
 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชดิชย่ิูงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๖๔ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก   

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  รวมท้ังส้ิน  ๒๓๖,๙๕๕  ราย   

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๑๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗  ราย) 

 ๑ นางสาวนิชาภา  ดิษฐบรรจง 

 ๒ นางสาวเบญจวรรณ  อันภักดี 

 ๓ นางสาวปวีณา  แกวอินทร 

 ๔ นางพลอยธิดา  ทองนะ 

 ๕ นางสาวมะนีรัตน  มอมพะเนาว 

 ๖ นางอรอนงค  สังขทอง 

 ๗ นางสาวอัญชลี  พรรษา 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นางวิไลรัตน  แสงอรุณ  ๒ นางสาวสุภาพร  เขงสมุทร 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นางสาวณัฏยา  สองสวาง  ๒ นางสาววิภาปวีณ  ศรีพันธบุตร 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๘,๑๕๓  ราย) 

 ๑ วาที่รอยตรี กณวรรธน  สุยะนา 

 ๒ นายกมล  ทับเพ็ชร 

 ๓ นายกมล  นนทะภา 

 ๔ นายกมล  วันหากิจ 

 ๕ นายกมล  หอมบุปผา 

 ๖ นายกมลสิงห  เรียบสันเทียะ 

 ๗ นายกรกฎ  ศรีเมือง 

 ๘ นายกรเทพ  จันทนะผะลิน 

 ๙ นายกรเมศฐ  เลาหมู 

 ๑๐ นายกรองพล  พัฒนาศาสตรกุล 

 ๑๑ นายกรเอก  มิ่งศรี 

 ๑๒ นายกริชนรินทร  สิงคเวหน 

 ๑๓ นายกรีฑา  แกนจันทร 

 ๑๔ นายกรีธา  สิงหวิโรจน 

 ๑๕ นายกฤตณัฏฐ  เอี่ยมจันทรพวง 

 ๑๖ นายกฤตมนูญ  ศรีโคตร 

 ๑๗ นายกฤตยศ  วรรณสาร 

 ๑๘ นายกฤติพงศ  พนมศิลป 

 ๑๙ นายกฤษ  แกวซัง 

 ๒๐ นายกฤษฎา  เทพพงษ 

 ๒๑ นายกฤษฎา  ผิวขํา 

 ๒๒ นายกฤษฎา  มังกรแกว 

 ๒๓ นายกฤษฎา  อิ่มพงษ 

 ๒๔ นายกฤษฎ์ิฏิพล  ศิริวรขันธุ 

 ๒๕ วาที่รอยตรี กฤษฏ์ิ  คงวิชา 

 ๒๖ นายกฤษณ  ทาทอง 



 หนา   ๑๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๗ นายกฤษณชัย  บุญย่ิง 

 ๒๘ นายกฤษณพงศ  นิลนามะ 

 ๒๙ นายกฤษณพัฒน  พงษอาจหาญ 

 ๓๐ นายกฤษณะ  แกนไร 

 ๓๑ นายกฤษณะ  เพิงสงเคราะห 

 ๓๒ นายกฤษณะ  เพียซุย 

 ๓๓ นายกฤษณะ  ศุภชญานันท 

 ๓๔ นายกฤษณะ  ออนเอื้อน 

 ๓๕ นายกฤษณะพงศ  มีนุน 

 ๓๖ นายกฤษณะพงษ  พงษสัตยา 

 ๓๗ นายกฤษดา  บุญชาญ 

 ๓๘ นายกฤษดา  มะณีสา 

 ๓๙ นายกฤษดากรณ  วงศศรีใส 

 ๔๐ นายกฤษสาคร  รันทร 

 ๔๑ นายกลทีป  โซทองคํา 

 ๔๒ นายกษมะ  นิจจันทรพันศรี 

 ๔๓ นายกษิดิศ  ศิริเมฆา 

 ๔๔ นายกษิตินาถ  คําษร 

 ๔๕ นายกองธรรม  มิตรดํารงค 

 ๔๖ นายกองยศ  สังฆกูล 

 ๔๗ นายกันตธีร  จันทรตา 

 ๔๘ นายกันตินันท  ศรีประเสริฐ 

 ๔๙ นายกันยกร  อุมา 

 ๕๐ นายกัปปนติพัฒน  เกียดนอก 

 ๕๑ นายกัมปนาท  ละอองนวล 

 ๕๒ นายกัษณ  สุขเกษม 

 ๕๓ นายกามนิตย  พาภักดี 

 ๕๔ นายการัน  สังขหนวง 

 ๕๕ นายการันต  สุขคลาย 

 ๕๖ นายการีม  สันอี 

 ๕๗ นายกาวพารักษ  ชาวสาน 

 ๕๘ นายกําธร  ปนตา 

 ๕๙ นายกําพล  ดําเนตร 

 ๖๐ นายกําเพลิง  พันธุดี 

 ๖๑ นายกิจขจร  สุนทรสวัสดิ์ 

 ๖๒ นายกิจติกร  จําปางาม 

 ๖๓ นายกิฏฏิพจน  พิจารณ 

 ๖๔ นายกิตติ  อัครยรรยง 

 ๖๕ นายกิตติกร  ฮมปา 

 ๖๖ นายกิตติคุณ  โชติมงคล 

 ๖๗ นายกิตติชัย  ปลอดประโคน 

 ๖๘ นายกิตติพงศ  นาคบาง 

 ๖๙ นายกิตติพงษ  กัลยา 

 ๗๐ นายกิตติพงษ  คําแหง 

 ๗๑ นายกิตติพงษ  จวงโส 

 ๗๒ นายกิตติพงษ  ชัยพรมเขียว 

 ๗๓ นายกิตติพัฒน  สงวนงาม 

 ๗๔ นายกิตติพันธุ  ปวงคํา 

 ๗๕ นายกิตติศักดิ์  กลางพรม 

 ๗๖ นายกิตติศักดิ์  ค้ําชู 

 ๗๗ นายกิตติศักดิ์  ปานงาม 

 ๗๘ นายกิตติศักดิ์  พวงศรีเคน 
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 ๗๙ นายกิตธวัช  วรรณกิจ 

 ๘๐ นายกิติชัย  ธนะทิพากร 

 ๘๑ นายกิติศักดิ์  มะสิกะ 

 ๘๒ นายกี้  พรหมวงค 

 ๘๓ นายกีระพงศ  ผาภูมิ 

 ๘๔ นายกุมเรศ  วัชโรสินธุ 

 ๘๕ นายเกงกิจ  สุขีลักษณ 

 ๘๖ นายเกริกเกียรติ  อินเกตุ 

 ๘๗ นายเกรียงไกร  แกวทองคํา 

 ๘๘ นายเกรียงไกร  แจมสุริยา 

 ๘๙ นายเกรียงไกร  ตาสา 

 ๙๐ นายเกรียงไกร  ทํานาเมือง 

 ๙๑ นายเกรียงไกร  ประเสริฐเมือง 

 ๙๒ นายเกรียงไกร  ปองศรี 

 ๙๓ นายเกรียงไกร  โมราบุตร 

 ๙๔ นายเกรียงไกร  รองเดช 

 ๙๕ นายเกรียงศักดิ์  ดอนไพร 

 ๙๖ นายเกรียงศักดิ์  ศูนยประโคน 

 ๙๗ นายเกรียงศักดิ์  อนุทูล 

 ๙๘ นายเกษม  ยังนิ่ง 

 ๙๙ นายเกษม  วงศใหญ 

 ๑๐๐ นายเกียรติชัย  ยานะรังษี 

 ๑๐๑ นายเกียรติพล  เกษมรัตนพร 

 ๑๐๒ นายเกียรติยศ  ศุภชัยรัตน 

 ๑๐๓ นายเกียรติศักดิ์  กูลสวัสดิ์มงคล 

 ๑๐๔ นายเกียรติศักดิ์  ไชยวงคษา 

 ๑๐๕ นายเกียรติศักดิ์  ศรีชัยเชิด 

 ๑๐๖ นายเกียรติศักดิ์  ศรีเรือง 

 ๑๐๗ นายเกียรติศักดิ์  สงแสง 

 ๑๐๘ นายเกื้อกูล  หนูภา 

 ๑๐๙ นายเกื้อสิรกาณฑ  ศรีมิตรานนท 

 ๑๑๐ นายแกนพงศ  จังธนชัยตระกูล 

 ๑๑๑ นายโกวิท  สุวรรณพันธ 

 ๑๑๒ นายโกวิทย  เขียวศิริ 

 ๑๑๓ นายโกวิทย  ประสารวงค 

 ๑๑๔ นายโกวิทย  เอียดเนตร 

 ๑๑๕ นายโกศล  บุญสอน 

 ๑๑๖ นายโกศล  มูลพรม 

 ๑๑๗ นายโกสิทธิ์  ภูครองจิตร 

 ๑๑๘ จาอากาศตรี โกสินทร  กลาใจ 

 ๑๑๙ นายโกสินทร  สวัสดิ์ชัย 

 ๑๒๐ นายไกยูล  เกษสุพรรณ 

 ๑๒๑ นายไกร  ขันขาว 

 ๑๒๒ นายไกร  โยธกุลสิริ 

 ๑๒๓ นายไกรวุฒิ  บุญยสิทธิ์ 

 ๑๒๔ นายไกรวุฒิ  พันธุพรหม 

 ๑๒๕ นายไกรศักดิ์  นักวอน 

 ๑๒๖ นายไกรศักดิ์  ภูศรี 

 ๑๒๗ นายไกรษร  อุทัยวัฒน 

 ๑๒๘ นายไกรสิทธิ์  โยสิทธิ์ 

 ๑๒๙ นายขจรศักดิ์  โฮมราช 

 ๑๓๐ นายขจรศิษฎ  ชุมพร 
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 ๑๓๑ นายขนบ  กลับยอด 

 ๑๓๒ นายขวัญชัย  สุขอยู 

 ๑๓๓ นายขวัญชัย  สุพรรณโรจน 

 ๑๓๔ นายขวัญประชา  อินธิโคตร 

 ๑๓๕ นายเขตร  ประภาสโนบล 

 ๑๓๖ นายเข็มพร  บุญเกื้อ 

 ๑๓๗ นายไขแสง  อุทัยมาตย 

 ๑๓๘ นายคณิตพงษ  พันธโภชน 

 ๑๓๙ นายคณิศร  นันทราช 

 ๑๔๐ นายคมกริช  บุญหลา 

 ๑๔๑ นายคมกริช  ภูคงกิ่ง 

 ๑๔๒ นายคมกฤช  กกกลาง 

 ๑๔๓ นายคมศร  บุญเรือง 

 ๑๔๔ นายคมสรรณ  แพงมา 

 ๑๔๕ นายคมสัน  ชวยพิมาย 

 ๑๔๖ นายคมสัน  สุนันทนาการ 

 ๑๔๗ จาสิบเอก คมสันต  ไทวะกิรติ 

 ๑๔๘ นายคมสันต  พลพุทธา 

 ๑๔๙ นายคมสันต  อุนจันทร 

 ๑๕๐ นายคมสันติ์  หาญปรี 

 ๑๕๑ นายครรชิต  สะโลรัมย 

 ๑๕๒ นายครรชิต  เหมะธุลิน 

 ๑๕๓ นายควรคิด  สินสวัสดิ์ 

 ๑๕๔ นายคัณชิต  สมุทรเขต 

 ๑๕๕ นายคําณวน  สุขหนา 

 ๑๕๖ นายคําแถน  สุคําพา 

 ๑๕๗ นายคํานวน  วงศจันทร 

 ๑๕๘ นายคําสอน  ประเสริฐสังฆ 

 ๑๕๙ นายคุณากร  แกวมงคล 

 ๑๖๐ นายคุณากร  โทแหลง 

 ๑๖๑ นายคุณากร  ปยมาภรณ 

 ๑๖๒ นายคุณากร  ศรีธรณ 

 ๑๖๓ นายโครงการ  ออนจันทร 

 ๑๖๔ สิบตํารวจโท จง  นาคตระกูล 

 ๑๖๕ นายจงรัก  ย้ิมผุ 

 ๑๖๖ นายจงรักษ  วัตรสติ 

 ๑๖๗ นายจณะศักดิ์  คําแสน 

 ๑๖๘ นายจตรนต  สายอุต 

 ๑๖๙ นายจตุพร  ท่ังทอง 

 ๑๗๐ นายจตุพร  สวัสดี 

 ๑๗๑ นายจตุพล  ทองเฟอง 

 ๑๗๒ นายจตุรงค  ใจจิตร 

 ๑๗๓ นายจตุรภัทร  อุปพันธ 

 ๑๗๔ นายจรัญ  พัสสาริกรณ 

 ๑๗๕ นายจรัญ  มาพิทักษ 

 ๑๗๖ นายจรัญชัย  อนุศาสน 

 ๑๗๗ นายจรัล  บุตรมิมุสา 

 ๑๗๘ นายจรัสพงศ  สุวรรณวงษ 

 ๑๗๙ นายจรัสรวี  พรมทองดี 

 ๑๘๐ นายจรินทร  ขวัญนุย 

 ๑๘๑ นายจรูญ  กองเงินนอก 

 ๑๘๒ นายจรูญ  จันทรเอียด 
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 ๑๘๓ นายจรูญ  ฤทธิสุนทร 

 ๑๘๔ นายจรูญ  วิเศษโวหาร 

 ๑๘๕ นายจรูญ  สารสิงห 

 ๑๘๖ นายจักร  เต็มรัก 

 ๑๘๗ นายจักรกฤษณ  เกานาน 

 ๑๘๘ นายจักรกฤษณ  ศรีวิเศษ 

 ๑๘๙ นายจักรกฤษณ  อินทสงค 

 ๑๙๐ นายจักรพงศ  นามทองดี 

 ๑๙๑ นายจักรพงษ  วงคอาย 

 ๑๙๒ นายจักรพันธ  เสนีย 

 ๑๙๓ นายจักรพันธ  หวังวิวัฒนา 

 ๑๙๔ นายจักรเพชร  สุริยะกมล 

 ๑๙๕ นายจักรรินทร  สวาศรี 

 ๑๙๖ นายจักราวุธ  กรสิทธางกูร 

 ๑๙๗ นายจักราวุธ  สาตารม 

 ๑๙๘ นายจักรินทร  บานเนิน 

 ๑๙๙ นายจักรี  บุญประสิทธิ์ 

 ๒๐๐ นายจักรี  วัฒนะ 

 ๒๐๑ นายจักษวัฎ  ปานกลาง 

 ๒๐๒ วาที่รอยตรี จัตุพงศ  ศุภศรี 

 ๒๐๓ นายจันดี  พานิช 

 ๒๐๔ นายจารุกิตติ์  สุวรรณ 

 ๒๐๕ นายจารุวัชร  เคนพันครอ 

 ๒๐๖ นายจารุวัฒน  อรินทร 

 ๒๐๗ นายจํานงค  ชัยเพ็ชร 

 ๒๐๘ นายจํานงค  สระทอง 

 ๒๐๙ นายจําเนียร  เนียมจันทร 

 ๒๑๐ นายจํารัส  จันภิรมย 

 ๒๑๑ นายจําลอง  ชีชํานาญ 

 ๒๑๒ นายจิตติ  ศงสภาต 

 ๒๑๓ นายจิตติศักดิ์  เพ่ิมผล 

 ๒๑๔ นายจิตรกร  คําธิมา 

 ๒๑๕ นายจิตรภณ  ชมภู 

 ๒๑๖ นายจิตรภณ  ตุละพิภาค 

 ๒๑๗ นายจิรชัย  แสไพศาล 

 ๒๑๘ นายจิรเดช  สรสิทธิ์ 

 ๒๑๙ นายจิรพงษ  ภูโสดา 

 ๒๒๐ นายจิรวัฒน  โพธิ์สวรรค 

 ๒๒๑ นายจิรวัฒน  สันทาลุนัย 

 ๒๒๒ นายจิรวุฒิ  จักรณรงค 

 ๒๒๓ นายจิรวุฒิ  วงศภีรักษ 

 ๒๒๔ นายจิระวัฒน  ธงไชย 

 ๒๒๕ นายจิระวัฒน  ศรีสุข 

 ๒๒๖ นายจิรัฎฐิติกาล  ทองดี 

 ๒๒๗ นายจิรายุ  ทองดี 

 ๒๒๘ นายจิราวัฒน  วงษคง 

 ๒๒๙ นายจีรพงศ  พิฤกษ 

 ๒๓๐ นายจีรศักดิ์  จันทรจิตร 

 ๒๓๑ นายจีระวัฒน  ศรียางนอก 

 ๒๓๒ นายจุมพล  จันทรคํา 

 ๒๓๓ นายเจ็ดทะนาน  นาคประสม 

 ๒๓๔ นายเจตน  วรรณเริก 



 หนา   ๑๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓๕ นายเจตนสฤษฎ์ิ  แสงจันทร 

 ๒๓๖ นายเจนกวี  ศรีเอี่ยม 

 ๒๓๗ นายเจริญ  ธีระสิริวงษ 

 ๒๓๘ นายเจริญ  พูนประเสริฐศรี 

 ๒๓๙ นายเจริญชัย  บุตรสุด 

 ๒๔๐ นายเจษฎา  ตันธนะ 

 ๒๔๑ นายเจษฎา  ศิริธนบดี 

 ๒๔๒ นายเจษฎา  โสเก 

 ๒๔๓ นายเจษฎา  หะยียามา 

 ๒๔๔ นายเจษฎาพร  จันทรกระจาง 

 ๒๔๕ นายโจ  ศรีรัตน 

 ๒๔๖ นายใจเพชร  จันทรสาขา 

 ๒๔๗ นายฉลองชัย  สิริมุรธา 

 ๒๔๘ นายฉลาด  พนาสิทธิ์ 

 ๒๔๙ นายฉัตรชัย  ถานะลุน 

 ๒๕๐ นายฉัตรชัย  พันธปอม 

 ๒๕๑ นายฉัตรชัย  หนูเพชร 

 ๒๕๒ นายฉัตรชัย  หวังมีจงมี 

 ๒๕๓ นายฉัตราภรณ  วงศดุษฏีกาล 

 ๒๕๔ นายเฉลิม  ชางปด 

 ๒๕๕ นายเฉลิม  ลิชัยมุล 

 ๒๕๖ นายเฉลิมเกียรติ  คําไพ 

 ๒๕๗ นายเฉลิมเกียรติ  สุระเสน 

 ๒๕๘ นายเฉลิมชัย  จักรศรี 

 ๒๕๙ นายเฉลิมชัย  พิทักษวงศ 

 ๒๖๐ นายเฉลิมพงษ  หงษหิรัญ 

 ๒๖๑ นายเฉลิมพล  แกวประโคน 

 ๒๖๒ นายเฉลิมพล  ประเสริฐสังข 

 ๒๖๓ นายเฉลิมพล  ใยนนท 

 ๒๖๔ นายเฉลิมพล  ศรีรักษ 

 ๒๖๕ นายเฉลิมพล  แสงบํารุง 

 ๒๖๖ นายเฉลียว  เทียมพัฒน 

 ๒๖๗ นายชโณทัย  สุกุมาลย 

 ๒๖๘ นายชนกันต  กิจรักษ 

 ๒๖๙ นายชนธัญ  คันชั่งทอง 

 ๒๗๐ นายชนมงคล  นอนา 

 ๒๗๑ นายชยาทิต  ชางบุ 

 ๒๗๒ นายชรินทร  คําภิไหล 

 ๒๗๓ นายชรินทร  สายนุย 

 ๒๗๔ นายชไรนันต  ประคํา 

 ๒๗๕ นายชลกร  ผาภูมิ 

 ๒๗๖ นายชลณทีย  ทองคํา 

 ๒๗๗ นายชลธาร  ศิวปรียานุพงษ 

 ๒๗๘ นายชลนธี  บัวชุม 

 ๒๗๙ วาที่รอยตรี ชลพรรธ  ใจงาม 

 ๒๘๐ นายชลาวุธ  สามาอาพัฒน 

 ๒๘๑ นายชลิต  คงถาวร 

 ๒๘๒ นายชวน  ตันแกว 

 ๒๘๓ นายชวนะ  ชวนะเกรียงไกร 

 ๒๘๔ นายชวฤทธิ์  โพธิ์นิล 

 ๒๘๕ นายชวลิต  พาระแพน 

 ๒๘๖ นายชวลิต  มูลยอง 



 หนา   ๑๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๘๗ นายชวลิต  วิไลลักษณ 

 ๒๘๘ นายชวลิต  ศรีโพธิ์ชัย 

 ๒๘๙ นายชัชชัย  พระราช 

 ๒๙๐ นายชัชวาล  คําเพราะ 

 ๒๙๑ นายชัชวาล  แสงทอง 

 ๒๙๒ นายชัชวาลย  พลประถม 

 ๒๙๓ นายชัยกฤต  บุญธนาสิริ 

 ๒๙๔ นายชัยชนะ  พรหมมะ 

 ๒๙๕ นายชัยญา  คําภูเมือง 

 ๒๙๖ นายชัยณรงค  ฉายศรี 

 ๒๙๗ นายชัยณวงค  อุปรัตนปรีชา 

 ๒๙๘ นายชัยบดี  เดชบุรัมย 

 ๒๙๙ นายชัยประเสริฐ  ฉั่วตระกูล 

 ๓๐๐ นายชัยพร  สืบนุการณ 

 ๓๐๑ นายชัยพล  ศรีวิเศษ 

 ๓๐๒ นายชัยยง  เครือภักดี 

 ๓๐๓ นายชัยยะ  ชมวิชา 

 ๓๐๔ นายชัยยันต  บรรจงอักษร 

 ๓๐๕ นายชัยยันต  ไมกลาง 

 ๓๐๖ นายชัยรัตน  ชางทอง 

 ๓๐๗ นายชัยรัตน  ศรชวย 

 ๓๐๘ นายชัยลับ  กลมเกลียว 

 ๓๐๙ นายชัยวัฒน  บุญคงแกว 

 ๓๑๐ นายชัยวัฒน  เพชรอินทร 

 ๓๑๑ นายชัยวัฒน  แมนเดช 

 ๓๑๒ นายชัยวิมาน  แสนสุภา 

 ๓๑๓ นายชัยวุฒิ  บุญโสกันต 

 ๓๑๔ นายชัยวุฒิ  มาเมืองกล 

 ๓๑๕ นายชัยวุฒิ  สังขขาว 

 ๓๑๖ นายชัยสิทธิ์  สินโน 

 ๓๑๗ นายชาคริต  แจมศรี 

 ๓๑๘ นายชาคริต  อินแถลง 

 ๓๑๙ นายชาญชัย  คานเพชรทา 

 ๓๒๐ นายชาญณรงค  บุญเรือง 

 ๓๒๑ นายชาญณรงค  บุตรเวียงพันธุ 

 ๓๒๒ นายชาญณรงค  เมืองฮาม 

 ๓๒๓ นายชาญณรงค  สวางแวว 

 ๓๒๔ นายชาญยุทธ  คชราช 

 ๓๒๕ นายชาญฤทธิ์  เบ็ญจจินดา 

 ๓๒๖ นายชาญวิทย  เกิดขุมทอง 

 ๓๒๗ นายชาญวิทย  ไชยธงรัตน 

 ๓๒๘ นายชาญวิทย  มณีเรือง 

 ๓๒๙ นายชาตรี  จิตรมุง 

 ๓๓๐ นายชาตรี  นามคุณ 

 ๓๓๑ นายชาตรี  ปบานทา 

 ๓๓๒ นายชาตรี  มีแยมภักดิ์ 

 ๓๓๓ นายชาตรี  ระหูภา 

 ๓๓๔ นายชาตรี  สิงหเทา 

 ๓๓๕ นายชาตรี  แสงสุวรรณ 

 ๓๓๖ นายชาตรี  เหมนะ 

 ๓๓๗ นายชานนท  คงรวยทรัพย 

 ๓๓๘ นายชานนทร  มุงเขตกลาง 



 หนา   ๑๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๓๙ นายชารีฟ  รอเกต 

 ๓๔๐ นายชาฤติ  ชนาภาณิชยกุล 

 ๓๔๑ นายชาลี  วงษรักษ 

 ๓๔๒ นายชํานาญ  ชํานิยันต 

 ๓๔๓ นายชํานาญ  ทองดวง 

 ๓๔๔ นายชํานาญ  บอแฉ 

 ๓๔๕ วาที่รอยตรี ชิดชัย  ทองโบราณ 

 ๓๔๖ นายชิตชัย  ไชยศิริทรัพย 

 ๓๔๗ นายชินกร  สุวรรณเวียง 

 ๓๔๘ นายชินโน  ศรีบัว 

 ๓๔๙ นายชินวัฒน  กุลสวัสดิ์ 

 ๓๕๐ นายชุติเทพ  ทองเรือง 

 ๓๕๑ นายชุนหวัฒน  หงษศิลา 

 ๓๕๒ นายชุมพร  ซื่อสัตย 

 ๓๕๓ นายชูเกียรติ  ใจแกว 

 ๓๕๔ นายชูเกียรติ  สนธิ 

 ๓๕๕ นายชูชัย  มูลดับ 

 ๓๕๖ นายชูชัย  อุดมพงษ 

 ๓๕๗ นายชูชาญ  จันที 

 ๓๕๘ นายชูชาติ  โชติเสน 

 ๓๕๙ นายชูศักดิ์  เจริญผล 

 ๓๖๐ นายชูศิลป  ศรีสุข 

 ๓๖๑ นายเชษฐ  รักกลาง 

 ๓๖๒ นายเชาวฤทธิ์  เกตวงษา 

 ๓๖๓ นายเชิงชาย  รัตนชัย 

 ๓๖๔ นายเชิด  จันตะดี 

 ๓๖๕ นายเชิดพงศ  ชาชุมวงศ 

 ๓๖๖ นายเชิดภัก  ศิริสุข 

 ๓๖๗ นายเชิดศักดิ์  ยืนชีวิต 

 ๓๖๘ วาที่รอยโท เชียงรุง  ธิปาหนาด 

 ๓๖๙ นายเชี่ยวชาญ  แกวสิงห 

 ๓๗๐ นายโชคชัย  เขตตกลาง 

 ๓๗๑ นายโชคชัย  อาษาสนา 

 ๓๗๒ นายโชคดี  วงษหาญ 

 ๓๗๓ นายโชติพงษ  ดานเกา 

 ๓๗๔ นายโชติพัฒน  จันทรโกมลวัฒน 

 ๓๗๕ นายโชติพัฒน  องอาจ 

 ๓๗๖ นายโชติวุฒิ  บุญยะพุกกะนะ 

 ๓๗๗ นายไชย  กึกกอง 

 ๓๗๘ นายไชยจิตร  ศรีมุล 

 ๓๗๙ นายไชยโพธิ์  รมโพธิ์ 

 ๓๘๐ นายไชยภัทร  ฉลูทอง 

 ๓๘๑ นายไชยยา  ฟนเฟอย 

 ๓๘๒ นายไชยศิริ  สอนนํา 

 ๓๘๓ นายไชยา  วงษา 

 ๓๘๔ นายไชโย  จีนวงศ 

 ๓๘๕ นายซอลาฮุดดีน  มานะ 

 ๓๘๖ นายซัครียา  หมาดบากา 

 ๓๘๗ นายซานูซี  ยีปง 

 ๓๘๘ นายซามูเอล  นุนทอง 

 ๓๘๙ นายซาอูดี  ยูโซะ 

 ๓๙๐ นายซุลกิฟลี  เบญจสมิทธิ์ 



 หนา   ๑๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๙๑ นายซูกีปลี  มามะ 

 ๓๙๒ นายซูฮารี  อูเซ็ง 

 ๓๙๓ นายเซน  ติคํา 

 ๓๙๔ นายฌาฎา  อินทรสุวรรณโน 

 ๓๙๕ นายญาณวุฒิ  ศรีใจ 

 ๓๙๖ นายฐกฤต  ปจจะโร 

 ๓๙๗ นายฐานันดร  แยมนิล 

 ๓๙๘ นายฐิติพงศ  มิ่งเชื้อ 

 ๓๙๙ นายณชพัฒน  จุทานุต 

 ๔๐๐ นายณธร  อรุณเวสสะเศรษฐ 

 ๔๐๑ นายณพกฤษ  เอมศิริ 

 ๔๐๒ นายณภัทร  ศิลปศร 

 ๔๐๓ นายณภัทรพงศ  ศิริคํา 

 ๔๐๔ นายณรงค  เจริญชัย 

 ๔๐๕ นายณรงค  เจะอุบง 

 ๔๐๖ นายณรงค  บุญศรี 

 ๔๐๗ นายณรงค  ประสมสุข 

 ๔๐๘ นายณรงค  พลยุทธ 

 ๔๐๙ นายณรงค  เม็ดฝาย 

 ๔๑๐ นายณรงค  เรืองเกษม 

 ๔๑๑ นายณรงค  สิทธิโน 

 ๔๑๒ นายณรงค  สุดตา 

 ๔๑๓ นายณรงค  เหมือนทรัพย 

 ๔๑๔ นายณรงคกร  เย่ียมไธสง 

 ๔๑๕ นายณรงคชัย  บุตรวัง 

 ๔๑๖ นายณรงคเดช  กันทะเนตร 

 ๔๑๗ นายณรงคฤทธิ์  บุญโสม 

 ๔๑๘ นายณรงคฤทธิ์  เสนาสังข 

 ๔๑๙ นายณรงคศักดิ์  คงสังขแกว 

 ๔๒๐ นายณรงคศักดิ์  หมีนพราน 

 ๔๒๑ นายณรงศักดิ์  ใจยะ 

 ๔๒๒ นายณเรศ  รูปเหมาะ 

 ๔๒๓ นายณัฏฐปพล  ชวนวัน 

 ๔๒๔ นายณัฏฐวัฒน  เกิดกลาง 

 ๔๒๕ นายณัฐ  นอยอุทัย 

 ๔๒๖ นายณัฐกฤช  ชัยชนะ 

 ๔๒๗ นายณัฐดนัย  จิตรธร 

 ๔๒๘ นายณัฐดนัย  ศรีทะบาล 

 ๔๒๙ นายณัฐพงศ  ตรองจิตร 

 ๔๓๐ นายณัฐพงศ  ถิ่นจันทร 

 ๔๓๑ นายณัฐพงศ  เห็มทอง 

 ๔๓๒ นายณัฐพงษ  งามจําป 

 ๔๓๓ นายณัฐพงษ  ตันมิ่ง 

 ๔๓๔ นายณัฐพงษ  พลหนวยตระกูล 

 ๔๓๕ นายณัฐพงษ  พิมพบุญ 

 ๔๓๖ นายณัฐพงษ  โพธิ์ถิรเลิศ 

 ๔๓๗ นายณัฐพงษ  วิเศษสา 

 ๔๓๘ นายณัฐพงษ  อิ่มหิรัญ 

 ๔๓๙ นายณัฐพงษชนัตร  เกตุขาว 

 ๔๔๐ นายณัฐพร  ทองพูน 

 ๔๔๑ นายณัฐพล  นิพัทธธรรมกุล 

 ๔๔๒ นายณัฐพล  บัวอุไร 



 หนา   ๑๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๔๓ นายณัฐพล  บุญภิละ 

 ๔๔๔ นายณัฐพล  ปนเขียน 

 ๔๔๕ นายณัฐพล  พรมลี 

 ๔๔๖ นายณัฐพล  ศรีไตรเรือง 

 ๔๔๗ นายณัฐพัชร  กิติอาสา 

 ๔๔๘ นายณัฐพัชร  ปอมหิน 

 ๔๔๙ นายณัฐพัชร  พชรชุติกาญจน 

 ๔๕๐ นายณัฐภัทร  ตวันคํา 

 ๔๕๑ นายณัฐวัจน  แสงสิทธิ์ 

 ๔๕๒ นายณัฐวัตร  เอียดทอง 

 ๔๕๓ นายณัฐวิญญ  สิรเดชธราทิพย 

 ๔๕๔ นายณัฐวุฒิ  เกตุแกว 

 ๔๕๕ นายณัฐวุฒิ  จินดาทา 

 ๔๕๖ นายณัฐวุฒิ  เชื้อกูล 

 ๔๕๗ นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐศรี 

 ๔๕๘ นายณัฐวุฒิ  เล็บครุฑ 

 ๔๕๙ นายณัฐวุฒิ  อุดมแสน 

 ๔๖๐ นายณัฐฬส  แกวดุลดุก 

 ๔๖๑ นายณัทพล  ศักดิรัตน 

 ๔๖๒ นายณิชพน  ตนโพธิ์ 

 ๔๖๓ นายดนัย  พิศุทธิ์ภูมิเลิศ 

 ๔๖๔ นายดนัย  มณีวัณณ 

 ๔๖๕ นายดนัย  วัฒกโสภณ 

 ๔๖๖ วาที่รอยตรี ดนุวัศ  ไชยสงค 

 ๔๖๗ นายดอเลาะ  มะแซ 

 ๔๖๘ นายดาบเพชร  อุทโท 

 ๔๖๙ นายดําเกิง  แดนสลัด 

 ๔๗๐ นายดํารง  ไพรัตน 

 ๔๗๑ นายดํารงคชัย  มาปะโท 

 ๔๗๒ นายดํารงคเดช  วงศละมอม 

 ๔๗๓ นายดํารงศักดิ์  ศรีวิชัย 

 ๔๗๔ นายดิเรก  เตชะมา 

 ๔๗๕ นายดิเรก  อุมชะอุม 

 ๔๗๖ นายดิษพงศ  วงศอราม 

 ๔๗๗ นายดุสดี  เปยกบุตร 

 ๔๗๘ นายดุสิต  กันแกว 

 ๔๗๙ นายดุสิต  ธราพร 

 ๔๘๐ นายเดชพล  ชูสังข 

 ๔๘๑ นายเดชา  กาบคํา 

 ๔๘๒ นายเดชา  ชัยสิทธิ์ 

 ๔๘๓ นายเดชา  เชียงคา 

 ๔๘๔ นายเดชา  ย้ิมถนอม 

 ๔๘๕ นายเดชา  ราชชมภู 

 ๔๘๖ นายเดชา  เสนาเสถียร 

 ๔๘๗ นายเดชา  หนูมณี 

 ๔๘๘ นายเดน  อุดม 

 ๔๘๙ นายเดนชัย  บุญทองโท 

 ๔๙๐ นายเดนชัย  มูลสวัสดิ์ 

 ๔๙๑ นายเดนชัย  วงษชาง 

 ๔๙๒ นายเดนมหาชัย  นันธิษา 

 ๔๙๓ นายตระกูลไทย  ไชยรักษ 

 ๔๙๔ นายตวนปา  มูหามะเซ็ง 
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 ๔๙๕ นายตองเกง  วรรณหวย 

 ๔๙๖ นายตะวัน  จันทรเท่ียง 

 ๔๙๗ นายตันตริน  สืบปญญา 

 ๔๙๘ นายเตรียมศักดิ์  สวาง 

 ๔๙๙ นายเตวิทย  แสนส่ิง 

 ๕๐๐ นายไตรภพ  แจมจาย 

 ๕๐๑ นายไตรรงค  กลํ่าบุตร 

 ๕๐๒ นายไตรรงค  ชัฎอนันต 

 ๕๐๓ นายไตรวุฒิ  พลรักษา 

 ๕๐๔ นายถนัด  สุขหอม 

 ๕๐๕ นายถวิล  ตาสาย 

 ๕๐๖ นายถาวร  พลยุทธ 

 ๕๐๗ วาที่รอยตรี ถาวร  พ่ึงอุทัยศรี 

 ๕๐๘ นายถาวร  มีแสวง 

 ๕๐๙ นายถาวร  ยศศิริ 

 ๕๑๐ นายถิรกร  รัชตะทองไชย 

 ๕๑๑ นายเถกิง  กลํ่านอย 

 ๕๑๒ นายเถลิงเกียรติ  ประเดิมดี 

 ๕๑๓ นายทนงเกียรติ  สารนอก 

 ๕๑๔ นายทนงศักดิ์  เพชรอาวุธ 

 ๕๑๕ นายทยุทธ  สาลีจันทร 

 ๕๑๖ นายทรงกต  เอี่ยมบัว 

 ๕๑๗ นายทรงกรฎ  ดีท่ีสุด 

 ๕๑๘ นายทรงไทย  ปยโชติสกุลชัย 

 ๕๑๙ นายทรงพล  ดวงสุภา 

 ๕๒๐ นายทรงพล  เตจะ 

 ๕๒๑ นายทรงพล  โนวิรัมย 

 ๕๒๒ นายทรงพล  เวียงชัย 

 ๕๒๓ นายทรงยศ  จันครา 

 ๕๒๔ นายทรงวุฒิ  ขจัดมลทิน 

 ๕๒๕ นายทรงศักดิ์  หมุนวัง 

 ๕๒๖ นายทรรศนะ  เล้ียงรักษา 

 ๕๒๗ นายทวนชัย  เรืองบุญ 

 ๕๒๘ นายทวิศาสตร  ย่ิงนอก 

 ๕๒๙ นายทวี  กาลจักร 

 ๕๓๐ นายทวี  เทียมคีรี 

 ๕๓๑ นายทวี  อินทะสรอย 

 ๕๓๒ นายทวีเกียรติ  ดําเหล่ือม 

 ๕๓๓ นายทวีชัย  อัมพุธ 

 ๕๓๔ นายทวีเดช  มูลศาลา 

 ๕๓๕ นายทวีป  นิรันดรพุฒ 

 ๕๓๖ นายทวีวัฒน  ขวงทิพย 

 ๕๓๗ นายทวีวัฒน  ศรีสุวรรณ 

 ๕๓๘ นายทวีวัฒน  สุขแกว 

 ๕๓๙ นายทวีศักดิ์  สะใบ 

 ๕๔๐ นายทวีศักดิ์  เฮาเจริญ 

 ๕๔๑ นายทศพร  ทองรมย 

 ๕๔๒ นายทศพร  ระงับภัย 

 ๕๔๓ นายทศพร  ลัทธิมนต 

 ๕๔๔ นายทศพล  ดีกระจาง 

 ๕๔๕ นายทศพล  ปุกมณี 

 ๕๔๖ นายทศพล  ศรีสม 
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 ๕๔๗ นายทศพล  สินนภาพรพงศ 

 ๕๔๘ นายทองขาว  บุญปก 

 ๕๔๙ นายทองคํา  โพธิ์งาม 

 ๕๕๐ นายทองจันทร  เติมจิตร 

 ๕๕๑ นายทองดี  คณะศรี 

 ๕๕๒ นายทักษดนัย  ถิตยถนอม 

 ๕๕๓ นายทัชชัย  ผองสวัสดิ์ 

 ๕๕๔ นายทัพไทย  ตันติอําไพ 

 ๕๕๕ นายทัศนศิลป  บุญรอด 

 ๕๕๖ นายทําเนียบ  ไชยยนต 

 ๕๕๗ สิบตรี ทิณกร  เชื้อพันธุลาน 

 ๕๕๘ นายทินกร  หอมกุล 

 ๕๕๙ นายทินกรณ  วิปสสา 

 ๕๖๐ นายทินพันธ  บุญธรรม 

 ๕๖๑ นายทิวา  เหลาปาสี 

 ๕๖๒ นายทิวากร  เลาหสิงห 

 ๕๖๓ นายทิวากร  วองเจริญ 

 ๕๖๔ นายทิวาชาติ  เชื้อศรี 

 ๕๖๕ นายทีปาวัฒน  ชางแยม 

 ๕๖๖ นายเทพนฤทธิ์  สุเภาแสน 

 ๕๖๗ นายเทวา  ชาเคน 

 ๕๖๘ นายเทวินทร  เวฬุวนารักษ 

 ๕๖๙ นายเทอดศักดิ์  จันทิมา 

 ๕๗๐ นายเทอดศักดิ์  สิทธิสาร 

 ๕๗๑ นายเทิดทูน  ปรือปรัง 

 ๕๗๒ นายเทียนชัย  กันมา 

 ๕๗๓ นายเทียนชัย  งาสิทธิ์ 

 ๕๗๔ นายไทรโยค  ดาดวง 

 ๕๗๕ นายธง  ไหมทอง 

 ๕๗๖ นายธงชัย  ควรคนึง 

 ๕๗๗ นายธงชัย  พรหมโคตร 

 ๕๗๘ นายธงชัย  โมงแสวง 

 ๕๗๙ นายธงวุฒิ  จันทรเพชร 

 ๕๘๐ นายธณกริช  อือชัยภูมิ 

 ๕๘๑ นายธณัชพงศ  ทองคําเสก 

 ๕๘๒ นายธเดช  ทิสานนท 

 ๕๘๓ นายธนกฤต  โชติฉันท 

 ๕๘๔ นายธนกฤต  พุมเกิด 

 ๕๘๕ นายธนกฤต  เลิศลํ้า 

 ๕๘๖ นายธนกฤติ  อนุเคน 

 ๕๘๗ นายธนญ  มารัตน 

 ๕๘๘ นายธนดล  คําเสมอ 

 ๕๘๙ นายธนทัย  ประภาศรี 

 ๕๙๐ นายธนนนท  กัญญาทอง 

 ๕๙๑ นายธนบัตร  พันธุนอย 

 ๕๙๒ นายธนพงษ  คลายทอง 

 ๕๙๓ นายธนพงษ  เดชารักษ 

 ๕๙๔ นายธนพล  บุญหนัก 

 ๕๙๕ นายธนพล  ศิลาจันทร 

 ๕๙๖ นายธนพัต  รักษาจิตร 

 ๕๙๗ นายธนรัชน  สุขโข 

 ๕๙๘ นายธนรัฐ  จันทรขาว 
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 ๕๙๙ นายธนวัฒน  ชมชื่นพฤกษา 

