
 ๘๒๘๗ นางสาวชลธิชา  ดีดวงพันธ 
 ๘๒๘๘ นางชลธิชา  ตะอาย 

 ๘๒๘๙ นางสาวชลธิชา  ตาดี 
 ๘๒๙๐ นางชลธิชา  เตาทอง 
 ๘๒๙๑ นางชลธิชา  นันทบุตร 

 ๘๒๙๒ นางสาวชลธิชา  บังเลา 
 ๘๒๙๓ นางสาวชลธิชา  บํารุงกิจ 

 ๘๒๙๔ นางชลธิชา  บุญชู 
 ๘๒๙๕ นางสาวชลธิชา  บุตรจันทร 
 ๘๒๙๖ นางชลธิชา  ประเสริฐ 

 ๘๒๙๗ นางสาวชลธิชา  ปนทะ 

 ๘๒๙๘ นางสาวชลธิชา  ปนทิม 

 ๘๒๙๙ นางสาวชลธิชา  ปกคม 



 หนา   ๑๖๒ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๓๐๐ นางชลธิชา  พัฒนศิริมากร 

 ๘๓๐๑ นางชลธิชา  พิกุลวรชัย 

 ๘๓๐๒ นางสาวชลธิชา  ภูบาลเพ็ชร 

 ๘๓๐๓ นางสาวชลธิชา  มงคลชัยอรัญญา 
 ๘๓๐๔ นางสาวชลธิชา  มวงศรีจันทร 
 ๘๓๐๕ นางสาวชลธิชา  มะโยธี 
 ๘๓๐๖ นางชลธิชา  มุกดาสนิท 

 ๘๓๐๗ นางชลธิชา  แมนศรนรา 
 ๘๓๐๘ นางสาวชลธิชา  แยมอุทัย 

 ๘๓๐๙ นางสาวชลธิชา  วิชาผง 
 ๘๓๑๐ นางสาวชลธิชา  สอนสิงห 
 ๘๓๑๑ นางชลธิชา  สุขประเสริฐ 

 ๘๓๑๒ นางสาวชลธิชา  สุคนธขจร 

 ๘๓๑๓ นางสาวชลธิชา  สุดเอื้อม 

 ๘๓๑๔ นางสาวชลธิชา  อยูยง 
 ๘๓๑๕ นางชลธิชา  อัคบุตร 

 ๘๓๑๖ นางสาวชลธิดา  แกวสุพรรณ 

 ๘๓๑๗ นางสาวชลธิดา  พฤกษะวัน 

 ๘๓๑๘ นางสาวชลธิดา  หงษเหม 

 ๘๓๑๙ นางชลธิรา  แกนจันทร 
 ๘๓๒๐ นางสาวชลธี  สุขมา 
 ๘๓๒๑ นางสาวชลนภัทร  จันดํา 
 ๘๓๒๒ นางสาวชลนภา  คงคิด 

 ๘๓๒๓ นางชลนันท  เอกพจน 
 ๘๓๒๔ นางชลนิชา  ทั่งจันทรแดง 
 ๘๓๒๕ นางสาวชลนิชา  บุญเพ็ญ 

 ๘๓๒๖ นางสาวชลภัสส  ปญญารักษา 
 ๘๓๒๗ นางสาวชลรดา  สาเรชพรรณ 

 ๘๓๒๘ นางสาวชลราดา  คลายจํานง 
 ๘๓๒๙ นางสาวชลฤดี  ศักดิ์โสภาสกุล 

 ๘๓๓๐ นางสาวชลฤทัย  ทวีแสง 
 ๘๓๓๑ นางสาวชลลดา  ย่ังยืนเจริญสุข 

 ๘๓๓๒ นางสาวชลลดา  วิสุมา 
 ๘๓๓๓ นางสาวชลลดา  สอนศิริ 
 ๘๓๓๔ นางชลลดา  เสนาภักดี 
 ๘๓๓๕ นางสาวชลลดา  หินแกว 

 ๘๓๓๖ นางสาวชลลัดดา  ตะริโย 

 ๘๓๓๗ นางชลลัดดา  มากนวล 

 ๘๓๓๘ นางสาวชลัณรัศม  ตนกล 

 ๘๓๓๙ นางชลันดา  จันทรมลฑา 
 ๘๓๔๐ นางสาวชลากร  ศิริประภา 
 ๘๓๔๑ นางชลาลัย  กุลทัพ 

 ๘๓๔๒ นางชลาลัย  มณีเขียว 

 ๘๓๔๓ นางสาวชลิดา  เงื่อนจันทอง 
 ๘๓๔๔ นางสาวชลิดา  ถิรวัฒนสกุล 

 ๘๓๔๕ นางสาวชลิดา  ประชุม 

 ๘๓๔๖ นางสาวชลิดา  ภารัง 
 ๘๓๔๗ นางชลิดา  สุหลา 
 ๘๓๔๘ นางสาวชลิดา  สูนศรี 
 ๘๓๔๙ นางชลิดา  แสนเหนือ 

 ๘๓๕๐ นางสาวชลิตตา  เคลาจันทร 
 ๘๓๕๑ นางสาวชลิตา  ดีทน 



 หนา   ๑๖๓ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๓๕๒ นางสาวชลิตา  บุญรักษา 
 ๘๓๕๓ นางชลิตา  เอียงผา 
 ๘๓๕๔ นางสาวชลินทรา  จันทรธีระโรจน 
 ๘๓๕๕ นางสาวชลินธร  กางเกตุ 
 ๘๓๕๖ นางสาวชลินธร  บุตรดีวงค 
 ๘๓๕๗ นางชลีกร  สูสุข 

 ๘๓๕๘ นางสาวชโลทร  ขํามาก 

 ๘๓๕๙ นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช 

 ๘๓๖๐ นางชโลทร  ปงลังกา 
 ๘๓๖๑ นางชโลทร  วรสมุทรปราการ 

 ๘๓๖๒ นางสาวชโลธร  บรรเทาทุกข 
 ๘๓๖๓ นางสาวชวนชม  บูโกก 

 ๘๓๖๔ นางสาวชวนพิศ  สิงหเย็น 

 ๘๓๖๕ นางสาวชวัญลักษณ  ใจเอื้อ 

 ๘๓๖๖ นางชวันธร  รุงรัตน 
 ๘๓๖๗ นางชวัลกร  เกตุประเสริฐ 

 ๘๓๖๘ นางสาวชวัลรัตน  เมืองมูล 

 ๘๓๖๙ นางชวาลัย  รัตนประยูร 

 ๘๓๗๐ นางสาวชวาลา  เอี่ยมอ่ํา 
 ๘๓๗๑ นางสาวชวาลิน  สังขงาม 

 ๘๓๗๒ นางสาวชวิกา  จันทรธีระโรจน 
 ๘๓๗๓ นางชวิศา  พรหมขวัญ 

 ๘๓๗๔ นางสาวชวีพร  คชสินธ 
 ๘๓๗๕ นางชวีรัตน  ไชยปญญา 
 ๘๓๗๖ นางสาวชอทิพย  จันทรศิริ 
 ๘๓๗๗ นางชอทิพย  ทวีธนสารสมบัติ 

 ๘๓๗๘ นางสาวชอผกา  พูลทอง 
 ๘๓๗๙ นางชอพิกุล  พันธศรี 
 ๘๓๘๐ นางสาวชอรัก  พันธสวัสดิ์ 
 ๘๓๘๑ นางสาวชอลัดดา  กล่ินประทุม 

 ๘๓๘๒ นางสาวชอลัดดา  วรรณา 
 ๘๓๘๓ นางสาวชะบา  จันทรนวล 

 ๘๓๘๔ นางชะบา  ระบือนาม 

 ๘๓๘๕ นางชะเลยรัก  สถิตชัย 

 ๘๓๘๖ นางสาวชะออน  ศรีทอง 
 ๘๓๘๗ นางสาวชัชชญา  กัญจนชุมาบุรพ 

 ๘๓๘๘ นางชัชชฎาภรณ  ลุนชัยภา 
 ๘๓๘๙ นางสาวชัชชฎาวัลล  ลือยศ 

 ๘๓๙๐ นางชัชชนี  ชองวารินทร 
 ๘๓๙๑ นางสาวชัชชวรีย  ลือยศ 

 ๘๓๙๒ นางสาวชัชชษา  เชนพิมาย 

 ๘๓๙๓ นางชัชฎา  เทพอํานวย 

 ๘๓๙๔ นางสาวชัชฎา  มาตรทอง 
 ๘๓๙๕ นางชัชฎา  เอกวงษา 
 ๘๓๙๖ นางชัชฎาพร  ทรรพวสุ 

 ๘๓๙๗ นางสาวชัชฎาพร  เมฆอินทร 
 ๘๓๙๘ นางชัชฎาภรณ  พงษภักดิ์ 
 ๘๓๙๙ นางชัชฎาภรณ  พรมตรุษ 

 ๘๔๐๐ นางสาวชัชนท  วิรฉัตรานนท 
 ๘๔๐๑ นางสาวชัชพร  แหละหีม 

 ๘๔๐๒ นางชัญญญาณ  ภูเวียง 
 ๘๔๐๓ นางชัญญญาณ  ศรีพิเชียร 



 หนา   ๑๖๔ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๔๐๔ นางสาวชัญญณัท  คงกะพันธ 
 ๘๔๐๕ นางสาวชัญญนิษฐ  วงศหริรักษ 
 ๘๔๐๖ นางชัญญพัชร  จันทอง 
 ๘๔๐๗ นางชัญญา  สละจิตตาวงศ 
 ๘๔๐๘ นางสาวชัญญากาญจน  เฉลิมรัตน 
 ๘๔๐๙ นางชัญญานุช  เทียนทอง 
 ๘๔๑๐ นางสาวชัญญานุช  นนทภา 
 ๘๔๑๑ นางสาวชัญญานุช  นิลยอง 
 ๘๔๑๒ นางสาวชัญญานุช  ปนชวย 

 ๘๔๑๓ นางสาวชัญญานุช  มาณกิจ 

 ๘๔๑๔ นางสาวชัญญานุช  ศรีวิเชียร 

 ๘๔๑๕ นางสาวชัญญาพิชญ  ศรีราตรี 
 ๘๔๑๖ นางชัญญาภัค  แซติ้ง 
 ๘๔๑๗ นางสาวชัญญาภัค  นวลกลับ 

 ๘๔๑๘ นางชัญญาภัค  บุญฤทธิ์ 
 ๘๔๑๙ นางสาวชัญญาภัค  มงคุณวัด 

 ๘๔๒๐ นางสาวชัฎชฎา  แซอุย 

 ๘๔๒๑ นางสาวชันยชนก  ใจอาย 

 ๘๔๒๒ นางสาวชาคริยา  ชายเกล้ียง 
 ๘๔๒๓ นางสาวชาคริยา  ธีรสุนทรวัฒน 
 ๘๔๒๔ นางสาวชาณัชา  ไชยชาญ 

 ๘๔๒๕ นางสาวชานัดดา  ศรีคํามา 
 ๘๔๒๖ นางสาวชามาศ  ดิษฐเจริญ 

 ๘๔๒๗ นางสาวชารดา  จิตตอํามาตย 
 ๘๔๒๘ นางชารวี  หอทรัพย 
 ๘๔๒๙ นางสาวชารัตน  วังกานนท 

 ๘๔๓๐ นางชาริดา  เบญจโชติ 
 ๘๔๓๑ นางสาวชารินทรา  พันธวงค 
 ๘๔๓๒ นางชารินี  พลภักดี 
 ๘๔๓๓ นางสาวชาลิณี  ดอนนาค 

 ๘๔๓๔ นางสาวชาลินี  กอผจญ 

 ๘๔๓๕ นางสาวชาลินี  กิจชัยเจริญพร 

 ๘๔๓๖ นางสาวชาลินี  จงอริยตระกูล 

 ๘๔๓๗ นางชาลินี  จันเจริญ 

 ๘๔๓๘ นางชาลินี  ปราบสิมา 
 ๘๔๓๙ นางสาวชาลินี  สีมวง 
 ๘๔๔๐ นางชาลินี  อารีพิทักษ 
 ๘๔๔๑ นางชาลินี  โฮมแพน 

 ๘๔๔๒ นางชาลิศา  สามิดี 
 ๘๔๔๓ นางชาลิสา  กากะบุตร 

 ๘๔๔๔ นางสาวชาลิสา  ชิมโพธิ์คลัง 
 ๘๔๔๕ นางสาวชาลิสา  ทองไหลรวม 

 ๘๔๔๖ นางสาวชาลิสา  พละโสม 

 ๘๔๔๗ นางชาวิณี  สุนทราวิรัตน 
 ๘๔๔๘ นางชิชญา  พัชนี 
 ๘๔๔๙ นางชิญนารถ  สุดานิช 

 ๘๔๕๐ นางสาวชิดชนก  แกวมณี 

 ๘๔๕๑ นางสาวชิดชนก  คํารอด 

 ๘๔๕๒ นางชิดชนก  ไชยขาว 

 ๘๔๕๓ นางสาวชิดชนก  ตะโกพร 

 ๘๔๕๔ นางสาวชิดชนก  วันดี 
 ๘๔๕๕ นางสาวชิดชนก  วันทวี 



 หนา   ๑๖๕ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๔๕๖ วาที่รอยตรีหญิง ชิดชม  ชิดพลกรัง 
 ๘๔๕๗ นางสาวชิดหทัย  แสงงาม 

 ๘๔๕๘ นางสาวชิตนาฏ  เคนจัตุรัส 

 ๘๔๕๙ นางสาวชินสุภา  สํานักโหนด 

 ๘๔๖๐ นางสาวชินีวรรณ  ทองชาติ 
 ๘๔๖๑ นางสาวชิราภรณ  ออนสลวย 

 ๘๔๖๒ นางสาวชิสา  ศิลาวรรณ 

 ๘๔๖๓ นางชิสาพัชร  รัตนพันธ 
 ๘๔๖๔ นางชีวาพร  สีหะวงษ 
 ๘๔๖๕ นางสาวชื่นกมล  อุชชิน 

 ๘๔๖๖ นางสาวชื่นจิต  มิลนิกร 

 ๘๔๖๗ นางชื่นชนก  กวีนนท 
 ๘๔๖๘ นางชื่นมะณี  กาลสุข 

 ๘๔๖๙ นางสาวชื่นฤดี  วรางกูล 

 ๘๔๗๐ นางชื่นสมโภช  สิงหชางชัย 

 ๘๔๗๑ นางสาวชุฎา  ปาลโมกข 
 ๘๔๗๒ นางชุดาภรณ  จันทรสงา 
 ๘๔๗๓ นางชุติกมล  มีธรรม 

 ๘๔๗๔ นางสาวชุติกาญจน  กิติเมืองฐิติ 
 ๘๔๗๕ นางชุติกาญจน  งามจิตร 

 ๘๔๗๖ นางชุติกาญจน  จันทรศิริ 
 ๘๔๗๗ นางชุติกาญจน  ฉัตรเกาะ 

 ๘๔๗๘ นางชุติกาญจน  นวลอนงค 
 ๘๔๗๙ นางสาวชุติกาญจน  นามศรี 
 ๘๔๘๐ นางสาวชุติกาญจน  ปกติ 
 ๘๔๘๑ นางชุติกาญจน  พรมทอง 

 ๘๔๘๒ นางสาวชุติกาญจน  พัฒนะปราชญ 
 ๘๔๘๓ นางชุติกาญจน  มั่นจิตร 

 ๘๔๘๔ นางสาวชุติกาญจน  รังษี 

 ๘๔๘๕ นางสาวชุติกาญจน  รุงเรือง 
 ๘๔๘๖ นางชุติกาญจน  ศาสนาอภิชาติ 
 ๘๔๘๗ นางสาวชุติกาญจน  สังขประไพ 

 ๘๔๘๘ วาที่รอยตรีหญิง ชุติกาญจน  สุขขวัญ 

 ๘๔๘๙ นางสาวชุติกานต  ทามา 
 ๘๔๙๐ นางสาวชุติชมกานต  บุญทา 
 ๘๔๙๑ นางสาวชุติญา  อุนทานนท 
 ๘๔๙๒ นางชุติณัชชา  โสพิกุล 

 ๘๔๙๓ นางสาวชุตินันท  คงรัตนไพศาล 

 ๘๔๙๔ นางสาวชุตินันท  ใจอะกะ 

 ๘๔๙๕ นางสาวชุตินันท  ชาตรูประชีวิน 

 ๘๔๙๖ นางสาวชุตินันท  วองพานิช 

 ๘๔๙๗ นางสาวชุตินันท  ศรีสัมพันธ 
 ๘๔๙๘ นางสาวชุตินันท  ศิริชัยวิริยะ 

 ๘๔๙๙ นางสาวชุตินันท  สีโสด 

 ๘๕๐๐ นางสาวชุตินิษฐ  นราวัฒน 
 ๘๕๐๑ นางสาวชุติพันธุ  เรืองใสสอง 
 ๘๕๐๒ นางชุติภัค  เจียมวิจิตรกุล 

 ๘๕๐๓ นางสาวชุติภัค  สิทธิชาติ 
 ๘๕๐๔ นางสาวชุติภา  เคหาหวย 

 ๘๕๐๕ นางสาวชุติภาส  หิรัญรัตน 
 ๘๕๐๖ นางสาวชุติมน  เนืองนิตย 
 ๘๕๐๗ นางชุติมันต  นอยดําเนิน 



 หนา   ๑๖๖ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๕๐๘ นางสาวชุติมันต  ยาวะระ 

 ๘๕๐๙ นางสาวชุติมันต  สุขรัตน 
 ๘๕๑๐ นางสาวชุติมา  กลอมกมล 

 ๘๕๑๑ นางสาวชุติมา  แกวไพฑูรย 
 ๘๕๑๒ นางสาวชุติมา  ขวัญนิมิตร 

 ๘๕๑๓ นางสาวชุติมา  ขันธิคุณ 

 ๘๕๑๔ นางสาวชุติมา  คําแกว 

 ๘๕๑๕ นางสาวชุติมา  จ่ันกลาง 
 ๘๕๑๖ นางสาวชุติมา  จันทรประเสริฐ 

 ๘๕๑๗ นางชุติมา  ชุติกุลวรนันท 
 ๘๕๑๘ นางสาวชุติมา  ชูแสง 
 ๘๕๑๙ นางสาวชุติมา  แชมชอย 

 ๘๕๒๐ นางสาวชุติมา  โชคสมบัติ 
 ๘๕๒๑ นางสาวชุติมา  ไชยรส 

 ๘๕๒๒ นางสาวชุติมา  เนื้อไมหอม 

 ๘๕๒๓ นางสาวชุติมา  เบ็ญจมินทร 
 ๘๕๒๔ นางสาวชุติมา  ปานแพ 

 ๘๕๒๕ นางสาวชุติมา  ปาระดี 
 ๘๕๒๖ นางชุติมา  เปรมปยศรี 
 ๘๕๒๗ นางสาวชุติมา  เพ่ิมชาติ 
 ๘๕๒๘ นางชุติมา  ภูมิศาสตร 
 ๘๕๒๙ นางชุติมา  มัวมะ 

 ๘๕๓๐ นางสาวชุติมา  รอดประทับ 

 ๘๕๓๑ นางสาวชุติมา  สุประดิษฐ 

 ๘๕๓๒ นางสาวชุติมา  โสภาสกุล 

 ๘๕๓๓ นางสาวชุติมา  อินทวงค 

 ๘๕๓๔ นางสาวชุติมาพร  ประจันนวล 

 ๘๕๓๕ นางชุติรัตน  แสงสุวรรณ 
 ๘๕๓๖ นางสาวชุติวรรณ  ไชยมณี 

 ๘๕๓๗ นางสาวชุติสรา  ศรีหอม 

 ๘๕๓๘ นางสาวชุนิดา  ชิโนทัย 

 ๘๕๓๙ นางชุรีพร  แสนอาษา 
 ๘๕๔๐ นางชุลี  เกษสาคร 

 ๘๕๔๑ นางชุลี  แยมเกษร 

 ๘๕๔๒ นางสาวชุลีกร  คําหลา 
 ๘๕๔๓ นางชุลีกร  พิมลศรี 
 ๘๕๔๔ นางชุลีพร  กลอมจันทร 
 ๘๕๔๕ นางสาวชุลีพร  คําดี 
 ๘๕๔๖ นางชุลีพร  ชูเพชรพงษ 
 ๘๕๔๗ นางชุลีพร  สมขํา 
 ๘๕๔๘ นางชุลีพร  หลาทุม 

 ๘๕๔๙ นางสาวชุลีรัตน  พันธุยาง 
 ๘๕๕๐ นางสาวชุลีวรรณ  สิงหชาติ 
 ๘๕๕๑ นางสาวชุวลี  ตั้งสุวรรณ 

 ๘๕๕๒ นางสาวชุษณา  นัครา 
 ๘๕๕๓ นางชูจิต  ศรีเนียม 

 ๘๕๕๔ นางเชิญพัดชา  อินทรกําเหนิด 

 ๘๕๕๕ นางโชติกา  ครอสส 
 ๘๕๕๖ นางโชติกา  ใจเฉียบ 

 ๘๕๕๗ นางโชติกา  ชุมนุมชาติ 
 ๘๕๕๘ นางโชติกา  ดุจจานุทัศน 
 ๘๕๕๙ นางสาวโชติกา  ตระกูลพนา 



 หนา   ๑๖๗ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๕๖๐ นางโชติกา  ทาวอนนท 
 ๘๕๖๑ นางโชติกา  พีระธรรมเดช 

 ๘๕๖๒ นางสาวโชติกา  สุภาพ 

 ๘๕๖๓ นางสาวโชติกา  แสงอรุณ 

 ๘๕๖๔ นางสาวโชติกาญจน  โชติกุล 

 ๘๕๖๕ นางโชตินันท  ออนทวม 

 ๘๕๖๖ นางสาวโชติมา  บุญเติม 

 ๘๕๖๗ นางโชติมา  ปนทองคํา 
 ๘๕๖๘ นางสาวโชติมา  แสงศิริ 
 ๘๕๖๙ นางสาวโชติรส  ชุติพานิชเทศก 
 ๘๕๗๐ นางสาวโชติรส  ศรีเทพ 

 ๘๕๗๑ นางสาวโชติรส  สุขสําราญ 

 ๘๕๗๒ นางสาวโชติรัตน  พิมพเรือง 
 ๘๕๗๓ นางสาวซอนกล่ิน  หลอดออน 

 ๘๕๗๔ นางสาวซอฟฟยะห  ยะโกะ 

 ๘๕๗๕ นางสาวซอฟะ  ฮะมะ 

 ๘๕๗๖ นางซอฟยา  เด็งมาแน 

 ๘๕๗๗ นางซอฟเยาะ  หวันจิ 

 ๘๕๗๘ นางสาวซันนา  เศษขาว 

 ๘๕๗๙ นางซัลมะห  สะมะแอ 

 ๘๕๘๐ นางสาวซัลมา  เจะหะ 

 ๘๕๘๑ นางซัลวาณีย  เจะมะหมัด 

 ๘๕๘๒ นางซานีตา  สะอิ 
 ๘๕๘๓ นางสาวซารีนะ  มาหะ 

 ๘๕๘๔ นางสาวซารีนา  เจะกอ 

 ๘๕๘๕ นางสาวซารีนา  ดิง 

 ๘๕๘๖ นางสาวซารีนา  อุศมา 
 ๘๕๘๗ นางสาวซารีปะห  เจะเลาะ 

 ๘๕๘๘ นางซารีพะ  ยีปาโละ 

 ๘๕๘๙ นางสาวซารียะ  ดอนิ 
 ๘๕๙๐ นางสาวซารียา  อาแซ 

 ๘๕๙๑ นางสาวซารีหมะ  ลาเตะ 

 ๘๕๙๒ นางซาลีนา  กอและ 

 ๘๕๙๓ นางสาวซาลีนา  โตะลูโบะ 

 ๘๕๙๔ นางสาวซาลีฮา  มูนะ 

 ๘๕๙๕ นางซาฮาเราะห  ลาเตะ 

 ๘๕๙๖ นางสาวซาฮีดา  สะอะ 

 ๘๕๙๗ นางซีตีมาเรียม  ดอเลาะ 

 ๘๕๙๘ นางสาวซุอานา  บารา 
 ๘๕๙๙ นางซูซันนา  อาแว 

 ๘๖๐๐ นางสาวซูบัยดะห  โตะมิง 
 ๘๖๐๑ นางสาวซูไบดะห  ฮะมะ 

 ๘๖๐๒ นางสาวซูมัยยะห  สะแลแม 

 ๘๖๐๓ นางสาวซูรัยยา  อาแว 

 ๘๖๐๔ นางสาวซูราณีย  เปาะเลาะ 

 ๘๖๐๕ นางสาวซูรีนา  มะเซง 
 ๘๖๐๖ นางซูไรดา  ลานุย 

 ๘๖๐๗ นางสาวซูไรดา  หะยีเตะ 

 ๘๖๐๘ นางซูไลฆอ  เจะอาแว 

 ๘๖๐๙ นางสาวซูฮัยณี  มะดีเยาะ 

 ๘๖๑๐ นางสาวซูฮัยณีย  เจะเฮ็ง 
 ๘๖๑๑ นางสาวซูฮานา  หามะ 



 หนา   ๑๖๘ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๖๑๒ นางสาวซูไฮดา  สะแลแม 

 ๘๖๑๓ นางสาวซูไฮนี  สาอุ 
 ๘๖๑๔ นางสาวซูไฮลา  จิการะจิ 

 ๘๖๑๕ นางสาวโซเฟย  อีซอ 

 ๘๖๑๖ นางสาวโซรีนา  มาสาระกามา 
 ๘๖๑๗ นางสาวไซคอห  ตือบิงหมะ 

 ๘๖๑๘ นางไซนับ  เจะแม็ง 
 ๘๖๑๙ นางสาวไซนับ  มือเยาะ 

 ๘๖๒๐ นางสาวไซนับ  อัตนิ 
 ๘๖๒๑ นางสาวไซนุง  กือลือแม 

 ๘๖๒๒ นางสาวไซรนะ  อาแว 

 ๘๖๒๓ นางไซลานี  เจะสนิ 
 ๘๖๒๔ นางไซหนาบ  หัตถประดิษฐ 
 ๘๖๒๕ นางฌัฐนันท  สูตรสุคนธ 
 ๘๖๒๖ นางฌาลิศา  บุญชาติ 
 ๘๖๒๗ นางสาวญดา  เจริญพรศิริกุล 

 ๘๖๒๘ นางญดา  ลือสัตย 
 ๘๖๒๙ นางญดาภรณ  นาคโหน 

 ๘๖๓๐ นางสาวญรัตนภวัน  เลิศชินรัตน 
 ๘๖๓๑ นางญาซีเราะ  สะมะแอ 

 ๘๖๓๒ นางสาวญาณนี  ขยันการนาวี 
 ๘๖๓๓ นางสาวญาณพัช  ประเสริฐรัมย 
 ๘๖๓๔ นางสาวญาณภัทร  พรหมเสน 

 ๘๖๓๕ นางสาวญาณวรรณ  ปนคํา 
 ๘๖๓๖ นางญาณสิรีค  วงคเขียว 

 ๘๖๓๗ นางสาวญาณัท  ศรศักดา 

 ๘๖๓๘ นางสาวญาณัทชา  จิตอารี 
 ๘๖๓๙ นางสาวญาณิกา  คลํ่าออด 

 ๘๖๔๐ นางสาวญาณิกา  เหลาโกทา 
 ๘๖๔๑ นางญาณิกา  อะสิพงศ 
 ๘๖๔๒ นางสาวญาณิดา  นิยมนา 
 ๘๖๔๓ นางสาวญาณิดา  ย้ิมดวง 
 ๘๖๔๔ นางญาณิน  สีตนไชย 

 ๘๖๔๕ นางสาวญาณินีทิพพ  ฉวีวงค 
 ๘๖๔๖ นางสาวญาณิศา  กระจางเสน 

 ๘๖๔๗ นางญาณิศา  จิณสิทธิ์ 
 ๘๖๔๘ นางญาณิศา  จิตตอักษร 

 ๘๖๔๙ นางญาณิศา  ใจแสน 

 ๘๖๕๐ นางญาณิศา  บุรัศมี 
 ๘๖๕๑ นางสาวญาณิศา  เพ็งนวน 

 ๘๖๕๒ นางสาวญาณิศา  รอดศรี 
 ๘๖๕๓ นางสาวญาณิศา  วงศเจริญพันธ 
 ๘๖๕๔ นางญาณิศา  วัฒนาวงศ 
 ๘๖๕๕ นางญาณิศา  สวัสดิวงศ 
 ๘๖๕๖ นางสาวญาณิศา  สังขชุม 

 ๘๖๕๗ นางสาวญาณิศา  สุวรรณลิขิต 

 ๘๖๕๘ นางญาณิศา  เหลาถาวร 

 ๘๖๕๙ นางญาณี  พิหูสูตร 

 ๘๖๖๐ นางสาวญาณี  สีนวน 

 ๘๖๖๑ นางสาวญาณีรัตน  มงคลชื่น 

 ๘๖๖๒ นางสาวญาดา  นิลประดิษฐ 
 ๘๖๖๓ นางสาวญาดา  บานเมือง 



 หนา   ๑๖๙ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๖๖๔ สิบตํารวจโทหญิง ญาดา   
  รัตนกําเหนิด 

 ๘๖๖๕ นางสาวญาดา  ศรีอรุณ 

 ๘๖๖๖ นางสาวญาดา  สงฆวัฒนะ 

 ๘๖๖๗ นางสาวญาดาณิศา  ภรณควงขุนทด 

 ๘๖๖๘ นางสาวญาดานันท  เกตุแกว 

 ๘๖๖๙ นางสาวญาดานุช  เมืองเล็น 

 ๘๖๗๐ นางญาติกร  มณีวงษ 
 ๘๖๗๑ นางสาวญานิกา  อิ่มพูล 

 ๘๖๗๒ นางสาวญานี  เดชะ 

 ๘๖๗๓ นางญามินทร  แลหะ 

 ๘๖๗๔ นางสาวญารัชนี  เสนหวงศ 
 ๘๖๗๕ นางฐชาดา  กวางไพศาล 

 ๘๖๗๖ นางสาวฐณพร  วุทธพันธ 
 ๘๖๗๗ นางฐณิญาร  ครองยุติ 
 ๘๖๗๘ นางสาวฐนิชา  เอกมงคลสิษฐ 
 ๘๖๗๙ นางสาวฐรินดา  สังยาหยา 
 ๘๖๘๐ นางฐษา  จันทรังษี 

 ๘๖๘๑ นางฐานัชฌา  ชนะเลิศ 

 ๘๖๘๒ นางสาวฐานิกา  ถําวาป 
 ๘๖๘๓ นางฐานิดา  โคสุวรรณ 
 ๘๖๘๔ นางฐานิต  สุขสนาน 

 ๘๖๘๕ นางฐานิตา  จันทรภิวัฒน 
 ๘๖๘๖ นางสาวฐานิตา  นวลนาง 
 ๘๖๘๗ นางสาวฐานิตา  อรุณวิง 
 ๘๖๘๘ นางสาวฐานิศ  หริกจันทร 

 ๘๖๘๙ นางสาวฐานียา  คลายทอง 
 ๘๖๙๐ นางสาวฐานุตรา  ตนโพธิ์ 
 ๘๖๙๑ นางฐาปนี  จรโคกกรวด 

 ๘๖๙๒ นางสาวฐาปนี  เทียมมาศ 

 ๘๖๙๓ นางสาวฐาปนี  มณีนิล 

 ๘๖๙๔ นางฐาปนีย  ขานอัน 

 ๘๖๙๕ นางสาวฐาปนีย  ผุยคําภา 
 ๘๖๙๖ นางสาวฐาปนีย  รัทนีย 
 ๘๖๙๗ นางสาวฐาปรานี  แกวแวงส่ิว 

 ๘๖๙๘ นางฐาสสิร  นวิชญญาณสุธี 
 ๘๖๙๙ นางสาวฐิชารัตน  พูลงาม 

 ๘๗๐๐ นางสาวฐิฏาภรณ  ชัยพล 

 ๘๗๐๑ นางฐิฏิวรฎา  เสารจันทร 
 ๘๗๐๒ นางฐิตรัตน  โนนไธสง 
 ๘๗๐๓ นางฐิตา  ยุนิรัมย 
 ๘๗๐๔ นางสาวฐิตานันท  ฤทธิ์นายม 

 ๘๗๐๕ นางสาวฐิตาพร  ธัญญผล 

 ๘๗๐๖ นางฐิตาพร  ภักดีใหม 
 ๘๗๐๗ นางสาวฐิตาภรณ  ปนอยู 
 ๘๗๐๘ นางฐิตาภรณ  พวงพา 
 ๘๗๐๙ นางสาวฐิตาภัสร  กีรติวิทยาภรณ 
 ๘๗๑๐ นางสาวฐิตาภา  มาตรโคกสูง 
 ๘๗๑๑ นางฐิตาภา  สมพล 

 ๘๗๑๒ นางฐิตารีย  แกมทอง 
 ๘๗๑๓ นางฐิตารีย  จรัสเนตินันท 
 ๘๗๑๔ นางสาวฐิตารีย  จันทรไพร 



 หนา   ๑๗๐ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๗๑๕ นางฐิตารีย  จําเริญเนาว 
 ๘๗๑๖ นางสาวฐิตารีย  ชญาณโชติวีรกุล 

 ๘๗๑๗ นางสาวฐิตารีย  ดวงแกว 

 ๘๗๑๘ นางฐิตารีย  ทาแจม 

 ๘๗๑๙ นางสาวฐิตารีย  ธีรชาญวิทย 
 ๘๗๒๐ นางสาวฐิตารีย  เธียรสุทัศน 
 ๘๗๒๑ นางฐิตารีย  นวโลหะกุล 

 ๘๗๒๒ นางฐิตารีย  บุญทา 
 ๘๗๒๓ นางสาวฐิตารีย  ศรีบุญเพ็ง 
 ๘๗๒๔ นางสาวฐิตารีย  ศิริบุตร 

 ๘๗๒๕ นางสาวฐิตารีย  แหลมประเสริฐ 

 ๘๗๒๖ นางฐิตาวรรณ  เจียมกีรติกานนท 
 ๘๗๒๗ นางสาวฐิติกัณต  ชูเชิด 

 ๘๗๒๘ นางสาวฐิติกานตฺ  นวพงศรัตน 
 ๘๗๒๙ นางสาวฐิติชญา  กันธวัง 
 ๘๗๓๐ นางสาวฐิติชญา  แยมใจดี 
 ๘๗๓๑ นางสาวฐิติชญาน  สุปตติ 
 ๘๗๓๒ นางฐิตินันท  กล่ินทิพยขจร 

 ๘๗๓๓ นางสาวฐิตินันท  ไชยบัญ 

 ๘๗๓๔ นางสาวฐิตินันท  นันทนพิบูล 

 ๘๗๓๕ นางฐิตินันท  บางโรย 

 ๘๗๓๖ นางฐิตินันท  สมเงิน 

 ๘๗๓๗ นางสาวฐิตินันท  สัมมานุช 

 ๘๗๓๘ นางฐิตินันท  ออนรูที่ 
 ๘๗๓๙ นางสาวฐิติปวีณ  เยาวขันธ 
 ๘๗๔๐ นางสาวฐิติพร  ดีปนตา 

 ๘๗๔๑ นางสาวฐิติพร  ทานา 
 ๘๗๔๒ นางสาวฐิติพร  ธรรมรักษา 
 ๘๗๔๓ นางสาวฐิติพร  บุญญฤทธิ์ 
 ๘๗๔๔ นางฐิติพร  ปโย 

 ๘๗๔๕ นางฐิติพร  พรมวิชัย 

 ๘๗๔๖ นางสาวฐิติพร  พิมพชัย 

 ๘๗๔๗ นางสาวฐิติพร  อมรมณีกุล 

 ๘๗๔๘ นางสาวฐิติพรรณ  แกวผัด 

 ๘๗๔๙ นางฐิติภรณ  สุทธิ์รัตน 
 ๘๗๕๐ นางสาวฐิติภา  พวงสมบติ 
 ๘๗๕๑ นางฐิติมน  โชคทวีกิจ 

 ๘๗๕๒ นางสาวฐิติมน  นุบุญมา 
 ๘๗๕๓ นางฐิติมา  กลาหาญ 

 ๘๗๕๔ นางสาวฐิติมา  กาบแกว 

 ๘๗๕๕ นางสาวฐิติมา  ขวัญดี 
 ๘๗๕๖ นางสาวฐิติมา  คงจันทร 
 ๘๗๕๗ นางสาวฐิติมา  คลายสุบรรณ 
 ๘๗๕๘ นางสาวฐิติมา  เฉลิมไชย 

 ๘๗๕๙ นางสาวฐิติมา  ชาวอุดร 

 ๘๗๖๐ นางฐิติมา  นุมนิ่ม 

 ๘๗๖๑ นางฐิติมา  บุตรเล่ียม 

 ๘๗๖๒ นางสาวฐิติมา  โพธิ์พยัคฆ 
 ๘๗๖๓ นางสาวฐิติมา  สงาโฉม 

 ๘๗๖๔ นางสาวฐิติมา  สมบูรณ 
 ๘๗๖๕ นางสาวฐิติมา  สินทะเกิด 

 ๘๗๖๖ นางสาวฐิติมา  สุขประเสริฐ 



 หนา   ๑๗๑ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๗๖๗ นางสาวฐิติมาพร  สายทอง 
 ๘๗๖๘ นางสาวฐิติยา  เชาวนชื่น 

 ๘๗๖๙ นางสาวฐิติรัตน  กล่ินจันทร 
 ๘๗๗๐ นางสาวฐิติรัตน  กันนะ 

 ๘๗๗๑ นางสาวฐิติรัตน  เกียรติศักดิ์กําธร 

 ๘๗๗๒ นางสาวฐิติรัตน  โกนขุนทด 

 ๘๗๗๓ นางฐิติรัตน  จันทรสมบัติ 
 ๘๗๗๔ นางสาวฐิติรัตน  ถูกนึก 

 ๘๗๗๕ นางฐิติรัตน  ทรัพยไพบูลย 
 ๘๗๗๖ นางสาวฐิติรัตน  เทียนทอง 
 ๘๗๗๗ นางสาวฐิติรัตน  นาพัง 
 ๘๗๗๘ นางฐิติรัตน  พรมสุข 

 ๘๗๗๙ นางฐิติรัตน  พลเสน 

 ๘๗๘๐ นางสาวฐิติรัตน  ไพศาลสิริวัฒน 
 ๘๗๘๑ นางฐิติรัตน  เอี่ยมสกุล 

 ๘๗๘๒ นางสาวฐิติลักษณ  วัฒนศิริ 
 ๘๗๘๓ นางฐิติวรดา  ทาทอง 
 ๘๗๘๔ นางฐิติวรดา  บุญเรือง 
 ๘๗๘๕ นางสาวฐิติวรดา  ศิริคง 
 ๘๗๘๖ นางสาวฐิติวรรณ  ขวัญแกว 

 ๘๗๘๗ นางฐิติวรรณ  เล็กแดงอยู 
 ๘๗๘๘ นางฐิติวัลคุ  เอียดนิมิตร 

 ๘๗๘๙ นางสาวฐิติอาภา  ปนพัด 

 ๘๗๙๐ นางสาวฐิติอาภา  มิลภา 
 ๘๗๙๑ นางสาวฐิภารัตน  สมสมัย 

 ๘๗๙๒ นางฐิรชญา  มหาสุข 

 ๘๗๙๓ นางสาวฐิรนันท  พันธุเพ็ง 
 ๘๗๙๔ นางฐิราภรณ  วงษศรีญา 
 ๘๗๙๕ นางสาวฐิศิณาภรณ  ภมรสูตร 

 ๘๗๙๖ นางสาวฑัชชานันทร  ชราชิต 

 ๘๗๙๗ นางสาวฑัณฑิกา  หนูแปน 

 ๘๗๙๘ นางสาวฑิฆัมพร  ภูลายยาว 

 ๘๗๙๙ นางสาวฑิฆัมพร  รุงเรือง 
 ๘๘๐๐ นางฑิฆัมพร  วรรณทองสุก 

 ๘๘๐๑ นางฑิฌาพรรณ  พงศจันทรเพ็ญ 

 ๘๘๐๒ นางสาวฑีรณัฐ  ทองหลี 

 ๘๘๐๓ นางสาวณกมล  ชมภูเมืองชื่น 

 ๘๘๐๔ นางณกานดา  สมรัตน 
 ๘๘๐๕ นางสาวณกุล  บุญสมภพ 

 ๘๘๐๖ นางสาวณชนก  จักรบุตร 

 ๘๘๐๗ นางสาวณชลนิภา  จันทรทยุง 
 ๘๘๐๘ นางณชาลินี  ลิอินทร 
 ๘๘๐๙ นางสาวณญาดา  กฤษณา 
 ๘๘๑๐ นางสาวณฎา  วิลาศรี 
 ๘๘๑๑ นางสาวณฐนนท  เหมไพบูลย 
 ๘๘๑๒ นางสาวณฐพร  กอแกว 

 ๘๘๑๓ นางณฐพร  บุญอิ่ม 

 ๘๘๑๔ นางณฐพร  เรือนบุญ 

 ๘๘๑๕ นางณฐพร  สานธิยากูน 

 ๘๘๑๖ นางสาวณฐพรรณ  เชื้อเจ็ดตน 

 ๘๘๑๗ นางสาวณฐมน  ใจทน 

 ๘๘๑๘ นางสาวณฐมน  ชุนประเสริฐ 



 หนา   ๑๗๒ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๘๑๙ นางสาวณฐมน  มูลแตน 

 ๘๘๒๐ นางสาวณฐมน  ศรีภักดี 
 ๘๘๒๑ นางสาวณฐมน  เฮงพาณิชยวัฒนา 
 ๘๘๒๒ นางสาวณฐวรรณ  ถิ่นมาบแค 

 ๘๘๒๓ นางสาวณฐอร  ทีฆายุพรรค 

 ๘๘๒๔ นางสาวณฐาภัค  ทูลธรรม 

 ๘๘๒๕ นางสาวณณิฐา  คําเมือง 
 ๘๘๒๖ นางสาวณณุชชา  มาลาสุริยา 
 ๘๘๒๗ นางสาวณดา  หารอุดร 

 ๘๘๒๘ นางสาวณปภัช  กําเนิดขอนแกน 

 ๘๘๒๙ นางสาวณปภัช  หนอทาว 

 ๘๘๓๐ นางสาวณพชนก  สุวรรณมณี 

 ๘๘๓๑ นางสาวณพวรรณ  โพธิวรวงศ 
 ๘๘๓๒ นางสาวณพัชญา  ตะนัง 
 ๘๘๓๓ นางสาวณพิชญา  จันทมนตรี 
 ๘๘๓๔ นางสาวณพิชญา  ไมหอม 

 ๘๘๓๕ นางสาวณภัค  ชีพพ่ึงวนา 
 ๘๘๓๖ นางสาวณภัค  ปรียานนท 
 ๘๘๓๗ นางสาวณภัค  มณีวรรณ 
 ๘๘๓๘ นางณภัคอร  สีดาบุตร 

 ๘๘๓๙ นางสาวณภัทร  งามวิลัย 

 ๘๘๔๐ นางสาวณภัทร  จงใจรัก 

 ๘๘๔๑ นางสาวณภัทร  จันทรเล็ก 

 ๘๘๔๒ นางสาวณภัทร  วงษฉิม 

 ๘๘๔๓ นางสาวณภัทร  ศิริมั่ว 

 ๘๘๔๔ นางสาวณภัทร  อุมเพชร 

 ๘๘๔๕ นางณภัทรารัตน  ทองภู 
 ๘๘๔๖ นางสาวณภัทราสรณ  จุลณสุทธิ์สิริ 
 ๘๘๔๗ นางสาวณภัสสร  เสนเพ็ง 
 ๘๘๔๘ นางสาวณภัสสร  ทรัพยะสุต 

 ๘๘๔๙ นางสาวณภาภรณ  บุตรไทย 

 ๘๘๕๐ นางณภาภัช  บุญมา 
 ๘๘๕๑ นางสาวณภาภัช  ภูชัยศรีสัมฤทธิ์ 
 ๘๘๕๒ นางสาวณภารัษณ  จิฒณาณ 

 ๘๘๕๓ นางสาวณรัก  พรตะนะ 

 ๘๘๕๔ นางสาวณรัฎชา  มณีนิล 

 ๘๘๕๕ นางณรัณนันท  โพธิ์เดชสิรวุฒิ 
 ๘๘๕๖ นางสาวณรากร  รุงบุญเรือง 
 ๘๘๕๗ นางสาวณราภรณ  ชาตรี 
 ๘๘๕๘ นางณรินทร  เขมนกิจ 

 ๘๘๕๙ นางณฤดี  คงพิมลสิน 

 ๘๘๖๐ นางสาวณฤดี  บัวเทศ 

 ๘๘๖๑ นางสาวณฤดี  พันธวงค 
 ๘๘๖๒ นางณฤวัลย  ดวงมาศ 

 ๘๘๖๓ นางสาวณวรา  วงคโสมะ 

 ๘๘๖๔ นางสาวณหทัย  สีปาน 

 ๘๘๖๕ นางณะระยอง  เจดียยอด 

 ๘๘๖๖ นางสาวณักษลภัส  รมศิริ 
 ๘๘๖๗ นางสาวณัจจนันท  จันทรทองสุข 

 ๘๘๖๘ นางณัจฉรียา  ตะระชู 
 ๘๘๖๙ นางสาวณัชชวกร  รินทะจักร 

 ๘๘๗๐ นางสาวณัชชา  กาญจนกนกพร 



 หนา   ๑๗๓ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๘๗๑ นางณัชชา  ครามสูงเนิน 

 ๘๘๗๒ นางสาวณัชชา  ชูเพ็ง 
 ๘๘๗๓ นางณัชชา  เชิญรัมย 
 ๘๘๗๔ นางสาวณัชชา  นิระเคน 

 ๘๘๗๕ นางณัชชา  บุญประไพ 

 ๘๘๗๖ นางณัชชา  พันธเพชร 

 ๘๘๗๗ นางสาวณัชชา  ศรีเมือง 
 ๘๘๗๘ นางสาวณัชชา  สุนทรประยูร 

 ๘๘๗๙ นางณัชชา  อินทร 

 ๘๘๘๐ นางสาวณัชชานันท  ปญญาจารย 
 ๘๘๘๑ นางสาวณัชชาพรรณ  คําลือ 

 ๘๘๘๒ นางสาวณัชชารีย  บุญเจริญ 

 ๘๘๘๓ นางสาวณัชชารีย  รมโพธิ์ธารทอง 
 ๘๘๘๔ นางณัชชาวีร  หาญณรงค 
 ๘๘๘๕ นางสาวณัชฌานันท  แกวอินทร 
 ๘๘๘๖ นางสาวณัชฌาวรรณ  ปญญาดี 
 ๘๘๘๗ นางสาวณัชญานันท  มังคละโยธิน 

 ๘๘๘๘ นางสาวณัชญาภัสร  อิฏฐผล 

 ๘๘๘๙ นางสาวณัชฐานันท  ณัฏฐิศาชคเดช 

 ๘๘๙๐ นางสาวณัชปภา  ธีรเกียรติ 
 ๘๘๙๑ นางสาวณัชปภา  ภักตรวิลัย 

 ๘๘๙๒ นางสาวณัชปภา  เรืองศรี 
 ๘๘๙๓ นางณัชพร  ชวยรอด 

 ๘๘๙๔ นางณัชพร  ดีบุบผา 
 ๘๘๙๕ นางสาวณัชพร  บุผผาชาติ 
 ๘๘๙๖ นางสาวณัชพร  รงคเรือง 

 ๘๘๙๗ นางณัฎฐกา  ตองใจ 

 ๘๘๙๘ นางสาวณัฎฐชญา  วิริยะเกียรติกุล 

 ๘๘๙๙ นางสาวณัฎฐณิชา  บัวชัย 

 ๘๙๐๐ นางสาวณัฎฐธิดา  เทียนทอง 
 ๘๙๐๑ นางณัฎฐพิมล  สํารี 
 ๘๙๐๒ นางสาวณัฎฐรินทร  บุญเรือนยา 
 ๘๙๐๓ นางสาวณัฎฐวิภา  คําปนศรี 
 ๘๙๐๔ นางสาวณัฎฐา  จันสุวรรณกุล 

 ๘๙๐๕ นางสาวณัฎนันท  สิขิวัฒน 
 ๘๙๐๖ นางณัฏฐกานต  จังคสุต 

 ๘๙๐๗ นางสาวณัฏฐกานต  สงวนแพง 
 ๘๙๐๘ นางสาวณัฏฐชญา  นิลละออ 

 ๘๙๐๙ นางณัฏฐชา  อําพร 

 ๘๙๑๐ นางสาวณัฏฐญดา  วงศสิทธิ์ 
 ๘๙๑๑ นางสาวณัฏฐฎาพร  ประเสริฐ 

 ๘๙๑๒ นางสาวณัฏฐฎาพร  เรืองจรัส 

 ๘๙๑๓ นางสาวณัฏฐณริณ  สารทรัพย 
 ๘๙๑๔ นางสาวณัฏฐณิชชญา  กุลทัศน 
 ๘๙๑๕ นางสาวณัฏฐณิชา  ทองรอด 

 ๘๙๑๖ นางสาวณัฏฐณิชา  บัวคล่ี 

 ๘๙๑๗ นางสาวณัฏฐณิชา  บุญยรัตน 
 ๘๙๑๘ นางสาวณัฏฐณิชา  แปนไพศาล 

 ๘๙๑๙ นางสาวณัฏฐณิชา  มีศรี 
 ๘๙๒๐ นางณัฏฐณิชา  เมตตาจิตร 

 ๘๙๒๑ นางสาวณัฏฐณิชา  โยธาภักดี 
 ๘๙๒๒ นางสาวณัฏฐณิชา  สุวรรณโส 



 หนา   ๑๗๔ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๙๒๓ นางสาวณัฏฐณี  ศิริโชติ 
 ๘๙๒๔ นางสาวณัฏฐดารินทร  หาญฉวะ 

 ๘๙๒๕ นางณัฏฐธิดา  อุมาจิ 

 ๘๙๒๖ นางสาวณัฏฐนภัฒ  เหลืองพิทักษ 
 ๘๙๒๗ นางสาวณัฏฐนันท  มันตะพงศ 
 ๘๙๒๘ นางสาวณัฏฐนิช  โชติณิชกุล 

 ๘๙๒๙ นางสาวณัฏฐปภา  ราคาย่ิง 
 ๘๙๓๐ นางสาวณัฏฐปุณณภา  เตชสิริโกศล 

 ๘๙๓๑ นางสาวณัฏฐพร  แสงเนตร 

 ๘๙๓๒ นางสาวณัฏฐพัชร  ลายประดิษฐ 
 ๘๙๓๓ นางสาวณัฏฐพิมล  วงษตุม 

 ๘๙๓๔ นางสาวณัฏฐยา  ลามุล 

 ๘๙๓๕ นางสาวณัฏฐริณีย  นาวีวอง 
 ๘๙๓๖ นางสาวณัฏฐฤณธร  สรอยสุวรรณ 

 ๘๙๓๗ นางสาวณัฏฐฤทัย  ศรแกว 

 ๘๙๓๘ นางณัฏฐฤทัย  ไชยานนท 
 ๘๙๓๙ นางสาวณัฏฐวริน  ศัตรูพินาศ 

 ๘๙๔๐ นางสาวณัฏฐา  การะพันธ 
 ๘๙๔๑ นางสาวณัฏฐา  กิสลัย 

 ๘๙๔๒ นางสาวณัฏฐา  ธรรมโรจน 
 ๘๙๔๓ นางณัฏฐากร  แกวเชื้อ 

 ๘๙๔๔ นางสาวณัฏฐาณิชา  รุงสวาง 
 ๘๙๔๕ นางสาวณัฏฐาภรณ  พุทธาวัง 
 ๘๙๔๖ นางสาวณัฏธยาน  ภุมมา 
 ๘๙๔๗ นางสาวณัฐกมล  วัชรวงษทวี 
 ๘๙๔๘ นางณัฐกฤตา  เกตุเพชร 

 ๘๙๔๙ นางสาวณัฐกฤตา  ขุนโท 

 ๘๙๕๐ นางณัฐกฤตา  ขุนเศรษฐี 
 ๘๙๕๑ นางณัฐกฤตา  จรรยากรณ 
 ๘๙๕๒ นางณัฐกฤตา  จันทรัตน 
 ๘๙๕๓ นางสาวณัฐกฤตา  แชมรัมย 
 ๘๙๕๔ นางสาวณัฐกฤตา  ทีปะลา 
 ๘๙๕๕ นางสาวณัฐกฤตา  นนทนาภา 
 ๘๙๕๖ นางสาวณัฐกฤตา  นาคสุข 

 ๘๙๕๗ นางสาวณัฐกฤตา  บุตรแพ 

 ๘๙๕๘ นางสาวณัฐกฤตา  ประทุมเทศ 

 ๘๙๕๙ นางสาวณัฐกฤตา  โปรงจิต 

 ๘๙๖๐ นางณัฐกฤตา  พรมตา 
 ๘๙๖๑ นางสาวณัฐกฤตา  เพ็งสุวรรณ 
 ๘๙๖๒ นางณัฐกฤตา  มามี 
 ๘๙๖๓ นางณัฐกฤตา  วรพิมรัฐ 

 ๘๙๖๔ นางสาวณัฐกฤตา  สายเนตร 

 ๘๙๖๕ นางณัฐกฤตา  อํามฤต 

 ๘๙๖๖ นางณัฐกัญญา  ธนะ 

 ๘๙๖๗ นางสาวณัฐกาญจน  แกนจันทร 
 ๘๙๖๘ นางสาวณัฐกาญจน  สมคิด 

 ๘๙๖๙ นางสาวณัฐกานต  จันทรประทัด 

 ๘๙๗๐ นางสาวณัฐกานต  เฉลิมกุล 

 ๘๙๗๑ นางสาวณัฐกานต  พันธุบุญ 

 ๘๙๗๒ นางสาวณัฐกานต  มณีวงศ 
 ๘๙๗๓ นางสาวณัฐกานต  ศรีปญญา 
 ๘๙๗๔ นางณัฐกานต  สุวรรณประทีป 



 หนา   ๑๗๕ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๙๗๕ นางสาวณัฐกานต  เสาวคนธ 
 ๘๙๗๖ นางสาวณัฐกุล  ศิรินันท 
 ๘๙๗๗ นางณัฐจรี  เตชะวิทยะจินดา 
 ๘๙๗๘ นางณัฐจิตรา  จันทราภิรมย 
 ๘๙๗๙ นางณัฐชญา  ซื่อดี 
 ๘๙๘๐ นางสาวณัฐชญา  เภาตนะ 

 ๘๙๘๑ นางสาวณัฐชญา  ยศขาย 

 ๘๙๘๒ นางสาวณัฐชนก  หลงสวาสดิ์ 
 ๘๙๘๓ นางณัฐชนาภัทร  เจียมศิร ิ

 ๘๙๘๔ นางณัฐชยา  เจริญสุข 

 ๘๙๘๕ นางสาวณัฐชยา  โชคบัณฑิต 

 ๘๙๘๖ นางณัฐชยา  ทินบุตร 

 ๘๙๘๗ นางสาวณัฐชยา  นันตะเสนีย 
 ๘๙๘๘ นางสาวณัฐชยา  ย่ังยืน 

 ๘๙๘๙ นางสาวณัฐชยา  รักษา 
 ๘๙๙๐ นางสาวณัฐชยา  สาลิวงษ 
 ๘๙๙๑ นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน 

 ๘๙๙๒ นางณัฐชา  โกลากุล 

 ๘๙๙๓ นางสาวณัฐชา  โคยามา 
 ๘๙๙๔ นางสาวณัฐชา  ซิ้วยัง 
 ๘๙๙๕ นางสาวณัฐชา  พลเย่ียม 

 ๘๙๙๖ นางสาวณัฐชา  สาและ 

 ๘๙๙๗ นางสาวณัฐชา  อัครทรงพล 

 ๘๙๙๘ นางสาวณัฐชานนท   
  ธนากิตติเจริญกร 

 ๘๙๙๙ นางณัฐชานันท  พูลแกว 

 ๙๐๐๐ นางณัฐชาพร  สาที 

 ๙๐๐๑ นางสาวณัฐชาพิมญชุ  เสียงกวาง 
 ๙๐๐๒ นางณัฐชิมา  อินทรโคราช 

 ๙๐๐๓ นางณัฐชุดา  ศรีถม 

 ๙๐๐๔ นางณัฐชุนันท  ธนัพประยูร 

 ๙๐๐๕ นางสาวณัฐฌา  สินสมบัติ 
 ๙๐๐๖ นางสาวณัฐญา  คนคลอง 
 ๙๐๐๗ นางสาวณัฐญา  ซึมกระโทก 

 ๙๐๐๘ นางณัฐญา  ดอกตาลยงค 
 ๙๐๐๙ นางสาวณัฐญา  ศรีรินยา 
 ๙๐๑๐ นางณัฐญาดา  ภูระยา 
 ๙๐๑๑ นางณัฐญาดา  สุวรรณ 

 ๙๐๑๒ นางณัฐญาภรณ  พงศวิชากิตติ์ 
 ๙๐๑๓ นางสาวณัฐฏฐาณิชชา  ขัติยะ 

 ๙๐๑๔ นางสาวณัฐฏนันท  ฐานเจริญ 

 ๙๐๑๕ นางสาวณัฐฐานิตา  ไผตง 
 ๙๐๑๖ นางณัฐฐิญา  กิมศรี 
 ๙๐๑๗ นางณัฐฐินันท  สมุทรศร ี

 ๙๐๑๘ นางสาวณัฐณรัณ  คุมวงศ 
 ๙๐๑๙ นางสาวณัฐณิชฌา  ทิพยชิต 

 ๙๐๒๐ นางณัฐณิชา  ขวาลา 
 ๙๐๒๑ นางณัฐณิชา  ทิพกรรณ 
 ๙๐๒๒ นางสาวณัฐณิชา  บุญยืน 

 ๙๐๒๓ นางสาวณัฐณิชา  พาชื่น 

 ๙๐๒๔ นางณัฐณิชา  ฤทธิ์รุง 
 ๙๐๒๕ นางสาวณัฐณิชา  สามเคี้ยม 



 หนา   ๑๗๖ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๐๒๖ นางสาวณัฐณิชา  หัสราช 

 ๙๐๒๗ นางณัฐณิชาช  แดงทอง 
 ๙๐๒๘ นางณัฐณิชาช  บุญไว 

 ๙๐๒๙ นางสาวณัฐณิชานันท  นันตา 
 ๙๐๓๐ นางสาวณัฐณิชานันท  พิมพทอง 
 ๙๐๓๑ นางสาวณัฐณิศา  สายหยุด 

 ๙๐๓๒ นางณัฐณิสา  กรโพธิ์ 
 ๙๐๓๓ นางสาวณัฐณี  อินทวงษ 
 ๙๐๓๔ นางณัฐติกา  ลนกฐิน 

 ๙๐๓๕ นางสาวณัฐติมา  สงาวงษ 
 ๙๐๓๖ นางณัฐติยา  ออนชาติ 
 ๙๐๓๗ นางสาวณัฐทพัสส  เสาวณีย 
 ๙๐๓๘ นางสาวณัฐทยา  เจริญวงษ 
 ๙๐๓๙ นางณัฐทิชาภัทร  เหมรัตน 
 ๙๐๔๐ นางสาวณัฐธภา  เหลาตระกูล 

 ๙๐๔๑ นางณัฐธยาน  ครอบกลาง 
 ๙๐๔๒ นางสาวณัฐธยาน  ทองกก 

 ๙๐๔๓ นางณัฐธยาน  ทับทอง 
 ๙๐๔๔ นางสาวณัฐธยาน  นอยคําลือ 

 ๙๐๔๕ นางณัฐธยาน  บัวบาน 

 ๙๐๔๖ นางสาวณัฐธยาน  เบกขุนทด 

 ๙๐๔๗ นางณัฐธยาน  โพธิ 
 ๙๐๔๘ นางณัฐธยาน  วัฒนภูดินันท 
 ๙๐๔๙ นางณัฐธยาน  สงวนแสง 
 ๙๐๕๐ นางณัฐธยาน  สังวรณกิจ 

 ๙๐๕๑ นางสาวณัฐธยาน  สิงหเวียง 

 ๙๐๕๒ นางสาวณัฐธยาน  แสงทอง 
 ๙๐๕๓ นางสาวณัฐธยาน  หงษทอง 
 ๙๐๕๔ นางสาวณัฐธิกา  ล้ิมพรเสมานนท 
 ๙๐๕๕ นางสาวณัฐธิญา  กับปุลาวัลย 
 ๙๐๕๖ นางณัฐธิดา  การะบูรณ 
 ๙๐๕๗ นางสาวณัฐธิดา  โตหนึ่ง 
 ๙๐๕๘ นางณัฐธิดา  ทองทา 
 ๙๐๕๙ นางสาวณัฐธิดา  ธูปพนม 

 ๙๐๖๐ นางสาวณัฐธิดา  บุญครอง 
 ๙๐๖๑ นางสาวณัฐธิดา  วงศสุรศิลป 
 ๙๐๖๒ นางณัฐธิดา  สารตา 
 ๙๐๖๓ นางณัฐธิดา  แสนใหญ 
 ๙๐๖๔ นางสาวณัฐธินี  อินทะรัตน 
 ๙๐๖๕ นางณัฐธิยา  เหมือนมาตย 
 ๙๐๖๖ นางณัฐธิรา  พรมวิจิตร 

 ๙๐๖๗ นางสาวณัฐธิรา  พิมพะ 

 ๙๐๖๘ นางสาวณัฐนรินทร  คําเพ่ิม 

 ๙๐๖๙ นางณัฐนรี  แขวงโสภา 
 ๙๐๗๐ นางสาวณัฐนรี  ไมมีภัย 

 ๙๐๗๑ นางณัฐนรี  ศรีแสง 
 ๙๐๗๒ นางสาวณัฐนรี  สําเร็จผล 

 ๙๐๗๓ นางสาวณัฐนันท  เขียวธง 
 ๙๐๗๔ นางณัฐนันท  วงษกลม 

 ๙๐๗๕ นางสาวณัฐนันท  สรวงสมบูรณ 
 ๙๐๗๖ นางณัฐนา  ทรัพยศิริ 
 ๙๐๗๗ นางสาวณัฐนิชา  แกวยม 



 หนา   ๑๗๗ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๐๗๘ นางสาวณัฐนิชา  ไพศาลสิริวัฒน 
 ๙๐๗๙ นางสาวณัฐนิชา  มั่นศิล 

 ๙๐๘๐ นางสาวณัฐปภัสร  แกวก่ํา 
 ๙๐๘๑ นางณัฐปภัสร  จันทรชนะภัย 

 ๙๐๘๒ นางสาวณัฐปภัสร  ฐิติเจริญภัทร 

 ๙๐๘๓ นางณัฐปภัสร  สินจตุรพัฒน 
 ๙๐๘๔ นางสาวณัฐพร  กองคูณ 

 ๙๐๘๕ นางสาวณัฐพร  กอนรัตน 
 ๙๐๘๖ นางสาวณัฐพร  จันธิดา 
 ๙๐๘๗ นางณัฐพร  วิกรัยไพศาล 

 ๙๐๘๘ นางณัฐพร  วีรวรรณ 

 ๙๐๘๙ นางสาวณัฐพร  ศรีจันทร 
 ๙๐๙๐ นางสาวณัฐพร  ศักดิ์ศรี 
 ๙๐๙๑ นางณัฐพร  สาทิสกุล 

 ๙๐๙๒ นางสาวณัฐพร  อินทนันชัย 

 ๙๐๙๓ นางสาวณัฐพร  อึ้งภาภรณ 
 ๙๐๙๔ นางสาวณัฐพร  เอี่ยมหรุน 

 ๙๐๙๕ นางณัฐพัชร  ดานจิระมนตรี 
 ๙๐๙๖ นางณัฐพัชร  พิพิธ 

 ๙๐๙๗ นางสาวณัฐพัชร  วิบูลโชติหิรัญ 

 ๙๐๙๘ นางสาวณัฐพัชร  หวังพิทักษ 
 ๙๐๙๙ นางณัฐพิมล  บุราษี 

 ๙๑๐๐ นางสาวณัฐภรณ  แสนโส 

 ๙๑๐๑ นางณัฐภรณ  หมื่นสา 
 ๙๑๐๒ นางสาวณัฐภัทร  จิตติพร 

 ๙๑๐๓ นางสาวณัฐภาพรรณ  กุดปญญา 

 ๙๑๐๔ นางณัฐภาส  วัชรจรัสพงศ 
 ๙๑๐๕ นางสาวณัฐมณฑ  ไพศาลกิจสงวน 

 ๙๑๐๖ นางณัฐมน  งามเงินวรรณ 

 ๙๑๐๗ นางณัฐมน  ศรีหาพล 

 ๙๑๐๘ นางณัฐรดา  ขันเบาะ 

 ๙๑๐๙ นางสาวณัฐรดา  จิตรแกวดี 
 ๙๑๑๐ นางสาวณัฐรดา  สายเทียน 

 ๙๑๑๑ นางสาวณัฐรดา  ออนดี 
 ๙๑๑๒ นางณัฐรดาพร  เสมาทอง 
 ๙๑๑๓ นางณัฐรวดี  โฮชิน 

 ๙๑๑๔ นางสาวณัฐรัชต  สวัสดิ์ลน 

 ๙๑๑๕ นางสาวณัฐริกา  พรหมเล็ก 

 ๙๑๑๖ นางสาวณัฐริการ  แกนดีลัง 
 ๙๑๑๗ นางณัฐริณีย  ศรีสถาพร 

 ๙๑๑๘ นางณัฐรินีย  จันทรสมบัต ิ

 ๙๑๑๙ นางณัฐรินีย  วัฒนาพันธุ 
 ๙๑๒๐ นางณัฐลิกา  กรดี 
 ๙๑๒๑ นางสาวณัฐวดี  ฝอยศาลา 
 ๙๑๒๒ นางสาวณัฐวดี  เพชรอาวุธ 

 ๙๑๒๓ นางสาวณัฐวดี  หนูราช 

 ๙๑๒๔ นางณัฐวรรณ  กันเนียม 

 ๙๑๒๕ นางสาวณัฐวรรณ  พุมสาหราย 

 ๙๑๒๖ นางสาวณัฐวรรณ  สายยา 
 ๙๑๒๗ นางสาวณัฐวรรณ  เอี้ยงปาน 

 ๙๑๒๘ นางสาวณัฐวรา  ตวนชะเอม 

 ๙๑๒๙ นางสาวณัฐวรา  เปล่ียนผ้ึง 



 หนา   ๑๗๘ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๑๓๐ นางสาวณัฐวราพร  เปล่ียนปราณ 

 ๙๑๓๑ นางสาวณัฐวรินทร  โยธาภิรมย 
 ๙๑๓๒ นางณัฐวลัญช  คงทรัพย 
 ๙๑๓๓ นางณัฐวลัย  จันทรสิงห 
 ๙๑๓๔ นางณัฐวี  งามผลเจริญ 

 ๙๑๓๕ นางสาวณัฐวีณ  ทองสมบัติ 
 ๙๑๓๖ นางณัฐวีณ  เมธีพัชรพงษ 
 ๙๑๓๗ นางสาวณัฐวีระนันท  คงประเสริฐ 

 ๙๑๓๘ นางณัฐศรี  ชูชวย 

 ๙๑๓๙ นางสาวณัฐโศภิษฐ  คําปนแปง 
 ๙๑๔๐ นางสาวณัฐสิริ  เดชาติวงศ ณ อยุธยา 
 ๙๑๔๑ นางสาวณัฐสุดา  ฉุยฉอง 
 ๙๑๔๒ นางณัฐสุดา  นาลอ 

 ๙๑๔๓ นางณัฐหทัย  บงเรือน 

 ๙๑๔๔ นางณัฐิกา  ปนแกว 

 ๙๑๔๕ นางสาวณัฐิกา  สุริยาวงษ 
 ๙๑๔๖ นางสาวณัฐิดา  สีชานิล 

 ๙๑๔๗ นางสาวณัฐินี  ฝนขาว 

 ๙๑๔๘ นางณัตตยา  ไชยชาญ 

 ๙๑๔๙ นางสาวณัทชฎาภร  ธรรมราช 

 ๙๑๕๐ นางณัทดารัญ  อภิรัชตกุล 

 ๙๑๕๑ นางณัทธนภร  หนูเหลือง 
 ๙๑๕๒ นางสาวณัทธมนกาญจน  ย้ิมแกว 

 ๙๑๕๓ นางสาวณัทภิญญา  พงษชินชญา 
 ๙๑๕๔ นางสาวณาตยา  จีนชวย 

 ๙๑๕๕ นางสาวณาตยา  ตุมโท 

 ๙๑๕๖ นางณิชกมล  ชูชื่น 

 ๙๑๕๗ นางสาวณิชกมล  สิงหหะ 

 ๙๑๕๘ นางณิชกานต  จองไพจิตรสกุล 

 ๙๑๕๙ นางสาวณิชกานต  ศรีมนตรี 
 ๙๑๖๐ นางณิชกานต  เอวานส 
 ๙๑๖๑ นางณิชกุล  ศิริมงคลกาล 

 ๙๑๖๒ นางสาวณิชชยา  เทศารินทร 
 ๙๑๖๓ นางณิชชยานันท  อุดมศักดิ์ศรี 
 ๙๑๖๔ นางสาวณิชชรัสม  อยูพันธ 
 ๙๑๖๕ นางสาวณิชชากร  โพธิ์วงษ 
 ๙๑๖๖ นางณิชชาอร  ใจออน 

 ๙๑๖๗ นางสาวณิชนันทน  กันทะลา 
 ๙๑๖๘ นางสาวณิชนันทน  บุญรัตน 
 ๙๑๖๙ นางณิชนันทน  ปูคําแดง 
 ๙๑๗๐ นางสาวณิชปทม  พันธุรัตน 
 ๙๑๗๑ นางสาวณิชมน  กิราวัลย 
 ๙๑๗๒ นางณิชยา  มูลเรืองไทย 

 ๙๑๗๓ นางสาวณิชรัตน  รักษายศ 

 ๙๑๗๔ นางสาวณิชา  พวงทอง 
 ๙๑๗๕ นางสาวณิชากมล  ทองคําอวน 

 ๙๑๗๖ นางสาวณิชากมล  ราชนานนท 
 ๙๑๗๗ นางณิชากร  ชื่นวารุณ 

 ๙๑๗๘ นางสาวณิชากานต  ชุมภูเทพ 

 ๙๑๗๙ นางณิชานันท  ไชยปรุง 
 ๙๑๘๐ นางณิชานันทน  ขวัญตัว 

 ๙๑๘๑ วาที่รอยตรีหญิง ณิชาภัทร  โกเอี้ยน 



 หนา   ๑๗๙ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๑๘๒ นางณิชาภัทร  เครือคุณ 

 ๙๑๘๓ นางณิชาภัทร  เที่ยงดีฤทธิ์ 
 ๙๑๘๔ นางสาวณิชาภัทร  มั่งม ี

 ๙๑๘๕ นางสาวณิชาภัทร  รันทม 

 ๙๑๘๖ นางสาวณิชาภัทร  อรรถวิทย 
 ๙๑๘๗ นางสาวณิชาภา  กลมเกล้ียง 
 ๙๑๘๘ นางสาวณิชาภา  ดอนกันหา 
 ๙๑๘๙ นางสาวณิชาภา  ตรีแสน 

 ๙๑๙๐ นางณิชาภา  บุตรบุรุษ 

 ๙๑๙๑ นางณิชาภา  ประสงคสุข 

 ๙๑๙๒ นางสาวณิชาภา  สมัครลาน 

 ๙๑๙๓ นางสาวณิชาลฎา  สุขีวงศ 
 ๙๑๙๔ นางสาวณิฎาลัคญ  ชอนขุนทด 

 ๙๑๙๕ นางสาวณิติยา  พรมดี 
 ๙๑๙๖ นางณิรดา  ขาวผอง 
 ๙๑๙๗ นางสาวณีรนุช  นรินทร 
 ๙๑๙๘ นางณีรนุช  รัตนสีหา 
 ๙๑๙๙ นางณีรนุช  สุทินประภา 
 ๙๒๐๐ นางสาวณุภานาถ  ยืนยาว 

 ๙๒๐๑ นางสาวณุภาวี  คงเกิด 

 ๙๒๐๒ นางณูสนี  หะยียูโซะ 

 ๙๒๐๓ นางสาวดนยา  ภูระหงษ 
 ๙๒๐๔ นางสาวดนิตา  แกวคําจันทร 
 ๙๒๐๕ นางสาวดนุกานต  ศรีสุข 

 ๙๒๐๖ นางสาวดรรชนี  จิตคํารพ 

 ๙๒๐๗ นางสาวดรรชนี  ทองผาภูมินิธิ 

 ๙๒๐๘ นางดรรชนีนาง  พัดเปยมา 
 ๙๒๐๙ นางดรรชนีย  เมยไธสง 
 ๙๒๑๐ นางสาวดรัณภัทร  ทิวแพ 

 ๙๒๑๑ นางดรุณทิพย  ขันสุข 

 ๙๒๑๒ นางสาวดรุณนภา  ดอนเจดีย 
 ๙๒๑๓ นางสาวดรุณี  เขมาปทุมศักดิ์ 
 ๙๒๑๔ นางดรุณี  แซล้ิม 

 ๙๒๑๕ นางดรุณี  ทองกรด 

 ๙๒๑๖ นางสาวดรุณี  ทองขวัญ 

 ๙๒๑๗ นางดรุณี  ลาศรีทัศน 
 ๙๒๑๘ นางสาวดรุณี  สายแกว 

 ๙๒๑๙ นางสาวดรุณี  หนูสะอาด 

 ๙๒๒๐ นางสาวดรุณี  หวันมะหยอ 

 ๙๒๒๑ นางสาวดรุวรรณ  วงษศรีแกว 

 ๙๒๒๒ นางสาวดลญา  ทองนอย 

 ๙๒๒๓ นางสาวดลณพร  แผวเกษม 

 ๙๒๒๔ นางสาวดลนภา  ปานเขียว 

 ๙๒๒๕ นางสาวดลยา  ยอดเพชร 

 ๙๒๒๖ นางสาวดลฤดี  อูปคําแดง 
 ๙๒๒๗ นางสาวดลฤทัย  อินทะวงศ 
 ๙๒๒๘ นางสาวดลลักษณ  จาตุรงคกุล 

 ๙๒๒๙ นางสาวดลวรรณ  พวงวิภาต 

 ๙๒๓๐ นางสาวดวงกมล  กองเกียรติคุณ 

 ๙๒๓๑ นางดวงกมล  ชูเชิด 

 ๙๒๓๒ นางสาวดวงกมล  แซตั้ง 
 ๙๒๓๓ นางดวงกมล  ทัศอินทร 



 หนา   ๑๘๐ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๒๓๔ นางสาวดวงกมล  ปถคามินทร 
 ๙๒๓๕ นางสาวดวงกมล  ยาวงษ 
 ๙๒๓๖ นางดวงกมล  แยมเกษร 

 ๙๒๓๗ นางสาวดวงกมล  รักขยัน 

 ๙๒๓๘ นางดวงกมล  รักษสุจริต 

 ๙๒๓๙ นางดวงกมล  เล็กสวาสดิ์ 
 ๙๒๔๐ นางสาวดวงกมล  ศรีวิรัญ 

 ๙๒๔๑ นางสาวดวงกมล  สิบมุด 

 ๙๒๔๒ นางสาวดวงแข  ขํานอก 

 ๙๒๔๓ นางสาวดวงแข  อินทนนท 
 ๙๒๔๔ นางสาวดวงจันทร  ดําหวัง 
 ๙๒๔๕ นางสาวดวงจันทร  ทรายแกว 

 ๙๒๔๖ นางดวงจันทร  สุวรรณฝาย 

 ๙๒๔๗ นางดวงจันทร  หลายแหง 
 ๙๒๔๘ นางสาวดวงจิตร  เสาศิริ 
 ๙๒๔๙ นางสาวดวงใจ  แกวสูงเนิน 

 ๙๒๕๐ นางดวงใจ  ขันทนิตย 
 ๙๒๕๑ นางดวงใจ  เจริญชีพ 

 ๙๒๕๒ นางดวงใจ  ใจตรง 
 ๙๒๕๓ นางสาวดวงใจ  ดอนสิงห 
 ๙๒๕๔ นางสาวดวงใจ  ดีมงคล 

 ๙๒๕๕ นางสาวดวงใจ  ทบวิชา 
 ๙๒๕๖ นางสาวดวงใจ  เนียรรอด 

 ๙๒๕๗ นางสาวดวงใจ  บอรุณรัตน 
 ๙๒๕๘ นางสาวดวงใจ  ประถมนาม 

 ๙๒๕๙ นางสาวดวงใจ  เปล่ียนศรี 

 ๙๒๖๐ นางสาวดวงใจ  เพชรสารพรม 

 ๙๒๖๑ นางสาวดวงใจ  มิ่งขวัญสุข 

 ๙๒๖๒ นางสาวดวงใจ  รัตนวัน 

 ๙๒๖๓ นางสาวดวงใจ  ศรีคงรักษ 
 ๙๒๖๔ นางดวงใจ  เสียงสนั่น 

 ๙๒๖๕ นางดวงใจ  อยูสุข 

 ๙๒๖๖ นางสาวดวงดารา  เนตรวงค 
 ๙๒๖๗ นางดวงดาว  เจริญเต็มเปยม 

 ๙๒๖๘ นางดวงดาว  ไตรศรีวิรัตน 
 ๙๒๖๙ นางดวงดาว  ภูกา 
 ๙๒๗๐ นางสาวดวงดาว  แสนมะฮุง 
 ๙๒๗๑ นางสาวดวงดี  ชายเรียน 

 ๙๒๗๒ นางดวงเดือน  ใจดี 
 ๙๒๗๓ นางสาวดวงเดือน  ชนะงาม 

 ๙๒๗๔ นางดวงเดือน  แดงคงแกว 

 ๙๒๗๕ นางดวงเดือน  เนียมเทศ 

 ๙๒๗๖ นางสาวดวงเดือน  เมฆฉาย 

 ๙๒๗๗ นางดวงเดือน  ลาคํา 
 ๙๒๗๘ นางดวงเดือน  สานุ 
 ๙๒๗๙ นางสาวดวงตะวัน  ใจหมั่น 

 ๙๒๘๐ นางสาวดวงตา  นาเมือง 
 ๙๒๘๑ นางดวงตา  บัวเอี่ยม 

 ๙๒๘๒ นางสาวดวงตา  บุญประดับ 

 ๙๒๘๓ นางดวงตา  มอนดี้ 
 ๙๒๘๔ นางสาวดวงทิพย  เสือชาง 
 ๙๒๘๕ นางสาวดวงทิพย  หาญมนตร 



 หนา   ๑๘๑ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๒๘๖ นางสาวดวงธิดา  โฉมงาม 

 ๙๒๘๗ นางดวงธิดา  บรรเทิงจิตร 
 ๙๒๘๘ นางสาวดวงนภา  จริตงาม 

 ๙๒๘๙ นางสาวดวงนภา  จันทรชาศรี 
 ๙๒๙๐ นางสาวดวงนภา  นัคคีย 
 ๙๒๙๑ นางดวงนภา  สิงหพันธุ 
 ๙๒๙๒ นางดวงนภา  สินวิสูตร 

 ๙๒๙๓ นางสาวดวงนภา  สุราวุธ 

 ๙๒๙๔ นางสาวดวงนิสา  เส้ียวทอง 
 ๙๒๙๕ นางดวงเนตร  ทวยดี 
 ๙๒๙๖ นางดวงเนตร  ลาสิงหาญ 

 ๙๒๙๗ นางสาวดวงพร  เขียวพระอินทร 
 ๙๒๙๘ นางสาวดวงพร  จันทรพรม 

 ๙๒๙๙ นางสาวดวงพร  จันทะคัด 

 ๙๓๐๐ นางสาวดวงพร  จิรแพทยสกุล 

 ๙๓๐๑ นางสาวดวงพร  ทิพกนก 

 ๙๓๐๒ นางสาวดวงพร  บาฬี 

 ๙๓๐๓ นางสาวดวงพร  ประเสริฐ 

 ๙๓๐๔ นางสาวดวงพร  ปญจมากร 

 ๙๓๐๕ นางสาวดวงพร  พรหมคํา 
 ๙๓๐๖ นางสาวดวงพร  เลิศสุทธิกุล 

 ๙๓๐๗ นางสาวดวงพร  วงษไย 

 ๙๓๐๘ นางสาวดวงพร  วงษสิม 

 ๙๓๐๙ นางดวงพร  วรสีหะ 

 ๙๓๑๐ นางสาวดวงพร  สุขสําราญ 

 ๙๓๑๑ นางสาวดวงพร  สุธรรม 

 ๙๓๑๒ นางสาวดวงพร  อาชาฤทธิ์ 
 ๙๓๑๓ นางสาวดวงพรทิพย  ยมโชติ 
 ๙๓๑๔ นางดวงเพ็ญ  รูปสวย 

 ๙๓๑๕ นางสาวดวงภร  โจมรัมย 
 ๙๓๑๖ นางสาวดวงมณี  เสนคําสอน 

 ๙๓๑๗ นางสาวดวงรัตน  คุมภัย 

 ๙๓๑๘ นางสาวดวงรัตน  ปอกกันยะ 

 ๙๓๑๙ นางสาวดวงรัตน  สาชะนํา 
 ๙๓๒๐ นางสาวดวงรัตน  หลําโอะ 

 ๙๓๒๑ นางสาวดวงฤดี  แจงใจดี 
 ๙๓๒๒ นางสาวดวงฤดี  ศิลาไกล 

 ๙๓๒๓ นางสาวดวงฤทัย  แกวพวง 
 ๙๓๒๔ นางดวงฤทัย  แกวใส 

 ๙๓๒๕ นางดวงฤทัย  ผกาแกว 

 ๙๓๒๖ นางสาวดวงฤทัย  ผลดก 

 ๙๓๒๗ นางสาวดวงฤทัย  พุมทรัพย 
 ๙๓๒๘ นางสาวดวงฤทัย  วงคสิงห 
 ๙๓๒๙ นางสาวดวงฤทัย  ศรีบุญลือ 

 ๙๓๓๐ นางสาวดวงลัดดา  ปะระทัง 
 ๙๓๓๑ นางดวงสิน  รักษากล่ิน 

 ๙๓๓๒ นางสาวดวงสุดา  บุญมามอญ 

 ๙๓๓๓ นางสาวดวงสุดา  ยะฮาด 

 ๙๓๓๔ นางสาวดวงสุดา  แยมศรี 
 ๙๓๓๕ นางดวงหทัย  สอนฮั้ว 

 ๙๓๓๖ นางดวงเเกว  สุขภักดี 
 ๙๓๓๗ นางดอกบัว  เรืองเดช 



 หนา   ๑๘๒ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๓๓๘ นางสาวดอกฟา  ประเสริฐกุล 

 ๙๓๓๙ นางสาวดอกไม  สิทธิหาญ 

 ๙๓๔๐ นางสาวดอกรัก  กาวี 
 ๙๓๔๑ นางสาวดารณี  กระจางโชคสุข 

 ๙๓๔๒ นางสาวดารณี  ชมโสม 

 ๙๓๔๓ นางสาวดารณี  บัณฑิตสาธิสรรค 
 ๙๓๔๔ นางดารณี  พิงคเจริญ 

 ๙๓๔๕ นางสาวดารณี  พุฒจันทรหอม 

 ๙๓๔๖ นางสาวดารณี  อุดทุม 

 ๙๓๔๗ นางดารัตน  ดวงตา 
 ๙๓๔๘ นางสาวดารัตน  มาตมูลตรี 
 ๙๓๔๙ นางสาวดารัตน  แสงสวัสดิ์ 
 ๙๓๕๐ นางสาวดารัตน  หนูทอง 
 ๙๓๕๑ นางสาวดารัตน  แอธน 

 ๙๓๕๒ นางสาวดารัสกานต  พิยะ 

 ๙๓๕๓ นางดารากรณ  ขุนมิน 

 ๙๓๕๔ นางดาราณี  ถือความสัตย 
 ๙๓๕๕ นางดาราณี  ปญโญแกว 

 ๙๓๕๖ นางสาวดาราพร  เพียรไพฑูรย 
 ๙๓๕๗ นางดารารัตน  จันทรกาย 

 ๙๓๕๘ นางสาวดารารัตน  ทัพโต 

 ๙๓๕๙ นางสาวดารารัตน  ปญญาโรจนสุข 

 ๙๓๖๐ นางดารารัตน  พิทักษ 
 ๙๓๖๑ นางดารารัตน  เพ่ิมโสภา 
 ๙๓๖๒ นางสาวดารารัตน  ศรีพันธุ 
 ๙๓๖๓ นางสาวดารารัตน  ศรีโรจนศิลป 

 ๙๓๖๔ นางสาวดารารัตน  สงวนญาติ 
 ๙๓๖๕ นางสาวดารารัตน  แสงทอง 
 ๙๓๖๖ นางดารารัตน  แสงเรือง 
 ๙๓๖๗ นางสาวดารารัตน  อุตรมาตย 
 ๙๓๖๘ นางสาวดารารายณ  อุดารักษ 
 ๙๓๖๙ นางสาวดาราลักษณ  แผนกุล 

 ๙๓๗๐ นางสาวดาราวรรณ  ทนเถื่อน 

 ๙๓๗๑ นางสาวดาราวรรณ  สุขเจริญ 

 ๙๓๗๒ นางดาราวัลย  ใจนา 
 ๙๓๗๓ นางสาวดาริกา  สลัดกลาง 
 ๙๓๗๔ นางสาวดาริณี  วาหะ 

 ๙๓๗๕ นางสาวดาริน  เขื่อนเกา 
 ๙๓๗๖ นางสาวดาริน  จันผา 
 ๙๓๗๗ นางดาริน  ทรายทอง 
 ๙๓๗๘ นางดาริน  มีสิงห 
 ๙๓๗๙ นางสาวดาริน  ฮกซุนเฮง 
 ๙๓๘๐ นางสาวดารินทร  จันตะเสน 

 ๙๓๘๑ นางดารินทร  จายทองอยู 
 ๙๓๘๒ นางสาวดารินทร  รอดชื่น 

 ๙๓๘๓ นางสาวดารินทร  สุขสวัสดิ ์
 ๙๓๘๔ นางดารุณี  เกตวงษา 
 ๙๓๘๕ นางสาวดารุณี  ไชยบัวแดง 
 ๙๓๘๖ นางสาวดารุณี  ดีเลิศ 

 ๙๓๘๗ นางสาวดารุณี  ศรีสงคราม 

 ๙๓๘๘ นางสาวดารุณี  แสวภูเขียว 

 ๙๓๘๙ นางสาวดารุณี  อินชุม 



 หนา   ๑๘๓ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๓๙๐ นางดาเรศ  ไชยพงษ 
 ๙๓๙๑ นางสาวดาลัด  มหาชัย เพ็งศิริ 
 ๙๓๙๒ นางสาวดาลัด  สุดจิตร 
 ๙๓๙๓ นางสาวดาลีณีย  กาเจ 

 ๙๓๙๔ นางสาวดาว  ดวงราษี 

 ๙๓๙๕ นางสาวดาว  หงษเวียงจันทร 
 ๙๓๙๖ นางสาวดาวใจ  วางสิงห 
 ๙๓๙๗ นางสาวดาวประกาย  ตาลสุก 

 ๙๓๙๘ นางสาวดาวประกาย  บานโพธิ์ 
 ๙๓๙๙ นางดาวพระศุกร  เพ็งกลัด 

 ๙๔๐๐ นางสาวดาวร  แทนหิน 

 ๙๔๐๑ นางสาวดาวรรณ  วงคกระโซ 
 ๙๔๐๒ นางดาวรรณ  สินธุบุญ 

 ๙๔๐๓ นางดาวรอง  ลาเดิ่น 

 ๙๔๐๔ นางสาวดาวรุง  จรรยา 
 ๙๔๐๕ นางสาวดาวรุง  ใจนาน 

 ๙๔๐๖ นางดาวรุง  สอนกะสิน 

 ๙๔๐๗ นางสาวดาวรุง  หมีทอง 
 ๙๔๐๘ นางดาวเรือง  ฉิมทองดี 
 ๙๔๐๙ นางดาวเรือง  นาคทั่ง 
 ๙๔๑๐ นางสาวดาวเรือง  นิมิตจิตภักดี 
 ๙๔๑๑ นางสาวดาวเรือง  บุญทรัพย 
 ๙๔๑๒ นางสาวดาวเรือง  เปาวะนา 
 ๙๔๑๓ นางสาวดาวเรือง  เวชพิทักษ 
 ๙๔๑๔ นางดาวเรือง  สกุลเดช 

 ๙๔๑๕ นางสาวดาวเรือง  แสงคํา 

 ๙๔๑๖ นางดาวเรือง  โสมาบุตร 

 ๙๔๑๗ นางดาวเรือง  อุทัยพล 

 ๙๔๑๘ นางสาวดาวสวรรค  วงศเสนา 
 ๙๔๑๙ นางสาวดาวะดี  เนื่องโพนงาม 

 ๙๔๒๐ นางดาหวัน  คําวัจนัง 
 ๙๔๒๑ นางสาวดําเนิน  ดาศรี 
 ๙๔๒๒ นางสาวดิฐารัตน  ลีวรางกุล 

 ๙๔๒๓ นางสาวดิศราพร  ศรีนุช 

 ๙๔๒๔ นางสาวดิสสมัย  รัตนวรรณี 

 ๙๔๒๕ นางดุจดาว  ตะเขื่อนแกว 

 ๙๔๒๖ นางสาวดุจเดือน  พวงไธสง 
 ๙๔๒๗ นางดุจเดือน  ล่ิมศิลา 
 ๙๔๒๘ นางสาวดุจฤทัย  โพยนอก 

 ๙๔๒๙ นางสาวดุจหทัย  วิเวกอรุณ 

 ๙๔๓๐ นางดุษฎี  ตติยาภรณ 
 ๙๔๓๑ นางดุษฎี  พันทะแสน 

 ๙๔๓๒ นางดุษฎี  ศรีทอง 
 ๙๔๓๓ นางดุษฎี  สาระบุตร 

 ๙๔๓๔ นางสาวดุษณียา  บุดดานอก 

 ๙๔๓๕ นางสาวดุษฤดี  อุปฮาต 

 ๙๔๓๖ นางสาวดุสิดา  โพธิ์ทองคนอง 
 ๙๔๓๗ นางเดนดวง  สุขศรีแวว 

 ๙๔๓๘ นางเดนตา  ทัพพิจิตร 

 ๙๔๓๙ นางสาวเดนนภา  แกวศรี 
 ๙๔๔๐ นางสาวเดนนภา  จุยดอนกลอย 

 ๙๔๔๑ นางสาวเดนนภา  โทนสังขอินทร 



 หนา   ๑๘๔ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๔๔๒ นางสาวเดนนภา  พรมพา 
 ๙๔๔๓ นางสาวเดนนภา  ยอยบุปผา 
 ๙๔๔๔ นางสาวเดนนภา  หงษวิเศษ 

 ๙๔๔๕ วาที่รอยตรีหญิง เดือน  ไขมวง 
 ๙๔๔๖ นางเดือน  นาควิสุทธิ์ 
 ๙๔๔๗ นางสาวเดือน  ภัยเนียม 

 ๙๔๔๘ นางเดือนใจ  คํานุ 
 ๙๔๔๙ นางเดือนฉาย  สาหราย 

 ๙๔๕๐ นางสาวเดือนนภา  โนรี 
 ๙๔๕๑ นางเดือนนภา  โพนทะนา 
 ๙๔๕๒ นางสาวเดือนเพ็ญ  ขําผา 
 ๙๔๕๓ นางสาวเดือนเพ็ญ  จันทะคุณ 

 ๙๔๕๔ นางเดือนเพ็ญ  ทองประดิษฐ 
 ๙๔๕๕ นางสาวเดือนเพ็ญ  บุญลา 
 ๙๔๕๖ นางสาวเดือนเพ็ญ  มิลินทะ 

 ๙๔๕๗ นางสาวเดือนเพ็ญ  ระวิโรจน 
 ๙๔๕๘ นางเดือนเพ็ญ  สุมแกว 

 ๙๔๕๙ นางเดือนเพ็ญ  เสรีวัฒน 
 ๙๔๖๐ นางสาวเดือนเพ็ญ  ออนตาแสง 
 ๙๔๖๑ นางสาวเดือนรุง  หวยหงษทอง 
 ๙๔๖๒ นางสาวเดือนลดา  โพธิ์บาย 

 ๙๔๖๓ นางสาวตติยา  แกวปอ 

 ๙๔๖๔ นางสาวตติยา  เจริญย่ิง 
 ๙๔๖๕ นางสาวตริทธา  ทะลาสี 

 ๙๔๖๖ นางสาวตรีชญานันท  เตชะรัศมีศักดิ์ 
 ๙๔๖๗ นางสาวตรีทิพ  บุญรักษา 

 ๙๔๖๘ นางตรีทิพยนิภา  จงใจงาม 

 ๙๔๖๙ นางตรีทิพยนิภา  สดศรี 
 ๙๔๗๐ นางสาวตรีนุช  นอยทิม 

 ๙๔๗๑ นางตรีนุช  บุญเดช 

 ๙๔๗๒ นางสาวตรีนุช  พงษฉาย 

 ๙๔๗๓ นางตรีนุช  ภูวสุสมบัติ 
 ๙๔๗๔ นางสาวตรีนุช  ศรีสวัสดิ์ 
 ๙๔๗๕ นางตรีรัตน  เดชฐี 
 ๙๔๗๖ นางตรีสุดา  ทองแยม 

 ๙๔๗๗ นางสาวตรึงใจ  สถาปนศิริ 
 ๙๔๗๘ นางสาวตวงพร  เครงเปยม 

 ๙๔๗๙ นางตวงรัตน  มุกดาหาร 

 ๙๔๘๐ นางสาวตวนรอปอะห  กาโฮง 
 ๙๔๘๑ นางสาวตวนสากีนา  จะปะกิยา 
 ๙๔๘๒ นางสาวตวนฮัมดียะห  ไซอุเซ็ง 
 ๙๔๘๓ นางสาวตวิษา  แกวจํารัส 

 ๙๔๘๔ นางสาวตองจิต  แสนอารย 
 ๙๔๘๕ นางสาวตอม  แกวกันหา 
 ๙๔๘๖ นางตอยบะ  โซะยุ 

 ๙๔๘๗ นางสาวตอยีบะห  หะยีหะมะ 

 ๙๔๘๘ นางสาวตอเหเราะ  ดอละ 

 ๙๔๘๙ นางสาวตอฮาเหราะ  หีมเบ็ญหมาน 

 ๙๔๙๐ นางสาวตอฮีเราะ  ยะแดแมะ 

 ๙๔๙๑ นางสาวตอฮีเราะห  ยาเอะ 

 ๙๔๙๒ นางตะวัน  บุญศรี 
 ๙๔๙๓ นางตะวัน  พลภักดี 



 หนา   ๑๘๕ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๔๙๔ นางสาวตะวันฉาย  โทบุดดี 
 ๙๔๙๕ นางสาวตัตติญา  เอกกัณหา 
 ๙๔๙๖ นางติณรัตน  พรหมอารีย 
 ๙๔๙๗ นางติภาพร  พัชรานุกูลการ 
 ๙๔๙๘ นางสาวติยรัตน  เมฆใจดี 
 ๙๔๙๙ นางสาวติรวดี  งามทรง 
 ๙๕๐๐ นางตีรณา  สาแหละเตะ 

 ๙๕๐๑ นางสาวตุกตา  สิมาเลาเตา 
 ๙๕๐๒ นางตุกตา  โสภณธรรมคุณ 

 ๙๕๐๓ นางสาวตุลลิยา  บุพพัณชาติ 
 ๙๕๐๔ นางตุลาพร  กิ่งไทร 

 ๙๕๐๕ นางสาวตุลาพร  ขาวอน 

 ๙๕๐๖ นางตุลาพร  พรหมฤทธิ์ 
 ๙๕๐๗ นางสาวตุแวรอซีดะห  กาแม 

 ๙๕๐๘ นางสาวตูแวนัสพูรี  นิมะ 

 ๙๕๐๙ นางสาวตูแวเสาะ  ปูเตะ 

 ๙๕๑๐ นางเติมศิริ  ลาปู 
 ๙๕๑๑ นางสาวเตือนจิต  จุลโอภาส 

 ๙๕๑๒ นางสาวเตือนจิต  โยธี 
 ๙๕๑๓ นางเตือนใจ  กันสุข 

 ๙๕๑๔ นางสาวเตือนใจ  ชื่นศิริ 
 ๙๕๑๕ นางเตือนใจ  บุญบุตร 

 ๙๕๑๖ นางสาวเตือนใจ  บุตรนา 
 ๙๕๑๗ นางสาวเตือนทิวา  ดานตรวจสัตว 
 ๙๕๑๘ นางแตงออน  อารีญาติ 
 ๙๕๑๙ นางไตรรัตนา  โคตส 

 ๙๕๒๐ นางสาวถกลรัฐ  หรพรอม 

 ๙๕๒๑ นางถนอมทรัพย  มากชูชิต 

 ๙๕๒๒ นางถนอมศรี  ถือพุดซา 
 ๙๕๒๓ นางถนอมศรี  มหาชัย 

 ๙๕๒๔ นางถวิล  งามพรม 

 ๙๕๒๕ นางถวิลวรรณ  มวงจันทรสอน 

 ๙๕๒๖ นางสาวถิรดา  โสดา 
 ๙๕๒๗ นางสาวถิราพรรณ  ขําดวง 
 ๙๕๒๘ นางสาวถุงเงิน  จันทาสอน 

 ๙๕๒๙ นางเถริกา  โพธิ์เพ็ชร 
 ๙๕๓๐ นางสาวทตยาภรณ  รัฐนันทมงคล 

 ๙๕๓๑ นางสาวทยานิจ  เยสุวรรณ 
 ๙๕๓๒ นางทยิดา  ย่ังยืนทวี 
 ๙๕๓๓ นางสาวทรงศรี  ปนเกตุ 
 ๙๕๓๔ นางสาวทรงศรี  สุขเกษม 

 ๙๕๓๕ นางสาวทรรศชนก  ไกรตะโม 
 ๙๕๓๖ นางสาวทรรศนีย  บุญตันบุตร 

 ๙๕๓๗ นางสาวทรรศยา  ดวงชาคํา 
 ๙๕๓๘ นางทรรศสม  เพชรชมทรัพย 
 ๙๕๓๙ นางทรัพยอนันต  ทรหาญ 

 ๙๕๔๐ นางสาวทราภรณ  จันทวี 
 ๙๕๔๑ นางสาวทรายแกว  ภักตรขํา 
 ๙๕๔๒ นางทรายขวัญ  สูตรตันติ 
 ๙๕๔๓ นางสาวทรายเงิน  ทรายทอง 
 ๙๕๔๔ นางสาวทฤฒมน  นรศฤงค 
 ๙๕๔๕ นางทฤตมน  ขันทอง 



 หนา   ๑๘๖ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๕๔๖ นางสาวทวารัตน  พงศอราม 

 ๙๕๔๗ นางสาวทวิณา  ไชยยงยศ 

 ๙๕๔๘ นางสาวทวนิันท  ใสขาว 

 ๙๕๔๙ นางสาวทวีพร  แกวบัวดี 
 ๙๕๕๐ นางสาวทวีภรณ  สุวรรณมาโจ 

 ๙๕๕๑ นางทวีรัตน  สีฟา 
 ๙๕๕๒ นางสาวทศพร  เปล่ียนแปลง 
 ๙๕๕๓ นางสาวทศพร  มัจฉา 
 ๙๕๕๔ นางสาวทษวรรณ  ปนทอง 
 ๙๕๕๕ นางสาวทองกร  ดูสันเทียะ 

 ๙๕๕๖ นางทองกร  ศรีบุญเรือง 
 ๙๕๕๗ นางสาวทองไกร  ชูรัตน 
 ๙๕๕๘ นางสาวทองจันทร  แกวสิมมา 
 ๙๕๕๙ นางทองทิพย  ประทุมเหงา 
 ๙๕๖๐ นางทองทิพย  มนตรี 
 ๙๕๖๑ นางทองใบ  บุตรเจริญตระกูล 

 ๙๕๖๒ นางสาวทองใบ  เมธสาร 

 ๙๕๖๓ นางทองใบ  สารจันทร 
 ๙๕๖๔ นางทองประกา  จุลปาน 

 ๙๕๖๕ นางสาวทองประกาย  เพชรสวัสดิ์ 
 ๙๕๖๖ นางสาวทองพูน  เจือไทย 

 ๙๕๖๗ นางทองเพียร  หงษสีลา 
 ๙๕๖๘ นางทองมี  บุญศิริ 
 ๙๕๖๙ นางทองรินทร  โยธาทูล 

 ๙๕๗๐ นางทองสวย  บัวใหญ 
 ๙๕๗๑ นางสาวทองสุข  หงษทอง 

 ๙๕๗๒ นางสาวทองหัน  กิจไธสง 
 ๙๕๗๓ นางสาวทองเหรียญ  วงคชัย 

 ๙๕๗๔ นางสาวทองใหม  แสนบุญ 

 ๙๕๗๕ นางสาวทอปด  ฤทธิทิศ 

 ๙๕๗๖ นางสาวทอปด  ศิริภคธนกุล 

 ๙๕๗๗ นางทอรุง  สําเร็จเฟองฟู 

 ๙๕๗๘ นางสาวทักษกร  แกววิเชียร 

 ๙๕๗๙ นางสาวทักษกรฤทัย  ตาหลา 
 ๙๕๘๐ นางสาวทักษญา  เจริญเวช 

 ๙๕๘๑ นางทักษพร  กกแกว 

 ๙๕๘๒ นางสาวทักษภร  สืบพงษ 
 ๙๕๘๓ นางทักษวรัตน  ศรีใจวงศ 
 ๙๕๘๔ นางสาวทักษอร  มั่นสากเหล็ก 

 ๙๕๘๕ นางทักษอร  อาษาพันธ 
 ๙๕๘๖ นางสาวทักษิณา  อินมา 
 ๙๕๘๗ นางสาวทัชชกร  ชวยจังหรีด 

 ๙๕๘๘ นางสาวทัชชภร  คงอิว 

 ๙๕๘๙ นางทัชชภร  แนนอุดร 

 ๙๕๙๐ นางสาวทัชชภร  เพชรมณี 

 ๙๕๙๑ นางสาวทัชชม  แซล้ิม 

 ๙๕๙๒ นางสาวทัชฎาภรณ  สัตถาผล 

 ๙๕๙๓ นางทัชณี  อบสุนทร 

 ๙๕๙๔ นางทัณฑิมา  ไตรสุวรรณ 

 ๙๕๙๕ นางสาวทัดดาว  ถนัดกิจ 

 ๙๕๙๖ นางสาวทัดดาว  รักฤทธิ์ 
 ๙๕๙๗ นางสาวทัดดาว  รัตนชาติ 



 หนา   ๑๘๗ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๕๙๘ นางสาวทัดดาว  ศิริวงค 
 ๙๕๙๙ นางทัดดาว  สาระกูล 

 ๙๖๐๐ นางทัดดาว  อันประนิตย 
 ๙๖๐๑ นางสาวทับทิม  สรางคํา 
 ๙๖๐๒ นางสาวทับทิม  สุวรรณโรจน 
 ๙๖๐๓ นางสาวทัศณีญา  นาเมือง 
 ๙๖๐๔ นางสาวทัศณีย  ระเหม 

 ๙๖๐๕ นางทัศดาว  ทรงประโคน 

 ๙๖๐๖ นางทัศติญา  แกนแกว 

 ๙๖๐๗ นางทัศนทยา  จันทรแจง 
 ๙๖๐๘ นางสาวทัศนทยา  บวรชาติ 
 ๙๖๐๙ นางทัศนนันท  คงศรี 
 ๙๖๑๐ นางทัศนนันท  ภูลายยาว 

 ๙๖๑๑ นางสาวทศันลักษณ  เหลือดี 
 ๙๖๑๒ นางทัศนวรรณ  โชติกมาตร 
 ๙๖๑๓ นางสาวทัศนวรรณ  ธรรมศานติบูรณ 
 ๙๖๑๔ นางทัศนวรรณ  มักอาน 

 ๙๖๑๕ นางสาวทัศนวรรณ  ศรีเสน 

 ๙๖๑๖ นางสาวทัศนวรรณ  กล่ินอุบล 

 ๙๖๑๗ นางสาวทัศนา  กองสิน 

 ๙๖๑๘ นางทัศนา  วัจนะประดิษฐ 
 ๙๖๑๙ นางสาวทัศนาภรณ   
  บัญชรมาศพรรณ 

 ๙๖๒๐ นางสาวทัศนาวลัย  รอบคอบ 

 ๙๖๒๑ นางทัศนี  วรรณทอง 
 ๙๖๒๒ นางทัศนี  ศรีพารา 

 ๙๖๒๓ นางทัศนี  ศิริมา 
 ๙๖๒๔ นางสาวทัศนีย  กอแกว 

 ๙๖๒๕ นางสาวทัศนีย  แกวยงกฎ 

 ๙๖๒๖ นางสาวทัศนีย  แกวลี 

 ๙๖๒๗ นางสาวทัศนีย  ขจรกิตติปญญา 
 ๙๖๒๘ นางสาวทัศนีย  โคตรเมืองยศ 

 ๙๖๒๙ นางทัศนีย  จันทรโน 

 ๙๖๓๐ นางทัศนีย  จันทรลา 
 ๙๖๓๑ นางทัศนีย  จ่ันหนู 
 ๙๖๓๒ นางทัศนีย  จือศานติ 
 ๙๖๓๓ นางทัศนีย  ใจซื่อ 

 ๙๖๓๔ นางทัศนีย  ไชยสาร 

 ๙๖๓๕ นางสาวทัศนีย  ตาทิพย 
 ๙๖๓๖ นางทัศนีย  ตาเละ 

 ๙๖๓๗ นางสาวทัศนีย  ทนุกิจ 

 ๙๖๓๘ นางทัศนีย  ทรงรูป 

 ๙๖๓๙ นางสาวทัศนีย  ทองโสม 

 ๙๖๔๐ นางสาวทัศนีย  ทุมกิ่ง 
 ๙๖๔๑ นางสาวทัศนีย  แทนจันทร 
 ๙๖๔๒ นางทัศนีย  โททํา 
 ๙๖๔๓ นางสาวทัศนีย  ไทยสงฆ 
 ๙๖๔๔ นางสาวทัศนีย  นาเจริญ 

 ๙๖๔๕ นางสาวทัศนีย  นิลผ้ึง 
 ๙๖๔๖ นางสาวทัศนีย  บึงไสย 
 ๙๖๔๗ นางทัศนีย  บุญเทียม 

 ๙๖๔๘ นางสาวทัศนีย  ปนแกว 



 หนา   ๑๘๘ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๖๔๙ นางทัศนีย  เผาเวียงคํา 
 ๙๖๕๐ นางสาวทัศนีย  พรหมอารักษ 
 ๙๖๕๑ นางสาวทัศนีย  พอคา 
 ๙๖๕๒ นางทัศนีย  พันธุพานิชย 
 ๙๖๕๓ นางสาวทัศนีย  พินิจชัย 

 ๙๖๕๔ นางสาวทัศนีย  ภักดีพงษ 
 ๙๖๕๕ นางสาวทัศนีย  ภูมิภักดิ์ 
 ๙๖๕๖ นางสาวทัศนีย  ยศวงใจ 

 ๙๖๕๗ นางสาวทัศนีย  ยิงรัมย 
 ๙๖๕๘ นางสาวทัศนีย  ระถี 
 ๙๖๕๙ นางสาวทัศนีย  ลาภสาร 

 ๙๖๖๐ นางสาวทัศนีย  วงศศรี 
 ๙๖๖๑ นางสาวทัศนีย  วงษสมบูรณ 
 ๙๖๖๒ นางสาวทัศนีย  วะเศษสรอย 

 ๙๖๖๓ นางทัศนีย  สนประเทศ 

 ๙๖๖๔ นางทัศนีย  สืบสันติวรพงศ 
 ๙๖๖๕ นางทัศนีย  เสาหงษ 
 ๙๖๖๖ นางสาวทัศนีย  เสียงหวาน 

 ๙๖๖๗ นางทัศนีย  หมอทอง 
 ๙๖๖๘ นางสาวทัศนีย  หวังประโยชน 
 ๙๖๖๙ นางสาวทัศนีย  อินมอญ 

 ๙๖๗๐ นางทัศนีย  อึ๊งภากรณ 
 ๙๖๗๑ นางทัศนียวรรณ  ฐานสินเพ่ิม 

 ๙๖๗๒ นางสาวทัศนียา  อวมเมือง 
 ๙๖๗๓ นางทัศนีวรรณ  เงาสุมาตย 
 ๙๖๗๔ นางสาวทัศรินทร  บุญพรอม 

 ๙๖๗๕ นางทัศลียา  สุนทรภักดี 
 ๙๖๗๖ วารอยตรีหญิง ทัศวรรณ  จันทรลบ 

 ๙๖๗๗ นางสาวทัศวรรณ  นุผาเลา 
 ๙๖๗๘ นางทัศวรรณ  บัวเผียน 

 ๙๖๗๙ นางทัศวรรณ  ผิวแดง 
 ๙๖๘๐ นางทัศวรรณ  โลหา 
 ๙๖๘๑ นางสาวทัศวรรณ  วงคบุญมา 
 ๙๖๘๒ นางทัศวรรณ  สายวังเกี้ยง 
 ๙๖๘๓ นางทัศวรรณ  อินทรขอ 

 ๙๖๘๔ นางสาวทัศอร  คิดปญญาเลิศ 

 ๙๖๘๕ นางทัสณี  แกวเมฆ 

 ๙๖๘๖ นางทัสดา  บุตรวาทิตย 
 ๙๖๘๗ นางสาวทัสสินี  แซอึ้ง 
 ๙๖๘๘ นางสาวทานตะวัน  ไชยวงษ 
 ๙๖๘๙ นางสาวทานตะวัน  สมงาม 

 ๙๖๙๐ นางสาวทาริกา  กันทะตุน 

 ๙๖๙๑ นางทิฆัมพร  ครุฑวงศ 
 ๙๖๙๒ นางสาวทิฆัมพร  จิตรหลัง 
 ๙๖๙๓ นางสาวทิฆัมพร  ตะเส้ียว 

 ๙๖๙๔ นางสาวทิฆัมพร  อํานวยสวัสดิ์ 
 ๙๖๙๕ นางสาวทิชากร  ชาญศรี 
 ๙๖๙๖ นางสาวทิตตอรุณ  พุมพวง 
 ๙๖๙๗ นางทิติภา  ธนะโชติวราธร 

 ๙๖๙๘ นางสาวทิพกาญจน  อักษรกาญจน 
 ๙๖๙๙ นางสาวทิพฆนฑา  เงินยวง 
 ๙๗๐๐ นางสาวทิพปภา  ประสาทกุล 



 หนา   ๑๘๙ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๗๐๑ นางสาวทิพผกา  สาธรรม 

 ๙๗๐๒ นางสาวทิพยกมล  เสาวคนธ 
 ๙๗๐๓ นางสาวทิพยฉัตร  พละพล 

 ๙๗๐๔ นางสาวทิพยญดา  เจียมคุณานนท 
 ๙๗๐๕ นางทิพยตะวัน  วันใจ 

 ๙๗๐๖ นางสาวทิพยธัญญา  ชูรัตน 
 ๙๗๐๗ นางสาวทิพยธิญากร  วงศคํา 
 ๙๗๐๘ นางสาวทิพยธิวา  อินศรีสวัสดิ์ 
 ๙๗๐๙ นางสาวทิพยมงคล  ปสายะโส 

 ๙๗๑๐ นางสาวทิพยรวี  ยอดเดชา 
 ๙๗๑๑ นางสาวทิพยระวี  ขันธวิธิ 
 ๙๗๑๒ นางสาวทิพยรัตน  ใจแจม 

 ๙๗๑๓ นางทิพยรัตน  พฤกษาจันทนา 
 ๙๗๑๔ นางสาวทิพยรัตน  ราคาแพง 
 ๙๗๑๕ นางสาวทิพยรัตน  จิตตเดชาธร 

 ๙๗๑๖ นางทิพยรัตนอาภา  สืบสวง 
 ๙๗๑๗ นางสาวทิพยวรรณ  ปุณณินท 
 ๙๗๑๘ นางสาวทิพยวรรณ  ปูดี 
 ๙๗๑๙ นางสาวทิพยวรรณ  กันติ๊บ 

 ๙๗๒๐ นางทิพยวรรณ  ไชยชมภู 

 ๙๗๒๑ นางสาวทิพยวรรณ  บางโม 
 ๙๗๒๒ นางสาวทิพยวรรณ  สินโสด 

 ๙๗๒๓ นางสาวทิพยวรา  ใจดี 
 ๙๗๒๔ นางสาวทิพยวัลย  ประภาธรรมณี 

 ๙๗๒๕ นางสาวทิพยวารี  คําออน 

 ๙๗๒๖ นางสาวทิพยวิภา  อุตมาตย 

 ๙๗๒๗ นางสาวทิพยวิมล  ภูฤทธิ์ 
 ๙๗๒๘ นางสาวทิพยวิมล  เสารแดน 

 ๙๗๒๙ นางสาวทิพยสุคนธ  ขาวเอี่ยม 

 ๙๗๓๐ นางทิพยสุคนธ  พิมทอง 
 ๙๗๓๑ นางสาวทิพยสุคนธ  โรจนวิเชียร 

 ๙๗๓๒ นางทิพยสุคนธ  ศิริแสน 

 ๙๗๓๓ นางสาวทิพยสุดา  กวีวัจน 
 ๙๗๓๔ นางทิพยสุดา  ธิศรี 
 ๙๗๓๕ นางทิพยสุดา  พงษเพ็ชร 
 ๙๗๓๖ นางสาวทิพยสุดา  สมนา 
 ๙๗๓๗ นางสาวทิพยสุดา  หาระคุณโน 

 ๙๗๓๘ นางสาวทิพยสุวรรณ  ราชเกิด 

 ๙๗๓๙ นางสาวทิพยอาภา  เชื้อพรมมา 
 ๙๗๔๐ นางทิพยาภรณ  สายขุนทด 

 ๙๗๔๑ นางสาวทิพยาภา  คมขํา 
 ๙๗๔๒ นางสาวทิพยุดา  ดาขาว 

 ๙๗๔๓ นางทิพรดา  สิงหแกว 

 ๙๗๔๔ นางทิพรัตน  ชํานาญผลิต 

 ๙๗๔๕ นางทิพรัตน  ลอยหา 
 ๙๗๔๖ นางสาวทิพรัตน  สุขยัง 
 ๙๗๔๗ นางทิพรัตน  อินทรสา 
 ๙๗๔๘ นางสาวทิพวรรณ  กีทีประกูล 

 ๙๗๔๙ นางสาวทิพวรรณ  เกษมพรมณี 

 ๙๗๕๐ นางทิพวรรณ  เกิดแกว 

 ๙๗๕๑ นางสาวทิพวรรณ  แกวจันทร 
 ๙๗๕๒ นางทิพวรรณ  ชอมะลิ 



 หนา   ๑๙๐ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๗๕๓ นางทิพวรรณ  ชูตรัง 
 ๙๗๕๔ นางสาวทิพวรรณ  ไชยบุญ 

 ๙๗๕๕ นางทิพวรรณ  ตุยดี 
 ๙๗๕๖ นางสาวทิพวรรณ  ถนอมพิชัย 

 ๙๗๕๗ นางสาวทิพวรรณ  โถชัยคํา 
 ๙๗๕๘ นางสาวทิพวรรณ  ทองเผือก 

 ๙๗๕๙ นางสาวทิพวรรณ  เทศเอม 

 ๙๗๖๐ นางทิพวรรณ  ประชานันท 
 ๙๗๖๑ นางสาวทิพวรรณ  ผดุงวงษ 
 ๙๗๖๒ นางสาวทิพวรรณ  ผสมทรัพย 
 ๙๗๖๓ นางสาวทิพวรรณ  พรมลี 

 ๙๗๖๔ นางสาวทิพวรรณ  พลสมัคร 
 ๙๗๖๕ นางสาวทิพวรรณ  พวงมาลัย 

 ๙๗๖๖ นางสาวทิพวรรณ  พ่ึงเดช 

 ๙๗๖๗ นางทิพวรรณ  มวงพิมพ 
 ๙๗๖๘ นางสาวทิพวรรณ  รสหอม 

 ๙๗๖๙ นางสาวทิพวรรณ  วิจิตรวงศ 
 ๙๗๗๐ นางสาวทิพวรรณ  ศรเพชร 

 ๙๗๗๑ นางสาวทิพวรรณ  ศรีบรม 

 ๙๗๗๒ นางสาวทิพวรรณ  ศิริพงษพันธ 
 ๙๗๗๓ นางสาวทิพวรรณ  สรางตนเอง 
 ๙๗๗๔ นางสาวทิพวรรณ  สวางรัตน 
 ๙๗๗๕ นางทิพวรรณ  สังฆวัตร 

 ๙๗๗๖ นางสาวทิพวรรณ  สุดนุช 

 ๙๗๗๗ นางสาวทิพวรรณ  เหียรหัน 

 ๙๗๗๘ นางสาวทิพวรรณ  อยูพุม 

 ๙๗๗๙ นางทิพวรรณ  อําไพจิตร 

 ๙๗๘๐ นางทิพวรรณ  อินตะปา 
 ๙๗๘๑ นางสาวทิพวรรณ  ปญญางาม 

 ๙๗๘๒ นางทิพวรรณ  อวมทอง 
 ๙๗๘๓ นางสาวทิพวัลย  ไกรนรา 
 ๙๗๘๔ นางสาวทิพวัลย  ขุนเทือง 
 ๙๗๘๕ นางทิพวัลย  จันทะลุน 

 ๙๗๘๖ นางสาวทิพวัลย  ชุติภัทร 

 ๙๗๘๗ นางสาวทิพวัลย  แซโงย 

 ๙๗๘๘ นางทิพวัลย  นาคะเวช 

 ๙๗๘๙ นางสาวทิพวัลย  บังษร 
 ๙๗๙๐ นางสาวทิพวัลย  พงคดา 
 ๙๗๙๑ นางสาวทิพวัลย  มูลตระกูล 

 ๙๗๙๒ นางสาวทิพวัลย  วัชรกุลศิริศักดิ์ 
 ๙๗๙๓ นางสาวทิพวัลย  อัครจักร 

 ๙๗๙๔ นางสาวทิพวัลย  อัตถาหาร 

 ๙๗๙๕ นางสาวทิพสุคนธ  ชูชมงาม 

 ๙๗๙๖ นางสาวทิพสุคนธ  บุญนิ่ม 

 ๙๗๙๗ นางทิพอาภา  วิลัย 

 ๙๗๙๘ นางทิพอาภา  สมเสียง 
 ๙๗๙๙ นางทิพากร  ถนอมศักดิ์ 
 ๙๘๐๐ นางสาวทิพานันท  โชติกนกรัตน 
 ๙๘๐๑ นางสาวทิพาพร  กันมา 
 ๙๘๐๒ นางสาวทิพาพร  แสงระวี 
 ๙๘๐๓ นางสาวทิภากร  บัวหอม 

 ๙๘๐๔ นางสาวทิภาพรรณ  แคลวคลาด 



 หนา   ๑๙๑ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๘๐๕ นางสาวทิยากร  แกวพิกุล 

 ๙๘๐๖ นางสาวทิราภรณ  เจริญชีพ 

 ๙๘๐๗ นางสาวทิราวรรณ  พานจันทร 
 ๙๘๐๘ นางทิวา  เมืองหลวง 
 ๙๘๐๙ นางสาวทิวากร  เกณฑสาคู 
 ๙๘๑๐ นางสาวทิวาทิพย  ภูสะทด 

 ๙๘๑๑ นางสาวทิวาพร  เข็มศิริ 
 ๙๘๑๒ นางสาวทิวาพร  คนหาญ 

 ๙๘๑๓ นางสาวทิวาพร  ทศดารา 
 ๙๘๑๔ นางทิวาพร  พรหมสุพรรณ 

 ๙๘๑๕ นางสาวทิวาพร  วานิช 

 ๙๘๑๖ นางสาวทิวาพร  วินทะไชย 

 ๙๘๑๗ นางสาวทิวาพร  ศรีประเทศ 

 ๙๘๑๘ นางสาวทิวาพร  สิงหัตถะ 

 ๙๘๑๙ นางสาวทิวาร  ศรนรินทร 
 ๙๘๒๐ นางทิศา  ฐานะพัฒน 
 ๙๘๒๑ นางสาวทิศา  ทองบุญ 

 ๙๘๒๒ นางสาวทิศากร  สิริคุณาลัย 

 ๙๘๒๓ นางสาวทุติยาภรณ  นพรัตน 
 ๙๘๒๔ นางทุมมี  ทิพยวงศา 
 ๙๘๒๕ นางสาวเทพประทาน  ประพฤติ 
 ๙๘๒๖ นางสาวเทวธิดา  กลางหลา 
 ๙๘๒๗ นางสาวเทวพร  ขําเมธา 
 ๙๘๒๘ นางสาวเทวิกา  มุขพลอย 

 ๙๘๒๙ นางเทวิกา  สําเภา 
 ๙๘๓๐ นางสาวเทียนแข  ใจกลา 

 ๙๘๓๑ นางสาวเทียนทอง  คิ้มภูเขียว 

 ๙๘๓๒ นางสาวเทียนพรรษา  เอี่ยมธรรม 

 ๙๘๓๓ นางสาวเทียมแข  อินตะ 

 ๙๘๓๔ นางสาวไทรตง  ตาเฮ 

 ๙๘๓๕ นางสาวธชวรรณ  พวงลําเจียก 

 ๙๘๓๖ นางสาวธณสร  ฮะบุญมี 
 ๙๘๓๗ นางสาวธณัฎฐา  ชุมจิตร 

 ๙๘๓๘ นางสาวธณัณณัฐ  ไพศาลพันธ 
 ๙๘๓๙ นางสาวธณิดา  ไชยภูมิ 
 ๙๘๔๐ นางสาวธนกฤตา  จันทรพุม 

 ๙๘๔๑ นางสาวธนนัญตวรา  บุญมี 
 ๙๘๔๒ นางสาวธนพร  กาญจโนทัย 

 ๙๘๔๓ นางธนพร  ขาวเนียม 

 ๙๘๔๔ นางสาวธนพร  ครุฑอุน 

 ๙๘๔๕ นางสาวธนพร  คุมพวงมี 
 ๙๘๔๖ นางสาวธนพร  ไชยโคตร 

 ๙๘๔๗ นางธนพร  ดวงไข 

 ๙๘๔๘ นางสาวธนพร  ปุณณวิสุทธิ์ 
 ๙๘๔๙ นางสาวธนพร  มณีรัตน 
 ๙๘๕๐ นางสาวธนพร  อินทนาม 

 ๙๘๕๑ นางธนพรรณ  แสงปญญา 
 ๙๘๕๒ นางธนภร  จิตธํารงสุนทร 

 ๙๘๕๓ นางสาวธนภร  เชื้อรื่น 

 ๙๘๕๔ นางธนภร  นิโรธร 

 ๙๘๕๕ นางสาวธนภร  ภูผา 
 ๙๘๕๖ นางธนภรณ  เชือนรัมย 



 หนา   ๑๙๒ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๘๕๗ นางสาวธนภรณ  เชื้อเพ็ง 
 ๙๘๕๘ นางสาวธนภรณ  บุญอาจ 

 ๙๘๕๙ นางธนภรณ  ภูโอบ 

 ๙๘๖๐ นางสาวธนภรณ  เลิศมงคล 

 ๙๘๖๑ นางธนภรณ  วารินรักษ 
 ๙๘๖๒ นางสาวธนภรณ  ศรีเนตร 

 ๙๘๖๓ นางธนภรณ  สิทธิโชค 

 ๙๘๖๔ นางสาวธนภรณ  หารคง 
 ๙๘๖๕ นางธนฤทัย  ดอนมอญ 

 ๙๘๖๖ นางธนวรรณ  จําเนียรศิลป 
 ๙๘๖๗ นางสาวธนวรรณ  ทองคําสุก 

 ๙๘๖๘ นางสาวธนวรรณ  ไทยทอง 
 ๙๘๖๙ นางสาวธนวรรณ  นิจนิรันดร 
 ๙๘๗๐ นางสาวธนวรรณ  พันธทิพยกุล 

 ๙๘๗๑ นางสาวธนวรรณ  มีสมบูรณ 
 ๙๘๗๒ นางสาวธนวรรณ  เมฆแดง 
 ๙๘๗๓ นางสาวธนวรรณ  รักคง 
 ๙๘๗๔ นางธนวรรณ  ศกุนตนาค 

 ๙๘๗๕ นางสาวธนวรรณ  สิทธิรัชนีวรรณ 

 ๙๘๗๖ นางสาวธนวรรณ  สุนทรรักษ 
 ๙๘๗๗ นางสาวธนวันต  พิมสาร 

 ๙๘๗๘ นางธนวัลย  ธัญวิวัฒนกุล 

 ๙๘๗๙ นางสาวธนศร  ขวัญขาว 

 ๙๘๘๐ นางธนศิริ  พรมแพน 

 ๙๘๘๑ นางธนอมร  นิลกาญจน 
 ๙๘๘๒ นางสาวธนักษร  สืบสาย 

 ๙๘๘๓ นางสาวธนัชกัญ  ใชเจริญ 

 ๙๘๘๔ นางสาวธนัชชา  แกวเทพ 

 ๙๘๘๕ นางสาวธนัชชา  เขียวหวาน 

 ๙๘๘๖ นางสาวธนัชชา  ปญญาแกว 

 ๙๘๘๗ นางสาวธนัชชา  พิมพดี 
 ๙๘๘๘ นางสาวธนัชชา  พูดขุนทด 

 ๙๘๘๙ นางสาวธนัชชา  รินสันเทียะ 

 ๙๘๙๐ นางธนัชญา  จันนีย 
 ๙๘๙๑ นางธนัชญา  ไชยหงษคํา 
 ๙๘๙๒ นางธนัชญา  ทะนะวัน 

 ๙๘๙๓ นางธนัชดา  อนยะ 

 ๙๘๙๔ นางสาวธนัชพร  เกิดรุง 
 ๙๘๙๕ นางธนัชพร  แกวพระ 

 ๙๘๙๖ นางสาวธนัชพร  ตะนะภักดิ์ 
 ๙๘๙๗ นางธนัชพร  ผิวเหลือง 
 ๙๘๙๘ นางธนัชพร  ยันตะพันธ 
 ๙๘๙๙ นางสาวธนัชพรรณ  ปดทุม 

 ๙๙๐๐ นางสาวธนัชภรณ  บุตรสี 

 ๙๙๐๑ นางสาวธนัชยา  บุญสรอย 

 ๙๙๐๒ นางสาวธนัญกรณ  ไมตรี 
 ๙๙๐๓ นางสาวธนัญญา  กกศรี 
 ๙๙๐๔ นางสาวธนัญญา  ไตรโสม 

 ๙๙๐๕ นางสาวธนัญญา  บัวชุม 

 ๙๙๐๖ นางสาวธนัญญา  พันแพง 
 ๙๙๐๗ นางธนัญญา  ยานกาย 

 ๙๙๐๘ นางสาวธนัญญา  สดชื่น 



 หนา   ๑๙๓ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๙๐๙ นางสาวธนัญญา  สุหา 
 ๙๙๑๐ นางสาวธนัญภรณ  รื่นเริง 
 ๙๙๑๑ นางสาวธนัฐดา  สวางเกตุ 
 ๙๙๑๒ นางธนัณฎา  ประจงใจ 

 ๙๙๑๓ นางธนันภรณ  จําเริญสรรพ 
 ๙๙๑๔ นางสาวธนัษภร  ไชยสอน 

 ๙๙๑๕ นางสาวธนาพร  ศรีสุวรรณ 

 ๙๙๑๖ นางธนาพร  สวางอารมณ 
 ๙๙๑๗ นางสาวธนาพร  หาญพิทักษ 
 ๙๙๑๘ นางสาวธนาภร  บุญทรง 
 ๙๙๑๙ นางธนาภร  หยวกทอง 
 ๙๙๒๐ นางสาวธนาภรณ  คงรอด 

 ๙๙๒๑ นางธนาภรณ  ครองสุข 

 ๙๙๒๒ นางสาวธนาภรณ  เงินเนตร 
 ๙๙๒๓ นางสาวธนาภรณ  จําปา 
 ๙๙๒๔ นางสาวธนาภรณ  ชมชื่น 

 ๙๙๒๕ นางสาวธนาภรณ  เชื้อจารยชิน 

 ๙๙๒๖ นางสาวธนาภรณ  พลวิเศษ 

 ๙๙๒๗ นางสาวธนาภรณ  พลหมั่น 

 ๙๙๒๘ นางธนาภรณ  เรือนพิมพ 
 ๙๙๒๙ นางธนารักษ  มากรุง 
 ๙๙๓๐ นางสาวธนารัตน  เข็มเมือง 
 ๙๙๓๑ นางธนารัตน  นิลพันธ 
 ๙๙๓๒ นางสาวธนาวดี  พระเมเด 

 ๙๙๓๓ นางสาวธนิกา  ณรสุทธิภัทร 

 ๙๙๓๔ นางธนิดา  ขันตรี 

 ๙๙๓๕ นางสาวธนิดา  ชื่นปอม 

 ๙๙๓๖ นางสาวธนิดา  ดอนไพรนุช 

 ๙๙๓๗ นางสาวธนิดา  แตงงาม 

 ๙๙๓๘ นางสาวธนิดา  ทิพยเสน 

 ๙๙๓๙ นางสาวธนิดา  บุญมี 
 ๙๙๔๐ นางธนิดา  มีศรี 
 ๙๙๔๑ นางธนิดา  ล้ิมสุวรรณ 

 ๙๙๔๒ นางสาวธนิตา  ศิริออน 

 ๙๙๔๓ นางสาวธนิตา  เหมือนใจ 

 ๙๙๔๔ นางธนิตา  อภัยกลาง 
 ๙๙๔๕ นางสาวธนิษฐนันท  สมจันทร 
 ๙๙๔๖ นางสาวธนิสสรา  ไมตรี 
 ๙๙๔๗ นางสาวธนียา  สีคํายอด 

 ๙๙๔๘ นางธมกร  ประทุมรัตน 
 ๙๙๔๙ นางธมกร  พัฒนะอิ่ม 

 ๙๙๕๐ นางธมณ  กระแสสินธุ 
 ๙๙๕๑ นางธมนภัทร  ไชยอิ่นคํา 
 ๙๙๕๒ นางธมนวรรณ  กลากสิกิจ 

 ๙๙๕๓ นางธมนวรรณ  สุคนธ 
 ๙๙๕๔ นางสาวธมลพรรณ  คันธนู 
 ๙๙๕๕ นางธมลวรรณ  ตะคุณนะ 

 ๙๙๕๖ นางสาวธมลวรรณ  นาวาเจริญ 

 ๙๙๕๗ นางสาวธมลวรรณ  มากปรางค 
 ๙๙๕๘ นางธมลวรรณ  ศรีบุญ 

 ๙๙๕๙ นางสาวธมลวรรณ  สงารูป 

 ๙๙๖๐ นางสาวธยาดา  พรมณี 



 หนา   ๑๙๔ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๙๖๑ นางธรชญาน  เหมทานนท 
 ๙๙๖๒ นางสาวธรภรณ  สุมประดิษฐ 
 ๙๙๖๓ นางธรรชนก  พุมทับทิม 

 ๙๙๖๔ นางธรรมพร  มณีกุล 

 ๙๙๖๕ นางสาวธรรมรัตน  พงษทอง 
 ๙๙๖๖ นางสาวธรส  แกวยศ 

 ๙๙๖๗ นางธราธร  ชัยวิวัฒนตระกูล 

 ๙๙๖๘ นางสาวธราพร  โรคนอย 

 ๙๙๖๙ นางธราภรณ  กล่ินทอง 
 ๙๙๗๐ นางสาวธราภรณ  สีมวง 
 ๙๙๗๑ นางสาวธราภรณ  หงษยนต 
 ๙๙๗๒ นางสาวธริญา  ชนะโยธา 
 ๙๙๗๓ นางสาวธฤตชญา  นามเสนาะ 

 ๙๙๗๔ นางสาวธฤตา  ชนะสิทธิ์ 
 ๙๙๗๕ นางสาวธฤติรัตน  ทรัพยสุริต 

 ๙๙๗๖ นางธวัลรัชว  ธัญสิริรพี 

 ๙๙๗๗ นางสาวธวัลรัตน  เติมสุข 

 ๙๙๗๘ นางธวัลรัตน  พรมเรือง 
 ๙๙๗๙ นางธวัลรัตน  วรภิรักษ 
 ๙๙๘๐ นางสาวธวัลรัตน  สีหานาจ 

 ๙๙๘๑ นางสาวธวัลรัตน  ออนราษฎร 
 ๙๙๘๒ นางสาวธัชกร  จับใจนาย 

 ๙๙๘๓ นางธัชกร  ธรรมมะ 

 ๙๙๘๔ นางสาวธัชฌาธิณี  แสงทอง 
 ๙๙๘๕ นางสาวธัชธัญญา  ดําริวิเศษ 

 ๙๙๘๖ นางสาวธัชมัย  ภัทรมานิต 

 ๙๙๘๗ นางธัญกนก  ศรีบุญโรจน 
 ๙๙๘๘ นางธัญกมล  ประรุรัตน 
 ๙๙๘๙ นางสาวธัญชนก  ครองยุติ 
 ๙๙๙๐ นางสาวธัญชนก  คําเม็ก 

 ๙๙๙๑ นางสาวธัญชนก  ดอกพรม 

 ๙๙๙๒ นางสาวธัญชนก  ปองนารา 
 ๙๙๙๓ นางสาวธัญชนก  โอสถศรี 
 ๙๙๙๔ นางธัญญกาญจน  พันธุชาตรี 
 ๙๙๙๕ นางธัญญฐิตา  โชติธนินทจํารัส 

 ๙๙๙๖ นางสาวธัญญฐิตา  ไตรวงคยอย 

 ๙๙๙๗ นางสาวธัญญธร  ปาลวัฒน 
 ๙๙๙๘ นางธัญญธรณ  เสนนะ 

 ๙๙๙๙ นางสาวธัญญนภัส  โชคศิริวิริยกุล 

 ๑๐๐๐๐ นางสาวธัญญนลิน   
  กิติวัฒณกนกโชติ 
 ๑๐๐๐๑ นางสาวธัญญพร  อองดา 
 ๑๐๐๐๒ นางสาวธัญญพรรษ  ปราชญศิลป 
 ๑๐๐๐๓ นางสาวธัญญพัฒน  ตันวัฒนเสรี 
 ๑๐๐๐๔ นางธัญญพัทธ  ผูกรักษ 
 ๑๐๐๐๕ นางสาวธัญญพัทธ  ลีลาเสถียรกุล 

 ๑๐๐๐๖ นางสาวธัญญพิชชา   
  ธนาชัยบุญญาวัฒน 
 ๑๐๐๐๗ นางธัญญภรณ  พิทยาธรณชัย 

 ๑๐๐๐๘ นางสาวธัญญรัตน  แกวนันทวัฒน 
 ๑๐๐๐๙ นางธัญญรัตน  จันทรกระจาย 

 ๑๐๐๑๐ นางสาวธัญญรัตน  ชาเกาะ 



 หนา   ๑๙๕ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๐๑๑ นางสาวธัญญรัตน  เทศยงค 
 ๑๐๐๑๒ นางสาวธัญญรัตน  ประเสริฐแสง 
 ๑๐๐๑๓ นางสาวธัญญรัตน  เย่ืองอยาง 
 ๑๐๐๑๔ นางสาวธัญญรัตน  สมดัง 
 ๑๐๐๑๕ นางสาวธัญญรัศม  ปะลํามะ 