 ๖๐๐ นายธนวัฒน  เติมใจ 

 ๖๐๑ นายธนวัฒน  พันธวิชัย 

 ๖๐๒ นายธนศักดิ์  เวียงกมล 

 ๖๐๓ นายธนอนันต  จันทรพิมพ 

 ๖๐๔ นายธนัญชัย  ปามุทา 

 ๖๐๕ นายธนัถสิทธิ์  ปนสม 

 ๖๐๖ นายธนัท  อูดนอย 

 ๖๐๗ นายธนัทเทพ  สิงหแกว 

 ๖๐๘ นายธนา  นิยะบุญ 

 ๖๐๙ นายธนากร  เรียงสุวรรณ 

 ๖๑๐ นายธนาเกียรติ  สมศรี 

 ๖๑๑ นายธนาณัติ  บุญเจียม 

 ๖๑๒ นายธนาทิพย  อุปแกว 

 ๖๑๓ นายธนาพร  ระวังเปา 

 ๖๑๔ นายธนิต  ปุนประโคน 

 ๖๑๕ นายธนิศร  ขุนชํานาญ 

 ๖๑๖ นายธเนตร  เล็กวารี 

 ๖๑๗ นายธรธร  เพ็งผจญ 

 ๖๑๘ นายธรรมธเนศวร  แกวสุขใส 

 ๖๑๙ นายธรรมนูญ  แกวใหญ 

 ๖๒๐ นายธรรมนูญ  เนาวสุวรรณ 

 ๖๒๑ นายธรรมนูญ  เสารเเกว 

 ๖๒๒ นายธรรมลักษณ  อินทรเดช 

 ๖๒๓ นายธราดล  ทันตาหะ 

 ๖๒๔ นายธราดล  บุญยาพงษ 

 ๖๒๕ นายธราภพ  ยานการ 

 ๖๒๖ นายธฤษฎา  เมืองสีทอง 

 ๖๒๗ นายธวัช  เซี่ยงฝอง 

 ๖๒๘ นายธวัช  บุตรศรี 

 ๖๒๙ นายธวัช  พิลึก 

 ๖๓๐ นายธวัชชัย  กุนเสน 

 ๖๓๑ นายธวัชชัย  คํามุงคุณ 

 ๖๓๒ นายธวัชชัย  งามเสงี่ยม 

 ๖๓๓ นายธวัชชัย  เต็งชัยภูมิ 

 ๖๓๔ นายธวัชชัย  ทวนทอง 

 ๖๓๕ นายธวัชชัย  ทิพยรงค 

 ๖๓๖ นายธวัชชัย  บุญญา 

 ๖๓๗ นายธวัชชัย  เพ็ญสุริยะ 

 ๖๓๘ นายธวัชชัย  เพริศแกว 

 ๖๓๙ นายธวัชชัย  สนคง 

 ๖๔๐ นายธวัชชัย  สัญจรเลิศ 

 ๖๔๑ นายธวัชชัย  สิงหขัน 

 ๖๔๒ วาที่รอยตรี ธวัชชัย  แสงแปลง 

 ๖๔๓ นายธวัชชัยโยธิน  โยธิการ 

 ๖๔๔ นายธะนิตย  ลืนคํา 

 ๖๔๕ นายธัชพงศ  มีแกว 

 ๖๔๖ นายธัญนภัทร  มังกรหิรัญสิรี 

 ๖๔๗ นายธันญพฤกษ  กอนทอง 

 ๖๔๘ นายธาดา  ขวัญศรีสุทธิ์ 

 ๖๔๙ นายธานิน  ถิรวัฒนากุล 

 ๖๕๐ นายธานินทร  ขุนนนท 
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 ๖๕๑ นายธานินทร  แสดรัมย 

 ๖๕๒ นายธารณธันย  โพธิ์ศรี 

 ๖๕๓ นายธาราดล  สิงหสูงเนิน 

 ๖๕๔ นายธาราพงษ  มูลภักดี 

 ๖๕๕ นายธิติ  ศรัทธานนท 

 ๖๕๖ นายธิติ  ศรีนราธร 

 ๖๕๗ นายธิติวัฒน  พัฒนใหญย่ิง 

 ๖๕๘ นายธีรกร  นวนหอม 

 ๖๕๙ นายธีรชัย  ลาภูตะมะ 

 ๖๖๐ นายธีรดิฐ  ยันตโกเศศ 

 ๖๖๑ นายธีรประภู  โพธิ์หลา 

 ๖๖๒ นายธีรพงศ  เชนพิมาย 

 ๖๖๓ นายธีรพงษ  จะโนรัตน 

 ๖๖๔ นายธีรพงษ  สินโพธิ ์

 ๖๖๕ นายธีรพงษ  อนันตวิทยวงศ 

 ๖๖๖ นายธีรพงษ  อัครวิทยาพัฒน 

 ๖๖๗ นายธีรพัชร  ผิวพรรณธนาพล 

 ๖๖๘ นายธีรภัทร  ทองบุญ 

 ๖๖๙ นายธีรวัฒน  ดวงใจดี 

 ๖๗๐ นายธีรวัฒน  บุญทวี 

 ๖๗๑ นายธีรวัฒน  อางทอง 

 ๖๗๒ นายธีรวุฒิ  บุญโสภาส 

 ๖๗๓ นายธีรวุฒิ  หอมอินทร 

 ๖๗๔ นายธีรศักดิ์  สมบุญเจริญ 

 ๖๗๕ นายธีระพงค  โคระดา 

 ๖๗๖ นายธีระพงษ  คลังศรี 

 ๖๗๗ นายธีระพงษ  จันทรเพ็ญ 

 ๖๗๘ นายธีระพล  สุตคาน 

 ๖๗๙ นายธีระพันธ  เดชภัทร 

 ๖๘๐ นายธีระวัฒน  ศรีภักดี 

 ๖๘๑ นายธีระวัฒน  หริ่งระรี่ 

 ๖๘๒ นายธีระวุธ  สิริวัฒน 

 ๖๘๓ นายธีระศักดิ์  คนตรง 

 ๖๘๔ วาที่รอยตรี เธียรชัย  นอยประสาน 

 ๖๘๕ นายนคร  เวฬุวนารักษ 

 ๖๘๖ นายนชา  วารี 

 ๖๘๗ นายนนทธวัช  ยามี 

 ๖๘๘ นายนพดล  จตุไพบูลย 

 ๖๘๙ นายนพดล  ดีพาส 

 ๖๙๐ นายนพดล  เทียบโพธิ์ 

 ๖๙๑ นายนพดล  พวงหิรัญ 

 ๖๙๒ นายนพดล  พุทธพฤกษ 

 ๖๙๓ นายนพดล  อิศรา 

 ๖๙๔ นายนพนรินทร  แกวทา 

 ๖๙๕ นายนพนัย  มลาวาสน 

 ๖๙๖ นายนพพร  ปุกคํา 

 ๖๙๗ นายนพพร  ภูมาก 

 ๖๙๘ นายนพพร  ศรีทองสุข 

 ๖๙๙ นายนพรัตน  ปะวะถี 

 ๗๐๐ นายนพรัตน  ศรีสกุล 

 ๗๐๑ นายนพรัตน  อําพล 

 ๗๐๒ นายนพวิทย  เทียมทัศน 
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 ๗๐๓ วาที่รอยโท นภดล  จินตประสาท 

 ๗๐๔ นายนรงฤทธิ์  ศรีทอง 

 ๗๐๕ นายนราธิป  จันทรสิงห 

 ๗๐๖ นายนราธิป  แสนยันต 

 ๗๐๗ วาที่รอยตรี นราพร  หนูเผือก 

 ๗๐๘ นายนราศักดิ์  เศษสุวรรณ 

 ๗๐๙ นายนรินทร  ชลวานิช 

 ๗๑๐ นายนรินทร  เชื้อหมอ 

 ๗๑๑ นายนรินทร  นอมระวี 

 ๗๑๒ นายนริศร  เพชรกลัด 

 ๗๑๓ นายนเรศนรัก  แจมใส 

 ๗๑๔ นายนฤนาท  ดาโสม 

 ๗๑๕ นายนวธร  นนทคําวงค 

 ๗๑๖ นายนัฐธวรรษ  นามรักษา 

 ๗๑๗ นายนัทชัย  ปาลบุตร 

 ๗๑๘ นายนัธทวัฒน  มารักษา 

 ๗๑๙ นายนันทเดช  ตรีศรี 

 ๗๒๐ นายนันทวัฒน  ทรัพยเจริญ 

 ๗๒๑ นายนันทวัฒน  สุหุโล 

 ๗๒๒ นายนันทวุฒิ  พุทธวงค 

 ๗๒๓ นายนัสรุดดีน  มามุ 

 ๗๒๔ นายนัสรูดิน  โตะนากายอ 

 ๗๒๕ นายนาค  โพลาลัย 

 ๗๒๖ นายนาวิน  ลาคํา 

 ๗๒๗ นายนาวี  แหลงสิน 

 ๗๒๘ นายนิกร  ใจไหว 

 ๗๒๙ วาที่รอยตรี นิกร  ตันชุม 

 ๗๓๐ นายนิกรณ  มัครมย 

 ๗๓๑ นายนิกรณ  หนูทอง 

 ๗๓๒ นายนิคม  คาโค 

 ๗๓๓ นายนิคม  จันทะโสม 

 ๗๓๔ นายนิคม  ดอกเด็น 

 ๗๓๕ นายนิคม  พรมคํานอย 

 ๗๓๖ นายนิคม  เพชระบูรณิน 

 ๗๓๗ นายนิคม  อินตะวงค 

 ๗๓๘ นายนิคม  อุดนอก 

 ๗๓๙ นายนิติกร  มานะจิตร 

 ๗๔๐ นายนิติชน  พหลทัพ 

 ๗๔๑ นายนิติญวัฒน  วรรทวี 

 ๗๔๒ นายนิธิกร  พานทอง 

 ๗๔๓ นายนิธิโรจน  ตรีรัตนวิชชา 

 ๗๔๔ นายนิพนธ  ชื่นชอย 

 ๗๔๕ นายนิพนธ  ทองหลอ 

 ๗๔๖ นายนิพนธ  ประมูลพงษ 

 ๗๔๗ นายนิพนธ  พูลนุช 

 ๗๔๘ นายนิพันธ  จันทรกิเสน 

 ๗๔๙ นายนิพิฐพนธ  ตรวจขุนทด 

 ๗๕๐ นายนิมัสยูดิน  นิสะแม 

 ๗๕๑ นายนิยม  ปกษีรักษ 

 ๗๕๒ นายนิยม  ผามชา 

 ๗๕๓ นายนิยม  เรืองคง 

 ๗๕๔ นายนิรัตน  สุวรรณศรี 
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 ๗๕๕ นายนิรัน  นิลทองหลาง 

 ๗๕๖ นายนิรันดร  กอกระโทก 

 ๗๕๗ นายนิรันดร  แจงแสงอรุณ 

 ๗๕๘ นายนิรันดร  ลาภสาร 

 ๗๕๙ นายนิรันธ  หงษาวรรณ 

 ๗๖๐ นายนิรุต  หารเขมร 

 ๗๖๑ นายนิวัช  ทองชุม 

 ๗๖๒ นายนิวัฒน  พละสุข 

 ๗๖๓ นายนิวัติ  เสรีวัฒน 

 ๗๖๔ นายนิสิต  สินทรา 

 ๗๖๕ นายนิหัสลัง  เจะยามา 

 ๗๖๖ นายนิอับดุลรอมัน  มุหะ 

 ๗๖๗ นายนิอาแซ  นิมะ 

 ๗๖๘ นายนิแอ  นิฮะ 

 ๗๖๙ นายเนรมิต  สุดดี 

 ๗๗๐ นายบรรจง  จันทรจํานงค 

 ๗๗๑ นายบรรจง  แปลงดี 

 ๗๗๒ นายบรรจง  ภูเขียวคาม 

 ๗๗๓ นายบรรจง  มหาสาร 

 ๗๗๔ วาที่รอยตรี บรรจง  อินทุภูติ 

 ๗๗๕ นายบรรจบ  อรุณฤกษ 

 ๗๗๖ นายบรรชา  จันทรมั่น 

 ๗๗๗ นายบรรณรต  สกุณา 

 ๗๗๘ นายบรรดิษฐ  จันทรผุด 

 ๗๗๙ นายบรรเทิง  จันทพงค 

 ๗๘๐ นายบรรพต  โสดากุล 

 ๗๘๑ นายบรรเลง  รักษมณี 

 ๗๘๒ นายบรรเลง  สินตะ 

 ๗๘๓ นายบัญชา  การกาวี 

 ๗๘๔ นายบัญชา  ทาทอง 

 ๗๘๕ นายบัญชา  เปนสมรักษ 

 ๗๘๖ นายบัญชา  ผดุงรัตน 

 ๗๘๗ นายบัญชา  พันธุพัฒน 

 ๗๘๘ นายบัญชา  มุงอิงกลาง 

 ๗๘๙ นายบัญชา  รักษาเมือง 

 ๗๙๐ นายบัญญัติ  คงดวง 

 ๗๙๑ นายบัญญัติ  วันชัย 

 ๗๙๒ นายบัญญัติ  สุจริต 

 ๗๙๓ นายบัณฑิต  คงประสิทธิ์ 

 ๗๙๔ นายบัณฑิต  ปะเสทะกัง 

 ๗๙๕ นายบารมีอนันต  แกวคํา 

 ๗๙๖ นายบํารุง  อมรอาจหาญ 

 ๗๙๗ นายบํารุงเกียรติ  ขาวสวย 

 ๗๙๘ นายบุญครอง  รุงเรือง 

 ๗๙๙ นายบุญชวย  คําไทยกลาง 

 ๘๐๐ นายบุญชัย  มัศยวรรณ 

 ๘๐๑ นายบุญชู  เก็งสุวรรณ 

 ๘๐๒ นายบุญดี  โงชาฤทธิ์ 

 ๘๐๓ นายบุญตา  เสนา 

 ๘๐๔ นายบุญนัก  ยศหลา 

 ๘๐๕ นายบุญนํา  หมีนยะลา 

 ๘๐๖ นายบุญมี  ดีแสน 
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 ๘๐๗ นายบุญมี  สายสวาท 

 ๘๐๘ นายบุญย่ิง  พิบุตร 

 ๘๐๙ นายบุญโย  มัดทะปะนัง 

 ๘๑๐ สิบตํารวจตรี บุญเรือง  ศักดิ์ศรี 

 ๘๑๑ นายบุญฤทธิ  โชติถาวรรัตน 

 ๘๑๒ นายบุญเลิศ  บุญอุดม 

 ๘๑๓ นายบุญเลิศ  เพชรมณี 

 ๘๑๔ นายบุญสง  ขนานแข็ง 

 ๘๑๕ นายบุญสง  คงชื่นจิต 

 ๘๑๖ นายบุญสง  คําหลา 

 ๘๑๗ นายบุญสง  งามสะอาด 

 ๘๑๘ สิบเอก บุญสง  เชียงทอง 

 ๘๑๙ นายบุญสม  ชีเปรม 

 ๘๒๐ นายบุญเสริม  นิลสุข 

 ๘๒๑ นายบุณพจน  อุตสงควัฒน 

 ๘๒๒ นายบุณย  มีวิชา 

 ๘๒๓ นายบุรินทร  สุดใจ 

 ๘๒๔ นายบุษกร  สาลีรัมย 

 ๘๒๕ นายบูรพา  กองพร 

 ๘๒๖ นายบูรฮัน  เจะเดะ 

 ๘๒๗ นายบูรฮัน  วันอิดริส 

 ๘๒๘ นายเบญจภัทร  วงคโคกสูง 

 ๘๒๙ นายปกรณ  ธงศรี 

 ๘๓๐ นายปกรณ  หมีจันทรตะ 

 ๘๓๑ นายปกรณกฤช  กันทะเลิศ 

 ๘๓๒ นายปฎิณญา  โคตรวงศ 

 ๘๓๓ นายปฎิพัทธิ์  ขุนมธุรส 

 ๘๓๔ นายปฏิญญา  ลาภเจริญวงศ 

 ๘๓๕ นายปฏิพัฒน  บุญรักษ 

 ๘๓๖ นายปฏิพัทธ  กออวยชัย 

 ๘๓๗ นายปฏิภาณ  ปะติเก 

 ๘๓๘ นายปฏิภาณ  อนุญาหงษ 

 ๘๓๙ นายปฏิภาณพล  อุตสาหรัมย 

 ๘๔๐ นายปฏิวัติ  จันทจร 

 ๘๔๑ นายปฏิวัติ  บะคะ 

 ๘๔๒ นายปฐม  แจงธรรมมา 

 ๘๔๓ นายปฐวี  อินทนา 

 ๘๔๔ นายปณิดล  ปานชวย 

 ๘๔๕ นายปพนพัชร  สุทธิชาเจริญพงษ 

 ๘๔๖ นายปรมัตถ  คงนิธิมุทรเมธา 

 ๘๔๗ นายปรเมธ  สมบูรณ 

 ๘๔๘ นายปรเมศร  พุมจันทร 

 ๘๔๙ นายปรเมศวร  ประชุมศรี 

 ๘๕๐ นายปรเมศวร  ศรีปา 

 ๘๕๑ นายประกอบ  ตนมูล 

 ๘๕๒ นายประกอบ  สิงคเสลิต 

 ๘๕๓ นายประกอบ  หาสุข 

 ๘๕๔ นายประกาย  พยุงวงษ 

 ๘๕๕ นายประกาศิต  คําวะเนตร 

 ๘๕๖ วาที่เรือตรี ประกิจ  เกษแกว 

 ๘๕๗ นายประคอง  ปานฟอง 

 ๘๕๘ นายประจักร  เอี้ยงเถื่อน 
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 ๘๕๙ นายประชารมย  เพริดพราว 

 ๘๖๐ นายประดิษฐ  เนตรมะลิ 

 ๘๖๑ นายประดิษฐ  เสมณี 

 ๘๖๒ พลตํารวจสํารองประทวน  จันนีย 

 ๘๖๓ นายประทีป  ขันกสิกรรม 

 ๘๖๔ นายประเทือง  ภูเขียว 

 ๘๖๕ นายประนุพงษ  ระยับศรี 

 ๘๖๖ นายประพันธ  อันภักดี 

 ๘๖๗ นายประมวน  นามโสม 

 ๘๖๘ นายประมวล  สุขสําราญ 

 ๘๖๙ นายประเมิน  โพธิ์หอม 

 ๘๗๐ นายประยงค  ทาจิตต 

 ๘๗๑ นายประยุทธ  พวงพุฒิ 

 ๘๗๒ นายประยุทธ  หงษสามารถ 

 ๘๗๓ นายประยูร  ปุรินทราภิบาล 

 ๘๗๔ นายประโยชน  วะชุม 

 ๘๗๕ นายประวัติ  นิธิเตชะยศสกุล 

 ๘๗๖ นายประวิทย  หวังรุงเจริญ 

 ๘๗๗ นายประเวศ  นิลเจียระไน 

 ๘๗๘ นายประสงค  กล่ินบรม 

 ๘๗๙ นายประสงค  โสนะชัย 

 ๘๘๐ นายประสาน  มืดภา 

 ๘๘๑ นายประสาร  นามศรี 

 ๘๘๒ นายประสิทธิ์  ดีสมสกุลกาญจน 

 ๘๘๓ นายประสิทธิ์  พิลาศรี 

 ๘๘๔ นายประสิทธิ์  อินทรนอย 

 ๘๘๕ นายประเสริฐ  แกวหาญ 

 ๘๘๖ นายประเสริฐ  พราหมณโต 

 ๘๘๗ นายประเสริฐ  มั่นจิต 

 ๘๘๘ นายประหยัด  ใจหวัง 

 ๘๘๙ นายประหยัด  ชัยยะเทียน 

 ๘๙๐ นายประหยัด  ทองอน 

 ๘๙๑ นายปรัชญา  ปรางคชัยภูมิ 

 ๘๙๒ นายปรัชญา  พิมลภัทรกุล 

 ๘๙๓ นายปรัชญา  เพ็ชรรัตน 

 ๘๙๔ นายปราโมทย  ขวัญยืน 

 ๘๙๕ จาสิบเอก ปราโมทย  นิยมสินธุ 

 ๘๙๖ นายปราโมทย  ประเสริฐสังข 

 ๘๙๗ นายปราโมทย  ศิริอนันต 

 ๘๙๘ นายปราโมทย  โสภา 

 ๘๙๙ นายปราโมทย  อยูอน 

 ๙๐๐ นายปริญ  โสะเตง 

 ๙๐๑ นายปริญญา  จันทโกสิน 

 ๙๐๒ นายปริญญา  จันทะคุณ 

 ๙๐๓ นายปริญญา  ถาอุปชิต 

 ๙๐๔ นายปริญญา  บุญมาศ 

 ๙๐๕ นายปริญญา  สีใส 

 ๙๐๖ นายปรีชา  กาวีเขียว 

 ๙๐๗ นายปรีชา  ไชยวงค 

 ๙๐๘ นายปรีชา  ทองนํา 

 ๙๐๙ นายปรีชา  ปรีชาโชติ 

 ๙๑๐ นายปรีชา  รอดมี 
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 ๙๑๑ นายปรีชา  ฤทธิเดช 

 ๙๑๒ นายปรีชา  ศรีสมัย 

 ๙๑๓ นายปรีชา  สุปด 

 ๙๑๔ นายปรีดา  อุปอินทร 

 ๙๑๕ นายปลูก  พรมรัตน 

 ๙๑๖ นายปวัตร  ศรีทานนท 

 ๙๑๗ นายปองวุฒิ  สมภารเพียง 

 ๙๑๘ นายปญจเดช  ชมภูวิเศษ 

 ๙๑๙ นายปญญา  คําเนียม 

 ๙๒๐ นายปญญา  โฉมเฉลา 

 ๙๒๑ นายปญญา  ชมภู 

 ๙๒๒ นายปญญา  ทองสา 

 ๙๒๓ นายปญญา  สุริยะแสง 

 ๙๒๔ นายปญญา  โสตถิยาภรณ 

 ๙๒๕ นายปณณวัฒน  ทองดี 

 ๙๒๖ นายปทฐพงษ  สุบรรณ 

 ๙๒๗ นายปาลีวัชรร  คะสุวรรณวงศ 

 ๙๒๘ นายปติพงษ  วิญญาณ 

 ๙๒๙ นายปนพงษ  เบญจมนัสกุล 

 ๙๓๐ นายปยวัฒน  มีคุณ 

 ๙๓๑ นายปยะ  แกวฝาย 

 ๙๓๒ นายปยะ  ชวงไกล 

 ๙๓๓ นายปยะพงค  หมุดปน 

 ๙๓๔ นายปยะพงษ  แวนสุวรรณ 

 ๙๓๕ นายปยะมิตร  รามศิริ 

 ๙๓๖ นายปยะศักดิ์  สงวนศักดิ์ 

 ๙๓๗ นายปเพชร  คณนานนทธรรม 

 ๙๓๘ นายปนทอง  ชีพสุกใส 

 ๙๓๙ นายปุณยากร  เหลาวัฒนพงศ 

 ๙๔๐ นายปุณรัตน  จันแรง 

 ๙๔๑ นายเปรมศักดิ์  บุบผามาลาสกุล 

 ๙๔๒ นายผดล  มาลาศรี 

 ๙๔๓ นายผดุงเกียรติ  ปานแดง 

 ๙๔๔ นายผดุงศักดิ์  ชูชวย 

 ๙๔๕ นายผาสุข  นาโควงค 

 ๙๔๖ นายเผด็จ  ฉิมพันธ 

 ๙๔๗ นายเผด็จ  ปราณีตพลกรัง 

 ๙๔๘ นายพคิน  พงศศิริวาณิชย 

 ๙๔๙ นายพงคศักดิ์  เรืองศรี 

 ๙๕๐ นายพงศกร  นนธิราช 

 ๙๕๑ นายพงศกร  รุณอินตา 

 ๙๕๒ นายพงศกร  โสภา 

 ๙๕๓ นายพงศกาญจน  คําสีแกว 

 ๙๕๔ นายพงศเทพ  สําเภาแกว 

 ๙๕๕ นายพงศธร  นันโช 

 ๙๕๖ นายพงศธร  พาเบา 

 ๙๕๗ นายพงศธร  ศุภพรพงศ 

 ๙๕๘ นายพงศธร  อมรกุล 

 ๙๕๙ นายพงศพิสิษฐ  นามเสาร 

 ๙๖๐ วาที่รอยตรี พงศสุริยา  กาหลง 

 ๙๖๑ นายพงษเทพ  พลันสังเกตุ 

 ๙๖๒ นายพงษเทพ  อุนอก 
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 ๙๖๓ นายพงษเทพ  อูหนู 

 ๙๖๔ นายพงษพันธ  จันทรหนองสรวง 

 ๙๖๕ นายพงษพิพัฒน  เพชรพิชัย 

 ๙๖๖ นายพงษพิสิทธิ์  ติ๊บมา 

 ๙๖๗ นายพงษศักดิ์  ขอจงดี 

 ๙๖๘ นายพงษศักดิ์  ตรีรัตน 

 ๙๖๙ นายพงษศักดิ์  บัวหุง 

 ๙๗๐ วาที่รอยตรี พงษศักดิ์  อินภูวา 

 ๙๗๑ นายพงษศิลป  เกิดกําบท 

 ๙๗๒ นายพงษสวัสดิ์  กวนชัยภูมิ 

 ๙๗๓ นายพจกร  แจมสุวรรณ 

 ๙๗๔ นายพจนลักษณ  ชูยอด 

 ๙๗๕ นายพชร  ศิละวรรณโณ 

 ๙๗๖ นายพนภาค  ผิวเกล้ียง 

 ๙๗๗ นายพนมราชย  เสนาไชย 

 ๙๗๘ นายพนัส  กันแกว 

 ๙๗๙ นายพยัส  คีรีพันธุ 

 ๙๘๐ นายพรกวี  ตัสมา 

 ๙๘๑ นายพรชัย  กาลภูธร 

 ๙๘๒ นายพรชัย  มะลิทองไพศาล 

 ๙๘๓ นายพรชัย  ศิริสาร 

 ๙๘๔ นายพรเทพ  ดาราวรรณรัตน 

 ๙๘๕ นายพรเทพ  ไมเรียง 

 ๙๘๖ นายพรนิรัตน  ลีสุรพงศ 

 ๙๘๗ นายพรพจน  พิมพจุฬา 

 ๙๘๘ นายพรเพียร  ศรีวิเชียร 

 ๙๘๙ นายพรภิรมย  ทองรวง 

 ๙๙๐ นายพรเลิศ  คํามาเร็ว 

 ๙๙๑ นายพรศักดิ์  อินทนิล 

 ๙๙๒ นายพรสวัสดิ์  เอื้อกุศลสมบูรณ 

 ๙๙๓ นายพรหมพิสิษฐ  ปฏิโชติ 

 ๙๙๔ นายพรหมมาตร  อิฐกอ 

 ๙๙๕ นายพรอนันต  ธนธรรมพิทักษ 

 ๙๙๖ นายพรอนันต  มาตยสรอย 

 ๙๙๗ นายพรอม  บริบูรณมังสา 

 ๙๙๘ นายพราสันต  การดี 

 ๙๙๙ นายพลรวี  รัตนพันธ 

 ๑๐๐๐ นายพลศักดิ์  แสงพรมศรี 

 ๑๐๐๑ นายพะนอรา  ดิแฮ 

 ๑๐๐๒ นายพัชรพงศ  คอมทอง 

 ๑๐๐๓ นายพัชรพล  ธรรมแสง 

 ๑๐๐๔ นายพัฒนา  เนตรเกต 

 ๑๐๐๕ นายพันธรักษ  ลําดวนหอม 

 ๑๐๐๖ นายพัศรินทรทร  มวงศรี 

 ๑๐๐๗ นายพิจักษณภพ  พงศวิเศษ 

 ๑๐๐๘ นายพิชชากร  อานุ 

 ๑๐๐๙ นายพิชญ  วรรณทวี 

 ๑๐๑๐ นายพิชัย  จินดาศรี 

 ๑๐๑๑ นายพิชัย  พยุเวช 

 ๑๐๑๒ นายพิชัย  เหลืองอรุณ 

 ๑๐๑๓ นายพิชัยยุทธ  พรมสมบัติ 

 ๑๐๑๔ นายพิชิต  งามเจริญ 



 หนา   ๓๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๑๕ นายพิชิต  บุญตั้ง 

 ๑๐๑๖ นายพิชิต  สุคโต 

 ๑๐๑๗ นายพิชิตชัย  มโนสัย 

 ๑๐๑๘ พันจาเอก พิเชฐ  ไผครบุรี 

 ๑๐๑๙ นายพิเชษฐ  ขุนวังกรด 

 ๑๐๒๐ นายพิเชษฐ  สายธนู 

 ๑๐๒๑ นายพิเชษฐ  เพชรสําแดง 

 ๑๐๒๒ นายพิเชษฐ  ฤทธิ์ศิริ 

 ๑๐๒๓ นายพิทยา  พิทยาวิสัย 

 ๑๐๒๔ นายพิทยา  ศรีลาศักดิ์ 

 ๑๐๒๕ นายพิทยา  เอกสุวรรณ 

 ๑๐๒๖ นายพิทักษ  ชินสีห 

 ๑๐๒๗ นายพิทักษ  ทาจัน 

 ๑๐๒๘ นายพิทักษ  นิลโฉม 

 ๑๐๒๙ นายพิทักษสัน  บัวภา 

 ๑๐๓๐ นายพิบูลย  ชมสมบัติ 

 ๑๐๓๑ นายพิพัฒน  ไชยชนะ 

 ๑๐๓๒ นายพิพัฒน  โสรัตน 

 ๑๐๓๓ นายพิพัฒน  แหลมประโคน 

 ๑๐๓๔ นายพิพัฒนพงษ  สาจันทร 

 ๑๐๓๕ นายพิภพ  โพนสาลี 

 ๑๐๓๖ นายพิภพ  ยอดออย 

 ๑๐๓๗ นายพิรัชวิชช  อุคต 

 ๑๐๓๘ นายพิรุณ  ไพสนิท 

 ๑๐๓๙ นายพิศาล  ประเสริฐสิทธิ์ 

 ๑๐๔๐ นายพิศุทธิ์  สมสุข 

 ๑๐๔๑ นายพิษณุ  ปจด ี

 ๑๐๔๒ นายพิษณุ  สิงหประโคน 

 ๑๐๔๓ นายพิษณุ  อินทุภูติ 

 ๑๐๔๔ นายพิษณุย  ดาทอง 

 ๑๐๔๕ นายพิสิฐ  แกวมาก 

 ๑๐๔๖ นายพิสิฐธวัฒน  กล่ินไธสงค 

 ๑๐๔๗ นายพิสิษฐ  ไชยสีย 

 ๑๐๔๘ นายพิสิษฐ  ทวีวัฒน 

 ๑๐๔๙ นายพีรพัฒน  บุญเสน 

 ๑๐๕๐ นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร 

 ๑๐๕๑ นายพีระณัฐ  ตลับทอง 

 ๑๐๕๒ นายพีระพงษ  สุขแสวง 

 ๑๐๕๓ นายพีระวัฒน  ศรีธรรมมา 

 ๑๐๕๔ นายพุฒิพงศ  สังขสวัสดิ์ 

 ๑๐๕๕ นายพุฒิพัฒน  ปกัมพล 

 ๑๐๕๖ นายพูลทรัพย  หารพะยอม 

 ๑๐๕๗ นายพูลศักดิ์  มณีสม 

 ๑๐๕๘ นายพูลศักดิ์  สุภีคํา 

 ๑๐๕๙ นายเพชรมณี  มีบุญ 

 ๑๐๖๐ นายเพรียวพันธ  ประดุจพรม 

 ๑๐๖๑ นายเพิก  พงษไทย 

 ๑๐๖๒ นายเพ่ิมศักดิ์  พานไพ 

 ๑๐๖๓ นายโพธิรัตน  อินตะยศ 

 ๑๐๖๔ นายไพจิตร  อุทัยประดิษฐ 

 ๑๐๖๕ นายไพฑูรย  ถิ่นมาบแค 

 ๑๐๖๖ นายไพฑูรย  เรืองสุวรรณ 
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 ๑๐๖๗ นายไพฑูรย  ศรีบุรินทร 

 ๑๐๖๘ นายไพฑูรย  แสนจันตะ 

 ๑๐๖๙ นายไพบูลย  ไทยเมืองพล 

 ๑๐๗๐ นายไพบูลย  ธีรเมธากร 

 ๑๐๗๑ นายไพบูลย  แยมสัจจา 

 ๑๐๗๒ นายไพบูลย  โสภากุล 

 ๑๐๗๓ นายไพพร  จิระมิตร 

 ๑๐๗๔ นายไพรวรรณ  พุมพวง 

 ๑๐๗๕ นายไพรวัลย  เกิดสวัสดิ์ 

 ๑๐๗๖ นายไพรวัลย  จันทเสน 

 ๑๐๗๗ นายไพรวัลย  โพธิ์เปยศรี 

 ๑๐๗๘ นายไพรัช  ปุริศรี 

 ๑๐๗๙ นายไพรัช  วงศศรีตระกูล 

 ๑๐๘๐ นายไพรัช  สุทธิรักษา 

 ๑๐๘๑ นายไพรินทร  ผาสะคู 

 ๑๐๘๒ นายไพโรจน  ตั้นสุย 

 ๑๐๘๓ นายไพโรจน  ทองล่ิม 

 ๑๐๘๔ นายไพโรจน  ย่ิงยืน 

 ๑๐๘๕ นายไพโรจน  วัฒนาเกียรติกุล 

 ๑๐๘๖ นายไพโรจน  ไวสูศึก 

 ๑๐๘๗ นายไพโรจน  สิงหโต 

 ๑๐๘๘ นายไพโรจน  หาระโคตร 

 ๑๐๘๙ นายไพโรจน  อุดมมงคลกิจ 

 ๑๐๙๐ นายไพโรจน  เอื้อเฟอ 

 ๑๐๙๑ นายไพศาล  เกื้อขะเหร็ม 

 ๑๐๙๒ นายไพศาล  โชคเกื้อ 

 ๑๐๙๓ นายไพศาล  ประดิษฐศิริงาม 

 ๑๐๙๔ นายไพศาล  พินิจธรรม 

 ๑๐๙๕ นายไพศาล  วงศกระโซ 

 ๑๐๙๖ นายไพศาล  ศรีจันทรโฉม 

 ๑๐๙๗ นายไพสิฐ  พลสวัสดิ์ 

 ๑๐๙๘ นายฟาวี  สุทัย 

 ๑๐๙๙ นายฟุรกรณ  ดาราแม 

 ๑๑๐๐ นายภคพล  วัฒนะ 

 ๑๑๐๑ นายภคภูมิ  บุศยคํา 

 ๑๑๐๒ นายภควัฒน  เรืองปราชญ 

 ๑๑๐๓ นายภควัต  พุทธรักษา 

 ๑๑๐๔ นายภราดร  ดํากฤษฎา 

 ๑๑๐๕ นายภราดร  สติดี 

 ๑๑๐๖ นายภักดี  กั๋งเซง 

 ๑๑๐๗ นายภัทรนันท  อิงภู 

 ๑๑๐๘ นายภัทรวัฒน  บุวรวงศเสารแกว 

 ๑๑๐๙ นายภัทราวุธ  ญาณสิทธิ์ 

 ๑๑๑๐ นายภัทราวุธ  เพ็งสา 

 ๑๑๑๑ นายภัสพงษ  โพธิ์เมือง 

 ๑๑๑๒ นายภากรณ  นามสวัสดิ์ 

 ๑๑๑๓ วาที่รอยตรี ภาคภูมิ  บัวทอง 

 ๑๑๑๔ นายภาคภูมิ  วิวัจสิรินทร 

 ๑๑๑๕ นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ 

 ๑๑๑๖ นายภาคิน  คงคอน 

 ๑๑๑๗ นายภาคิน  วงศอาษา 

 ๑๑๑๘ นายภาณุพงศ  ลาภเกิน 
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 ๑๑๑๙ นายภาณุพันธุ  สาลีผล 

 ๑๑๒๐ นายภาณุมาศ  เจริญสุข 

 ๑๑๒๑ นายภาณุรักษ  วันมหาใจ 

 ๑๑๒๒ นายภานิวัฒน  พัฒจันทร 

 ๑๑๒๓ นายภานุพงศ  แขดสันเทียะ 

 ๑๑๒๔ นายภานุพงษ  สงแซม 

 ๑๑๒๕ นายภานุวัฒน  คําพิพากษ 

 ๑๑๒๖ นายภานุวัฒน  นอยประเสริฐ 

 ๑๑๒๗ นายภานุวัฒน  สุวรรณธาดา 

 ๑๑๒๘ นายภานุวัตร  สังขเพ็ชร 

 ๑๑๒๙ นายภาราดร  จันทพันธ 

 ๑๑๓๐ นายภาสกร  แผลงฤทธิ์ 

 ๑๑๓๑ นายภาสกร  ยะไชยศรี 

 ๑๑๓๒ นายภาสกรณ  แซอึ้ง 

 ๑๑๓๓ นายภาสพล  สุขวาจา 

 ๑๑๓๔ นายภิญโญ  แกวแดง 

 ๑๑๓๕ นายภิญโญ  สุพันธ 

 ๑๑๓๖ นายภิรมย  ไพชํานาญ 

 ๑๑๓๗ นายภีมนัทธ  พลเสน 

 ๑๑๓๘ นายภีรภาพ  วิณโรจน 

 ๑๑๓๙ นายภูกษิดิ์กิตติ์  ภูมินา 

 ๑๑๔๐ นายภูชิต  หงษรักษ 

 ๑๑๔๑ นายภูธร  บานเนิน 

 ๑๑๔๒ นายภูเบศ  คงจันทร 

 ๑๑๔๓ นายภูมินทร  บุญหลา 

 ๑๑๔๔ นายภูริชญ  พิทยาวัฒนชัย 

 ๑๑๔๕ นายภูริพัฒน  แกวบุญจันทร 

 ๑๑๔๖ นายภูริวงศ  คุมญาติ 

 ๑๑๔๗ นายภูวดล  เมงชวย 

 ๑๑๔๘ นายภูวเนศวร  บุญทา 

 ๑๑๔๙ นายภูสิทธิ์  จันทนา 

 ๑๑๕๐ นายมงคล  สีเหลือง 

 ๑๑๕๑ นายมงคล  เหล็กสมบูรณ 

 ๑๑๕๒ วาที่รอยโท มณฑล  ซายขวา 

 ๑๑๕๓ นายมณเฑียร  กล่ินเขียว 

 ๑๑๕๔ นายมณเฑียร  โคกเขา 

 ๑๑๕๕ นายมนเฑียร  วงคปนตา 

 ๑๑๕๖ นายมนตชัย  อินมณเทียร 

 ๑๑๕๗ นายมนตรี  ถิรชญานันท 

 ๑๑๕๘ นายมนตรี  นันไชย 

 ๑๑๕๙ นายมนตรี  พลที 

 ๑๑๖๐ นายมนตรี  โพทมาตย 

 ๑๑๖๑ รอยโท มนตรี  หนูทอง 

 ๑๑๖๒ นายมนตรี  เหรียญไพโรจน 

 ๑๑๖๓ นายมนตรี  เหลากอนคํา 

 ๑๑๖๔ วาที่รอยเอก มนตสรรค   

  เจริญพุทธานนท 

 ๑๑๖๕ นายมนตเสนห  แสนโคตร 

 ๑๑๖๖ นายมนัส  จันที 

 ๑๑๖๗ นายมนัส  ชวดดา 

 ๑๑๖๘ นายมนัส  ชูเตชะ 

 ๑๑๖๙ นายมนัส  สาเหล 
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 ๑๑๗๐ นายมนัส  สิทธิโชคธรรม 

 ๑๑๗๑ นายมนัสวิชญ  ศรีเมือง 

 ๑๑๗๒ นายมนูญ  มูลบุญ 

 ๑๑๗๓ นายมนูญ  สิงหคํา 

 ๑๑๗๔ นายมนูญ  อุตรินทร 

 ๑๑๗๕ นายมรุต  กัลยาแกว 

 ๑๑๗๖ นายมรุต  ยารังษี 

 ๑๑๗๗ นายมหักพันธ  ศรีหริ่ง 

 ๑๑๗๘ นายมะซารี  มะซะ 

 ๑๑๗๙ นายมะโซ  ลาเซะ 

 ๑๑๘๐ นายมะยีดิง  จารง 

 ๑๑๘๑ นายมะยีดิน  อาแด 

 ๑๑๘๒ นายมะรอซี  มายิ 

 ๑๑๘๓ นายมะรอมลีย  แวโต 

 ๑๑๘๔ นายมะรอฮีมิน  บาสอ 

 ๑๑๘๕ นายมังกร  บุญประคม 

 ๑๑๘๖ นายมังกร  อุบลเลิศ 

 ๑๑๘๗ นายมาฆรัตน  เลิศศิริรักษ 

 ๑๑๘๘ นายมาตย  ใจจริม 

 ๑๑๘๙ นายมาทวีย  บัวทอง 

 ๑๑๙๐ นายมานพ  ทองคํา 

 ๑๑๙๑ นายมานพ  โสมดี 

 ๑๑๙๒ นายมานะ  จันทรรักษา 

 ๑๑๙๓ นายมานะ  สามเมือง 

 ๑๑๙๔ นายมานัส  สาหีม 

 ๑๑๙๕ นายมานิตร  เดชากุล 

 ๑๑๙๖ นายมาโนช  บุญกอสราง 

 ๑๑๙๗ นายมาโนช  บุญเจริญ 

 ๑๑๙๘ นายมารุต  ภิรมย 

 ๑๑๙๙ นายมารุต  วิศวพิพัฒน 

 ๑๒๐๐ นายมารุต  เสลาคุณ 

 ๑๒๐๑ นายมาวิน  จันทรสา 

 ๑๒๐๒ นายมาหะมะแซ  อูมา 

 ๑๒๐๓ นายมินชัย  ทานา 

 ๑๒๐๔ นายมุกตาด  สาเหล็ม 

 ๑๒๐๕ นายมุสลิม  หะยีสามะ 

 ๑๒๐๖ นายมูหามะสือลาม  ตาเละ 

 ๑๒๐๗ นายมูฮัมมัดอดัมส  หะยีอาลี 

 ๑๒๐๘ นายมูฮัมหมัดการีมีน  สามานุง 

 ๑๒๐๙ นายมูฮําหมัดฮาลาวี  เล็งฮะ 

 ๑๒๑๐ นายเมธี  อนุมณฑล 

 ๑๒๑๑ นายเมธี  อินทะสรอย 

 ๑๒๑๒ นายเมธี  อูปสุ 

 ๑๒๑๓ นายเมืองปาย  รูสรรพกิจ 

 ๑๒๑๔ นายแมงค  แซฟา 

 ๑๒๑๕ นายแมน  พรมภิมาน 

 ๑๒๑๖ นายแมนรัตน  รื่นละออ 

 ๑๒๑๗ นายไมตรี  สมชัย 

 ๑๒๑๘ นายยงยุทธ  ขาวสุข 

 ๑๒๑๙ นายยงยุทธ  หงษสุพรรณ 

 ๑๒๒๐ นายยงยุทธ  อุดเปง 

 ๑๒๒๑ นายยรรยง  ษมากมลเงิน 
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 ๑๒๒๒ นายยวนหลี  โถนารัตน 

 ๑๒๒๓ นายยศ  พรประเสริฐ 

 ๑๒๒๔ นายยศกร  ภัทรธนาพรรณ 

 ๑๒๒๕ นายยศกฤต  ชวยนุกูล 

 ๑๒๒๖ นายยศนิธิ  มะธิปไข 

 ๑๒๒๗ นายยศวัฒน  พิมพพัฒน 

 ๑๒๒๘ นายยอดชาย  มานิ่ม 

 ๑๒๒๙ นายยอดย่ิง  ทองรอด 

 ๑๒๓๐ นายยอดรัก  เชียงใหม 

 ๑๒๓๑ นายยาการียา  อาหลี 

 ๑๒๓๒ นายยาลาลูเด็น  มูสาลี 

 ๑๒๓๓ นายย่ิงยศ  ใจจอง 

 ๑๒๓๔ นายย่ิงยศ  บุญมั่งมี 

 ๑๒๓๕ นายยุคพล  แตงวิชัย 

 ๑๒๓๖ นายยุทธ  หัสดี 

 ๑๒๓๗ นายยุทธเดช  ศิริมาลาตัง 

 ๑๒๓๘ นายยุทธนา  กันตะบุตร 

 ๑๒๓๙ นายยุทธนา  นรสาร 

 ๑๒๔๐ นายยุทธนา  พิมพสาร 

 ๑๒๔๑ นายยุทธนา  วรโยธา 

 ๑๒๔๒ นายยุทธนา  สุดวิลัย 

 ๑๒๔๓ นายยุทธนา  หงษยนต 

 ๑๒๔๔ สิบตํารวจตรี ยุทธพงศ   

  วิโรจนอุไรเรือง 

 ๑๒๔๕ นายยุทธพงศ  สีดํา 

 ๑๒๔๖ นายยุทธพงษ  ศรีวรวงษ 

 ๑๒๔๗ นายยุทธพล  ฤาชา 

 ๑๒๔๘ นายยุทธวีร  หวุนจันทร 

 ๑๒๔๙ นายยุทธศาสตร  สุทธิ์วิเศษ 

 ๑๒๕๐ นายยุทธสพร  รักสิงห 

 ๑๒๕๑ นายยูสบ  ดีนทอง 

 ๑๒๕๒ นายโยธิน  บุญสุข 

 ๑๒๕๓ นายโยธิน  โลมิน 

 ๑๒๕๔ นายโยธิน  อินผล 

 ๑๒๕๕ นายรชฏ  แกวเกิด 

 ๑๒๕๖ นายรชต  โสภณพัฒนบัณฑิต 

 ๑๒๕๗ นายรณกฤต  โสภิกุล 

 ๑๒๕๘ นายรพีพัทร  แผวผา 

 ๑๒๕๙ นายรอมาน  หลําโสบ 

 ๑๒๖๐ นายระพิน  โสคําแกว 

 ๑๒๖๑ นายระพิน  ไสว 

 ๑๒๖๒ นายระวี  ลาดลาย 

 ๑๒๖๓ นายรักชาติ  ประทุมสิทธิ์ 

 ๑๒๖๔ นายรังสรรค  บุญธรรม 

 ๑๒๖๕ นายรังสิรัตน  โกสัยยะ 

 ๑๒๖๖ นายรัชชานนท  เกษมสุข 

 ๑๒๖๗ นายรัชชานนท  พูลสิน 

 ๑๒๖๘ นายรัชพล  บูรณสรรพสิทธิ์ 

 ๑๒๖๙ นายรัชยชวินท  ยะอนันต 

 ๑๒๗๐ นายรัฐธรรมนูญ  นอยวงศ 

 ๑๒๗๑ นายรัฐพงษ  สงวนงาม 

 ๑๒๗๒ นายรัฐพล  โหนขุนทด 
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 ๑๒๗๓ นายรัฐภูมิ  ภูมิทัศน 

 ๑๒๗๔ นายรัตติกรณ  ทัศนภักดิ์ 

 ๑๒๗๕ นายรัตติกานต  จันทรปรุง 

 ๑๒๗๖ นายรัตนชัย  ไวนุสิทธิ์ 

 ๑๒๗๗ นายรัตนเดช  การเกษม 

 ๑๒๗๘ นายรัตนศักดิ์  กอนเพชร 

 ๑๒๗๙ นายราชย  ศรีเศรษฐการ 

 ๑๒๘๐ นายราชวัชร  เชื้อสาวะถี 

 ๑๒๘๑ นายราชันย  ธํามรงคสกุล 

 ๑๒๘๒ นายราชา  สิงหามาตย 

 ๑๒๘๓ นายราเชน  โสรัจจกิจ 

 ๑๒๘๔ นายราเชนทร  จันทรเจิม 

 ๑๒๘๕ นายราเชนทร  ภูริธรรม 

 ๑๒๘๖ นายรุง  ราชแสนศรี 

 ๑๒๘๗ นายรุงเรือง  ศรฤทธิ์ 

 ๑๒๘๘ นายรุงเรือง  สารวิจิตร 

 ๑๒๘๙ นายรุงโรจน  ดีมี 

 ๑๒๙๐ นายรุงอรุณ  สายสมาน 

 ๑๒๙๑ นายเรณู  เย็นจิต 

 ๑๒๙๒ นายเริงชัย  อาญาเมือง 

 ๑๒๙๓ นายเริงเดช  สุทธิอาจ 

 ๑๒๙๔ นายเรืองชัย  ชุมพล 

 ๑๒๙๕ นายเรืองวิทย  สุดดี 

 ๑๒๙๖ นายโรจนสิริ  มหาโพธิ์ 

 ๑๒๙๗ นายฤทธิเดช  อนมี 

 ๑๒๙๘ นายฤทธิพล  อาจวิชัย 

 ๑๒๙๙ นายฤทธิรงค  เศษวงศ 

 ๑๓๐๐ นายลพชัย  บัวชุม 

 ๑๓๐๑ นายลอย  เตาทอง 

 ๑๓๐๒ นายลิขสิทธิ์  ดุลยรัตน 

 ๑๓๐๓ นายลิขิต  การะภักดี 

 ๑๓๐๔ นายลิขิตดง  นันตา 

 ๑๓๐๕ นายลิขิตร  นิลสุข 

 ๑๓๐๖ นายเลขวิทย  ชาติวัฒนธาดา 

 ๑๓๐๗ นายเลอพงศ  มณีฉาย 

 ๑๓๐๘ นายเลิศณรงค  นามวงศชัย 

 ๑๓๐๙ นายเลียง  โทคําเวช 

 ๑๓๑๐ นายวงศปราชญ  พันธุสุข 

 ๑๓๑๑ นายวงษเดือน  ทองคํา 

 ๑๓๑๒ นายวชากร  บุญสิทธิ์ 

 ๑๓๑๓ นายวชิรวิชญ  ประมาณ 

 ๑๓๑๔ นายวชิระ  ขินหนองจอก 

 ๑๓๑๕ นายวชิระ  ชินวงศ 

 ๑๓๑๖ นายวชิระ  ทัศนโกวิท 

 ๑๓๑๗ นายวชิระ  ประกอบ 

 ๑๓๑๘ นายวนาฤทธิ์  ผองฤกษ 

 ๑๓๑๙ นายวรโชติ  ศรีสุขกาญจน 

 ๑๓๒๐ นายวรทัศน  เพชรไชย 

 ๑๓๒๑ นายวรเทพนันทกิจ  สุระศรี 

 ๑๓๒๒ นายวรพจน  ดวงงาม 

 ๑๓๒๓ นายวรพล  วรธงไชย 

 ๑๓๒๔ นายวรพล  วันชัยสงค 
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 ๑๓๒๕ นายวรภรพงศ  ปนเดง 

 ๑๓๒๖ นายวรรณชัย  มงคลศรี 

 ๑๓๒๗ นายวรวัฒน  ทะบรรหาร 

 ๑๓๒๘ นายวรวิช  หอมระหัส 

 ๑๓๒๙ นายวรวิทย  ไชยวงศคต 

 ๑๓๓๐ นายวรวิทย  อินทะลิทธิ์ 

 ๑๓๓๑ นายวรวุฒิ  กรมทอง 

 ๑๓๓๒ นายวรวุฒิ  ดีสุทธิ์ 

 ๑๓๓๓ นายวรวุฒิ  ตั้งใจ 

 ๑๓๓๔ นายวรสิทธิ์  กิจเจริญ 

 ๑๓๓๕ นายวรัญู  อติศักดิ์กุล 

 ๑๓๓๖ นายวรากรณ  งามศรีนวสกุล 

 ๑๓๓๗ นายวรากฤช  นันทแกว 

 ๑๓๓๘ นายวรานนท  มงคลจามร 

 ๑๓๓๙ นายวรายุทธ  บุญวงค 

 ๑๓๔๐ นายวรายุทธ  เมืองพิล 

 ๑๓๔๑ นายวราวัฒน  กล่ันหุน 

 ๑๓๔๒ นายวราวุฒิ  เหลาจินดา 

 ๑๓๔๓ นายวราวุธ  คําพันธ 

 ๑๓๔๔ นายวราห  นาวิชัย 

 ๑๓๔๕ นายวรินทร  พุฒทวี 

 ๑๓๔๖ นายวศิน  แกนสนธิ์ 

 ๑๓๔๗ นายวสัน  จันทราช 

 ๑๓๔๘ นายวสันต  จันทรแกว 

 ๑๓๔๙ นายวสันต  ชุมกระโทก 

 ๑๓๕๐ วาที่รอยตรี วสันต  วีรเสนีย 

 ๑๓๕๑ นายวสันต  สืบสุทธา 

 ๑๓๕๒ นายวสุธร  ศรีเสริมโภค 

 ๑๓๕๓ นายวสุภัทร  ไชยเหล็ก 

 ๑๓๕๔ นายวสุรัตน  เขื่อนแสง 

 ๑๓๕๕ นายวัชรเดช  ศีลบุตร 

 ๑๓๕๖ นายวัชรพงศ  จตุรานนท 

 ๑๓๕๗ นายวัชรพงศ  วงศวีระพันธุ 

 ๑๓๕๘ นายวัชรพงษ  กามี 

 ๑๓๕๙ นายวัชรพงษ  คําวัน 

 ๑๓๖๐ นายวัชรพงษ  โรจนสุพร 

 ๑๓๖๑ นายวัชรพงษ  วิเศษฤทธิ์ 

 ๑๓๖๒ นายวัชรพงษ  สมศักดิ์ 

 ๑๓๖๓ นายวัชรพร  กิจโป 

 ๑๓๖๔ นายวัชรพล  ขันธุแสง 

 ๑๓๖๕ นายวัชรวิทย  ครุรัฐปยสกุล 

 ๑๓๖๖ นายวัชรศักดิ์  แยงจันทร 

 ๑๓๖๗ นายวัชระ  กอนคําตัน 

 ๑๓๖๘ นายวัชระ  คงสวาง 

 ๑๓๖๙ นายวัชระ  คําตื้อ 

 ๑๓๗๐ นายวัชระ  พรมชาติ 

 ๑๓๗๑ นายวัชระ  มาลี 

 ๑๓๗๒ นายวัชรา  สุตาวงศ 

 ๑๓๗๓ นายวัชรากรณ  เบาจันทึก 

 ๑๓๗๔ นายวัชรินทร  แกวดํารงค 

 ๑๓๗๕ นายวัชรินทร  บุญมี 

 ๑๓๗๖ นายวัชรินทร  ภูมิโคกรักษ 
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 ๑๓๗๗ นายวัชรินทร  สาระไทย 

 ๑๓๗๘ นายวัชเรนทร  วิเศษวงษา 

 ๑๓๗๙ นายวัฒนพงศ  ชมพูนันทกานต 

 ๑๓๘๐ นายวัฒนสิทธิ์  วันทุมมา 

 ๑๓๘๑ นายวัฒนา  พรมมินทร 

 ๑๓๘๒ นายวัฒนา  เมฆี 

 ๑๓๘๓ นายวัฒนา  ลีลาศ 

 ๑๓๘๔ นายวัฒนา  วิสาละ 

 ๑๓๘๕ นายวัฒนา  สังขชุม 

 ๑๓๘๖ นายวัฒนา  สุขใส 

 ๑๓๘๗ นายวัฒนา  สุภาษร 

 ๑๓๘๘ นายวันชัย  พละราด 

 ๑๓๘๙ นายวันชัย  สุริอาจ 

 ๑๓๙๐ นายวัลลภ  คลังจันทร 

 ๑๓๙๑ นายวัลลภ  เตชะปตุ 

 ๑๓๙๒ นายวาทิตย  ประสงค 

 ๑๓๙๓ นายวิจิตร  คําอิน 

 ๑๓๙๔ นายวิจิตร  จิตสําราญ 

 ๑๓๙๕ นายวิจิตร  เจริญขามปอม 

 ๑๓๙๖ นายวิชชญะ  ฤทธิแดง 

 ๑๓๙๗ นายวิชญะ  ปญญา 

 ๑๓๙๘ นายวิชัย  ดีสมุทร 

 ๑๓๙๙ นายวิชัย  ทิมวงษ 

 ๑๔๐๐ นายวิชัย  พุตจันทึก 

 ๑๔๐๑ นายวิชัย  แพรงสุวรรณ 

 ๑๔๐๒ นายวิชัย  สุริพล 

 ๑๔๐๓ นายวิชัยรัตน  หีมปอง 

 ๑๔๐๔ นายวิชาญ  คงจินดา 

 ๑๔๐๕ นายวิชาญ  ชูวังวัด 

 ๑๔๐๖ นายวิชาญ  สุดรักษ 

 ๑๔๐๗ นายวิชิต  ฤทธิ์เดช 

 ๑๔๐๘ นายวิชิต  สวรรคพรม 

 ๑๔๐๙ นายวิชิต  เหลาทอง 

 ๑๔๑๐ นายวิเชียร  ชิดชอบ 

 ๑๔๑๑ นายวิเชียร  ไชยบุญทา 

 ๑๔๑๒ นายวิเชียร  แพทยชา 

 ๑๔๑๓ นายวิเชียร  โพธิ์จันทร 

 ๑๔๑๔ นายวิเชียร  ภูครองทอง 

 ๑๔๑๕ นายวิเชียร  เยียวรัมย 

 ๑๔๑๖ นายวิเชียร  สมบูรณทวง 

 ๑๔๑๗ นายวิเชียร  สุแกว 

 ๑๔๑๘ นายวิเชียร  หาฉวี 

 ๑๔๑๙ นายวิฑูรย  รามณี 

 ๑๔๒๐ นายวิทยา  เชิมชัยภูมิ 

 ๑๔๒๑ นายวิทยา  ทากัน 

 ๑๔๒๒ นายวิทยา  ทุมจันดา 

 ๑๔๒๓ นายวิทยา  เนียมถนอม 

 ๑๔๒๔ นายวิทยา  พิทักษเนติกุล 

 ๑๔๒๕ นายวิทยา  รอบคอบ 

 ๑๔๒๖ นายวิทยา  วินาโร 

 ๑๔๒๗ นายวิทยา  ศรีสุนทร 

 ๑๔๒๘ นายวิทยา  สมพมิตร 



 หนา   ๓๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๒๙ นายวิทยา  โสหา 

 ๑๔๓๐ นายวิทยา  เอี่ยมทุเรียน 

 ๑๔๓๑ นายวินัย  ดวงภูเมฆ 

 ๑๔๓๒ นายวินัย  ประชุมแดง 

 ๑๔๓๓ นายวินัย  เพ็งวัน 

 ๑๔๓๔ นายวินัย  เพชรแบน 

 ๑๔๓๕ นายวินัย  มนัสตรง 

 ๑๔๓๖ นายวินิจ  สมาธิมงคล 

 ๑๔๓๗ วาที่รอยตรี วินิจ  สุวิชัย 

 ๑๔๓๘ นายวิมาลย  การุณ 

 ๑๔๓๙ นายวิระ  โกสุมาลย 

 ๑๔๔๐ นายวิระชัย  สนธิละ 

 ๑๔๔๑ นายวิระพล  ทองจรัส 

 ๑๔๔๒ นายวิระวงค  จันนาคิน 

 ๑๔๔๓ นายวิรัตน  ขุนราช 

 ๑๔๔๔ นายวิรัตน  ธนะเพ่ิม 

 ๑๔๔๕ นายวิริยะ  ทองเต็ม 

 ๑๔๔๖ นายวิริยะ  สัจจะสังข 

 ๑๔๔๗ นายวิริยะ  อยูเย็น 

 ๑๔๔๘ นายวิโรจน  ทองดีโลก 

 ๑๔๔๙ นายวิโรจน  สุกรีดิษฐ 

 ๑๔๕๐ นายวิวัฒน  ถนัดคา 

 ๑๔๕๑ นายวิวัฒน  ประดิษฐศิลป 

 ๑๔๕๒ นายวิวัฒน  ผลประเสริฐ 

 ๑๔๕๓ นายวิศรุต  แสงภู 

 ๑๔๕๔ นายวิศรุตน  วันแอเลาะ 

 ๑๔๕๕ นายวิศวกร  ชัยเชิดชู 

 ๑๔๕๖ นายวิศวเนตร  เจริญสุข 

 ๑๔๕๗ นายวิศิษฎ  เพชรดํา 

 ๑๔๕๘ นายวิศิษฎ  ศรีพุม 

 ๑๔๕๙ นายวิศิษฐ  แซวุน 

 ๑๔๖๐ นายวิเศษ  วิเศษสม 

 ๑๔๖๑ นายวิเศษ  อินทิยศ 

 ๑๔๖๒ นายวิษณุ  โสมน 

 ๑๔๖๓ นายวิษณุกร  อมฤกษ 

 ๑๔๖๔ นายวิสุทธิ์  เภตรา 

 ๑๔๖๕ นายวิสูตร  แซตัน 

 ๑๔๖๖ นายวีนัส  บุญฤทธิ์ 

 ๑๔๖๗ นายวีรชล  บุพศิริ 

 ๑๔๖๘ นายวีรชัย  สติรักษ 

 ๑๔๖๙ นายวีรพงษ  พฤกษชาติ 

 ๑๔๗๐ นายวีรพล  อินพลอย 

 ๑๔๗๑ นายวีรยุทธ  พุฒขุนทด 

 ๑๔๗๒ นายวีรวัฒน  จตุรวงค 

 ๑๔๗๓ นายวีรวัฒน  บุญมี 

 ๑๔๗๔ นายวีรวิชญ  ปราบริปู 

 ๑๔๗๕ นายวีรศักดิ์  เฟองฟา 

 ๑๔๗๖ นายวีรหาญ  รัตนวีรพงษ 

 ๑๔๗๗ นายวีระ  คําแหง 

 ๑๔๗๘ นายวีระ  ดวงสําราญ 

 ๑๔๗๙ นายวีระ  ทดสูงเนิน 

 ๑๔๘๐ นายวีระ  ธัญญผล 



 หนา   ๓๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๘๑ นายวีระ  ประดิษฐสุวรรณ 

 ๑๔๘๒ นายวีระ  ปรางครัตนศิลา 

 ๑๔๘๓ นายวีระ  มณีนวล 

 ๑๔๘๔ นายวีระชัย  แผลงฤทธิ์ 

 ๑๔๘๕ นายวีระชัย  ภักดีแกว 

 ๑๔๘๖ นายวีระชัย  อุฒามาตย 

 ๑๔๘๗ นายวีระชาติ  ผิวออน 

 ๑๔๘๘ นายวีระเชษฐ  เจริญฤทธิ์ 

 ๑๔๘๙ นายวีระเทพ  ปล้ืมดี 

 ๑๔๙๐ นายวีระพงศ  สวางลาภ 

 ๑๔๙๑ นายวีระพงษ  ดวงแกว 

 ๑๔๙๒ นายวีระพงษ  วิชัย 

 ๑๔๙๓ นายวีระพล  ฤทธิ์เรืองโรจน 

 ๑๔๙๔ นายวีระพันธ  คําภูษา 

 ๑๔๙๕ นายวีระพันธ  ใจแท 

 ๑๔๙๖ นายวีระยุทธ  บุญเกตุ 

 ๑๔๙๗ นายวีระยุทธ  พิมวงษา 

 ๑๔๙๘ นายวีระวัช  รัตนบุรี 

 ๑๔๙๙ นายวีระวัฒน  เกษเจริญคุณ 

 ๑๕๐๐ นายวุฒิชัย  ไชยสุข 

 ๑๕๐๑ นายวุฒิชัย  วรครบุรี 

 ๑๕๐๒ นายวุฒิชาติ  จิรเดชกําจร 

 ๑๕๐๓ นายวุฒิชาติ  ชาติวุฒิ 

 ๑๕๐๔ วาที่พันตรี วุฒินันท  มณี 

 ๑๕๐๕ นายวุฒินัย  วังหอม 

 ๑๕๐๖ นายวุฒิพงศ  ศรีลําพัง 

 ๑๕๐๗ นายวุฒิพงศ  สุวรรณจันทร 

 ๑๕๐๘ นายวุฒิพงษ  อุนอินตะ 

 ๑๕๐๙ นายวุฒิวงศ  สุยะระ 

 ๑๕๑๐ นายวุฒิศักดิ์  เจินยุหะ 

 ๑๕๑๑ นายเวค  ถิ่นเรืองสิน 

 ๑๕๑๒ นายแวสุกรี  มามะ 

 ๑๕๑๓ นายไวรุต  เกิดกัณฑ 

 ๑๕๑๔ นายศตวุธ  หรือโอภาส 

 ๑๕๑๕ วาที่รอยตรี ศรนรินทร  สังวาลย 

 ๑๕๑๖ นายศรัญู  สุจา 

 ๑๕๑๗ นายศรัณยู  นิติศิริ 

 ๑๕๑๘ นายศรายุทธ  เวฬุธนราชิน 

 ๑๕๑๙ นายศรายุธ  ปาผือ 

 ๑๕๒๐ นายศราวุฒิ  ขันคําหมื่น 

 ๑๕๒๑ นายศราวุฒิ  มินธง 

 ๑๕๒๒ นายศราวุธ  กาญจนสุขเมฆิน 

 ๑๕๒๓ นายศราวุธ  เสาเกลียว 

 ๑๕๒๔ นายศริตวรรธน  เวียงนนท 

 ๑๕๒๕ นายศรีทน  จองเซ 

 ๑๕๒๖ นายศรีวงค  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๕๒๗ นายศวิษฐ  แกวปลอด 

 ๑๕๒๘ นายศักดา  ยุทธโกศา 

 ๑๕๒๙ นายศักดิ์ชัย  ปนหยา 

 ๑๕๓๐ นายศักดิ์ชัย  วงศนภาไพศาล 

 ๑๕๓๑ นายศักดิ์ชัย  วิสุทธิแพทย 

 ๑๕๓๒ นายศักดิ์ชัย  ศิริวรรณ 



 หนา   ๔๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๓๓ สิบเอก ศักดิ์ชัย  สวัสดิ์ชัย 

 ๑๕๓๔ นายศักดิ์ณรงค  หลํ่าคาขาย 

 ๑๕๓๕ นายศักดิ์นคร  รักมิตร 

 ๑๕๓๖ นายศักดิ์นรินทร  ศรีบุรมย 

 ๑๕๓๗ นายศักดิ์ศรี  จันทะเนตร 

 ๑๕๓๘ นายศักดิ์ศรี  ดวงมาเกิด 

 ๑๕๓๙ นายศักดิ์ศรี  ไหลสุข 

 ๑๕๔๐ นายศักดิ์ศิริ  เพชรรัตน 

 ๑๕๔๑ นายศักดิ์สิทธิ์  จุลราช 

 ๑๕๔๒ นายศักดิ์สิทธิ์  ภวภูตานนท 

 ๑๕๔๓ นายศักดิ์สิทธิ์  มาประสม 

 ๑๕๔๔ นายศักรินทร  ขูรีรัง 

 ๑๕๔๕ นายศักรินทร  คงเจริญ 

 ๑๕๔๖ นายศักรินทร  คนหมั่น 

 ๑๕๔๗ นายศักรินทร  ยาเลาะ 

 ๑๕๔๘ นายศัสตราวุธ  มอไธสง 

 ๑๕๔๙ นายศาสตราวุธ  มีดี 

 ๑๕๕๐ วาที่รอยตรี ศิรวุฒิ  แควนไธสง 

 ๑๕๕๑ นายศิรศักดิ์  ชูสิงห 

 ๑๕๕๒ นายศิรสิทธิ์  ยืนยง 

 ๑๕๕๓ นายศิริชัย  เล่ียมทอง 

 ๑๕๕๔ นายศิริชัย  วิชาพล 

 ๑๕๕๕ นายศิริชัย  ศักดิ์ชัยปญญา 

 ๑๕๕๖ นายศิริชัย  ศิริ 

 ๑๕๕๗ นายศิริทร  ปฐมวงค 

 ๑๕๕๘ วาที่รอยตรี ศิริพงษ  วิเศษสังข 

 ๑๕๕๙ นายศิริโรจน  สัจจารักษ 

 ๑๕๖๐ นายศิริวัฒน  มะวัน 

 ๑๕๖๑ นายศิริศักดิ์  ชุบสงฆ 

 ๑๕๖๒ นายศิลปชัย  เผือกเหล็ก 

 ๑๕๖๓ นายศิลปชัย  กาไชย 

 ๑๕๖๔ นายศิวกร  เกรงขาม 

 ๑๕๖๕ นายศิวกร  สุริยะ 

 ๑๕๖๖ นายศิวนาถ  ประสาวะถา 

 ๑๕๖๗ นายศิวัชญ  ราชพัฒน 

 ๑๕๖๘ นายศิวาการ  ภูมูล 

 ๑๕๖๙ นายศิวาพัชร  ล้ิมสุธาพัฒน 

 ๑๕๗๐ นายศุกรสิทธิ์  ภูผิวเหลือง 

 ๑๕๗๑ นายศุภชัย  กรอยสระนอย 

 ๑๕๗๒ นายศุภชัย  คูหาพงศ 

 ๑๕๗๓ นายศุภชัย  ตักชะเลง 

 ๑๕๗๔ นายศุภชัย  ไทยทวี 

 ๑๕๗๕ นายศุภชัย  บุญวงค 

 ๑๕๗๖ นายศุภชัย  พ่ึงศรี 

 ๑๕๗๗ นายศุภชัย  เรืองเดช 

 ๑๕๗๘ นายศุภชัย  สมใจ 

 ๑๕๗๙ นายศุภชัย  สวนดี 

 ๑๕๘๐ นายศุภชัย  หมื่นจง 

 ๑๕๘๑ นายศุภชาญ  พันธโสภณ 

 ๑๕๘๒ นายศุภณัฐ  อนนวม 

 ๑๕๘๓ นายศุภมิตร  วิริยกุลโอภาศ 

 ๑๕๘๔ นายศุภฤกษ  ญาณะรักษ 



 หนา   ๔๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๘๕ นายศุภฤกษ  ภูฤทธิ์ 

 ๑๕๘๖ นายศุภฤกษ  วงคลําดวน 

 ๑๕๘๗ นายศุภฤกษ  ศรีสุพรรณ 

 ๑๕๘๘ นายศุภฤกษ  อรรคชาติ 

 ๑๕๘๙ นายศุภวัฒน  นาราจิรารักษ 

 ๑๕๙๐ นายศุภสิทธิ์  ทองแกว 

 ๑๕๙๑ นายเศกสรร  แสงจินดาวงศเมือง 

 ๑๕๙๒ นายเศกสันต  รุงกะทึก 

 ๑๕๙๓ นายเศรษฐการ  บรรเทา 

 ๑๕๙๔ นายเศรษฐภัทร  สุธาประดิษฐ 

 ๑๕๙๕ นายษมาวีร  บุญรอด 

 ๑๕๙๖ วาที่รอยตรี ษิธิตรา  เวียงกฤติโชต 

 ๑๕๙๗ นายสกลภัทรวัฒน  มัญชวินทร 

 ๑๕๙๘ นายสกัน  ลีสีคํา 

 ๑๕๙๙ นายสงกรานต  คําภู 

 ๑๖๐๐ นายสงบ  เจริญสุข 

 ๑๖๐๑ วาที่รอยตรี สงสิทธิ์  บัญญัติ 

 ๑๖๐๒ นายสงัด  จันทรพลี 

 ๑๖๐๓ นายสงา  กันทะบุญ 

 ๑๖๐๔ นายสงา  ทองอุดม 

 ๑๖๐๕ นายสฐาพร  พิมพพาศรี 

 ๑๖๐๖ นายสดใส  ศรีกุตา 

 ๑๖๐๗ นายสถาปณะ  มาทอง 

 ๑๖๐๘ นายสถาพร  บุญเส็ง 

 ๑๖๐๙ นายสถาพร  พวงแกว 

 ๑๖๑๐ นายสถิตย  ธรรมสิทธิ์ 

 ๑๖๑๑ นายสทาน  พรหมดา 

 ๑๖๑๒ นายสนทยา  บงพรม 

 ๑๖๑๓ นายสนทยา  อินทรพจน 

 ๑๖๑๔ นายสนธยา  นําภา 

 ๑๖๑๕ นายสนธิ  ศรีวะวงค 

 ๑๖๑๖ นายสนั่นชาติ  สุขเหลือ 

 ๑๖๑๗ นายสมเกียรติ  นอกกลาง 

 ๑๖๑๘ นายสมเกียรติ  บุญแจด 

 ๑๖๑๙ นายสมเกียรติ  มีชัย 

 ๑๖๒๐ นายสมเกียรติ  วงษคํานอย 

 ๑๖๒๑ นายสมเกียรติ  หมั่นเรียน 

 ๑๖๒๒ นายสมเกียรติ  เหลาวิทยากุล 

 ๑๖๒๓ นายสมเกียรติ์  เเกวปนตา 

 ๑๖๒๔ นายสมคะเน  โตวัฒนา 

 ๑๖๒๕ นายสมคิด  คําคง 

 ๑๖๒๖ นายสมคิด  ประสานพิมพ 

 ๑๖๒๗ นายสมคิด  ไผปอง 

 ๑๖๒๘ นายสมคิด  วงษคําหาญ 

 ๑๖๒๙ นายสมคิด  อุดปน 

 ๑๖๓๐ นายสมจิตต  ชัยพูน 

 ๑๖๓๑ ดาบตํารวจ สมจิตร  แกวศรีนวล 

 ๑๖๓๒ นายสมจิตร  คําปา 

 ๑๖๓๓ นายสมเจตน  หาญมนตรี 

 ๑๖๓๔ นายสมชัย  ชุปวา 

 ๑๖๓๕ นายสมชาติ  ชวงเปย 

 ๑๖๓๖ นายสมชาติ  ประสม 



 หนา   ๔๒ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๖๓๗ นายสมชาย  จันทิมา 

 ๑๖๓๘ นายสมชาย  จิตรจักร 

 ๑๖๓๙ นายสมชาย  แจงมรคา 

 ๑๖๔๐ นายสมชาย  ชูเตชะ 

 ๑๖๔๑ นายสมชาย  ไชยดิษฐ 

 ๑๖๔๒ นายสมชาย  ดาศรี 

 ๑๖๔๓ นายสมชาย  ทุมอาริยะ 

 ๑๖๔๔ นายสมชาย  บุตรฒิยากรัด 

 ๑๖๔๕ นายสมชาย  แปนปรุง 

 ๑๖๔๖ นายสมชาย  เพ็งลาภ 

 ๑๖๔๗ นายสมชาย  ฟนหัวสระ 

 ๑๖๔๘ นายสมชาย  มณีสาร 

 ๑๖๔๙ นายสมชาย  ศรีเมฆ 

 ๑๖๕๐ นายสมชาย  สุขสม 

 ๑๖๕๑ นายสมโชค  ไชยดี 

 ๑๖๕๒ นายสมโชค  มีเสียง 

 ๑๖๕๓ นายสมนึก  บุญคง 

 ๑๖๕๔ นายสมนึก  พรามจร 

 ๑๖๕๕ นายสมบัติ  จันทรพานิช 

 ๑๖๕๖ นายสมบัติ  ปกเขมายัง 

 ๑๖๕๗ นายสมบัติ  เผ่ือแผ 

 ๑๖๕๘ นายสมบัติ  พระราช 

 ๑๖๕๙ นายสมบัติ  เรือนคําฟู 

 ๑๖๖๐ นายสมบูรณ  จันทสิงห 

 ๑๖๖๑ นายสมบูรณ  ชมภูเทพ 

 ๑๖๖๒ นายสมบูรณ  มาลา 

 ๑๖๖๓ นายสมบูรณ  ศรีรัตน 

 ๑๖๖๔ นายสมบูรณ  สาธร 

 ๑๖๖๕ สิบเอก สมประสงค  วังหอม 

 ๑๖๖๖ นายสมปอง  แกวระดี 

 ๑๖๖๗ นายสมปอง  จันทรเจริญ 

 ๑๖๖๘ นายสมพงศ  กระเสียน 

 ๑๖๖๙ นายสมพงศ  สัมมาปราบ 

 ๑๖๗๐ นายสมพงษ  กุลพอ 

 ๑๖๗๑ นายสมพงษ  นาคเสน 

 ๑๖๗๒ นายสมพร  กองไพรราม 

 ๑๖๗๓ นายสมพร  คลังธาร 

 ๑๖๗๔ นายสมพร  จงจอหอ 

 ๑๖๗๕ นายสมพร  ชุมเพ็งพันธ 

 ๑๖๗๖ นายสมพร  ดีไว 

 ๑๖๗๗ นายสมพร  ทิศเมือง 

 ๑๖๗๘ นายสมพร  พอเพียโคตร 

 ๑๖๗๙ นายสมพร  เพชรประพันธ 

 ๑๖๘๐ นายสมพร  เหลาทองสาร 

 ๑๖๘๑ นายสมพล  ทัดเทียม 

 ๑๖๘๒ นายสมพล  เมืองแพน 

 ๑๖๘๓ นายสมพิชญ  วงษดวง 

 ๑๖๘๔ นายสมแพง  อินอาน 

 ๑๖๘๕ นายสมภพ  พานิชศิลป 

 ๑๖๘๖ นายสมโภช  พินทอง 

 ๑๖๘๗ นายสมโภช  อินทปญญา 

 ๑๖๘๘ นายสมโภชน  เกื้อกูล 
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 ๑๖๘๙ นายสมยศ  โชคเหมาะ 

 ๑๖๙๐ วาที่รอยตรี สมยศ  เพียรกสิกรรม 

 ๑๖๙๑ นายสมศักดิ์  เกษโร 

 ๑๖๙๒ สิบเอก สมศักดิ์  โกศล 

 ๑๖๙๓ นายสมศักดิ์  คงแปน 

 ๑๖๙๔ นายสมศักดิ์  จินดาไทย 

 ๑๖๙๕ นายสมศักดิ์  ใจจันทร 

 ๑๖๙๖ นายสมศักดิ์  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๖๙๗ นายสมศักดิ์  สวัสดี 

 ๑๖๙๘ นายสมศักดิ์  สุริยันต 

 ๑๖๙๙ วาที่รอยตรี สมศักดิ์  เสนาใหญ 

 ๑๗๐๐ นายสมศักดิ์  เหมือนดาว 

 ๑๗๐๑ นายสมศักดิ์  ไหมทอง 

 ๑๗๐๒ นายสมศักดิ์  อาหลี 

 ๑๗๐๓ นายสมหมาย  ฉลาดรอบ 

 ๑๗๐๔ นายสมหมาย  พันทา 

 ๑๗๐๕ นายสมหวัง  นาไชยเวศน 

 ๑๗๐๖ นายสมหวัง  บํารุงภักดี 

 ๑๗๐๗ นายสมัคร  บุบผาสุข 

 ๑๗๐๘ นายสมัคร  รูรักดี 

 ๑๗๐๙ นายสมัตพงษ  ใหมนอย 

 ๑๗๑๐ นายสมัย  ในจิตร 

 ๑๗๑๑ นายสมาน  ทวีเลิศ 

 ๑๗๑๒ นายสมาน  นุชทรวง 

 ๑๗๑๓ นายสมาน  สอนสะอาด 

 ๑๗๑๔ นายสยาม  ตะวงษา 

 ๑๗๑๕ นายสยาม  บุญประเสริฐ 

 ๑๗๑๖ นายสยาม  เวชกามา 

 ๑๗๑๗ นายสยาม  ศรีทอง 

 ๑๗๑๘ นายสรไกร  คํากองแกว 

 ๑๗๑๙ นายสรรพชัย  อินทสุวรรณ 

 ๑๗๒๐ นายสรรเพชร  อินทรสุข 

 ๑๗๒๑ นายสรวิชญ  บุตรพรม 

 ๑๗๒๒ วาที่รอยตรี สรวิชญ  รางเงิน 

 ๑๗๒๓ นายสรวิศ  ผาทอง 

 ๑๗๒๔ นายสรศักดิ์  คําวัง 

 ๑๗๒๕ นายสระพงษ  สรอยเพชร 

 ๑๗๒๖ นายสรายุทธ  ศรประสิทธิ์ 

 ๑๗๒๗ นายสราวุฒิ  จันทรสมบัติ 

 ๑๗๒๘ นายสราวุฒิ  นครศรี 

 ๑๗๒๙ นายสราวุฒิ  พิมโยธา 

 ๑๗๓๐ นายสราวุฒิ  อินทกาศ 

 ๑๗๓๑ นายสราวุธ  คงปน 

 ๑๗๓๒ นายสราวุธ  ธนูสังข 

 ๑๗๓๓ นายสราวุธ  ปนทวัง 

 ๑๗๓๔ นายสราวุธ  แพงเจริญ 

 ๑๗๓๕ นายสราวุธ  มโนวิสุทธ 

 ๑๗๓๖ นายสราวุธ  วงษจู 

 ๑๗๓๗ นายสราวุธ  เอี่ยมสวัสดิ์ 

 ๑๗๓๘ นายสฤษดิ์  บุญปก 

 ๑๗๓๙ นายสวพล  ภิรมยกิจ 

 ๑๗๔๐ นายสวัสดิ์  เพ็ชรพินิจ 
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 ๑๗๔๑ นายสวัสดิ์  อินทรตะวิชัย 