 ๑๐๐๑๖ นางสาวธัญญลักษณ  แกวจงกุล 

 ๑๐๐๑๗ นางสาวธัญญลักษณ  ขันธแกว 

 ๑๐๐๑๘ นางสาวธัญญลักษณ  คงแดง 
 ๑๐๐๑๙ นางสาวธัญญลักษณ  จะงาม 

 ๑๐๐๒๐ นางธัญญลักษณ  เวชกามา 
 ๑๐๐๒๑ นางสาวธัญญวรท  ฤทธิโชติ 
 ๑๐๐๒๒ นางสาวธัญญะรัตน  ภูทํามา 
 ๑๐๐๒๓ นางสาวธัญญา  สุดสังข 
 ๑๐๐๒๔ นางธัญญากร  โพธิ์ทัง 
 ๑๐๐๒๕ นางสาวธัญญาภรณ  กอสุวรรณ 

 ๑๐๐๒๖ นางสาวธัญญาภรณ  จันทรเทพ 

 ๑๐๐๒๗ นางสาวธัญญาภรณ  แดงแกว 

 ๑๐๐๒๘ นางสาวธัญญาภรณ  ยองบุตร 

 ๑๐๐๒๙ นางสาวธัญญารักษ  ศรีไสย 
 ๑๐๐๓๐ นางธัญญารัตน  กลาณรงคกร 

 ๑๐๐๓๑ นางธัญญารัตน  ปฎิพัฒนากุล 

 ๑๐๐๓๒ นางสาวธัญญารัตน  วัฒนกูล 

 ๑๐๐๓๓ นางธัญญารัตน  สอนสา 
 ๑๐๐๓๔ นางธัญญารัตน  โสภณ 

 ๑๐๐๓๕ นางสาวธัญญาลักษณ  คํารังษี 

 ๑๐๐๓๖ นางธัญญาลักษณ  ฉิมเพชร 

 ๑๐๐๓๗ นางสาวธัญญาลักษณ  วรรณวงค 
 ๑๐๐๓๘ นางสาวธัญญาศิริ  บุญทา 
 ๑๐๐๓๙ นางสาวธัญณรัตน  ไชยเลิศ 

 ๑๐๐๔๐ นางธัญณัช  สีขาว 

 ๑๐๐๔๑ นางธัญณิชา  คงเทศน 
 ๑๐๐๔๒ นางสาวธัญดา  รอดเสียงลํ้า 
 ๑๐๐๔๓ นางธัญดา  สุขเกษม 

 ๑๐๐๔๔ นางสาวธัญทิพย  อริยอัครพงษ 
 ๑๐๐๔๕ นางธัญธร  เกรียงไกรเกียรติ 
 ๑๐๐๔๖ นางสาวธัญธร  เวชวิทยาขลัง 
 ๑๐๐๔๗ นางธัญธิชา  ปญญา 
 ๑๐๐๔๘ นางสาวธัญธิดา  โชคคณาพิทักษ 
 ๑๐๐๔๙ นางสาวธัญธิตา  ริมทอง 
 ๑๐๐๕๐ นางสาวธัญนรัตน  โชติวิวุฒิพงศ 
 ๑๐๐๕๑ นางธัญนันท  ชุมเกิด 

 ๑๐๐๕๒ นางสาวธัญนันท  หาญพล 

 ๑๐๐๕๓ นางสาวธัญนิชา  หอมจริง 
 ๑๐๐๕๔ นางสาวธัญประภา  เทศแยม 

 ๑๐๐๕๕ นางธัญพร  คํานวล 

 ๑๐๐๕๖ นางสาวธัญพร  บุญสง 
 ๑๐๐๕๗ นางสาวธัญพร  เหนคํา 
 ๑๐๐๕๘ นางธัญพัฒน  อินทรกําแหง 
 ๑๐๐๕๙ นางสาวธัญพิชชา  จันทรหลา 
 ๑๐๐๖๐ นางธัญพิชชา  นันตา 
 ๑๐๐๖๑ นางสาวธัญพิชชา  สารภาพ 

 ๑๐๐๖๒ นางสาวธัญพิมล  อาภัย 



 หนา   ๑๙๖ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๐๖๓ นางธัญภัทร  จันทรวงศ 
 ๑๐๐๖๔ นางสาวธัญมล  ศรีโคตร 

 ๑๐๐๖๕ นางสาวธัญยธรณ  ทองศิริธนารัตน 
 ๑๐๐๖๖ นางสาวธัญรชนก  บุญสง 
 ๑๐๐๖๗ นางสาวธัญรดี  บุญสง 
 ๑๐๐๖๘ นางสาวธัญรัตน  ประยูรพันธุ 
 ๑๐๐๖๙ นางธัญรัศม  เทพคําดี 
 ๑๐๐๗๐ นางสาวธัญลักษณ  ไกรสยาม 

 ๑๐๐๗๑ นางธัญลักษณ  คํารศ 

 ๑๐๐๗๒ นางสาวธัญลักษณ  ชํานิไกร 

 ๑๐๐๗๓ นางธัญลักษณ  ดานวิริยะกุล 

 ๑๐๐๗๔ นางธัญลักษณ  ตรีศร 

 ๑๐๐๗๕ นางสาวธัญลักษณ  ตั๊งถาวรการ 

 ๑๐๐๗๖ นางสาวธัญลักษณ  เพ็งพิน 

 ๑๐๐๗๗ นางธัญลักษณ  ภูศรี 
 ๑๐๐๗๘ นางสาวธัญลักษณ  ภูสงา 
 ๑๐๐๗๙ นางสาวธัญลักษณ  รัตนหิรัญวงศ 
 ๑๐๐๘๐ นางสาวธัญลักษณ  วงเครา 
 ๑๐๐๘๑ นางสาวธัญลักษณ  ศรีสมชัย 

 ๑๐๐๘๒ นางธัญลักษณ  องอาจ 

 ๑๐๐๘๓ นางธัญวรรณ  จีนขาวขํา 
 ๑๐๐๘๔ นางสาวธัญวรรณ  เสงกี่ 
 ๑๐๐๘๕ นางสาวธัญวรัตน  ปุณประวัติ 
 ๑๐๐๘๖ นางธัญวรัตม  อเวรา 
 ๑๐๐๘๗ นางสาวธัญวลัย  ขาวฤกษ 
 ๑๐๐๘๘ นางสาวธัญวลัย  เขื่อนเพชร 

 ๑๐๐๘๙ นางสาวธัญวลัย  ฟูเชื้อ 

 ๑๐๐๙๐ นางสาวธัญสินี  ศรีทรง 
 ๑๐๐๙๑ นางสาวธัญสิริ  กาสนุก 

 ๑๐๐๙๒ นางธัญสุดา  พ่ึงไชย 

 ๑๐๐๙๓ นางสาวธัณญภรณ  ปลองทอง 
 ๑๐๐๙๔ นางสาวธัณฑชนก  อาจภักดี 
 ๑๐๐๙๕ นางธันคยาณีย  นรินทร 
 ๑๐๐๙๖ นางธันทิพา  อินทรกําเนิด 

 ๑๐๐๙๗ นางธันยชนก  แกววิเศษ 

 ๑๐๐๙๘ นางธันยชนก  กลางประพันธ 
 ๑๐๐๙๙ นางธันยชนก  เกตุแกว 

 ๑๐๑๐๐ นางสาวธันยชนก  จันทะบุตร 

 ๑๐๑๐๑ นางสาวธันยญาธิป  ฟองจางวาง 
 ๑๐๑๐๒ นางสาวธันยธร  สมเนตร 

 ๑๐๑๐๓ นางสาวธันยพร  ใครวงศเรือน 

 ๑๐๑๐๔ นางธันยพร  จันทรเพ็ชร 
 ๑๐๑๐๕ นางสาวธันยพร  จําปาขันธ 
 ๑๐๑๐๖ นางธันยพร  บุญพรอม 

 ๑๐๑๐๗ นางธันยพร  เหลืองสอาด 

 ๑๐๑๐๘ นางสาวธันยรดา  เนติ 
 ๑๐๑๐๙ นางสาวธันยาพร  ไทยเจริญ 

 ๑๐๑๑๐ นางธันยาภรณ  ผูกเพทาย 

 ๑๐๑๑๑ นางธันยาภรณ  พูลเอียด 

 ๑๐๑๑๒ นางสาวธันยาภรณ  ศรีโพธิ์ 
 ๑๐๑๑๓ นางสาวธันวดี  ศรีกุลจันทร 
 ๑๐๑๑๔ นางสาวธันววดี  เล้ียงสมบัติเตโช 



 หนา   ๑๙๗ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๑๑๕ นางธันวาพร  แกวสมนึก 

 ๑๐๑๑๖ นางธันวาพร  ศรีสมุดคํา 
 ๑๐๑๑๗ นางธันษา  ชื่นชมกล่ิน 

 ๑๐๑๑๘ นางสาวธาดาทิพย  รักทอง 
 ๑๐๑๑๙ นางสาวธานินท  ตากวัก 

 ๑๐๑๒๐ นางธารทอง  ศิริรัตนาวดี 
 ๑๐๑๒๑ นางสาวธารทิพย  ฉิมหลวง 
 ๑๐๑๒๒ นางสาวธารทิพย  ตรีกูด 

 ๑๐๑๒๓ วาที่รอยตรีหญิง ธารทิพย   
  ประทุมมา 
 ๑๐๑๒๔ นางสาวธารทิพย  ภาระพฤติ 
 ๑๐๑๒๕ นางสาวธารทิพย  แวนแกว 

 ๑๐๑๒๖ นางธารทิพย  ศรีบูรพาภิรมย 
 ๑๐๑๒๗ นางธารลิน  ตระกูลรัมย 
 ๑๐๑๒๘ นางสาวธารวิมล  กันใจ 

 ๑๐๑๒๙ นางธารา  เตือนใจสกุล 

 ๑๐๑๓๐ นางธาราทิพย  ภูเล่ียมคํา 
 ๑๐๑๓๑ นางสาวธารารัตน  ธรรมมวงไทย 

 ๑๐๑๓๒ นางธารารัตน  ภิรมย 
 ๑๐๑๓๓ นางสาวธารารัตน  สารีโพธิ์ 
 ๑๐๑๓๔ นางสาวธาริณี  แดงนอย 

 ๑๐๑๓๕ นางสาวธาริณี  ปากดี 
 ๑๐๑๓๖ นางสาวธาริณี  มั่นคง 
 ๑๐๑๓๗ นางธารินี  อยูมาก 

 ๑๐๑๓๘ นางธาลินี  คงทรัพย 
 ๑๐๑๓๙ นางธาวิณี  สัตยภิวัฒน 

 ๑๐๑๔๐ นางสาวธาวินี  ดอนตุมไพร 

 ๑๐๑๔๑ นางสาวธิชาภรณ  โคตา 
 ๑๐๑๔๒ นางธิชารัตน  บําเพ็ญ 

 ๑๐๑๔๓ นางสาวธิดา  การสมเจตน 
 ๑๐๑๔๔ นางธิดา  บุญญานุวัตร 

 ๑๐๑๔๕ นางสาวธิดา  บูสามสาย 

 ๑๐๑๔๖ นางธิดา  สัพโส 

 ๑๐๑๔๗ นางธิดา  ฮาวปนใจ 

 ๑๐๑๔๘ นางสาวธิดาณัฐ  สายสุนทร 

 ๑๐๑๔๙ นางธิดาพร  จังจริง 
 ๑๐๑๕๐ นางสาวธิดาพร  นามษร 

 ๑๐๑๕๑ นางธิดาพร  บุดดีเสาร 
 ๑๐๑๕๒ นางสาวธิดาภรณ  พยุงวีระนอย 

 ๑๐๑๕๓ นางสาวธิดารัชต  คําสงค 
 ๑๐๑๕๔ นางธิดารัตน  กลาวิกยกรณ 
 ๑๐๑๕๕ นางสาวธิดารัตน  กานํา 
 ๑๐๑๕๖ นางสาวธิดารัตน  เกียรติชัยพิพัฒน 
 ๑๐๑๕๗ นางธิดารัตน  แกวชะฎา 
 ๑๐๑๕๘ นางธิดารัตน  แกวเรือน 

 ๑๐๑๕๙ นางสาวธิดารัตน  คนตรง 
 ๑๐๑๖๐ นางธิดารัตน  คลังจินดา 
 ๑๐๑๖๑ นางสาวธิดารัตน  คลายนาค 

 ๑๐๑๖๒ นางสาวธิดารัตน  จิตสํารวย 

 ๑๐๑๖๓ นางสาวธิดารัตน  จีรัง 
 ๑๐๑๖๔ นางธิดารัตน  เจริญมี 
 ๑๐๑๖๕ นางสาวธิดารัตน  ฉลวยศรีเมือง 



 หนา   ๑๙๘ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๑๖๖ นางสาวธิดารัตน  ชัยพิพัฒน 
 ๑๐๑๖๗ นางสาวธิดารัตน  ชัยรัตน 
 ๑๐๑๖๘ นางธิดารัตน  ไชยศาสตร 
 ๑๐๑๖๙ นางธิดารัตน  ไชยสาลี 

 ๑๐๑๗๐ นางธิดารัตน  แดงพรม 

 ๑๐๑๗๑ นางสาวธิดารัตน  ตะเภาเงิน 

 ๑๐๑๗๒ นางธิดารัตน  ทองโกฎิ 

 ๑๐๑๗๓ นางสาวธิดารัตน  ทองสุวรรณ 

 ๑๐๑๗๔ วาที่รอยตรีหญิง ธิดารัตน  บุญลอม 

 ๑๐๑๗๕ นางธิดารัตน  ประจักษ 
 ๑๐๑๗๖ นางสาวธิดารัตน  ปจจาเณย 
 ๑๐๑๗๗ นางธิดารัตน  ผิวพันธมิตร 

 ๑๐๑๗๘ นางธิดารัตน  พรอมพรั่ง 
 ๑๐๑๗๙ นางธิดารัตน  พุทธิมา 
 ๑๐๑๘๐ นางสาวธิดารัตน  โพธิขํา 
 ๑๐๑๘๑ นางสาวธิดารัตน  ลือโลก 

 ๑๐๑๘๒ นางสาวธิดารัตน  วงษเวียน 

 ๑๐๑๘๓ นางธิดารัตน  วงษออน 

 ๑๐๑๘๔ นางสาวธิดารัตน  เวชกามา 
 ๑๐๑๘๕ นางสาวธิดารัตน  ศรสวัสดิ์ 
 ๑๐๑๘๖ นางสาวธิดารัตน  สนธิพงษ 
 ๑๐๑๘๗ นางสาวธิดารัตน  สังขอนันต 
 ๑๐๑๘๘ นางสาวธิดารัตน  เสรีรัตนเสถียร 

 ๑๐๑๘๙ นางสาวธิดารัตน  หลักทอง 
 ๑๐๑๙๐ นางสาวธิดารัตน  หัตถมา 
 ๑๐๑๙๑ นางสาวธิดารัตน  หาญมนตรี 

 ๑๐๑๙๒ นางธิดารัตน  ออนโคกสูง 
 ๑๐๑๙๓ นางสาวธิดารัตน  อิ่มขันต 
 ๑๐๑๙๔ นางธิดารัตน  อุไรพันธ 
 ๑๐๑๙๕ นางสาวธิดาลักษณ  สิทธิวงษา 
 ๑๐๑๙๖ นางสาวธิดาวรรณ  กิ้มนวน 

 ๑๐๑๙๗ นางสาวธิติกานต  ระเบียบ 

 ๑๐๑๙๘ นางสาวธิติกานต  สุวรรณประเสริฐ 

 ๑๐๑๙๙ นางสาวธิติญาภัคร  โคตรสมบัติ 
 ๑๐๒๐๐ นางสาวธิตินัดดา  สิงหแกว 

 ๑๐๒๐๑ นางสาวธิตินันท  นาจาน 

 ๑๐๒๐๒ นางสาวธิติมา  ทันประโยชน 
 ๑๐๒๐๓ นางธิติมา  เนตรทิพย 
 ๑๐๒๐๔ นางธิติมา  เพ็ญจันทร 
 ๑๐๒๐๕ นางสาวธิติมา  วิเศษศิริ 
 ๑๐๒๐๖ นางสาวธิติยา  แจมถาวร 

 ๑๐๒๐๗ นางสาวธิติยา  บุญเสนาะ 

 ๑๐๒๐๘ นางสาวธิติยา  ออนวิมล 

 ๑๐๒๐๙ นางสาวธิติรัตน  ศิริมา 
 ๑๐๒๑๐ นางสาวธิยากานต  ตาขัน 

 ๑๐๒๑๑ นางสาวธิลาวรรณ  มีชิน 

 ๑๐๒๑๒ นางธิวรา  ยุวเชียร 

 ๑๐๒๑๓ นางธิวาภรณ  สมสงวน 

 ๑๐๒๑๔ นางสาวธิษณาวดี  ดิษฐวิเศษ 

 ๑๐๒๑๕ นางธิษะณา  ตุมคํา 
 ๑๐๒๑๖ นางสาวธิษาเนตร  ศรีแกวณวรรณ 

 ๑๐๒๑๗ นางสาวธีรดา  เจริญแกว 



 หนา   ๑๙๙ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๒๑๘ นางสาวธีรดา  อุดมทรัพย 
 ๑๐๒๑๙ นางสาวธีรตา  ทุมประสิทธิ์ 
 ๑๐๒๒๐ นางสาวธีรนันท  ศิริกาล 

 ๑๐๒๒๑ นางสาวธีรนุช  จันทรกองแกว 

 ๑๐๒๒๒ นางธีรนุช  ชมภูวิเศษ 

 ๑๐๒๒๓ นางธีรนุช  ลาสา 
 ๑๐๒๒๔ นางสาวธีรนุช  สังขศรี 
 ๑๐๒๒๕ นางสาวธีรนุช  เหลาสุนา 
 ๑๐๒๒๖ นางธีรพร  บุญคุมครอง 
 ๑๐๒๒๗ นางสาวธีรภรณ  ไชยเวช 

 ๑๐๒๒๘ นางสาวธีรภัทร  ชางเพชร 

 ๑๐๒๒๙ นางสาวธีรยา  บูรณะ 

 ๑๐๒๓๐ นางสาวธีรรัตน  อัจฉริยะศาสตร 
 ๑๐๒๓๑ นางสาวธีรวรรณ  แสงศิริ 
 ๑๐๒๓๒ นางธีราพร  แกวชยาภรณ 
 ๑๐๒๓๓ นางสาวธีราพร  ศรีวงษา 
 ๑๐๒๓๔ นางสาวธีราภรณ  ดอกศร 

 ๑๐๒๓๕ นางธีราภรณ  บรรลือ 

 ๑๐๒๓๖ นางสาวธีราภรณ  ผลกอง 
 ๑๐๒๓๗ นางสาวธีราภรณ  ยะกันโท 

 ๑๐๒๓๘ นางสาวธีรารัตน  เธียรวิวัฒนา 
 ๑๐๒๓๙ นางธีรารัตน  ไมทุกข 
 ๑๐๒๔๐ นางสาวธีราวรรณ  แกวศิริ 
 ๑๐๒๔๑ นางสาวธีรินทร  ใบลี 

 ๑๐๒๔๒ นางสาวธุมากร  เจดียคํา 
 ๑๐๒๔๓ นางสาวธุวานันท  สุวนาถ 

 ๑๐๒๔๔ นางสาวเธียรรัตน  ไชยโรจน 
 ๑๐๒๔๕ นางสาวนกชนาฏ  แกวชื่น 

 ๑๐๒๔๖ นางนกเล็ก  อินสนอง 
 ๑๐๒๔๗ นางสาวนคภรณ  กําลังงาม 

 ๑๐๒๔๘ นางนงคนุช  จิตโสภา 
 ๑๐๒๔๙ นางสาวนงคนุช  เจดียแปง 
 ๑๐๒๕๐ นางสาวนงคนุช  ผลาเลิศ 

 ๑๐๒๕๑ นางสาวนงคนุช  เศษรักษา 
 ๑๐๒๕๒ วาที่รอยตรีหญิง นงคนุช  สิงหทอง 
 ๑๐๒๕๓ นางนงคเยาว  แกวกันทา 
 ๑๐๒๕๔ นางสาวนงคราญ  คําลัยวงษ 
 ๑๐๒๕๕ นางนงคราญ  จันทรวัน 

 ๑๐๒๕๖ นางนงคราญ  เชื้อนุน 

 ๑๐๒๕๗ นางสาวนงคราญ  นวลฝน 

 ๑๐๒๕๘ นางนงคราญ  สมนอย 

 ๑๐๒๕๙ นางนงคลักษณ  ประมล 

 ๑๐๒๖๐ นางนงคลักษณ  โสมดา 
 ๑๐๒๖๑ นางนงนภัส  เกตุภันฑ 
 ๑๐๒๖๒ นางนงนภัส  สายหยุด 

 ๑๐๒๖๓ นางนงนภัส  สิงหคราม 

 ๑๐๒๖๔ นางสาวนงนภัส  อารีเอื้อ 

 ๑๐๒๖๕ นางนงนุช  กมลรัตน 
 ๑๐๒๖๖ นางนงนุช  กิจทะรักษ 
 ๑๐๒๖๗ นางสาวนงนุช  ชมภู 

 ๑๐๒๖๘ นางนงนุช  ชูทรัพย 
 ๑๐๒๖๙ นางสาวนงนุช  ตรีวัย 



 หนา   ๒๐๐ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๒๗๐ นางสาวนงนุช  ทะนุนารัมย 
 ๑๐๒๗๑ นางสาวนงนุช  ทิพยโพธิ์ 
 ๑๐๒๗๒ นางนงนุช  ปฐมสุรทิน 

 ๑๐๒๗๓ นางนงนุช  โพธิไชยแสน 

 ๑๐๒๗๔ นางนงนุช  รอดทุกข 
 ๑๐๒๗๕ นางสาวนงนุช  สมิงทอง 
 ๑๐๒๗๖ นางสาวนงนุช  สุทธิ 
 ๑๐๒๗๗ นางสาวนงพร  สวางศร ี
 ๑๐๒๗๘ นางสาวนงเยาว  จันทะคุณ 

 ๑๐๒๗๙ นางสาวนงเยาว  เชื้อฉุน 

 ๑๐๒๘๐ นางสาวนงเยาว  ศรีโสภณ 

 ๑๐๒๘๑ นางนงเยาว  สงทับ 

 ๑๐๒๘๒ นางนงเยาว  สมวัน 

 ๑๐๒๘๓ นางสาวนงเยาว  แสนเวียง 
 ๑๐๒๘๔ นางนงเยาว  อินสอน 

 ๑๐๒๘๕ นางสาวนงรัตน  กุมภิโร 

 ๑๐๒๘๖ นางนงลักษณ  จงรักวงศ 
 ๑๐๒๘๗ นางสาวนงลักษณ  เฉลิมศรี 
 ๑๐๒๘๘ นางสาวนงลักษณ  ชูยังดวงโยธา 
 ๑๐๒๘๙ นางนงลักษณ  ไชยวิชู 
 ๑๐๒๙๐ นางสาวนงลักษณ  ทองเขียว 

 ๑๐๒๙๑ นางสาวนงลักษณ  ทอดสนิท 

 ๑๐๒๙๒ นางสาวนงลักษณ  เทพสิทธาวิวัฒน 
 ๑๐๒๙๓ นางนงลักษณ  ธรรมดา 
 ๑๐๒๙๔ นางนงลักษณ  ประทุมพันธ 
 ๑๐๒๙๕ นางนงลักษณ  พาจันดี 

 ๑๐๒๙๖ นางสาวนงลักษณ  ยังรอด 

 ๑๐๒๙๗ นางนงลักษณ  รอดดวยบุญ 

 ๑๐๒๙๘ นางนงลักษณ  ระวะใจ 

 ๑๐๒๙๙ นางสาวนงลักษณ  วงคหินกอง 
 ๑๐๓๐๐ นางสาวนงลักษณ  วงศณะรัตน 
 ๑๐๓๐๑ นางสาวนงลักษณ  สมศรี 
 ๑๐๓๐๒ นางสาวนงลักษณ  หลวงไชย 

 ๑๐๓๐๓ นางสาวนงลักษณ  หวยหงษทอง 
 ๑๐๓๐๔ นางสาวนงศมน  กําเนิดเกาะ 

 ๑๐๓๐๕ นางนฏกร  แกวชนะ 

 ๑๐๓๐๖ นางนฏกร  โภคทรัพย 
 ๑๐๓๐๗ นางสาวนฐวรรณ  จงปตนา 
 ๑๐๓๐๘ นางสาวนตธิดา  ชุมพงษ 
 ๑๐๓๐๙ นางสาวนทณัฐ  สุนา 
 ๑๐๓๑๐ นางสาวนนชณัดดา  มาตราคําภา 
 ๑๐๓๑๑ นางสาวนนทพร  พิลาวุฒิ 
 ๑๐๓๑๒ นางนนทพร  สัมมา 
 ๑๐๓๑๓ นางนนทลี  ใจจะดี 
 ๑๐๓๑๔ นางนนทิยา  ตรงตอกิจ 

 ๑๐๓๑๕ นางสาวนนัฐศิริ  แกวแจง 
 ๑๐๓๑๖ นางสาวนพกร  แจมโถง 
 ๑๐๓๑๗ นางสาวนพประภา  ธรรมดา 
 ๑๐๓๑๘ นางสาวนพพร  เกาะออม 

 ๑๐๓๑๙ นางสาวนพพร  ประไพร 
 ๑๐๓๒๐ นางนพภรณ  โสพิตร 

 ๑๐๓๒๑ นางสาวนพมล  หงษทอง 



 หนา   ๒๐๑ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๓๒๒ นางนพมาศ  กิจพยัคฆ 
 ๑๐๓๒๓ นางนพมาศ  จ่ันประดิษฐ 
 ๑๐๓๒๔ นางสาวนพมาศ  เถาวัลย 
 ๑๐๓๒๕ นางสาวนพมาศ  พรหมขุนทอง 
 ๑๐๓๒๖ นางสาวนพมาศ  เมืองมุงคุณ 

 ๑๐๓๒๗ นางสาวนพรดา  เสลาคุณ 

 ๑๐๓๒๘ นางสาวนพรรษศร  ภาระศรี 
 ๑๐๓๒๙ นางสาวนพรัตน  ชอบดี 
 ๑๐๓๓๐ นางสาวนพรัตน  ฐิติกาล 

 ๑๐๓๓๑ นางสาวนพรัตน  ทสะสังคินทร 
 ๑๐๓๓๒ นางนพรัตน  ทาวเงิน 

 ๑๐๓๓๓ นางสาวนพรัตน  ธิสานนท 
 ๑๐๓๓๔ นางนพรัตน  พลศักดิ์ขวา 
 ๑๐๓๓๕ นางสาวนพรัตน  พิมพแสง 
 ๑๐๓๓๖ นางสาวนพรัตน  ภิรมหวาด 

 ๑๐๓๓๗ นางสาวนพรัตน  ระตะเจริญ 

 ๑๐๓๓๘ นางสาวนพรัตน  รัชวงศ 
 ๑๐๓๓๙ นางนพรัตน  ลําโนรี 
 ๑๐๓๔๐ นางสาวนพรัตน  ศรีหริ่ง 
 ๑๐๓๔๑ นางสาวนพรัตน  ศักลอ 

 ๑๐๓๔๒ นางสาวนพรัตน  ศิริพงษ 
 ๑๐๓๔๓ นางสาวนพรัตน  อุดมสุข 

 ๑๐๓๔๔ นางนพวรรณ  กมลปรีดากุล 

 ๑๐๓๔๕ นางสาวนพวรรณ  เถายะบุตร 

 ๑๐๓๔๖ นางสาวนพวรรณ  ทนันชัย 

 ๑๐๓๔๗ นางสาวนพวรรณ  ทับทอง 

 ๑๐๓๔๘ นางสาวนพวรรณ  ประกายสกุล 

 ๑๐๓๔๙ นางสาวนพวรรณ  พิทักษจรรยา 
 ๑๐๓๕๐ นางนพวรรณ  ศรีไพร 

 ๑๐๓๕๑ นางสาวนพวรรณ  สุวรรณวัฒน 
 ๑๐๓๕๒ นางสาวนพวรรณ  ใสวรรณ 
 ๑๐๓๕๓ นางนพหทัยกมณ  บุญอิ่ม 

 ๑๐๓๕๔ นางนภฉัฐ  เพ็ชรภา 
 ๑๐๓๕๕ นางสาวนภชนก  ปอมสาหราย 

 ๑๐๓๕๖ นางสาวนภชนก  พรมสอน 

 ๑๐๓๕๗ นางสาวนภชนัตร  กิรติขัตติยา 
 ๑๐๓๕๘ นางสาวนภนุต  เคาศรีวงษ 
 ๑๐๓๕๙ นางนภวรรณ  นาดี 
 ๑๐๓๖๐ นางสาวนภวรรณ  ปานทอง 
 ๑๐๓๖๑ นางนภสร  กองศิริ 
 ๑๐๓๖๒ นางสาวนภสร  ยศราวาส 

 ๑๐๓๖๓ นางสาวนภัค  ชัยอุปคํา 
 ๑๐๓๖๔ นางสาวนภัชรษร  ศรีภุมมา 
 ๑๐๓๖๕ นางสาวนภัทร  จันทิมา 
 ๑๐๓๖๖ นางสาวนภัทร  เชิงหอม 

 ๑๐๓๖๗ นางนภัทร  เตสุ 

 ๑๐๓๖๘ นางสาวนภัทร  โทรัตน 
 ๑๐๓๖๙ นางนภัทร  มะอาจเลิศ 

 ๑๐๓๗๐ นางสาวนภัทร  เรือนรักเรา 
 ๑๐๓๗๑ นางสาวนภัทร  สินอํานวยผล 

 ๑๐๓๗๒ นางสาวนภัทร  สังขทอง 
 ๑๐๓๗๓ นางสาวนภัทรศิริ  อินทรสุภา 



 หนา   ๒๐๒ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๓๗๔ นางนภัส  โตทองหลาง 
 ๑๐๓๗๕ นางนภัสกรณ  นามโสม 

 ๑๐๓๗๖ นางสาวนภัสกรณ  อาสา 
 ๑๐๓๗๗ นางสาวนภัสกุณ  จิบโคกหวาย 

 ๑๐๓๗๘ นางสาวนภัสญาณ  ไกงาม 

 ๑๐๓๗๙ นางนภัสนันท  ทวีพิพัฒนกุล 

 ๑๐๓๘๐ นางนภัสนันท  ศรีคุณ 

 ๑๐๓๘๑ นางนภัสนันทร  นรากุลนันท 
 ๑๐๓๘๒ นางสาวนภัสพร  ทองพราย 

 ๑๐๓๘๓ นางสาวนภัสภรณ  เกตทอง 
 ๑๐๓๘๔ นางสาวนภัสภรณ  อุดมสุข 

 ๑๐๓๘๕ นางสาวนภัสรดา  ฝายขาว 

 ๑๐๓๘๖ นางนภัสรา  อุทปา 
 ๑๐๓๘๗ นางนภัสลักษณ  พจนเพริศ 

 ๑๐๓๘๘ นางนภัสวรรณ  คูหาทอง 
 ๑๐๓๘๙ นางนภัสวรรณ  จําพล 

 ๑๐๓๙๐ นางสาวนภัสวรรณ  ชัยเลิศ 

 ๑๐๓๙๑ นางนภัสวรรณ  นักเสียง 
 ๑๐๓๙๒ นางนภัสวรรณ  ศรีสุข 

 ๑๐๓๙๓ นางสาวนภัสวรรณ  อิกําเหนิด 

 ๑๐๓๙๔ นางสาวนภัสวรรณ  วิเศษสิงห 
 ๑๐๓๙๕ นางนภัสสร  จิตรประเสริฐ 

 ๑๐๓๙๖ นางสาวนภัสสร  ศรีสุนทร 

 ๑๐๓๙๗ นางสาวนภัสสรณ  แปนแสง 
 ๑๐๓๙๘ นางนภา  เกตุแกว 

 ๑๐๓๙๙ นางสาวนภา  ทองประเสริฐ 

 ๑๐๔๐๐ นางสาวนภา  แทนมณี 

 ๑๐๔๐๑ นางสาวนภา  บุญวงษเมือง 
 ๑๐๔๐๒ นางสาวนภา  วนาภรณ 
 ๑๐๔๐๓ นางสาวนภาจรี  สิงหคํา 
 ๑๐๔๐๔ นางสาวนภาดาว  เกตุสุวรรณ 

 ๑๐๔๐๕ นางสาวนภาพร  กาเซะ 

 ๑๐๔๐๖ นางสาวนภาพร  กาบัว 

 ๑๐๔๐๗ นางสาวนภาพร  แกวลอดหลา 
 ๑๐๔๐๘ นางนภาพร  จันทรอินถา 
 ๑๐๔๐๙ นางนภาพร  จันทรังษี 

 ๑๐๔๑๐ นางสาวนภาพร  ใจเพียร 

 ๑๐๔๑๑ นางนภาพร  ฉลูรัมย 
 ๑๐๔๑๒ นางสาวนภาพร  ชูทอง 
 ๑๐๔๑๓ นางนภาพร  ทนะขวาง 
 ๑๐๔๑๔ นางสาวนภาพร  ทุมรักษ 
 ๑๐๔๑๕ นางสาวนภาพร  นันเขียว 

 ๑๐๔๑๖ นางสาวนภาพร  นันชวง 
 ๑๐๔๑๗ นางสาวนภาพร  ประชุมพร 

 ๑๐๔๑๘ นางนภาพร  แปนขํา 
 ๑๐๔๑๙ นางสาวนภาพร  ผองเพริดพริ้ง 
 ๑๐๔๒๐ นางสาวนภาพร  เพชรเขียว 

 ๑๐๔๒๑ นางนภาพร  วิเศษชลธาร 

 ๑๐๔๒๒ นางสาวนภาพร  ศิริมูล 

 ๑๐๔๒๓ นางสาวนภาพร  สายเชื้อ 

 ๑๐๔๒๔ นางสาวนภาพร  สิทธิจันทร 
 ๑๐๔๒๕ นางนภาพร  แสงรัตน 



 หนา   ๒๐๓ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๔๒๖ นางนภาพร  ใสศรี 
 ๑๐๔๒๗ นางนภาพร  หทัยปติสุข 

 ๑๐๔๒๘ นางนภาพร  อดิศักดิ์ 
 ๑๐๔๒๙ นางสาวนภาพรรณ  จงเกษกรณ 
 ๑๐๔๓๐ นางนภาภรณ  ชื่นบาน 

 ๑๐๔๓๑ นางสาวนภาภรณ  เพียงดวงใจ 

 ๑๐๔๓๒ นางสาวนภาภรณ  เพียงเพ็ญ 

 ๑๐๔๓๓ นางสาวนภาภรณ  รักษามาตย 
 ๑๐๔๓๔ นางนภาภรณ  หวานขม 

 ๑๐๔๓๕ นางสาวนภาภรณ  หอมออน 

 ๑๐๔๓๖ นางสาวนภาภรณ  อันทะผลา 
 ๑๐๔๓๗ นางสาวนภาภัทรี  ไขประภาย 

 ๑๐๔๓๘ นางนภารัตน  นามบุญลา 
 ๑๐๔๓๙ นางนภารัตน  สูตรเลข 

 ๑๐๔๔๐ นางนภารัตน  หอเจริญ 

 ๑๐๔๔๑ นางนภาลักษณ  ตั้งอรุณศิลป 
 ๑๐๔๔๒ นางสาวนภาลัย  ฉิมใจงาม 

 ๑๐๔๔๓ นางนภาลัย  อุมาสะ 

 ๑๐๔๔๔ นางสาวนภาวรรณ  กันทะตา 
 ๑๐๔๔๕ นางสาวนภาวรรณ  ดิษฐประยูร 

 ๑๐๔๔๖ นางสาวนภาวรรณ  ทองเอม 

 ๑๐๔๔๗ นางสาวนภาวรรณ  ยุบลชู 
 ๑๐๔๔๘ นางสาวนภาวรรณ  เหลืองทองคํา 
 ๑๐๔๔๙ นางนรมน  จันตํารา 
 ๑๐๔๕๐ นางนรมน  ซาเซียง 
 ๑๐๔๕๑ นางสาวนรมน  พุมชุมพล 

 ๑๐๔๕๒ นางสาวนรมน  หอมกลบ 

 ๑๐๔๕๓ นางสาวนรรฐชพร  เจริญจาด 

 ๑๐๔๕๔ นางนรรัตน  ยาใจ 

 ๑๐๔๕๕ นางสาวนรัชยภรณ  ไพบูลย 
 ๑๐๔๕๖ นางสาวนรันลักษณ  รังษี 

 ๑๐๔๕๗ นางสาวนราทิพย  เจนสัญญายุทธ 

 ๑๐๔๕๘ นางสาวนราทิพย  พันธไชย 

 ๑๐๔๕๙ นางสาวนราทิพย  เภกะสุต 

 ๑๐๔๖๐ นางนราธกานต  ศรีทวีวัฒน 
 ๑๐๔๖๑ นางสาวนราธิป  สมพงษ 
 ๑๐๔๖๒ นางสาวนราพร  ญาณไพศาล 

 ๑๐๔๖๓ นางสาวนราพร  เดชมงคลพิพัฒน 
 ๑๐๔๖๔ นางสาวนราพร  อาชนะชัย 

 ๑๐๔๖๕ นางนราภรณ  จันทรหอม 

 ๑๐๔๖๖ นางนราภรณ  อินทพงษ 
 ๑๐๔๖๗ นางนราวดี  โพธิ์สุข 

 ๑๐๔๖๘ นางนราวรรณ  นามวงศ 
 ๑๐๔๖๙ นางนริญญา  ทองอยู 
 ๑๐๔๗๐ นางสาวนริตษา  ดวงมหาสอน 

 ๑๐๔๗๑ นางนรินทร  ไตรดงพลอง 
 ๑๐๔๗๒ นางสาวนรินทรา  เดชครอบ 

 ๑๐๔๗๓ นางนรินทิพย  สามทอง 
 ๑๐๔๗๔ นางสาวนรินธร  พัฒนภูติวงศ 
 ๑๐๔๗๕ นางสาวนรินภร  โพธิ์สุ 

 ๑๐๔๗๖ นางนริยา  บุญมณีสิรีกุล 

 ๑๐๔๗๗ นางสาวนริศตา  ดวงตอย 



 หนา   ๒๐๔ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๔๗๘ นางสาวนริศรา  แกรอด 

 ๑๐๔๗๙ นางสาวนริศรา  แกวเชื่อม 

 ๑๐๔๘๐ นางนริศรา  คําวัง 
 ๑๐๔๘๑ นางนริศรา  จันตายศ 

 ๑๐๔๘๒ นางสาวนริศรา  จันทรคํา 
 ๑๐๔๘๓ นางนริศรา  ชิตรัตนวงศกร 

 ๑๐๔๘๔ นางสาวนริศรา  นนทไธสงค 
 ๑๐๔๘๕ นางสาวนริศรา  นนทภา 
 ๑๐๔๘๖ นางสาวนริศรา  นวลมะ 

 ๑๐๔๘๗ นางสาวนริศรา  นอยพงษ 
 ๑๐๔๘๘ นางสาวนริศรา  ปลาเขียว 

 ๑๐๔๘๙ นางนริศรา  ปญญาบุญ 

 ๑๐๔๙๐ นางนริศรา  ปนบุญ 

 ๑๐๔๙๑ นางสาวนริศรา  พลเสนา 
 ๑๐๔๙๒ นางสาวนริศรา  แพงมา 
 ๑๐๔๙๓ นางนริศรา  ภูพลผัน 

 ๑๐๔๙๔ วาที่รอยตรีหญิง นริศรา  มนัสศิลา 
 ๑๐๔๙๕ นางนริศรา  มะรินทร 
 ๑๐๔๙๖ นางสาวนริศรา  ราญรอน 

 ๑๐๔๙๗ นางนริศรา  วงศอามาตย 
 ๑๐๔๙๘ นางสาวนริศรา  วงษาเคน 

 ๑๐๔๙๙ นางสาวนริศรา  วรรณโกษิตย 
 ๑๐๕๐๐ นางสาวนริศรา  วานิชรัตน 
 ๑๐๕๐๑ นางสาวนริศรา  ศรีสวัสดิ์ 
 ๑๐๕๐๒ นางสาวนริศรา  สาระปารัง 
 ๑๐๕๐๓ นางนริศรา  สิงหเกล้ียง 

 ๑๐๕๐๔ นางสาวนริศรา  สุขมา 
 ๑๐๕๐๕ นางนริศรา  เหลาภักดี 
 ๑๐๕๐๖ นางสาวนริศรา  อนุเวชวรางคกูล 

 ๑๐๕๐๗ นางนริศรา  ออนสด 

 ๑๐๕๐๘ นางสาวนริศรา  อุรุเสถียร 

 ๑๐๕๐๙ นางนริศราพร  กุมาลี 

 ๑๐๕๑๐ นางสาวนริศราภรณ  ชุมเชย 

 ๑๐๕๑๑ นางสาวนริศราภรณ  เมฆพยัพ 

 ๑๐๕๑๒ นางนริสรา  เดชพรหม 

 ๑๐๕๑๓ นางนริสรา  โรจนะบุรานนท 
 ๑๐๕๑๔ นางสาวนริสรา  อากาศ 

 ๑๐๕๑๕ นางสาวนริสา  รอดบํารุง 
 ๑๐๕๑๖ นางนริสา  รูปคม 

 ๑๐๕๑๗ นางสาวนรีรัตน  มนตรี 
 ๑๐๕๑๘ นางสาวนฤดี  วัดละเอียด 

 ๑๐๕๑๙ นางสาวนฤทัย  ฉายวิเชียร 

 ๑๐๕๒๐ นางสาวนฤทัย  ตาทิพย 
 ๑๐๕๒๑ วาที่รอยตรีหญิง นฤทัย  ทําบุญ 

 ๑๐๕๒๒ นางสาวนฤทัย  พองเสียง 
 ๑๐๕๒๓ นางนฤบล  กองทรัพย 
 ๑๐๕๒๔ นางสาวนฤภรณ  ปนตาปน 

 ๑๐๕๒๕ นางสาวนฤมล  เกศโร 

 ๑๐๕๒๖ นางนฤมล  แกวประสิทธิ์ 
 ๑๐๕๒๗ นางสาวนฤมล  โกสันเทียะ 

 ๑๐๕๒๘ นางสาวนฤมล  ขุนไกร 

 ๑๐๕๒๙ นางนฤมล  จันทรมณี 



 หนา   ๒๐๕ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๕๓๐ นางสาวนฤมล  จับใจสุข 

 ๑๐๕๓๑ นางนฤมล  เจริญปรุ 
 ๑๐๕๓๒ นางนฤมล  ฉ่ําเมืองปกษ 
 ๑๐๕๓๓ นางนฤมล  ชองคันปอน 

 ๑๐๕๓๔ นางสาวนฤมล  ชิดประทุม 

 ๑๐๕๓๕ นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว 

 ๑๐๕๓๖ นางนฤมล  ชุมอําไพ 

 ๑๐๕๓๗ นางสาวนฤมล  ไชยนาน 

 ๑๐๕๓๘ นางสาวนฤมล  ไชยราช 

 ๑๐๕๓๙ นางสาวนฤมล  แซเฮง 
 ๑๐๕๔๐ นางสาวนฤมล  ทวีทรัพย 
 ๑๐๕๔๑ นางนฤมล  ทองนัด 

 ๑๐๕๔๒ นางนฤมล  ทองสมบูรณ 
 ๑๐๕๔๓ นางนฤมล  ทิมชํานาญ 

 ๑๐๕๔๔ นางสาวนฤมล  ไททอง 
 ๑๐๕๔๕ นางนฤมล  ธูปมงคล 

 ๑๐๕๔๖ นางนฤมล  นพเกา 
 ๑๐๕๔๗ นางสาวนฤมล  นพไทย 

 ๑๐๕๔๘ นางสาวนฤมล  นาคจาด 

 ๑๐๕๔๙ นางสาวนฤมล  นาลอย 

 ๑๐๕๕๐ นางนฤมล  นิลพันธ 
 ๑๐๕๕๑ นางสาวนฤมล  บงพูเขียว 

 ๑๐๕๕๒ นางสาวนฤมล  บัวจูม 

 ๑๐๕๕๓ นางสาวนฤมล  ประสิทธิศักดิ์ 
 ๑๐๕๕๔ นางนฤมล  ประหยัดทรัพย 
 ๑๐๕๕๕ นางสาวนฤมล  ปรือปรัง 

 ๑๐๕๕๖ นางนฤมล  ปนตามูล 

 ๑๐๕๕๗ นางสาวนฤมล  พันธแกน 

 ๑๐๕๕๘ นางสาวนฤมล  พิพัธนบรรจง 
 ๑๐๕๕๙ นางสาวนฤมล  พ่ึงแพง 
 ๑๐๕๖๐ นางสาวนฤมล  เพ็ชรพูล 

 ๑๐๕๖๑ นางสาวนฤมล  เพียขันทา 
 ๑๐๕๖๒ นางสาวนฤมล  เภาสระคู 
 ๑๐๕๖๓ นางสาวนฤมล  มะยอง 
 ๑๐๕๖๔ นางนฤมล  มะลิวัลย 
 ๑๐๕๖๕ นางนฤมล  ยิงทา 
 ๑๐๕๖๖ นางสาวนฤมล  โยธาดี 
 ๑๐๕๖๗ นางนฤมล  เล่ืองชื่อ 

 ๑๐๕๖๘ นางสาวนฤมล  ศรีจันทร 
 ๑๐๕๖๙ นางสาวนฤมล  ศรีหาผล 

 ๑๐๕๗๐ นางสาวนฤมล  สดใส 

 ๑๐๕๗๑ นางสาวนฤมล  สมปาน 

 ๑๐๕๗๒ นางนฤมล  สระอินทร 
 ๑๐๕๗๓ นางสาวนฤมล  สายคําดวง 
 ๑๐๕๗๔ นางสาวนฤมล  สีโสภา 
 ๑๐๕๗๕ นางนฤมล  สุปนโน 

 ๑๐๕๗๖ นางสาวนฤมล  สุพล 

 ๑๐๕๗๗ นางนฤมล  สุพลไทย 

 ๑๐๕๗๘ นางสาวนฤมล  โสชารี 
 ๑๐๕๗๙ นางนฤมล  ไสยสาลี 

 ๑๐๕๘๐ นางสาวนฤมล  หลวงไกร 

 ๑๐๕๘๑ นางสาวนฤมล  หาญกัน 



 หนา   ๒๐๖ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๕๘๒ นางสาวนฤมล  อุดถา 
 ๑๐๕๘๓ นางนฤมลลักษณ  อินตา 
 ๑๐๕๘๔ นางนลชา  ปูคะสินธุ 
 ๑๐๕๘๕ นางสาวนลนีย  ชํานินา 
 ๑๐๕๘๖ นางสาวนลพรรณ  บับพาน 

 ๑๐๕๘๗ นางสาวนลัท  ชีรัมย 
 ๑๐๕๘๘ นางสาวนลัทพร  สมฤทธิ์ 
 ๑๐๕๘๙ นางนลินฉัตร  อภิสิริเดชายศ 

 ๑๐๕๙๐ นางสาวนลินญา  บุญเต็ม 

 ๑๐๕๙๑ นางสาวนลินดา  ไชยถาวร 

 ๑๐๕๙๒ นางนลินทิพย  ธราดลพิทักษ 
 ๑๐๕๙๓ นางนลินพร  นรากลํ่า 
 ๑๐๕๙๔ นางนลินรัตน  พริบไหว 

 ๑๐๕๙๕ นางสาวนลินรัตน  สีนวลจันทร 
 ๑๐๕๙๖ นางสาวนลินรัตน  อิมิวัฒน 
 ๑๐๕๙๗ นางนลินรัตน  อุปทะ 

 ๑๐๕๙๘ นางนลินา  จําปานาค 

 ๑๐๕๙๙ นางนลินาสน  กระทาง 
 ๑๐๖๐๐ นางนลินาสน  เข็มณรงค 
 ๑๐๖๐๑ นางนลินี  โชติรักษ 
 ๑๐๖๐๒ นางสาวนลินี  ทองสองสี 

 ๑๐๖๐๓ นางสาวนลินี  ทับวิเชียร 

 ๑๐๖๐๔ นางสาวนลินี  โพธิ์ลา 
 ๑๐๖๐๕ นางสาวนลินี  รอดเงิน 

 ๑๐๖๐๖ นางสาวนลินี  สังขนัครา 
 ๑๐๖๐๗ นางสาวนลินี  หนูชู 

 ๑๐๖๐๘ นางนวกานต  มณีศรี 
 ๑๐๖๐๙ นางสาวนวจันทร  อภิวัฒนจิรากุล 

 ๑๐๖๑๐ นางสาวนวนิดา  หงษี 

 ๑๐๖๑๑ นางนวพร  แกวเพียร 

 ๑๐๖๑๒ นางสาวนวพร  เติมเตชาติพงศ 
 ๑๐๖๑๓ นางนวพร  บัวทองจันทร 
 ๑๐๖๑๔ นางสาวนวพร  บุญมา 
 ๑๐๖๑๕ นางนวพร  พรรครักษ 
 ๑๐๖๑๖ นางสาวนวพร  ษัฏเสน 

 ๑๐๖๑๗ นางสาวนวพร  สมคํา 
 ๑๐๖๑๘ นางนวพร  สีดาแกว 

 ๑๐๖๑๙ นางสาวนวพร  อินทรทองดี 
 ๑๐๖๒๐ นางสาวนวพรรณ  เทียมรอด 

 ๑๐๖๒๑ นางสาวนวพรรณ  เนตรชนก 

 ๑๐๖๒๒ นางนวพรรณ  ศยามล 

 ๑๐๖๒๓ นางสาวนวพรรษ  พรมสละ 

 ๑๐๖๒๔ นางสาวนวมน  เจริญขํา 
 ๑๐๖๒๕ นางสาวนวรัตน  กวางวิเศษ 

 ๑๐๖๒๖ นางนวรัตน  เชื้อกุณะ 

 ๑๐๖๒๗ นางสาวนวรัตน  บัณฑิตพนาไลย 

 ๑๐๖๒๘ นางนวรัตน  พิมพคีรี 
 ๑๐๖๒๙ นางสาวนวรัตน  พ่ึงเกษม 

 ๑๐๖๓๐ นางสาวนวรัตน  รื่นสุคนธ 
 ๑๐๖๓๑ นางนวรัตน  สังขขาว 

 ๑๐๖๓๒ นางสาวนวรัตน  เหลือศรีจันทร 
 ๑๐๖๓๓ นางสาวนวรินทร  แตะอินรัมย 



 หนา   ๒๐๗ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๖๓๔ นางสาวนวลกนกพรรณศร   
  สนั่นเมือง 
 ๑๐๖๓๕ นางสาวนวลกมล  สายนวล 

 ๑๐๖๓๖ นางสาวนวลแข  ปฏิสัมพิทา 
 ๑๐๖๓๗ นางสาวนวลจันทร  ตันประเสริฐ 

 ๑๐๖๓๘ นางสาวนวลจันทร  ทองดอนเกือง 
 ๑๐๖๓๙ นางนวลจันทร  ทองปญญา 
 ๑๐๖๔๐ นางนวลจันทร  นิโกรธา 
 ๑๐๖๔๑ นางสาวนวลจันทร  นุสีวอ 

 ๑๐๖๔๒ นางนวลจันทร  พิทา 
 ๑๐๖๔๓ นางสาวนวลจันทร  โพธิ์ชัย 

 ๑๐๖๔๔ นางนวลจันทร  แมนอุดม 

 ๑๐๖๔๕ นางสาวนวลจันทร  โยธาเสน 

 ๑๐๖๔๖ วาที่รอยตรีหญิง นวลจุฑา   
  เพ็ญพงศ 
 ๑๐๖๔๗ นางนวลฉวี  พระแทน 

 ๑๐๖๔๘ นางสาวนวลฉวี  ไพเรืองโสม 

 ๑๐๖๔๙ นางนวลฉวี  สอดสอง 
 ๑๐๖๕๐ นางนวลนภา  ศิลาอาสน 
 ๑๐๖๕๑ นางสาวนวลนิตย  อุนเรือน 

 ๑๐๖๕๒ นางสาวนวลนิภา  สาทะเขียว 

 ๑๐๖๕๓ นางสาวนวลปรางค  พองนวล 

 ๑๐๖๕๔ นางสาวนวลปรางค  หุนสุวรรณ 
 ๑๐๖๕๕ นางสาวนวลพรรณ  ชลารักษ 
 ๑๐๖๕๖ นางสาวนวลลออ  ทองศรี 
 ๑๐๖๕๗ นางสาวนวลวรรณ  เอกรักษา 

 ๑๐๖๕๘ นางนวลศรี  สุตราม 

 ๑๐๖๕๙ นางสาวนวลอาภา  ใจอารีย 
 ๑๐๖๖๐ นางนวลักษณ  ภุมรินทร 
 ๑๐๖๖๑ นางสาวนวัชยา  สมบัติ 
 ๑๐๖๖๒ นางสาวนวัตพร  สุวรรณชัยรบ 

 ๑๐๖๖๓ นางนวัตมน  สวัสดิ์พูน 

 ๑๐๖๖๔ นางสาวนวา  ภูอยูเย็น 

 ๑๐๖๖๕ นางสาวนวิญญา  กุณฑล 

 ๑๐๖๖๖ นางสาวนวินดา  ทองคํา 
 ๑๐๖๖๗ นางสาวนวินดา  ราศรีกุล 

 ๑๐๖๖๘ นางนวิยา  พวงพ่ี 

 ๑๐๖๖๙ นางสาวนองนุช  กุลศิริชัยวัฒน 
 ๑๐๖๗๐ นางนองนุช  บําเพ็ญ 

 ๑๐๖๗๑ นางนองนุช  บุญจันทร 
 ๑๐๖๗๒ นางนอยนัดดา  แกวสุพรรณ 

 ๑๐๖๗๓ นางสาวนอรฮายาที  อาลี 

 ๑๐๖๗๔ นางสาวนออาซีลา  หลําบิลสะ 

 ๑๐๖๗๕ นางสาวนัจกร  ผูทรงธรรม 

 ๑๐๖๗๖ นางนัจภรณ  กุลเกล้ียง 
 ๑๐๖๗๗ นางสาวนัญญา  ชมหมื่น 

 ๑๐๖๗๘ นางสาวนัญยนา  ขันทอง 
 ๑๐๖๗๙ นางสาวนัฎฐติกาญ  เจียวย่ี 

 ๑๐๖๘๐ นางสาวนัฏฐิณี  สมสวย 

 ๑๐๖๘๑ นางสาวนัฏติยา  เนียมไหม 

 ๑๐๖๘๒ นางสาวนัฐกานต  แมนไธสง 
 ๑๐๖๘๓ นางสาวนัฐกานต  ย้ิมพะ 



 หนา   ๒๐๘ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๖๘๔ นางสาวนัฐกานต  เรืองเนตร 
 ๑๐๖๘๕ นางสาวนัฐกานต  อรุณรัตนา 
 ๑๐๖๘๖ นางสาวนัฐฐยา  พงษประเสริฐ 

 ๑๐๖๘๗ นางนัฐติยา  ทวีวัฒนา 
 ๑๐๖๘๘ นางสาวนัฐทพร  ชื่นชอบ 

 ๑๐๖๘๙ นางสาวนัฐธิดา  วงษรอด 

 ๑๐๖๙๐ นางสาวนัฐพร  ฉายาปญจะ 

 ๑๐๖๙๑ นางนัฐพรรณ  แสงนันท 
 ๑๐๖๙๒ นางนัฐภรณ  ภามาศ 

 ๑๐๖๙๓ นางสาวนัฐริกา  บีดิลและ 

 ๑๐๖๙๔ นางสาวนัดดา  เกาทอง 
 ๑๐๖๙๕ นางสาวนัตกานต  วงคแกว 

 ๑๐๖๙๖ นางนัตฐิกา  สายัณห 
 ๑๐๖๙๗ นางนัตดา  เพนเทศ 

 ๑๐๖๙๘ นางสาวนัตติมาพร  จันทรโชติ 
 ๑๐๖๙๙ นางสาวนัทชลิดา  พุมกง 
 ๑๐๗๐๐ นางนัทธมน  คงเมือง 
 ๑๐๗๐๑ นางนัทธมน  ญาณกาย 

 ๑๐๗๐๒ นางสาวนัทธมน  สุกรณ 
 ๑๐๗๐๓ นางนัธนียา  อุสมา 
 ๑๐๗๐๔ นางนันตยา  บุญยัง 
 ๑๐๗๐๕ นางสาวนันทกา  คารัมย 
 ๑๐๗๐๖ นางสาวนันทกา  สุวรรณไตรย 
 ๑๐๗๐๗ นางสาวนันทกาญจน  จิตตรง 
 ๑๐๗๐๘ นางนันทกาญจน  สุรวิทย 
 ๑๐๗๐๙ นางสาวนันทจิรา  พรมมิราช 

 ๑๐๗๑๐ นางสาวนันทชพร  ขาวใบไม 
 ๑๐๗๑๑ นางสาวนันทญา  บุญเทพ 

 ๑๐๗๑๒ นางสาวนันทณภัทร  ทิพเจริญ 

 ๑๐๗๑๓ นางสาวนันทณรัตน  พันธสอาด 

 ๑๐๗๑๔ นางสาวนันทณัฐ  อวมรอต 

 ๑๐๗๑๕ นางนันทธีรา  ประกายะ 

 ๑๐๗๑๖ นางนันทธีรา  สันภิบาล 

 ๑๐๗๑๗ นางสาวนันทนภัส  การะบัตร 

 ๑๐๗๑๘ นางนันทนภัส  เขียนนอก 

 ๑๐๗๑๙ นางสาวนันทนภัส  ชุมชาติ 
 ๑๐๗๒๐ นางสาวนันทนภัส  แชมเงิน 

 ๑๐๗๒๑ นางนันทนภัส  ดอนจันทรโคตร 

 ๑๐๗๒๒ นางนันทนภัส  บรรสาร 

 ๑๐๗๒๓ นางสาวนันทนภัส  ประชากูล 

 ๑๐๗๒๔ นางนันทนภัส  ใยพันธ 
 ๑๐๗๒๕ นางนันทนภัส  วราหะ 

 ๑๐๗๒๖ นางนันทนภัส  ศรีพรหมทอง 
 ๑๐๗๒๗ นางสาวนันทนภัส  สุพงค 
 ๑๐๗๒๘ นางสาวนันทนภัส  สุวรรณศิลป 
 ๑๐๗๒๙ นางสาวนันทนภัส  หนูแกว 

 ๑๐๗๓๐ นางนันทนภัส  หนูเพ็ง 
 ๑๐๗๓๑ นางสาวนันทนภัสร  จารุศศิธร 

 ๑๐๗๓๒ นางนันทนภัสร  โพธิ์ไพร 

 ๑๐๗๓๓ นางสาวนันทนริญ  พิสิฐรัชต 
 ๑๐๗๓๔ นางสาวนันทนัทธฉัตร  ศรีวิเศษ 

 ๑๐๗๓๕ นางนันทนา  จันทรอุฏฐานะ 



 หนา   ๒๐๙ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๗๓๖ นางนันทนา  บุญรินทร 
 ๑๐๗๓๗ นางสาวนันทนา  บุษบงค 
 ๑๐๗๓๘ นางนันทนา  พะมุลิลา 
 ๑๐๗๓๙ นางสาวนันทนา  พันตาวงษ 
 ๑๐๗๔๐ นางสาวนันทนา  เพ็ชรรัตน 
 ๑๐๗๔๑ นางสาวนันทนา  มองบุญ 

 ๑๐๗๔๒ นางสาวนันทนา  มีมะจํา 
 ๑๐๗๔๓ นางสาวนันทนา  เรียงมุลตรี 
 ๑๐๗๔๔ นางนันทนา  วันทา 
 ๑๐๗๔๕ นางนันทพร  แกวกัญญาติ 
 ๑๐๗๔๖ นางสาวนันทพร  บุตรเวียงพันธ 
 ๑๐๗๔๗ นางสาวนันทพร  ปญญาสูง 
 ๑๐๗๔๘ นางสาวนันทพร  มั่นคง 
 ๑๐๗๔๙ นางนันทพร  รักนา 
 ๑๐๗๕๐ นางนันทพร  รัตนวิเศษ 

 ๑๐๗๕๑ นางสาวนันทพร  สีลาโส 

 ๑๐๗๕๒ นางสาวนันทภัค  สุขโข 

 ๑๐๗๕๓ นางนันทภัค  อารีวงษ 
 ๑๐๗๕๔ นางนันทมาศ  เจริญชัยชนะ 

 ๑๐๗๕๕ นางสาวนันทยเรศ  ศิริยา 
 ๑๐๗๕๖ นางสาวนันทยา  ถาวรศักดิ์ 
 ๑๐๗๕๗ นางนันทรัตน  บุญเชื้อ 

 ๑๐๗๕๘ นางนันทรัตน  ประวีณชัยกุล 

 ๑๐๗๕๙ นางนันทรัตน  พรหมวิเศษ 

 ๑๐๗๖๐ นางนันทรัตน  มั่งมี 
 ๑๐๗๖๑ นางสาวนันทวดี  ขํามี 

 ๑๐๗๖๒ นางนันทวดี  ชางเหล็ก 

 ๑๐๗๖๓ นางนันทวดี  สังขแดง 
 ๑๐๗๖๔ นางนันทวรรณ  คอนหนาย 

 ๑๐๗๖๕ นางนันทวรรณ  คารี 
 ๑๐๗๖๖ นางสาวนันทวรรณ  บูลยประมุข 

 ๑๐๗๖๗ นางสาวนันทวรรณ  ลิขิตกาญจน 
 ๑๐๗๖๘ นางสาวนันทวรรณ  สุขพิพัฒนะ 

 ๑๐๗๖๙ นางนันทวรรณ  เอื้อการ 

 ๑๐๗๗๐ นางสาวนันทวัน  ขวัญศรีทองมั่น 

 ๑๐๗๗๑ นางนันทวัน  ฉวีศักดิ์ 
 ๑๐๗๗๒ นางสาวนันทวัน  ทองทวีวิวัฒน 
 ๑๐๗๗๓ นางนันทวัน  นวลใหม 
 ๑๐๗๗๔ นางสาวนันทวัน  ปดสายะ 

 ๑๐๗๗๕ นางสาวนันทวัน  หอมหวล 

 ๑๐๗๗๖ นางสาวนันทวัน  ออนจันทร 
 ๑๐๗๗๗ นางนันทวัน  อิงพงษพันธ 
 ๑๐๗๗๘ นางสาวนันทวิกา  บุญเมือง 
 ๑๐๗๗๙ นางนันทวิภา  สืบศรี 
 ๑๐๗๘๐ นางสาวนันทหทัย  เข็มทอง 
 ๑๐๗๘๑ นางสาวนันทัชพร  ขจรมณี 

 ๑๐๗๘๒ นางสาวนันทัชพร  จงปล้ืมปติ 
 ๑๐๗๘๓ นางสาวนันทา  ศรีแกว 

 ๑๐๗๘๔ นางสาวนันทาทิพย  เพชรสุวรรณ 

 ๑๐๗๘๕ นางสาวนันทิกา  สระพรหม 

 ๑๐๗๘๖ นางสาวนันทิกาญจน  บัวสระ 

 ๑๐๗๘๗ นางนันทิกานต  ไชยชนะ 



 หนา   ๒๑๐ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๗๘๘ นางสาวนันทิชา  เกิดอูม 

 ๑๐๗๘๙ นางสาวนันทิชา  โพธิ์ทอง 
 ๑๐๗๙๐ นางสาวนันทิชา  ฦๅชา 
 ๑๐๗๙๑ นางนันทิชา  หมูโยธา 
 ๑๐๗๙๒ นางนันทิญา  นาคเกตุ 
 ๑๐๗๙๓ นางนันทิญากรณ  พงษสีดา 
 ๑๐๗๙๔ นางสาวนันทิดา  นาโควงค 
 ๑๐๗๙๕ นางสาวนันทิดา  พรมออน 

 ๑๐๗๙๖ นางนันทิดา  ฟองจางวาง 
 ๑๐๗๙๗ นางสาวนันทิดา  เฟองไกรศรี 
 ๑๐๗๙๘ นางสาวนันทิดา  ศรีเพชร 

 ๑๐๗๙๙ นางนันทิดา  โสทนา 
 ๑๐๘๐๐ นางสาวนันทินา  เจริญธัญญา 
 ๑๐๘๐๑ นางสาวนันทินาฏ  นินนาทนนท 
 ๑๐๘๐๒ นางสาวนันทินี  เครือจันทร 
 ๑๐๘๐๓ นางนันทินี  รวมจิตร 

 ๑๐๘๐๔ นางสาวนันทินุช  เงินเย็น 

 ๑๐๘๐๕ นางนันทิยา  กาชัย 

 ๑๐๘๐๖ นางสาวนันทิยา  คําพิมูล 

 ๑๐๘๐๗ นางนันทิยา  เจริญผล 

 ๑๐๘๐๘ นางสาวนันทิยา  ชลกิจ 

 ๑๐๘๐๙ นางนันทิยา  เชื้อคําฮด 

 ๑๐๘๑๐ นางสาวนันทิยา  ธิพรพันธ 
 ๑๐๘๑๑ นางนันทิยา  ประจันทรเสน 

 ๑๐๘๑๒ นางสาวนันทิยา  โพธิประสิทธิ์ 
 ๑๐๘๑๓ นางสาวนันทิยา  รุงเรือง 

 ๑๐๘๑๔ นางนันทิยา  วงศนาม 

 ๑๐๘๑๕ นางสาวนันทิยา  สีหาขัน 

 ๑๐๘๑๖ นางนันทิยา  เสนาใจ 

 ๑๐๘๑๗ นางสาวนันทิยา  เอี่ยนวิไล 

 ๑๐๘๑๘ นางนันทิยาพร  ขันธวงศ 
 ๑๐๘๑๙ นางสาวนันทิวา  สมสกุลชัย 

 ๑๐๘๒๐ นางสาวนันธนา  บุตรพุทธ 

 ๑๐๘๒๑ นางสาวนันธิดา  ใจรัก 

 ๑๐๘๒๒ นางสาวนันธิดา  พรหมทอง 
 ๑๐๘๒๓ นางสาวนันธิดา  สุขเลิศ 

 ๑๐๘๒๔ นางนันธิตา  เทพยายน 

 ๑๐๘๒๕ นางสาวนันธิยา  สุภากรณ 
 ๑๐๘๒๖ นางนันรุง  ครองยุติ 
 ๑๐๘๒๗ นางสาวนัยนปพร  แกวจีราสิน 

 ๑๐๘๒๘ นางนัยนปพร  จันโทสุทธิ ์
 ๑๐๘๒๙ นางสาวนัยนปพร  พุฒิประสิทธิ ์
 ๑๐๘๓๐ นางนัยนา  คงพันธ 
 ๑๐๘๓๑ นางสาวนัยนา  จันตาวงศ 
 ๑๐๘๓๒ นางสาวนัยนา  ตันติศุภพงศ 
 ๑๐๘๓๓ นางนัยนา  บัวเขียว 

 ๑๐๘๓๔ นางนัยนา  เรืองขจร 

 ๑๐๘๓๕ นางสาวนัยนา  ศรีบุญเรือง 
 ๑๐๘๓๖ นางนัยนา  หวานเสียง 
 ๑๐๘๓๗ นางสาวนัรมา  ดอเลาะ 

 ๑๐๘๓๘ นางสาวนัสฌาฬี  หัสดง 
 ๑๐๘๓๙ นางสาวนัสรีณีย  อาลี 



 หนา   ๒๑๑ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๘๔๐ นางสาวนาซีบะ  เจะโกะ 

 ๑๐๘๔๑ นางสาวนาซีฮาห  สะรีดี 
 ๑๐๘๔๒ นางสาวนาซูรี  เปาะกู 
 ๑๐๘๔๓ นางสาวนาฎฤดี  สุขไกรทัย 

 ๑๐๘๔๔ นางสาวนาฎลัดดา  จุลมา 
 ๑๐๘๔๕ นางสาวนาฏยา  โกษาแสง 
 ๑๐๘๔๖ นางสาวนาฏยา  ชูแกว 

 ๑๐๘๔๗ นางสาวนาฏยา  ยนยุบล 

 ๑๐๘๔๘ นางนาฏยา  ศรีโพธิ์ทอง 
 ๑๐๘๔๙ นางสาวนาฏลดา  ภูประเสริฐ 

 ๑๐๘๕๐ นางสาวนาฏหทัย  สิทธิบุญ 

 ๑๐๘๕๑ นางสาวนาฏอนงค  จันทรเขียว 

 ๑๐๘๕๒ นางสาวนาตติยา  แกวดวงศรี 
 ๑๐๘๕๓ นางนาตยา  กรกฎ 

 ๑๐๘๕๔ วาที่รอยตรีหญิง นาตยา  เข็มแกว 

 ๑๐๘๕๕ นางสาวนาตยา  ไชยนา 
 ๑๐๘๕๖ นางสาวนาตยา  โตแดง 
 ๑๐๘๕๗ นางสาวนาตยา  ทับหลาย 

 ๑๐๘๕๘ นางสาวนาตยา  บุญใบ 

 ๑๐๘๕๙ นางนาตยา  พะงาตุนัด 

 ๑๐๘๖๐ นางสาวนาตยา  ศรีออนนวล 

 ๑๐๘๖๑ นางนาตยา  สายน้ําผ้ึง 
 ๑๐๘๖๒ นางสาวนาตยา  สุขเอม 

 ๑๐๘๖๓ นางนาตยา  สุทธิประภา 
 ๑๐๘๖๔ นางสาวนาตยา  สุวรรณจันทร 
 ๑๐๘๖๕ นางสาวนาตยา  ออนทรวง 

 ๑๐๘๖๖ นางสาวนาถชนก  วังใจฟู 

 ๑๐๘๖๗ นางนาถตยา  ภูรักษาไชย 

 ๑๐๘๖๘ นางนาถตยา  สุธรรม 

 ๑๐๘๖๙ นางสาวนาถธิดา  เจริญสุข 

 ๑๐๘๗๐ นางนาถนรินทร  บุญธิมา 
 ๑๐๘๗๑ นางสาวนาถยา  คงขาว 

 ๑๐๘๗๒ นางสาวนาถยา  นามนัย 

 ๑๐๘๗๓ นางสาวนาถยา  อุตมา 
 ๑๐๘๗๔ นางสาวนาถยา  อุปศรี 
 ๑๐๘๗๕ นางสาวนาถวรินทร  เกตุดี 
 ๑๐๘๗๖ นางสาวนาบีตะห  เจะเล็ง 
 ๑๐๘๗๗ นางสาวนายาณี  ยาเล 

 ๑๐๘๗๘ นางสาวนารถนพิณช  สายสิญจน 
 ๑๐๘๗๙ นางสาวนาริตา  ชูเกียรติดงดอย 

 ๑๐๘๘๐ นางนารินี  กันทารักษ 
 ๑๐๘๘๑ นางสาวนารินี  อดุลทิฐิพัชร 

 ๑๐๘๘๒ นางนารี  ไชยบุตร 

 ๑๐๘๘๓ นางสาวนารี  นิยมสุข 

 ๑๐๘๘๔ นางนารี  ปนป 
 ๑๐๘๘๕ นางสาวนารี  ผามั่น 

 ๑๐๘๘๖ นางสาวนารี  มณีนาถ 

 ๑๐๘๘๗ นางนารี  ศรีสุข 

 ๑๐๘๘๘ นางสาวนารีซัม  วาหะ 

 ๑๐๘๘๙ นางสาวนารีภัทร  โหตรภวานนท 
 ๑๐๘๙๐ นางสาวนารีรัตน  กูลเม็ง 
 ๑๐๘๙๑ นางสาวนารีรัตน  ขาวขํา 



 หนา   ๒๑๒ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๘๙๒ นางสาวนารีรัตน  จิตรมั่นธรรม 

 ๑๐๘๙๓ นางนารีรัตน  ทองเลิศ 

 ๑๐๘๙๔ นางสาวนารีรัตน  ทองหอม 

 ๑๐๘๙๕ นางนารีรัตน  ฝายคํามี 
 ๑๐๘๙๖ นางนารีรัตน  พรหมศร 

 ๑๐๘๙๗ นางสาวนารีรัตน  พลแจง 
 ๑๐๘๙๘ นางสาวนารีรัตน  มณีรักษ 
 ๑๐๘๙๙ นางนารีรัตน  รัตนทรงศรี 
 ๑๐๙๐๐ นางสาวนารีรัตน  รุงเรือง 
 ๑๐๙๐๑ นางสาวนารีรัตน  เรืองจันทร 
 ๑๐๙๐๒ นางนารีรัตน  ศรีรัตน 
 ๑๐๙๐๓ นางสาวนารีรัตน  สัมพันธ 
 ๑๐๙๐๔ นางนารีรัตน  สาครขํา 
 ๑๐๙๐๕ นางนารีรัตน  สาสกุล 

 ๑๐๙๐๖ นางสาวนารีรัตน  สุวรรณวัฒน 
 ๑๐๙๐๗ นางนารีรัตน  หาญกิตติมงคล 

 ๑๐๙๐๘ นางสาวนารีรัตน  หาญปอ 

 ๑๐๙๐๙ นางสาวนาลิน  ปนเอย 

 ๑๐๙๑๐ นางสาวนาวี  พรวาป 
 ๑๐๙๑๑ นางสาวนาอีมะ  บัวสาม 

 ๑๐๙๑๒ นางสาวน้ําคาง  วรรณคํา 
 ๑๐๙๑๓ นางน้ําคาง  วีระวัฒนวงศ 
 ๑๐๙๑๔ นางสาวน้ําคาง  แสนยอด 

 ๑๐๙๑๕ นางสาวน้ําทิพย  เจริญสุข 

 ๑๐๙๑๖ นางสาวน้ําทิพย  เชียงชะนา 
 ๑๐๙๑๗ นางสาวน้ําทิพย  ตางหู 

 ๑๐๙๑๘ นางสาวน้ําทิพย  บําเหน็จ 

 ๑๐๙๑๙ นางน้ําทิพย  ปาปวง 
 ๑๐๙๒๐ นางสาวน้ําทิพย  พรหมบุญ 

 ๑๐๙๒๑ นางน้ําทิพย  ยอดดี 
 ๑๐๙๒๒ นางสาวน้ําทิพย  สุขกลม 

 ๑๐๙๒๓ นางสาวน้ําผ้ึง  จันทรสม 

 ๑๐๙๒๔ นางน้ําผ้ึง  จูเจริญ 

 ๑๐๙๒๕ นางสาวน้ําผ้ึง  ชุมชวย 

 ๑๐๙๒๖ นางสาวน้ําผ้ึง  ธรรมลังกา 
 ๑๐๙๒๗ นางน้ําผ้ึง  ประสาร 

 ๑๐๙๒๘ นางน้ําผ้ึง  ปรักมาตย 
 ๑๐๙๒๙ นางน้ําผ้ึง  โพธิ์ศรี 
 ๑๐๙๓๐ นางสาวน้ําผ้ึง  ย่ีเปง 
 ๑๐๙๓๑ นางสาวน้ําผ้ึง  วงทอง 
 ๑๐๙๓๒ นางสาวน้ําฝน  กล่ันทิพย 
 ๑๐๙๓๓ นางสาวน้ําฝน  แกวพวง 
 ๑๐๙๓๔ นางน้ําฝน  คํามูล 

 ๑๐๙๓๕ นางสาวน้ําฝน  จีเศียร 

 ๑๐๙๓๖ นางสาวน้ําฝน  ชื่นชม 

 ๑๐๙๓๗ นางน้ําฝน  นามปญญา 
 ๑๐๙๓๘ นางสาวน้ําฝน  ปะพาน 

 ๑๐๙๓๙ นางสาวน้ําฝน  ผานเมือง 
 ๑๐๙๔๐ นางสาวน้ําฝน  พยุยงค 
 ๑๐๙๔๑ นางน้ําฝน  ย้ิมจํารัส 

 ๑๐๙๔๒ นางสาวน้ําฝน  ศรีนวล 

 ๑๐๙๔๓ นางสาวน้ําฝน  สวัสดิรักษ 



 หนา   ๒๑๓ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๙๔๔ นางสาวน้ําฝน  สิทธิวรรณธนะ 

 ๑๐๙๔๕ นางสาวน้ําฝน  แสงอาวุธ 

 ๑๐๙๔๖ นางสาวน้ําฝน  หตะเสน 

 ๑๐๙๔๗ นางสาวน้ําเพชร  นกศิริ 
 ๑๐๙๔๘ นางน้ําออย  ไกรภูมิ 
 ๑๐๙๔๙ นางสาวน้ําออย  ชุมทอง 
 ๑๐๙๕๐ นางสาวน้ําออย  บุญมี 
 ๑๐๙๕๑ นางสาวน้ําออย  โพธิ์งาม 

 ๑๐๙๕๒ นางสาวน้ําออย  มากบุญมา 
 ๑๐๙๕๓ นางสาวน้ําออย  วิเชียรณรัตน 
 ๑๐๙๕๔ นางสาวน้ําออย  สุนทรพฤกษ 
 ๑๐๙๕๕ นางนิกขนิฌา  ศรีบุตรตา 
 ๑๐๙๕๖ นางสาวนิกร  จามาเนียม 

 ๑๐๙๕๗ นางสาวนิกามีละห  นิเดรหะ 

 ๑๐๙๕๘ นางนิเกต  อุนทะเล 

 ๑๐๙๕๙ นางสาวนิคัมพร  ไชยมณี 

 ๑๐๙๖๐ นางสาวนิจจารีย  แยมพลับกุล 

 ๑๐๙๖๑ นางสาวนิจพิชา  ตันสุวรรณ 

 ๑๐๙๖๒ นางนิชกานต  เพชรสําแดง 
 ๑๐๙๖๓ นางสาวนิชชิมา  ทนศิริ 
 ๑๐๙๖๔ นางสาวนิชญาภัช  รวดเร็ว 

 ๑๐๙๖๕ นางนิชธาวัลย  จันทรพุม 

 ๑๐๙๖๖ นางนิชนันท  จันหอม 

 ๑๐๙๖๗ นางสาวนิชนันท  แซปง 
 ๑๐๙๖๘ นางนิชนิภา  เลือดแดง 
 ๑๐๙๖๙ นางนิชภัค  พรหมคีรี 

 ๑๐๙๗๐ นางสาวนิชภา  นาคสมบูรณ 
 ๑๐๙๗๑ นางนิชาดา  เมืองพรม 

 ๑๐๙๗๒ นางสาวนิชานันท  ตันสุริยา 
 ๑๐๙๗๓ นางนิชานันท  เมฆศิริ 
 ๑๐๙๗๔ นางนิชาพัฒน  นพคุณวุฒิศักดิ์ 
 ๑๐๙๗๕ นางนิชาภัทร  เล้ียงพันธุ 
 ๑๐๙๗๖ นางนิชาภา  วรรณเกตุ 
 ๑๐๙๗๗ นางสาวนิชาภา  วอนเพียร 

 ๑๐๙๗๘ นางสาวนิชาภา  สวางแสง 
 ๑๐๙๗๙ นางสาวนิชาภา  ออนละออ 

 ๑๐๙๘๐ นางนิฐจกาญจน  กอบกุลธนชัย 

 ๑๐๙๘๑ นางสาวนิดสัน  นนศิริ 
 ๑๐๙๘๒ นางนิดัมเราะ  บาดา 
 ๑๐๙๘๓ นางนิดา  มีสถิตย 
 ๑๐๙๘๔ นางนิดานุช  ดิษฐสวรรค 
 ๑๐๙๘๕ นางสาวนิตญา  นอยดี 
 ๑๐๙๘๖ นางสาวนิตติญา  เตชะ 

 ๑๐๙๘๗ นางสาวนิตติญากรณ  ศรีหะบุตร 

 ๑๐๙๘๘ นางสาวนิตติยา  ตั้งเจริญ 

 ๑๐๙๘๙ นางสาวนิตติยา  เพ็ชชะภา 
 ๑๐๙๙๐ นางนิตติยา  แลบติก 

 ๑๐๙๙๑ นางนิตติยา  วิสะมิตะนันท 
 ๑๐๙๙๒ นางนิตพร  ทาวบุตรดา 
 ๑๐๙๙๓ นางสาวนิตยฐา  ล้ิมสายสุข 

 ๑๐๙๙๔ นางนิตยธีรา  พวงเพ่ิมทรัพย 
 ๑๐๙๙๕ นางสาวนิตยพร  ภาวิเศษ 



 หนา   ๒๑๔ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๙๙๖ นางนิตยพร  ยุงทอง 
 ๑๐๙๙๗ นางสาวนิตยา  กองรัมย 
 ๑๐๙๙๘ นางสาวนิตยา  กันทรส 

 ๑๐๙๙๙ นางนิตยา  กาแดง 
 ๑๑๐๐๐ นางสาวนิตยา  กําปา 
 ๑๑๐๐๑ นางสาวนิตยา  เกตุมณี 

 ๑๑๐๐๒ นางสาวนิตยา  แกวสะอาด 

 ๑๑๐๐๓ นางนิตยา  แกวใส 

 ๑๑๐๐๔ นางสาวนิตยา  คําโท 

 ๑๑๐๐๕ นางนิตยา  งวงคํานาม 

 ๑๑๐๐๖ นางนิตยา  จันทรชนะ 

 ๑๑๐๐๗ นางนิตยา  จันมะโฮง 
 ๑๑๐๐๘ นางนิตยา  จิตละมอม 

 ๑๑๐๐๙ นางนิตยา  จูวันนะ 

 ๑๑๐๑๐ นางสาวนิตยา  โชติชวง 
 ๑๑๐๑๑ นางนิตยา  ไชยกุฉิน 

 ๑๑๐๑๒ นางสาวนิตยา  ไชยะสุ 

 ๑๑๐๑๓ นางนิตยา  ตองถือดี 
 ๑๑๐๑๔ นางสาวนิตยา  เต็มเปยม 

 ๑๑๐๑๕ นางสาวนิตยา  เติมแตม 

 ๑๑๐๑๖ นางนิตยา  ทองคํา 
 ๑๑๐๑๗ นางสาวนิตยา  ทองแปลง 
 ๑๑๐๑๘ นางนิตยา  ทองลอม 

 ๑๑๐๑๙ นางนิตยา  ทันแลว 

 ๑๑๐๒๐ นางนิตยา  ทีดี 
 ๑๑๐๒๑ นางนิตยา  ธรรมกุล 

 ๑๑๐๒๒ นางสาวนิตยา  นวลยานัส 

 ๑๑๐๒๓ นางนิตยา  นามสวาง 
 ๑๑๐๒๔ นางนิตยา  บริยัง 
 ๑๑๐๒๕ นางสาวนิตยา  บุญโช 

 ๑๑๐๒๖ นางนิตยา  ปานมีศรี 
 ๑๑๐๒๗ นางสาวนิตยา  ปนพานิช 

 ๑๑๐๒๘ วาที่รอยตรีหญิง นิตยา  แปงการิยา 
 ๑๑๐๒๙ นางสาวนิตยา  พรมบุตร 

 ๑๑๐๓๐ นางสาวนิตยา  พรหมจิตร 

 ๑๑๐๓๑ นางสาวนิตยา  พรหมเรือง 
 ๑๑๐๓๒ นางสาวนิตยา  พรอมเพรียง 
 ๑๑๐๓๓ นางนิตยา  พลไพรินทร 
 ๑๑๐๓๔ นางสาวนิตยา  พักดี 
 ๑๑๐๓๕ นางนิตยา  พินโต 

 ๑๑๐๓๖ นางสาวนิตยา  พิลาคุณ 

 ๑๑๐๓๗ นางนิตยา  เพ่ิมสกุล 

 ๑๑๐๓๘ นางสาวนิตยา  มณีรัตน 
 ๑๑๐๓๙ นางนิตยา  มอญกอดแกว 

 ๑๑๐๔๐ นางสาวนิตยา  มาลาวาด 

 ๑๑๐๔๑ นางสาวนิตยา  มีใจสืบ 

 ๑๑๐๔๒ นางสาวนิตยา  ยอดจันทร 
 ๑๑๐๔๓ นางนิตยา  ยะทุงตัน 

 ๑๑๐๔๔ นางสาวนิตยา  รักษาพล 

 ๑๑๐๔๕ นางสาวนิตยา  รักอู 
 ๑๑๐๔๖ นางสาวนิตยา  ราชปกษา 
 ๑๑๐๔๗ นางนิตยา  ราชอินทร 



 หนา   ๒๑๕ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๐๔๘ นางสาวนิตยา  ไรพุทธา 
 ๑๑๐๔๙ นางสาวนิตยา  ละลอกน้ํา 
 ๑๑๐๕๐ นางสาวนิตยา  ละอองศรี 
 ๑๑๐๕๑ นางนิตยา  วงศคําฟู 

 ๑๑๐๕๒ นางนิตยา  วงศจันทร 

 ๑๑๐๕๓ นางสาวนิตยา  วงษกันยา 
 ๑๑๐๕๔ นางนิตยา  วิทยผดุง 
 ๑๑๐๕๕ นางสาวนิตยา  วิไลศรี 
 ๑๑๐๕๖ นางนิตยา  ศรีรัตน 
 ๑๑๐๕๗ นางสาวนิตยา  ศรีสรรคจร 

 ๑๑๐๕๘ นางสาวนิตยา  ศรีสุขหู 
 ๑๑๐๕๙ นางนิตยา  ศรีสุวรรณ 
 ๑๑๐๖๐ นางนิตยา  สนอุป 

 ๑๑๐๖๑ นางสาวนิตยา  สมประสงค 
 ๑๑๐๖๒ นางสาวนิตยา  สอนนุชาติ 
 ๑๑๐๖๓ นางนิตยา  สายมงคล 

 ๑๑๐๖๔ นางสาวนิตยา  ส่ิงของ 
 ๑๑๐๖๕ นางสาวนิตยา  สิงหคํา 
 ๑๑๐๖๖ นางสาวนิตยา  สิงหสา 
 ๑๑๐๖๗ นางสาวนิตยา  สินลือนาม 

 ๑๑๐๖๘ นางนิตยา  สียางนอก 

 ๑๑๐๖๙ นางสาวนิตยา  สีแสง 
 ๑๑๐๗๐ นางสาวนิตยา  แสงมณี 

 ๑๑๐๗๑ นางนิตยา  หมั่นกุล 

 ๑๑๐๗๒ นางนิตยา  หาเนาสุข 

 ๑๑๐๗๓ นางสาวนิตยา  หึงษาชู 

 ๑๑๐๗๔ นางสาวนิตยา  เหิมใจหาญ 

 ๑๑๐๗๕ นางสาวนิตยา  อนุวัฒนวงค 
 ๑๑๐๗๖ นางนิตยา  อรโมน 

 ๑๑๐๗๗ วาที่รอยตรีหญิง นิตยา  อุตสาหะ 

 ๑๑๐๗๘ นางนิตยา  เอี่ยมแดง 
 ๑๑๐๗๙ นางนิตยาพร  วิชัยรัตน 
 ๑๑๐๘๐ นางสาวนิตยาภรณ  วรรณทวี 
 ๑๑๐๘๑ นางสาวนิติกานต  ศรีโมรา 
 ๑๑๐๘๒ นางนิติกุล  ชัยพิพัฒน 
 ๑๑๐๘๓ นางนิติกุล  สุทธหลวง 
 ๑๑๐๘๔ นางสาวนิติญา  โคตรสิงห 
 ๑๑๐๘๕ นางสาวนิติพร  พรมกรณ 
 ๑๑๐๘๖ นางนิติมา  แกวไพร 

 ๑๑๐๘๗ นางสาวนิติยา  นาคดิลก 

 ๑๑๐๘๘ นางนิติยา  ปนยอย 

 ๑๑๐๘๙ นางนิติยา  วิรัตนจินดา 
 ๑๑๐๙๐ นางสาวนิติยา  ศรีเสน 

 ๑๑๐๙๑ นางสาวนิติยา  สมนาม 

 ๑๑๐๙๒ นางสาวนิติยา  อุตมะ 

 ๑๑๐๙๓ นางสาวนิติรัฐ  ประพันธมิตร 

 ๑๑๐๙๔ นางสาวนิติรัตน  แสงเผือก 

 ๑๑๐๙๕ นางนิทยา  บุญฤทธิ์ 
 ๑๑๐๙๖ นางนิทรา  จําลอง 
 ๑๑๐๙๗ นางสาวนิทรา  ไทยสุวรรณ 

 ๑๑๐๙๘ นางนิทัศวรรณ  พรอมพรชัย 

 ๑๑๐๙๙ นางสาวนิธิกานต  ปญญา 



 หนา   ๒๑๖ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๑๐๐ นางสาวนิธิตา  ขันธวิทยา 
 ๑๑๑๐๑ นางสาวนิธิมา  ไทยเล็ก 

 ๑๑๑๐๒ นางนิธิวดี  แพรวัฒนะสุข 

 ๑๑๑๐๓ นางสาวนินภา  คําชมภู 

 ๑๑๑๐๔ นางสาวนินูรีหซะ  นิเดรหะ 

 ๑๑๑๐๕ นางสาวนินูรูนาเดีย  คาบารอซา 
 ๑๑๑๐๖ นางนิปทม  อินทราวุธ 

 ๑๑๑๐๗ นางสาวนิพัทธา  ปลอดทอง 
 ๑๑๑๐๘ นางสาวนิพาพร  นุเสน 

 ๑๑๑๐๙ นางนิพาภรณ  ศิวิลัย 

 ๑๑๑๑๐ นางนิฟตฮียะห  คงยศ 

 ๑๑๑๑๑ นางสาวนิเฟาซียะห  นิแห 

 ๑๑๑๑๒ นางสาวนิภา  ทองนอย 

 ๑๑๑๑๓ นางนิภา  บุญไชยโย 

 ๑๑๑๑๔ นางสาวนิภา  เรียงสันเทียะ 

 ๑๑๑๑๕ นางนิภา  ศรีเที่ยง 
 ๑๑๑๑๖ นางสาวนิภา  ศุภนาม 

 ๑๑๑๑๗ นางสาวนิภา  สาวิวัฒน 
 ๑๑๑๑๘ นางสาวนิภา  เสือดี 
 ๑๑๑๑๙ นางสาวนิภา  หวานชะเอม 

 ๑๑๑๒๐ นางสาวนิภากร  จ้ินพลแสน 

 ๑๑๑๒๑ นางนิภาดา  มุกดาดี 
 ๑๑๑๒๒ นางสาวนิภาพร  กาหมาแลหมัน 

 ๑๑๑๒๓ นางสาวนิภาพร  แกวสุข 

 ๑๑๑๒๔ นางสาวนิภาพร  ขันธวิชัย 

 ๑๑๑๒๕ นางสาวนิภาพร  เขียวออน 

 ๑๑๑๒๖ นางสาวนิภาพร  จันทรดี 
 ๑๑๑๒๗ นางสาวนิภาพร  ชิตเชี่ยว 

 ๑๑๑๒๘ นางนิภาพร  ไชยยา 
 ๑๑๑๒๙ นางสาวนิภาพร  ทรงศรี 
 ๑๑๑๓๐ นางสาวนิภาพร  ทรัพยเรือง 
 ๑๑๑๓๑ นางสาวนิภาพร  บุญวัฒน 
 ๑๑๑๓๒ นางนิภาพร  ปรึกษาดี 
 ๑๑๑๓๓ นางสาวนิภาพร  ปญญาแฝง 
 ๑๑๑๓๔ นางนิภาพร  พวงนุน 

 ๑๑๑๓๕ นางสาวนิภาพร  โพธิ์ศรี 
 ๑๑๑๓๖ นางนิภาพร  ภิรมยกิจ 

 ๑๑๑๓๗ นางสาวนิภาพร  มุสิธรรม 

 ๑๑๑๓๘ นางสาวนิภาพร  รอดไพบูลย 
 ๑๑๑๓๙ นางนิภาพร  รอดราวี 
 ๑๑๑๔๐ นางสาวนิภาพร  ระวังดี 
 ๑๑๑๔๑ นางสาวนิภาพร  รัตนธรรม 

 ๑๑๑๔๒ นางสาวนิภาพร  เรี่ยวแรง 
 ๑๑๑๔๓ นางสาวนิภาพร  เรือนแกว 

 ๑๑๑๔๔ นางสาวนิภาพร  วิสารพันธ 
 ๑๑๑๔๕ นางสาวนิภาพร  ศรีเทพ 

 ๑๑๑๔๖ นางนิภาพร  สวางกุล 

 ๑๑๑๔๗ นางสาวนิภาพร  สัญญะวงค 
 ๑๑๑๔๘ นางสาวนิภาพร  สินทร 

 ๑๑๑๔๙ นางนิภาพร  สุพรรณพงศ 
 ๑๑๑๕๐ นางนิภาพร  แสงทอง 
 ๑๑๑๕๑ นางสาวนิภาพร  แสงไพโรจน 



 หนา   ๒๑๗ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๑๕๒ นางสาวนิภาพร  หนวงเหนี่ยว 

 ๑๑๑๕๓ นางสาวนิภาพร  หวยจันทร 
 ๑๑๑๕๔ นางนิภาพร  หาวอง 
 ๑๑๑๕๕ นางนิภาพร  อรัญสาร 

 ๑๑๑๕๖ นางนิภาพร  อรุณพูลทรัพย 
 ๑๑๑๕๗ นางสาวนิภาพร  อาจหาญ 

 ๑๑๑๕๘ นางสาวนิภาพร  อินทพันธ 
 ๑๑๑๕๙ นางสาวนิภาพรรณ  สิงหคํา 
 ๑๑๑๖๐ นางนิภาภร  เมืองพูล 

 ๑๑๑๖๑ นางสาวนิภาภรณ  ยะมะกา 
 ๑๑๑๖๒ นางนิภาภรณ  ศรีบุญเรือง 
 ๑๑๑๖๓ นางสาวนิภารัตน  จันทอน 

 ๑๑๑๖๔ นางนิภารัตน  ชํานาญ 

 ๑๑๑๖๕ นางสาวนิภารัตน  เชื้อชาย 

 ๑๑๑๖๖ นางสาวนิภารัตน  ผาบคํา 
 ๑๑๑๖๗ นางสาวนิภารัตน  ศรีหนู 
 ๑๑๑๖๘ นางสาวนิภาลักษณ  สุแพง 
 ๑๑๑๖๙ นางสาวนิภาวรรณ  แกนจันทร 
 ๑๑๑๗๐ นางสาวนิภาวรรณ  ขวดแกว 

 ๑๑๑๗๑ นางสาวนิภาวรรณ  ใจกลา 
 ๑๑๑๗๒ นางสาวนิภาวรรณ  ถาวร 

 ๑๑๑๗๓ นางนิภาวรรณ  ทาวสกุล 

 ๑๑๑๗๔ นางนิภาวรรณ  นามทมาตย 
 ๑๑๑๗๕ นางสาวนิภาวรรณ  หาริชัย 

 ๑๑๑๗๖ นางสาวนิภาวัลย  อินทรออน 

 ๑๑๑๗๗ นางสาวนิ่มนวล  บุญเสนอ 

 ๑๑๑๗๘ นางสาวนิ่มนวล  วงศทาว 

 ๑๑๑๗๙ นางสาวนิ่มสุดา  บุญหนุน 

 ๑๑๑๘๐ นางสาวนิ่มอนงค  สัตยสุขย่ิง 
 ๑๑๑๘๑ นางนิยดา  ทบอาจ 

 ๑๑๑๘๒ นางนิยพร  พัฒนะจํารูญ 

 ๑๑๑๘๓ นางสาวนิยมาศ  สิงหทอง 
 ๑๑๑๘๔ นางสาวนิยากรณ  มวงทา 
 ๑๑๑๘๕ นางสาวนิรชร  ชายทวีป 

 ๑๑๑๘๖ นางสาวนิรชา  อุนทรัพย 
 ๑๑๑๘๗ นางสาวนิรดา  เจนเขตรการ 

 ๑๑๑๘๘ นางนิรดา  ราชบุรี 
 ๑๑๑๘๙ นางสาวนิรมล  นุมเนียม 

 ๑๑๑๙๐ นางสาวนิรมล  บุญวาส 

 ๑๑๑๙๑ นางนิรมล  พงษเกษม 

 ๑๑๑๙๒ นางสาวนิรมล  พงษเสดา 
 ๑๑๑๙๓ นางนิรมล  พรหมยา 
 ๑๑๑๙๔ นางสาวนิรมล  รื่นกล่ิน 

 ๑๑๑๙๕ นางนิรวรรณ  สังฆรักษ 
 ๑๑๑๙๖ นางสาวนิรอปสะ  สาแม 

 ๑๑๑๙๗ วาที่รอยตรีหญิง นิรัชรา  บรรลัง 
 ๑๑๑๙๘ นางสาวนิรัชรา  แปโค 

 ๑๑๑๙๙ นางสาวนิรัญญา  คําเขื่อน 

 ๑๑๒๐๐ นางนิรัตนดา  กรมไธสง 
 ๑๑๒๐๑ นางสาวนิรัตนดา  สําแดงภัย 

 ๑๑๒๐๒ นางนิราภรณ  ผลจันทร 
 ๑๑๒๐๓ นางสาวนิโรบล  พัฒนพงษ 



 หนา   ๒๑๘ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๒๐๔ นางสาวนิฤมล  ดาสี 

 ๑๑๒๐๕ นางสาวนิลนาฏ  กรีกูล 

 ๑๑๒๐๖ นางสาวนิลเนตร  นาสมโภชน 
 ๑๑๒๐๗ นางสาวนิลรัตน  สุรี 
 ๑๑๒๐๘ นางสาวนิลรัตนา  จุลสํารวล 

 ๑๑๒๐๙ นางนิลวรรณ  ดีละมัย 

 ๑๑๒๑๐ นางนิลวรรณ  ทองเทียนชัย 

 ๑๑๒๑๑ นางสาวนิลวรรณ  สมสะอาด 

 ๑๑๒๑๒ นางนิลาวรรณ  วงศเรือน 

 ๑๑๒๑๓ นางนิลาวัลย  สันตะศรี 
 ๑๑๒๑๔ นางนิลุบล  โคตะพันธ 
 ๑๑๒๑๕ นางสาวนิลุบล  วาป 
 ๑๑๒๑๖ นางนิลุบล  สมอินทร 
 ๑๑๒๑๗ นางสาวนิลุพัฒน  จิตรสงาวงค 
 ๑๑๒๑๘ นางสาวนิโลบล  พุทธานุรักษ 
 ๑๑๒๑๙ นางนิโลบล  เอี่ยมสะอาด 

 ๑๑๒๒๐ นางสาวนิวัฒนา  จําวงศ 
 ๑๑๒๒๑ นางนิวัสดี  มุสตาปอ 

 ๑๑๒๒๒ นางสาวนิศรา  ดาหาร 

 ๑๑๒๒๓ นางนิศรา  รักษาศรี 
 ๑๑๒๒๔ นางสาวนิศรา  เหมพิทักษ 
 ๑๑๒๒๕ นางสาวนิศา  ศรีจารุเมธาศักดิ์ 
 ๑๑๒๒๖ นางสาวนิศากร  กองอุดม 

 ๑๑๒๒๗ นางสาวนิศากร  คชวงษ 
 ๑๑๒๒๘ นางสาวนิศากร  จันทรเพ็ง 
 ๑๑๒๒๙ นางสาวนิศากร  โนราช 

 ๑๑๒๓๐ นางนิศากาล  เดชะคําภู 

 ๑๑๒๓๑ นางนิศาชล  บุตรศรีรักษ 
 ๑๑๒๓๒ นางนิศาชล  ปานคง 
 ๑๑๒๓๓ นางสาวนิศาชล  พันธุงาม 

 ๑๑๒๓๔ นางนิศานาถ  โกฎแสน 

 ๑๑๒๓๕ นางสาวนิศานาถ  แยมแสง 
 ๑๑๒๓๖ นางสาวนิศานาถ  รัตนพันธุ 
 ๑๑๒๓๗ นางสาวนิศานาท  จันทรมณี 

 ๑๑๒๓๘ นางนิศารัตน  กมุททรง 
 ๑๑๒๓๙ นางสาวนิศารัตน  เฉียดรัมย 
 ๑๑๒๔๐ นางนิศารัตน  เชิงดี 
 ๑๑๒๔๑ นางสาวนิศารัตน  ซื่อสัตยเดชากร 

 ๑๑๒๔๒ นางสาวนิศารัตน  ถนอมนา 
 ๑๑๒๔๓ นางสาวนิศารัตน  ทับทวี 
 ๑๑๒๔๔ นางนิศารัตน  เทือกเถาว 
 ๑๑๒๔๕ นางสาวนิศารัตน  นาคินทร 
 ๑๑๒๔๖ นางสาวนิศารัตน  แสงรี 
 ๑๑๒๔๗ นางสาวนิศาลักษณ  สุบงกช 

 ๑๑๒๔๘ นางสาวนิษชนก  อินอุนโชติ 
 ๑๑๒๔๙ นางสาวนิษฐธิมา  ศรีบวรสกุล 

 ๑๑๒๕๐ นางสาวนิษฐา  วงพิทักษ 
 ๑๑๒๕๑ นางนิสมร  ลพพันทอง 
 ๑๑๒๕๒ นางสาวนิสรา  และตี 
 ๑๑๒๕๓ นางสาวนิสราพร  แชมชูงาม 

 ๑๑๒๕๔ นางสาวนิสริน  เทพลักษณ 
 ๑๑๒๕๕ นางสาวนิสรีน  ขันธวิธิ 



 หนา   ๒๑๙ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๒๕๖ นางสาวนิสา  จุลโพธิ์ 
 ๑๑๒๕๗ นางสาวนิสา  ตาสวาง 
 ๑๑๒๕๘ นางสาวนิสา  เที่ยงอยู 
 ๑๑๒๕๙ นางนิสา  นิลนนท 
 ๑๑๒๖๐ นางสาวนิสา  ศูนยประทุม 

 ๑๑๒๖๑ วาที่รอยตรีหญิง นิสาชล  วิลัยพงศ 
 ๑๑๒๖๒ นางสาวนิสาพร  เที่ยงธรรม 

 ๑๑๒๖๓ นางสาวนิสารัตน  คงมั่น 

 ๑๑๒๖๔ นางสาวนิสารัตน  ธนวีรวัฒน 
 ๑๑๒๖๕ นางสาวนิสิตา  บัวจันทร 
 ๑๑๒๖๖ นางนิสิตา  สรรชัยพฤกษ 
 ๑๑๒๖๗ นางสาวนิอร  อนวิมล 

 ๑๑๒๖๘ นางสาวนีนาถ  ยวนทะเล 

 ๑๑๒๖๙ นางนีรชา  ทับประดิษฐ 
 ๑๑๒๗๐ นางสาวนีรนา  แซเตียว 

 ๑๑๒๗๑ นางสาวนีรนารา  หุนประสิทธิ์เวช 

 ๑๑๒๗๒ นางสาวนีรนุช  คุมราษฎร 
 ๑๑๒๗๓ นางนีรนุช  เคนวิเศษ 

 ๑๑๒๗๔ นางสาวนีรนุช  ยับจอหอ 

 ๑๑๒๗๕ นางสาวนีรนุช  สิงหแจม 

 ๑๑๒๗๖ นางสาวนีรบล  อนุกูล 

 ๑๑๒๗๗ นางสาวนุกูล  ทวีพงศ 

 ๑๑๒๗๘ นางนุกูล  ประยูรวงศ 
 ๑๑๒๗๙ นางนุกูล  ปอมสันเทียะ 

 ๑๑๒๘๐ นางสาวนุจนาฎ  เชาวไว 

 ๑๑๒๘๑ นางนุจรา  วงศพิมสอน 

 ๑๑๒๘๒ นางสาวนุจริน  บุญซอน 

 ๑๑๒๘๓ นางสาวนุจรินทร  กันทวี 
 ๑๑๒๘๔ นางสาวนุจรินทร  บุตรดี 
 ๑๑๒๘๕ นางสาวนุจรินทร  ศรีวิชัย 

 ๑๑๒๘๖ นางสาวนุจรินทร  อิ่มเสถียร 

 ๑๑๒๘๗ นางนุจรี  ชวงชัย 

 ๑๑๒๘๘ นางนุจรี  ชางอินทร 
 ๑๑๒๘๙ นางนุจรี  เชิดสันเทียะ 

 ๑๑๒๙๐ นางนุจรี  ทองเปนไชย 

 ๑๑๒๙๑ นางนุจรี  น้ําทิพย 
 ๑๑๒๙๒ นางสาวนุจรี  เพียจันทึก 

 ๑๑๒๙๓ นางสาวนุจรี  ไพบูลย 
 ๑๑๒๙๔ นางสาวนุจรี  สุภาษร 

 ๑๑๒๙๕ นางสาวนุจรีย  พวงเฟอง 
 ๑๑๒๙๖ นางสาวนุจรีย  มังศร 

 ๑๑๒๙๗ นางสาวนุจรีย  ลวนลอย 

 ๑๑๒๙๘ นางสาวนุจเรศ  ศาลางาม 

 ๑๑๒๙๙ นางสาวนุช  รสหอม 

 ๑๑๓๐๐ นางสาวนุชจณี  ดรลาดพันธ 
 ๑๑๓๐๑ นางสาวนุชจรินทร  เทพจันทร 
 ๑๑๓๐๒ นางนุชจรี  คูกระสังข 
 ๑๑๓๐๓ นางสาวนุชจรี  ชวนขุนทด 

 ๑๑๓๐๔ นางสาวนุชจรี  ชาวอุทัย 

 ๑๑๓๐๕ นางสาวนุชจรี  ดวงจิต 

 ๑๑๓๐๖ นางสาวนุชจรี  มาปสสา 
 ๑๑๓๐๗ นางสาวนุชจรี  ยุบล 



 หนา   ๒๒๐ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๓๐๘ นางสาวนุชจรี  ศรีสมบัติ 
 ๑๑๓๐๙ นางสาวนุชจรีย  จําเริญโชค 

 ๑๑๓๑๐ นางสาวนุชจรีย  หวานตลอด 

 ๑๑๓๑๑ นางนุชจารีย  สิทธิกรพันธ 
 ๑๑๓๑๒ นางสาวนุชจิรา  แดงวันสี 

 ๑๑๓๑๓ นางสาวนุชจิรา  ศรีสุภา 
 ๑๑๓๑๔ นางนุชฎาภรณ  ขนาบแกว 

 ๑๑๓๑๕ นางสาวนุชติญา  มาลัย 

 ๑๑๓๑๖ นางสาวนุชนรา  ละหุงเพ็ชร 

 ๑๑๓๑๗ นางสาวนุชนาฎ  จันตะโมกข 
 ๑๑๓๑๘ นางนุชนาฎ  พันธุพิพัฒน 
 ๑๑๓๑๙ นางสาวนุชนาฎ  อําพันเสน 

 ๑๑๓๒๐ นางสาวนุชนาฏ  โทนสังขอินทร 
 ๑๑๓๒๑ นางสาวนุชนาฏ  บุญศรี 
 ๑๑๓๒๒ นางสาวนุชนาฏ  พรหมทอง 
 ๑๑๓๒๓ นางนุชนาฏ  มัดตังดอน 

 ๑๑๓๒๔ นางสาวนุชนาฏ  มานทอง 
 ๑๑๓๒๕ นางสาวนุชนาฏ  รชตธํามรงค 
 ๑๑๓๒๖ นางสาวนุชนาฏ  อรุณสวาง 
 ๑๑๓๒๗ นางสาวนุชนาถ  ทาแทงทอง 
 ๑๑๓๒๘ นางสาวนุชนาถ  บัวพุทธา 
 ๑๑๓๒๙ นางนุชนาถ  ไมตรีแพน 

 ๑๑๓๓๐ นางนุชนาถ  อินบาง 
 ๑๑๓๓๑ นางสาวนุชนาถ  โอฬารวัฒน 
 ๑๑๓๓๒ นางนุชนาท  เกตุคํา 
 ๑๑๓๓๓ นางสาวนุชนาท  ดางพลอย 

 ๑๑๓๓๔ นางสาวนุชนารถ  ศรีจันทรอินทร 
 ๑๑๓๓๕ นางสาวนุชมาศ  สวัสดิ์พาณิชย 
 ๑๑๓๓๖ นางสาวนุชรา  กุลรักษา 
 ๑๑๓๓๗ นางสาวนุชรินทร  จันทรมณี 

 ๑๑๓๓๘ นางสาวนุชรินทร  ปามูล 

 ๑๑๓๓๙ นางนุชรินทร  พุทธวงค 
 ๑๑๓๔๐ นางนุชรินทร  ศรีสุขอัยการ 

 ๑๑๓๔๑ นางนุชรี  ตั้งเคี้ยน 

 ๑๑๓๔๒ นางสาวนุชรี  ผูมีสัตย 
 ๑๑๓๔๓ นางนุชรี  พาแพง 
 ๑๑๓๔๔ นางสาวนุชรี  วงศแกว 

 ๑๑๓๔๕ นางสาวนุชรี  ศรีพรหม 

 ๑๑๓๔๖ นางสาวนุชรี  สุวรรณพันธ 
 ๑๑๓๔๗ นางนุชรีย  ทรงสงา 
 ๑๑๓๔๘ นางสาวนุชรีย  สิกพันธ 
 ๑๑๓๔๙ นางสาวนุชลี  เอี่ยมสิน 

 ๑๑๓๕๐ นางนุชวรินทร  เปยประเสริฐ 

 ๑๑๓๕๑ นางสาวนุชศราภรณ  คงชวย 

 ๑๑๓๕๒ นางนุชสุคนธ  ปานแดง 
 ๑๑๓๕๓ นางสาวนุชสุดา  เสริมสมรรถ 

 ๑๑๓๕๔ นางสาวนุชอนงค  ถิรนันทนากร 

 ๑๑๓๕๕ นางนุชอนงค  สุขกล่ิน 

 ๑๑๓๕๖ นางสาวนุชิดา  ใสกระจาง 
 ๑๑๓๕๗ นางสาวนุตนภา  อารี 
 ๑๑๓๕๘ นางสาวนุตประวีณ  บุญมี 
 ๑๑๓๕๙ นางสาวนุตประวีณ  เบาเนิ้ด 



 หนา   ๒๒๑ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๓๖๐ นางนุติมา  ศรีวิชา 
 ๑๑๓๖๑ นางสาวนุพร  ผิวผอง 
 ๑๑๓๖๒ นางสาวนุรมา  อาบู 
 ๑๑๓๖๓ นางสาวนุรอามาณี  เจะอาลี 

 ๑๑๓๖๔ นางสาวนุรฮายาตี  ตาเยะ 

 ๑๑๓๖๕ นางสาวนุรฮูดา  จารง 
 ๑๑๓๖๖ นางสาวนุริยา  กาเจ 

 ๑๑๓๖๗ นางสาวนุศรา  วิเศษ 

 ๑๑๓๖๘ นางสาวนุศรา  สินชู 
 ๑๑๓๖๙ นางนุษยนภา  พิทยารักษ 
 ๑๑๓๗๐ นางสาวนุสรา  คําผัด 

 ๑๑๓๗๑ นางสาวนุสรา  งามขํา 
 ๑๑๓๗๒ นางนุสรา  จินเดหวา 
 ๑๑๓๗๓ นางสาวนุสรา  ดลระหมาน 

 ๑๑๓๗๔ นางสาวนุสรา  นาทันคิด 

 ๑๑๓๗๕ นางนุสรา  พรมทอง 
 ๑๑๓๗๖ นางนุสรา  โมราบุตร 

 ๑๑๓๗๗ นางสาวนุสรา  วัตละยาน 

 ๑๑๓๗๘ นางสาวนุสรา  สิงหพยัคเดช 

 ๑๑๓๗๙ นางสาวนุสรา  เสกสรรค 
 ๑๑๓๘๐ นางนุสรา  แสงโทโพธิ์ 
 ๑๑๓๘๑ นางนุสไลลา  หามะ 

 ๑๑๓๘๒ นางสาวนุสสรี  มีเชาว 
 ๑๑๓๘๓ นางนูซีฮา  เจะอาแว 

 ๑๑๓๘๔ นางสาวนูไซนะ  อาบูซิ 
 ๑๑๓๘๕ นางสาวนูรไนนีย  หะยียูโซะ 

 ๑๑๓๘๖ นางสาวนูรฟาฏีมะฮ  สะดียามู 
 ๑๑๓๘๗ นางสาวนูรมา  ดือราแม 

 ๑๑๓๘๘ นางนูรลีซา  ยูโซะ 

 ๑๑๓๘๙ นางสาวนูรอัยนี  วาเตะ 

 ๑๑๓๙๐ นางสาวนูรอัลวานี  มอลอ 

 ๑๑๓๙๑ นางนูรอิฮซาน  หมาดทิ้ง 
 ๑๑๓๙๒ นางสาวนูรไอนี  กาแต 

 ๑๑๓๙๓ นางนูรไอนี  ดอเลาะ 

 ๑๑๓๙๔ นางนูรไอนี  ฮินนะ 

 ๑๑๓๙๕ นางสาวนูรฮายาตี  มะยูโซะ 

 ๑๑๓๙๖ นางนูรฮูดา  หะมิ 
 ๑๑๓๙๗ นางสาวนูริซมา  หะยีอารุณ 

 ๑๑๓๙๘ นางนูริดา  ปาทาน 

 ๑๑๓๙๙ นางสาวนูริศา  บาฮา 
 ๑๑๔๐๐ นางสาวนูรี  เจะสุ 

 ๑๑๔๐๑ นางสาวนูรีซัน  ตาเละ 

 ๑๑๔๐๒ นางนูรีซัน  บูละ 

 ๑๑๔๐๓ นางนูรีซัน  ยิมัน 

 ๑๑๔๐๔ นางนูรีซัน  สาแม็ง 
 ๑๑๔๐๕ นางสาวนูรีซา  สาและ 

 ๑๑๔๐๖ นางนูรีแซ  บุตรเหล 
 ๑๑๔๐๗ นางสาวนูรีดา  ยูโซะ 

 ๑๑๔๐๘ นางสาวนูรีดา  สะนิ 
 ๑๑๔๐๙ นางนูรียะ  สานิ 
 ๑๑๔๑๐ นางสาวนูรียะ  หลีเยาว 
 ๑๑๔๑๑ นางสาวนูรียะตี  จะปะกิยา 



 หนา   ๒๒๒ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๔๑๒ นางสาวนูรียา  พงหลง 
 ๑๑๔๑๓ นางนูรียา  ลีลานนท 
 ๑๑๔๑๔ นางนูรียานี  บาฮี 
 ๑๑๔๑๕ นางสาวนูรียานี  เปาะซา 
 ๑๑๔๑๖ นางนูรีหยะ  ยีสะอุ 
 ๑๑๔๑๗ นางสาวนูรีฮา  เจะแว 

 ๑๑๔๑๘ นางสาวนูรุลฮูดา  ยาซิง 
 ๑๑๔๑๙ นางนูไรดา  สุเร็ง 
 ๑๑๔๒๐ นางสาวนูอายนี  ตอเยะ 

 ๑๑๔๒๑ นางสาวเนตรคนางค  โสภณ 

 ๑๑๔๒๒ นางสาวเนตรชนก  กอนวัน 

 ๑๑๔๒๓ นางเนตรชนก  แกวดํา 
 ๑๑๔๒๔ นางเนตรชนก  เพชรดําดี 
 ๑๑๔๒๕ นางสาวเนตรชนก  วงศสุเทพ 

 ๑๑๔๒๖ นางเนตรดาว  ไขขวัญ 

 ๑๑๔๒๗ นางเนตรดาว  บุปผาชื่น 

 ๑๑๔๒๘ นางเนตรดาว  วันขุนทด 

 ๑๑๔๒๙ นางสาวเนตรดาว  สรอยแสง 
 ๑๑๔๓๐ นางสาวเนตรทราย  กังวานพณิชย 
 ๑๑๔๓๑ นางสาวเนตรทราย  เจนสาริกิจ 

 ๑๑๔๓๒ นางเนตรทราย  โประวะ 

 ๑๑๔๓๓ นางสาวเนตรนภา  แกวแสนเมือง 
 ๑๑๔๓๔ นางเนตรนภา  ขจรบริรักษ 
 ๑๑๔๓๕ นางเนตรนภา  เดชเขตขัน 

 ๑๑๔๓๖ นางเนตรนภา  แทนนคร 

 ๑๑๔๓๗ นางสาวเนตรนภา  พูลเพ่ิม 

 ๑๑๔๓๘ นางสาวเนตรนภา  ไพรสณฑ 
 ๑๑๔๓๙ นางสาวเนตรนภา  เมยกลาง 
 ๑๑๔๔๐ นางสาวเนตรนภา  วงศสวัสดิ์ 
 ๑๑๔๔๑ นางเนตรนภา  ศรีประเสริฐ 

 ๑๑๔๔๒ นางสาวเนตรนภา  ศรีวิเชียร 

 ๑๑๔๔๓ นางสาวเนตรนภา  สายเสือ 

 ๑๑๔๔๔ นางสาวเนตรนภา  หางภัย 

 ๑๑๔๔๕ นางสาวเนตรนภา  อยูแกว 

 ๑๑๔๔๖ นางสาวเนตรนภา  เอียดสงคราม 

 ๑๑๔๔๗ นางสาวเนตรนะภา  พวงไทย 

 ๑๑๔๔๘ นางเนตรนุช  เพชรพิสุทธิ์สกุล 

 ๑๑๔๔๙ นางเนตรฤดี  มากนวล 

 ๑๑๔๕๐ นางเนตรศิริ  ทองดี 
 ๑๑๔๕๑ นางเนตรสกรณ  ศรีสวัสดิ์ 
 ๑๑๔๕๒ นางสาวเนตรสิรี  ดวงลาปา 
 ๑๑๔๕๓ นางสาวเนติมา  สกุลวิโรจน 
 ๑๑๔๕๔ นางเนรัญญา  อะทะไชย 

 ๑๑๔๕๕ นางสาวเนสินี  หยงสตาร 
 ๑๑๔๕๖ นางสาวเนาวรัก  พรมนาค 

 ๑๑๔๕๗ นางสาวเนาวรัตน  กาศอุดม 

 ๑๑๔๕๘ นางเนาวรัตน  เงินเต็ม 

 ๑๑๔๕๙ นางเนาวรัตน  จันทรวราพร 

 ๑๑๔๖๐ นางเนาวรัตน  แจมจํารัส 

 ๑๑๔๖๑ นางสาวเนาวรัตน  ทองมาก 

 ๑๑๔๖๒ นางเนาวรัตน  ผาออน 

 ๑๑๔๖๓ นางสาวเนาวรัตน  พวงเขียว 



 หนา   ๒๒๓ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๔๖๔ นางเนาวรัตน  ฤทธิศักดิ์ 
 ๑๑๔๖๕ นางเนาวรัตน  ไฮกัญญา 
 ๑๑๔๖๖ นางเนียนนิตย  ศักดิ์ซุย 

 ๑๑๔๖๗ นางสาวเนียรนิภา  สังสีราช 

 ๑๑๔๖๘ นางสาวเนืองนิตย  มหามาตร 
 ๑๑๔๖๙ นางสาวเนืองนิตย  สีสะเทือน 

 ๑๑๔๗๐ นางสาวแนงนอย  ทองปลอด 

 ๑๑๔๗๑ นางโนรลัยลา  โตะประดู 
 ๑๑๔๗๒ นางโนรอาซะห  ดือรานิง 
 ๑๑๔๗๓ นางสาวโนรอายมาล  สายชนะ 

 ๑๑๔๗๔ นางสาวโนรี  เจริญผล 

 ๑๑๔๗๕ นางสาวโนรี  บากา 
 ๑๑๔๗๖ นางสาวโนรี  พิทยาศักดิ์งาม 

 ๑๑๔๗๗ นางสาวโนรี  เรงรัด 

 ๑๑๔๗๘ นางโนรีฮะห  มูลา 
 ๑๑๔๗๙ นางสาวบงกช  กันทวรรณ 
 ๑๑๔๘๐ นางสาวบงกช  กิตติวรกานต 
 ๑๑๔๘๑ นางสาวบงกช  เชื้อกุล 

 ๑๑๔๘๒ นางสาวบงกช  พิทักษ 
 ๑๑๔๘๓ นางสาวบงกชกร  บุญกุศล 

 ๑๑๔๘๔ นางสาวบงกชรัตน  บุญยืน 

 ๑๑๔๘๕ นางสาวบรรเจิด  จุมทา 
 ๑๑๔๘๖ นางสาวบรรดิษฐ  สุราษฎร 
 ๑๑๔๘๗ นางสาวบริมาส  ศิริตรานนท 
 ๑๑๔๘๘ นางสาวบริรักษ  บุญลอย 

 ๑๑๔๘๙ นางสาวบวรลักษณ  กะการดี 

 ๑๑๔๙๐ นางบวรลักษณ  เฉยกลาง 
 ๑๑๔๙๑ นางสาวบังอร  กรรเจียก 

 ๑๑๔๙๒ นางสาวบังอร  กองแกว 

 ๑๑๔๙๓ นางสาวบังอร  กุมผัน 

 ๑๑๔๙๔ นางบังอร  แกนรักษ 
 ๑๑๔๙๕ นางบังอร  จิตรบุญมา 
 ๑๑๔๙๖ นางบังอร  ชาวโพธิ์ 
 ๑๑๔๙๗ นางสาวบังอร  ชํานาญเวช 

 ๑๑๔๙๘ นางสาวบังอร  ทองเจริญ 

 ๑๑๔๙๙ นางสาวบังอร  นิลกิจ 

 ๑๑๕๐๐ นางบังอร  บัวศรี 
 ๑๑๕๐๑ นางสาวบังอร  บํารุงเกา 
 ๑๑๕๐๒ นางสาวบังอร  บุญเจริญ 

 ๑๑๕๐๓ นางสาวบังอร  แปนอย 

 ๑๑๕๐๔ วาที่รอยตรีหญิง บังอร  แผนไธสง 
 ๑๑๕๐๕ นางบังอร  พันพละ 

 ๑๑๕๐๖ นางบังอร  สหัสชาติ 
 ๑๑๕๐๗ นางสาวบังอร  สาระวรรณ 

 ๑๑๕๐๘ นางสาวบังอร  สิมพันธ 
 ๑๑๕๐๙ นางสาวบังอร  แสนยศ 

 ๑๑๕๑๐ นางสาวบังอร  แหวนหลอ 

 ๑๑๕๑๑ นางสาวบังอร  อินสําราญ 

 ๑๑๕๑๒ นางสาวบังอรศรี  ทองเพ็ชร 

 ๑๑๕๑๓ นางบังเอิญ  เชื้อชุม 

 ๑๑๕๑๔ นางสาวบัญชรี  ณ ลําพูน 

 ๑๑๕๑๕ นางสาวบัณฑิตา  คงสกุล 



 หนา   ๒๒๔ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๕๑๖ นางบัณฑิตา  ปนชารี 
 ๑๑๕๑๗ นางสาวบัณฑิตา  ภูครองหิน 

 ๑๑๕๑๘ นางสาวบัณฑิตา  มังสาทอง 
 ๑๑๕๑๙ นางสาวบัลกิสต  บูเดียะ 

 ๑๑๕๒๐ นางบัวแกว  พรมบุตร 

 ๑๑๕๒๑ นางสาวบัวจุมแสน  ตนตรง 
 ๑๑๕๒๒ นางบัวพันธ  แกนจันทร 
 ๑๑๕๒๓ นางสาวบัวมี  เหนือโพธิ์ทอง 
 ๑๑๕๒๔ นางสาวบัวรม  มะโนเวียง 
 ๑๑๕๒๕ นางบัวไล  ขันทอง 
 ๑๑๕๒๖ นางสาวบัววัน  เดือนนิล 

 ๑๑๕๒๗ นางสาวบัวศวรรย  รูชอบ 

 ๑๑๕๒๘ นางบัวสด  มีมุข 

 ๑๑๕๒๙ นางสาวบัวสอน  สายทอง 
 ๑๑๕๓๐ นางสาวบัวหลวง  กุลเกษ 

 ๑๑๕๓๑ นางบัวหลวง  บุตรทอง 
 ๑๑๕๓๒ นางบัวหลัน  คําประมวล 

 ๑๑๕๓๓ นางบานใจ  ทะเสนฮด 

 ๑๑๕๓๔ นางบานเย็น  ชะบา 
 ๑๑๕๓๕ นางบานเย็น  ปยานนท 
 ๑๑๕๓๖ นางสาวบานเย็น  ศรีคํา 
 ๑๑๕๓๗ นางบานเย็น  สิงหจินดา 
 ๑๑๕๓๘ นางสาวบาลกีส  กาซา 
 ๑๑๕๓๙ นางสาวบาหยัน  ภารเวช 

 ๑๑๕๔๐ นางบาหยัน  ละดาวัลย 
 ๑๑๕๔๑ นางบํารุง  ทัศนา 

 ๑๑๕๔๒ นางบุซรอ  มะเซ็ง 
 ๑๑๕๔๓ นางบุญจง  ผกาแดง 
 ๑๑๕๔๔ นางสาวบุญจันทร  ประดับศรี 
 ๑๑๕๔๕ นางสาวบุญจิรา  พลเย่ียม 

 ๑๑๕๔๖ นางบุญชญา  หอมอินทร 
 ๑๑๕๔๗ นางบุญชนิต  ธรรมสาร 

 ๑๑๕๔๘ นางสาวบุญชวย  บุตรนอย 

 ๑๑๕๔๙ นางบุญชอบ  ประเทศ 

 ๑๑๕๕๐ นางบุญชู  คุมวงษ 
 ๑๑๕๕๑ นางสาวบุญญาณุช  ชวยบุดดา 
 ๑๑๕๕๒ นางบุญญาพร  จอกถม 

 ๑๑๕๕๓ นางสาวบุญญาพร  หนองหวา 
 ๑๑๕๕๔ นางบุญญาภา  อักษรกาญจน 
 ๑๑๕๕๕ นางบุญญารักษ  แยมสมุทร 

 ๑๑๕๕๖ นางสาวบุญญารัตน  ขมอาวุธ 

 ๑๑๕๕๗ นางสาวบุญฑริกา  การะเกตุ 
 ๑๑๕๕๘ นางสาวบุญฑริกา  มุศิริ 
 ๑๑๕๕๙ นางบุญณิศา  ราชคฤห 
 ๑๑๕๖๐ นางสาวบุญทริกา  สุรธัช 

 ๑๑๕๖๑ นางสาวบุญทิชา  ผิวออน 

 ๑๑๕๖๒ นางบุญนภา  โชติชัยธนากุล 

 ๑๑๕๖๓ นางบุญนอม  ประคํามินทร 
 ๑๑๕๖๔ นางบุญนิศา  ชมภูใหล 

 ๑๑๕๖๕ นางสาวบุญปารถนา  มาลาทอง 
 ๑๑๕๖๖ นางสาวบุญพา  เกิดผล 

 ๑๑๕๖๗ นางสาวบุญยาภัทร  วงคมั่น 



 หนา   ๒๒๕ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๕๖๘ นางบุญย่ิง  พรมจารีย 
 ๑๑๕๖๙ นางบุญยืน  บุตรเพชร 

 ๑๑๕๗๐ นางบุญรวม  สุวรรณสน 

 ๑๑๕๗๑ นางสาวบุญรัตน  คชพลายุกต 
 ๑๑๕๗๒ นางสาวบุญราศี  เจริญผล 

 ๑๑๕๗๓ นางสาวบุญเรียม  พรอมมูล 

 ๑๑๕๗๔ นางบุญเรือน  นิสังรัมย 
 ๑๑๕๗๕ นางสาวบุญลอม  บุตรวิเศษ 

 ๑๑๕๗๖ นางบุญลักษณ  ศิริกุล 

 ๑๑๕๗๗ นางสาวบุญลํ้า  จันทะคูณ 

 ๑๑๕๗๘ นางสาวบุญเลิศ  ฉอดนอก 

 ๑๑๕๗๙ นางบุญวิสาข  รัชชะ 

 ๑๑๕๘๐ นางสาวบุญศิริ  ดัดตนรัมย 
 ๑๑๕๘๑ นางบุญสวย  ปนทรัพย 
 ๑๑๕๘๒ นางสาวบุญสิตา  ดีวัฒนานนท 
 ๑๑๕๘๓ นางสาวบุญสิตา  ทองขาว 

 ๑๑๕๘๔ นางบุญอารีย  จําเริญเนาว 
 ๑๑๕๘๕ นางบุณญพร  รักเดชะ 

 ๑๑๕๘๖ นางสาวบุณฑริก  ซื่อสัตย 
 ๑๑๕๘๗ นางสาวบุณฑริกา  แผนสมบูรณ 
 ๑๑๕๘๘ นางสาวบุณฑริกา  พงศศิริวรรณ 

 ๑๑๕๘๙ นางสาวบุณฑิตา  กอกฤตยา 
 ๑๑๕๙๐ นางสาวบุณณดา  หาญวุฒิพร 

 ๑๑๕๙๑ นางสาวบุณยนุช  บุญจิตร 

 ๑๑๕๙๒ นางสาวบุณยนุช  ประเสริฐรัมย 
 ๑๑๕๙๓ นางสาวบุณยานุช  เนธิบุตร 

 ๑๑๕๙๔ นางสาวบุตรียา  รัตนมณี 

 ๑๑๕๙๕ นางบุบผา  บุญพูล 

 ๑๑๕๙๖ นางสาวบุบผา  วิรุณพันธ 
 ๑๑๕๙๗ นางบุปผวรรณ  หนูเทพ 

 ๑๑๕๙๘ นางบุปผา  จันภักดี 
 ๑๑๕๙๙ นางสาวบุปผา  ชางวงศ 
 ๑๑๖๐๐ นางบุปผา  ท้ิงแสน 

 ๑๑๖๐๑ นางบุปผา  มีกลางแสน 

 ๑๑๖๐๒ นางสาวบุปผา  รุงเจริญ 

 ๑๑๖๐๓ นางสาวบุปผา  สระทองมอญ 

 ๑๑๖๐๔ นางบุปผา  สวนจันทร 
 ๑๑๖๐๕ นางบุปผาทิพย  คชาสุวรรณ 

 ๑๑๖๐๖ นางสาวบุปผาวรรณ  สีดา 
 ๑๑๖๐๗ นางสาวบุผาสวรรณ  นอยนิล 

 ๑๑๖๐๘ นางสาวบุพกา  สุกทน 

 ๑๑๖๐๙ นางสาวบุพผา  ละอออวม 

 ๑๑๖๑๐ นางบุศกร  พนมจันทร 
 ๑๑๖๑๑ นางสาวบุศบง  อุยยาหาญ 

 ๑๑๖๑๒ นางสาวบุศรา  ไชยมงคล 

 ๑๑๖๑๓ นางสาวบุศรา  เต็มลักษมี 
 ๑๑๖๑๔ นางสาวบุศรา  ทับทิมศร ี
 ๑๑๖๑๕ วาที่รอยตรีหญิง บุศรา  บุญคุม 

 ๑๑๖๑๖ นางสาวบุศรา  บุญทศ 

 ๑๑๖๑๗ นางสาวบุศรา  สุภาภัทรานนท 
 ๑๑๖๑๘ นางสาวบุศราคัม  ชูศรีโสม 

 ๑๑๖๑๙ นางสาวบุศราพร  สุดตาชาติ 



 หนา   ๒๒๖ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๖๒๐ นางบุศริน  โคนเคน 

 ๑๑๖๒๑ นางบุศริน  เนียนสันเทียะ 

 ๑๑๖๒๒ นางสาวบุศรินทร  ดวงดอกมูล 

 ๑๑๖๒๓ นางสาวบุศรินทร  สุขพัฒน 
 ๑๑๖๒๔ นางบุษกร  จินามณี 

 ๑๑๖๒๕ นางบุษกร  ชมชู 
 ๑๑๖๒๖ นางบุษกร  ดาวกระจาย 

 ๑๑๖๒๗ นางสาวบุษกร  เที่ยงแท 
 ๑๑๖๒๘ นางบุษกร  ภูภักดี 
 ๑๑๖๒๙ นางสาวบุษกร  ลาวรรณ 

 ๑๑๖๓๐ นางสาวบุษกร  สมัครพันธ 
 ๑๑๖๓๑ นางสาวบุษกร  แสงพงษ 
 ๑๑๖๓๒ นางบุษกร  หวานเพราะ 

 ๑๑๖๓๓ นางสาวบุษณีมาศ  นิสาธรณ 
 ๑๑๖๓๔ นางบุษณีย  บึงกา 
 ๑๑๖๓๕ นางสาวบุษดี  วิชาเงิน 

 ๑๑๖๓๖ นางบุษบง  คาขาย 

 ๑๑๖๓๗ นางสาวบุษบา  คํานนท 
 ๑๑๖๓๘ นางสาวบุษบา  จําปามี 
 ๑๑๖๓๙ นางสาวบุษบา  เจริญมา 
 ๑๑๖๔๐ นางสาวบุษบา  ดวงจันทรทิพย 
 ๑๑๖๔๑ นางสาวบุษบา  ไตรยขันธ 
 ๑๑๖๔๒ นางบุษบา  ทะนันชัย 

 ๑๑๖๔๓ นางบุษบา  พรหมบุตร 

 ๑๑๖๔๔ นางบุษบา  พรหมสูงวงษ 
 ๑๑๖๔๕ นางบุษบา  พัสดร 

 ๑๑๖๔๖ นางบุษบา  เพชรลวน 

 ๑๑๖๔๗ นางบุษบา  มาระดี 
 ๑๑๖๔๘ นางสาวบุษบา  รักดี 
 ๑๑๖๔๙ นางสาวบุษบา  เรือนเปง 
 ๑๑๖๕๐ นางสาวบุษบา  ฤทธิมาศ 

 ๑๑๖๕๑ นางสาวบุษบา  สรอยทอง 
 ๑๑๖๕๒ นางสาวบุษบา  เสงหลา 
 ๑๑๖๕๓ นางสาวบุษบา  เสาแกน 

 ๑๑๖๕๔ นางบุษบา  หมูพยัคฆ 
 ๑๑๖๕๕ นางสาวบุษยมาศ  โชติกประคัลภ 
 ๑๑๖๕๖ นางสาวบุษยมาศ  ผ้ึงหลวง 
 ๑๑๖๕๗ นางสาวบุษยมาศ  สิทธิพันธ 
 ๑๑๖๕๘ นางสาวบุษยวรรณ  ไวยารัตน 
 ๑๑๖๕๙ นางสาวบุษยา  แปนหลง 
 ๑๑๖๖๐ นางสาวบุษยา  พันธทอง 
 ๑๑๖๖๑ นางสาวบุษยา  ศรีจันทรา 
 ๑๑๖๖๒ นางบุษยา  สุวรรณไตรย 
 ๑๑๖๖๓ นางสาวบุษยา  แสงทอง 
 ๑๑๖๖๔ นางสาวบุษยา  ออนทรัพย 
 ๑๑๖๖๕ นางสาวบุษยาพร  วิลาศสกุลวงศ 
 ๑๑๖๖๖ นางสาวบุษรา  เต็มทวี 
 ๑๑๖๖๗ นางบุษรา  สนสุทธิ 
 ๑๑๖๖๘ นางสาวบุษรา  อาบวารี 
 ๑๑๖๖๙ นางบุษราพร  ลาภคุณ 

 ๑๑๖๗๐ นางสาวบุษราภรณ  พันธุเลิศเมธี 
 ๑๑๖๗๑ นางสาวบุษรินทร  จิตเสง 



 หนา   ๒๒๗ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๖๗๒ นางบุษรินทร  นาฤทธิ ์
 ๑๑๖๗๓ นางบุษรินทร  มีสัตย 
 ๑๑๖๗๔ นางบุษวรรณ  เกตุแกว 

 ๑๑๖๗๕ นางสาวบุสดี  แกนแกว 

 ๑๑๖๗๖ นางบุหงา  เคารพธรรม 

 ๑๑๖๗๗ นางสาวบุหงา  บัวระพา 
 ๑๑๖๗๘ นางสาวบุหงา  ประนํามะสัง 
 ๑๑๖๗๙ นางบุหงา  เผาฉาน 

 ๑๑๖๘๐ นางสาวบุหลัน  เฉียดไธสง 
 ๑๑๖๘๑ นางบุหลัน  พุฒพิทักษ 
 ๑๑๖๘๒ นางสาวบุหลัน  สิทธิศรี 
 ๑๑๖๘๓ นางสาวเบ็ญจณี  เชิงโกเมศ 

 ๑๑๖๘๔ นางสาวเบญจธรรม  ดิสกุล 

 ๑๑๖๘๕ นางสาวเบญจนาฏ  ใจบุญ 

 ๑๑๖๘๖ นางสาวเบญจพร  เขตรําพรรณ 

 ๑๑๖๘๗ นางสาวเบญจพร  ทศานนท 
 ๑๑๖๘๘ นางเบญจพร  เมธาฤทธิ์ 
 ๑๑๖๘๙ นางสาวเบญจพร  รัตนวงค 
 ๑๑๖๙๐ นางสาวเบญจพร  เอกจิตร 

 ๑๑๖๙๑ นางสาวเบ็ญจพร  บุญธรรม 

 ๑๑๖๙๒ นางเบญจมา  ภูริวัฒน 
 ๑๑๖๙๓ นางสาวเบญจมาพร  พวงทอง 
 ๑๑๖๙๔ นางสาวเบญจมาภรณ  ทาวคําหลอ 

 ๑๑๖๙๕ นางสาวเบญจมาภรณ  ปตตะวงค 
 ๑๑๖๙๖ นางเบญจมาภรณ  ไผเล้ียง 
 ๑๑๖๙๗ นางสาวเบญจมาภรณ  อินทรโสม 

 ๑๑๖๙๘ นางสาวเบญจมาศ  ขันติวงษ 
 ๑๑๖๙๙ นางสาวเบญจมาศ  เครือจันทร 
 ๑๑๗๐๐ นางสาวเบญจมาศ  จักษุศรี 
 ๑๑๗๐๑ นางสาวเบญจมาศ  จินดา 
 ๑๑๗๐๒ นางสาวเบญจมาศ  เจริญสุข 

 ๑๑๗๐๓ นางเบญจมาศ  ชาติศักดิ์ยุทธ 

 ๑๑๗๐๔ นางสาวเบญจมาศ  โตสม 

 ๑๑๗๐๕ นางสาวเบญจมาศ  ถนอมศิลป 
 ๑๑๗๐๖ นางเบญจมาศ  ทองดาดาษ 

 ๑๑๗๐๗ นางสาวเบญจมาศ  ทองนุม 

 ๑๑๗๐๘ นางสาวเบญจมาศ  นวลอนงค 
 ๑๑๗๐๙ นางสาวเบญจมาศ  บํารุงนอก 

 ๑๑๗๑๐ นางสาวเบญจมาศ  บุญย่ิง 
 ๑๑๗๑๑ นางสาวเบญจมาศ  พูนสวัสดิ์ 
 ๑๑๗๑๒ นางสาวเบญจมาศ  เภรีฤกษ 
 ๑๑๗๑๓ นางเบญจมาศ  วงศพัฒนกุล 

 ๑๑๗๑๔ นางสาวเบญจมาศ  สวางอารมย 
 ๑๑๗๑๕ นางสาวเบญจมาศ  แสงเมือง 
 ๑๑๗๑๖ นางสาวเบ็ญจมาศ  ทองโสม 

 ๑๑๗๑๗ นางเบ็ญจมาศ  สาดา 
 ๑๑๗๑๘ นางเบญจมาส  เนียรประดิษฐ 

 ๑๑๗๑๙ นางสาวเบญจรัตน  ริมไธสง 
 ๑๑๗๒๐ นางสาวเบญจรัตน  สิงหาโคตร 

 ๑๑๗๒๑ นางสาวเบญจรัตน  แสนโสดา 
 ๑๑๗๒๒ นางเบญจริษา  ริมสกุล 

 ๑๑๗๒๓ นางเบญจลักษณ  นะสี 



 หนา   ๒๒๘ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๗๒๔ นางเบญจลักษณ  สุขโต 

 ๑๑๗๒๕ นางสาวเบญจวรรณ  กันใหม 
 ๑๑๗๒๖ นางเบญจวรรณ  กุลวงษ 
 ๑๑๗๒๗ นางสาวเบญจวรรณ  ขําเอนก 

 ๑๑๗๒๘ สิบตํารวจโทหญิง เบญจวรรณ   
  คุมครอง 
 ๑๑๗๒๙ นางสาวเบญจวรรณ  จงสวัสดิ์ 
 ๑๑๗๓๐ นางเบญจวรรณ  จงหมั่น 

 ๑๑๗๓๑ นางเบญจวรรณ  ชานะมัย 

 ๑๑๗๓๒ นางเบญจวรรณ  ดัดวงษ 
 ๑๑๗๓๓ นางเบญจวรรณ  ติยะพานิชย 
 ๑๑๗๓๔ นางสาวเบญจวรรณ  โถนคํา 
 ๑๑๗๓๕ นางสาวเบญจวรรณ  ทองสม 

 ๑๑๗๓๖ นางสาวเบญจวรรณ  นาขี 
 ๑๑๗๓๗ นางเบญจวรรณ  บัวบาน 

 ๑๑๗๓๘ นางสาวเบญจวรรณ  บุญคล่ี 

 ๑๑๗๓๙ นางเบญจวรรณ  บุญทูน 

 ๑๑๗๔๐ นางสาวเบญจวรรณ  ภูรักษ 
 ๑๑๗๔๑ นางเบญจวรรณ  วรรณสมบูรณ 
 ๑๑๗๔๒ นางเบญจวรรณ  วิระทูล 

 ๑๑๗๔๓ นางสาวเบญจวรรณ  ศรีปาน 

 ๑๑๗๔๔ นางสาวเบญจวรรณ  สงกาที 
 ๑๑๗๔๕ นางสาวเบญจวรรณ  สวางภพ 

 ๑๑๗๔๖ นางสาวเบญจวรรณ  สีสันงาม 

 ๑๑๗๔๗ นางเบญจวรรณ  สุนทรชัย 

 ๑๑๗๔๘ นางสาวเบญจวรรณ  เหลวกูล 

 ๑๑๗๔๙ นางเบญจวรรณ  เหลือลมัย 

 ๑๑๗๕๐ นางเบญจวรรณ  อินเที่ยง 
 ๑๑๗๕๑ นางเบ็ญจวรรณ  จอมศรี 
 ๑๑๗๕๒ นางสาวเบญจวัลย  จันปนหาร 
 ๑๑๗๕๓ นางสาวเบ็ญจา  สุระขันธ 
 ๑๑๗๕๔ นางเบญจารัตน  วังมะนาว 

 ๑๑๗๕๕ นางเบญญทิพย  ประสพโชค 

 ๑๑๗๕๖ นางสาวเบญญพร  พัฒนเจริญ 

 ๑๑๗๕๗ นางสาวเบญญาดา  วิริไฟ 

 ๑๑๗๕๘ นางสาวเบญญาทิพ  สุวรรณใจ 

 ๑๑๗๕๙ นางสาวเบญญาพร  นาคฤทธิ์ 
 ๑๑๗๖๐ นางเบญญาพัชร  ปานทอง 
 ๑๑๗๖๑ นางสาวเบญญาภา  ชัยเจริญ 

 ๑๑๗๖๒ นางเบญญาภา  ชุมเพ็ชร 
 ๑๑๗๖๓ นางเบญญาภา  เชี่ยวชาญพฤกษา 
 ๑๑๗๖๔ นางสาวเบญญาภา  เชื้อเล็ก 

 ๑๑๗๖๕ นางเบญญาภา  โมกไธสง 
 ๑๑๗๖๖ นางเบญญาภา  วรรณมณี 

 ๑๑๗๖๗ นางสาวเบญญาภา  วสันตกรณ 
 ๑๑๗๖๘ นางสาวเบญญาภา  เสนาบุตร 

 ๑๑๗๖๙ นางสาวเบญญาภา  หลวงราช 

 ๑๑๗๗๐ นางสาวเบญญาภา  อระบุตร 
 ๑๑๗๗๑ นางสาวเบ็ญญาภา  ศรีเรืองพันธ 
 ๑๑๗๗๒ นางสาวใบเงิน  ศรีชะตา 
 ๑๑๗๗๓ นางสาวใบเตย  เมงเวหา 
 ๑๑๗๗๔ นางสาวป.ศุกรกานต  สวางคีรี 



 หนา   ๒๒๙ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๗๗๕ นางสาวปกาพันธ  คลายสมบัติ 
 ๑๑๗๗๖ นางสาวปกาวรรณ  แกวโพธิ์ 
 ๑๑๗๗๗ นางสาวปชาบดี  กลางดวง 
 ๑๑๗๗๘ นางสาวปฏิญญา  กาลายศ 

 ๑๑๗๗๙ นางปฏิญญา  ขันแกลว 

 ๑๑๗๘๐ วาที่รอยตรีหญิง ปฏิญญา  คํามงคุล 

 ๑๑๗๘๑ นางปฏิญญา  เจะดือราแม 

 ๑๑๗๘๒ นางสาวปฐมาภรณ  กรโสภา 
 ๑๑๗๘๓ นางสาวปฐมาภรณ  มุขโต 

 ๑๑๗๘๔ นางสาวปฐมาภรณ  ฤทธิ์กันโต 

 ๑๑๗๘๕ นางสาวปฐมาภรณ  ศิลปชัย 

 ๑๑๗๘๖ นางสาวปฐมาภรณ  สานุกูล 

 ๑๑๗๘๗ นางสาวปฐมาวดี  ดอกหอม 

 ๑๑๗๘๘ นางสาวปฐมาวดี  มหาทรัพย 
 ๑๑๗๘๙ นางปฐมาวดี  มูลสา 
 ๑๑๗๙๐ นางปฐมาวดี  หมื่นอะเส็ม 

 ๑๑๗๙๑ นางสาวปฐวัลย  กิตติ 
 ๑๑๗๙๒ นางสาวปณญธีรา  แทงหิน 

 ๑๑๗๙๓ นางสาวปณดา  แจงโถง 
 ๑๑๗๙๔ นางปณตพร  มั่นเมือง 
 ๑๑๗๙๕ นางสาวปณพร  สุมลวรรณ 

 ๑๑๗๙๖ นางสาวปณภัช  ปทมาธนาโชติ 
 ๑๑๗๙๗ นางสาวปณัชชณิชา  ศรีบุญธรรม 

 ๑๑๗๙๘ นางสาวปณัฐศนันท  ศรีวรสาร 

 ๑๑๗๙๙ นางปณิชา  พุทธมณี 

 ๑๑๘๐๐ นางสาวปณิชา  เพ็ชรนอย 

 ๑๑๘๐๑ นางสาวปณิฏฐา  เพ็งไธสง 
 ๑๑๘๐๒ นางปณิดา  ซื่อตรง 
 ๑๑๘๐๓ นางสาวปณิดา  ภูคํา 
 ๑๑๘๐๔ นางปณิดา  เวกสูงเนิน 

 ๑๑๘๐๕ นางสาวปณิดา  สุริยะจันทร 
 ๑๑๘๐๖ นางสาวปณิดา  หลงเอ 

 ๑๑๘๐๗ นางสาวปณิตตรา  มงคลสิน 

 ๑๑๘๐๘ นางสาวปณิตา  ชะบา 
 ๑๑๘๐๙ นางปณิตา  หนูเทศ 

 ๑๑๘๑๐ นางปณิทิตา  เสาเวียง 
 ๑๑๘๑๑ นางปณิธาน  ทุมนาหาด 

 ๑๑๘๑๒ นางสาวปดิวรัดา  เศษสันต 
 ๑๑๘๑๓ นางปติกานต  เกตศิลา 
 ๑๑๘๑๔ นางสาวปติณญา  ลอยลิบ 

 ๑๑๘๑๕ นางปติมา  ธนโชติศักดา 
 ๑๑๘๑๖ นางสาวปทิตตา  นาตะโหนด 

 ๑๑๘๑๗ นางสาวปทิตตา  อ่ําเจริญ 

 ๑๑๘๑๘ นางสาวปทุม  ชองคันปอน 

 ๑๑๘๑๙ นางสาวปทุมพร  เฑียรฆโรจน 
 ๑๑๘๒๐ นางสาวปทุมพร  ทิมแกว 

 ๑๑๘๒๑ นางสาวปทุมพร  ปลองจันทา 
 ๑๑๘๒๒ นางสาวปทุมมาลัย  วรรหา 
 ๑๑๘๒๓ นางสาวปทุมมาศ  ยอดสิงห 
 ๑๑๘๒๔ นางสาวปทุมรัตน  พระภูจํานงค 
 ๑๑๘๒๕ นางสาวปทุมรัตน  อาวุโสสกุล 

 ๑๑๘๒๖ นางสาวปทุมวดี  แซจู 



 หนา   ๒๓๐ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๘๒๗ นางสาวปทุมวดี  อึ้งประเสริฐภรณ 
 ๑๑๘๒๘ นางสาวปนวรรณ  บุราคร 

 ๑๑๘๒๙ นางสาวปนัดดา  กิจจาณรงค 
 ๑๑๘๓๐ นางสาวปนัดดา  กิจสําเร็จ 

 ๑๑๘๓๑ นางสาวปนัดดา  จันตะคุณ 

 ๑๑๘๓๒ นางสาวปนัดดา  จําปาทอง 
 ๑๑๘๓๓ นางสาวปนัดดา  ใจสุทธิ์ 
 ๑๑๘๓๔ นางปนัดดา  เชื้อรอด 

 ๑๑๘๓๕ นางสาวปนัดดา  โชติจําลอง 
 ๑๑๘๓๖ นางปนัดดา  ไชยวัง 
 ๑๑๘๓๗ นางสาวปนัดดา  ตะเพียนทอง 
 ๑๑๘๓๘ นางสาวปนัดดา  ทองปานดี 
 ๑๑๘๓๙ นางสาวปนัดดา  ทุมดี 
 ๑๑๘๔๐ นางสาวปนัดดา  เทียนมี 
 ๑๑๘๔๑ นางสาวปนัดดา  นรรัตน 
 ๑๑๘๔๒ นางสาวปนัดดา  ประสพกาญจน 
 ๑๑๘๔๓ นางปนัดดา  ปนโต 

 ๑๑๘๔๔ นางปนดัดา  มีรสลํ้า 
 ๑๑๘๔๕ นางปนัดดา  ยุทธอาสา 
 ๑๑๘๔๖ นางสาวปนัดดา  ศรีสวัสดิ์ 
 ๑๑๘๔๗ นางปนัดดา  สุขรักษ 
 ๑๑๘๔๘ นางสาวปนัดดา  สุรเมธสกุล 

 ๑๑๘๔๙ นางปนัดดา  โสภาอุทก 

 ๑๑๘๕๐ นางสาวปนัดดา  หลาคอม 

 ๑๑๘๕๑ นางสาวปนัดดา  อินตะนนท 
 ๑๑๘๕๒ นางสาวปนัดดา  อุทัยวัฒน 

 ๑๑๘๕๓ นางสาวปนัดดา  เฮ็งเจริญ 

 ๑๑๘๕๔ นางปนัสยา  ชัยรักษา 
 ๑๑๘๕๕ นางสาวปนิดา  จันทรพวง 
 ๑๑๘๕๖ นางสาวปนิดา  ประมงกิจ 

 ๑๑๘๕๗ นางสาวปนิตา  นาคาอินทร 
 ๑๑๘๕๘ นางสาวปนิตา  สมานเมือง 
 ๑๑๘๕๙ นางสาวปนิษฐา  ฤทธิพรัด 

 ๑๑๘๖๐ นางสาวปพรรัตน  สมยาโลน 

 ๑๑๘๖๑ นางสาวปพิชญา  เกษร 

 ๑๑๘๖๒ นางสาวปพิชญา  งามลา 
 ๑๑๘๖๓ นางปพิชญา  ศรีสมสุข 

 ๑๑๘๖๔ นางปพิชญา  ออนสําลี 

 ๑๑๘๖๕ นางสาวปภพร  ปูสัญจร 

 ๑๑๘๖๖ นางสาวปภัชญา  พิพัฒน 
 ๑๑๘๖๗ นางสาวปภัชญา  สมัครคดี 
 ๑๑๘๖๘ นางสาวปภัชญา  โสดา 
 ๑๑๘๖๙ นางสาวปภัชญาพิชญ  มีสุข 

 ๑๑๘๗๐ นางสาวปภัสรา  เพ็ชรศรี 
 ๑๑๘๗๑ นางสาวปภัสรา  โพธิ์ออง 
 ๑๑๘๗๒ นางสาวปภัสสร  บุญวิเศษ 

 ๑๑๘๗๓ นางสาวปภาณัช  ขันอาสา 
 ๑๑๘๗๔ นางสาวปภาดา  บัญจรัตนวรกุล 

 ๑๑๘๗๕ นางปภาดา  บุทธิจักร 
 ๑๑๘๗๖ นางปภาดา  รัตนประทีป 

 ๑๑๘๗๗ นางปภาดา  ศรีอนุตร 
 ๑๑๘๗๘ นางสาวปภาดา  หนอใหม 



 หนา   ๒๓๑ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๘๗๙ นางปภานัน  สําราญสุข 

 ๑๑๘๘๐ นางสาวปภานันท  ไทยจินดา 
 ๑๑๘๘๑ นางสาวปภาวดี  หมื่นเต 

 ๑๑๘๘๒ นางสาวปภาวรินท  เทพอินทร 
 ๑๑๘๘๓ นางปภาวรินท  วงษเกษ 

 ๑๑๘๘๔ นางสาวปภาวรินทร  กิตติอมรพงศ 
 ๑๑๘๘๕ นางสาวปภาวรินทร  ชาติศักดิ ์
 ๑๑๘๘๖ นางสาวปภาวรินทร  มุงคุณ 

 ๑๑๘๘๗ นางสาวปภาวรินทร  รัตนวิเศษฤทธิ์ 
 ๑๑๘๘๘ นางสาวปภาวิดา  จันเปรียง 
 ๑๑๘๘๙ นางสาวปภาวี  บุญเปา 
 ๑๑๘๙๐ นางสาวปภาอร  โชติวรรณชูสกุล 

 ๑๑๘๙๑ นางปภาอร  อุนเรือน 

 ๑๑๘๙๒ นางปภิชญา  ดําวรรณ 

 ๑๑๘๙๓ นางสาวปภิญญาภัชร   
  ตรีชะวะนันท 
 ๑๑๘๙๔ นางสาวปรมา  คงอิ่ม 

 ๑๑๘๙๕ นางปรมาพร  โยธาวัฒนากูล 

 ๑๑๘๙๖ นางปรมาพร  วงศวัง 
 ๑๑๘๙๗ นางสาวปรมาพร  สวางแกว 

 ๑๑๘๙๘ นางสาวปรรณพัชร  จําสุข 

 ๑๑๘๙๙ นางสาวปรรนภัค  ใจสุภาพ 

 ๑๑๙๐๐ นางสาวปรวรรณ  คารวะวิชัย 

 ๑๑๙๐๑ นางปรวี  ออนสอาด โตรส 

 ๑๑๙๐๒ นางปรวีนส  ชมนิสัย 

 ๑๑๙๐๓ นางประกาย  แกวหัสดี 

 ๑๑๙๐๔ นางสาวประกาย  เอิบแจง 
 ๑๑๙๐๕ นางสาวประกายกาญจณ  รอดทิม 

 ๑๑๙๐๖ นางประกายกานต  อินทรศรีเมือง 
 ๑๑๙๐๗ นางสาวประกายดาว  เกษะ 

 ๑๑๙๐๘ นางสาวประกายดาว  แกวพฤกษ 
 ๑๑๙๐๙ นางสาวประกายดาว  ทรายคํา 
 ๑๑๙๑๐ นางสาวประกายเดือน  ทาวกัลยา 
 ๑๑๙๑๑ นางประกายทิพย  ดอนกิจภัย 

 ๑๑๙๑๒ นางประกายเพชร  ตะระชู 
 ๑๑๙๑๓ นางประกายฟา  แสงมณี 

 ๑๑๙๑๔ นางประกายมาศ  บุญสมปอง 
 ๑๑๙๑๕ นางสาวประกายลักษ  บุญเต็ม 

 ๑๑๙๑๖ นางสาวประกายสิทธิ์  เจริญบุญ 

 ๑๑๙๑๗ นางสาวประครองศิลป  งามศิริ 
 ๑๑๙๑๘ นางสาวประคอง  โสดา 
 ๑๑๙๑๙ นางสาวประจงจิตต  โพคาสี 

 ๑๑๙๒๐ นางสาวประจบ  ทีวงษ 
 ๑๑๙๒๑ นางสาวประชารัฐ  เรือนคํา 
 ๑๑๙๒๒ นางสาวประชุมพร  บุญมา 
 ๑๑๙๒๓ นางสาวประณิดา  ชุมศรี 
 ๑๑๙๒๔ นางสาวประดับ  แกวกูล 

 ๑๑๙๒๕ นางประดุจดาว  บรรดาศักดิ์ 
 ๑๑๙๒๖ นางสาวประทัย  เพ่ิมฉลาด 

 ๑๑๙๒๗ นางสาวประทินรัตน  อัตตะสาระ 

 ๑๑๙๒๘ นางประทุม  ตามไท 

 ๑๑๙๒๙ นางประทุม  แทวกระโทก 



 หนา   ๒๓๒ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๙๓๐ นางสาวประทุม  เล็กเปย 

 ๑๑๙๓๑ นางสาวประทุมทอง  ไชยภา 
 ๑๑๙๓๒ นางสาวประทุมพร  นอยท ู

 ๑๑๙๓๓ นางสาวประทุมพร  อุตมณี 

 ๑๑๙๓๔ นางสาวประทุมมา  วงศดวง 
 ๑๑๙๓๕ นางประเทือง  โชคปมิตตกุล 

 ๑๑๙๓๖ นางสาวประนอม  ขันเดช 

 ๑๑๙๓๗ นางประนอม  ชูสมัคร 

 ๑๑๙๓๘ นางประนอม  เชื้อเมืองพาน 

 ๑๑๙๓๙ นางสาวประนอม  ศรีดี 
 ๑๑๙๔๐ นางสาวประนัดดา  สงครามศรี 
 ๑๑๙๔๑ นางสาวประพัดสร  แสนหูม 

 ๑๑๙๔๒ นางสาวประพาภรณ  อํานาจเจริญ 

 ๑๑๙๔๓ นางสาวประพิณ  เกษมสุข 

 ๑๑๙๔๔ นางประพิณ  เงินมาก 

 ๑๑๙๔๕ นางสาวประไพ  ธิมา 
 ๑๑๙๔๖ นางสาวประไพ  นอยสุวรรณ 
 ๑๑๙๔๗ นางสาวประไพพรรณ  ศุกระศร 

 ๑๑๙๔๘ นางสาวประไพพัตร   
  ปฏิพัทธศิลปกิจ 

 ๑๑๙๔๙ นางสาวประไพรัตน  แยมสุข 

 ๑๑๙๕๐ นางประไพศรี  โลหคํา 
 ๑๑๙๕๑ นางประภัสสร  แกวแสนเมือง 
 ๑๑๙๕๒ นางสาวประภัสสร  คงยศ 

 ๑๑๙๕๓ นางสาวประภัสสร  คะสา 
 ๑๑๙๕๔ นางสาวประภัสสร  โคตรนาวัง 

 ๑๑๙๕๕ นางประภัสสร  ดวงวิญญาน 

 ๑๑๙๕๖ นางสาวประภัสสร  ทองแสง 
 ๑๑๙๕๗ นางประภัสสร  ทาทอง 
 ๑๑๙๕๘ นางประภัสสร  โทแสง 
 ๑๑๙๕๙ นางสาวประภัสสร  นรวรรณ 

 ๑๑๙๖๐ นางสาวประภัสสร  บุญจรัส 

 ๑๑๙๖๑ นางประภัสสร  ผงทอง 
 ๑๑๙๖๒ นางประภัสสร  พรมคําตัน 

 ๑๑๙๖๓ นางสาวประภัสสร  โพธิเกตุ 
 ๑๑๙๖๔ นางประภัสสร  สุดจิตรจูล 

 ๑๑๙๖๕ นางสาวประภัสสร  เหลืองสุวรรณ 

 ๑๑๙๖๖ นางสาวประภัสสร  อุทัยประดิษฐ 
 ๑๑๙๖๗ นางสาวประภัสสรณ  นครเขต 

 ๑๑๙๖๘ นางสาวประภัสสรา  ชาวเลาขวัญ 

 ๑๑๙๖๙ นางสาวประภา  คําแสง 
 ๑๑๙๗๐ นางประภากร  ทัดเทียม 

 ๑๑๙๗๑ นางสาวประภากร  ปญญาดี 
 ๑๑๙๗๒ นางสาวประภากร  อูบถา 
 ๑๑๙๗๓ นางประภาพร  จิตติบํารุงรักษ 
 ๑๑๙๗๔ นางสาวประภาพร  ดอกไม 
 ๑๑๙๗๕ นางสาวประภาพร  ตรีเทพา 
 ๑๑๙๗๖ นางประภาพร  ทองชัย 

 ๑๑๙๗๗ นางสาวประภาพร  ทองสุข 

 ๑๑๙๗๘ นางสาวประภาพร  นอยวรรณะ 

 ๑๑๙๗๙ นางสาวประภาพร  บัวถา 
 ๑๑๙๘๐ นางสาวประภาพร  เพชรดีคาย 



 หนา   ๒๓๓ (เลมท่ี  ๘/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๙๘๑ นางประภาพร  โพธิ์ไพร 

 ๑๑๙๘๒ นางสาวประภาพร  ยอดยอย 

 ๑๑๙๘๓ นางสาวประภาพร  รักษากุมาร 
 ๑๑๙๘๔ นางสาวประภาพร  โลตระกูล 

 ๑๑๙๘๕ นางสาวประภาพร  สุวะโสภา 
 ๑๑๙๘๖ นางสาวประภาพร  หลวงชาญ 

 ๑๑๙๘๗ นางสาวประภาพร   

  หลอปญญากิจการ 

 ๑๑๙๘๘ นางสาวประภาพร  อินทรรุจิกุล 

 ๑๑๙๘๙ นางสาวประภาพร  อุยยาหาญ 

 ๑๑๙๙๐ นางสาวประภาพรรณ  แกวเหมือน 

 ๑๑๙๙๑ นางสาวประภาพรรณ  ฝายเทศ 

 ๑๑๙๙๒ นางสาวประภาพรรณ  หงษเวียง 
 ๑๑๙๙๓ นางสาวประภาพันธ  บุญยัง 
 ๑๑๙๙๔ นางสาวประภาภรณ  ตีบทะเล 

 ๑๑๙๙๕ นางประภาภรณ  ทรงประโคน 

 ๑๑๙๙๖ นางประภาภรณ  เมฆโปธิ 
 ๑๑๙๙๗ นางสาวประภาภัทร  แสงทอง 
 ๑๑๙๙๘ นางประภารัตน  ชื่นชูไพร 

 ๑๑๙๙๙ นางประภารัตน  ทรงประโคน 

 ๑๒๐๐๐ นางประภารัตน  มะโนพงษ 

 



 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๘/๕) 
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 

นายกรฐัมนตรี



 หนา   ๒ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๑,๕๙๕  ราย) 
 ๑๒๐๐๑ นางสาวประภารัตน  หลากาศ 

 ๑๒๐๐๒ นางประภาวดี  ปนมี 
 ๑๒๐๐๓ นางสาวประภาวดี  เผาภูรี 
 ๑๒๐๐๔ นางสาวประภาวดี  มโนขันธ 
 ๑๒๐๐๕ นางสาวประภาวรินทร  ดวงเดน 

 ๑๒๐๐๖ นางสาวประภาวี  นาคสุข 

 ๑๒๐๐๗ นางสาวประภาศรี  กุศล 

 ๑๒๐๐๘ นางสาวประภาศรี  ธานีรัตน 
 ๑๒๐๐๙ นางสาวประภาศรี  นุนเกล้ียง 
 ๑๒๐๑๐ นางประภาศรี  อยูจุย 

 ๑๒๐๑๑ นางสาวประภาศิริ  ชาสงวน 

 ๑๒๐๑๒ นางสาวประภาสิน  แสงดาว 

 ๑๒๐๑๓ นางสาวประมวลพรรณ  ปวงคํา 
 ๑๒๐๑๔ นางสาวประยงรัต  หมื่นชนะ 

 ๑๒๐๑๕ นางประยูร  เหลืองประเสริฐ 

 ๑๒๐๑๖ นางประริชาติ  ศรีเขียว 

 ๑๒๐๑๗ นางประริยะกุญ  อินทรสิทธิ์ 
 ๑๒๐๑๘ นางประลิฉัตร  พุกสวาง 
 ๑๒๐๑๙ นางประวรรณะ  ศุภประเสริฐ 

 ๑๒๐๒๐ นางสาวประวีณนุช  งามชม 

 ๑๒๐๒๑ นางสาวประวีณา  ไชยศรี 
 ๑๒๐๒๒ นางประวีณา  ฟนเฟอย 

 ๑๒๐๒๓ นางสาวประวีณา  ศรีธาราธิคุณ 

 ๑๒๐๒๔ นางประวีณา  สุพิมพานนท 
 ๑๒๐๒๕ นางประวียา  บุตรดีขันธ 
 ๑๒๐๒๖ นางสาวประวีรา  ไชยชมภู 

 ๑๒๐๒๗ นางสาวประศรี  ใจสวาง 
 ๑๒๐๒๘ นางสาวประสบพร  ไชยสาร 

 ๑๒๐๒๙ นางสาวประสบสุข  สุขโข 

 ๑๒๐๓๐ นางสาวประเสริฐ  แนบเนียม 

 ๑๒๐๓๑ นางสาวประเสริฐศรี  เหลาทอง 
 ๑๒๐๓๒ นางประหยัด  ละทัยนิล 

 ๑๒๐๓๓ นางสาวปรัชญศิรัส  ปรีสกุลเศรษฐ 
 ๑๒๐๓๔ นางสาวปรัชญาดา  ลําคํา 
 ๑๒๐๓๕ นางปรัชญาพร  ตุยเต็มวงศ 
 ๑๒๐๓๖ นางปรัชญาพร  บัวบาง 
 ๑๒๐๓๗ นางปรัชณา  ยาวิชัย 

 ๑๒๐๓๘ นางปรัญญา  วราภรณ 
 ๑๒๐๓๙ นางสาวปรัสรา  ปองไป 

 ๑๒๐๔๐ นางปราการ  กามล 

 ๑๒๐๔๑ นางปรางคทิพย  ทองโคตร 

 ๑๒๐๔๒ นางสาวปรางคทิพย  ปุริมะเต 

 ๑๒๐๔๓ นางปรางณิศา  ถวัลยกุล 

 ๑๒๐๔๔ นางสาวปรางทอง  สีแสง 
 ๑๒๐๔๕ นางสาวปรางทิพย  บุญโตนด 

 ๑๒๐๔๖ นางสาวปรางทิพย  บุญมา 



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

 

 ๑๒๐๔๗ นางสาวปรางทิพย  พรมสอาด 

 ๑๒๐๔๘ นางสาวปรางฤทัย  ใจสุทธิ 
 ๑๒๐๔๙ นางสาวปราชญา  ธรรมจักร 
 ๑๒๐๕๐ นางสาวปราณปรียา  บุญธรรม 

 ๑๒๐๕๑ นางสาวปราณปรียา  บุญประเสริฐ 

 ๑๒๐๕๒ นางสาวปราณิศา  โสมรัตนานนท 
 ๑๒๐๕๓ นางสาวปราณี  แกวประสม 

 ๑๒๐๕๔ นางสาวปราณี  คํามาปน 

 ๑๒๐๕๕ นางปราณี  คําหอม 

 ๑๒๐๕๖ นางปราณี  คุสิน 

 ๑๒๐๕๗ นางสาวปราณี  ชูศรี 
 ๑๒๐๕๘ นางสาวปราณี  แซล้ิม 

 ๑๒๐๕๙ นางสาวปราณี  เต็มแขก 

 ๑๒๐๖๐ นางปราณี  บริโท 

 ๑๒๐๖๑ นางปราณี  บุญชาญ 

 ๑๒๐๖๒ นางปราณี  ปรางทอง 
 ๑๒๐๖๓ นางสาวปราณี  พิศแลงาม 

 ๑๒๐๖๔ นางสาวปราณี  เพงพินิจ 

 ๑๒๐๖๕ นางปราณี  ฟุงสมุทร 

 ๑๒๐๖๖ นางปราณี  ใยบัว 

 ๑๒๐๖๗ นางสาวปราณี  เรืองนา 
 ๑๒๐๖๘ นางสาวปราณี  วงศาเคน 

 ๑๒๐๖๙ นางปราณี  ศิริมงคล 

 ๑๒๐๗๐ นางปราณี  สวนเจริญ 

 ๑๒๐๗๑ นางสาวปราณี  สามสุวรรณ 

 ๑๒๐๗๒ นางปราณี  หัดกลา 
 ๑๒๐๗๓ นางปราณี  อินปน 

 ๑๒๐๗๔ นางสาวปราณี  อินสุทน 

 ๑๒๐๗๕ นางสาวปราณีต  พรรณวงศ 
 ๑๒๐๗๖ นางสาวปราณีต  ศรีรัตนโช 

 ๑๒๐๗๗ นางปราณีต  ฮวบรังสรรค 
 ๑๒๐๗๘ นางสาวปราณีวัลย  สายบุดดี 
 ๑๒๐๗๙ นางสาวปราถนา  สุรชาติ 
 ๑๒๐๘๐ นางสาวปรานอม  หอมจันทร 
 ๑๒๐๘๑ นางปรานอม  อุปะระ 

 ๑๒๐๘๒ นางสาวปรานี  อินทผล 

 ๑๒๐๘๓ นางสาวปรานีต  จินดาศรี 
 ๑๒๐๘๔ นางปรารถนา  แกวพลอย 

 ๑๒๐๘๕ นางสาวปรารถนา  เข็มทอง 
 ๑๒๐๘๖ นางสาวปรารถนา  นิลสาคู 
 ๑๒๐๘๗ นางสาวปรารถนา  ภูชองหิน 

 ๑๒๐๘๘ นางปรารถนา  มาบานซง 
 ๑๒๐๘๙ นางปรารถนา  ยืนนาน 

 ๑๒๐๙๐ นางปรารถนา  ศุภกังวาน 

 ๑๒๐๙๑ นางสาวปรารถนา  หมั่นกิจ 

 ๑๒๐๙๒ นางปราริศรา  แสงสุวรรณ 

 ๑๒๐๙๓ นางปราวีณา  ใจจํานงค 
 ๑๒๐๙๔ นางสาวปริฉัตร  ขําสุข 

 ๑๒๐๙๕ นางสาวปริชญา  วงคเศษ 

 ๑๒๐๙๖ นางสาวปริชดา  เพียรดี 



 หนา   ๔ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๐๙๗ นางปริชาติ  ประจงศิลป 
 ๑๒๐๙๘ นางปริชาติ  รัตนภาส 

 ๑๒๐๙๙ นางปริญญรัตน  พลวิชัย 

 ๑๒๑๐๐ นางสาวปริญญา  ปลองศรี 
 ๑๒๑๐๑ นางปริญญา  เรือนเงิน 

 ๑๒๑๐๒ นางปริญญา  ศรีนาคา 
 ๑๒๑๐๓ นางสาวปริญญา  สงกล่ิน 

 ๑๒๑๐๔ นางปริญญาพร  เมืองรักษ 
 ๑๒๑๐๕ นางปริญญาพร  วรวะลัย 

 ๑๒๑๐๖ นางสาวปริญญารัตน  โพธิกุล 

 ๑๒๑๐๗ นางสาวปริญา  ศิลาโงน 

 ๑๒๑๐๘ นางสาวปริญาพร  ขุนพรม 

 ๑๒๑๐๙ นางปริณดา  กล่ินถือศีล 

 ๑๒๑๑๐ นางสาวปริณดา  ณ ระนอง 
 ๑๒๑๑๑ นางสาวปริณดา  ศรีสวัสดิ์ 
 ๑๒๑๑๒ นางปริณา  ดาวษาวะ 

 ๑๒๑๑๓ นางสาวปริตา  ศรีเตง 
 ๑๒๑๑๔ นางปรินดา  อับดุลเลาะฮ 
 ๑๒๑๑๕ นางสาวปริมประภา  พันธุเมือง 
 ๑๒๑๑๖ นางปริยา  แมนเดช 

 ๑๒๑๑๗ นางสาวปรยิากร  ครูทํานา 
 ๑๒๑๑๘ นางปริยากร  จันทรคง 
 ๑๒๑๑๙ นางปริยากร  เสือกลับ 

 ๑๒๑๒๐ นางสาวปริยาณัต  พลเกิ้น 

 ๑๒๑๒๑ นางสาวปริวรัญญา  ผานสุวรรณ 

 ๑๒๑๒๒ นางสาวปริศนา  กลาหาญ 

 ๑๒๑๒๓ นางสาวปริศนา  กาบแกว 

 ๑๒๑๒๔ นางปริศนา  กําทอง 
 ๑๒๑๒๕ นางปริศนา  จันทรจําปา 
 ๑๒๑๒๖ นางสาวปริศนา  โททอง 
 ๑๒๑๒๗ นางสาวปริศนา  นิลมาตร 

 ๑๒๑๒๘ นางสาวปริศนา  ประสงค 
 ๑๒๑๒๙ นางสาวปริศนา  เปงพฤกษ 
 ๑๒๑๓๐ นางปริศนา  พรมดี 
 ๑๒๑๓๑ นางปริศนา  พรมภักดี 
 ๑๒๑๓๒ นางสาวปริศนา  มูลศาลา 
 ๑๒๑๓๓ นางปริศนา  ยาวิไชย 

 ๑๒๑๓๔ นางสาวปริศนา  รักสถาน 

 ๑๒๑๓๕ นางสาวปริศนา  รุงเรือง 
 ๑๒๑๓๖ วาที่รอยตรีหญิง ปริศนา  ศรีคํา 
 ๑๒๑๓๗ นางสาวปริศนา  ศรีเมือง 
 ๑๒๑๓๘ นางสาวปริศนา  สีเงิน 

 ๑๒๑๓๙ นางสาวปริศนา  สุขเกษม 

 ๑๒๑๔๐ นางสาวปริศนา  หาญจางสิทธิ์ 
 ๑๒๑๔๑ นางสาวปริศนา  อาจหาญ 

 ๑๒๑๔๒ นางสาวปริศนา  อินทรรักษา 
 ๑๒๑๔๓ นางปริศนา  อิ่มพรหม 

 ๑๒๑๔๔ นางปริศรา  ดวงพิมตน 

 ๑๒๑๔๕ นางสาวปริศรา  บุตรการ 

 ๑๒๑๔๖ นางสาวปริศริญญา  รินทรุด 



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

 

 ๑๒๑๔๗ นางสาวปริษา  บุญมาศ 

 ๑๒๑๔๘ นางปรีชญา  ธรรมจักร 
 ๑๒๑๔๙ นางสาวปรีชญา  เพียสา 
 ๑๒๑๕๐ นางสาวปรีชญา  แสงกระจาง 
 ๑๒๑๕๑ นางปรีดา  แกวเขียว 

 ๑๒๑๕๒ นางปรีดา  แกวมณี 

 ๑๒๑๕๓ นางสาวปรีดา  ชนะพล 

 ๑๒๑๕๔ นางสาวปรีดา  นอยทับทิม 

 ๑๒๑๕๕ นางปรีดาพร  อายุสุข 

 ๑๒๑๕๖ นางสาวปรีดาพร  อินทสุภา 
 ๑๒๑๕๗ นางปรีดาภรณ  แดงหวาน 

 ๑๒๑๕๘ นางสาวปรีดาภรณ  ผลพืชน 
 ๑๒๑๕๙ นางสาวปรีดาวรรณ  ถาวร 

 ๑๒๑๖๐ นางสาวปรียนันท  ชาติกุล 

 ๑๒๑๖๑ นางปรียา  เขื่อนเชียงสา 
 ๑๒๑๖๒ นางปรียา  ไชยศรี 
 ๑๒๑๖๓ นางสาวปรียา  บิลังโหลด 

 ๑๒๑๖๔ นางสาวปรียา  พลายพงษา 
 ๑๒๑๖๕ นางปรียา  ศักดิ์มาส 

 ๑๒๑๖๖ นางปรียา  อนุโต 

 ๑๒๑๖๗ นางปรียากรณ  พละมาตยสกุล 

 ๑๒๑๖๘ นางปรียาดา  รสจันทร 
 ๑๒๑๖๙ นางปรียานันท  นอยผาง 
 ๑๒๑๗๐ นางปรียานุช  เกิดเนตร 

 ๑๒๑๗๑ นางสาวปรียานุช  เคาสีดา 

 ๑๒๑๗๒ นางสาวปรียานุช  มานุจํา 
 ๑๒๑๗๓ นางสาวปรียานุช  หนอกกระโทก 

 ๑๒๑๗๔ นางปรียาพร  แผนสมบูรณ 
 ๑๒๑๗๕ นางสาวปรียาภรณ  กล่ินประทุม 

 ๑๒๑๗๖ นางสาวปรียาภรณ  กองนิมิตร 

 ๑๒๑๗๗ นางสาวปรียาภรณ  กาอุปมุง 
 ๑๒๑๗๘ นางปรียาภรณ  เฉลิมสุขศรี 
 ๑๒๑๗๙ นางสาวปรียาภรณ  ใชโย 

 ๑๒๑๘๐ นางสาวปรียาภรณ  ทองแบบ 

 ๑๒๑๘๑ นางปรียาภรณ  พ่ึงอําพัน 

 ๑๒๑๘๒ นางสาวปรียาภรณ  มั่งมี 
 ๑๒๑๘๓ นางปรียาภรณ  มัทปะนัง 
 ๑๒๑๘๔ นางปรียาภรณภัทร  สัพไพร 

 ๑๒๑๘๕ นางปรียาภัทร  อิสระเสนีย 
 ๑๒๑๘๖ นางสาวปรียาภา  รัตนาวรชัย 

 ๑๒๑๘๗ นางสาวปรียาภา  อาคมวัฒนะ 

 ๑๒๑๘๘ นางปรียารัตน  ปุราโน 

 ๑๒๑๘๙ นางสาวปรียาวดี  ฉิมมา 
 ๑๒๑๙๐ นางสาวปรีลยาภร  วังพิบูลพัฒน 
 ๑๒๑๙๑ นางสาวปฤณฆรัชต  ศรีใหม 
 ๑๒๑๙๒ นางปลายมาศ  ปานนิล 

 ๑๒๑๙๓ นางสาวปวรรณรัตน  รองมะรุด 

 ๑๒๑๙๔ นางสาวปวรรณิธิ  พรศิริ 
 ๑๒๑๙๕ นางสาวปวรัตน  รอไกรเพชร 

 ๑๒๑๙๖ นางสาวปวริศา  บัวหลวง 



 หนา   ๖ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๑๙๗ นางสาวปวริศา  ประทุมจร 

 ๑๒๑๙๘ นางสาวปวริศา  ผานภูวงษ 
 ๑๒๑๙๙ นางสาวปวริศา  พันธทา 
 ๑๒๒๐๐ นางสาวปวริศา  มีศรี 
 ๑๒๒๐๑ นางสาวปวริศา  เรืองภักดี 
 ๑๒๒๐๒ นางปวัณนัทธ  ทับทอง 
 ๑๒๒๐๓ นางปวันณา  ปรินทอง 
 ๑๒๒๐๔ นางสาวปวันรัตน  ชันษา 
 ๑๒๒๐๕ นางสาวปวันรัตน  ผาติธํารงศักดิ์ 
 ๑๒๒๐๖ นางสาวปวิชญา  โสตสุภาพ 

 ๑๒๒๐๗ นางสาวปวิตรา  ขุนชุม 

 ๑๒๒๐๘ นางสาวปวิตรา  คลายอยู 
 ๑๒๒๐๙ นางสาวปวิตรา  สุขขํา 
 ๑๒๒๑๐ นางสาวปวีณทิพย  อนลําพอง 
 ๑๒๒๑๑ นางสาวปวีณธิดา  กุลวิทยจิรโชติ 
 ๑๒๒๑๒ นางปวีณธิดา  ไชยธงรัตน 
 ๑๒๒๑๓ นางสาวปวีณรัตน  สีเหล่ือมใส 

 ๑๒๒๑๔ นางสาวปวีณสุดา  รามนัฏ 

 ๑๒๒๑๕ นางปวีณา  กล่ินจําปา 
 ๑๒๒๑๖ นางสาวปวีณา  แกวไทรนันท 
 ๑๒๒๑๗ นางสาวปวีณา  โควจํารัส 

 ๑๒๒๑๘ นางปวีณา  จันดา 
 ๑๒๒๑๙ นางปวีณา  จันทรคําวงษ 
 ๑๒๒๒๐ นางปวีณา  จินดาแตสกุล 

 ๑๒๒๒๑ นางสาวปวีณา  ใจดี 

 ๑๒๒๒๒ นางสาวปวีณา  ดานกระโทก 

 ๑๒๒๒๓ นางสาวปวีณา  ทนันไธสง 
 ๑๒๒๒๔ นางสาวปวีณา  นากรัตน 
 ๑๒๒๒๕ นางสาวปวีณา  เนตรวงศ 
 ๑๒๒๒๖ นางปวีณา  เบ็ญจวรรณ 

 ๑๒๒๒๗ นางสาวปวีณา  ประมูลพงศ 
 ๑๒๒๒๘ นางปวณีา  ปนทอง 
 ๑๒๒๒๙ นางปวีณา  เพ็งแสงทอง 
 ๑๒๒๓๐ นางสาวปวีณา  ยอดชัย 

 ๑๒๒๓๑ นางปวีณา  ย้ิมดี 
 ๑๒๒๓๒ นางปวีณา  รัศมีงาม 

 ๑๒๒๓๓ นางสาวปวีณา  วงศสมบัติ 
 ๑๒๒๓๔ นางสาวปวีณา  ศรีเนตร 

 ๑๒๒๓๕ นางปวีณา  สวนกุหลาบ 

 ๑๒๒๓๖ นางปวีณา  สีทาราช 

 ๑๒๒๓๗ นางสาวปวีณา  อยูเล็ก 

 ๑๒๒๓๘ นางสาวปวีณา  อุทัยทัศน 
 ๑๒๒๓๙ นางสาวปวีนา  เพ็งแจม 

 ๑๒๒๔๐ นางสาวปวีนุช  เมฆฉาย 

 ๑๒๒๔๑ นางสาวปวีสุดา  เถาวยา 
 ๑๒๒๔๒ นางสาวปองขวัญ  บินขุนทด 

 ๑๒๒๔๓ นางสาวปกษา  พิมคีรี 
 ๑๒๒๔๔ นางสาวปญจพร  ชาติพุดซา 
 ๑๒๒๔๕ นางสาวปญจพร  แสนจันทร 
 ๑๒๒๔๖ นางสาวปญจพร  อาบหิรัญ 



 หนา   ๗ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๒๔๗ นางสาวปญจมา  ธรรมเจริญ 

 ๑๒๒๔๘ นางปญจมาภรณ  พิมพสกุล 

 ๑๒๒๔๙ นางปญจรัตน  พิมพเภา 
 ๑๒๒๕๐ นางสาวปญจรัตน  โลมะบรรณ 
 ๑๒๒๕๑ นางสาวปญจาภรณ  มาลาวัน 

 ๑๒๒๕๒ นางปญชลิกา  นามมณฑา 
 ๑๒๒๕๓ นางสาวปญญพัฒน  วิรุณพันธ 
 ๑๒๒๕๔ นางสาวปญญภา  อุนแกว 

 ๑๒๒๕๕ นางปญญมณฑ  ศรีสิทธิหิรัญ 

 ๑๒๒๕๖ นางปญญรัสม  อยูย่ังยืน 

 ๑๒๒๕๗ นางสาวปญญา  สุขสงคราม 

 ๑๒๒๕๘ นางสาวปญญาพร  ยงตาบ 

 ๑๒๒๕๙ นางสาวปญญาพร  วรรธนัง 
 ๑๒๒๖๐ นางสาวปญญาภรณ  สีดี 
 ๑๒๒๖๑ นางสาวปญญารัตน  ผุยลานวงค 
 ๑๒๒๖๒ นางปญฑารีย  ขุนสุรินทร 
 ๑๒๒๖๓ นางสาวปญฑิกา  มลยง 
 ๑๒๒๖๔ นางสาวปญยรัศมิ์  หงษเผือก 

 ๑๒๒๖๕ นางสาวปฐมาภรณ  พรหมอยู 
 ๑๒๒๖๖ นางปณชญา  ผองราศรี 
 ๑๒๒๖๗ นางสาวปณฑารีย  แซเตียว 

 ๑๒๒๖๘ นางสาวปณฑารีย  บึกหาญ 

 ๑๒๒๖๙ นางสาวปณฑิตา  ปานะโปย 

 ๑๒๒๗๐ นางปณณพร  ขจรภพ 

 ๑๒๒๗๑ นางสาวปณปภากร  จันธิดา 

 ๑๒๒๗๒ นางสาวปณรสี  ภิญโญ 

 ๑๒๒๗๓ นางปตพร  ประเสริฐสิทธิ ์
 ๑๒๒๗๔ นางปถยา  วิชาดี 
 ๑๒๒๗๕ นางสาวปทธิยาพร  รูปคม 

 ๑๒๒๗๖ นางสาวปทมน  กอตระกูลสิน 

 ๑๒๒๗๗ นางปทมพร  กนกนอยหมอ 

 ๑๒๒๗๘ นางปทมพร  ชุมศรี 
 ๑๒๒๗๙ นางสาวปทมพร  มั่งกูล 

 ๑๒๒๘๐ นางสาวปทมพร  อูทอง 
 ๑๒๒๘๑ นางสาวปทมราช  พิมพพงษ 
 ๑๒๒๘๒ นางปทมา  กุลชาติ 
 ๑๒๒๘๓ นางสาวปทมา  เกิดแกว 

 ๑๒๒๘๔ นางสาวปทมา  แกวแดง 
 ๑๒๒๘๕ นางสาวปทมา  แกวหาวงษ 
 ๑๒๒๘๖ นางสาวปทมา  โขหานาม 

 ๑๒๒๘๗ นางปทมา  จานิ 
 ๑๒๒๘๘ นางสาวปทมา  จีนดี 
 ๑๒๒๘๙ นางสาวปทมา  ตันไพบูลย 
 ๑๒๒๙๐ นางสาวปทมา  นาโควงศ 
 ๑๒๒๙๑ นางปทมา  บุตรตะโคตร 

 ๑๒๒๙๒ นางสาวปทมา  ประทุมคํา 
 ๑๒๒๙๓ นางสาวปทมา  ประทุมสุวรรณ 

 ๑๒๒๙๔ นางสาวปทมา  เผือกสีทอง 
 ๑๒๒๙๕ นางปทมา  พงษสีดา 
 ๑๒๒๙๖ นางสาวปทมา  พวงสมบัติ 



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

 

 ๑๒๒๙๗ นางปทมา  เพชรน้ําแดง 
 ๑๒๒๙๘ นางสาวปทมา  ยาประดิษฐ 

 ๑๒๒๙๙ นางปทมา  รอดเพชร 

 ๑๒๓๐๐ นางสาวปทมา  รุงรัตนธวัชชัย 

 ๑๒๓๐๑ นางสาวปทมา  สีหานาม 

 ๑๒๓๐๒ นางสาวปทมา  แสนสําราญ 

 ๑๒๓๐๓ นางสาวปทมา  โสภิตชาติ 
 ๑๒๓๐๔ นางปทมา  อินทรอภัย 

 ๑๒๓๐๕ นางปทมา  อุปชีวะ 

 ๑๒๓๐๖ นางปทมา  เอกมณีโรจน 
 ๑๒๓๐๗ นางสาวปทมา  ฮูเซน 

 ๑๒๓๐๘ นางสาวปทมากร  จันทิมา 
 ๑๒๓๐๙ นางสาวปทมาพร  บัวชุม 

 ๑๒๓๑๐ นางปทมาพร  ลพพันทอง 
 ๑๒๓๑๑ นางสาวปทมาพร  วิริยวรพงศ 
 ๑๒๓๑๒ นางปทมาพร  ศรีกําพล 

 ๑๒๓๑๓ นางสาวปทมาพร  อัศวโยธิน 

 ๑๒๓๑๔ นางปทมาพร  อินดาวงศ 
 ๑๒๓๑๕ นางสาวปทมาภรณ  ไกรกลาง 
 ๑๒๓๑๖ นางสาวปทมาภรณ  ทองขาว 

 ๑๒๓๑๗ นางปทมาภรณ  โมรารักษ 
 ๑๒๓๑๘ นางสาวปทมาวดี  หมื่นละมาย 

 ๑๒๓๑๙ นางปทมาวรรณ  ปุยะติ 
 ๑๒๓๒๐ นางสาวปทมาสน  บุญทรง 
 ๑๒๓๒๑ นางสาวปศณี  เทียบไธสง 

 ๑๒๓๒๒ นางสาวปางรัก  สําแดงเดช 

 ๑๒๓๒๓ นางสาวปาจรีย  แกวเจริญ 

 ๑๒๓๒๔ นางสาวปาจรีย  จริงจิตร 

 ๑๒๓๒๕ นางสาวปาจรีย  รัตนวิเชียร 

 ๑๒๓๒๖ นางปาจรีย  ศรีอรุณ 

 ๑๒๓๒๗ นางปาจรียา  ศรีโฮง 
 ๑๒๓๒๘ นางสาวปาจารีย  ริ้วทองชุม 

 ๑๒๓๒๙ นางสาวปาณภัช  ยันตะพลา 
 ๑๒๓๓๐ นางสาวปาณัสม  สุบงกช 

 ๑๒๓๓๑ นางสาวปาณัสสา  ชูแสง 
 ๑๒๓๓๒ นางสาวปาณิตา  ตาตะคํา 
 ๑๒๓๓๓ นางปาณิศรา  อินทรปญญา 
 ๑๒๓๓๔ นางปาณิศา  ลีสี 

 ๑๒๓๓๕ นางปาณิสรา  แกวเพชร 

 ๑๒๓๓๖ นางสาวปาณิสรา  ดอนไพรที 
 ๑๒๓๓๗ นางสาวปาณิสรา  นอยศรี 
 ๑๒๓๓๘ นางสาวปาณิสรา  บัวพันธ 
 ๑๒๓๓๙ นางสาวปาณิสรา  เปาวรางกูล 

 ๑๒๓๔๐ นางปาณิสรา  เพ็งธรรม 

 ๑๒๓๔๑ นางสาวปาณิสรา  เพชรรัตน 
 ๑๒๓๔๒ นางปาณิสรา  ศรีทอง 
 ๑๒๓๔๓ นางสาวปาตีฮะร  แตบาตู 
 ๑๒๓๔๔ นางสาวปาทิตตา  นิธิสันถวะคุปต 
 ๑๒๓๔๕ นางปานกมล  อึ๊งโพธิ์ 
 ๑๒๓๔๖ นางสาวปานจรี  ไกรกล 



 หนา   ๙ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๓๔๗ นางสาวปานจันทร  ปลองทอง 
 ๑๒๓๔๘ นางปานจิต  สุขล้ิม 

 ๑๒๓๔๙ นางสาวปานใจ  จันทรหอม 

 ๑๒๓๕๐ นางสาวปานใจ  สุนา 
 ๑๒๓๕๑ นางสาวปานทิพย  กันจาด 

 ๑๒๓๕๒ นางสาวปานทิพย  ปานเกิดผล 

 ๑๒๓๕๓ นางสาวปานธนา  ทับทองดี 
 ๑๒๓๕๔ นางสาวปานเลขา  ธารานุวัฒน 
 ๑๒๓๕๕ นางสาวปานวาด  พูลดี 
 ๑๒๓๕๖ นางสาวปานสุวรรณ  รวมจิตร 
 ๑๒๓๕๗ นางสาวปานหทัย  จิตตางกูร 

 ๑๒๓๕๘ นางสาวปานหทัย  ประสานสุข 

 ๑๒๓๕๙ นางสาวปานิดา  สอนแข็ง 
 ๑๒๓๖๐ นางสาวปารณีย  ขวัญกิจวงศธร 

 ๑๒๓๖๑ นางสาวปารณีย  คงเมือง 
 ๑๒๓๖๒ นางสาวปารณีย  ใจสุทธิ 
 ๑๒๓๖๓ นางปารณีย  โชติรัตนทรัพย 
 ๑๒๓๖๔ นางสาวปารณีย  เปยทา 
 ๑๒๓๖๕ นางสาวปารณีย  วิบูลยวัชรกิจ 

 ๑๒๓๖๖ นางสาวปารมิตา  มาปลูก 

 ๑๒๓๖๗ นางปารมี  มวงเกษม 

 ๑๒๓๖๘ นางปารยใจ  ขําพินิจ 

 ๑๒๓๖๙ นางปารวี  ใบยา 
 ๑๒๓๗๐ นางปารวีร  สิทธิฤทธิ์ 
 ๑๒๓๗๑ นางสาวปารัชญ  มวงรอด 

 ๑๒๓๗๒ นางปาริฉัตร  ขอบบัวคล่ี 

 ๑๒๓๗๓ นางปาริฉัตร  จันทนวัฒน 
 ๑๒๓๗๔ นางสาวปาริฉัตร  ชอชิต 

 ๑๒๓๗๕ นางสาวปาริฉัตร  ตะสินธุ 
 ๑๒๓๗๖ นางสาวปาริฉัตร  ทวีวงศ 
 ๑๒๓๗๗ นางสาวปาริฉัตร  บุญตอม 

 ๑๒๓๗๘ นางสาวปาริฉัตร  พลเย่ียม 

 ๑๒๓๗๙ นางสาวปาริฉัตร  เพ็งบุญ 

 ๑๒๓๘๐ นางสาวปาริฉัตร  รัตนพันธ 
 ๑๒๓๘๑ นางสาวปาริฉัตร  วงศดีย่ิง 
 ๑๒๓๘๒ นางสาวปาริฉัตร  วงษดี 
 ๑๒๓๘๓ นางสาวปาริฉัตร  สมพุทธวงศ 
 ๑๒๓๘๔ นางสาวปาริฉัตร  สุริยะฉาย 

 ๑๒๓๘๕ นางปาริฉัตร  โสมภา 
 ๑๒๓๘๖ นางปาริฉัตร  อามาตยสมบัติ 
 ๑๒๓๘๗ นางสาวปาริชาต  จงดี 
 ๑๒๓๘๘ นางสาวปาริชาต  นาคะมุขดาพันธ 
 ๑๒๓๘๙ นางสาวปาริชาต  พรหมทิพย 
 ๑๒๓๙๐ นางปาริชาต  เย็นอก 

 ๑๒๓๙๑ นางสาวปาริชาต  สุทธิวารี 
 ๑๒๓๙๒ นางสาวปาริชาติ  กาทอง 
 ๑๒๓๙๓ นางสาวปาริชาติ  แกวเสมอตา 
 ๑๒๓๙๔ นางสาวปาริชาติ  ขุนเพชร 

 ๑๒๓๙๕ นางปาริชาติ  คิ้วกลาง 
 ๑๒๓๙๖ นางสาวปาริชาติ  จันทัน 



 หนา   ๑๐ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๓๙๗ นางสาวปาริชาติ  ตนเทียน 

 ๑๒๓๙๘ วาที่รอยตรีหญิง ปาริชาติ   
  ไตรหัตถทรัพย 
 ๑๒๓๙๙ นางสาวปาริชาติ  นิ่มทัศนศิริ 
 ๑๒๔๐๐ นางสาวปาริชาติ  เนียมสม 

 ๑๒๔๐๑ นางปาริชาติ  บําราญ 

 ๑๒๔๐๒ นางสาวปาริชาติ  บุญเสวก 

 ๑๒๔๐๓ นางสาวปาริชาติ  ประมูลทรัพย 
 ๑๒๔๐๔ นางสาวปาริชาติ  ประวันตา 
 ๑๒๔๐๕ นางปาริชาติ  พลายงาม 

 ๑๒๔๐๖ นางปาริชาติ  โพธิ์คํา 
 ๑๒๔๐๗ นางสาวปาริชาติ  ภูมิรัตน 
 ๑๒๔๐๘ นางสาวปาริชาติ  มงคลดี 
 ๑๒๔๐๙ นางปาริชาติ  เรืองนาม 

 ๑๒๔๑๐ นางสาวปาริชาติ  เรือนวิน 

 ๑๒๔๑๑ นางสาวปาริชาติ  วงษแกว 

 ๑๒๔๑๒ นางปาริชาติ  ศานติวงศสกุล 

 ๑๒๔๑๓ นางสาวปาริชาติ  สันติเลขวงษ 
 ๑๒๔๑๔ นางปาริชาติ  สุขไสย 

 ๑๒๔๑๕ นางสาวปาริชาติ  หัวใจฉ่ํา 
 ๑๒๔๑๖ นางปาริชาติ  อยูญาติมาก 

 ๑๒๔๑๗ นางปาริชาติ  อินตะกัน 

 ๑๒๔๑๘ นางปาริชาติ  อุนจังหัน 

 ๑๒๔๑๙ นางปาริชาติ  อุษาวิจิตร 
 ๑๒๔๒๐ นางสาวปาริสา  ผลทิพย 

 ๑๒๔๒๑ นางสาวปาริสา  มาคลาย 

 ๑๒๔๒๒ นางปารีณา  หลงหัน 

 ๑๒๔๒๓ นางสาวปารีณา  อาแด 

 ๑๒๔๒๔ นางสาวปารีนารถ  จันทรไมตรี 
 ๑๒๔๒๕ นางสาวปาลญา  อุดมมั่นถาวร 

 ๑๒๔๒๖ นางสาวปาลิดา  ชั่งเหลือ 

 ๑๒๔๒๗ นางสาวปาลิดา  ชัยวัลลา 
 ๑๒๔๒๘ นางปาลิดา  ชัยสวัสดิ์ 
 ๑๒๔๒๙ นางปาลิดา  โยธา 
 ๑๒๔๓๐ นางสาวปาลิตา  ตั้งโต 

 ๑๒๔๓๑ นางสาวปาลิตา  ศรีภิรมย 
 ๑๒๔๓๒ นางปาลิตา  หงสเพชรรัศมี 
 ๑๒๔๓๓ นางสาวปาหนัน  เกาสันเทียะ 

 ๑๒๔๓๔ นางสาวปาหนัน  ชาติแกว 

 ๑๒๔๓๕ นางสาวปาหนัน  พันทิม 

 ๑๒๔๓๖ นางสาวปาหนัน  รานอก 

 ๑๒๔๓๗ นางปญานุช  และสา 
 ๑๒๔๓๘ นางปติพร  ธรรมราช 

 ๑๒๔๓๙ นางสาวปติพร  โอชา 
 ๑๒๔๔๐ นางสาวปติภัทร  ลือพงษ 
 ๑๒๔๔๑ นางสาวปติมา  พิพัฒนรัตนเสรี 
 ๑๒๔๔๒ นางสาวปนแกว  นนทะโคตร 

 ๑๒๔๔๓ นางสาวปนชลียา  ดําดวงโรม 

 ๑๒๔๔๔ นางปนทอง  ไชยวาปน 

 ๑๒๔๔๕ นางสาวปนนรี  พานเข็ม 



 หนา   ๑๑ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๔๔๖ นางสาวปนเพชร  ปนเวหา 
 ๑๒๔๔๗ นางปนเพชร  แสวงสุข 

 ๑๒๔๔๘ นางปนมณี  จันทรแฉลม 

 ๑๒๔๔๙ นางปนมณี  ชัยวงศ 
 ๑๒๔๕๐ นางสาวปนหทัย  รามรักษ 
 ๑๒๔๕๑ นางปนอัปสร  รัตนะขวัญ 

 ๑๒๔๕๒ นางปนอุทัย  อภิชิต 

 ๑๒๔๕๓ นางสาวปยฉัตร  กาบทุม 

 ๑๒๔๕๔ นางสาวปยฉัตร  เชาวลิต 

 ๑๒๔๕๕ นางสาวปยฉัตร  โชตินคร 

 ๑๒๔๕๖ นางสาวปยฉัตร  มั่นจิตร 

 ๑๒๔๕๗ นางปยฉัตร  อุทธา 
 ๑๒๔๕๘ นางสาวปยชญพร  ย่ิงขจร 

 ๑๒๔๕๙ นางสาวปยชาติ  ผูกจิตต 
 ๑๒๔๖๐ นางปยดา  พิมพหนู 
 ๑๒๔๖๑ นางปยธิดด  วงศมหาชัย 

 ๑๒๔๖๒ นางปยธิดา  กาลาสี 

 ๑๒๔๖๓ นางสาวปยธิดา  แจมโกมัย 

 ๑๒๔๖๔ นางสาวปยธิดา  ฉ่ําศรี 
 ๑๒๔๖๕ นางสาวปยธิดา  ไชยมงคล 

 ๑๒๔๖๖ นางสาวปยธิดา  ทาปลัด 

 ๑๒๔๖๗ นางสาวปยธิดา  นิยมเดชา 
 ๑๒๔๖๘ นางปยธิดา  บุญวงศ 
 ๑๒๔๖๙ นางสาวปยธิดา  แผนคํา 
 ๑๒๔๗๐ นางปยธิดา  ยาศรี 

 ๑๒๔๗๑ นางสาวปยธิดา  เรืองฤทธิ์ 
 ๑๒๔๗๒ นางสาวปยธิดา  วงศประสิทธิ์ 
 ๑๒๔๗๓ นางปยธิดา  ศรีธัญรัตน 
 ๑๒๔๗๔ นางสาวปยนันต  แกวพรม 

 ๑๒๔๗๕ นางสาวปยนันท  ทองนวล 

 ๑๒๔๗๖ นางสาวปยนันท  รักขันแสง 
 ๑๒๔๗๗ นางสาวปยนุช  เกษทอง 
 ๑๒๔๗๘ นางสาวปยนุช  แข็งกสิการ 

 ๑๒๔๗๙ นางปยนุช  ชุมเย็น 

 ๑๒๔๘๐ นางสาวปยนุช  เทียนซอน 

 ๑๒๔๘๑ นางสาวปยนุช  นาคศรี 
 ๑๒๔๘๒ นางสาวปยนุช  มาลีหวล 

 ๑๒๔๘๓ นางปยนุช  ย้ิมศรี 
 ๑๒๔๘๔ นางปยนุช  โลสันตา 
 ๑๒๔๘๕ นางสาวปยนุช  สมบัติมาก 

 ๑๒๔๘๖ นางปยนุช  สิริอาภรณ 
 ๑๒๔๘๗ นางสาวปยนุช  สุวรรณนิตย 
 ๑๒๔๘๘ นางสาวปยนุช  แสงนาค 

 ๑๒๔๘๙ นางสาวปยนุช  แหวนเพชร 

 ๑๒๔๙๐ นางปยเนตร  แสงชาติ 
 ๑๒๔๙๑ นางปยพร  ทะภา 
 ๑๒๔๙๒ นางสาวปยพร  อินทวัน 

 ๑๒๔๙๓ นางสาวปยพรรณ  มณีวรรณ 

 ๑๒๔๙๔ นางสาวปยพักตร  บุญมั่น 

 ๑๒๔๙๕ นางสาวปยพัชร  กุลบุตร 



 หนา   ๑๒ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๔๙๖ นางสาวปยภรณ  รังกลาง 
 ๑๒๔๙๗ นางสาวปยภัทร  เรืองโรจน 
 ๑๒๔๙๘ นางสาวปยมาต  รอดเกล้ียง 
 ๑๒๔๙๙ นางสาวปยมาภรณ  จันทร 

 ๑๒๕๐๐ นางปยมาภรณ  ฤทธิมนตรี 
 ๑๒๕๐๑ นางสาวปยมาศ  ชุมวิเศษ 

 ๑๒๕๐๒ นางปยมาศ  ภูเพชร 

 ๑๒๕๐๓ นางสาวปยมาศ  ศรีสมพันธ 
 ๑๒๕๐๔ นางปยมาศ  สิงหทอง 
 ๑๒๕๐๕ นางปยมาศ  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
 ๑๒๕๐๖ นางปยรัตน  ทองเต็ม 

 ๑๒๕๐๗ นางสาวปยรัตน  ทาวตื้อ 

 ๑๒๕๐๘ นางปยรัตน  บินลาเตะ 

 ๑๒๕๐๙ นางสาวปยรัตน  พงศพิรฬหชาติ 
 ๑๒๕๑๐ นางสาวปยรัตน  อินนะ 

 ๑๒๕๑๑ นางสาวปยวดี  พรมตวง 
 ๑๒๕๑๒ นางสาวปยวดี  โสมนัส 

 ๑๒๕๑๓ นางสาวปยวรรณ  แกวเซง 
 ๑๒๕๑๔ นางสาวปยวรรณ  คงคะจันทร 
 ๑๒๕๑๕ นางสาวปยวรรณ  คีรีสุทธิ์ 
 ๑๒๕๑๖ นางปยวรรณ  จันทรพวง 
 ๑๒๕๑๗ นางสาวปยวรรณ  ดลรัศม ี

 ๑๒๕๑๘ นางปยวรรณ  วงษแกว 

 ๑๒๕๑๙ นางสาวปยวรรณ  วงษปู 
 ๑๒๕๒๐ นางสาวปยวรรณ  ศิริสวัสดิ์ 

 ๑๒๕๒๑ นางสาวปยวรรณ  สาริกา 
 ๑๒๕๒๒ นางสาวปยวรรณ  หลอมประโคน 

 ๑๒๕๒๓ นางสาวปยวรินทร  สินนอย 

 ๑๒๕๒๔ นางสาวปยวัน  นิลรัตน 
 ๑๒๕๒๕ นางสาวปยอุษา  พยุงทรัพย 
 ๑๒๕๒๖ นางสาวปยะกาญจน  เชื้อหมอ 

 ๑๒๕๒๗ นางสาวปยะฉัตร  ไกรกลาง 
 ๑๒๕๒๘ นางปยะฉัตร  คมขํา 
 ๑๒๕๒๙ นางสาวปยะดา  ขุนเพชรวรรณ 

 ๑๒๕๓๐ นางปยะดา  สุภารส 

 ๑๒๕๓๑ นางสาวปยะทิพย  เชาวฉลาด 

 ๑๒๕๓๒ นางปยะธิดา  คชรินทร 
 ๑๒๕๓๓ นางสาวปยะธิดา  จันทพันธ 
 ๑๒๕๓๔ นางปยะธิดา  ทุงเกา 
 ๑๒๕๓๕ นางสาวปยะธิดา  แทนแกว 

 ๑๒๕๓๖ นางปยะนันท  เพ็ชรฉ่ํา 
 ๑๒๕๓๗ นางปยะนิดา  บุตรสาระ 

 ๑๒๕๓๘ นางสาวปยะนุช  กุลบุตร 

 ๑๒๕๓๙ นางสาวปยะนุช  คิดดี 
 ๑๒๕๔๐ นางสาวปยะนุช  ชางเรือ 

 ๑๒๕๔๑ นางสาวปยะนุช  ทับเบิก 

 ๑๒๕๔๒ นางปยะนุช  ธิมาชัย 

 ๑๒๕๔๓ นางปยะนุช  นามเจริญ 

 ๑๒๕๔๔ นางสาวปยะนุช  บัวชุม 

 ๑๒๕๔๕ นางปยะนุช  บํารุงธรรม 



 หนา   ๑๓ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๕๔๖ นางสาวปยะนุช  บุญสง 
 ๑๒๕๔๗ นางสาวปยะนุช  แพรกทอง 
 ๑๒๕๔๘ นางปยะนุช  ย้ิมรัมย 
 ๑๒๕๔๙ นางสาวปยะนุช  แยมปราศัย 

 ๑๒๕๕๐ นางสาวปยะนุช  วรรณสินธ 
 ๑๒๕๕๑ นางปยะนุช  วันศรี 
 ๑๒๕๕๒ นางสาวปยะนุช  หงษนาค 

 ๑๒๕๕๓ นางปยะนุช  ออนตา 
 ๑๒๕๕๔ นางสาวปยะพร  ฉัตรวิไล 

 ๑๒๕๕๕ นางสาวปยะพร  ชาภิรมย 
 ๑๒๕๕๖ นางสาวปยะพร  เทพมณี 

 ๑๒๕๕๗ นางสาวปยะพร  ปททุม 

 ๑๒๕๕๘ นางปยะพร  เปนกล 

 ๑๒๕๕๙ นางสาวปยะพร  ไพรทอง 
 ๑๒๕๖๐ นางสาวปยะพร  เรือนคํา 
 ๑๒๕๖๑ นางสาวปยะพร  ล้ิมขจรเดช 

 ๑๒๕๖๒ นางสาวปยะพร  วงศนาค 

 ๑๒๕๖๓ นางสาวปยะพร  วันทายุทธ 

 ๑๒๕๖๔ นางสาวปยะพร  อินเจริญ 

 ๑๒๕๖๕ นางปยะพร  อึ้งอัมพรวิไล 

 ๑๒๕๖๖ นางปยะภรณ  แกวอําไพ 

 ๑๒๕๖๗ นางปยะภรณ  นวลเจริญ 

 ๑๒๕๖๘ นางปยะมภรณ  จิตรชนะ 

 ๑๒๕๖๙ นางปยะมาศ  คงดี 
 ๑๒๕๗๐ นางปยะมาศ  เจริญวงศานนท 

 ๑๒๕๗๑ นางปยะมาศ  ชอนทอง 
 ๑๒๕๗๒ นางปยะมาศ  ชางลอ 

 ๑๒๕๗๓ นางปยะมาศ  ทองเปลว 

 ๑๒๕๗๔ นางปยะมาศ  ทักษะวรบุตร 

 ๑๒๕๗๕ นางสาวปยะมาศ  พยัคฆเดช 

 ๑๒๕๗๖ นางปยะมาศ  พุมหิรัญ 

 ๑๒๕๗๗ นางปยะมาศ  มีสวัสดิ์ 
 ๑๒๕๗๘ นางสาวปยะรัตน  ฉาไธสง 
 ๑๒๕๗๙ นางสาวปยะรัตน  นาคสุวรรณ 

 ๑๒๕๘๐ นางปยะวดี  เดชอุดม 

 ๑๒๕๘๑ นางสาวปยะวดี  พลเย่ียม 

 ๑๒๕๘๒ นางสาวปยะวดี  สิงฆาฬะ 

 ๑๒๕๘๓ นางสาวปยะวรรณ  ใจอักษร 

 ๑๒๕๘๔ นางสาวปยะวรรณ  ชางเสียง 
 ๑๒๕๘๕ นางสาวปยะวรรณ  ภูตะวัน 

 ๑๒๕๘๖ นางปยะวรรณ  มีคํา 
 ๑๒๕๘๗ นางปยะวรรณ  วงศปุระเชษฐ 
 ๑๒๕๘๘ วาที่รอยตรีหญิง ปยะวรรณ   
  ศรีคงแกว 

 ๑๒๕๘๙ นางสาวปยะวีณ   
  ภาณุมาศ ณ อยุธยา 
 ๑๒๕๙๐ นางปยา  ครองไกรเวช 

 ๑๒๕๙๑ นางสาวปยาภรณ  กันเกตุ 
 ๑๒๕๙๒ นางปยาภรณ  เจือจันทึก 

 ๑๒๕๙๓ นางสาวปยาภรณ  ถิ่นทัพไทย 



 หนา   ๑๔ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๕๙๔ นางปยาภรณ  นิตยกิตติ 
 ๑๒๕๙๕ นางสาวปยาภรณ  ปรีเปรม 

 ๑๒๕๙๖ นางสาวปยาภรณ  ภูฆัง 
 ๑๒๕๙๗ นางสาวปยาภรณ  ย่ีพรหม 

 ๑๒๕๙๘ นางสาวปยาภรณ  รําไพ 

 ๑๒๕๙๙ นางสาวปยาภรณ  อาสารบ 

 ๑๒๖๐๐ นางปยารัตน  ชางถม 

 ๑๒๖๐๑ นางสาวปยาอร  ทองนุน 

 ๑๒๖๐๒ นางสาวปลันธนา  ชูจอน 

 ๑๒๖๐๓ นางปลันธนา  พรธาดาวิทย 
 ๑๒๖๐๔ นางปยะมาศ  ประดิษฐ 

 ๑๒๖๐๕ นางสาวปุญชรัสมิ์  จันทรเกล้ียง 
 ๑๒๖๐๖ นางปุญชิดา  ชาติศักดิ์ 
 ๑๒๖๐๗ นางสาวปุญญพัฒน  จันสา 
 ๑๒๖๐๘ นางสาวปุญญพัฒน  บุญเกิด 

 ๑๒๖๐๙ นางสาวปุญญาดา  ศรีสุวรรณ 

 ๑๒๖๑๐ นางสาวปุญญารัศมิ์  อนันตธนวัฒน 
 ๑๒๖๑๑ นางสาวปุญญิศา  ทาวสาลี 

 ๑๒๖๑๒ นางสาวปุญญิศา  นอมถวาย 

 ๑๒๖๑๓ นางสาวปุญญิศา  ผุสิตโนดม 

 ๑๒๖๑๔ นางสาวปุญญิศา  รัตตะรมย 
 ๑๒๖๑๕ นางสาวปุญญิศา  สมมิตร 

 ๑๒๖๑๖ นางสาวปุญณิกา  งามประดิษฐ 
 ๑๒๖๑๗ นางสาวปุญธิดา  จิตตรัตน 
 ๑๒๖๑๘ นางสาวปุณชญา  นาคเมือง 

 ๑๒๖๑๙ นางสาวปุณญาภักดิ์  เพชรชนะ 

 ๑๒๖๒๐ นางสาวปุณฐิภา  โชติปติมน 

 ๑๒๖๒๑ นางสาวปุณฑทอง  ทองกล่ิน 

 ๑๒๖๒๒ นางสาวปุณฑริกา  เภสัชชา 
 ๑๒๖๒๓ นางสาวปุณณดา  จิระจงวัฒนา 
 ๑๒๖๒๔ นางสาวปุณณดา  ชีหรั่ง 
 ๑๒๖๒๕ นางปุณณัตฌา  เตชวงค 
 ๑๒๖๒๖ นางสาวปุณณิศา  ชนะฤทธิชัย 

 ๑๒๖๒๗ นางสาวปุณธิชา  มาเนตร 

 ๑๒๖๒๘ นางสาวปุณยนุช  กกศรี 
 ๑๒๖๒๙ นางสาวปุณยนุช  กาญจนวรรณ 

 ๑๒๖๓๐ นางสาวปุณยนุช  แกวสีใส 

 ๑๒๖๓๑ นางสาวปุณยนุช  พรมเพ็ชร 

 ๑๒๖๓๒ นางสาวปุณยนุช  พิมพา 
 ๑๒๖๓๓ นางปุณยนุช  พุฒกาง 
 ๑๒๖๓๔ นางสาวปุณยนุชนภัส  อินทนุ 
 ๑๒๖๓๕ นางสาวปุณยวีร  เจริญกิตตินุกูล 

 ๑๒๖๓๖ นางสาวปุณยวีร  ชมชื่น 

 ๑๒๖๓๗ นางสาวปุณยวีร  รอดสวัสดิ์ 
 ๑๒๖๓๘ นางสาวปุณยวีร  เสือแกว 

 ๑๒๖๓๙ นางสาวปุณยะฉัตร  ถ้ํากลาง 
 ๑๒๖๔๐ นางปุณยานุช  ใจงาม 

 ๑๒๖๔๑ นางสาวปุณยาพร  จันทวงษ 
 ๑๒๖๔๒ นางสาวปุณรดา  รอดแยม 

 ๑๒๖๔๓ นางปุณศยา  ภักดีบุรุษ 



 หนา   ๑๕ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๖๔๔ นางปุณศิกาญจน  เดชวงศยา 
 ๑๒๖๔๕ นางปุณิกา  ขันทวิชัย 

 ๑๒๖๔๖ นางสาวปุณิกา  วรรณรังษี 

 ๑๒๖๔๗ นางสาวปุณิกา  สีสด 

 ๑๒๖๔๘ นางปุณิกา  อินสุวรรณ 
 ๑๒๖๔๙ นางปุยฝาย  เสพสุข 

 ๑๒๖๕๐ นางสาวปุริมปรัชญ  นุยพิน 

 ๑๒๖๕๑ นางสาวปุริมปรัชญ  หนอคาสุก 

 ๑๒๖๕๒ นางปูริดา  จันทรนวล 

 ๑๒๖๕๓ นางปูริดา  พันหนองแสน 

 ๑๒๖๕๔ นางเปมิกา  ครองระวะ 

 ๑๒๖๕๕ นางสาวเปมิกา  แซวอง 
 ๑๒๖๕๖ นางเปมิกา  บุญชื่น 

 ๑๒๖๕๗ นางเปมิกา  เพชรสวัสดิ์ 
 ๑๒๖๕๘ นางเปรมกมล  ทัพเทพเทวินทร 
 ๑๒๖๕๙ นางเปรมจิต  ปกกาเล 

 ๑๒๖๖๐ นางสาวเปรมจิต  พานนูน 

 ๑๒๖๖๑ นางสาวเปรมจิตร  โมกขศักดิ์ 
 ๑๒๖๖๒ นางสาวเปรมใจ  สุวรรณคีรี 
 ๑๒๖๖๓ นางสาวเปรมนีย  นาคนคร 

 ๑๒๖๖๔ นางสาวเปรมปวีร  ปุลินเลิศพงศ 
 ๑๒๖๖๕ นางเปรมมิกา  ดามูลมาตย 
 ๑๒๖๖๖ นางสาวเปรมยุดา  สุดจํา 
 ๑๒๖๖๗ นางสาวเปรมรินทร  แกวอุดม 

 ๑๒๖๖๘ นางสาวเปรมฤดี  กุลศิริรัตน 

 ๑๒๖๖๙ นางเปรมฤดี  นาคบัว 

 ๑๒๖๗๐ นางเปรมฤดี  พิทักษ 
 ๑๒๖๗๑ นางสาวเปรมฤดี  รักษา 
 ๑๒๖๗๒ นางเปรมฤทัย  สัจจา 
 ๑๒๖๗๓ นางสาวเปรมวดี  จักษุมาตย 
 ๑๒๖๗๔ นางเปรมวดี  พันสีเงิน 

 ๑๒๖๗๕ นางสาวเปรมวดี  เพ่ิมทรัพยมงคล 

 ๑๒๖๗๖ นางสาวเปรมหทัย  ไชยวุฒิ 
 ๑๒๖๗๗ นางเปรุวรรณ  กรงทอง 
 ๑๒๖๗๘ นางสาวเปยทิพย  พนาลี 

 ๑๒๖๗๙ นางสาวไปรมา  กุหลาบซอน 

 ๑๒๖๘๐ นางสาวไปรยา  บุบผาโชติ 
 ๑๒๖๘๑ นางไปรยา  มะโนรมย 
 ๑๒๖๘๒ นางสาวผกา  ประเทืองบุญ 

 ๑๒๖๘๓ นางสาวผกาแกว  เอกกานตรง 
 ๑๒๖๘๔ นางผกาจิตร  โคตรทา 
 ๑๒๖๘๕ นางผกาทิพย  ตันยงค 
 ๑๒๖๘๖ นางสาวผกาทิพย  สังฆะมณี 

 ๑๒๖๘๗ นางสาวผกาพรรณ  ลุนลี 

 ๑๒๖๘๘ นางสาวผกาพันธุ  บุญเอื้อ 

 ๑๒๖๘๙ นางสาวผกาภรณ  ปานมา 
 ๑๒๖๙๐ นางสาวผกามาศ  กิตติเจริญโชคชัย 

 ๑๒๖๙๑ นางสาวผกามาศ  จันทรมณี 

 ๑๒๖๙๒ นางสาวผกามาศ  ทรงเย็น 

 ๑๒๖๙๓ นางสาวผกามาศ  แนงแหยม 



 หนา   ๑๖ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๖๙๔ นางสาวผกามาศ  พินทอง 
 ๑๒๖๙๕ นางสาวผกามาศ  เฟองฟู 

 ๑๒๖๙๖ นางสาวผกามาศ  รักงาม 

 ๑๒๖๙๗ นางสาวผกามาศ  สาคร 

 ๑๒๖๙๘ นางสาวผกามาศ  สุยอย 

 ๑๒๖๙๙ นางผกามาศ  แสนธุป 
 ๑๒๗๐๐ นางสาวผกามาศ  หมอกมัว 

 ๑๒๗๐๑ นางสาวผกามาศ  หางาม 

 ๑๒๗๐๒ นางผกามาศ  โอภาศ 

 ๑๒๗๐๓ นางผกามาส  สุภาวะ 

 ๑๒๗๐๔ นางสาวผกามาส  หอมกระจุย 

 ๑๒๗๐๕ นางสาวผกายมาศ  เหมชูเกียรติ์ 
 ๑๒๗๐๖ นางสาวผการัตน  กล่ินเกษร 

 ๑๒๗๐๗ นางสาวผกาวดี  ชุมพร 

 ๑๒๗๐๘ นางสาวผกาวดี  ทําล้ี 

 ๑๒๗๐๙ นางผกาวรรณ  โชติวัฒนากร 

 ๑๒๗๑๐ นางสาวผกาวรรณ  ผาดํา 
 ๑๒๗๑๑ นางสาวผกาวัลย  วิโรจนประสิทธิ์ 
 ๑๒๗๑๒ นางผดุงศรี  ทุมวัน 

 ๑๒๗๑๓ นางผสุดี  ฉีดเสน 

 ๑๒๗๑๔ นางสาวผองผิว  ศรีเรือง 
 ๑๒๗๑๕ นางผองพรรณ  ใจคํา 
 ๑๒๗๑๖ นางผองพรรณ  แสงพรมชารี 
 ๑๒๗๑๗ นางสาวผองพรรณ  หมูหนอง 
 ๑๒๗๑๘ นางสาวผองเพ็ญ  พะชะ 

 ๑๒๗๑๙ นางผองศรี  กลางอนันต 
 ๑๒๗๒๐ นางผองศรี  ไชยเพชร 

 ๑๒๗๒๑ นางสาวผองศรี  นิ่มนอม 

 ๑๒๗๒๒ นางผองศรี  เพียรดี 
 ๑๒๗๒๓ นางสาวผองอําไพ  สระเพ็ชร 

 ๑๒๗๒๔ นางผะอบ  จันทชูโต 

 ๑๒๗๒๕ นางสาวผาณิต  ฉ่ําเมืองปกษ 
 ๑๒๗๒๖ นางสาวผาณิตา  ผาสุข 

 ๑๒๗๒๗ นางสาวผานิช  ธงฉิมพลี 

 ๑๒๗๒๘ นางสาวผานิต  นาคลําภา 
 ๑๒๗๒๙ นางผินนภา  โพธิ์มูล 

 ๑๒๗๓๐ นางสาวผิว  อุตขันธ 
 ๑๒๗๓๑ นางผิวพรรณ  ปญญาเอก 

 ๑๒๗๓๒ นางผุดผาด  บุรณะสุทธิ์ 
 ๑๒๗๓๓ นางสาวผุสดาภรณ  บัวยอย 

 ๑๒๗๓๔ นางผุสดี  พวงไม 
 ๑๒๗๓๕ นางสาวฝนเหนือ  กันธะวงค 
 ๑๒๗๓๖ นางฝาตีมะ  แสงวิมาน 

 ๑๒๗๓๗ นางสาวฝารีดา  กาเส็มสะ 

 ๑๒๗๓๘ นางสาวพงศผกา  อุนแกว 

 ๑๒๗๓๙ นางสาวพงษพิศ  พลศรี 
 ๑๒๗๔๐ นางสาวพงษลดา  ศรีอักษร 

 ๑๒๗๔๑ นางพจณีย  ทุมรินทร 
 ๑๒๗๔๒ นางพจณีย  ศรีมาศ 

 ๑๒๗๔๓ นางพจณีย  หลิมไทยงาม 



 หนา   ๑๗ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๗๔๔ นางพจนา  เจนใจ 

 ๑๒๗๔๕ นางสาวพจนา  พลชัย 

 ๑๒๗๔๖ นางพจนา  สังฆะโณ 

 ๑๒๗๔๗ นางพจนา  แสนคํา 
 ๑๒๗๔๘ นางพจนา  อินทรโยธา 
 ๑๒๗๔๙ นางพจนารถ  วิเชียรเทียบ 

 ๑๒๗๕๐ นางพจนารถ  เหมือนสิงห 
 ๑๒๗๕๑ นางสาวพจนารถ  อาแพงพันธ 
 ๑๒๗๕๒ นางพจนีพร  ชาติประสพ 

 ๑๒๗๕๓ นางสาวพจนีย  เคยสนิท 

 ๑๒๗๕๔ นางสาวพจนีย  ทรายงาม 

 ๑๒๗๕๕ นางสาวพจนีย  ทองบุญ 

 ๑๒๗๕๖ นางสาวพจนีย  ปญญาเสน 

 ๑๒๗๕๗ นางสาวพจนีย  พลจันทึก 

 ๑๒๗๕๘ นางพจนีย  อํานา 
 ๑๒๗๕๙ นางพจมาน  จันทรสา 
 ๑๒๗๖๐ นางสาวพจมาน  ผองจิตร 
 ๑๒๗๖๑ นางพจมาน  พิเดช 

 ๑๒๗๖๒ นางสาวพจมาน  ยศอาลัย 

 ๑๒๗๖๓ นางสาวพจมาน  ศรีประเสริฐ 

 ๑๒๗๖๔ นางสาวพจมาพร  คะเลรัมย 
 ๑๒๗๖๕ นางสาวพจวรรณ  รุงรักษา 
 ๑๒๗๖๖ นางสาวพจวรรณ  หนูนารถ 

 ๑๒๗๖๗ นางสาวพชรกมล  พงศพิชญานนท 
 ๑๒๗๖๘ นางสาวพชรพร  คล่ีวงค 

 ๑๒๗๖๙ นางสาวพชรพร  วรธรรมอังกูร 

 ๑๒๗๗๐ นางสาวพชรพรรณ  นิมิตมั่น 

 ๑๒๗๗๑ นางพชรภร  ดาราศรี 
 ๑๒๗๗๒ นางสาวพชรภรณ  เชียงสิน 

 ๑๒๗๗๓ นางพชรมน  กํามะณี 

 ๑๒๗๗๔ นางพชรมน  เวชกุล 

 ๑๒๗๗๕ นางพชรมาศ  สิริภัทรพล 

 ๑๒๗๗๖ นางสาวพชรวรรณ  ศรีพันธุ 
 ๑๒๗๗๗ นางพชรวรรณ  ศรีวิกุล 

 ๑๒๗๗๘ นางสาวพชรวรรณ  อึ้งศิริสวัสดิ ์
 ๑๒๗๗๙ นางสาวพณณกร  ชื่นชม 

 ๑๒๗๘๐ นางสาวพณมจรัสกาญจณ   
  ฤกษฤทธิ์ 
 ๑๒๗๘๑ นางสาวพติยา  พิพัฒนศรีโสภณ 

 ๑๒๗๘๒ นางพนพพร  หาญกลา 
 ๑๒๗๘๓ นางพนมกร  พลศิลป 
 ๑๒๗๘๔ นางสาวพนมพร  ค่ําคูณ 

 ๑๒๗๘๕ นางสาวพนมพร  ใจตรง 
 ๑๒๗๘๖ นางพนมพร  อุบลศรี 
 ๑๒๗๘๗ นางสาวพนมวัลย  มีสกุลทิพยานนท 
 ๑๒๗๘๘ นางสาวพนอ  เล็ดรอด 

 ๑๒๗๘๙ นางสาวพนอจิตร  ธนโชติกิติการณ 
 ๑๒๗๙๐ นางสาวพนัชกร  จิตเผือก 

 ๑๒๗๙๑ นางสาวพนัชกร  ทรงรอด 

 ๑๒๗๙๒ นางพนัชกร  พสิมพงษ 



 หนา   ๑๘ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๗๙๓ นางพนัฐดา  กลีบมวง 
 ๑๒๗๙๔ นางสาวพนารัตน  กาฉลาด 

 ๑๒๗๙๕ นางพนารัตน  ขัดชุมแสง 
 ๑๒๗๙๖ นางสาวพนารัตน  ไตรธิเลน 

 ๑๒๗๙๗ นางพนารัตน  แมนเมือง 
 ๑๒๗๙๘ นางสาวพนารัตน  หุนเอี่ยม 

 ๑๒๗๙๙ นางสาวพนารินทร  มุงมาตร 

 ๑๒๘๐๐ นางสาวพนาวรรณ  ทองดวง 
 ๑๒๘๐๑ นางพนาวัลย  สุวรรณะ 

 ๑๒๘๐๒ นางพนิดา  กอนคํา 
 ๑๒๘๐๓ นางพนิดา  คําหอม 

 ๑๒๘๐๔ นางพนิดา  จริยา 
 ๑๒๘๐๕ นางสาวพนิดา  เชื้อจีนดี 
 ๑๒๘๐๖ นางพนิดา  โชคพิพัฒนไพบูลย 
 ๑๒๘๐๗ นางสาวพนิดา  ดวงจันทร 
 ๑๒๘๐๘ นางสาวพนิดา  ดําแกว 

 ๑๒๘๐๙ นางสาวพนิดา  เดชโฮม 

 ๑๒๘๑๐ นางพนิดา  ถวิลการ 

 ๑๒๘๑๑ นางสาวพนิดา  ทองหวาน 

 ๑๒๘๑๒ นางสาวพนิดา  ทัตตะทองคํา 
 ๑๒๘๑๓ นางสาวพนิดา  นิลดี 
 ๑๒๘๑๔ นางพนิดา  นูนาเหนือ 

 ๑๒๘๑๕ นางสาวพนิดา  เปยมมีสมบูรณ 
 ๑๒๘๑๖ นางสาวพนิดา  ฝายขันธ 
 ๑๒๘๑๗ นางพนิดา  พราหมณพรม 

 ๑๒๘๑๘ นางพนิดา  แมนเมือง 
 ๑๒๘๑๙ นางสาวพนิดา  วิลัยเลิศ 

 ๑๒๘๒๐ นางพนิดา  สีนวล 

 ๑๒๘๒๑ นางสาวพนิดา  สุทธิสวัสดิ์ 
 ๑๒๘๒๒ นางสาวพนิดา  สุวรรณมาลา 
 ๑๒๘๒๓ นางพนิดา  อิ่นคํา 
 ๑๒๘๒๔ นางสาวพนิตตา  ฤดีสุขธนกุล 

 ๑๒๘๒๕ นางสาวพนิตนันท  วงศอุดมเลิศ 

 ๑๒๘๒๖ นางสาวพนิตนาฏ  สมบึงกลาง 
 ๑๒๘๒๗ นางสาวพนิตา  รวมธรรม 

 ๑๒๘๒๘ นางสาวพนิตานันท  อนุสรณประชา 
 ๑๒๘๒๙ นางพมนพร  แปนอินทร 
 ๑๒๘๓๐ นางพยอม  เดชสาร 

 ๑๒๘๓๑ นางพยอม  ทิฆัมพรธีรวงศ 
 ๑๒๘๓๒ นางสาวพยอม  บอนขุนทด 

 ๑๒๘๓๓ นางสาวพยอม  ภูหัวไร 
 ๑๒๘๓๔ นางสาวพยุดา  ชื่นประภากร 

 ๑๒๘๓๕ นางพเยาว  กล่ินหอม 

 ๑๒๘๓๖ นางพเยาว  ปุญญมาโนชญ 
 ๑๒๘๓๗ นางสาวพเยาว  พลนอก 

 ๑๒๘๓๘ นางพเยีย  มูหะหมัด 

 ๑๒๘๓๙ นางสาวพเยีย  อรรคเศรษฐัง 
 ๑๒๘๔๐ นางสาวพร  ปูแขก 

 ๑๒๘๔๑ นางสาวพร  รัตนารติสัจจกุล 

 ๑๒๘๔๒ นางสาวพรกนก  รอยแสง 



 หนา   ๑๙ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๘๔๓ นางพรกมล  เกษามูล 

 ๑๒๘๔๔ นางสาวพรกมล  ชางเผือก 

 ๑๒๘๔๕ นางสาวพรจิต  ปกการะนา 
 ๑๒๘๔๖ นางสาวพรชนก  จินะกาศ 

 ๑๒๘๔๗ นางสาวพรชนก  ธรรมกําจัดภัย 

 ๑๒๘๔๘ นางสาวพรชนก  พินทอง 
 ๑๒๘๔๙ นางสาวพรชนก  เรือนแกว 

 ๑๒๘๕๐ นางสาวพรชนก  วงศไชย 

 ๑๒๘๕๑ นางสาวพรชนก  ศรีสุวรรณ 

 ๑๒๘๕๒ นางสาวพรชนก  สมตัว 

 ๑๒๘๕๓ นางสาวพรชนก  แสนพยุห 
 ๑๒๘๕๔ นางพรชนา  สุวรรณจันทร 
 ๑๒๘๕๕ นางสาวพรชนิตว  เกตุมรรค 

 ๑๒๘๕๖ นางสาวพรชริณทร  ราศรี 
 ๑๒๘๕๗ นางสาวพรชรินทร  มาลัย 

 ๑๒๘๕๘ นางสาวพรชีวัน  ทัฬหิกรณ 
 ๑๒๘๕๙ นางสาวพรชุลี  โชคกิตติพงษ 
 ๑๒๘๖๐ นางสาวพรณพิชญสินี  ไชยภักดี 
 ๑๒๘๖๑ นางพรณภา  นวลคง 
 ๑๒๘๖๒ นางสาวพรณภา  พูนทอง 
 ๑๒๘๖๓ นางสาวพรทรัพย  ไหลงาม 

 ๑๒๘๖๔ นางสาวพรทิพ  กลารอด 

 ๑๒๘๖๕ นางพรทิพย  กมลพรไพศาล 

 ๑๒๘๖๖ นางพรทิพย  กันทวี 
 ๑๒๘๖๗ นางพรทิพย  แกวจุรัตน 

 ๑๒๘๖๘ นางสาวพรทิพย  แกวหลอ 

 ๑๒๘๖๙ นางสาวพรทิพย  โกกิลารัตน 
 ๑๒๘๗๐ นางพรทิพย  ขวกเขียว 

 ๑๒๘๗๑ นางสาวพรทิพย  ขวัญงอน 

 ๑๒๘๗๒ นางสาวพรทิพย  เขมคํา 
 ๑๒๘๗๓ นางสาวพรทิพย  เขมนกสิกรรม 

 ๑๒๘๗๔ นางสาวพรทิพย  จํารัสกาย 

 ๑๒๘๗๕ นางสาวพรทิพย  จําลองเพลง 
 ๑๒๘๗๖ นางพรทิพย  ชมภูธวัช 

 ๑๒๘๗๗ นางสาวพรทิพย  ไชยมงคล 

 ๑๒๘๗๘ นางพรทิพย  ตูหมอง 
 ๑๒๘๗๙ นางสาวพรทิพย  ทับทิมทอง 
 ๑๒๘๘๐ นางสาวพรทิพย  ทิพยานนท 
 ๑๒๘๘๑ นางสาวพรทิพย  เทพเสน 

 ๑๒๘๘๒ นางพรทิพย  บรรเทา 
 ๑๒๘๘๓ นางสาวพรทิพย  บัวโคง 
 ๑๒๘๘๔ นางสาวพรทิพย  บุญขํา 
 ๑๒๘๘๕ นางสาวพรทิพย  บุญลอย 

 ๑๒๘๘๖ นางสาวพรทิพย  บุญสรรค 
 ๑๒๘๘๗ นางสาวพรทิพย  บุดดีปอง 
 ๑๒๘๘๘ นางพรทิพย  บุตรบริบูรณ 
 ๑๒๘๘๙ นางพรทิพย  ประทีป ณ ถลาง 
 ๑๒๘๙๐ นางพรทิพย  ผิวสวาง 
 ๑๒๘๙๑ นางสาวพรทิพย  พรหมรี 
 ๑๒๘๙๒ นางพรทิพย  พลประเสริฐ 



 หนา   ๒๐ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๘๙๓ นางพรทิพย  พันธจันทร 
 ๑๒๘๙๔ นางสาวพรทิพย  เพ็ชรนิล 

 ๑๒๘๙๕ นางสาวพรทิพย  มาพิทักษ 
 ๑๒๘๙๖ นางสาวพรทิพย  มิ่งสมร 

 ๑๒๘๙๗ นางพรทิพย  มีจาด 

 ๑๒๘๙๘ นางสาวพรทิพย  วิหะกะรัตน 
 ๑๒๘๙๙ นางพรทิพย  ศรีภักดี 
 ๑๒๙๐๐ นางสาวพรทิพย  ศีลแดนจันทร 
 ๑๒๙๐๑ นางสาวพรทิพย  สิงหลา 
 ๑๒๙๐๒ นางสาวพรทิพย  สีผาย 

 ๑๒๙๐๓ นางสาวพรทิพย  สุพรรณโมก 

 ๑๒๙๐๔ นางพรทิพย  สุรัตนะ 

 ๑๒๙๐๕ นางสาวพรทิพย  หงษอาลัย 

 ๑๒๙๐๖ นางสาวพรทิพย  ออนชูศรี 
 ๑๒๙๐๗ นางพรทิพย  ออนดีกุล 

 ๑๒๙๐๘ นางพรทิพย  อาจารสุทธิ์ 
 ๑๒๙๐๙ นางพรทิพย  อุปถัมภ 
 ๑๒๙๑๐ นางพรทิพา  บุญประสพ 

 ๑๒๙๑๑ นางพรทิพา  สุทนต 
 ๑๒๙๑๒ นางพรทิภา  พรมดี 
 ๑๒๙๑๓ นางสาวพรทิรา  จินดาประเสริฐ 

 ๑๒๙๑๔ นางพรทิวา  คูณขุนทด 

 ๑๒๙๑๕ นางสาวพรทิวา  จอมพิจิตต 
 ๑๒๙๑๖ นางสาวพรทิวา  ตรีตุนา 
 ๑๒๙๑๗ นางพรทิวา  เตชา 

 ๑๒๙๑๘ นางสาวพรทิวา  เมืองลือ 

 ๑๒๙๑๙ นางสาวพรทิวา  สิงหพันธ 
 ๑๒๙๒๐ นางสาวพรทิวา   
  หาญวัฒนะพาณิชญ 
 ๑๒๙๒๑ นางพรธิดา  เที่ยงออน 

 ๑๒๙๒๒ นางสาวพรธิภา  ใจกลา 
 ๑๒๙๒๓ วาที่รอยตรีหญิง พรธิภา   
  ประพันธบัณฑิต 

 ๑๒๙๒๔ นางสาวพรธิวา  วงษสอาด 

 ๑๒๙๒๕ นางสาวพรนภัทร  ธุสาวัน 

 ๑๒๙๒๖ นางสาวพรนภัส  แทนกระโทก 

 ๑๒๙๒๗ นางสาวพรนภา  ขาวประเสริฐ 

 ๑๒๙๒๘ นางสาวพรนภา  บุตรวังค 
 ๑๒๙๒๙ นางสาวพรนภา  ผลประเสริฐ 

 ๑๒๙๓๐ นางสาวพรนภา  พรมกลาง 
 ๑๒๙๓๑ นางสาวพรนภา  พันธไชยา 
 ๑๒๙๓๒ นางพรนภา  สมบุญ 

 ๑๒๙๓๓ นางสาวพรนภา  สาคร 

 ๑๒๙๓๔ นางสาวพรนภา  อาจสวาง 
 ๑๒๙๓๕ นางสาวพรนรินทร  คําบุญเกิด 

 ๑๒๙๓๖ นางพรนรินทร  ปราถนาดี 
 ๑๒๙๓๗ นางพรนรินทร  มะโนคํา 
 ๑๒๙๓๘ นางพรนิพา  พนะจะโปะ 

 ๑๒๙๓๙ นางสาวพรนิภา  เณรเมือง 
 ๑๒๙๔๐ นางพรนิภา  ผลาหาญ 



 หนา   ๒๑ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๙๔๑ นางสาวพรนิภา  โภคสวัสดิ์ 
 ๑๒๙๔๒ นางพรนิภา  ยอดวัน 

 ๑๒๙๔๓ นางสาวพรนิภา  สะทาน 

 ๑๒๙๔๔ นางสาวพรนิภา  สีหาบง 
 ๑๒๙๔๕ นางพรประภา  ดงเจริญ 

 ๑๒๙๔๖ นางสาวพรปวีณ  ชโยทิต 

 ๑๒๙๔๗ นางสาวพรปวีณ  บรรจง 
 ๑๒๙๔๘ นางสาวพรปวีณ  สะอาด 

 ๑๒๙๔๙ นางสาวพรผกา  แสวงกิจ 

 ๑๒๙๕๐ นางสาวพรพณา  จันทราภิรมย 
 ๑๒๙๕๑ นางสาวพรพนา  จันทรทอง 
 ๑๒๙๕๒ นางสาวพรพนา  รัตนพงษไชย 

 ๑๒๙๕๓ นางสาวพรพรรณ  กล่ันจัตุรัส 

 ๑๒๙๕๔ นางพรพรรณ  กันหมุด 

 ๑๒๙๕๕ นางพรพรรณ  แกวเกิด 

 ๑๒๙๕๖ นางพรพรรณ  คนวัฒน 
 ๑๒๙๕๗ นางสาวพรพรรณ  คลังกลาง 
 ๑๒๙๕๘ นางพรพรรณ  คํามูล 

 ๑๒๙๕๙ นางพรพรรณ  จันทรตน 

 ๑๒๙๖๐ นางสาวพรพรรณ  เจนกระบวน 

 ๑๒๙๖๑ นางพรพรรณ  ตันทะเขตร 
 ๑๒๙๖๒ นางสาวพรพรรณ  เนตรขํา 
 ๑๒๙๖๓ นางสาวพรพรรณ  เปงแกว 

 ๑๒๙๖๔ นางสาวพรพรรณ  ผาสุวรรณ 

 ๑๒๙๖๕ นางสาวพรพรรณ  พรมหาชัย 

 ๑๒๙๖๖ นางสาวพรพรรณ  พลอาษา 
 ๑๒๙๖๗ นางสาวพรพรรณ  โพธิ์รมเย็น 

 ๑๒๙๖๘ นางสาวพรพรรณ  ภาคพาณิชย 
 ๑๒๙๖๙ นางสาวพรพรรณ  ภูเจริญ 

 ๑๒๙๗๐ นางสาวพรพรรณ  มั่งคั่ง 
 ๑๒๙๗๑ นางสาวพรพรรณ  เรืองฤทธิ์ 
 ๑๒๙๗๒ นางพรพรรณ  ลมวิชัย 

 ๑๒๙๗๓ นางสาวพรพรรณ  วงษศรีญา 
 ๑๒๙๗๔ นางสาวพรพรรณ  เวชชสัสถ 
 ๑๒๙๗๕ นางพรพรรณ  สกุลวัฒนาชีพ 

 ๑๒๙๗๖ นางสาวพรพรรณ  สีดาดี 
 ๑๒๙๗๗ นางสาวพรพรรณ  ยางกลาง 
 ๑๒๙๗๘ นางสาวพรพหัส  ถิ่นรัตน 
 ๑๒๙๗๙ นางพรพัฒน  ภาดี 
 ๑๒๙๘๐ นางพรพิชา  ซื่อตรง 
 ๑๒๙๘๑ นางสาวพรพินารี  บอคํา 
 ๑๒๙๘๒ นางสาวพรพินิจ  นาเมืองรักษ 
 ๑๒๙๘๓ นางพรพิมล  กองแกว 

 ๑๒๙๘๔ นางสาวพรพิมล  โกยรัมย 
 ๑๒๙๘๕ นางสาวพรพิมล  คํามะยอม 

 ๑๒๙๘๖ นางสาวพรพิมล  ดีพรม 

 ๑๒๙๘๗ นางสาวพรพิมล  ดุสิตกุล 

 ๑๒๙๘๘ นางพรพิมล  ถาวรพงศสถิต 

 ๑๒๙๘๙ นางพรพิมล  ทองอุน 

 ๑๒๙๙๐ นางสาวพรพิมล  โทนสูงเนิน 



 หนา   ๒๒ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๙๙๑ นางพรพิมล  นอยจินดา 
 ๑๒๙๙๒ นางพรพิมล  นาคปลา 
 ๑๒๙๙๓ นางพรพิมล  ปยภัณฑ 
 ๑๒๙๙๔ นางสาวพรพิมล  พรหมจักร 
 ๑๒๙๙๕ นางสาวพรพิมล  พิมพศรีโคตร 

 ๑๒๙๙๖ นางสาวพรพิมล  เพชรปานกัน 

 ๑๒๙๙๗ นางพรพิมล  โพธิ์ทองนาค 

 ๑๒๙๙๘ นางพรพิมล  มีมุข 

 ๑๒๙๙๙ นางสาวพรพิมล  รัตนะ 

 ๑๓๐๐๐ นางพรพิมล  ละอองเดช 

 ๑๓๐๐๑ นางพรพิมล  ลีทา 
 ๑๓๐๐๒ นางพรพิมล  วงคใหม 
 ๑๓๐๐๓ นางพรพิมล  วงศจันทร 
 ๑๓๐๐๔ นางพรพิมล  วงศแสง 
 ๑๓๐๐๕ นางสาวพรพิมล  สมอ 

 ๑๓๐๐๖ นางพรพิมล  สาระคํา 
 ๑๓๐๐๗ นางสาวพรพิมล  สุขทวี 
 ๑๓๐๐๘ นางสาวพรพิมล  หงษนอย 

 ๑๓๐๐๙ นางพรพิมล  เหมียดไธสง 
 ๑๓๐๑๐ นางพรพิมล  เอียดทวน 

 ๑๓๐๑๑ นางสาวพรพิรุญ  สุขสมบูรณ 
 ๑๓๐๑๒ นางสาวพรพิรุณ  พรมจรรย 
 ๑๓๐๑๓ นางสาวพรพิล  ปญญาดี 
 ๑๓๐๑๔ นางพรเพชร  ใยทอน 

 ๑๓๐๑๕ นางพรเพ็ญ  กรงแกว 

 ๑๓๐๑๖ นางพรเพ็ญ  ตันสุย 

 ๑๓๐๑๗ นางสาวพรเพ็ญ  พ่ึงเพียร 

 ๑๓๐๑๘ นางสาวพรเพ็ญ  มาศวรรณา 
 ๑๓๐๑๙ นางสาวพรเพ็ญ  หมุดทอง 
 ๑๓๐๒๐ นางสาวพรเพ็ญ  อินตะนิล 

 ๑๓๐๒๑ นางสาวพรฟา  ทองโสม 

 ๑๓๐๒๒ นางสาวพรภนา  แสนยะ 

 ๑๓๐๒๓ นางสาวพรภัทรสร  แพงแกว 

 ๑๓๐๒๔ นางพรภินันท  วงศกลุม 

 ๑๓๐๒๕ นางสาวพรภิรมย  สายโรจน 
 ๑๓๐๒๖ นางพรม  แกวเล้ียง 
 ๑๓๐๒๗ นางพรมราตรี  สุทธิแสน 

 ๑๓๐๒๘ นางสาวพรรณคณา  มณฑิราช 

 ๑๓๐๒๙ นางสาวพรรณณภัทร  ตาลปา 
 ๑๓๐๓๐ นางพรรณทิพพา  แซซิ้ม 

 ๑๓๐๓๑ นางพรรณทิพย  ตันมงคลกาญจน 
 ๑๓๐๓๒ นางสาวพรรณทิพา  หัสมา 
 ๑๓๐๓๓ นางสาวพรรณทิภา  เชิงสมอ 

 ๑๓๐๓๔ นางพรรณทิวา  พันธุพิริยะเจตน 
 ๑๓๐๓๕ นางสาวพรรณธิพา  พุทไธสง 
 ๑๓๐๓๖ นางพรรณธิภา  อยูสุข 

 ๑๓๐๓๗ นางพรรณธิวา  หอระเวก 

 ๑๓๐๓๘ นางสาวพรรณนิภา  คําพรมมา 
 ๑๓๐๓๙ นางสาวพรรณนิภา  ทิพยปยสกุล 

 ๑๓๐๔๐ นางพรรณนิภา  เนื้อสีจัน 



 หนา   ๒๓ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๐๔๑ นางพรรณนิภา  โมลาขาว 

 ๑๓๐๔๒ นางสาวพรรณนิภา  ศรีทาว 

 ๑๓๐๔๓ นางสาวพรรณนิภา  สามศรี 
 ๑๓๐๔๔ นางพรรณปพร  สุทธิใจ 

 ๑๓๐๔๕ นางสาวพรรณประภา  ใจดี 
 ๑๓๐๔๖ นางสาวพรรณพนัช  กองสุวรรณคีรี 
 ๑๓๐๔๗ นางพรรณพฤกษา  ชัยดินี 
 ๑๓๐๔๘ นางสาวพรรณพิไล  ใจอินปน 

 ๑๓๐๔๙ นางสาวพรรณภวดี  บุญสด 

 ๑๓๐๕๐ นางพรรณภัชร  พีระพัฒนสกุล 

 ๑๓๐๕๑ นางสาวพรรณภา  ชิมโพธิ์ครัง 
 ๑๓๐๕๒ นางพรรณภา  พฤทธิ์ตระการ 

 ๑๓๐๕๓ นางสาวพรรณรมณ  ภิระ 

 ๑๓๐๕๔ นางสาวพรรณรัตน  ชินพัณณ 
 ๑๓๐๕๕ นางสาวพรรณรา  การะเวก 

 ๑๓๐๕๖ นางสาวพรรณวดี  นวลทอง 
 ๑๓๐๕๗ นางสาวพรรณวดี  ศิริวัฒนานุรักษ 
 ๑๓๐๕๘ นางสาวพรรณวดี  อินทุยศ 

 ๑๓๐๕๙ นางสาวพรรณวรท  เล่ือมใส 

 ๑๓๐๖๐ นางสาวพรรณวิไล  รักวิโรจนสุข 

 ๑๓๐๖๑ นางสาวพรรณษา  รักษผล 

 ๑๓๐๖๒ นางสาวพรรณสิริ  ฟุมเฟอย 

 ๑๓๐๖๓ นางสาวพรรณิภา  เจริญทวี 
 ๑๓๐๖๔ นางสาวพรรณิภา  ชวยมิตร 

 ๑๓๐๖๕ นางพรรณิภา  ชวยเมือง 

 ๑๓๐๖๖ นางพรรณิภา  พระพล 

 ๑๓๐๖๗ นางสาวพรรณิภา  แสนนอก 

 ๑๓๐๖๘ นางพรรณี  กางเกต 

 ๑๓๐๖๙ นางสาวพรรณี  กิ่งเล็ก 

 ๑๓๐๗๐ นางพรรณี  เกตุถาวร 

 ๑๓๐๗๑ นางพรรณี  แกววิเชียร 

 ๑๓๐๗๒ นางสาวพรรณี  ทิพวรรณ 
 ๑๓๐๗๓ นางสาวพรรณี  ปกษา 
 ๑๓๐๗๔ นางพรรณี  มนพัทธปริพัตร 

 ๑๓๐๗๕ นางสาวพรรณี  รอดจาย 

 ๑๓๐๗๖ นางพรรณี  วังพฤกษ 
 ๑๓๐๗๗ นางสาวพรรณี  ศรีสุระ 

 ๑๓๐๗๘ นางสาวพรรณี  แสงทวี 
 ๑๓๐๗๙ นางสาวพรรณี  หยังสู 

 ๑๓๐๘๐ นางพรรณี  เอี่ยมอาจ 

 ๑๓๐๘๑ นางสาวพรรณุกุล  พรมทา 
 ๑๓๐๘๒ นางพรรนิภา  จินดาพล 

 ๑๓๐๘๓ นางสาวพรรนิภา  แสนกลา 
 ๑๓๐๘๔ นางสาวพรรวินท  ผลวิเศษชัยกุล 

 ๑๓๐๘๕ นางสาวพรรษภรณ  มูลวงค 
 ๑๓๐๘๖ นางสาวพรรษรัตน  พรมมินทร 
 ๑๓๐๘๗ นางพรรษวรรณ  เสือสิงห 
 ๑๓๐๘๘ นางสาวพรรษา  จําเริญ 

 ๑๓๐๘๙ นางสาวพรรษา  ทาวน ู

 ๑๓๐๙๐ นางสาวพรรักษ  ณรงคฤทธิ์ 



 หนา   ๒๔ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๐๙๑ นางพรรัตน  เวียงพลออม 

 ๑๓๐๙๒ นางสาวพรรัตน  หนูศรี 
 ๑๓๐๙๓ นางพรรัตน  อุดมดี 
 ๑๓๐๙๔ นางสาวพรฤดี  ผลประมูล 

 ๑๓๐๙๕ นางสาวพรฤทัย  ราชภักดี 
 ๑๓๐๙๖ นางสาวพรลภัส  ธีรโรจนไพศาล 

 ๑๓๐๙๗ นางพรลภัส  วงศษา 
 ๑๓๐๙๘ นางพรลภัส  เอกตา 
 ๑๓๐๙๙ นางสาวพรวดี  มีเชื้อ 

 ๑๓๑๐๐ นางสาวพรวรินทร  วรโชคชัยรัตน 
 ๑๓๑๐๑ นางสาวพรวิพัชร  ธนาฒยวงศ 
 ๑๓๑๐๒ นางสาวพรวิภา  มธุรส 

 ๑๓๑๐๓ นางสาวพรวิภา  แสงสวาง 
 ๑๓๑๐๔ นางพรวิมล  ไชยสุข 

 ๑๓๑๐๕ นางสาวพรวิไล  ไชยกรณ 
 ๑๓๑๐๖ นางพรวิไล  เทียนสีมวง 
 ๑๓๑๐๗ นางสาวพรวีนัส  สืบพงษ 
 ๑๓๑๐๘ นางสาวพรวีนัส  อัมพวัน 

 ๑๓๑๐๙ นางสาวพรศิริ  โกไศยกานนท 
 ๑๓๑๑๐ นางสาวพรศิริ  ขุนมี 
 ๑๓๑๑๑ นางพรศิริ  นรขุน 

 ๑๓๑๑๒ นางสาวพรศิริ  ปลองมาก 

 ๑๓๑๑๓ นางสาวพรสวรรค  ชัยสมบัติ 
 ๑๓๑๑๔ นางสาวพรสวรรค  ซาเสน 

 ๑๓๑๑๕ นางพรสวรรค  ดุสอน 

 ๑๓๑๑๖ นางสาวพรสวรรค  น้ําใจเพชร 

 ๑๓๑๑๗ นางสาวพรสวรรค  มูลสาร 

 ๑๓๑๑๘ นางพรสิริน  เกตุวงค 
 ๑๓๑๑๙ นางสาวพรสุดา  เกษเพ็ชร 

 ๑๓๑๒๐ นางสาวพรสุดา  นามกุณี 

 ๑๓๑๒๑ นางสาวพรสุดา  ฮวบอินทร 
 ๑๓๑๒๒ นางสาวพรสุพพัต  คงศรี 
 ๑๓๑๒๓ นางสาวพรสุภา  มหาทรัพย 
 ๑๓๑๒๔ นางสาวพรเสาวณีย  ตอสกุล 

 ๑๓๑๒๕ นางสาวพรโสพิศ  อวยชัย 

 ๑๓๑๒๖ นางสาวพรหมพร  เพ่ิมพูล 

 ๑๓๑๒๗ นางสาวพรหมศิริ  วงศธนบัตร 

 ๑๓๑๒๘ นางสาวพรอนันต  กาวินาน 

 ๑๓๑๒๙ นางสาวพรอมวาสนา  ถาเพาะ 

 ๑๓๑๓๐ นางพรอมศรี  ทวันเวช 

 ๑๓๑๓๑ นางสาวพรอัมพา  ตอไพบูลย 
 ๑๓๑๓๒ นางสาวพรอุษา  มาเจริญ 

 ๑๓๑๓๓ นางสาวพรัชนก  มอญพูด 

 ๑๓๑๓๔ นางสาวพราว  จริยาคุณาพร 

 ๑๓๑๓๕ นางพริม  เทพทิพย 
 ๑๓๑๓๖ นางพรีม  วันแกว 

 ๑๓๑๓๗ นางพฤกษชาติ  แสวงสุข 

 ๑๓๑๓๘ นางสาวพฤฒพร  ลลิตานุรักษ 
 ๑๓๑๓๙ นางพฤษชาติ  กลาหาญ 

 ๑๓๑๔๐ นางพฤษฎี  แสนสอน 



 หนา   ๒๕ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๑๔๑ นางสาวพลวดี  บุนนาค 

 ๑๓๑๔๒ นางสาวพลอยกาญจน  เพ็งเลา 
 ๑๓๑๔๓ นางพลอยชนก  ทุนไธสง 
 ๑๓๑๔๔ นางสาวพลอยชมพู  รัตนวิชัย 

 ๑๓๑๔๕ นางสาวพลอยนภัส  นงภา 
 ๑๓๑๔๖ นางสาวพลอยนภัส  ปุรณะวณิชย 
 ๑๓๑๔๗ นางสาวพลอยนิศา  ศิลปบุญกลา 
 ๑๓๑๔๘ นางสาวพลอยบุษร  เบ็ญจวรรณ 
 ๑๓๑๔๙ นางพลอยพิดา  ศรีรัตนโชติ 
 ๑๓๑๕๐ นางพลอยพิมล  เพ็ชรยะมาตร 
 ๑๓๑๕๑ นางสาวพลอยไพลิน  กอนใส 

 ๑๓๑๕๒ นางสาวพลอยไพลิน  นาราด 

 ๑๓๑๕๓ นางสาวพลอยไพลิน  นิลกรรณ 
 ๑๓๑๕๔ นางสาวพลอยไพลิน  พิศาลอดิศัย 

 ๑๓๑๕๕ นางสาวพลอยไพลิน  มิ่งทอง 
 ๑๓๑๕๖ นางสาวพลอยไพลิน  มีศิริ 
 ๑๓๑๕๗ นางสาวพลอยภัทรา   
  กาญจนเกษตรกุล 

 ๑๓๑๕๘ นางสาวพลอยรุง  ทองทับทิม 

 ๑๓๑๕๙ นางพลิน  ณ วรรณไทย 

 ๑๓๑๖๐ นางพวงทอง  มีระหันนอก 

 ๑๓๑๖๑ นางพวงผกา  กงมนต 
 ๑๓๑๖๒ นางสาวพวงผกา  ไชยชนะ 

 ๑๓๑๖๓ นางสาวพวงผกา  ตาเบา 
 ๑๓๑๖๔ นางพวงพยอม  ขันตีสพังหลวง 

 ๑๓๑๖๕ นางสาวพวงพลอย  พรกระแส 

 ๑๓๑๖๖ นางสาวพวงพะยอม  ภูวัน 

 ๑๓๑๖๗ นางพวงพิตา  รุงพิบูลโสภิษฐ 
 ๑๓๑๖๘ นางพวงพิศ  ทองหีต 

 ๑๓๑๖๙ นางสาวพวงเพชร  นาเมืองรักษ 
 ๑๓๑๗๐ นางสาวพวงเพชร  ผัดกระโทก 

 ๑๓๑๗๑ นางพวงเพชร  พัชรภิญโญภาคย 
 ๑๓๑๗๒ นางสาวพวงเพชร  วงศเวช 

 ๑๓๑๗๓ นางพวงเพ็ญ  กระจางฉาย 

 ๑๓๑๗๔ นางสาวพวงเพ็ญ  จันทรแจม 

 ๑๓๑๗๕ นางสาวพวงเพ็ญ  ศรีเมือง 
 ๑๓๑๗๖ นางพวงเพ็ญ  หนูขาว 

 ๑๓๑๗๗ นางพวงรัตน  แสงเพชร 

 ๑๓๑๗๘ นางสาวพวงศิลป  เจริญสุข 

 ๑๓๑๗๙ นางสาวพวงสุดา  แสนพันศิริ 
 ๑๓๑๘๐ นางสาวพวงอินทร  คําพวง 
 ๑๓๑๘๑ นางสาวพอตา  ชัยกิจ 

 ๑๓๑๘๒ นางพะนอ  ทิพยพยมราช 

 ๑๓๑๘๓ นางพะเยาว  แกวฉวี 
 ๑๓๑๘๔ นางพะเยาว  อินวันนา 
 ๑๓๑๘๕ นางสาวพักตรประภา  สกุลหงษ 
 ๑๓๑๘๖ นางสาวพักตรเพียงเพ็ญ  ดิษสละ 

 ๑๓๑๘๗ นางสาวพักตรวิภา  กลางสอน 

 ๑๓๑๘๘ นางสาวพักตรวิภา  สวางเพียร 

 ๑๓๑๘๙ นางพักตรวิภา  สามหมอ 



 หนา   ๒๖ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๑๙๐ นางพัชชา  แกวทอง 
 ๑๓๑๙๑ นางสาวพัชชา  จันมี 
 ๑๓๑๙๒ นางสาวพัชชา  เนตรายนต 
 ๑๓๑๙๓ นางพัชชา  ลาภสิทธิ์ 
 ๑๓๑๙๔ นางพัชชานันท  วินิยม 

 ๑๓๑๙๕ นางพัชชาพร  แดงสูงเนิน 

 ๑๓๑๙๖ นางพัชญชามญชุ  กฤติณัฐธนชัย 

 ๑๓๑๙๗ นางพัชญสิตา  ทองสีทอง 
 ๑๓๑๙๘ นางสาวพัชญา  การเร็ว 

 ๑๓๑๙๙ นางสาวพัชญา  อั๋นกล่ิน 

 ๑๓๒๐๐ นางพัชฎาพร  กลับสง รัตนบุรี 
 ๑๓๒๐๑ นางสาวพัชฎาภรณ  บาพิมาย 

 ๑๓๒๐๒ นางสาวพัชณียา  หานะพันธ 
 ๑๓๒๐๓ นางสาวพัชนันท  ทองศรีพันธ 
 ๑๓๒๐๔ นางสาวพัชนิยา  ยศมีบุญ 

 ๑๓๒๐๕ นางสาวพัชนี  คงเสือ 

 ๑๓๒๐๖ นางพัชนี  แซตัน 

 ๑๓๒๐๗ นางสาวพัชนี  ดวงวันทอง 
 ๑๓๒๐๘ นางพัชนี  ถวิลรักษ 
 ๑๓๒๐๙ นางสาวพัชมณ  สระแกว 

 ๑๓๒๑๐ นางพัชยา  เกตุกลาง 
 ๑๓๒๑๑ นางพัชยา  คําอิสสระ 

 ๑๓๒๑๒ นางสาวพัชรกรณ  จันทโชติ 
 ๑๓๒๑๓ นางสาวพัชรกรณ  ชัยชนะ 

 ๑๓๒๑๔ นางสาวพัชรกัญญ  นันทะชัย 

 ๑๓๒๑๕ นางสาวพัชรทิตา  อ่ําแจง 
 ๑๓๒๑๖ นางพัชรทิพย  หวยลึก 

 ๑๓๒๑๗ นางสาวพัชรนภพร  นาทราย 

 ๑๓๒๑๘ นางสาวพัชรนันทน  ชัยจันทร 
 ๑๓๒๑๙ นางสาวพัชรพร  คชพรหม 

 ๑๓๒๒๐ นางสาวพัชรพร  สิรินาจ 

 ๑๓๒๒๑ นางสาวพัชรพร  สีดลรัศมี 
 ๑๓๒๒๒ นางสาวพัชรพรรณ  ไขทอง 
 ๑๓๒๒๓ นางสาวพัชรพรรณ  ประสานเนตร 

 ๑๓๒๒๔ นางพัชรพิชา  ปาสนธิ์ 
 ๑๓๒๒๕ นางสาวพัชรลดา  สีลาด 

 ๑๓๒๒๖ นางสาวพัชรวลัย  บรรเทา 
 ๑๓๒๒๗ นางสาวพัชรวลัย  สมบูรณผล 

 ๑๓๒๒๘ นางสาวพัชรวลี  ทวรรณกุล 

 ๑๓๒๒๙ นางสาวพัชรา  จํารัสบรรณ 

 ๑๓๒๓๐ นางสาวพัชรา  ชูมงคล 

 ๑๓๒๓๑ นางพัชรา  ซุนซัง 
 ๑๓๒๓๒ นางสาวพัชรา  ผอสูงเนิน 

 ๑๓๒๓๓ นางสาวพัชรา  พงษจํานงค 
 ๑๓๒๓๔ นางสาวพัชรา  เพ็ชรสูงเนิน 

 ๑๓๒๓๕ นางสาวพัชรา  มากโฉม 

 ๑๓๒๓๖ นางสาวพัชรา  รสหอม 

 ๑๓๒๓๗ นางพัชรา  ศิลาเลิศ 

 ๑๓๒๓๘ สิบเอกหญิง พัชรากร  บุญใหญ 
 ๑๓๒๓๙ นางสาวพัชรากร  ผลาไสย 



 หนา   ๒๗ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๒๔๐ นางสาวพัชราพร  จุปะมะนัย 

 ๑๓๒๔๑ นางสาวพัชราพร  พงษานิล 

 ๑๓๒๔๒ นางสาวพัชราพร  รวมรักษ 
 ๑๓๒๔๓ นางสาวพัชราพร  สุทธิทักษ 
 ๑๓๒๔๔ นางสาวพัชราพรรณ  พิมพเพชร 

 ๑๓๒๔๕ นางพัชราภรณ  ครุผาด 

 ๑๓๒๔๖ นางพัชราภรณ  จะยันรัมย 
 ๑๓๒๔๗ นางสาวพัชราภรณ  จันทพล 

 ๑๓๒๔๘ นางสาวพัชราภรณ  จันทะลับ 

 ๑๓๒๔๙ นางสาวพัชราภรณ  เจริญสุข 

 ๑๓๒๕๐ นางสาวพัชราภรณ  ถมมะสังข 
 ๑๓๒๕๑ นางสาวพัชราภรณ  ทองมา 
 ๑๓๒๕๒ นางพัชราภรณ  ทัศพงษ 
 ๑๓๒๕๓ นางพัชราภรณ  ธนาไพศาลสิทธิ ์
 ๑๓๒๕๔ นางสาวพัชราภรณ  บุญเรือง 
 ๑๓๒๕๕ นางสาวพัชราภรณ  แปนโพธิ์ 
 ๑๓๒๕๖ นางสาวพัชราภรณ  โปรงเจริญ 

 ๑๓๒๕๗ นางสาวพัชราภรณ  เย็นมนัส 

 ๑๓๒๕๘ นางพัชราภรณ  วงศพนิตกุล 

 ๑๓๒๕๙ นางสาวพัชราภรณ  วัฒนา 
 ๑๓๒๖๐ นางพัชราภรณ  วันทอง 
 ๑๓๒๖๑ นางสาวพัชราภรณ  วิทยพัฒน 
 ๑๓๒๖๒ นางพัชราภรณ  วิเศษคุณ 

 ๑๓๒๖๓ นางสาวพัชราภรณ  สาสุข 

 ๑๓๒๖๔ นางสาวพัชราภรณ  หงษเขียว 

 ๑๓๒๖๕ นางสาวพัชราภรณ  เหมือนศรีเพ็ง 
 ๑๓๒๖๖ นางสาวพัชราภรณ  เหมือนศาสตร 
 ๑๓๒๖๗ นางสาวพัชราภา  เจริญโพธิ์ 
 ๑๓๒๖๘ นางสาวพัชราภา  ภักดีเจริญ 

 ๑๓๒๖๙ นางสาวพัชราภา  อริยสุนทร 

 ๑๓๒๗๐ นางพัชราวรรณ  แยมเสมอ 

 ๑๓๒๗๑ นางพัชริญา  ศิริดล 

 ๑๓๒๗๒ นางสาวพัชริดา  ติยะบุตร 

 ๑๓๒๗๓ นางสาวพัชริดา  นิลสุข 

 ๑๓๒๗๔ นางสาวพัชริตา  อุมแกว 

 ๑๓๒๗๕ นางพัชริน  อมรกิจปกรณ 
 ๑๓๒๗๖ นางพัชรินทร  กันดิษฐ 

 ๑๓๒๗๗ นางพัชรินทร  กิ่งจันทร 
 ๑๓๒๗๘ นางสาวพัชรินทร  กิจรุงวัฒนากร 

 ๑๓๒๗๙ นางสาวพัชรินทร  ขันทะยศ 

 ๑๓๒๘๐ นางพัชรินทร  คลองแคลว 

 ๑๓๒๘๑ นางพัชรินทร  คล้ิงโต 

 ๑๓๒๘๒ นางพัชรินทร  คะใจ 

 ๑๓๒๘๓ นางสาวพัชรินทร  คําฉัตร 

 ๑๓๒๘๔ นางพัชรินทร  คํายวง 
 ๑๓๒๘๕ นางพัชรินทร  จันทรเต็ม 

 ๑๓๒๘๖ นางพัชรินทร  ทองไฝ 

 ๑๓๒๘๗ นางพัชรินทร  บํารุงสําราญ 

 ๑๓๒๘๘ นางสาวพัชรินทร  เบญจมพรชัย 

 ๑๓๒๘๙ นางสาวพัชรินทร  ปรือปรัก 



 หนา   ๒๘ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๒๙๐ นางพัชรินทร  ปนตะกะ 

 ๑๓๒๙๑ นางสาวพัชรินทร  ปนทอง 
 ๑๓๒๙๒ นางพัชรินทร  พรทรานนท 
 ๑๓๒๙๓ นางสาวพัชรินทร  พลอาษา 
 ๑๓๒๙๔ นางพัชรินทร  พันธุเฮง 
 ๑๓๒๙๕ นางสาวพัชรินทร  พิมพา 
 ๑๓๒๙๖ นางสาวพัชรินทร  เพงผล 

 ๑๓๒๙๗ นางพัชรินทร  เพ็ชรนอก 

 ๑๓๒๙๘ นางพัชรินทร  มณีโคตร 

 ๑๓๒๙๙ นางพัชรินทร  ย่ิงโกมล 

 ๑๓๓๐๐ นางสาวพัชรินทร  รุงสวาง 
 ๑๓๓๐๑ นางสาวพัชรินทร  ศรีทาคง 
 ๑๓๓๐๒ นางสาวพัชรินทร  ศิวพรมณฑล 

 ๑๓๓๐๓ นางพัชรินทร  เศียรนอก 

 ๑๓๓๐๔ นางสาวพัชรินทร  สมพงษ 
 ๑๓๓๐๕ นางสาวพัชรินทร  สวางถาวรกุล 

 ๑๓๓๐๖ นางสาวพัชรินทร  สารีพุฒ 

 ๑๓๓๐๗ นางพัชรินทร  สํานักวิชา 
 ๑๓๓๐๘ นางพัชรินทร  สีสด 

 ๑๓๓๐๙ นางพัชรินทร  สุขขํา 
 ๑๓๓๑๐ นางสาวพัชรินทร  สุวรรณศร 

 ๑๓๓๑๑ นางสาวพัชรินทร  อยูดี 
 ๑๓๓๑๒ นางพัชรินทร  อินทนาชัย 

 ๑๓๓๑๓ นางสาวพัชรินทร  อูทอง 
 ๑๓๓๑๔ นางพัชรี  กลัดแกว 

 ๑๓๓๑๕ นางพัชรี  กอแกว 

 ๑๓๓๑๖ นางสาวพัชรี  กึกขุนทด 

 ๑๓๓๑๗ นางสาวพัชรี  ขวัญศรี 
 ๑๓๓๑๘ นางพัชรี  ขุนมาตย 
 ๑๓๓๑๙ นางสาวพัชรี  คลายอุดร 

 ๑๓๓๒๐ นางสาวพัชรี  เงาทอง 
 ๑๓๓๒๑ นางสาวพัชรี  จันทง 
 ๑๓๓๒๒ นางพัชรี  จันทรงาม 

 ๑๓๓๒๓ นางสาวพัชรี  จันทรเย็น 

 ๑๓๓๒๔ นางสาวพัชรี  จิตประสาร 

 ๑๓๓๒๕ นางสาวพัชรี  จินะแกว 

 ๑๓๓๒๖ นางสาวพัชรี  ชมจันทึก 

 ๑๓๓๒๗ นางสาวพัชรี  ชัยศรี 
 ๑๓๓๒๘ นางสาวพัชรี  ชูบรรจง 
 ๑๓๓๒๙ นางสาวพัชรี  ไชยพฤกษกุล 

 ๑๓๓๓๐ นางพัชรี  ไชยารักษ 
 ๑๓๓๓๑ นางพัชรี  ดวงศรี 
 ๑๓๓๓๒ นางสาวพัชรี  เตปน 

 ๑๓๓๓๓ นางสาวพัชรี  แถวเนิน 

 ๑๓๓๓๔ นางสาวพัชรี  ปามะ 

 ๑๓๓๓๕ นางสาวพัชรี  โปยทอง 
 ๑๓๓๓๖ นางพัชรี  พิมพิลา 
 ๑๓๓๓๗ นางสาวพัชรี  โพธิ์แกว 