 ๑๗๔๒ นายสวิง  ใจพันธ 

 ๑๗๔๓ นายสหรัฐ  เต็มวงษ 

 ๑๗๔๔ นายสหัสนัยน  จิตรกุล 

 ๑๗๔๕ นายสอนประเสริฐ  นนเลาพล 

 ๑๗๔๖ นายสะรี  สะนิ 

 ๑๗๔๗ นายสักรินทร  บุญกวาง 

 ๑๗๔๘ นายสังคม  นกแกว 

 ๑๗๔๙ นายสังวาลย  ศรีบุญเรือง 

 ๑๗๕๐ นายสังเวียน  แกวเทพ 

 ๑๗๕๑ นายสังเวียน  มูสิกะเจริญ 

 ๑๗๕๒ นายสัจจะ  วะทา 

 ๑๗๕๓ นายสัญชัย  เงางาม 

 ๑๗๕๔ นายสัญญา  ไทยประเสริฐ 

 ๑๗๕๕ นายสัญญา  ปนทะวงค 

 ๑๗๕๖ นายสัญญา  อิ่มลา 

 ๑๗๕๗ นายสันติ  ภิระบรรณ 

 ๑๗๕๘ นายสันติ  โลหะปยะพรรณ 

 ๑๗๕๙ นายสันติ  สกุลหงษ 

 ๑๗๖๐ นายสันติชูชัย  ชํานาญ 

 ๑๗๖๑ นายสันทยา  พลศรีดา 

 ๑๗๖๒ นายสันทัด  นิลรอด 

 ๑๗๖๓ นายสันทัด  รังเสาร 

 ๑๗๖๔ นายสัมพันธ  จองสละ 

 ๑๗๖๕ นายสัมพันธ  เซงหล่ี 

 ๑๗๖๖ นายสัมพาศ  แวงวรรณ 

 ๑๗๖๗ นายสัมฤทธิ์  นาคํา 

 ๑๗๖๘ นายสัมฤทธิ์  บุญหลา 

 ๑๗๖๙ นายสากล  จันทรแกว 

 ๑๗๗๐ นายสาคร  ขันชู 

 ๑๗๗๑ นายสาคร  วัฒราช 

 ๑๗๗๒ นายสาคเรศ  ตาวากุล 

 ๑๗๗๓ นายสาธิต  ปนชู 

 ๑๗๗๔ นายสาธิต  วารีกุล 

 ๑๗๗๕ นายสาธิต  หนูอุน 

 ๑๗๗๖ นายสานิตย  ทองจันทร 

 ๑๗๗๗ นายสานิตย  เมืองสง 

 ๑๗๗๘ นายสามารถ  ใจกลา 

 ๑๗๗๙ วาท่ีรอยตรี สามารถ  โตะหยอ 

 ๑๗๘๐ นายสามารถ  ยอดชู 

 ๑๗๘๑ นายสามารถ  สุดสวาท 

 ๑๗๘๒ นายสายชล  อยูนุช 

 ๑๗๘๓ นายสายยันต  รัตนรังษี 

 ๑๗๘๔ นายสายรุง  ปรือทอง 

 ๑๗๘๕ นายสายัญ  อนุวัฒนา 

 ๑๗๘๖ นายสายัณ  ไทยทอง 

 ๑๗๘๗ นายสายัณต  สุขกลาง 

 ๑๗๘๘ นายสายัณห  กล่ินชาติ 

 ๑๗๘๙ นายสายัณห  ขุนาพรม 

 ๑๗๙๐ นายสายัณห  พันธไม 

 ๑๗๙๑ นายสายัณห  ฤทธิ์มหันต 

 ๑๗๙๒ นายสายัณห  อินทมาตย 
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 ๑๗๙๓ วาที่รอยตรี สายัณห  อุนเรือน 

 ๑๗๙๔ นายสายันห  ขิใสยา 

 ๑๗๙๕ นายสาโรจน  เพ็งแกว 

 ๑๗๙๖ นายสาโรจน  สงคประภา 

 ๑๗๙๗ นายสาโรช  เกตุสาคร 

 ๑๗๙๘ นายสาโรช  ดิษฐใจ 

 ๑๗๙๙ นายสาโรช  มงคล 

 ๑๘๐๐ นายสําราญ  พรมวัง 

 ๑๘๐๑ วาที่รอยตรี สิงหา  วิชัย 

 ๑๘๐๒ นายสิทธิกร  ตางกลาง 

 ๑๘๐๓ นายสิทธิชัย  ยอดมาลี 

 ๑๘๐๔ นายสิทธิเดช  กนกแกว 

 ๑๘๐๕ นายสิทธิเดช  คุมฉาย 

 ๑๘๐๖ วาที่รอยตรี สิทธินนท  หอยพรมราช 

 ๑๘๐๗ นายสิทธิพงศ  พลทองเติม 

 ๑๘๐๘ นายสิทธิพงษ  ไกรลาศ 

 ๑๘๐๙ นายสิทธิพงษ  รัศมี 

 ๑๘๑๐ นายสิทธิพร  สิทธิจินดา 

 ๑๘๑๑ นายสิทธิพล  ถือความสัตย 

 ๑๘๑๒ นายสิทธิวุฒิ  คําโสม 

 ๑๘๑๓ นายสิทธิศักดิ์  แกวสอนทะเล 

 ๑๘๑๔ นายสิทธิศักดิ์  สมใจมาก 

 ๑๘๑๕ นายสินประเสริฐ  เวหา 

 ๑๘๑๖ นายสิปปแสง  สุขผล 

 ๑๘๑๗ นายสิรวิชญ  คําวิโส 

 ๑๘๑๘ นายสิริทัต  กล่ันบุศย 

 ๑๘๑๙ นายสิริพันธุ  จันทราศรี 

 ๑๘๒๐ นายสิริฤกษ  อภิญญาพงศ 

 ๑๘๒๑ นายสิริวัฒน  โชติกเสถียร 

 ๑๘๒๒ นายสืบพงษ  นาคมณี 

 ๑๘๒๓ นายสืบพงษ  วิชัยผิน 

 ๑๘๒๔ นายสุกฤษฎ์ิ  รอดกรุง 

 ๑๘๒๕ นายสุกฤษฎ์ิ  ศักดิ์จันทร 

 ๑๘๒๖ นายสุกิจ  กองอาสา 

 ๑๘๒๗ นายสุขเกษม  พันธนา 

 ๑๘๒๘ นายสุขชัย  สาเหลวา 

 ๑๘๒๙ นายสุขสันต  ขําคมเขตต 

 ๑๘๓๐ นายสุขี  ชมภูเพชร 

 ๑๘๓๑ นายสุจิน  อินมะโรง 

 ๑๘๓๒ นายสุชน  เด็จใจทัด 

 ๑๘๓๓ นายสุชล  นวลทอง 

 ๑๘๓๔ นายสุชาติ  จงเจริญไพสิฐ 

 ๑๘๓๕ นายสุชาติ  ชูกาน 

 ๑๘๓๖ นายสุชาติ  เท่ียงไธสง 

 ๑๘๓๗ นายสุชาติ  บรรจงการ 

 ๑๘๓๘ นายสุชาติ  ปนตุย 

 ๑๘๓๙ นายสุชาติ  โลกนิยม 

 ๑๘๔๐ นายสุชาติ  วิเศษโวหาร 

 ๑๘๔๑ นายสุชาติ  สกุลนราแกว 

 ๑๘๔๒ นายสุชาติ  อินทจักร 

 ๑๘๔๓ นายสุเชาว  หมั่นดี 

 ๑๘๔๔ นายสุดเขต  อิ่มลา 
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 ๑๘๔๕ นายสุดเขตต  คลายบุญมี 

 ๑๘๔๖ นายสุทธิชัย  ปอรอ 

 ๑๘๔๗ นายสุทธินันท  กุลภา 

 ๑๘๔๘ นายสุทธิพงษ  ภาษาดี 

 ๑๘๔๙ นายสุทธิพจน  รัตนสุวรรณ 

 ๑๘๕๐ นายสุทธิรักษ  โคตรประทุม 

 ๑๘๕๑ นายสุทธิรักษ  แพวิเศษ 

 ๑๘๕๒ นายสุทัศน  โฉมอุปฮาด 

 ๑๘๕๓ นายสุทัศน  ถีติปริวัตร 

 ๑๘๕๔ นายสุทิน  นันวิสุ 

 ๑๘๕๕ นายสุทิน  สัจจา 

 ๑๘๕๖ นายสุเทพ  การงานดี 

 ๑๘๕๗ วาที่รอยตรี สุเทพ  แกวรัตน 

 ๑๘๕๘ วาที่รอยตรี สุเทพ  วิสิทธิเขต 

 ๑๘๕๙ นายสุธน  มูลตรีศรี 

 ๑๘๖๐ นายสุเธียร  โกกาธรรม 

 ๑๘๖๑ นายสุนทร  พยัคฆ 

 ๑๘๖๒ นายสุนทร  สมบัติไทย 

 ๑๘๖๓ นายสุนทรหงษ  วรนุช 

 ๑๘๖๔ จาสิบโท สุพจน  ชัยชนะ 

 ๑๘๖๕ นายสุพจน  นันทะเทศ 

 ๑๘๖๖ นายสุพจน  นามโคตร 

 ๑๘๖๗ นายสุพจน  เพชรลํ้า 

 ๑๘๖๘ นายสุพจน  วชิระพรไชย 

 ๑๘๖๙ นายสุพจน  โสภา 

 ๑๘๗๐ นายสุพจน  อรุณพูลทรัพย 

 ๑๘๗๑ นายสุพรรณ  วิรุณพันธ 

 ๑๘๗๒ นายสุพลเดช  มากชู 

 ๑๘๗๓ นายสุพิมล  โพธิจันทร 

 ๑๘๗๔ นายสุพิศ  คํามูล 

 ๑๘๗๕ นายสุพิศ  นิตยวัน 

 ๑๘๗๖ วาที่รอยตรี สุภชัย  จําเริญศรี 

 ๑๘๗๗ นายสุภณัฐ  ทาศักดิ์ 

 ๑๘๗๘ นายสุภัทรพงษ  โรยรวง 

 ๑๘๗๙ นายสุภาพ  ฤทธิ์มหา 

 ๑๘๘๐ นายสุภาพ  สงวนพันธุ 

 ๑๘๘๑ นายสุมิตร  โพธิสุทธิ์ 

 ๑๘๘๒ นายสุเมฆ  วิลาจันทร 

 ๑๘๘๓ นายสุเมฆ  วีระ 

 ๑๘๘๔ นายสุเมธ  ชาญวัฒนา 

 ๑๘๘๕ นายสุย  ไหลสุข 

 ๑๘๘๖ นายสุรกานต  จันณะ 

 ๑๘๘๗ นายสุรกิจ  เกษตรพูนสุข 

 ๑๘๘๘ นายสุรกิจ  นองขมวด 

 ๑๘๘๙ นายสุรชัย  จ่ึมมี 

 ๑๘๙๐ นายสุรชัย  ปยะประภาพันธ 

 ๑๘๙๑ นายสุรชัย  ไผตง 

 ๑๘๙๒ นายสุรชัย  วันดี 

 ๑๘๙๓ นายสุรชิต  จันทรดี 

 ๑๘๙๔ นายสุรเชษฐ  อันเพ็ง 

 ๑๘๙๕ นายสุรเชษฐ  ภักดีจิตร 

 ๑๘๙๖ นายสุรเดช  คนสิน 



 หนา   ๔๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๘๙๗ นายสุรเดช  นิลศรี 

 ๑๘๙๘ นายสุรเดช  ยุวธนานนท 

 ๑๘๙๙ นายสุรทิน  รัตนรักษ 

 ๑๙๐๐ นายสุรนาถ  รินชมภู 

 ๑๙๐๑ นายสุรเนตร  เนตรมุข 

 ๑๙๐๒ นายสุรพงษ  ปนแกว 

 ๑๙๐๓ นายสุรพงษ  พรมชมชา 

 ๑๙๐๔ นายสุรพงษ  เมชบุตร 

 ๑๙๐๕ นายสุรพงษ  รัตนทรัพยศิริ 

 ๑๙๐๖ นายสุรพงษ  ศรลัมพ 

 ๑๙๐๗ นายสุรพล  จันทรศรี 

 ๑๙๐๘ นายสุรพล  พจมานเลิศพร 

 ๑๙๐๙ นายสุรพล  ศรีพอ 

 ๑๙๑๐ นายสุรพันธ  วาเด็งพงศ 

 ๑๙๑๑ นายสุรศักดิ์  กานดา 

 ๑๙๑๒ นายสุรศักดิ์  เขียนสังข 

 ๑๙๑๓ นายสุรศักดิ์  จันทรธรรม 

 ๑๙๑๔ นายสุรศักดิ์  จันทะนาม 

 ๑๙๑๕ นายสุรศักดิ์  เจริญผล 

 ๑๙๑๖ นายสุรศักดิ์  ไวคํานึง 

 ๑๙๑๗ นายสุรศักดิ์  สหวิริยะสิน 

 ๑๙๑๘ นายสุรศักดิ์  สีน้ําเงิน 

 ๑๙๑๙ นายสุรศักดิ์  เสนาชุม 

 ๑๙๒๐ นายสุรศิลป  จันทรดํา 

 ๑๙๒๑ นายสุรศิษฎ  เกียรติธนะกูล 

 ๑๙๒๒ นายสุรสิทธิ์  ไกยฝาย 

 ๑๙๒๓ นายสุระชัย  พิมพงาม 

 ๑๙๒๔ นายสุรัติ  ปญญารัตนวงศ 

 ๑๙๒๕ นายสุราษฎร  อุดม 

 ๑๙๒๖ นายสุรินทร  ดีแกวเกษ 

 ๑๙๒๗ นายสุรินทร  ปนนะสุ 

 ๑๙๒๘ นายสุริยนต  สุมะลัด 

 ๑๙๒๙ วาที่รอยตรี สุริยัน  จันทรา 

 ๑๙๓๐ นายสุริยัน  สุยคง 

 ๑๙๓๑ นายสุริยันต  บุญรัตนพิริยะ 

 ๑๙๓๒ นายสุริยา  กํามังละการ 

 ๑๙๓๓ นายสุริยา  คาคุม 

 ๑๙๓๔ นายสุริยา  ยาวิปา 

 ๑๙๓๕ นายสุริยา  สินธุทอง 

 ๑๙๓๖ นายสุริยา  สุวรรณรัตน 

 ๑๙๓๗ นายสุริวงศ  ดํารงคชีพ 

 ๑๙๓๘ นายสุวพัฒน  สงวนงาม 

 ๑๙๓๙ นายสุวรรณ  บุญศรี 

 ๑๙๔๐ นายสุวรรณ  พิมลภาพ 

 ๑๙๔๑ นายสุวรรณโชค  เหลาเขตวิทย 

 ๑๙๔๒ นายสุวรรณเมธี  เหลามาลา 

 ๑๙๔๓ นายสุวัฒน  งามขํา 

 ๑๙๔๔ นายสุวัฒน  ศรีเที่ยง 

 ๑๙๔๕ นายสุวัฒน  อนุพัฒน 

 ๑๙๔๖ นายสุวัตร  พรอมสุภา 

 ๑๙๔๗ นายสุวิท  พรหมมา 

 ๑๙๔๘ นายสุวิทย  กูดอั้ว 



 หนา   ๔๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๔๙ นายสุวิทย  ขําคลาย 

 ๑๙๕๐ นายสุวิทย  ชายนุย 

 ๑๙๕๑ นายสุวิทย  ดาวังปา 

 ๑๙๕๒ นายสุวิทย  ศรสวรรค 

 ๑๙๕๓ นายสุวิศิษฎ์ิ  ศรีกุลวงศ 

 ๑๙๕๔ นายเสกสรรค  กอเส็ม 

 ๑๙๕๕ นายเสกสรรค  คําทร 

 ๑๙๕๖ นายเสถียร  แพนทิศ 

 ๑๙๕๗ นายเสถียร  สืบมวงไทย 

 ๑๙๕๘ นายเสนห  เทียนรุงรัศมี 

 ๑๙๕๙ นายเสนห  กําประโคน 

 ๑๙๖๐ นายเสนห  คําปน 

 ๑๙๖๑ นายเสนห  หัดไทยทระ 

 ๑๙๖๒ นายเสนห  อุนสิม 

 ๑๙๖๓ วาที่รอยตรี เสนอศักดิ์  อยูดี 

 ๑๙๖๔ นายเสมอพงษ  อินปน 

 ๑๙๖๕ วาที่รอยตรี เสรี  ทองคํา 

 ๑๙๖๖ นายเสาร  นรมานิตย 

 ๑๙๖๗ นายแสงชัย  สืบวงษ 

 ๑๙๖๘ นายแสงสวาง  เข็มทิพย 

 ๑๙๖๙ นายแสนชัย  การงาน 

 ๑๙๗๐ นายแสนรัก  กอนทองคํา 

 ๑๙๗๑ นายแสนสุข  สะนี 

 ๑๙๗๒ นายโสภณ  งามสวย 

 ๑๙๗๓ นายโสภณ  บุญภา 

 ๑๙๗๔ นายโสภณ  ล้ิมสุวรรณ 

 ๑๙๗๕ นายโสภณ  ศรศรี 

 ๑๙๗๖ นายหนูไกร  มณีทรัพย 

 ๑๙๗๗ นายหวิน  จําปานิน 

 ๑๙๗๘ นายองอาจ  พงษอารีย 

 ๑๙๗๙ นายอฐกฤต  บุญกสินธุ 

 ๑๙๘๐ นายอณุ  ไชยสุวรรณ 

 ๑๙๘๑ นายอดิเทพ  วิชิต 

 ๑๙๘๒ วาที่รอยตรี อดินันท  สุภาศรี 

 ๑๙๘๓ นายอดิพงษ  แปนทอง 

 ๑๙๘๔ นายอดิพงษ  สุขนาค 

 ๑๙๘๕ นายอดิเรก  จันทรแทน 

 ๑๙๘๖ นายอดิศร  ขาวสะอาด 

 ๑๙๘๗ นายอดิศร  คชินทร 

 ๑๙๘๘ วาที่รอยตรี อดิศร  เจริญสุข 

 ๑๙๘๙ นายอดิศร  บุตรดีวงศ 

 ๑๙๙๐ นายอดิศร  พงษเซียงซา 

 ๑๙๙๑ นายอดิศร  ยะไชยศรี 

 ๑๙๙๒ นายอดิศร  สนิทชอบ 

 ๑๙๙๓ นายอดิศักดิ์  ปริยาปญจางค 

 ๑๙๙๔ นายอดิศักดิ์  เผียงสูงเนิน 

 ๑๙๙๕ นายอดิศักดิ์  พลศรี 

 ๑๙๙๖ นายอดิศักดิ์  วงศรีชู 

 ๑๙๙๗ นายอดิศักดิ์  หาญจริง 

 ๑๙๙๘ นายอดิศักดิ์  อาษาราช 

 ๑๙๙๙ นายอดิศักดิ์  เอกตาแสง 

 ๒๐๐๐ นายอดิสร  อินสาร 



 หนา   ๔๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐๐๑ นายอดุลย  เทศสาย 

 ๒๐๐๒ นายอดุลย  โนราช 

 ๒๐๐๓ นายอดุลยศักดิ์  ยืนนาน 

 ๒๐๐๔ นายอทิติย  ชูตระกูลวงศ 

 ๒๐๐๕ นายอธิพงศ  ขุนชํานาญ 

 ๒๐๐๖ นายอธิพล  ศรีรุงกาญจน 

 ๒๐๐๗ นายอธิพันธ  ศรีรุงกาญจน 

 ๒๐๐๘ นายอธิภัทร  ดนุจโรจน 

 ๒๐๐๙ นายอธิภัทร  ยอดนางรอง 

 ๒๐๑๐ นายอธิวัฒน  มะมิง 

 ๒๐๑๑ นายอธิศ  ไชยวุฒิ 

 ๒๐๑๒ นายอนวัช  ยุทธเสรี 

 ๒๐๑๓ นายอนวัช  อุปชิตกุล 

 ๒๐๑๔ นายอนวัฒน  แกวขุนทด 

 ๒๐๑๕ นายอนัณสรณ  เทียนจรัสคุณ 

 ๒๐๑๖ นายอนันต  กังสดาร 

 ๒๐๑๗ นายอนันต  ขุนปลัด 

 ๒๐๑๘ นายอนันต  จําปาแกว 

 ๒๐๑๙ นายอนันต  ดอกหอม 

 ๒๐๒๐ นายอนันต  ปงยศ 

 ๒๐๒๑ นายอนันตชัย  คําสายใย 

 ๒๐๒๒ นายอนันศิริ  ภูนุภา 

 ๒๐๒๓ นายอนิรุต  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ๒๐๒๔ นายอนุกรณ  เดชธงไชย 

 ๒๐๒๕ นายอนุกูล  ปโย 

 ๒๐๒๖ นายอนุชา  คะชาชัย 

 ๒๐๒๗ นายอนุชา  ตูแกว 

 ๒๐๒๘ นายอนุชา  มากนวล 

 ๒๐๒๙ นายอนุชา  มิตรเกษม 

 ๒๐๓๐ นายอนุชิต  ชินโน 

 ๒๐๓๑ นายอนุชิต  ไชยชมพู 

 ๒๐๓๒ นายอนุชิต  ทาตอง 

 ๒๐๓๓ นายอนุชิต  พรมภักดิ์ 

 ๒๐๓๔ นายอนุชิต  มุงเกิด 

 ๒๐๓๕ นายอนุชิต  ศรีเสนา 

 ๒๐๓๖ นายอนุพงษ  ทิพโรจน 

 ๒๐๓๗ นายอนุพงษ  ประดิษฐ 

 ๒๐๓๘ นายอนุพนธ  แฮทู 

 ๒๐๓๙ นายอนุพันธ  ปญญาอุย 

 ๒๐๔๐ นายอนุรักษ  เขียวนอก 

 ๒๐๔๑ นายอนุรักษ  วองประชานุกูล 

 ๒๐๔๒ นายอนุรักษ  สิงหกล่ิน 

 ๒๐๔๓ นายอนุรัตน  เหลาวัฒนะกุล 

 ๒๐๔๔ นายอนุรัตน  โอชา 

 ๒๐๔๕ นายอนุรุทธิ์  หมีดเส็น 

 ๒๐๔๖ นายอนุวัฒน  ปาพรม 

 ๒๐๔๗ นายอนุวัฒน  ศักดิ์จันทร 

 ๒๐๔๘ นายอนุสรณ  แกวดวงตา 

 ๒๐๔๙ นายอนุสรณ  จิตบุญ 

 ๒๐๕๐ นายอนุสรณ  ไชยยอง 

 ๒๐๕๑ นายอนุสรณ  เตือประโคน 

 ๒๐๕๒ นายอนุสรณ  บุญประคม 



 หนา   ๕๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐๕๓ นายอนุสรณ  มีสุข 

 ๒๐๕๔ นายอโนชา  แกวมหาวงศ 

 ๒๐๕๕ นายอภิชน  วงษศรีสังข 

 ๒๐๕๖ นายอภิชัย  บุญภูมิ 

 ๒๐๕๗ นายอภิชัย  ละคร 

 ๒๐๕๘ นายอภิชัย  วันประเสริฐ 

 ๒๐๕๙ นายอภิชัย  หวันนุรัตน 

 ๒๐๖๐ นายอภิชากฤต  อินทหอม 

 ๒๐๖๑ นายอภิชาต  ไกรทอง 

 ๒๐๖๒ นายอภิชาต  เชียรวิชัย 

 ๒๐๖๓ นายอภิชาติ  ชาบุญมี 

 ๒๐๖๔ นายอภิชาติ  ไพลดํา 

 ๒๐๖๕ นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง 

 ๒๐๖๖ นายอภิชาติ  ศรีปาน 

 ๒๐๖๗ นายอภิชาติ  สัญจร 

 ๒๐๖๘ นายอภิชาติ  สิงหคํา 

 ๒๐๖๙ นายอภิชาติ  สุปน 

 ๒๐๗๐ วาที่รอยตรี อภิชาติ  สุวรรณรัตน 

 ๒๐๗๑ นายอภิชาติ  อนุตรพัฒน 

 ๒๐๗๒ นายอภิชาติ  ออนมี 

 ๒๐๗๓ นายอภิเชษฐ  เพ่ิมโสภา 

 ๒๐๗๔ นายอภิเดช  คงคืน 

 ๒๐๗๕ นายอภินันท  ชมเชย 

 ๒๐๗๖ นายอภิรัฐ  สุริยวงศ 

 ๒๐๗๗ นายอภิลักษณ  องอาจ 

 ๒๐๗๘ นายอภิวัฒน  รักพรา 

 ๒๐๗๙ นายอภิวัฒน  ศรีกัณหา 

 ๒๐๘๐ นายอภิวุฒิ  คําแสนราช 

 ๒๐๘๑ นายอภิศักดิ์  กิ่งนาคม 

 ๒๐๘๒ นายอภิเษก  วรรณไชย 

 ๒๐๘๓ นายอภิสิทธิ์  จิระสวัสดิ์พงศ 

 ๒๐๘๔ นายอภิสิทธิ์  รังษีอรุณ 

 ๒๐๘๕ นายอภิสิทธิ์  สังขเมือง 

 ๒๐๘๖ นายอภิสิทธิ์  อรรคฮาตสี 

 ๒๐๘๗ นายอมร  กิ่งมณี 

 ๒๐๘๘ นายอมร  ชํานิไกร 

 ๒๐๘๙ นายอมร  ศรีนิล 

 ๒๐๙๐ นายอมรพันธุ  ชางนอย 

 ๒๐๙๑ นายอมรรัตน  สําเนียงหวาน 

 ๒๐๙๒ นายอรชัย  หมื่นนาที 

 ๒๐๙๓ นายอรรควุฒิ  คัดทะจันทร 

 ๒๐๙๔ นายอรรฆพล  เกษะโกศล 

 ๒๐๙๕ นายอรรถกร  เย็นเปนสุข 

 ๒๐๙๖ นายอรรถพงษ  ชมพักตร 

 ๒๐๙๗ นายอรรถพงษ  พลนิกร 

 ๒๐๙๘ นายอรรถพร  ทองคํา 

 ๒๐๙๙ นายอรรถพล  จําละคร 

 ๒๑๐๐ นายอรรถพล  ชุมพู 

 ๒๑๐๑ นายอรรถพล  พรมดีมา 

 ๒๑๐๒ นายอรรถพล  ศุภรรัตน 

 ๒๑๐๓ นายอรรถพล  สีแดง 

 ๒๑๐๔ นายอรรถพล  เสาธง 



 หนา   ๕๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑๐๕ นายอรรถพล  อริยะศิริวงศ 

 ๒๑๐๖ นายอรัญ  มะแซ 

 ๒๑๐๗ นายอรุณ  ทัศการ 

 ๒๑๐๘ นายอลงกต  เรียนยอย 

 ๒๑๐๙ นายอลงกรณ  จงรักษ 

 ๒๑๑๐ นายอลงกรณ  วีระพันธ 

 ๒๑๑๑ นายอสุรณพ  จันชนะ 

 ๒๑๑๒ นายอัครเจตน  สีหะวงษ 

 ๒๑๑๓ นายอัครเดช  แกวใส 

 ๒๑๑๔ นายอัครเดช  โพธิญาณ 

 ๒๑๑๕ นายอัครเดช  สาราโรจน 

 ๒๑๑๖ นายอัครพงศ  ประทานชวโน 

 ๒๑๑๗ นายอัครภักดิ์  ชูบุญ 

 ๒๑๑๘ นายอัครา  ทนันไชยชมภู 

 ๒๑๑๙ นายอังกูร  วัชรพงศศิริ 

 ๒๑๒๐ นายอังคาร  พลทม 

 ๒๑๒๑ นายอังคาร  เทพรัตนนันท 

 ๒๑๒๒ นายอังเดร  ตะโละโก 

 ๒๑๒๓ นายอัชฌา  จันทรสุวรรณ 

 ๒๑๒๔ นายอันวา  บูโด 

 ๒๑๒๕ นายอับดลกาหรีม  รอเกต 

 ๒๑๒๖ นายอับดุลรอกิ  ดือเระ 

 ๒๑๒๗ นายอับดุลรอนิง  เจะเลาะ 

 ๒๑๒๘ นายอับดุลรอมัน  มะตูแก 

 ๒๑๒๙ นายอับดุลรอหมัน  มะมิง 

 ๒๑๓๐ นายอับดุลเลาะ  สาเด็ง 

 ๒๑๓๑ นายอับดุลเลาะ  เจะแม 

 ๒๑๓๒ นายอับดุลวาฮับ  จิเตะ 

 ๒๑๓๓ นายอับดุลสุโกร  อาเนาะกาแซ 

 ๒๑๓๔ นายอับดุลอาลิม  เดวาดาแล 

 ๒๑๓๕ นายอัศวพล  มืดทอง 

 ๒๑๓๖ นายอัษฎางค  พงษเฉย 

 ๒๑๓๗ นายอัษฎางค  ราชตราชู 

 ๒๑๓๘ นายอัษฎายุท  โพธิ์นอก 

 ๒๑๓๙ นายอัษฎาวุฒิ  นาเมืองรักษ 

 ๒๑๔๐ นายอัษฎาวุธ  พิมขาลี 

 ๒๑๔๑ นายอัษฎาวุธ  โภคา 

 ๒๑๔๒ นายอัสนัย  สมานบุตร 

 ๒๑๔๓ นายอัสมิน  มูลา 

 ๒๑๔๔ นายอาคม  แกวมณี 

 ๒๑๔๕ นายอาคม  ชัยรัตนสุวรรณ 

 ๒๑๔๖ นายอาณัติ  ขันทจันทร 

 ๒๑๔๗ นายอาทร  แยมบริบูรณ 

 ๒๑๔๘ นายอาทิตย  จิโรจนภากร 

 ๒๑๔๙ นายอาทิตย  โพธิชนะ 

 ๒๑๕๐ นายอาทิตย  หนูเข็ม 

 ๒๑๕๑ นายอาทิตย  เหลาหมวด 

 ๒๑๕๒ นายอานนท  เกียรติสาร 

 ๒๑๕๓ นายอานนท  แสนแกว 

 ๒๑๕๔ นายอานัซ  ทานนุสรณ 

 ๒๑๕๕ นายอารัตสะ  จันทรคง 

 ๒๑๕๖ นายอารีเปง  มูซอดี 
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 ๒๑๕๗ นายอาลียะ  ดือเระ 

 ๒๑๕๘ นายอํานวย  คดพะเนาว 

 ๒๑๕๙ นายอํานวย  จันทรโททึก 

 ๒๑๖๐ นายอํานวย  ชินบุตร 

 ๒๑๖๑ นายอํานวย  เพชรโก 

 ๒๑๖๒ นายอํานาจ  ขันทกาญจน 

 ๒๑๖๓ นายอํานาจ  จงเทพ 

 ๒๑๖๔ นายอํานาจ  ตัลพัฒน 

 ๒๑๖๕ จาเอก อํานาจ  โพธิ์งาม 

 ๒๑๖๖ นายอํานาจ  มากอยู 

 ๒๑๖๗ นายอํานาจ  สีแจม 

 ๒๑๖๘ วาที่รอยตรี อํานาจ  อินทรสุนทร 

 ๒๑๖๙ นายอําพล  ทองแสน 

 ๒๑๗๐ นายอิทธิพล  ปานบุดดา 

 ๒๑๗๑ นายอิทธิฤทธิ์  พิเคราะห 

 ๒๑๗๒ นายอินฌาม  มะมิง 

 ๒๑๗๓ นายอิสทนนท  อีแต 

 ๒๑๗๔ นายอิสมาอีล  ชํานาญเพาะ 

 ๒๑๗๕ นายอิสมาอีล  มะรอวี 

 ๒๑๗๖ นายอิสมาแอล  มะลี 

 ๒๑๗๗ นายอีซา  ดิเส็ม 

 ๒๑๗๘ นายอุกฤษฏ  สุขสําราญ 

 ๒๑๗๙ นายอุดม  จันปญญา 

 ๒๑๘๐ นายอุดม  โมราศิลป 

 ๒๑๘๑ นายอุดมชัย  กุแสนใจ 

 ๒๑๘๒ นายอุดมพร  ไตรศรี 

 ๒๑๘๓ นายอุดมศักดิ์  กาเผือก 

 ๒๑๘๔ นายอุดมศักดิ์  ถาบุตร 

 ๒๑๘๕ นายอุดมศักดิ์  นาคะพันธ 

 ๒๑๘๖ นายอุดมศักดิ์  พรมพิลา 

 ๒๑๘๗ นายอุดร  รักษารัตน 

 ๒๑๘๘ นายอุทัย  ขจรงามย่ิง 

 ๒๑๘๙ นายอุทัย  จันทะเวช 

 ๒๑๙๐ นายอุทัย  สุภาพัฒน 

 ๒๑๙๑ นายอุทัยพงษ  อุดมเดชาเวทย 

 ๒๑๙๒ นายอุทัยลักษณ  ทันไชย 

 ๒๑๙๓ นายอุทิศ  วองประจันทร 

 ๒๑๙๔ นายอุเทน  แตงออน 

 ๒๑๙๕ นายอุเทน  ผาภุมมา 

 ๒๑๙๖ นายอุเทน  พิลึก 

 ๒๑๙๗ นายอุเทน  สุขสิงห 

 ๒๑๙๘ นายอุปถัม  ปาณะกุล 

 ๒๑๙๙ นายอุปญญา  เขียวน้ําชุม 

 ๒๒๐๐ นายอุษมัน  ลีโด 

 ๒๒๐๑ นายอุสมาน  เจะฮะ 

 ๒๒๐๒ นายเอกจิตต  มวงสอาด 

 ๒๒๐๓ นายเอกฉัตร  แควนโอฬาร 

 ๒๒๐๔ นายเอกชัย  เขียวขํา 

 ๒๒๐๕ นายเอกชัย  เจยทอง 

 ๒๒๐๖ นายเอกชัย  ไชยประยา 

 ๒๒๐๗ นายเอกชัย  ณ ประสิทธิ์ 

 ๒๒๐๘ นายเอกชัย  ธีรวงษไพบูลย 
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 ๒๒๐๙ นายเอกชัย  ศรีบุญเรือง 

 ๒๒๑๐ นายเอกชัย  เหมือนสังข 

 ๒๒๑๑ นายเอกชัย  อาคมคง 

 ๒๒๑๒ นายเอกณริน  ไชยพล 

 ๒๒๑๓ นายเอกธร  เตียวยอง 

 ๒๒๑๔ นายเอกนรินทร  โงนมณี 

 ๒๒๑๕ นายเอกนรินทร  เผือกผอง 

 ๒๒๑๖ นายเอกนันท  ราชเกษร 

 ๒๒๑๗ นายเอกบุรุษ  รูปสวย 

 ๒๒๑๘ นายเอกพล  ศิริมนตรี 

 ๒๒๑๙ นายเอกพล  อมรชาติ 

 ๒๒๒๐ นายเอกพันธ  เพชรศรีลักษณ 

 ๒๒๒๑ นายเอกพันธ  สารีบุตร 

 ๒๒๒๒ นายเอกภพ  โพธาทอง 

 ๒๒๒๓ นายเอกรัฐ  จันทกล่ิน 

 ๒๒๒๔ นายเอกรัฐ  นอยมา 

 ๒๒๒๕ นายเอกรัตน  แขมคํา 

 ๒๒๒๖ นายเอกราช  เครือศรี 

 ๒๒๒๗ นายเอกราช  รักเมือง 

 ๒๒๒๘ นายเอกลักษณ  อายนันท 

 ๒๒๒๙ นายเอกวิทย  มวงนอย 

 ๒๒๓๐ นายเอกศักดิ์  ปรีติประสงค 

 ๒๒๓๑ นายเอกสิทธิ์  แกวอน 

 ๒๒๓๒ นายเอนก  ปนประเสริฐ 

 ๒๒๓๓ นายเอนก  อินัง 

 ๒๒๓๔ นายเอนกพงษ  นันทะเสน 

 ๒๒๓๕ นายโอภาส  เชื้อมีแรง 

 ๒๒๓๖ นายไอยร  เสกสรรค 

 ๒๒๓๗ นายฮัมดาน  ออนหวาน 

 ๒๒๓๘ นายฮัมมือดัง  อาแด 

 ๒๒๓๙ นายฮาฟต  สนิ 

 ๒๒๔๐ นางกชกร  จักรศรี 

 ๒๒๔๑ นางกชกร  ไชยคํา 

 ๒๒๔๒ นางสาวกชกร  ดีโนนโพธิ์ 

 ๒๒๔๓ นางสาวกชกร  ลาวัลย 

 ๒๒๔๔ นางสาวกชนียวรรณ  วงคมูล 

 ๒๒๔๕ นางสาวกชพร  ภูมิเพ็ง 

 ๒๒๔๖ นางกชพรรณ  บุษบง 

 ๒๒๔๗ นางกณิการ  พัฒรากุล 

 ๒๒๔๘ นางสาวกณิตา  รัตนคํา 

 ๒๒๔๙ นางกนกกร  กอไธสง 

 ๒๒๕๐ นางสาวกนกกร  ศรีภูมิ 

 ๒๒๕๑ นางสาวกนกกร  สุวรรณไตรย 

 ๒๒๕๒ นางสาวกนกกรานต  คชชะ 

 ๒๒๕๓ นางสาวกนกกาญจน  กิ่งวิชิต 

 ๒๒๕๔ นางสาวกนกกาญจน  นวลศรี 

 ๒๒๕๕ นางสาวกนกกาญจน  แสงทอง 

 ๒๒๕๖ นางกนกกาญจน  โอชารส 

 ๒๒๕๗ นางกนกกานต  รองไชย มุงเขตกลาง 

 ๒๒๕๘ นางสาวกนกแกว  เชิดสันเทียะ 

 ๒๒๕๙ นางสาวกนกฉัตร  โกมลมณี 

 ๒๒๖๐ นางสาวกนกทิพย  ปนะพัง 
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 ๒๒๖๑ นางกนกนาท  รินสา 

 ๒๒๖๒ นางสาวกนกพร  คงยศ 

 ๒๒๖๓ นางกนกพร  ชัยชูวิทย 

 ๒๒๖๔ นางสาวกนกพร  นานอก 

 ๒๒๖๕ นางสาวกนกพร  นิลวรรณ 

 ๒๒๖๖ นางสาวกนกพร  แนวเงินดี 

 ๒๒๖๗ นางกนกพร  ฤาชัยสา 

 ๒๒๖๘ นางกนกพร  สาคเรศ 

 ๒๒๖๙ นางกนกพร  อานุ 

 ๒๒๗๐ นางสาวกนกพรรณ  ไชยวงศคต 

 ๒๒๗๑ นางกนกพัชร  บุญโชติวิวัฒน 

 ๒๒๗๒ นางสาวกนกพันธ  อรุณรัศมี 

 ๒๒๗๓ นางกนกพิชญ  ทัศวงษา 

 ๒๒๗๔ นางกนกรวี  นีละมณี 

 ๒๒๗๕ นางสาวกนกรัตน  จําเนียรสุข 

 ๒๒๗๖ นางสาวกนกวรรณ  ฉิมมะ 

 ๒๒๗๗ นางกนกวรรณ  ชูโชติ 

 ๒๒๗๘ นางกนกวรรณ  ทองสุทธิ์ 

 ๒๒๗๙ นางกนกวรรณ  ปองกลาง 

 ๒๒๘๐ นางสาวกนกวรรณ  ผัดกระโทก 

 ๒๒๘๑ นางกนกวรรณ  พิมพศรวงษ 

 ๒๒๘๒ นางกนกวรรณ  มงคลการ 

 ๒๒๘๓ นางกนกวรรณ  ศรีคุมวงศ 

 ๒๒๘๔ นางสาวกนกวรรณ  สุมพวง 

 ๒๒๘๕ นางสาวกนกวรรณ  เหาอิ่ม 

 ๒๒๘๖ นางกนกวลี  ปานตา 

 ๒๒๘๗ นางกนกอร  แขตสันเทียะ 

 ๒๒๘๘ นางกนกอร  แนนอุดร 

 ๒๒๘๙ นางสาวกนกอร  บุญกวาง 

 ๒๒๙๐ นางสาวกนกอร  ภักดีการ 

 ๒๒๙๑ นางกนกอร  เย่ียงเสือ 

 ๒๒๙๒ นางกนกอร  รื่นวุฒิ 

 ๒๒๙๓ นางสาวกนกอร  สินนอย 

 ๒๒๙๔ นางกนกอร  อาจวิชัย 

 ๒๒๙๕ นางกนพวัลย  กล่ินจันทร 

 ๒๒๙๖ นางกนิษฐา  กิ่งนอก 

 ๒๒๙๗ นางสาวกนิษฐา  พุกเปล่ียน 

 ๒๒๙๘ นางกนิษฐา  ภักดิ์จรุง 

 ๒๒๙๙ นางกนิษฐา  ศรีวิเศษ 

 ๒๓๐๐ นางสาวกมลชนก  คิ้วสูงเนิน 

 ๒๓๐๑ นางกมลทิพย  งามทวี 

 ๒๓๐๒ นางสาวกมลทิพย  ทองเย็น 

 ๒๓๐๓ นางกมลทิพย  บุญสุวรรณ 

 ๒๓๐๔ นางกมลทิพย  ไฝทอง 

 ๒๓๐๕ นางสาวกมลทิพย  เอี่ยมสุวรรณ 

 ๒๓๐๖ นางสาวกมลธรรม  แปนเพชร 

 ๒๓๐๗ นางกมลนันท  รักชาติไทย 

 ๒๓๐๘ นางกมลพร  เกกสันเทียะ 

 ๒๓๐๙ นางกมลพร  คุมทรัพย 

 ๒๓๑๐ นางสาวกมลพร  แสนสุวรรณ 

 ๒๓๑๑ นางสาวกมลพรรณ  คําขจร 

 ๒๓๑๒ นางกมลพรรณ  สกุลชิต 
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 ๒๓๑๓ นางกมลภักดิ์  มุขรัษฎา 