 ๑๓๓๓๘ นางสาวพัชรี  ภิรมยไกรภักดิ์ 
 ๑๓๓๓๙ นางสาวพัชรี  มั่นการ 



 หนา   ๒๙ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๓๔๐ นางสาวพัชรี  มาลัยโคตร 

 ๑๓๓๔๑ นางสาวพัชรี  มีสุข 

 ๑๓๓๔๒ นางสาวพัชรี  เรือนมูล 

 ๑๓๓๔๓ นางพัชรี  ฤทธิ์โต 

 ๑๓๓๔๔ นางสาวพัชรี  ลาวิลัย 

 ๑๓๓๔๕ นางสาวพัชรี  วรวาท 

 ๑๓๓๔๖ นางสาวพัชรี  วังกานนท 
 ๑๓๓๔๗ นางสาวพัชรี  แวงวรรณ 

 ๑๓๓๔๘ นางพัชรี  ศรีโถง 
 ๑๓๓๔๙ นางสาวพัชรี  ศรีบุญเรือง 
 ๑๓๓๕๐ นางสาวพัชรี  สมุทรประภูติ 
 ๑๓๓๕๑ นางสาวพัชรี  สระทองหอย 

 ๑๓๓๕๒ นางพัชรี  สารงาม 

 ๑๓๓๕๓ นางสาวพัชรี  สิทธา 
 ๑๓๓๕๔ นางสาวพัชรี  สุขสําราญ 

 ๑๓๓๕๕ นางพัชรี  สุดสวาท 

 ๑๓๓๕๖ นางพัชรี  สุวิชาญเมธี 
 ๑๓๓๕๗ นางสาวพัชรี  แสงทอง 
 ๑๓๓๕๘ นางสาวพัชรี  แสนโสม 

 ๑๓๓๕๙ นางพัชรี  หมุนนุย 

 ๑๓๓๖๐ นางสาวพัชรี  หลักเพ็ชร 

 ๑๓๓๖๑ นางสาวพัชรี  หอมรื่น 

 ๑๓๓๖๒ นางสาวพัชรี  หัดเจริญ 

 ๑๓๓๖๓ นางสาวพัชรี  เหล็กเพ็ชร 

 ๑๓๓๖๔ นางพัชรีญา  สีสงคราม 

 ๑๓๓๖๕ นางสาวพัชรีพร  ขาวประทุม 

 ๑๓๓๖๖ นางพัชรีพร  ชูชาติ 
 ๑๓๓๖๗ นางสาวพัชรีพร  โตะเถื่อน 

 ๑๓๓๖๘ นางสาวพัชรีพร  เท่ียงสมบุญ 

 ๑๓๓๖๙ นางสาวพัชรีพร  ไพรสิงห 
 ๑๓๓๗๐ นางพัชรีพร  ศรีสุธัญญาวงศ 
 ๑๓๓๗๑ นางสาวพัชรีภรณ  ภูคง 
 ๑๓๓๗๒ นางสาวพัชรีภรณ  สองเนตร 

 ๑๓๓๗๓ นางพัชรีย  ขุนปริง 
 ๑๓๓๗๔ นางสาวพัชรีย  ทวีทรัพย 
 ๑๓๓๗๕ นางสาวพัชรีย  ทองโกฏ์ิ 

 ๑๓๓๗๖ นางสาวพัชรีย  สวางวงษ 
 ๑๓๓๗๗ นางสาวพัชรียา  กานอย 

 ๑๓๓๗๘ นางพัชรียา  ไกยราช 

 ๑๓๓๗๙ นางพัชรียา  ทองบัณฑิต 

 ๑๓๓๘๐ นางสาวพัชรียา  บุญรุง 
 ๑๓๓๘๑ นางสาวพัชรียา  มุมสํา 
 ๑๓๓๘๒ นางพัชรีวรรณ  โฆษร 

 ๑๓๓๘๓ นางสาวพัชวดี  ดุมลักษณ 
 ๑๓๓๘๔ นางสาวพัชวิมา  จีนหมั้น 

 ๑๓๓๘๕ นางพัฌนิดา  สอนหาจักร 
 ๑๓๓๘๖ นางสาวพัฐนันท  วงษรักษา 
 ๑๓๓๘๗ นางพัฒชา  คําแสน 

 ๑๓๓๘๘ นางสาวพัฒตวรรณ  สีเลา 
 ๑๓๓๘๙ นางพัฒนชญา  วสุนธราธนาฉัตร 



 หนา   ๓๐ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๓๙๐ นางพัฒนนรี  ประคองทรัพย 
 ๑๓๓๙๑ นางสาวพัฒนนรี  รักษา 
 ๑๓๓๙๒ นางพัฒนนรี  ลอมโฮม 

 ๑๓๓๙๓ นางพัฒนนรี  วิบูลยเพ็ง 
 ๑๓๓๙๔ นางพัฒนนรี  สรรสอน 

 ๑๓๓๙๕ นางสาวพัฒนรดา  สนั่นเอื้อ 

 ๑๓๓๙๖ นางพัฒนา  ไชยราช 

 ๑๓๓๙๗ นางพัฒนา  โพศาราช 

 ๑๓๓๙๘ นางสาวพัฒนาพร  เงินหมื่น 

 ๑๓๓๙๙ นางสาวพัฒนี  คงไพศาล 

 ๑๓๔๐๐ นางพัณณชิตา  โภคา 
 ๑๓๔๐๑ นางสาวพัณณชิตา  มีบุญ 

 ๑๓๔๐๒ นางพัณณชิตา  วงศวองไว 

 ๑๓๔๐๓ นางสาวพัณณชิตา  วริษฐวัฒนเดโช 

 ๑๓๔๐๔ นางพัณณชิตา   
  หัสดินทร ณ อยุธยา 
 ๑๓๔๐๕ นางพัณณภัสร  ปานมาตย 
 ๑๓๔๐๖ นางสาวพัณณิตา  พิมพมาศ 

 ๑๓๔๐๗ นางสาวพัณณิตา  สุขจิตต 
 ๑๓๔๐๘ นางสาวพัณณิตา  สุวรรณภักดี 
 ๑๓๔๐๙ นางสาวพัณนิดา  แตงเพ็ชร 

 ๑๓๔๑๐ นางสาวพัดชา  เรงเทียน 

 ๑๓๔๑๑ นางสาวพัตรพิมล  สิริรุงอนันต 
 ๑๓๔๑๒ นางพัตราภรณ  วงศพรัด  
  ทีปรักษพันธุ 

 ๑๓๔๑๓ นางสาวพัทชนันธรณ  แกวเจิม 

 ๑๓๔๑๔ นางสาวพัทธธีรา  มงคล 

 ๑๓๔๑๕ นางสาวพัทธธีรา  อูปแกว 

 ๑๓๔๑๖ นางพัทธนันณ  ลุนสะแกวงค 
 ๑๓๔๑๗ นางพัทธนันท  กล่ินศรีสุข 

 ๑๓๔๑๘ นางพัทธนันท  คณาครุฑ 

 ๑๓๔๑๙ นางสาวพัทธนันท  ใจแสวงทรัพย 
 ๑๓๔๒๐ นางสาวพัทธนันท  บุญชะนะ 

 ๑๓๔๒๑ นางสาวพัทธนันท  บุญมาก 

 ๑๓๔๒๒ นางพัทธนันท  มาตขาว 

 ๑๓๔๒๓ นางสาวพัทธนันท  ศรีไตรเรือง 
 ๑๓๔๒๔ นางสาวพัทธนันท  สวัสดี 
 ๑๓๔๒๕ นางพัทธนันท  หนูเทศ 

 ๑๓๔๒๖ นางพัทธนันท  อนันทะยะ 

 ๑๓๔๒๗ นางสาวพัทธวรรณ  กุติการณ 
 ๑๓๔๒๘ นางสาวพัทธวรรณ  บุญเทียน 

 ๑๓๔๒๙ นางสาวพัทธหทัย  สุขแสงดาว 

 ๑๓๔๓๐ นางพัทยา  ตาลสันเทียะ 

 ๑๓๔๓๑ นางสาวพัทยา  ทาเกิด 

 ๑๓๔๓๒ นางสาวพัทยา  ฤกษจํานง 
 ๑๓๔๓๓ นางสาวพัทยา  เวียงคํา 
 ๑๓๔๓๔ นางสาวพัทรนันท  ชิตตะวงษ 
 ๑๓๔๓๕ นางพัทรมน  ยอดใจ 

 ๑๓๔๓๖ นางสาวพัทรีย  พวงแกว 

 ๑๓๔๓๗ นางพัธยา  ชิณวงศ 



 หนา   ๓๑ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๔๓๘ นางสาวพันทิดา  ทาวงษ 
 ๑๓๔๓๙ นางพันทิพย  แปนชุมแสง 
 ๑๓๔๔๐ นางพันทิพย  ผาก่ํา 
 ๑๓๔๔๑ นางสาวพันทิวา  ทีรวม 

 ๑๓๔๔๒ นางสาวพันธกานต  พลอยนิล 

 ๑๓๔๔๓ นางสาวพันธเครือ  เจริญ 

 ๑๓๔๔๔ นางพันธตะวัน  จันทรเพชร 

 ๑๓๔๔๕ นางพันธทิพย  บัววิเชียร 

 ๑๓๔๔๖ นางสาวพันธทิพย  อุนเรือน 

 ๑๓๔๔๗ นางพันธทิภา  วัดกิ่ง 
 ๑๓๔๔๘ นางสาวพันธทิวา  รูปสวย 

 ๑๓๔๔๙ นางพันธแพง  สงชาติ 
 ๑๓๔๕๐ นางสาวพันธรัชดา  เปลือยหนองเข 
 ๑๓๔๕๑ นางพันธรานันท  วงษไทย 

 ๑๓๔๕๒ นางสาวพันธิภา  รัตนประโคน 

 ๑๓๔๕๓ นางสาวพัลลภา  ตุยเต็มวงค 
 ๑๓๔๕๔ นางสาวพัลลภา  ผจงพงศภัค 

 ๑๓๔๕๕ นางพัสตราภรณ  บัญชรมาศพรรณ 

 ๑๓๔๕๖ นางพัสตราภรณ  แผลงรักษา 
 ๑๓๔๕๗ นางสาวพัสตาภรณ  สวรรคพร 

 ๑๓๔๕๘ นางพัสนันท  เดชมณี 

 ๑๓๔๕๙ นางสาวพัสวรรณ  มาตยแทน 

 ๑๓๔๖๐ นางสาวพัสวีร  นาคมุข 

 ๑๓๔๖๑ นางสาวพาขวัญ  คงเสือ 

 ๑๓๔๖๒ นางพาณี  อินมงคล 

 ๑๓๔๖๓ นางสาวพาตีฮะห  เดเบาะ 

 ๑๓๔๖๔ นางพานทอง  มิ่งชัย 

 ๑๓๔๖๕ วาที่รอยตรีหญิง พานิตตา   
  แจมจันทร 
 ๑๓๔๖๖ นางสาวพาฝน  บูรณธรรม 

 ๑๓๔๖๗ นางพาเพลิน  สิงหกล่ิน 

 ๑๓๔๖๘ นางสาวพาราดี  เฉี้ยฉุน 

 ๑๓๔๖๙ นางสาวพาอีซะ  สามะ 

 ๑๓๔๗๐ นางสาวพิกุล  กมลดิลก 

 ๑๓๔๗๑ นางสาวพิกุล  ขวัญสูตร 

 ๑๓๔๗๒ นางพิกุล  ขีปนวัฒนา 
 ๑๓๔๗๓ นางสาวพิกุล  ชูรัตน 
 ๑๓๔๗๔ นางสาวพิกุล  ธุวะคํา 
 ๑๓๔๗๕ นางพิกุล  นามปดสา 
 ๑๓๔๗๖ นางพิกุล  เบาหลอเพชร 

 ๑๓๔๗๗ นางสาวพิกุล  แปงใจ 

 ๑๓๔๗๘ นางพิกุล  มหาวรรณ 

 ๑๓๔๗๙ นางพิกุล  ย่ิงดัง 
 ๑๓๔๘๐ นางพิกุล  สระทองจันทร 
 ๑๓๔๘๑ นางสาวพิกุล  สุขบูรณ 
 ๑๓๔๘๒ นางสาวพิกุลแกว  นวลวรรณ 
 ๑๓๔๘๓ นางสาวพิกุลทอง  โตะไธสง 
 ๑๓๔๘๔ นางพิกุลทอง  สวางแจง 
 ๑๓๔๘๕ นางสาวพิกุลศรี  ชัยชิต 

 ๑๓๔๘๖ นางสาวพิงคฒิฉัตร  เมธาธารณกุล 



 หนา   ๓๒ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๔๘๗ นางสาวพิจาริณี  สุระ 

 ๑๓๔๘๘ นางสาวพิจิต  เหลืองชัยศรี 
 ๑๓๔๘๙ นางสาวพิจิตรา  กุลจรัสอนันต 
 ๑๓๔๙๐ นางพิจิตรา  คํามีสวาง 
 ๑๓๔๙๑ นางสาวพิจิตรา  ทองน ู

 ๑๓๔๙๒ นางสาวพิจิตรา  ทองสน 

 ๑๓๔๙๓ นางพิจิตรา  ศรีอินทยุทธ 

 ๑๓๔๙๔ นางสาวพิชชาญา  เทพอาษา 
 ๑๓๔๙๕ นางสาวพิชชานันท  เงินสยาม 

 ๑๓๔๙๖ นางสาวพิชชานันท  ไชยอัมพรจิตร 

 ๑๓๔๙๗ นางสาวพิชชาพร  คํากังวาฬ 

 ๑๓๔๙๘ นางพิชชาพร  นามบุรี 
 ๑๓๔๙๙ นางสาวพิชชาภา  คามบุศย 
 ๑๓๕๐๐ นางพิชชาภา  เชื้อไทย 

 ๑๓๕๐๑ นางสาวพิชชาภา  ทาววัฒนากุล 

 ๑๓๕๐๒ นางสาวพิชญชลิดา  วงศสิริบวรกุล 

 ๑๓๕๐๓ นางสาวพิชญธิดา  นุยหนู 
 ๑๓๕๐๔ นางสาวพิชญธิดา  สกุลเล็ก 

 ๑๓๕๐๕ นางพิชญภัสสร  เอี่ยมสะอาด 

 ๑๓๕๐๖ นางสาวพิชญภัสสร  สีหธนโชติ 
 ๑๓๕๐๗ นางสาวพิชญภาณัฏฐ  โพธิ์ศร ี

 ๑๓๕๐๘ นางสาวพิชญสินี  คงสุคนธ 
 ๑๓๕๐๙ นางสาวพิชญสินี  จิตตวองไว 

 ๑๓๕๑๐ นางพิชญสินี  ทรงศรี 
 ๑๓๕๑๑ นางสาวพิชญสินี  นิจสุข 

 ๑๓๕๑๒ นางพิชญสินี  มีเล 
 ๑๓๕๑๓ นางสาวพิชญสินี  สุนันทพงษ 
 ๑๓๕๑๔ นางสาวพิชญอร  เศวตสุพร 

 ๑๓๕๑๕ นางพิชญอาภา  ทองดี 
 ๑๓๕๑๖ นางสาวพิชญา  เจริญวนิช 

 ๑๓๕๑๗ นางสาวพิชญา  ตริสกุล 

 ๑๓๕๑๘ นางสาวพิชญา  นาไฮ 

 ๑๓๕๑๙ นางสาวพิชญา  วงศแคะหลา 
 ๑๓๕๒๐ นางสาวพิชญา  วีรานุกูล 

 ๑๓๕๒๑ นางสาวพิชญากร  โพธิ์นอก 

 ๑๓๕๒๒ นางสาวพิชญาณัญ  บุตรลานชาง 
 ๑๓๕๒๓ นางสาวพิชญาดา  ธราพร 

 ๑๓๕๒๔ นางพิชญาภรณ  รุงประนมกร 
 ๑๓๕๒๕ นางพิชญาภัค  ไตรภพ 

 ๑๓๕๒๖ นางพิชญาภัค  ระดาดาษ 

 ๑๓๕๒๗ นางพิชญาภัค  รุงโรจนนภาดล 

 ๑๓๕๒๘ นางพิชญาภา  คําสิงห 
 ๑๓๕๒๙ นางพิชญาภา  ไชยวรรณ 

 ๑๓๕๓๐ นางสาวพิชญาภา  พัฒนรดากุล 

 ๑๓๕๓๑ นางสาวพิชญาภา  ฟองคํา 
 ๑๓๕๓๒ นางสาวพิชญาภา  วงษสกุลพิน 

 ๑๓๕๓๓ นางพิชญาภา  วงษสุวรรณ 
 ๑๓๕๓๔ นางพิชญาภา  ศรีหริ่ง 
 ๑๓๕๓๕ นางสาวพิชญาภา  สอนสรอยทอง 
 ๑๓๕๓๖ นางพิชญาภา  เสงี่ยมรัมย 



 หนา   ๓๓ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๕๓๗ นางสาวพิชญาอร  นะราธร 

 ๑๓๕๓๘ นางสาวพิชดารัตน  ถาพร 

 ๑๓๕๓๙ นางสาวพิชยา  ถาบุตร 

 ๑๓๕๔๐ นางพิชยา  ระธารมณ 
 ๑๓๕๔๑ นางสาวพิชยา  เศรษฐธนดล 

 ๑๓๕๔๒ นางสาวพิชยา  สวัสดิ์ผล 

 ๑๓๕๔๓ นางสาวพิชาภัค  ทนเสถียร 

 ๑๓๕๔๔ นางพิชาภัค  บุดดี 
 ๑๓๕๔๕ นางสาวพิชามญชุ  กกเปลือย 

 ๑๓๕๔๖ นางสาวพิชามญชุ  กํามังละการ 

 ๑๓๕๔๗ นางสาวพิชามญชุ  ปนตาเสน 

 ๑๓๕๔๘ นางสาวพิชามญชุ  มวงแกว 

 ๑๓๕๔๙ นางสาวพิชามญย  จันทมุรัง 
 ๑๓๕๕๐ นางสาวพิชาวดี  เหมศิริ 
 ๑๓๕๕๑ นางสาวพิณชุดา  ชื้อมีชัย 

 ๑๓๕๕๒ นางพิณฑิญา  ขําออน 

 ๑๓๕๕๓ นางพิณณภัทร  พุทธิปา 
 ๑๓๕๕๔ นางสาวพิณณิตา  หนูอินทร 
 ๑๓๕๕๕ นางสาวพิณทอง  เรืองจิรโชติ 
 ๑๓๕๕๖ นางพิณธิดา  แผวพลสง 
 ๑๓๕๕๗ นางสาวพิณัชนาถ  จันทระกระจาง 
 ๑๓๕๕๘ นางสาวพิตะวัน  เนตรทอง 
 ๑๓๕๕๙ นางสาวพิทยา  กันทากาศ 

 ๑๓๕๖๐ นางพิทยา  ฝงชลจิตร 

 ๑๓๕๖๑ นางพิทยาพร  ราชเดิม 

 ๑๓๕๖๒ นางพิทยาภรณ  ทารัตน 
 ๑๓๕๖๓ นางพิทยาภรณ  สิทธิสงวนไทย 

 ๑๓๕๖๔ นางพิทยาภรณ  อรชัย 

 ๑๓๕๖๕ นางพิทยารัตน  หวางอุน 

 ๑๓๕๖๖ นางพิทรยา  สุพรรณ 
 ๑๓๕๖๗ นางพินกมล  สังขทอง 
 ๑๓๕๖๘ นางพินทอง  เทกระโทก 

 ๑๓๕๖๙ นางสาวพินทิพา  เทศวิศาล 

 ๑๓๕๗๐ นางพินพิชญา  หุนเภตรา 
 ๑๓๕๗๑ นางสาวพินิจ  ลีอุดม 

 ๑๓๕๗๒ นางสาวพินิจ  สุราช 

 ๑๓๕๗๓ นางพิบูรณ  ปรีสวิง 
 ๑๓๕๗๔ นางสาวพิพิทยา  มีมะจํา 
 ๑๓๕๗๕ นางพิมจันทร  กองสี 

 ๑๓๕๗๖ นางสาวพิมใจ  นัยอรุณ 

 ๑๓๕๗๗ นางสาวพิมใจ  แฮลีย 
 ๑๓๕๗๘ นางสาวพิมชภักดิ์  ชัยพลเดช 

 ๑๓๕๗๙ นางพิมนุชา  อูดเจริญ 

 ๑๓๕๘๐ นางพิมปุณยวัจน  มาสังข 
 ๑๓๕๘๑ นางสาวพิมพกมล  พลออนสา 
 ๑๓๕๘๒ นางพิมพจันทร  งามภูเขียว 

 ๑๓๕๘๓ นางสาวพิมพจันทร  สุวรรณดี 
 ๑๓๕๘๔ นางสาวพิมพใจ  จามู 
 ๑๓๕๘๕ นางสาวพิมพใจ  จึงอิทธิประเสริฐ 

 ๑๓๕๘๖ นางพิมพใจ  บัวพูล 



 หนา   ๓๔ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๕๘๗ นางพิมพใจ  ผลออน 

 ๑๓๕๘๘ นางสาวพิมพใจ  รสธรรม 

 ๑๓๕๘๙ นางสาวพิมพใจ  วงศวรชาติ 
 ๑๓๕๙๐ นางสาวพิมพใจ  สมศรี 
 ๑๓๕๙๑ นางสาวพิมพชญา  ปรีชาธนเกียรติ ์
 ๑๓๕๙๒ นางสาวพิมพชนก  ธานีวัฒน 
 ๑๓๕๙๓ นางสาวพิมพชนก  มีอินทร 
 ๑๓๕๙๔ นางพิมพชนก  ฤทธิโสม 

 ๑๓๕๙๕ นางสาวพิมพชนุตม  แกวพรายตา 
 ๑๓๕๙๖ นางสาวพิมพชษา  ทาระชัย 

 ๑๓๕๙๗ นางพิมพญาดา  กนกภักดีขจร 

 ๑๓๕๙๘ นางสาวพิมพญาดา  ศิรรัฐพรวัฒนา 
 ๑๓๕๙๙ นางสาวพิมพณดา  บุญสพ 

 ๑๓๖๐๐ นางสาวพิมพณภัส  พลิศรสกุล 

 ๑๓๖๐๑ นางสาวพิมพธวัล  สุวรรณสุระ 

 ๑๓๖๐๒ นางสาวพิมพธาดา  จํานงคบุญรัตน 
 ๑๓๖๐๓ นางสาวพิมพนารา  ชาติกุล 

 ๑๓๖๐๔ นางสาวพิมพนารา  เนื่องจํานงค 
 ๑๓๖๐๕ นางพิมพนารา  มงคลวุฒิวงษ 
 ๑๓๖๐๖ นางสาวพิมพนารา  สิมมะโน 

 ๑๓๖๐๗ นางสาวพิมพผกา  เฉลยชีพ 

 ๑๓๖๐๘ นางพิมพผกา  วงศกัญจะนาพัน 

 ๑๓๖๐๙ นางพิมพผกา  สันจันตา 
 ๑๓๖๑๐ นางพิมพพร  กันธรักษา 
 ๑๓๖๑๑ นางพิมพพร  ตระการจันทร 

 ๑๓๖๑๒ นางสาวพิมพพร  เปรมหิรัญ 

 ๑๓๖๑๓ นางพิมพพรรณ  ใจพันธ 
 ๑๓๖๑๔ นางสาวพิมพพรรณ  ยศเมา 
 ๑๓๖๑๕ นางสาวพิมพพรรณ  วิทยาแพทย 
 ๑๓๖๑๖ นางพิมพพรรณ  สมสวย 

 ๑๓๖๑๗ นางสาวพิมพพา  จันทรฤกษ 
 ๑๓๖๑๘ นางสาวพิมพพาณี  นพรัตนธํารง 
 ๑๓๖๑๙ นางสาวพิมพพิชชา  จิตรจันทร 
 ๑๓๖๒๐ นางสาวพิมพพิชนา  ริ้มประพันณี 

 ๑๓๖๒๑ นางสาวพิมพพิพัชร  ทิมเครือจีน 

 ๑๓๖๒๒ นางสาวพิมพพิมล  พันธุรัตน 
 ๑๓๖๒๓ นางสาวพิมพมาดา  นุยหวยแกว 

 ๑๓๖๒๔ นางสาวพิมพร  เกตุพันธ 
 ๑๓๖๒๕ นางสาวพิมพร  ชาวนาน 

 ๑๓๖๒๖ นางสาวพิมพร  พรมเสนา 
 ๑๓๖๒๗ นางพิมพร  วังคะฮาต 

 ๑๓๖๒๘ นางพิมพรดา  เพ่ิมพูล 

 ๑๓๖๒๙ นางสาวพิมพรดา  สงชื่น 

 ๑๓๖๓๐ นางสาวพิมพรรณ  หลํ่านอย 

 ๑๓๖๓๑ นางพิมพฤดี  ชัยทอง 
 ๑๓๖๓๒ นางสาวพิมพลตา  ธนพงษไพศาล 

 ๑๓๖๓๓ นางสาวพิมพลภัส  แกวกันหา 
 ๑๓๖๓๔ นางสาวพิมพลภัส  ตนจาน 

 ๑๓๖๓๕ นางสาวพิมพลภัส  พุมพฤกษ 
 ๑๓๖๓๖ นางสาวพิมพลภัส  วาจาสัตย 



 หนา   ๓๕ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๖๓๗ นางสาวพิมพวลัญช  กอนแกว 

 ๑๓๖๓๘ นางสาวพิมพวิชยา  ขยันวงค 
 ๑๓๖๓๙ นางพิมพสิริ  จิตรามวงศ 
 ๑๓๖๔๐ นางสาวพิมพอนงค  ศรีเดช 

 ๑๓๖๔๑ นางพิมพอร  เสรีพัฒนานนท 
 ๑๓๖๔๒ นางสาวพิมพา  คิดเหมาะ 

 ๑๓๖๔๓ วาที่รอยตรีหญิง พิมพา   
  พรหมพิทักษ 
 ๑๓๖๔๔ นางพิมพา  เพ็ชรพราว 

 ๑๓๖๔๕ นางพิมพา  อิ่มเอิบ 

 ๑๓๖๔๖ นางสาวพิมพารัตน  สมครอง 
 ๑๓๖๔๗ นางพิมพิกา  ทาโน 

 ๑๓๖๔๘ นางสาวพิมพิกา  พิมพสอน 

 ๑๓๖๔๙ นางสาวพิมพิชชา  ยารังกา 
 ๑๓๖๕๐ นางสาวพิมพิมล  จรเข 
 ๑๓๖๕๑ นางสาวพิมพิมล  จันทรชูกล่ิน 

 ๑๓๖๕๒ นางสาวพิมพิมล  ศรีโชค 

 ๑๓๖๕๓ นางสาวพิมพิลา  บุญเลิศ 

 ๑๓๖๕๔ นางสาวพิมพิไล  เทพกิจ 

 ๑๓๖๕๕ นางสาวพิมพิไลย  เรือนงาม 

 ๑๓๖๕๖ นางพิมภลภัส  วานิช 

 ๑๓๖๕๗ นางสาวพิมล  บุสดี 
 ๑๓๖๕๘ นางพิมลจิรา  ศรีนามเอ็ม 

 ๑๓๖๕๙ นางสาวพิมลทิพย  จาตุรประเสริฐ 

 ๑๓๖๖๐ นางพิมลนาฎ  ย่ิงยง 

 ๑๓๖๖๑ นางสาวพิมลพร  พหลยุทธ 

 ๑๓๖๖๒ นางสาวพิมลพรรณ  ไตรรักษ 
 ๑๓๖๖๓ นางพิมลพรรณ  ทองจรัส 

 ๑๓๖๖๔ นางสาวพิมลพรรณ  นาคฉาย 

 ๑๓๖๖๕ นางสาวพิมลพรรณ  พุทชา 
 ๑๓๖๖๖ นางพิมลพรรณ  เพียสา 
 ๑๓๖๖๗ นางสาวพิมลพรรณ  ศักดิ์คีรีชัย 

 ๑๓๖๖๘ นางสาวพิมลพรรณ  อุตเรือน 

 ๑๓๖๖๙ นางพิมลพรรณ  อุทัยหิรัญทวี 
 ๑๓๖๗๐ นางพิมลภัทร  โพธิ์ศรี 
 ๑๓๖๗๑ นางสาวพิมลมาศ  ยะอนันต 
 ๑๓๖๗๒ นางสาวพิมลรัตน  บังศรี 
 ๑๓๖๗๓ นางสาวพิมลวรรณ  รมวาป 
 ๑๓๖๗๔ นางสาวพิมลวรรณ  หนูแกว 

 ๑๓๖๗๕ นางสาวพิมลสิริ  พลสมัคร 

 ๑๓๖๗๖ นางสาวพิมศรี  วุฒิ 
 ๑๓๖๗๗ นางพิมสุรางค  ทาวภักดี 
 ๑๓๖๗๘ นางพิยาดา  ไชยสินธ 
 ๑๓๖๗๙ นางพิยาภรณ  คูธนพิทักษกุล 

 ๑๓๖๘๐ นางสาวพิรฌา  นิลโฉม 

 ๑๓๖๘๑ นางสาวพิรญาณ  นาคาธร 

 ๑๓๖๘๒ นางสาวพิรดา  ใญยะพงศ 
 ๑๓๖๘๓ นางสาวพิรดา  ธุระเจน 

 ๑๓๖๘๔ นางพิรพร  ประกาสิทธิ์ 
 ๑๓๖๘๕ นางสาวพิรพรรณ  วงศพรเพ็ญภาพ 



 หนา   ๓๖ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๖๘๖ นางสาวพิราวรรณ  คําสุ 

 ๑๓๖๘๗ นางพิริยา  พิบูลบุญวัฒน 
 ๑๓๖๘๘ นางสาวพิรีภรณ  สุขสวาง 
 ๑๓๖๘๙ นางพิรุณรัตน  สุขประดิษฐ 
 ๑๓๖๙๐ นางสาวพิลดา  แซล้ี 

 ๑๓๖๙๑ นางสาวพิลัดดา  ศรีสมบัติ 
 ๑๓๖๙๒ นางสาวพิไลพร  ขาวปลอด 

 ๑๓๖๙๓ นางพิไลพร  คงพรหม 

 ๑๓๖๙๔ นางสาวพิไลพร  พัฒนสระคู 
 ๑๓๖๙๕ นางสาวพิไลลักษณ  สวางแสง 
 ๑๓๖๙๖ นางสาวพิไลลักษณ  หิรัญวิริยะกุล 

 ๑๓๖๙๗ นางพิไลวรรณ  กิ่งมณี 

 ๑๓๖๙๘ นางสาวพิไลวรรณ  เพชรไฝ 

 ๑๓๖๙๙ นางพิศนา  สุวรรณพงศ 
 ๑๓๗๐๐ นางสาวพิศเพลิน  ล่ืนกลาง 
 ๑๓๗๐๑ นางสาวพิศมัย  กิ่งสกุล 

 ๑๓๗๐๒ นางพิศมัย  ไกยสินธุ 
 ๑๓๗๐๓ นางสาวพิศมัย  แจมจํารัส 

 ๑๓๗๐๔ นางพิศมัย  ตาคม 

 ๑๓๗๐๕ นางสาวพิศมัย  นันเสนา 
 ๑๓๗๐๖ นางสาวพิศมัย  มุงคุณดา 
 ๑๓๗๐๗ นางสาวพิศมัย  ยางงาม 

 ๑๓๗๐๘ นางพิศมัย  สุวรรณสถิตย 
 ๑๓๗๐๙ นางสาวพิศสมร  นอยหลุบเลา 
 ๑๓๗๑๐ นางสาวพิสมร  ผงศรีอัก 

 ๑๓๗๑๑ นางสาวพิสมัย  คําผาย 

 ๑๓๗๑๒ นางพิสมัย  คําแหง 
 ๑๓๗๑๓ นางพิสมัย  ชาวนา 
 ๑๓๗๑๔ นางสาวพิสมัย  วงษใหญ 
 ๑๓๗๑๕ นางพิสมัย  ศรีภูธร 

 ๑๓๗๑๖ นางพิสมัย  ศรีสุขา 
 ๑๓๗๑๗ นางสาวพิไฬภรณ  สังวิเศษ 

 ๑๓๗๑๘ นางสาวพีรญา  บํารุงจิตต 
 ๑๓๗๑๙ นางพีรดา  มาริณี 

 ๑๓๗๒๐ นางพีรนุช  สหวงษ 
 ๑๓๗๒๑ นางสาวพีรพัฒน  วิเศษ 

 ๑๓๗๒๒ นางสาวพีรพิชญา  ยุทธไกร 

 ๑๓๗๒๓ นางพีรภาว  จิตตหาญ 

 ๑๓๗๒๔ นางสาวพีรวรรณ  แกวสุกแสง 
 ๑๓๗๒๕ นางสาวพุฒชาติ  ผมหอม 

 ๑๓๗๒๖ นางสาวพุทธชาด  เนินหนู 
 ๑๓๗๒๗ นางพุทธชาติ  เข็มดวง 
 ๑๓๗๒๘ นางพุทธชาติ  ทองนู 
 ๑๓๗๒๙ นางสาวพุทธพร  สารจินดาพงศ 
 ๑๓๗๓๐ นางสาวพุทธรักษ  จันทรเจียม 

 ๑๓๗๓๑ นางสาวพุทธรักษา  กอนแกว 

 ๑๓๗๓๒ นางพุทธรักษา  นอยพานิช 

 ๑๓๗๓๓ นางสาวพุทธรักษา  นามสวัสดิ ์
 ๑๓๗๓๔ นางพุทธวรรณ  พิชัยเชิด 

 ๑๓๗๓๕ นางสาวพุทธวรรณ  มงคล 



 หนา   ๓๗ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๗๓๖ นางสาวพุทธวรรณา  จันทรนามอม 

 ๑๓๗๓๗ นางสาวพุทธวรรณี  จันทรนามอม 

 ๑๓๗๓๘ นางสาวพุทธิกา  กาญจนรักษ 
 ๑๓๗๓๙ นางพุทธิชาต  คนอยู 
 ๑๓๗๔๐ นางพุทธิมน  พรมจ๋ิว 

 ๑๓๗๔๑ นางสาวพุธกันยา  ขวัญทอง 
 ๑๓๗๔๒ นางพุธกานต  ถาวร 

 ๑๓๗๔๓ นางสาวพุธชดี  เข็มศิริ 
 ๑๓๗๔๔ นางสาวพุธสดี  พ่ึงผล 

 ๑๓๗๔๕ นางสาวพุมทอง  ไชยราช 

 ๑๓๗๔๖ นางพูนภิรมย  โคกพระปรางค 
 ๑๓๗๔๗ นางพูนศรี  กอแกว 

 ๑๓๗๔๘ นางสาวพูลศรี  ปานแกว 

 ๑๓๗๔๙ นางสาวเพ็ชรชมพู  พิชญพันธเดชา 
 ๑๓๗๕๐ นางสาวเพชรณภัค  นามแสงผา 
 ๑๓๗๕๑ นางสาวเพชรดา  อมรพุฒิพงค 
 ๑๓๗๕๒ นางเพชรดารินทร  พรธนศิษฐ 
 ๑๓๗๕๓ นางสาวเพชรประกาย  สีสิงห 
 ๑๓๗๕๔ นางสาวเพชรประภาร  ชุมสาย 

 ๑๓๗๕๕ นางสาวเพชรไพรินทร  บัวพร 

 ๑๓๗๕๖ นางสาวเพชรมณี  จันทะนี 
 ๑๓๗๕๗ นางเพชรมณี  ปราวงศ 
 ๑๓๗๕๘ นางเพชรมณียา  อุตระ 

 ๑๓๗๕๙ นางสาวเพชรมณีวรรณ  กอบขุนทด 

 ๑๓๗๖๐ นางสาวเพชรรัตน  คําสมจิตร 

 ๑๓๗๖๑ นางสาวเพชรรัตน  ไชยชาญรมย 
 ๑๓๗๖๒ นางสาวเพชรรัตน  ปานทรัพย 
 ๑๓๗๖๓ นางเพชรรัตน  ภูพัสกร 

 ๑๓๗๖๔ นางเพชรรินทร  แกวทุน 

 ๑๓๗๖๕ นางเพชรรุง  ธนูสา 
 ๑๓๗๖๖ นางสาวเพชรลดา  คงจุติ 
 ๑๓๗๖๗ นางสาวเพชรลดา  จันเพ็ง 
 ๑๓๗๖๘ นางสาวเพชรลดา  ศรีสารคาม 

 ๑๓๗๖๙ นางเพชรลัดดา  เกษเดช 

 ๑๓๗๗๐ นางเพชรวศรี  กันดี 
 ๑๓๗๗๑ นางเพชรอําไพ  สุขสบาย 

 ๑๓๗๗๒ นางสาวเพชราภรณ  แกวพรม 

 ๑๓๗๗๓ นางเพชรินทร  ภาสดา 
 ๑๓๗๗๔ นางสาวเพ็ญแข  อิ่นคํา 
 ๑๓๗๗๕ นางเพ็ญจันทร  คําคง 
 ๑๓๗๗๖ นางเพ็ญจันทร  เทพสวัสดิ ์
 ๑๓๗๗๗ นางเพ็ญจิต  ชะโลธร 

 ๑๓๗๗๘ นางสาวเพ็ญจิตรี  จิตมณี 

 ๑๓๗๗๙ นางเพ็ญณี  สันเพชร 

 ๑๓๗๘๐ นางสาวเพ็ญทิพย  มากชูชิต 

 ๑๓๗๘๑ นางเพ็ญทิวา  บุญรวม 

 ๑๓๗๘๒ นางเพ็ญธิภา  เคียงพิมาย 

 ๑๓๗๘๓ นางสาวเพ็ญนพมาศ  วุฒิสาร 

 ๑๓๗๘๔ นางเพ็ญนภัส  หีบทาไม 
 ๑๓๗๘๕ นางสาวเพ็ญนภา  แกวตา 



 หนา   ๓๘ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๗๘๖ นางสาวเพ็ญนภา  คงเฉลิม 

 ๑๓๗๘๗ นางสาวเพ็ญนภา  จันทรมูล 

 ๑๓๗๘๘ นางเพ็ญนภา  ดอกกุลาบ 

 ๑๓๗๘๙ นางเพ็ญนภา  ตรีวิเศษ 

 ๑๓๗๙๐ นางสาวเพ็ญนภา  ตีคาอายุ 

 ๑๓๗๙๑ นางสาวเพ็ญนภา  นาคินชาติ 
 ๑๓๗๙๒ นางเพ็ญนภา  บุญกอน 

 ๑๓๗๙๓ นางสาวเพ็ญนภา  ประธิปคุณ 

 ๑๓๗๙๔ นางสาวเพ็ญนภา  ประโพชะนัง 
 ๑๓๗๙๕ นางสาวเพ็ญนภา  พลับฉิม 

 ๑๓๗๙๖ นางสาวเพ็ญนภา  เพ็งวิสาภาพพงษ 
 ๑๓๗๙๗ นางเพ็ญนภา  ลายน้ําเงิน 

 ๑๓๗๙๘ นางสาวเพ็ญนภา  วิสารวุฒิ 
 ๑๓๗๙๙ นางสาวเพ็ญนภา  ศรีษะเสือ 

 ๑๓๘๐๐ นางเพ็ญนภา  สิกขาจารย 
 ๑๓๘๐๑ นางเพ็ญนภา  อรัญสาร 

 ๑๓๘๐๒ นางเพ็ญนภา  อาดํา 
 ๑๓๘๐๓ นางสาวเพ็ญนิภา  ศักดิวงศ 
 ๑๓๘๐๔ นางสาวเพ็ญนีต  ศรีเจริญสุข 

 ๑๓๘๐๕ นางเพ็ญประภา  กําไรงาม 

 ๑๓๘๐๖ นางเพ็ญประภา  จันทรา 
 ๑๓๘๐๗ นางสาวเพ็ญประภา  เชื้อนิด 

 ๑๓๘๐๘ นางสาวเพ็ญประภา  สิระแกว 

 ๑๓๘๐๙ นางสาวเพ็ญพร  จงจิรวงศา 
 ๑๓๘๑๐ นางเพ็ญพร  ฉิมพลี 

 ๑๓๘๑๑ นางเพ็ญพร  เดชไธสง 
 ๑๓๘๑๒ นางเพ็ญพร  รักษาสัตย 
 ๑๓๘๑๓ นางสาวเพ็ญพร  ฤทธิหงส 
 ๑๓๘๑๔ นางสาวเพ็ญพรรณ  นามชัยสงค 
 ๑๓๘๑๕ นางสาวเพ็ญพรรณ  เผียดนอก 

 ๑๓๘๑๖ นางสาวเพ็ญพรรณ  ศรีสุวรรณ 

 ๑๓๘๑๗ นางสาวเพ็ญพักตร  ชวยพันธ 
 ๑๓๘๑๘ นางสาวเพ็ญพักตร  นนตระอุดร 

 ๑๓๘๑๙ นางสาวเพ็ญพักตร  ปองแกว 

 ๑๓๘๒๐ นางเพ็ญพักตร  มิ่งวงศธรรม 

 ๑๓๘๒๑ นางสาวเพ็ญพักตร  แวนระเว 

 ๑๓๘๒๒ นางสาวเพ็ญพักตร  สมัครเขตรการ 

 ๑๓๘๒๓ นางสาวเพ็ญพักตร  สังวิบุตร 

 ๑๓๘๒๔ นางสาวเพ็ญพักตร  อินแจ 
 ๑๓๘๒๕ นางเพ็ญพักตร  อุระภา 
 ๑๓๘๒๖ นางสาวเพ็ญพักติ์  เกตมณี 

 ๑๓๘๒๗ นางเพ็ญพันธุ  ปานแกว 

 ๑๓๘๒๘ นางสาวเพ็ญพิชชา  อัษฎาวุธวงศกร 

 ๑๓๘๒๙ นางสาวเพ็ญพิชญา  กันธะนภี 

 ๑๓๘๓๐ นางสาวเพ็ญพิชยา  ไกลถิ่น 

 ๑๓๘๓๑ นางสาวเพ็ญพิชา  ศิริวงษ 
 ๑๓๘๓๒ นางสาวเพ็ญพิทยา  ทองรัตนแกว 

 ๑๓๘๓๓ นางสาวเพ็ญโพยม  ปรัชญาภูมิ 
 ๑๓๘๓๔ นางเพ็ญภักดิ์  พูนวรรณกุล 

 ๑๓๘๓๕ นางสาวเพ็ญรัตน  เกษมจิตต 



 หนา   ๓๙ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๘๓๖ นางสาวเพ็ญรัตน  คัดทะจันทร 
 ๑๓๘๓๗ นางสาวเพ็ญรุง  เรียงจารุสมบูรณ 
 ๑๓๘๓๘ นางสาวเพ็ญฤดี  มณีวรรณ 

 ๑๓๘๓๙ นางสาวเพ็ญลดา  ทูไพเราะ 

 ๑๓๘๔๐ นางสาวเพ็ญลักษณ   
  กําธรธนกาญจน 
 ๑๓๘๔๑ นางสาวเพ็ญวดี  ปตนัย 

 ๑๓๘๔๒ นางเพ็ญศรี  แกวเปนทอง 
 ๑๓๘๔๓ นางสาวเพ็ญศรี  ชัยสุวรรณ 
 ๑๓๘๔๔ นางเพ็ญศรี  ประจันตะเสน 

 ๑๓๘๔๕ นางสาวเพ็ญศรี  ประทีปคีรี 
 ๑๓๘๔๖ นางเพ็ญศรี  เมฆบุญเขต 

 ๑๓๘๔๗ นางสาวเพ็ญศรี  รัตนะ 

 ๑๓๘๔๘ นางเพ็ญศรี  สุภาราษฎร 
 ๑๓๘๔๙ นางเพ็ญศรี  แสนดวงดี 
 ๑๓๘๕๐ นางสาวเพ็ญศรี  หลีแกวสาย 

 ๑๓๘๕๑ นางเพ็ญศรี  เห็มสมัคร 

 ๑๓๘๕๒ นางสาวเพ็ญศิริ  จัตุกูล 

 ๑๓๘๕๓ นางสาวเพ็ญศิริ  นิตยสุพรรณ 

 ๑๓๘๕๔ นางเพ็ญศิริ  แผนทอง 
 ๑๓๘๕๕ นางสาวเพ็ญสิริ  นอยสวัสดิ์ 
 ๑๓๘๕๖ นางสาวเพ็ญสุภา  ขวัญแจง 
 ๑๓๘๕๗ นางเพทาย  เหลืองชัยพร 

 ๑๓๘๕๘ นางสาวเพรียบพรอม  โพธิ์สีดา 
 ๑๓๘๕๙ นางสาวเพลินจิต  ภูบรรพระ 

 ๑๓๘๖๐ นางสาวเพลินทิพย  เสียงเย็น 

 ๑๓๘๖๑ นางสาวเพลินพิศ  นารีจันทร 
 ๑๓๘๖๒ นางสาวเพลินพิศ  ประชุมเทศ 

 ๑๓๘๖๓ นางเพลินพิศ  สิทธิราษฎร 
 ๑๓๘๖๔ นางสาวเพาไพรํา  บําเพ็ญผล 

 ๑๓๘๖๕ นางเพียงกานต  คํามูล 

 ๑๓๘๖๖ นางสาวเพียงกานต  อิสระทะ 

 ๑๓๘๖๗ นางเพียงกิตติ์  ซิมะเลิศสกุล 

 ๑๓๘๖๘ นางสาวเพียงแข  ภานุพงศวรรธกา 
 ๑๓๘๖๙ นางเพียงจิต  ชํานาญ 

 ๑๓๘๗๐ นางสาวเพียงใจ  ประยงคหอม 

 ๑๓๘๗๑ นางเพียงใจ  สุวรรณคล 

 ๑๓๘๗๒ นางสาวเพียงดาว  เมืองคํา 
 ๑๓๘๗๓ นางสาวเพียงตะวัน  มะนาว 

 ๑๓๘๗๔ นางเพียงพฤทธิ์  งามเนตร 
 ๑๓๘๗๕ นางสาวเพียงพิศ  รุงโรจนชวลิต 

 ๑๓๘๗๖ นางเพียงเพ็ญ  หอมรักษ 
 ๑๓๘๗๗ นางเพียงฤทัย  แกวมีศรี 
 ๑๓๘๗๘ นางสาวเพียงฤทัย  โชติญาณพิทักษ 
 ๑๓๘๗๙ นางเพียงฤทัย  ปองพันธ 
 ๑๓๘๘๐ นางเพียงฤทัย  โรจนสโรจน 
 ๑๓๘๘๑ นางสาวเพียงฤทัย  หันจางสิทธิ์ 
 ๑๓๘๘๒ นางเพียงหทัย  จันทรสวางกูล 

 ๑๓๘๘๓ นางเพียรใจ  หมอยหลง 
 ๑๓๘๘๔ นางสาวเพียรพิณ  เรืองรัศมี 



 หนา   ๔๐ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๘๘๕ นางเพียรพิศ  ไกรลาศ 

 ๑๓๘๘๖ นางสาวแพมุกดา  บุษรารัตน 
 ๑๓๘๘๗ นางสาวแพร  ญาณเพ็ชร 
 ๑๓๘๘๘ นางสาวแพรว  ทองแกมนาก 

 ๑๓๘๘๙ นางสาวแพรว  บุญพรอมอาษา 
 ๑๓๘๙๐ นางสาวแพรวนภา  กมลรัตน 
 ๑๓๘๙๑ นางแพรวนภา  พุมประดิษฐ 
 ๑๓๘๙๒ นางสาวแพรวนภา  ศรีบุรินทร 
 ๑๓๘๙๓ นางสาวแพรวนภา  อุรสนิท 

 ๑๓๘๙๔ นางสาวแพรวพรรณ  กองศิริ 
 ๑๓๘๙๕ นางสาวแพรวพรรณ  ประนมรัมย 
 ๑๓๘๙๖ นางสาวแพรวพรรณ  รวมคิด 

 ๑๓๘๙๗ นางสาวแพรวพรรณ  โสมาศรี 
 ๑๓๘๙๘ นางแพรวพรรณ  อัปมะเย 

 ๑๓๘๙๙ นางแพรวไพลิน  ศศิทัตต 
 ๑๓๙๐๐ นางสาวแพรวา  ผองแผว 

 ๑๓๙๐๑ นางสาวไพจิตตรี  กรชม 

 ๑๓๙๐๒ นางสาวไพจิตร  คลศิลป 
 ๑๓๙๐๓ นางสาวไพทยา  อุปติมา 
 ๑๓๙๐๔ นางสาวไพบูรณ  วงคแสน 

 ๑๓๙๐๕ นางไพรจิตร  ภิญโญ 

 ๑๓๙๐๖ นางสาวไพรรัตน  จันทรประทัด 

 ๑๓๙๐๗ นางสาวไพรรัตน  สมีดี 
 ๑๓๙๐๘ นางไพรวรรณ  สุทธิ 
 ๑๓๙๐๙ นางสาวไพรัตน  ไตรรัตน 

 ๑๓๙๑๐ นางไพรัตน  ศิลปภูศักดิ ์
 ๑๓๙๑๑ นางไพรินทร  กาญจนพรหม 

 ๑๓๙๑๒ นางสาวไพรินทร  บุญประสพ 

 ๑๓๙๑๓ นางไพรินทร  บุราณรมย 
 ๑๓๙๑๔ นางสาวไพรินทร  รมโพธิ์ชี 
 ๑๓๙๑๕ นางสาวไพรินทร  สายจันทร 
 ๑๓๙๑๖ นางไพรินทร  หวังดี 
 ๑๓๙๑๗ นางไพรินทร  อภิวงคงาม 

 ๑๓๙๑๘ นางไพรินทร  อัครสาร 

 ๑๓๙๑๙ นางไพรินทร  อานนท 
 ๑๓๙๒๐ นางสาวไพรินทร  อินริ้ว 

 ๑๓๙๒๑ นางสาวไพลิน  แกวดก 

 ๑๓๙๒๒ นางสาวไพลิน  ค้ําภูเขียว 

 ๑๓๙๒๓ นางไพลิน  คุมทอง 
 ๑๓๙๒๔ นางไพลิน  จุไร 

 ๑๓๙๒๕ นางสาวไพลิน  ทรงนาศึก 

 ๑๓๙๒๖ นางสาวไพลิน  บุญนา 
 ๑๓๙๒๗ นางสาวไพลิน  เปรมกลม 

 ๑๓๙๒๘ นางสาวไพลิน  สุมังคละ 

 ๑๓๙๒๙ นางสาวไพวรรณ  พิมพทอง 
 ๑๓๙๓๐ นางสาวไพสน  สําราญรมย 
 ๑๓๙๓๑ นางฟองจันทร  กล่ินสุคนธ 
 ๑๓๙๓๒ นางสาวฟองจันทร  อิ่นติ๊บ 

 ๑๓๙๓๓ นางสาวฟองสิริ  ธรรมธิกูล 

 ๑๓๙๓๔ นางสาวฟากียะห  ดอเลาะ 



 หนา   ๔๑ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๙๓๕ นางสาวฟาดีรา  แวยะโกะ 

 ๑๓๙๓๖ นางสาวฟาดีละห  หะเเว 

 ๑๓๙๓๗ นางสาวฟาตีมะฮ  เจะอาแว 

 ๑๓๙๓๘ นางฟาตีเมาะ  ยามามะลี 

 ๑๓๙๓๙ นางฟาตีเมาะ  ยูโซะ 

 ๑๓๙๔๐ นางสาวฟาตีเมาะ  แยนา 
 ๑๓๙๔๑ นางสาวฟาตีเมาะ  ซูละ 

 ๑๓๙๔๒ นางสาวฟาตีหมะ  เบ็ญฮาวัน 

 ๑๓๙๔๓ นางสาวฟาเตมา  คานสกุล 

 ๑๓๙๔๔ นางฟาบีละห  เหาะมะ 

 ๑๓๙๔๕ นางสาวฟายดา  สะตียา 
 ๑๓๙๔๖ นางสาวฟารัยดา  ยาลี 

 ๑๓๙๔๗ นางสาวฟาริดา  หนูหมาน 

 ๑๓๙๔๘ นางฟารีดะ  อาแวเงาะ 

 ๑๓๙๔๙ นางสาวฟารีดะห  กาเกาะ 

 ๑๓๙๕๐ นางสาวฟารีดา  การีซอ 

 ๑๓๙๕๑ นางสาวฟารีดา  หมุดทอง 
 ๑๓๙๕๒ นางสาวฟารีดา  หลงแดวา 
 ๑๓๙๕๓ นางสาวฟารียา  เจะแต 

 ๑๓๙๕๔ นางฟาลาตี  สูหลง 
 ๑๓๙๕๕ นางฟาสุดา  ระหงษ 
 ๑๓๙๕๖ นางฟาอีซะ  โรมรินทร 
 ๑๓๙๕๗ นางสาวฟาอีซะห  ดอเลาะ 

 ๑๓๙๕๘ นางฟรฮานา  หะนิมะ 

 ๑๓๙๕๙ นางฟตรี  แอสะ 

 ๑๓๙๖๐ นางสาวฟูซียะห  สาและ 

 ๑๓๙๖๑ นางสาวเฟาซียะ  แซการี 
 ๑๓๙๖๒ นางสาวเฟองฟา  ปองเรือ 

 ๑๓๙๖๓ นางสาวเฟองฟา  สิงหบํารุง 
 ๑๓๙๖๔ นางเฟองลดา  วงศลีธีระกิจ 

 ๑๓๙๖๕ นางสาวภคกฤตา  บุตรน้ําเพชร 

 ๑๓๙๖๖ นางสาวภคณัท  ปยมาดากุล 

 ๑๓๙๖๗ นางสาวภคนันท  ถาวระ 

 ๑๓๙๖๘ นางภคนันท  เปลงศรี 
 ๑๓๙๖๙ นางภคพร  คําภา 
 ๑๓๙๗๐ นางภคพร  ดํารงกุล 

 ๑๓๙๗๑ นางภคพร  ทานา 
 ๑๓๙๗๒ นางสาวภคพร  บุญเกิด 

 ๑๓๙๗๓ นางภคพร  สืบสําราญ 

 ๑๓๙๗๔ นางสาวภคภัค  วรงศิลป 
 ๑๓๙๗๕ นางสาวภคมณ  มหาไม 
 ๑๓๙๗๖ นางสาวภคมน  มณีวรรณ 
 ๑๓๙๗๗ นางสาวภคมน  แสงโรจนศิริกุล 

 ๑๓๙๗๘ นางสาวภคมน  แสงไสย 
 ๑๓๙๗๙ นางสาวภควดี  วรรณวงศ 
 ๑๓๙๘๐ นางสาวภคอร  อํานวย 

 ๑๓๙๘๑ นางสาวภคินี  มีวารา 
 ๑๓๙๘๒ นางสาวภชสร  เพตาเสน 

 ๑๓๙๘๓ นางสาวภทพร  หวงประชากิจ 

 ๑๓๙๘๔ นางสาวภทรพรรณ  กุมภีร 



 หนา   ๔๒ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๙๘๕ นางสาวภทรมน  จินะเสนา 
 ๑๓๙๘๖ นางสาวภทรษร  มหาสินธ 
 ๑๓๙๘๗ นางสาวภธิรดา  สุไหลหมาน 

 ๑๓๙๘๘ นางสาวภนาวรรณ  ประกอบดี 
 ๑๓๙๘๙ นางภนิดา  มหากริช 

 ๑๓๙๙๐ นางภมร  มั่งคั่ง 
 ๑๓๙๙๑ วาที่รอยตรีหญิง ภมรมาส   
  วงศสวัสดิ ์
 ๑๓๙๙๒ นางภมรวรรณ  เกษโสภา 
 ๑๓๙๙๓ นางสาวภมรวรรณ  แปนทอง 
 ๑๓๙๙๔ นางสาวภรกัญ  รักดี 
 ๑๓๙๙๕ นางสาวภรณทิพย  หวังด ี

 ๑๓๙๙๖ นางสาวภรณพรรษา  บุญเพชร 

 ๑๓๙๙๗ นางสาวภรณพิมล  นพรัตน 
 ๑๓๙๙๘ นางสาวภรณภัสสรณ  จาชัยภูมิ 
 ๑๓๙๙๙ นางสาวภรณศุมา  ฤทธิไกรวรกุล 

 ๑๔๐๐๐ นางภรณอุษา  ศุภมานพ 

 ๑๔๐๐๑ นางสาวภรณี  กองศรี 
 ๑๔๐๐๒ นางภรณี  สีรอด 

 ๑๔๐๐๓ นางสาวภรทิพย  ส่ิงท่ีรัก 

 ๑๔๐๐๔ นางภรภัทร  จันทรเสน 

 ๑๔๐๐๕ นางสาวภรภัทร  วงศสามี 
 ๑๔๐๐๖ นางสาวภรภัทร  สอนศรี 
 ๑๔๐๐๗ นางภรภัทร  อําพันพร 
 ๑๔๐๐๘ นางสาวภรรชรินทร  โลหคํา 

 ๑๔๐๐๙ นางสาวภรัญพชร  รัชตจิรพิสิฐ 

 ๑๔๐๑๐ นางสาวภริดา  ตาชัยภูมิ 
 ๑๔๐๑๑ นางสาวภริตพร  คารมย 
 ๑๔๐๑๒ นางภริตพร  อินทะนัน 

 ๑๔๐๑๓ นางภรีมรพัฒน  ขยันเย่ียม 

 ๑๔๐๑๔ นางสาวภลดา  ทองยอย 

 ๑๔๐๑๕ นางสาวภวรัญชน  รุจิวีรานันทกุล 

 ๑๔๐๑๖ นางภวรัญชน  อินัง 
 ๑๔๐๑๗ นางภวิศภา  ดอกบัว 

 ๑๔๐๑๘ นางสาวภัคจิรา  เทพนันท 
 ๑๔๐๑๙ นางสาวภัคจิรา  พงษเกษม 

 ๑๔๐๒๐ นางภัคจิรา  มโนปราณีต 

 ๑๔๐๒๑ นางภัคจีรา  ศรีทวีกาศ 

 ๑๔๐๒๒ นางสาวภัคชัญญา  ตั้งวณิชชวกร 

 ๑๔๐๒๓ นางสาวภัคญดา  แสงสุริย 
 ๑๔๐๒๔ นางสาวภัคณัฐ  เกิดสมบัติ 
 ๑๔๐๒๕ นางสาวภัคทนัน  คําสุริยา 
 ๑๔๐๒๖ นางภัคธดา  วงษสกุล 

 ๑๔๐๒๗ นางสาวภัคธีมา  แกวยม 

 ๑๔๐๒๘ นางสาวภัคธีมา  อองละออ 

 ๑๔๐๒๙ นางภัคเบญญาภา  เมฆอินทร 
 ๑๔๐๓๐ นางสาวภัคพร  วงศบุตตะ 

 ๑๔๐๓๑ นางสาวภัคภิญญา  บัวพันธ 
 ๑๔๐๓๒ นางสาวภัครดา  มากเทพพงษ 
 ๑๔๐๓๓ นางสาวภัควดี  ผลพฤกษา 



 หนา   ๔๓ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๐๓๔ นางสาวภัควลัญช  ครามวงษ 
 ๑๔๐๓๕ นางสาวภัควลัญชญ  พานนท 
 ๑๔๐๓๖ นางภัควลัญชญ  ศรีนาค 

 ๑๔๐๓๗ นางสาวภัชชนก  ดีพรม 

 ๑๔๐๓๘ นางภัชชนก  สารพัฒน 
 ๑๔๐๓๙ นางสาวภัชณภา  มหาแกว 

 ๑๔๐๔๐ นางสาวภัชราพร  อินทรเกิด 

 ๑๔๐๔๑ นางภัชราภรณ  เกตุบางลาย 

 ๑๔๐๔๒ นางสาวภัชราภรณ  สมแปน 

 ๑๔๐๔๓ นางสาวภัชราวดี  โฉมโสภา 
 ๑๔๐๔๔ นางภัชรี  พันธไชย 

 ๑๔๐๔๕ นางสาวภัณฑริกา  ทรัพยะสิทธิ ์
 ๑๔๐๔๖ นางภัณฑิรา  จงออน 

 ๑๔๐๔๗ นางสาวภัณฑิรา  รามสูต 

 ๑๔๐๔๘ นางภัณฑิรา  วรสันต 
 ๑๔๐๔๙ นางสาวภัณฑิลา  คงบํารุง 
 ๑๔๐๕๐ นางภัณฑิลา  ไมหอม 

 ๑๔๐๕๑ นางสาวภัตติมา  วงคสุวรรณ 
 ๑๔๐๕๒ นางภัทชราภรณ  จิตรตะราญ 

 ๑๔๐๕๓ นางสาวภัทชรีพร  ทองไชย 

 ๑๔๐๕๔ นางสาวภัททิยา  กล่ินบุหงัน 

 ๑๔๐๕๕ นางสาวภัททิยา  บุญมี 
 ๑๔๐๕๖ นางภัททิยา  บุญสิงหสอน 

 ๑๔๐๕๗ นางภัททิยา  สุขสวัสดิ์ 
 ๑๔๐๕๘ นางสาวภัททิรา  ทองชุม 

 ๑๔๐๕๙ นางสาวภัททิรา  นวมนา 
 ๑๔๐๖๐ นางสาวภัททิรา  สิริรัชดาพร 

 ๑๔๐๖๑ นางภัททิรา  เสียนขุนทด 

 ๑๔๐๖๒ นางภัททิรา  เอี่ยมประโคน 

 ๑๔๐๖๓ นางสาวภัทธนิตา  คูเมือง 
 ๑๔๐๖๔ นางสาวภัทธวรรณ  จันทะกี 
 ๑๔๐๖๕ นางสาวภัทธานันท  มาลานิยม 

 ๑๔๐๖๖ นางสาวภัทธิยา  การมาสม 

 ๑๔๐๖๗ นางสาวภัทธิรา  มาดิษฐ 
 ๑๔๐๖๘ นางสาวภัทธิรา  สายโรจน 
 ๑๔๐๖๙ นางสาวภัทธีมา  ชัยมงคล 

 ๑๔๐๗๐ นางสาวภัทร  พงษเจริญไทย 

 ๑๔๐๗๑ นางสาวภัทรกมล  เทียมรัตน 
 ๑๔๐๗๒ นางสาวภัทรจิต  ดิลกเดชาพล 

 ๑๔๐๗๓ นางสาวภัทรจิตรา  ศรีแสงทรัพย 
 ๑๔๐๗๔ นางสาวภัทรชนก  มั่นคง 
 ๑๔๐๗๕ นางสาวภัทรชนิดร  ฮวดควน 

 ๑๔๐๗๖ นางภัทรชา  ไทยรัตน 
 ๑๔๐๗๗ นางสาวภัทรดา  จํานงประโคน 

 ๑๔๐๗๘ นางสาวภัทรธีนันท  สุวรรณเจริญ 

 ๑๔๐๗๙ นางสาวภัทรนรินทร  ทิพยศิริ 
 ๑๔๐๘๐ นางภัทรนฤน  โพธิ์ทิพยวงษ 
 ๑๔๐๘๑ นางสาวภัทรนันท  แกวรัมย 
 ๑๔๐๘๒ นางสาวภัทรนันท  คําม ี

 ๑๔๐๘๓ นางสาวภัทรนันท  แดนวงศ 



 หนา   ๔๔ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๐๘๔ นางภัทรนันท  มะณีพันธ 
 ๑๔๐๘๕ นางภัทรนิษฐ  กล่ินขจรนรัตน 
 ๑๔๐๘๖ นางสาวภัทรพร  การะแบก 

 ๑๔๐๘๗ นางสาวภัทรพร  ปอมสุวรรณ 

 ๑๔๐๘๘ นางสาวภัทรพร  วัชรโชติ 
 ๑๔๐๘๙ นางสาวภัทรพรรณ  ปุยะติ 
 ๑๔๐๙๐ นางสาวภัทรพิชชา  กูลนาม 

 ๑๔๐๙๑ นางสาวภัทรพิชชา  ศรีเทพ 

 ๑๔๐๙๒ นางภัทรภร  จุมพลนอย 

 ๑๔๐๙๓ นางสาวภัทรภร  ทานาโชติ 
 ๑๔๐๙๔ นางสาวภัทรภร  ปถะคามินทร 
 ๑๔๐๙๕ นางสาวภัทรภร  เปรมปรี 
 ๑๔๐๙๖ นางภัทรภร  ผลศิริ 
 ๑๔๐๙๗ นางสาวภัทรภร  พานแกว 

 ๑๔๐๙๘ นางสาวภัทรภร  รังสิกุล 

 ๑๔๐๙๙ นางสาวภัทรภร  วองไว 

 ๑๔๑๐๐ นางสาวภัทรภร  วันชูเพลา 
 ๑๔๑๐๑ นางสาวภัทรภร  สมควร 

 ๑๔๑๐๒ นางสาวภัทรภร  สรวงสรรเพชญ 

 ๑๔๑๐๓ นางภัทรภร  สุขมาก 

 ๑๔๑๐๔ นางสาวภัทรภรณ  นอยกอ 

 ๑๔๑๐๕ นางภัทรภรณ  ลาวัลย 
 ๑๔๑๐๖ นางสาวภัทรมน  อินไหม 

 ๑๔๑๐๗ นางภัทรมาส  ขวัญกลัด 

 ๑๔๑๐๘ นางสาวภัทรมาส  สุขาภิรมย 

 ๑๔๑๐๙ นางสาวภัทรโรบล  จันทรดํา 
 ๑๔๑๑๐ นางสาวภัทรลดา  ประมาณพล 

 ๑๔๑๑๑ นางภัทรวดี  เชื้อโนนแดง 
 ๑๔๑๑๒ นางภัทรวดี  ตรีโอษฐ 
 ๑๔๑๑๓ นางสาวภัทรวดี  ประสงคสุข 

 ๑๔๑๑๔ นางสาวภัทรวดี  พินิจทะ 

 ๑๔๑๑๕ นางสาวภัทรวดี  พิมสาร 

 ๑๔๑๑๖ นางสาวภัทรวดี  ภักดี 
 ๑๔๑๑๗ นางสาวภัทรวดี  มะโนเรือง 
 ๑๔๑๑๘ นางภัทรวดี  สถิตยัง 
 ๑๔๑๑๙ นางสาวภัทรวดี  สระทองตัน 

 ๑๔๑๒๐ นางสาวภัทรวดี  สุวรรณดี 
 ๑๔๑๒๑ นางสาวภัทรวดี  สุสุข 

 ๑๔๑๒๒ นางภัทรวดี  อําคา 
 ๑๔๑๒๓ นางภัทรวรรณ  คงสุคนธ 
 ๑๔๑๒๔ นางสาวภัทรวรรณ  บุญพิศ 

 ๑๔๑๒๕ นางสาวภัทรวลัญช  ชมมอญ 

 ๑๔๑๒๖ นางสาวภัทรศยา  ธรรมพากรณ 
 ๑๔๑๒๗ นางสาวภัทรศยา  จันทราวุฒิกร 
 ๑๔๑๒๘ นางสาวภัทรศรี  เชยชอบ 

 ๑๔๑๒๙ นางภัทรสุภา  ทิพยะพร 

 ๑๔๑๓๐ นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ ์
 ๑๔๑๓๑ นางสาวภัทรา  จันทรหอม 

 ๑๔๑๓๒ นางสาวภัทรา  ทรัพยสงเสริม 

 ๑๔๑๓๓ นางภัทรา  ทวยภา 



 หนา   ๔๕ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๑๓๔ นางสาวภัทรา  พลเย่ียม 

 ๑๔๑๓๕ นางสาวภัทรา  เพ็ชรหงษ 
 ๑๔๑๓๖ นางสาวภัทรา  สระศรีสม 

 ๑๔๑๓๗ นางสาวภัทรา  เสตะบุตร 

 ๑๔๑๓๘ นางสาวภัทรากร  เจนจบ 

 ๑๔๑๓๙ นางสาวภัทรานิษฐ  แกวจันทรเพชร 

 ๑๔๑๔๐ นางภัทรานิษฐ  จันทราช 

 ๑๔๑๔๑ นางสาวภัทรานิษฐ  ชูชื่น 

 ๑๔๑๔๒ นางสาวภัทรานิษฐ  ดิลกกุลวรศิษฐ 
 ๑๔๑๔๓ นางภัทราพร  โคตรวงศ 
 ๑๔๑๔๔ นางสาวภัทราพร  พันธสิวกานต 
 ๑๔๑๔๕ นางสาวภัทราพร  เพชรดีคาย 

 ๑๔๑๔๖ นางสาวภัทราพร  ศรีออต 

 ๑๔๑๔๗ นางสาวภัทราพร  สังขจารีต 

 ๑๔๑๔๘ นางสาวภัทราพร  เอี่ยมสอาด 

 ๑๔๑๔๙ นางภัทราพา  อาจโสม 

 ๑๔๑๕๐ นางภัทราภรณ  เก็บเกียรติไว 
 ๑๔๑๕๑ นางสาวภัทราภรณ  คงดี 
 ๑๔๑๕๒ นางสาวภัทราภรณ  แจมบุรี 
 ๑๔๑๕๓ นางภัทราภรณ  ปรีเปรม 

 ๑๔๑๕๔ นางสาวภัทราภรณ  สงฆกราณ 

 ๑๔๑๕๕ นางภัทราภรณ  แหลมจริง 
 ๑๔๑๕๖ นางสาวภัทราภา  วงศพันธ 
 ๑๔๑๕๗ นางสาวภัทรายุ  ศิริสวัสดิ ์
 ๑๔๑๕๘ นางสาวภัทราวดี  เครือสีดา 

 ๑๔๑๕๙ นางภัทราวดี  ชัยยะสมบูรณ 
 ๑๔๑๖๐ นางสาวภัทราวดี  แนงแหยม 

 ๑๔๑๖๑ นางสาวภัทราวดี  มากแสง 
 ๑๔๑๖๒ นางสาวภัทราวดี  สงฆกราณ 

 ๑๔๑๖๓ นางสาวภัทราวดี  อิ่มเสมอ 

 ๑๔๑๖๔ นางสาวภัทราวรรณ  สุขพัฒน 
 ๑๔๑๖๕ นางสาวภัทราวลัย  ล้ินโป 

 ๑๔๑๖๖ นางสาวภัทริน  คูณธาการ 

 ๑๔๑๖๗ นางสาวภัทริน  มณีโชติ 
 ๑๔๑๖๘ นางสาวภัทรินทร  ทยะราษฎร 
 ๑๔๑๖๙ นางสาวภัทรี  สีจุย 

 ๑๔๑๗๐ นางภัทรี  แสงจันทร 
 ๑๔๑๗๑ นางสาวภัทรีญา  แกวพรม 

 ๑๔๑๗๒ นางภัทรียา  มะสมัน 

 ๑๔๑๗๓ นางสาวภัสนาราวรรณ  กุลทอง 
 ๑๔๑๗๔ นางสาวภัสพินิศา  สุนทรชัยธัญศิริ 
 ๑๔๑๗๕ นางสาวภัสรชนกพร  กัมพลกรจรัส 

 ๑๔๑๗๖ นางสาวภัสรลักษณ  ใจขัด 

 ๑๔๑๗๗ นางภัสรา  ชูเสน 

 ๑๔๑๗๘ นางสาวภัสรา  ทิพยลม 

 ๑๔๑๗๙ นางสาวภัสรา  เมืองโคตร 

 ๑๔๑๘๐ นางภัสรา  สาและ 

 ๑๔๑๘๑ นางภัสราภรณ  นาคสูสุข 

 ๑๔๑๘๒ นางสาวภัสราภรณ  โพธิ์พันธุ 
 ๑๔๑๘๓ นางสาวภัสราภา  จันทรเมือง 



 หนา   ๔๖ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๑๘๔ นางภัสราวดี  เกตุนะ 

 ๑๔๑๘๕ นางภัสรินทร  นันทาทอง 
 ๑๔๑๘๖ นางภัสวรรณ  กันนา 
 ๑๔๑๘๗ นางสาวภัสษร  ไชยวงค 
 ๑๔๑๘๘ นางสาวภัสสภร  เชิดดี 
 ๑๔๑๘๙ นางสาวภัสสร  ชื่นชม 

 ๑๔๑๙๐ นางสาวภัสสร  สมเกียรติยศ 

 ๑๔๑๙๑ นางภัสสรา  มีโหมด 

 ๑๔๑๙๒ นางสาวภัสสราพัชร  บัวเรียน 

 ๑๔๑๙๓ นางภัสสิรินทร  ตั้งเปยมวรกุล 

 ๑๔๑๙๔ นางสาวภาคินี  จุยสําราญ 

 ๑๔๑๙๕ นางสาวภาชุนี  จันทรไพจิตร 

 ๑๔๑๙๖ นางภาณี  บุญตามชวย 

 ๑๔๑๙๗ นางสาวภาณี  วจีสัจจะ 

 ๑๔๑๙๘ นางสาวภาณุมาศ  ดาวดึงษ 
 ๑๔๑๙๙ นางภาณุมาศ  สุขไมตรี 
 ๑๔๒๐๐ นางสาวภาณุมาส  ควรครู 
 ๑๔๒๐๑ นางสาวภานิชา  เนื่องหลา 
 ๑๔๒๐๒ นางภานิชา  ศิลาชัย 

 ๑๔๒๐๓ นางสาวภานุมาศ  นิลรอด 

 ๑๔๒๐๔ นางภานุมาศ  พูนเพียร 

 ๑๔๒๐๕ นางภานุมาศ  แสงบุตร 

 ๑๔๒๐๖ นางสาวภาพัชร  บุญอุไร 

 ๑๔๒๐๗ นางสาวภาพิมน  สุดงาม 

 ๑๔๒๐๘ นางสาวภารดี  พิกุลทอง 

 ๑๔๒๐๙ นางสาวภารดี  ศัพทเสวี 
 ๑๔๒๑๐ นางสาวภาราดา  ภูลายยาว 

 ๑๔๒๑๑ นางภาราดา  สระสิงห 
 ๑๔๒๑๒ นางภาริณี  ภิรมยเจียว 

 ๑๔๒๑๓ นางสาวภาริษา  ยศกรธราดล 

 ๑๔๒๑๔ นางสาวภาลิดา  เลอศิลป 
 ๑๔๒๑๕ นางสาวภาวดี  วิจิตรจันทร 
 ๑๔๒๑๖ นางสาวภาวนา  สมพงษ 
 ๑๔๒๑๗ นางสาวภาวนาฎ  โอภาสรัตนากร 

 ๑๔๒๑๘ นางสาวภาวนี  ไชยศรีมาลย 
 ๑๔๒๑๙ นางสาวภาวรินทร  รัศมีกอบกุล 

 ๑๔๒๒๐ นางภาวิณี  โกสินทร 

 ๑๔๒๒๑ นางภาวิณี  ครุฑปกษี 

 ๑๔๒๒๒ นางภาวิณี  คูณสุข 

 ๑๔๒๒๓ นางภาวิณี  เจริญตน 

 ๑๔๒๒๔ นางสาวภาวิณี  ชูใจ 

 ๑๔๒๒๕ นางสาวภาวิณี  ตวนไธสง 
 ๑๔๒๒๖ นางภาวิณี  นุตเวช 

 ๑๔๒๒๗ นางสาวภาวิณี  ปรีเปรม 

 ๑๔๒๒๘ นางสาวภาวิณี  ปวงเริ่ม 

 ๑๔๒๒๙ นางภาวิณี  ปุงปแกว 

 ๑๔๒๓๐ นางสาวภาวิณี  มะหะมาน 

 ๑๔๒๓๑ นางสาวภาวิณี  โมอุน 

 ๑๔๒๓๒ นางสาวภาวิณี  สรอยคํา 
 ๑๔๒๓๓ นางสาวภาวิณี  อินทรธิราช 



 หนา   ๔๗ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๒๓๔ นางภาวิณีย  วิกาศ 

 ๑๔๒๓๕ นางสาวภาวิดา  จันทรจุฬา 
 ๑๔๒๓๖ นางภาวิดี  เพ็งจันทร 
 ๑๔๒๓๗ นางสาวภาวิตา  ขุมเงิน 

 ๑๔๒๓๘ นางสาวภาวินี  กระตุดเงิน 

 ๑๔๒๓๙ นางสาวภาวินี  แตงฉ่ํา 
 ๑๔๒๔๐ นางสาวภาวินี  ทิพวรรณ 
 ๑๔๒๔๑ นางสาวภาวินี  เพ็งมาวัน 

 ๑๔๒๔๒ นางสาวภาวินี  โพธิ์สุ 

 ๑๔๒๔๓ นางสาวภาวินี  รวมใหม 
 ๑๔๒๔๔ นางภาวินี  สุจํานงค 
 ๑๔๒๔๕ นางสาวภาวินี  แอสมรัง 
 ๑๔๒๔๖ นางสาวภาวินีย  เศรษฐีพอคา 
 ๑๔๒๔๗ นางภาษิตา  ทํานานอก 

 ๑๔๒๔๘ นางสาวภิญญดา  เก็งวินิจ 

 ๑๔๒๔๙ นางภิญญดา  ขวัญงาม 

 ๑๔๒๕๐ นางสาวภิญญพิมล  กันสุข 

 ๑๔๒๕๑ นางสาวภิญญาดา  วราแสง 
 ๑๔๒๕๒ นางสาวภิญญาพัชญ  ดวงเดช 

 ๑๔๒๕๓ นางสาวภิญญาพัชญ  ทําทาน 

 ๑๔๒๕๔ นางสาวภิญญาพัชญ  รักกุศล 

 ๑๔๒๕๕ นางสาวภิญญาพัชญ  แหวนนาค 

 ๑๔๒๕๖ นางสาวภิญโญ  แปงออน 

 ๑๔๒๕๗ นางสาวภิญทุตา  อินเตสะ 

 ๑๔๒๕๘ นางภิญนภา  มาตา 

 ๑๔๒๕๙ นางสาวภิทิตา  สยามไชย 

 ๑๔๒๖๐ นางสาวภิภัสรา  ยศอิศวกุล 

 ๑๔๒๖๑ นางสาวภิรญา  สายศิริสุข 

 ๑๔๒๖๒ นางสาวภิรดา  บุญศิริชัย 

 ๑๔๒๖๓ นางสาวภิรมย  ภาคากลา 
 ๑๔๒๖๔ นางภิรมยพร  ระสะครบุรี 
 ๑๔๒๖๕ นางภิรมยรัตน  ดาเหลา 
 ๑๔๒๖๖ นางสาวภิราภรณ  กลางประพันธ 
 ๑๔๒๖๗ นางภิสพิมพ  พันธุโยศรี 
 ๑๔๒๖๘ นางสาวภีระพร  ตะโคตร 

 ๑๔๒๖๙ นางสาวภุมรินทร  ฉิมพาลี 

 ๑๔๒๗๐ นางภุมรินทร  บุญคลอง 
 ๑๔๒๗๑ นางสาวภุลภญา  ทัดแกวมีกล่ิน 

 ๑๔๒๗๒ นางสาวภูมรินทร  ธิวาที 
 ๑๔๒๗๓ นางภูริตา  อารีประชา 
 ๑๔๒๗๔ นางภูริยา  อารียวงศ 
 ๑๔๒๗๕ นางภูรี  ทองยน 

 ๑๔๒๗๖ นางสาวภูรีวรรณ  เพ่ิมติ๊บ 

 ๑๔๒๗๗ นางสาวภูวนิดา  คงไพบูลย 
 ๑๔๒๗๘ นางสาวภูษณิศา  คงสี 

 ๑๔๒๗๙ นางสาวภูษณิศา  สิริรัตนไพศาล 

 ๑๔๒๘๐ นางภูษิตา  กิลัย 

 ๑๔๒๘๑ นางสาวมฆารุจา  อินทวิวัฒน 
 ๑๔๒๘๒ นางมณฑกานต  มาลา 
 ๑๔๒๘๓ นางสาวมณฑกานต  อุปนันท 



 หนา   ๔๘ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๒๘๔ นางสาวมณฑนรรห  อุนกันทา 
 ๑๔๒๘๕ นางสาวมณฑยา  เสาวรส 

 ๑๔๒๘๖ นางสาวมณฑริกา  ไตรยสุทธิ์ 
 ๑๔๒๘๗ นางสาวมณฑลี  เศรษฐวนิชย 
 ๑๔๒๘๘ นางสาวมณฑา  ทูลยอดพันธุ 
 ๑๔๒๘๙ นางสาวมณฑา  ปานทองคํา 
 ๑๔๒๙๐ นางสาวมณฑาทิพย  โกศลจิตร 
 ๑๔๒๙๑ นางสาวมณฑาทิพย  คงประเสริฐ 

 ๑๔๒๙๒ นางมณฑาทิพย  คีรีสุทธิวงศ 
 ๑๔๒๙๓ นางมณฑาทิพย  ปวงสงา 
 ๑๔๒๙๔ นางสาวมณฑาทิพย  เรืองแกว 

 ๑๔๒๙๕ นางสาวมณฑาทิพย  เหมรัตน 
 ๑๔๒๙๖ นางสาวมณฑารพ  สิงหโตเกษม 

 ๑๔๒๙๗ นางสาวมณฑิกา  พัฒชู 
 ๑๔๒๙๘ นางสาวมณฑิชา  ชาญประโคน 

 ๑๔๒๙๙ นางสาวมณฑิชา  เนตรเจริญ 

 ๑๔๓๐๐ นางสาวมณฑิยา  พุทธรักษา 
 ๑๔๓๐๑ นางสาวมณฑิรา  มารัตน 
 ๑๔๓๐๒ นางมณฑิรา  สีมาพล 

 ๑๔๓๐๓ นางสาวมณฑิรา  โสภาวะนัส 

 ๑๔๓๐๔ นางสาวมณฑิรา  หลาคําแกว 

 ๑๔๓๐๕ นางมณฑิรา  หันชะนา 
 ๑๔๓๐๖ นางสาวมณเฑียร  คุนาวงษ 
 ๑๔๓๐๗ นางสาวมณเฑียร  เฟองแกว 

 ๑๔๓๐๘ นางสาวมณทิรา  สุขวิสิฎฐ 

 ๑๔๓๐๙ นางสาวมณธิชา  พงษโต 

 ๑๔๓๑๐ นางมณธิชา  แสนพิมพ 
 ๑๔๓๑๑ นางมณภา  ศรีวิสุทธิ์ 
 ๑๔๓๑๒ นางสาวมณัชญา  พันทิวากุล 

 ๑๔๓๑๓ วาที่รอยตรีหญิง มณัญญา   
  มานะรัชศักดิ์ 
 ๑๔๓๑๔ นางมณัสนันท  ปดไชยสง 
 ๑๔๓๑๕ นางมณิฐชญาณ  พินิจ 

 ๑๔๓๑๖ นางมณี  หะมิ 
 ๑๔๓๑๗ นางสาวมณี  อวนเติบ 

 ๑๔๓๑๘ นางสาวมณีกร  ภาชี 
 ๑๔๓๑๙ นางสาวมณีกานต  สิริพัชรสกุล 

 ๑๔๓๒๐ นางสาวมณีนุช  ทํากิน 

 ๑๔๓๒๑ นางสาวมณีพร  วงษาไชย 

 ๑๔๓๒๒ นางสาวมณีมัญชุ  เฉลิมสัตย 
 ๑๔๓๒๓ นางสาวมณีรัตน  กมลพัฒนานันท 
 ๑๔๓๒๔ นางสาวมณีรัตน  กวดขุนทด 

 ๑๔๓๒๕ นางสาวมณีรัตน  คุมวงศด ี

 ๑๔๓๒๖ นางสาวมณีรัตน  จุลทอง 
 ๑๔๓๒๗ นางมณีรัตน  เจริญยุทธ 

 ๑๔๓๒๘ นางสาวมณีรัตน  ธารพานิช 

 ๑๔๓๒๙ นางสาวมณีรัตน  ธินะ 

 ๑๔๓๓๐ นางสาวมณีรัตน  เนียรประดิษฐ 

 ๑๔๓๓๑ นางสาวมณีรัตน  มะสุใส 

 ๑๔๓๓๒ นางสาวมณีรัตน  เรืองวิลัย 



 หนา   ๔๙ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๓๓๓ นางสาวมณีรัตน  เวชวรรณ 

 ๑๔๓๓๔ นางมณีรัตน  สมนึก 

 ๑๔๓๓๕ นางสาวมณีรัตน  สะบู 
 ๑๔๓๓๖ นางสาวมณีรัตน  สัจจวิโส 

 ๑๔๓๓๗ นางมณีรัตน  สายทอง 
 ๑๔๓๓๘ นางสาวมณีรัตน  หาญณรงค 
 ๑๔๓๓๙ นางมณีวงศ  เดชกลา 
 ๑๔๓๔๐ นางสาวมณีวรรณ  ชาติสาย 

 ๑๔๓๔๑ นางมณีวรรณ  เชื้อทอง 
 ๑๔๓๔๒ นางมณีวรรณ  ภูมิภาค 

 ๑๔๓๔๓ นางสาวมณีวรรณ  รานอก 

 ๑๔๓๔๔ นางมณีวรรณ  เสมอใจ 

 ๑๔๓๔๕ นางมณีวรรณ  แสงประเวช 

 ๑๔๓๔๖ นางสาวมณีวรรณ  องอาจ 

 ๑๔๓๔๗ นางมติกา  ยุชิวิวัฒนไชโยกุล 

 ๑๔๓๔๘ นางสาวมติกาญจน  ขาวสะอาด 

 ๑๔๓๔๙ นางสาวมธุชา  สุวรรณรัตน 
 ๑๔๓๕๐ นางสาวมธุพจน  คุยบุตร 

 ๑๔๓๕๑ นางมธุรดา  ทาชาง 
 ๑๔๓๕๒ นางสาวมธุรดา  โยธามาตย 
 ๑๔๓๕๓ นางสาวมธุรส  คงฟก 

 ๑๔๓๕๔ นางสาวมธุรส  ปานไกร 

 ๑๔๓๕๕ นางมธุรส  วสุวัต 

 ๑๔๓๕๖ นางสาวมธุรส  เหมโส 

 ๑๔๓๕๗ นางสาวมธุรินทร  สุทธิเชษฐ 

 ๑๔๓๕๘ นางสาวมนชนก  พุมเพชร 
 ๑๔๓๕๙ นางสาวมนชยา  อรจง 
 ๑๔๓๖๐ นางสาวมนฑา  ย่ีสิบ 

 ๑๔๓๖๑ นางมนฑิรา  ศรเกษตริน 

 ๑๔๓๖๒ นางมนณษภร  รัตนวรากร 

 ๑๔๓๖๓ นางมนตนภา  ชุมน้ําคาง 
 ๑๔๓๖๔ นางสาวมนตปภัส  ภูแดนผา 
 ๑๔๓๖๕ นางสาวมนตรา  ยังสบาย 

 ๑๔๓๖๖ นางมนทกานต  จันทรปน 

 ๑๔๓๖๗ นางสาวมนทกานต  อุนแกว 

 ๑๔๓๖๘ นางมนทกานติ์  ไตรยลักษณ 
 ๑๔๓๖๙ นางมนทา  มีพฤกษ 
 ๑๔๓๗๐ นางสาวมนทิรา  อุปถัมภ 
 ๑๔๓๗๑ นางสาวมนเทวา  มังลา 
 ๑๔๓๗๒ นางสาวมนธิชา  พิศจาร 

 ๑๔๓๗๓ นางสาวมนธิชา  วงวิภาค 

 ๑๔๓๗๔ นางสาวมนธิญา  แซตาง 
 ๑๔๓๗๕ นางมนธิรา  ชวยเกิด 

 ๑๔๓๗๖ นางมนพร  ขวัญชัย 

 ๑๔๓๗๗ นางมนพร  เหมทานนท 
 ๑๔๓๗๘ นางสาวมนพิชา  เหมือนจินดา 
 ๑๔๓๗๙ นางสาวมนรดา  ถิ่นมะไฟ 

 ๑๔๓๘๐ นางสาวมนรัตน  แกวเกิด 

 ๑๔๓๘๑ นางสาวมนฤดี  อนมี 
 ๑๔๓๘๒ นางมนฤดี  โอเดลโล 



 หนา   ๕๐ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๓๘๓ นางสาวมนสิชา  กลาวรางกูร 

 ๑๔๓๘๔ นางสาวมนสิชา  จันทรา 
 ๑๔๓๘๕ นางสาวมนัชยา  สีสะอาด 

 ๑๔๓๘๖ นางสาวมนัญชยา  อิศรางกูล 

 ๑๔๓๘๗ นางสาวมนัญญา  งามวงศวาน 

 ๑๔๓๘๘ นางสาวมนัญญา  รมัยธิติมา 
 ๑๔๓๘๙ นางมนัญญา  เรืองสุขสุด 

 ๑๔๓๙๐ นางมนัญญา  สมหนองบัว 

 ๑๔๓๙๑ นางสาวมนัญญา  อุปธิ 
 ๑๔๓๙๒ นางสาวมนัญยา  สายซอ 

 ๑๔๓๙๓ นางสาวมนัทยา  สายบัว 

 ๑๔๓๙๔ นางสาวมนันยา  ไฉไลพานิช 

 ๑๔๓๙๕ นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวสดิ์ 
 ๑๔๓๙๖ นางสาวมนัสชนก  เพ็ชรแกว 

 ๑๔๓๙๗ นางสาวมนัสชนก  มณีจํานงค 
 ๑๔๓๙๘ นางสาวมนัสชนก  เมืองโคตร 

 ๑๔๓๙๙ นางสาวมนัสชยา  ปลีทอง 
 ๑๔๔๐๐ นางมนัสนันท  เกิดเอี่ยม 

 ๑๔๔๐๑ นางสาวมนัสนันท  เบ็ญพาด 

 ๑๔๔๐๒ นางสาวมนัสนันท  โพธิ์ศร ี
 ๑๔๔๐๓ นางมนัสนันท  วงศษาธนภูมิ 
 ๑๔๔๐๔ นางสาวมนัสนันท  สงวนแสง 
 ๑๔๔๐๕ นางสาวมนัสนันท  สารีผล 

 ๑๔๔๐๖ นางสาวมนัสยา  กรุดนาค 

 ๑๔๔๐๗ นางมนัสยา  นภาผอง 

 ๑๔๔๐๘ นางสาวมนัสรินทร  บุญญคง 
 ๑๔๔๐๙ นางสาวมนัสวัน  บุญประเสริฐ 

 ๑๔๔๑๐ นางมนัสวี  ศรีเมือง 
 ๑๔๔๑๑ นางมนัสวีร  สรรพชัยยุทธ 
 ๑๔๔๑๒ นางสาวมนัสสิยา  แจงใจบุญ 

 ๑๔๔๑๓ นางมนิดา  ลาดนาเลา 
 ๑๔๔๑๔ นางสาวมยีดะห  สะมะแอ 

 ๑๔๔๑๕ นางสาวมยุรฉัตร  ฉัตรพุฒิชัย 

 ๑๔๔๑๖ นางสาวมยุรฉัตร  เหลาแค 

 ๑๔๔๑๗ นางสาวมยุรทิพย  อนเทศ 

 ๑๔๔๑๘ นางสาวมยุรัตน  ตั้งวิชัย 

 ๑๔๔๑๙ นางมยุรัตน  ธิสาเวทย 
 ๑๔๔๒๐ นางสาวมยุรา  งามดี 
 ๑๔๔๒๑ นางมยุรา  นิยมเดชา 
 ๑๔๔๒๒ นางมยุรา  ภูมิดินดิบ 

 ๑๔๔๒๓ นางสาวมยุรา  สอนคํา 
 ๑๔๔๒๔ นางมยุรี  ก่ํามอญ 

 ๑๔๔๒๕ นางมยุรี  เกษตรกุลทรัพย 
 ๑๔๔๒๖ นางสาวมยุรี  แกวมณี 

 ๑๔๔๒๗ นางสาวมยุรี  แขคางพลู 

 ๑๔๔๒๘ นางสาวมยุรี  คําแกว 

 ๑๔๔๒๙ นางสาวมยุรี  จันทขาว 

 ๑๔๔๓๐ นางมยุรี  จันทร 

 ๑๔๔๓๑ นางมยุรี  ชมชื่น 

 ๑๔๔๓๒ นางสาวมยุรี  ไชยแสง 



 หนา   ๕๑ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๔๓๓ นางสาวมยุรี  แซตั๊ง 
 ๑๔๔๓๔ นางสาวมยุรี  โตคีรี 
 ๑๔๔๓๕ นางสาวมยุรี  ทบภักดิ์ 
 ๑๔๔๓๖ นางสาวมยุรี  ทวีโภค 

 ๑๔๔๓๗ นางมยุรี  ทองภูเหวด 

 ๑๔๔๓๘ นางสาวมยุรี  ทับทิม 

 ๑๔๔๓๙ นางสาวมยุรี  เทือกตา 
 ๑๔๔๔๐ นางสาวมยุรี  บุญฉวี 
 ๑๔๔๔๑ นางมยุรี  บุญพบ 

 ๑๔๔๔๒ นางสาวมยุรี  ปกตะตอง 
 ๑๔๔๔๓ นางมยุรี  มูลเดช 

 ๑๔๔๔๔ นางมยุรี  แมลงภู 
 ๑๔๔๔๕ นางสาวมยุรี  วงษอารี 
 ๑๔๔๔๖ นางมยุรี  วัฒนาวิริยานนท 
 ๑๔๔๔๗ นางมยุรี  ศรีวงษา 
 ๑๔๔๔๘ นางสาวมยุรี  สมบูรณ 
 ๑๔๔๔๙ นางสาวมยุรี  สิงหทอง 
 ๑๔๔๕๐ นางสาวมยุรี  สีลําเนา 
 ๑๔๔๕๑ นางสาวมยุรี  สุขมา 
 ๑๔๔๕๒ นางมยุรี  เหงาโพธิ์ 
 ๑๔๔๕๓ นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ 
 ๑๔๔๕๔ นางมยุรี  อินทรอาราม 

 ๑๔๔๕๕ นางสาวมยุรีย  ศรีทรัพย 
 ๑๔๔๕๖ นางสาวมยุรีย  สุดชาติ 
 ๑๔๔๕๗ นางมยุเรศ  จิโน 

 ๑๔๔๕๘ นางสาวมรกต  ใจดี 
 ๑๔๔๕๙ นางมรกต  ชมชื่น 

 ๑๔๔๖๐ นางสาวมรกตวงค  เสียงเพราะ 

 ๑๔๔๖๑ นางสาวมรรยุตา  วงษพูล 

 ๑๔๔๖๒ นางสาวมริษฎดา  วันทา 
 ๑๔๔๖๓ นางสาวมริษา  โพธิ์สวัสดิ ์
 ๑๔๔๖๔ นางสาวมริสรา  แซเบ 
 ๑๔๔๖๕ นางสาวมรีจิ  คงทรัตน 
 ๑๔๔๖๖ นางสาวมลชยา  หวานชะเอม 

 ๑๔๔๖๗ นางสาวมลฑาทิพย  ประสมสุข 

 ๑๔๔๖๘ นางสาวมลทกาญจน  ชุณหเกษม 

 ๑๔๔๖๙ นางมลทิรา  จีนามูล 

 ๑๔๔๗๐ นางสาวมลทิรา  แดงเปนเดิม 

 ๑๔๔๗๑ นางสาวมลทิรา  รัตนบุรี 
 ๑๔๔๗๒ นางสาวมลทิรา  สารบูรณ 
 ๑๔๔๗๓ นางสาวมลทิรา  เอี่ยมสอาด 

 ๑๔๔๗๔ นางสาวมลธิชา  ชูชิต 

 ๑๔๔๗๕ นางมลธิรา  จุลชู 
 ๑๔๔๗๖ นางมลธิรา  ปรุงเหล็ก 

 ๑๔๔๗๗ นางมลธิรา  สวนเขม 

 ๑๔๔๗๘ นางสาวมลรวี  ทิพยรัตน 
 ๑๔๔๗๙ นางสาวมลฤดี  กมลภพ 

 ๑๔๔๘๐ นางสาวมลฤดี  กัณทวงค 
 ๑๔๔๘๑ นางสาวมลฤดี  เกิดมี 
 ๑๔๔๘๒ นางสาวมลฤดี  แกวพูน 



 หนา   ๕๒ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๔๘๓ นางสาวมลฤดี  จันทร 

 ๑๔๔๘๔ นางสาวมลฤดี  ชาลาภคํา 
 ๑๔๔๘๕ นางสาวมลฤดี  ธงศรี 
 ๑๔๔๘๖ นางสาวมลฤดี  นิฤมล 

 ๑๔๔๘๗ นางมลฤดี  บุญสถิตย 
 ๑๔๔๘๘ นางสาวมลฤดี  เบาสิน 

 ๑๔๔๘๙ นางสาวมลฤดี  เพ็งสงา 
 ๑๔๔๙๐ นางมลฤดี  วรรณโชติ 
 ๑๔๔๙๑ วาที่รอยตรีหญิง มลฤดี  วิชาศรี 
 ๑๔๔๙๒ นางมลฤดี  สไตน 
 ๑๔๔๙๓ นางมลฤดี  สุดแกว 

 ๑๔๔๙๔ นางมลฤดี  แสงศรีดํา 
 ๑๔๔๙๕ นางมลฤดี  แสนเมือง 
 ๑๔๔๙๖ นางสาวมลฤทัย  ดีเผือก 

 ๑๔๔๙๗ นางสาวมลสวรรค  กาวี 
 ๑๔๔๙๘ นางสาวมลาตี  อาแว 

 ๑๔๔๙๙ นางมลิวรรณ  เฮียงราช 

 ๑๔๕๐๐ นางสาวมลิวรรณ  แนนอุดร 

 ๑๔๕๐๑ นางมลิวรรณ  มูลพรม 

 ๑๔๕๐๒ นางสาวมลิวัลย  ชางพูด 

 ๑๔๕๐๓ นางสาวมลิวัลย  ดอกเตย 

 ๑๔๕๐๔ นางสาวมลิวัลย  ทองดี 
 ๑๔๕๐๕ นางมวลทกานต  พืชโรจน 
 ๑๔๕๐๖ นางสาวมวลบุปผา  มูลสาร 

 ๑๔๕๐๗ นางมสธร  ชาวดร 

 ๑๔๕๐๘ นางสาวมะนิสา  สารวิก 

 ๑๔๕๐๙ นางมะยุลา  ใจสงบ 

 ๑๔๕๑๐ นางสาวมะลิ  ไทยสงฆ 
 ๑๔๕๑๑ นางมะลิ  บุญสิทธิ์ 
 ๑๔๕๑๒ นางมะลิ  ไพรบึง 
 ๑๔๕๑๓ นางสาวมะลิ  เรืองแสน 

 ๑๔๕๑๔ นางมะลิ  ฤทธิ์อําพันธ 
 ๑๔๕๑๕ นางสาวมะลิ  อวมเทศ 

 ๑๔๕๑๖ นางสาวมะลิชาติ  ศรีไสว 

 ๑๔๕๑๗ นางสาวมะลิวรรณ  นามคันที 

 ๑๔๕๑๘ นางสาวมะลิวรรณ  ประสมศรี 
 ๑๔๕๑๙ นางมะลิวรรณ  เพ็งภู 
 ๑๔๕๒๐ นางสาวมะลิวัลย  เกลาเกล้ียง 
 ๑๔๕๒๑ นางสาวมะลิวัลย  เขื่อนปญญา 
 ๑๔๕๒๒ นางมะลิวัลย  จะริรัมย 
 ๑๔๕๒๓ นางสาวมะลิวัลย  ชํานาญ 

 ๑๔๕๒๔ นางสาวมะลิวัลย  ดลภาวิจิต 

 ๑๔๕๒๕ นางสาวมะลิวัลย  ดีหลาย 

 ๑๔๕๒๖ นางสาวมะลิวัลย  บริคุต 

 ๑๔๕๒๗ นางสาวมะลิวัลย  พรนิคม 

 ๑๔๕๒๘ นางสาวมะลิวัลย  แยมพลาย 

 ๑๔๕๒๙ นางสาวมะลิวัลย  วงคชัยคํา 
 ๑๔๕๓๐ นางสาวมะลิวัลย  หงษศรีทอง 
 ๑๔๕๓๑ นางมะลิสา  จิโน 

 ๑๔๕๓๒ นางสาวมะลิสา  ชิตรัตน 



 หนา   ๕๓ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๕๓๓ นางสาวมะลิสา  สุธารัตน 
 ๑๔๕๓๔ นางมะลิสา  ออนเลิศ 

 ๑๔๕๓๕ นางมัจฉา  ศิริพงศ 
 ๑๔๕๓๖ นางสาวมัชชารวดี  ชลสาคร 

 ๑๔๕๓๗ นางสาวมัชนก  เนียมพูนทอง 
 ๑๔๕๓๘ นางสาวมัซนีย  แซมา 
 ๑๔๕๓๙ นางสาวมัซรา  ละสูสามา 
 ๑๔๕๔๐ นางสาวมัญชรี  สนิทวงศ 
 ๑๔๕๔๑ นางสาวมัญชิษฐารัตต  เพชรเล่ือน 

 ๑๔๕๔๒ นางสาวมัณฑกา  โนนทะเสน 

 ๑๔๕๔๓ นางมัณฑณา  สุภาวงศ 
 ๑๔๕๔๔ นางมัณฑนา  คงขุนทด 

 ๑๔๕๔๕ นางสาวมัณฑนา  คงผดุง 
 ๑๔๕๔๖ นางสาวมัณฑนา  นิตะอินทร 
 ๑๔๕๔๗ นางสาวมัณฑนา  วรรณขันธ 
 ๑๔๕๔๘ นางสาวมัณฑรี  เกตุแกว 

 ๑๔๕๔๙ นางสาวมัณฑลิกา  คงอนันต 
 ๑๔๕๕๐ นางมัณทนา  จํานงคจิตร 

 ๑๔๕๕๑ นางสาวมัทนกร  นอยเมือง 
 ๑๔๕๕๒ นางมัทนา  แกวรัตม 
 ๑๔๕๕๓ นางสาวมัทนา  ชุมเรือน 

 ๑๔๕๕๔ นางสาวมัทนา  ธนันทา 
 ๑๔๕๕๕ นางสาวมัทนา  นิถานานนท 
 ๑๔๕๕๖ นางสาวมัทนิน  เจริญพร 

 ๑๔๕๕๗ นางมัทนี  เสียงเสนาะ 

 ๑๔๕๕๘ นางสาวมัทนียา  แกวหาญ 

 ๑๔๕๕๙ นางสาวมัทนียา  ทองยุน 

 ๑๔๕๖๐ นางสาวมัทนียา  แปะทอง 
 ๑๔๕๖๑ นางสาวมัทนียา  สรงพรมทิพย 
 ๑๔๕๖๒ นางมัธติกา  ศรีหาคลัง 
 ๑๔๕๖๓ นางสาวมันทนา  จันทสิทธ ิ

 ๑๔๕๖๔ นางมันทนา  ดายดัสกร 

 ๑๔๕๖๕ นางสาวมัยซาระห  อาลี 

 ๑๔๕๖๖ นางมัยมูเนาะ  สะอา 
 ๑๔๕๖๗ นางสาวมัลลิกา  แกนศรีสุข 

 ๑๔๕๖๘ นางมัลลิกา  คําสันเทียะ 

 ๑๔๕๖๙ นางมัลลิกา  คีรีนิล 

 ๑๔๕๗๐ นางมัลลิกา  ไชยพันธ 
 ๑๔๕๗๑ นางมัลลิกา  ทุมจินดา 
 ๑๔๕๗๒ นางสาวมัลลิกา  บุญพิทักษ 
 ๑๔๕๗๓ วาที่รอยตรีหญิง มัลลิกา   
  แมนศรนรา 
 ๑๔๕๗๔ นางสาวมัลลิกา  ศิรานนทการณ 
 ๑๔๕๗๕ นางสาวมัลลิกา  สิทธิบุญมา 
 ๑๔๕๗๖ นางมัลลิกาณ  ไชยสุ 

 ๑๔๕๗๗ นางสาวมัสตูรอ  ดอคา 
 ๑๔๕๗๘ นางมัสธุรส  ผองสุข 

 ๑๔๕๗๙ นางมัสนะ  สีระโก 

 ๑๔๕๘๐ นางสาวมัสนา  หมานเหล็บ 

 ๑๔๕๘๑ นางสาวมัสนี  คงแกว 



 หนา   ๕๔ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๕๘๒ นางสาวมัสยา  โซะศิริ 
 ๑๔๕๘๓ นางสาวมัสยา  ลืนงูเขียว 

 ๑๔๕๘๔ นางมัสลิน  คงแกวหนู 
 ๑๔๕๘๕ นางมัสลิน  เครือนวล 

 ๑๔๕๘๖ นางสาวมัสวารี  สามะอาลี 

 ๑๔๕๘๗ นางสาวมาคอเซาะ  สาแล 

 ๑๔๕๘๘ นางสาวมาฆพันธุ  อ่ํานาศิล 

 ๑๔๕๘๙ นางสาวมาซีตะ  หลังจิ 

 ๑๔๕๙๐ นางสาวมาซีเตาะ  กอตา 
 ๑๔๕๙๑ นางสาวมาซีเตาะ  บือสา 
 ๑๔๕๙๒ นางสาวมาซีเตาะห  กูป 
 ๑๔๕๙๓ นางมาซีเตาะห  เจะแต 

 ๑๔๕๙๔ นางสาวมาซูรา  บินซา 
 ๑๔๕๙๕ นางสาวมาณีรัตน  ลังกากาศ 

 ๑๔๕๙๖ นางสาวมาดา  คุมทุกข 
 ๑๔๕๙๗ นางสาวมาติกา  ถินกระโทก 

 ๑๔๕๙๘ นางมาติกา  ประชารักษสกุล 

 ๑๔๕๙๙ นางมาติกา  สิงหปน 

 ๑๔๖๐๐ นางสาวมาธวรรย  อิงแอบ 

 ๑๔๖๐๑ นางสาวมานิกานต  มโนบาล 

 ๑๔๖๐๒ นางสาวมานิดา  เนตรนิล 

 ๑๔๖๐๓ นางสาวมานิดา  พูลวงษ 
 ๑๔๖๐๔ นางมานิตา  เจริญองอาจ 

 ๑๔๖๐๕ นางสาวมานิสา  สมหวัง 
 ๑๔๖๐๖ นางมานี  บุญยงค 

 ๑๔๖๐๗ นางสาวมารศรี  ศักดา 
 ๑๔๖๐๘ นางมาราศรี  ชุมเชื้อ 

 ๑๔๖๐๙ นางสาวมาริน  ฟกเถื่อน 

 ๑๔๖๑๐ นางสาวมาริยา  หมุดบินสัน 

 ๑๔๖๑๑ นางสาวมาริสา  ทองคํา 
 ๑๔๖๑๒ นางสาวมาริสา  อินทรามะ 

 ๑๔๖๑๓ วาที่รอยตรีหญิง มารี  มณีอินทร 
 ๑๔๖๑๔ นางสาวมารีนา  แมเราะ 

 ๑๔๖๑๕ นางสาวมารีมารถ  กาดู 
 ๑๔๖๑๖ นางมารียะ  แดงตี 
 ๑๔๖๑๗ นางสาวมารีเยาะ  แซมะแซ 

 ๑๔๖๑๘ นางสาวมารีเยาะห  สะแมง 
 ๑๔๖๑๙ นางสาวมาเรีย  แสงสวาง 
 ๑๔๖๒๐ นางสาวมาเรียม  เดนดารา 
 ๑๔๖๒๑ นางสาวมาลัย  ธารมัติ 
 ๑๔๖๒๒ นางสาวมาลัย  พงษอนันต 
 ๑๔๖๒๓ นางสาวมาลัย  พิมลา 
 ๑๔๖๒๔ นางสาวมาลัย  เฟองคณะ 

 ๑๔๖๒๕ นางมาลัย  สายหลาน 

 ๑๔๖๒๖ นางสาวมาลัย  อินเทพ 

 ๑๔๖๒๗ นางมาลัยทอง  วงคพะนาม 

 ๑๔๖๒๘ นางสาวมาลัยทิพย  ขุนแท 
 ๑๔๖๒๙ นางสาวมาลัยพร  พาลี 

 ๑๔๖๓๐ นางสาวมาลัยพร  สระทองจันทร 
 ๑๔๖๓๑ นางสาวมาลัยรัตน  สุขกาว 



 หนา   ๕๕ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๖๓๒ นางมาลัยวรรณ  ลัดเลีย 

 ๑๔๖๓๓ นางสาวมาลา  วันทวี 
 ๑๔๖๓๔ นางสาวมาลาวัลย  เขียวแกว 

 ๑๔๖๓๕ นางสาวมาลิณี  จีมสมบูรณ 
 ๑๔๖๓๖ นางสาวมาลินี  แกวยงค 
 ๑๔๖๓๗ นางมาลินี  จันทรแกว 

 ๑๔๖๓๘ นางสาวมาลินี  แซบั๊ก 

 ๑๔๖๓๙ นางสาวมาลินี  ทองชุม 

 ๑๔๖๔๐ นางสาวมาลินี  บุตรประโคน 

 ๑๔๖๔๑ นางสาวมาลินี  รัตนมาลี 

 ๑๔๖๔๒ นางสาวมาลิสา  โพธิสัตย 
 ๑๔๖๔๓ นางสาวมาลิสา  เลิศพฤกษพนา 
 ๑๔๖๔๔ นางมาลี  คําทา 
 ๑๔๖๔๕ นางสาวมาลี  จันทรเลิศ 

 ๑๔๖๔๖ นางมาลี  จันทราสุวรรณ 

 ๑๔๖๔๗ นางสาวมาลี  ทองเจริญ 

 ๑๔๖๔๘ นางสาวมาลี  โทแสง 
 ๑๔๖๔๙ นางมาลี  ปราศจาก 

 ๑๔๖๕๐ นางสาวมาลี  ปนะถา 
 ๑๔๖๕๑ นางสาวมาลีรัตน  พระสมิง 
 ๑๔๖๕๒ นางสาวมาลีลักษณ  ปนกระจัน 

 ๑๔๖๕๓ นางสาวมาวดี  วิชัย 

 ๑๔๖๕๔ นางสาวมาวาตี  ยะโตะ 

 ๑๔๖๕๕ นางสาวมาศจพรรณ  คงเพ็ชร 

 ๑๔๖๕๖ นางมาศพรรณ  พรรณมาตร 

 ๑๔๖๕๗ นางมาสเตาะ  สะแลแม 

 ๑๔๖๕๘ นางสาวมาสนี  อุเซ็ง 
 ๑๔๖๕๙ นางสาวมาสือนะ  อาแซ 

 ๑๔๖๖๐ นางสาวมิกิ  แซหยาง 
 ๑๔๖๖๑ นางสาวมิ่งกมล  ธิโสภา 
 ๑๔๖๖๒ นางสาวมิ่งกมล  หิรัญโรจนธน 

 ๑๔๖๖๓ นางมิ่งขวัญ  ชิดเชี่ยว 

 ๑๔๖๖๔ นางสาวมิ่งขวัญ  เชื้อมโนชาญ 

 ๑๔๖๖๕ นางสาวมิ่งขวัญ  บุญยง 
 ๑๔๖๖๖ นางสาวมิ่งขวัญ  พัดมะนา 
 ๑๔๖๖๗ นางสาวมิ่งขวัญ  มุงวิชา 
 ๑๔๖๖๘ นางมิ่งขวัญ  วรรณมะกอก 

 ๑๔๖๖๙ นางมิ่งขวัญ  สมาศิลป 
 ๑๔๖๗๐ นางสาวมิตรสินีย  สมบูรณ 
 ๑๔๖๗๑ นางสาวมินดา  เรืองทอง 
 ๑๔๖๗๒ นางสาวมินตรา  กระเปาทอง 
 ๑๔๖๗๓ นางสาวมินตรา  ขอเชื้อกลาง 
 ๑๔๖๗๔ นางสาวมินตรา  ใจศิริ 
 ๑๔๖๗๕ นางมินตรา  ปอกเครือ 

 ๑๔๖๗๖ นางมินตรารัก  พามาสุทธิภัทร 

 ๑๔๖๗๗ นางสาวมินตา  ชนะสิทธิ์ 
 ๑๔๖๗๘ นางสาวมินนา  มูลประสิทธิ์ 
 ๑๔๖๗๙ นางสาวมิรันตี  พาทอง 
 ๑๔๖๘๐ นางมิลันตี  นาอุนเรือน 

 ๑๔๖๘๑ นางสาวมีณา  กุมารา 



 หนา   ๕๖ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๖๘๒ นางสาวมีน  เกียรติสํารอง 
 ๑๔๖๘๓ นางสาวมีนา  จันทเขต 

 ๑๔๖๘๔ นางมีนา  ปนตะทา 
 ๑๔๖๘๕ นางสาวมีนา  สันสาคร 

 ๑๔๖๘๖ นางมีนา  สุขชุม 

 ๑๔๖๘๗ นางมุกดา  ครองบุญ 

 ๑๔๖๘๘ นางสาวมุกดา  ทรงไตรย 
 ๑๔๖๘๙ นางสาวมุกดา  วัฒนันท 
 ๑๔๖๙๐ นางสาวมุกดาวรรณ  ไชโยธา 
 ๑๔๖๙๑ นางมุกดาวัลย  สวัสดิ์ศร ี
 ๑๔๖๙๒ นางสาวมุขดา  สีมี 
 ๑๔๖๙๓ นางมุจลินท  ธิยะภูมิ 
 ๑๔๖๙๔ นางมุจลินท  เพชรรัตน 
 ๑๔๖๙๕ นางสาวมุจลินท  แสนแดง 
 ๑๔๖๙๖ นางมุดตรีกะ  กูลหลัง 
 ๑๔๖๙๗ นางมุทิตา  คงแกว 

 ๑๔๖๙๘ นางสาวมุทิตา  มามุ 
 ๑๔๖๙๙ นางสาวมุทิตา  สําเภาเงิน 

 ๑๔๗๐๐ นางสาวมุทิตา  อินกลํ่า 
 ๑๔๗๐๑ นางสาวมุธิดา  สาธุชาติ 
 ๑๔๗๐๒ นางมุรณีย  บินยชากิร 

 ๑๔๗๐๓ นางสาวมุสลีฮา  ลียะ 

 ๑๔๗๐๔ นางสาวมูนีรา  สีระโก 

 ๑๔๗๐๕ นางสาวมูนีเราะห  ดีแม 

 ๑๔๗๐๖ นางสาวมูนีเราะห  พลเกษมพงศ 

 ๑๔๗๐๗ นางสาวมูไรนะ  โตะอิสอ 

 ๑๔๗๐๘ นางสาวเมฑิณี  เมืองเดช 

 ๑๔๗๐๙ นางสาวเมตตา  ซอนกล่ิน 

 ๑๔๗๑๐ นางสาวเมตตา  บุตรสาร 

 ๑๔๗๑๑ นางเมตตา  เรืองวังสรรค 
 ๑๔๗๑๒ นางเมตตา  วงศสกุลเกียรติ 
 ๑๔๗๑๓ นางสาวเมตตา  สารีวงค 
 ๑๔๗๑๔ นางสาวเมตตา  เสือสาน 

 ๑๔๗๑๕ นางเมทิกา  วงคอัญญา 
 ๑๔๗๑๖ นางสาวเมทิณี  สาวพญา 
 ๑๔๗๑๗ นางสาวเมทินี  ใจซื่อ 

 ๑๔๗๑๘ นางเมทินี  มณีโชติ 
 ๑๔๗๑๙ นางเมทินี  รัตนะสิทธิ์ 
 ๑๔๗๒๐ นางเมทินี  ลับจันทร 
 ๑๔๗๒๑ นางเมทินี  ศศิประภานนท 
 ๑๔๗๒๒ นางสาวเมธาพร  สาริการณ 
 ๑๔๗๒๓ นางสาวเมธาวดี  จันทรโชติ 
 ๑๔๗๒๔ นางสาวเมธาวี  ขันตี 
 ๑๔๗๒๕ นางสาวเมธาวี  เชื่อมสมบัติ 
 ๑๔๗๒๖ นางสาวเมธาวี  อินทรคุมวงศ 
 ๑๔๗๒๗ นางสาวเมธิกานต  นนทะสร 

 ๑๔๗๒๘ นางสาวเมธิญา  เฟองศรี 
 ๑๔๗๒๙ นางสาวเมธิญา  อันสีเมือง 
 ๑๔๗๓๐ นางสาวเมธิณี  เกตุเขียว 

 ๑๔๗๓๑ นางสาวเมธิณี  จันทรใส 
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 ๑๔๗๓๒ นางสาวเมธินี  นันทราช 

 ๑๔๗๓๓ นางสาวเมธินี  เหล่ียมพิทักษ 
 ๑๔๗๓๔ นางสาวเมธินี  อริยเดช 

 ๑๔๗๓๕ นางเมธิยา  วิชาฮาต 

 ๑๔๗๓๖ นางสาวเมธิศา  ธรรมศรี 
 ๑๔๗๓๗ นางสาวเมธิษา  มีผล 

 ๑๔๗๓๘ นางสาวเมภิกา  เฉื่อยฉ่ํา 
 ๑๔๗๓๙ นางเมย  อํานวยพันธวิไล 

 ๑๔๗๔๐ นางเมลดา  ทาหลวง 
 ๑๔๗๔๑ นางเมลดา  พักใส 

 ๑๔๗๔๒ นางสาวเมลดา  สุวรรณดี 
 ๑๔๗๔๓ นางเมษยา  ชูชาติ 
 ๑๔๗๔๔ นางสาวเมษา  พูลสวัสดิ์ 
 ๑๔๗๔๕ นางเมษา  ศาสตรนิยม 

 ๑๔๗๔๖ นางสาวไมตรี  ทองมี 
 ๑๔๗๔๗ นางสาวไมมูเนาะ  เวาะแห 

 ๑๔๗๔๘ นางสาวยดา  ลีตะกานนทชัย 

 ๑๔๗๔๙ นางสาวยตนา  วิวรรธนโรจน 
 ๑๔๗๕๐ นางยรรยง  เชตุใจ 

 ๑๔๗๕๑ นางสาวยลพัชร  มีเนน 

 ๑๔๗๕๒ นางสาวยศภัทร  วงคจรัส 

 ๑๔๗๕๓ นางสาวยศยา  ภาโสม 

 ๑๔๗๕๔ นางสาวยศิรินทร  เพ็งอําไพ 

 ๑๔๗๕๕ นางยอดยุพา  นพพิบูลย 
 ๑๔๗๕๖ นางยอแสง  จันทรเสน 

 ๑๔๗๕๗ นางสาวยอแสง  นาคกระแสร 
 ๑๔๗๕๘ นางสาวยาตรา  เมืองมา 
 ๑๔๗๕๙ นางสาวยานีลา  ลงซูซา 
 ๑๔๗๖๐ นางสาวยามีรา  ยานาน 

 ๑๔๗๖๑ นางสาวยามีละห  เจะซอ 

 ๑๔๗๖๒ นางยามีละห  หมาดเตะ 

 ๑๔๗๖๓ นางสาวยามีลา  ดือราแม 

 ๑๔๗๖๔ นางยารอดะห  เจะเลาะ 

 ๑๔๗๖๕ นางสาวยารานี  เตะ 

 ๑๔๗๖๖ นางสาวยาริณี  จะเรเสะ 

 ๑๔๗๖๗ นางสาวยารีนี  เจะตีแม 

 ๑๔๗๖๘ นางยาวารี  จารู 
 ๑๔๗๖๙ นางสาวยาวาเฮ  ลอมา 
 ๑๔๗๗๐ นางสาวยาวาเฮ  สาแล 

 ๑๔๗๗๑ นางย่ิงนรา  พวกขุนทด 

 ๑๔๗๗๒ นางย่ิงรัก  คนรู 
 ๑๔๗๗๓ นางสาวย่ีหวา  ชูแหวน 

 ๑๔๗๗๔ นางสาวยุกตนันท  หวานฉ่ํา 
 ๑๔๗๗๕ นางสาวยุคนธร  จังหาร 
 ๑๔๗๗๖ นางสาวยุคล  รองเมือง 
 ๑๔๗๗๗ นางสาวยุธิดา  เหลาดี 
 ๑๔๗๗๘ นางสาวยุพดี  เข็มอนุสุข อิสมัญ 

 ๑๔๗๗๙ นางสาวยุพดี  เดชเดโช 

 ๑๔๗๘๐ นางสาวยุพดี  บุญเต็ม 

 ๑๔๗๘๑ นางยุพดี  สุดแดง 



 หนา   ๕๘ (เลมท่ี  ๘/๕) 
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 ๑๔๗๘๒ นางสาวยุพยงค  สุรักษา 
 ๑๔๗๘๓ นางสาวยุพเยาว  คนซื่อ 

 ๑๔๗๘๔ นางสาวยุพเรศ  ขาวฉ่ํา 
 ๑๔๗๘๕ นางสาวยุพเรศ  พระวัย 

 ๑๔๗๘๖ นางสาวยุพา  ชิณโคตร 

 ๑๔๗๘๗ นางยุพา  แดงสําอาง 
 ๑๔๗๘๘ นางสาวยุพา  ปดถา 
 ๑๔๗๘๙ นางสาวยุพา  เผือกนิสัย 

 ๑๔๗๙๐ นางสาวยุพา  ศรีลาศักดิ์ 
 ๑๔๗๙๑ นางสาวยุพา  สัมมา 
 ๑๔๗๙๒ นางสาวยุพา  หวยทราย 

 ๑๔๗๙๓ นางยุพากรณ  สุภาพ 

 ๑๔๗๙๔ นางสาวยุพาพร  ชาวแดง 
 ๑๔๗๙๕ นางสาวยุพาพร  มุลนี 
 ๑๔๗๙๖ นางสาวยุพาพร  ศรีโยธา 
 ๑๔๗๙๗ นางสาวยุพาพร  สินมาห 
 ๑๔๗๙๘ นางสาวยุพาพร  ฮวดศิริ 
 ๑๔๗๙๙ นางสาวยุพาพรรณ  สาริราช 

 ๑๔๘๐๐ นางสาวยุพาพรรณ  เหลาทองสาร 

 ๑๔๘๐๑ นางยุพาพรรณ  วงษวาน 

 ๑๔๘๐๒ นางยุพาพักตร  คํามูล 

 ๑๔๘๐๓ นางสาวยุพาพัฒน  เหมลา 
 ๑๔๘๐๔ นางยุพาภรณ  นิลาทวงค 
 ๑๔๘๐๕ นางยุพาภรณ  ยอดจันทึก 

 ๑๔๘๐๖ นางสาวยุพารัตน  แกววงษ 

 ๑๔๘๐๗ นางยุพารัตน  โชติเนตร 

 ๑๔๘๐๘ นางสาวยุพารัตน  แสนอินทร 
 ๑๔๘๐๙ นางสาวยุพาเรศ  พละศักดิ์ 
 ๑๔๘๑๐ นางสาวยุพาวรรณ  กันภัย 

 ๑๔๘๑๑ นางยุพาวรรณ  สมฤทัย 

 ๑๔๘๑๒ นางสาวยุพิณ  ศาลางาม 

 ๑๔๘๑๓ นางยุพิน  เกษโสภา 
 ๑๔๘๑๔ นางยุพิน  เกื้อลาย 

 ๑๔๘๑๕ นางยุพิน  คํารัตน 
 ๑๔๘๑๖ นางยุพิน  ไชยโยราช 

 ๑๔๘๑๗ นางยุพิน  แซมัว 

 ๑๔๘๑๘ นางยุพิน  ตันสุวรรณ 

 ๑๔๘๑๙ นางสาวยุพิน  บุญเทพ 

 ๑๔๘๒๐ นางสาวยุพิน  บุญวิลัย 

 ๑๔๘๒๑ นางยุพิน  พุมจันทร 
 ๑๔๘๒๒ นางสาวยุพิน  โลชัย 

 ๑๔๘๒๓ นางสาวยุพิน  สามสี 

 ๑๔๘๒๔ นางสาวยุพิน  สีเงิน 

 ๑๔๘๒๕ นางยุพิน  อัครพัฒน 
 ๑๔๘๒๖ นางสาวยุพิน  อัฐโส 

 ๑๔๘๒๗ วาที่รอยตรีหญิง ยุพิน  อินธิแสง 
 ๑๔๘๒๘ นางสาวยุภา  บุญสระ 

 ๑๔๘๒๙ นางสาวยุภาพงษ  ทองใบ 

 ๑๔๘๓๐ นางยุภาพร  ศรีโคตร 

 ๑๔๘๓๑ นางสาวยุภาพร  สีหานาท 
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 ๑๔๘๓๒ นางสาวยุภาพร  โสภากุ 
 ๑๔๘๓๓ นางยุภารัตน  หมดทุกข 
 ๑๔๘๓๔ นางยุภาวดี  กิ่งแกว 

 ๑๔๘๓๕ นางสาวยุภาวดี  เชื้อทอง 
 ๑๔๘๓๖ นางสาวยุภาวดี  มีเสน 

 ๑๔๘๓๗ นางยุภาวดี  วงศสุวรรณ 

 ๑๔๘๓๘ นางยุมนา  ไชยเดช 

 ๑๔๘๓๙ นางยุรฉัตร  รมโพรีย 
 ๑๔๘๔๐ นางสาวยุรทัศน  ผดุงเวียง 
 ๑๔๘๔๑ นางยุราวรรณ  สิงหโต 

 ๑๔๘๔๒ นางสาวยุรีพร  หาญยุทธ 

 ๑๔๘๔๓ นางยุรีรัตน  แผวพลสง 
 ๑๔๘๔๔ นางยุวดี  เกษแกว 

 ๑๔๘๔๕ นางสาวยุวดี  เกิดโพธิ์ชา 
 ๑๔๘๔๖ นางสาวยุวดี  แกวสอน 

 ๑๔๘๔๗ นางสาวยุวดี  คําเงิน 

 ๑๔๘๔๘ นางสาวยุวดี  แซตั้ง 
 ๑๔๘๔๙ นางยุวดี  ดุนขุนทด 

 ๑๔๘๕๐ นางสาวยุวดี  ทองวัน 

 ๑๔๘๕๑ นางสาวยุวดี  นาเมือง 
 ๑๔๘๕๒ นางสาวยุวดี  ประกอบแสง 
 ๑๔๘๕๓ นางยุวดี  เพ็งธรรม 

 ๑๔๘๕๔ นางยุวดี  มีลองลอย 

 ๑๔๘๕๕ นางสาวยุวดี  ยะมะกะ 

 ๑๔๘๕๖ นางสาวยุวดี  ย้ิมรอด 

 ๑๔๘๕๗ นางสาวยุวดี  วองสกุลกฤษฎา 
 ๑๔๘๕๘ นางสาวยุวดี  สีทองสุก 

 ๑๔๘๕๙ นางสาวยุวดี  สุรินตะ 

 ๑๔๘๖๐ นางสาวยุวดี  สุรี 
 ๑๔๘๖๑ นางสาวยุวดี  สุวรรณ 
 ๑๔๘๖๒ นางยุวดี  เส็งผล 

 ๑๔๘๖๓ นางสาวยุวดี  เสือใหญ 
 ๑๔๘๖๔ นางยุวดี  แสงศรีธูป 

 ๑๔๘๖๕ นางยุวธิดา  กันแกว 

 ๑๔๘๖๖ นางยุวธิดา  คัทเนตร 

 ๑๔๘๖๗ นางสาวยุวธิดา  ใหมกันทะ 

 ๑๔๘๖๘ นางสาวยุวภา  หัดคําหมื่น 

 ๑๔๘๖๙ นางสาวยุวภา  เหลากลม 

 ๑๔๘๗๐ นางสาวยุวภาภรณ  สุระคันธ 
 ๑๔๘๗๑ นางยุวรัตน  บุญทวีวัฒน 
 ๑๔๘๗๒ นางยุวรี  แฮะประโคน 

 ๑๔๘๗๓ นางสาวยุวเรศ  สาโส 

 ๑๔๘๗๔ นางยุวลักษณ  แกวบรรดาล 

 ๑๔๘๗๕ นางสาวยุวลักษณ  แดงศิริ 
 ๑๔๘๗๖ นางสาวยุวลักษณ  รัตนิล 

 ๑๔๘๗๗ นางยุวลี  งบกระโทก 

 ๑๔๘๗๘ นางสาวยุวลี  เฉลิม 

 ๑๔๘๗๙ นางสาวยุวลี  ปลิกเพ็ง 
 ๑๔๘๘๐ นางสาวยุวะธิดา  กิ่งทอง 
 ๑๔๘๘๑ นางสาวยุวัณฎา  ทองดอนโพธิ์ 
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 ๑๔๘๘๒ นางสาวยุวัลดี  จําปาไชย 

 ๑๔๘๘๓ นางยุวากร  ปราศจาก 

 ๑๔๘๘๔ นางสาวยุไหว  ขุนเจริญ 

 ๑๔๘๘๕ นางยูมารี  รักษาศาสน 
 ๑๔๘๘๖ นางสาวยูรีษา  เจะเตะ 

 ๑๔๘๘๗ นางสาวยูลียะห  แมเราะ 

 ๑๔๘๘๘ นางเย็นจิตร  พัฒนี 
 ๑๔๘๘๙ นางเย็นใจ  เคนทวาย 

 ๑๔๘๙๐ นางเย็นฤดี  ตนทอง 
 ๑๔๘๙๑ นางเยาว  ศรีอุดร 

 ๑๔๘๙๒ นางสาวเยาวดี  ดวงอินทร 
 ๑๔๘๙๓ นางสาวเยาวดี  บุญญา 
 ๑๔๘๙๔ นางสาวเยาวดี  มาเกิด 

 ๑๔๘๙๕ นางสาวเยาวดี  รูปพรม 

 ๑๔๘๙๖ นางสาวเยาวนยศ  ถีปรี 
 ๑๔๘๙๗ นางเยาวนาฎ  ศรีนวล 

 ๑๔๘๙๘ นางเยาวนิตย  สุรการ 

 ๑๔๘๙๙ นางสาวเยาวพร  ใจตรง 
 ๑๔๙๐๐ นางเยาวพร  ตรางา 
 ๑๔๙๐๑ นางสาวเยาวพา  พูลโภคา 
 ๑๔๙๐๒ นางสาวเยาวพา  มหานันต 
 ๑๔๙๐๓ นางสาวเยาวพา  สาครเจริญ 

 ๑๔๙๐๔ นางสาวเยาวภา  จันทรเพ็ญ 

 ๑๔๙๐๕ นางเยาวภา  ทิวาพัฒน 
 ๑๔๙๐๖ นางเยาวภา  นพคุณ 

 ๑๔๙๐๗ นางเยาวภา  ลันขุนทด 

 ๑๔๙๐๘ นางสาวเยาวภา  เสามะลี 

 ๑๔๙๐๙ นางสาวเยาวภา  เอี่ยมกําแพง 
 ๑๔๙๑๐ นางสาวเยาวรัตน  กระจางเปลง 
 ๑๔๙๑๑ นางสาวเยาวรัตนา  พรรษา 
 ๑๔๙๑๒ นางสาวเยาวรินทร  ย้ิมรอด 

 ๑๔๙๑๓ นางสาวเยาวรินทร  อวมพวง 
 ๑๔๙๑๔ นางเยาวเรศ  แกวมะ 

 ๑๔๙๑๕ นางสาวเยาวเรศ  คงบุญวาส 

 ๑๔๙๑๖ นางสาวเยาวเรศ  ทองบุ 
 ๑๔๙๑๗ นางสาวเยาวเรศ  รัชกฤต 

 ๑๔๙๑๘ นางสาวเยาวเรศ  รุงพันธ 
 ๑๔๙๑๙ นางสาวเยาวเรศ  วรจันทร 
 ๑๔๙๒๐ นางเยาวเรศ  สุริยะมล 

 ๑๔๙๒๑ นางสาวเยาวเรศ  เสนากิจ 

 ๑๔๙๒๒ นางสาวเยาวเรศ  โอดเทิง 
 ๑๔๙๒๓ นางสาวเยาวลักษณ  กองพิลา 
 ๑๔๙๒๔ นางเยาวลักษณ  กูหะยี 

 ๑๔๙๒๕ นางสาวเยาวลักษณ  โคตรสมบูรณ 
 ๑๔๙๒๖ นางเยาวลักษณ  จอมทอง 
 ๑๔๙๒๗ นางเยาวลักษณ  ชูพูล 

 ๑๔๙๒๘ วาที่รอยตรีหญิง เยาวลักษณ  ชูศรี 
 ๑๔๙๒๙ นางเยาวลักษณ  ตันสกุล 

 ๑๔๙๓๐ นางเยาวลักษณ  ตุมา 
 ๑๔๙๓๑ นางเยาวลักษณ  พิศวิมล 
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 ๑๔๙๓๒ นางสาวเยาวลักษณ  ภูผาภักดี 
 ๑๔๙๓๓ นางเยาวลักษณ  ยะกับ 

 ๑๔๙๓๔ นางเยาวลักษณ  วงคเที่ยง 
 ๑๔๙๓๕ นางสาวเยาวลักษณ  วาหะรักษ 
 ๑๔๙๓๖ นางสาวเยาวลักษณ  เสือบัว 

 ๑๔๙๓๗ นางสาวโยทะกา  แกนการณ 
 ๑๔๙๓๘ นางโยธกา  ชางงาม 

 ๑๔๙๓๙ นางสาวโยธิกา  จันตะมะ 

 ๑๔๙๔๐ นางสาวโยธิกา  เลิศรัตยากุล 

 ๑๔๙๔๑ นางสาวโยษิตา  เกื้อกูล 

 ๑๔๙๔๒ นางสาวโยษิตา  จุลมุสิ 

 ๑๔๙๔๓ นางสาวโยษิตา  สวัสดิ์โสภณกิจ 

 ๑๔๙๔๔ นางสาวรจนา  การะภักดี 
 ๑๔๙๔๕ นางสาวรจนา  คารว 
 ๑๔๙๔๖ นางสาวรจนา  เครือบุตร 

 ๑๔๙๔๗ นางสาวรจนา  จงธรรม 
 ๑๔๙๔๘ นางรจนา  จันทรชวง 
 ๑๔๙๔๙ นางรจนา  จันทรสนาม 

 ๑๔๙๕๐ นางรจนา  จําป 
 ๑๔๙๕๑ นางรจนา  ตับกลาง 
 ๑๔๙๕๒ นางรจนา  ถิ่นขุนเขา 
 ๑๔๙๕๓ นางรจนา  ทรัพยสม 

 ๑๔๙๕๔ นางรจนา  ทองโบราณ 

 ๑๔๙๕๕ นางสาวรจนา  นุชนาด 

 ๑๔๙๕๖ นางสาวรจนา  ปตถา 

 ๑๔๙๕๗ นางสาวรจนา  โปวิชัย 

 ๑๔๙๕๘ นางสาวรจนา  ลํ้าเลิศ 

 ๑๔๙๕๙ นางสาวรจนา  วรรณะ 

 ๑๔๙๖๐ นางสาวรจนา  สังขทอง 
 ๑๔๙๖๑ นางสาวรจนา  หลักดาน 

 ๑๔๙๖๒ นางรจนา  โอภาพ 

 ๑๔๙๖๓ นางรจเรข  ปญญาสิทธิ์ 
 ๑๔๙๖๔ นางสาวรจเรข  เหลาลาภะ 

 ๑๔๙๖๕ นางสาวรชฏ  จันพุม 

 ๑๔๙๖๖ นางสาวรชตภรณ  ชัยประภา 
 ๑๔๙๖๗ นางสาวรชตวรรณ  สุขวิญญา 
 ๑๔๙๖๘ นางสาวรชนิศ  หมื่นยงค 
 ๑๔๙๖๙ นางสาวรชิตา  สมสอาด 

 ๑๔๙๗๐ นางรฐา  นะธิศรี 
 ๑๔๙๗๑ นางสาวรฐา  รักษาภักดี 
 ๑๔๙๗๒ นางสาวรณิดา  กัลยาบุตร 