 ๒๓๑๔ นางสาวกมลรัตน  ฉิมพาลี 

 ๒๓๑๕ นางสาวกมลรัตน  เทพิน 

 ๒๓๑๖ นางสาวกมลวรรณ  จังตระกูล 

 ๒๓๑๗ นางกมลวรรณ  ชางเติม 

 ๒๓๑๘ นางกมลวรรณ  มีมั่น 

 ๒๓๑๙ นางกมลานี  ภูขยัน 

 ๒๓๒๐ นางกรกช  ขวัญแกว 

 ๒๓๒๑ นางกรกนก  บิลหมัน 

 ๒๓๒๒ นางสาวกรกาญจน  เรืองขจรไพโรจน 

 ๒๓๒๓ นางสาวกรณกันต  คลองแคลว 

 ๒๓๒๔ นางกรณิศ  ดาบทอง 

 ๒๓๒๕ นางกรณิศ  หาญกิจอุดมสุข 

 ๒๓๒๖ นางสาวกรนันท  กล่ินสละ 

 ๒๓๒๗ นางสาวกรรณณพิณ  บวงเงิน 

 ๒๓๒๘ นางสาวกรรณิกา  โกสันเทียะ 

 ๒๓๒๙ นางสาวกรรณิกา  เครือคํา 

 ๒๓๓๐ นางสาวกรรณิกา  ใจอินทร 

 ๒๓๓๑ นางกรรณิกา  ติ๊บมณี 

 ๒๓๓๒ นางกรรณิกา  ถาวร 

 ๒๓๓๓ นางกรรณิกา  เพชรประพันธ 

 ๒๓๓๔ นางกรรณิกา  โพธิ์ทอง 

 ๒๓๓๕ นางกรรณิกา  ลีอุดม 

 ๒๓๓๖ นางกรรณิการ  เขียวขํา 

 ๒๓๓๗ นางสาวกรรณิการ  ชวยดํา 

 ๒๓๓๘ นางกรรณิการ  แซวรัมย 

 ๒๓๓๙ นางสาวกรรณิการ  เทศสกุล 

 ๒๓๔๐ นางกรรณิการ  นันทะเทศ 

 ๒๓๔๑ นางกรรณิการ  ปฐวี 

 ๒๓๔๒ นางกรรณิการ  พุฒภูงา 

 ๒๓๔๓ นางกรรณิการ  ศรีวรชัย 

 ๒๓๔๔ นางกรรณิการ  อินทิแสน 

 ๒๓๔๕ นางสาวกรรธดา  เงินราษฎร 

 ๒๓๔๖ นางสาวกรวิภา  สุขศรีสังข 

 ๒๓๔๗ นางกรองกมล  คณาวิทยา 

 ๒๓๔๘ นางสาวกรองกาญจน  จินาพันธ 

 ๒๓๔๙ นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันตกุล 

 ๒๓๕๐ นางสาวกริษฐา  เจริญเลิศ 

 ๒๓๕๑ นางกรุณา  ศรีรุณ 

 ๒๓๕๒ นางกรุณา  แสนประเสริฐ 

 ๒๓๕๓ นางสาวกฤตกมลนัทธ  ดีพลงาม 

 ๒๓๕๔ นางสาวกฤตยฐมณฑน  เจริญเชื้อ 

 ๒๓๕๕ นางกฤตยา  เดชะ 

 ๒๓๕๖ นางกฤตยา  บุญเชิดชู 

 ๒๓๕๗ นางสาวกฤติกา  คชปญญา 

 ๒๓๕๘ นางกฤติยา  แดงเอียด 

 ๒๓๕๙ นางกฤติยา  บุญศิริ 

 ๒๓๖๐ นางสาวกฤติยา  พลหาญ 

 ๒๓๖๑ นางกฤติยา  ภูจํานงค 

 ๒๓๖๒ นางสาวกฤติยาณี  ดวงแกว 

 ๒๓๖๓ นางสาวกฤติยาภรณ  นุชกระโทก 

 ๒๓๖๔ นางสาวกฤษฏิยาณี  อิ่มอุไร 



 หนา   ๕๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓๖๕ นางสาวกฤษณา  คําชัย 

 ๒๓๖๖ นางกฤษณา  คําสงค 

 ๒๓๖๗ นางกฤษณา  ทองกรด 

 ๒๓๖๘ นางสาวกฤษณา  ทองปลาย 

 ๒๓๖๙ นางกฤษณา  แทนรินทร 

 ๒๓๗๐ นางสาวกฤษณา  นนทารักษ 

 ๒๓๗๑ นางสาวกฤษณา  ปญญา 

 ๒๓๗๒ นางกฤษณา  พันธุวัฒน 

 ๒๓๗๓ นางสาวกฤษณา  โลหการก 

 ๒๓๗๔ นางสาวกฤษณา  สมบัติ 

 ๒๓๗๕ นางกฤษณา  สาและ 

 ๒๓๗๖ นางสาวกฤษณา  ไสยาศรี 

 ๒๓๗๗ นางกฤษณา  หอกคํา 

 ๒๓๗๘ นางสาวกฤษณี  วิษณุจันทรา 

 ๒๓๗๙ นางสาวกฤษติกานต  สุตา 

 ๒๓๘๐ นางสาวกล่ินผกา  โพธิจักร 

 ๒๓๘๑ นางสาวกวิศรา  สุขเกษม 

 ๒๓๘๒ นางสาวกวิสรา  อินทรเทพ 

 ๒๓๘๓ นางกวีณา  เพชรกุล 

 ๒๓๘๔ นางสาวกษมา  มงคลคําซาว 

 ๒๓๘๕ นางสาวกังษตา  พิบูลนุรักษ 

 ๒๓๘๖ นางสาวกัญกนิษฐ  ทวาผักแวน 

 ๒๓๘๗ นางกัญจนา  ดวงพิมพ 

 ๒๓๘๘ นางสาวกัญจนา  สีแกว 

 ๒๓๘๙ นางกัญจนากร  เมธังกูร 

 ๒๓๙๐ นางสาวกัญจหทัย  พรมกระทุมลม 

 ๒๓๙๑ นางสาวกัญจา  วาจาดี 

 ๒๓๙๒ นางสาวกัญชนก  กามะพร 

 ๒๓๙๓ นางสาวกัญชพร  คาทอง 

 ๒๓๙๔ นางสาวกัญชลิกา  สิงหทื่อ 

 ๒๓๙๕ นางสาวกัญญณัช  สธิรายะศักดิ์ติ 

 ๒๓๙๖ นางกัญญนันทน  วงศทองจันทร 

 ๒๓๙๗ นางกัญญา  คลายผดุงศักดิ์ 

 ๒๓๙๘ นางกัญญา  บุญหลัง 

 ๒๓๙๙ นางกัญญา  มายูร 

 ๒๔๐๐ นางสาวกัญญา  วารีอุดม 

 ๒๔๐๑ นางสาวกัญญา  อินสอน 

 ๒๔๐๒ นางกัญญาณัฐ  ตนโรจนไพศาล 

 ๒๔๐๓ นางกัญญาณัฐ  ทองรักษ 

 ๒๔๐๔ นางสาวกัญญาณัฐ  แปนนอย 

 ๒๔๐๕ นางกัญญาณัฐ  อินสอน 

 ๒๔๐๖ นางสาวกัญญานัท  เชิดชูณรงค 

 ๒๔๐๗ นางสาวกัญญาพัชร  บุดดีเหมือน 

 ๒๔๐๘ นางกัญญาพัชร  ปานบุญ 

 ๒๔๐๙ นางสาวกัญญาภรณ  แทนนอก 

 ๒๔๑๐ สิบเอกหญิง กัญญาภัค  โชติอําไพ 

 ๒๔๑๑ นางสาวกัญญาภัค  นพวงค 

 ๒๔๑๒ นางสาวกัญญาภัค  มูลศรีแกว 

 ๒๔๑๓ นางสาวกัญญาภัค  แสงอัคคี 

 ๒๔๑๔ นางกัญญาภัทร  จันทวิภาค 

 ๒๔๑๕ นางกัญญาภัทร  นาชัยนาค 

 ๒๔๑๖ นางกัญญาภัทร  นามบุตรดี 



 หนา   ๕๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๔๑๗ นางกัญญามาศ  พลชํานาญ 

 ๒๔๑๘ นางสาวกัญญารัตน  ปญญารัตนวงศ 

 ๒๔๑๙ นางสาวกัญญารัตน  แสวงสุข 

 ๒๔๒๐ นางกัญญาลักษณ  มีทรัพย 

 ๒๔๒๑ นางสาวกัญฐณา  ยาเครือ 

 ๒๔๒๒ นางสาวกัญภร  แสงมณี 

 ๒๔๒๓ นางกัณทิมา  รัญจวน 

 ๒๔๒๔ นางกัณยลภัส  ตั้งศรีทองกุล 

 ๒๔๒๕ นางกัณหา  หะรัตพันธ 

 ๒๔๒๖ นางกัตติกา  สกุลสวน 

 ๒๔๒๗ นางกันญา  ลือพงษ 

 ๒๔๒๘ นางสาวกันต  กลับสุกใส 

 ๒๔๒๙ นางกันตกนิษฐ  บุญเสริม 

 ๒๔๓๐ นางสาวกันตกนิษฐ  พลพิพัฒน 

 ๒๔๓๑ นางกันตนา  ระวังวงศ 

 ๒๔๓๒ นางสาวกันตสิรี  มีหวัง 

 ๒๔๓๓ นางสาวกันตาธรณ  ฆองยํ่า 

 ๒๔๓๔ นางสาวกันนิกา  ปญญาดี 

 ๒๔๓๕ นางกันยา  ทัศนา 

 ๒๔๓๖ นางกันยา  ลาดปะละ 

 ๒๔๓๗ นางสาวกันยารักษ  เดชทัพ 

 ๒๔๓๘ นางสาวกันยารัตน  จันทระ 

 ๒๔๓๙ นางกันยารัตน  แสงสุวรรณ 

 ๒๔๔๐ นางกันลยระพี  คงนา 

 ๒๔๔๑ นางสาวกัลญา  ดวงแพง 

 ๒๔๔๒ นางสาวกัลยกมล  โรจนนัครวงศ 

 ๒๔๔๓ นางสาวกัลยรัตน  ฉลาดแยม 

 ๒๔๔๔ นางสาวกัลยรัตน  เสงี่ยมแกว 

 ๒๔๔๕ นางสาวกัลยวีร  จันทรเรือง 

 ๒๔๔๖ นางกัลยา  กวางขวาง 

 ๒๔๔๗ นางกัลยา  คํามณี 

 ๒๔๔๘ นางสาวกัลยา  ทะสะระ 

 ๒๔๔๙ นางกัลยา  นันทบุตร 

 ๒๔๕๐ นางกัลยา  โนแกว 

 ๒๔๕๑ นางกัลยา  แปะปอง 

 ๒๔๕๒ นางสาวกัลยา  ภูหอย 

 ๒๔๕๓ นางกัลยา  ศรีเขม 

 ๒๔๕๔ นางกัลยา  ศรีสุวรรณ 

 ๒๔๕๕ นางสาวกัลยา  เอียงเป 

 ๒๔๕๖ นางกัลยาณี  ถาวะโร 

 ๒๔๕๗ นางสาวกัลยาณี  บุตรดีวงศ 

 ๒๔๕๘ นางกัลยาณี  ลีสุรพงศ 

 ๒๔๕๙ นางกัลยาณี  หนูทอง 

 ๒๔๖๐ นางสาวกัลยารัตน  กาศเกษม 

 ๒๔๖๑ นางสาวกัลยารัตน  รามบุญคลาย 

 ๒๔๖๒ นางกาญจณา  พัดเพ็ง 

 ๒๔๖๓ นางกาญจณี  คงโนนกอก 

 ๒๔๖๔ นางสาวกาญจนณภัทร   

  พิรพัฒนชาญกิจ 

 ๒๔๖๕ นางสาวกาญจนณัฐ  พันธุไกร 

 ๒๔๖๖ นางกาญจนา  กองสังข 

 ๒๔๖๗ นางกาญจนา  กําไลทอง 



 หนา   ๕๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๔๖๘ นางกาญจนา  แกวมณีจันทร 

 ๒๔๖๙ นางสาวกาญจนา  ขาวเช้ือ 

 ๒๔๗๐ นางสาวกาญจนา  คงเลิศ 

 ๒๔๗๑ นางกาญจนา  คานเพชรทา 

 ๒๔๗๒ นางสาวกาญจนา  จตุพรพิพัฒน 

 ๒๔๗๓ นางกาญจนา  จันดี 

 ๒๔๗๔ นางสาวกาญจนา  จันทรมงคล 

 ๒๔๗๕ นางสาวกาญจนา  เจียรติ้ว 

 ๒๔๗๖ นางกาญจนา  ชวดศรี 

 ๒๔๗๗ นางสาวกาญจนา  ชูทับ 

 ๒๔๗๘ นางกาญจนา  ทาวขวาง 

 ๒๔๗๙ นางสาวกาญจนา  ธราพร 

 ๒๔๘๐ นางกาญจนา  นพรัตน 

 ๒๔๘๑ นางสาวกาญจนา  นวลทา 

 ๒๔๘๒ นางสาวกาญจนา  นันกระโทก 

 ๒๔๘๓ นางสาวกาญจนา  นิ่มพยา 

 ๒๔๘๔ นางสาวกาญจนา  บัวเบา 

 ๒๔๘๕ นางกาญจนา  แปงชัย 

 ๒๔๘๖ นางกาญจนา  พรหมพิทักษ 

 ๒๔๘๗ นางสาวกาญจนา  พรหมสุด 

 ๒๔๘๘ นางสาวกาญจนา  พวงมะลิ 

 ๒๔๘๙ นางกาญจนา  รัตนชัยพิพัฒน 

 ๒๔๙๐ นางกาญจนา  ฤทธิเดช 

 ๒๔๙๑ นางสาวกาญจนา  ลาภไธสงค 

 ๒๔๙๒ นางกาญจนา  วงศเจษฎาวณิชย 

 ๒๔๙๓ นางกาญจนา  วิจารณรงค 

 ๒๔๙๔ นางกาญจนา  เวียงกมล 

 ๒๔๙๕ นางกาญจนา  สังขสี 

 ๒๔๙๖ นางกาญจนา  สุกาญจนรักษ 

 ๒๔๙๗ นางกาญจนา  สุจรต 

 ๒๔๙๘ นางสาวกาญจนา  สุดโสม 

 ๒๔๙๙ นางสาวกาญจนา  สุภาจารุวงศ 

 ๒๕๐๐ นางกาญจนา  เสงี่ยมศักดิ์ 

 ๒๕๐๑ นางกาญจนา  อภัยภักดี 

 ๒๕๐๒ นางสาวกาญจนาพร  คําแพงราช 

 ๒๕๐๓ นางกาญจนาภรณ  มะโนเรศ 

 ๒๕๐๔ นางกาญจนาวรรณ  มรรคนันท 

 ๒๕๐๕ นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท 

 ๒๕๐๖ นางกานดา  ดาบโสมศรี 

 ๒๕๐๗ นางกานดา  ทิศนาม 

 ๒๕๐๘ นางสาวกานดา  สังขชุม 

 ๒๕๐๙ นางสาวกานดา  แสงนิลาวิวัฒน 

 ๒๕๑๐ นางสาวกานตธิยาภรณ  พันธุมณี 

 ๒๕๑๑ นางกานตพิชชา  คําวัง 

 ๒๕๑๒ นางสาวกานตพิชชา  พิพิทธภัณฑ 

 ๒๕๑๓ นางกานตรวี  ผิวนิ่ม 

 ๒๕๑๔ นางกานตา  วิทยาสุข 

 ๒๕๑๕ นางสาวกานติมา  กันทะนงค 

 ๒๕๑๖ นางกามีละ  กะเด็ง 

 ๒๕๑๗ นางการระเกด  หมนมั่น 

 ๒๕๑๘ นางสาวการะเกด  บุญชู 

 ๒๕๑๙ นางสาวการิตา  ชื่นแฟง 



 หนา   ๕๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๕๒๐ นางสาวการีมะ  เจะมะ 

 ๒๕๒๑ นางการีหมะ  แลแมแน 

 ๒๕๒๒ นางการุญภรณ  สุพลดี 

 ๒๕๒๓ นางสาวกาวีณีย  มีเหาะ 

 ๒๕๒๔ นางกิ่งกาญ  สีปอ 

 ๒๕๒๕ นางกิ่งกาญจน  นิมิตรัตนากร 

 ๒๕๒๖ นางสาวกิ่งกาญจน  วิไลประเสริฐ 

 ๒๕๒๗ นางกิ่งกาญจน  สุวรรณโณ 

 ๒๕๒๘ นางกิ่งแกว  พูลทอง 

 ๒๕๒๙ นางกิ่งแกว  ศิริโชคชัย 

 ๒๕๓๐ นางกิ่งดาว  พฤฒิสุขนิรันดร 

 ๒๕๓๑ นางสาวกิ่งดาว  สุภานิรันดร 

 ๒๕๓๒ นางสาวกิ่งนภา  อินทรพานิชย 

 ๒๕๓๓ นางกิตติญา  ประทุมพันธ 

 ๒๕๓๔ นางสาวกิตติพร  กอคูณร 

 ๒๕๓๕ นางสาวกิตติมา  จันทะนาม 

 ๒๕๓๖ นางสาวกิตติมา  ฐิตะธรรมกุล 

 ๒๕๓๗ นางกิตติมาพร  อภิญญาวิวัฒน 

 ๒๕๓๘ นางกิตติยา  จันทรนอย 

 ๒๕๓๙ นางกิตติยา  ตนสวรรค 

 ๒๕๔๐ นางกิตติยา  พูลเลิศ 

 ๒๕๔๑ นางสาวกิตติยา  เพ็งพันธ 

 ๒๕๔๒ นางกิตติยา  หัวตันหาญ 

 ๒๕๔๓ นางสาวกิตติยาพร  น้ําแกว 

 ๒๕๔๔ นางกิติยา  งานดี 

 ๒๕๔๕ นางสาวกิติยา  ชัยเลิศ 

 ๒๕๔๖ นางกิติยา  ศรีคัง 

 ๒๕๔๗ นางกิติยาภรณ  ชุมคง 

 ๒๕๔๘ นางสาวกิสดา  มินรัตแกว 

 ๒๕๔๙ นางกุณฑีรา  ดอกแกว 

 ๒๕๕๐ นางสาวกุไรฟะฮ  รับประยูร 

 ๒๕๕๑ นางสาวกุลกัญญณัช  มากุล 

 ๒๕๕๒ นางสาวกุลจิรา  เจริญชาตรี 

 ๒๕๕๓ นางสาวกุลชญา  กษมาภรณ 

 ๒๕๕๔ นางสาวกุลชญา  เหลาแชม 

 ๒๕๕๕ นางกุลฌลา  ยันตวิเศษ 

 ๒๕๕๖ นางสาวกุลฑรี  พิกุลแกม 

 ๒๕๕๗ นางสาวกุลณัฐธิดา  หาวหาญ 

 ๒๕๕๘ นางกุลธิดา  กิติศรี 

 ๒๕๕๙ นางสาวกุลธิดา  ดวงแกว 

 ๒๕๖๐ นางกุลธิดา  ถินกล่ัน 

 ๒๕๖๑ นางสาวกุลธิดา  พรมทอง 

 ๒๕๖๒ นางกุลธิดา  วงศรีลา 

 ๒๕๖๓ นางสาวกุลธิดา  วงศวาทยากร 

 ๒๕๖๔ นางกุลธิดา  สัญนิชาติ 

 ๒๕๖๕ นางสาวกุลธิดา  ออนมี 

 ๒๕๖๖ นางกุลนันท  เปลงความดี 

 ๒๕๖๗ นางสาวกุลนันทน  ศรีสุข 

 ๒๕๖๘ นางสาวกุลนันทร  หนองมีทรัพย 

 ๒๕๖๙ นางกุลนิษฐ  วงคดํา 

 ๒๕๗๐ นางสาวกุลปริยา  เพ็งพลา 

 ๒๕๗๑ นางกุลพิชา  กาญจนพงษ 
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 ๒๕๗๒ นางกุลยา  วิเศษ 

 ๒๕๗๓ นางสาวกุลรดา  ศรีวัฒนานุศาสตร 

 ๒๕๗๔ นางสาวกุลริศา  จีราวัฒนะนันท 

 ๒๕๗๕ นางกุลละชาติ  ประวัติการณ 

 ๒๕๗๖ นางกุลวรรณ  สวนแกว 

 ๒๕๗๗ นางสาวกุลวรินท  ญาณประภาส 

 ๒๕๗๘ นางสาวกุศล  ดาวตุน 

 ๒๕๗๙ นางสาวกุสาวดี  หัสแดง 

 ๒๕๘๐ นางกุสุมา  คําศิลา 

 ๒๕๘๑ นางกุสุมา  พันธเพ็ชร 

 ๒๕๘๒ นางกุหลาบ  พงษเทพิน 

 ๒๕๘๓ นางกุหลาบ  รุจิเรขกุลวัฒน 

 ๒๕๘๔ นางกุหลาบ  สังฆะมณี 

 ๒๕๘๕ นางกูมณี  สาหลัง 

 ๒๕๘๖ นางกูรอฮานา  แวมูดอ 

 ๒๕๘๗ นางกูสารีนา  อาบู 

 ๒๕๘๘ นางกูอารีนะห  เจะเตะ 

 ๒๕๘๙ นางเกตมณี  อาจวิชัย 

 ๒๕๙๐ นางสาวเกตุกาญจน  บัวนาค 

 ๒๕๙๑ นางสาวเกตุแกว  บุญโนนแต 

 ๒๕๙๒ นางสาวเกตุศิริ  ภักดิสัย 

 ๒๕๙๓ นางเกวลิน  บัวแยม 

 ๒๕๙๔ นางสาวเกวลิน  แววสงา 

 ๒๕๙๕ นางสาวเกศกัญญา  กรดเกลา 

 ๒๕๙๖ นางเกศกาญจน  ศรีสุวรรณ 

 ๒๕๙๗ นางสาวเกศรา  จันทวัง 

 ๒๕๙๘ นางสาวเกศรา  อุสาหะจิตต 

 ๒๕๙๙ นางสาวเกศรากร  มีเมล 

 ๒๖๐๐ นางเกศราภรณ  สุขสุวรรณ 

 ๒๖๐๑ นางสาวเกศรินทร  เกษแกว 

 ๒๖๐๒ นางสาวเกศรินทร  พุฒจันทึก 

 ๒๖๐๓ นางเกศรินทร  แสนอุลัย 

 ๒๖๐๔ นางเกศฤทัย  คําษร 

 ๒๖๐๕ นางสาวเกศวลี  แหวนนิล 

 ๒๖๐๖ นางเกศศินี  ยางสุข 

 ๒๖๐๗ นางสาวเกศสุดา  มาแจง 

 ๒๖๐๘ นางเกศินี  เชื้อเอี่ยมพันธุ 

 ๒๖๐๙ นางสาวเกศินี  นาวรรณ 

 ๒๖๑๐ นางสาวเกศินี  พิชิตสูงเนิน 

 ๒๖๑๑ นางเกศินี  ล่ิมวัน 

 ๒๖๑๒ นางสาวเกศินี  วงศชาลี 

 ๒๖๑๓ นางเกศินี  โสมาบุตร 

 ๒๖๑๔ นางสาวเกศี  รักษาสวัสดิ์ 

 ๒๖๑๕ นางเกษกนก  มีแดนไผ 

 ๒๖๑๖ นางสาวเกษณี  ชัยนวล 

 ๒๖๑๗ นางสาวเกษณี  นอยสุข 

 ๒๖๑๘ นางสาวเกษณี  สุจจิตรจูล 

 ๒๖๑๙ นางสาวเกษมณี  เงินลาง 

 ๒๖๒๐ นางเกษมณี  บุตรนอย 

 ๒๖๒๑ นางสาวเกษมณี  สุขสมบัติ 

 ๒๖๒๒ นางเกษมศรี  ชํานาญงาม 

 ๒๖๒๓ นางเกษร  ขันทะครุฑ 
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 ๒๖๒๔ นางสาวเกษร  มงคล 

 ๒๖๒๕ นางสาวเกษร  ศรีทองสุข 

 ๒๖๒๖ นางเกษร  อินทิยศ 

 ๒๖๒๗ นางเกษร  อินธิแสง 

 ๒๖๒๘ นางสาวเกษรา  จุงลก 

 ๒๖๒๙ นางสาวเกษรา  เล่ียมแกว 

 ๒๖๓๐ นางสาวเกษรา  สุขประกอบ 

 ๒๖๓๑ นางสาวเกษราภรณ  คําจะ 

 ๒๖๓๒ นางสาวเกษศิริน  สากระจาย 

 ๒๖๓๓ นางสาวเกษศิรินทร  ชาติทอง 

 ๒๖๓๔ นางเกิดศิริ  คําบุญมา 

 ๒๖๓๕ นางสาวเกียรติกนกวรรณ  สุฤทธิ์ 

 ๒๖๓๖ นางเกียรติมณี  มัครมย 

 ๒๖๓๗ นางเกียรติรัตน  อมตะสุนทร 

 ๒๖๓๘ นางแกนจันทน  วิเศษโวหาร 

 ๒๖๓๙ นางสาวแกนจันทร  คุมไพทูลย 

 ๒๖๔๐ นางสาวแกนตะวัน  กาญจนนันทวงศ 

 ๒๖๔๑ นางแกวใจ  ศรีสาวแห 

 ๒๖๔๒ นางแกวใจ  เหลาไพโรจนจารี 

 ๒๖๔๓ นางสาวแกวตา  ดวนอุสาห 

 ๒๖๔๔ นางสาวแกวตา  ติสันเทียะ 

 ๒๖๔๕ นางโกศล  นวลวิลัย 

 ๒๖๔๖ นางใกลรุง  ผลจัด 

 ๒๖๔๗ นางสาวขนบพร  คงทรัพย 

 ๒๖๔๘ นางขนิฏฐา  ทองเพ็ชร 

 ๒๖๔๙ นางสาวขนิษฐา  กอนเพชร 

 ๒๖๕๐ นางขนิษฐา  กิตติอัชวาลย 

 ๒๖๕๑ นางสาวขนิษฐา  ญาสิทธิ ์

 ๒๖๕๒ นางสาวขนิษฐา  แดงเปย 

 ๒๖๕๓ นางสาวขนิษฐา  นวนทอง 

 ๒๖๕๔ นางขนิษฐา  เบ็ญอาหมาด 

 ๒๖๕๕ นางขนิษฐา  ปานผา 

 ๒๖๕๖ นางขนิษฐา  เผามวง 

 ๒๖๕๗ นางสาวขนิษฐา  พงษเกษตรกรรม 

 ๒๖๕๘ นางขนิษฐา  สุวรรณะ 

 ๒๖๕๙ นางสาวขนิษฐา  เส 

 ๒๖๖๐ นางสาวขนิษฐา  อุนวิเศษ 

 ๒๖๖๑ นางขวัญกมล  วิศิษฎสุนทรกุล 

 ๒๖๖๒ นางสาวขวัญขาว  คลอยอรุณ 

 ๒๖๖๓ นางสาวขวัญจิต  อนุลีจันทร 

 ๒๖๖๔ นางขวัญจิตร  บุญเติม 

 ๒๖๖๕ นางสาวขวัญจิตร  สมรวย 

 ๒๖๖๖ นางขวัญจิตร  สวนสําราญ 

 ๒๖๖๗ นางขวัญจิตร  สุวรรณดวง  

  วิเศษชัยวัฒน 

 ๒๖๖๘ นางขวัญจิรา  อินทรเอี่ยม 

 ๒๖๖๙ นางขวัญใจ  คุณแกว 

 ๒๖๗๐ นางขวัญใจ  ทองวิเชียร 

 ๒๖๗๑ นางสาวขวัญชกร  อ่ําดอนกลอย 

 ๒๖๗๒ นางขวัญชีวา  คนซื่อ 

 ๒๖๗๓ นางขวัญณภัทร  พันอินทร 

 ๒๖๗๔ นางขวัญดาว  ไชยมงคล 
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 ๒๖๗๕ นางขวัญตา  ขุนทอง 

 ๒๖๗๖ นางสาวขวัญตา  ลือเฟอง 

 ๒๖๗๗ นางขวัญตา  อุปพงษ 

 ๒๖๗๘ นางสาวขวัญนภา  เจริญวัย 

 ๒๖๗๙ นางขวัญปวีณ  สรรสรพิสุทธิ์ 

 ๒๖๘๐ นางสาวขวัญมณีโชติ  ควรแถลง 

 ๒๖๘๑ นางขวัญยืน  คล่ีแกว 

 ๒๖๘๒ นางสาวขวัญรัตน  ตั้งพิษฐานสกุล 

 ๒๖๘๓ นางสาวขวัญเรือน  เขตเจริญ 

 ๒๖๘๔ นางขวัญเรือน  จิตตใจ 

 ๒๖๘๕ นางขวัญฤดี  บุญศรี 

 ๒๖๘๖ นางสาวขวัญฤทัย  ล้ิมอิ่ม 

 ๒๖๘๗ นางสาวขวัญฤทัย  สนศิริ 

 ๒๖๘๘ นางสาวขวัญฤทัย  สายวงค 

 ๒๖๘๙ นางสาวขวัญศิริ  บุญสรรค 

 ๒๖๙๐ นางขวัญศิริ  ฟุงจินดา 

 ๒๖๙๑ นางสาวขวัญสุดา  ชารีพร 

 ๒๖๙๒ นางสาวขวัญสุวัฒน  วิจิตรกวี 

 ๒๖๙๓ นางสาวเขมภิกา  ศรีนพจันทร 

 ๒๖๙๔ นางสาวไขขวัญ  ศรีสําราญ 

 ๒๖๙๕ นางไขแข  อินทรนอก 

 ๒๖๙๖ นางไขมุก  ขันติธีวาโร 

 ๒๖๙๗ นางคงขวัญ  เพชรวารี 

 ๒๖๙๘ นางคณาลักษณ  มาลี 

 ๒๖๙๙ นางสาวคณิตตา  มีเสียง 

 ๒๗๐๐ นางสาวคณิตตา  ไวยขุนทด 

 ๒๗๐๑ นางสาวคณิตา  คมสัน 

 ๒๗๐๒ นางสาวคณิตา  ไมเด็น 

 ๒๗๐๓ นางสาวคนึง  เสกสุวงษ 

 ๒๗๐๔ นางสาวคนึงนิจ  สีดา 

 ๒๗๐๕ นางคนึงนิจ  สุดวิลัย 

 ๒๗๐๖ นางคนึงนิตย  โพธิ์ทองนาค 

 ๒๗๐๗ นางครองขวัญ  คูณทวี 

 ๒๗๐๘ นางครองขวัญ  หมัดอาดัม 

 ๒๗๐๙ นางคริษฐา  จงเทพ 

 ๒๗๑๐ นางสาวคริษฐา  เผาปนตา 

 ๒๗๑๑ นางคอซียะ  อามะ 

 ๒๗๑๒ นางคอรียะ  มะมิง 

 ๒๗๑๓ นางคอลีเยาะ  ลีมะ 

 ๒๗๑๔ นางคัชรินทร  ตันสุวรรณรัตน 

 ๒๗๑๕ นางคัทยวรรณ  ปาวะรีย 

 ๒๗๑๖ นางสาวคันธิมา  มะลิลา 

 ๒๗๑๗ นางคัมภีรพรรณ  ภักดีแกว 

 ๒๗๑๘ นางสาวคําใต  รูปโฉม 

 ๒๗๑๙ นางคํานึง  สุยฉอง 

 ๒๗๒๐ นางสาวคําปน  พุทสะทาน 

 ๒๗๒๑ นางสาวคําหลา  พรหมศรีจันทร 

 ๒๗๒๒ นางคิดสมบูรณ  ชื่นบาน 

 ๒๗๒๓ นางคุณากร  คําสุข 

 ๒๗๒๔ นางสาวคุณารักษ  แจมบุรี 

 ๒๗๒๕ นางเครือวัลย  ไชยกูล 

 ๒๗๒๖ นางเครือวัลย  ยศเมธากุล 
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 ๒๗๒๗ นางเคลือวัลย  กันยารัตน 

 ๒๗๒๘ นางแคทลียา  กองแกว 

 ๒๗๒๙ นางสาวงามศิริ  ทองจินดา 

 ๒๗๓๐ นางจงกลณี  หอมนาน 

 ๒๗๓๑ นางสาวจงกลณีย  เรียบสันเทียะ 

 ๒๗๓๒ นางสาวจงใจ  เอกศักดิ์สิริ 

 ๒๗๓๓ นางจงดี  สุวรรณรัตน 

 ๒๗๓๔ นางจงดี  เอกฉาย 

 ๒๗๓๕ นางสาวจงถนอม  พรามคุม 

 ๒๗๓๖ นางจงรัก  สีเหลือง 

 ๒๗๓๗ นางสาวจงรักษ  ปญญารัตนกุลชัย 

 ๒๗๓๘ นางจงลักษณ  การะเกต 

 ๒๗๓๙ นางสาวจงสฤษด  บุรพงษไพบูลย 

 ๒๗๔๐ นางจตุพร  ณ พัทลุง 

 ๒๗๔๑ นางจตุพร  วงศวิเชียร 

 ๒๗๔๒ นางจตุพร  วิณโรจน 

 ๒๗๔๓ นางจมาพร  นามสม 

 ๒๗๔๔ นางจรรยวรรธน  จันทรภูมิ 

 ๒๗๔๕ นางจรรยา  กันติ๊บ 

 ๒๗๔๖ นางสาวจรรยา  เขื่อนหมั้น 

 ๒๗๔๗ นางจรรยา  ชุมคําไฮ 

 ๒๗๔๘ นางจรรยา  บาฮา 

 ๒๗๔๙ นางสาวจรรยา  ศรีสังขงาม 

 ๒๗๕๐ นางจรรยา  หนูพุม 

 ๒๗๕๑ นางจรรยารักษ  สมัตถะ 

 ๒๗๕๒ นางจรรยารักษ  แสนทวีสุข 

 ๒๗๕๓ นางสาวจรรยารัตน  วชิรดุสิต 

 ๒๗๕๔ นางจรัสภรณ  ทองภูธร 

 ๒๗๕๕ นางสาวจริญญาพร  พรหมพิทักษ 

 ๒๗๕๖ นางสาวจริญญารักษ  ชัยมงคล 

 ๒๗๕๗ นางจรินญา  ใจธรรม 

 ๒๗๕๘ นางจรินพรรณ  กล่ินหอม 

 ๒๗๕๙ นางสาวจริยา  นาวาทอง 

 ๒๗๖๐ นางจริยา  บัวแยม 

 ๒๗๖๑ นางสาวจริยา  โบกขุนทด 

 ๒๗๖๒ นางจริยา  ปะวะทัง 

 ๒๗๖๓ นางสาวจริยา  เลิศหทัยดี 

 ๒๗๖๔ นางสาวจริยา  สุวรรณเขต 

 ๒๗๖๕ นางสาวจริยา  สุวรรณทา 

 ๒๗๖๖ นางจริยา  แสงกรด 

 ๒๗๖๗ นางจริยาภรณ  คุมพันธ 

 ๒๗๖๘ นางจรีรัตน  นิยมสุข 

 ๒๗๖๙ นางจรูญกล่ิน  มาตาชาติ 

 ๒๗๗๐ นางสาวจอมขวัญ  ขําโคกสูง 

 ๒๗๗๑ นางจันจิรา  งิ้วไธสง 

 ๒๗๗๒ นางสาวจันทกร  สืบสาว 

 ๒๗๗๓ นางจันทกานต  นาคสุข 

 ๒๗๗๔ นางสาวจันทกานต  เพชรเครือ 

 ๒๗๗๕ นางจันทกานติ์  ยมเกิด 

 ๒๗๗๖ นางจันทนา  ชัยเพ็ญ 

 ๒๗๗๗ นางสาวจันทนา  พลรักดี 

 ๒๗๗๘ นางจันทนา  ไวยรัช 
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 ๒๗๗๙ นางสาวจันทนา  เหมาะทอง 

 ๒๗๘๐ นางสาวจันทนีย  กานนท 

 ๒๗๘๑ นางสาวจันทรจิรา  จันทะหงษ 

 ๒๗๘๒ นางจันทรจิรา  ศิขิวัฒน 

 ๒๗๘๓ นางสาวจันทรจิรา  สังขไชย 

 ๒๗๘๔ นางจันทรจิรา  สุพลดี 

 ๒๗๘๕ นางจันทรจุรี  พรมจันทร 

 ๒๗๘๖ นางจันทรฉาย  จงใจงาม 

 ๒๗๘๗ นางจันทรฉาย  ณรงคศักดิ์ 

 ๒๗๘๘ นางจันทรฉาย  ย้ิมสวัสดิ์ 

 ๒๗๘๙ นางจันทรทิพย  วรไตรจริยา 

 ๒๗๙๐ นางสาวจันทรทิพย  ออนแท 

 ๒๗๙๑ นางสาวจันทรทิมา  บุญขะจาย 

 ๒๗๙๒ นางสาวจันทรประภา  เตจาคํา 

 ๒๗๙๓ นางจันทรประภา  ศรีทองยอม 

 ๒๗๙๔ นางจันทรเพ็ญ  กลาหาญ 

 ๒๗๙๕ นางสาวจันทรเพ็ญ  คําเอก 

 ๒๗๙๖ นางจันทรเพ็ญ  ทองไทย 

 ๒๗๙๗ นางจันทรเพ็ญ  นนทิการ 

 ๒๗๙๘ นางจันทรเพ็ญ  นวฤกษ 

 ๒๗๙๙ นางสาวจันทรเพ็ญ  พานะรม 

 ๒๘๐๐ นางสาวจันทรเพ็ญ  พุฒศิริ 

 ๒๘๐๑ นางจันทรเพ็ญ  ภูแยม 

 ๒๘๐๒ นางจันทรเพ็ญ  มาลาศรี 

 ๒๘๐๓ นางสาวจันทรเพ็ญ  สงชีพ 

 ๒๘๐๔ นางจันทรเพ็ญ  หงษพรหม 

 ๒๘๐๕ นางจันทรเพ็ญ  อุมจันทร 

 ๒๘๐๖ นางจันทรวดี  รักษอาจ 

 ๒๘๐๗ นางสาวจันทรสุดา  สงประเสริฐ 

 ๒๘๐๘ นางจันทรา  ตาวัน 

 ๒๘๐๙ นางจันทรา  รักคํา 

 ๒๘๑๐ นางสาวจันทราภัทร  แสวงนาม 

 ๒๘๑๑ นางจันทราวรรณ  ปณณราช 

 ๒๘๑๒ นางสาวจันทรี  บุตรรส 

 ๒๘๑๓ นางสาวจันทสุดา  ศรีจา 

 ๒๘๑๔ นางสาวจันทัปปภา  ปนเกตุ 

 ๒๘๑๕ นางจันทินี  วงษสุวรรณ 

 ๒๘๑๖ นางสาวจันทิมา  เคลาจันทร 

 ๒๘๑๗ นางจันทิมา  บุญเจริญ 

 ๒๘๑๘ นางจันทิรา  ฤทธิ์ชู 

 ๒๘๑๙ นางสาวจันธิมา  ผดุงเจริญ 

 ๒๘๒๐ นางจันธิรา  เหลืองอารีพร 

 ๒๘๒๑ นางจันนิกา  ถองกระโทก 

 ๒๘๒๒ นางสาวจาตุพัจน  กงถัน 

 ๒๘๒๓ นางจารินี  พานคํา 

 ๒๘๒๔ นางสาวจาริยา  เตชะวรรณโต 

 ๒๘๒๕ นางจารี  เทอดพงษ 

 ๒๘๒๖ นางจารีย  นาคศรี 

 ๒๘๒๗ นางจารีย  สุวรรณเดช 

 ๒๘๒๘ นางจารึก  ตรีวัย 

 ๒๘๒๙ นางสาวจารุณี  เกิดแกว 

 ๒๘๓๐ นางจารุณี  ครชาตรี 
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 ๒๘๓๑ นางจารุณี  งามเหลือ 

 ๒๘๓๒ นางสาวจารุณี  จันทรชนะ 

 ๒๘๓๓ นางสาวจารุณี  จันทรดํา 

 ๒๘๓๔ นางจารุณี  ณิลกําแหง 

 ๒๘๓๕ นางจารุณี  เบาสุด 

 ๒๘๓๖ นางจารุณี  ภูรีโรจน 

 ๒๘๓๗ นางจารุณี  มาพร 

 ๒๘๓๘ นางจารณีุ  มารศรี 

 ๒๘๓๙ นางสาวจารุณี  สถิตย 

 ๒๘๔๐ นางสาวจารุณี  หลาบา 

 ๒๘๔๑ นางจารุณี  อุทัยรังษี 

 ๒๘๔๒ นางจารุนันท  ชัยธิมา 

 ๒๘๔๓ นางจารุพร  มาลาสาย 

 ๒๘๔๔ นางจารุพัฒน  รัตนวงค 

 ๒๘๔๕ นางสาวจารุรัตน  ธนะสูติ 

 ๒๘๔๖ นางสาวจารุวรรณ  กันทะมูล 

 ๒๘๔๗ นางสาวจารุวรรณ  กุลดิษธรรม 

 ๒๘๔๘ นางสาวจารุวรรณ  คงวิเชียร 

 ๒๘๔๙ นางสาวจารุวรรณ  เครือออน 

 ๒๘๕๐ นางจารุวรรณ  จุยสุวรรณทัต 

 ๒๘๕๑ นางจารุวรรณ  ชมภูพ้ืน 

 ๒๘๕๒ นางจารุวรรณ  เตาทอง 

 ๒๘๕๓ นางจารุวรรณ  เทพเสนา 

 ๒๘๕๔ นางสาวจารุวรรณ  นามวงษ 

 ๒๘๕๕ นางจารุวรรณ  พรมวี 

 ๒๘๕๖ นางสาวจารุวรรณ  พันธุแสน 

 ๒๘๕๗ นางจารุวรรณ  มากวงษ 

 ๒๘๕๘ นางสาวจารุวรรณ  เมฆเมืองทอง 

 ๒๘๕๙ นางจารุวรรณ  รอบคอบ 

 ๒๘๖๐ นางจารุวรรณ  ศรีจันทร 

 ๒๘๖๑ นางจารุวรรณ  สําเร็จกิจ 

 ๒๘๖๒ นางสาวจารุวรรณ  สุขวาป 

 ๒๘๖๓ นางสาวจารุวรรณ  อัตศรี 

 ๒๘๖๔ นางจารุวัฒน  อินพิทักษ 

 ๒๘๖๕ นางจารุวัลย  วุฒิ 

 ๒๘๖๖ นางสาวจาสุมินทร  กระบัตรทอง 

 ๒๘๖๗ นางสาวจําเนียร  ดวงศรีแกว 

 ๒๘๖๘ นางจําเนียร  วงคคํา 

 ๒๘๖๙ นางจําเนียร  ศงสภาต 

 ๒๘๗๐ นางจําเปน  สุวรรณศรี 

 ๒๘๗๑ นางสาวจิณฐดานัณป  จิณสิทธิ์ 

 ๒๘๗๒ นางจิณณพัต  บํารุงพานิชย 

 ๒๘๗๓ นางสาวจิณณพัต  ราชประโคน 

 ๒๘๗๔ นางสาวจิดาภัส  จําปาเทศ 

 ๒๘๗๕ นางสาวจิดาภา  ขุนทา 

 ๒๘๗๖ นางสาวจิดาภา  คอมคิรินทร 

 ๒๘๗๗ นางจิดาภา  จงใจงาม 

 ๒๘๗๘ นางจิดาภา  บุญลือ 

 ๒๘๗๙ นางสาวจิดาภา  มาประดิษฐ 

 ๒๘๘๐ นางสาวจิดาภา  ศุภชญานันท 

 ๒๘๘๑ นางสาวจิดาภา  สมพันธุ 

 ๒๘๘๒ นางสาวจิดาภา  อุนเจริญ 
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 ๒๘๘๓ นางสาวจิตฐิพร  เอี่ยมอักษร 