 ๑๔๙๗๓ นางสาวรณิษฐา  ชิดชอบ 

 ๑๔๙๗๔ นางสาวรดจนา  สายสุด 

 ๑๔๙๗๕ นางสาวรดา  ศรีสุข 

 ๑๔๙๗๖ นางรดา  แสวงธรรม 

 ๑๔๙๗๗ นางรดากานต  นามเกต 

 ๑๔๙๗๘ นางสาวรดานุช  กําไลแกว 

 ๑๔๙๗๙ นางรดาพร  บุญพรม 

 ๑๔๙๘๐ นางสาวรดามณี  สายพัฒนะ 

 ๑๔๙๘๑ นางสาวรดารัตน  สระทองดี 
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 ๑๔๙๘๒ นางสาวรตน  ดีอาษา 
 ๑๔๙๘๓ นางรตวิสา  ปาลินทร ลัดดี 
 ๑๔๙๘๔ นางสาวรติกร  กล่ินประยูร 

 ๑๔๙๘๕ นางรติกร  เฉลิมศรี 
 ๑๔๙๘๖ นางสาวรติกร  มณีฉาย 

 ๑๔๙๘๗ นางสาวรติชา  เดชาสกุล 

 ๑๔๙๘๘ นางสาวรติชา  ศรีโรจน 
 ๑๔๙๘๙ นางสาวรติพร  แขกวันวงค 
 ๑๔๙๙๐ นางสาวรติพร  นารถสกุล 

 ๑๔๙๙๑ นางรติมัย  นึกชม 

 ๑๔๙๙๒ นางสาวรติมา  พระภูจํานงค 
 ๑๔๙๙๓ นางสาวรติยา  สืบวงศรุง 
 ๑๔๙๙๔ นางรตีกานต  เดินแปง 
 ๑๔๙๙๕ นางสาวรนิสา  ศรีไสยเพชร 

 ๑๔๙๙๖ นางสาวรพีพร  ขาวหอม 

 ๑๔๙๙๗ นางสาวรพีพร  ไพรคติภพ 

 ๑๔๙๙๘ นางสาวรพีพรรณ  วงษาชัย 

 ๑๔๙๙๙ นางสาวรพีพรรณ  วันคํา 
 ๑๕๐๐๐ นางสาวรพีพรรณ  หลวงแกว 

 ๑๕๐๐๑ นางสาวรภัสรดา  สักลอ 

 ๑๕๐๐๒ นางสาวรภีพร  ศรีสอาด 

 ๑๕๐๐๓ นางรมแกว  อยูเกิด 

 ๑๕๐๐๔ นางสาวรมชลี  ทวิชัย 

 ๑๕๐๐๕ นางสาวรมไทร  ดีสอน 

 ๑๕๐๐๖ นางรมมะณี  สุทธาคง 

 ๑๕๐๐๗ นางรมยมณี  อินทรสุวรรณ 

 ๑๕๐๐๘ นางสาวรมเย็น  กุลสุวรรณ 

 ๑๕๐๐๙ นางสาวรมิดา  บุญจันทร 
 ๑๕๐๑๐ นางสาวรมิดา  พลราชม 

 ๑๕๐๑๑ นางสาวรมิดา  แสงจันทร 
 ๑๕๐๑๒ นางสาวรมิตา  ใจอาย 

 ๑๕๐๑๓ นางรมิตา  ปอมยุคล 

 ๑๕๐๑๔ นางสาวรมินตรา  วรงคปกรณ 
 ๑๕๐๑๕ นางสาวรรินทรธา  บุญแนน 

 ๑๕๐๑๖ นางสาวรฤทัย  พิมพรัตน 
 ๑๕๐๑๗ นางสาวรวมกิจ  ตาทอง 
 ๑๕๐๑๘ นางสาวรวินทนิภา  สุปน 

 ๑๕๐๑๙ นางสาวรวิปรียา  ศิริวงศ ณ อยุธยา 
 ๑๕๐๒๐ นางสาวรวิรฎา  สุกใส 

 ๑๕๐๒๑ นางสาวรวิรัตน  วันลิโก 

 ๑๕๐๒๒ นางสาวรวิวรรณ  เวชยางกูร 

 ๑๕๐๒๓ นางสาวรวิษฎา  ถิรวัชรภูวดล 

 ๑๕๐๒๔ นางรวิษฎา  ผูนําพล 

 ๑๕๐๒๕ นางสาวรวิสรา  ทองเชื่อม 

 ๑๕๐๒๖ นางรวีวรรณ  ขุนทอง 
 ๑๕๐๒๗ นางรวีวรรณ  คงนวล 

 ๑๕๐๒๘ นางสาวรวีวรรณ  พาชัย 

 ๑๕๐๒๙ นางสาวรวีวรรณ  เมืองรามัญ 

 ๑๕๐๓๐ นางสาวรวีวรรณ  รอดสุวรรณ 

 ๑๕๐๓๑ นางสาวรวีวัลย  เนื่องจํานงค 
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 ๑๕๐๓๒ นางสาวรศนา  กิตติวัฒน 
 ๑๕๐๓๓ นางสาวรศิกานต  ขันเดช 

 ๑๕๐๓๔ นางสาวรษิกา  เลาหโกญจนาท 

 ๑๕๐๓๕ นางรสชรินทร  พ่ึงออน 

 ๑๕๐๓๖ นางสาวรสนภา  ราสุ 

 ๑๕๐๓๗ นางรสนันท  ตะโฉ 

 ๑๕๐๓๘ นางรสริน  ชาญอักษร 

 ๑๕๐๓๙ นางรสริน  บุญนพ 

 ๑๕๐๔๐ นางสาวรสริน  พันธุ 
 ๑๕๐๔๑ นางสาวรสริน  สบายย่ิง 
 ๑๕๐๔๒ นางรสริน  สิมงาม 

 ๑๕๐๔๓ นางสาวรสรินทร  กุนทอง 
 ๑๕๐๔๔ นางสาวรสรินทร  ครุธแกว 

 ๑๕๐๔๕ นางสาวรสรินทร  บุญเพ็ง 
 ๑๕๐๔๖ นางสาวรสรินทร  พวงจีน 

 ๑๕๐๔๗ นางรสรินทิพย  คงบริบูรณ 
 ๑๕๐๔๘ นางสาวรสรินย  ฐิติเศรษฐโสภณ 

 ๑๕๐๔๙ นางสาวรสลิน  เกียงขวา 
 ๑๕๐๕๐ นางสาวรสวดี  ศรีสุกัญญา 
 ๑๕๐๕๑ นางรสสุคนธ  คําแกว 

 ๑๕๐๕๒ นางสาวรสสุคนธ  ปนฉ่ํา 
 ๑๕๐๕๓ นางสาวรสสุคนธ  เพ็งภูบาล 

 ๑๕๐๕๔ นางสาวรสสุคนธ  มุขเงิน 

 ๑๕๐๕๕ นางรสสุคนธ  รุงประนมกร 

 ๑๕๐๕๖ นางสาวรสสุคนธ  สิงหเสนา 

 ๑๕๐๕๗ นางสาวรสสุคนธ  หนูงาม 

 ๑๕๐๕๘ นางสาวรสสุคนธ  เหล็กเพชร 

 ๑๕๐๕๙ นางสาวรสสุคนธ  องอาจ 

 ๑๕๐๖๐ นางสาวรสสุคนธ  อัศวภูมิ 
 ๑๕๐๖๑ นางสาวรสสุคนธ  อาจวิชัย 

 ๑๕๐๖๒ นางรสสุลี  ราชวงศ 
 ๑๕๐๖๓ นางสาวรสา  สําเภาเงิน 

 ๑๕๐๖๔ นางสาวรสิตา  มวงอุดทา 
 ๑๕๐๖๕ นางสาวรอกี่เยาะ  อาแว 

 ๑๕๐๖๖ นางสาวรอซาดา  อาบูดอแล 

 ๑๕๐๖๗ นางสาวรอซีดะ  เตมะ 

 ๑๕๐๖๘ นางสาวรอซีดะห  ดาเรง 
 ๑๕๐๖๙ นางรอซีดะห  หัสนีย 
 ๑๕๐๗๐ นางสาวรอซียะ  เจะโซะ 

 ๑๕๐๗๑ นางรอซีฮะ  ดือราแม 

 ๑๕๐๗๒ นางรอดียะ  นิเส็น 

 ๑๕๐๗๓ นางสาวรอบียะ  มณีหิยา 
 ๑๕๐๗๔ นางสาวรอฟยะห  ตานี 
 ๑๕๐๗๕ นางรอมละ  อะหวัง 
 ๑๕๐๗๖ นางสาวรอมือละ  หะยีตาเละ 

 ๑๕๐๗๗ นางสาวรอมือละ  เจะเลาะ 

 ๑๕๐๗๘ นางรอยพิมพ  มานะวิน 

 ๑๕๐๗๙ นางสาวรอยเมาะ  ดือราแม 

 ๑๕๐๘๐ นางสาวรอสียะห  สาแม 

 ๑๕๐๘๑ นางรอหะนา  ยะโกะ 



 หนา   ๖๔ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๐๘๒ นางสาวรอฮานา  แดมอ 

 ๑๕๐๘๓ นางรอฮานี  ดือราแม 

 ๑๕๐๘๔ นางสาวรอฮานี  มะโซะ 

 ๑๕๐๘๕ นางสาวรอฮานี  ลาเตะ 

 ๑๕๐๘๖ นางสาวรอฮานี  แวอุเซ็ง 
 ๑๕๐๘๗ นางรอฮานี  หัดสกุล 

 ๑๕๐๘๘ นางสาวรอฮานี  อาแว 

 ๑๕๐๘๙ นางสาวรอฮีมะ  สาและ 

 ๑๕๐๙๐ นางสาวระณา  จันทนา 
 ๑๕๐๙๑ นางสาวระธีพร  บุญเสม 

 ๑๕๐๙๒ นางสาวระเบียบ  เขียวไสว 

 ๑๕๐๙๓ นางสาวระเบียบ  โตพิมาย 

 ๑๕๐๙๔ นางสาวระเบียบ  ภาคภูมิ 
 ๑๕๐๙๕ นางสาวระพีพรรณ  ขําเขียว 

 ๑๕๐๙๖ นางระพีพรรณ  ทําเลดี 
 ๑๕๐๙๗ นางสาวระพีพรรณ  อินตะนนท 
 ๑๕๐๙๘ นางระพีพรรณ  อินทมุนี 
 ๑๕๐๙๙ นางสาวระวิดา  เทียมเมฆ 

 ๑๕๑๐๐ นางสาวระวิวรรณ  ทิพยพันธ 
 ๑๕๑๐๑ นางสาวระวิวรรณ  โคตรภูเวียง 
 ๑๕๑๐๒ นางสาวระวีวรรณ  เตชะรัตนมณี 

 ๑๕๑๐๓ นางสาวระวีวรรณ  ทิพยานนท 
 ๑๕๑๐๔ นางระวีวรรณ  พิมพรุน 

 ๑๕๑๐๕ นางสาวระวีวรรณ  วีระเทศ 

 ๑๕๑๐๖ นางสาวรักชนก  บัวปลี 

 ๑๕๑๐๗ นางสาวรักชนก  พลยูง 
 ๑๕๑๐๘ นางสาวรักชนก  พุฒซอน 

 ๑๕๑๐๙ นางรักชนก  แววมณี 

 ๑๕๑๑๐ นางสาวรักษิกา  สุรําวรรณ 
 ๑๕๑๑๑ นางรักษิณา  กิจรักษ 
 ๑๕๑๑๒ นางรังษี  ภูวนัย 

 ๑๕๑๑๓ นางรังสิญา  ชอผูก 

 ๑๕๑๑๔ นางรังสิมา  บัวทอง 
 ๑๕๑๑๕ นางรังสิมา  ผองสวัสดิ์ 
 ๑๕๑๑๖ นางสาวรังสิมา  รัตนพันธุ 
 ๑๕๑๑๗ นางสาวรังสิยา  วุฒิไพบูลย 
 ๑๕๑๑๘ นางสาวรังสุรางค  ทองเงิน 

 ๑๕๑๑๙ นางรัชเกลา  เปรมกมล 

 ๑๕๑๒๐ นางสาวรัชชดา  มะโนวงศ 
 ๑๕๑๒๑ นางสาวรัชชนก  วงศเขียว 

 ๑๕๑๒๒ นางสาวรัชชิดาภรณ  สุภาษร 

 ๑๕๑๒๓ นางสาวรัชญาพร  คําจันทร 
 ๑๕๑๒๔ นางสาวรัชฎา  เพ่ิมวิลัย 

 ๑๕๑๒๕ นางสาวรัชฎา  ภุชงคเจริญ 

 ๑๕๑๒๖ นางสาวรัชฎา  ลดาชาติ 
 ๑๕๑๒๗ นางสาวรัชฎา  วงคคําจันทร 
 ๑๕๑๒๘ นางสาวรัชฎา  อุประ 

 ๑๕๑๒๙ นางสาวรัชฎากร  พันธุไพร 

 ๑๕๑๓๐ นางสาวรัชฎาพร  ตนภู 

 ๑๕๑๓๑ นางสาวรัชฎาพร  บุตรจันทร 



 หนา   ๖๕ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๑๓๒ นางสาวรัชฎาพร  พุทซาคํา 
 ๑๕๑๓๓ นางสาวรัชฎาพร  สุดเสมา 
 ๑๕๑๓๔ นางรัชฎาพร  สูสุข 

 ๑๕๑๓๕ นางสาวรัชฎาพร  อุทธิยา 
 ๑๕๑๓๖ นางรัชฎาภรณ  คําเขื่อง 
 ๑๕๑๓๗ นางสาวรัชฎาภรณ  คําแผน 

 ๑๕๑๓๘ นางสาวรัชฎาภรณ  ถิ่นจันท 

 ๑๕๑๓๙ นางสาวรัชฎาภรณ  ธรรมขันธ 
 ๑๕๑๔๐ นางรัชฎาภรณ  นอยผล 

 ๑๕๑๔๑ นางสาวรัชฎาภรณ  ฝาชัยภูมิ 
 ๑๕๑๔๒ นางสาวรัชฎาภรณ  พานจันทร 
 ๑๕๑๔๓ นางสาวรัชฏาพร  พันธุวรรณ 
 ๑๕๑๔๔ นางรัชณีกร  ทาสมบูรณ 
 ๑๕๑๔๕ นางรัชณีวรรณ  กามกลาง 
 ๑๕๑๔๖ นางรัชณู  บุญรัตน 
 ๑๕๑๔๗ นางสาวรัชดา  จิตสามารถ 

 ๑๕๑๔๘ นางสาวรัชดา  ใจสบาย 

 ๑๕๑๔๙ นางสาวรัชดา  ชัยรัตน 
 ๑๕๑๕๐ นางสาวรัชดา  ไชยมี 
 ๑๕๑๕๑ นางสาวรัชดา  ดําคงแสง 
 ๑๕๑๕๒ นางรัชดา  บุญโต 

 ๑๕๑๕๓ นางสาวรัชดา  บุญมหาสิทธิ์ 
 ๑๕๑๕๔ นางสาวรัชดา  บุราคร 

 ๑๕๑๕๕ นางสาวรัชดาพร  เนียมผาสุข 

 ๑๕๑๕๖ นางสาวรัชดาพร  พลรักษา 

 ๑๕๑๕๗ นางรัชดาภรณ  ถาวร 

 ๑๕๑๕๘ นางสาวรัชดาภรณ  นาคสวัสดิ์ 
 ๑๕๑๕๙ นางรัชดาภรณ  ประคองชื่อ 

 ๑๕๑๖๐ นางสาวรัชดาภรณ  ศรีจันทร 
 ๑๕๑๖๑ นางสาวรัชดาภรณ  ศรีชัยตัน 

 ๑๕๑๖๒ นางสาวรัชดาวดี  โถชารี 
 ๑๕๑๖๓ นางสาวรัชตธร  สังขทิพย 
 ๑๕๑๖๔ นางสาวรัชติกาล  โปธา 
 ๑๕๑๖๕ นางสาวรัชนก  กดทรัพย 
 ๑๕๑๖๖ นางสาวรัชนก  กอดิษฐ 

 ๑๕๑๖๗ นางรัชนก  คงเทพ 

 ๑๕๑๖๘ นางรัชนก  ดิษยบุตร 

 ๑๕๑๖๙ นางสาวรัชนก  ธัญญเจริญ 

 ๑๕๑๗๐ นางรัชนก  พุฒดี 
 ๑๕๑๗๑ นางสาวรัชนก  เสพปนคํา 
 ๑๕๑๗๒ นางสาวรัชนิกร  จันทรพิกุล 

 ๑๕๑๗๓ นางสาวรัชนิดา  โพธิมณี 

 ๑๕๑๗๔ นางสาวรัชนี  กามาด 

 ๑๕๑๗๕ นางรัชนี  แกนสิงห 
 ๑๕๑๗๖ นางสาวรัชนี  คําจันทา 
 ๑๕๑๗๗ นางรัชนี  คําเนตร 

 ๑๕๑๗๘ นางสาวรัชนี  งวนกิจ 

 ๑๕๑๗๙ นางสาวรัชนี  จตุรพิสัย 

 ๑๕๑๘๐ นางสาวรัชนี  ชูมณี 

 ๑๕๑๘๑ นางรัชนี  นาคสุข 



 หนา   ๖๖ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๑๘๒ นางรัชนี  นิลศรี 
 ๑๕๑๘๓ นางรัชนี  บุญเรือง 
 ๑๕๑๘๔ นางรัชนี  บุญเหลือง 
 ๑๕๑๘๕ นางสาวรัชนี  ปาปะเก 

 ๑๕๑๘๖ นางสาวรัชนี  เปาเงิน 

 ๑๕๑๘๗ นางรัชนี  พัสกาลปกษ 
 ๑๕๑๘๘ นางสาวรัชนี  รูปสวย 

 ๑๕๑๘๙ นางสาวรัชนี  วงศเลาหกุล 

 ๑๕๑๙๐ นางสาวรัชนี  ศรีสุดใจ 

 ๑๕๑๙๑ นางสาวรัชนี  ศรีสุวรรณ 

 ๑๕๑๙๒ นางสาวรัชนี  แสนสุข 

 ๑๕๑๙๓ นางสาวรัชนีกร  กิ่งกาน 

 ๑๕๑๙๔ นางสาวรัชนีกร  ใจยา 
 ๑๕๑๙๕ นางสาวรัชนีกร  ภูตันวงศ 
 ๑๕๑๙๖ นางสาวรัชนีกร  เยาวมาลย 
 ๑๕๑๙๗ นางสาวรัชนีกร  ศรีชุมจันทร 
 ๑๕๑๙๘ นางสาวรัชนีกุล  ขาวสะอาด 

 ๑๕๑๙๙ นางสาวรัชนีพร  แจนโกนดี 
 ๑๕๒๐๐ นางสาวรัชนีพร  ธนนันทวรากุล 

 ๑๕๒๐๑ นางสาวรัชนีภรณ  ศรีหวัง 
 ๑๕๒๐๒ นางสาวรัชนีย  ฉวีรัมย 
 ๑๕๒๐๓ นางรัชนีย  ภายสูงเนิน 

 ๑๕๒๐๔ นางรัชนีย  รอดนิตย 
 ๑๕๒๐๕ นางสาวรัชนีย  สายวรณ 
 ๑๕๒๐๖ นางรัชนียา  มูลชัย 

 ๑๕๒๐๗ นางสาวรัชนีวรรณ  ขันคํา 
 ๑๕๒๐๘ นางสาวรัชนีวรรณ  นาคศิริ 
 ๑๕๒๐๙ นางรัชนีวรรณ  พัฒใหม 
 ๑๕๒๑๐ นางรัชนีวรรณ  วงศาเนาว 
 ๑๕๒๑๑ นางรัชยาภรณ  ฤกษสงา 
 ๑๕๒๑๒ นางรัชราภรณ  คํามูล 

 ๑๕๒๑๓ นางสาวรัญชนา  ทรงไชย 

 ๑๕๒๑๔ นางรัญชนา  มณีทอง 
 ๑๕๒๑๕ นางรัญชนา  มณีรัตน 
 ๑๕๒๑๖ นางรัญชนา  อนองอาจ 

 ๑๕๒๑๗ นางสาวรัญชิดา  เทศารินทร 
 ๑๕๒๑๘ นางรัญชิดา  ปรางละออ 

 ๑๕๒๑๙ นางสาวรัฐชดาพร  พงษพัฒน 
 ๑๕๒๒๐ นางรัฐติมา  บุตรเติม 

 ๑๕๒๒๑ นางสาวรัฐธิการ  ซุยซวง 
 ๑๕๒๒๒ นางรัฐนันท  รอดสุข 

 ๑๕๒๒๓ นางสาวรัฐนูญ  จันทบูรณ 
 ๑๕๒๒๔ นางสาวรัฐพร  ทิพยมณฑา 
 ๑๕๒๒๕ นางรัฐพร  สุระภา 
 ๑๕๒๒๖ นางรัฐริน  ศรีพันธุเนตร 

 ๑๕๒๒๗ นางสาวรัฐศิลป  หุนดี 
 ๑๕๒๒๘ นางสาวรัดเกลา  สุธรรมแจม 

 ๑๕๒๒๙ นางรัตฏิมา  พลรักษา 
 ๑๕๒๓๐ นางสาวรัตตรีกาล  ดงกันหา 
 ๑๕๒๓๑ นางสาวรัตติกร  บุญประคอง 



 หนา   ๖๗ (เลมท่ี  ๘/๕) 
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 ๑๕๒๓๒ นางสาวรัตติกร  เรือนเพ็ชร 
 ๑๕๒๓๓ นางรัตติกรณ  คําแกน 

 ๑๕๒๓๔ นางสาวรัตติกา  กรรณิกา 
 ๑๕๒๓๕ นางสาวรัตติกาล  ตันมิ่ง 
 ๑๕๒๓๖ นางรัตติกาล  บุญชื่น 

 ๑๕๒๓๗ นางสาวรัตติกาล  ปราบพาล 

 ๑๕๒๓๘ นางสาวรัตติกาล  พละนาวิน 

 ๑๕๒๓๙ นางสาวรัตติกาล  พวงทอง 
 ๑๕๒๔๐ นางสาวรัตติกาล  ไวจําปา 
 ๑๕๒๔๑ นางสาวรัตติกาล  สายสินธุ 
 ๑๕๒๔๒ นางสาวรตัตินันท  กลัดลอม 

 ๑๕๒๔๓ นางสาวรัตตินันท  รัฐโรจนฐากุล 

 ๑๕๒๔๔ นางสาวรัตติภรณ  ชํานาญ 

 ๑๕๒๔๕ นางสาวรัตติมากร  คําเสียง 
 ๑๕๒๔๖ นางสาวรัตติยา  คงรอด 

 ๑๕๒๔๗ นางสาวรัตติยา  พวงมาลี 

 ๑๕๒๔๘ นางสาวรัตติยา  ยุธยงค 
 ๑๕๒๔๙ นางสาวรัตติยา  วงศสวัสดิ์ 
 ๑๕๒๕๐ นางรัตติยา  วรศักดิ์วุฒิพงษ 
 ๑๕๒๕๑ นางสาวรัตติยา  สุวรรณเศรษฐ 

 ๑๕๒๕๒ นางสาวรัตติยากร  โพธิ์ดีตุมคํา 
 ๑๕๒๕๓ นางสาวรัตติยาพร  กาละดี 
 ๑๕๒๕๔ นางรัตติยาพร  มุงดี 
 ๑๕๒๕๕ นางสาวรัตติยาภรณ  นาคโสภา 
 ๑๕๒๕๖ นางสาวรัตธิญา  สงวนศักดิ์ 

 ๑๕๒๕๗ นางสาวรัตนจินันท  ไพรดีพะเนาว 
 ๑๕๒๕๘ นางสาวรัตนชนก  เมืองเชียงหวาน 

 ๑๕๒๕๙ นางสาวรัตนชนิด  สายสินธุ 
 ๑๕๒๖๐ นางสาวรัตนชนิดา  อิ่มออง 
 ๑๕๒๖๑ นางสาวรัตนชนี  เด็นหลี 

 ๑๕๒๖๒ นางสาวรัตนฐาภัทร  สังขชัยภูมิ 
 ๑๕๒๖๓ นางสาวรัตนดา  สีแสด 

 ๑๕๒๖๔ นางสาวรัตนติกาล  มูระคา 
 ๑๕๒๖๕ นางสาวรัตนติยา  เรืองสุข 

 ๑๕๒๖๖ นางสาวรัตนนรี  แตงหมี 
 ๑๕๒๖๗ นางสาวรัตนนรี  บุญจันทรศรี 
 ๑๕๒๖๘ นางสาวรัตนพร  คุมแวง 
 ๑๕๒๖๙ นางรัตนภรณ  เหลาดี 
 ๑๕๒๗๐ นางสาวรัตนวดี  เถื่อนโทสาร 

 ๑๕๒๗๑ นางรัตนวรรณ  การประกอบ 

 ๑๕๒๗๒ นางรัตนวัณณี  คําวงษ 
 ๑๕๒๗๓ นางสาวรัตนศฎาพร  โพธิ์สูงสง 
 ๑๕๒๗๔ นางรัตนา  กล่ินมณี 

 ๑๕๒๗๕ นางสาวรัตนา  กันทะวงค 
 ๑๕๒๗๖ นางรัตนา  กันทาดง 
 ๑๕๒๗๗ นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี 

 ๑๕๒๗๘ นางรัตนา  แกววงษา 
 ๑๕๒๗๙ นางรัตนา  ขวัญศิริมงคล 

 ๑๕๒๘๐ นางรัตนา  ขัดสีสกุล 

 ๑๕๒๘๑ นางรัตนา  คําตาบุตร 



 หนา   ๖๘ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๒๘๒ นางสาวรัตนา  คํามุงคุณ 

 ๑๕๒๘๓ นางสาวรัตนา  คําแสน 

 ๑๕๒๘๔ นางรัตนา  เงินแจง 
 ๑๕๒๘๕ นางสาวรัตนา  เงินดี 
 ๑๕๒๘๖ นางสาวรัตนา  จันทรประชุม 

 ๑๕๒๘๗ นางสาวรัตนา  เจริญพร 

 ๑๕๒๘๘ นางรัตนา  แจนโกนดี 
 ๑๕๒๘๙ นางสาวรัตนา  ชาญศรี 
 ๑๕๒๙๐ นางรัตนา  ชูจิต 

 ๑๕๒๙๑ นางสาวรัตนา  ไชยภา 
 ๑๕๒๙๒ นางสาวรัตนา  เตมิจะ 

 ๑๕๒๙๓ นางสาวรัตนา  เตือนขุนทด 

 ๑๕๒๙๔ นางรัตนา  ถึงปดชา 
 ๑๕๒๙๕ นางสาวรัตนา  ทองศรีสุข 

 ๑๕๒๙๖ นางสาวรัตนา  นวลศิริ 
 ๑๕๒๙๗ นางสาวรัตนา  นาคมุสิก 

 ๑๕๒๙๘ วาที่รอยตรีหญิง รัตนา  นามไพร 

 ๑๕๒๙๙ นางสาวรัตนา  บํารุงจันทร 
 ๑๕๓๐๐ นางสาวรัตนา  บุตรอุดม 

 ๑๕๓๐๑ นางรัตนา  ปณโคตร 

 ๑๕๓๐๒ นางสาวรัตนา  พงษชะอุมด ี

 ๑๕๓๐๓ นางรัตนา  เพชรชู 
 ๑๕๓๐๔ นางสาวรัตนา  โพธิ์หนองโคก 

 ๑๕๓๐๕ นางสาวรัตนา  มะลัยจันทร 
 ๑๕๓๐๖ นางสาวรัตนา  ย้ิมดวง 

 ๑๕๓๐๗ นางรัตนา  รักษปา 
 ๑๕๓๐๘ นางสาวรัตนา  ฤทธิ์เนียม 

 ๑๕๓๐๙ นางรัตนา  วรินทร 
 ๑๕๓๑๐ นางสาวรัตนา  ศรีใหม 
 ๑๕๓๑๑ นางสาวรัตนา  ศิลปกุล 

 ๑๕๓๑๒ นางสาวรัตนา  ศุภปริญญา 
 ๑๕๓๑๓ นางสาวรัตนา  ศุภวชิรานันท 
 ๑๕๓๑๔ นางสาวรัตนา  สกุลทอง 
 ๑๕๓๑๕ นางรัตนา  สมบัติโพธิ์ 
 ๑๕๓๑๖ นางรัตนา  สายยอม 

 ๑๕๓๑๗ นางสาวรัตนา  เสียงสนั่น 

 ๑๕๓๑๘ นางสาวรตันากรณ  พิมโยธา 
 ๑๕๓๑๙ นางสาวรัตนานุช  จวบแจง 
 ๑๕๓๒๐ นางสาวรัตนาพร  โฉมอินทร 
 ๑๕๓๒๑ นางสาวรัตนาพร  ชูเกื้อ 

 ๑๕๓๒๒ นางสาวรัตนาพร  บานที 
 ๑๕๓๒๓ นางสาวรัตนาพร  สีมืด 

 ๑๕๓๒๔ นางสาวรัตนาภรณ  กาญจนพัฒน 
 ๑๕๓๒๕ นางรัตนาภรณ  แกวบุตรดี 
 ๑๕๓๒๖ นางสาวรัตนาภรณ  ขันทองคํา 
 ๑๕๓๒๗ นางสาวรัตนาภรณ  ขาวงาม 

 ๑๕๓๒๘ นางสาวรัตนาภรณ  คงยืน 

 ๑๕๓๒๙ นางสาวรัตนาภรณ  จันทรักษ 
 ๑๕๓๓๐ นางสาวรัตนาภรณ  จิตรแจง 
 ๑๕๓๓๑ นางรัตนาภรณ  ไชยเวช 



 หนา   ๖๙ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๓๓๒ นางรัตนาภรณ  ดีลอม 

 ๑๕๓๓๓ นางรัตนาภรณ  ติ้นซุย 

 ๑๕๓๓๔ นางสาวรัตนาภรณ  ทิพฤาตรี 
 ๑๕๓๓๕ นางสาวรัตนาภรณ  บุญกองชาติ 
 ๑๕๓๓๖ นางสาวรัตนาภรณ  บุญเพ็ง 
 ๑๕๓๓๗ นางสาวรัตนาภรณ  ปะนามะทัง 
 ๑๕๓๓๘ นางรัตนาภรณ  ปญญาแกว 

 ๑๕๓๓๙ นางสาวรัตนาภรณ  ผดุงศิลป 
 ๑๕๓๔๐ นางสาวรัตนาภรณ  พรสีมา 
 ๑๕๓๔๑ นางสาวรัตนาภรณ  พรหมเกตุ 
 ๑๕๓๔๒ นางสาวรัตนาภรณ  พรหมรินทร 
 ๑๕๓๔๓ นางสาวรัตนาภรณ  พลวัน 

 ๑๕๓๔๔ นางสาวรัตนาภรณ  เพ็ชรรัตน 
 ๑๕๓๔๕ นางสาวรัตนาภรณ  ภัทรกุลดุษฎี 

 ๑๕๓๔๖ นางรัตนาภรณ  ภูโสดนิล 

 ๑๕๓๔๗ นางสาวรัตนาภรณ  มวงสวย 

 ๑๕๓๔๘ นางสาวรัตนาภรณ  มะลิวรรณ 

 ๑๕๓๔๙ นางสาวรัตนาภรณ  มาคุม 

 ๑๕๓๕๐ นางรัตนาภรณ  ริกากรณ 
 ๑๕๓๕๑ นางรัตนาภรณ  ฤทธิรงค 
 ๑๕๓๕๒ นางสาวรัตนาภรณ  วงศสายคํา 
 ๑๕๓๕๓ นางรัตนาภรณ  ศรีจําปา 
 ๑๕๓๕๔ นางสาวรัตนาภรณ  ศิริวัฒน 
 ๑๕๓๕๕ นางสาวรัตนาภรณ  สุขประสม 

 ๑๕๓๕๖ นางสาวรัตนาวดี  เขียวอราม 

 ๑๕๓๕๗ นางสาวรัตนาวดี  จันทรนุน 

 ๑๕๓๕๘ นางสาวรตันาวดี  ชวยผดุง 
 ๑๕๓๕๙ นางสาวรัตนาวดี  บัวผัด 

 ๑๕๓๖๐ นางสาวรัตนาวดี  ประดิษฐผล 

 ๑๕๓๖๑ นางสาวรัตนาวดี  พงษธานี 
 ๑๕๓๖๒ นางสาวรัตนาวดี  พงษะพัง 
 ๑๕๓๖๓ นางสาวรัตนาวดี  พินิจมงคลชัย 

 ๑๕๓๖๔ นางสาวรัตนาวดี  วังคํา 
 ๑๕๓๖๕ นางรัตนาวดี  อุทธา 
 ๑๕๓๖๖ นางสาวรัตนาวรรณ  พิชยาปรีชาพล 

 ๑๕๓๖๗ นางสาวรัตนาวรรณ  โพธิ์กิ่ง 
 ๑๕๓๖๘ นางรัตนาวรรณ  มูลอาสา 
 ๑๕๓๖๙ นางรัตนาวลี  แกวเอี่ยม 

 ๑๕๓๗๐ นางสาวรัตยา  ทัศนา 
 ๑๕๓๗๑ นางสาวรัตยา  สอนดี 
 ๑๕๓๗๒ นางรัติกรานต  สายจีน 

 ๑๕๓๗๓ นางสาวรัติกาล  ดอนจันทรทอง 
 ๑๕๓๗๔ นางรัถิยา  แสงปก 

 ๑๕๓๗๕ นางสาวรับขวัญ  สะตือยา 
 ๑๕๓๗๖ นางสาวรัมภณัฏฐ  อภิวัฒนภิญโญ 

 ๑๕๓๗๗ นางสาวรัลชพัฒน  นนภิภัทรพนต 
 ๑๕๓๗๘ นางรัศนีวรรณ  ทองหอ 

 ๑๕๓๗๙ นางสาวรัศมิ์ชญาภา  วัลยวิริยะ 

 ๑๕๓๘๐ นางสาวรัศมี  เกษมสินธุ 
 ๑๕๓๘๑ นางรัศมี  คํามงคุณ 



 หนา   ๗๐ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๓๘๒ นางสาวรัศมี  จันทรนูน 

 ๑๕๓๘๓ นางรัศมี  ธรรมวงศ 
 ๑๕๓๘๔ นางรัศมี  ประพันธ 
 ๑๕๓๘๕ นางสาวรัศมี  ปุยะติ 
 ๑๕๓๘๖ นางสาวรัศมี  พรมสะอาด 

 ๑๕๓๘๗ นางรัศมี  มีเดช 

 ๑๕๓๘๘ นางสาวรัศมี  ริสา 
 ๑๕๓๘๙ นางสาวรัศมี  วงวิลัย 

 ๑๕๓๙๐ นางสาวรัศมีวรรณ  วชิรานุลักษณ 
 ๑๕๓๙๑ นางสาวรัสมีนี  ยูโซะ 

 ๑๕๓๙๒ นางสาวราตรี  คําดี 
 ๑๕๓๙๓ นางสาวราตรี  ใจเที่ยง 
 ๑๕๓๙๔ นางสาวราตรี  ทนกลาหาญ 

 ๑๕๓๙๕ นางสาวราตรี  ทองคํา 
 ๑๕๓๙๖ นางราตรี  ธูปมงคล 

 ๑๕๓๙๗ นางราตรี  นัยนิตย 
 ๑๕๓๙๘ นางสาวราตรี  นารถสมบูรณ 
 ๑๕๓๙๙ นางสาวราตรี  ปานพรหมมาศ 

 ๑๕๔๐๐ นางสาวราตรี  ผลากิจ 

 ๑๕๔๐๑ นางราตรี  พลประเสริฐ 

 ๑๕๔๐๒ นางสาวราตรี  พันธุชา 
 ๑๕๔๐๓ นางสาวราตรี  เพชรหลา 
 ๑๕๔๐๔ นางราตรี  โพธิ์จันทร 
 ๑๕๔๐๕ นางสาวราตรี  รวมวงษ 
 ๑๕๔๐๖ นางราตรี  วิฤทธิ์ 

 ๑๕๔๐๗ นางราตรี  วุนแมสอด 

 ๑๕๔๐๘ นางสาวราตรี  สายเส็น 

 ๑๕๔๐๙ นางสาวราตรี  สุทธหลวง 
 ๑๕๔๑๐ นางสาวราตรี  เสนาปา 
 ๑๕๔๑๑ นางสาวราตรี  หาญนอก 

 ๑๕๔๑๒ นางสาวรายหานะห  อิสอ 

 ๑๕๔๑๓ นางราลินี  ศรีคํา 
 ๑๕๔๑๔ นางสาวราศรี  อนันตมงคลกุล 

 ๑๕๔๑๕ นางรําพึง  ดีสีใส 

 ๑๕๔๑๖ นางรําพึง  มโนศักดิ์ 
 ๑๕๔๑๗ นางสาวรําพึง  วรรณศรี 
 ๑๕๔๑๘ นางสาวรําเพียร  นอยเชียงคูณ 

 ๑๕๔๑๙ นางสาวรําไพ  พกกลาง 
 ๑๕๔๒๐ นางสาวรําไพ  เมืองสุข 

 ๑๕๔๒๑ นางสาวรําไพ  วงษศรีทา 
 ๑๕๔๒๒ นางสาวรําไพ  วันเทพ 

 ๑๕๔๒๓ นางรําภา  มะโนเพียว 

 ๑๕๔๒๔ นางสาวรินแกว  มาตยวังแสง 
 ๑๕๔๒๕ นางสาวรินขวัญ  แกวอุนเรือน 

 ๑๕๔๒๖ นางสาวรินทรณฐา  เรวัฒนธนรังษี 

 ๑๕๔๒๗ นางสาวรินนา  รินทะระ 

 ๑๕๔๒๘ นางสาวรินรดา  โยลัย 

 ๑๕๔๒๙ นางรินรวี  ถามูล 

 ๑๕๔๓๐ นางสาวริฬพิชญ  คาขาย 

 ๑๕๔๓๑ นางรื่นฤดี  เจกะบุตร 



 หนา   ๗๑ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๔๓๒ นางสาวรุงกมล  ลํ้าตระกูล 

 ๑๕๔๓๓ นางสาวรุงกาญจน  อารีย 
 ๑๕๔๓๔ นางสาวรุงเดือน  รุงรัตน 
 ๑๕๔๓๕ นางสาวรุงตะวัน  ทาโสต 

 ๑๕๔๓๖ นางสาวรุงตะวัน  หุนเส็ง 
 ๑๕๔๓๗ นางรุงทิพย  กาญจนศรี 
 ๑๕๔๓๘ นางรุงทิพย  แกนดี 
 ๑๕๔๓๙ นางรุงทิพย  ชาติดี 
 ๑๕๔๔๐ นางสาวรุงทิพย  ดวงศรี 
 ๑๕๔๔๑ นางสาวรุงทิพย  บัวศรี 
 ๑๕๔๔๒ นางสาวรุงทิพย  พรรณประดิษฐ 
 ๑๕๔๔๓ นางสาวรุงทิพย  เพ็งพรม 

 ๑๕๔๔๔ นางรุงทิพย  รังษี 

 ๑๕๔๔๕ นางสาวรุงทิพย  สุขเจริญ 

 ๑๕๔๔๖ นางสาวรุงทิพย  อภัยนอก 

 ๑๕๔๔๗ นางสาวรุงทิวา  โกดี 
 ๑๕๔๔๘ นางรุงทิวา  คชปญญา 
 ๑๕๔๔๙ นางรุงทิวา  คําแฝง 
 ๑๕๔๕๐ นางสาวรุงทิวา  เจริญศิลป 
 ๑๕๔๕๑ นางรุงทิวา  ธรรมบํารุง 
 ๑๕๔๕๒ นางรุงทิวา  นวรัตนโลหะนันท 
 ๑๕๔๕๓ นางสาวรุงทิวา  แผนทอง 
 ๑๕๔๕๔ นางสาวรุงทิวา  มหาวรรณ 
 ๑๕๔๕๕ นางสาวรุงทิวา  สุขมาก 

 ๑๕๔๕๖ นางสาวรุงทิวา  สุมมาตย 

 ๑๕๔๕๗ นางรุงทิวา  หวงประโคน 

 ๑๕๔๕๘ นางสาวรุงทิวา  หอมทอง 
 ๑๕๔๕๙ นางสาวรุงนภา  กระสังข 
 ๑๕๔๖๐ นางสาวรุงนภา  กองนอย 

 ๑๕๔๖๑ นางสาวรุงนภา  แกวกองมา 
 ๑๕๔๖๒ นางสาวรุงนภา  โกสีลารัตน 
 ๑๕๔๖๓ นางสาวรุงนภา  ขํามา 
 ๑๕๔๖๔ นางสาวรุงนภา  ครองธรรม 

 ๑๕๔๖๕ นางสาวรุงนภา  คําแพง 
 ๑๕๔๖๖ นางรุงนภา  คํามงคล 

 ๑๕๔๖๗ นางรุงนภา  คําสอน 

 ๑๕๔๖๘ นางสาวรุงนภา  โคคีรี 
 ๑๕๔๖๙ นางสาวรุงนภา  จันทรเสนา 
 ๑๕๔๗๐ นางสาวรุงนภา  เจริญสุข 

 ๑๕๔๗๑ นางสาวรุงนภา  ชูกร 

 ๑๕๔๗๒ นางรุงนภา  ไชยถาวร 

 ๑๕๔๗๓ นางรุงนภา  ไชยโม 

 ๑๕๔๗๔ นางรุงนภา  ดาวไธสง 
 ๑๕๔๗๕ นางรุงนภา  แดงเดช 

 ๑๕๔๗๖ นางรุงนภา  ทอบอุดม 

 ๑๕๔๗๗ นางสาวรุงนภา  นนทศิริ 
 ๑๕๔๗๘ นางสาวรุงนภา  นาดู 
 ๑๕๔๗๙ นางรุงนภา  บรรเจิดกิจ 

 ๑๕๔๘๐ นางรุงนภา  ปราบแกว 

 ๑๕๔๘๑ นางสาวรุงนภา  ปาสานะโก 



 หนา   ๗๒ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๔๘๒ นางรุงนภา  โปป 

 ๑๕๔๘๓ นางสาวรุงนภา  ผาใต 
 ๑๕๔๘๔ นางสาวรุงนภา  ผาวงค 
 ๑๕๔๘๕ นางรุงนภา  ฝายทะจักร 

 ๑๕๔๘๖ นางสาวรุงนภา  พรมวงค 
 ๑๕๔๘๗ นางรุงนภา  พิลาภ 

 ๑๕๔๘๘ นางรุงนภา  เพชรชาย 

 ๑๕๔๘๙ นางรุงนภา  เพลงอินทร 
 ๑๕๔๙๐ นางรุงนภา  เพียสังกะ 

 ๑๕๔๙๑ นางสาวรุงนภา  ฟองสาย 

 ๑๕๔๙๒ นางรุงนภา  มีศรี 
 ๑๕๔๙๓ นางสาวรุงนภา  เมฆวัน 

 ๑๕๔๙๔ นางสาวรุงนภา  เมืองสุข 

 ๑๕๔๙๕ นางสาวรุงนภา  รสภิรมย 
 ๑๕๔๙๖ นางสาวรุงนภา  เรืองหิรัญวนิช 

 ๑๕๔๙๗ นางสาวรุงนภา  ลมพัด 

 ๑๕๔๙๘ นางสาวรุงนภา  วัจนะพันธ 
 ๑๕๔๙๙ นางสาวรุงนภา  วิจิตรวงศ 
 ๑๕๕๐๐ นางสาวรุงนภา  สุธา 
 ๑๕๕๐๑ นางรุงนภา  เสมอมิตร 

 ๑๕๕๐๒ นางสาวรุงนภา  แสงทอง 
 ๑๕๕๐๓ นางสาวรุงนภา  แสนวิโลหา 
 ๑๕๕๐๔ นางสาวรุงนภา  อินทปน 

 ๑๕๕๐๕ นางสาวรุงนภา  อุปไชย 

 ๑๕๕๐๖ นางรุงนภา  ใจกลา 

 ๑๕๕๐๗ นางรุงนภาภรณ  ผูวิเศษ 

 ๑๕๕๐๘ นางสาวรุงเพชร  ทรัพยเจริญ 

 ๑๕๕๐๙ นางรุงฟา  อ่ําดี 
 ๑๕๕๑๐ นางรุงระวี  กุลวงษ 
 ๑๕๕๑๑ นางสาวรุงระวี  เมฆไลย 

 ๑๕๕๑๒ นางสาวรุงรัตน  โชคชัย 

 ๑๕๕๑๓ นางรุงรัตน  เถินบุรินทร 
 ๑๕๕๑๔ นางรุงรัตน  ทวีพงษ 
 ๑๕๕๑๕ นางรุงรัตน  โยทองยศ 

 ๑๕๕๑๖ นางรุงรัตน  เรืองดี 
 ๑๕๕๑๗ นางสาวรุงรัตน  วีรศรุต 

 ๑๕๕๑๘ นางสาวรุงรัศมี  โกศล 

 ๑๕๕๑๙ นางสาวรุงราตรี  พานิช 

 ๑๕๕๒๐ นางสาวรุงเรือง  นันทะวิจิตร 

 ๑๕๕๒๑ นางสาวรุงฤดี  กรอบมุข 

 ๑๕๕๒๒ นางสาวรุงฤดี  อัปมาตย 
 ๑๕๕๒๓ นางสาวรุงฤทัย  เทพใต 
 ๑๕๕๒๔ นางรุงลาวัลย  กล่ินหอม 

 ๑๕๕๒๕ นางสาวรุงลาวัลย  สุดใจ 

 ๑๕๕๒๖ นางรุงลาวัลย  แจมศรี 
 ๑๕๕๒๗ นางสาวรุงวิภา  มนตทอง 
 ๑๕๕๒๘ นางสาวรุงแสงทอง  จวงสันเทียะ 

 ๑๕๕๒๙ นางสาวรุงอรุณ  กองศรี 
 ๑๕๕๓๐ นางรุงอรุณ  เชญชาญ 

 ๑๕๕๓๑ นางสาวรุงอรุณ  โชติสาร 



 หนา   ๗๓ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๕๓๒ นางสาวรุงอรุณ  นามกอง 
 ๑๕๕๓๓ นางสาวรุงอรุณ  นามภักดี 
 ๑๕๕๓๔ นางสาวรุงอรุณ  บุญประดิษฐ 

 ๑๕๕๓๕ นางสาวรุงอรุณ  มากประยูร 

 ๑๕๕๓๖ นางสาวรุงอรุณ  วงศวิเชียร 

 ๑๕๕๓๗ นางสาวรุงอรุณ  ศรีมันตะ 

 ๑๕๕๓๘ นางสาวรุงอรุณ  สังวาล 

 ๑๕๕๓๙ นางรุงอรุณ  สุเรรัมย 
 ๑๕๕๔๐ นางสาวรุงอุทัย  ผลเกิด 

 ๑๕๕๔๑ นางสาวรุจณิชา  วงคอุบล 

 ๑๕๕๔๒ นางสาวรุจรินทร  อยูนอก 

 ๑๕๕๔๓ นางสาวรุจเรศ  เนตรปญญา 
 ๑๕๕๔๔ นางสาวรุจาภา  แกวพุม 

 ๑๕๕๔๕ นางสาวรุจาภา  ภัทรมาลัยสิริ 
 ๑๕๕๔๖ นางรุจิกาญจน  กันทาใจ 

 ๑๕๕๔๗ นางรุจิรดา  ใจยะสุข 

 ๑๕๕๔๘ นางสาวรุจิรา  เข็มทิพย 
 ๑๕๕๔๙ นางสาวรุจิรา  คําสุภา 
 ๑๕๕๕๐ นางรุจิรา  ดินโคกสูง 
 ๑๕๕๕๑ นางสาวรุจิรา  ดุษฎีไพรวัลย 
 ๑๕๕๕๒ นางสาวรุจิรา  ทองศรีสุข 

 ๑๕๕๕๓ นางสาวรุจิรา  บุตรนาม 

 ๑๕๕๕๔ นางรุจิรา  ปญญาสิทธิ์ 
 ๑๕๕๕๕ นางรุจิรา  ภรพิพัฒนกุล 

 ๑๕๕๕๖ นางรุจิรา  มธุรส 

 ๑๕๕๕๗ นางสาวรุจิรา  เลิศวรพงศศักดิ์ 
 ๑๕๕๕๘ นางสาวรุจิรา  วงศชัย 

 ๑๕๕๕๙ นางสาวรุจิรา  สามเมือง 
 ๑๕๕๖๐ นางสาวรุจิรา  สารีฝน 

 ๑๕๕๖๑ นางสาวรุจิรา  สุริยา 
 ๑๕๕๖๒ นางรุจิรา  หยดยอย 

 ๑๕๕๖๓ นางสาวรุจิรา  เหลาฤทธิ์ 
 ๑๕๕๖๔ นางสาวรุจิรา  อินทรมณี 

 ๑๕๕๖๕ นางรุจิราพร  ราชพัฒน 
 ๑๕๕๖๖ นางรุจิราพร  ศรีแสง 
 ๑๕๕๖๗ นางสาวรุจิราภา  นาคะพงษ 
 ๑๕๕๖๘ นางสาวรุจิเรข  ฉอยทิม 

 ๑๕๕๖๙ นางสาวรุจิเรข  เฟองบางหลวง 
 ๑๕๕๗๐ นางสาวรุจิเรศ  ขลิบศรี 
 ๑๕๕๗๑ นางรุจิเรศ  ทีปะปาล 

 ๑๕๕๗๒ นางรุจิเรศ  รักซอน 

 ๑๕๕๗๓ นางรุจิลดา  กาศรี 
 ๑๕๕๗๔ นางสาวรุจิลักษณ  ปทมนาวิน 

 ๑๕๕๗๕ นางรุจิษยา  รุงเรือง 
 ๑๕๕๗๖ นางสาวรุจี  ใยย่ังยืน 

 ๑๕๕๗๗ นางสาวรุชดา  พงคย่ีลา 
 ๑๕๕๗๘ นางสาวรุซนานี  โดตะเซะ 

 ๑๕๕๗๙ นางสาวรุวิญา  ถือสัตย 
 ๑๕๕๘๐ นางสาวรุสนานี  อาแว 

 ๑๕๕๘๑ นางสาวรสุนานี  อิจิ 



 หนา   ๗๔ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๕๘๒ นางรุสนี  ปูลา 
 ๑๕๕๘๓ นางรุสบีตะห  เขร็มสัน 

 ๑๕๕๘๔ นางสาวรุสมัยนี  บินเปาะเฮ็ง 
 ๑๕๕๘๕ นางสาวรุสมานี  บอซู 
 ๑๕๕๘๖ นางสาวรุสมินี  ลีเดร 
 ๑๕๕๘๗ นางสาวรุสมีนี  หะยียูโซะ 

 ๑๕๕๘๘ นางรุสลีซา  เส็นบัตร 

 ๑๕๕๘๙ นางรูกายะห  กาเจดาแม 

 ๑๕๕๙๐ นางรูวัยดา  ดาตู 
 ๑๕๕๙๑ นางสาวรูสนานี  หะมะ 

 ๑๕๕๙๒ นางสาวรูฮานา  สีเดะ 

 ๑๕๕๙๓ นางรูฮานิง  ดือเระ 

 ๑๕๕๙๔ นางรูฮานี  อารงค 
 ๑๕๕๙๕ นางสาวเรณุกา  ทองวงษเพ็ชร 

 ๑๕๕๙๖ นางสาวเรณุกา  ประสงคดี 
 ๑๕๕๙๗ นางสาวเรณุกา  วนิชพิมลอนันต 
 ๑๕๕๙๘ นางเรณู  กระจายศรี 
 ๑๕๕๙๙ นางสาวเรณู  แกวดํา 
 ๑๕๖๐๐ นางสาวเรณู  คําสัตย 
 ๑๕๖๐๑ นางสาวเรณู  คุณเอนก 

 ๑๕๖๐๒ นางสาวเรณู  เจริญทัศนศิริ 
 ๑๕๖๐๓ นางสาวเรณู  ดีเมืองโขง 
 ๑๕๖๐๔ นางสาวเรณู  นาคทอง 
 ๑๕๖๐๕ นางเรณู  บุญอินทร 
 ๑๕๖๐๖ นางสาวเรณู  บูชา 

 ๑๕๖๐๗ นางสาวเรณู  เบาวรรณ 

 ๑๕๖๐๘ นางเรณู  ผองอําไพ 

 ๑๕๖๐๙ นางเรณู  พรหมเสน 

 ๑๕๖๑๐ นางเรณู  พิลึกรัมย 
 ๑๕๖๑๑ นางสาวเรณู  ฤาชา 
 ๑๕๖๑๒ นางสาวเรณู  สีเพชร 

 ๑๕๖๑๓ นางสาวเรณู  เสาเวียง 
 ๑๕๖๑๔ นางสาวเรณู  หมื่นจันทร 
 ๑๕๖๑๕ นางสาวเรณู  หลักมวง 
 ๑๕๖๑๖ นางสาวเรณู  เหมือนสันเทียะ 

 ๑๕๖๑๗ นางเรณู  อยูสุม 

 ๑๕๖๑๘ นางสาวเรณู  อันลือชัย 

 ๑๕๖๑๙ นางสาวเรวดี  กิจพัฒนาสมบัติ 
 ๑๕๖๒๐ นางสาวเรวดี  ดาวเปยก 

 ๑๕๖๒๑ นางเรวดี  ทิพยปนทอง 
 ๑๕๖๒๒ นางสาวเรวดี  นิลดํา 
 ๑๕๖๒๓ นางสาวเรวดี  โพธิ์มูล 

 ๑๕๖๒๔ นางสาวเรวดี  มากศรทรง 
 ๑๕๖๒๕ นางสาวเรวดี  แยมแสง 
 ๑๕๖๒๖ นางสาวเรวดี  รอดพิบัติ 
 ๑๕๖๒๗ นางสาวเรวดี  รัตนวิจิตร 

 ๑๕๖๒๘ นางเรวดี  สงสุข 

 ๑๕๖๒๙ นางสาวเรวดี  โหนแหยม 

 ๑๕๖๓๐ นางสาวเรียม  เพ็งแจม 

 ๑๕๖๓๑ นางสาวเรืองอุไร  โตประภากร 



 หนา   ๗๕ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๖๓๒ นางสาวเรือนขวัญ  เหลาเขตกิจ 

 ๑๕๖๓๓ นางสาวโรสกีมี  หะยีอารง 
 ๑๕๖๓๔ นางโรสนี  มูนอมานิง 
 ๑๕๖๓๕ นางโรสนี  สนิ 
 ๑๕๖๓๖ นางโรฮานา  กะลูแป 

 ๑๕๖๓๗ นางโรฮานา  มนูญดาหวี 
 ๑๕๖๓๘ นางสาวฤดี  เชยเดช 

 ๑๕๖๓๙ นางสาวฤดี  เหลืองประเสริฐ 

 ๑๕๖๔๐ นางฤดีวรรณ  ชัยเสนา 
 ๑๕๖๔๑ นางสาวฤติมา  บุญบํารุง 
 ๑๕๖๔๒ นางสาวฤทธิ์นภา  ไชยประภากร 

 ๑๕๖๔๓ นางสาวฤทัย  กองทอง 
 ๑๕๖๔๔ นางสาวฤทัย  โปวานนท 
 ๑๕๖๔๕ นางฤทัยกัญญา  ชูทอง 
 ๑๕๖๔๖ นางสาวฤทัยชนก  สมสวย 

 ๑๕๖๔๗ นางสาวฤทัยทิพย  มานะกิจ 

 ๑๕๖๔๘ นางฤทัยรัช  ภูผันผิน 

 ๑๕๖๔๙ นางฤทัยรัตน  กุศลินมงคล 

 ๑๕๖๕๐ นางฤทัยรัตน  แกวสังข 
 ๑๕๖๕๑ นางสาวฤทัยรัตน  ขวัญเชื้อ 

 ๑๕๖๕๒ นางฤทัยรัตน  แจมมี 
 ๑๕๖๕๓ นางสาวฤทัยรัตน  ชูขันธ 
 ๑๕๖๕๔ นางสาวฤทัยรัตน  เทพวงคษา 
 ๑๕๖๕๕ นางสาวฤทัยรัตน  ปญญาสิม 

 ๑๕๖๕๖ นางสาวฤทัยรัตน  ผลเจริญ 

 ๑๕๖๕๗ นางฤทัยรัตน  วงศกันยา 
 ๑๕๖๕๘ นางสาวฤทัยรัตน  ไวยะกา 
 ๑๕๖๕๙ นางสาวฤทัยรัตน  ศรีพวงมาลัย 

 ๑๕๖๖๐ นางฤทัยรัตน  อยูกําเนิด 

 ๑๕๖๖๑ นางสาวฤทัยวรรณ  กําพล 

 ๑๕๖๖๒ นางฤทัยวรรณ  วงศชนะ 

 ๑๕๖๖๓ นางสาวฤมล  สอนดี 
 ๑๕๖๖๔ นางสาวลดาวัลย  กอนคํา 
 ๑๕๖๖๕ นางลดาวัลย  คําปวน 

 ๑๕๖๖๖ นางลดาวัลย  ทรัพยเจริญ 

 ๑๕๖๖๗ นางสาวลดาวัลย  ทองที่ 
 ๑๕๖๖๘ นางลดาวัลย  นาควะรี 
 ๑๕๖๖๙ นางสาวลดาวัลย  ภัทรวิวัฒน 
 ๑๕๖๗๐ นางสาวลดาวัลย  ภูบาล 

 ๑๕๖๗๑ นางลดาวัลย  มระศิริ 
 ๑๕๖๗๒ นางสาวลดาวัลย  เล็กกระจาง 
 ๑๕๖๗๓ นางสาวลดาวัลย  สัตยาพันธุ 
 ๑๕๖๗๔ นางลภัสกร  เลิศสําราญ 

 ๑๕๖๗๕ นางสาวลภัสรดา  กําเนิดรุงรวิน 

 ๑๕๖๗๖ นางลภัสรดา  เกตุเอม 

 ๑๕๖๗๗ นางสาวลภัสรดา  ปทองธนโชติ 
 ๑๕๖๗๘ นางสาวลภัสรดา  รมโพธิ์ขวัญ 

 ๑๕๖๗๙ นางลภัสรดา  ศรีมงคล 

 ๑๕๖๘๐ นางลภัสรดา  ศิริเขตรกิจ 

 ๑๕๖๘๑ นางสาวลภัสรดา  สายหยุด 



 หนา   ๗๖ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๖๘๒ นางสาวลลนา  ลีระพันธ 
 ๑๕๖๘๓ นางสาวลลิดา  กองกรม 

 ๑๕๖๘๔ นางสาวลลิดา  อักษรคง 
 ๑๕๖๘๕ นางสาวลลิตตา  อรรถสมบัติ 
 ๑๕๖๘๖ นางสาวลลิตา  กล้ังกลาง 
 ๑๕๖๘๗ นางสาวลลิตา  เกรียงเจริญศิริ 
 ๑๕๖๘๘ นางสาวลลิตา  ชาวกะมุด 

 ๑๕๖๘๙ นางสาวลลิตา  ชํานาญชาง 
 ๑๕๖๙๐ นางสาวลลิตา  แชมชอย 

 ๑๕๖๙๑ นางสาวลลิตา  ไชยรัตน 
 ๑๕๖๙๒ นางลลิตา  สมศรี 
 ๑๕๖๙๓ นางลลิตา  สายแกวดี 
 ๑๕๖๙๔ นางลลิตา  สุวรรณคาม 

 ๑๕๖๙๕ นางสาวลลิตา  อารียโรจนาภรณ 
 ๑๕๖๙๖ นางสาวลลิตา  อุดรพันธ 
 ๑๕๖๙๗ นางสาวลลิตา  เอียดนุสรณ 
 ๑๕๖๙๘ นางลอองดาว  จิตรจักร 

 ๑๕๖๙๙ นางสาวลอองดาว  พวงกลาง 
 ๑๕๗๐๐ นางลออทิพย  สนธิอัชชรา 
 ๑๕๗๐๑ นางสาวลออรัตน  เครือเนียม 

 ๑๕๗๐๒ นางสาวละมัย  กิติ 
 ๑๕๗๐๓ นางสาวละมัย  แกวกลา 
 ๑๕๗๐๔ นางสาวละมัย  แกวสุวรรณ 

 ๑๕๗๐๕ นางสาวละมัย  จันทร 

 ๑๕๗๐๖ นางสาวละมัย  บุญชวย 

 ๑๕๗๐๗ นางละมัย  แสงระวี 
 ๑๕๗๐๘ นางละมัย  หนักปอ 

 ๑๕๗๐๙ นางละมัย  เหลือผล 

 ๑๕๗๑๐ นางสาวละมุล  ตาลกุล 

 ๑๕๗๑๑ นางสาวละออ  งามฉวี 
 ๑๕๗๑๒ นางสาวละออ  จันทรชุม 

 ๑๕๗๑๓ นางละออ  จันทรดี 
 ๑๕๗๑๔ นางละออ  เดชสมบูรณรัตน 
 ๑๕๗๑๕ นางสาวละออ  เพ็ญสวัสดิ ์
 ๑๕๗๑๖ นางละออง  เนาวิรัตน 
 ๑๕๗๑๗ นางสาวละอองดาว  นอยหนองหวา 
 ๑๕๗๑๘ นางสาวละอองดาว  สิมมะลิ 

 ๑๕๗๑๙ นางสาวละอองดาว  แสงเพชร 
 ๑๕๗๒๐ นางสาวละอองดาว  อดทน 

 ๑๕๗๒๑ นางสาวละอองดาว  เอี่ยมสอาด 

 ๑๕๗๒๒ นางละอาย  ราคุ 
 ๑๕๗๒๓ นางสาวละเอียด  อมตเวทิน 

 ๑๕๗๒๔ นางสาวลักขณ  มณีวระ 

 ๑๕๗๒๕ นางสาวลักขณา  กอบสาริกรณ 
 ๑๕๗๒๖ นางสาวลักขณา  กําแพงแกว 

 ๑๕๗๒๗ นางสาวลักขณา  กุลวงศ 
 ๑๕๗๒๘ นางสาวลักขณา  ขวัญประเสริฐ 

 ๑๕๗๒๙ นางสาวลักขณา  ชิณพงษ 
 ๑๕๗๓๐ นางสาวลักขณา  ตระกูลชัยศรี 
 ๑๕๗๓๑ นางสาวลักขณา  ทิมจรัส 



 หนา   ๗๗ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๗๓๒ นางสาวลักขณา  นิลสลับ 

 ๑๕๗๓๓ นางลักขณา  สารปรัง 
 ๑๕๗๓๔ นางสาวลักขณา  หอมจําปา 
 ๑๕๗๓๕ นางสาวลักคณา  เพลียฤทธิ์ 
 ๑๕๗๓๖ นางลักเลห  ศรีลุนทอง 
 ๑๕๗๓๗ นางลักษคณา  ล้ีศิริวัฒนกุล 

 ๑๕๗๓๘ นางสาวลักษณนารา  ทองมาก 

 ๑๕๗๓๙ นางสาวลักษณพร  เกตุคง 
 ๑๕๗๔๐ นางสาวลักษณภัทร  โอชารส 

 ๑๕๗๔๑ นางสาวลักษณอนงค  ดงขุนทศ 

 ๑๕๗๔๒ นางลักษณา  จีนแพว 

 ๑๕๗๔๓ นางลักษณา  ดลเสถียร 

 ๑๕๗๔๔ นางสาวลักษณา  เทียวประสงค 
 ๑๕๗๔๕ วาที่รอยตรีหญิง ลักษณา  หงษเส็ง 
 ๑๕๗๔๖ นางสาวลักษณาวดี  พรหมชัยศรี 
 ๑๕๗๔๗ นางลักษณียา  วงศสมบัติ 
 ๑๕๗๔๘ นางลักษมณี  จาแทนทะรัง 
 ๑๕๗๔๙ นางสาวลักษมี  สายบุตร 

 ๑๕๗๕๐ นางสาวลักษมีกานต  เที่ยงพิมล 

 ๑๕๗๕๑ นางสาวลักษิกา  ธนาสินธ 
 ๑๕๗๕๒ นางลักษิกา  สิงหสุข 

 ๑๕๗๕๓ นางสาวลัคณา  เคางิ้ว 

 ๑๕๗๕๔ นางสาวลัคนา  สมนวนตาด 

 ๑๕๗๕๕ นางสาวลัญจกร  ทองศรีนุน 

 ๑๕๗๕๖ นางสาวลัดดา  กิติพันธ 

 ๑๕๗๕๗ นางสาวลัดดา  เกื้อทาน 

 ๑๕๗๕๘ นางลัดดา  แจมจันทร 
 ๑๕๗๕๙ นางสาวลัดดา  ซาอินทร 
 ๑๕๗๖๐ นางสาวลัดดา  ดีสุก 

 ๑๕๗๖๑ นางสาวลัดดา  ถึงจันทึก 

 ๑๕๗๖๒ นางสาวลัดดา  บุญนาค 

 ๑๕๗๖๓ นางสาวลัดดา  บุญมาวรรณ 

 ๑๕๗๖๔ นางสาวลัดดา  บุญศร 

 ๑๕๗๖๕ นางสาวลัดดา  ปญญาโพธิ์ 
 ๑๕๗๖๖ นางลัดดา  ภูปญญา 
 ๑๕๗๖๗ นางสาวลัดดา  มณีเขียว 

 ๑๕๗๖๘ นางลัดดา  มวมขุนทด 

 ๑๕๗๖๙ นางลัดดา  ยศย่ิงยง 
 ๑๕๗๗๐ นางลัดดา  ยูโซะ 

 ๑๕๗๗๑ นางสาวลัดดา  สายพาณิชย 
 ๑๕๗๗๒ นางสาวลัดดา  แสงจันทร 
 ๑๕๗๗๓ นางสาวลัดดา  หนูจุย 

 ๑๕๗๗๔ นางสาวลัดดา  หาสุข 

 ๑๕๗๗๕ นางสาวลัดดา  อยูมาก 

 ๑๕๗๗๖ นางสาวลัดดารัตน  หาสุข 

 ๑๕๗๗๗ นางสาวลัดดาวรรณ  จันทรหุน 

 ๑๕๗๗๘ นางสาวลัดดาวรรณ  รัตนพล 

 ๑๕๗๗๙ นางสาวลัดดาวรรณ  สมเหมาะ 

 ๑๕๗๘๐ นางลัดดาวรรณ  สุดสุข 

 ๑๕๗๘๑ นางสาวลัดดาวรรณ  แสนบัณฑิต 



 หนา   ๗๘ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๗๘๒ นางสาวลัดดาวรรณ  อัศวภูมิ 
 ๑๕๗๘๓ นางสาวลัดดาวรรณ  อุปลา 
 ๑๕๗๘๔ นางสาวลัดดาวรรณ  เพียแกว 

 ๑๕๗๘๕ นางสาวลัดดาวัลย  แกวสะเทือน 

 ๑๕๗๘๖ นางลัดดาวัลย  คชพงษ 
 ๑๕๗๘๗ นางลัดดาวัลย  ใจไว 

 ๑๕๗๘๘ นางสาวลัดดาวัลย  ไตรมณี 

 ๑๕๗๘๙ นางสาวลัดดาวัลย  บุรพวง 
 ๑๕๗๙๐ นางสาวลัดดาวัลย  พงษเขตกรณ 
 ๑๕๗๙๑ นางลัดดาวัลย  ไพเราะ 

 ๑๕๗๙๒ นางลัดดาวัลย  รัตนพล 

 ๑๕๗๙๓ นางสาวลัดดาวัลย  รุมรัตน 
 ๑๕๗๙๔ นางสาวลัดดาวัลย  ลําใย 

 ๑๕๗๙๕ นางสาวลัดดาวัลย  ล้ิมเจริญพรสุข 

 ๑๕๗๙๖ นางสาวลัดดาวัลย  วงศไกรเวท 

 ๑๕๗๙๗ นางสาวลัดดาวัลย  วงศชุม 

 ๑๕๗๙๘ นางสาวลัดดาวัลย  วุฑฒยากร 

 ๑๕๗๙๙ นางลัดดาวัลย  ศรีทาดินแดง 
 ๑๕๘๐๐ นางสาวลัดดาวัลย  ศรีโพธิ์ 
 ๑๕๘๐๑ นางลัดดาวัลย  ศรีวรชัย 

 ๑๕๘๐๒ นางสาวลัดดาวัลย  ศรีวิลาศ 

 ๑๕๘๐๓ นางสาวลัดดาวัลย  สิงคลีบุตร 

 ๑๕๘๐๔ นางสาวลัดดาวัลย  สุนันตา 
 ๑๕๘๐๕ นางลัดดาวัลย  สุมาลุย 
 ๑๕๘๐๖ นางสาวลาตีผะ  ลาเตะ 

 ๑๕๘๐๗ นางสาวลาภเพ็ญ  ทองหอม 

 ๑๕๘๐๘ นางลาวรรณ  เจริญสัตย 
 ๑๕๘๐๙ นางสาวลาวรรณ  บัวสาย 

 ๑๕๘๑๐ นางลาวัณย  ณ จําปาศักดิ์ 
 ๑๕๘๑๑ นางสาวลาวัณย  เนตรสวาง 
 ๑๕๘๑๒ นางสาวลาวัลย  กันภัย 

 ๑๕๘๑๓ นางสาวลาวัลย  ดาพันธะ 

 ๑๕๘๑๔ นางลาวัลย  ทุมดี 
 ๑๕๘๑๕ นางสาวลาวัลย  บุญยังมี 
 ๑๕๘๑๖ นางสาวลาวัลย  ผูกจันอัด 

 ๑๕๘๑๗ นางสาวลาวัลย  แยมประสงค 
 ๑๕๘๑๘ นางลาวัลย  อุระศิลป 
 ๑๕๘๑๙ นางสาวลาวียะ  บือซา 
 ๑๕๘๒๐ นางสาวลําจวน  สีงาม 

 ๑๕๘๒๑ นางสาวลําดวน  คลองแคลว 

 ๑๕๘๒๒ นางสาวลําดวน  ชาติวิเศษ 

 ๑๕๘๒๓ นางลําดวน  ศรีสุวรรณ 

 ๑๕๘๒๔ นางสาวลําดวน  ศีลธรรม 

 ๑๕๘๒๕ นางสาวลําเทียน  เผาอาจ 

 ๑๕๘๒๖ นางลําปาง  คนรู 
 ๑๕๘๒๗ นางลําพรรณ  เหยียดรัมย 
 ๑๕๘๒๘ นางลําพันธ  พงษศิริกุล 

 ๑๕๘๒๙ นางลําพิง  สุทธวงค 
 ๑๕๘๓๐ นางลําพึง  วงษศิร ิ

 ๑๕๘๓๑ นางสาวลําเพา  สุภะ 



 หนา   ๗๙ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๘๓๒ นางสาวลําไพ  เหรียญตะคุ 
 ๑๕๘๓๓ นางลําไพร  ศรีคุณ 

 ๑๕๘๓๔ นางลํายอง  เอมอยู 
 ๑๕๘๓๕ นางลําใย  คูณสุข 

 ๑๕๘๓๖ นางลําใย  พากุล 

 ๑๕๘๓๗ นางลําใย  แสนขวา 
 ๑๕๘๓๘ นางลิตา  การภักดี 
 ๑๕๘๓๙ นางสาวลินดา  จุฬาวรรณ 

 ๑๕๘๔๐ นางสาวลินดา  ชุมภูศรี 
 ๑๕๘๔๑ นางสาวลินดา  พรมฤทธิ์ 
 ๑๕๘๔๒ นางสาวลินดา  มะเย็ง 
 ๑๕๘๔๓ นางลินดา  หวันตาหลา 
 ๑๕๘๔๔ นางสาวลิบลาวรรณ  มะธุระ 

 ๑๕๘๔๕ นางลีนา  หลักทรัพย 
 ๑๕๘๔๖ นางสาวลีนาร  ยูนุ 
 ๑๕๘๔๗ นางสาวลียาวัลย  กวีคุณานนท 
 ๑๕๘๔๘ นางลีลาวดี  จันทรประเสริฐ 

 ๑๕๘๔๙ นางสาวลีลาวดี  บาลี 

 ๑๕๘๕๐ นางสาวลีลาวดี  ปละอุด 

 ๑๕๘๕๑ นางสาวลีลาวดี  สมศรี 
 ๑๕๘๕๒ นางสาวลุจารี  ศรีวงษา 
 ๑๕๘๕๓ นางสาวลุธฟยะห  หะยีวาแม 

 ๑๕๘๕๔ นางสาวลูกเกตุ  ภูษาทอง 
 ๑๕๘๕๕ นางสาวเลิศฤดี  พรุเพชรแกว 

 ๑๕๘๕๖ นางเลิศลักษณ  ไชยบาล 

 ๑๕๘๕๗ นางไลลา  เก็มกาแมน 

 ๑๕๘๕๘ นางสาวไลลา  เจะซู 
 ๑๕๘๕๙ นางสาวไลลา  มะหะมะ 

 ๑๕๘๖๐ นางสาววงคชนิตา  ปทมาคม 

 ๑๕๘๖๑ นางวงคเดือน  บุตรฒิยากรัด 

 ๑๕๘๖๒ นางสาววงจันทร  คําพาผง 
 ๑๕๘๖๓ นางวงจันทร  เพ็ชรรัตน 
 ๑๕๘๖๔ นางวงเดือน  คงศิลป 
 ๑๕๘๖๕ นางวงเดือน  ชิตบุญศรี 
 ๑๕๘๖๖ นางวงเดือน  ทองเกลียว 

 ๑๕๘๖๗ นางสาววงเดือน  นพรวีพร 

 ๑๕๘๖๘ นางวงเดือน  ปญญาบุตร 

 ๑๕๘๖๙ นางสาววงเดือน  พุมนอย 

 ๑๕๘๗๐ นางวงเดือน  ศรีจินดา 
 ๑๕๘๗๑ นางวงเดือน  สารพัฒน 
 ๑๕๘๗๒ นางวงเดือน  อุทธบูรณ 
 ๑๕๘๗๓ นางสาววงเดือน  อุปชัย 

 ๑๕๘๗๔ นางสาววงนภา  ประกิ่ง 
 ๑๕๘๗๕ นางวงศจันทร  รุงกล่ิน 

 ๑๕๘๗๖ นางสาววงศวิไล  คําสวัสดิ์ 
 ๑๕๘๗๗ นางวจนพันธ  อุนกลม 

 ๑๕๘๗๘ นางสาววจิรา  สังขทอง 
 ๑๕๘๗๙ นางสาววจี  สมทบ 

 ๑๕๘๘๐ นางสาววชรวรรณ  ภูมิโคกรักษ 
 ๑๕๘๘๑ นางวชิดา  สหสุวรรณ 



 หนา   ๘๐ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๘๘๒ นางสาววชิรญาณ  ถินอภัย 

 ๑๕๘๘๓ นางสาววชิรพร  นุยจุย 

 ๑๕๘๘๔ นางสาววชิรา  แกวเนตร 

 ๑๕๘๘๕ นางสาววชิรา  สมพงษ 
 ๑๕๘๘๖ นางสาววชิราภรณ  แดงวิชัย 

 ๑๕๘๘๗ นางสาววชิราภรณ  บุญถนอม 

 ๑๕๘๘๘ นางสาววชิราภรณ  วงคธิ 
 ๑๕๘๘๙ นางวชิราภรณ  วรัตถสุวรรณ 

 ๑๕๘๙๐ นางสาววชิราภรณ  สมตน 

 ๑๕๘๙๑ นางสาววชิราภรณ  โอนไธสง 
 ๑๕๘๙๒ นางสาววชิราภา  กุลทอง 
 ๑๕๘๙๓ นางสาววชิราลักษณ  ขันธสีมา 
 ๑๕๘๙๔ นางสาววณัสนันทร  เอื้อประชา 
 ๑๕๘๙๕ นางวณิชชา  นาคสังข 
 ๑๕๘๙๖ นางสาววณิชชากร  จันทรคํา 
 ๑๕๘๙๗ นางวณิชยา  นิยมญาติ 
 ๑๕๘๙๘ นางวณิตา  ขุนแกว 

 ๑๕๘๙๙ นางสาววธิดา  พิทักษทิม 

 ๑๕๙๐๐ นางวนัชญา  ปนทวาย 

 ๑๕๙๐๑ นางสาววนัชฎา  ซุยลอย 

 ๑๕๙๐๒ นางสาววนัชนันท  เอกธนากุล 

 ๑๕๙๐๓ นางสาววนัชพร  พุธพาลี 

 ๑๕๙๐๔ นางวนัชภรณ  ปงพรม 

 ๑๕๙๐๕ นางสาววนันยา  กุลจักร 
 ๑๕๙๐๖ นางสาววนัสกรณ  คงศรี 

 ๑๕๙๐๗ นางสาววนัสนันท  โกศล 

 ๑๕๙๐๘ นางสาววนัสนันท  คําแสน 

 ๑๕๙๐๙ นางวนัสนันท  แตงแกว 

 ๑๕๙๑๐ นางสาววนัสนันทน  แกววงศศรี 
 ๑๕๙๑๑ นางวนัสยา  ย้ิมนอย 

 ๑๕๙๑๒ นางสาววนัสรา  สุราฤทธิ์ 
 ๑๕๙๑๓ นางสาววนารัฐ  พาคํา 
 ๑๕๙๑๔ นางวนิชนันท  มณฑล 

 ๑๕๙๑๕ นางสาววนิชยา  กาญจนากร 

 ๑๕๙๑๖ นางสาววนิชา  ภาสดา 
 ๑๕๙๑๗ นางสาววนิดา  กัณฑะพันธ 
 ๑๕๙๑๘ นางสาววนิดา  เกตุทอง 
 ๑๕๙๑๙ นางสาววนิดา  เกตุสมบัติ 
 ๑๕๙๒๐ นางสาววนิดา  เกษี 

 ๑๕๙๒๑ นางวนิดา  เกิดนุย 

 ๑๕๙๒๒ นางสาววนิดา  แกวนาหอ 

 ๑๕๙๒๓ นางวนิดา  แกวพิชัย 

 ๑๕๙๒๔ นางสาววนิดา  แกวใส 

 ๑๕๙๒๕ นางสาววนิดา  ไกรสําอาง 
 ๑๕๙๒๖ นางสาววนิดา  คุมสุข 

 ๑๕๙๒๗ นางวนิดา  เครือหงษ 
 ๑๕๙๒๘ นางสาววนิดา  จันจวง 
 ๑๕๙๒๙ นางสาววนิดา  จันทรประทักษ 
 ๑๕๙๓๐ นางสาววนิดา  เจริญรูป 

 ๑๕๙๓๑ นางวนิดา  ฉิมภักดี 



 หนา   ๘๑ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๙๓๒ นางวนิดา  ทองประเทือง 
 ๑๕๙๓๓ นางสาววนิดา  เนติพัฒน 
 ๑๕๙๓๔ นางวนิดา  บํารุง 
 ๑๕๙๓๕ นางสาววนิดา  บุญมา 
 ๑๕๙๓๖ นางสาววนิดา  ประดิษฐจา 
 ๑๕๙๓๗ นางวนิดา  ผาภุมมา 
 ๑๕๙๓๘ นางวนิดา  พรมนต 
 ๑๕๙๓๙ นางวนิดา  พางาม 

 ๑๕๙๔๐ นางวนิดา  ไมตรีสวัสดิ์ 
 ๑๕๙๔๑ นางสาววนิดา  รัตนะ 

 ๑๕๙๔๒ นางสาววนิดา  วันเนาว 
 ๑๕๙๔๓ นางสาววนิดา  ศรีปญญา 
 ๑๕๙๔๔ นางวนิดา  ศรีสุข 

 ๑๕๙๔๕ นางสาววนิดา  สมคํา 
 ๑๕๙๔๖ นางวนิดา  สมศิลา 
 ๑๕๙๔๗ นางสาววนิดา  สมสวัสดิ์ 
 ๑๕๙๔๘ นางสาววนิดา  สวนดอกไม 
 ๑๕๙๔๙ นางสาววนิดา  สิมสวัสดิ์ 
 ๑๕๙๕๐ นางสาววนิดา  สุวรรณสินธุ 
 ๑๕๙๕๑ นางสาววนิดา  เสือทอง 
 ๑๕๙๕๒ นางสาววนิดา  แสงแกว 

 ๑๕๙๕๓ นางสาววนิดา  แสนศรี 
 ๑๕๙๕๔ นางสาววนิดา  อรุณศรีประดิษฐ 
 ๑๕๙๕๕ นางสาววนิดา  ฮาตระวัง 
 ๑๕๙๕๖ นางสาววนิตชนัย  ยังสุข 

 ๑๕๙๕๗ นางสาววนินทร  ศรนารายณ 
 ๑๕๙๕๘ นางวนิภา  บุญที่สุด 

 ๑๕๙๕๙ นางวนุสรา  ระบกเวีย 

 ๑๕๙๖๐ นางสาววยุรี  กองเส็ง 
 ๑๕๙๖๑ นางวยุรีย  โชคบรรดาลสุข 

 ๑๕๙๖๒ นางวรกร  สุขเจริญ 

 ๑๕๙๖๓ นางสาววรกัญญา  พิทักษพลานนท 
 ๑๕๙๖๔ นางวรการ  คงชวย 

 ๑๕๙๖๕ นางสาววรงคกร  นิลตีบ 

 ๑๕๙๖๖ นางสาววรณมนต  วงศเสาร 
 ๑๕๙๖๗ นางสาววรณัฐณิชา  ใจหนุน 

 ๑๕๙๖๘ นางสาววรณัน  ขวัญศิริ 
 ๑๕๙๖๙ นางวรดา  โกไสยกานนท 
 ๑๕๙๗๐ นางสาววรธิดา  อัยราชธนารักษ 
 ๑๕๙๗๑ นางวรนรรณ  กอนดวง 
 ๑๕๙๗๒ นางวรนาฏ  สงศิร ิ
 ๑๕๙๗๓ นางวรนารี  ภูกลาง 
 ๑๕๙๗๔ นางวรนิษฐา  ชินทวัน 

 ๑๕๙๗๕ นางสาววรนิษฐา  ตรีนาทอง 
 ๑๕๙๗๖ นางสาววรนุช  คลายสุบรรณ 

 ๑๕๙๗๗ นางวรนุช  เจริญสุข 

 ๑๕๙๗๘ วาที่รอยตรีหญิง วรนุช  ชํานาญกิจ 

 ๑๕๙๗๙ นางสาววรนุช  ปานคุม 

 ๑๕๙๘๐ นางสาววรนุช  รักธรรม 

 ๑๕๙๘๑ นางวรนุช  หนางเกษม 



 หนา   ๘๒ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๙๘๒ นางสาววรพร  วัฒนเหลืองอรุณ 

 ๑๕๙๘๓ นางสาววรพรรณ  วิบูลยสุวรรณ 

 ๑๕๙๘๔ นางวรภา  บางสาลี 

 ๑๕๙๘๕ นางสาววรรญา  นูมหันต 
 ๑๕๙๘๖ นางวรรญา  สิงหทอง 
 ๑๕๙๘๗ นางสาววรรณกร  แกวสอน 

 ๑๕๙๘๘ นางสาววรรณกร  จํานงคผล 

 ๑๕๙๘๙ นางวรรณกร  ชาญเขวา 
 ๑๕๙๙๐ นางวรรณกร  พ่ึงเจริญ 

 ๑๕๙๙๑ นางวรรณกร  มวงเขียว 

 ๑๕๙๙๒ นางวรรณกร  โสภา 
 ๑๕๙๙๓ นางสาววรรณกานต  วารินกุด 

 ๑๕๙๙๔ นางสาววรรณคณา  พิมพภูราช 

 ๑๕๙๙๕ นางสาววรรณฑนา  ทองทอดทาน 

 ๑๕๙๙๖ นางสาววรรณดี  จันทรคงทอง 
 ๑๕๙๙๗ นางสาววรรณดี  จันทรสนิทศรี 
 ๑๕๙๙๘ นางวรรณดี  ปานสีนุน 

 ๑๕๙๙๙ นางสาววรรณดี  มาลัยแกว 

 ๑๖๐๐๐ นางสาววรรณทนี  เท่ียงถิ่น 

 ๑๖๐๐๑ นางสาววรรณทิวา  วงศเมือง 
 ๑๖๐๐๒ นางสาววรรณธยา  ขันจันทร 
 ๑๖๐๐๓ นางสาววรรณธิดา  โกยรัมย 
 ๑๖๐๐๔ นางวรรณธิวา  ธรรมโชติ 
 ๑๖๐๐๕ นางวรรณนภา  เรืองเจริญ 

 ๑๖๐๐๖ นางวรรณนารียา  หรือตระกูล 

 ๑๖๐๐๗ นางวรรณนิดา  เดชะบุญ 

 ๑๖๐๐๘ นางสาววรรณนิดา  ฮุยสวง 
 ๑๖๐๐๙ นางสาววรรณนิภา  ฉิมพลี 

 ๑๖๐๑๐ นางสาววรรณนิภา  เพียรพานิช 

 ๑๖๐๑๑ นางสาววรรณนิภา  สบายใจ 

 ๑๖๐๑๒ นางสาววรรณนิภา  หาญวีรกุล 

 ๑๖๐๑๓ นางสาววรรณนิศา  ภูดวงดาด 

 ๑๖๐๑๔ นางสาววรรณนิษา  ฦาชา 
 ๑๖๐๑๕ นางวรรณนิสา  จันทราศรี 
 ๑๖๐๑๖ นางสาววรรณนิสา  โทณะสุต 

 ๑๖๐๑๗ นางสาววรรณนิสา  สะหมาด 

 ๑๖๐๑๘ นางสาววรรณพร  แกวมูล 

 ๑๖๐๑๙ นางวรรณพร  คําหริ่ม 

 ๑๖๐๒๐ นางวรรณพร  นิสยันต 
 ๑๖๐๒๑ นางสาววรรณพร  มิตรย้ิม 

 ๑๖๐๒๒ นางวรรณพร  สายแกว 

 ๑๖๐๒๓ นางวรรณพัชร  ชูจันอัด 

 ๑๖๐๒๔ นางสาววรรณพัชร  อริยสุนทร 

 ๑๖๐๒๕ นางสาววรรณพา  หองสุวรรณ 

 ๑๖๐๒๖ นางสาววรรณเพ็ญ  แกวปนทอง 
 ๑๖๐๒๗ นางสาววรรณเพ็ญ  สุทธินุย 

 ๑๖๐๒๘ นางสาววรรณเพ็ญ  อนุกูล 

 ๑๖๐๒๙ นางสาววรรณภร  สีนวลสด 

 ๑๖๐๓๐ นางวรรณภา  กุนนา 
 ๑๖๐๓๑ นางสาววรรณภา  ขุนคํา 



 หนา   ๘๓ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๐๓๒ นางสาววรรณภา  คําสระคู 
 ๑๖๐๓๓ นางสาววรรณภา  เคารพรัตน 
 ๑๖๐๓๔ นางสาววรรณภา  ชํานิสุทธิ์ 
 ๑๖๐๓๕ นางสาววรรณภา  ฐานะสุ 

 ๑๖๐๓๖ นางวรรณภา  ดําดี 
 ๑๖๐๓๗ นางสาววรรณภา  เนคมานุรักษ 
 ๑๖๐๓๘ นางสาววรรณภา  บุญใหญ 
 ๑๖๐๓๙ นางวรรณภา  ปลุกใจหาญ 

 ๑๖๐๔๐ นางวรรณภา  มาแสวง 
 ๑๖๐๔๑ นางสาววรรณภา  เมธาธนนันทน 
 ๑๖๐๔๒ นางวรรณภา  รสชุม 

 ๑๖๐๔๓ นางสาววรรณภา  สายมาตย 
 ๑๖๐๔๔ นางสาววรรณภา  สําลี 

 ๑๖๐๔๕ นางสาววรรณภา  อุตมัง 
 ๑๖๐๔๖ นางสาววรรณภาพร  หอมจําปา 
 ๑๖๐๔๗ นางสาววรรณยุภา  จันทามวง 
 ๑๖๐๔๘ นางสาววรรณรดา  ถาตุย 

 ๑๖๐๔๙ นางวรรณรดา  เสชู 
 ๑๖๐๕๐ นางวรรณรัฐ  ชูสังข 
 ๑๖๐๕๑ นางสาววรรณรัตน  ย่ิงยอม 

 ๑๖๐๕๒ นางสาววรรณรัตน  รุงเรือง 
 ๑๖๐๕๓ นางสาววรรณรัตน  วิชัยกตัญูกุล 

 ๑๖๐๕๔ นางสาววรรณฤดี  หนูอักษร 

 ๑๖๐๕๕ นางวรรณฤดี  เอี่ยมสุเมธ 

 ๑๖๐๕๖ นางวรรณวณัฐ  บุญมา 

 ๑๖๐๕๗ นางวรรณวนัช  พรามเล็ก 

 ๑๖๐๕๘ นางสาววรรณวรุณ  บุญเรา 
 ๑๖๐๕๙ นางวรรณวลัย  กํามะหย่ี 

 ๑๖๐๖๐ นางสาววรรณวษา  คงสงากุล 

 ๑๖๐๖๑ นางสาววรรณวิภา  เกษมรัตน 
 ๑๖๐๖๒ นางสาววรรณวิภา  งอยจันทร 
 ๑๖๐๖๓ นางวรรณวิภา  เบญจเลิศยานนท 
 ๑๖๐๖๔ นางสาววรรณวิภา  ปะติตัง 
 ๑๖๐๖๕ นางวรรณวิมล  ครองระวะ 

 ๑๖๐๖๖ นางสาววรรณวิมล  บรรลือ 

 ๑๖๐๖๗ นางสาววรรณวิมล  โพธิ์วิจิตต 
 ๑๖๐๖๘ นางสาววรรณวิโรจน  ศรีพุฒ 

 ๑๖๐๖๙ นางวรรณวิไล  ชุตินิรันดร 
 ๑๖๐๗๐ นางวรรณวิไล  โพธิ์เดช 

 ๑๖๐๗๑ นางวรรณวิไล  สุบินดี 
 ๑๖๐๗๒ นางวรรณวิษา  นพสันเทียะ 

 ๑๖๐๗๓ นางสาววรรณวิสา  เจริญมี 
 ๑๖๐๗๔ นางวรรณวิสา  นิยมเดชา 
 ๑๖๐๗๕ วาท่ีรอยตรีหญิง วรรณวิสา  บุญชวย 

 ๑๖๐๗๖ นางสาววรรณวิสา   
  พรรณจันทรแมน 

 ๑๖๐๗๗ นางวรรณวิสา  เลิศไกรอริยกุล 

 ๑๖๐๗๘ นางสาววรรณวิสา  สรรเสริญ 

 ๑๖๐๗๙ นางสาววรรณวิสา  สุดสงวน 

 ๑๖๐๘๐ นางสาววรรณวิสาข  นิยมวงษ 



 หนา   ๘๔ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๐๘๑ นางสาววรรณวิสาข  อารามพระ 

 ๑๖๐๘๒ นางวรรณศร  พรมออน 

 ๑๖๐๘๓ นางสาววรรณศิริ  คัมภีรพจน 
 ๑๖๐๘๔ นางสาววรรณศิริ  สดกลาง 
 ๑๖๐๘๕ นางสาววรรณศิริ  อุนขาว 

 ๑๖๐๘๖ นางสาววรรณสุภา  เฉลิมชีพ 

 ๑๖๐๘๗ นางวรรณหภา  ล้ิมลมัย 

 ๑๖๐๘๘ นางสาววรรณะ  สาและ 

 ๑๖๐๘๙ นางวรรณา  กาญจนพรหม 

 ๑๖๐๙๐ นางสาววรรณา  คลายฉิม 

 ๑๖๐๙๑ นางวรรณา  คูคํา 
 ๑๖๐๙๒ นางสาววรรณา  ฉุยประเสริฐสุข 

 ๑๖๐๙๓ นางสาววรรณา  ไชยเพศ 

 ๑๖๐๙๔ นางสาววรรณา  ตั้งศรีสกุลไทย 

 ๑๖๐๙๕ นางสาววรรณา  นิ่มนวล 

 ๑๖๐๙๖ นางวรรณา  เนตรกาศักดิ์ 
 ๑๖๐๙๗ นางวรรณา  พรกระจาง 
 ๑๖๐๙๘ นางวรรณา  พุฒละ 

 ๑๖๐๙๙ นางสาววรรณา  เฟองฟู 

 ๑๖๑๐๐ นางสาววรรณา  เภาภาร 

 ๑๖๑๐๑ นางวรรณา  ยีซัน 

 ๑๖๑๐๒ นางวรรณา  วังคีรี 
 ๑๖๑๐๓ นางสาววรรณา  สินสุขภัณฑ 
 ๑๖๑๐๔ นางสาววรรณา  สุริวรรณ 
 ๑๖๑๐๕ นางสาววรรณา  หยวกจุย 

 ๑๖๑๐๖ นางสาววรรณา  เหลาเขตกิจ 

 ๑๖๑๐๗ นางสาววรรณา  อุนคํา 
 ๑๖๑๐๘ นางวรรณาภรณ  จิตรเอก 

 ๑๖๑๐๙ นางสาววรรณิกา  คูณภาค 

 ๑๖๑๑๐ นางสาววรรณิการ  อินทรศิลา 
 ๑๖๑๑๑ นางสาววรรณิภา  ดีแกนทราย 

 ๑๖๑๑๒ นางสาววรรณิภา  นิ่มนวน 

 ๑๖๑๑๓ นางสาววรรณิศา  เจิมนิ่ม 

 ๑๖๑๑๔ นางสาววรรณิศา  ชัยศรี 
 ๑๖๑๑๕ นางสาววรรณิศา  ดีมา 
 ๑๖๑๑๖ นางสาววรรณิศา  วงศฟู 

 ๑๖๑๑๗ นางวรรณิศา  สระทองยอด 

 ๑๖๑๑๘ นางสาววรรณิศา  สารพล 

 ๑๖๑๑๙ นางวรรณิสา  บรรเทา 
 ๑๖๑๒๐ นางวรรณิสา  เฟองฟู 

 ๑๖๑๒๑ นางสาววรรณี  คัฒมาตย 
 ๑๖๑๒๒ นางวรรณี  ทวีทรัพย 
 ๑๖๑๒๓ นางสาววรรณี  บุญเต็ม 

 ๑๖๑๒๔ นางวรรณี  รักไทย 

 ๑๖๑๒๕ นางสาววรรณี  วรรณพักตร 
 ๑๖๑๒๖ นางสาววรรณี  สุขแปน 

 ๑๖๑๒๗ นางสาววรรณี  หงษกลาย 

 ๑๖๑๒๘ นางวรรดี  ซุนเซง 
 ๑๖๑๒๙ นางวรรทนา  รัตนพันธ 
 ๑๖๑๓๐ นางวรรธนา  จงจันทรทา 



 หนา   ๘๕ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๑๓๑ นางสาววรรธนา  ชวยการ 

 ๑๖๑๓๒ นางสาววรรยุภา  ระดาดาษ 

 ๑๖๑๓๓ นางสาววรรวิสา  สุพรม 

 ๑๖๑๓๔ นางวรรษมน  ผกาวรรณ 

 ๑๖๑๓๕ นางสาววรรษมน  เมธีวิวัฒน 
 ๑๖๑๓๖ นางสาววรรษมล  วิรุณพันธ 
 ๑๖๑๓๗ นางสาววรรษมล  อาจเจริญ 

 ๑๖๑๓๘ นางวรรษิดา  สมิธ 

 ๑๖๑๓๙ นางสาววรรัตน  ฉัตรธรรมนาท 

 ๑๖๑๔๐ นางวรรัตน  พลศรีพิมพ 
 ๑๖๑๔๑ นางวรลักษณ  กลุมเหรียญทอง 
 ๑๖๑๔๒ นางสาววรลักษณ  ดอนศิลา 
 ๑๖๑๔๓ นางสาววรลักษณ  บุญค้ํา 
 ๑๖๑๔๔ นางสาววรลักษณ  ปธานราษฎร 
 ๑๖๑๔๕ นางสาววรลักษณ  สุธาเนตร 

 ๑๖๑๔๖ นางสาววรวรรณ  เจริญพันธ 
 ๑๖๑๔๗ นางสาววรวรรณ  แซซิ้ม 

 ๑๖๑๔๘ นางสาววรวรรณ  บัวมี 
 ๑๖๑๔๙ นางสาววรวรรณ  ปนไชย 

 ๑๖๑๕๐ นางวรวรรณ  ศิริเมร 
 ๑๖๑๕๑ นางสาววรวรรณ  สินอําพล 

 ๑๖๑๕๒ นางสาววรวรรณ  หงษกัน 

 ๑๖๑๕๓ นางสาววรวลัญช  กันใจ 

 ๑๖๑๕๔ นางวรวลัญช  โฉมสุข 

 ๑๖๑๕๕ นางสาววรวลัญช  เดชาพูลพิพัฒน 

 ๑๖๑๕๖ นางสาววรวลัญซ  คําเที่ยง 
 ๑๖๑๕๗ นางสาววรวิมล  ทองเย่ียม 

 ๑๖๑๕๘ นางวรอนงค  พุมโรจน 
 ๑๖๑๕๙ นางวระกาย  เอกศรี 
 ๑๖๑๖๐ นางสาววรัชยา  กิตติโรจนปญญา 
 ๑๖๑๖๑ นางวรัชยา  ขอยแกว 

 ๑๖๑๖๒ นางวรัชยา  ใจซื่อ 

 ๑๖๑๖๓ นางวรัชยา  พริ้งเพลิด 

 ๑๖๑๖๔ นางวรัญชญา  ทอนเทพ 

 ๑๖๑๖๕ นางวรัญญา  กิจแกว 

 ๑๖๑๖๖ นางวรัญญา  จงมั่งคั่ง 
 ๑๖๑๖๗ นางสาววรัญญา  จินโนภาส 

 ๑๖๑๖๘ นางวรัญญา  แดนกาไสย 

 ๑๖๑๖๙ นางวรัญญา  ทองหลอ 

 ๑๖๑๗๐ นางสาววรัญญา  ทิพยกรรณ 

 ๑๖๑๗๑ นางวรัญญา  ธรรมราช 

 ๑๖๑๗๒ นางสาววรัญญา  ธารามาศ 

 ๑๖๑๗๓ นางสาววรัญญา  เธียรเงิน 

 ๑๖๑๗๔ นางสาววรัญญา  ปราบพล 

 ๑๖๑๗๕ นางสาววรัญญา  เปล่ียนพิพัฒน 
 ๑๖๑๗๖ นางสาววรัญญา  พันธุเสือ 

 ๑๖๑๗๗ นางวรัญญา  เมฆเคล่ือน 

 ๑๖๑๗๘ นางวรัญญา  โรจนาปยาวงศ 
 ๑๖๑๗๙ นางสาววรัญญา  วงศสุวรรณ 

 ๑๖๑๘๐ นางสาววรัญญา  วันนูประถัมภ 



 หนา   ๘๖ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๑๘๑ นางสาววรัญญา  ศรีพันธ 
 ๑๖๑๘๒ นางสาววรัญญา  ศิริอุดม 

 ๑๖๑๘๓ นางสาววรัญญา  อภัยรัตน 
 ๑๖๑๘๔ นางสาววรัญญา  อัครโคตร 

 ๑๖๑๘๕ นางสาววรัญญาภัทร  วรัญญวัฒนชัย 

 ๑๖๑๘๖ นางสาววรัญดา  แสงชมภู 

 ๑๖๑๘๗ นางสาววรัญรักษ  บุญนอก 

 ๑๖๑๘๘ นางสาววรัฏฐยา  ทวีสุข 

 ๑๖๑๘๙ นางสาววรัฐยา  อันถามนต 
 ๑๖๑๙๐ นางสาววรัทภสณิชา  ลํ้าเลิศธนกุล 

 ๑๖๑๙๑ นางสาววรัทยา  ธนูธรรมาคุณ 

 ๑๖๑๙๒ นางสาววรันธร  ยองจา 
 ๑๖๑๙๓ นางสาววรันธร  สุวรรณมุสิทธิ์ 
 ๑๖๑๙๔ นางวรากร  ศรีอํารุง 
 ๑๖๑๙๕ นางสาววรางคณา  กาฬภักดี 
 ๑๖๑๙๖ นางสาววรางคณา  ชางทองมะดัน 

 ๑๖๑๙๗ นางสาววรางคณา  นิ่มราศรี 
 ๑๖๑๙๘ นางสาววรางคณา  เปนมูล 

 ๑๖๑๙๙ นางสาววรางคณา  แผนผา 
 ๑๖๒๐๐ นางวรางคณา  ยอดแกว 

 ๑๖๒๐๑ นางสาววรางคณา  วิบูลยเพ็ง 
 ๑๖๒๐๒ นางสาววรางคณา  เสนสม 

 ๑๖๒๐๓ นางสาววรางคนา  จันทะมาศ 

 ๑๖๒๐๔ นางสาววรางคนางค  กล่ินหอม 

 ๑๖๒๐๕ นางสาววรางคภัทร  ตนศิริ 

 ๑๖๒๐๖ นางสาววรางครัตน  นันทวิจิตร 

 ๑๖๒๐๗ นางวราทิพย  อนุพันธ 
 ๑๖๒๐๘ นางสาววรานันท  จองเดิม 

 ๑๖๒๐๙ นางสาววรานิษฐ  โสภาอนันตวัฒน 
 ๑๖๒๑๐ นางวราพร  แซมมณี 

 ๑๖๒๑๑ นางวราพร  เตื้องวิวัฒน 
 ๑๖๒๑๒ นางวราพร  เนตรสวาง 
 ๑๖๒๑๓ นางวราพร  บรรลังเดช 

 ๑๖๒๑๔ นางสาววราพร  บุญมี 
 ๑๖๒๑๕ นางสาววราพร  ปญญานันวงศ 
 ๑๖๒๑๖ นางวราพร  ปานแมน 

 ๑๖๒๑๗ นางสาววราพร  พงษสุราช 

 ๑๖๒๑๘ นางสาววราพร  พนมวาสน 
 ๑๖๒๑๙ นางวราพร  พรหมศริิ 
 ๑๖๒๒๐ นางวราพร  พลกระจาย 

 ๑๖๒๒๑ นางวราพร  พลราชม 

 ๑๖๒๒๒ นางวราพร  ศรีโพธิ์ชาง 
 ๑๖๒๒๓ นางสาววราพร  แสนแกว 

 ๑๖๒๒๔ นางสาววราพร  โหสิลา 
 ๑๖๒๒๕ นางสาววราพรรณ  เอี่ยมพุม 

 ๑๖๒๒๖ นางสาววราภร  สุวาท 

 ๑๖๒๒๗ นางสาววราภรณ  กูเมือง 
 ๑๖๒๒๘ นางสาววราภรณ  แกวเจ็ก 

 ๑๖๒๒๙ นางวราภรณ  คงมูล 

 ๑๖๒๓๐ นางสาววราภรณ  คณฑา 



 หนา   ๘๗ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๒๓๑ นางสาววราภรณ  จรรยา 
 ๑๖๒๓๒ นางสาววราภรณ  จันทรกระจาง 
 ๑๖๒๓๓ นางวราภรณ  จาวรรณกาศ 

 ๑๖๒๓๔ นางสาววราภรณ  ใจบุญมา 
 ๑๖๒๓๕ นางสาววราภรณ  ชมแกว 

 ๑๖๒๓๖ นางสาววราภรณ  ชองจอหอ 

 ๑๖๒๓๗ นางสาววราภรณ  ชูโชติ 
 ๑๖๒๓๘ นางสาววราภรณ  ไชยคํามิ่ง 
 ๑๖๒๓๙ นางวราภรณ  ณ นคร 

 ๑๖๒๔๐ นางสาววราภรณ  เต็มราม 

 ๑๖๒๔๑ นางสาววราภรณ  ทรงบัณฑิตย 
 ๑๖๒๔๒ นางสาววราภรณ  ทองทับทิม 

 ๑๖๒๔๓ นางสาววราภรณ  นอยสุวรรณ 

 ๑๖๒๔๔ นางวราภรณ  นาคเสรีวงศ 
 ๑๖๒๔๕ นางสาววราภรณ  บุญสง 
 ๑๖๒๔๖ นางวราภรณ  ปญจเนตร 

 ๑๖๒๔๗ นางสาววราภรณ  ปาจะ 

 ๑๖๒๔๘ นางสาววราภรณ  ปานทอง 
 ๑๖๒๔๙ นางวราภรณ  เปยประดิษฐ 
 ๑๖๒๕๐ นางวราภรณ  พรมนิล 

 ๑๖๒๕๑ นางสาววราภรณ  พระนคร 

 ๑๖๒๕๒ นางสาววราภรณ  พัฒนกรด 

 ๑๖๒๕๓ นางสาววราภรณ  พิมพรัตน 
 ๑๖๒๕๔ นางวราภรณ  เพ็ชรรัตน 
 ๑๖๒๕๕ นางสาววราภรณ  มาลี 

 ๑๖๒๕๖ นางวราภรณ  ยะสุคํา 
 ๑๖๒๕๗ นางวราภรณ  รุงสวาง 
 ๑๖๒๕๘ นางสาววราภรณ  เริกวารินทร 
 ๑๖๒๕๙ นางวราภรณ  เรืองเวชภักดี 
 ๑๖๒๖๐ นางสาววราภรณ  ลวงสวาส 

 ๑๖๒๖๑ นางวราภรณ  ลําคํา 
 ๑๖๒๖๒ นางสาววราภรณ  เลขา 
 ๑๖๒๖๓ นางวราภรณ  เลิศขวัญพงษพนา 
 ๑๖๒๖๔ นางสาววราภรณ  วงศไชย 

 ๑๖๒๖๕ นางสาววราภรณ  วงศไชยา 
 ๑๖๒๖๖ นางสาววราภรณ  วัยยาวัตน 
 ๑๖๒๖๗ นางสาววราภรณ  วิสูตรสกุลศักดิ์ 
 ๑๖๒๖๘ นางวราภรณ  ศรีนา 
 ๑๖๒๖๙ นางวราภรณ  ศรีสมุทร 
 ๑๖๒๗๐ นางสาววราภรณ  ศรีอาภัย 

 ๑๖๒๗๑ นางสาววราภรณ  เศียรชม 

 ๑๖๒๗๒ นางสาววราภรณ  สงวนเกียรติ 
 ๑๖๒๗๓ นางสาววราภรณ  สิงหคง 
 ๑๖๒๗๔ นางวราภรณ  สิทธิมโนรถ 

 ๑๖๒๗๕ นางสาววราภรณ  สุวรรณเสรี 
 ๑๖๒๗๖ นางสาววราภรณ  เสารโพธิ์งาม 

 ๑๖๒๗๗ นางสาววราภรณ  แสงจันโท 

 ๑๖๒๗๘ นางวราภรณ  แสงปอง 
 ๑๖๒๗๙ นางวราภรณ  แสนเสนาะ 

 ๑๖๒๘๐ นางสาววราภรณ  หงษทอง 



 หนา   ๘๘ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๒๘๑ นางวราภรณ  หมดดี 
 ๑๖๒๘๒ นางสาววราภรณ  อยูสงค 
 ๑๖๒๘๓ นางสาววราภรณ  ออนนอย 

 ๑๖๒๘๔ นางวราภัสร  ใฝคํา 
 ๑๖๒๘๕ นางสาววราภา  ทองพาศน 
 ๑๖๒๘๖ นางสาววรารัตน  กองชัย 

 ๑๖๒๘๗ นางสาววรารัตน  กอนทอง 
 ๑๖๒๘๘ นางสาววรารัตน  กันเพ็ชร 
 ๑๖๒๘๙ นางสาววรารัตน  กุลวงษ 
 ๑๖๒๙๐ นางสาววรารัตน  เจยเปล่ียน 

 ๑๖๒๙๑ นางวรารัตน  ดวงทิพย 
 ๑๖๒๙๒ นางวรารัตน  ทานอุทิศ 

 ๑๖๒๙๓ นางสาววรารัตน  นากาศ 

 ๑๖๒๙๔ นางสาววรารัตน  นาพิรุณ 

 ๑๖๒๙๕ นางสาววรารัตน  เลิศแกว 

 ๑๖๒๙๖ นางสาววรารัตน  วงษมา 
 ๑๖๒๙๗ นางสาววรารัตน  ศรีปญญา 
 ๑๖๒๙๘ นางสาววรารัตน  สันติวงษ 
 ๑๖๒๙๙ นางสาววรารัตน  สุธาวา 
 ๑๖๓๐๐ นางวรารัตน  เหลาผา 
 ๑๖๓๐๑ นางสาววราลักษณ  จุลละนันทน 
 ๑๖๓๐๒ นางวราลักษณ  ชางดํา 
 ๑๖๓๐๓ นางวราลักษณ  เต็มสิทธิ์ 
 ๑๖๓๐๔ นางวราลักษณ  บัวระบัดทอง 
 ๑๖๓๐๕ นางสาววราลักษณ  เรืองจันทร 

 ๑๖๓๐๖ นางสาววราลี  ประวัง 
 ๑๖๓๐๗ นางสาววราลี  พิศประดิษฐ 
 ๑๖๓๐๘ นางสาววราลี  สินธุวา 
 ๑๖๓๐๙ นางสาววราศิริ  วงศสุนทร 

 ๑๖๓๑๐ นางวริณา  บุญโกมล 

 ๑๖๓๑๑ นางวริดา  โคตรศรีเมือง 
 ๑๖๓๑๒ นางสาววริดา  ตะวงษ 
 ๑๖๓๑๓ นางวริทยา  เรียนทัพ 

 ๑๖๓๑๔ นางวรินทพัทร  วิเศษเบญจกุล 

 ๑๖๓๑๕ นางสาววรินทร  อูอรุณ 

 ๑๖๓๑๖ นางสาววรินทรทิพย  เลิศพฤกษ 
 ๑๖๓๑๗ นางวรินทรธาร  กิจฉาโณ 

 ๑๖๓๑๘ นางสาววรินทรนร  เอี่ยมสอาด 

 ๑๖๓๑๙ นางสาววรินทรวิภา  ทับมุด 

 ๑๖๓๒๐ นางสาววรินยุพา  มังตะการ 

 ๑๖๓๒๑ นางสาววริยา  พิเชฐเกียรติกุล 

 ๑๖๓๒๒ นางวริยาพร  โพธิ์สุข 

 ๑๖๓๒๓ นางสาววริศนันท  หนุนชู 
 ๑๖๓๒๔ นางวริศรา  กัณหาสรอย 

 ๑๖๓๒๕ นางสาววริศรา  กินูน 

 ๑๖๓๒๖ นางสาววริศรา  โคบํารุง 
 ๑๖๓๒๗ นางวริศรา  นนทะโคตร 

 ๑๖๓๒๘ นางวริศรา  บุญอรัญ 

 ๑๖๓๒๙ นางสาววริศรา  พรมศาสตร 
 ๑๖๓๓๐ นางสาววริศรา  พูนเจริญผล 



 หนา   ๘๙ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๓๓๑ นางวริศรา  เรียงเรียบ 

 ๑๖๓๓๒ นางวริศรา  สอนเสนา 
 ๑๖๓๓๓ นางสาววริศรา  สิงหฮวบ 

 ๑๖๓๓๔ นางสาววริศรา  หิรัญชาติ 
 ๑๖๓๓๕ นางสาววริศรา  อรุณกิตติพร 

 ๑๖๓๓๖ นางวริศศรุตา  ดวงชัย 

 ๑๖๓๓๗ นางสาววริศสรัล  อธิการวงศเลิศ 

 ๑๖๓๓๘ นางสาววริษฎา  กินไธสง 
 ๑๖๓๓๙ นางวริษฎา  ธนาธีรกุล 

 ๑๖๓๔๐ นางสาววริษฐา  ทรงศักดิ์สุจริต 

 ๑๖๓๔๑ นางสาววริษา  ชีวกานนท 
 ๑๖๓๔๒ นางวริษา  ศรีมิ่งวงค 
 ๑๖๓๔๓ นางสาววริษา  ศรีเลิศ 

 ๑๖๓๔๔ นางสาววรีภรณ  ภูเจริญ 

 ๑๖๓๔๕ นางสาววรีย  สืบสมุท 

 ๑๖๓๔๖ นางสาววรุณกาญจน  นอยผล 

 ๑๖๓๔๗ นางสาววรุณยุภา  เล่ือนแกว 

 ๑๖๓๔๘ นางวรุณรัตน  โมกขจันทร 
 ๑๖๓๔๙ นางสาววรุณรัตน  สะสม 

 ๑๖๓๕๐ นางสาววรุณี  แกวดี 
 ๑๖๓๕๑ นางวรุนยุพา  ประดิษฐทอง 
 ๑๖๓๕๒ นางสาววโรชา  ขวัญเทียน 

 ๑๖๓๕๓ นางวไรรัตน  ชาพรมมา 
 ๑๖๓๕๔ นางสาววฤณดา  กัญญารัตนกมล 

 ๑๖๓๕๕ นางสาววฤณพร  แกวทุง 

 ๑๖๓๕๖ นางสาววฤษาย  เลิศศิริ 
 ๑๖๓๕๗ นางสาววลัย  ศรีสุข 

 ๑๖๓๕๘ นางสาววลัยพร  โกศัย 

 ๑๖๓๕๙ นางสาววลัยพร  เปรมประคิน 

 ๑๖๓๖๐ นางสาววลัยพร  วีระวงศ 
 ๑๖๓๖๑ นางสาววลัยพันธ  แสงภู 

 ๑๖๓๖๒ นางสาววลัยภรณ  เพ็ชรัตน 
 ๑๖๓๖๓ นางสาววลัยรัชช  ตอรบรัมย 
 ๑๖๓๖๔ นางสาววลัยรัตน  จันทโชติ 
 ๑๖๓๖๕ นางสาววลัยรัตน  นาคสมพงษ 
 ๑๖๓๖๖ นางสาววลัยลักษณ  โกพัฒนตา 
 ๑๖๓๖๗ นางสาววลัยลักษณ  ตั้งเจียมศรี 
 ๑๖๓๖๘ นางสาววลัยลักษณ  ศรีระษา 
 ๑๖๓๖๙ นางวลัยลักษณ  สุรสินธุ 
 ๑๖๓๗๐ นางวลิดา  แกวสงา 
 ๑๖๓๗๑ นางสาววลินดา  พุทธศรีนนท 
 ๑๖๓๗๒ นางวลินดา  วงษแกว 

 ๑๖๓๗๓ นางสาววลีรัตน  การะดี 
 ๑๖๓๗๔ นางสาววลีรัตน  สกุณา 
 ๑๖๓๗๕ นางวศณิฐฐฌา  เล็กลอม 

 ๑๖๓๗๖ นางวศินี  ประเจิดสกุล 

 ๑๖๓๗๗ นางสาววศินี  หนุนภักดี 
 ๑๖๓๗๘ นางสาววศิยรัศมิก  คงจันทร 
 ๑๖๓๗๙ นางสาววสุรัตน  พรมมุณี 

 ๑๖๓๘๐ นางสาววัจนา  โรจนรุงทวี 



 หนา   ๙๐ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๓๘๑ นางวัจนารัตน  หนูนาค 

 ๑๖๓๘๒ นางสาววัชชิราภรณ  ไขแกว 

 ๑๖๓๘๓ นางสาววัชรา  เมษะเลิศพัฒน 
 ๑๖๓๘๔ นางวัชรา  สุขร่ําไป 

 ๑๖๓๘๕ นางวัชราพร  การสูงเนิน 

 ๑๖๓๘๖ นางสาววัชราพร  คงสง 
 ๑๖๓๘๗ นางสาววัชราพร  บางทราย 

 ๑๖๓๘๘ นางสาววชัราภรณ  คนยืน 

 ๑๖๓๘๙ นางสาววัชราภรณ  คําทะเนตร 

 ๑๖๓๙๐ นางวัชราภรณ  จันทรเต็มดวง 
 ๑๖๓๙๑ นางสาววัชราภรณ  จิตยาภาตุ 
 ๑๖๓๙๒ นางวัชราภรณ  ชูเมือง 
 ๑๖๓๙๓ นางสาววัชราภรณ  ไชยขัติย 
 ๑๖๓๙๔ นางวัชราภรณ  ทาชาติ 
 ๑๖๓๙๕ นางสาววัชราภรณ  มาตรา 
 ๑๖๓๙๖ นางสาววัชราภรณ  เมตุลา 
 ๑๖๓๙๗ นางวัชราภรณ  ฤทธิ์บํารุง 
 ๑๖๓๙๘ นางสาววัชราภรณ  สายวงค 
 ๑๖๓๙๙ นางสาววัชราภรณ  สีทา 
 ๑๖๔๐๐ นางสาววัชราภรณ  สุภารี 
 ๑๖๔๐๑ นางวัชราภรณ  แสนใจวุฒิ 
 ๑๖๔๐๒ นางสาววัชราภรณ  แสนนา 
 ๑๖๔๐๓ นางวัชราภรณ  หงคําเมือง 
 ๑๖๔๐๔ นางวัชรารัตน  บุตรหึงษ 
 ๑๖๔๐๕ นางสาววัชราลักษณ  ทองกระจาง 

 ๑๖๔๐๖ นางวัชราวลี  มาลา 
 ๑๖๔๐๗ นางสาววัชริน  ขันธะพานิชย 
 ๑๖๔๐๘ นางสาววัชรินทร  เครือเชา 
 ๑๖๔๐๙ นางสาววัชรินทร  จันทรสุวรรณ 

 ๑๖๔๑๐ นางวัชรินทร  ใจเศษ 

 ๑๖๔๑๑ นางสาววัชรินทร  ฉายอรุณ 

 ๑๖๔๑๒ นางสาววัชรินทร  บัวมี 
 ๑๖๔๑๓ นางวัชรินทร  ศรีดามา 
 ๑๖๔๑๔ นางสาววัชรินทร  สุขชัย 

 ๑๖๔๑๕ นางวัชรินทร  สุดสีสังข 
 ๑๖๔๑๖ นางวัชรี  คงศึก 

 ๑๖๔๑๗ นางวัชรี  คําไสยศาตร 
 ๑๖๔๑๘ นางสาววัชรี  เจือจันทร 
 ๑๖๔๑๙ นางสาววัชรี  ไชยบุตร 

 ๑๖๔๒๐ นางสาววัชรี  เทศพุม 

 ๑๖๔๒๑ นางสาววัชรี  บุญนาค 

 ๑๖๔๒๒ นางวัชรี  เรืองขํา 
 ๑๖๔๒๓ นางวัชรี  ศรีสุวรรณ 

 ๑๖๔๒๔ นางวัชรี  แสงเกลา 
 ๑๖๔๒๕ นางสาววัชรี  หิดาวรรณ 

 ๑๖๔๒๖ นางสาววัชรี  อายไชย 

 ๑๖๔๒๗ นางสาววัชรีพรรณ  ยกเทพ 

 ๑๖๔๒๘ นางสาววัชรีภรณ  แกวแสน 

 ๑๖๔๒๙ นางวัชรีภรณ  ใจดีเจริญ 

 ๑๖๔๓๐ นางสาววัชรีภรณ  อุปนันไชย 



 หนา   ๙๑ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๔๓๑ นางสาววัชรีย  บุดสาเดช 

 ๑๖๔๓๒ นางวัชรีย  รัตโนทัย 

 ๑๖๔๓๓ นางสาววัชรียา  เหล็มหมาด 

 ๑๖๔๓๔ นางวัญนี  เจะมะสาเเล 

 ๑๖๔๓๕ นางวัฒนา  คล่ีบุญ 

 ๑๖๔๓๖ นางวัฒนา  ชัยสวัสดิ์ 
 ๑๖๔๓๗ นางสาววัฒนา  เชื้อสุวรรณ 
 ๑๖๔๓๘ นางวัฒนา  บุญอุน 

 ๑๖๔๓๙ นางวฒันา  ประทรวงศักดิ์ 
 ๑๖๔๔๐ นางวัฒนา  โพธิ์ศรี 
 ๑๖๔๔๑ นางวัฒนา  อินตะนัย 

 ๑๖๔๔๒ นางวัฒนา  อินทเจียด 

 ๑๖๔๔๓ นางสาววัณณนลัท  เดชเดชา 
 ๑๖๔๔๔ นางสาววันจันทร  สวัสดี 
 ๑๖๔๔๕ นางสาววันชุลี  มณีวงษ 
 ๑๖๔๔๖ นางสาววันซัลมา  ปานากาเซ็ง 
 ๑๖๔๔๗ นางวันดี  เกื้อสกุล 

 ๑๖๔๔๘ นางสาววันดี  ชุมคงดํา 
 ๑๖๔๔๙ นางวันดี  ถมปด 

 ๑๖๔๕๐ นางสาววันดี  ในพรม 

 ๑๖๔๕๑ นางสาววันดี  เพชรสหาย 

 ๑๖๔๕๒ นางวันดี  มีสุข 

 ๑๖๔๕๓ นางสาววันดี  สงากอง 
 ๑๖๔๕๔ นางสาววันดี  อินทรสุวรรณ 
 ๑๖๔๕๕ นางสาววันตนา  ทวันเวช 

 ๑๖๔๕๖ นางวันทกานต  ทองหอม 

 ๑๖๔๕๗ นางสาววันทกานต  สมาน 

 ๑๖๔๕๘ นางวันทนา  ขําสอน 

 ๑๖๔๕๙ นางสาววันทนา  เจริญทรัพย 
 ๑๖๔๖๐ นางสาววันทนา  ซามาตย 
 ๑๖๔๖๑ นางสาววันทนา  เนื้อนอย 

 ๑๖๔๖๒ นางสาววันทนา  ปนวงค 
 ๑๖๔๖๓ นางวันทนา  ปาประโคน 

 ๑๖๔๖๔ นางสาววันทนา  พวงแกว 

 ๑๖๔๖๕ นางวันทนา  รองไชย 

 ๑๖๔๖๖ นางวันทนา  ศรีชมภู 

 ๑๖๔๖๗ นางวันทนา  สมหวัง 
 ๑๖๔๖๘ นางสาววันทนา  สระแกว 

 ๑๖๔๖๙ นางสาววันทนา  สิงหนา 
 ๑๖๔๗๐ นางวันทนา  สุขมามอญ 

 ๑๖๔๗๑ นางสาววันทนา  หละหมูด 

 ๑๖๔๗๒ นางสาววันทนี  เจริญสุข 

 ๑๖๔๗๓ นางสาววันทนี  ทาทอง 
 ๑๖๔๗๔ นางสาววันทนี  ประเทืองผล 

 ๑๖๔๗๕ นางสาววันทนีย  แกวทอง 
 ๑๖๔๗๖ นางวันทนีย  จันทรหางหวา 
 ๑๖๔๗๗ นางวันทนีย  โพธิ์แกว 

 ๑๖๔๗๘ วาที่รอยตรีหญิง วันทนีย   
  ศรีเมืองแพน 

 ๑๖๔๗๙ นางสาววันทนีย  สุวรรณลพ 



 หนา   ๙๒ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๔๘๐ นางวันทะนา  ยางธิสาร 

 ๑๖๔๘๑ นางสาววันธินี  บัวหอม 

 ๑๖๔๘๒ นางวันนา  ถนอมผล 

 ๑๖๔๘๓ นางสาววันนา  ผักไหม 

 ๑๖๔๘๔ นางสาววันเพ็ญ  กงนอก 

 ๑๖๔๘๕ นางวันเพ็ญ  กาญจนตันติกุล 

 ๑๖๔๘๖ นางสาววันเพ็ญ  เกิดบาง 
 ๑๖๔๘๗ นางสาววันเพ็ญ  คําศรี 
 ๑๖๔๘๘ นางสาววันเพ็ญ  เงาจินดา 
 ๑๖๔๘๙ นางสาววันเพ็ญ  ชมภูโคตร 

 ๑๖๔๙๐ นางสาววันเพ็ญ  ตอธนวงศ 
 ๑๖๔๙๑ นางวันเพ็ญ  ธรรมประชา 
 ๑๖๔๙๒ นางสาววันเพ็ญ  ธาระทาน 

 ๑๖๔๙๓ นางสาววันเพ็ญ  เบ็ญหมาด 

 ๑๖๔๙๔ นางวันเพ็ญ  ปฏิทัศน 
 ๑๖๔๙๕ นางวันเพ็ญ  ปญจจอม 

 ๑๖๔๙๖ นางสาววันเพ็ญ  ผกามาศ 

 ๑๖๔๙๗ นางสาววันเพ็ญ  ฟุงเฟอง 
 ๑๖๔๙๘ นางวันเพ็ญ  มาหยอม 

 ๑๖๔๙๙ นางวันเพ็ญ  วงษรัตนไตยกูล 

 ๑๖๕๐๐ นางวันเพ็ญ  ศิริธนศาสตร 
 ๑๖๕๐๑ นางสาววันเพ็ญ  สิทธิโชติ 
 ๑๖๕๐๒ นางวันเพ็ญ  หนูสีดํา 
 ๑๖๕๐๓ นางวันเพ็ญ  หูมดา 
 ๑๖๕๐๔ นางสาววันเพ็ญ  อนโทน 

 ๑๖๕๐๕ นางสาววันเพ็ญ  อุนหะวงค 
 ๑๖๕๐๖ นางวันเมษา  แกนเรณู 

 ๑๖๕๐๗ นางวันรพี  สนธิบาย 

 ๑๖๕๐๘ นางวันวิวาห  พิพัฒนเยาวกุล 

 ๑๖๕๐๙ นางวันวิษา  ล้ิมไล 
 ๑๖๕๑๐ นางสาววันวิษา  วีระวงษ 
 ๑๖๕๑๑ นางวันวิษา  เหลืองไทย 

 ๑๖๕๑๒ นางวันวิสา  กล่ินหอม 

 ๑๖๕๑๓ นางสาววันวิสา  ขันเครือ 

 ๑๖๕๑๔ นางวันวิสา  คําแฝง 
 ๑๖๕๑๕ นางสาววันวิสา  จันทรแกว 

 ๑๖๕๑๖ นางสาววันวิสา  จําปาแพง 
 ๑๖๕๑๗ นางสาววันวิสา  ชนะวงศ 
 ๑๖๕๑๘ นางสาววันวิสา  ชัยวิจิตร 

 ๑๖๕๑๙ นางสาววันวิสา  ถนอมพร 

 ๑๖๕๒๐ นางวันวิสา  เทพวงค 
 ๑๖๕๒๑ นางสาววันวิสา  ประสพสุข 

 ๑๖๕๒๒ นางวันวิสา  ศรีสวัสดิ์ 
 ๑๖๕๒๓ นางวันวิสา  ศรีสองเมือง 
 ๑๖๕๒๔ นางวันวิสา  สมใจ 

 ๑๖๕๒๕ นางวันวิสา  แสนปง 
 ๑๖๕๒๖ นางสาววันวิสา  เอนก 

 ๑๖๕๒๗ นางวันวิสาข  กล่ินธูป 

 ๑๖๕๒๘ นางสาววันวิสาข  ดวงสีนวล 

 ๑๖๕๒๙ นางวันวิสาข  ทรัพยมั่น 



 หนา   ๙๓ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๕๓๐ นางสาววันวิสาข  ทองติง 
 ๑๖๕๓๑ นางสาววันวิสาข  ทับประโคน 

 ๑๖๕๓๒ นางสาววันวิสาข  บุญพวง 
 ๑๖๕๓๓ นางวันวิสาข  โบกกระณีย 
 ๑๖๕๓๔ นางสาววันวิสาข  พยัฆซอน 

 ๑๖๕๓๕ นางสาววันวิสาข  ภาษี 

 ๑๖๕๓๖ นางสาววันวิสาข  แยมสุข 

 ๑๖๕๓๗ นางวันวิสาข  รากสี 

 ๑๖๕๓๘ นางสาววันวิสาข  สวัสดิ์ลน 

 ๑๖๕๓๙ นางสาววันวิสาข  สาบุญมา 
 ๑๖๕๔๐ นางสาววันวิสาห  ไชยชนะ 

 ๑๖๕๔๑ นางสาววันศิริ  สมบุญ 

 ๑๖๕๔๒ นางสาววันสุรีย  สุวรรณพงษ 
 ๑๖๕๔๓ นางวันอาตีกะ  มานะ 

 ๑๖๕๔๔ นางสาววัลนิภา  อุตวงศษา 
 ๑๖๕๔๕ นางวัลภา  บุตรชา 
 ๑๖๕๔๖ นางสาววัลภา  สมประสงค 
 ๑๖๕๔๗ นางสาววัลภา  สาระรัตน 
 ๑๖๕๔๘ นางวัลภา  อินทรกําเหนิด 

 ๑๖๕๔๙ นางสาววัลยณภัสร  กนกหงษ 
 ๑๖๕๕๐ นางวัลยนัส  นู 
 ๑๖๕๕๑ นางวัลยลิกา  สุรินทราบูรณ 
 ๑๖๕๕๒ นางวัลยลี  สุขงาม 

 ๑๖๕๕๓ นางสาววัลยา  กองแกว 

 ๑๖๕๕๔ นางสาววัลยา  คงเลิศยศ 

 ๑๖๕๕๕ นางสาววัลยา  ไชยพรม 

 ๑๖๕๕๖ นางสาววัลยา  แซจิว 

 ๑๖๕๕๗ นางสาววัลยา  ดวงใจ 

 ๑๖๕๕๘ นางสาววัลยา  บุญอากาศ 

 ๑๖๕๕๙ นางสาววัลยา  บุญโอภาส 

 ๑๖๕๖๐ นางวัลยา  พวงสุดรัก 

 ๑๖๕๖๑ นางสาววัลยา  โพธิ์เฮืยง 
 ๑๖๕๖๒ นางสาววัลยา  ภูสุวรรณ 

 ๑๖๕๖๓ นางวัลยา  สิทธิธัญญ 
 ๑๖๕๖๔ นางวัลยา  แสงสวัสดิ์ 
 ๑๖๕๖๕ นางวัลรีญา  บุญจิตร 

 ๑๖๕๖๖ นางสาววัลลภา  กรดกลา 
 ๑๖๕๖๗ นางวัลลภา  คึมยะราช 

 ๑๖๕๖๘ นางสาววัลลภา  เจริญศิริ 
 ๑๖๕๖๙ นางสาววัลลภา  พงษาเทศ 

 ๑๖๕๗๐ นางวัลลภา  ภาคเดียว 

 ๑๖๕๗๑ นางวัลลภา  หมื่นมา 
 ๑๖๕๗๒ นางสาววัลลภาภรณ  มาลาชาสิงห 
 ๑๖๕๗๓ นางวัลลัดดา  สุขหรรษา 
 ๑๖๕๗๔ นางสาววัลลี  จันทรี 
 ๑๖๕๗๕ นางวัสนา  เจะสะตํา 
 ๑๖๕๗๖ นางสาววาชรัตน  สอนเครือ 

 ๑๖๕๗๗ นางวาณีย  มาชาตรี 
 ๑๖๕๗๘ นางสาววาณีรัตน  วงศหลาประสพ 

 ๑๖๕๗๙ นางวาทิณี  ศรีเกษม 



 หนา   ๙๔ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๕๘๐ นางสาววาทินี  พรายแขวง 
 ๑๖๕๘๑ นางวาทินี  พลีศักดิ์ 
 ๑๖๕๘๒ นางสาววาทินี  พูลทรัพย 
 ๑๖๕๘๓ นางสาววาทินี  เวียงวิเศษ 

 ๑๖๕๘๔ นางสาววาทินี  สะกะมณี 

 ๑๖๕๘๕ นางสาววาทินี  เสลราษฎร 
 ๑๖๕๘๖ นางสาววาทินี  อิ่มเอิบ 

 ๑๖๕๘๗ นางวานิดา  ปล้ืมภะวัง 
 ๑๖๕๘๘ นางสาววาภิกา  สมพอง 
 ๑๖๕๘๙ นางสาววายุพา  พลศักดิ์ขวา 
 ๑๖๕๙๐ นางสาววาริน  เชิญกลาง 
 ๑๖๕๙๑ นางสาววาริน  อนุญาหงษ 
 ๑๖๕๙๒ นางวารินทร  พรมชัย 

 ๑๖๕๙๓ นางวารินทร  เข็มทอง 
 ๑๖๕๙๔ นางสาววารินทร  ครุฑใจกลา 
 ๑๖๕๙๕ นางวารินทร  ดนมินทร 
 ๑๖๕๙๖ นางสาววารินทร  โพธิ์พันธ 
 ๑๖๕๙๗ นางวารินทร  วงคชัย 

 ๑๖๕๙๘ นางสาววารินทร  สีทะ 

 ๑๖๕๙๙ นางสาววาริพินทุ  จิตตารมย 
 ๑๖๖๐๐ นางสาววารี  ขําหมื่นไวย 

 ๑๖๖๐๑ นางสาววารี  ชุนหวานิช 

 ๑๖๖๐๒ นางวารี  แซมเขียว 

 ๑๖๖๐๓ นางวารี  ประเสริฐทรัพย 
 ๑๖๖๐๔ นางวารี  ลันวงษา 

 ๑๖๖๐๕ นางสาววารีมาศ  รุจิวรรธนะกุล 

 ๑๖๖๐๖ นางวารียา  แกวมุกดา 
 ๑๖๖๐๗ นางสาววารีรัตน  ชายสวัสดิ์ 
 ๑๖๖๐๘ นางวารุณี  กาบจันทร 
 ๑๖๖๐๙ นางสาววารุณี  ขันซาย 

 ๑๖๖๑๐ นางสาววารุณี  คําภูลอย 

 ๑๖๖๑๑ นางสาววารุณี  คําวิโรจน 
 ๑๖๖๑๒ นางวารุณี  ไชยเสนา 
 ๑๖๖๑๓ นางสาววารุณี  แซชั้น 

 ๑๖๖๑๔ นางสาววารุณี  ตันอุตม 
 ๑๖๖๑๕ นางสาววารุณี  ทองดี 
 ๑๖๖๑๖ นางสาววารุณี  โทศก 

 ๑๖๖๑๗ นางวารุณี  ผดุงสัตย 
 ๑๖๖๑๘ นางวารุณี  ผมทํา 
 ๑๖๖๑๙ นางสาววารุณี  สะมาแอ 

 ๑๖๖๒๐ นางวารุณี  สังฆะศรี 
 ๑๖๖๒๑ นางสาววารุณี  สังเวียนวงษ 
 ๑๖๖๒๒ นางสาววารุณี  สารถอย 

 ๑๖๖๒๓ นางวารุณี  สุวะจันทร 
 ๑๖๖๒๔ นางสาววารุณี  หงษภู 

 ๑๖๖๒๕ นางสาววารุณี  อภิธนพงศ 
 ๑๖๖๒๖ นางสาววาลิกา  รักยินดี 
 ๑๖๖๒๗ นางวาสนา  กสิวงค 
 ๑๖๖๒๘ นางวาสนา  กองไตรรัตน 
 ๑๖๖๒๙ นางสาววาสนา  เกตุเทียน 



 หนา   ๙๕ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๖๓๐ นางสาววาสนา  เกาะแกว 

 ๑๖๖๓๑ นางสาววาสนา  เกิดมงคล 

 ๑๖๖๓๒ นางสาววาสนา  ไกรสอน 

 ๑๖๖๓๓ นางวาสนา  เขียวพุมพวง 
 ๑๖๖๓๔ นางสาววาสนา  คําเทพ 

 ๑๖๖๓๕ นางวาสนา  คําภิระ 

 ๑๖๖๓๖ นางสาววาสนา  คําอุดหนุน 

 ๑๖๖๓๗ นางสาววาสนา  คําเฮือง 
 ๑๖๖๓๘ นางวาสนา  คุมเมือง 
 ๑๖๖๓๙ นางสาววาสนา  คูณสุข 

 ๑๖๖๔๐ นางสาววาสนา  จําปาเทศ 

 ๑๖๖๔๑ นางสาววาสนา  เจริญไทย 

 ๑๖๖๔๒ นางสาววาสนา  ใจระหอย 

 ๑๖๖๔๓ นางสาววาสนา  ฉายฉันท 
 ๑๖๖๔๔ นางสาววาสนา  ชนะศึก 

 ๑๖๖๔๕ นางวาสนา  ไชยทองคง 
 ๑๖๖๔๖ นางสาววาสนา  ไชยพรม 

 ๑๖๖๔๗ นางสาววาสนา  ซายมุสิก 

 ๑๖๖๔๘ นางสาววาสนา  แซลอง 
 ๑๖๖๔๙ นางสาววาสนา  ตนทุน 

 ๑๖๖๕๐ นางสาววาสนา  เตงภูเขียว 

 ๑๖๖๕๑ นางสาววาสนา  แตงเพ็ง 
 ๑๖๖๕๒ นางสาววาสนา  ทองจิบ 

 ๑๖๖๕๓ นางสาววาสนา  ทองทวีย่ิงยศ 

 ๑๖๖๕๔ นางวาสนา  ทาหิน 

 ๑๖๖๕๕ นางวาสนา  ทิพพาหา 
 ๑๖๖๕๖ นางสาววาสนา  ทูลเกลา 
 ๑๖๖๕๗ นางสาววาสนา  เที่ยงสุนทร 

 ๑๖๖๕๘ นางสาววาสนา  นวนชุม 

 ๑๖๖๕๙ นางสาววาสนา  โนจะ 

 ๑๖๖๖๐ นางสาววาสนา  บรรเทา 
 ๑๖๖๖๑ นางสาววาสนา  บริบูรณ 
 ๑๖๖๖๒ นางสาววาสนา  บังเกิดลาภ 

 ๑๖๖๖๓ นางสาววาสนา  บางแบง 
 ๑๖๖๖๔ นางสาววาสนา  บึงลอย 

 ๑๖๖๖๕ นางสาววาสนา  บุญจู 

 ๑๖๖๖๖ นางวาสนา  บุราไกร 

 ๑๖๖๖๗ นางสาววาสนา  ประภาษี 

 ๑๖๖๖๘ นางสาววาสนา  ปนไล 
 ๑๖๖๖๙ นางสาววาสนา  ปานเตง 
 ๑๖๖๗๐ นางสาววาสนา  ปาปะโลม 

 ๑๖๖๗๑ นางสาววาสนา  ปุริสา 
 ๑๖๖๗๒ นางสาววาสนา  พุมเพ่ิม 

 ๑๖๖๗๓ นางสาววาสนา  โพธิ์ออง 
 ๑๖๖๗๔ นางสาววาสนา  ภูพวง 
 ๑๖๖๗๕ นางวาสนา  โภคาแสง 
 ๑๖๖๗๖ นางวาสนา  มีบุญ 

 ๑๖๖๗๗ นางสาววาสนา  มีปน 

 ๑๖๖๗๘ นางสาววาสนา  ยะหัตตะ 

 ๑๖๖๗๙ นางสาววาสนา  รัญระนา 



 หนา   ๙๖ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๖๘๐ นางวาสนา  ริปนโน 

 ๑๖๖๘๑ นางวาสนา  รุงอนุรักษ 
 ๑๖๖๘๒ นางสาววาสนา  วงคเดช 

 ๑๖๖๘๓ นางสาววาสนา  วงคสนิท 

 ๑๖๖๘๔ นางสาววาสนา  วังหอม 

 ๑๖๖๘๕ นางวาสนา  วิเศษสมบูรณ 
 ๑๖๖๘๖ นางสาววาสนา  ศรีมาพันธุ 
 ๑๖๖๘๗ นางสาววาสนา  สมบูรณสิน 

 ๑๖๖๘๘ นางสาววาสนา  สมภักดี 
 ๑๖๖๘๙ นางสาววาสนา  สองเมือง 
 ๑๖๖๙๐ นางวาสนา  สังขมรรทร 

 ๑๖๖๙๑ นางวาสนา  สีหามาตย 
 ๑๖๖๙๒ นางวาสนา  สุขอุดม 

 ๑๖๖๙๓ นางวาสนา  สุทธจิตร 
 ๑๖๖๙๔ นางสาววาสนา  แสงสวาง 
 ๑๖๖๙๕ นางสาววาสนา  หลวงปวน 

 ๑๖๖๙๖ นางวาสนา  หลาสุด 

 ๑๖๖๙๗ นางวาสนา  อาวเจริญ 

 ๑๖๖๙๘ นางวาสนา  เอี่ยมจริง 
 ๑๖๖๙๙ นางสาววาสนา  เอี่ยมปฐม 

 ๑๖๗๐๐ นางสาววาสนา  ฮามไสย 
 ๑๖๗๐๑ นางสาววาสิฎฐี  สุทารส 

 ๑๖๗๐๒ นางสาววาสิฏฐี  ชูโชติ 
 ๑๖๗๐๓ นางสาววาสิฏฐี  ถมจอหอ 

 ๑๖๗๐๔ นางสาววาสิณี  ยอดแกว 

 ๑๖๗๐๕ นางสาววาสิณี  ศิริโสดา 
 ๑๖๗๐๖ นางสาววาสิตา  เมฆสายรุง 
 ๑๖๗๐๗ นางวาสินี  พรมศรี 
 ๑๖๗๐๘ นางสาววาสินี  วิถี 
 ๑๖๗๐๙ นางสาววิกัลยา  ธนบัตร 

 ๑๖๗๑๐ นางสาววิกาญดา  ปทุมสูติ 
 ๑๖๗๑๑ นางวิกาลดา  เหลืองทอง 
 ๑๖๗๑๒ นางสาววิกูล  ใจพลแสน 

 ๑๖๗๑๓ นางสาววิจรรยา  โพธิ์เข็ม 

 ๑๖๗๑๔ นางสาววิจิตตรี  ภักดี 
 ๑๖๗๑๕ นางวิจิตร  การะเกษ 

 ๑๖๗๑๖ นางสาววิจิตร  ใจมิตร 

 ๑๖๗๑๗ นางสาววิจิตร  แสนคํา 
 ๑๖๗๑๘ นางสาววิจิตรา  กูลหกูล 

 ๑๖๗๑๙ นางสาววิจิตรา  เกียรติเลิศวรากุล 

 ๑๖๗๒๐ นางสาววิจิตรา  แกวนก 

 ๑๖๗๒๑ นางวิจิตรา  จงเกื้อ 

 ๑๖๗๒๒ นางวิจิตรา  จันทกรณ 
 ๑๖๗๒๓ นางสาววิจิตรา  เจริญพรพาณิชกุล 

 ๑๖๗๒๔ นางสาววิจิตรา  ชาเรืองเดช 

 ๑๖๗๒๕ นางสาววิจิตรา  ดวงใจไพรวัลย 
 ๑๖๗๒๖ นางวิจิตรา  ทิพยชิต 

 ๑๖๗๒๗ นางสาววิจิตรา  เปยมอยู 
 ๑๖๗๒๘ นางสาววิจิตรา  พิชญสมบัติ 
 ๑๖๗๒๙ นางวิจิตรา  มากจันทร 



 หนา   ๙๗ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๗๓๐ นางสาววิจิตรา  ราชติกา 
 ๑๖๗๓๑ นางวิจิตรา  ศิริวุฒิ 
 ๑๖๗๓๒ นางสาววิจิตรา  เศรษฐี 
 ๑๖๗๓๓ นางสาววิจิตรา  สอนทะ 

 ๑๖๗๓๔ นางสาววิจิตรา  สิมพา 
 ๑๖๗๓๕ นางสาววิจิตรา  สุขรี่ 
 ๑๖๗๓๖ นางสาววิจิตรา  สุทิน 

 ๑๖๗๓๗ นางสาววิจิตรา  สุรนันท 
 ๑๖๗๓๘ นางวิจิตรา  แสงสีห 
 ๑๖๗๓๙ นางสาววิจิตรา  หลวงแกว 

 ๑๖๗๔๐ นางวิจิตรา  โอชาอัมพวัน 

 ๑๖๗๔๑ นางสาววิชชกรณ   
  ประสูตรแสงจันทร 
 ๑๖๗๔๒ นางสาววิชชาพร  เปลงผิว 

 ๑๖๗๔๓ นางสาววิชชุดา  เปงยะสา 
 ๑๖๗๔๔ นางสาววิชชุดา  ยอดศรี 
 ๑๖๗๔๕ นางสาววิชชุดา  เรืองพุฒ 

 ๑๖๗๔๖ นางวิชชุดา  อาวรณ 
 ๑๖๗๔๗ นางสาววิชชุตา  คลังกลาง 
 ๑๖๗๔๘ นางสาววิชชุพร  ศรีรักษา 
 ๑๖๗๔๙ นางสาววิชชุลดา  กรุงศรี 
 ๑๖๗๕๐ นางวิชชุลดา  วอแพง 
 ๑๖๗๕๑ นางวิชญา  จางมีศิลป 
 ๑๖๗๕๒ นางสาววิชญา  ธาราวร 

 ๑๖๗๕๓ นางวิชญา  พุมพวง 

 ๑๖๗๕๔ นางวิชญาดา  ปญญามา 
 ๑๖๗๕๕ นางสาววิชญาดา  พานทอง 
 ๑๖๗๕๖ นางสาววิชญาดา  เหลาลือชา 
 ๑๖๗๕๗ วาที่รอยตรีหญิง วิชญาพร  ดีบาง 
 ๑๖๗๕๘ นางวิชญาพร  นาทันตอง 
 ๑๖๗๕๙ นางสาววิชญาพร  พรมสุริย 
 ๑๖๗๖๐ นางวิชญาพร  ศศิพงศธาดากุล 

 ๑๖๗๖๑ นางสาววิชณี  เปรมประยูร 

 ๑๖๗๖๒ นางวิชดา  เผือกจีน 

 ๑๖๗๖๓ นางสาววิชดาพรรณ  อยูคง 
 ๑๖๗๖๔ นางสาววิชยา  กล่ันหุน 

 ๑๖๗๖๕ นางสาววิชยา  ฟูจิตร 
 ๑๖๗๖๖ นางวิชยาภรณ  ระจิตร 

 ๑๖๗๖๗ นางสาววิชิดา  ตึ้งเจริญ 

 ๑๖๗๖๘ นางสาววิชิตา  ศิวภักดิ์วัจนเลิศ 

 ๑๖๗๖๙ นางสาววิชิตา  สืบทอง 
 ๑๖๗๗๐ นางสาววิชุดา  กิตติภักดี 
 ๑๖๗๗๑ นางสาววิชุดา  ทองหาญ 

 ๑๖๗๗๒ นางสาววิชุดา  ไทยแท 
 ๑๖๗๗๓ นางสาววิชุดา  ปญญาเหลือ 

 ๑๖๗๗๔ นางสาววิชุดา  พรหมคงบุญ 

 ๑๖๗๗๕ นางสาววิชุดา  หอประภัทรพงศ 
 ๑๖๗๗๖ นางวิชุตา  คูณสวัสดิ์ 
 ๑๖๗๗๗ นางสาววิชุตา  ผลิผล 

 ๑๖๗๗๘ นางวิชุตา  อับดล 



 หนา   ๙๘ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๗๗๙ นางวิซานา  จารง 
 ๑๖๗๘๐ นางวิญาดา  ประทาน 

 ๑๖๗๘๑ นางสาววิญาดา  สิทธิการ 

 ๑๖๗๘๒ นางสาววิญารัตน  คงจันทร 
 ๑๖๗๘๓ นางวิณัฏฐา  มงคลปพนพัชญ 
 ๑๖๗๘๔ นางสาววิณิชลักษณ  พัทบุรี 
 ๑๖๗๘๕ นางวิณี  ซื่อตรง 
 ๑๖๗๘๖ นางสาววิดา  ภูฆัง 
 ๑๖๗๘๗ นางสาววิตรีรัตน  เกื้อประโคน 

 ๑๖๗๘๘ นางสาววิตา  หลงจิ 

 ๑๖๗๘๙ นางสาววิทิดา  เจริญศรี 
 ๑๖๗๙๐ นางวิทิต  เปรมวัฒนะ 

 ๑๖๗๙๑ นางสาววิธิยา  ตังตกาญจนา 
 ๑๖๗๙๒ นางสาววินัฎฐา  นันตะสุข 

 ๑๖๗๙๓ นางสาววินันยา  กัลยาประสิทธิ ์
 ๑๖๗๙๔ นางวินิดา  คหกิจไพศาล 

 ๑๖๗๙๕ นางวิบูลยลักษณ  แสวงหาทรัพย 
 ๑๖๗๙๖ นางวิพา  เหมืองใจมา 
 ๑๖๗๙๗ นางวิพาดา  อินทวิชัย 

 ๑๖๗๙๘ นางสาววิพาพร  เปล่ียนทองดี 
 ๑๖๗๙๙ นางวิภัทรณา  พรหมมิตร 

 ๑๖๘๐๐ นางสาววิภา  แกววงษา 
 ๑๖๘๐๑ นางวิภา  ทองยศ 

 ๑๖๘๐๒ นางวิภา  เทพพิชัย 

 ๑๖๘๐๓ นางสาววิภา  เทียนขาว 

 ๑๖๘๐๔ นางสาววิภา  บานจะ 

 ๑๖๘๐๕ นางวิภา  ปนหอม 

 ๑๖๘๐๖ นางสาววิภา  แปงนุจา 
 ๑๖๘๐๗ นางวิภา  ลัยนุชพงศ 
 ๑๖๘๐๘ นางวิภา  ศรีสุวรรณ 

 ๑๖๘๐๙ นางสาววิภา  อนันต 
 ๑๖๘๑๐ นางวิภา  อุไสนี 
 ๑๖๘๑๑ นางสาววิภาจรีย  โฆษิตกิตติวงศ 
 ๑๖๘๑๒ นางวิภาดา  กล่ินดวง 
 ๑๖๘๑๓ นางสาววิภาดา  คําดี 
 ๑๖๘๑๔ นางวิภาดา  ตระกูลเจริญ 

 ๑๖๘๑๕ นางสาววิภาดา  บุญเปง 
 ๑๖๘๑๖ นางสาววิภาดา  ประทานทรัพย 
 ๑๖๘๑๗ นางวิภาดา  ปุราชะธัมมัง 
 ๑๖๘๑๘ นางสาววิภาดา  เปล่ียนไทย 

 ๑๖๘๑๙ นางสาววิภาดา  ผลาเลิศ 

 ๑๖๘๒๐ นางสาววิภาดา  ยศสงคราม 

 ๑๖๘๒๑ นางสาววิภาดา  รัตนหวง 
 ๑๖๘๒๒ นางสาววิภาดา  วงศยะรา 
 ๑๖๘๒๓ นางสาววิภาดา  วาปสา 
 ๑๖๘๒๔ นางสาววิภาดา  สายสรรพมงคล 

 ๑๖๘๒๕ นางสาววิภาดา  หลายม 

 ๑๖๘๒๖ นางสาววิภาทิพย  คงดวง 
 ๑๖๘๒๗ นางสาววิภาพร  ขุนทอง 
 ๑๖๘๒๘ นางวิภาพร  ฉัตรทอง 



 หนา   ๙๙ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๘๒๙ นางสาววิภาพร  ทิพยรักษา 
 ๑๖๘๓๐ นางวิภาพร  พูนพิน 

 ๑๖๘๓๑ นางสาววิภาพร  เรืองประทีป 

 ๑๖๘๓๒ นางวิภาพร  เรืองเรื่อ 

 ๑๖๘๓๓ นางวิภาพร  สองสวาง 
 ๑๖๘๓๔ นางวิภาพร  สิงคเวหน 

 ๑๖๘๓๕ นางวิภาพร  สุวรรณหลา 
 ๑๖๘๓๖ นางสาววิภาพรรณ  จิตเสงี่ยม 

 ๑๖๘๓๗ นางวิภาพรรณ  ชินเพ็ง 
 ๑๖๘๓๘ นางวิภาพรรณ  เพ็ชรจรูญ 

 ๑๖๘๓๙ นางวิภาพันธ  บุดดี 
 ๑๖๘๔๐ นางวิภารัตน  งานยางหวาย 

 ๑๖๘๔๑ นางสาววิภารัตน  ชูวิชัย 

 ๑๖๘๔๒ นางวิภารัตน  ทายเมือง 
 ๑๖๘๔๓ นางวิภารัตน  นาดี 
 ๑๖๘๔๔ นางวิภารัตน  นามโย 

 ๑๖๘๔๕ นางสาววิภารัตน  ปุสดี 
 ๑๖๘๔๖ นางวิภารัตน  เพียชอ 

 ๑๖๘๔๗ นางวิภารัตน  โพธิสุทธิ ์
 ๑๖๘๔๘ นางวิภารัตน  โยปดทุม 

 ๑๖๘๔๙ นางสาววิภารัตน  ลามทุม 

 ๑๖๘๕๐ นางสาววิภารัตน  สมบูรณผล 

 ๑๖๘๕๑ นางวิภารัตน  สัตยากุล 

 ๑๖๘๕๒ นางสาววิภารัตน  อุปดิษฐ 

 ๑๖๘๕๓ นางสาววิภาวดี  กาฬโอฆะ 

 ๑๖๘๕๔ นางสาววิภาวดี  ขําชู 
 ๑๖๘๕๕ นางสาววิภาวดี  เต็มพรอม 

 ๑๖๘๕๖ นางวิภาวดี  เพชรคุม 

 ๑๖๘๕๗ นางวิภาวดี  วิเศษฤทธิ์ 
 ๑๖๘๕๘ นางสาววิภาวรรณ  แกวมณีวงษ 
 ๑๖๘๕๙ นางสาววิภาวรรณ  โกศัยวิเศษสกุล 

 ๑๖๘๖๐ นางสาววิภาวรรณ  คันธนาม 

 ๑๖๘๖๑ นางสาววิภาวรรณ  จันทรศิริ 
 ๑๖๘๖๒ นางวิภาวรรณ  ตั้งวิริยะตระกูล 

 ๑๖๘๖๓ นางวิภาวรรณ  ฤกษนันทน 
 ๑๖๘๖๔ นางสาววิภาวิน  ภาคีเนตร 

 ๑๖๘๖๕ นางวิภาวี  บุญนาค 

 ๑๖๘๖๖ นางวิภาวี  ศรีหานนท 
 ๑๖๘๖๗ นางสาววิภาวี  อาญาสิทธิ 
 ๑๖๘๖๘ นางวิภาวี  อินทรสุวรรณ 

 ๑๖๘๖๙ นางวิภาวี  อินลี 

 ๑๖๘๗๐ นางวิภาสิริ  สีเดือน 

 ๑๖๘๗๑ นางวิมพวิภา  ไทยพุทรา 
 ๑๖๘๗๒ นางสาววิมล  เกาเอี้ยน 

 ๑๖๘๗๓ นางสาววิมล  แกวประภาส 

 ๑๖๘๗๔ นางสาววิมล  คลายฉิม 

 ๑๖๘๗๕ นางสาววิมล  ไชยมุติ 
 ๑๖๘๗๖ นางสาววิมล  ทองผิว 

 ๑๖๘๗๗ นางสาววิมล  ปวนปนวงค 
 ๑๖๘๗๘ นางวิมล  พันธศิริ 



 หนา   ๑๐๐ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๘๗๙ นางสาววิมล  สาดี 
 ๑๖๘๘๐ นางสาววิมล  หลงเส็ม 

 ๑๖๘๘๑ นางสาววิมลจายา  ไขศรี 
 ๑๖๘๘๒ นางสาววิมลณภัทร  เณรหลํา 
 ๑๖๘๘๓ นางวิมลณัฐ  กันทะทํา 
 ๑๖๘๘๔ นางวิมลทา  บูกง 
 ๑๖๘๘๕ นางสาววิมลทิพย  กมลวัฒนานนท 
 ๑๖๘๘๖ นางสาววิมลทิพย  เพ็ชรเพ็ง 
 ๑๖๘๘๗ นางวิมลพรรณ  กลํ่าทอง 
 ๑๖๘๘๘ นางวิมลพรรณ  จงสุขมีทรัพย 
 ๑๖๘๘๙ นางวิมลพรรณ  หมื่นโพธิ์ 
 ๑๖๘๙๐ นางสาววิมลรัตน  ชื่นอารมณ 
 ๑๖๘๙๑ นางวิมลรัตน  ชูแกลว 

 ๑๖๘๙๒ นางวิมลรัตน  ทุมเมฆ 

 ๑๖๘๙๓ นางวิมลรัตน  บุตรชาติ 
 ๑๖๘๙๔ นางวิมลรัตน  พิพัฒน 
 ๑๖๘๙๕ นางสาววิมลรัตน  เพ็งสรอย 

 ๑๖๘๙๖ นางสาววิมลรัตน  โมพันธุ 
 ๑๖๘๙๗ นางสาววิมลรัตน  ริจนา 
 ๑๖๘๙๘ นางสาววิมลรัตน  สุดสังข 
 ๑๖๘๙๙ นางวิมลรัตน  แสงขวัญ 

 ๑๖๙๐๐ นางสาววิมลรัตน  หงษหา 
 ๑๖๙๐๑ นางวิมลวรรณ  ขันติปนดี 
 ๑๖๙๐๒ นางวิมลวรรณ  ชัยวงศ 
 ๑๖๙๐๓ นางสาววิมลศรี  อดทน 

 ๑๖๙๐๔ นางวิมลศิริ  ธีระสิริวงษ 
 ๑๖๙๐๕ นางวิมาลัย  จินานิกร 

 ๑๖๙๐๖ นางสาววิยดา  เดชไทย 

 ๑๖๙๐๗ นางวิยดา  ตําตาด 

 ๑๖๙๐๘ นางสาววิยะดา  แกวกอง 
 ๑๖๙๐๙ นางวิยะดา  จํ้านอก 

 ๑๖๙๑๐ นางสาววิยะดา  ใจอิ่มสิน 

 ๑๖๙๑๑ นางสาววิยะดา  นาคสิน 

 ๑๖๙๑๒ นางวิยะดา  นิลคง 
 ๑๖๙๑๓ นางวิยะดา  บุญชัย 

 ๑๖๙๑๔ นางวิยะดา  ผิวสุข 

 ๑๖๙๑๕ นางวิยะดา  หมูหาญ 

 ๑๖๙๑๖ นางสาววิยะดา  หลวงนอย 

 ๑๖๙๑๗ นางวิยะดา  อินทรนอก 

 ๑๖๙๑๘ นางวิยะดา  เอียดสกุล 

 ๑๖๙๑๙ นางสาววิยะวรรณ  หาดเกล้ียง 
 ๑๖๙๒๐ นางสาววิยาพร  อินทะสุระ 

 ๑๖๙๒๑ นางสาววิยุดา  เพียรกิจ 

 ๑๖๙๒๒ นางวิรตา  ไชยหาญ 

 ๑๖๙๒๓ นางสาววิรตา  รังทิศา 
 ๑๖๙๒๔ นางสาววิรมณ  แกวศรีสดใส 

 ๑๖๙๒๕ นางสาววิรยา  แกนคํา 
 ๑๖๙๒๖ นางสาววิรยา  เชื่อมทอง 
 ๑๖๙๒๗ นางวิรวรรณ  เสริมชาติเจริญกาล 

 ๑๖๙๒๘ นางสาววิระญา  หลาทอง 



 หนา   ๑๐๑ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๙๒๙ นางวิรังรอง  ทวียนตเนรมิตร 

 ๑๖๙๓๐ นางสาววิรังรอง  ทองเทพ 

 ๑๖๙๓๑ นางสาววิรัชดา  หรั่งแร 
 ๑๖๙๓๒ นางสาววิรัญชนา  สุมนทา 
 ๑๖๙๓๓ นางสาววิรัญญา  พรมจักร 

 ๑๖๙๓๔ นางสาววิรัญรัตน  แสนประสิทธิ์ 
 ๑๖๙๓๕ นางสาววิรัณภัทร  ปนแกว 

 ๑๖๙๓๖ นางสาววิรัด  ชอดาว 

 ๑๖๙๓๗ นางสาววิรัตน  พิบูลวรรณพงษ 
 ๑๖๙๓๘ นางสาววิรันตรี  โตวัฒนา 
 ๑๖๙๓๙ นางสาววิรันยา  สังวันนา 
 ๑๖๙๔๐ นางสาววิรัลญา  โงกเขา 
 ๑๖๙๔๑ นางสาววิรัลพัชร  มาตรเจริญวงษ 
 ๑๖๙๔๒ นางวิรัลพัชร  มิ่งโอโร 

 ๑๖๙๔๓ นางวิรัลยุพา  พรมโสภา 
 ๑๖๙๔๔ นางสาววิรากานต  ครามสมอ 

 ๑๖๙๔๕ นางวิรากานต  ปนรูป 

 ๑๖๙๔๖ นางสาววิราชินี  จันทรนคร 

 ๑๖๙๔๗ นางวิราภรณ  ทิพรส 

 ๑๖๙๔๘ นางสาววิราภรณ  นุการรัมย 
 ๑๖๙๔๙ นางวิรารัตน  มหาโคตร 

 ๑๖๙๕๐ นางวิราวรรณ  ภาพพิชวงค 
 ๑๖๙๕๑ นางสาววิราวัลย  สารเหลาโพธิ์ 
 ๑๖๙๕๒ นางวิรินญา  กุลมะโฮง 
 ๑๖๙๕๓ นางวิริยะดา  จิตพรมมา 

 ๑๖๙๕๔ นางวิริยา  ใจเจริญ 

 ๑๖๙๕๕ วาที่รอยตรีหญิง วิริยา  โตะเส็น 

 ๑๖๙๕๖ นางสาววิริยา  พยอม 

 ๑๖๙๕๗ นางวิริยาภรณ  พงษศิลา 
 ๑๖๙๕๘ นางวิรุณณี  สิทธิ 
 ๑๖๙๕๙ นางสาววิรุณศิริ  สารผล 

 ๑๖๙๖๐ นางวิไรวรรณ  รสชา 
 ๑๖๙๖๑ นางวิลเรียม  จันทรทองศรี 
 ๑๖๙๖๒ นางสาววิลันดา  จันทรทะคาม 

 ๑๖๙๖๓ นางสาววิลัยพร  วงชาลี 

 ๑๖๙๖๔ นางสาววิลัยพร  วงศเชียงเพ็ง 
 ๑๖๙๖๕ นางสาววิลัยวรรณ  กองภูเขียว 

 ๑๖๙๖๖ นางวิลาพร  เจียบบุตร 

 ๑๖๙๖๗ นางสาววิลาวรรณ  โคตมะณี 

 ๑๖๙๖๘ นางสาววิลาวรรณ  ฤทธิอา 
 ๑๖๙๖๙ นางสาววิลาวรรณ  ลายน้ําเงิน 

 ๑๖๙๗๐ นางสาววิลาวรรณ  สกุลแกว 

 ๑๖๙๗๑ นางวิลาวรรณ  สนนิ่ม 

 ๑๖๙๗๒ นางวิลาวรรณ  สาพิมาร 

 ๑๖๙๗๓ นางสาววิลาวรรณ  เสนนอก 

 ๑๖๙๗๔ นางวิลาวรรณ  แสงสีเงิน 

 ๑๖๙๗๕ นางวิลาวรรณ  ศรีหาโคตร 
 ๑๖๙๗๖ นางวิลาวัณย  นัยนา 
 ๑๖๙๗๗ นางสาววิลาวัณย  เบิกบาน 

 ๑๖๙๗๘ นางวิลาวัณย  ประสมกิจ 



 หนา   ๑๐๒ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๙๗๙ นางสาววิลาวัณย  ประสานจิตร 

 ๑๖๙๘๐ นางสาววิลาวัณย  หอมสินธ 
 ๑๖๙๘๑ นางสาววิลาวันย  มาราช 

 ๑๖๙๘๒ นางสาววิลาวัลย  กันตังกุล 

 ๑๖๙๘๓ นางสาววิลาวัลย  ขันทะ 

 ๑๖๙๘๔ นางสาววิลาวัลย  คําสวาง 
 ๑๖๙๘๕ วาที่รอยตรีหญิง วิลาวัลย  จันทมั่น 

 ๑๖๙๘๖ นางสาววิลาวัลย  ใจคุมเกา 
 ๑๖๙๘๗ นางสาววิลาวัลย  โถบํารุง 
 ๑๖๙๘๘ นางสาววิลาวัลย  บุญขํา 
 ๑๖๙๘๙ นางวิลาวัลย  บุญเรือน 

 ๑๖๙๙๐ นางวิลาวัลย  ปตตังทานัง 
 ๑๖๙๙๑ นางสาววิลาวัลย  พลมงคล 

 ๑๖๙๙๒ นางสาววิลาวัลย  วงควันดี 
 ๑๖๙๙๓ นางสาววิลาวัลย  ศรีบุศกร 

 ๑๖๙๙๔ นางวิลาวัลย  สวางสุรีย 
 ๑๖๙๙๕ นางสาววิลาวัลย  สาคร 

 ๑๖๙๙๖ นางสาววิลาสิณี  วาโย 

 ๑๖๙๙๗ นางวิลาสินี  กนกไกรทรัพย 
 ๑๖๙๙๘ นางสาววิลาสินี  ขนาดนิด 

 ๑๖๙๙๙ นางสาววิลาสินี  ชายพงศ 
 ๑๗๐๐๐ นางสาววิลาสินี  เมืองแมะ 

 ๑๗๐๐๑ นางวิลาสินี  วงศวิไล 

 ๑๗๐๐๒ นางสาววิลาสินี  เสมอ 

 ๑๗๐๐๓ นางวิลาสินี  อุปทุม 

 ๑๗๐๐๔ นางสาววิไล  กะจะวงษ 
 ๑๗๐๐๕ นางสาววิไล  เดชตุม 

 ๑๗๐๐๖ นางสาววิไล  ถาวร 

 ๑๗๐๐๗ นางสาววิไล  บัวผิน 

 ๑๗๐๐๘ นางสาววิไล  เบิกบาล 

 ๑๗๐๐๙ นางสาววิไล  ปรึกษากร 

 ๑๗๐๑๐ นางวิไล  มิภัยทูล 

 ๑๗๐๑๑ นางสาววิไล  รักษาศรี 
 ๑๗๐๑๒ นางสาววิไลพร  ตีบกลาง 
 ๑๗๐๑๓ นางสาววิไลพร  ถาวรโสม 

 ๑๗๐๑๔ นางสาววิไลพร  ทองสาว 

 ๑๗๐๑๕ นางสาววิไลพร  ธีรกีรยุต 

 ๑๗๐๑๖ นางสาววิไลพร  พลรักษา 
 ๑๗๐๑๗ นางสาววิไลพร  ยมนา 
 ๑๗๐๑๘ นางสาววิไลพร  วรนาม 

 ๑๗๐๑๙ นางสาววิไลพร  สาธาอาจ 

 ๑๗๐๒๐ นางสาววิไลภรณ  อินปอ 

 ๑๗๐๒๑ นางวิไลภรณ  อุบลพงษ 
 ๑๗๐๒๒ นางสาววิไลรักษ  ไปวันเสาร 
 ๑๗๐๒๓ นางวิไลรัตน  กุนศรี 
 ๑๗๐๒๔ นางสาววิไลรัตน  จันธิมา 
 ๑๗๐๒๕ นางสาววิไลรัตน  แซเอี้ยว 

 ๑๗๐๒๖ นางวิไลรัตน  ผุโคตร 

 ๑๗๐๒๗ นางสาววิไลรัตน  ฝายดี 
 ๑๗๐๒๘ นางสาววิไลรัตน  ย้ิมไพบูลย 



 หนา   ๑๐๓ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๐๒๙ นางสาววิไลรัตน  รวมออม 

 ๑๗๐๓๐ นางวิไลลักณ  วารีขันธ 
 ๑๗๐๓๑ นางวิไลลักษณ  ขันกสิกรรม 

 ๑๗๐๓๒ นางสาววิไลลักษณ  ขันคํา 
 ๑๗๐๓๓ นางสาววิไลลักษณ  คงแกว 

 ๑๗๐๓๔ นางสาววิไลลักษณ  ดวงใจ 

 ๑๗๐๓๕ นางสาววิไลลักษณ  ดอนดูสถิตย 
 ๑๗๐๓๖ นางสาววิไลลักษณ  ดุระนิกร 

 ๑๗๐๓๗ นางสาววิไลลักษณ  ทาเทพ 

 ๑๗๐๓๘ นางสาววิไลลักษณ  นามวงษษา 
 ๑๗๐๓๙ นางสาววิไลลักษณ  ปลอดเถาว 
 ๑๗๐๔๐ นางสาววิไลลักษณ  ปานทอง 
 ๑๗๐๔๑ นางวิไลลักษณ  ปนแกว 

 ๑๗๐๔๒ นางสาววิไลลักษณ  เพชรสองแสง 
 ๑๗๐๔๓ นางสาววิไลลักษณ  ภูกรุด 

 ๑๗๐๔๔ นางสาววิไลลักษณ  เมืองนอย 

 ๑๗๐๔๕ นางวิไลลักษณ  ยัง 
 ๑๗๐๔๖ นางสาววิไลลักษณ  วงษลา 
 ๑๗๐๔๗ นางสาววิไลลักษณ  สมพันธ 
 ๑๗๐๔๘ นางสาววิไลลักษณ  สรตรัยอาคม 

 ๑๗๐๔๙ นางสาววิไลลักษณ  อัคฮาด 

 ๑๗๐๕๐ นางสาววิไลลักษณ  อําพัฒน 
 ๑๗๐๕๑ นางวิไลลักษณ  อินธิมา 
 ๑๗๐๕๒ นางสาววิไลวรรณ  กาวิโล 

 ๑๗๐๕๓ นางวิไลวรรณ  กิตติคุณ 

 ๑๗๐๕๔ นางสาววิไลวรรณ  เกตุสิทธิ์ 
 ๑๗๐๕๕ นางวิไลวรรณ  ไกรเทพ 

 ๑๗๐๕๖ นางสาววิไลวรรณ  คนขยัน 

 ๑๗๐๕๗ นางวิไลวรรณ  คําดี 
 ๑๗๐๕๘ นางสาววิไลวรรณ  ใจรักประภาสุข 

 ๑๗๐๕๙ นางสาววิไลวรรณ  ไชยรา 
 ๑๗๐๖๐ นางวิไลวรรณ  ดารา 
 ๑๗๐๖๑ นางวิไลวรรณ  ตะนะโส 

 ๑๗๐๖๒ นางสาววิไลวรรณ  ทองวล 

 ๑๗๐๖๓ นางสาววิไลวรรณ  ทองศรี 
 ๑๗๐๖๔ นางสาววิไลวรรณ  บุญรอด 

 ๑๗๐๖๕ นางสาววิไลวรรณ  พจนารถธํารง 
 ๑๗๐๖๖ นางวิไลวรรณ  พรมพันธใจ 

 ๑๗๐๖๗ นางวิไลวรรณ  พันธมอญ 

 ๑๗๐๖๘ นางสาววิไลวรรณ  รัตนวัน 

 ๑๗๐๖๙ นางวิไลวรรณ  ศรีกุล 

 ๑๗๐๗๐ นางวิไลวรรณ  ศรีมันตะสิริภัทร 

 ๑๗๐๗๑ นางสาววิไลวรรณ  สมบูรณ 
 ๑๗๐๗๒ นางวิไลวรรณ  สาระพันธ 
 ๑๗๐๗๓ นางสาววิไลวรรณ  สีแดด 

 ๑๗๐๗๔ นางวิไลวรรณ  สุภเสถียร 

 ๑๗๐๗๕ นางสาววิไลวรรณ  เสารอินทร 
 ๑๗๐๗๖ นางวิไลวรรณ  หนูชู 
 ๑๗๐๗๗ นางสาววิไลวรรณ  หมอจาบ 

 ๑๗๐๗๘ นางสาววิไลวรรณ  ออนละมุล 



 หนา   ๑๐๔ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๐๗๙ นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม 

 ๑๗๐๘๐ นางสาววิไลวรรณ  ชนะภัย 

 ๑๗๐๘๑ นางสาววิไลวัลย  มาน้ําเท่ียง 
 ๑๗๐๘๒ นางสาววิไลวัลย  วงคมั่น 

 ๑๗๐๘๓ นางสาววิวรรณรักษ  นวอนันตสกุล 

 ๑๗๐๘๔ นางสาววิวรรธณี  สมัครพันธ 
 ๑๗๐๘๕ นางสาววิศรุตา  สวางวงศ 
 ๑๗๐๘๖ นางสาววิษณี  บุตรวงษ 
 ๑๗๐๘๗ นางวิษณุกร  สูงกรม 

 ๑๗๐๘๘ นางสาววิสณี  สีนนตรี 
 ๑๗๐๘๙ นางวิสา  ขานวล 

 ๑๗๐๙๐ นางสาววิสา  บุญเกิ่ง 
 ๑๗๐๙๑ นางสาววิสา  พรหมบุตร 

 ๑๗๐๙๒ นางสาววิสุ  ชวยมณี 

 ๑๗๐๙๓ นางสาววิสุณีย  ทศราช 

 ๑๗๐๙๔ นางสาววิสุตรา  บุญธิศรี 
 ๑๗๐๙๕ นางสาววิสุนี  หยิมการุณ 

 ๑๗๐๙๖ นางสาววีณา  กิ่งเกาะยาว 

 ๑๗๐๙๗ นางสาววีณา  มดตะนอย 

 ๑๗๐๙๘ นางสาววีณา  ศรีเกียรติ 
 ๑๗๐๙๙ นางวีณา  สิงภา 
 ๑๗๑๐๐ นางสาววีณา  เหลากุล 

 ๑๗๑๐๑ นางสาววีนัส  เกษวัฒนากุล 

 ๑๗๑๐๒ นางสาววีนัสรินทร  พระพงษ 
 ๑๗๑๐๓ นางวีนา  มั่งมี 

 ๑๗๑๐๔ นางวีนา  แมวาโซะ 

 ๑๗๑๐๕ นางสาววีรญา  พวงกําหยาด 

 ๑๗๑๐๖ นางสาววีรญา  หวังใจ 

 ๑๗๑๐๗ นางสาววีรธิมา  เกล้ียงเสน 

 ๑๗๑๐๘ นางสาววีรธิมา  ครองยุติ 
 ๑๗๑๐๙ นางวีรนาท  ศาลางาม 

 ๑๗๑๑๐ นางวีรนุช  เกงธัญกรรม 

 ๑๗๑๑๑ นางสาววีรนุช  นาโสก 

 ๑๗๑๑๒ นางสาววีรนุช  ปุยภิรมย 
 ๑๗๑๑๓ นางสาววีรนุช  แสงกระจาง 
 ๑๗๑๑๔ นางสาววีรนุช  หลานอย 

 ๑๗๑๑๕ นางสาววีรนุช  อุดมคํา 
 ๑๗๑๑๖ นางสาววีรพร  สีสถาน 

 ๑๗๑๑๗ นางสาววีรยา  นากสุก 

 ๑๗๑๑๘ นางวีรยา  บิลหมัด 

 ๑๗๑๑๙ นางสาววีรยา  ปวงคําคง 
 ๑๗๑๒๐ นางวีรวรรณ  พุงขาว 

 ๑๗๑๒๑ นางสาววีรวรรณ  มีมั่น 

 ๑๗๑๒๒ นางสาววีรวรรณ  รินฤทธิ์ 
 ๑๗๑๒๓ นางสาววีระนันท  มนตรี 
 ๑๗๑๒๔ นางสาววีระนุช  คําผล 

 ๑๗๑๒๕ นางสาววีระวรรณ  ย่ิงยืน 

 ๑๗๑๒๖ นางวีระวรรณ  หงษอนันต 
 ๑๗๑๒๗ นางสาววีระวัลย  แกนเมือง 
 ๑๗๑๒๘ นางสาววีระวัลย  จันทรแปน 



 หนา   ๑๐๕ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๑๒๙ นางวีราภรณ  สุยา 
 ๑๗๑๓๐ นางสาววีราวรรณ  โฆษิตสุคต 

 ๑๗๑๓๑ นางสาววีริสรา  ศิริเธียรไชย 

 ๑๗๑๓๒ นางสาววุฒิพร  ลูกบัว 

 ๑๗๑๓๓ นางสาวเวช  ศรีจันทรรักษ 
 ๑๗๑๓๔ นางสาวเวธกา  เวสสุวรรณ 
 ๑๗๑๓๕ นางสาวเวียงพิง  หาญเทียม 

 ๑๗๑๓๖ นางเวียงพิงค  แสงอาจ 

 ๑๗๑๓๗ นางสาวเวียงฟา  ไกรกิจราษฎร 
 ๑๗๑๓๘ นางสาวแวไซฮานี  นอรอเอ 

 ๑๗๑๓๙ นางสาวแวนูรีซา  แวจิ 

 ๑๗๑๔๐ นางแวปาซียะห  ดูมิแด 

 ๑๗๑๔๑ นางสาวแวปาตีเมาะ  หามะ 

 ๑๗๑๔๒ นางแวฟาอีซะห  เจะแต 

 ๑๗๑๔๓ นางแวมารานา  การี 
 ๑๗๑๔๔ นางแวรอสียะ  มูดอ 

 ๑๗๑๔๕ นางสาวแวว  สุนทรวารี 
 ๑๗๑๔๖ นางสาวแววดาว  คําหยาด 

 ๑๗๑๔๗ นางสาวแววดาว  ทับลา 
 ๑๗๑๔๘ นางแววดาว  ธรรมมัง 
 ๑๗๑๔๙ นางสาวแววดาว  มะโนพันธ 
 ๑๗๑๕๐ นางสาวแววดาว  รูเพียร 

 ๑๗๑๕๑ นางสาวแววตา  ชางไม 
 ๑๗๑๕๒ นางสาวแววตา  ชุมอิ่ม 

 ๑๗๑๕๓ นางแววตา  ไมหวั่น 

 ๑๗๑๕๔ นางแววตา  แสวงศรี 
 ๑๗๑๕๕ นางสาวแววตา  เอี่ยมบุญ 

 ๑๗๑๕๖ นางสาวแววมณี  สมบัติ 
 ๑๗๑๕๗ นางสาวแววมณีวัลย  สุยะ 

 ๑๗๑๕๘ นางแวสะรีปะห  หะยีเหาะ 

 ๑๗๑๕๙ นางสาวศกุนตลา  โพธิ์ศรี 
 ๑๗๑๖๐ นางสาวศกุนิชญ  ตรีประทุม 

 ๑๗๑๖๑ นางสาวศจิภานันต  เรืองกระจาย 

 ๑๗๑๖๒ นางสาวศจี  ชนะรัตน 
 ๑๗๑๖๓ นางสาวศญานันทน  ศรีโกศลสิริเลิศ 

 ๑๗๑๖๔ นางสาวศณัชญาภรณ  กุมประสิทธิ์ 
 ๑๗๑๖๕ นางสาวศตพร  จันทรเจริญ 

 ๑๗๑๖๖ นางสาวศตพร  แสงพยัพ 

 ๑๗๑๖๗ นางสาวศนันธฉัตร  เปล่ียนพันธุ 
 ๑๗๑๖๘ นางศภัษษร  ชินบุตร 

 ๑๗๑๖๙ นางสาวศมนวรรณ  ใจหาว 

 ๑๗๑๗๐ นางศมาพร  เทียมโคกกรวด 

 ๑๗๑๗๑ นางสาวศมาภรณ  แกวโต 

 ๑๗๑๗๒ นางสาวศยามล  จัลวรรณา 
 ๑๗๑๗๓ นางสาวศยามล  แยมย้ิม 

 ๑๗๑๗๔ นางศยามล  หอกุล 

 ๑๗๑๗๕ นางสาวศรนรินทร  เอกทัน 

 ๑๗๑๗๖ นางสาวศรวณีย  ลาเต 

 ๑๗๑๗๗ นางสาวศรวิษฐา  สุระวรรณะ 

 ๑๗๑๗๘ นางสาวศรสวรรค  ศักดิ์วัตธัญธร 



 หนา   ๑๐๖ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๑๗๙ นางศรัญญา  กล่ินพิกุล 

 ๑๗๑๘๐ นางศรัญญา  กอสุธรรมกุล 

 ๑๗๑๘๑ นางสาวศรัญญา  คงพะเนา 
 ๑๗๑๘๒ นางศรัญญา  คมพยัคฆ 
 ๑๗๑๘๓ นางสาวศรัญญา  คําออ 

 ๑๗๑๘๔ นางสาวศรัญญา  จุลลศรี 
 ๑๗๑๘๕ นางสาวศรัญญา  ไชยมงคล 

 ๑๗๑๘๖ นางศรัญญา  เฒาสีสุราช 

 ๑๗๑๘๗ นางสาวศรัญญา  ทากี้ 
 ๑๗๑๘๘ นางสาวศรัญญา  นอยพิมาย 

 ๑๗๑๘๙ นางศรัญญา  นามะเสน 

 ๑๗๑๙๐ นางศรัญญา  บางเหลือง 
 ๑๗๑๙๑ นางสาวศรัญญา  มหาอน 

 ๑๗๑๙๒ นางสาวศรัญญา  รัตนทวีชัยพร 

 ๑๗๑๙๓ นางศรัญญา  โรยแสง 
 ๑๗๑๙๔ นางศรัญญา  วงศอดิลักษณ 
 ๑๗๑๙๕ นางสาวศรัญญา  วงษประยูร 

 ๑๗๑๙๖ นางสาวศรัญญา  สังขทอง 
 ๑๗๑๙๗ นางสาวศรัญญา  สีสมบัติ 
 ๑๗๑๙๘ นางสาวศรัญญา  ใสแวน 

 ๑๗๑๙๙ นางสาวศรัญญา  หมูสีโทน 

 ๑๗๒๐๐ นางสาวศรัญญา  เอี่ยมใจดี 
 ๑๗๒๐๑ นางสาวศรัญญาพัชญ  โพธิ์ทอง 
 ๑๗๒๐๒ นางสาวศรัญยา  คําสิงหนอก 

 ๑๗๒๐๓ นางศรัญยา  ภูลสวัสดิ์ 

 ๑๗๒๐๔ นางสาวศรัณยธวัล  ตาสาโรจน 
 ๑๗๒๐๕ นางสาวศรัณยยมล  จินจารักษ 
 ๑๗๒๐๖ นางสาวศรัณยรัชต  มีสมบูรณ 
 ๑๗๒๐๗ นางสาวศรัณยรัชต  ศุภรณพานิช 

 ๑๗๒๐๘ นางศรัณยา  ขวัญใจ 

 ๑๗๒๐๙ นางศรัณยา  นอยสงา สเต็กลา 
 ๑๗๒๑๐ นางสาวศรัณยา  สายบัว 

 ๑๗๒๑๑ นางสาวศรัณยา  อินทรภิรมย 
 ๑๗๒๑๒ นางสาวศรันยพร  จอมมงคล 

 ๑๗๒๑๓ นางสาวศรัลยา  อนันตสารโสภณ 

 ๑๗๒๑๔ นางสาวศรารัตน  อินทรประเสริฐ 

 ๑๗๒๑๕ นางสาวศราลี  บรรจง 
 ๑๗๒๑๖ นางสาวศริญญา  กองคูณ 

 ๑๗๒๑๗ นางสาวศริญญา  ลานทอง 
 ๑๗๒๑๘ นางศริญญา  ศูนยประโคน 

 ๑๗๒๑๙ นางสาวศริณญา  พลารักษ 
 ๑๗๒๒๐ นางสาวศรินญา  ปล้ืมพวก 

 ๑๗๒๒๑ นางสาวศรินทร  คําเกล้ียง 
 ๑๗๒๒๒ นางสาวศรินทรทิพย  ขุมทอง 
 ๑๗๒๒๓ นางสาวศรินทรา  ทองประเสริฐ 

 ๑๗๒๒๔ นางสาวศรินทิพย  เชื้อชางเขียน 

 ๑๗๒๒๕ นางสาวศรินทิพย  บุญเติม 

 ๑๗๒๒๖ นางสาวศรินทิพย  บูประเสริฐ 

 ๑๗๒๒๗ นางสาวศรินทิพย  ยูโซะ 

 ๑๗๒๒๘ นางสาวศรินทิพย  รักชาติ 



 หนา   ๑๐๗ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๒๒๙ นางสาวศรินทิพย  สุนทรส 

 ๑๗๒๓๐ นางศรินธร  สุขโชติ 
 ๑๗๒๓๑ นางศรินยา  จิตกมลกานต 
 ๑๗๒๓๒ นางสาวศรินยา  วงษชางหลอ 

 ๑๗๒๓๓ นางสาวศรินยา  วัลภะ 

 ๑๗๒๓๔ นางสาวศรินยา  สุทธินนท 
 ๑๗๒๓๕ นางศรินรัตน  จันทร 

 ๑๗๒๓๖ นางสาวศรินรัตน  เย็นพัฒน 
 ๑๗๒๓๗ นางสาวศริวรรณ  บุญรักษา 
 ๑๗๒๓๘ นางสาวศรีกานดา  สุทธิ 
 ๑๗๒๓๙ นางสาวศรีชล  สอดสุข 

 ๑๗๒๔๐ นางศรีนวล  ชิณมาตย 
 ๑๗๒๔๑ นางสาวศรีนวล  บุญมาพิลา 
 ๑๗๒๔๒ นางสาวศรีนวล  พวงภู 
 ๑๗๒๔๓ นางสาวศรีประไพ  ปดทุมฝาง 
 ๑๗๒๔๔ นางศรีพรรณ  เปงดล 

 ๑๗๒๔๕ นางสาวศรีเพ็ญ  ปาลีกุล 

 ๑๗๒๔๖ นางสาวศรีแพร  แกวกองทรัพย 
 ๑๗๒๔๗ นางสาวศรีแพร  บัวสุข 

 ๑๗๒๔๘ วาที่รอยตรีหญิง ศรีไพร  พาลุกา 
 ๑๗๒๔๙ นางศรีไพรวรรณ  บุญชิต 

 ๑๗๒๕๐ นางศรีไพรวรรณ  อานุภาพย่ิงยง 
 ๑๗๒๕๑ นางศรีฟา  บุญยัง 
 ๑๗๒๕๒ นางสาวศรีมงคล  แกวอุทัศน 
 ๑๗๒๕๓ นางศรีลมัย  ทองหนา 

 ๑๗๒๕๔ นางสาวศรีลําแพน  เงินกล่ัน 

 ๑๗๒๕๕ นางสาวศรีวรรณ  ยังแกว 

 ๑๗๒๕๖ นางสาวศรีวรรณ  ศรีสุวรรณาภรณ 
 ๑๗๒๕๗ นางสาวศรีวรรณา  คงคาสี 

 ๑๗๒๕๘ นางศรีวาสนา  สมตน 

 ๑๗๒๕๙ นางสาวศรีวิกา  กังวาฬ 

 ๑๗๒๖๐ นางศรีวิไล  กันเรือง 
 ๑๗๒๖๑ นางสาวศรีวิไล  วงศจันทร 
 ๑๗๒๖๒ วาที่รอยตรีหญิง ศรีวิไลย   
  คงสามัคคี 
 ๑๗๒๖๓ นางสาวศรีสกุล  ภูระหงษ 
 ๑๗๒๖๔ นางสาวศรีสงา  แถวปดถา 
 ๑๗๒๖๕ นางศรีสวรรค  ชมชื่น 

 ๑๗๒๖๖ นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ 

 ๑๗๒๖๗ นางสาวศรีสุดา  จันทรแปลก 

 ๑๗๒๖๘ นางศรีสุดา  ใจอินยศ 

 ๑๗๒๖๙ นางศรีสุดา  ทองลอย 

 ๑๗๒๗๐ นางสาวศรีสุดา  พรหมภักดี 
 ๑๗๒๗๑ นางสาวศรีสุดา  พันสาสุ 

 ๑๗๒๗๒ นางศรีสุดา  พุฒเขียว 

 ๑๗๒๗๓ นางศรีสุดา  รัตนะ 

 ๑๗๒๗๔ นางสาวศรีสุดา  สุขสนิท 

 ๑๗๒๗๕ นางศรีสุดา  สุมังคะ 

 ๑๗๒๗๖ นางสาวศรีสุดา  อินทรชู 
 ๑๗๒๗๗ นางศรีสุภา  มาอินราช 



 หนา   ๑๐๘ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๒๗๘ นางสาวศรีสุภางค  ระเริง 
 ๑๗๒๗๙ นางศรีไสว  สมศรีสุข 

 ๑๗๒๘๐ นางสาวศรีอัมพร  รัตนพาหิระ 

 ๑๗๒๘๑ นางศรีอํานวย  เหลาศรี 
 ๑๗๒๘๒ นางสาวศรีอุดร  ลานสาวงษ 
 ๑๗๒๘๓ นางสาวศรีอุบล  ทองจํารุญ 

 ๑๗๒๘๔ นางสาวศรุดา  ประไวย 
 ๑๗๒๘๕ นางสาวศรุดา  ศรีนาค 

 ๑๗๒๘๖ นางสาวศลัณยพร  ทองถึง 
 ๑๗๒๘๗ นางสาวศลิษา  ถาวร 

 ๑๗๒๘๘ นางสาวศลิษา  แสงเมือง 
 ๑๗๒๘๙ นางสาวศวิตา  ดนตรี 
 ๑๗๒๙๐ นางศวิตา  พัวพัน 

 ๑๗๒๙๑ นางสาวศศกร  ไทยธานี 
 ๑๗๒๙๒ นางสาวศศธรกนกวรรณ   
  เกิดศักดิ์ ณ แวงนอย 

 ๑๗๒๙๓ นางสาวศศอร  วงศบุญ 

 ๑๗๒๙๔ นางสาวศศิ  ประทีป ณ ถลาง 
 ๑๗๒๙๕ นางสาวศศิกร  จันน้ําทวม 

 ๑๗๒๙๖ นางศศิกาญจน  ลีสุรพงศ 
 ๑๗๒๙๗ นางสาวศศิกาญจน  หินไธสง 
 ๑๗๒๙๘ นางศศิกานต  ขันทะวงศ 
 ๑๗๒๙๙ นางสาวศศิกานต  ขุนทอง 
 ๑๗๓๐๐ นางสาวศศิกานต  ตุไซร 

 ๑๗๓๐๑ นางสาวศศิกานต  บุญเอี่ยม 

 ๑๗๓๐๒ นางสาวศศิกานต  ผันจะโปะ 

 ๑๗๓๐๓ นางสาวศศิกานตร  วีระวัฒนโยธิน 

 ๑๗๓๐๔ นางสาวศศิกาล  ทานา 
 ๑๗๓๐๕ นางสาวศศิฉาย  จําปาทอง 
 ๑๗๓๐๖ นางสาวศศิชริญา  ดีการ 

 ๑๗๓๐๗ นางสาวศศิชา  แสงดอกไม 
 ๑๗๓๐๘ นางสาวศศิฌา  จันสุ 

 ๑๗๓๐๙ นางศศิณัฏฐ  อินตะ 

 ๑๗๓๑๐ นางสาวศศิณัฐฐ  ศรีบุญเรือง 
 ๑๗๓๑๑ นางสาวศศิณี  จุลรักษ 
 ๑๗๓๑๒ วาที่รอยตรีหญิง ศศิธร  กันใจ 

 ๑๗๓๑๓ นางสาวศศิธร  ขจรจิตต 
 ๑๗๓๑๔ นางศศิธร  ขวัญหลาย 

 ๑๗๓๑๕ นางสาวศศิธร  คนชม 

 ๑๗๓๑๖ นางสาวศศิธร  คลายเจก 

 ๑๗๓๑๗ นางศศิธร  จอมสวาง 
 ๑๗๓๑๘ นางสาวศศิธร  จาภา 
 ๑๗๓๑๙ นางสาวศศิธร  เจะอาแว 

 ๑๗๓๒๐ นางสาวศศิธร  เจียงพัฒนากิจ 

 ๑๗๓๒๑ นางสาวศศิธร  ชวงบุญศรี 
 ๑๗๓๒๒ นางสาวศศิธร  ชางดําริ 
 ๑๗๓๒๓ นางสาวศศิธร  ชุมคง 
 ๑๗๓๒๔ นางสาวศศิธร  ชูชื่น 

 ๑๗๓๒๕ นางสาวศศิธร  แซหลี 

 ๑๗๓๒๖ นางสาวศศิธร  ตั้งนรกุล 



 หนา   ๑๐๙ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๓๒๗ นางศศิธร  ตั้งประจักษ 
 ๑๗๓๒๘ นางศศิธร  นาอุดม 

 ๑๗๓๒๙ นางศศิธร  นุชทรวง 
 ๑๗๓๓๐ นางศศิธร  บุญชุม 

 ๑๗๓๓๑ นางศศิธร  บุญสม 

 ๑๗๓๓๒ นางสาวศศิธร  ปานคง 
 ๑๗๓๓๓ นางศศิธร  ผูกจันทร 
 ๑๗๓๓๔ นางสาวศศิธร  พรหมภักดี 
 ๑๗๓๓๕ นางสาวศศิธร  พานิช 

 ๑๗๓๓๖ นางศศิธร  มวงกลาง 
 ๑๗๓๓๗ นางศศิธร  มาเมือง 
 ๑๗๓๓๘ นางสาวศศิธร  แยมย้ิม 

 ๑๗๓๓๙ นางศศิธร  ฤทธิกุล 

 ๑๗๓๔๐ นางสาวศศิธร  วิจิตรนิมมาน 

 ๑๗๓๔๑ นางสาวศศิธร  ศรีอมรโยธิน 

 ๑๗๓๔๒ นางสาวศศิธร  สมชู 
 ๑๗๓๔๓ นางศศิธร  สมหารวงศ 
 ๑๗๓๔๔ นางสาวศศิธร  สลับเชื้อ 

 ๑๗๓๔๕ นางสาวศศิธร  สะสม 

 ๑๗๓๔๖ นางสาวศศิธร  สายศร 

 ๑๗๓๔๗ นางสาวศศิธร  สุกใส 

 ๑๗๓๔๘ นางสาวศศิธร  สุขศิริ 
 ๑๗๓๔๙ นางสาวศศิธร  สุทิพัฒนโมฬี 

 ๑๗๓๕๐ นางสาวศศิธร  สุริยา 
 ๑๗๓๕๑ นางสาวศศิธร  หรั่งชะเอม 

 ๑๗๓๕๒ นางสาวศศิธร  อินทปญญา 
 ๑๗๓๕๓ นางศศิธร  อินทรเสนี 
 ๑๗๓๕๔ นางศศิธร  อุบลจินดา 
 ๑๗๓๕๕ นางสาวศศินภา  ศรีณรงค 
 ๑๗๓๕๖ นางสาวศศินันท  แกนจันทร 
 ๑๗๓๕๗ นางศศินันท  จิรัตนานนท 
 ๑๗๓๕๘ นางสาวศศินันท  บุตทศ 

 ๑๗๓๕๙ นางสาวศศินันท  ฮะสม 

 ๑๗๓๖๐ นางศศินา  ไทยสาย 

 ๑๗๓๖๑ นางสาวศศินาถ  นุชเกษม 

 ๑๗๓๖๒ นางสาวศศินิภา  มาฟู 

 ๑๗๓๖๓ นางสาวศศินี  ปานพลับ 

 ๑๗๓๖๔ นางสาวศศิประภา  เขียวสอาด 

 ๑๗๓๖๕ นางสาวศศิประภา  ตอวรรณะ 

 ๑๗๓๖๖ นางสาวศศิประภา  ประคองศรี 
 ๑๗๓๖๗ นางศศิประภา  โพลงมี 
 ๑๗๓๖๘ นางสาวศศิประภา  ยาวีระ 

 ๑๗๓๖๙ นางศศิพร  ทรัพยประเสริฐ 

 ๑๗๓๗๐ นางศศิพัชร  ชงโคสันติสุข 

 ๑๗๓๗๑ นางศศิพันธุ  ทศราช 

 ๑๗๓๗๒ นางศศิพิมพ  ดวงคง 
 ๑๗๓๗๓ นางศศิพิมพ  วรรณกูล 

 ๑๗๓๗๔ นางสาวศศิพิมล  ยศภัทรรัมภรดา 
 ๑๗๓๗๕ นางศศิภรณ  ไกรศรี 
 ๑๗๓๗๖ นางสาวศศิภรณ  ผองกมล 



 หนา   ๑๑๐ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๓๗๗ นางสาวศศิภัสสร  สรรพคุณ 

 ๑๗๓๗๘ นางสาวศศิภา  เอี่ยมสําอางค 
 ๑๗๓๗๙ นางสาวศศิมา  นนทโส 

 ๑๗๓๘๐ นางสาวศศิมา  ศรีสวัสดิ์ 
 ๑๗๓๘๑ นางสาวศศิมาพร  คชาชัย 

 ๑๗๓๘๒ นางศศิมาพร  ทาสะอาด 

 ๑๗๓๘๓ นางสาวศศิมาพร  หลักคําพันธ 
 ๑๗๓๘๔ นางสาวศศิมาภรณ  คําไธสง 
 ๑๗๓๘๕ นางศศิยาพร  วิพากยเดชา 
 ๑๗๓๘๖ นางสาวศศิรภรณ  วงษาเวียง 
 ๑๗๓๘๗ นางสาวศศิลดา  มูลเมือง 
 ๑๗๓๘๘ นางสาวศศิลักษณ  ศรีวรรณ 

 ๑๗๓๘๙ นางสาวศศิวรรณ  ควรขุนทด 

 ๑๗๓๙๐ นางศศิวรา  สุขศิริพัฒนพงศ 
 ๑๗๓๙๑ นางสาวศศิวิมล  เกษเจริญ 

 ๑๗๓๙๒ นางสาวศศิวิมล  คุมมัน 

 ๑๗๓๙๓ นางสาวศศิวิมล  จันทรังษี 

 ๑๗๓๙๔ นางศศิวิมล  ชิดเมืองปก 

 ๑๗๓๙๕ นางสาวศศิวิมล  แดงมูล 

 ๑๗๓๙๖ นางสาวศศิวิมล  นาคสุวรรณ 

 ๑๗๓๙๗ นางสาวศศิวิมล  ผลิตาภรณ 
 ๑๗๓๙๘ นางสาวศศิวิมล  พงษไพโรจน 
 ๑๗๓๙๙ นางสาวศศิวิมล  พลเจียก 

 ๑๗๔๐๐ นางสาวศศิวิมล  เพ่ิมลาภ 

 ๑๗๔๐๑ นางสาวศศิวิมล  เพียรโชคดี 

 ๑๗๔๐๒ นางสาวศศิวิมล  มณีวระ 

 ๑๗๔๐๓ นางสาวศศิวิมล  ศรีทอง 
 ๑๗๔๐๔ นางสาวศศิวิมล  ศรีบุญมี 
 ๑๗๔๐๕ นางสาวศศิวิมล  โสขุมา 
 ๑๗๔๐๖ นางสาวศศิวิมล  หองแซง 
 ๑๗๔๐๗ นางศศิวิมล  เอี่ยมประชา 
 ๑๗๔๐๘ นางสาวศันษณี  เกียรติสุดาเกื้อกูล 

 ๑๗๔๐๙ นางศันสนีย  อินทรเสน ี

 ๑๗๔๑๐ นางสาวศันสนีย  เกียรติสถิตย 
 ๑๗๔๑๑ นางศันสนีย  จันทรธีระโรจน 
 ๑๗๔๑๒ นางสาวศันสนีย  แชจอหอ 

 ๑๗๔๑๓ นางสาวศันสนีย  แตะยา 
 ๑๗๔๑๔ นางสาวศันสนีย  ทองคํา 
 ๑๗๔๑๕ นางศันสนีย  บังเกิดสุข 

 ๑๗๔๑๖ นางศันสนีย  ผิวทน 

 ๑๗๔๑๗ นางสาวศันสนีย  พรมงาม 

 ๑๗๔๑๘ นางสาวศันสนีย  มีหมู 
 ๑๗๔๑๙ นางสาวศันสนีย  วงศหงษ 
 ๑๗๔๒๐ นางสาวศันสนีย  ศรีสุข 

 ๑๗๔๒๑ นางสาวศันสนีย  ศานติรัตนชัย 

 ๑๗๔๒๒ นางสาวศานตมล  พุมรินทร 
 ๑๗๔๒๓ นางสาวศานันทินี  วงษา 
 ๑๗๔๒๔ นางสาวศาสตราวรรณ  ภูนุช 

 ๑๗๔๒๕ นางสาวศิชัฏฌา  จิตรบุญ 

 ๑๗๔๒๖ นางศิญาภัสร  เลิศดนัยศักดิ์ 



 หนา   ๑๑๑ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๔๒๗ นางสาวศิธร  คนเสงี่ยม 

 ๑๗๔๒๘ นางสาวศิธาศินี  นินใจ 

 ๑๗๔๒๙ นางศินีนาถ  จันดี 
 ๑๗๔๓๐ นางสาวศิยาพร  สุขเสงี่ยม 

 ๑๗๔๓๑ นางศิรกาญจน  ฉายปาน 

 ๑๗๔๓๒ นางสาวศิรชานา  กาศโอสถ 

 ๑๗๔๓๓ นางศิรดา  ชัยแกน 

 ๑๗๔๓๔ นางศิรดา  นาเบะคุระ 

 ๑๗๔๓๕ นางสาวศิรดา  พันธแตง 
 ๑๗๔๓๖ นางสาวศิรนริศา  โสภากุ 
 ๑๗๔๓๗ นางศิรประภา  จันมนตรี 
 ๑๗๔๓๘ นางสาวศิรประภา  จานาค 

 ๑๗๔๓๙ นางศิรประภา  เจริญกุล 

 ๑๗๔๔๐ นางสาวศิรประภา  อนุลาวัพย 
 ๑๗๔๔๑ นางสาวศิรภัสสร  เกนุย 

 ๑๗๔๔๒ นางสาวศิรรัตน  มีวัฒนะ 

 ๑๗๔๔๓ นางสาวศิรอินทร  วิเชียรไชย 

 ๑๗๔๔๔ นางสาวศิรัก  มโนรัตน 
 ๑๗๔๔๕ นางสาวศิรัญญา  ปาละคะ 

 ๑๗๔๔๖ นางศิรัญญา  เหล็มปาน 

 ๑๗๔๔๗ นางสาวศิราณี  บุญมาก 

 ๑๗๔๔๘ นางสาวศิราณี  ปราบหลอด 

 ๑๗๔๔๙ นางศิราณี  แสงแดง 
 ๑๗๔๕๐ นางสาวศิราณี  แสนกลา 
 ๑๗๔๕๑ นางศิราธร  มณีทอง 

 ๑๗๔๕๒ นางสาวศิราพร  ชวยชะนะ 

 ๑๗๔๕๓ นางสาวศิราภรณ  ยาแกว 

 ๑๗๔๕๔ นางศิราภรณ  สัมฤทธิ์ผอง 
 ๑๗๔๕๕ นางสาวศิราภรณ  ออยทอง 
 ๑๗๔๕๖ นางศิรารัตน  เรือนนาค 

 ๑๗๔๕๗ นางสาวศิราวรรณ  จอมอูป 

 ๑๗๔๕๘ นางสาวศิราวรรณ  ชูสุวรรณ 

 ๑๗๔๕๙ นางศิราวรรณ  บุตรงาม 

 ๑๗๔๖๐ นางสาวศิริ  สุวรรณปาน 

 ๑๗๔๖๑ นางศิริกัญญา  เอี่ยมกาย 

 ๑๗๔๖๒ นางสาวศิริกาญจน  การตรง 
 ๑๗๔๖๓ นางสาวศิริกาญจน  งาชาง 
 ๑๗๔๖๔ นางศิริกาญจน  บุญชู 
 ๑๗๔๖๕ นางศิริกาญจนา  ไกรอ่ํา 
 ๑๗๔๖๖ นางศิริกานดา  วงษสามารถ 

 ๑๗๔๖๗ นางสาวศิริกานต  หิวานุพงค 
 ๑๗๔๖๘ นางสาวศิริกาล  จันชัยชะนะ 

 ๑๗๔๖๙ นางสาวศิริกุล  จงดี 
 ๑๗๔๗๐ นางศิริกุล  เที่ยงธรรม 

 ๑๗๔๗๑ นางสาวศิริกุล  อินทสิทธิ์ 
 ๑๗๔๗๒ นางศิริขวัญ  จิตรบรรจง 
 ๑๗๔๗๓ นางสาวศิริขวัญ  ฉายะบุตร 

 ๑๗๔๗๔ นางศิริขวัญ  ชอบสาร 

 ๑๗๔๗๕ นางสาวศิริขวัญ  นันทะพันธ 
 ๑๗๔๗๖ นางสาวศิริขวัญ  โพธิ์อวม 



 หนา   ๑๑๒ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๔๗๗ นางสาวศิริขวัญ  ราชวงษ 
 ๑๗๔๗๘ นางสาวศิริขวัญ  วรรณา 
 ๑๗๔๗๙ นางสาวศิริขวัญนภา  ปญญา 
 ๑๗๔๘๐ นางสาวศิริจรรยา  ตาคําลือ 

 ๑๗๔๘๑ นางศิริจรรยา  วรรณชัย 

 ๑๗๔๘๒ นางสาวศิริจันทร  วงศศิลปชัย 

 ๑๗๔๘๓ นางสาวศิริจิตร  โททะรินทร 
 ๑๗๔๘๔ นางศิริญญา  เทพแพง 
 ๑๗๔๘๕ นางสาวศิริญญา  ประพัตร 

 ๑๗๔๘๖ นางศิริญญา  เพียรสุขประเสริฐ 

 ๑๗๔๘๗ นางศิริญญา   
  ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม 

 ๑๗๔๘๘ นางสาวศิริญญา  ภิญโญ 

 ๑๗๔๘๙ นางศิริญญา  ศรีจันทรรักขิต 

 ๑๗๔๙๐ นางสาวศิริญญา  สุวรรณโชติ 
 ๑๗๔๙๑ นางสาวศิริญา  สุวรรณศร 

 ๑๗๔๙๒ นางสาวศิริณทิพย  สุวรรณ 
 ๑๗๔๙๓ นางศิริณา  คูณตาแสง 
 ๑๗๔๙๔ นางสาวศิริธร  เรียบสันเทียะ 

 ๑๗๔๙๕ นางศิริธร  ศรีหาวัตร 

 ๑๗๔๙๖ นางศิรินญา  ธนัชกาญจน 
 ๑๗๔๙๗ นางสาวศิรินทร  หอมตลบ 

 ๑๗๔๙๘ นางสาวศิรินทร  อินเขียว 

 ๑๗๔๙๙ นางสาวศิรินทรทิพย  เชียงแรง 
 ๑๗๕๐๐ นางสาวศิรินทรทิพย  ตันชัชวาล 

 ๑๗๕๐๑ นางศิรินทรธร  กฤษฎอังกูร 
 ๑๗๕๐๒ นางศิรินทรรัตน  ชัยสุวรรณ 
 ๑๗๕๐๓ นางศิรินทรรัตน  สมัครสมาน 

 ๑๗๕๐๔ นางสาวศิรินทรา  ทองคํา 
 ๑๗๕๐๕ นางสาวศิรินทรา  นวมอินทร 
 ๑๗๕๐๖ นางสาวศิรินทรา  พรมแมน 

 ๑๗๕๐๗ นางศิรินทา  แกวกัลยา 
 ๑๗๕๐๘ นางศิรินทิพย  โคตรภูเขียว 

 ๑๗๕๐๙ นางศิรินทิพย  ทันใจ 

 ๑๗๕๑๐ นางศิรินทิพย  นุนเกล้ียง 
 ๑๗๕๑๑ นางศิรินทิพย  ปยธรรมวิบูลย 
 ๑๗๕๑๒ นางสาวศิรินทิพย  รุมารถ 

 ๑๗๕๑๓ นางศิรินทิพย  วัฒนวาณิชย 
 ๑๗๕๑๔ นางศิรินทิพย  แสนคํา 
 ๑๗๕๑๕ นางสาวศิรินทิพย  หัสดินรัตน 
 ๑๗๕๑๖ นางสาวศิรินภา  เกตุพันธ 
 ๑๗๕๑๗ นางสาวศิรินภา  แกวกํามา 
 ๑๗๕๑๘ นางสาวศิรินภา  คิดอาน 

 ๑๗๕๑๙ นางสาวศิรินภา  เคานาวัง 
 ๑๗๕๒๐ วาที่รอยตรีหญิง ศิรินภา  จอมปุก 

 ๑๗๕๒๑ นางสาวศิรินภา  ชื่นตา 
 ๑๗๕๒๒ นางศิรินภา  เชื้อสะอาด 

 ๑๗๕๒๓ นางสาวศิรินภา  นาสะอาน 

 ๑๗๕๒๔ นางสาวศิรินภา  บับใหม 
 ๑๗๕๒๕ นางสาวศิรินภา  บุญนําพา 



 หนา   ๑๑๓ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๕๒๖ นางสาวศิรินภา  บุญรักษา 
 ๑๗๕๒๗ นางสาวศิรินภา  ปดตาฝาย 

 ๑๗๕๒๘ นางสาวศิรินภา  ภูมิโคกรักษ 
 ๑๗๕๒๙ นางสาวศิรินภา  มางาม 

 ๑๗๕๓๐ นางศิรินภา  มาละ 

 ๑๗๕๓๑ นางศิรินภา  ยะคําปลูก 

 ๑๗๕๓๒ นางศิรินภา  หอมขจร 

 ๑๗๕๓๓ นางศิรินภา  อํานาจ 

 ๑๗๕๓๔ นางสาวศิรินันท  จรตระการ 

 ๑๗๕๓๕ นางศิรินันท  จันทรเพ็ง 
 ๑๗๕๓๖ นางสาวศิรินันท  ทองทรัพย 
 ๑๗๕๓๗ นางศิรินันท  เผ่ือแผ 
 ๑๗๕๓๘ นางสาวศิรินันท  อยูชมบุญ 

 ๑๗๕๓๙ นางสาวศิรินา  สุขบิดา 
 ๑๗๕๔๐ นางสาวศิรินาถ  อุดมถิรพันธุ 
 ๑๗๕๔๑ นางสาวศิรินารี  ศรีรักษ 
 ๑๗๕๔๒ นางศิรินุช  ศิวธรรมรัตน 
 ๑๗๕๔๓ นางสาวศิริเนตร  แกงคํา 
 ๑๗๕๔๔ นางสาวศิริเนตร  งามพริ้งศรี 
 ๑๗๕๔๕ นางสาวศิริประภาพรรณ  ตุมวิจิตร 

 ๑๗๕๔๖ นางสาวศิริปน  หมายลึกดี 
 ๑๗๕๔๗ นางสาวศิริพร  กั๊กสูงเนิน 

 ๑๗๕๔๘ นางสาวศิริพร  กาญจนวิภาพร 

 ๑๗๕๔๙ นางสาวศิริพร  ขันการไร 
 ๑๗๕๕๐ นางสาวศิริพร  คําคอนสาร 

 ๑๗๕๕๑ นางศิริพร  คําภิหนู 
 ๑๗๕๕๒ นางสาวศิริพร  คํามาก 

 ๑๗๕๕๓ นางศิริพร  คําลอย 

 ๑๗๕๕๔ นางสาวศิริพร  คิ้วยม 

 ๑๗๕๕๕ นางสาวศิริพร  งอมสงัด 

 ๑๗๕๕๖ นางสาวศิริพร  จันทรมณี 

 ๑๗๕๕๗ นางสาวศิริพร  จําปา 
 ๑๗๕๕๘ นางสาวศิริพร  จ๋ิวสุวรรณ 

 ๑๗๕๕๙ นางศิริพร  เจิมสวัสดิ์ 
 ๑๗๕๖๐ นางสาวศิริพร  ใจประเสริฐ 

 ๑๗๕๖๑ นางสาวศิริพร  ฉิมพลอย 

 ๑๗๕๖๒ นางศิริพร  ชาติมนตรี 
 ๑๗๕๖๓ นางสาวศิริพร  ชูทอง 
 ๑๗๕๖๔ นางสาวศิริพร  ไชยหลอ 

 ๑๗๕๖๕ นางศิริพร  ณ นคร 

 ๑๗๕๖๖ นางสาวศิริพร  ดวงสาพล 

 ๑๗๕๖๗ นางสาวศิริพร  แดงตุย 

 ๑๗๕๖๘ นางสาวศิริพร  เตชนันต 
 ๑๗๕๖๙ นางศิริพร  เตชะธนอิทธิกุล 

 ๑๗๕๗๐ นางสาวศิริพร  เถาวัลแกว 

 ๑๗๕๗๑ นางศิริพร  ทองคณทา 
 ๑๗๕๗๒ นางสาวศิริพร  ทองดอนนอย 

 ๑๗๕๗๓ นางสาวศิริพร  ทองยอย 

 ๑๗๕๗๔ นางสาวศิริพร  นันทรัตน 
 ๑๗๕๗๕ นางสาวศิริพร  บัวเพ็ง 



 หนา   ๑๑๔ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๕๗๖ นางสาวศิริพร  ปลายสวน 

 ๑๗๕๗๗ นางสาวศิริพร  ปาเชน 

 ๑๗๕๗๘ นางศิริพร  พรมบุตร 

 ๑๗๕๗๙ นางศิริพร  พวงแกว 

 ๑๗๕๘๐ นางศิริพร  พังยะ 

 ๑๗๕๘๑ วาที่รอยตรีหญิง ศิริพร  พันธุงาม 

 ๑๗๕๘๒ นางสาวศิริพร  พิพัฒนอนุสรณ 
 ๑๗๕๘๓ นางสาวศิริพร  พุทธระสุ 

 ๑๗๕๘๔ นางสาวศิริพร  พูนสวัสดิ์ 
 ๑๗๕๘๕ นางสาวศิริพร  โพวิลัย 

 ๑๗๕๘๖ นางสาวศิริพร  ไพรวัน 

 ๑๗๕๘๗ นางศิริพร  ไพศาลนิรันดรกุล 

 ๑๗๕๘๘ นางสาวศิริพร  มาลานนท 
 ๑๗๕๘๙ นางสาวศิริพร  มุสิกะวัน 

 ๑๗๕๙๐ นางศิริพร  เมืองดี 
 ๑๗๕๙๑ นางศิริพร  โมมกลาง 
 ๑๗๕๙๒ นางสาวศิริพร  โมลารักษ 
 ๑๗๕๙๓ นางศิริพร  ยอดหลา 
 ๑๗๕๙๔ นางสาวศิริพร  รูกิจนา 
 ๑๗๕๙๕ นางสาวศิริพร  ฤกษดี 
 ๑๗๕๙๖ นางสาวศิริพร  ละนอย 

 ๑๗๕๙๗ นางสาวศิริพร  ลีพิมพ 
 ๑๗๕๙๘ นางสาวศิริพร  ล้ีรชตาสุวรรณ 

 ๑๗๕๙๙ นางสาวศิริพร  ลือจันดา 
 ๑๗๖๐๐ นางสาวศิริพร  ลือภักดีสกุล 

 ๑๗๖๐๑ นางศิริพร  วอนมณี 

 ๑๗๖๐๒ นางศิริพร  วิสุทธิ์ 
 ๑๗๖๐๓ นางศิริพร  ศรีกุลา 
 ๑๗๖๐๔ นางสาวศิริพร  ศรีปานเงิน 

 ๑๗๖๐๕ นางสาวศิริพร  ศรีผ้ึง 
 ๑๗๖๐๖ นางสาวศิริพร  ศรีภูทอง 
 ๑๗๖๐๗ นางสาวศิริพร  ศรีใสคํา 
 ๑๗๖๐๘ นางสาวศิริพร  ศักดิ์ศรีกรม 

 ๑๗๖๐๙ นางสาวศิริพร  สิทธิวงศ 
 ๑๗๖๑๐ นางศิริพร  สุภาภาพ 

 ๑๗๖๑๑ นางสาวศิริพร  เสรีพาณิชยการ 

 ๑๗๖๑๒ นางศิริพร  แสนศักดิ์ 
 ๑๗๖๑๓ นางสาวศิริพร  เหลืองออน 

 ๑๗๖๑๔ นางสาวศิริพร  ออนแกว 

 ๑๗๖๑๕ นางศิริพร  อําพันธศรี 
 ๑๗๖๑๖ นางสาวศิริพร  อุตตมา 
 ๑๗๖๑๗ นางสาวศิริพรรณ  คริสเตียนเซน 

 ๑๗๖๑๘ นางสาวศิริพรรณ  ทัพทะมาตร 

 ๑๗๖๑๙ นางสาวศิริพรรณ  ประจงกิจ 

 ๑๗๖๒๐ นางสาวศิริพรรณ  วงคคําปน 

 ๑๗๖๒๑ นางสาวศิริพรรณ  เสนห 
 ๑๗๖๒๒ นางสาวศิริพัชน  จินนาติ๊บ 

 ๑๗๖๒๓ นางศิริเพ็ญ  ไชยกลาง 
 ๑๗๖๒๔ นางศิริเพ็ญ  สิขิวัฒน 
 ๑๗๖๒๕ นางศิริภร  วาลมูลตรี 



 หนา   ๑๑๕ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๖๒๖ นางสาวศิริภรณ  ชางสลัก 

 ๑๗๖๒๗ นางศิริภรณ  ชาติคง 
 ๑๗๖๒๘ นางศิริภรณ  พลเย่ียม 

 ๑๗๖๒๙ นางศิริภรณ  สุวรรณไตรย 
 ๑๗๖๓๐ นางศิริภัชรพร  ขันเเปง 
 ๑๗๖๓๑ นางสาวศิริภา  โคทนา 
 ๑๗๖๓๒ นางสาวศิริภา  วงษจันทร 
 ๑๗๖๓๓ นางสาวศิริภาดา  เอี่ยมเนตร 

 ๑๗๖๓๔ นางสาวศิริมลรดา  เตือนสกุลพันธ 
 ๑๗๖๓๕ นางสาวศิริมา  แซเขา 
 ๑๗๖๓๖ นางสาวศิริมา  นุยไม 

 ๑๗๖๓๗ นางสาวศิริมา  วจีวงษ 
 ๑๗๖๓๘ นางศิริมา  ศรีหนองบัว 

 ๑๗๖๓๙ นางสาวศิริยา  พิกุล 

 ๑๗๖๔๐ นางสาวศิริรักษ  พินิจนอก 

 ๑๗๖๔๑ นางศิริรักษ  สมพงษ 
 ๑๗๖๔๒ นางสาวศิริรักษ  เหล่ียมพิทักษ 
 ๑๗๖๔๓ นางสาวศิริรัตน  คําเพ่ิม 

 ๑๗๖๔๔ นางสาวศิริรัตน  เจนใจ 

 ๑๗๖๔๕ นางสาวศิริรัตน  ชาวสําราญ 

 ๑๗๖๔๖ นางศิริรัตน  ไชยขันธ 
 ๑๗๖๔๗ นางศิริรัตน  ไชยมานันต 
 ๑๗๖๔๘ นางสาวศิริรัตน  ดวงจินดา 
 ๑๗๖๔๙ นางสาวศิริรัตน  ดีรอด 

 ๑๗๖๕๐ นางศิริรัตน  ทองโพธิ์ศร ี

 ๑๗๖๕๑ นางสาวศิริรัตน  ทาวเนาว 
 ๑๗๖๕๒ นางศิริรัตน  ทิพยโอสถ 

 ๑๗๖๕๓ นางสาวศิริรัตน  โนจิตร 

 ๑๗๖๕๔ นางสาวศิริรัตน  บุษภา 
 ๑๗๖๕๕ นางสาวศิริรัตน  บูรณเจริญ 

 ๑๗๖๕๖ นางศิริรัตน  ประสิงห 
 ๑๗๖๕๗ นางศิริรัตน  พรรณประภาฉาย 

 ๑๗๖๕๘ นางศิริรัตน  พักโพธิ์เย็น 

 ๑๗๖๕๙ นางสาวศิริรัตน  พันธุรังกา 
 ๑๗๖๖๐ นางสาวศิริรัตน  ภูเขาทอง 
 ๑๗๖๖๑ นางสาวศิริรัตน  ยอดย่ิง 
 ๑๗๖๖๒ นางสาวศิริรัตน  เรืองฉาย 

 ๑๗๖๖๓ นางศิริรัตน  วงคษา 
 ๑๗๖๖๔ นางสาวศิริรัตน  วงคหนายโกฎ 

 ๑๗๖๖๕ นางสาวศิริรัตน  วงษจันทร 
 ๑๗๖๖๖ นางสาวศิริรัตน  วงษศรี 
 ๑๗๖๖๗ นางสาวศิริรัตน  ศรีเดช 

 ๑๗๖๖๘ นางสาวศิริรัตน  ศรีวิจิตร 

 ๑๗๖๖๙ นางสาวศิริรัตน  สายใจ 

 ๑๗๖๗๐ นางศิริรัตน  สุขสบาย 

 ๑๗๖๗๑ นางศิริรัตน  สุขแสวง 
 ๑๗๖๗๒ นางสาวศิริรัตน  แสนเวียง 
 ๑๗๖๗๓ นางสาวศิริรัตน  อนุพันธ 
 ๑๗๖๗๔ นางสาวศิริรัตน  อริยเกรียงไกร 

 ๑๗๖๗๕ นางสาวศิริลดา  มูเด็ง 



 หนา   ๑๑๖ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๖๗๖ นางสาวศิริลักษณ  กานตกัมปนาท 

 ๑๗๖๗๗ นางสาวศิริลักษณ  เกียรติญัติอังกูร 

 ๑๗๖๗๘ นางศิริลักษณ  ขันโททอง 
 ๑๗๖๗๙ นางสาวศิริลักษณ  จรีรัตน 
 ๑๗๖๘๐ นางศิริลักษณ  จอมวิชัยยา 
 ๑๗๖๘๑ นางศิริลักษณ  จ่ิมอาสา 
 ๑๗๖๘๒ นางสาวศิริลักษณ  ชมแค 

 ๑๗๖๘๓ นางศิริลักษณ  ถนอม 

 ๑๗๖๘๔ นางสาวศิริลักษณ  นาประสิทธิ์ 
 ๑๗๖๘๕ นางศิริลักษณ  บุญพิมพ 
 ๑๗๖๘๖ นางศิริลักษณ  ภูถาวร 

 ๑๗๖๘๗ วาที่รอยตรีหญิง ศิริลักษณ  มีจันโท 

 ๑๗๖๘๘ นางสาวศิริลักษณ  เมียกขุนทด 

 ๑๗๖๘๙ นางศิริลักษณ  รอดดํา 
 ๑๗๖๙๐ นางสาวศิริลักษณ  ล้ิมไพบูลย 
 ๑๗๖๙๑ นางสาวศิริลักษณ  วงศรินทร 
 ๑๗๖๙๒ นางสาวศิริลักษณ  วาปกะ 

 ๑๗๖๙๓ นางศิริลักษณ  วุฒิพรหม 

 ๑๗๖๙๔ นางสาวศิริลักษณ  สืบไทย 

 ๑๗๖๙๕ นางสาวศิริลักษณ  สุดแสวง 
 ๑๗๖๙๖ นางสาวศิริลักษณ  สุรินกอง 
 ๑๗๖๙๗ นางศิริลักษณ  แสนโกศิก 

 ๑๗๖๙๘ นางสาวศิริลักษณ  หุตารมณ 
 ๑๗๖๙๙ นางศิริวรรณ  กาญจนพรหม 

 ๑๗๗๐๐ นางสาวศิริวรรณ  กิจเจตนี 

 ๑๗๗๐๑ นางสาวศิริวรรณ  เขมาชีวะ 

 ๑๗๗๐๒ นางศิริวรรณ  คําตัน 

 ๑๗๗๐๓ นางสาวศิริวรรณ  จันทะจร 

 ๑๗๗๐๔ นางสาวศิริวรรณ  ฉกามานันท 
 ๑๗๗๐๕ นางสาวศิริวรรณ  เซี่ยงเจน 

 ๑๗๗๐๖ นางศิริวรรณ  ณ นาน 

 ๑๗๗๐๗ นางสาวศิริวรรณ  ดีศิริ 
 ๑๗๗๐๘ นางสาวศิริวรรณ  เต็มวงษ 
 ๑๗๗๐๙ นางศิริวรรณ  ทองพุ 

 ๑๗๗๑๐ นางสาวศิริวรรณ  ทับเกษม 

 ๑๗๗๑๑ นางสาวศิริวรรณ  บุญพอก 

 ๑๗๗๑๒ นางสาวศิริวรรณ  บุตรพรม 

 ๑๗๗๑๓ นางศิริวรรณ  ปราศภัย 

 ๑๗๗๑๔ นางศิริวรรณ  ผลเจริญสมบูรณ 
 ๑๗๗๑๕ นางสาวศิริวรรณ  ผัดแกว 

 ๑๗๗๑๖ นางสาวศิริวรรณ  พงษสุวรรณ 

 ๑๗๗๑๗ นางสาวศิริวรรณ  เพชรเลิศ 

 ๑๗๗๑๘ นางสาวศิริวรรณ  มากขาว 

 ๑๗๗๑๙ นางศิริวรรณ  เมืองบัวผัน 

 ๑๗๗๒๐ นางศิริวรรณ  เย่ียมเวช 

 ๑๗๗๒๑ นางสาวศิริวรรณ  ฤทธิตะมน 

 ๑๗๗๒๒ นางศิริวรรณ  วงศประยูร 

 ๑๗๗๒๓ นางศิริวรรณ  วรรณดี 
 ๑๗๗๒๔ นางศิริวรรณ  วิชัด 

 ๑๗๗๒๕ นางสาวศิริวรรณ  ศรีเสมอ 



 หนา   ๑๑๗ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๗๒๖ นางศิริวรรณ  สุวรรณรินทร 
 ๑๗๗๒๗ นางสาวศิริวรรณ  เสารคํา 
 ๑๗๗๒๘ นางสาวศิริวรรณ  หลิมมงคล  
  นาคทอง 
 ๑๗๗๒๙ นางสาวศิริวรรณ  ออนบึงพราว 

 ๑๗๗๓๐ นางสาวศิริวรรณ  อินทสโร 

 ๑๗๗๓๑ นางศิริวรรณ  เอี่ยมมิ 
 ๑๗๗๓๒ นางสาวศิริวรรณ  บิลไชย 

 ๑๗๗๓๓ นางศิริวรรณญา  แกวมณี 

 ๑๗๗๓๔ นางศิริวัลย  เลิศอุดม 

 ๑๗๗๓๕ นางสาวศิริวิมล  กาละศรี 
 ๑๗๗๓๖ นางศิริวิมล  ชวยรักษ 
 ๑๗๗๓๗ นางสาวศิริวิมล  ธํารงพัฒนารักษ 
 ๑๗๗๓๘ นางศิริวิมล  นามศรี 
 ๑๗๗๓๙ นางสาวศิริวิมล  บุญศรี 
 ๑๗๗๔๐ นางสาวศิริวิมล  ใบตัน 

 ๑๗๗๔๑ นางสาวศิริวิมล  โพธิ์ไข 
 ๑๗๗๔๒ นางศิริสุข  พงษผา 
 ๑๗๗๔๓ นางสาวศิริสุดา  คณะศิริวงษ 
 ๑๗๗๔๔ นางสาวศิริโสภา  มะติยะภักดิ์ 
 ๑๗๗๔๕ นางศิริอนงค  นัดไทยสงค 
 ๑๗๗๔๖ นางสาวศิริอร  โมราอรรต 
 ๑๗๗๔๗ นางสาวศิโรรัฐ  ชูพรอม 

 ๑๗๗๔๘ นางสาวศิโรรัตน  จันตะคาด 

 ๑๗๗๔๙ นางสาวศิโรรัตน  ชอยกระโทก 

 ๑๗๗๕๐ นางสาวศิโรรัตน  ชัยศิริ 
 ๑๗๗๕๑ นางสาวศิลาพรรณ  ตรีวัฒนานนท 
 ๑๗๗๕๒ นางสาวศิลาลักษณ  กุมารสิทธิ์ 
 ๑๗๗๕๓ นางศิวดาติ์  เสียงลํ้า 
 ๑๗๗๕๔ นางสาวศิวนาถ  บุตรวงษ 
 ๑๗๗๕๕ นางสาวศิวปรียา  สิมโนนมวง 
 ๑๗๗๕๖ นางศิวพร  กาจันทร 
 ๑๗๗๕๗ นางสาวศิวพร  ชัยเจริญ 

 ๑๗๗๕๘ นางสาวศิวพร  ชัยหมอน 

 ๑๗๗๕๙ นางศิวพร  ไชยเดช 

 ๑๗๗๖๐ นางสาวศิวพร  นววงศานันต 
 ๑๗๗๖๑ นางศิวพร  นอมระวี 
 ๑๗๗๖๒ นางสาวศิวพร  ปนณรงค 
 ๑๗๗๖๓ นางสาวศิวพร  พันศร 

 ๑๗๗๖๔ นางสาวศิวพร  สนธิเมือง 
 ๑๗๗๖๕ นางสาวศิวพร  สรอยทอง 
 ๑๗๗๖๖ นางศิวพร  สิงหภูวนาถ 

 ๑๗๗๖๗ นางสาวศิวพร  เสณะเปรม 

 ๑๗๗๖๘ นางศิวพร  แสงพลาย 

 ๑๗๗๖๙ นางสาวศิวพร  หอมดวง 
 ๑๗๗๗๐ นางสาวศิวภรณ  โสภา 
 ๑๗๗๗๑ นางสาวศิวมาศ  ศิลปหัสดี 
 ๑๗๗๗๒ นางสาวศิวรัตน  เพ็ชรเขียว 

 ๑๗๗๗๓ นางศิวรา  ศิริวรรณ 
 ๑๗๗๗๔ นางสาวศิวะพร  ปองปาน 



 หนา   ๑๑๘ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๗๗๕ นางสาวศิวัชญา  มั่นธรรม 

 ๑๗๗๗๖ นางศิวัตรา  พลรักษ 
 ๑๗๗๗๗ นางศิวากร  คําสนิท 

 ๑๗๗๗๘ นางสาวศิวาพร  ค่ํายัง 
 ๑๗๗๗๙ นางสาวศิวาพร  ไชยพยอม 

 ๑๗๗๘๐ นางสาวศิวาพร  ผลพานิช 

 ๑๗๗๘๑ นางศิวาพร  ผางละมัย 

 ๑๗๗๘๒ นางสาวศิวาพร  หลาเชียงของ 
 ๑๗๗๘๓ นางสาวศิวาลัย  บํารุงนอก 

 ๑๗๗๘๔ นางสาวศิวิมล  ณะกองดี 
 ๑๗๗๘๕ นางสาวศิวิลัย  สําเภา 
 ๑๗๗๘๖ นางศิวิไล  ยอดฉิม 

 ๑๗๗๘๗ นางศิษฎี  เกตุนิ่ม 

 ๑๗๗๘๘ นางสาวศิฬารัตน  จันทรสอน 

 ๑๗๗๘๙ นางสาวศุกัญญา  ทองทราย 

 ๑๗๗๙๐ นางสาวศุจินธร  ชมภู 

 ๑๗๗๙๑ นางสาวศุถิกา  เชตนุช 

 ๑๗๗๙๒ นางศุทธวดี  มะลาศูนย 
 ๑๗๗๙๓ นางศุทธินี  พินญาหาญ 

 ๑๗๗๙๔ นางสาวศุธาดา  บุญทา 
 ๑๗๗๙๕ นางสาวศุพัชรียา  เสนารัตน 
 ๑๗๗๙๖ นางสาวศุภกัญญา  ผาสุข 

 ๑๗๗๙๗ นางศุภกาญจน  ขวัญหลี 

 ๑๗๗๙๘ นางสาวศุภกาญจน  บัวเรือง 
 ๑๗๗๙๙ นางสาวศุภกานต  ทินบุตร 

 ๑๗๘๐๐ นางสาวศุภณัฐ  ทองฉายา 
 ๑๗๘๐๑ นางศุภณิชา  วุฒิชาติ 
 ๑๗๘๐๒ นางสาวศุภธิดา  กวาวสิบสาม 

 ๑๗๘๐๓ นางสาวศุภนัส  เสาศิริ 
 ๑๗๘๐๔ นางสาวศุภนิช  มีขันหมาก 

 ๑๗๘๐๕ นางศุภนิดา  เพ็ชรศรีทอง 
 ๑๗๘๐๖ นางสาวศุภผล  ตาเทพ 

 ๑๗๘๐๗ นางสาวศุภพิชชากานต   
  ศรปีระเสริฐ 

 ๑๗๘๐๘ นางศุภพิชญ  สมใจ 

 ๑๗๘๐๙ นางสาวศุภภา  สุวรรณวงษ 
 ๑๗๘๑๐ นางศุภมาศ  นันทิโค 

 ๑๗๘๑๑ นางสาวศุภมาศ  อุตลาด 

 ๑๗๘๑๒ นางสาวศุภมาส  แกวเกล่ือน 

 ๑๗๘๑๓ นางสาวศุภมาส  จิรกอบสกุล 

 ๑๗๘๑๔ นางศุภรดา  จันทรโสดา 
 ๑๗๘๑๕ นางสาวศุภรดา  พันธุโท 

 ๑๗๘๑๖ นางศุภรดา  รัตนชโวทัย 

 ๑๗๘๑๗ นางสาวศุภรดา  อภิชัย 

 ๑๗๘๑๘ นางสาวศุภรัตน  ชํานาญผา 
 ๑๗๘๑๙ นางศุภรัตน  ชํานิธุระการ 

 ๑๗๘๒๐ นางสาวศุภรัตน  วัฒนา 
 ๑๗๘๒๑ นางศุภรัตน  ศิริพยัคฆ 
 ๑๗๘๒๒ นางสาวศุภรัตน  ศิริมาก 

 ๑๗๘๒๓ นางสาวศุภรัสมิ์  อัครวรวัฒนกุล 



 หนา   ๑๑๙ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๘๒๔ นางสาวศุภรา  ทนุพันธ 
 ๑๗๘๒๕ นางสาวศุภรา  บุญรอด 

 ๑๗๘๒๖ นางสาวศุภรางค  แสงหิรัญ 

 ๑๗๘๒๗ นางสาวศุภลดา  ชอบคุย 

 ๑๗๘๒๘ นางสาวศุภลักษ  แกวสากล 

 ๑๗๘๒๙ นางศุภลักษณ  กอบการดี 
 ๑๗๘๓๐ นางสาวศุภลักษณ  เกิดวันเอี่ยม 

 ๑๗๘๓๑ นางสาวศุภลักษณ  คําขยาย 

 ๑๗๘๓๒ นางสาวศุภลักษณ  ใบบัว 

 ๑๗๘๓๓ นางสาวศุภลักษณ  ประทุมมี 
 ๑๗๘๓๔ นางศุภลักษณ  ปะโคทัง 
 ๑๗๘๓๕ นางศุภลักษณ  พรมเสน 

 ๑๗๘๓๖ นางศุภลักษณ  มาตขาว 

 ๑๗๘๓๗ นางสาวศุภลักษณ  ลีฬหคุณากร 

 ๑๗๘๓๘ นางสาวศุภลักษณ  สระมุณี 

 ๑๗๘๓๙ นางสาวศุภลักษณ  สังสุทธิ ์
 ๑๗๘๔๐ นางศุภลักษณ  สุริยะ 

 ๑๗๘๔๑ นางสาวศุภลัคน  ภิรมยภักดิ ์
 ๑๗๘๔๒ นางศุภวรรณ  คลองใจ 

 ๑๗๘๔๓ นางศุภวรรณ  จันทราเขต 

 ๑๗๘๔๔ นางสาวศุภวรรณ  จันทิ 
 ๑๗๘๔๕ นางสาวศุภวรรณ  ชอผกา 
 ๑๗๘๔๖ นางสาวศุภวรรณ  นาคเกษม 

 ๑๗๘๔๗ นางสาวศุภวรรณ  นิลศรี 
 ๑๗๘๔๘ นางสาวศุภวรรณ  นุมพูล 

 ๑๗๘๔๙ นางศุภวรรณ  ประทาน 

 ๑๗๘๕๐ นางสาวศุภวรรณ  พละเลิศ 

 ๑๗๘๕๑ นางสาวศุภวรรณ  พุทธิวงษ 
 ๑๗๘๕๒ นางสาวศุภวรรณ  โพธิ์ยา 
 ๑๗๘๕๓ นางศุภวรรณ  ยงกุล 

 ๑๗๘๕๔ นางสาวศุภวรรณ  ฤทธิคุปต 
 ๑๗๘๕๕ นางสาวศุภศรี  ดวงแสง 
 ๑๗๘๕๖ นางศุภสุตา  ชัยวงษ 
 ๑๗๘๕๗ นางสาวศุภสุตา  ชุมนิรัตน 
 ๑๗๘๕๘ นางศุภสุตา  มีกระมลเวช 

 ๑๗๘๕๙ นางศุภสุตา  เมฆวัน 

 ๑๗๘๖๐ นางศุภัทรชา  วงคสวาง 
 ๑๗๘๖๑ นางศุภัทสา  สุทธิพูน 

 ๑๗๘๖๒ นางสาวศุภัสรา  ดวงปลี 

 ๑๗๘๖๓ นางศุภางครัตน  วงษสมบูรณ 
 ๑๗๘๖๔ นางสาวศุภานัน  กลางประพันธ 
 ๑๗๘๖๕ นางสาวศุภานัน  จันเหลือง 
 ๑๗๘๖๖ นางศุภานัน  ทิศอุดร 

 ๑๗๘๖๗ นางสาวศุภาพิชญ  นะรารัมย 
 ๑๗๘๖๘ นางศุภาพิชญ  แยมปล้ืม 

 ๑๗๘๖๙ นางศุภาพิชญ  วิงประโคน 

 ๑๗๘๗๐ นางสาวศุภารัตน  กวยาวงศ 
 ๑๗๘๗๑ นางสาวศุภารี  คลองดี 
 ๑๗๘๗๒ นางสาวศุภาวดี  แซเตียว 

 ๑๗๘๗๓ นางศุภาวดี  ดวงปน 



 หนา   ๑๒๐ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๘๗๔ นางสาวศุภาวรรณ  ผลสงา 
 ๑๗๘๗๕ นางสาวศุภาวรรณ  พาลแกว 

 ๑๗๘๗๖ นางศุภาวีร  ชื่นบาน 

 ๑๗๘๗๗ นางสาวศุภาวีร  เมืองหลวงหนาย 

 ๑๗๘๗๘ นางสาวศุภิสรา  บุทธิจักร 

 ๑๗๘๗๙ นางสาวศุภิสรา  ศรีโคตร 

 ๑๗๘๘๐ นางสาวศุภิสรา  เสือทอง 
 ๑๗๘๘๑ นางสาวศุภิสรา  แสงคีรีเขต 

 ๑๗๘๘๒ นางสาวศุภิสรารัตน  บัวสวัสดิ ์
 ๑๗๘๘๓ นางศุลิษา  สยมพงศ 
 ๑๗๘๘๔ นางสาวศุษมา  เกษสา 
 ๑๗๘๘๕ นางเศวตาภรณ  มาศเมืองงาม 

 ๑๗๘๘๖ นางสาวโศจยา  ดวงสิน 

 ๑๗๘๘๗ นางสาวโศจิภา  เรียนกิ่ง 
 ๑๗๘๘๘ นางสาวโศจิรา  บุญซิ่ววงษ 
 ๑๗๘๘๙ นางสาวโศภิตรา  คําเถื่อน 

 ๑๗๘๙๐ นางสาวโศภิตา  ทัดบุบผา 
 ๑๗๘๙๑ นางสาวโศภิษฐ  ผดุงโภค 

 ๑๗๘๙๒ นางสาวโศรดา  ธนากัญฑ 
 ๑๗๘๙๓ นางษณียภรณ  วงศนอย 

 ๑๗๘๙๔ นางสาวษิญาภา  พรมโสภา 
 ๑๗๘๙๕ นางสาวษิริมิดต  บางเขม็ด 

 ๑๗๘๙๖ นางสาวษุรพีฐ  บุญคง 
 ๑๗๘๙๗ นางสาวสกนจัน  โคตรพัฒน 
 ๑๗๘๙๘ นางสาวสกลรัศศ  บุญเรือง 

 ๑๗๘๙๙ นางสาวสกลสุภา  สุมาลี 

 ๑๗๙๐๐ นางสาวสกายดาว  จงเจริญ 

 ๑๗๙๐๑ นางสกาวเดือน  ขัดเรือน 

 ๑๗๙๐๒ นางสาวสกาวเดือน  พลรักษ 
 ๑๗๙๐๓ นางสาวสกาวเดือน  สอนงาย 

 ๑๗๙๐๔ นางสาวสกาวเดือน  สําเนียง 
 ๑๗๙๐๕ นางสกาวเดือน  อินตะวิน 

 ๑๗๙๐๖ นางสาวสกาวรัตน  ถาวรย่ิง 
 ๑๗๙๐๗ นางสาวสกาวรัตน  พานทอง 
 ๑๗๙๐๘ นางสกาวรัตน  มณีรัตนโรจน 
 ๑๗๙๐๙ นางสาวสกาวรัตน  มณีวรรณ 
 ๑๗๙๑๐ นางสาวสกุณา  รอดเกตุ 
 ๑๗๙๑๑ นางสาวสกุณา  เรืองทิพย 
 ๑๗๙๑๒ นางสาวสกุณา  วงศใหญ 
 ๑๗๙๑๓ นางสกุลเกษ  เขตคํา 
 ๑๗๙๑๔ นางสกุลทอง  ทองหลอ 

 ๑๗๙๑๕ นางสาวสกุลยา  ผลบุญ 

 ๑๗๙๑๖ นางสกุลยา  ลาผาน 

 ๑๗๙๑๗ นางสาวสกุลรัตน  ไพรธรฤทธิ์ 
 ๑๗๙๑๘ นางสาวสคณพัฒน  ศรีมณีรัตน 
 ๑๗๙๑๙ นางสงกรานต  เกตุบุญมี 
 ๑๗๙๒๐ นางสาวสงกรานต  บุญหนา 
 ๑๗๙๒๑ นางสงกรานต  ศิริชู 
 ๑๗๙๒๒ นางสงกรานต  อาวุธพันธ 
 ๑๗๙๒๓ นางสาวสงเมือง  ตังทนาม 



 หนา   ๑๒๑ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๙๒๔ นางสงวน  เล่ืองลือ 

 ๑๗๙๒๕ นางสาวสจิณี  คาดกระโทก 

 ๑๗๙๒๖ นางสจีรัตน  สิงทะยม 

 ๑๗๙๒๗ นางสาวสญามล  ทองขาว 

 ๑๗๙๒๘ นางสดใส  เจริญรัมย 
 ๑๗๙๒๙ นางสาวสติธร  เชื้อนุม 

 ๑๗๙๓๐ นางสาวสถิตย  จันดี 
 ๑๗๙๓๑ นางสาวสถิตยพร  ดีมงคล 

 ๑๗๙๓๒ นางสาวสถิตยพร  ปญจะขันธ 
 ๑๗๙๓๓ นางสถิรลักษณ  ศรีเสนา 
 ๑๗๙๓๔ นางสนทนา  บุญกัณหา 
 ๑๗๙๓๕ นางสาวสนธยา  กาศสมบูรณ 
 ๑๗๙๓๖ นางสนธยา  มั่นแสง 
 ๑๗๙๓๗ นางสาวสนธยา  วิบูลยศิลป 
 ๑๗๙๓๘ นางสาวสนธิกาญจน  แสงมณี 

 ๑๗๙๓๙ นางสาวสนธินี  ผิวแกว 

 ๑๗๙๔๐ นางสาวสนธิยา  โกมลเปริน 

 ๑๗๙๔๑ นางสาวสนอง  ซาเสน 

 ๑๗๙๔๒ นางสนองรัก  เพชรประกอบ 

 ๑๗๙๔๓ นางสนิฎา  พระเสนา 
 ๑๗๙๔๔ นางสาวสนิตา  เต็มพรอม 

 ๑๗๙๔๕ นางสาวสบัณฑิตา  พูลพิพัฒน 
 ๑๗๙๔๖ นางสาวสบาไพ  เย็นใจ 

 ๑๗๙๔๗ นางสาวสไบทิพย  จันทรพัชรินทร 
 ๑๗๙๔๘ นางสาวสไบพร  คําภิรมย 

 ๑๗๙๔๙ นางสปน  สุทธิประภา 
 ๑๗๙๕๐ นางสาวสมกมล  ปราณประดิษฐ 
 ๑๗๙๕๑ นางสาวสมกมล  ลาภบริสุทธิศักดิ์ 
 ๑๗๙๕๒ นางสาวสมกมล  หมั่นวิชา 
 ๑๗๙๕๓ นางสาวสมควร  แสงสวาง 
 ๑๗๙๕๔ นางสาวสมคิด  ควบคุม 

 ๑๗๙๕๕ นางสมคิด  ทองชมภู 

 ๑๗๙๕๖ นางสมคิด  พรหมศรี 
 ๑๗๙๕๗ นางสมคิด  ศรีถาการ 

 ๑๗๙๕๘ นางสมคิด  ศิลาโชติ 
 ๑๗๙๕๙ นางสาวสมจิต  ตุนแยง 
 ๑๗๙๖๐ นางสมจิต  สมีราย 

 ๑๗๙๖๑ นางสาวสมจิตร  คงเจริญ 

 ๑๗๙๖๒ นางสาวสมจิตร  คะเสนา 
 ๑๗๙๖๓ นางสาวสมจิตร  จันทรเปา 
 ๑๗๙๖๔ นางสาวสมจิตร  จินาวรณ 
 ๑๗๙๖๕ นางสมจิตร  เหมือนวงษธรรม 

 ๑๗๙๖๖ นางสาวสมเจตน  ใชชาง 
 ๑๗๙๖๗ นางสาวสมใจ  แกวกําเนิด 

 ๑๗๙๖๘ นางสาวสมใจ  ขจรบุญ 

 ๑๗๙๖๙ นางสมใจ  คงสี 

 ๑๗๙๗๐ นางสมใจ  คําพลอย 

 ๑๗๙๗๑ นางสาวสมใจ  ธนเกียรติมงคล 

 ๑๗๙๗๒ นางสาวสมใจ  พรหมโยธา 
 ๑๗๙๗๓ นางสมใจ  โพธิ์สามตน 



 หนา   ๑๒๒ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๙๗๔ นางสาวสมใจ  ยอดปราง 
 ๑๗๙๗๕ นางสมใจ  ยามชวง 
 ๑๗๙๗๖ นางสมใจ  สุขมณี 

 ๑๗๙๗๗ นางสาวสมใจ  แสงอรุณ 

 ๑๗๙๗๘ นางสาวสมใจ  เหมบุตร 

 ๑๗๙๗๙ นางสมถวิล  เจนดง 
 ๑๗๙๘๐ นางสมถวิล  นามวัง 
 ๑๗๙๘๑ นางสาวสมถวิล  บุญชิต 

 ๑๗๙๘๒ นางสาวสมถวิล  สายสุพรรณ 

 ๑๗๙๘๓ นางสมทรง  นิ่มแสวงกุล 

 ๑๗๙๘๔ นางสาวสมนึก  จันทรเศรษฐี 
 ๑๗๙๘๕ นางสาวสมนึก  โพธิ์แกว 

 ๑๗๙๘๖ นางสาวสมนึก  รังศรี 
 ๑๗๙๘๗ นางสมบัติ  จันทรวงศ 
 ๑๗๙๘๘ นางสมบัติ  ทองคําชู 
 ๑๗๙๘๙ นางสาวสมบัติ  สาระไกร 

 ๑๗๙๙๐ นางสาวสมบัติทิพย  คําเพ็ชร 

 ๑๗๙๙๑ นางสมบุญ  กลัดคราม 

 ๑๗๙๙๒ นางสมบูรณ  งูนิ่ม 

 ๑๗๙๙๓ นางสมบูรณ  เทียนปญจะ 

 ๑๗๙๙๔ นางสาวสมบูรณ  มณีฉ่ํา 
 ๑๗๙๙๕ นางสาวสมบูรณ  ลาภถาวร 

 ๑๗๙๙๖ นางสาวสมปอง  โกซิน 

 ๑๗๙๙๗ นางสมปอง  บุษบง 
 ๑๗๙๙๘ นางสมปอง  ปานเมือง 

 ๑๗๙๙๙ นางสาวสมปอง  ศรีพูล 

 ๑๘๐๐๐ นางสมปอง  สุภาลี 

 ๑๘๐๐๑ นางสาวสมปอง  อูอรุณ 

 ๑๘๐๐๒ นางสมผล  โคกลือชา 
 ๑๘๐๐๓ นางสมพงษ  สนธิพัก 

 ๑๘๐๐๔ นางสาวสมพร  เกตสุวงษ 
 ๑๘๐๐๕ นางสาวสมพร  ทําประเสริฐ 

 ๑๘๐๐๖ นางสาวสมพร  ทิพยโพธิ์ 
 ๑๘๐๐๗ นางสาวสมพร  พินธุโท 

 ๑๘๐๐๘ นางสาวสมพร  พิลาลี 

 ๑๘๐๐๙ นางสมพร  พูนขุนทด 

 ๑๘๐๑๐ นางสมพร  โพธิ์ศาลาแสง 
 ๑๘๐๑๑ สิบเอกหญิง สมพร  สีตาล 

 ๑๘๐๑๒ นางสาวสมพร  สุนันทธาตรี 
 ๑๘๐๑๓ นางสาวสมพร  อัครพัฒน 
 ๑๘๐๑๔ นางสาวสมพร  อาจศรี 
 ๑๘๐๑๕ นางสาวสมพรศรี  ชาติมนตรี 
 ๑๘๐๑๖ นางสมพิธ  ติวสันต 
 ๑๘๐๑๗ นางสาวสมพิศ  ชาญธัญกรรม 

 ๑๘๐๑๘ นางสาวสมพิศ  แปงการิยา 
 ๑๘๐๑๙ นางสาวสมพิศ  พรรดา 
 ๑๘๐๒๐ นางสมพิศ  วงษประเทศ 

 ๑๘๐๒๑ นางสาวสมพิศ  ศรีชมภู 

 ๑๘๐๒๒ นางสาวสมพิศ  สุนทรหาญ 

 ๑๘๐๒๓ นางสมพิศ  องอาจ 



 หนา   ๑๒๓ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๐๒๔ นางสมพิส  ประสงคศิลป 
 ๑๘๐๒๕ นางสาวสมเพียร  แกววารี 
 ๑๘๐๒๖ นางสมภาร  ใสยสัตย 
 ๑๘๐๒๗ นางสาวสมมาตร  บุญราก 

 ๑๘๐๒๘ นางสมยงค  นาสุข 

 ๑๘๐๒๙ นางสาวสมร  แพงสอน 

 ๑๘๐๓๐ นางสาวสมรรัตน   
  จันทรากานตานันท 
 ๑๘๐๓๑ นางสมรวย  แซภู 
 ๑๘๐๓๒ นางสมรส  หาญณรงค 
 ๑๘๐๓๓ นางสาวสมรัก  สุขญาณกิจ 

 ๑๘๐๓๔ นางสาวสมรักษ  อินทนุพัฒน 
 ๑๘๐๓๕ นางสาวสมฤดี  แกวกําพล 

 ๑๘๐๓๖ นางสาวสมฤดี  แจงขาว 

 ๑๘๐๓๗ นางสาวสมฤดี  ตราชู 
 ๑๘๐๓๘ นางสาวสมฤดี  โนนใหญ 
 ๑๘๐๓๙ นางสมฤดี  พิมพพงษ 
 ๑๘๐๔๐ นางสาวสมฤดี  เล่ียมทอง 
 ๑๘๐๔๑ นางสมฤดี  ศรีเพ็ญ 

 ๑๘๐๔๒ นางสมฤดี  สรอยสีดํา 
 ๑๘๐๔๓ นางสมฤดี  สิมงาม 

 ๑๘๐๔๔ นางสมฤดี  สุทธิคุณ 

 ๑๘๐๔๕ นางสาวสมฤทัย  คงงาม 

 ๑๘๐๔๖ นางสมฤทัย  จิราพงษ 
 ๑๘๐๔๗ นางสมฤทัย  ณ ระนอง 

 ๑๘๐๔๘ นางสาวสมฤทัย  รสฉ่ํา 
 ๑๘๐๔๙ นางสาวสมฤทัย  ออนรัมย 
 ๑๘๐๕๐ นางสาวสมลักษณ  แกวระยา 
 ๑๘๐๕๑ นางสาวสมลักษณ  แกวโรจน 
 ๑๘๐๕๒ นางสมวน  ซอนกล่ิน 

 ๑๘๐๕๓ นางสาวสมศรี  เขียวประแดง 
 ๑๘๐๕๔ นางสาวสมศรี  ตุนจิตร 

 ๑๘๐๕๕ นางสมศรี  ประกอบศรี 
 ๑๘๐๕๖ นางสมศรี  ปล้ืมใจ 

 ๑๘๐๕๗ นางสาวสมศรี  หมาดสตูล 

 ๑๘๐๕๘ นางสมสกุล  ริ่มไทยสงค 
 ๑๘๐๕๙ นางสาวสมหญิง  บุษดี 
 ๑๘๐๖๐ นางสมหมาย  จันศรี 
 ๑๘๐๖๑ นางสาวสมหมาย  ไหลริน 

 ๑๘๐๖๒ นางสมหมาย  อยูสอาด 

 ๑๘๐๖๓ นางสมหมาย  อาคะนัย 

 ๑๘๐๖๔ นางสาวสมหมาย  เอกพิทักษกุล 

 ๑๘๐๖๕ นางสมักดิ์  ทวีขวัญ 

 ๑๘๐๖๖ นางสาวสมัญญา  มณีงาม 

 ๑๘๐๖๗ นางสาวสมัย  ลาสุวรรณ 

 ๑๘๐๖๘ นางสมานจิต  จิตจร 

 ๑๘๐๖๙ นางสมาพร  ทองเหมย 

 ๑๘๐๗๐ นางสาวสมาพร  หัสชัย 

 ๑๘๐๗๑ นางสาวสมาพร  เอี่ยมจรูญ 

 ๑๘๐๗๒ นางสมาภรณ  นวมปฐม 



 หนา   ๑๒๔ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๐๗๓ นางสมิตานัน  เถาเอี่ยม 

 ๑๘๐๗๔ นางสาวสมิตานันท  พาขุนทด 

 ๑๘๐๗๕ นางสาวสมิหรา  ประเสริฐลาภ 

 ๑๘๐๗๖ นางสาวสยามล  ครุธนิมิตร 

 ๑๘๐๗๗ นางสาวสยุมพร  บัวบุศย 
 ๑๘๐๗๘ นางสยุมพร  ศรีวรรณ 

 ๑๘๐๗๙ นางสาวสยุมพร  แสงทอง 
 ๑๘๐๘๐ นางสยุมพร  แสนชาติ 
 ๑๘๐๘๑ นางสาวสรชา  โกเสยะโยธิน 

 ๑๘๐๘๒ นางสรชา  แซอึ้ง 
 ๑๘๐๘๓ นางสรญา  เมนบางผ้ึง 
 ๑๘๐๘๔ นางสาวสรญารักษ  ปานดํา 
 ๑๘๐๘๕ นางสาวสรมน  วิสุทธสุนทร 

 ๑๘๐๘๖ นางสาวสรยา  เมฆมังกร 

 ๑๘๐๘๗ นางสรอย  ชะริทอง 
 ๑๘๐๘๘ นางสาวสรอยดาว  กาทอง 
 ๑๘๐๘๙ นางสรอยนภา  โรจนหิรัญญกุล 

 ๑๘๐๙๐ นางสรอยนัดดา  ใจคง 
 ๑๘๐๙๑ นางสรอยฟา  ทัดศรี 
 ๑๘๐๙๒ นางสาวสรอยสุนี  ไชยศรีษะ 

 ๑๘๐๙๓ นางสาวสรัญญา  ปุกปนกาศ 

 ๑๘๐๙๔ นางสาวสรัญญา  มากเลาะเลย 
 ๑๘๐๙๕ นางสรัญญา  ศรีสุวรรณ 

 ๑๘๐๙๖ นางสรัญญา  โสภาลุน 

 ๑๘๐๙๗ นางสาวสรัญญา  หอมชะเอม 

 ๑๘๐๙๘ นางสรัลชนา  กางออนตา 
 ๑๘๐๙๙ นางสรัลยา  สุทธรัตน 
 ๑๘๑๐๐ นางสาวสราญจิตร  วงษทองดี 
 ๑๘๑๐๑ นางสราภรณ  แดงอาจ 

 ๑๘๑๐๒ นางสาวสรารัตน  เดชะวงศ 
 ๑๘๑๐๓ นางสรารัตน  ศรีชาลี 

 ๑๘๑๐๔ นางสราลักษณ  จันทะรักษา 
 ๑๘๑๐๕ นางสาวสราลี  ตุภะสกุล 

 ๑๘๑๐๖ นางสาวสราลี  สุทธิศาสตร 
 ๑๘๑๐๗ นางสราลี  เส็นฤทธิ์ 
 ๑๘๑๐๘ นางสาวสราวดี  เคนหวด 

 ๑๘๑๐๙ นางสริญญา  กาญจนรังษี 

 ๑๘๑๑๐ นางสริญญา  อินทรนุช 

 ๑๘๑๑๑ นางสาวสริตา  บุญชาติ 
 ๑๘๑๑๒ นางสาวสริตา  วิทยา 
 ๑๘๑๑๓ นางสาวสริน  อรมสันตสุขศรี 
 ๑๘๑๑๔ นางสรินธร  แสงอรุณ 

 ๑๘๑๑๕ นางสาวสรินนา  หมอนสุภาพ 

 ๑๘๑๑๖ นางสรินยา  พระจันทรศรี 
 ๑๘๑๑๗ นางสรินยา  พฤศชนะ 

 ๑๘๑๑๘ นางสาวสรินยา  มุเส็มสะเดา 
 ๑๘๑๑๙ นางสาวสรินยา  หนูชัยแกว 

 ๑๘๑๒๐ นางสาวสโรชา  กาวี 
 ๑๘๑๒๑ นางสาวสโรชา  คลายพันธุ 
 ๑๘๑๒๒ นางสาวสโรชา  แซวกระโทก 



 หนา   ๑๒๕ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๑๒๓ นางสาวสโรชินี  โสพิศวง 
 ๑๘๑๒๔ นางสาวสฤณี  ผิวผอง 
 ๑๘๑๒๕ นางสาวสลักจิตร  บุญแถม 

 ๑๘๑๒๖ นางสาวสลักบดี  หมั่นธุระ 

 ๑๘๑๒๗ นางสลักฤทัย  แสงเขียว 

 ๑๘๑๒๘ นางสาวสลิตา  สอนสวัสดิ์ 
 ๑๘๑๒๙ นางสาวสลินลา  วัฒนุญาณ 

 ๑๘๑๓๐ นางสลิลทิพย  แพงผา 
 ๑๘๑๓๑ นางสาวสลิลรัตน  ดวงทองกุล 

 ๑๘๑๓๒ นางสาวสวนันท  โพธิ์งาม 

 ๑๘๑๓๓ นางสาวสวนิต  โอภิธากรณ 
 ๑๘๑๓๔ นางสาวสวนีย  ใยสุวงศ 
 ๑๘๑๓๕ นางสวยสม  ปนเกตุ 
 ๑๘๑๓๖ นางสาวสวรรยา  ทินจอง 
 ๑๘๑๓๗ นางสวริน  เลิศเกษม 

 ๑๘๑๓๘ นางสวรินทร  เสาะไธสง 
 ๑๘๑๓๙ นางสาวสวรินทร  อวนคํา 
 ๑๘๑๔๐ นางสาวสวลี  รวมวงศ 
 ๑๘๑๔๑ นางสาวสวิตตา  ขักขะโร 

 ๑๘๑๔๒ นางสาวสสิธร  ผสมทรัพย 
 ๑๘๑๔๓ นางสหนันท  ปญญา 
 ๑๘๑๔๔ นางสาวสหราช  งามเมืองปก 

 ๑๘๑๔๕ นางสาวสะใบทิพย  ขุนอําไพ 

 ๑๘๑๔๖ นางสาวสะใบทิพย  วงษย่ี 

 ๑๘๑๔๗ นางสะไบทิพย  แสนทวีสุข 

 ๑๘๑๔๘ นางสาวสะไบภรณ  นันสุนีย 
 ๑๘๑๔๙ นางสาวสะรียา  สะและหมัด 

 ๑๘๑๕๐ นางสังวร  บุญมา 
 ๑๘๑๕๑ นางสาวสังวรณ  กล่ินชื่น 

 ๑๘๑๕๒ นางสาวสังวาลย  งามนวล 

 ๑๘๑๕๓ นางสาวสัจจสินา  การะเกต 

 ๑๘๑๕๔ นางสาวสัณธานี  คุณะชัย 

 ๑๘๑๕๕ นางสัณหสิตา  จันทนาวิวัฒน 
 ๑๘๑๕๖ นางสาวสัณหสิตา  เถื่อนสันเทียะ 

 ๑๘๑๕๗ นางสาวสัตตบงกช  ยานะปลูก 

 ๑๘๑๕๘ นางสาวสันศนีย  กุลพรหม 

 ๑๘๑๕๙ นางสันศินีย  หงษเวียง 
 ๑๘๑๖๐ นางสัมฤทธิ์  มุมขุนทด 

 ๑๘๑๖๑ นางสาวสากีนะ  สาเหมา 
 ๑๘๑๖๒ นางสากียะห  กาซอ 

 ๑๘๑๖๓ นางสาวสากีเราะห  มามะ 

 ๑๘๑๖๔ นางสาคร  ขัดสี 

 ๑๘๑๖๕ นางสาวสาคร  คีรีวงศ 
 ๑๘๑๖๖ นางสาคร  พัชรคําสุดท ี

 ๑๘๑๖๗ นางสาคร  ศิริเขตต 
 ๑๘๑๖๘ นางสาธนี  ประดินิธิ์ 
 ๑๘๑๖๙ นางสาวสาธิตา  บุญเคลือบ 

 ๑๘๑๗๐ นางสาวสาธิยา  นาคเปา 
 ๑๘๑๗๑ นางสาธิยา  แสงดี 
 ๑๘๑๗๒ นางสาวสาธิยา  หมวกแกว 



 หนา   ๑๒๖ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๑๗๓ นางสาวสานะ  ยีหมะ 

 ๑๘๑๗๔ นางสาวสาปนะห  ดารากัย 

 ๑๘๑๗๕ นางสาปูเราะ  นิแว 

 ๑๘๑๗๖ นางสาวสาพิตี  ขอออ 

 ๑๘๑๗๗ นางสาวสาพูรอ  ปาแว 

 ๑๘๑๗๘ นางสาวสายขวัญ  สุวรรณวงศ 
 ๑๘๑๗๙ นางสาวสายจิตรา  คงวิจิตร 

 ๑๘๑๘๐ นางสายใจ  กระธง 
 ๑๘๑๘๑ นางสายใจ  ขันยศ 

 ๑๘๑๘๒ นางสาวสายใจ  ไบระหมาน 

 ๑๘๑๘๓ นางสายใจ  เพชรตะกั่ว 

 ๑๘๑๘๔ นางสายใจ  วลีเรืองรอง 
 ๑๘๑๘๕ นางสาวสายใจ  ศรีบุญ 

 ๑๘๑๘๖ นางสายใจ  สุกคุม 

 ๑๘๑๘๗ นางสายใจ  หวานแท 
 ๑๘๑๘๘ นางสายชล  ธนบูรณรุงโรจน 
 ๑๘๑๘๙ นางสาวสายชล  ปญทีโป 

 ๑๘๑๙๐ นางสาวสายชล  เรียงสันเทียะ 

 ๑๘๑๙๑ นางสายชล  วัฒนเกษกรณ 
 ๑๘๑๙๒ นางสาวสายชล  แสงภู 
 ๑๘๑๙๓ นางสาวสายชล  อินสวาง 
 ๑๘๑๙๔ นางสายทอง  นันทะพันธ 
 ๑๘๑๙๕ นางสายทอง  บุญเล้ียง 
 ๑๘๑๙๖ นางสายทิพย  ชูชาง 
 ๑๘๑๙๗ นางสายทิพย  เพชรรัตน 

 ๑๘๑๙๘ นางสาวสายทิพย  มามี 
 ๑๘๑๙๙ นางสาวสายน้ําผ้ึง  ใจวงคเปง 
 ๑๘๒๐๐ นางสายบัว  นิโรธ 

 ๑๘๒๐๑ นางสาวสายผล  พุทธรักษา 
 ๑๘๒๐๒ นางสาวสายฝน  กออิสละ 

 ๑๘๒๐๓ นางสาวสายฝน  เกิดสุข 

 ๑๘๒๐๔ นางสาวสายฝน  ขําเขมร 

 ๑๘๒๐๕ นางสายฝน  จันทา 
 ๑๘๒๐๖ นางสาวสายฝน  เนียมสม 

 ๑๘๒๐๗ นางสาวสายฝน  ประดับแกัว 

 ๑๘๒๐๘ นางสาวสายฝน  ปะติเก 

 ๑๘๒๐๙ นางสายฝน  มหานาม 

 ๑๘๒๑๐ นางสายฝน  วังกาวรรณ 
 ๑๘๒๑๑ นางสาวสายฝน  สุทะนัง 
 ๑๘๒๑๒ นางสายฝน  แสนฟอง 
 ๑๘๒๑๓ นางสาวสายฝน  แสนอินตา 
 ๑๘๒๑๔ นางสายฝน  อกแผ 
 ๑๘๒๑๕ นางสาวสายฝน  อัมรี 
 ๑๘๒๑๖ นางสาวสายพิณ  ขวัญทองย้ิม 

 ๑๘๒๑๗ นางสายพิณ  ขวัญเมือง 
 ๑๘๒๑๘ นางสาวสายพิณ  ถือบุญ 

 ๑๘๒๑๙ นางสาวสายพิณ  มะโนรัตน 
 ๑๘๒๒๐ นางสาวสายพิณ  ยกกล่ิน 

 ๑๘๒๒๑ นางสาวสายพิน  คงเพ็ชร 

 ๑๘๒๒๒ นางสาวสายพิน  ทองวรรณ 



 หนา   ๑๒๗ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๒๒๓ นางสายพิน  มุลทากุล 

 ๑๘๒๒๔ นางสาวสายพิน  ราชลํา 
 ๑๘๒๒๕ นางสายรุง  ถานุ 
 ๑๘๒๒๖ นางสาวสายรุง  ภาระพันธ 
 ๑๘๒๒๗ นางสาวสายรุง  ตุมมวง 
 ๑๘๒๒๘ นางสายรุง  ธนู 
 ๑๘๒๒๙ นางสาวสายรุง  เปล่ียวจิตร 
 ๑๘๒๓๐ นางสาวสายรุง  โพธิ์พงษ 
 ๑๘๒๓๑ นางสายรุง  แมนหมาย 

 ๑๘๒๓๒ นางสายรุง  อยูคร 

 ๑๘๒๓๓ นางสาวสายลม  มิตรกูล 

 ๑๘๒๓๔ นางสาวสายวารินทร  เยาวรัตน 
 ๑๘๒๓๕ นางสายสมร  ศิริศักดิ์ 
 ๑๘๒๓๖ นางสาวสายสวาท  เสารทอง 
 ๑๘๒๓๗ นางสาวสายสวาสดิ์  นันพิลา 
 ๑๘๒๓๘ นางสายสุณี  พรมอวบ 

 ๑๘๒๓๙ นางสาวสายสุณี  มีปดมา 
 ๑๘๒๔๐ นางสาวสายสุดา  จันทะแจม 

 ๑๘๒๔๑ นางสาวสายสุดา  ตราบดี 
 ๑๘๒๔๒ นางสาวสายสุดา  มีโชค 

 ๑๘๒๔๓ นางสาวสายสุดา  แสงปญญา 
 ๑๘๒๔๔ นางสาวสายสุนี  ชาติโสม 

 ๑๘๒๔๕ นางสาวสายสุนีย  เจริญทรัพย 
 ๑๘๒๔๖ นางสายสุนีย  ชํานาญกิจ 

 ๑๘๒๔๗ นางสาวสายสุนีย  ไชยสุข 

 ๑๘๒๔๘ นางสายหยุด  นามวงศ 
 ๑๘๒๔๙ นางสายใหม  ล่ิมวลี 

 ๑๘๒๕๐ นางสายไหม  ดาบทอง 
 ๑๘๒๕๑ นางสาวสายอรุณ  แกวสุข 

 ๑๘๒๕๒ นางสาวสารภี  ไชยมาตร 
 ๑๘๒๕๓ นางสารภี  พลเดช 

 ๑๘๒๕๔ นางสาวสาริกา  ธรรมรักษา 
 ๑๘๒๕๕ นางสาวสาริณี  มณีเนียม 

 ๑๘๒๕๖ นางสาริณี  อนมงคล 

 ๑๘๒๕๗ นางสาวสารินี  ไชยวงค 
 ๑๘๒๕๘ นางสารินี  หงษสี 

 ๑๘๒๕๙ นางสาวสาริศา  ไชยสมบัติ 
 ๑๘๒๖๐ นางสาวสาริศา  ตาไฝ 

 ๑๘๒๖๑ นางสาวสาริศา  ทวีตา 
 ๑๘๒๖๒ นางสาวสารี  นพรัตน 
 ๑๘๒๖๓ นางสาวสารีปะห  มีซา 
 ๑๘๒๖๔ นางสาวสารีฟะ  มานิ 
 ๑๘๒๖๕ นางสาวสารีฟะห  เจะยามา 
 ๑๘๒๖๖ นางสารีย  เบ็ญจมาศ 

 ๑๘๒๖๗ นางสารีย  วงศกุลวิจิตร 

 ๑๘๒๖๘ นางสาวสารียะห  ซาซู 
 ๑๘๒๖๙ นางสาโรมา  หัดกาเจ 

 ๑๘๒๗๐ นางสาวสาลิน  รามเรือง 
 ๑๘๒๗๑ นางสาลินี  ชูศรี 
 ๑๘๒๗๒ นางสาลินี  ทองทรง 



 หนา   ๑๒๘ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๒๗๓ นางสาวสาลินี  เพ็งอุดม 

 ๑๘๒๗๔ นางสาลินี  เย็นใจ 

 ๑๘๒๗๕ นางสาลินี  สัจจะเขตต 
 ๑๘๒๗๖ นางสาวสาลินี  สิทธิสาร 

 ๑๘๒๗๗ นางสาลินี  หงษทอง 
 ๑๘๒๗๘ นางสาวสาลิพร  เจริญรูป 

 ๑๘๒๗๙ นางสาล่ี  ขุนทอง 
 ๑๘๒๘๐ นางสาวสาล่ี  ประทุมวงศ 
 ๑๘๒๘๑ นางสาล่ี  ศรีโชติ 
 ๑๘๒๘๒ นางสาวสาลีนา  ลานง 
 ๑๘๒๘๓ นางสาวสาลีฮะห  ตาเยะ 

 ๑๘๒๘๔ นางสาวสาวรีย  ดําเรือง 
 ๑๘๒๘๕ นางสาวสาวิณี  กะตะศิลา 
 ๑๘๒๘๖ นางสาวิณี  ปทมเสถียรชัย 

 ๑๘๒๘๗ นางสาวสาวิณี  สิทธิชัย 

 ๑๘๒๘๘ นางสาวสาวิณี  เฮประโคน 

 ๑๘๒๘๙ นางสาวสาวิตตรี  หอมหวล 

 ๑๘๒๙๐ นางสาวสาวิตรา  ชูแกว 

 ๑๘๒๙๑ นางสาวสาวิตรี  กวยทะวิมล 

 ๑๘๒๙๒ นางสาวิตรี  กองสอน 

 ๑๘๒๙๓ นางสาวิตรี  เกษรสิทธิ์ 
 ๑๘๒๙๔ นางสาวสาวิตรี  แกวโสม 

 ๑๘๒๙๕ นางสาวสาวิตรี  ขันทะ 

 ๑๘๒๙๖ นางสาวิตรี  ชุนศักดิ์ 
 ๑๘๒๙๗ นางสาวิตรี  ดวงสุข 

 ๑๘๒๙๘ วาที่รอยตรีหญิง สาวิตรี  ตันคําแดง 
 ๑๘๒๙๙ นางสาวิตรี  ถีระแกว 

 ๑๘๓๐๐ นางสาวสาวิตรี  นวมนิ่ม 

 ๑๘๓๐๑ นางสาวิตรี  นาคกล 

 ๑๘๓๐๒ นางสาวสาวิตรี  บรรเทาวงษ 
 ๑๘๓๐๓ นางสาวิตรี  บํารุงรส 

 ๑๘๓๐๔ นางสาวสาวิตรี  บุญเชื่อม 

 ๑๘๓๐๕ นางสาวิตรี  บุญประโคน 

 ๑๘๓๐๖ นางสาวสาวิตรี  บุญเลิศ 

 ๑๘๓๐๗ นางสาวสาวิตรี  ประทุมตรี 
 ๑๘๓๐๘ นางสาวสาวิตรี  ปล้ืมเนตร 

 ๑๘๓๐๙ นางสาวสาวิตรี  พงษไพบูลย 
 ๑๘๓๑๐ นางสาวิตรี  พัฒนาเวช 

 ๑๘๓๑๑ นางสาวสาวิตรี  พัศชะสีห 
 ๑๘๓๑๒ นางสาวสาวิตรี  พูนทองหลาง 
 ๑๘๓๑๓ นางสาวสาวิตรี  โพธิ์แข็ง 
 ๑๘๓๑๔ นางสาวสาวิตรี  เภาเส็น 