 ๒๘๘๔ นางจิตตรัตน  ศรีนันทดอน 

 ๒๘๘๕ นางจิตตรา  เถื่อนแดง 

 ๒๘๘๖ นางสาวจิตตวดี  ภัทรธรรมาพร 

 ๒๘๘๗ นางจิตติมา  ขําคม 

 ๒๘๘๘ นางจิตติมา  เขียนภูเขียว 

 ๒๘๘๙ นางสาวจิตติมา  ไชยสิทธิ์ 

 ๒๘๙๐ นางจิตติมา  ตลับทอง 

 ๒๘๙๑ นางสาวจิตติมา  พิทยาสุนทร 

 ๒๘๙๒ นางจิตติมา  มุขพริ้ม 

 ๒๘๙๓ นางสาวจิตติมา  เวฬุวนาทร 

 ๒๘๙๔ นางสาวจิตติมา  สายวารุณ 

 ๒๘๙๕ นางสาวจิตนา  พลมา 

 ๒๘๙๖ นางจิตนาวรรณ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๘๙๗ นางสาวจิตปาตี  เจริญรักษ 

 ๒๘๙๘ นางสาวจิตรตา  คําศรี 

 ๒๘๙๙ นางจิตรลดา  จเรนิวาส 

 ๒๙๐๐ นางสาวจิตรลดา  เจริญสุข 

 ๒๙๐๑ นางสาวจิตรลดา  ตนผล 

 ๒๙๐๒ นางสาวจิตรลดา  ตะอุน 

 ๒๙๐๓ นางสาวจิตรลดา  นาคศรี 

 ๒๙๐๔ นางจิตรลดา  ประเสริฐนู 

 ๒๙๐๕ นางสาวจิตรลดา  ยุงไธสง 

 ๒๙๐๖ นางสาวจิตรลดา  ศรีจันทรดี 

 ๒๙๐๗ นางสาวจิตรลดา  เสนาวัง 

 ๒๙๐๘ นางจิตรา  ซุนซิ่ม 

 ๒๙๐๙ นางสาวจิตรา  โภชนกิจ 

 ๒๙๑๐ นางจิตรากานต  กุลทอง 

 ๒๙๑๑ นางจิตรานนท  ทองมี 

 ๒๙๑๒ นางสาวจิตราพร  เนียมจอย 

 ๒๙๑๓ นางสาวจิตราภรณ  ชัยเฉลิมศักดิ์ 

 ๒๙๑๔ นางจิตราภรณ  บริพันธุ 

 ๒๙๑๕ นางจิตราวรรณ  สีหา 

 ๒๙๑๖ นางจิตสุชา  นราอวิรุทธ ไชยเสน 

 ๒๙๑๗ นางสาวจิตอนงค  ไทยกรรณ 

 ๒๙๑๘ นางสาวจิติภัสร  โชตินิธิธานันทร 

 ๒๙๑๙ นางสาวจินดา  ไขตะขบ 

 ๒๙๒๐ นางจินดา  จิตรรักษ 

 ๒๙๒๑ นางจินดา  บุญคง 

 ๒๙๒๒ นางจินดา  พิทักษ 

 ๒๙๒๓ นางจินดา  รัตนานก 

 ๒๙๒๔ นางจินดาพร  เทียมภักดี 

 ๒๙๒๕ นางสาวจินดาพร  นพนิยม 

 ๒๙๒๖ นางจินดาพร  แรมวงษ 

 ๒๙๒๗ นางสาวจินดามณี  โพธิ์แมนกุล 

 ๒๙๒๘ นางจินดารัตน  โคกกระชาย 

 ๒๙๒๙ นางจินดารัตน  หนูประโคน 

 ๒๙๓๐ นางจินดาวรรณ  บุญชากร 

 ๒๙๓๑ นางจินตนา  เจะดือเระ 

 ๒๙๓๒ นางจินตนา  ใจสงัด 

 ๒๙๓๓ นางสาวจินตนา  ธนะพันธ 

 ๒๙๓๔ นางสาวจินตนา  บัวหลวง 
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 ๒๙๓๕ นางสาวจินตนา  ประเสริฐโส 

 ๒๙๓๖ นางสาวจินตนา  แปนดวง 

 ๒๙๓๗ นางจินตนา  ผาสุข 

 ๒๙๓๘ นางสาวจินตนา  พอสาร 

 ๒๙๓๙ นางสาวจินตนา  เย็นทรวง 

 ๒๙๔๐ นางจินตนา  รอยศรี 

 ๒๙๔๑ นางสาวจินตนา  เรืองชัย 

 ๒๙๔๒ นางสาวจินตนา  ศรีหาคํา 

 ๒๙๔๓ นางจินตนา  แสงสุวรรณ 

 ๒๙๔๔ นางจินตนา  ออนหวาน 

 ๒๙๔๕ นางจินตนา  อึ้งตระกูล 

 ๒๙๔๖ นางจินตภัค  คลายจินดา 

 ๒๙๔๗ นางสาวจินตวีร  โยสีดา 

 ๒๙๔๘ นางสาวจินรัตนดา  ลาดกระโทก 

 ๒๙๔๙ นางจินหจุฑา  ปรีดาธวัช 

 ๒๙๕๐ นางจิรญา  อินทรถาวร 

 ๒๙๕๑ นางสาวจิรดา  บุญเกิด 

 ๒๙๕๒ นางสาวจิรนันท  หวานแกว 

 ๒๙๕๓ นางจิรนันทร  ขันภิบาล 

 ๒๙๕๔ นางสาวจิรนุช  เสมาเพชร 

 ๒๙๕๕ นางสาวจิรพร  ดาวเรือง 

 ๒๙๕๖ นางสาวจิรพรรณ  ขระเขื่อน 

 ๒๙๕๗ นางสาวจิรพรรณ  อุพร 

 ๒๙๕๘ นางสาวจิรภา  ดูดํา 

 ๒๙๕๙ นางจิรภา  บุญแข 

 ๒๙๖๐ นางจิรภา  โพธิสาร 

 ๒๙๖๑ นางจิรภา  แสงสิทธิ์ 

 ๒๙๖๒ นางจิรรัชช  แสงสวาง 

 ๒๙๖๓ นางสาวจิรรัตน  หอมสมบัติ 

 ๒๙๖๔ นางสาวจิรวดี  เพ็งศรี 

 ๒๙๖๕ นางสาวจิรวรรณ  กระจางดี 

 ๒๙๖๖ นางสาวจิรวรรณ  ทองคล้ิง 

 ๒๙๖๗ นางจิรวรรณ  ธนะวงค 

 ๒๙๖๘ นางจิรวรรณ  บุญจูง 

 ๒๙๖๙ นางจิรวรรณ  โสภา 

 ๒๙๗๐ นางจิรวัฒน  ดาวเปยก 

 ๒๙๗๑ นางสาวจิรสุดา  พยอม 

 ๒๙๗๒ นางสาวจิระพร  นิ่มมณี 

 ๒๙๗๓ นางสาวจิระภา  สุทธิพันธ 

 ๒๙๗๔ นางจิรัชญา  จันทรวงศ 

 ๒๙๗๕ นางสาวจิรัชญา  อิ่มอินทร 

 ๒๙๗๖ นางสาวจิรัชยา  ทองธรากุล 

 ๒๙๗๗ นางจิรัชยา  เพชรสมัย 

 ๒๙๗๘ นางจิรัชยา  ศิลปชัย 

 ๒๙๗๙ นางสาวจิรัชยา  สยามล 

 ๒๙๘๐ นางสาวจิรัชยาพร  ทองลือ 

 ๒๙๘๑ นางสาวจิรัฐิติกานต  เรืองเรณ 

 ๒๙๘๒ นางจิราณี  ทองออน 

 ๒๙๘๓ นางจิราพร  ชมภูมิ่ง 

 ๒๙๘๔ นางจิราพร  ดารามัน 

 ๒๙๘๕ นางสาวจิราพร  ธรรมปาน 

 ๒๙๘๖ นางสาวจิราพร  ภูทอง 
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 ๒๙๘๗ นางจิราพร  ยงดี 

 ๒๙๘๘ นางจิราพร  รัตนบุรี 

 ๒๙๘๙ นางสาวจิราพร  วงชัยยา 

 ๒๙๙๐ นางสาวจิราภร  กางออนตา 

 ๒๙๙๑ นางสาวจิราภรณ  กลางลาด 

 ๒๙๙๒ นางจิราภรณ  กัณหา 

 ๒๙๙๓ นางจิราภรณ  แกวศิลา 

 ๒๙๙๔ นางสาวจิราภรณ  คําแสนราช 

 ๒๙๙๕ นางจิราภรณ  จันทรดี 

 ๒๙๙๖ นางสาวจิราภรณ  จิตรพวง 

 ๒๙๙๗ นางจิราภรณ  แจมปรีชา 

 ๒๙๙๘ นางสาวจิราภรณ  ดวงจิต 

 ๒๙๙๙ นางสาวจิราภรณ  ถอนสันเทียะ 

 ๓๐๐๐ นางจิราภรณ  นาวารัตน 

 ๓๐๐๑ นางสาวจิราภรณ  ใบมาก 

 ๓๐๐๒ นางจิราภรณ  ประชุมพันธ 

 ๓๐๐๓ นางจิราภรณ  ประโพศรี 

 ๓๐๐๔ นางจิราภรณ  พรมสืบ 

 ๓๐๐๕ นางจิราภรณ  พวงจําปา 

 ๓๐๐๖ นางจิราภรณ  พันธอุบล 

 ๓๐๐๗ นางจิราภรณ  เพียซุย 

 ๓๐๐๘ นางจิราภรณ  มวงสนิท 

 ๓๐๐๙ นางจิราภรณ  สหกิจ 

 ๓๐๑๐ นางสาวจิราภรณ  สุทธิ 

 ๓๐๑๑ นางสาวจิราภรณ  หลานอย 

 ๓๐๑๒ นางสาวจิราภัค  พรส่ี 

 ๓๐๑๓ นางจิราภา  ณ พัทลุง 

 ๓๐๑๔ นางจิราภา  ทั่งเชียงใหม 

 ๓๐๑๕ นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ 

 ๓๐๑๖ นางสาวจิราภา  ยวนชื่น 

 ๓๐๑๗ นางสาวจิราภา  ลาดปาละ 

 ๓๐๑๘ นางจิรายุ  สุกรีดิษฐ 

 ๓๐๑๙ นางจิรารัตน  ทุทุมมา 

 ๓๐๒๐ นางสาวจิราลักษณ  ศรีทัศน 

 ๓๐๒๑ นางสาวจิราวรรณ  เทพสุคนธ 

 ๓๐๒๒ นางสาวจิราวรรณ  ศรีเท่ียง 

 ๓๐๒๓ นางสาวจิราวรรณ  หนูแปลก 

 ๓๐๒๔ วาที่รอยตรีหญิง จิราวรรณ  หนูฤทธิ์ 

 ๓๐๒๕ นางสาวจิราวรรธ  โสดา 

 ๓๐๒๖ นางจีรณา  เนียมคลาย 

 ๓๐๒๗ นางจีรนะ  ดวงภูเมฆ 

 ๓๐๒๘ นางสาวจีรนันท  ขาวเชื้อ 

 ๓๐๒๙ นางจีรนันท  ธํารงวิศว 

 ๓๐๓๐ นางจีรนันท  ภูดีปยสวัสดิ์ 

 ๓๐๓๑ นางสาวจีรพร  วันโส 

 ๓๐๓๒ นางสาวจีรพร  สนิท 

 ๓๐๓๓ นางจีรพร  หรายขุนทด 

 ๓๐๓๔ นางจีรภัทร  พาภิรมย 

 ๓๐๓๕ นางสาวจีรภา  พันธชั่ง 

 ๓๐๓๖ นางจีรวรรณ  คํานาน 

 ๓๐๓๗ นางจีรวรรณ  จันตรี 

 ๓๐๓๘ นางสาวจีรวรรณ  เพชรวงศ 
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 ๓๐๓๙ นางสาวจีรวรรณ  รวยลาภ 

 ๓๐๔๐ นางจีระนันท  ชวยดวง 

 ๓๐๔๑ นางจีระนันท  สุทธิโชติ 

 ๓๐๔๒ นางสาวจีระนุช  โคเบนท 

 ๓๐๔๓ นางสาวจีระพร  ปยะดา 

 ๓๐๔๔ นางจีระพร  เผือกผอง 

 ๓๐๔๕ นางสาวจีระวรรณ  พรศิริ 

 ๓๐๔๖ นางจีรานันท  หอมนาน 

 ๓๐๔๗ นางจีราพรรณ  สุระบัตร 

 ๓๐๔๘ นางจีราพัชร  ท้ิงแสน 

 ๓๐๔๙ นางจีราภรณ  สุภาษร 

 ๓๐๕๐ นางสาวจีราวรรณ  อายุวัฒน 

 ๓๐๕๑ นางสาวจีราวัจน  แสงคํา 

 ๓๐๕๒ นางสาวจุฑาณัฐ  สุภาพ 

 ๓๐๕๓ นางจุฑาทิพ  บรรพพงศ 

 ๓๐๕๔ นางจุฑาทิพย  ไกรทอง 

 ๓๐๕๕ นางจุฑาทิพย  นิมิตรเกียรติไกล 

 ๓๐๕๖ นางจุฑาทิพย  นิลศรี 

 ๓๐๕๗ นางสาวจุฑาทิพย  หองกระจก 

 ๓๐๕๘ นางจุฑาพร  โคตรสีเมือง 

 ๓๐๕๙ นางสาวจุฑาพร  พูลทว ี

 ๓๐๖๐ นางสาวจุฑาภรณ  อุมาสะ 

 ๓๐๖๑ นางจุฑามณี  จันทรเสนา 

 ๓๐๖๒ นางสาวจุฑามณี  เสาระโส 

 ๓๐๖๓ นางสาวจุฑามาศ  กล่ินหอม 

 ๓๐๖๔ นางสาวจุฑามาศ  กุชโร 

 ๓๐๖๕ นางสาวจุฑามาศ  เทพจันทร 

 ๓๐๖๖ นางจุฑามาศ  ไทยเหนือ 

 ๓๐๖๗ นางจุฑามาศ  นนทแกว 

 ๓๐๖๘ นางสาวจุฑามาศ  บรรจบ 

 ๓๐๖๙ นางสาวจุฑามาศ  เพชรโสม 

 ๓๐๗๐ นางจุฑามาศ  ภูภักดีพันธ 

 ๓๐๗๑ นางสาวจุฑามาศ  รัตตะมาน 

 ๓๐๗๒ นางจุฑามาศ  รัตนสุวรรณ 

 ๓๐๗๓ นางจุฑามาศ  รามสูต 

 ๓๐๗๔ นางจุฑามาศ  ศรีวิชา 

 ๓๐๗๕ นางจุฑามาศ  สายแกว 

 ๓๐๗๖ นางสาวจุฑามาศ  สิทธิบุศย 

 ๓๐๗๗ นางจุฑามาส  ศรีจันทร 

 ๓๐๗๘ นางจุฑามาส  แสนสุข 

 ๓๐๗๙ นางสาวจุฑารัตน  คชเสโร 

 ๓๐๘๐ นางจุฑารัตน  วรรณพริ้ง 

 ๓๐๘๑ นางจุฑารัตน  ศรีนิเวศน 

 ๓๐๘๒ นางสาวจุฑารัตน  สุขสวัสดิ์ 

 ๓๐๘๓ นางสาวจุฑารัตน  หมวกพิกุล 

 ๓๐๘๔ นางสาวจุฑารัตนรตี  มูลจันที 

 ๓๐๘๕ นางสาวจุฑาลักษณ  ไลกระโทก 

 ๓๐๘๖ นางสาวจุติพร  จินาพันธ 

 ๓๐๘๗ นางสาวจุติพร  สุขสวัสดิ์ 

 ๓๐๘๘ นางสาวจุมพิตตา  ชฎา 

 ๓๐๘๙ นางจุรี  คงทัน 

 ๓๐๙๐ นางสาวจุรีพร  กุลคง 
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 ๓๐๙๑ นางสาวจุรีพร  เพ็งประโคน 

 ๓๐๙๒ นางสาวจุรีย  ไกแกว 

 ๓๐๙๓ นางจุรียพร  แกวจันทร 

 ๓๐๙๔ นางสาวจุรียพร  ชุมวงศ 

 ๓๐๙๕ สิบตํารวจตรีหญิง จุรียรัตน  จริตงาม 

 ๓๐๙๖ นางจุรีรัตน  ตั้งไพศาลสัมฤทธิ์ 

 ๓๐๙๗ นางสาวจุรีรัตน  สมใจ 

 ๓๐๙๘ นางสาวจุไรพร  คงทอง 

 ๓๐๙๙ นางสาวจุไรพร  แสงทอง 

 ๓๑๐๐ นางจุไรรัตน  โคตรสงคราม 

 ๓๑๐๑ นางสาวจุไรรัตน  จันทรเเกว 

 ๓๑๐๒ นางจุไรรัตน  รักมิตร 

 ๓๑๐๓ นางจุไรรัตน  ลํานาค 

 ๓๑๐๔ นางจุไรรัตน  ศิริวาท 

 ๓๑๐๕ นางจุไรรัตน  สงประหยัด 

 ๓๑๐๖ นางสาวจุไรรัตน  เอกนิคม 

 ๓๑๐๗ นางจุฬาพร  ลือเทพ 

 ๓๑๐๘ นางสาวจุฬาภรณ  กุลสา 

 ๓๑๐๙ นางจุฬาภรณ  เขตปญญา 

 ๓๑๑๐ นางจุฬาภรณ  ดวงกางใต 

 ๓๑๑๑ นางสาวจุฬารัฐ  ปะกะตัง 

 ๓๑๑๒ นางจุฬารัตน  โคตรสมบัติ 

 ๓๑๑๓ นางจุฬารัตน  จันทรคง 

 ๓๑๑๔ นางจุฬารัตน  ธัมโร 

 ๓๑๑๕ นางจุฬารัตน  เพ็ชรจินดา 

 ๓๑๑๖ นางจุฬาลักษณ  งามฉวี 

 ๓๑๑๗ นางสาวจุฬาลักษณ  เจริญศิลป 

 ๓๑๑๘ นางจุฬาลักษณ  บุญไชย 

 ๓๑๑๙ นางจุฬาลักษณ  พารุนัย 

 ๓๑๒๐ นางจุฬาลักษณ  ศิลาเลิศ 

 ๓๑๒๑ นางเจนจิรา  โคตรคําหาญ 

 ๓๑๒๒ นางสาวเจนจิรา  บัวแดง 

 ๓๑๒๓ นางเจนจิรา  ปงสมุทร 

 ๓๑๒๔ นางสาวเจนจิรา  สมประโคน 

 ๓๑๒๕ นางเจนจิรา  เส็นหมาน 

 ๓๑๒๖ นางสาวเจนเนตร  ปะสาวะเท 

 ๓๑๒๗ นางสาวเจนระวี  ดวงภักดี 

 ๓๑๒๘ นางเจรจิฬา  โกยชัย 

 ๓๑๒๙ นางเจษฎาพร  กอบศรีไตรรัตน 

 ๓๑๓๐ นางสาวเจษฏนันท  กกขุนทด 

 ๓๑๓๑ นางเจษศรินทร  เลียงลํ้า 

 ๓๑๓๒ นางเจะซารีนี  เจะเตะ 

 ๓๑๓๓ นางเจะนูรวาตี  บินกูโน 

 ๓๑๓๔ นางเจะรูสนี  แวอุมา 

 ๓๑๓๕ นางสาวเจะโรสมัยนี  เจะมุ 

 ๓๑๓๖ นางเจะสะปเยาะ  บือราเฮง 

 ๓๑๓๗ วาที่รอยตรีหญิง เจะอับเซาะ   

  กาสาเอก 

 ๓๑๓๘ นางเจะอาลาวียะ  รัตนจินดา 

 ๓๑๓๙ นางแจมศรี  บุญทองจันทร 

 ๓๑๔๐ นางใจทิพย  โคตรวิชา 

 ๓๑๔๑ นางใจทิพย  อนันตสลุง 
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 ๓๑๔๒ นางฉลวย  จีนประสพ 

 ๓๑๔๓ นางฉลู  ใจชื่น 

 ๓๑๔๔ นางฉวี  ไชยแสง 

 ๓๑๔๕ นางฉวีวรรณ  กฤตเวทิน 

 ๓๑๔๖ นางสาวฉวีวรรณ  จันทรชู 

 ๓๑๔๗ นางฉวีวรรณ  ชูพงศ 

 ๓๑๔๘ นางสาวฉวีวรรณ  ทาวคํา 

 ๓๑๔๙ นางฉวีวรรณ  บาลโสง 

 ๓๑๕๐ นางสาวฉวีวรรณ  มีมาก 

 ๓๑๕๑ นางฉวีวรรณ  วงศเชียงขวาง 

 ๓๑๕๒ นางฉวีวรรณ  ออนหวาน 

 ๓๑๕๓ นางสาวฉะออน  สมออน 

 ๓๑๕๔ นางฉัชยา  สุทธิ 

 ๓๑๕๕ นางสาวฉัฐนันท  ชอยชด 

 ๓๑๕๖ นางฉัตรกนก  แขงขัน 

 ๓๑๕๗ นางสาวฉัตรกมล  ใจชวย 

 ๓๑๕๘ นางสาวฉัตรฐพร  ศิริวัน 

 ๓๑๕๙ นางสาวฉัตรนิฏฐา  สุนันตา 

 ๓๑๖๐ นางสาวฉัตรสุดา  อมรชาติ 

 ๓๑๖๑ นางฉัตรอนงค  คําดีราช 

 ๓๑๖๒ นางสาวฉัตราภรณ  ธนิทธิพันธ 

 ๓๑๖๓ นางสาวฉัตราภรณ  พวงเงินสกุล 

 ๓๑๖๔ นางฉันทนา  กันทํา 

 ๓๑๖๕ นางฉันทนา  แดนสลัด 

 ๓๑๖๖ นางฉันทนา  ตันเจริญ 

 ๓๑๖๗ นางสาวฉันทนา  บุญศร ี

 ๓๑๖๘ นางสาวฉันทนา  พลอยฉาย 

 ๓๑๖๙ นางสาวฉันทนา  แพรกสงฆ 

 ๓๑๗๐ นางสาวฉันทนา  มงคลเจริญสุข 

 ๓๑๗๑ นางฉันทนา  สุคณากุล 

 ๓๑๗๒ วาที่รอยตรีหญิง ฉันทนี  คงแถลง 

 ๓๑๗๓ นางฉันทนีย  จันทรพล 

 ๓๑๗๔ นางฉายาลักษณ  วุฒิพันธุ 

 ๓๑๗๕ นางสาวเฉลิม  ถิ่นจะนะ 

 ๓๑๗๖ นางสาวเฉลิมขวัญ  สุขสวาง 

 ๓๑๗๗ นางสาวเฉลิมชนม  ฉันทวีพร 

 ๓๑๗๘ นางสาวเฉลิมพร  ทองศรีอน 

 ๓๑๗๙ นางเฉลิมพร  โยพันดุง 

 ๓๑๘๐ นางสาวเฉลิมรัตน  เชิดชู 

 ๓๑๘๑ นางสาวเฉลิมวรรณ  โชคดี 

 ๓๑๘๒ นางเฉลิมศรี  เซงอิ้น 

 ๓๑๘๓ นางเฉลียว  ชูจันทร 

 ๓๑๘๔ นางสาวเฉิดฉาย  โยธะชัย 

 ๓๑๘๕ นางไฉไล  เมืองพระฝาง 

 ๓๑๘๖ วาที่รอยตรีหญิง ชญาณนันท   

  ถูนาแกว 

 ๓๑๘๗ นางชญาณินท  จันตะ 

 ๓๑๘๘ นางสาวชญาณิศา  วิสิษฐศาสตร 

 ๓๑๘๙ นางชญาดา  กาเร็ว 

 ๓๑๙๐ นางชญาดา  ไชยสงค 

 ๓๑๙๑ นางสาวชญาดา  ตะวันหะ 

 ๓๑๙๒ นางสาวชญาดา  เลียดทอง 
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 ๓๑๙๓ นางสาวชญานันท  สดสวย 

 ๓๑๙๔ นางสาวชญานิศ  ไชยศิลป 

 ๓๑๙๕ นางชญานิศ  ศรีโภคา 

 ๓๑๙๖ นางชญานิษฐ  เพชรรัตนมุณี 

 ๓๑๙๗ นางสาวชญานิษฐ  โสตถิโยธิน 

 ๓๑๙๘ นางชญาภา  อินทพันธุ 

 ๓๑๙๙ นางสาวชฎากาญจน  ชูโสด 

 ๓๒๐๐ นางชฎาธาร  แสวง 

 ๓๒๐๑ นางสาวชฎาพร  จิตมงคล 

 ๓๒๐๒ นางสาวชฎาภรณ  ขวัญแกว 

 ๓๒๐๓ นางชณันภัสร  ธีรเสริมพงศ 

 ๓๒๐๔ นางสาวชณิชานี  พิลาทอง 

 ๓๒๐๕ นางชณิดาภา  นักดนตรี 

 ๓๒๐๖ นางสาวชณิตา  โชติพิรัตน 

 ๓๒๐๗ นางสาวชณุตา  สวนใต 

 ๓๒๐๘ นางชธรพร  รมแกว 

 ๓๒๐๙ นางสาวชนกกมล  เนียมวรรณ 

 ๓๒๑๐ นางสาวชนกนันท  อุตทาพงษ 

 ๓๒๑๑ นางสาวชนกพร  เทียมวิไล 

 ๓๒๑๒ นางชนธิชา  แพงอก 

 ๓๒๑๓ นางชนนิกานต  นันทราช 

 ๓๒๑๔ นางสาวชนมชนก  เดือนฉาย 

 ๓๒๑๕ นางชนมน  ตันธนภัยวงค 

 ๓๒๑๖ นางสาวชนมนิภา  ถุงวิชา 

 ๓๒๑๗ นางชนยิตรี  ดานอุดม 

 ๓๒๑๘ นางสาวชนรดา  ดํารงวิริยะนุภาพ 

 ๓๒๑๙ นางสาวชนัญชิดา  คุณสุทธิ์ 

 ๓๒๒๐ นางสาวชนัญชิดา  ธนูศร 

 ๓๒๒๑ นางชนัญชิตา  วงคทอง 

 ๓๒๒๒ นางชนัญญา  พยุงกรพินธุ 

 ๓๒๒๓ นางชนัญญา  รักเรียน 

 ๓๒๒๔ นางสาวชนัญณิชา  เกษาพันธ 

 ๓๒๒๕ นางสาวชนัดดา  ออนมี 

 ๓๒๒๖ นางสาวชนัดตา  ไทยถาวร 

 ๓๒๒๗ นางสาวชนันชิดา  รัตนปราณี 

 ๓๒๒๘ นางสาวชนันญภัค  จุลบุตร 

 ๓๒๒๙ นางชนันภรณ  ไกรมณี 

 ๓๒๓๐ นางชนากานต  พวงศรี 

 ๓๒๓๑ นางชนากานต  หอมสมบัติ 

 ๓๒๓๒ นางสาวชนาภัทร  ขาวสะอาด 

 ๓๒๓๓ นางชนิฎศา  ผลใหม 

 ๓๒๓๔ นางสาวชนิดา  คุมศรีไวย 

 ๓๒๓๕ นางสาวชนิดา  วารสิทธิ์ 

 ๓๒๓๖ นางชนิดา  เอกสะพัง 

 ๓๒๓๗ นางสาวชนิดาภา  พันธบุญมี 

 ๓๒๓๘ นางสาวชนิดาภา  อินทรีย 

 ๓๒๓๙ นางสาวชนิตรนันท  หองแซง 

 ๓๒๔๐ นางชนิตาภรณ  อิสระเพ็ชรพูล 

 ๓๒๔๑ นางสาวชนินาถ  คงเกล้ียง 

 ๓๒๔๒ นางสาวชนิศา  ธรรมอินทร 

 ๓๒๔๓ นางสาวชนิษฏา  สายสมบัติ 

 ๓๒๔๔ นางสาวชนิษฐา  ปวงประสาท 



 หนา   ๗๓ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๒๔๕ นางสาวชนิสรา  จิณะไชย 

 ๓๒๔๖ นางสาวชนิสรา  พันวัน 

 ๓๒๔๗ นางชนิสา  จันทา 

 ๓๒๔๘ นางชนุษพร  อุดรพันธ 

 ๓๒๔๙ นางชบา  เกษตรศรี 

 ๓๒๕๐ นางชมจิตร  รักเลิศ 

 ๓๒๕๑ นางสาวชมพิชาน  กฤษฎ์ิธนกาญจน 

 ๓๒๕๒ นางสาวชมพูนุท  ทองปาน 

 ๓๒๕๓ นางสาวชมพูนุท  ธนบัตร 

 ๓๒๕๔ นางชมพูนุท  ประยูรชาญ 

 ๓๒๕๕ นางสาวชมพูนุท  สุขสําราญ 

 ๓๒๕๖ นางชมภูนุช  กิจแกว 

 ๓๒๕๗ นางชมัยพร  จอมบุตร 

 ๓๒๕๘ นางชไมพร  สวัสดิ์รักษา 

 ๓๒๕๙ นางชยกานต  สุวรรณคังคะ 

 ๓๒๖๐ นางสาวชยากานต  เปยมถาวรพจน 

 ๓๒๖๑ นางสาวชริกา  สุวรรณโชติ 

 ๓๒๖๒ นางชรินดา  สวางแวว 

 ๓๒๖๓ นางชรินทรทิพย  โพธิเจริญ 

 ๓๒๖๔ นางชรินรัชต  สุวรรณมิสระ 

 ๓๒๖๕ นางชลกร  กล่ินบุปผา 

 ๓๒๖๖ วาที่รอยตรีหญิง ชลดา  บัวสี 

 ๓๒๖๗ นางชลทิชา  เทพรังสฤษฎ์ิ 

 ๓๒๖๘ นางสาวชลทิชา  ล้ิมสกุลศิริรัตน 

 ๓๒๖๙ นางสาวชลธาร  วิมูลอาจ 

 ๓๒๗๐ นางสาวชลธิชา  ชัยชนะ 

 ๓๒๗๑ นางชลธิชา  ไชยแกว 

 ๓๒๗๒ นางสาวชลธิชา  บุญวงษ 

 ๓๒๗๓ นางชลธิชา  ศรีวะสุทธิ์ 

 ๓๒๗๔ นางชลธิชา  ศิลปชัย 

 ๓๒๗๕ นางชลธิชา  สิงหพลงาม 

 ๓๒๗๖ นางสาวชลธิชา  สิทธิขวา 

 ๓๒๗๗ นางชลธิชา  หนูสุวรรณ 

 ๓๒๗๘ นางชลธิชา  อนันตนาวี 

 ๓๒๗๙ นางสาวชลธิชา  อาภานุรักษ 

 ๓๒๘๐ นางชลธิดา  บุญปญญารักษ 

 ๓๒๘๑ นางชลนาฏ  โชคสุขเพ่ิมทวี 

 ๓๒๘๒ นางสาวชลนิชา  แสงแกว 

 ๓๒๘๓ นางสาวชลมาศ  วิศรุต 

 ๓๒๘๔ นางสาวชลลดา  อันภักดี 

 ๓๒๘๕ นางสาวชลลิกา  ธรรมเกตุ 

 ๓๒๘๖ นางชลัญธร  ดําพะธิก 

 ๓๒๘๗ นางสาวชลัดดา  สายแกว 

 ๓๒๘๘ นางชลาทิพย  ทัศนียสุวรรณ 

 ๓๒๘๙ นางสาวชลาลัย  อินพระราม 

 ๓๒๙๐ นางสาวชลิกานต  อาลิแอ 

 ๓๒๙๑ นางสาวชลิดา  กมลสินธุ 

 ๓๒๙๒ นางชลิดา  จันทราช 

 ๓๒๙๓ นางสาวชลิดา  สมชารี 

 ๓๒๙๔ นางชลิดา  สุทธิพันธ 

 ๓๒๙๕ นางสาวชลิดา  โอดบาง 

 ๓๒๙๖ นางชโลมทิพย  คําเวียง 



 หนา   ๗๔ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๒๙๗ นางชวนพิศ  คลายหริ่ม 

 ๓๒๙๘ นางชวนพิศ  พัฒนพงษ 

 ๓๒๙๙ นางสาวชวนพิศ  วัชรกุล 

 ๓๓๐๐ นางชวพร  สุวรรณภูมิ 

 ๓๓๐๑ นางสาวชวัลพัชร  ปราระจูม 

 ๓๓๐๒ นางสาวชวัลลักษ  ขาวขํา 

 ๓๓๐๓ นางชวัลลักษณ  ชุมทอง 

 ๓๓๐๔ นางสาวชวัลลักษณ  พ่ึงบุญ 

 ๓๓๐๕ นางสาวชวาลัย  เกิดโพธิ์พวง 

 ๓๓๐๖ นางชวาลี  ภิรารักษ 

 ๓๓๐๗ นางชอฉัฐ  ทิพมาศ 

 ๓๓๐๘ นางสาวชอผกา  สุวรรณฤทธิ์ 

 ๓๓๐๙ นางชอเพชร  เนตรแกว 

 ๓๓๑๐ นางสาวชอรดา  นรบิน 

 ๓๓๑๑ นางชะตาจิต  แซวรัมย 

 ๓๓๑๒ นางชะออน  อินทรแกว 

 ๓๓๑๓ นางชัชฎาพร  นิลทัย 

 ๓๓๑๔ นางชัชฎาพร  ศรีประเทศ 

 ๓๓๑๕ นางชัญญา  จินากูล 

 ๓๓๑๖ นางชัญญาชุดา  กีรติติ์พรรณราย 

 ๓๓๑๗ นางสาวชัญญานุช  บุญวิสูตร 

 ๓๓๑๘ นางสาวชัญญานุช  พันเขียว 

 ๓๓๑๙ นางชัญญาภรณ  โมลิโต 

 ๓๓๒๐ นางสาวชัญปภา  แจงพรอม 

 ๓๓๒๑ นางสาวชาริณี  บุญปน 

 ๓๓๒๒ นางชาลินี  คงทิม 

 ๓๓๒๓ นางสาวชาลินี  หอมนาน 

 ๓๓๒๔ นางสาวชาวดี  เพียรไลย 

 ๓๓๒๕ นางชํานาญ  สมพินิจ 

 ๓๓๒๖ นางสาวชิดชญา  ไพรตื่น 

 ๓๓๒๗ วาที่รอยตรีหญิง ชิดชไม  วงษจินดา 

 ๓๓๒๘ นางสาวชินานันท  พลแพน 

 ๓๓๒๙ นางสาวชีวรัตน  ช่ําชอง 

 ๓๓๓๐ นางชีวรัตน  ตั้งพิสิฐโยธิน 

 ๓๓๓๑ นางชื่นจิต  แสนสุด 

 ๓๓๓๒ นางชื่นจิตร  แกวสุข 

 ๓๓๓๓ นางสาวชื่นชีวา  กระบวนโชคชัย 

 ๓๓๓๔ นางสาวชื่นสุมล  ไชยศิริ 

 ๓๓๓๕ นางสาวชุดาณัฏฐ  หาวหาญ 

 ๓๓๓๖ นางสาวชุติกาญจน  ขุนทอง 

 ๓๓๓๗ นางชุติกาญจน  จันทรา 

 ๓๓๓๘ นางชุติกาญจน  จิรโรจนวณิช 

 ๓๓๓๙ นางชุติกาญจน  นาถมทอง 

 ๓๓๔๐ นางชุติกาญจน  พุมบุญฑริก 

 ๓๓๔๑ นางชุติกาญจน  ลีเขาสูง 

 ๓๓๔๒ นางชุติกาญจน  สมราศรี 

 ๓๓๔๓ นางชุติกาญจน  สุวรรณ 

 ๓๓๔๔ นางสาวชุติมณฑน  สุภาพโรจน 

 ๓๓๔๕ นางสาวชุติมดี  ชาธิรัตน 

 ๓๓๔๖ นางสาวชุติมา  กองศิริวงศ 

 ๓๓๔๗ นางชุติมา  เกษรมาลา 

 ๓๓๔๘ นางชุติมา  แกนแกว 



 หนา   ๗๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๓๔๙ นางชุติมา  โชติกะ 

 ๓๓๕๐ นางสาวชุติมา  เตาหิม 

 ๓๓๕๑ นางชุติมา  ทุมมี 

 ๓๓๕๒ นางสาวชุติมา  นวลใย 

 ๓๓๕๓ นางชุติมา  ประเชิญเชื้อ 

 ๓๓๕๔ นางชุติมา  ปานบุษราคัม 

 ๓๓๕๕ นางชุติมา  โพธิ์เรือง 

 ๓๓๕๖ นางสาวชุติมา  รอดสุด 

 ๓๓๕๗ นางชุติมา  ลายทอง 

 ๓๓๕๘ นางชุติมา  ศรีเรือง 

 ๓๓๕๙ นางชุติมา  สายหยุด 

 ๓๓๖๐ นางชุติมา  สุยหา 

 ๓๓๖๑ นางชุติมา  สุวรรณลุน 

 ๓๓๖๒ นางสาวชุติมา  อนุรัตน 

 ๓๓๖๓ นางชุติมา  อังกุลดี 

 ๓๓๖๔ นางชุรีกร  ปญญาภู 

 ๓๓๖๕ นางสาวชุลีกร  กะรัตน 

 ๓๓๖๖ นางชุลีกร  เชียงปะละ 

 ๓๓๖๗ นางสาวชุลีพร  มนตประสิทธิ์ 

 ๓๓๖๘ นางชุลีพร  รัตนวรกันต 

 ๓๓๖๙ นางชุลีภรณ  ดีเมือง 

 ๓๓๗๐ นางชุลีวัลย  เรืองเนียม 

 ๓๓๗๑ นางชูเกษม  ญาณประดับ 

 ๓๓๗๒ นางชูศรี  หลีวิทยานนท 

 ๓๓๗๓ นางสาวแชมพู  เพ็งอุน 

 ๓๓๗๔ นางโชคดี  ชนะภัย 

 ๓๓๗๕ นางสาวโชติกา  คชพงษ 

 ๓๓๗๖ นางสาวโชติกา  ชตานนท 

 ๓๓๗๗ นางสาวโชติกา  นิลมะณี 

 ๓๓๗๘ นางโชติกา  ปลาผล 

 ๓๓๗๙ นางสาวโชติกา  พูนพานิช 

 ๓๓๘๐ นางสาวโชติกา  โพธิ์สัย 

 ๓๓๘๑ นางสาวโชติกา  อินประนาม 

 ๓๓๘๒ นางโชติกา  อุนจิตร 

 ๓๓๘๓ นางสาวโชติมา  แกวปญญา 

 ๓๓๘๔ นางโชติรส  อยูสุข 

 ๓๓๘๕ นางสาวโชษิตา  เสตานุตร 

 ๓๓๘๖ นางซอนกล่ิน  ศุภกิจเจริญ 

 ๓๓๘๗ นางซอฟยะห  เบ็ญญากาจ 

 ๓๓๘๘ นางสาวซอลีหะห  บินสมัน 

 ๓๓๘๙ นางซากีเราะห  บาเหะ 

 ๓๓๙๐ นางซาฟยะ  เจะสนิ 

 ๓๓๙๑ นางสาวซามีฮะ  มาหะมะ 

 ๓๓๙๒ นางสาวซารรา  หลีเส็น 

 ๓๓๙๓ นางสาวซาเราะ  หมันหลี 

 ๓๓๙๔ นางซาลีนา  เจะและ 

 ๓๓๙๕ นางสาวซาอีดะ  สะมานิ 

 ๓๓๙๖ นางซีตีฮาวอ  ดาโอะ 

 ๓๓๙๗ นางซูบายดะ  ยอมใหญ 

 ๓๓๙๘ นางซูมัยยะห  บานูสุไลมาน 

 ๓๓๙๙ นางสาวซูรายา  สัสดีวงศ 

 ๓๔๐๐ นางซูรียานี  หะมิ 



 หนา   ๗๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๔๐๑ นางซูไรดา  กาซอ 

 ๓๔๐๒ นางซูไรดา  เดวาดาแล 

 ๓๔๐๓ นางสาวซูลีตา  สามะ 

 ๓๔๐๔ นางซูไหลา  ตายาลา 

 ๓๔๐๕ นางสาวซูฮายดะห  ดอเลาะ 

 ๓๔๐๖ นางซูไฮลา  ขวัญคาวิน 

 ๓๔๐๗ นางไซตง  กือมะ 

 ๓๔๐๘ นางไซนับ  คอแดะ 

 ๓๔๐๙ นางไซหนับ  บินหะยีฮาวัน 

 ๓๔๑๐ นางสาวไซหนับ  อับดุลเลาะ 

 ๓๔๑๑ นางสาวฌัชชา  ปญญาเมา 

 ๓๔๑๒ นางสาวญาณกร  หอมเนียม 

 ๓๔๑๓ นางสาวญาณภาณี  พรหมเรือง 

 ๓๔๑๔ นางญาณันธร  ปดสาโก 

 ๓๔๑๕ นางสาวญาณิชศา  ตุยเอย 

 ๓๔๑๖ นางญาณิศา  พิลาศรี 

 ๓๔๑๗ วาที่รอยตรีหญิง ญาณิศา  พุกทาไม 

 ๓๔๑๘ นางญาณิศา  ยลถนอม 

 ๓๔๑๙ นางสาวญาณิศา  เสนานุช 

 ๓๔๒๐ นางสาวญาดา  โพธิ์สิงห 

 ๓๔๒๑ นางสาวญาดา  ศิริเจริญ 

 ๓๔๒๒ นางฐปนี  ธนาวุฒิ 

 ๓๔๒๓ นางฐาณิชนันท  ใจจริง 

 ๓๔๒๔ นางฐานมญ  โอฬารธนพร 

 ๓๔๒๕ นางฐานิกา  เงิดกระโทก 

 ๓๔๒๖ นางสาวฐานิดา  ยางงาม 

 ๓๔๒๗ นางฐานิต  ปานหัวไผ 

 ๓๔๒๘ นางฐานิต  ฤทธิ์เอนก 

 ๓๔๒๙ นางฐานิตา  ดวงประทุมมา 

 ๓๔๓๐ นางฐานิตา  อองดา 

 ๓๔๓๑ นางฐาปณี  พุทธวจนะ 

 ๓๔๓๒ นางสาวฐาปณี  อัมพันธ 

 ๓๔๓๓ นางสาวฐาปนี  ปราบสิทธิ์ 

 ๓๔๓๔ นางฐิตานันท  จ่ันงาม 

 ๓๔๓๕ นางฐิตาพร  ดอนโอฬาร 

 ๓๔๓๖ นางสาวฐิตาภัทร  อุทธการ 

 ๓๔๓๗ นางฐิตาภา  จันมา 

 ๓๔๓๘ นางสาวฐิตาภา  ณ รังษี 

 ๓๔๓๙ นางสาวฐิตารีย  กลางประพันธ 

 ๓๔๔๐ นางฐิติกาญจน  เพชรเนคร 

 ๓๔๔๑ นางฐิติกานต  ทรงธรรม 

 ๓๔๔๒ นางสาวฐิติชญาณ  วงศทั้งนอย 

 ๓๔๔๓ นางสาวฐิติพร  กระโจมทอง 

 ๓๔๔๔ นางฐิติพร  ทองเจริญ 

 ๓๔๔๕ นางฐิติพร  เทียนศรี 

 ๓๔๔๖ นางฐิติพร  นุนลอย 

 ๓๔๔๗ นางฐิติพร  เผือกพิบูลย 

 ๓๔๔๘ นางฐิติพร  สมทรง 

 ๓๔๔๙ นางสาวฐิติมา  คงคาหลวง 

 ๓๔๕๐ นางสาวฐิติมา  เนตรนอย 

 ๓๔๕๑ นางฐิติมา  โพธิ์ทอง 

 ๓๔๕๒ นางสาวฐิติมา  สุริยหิรัญ 



 หนา   ๗๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๔๕๓ นางสาวฐิติยา  เงาสารี 

 ๓๔๕๔ นางฐิติรัตน  เกษศรี 

 ๓๔๕๕ นางฐิติรัตน  แจงคํา 

 ๓๔๕๖ นางสาวฐิติรัตน  ตุยเขียว 

 ๓๔๕๗ นางฐิติรัตน  สาคมิตร 

 ๓๔๕๘ นางสาวฐิติวรดา  ศรีสุวรรณ 

 ๓๔๕๙ นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ 

 ๓๔๖๐ นางสาวฐิติวัลคุ  กัมพลาวลี 

 ๓๔๖๑ นางฐิมญกรรน  พิมพร 

 ๓๔๖๒ นางสาวฐิรญาณ  พัฒนรักษ 

 ๓๔๖๓ นางณ ชนก  ปาลี 

 ๓๔๖๔ นางสาวณกมลธัญ  โคตรประทุม 

 ๓๔๖๕ นางสาวณชพร  จิตอารี 

 ๓๔๖๖ นางณฐกานต  สิงหพันธ 

 ๓๔๖๗ นางณฐชยพรรณ  จันทมาลา 

 ๓๔๖๘ นางณฐชา  โนนวงศ 

 ๓๔๖๙ นางณฐมน  แกวอําดี 

 ๓๔๗๐ นางสาวณฐิตา  จงลาภใหญ 

 ๓๔๗๑ นางณธิดา  ศรีสุวงศ 

 ๓๔๗๒ นางสาวณปภัช  ไกรพรธนา 

 ๓๔๗๓ นางสาวณภัทร  กิ้วภาวัน 

 ๓๔๗๔ นางสาวณภัทร  กุลจิตติธร 

 ๓๔๗๕ นางสาวณภัทร  ใจกลา 

 ๓๔๗๖ นางสาวณภัสชนก  บุญมา 

 ๓๔๗๗ นางณภัสวรรณ  มะลี 

 ๓๔๗๘ นางสาวณภัสสรณ  พิมพวรวรรณ 

 ๓๔๗๙ นางสาวณภาภัช  เพชรไทย 

 ๓๔๘๐ นางณภิญรัตน  ทัพขวา 

 ๓๔๘๑ นางณรษาภร  สิมงาม 

 ๓๔๘๒ นางสาวณราวดี  เสือพริก 

 ๓๔๘๓ นางณฤดี  บุญเสริม 

 ๓๔๘๔ นางณหทัย  ขุนแผว 

 ๓๔๘๕ นางณหทัย  ถาวงษกลาง 

 ๓๔๘๖ นางณัชชา  คานิยม 

 ๓๔๘๗ นางณัชชา  เครือแปง 

 ๓๔๘๘ นางณัชชา  โควถาวร 

 ๓๔๘๙ นางสาวณัชชา  พิมศร 

 ๓๔๙๐ นางสาวณัชชา  สนธิคุณ 

 ๓๔๙๑ นางณัชญพิณ  ดาภา 

 ๓๔๙๒ นางณัฎฐพร  อินทรมณี 

 ๓๔๙๓ นางสาวณัฎฐิกา  หลอดแกว 

 ๓๔๙๔ นางสาวณัฎยา  สุริยนต 

 ๓๔๙๕ นางณัฏฐกานต  โกจันทึก 

 ๓๔๙๖ นางสาวณัฏฐชนินาถ  วทัญู 

 ๓๔๙๗ นางณัฏฐชุดา  จอมแกว 

 ๓๔๙๘ นางสาวณัฏฐชุดา  ทองมณี 

 ๓๔๙๙ นางสาวณัฏฐญา  ภิญญภาค 

 ๓๕๐๐ นางณัฏฐณิชา  ปาโต 

 ๓๕๐๑ นางสาวณัฏฐณิชา  อาจโยธา 

 ๓๕๐๒ นางสาวณัฏฐธนิกา  เงาทอง 

 ๓๕๐๓ นางสาวณัฏฐนันท  จุติมา 

 ๓๕๐๔ นางณัฏฐนิภา  เสนทองแกว 
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 ๓๕๐๕ นางสาวณัฏฐนุดี  โพธิ์งาม 

 ๓๕๐๖ นางณัฏฐพัชร  อิงโชติศักดิ์ 

 ๓๕๐๗ นางณัฏฐภรณ  กิ่งแกว 

 ๓๕๐๘ นางณัฏฐศศิ  วิเวกวินย 

 ๓๕๐๙ นางสาวณัฏฐิรา  ละมอมงาม 

 ๓๕๑๐ นางณัฏตยา  บุตรดี 

 ๓๕๑๑ นางสาวณัฏสิณี  สัมฤทธิ์ผล 

 ๓๕๑๒ นางสาวณัฐกฤตา  ดีมูล 

 ๓๕๑๓ นางสาวณัฐกฤตา  ภูจอมนิล 

 ๓๕๑๔ นางณัฐกฤตา  สอนสุภาพ 

 ๓๕๑๕ นางณัฐกฤตา  สิงไทยสง 

 ๓๕๑๖ นางณัฐกานต  ฉิมงาม 

 ๓๕๑๗ นางสาวณัฐกานต  บรรเทิงใจ 

 ๓๕๑๘ นางสาวณัฐกานต  มั่นยา 

 ๓๕๑๙ นางณัฐชญานนันท  วิชพัฒน 

 ๓๕๒๐ นางสาวณัฐชฎา  ปลอดภัย 

 ๓๕๒๑ นางสาวณัฐชมนต  สุขษาเกษ 

 ๓๕๒๒ นางณัฐชไม  สาดฟก 

 ๓๕๒๓ นางณัฐชยา  ภูริปญญานนท 

 ๓๕๒๔ นางสาวณัฐชยา  วิริยะสรางตน 

 ๓๕๒๕ นางณัฐชยา  ฮวบกระโทก 

 ๓๕๒๖ นางณัฐชลิดา  ประกิ่ง 

 ๓๕๒๗ นางณัฐชลี  สบายใจ 

 ๓๕๒๘ นางสาวณัฐชา  รุงเรือง 

 ๓๕๒๙ นางณัฐชานันท  ชูแสง 

 ๓๕๓๐ นางณัฐชานันท  ปญจเมธี 

 ๓๕๓๑ นางณัฐชาพร  อนอิน 

 ๓๕๓๒ นางสาวณัฐฐศศิ  จันทรแยม 

 ๓๕๓๓ นางณัฐฐิชา  ภูกําจัด 

 ๓๕๓๔ นางณัฐฐิญา  มังกิตะ 

 ๓๕๓๕ นางณัฐณิชมล  พรมรุง 

 ๓๕๓๖ นางณัฐณิชา  ฉิมหลวง 

 ๓๕๓๗ นางสาวณัฐณีย  สาและ 

 ๓๕๓๘ นางณัฐติกา  เหมือนสันเทียะ 

 ๓๕๓๙ นางณัฐติยา  เพ็ชรฟู 

 ๓๕๔๐ นางณัฐทริกา  เสนาภักดิ์ 

 ๓๕๔๑ นางณัฐธยา  วิเศษวงษา 

 ๓๕๔๒ นางณัฐธยาน  ศิริถาวรวงศ 

 ๓๕๔๓ นางสาวณัฐธิฌา  พรหมแสง 

 ๓๕๔๔ นางณัฐธิดา  โชโต 

 ๓๕๔๕ นางณัฐนรี  เวชประโคน 

 ๓๕๔๖ นางณัฐนรี  ศิริ 

 ๓๕๔๗ นางสาวณัฐนรี  แสวง 

 ๓๕๔๘ นางณัฐนันท  เครือรัตน 

 ๓๕๔๙ นางสาวณัฐนันท  สําเภาแกว 

 ๓๕๕๐ นางณัฐนิช  ศิริโพธิ์แพง 

 ๓๕๕๑ นางสาวณัฐปภัสร  แขมคํา 

 ๓๕๕๒ นางณัฐพร  จินา 

 ๓๕๕๓ นางสาวณัฐพร  ไชยศรี 

 ๓๕๕๔ นางณัฐพร  ดอกแกว 

 ๓๕๕๕ นางณัฐพร  ทองคล่ี 

 ๓๕๕๖ นางณัฐพร  ยืนนาน 
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 ๓๕๕๗ นางณัฐพร  สายทอง 

 ๓๕๕๘ นางณัฐมณฑ  รัตนดุลยาพันธุ 

 ๓๕๕๙ นางสาวณัฐมน  จงลางกลาง 

 ๓๕๖๐ นางณัฐมน  มหาเสน 

 ๓๕๖๑ นางสาวณัฐยา  ไกรครุธ 

 ๓๕๖๒ นางสาวณัฐยาน  ดุมแกว 

 ๓๕๖๓ นางสาวณัฐรดา  ภาคภูมิ 

 ๓๕๖๔ นางณัฐริณีย  สาระพัฒน 

 ๓๕๖๕ นางณัฐรินีย  นามสีฐาน 

 ๓๕๖๖ นางณัฐวดี  ชัยชวย 

 ๓๕๖๗ นางสาวณัฐวรรณ  คําเมือง 

 ๓๕๖๘ นางสาวณัฐวรรณ  นอยนารถ 

 ๓๕๖๙ นางสาวณัฐวรา  เลิศอริยะพงษกุล 

 ๓๕๗๐ นางณัฐวิภา  จงใจภักดี 

 ๓๕๗๑ นางสาวณัฐวิภา  ปญญาวัฒนวันชัย 

 ๓๕๗๒ นางณัฐวีวรรณ  โพธิ์แกว 

 ๓๕๗๓ นางณัฐศิมา  ปโย 

 ๓๕๗๔ นางสาวณัฐสิณี  จันทรเย่ียม 

 ๓๕๗๕ นางณัฐหทัย  ชุมปญญา 

 ๓๕๗๖ นางณัฐิกา  ปตยุรักษ 

 ๓๕๗๗ นางณัฐิดา  สนธิ 

 ๓๕๗๘ นางณัฐินี  จิตตสุภาพรรณ 

 ๓๕๗๙ นางสาวณัฐินี  ชูอาวุธ 

 ๓๕๘๐ นางณัฐิยา  เรืองบุญ 

 ๓๕๘๑ นางสาวณัทกาญจน  จันทรกูล 

 ๓๕๘๒ นางสาวณัทญา  เดชเพ่ิมสุข 

 ๓๕๘๓ นางสาวณาตยา  ไชยเมือง 

 ๓๕๘๔ นางสาวณาตยา  สรอยสนธิ์ 

 ๓๕๘๕ นางณิกัญญา  สายธนู 

 ๓๕๘๖ นางสาวณิชกมล  สาชิน 

 ๓๕๘๗ นางณิชกาต  ดอกไมทอง 

 ๓๕๘๘ นางสาวณิชกานต  นารินทร 

 ๓๕๘๙ นางสาวณิชชยา  แสงสวาง 

 ๓๕๙๐ นางสาวณิชชา  การประสพ 

 ๓๕๙๑ นางณิชชา  จันทกาญจน 

 ๓๕๙๒ นางสาวณิชชากร  สรอยระยา 

 ๓๕๙๓ นางสาวณิชชารีย  จันทกล 

 ๓๕๙๔ นางสาวณิชาพัฒน  ณัฐภัคเมธินี 

 ๓๕๙๕ นางณิชาภัทร  ภูทอง 

 ๓๕๙๖ นางณิชาภัทร  เหตุเกษ 

 ๓๕๙๗ นางณิชาภา  จันทะกา 

 ๓๕๙๘ นางสาวณิชาภา  ชนะชัยรุงกมล 

 ๓๕๙๙ นางสาวณิชาภา  นาคแกมทอง 

 ๓๖๐๐ นางสาวณิชาภา  วิเชยละ 

 ๓๖๐๑ นางสาวณิชาภา  สุขเสอี่ยม 

 ๓๖๐๒ นางณิชารีย  เพชรจํารัส 

 ๓๖๐๓ นางสาวณิฐญภรณ  แกวเกตุ 

 ๓๖๐๔ นางสาวณิตาวรรณ  โพธิ์ไหม 

 ๓๖๐๕ นางณิภาภรณ  ไชยชนะ 

 ๓๖๐๖ นางสาวดริณ  พุฒิชัยสกุล 

 ๓๖๐๗ นางสาวดรุณณี  เย็นใจ 

 ๓๖๐๘ นางดรุณตรีย  เหลากลม 
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 ๓๖๐๙ นางดรุณี  คงสมบูรณ 

 ๓๖๑๐ นางสาวดรุณี  ดวงสุข 

 ๓๖๑๑ นางสาวดรุณี  ตากิ่มนอก 

 ๓๖๑๒ นางดรุณี  ทองสุวรรณ 

 ๓๖๑๓ นางสาวดรุณี  นันทา 

 ๓๖๑๔ นางดรุณี  โพชสาลี 

 ๓๖๑๕ นางดรุณี  หยีหลาหนี 

 ๓๖๑๖ นางดรุพร  ขวัญมนิจ 

 ๓๖๑๗ นางสาวดลจิตร  ไพณุจิตร 

 ๓๖๑๘ นางสาวดลนภา  มีเกาะ 

 ๓๖๑๙ นางสาวดลพร  พุยศิริ 

 ๓๖๒๐ นางดลหทัย  วงศเทพบุตร 

 ๓๖๒๑ นางดวงกมล  จันทรทอง 

 ๓๖๒๒ นางสาวดวงกมล  ชนยุทธ 

 ๓๖๒๓ นางสาวดวงกมล  ดรอิศวร 

 ๓๖๒๔ นางดวงกมล  ทองภูบาล 

 ๓๖๒๕ นางดวงกมล  ยงกิจจานุกิจ 

 ๓๖๒๖ นางดวงกมล  หอมทอง 

 ๓๖๒๗ นางสาวดวงกมล  เหล็งบํารุง 

 ๓๖๒๘ นางสาวดวงกมล  อังกินันท 

 ๓๖๒๙ นางดวงแกว  ดาสะอาด 

 ๓๖๓๐ นางดวงแกว  พัดขํา 

 ๓๖๓๑ นางดวงแข  รัตนพันธ 

 ๓๖๓๒ นางสาวดวงจันทร  รักน้ําเที่ยง 

 ๓๖๓๓ นางดวงใจ  จําปา 

 ๓๖๓๔ นางสาวดวงใจ  ไชยคุณ 

 ๓๖๓๕ นางสาวดวงใจ  บุญมีประเสริฐ 

 ๓๖๓๖ นางดวงใจ  ปญญาใส 

 ๓๖๓๗ นางสาวดวงใจ  โพธิ์ขาว 

 ๓๖๓๘ นางสาวดวงใจ  ภูมิประเสริฐ 

 ๓๖๓๙ นางสาวดวงใจ  หอมหวล 

 ๓๖๔๐ นางสาวดวงดาว  ไวกุลเพ็ชร 

 ๓๖๔๑ นางสาวดวงดาว  สิงหาทา 

 ๓๖๔๒ นางดวงเดือน  แกวปุม 

 ๓๖๔๓ นางสาวดวงเดือน  คําผล 

 ๓๖๔๔ นางสาวดวงเดือน  คํามูลสุข 

 ๓๖๔๕ นางดวงเดือน  ไชยสุวรรณ 

 ๓๖๔๖ นางดวงตา  ทิพวัน 

 ๓๖๔๗ นางดวงตา  นอยทา 

 ๓๖๔๘ นางดวงทิวา  เทพปญญา 

 ๓๖๔๙ นางสาวดวงเทพิน  ขันธเครือ 

 ๓๖๕๐ นางสาวดวงนภา  ชมะโชติ 

 ๓๖๕๑ นางสาวดวงนภา  บานชื่น 

 ๓๖๕๒ นางดวงพร  ไชยโย 

 ๓๖๕๓ นางดวงพร  ณ วิเชียร 

 ๓๖๕๔ นางสาวดวงพร  นันติ 

 ๓๖๕๕ นางดวงพร  ปนทอง 

 ๓๖๕๖ นางสาวดวงพร  พงคจันทรเขียว 

 ๓๖๕๗ นางดวงพร  มากลํ้า 

 ๓๖๕๘ นางสาวดวงพร  แสงออน 

 ๓๖๕๙ นางสาวดวงพร  หลงแกว 

 ๓๖๖๐ นางสาวดวงรัตน  จุยศิริ 



 หนา   ๘๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๖๖๑ นางดวงรัตน  ลอยฟู 

 ๓๖๖๒ นางดวงฤดี  จันทรัตน 

 ๓๖๖๓ นางดวงฤดี  ทาเงิน 

 ๓๖๖๔ นางดวงฤทัย  ขยันดี 

 ๓๖๖๕ นางดวงฤทัย  จันทรวรเชตต 

 ๓๖๖๖ นางสาวดวงฤทัย  สิมสาร 

 ๓๖๖๗ นางสาวดวงฤทัย  สุขประชาพันธุ 

 ๓๖๖๘ นางสาวดวงฤทัย  โสภี 

 ๓๖๖๙ นางสาวดวงฤทัย  อุดทุม 

 ๓๖๗๐ นางดวงสุดา  บุรี 

 ๓๖๗๑ นางดวงหทัย  สมบูรณ 

 ๓๖๗๒ นางสาวดารณี  คงกระพันธ 

 ๓๖๗๓ นางสาวดารณี  สนิทใจรักษ 

 ๓๖๗๔ นางดารณี  อัสโม 

 ๓๖๗๕ นางสาวดารัชลิต  จิตสุภา 

 ๓๖๗๖ นางสาวดารัตน  สุนทรเต็ม 

 ๓๖๗๗ นางสาวดารานาถ  พรรณคัมภีร 

 ๓๖๗๘ นางดาราภรณ  คงสีแกว 

 ๓๖๗๙ นางสาวดารารักษ  สูงสิริยศ 

 ๓๖๘๐ นางสาวดารารัตน  เกตุรวม 

 ๓๖๘๑ นางดารารัตน  ภูมิภักดิ์ 

 ๓๖๘๒ นางสาวดารารัตน  วงคสถาน 

 ๓๖๘๓ นางสาวดารารัตน  สีหาบุญจันทร 

 ๓๖๘๔ นางสาวดาราวรรณ  จันทรหอม 

 ๓๖๘๕ นางสาวดาราวรรณ  ทองเถาว 

 ๓๖๘๖ นางดาราวรรณ  ทิมทอง 

 ๓๖๘๗ นางสาวดาราวรรณ  สุคตะ 

 ๓๖๘๘ นางดาริณี  โซะหะแว 

 ๓๖๘๙ นางดาริน  จันทรเพ็ญ 

 ๓๖๙๐ นางสาวดารินนา  ปานเสน 

 ๓๖๙๑ นางดารุณี  ไชยชอฟา 

 ๓๖๙๒ นางสาวดารุณี  บุญวิก 

 ๓๖๙๓ นางดารุณี  รัตนะดารัล 

 ๓๖๙๔ นางดารุณี  สาธร 

 ๓๖๙๕ นางสาวดาว  จงปลูกกลาง 

 ๓๖๙๖ นางสาวดาว  พุทธา 

 ๓๖๙๗ นางสาวดาวรอน  พันมาก 

 ๓๖๙๘ นางดาวรัตน  ศรีภักดี 

 ๓๖๙๙ นางสาวดาวรุง  ทองกาย 

 ๓๗๐๐ นางดาวเรือง  ไชยพรม 

 ๓๗๐๑ นางดาวเรือง  มาลา 

 ๓๗๐๒ นางสาวดาวเรือง  ศรีหทัย 

 ๓๗๐๓ นางสาวดาววิภา  มีบุญ 

 ๓๗๐๔ นางดาวัลย  ประทุมไชย 

 ๓๗๐๕ นางสาวดําริ  บัวเผ่ือน 

 ๓๗๐๖ นางดุจดาว  ธํารงคประดิษฐ 

 ๓๗๐๗ นางสาวดุจฤดี  มาดี 

 ๓๗๐๘ นางสาวดุษฎี  บรรพชาติ 

 ๓๗๐๙ นางดุษฎี  พวงมาลา 

 ๓๗๑๐ นางสาวดุษฎี  ศรีมะกลํ่า 

 ๓๗๑๑ นางสาวดุสิตา  ปอมทอง 

 ๓๗๑๒ นางสาวเดือน  มีสันเทียะ 
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 ๓๗๑๓ นางเดือนกวี  ทองกอน 

 ๓๗๑๔ นางเดือนแข  อวมขาว 

 ๓๗๑๕ นางเดือนฉาย  สิทธิบูรณ 

 ๓๗๑๖ นางสาวเดือนดารา  ศรีอนุรักษ 

 ๓๗๑๗ นางสาวเดือนเต็ม  แฝงสีคํา 

 ๓๗๑๘ นางสาวเดือนเพ็ญ  ทองไฝ 

 ๓๗๑๙ นางสาวเดือนเพ็ญ  พิทยจํารัส 

 ๓๗๒๐ นางเดือนเพ็ญ  รักประชา 

 ๓๗๒๑ นางสาวเดือนรุง  นอยกมล 

 ๓๗๒๒ นางสาวตระการตา  สําเร็จย่ิง 

 ๓๗๒๓ นางตรัยาทิพย  ธนสุวรรณลิขิค 

 ๓๗๒๔ นางสาวตรีชฎา  วงศชนะ 

 ๓๗๒๕ นางสาวตรีชยา  ตุมนอก 

 ๓๗๒๖ นางสาวตรีทิพย  นันทสินธ 

 ๓๗๒๗ นางตรียุคล  ผัดมอย 

 ๓๗๒๘ นางตรีสุคนธ  บุญราษฎร 

 ๓๗๒๙ นางตวนปาตีฮะ  หัวเมือง 

 ๓๗๓๐ นางสาวตวิษา  มูลทาทอง 

 ๓๗๓๑ นางตองหทัย  เคลือบสุวรรณ 

 ๓๗๓๒ นางตอยญีบัส  สาเระ 

 ๓๗๓๓ นางตอยีบะห  กะมะ 

 ๓๗๓๔ นางสาวติณณา  สีสมญา 

 ๓๗๓๕ นางเต็มกมล  ศิริบุตร 

 ๓๗๓๖ นางเต็มศิริ  โคมเดือน 

 ๓๗๓๗ นางเตือนจิต  ปกใต 

 ๓๗๓๘ นางเตือนใจ  ฟองเนตร 

 ๓๗๓๙ นางเตือนใจ  รัตนพันธ 

 ๓๗๔๐ นางเตือนใจ  ศรีสุพรรณ 

 ๓๗๔๑ นางสาวเตือนใจ  แสนนา 

 ๓๗๔๒ นางถนอม  ดอกจันทร 

 ๓๗๔๓ นางสาวถนอมศรี  แซฮั่น 

 ๓๗๔๔ นางสาวถาวร  ฉัตรสุวรรณ 

 ๓๗๔๕ นางถิรนันท  พิมพกะภีร 

 ๓๗๔๖ นางสาวถิรวรรณ  ถิ่นสะทอน 

 ๓๗๔๗ นางสาวทยากร  ศักดิ์ศรีเทา 

 ๓๗๔๘ นางทรงผล  ยศไชยวิบูลย 

 ๓๗๔๙ นางทรงพิมล  สมนอย 

 ๓๗๕๐ นางทรงศิริ  เพ็งวิชัย 

 ๓๗๕๑ นางสาวทรรศญา  พละศักดิ์ 

 ๓๗๕๒ นางทรรศนีย  สุระโคตร 

 ๓๗๕๓ นางสาวทรรศพร  พิศรูป 

 ๓๗๕๔ นางทวินันท  ไชยมาโย 

 ๓๗๕๕ นางสาวทวิรชา  พิมเสน 

 ๓๗๕๖ นางสาวทวี  ประครอง 

 ๓๗๕๗ นางทวีพร  กล่ินขวัญ 

 ๓๗๕๘ นางทวีพร  หนูสวัสดิ์ 

 ๓๗๕๙ นางทวีวุฒิ  สุริบุตร 

 ๓๗๖๐ นางทศพร  ตันติกานตกุล 

 ๓๗๖๑ นางสาวทศพร  สีเขียว 

 ๓๗๖๒ นางทสมา  วงศแพทย 

 ๓๗๖๓ นางสาวทองใบ  สุขประเสริฐชัย 

 ๓๗๖๔ นางสาวทองประศร ี เรืองเศรษฐี 
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 ๓๗๖๕ นางสาวทองปาน  คําโสภา 

 ๓๗๖๖ นางสาวทองพูน  นุชมั่น 

 ๓๗๖๗ นางทองสุข  ภูถมดี 

 ๓๗๖๘ นางทองสุข  ริยะกาศ 

 ๓๗๖๙ นางทองใส  แกนนอก 

 ๓๗๗๐ นางสาวทัดดา  อินทวิเศษ 

 ๓๗๗๑ นางสาวทัดดาว  สองแสงจันทร 

 ๓๗๗๒ นางสาวทัศณา  ศรีภูมิ 

 ๓๗๗๓ นางสาวทัศณีย  ตองตาสี 

 ๓๗๗๔ นางทัศนดาว  บุญเกิด 

 ๓๗๗๕ นางสาวทัศนพรรณ  จิรารักษ 

 ๓๗๗๖ นางสาวทัศนันท  ประชุมแดง 

 ๓๗๗๗ นางทัศนา  เทียนศรี 

 ๓๗๗๘ นางสาวทัศนีย  การินทร 

 ๓๗๗๙ นางทัศนีย  กาฬบุตร 

 ๓๗๘๐ นางทัศนีย  แกวภักดี 

 ๓๗๘๑ นางสาวทัศนีย  เขียวขํา 

 ๓๗๘๒ นางทัศนีย  ดีปรี 

 ๓๗๘๓ นางสาวทัศนีย  เปาะเล็ง 

 ๓๗๘๔ นางทัศนีย  ผองแผว 

 ๓๗๘๕ นางทัศนีย  ผินแกว 

 ๓๗๘๖ นางทัศนีย  รักษาทรัพย 

 ๓๗๘๗ นางสาวทัศนีย  ลอยนภา 

 ๓๗๘๘ นางสาวทัศนีย  วงทองดี 

 ๓๗๘๙ นางสาวทัศนีย  เศษรักษา 

 ๓๗๙๐ นางสาวทัศนีย  สิงหบันดาล 

 ๓๗๙๑ นางทัศนีย  หนูจิตต 

 ๓๗๙๒ นางทัศนียา  คํานวล 

 ๓๗๙๓ นางทัศนียา  เวชสุนทร 

 ๓๗๙๔ นางทัศนียา  สุวรรณโรจน 

 ๓๗๙๕ นางสาวทัศพร  จันทรมหา 

 ๓๗๙๖ นางทัศวรรณ  นามคุณ 

 ๓๗๙๗ นางทานตะวัน  อินตะขัน 

 ๓๗๙๘ นางทิฆัมพร  มรรยาทออน 

 ๓๗๙๙ นางทิชากร  ทับอินทร 

 ๓๘๐๐ นางสาวทิชานันท  งามสุข 

 ๓๘๐๑ นางทิตยา  หงษทองมี 

 ๓๘๐๒ นางทินกร  อักษร 

 ๓๘๐๓ นางสาวทิพกฤตา  ทิพยปอ 

 ๓๘๐๔ นางสาวทิพภารัตน  วรรณเพชร 

 ๓๘๐๕ นางทิพย  ธรรมเกตุ 

 ๓๘๐๖ นางทิพยรัตน  นันหัดทัย 

 ๓๘๐๗ นางสาวทิพยวรรณ  ทาดี 

 ๓๘๐๘ นางสาวทิพยวรรณ  พันทะสา 

 ๓๘๐๙ นางสาวทิพยวัลยา  มิทะนนท 

 ๓๘๑๐ นางสาวทิพยสุคนธ  โชดก 

 ๓๘๑๑ นางสาวทิพยสุดา  คําวงศ 

 ๓๘๑๒ นางทิพยสุดา  ลุกลาม 

 ๓๘๑๓ นางทิพยอาภา  สุรโยธี 

 ๓๘๑๔ นางทิพยา  ชัยจันทร 

 ๓๘๑๕ นางสาวทิพรดา  รัตนวงศ 

 ๓๘๑๖ นางทิพรัตน  รักษาธรรม 
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 ๓๘๑๗ นางสาวทิพรัตน  สัตระ 

 ๓๘๑๘ นางสาวทิพวรรณ  คําปญญา 

 ๓๘๑๙ นางสาวทิพวรรณ  จันทเขต 

 ๓๘๒๐ นางสาวทิพวรรณ  ทองศรี 

 ๓๘๒๑ นางสาวทิพวรรณ  ปนตา 

 ๓๘๒๒ นางทิพวรรณ  ผิวแดง 

 ๓๘๒๓ นางสาวทิพวรรณ  พัดมาสกุล 

 ๓๘๒๔ นางสาวทิพวรรณ  วงษาลาภ 

 ๓๘๒๕ นางสาวทิพวรรณ  วังสุข 

 ๓๘๒๖ นางทิพวรรณ  ศรทวม 

 ๓๘๒๗ นางทิพวรรณ  สุทธิประภา 

 ๓๘๒๘ นางทิพวรรณ  แสงสวาง 

 ๓๘๒๙ นางทิพวรรณ  เขียวสิงห 

 ๓๘๓๐ นางทิพวัลย  จิรชัยพร 

 ๓๘๓๑ นางทิพวัลย  ไชยวาน 

 ๓๘๓๒ นางสาวทิพวัลย  ศรีภักดี 

 ๓๘๓๓ นางทิพวัลย  สรางเหมาะ 

 ๓๘๓๔ นางสาวทิพวัลย  หมวดทรัพย 

 ๓๘๓๕ นางสาวทิพากร  การสรรพ 

 ๓๘๓๖ นางทิพานัน  พรหมมาศ 

 ๓๘๓๗ นางสาวทิพาพร  สุโพธิ์คํา 

 ๓๘๓๘ นางสาวทิพารัตน  ขันแกว 

 ๓๘๓๙ นางทิมาพร  จันทะลัย 

 ๓๘๔๐ นางทิวาวรรณ  กั้วพิศมัย 

 ๓๘๔๑ นางสาวทิวาห  นอยรุง 

 ๓๘๔๒ นางสาวทิศากร  คําประโคน 

 ๓๘๔๓ นางสาวทุงทอง  สุดสวย 

 ๓๘๔๔ นางสาวทุติยภรณ  โพรงพนม 

 ๓๘๔๕ นางทุติยาภรณ  อนุสาย 

 ๓๘๔๖ นางสาวเทวี  มูลทองตน 

 ๓๘๔๗ นางสาวเทียมจิต  คงอรุณ 

 ๓๘๔๘ นางเทียมใจ  แกวสุกใส 

 ๓๘๔๙ นางสาวธชวรรณ  สุทธาธาร 

 ๓๘๕๐ นางสาวธญานี  ยะมะโน 

 ๓๘๕๑ นางธณิกานต  ธรรมวิสุทธิ์ 

 ๓๘๕๒ นางสาวธนกฤตา  นวมศิริ 

 ๓๘๕๓ นางธนญา  ชนะพันธุ 

 ๓๘๕๔ นางธนพร  ดวงพรกชกร 

 ๓๘๕๕ นางธนภรณ  สุขชุม 

 ๓๘๕๖ นางธนรัตน  ปติพืช 

 ๓๘๕๗ นางธนวรรณ  กัลติวาณิชย 

 ๓๘๕๘ นางธนะกิต  ใหญสิมา 

 ๓๘๕๙ นางสาวธนัชชา  สุทธศรี 

 ๓๘๖๐ นางสาวธนัชญา  บุญเปยม 

 ๓๘๖๑ นางสาวธนัชญา  ศุภสิริภิญโญ 

 ๓๘๖๒ นางสาวธนัชพร  พอธานี 

 ๓๘๖๓ นางธนัชพร  มาชวย 

 ๓๘๖๔ นางธนัญชนก  ซวนล่ิม 

 ๓๘๖๕ นางธนัฐชา  มณีโชติ 

 ๓๘๖๖ นางธนัตถกานต  นิธิปยโชติสกุล 

 ๓๘๖๗ นางสาวธนัทธรณ  คุนมณีทิพย 

 ๓๘๖๘ นางธนัทพร  ผาอุดร 
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 ๓๘๖๙ นางธนันทรัฐ  นาดี 

 ๓๘๗๐ นางสาวธนาตา  พีรกันทรากร 

 ๓๘๗๑ นางสาวธนาภรณ  โรจนโรวรรณ 

 ๓๘๗๒ นางสาวธนารัตน  หมื่นภักดี 

 ๓๘๗๓ นางธนิกา  สังขมงคล 

 ๓๘๗๔ นางธนิดา  บางรักษ 

 ๓๘๗๕ นางธนินทธร  ชูแกว 

 ๓๘๗๖ นางธนิษฐา  กาบยุบล 

 ๓๘๗๗ นางธภัฎ  ทันเขิม 

 ๓๘๗๘ นางสาวธมลวรรณ  ใจคําวัง 

 ๓๘๗๙ นางธรรยธรฐ  ดวงสนิท 

 ๓๘๘๐ นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย 

 ๓๘๘๑ นางธวัลรัตน  พงษสุข 

 ๓๘๘๒ นางธัญจิตรา  หงษพญา 

 ๓๘๘๓ นางสาวธัญชนก  แกจาม 

 ๓๘๘๔ นางธัญชนก  ตนตระกูลทอง 

 ๓๘๘๕ นางสาวธัญชนก  พรรณวงษ 

 ๓๘๘๖ นางสาวธัญญณัฐ  ชูวัจนะ 

 ๓๘๘๗ นางสาวธัญญธร  พงษประวัติ 

 ๓๘๘๘ นางธัญญธร  สมเนตร 

 ๓๘๘๙ นางธัญญพัฒน  วิไลรัตน 

 ๓๘๙๐ นางธัญญภัทร  พนทาส 

 ๓๘๙๑ นางสาวธัญญรัตน  ขมิ้นเขียว 

 ๓๘๙๒ นางสาวธัญญรัตน  ธนูรัตน 

 ๓๘๙๓ นางสาวธัญญรัตน  ศรีประเสริฐ 

 ๓๘๙๔ นางสาวธัญญรัตน  แสนคํา 

 ๓๘๙๕ นางธัญญรัศม  แตงทอง 

 ๓๘๙๖ นางสาวธัญญาดล  อุปชิตกุล 

 ๓๘๙๗ นางสาวธัญญารักษ  นาคยา 

 ๓๘๙๘ นางธัญญารักษ  พันนาม 

 ๓๘๙๙ นางธัญญารัตน  จันทรเรือง 

 ๓๙๐๐ นางสาวธัญญารัตน  ทองมา 

 ๓๙๐๑ นางธัญญารัตน  บริสุทธิ์ 

 ๓๙๐๒ นางธัญญารัตน  ยืนยง 

 ๓๙๐๓ นางธัญญารัตน  ใหมทรายเปยง 

 ๓๙๐๔ นางสาวธัญดา  วงศสิงห 

 ๓๙๐๕ นางสาวธัญธิญา  ผลศัพท 

 ๓๙๐๖ นางธัญนันท  เทียนทอง 

 ๓๙๐๗ นางสาวธัญพร  บุญสุภา 

 ๓๙๐๘ นางสาวธัญพร  วิโสรัมย 

 ๓๙๐๙ นางธัญพร  อุนทวีทรัพย 

 ๓๙๑๐ นางสาวธัญพิชชา  ทะปาละ 

 ๓๙๑๑ นางธัญภรณ  โกฎแกว 

 ๓๙๑๒ นางธัญมน  จันนันทะ 

 ๓๙๑๓ นางสาวธัญมน  อัษฎาภางกูร 

 ๓๙๑๔ นางสาวธัญมาศ  จูณีนารถ 

 ๓๙๑๕ นางธัญรดี  บัวบาน 

 ๓๙๑๖ นางสาวธัญรดี  วิชาจารย 

 ๓๙๑๗ นางธัญรัตน  ศรีคง 

 ๓๙๑๘ นางสาวธัญลักษณ  ชัยทรัพย 

 ๓๙๑๙ นางธัญลักษณ  ทรัพยสุข 

 ๓๙๒๐ นางสาวธัญลักษณ  พันธทิพย 



 หนา   ๘๖ (เลมท่ี  ๘) 
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 ๓๙๒๑ นางธัญลักษณ  หัตถาชยากูล 