 ๑๘๓๑๕ นางสาวสาวิตรี  มวงพรวน 

 ๑๘๓๑๖ นางสาวสาวิตรี  มะโนรส 

 ๑๘๓๑๗ นางสาวสาวิตรี  มะปราง 
 ๑๘๓๑๘ นางสาวสาวิตรี  มูลยอง 
 ๑๘๓๑๙ นางสาวสาวิตรี  รักษาพราหมณ 
 ๑๘๓๒๐ นางสาวิตรี  รัตนะยามะ 

 ๑๘๓๒๑ นางสาวสาวิตรี  รุงศิริ 
 ๑๘๓๒๒ นางสาวิตรี  ละเอียด 



 หนา   ๑๒๙ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๓๒๓ นางสาวิตรี  วงศน้ําคํา 
 ๑๘๓๒๔ นางสาวิตรี  ศรีกัณหา 
 ๑๘๓๒๕ นางสาวสาวิตรี  ศรีอนันต 
 ๑๘๓๒๖ นางสาวสาวิตรี  สาและบู 
 ๑๘๓๒๗ นางสาวสาวิตรี  สีขาว 

 ๑๘๓๒๘ นางสาวสาวิตรี  สุขสมพนารักษ 
 ๑๘๓๒๙ นางสาวิตรี  สุริยาวงษ 
 ๑๘๓๓๐ นางสาวสาวิตรี  โสภณ 

 ๑๘๓๓๑ นางสาวิตรี  อินทสะโร 

 ๑๘๓๓๒ นางสาวสาวิตรี  อิ่มเพ็ง 
 ๑๘๓๓๓ นางสาวสาวิตรี  อุปนิ 
 ๑๘๓๓๔ นางสาวสาวียะห  วาฮะ 

 ๑๘๓๓๕ นางสําเนียง  แกวกอนนอย 

 ๑๘๓๓๖ นางสาวสําเภา  เครื่องกัณฑ 
 ๑๘๓๓๗ นางสาวสําเภา  เย่ียมรัมย 
 ๑๘๓๓๘ นางสาวสํารวม  มงคลทอง 
 ๑๘๓๓๙ นางสาวสํารวม  สนพิพัฒน 
 ๑๘๓๔๐ นางสํารวย  เฟองอิ่ม 

 ๑๘๓๔๑ นางสาวสําราญ  คําลอย 

 ๑๘๓๔๒ นางสําราญ  สิงหเจริญ 

 ๑๘๓๔๓ นางสาวสําเรียน  จินดารอง 
 ๑๘๓๔๔ นางสําลี  จําปาทอง 
 ๑๘๓๔๕ นางสาวสําลี  แซล้ิม 

 ๑๘๓๔๖ นางสิชล  เรืองเกิด 

 ๑๘๓๔๗ นางสิตานัธร  ไชยราช 

 ๑๘๓๔๘ นางสิตานันท  ชาญประโคน 

 ๑๘๓๔๙ นางสิตานันท  ยาทะเล 

 ๑๘๓๕๐ นางสาวสิตาพัชญ  ไชยอําพรวัชร 
 ๑๘๓๕๑ นางสาวสิตาพัชญ  สารสิทธิ์ 
 ๑๘๓๕๒ นางสาวสิธิภรณ  งามโฉมฉิน 

 ๑๘๓๕๓ นางสินทัย  ไชยเสริฐ 

 ๑๘๓๕๔ นางสินาภรณ  จันสุตะ 

 ๑๘๓๕๕ นางสาวสินิทธา  ปรียาภัสกุล 

 ๑๘๓๕๖ นางสาวสินีนาฎ  เฟองทอง 
 ๑๘๓๕๗ นางสินีนาฎ  มีทิศ 

 ๑๘๓๕๘ นางสาวสินีนาฏ  จีระสุข 

 ๑๘๓๕๙ นางสาวสินีนาฏ  ทองวัฒนา 
 ๑๘๓๖๐ นางสาวสินีนาฏ  มีศรี 
 ๑๘๓๖๑ นางสินีนาฏ  สุทธิประทีป 

 ๑๘๓๖๒ นางสาวสินีนาฏ  ออนเถื่อน 

 ๑๘๓๖๓ นางสินีนาถ  งามสงา 
 ๑๘๓๖๔ นางสินีนุช  พูลพัฒนา 
 ๑๘๓๖๕ นางสาวสินีนุช  วานิช 

 ๑๘๓๖๖ นางสาวสินีรินทร  ภาระไฟ 

 ๑๘๓๖๗ นางสาวสิปภา  โชติโภคินสุข 

 ๑๘๓๖๘ นางสาวสิปาง  ชวยคุม 

 ๑๘๓๖๙ นางสาวสิภชา  จิตติศีดา 
 ๑๘๓๗๐ นางสาวสิมมะลี  พิมพกรรณ 
 ๑๘๓๗๑ นางสาวสิยาพร  ทิพยพินิจ 

 ๑๘๓๗๒ นางสิยาพัฐ  เอี่ยมอินทร 



 หนา   ๑๓๐ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๓๗๓ นางสาวสิรณัฐ  ยงพฤกษา 
 ๑๘๓๗๔ นางสิรนาฏ  ชักชวนดี 
 ๑๘๓๗๕ นางสาวสิรภัทร  สิทธานนท 
 ๑๘๓๗๖ นางสิรัญญา  ศรีภูธร 

 ๑๘๓๗๗ นางสาวสิริกร  กองมิตรชัย 

 ๑๘๓๗๘ นางสิริกร  บุญทัน 

 ๑๘๓๗๙ นางสิริกร  ปนแหลม 

 ๑๘๓๘๐ นางสิริกร  รัศมี 
 ๑๘๓๘๑ นางสิริกร  สินสม 

 ๑๘๓๘๒ นางสิริกัญญามญฐ  สายใหญ 
 ๑๘๓๘๓ นางสาวสิริกาญ  ชมวงษ 
 ๑๘๓๘๔ นางสาวสิริกาญจน  จันทรเรือง 
 ๑๘๓๘๕ นางสาวสิริกาญจน  บุญเจริญ 

 ๑๘๓๘๖ นางสิริกานดา  พุฒตาล 

 ๑๘๓๘๗ นางสาวสิริกานต  เบหลงตรี 
 ๑๘๓๘๘ นางสาวสิริกุล  กิจสวัสดิ์ไพศาล 

 ๑๘๓๘๙ นางสาวสิริขวัญ  สายประเสริฐ 

 ๑๘๓๙๐ นางสาวสิริขวัญ  สุพรรณคง 
 ๑๘๓๙๑ นางสิริจรรยา  สุรินทร 
 ๑๘๓๙๒ นางสาวสิริญญา  เบี้ยสองดวง 
 ๑๘๓๙๓ นางสาวสิริญา  ทรงกิตติกุล 

 ๑๘๓๙๔ นางสาวสิริญาดา  กิตติรัตนทรัพย 
 ๑๘๓๙๕ นางสาวสิริญาพร  มุกดา 
 ๑๘๓๙๖ นางสาวสิริณัฏฐ  จันทรังศรี 
 ๑๘๓๙๗ นางสาวสิริทิพพา  บุญธรรม 

 ๑๘๓๙๘ นางสิริธนา  จําปาหอม 

 ๑๘๓๙๙ นางสาวสิรินทรรดา  จุฑามณีพงษ 
 ๑๘๔๐๐ นางสาวสิรินทรา  งามเมืองตึง 
 ๑๘๔๐๑ นางสิรินทรา  อุสุพันธ 
 ๑๘๔๐๒ นางสาวสิรินภา  อมรไพศาลเลิศ 

 ๑๘๔๐๓ นางสิรินยา  คงประสม 

 ๑๘๔๐๔ นางสาวสิรินรัตน  ประทุม 

 ๑๘๔๐๕ นางสาวสิรินันท  มาลัยแดง 
 ๑๘๔๐๖ นางสาวสิรินันท  ฤทธิ์บํารุง 
 ๑๘๔๐๗ นางสิรินาถ  กาญจนวณิชย 
 ๑๘๔๐๘ นางสาวสิรินาถ  แกวเมือง 
 ๑๘๔๐๙ นางสิรินาถ  โควจิริยะพันธุ 
 ๑๘๔๑๐ นางสิรินาถ  จงหวัง 
 ๑๘๔๑๑ นางสาวสิรินาถ  ธงศิลา 
 ๑๘๔๑๒ นางสิรินาถ  บัวหลวง 
 ๑๘๔๑๓ นางสาวสิรินาถ  สมแสง 
 ๑๘๔๑๔ นางสาวสิรินาถ  สวางพิทักษ 
 ๑๘๔๑๕ นางสาวสิรินุส  ปรางทอง 
 ๑๘๔๑๖ นางสาวสิริปรียา  พูลสวัสดิ์ 
 ๑๘๔๑๗ นางสาวสิริพนา  เพียงตา 
 ๑๘๔๑๘ นางสาวสิริพร  จินา 
 ๑๘๔๑๙ นางสาวสิริพร  ฉ่ําเฉื่อย 

 ๑๘๔๒๐ นางสาวสิริพร  ทวมไทย 

 ๑๘๔๒๑ นางสิริพร  ทองดี 
 ๑๘๔๒๒ นางสาวสิริพร  บํารุงเกาะ 



 หนา   ๑๓๑ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๔๒๓ นางสิริพร  บุญหนุน 

 ๑๘๔๒๔ นางสาวสิริพร  ผลจันทร 
 ๑๘๔๒๕ นางสาวสิริพร  พิสุราช 

 ๑๘๔๒๖ นางสาวสิริพร  โมราบุตร 

 ๑๘๔๒๗ นางสิริพร  รอดวิจิตร 

 ๑๘๔๒๘ นางสาวสิริพร  รัตนมุง 
 ๑๘๔๒๙ นางสิริพร  ศึกษากิจ 

 ๑๘๔๓๐ นางสาวสิริพร  เอี่ยมสําลี 

 ๑๘๔๓๑ นางสาวสิริพรรณ  ศรีสุข 

 ๑๘๔๓๒ นางสาวสิริพิม  พรมมา 
 ๑๘๔๓๓ นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต 

 ๑๘๔๓๔ นางสิริภัทร  แสงบุญ 

 ๑๘๔๓๕ นางสิริภา  ปลาทอง 
 ๑๘๔๓๖ นางสาวสิริภา  สงคราม 

 ๑๘๔๓๗ นางสิริมณี  วรรณโคตร 

 ๑๘๔๓๘ นางสาวสิริมา  ไชยโชติ 
 ๑๘๔๓๙ นางสาวสิริมา  ทรงหอม 

 ๑๘๔๔๐ นางสิริมา  พวงศรี 
 ๑๘๔๔๑ นางสิริมา  มิ่งเมือง 
 ๑๘๔๔๒ นางสาวสิริมา  วงษนรินทร 
 ๑๘๔๔๓ นางสิริมา  วันนุกูล 

 ๑๘๔๔๔ นางสิริมาต  ธรรมรัง 
 ๑๘๔๔๕ นางสาวสิริมาส  ถาวร 

 ๑๘๔๔๖ นางสาวสิริยากร  ชูพันธ 
 ๑๘๔๔๗ นางสิริยากร  ตุงคะศิริ 

 ๑๘๔๔๘ นางสาวสิริยากร  รูปญญา 
 ๑๘๔๔๙ นางสาวสิริยากร  สีมาพล 

 ๑๘๔๕๐ นางสาวสิริยากรณ  ศิลานนท 
 ๑๘๔๕๑ นางสิริยาณี  บุนนาค 

 ๑๘๔๕๒ นางสาวสิริยาพร  บุษบิน 

 ๑๘๔๕๓ นางสาวสิริยาภรณ  นันทบุตร 

 ๑๘๔๕๔ นางสาวสิริรัญญา  บุญลอ 

 ๑๘๔๕๕ นางสาวสิริรัฐ  รัชรินทร 
 ๑๘๔๕๖ นางสิริรัตน  คําจินะ 

 ๑๘๔๕๗ นางสาวสิริรัตน  โชติรัตน 
 ๑๘๔๕๘ นางสิริรัตน  ฝกบัว 

 ๑๘๔๕๙ นางสิริรัตน  สุขโข 

 ๑๘๔๖๐ นางสาวสิริรัตน  หอมชื่นชม 

 ๑๘๔๖๑ นางสิริรัตนาพร  อุนใจ 

 ๑๘๔๖๒ นางสิริลดา  ภูขันธ 
 ๑๘๔๖๓ นางสาวสิริลักข  เทวาพิทักษ 
 ๑๘๔๖๔ นางสาวสิริลักษณ  แซตั้น 

 ๑๘๔๖๕ นางสาวสิริลักษณ  ทนุกุล 

 ๑๘๔๖๖ นางสิริลักษณ  โพธิบุตร 

 ๑๘๔๖๗ นางสิริลักษณ  ภัทรเวียงกาญจน 
 ๑๘๔๖๘ นางสาวสิริลักษณ  มายอง 
 ๑๘๔๖๙ นางสาวสิริลักษณ  สาริกา 
 ๑๘๔๗๐ นางสาวสิริวรรณ  ทิพยพินิจ 

 ๑๘๔๗๑ นางสาวสิริวรรณ  บํารุงศิริ 
 ๑๘๔๗๒ นางสาวสิริวรรณ  พุกหนา 



 หนา   ๑๓๒ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๔๗๓ นางสาวสิริวรรณ  เลิศประเสริฐ 

 ๑๘๔๗๔ นางสาวสิริวรรณ  วรวิชวลิตวัชระ 

 ๑๘๔๗๕ นางสาวสิริวรรณ  ศรีเพียรวงศ 
 ๑๘๔๗๖ นางสาวสิริวรรณ  อุนใจวิวัฒน 
 ๑๘๔๗๗ นางสาวสิริวิภา  รอดเสวก 

 ๑๘๔๗๘ นางสาวสิริวิมล  จันทรบุญ 

 ๑๘๔๗๙ นางสิริวิมล  ทะมาดี 
 ๑๘๔๘๐ นางสาวสิริวิมล  บุตรอินทร 
 ๑๘๔๘๑ นางสาวสิริวิมล  พวงมาลา 
 ๑๘๔๘๒ นางสาวสิริวิมล  สัมพันธพงษ 
 ๑๘๔๘๓ นางสาวสิริโสภา  ดวงแกว 

 ๑๘๔๘๔ นางสาวสิริโสภา  เดชเกตุ 
 ๑๘๔๘๕ นางสาวสิริโสภาพันธุ  ปานมีศรี 
 ๑๘๔๘๖ นางสาวสิริอร  ศิริญาณ 

 ๑๘๔๘๗ นางสาวสิรี  ประสงคสุข 

 ๑๘๔๘๘ นางสาวสิรีธร  ลําจวน 

 ๑๘๔๘๙ นางสิรีนาถ  วันนา 
 ๑๘๔๙๐ นางสิรีรัศมิ์  สิริหาญนธี 
 ๑๘๔๙๑ นางสาวสิลิลทราทิพย  สดมพฤกษ 
 ๑๘๔๙๒ นางสาวสิวลี  บุญวัฒน 
 ๑๘๔๙๓ นางสาวสิวาลัย  สวัสดิ์รักษา 
 ๑๘๔๙๔ นางสาวสิวิกา  โพธิ์ชุม 

 ๑๘๔๙๕ นางสาวสิวินีย  สุวรรณ 
 ๑๘๔๙๖ นางสีดา  มณีกูล 

 ๑๘๔๙๗ นางสีดา  สารรัตนะ 

 ๑๘๔๙๘ นางสีตี  อาดตันตรา 
 ๑๘๔๙๙ นางสาวสีตีคอรีเยาะ  สะตา 
 ๑๘๕๐๐ นางสาวสีตีซอปเยาะ  มือแยบาสอ 

 ๑๘๕๐๑ นางสีตีฝาตีเมาะ  อํามาตย 
 ๑๘๕๐๒ นางสาวสีนวล  รอดนอย 

 ๑๘๕๐๓ นางสาวสีแพรว  คําเผ่ียน 

 ๑๘๕๐๔ นางสีวลีฟาตีมา  จันทรทอง 
 ๑๘๕๐๕ นางสีวิกา  คลายนอย 

 ๑๘๕๐๖ นางสุกฤตา  จังพนาสิน 

 ๑๘๕๐๗ นางสุกฤตา  ชัยวิเศษ 

 ๑๘๕๐๘ นางสาวสุกฤตา  สมอวม 

 ๑๘๕๐๙ นางสาวสุกฤตา  โสมล 

 ๑๘๕๑๐ นางสาวสุกัญญา  กวยทอง 
 ๑๘๕๑๑ นางสาวสุกัญญา  กายแกว 

 ๑๘๕๑๒ นางสุกัญญา  เกตุประเสริฐ 

 ๑๘๕๑๓ นางสุกัญญา  เกียรติเกาะ 

 ๑๘๕๑๔ นางสาวสุกัญญา  แกวกอง 
 ๑๘๕๑๕ นางสาวสุกัญญา  แกวพิม 

 ๑๘๕๑๖ นางสาวสุกัญญา  แกวมณี 

 ๑๘๕๑๗ นางสาวสุกัญญา  ไกรสุต 

 ๑๘๕๑๘ นางสาวสุกัญญา  ขันอาษา 
 ๑๘๕๑๙ นางสาวสุกัญญา  เขตจัตุรัส 

 ๑๘๕๒๐ นางสาวสุกัญญา  คงทับทิม 

 ๑๘๕๒๑ นางสาวสุกัญญา  คลํ้าจีน 

 ๑๘๕๒๒ นางสาวสุกัญญา  คําวัตร 



 หนา   ๑๓๓ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๕๒๓ นางสาวสุกัญญา  จันทรงาม 

 ๑๘๕๒๔ นางสาวสุกัญญา  จันทรสวาง 
 ๑๘๕๒๕ นางสุกัญญา  จันทรสุวรรณ 

 ๑๘๕๒๖ นางสาวสุกัญญา  จาดี 
 ๑๘๕๒๗ นางสาวสุกัญญา  จํานงพรม 

 ๑๘๕๒๘ นางสาวสุกัญญา  จําปาทอง 
 ๑๘๕๒๙ นางสุกัญญา  เจิมถาวร 

 ๑๘๕๓๐ นางสาวสุกัญญา  ฉัตรแกว 

 ๑๘๕๓๑ นางสาวสุกัญญา  ชอบรัก 

 ๑๘๕๓๒ นางสุกัญญา  ชาฤทธิ์ 
 ๑๘๕๓๓ นางสาวสุกัญญา  ชูเกียรติ 
 ๑๘๕๓๔ นางสุกัญญา  ชูวงษ 
 ๑๘๕๓๕ นางสุกัญญา  ดีเลิศ 

 ๑๘๕๓๖ นางสุกัญญา  เดียวสุรินทร 
 ๑๘๕๓๗ นางสาวสุกัญญา  ไตรสําราญ 

 ๑๘๕๓๘ นางสุกัญญา  ทรงกลด 

 ๑๘๕๓๙ นางสุกัญญา  ทองกลาง 
 ๑๘๕๔๐ นางสาวสุกัญญา  เทาศิริ 
 ๑๘๕๔๑ นางสุกัญญา  ธรรมดา 
 ๑๘๕๔๒ นางสุกัญญา  นอยคนดี 
 ๑๘๕๔๓ นางสุกัญญา  นาคสัมฤทธิ์ 
 ๑๘๕๔๔ นางสาวสุกัญญา  นาคอน 

 ๑๘๕๔๕ นางสาวสุกัญญา  นาคะวงศ 
 ๑๘๕๔๖ นางสาวสุกัญญา  นามแกว 

 ๑๘๕๔๗ นางสาวสุกัญญา  นิ่มพันธุ 

 ๑๘๕๔๘ นางสุกัญญา  เนื้อจันทา 
 ๑๘๕๔๙ นางสาวสุกัญญา  บองเขายอย 

 ๑๘๕๕๐ นางสาวสุกัญญา  บางปา 
 ๑๘๕๕๑ นางสาวสุกัญญา  บุญฉิม 

 ๑๘๕๕๒ นางสาวสุกัญญา  บุญธรรม 

 ๑๘๕๕๓ นางสุกัญญา  ปวงมาทา 
 ๑๘๕๕๔ นางสาวสุกัญญา  ปาตะวงค 
 ๑๘๕๕๕ นางสาวสุกัญญา  ปนปก 

 ๑๘๕๕๖ นางสาวสุกัญญา  ปุนปุย 

 ๑๘๕๕๗ นางสุกัญญา  ปุริเกษม 

 ๑๘๕๕๘ นางสาวสุกัญญา  ผกาภิวัฒน 
 ๑๘๕๕๙ นางสาวสุกัญญา  ผิวขํา 
 ๑๘๕๖๐ นางสุกัญญา  ผิวดํา 
 ๑๘๕๖๑ นางสาวสุกัญญา  พูลกสิ 

 ๑๘๕๖๒ นางสุกัญญา  พูลธนะ 

 ๑๘๕๖๓ นางสาวสุกัญญา  เพ็งแตง 
 ๑๘๕๖๔ นางสุกัญญา  โพชะกะ 

 ๑๘๕๖๕ นางสาวสุกัญญา  ไพบูลยกิจกุล 

 ๑๘๕๖๖ นางสาวสุกัญญา  เฟองประเสริฐ 

 ๑๘๕๖๗ นางสาวสุกัญญา  ภูรักษา 
 ๑๘๕๖๘ นางสุกัญญา  มะโนโฮง 
 ๑๘๕๖๙ นางสุกัญญา  มะมิง 
 ๑๘๕๗๐ นางสาวสุกัญญา  มัทธุรี 
 ๑๘๕๗๑ นางสุกัญญา  มาตราวงค 
 ๑๘๕๗๒ นางสาวสุกัญญา  มารอด 



 หนา   ๑๓๔ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๕๗๓ นางสาวสุกัญญา  มาลีหวล 

 ๑๘๕๗๔ นางสาวสุกัญญา  มิ่งมูล 

 ๑๘๕๗๕ นางสาวสุกัญญา  เมืองแก 

 ๑๘๕๗๖ นางสาวสุกัญญา  โยธายุทธ 

 ๑๘๕๗๗ นางสาวสุกัญญา  รักษาสัตย 
 ๑๘๕๗๘ นางสาวสุกัญญา  เริ่มรัตน 
 ๑๘๕๗๙ นางสาวสุกัญญา  ลัดกลาง 
 ๑๘๕๘๐ นางสุกัญญา  ลาออต 

 ๑๘๕๘๑ นางสุกัญญา  โลกาวิทย 
 ๑๘๕๘๒ นางสาวสุกัญญา  วรรณโส 

 ๑๘๕๘๓ นางสาวสุกัญญา  วิริยะอารี 
 ๑๘๕๘๔ นางสาวสุกัญญา  วีระจันทร 
 ๑๘๕๘๕ นางสุกัญญา  เวชรัตน 
 ๑๘๕๘๖ นางสุกัญญา  ศรศักดา 
 ๑๘๕๘๗ นางสาวสุกัญญา  ศรีบุญเล้ียง 
 ๑๘๕๘๘ นางสุกัญญา  ศรีประเสริฐ 

 ๑๘๕๘๙ นางสุกัญญา  ศิขินารัมย 
 ๑๘๕๙๐ นางสาวสุกัญญา  สงวนหงษ 
 ๑๘๕๙๑ นางสาวสุกัญญา  สัพโส 

 ๑๘๕๙๒ นางสุกัญญา  สายวงค 
 ๑๘๕๙๓ นางสุกัญญา  สารรัตน 
 ๑๘๕๙๔ นางสาวสุกัญญา  สีปูน 

 ๑๘๕๙๕ นางสาวสุกัญญา  สีหาโภชน 
 ๑๘๕๙๖ นางสาวสุกัญญา  สุดสายออ 

 ๑๘๕๙๗ นางสาวสุกัญญา  สุนทร 

 ๑๘๕๙๘ นางสุกัญญา  สุวรรณดี 
 ๑๘๕๙๙ นางสุกัญญา  แสงแกว 

 ๑๘๖๐๐ นางสุกัญญา  หนูเจริญ 

 ๑๘๖๐๑ นางสาวสุกัญญา  หนูทอง 
 ๑๘๖๐๒ นางสาวสุกัญญา  หลิมแดง 
 ๑๘๖๐๓ นางสาวสุกัญญา  หอมทวนลม 

 ๑๘๖๐๔ นางสาวสุกัญญา  หานวิลัย 

 ๑๘๖๐๕ นางสุกัญญา  เหมืองสอง 
 ๑๘๖๐๖ นางสาวสุกัญญา  เหล็มนุย 

 ๑๘๖๐๗ นางสาวสุกัญญา  ไหมทอง 
 ๑๘๖๐๘ นางสาวสุกัญญา  อุนแกว 

 ๑๘๖๐๙ นางสุกัญญา  เฮงนอย 

 ๑๘๖๑๐ นางสุกัญนิการ  กลมกลอม 

 ๑๘๖๑๑ นางสาวสุกันญา  ขันทองดี 
 ๑๘๖๑๒ นางสุกันยา  ชุมภูกุล 

 ๑๘๖๑๓ นางสุกันยา  บุตรโคตร 

 ๑๘๖๑๔ นางสาวสุกัลญา  ขุนธน 

 ๑๘๖๑๕ นางสาวสุกัลยา  ขําเถื่อน 

 ๑๘๖๑๖ นางสาวสุกัลยา  คงมา 
 ๑๘๖๑๗ นางสาวสุกัลยา  จันทรภาโส 

 ๑๘๖๑๘ นางสุกัลยา  ธีวีระปญญา 
 ๑๘๖๑๙ วาที่รอยตรีหญิง สุกัลยา  วงษแกว 

 ๑๘๖๒๐ นางสุกัลยา  เวชสิทธิ์ 
 ๑๘๖๒๑ นางสุกัลยา  สําราญรมย 
 ๑๘๖๒๒ นางสาวสุกานดา  แกวกูล 



 หนา   ๑๓๕ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๖๒๓ นางสาวสุกานดา  เจนวิจารณ 
 ๑๘๖๒๔ นางสาวสุกานดา  ชัยปลัด 

 ๑๘๖๒๕ นางสุกานดา  เตโพธิ์ 
 ๑๘๖๒๖ นางสาวสุกานดา  ทานาลาด 

 ๑๘๖๒๗ นางสาวสุกานดา  นิลสุข 

 ๑๘๖๒๘ นางสาวสุกานดา  เภอรักษ 
 ๑๘๖๒๙ นางสาวสุกานดา  มีสุขศรี 
 ๑๘๖๓๐ นางสาวสุกานดา  โรมวิลาส 

 ๑๘๖๓๑ นางสุกานดา  สมพงษ 
 ๑๘๖๓๒ นางสุกานดา  สรอยพิมาย 

 ๑๘๖๓๓ นางสุกานดา  สังฆกูล 

 ๑๘๖๓๔ นางสาวสุกานดา  สายวารี 
 ๑๘๖๓๕ นางสาวสุกานดา  สุขสวาง 
 ๑๘๖๓๖ นางสาวสุการดา  เลหกล 

 ๑๘๖๓๗ นางสาวสุขใจ  สิงสาโร 

 ๑๘๖๓๘ นางสาวสุขราศี  จันทรปุน 

 ๑๘๖๓๙ นางสาวสุขศิริ  ซายน้ําจืด 

 ๑๘๖๔๐ นางสุขสันต  ปะนัดตา 
 ๑๘๖๔๑ นางสาวสุขสันต  พลสูงเนิน 

 ๑๘๖๔๒ นางสาวสุขุม  พุทธเส็ง 
 ๑๘๖๔๓ นางสาวสุขุมาภรณ  กุณฑล 

 ๑๘๖๔๔ นางสาวสุขุมาภรณ  เกษรจรุง 
 ๑๘๖๔๕ นางสาวสุขุมาลย  พนิชการ 

 ๑๘๖๔๖ นางสาวสุคนทิพย  เทศทํา 
 ๑๘๖๔๗ นางสาวสุคนธ  เฮ็งสันเทียะ 

 ๑๘๖๔๘ นางสาวสุคนธทิพย  สมไทย 

 ๑๘๖๔๙ นางสาวสุคนธรักษ  ยกเทพ 

 ๑๘๖๕๐ นางสุคนธา  เกื้อกอบ 

 ๑๘๖๕๑ นางสาวสุคนธา  บุญลือ 

 ๑๘๖๕๒ นางสุคนธา  โพธิ์ทอง 
 ๑๘๖๕๓ นางสาวสุจรรยจิรา  ตามจิตเจริญ 

 ๑๘๖๕๔ นางสาวสุจรรยา  โชติชวง 
 ๑๘๖๕๕ นางสาวสุจัยพรรณ  เข็มแกว 

 ๑๘๖๕๖ นางสุจารี  ตุมนิลกาล 

 ๑๘๖๕๗ นางสาวสุจารีย  เกิดสุวรรณ 

 ๑๘๖๕๘ นางสุจิตตรา  กาญจนสินธุ 
 ๑๘๖๕๙ นางสาวสุจิตตรา  อุปนันท 
 ๑๘๖๖๐ นางสาวสุจิตตา  เจะยอ 

 ๑๘๖๖๑ นางสุจิตตา  รูปสูง 
 ๑๘๖๖๒ นางสาวสุจิตรตา  จําปาจันทร 
 ๑๘๖๖๓ นางสาวสุจิตรา  กอนเงิน 

 ๑๘๖๖๔ นางสาวสุจิตรา  เกตพันธ 
 ๑๘๖๖๕ นางสุจิตรา  จันกวด 

 ๑๘๖๖๖ นางสาวสุจิตรา  จินะวงศ 
 ๑๘๖๖๗ วาที่รอยตรีหญิง สุจิตรา  แจงไข 
 ๑๘๖๖๘ นางสุจิตรา  ชลธาร 

 ๑๘๖๖๙ นางสาวสุจิตรา  ชวงโชติ 
 ๑๘๖๗๐ นางสุจิตรา  ชวยเชื้อ 

 ๑๘๖๗๑ นางสาวสุจิตรา  ติงสา 
 ๑๘๖๗๒ นางสุจิตรา  ทําบุญสง 



 หนา   ๑๓๖ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๖๗๓ นางสุจิตรา  ไทยรักษา 
 ๑๘๖๗๔ นางสาวสุจิตรา  นาคนารี 
 ๑๘๖๗๕ นางสาวสุจิตรา  บัวเงิน 

 ๑๘๖๗๖ นางสาวสุจิตรา  บุตรดี 
 ๑๘๖๗๗ นางสาวสุจิตรา  ปญญารักษ 
 ๑๘๖๗๘ นางสาวสุจิตรา  พรานไพร 

 ๑๘๖๗๙ นางสาวสุจิตรา  พวงจันทึก 

 ๑๘๖๘๐ นางสุจิตรา  พันธศรี 
 ๑๘๖๘๑ นางสาวสุจิตรา  ภิรมยนิล 

 ๑๘๖๘๒ นางสาวสุจิตรา  มณฑารัตน 
 ๑๘๖๘๓ นางสุจิตรา  มุงตุย 

 ๑๘๖๘๔ นางสาวสุจิตรา  รินเพ็ง 
 ๑๘๖๘๕ นางสาวสุจิตรา  โรมรัน 

 ๑๘๖๘๖ นางสาวสุจิตรา  วรินทร 
 ๑๘๖๘๗ นางสุจิตรา  ศรีจันทร 
 ๑๘๖๘๘ นางสุจิตรา  สิงหทอง 
 ๑๘๖๘๙ นางสาวสุจิตรา  สุณา 
 ๑๘๖๙๐ นางสาวสุจิตรา  สุดเกตุ 
 ๑๘๖๙๑ นางสุจิตรา  สุทธสอน 

 ๑๘๖๙๒ นางสาวสุจิตรา  สุวลักษณ 
 ๑๘๖๙๓ นางสุจิตรา  เสือดวง 
 ๑๘๖๙๔ นางสาวสุจิตรา  แสงมณี 

 ๑๘๖๙๕ นางสาวสุจิตรา  แสงเรือง 
 ๑๘๖๙๖ นางสาวสุจิตรา  อินตะกัน 

 ๑๘๖๙๗ นางสุจิตรา  อินอําพร 

 ๑๘๖๙๘ นางสุจิตราภรณ  ไพศรี 
 ๑๘๖๙๙ นางสุจิตวดี  องคะศาสตร 
 ๑๘๗๐๐ นางสุจินดา  คงกรุด 

 ๑๘๗๐๑ นางสาวสุจินดา  ชาติเชื้อ 

 ๑๘๗๐๒ นางสาวสุจินดา  เอี่ยมศิร ิ
 ๑๘๗๐๓ นางสาวสุจินต  อินทมะโน 

 ๑๘๗๐๔ นางสาวสุจิรัตน  ตั้งจิตโชคชัย 

 ๑๘๗๐๕ นางสาวสุจิรา  ปาทาน 

 ๑๘๗๐๖ นางสาวสุจิรานันท  บุญเถิง 
 ๑๘๗๐๗ นางสุจิราภรณ  บํารุงราษฎร 
 ๑๘๗๐๘ นางสาวสุจิราภรณ  มวงเงิน 

 ๑๘๗๐๙ นางสุใจ  ศรีไชย 

 ๑๘๗๑๐ นางสาวสุชญา  เพชรนอย 

 ๑๘๗๑๑ นางสาวสุชญา  ศรีอริยะกุล 

 ๑๘๗๑๒ นางสุชญา  เหลาสมบูรณ 
 ๑๘๗๑๓ นางสาวสุชญา  เอื้อสุขเกษม 

 ๑๘๗๑๔ นางสาวสุชญาภัค  กฤษหวาง 
 ๑๘๗๑๕ นางสาวสุชัญญา  ชายทวีป 

 ๑๘๗๑๖ นางสาวสุชัญญา  ลุนาวงค 
 ๑๘๗๑๗ นางสาวสุชัญญา  วาป 
 ๑๘๗๑๘ นางสาวสุชัญญา  สุจิตตกุล 

 ๑๘๗๑๙ นางสุชัญญาณัฏฐ  จันทรประทุม 

 ๑๘๗๒๐ นางสาวสุชัญสินี  สีหะวงษ 
 ๑๘๗๒๑ นางสาวสุชาดา  กระสุนรัมย 
 ๑๘๗๒๒ นางสุชาดา  กาสุรงค 



 หนา   ๑๓๗ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๗๒๓ นางสาวสุชาดา  แกวพิกุล 

 ๑๘๗๒๔ นางสุชาดา  จวงพานิช 

 ๑๘๗๒๕ นางสุชาดา  จันทรตน 

 ๑๘๗๒๖ นางสุชาดา  ชื่นตา 
 ๑๘๗๒๗ นางสาวสุชาดา  ตันติจิตจารุ 
 ๑๘๗๒๘ นางสุชาดา  ตุงคนาคร 

 ๑๘๗๒๙ นางสาวสุชาดา  ถินแพ 

 ๑๘๗๓๐ นางสาวสุชาดา  ทองอยู 
 ๑๘๗๓๑ นางสาวสุชาดา  นัยติ๊บ 

 ๑๘๗๓๒ นางสาวสุชาดา  บินยามัน 

 ๑๘๗๓๓ นางสาวสุชาดา  บุบผา 
 ๑๘๗๓๔ นางสาวสุชาดา  ปาณะศรี 
 ๑๘๗๓๕ นางสุชาดา  เปล่ียนสนิท 

 ๑๘๗๓๖ นางสุชาดา  พันธุฉนวน 

 ๑๘๗๓๗ นางสาวสุชาดา  พุทธเดชากุล 

 ๑๘๗๓๘ นางสาวสุชาดา  เพ็ญวงษ 
 ๑๘๗๓๙ นางสาวสุชาดา  โพธิ์ทอง 
 ๑๘๗๔๐ นางสาวสุชาดา  ภักดี 
 ๑๘๗๔๑ นางสาวสุชาดา  มนตพลับ 

 ๑๘๗๔๒ นางสาวสุชาดา  ยันประโคน 

 ๑๘๗๔๓ นางสุชาดา  เรืองเทพ 

 ๑๘๗๔๔ นางสุชาดา  วรพันธพานิช 

 ๑๘๗๔๕ นางสาวสุชาดา  วองไว 

 ๑๘๗๔๖ นางสาวสุชาดา  ศรีนาค 

 ๑๘๗๔๗ นางสาวสุชาดา  ศรีพูล 

 ๑๘๗๔๘ นางสาวสุชาดา  สมิงทะยาน 

 ๑๘๗๔๙ นางสาวสุชาดา  สุขบํารุงศิลป 
 ๑๘๗๕๐ นางสาวสุชาดา  แสงเดือน 

 ๑๘๗๕๑ นางสาวสุชาดา  แสนใจอิ 
 ๑๘๗๕๒ นางสุชาดา  เหมะตระกูลชัย 

 ๑๘๗๕๓ นางสาวสุชาดา  อัครเดชะธนวัฒน 
 ๑๘๗๕๔ นางสาวสุชาดา  อาจวิชัย 

 ๑๘๗๕๕ นางสาวสุชาดา  อิงอาจ 

 ๑๘๗๕๖ นางสาวสุชาดา  อุนเทียนโสม 

 ๑๘๗๕๗ นางสุชาดา  อุนธุโร 

 ๑๘๗๕๘ นางสาวสุชาดา  อูเงิน 

 ๑๘๗๕๙ นางสาวสุชานัน  บุญยบุตร 

 ๑๘๗๖๐ นางสุชานันท  แพงดี 
 ๑๘๗๖๑ นางสาวสุชานาฎ  สุวรรณพิบูลย 
 ๑๘๗๖๒ นางสาวสุชาพร  ประเสริฐชาติ 
 ๑๘๗๖๓ นางสาวสุชาวดี  ศรีโกศล 

 ๑๘๗๖๔ นางสาวสุชาวลี  บุญชวย 

 ๑๘๗๖๕ นางสาวสุชิน  ทิงิ้วงาม 

 ๑๘๗๖๖ นางสุชิรา  อิ่มสุข 

 ๑๘๗๖๗ นางสาวสุชิราภรณ  เรืองเดช 

 ๑๘๗๖๘ นางสาวสุชิลา  ตองออน 

 ๑๘๗๖๙ นางสาวสุชีรา  แกวหนองแก 

 ๑๘๗๗๐ นางสาวสุชีรา  รุงมณีกิจเจริญ 

 ๑๘๗๗๑ นางสาวสุชีรา  ศุภพิมลวรรณ 

 ๑๘๗๗๒ นางสุญดา  เนตระชาติ 



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

 

 ๑๘๗๗๓ นางสาวสุญาณี  ฉิมอ่ํา 
 ๑๘๗๗๔ นางสุฐิลักษณ  กัณฑสุภัค 

 ๑๘๗๗๕ นางสาวสุฑรัตน  โสพักตร 
 ๑๘๗๗๖ นางสาวสุฑารัตน  ทองเกล้ียง 
 ๑๘๗๗๗ นางสาวสุณัฏฐา  สุขแสง 
 ๑๘๗๗๘ นางสาวสุณัฐชา  โนจิตร 

 ๑๘๗๗๙ นางสาวสุณัฐชา  พิมสารี 
 ๑๘๗๘๐ นางสาวสุณิษา  สานา 
 ๑๘๗๘๑ นางสุณิสา  จันตะวงค 
 ๑๘๗๘๒ นางสุณิสา  พันธทิพย 
 ๑๘๗๘๓ นางสาวสุณิสา  พิมพพันธ 
 ๑๘๗๘๔ นางสุณิสา  ละฎาพันธุ 
 ๑๘๗๘๕ นางสุณิสา  สปลเลอร 
 ๑๘๗๘๖ นางสุณี  ศรีมูล 

 ๑๘๗๘๗ นางสุณีภัสร  คํามะลุนพัฒนะกูล 

 ๑๘๗๘๘ นางสาวสุณีรัตน  คงไขศรี 
 ๑๘๗๘๙ นางสาวสุณีรัตน  รัดกุม 

 ๑๘๗๙๐ นางสาวสุณีรัตน  สมอาง 
 ๑๘๗๙๑ นางสุณีวรรณ  แกวเครือศรี 
 ๑๘๗๙๒ นางสุดคนึง  ปกปด 

 ๑๘๗๙๓ นางสาวสุดใจ  กองปา 
 ๑๘๗๙๔ นางสาวสุดใจ  เกริงรัมย 
 ๑๘๗๙๕ นางสุดา  เกรียงไกรรุง 
 ๑๘๗๙๖ นางสาวสุดา  เข็มทอง 
 ๑๘๗๙๗ นางสาวสุดา  ธุวภัทร 

 ๑๘๗๙๘ นางสุดา  ปวนเทียน 

 ๑๘๗๙๙ นางสุดา  พลชัย 

 ๑๘๘๐๐ นางสาวสุดา  ภักดีอิ่ม 

 ๑๘๘๐๑ นางสาวสุดา  สุวรรณชาตรี 
 ๑๘๘๐๒ นางสุดา  หลําหละ 

 ๑๘๘๐๓ นางสุดา  แอมอุตม 
 ๑๘๘๐๔ นางสาวสุดากาญจน  รัตนสุข 

 ๑๘๘๐๕ นางสาวสุดากาญจน   
  ลีลานุเกษมพงศ 
 ๑๘๘๐๖ นางสุดาจันทร  หินกลาง 
 ๑๘๘๐๗ นางสาวสุดาทิพย  เลขยัน 

 ๑๘๘๐๘ นางสุดาบณัฑิต  สุดชารี 
 ๑๘๘๐๙ นางสุดาพร  เขตคํา 
 ๑๘๘๑๐ นางสาวสุดาพร  พันสีทา 
 ๑๘๘๑๑ นางสุดาพร  พูลหนาย 

 ๑๘๘๑๒ นางสาวสุดาพร  เพชรรัตน 
 ๑๘๘๑๓ นางสาวสุดาพร  โพธิ์ศรี 
 ๑๘๘๑๔ นางสาวสุดาพร  รางทอง 
 ๑๘๘๑๕ นางสาวสุดาพร  สุดใจ 

 ๑๘๘๑๖ นางสุดาพร  หาญจริง 
 ๑๘๘๑๗ นางสุดาพรรณ  เพ็งจันทร 
 ๑๘๘๑๘ นางสาวสุดายงค  พุฒจันทร 
 ๑๘๘๑๙ นางสาวสุดารักษ  พยัคฆมะเริง 
 ๑๘๘๒๐ นางสุดารักษ  ยมจินดา 
 ๑๘๘๒๑ นางสุดารัตน  กลัดขวัญ 



 หนา   ๑๓๙ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๘๒๒ นางสาวสุดารัตน  คนหลัก 

 ๑๘๘๒๓ นางสาวสุดารัตน  เงินปาน 

 ๑๘๘๒๔ นางสุดารัตน  จันทบาล 

 ๑๘๘๒๕ นางสุดารัตน  จันทรเจริญ 

 ๑๘๘๒๖ นางสาวสุดารัตน  ใจอาสา 
 ๑๘๘๒๗ นางสุดารัตน  เชื้อศรี 
 ๑๘๘๒๘ นางสาวสุดารัตน  แซโซง 
 ๑๘๘๒๙ นางสุดารัตน  ดวงนุม 

 ๑๘๘๓๐ นางสาวสุดารัตน  เทพผาย 

 ๑๘๘๓๑ นางสาวสุดารัตน  เทียมจันทร 
 ๑๘๘๓๒ นางสาวสุดารัตน  นาคเมา 
 ๑๘๘๓๓ นางสาวสุดารัตน  ประกอบด ี

 ๑๘๘๓๔ นางสาวสุดารัตน  ปานทอง 
 ๑๘๘๓๕ นางสาวสุดารัตน  เปนมงคล 

 ๑๘๘๓๖ นางสาวสุดารัตน  พิบูลยสังข 
 ๑๘๘๓๗ นางสาวสุดารัตน  พูลสุข 

 ๑๘๘๓๘ นางสุดารัตน  ภักดี 
 ๑๘๘๓๙ นางสุดารัตน  ลําลอง 
 ๑๘๘๔๐ นางสาวสุดารัตน  วันทอง 
 ๑๘๘๔๑ นางสาวสุดารัตน  ศิลปศร 

 ๑๘๘๔๒ นางสาวสุดารัตน  สมตาเตะ 

 ๑๘๘๔๓ นางสุดารัตน  สุขสมบูรณ 
 ๑๘๘๔๔ นางสาวสุดารัตน  สุดชารี 
 ๑๘๘๔๕ นางสาวสุดารัตน  สุริเย 

 ๑๘๘๔๖ นางสาวสุดารัตน  สุสิคง 

 ๑๘๘๔๗ นางสาวสุดารัตน  โสสุด 

 ๑๘๘๔๘ นางสาวสุดารัตน  หนาหู 
 ๑๘๘๔๙ นางสุดารัตน  หลายเจริญ 

 ๑๘๘๕๐ นางสาวสุดารัตน  หอมไกรลาศ 

 ๑๘๘๕๑ นางสุดารัตน  อริยะศิริวงศ 
 ๑๘๘๕๒ นางสาวสุดารัตน  อะหลีแอ 

 ๑๘๘๕๓ นางสุดารัตน  อุตเลิศ 

 ๑๘๘๕๔ นางสาวสุดารัตน  อูปเสาร 
 ๑๘๘๕๕ นางสาวสุดาลักษณ  พรหมวิหาร 

 ๑๘๘๕๖ นางสาวสุดาลักษณ  โพธิกุดไสย 

 ๑๘๘๕๗ นางสุดาวรรณ  ชัยหงษา 
 ๑๘๘๕๘ นางสาวสุดาวัลย  การนา 
 ๑๘๘๕๙ นางสาวสุดาวัลย  แซเตียว 

 ๑๘๘๖๐ นางสาวสุดาวัลย  นวมจิตร 

 ๑๘๘๖๑ นางสาวสุดาวัลย  ศรีทอง 
 ๑๘๘๖๒ นางสาวสุดาวัลย  ศรีเพชร 

 ๑๘๘๖๓ นางสาวสุดาวัลย  ศรีลาพัฒน 
 ๑๘๘๖๔ นางสาวสุติมา  ไชยบํารุง 
 ๑๘๘๖๕ นางสุติมา  สุขฟุง 
 ๑๘๘๖๖ นางสาวสุทธดา  พรหมชมพู 

 ๑๘๘๖๗ นางสาวสุทธดา  หนูปลอด 

 ๑๘๘๖๘ นางสาวสุทธยา  สายเพ็ชร 
 ๑๘๘๖๙ นางสุทธาทิพย  อินทะนิน 

 ๑๘๘๗๐ นางสุทธาสินี  คูเจริญทรัพย 
 ๑๘๘๗๑ นางสาวสุทธิกาญจน  จันทรทอง 



 หนา   ๑๔๐ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๘๗๒ นางสาวสุทธิกานต  ตาจะนะ 

 ๑๘๘๗๓ นางสาวสุทธิกานต  อินทรวงษโชติ 
 ๑๘๘๗๔ นางสาวสุทธิกุล  มโน 

 ๑๘๘๗๕ นางสาวสุทธิชา  ขันธวิทยา 
 ๑๘๘๗๖ นางสาวสุทธิชา  พูลสวัสดิ์ 
 ๑๘๘๗๗ นางสุทธิณี  ไมสูง 
 ๑๘๘๗๘ นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ 
 ๑๘๘๗๙ นางสาวสุทธิดา  สุทธิ 
 ๑๘๘๘๐ นางสุทธินันท  คํามา 
 ๑๘๘๘๑ นางสาวสุทธินันท  อุปเสน 

 ๑๘๘๘๒ นางสาวสุทธินี  ดีพลงาม 

 ๑๘๘๘๓ นางสุทธินี  แสงแสน 

 ๑๘๘๘๔ นางสาวสุทธิพร  ทีฮาน 

 ๑๘๘๘๕ นางสาวสุทธิพรรณ  เนียมสันเทียะ 

 ๑๘๘๘๖ นางสาวสุทธิรัก  ศรีไพโรจน 
 ๑๘๘๘๗ วาที่รอยตรีหญิง สุทธิรักษ  แสงกลา 
 ๑๘๘๘๘ นางสาวสุทธิรัตน  เกดุก 

 ๑๘๘๘๙ นางสาวสุทธิรัตน  ทรัพยแกวยอด 

 ๑๘๘๙๐ นางสุทธิรา  สมเนียม 

 ๑๘๘๙๑ นางสาวสุทธิลักษณ  แขงขัน 

 ๑๘๘๙๒ นางสาวสุทธิลักษณ  ตรองใจ 

 ๑๘๘๙๓ นางสาวสุทธิลักษณ  วิมานรัตน 
 ๑๘๘๙๔ นางสาวสุทธิลักษณ  สรอยสูงเนิน 

 ๑๘๘๙๕ นางสาวสุทธิลักษณ  สายนาค 

 ๑๘๘๙๖ นางสุทธิวรรณ  ชัยนาคิน 

 ๑๘๘๙๗ นางสาวสุทธิวรรณ  ลามีนนท 
 ๑๘๘๙๘ นางสาวสุทธิวรรณ  สุขโข 

 ๑๘๘๙๙ นางสุทธิสา  พุทธซอน 

 ๑๘๙๐๐ นางสาวสุทธีรา  โคงาม 

 ๑๘๙๐๑ นางสุทราทิณีย  มิตรดี 
 ๑๘๙๐๒ นางสุทัศษา  อินมณี 

 ๑๘๙๐๓ นางสุทานีย  พลนามอินทร 
 ๑๘๙๐๔ นางสุทิชา  ชุมชอบ 

 ๑๘๙๐๕ นางสาวสุทิน  ย่ิงชูรส 

 ๑๘๙๐๖ นางสาวสุทิศา  ฤทธิอา 
 ๑๘๙๐๗ นางสุทิศา  สวางใจ 

 ๑๘๙๐๘ นางสาวสุทิสา  ชีวัน 

 ๑๘๙๐๙ นางสาวสุทิสา  เรืองกันท 
 ๑๘๙๑๐ นางสาวสุธนี  แดงวิไล 

 ๑๘๙๑๑ นางสาวสุธรรม  ยาริมูล 

 ๑๘๙๑๒ นางสาวสุธางศรัตน  โพธิ์งาม 

 ๑๘๙๑๓ นางสาวสุธาทิพย  เกิดเดช 

 ๑๘๙๑๔ นางสาวสุธาทิพย  เกิดศิริ 
 ๑๘๙๑๕ นางสุธาทิพย  แจมหมอ 

 ๑๘๙๑๖ นางสุธาทิพย  ทวีเมือง 
 ๑๘๙๑๗ นางสาวสุธาทิพย  ทองใบ 

 ๑๘๙๑๘ นางสาวสุธาทิพย  ลักษณะจันทร 
 ๑๘๙๑๙ นางสาวสุธาทิพย  สกุลพานิชย 
 ๑๘๙๒๐ นางสาวสุธาทิพย  สุวรรณมวง 
 ๑๘๙๒๑ นางสุธาทิพย  แสงงาม 



 หนา   ๑๔๑ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๙๒๒ นางสาวสุธาพร  คิสาลัง 
 ๑๘๙๒๓ นางสุธามาศ  เท่ียงศรี 
 ๑๘๙๒๔ นางสุธามาศน  สุขเสพย 
 ๑๘๙๒๕ นางสาวสุธารส  วรนาม 

 ๑๘๙๒๖ นางสาวสุธารักษ  เพ็ชรอําไพ 

 ๑๘๙๒๗ นางสาวสุธารัตน  ทรงสงา 
 ๑๘๙๒๘ นางสาวสุธารัตน  มณีรัตน 
 ๑๘๙๒๙ นางสาวสุธาริณี  อนงนุช 

 ๑๘๙๓๐ นางสุธารินี  อสิพงษ 
 ๑๘๙๓๑ นางสาวสุธาลินี  แฟมไธสง 
 ๑๘๙๓๒ นางสุธาวรรณ  หัสนันท 
 ๑๘๙๓๓ นางสาวสุธาวัลย  อัตตโชติ 
 ๑๘๙๓๔ นางสาวสุธาสินี  กอนใจ 

 ๑๘๙๓๕ นางสาวสุธาสินี  กิ่งสกุล 

 ๑๘๙๓๖ นางสาวสุธาสินี  คัยนันทน 
 ๑๘๙๓๗ นางสาวสุธาสินี  คุมพะเนียด 

 ๑๘๙๓๘ นางสาวสุธาสินี  โคตรชนะ 

 ๑๘๙๓๙ นางสาวสุธาสินี  ฉิมงาม 

 ๑๘๙๔๐ นางสาวสุธาสินี  เตงภูเขียว 

 ๑๘๙๔๑ นางสาวสุธาสินี  ทองแกว 

 ๑๘๙๔๒ นางสาวสุธาสินี  บุญคั่ง 
 ๑๘๙๔๓ นางสาวสุธาสินี  บุญปรุง 
 ๑๘๙๔๔ นางสาวสุธาสินี  บูรณะศิริศิลป 
 ๑๘๙๔๕ นางสุธาสินี  ผิวไหมคํา 
 ๑๘๙๔๖ นางสาวสุธาสินี  รักแตง 

 ๑๘๙๔๗ นางสุธาสินี  รัมมะญาณ 

 ๑๘๙๔๘ นางสาวสุธาสินี  สิงหประโคน 

 ๑๘๙๔๙ นางสุธาสินี  เสนห 
 ๑๘๙๕๐ นางสุธาสินี  หาญรักษ 
 ๑๘๙๕๑ นางสาวสุธาสินี  เอื้ออภิวัชร 
 ๑๘๙๕๒ นางสาวสุธาอร  สีแดง 
 ๑๘๙๕๓ นางสาวสุธิชา  จบศรี 
 ๑๘๙๕๔ นางสุธิดา  กงแกนทา 
 ๑๘๙๕๕ นางสุธิดา  คําวิชัย 

 ๑๘๙๕๖ นางสาวสุธิดา  นาสวาสดิ์ 
 ๑๘๙๕๗ นางสุธิดา  ประมัยพิมพ 
 ๑๘๙๕๘ นางสาวสุธิดา  ปองนอก 

 ๑๘๙๕๙ นางสาวสุธิดา  พรมแสง 
 ๑๘๙๖๐ นางสาวสุธิดา  ภูมิวัลย 
 ๑๘๙๖๑ นางสาวสุธิดา  ศรีภักดี 
 ๑๘๙๖๒ นางสุธิดา  สอนนํา 
 ๑๘๙๖๓ นางสาวสุธิดา  สอสุวรรณ 
 ๑๘๙๖๔ นางสาวสุธิดา  สุวินทรากร 

 ๑๘๙๖๕ นางสาวสุธิดา  แสงงาม 

 ๑๘๙๖๖ นางสาวสุธิดา  เหลาสิงห 
 ๑๘๙๖๗ นางสาวสุธิดา  อิงคะวะระ 

 ๑๘๙๖๘ นางสุธิตา  ศรีบุญนาค 

 ๑๘๙๖๙ นางสุธินันท  งามเกรียงไกร 

 ๑๘๙๗๐ นางสาวสุธินันท  เลิศกมลวรรธน 
 ๑๘๙๗๑ นางสาวสุธินี  แจมจํารัส 



 หนา   ๑๔๒ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๙๗๒ นางสุธินี  ศรีมาศ 

 ๑๘๙๗๓ นางสุธินีย  สุขใจ 

 ๑๘๙๗๔ นางสาวสุธิมนต  บุญมา 
 ๑๘๙๗๕ นางสุธิมา  เทศถมยา 
 ๑๘๙๗๖ นางสุธิมา  สมถะธัญการ 

 ๑๘๙๗๗ นางสาวสุธิรา  บุญยะวัตร 

 ๑๘๙๗๘ นางสาวสุธิศา  เกตุแกว 

 ๑๘๙๗๙ นางสุธิศา  ทองคํา 
 ๑๘๙๘๐ นางสาวสุธิสา  กรุดเนียม 

 ๑๘๙๘๑ นางสาวสุธี  บัวพูล 

 ๑๘๙๘๒ นางสาวสุธีกานต  ขวัญพัทลุง 
 ๑๘๙๘๓ นางสุธีกานต  ทัพนาค 

 ๑๘๙๘๔ นางสาวสุธีญญา  วิรุฬหลาวัณย 
 ๑๘๙๘๕ นางสาวสุธีรา  มุกดาเกษม 

 ๑๘๙๘๖ นางสาวสุธีรา  รอดชื่น 

 ๑๘๙๘๗ นางสาวสุธีรา  วิเศษสมบัติ 
 ๑๘๙๘๘ นางสาวสุธีรา  สทานพล 

 ๑๘๙๘๙ นางสาวสุธีรา  สูภัยพาล 

 ๑๘๙๙๐ นางสาวสุธีรา  หลาจันทร 
 ๑๘๙๙๑ นางสาวสุนทราทิพย  แปนทอง 
 ๑๘๙๙๒ นางสุนทราวดี  กมลเศษ 

 ๑๘๙๙๓ นางสาวสุนทรี  ขันตีสาย 

 ๑๘๙๙๔ นางสาวสุนทรี  คงสําราญ 

 ๑๘๙๙๕ นางสาวสุนทรี  ใจมั่น 

 ๑๘๙๙๖ นางสาวสุนทรี  เตียงกูล 

 ๑๘๙๙๗ นางสาวสุนทรี  นาคประเสริฐ 

 ๑๘๙๙๘ นางสาวสุนทรี  สมคํา 
 ๑๘๙๙๙ นางสาวสุนทรี  สวนจันทร 
 ๑๙๐๐๐ นางสุนทรี  ส่ือสาร 

 ๑๙๐๐๑ นางสุนทรี  สุขุประการ 

 ๑๙๐๐๒ นางสาวสุนทรี  แสงอุไร 

 ๑๙๐๐๓ นางสาวสุนทรี  ออนสุวรรณ 

 ๑๙๐๐๔ นางสาวสุนทรีพร  อําพลพร 

 ๑๙๐๐๕ นางสาวสุนทรีย  แกวกันไทย 

 ๑๙๐๐๖ นางสุนทรีย  รชตเฉลิมโรจน 
 ๑๙๐๐๗ นางสาวสุนทรียา  ศรีวรขันธ 
 ๑๙๐๐๘ นางสุนันฑา  ไกรยศ 

 ๑๙๐๐๙ นางสาวสุนันท  ขวัญศิร ิ

 ๑๙๐๑๐ นางสุนันท  เฉลิมวัน 

 ๑๙๐๑๑ นางสาวสุนันท  ฝอยหิรัญ 

 ๑๙๐๑๒ นางสุนันท  พระวงศ 
 ๑๙๐๑๓ นางสาวสุนันท  ภูดี 
 ๑๙๐๑๔ นางสุนันทกานต  มอนไธสง 
 ๑๙๐๑๕ นางสาวสุนันทธิษา  อังโชติพันธ 
 ๑๙๐๑๖ นางสาวสุนันทนา  โตอุตชนม 
 ๑๙๐๑๗ นางสุนันทา  กาบตุม 

 ๑๙๐๑๘ นางสาวสุนันทา  จรัสปรีดาลาภ 

 ๑๙๐๑๙ นางสาวสุนันทา  จิตตมั่น 

 ๑๙๐๒๐ นางสุนันทา  ชํานาญกิจ 

 ๑๙๐๒๑ นางสาวสุนันทา  ชํานาญทาง 



 หนา   ๑๔๓ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๐๒๒ นางสาวสุนันทา  เชื้อฉ่ําหลวง 
 ๑๙๐๒๓ นางสาวสุนันทา  ดอนผา 
 ๑๙๐๒๔ นางสุนันทา  ตะพัง 
 ๑๙๐๒๕ นางสุนันทา  ตังสุข 

 ๑๙๐๒๖ นางสาวสุนันทา  บุญมา 
 ๑๙๐๒๗ นางสุนันทา  บุญเรืองศรี 
 ๑๙๐๒๘ นางสาวสุนันทา  ปติทโน 

 ๑๙๐๒๙ นางสาวสุนันทา  เผือกรักษา 
 ๑๙๐๓๐ นางสาวสุนันทา  พูลคุม 

 ๑๙๐๓๑ นางสาวสุนันทา  ภัทธิยากูล 

 ๑๙๐๓๒ นางสาวสุนันทา  เมฆไตรรัตน 
 ๑๙๐๓๓ นางสาวสุนันทา  รอดโต 

 ๑๙๐๓๔ นางสาวสุนันทา  เลอสวรรควารี 
 ๑๙๐๓๕ นางสุนันทา  เลิศวิบูลยลักษณ 
 ๑๙๐๓๖ นางสาวสุนันทา  วงษจําปา 
 ๑๙๐๓๗ นางสุนันทา  ศิริเดชไชยวงศ 
 ๑๙๐๓๘ นางสาวสุนันทา  ศิลปวิเศษ 

 ๑๙๐๓๙ นางสุนันทา  สืบบุก 

 ๑๙๐๔๐ นางสาวสุนันทา  สุขเกษม 

 ๑๙๐๔๑ นางสุนันทา  สุขปล่ัง 
 ๑๙๐๔๒ นางสาวสุนันทา  เอี่ยมประเสริฐ 

 ๑๙๐๔๓ นางสาวสุนันทินี  หาดเพ็ชร 

 ๑๙๐๔๔ นางสาวสุนันธิณีย  มวงเนียม 

 ๑๙๐๔๕ นางสาวสุนานาถ  พรวิบูลภาค 

 ๑๙๐๔๖ นางสุนารี  จิตตสุทธิผล 

 ๑๙๐๔๗ นางสาวสุนารี  ชินรัตน 
 ๑๙๐๔๘ นางสาวสุนารี  เรืองแกว 

 ๑๙๐๔๙ นางสาวสุนารี  ศรีคงรักษ 
 ๑๙๐๕๐ นางสาวสุนารี  โสภารักษ 
 ๑๙๐๕๑ นางสาวสุนารี  หัทยา 
 ๑๙๐๕๒ นางสุนิจฐา  ประเสริฐแกว 

 ๑๙๐๕๓ นางสุนิดา  ใบบัว 

 ๑๙๐๕๔ นางสุนิดา  ศรีสมบัติ 
 ๑๙๐๕๕ นางสุนิต  ทินบุตร 

 ๑๙๐๕๖ นางสุนิตย  คําปอง 
 ๑๙๐๕๗ นางสาวสุนิตยา  ศรีรักย้ิม 

 ๑๙๐๕๘ นางสุนิตา  ฉัตรทอง 
 ๑๙๐๕๙ นางสุนิภา  คําภิระแปง 
 ๑๙๐๖๐ นางสาวสุนิภา  ยุวกิจนุกูล 

 ๑๙๐๖๑ นางสาวสุนิศา  ตุมศรียา 
 ๑๙๐๖๒ นางสาวสุนิศา  พุมนอย 

 ๑๙๐๖๓ นางสาวสุนิศา  อุดมเดช 

 ๑๙๐๖๔ นางสุนิษฐา  เจริญวิทยธนเดช 

 ๑๙๐๖๕ นางสาวสุนิษา  บุญชุม 

 ๑๙๐๖๖ นางสุนิษา  พูลศรี 
 ๑๙๐๖๗ นางสุนิษา  สิมาวัน 

 ๑๙๐๖๘ นางสาวสุนิสา  เข็มนาค 

 ๑๙๐๖๙ นางสุนิสา  เจ้ียงเต็ม 

 ๑๙๐๗๐ นางสาวสุนิสา  ชาวขมิ้น 

 ๑๙๐๗๑ นางสุนิสา  ชุมมงคล 



 หนา   ๑๔๔ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๐๗๒ นางสาวสุนิสา  ทรงทอง 
 ๑๙๐๗๓ นางสาวสุนิสา  นรสิงห 
 ๑๙๐๗๔ นางสุนิสา  นิลฉวี 
 ๑๙๐๗๕ นางสาวสุนิสา  นิลบุตร 

 ๑๙๐๗๖ นางสาวสุนิสา  เนียมแสง 
 ๑๙๐๗๗ นางสาวสุนิสา  บุญชัย 

 ๑๙๐๗๘ นางสาวสุนิสา  มหายศ 

 ๑๙๐๗๙ นางสาวสุนิสา  มิทานนท 
 ๑๙๐๘๐ นางสาวสุนิสา  วงคนอย 

 ๑๙๐๘๑ นางสุนิสา  วงศศรีรักษา 
 ๑๙๐๘๒ นางสาวสุนิสา  ศรีอัสดร 

 ๑๙๐๘๓ นางสาวสุนิสา  ศิริอุดม 

 ๑๙๐๘๔ นางสาวสุนิสา  สวัสดี 
 ๑๙๐๘๕ นางสุนิสา  สุขสําราญ 

 ๑๙๐๘๖ นางสาวสุนิสา  สุขหมั่น 

 ๑๙๐๘๗ นางสาวสุนิสา  แสงสิทธิ์ 
 ๑๙๐๘๘ นางสาวสุนิสา  โสรมรรค 

 ๑๙๐๘๙ นางสุนิสา  อินทนนท 
 ๑๙๐๙๐ นางสุนีย  แกวไฝ 

 ๑๙๐๙๑ นางสาวสุนีย  ขัติยะ 

 ๑๙๐๙๒ นางสุนีย  ตาคํา 
 ๑๙๐๙๓ นางสาวสุนีย  ทองดอนเหมือน 

 ๑๙๐๙๔ นางสาวสุนีย  ปงปงกา 
 ๑๙๐๙๕ นางสาวสุนีย  โพธิ์กาวิล 

 ๑๙๐๙๖ นางสุนีย  มีศรี 

 ๑๙๐๙๗ นางสุนีย  หยีมะเหร็ม 

 ๑๙๐๙๘ นางสาวสุนีรัตน  จันทรรัก 

 ๑๙๐๙๙ นางสาวสุนีรัตน  พงษประสิทธิ์ 
 ๑๙๑๐๐ นางสุนีรัตน  ศิริเกตุ 
 ๑๙๑๐๑ นางสุเนตร  ศรีวสุทธิ์ 
 ๑๙๑๐๒ นางสาวสุเนตร  หวยอําพัน 

 ๑๙๑๐๓ นางสุบรรณ  ชัยรัตน 
 ๑๙๑๐๔ นางสุประดา  สวางปาน 

 ๑๙๑๐๕ นางสาวสุประวีณ  ชีวสุขานนท 
 ๑๙๑๐๖ นางสุประวีณ  เวียงสุข 

 ๑๙๑๐๗ นางสาวสุปราณี  แกวขุมเหล็ก 

 ๑๙๑๐๘ นางสาวสุปราณี  ขันทะสอน 

 ๑๙๑๐๙ นางสุปราณี  คําแกว 

 ๑๙๑๑๐ นางสาวสุปราณี  ทองดอนนอย 

 ๑๙๑๑๑ นางสาวสุปราณี  ทีลา 
 ๑๙๑๑๒ นางสาวสุปราณี  แบบทอง 
 ๑๙๑๑๓ นางสาวสุปราณี  พิชัยคํา 
 ๑๙๑๑๔ นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน 

 ๑๙๑๑๕ นางสุปราณี  รอดศรี 
 ๑๙๑๑๖ นางสาวสุปราณี  รัตนคูศิริ 
 ๑๙๑๑๗ นางสาวสุปราณี  ลามู 
 ๑๙๑๑๘ วาที่รอยตรีหญิง สุปราณี  ศรีสุราช 

 ๑๙๑๑๙ นางสุปราณี  ศิริวัฒนวิมล 

 ๑๙๑๒๐ นางสาวสุปราณี  เศษโถ 

 ๑๙๑๒๑ นางสุปราณี  สาระเศรษฐ 



 หนา   ๑๔๕ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๑๒๒ นางสุปราณี  สุวรรณฉวี 
 ๑๙๑๒๓ นางสุปราณี  แสนตรามาส 

 ๑๙๑๒๔ นางสาวสุปราณี  หีมเขียว 

 ๑๙๑๒๕ นางสุปราณี  หุนเอียด 

 ๑๙๑๒๖ นางสาวสุปราณีต  ปานมา 
 ๑๙๑๒๗ นางสาวสุปรานี  เจริญวัย 

 ๑๙๑๒๘ นางสุปรีดา  บุญจุน 

 ๑๙๑๒๙ นางสุปรียา  เพ็งเจริญ 

 ๑๙๑๓๐ นางสาวสุปญญา  ชาติ 
 ๑๙๑๓๑ นางสาวสุปญญา  วงศสัมฤทธิ์ 
 ๑๙๑๓๒ นางสุปาณิตา  ไชยเสน 

 ๑๙๑๓๓ นางสาวสุปาณี  ตั้นเลง 
 ๑๙๑๓๔ นางสาวสุพจนา  ยุติวงษ 
 ๑๙๑๓๕ นางสาวสุพนิดา  ตาแกว 

 ๑๙๑๓๖ นางสุพร  มากคํา 
 ๑๙๑๓๗ นางสาวสุพรทิพย  จินตนชูติกร 

 ๑๙๑๓๘ นางสุพรทิพย  ดิษสร 
 ๑๙๑๓๙ นางสุพรทิพย  เปยปลูก 

 ๑๙๑๔๐ นางสาวสุพรพรรณ  วงษไร 

 ๑๙๑๔๑ นางสุพรรณ  พรมภักดี 
 ๑๙๑๔๒ นางสุพรรณ  รวมเจริญ 

 ๑๙๑๔๓ นางสาวสุพรรณ  สุทธวงค 
 ๑๙๑๔๔ นางสาวสุพรรณ  สุวรรณชาตรี 
 ๑๙๑๔๕ นางสาวสุพรรณ  แดงอํา 
 ๑๙๑๔๖ นางสุพรรณ  เรืองสุวรรณ 

 ๑๙๑๔๗ นางสุพรรณ  สวางศรี 
 ๑๙๑๔๘ นางสาวสุพรรณณี  กลางกั้น 

 ๑๙๑๔๙ นางสาวสุพรรณธิชา  เภาศรี 
 ๑๙๑๕๐ นางสุพรรณพร  เที่ยงธรรม 

 ๑๙๑๕๑ นางสาวสุพรรณวดี  จันทรสงแสง 
 ๑๙๑๕๒ นางสาวสุพรรณษา  ชะเวียตะคุ 
 ๑๙๑๕๓ นางสาวสุพรรณษา  พวงวงษ 
 ๑๙๑๕๔ นางสาวสุพรรณษา  บุญศิริ 
 ๑๙๑๕๕ นางสาวสุพรรณา  สะบก 

 ๑๙๑๕๖ นางสาวสุพรรณิกา  คําภูษา 
 ๑๙๑๕๗ นางสุพรรณิการ  แกวกลาง 
 ๑๙๑๕๘ นางสาวสุพรรณิการ  ศิริคํา 
 ๑๙๑๕๙ นางสาวสุพรรณิการ  อนุวงศ 
 ๑๙๑๖๐ นางสุพรรณี  กันหมอง 
 ๑๙๑๖๑ นางสาวสุพรรณี  กาทอง 
 ๑๙๑๖๒ นางสาวสุพรรณี  เกตุอยู 
 ๑๙๑๖๓ นางสุพรรณี  แกนบุดดี 
 ๑๙๑๖๔ นางสาวสุพรรณี  แกวกระจาย 

 ๑๙๑๖๕ นางสาวสุพรรณี  แกววิเชียร 

 ๑๙๑๖๖ นางสาวสุพรรณี  ขาวงาม 

 ๑๙๑๖๗ นางสาวสุพรรณี  คงดี 
 ๑๙๑๖๘ นางสาวสุพรรณี  แจมใส 

 ๑๙๑๖๙ นางสุพรรณี  ชูรักษ 
 ๑๙๑๗๐ นางสุพรรณี  โชติกุล 

 ๑๙๑๗๑ นางสุพรรณี  ดวงเคน 



 หนา   ๑๔๖ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๑๗๒ นางสาวสุพรรณี  ดีเหมือน 

 ๑๙๑๗๓ นางสาวสุพรรณี  ทรัพยทน 

 ๑๙๑๗๔ นางสาวสุพรรณี  นามวงษ 
 ๑๙๑๗๕ นางสาวสุพรรณี  บุญญาวิเศษ 

 ๑๙๑๗๖ นางสุพรรณี  บุตรดา 
 ๑๙๑๗๗ นางสาวสุพรรณี  ปดความลับ 

 ๑๙๑๗๘ นางสุพรรณี  พรมสีใหม 
 ๑๙๑๗๙ นางสาวสุพรรณี  พลอยแดง 
 ๑๙๑๘๐ นางสุพรรณี  แพสอาด 

 ๑๙๑๘๑ นางสุพรรณี  โพธิ์กระจาง 
 ๑๙๑๘๒ นางสุพรรณี  มณฑาทิพย 
 ๑๙๑๘๓ นางสุพรรณี  มิ่งมูล 

 ๑๙๑๘๔ นางสาวสุพรรณี  ราชคํา 
 ๑๙๑๘๕ นางสุพรรณี  รุงเรือง 
 ๑๙๑๘๖ นางสาวสุพรรณี  สมงาม 

 ๑๙๑๘๗ นางสาวสุพรรณี  สืบศิริ 
 ๑๙๑๘๘ นางสุพรรณี  สุขทอง 
 ๑๙๑๘๙ นางสาวสุพรรณี  สุขมา 
 ๑๙๑๙๐ นางสุพรรณี  สุขสถาพรชัย 

 ๑๙๑๙๑ นางสุพรรณี  สุขแสง 
 ๑๙๑๙๒ นางสาวสุพรรณี  สุนทรแต 

 ๑๙๑๙๓ นางสุพรรณี  เสนชัย 

 ๑๙๑๙๔ นางสุพรรณี  เสาใบ 

 ๑๙๑๙๕ นางสุพรรณี  อุนวงษ 
 ๑๙๑๙๖ นางสาวสุพรรนิภา  ดาวเรือง 

 ๑๙๑๙๗ นางสุพรรษา  กรอกสําโรง 
 ๑๙๑๙๘ นางสาวสุพรรษา  เกิดสูง 
 ๑๙๑๙๙ นางสุพรรษา  แกวปยะทรัพย 
 ๑๙๒๐๐ นางสาวสุพรรษา  คงศรี 
 ๑๙๒๐๑ นางสุพรรษา  คล่ีเกษร 

 ๑๙๒๐๒ นางสาวสุพรรษา  งามเขียว 

 ๑๙๒๐๓ นางสาวสุพรรษา  จันสุก 

 ๑๙๒๐๔ นางสาวสุพรรษา  ชลสาคร 

 ๑๙๒๐๕ นางสุพรรษา  ชัยสุรินทร 
 ๑๙๒๐๖ นางสาวสุพรรษา  แซเหล้ียว 

 ๑๙๒๐๗ นางสาวสุพรรษา  ทองนิ่ง 
 ๑๙๒๐๘ นางสุพรรษา  ทับทิมไทย 

 ๑๙๒๐๙ นางสาวสุพรรษา  บุตรโยธี 
 ๑๙๒๑๐ นางสาวสุพรรษา  บุโฮม 

 ๑๙๒๑๑ นางสาวสุพรรษา  ประดับวรรณ 
 ๑๙๒๑๒ นางสุพรรษา  ประทับศักดิ์ 
 ๑๙๒๑๓ นางสาวสุพรรษา  พงษเกษม 

 ๑๙๒๑๔ นางสาวสุพรรษา  พลขันธ 
 ๑๙๒๑๕ นางสาวสุพรรษา  ภาษี 

 ๑๙๒๑๖ นางสาวสุพรรษา  มาลา 
 ๑๙๒๑๗ นางสาวสุพรรษา  มีหลง 
 ๑๙๒๑๘ นางสาวสุพรรษา  รักษาษร 

 ๑๙๒๑๙ นางสาวสุพรรษา  รุงสวาง 
 ๑๙๒๒๐ นางสาวสุพรรษา  ศรประเสริฐ 

 ๑๙๒๒๑ นางสุพรรษา  ศุภสุข 



 หนา   ๑๔๗ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๒๒๒ นางสาวสุพรรษา  สัปทน 

 ๑๙๒๒๓ นางสุพรรษา  สุขสมบูรณ 
 ๑๙๒๒๔ นางสาวสุพรรษา  สุรินทร 
 ๑๙๒๒๕ นางสาวสุพรรษา  หุนธาน ี

 ๑๙๒๒๖ นางสุพรรษา  ออนละมุล 

 ๑๙๒๒๗ นางสาวสุพรรษา  เอียดดํา 
 ๑๙๒๒๘ นางสาวสุพลา  สวางแกว 

 ๑๙๒๒๙ นางสาวสุพวารี  เรืองบํารุง 
 ๑๙๒๓๐ นางสาวสุพัจนา  นามประดิษฐ 
 ๑๙๒๓๑ นางสุพัชชา  โรจนวรรัตน 
 ๑๙๒๓๒ นางสาวสุพัชตรา  อุนอารมณเลิศ 

 ๑๙๒๓๓ นางสุพัชนีวัลย  แข็งขัน 

 ๑๙๒๓๔ นางสาวสุพัชรกิจ  อรามศรี 
 ๑๙๒๓๕ นางสาวสุพัชรินทร  มีวงษ 
 ๑๙๒๓๖ นางสุพัญชิษา  เงินเนื้อดี 
 ๑๙๒๓๗ นางสาวสุพัฒณา  มีโชค 

 ๑๙๒๓๘ นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี 
 ๑๙๒๓๙ นางสาวสุพัฒตา  สมเกศ 

 ๑๙๒๔๐ วาที่รอยตรีหญิง สุพัฒนชยา  ชูแกว 

 ๑๙๒๔๑ นางสาวสุพัฒนา  สุภาพ 

 ๑๙๒๔๒ นางสาวสุพัตรษร  รุงเรือง 
 ๑๙๒๔๓ นางสาวสุพัตรา  กองสิงห 
 ๑๙๒๔๔ นางสาวสุพัตรา  กาสิงห 
 ๑๙๒๔๕ นางสุพัตรา  เกรัมย 
 ๑๙๒๔๖ นางสาวสุพัตรา  เกียรติบํารุง 

 ๑๙๒๔๗ นางสาวสุพัตรา  แกวแกมเกษ 

 ๑๙๒๔๘ นางสาวสุพัตรา  โกมลมุสิก 

 ๑๙๒๔๙ นางสาวสุพัตรา  ขันทอง 
 ๑๙๒๕๐ นางสุพัตรา  ขันธปราชญ 
 ๑๙๒๕๑ นางสาวสุพัตรา  เขื่อนเพชร 

 ๑๙๒๕๒ นางสุพัตรา  คงพินิจ 

 ๑๙๒๕๓ นางสาวสุพัตรา  ครประสี 

 ๑๙๒๕๔ นางสุพัตรา  คําลือ 

 ๑๙๒๕๕ นางสาวสุพัตรา  จันตะพรมมา 
 ๑๙๒๕๖ นางสาวสุพัตรา  จันทรกระจาง 
 ๑๙๒๕๗ นางสาวสุพัตรา  จันทรแดง 
 ๑๙๒๕๘ นางสาวสุพัตรา  จึงมีผลบุญ 

 ๑๙๒๕๙ นางสาวสุพัตรา  จุยจํานงค 
 ๑๙๒๖๐ นางสุพัตรา  เจริญศักดิ์ 
 ๑๙๒๖๑ นางสุพัตรา  ฉลาดเลิศ 

 ๑๙๒๖๒ นางสาวสุพัตรา  ชลไพร 

 ๑๙๒๖๓ นางสุพัตรา  ชางปลิว 

 ๑๙๒๖๔ นางสุพัตรา  ชูสิทธิ์ 
 ๑๙๒๖๕ นางสุพัตรา  เชื้ออินทร 
 ๑๙๒๖๖ นางสาวสุพัตรา  ตาดมวง 
 ๑๙๒๖๗ นางสุพัตรา  เทพมาลาพันธศิริ 
 ๑๙๒๖๘ นางสาวสุพัตรา  นาคยอด 

 ๑๙๒๖๙ นางสาวสุพัตรา  นามวงค 
 ๑๙๒๗๐ นางสุพัตรา  ประภาศร ี

 ๑๙๒๗๑ นางสุพัตรา  ปากรพรหม 



 หนา   ๑๔๘ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๒๗๒ นางสาวสุพัตรา  เปล่ียนเจริญ 

 ๑๙๒๗๓ นางสาวสุพัตรา  เพ็ชรประพันธ 
 ๑๙๒๗๔ นางสาวสุพัตรา  ภักดีสวัสดิ์ 
 ๑๙๒๗๕ นางสุพัตรา  ยังสุข 

 ๑๙๒๗๖ นางสุพัตรา  เยาวนิช 

 ๑๙๒๗๗ นางสาวสุพัตรา  รมโพธิ์ภักดี 
 ๑๙๒๗๘ นางสาวสุพัตรา  รักษวงษ 
 ๑๙๒๗๙ นางสุพัตรา  รักสวน 

 ๑๙๒๘๐ นางสุพัตรา  เรืองพิศาล 

 ๑๙๒๘๑ นางสาวสุพัตรา  ลามพัฒน 
 ๑๙๒๘๒ นางสาวสุพัตรา  วงคแสงนอย 

 ๑๙๒๘๓ นางสาวสุพัตรา  วงศยี 

 ๑๙๒๘๔ นางสาวสุพัตรา  วงษมณฑา 
 ๑๙๒๘๕ นางสุพัตรา  ศรีจันทร 
 ๑๙๒๘๖ นางสาวสุพัตรา  ศรีดา 
 ๑๙๒๘๗ นางสุพัตรา  ศิริรัตนพงษ 
 ๑๙๒๘๘ นางสุพัตรา  ศิลารักษ 
 ๑๙๒๘๙ นางสุพัตรา  สะสมทรัพย 
 ๑๙๒๙๐ นางสาวสุพัตรา  สาละวัน 

 ๑๙๒๙๑ นางสาวสุพัตรา  สิทธิวงศษา 
 ๑๙๒๙๒ นางสาวสุพัตรา  เสนาเนียร 

 ๑๙๒๙๓ นางสุพัตรา  หมัดลาเตะ 

 ๑๙๒๙๔ นางสาวสุพัตรา  อยูบานคลอง 
 ๑๙๒๙๕ นางสุพัตรา  อันฐาเชษ 

 ๑๙๒๙๖ นางสุพัตรา  อันฤดี 

 ๑๙๒๙๗ นางสาวสุพัทธินันทน  จันทรพุฒ 

 ๑๙๒๙๘ นางสาวสุพัทยา  วัดวง 
 ๑๙๒๙๙ นางสาวสุพาณี  วงศเสนา 
 ๑๙๓๐๐ นางสุพานิจ  บุญเขม 

 ๑๙๓๐๑ นางสาวสุพาพร  สุพงษ 
 ๑๙๓๐๒ นางสาวสุพาภรณ  เพ็ชพวง 
 ๑๙๓๐๓ นางสาวสุพิชชา  จันทรสมบัติ 
 ๑๙๓๐๔ นางสุพิชชา  เสริมแสง 
 ๑๙๓๐๕ นางสาวสุพิชฌาย  จันทรพวง 
 ๑๙๓๐๖ นางสาวสุพิชฌาย  นราทอง 
 ๑๙๓๐๗ นางสาวสุพิชฌาย  ล้ิมตระกูลไทย 

 ๑๙๓๐๘ นางสุพิชฌาศ  บํารุงนอก 

 ๑๙๓๐๙ นางสุพิชญชญา  เย่ียงวิญู 
 ๑๙๓๑๐ นางสาวสุพิชญชญาณ  ยืนยงแสน 

 ๑๙๓๑๑ นางสุพิชญนันท  พวงประทิน 

 ๑๙๓๑๒ นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ 
 ๑๙๓๑๓ นางสุพิชญา  กันทะวงค 
 ๑๙๓๑๔ นางสาวสุพิชญา  แกววิจิตร 

 ๑๙๓๑๕ นางสาวสุพิชญา  ไกรกล 

 ๑๙๓๑๖ นางสาวสุพิชญา  จันทพันธ 
 ๑๙๓๑๗ นางสุพิชญา  จันทรแจง 
 ๑๙๓๑๘ นางสาวสุพิชญา  ตั้งธรรม 

 ๑๙๓๑๙ นางสุพิชญา  เทพกิจ 

 ๑๙๓๒๐ นางสาวสุพิชญา  พลสิทธิ์ 
 ๑๙๓๒๑ นางสาวสุพิชญา  สุวรรณศักรสิน 



 หนา   ๑๔๙ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๓๒๒ นางสุพิชญาภัค  ปญญาพันธ 
 ๑๙๓๒๓ นางสาวสุพิญญา  พรหมหมอเฒา 
 ๑๙๓๒๔ นางสาวสุพิณ  วิจิตรจ่ัน 

 ๑๙๓๒๕ นางสุพิณ  สินธุบุญ 

 ๑๙๓๒๖ นางสาวสุพิดา  แยมนิ่มนวล 

 ๑๙๓๒๗ นางสาวสุพิน  จันทรธิมาน 

 ๑๙๓๒๘ นางสุพินทิพย  ธรรมจักร 
 ๑๙๓๒๙ นางสาวสุพินิจ  อัตมาตร 

 ๑๙๓๓๐ นางสาวสุพิยดา  มาทฤทธิ ์
 ๑๙๓๓๑ นางสุพิศ  พูลแสง 
 ๑๙๓๓๒ นางสุพิศ  ไวยประสิทธิ์ 
 ๑๙๓๓๓ นางสาวสุพิศ  ศิริบูรณ 
 ๑๙๓๓๔ นางสุพีชา  นาคนวล 

 ๑๙๓๓๕ นางสุพีชา  เสมียนรัมย 
 ๑๙๓๓๖ นางสุพีรรญา  ปญญาคํา 
 ๑๙๓๓๗ นางสาวสุพีลาภ  ลําภา 
 ๑๙๓๓๘ นางสุภชาดา  ธนธรรมนนท 
 ๑๙๓๓๙ นางสาวสุภณิดา  ระนําไทยสงฆ 
 ๑๙๓๔๐ นางสาวสุภดา  ตาปราบ 

 ๑๙๓๔๑ นางสุภนิดา  นาราศรี 
 ๑๙๓๔๒ นางสาวสุภรณี  ภูมิภาค 

 ๑๙๓๔๓ นางสุภรัตน  ชนะหาญ 

 ๑๙๓๔๔ นางสาวสุภลักษ  พยัคฆพล 

 ๑๙๓๔๕ นางสุภลักษ  พานผา 
 ๑๙๓๔๖ นางสาวสุภลักษณ  ทองจันทร 

 ๑๙๓๔๗ นางสาวสุภลักษณ  สถิตไชยนนท 
 ๑๙๓๔๘ นางสาวสุภวรรณ  เฟองฟู 

 ๑๙๓๔๙ นางสาวสุภวรรณ  วงศยะรา 
 ๑๙๓๕๐ นางสาวสุภศรี  ชุมแกว 

 ๑๙๓๕๑ นางสาวสุภักคธนัน  ถาวรพัฒน 
 ๑๙๓๕๒ นางสาวสุภัค  แซซื้อ 

 ๑๙๓๕๓ นางสาวสุภัค  แซเฮง 
 ๑๙๓๕๔ นางสาวสุภัค  เทพสิงห 
 ๑๙๓๕๕ นางสาวสุภัค  ปุตามา 
 ๑๙๓๕๖ นางสาวสุภัค  พันธพุทธ 

 ๑๙๓๕๗ นางสาวสุภัค  มั่นศรี 
 ๑๙๓๕๘ นางสาวสุภัค  วงศภักดี 
 ๑๙๓๕๙ นางสาวสุภัค  หะแว 

 ๑๙๓๖๐ นางสุภัคจิตา  บางแบง 
 ๑๙๓๖๑ นางสาวสุภัคฉวี  เอี่ยมสําอางค 
 ๑๙๓๖๒ นางสุภัคชญา  นันทิพัฒนพงศ 
 ๑๙๓๖๓ นางสาวสุภัคศร  รินทสมบัติ 
 ๑๙๓๖๔ นางสาวสุภัคสิริ  จารวัธน 
 ๑๙๓๖๕ นางสาวสุภัชญา  ชัยรัตนะเวโรจน 
 ๑๙๓๖๖ นางสาวสุภัทตรา  กองโพธิ์ 
 ๑๙๓๖๗ นางสาวสุภัทตรา  เกษร 

 ๑๙๓๖๘ นางสุภัทตรา  เพ็ชรเพ็ง 
 ๑๙๓๖๙ นางสาวสุภัททรา  ทองเปล่ียน 

 ๑๙๓๗๐ นางสาวสุภัททิรา  เฮียงราช 

 ๑๙๓๗๑ นางสาวสุภัทร  ดอนพรไพร 



 หนา   ๑๕๐ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๓๗๒ นางสุภัทร  นครสุข 

 ๑๙๓๗๓ นางสาวสุภัทรณิชา  อภิชาติ 
 ๑๙๓๗๔ นางสาวสุภัทรรัชต  สิงหาเวช 

 ๑๙๓๗๕ นางสาวสุภัทรา  กาวินา 
 ๑๙๓๗๖ นางสาวสุภัทรา  ทับชม 

 ๑๙๓๗๗ นางสาวสุภัทรา  พยุงเจริญ 

 ๑๙๓๗๘ นางสุภัทรา  พรหมสิทธิ์ 
 ๑๙๓๗๙ นางสาวสุภัทรา  ศรีเจริญ 

 ๑๙๓๘๐ นางสาวสุภัทรา  ศรีออน 

 ๑๙๓๘๑ นางสาวสุภัทรา  สายกระสุน 

 ๑๙๓๘๒ นางสาวสุภัทรา  แสงลุน 

 ๑๙๓๘๓ นางสุภัทรียา  นิ่มเจริญ 

 ๑๙๓๘๔ นางสาวสุภัทวดี  รัตนไพร 

 ๑๙๓๘๕ นางสาวสุภัสตรา  ฝายสงค 
 ๑๙๓๘๖ นางสุภัสตรา  วงคอินพอ 

 ๑๙๓๘๗ นางสาวสุภัสสร  คอนสิงห 
 ๑๙๓๘๘ นางสาวสุภัสสร  จันทรังษ 
 ๑๙๓๘๙ นางสาวสุภัสสร  เทพดี 
 ๑๙๓๙๐ นางสุภัสสร  สมนึก 

 ๑๙๓๙๑ นางสาวสุภัสสร  สุภาพ 

 ๑๙๓๙๒ นางสุภัสสรา  เตอุตะลวง 
 ๑๙๓๙๓ นางสาวสุภัสสรา  พรหมบุตร 

 ๑๙๓๙๔ นางสุภา  ครุฑเงิน 

 ๑๙๓๙๕ นางสุภา  จิตตรีพล 

 ๑๙๓๙๖ นางสาวสุภา  พรมสุริย 

 ๑๙๓๙๗ นางสาวสุภา  ภาคจัตุรัส 

 ๑๙๓๙๘ นางสาวสุภาคิณี  อภิชัย 

 ๑๙๓๙๙ นางสาวสุภาคินี  อินทรนาก 

 ๑๙๔๐๐ นางสุภาณี  ไกรเทพ 

 ๑๙๔๐๑ นางสาวสุภาณี  เครืออนันต 
 ๑๙๔๐๒ นางสุภาณี  บัวประทุม 

 ๑๙๔๐๓ นางสาวสุภาณี  รัตนสุวรรณ 

 ๑๙๔๐๔ นางสาวสุภาณี  วงคปวน 

 ๑๙๔๐๕ นางสาวสุภาณี  วงษสิงห 
 ๑๙๔๐๖ นางสุภาณีย  กูลเรือน 

 ๑๙๔๐๗ นางสาวสุภาณีย  แสงไพทูรย 
 ๑๙๔๐๘ นางสาวสุภานัน  ปริยานุชพรหมา 
 ๑๙๔๐๙ นางสาวสุภานัน  ปญญาใหญ 
 ๑๙๔๑๐ นางสาวสุภานิตย  เพชรเสนหกุล 

 ๑๙๔๑๑ นางสาวสุภานิตา  ตํารารัมย 
 ๑๙๔๑๒ นางสุภานี  แกวอุดร 

 ๑๙๔๑๓ นางสาวสุภานี  สุวรรณมิตร 

 ๑๙๔๑๔ นางสุภาพ  โกเสยโยธิน 

 ๑๙๔๑๕ นางสุภาพ  พลภักดี 
 ๑๙๔๑๖ นางสุภาพ  โสภาพุฒ 

 ๑๙๔๑๗ นางสุภาพ  ไสวเวียง 
 ๑๙๔๑๘ นางสาวสุภาพร  กิ้มบุญจ๋ิว 

 ๑๙๔๑๙ นางสุภาพร  เกิดศาสตร 
 ๑๙๔๒๐ นางสุภาพร  ขจัดโรคา 
 ๑๙๔๒๑ นางสาวสุภาพร  คงสําคัญ 



 หนา   ๑๕๑ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๔๒๒ นางสาวสุภาพร  คําชมภู 

 ๑๙๔๒๓ นางสาวสุภาพร  คําศิริ 
 ๑๙๔๒๔ นางสาวสุภาพร  เคนซาพู 

 ๑๙๔๒๕ นางสุภาพร  จะรา 
 ๑๙๔๒๖ นางสาวสุภาพร  จํานงค 
 ๑๙๔๒๗ นางสาวสุภาพร  ฉั่วพันธ 
 ๑๙๔๒๘ นางสาวสุภาพร  ชัยจันทา 
 ๑๙๔๒๙ นางสุภาพร  ชิณวัฒน 
 ๑๙๔๓๐ นางสุภาพร  เชาวแพทย 
 ๑๙๔๓๑ นางสุภาพร  แซงโคตร 

 ๑๙๔๓๒ นางสาวสุภาพร  แซฮอ 

 ๑๙๔๓๓ นางสุภาพร  ดานวังขวา 
 ๑๙๔๓๔ นางสุภาพร  ตนกันยา 
 ๑๙๔๓๕ นางสาวสุภาพร  เตชะดง 
 ๑๙๔๓๖ นางสาวสุภาพร  เตชะลือ 

 ๑๙๔๓๗ นางสาวสุภาพร  ทองจันทร 
 ๑๙๔๓๘ นางสาวสุภาพร  ธรศรี 
 ๑๙๔๓๙ นางสุภาพร  นอสูงเนิน 

 ๑๙๔๔๐ นางสุภาพร  นาโตนด 

 ๑๙๔๔๑ นางสาวสุภาพร  นิรันดรรัตนกิจ 

 ๑๙๔๔๒ นางสาวสุภาพร  นุยอนรัมย 
 ๑๙๔๔๓ นางสุภาพร  บรรฐาน 

 ๑๙๔๔๔ นางสุภาพร  บัวบาน 

 ๑๙๔๔๕ นางสาวสุภาพร  ปรัชญาเดชากุล 

 ๑๙๔๔๖ นางสุภาพร  ปานเพชร 

 ๑๙๔๔๗ วาที่รอยตรีหญิง สุภาพร  โปธาตุ 
 ๑๙๔๔๘ นางสุภาพร  พยัคประโคน 

 ๑๙๔๔๙ นางสาวสุภาพร  พุฒิเปรมเดช 

 ๑๙๔๕๐ นางสาวสุภาพร  พุมเพ็ชร 

 ๑๙๔๕๑ นางสาวสุภาพร  ภิรมยเมือง 
 ๑๙๔๕๒ นางสุภาพร  ภูเพ็งใจ 

 ๑๙๔๕๓ นางสาวสุภาพร  มณีโชติ 
 ๑๙๔๕๔ นางสาวสุภาพร  มีอาษา 
 ๑๙๔๕๕ นางสาวสุภาพร  ย้ิมกล่ิน 

 ๑๙๔๕๖ นางสุภาพร  ราชา 
 ๑๙๔๕๗ นางสาวสุภาพร  ริยาพันธ 
 ๑๙๔๕๘ นางสุภาพร  วงศสูง 
 ๑๙๔๕๙ นางสาวสุภาพร  ศรีษะเนตร 

 ๑๙๔๖๐ นางสาวสุภาพร  ศุภชัยทิวารัตน 
 ๑๙๔๖๑ นางสาวสุภาพร  สงขาว 

 ๑๙๔๖๒ นางสาวสุภาพร  สงวนศักดิ์ 
 ๑๙๔๖๓ นางสุภาพร  สวางไพรวัลย 
 ๑๙๔๖๔ นางสุภาพร  สิงหยอง 
 ๑๙๔๖๕ นางสาวสุภาพร  สิทธิมงคล 

 ๑๙๔๖๖ นางสาวสุภาพร  สุขีทัศน 
 ๑๙๔๖๗ นางสาวสุภาพร  สุทนต 
 ๑๙๔๖๘ นางสุภาพร  สุวรรณละออง 
 ๑๙๔๖๙ นางสาวสุภาพร  แสงลับ 

 ๑๙๔๗๐ นางสุภาพร  แสงวุธ 

 ๑๙๔๗๑ นางสาวสุภาพร  หลวงปน 



 หนา   ๑๕๒ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๔๗๒ นางสาวสุภาพร  ออดทรัพย 
 ๑๙๔๗๓ นางสาวสุภาพร  ออนนอมด ี

 ๑๙๔๗๔ นางสาวสุภาพร  อํานาจรัตน 
 ๑๙๔๗๕ นางสุภาพร  อุนประชา 
 ๑๙๔๗๖ นางสาวสุภาพร  เอี้ยงเจียม 

 ๑๙๔๗๗ นางสุภาพรรณ  แกวคําแสน 

 ๑๙๔๗๘ นางสาวสุภาพรรณ  คิดดี 
 ๑๙๔๗๙ นางสาวสุภาพรรณ  บุญสิมมา 
 ๑๙๔๘๐ นางสาวสุภาพรรณ  พงษเกษม 

 ๑๙๔๘๑ นางสุภาพรรณ  สายสินธุ 
 ๑๙๔๘๒ นางสาวสุภาพรรณ  สุขทอง 
 ๑๙๔๘๓ นางสุภาภรณ  กีตา 
 ๑๙๔๘๔ นางสาวสุภาภรณ  กุฎีพันธ 
 ๑๙๔๘๕ นางสาวสุภาภรณ  แกวสุฟอง 
 ๑๙๔๘๖ นางสาวสุภาภรณ   
  โกสียรัตนาภิบาล 

 ๑๙๔๘๗ นางสาวสุภาภรณ  แขงขัน 

 ๑๙๔๘๘ นางสุภาภรณ  เครื่องสาย 

 ๑๙๔๘๙ นางสุภาภรณ  จอมคําสิงห 
 ๑๙๔๙๐ นางสุภาภรณ  จันทรกลม 

 ๑๙๔๙๑ นางสุภาภรณ  จันทรพงษ 
 ๑๙๔๙๒ นางสุภาภรณ  ชวยอินทร 
 ๑๙๔๙๓ นางสาวสุภาภรณ  ดีธรรมมา 
 ๑๙๔๙๔ นางสาวสุภาภรณ  ตรีรักษา 
 ๑๙๔๙๕ นางสาวสุภาภรณ  ธรรมสอน 

 ๑๙๔๙๖ นางสุภาภรณ  นามเผา 
 ๑๙๔๙๗ นางสุภาภรณ  บรรเทิง 
 ๑๙๔๙๘ นางสาวสุภาภรณ  บริคุต 

 ๑๙๔๙๙ นางสุภาภรณ  บุญทศ 

 ๑๙๕๐๐ นางสุภาภรณ  บุญปก 

 ๑๙๕๐๑ นางสุภาภรณ  บุตรหมีน 

 ๑๙๕๐๒ นางสาวสุภาภรณ  ปะรุมรัมย 
 ๑๙๕๐๓ นางสาวสุภาภรณ  พรมจักร 
 ๑๙๕๐๔ นางสุภาภรณ  พาดทองหลาง 
 ๑๙๕๐๕ นางสุภาภรณ  พิมพันธ 
 ๑๙๕๐๖ นางสุภาภรณ  แพเพชร 

 ๑๙๕๐๗ นางสุภาภรณ  ยินดี 
 ๑๙๕๐๘ นางสุภาภรณ  ริยาพันธ 
 ๑๙๕๐๙ นางสาวสุภาภรณ  รุงโรจน 
 ๑๙๕๑๐ นางสุภาภรณ  เรืองสิทธิ์ 
 ๑๙๕๑๑ นางสุภาภรณ  วงษทองดี 
 ๑๙๕๑๒ นางสุภาภรณ  ศรีทิพย 
 ๑๙๕๑๓ นางสาวสุภาภรณ  สันติสกุลชัย 

 ๑๙๕๑๔ นางสาวสุภาภรณ  สารนอก 

 ๑๙๕๑๕ นางสาวสุภาภรณ  สาริบุตร 

 ๑๙๕๑๖ นางสาวสุภาภรณ  สีมาวัน 

 ๑๙๕๑๗ นางสุภาภรณ  สีหะวงษ 
 ๑๙๕๑๘ นางสุภาภรณ  แสงจันทรเพ็ญกุล 

 ๑๙๕๑๙ นางสาวสุภาภรณ  หารปรี 
 ๑๙๕๒๐ นางสาวสุภามาศ  วงศฉลาด 



 หนา   ๑๕๓ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๕๒๑ นางสุภามาศ  เอี่ยมละมัย 

 ๑๙๕๒๒ นางสาวสุภารัช  หมอนเมือง 
 ๑๙๕๒๓ นางสาวสุภารัฐ  บุญสรอย 

 ๑๙๕๒๔ นางสาวสุภารัตน  จิตถา 
 ๑๙๕๒๕ นางสาวสุภารัตน  จิตรวิรัตน 
 ๑๙๕๒๖ นางสาวสุภารัตน  ชวงบัญญัติ 
 ๑๙๕๒๗ นางสุภารัตน  เชื้ออินทร 
 ๑๙๕๒๘ นางสาวสุภารัตน  ไชยธงรัตน 
 ๑๙๕๒๙ นางสาวสุภารัตน  พวงทอง 
 ๑๙๕๓๐ นางสุภารัตน  วรรณวัตน 
 ๑๙๕๓๑ นางสาวสุภารัตน  วีรวัฒนา 
 ๑๙๕๓๒ นางสาวสุภารัตน  สมศักดิ์ 
 ๑๙๕๓๓ นางสาวสุภารัตน  สัมมาชีพ 

 ๑๙๕๓๔ นางสาวสุภารัตน  สินไชย 

 ๑๙๕๓๕ นางสุภารัตน  อยูชาติประเสริฐ 

 ๑๙๕๓๖ นางสาวสุภารัตน  อั่นแตง 
 ๑๙๕๓๗ นางสาวสุภารัตน  อึ้งถาวรดี 
 ๑๙๕๓๘ นางสุภาลักษณ  แกวเคลือบ 

 ๑๙๕๓๙ นางสาวสุภาลักษณ  เคาคนธ 
 ๑๙๕๔๐ นางสุภาลักษณ  เทพวงค 
 ๑๙๕๔๑ นางสาวสุภาลักษณ  โสพันนา 
 ๑๙๕๔๒ นางสาวสุภาลักษมี  จันทุมมา 
 ๑๙๕๔๓ นางสาวสุภาลินี  คุณขยัน 

 ๑๙๕๔๔ นางสาวสุภาวดี  กองเกิด 

 ๑๙๕๔๕ นางสาวสุภาวดี  กุลแกว 

 ๑๙๕๔๖ นางสาวสุภาวดี  ไกยพันธ 
 ๑๙๕๔๗ นางสาวสุภาวดี  ขจัดมลทิน 

 ๑๙๕๔๘ นางสุภาวดี  ขิงหอม 

 ๑๙๕๔๙ นางสุภาวดี  คงแกว 

 ๑๙๕๕๐ นางสาวสุภาวดี  คงเสนะ 

 ๑๙๕๕๑ นางสาวสุภาวดี  ฆองคํา 
 ๑๙๕๕๒ นางสาวสุภาวดี  จวนเผา 
 ๑๙๕๕๓ นางสาวสุภาวดี  จันสุก 

 ๑๙๕๕๔ นางสาวสุภาวดี  เจริญจิตร 

 ๑๙๕๕๕ นางสาวสุภาวดี  ชัยดา 
 ๑๙๕๕๖ นางสุภาวดี  โชติสน 

 ๑๙๕๕๗ นางสาวสุภาวดี  ไชยพันธุ 
 ๑๙๕๕๘ นางสาวสุภาวดี  เดชสุวรรณรัศมี 
 ๑๙๕๕๙ นางสาวสุภาวดี  ตันใจ 

 ๑๙๕๖๐ นางสาวสุภาวดี  ติงสะ 

 ๑๙๕๖๑ นางสาวสุภาวดี  ทัศมี 
 ๑๙๕๖๒ นางสาวสุภาวดี  นะวงค 
 ๑๙๕๖๓ นางสาวสุภาวดี  บําเพ็ญ 

 ๑๙๕๖๔ นางสุภาวดี  บุญญานุรักษ 
 ๑๙๕๖๕ นางสาวสุภาวดี  ปรกแกว 

 ๑๙๕๖๖ นางสาวสุภาวดี  ประเสริฐ 

 ๑๙๕๖๗ นางสุภาวดี  พงศภูริปราการ 

 ๑๙๕๖๘ นางสุภาวดี  พุฒทองหลาง 
 ๑๙๕๖๙ นางสาวสุภาวดี  โพธิ์เผือก 

 ๑๙๕๗๐ นางสาวสุภาวดี  รอตเสียงลํ้า 



 หนา   ๑๕๔ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๕๗๑ นางสุภาวดี  ลารินทา 
 ๑๙๕๗๒ นางสาวสุภาวดี  ศรีทร 

 ๑๙๕๗๓ นางสาวสุภาวดี  สมบูรณ 
 ๑๙๕๗๔ นางสุภาวดี  สาระวิทย 
 ๑๙๕๗๕ นางสาวสุภาวดี  สีมาพล 

 ๑๙๕๗๖ นางสุภาวดี  สืบเนียม 

 ๑๙๕๗๗ นางสาวสุภาวดี  แสนภักดี 
 ๑๙๕๗๘ นางสาวสุภาวดี  เอียดสี 

 ๑๙๕๗๙ นางสุภาวรรณ  ภาวิสิทธิ์ 
 ๑๙๕๘๐ นางสุภาวรรณ  มั่นธรรม 

 ๑๙๕๘๑ นางสุภาวิณี  เล่ียมนางรอง 
 ๑๙๕๘๒ นางสาวสุภาวิณี  อุปละ 

 ๑๙๕๘๓ นางสาวสุภาวิตรี  บุญเวิน 

 ๑๙๕๘๔ นางสาวสุภาศรี  โขมะพัฒน 
 ๑๙๕๘๕ นางสาวสุภาศิริ  ไสยกิจ 

 ๑๙๕๘๖ นางสาวสุภาษิตรา  พรมโลกา 
 ๑๙๕๘๗ นางสุภิญญา  ไชยรัตน 
 ๑๙๕๘๘ นางสาวสุภิญญา  นครวงษ 
 ๑๙๕๘๙ นางสาวสุภิญญา  สินน้ําคํา 
 ๑๙๕๙๐ นางสุภิญญา  สุโข 

 ๑๙๕๙๑ นางสาวสุภิดา  เหลาลาภะ 

 ๑๙๕๙๒ นางสุภิตา  หงษโต 

 ๑๙๕๙๓ นางสาวสุภินันท  ไชยธานี 
 ๑๙๕๙๔ นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ 

 ๑๙๕๙๕ นางสาวสุเภตรา  เสนาธรรม 

 ๑๙๕๙๖ นางสุมณฑา  จริยา 
 ๑๙๕๙๗ นางสุมณฑา  มานะเดช 

 ๑๙๕๙๘ นางสาวสุมณฑา  ศิลาพัฒน 
 ๑๙๕๙๙ นางสาวสุมณี  สังขพุก 

 ๑๙๖๐๐ นางสาวสุมนตทิพย  ธรรมชาติ 
 ๑๙๖๐๑ นางสุมนตนา  ธีระเมฆานันท 
 ๑๙๖๐๒ นางสาวสุมนมานต  อมรมุนีพงศ 
 ๑๙๖๐๓ นางสุมนา  แสนเสนา 
 ๑๙๖๐๔ นางสาวสุมลฑา  รามเทพ 

 ๑๙๖๐๕ นางสุมลทิพย  ฐิติกวานนท 
 ๑๙๖๐๖ นางสาวสุมลทิพย  อินทโชติ 
 ๑๙๖๐๗ นางสาวสุมลมาศ  ศรีบัวงาม 

 ๑๙๖๐๘ นางสุมัทนา  ลือคําหาร 

 ๑๙๖๐๙ นางสุมัธนา  สรอยสน 

 ๑๙๖๑๐ นางสาวสุมาพร  ดิลกโชคบํารุง 
 ๑๙๖๑๑ นางสาวสุมาภรณ  เสือทอง 
 ๑๙๖๑๒ นางสุมามาลย  ยศพล 

 ๑๙๖๑๓ นางสุมามาศ  พรหมสุวรรณ 

 ๑๙๖๑๔ นางสาวสุมาริน  คงศิลา 
 ๑๙๖๑๕ นางสาวสุมารินทร  สุวรรณคร 

 ๑๙๖๑๖ นางสุมารี  งามสอน 

 ๑๙๖๑๗ นางสาวสุมาลี  กันธุ 
 ๑๙๖๑๘ นางสุมาลี  แกนอินทร 
 ๑๙๖๑๙ นางสาวสุมาลี  คีรีผจญ 

 ๑๙๖๒๐ นางสาวสุมาลี  จุฑาผิว 



 หนา   ๑๕๕ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๖๒๑ นางสุมาลี  เตะหมะ 

 ๑๙๖๒๒ นางสาวสุมาลี  ทราบรัมย 
 ๑๙๖๒๓ นางสาวสุมาลี  ทองเผือก 

 ๑๙๖๒๔ นางสุมาลี  เทพดุสิต 

 ๑๙๖๒๕ นางสาวสุมาลี  ธารทองขจรไกร 

 ๑๙๖๒๖ นางสาวสุมาลี  ประทุมวิง 
 ๑๙๖๒๗ นางสุมาลี  ประเสริฐสัง 
 ๑๙๖๒๘ นางสุมาลี  พลหงษ 
 ๑๙๖๒๙ นางสาวสุมาลี  เพ็ชรวารีวิทย 
 ๑๙๖๓๐ นางสุมาลี  เพ่ิมพูล 

 ๑๙๖๓๑ นางสาวสุมาลี  มีทองหลาง 
 ๑๙๖๓๒ นางสาวสุมาลี  ยามาเจริญ 

 ๑๙๖๓๓ นางสาวสุมาลี  ยืนย่ัง 
 ๑๙๖๓๔ นางสุมาลี  ศรณรินทร 
 ๑๙๖๓๕ นางสาวสุมาลี  ศรีรัตน 
 ๑๙๖๓๖ นางสาวสุมาลี  สุขสวัสดิ์ 
 ๑๙๖๓๗ นางสาวสุมาลี  แสงโคตร 

 ๑๙๖๓๘ นางสาวสุมาลี  หลีจิ 

 ๑๙๖๓๙ นางสาวสุมาลี  อินทะนะ 

 ๑๙๖๔๐ นางสุมิตตา  หลํ่าจันทึก 

 ๑๙๖๔๑ นางสาวสุมิตรา  โกธรรม 

 ๑๙๖๔๒ นางสุมิตรา  แลบุญมา 
 ๑๙๖๔๓ นางสาวสุมิตรา  อัดโดดดร 

 ๑๙๖๔๔ นางสาวสุมินตรา  ปนทอง 
 ๑๙๖๔๕ นางสุเมตตา  แสนกลา 

 ๑๙๖๔๖ นางสุไมตรี  มหาวรรณ 

 ๑๙๖๔๗ นางสาวสุรนุช  ประชุมชน 

 ๑๙๖๔๘ นางสาวสุรภา  อารามพงษ 
 ๑๙๖๔๙ นางสุรภี  ประโลม 

 ๑๙๖๕๐ นางสุรรัตน  โชตนวีรภัทร 

 ๑๙๖๕๑ นางสุรัจชา  จํานงควงศสกุล 

 ๑๙๖๕๒ นางสาวสุรัชดา  จันทรเพชร 

 ๑๙๖๕๓ นางสุรัชนา  ระกุล 

 ๑๙๖๕๔ นางสาวสุรัชวดี  ประนันท 
 ๑๙๖๕๕ นางสาวสุรัชศินี  พิมคะลี 

 ๑๙๖๕๖ นางสาวสุรัญชนา  ศิริสมบัติ 
 ๑๙๖๕๗ นางสุรัญญา  ชัยโยชน 
 ๑๙๖๕๘ นางสาวสุรัตน  ธูปทอง 
 ๑๙๖๕๙ นางสุรัตนดา  อนุธรรม 

 ๑๙๖๖๐ นางสุรัตนวดี  บัวเพชร 

 ๑๙๖๖๑ นางสาวสุรัตนา  นวนบริบูรณ 
 ๑๙๖๖๒ นางสาวสุรัสวดี  นาจิตร 

 ๑๙๖๖๓ นางสุรัสวดี  มณี 

 ๑๙๖๖๔ นางสาวสุรัสวดี  สุขย่ิง 
 ๑๙๖๖๕ นางสุรางค  สุทธิ 
 ๑๙๖๖๖ นางสาวสุรางค  อุสาหะ 

 ๑๙๖๖๗ นางสาวสุรางคณา  ศรีสวัสดิ์ 
 ๑๙๖๖๘ นางสาวสุรางคนา  รัตนเศรณี 

 ๑๙๖๖๙ นางสาวสุรางครัตน  พงษกล่ิน 

 ๑๙๖๗๐ นางสาวสุรางครัตน  วรรหา 



 หนา   ๑๕๖ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๖๗๑ นางสุราณี  ผุยขันธ 
 ๑๙๖๗๒ นางสาวสุรายยา  มะดีเยาะ 

 ๑๙๖๗๓ นางสาวสุรารักษ  พนะสันต 
 ๑๙๖๗๔ นางสุราลัย  บุราณเดช 

 ๑๙๖๗๕ นางสาวสุริกร  เกตุหอม 

 ๑๙๖๗๖ นางสุริชา  ซึ่งรัมย 
 ๑๙๖๗๗ นางสุรินทร  หมื่นคําสี 

 ๑๙๖๗๘ นางสาวสุรินทร  พลสวาง 
 ๑๙๖๗๙ นางสาวสุรินทร  ศรีอินทร 
 ๑๙๖๘๐ นางสาวสุรินทรพร  ดินวงศ 
 ๑๙๖๘๑ นางสาวสุรินพร  กางออนตา 
 ๑๙๖๘๒ นางสาวสุริยา  เพราเพราะ 

 ๑๙๖๘๓ นางสาวสุริยาพร  พูนวิเชียร 

 ๑๙๖๘๔ นางสุริรัชต  ดีลน 

 ๑๙๖๘๕ นางสุริวรรณ  ประสม 

 ๑๙๖๘๖ นางสาวสุริวรรณ  สุริยงคต 

 ๑๙๖๘๗ นางสาวสุริศรา  นามหงษา 
 ๑๙๖๘๘ นางสาวสุริสา  ศรีสุวรรณ 
 ๑๙๖๘๙ นางสาวสุรีญมาศ  วศินพาณิชย 
 ๑๙๖๙๐ นางสาวสุรีญา  สุดสมัย 

 ๑๙๖๙๑ นางสุรีบะ  หนิมุสา 
 ๑๙๖๙๒ นางสาวสุรีพร  จิตตเอื้อ 

 ๑๙๖๙๓ นางสาวสุรีพร  ไชยสถาน 

 ๑๙๖๙๔ นางสาวสุรีพร  ทิพยยาน 

 ๑๙๖๙๕ นางสาวสุรีพร  เปรมปรีดิ์ 

 ๑๙๖๙๖ นางสุรีพร  มงคลธนวัฒน 
 ๑๙๖๙๗ นางสาวสุรีพร  ย่ิงสุข 

 ๑๙๖๙๘ นางสุรีพร  วีระอาชากุล 

 ๑๙๖๙๙ นางสาวสุรีพร  ศรีกอก 

 ๑๙๗๐๐ นางสาวสุรีภรณ  สนอวม 

 ๑๙๗๐๑ นางสาวสุรีย  ฆองแกว 

 ๑๙๗๐๒ นางสาวสุรีย  ไชยชนะ 

 ๑๙๗๐๓ นางสาวสุรีย  ตาวัง 
 ๑๙๗๐๔ นางสุรีย  นันคํา 
 ๑๙๗๐๕ นางสุรีย  รุงทิม 

 ๑๙๗๐๖ นางสุรียนิภา  พรมทา 
 ๑๙๗๐๗ นางสุรียพร  แข็งขันธ 
 ๑๙๗๐๘ นางสุรียพร  คุมวงษ 
 ๑๙๗๐๙ นางสุรียพร  ใจผอง 
 ๑๙๗๑๐ นางสุรียพร  นาคนิ่ม 

 ๑๙๗๑๑ นางสาวสุรียพร  บุญชื่น 

 ๑๙๗๑๒ นางสาวสุรียพร  บุญมามาก 

 ๑๙๗๑๓ นางสาวสุรียพร  ปาเจริญ 

 ๑๙๗๑๔ นางสุรียพร  รินสกุล 

 ๑๙๗๑๕ นางสาวสุรียพร  รุงกําจัด 

 ๑๙๗๑๖ นางสุรียพร  หรัญรัตน 
 ๑๙๗๑๗ นางสุรียพร  อยูสําราญ 

 ๑๙๗๑๘ นางสาวสุรียพร  อินไชย 

 ๑๙๗๑๙ นางสุรียพันธ  ชัยศักดิ์ 
 ๑๙๗๒๐ นางสาวสุรียพิชา  เปนสูงเนิน 



 หนา   ๑๕๗ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๗๒๑ นางสุรียมาศ  พุฒลา 
 ๑๙๗๒๒ นางสุรียวรรณ  กังแฮ 

 ๑๙๗๒๓ นางสาวสุรียวรรณ  แกวมาตย 
 ๑๙๗๒๔ นางสาวสุรียวรรณ  ศรีนันท 
 ๑๙๗๒๕ นางสาวสุรียวัล  มะโนโฮง 
 ๑๙๗๒๖ นางสาวสุรียวัลย  ไวย่ิงยุทธ 
 ๑๙๗๒๗ นางสาวสุรียาวรรณ  จันสด 

 ๑๙๗๒๘ นางสาวสุรีรักษ  หิรัญแยม 

 ๑๙๗๒๙ นางสาวสุรีรัตน  กล่ินหอม 

 ๑๙๗๓๐ นางสาวสุรีรัตน  กองนิมิตร 

 ๑๙๗๓๑ นางสาวสุรีรัตน  โกษาจันทร 
 ๑๙๗๓๒ นางสาวสุรีรัตน  งานแข็ง 
 ๑๙๗๓๓ นางสาวสุรีรัตน  เจริญทรง 
 ๑๙๗๓๔ นางสุรีรัตน  เชียงทอง 
 ๑๙๗๓๕ นางสุรีรัตน  โชติวิชาศิริกุล 

 ๑๙๗๓๖ นางสาวสุรีรัตน  นกลอย 

 ๑๙๗๓๗ นางสาวสุรีรัตน  บุญประเสริฐ 

 ๑๙๗๓๘ นางสาวสุรีรัตน  บุญมั่น 

 ๑๙๗๓๙ นางสุรีรัตน  บุตรโคษา 
 ๑๙๗๔๐ นางสาวสุรีรัตน  ประภาเมือง 
 ๑๙๗๔๑ นางสาวสุรีรัตน  ปานงาม 

 ๑๙๗๔๒ นางสาวสุรีรัตน  ผองราษี 

 ๑๙๗๔๓ นางสาวสุรีรัตน  พรมคําตัน 

 ๑๙๗๔๔ นางสาวสุรีรัตน  พลอาษา 
 ๑๙๗๔๕ นางสาวสุรีรัตน  วองไว 

 ๑๙๗๔๖ นางสาวสุรีรัตน  วันสารัมย 
 ๑๙๗๔๗ นางสาวสุรีรัตน  ศรีสวัสดิ ์
 ๑๙๗๔๘ นางสาวสุรีรัตน  สอนสินลา 
 ๑๙๗๔๙ นางสาวสุรีรัตน  หมีภู 

 ๑๙๗๕๐ นางสาวสุรีรัตน  ออนสี 

 ๑๙๗๕๑ นางสาวสุรีรัตน  อิฐรัตน 
 ๑๙๗๕๒ นางสาวสุรีวัลย  ขันสัมฤทธิ์ 
 ๑๙๗๕๓ นางสาวสุรีวัลย  คีรีคช 

 ๑๙๗๕๔ นางสาวสุรีวัลย  แปงการิยา 
 ๑๙๗๕๕ นางสาวสุรีวัลย  ภูมิพันธ 
 ๑๙๗๕๖ นางสุรีวัลย  สงวนให 
 ๑๙๗๕๗ นางสุเรียม  วงศฟู 

 ๑๙๗๕๘ นางสาวสุไรดา  ดิเยาะ 

 ๑๙๗๕๙ นางสุลักขณา  ทองเนียม 

 ๑๙๗๖๐ นางสาวสุลักขณา  อุณวงศ 
 ๑๙๗๖๑ นางสุลักษณ  มุสิกโปดก 

 ๑๙๗๖๒ วาที่รอยตรีหญิง สุลัดดา  พรหมลิ 

 ๑๙๗๖๓ นางสาวสุลัดดาวัลย  อัฐนาค 

 ๑๙๗๖๔ นางสาวสุลานนท  มีแสวง 
 ๑๙๗๖๕ นางสาวสุลาวรรณ  ดําริใจจริง 
 ๑๙๗๖๖ นางสุลาวัลย  เปนเครือ 

 ๑๙๗๖๗ นางสาวสุลาวัลย  อินทรกอ 

 ๑๙๗๖๘ นางสาวสุลําไพ  พวงทวี 
 ๑๙๗๖๙ นางสาวสุลําไพ  พวงทวี 
 ๑๙๗๗๐ นางสาวสุลิตรา  ทรงกรด 



 หนา   ๑๕๘ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๗๗๑ นางสุลีรัตน  ชื่นอารมณ 
 ๑๙๗๗๒ นางสาวสุไลนี  นากอ 

 ๑๙๗๗๓ นางสุวคนธ  สุขเจริญ 

 ๑๙๗๗๔ นางสาวสุวจี  แกวคํา 
 ๑๙๗๗๕ นางสุวณี  วรเสฏฐฐากูร 

 ๑๙๗๗๖ นางสาวสุวดี  จักรคํา 
 ๑๙๗๗๗ นางสาวสุวดี  หนูฤทธิ์ 
 ๑๙๗๗๘ นางสุวปรียา  อารีศิริ 
 ๑๙๗๗๙ นางสุวพร  ตนพันธ 
 ๑๙๗๘๐ นางสุวพิชญ  คุณวิสิฐสิริ 
 ๑๙๗๘๑ นางสาวสุวภรณ  วุฒิจูรีพันธุ 
 ๑๙๗๘๒ นางสาวสุวภัทร  ฉายชูวงษ 
 ๑๙๗๘๓ นางสาวสุวภัทร  ชวนอยู 
 ๑๙๗๘๔ นางสาวสุวภัทร  ทองสายธาร 

 ๑๙๗๘๕ นางสุวรรณ  ชูประทีป 

 ๑๙๗๘๖ นางสุวรรณดี  กะหมายสม 

 ๑๙๗๘๗ นางสาวสุวรรณดี  ฉ่ําโสฬส 

 ๑๙๗๘๘ นางสุวรรณนา  ตันติสาโร 

 ๑๙๗๘๙ นางสาวสุวรรณนิตย  นิสัยมั่น 

 ๑๙๗๙๐ นางสุวรรณภา  รักษาชน 

 ๑๙๗๙๑ นางสุวรรณรักษ  มาสุข 

 ๑๙๗๙๒ นางสุวรรณา  กาญจนโกมล 

 ๑๙๗๙๓ นางสุวรรณา  กิจติยา 
 ๑๙๗๙๔ นางสุวรรณา  โกราเมศ 

 ๑๙๗๙๕ นางสุวรรณา  ขวัญทอง 

 ๑๙๗๙๖ นางสุวรรณา  ชื่นดวง 
 ๑๙๗๙๗ นางสาวสุวรรณา  ชูชัย 

 ๑๙๗๙๘ นางสาวสุวรรณา  แซกรัมย 
 ๑๙๗๙๙ นางสาวสุวรรณา  ทรัพยประโคน 

 ๑๙๘๐๐ นางสาวสุวรรณา  เทพประสิทธิ์ 
 ๑๙๘๐๑ นางสาวสุวรรณา  เทียบมา 
 ๑๙๘๐๒ นางสาวสุวรรณา  บานนบ 

 ๑๙๘๐๓ นางสาวสุวรรณา  บุญวิก 

 ๑๙๘๐๔ นางสุวรรณา  ปานัง 
 ๑๙๘๐๕ นางสาวสุวรรณา  ผานอย 

 ๑๙๘๐๖ นางสุวรรณา  มณีมัย 

 ๑๙๘๐๗ นางสาวสุวรรณา  มีครู 
 ๑๙๘๐๘ นางสาวสุวรรณา  สรวมศิริ 
 ๑๙๘๐๙ นางสุวรรณา  สังขทอง 
 ๑๙๘๑๐ นางสาวสุวรรณี  แกวบัวเคน 

 ๑๙๘๑๑ นางสุวรรณี  คงสวัสดิ์ 
 ๑๙๘๑๒ นางสุวรรณี  ใจซื่อ 

 ๑๙๘๑๓ นางสาวสุวรรณี  ทองแดง 
 ๑๙๘๑๔ นางสุวรรณี  ทองตั้ง 
 ๑๙๘๑๕ นางสาวสุวรรณี  บุญทัน 

 ๑๙๘๑๖ นางสาวสุวรรณี  โพธิ์ศรี 
 ๑๙๘๑๗ นางสาวสุวรรณี  ภักดีแกว 

 ๑๙๘๑๘ นางสุวรรณี  สพานทอง 
 ๑๙๘๑๙ นางสุวรรณี  สมฤทธิ์ 
 ๑๙๘๒๐ นางสาวสุวรรดี  สังขปาน 



 หนา   ๑๕๙ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๘๒๑ นางสาวสุวรินทร  เกริกเกียรติศรี 
 ๑๙๘๒๒ นางสาวสุวรีย  เพ่ิมศิริ 
 ๑๙๘๒๓ นางสุวลักษณ  ชมภูจันทร 
 ๑๙๘๒๔ นางสาวสุวลี  สาคํา 
 ๑๙๘๒๕ นางสาวสุวลี  แสงเหม 
 ๑๙๘๒๖ นางสาวสุวัชชา  นุมสุข 

 ๑๙๘๒๗ นางสาวสุวัฒนา  แสงขุรัง 
 ๑๙๘๒๘ นางสาวสุวัยบะห  มะดิเยาะ 

 ๑๙๘๒๙ นางสาวสุวา  จํารูญ 

 ๑๙๘๓๐ นางสุวาณี  มั่นเรืองเดช 

 ๑๙๘๓๑ นางสาวสุวารินน  รักลีลาวัฒน 
 ๑๙๘๓๒ นางสาวสุวารี  เนตรพลับ 

 ๑๙๘๓๓ นางสุวารี  พูนพงศา 
 ๑๙๘๓๔ นางสาวสุวารี  เมตรพรมราช 

 ๑๙๘๓๕ นางสุวารี  สุดชฎา 
 ๑๙๘๓๖ นางสุวารีย  โกมลศรี 
 ๑๙๘๓๗ นางสาวสุวาสนา  พรหมชีหมุน 

 ๑๙๘๓๘ นางสาวสุวิกา  แสนปญญา 
 ๑๙๘๓๙ นางสาวสุวิจยา  มุลทา 
 ๑๙๘๔๐ นางสาวสุวิชญา  คงสุข 

 ๑๙๘๔๑ นางสาวสุวิชญา  สละชั่ว 

 ๑๙๘๔๒ นางสาวสุวิชา  แกวบุญพะเนา 
 ๑๙๘๔๓ นางสาวสุวิชา  พูลจนะกิจ 

 ๑๙๘๔๔ นางสาวสุวิญชา  สวัสดี 
 ๑๙๘๔๕ นางสุวิญญา  พันลํา 

 ๑๙๘๔๖ นางสาวสุวิญญาณ  ทิพประเสริฐ 

 ๑๙๘๔๗ นางสาวสุวิดา  แกวพิทักษ 
 ๑๙๘๔๘ นางสุวิภา  สมรูป 

 ๑๙๘๔๙ นางสาวสุวิมล  นพตลุง 
 ๑๙๘๕๐ นางสาวสุวิมล  นวลทะวัน 

 ๑๙๘๕๑ นางสุวิมล  ประกาศวุฒิชน 

 ๑๙๘๕๒ นางสาวสุวิมล  ประเสริฐสมบูรณ 
 ๑๙๘๕๓ นางสาวสุวิมล  พลคํามาก 

 ๑๙๘๕๔ นางสุวิมล  พลอยแหวน 

 ๑๙๘๕๕ นางสุวิมล  พันละหาน 

 ๑๙๘๕๖ นางสาวสุวิมล  มิ่งมูล 

 ๑๙๘๕๗ นางสาวสุวิมล  ฤกษอนันต 
 ๑๙๘๕๘ นางสาวสุวิมล  สาวะภู 

 ๑๙๘๕๙ นางสุวิมล  สุขสวัสดิ์ 
 ๑๙๘๖๐ นางสาวสุวิมล  สุวรรณจิตต 
 ๑๙๘๖๑ นางสุวิมล  เสลกูล 

 ๑๙๘๖๒ นางสาวสุวิมล  หนองชาง 
 ๑๙๘๖๓ นางสุวิมล  อินทรชัย 

 ๑๙๘๖๔ นางสาวสุวิมล  อิ่มสําราญ 

 ๑๙๘๖๕ นางสุวิมล  อุปมัย 

 ๑๙๘๖๖ นางสาวสุวิมล  อูไทย 

 ๑๙๘๖๗ นางสุวีรยา  ชุติวัฒนโสภณ 

 ๑๙๘๖๘ นางสาวสุวีรยา  ทองประดิษฐ 
 ๑๙๘๖๙ นางสาวสุไวบะ  มามุ 
 ๑๙๘๗๐ นางสาวสุไวยะ  วาเหตโดย 



 หนา   ๑๖๐ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๘๗๑ นางสาวสุสรรค  ไชโยรักษ 
 ๑๙๘๗๒ นางสุหรรษา  หมั้นยืน 

 ๑๙๘๗๓ วาที่รอยตรีหญิง สุอรรัตน   
  พลายแกว 

 ๑๙๘๗๔ นางสาวสุอังวศรี  ทองทิพย 
 ๑๙๘๗๕ นางสุอัญชนา  ศรีลาชัย 

 ๑๙๘๗๖ นางสาวสุไฮนี  ดามาอู 
 ๑๙๘๗๗ นางสาวสูไบดะ  อาแว 

 ๑๙๘๗๘ นางสาวสูรรีดา  ตอแลมา 
 ๑๙๘๗๙ นางสาวสูไรดา  ดอเลาะ 

 ๑๙๘๘๐ นางสาวสูไวบะห  โมง 
 ๑๙๘๘๑ นางเสริมสุข  จอยทองมูล 

 ๑๙๘๘๒ นางเสรีรัตน  ยอดสรรเสริญ 

 ๑๙๘๘๓ นางสาวเสวิกา  อุนมะดี 
 ๑๙๘๘๔ นางเสารแกว  จีนบุญมี 
 ๑๙๘๘๕ นางเสาวคนธ  ชื่นเทศ 

 ๑๙๘๘๖ นางสาวเสาวคนธุ  ศิริภักดิ์ 
 ๑๙๘๘๗ นางสาวเสาวณา  วังเวงจิตต 
 ๑๙๘๘๘ นางสาวเสาวณี  ทองออน 

 ๑๙๘๘๙ นางเสาวณี  ฤทธิสุนทร 

 ๑๙๘๙๐ นางเสาวณี  วุฒิจารีเลิศสกุล 

 ๑๙๘๙๑ นางสาวเสาวณีย  จันตะ 

 ๑๙๘๙๒ นางสาวเสาวณีย  ทองเมือง 
 ๑๙๘๙๓ นางสาวเสาวณีย  ทาปุย 

 ๑๙๘๙๔ นางสาวเสาวณีย  ลีลาศ 

 ๑๙๘๙๕ นางเสาวณีย  สันพิมาย 

 ๑๙๘๙๖ นางสาวเสาวณีย  สิทธิจันทร 
 ๑๙๘๙๗ นางสาวเสาวณีย  อิ่มจิต 

 ๑๙๘๙๘ นางสาวเสาวตรี  นุมนวม 

 ๑๙๘๙๙ นางสาวเสาวนิต  ปงกาวงศ 
 ๑๙๙๐๐ นางสาวเสาวนิตย  ชูแกว 

 ๑๙๙๐๑ นางสาวเสาวนิตย  สอนใจ 

 ๑๙๙๐๒ นางสาวเสาวนี  หนูฤทธิ์ 
 ๑๙๙๐๓ นางสาวเสาวนีย  กุลทอง 
 ๑๙๙๐๔ นางสาวเสาวนีย  เกษะโกศล 

 ๑๙๙๐๕ นางสาวเสาวนีย  เกิดดวง 
 ๑๙๙๐๖ นางสาวเสาวนีย  ขลิบหิรัญ 

 ๑๙๙๐๗ นางสาวเสาวนีย  เจริญผล 

 ๑๙๙๐๘ นางสาวเสาวนีย  ชาญชาง 
 ๑๙๙๐๙ นางสาวเสาวนีย  บุญประสพ 

 ๑๙๙๑๐ นางเสาวนีย  ปรีชานนท 
 ๑๙๙๑๑ นางสาวเสาวนีย  พรหมมาหลา 
 ๑๙๙๑๒ นางเสาวนีย  มะลิมาตย 
 ๑๙๙๑๓ นางเสาวนีย  มัชฌประมาณกุล 

 ๑๙๙๑๔ นางสาวเสาวนีย  มูลคํา 
 ๑๙๙๑๕ นางสาวเสาวนีย  ศรีอินทร 
 ๑๙๙๑๖ นางสาวเสาวนีย  สระศรีสม 

 ๑๙๙๑๗ นางสาวเสาวนีย  สอนแหยม 

 ๑๙๙๑๘ นางสาวเสาวนีย  สังขวร 

 ๑๙๙๑๙ นางสาวเสาวนีย  เสนขวัญแกว 



 หนา   ๑๖๑ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๙๒๐ นางสาวเสาวนีย  หนูเอียด 

 ๑๙๙๒๑ นางเสาวภา  ใจกลา 
 ๑๙๙๒๒ นางสาวเสาวภา  ไชยสุวรรณ 

 ๑๙๙๒๓ นางสาวเสาวภา  ผาพองยุน 

 ๑๙๙๒๔ นางสาวเสาวภา  พุทธรักษา 
 ๑๙๙๒๕ นางสาวเสาวภา  พูลสวัสดิ์ 
 ๑๙๙๒๖ นางเสาวภา  รัตนิยะ 

 ๑๙๙๒๗ นางสาวเสาวภา  สมจิตร 

 ๑๙๙๒๘ นางสาวเสาวภาค  จันทรคง 
 ๑๙๙๒๙ นางสาวเสาวภาคย  ศรีโยธา 
 ๑๙๙๓๐ นางสาวเสาวรส  ชูมนต 
 ๑๙๙๓๑ นางสาวเสาวรส  บุญสม 