 ๓๙๒๒ นางสาวธัญวรรณ  คําเสาร 

 ๓๙๒๓ นางสาวธัญวรัชย  ศิลปวิสุทธิ์ 

 ๓๙๒๔ นางสาวธัญวรัตน  ทองแพ 

 ๓๙๒๕ นางธัญวรตัม  แกวประเสริฐ 

 ๓๙๒๖ นางสาวธัญสิริน  อินทรขาว 

 ๓๙๒๗ นางธันยวรัชญ  วงษตั้นหิ้น 

 ๓๙๒๘ นางธันยารัตน  นามภู 

 ๓๙๒๙ นางธารทิพย  แนวโสภี 

 ๓๙๓๐ นางสาวธารวิมล  ทองเลิศลํ้า 

 ๓๙๓๑ นางธาราทิพย  เถาวรินทร 

 ๓๙๓๒ นางสาวธารารัตน  กลาหาญ 

 ๓๙๓๓ นางธารารัตน  ทองดีเวียง 

 ๓๙๓๔ นางสาวธารารัตน  ธรรมศาลศิลป 

 ๓๙๓๕ นางธาริณี  คูสกุลรัตน 

 ๓๙๓๖ นางสาวธาริณี  อุณาพรหม 

 ๓๙๓๗ นางสาวธาริดา  แสนใจวุฒิ 

 ๓๙๓๘ นางสาวธิชาวดี  ศรีเมือง 

 ๓๙๓๙ นางธิดา  มีสุข 

 ๓๙๔๐ นางสาวธิดา  ลือวันคํา 

 ๓๙๔๑ นางธิดาพร  ศรีสุพัฒน 

 ๓๙๔๒ นางธิดาพร  เสริมเปลงศรี 

 ๓๙๔๓ นางสาวธิดารัตน  ไชยบุญตา 

 ๓๙๔๔ นางสาวธิดารัตน  เตโช 

 ๓๙๔๕ นางสาวธิดารัตน  ทรัพยศิริ 

 ๓๙๔๖ นางธิดารัตน  นิบือซา 

 ๓๙๔๗ นางธิดารัตน  ปนบุญ 

 ๓๙๔๘ นางธิดารัตน  มรมวง 

 ๓๙๔๙ นางธิดารัตน  มีปด 

 ๓๙๕๐ นางสาวธิดารัตน  ลักขษร 

 ๓๙๕๑ นางธิดารัตน  สมบูรณศิลป 

 ๓๙๕๒ นางสาวธิดารัตน  อินทรโชติ 

 ๓๙๕๓ นางสาวธิติมา  ทองสนิท 

 ๓๙๕๔ นางสาวธิติมา  พันบุดดา 

 ๓๙๕๕ นางสาวธิรดา  ทับเท่ียง 

 ๓๙๕๖ นางธิรดา  ภัทรพิทักษ 

 ๓๙๕๗ นางสาวธิรดา  สุวรรณชัย 

 ๓๙๕๘ นางธีรญา  จํารัสวิชช 

 ๓๙๕๙ นางธีรธิดา  พรหมมาแบน 

 ๓๙๖๐ นางธีรยา  โพธิลุขา 

 ๓๙๖๑ นางสาวธีรยาพร  พลสิทธิ์ 

 ๓๙๖๒ นางสาวธีระนันท  แยมโพธิ์ใช 

 ๓๙๖๓ นางสาวธีราพร  พอคา 

 ๓๙๖๔ นางธีราภรณ  เจริญสุข 

 ๓๙๖๕ นางธีรารัตน  สิทธิรักษ 

 ๓๙๖๖ นางสาวธีริศรา  วิเศษวงษา 

 ๓๙๖๗ นางธีรี  คะ 

 ๓๙๖๘ นางสาวนกนอย  ทองสา 

 ๓๙๖๙ นางสาวนครินทร  คําผง 

 ๓๙๗๐ นางนงกรานต  เพชรเสนา 

 ๓๙๗๑ นางนงคนาถ  นาคเพชร 

 ๓๙๗๒ นางนงคนุช  ตุลาพงษ 
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 ๓๙๗๓ นางนงคนุช  บุตรดาวงษ 

 ๓๙๗๔ นางสาวนงคนุช  พุดไทย 

 ๓๙๗๕ นางนงคนุช  เหลืองประมวล 

 ๓๙๗๖ นางนงครักษ  เจริญ 

 ๓๙๗๗ นางสาวนงคราญ  ชนะเคน 

 ๓๙๗๘ นางนงคราญ  สิทธิยา 

 ๓๙๗๙ นางนงคลักษณ  บุญเนาว 

 ๓๙๘๐ นางสาวนงคลักษณ  วงษงาม 

 ๓๙๘๑ นางสาวนงณภัส  ตุนคํา 

 ๓๙๘๒ นางสาวนงนภัส  พรไกรเนตร 

 ๓๙๘๓ นางนงนภา  แฮะประโคน 

 ๓๙๘๔ นางสาวนงนาฎ  มีลาภ 

 ๓๙๘๕ นางสาวนงนาถ  สุขผล 

 ๓๙๘๖ นางนงนุช  กูลไข 

 ๓๙๘๗ นางนงนุช  จอมมะรุม 

 ๓๙๘๘ นางนงนุช  จันทรสวาท 

 ๓๙๘๙ นางนงนุช  ชัยนันตา 

 ๓๙๙๐ นางนงนุช  เดชศรี 

 ๓๙๙๑ นางสาวนงนุช  ปานลอยวงค 

 ๓๙๙๒ นางสาวนงนุช  ย้ิมหิ้น 

 ๓๙๙๓ นางนงนุช  วัชชโลกา 

 ๓๙๙๔ นางนงนุช  เอี่ยมรัมย 

 ๓๙๙๕ นางนงพร  ผิวพรรณ 

 ๓๙๙๖ นางนงเยาว  โคตรบรรเทา 

 ๓๙๙๗ นางนงเยาว  เจริญเกียรติ 

 ๓๙๙๘ นางนงเยาว  บุญยู 

 ๓๙๙๙ นางสาวนงเยาว  ประโมนะกัง 

 ๔๐๐๐ นางสาวนงเยาว  ไมดี 

 ๔๐๐๑ นางนงเยาว  เรืองบุญสง 

 ๔๐๐๒ นางนงลักษณ  ชวยแกว 

 ๔๐๐๓ นางนงลักษณ  ไชยรัตน 

 ๔๐๐๔ นางนงลักษณ  ดําหาแกว 

 ๔๐๐๕ นางนงลักษณ  ทองแสน 

 ๔๐๐๖ นางนงลักษณ  พรหมพา 

 ๔๐๐๗ นางสาวนงลักษณ  พรหมอินทร 

 ๔๐๐๘ นางสาวนงลักษณ  ศรีวลัย 

 ๔๐๐๙ นางนงลักษณ  เสร็จกิจ 

 ๔๐๑๐ นางนฏยกรณ  ทวาสิโก 

 ๔๐๑๑ นางนฐดา  หนูเส็ง 

 ๔๐๑๒ นางนฐมน  ขันนอก 

 ๔๐๑๓ นางนทสรวง  พิมพศรีจันทร 

 ๔๐๑๔ นางนพเกลา  กําลังเสือ 

 ๔๐๑๕ นางสาวนพพร  ปลายเนิน 

 ๔๐๑๖ นางนพพร  อินทรแปน 

 ๔๐๑๗ นางนพมาศ  ทิพยแสง 

 ๔๐๑๘ นางนพมาศ  เปยมรอด 

 ๔๐๑๙ นางนพมาศ  ผอนยา 

 ๔๐๒๐ นางนพมาศ  สุริวงคใย 

 ๔๐๒๑ นางสาวนพมาส  สายน้ําปราณ 

 ๔๐๒๒ นางสาวนพรัตน  บุตรแยม 

 ๔๐๒๓ นางนพรัตน  ภักดีพันดอน 

 ๔๐๒๔ นางสาวนพวรรณ  ชุบไธสง 
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 ๔๐๒๕ นางนพวรรณ  รัตนกานตง 

 ๔๐๒๖ นางสาวนพสโรชา  สุขทองแกว 

 ๔๐๒๗ นางนพิชชญา  จันทะสงคราม 

 ๔๐๒๘ นางสาวนภกช  นิลประดับ 

 ๔๐๒๙ นางนภเกตน  คําปน 

 ๔๐๓๐ นางสาวนภสมน  ธนปฐมพงศ 

 ๔๐๓๑ นางนภัตสร  แกวกําพล 

 ๔๐๓๒ นางสาวนภัทร  อินทรุณ 

 ๔๐๓๓ นางสาวนภัทร  สําราญใจ 

 ๔๐๓๔ นางสาวนภัสกนก  สังฆะเวช 

 ๔๐๓๕ นางสาวนภัสชล  โหมดเครือ 

 ๔๐๓๖ นางสาวนภัสนันท  นิลบุตร 

 ๔๐๓๗ นางสาวนภัสนันท  ภูพิจิตร 

 ๔๐๓๘ นางนภัสนันท  อุปรี 

 ๔๐๓๙ นางสาวนภัสภร  เพชรมณี 

 ๔๐๔๐ นางสาวนภัสรีย  รัตนพลพัฒน 

 ๔๐๔๑ นางนภัสวรรณ  ดุริยะนันท 

 ๔๐๔๒ นางนภัสวรรณ  พงษศาสตร 

 ๔๐๔๓ นางนภัสวรรณ  ภูคงคา 

 ๔๐๔๔ นางสาวนภัสวรรณ  แสงศิลา 

 ๔๐๔๕ นางสาวนภัสวรรณ  ทัศนไพร 

 ๔๐๔๖ นางสาวนภัสวรรณจันทร  รัศมี 

 ๔๐๔๗ นางสาวนภัสสร  คงจันทร 

 ๔๐๔๘ นางนภาพร  โคตมา 

 ๔๐๔๙ นางสาวนภาพร  ไชยณรงค 

 ๔๐๕๐ นางสาวนภาพร  ถนอมศิลป 

 ๔๐๕๑ นางสาวนภาพร  นวลแกว 

 ๔๐๕๒ นางนภาพร  บุญธรรม 

 ๔๐๕๓ นางสาวนภาพร  ภูพวก 

 ๔๐๕๔ นางนภาพร  ลือเฟอง 

 ๔๐๕๕ นางนภาพร  สังกะเพศ 

 ๔๐๕๖ นางนภาพร  โสดา 

 ๔๐๕๗ นางสาวนภาพร  หงษทอง 

 ๔๐๕๘ นางนภาภรณ  พรมมาสุข 

 ๔๐๕๙ นางนภาภรณ  แสนโสม 

 ๔๐๖๐ นางสาวนภารัตน  ตันนารัตน 

 ๔๐๖๑ นางนภาวรรณ  ปกขันติ 

 ๔๐๖๒ นางสาวนภาวรรณ  ปนทองสุข 

 ๔๐๖๓ นางนภีสี  กันทัด 

 ๔๐๖๔ นางนรนาถ  ปะวะลัง 

 ๔๐๖๕ นางนรวีร  จันทรประสิทธิ์ 

 ๔๐๖๖ นางสาวนราพรรณ  ใจทน 

 ๔๐๖๗ นางนราภรณ  คําแหงพล 

 ๔๐๖๘ นางนราภรณ  แสงปดสา 

 ๔๐๖๙ นางนราวดี  ศรีพิทักษ 

 ๔๐๗๐ นางนราวัลลภ  ทองพันธ 

 ๔๐๗๑ นางนรินทร  ลุงคะ 

 ๔๐๗๒ นางสาวนรินทรทิพย  เสนรุย 

 ๔๐๗๓ นางนริศรัตน  หีมมิหนะ 

 ๔๐๗๔ นางสาวนริศรา  จุลละนันทน 

 ๔๐๗๕ นางนริศรา  ดอนพรทัน 

 ๔๐๗๖ นางนริศรา  ทัดพิชญางกูร 
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 ๔๐๗๗ นางสาวนริศรา  ประดับศรี 

 ๔๐๗๘ นางนริศรา  สุทธ ิ

 ๔๐๗๙ นางสาวนริศรา  แสนสุข 

 ๔๐๘๐ นางนริษา  เกษรัตน 

 ๔๐๘๑ นางนริสรา  โกศลจิตร 

 ๔๐๘๒ นางนริสรา  ภูเหล็ก 

 ๔๐๘๓ นางสาวนรีกัลยา  ภักดีนเรศ 

 ๔๐๘๔ นางสาวนเรศรา  ทองโอษฐ 

 ๔๐๘๕ นางนฤชล  คมกริส 

 ๔๐๘๖ นางสาวนฤมณ  รัตนางกูร 

 ๔๐๘๗ นางสาวนฤมนต  เกิดแกว 

 ๔๐๘๘ นางนฤมล  ไกรพงษ 

 ๔๐๘๙ นางสาวนฤมล  จันทะนาม 

 ๔๐๙๐ นางสาวนฤมล  แจงกิจ 

 ๔๐๙๑ นางสาวนฤมล  ชุนฬหวานิช 

 ๔๐๙๒ นางนฤมล  ไชยชํานาญ 

 ๔๐๙๓ นางสาวนฤมล  ทรัพยสมบูรณ 

 ๔๐๙๔ นางสาวนฤมล  ปกคม 

 ๔๐๙๕ นางนฤมล  มากมี 

 ๔๐๙๖ นางสาวนฤมล  รุงแสง 

 ๔๐๙๗ นางสาวนฤมล  ศิริธานันท 

 ๔๐๙๘ นางสาวนฤมล  สังขไพฑูรย 

 ๔๐๙๙ นางนฤมล  สุจริต 

 ๔๑๐๐ นางสาวนฤมล  อาขารักษ 

 ๔๑๐๑ นางนลิน  ศรีธุวนนท 

 ๔๑๐๒ นางนลินี  แกมทับทิม 

 ๔๑๐๓ นางสาวนลินี  สูงย่ิง 

 ๔๑๐๔ นางนลินี  อาสารักไพร 

 ๔๑๐๕ นางนวธรภร  ชูแกว 

 ๔๑๐๖ นางนวนิตย  เดนสมบูรณ 

 ๔๑๐๗ นางสาวนวพร  ตรีศักดิ์ 

 ๔๑๐๘ นางสาวนวพร  สมจริง 

 ๔๑๐๙ นางนวพร  สมบัติธีระ 

 ๔๑๑๐ นางสาวนวพรรณ  แกวรวมวงศ 

 ๔๑๑๑ นางสาวนวภรณ  ปญญา 

 ๔๑๑๒ นางนวรัตน  ฉิวรัมย 

 ๔๑๑๓ นางนวลจันทร  บุญเฉลียว 

 ๔๑๑๔ นางสาวนวลจันทร  บุญสม 

 ๔๑๑๕ นางนวลจิรา  สินทรา 

 ๔๑๑๖ นางนวลฉวี  วันทะวงษ 

 ๔๑๑๗ นางสาวนวลนภา  เขมากุล 

 ๔๑๑๘ นางนวลปรางค  หลักมี 

 ๔๑๑๙ นางนวลปอง  ศรีทรัพย 

 ๔๑๒๐ นางนวลศรี  พงษสมุทร 

 ๔๑๒๑ นางสาวนวลสวาท  อุนทะ 

 ๔๑๒๒ นางนวลสิริ  ชาญอุไร 

 ๔๑๒๓ นางนวลสี  ไชยวัฒกุลกิจ 

 ๔๑๒๔ นางสาวนวลอนงค  แกววงษ 

 ๔๑๒๕ นางสาวนวลอนงค  ศรีเมือง 

 ๔๑๒๖ นางนวลอนงค  สุขจันทร 

 ๔๑๒๗ นางนวลอนงค  โอเรือง 

 ๔๑๒๘ นางนอรฮาพีรา  สาลา 
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 ๔๑๒๙ นางนะริน  เทพโพธา 

 ๔๑๓๐ นางนะอีหมะ  ดือราแม 

 ๔๑๓๑ นางสาวนัคมน  เจริญทรัพย 

 ๔๑๓๒ นางสาวนัจภัค  บูชาพิมพ 

 ๔๑๓๓ นางนัชชา  ทานศิลา 

 ๔๑๓๔ นางนัชชา  ธรรมชาติ 

 ๔๑๓๕ นางนัชชา  อรัญภูมิ 

 ๔๑๓๖ นางนัฏฐณิชชา  เทียนศิริโสภณ 

 ๔๑๓๗ นางนัฏธิกา  จารุมูล 

 ๔๑๓๘ นางสาวนัฐกานต  ชาวเหนือ 

 ๔๑๓๙ นางนัฐกุล  นรทัต 

 ๔๑๔๐ นางสาวนัฐนภัสสร  โสดา 

 ๔๑๔๑ นางสาวนัฐพัฒนี  พงษสุขธนพ 

 ๔๑๔๒ นางนัฐสุดา  กิจรักษา 

 ๔๑๔๓ นางนัฐิยาพร  ทุมา 

 ๔๑๔๔ นางสาวนัดดา  ทองดํา 

 ๔๑๔๕ นางสาวนัดธิดา  นวลศรี 

 ๔๑๔๖ นางสาวนัทธมน  ผดาการ 

 ๔๑๔๗ นางนัทธมน  โพธิ์ชะอุม 

 ๔๑๔๘ นางสาวนัทธมน  โพธิ์ใหญ 

 ๔๑๔๙ นางสาวนันทกา  สาครศิริ 

 ๔๑๕๐ นางสาวนันทกาญจน  สวางวงษ 

 ๔๑๕๑ นางนันทฐพร  เฟองจันทร 

 ๔๑๕๒ นางสาวนันทณรัตน  สัมพันธ 

 ๔๑๕๓ นางสาวนันทณิชา  อัฐคุณานันท 

 ๔๑๕๔ นางนันทธิตา  วงศรัตนธรรม 

 ๔๑๕๕ นางนันทนภัส  บวรฐิติชัยรัฐ 

 ๔๑๕๖ นางนันทนภัส  พบวันดี 

 ๔๑๕๗ นางนันทนภัส  หัสดี 

 ๔๑๕๘ นางนันทนัช  ทองอยู 

 ๔๑๕๙ นางสาวนันทนา  เทพเที่ยง 

 ๔๑๖๐ นางสาวนันทนา  ผกากรอง 

 ๔๑๖๑ นางนันทนา  ฟารุงสาง 

 ๔๑๖๒ นางนันทนา  วรรณคํา 

 ๔๑๖๓ นางสาวนันทนา  ศรีนวล 

 ๔๑๖๔ นางสาวนันทนา  สุดใจ 

 ๔๑๖๕ นางนันทนา  สุวรรณมาโจ 

 ๔๑๖๖ นางนันทนิจ  มหาสาร 

 ๔๑๖๗ นางนันทนิตย  ปญญาวชิรไพบูลย 

 ๔๑๖๘ นางสาวนันทนิตย  อริยสัจ 

 ๔๑๖๙ นางนันทพร  เย็นประสิทธิ์ 

 ๔๑๗๐ นางสาวนันทพัชร  สกุณีชวัลกิตติ์ 

 ๔๑๗๑ นางสาวนันทภรณ  สาวดี 

 ๔๑๗๒ นางนันทภัค  แกวเกตุ 

 ๔๑๗๓ นางสาวนันทภัค  แพงมา 

 ๔๑๗๔ นางนันทยา  ทรายฮวด 

 ๔๑๗๕ นางสาวนันทยา  ศรีขาว 

 ๔๑๗๖ นางนันทรัตน  เดชา 

 ๔๑๗๗ นางสาวนันทรัตน  บุมี 

 ๔๑๗๘ นางสาวนันทรัตน  ปสาร 

 ๔๑๗๙ นางสาวนันทรัตน  แสงสวัสดิ์ 

 ๔๑๘๐ นางนันทลักษณ  วิภาหัสน 
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 ๔๑๘๑ นางนันทวรรณ  จันทรสง 

 ๔๑๘๒ นางนันทวรรณ  พันธเพชร 

 ๔๑๘๓ นางสาวนันทวัน  พักรกรึก 

 ๔๑๘๔ นางนันทวัน  พันธุชัยเพชร 

 ๔๑๘๕ นางสาวนันทวัน  เลิศวุฒิวรรักษ 

 ๔๑๘๖ นางสาวนันทา  ตั้นฉวน 

 ๔๑๘๗ นางนันทิกานต  อาชีวะ 

 ๔๑๘๘ นางสาวนันทิชา  คําลือ 

 ๔๑๘๙ นางนันทิชา  โสมนาม 

 ๔๑๙๐ นางนันทิญา  ฟองมี 

 ๔๑๙๑ นางนันทิดา  นิลศักดิ์ 

 ๔๑๙๒ นางสาวนันทิดา  บุตรน้ําเพชร 

 ๔๑๙๓ นางสาวนันทินี  จูนิพัทธ 

 ๔๑๙๔ นางนันทิมา  ทองนอย 

 ๔๑๙๕ นางนันทิยา  กูนาม 

 ๔๑๙๖ นางนันทิยา  ขินหนองจอก 

 ๔๑๙๗ นางนันทิยา  สโนธร 

 ๔๑๙๘ นางสาวนันทิยา  สิทธิศร 

 ๔๑๙๙ นางสาวนันทิยา  สืบสุนทร 

 ๔๒๐๐ นางนันทิยา  อินมณเทียร 

 ๔๒๐๑ นางนันทิรา  แดงดี 

 ๔๒๐๒ นางนันทิวา  ทองพุฒิ 

 ๔๒๐๓ นางนันธิญา  ชาอินทร 

 ๔๒๐๔ นางนันยนา  นามประสพ 

 ๔๒๐๕ นางนัยนา  กันภัย 

 ๔๒๐๖ นางนัยนา  มั่นพุฒิสวรรค 

 ๔๒๐๗ นางสาวนัยเนตร  ดงทอง 

 ๔๒๐๘ นางนัยเนตร  มณีรัตน 

 ๔๒๐๙ นางนัยเนตร  สมบูรณคุณากร 

 ๔๒๑๐ นางนาซารีนา  วาเส็ง 

 ๔๒๑๑ นางสาวนาซูรา  เก็มเบ็ญหมาด 

 ๔๒๑๒ นางสาวนาซูรา  อาแว 

 ๔๒๑๓ นางสาวนาฎอนงค  ประพิณ 

 ๔๒๑๔ นางสาวนาฏนารี  หัสดํา 

 ๔๒๑๕ นางสาวนาฏยา  ใจหวัง 

 ๔๒๑๖ นางสาวนาฏยา  วาณิชยศิริ 

 ๔๒๑๗ นางสาวนาฏยา  หยังหลัง 

 ๔๒๑๘ นางสาวนาฏยา  อะเวรา 

 ๔๒๑๙ นางนาเดีย  ทองดี 

 ๔๒๒๐ นางนาตยา  ทุมา 

 ๔๒๒๑ นางนาตยา  พิทักษวงศ 

 ๔๒๒๒ นางนาตยา  รัศมี 

 ๔๒๒๓ นางนาตยา  สินธุวาทิน 

 ๔๒๒๔ นางสาวนาตริยา  นอบแกว 

 ๔๒๒๕ นางนาถชนก  จันทรออน 

 ๔๒๒๖ นางสาวนาถนภัส  แพรเขียว 

 ๔๒๒๗ นางนาถนรินทร  ซื่อสัตย 

 ๔๒๒๘ นางสาวนาถระพี  ศรีสุข 

 ๔๒๒๙ นางสาวนาถลดา  มนตทอง 

 ๔๒๓๐ นางนารินทร  ทองล่ิม 

 ๔๒๓๑ นางนารินทร  ลีลาวรรณศิลป 

 ๔๒๓๒ นางนารี  แกวหานาท 
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 ๔๒๓๓ นางนารี  ย่ิงยศ 

 ๔๒๓๔ นางนารีรัตน  บูรณทอง 

 ๔๒๓๕ นางสาวนารีรัตน  เรืองฉาย 

 ๔๒๓๖ นางสาวนารีรัตน  อินทรวิสัย 

 ๔๒๓๗ นางนารีสันต  แฮมา 

 ๔๒๓๘ นางสาวน้ําคาง  ย่ีสุนซอน 

 ๔๒๓๙ นางสาวน้ําตก  เพียซาย 

 ๔๒๔๐ นางน้ําทิพย  โคตะสิน 

 ๔๒๔๑ นางน้ําทิพย  ผิวทองงาม 

 ๔๒๔๒ นางสาวน้ําทิพย  แสงหิรัญ 

 ๔๒๔๓ นางน้ําผ้ึง  จตุพร 

 ๔๒๔๔ นางน้ําผ้ึง  สายดวง 

 ๔๒๔๕ นางน้ําผ้ึง  อังคณาภิวัฒน 

 ๔๒๔๖ นางน้ําผ้ึงจันทร  คลายพันธ 

 ๔๒๔๗ นางสาวน้ําฝน  ตะมะแกว 

 ๔๒๔๘ นางสาวน้ําฝน  มนขุนทด 

 ๔๒๔๙ นางสาวน้ําฝน  มีศิลป 

 ๔๒๕๐ นางสาวน้ําฝน  วรฉัตร 

 ๔๒๕๑ นางน้ําฝน  สีสิงห 

 ๔๒๕๒ นางน้ําฝน  อําขํา 

 ๔๒๕๓ นางสาวน้ําเพ็ชร  วีระพันธ 

 ๔๒๕๔ นางสาวน้ําหทัย  ศุภโชคเกษตรกุล 

 ๔๒๕๕ นางน้ําออย  จุลโพธิ์ 

 ๔๒๕๖ นางสาวนิกร  มุขสมบัติ 

 ๔๒๕๗ นางสาวนิจวรรณ  งามเขียว 

 ๔๒๕๘ นางนิจวิภา  เนาวะพันธ 

 ๔๒๕๙ นางนิชกานต  สีหาบง 

 ๔๒๖๐ นางนิชนันทร  สุขหงษ 

 ๔๒๖๑ นางนิชนัย  ตันไธสง 

 ๔๒๖๒ นางนิชปภา  หอมเชย 

 ๔๒๖๓ นางสาวนิชพร  นาคสมบูรณ 

 ๔๒๖๔ นางนิชาภัทร  ฉ่ําเฉื่อย 

 ๔๒๖๕ นางสาวนิชาภา  โสนนอก 

 ๔๒๖๖ นางสาวนิชาภา  หวนย้ิมเสง 

 ๔๒๖๗ นางนิฎตินาฎ  จันทรโท 

 ๔๒๖๘ นางนิดนภา  บุญเพ็ง 

 ๔๒๖๙ นางสาวนิดา  เกียรติเจริญสุ 

 ๔๒๗๐ นางสาวนิตญา  คงศรี 

 ๔๒๗๑ นางนิตญา  ละมายพันธ 

 ๔๒๗๒ นางนิตติยา  เพชระบูรณิน 

 ๔๒๗๓ นางสาวนิตยตญา  ขวงทิพย 

 ๔๒๗๔ นางนิตยธิดา  บุญที 

 ๔๒๗๕ นางสาวนิตยา  เกตแกวเจริญ 

 ๔๒๗๖ นางนิตยา  คนชุม 

 ๔๒๗๗ นางนิตยา  คําแข็ง 

 ๔๒๗๘ นางนิตยา  เฉียบกระโทก 

 ๔๒๗๙ นางสาวนิตยา  ชาตินันท 

 ๔๒๘๐ นางสาวนิตยา  ชูดํา 

 ๔๒๘๑ นางนิตยา  ชูบาล 

 ๔๒๘๒ นางสาวนิตยา  เชื้อจําพร 

 ๔๒๘๓ นางนิตยา  ไชยคีนี 

 ๔๒๘๔ นางนิตยา  ดาษฎาจันทร 
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 ๔๒๘๕ นางนิตยา  เดชทัพ 

 ๔๒๘๖ นางนิตยา  ไตรศรี 

 ๔๒๘๗ นางสาวนิตยา  ทองใบ 

 ๔๒๘๘ นางนิตยา  ทูลตา 

 ๔๒๘๙ นางนิตยา  บุญชวย 

 ๔๒๙๐ นางนิตยา  ปะเสระกัง 

 ๔๒๙๑ นางสาวนิตยา  ภูมี 

 ๔๒๙๒ นางนิตยา  ศรีนาม 

 ๔๒๙๓ นางนิตยา  สงนวล 

 ๔๒๙๔ นางนิตยา  เสารเพชร 

 ๔๒๙๕ นางสาวนิตยา  โสตถิฤทธิ์ 

 ๔๒๙๖ นางสาวนิตยาภรณ  บุญชํานาญ 

 ๔๒๙๗ นางสาวนิตอนงค  คงฤทธิ์ 

 ๔๒๙๘ นางสาวนิติมา  รุจิเรขาสุวรรณ 

 ๔๒๙๙ นางสาวนิธินา  เรืองสระ 

 ๔๓๐๐ นางนิธิภรณ  ภูนะยา 

 ๔๓๐๑ นางสาวนินูรฮายาตี  อุเซ็ง 

 ๔๓๐๒ นางสาวนิพาดา  วิสิทธิเขตร 

 ๔๓๐๓ นางนิภา  เซงเข็ม 

 ๔๓๐๔ นางนิภา  ปแกว 

 ๔๓๐๕ นางนิภา  สมกุล 

 ๔๓๐๖ นางสาวนิภา  หนูเผา 

 ๔๓๐๗ นางนิภา  อุดมเดช 

 ๔๓๐๘ นางสาวนิภาพร  แกวพิชัย 

 ๔๓๐๙ นางนิภาพร  คงเมือง 

 ๔๓๑๐ นางนิภาพร  ธรรมธิ 

 ๔๓๑๑ นางนิภาพร  นามวงษา 

 ๔๓๑๒ นางนิภาพร  บุญชิต 

 ๔๓๑๓ นางนิภาพร  ปุโรง 

 ๔๓๑๔ นางสาวนิภาพร  พนมเขต 

 ๔๓๑๕ นางนิภาพร  พรินทรากุล 

 ๔๓๑๖ นางนิภาพร  ภูลสวัสดิ์ 

 ๔๓๑๗ นางนิภาพร  วารีรัตน 

 ๔๓๑๘ นางสาวนิภาพร  ศรีประเสริฐ 

 ๔๓๑๙ นางสาวนิภาพร  สิงหละคร 

 ๔๓๒๐ นางนิภาพร  หนูกา 

 ๔๓๒๑ นางสาวนิภาพร  อวนปอง 

 ๔๓๒๒ นางนิภาพรรณ  กันนา 

 ๔๓๒๓ นางนิภาพรรณ  พันพิบูลย 

 ๔๓๒๔ นางนิภาภรณ  ชั้นพรหมงาม 

 ๔๓๒๕ นางนิภาภรณ  ซีเดะ 

 ๔๓๒๖ นางสาวนิภาภรณ  พุกบางจาก 

 ๔๓๒๗ นางสาวนิภาภรณ  ยุวะบุตร 

 ๔๓๒๘ นางนิภาภัทร  สุวรรณกลาง 

 ๔๓๒๙ นางสาวนิภารัตน  แมนปน 

 ๔๓๓๐ นางสาวนิภาวดี  หะยีนิมะ 

 ๔๓๓๑ นางสาวนิภาวรรณ  ผสมทรัพย 

 ๔๓๓๒ นางนิภาวรรณ  มูกขุนทด 

 ๔๓๓๓ นางสาวนิภาวรรณ  แสนเสนาะ 

 ๔๓๓๔ นางนิ่มนวล  ขันเงิน 

 ๔๓๓๕ นางนิยดา  แสนวงคคํา 

 ๔๓๓๖ นางนิยะห  อาแว 
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 ๔๓๓๗ นางสาวนิรชา  อภิชาติ 

 ๔๓๓๘ นางสาวนิรนุช  ภาราสิทธิ์ 

 ๔๓๓๙ นางสาวนิรเนตร  ศรีลางค 

 ๔๓๔๐ นางนิรมล  สุรศักดิ์โพธิ์ทอง 

 ๔๓๔๑ นางสาวนิรมล  เหลาสัมฤทธิ์ 

 ๔๓๔๒ นางนิรมล  อินทรเพชร 

 ๔๓๔๓ นางนิรมัย  เกตวิชิตร 

 ๔๓๔๔ นางนิรอซียะ  มะดีเยาะ 

 ๔๓๔๕ นางนิรัชดา  นามมูล 

 ๔๓๔๖ นางนิรัตติสัย  ธรรมศิล 

 ๔๓๔๗ นางสาวนิรามัย  ไชยรัตน 

 ๔๓๔๘ นางนิรามัย  มั่นหมาย 

 ๔๓๔๙ นางนิลนภา  จังหาร 

 ๔๓๕๐ นางสาวนิศากร  พรมออน 

 ๔๓๕๑ นางนิศาชล  สุดดี 

 ๔๓๕๒ นางนิศานาถ  ตะเภานอย 

 ๔๓๕๓ นางสาวนิศารัตน  ฉิมสุนทร 

 ๔๓๕๔ นางสาวนิศารัตน  เผากันทรากร 

 ๔๓๕๕ นางนิศารัตน  พานทอง 

 ๔๓๕๖ นางนิษฐกานต  รุจิราศักดิ์ธรรม 

 ๔๓๕๗ นางนิษฐา  ดอกจันทร 

 ๔๓๕๘ นางนิษา  มั่นนุช 

 ๔๓๕๙ นางนิสรา  สิมพรักษ 

 ๔๓๖๐ นางสาวนิสา  ธรรมคง 

 ๔๓๖๑ นางนิสา  หลอมทอง 

 ๔๓๖๒ นางสาวนิสากร  จันทรา 

 ๔๓๖๓ นางสาวนิสากร  ดิษฐกระจัน 

 ๔๓๖๔ นางนิสากร  แสงทองคํา 

 ๔๓๖๕ นางนิสากร  ไหวสูงเนิน 

 ๔๓๖๖ นางสาวนิสาชล  พลกันฑ 

 ๔๓๖๗ นางนิเสาะ  หมันสนิท 

 ๔๓๖๘ นางนิฮุสนา  ซีอูเซ็ง 

 ๔๓๖๙ นางนีรนันต  เย็นรมภบวรภัค 

 ๔๓๗๐ นางสาวนุกูล  ดุลยะสิทธิ์ 

 ๔๓๗๑ นางสาวนุจรี  ทิพยศิริ 

 ๔๓๗๒ นางสาวนุจรี  พืชหมอ 

 ๔๓๗๓ นางสาวนุจรีย  จันคง 

 ๔๓๗๔ นางสาวนุจรีย  ภิรมย 

 ๔๓๗๕ นางนุจลี  จันทรคูณ 

 ๔๓๗๖ นางนุช  กาลจักร 

 ๔๓๗๗ นางนุช  เมืองแกว 

 ๔๓๗๘ นางสาวนุชจรินทร  ภูเนตร 

 ๔๓๗๙ นางสาวนุชจรินทร  สุวรรณศรี 

 ๔๓๘๐ นางนุชจรี  เบญมาตย 

 ๔๓๘๑ นางนุชจรีภรณ  จันทศร 

 ๔๓๘๒ นางสาวนุชจิรา  โพธิ์งาม 

 ๔๓๘๓ นางนุชชิตา  บุตรงาม 

 ๔๓๘๔ นางสาวนุชติยา  ยอดยศ 

 ๔๓๘๕ นางนุชทิชา  พรมตัน 

 ๔๓๘๖ นางสาวนุชนาฎ  บุญมา 

 ๔๓๘๗ นางนุชนาฎ  ภักดีชน 

 ๔๓๘๘ นางนุชนาฎ  ยอดโยม 
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 ๔๓๘๙ นางนุชนาฏ  ดีพูน 

 ๔๓๙๐ นางนุชนาฏ  มณีวงษ 

 ๔๓๙๑ นางนุชนาถ  จรทะผา 

 ๔๓๙๒ นางสาวนุชนารถ  คําภักดี 

 ๔๓๙๓ นางสาวนุชนารถ  สหวิริยะสิน 

 ๔๓๙๔ นางนุชรา  จุปมัดถา 

 ๔๓๙๕ นางสาวนุชรินทร  ดอนมั่น 

 ๔๓๙๖ นางสาวนุชรีย  ภูมิคอนสาร 

 ๔๓๙๗ นางนุตริยา  เครือหงส 

 ๔๓๙๘ นางนุรอัยนี  อัสมะแอ 

 ๔๓๙๙ นางสาวนุริซา  ศรีเกษม 

 ๔๔๐๐ นางนุวดี  พรหมวิสัย 

 ๔๔๐๑ นางนุศรา  วานิชย 

 ๔๔๐๒ นางนุสรา  ทิพยอุทัย 

 ๔๔๐๓ นางสาวนุสรา  สอนเสริม 

 ๔๔๐๔ นางสาวนุสรา  สินทร 

 ๔๔๐๕ นางนูรซีลาวาตี  รักดี 

 ๔๔๐๖ นางนูรรานี  มูลลาวัล 

 ๔๔๐๗ นางนูรรีดา  มามะ 

 ๔๔๐๘ นางนูรอาซียัน  วอลี 

 ๔๔๐๙ นางสาวนูรฮัสนีญา  นิกาเร็ง 

 ๔๔๑๐ นางนูรฮายาตี  แตเลาะ 

 ๔๔๑๑ นางนูรฮูดา  ดือราแม 

 ๔๔๑๒ นางนูรฮูดา  อาแวหะมะ 

 ๔๔๑๓ นางสาวนูรไฮดา  อุมา 

 ๔๔๑๔ นางนูรีซัน  ปะดอ 

 ๔๔๑๕ นางนูรีดา  สะแลแม 

 ๔๔๑๖ นางสาวนูรีนิง  เสะ 

 ๔๔๑๗ นางสาวนูรียะ  สามีเเล 

 ๔๔๑๘ นางนูรียะห  ดอเลาะ 

 ๔๔๑๙ นางสาวนูรียะฮ  แวอาลี 

 ๔๔๒๐ นางสาวนูรียา  มะตาเยะ 

 ๔๔๒๑ นางนูรียานี  สะอุดี 

 ๔๔๒๒ นางนูรีฮัน  ดือราแม 

 ๔๔๒๓ นางเนตรชนก  แซไหว 

 ๔๔๒๔ นางเนตรดาว  งามย่ิงไพศาล 

 ๔๔๒๕ นางสาวเนตรดาว  โพธิ์สา 

 ๔๔๒๖ นางเนตรทราย  บุญเรือง 

 ๔๔๒๗ นางเนตรทิพย  สุทธการ 

 ๔๔๒๘ นางเนตรนภา  จันลาศรี 

 ๔๔๒๙ นางสาวเนตรนภา  บัวเกษ 

 ๔๔๓๐ นางสาวเนตรนภา  บุญเพียร 

 ๔๔๓๑ นางสาวเนตรนภา  สารสรอย 

 ๔๔๓๒ นางเนตรนภา  สุรสรณ 

 ๔๔๓๓ นางสาวเนตรนภา  โฉมบุตร 

 ๔๔๓๔ นางสาวเนตรราตรี  ทาวโสม 

 ๔๔๓๕ นางสาวเนติมา  เที่ยงตรง 

 ๔๔๓๖ นางสาวเนติรัตน  พงษเขตกิจ 

 ๔๔๓๗ นางเนาวนิต  เหงาศรี 

 ๔๔๓๘ นางเนาวรัตน  กาบขุนทด 

 ๔๔๓๙ นางเนาวรัตน  ขจรเดชะ 

 ๔๔๔๐ นางสาวเนาวรัตน  เขมคํา 
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 ๔๔๔๑ นางสาวเนาวรัตน  คําอายลาน 

 ๔๔๔๒ นางสาวเนาวรัตน  เจตดุ 

 ๔๔๔๓ นางเนาวรัตน  แซฮ้ํา 

 ๔๔๔๔ นางเนื้อทอง  วชิรกิจโกศล 

 ๔๔๔๕ นางเนื้อทิพย  ตั้งคํา 

 ๔๔๔๖ นางแนงนอย  สุขทรัพยกวิน 

 ๔๔๔๗ นางสาวโนชฮายาตี  มามะ 

 ๔๔๔๘ นางโนรอัยนี  สาและ 

 ๔๔๔๙ นางโนรอายดา  มามะ 

 ๔๔๕๐ นางสาวโนรฮายาตี  ยีเตะ 

 ๔๔๕๑ นางสาวโนรี  หมีนหวัง 

 ๔๔๕๒ นางบงกช  ศิริคํา 

 ๔๔๕๓ นางบงกช  หีตนาคราม 

 ๔๔๕๔ นางสาวบงกชกร  ไชยกาล 

 ๔๔๕๕ นางบรรจง  เนียมมูล 

 ๔๔๕๖ นางสาวบังอร  กระจะจาง 

 ๔๔๕๗ นางบังอร  ขุนแกว 

 ๔๔๕๘ นางบังอร  ปอใจ 

 ๔๔๕๙ นางสาวบังอร  พรอมสระนอย 

 ๔๔๖๐ นางสาวบังอร  พรายประทีป 

 ๔๔๖๑ นางบังอร  สุขสวาง 

 ๔๔๖๒ นางสาวบังอร  อยูเจริญ 

 ๔๔๖๓ นางบัณฑิตา  แซล้ิม 

 ๔๔๖๔ นางบัณฑิตา  บุดดาโจม 

 ๔๔๖๕ นางสาวบัณฑิตา  หมูมาก 

 ๔๔๖๖ นางบัณฑิตา  หลาเพชร 

 ๔๔๖๗ นางบัวไข  พันนาดี 

 ๔๔๖๘ นางสาวบัวทอง  ทาจัน 

 ๔๔๖๙ นางบัวทิพย  เรืองศักดิ์ 

 ๔๔๗๐ นางบัวลอง  ปตนาถา 

 ๔๔๗๑ นางบัวลอย  บัวไข 

 ๔๔๗๒ นางสาวบัวศรี  เขียวน้ําเพชร 

 ๔๔๗๓ นางสาวบําเพ็ญ  ขาวสงา 

 ๔๔๗๔ นางบุญเกิด  บุญติด 

 ๔๔๗๕ นางบุญเจียม  พลมานพ 

 ๔๔๗๖ นางสาวบุญญานันท  นิลศิริ 

 ๔๔๗๗ นางสาวบุญญาภา  โชควุฒิขจร 

 ๔๔๗๘ นางบุญญารัตน  สมบัติทา 

 ๔๔๗๙ นางบุญตา  นะวะนิล 

 ๔