 ๑๙๙๓๒ นางเสาวรส  ภาระกิจ 

 ๑๙๙๓๓ นางเสาวรส  ภูทอง 
 ๑๙๙๓๔ นางสาวเสาวรส  สันปาแกว 

 ๑๙๙๓๕ นางเสาวรส  สําราญใจ 

 ๑๙๙๓๖ นางสาวเสาวรส  สิงหสังข 
 ๑๙๙๓๗ นางเสาวรักษ  ปาเกลือ 

 ๑๙๙๓๘ นางสาวเสาวรัตน  จันเหลือง 
 ๑๙๙๓๙ นางเสาวรัตน  วิชัย 

 ๑๙๙๔๐ นางเสาวรี  เที่ยงตรง 
 ๑๙๙๔๑ นางเสาวรี  สามารถกุล 

 ๑๙๙๔๒ นางสาวเสาวลักษณ  กองเงิน 

 ๑๙๙๔๓ นางสาวเสาวลักษณ  กันทะษา 
 ๑๙๙๔๔ นางสาวเสาวลักษณ  กัลยา 

 ๑๙๙๔๕ นางสาวเสาวลักษณ  คลองมดคัน 

 ๑๙๙๔๖ นางเสาวลักษณ  ควรชม 

 ๑๙๙๔๗ นางสาวเสาวลักษณ  คําภูผง 
 ๑๙๙๔๘ นางสาวเสาวลักษณ  เฉลิมภาค 

 ๑๙๙๔๙ นางสาวเสาวลักษณ  ชัยสอน 

 ๑๙๙๕๐ นางสาวเสาวลักษณ  ญาณพันธุ 
 ๑๙๙๕๑ นางสาวเสาวลักษณ  ณ รังษี 

 ๑๙๙๕๒ นางสาวเสาวลักษณ  ณ รังษี 

 ๑๙๙๕๓ นางเสาวลักษณ  แตมพิมาย 

 ๑๙๙๕๔ นางสาวเสาวลักษณ  ทองจันทร 
 ๑๙๙๕๕ นางเสาวลักษณ  ทองหมื่น 

 ๑๙๙๕๖ นางเสาวลักษณ  เทียนสวัสดิ์ 
 ๑๙๙๕๗ นางเสาวลักษณ  นบนอบ 

 ๑๙๙๕๘ นางสาวเสาวลักษณ  นานคงแนบ 

 ๑๙๙๕๙ นางสาวเสาวลักษณ  นาลาด 

 ๑๙๙๖๐ นางสาวเสาวลักษณ  บุบผาสังข 
 ๑๙๙๖๑ นางสาวเสาวลักษณ  ผาใหญ 
 ๑๙๙๖๒ นางสาวเสาวลักษณ  พนะสันต 
 ๑๙๙๖๓ นางสาวเสาวลักษณ  พรหมจันทร 
 ๑๙๙๖๔ นางสาวเสาวลักษณ  พรหมชนะ 

 ๑๙๙๖๕ นางสาวเสาวลักษณ  เพ็ชรกาศ 

 ๑๙๙๖๖ นางเสาวลักษณ  ภักดีภักดิ์ 
 ๑๙๙๖๗ นางสาวเสาวลักษณ  มูลมา 
 ๑๙๙๖๘ นางสาวเสาวลักษณ  ไมแกนสาร 

 ๑๙๙๖๙ นางสาวเสาวลักษณ  รื่นมณี 



 หนา   ๑๖๒ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๙๗๐ นางเสาวลักษณ  ลุนระวรรณ 
 ๑๙๙๗๑ นางเสาวลักษณ  วรชิน 

 ๑๙๙๗๒ นางเสาวลักษณ  วัชรพาณิชย 
 ๑๙๙๗๓ นางสาวเสาวลักษณ  ศรีจันทรนวน 

 ๑๙๙๗๔ นางสาวเสาวลักษณ  ศรียะพันธุ 
 ๑๙๙๗๕ นางสาวเสาวลักษณ  สวางศรี 
 ๑๙๙๗๖ นางเสาวลักษณ  สาระมณี 

 ๑๙๙๗๗ นางเสาวลักษณ  แสงสะอาด 

 ๑๙๙๗๘ นางเสาวลักษณ  หลักดี 
 ๑๙๙๗๙ นางสาวเสาวลักษณ  หัสการดี 
 ๑๙๙๘๐ นางเสาวลักษณ  อิ่นแกว 

 ๑๙๙๘๑ นางเสาวลี  อยูดี 
 ๑๙๙๘๒ นางสาวเสาวันดี  ชนะเพ็ชร 
 ๑๙๙๘๓ นางสาวแสงแข  คงหวยรอบ 

 ๑๙๙๘๔ นางสาวแสงจันทร  กัปโก 

 ๑๙๙๘๕ นางสาวแสงจันทร  เกลอะมู 
 ๑๙๙๘๖ นางสาวแสงจันทร  มาหลวง 
 ๑๙๙๘๗ นางแสงจันทร  ศรีสุทธา 
 ๑๙๙๘๘ นางสาวแสงจันทร  สุขจิต 

 ๑๙๙๘๙ นางสาวแสงดาว  เกตุดี 
 ๑๙๙๙๐ นางแสงดาว  เขตบรรพต 

 ๑๙๙๙๑ นางสาวแสงดาว  จันทรเต็ม 

 ๑๙๙๙๒ นางแสงดาว  โฉมฉาย 

 ๑๙๙๙๓ นางสาวแสงดาว  ทองเหมือน 

 ๑๙๙๙๔ นางสาวแสงดาว  พรหมมาศ 

 ๑๙๙๙๕ นางสาวแสงดาว  ลาภใหญ 
 ๑๙๙๙๖ นางสาวแสงเดือน  คลองแหง 
 ๑๙๙๙๗ นางแสงเดือน  คําภูแกว 

 ๑๙๙๙๘ นางสาวแสงเดือน  โคตรสีลา 
 ๑๙๙๙๙ นางแสงเดือน  จันทรศรี 
 ๒๐๐๐๐ นางแสงเดือน  แจมทุง 
 ๒๐๐๐๑ นางแสงเดือน  ทองดอนแฝง 
 ๒๐๐๐๒ นางสาวแสงเดือน  บุญยืน 

 ๒๐๐๐๓ นางสาวแสงเดือน  เพ็ชรบุรี 
 ๒๐๐๐๔ นางแสงเดือน  วงษมณี 

 ๒๐๐๐๕ นางแสงเดือน  วันทอง 
 ๒๐๐๐๖ นางสาวแสงเดือน  สระสําราญ 

 ๒๐๐๐๗ นางแสงเดือน  สุวรรณคีรียง 
 ๒๐๐๐๘ นางสาวแสงเดือน  อูปแกว 

 ๒๐๐๐๙ นางสาวแสงเทียน  พระมุลลิลา 
 ๒๐๐๑๐ นางสาวแสงเทียน  วรชิน 

 ๒๐๐๑๑ นางสาวแสงภูษิดา  เจริญหลาย 

 ๒๐๐๑๒ นางสาวแสงมณี  วงศคูณ 

 ๒๐๐๑๓ นางแสงรวี  เปลากระโทก 

 ๒๐๐๑๔ นางสาวแสงระวี  โคกครุฑ 

 ๒๐๐๑๕ นางสาวแสงระวี  บุออน 

 ๒๐๐๑๖ นางสาวแสงสุรี  วาดวิจิตร 

 ๒๐๐๑๗ นางสาวแสงอรุณ  เกล่ือนกลาด 

 ๒๐๐๑๘ นางสาวแสงอรุณ  ชิวปรีชา 
 ๒๐๐๑๙ นางแสงอรุณ  บุญย้ิม 



 หนา   ๑๖๓ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๐๒๐ นางสาวแสงอรุณ  รุงกระดี่ 
 ๒๐๐๒๑ นางสาวแสงอาทิตย  เรืองสวาง 
 ๒๐๐๒๒ นางแสงอุษา  จินดาพรรณ 

 ๒๐๐๒๓ นางแสนชาดา  มุมวงค 
 ๒๐๐๒๔ นางสาวแสนสิริ  รุงโรจนหิรัญญา 
 ๒๐๐๒๕ นางสาวโสพิศ  ทองรอด 

 ๒๐๐๒๖ นางสาวโสพิศ  สงประสพ 

 ๒๐๐๒๗ นางสาวโสพิศ  เหล็มหมาด 

 ๒๐๐๒๘ นางโสภา  เกิดสมนึก 

 ๒๐๐๒๙ นางสาวโสภา  คําวุน 

 ๒๐๐๓๐ นางสาวโสภา  ประกอบธรรม 

 ๒๐๐๓๑ นางโสภา  แปลนดี 
 ๒๐๐๓๒ นางโสภา  ลําพูน 

 ๒๐๐๓๓ นางโสภา  สุทธิกาศนีย 
 ๒๐๐๓๔ นางโสภา  อวมพัฒน 
 ๒๐๐๓๕ นางสาวโสภาภรณ  แซเต็ง 
 ๒๐๐๓๖ นางสาวโสภาวรรณ  ศรีปญญา 
 ๒๐๐๓๗ นางสาวโสภิดา  เพชรกูล 

 ๒๐๐๓๘ นางสาวโสภิดา  ฤทธิศักดิ ์
 ๒๐๐๓๙ นางสาวโสภิดา  วงษเนียม 

 ๒๐๐๔๐ นางสาวโสภิดา  วิเชียรรัตน 
 ๒๐๐๔๑ นางโสภิดา  หมื่นอักษร 

 ๒๐๐๔๒ นางโสภิต  อวรรณา 
 ๒๐๐๔๓ นางสาวโสภิตนภา  กําลังมาก 

 ๒๐๐๔๔ นางสาวโสภิตา  คําดวง 

 ๒๐๐๔๕ นางสาวโสภิตา  สมบูรณ 
 ๒๐๐๔๖ นางโสภี  เจะสอเหาะ 

 ๒๐๐๔๗ นางโสมรัศมิ์  เพ่ิมดี 
 ๒๐๐๔๘ นางสาวโสมสุดา  วิจิตรพันธุ 
 ๒๐๐๔๙ นางโสรญา  จันหวา 
 ๒๐๐๕๐ นางสาวโสรญา  มุเสะ 

 ๒๐๐๕๑ นางสาวโสรยา  เรืองสุด 

 ๒๐๐๕๒ นางสาวโสรัจจ  บุญชวย 

 ๒๐๐๕๓ นางสาวใสนะ  เจะโกะ 

 ๒๐๐๕๔ นางสาวไสว  แปนจันทร 
 ๒๐๐๕๕ นางสาวหงษทอง  พันทะ 

 ๒๐๐๕๖ นางหงษฟา  พานแกว 

 ๒๐๐๕๗ นางสาวหงษหยก  เรืองศรี 
 ๒๐๐๕๘ นางสาวหงสนภพันธ   
  นภัสธัญพันธ 
 ๒๐๐๕๙ นางสาวหงสหยก  สุกิจปรีชา 
 ๒๐๐๖๐ นางหทยา  เตชนันท 
 ๒๐๐๖๑ นางสาวหทัยกาญจน  ชัยวิรัช 

 ๒๐๐๖๒ นางสาวหทัยกาญจน  ตันกอง 
 ๒๐๐๖๓ นางหทัยกาญจน  ทองหอม 

 ๒๐๐๖๔ นางหทัยกาญจน  สองแสงจันทร 
 ๒๐๐๖๕ นางสาวหทัยกานต  ปลุกใจหาญ 

 ๒๐๐๖๖ นางสาวหทัยกานต  เลขานุกิจ 

 ๒๐๐๖๗ นางหทัยการณ  อินทมาตร 

 ๒๐๐๖๘ นางหทัยคนึง  วิเศษคํา 



 หนา   ๑๖๔ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๐๖๙ นางหทัยชนก  กัลปชัย 

 ๒๐๐๗๐ นางหทัยชนก  กาญจนชัยณรงค 
 ๒๐๐๗๑ นางหทัยชนก  ดอกบัว 

 ๒๐๐๗๒ นางสาวหทัยชนก  ตระกูลจําลอง 
 ๒๐๐๗๓ นางสาวหทัยชนก  ทรัพยพันแสน 

 ๒๐๐๗๔ นางสาวหทัยชนก  วงศกาฬสินธุ 
 ๒๐๐๗๕ นางสาวหทัยทิพย  จัตุเรศ 

 ๒๐๐๗๖ นางสาวหทัยทิพย  ทองรักษ 
 ๒๐๐๗๗ นางสาวหทัยทิพย  อดกล้ัน 

 ๒๐๐๗๘ นางสาวหทัยทิพย  อัถะบูรณ 
 ๒๐๐๗๙ นางหทัยธร  ปนะเจริญ 

 ๒๐๐๘๐ นางสาวหทัยนุช  นนทะวิชัย 

 ๒๐๐๘๑ นางสาวหทัยนุช  สมัน 

 ๒๐๐๘๒ นางสาวหทัยพันธน  หงษเจ็ด 

 ๒๐๐๘๓ นางสาวหทัยรัตน  จงไพบูลย 
 ๒๐๐๘๔ นางสาวหทัยรัตน  จําปเรือง 
 ๒๐๐๘๕ นางสาวหทัยรัตน  ใจซื่อกุล 

 ๒๐๐๘๖ นางสาวหทัยรัตน  ใจแพง 
 ๒๐๐๘๗ นางสาวหทัยรัตน  ชูศรีนาค 

 ๒๐๐๘๘ นางสาวหทัยรัตน  ตันหยง 
 ๒๐๐๘๙ นางสาวหทัยรัตน  บัวขจร 

 ๒๐๐๙๐ นางสาวหทัยรัตน  มาเพลิง 
 ๒๐๐๙๑ นางสาวหทัยรัตน  ศักดิ์ดี 
 ๒๐๐๙๒ นางสาวหทัยรัตน  สมานมิตร 

 ๒๐๐๙๓ นางสาวหทัยรัตน  สุขศีลลํ้าเลิศ 

 ๒๐๐๙๔ นางสาวหทัยรัตน  สุรามาตร 

 ๒๐๐๙๕ นางหทัยรัตน  เส้ียมสอน 

 ๒๐๐๙๖ นางสาวหทัยรัตน  อุมอารมย 
 ๒๐๐๙๗ นางสาวหนึ่งฤทัย  การเกณขาย 

 ๒๐๐๙๘ นางสาวหนึ่งฤทัย  แกวสีดา 
 ๒๐๐๙๙ นางสาวหนึ่งฤทัย  คําสุข 

 ๒๐๑๐๐ นางสาวหนึ่งฤทัย  โฉมอินทรีย 
 ๒๐๑๐๑ นางสาวหนึ่งฤทัย  ตั้งถิ่น 

 ๒๐๑๐๒ นางสาวหนึ่งฤทัย  เทพพิทักษ 
 ๒๐๑๐๓ นางสาวหนึ่งฤทัย  บริหาร 

 ๒๐๑๐๔ นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญถาวร 

 ๒๐๑๐๕ นางหนึ่งฤทัย  ปนชัย 

 ๒๐๑๐๖ นางสาวหนึ่งฤทัย  พวงผกา 
 ๒๐๑๐๗ นางสาวหนึ่งฤทัย  เพ็ญสมบูรณ 
 ๒๐๑๐๘ นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีแกว 

 ๒๐๑๐๙ นางหนึ่งฤทัย  สินชัย 

 ๒๐๑๑๐ นางหนึ่งฤทัย  อุเทศ 

 ๒๐๑๑๑ นางหนึ่งหทัย  ปานทอง 
 ๒๐๑๑๒ นางสาวหนูคิด  ภูน้ําสี 

 ๒๐๑๑๓ นางสาวหนูแดง  หันทยุง 
 ๒๐๑๑๔ นางสาวหนูแปง  ปะกิระคะ 

 ๒๐๑๑๕ นางหนูพิศ  ถิ่นทัพไทย 

 ๒๐๑๑๖ นางหนูรักษ  สิงหคู 
 ๒๐๑๑๗ นางสาวหนูเวียง  กรุณา 
 ๒๐๑๑๘ นางสาวหภาภรณ  บุญปลูก 



 หนา   ๑๖๕ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๑๑๙ นางหมะซง  มูซอ 

 ๒๐๑๒๐ นางสาวหมานฟา  วงศทองใบใหญ 
 ๒๐๑๒๑ นางสาวหยดชลิน  กุดโอภาส 

 ๒๐๑๒๒ นางสาวหยาดฝน  เผียนอก 

 ๒๐๑๒๓ นางสาวหยาดฝน  ลือโฮง 
 ๒๐๑๒๔ นางสาวหยาดฝน  สิงหทร 

 ๒๐๑๒๕ นางสาวหยาดพิรุณ  แจมศรีจันทร 
 ๒๐๑๒๖ นางสาวหยาดพิรุณ  ทาคํา 
 ๒๐๑๒๗ นางหยาดพิรุณ  นวนเจริญ 

 ๒๐๑๒๘ นางสาวหยาดพิรุณ  ยะจอม 

 ๒๐๑๒๙ นางหยาดพิรุณ  สระแกว 

 ๒๐๑๓๐ นางสาวหยาดพิรุณ  สิงขรณ 
 ๒๐๑๓๑ นางสาวหยาดพิรุณ  แสงทอง 
 ๒๐๑๓๒ นางหยาดฟา  พรพล 

 ๒๐๑๓๓ นางสาวหยาดอัมรินทร  ศิริขันธ 
 ๒๐๑๓๔ นางสาวหรรษา  คงทอง 
 ๒๐๑๓๕ นางหรรษา  เจริญสิน 

 ๒๐๑๓๖ นางสาวหรรษา  ชวงเทียมหงส 
 ๒๐๑๓๗ นางหรรษา  ทริชาต ิ

 ๒๐๑๓๘ นางหรรษา  พุฒตาล 

 ๒๐๑๓๙ นางสาวหฤทย  อันไธสง 
 ๒๐๑๔๐ นางหฤทัย  นวลศรี 
 ๒๐๑๔๑ นางสาวหฤทัย  บุญมี 
 ๒๐๑๔๒ นางสาวหฤทัย  เพชรรัตน 
 ๒๐๑๔๓ นางสาวหฤทัย  โพนสัย 

 ๒๐๑๔๔ นางสาวหฤทัย  ยอดแกว 

 ๒๐๑๔๕ นางสาวหฤทัย  เริงชัยภูมิ 
 ๒๐๑๔๖ นางหฤทัย  เวชศาสตร  
  เนตรจรัสแสง 
 ๒๐๑๔๗ นางสาวหฤทัย  สุขแสง 
 ๒๐๑๔๘ นางหฤทัยชนก  ภูกองไชย 

 ๒๐๑๔๙ นางสาวหฤษฎี  ทองสัมฤทธิ์ 
 ๒๐๑๕๐ นางสาวหลาดี  สัมพันธสินกอ 

 ๒๐๑๕๑ นางหัชญา  สุวรรณดี 
 ๒๐๑๕๒ นางสาวหัตถยา  อุดมทรัพย 
 ๒๐๑๕๓ นางสาวหัทยา  จันทรมุณี 

 ๒๐๑๕๔ นางสาวหัทยา  สุดยอด 

 ๒๐๑๕๕ นางสาวหัสดาพร  ศิลาชัย 

 ๒๐๑๕๖ นางหัสดาภรณ  มีกุล 

 ๒๐๑๕๗ นางสาวหัสยา  นิ่มโชคชัยเจริญ 

 ๒๐๑๕๘ นางสาวหัสยา  ศรีแมน 

 ๒๐๑๕๙ นางสาวหัสฤทัย  ธิมา 
 ๒๐๑๖๐ นางสาวหิรัญญา  วงคปนตา 
 ๒๐๑๖๑ นางสาวเหมยพิมพ  ชุมพูเมืองชื่น 

 ๒๐๑๖๒ นางสาวเหมือนจันทร  คําหมอน 

 ๒๐๑๖๓ นางสาวเหมือนใจ  สระทองยอด 

 ๒๐๑๖๔ นางสาวแหวนพลอย  โพธิ์ศิริ 
 ๒๐๑๖๕ นางสาวไหมซาเราะห  เตงชู 
 ๒๐๑๖๖ นางสาวฬุจินันท  พงษนา 
 ๒๐๑๖๗ นางสาวองคชนิตา  สวัสดี 



 หนา   ๑๖๖ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๑๖๘ นางสาวอจลญา   
  ไพโรจนเพชรายุทธ 

 ๒๐๑๖๙ นางสาวอชิรญา  กฤษณะรังสรรค 
 ๒๐๑๗๐ นางอชิรญา  บุญมา 
 ๒๐๑๗๑ นางอชิรญา  อนันตรักษ 
 ๒๐๑๗๒ นางสาวอชิรศา  แสงกระจาง 
 ๒๐๑๗๓ นางสาวอชิรา  อุนแกว 

 ๒๐๑๗๔ นางอณัญญา  เขียวเชื้อ 

 ๒๐๑๗๕ นางสาวอณัญลักษณ  แจงวัง 
 ๒๐๑๗๖ นางสาวอณัศยา  คําตา 
 ๒๐๑๗๗ นางสาวอณานิการ  บุญเจียม 

 ๒๐๑๗๘ นางสาวอโณทัย  นันแพง 
 ๒๐๑๗๙ นางอโณทัย  ศรีษะคํา 
 ๒๐๑๘๐ นางสาวอดิพร  อินทบํารุง 
 ๒๐๑๘๑ นางสาวอติกานต  โชติสวัสดิ์ 
 ๒๐๑๘๒ นางอติกานต  บุญเฟอง 
 ๒๐๑๘๓ นางอตินิภา  วิเศษวงษา 
 ๒๐๑๘๔ นางสาวอทิตยา  ขาวคม 

 ๒๐๑๘๕ นางสาวอทิตยา  ชวนรัมย 
 ๒๐๑๘๖ นางสาวอทิตยา  เทียนอําไพ 

 ๒๐๑๘๗ นางอทิตยา  ธรรมสินธิ์สุโน 

 ๒๐๑๘๘ นางสาวอทิตยา  ธาราฉัตร 

 ๒๐๑๘๙ นางสาวอทิตยา  บัวงาม 

 ๒๐๑๙๐ นางสาวอทิตยา  ไพโรจน 
 ๒๐๑๙๑ นางสาวอทิตยา  หมัดโตะปาน 

 ๒๐๑๙๒ นางสาวอทิตยา  ฮูลู 

 ๒๐๑๙๓ นางสาวอทิตา  โคตรสมบัติ 
 ๒๐๑๙๔ นางสาวอธิชล  อาสาสันติ 
 ๒๐๑๙๕ นางอธิชา  คะประสบ 

 ๒๐๑๙๖ นางอธิชา  สอนลา 
 ๒๐๑๙๗ นางสาวอธิตญา  ทวีจิตต 
 ๒๐๑๙๘ นางสาวอธิพร  ผาสุขถิน 

 ๒๐๑๙๙ นางสาวอธิพร  พรสุดาชัย 

 ๒๐๒๐๐ นางอธิภรณ  โพธิ์นอก 

 ๒๐๒๐๑ นางอธิษฎา  ภัยมณี 

 ๒๐๒๐๒ นางสาวอนงค  กิ่งภูเขา 
 ๒๐๒๐๓ นางสาวอนงค  คงวรรณะ 

 ๒๐๒๐๔ นางอนงค  จันทนะผะลิน 

 ๒๐๒๐๕ นางอนงค  ถาวรกาย 

 ๒๐๒๐๖ นางอนงค  โทขัน 

 ๒๐๒๐๗ นางอนงค  ปนตาวงศ 
 ๒๐๒๐๘ นางสาวอนงค  โพธิ์ไพจิตร 

 ๒๐๒๐๙ นางสาวอนงค  สิงหสนั่น 

 ๒๐๒๑๐ นางสาวอนงค  หอมขจร 

 ๒๐๒๑๑ นางสาวอนงค  อ่ําแจม 

 ๒๐๒๑๒ นางสาวอนงคทิพย  ขันทอง 
 ๒๐๒๑๓ นางสาวอนงคนาฏ  สุขกลับ 

 ๒๐๒๑๔ นางสาวอนงคนารถ  จันทรชนะ 

 ๒๐๒๑๕ นางอนงคนุช  นครไชย 

 ๒๐๒๑๖ นางอนงคพรรณ  ณ พัทลุง 



 หนา   ๑๖๗ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๒๑๗ นางสาวอนงคภัทร  วัฒนอมรศักดิ์ 
 ๒๐๒๑๘ นางอนงครักษ  โตปตะ 

 ๒๐๒๑๙ นางอนงครัตน  กรนุม 

 ๒๐๒๒๐ นางอนงครัตน  ศรีนอ 

 ๒๐๒๒๑ นางอนงคลักษณ  คงสง 
 ๒๐๒๒๒ นางอนงคลักษณ  ใจกระจาง 
 ๒๐๒๒๓ นางสาวอนงนาฎ  บรรหาร 

 ๒๐๒๒๔ นางอนงรักษ  คําสะไมล 
 ๒๐๒๒๕ นางสาวอนงลักษณ  ปนแกว 

 ๒๐๒๒๖ นางอนงลักษณ  วงศคํา 
 ๒๐๒๒๗ นางอนงลักษณ  เศรษฐศักดิ์อําพล 

 ๒๐๒๒๘ นางสาวอนรรฆพร  สุพิมพานนท 
 ๒๐๒๒๙ นางสาวอนรรฆมณี  พรมเพชร 

 ๒๐๒๓๐ นางอนัญจนา  ประทุมสาย 

 ๒๐๒๓๑ นางสาวอนัญญา  แกวเกตุ 
 ๒๐๒๓๒ นางอนัญญา  สมมุติ 
 ๒๐๒๓๓ นางสาวอนัญญา  อินทรภักดิ์ 
 ๒๐๒๓๔ นางอนัญญา  อินทรสุภา 
 ๒๐๒๓๕ นางสาวอนัญลักษณ  ไมหรือ 

 ๒๐๒๓๖ นางสาวอนันตญา  ทองธรรมชาติ 
 ๒๐๒๓๗ นางสาวอนันตญา  มั่นคง 
 ๒๐๒๓๘ นางสาวอนันตยา  หลอพิมพ 
 ๒๐๒๓๙ นางสาวอนิตยา  บัวสุนทร 

 ๒๐๒๔๐ นางสาวอนินทิตา  บุญนะ 

 ๒๐๒๔๑ นางสาวอนิสา  สังขเจริญ 

 ๒๐๒๔๒ นางอนิสา  สิเดะ 

 ๒๐๒๔๓ นางสาวอนุกูล  สงกรด 

 ๒๐๒๔๔ นางสาวอนุชิดา  สีนาค 

 ๒๐๒๔๕ นางอนุตตรา  รักษาวงศ 
 ๒๐๒๔๖ นางสาวอนุธิดา  พรมภักดี 
 ๒๐๒๔๗ นางสาวอนุธิดา  พัฒนมะณี 

 ๒๐๒๔๘ นางสาวอนุมา  รอบคอบ 

 ๒๐๒๔๙ นางสาวอนุรักษ  ทิพยมณี 

 ๒๐๒๕๐ นางอนุรี  สาริก 

 ๒๐๒๕๑ นางสาวอนุศรา  พูลคุม 

 ๒๐๒๕๒ นางสาวอนุศรา  หิงสันเทียะ 

 ๒๐๒๕๓ นางอนุษา  มีรสลํ้า 
 ๒๐๒๕๔ นางสาวอนุสรณ  เด็ดขาด 

 ๒๐๒๕๕ นางสาวอนุสรา  กมุทชาติ 
 ๒๐๒๕๖ นางสาวอนุสรา  กี้ติ๊ก 

 ๒๐๒๕๗ นางสาวอนุสรา  เกตุแกว 

 ๒๐๒๕๘ นางสาวอนุสรา  จิตรโคตร 

 ๒๐๒๕๙ นางสาวอนุสรา  ชวนรัมย 
 ๒๐๒๖๐ นางสาวอนุสรา  ชุมคํา 
 ๒๐๒๖๑ นางสาวอนุสรา  ไชยปญญา 
 ๒๐๒๖๒ นางอนุสรา  ปานานนท 
 ๒๐๒๖๓ นางสาวอนุสรา  พันธุเดช 

 ๒๐๒๖๔ นางสาวอนุสรา  โพธิ์พา 
 ๒๐๒๖๕ นางสาวอนุสรา  ลุงกี่ 
 ๒๐๒๖๖ นางสาวอนุสรา  ศรีทาเกิด 



 หนา   ๑๖๘ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๒๖๗ นางสาวอนุสรา  สิงหโต 

 ๒๐๒๖๘ นางสาวอนุสรา  แสนพาน 

 ๒๐๒๖๙ นางสาวอนุสสรา  อินเนียม 

 ๒๐๒๗๐ นางอนูร  ออนหวาน 

 ๒๐๒๗๑ นางสาวอโนชา  เกษกรณ 
 ๒๐๒๗๒ นางอโนชา  จิระรัตนพิศาล 

 ๒๐๒๗๓ นางสาวอโนเชาว  แกวกูลฑล 

 ๒๐๒๗๔ นางสาวอโนทัย  สุฤทธิ์ 
 ๒๐๒๗๕ นางสาวอโนทัย  เสนเผือก 

 ๒๐๒๗๖ นางอพิณยา  สัมมา 
 ๒๐๒๗๗ นางอภัณตรี  อินทวงค 
 ๒๐๒๗๘ นางสาวอภันตรี  มณีโสภณ 

 ๒๐๒๗๙ นางสาวอภัยพร  สิลารักษ 
 ๒๐๒๘๐ นางอภัสนันท  สงคลังธนพัฒน 
 ๒๐๒๘๑ นางอภัสสร  ฉิ่งเล็ก 

 ๒๐๒๘๒ นางสาวอภิชญา  พงษสมบูรณ 
 ๒๐๒๘๓ นางอภิชญา  พลประเสริฐ 

 ๒๐๒๘๔ นางสาวอภิชญา  รังสฤษฎพิพัฒน 
 ๒๐๒๘๕ นางสาวอภิชญา  สังขจันทร 
 ๒๐๒๘๖ นางอภิชญา  หนูทวี 
 ๒๐๒๘๗ นางสาวอภิชญาณา   
  ภิญโญธานาโชติ 
 ๒๐๒๘๘ นางสาวอภิชนาฎ  มีประกอบ 

 ๒๐๒๘๙ นางอภิญญดา  ภัทรบัวพุฒ 

 ๒๐๒๙๐ นางอภิญญา  กระมล 

 ๒๐๒๙๑ นางอภิญญา  กลัดงิ้ว 

 ๒๐๒๙๒ นางอภิญญา  แกวทอง 
 ๒๐๒๙๓ นางสาวอภิญญา  แกวประเสริฐ 

 ๒๐๒๙๔ นางสาวอภิญญา  แกวใส 

 ๒๐๒๙๕ นางสาวอภิญญา  ขุนเรศ 

 ๒๐๒๙๖ นางอภิญญา  เขียวออน 

 ๒๐๒๙๗ นางอภิญญา  เงาศรี 
 ๒๐๒๙๘ นางสาวอภิญญา  จํานงค 
 ๒๐๒๙๙ นางอภิญญา  เจริญกิจ 

 ๒๐๓๐๐ นางอภิญญา  ใจงาม 

 ๒๐๓๐๑ นางสาวอภิญญา  ใจชื้น 

 ๒๐๓๐๒ นางอภิญญา  ชุมเมืองเย็น 

 ๒๐๓๐๓ นางอภิญญา  ชูดํา 
 ๒๐๓๐๔ นางอภิญญา  ชูวา 
 ๒๐๓๐๕ นางสาวอภิญญา  เดชกุญชร 

 ๒๐๓๐๖ นางสาวอภิญญา  ตัสมัย 

 ๒๐๓๐๗ นางอภิญญา  ทะแกลวพันธุ 
 ๒๐๓๐๘ นางสาวอภิญญา  ธรรมธาดา 
 ๒๐๓๐๙ นางอภิญญา  นพสุวรรณ 

 ๒๐๓๑๐ นางสาวอภิญญา  นิมิตประทุม 

 ๒๐๓๑๑ นางสาวอภิญญา  บุญแกว 

 ๒๐๓๑๒ นางสาวอภิญญา  บุญจง 
 ๒๐๓๑๓ นางอภิญญา  บุตรสิม 

 ๒๐๓๑๔ นางอภิญญา  ประชุมรักษ 
 ๒๐๓๑๕ นางสาวอภิญญา  ปานชา 



 หนา   ๑๖๙ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๓๑๖ นางสาวอภิญญา  พรมมาวัน 

 ๒๐๓๑๗ นางสาวอภิญญา  ภูนพคุณ 

 ๒๐๓๑๘ นางสาวอภิญญา  มะโนคํา 
 ๒๐๓๑๙ นางสาวอภิญญา  มั่นคง 
 ๒๐๓๒๐ นางสาวอภิญญา  ยารังษี 

 ๒๐๓๒๑ นางสาวอภิญญา  ลิงเพ็ชร 
 ๒๐๓๒๒ นางอภิญญา  สิตีหะมะ 

 ๒๐๓๒๓ นางอภิญญา  สุวรรณทรัพย 
 ๒๐๓๒๔ นางสาวอภิญญา  แสนวิชัย 

 ๒๐๓๒๕ นางสาวอภิญญา  หาญมานพ 

 ๒๐๓๒๖ นางสาวอภิญญา  อรัญศักดิ์ 
 ๒๐๓๒๗ นางสาวอภิญญา  อาจวิชัย 

 ๒๐๓๒๘ นางสาวอภิญญากรณ  ขุนวิเศษ 

 ๒๐๓๒๙ นางสาวอภิญญาลักษณ  คนชม 

 ๒๐๓๓๐ นางสาวอภิญญาวดี  วีระมาศ 

 ๒๐๓๓๑ นางอภิญา  ทองสง 
 ๒๐๓๓๒ นางสาวอภิณหพร  มานิ่ม 

 ๒๐๓๓๓ นางสาวอภินันท  นาดี 
 ๒๐๓๓๔ นางอภินันท  สีขํา 
 ๒๐๓๓๕ นางสาวอภิมาศ  พงศาปาน 

 ๒๐๓๓๖ นางสาวอภิรดา  ทั่นเสง 
 ๒๐๓๓๗ นางสาวอภิรดา  ประสพสม 

 ๒๐๓๓๘ นางอภิรดี  คุณประทุม 

 ๒๐๓๓๙ นางอภิรดี  สาบุง 
 ๒๐๓๔๐ นางสาวอภิรดี  สาริกา 

 ๒๐๓๔๑ นางสาวอภิรดี  อยูดี 
 ๒๐๓๔๒ นางอภิรมย  ธรรมมา 
 ๒๐๓๔๓ นางสาวอภิรยา  แกวสาร 

 ๒๐๓๔๔ นางสาวอภิฤดี  นวลหงษ 
 ๒๐๓๔๕ นางอภิฤดี  ภูรอด 

 ๒๐๓๔๖ นางสาวอภิวดี  เมิดไธสง 
 ๒๐๓๔๗ นางสาวอภิวรรณ  กันวิเชิญ 

 ๒๐๓๔๘ นางอภิวันทน  คําผง 
 ๒๐๓๔๙ นางสาวอภิวัลย  มาสชรัตน 
 ๒๐๓๕๐ นางอภิศรา  แสงโพธิ์ดา 
 ๒๐๓๕๑ นางสาวอภิสรา  กังสังข 
 ๒๐๓๕๒ นางสาวอภิสรา  เคนคม 

 ๒๐๓๕๓ นางอภิสรา  ชูปญญา 
 ๒๐๓๕๔ นางอภิสรา  บทกระโทก 

 ๒๐๓๕๕ นางอภิสรา  มากศรี 
 ๒๐๓๕๖ นางสาวอมร  คงสง 
 ๒๐๓๕๗ นางสาวอมรทิพย  ศุภสุทธิรางกูล 

 ๒๐๓๕๘ วาที่รอยตรีหญิง อมรพรรณ   
  กําแพงเมือง 
 ๒๐๓๕๙ นางอมรพรรณ  อินทรตะสืบ 

 ๒๐๓๖๐ นางสาวอมรพันธ  มากมีทรัพย 
 ๒๐๓๖๑ นางอมรมาส  โอภาษี 

 ๒๐๓๖๒ นางสาวอมรรัตน  กระดาษ 

 ๒๐๓๖๓ นางสาวอมรรัตน  กองสู 

 ๒๐๓๖๔ นางอมรรัตน  เกษมรัตนพร 



 หนา   ๑๗๐ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๓๖๕ นางสาวอมรรัตน  เกินกลาง 
 ๒๐๓๖๖ นางอมรรัตน  ไกรฤกษ 
 ๒๐๓๖๗ นางสาวอมรรัตน  คณานิตย 
 ๒๐๓๖๘ นางอมรรัตน  คําหมาย 

 ๒๐๓๖๙ นางสาวอมรรัตน  คําหอม 

 ๒๐๓๗๐ นางสาวอมรรัตน  จิตณรงค 
 ๒๐๓๗๑ นางอมรรัตน  จิติ 
 ๒๐๓๗๒ นางสาวอมรรัตน  ชมัฆพงษ 
 ๒๐๓๗๓ นางอมรรัตน  ชวยดวง 
 ๒๐๓๗๔ นางอมรรัตน  ชีพนุรัตน 
 ๒๐๓๗๕ นางสาวอมรรัตน   
  โชคตระกูลเกียรติ 
 ๒๐๓๗๖ นางสาวอมรรัตน  ไชยตะมาตย 
 ๒๐๓๗๗ นางอมรรัตน  ดรพล 

 ๒๐๓๗๘ นางสาวอมรรัตน  ทองดี 
 ๒๐๓๗๙ นางสาวอมรรัตน  ทองถึง 
 ๒๐๓๘๐ นางสาวอมรรัตน  บัวอิ่น 

 ๒๐๓๘๑ นางอมรรัตน  บุญมาศ 

 ๒๐๓๘๒ นางสาวอมรรัตน  ปานเพชร 

 ๒๐๓๘๓ นางสาวอมรรัตน  ปาลวัฒน 
 ๒๐๓๘๔ นางสาวอมรรัตน  พจนา 
 ๒๐๓๘๕ นางอมรรัตน  พรมมี 
 ๒๐๓๘๖ นางสาวอมรรัตน  พลไชย 

 ๒๐๓๘๗ นางสาวอมรรัตน  พลหาญ 

 ๒๐๓๘๘ นางสาวอมรรัตน  พิมพะ 

 ๒๐๓๘๙ นางสาวอมรรัตน  เพ็งหน ู

 ๒๐๓๙๐ นางอมรรัตน  ภิญญะโพธิ์ 
 ๒๐๓๙๑ นางอมรรัตน  ภูจอม 

 ๒๐๓๙๒ นางอมรรัตน  ภูมิภูเขียว 

 ๒๐๓๙๓ นางสาวอมรรัตน  มะลิวัลย 
 ๒๐๓๙๔ นางสาวอมรรัตน  มาตรวงษ 
 ๒๐๓๙๕ นางสาวอมรรัตน  มานะวัฒนากิจ 

 ๒๐๓๙๖ นางสาวอมรรัตน  มุสิกะโรจน 
 ๒๐๓๙๗ นางอมรรัตน  เมืองจันทร 
 ๒๐๓๙๘ นางสาวอมรรัตน  ยวงสุวรรณ 

 ๒๐๓๙๙ นางสาวอมรรัตน  ยะรินทร 
 ๒๐๔๐๐ นางสาวอมรรัตน  เรืองไสยพร 

 ๒๐๔๐๑ นางสาวอมรรัตน  เรืองออน 

 ๒๐๔๐๒ นางสาวอมรรัตน  ลัดดากุล 

 ๒๐๔๐๓ นางสาวอมรรัตน  วงศจันทร 
 ๒๐๔๐๔ นางอมรรัตน  วงษมิตร 

 ๒๐๔๐๕ นางสาวอมรรัตน  วัชรสินธุ 
 ๒๐๔๐๖ นางสาวอมรรัตน  ศรมยุรา 
 ๒๐๔๐๗ นางสาวอมรรัตน  ศิริอมรพรรณ 

 ๒๐๔๐๘ นางสาวอมรรัตน  สมสะอาด 

 ๒๐๔๐๙ นางสาวอมรรัตน  สุดใจ 

 ๒๐๔๑๐ นางอมรรัตน  โสดาคําแสน 

 ๒๐๔๑๑ นางอมรรัตน  หิรัญรัตน 
 ๒๐๔๑๒ นางอมรรัตน  อาจพันธ 
 ๒๐๔๑๓ นางสาวอมรรัตน  อินทรปรางค 



 หนา   ๑๗๑ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๔๑๔ นางสาวอมรรัตน  อุทิศสุนทร 

 ๒๐๔๑๕ นางสาวอมรรัตน  เฮประโคน 

 ๒๐๔๑๖ นางสาวอมรา  ขวดบา 
 ๒๐๔๑๗ นางอมรา  ไชยดํา 
 ๒๐๔๑๘ นางสาวอมรา  นวลศิริ 
 ๒๐๔๑๙ นางสาวอมรา  โพธิ์ทอง 
 ๒๐๔๒๐ นางอมรา  วิชาชัย 

 ๒๐๔๒๑ นางอมราพร  รักเพชร 

 ๒๐๔๒๒ นางอมราภัสร  บุณยสิทธิ์เศวต 

 ๒๐๔๒๓ นางอมราวดี  ทองขาว 

 ๒๐๔๒๔ นางสาวอมฤตา  โอมณี 

 ๒๐๔๒๕ นางอมลยา  เกาะสูงเนิน 

 ๒๐๔๒๖ นางอมลวรรณ  แกวโสม 

 ๒๐๔๒๗ นางอมลวรรณ  ใจหวัง 
 ๒๐๔๒๘ นางสาวอมลวรรณ  ปตตาทะสัง 
 ๒๐๔๒๙ นางสาวอมาวสี  พูลมาก 

 ๒๐๔๓๐ นางสาวอมาวสี  ศีติสาร 

 ๒๐๔๓๑ นางอรกมล  อุทรักษ 
 ๒๐๔๓๒ นางสาวอรกานต  วิระกา 
 ๒๐๔๓๓ นางสาวอรจิรา  มีศรี 
 ๒๐๔๓๔ นางอรจิรา  ยอดคํา 
 ๒๐๔๓๕ นางสาวอรจิรา  สิทธิวัง 
 ๒๐๔๓๖ นางสาวอรจิฬา  พวงมะนาว 

 ๒๐๔๓๗ นางสาวอรฉัตร  พรมจุล 

 ๒๐๔๓๘ นางอรฉัตร  สุขนิตย 

 ๒๐๔๓๙ นางอรช  ระวะรักษ 
 ๒๐๔๔๐ นางอรชพร  ญานสวาง 
 ๒๐๔๔๑ นางสาวอรชพร  ณ เชียงใหม 
 ๒๐๔๔๒ นางอรชร  คําศรี 
 ๒๐๔๔๓ นางสาวอรชร  จ่ันมณี 

 ๒๐๔๔๔ นางอรชร  ถาคํา 
 ๒๐๔๔๕ นางสาวอรชร  สืบสาว 

 ๒๐๔๔๖ นางสาวอรชา  แกวบุญชู 
 ๒๐๔๔๗ นางอรชา  ชูเชื้อ 

 ๒๐๔๔๘ นางสาวอรชา  ประสาทชัย 

 ๒๐๔๔๙ นางสาวอรชา  หงษเพชร 
 ๒๐๔๕๐ นางสาวอรชา  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
 ๒๐๔๕๑ นางสาวอรชุมา  แกวกัลยา 
 ๒๐๔๕๒ นางอรชุมา  เอื้อเฟอ 

 ๒๐๔๕๓ นางอรญา  ปาไหน 

 ๒๐๔๕๔ นางสาวอรณภัค  ธ.น.สํา 
 ๒๐๔๕๕ นางสาวอรณัชชา  เปอะโพ 

 ๒๐๔๕๖ นางสาวอรณัฐ  สุนทรวงษ 
 ๒๐๔๕๗ นางสาวอรณิช  เขตขยัน 

 ๒๐๔๕๘ นางสาวอรณิช  ศศิบุตร 

 ๒๐๔๕๙ นางอรณิชชา  มูลเครือคํา 
 ๒๐๔๖๐ นางสาวอรณิชา  เล่ียนชอบ 

 ๒๐๔๖๑ นางสาวอรณิชา  วงศมณีวรรณ 

 ๒๐๔๖๒ นางสาวอรทัย  คลายสอน 

 ๒๐๔๖๓ นางสาวอรทัย  คุมกัน 



 หนา   ๑๗๒ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๔๖๔ นางสาวอรทัย  จันเรือง 
 ๒๐๔๖๕ นางอรทัย  จารุศิริวัฒนา 
 ๒๐๔๖๖ นางสาวอรทัย  จิตรสมัคร 

 ๒๐๔๖๗ นางสาวอรทัย  เจียมประยูร 

 ๒๐๔๖๘ นางสาวอรทัย  ใจภักดี 
 ๒๐๔๖๙ นางสาวอรทัย  ชัยศร 

 ๒๐๔๗๐ นางสาวอรทัย  ชุมภู 

 ๒๐๔๗๑ นางอรทัย  ชุมภูคํา 
 ๒๐๔๗๒ นางสาวอรทัย  แซจง 
 ๒๐๔๗๓ นางสาวอรทัย  เดือนขาว 

 ๒๐๔๗๔ นางอรทัย  ตะมะพุทธ 

 ๒๐๔๗๕ นางสาวอรทัย  ตุมจิบ 

 ๒๐๔๗๖ นางสาวอรทัย  ทะบุญ 

 ๒๐๔๗๗ นางสาวอรทัย  ธรรมนาม 

 ๒๐๔๗๘ วาที่รอยตรีหญิง อรทัย  บัวจันทร 
 ๒๐๔๗๙ นางสาวอรทัย  บุญเส็ง 
 ๒๐๔๘๐ สิบตํารวจโทหญิง อรทัย   
  พัฒนธีรสิริ 
 ๒๐๔๘๑ นางอรทัย  พิมพโคตร 
 ๒๐๔๘๒ นางสาวอรทัย  ฟองสุวรรณ 

 ๒๐๔๘๓ นางสาวอรทัย  ภาสดา 
 ๒๐๔๘๔ นางสาวอรทัย  มวงศรี 
 ๒๐๔๘๕ นางสาวอรทัย  รุงเรือง 
 ๒๐๔๘๖ นางอรทัย  เรืองเอียด 

 ๒๐๔๘๗ นางสาวอรทัย  วรรณสร 

 ๒๐๔๘๘ นางสาวอรทัย  วิเศษ 

 ๒๐๔๘๙ นางสาวอรทัย  เวียงแกว 

 ๒๐๔๙๐ นางอรทัย  ศิริพยาบาล 

 ๒๐๔๙๑ นางอรทัย  สุขสินชัย 

 ๒๐๔๙๒ นางอรทัย  หมื่นแกวคราม 

 ๒๐๔๙๓ นางสาวอรทัย  หังษาบุตร 

 ๒๐๔๙๔ นางอรทัย  อินแกว 

 ๒๐๔๙๕ นางสาวอรทัย  แอมรัมย 
 ๒๐๔๙๖ นางสาวอรทิรา  รัตนพงษโสภิต 

 ๒๐๔๙๗ นางอรไท  เตจะ 

 ๒๐๔๙๘ นางอรไท  มอมพะเนาว 
 ๒๐๔๙๙ นางอรธิดา  สวาง 
 ๒๐๕๐๐ นางสาวอรธีรา  สุวรรณประเสริฐ 

 ๒๐๕๐๑ นางสาวอรนภา  พุทธวรรณ 

 ๒๐๕๐๒ นางอรนภา  ศรีสุข 

 ๒๐๕๐๓ นางสาวอรนภา  อินประสิทธิ์ 
 ๒๐๕๐๔ นางสาวอรนันท  มาสตูล 

 ๒๐๕๐๕ นางสาวอรนันท  สมแรง 
 ๒๐๕๐๖ นางอรนิชา  แมนทรง 
 ๒๐๕๐๗ นางอรนุช  กุณา 
 ๒๐๕๐๘ นางสาวอรนุช  ไตยราช 

 ๒๐๕๐๙ นางสาวอรนุช  นามปญญา 
 ๒๐๕๑๐ นางสาวอรนุช  บอทรัพย 
 ๒๐๕๑๑ นางสาวอรนุช  มุธุสิทธิ์ 
 ๒๐๕๑๒ นางอรนุช  ยอดออน 



 หนา   ๑๗๓ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๕๑๓ นางสาวอรนุช  เรียงแหลม 

 ๒๐๕๑๔ นางสาวอรนุช  เรือนคํา 
 ๒๐๕๑๕ นางอรปภัส  ย่ิงไทย 

 ๒๐๕๑๖ นางสาวอรพร  สุทธิเนียม 

 ๒๐๕๑๗ นางสาวอรพรรณ  คํากาศ 

 ๒๐๕๑๘ นางสาวอรพรรณ  จันทนา 
 ๒๐๕๑๙ นางสาวอรพรรณ  จันนิ่ม 

 ๒๐๕๒๐ นางสาวอรพรรณ  เจิมธานี 
 ๒๐๕๒๑ นางสาวอรพรรณ  ซบเอี่ยม 

 ๒๐๕๒๒ นางสาวอรพรรณ  เตชนันท 
 ๒๐๕๒๓ นางสาวอรพรรณ  เทพทิตย 
 ๒๐๕๒๔ นางสาวอรพรรณ  นันติ 
 ๒๐๕๒๕ นางสาวอรพรรณ  บุญมาก 

 ๒๐๕๒๖ นางอรพรรณ  ปงสนิทย 
 ๒๐๕๒๗ นางสาวอรพรรณ  เพ็ชดํา 
 ๒๐๕๒๘ นางสาวอรพรรณ  มัคศรีพงษ 
 ๒๐๕๒๙ นางอรพรรณ  มีเมล 
 ๒๐๕๓๐ นางอรพรรณ  เริญตะขิล 

 ๒๐๕๓๑ นางสาวอรพรรณ  ฤกษเปรมปรี 
 ๒๐๕๓๒ นางสาวอรพรรณ  วรรัตนญานนท 
 ๒๐๕๓๓ นางสาวอรพรรณ  ศรีวงคษา 
 ๒๐๕๓๔ นางสาวอรพรรณ  สงสังข 
 ๒๐๕๓๕ นางอรพรรณ  สวนจันทร 
 ๒๐๕๓๖ นางอรพรรณ  สุขกําเนิด 

 ๒๐๕๓๗ นางอรพรรณ  สุขประเสริฐ 

 ๒๐๕๓๘ นางสาวอรพรรณ  สุริยะวงค 
 ๒๐๕๓๙ นางสาวอรพรรณ  อุทัยศรี 
 ๒๐๕๔๐ นางสาวอรพัชรีวรรณ  โสรัมย 
 ๒๐๕๔๑ นางสาวอรพิณ  คํายา 
 ๒๐๕๔๒ นางสาวอรพิน  ปุญวัฒโฑ 

 ๒๐๕๔๓ นางสาวอรพิน  วงศชูวรรณ 

 ๒๐๕๔๔ นางสาวอรพินท  ดาศรี 
 ๒๐๕๔๕ นางอรพินท  ธรรมลี 

 ๒๐๕๔๖ นางสาวอรพินท  นัคราจารย 
 ๒๐๕๔๗ นางอรพินท  ประพันธสุข 

 ๒๐๕๔๘ นางอรพินท  วงคเทเวช 

 ๒๐๕๔๙ นางอรพินท  วงศรส 

 ๒๐๕๕๐ นางสาวอรพินท  สังขฉิม 

 ๒๐๕๕๑ นางอรพินท  อุดมกุลวารี 
 ๒๐๕๕๒ นางสาวอรพินทร  เชื้อนาค 

 ๒๐๕๕๓ นางอรพินธุ  โสมภีร 
 ๒๐๕๕๔ นางอรพิมล  คําสีแกว 

 ๒๐๕๕๕ นางสาวอรมณี  ยะคํานะ 

 ๒๐๕๕๖ นางสาวอรยา  ชัยสุข 

 ๒๐๕๕๗ นางสาวอรยา  เทโวขัติ 
 ๒๐๕๕๘ นางอรยา  ภาระจํา 
 ๒๐๕๕๙ นางสาวอรรฆภา  ออนนอม 

 ๒๐๕๖๐ นางอรรถยา  จันทรพางาม 

 ๒๐๕๖๑ นางอรฤดี  หอมสมบัติ 
 ๒๐๕๖๒ นางสาวอรลักษณ  บุรัญบุญดา 



 หนา   ๑๗๔ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๕๖๓ นางสาวอรลักษณา  ทิพยรักษ 
 ๒๐๕๖๔ นางสาวอรวดี  ไชยเสนา 
 ๒๐๕๖๕ นางสาวอรวรรณ  แกวหนูนวล 

 ๒๐๕๖๖ นางสาวอรวรรณ  ขยันงาน 

 ๒๐๕๖๗ นางอรวรรณ  คลายฤทธิ์ 
 ๒๐๕๖๘ นางอรวรรณ  จงวัฒนา 
 ๒๐๕๖๙ นางสาวอรวรรณ  จันทรสวัสดิ์ 
 ๒๐๕๗๐ นางสาวอรวรรณ  จิตประไพ 

 ๒๐๕๗๑ นางสาวอรวรรณ  จุลมวง 
 ๒๐๕๗๒ นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค 
 ๒๐๕๗๓ นางสาวอรวรรณ  ตาตระกรุด 

 ๒๐๕๗๔ นางสาวอรวรรณ  เที่ยงดาห 
 ๒๐๕๗๕ นางสาวอรวรรณ  ธรรมวิจารณ 
 ๒๐๕๗๖ นางสาวอรวรรณ  นาเหนือ 

 ๒๐๕๗๗ นางสาวอรวรรณ  นิตยแสวง 
 ๒๐๕๗๘ นางสาวอรวรรณ  บรรพต 

 ๒๐๕๗๙ นางอรวรรณ  ปรีชาชาญ 

 ๒๐๕๘๐ นางสาวอรวรรณ  เปรมบํารุง 
 ๒๐๕๘๑ นางอรวรรณ  เปยสวน 

 ๒๐๕๘๒ นางสาวอรวรรณ  ผันผาย 

 ๒๐๕๘๓ นางสาวอรวรรณ  ผิวเกล้ียง 
 ๒๐๕๘๔ นางสาวอรวรรณ  พลคลาย 

 ๒๐๕๘๕ นางสาวอรวรรณ  พวงกันยา 
 ๒๐๕๘๖ นางสาวอรวรรณ  พิมพแกว 

 ๒๐๕๘๗ นางสาวอรวรรณ  พุฒพิมพ 

 ๒๐๕๘๘ นางอรวรรณ  เพ็งพันธ 
 ๒๐๕๘๙ นางสาวอรวรรณ  แพงภูงา 
 ๒๐๕๙๐ นางสาวอรวรรณ  ฟอนงามดี 
 ๒๐๕๙๑ นางสาวอรวรรณ  ภูสวัสดิ์ 
 ๒๐๕๙๒ นางสาวอรวรรณ  มั่นศรี 
 ๒๐๕๙๓ นางอรวรรณ  มีมั่น 

 ๒๐๕๙๔ นางสาวอรวรรณ  ย่ิงใหญ 
 ๒๐๕๙๕ นางสาวอรวรรณ  รักรู 
 ๒๐๕๙๖ นางสาวอรวรรณ  รุงเพ็ง 
 ๒๐๕๙๗ นางสาวอรวรรณ  แรกรูด 

 ๒๐๕๙๘ นางอรวรรณ  ลัคษร 

 ๒๐๕๙๙ นางอรวรรณ  โลมโคกสูง 
 ๒๐๖๐๐ นางสาวอรวรรณ  วงษทรงยศ 

 ๒๐๖๐๑ นางอรวรรณ  ศรีอักษร 

 ๒๐๖๐๒ นางสาวอรวรรณ  สัจจาวงศวณิชย 
 ๒๐๖๐๓ นางอรวรรณ  สายคําฟู 

 ๒๐๖๐๔ นางอรวรรณ  สีนิล 

 ๒๐๖๐๕ นางสาวอรวรรณ  เสนาะเสียง 
 ๒๐๖๐๖ นางสาวอรวรรณ  อันไชยบุญ 

 ๒๐๖๐๗ นางอรวรรณ  อําพนธ 
 ๒๐๖๐๘ นางสาวอรวรรณ  อินสะคู 
 ๒๐๖๐๙ นางสาวอรวรา  แสงสุขสวาง 
 ๒๐๖๑๐ นางสาวอรษา  เกมกาแมน 

 ๒๐๖๑๑ นางสาวอรษา  คชสิทธิ์ 
 ๒๐๖๑๒ นางสาวอรษา  สงงาม 



 หนา   ๑๗๕ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๖๑๓ นางอรษา  สาระศาลิน 

 ๒๐๖๑๔ นางอรสา  กางทะวร 

 ๒๐๖๑๕ นางอรสา  จันทะชาลี 

 ๒๐๖๑๖ นางสาวอรสา  ดีพลู 

 ๒๐๖๑๗ นางอรสา  ตั้งเรืองตระกูล 

 ๒๐๖๑๘ นางสาวอรสา  เนื่องอุตม 
 ๒๐๖๑๙ นางอรสา  เปลงใส 

 ๒๐๖๒๐ นางอรสา  เพ็ชรฆาต 

 ๒๐๖๒๑ นางสาวอรสา  ยวนจิต 

 ๒๐๖๒๒ นางสาวอรสา  ย้ิมฉาย 

 ๒๐๖๒๓ นางสาวอรสา  สวางวงค 
 ๒๐๖๒๔ นางสาวอรสา  หนูมงกุฏ 

 ๒๐๖๒๕ นางสาวอรสิณียาพ  ศรีสองเมือง 
 ๒๐๖๒๖ นางสาวอรสิริพิมพ  บริหารธนโชติ 
 ๒๐๖๒๗ นางอรสุมา  ถาวรสุขอนันต 
 ๒๐๖๒๘ นางสาวอรอนง  เพ็งสกุล 

 ๒๐๖๒๙ นางสาวอรอนงค  เกตุเผือก 

 ๒๐๖๓๐ นางอรอนงค  แกวนอก 

 ๒๐๖๓๑ นางสาวอรอนงค  คงสิบ 

 ๒๐๖๓๒ นางอรอนงค  คัดทะจันทร 
 ๒๐๖๓๓ นางสาวอรอนงค  เคางิ้ว 

 ๒๐๖๓๔ นางอรอนงค  เจือมา 
 ๒๐๖๓๕ นางสาวอรอนงค  แดงนุย 

 ๒๐๖๓๖ นางสาวอรอนงค  ทองทวี 
 ๒๐๖๓๗ นางสาวอรอนงค  นวลตาล 

 ๒๐๖๓๘ นางสาวอรอนงค  นอยคํายาง 
 ๒๐๖๓๙ นางสาวอรอนงค  บุญปก 

 ๒๐๖๔๐ นางอรอนงค  บุญมี 
 ๒๐๖๔๑ นางสาวอรอนงค  พิมพร 

 ๒๐๖๔๒ นางสาวอรอนงค  พุฒนวล 

 ๒๐๖๔๓ นางอรอนงค  สวางกุล 

 ๒๐๖๔๔ นางอรอนงค  อุดหนุน 

 ๒๐๖๔๕ นางอรอมล  แกวมหาคุณ 

 ๒๐๖๔๖ นางอรอมล  ชนะชู 
 ๒๐๖๔๗ นางสาวอรอรุณ  มีเพียร 

 ๒๐๖๔๘ นางสาวอรอุมา  กงไกรราช 

 ๒๐๖๔๙ นางสาวอรอุมา  เกษามูล 

 ๒๐๖๕๐ นางสาวอรอุมา  ขันธพาลี 

 ๒๐๖๕๑ นางอรอุมา  เขียวสวัสดิ์ 
 ๒๐๖๕๒ นางสาวอรอุมา  คงทิพย 
 ๒๐๖๕๓ นางสาวอรอุมา  ชักแสง 
 ๒๐๖๕๔ นางสาวอรอุมา  ชูเลิศ 

 ๒๐๖๕๕ นางสาวอรอุมา  โตประเสริฐ 

 ๒๐๖๕๖ นางสาวอรอุมา  ทิพยสุวรรณ 

 ๒๐๖๕๗ นางสาวอรอุมา  นิลละออ 

 ๒๐๖๕๘ นางอรอุมา  นิสสัยมั่น 

 ๒๐๖๕๙ นางสาวอรอุมา  บุญไทย 

 ๒๐๖๖๐ นางสาวอรอุมา  ปลัดสงข 
 ๒๐๖๖๑ นางอรอุมา  ปองหมู 
 ๒๐๖๖๒ นางสาวอรอุมา  ปาสาใน 



 หนา   ๑๗๖ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๖๖๓ นางสาวอรอุมา  ภูสุวรรณ 

 ๒๐๖๖๔ นางสาวอรอุมา  โยกันยา 
 ๒๐๖๖๕ นางสาวอรอุมา  ไลกสิกรรม 

 ๒๐๖๖๖ นางอรอุมา  ศรีนาทม 

 ๒๐๖๖๗ นางสาวอรอุมา  สรางนอก 

 ๒๐๖๖๘ นางอรอุมา  สังขงาม 

 ๒๐๖๖๙ นางสาวอรอุมา  สุขแดง 
 ๒๐๖๗๐ นางสาวอรอุรา  นภาพันธ 
 ๒๐๖๗๑ นางสาวอรอุไร  จังปฏิพัทธ 
 ๒๐๖๗๒ นางสาวอรอุษา  คําดวง 
 ๒๐๖๗๓ นางอรอุษา  ไชยวัตร 

 ๒๐๖๗๔ นางสาวอรอุษา  ถีวันดี 
 ๒๐๖๗๕ นางอรอุษา  มหาสุวรรณ 

 ๒๐๖๗๖ นางสาวอรอุษา  ศรีกนก 

 ๒๐๖๗๗ นางสาวอรอุษา  ศิริรัตน 
 ๒๐๖๗๘ นางสาวอรัญญา  กากแกว 

 ๒๐๖๗๙ นางสาวอรัญญา  จันทรดํา 
 ๒๐๖๘๐ นางสาวอรัญญา  โตคางพลู 

 ๒๐๖๘๑ นางอรัญญา  นรมัตถ 
 ๒๐๖๘๒ นางสาวอรัญญา  บุงเสนห 
 ๒๐๖๘๓ นางสาวอรัญญา  บูรณนัช 

 ๒๐๖๘๔ นางสาวอรัญญา  เปลงวัน 

 ๒๐๖๘๕ นางสาวอรัญญา  พุมพวง 
 ๒๐๖๘๖ นางสาวอรัญญา  พูลดําริห 
 ๒๐๖๘๗ นางอรัญญา  มูสีสุทธิ์ 

 ๒๐๖๘๘ นางสาวอรัญญา  ลับแล 

 ๒๐๖๘๙ นางอรัญญา  วงศาโรจน 
 ๒๐๖๙๐ นางสาวอรัญติตา  ศรีบุญเรือง 
 ๒๐๖๙๑ นางสาวอรารัตน  กอนจําปา 
 ๒๐๖๙๒ นางสาวอริชนันท  เชื้อชัยอนันต 
 ๒๐๖๙๓ นางสาวอริญญา  พิศร 

 ๒๐๖๙๔ นางสาวอริตา  กระตายจันทร 
 ๒๐๖๙๕ นางสาวอรินทรา  ปริยชานิ 
 ๒๐๖๙๖ นางอริยภรณ  แผนแกว 

 ๒๐๖๙๗ นางสาวอริยาวรรณ   
  วิจิตราธนารัตน 
 ๒๐๖๙๘ นางสาวอริศรา  ขามคุลา 
 ๒๐๖๙๙ นางอริศรา  จันทยุทธ 

 ๒๐๗๐๐ นางอริศรา  ชัยชวลิต 

 ๒๐๗๐๑ นางสาวอริศรา  ดูดิง 
 ๒๐๗๐๒ นางสาวอริศรา  บัวเจริญ 

 ๒๐๗๐๓ นางสาวอริศรา  ปองศรี 
 ๒๐๗๐๔ นางอริศรา  สงสวัสดิ์ 
 ๒๐๗๐๕ นางอริศรา  หงษทอง 
 ๒๐๗๐๖ นางสาวอริศษรา  อุมสิน 

 ๒๐๗๐๗ นางสาวอริษรา  พ่ึงเกษม 

 ๒๐๗๐๘ นางสาวอริษา  จรุญ 

 ๒๐๗๐๙ นางสาวอริษา  แยมลอย 

 ๒๐๗๑๐ นางสาวอริสต  ไกรงาม 

 ๒๐๗๑๑ นางสาวอริสรา  ทวีศรี 



 หนา   ๑๗๗ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๗๑๒ นางสาวอริสรา  ปนใจ 

 ๒๐๗๑๓ นางอริสรา  พันธุพาณิชย 
 ๒๐๗๑๔ นางอริสรา  วิเชียรสมร 

 ๒๐๗๑๕ นางอริสรา  หามะ 

 ๒๐๗๑๖ นางสาวอริสา  คําคุณนา 
 ๒๐๗๑๗ นางสาวอรียา  สมใจ 

 ๒๐๗๑๘ นางอรุณ  ปวีร สิทธิปกร 

 ๒๐๗๑๙ นางอรุณ  เยาวนารถ 

 ๒๐๗๒๐ นางสาวอรุณ  ลอมวงษ 
 ๒๐๗๒๑ นางอรุณฉาย  วิฑูรยพันธ 
 ๒๐๗๒๒ นางอรุณนภา  จามจุรี 
 ๒๐๗๒๓ นางสาวอรุณประไพ  แกวคูณ 

 ๒๐๗๒๔ นางอรุณรัตน  แกนจันทร 
 ๒๐๗๒๕ นางสาวอรุณรัตน  โพธิ์ออง 
 ๒๐๗๒๖ นางอรุณรัตน  มัฏฐาพันธ 
 ๒๐๗๒๗ นางสาวอรุณรัตน  สําลีดานกลาง 
 ๒๐๗๒๘ นางสาวอรุณโรจน  จินตประยูร 

 ๒๐๗๒๙ นางอรุณลักษณ  แมนเมือง 
 ๒๐๗๓๐ นางอรุณวรรณ  สาขาสุวรรณ 

 ๒๐๗๓๑ นางอรุณวรรณ  เองฉวน 

 ๒๐๗๓๒ นางสาวอรุณศรี  เทวโรทร 

 ๒๐๗๓๓ นางสาวอรุณศรี  โทรเลข 

 ๒๐๗๓๔ นางสาวอรุณศรี  ลมมนตรี 
 ๒๐๗๓๕ นางสาวอรุณศรี  อายมาศนอย 

 ๒๐๗๓๖ นางสาวอรุณศิริ  ธราธรกุล 

 ๒๐๗๓๗ นางสาวอรุณี  กุลรัตน 
 ๒๐๗๓๘ นางสาวอรุณี  คงเกษม 

 ๒๐๗๓๙ นางสาวอรุณี  จันทรสิทธิ์ 
 ๒๐๗๔๐ นางสาวอรุณี  จําปานิล 

 ๒๐๗๔๑ นางอรุณี  ตะนอย 

 ๒๐๗๔๒ นางอรุณี  ตานอย 

 ๒๐๗๔๓ นางสาวอรุณี  ทัพซาย 

 ๒๐๗๔๔ นางสาวอรุณี  ธัญญเจริญ 

 ๒๐๗๔๕ นางสาวอรุณี  บุตรศรีภูมิ 
 ๒๐๗๔๖ นางอรุณี  เบ็ญฮา 
 ๒๐๗๔๗ นางอรุณี  พานทอง 
 ๒๐๗๔๘ นางสาวอรุณี  มาศักดิ์ 
 ๒๐๗๔๙ นางสาวอรุณี  ไลทิม 

 ๒๐๗๕๐ นางสาวอรุณี  ศรีทองออน 

 ๒๐๗๕๑ นางอรุณี  สังขแกว 

 ๒๐๗๕๒ นางสาวอรุณี  สิงหใจมา 
 ๒๐๗๕๓ นางสาวอรุณี  โสภา 
 ๒๐๗๕๔ นางอรุโณทัย  ชางเพชร 

 ๒๐๗๕๕ นางสาวอรุโณทัย  พิสสมัย 

 ๒๐๗๕๖ นางสาวอลงกรณ  แกวสุข 

 ๒๐๗๕๗ นางอลงกรณ  ไวยมิตรา 
 ๒๐๗๕๘ นางสาวอลิศรา  คิดชอบ 

 ๒๐๗๕๙ นางอลิศรา  ดีเจริญ 

 ๒๐๗๖๐ นางสาวอลิศรา  รังผ้ึง 
 ๒๐๗๖๑ นางอลิศรา  รัศมีพงศ 



 หนา   ๑๗๘ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๗๖๒ นางสาวอลิศรา  อองศรี 
 ๒๐๗๖๓ นางอลิศา  กิ่งจันทร 
 ๒๐๗๖๔ นางสาวอลิษรา  หอมจําปา 
 ๒๐๗๖๕ นางอลิษา  ชื่นนิรันดร 
 ๒๐๗๖๖ นางอลิษา  ดือราแม 

 ๒๐๗๖๗ นางอลิษา  ทัดระเบียบ 

 ๒๐๗๖๘ นางอลิษา  นุสหรี 
 ๒๐๗๖๙ นางสาวอลิษา  สืบสิงห 
 ๒๐๗๗๐ นางสาวอลิษา  หาดนิล 

 ๒๐๗๗๑ นางอลิษา  อาวุธเพชร 

 ๒๐๗๗๒ นางสาวอลิสสา  บุญชวย 

 ๒๐๗๗๓ นางสาวอลิสา  ชินวงศโชติพันธ 
 ๒๐๗๗๔ นางอลิสา  ยูโซะ 

 ๒๐๗๗๕ นางอลิสา  ราชวัตร 

 ๒๐๗๗๖ นางอลิสา  วีระนอย 

 ๒๐๗๗๗ นางสาวอลิสา  สุจริต 

 ๒๐๗๗๘ นางสาวอลิสา  หลวงคลัง 
 ๒๐๗๗๙ นางสาวอลิสา  อินทรประเสริฐ 

 ๒๐๗๘๐ นางสาวอวตี  บัณฑิตนิธิกุล 

 ๒๐๗๘๑ นางสาวอวยพร  นารินทร 
 ๒๐๗๘๒ นางสาวอวยพร  อิศรเดช 

 ๒๐๗๘๓ นางสาวอวันณา  สีบัว 

 ๒๐๗๘๔ นางสาวอวัสดา  สมจิตร 

 ๒๐๗๘๕ นางออ  สงแพง 
 ๒๐๗๘๖ นางสาวออนจิต  เทียนแกว 

 ๒๐๗๘๗ นางออมใจ  สิทธิตั้งเจริญกุล 

 ๒๐๗๘๘ นางสาวออมใจ  สุทธิวารี 
 ๒๐๗๘๙ นางสาวออมดาว  แดงทองดี 
 ๒๐๗๙๐ นางออมเดือน  มุงเอื้อมกลาง 
 ๒๐๗๙๑ นางสาวออมเดือน  วงศวิไลพิสิฐ 

 ๒๐๗๙๒ นางสาวออมทอง  สุกรอดรู 
 ๒๐๗๙๓ นางออมนภา  เอื้อยฉิมพลี 

 ๒๐๗๙๔ วาที่รอยตรีหญิง ออมฤทัย  ใจทอง 
 ๒๐๗๙๕ นางสาวออมสุดา  วรรณโคตร 
 ๒๐๗๙๖ นางสาวออมหทัย  เขียนพลกรัง 
 ๒๐๗๙๗ นางสาวออย  ย่ันทั่ง 
 ๒๐๗๙๘ นางสาวออย  สวัสดิ์รักษา 
 ๒๐๗๙๙ นางสาวออยใจ  แกวประเสริฐ 

 ๒๐๘๐๐ นางสาวออยใจ  คําสระ 

 ๒๐๘๐๑ นางสาวออยใจ  ธาตุทอง 
 ๒๐๘๐๒ นางสาวออยทิพย  กันยามา 
 ๒๐๘๐๓ นางสาวออยทิพย  บรรด ิ

 ๒๐๘๐๔ นางสาวออยทิพย  รินคําแดง 
 ๒๐๘๐๕ นางออระวิมล  สุขโข 

 ๒๐๘๐๖ นางสาวอะติมา  เหมนแกว 

 ๒๐๘๐๗ นางสาวอักษราภัค  วงศอนันต 
 ๒๐๘๐๘ นางสาวอัคยา  เวฬุวนารักษ 
 ๒๐๘๐๙ นางสาวอัครจรรยา  มังคลาด 

 ๒๐๘๑๐ นางสาวอัครวรรณ  เผือกผอง 
 ๒๐๘๑๑ นางอัฆณีญา  ทิพยกองลาศ 



 หนา   ๑๗๙ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๘๑๒ นางสาวอังคณา  ชาติกุล 

 ๒๐๘๑๓ นางสาวอังคณา  ดาวาส 

 ๒๐๘๑๔ นางอังคณา  ทับประเสริฐ 

 ๒๐๘๑๕ นางอังคณา  ท่ีภักดี 
 ๒๐๘๑๖ นางสาวอังคณา  นะที 
 ๒๐๘๑๗ นางสาวอังคณา  แนบสําโรง 
 ๒๐๘๑๘ นางสาวอังคณา  บรรลือ 

 ๒๐๘๑๙ นางสาวอังคณา  พิชยดนย 
 ๒๐๘๒๐ นางอังคณา  เมืองแกว 

 ๒๐๘๒๑ นางสาวอังคณา  รักษวงษ 
 ๒๐๘๒๒ นางสาวอังคณา  เรืองภักดิ์ 
 ๒๐๘๒๓ นางอังคณา  วงคฝน 

 ๒๐๘๒๔ นางอังคณา  วชิระพรไชย 

 ๒๐๘๒๕ นางอังคณา  วอนเพียร 

 ๒๐๘๒๖ นางสาวอังคณา  วิรามสมบัติกุล 

 ๒๐๘๒๗ นางสาวอังคณา  หนูสม 

 ๒๐๘๒๘ นางสาวอังคณา  อินทรพรหม 

 ๒๐๘๒๙ นางสาวอังคณา  ฮั่นตระกูล 

 ๒๐๘๓๐ นางอังคณาภรณ  นันตาเครือ 

 ๒๐๘๓๑ นางอังคณี  ลอมจันทร 
 ๒๐๘๓๒ นางสาวอังคนา  เปลงวาจา 
 ๒๐๘๓๓ นางอังคนา  ผิวนวล 

 ๒๐๘๓๔ นางอังคนาง  บุญศิริ 
 ๒๐๘๓๕ นางอังคนี  นุหมุดหวัง 
 ๒๐๘๓๖ นางสาวอังคมาศ  นันทสมบัติ 

 ๒๐๘๓๗ นางอังคิณี  ไชยศิลป 
 ๒๐๘๓๘ นางอังจิมา  ทองจีน 

 ๒๐๘๓๙ นางสาวอังวิภา  ผูกพันธ 
 ๒๐๘๔๐ นางอังศนา  สุขาภิรมย 
 ๒๐๘๔๑ นางอังศุมาลิน  ทองพลัด 

 ๒๐๘๔๒ นางสาวอังศุมาลิน  นิยม 

 ๒๐๘๔๓ นางสาวอังศุมาลิน  มารุงเรือง 
 ๒๐๘๔๔ นางอังศุมาลี  บุญรอดอยู 
 ๒๐๘๔๕ นางสาวอังศุมาลี  โพธิ์ศรีทอง 
 ๒๐๘๔๖ นางสาวอังศุมาวรรณ  ฉวาง 
 ๒๐๘๔๗ นางสาวอังสนา  สมบัติแกว 

 ๒๐๘๔๘ นางอังสานา  โทโม 

 ๒๐๘๔๙ นางสาวอังสุนีย  สุวรรณชัย 

 ๒๐๘๕๐ นางสาวอังสุมารินทร  สาตตะคุ 
 ๒๐๘๕๑ นางสาวอัจจิมา  จองศักดิ์ 
 ๒๐๘๕๒ นางอัจจิมา  จันทรนามวงค 
 ๒๐๘๕๓ นางสาวอัจจิมา  บํารุงนา 
 ๒๐๘๕๔ นางสาวอัจจิมา  ศรีงาม 

 ๒๐๘๕๕ นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร 

 ๒๐๘๕๖ นางสาวอัจฉรา  กาศโอสถ 

 ๒๐๘๕๗ นางอัจฉรา  คําชุม 

 ๒๐๘๕๘ นางสาวอัจฉรา  คําสอน 

 ๒๐๘๕๙ นางสาวอัจฉรา  ใจนันตา 
 ๒๐๘๖๐ นางสาวอัจฉรา  ฉ่ํามณี 

 ๒๐๘๖๑ นางสาวอัจฉรา  เฉลียวศิลป 



 หนา   ๑๘๐ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๘๖๒ นางสาวอัจฉรา  ดีสูงเนิน 

 ๒๐๘๖๓ นางอัจฉรา  ตาคํา 
 ๒๐๘๖๔ นางสาวอัจฉรา  ทองลือ 

 ๒๐๘๖๕ นางสาวอัจฉรา  บุญกล่ิน 

 ๒๐๘๖๖ นางอัจฉรา  ประดับกรณ 
 ๒๐๘๖๗ นางสาวอัจฉรา  ประภูสี 

 ๒๐๘๖๘ นางสาวอัจฉรา  เปดทอง 
 ๒๐๘๖๙ นางสาวอัจฉรา  เผากัน 

 ๒๐๘๗๐ นางสาวอัจฉรา  ไฝมณี 

 ๒๐๘๗๑ นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล 

 ๒๐๘๗๒ นางสาวอัจฉรา  พวงอก 

 ๒๐๘๗๓ นางอัจฉรา  พอสาร 

 ๒๐๘๗๔ นางอัจฉรา  พัฒนดานสกุล 

 ๒๐๘๗๕ นางสาวอัจฉรา  ภาคี 
 ๒๐๘๗๖ นางสาวอัจฉรา  ภาษีทํา 
 ๒๐๘๗๗ นางสาวอัจฉรา  ยศศักดิ์ศรี 
 ๒๐๘๗๘ นางสาวอัจฉรา  ศรีสวัสดิ ์
 ๒๐๘๗๙ นางสาวอัจฉรา  ศรีเสน 

 ๒๐๘๘๐ นางสาวอัจฉรา  สารคํา 
 ๒๐๘๘๑ นางสาวอัจฉรา  สุนันตา 
 ๒๐๘๘๒ นางสาวอัจฉรา  สุลักษณะ 

 ๒๐๘๘๓ นางสาวอัจฉรา  อยูดี 
 ๒๐๘๘๔ นางอัจฉรา  อาภาศิริกุล 

 ๒๐๘๘๕ นางสาวอัจฉรา  อินทรกฤษณ 
 ๒๐๘๘๖ นางอัจฉรา  อินทรแดน 

 ๒๐๘๘๗ นางอัจฉรากุล  ศรีทองอินทร 
 ๒๐๘๘๘ นางอัจฉราพร  บุญอุดหนุน 

 ๒๐๘๘๙ นางสาวอัจฉราพร  เปรียบกลา 
 ๒๐๘๙๐ นางอัจฉราพรรณ  ประวันเน 

 ๒๐๘๙๑ นางสาวอัจฉราพรรณ  ปองทองคํา 
 ๒๐๘๙๒ นางสาวอัจฉราพรรณ  พาไสย 
 ๒๐๘๙๓ นางสาวอัจฉราภรณ  ใจกอนแกว 

 ๒๐๘๙๔ นางสาวอัจฉราภรณ  ชามนตรี 
 ๒๐๘๙๕ นางสาวอัจฉราภรณ  ไชยมาศ 

 ๒๐๘๙๖ นางอัจฉราภรณ  ไชยรัตน 
 ๒๐๘๙๗ นางอัจฉราภรณ  บุญผองศรี 
 ๒๐๘๙๘ นางสาวอัจฉราภรณ  ผลรินทร 
 ๒๐๘๙๙ นางสาวอัจฉราภรณ  ภิรมยรักภักด ี

 ๒๐๙๐๐ นางอัจฉราภรณ  ศรีวะรมย 
 ๒๐๙๐๑ นางอัจฉราภรณ  อุดมเสียง 
 ๒๐๙๐๒ นางอัจฉรารัตน  สุวรรณพัฒน 
 ๒๐๙๐๓ นางสาวอัจฉรารัตน  เเข็งเเรง 
 ๒๐๙๐๔ นางอัจฉราวดี  ทิพนัส 

 ๒๐๙๐๕ นางอัจฉราวดี  รสานนท 
 ๒๐๙๐๖ นางสาวอัจฉราวดี  สีมันตะ 

 ๒๐๙๐๗ นางสาวอัจฉราวรรณ  จุฬานันท 
 ๒๐๙๐๘ นางสาวอัจฉราวรรณ  แนบเพ็ชร 

 ๒๐๙๐๙ นางสาวอัจฉริยา  ณรงคกูล 

 ๒๐๙๑๐ นางสาวอัจฉริยา  นาคอาย 

 ๒๐๙๑๑ นางสาวอัจฉริยา  ปาระพิมพ 



 หนา   ๑๘๑ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๙๑๒ นางอัจฉริยา  ศรนรินทร 
 ๒๐๙๑๓ นางสาวอัจฉริยาพร  ศักดิ์บุตร 

 ๒๐๙๑๔ นางสาวอัจฉริยาภรณ  ขันทอง 
 ๒๐๙๑๕ นางสาวอัจฉริยาภรณ  รักตลาด 

 ๒๐๙๑๖ นางสาวอัจฉริยาภรณ  วองไว 

 ๒๐๙๑๗ นางสาวอัจฉรีย  เทศนุย 

 ๒๐๙๑๘ นางสาวอัจฉรียา  แสงอรุณ 

 ๒๐๙๑๙ นางสาวอัจนา  ปญญาครอง 
 ๒๐๙๒๐ นางอัจมาลย  เทพลักษณ 
 ๒๐๙๒๑ นางสาวอัจราภรณ  เกตุแกว 

 ๒๐๙๒๒ นางสาวอัฉรา  แสงศรี 
 ๒๐๙๒๓ นางสาวอัฉราพร  โตทวี 
 ๒๐๙๒๔ นางอัฉราภรณ  คงแปน 

 ๒๐๙๒๕ นางอัฉริยา  มงคลวาท 

 ๒๐๙๒๖ นางสาวอัชฌา  พงษธรรม 

 ๒๐๙๒๗ นางสาวอัชราภรณ  ศรีกาญจน 
 ๒๐๙๒๘ นางอัชราภรณ  สุขแสวง 
 ๒๐๙๒๙ นางอัชราภรณ  อนุรักษ 
 ๒๐๙๓๐ นางสาวอัญคนา  หัสรังค 
 ๒๐๙๓๑ นางสาวอัญชดา  เขียวอุไร 

 ๒๐๙๓๒ นางสาวอัญชนา  คําสอด 

 ๒๐๙๓๓ นางสาวอัญชนา  แซจิว 

 ๒๐๙๓๔ นางสาวอัญชนา  ผลอุดม 

 ๒๐๙๓๕ นางสาวอัญชนา  มณีโชติ 
 ๒๐๙๓๖ นางอัญชนา  ศุภภัควรุจา 

 ๒๐๙๓๗ นางสาวอัญชนา  แสงบุญเรือง 
 ๒๐๙๓๘ นางสาวอัญชนา  อินทรกําแหง 
 ๒๐๙๓๙ นางอัญชรา  สีพล 

 ๒๐๙๔๐ นางสาวอัญชลาภรณ  มีศรี 
 ๒๐๙๔๑ นางสาวอัญชลินทร  ใจเที่ยง 
 ๒๐๙๔๒ นางสาวอัญชลี  กล่ินเพ็ง 
 ๒๐๙๔๓ นางสาวอัญชลี  กันอุปทว 
 ๒๐๙๔๔ นางสาวอัญชลี  กาปญญา 
 ๒๐๙๔๕ นางสาวอัญชลี  กาฝาก 

 ๒๐๙๔๖ นางอัญชลี  เกตุดี 
 ๒๐๙๔๗ นางสาวอัญชลี  แกวนอย 

 ๒๐๙๔๘ นางสาวอัญชลี  ขันเงิน 

 ๒๐๙๔๙ นางสาวอัญชลี  ขุนแกว 

 ๒๐๙๕๐ นางสาวอัญชลี  คงเมือง 
 ๒๐๙๕๑ นางสาวอัญชลี  ครุธงาม 

 ๒๐๙๕๒ นางสาวอัญชลี  คําทอง 
 ๒๐๙๕๓ นางสาวอัญชลี  เครือบุญ 

 ๒๐๙๕๔ นางสาวอัญชลี  จันทมงคล 

 ๒๐๙๕๕ นางอัญชลี  จันทรสุข 

 ๒๐๙๕๖ นางสาวอัญชลี  จาตา 
 ๒๐๙๕๗ นางสาวอัญชลี  แจงดี 
 ๒๐๙๕๘ นางอัญชลี  ชุมกมล 

 ๒๐๙๕๙ นางสาวอัญชลี  ชูชวย 

 ๒๐๙๖๐ นางสาวอัญชลี  แซดาน 

 ๒๐๙๖๑ นางอัญชลี  ตาบุรี 



 หนา   ๑๘๒ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๙๖๒ นางอัญชลี  นพวรรณ 

 ๒๐๙๖๓ นางสาวอัญชลี  เนียมสิน 

 ๒๐๙๖๔ นางอัญชลี  บุญยงค 
 ๒๐๙๖๕ นางสาวอัญชลี  บุญฤทธิ ์
 ๒๐๙๖๖ นางอัญชลี  บุญหนัก 

 ๒๐๙๖๗ นางสาวอัญชลี  ประดับ 

 ๒๐๙๖๘ นางสาวอัญชลี  ปุกคาม 

 ๒๐๙๖๙ นางอัญชลี  พรหมเสน 

 ๒๐๙๗๐ นางสาวอัญชลี  พลมนตรี 
 ๒๐๙๗๑ นางสาวอัญชลี  พันธมาต 

 ๒๐๙๗๒ นางสาวอัญชลี  พิกุลศรี 
 ๒๐๙๗๓ นางสาวอัญชลี  พุทธะ 

 ๒๐๙๗๔ นางสาวอัญชลี  พูลสวาง 
 ๒๐๙๗๕ นางสาวอัญชลี  เพ่ิมพิพัฒน 
 ๒๐๙๗๖ นางสาวอัญชลี  มงคลแท 
 ๒๐๙๗๗ นางสาวอัญชลี  มั่นนอย 

 ๒๐๙๗๘ นางสาวอัญชลี  มาลัยหวล 

 ๒๐๙๗๙ นางสาวอัญชลี  โยธาทิพย 
 ๒๐๙๘๐ นางอัญชลี  รอดเสน 

 ๒๐๙๘๑ นางอัญชลี  รอบคอบ 

 ๒๐๙๘๒ นางสาวอัญชลี  ราชบุตร 

 ๒๐๙๘๓ นางสาวอัญชลี  วงษาเคน 

 ๒๐๙๘๔ นางสาวอัญชลี  แวววับศรี 
 ๒๐๙๘๕ นางสาวอัญชลี  ศรชัย 

 ๒๐๙๘๖ นางสาวอัญชลี  ศรเพ็ชร 

 ๒๐๙๘๗ นางอัญชลี  ศรีจันทร 
 ๒๐๙๘๘ นางสาวอัญชลี  ศรีดวง 
 ๒๐๙๘๙ นางสาวอัญชลี  ศรีนคร 

 ๒๐๙๙๐ นางสาวอัญชลี  ศรีนาราง 
 ๒๐๙๙๑ นางสาวอัญชลี  ศรีรุงเรือง 
 ๒๐๙๙๒ นางสาวอัญชลี  ศรีวิชัย 

 ๒๐๙๙๓ นางอัญชลี  ศรีสงคราม 

 ๒๐๙๙๔ นางสาวอัญชลี  ศรีสุราช 

 ๒๐๙๙๕ นางสาวอัญชลี  ศรีแสวง 
 ๒๐๙๙๖ นางอัญชลี  ศิริจรรยา 
 ๒๐๙๙๗ นางสาวอัญชลี  ศิริวุฒิ 
 ๒๐๙๙๘ นางอัญชลี  เศรษฐทรัพยทวี 
 ๒๐๙๙๙ นางสาวอัญชลี  สกุลอินทร 
 ๒๑๐๐๐ นางอัญชลี  สวัสดิ์ไชย 

 ๒๑๐๐๑ นางอัญชลี  สันหลักษณ 
 ๒๑๐๐๒ นางสาวอัญชลี  สารนา 
 ๒๑๐๐๓ นางอัญชลี  สุนยานัย 

 ๒๑๐๐๔ นางสาวอัญชลี  อินทรไทร 

 ๒๑๐๐๕ นางอัญชลี  อุสาหะกานนท 
 ๒๑๐๐๖ นางสาวอัญชลีพร  อภินันทนถิระ 

 ๒๑๐๐๗ นางอัญชัน  ธนะวงศ 
 ๒๑๐๐๘ นางสาวอัญชานา  นิ่มอนุสสรณกุล 

 ๒๑๐๐๙ นางสาวอัญชิษกาญจน  โพธิ์ศร ี

 ๒๑๐๑๐ นางสาวอัญชิสา  แกววิเศษ 

 ๒๑๐๑๑ นางสาวอัญชิสา  ชินชาด 



 หนา   ๑๘๓ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๐๑๒ นางสาวอัญชิสา  บุญรัตน 
 ๒๑๐๑๓ นางสาวอัญชิสา  สารีบุตร 

 ๒๑๐๑๔ นางสาวอัญชิสา  สุจริต 

 ๒๑๐๑๕ นางสาวอัญชุลี  แสงวิลัย 

 ๒๑๐๑๖ นางสาวอัญญรัตน  ศักดิรัตน 
 ๒๑๐๑๗ นางอัญญานี  ตะเขียว 

 ๒๑๐๑๘ นางสาวอัญญารัตน  คํากอน 

 ๒๑๐๑๙ นางสาวอัญญารัตน  นาถเหนือพงษ 
 ๒๑๐๒๐ นางสาวอัญญารินทร  พรมชัย 

 ๒๑๐๒๑ นางอัญฐิฐา  คําเปรม 

 ๒๑๐๒๒ นางสาวอัญตรา  ทุมทอง 
 ๒๑๐๒๓ นางอัญทิกา  แกนอินทร 
 ๒๑๐๒๔ นางอัญธิกา  วิชัยกุล 

 ๒๑๐๒๕ นางอัญธิญา  ทองออน 

 ๒๑๐๒๖ นางสาวอัญภัทร  มาปสสา 
 ๒๑๐๒๗ นางสาวอัญมณี  ธรรมธร 

 ๒๑๐๒๘ นางสาวอัญรัตน  ออนละออ 

 ๒๑๐๒๙ นางอัญรินทร  คงพัฒนวัชรพร 

 ๒๑๐๓๐ นางสาวอัญรินทร  ธีระสิทธิ์กิตต ิ

 ๒๑๐๓๑ นางอัญลิตา  ธรรมวงค 
 ๒๑๐๓๒ นางสาวอัฐภรณ  โอชาอัมพวัน 

 ๒๑๐๓๓ นางสาวอัณณญาลักษณ  ภูมิพันธ 
 ๒๑๐๓๔ นางสาวอัตถจริยา  มุงคุณ 

 ๒๑๐๓๕ นางสาวอันติกา  ศรีอภิชาต ิ

 ๒๑๐๓๖ นางสาวอันทิรา  แกวประดับ 

 ๒๑๐๓๗ นางสาวอันธิกา  มูลสืบ 

 ๒๑๐๓๘ นางอันธิยา  ภูมิไธสง 
 ๒๑๐๓๙ นางสาวอัปสร  พ่ึงภพ 

 ๒๑๐๔๐ นางสาวอัมชนา  สํารวมจิต 

 ๒๑๐๔๑ นางสาวอัมพร  กมลเลิศ 

 ๒๑๐๔๒ นางอัมพร  คงประมูล 

 ๒๑๐๔๓ นางสาวอัมพร  คิดการ 

 ๒๑๐๔๔ นางอัมพร  ฉายบุ 
 ๒๑๐๔๕ นางสาวอัมพร  ชัยวาปน 

 ๒๑๐๔๖ นางสาวอัมพร  ชุนถนอม 

 ๒๑๐๔๗ นางสาวอัมพร  เทียนเถาวัลย 
 ๒๑๐๔๘ นางสาวอัมพร  นามณี 

 ๒๑๐๔๙ นางสาวอัมพร  ผุยวันดี 
 ๒๑๐๕๐ นางสาวอัมพร  ฝนอุด 

 ๒๑๐๕๑ นางสาวอัมพร  พลสิทธิ์ 
 ๒๑๐๕๒ นางอัมพร  ยุวงค 
 ๒๑๐๕๓ นางสาวอัมพร  รุงอินทร 
 ๒๑๐๕๔ นางอัมพร  ศรีบุรินทร 
 ๒๑๐๕๕ นางอัมพร  ศรีภูมิ 
 ๒๑๐๕๖ นางสาวอัมพร  สินทร 

 ๒๑๐๕๗ นางสาวอัมพร  อยูเมี่ยง 
 ๒๑๐๕๘ นางสาวอัมพวัน  ดวนเดิน 

 ๒๑๐๕๙ นางสาวอัมพวัน  ลายพยัคฆ 
 ๒๑๐๖๐ นางสาวอัมพาพรรณ  จ่ันจีน 

 ๒๑๐๖๑ นางสาวอัมพิกา  อินบานผือ 



 หนา   ๑๘๔ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๐๖๒ นางสาวอัมภา  ทารินทร 
 ๒๑๐๖๓ นางอัมภา  สมเย็น 

 ๒๑๐๖๔ นางอัมภา  สังคง 
 ๒๑๐๖๕ นางสาวอัมภาพร  โพธิ์แดง 
 ๒๑๐๖๖ นางสาวอัมภาพร  สงเนียม 

 ๒๑๐๖๗ นางสาวอัมรา  กะมะโน 

 ๒๑๐๖๘ นางสาวอัมรา  สัตยพันธ 
 ๒๑๐๖๙ นางอัมรินทร  เหม็นตนสาย 

 ๒๑๐๗๐ นางสาวอัมวิกา  ทวยจันทร 
 ๒๑๐๗๑ นางสาวอัยลีซาห  มะดิง 
 ๒๑๐๗๒ นางอัลิปรียา  ปงหลา 
 ๒๑๐๗๓ นางสาวอัศริยา  แสงแป 
 ๒๑๐๗๔ นางอัษณา  ดารากัย 

 ๒๑๐๗๕ นางสาวอัสนีดา  สาแม 

 ๒๑๐๗๖ นางสาวอัสมะ  เจะดาฮิง 
 ๒๑๐๗๗ นางอัสมะ  ทนุวงษ 
 ๒๑๐๗๘ นางอัสมะ  กาแม 

 ๒๑๐๗๙ นางอัสมีซา  ภัยชํานาญ 

 ๒๑๐๘๐ นางสาวอัสมียะห  ตาเละ 

 ๒๑๐๘๑ นางอาจรีย  ปนโต 

 ๒๑๐๘๒ นางสาวอาจารี  ฉัตรมณี 

 ๒๑๐๘๓ นางสาวอาจารี  หวายคํา 
 ๒๑๐๘๔ นางอาจารีย  สุขจิตร 

 ๒๑๐๘๕ นางอาจิณ  พูลสําราญ 

 ๒๑๐๘๖ นางสาวอาชิรญาณ  เกษสุวรรณ 

 ๒๑๐๘๗ นางอาซีซะ  หมันหลี 

 ๒๑๐๘๘ นางอาซีซะห  มะแซ 

 ๒๑๐๘๙ นางอาซีซะห  สหะวัน 

 ๒๑๐๙๐ นางสาวอาซียัน  หะ 

 ๒๑๐๙๑ นางอาซีเยาะ  ดือราแม 

 ๒๑๐๙๒ นางสาวอาซีเยาะ  มะระนะ 

 ๒๑๐๙๓ นางสาวอาซีเยาะ  สะมะแต 

 ๒๑๐๙๔ นางสาวอาซีลา  มาลอบูงอ 

 ๒๑๐๙๕ นางอาตีกะ  จะปะกิยา 
 ๒๑๐๙๖ นางสาวอาตีรา  นุยเด็น 

 ๒๑๐๙๗ นางสาวอาทิตตยา  พุมพิบูลย 
 ๒๑๐๙๘ นางอาทิตยา  กุหลาบแกว 

 ๒๑๐๙๙ นางสาวอาทิตยา  โกงกาง 
 ๒๑๑๐๐ นางสาวอาทิตยา  คณะใน 

 ๒๑๑๐๑ นางอาทิตยา  จินาวงค 
 ๒๑๑๐๒ นางสาวอาทิตยา  ชางแกว 

 ๒๑๑๐๓ นางสาวอาทิตยา  ดัชถุยาวัตร 

 ๒๑๑๐๔ นางอาทิตยา  ติวุตานนท 
 ๒๑๑๐๕ นางสาวอาทิตยา  ทองปลอด 

 ๒๑๑๐๖ นางสาวอาทิตยา  ทันงาน 

 ๒๑๑๐๗ นางสาวอาทิตยา  เนาวประดิษฐ 
 ๒๑๑๐๘ นางสาวอาทิตยา  วุฒนาม 

 ๒๑๑๐๙ นางอาทิตยา  ศักดิ์จันทร 
 ๒๑๑๑๐ นางอาทิตยา  สุดสุข 

 ๒๑๑๑๑ นางอาทิตยาภา  ชาบุญเรือง 



 หนา   ๑๘๕ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๑๑๒ นางสาวอาทิตา  แดงเรือง 
 ๒๑๑๑๓ นางสาวอาทิตา  วรสุทธิ์พิศาล 

 ๒๑๑๑๔ นางสาวอาทิติยาภา  พลแกว 

 ๒๑๑๑๕ นางสาวอาทิพร  โมสืบแสน 

 ๒๑๑๑๖ นางอานันธาพร  ปานหมื่นไวย 

 ๒๑๑๑๗ นางสาวอานีซะ  เตมะ 

 ๒๑๑๑๘ นางสาวอานีซะห  ยายอ 

 ๒๑๑๑๙ นางอานีซา  สนิทสํานาน 

 ๒๑๑๒๐ นางอานีญา  เปรมใจ 

 ๒๑๑๒๑ นางสาวอานีตา  บูรอดียา 
 ๒๑๑๒๒ นางอานีตา  มะยา 
 ๒๑๑๒๓ นางสาวอาพร  พูนแกว 

 ๒๑๑๒๔ นางอาพัฒนษร  ธุระชาติ 
 ๒๑๑๒๕ นางสาวอาพันธชนก  สวนจันทร 
 ๒๑๑๒๖ นางสาวอาพาพร  สิงวิเศษ 

 ๒๑๑๒๗ นางสาวอาฟฟะห  เปาะสานิ 
 ๒๑๑๒๘ นางสาวอาภร  บุญลับ 

 ๒๑๑๒๙ นางสาวอาภรณ  กุลเส็ง 
 ๒๑๑๓๐ นางอาภรณ  คูฮุด 

 ๒๑๑๓๑ นางสาวอาภรณ  จันทะภาโส 

 ๒๑๑๓๒ นางอาภรณ  ชาวสระไคร 

 ๒๑๑๓๓ นางสาวอาภรณ  ญานวัฒนะ 

 ๒๑๑๓๔ นางอาภรณ  ทองใสพร 

 ๒๑๑๓๕ นางอาภรณ  นิ่มคํา 
 ๒๑๑๓๖ นางอาภรณ  นิลวานิช 

 ๒๑๑๓๗ นางอาภรณ  บุญญฤทธิ์ 
 ๒๑๑๓๘ นางสาวอาภรณ  ประเสริฐไทย 

 ๒๑๑๓๙ นางสาวอาภรณ  ปานเคลือบ 

 ๒๑๑๔๐ นางอาภรณ  พุทธศรี 
 ๒๑๑๔๑ นางอาภรณ  ศรีบุญเรือง 
 ๒๑๑๔๒ นางสาวอาภรณ  สายจันดี 
 ๒๑๑๔๓ นางสาวอาภรณ  แอแดง 
 ๒๑๑๔๔ นางอาภัสรา  สิงหมณี 

 ๒๑๑๔๕ นางสาวอาภัสรา  เสนาธรรม 

 ๒๑๑๔๖ นางสาวอาภัสสร  กลางประพันธ 
 ๒๑๑๔๗ นางสาวอาภัสสราณี  ออนอาย 

 ๒๑๑๔๘ นางอาภา  กุลพสุมนต 
 ๒๑๑๔๙ นางสาวอาภา  บุตดี 
 ๒๑๑๕๐ นางสาวอาภากร  รักษขจีกุล 

 ๒๑๑๕๑ นางสาวอาภาพร  เจือพานิช 

 ๒๑๑๕๒ นางสาวอาภาพร  บุญทา 
 ๒๑๑๕๓ นางสาวอาภาพร  สีทา 
 ๒๑๑๕๔ นางสาวอาภาพร  แสงประสิทธิ์ 
 ๒๑๑๕๕ นางอาภาภรณ  ชูอรุณ 

 ๒๑๑๕๖ นางอาภาภรณ  ดวงเจริญ 

 ๒๑๑๕๗ นางอาภาภรณ  เดชะ 

 ๒๑๑๕๘ นางสาวอาภาภรณ  ทองคําดี 
 ๒๑๑๕๙ นางอาภาภรณ  ภูวันนา 
 ๒๑๑๖๐ นางอาภาภรณ  วงศขัน 

 ๒๑๑๖๑ นางสาวอาภาภิรมย  ศรีวิชัย 



 หนา   ๑๘๖ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๑๖๒ นางสาวอาภาศิริ  โกฏิสิงห 
 ๒๑๑๖๓ นางสาวอามิตตา  มีแกว 

 ๒๑๑๖๔ นางอามีนะ  ทองดํา 
 ๒๑๑๖๕ นางอามีนา  หมันหมาด 

 ๒๑๑๖๖ นางสาวอามีเนาะ  กาซา 
 ๒๑๑๖๗ นางอามีเนาะ  กามา 
 ๒๑๑๖๘ นางสาวอามีเนาะ  สานิ 
 ๒๑๑๖๙ นางสาวอามีเนาะ  หมันหลิน 

 ๒๑๑๗๐ นางสาวอามีเนาะ  อาเกะ 

 ๒๑๑๗๑ นางอามีเนาะ  กาโฮง 
 ๒๑๑๗๒ นางสาวอามีเนาะ  บือแน 

 ๒๑๑๗๓ นางอารดา  สิงหวิบูลย 
 ๒๑๑๗๔ นางอารมย  สุขกรม 

 ๒๑๑๗๕ นางสาวอารยวราพร  ภูกองชัย 

 ๒๑๑๗๖ นางสาวอารยา  กันตพงษ 
 ๒๑๑๗๗ นางสาวอารยา  จันทรศรี 
 ๒๑๑๗๘ นางสาวอารยา  นาโควงค 
 ๒๑๑๗๙ นางสาวอารยา  บัววัฒน 
 ๒๑๑๘๐ นางอารยา  บุญชวย 

 ๒๑๑๘๑ นางสาวอารยา  ผลประพฤติ 
 ๒๑๑๘๒ นางอารยา  พยัคฆพันธ 
 ๒๑๑๘๓ นางสาวอารยา  วาปเน 

 ๒๑๑๘๔ นางสาวอารยา  ศรีสิทธิ์ 
 ๒๑๑๘๕ นางสาวอารยา  แสงชาวนา 
 ๒๑๑๘๖ นางอารยา  อนุรักษ 

 ๒๑๑๘๗ นางอารยา  อุทธาพงษ 
 ๒๑๑๘๘ นางสาวอารฮัม  แวดอเลาะ 

 ๒๑๑๘๙ นางอารัญ  ปอมมารดอน 

 ๒๑๑๙๐ นางสาวอารายา  ประสาน 

 ๒๑๑๙๑ นางสาวอาริญา  ใจกลา 
 ๒๑๑๙๒ นางอาริยา  เขียวรัตน 
 ๒๑๑๙๓ นางสาวอาริยา  ภิรมศรี 
 ๒๑๑๙๔ นางอาริศรา  เศษจําปา 
 ๒๑๑๙๕ นางอาริษา  กรรขํา 
 ๒๑๑๙๖ นางสาวอาริษา  วัฒนครใหญ 
 ๒๑๑๙๗ นางสาวอาริสา  สุปน 

 ๒๑๑๙๘ นางอารี  โคพิชัย 

 ๒๑๑๙๙ นางอารี  ทรงกรด 

 ๒๑๒๐๐ นางสาวอารี  ทองราช 

 ๒๑๒๐๑ นางสาวอารี  บาวแดง 
 ๒๑๒๐๒ นางอารี  อมรอาจหาญ 

 ๒๑๒๐๓ นางอารีณี  เภอโสะ 

 ๒๑๒๐๔ นางสาวอารีนา  เจะดอเลาะ 

 ๒๑๒๐๕ นางสาวอารีย  น้ําใจด ี

 ๒๑๒๐๖ นางสาวอารีย  พรหมนิมิตร 

 ๒๑๒๐๗ นางอารีย  พรหมรักษ 
 ๒๑๒๐๘ นางอารีย  รัตนพันธ 
 ๒๑๒๐๙ นางสาวอารีย  วรรณรังษี 

 ๒๑๒๑๐ นางสาวอารีย  หมองศิริ 
 ๒๑๒๑๑ นางสาวอารีย  หมอยาดี 



 หนา   ๑๘๗ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๒๑๒ นางสาวอารียพร  ไชยอํามาตย 
 ๒๑๒๑๓ นางอารียรัตน  ไชยธรรม 

 ๒๑๒๑๔ นางสาวอารียรัตน  ประเสริฐศรี 
 ๒๑๒๑๕ นางสาวอารียรัตน  ศิลปสูงเนิน 

 ๒๑๒๑๖ นางสาวอารียลักษณ  อุดมแกว 

 ๒๑๒๑๗ นางอารียวรรณ  ราษฎรดุษดี 
 ๒๑๒๑๘ นางสาวอารียา  บุญยงค 
 ๒๑๒๑๙ นางสาวอารียา  ปแหล 
 ๒๑๒๒๐ นางสาวอารียา  แพนาค 

 ๒๑๒๒๑ นางสาวอารียา  ศรีคําขัติ 
 ๒๑๒๒๒ นางสาวอารียา  ศิริบุญยประสิทธิ์ 
 ๒๑๒๒๓ นางสาวอารียา  หวังแจม 

 ๒๑๒๒๔ นางสาวอารีรัตน  เกตุสุทัศน 
 ๒๑๒๒๕ นางอารีรัตน  เกิดดี 
 ๒๑๒๒๖ นางอารีรัตน  แกวนวล 

 ๒๑๒๒๗ นางอารีรัตน  แกวอินทร 
 ๒๑๒๒๘ นางสาวอารีรัตน  คุมเดช 

 ๒๑๒๒๙ นางอารีรัตน  จันโท 

 ๒๑๒๓๐ นางอารีรัตน  เชื่อมชิต 

 ๒๑๒๓๑ นางอารีรัตน  ดาวดวง 
 ๒๑๒๓๒ นางสาวอารีรัตน  ปลอดนคร 

 ๒๑๒๓๓ นางอารีรัตน  ปองมณีวงศ 
 ๒๑๒๓๔ นางอารีรัตน  ปญญาวิภาส 

 ๒๑๒๓๕ นางสาวอารีรัตน  พรมถา 
 ๒๑๒๓๖ นางอารีรัตน  แพงยา 

 ๒๑๒๓๗ นางสาวอารีรัตน  มะโนชัย 

 ๒๑๒๓๘ นางสาวอารีรัตน  ย้ิมเย่ียมสุข 

 ๒๑๒๓๙ นางอารีรัตน  ลพทองคํา 
 ๒๑๒๔๐ นางสาวอารีรัตน  ศรีชมภู 

 ๒๑๒๔๑ นางสาวอารีรัตน  ศรีเอี่ยม 

 ๒๑๒๔๒ นางสาวอารีรัตน  สวนหลวง 
 ๒๑๒๔๓ นางสาวอารีรัตน  สิทธิการ 

 ๒๑๒๔๔ นางสาวอารีรัตน  สูงสมสกุล 

 ๒๑๒๔๕ นางอารีรัตน  อินทนนท 
 ๒๑๒๔๖ นางอารีลักษณ  ซึ่งพรม 

 ๒๑๒๔๗ นางอารีวรรณ  กัลยา 
 ๒๑๒๔๘ นางสาวอารีวรรณ  แกวขาว 

 ๒๑๒๔๙ นางสาวอารีวรรณ  คงควร 

 ๒๑๒๕๐ นางอารีวรรณ  แผอํานาจ 

 ๒๑๒๕๑ นางสาวอาลิตา  กาญจนวราธร 

 ๒๑๒๕๒ นางสาวอาลียะ  แกวสลํา 
 ๒๑๒๕๓ นางสาวอาวีศรี  นิลเจียระไน 

 ๒๑๒๕๔ นางสาวอาศีละฮ  ตันยีนายู 

 ๒๑๒๕๕ นางอาอิฉะ  เส็นหมาด 

 ๒๑๒๕๖ นางสาวอาอีซะห  มะลี 

 ๒๑๒๕๗ นางสาวอาอีดะ  แลมะ 

 ๒๑๒๕๘ นางอาแอเสาะ  อาแด 

 ๒๑๒๕๙ นางสาวอํานวยพร  ตุงคบุรี 
 ๒๑๒๖๐ นางอํานาจ  ทองตาม 

 ๒๑๒๖๑ นางอําพร  เกล้ียงกลม 



 หนา   ๑๘๘ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๒๖๒ นางสาวอําพร  คงเจริญ 

 ๒๑๒๖๓ นางอําพร  คําเอี่ยม 

 ๒๑๒๖๔ นางอําพร  จิตตะ 

 ๒๑๒๖๕ นางอําพร  จุตติ 
 ๒๑๒๖๖ นางสาวอําพร  ชัยปะละ 

 ๒๑๒๖๗ นางอําพร  ตรัยตรึงตรีคูณ 

 ๒๑๒๖๘ นางสาวอําพร  ปนฟอง 
 ๒๑๒๖๙ นางสาวอําพร  วิชาชัย 

 ๒๑๒๗๐ นางสาวอําพร  ศรีครินทร 
 ๒๑๒๗๑ นางสาวอําพร  ศรีทอง 
 ๒๑๒๗๒ นางสาวอําพรพรรณ  โยตะพงษ 
 ๒๑๒๗๓ นางสาวอําพรรณ  กันทวงค 
 ๒๑๒๗๔ นางอําพรรณ  เรืองวัฒนานนท 
 ๒๑๒๗๕ นางอําพัน  ขับสนิท 

 ๒๑๒๗๖ นางสาวอําพา  ยะไม 

 ๒๑๒๗๗ นางอําพาวรรณ  จดคํา 
 ๒๑๒๗๘ นางอําไพ  คณะเมฆ 

 ๒๑๒๗๙ นางอําไพ  ฉิมงาม 

 ๒๑๒๘๐ นางอําไพ  นิลเกิดเย็น 

 ๒๑๒๘๑ นางสาวอําไพ  บุญมาเทพ 

 ๒๑๒๘๒ นางสาวอําไพ  ฟูไฝติ๊บ 

 ๒๑๒๘๓ นางอําไพ  ลินใจ 

 ๒๑๒๘๔ นางสาวอําไพ  แสงสุข 

 ๒๑๒๘๕ นางสาวอําไพพรรณ   
  ศรัณภัครพงศ 

 ๒๑๒๘๖ นางอําภา  กาวิละพันธ 
 ๒๑๒๘๗ นางสาวอําภา  เซงประเสริฐ 

 ๒๑๒๘๘ นางสาวอําภา  นอยสนิท 

 ๒๑๒๘๙ นางอําภา  บริบูรณ 
 ๒๑๒๙๐ นางสาวอําภา  ยามา 
 ๒๑๒๙๑ นางสาวอําภา  ศรีวงคราช 

 ๒๑๒๙๒ นางอําภา  สวางชัยพร 

 ๒๑๒๙๓ นางสาวอําภา  แสงระวี 
 ๒๑๒๙๔ นางสาวอําภาพร  วงษพันตรี 
 ๒๑๒๙๕ นางสาวอําภาพร  แสงแกว 

 ๒๑๒๙๖ นางสาวอําภาพร  แสงเพ็ชร 

 ๒๑๒๙๗ นางสาวอิงควราพัชร   
  อาทิตยเจริญชัย 

 ๒๑๒๙๘ นางอิงดาว  วิจิตรปญญา 
 ๒๑๒๙๙ นางอิงอร  สุทธดิส 

 ๒๑๓๐๐ นางสาวอิชิยา  มีชนะ 

 ๒๑๓๐๑ นางสาวอินทรแปลง  อบอุน 

 ๒๑๓๐๒ นางอินทรวินันท  ภูดิทเดชวัฒน 
 ๒๑๓๐๓ นางสาวอินทวรรณ  เชื้อเจาทรัพย 
 ๒๑๓๐๔ นางสาวอินทิรา  ตากใบ 

 ๒๑๓๐๕ นางสาวอินทิรา  นอยอาง 
 ๒๑๓๐๖ นางสาวอินทิรา  ภูมิสูง 
 ๒๑๓๐๗ นางสาวอินทิรา  สังขอุดม 

 ๒๑๓๐๘ นางสาวอินทิรา  หนูเทศ 

 ๒๑๓๐๙ นางสาวอินทีวร  ชัยกูล 



 หนา   ๑๘๙ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๓๑๐ นางอินทุพร  มาทสุวรรณ 

 ๒๑๓๑๑ นางสาวอินทุอร  ดีวังทอง 
 ๒๑๓๑๒ นางสาวอินธิรา  จันทา 
 ๒๑๓๑๓ นางสาวอินธิรา  ดํารงกุล 

 ๒๑๓๑๔ นางอิฟฟต  กาเดร 
 ๒๑๓๑๕ นางสาวอิฟฟาณีย  หะยีลาเปะ 

 ๒๑๓๑๖ นางสาวอิ่มทิพย  อาจปกษา 
 ๒๑๓๑๗ นางสาวอิริยาภรณ  นิโรรัมย 
 ๒๑๓๑๘ นางสาวอิศรา  ใจสอน 

 ๒๑๓๑๙ นางสาวอิศรา  นราวงค 
 ๒๑๓๒๐ นางสาวอิศรา  บุญงาม 

 ๒๑๓๒๑ นางสาวอิศราพร  สารปรัง 
 ๒๑๓๒๒ นางอิษฎาภรณ  ตันกูล 

 ๒๑๓๒๓ นางสาวอิสยาภรณ  บุญมาก 

 ๒๑๓๒๔ นางสาวอิสยาห  ถือสยม 

 ๒๑๓๒๕ นางสาวอิสรา  โตะยีโกบ 

 ๒๑๓๒๖ นางอิสรา  ธริญาติ 
 ๒๑๓๒๗ นางสาวอิสราพร  นาราษฎร 
 ๒๑๓๒๘ นางสาวอิสราภรณ  พรหมภูวัลย 
 ๒๑๓๒๙ นางสาวอิสราภรณ  อภิวงคงาม 

 ๒๑๓๓๐ นางสาวอิสราภา  วันเย็น 

 ๒๑๓๓๑ นางสาวอิสราวรรณ  จันทรเพ็ญ 

 ๒๑๓๓๒ นางสาวอิสริญาภรณ  โชคแสน 

 ๒๑๓๓๓ นางสาวอิสรีย  ดานพิชิตชัยศ 
 ๒๑๓๓๔ นางอิสรีย  ตรีสุวรรณ 

 ๒๑๓๓๕ นางอิสรีย  บุญเลิศ 

 ๒๑๓๓๖ นางอิสรีย  พิมลสิงห 
 ๒๑๓๓๗ นางสาวอิสรีย  วงคง 
 ๒๑๓๓๘ นางอิสรีย  สุขะ 

 ๒๑๓๓๙ นางสาวอิสรียา  สินบํารุง 
 ๒๑๓๔๐ นางสาวอิสสริยา  ภมรพล 

 ๒๑๓๔๑ นางสาวอิสสริยา  วงศศิวัฒนาภร 

 ๒๑๓๔๒ นางอุชญา  สังแสตมป 
 ๒๑๓๔๓ นางอุดมพร  ตั้นซู 
 ๒๑๓๔๔ นางสาวอุดมพร  ปรีชามานพวงศ 
 ๒๑๓๔๕ นางสาวอุดมพร  ปะโมนะตา 
 ๒๑๓๔๖ นางอุดมลักษณ  นพพิบูลย 
 ๒๑๓๔๗ นางสาวอุดมลักษณ  โนวุฒิ 
 ๒๑๓๔๘ นางสาวอุดมลักษณ  ผสมทรัพย 
 ๒๑๓๔๙ นางอุทรทิพย  คุณสุทธิ์ 
 ๒๑๓๕๐ นางสาวอุทัย  พรหมพิมาลย 
 ๒๑๓๕๑ นางสาวอุทัยวรรณ  ไกรกิจราษฎร 
 ๒๑๓๕๒ นางอุทัยวรรณ  ขาววงษ 
 ๒๑๓๕๓ นางสาวอุทัยวรรณ  ทับทิมทองสุข 

 ๒๑๓๕๔ นางสาวอุทัยวรรณ  มีชนะ 

 ๒๑๓๕๕ นางอุทัยวรรณ  แสงทอง 
 ๒๑๓๕๖ นางอุทัยวรรณ  มีธรรมโชติ 
 ๒๑๓๕๗ นางสาวอุทัยวัลย  อุนแกว 

 ๒๑๓๕๘ นางอุทุมพร  เกิดมงคล 

 ๒๑๓๕๙ นางอุทุมพร  จิตรแสวง 



 หนา   ๑๙๐ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๓๖๐ นางอุทุมพร  โตเอี่ยม 

 ๒๑๓๖๑ นางสาวอุทุมพร  บุญชวย 

 ๒๑๓๖๒ นางสาวอุทุมพร  บุญรอด 

 ๒๑๓๖๓ นางอุทุมพร  ปญญาบุญ 

 ๒๑๓๖๔ นางอุทุมพร  ปตถา 
 ๒๑๓๖๕ นางอุทุมพร  มอญกอดแกว 

 ๒๑๓๖๖ นางสาวอุทุมพร  มีเนตร 
 ๒๑๓๖๗ นางอุทุมพร  วรนาม 

 ๒๑๓๖๘ นางสาวอุทุมพร  หงษศรี 
 ๒๑๓๖๙ นางอุธร  ผิวทวี 
 ๒๑๓๗๐ นางอุนจิตร  บึงไกร 

 ๒๑๓๗๑ นางสาวอุนเรือน  ศรีทับทิม 

 ๒๑๓๗๒ นางอุบล  เครือธนกุล 

 ๒๑๓๗๓ นางสาวอุบล  ซิวตาวงศ 
 ๒๑๓๗๔ นางสาวอุบล  ตะสนท 
 ๒๑๓๗๕ นางสาวอุบล  มะนาวหวาน 

 ๒๑๓๗๖ นางสาวอุบล  หายหัดถี 
 ๒๑๓๗๗ นางสาวอุบลพรรณ  บัวติ๊บ 

 ๒๑๓๗๘ นางอุบลพรรณ  สิทธิถาวร 

 ๒๑๓๗๙ นางอุบลพันธ  มงคลสุภาพงษ 
 ๒๑๓๘๐ นางสาวอุบลรัตน  เจตินัย 

 ๒๑๓๘๑ นางอุบลรัตน  เจะสะแลแม 

 ๒๑๓๘๒ นางสาวอุบลรัตน  บุญปน 

 ๒๑๓๘๓ นางอุบลรัตน  มอญรัต 

 ๒๑๓๘๔ นางอุบลรัตน  สังขสําราญ 

 ๒๑๓๘๕ นางสาวอุบลรัตน  สิงสา 
 ๒๑๓๘๖ นางสาวอุบลรัตน  อวนคํา 
 ๒๑๓๘๗ นางสาวอุบลวรรณ  กาทุง 
 ๒๑๓๘๘ นางสาวอุบลวรรณ  กามขุนทด 

 ๒๑๓๘๙ นางอุบลวรรณ  เกิดสุวรรณ 

 ๒๑๓๙๐ นางอุบลวรรณ  ทองลือ 

 ๒๑๓๙๑ นางสาวอุบลวรรณ  บุญเจียม 

 ๒๑๓๙๒ นางสาวอุบลวรรณ  สัจจาสัย 

 ๒๑๓๙๓ นางอุบลวรรณ  เหรียญทอง 
 ๒๑๓๙๔ นางสาวอุไบดะ  เหตุหาก 

 ๒๑๓๙๕ นางสาวอุมรีย  เหมกุสุมา 
 ๒๑๓๙๖ นางอุมาทิพย  กุศลสุข 

 ๒๑๓๙๗ นางสาวอุมาพร  เกษตรเพ่ิมสิน 

 ๒๑๓๙๘ นางสาวอุมาพร  เกิดผล 

 ๒๑๓๙๙ นางสาวอุมาพร  แขงขัน 

 ๒๑๔๐๐ นางอุมาพร  คงเกตุ 
 ๒๑๔๐๑ นางสาวอุมาพร  จารยรัตน 
 ๒๑๔๐๒ นางอุมาพร  จําปาแดง 
 ๒๑๔๐๓ นางสาวอุมาพร  ดอกบัว 

 ๒๑๔๐๔ วาที่รอยตรีหญิง อุมาพร   
  บรรจงเสนา ณ อยุธยา 
 ๒๑๔๐๕ นางสาวอุมาพร  บุญเปยก 

 ๒๑๔๐๖ นางสาวอุมาพร  ปาระธรรม 

 ๒๑๔๐๗ นางอุมาพร  พันสอิ้ง 
 ๒๑๔๐๘ นางอุมาพร  แพงไทย 



 หนา   ๑๙๑ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๔๐๙ นางสาวอุมาพร  รักศรี 
 ๒๑๔๑๐ นางสาวอุมาพร  ลามคํา 
 ๒๑๔๑๑ นางสาวอุมาพร  สารพัฒน 
 ๒๑๔๑๒ นางสาวอุมาพร  สินปรุ 
 ๒๑๔๑๓ นางอุมาพร  ออนคํา 
 ๒๑๔๑๔ นางอุมาพร  เพ็ญสุภา สุมารลัน 

 ๒๑๔๑๕ นางอุมาภรณ  แกวนารี 
 ๒๑๔๑๖ นางอุมาภรณ  เชตุใจ 

 ๒๑๔๑๗ นางอุมาภรณ  ริยาพันธ 
 ๒๑๔๑๘ นางอุมาริน  ศรีอุดร 

 ๒๑๔๑๙ นางสาวอุมารินทร  ชาวย่ีสาร 

 ๒๑๔๒๐ นางอุมารินทร  แผงออน 

 ๒๑๔๒๑ นางสาวอุมาวดี  วงษมิตร 

 ๒๑๔๒๒ นางสาวอุมาวดี  วุฒินาม 

 ๒๑๔๒๓ นางสาวอุมาวดี  เส็นอุมา 
 ๒๑๔๒๔ นางอุรัยนา  นิลสมุทร 

 ๒๑๔๒๕ นางสาวอุราภรณ  ใสสอง 
 ๒๑๔๒๖ นางสาวอุรารัตน  แกวศิลา 
 ๒๑๔๒๗ นางอุรารัตน  มาธิ 
 ๒๑๔๒๘ นางอุราลักษณ  แสงคํา 
 ๒๑๔๒๙ นางอุรินทร  ขันแข็ง 
 ๒๑๔๓๐ นางอุไร  กงแกว 

 ๒๑๔๓๑ นางสาวอุไร  จันทรเจา 
 ๒๑๔๓๒ นางสาวอุไร  ฤทธิเพชร 

 ๒๑๔๓๓ นางสาวอุไร  วงคําแกว 

 ๒๑๔๓๔ นางอุไร  สวัสดี 
 ๒๑๔๓๕ นางอุไร  สัญวงค 
 ๒๑๔๓๖ นางสาวอุไร  เส็มหยง 
 ๒๑๔๓๗ นางสาวอุไรภรณ  พวงมาลัย 

 ๒๑๔๓๘ นางสาวอุไรภรณ  เรืองฤทธิ์ 
 ๒๑๔๓๙ นางอุไรมา  หะมะ 

 ๒๑๔๔๐ นางอุไรรัตน  คําวัฒนา 
 ๒๑๔๔๑ นางสาวอุไรรัตน  มากนุย 

 ๒๑๔๔๒ นางสาวอุไรรัตน  รัตนหิรัญ 

 ๒๑๔๔๓ นางอุไรลักษณ  ชนะชัย 

 ๒๑๔๔๔ นางสาวอุไรวรรณ   
  กิตติกุลประเสริฐ 

 ๒๑๔๔๕ นางสาวอุไรวรรณ  กุลีชวย 

 ๒๑๔๔๖ นางสาวอุไรวรรณ  คลายนาค 

 ๒๑๔๔๗ นางอุไรวรรณ  ชาญกัน 

 ๒๑๔๔๘ นางสาวอุไรวรรณ  แซโงว 

 ๒๑๔๔๙ นางสาวอุไรวรรณ  เต็งชัยภูมิ 
 ๒๑๔๕๐ นางสาวอุไรวรรณ  เทียนทอง 
 ๒๑๔๕๑ นางอุไรวรรณ  บัวสิม 

 ๒๑๔๕๒ นางอุไรวรรณ  บุญชูรัตนภาพ 

 ๒๑๔๕๓ นางสาวอุไรวรรณ  บุญธรรมมา 
 ๒๑๔๕๔ นางอุไรวรรณ  ปานคง 
 ๒๑๔๕๕ นางสาวอุไรวรรณ  ปจิตร 

 ๒๑๔๕๖ นางสาวอุไรวรรณ  พลเตชะ 

 ๒๑๔๕๗ นางสาวอุไรวรรณ  พินิจพานิชย 



 หนา   ๑๙๒ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๔๕๘ นางสาวอุไรวรรณ  มวงศรีจันทร 
 ๒๑๔๕๙ นางสาวอุไรวรรณ  เวียงยางกุง 
 ๒๑๔๖๐ นางอุไรวรรณ  ศรีถนัด 

 ๒๑๔๖๑ นางสาวอุไรวรรณ  สวัสดิ์ 
 ๒๑๔๖๒ นางสาวอุไรวรรณ  สอนแสง 
 ๒๑๔๖๓ นางสาวอุไรวรรณ  สุสม 

 ๒๑๔๖๔ นางสาวอุไรวรรณ  แสงศรีจันทร 
 ๒๑๔๖๕ นางสาวอุไรวรรณ  หงษวิเศษ 

 ๒๑๔๖๖ นางสาวอุไรวรรณ  หงษศรี 
 ๒๑๔๖๗ นางอุไรวรรณ  เหลาจิตร 

 ๒๑๔๖๘ นางอุไรวรรณ  ออนคํา 
 ๒๑๔๖๙ นางอุไรวรรณ  อินทวงษ 
 ๒๑๔๗๐ นางอุไรวรรณ  อุดมอมรรัตน 
 ๒๑๔๗๑ นางสาวอุไรวรรณ  อุทธารนิช 

 ๒๑๔๗๒ นางสาวอุไรวัลย  สมร 

 ๒๑๔๗๓ นางอุลัย  ชัยนาง 
 ๒๑๔๗๔ นางสาวอุลัยพร  สิงหขัน 

 ๒๑๔๗๕ นางอุลัยพร  หินซุย 

 ๒๑๔๗๖ นางสาวอุลัยพร  เอี่ยมสะอาด 

 ๒๑๔๗๗ นางอุลัยวรรณ  ศรีไสย 

 ๒๑๔๗๘ นางอุไลย  พูวันนา 
 ๒๑๔๗๙ นางสาวอุศณีย  สมภา 
 ๒๑๔๘๐ นางสาวอุษณิษา  มหาวรรณ 
 ๒๑๔๘๑ นางอุษณี  พรมศร 

 ๒๑๔๘๒ นางสาวอุษณี  วงษตระกูลพัด 

 ๒๑๔๘๓ นางสาวอุษณีย  โฉมฉิน 

 ๒๑๔๘๔ นางอุษณีย  บางมวง 
 ๒๑๔๘๕ นางสาวอุษณีย  บุญเรืองนาม 

 ๒๑๔๘๖ นางอุษณีย  ผุยรอด 

 ๒๑๔๘๗ นางสาวอุษณีย  ภัสสรวัฒน 
 ๒๑๔๘๘ นางสาวอุษณีย  ภูมิพันธุ 
 ๒๑๔๘๙ นางสาวอุษณีย  ย่ิงสกุล 

 ๒๑๔๙๐ นางอุษณีย  ย่ียวน 

 ๒๑๔๙๑ นางสาวอุษณีย  โยธินะเวคิน 

 ๒๑๔๙๒ นางอุษณีย  รอดมา 
 ๒๑๔๙๓ นางสาวอุษณีย  รําไพ 

 ๒๑๔๙๔ นางอุษณีย  เล้ียวศิริวัฒนกุล 

 ๒๑๔๙๕ นางอุษณีย  วงษบุญเพ็ง 
 ๒๑๔๙๖ นางสาวอุษณีย  สีเหลืองออน 

 ๒๑๔๙๗ นางอุษณีษ  บุญทัศโร 

 ๒๑๔๙๘ นางอุษณีษ  ศรีสม 

 ๒๑๔๙๙ นางสาวอุษณีษ  ออนแท 
 ๒๑๕๐๐ นางสาวอุษา  กล่ินเจริญ 

 ๒๑๕๐๑ นางอุษา  คูตระกูล 

 ๒๑๕๐๒ นางอุษา  ไชยลือชา 
 ๒๑๕๐๓ นางสาวอุษา  ดําริธรรมาภรณ 
 ๒๑๕๐๔ นางสาวอุษา  ผาสุข 

 ๒๑๕๐๕ นางสาวอุษา  เผือกนาง 
 ๒๑๕๐๖ นางสาวอุษา  พลดี 
 ๒๑๕๐๗ นางสาวอุษา  ย้ิมพัฒน 



 หนา   ๑๙๓ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๕๐๘ นางสาวอุษา  ระกาพันธุ 
 ๒๑๕๐๙ นางสาวอุษา  ศรีสวัสดิ์ 
 ๒๑๕๑๐ นางสาวอุษา  สมจิต 

 ๒๑๕๑๑ นางสาวอุษา  สมัตถะ 

 ๒๑๕๑๒ นางสาวอุษา  สัตยซื่อ 

 ๒๑๕๑๓ นางสาวอุษา  สุขปฏิภาค 

 ๒๑๕๑๔ นางสาวอุษา  ออนศรี 
 ๒๑๕๑๕ นางอุษาพรรณ  ติงมหาอินทร 
 ๒๑๕๑๖ นางสาวอุษารัตน  พุมไม 
 ๒๑๕๑๗ นางสาวอุษารัตน  อามุตตาภรณ 
 ๒๑๕๑๘ นางสาวอุษาวดี  ชูกล่ินหอม 

 ๒๑๕๑๙ นางสาวอุสณี  กายแกว 

 ๒๑๕๒๐ นางสาวอุสา  มากสมบูรณ 
 ๒๑๕๒๑ นางอุสุมา  เชิดฉาย 

 ๒๑๕๒๒ นางสาวอูมีกลาซง  ยูโซะ 

 ๒๑๕๒๓ นางสาวเอกปภาดา  ปกรณพิมุข 

 ๒๑๕๒๔ นางสาวเอมจิตร  พงษรื่น 

 ๒๑๕๒๕ นางสาวเอมจิตร  แวงทัย 

 ๒๑๕๒๖ นางเอมฤดี  โพธิจักร 

 ๒๑๕๒๗ นางสาวเอมวดี  เส็งเตี้ยม 

 ๒๑๕๒๘ นางสาวเอมอร  จันทรขุนทด 

 ๒๑๕๒๙ นางเอมอร  แจมแจง 
 ๒๑๕๓๐ นางสาวเอมอร  ดาศรี 
 ๒๑๕๓๑ นางสาวเอมอร  เดชไธสง 
 ๒๑๕๓๒ นางเอมอร  แดงนอย 

 ๒๑๕๓๓ นางสาวเอมอร  ผามี 
 ๒๑๕๓๔ นางเอมอร  เรืองปญญาธรรม 

 ๒๑๕๓๕ นางสาวเอมอร  โลหิต 

 ๒๑๕๓๖ นางสาวเอมอร  เสือปรางค 
 ๒๑๕๓๗ นางสาวเอมอร  แสงทาว 

 ๒๑๕๓๘ นางสาวเอมิกา  สุวรรณหิตาทร 

 ๒๑๕๓๙ นางสาวเอราวัณ  แกวตะวัน 

 ๒๑๕๔๐ นางเอวิกา  จันทวงษ 
 ๒๑๕๔๑ นางสาวเอษนีย  เพ็ชรณรงค 
 ๒๑๕๔๒ นางสาวเอี่ยมพร  จันทอง 
 ๒๑๕๔๓ นางสาวเอี่ยมศิริ  ธิยะ 

 ๒๑๕๔๔ นางสาวเอื้อการย  จอมภา 
 ๒๑๕๔๕ นางเอื้องขวัญ  สารักษ 
 ๒๑๕๔๖ นางสาวเอื้องดอย  ซาเสน 

 ๒๑๕๔๗ นางเอื้องทิพย  สารสิทธิ์ 
 ๒๑๕๔๘ นางเอื้องไพร  สุริยะชัยพันธ 
 ๒๑๕๔๙ นางเอื้องฟา  ฉวีวงศ 
 ๒๑๕๕๐ นางสาวเอื้องอุมา  โยสาจันทร 
 ๒๑๕๕๑ นางสาวเอื้อมพร  สํ่าประเสริฐ 

 ๒๑๕๕๒ นางสาวเอื้อมพร  สิทธิสาร 

 ๒๑๕๕๓ นางเอื้ออารี  กันพล 

 ๒๑๕๕๔ นางสาวแอซะห  ดอเลาะ 

 ๒๑๕๕๕ นางสาวแอน  สุขะจิระ 

 ๒๑๕๕๖ นางสาวแอนนา  พูนวศินมงคล 

 ๒๑๕๕๗ นางแอนนา  เหล็กตั๋ว 



 หนา   ๑๙๔ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๕๕๘ นางสาวแอมจิรา  จันทรล้ี 

 ๒๑๕๕๙ นางสาวแอมวรา  เกียรติศิริ 
 ๒๑๕๖๐ นางโอบบุญ  โสรัจจ 
 ๒๑๕๖๑ นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร 
 ๒๑๕๖๒ นางไอนา  สะโต 

 ๒๑๕๖๓ นางสาวไอยริณ  บุญเรือง 
 ๒๑๕๖๔ นางสาวไอริญ  ชัยเสนหาญ 

 ๒๑๕๖๕ นางสาวฮัฟเสาะห  เจะมะ 

 ๒๑๕๖๖ นางฮัสหมะ  สมารา 
 ๒๑๕๖๗ นางสาวฮาซานะ  หลงสมัน 

 ๒๑๕๖๘ นางสาวฮาซียะห  มะสาแม 

 ๒๑๕๖๙ นางสาวฮาดีบะห  โตะลากอ 

 ๒๑๕๗๐ นางสาวฮาดียา  ลาเตะ 

 ๒๑๕๗๑ นางสาวฮาดีหมะ  แวดะสง 
 ๒๑๕๗๒ นางฮานัน  ซือรี 
 ๒๑๕๗๓ นางฮานิสอาซีรา  มะตาเฮ 

 ๒๑๕๗๔ นางสาวฮานีซะ  นากาแฮ 

 ๒๑๕๗๕ นางฮานีซะห  พวงนุน 

 ๒๑๕๗๖ นางสาวฮานีซา  ดอเลาะ 

 ๒๑๕๗๗ นางสาวฮานีฟะฮ  แวดาราแม 

 ๒๑๕๗๘ นางสาวฮาบีบะ  ปากบารา 
 ๒๑๕๗๙ นางสาวฮาปอเสาะ  บาเหะ 

 ๒๑๕๘๐ นางฮามีดะ  เกษา 
 ๒๑๕๘๑ นางฮามีดะ  ชุมสาแหละ 

 ๒๑๕๘๒ นางฮามีดะห  กานา 
 ๒๑๕๘๓ นางสาวฮามีนะห  นักรํา 
 ๒๑๕๘๔ นางสาวฮายาตี  อารง 
 ๒๑๕๘๕ นางฮารีบะ  ยาอีด 

 ๒๑๕๘๖ นางฮาลีเมาะ  กาซา 
 ๒๑๕๘๗ นางสาวฮาลีเมาะ  สะมะแอ 

 ๒๑๕๘๘ นางสาวฮาลีเมาะห  แวลีเมาะ 

 ๒๑๕๘๙ นางสาวฮาลีเมาะห  สามะ 

 ๒๑๕๙๐ นางฮาสนะ  หะยียูโซะ 

 ๒๑๕๙๑ นางฮาสะนะ  เจะเละ 

 ๒๑๕๙๒ นางฮาสีมะ  นุยเด็น 

 ๒๑๕๙๓ นางฮุสนา  เจะเลาะ 

 ๒๑๕๙๔ นางสาวฮุสนา  หมะประสิทธิ์ 
 ๒๑๕๙๕ นางสาวฮุสนา  หะยีซําซูดิน 

 


	ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
	เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
	และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
	ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
	ประจำปี  ๒๕๖๓

	ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
	เรื่อง   พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
	และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
	ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
	ประจำปี  ๒๕๖๓


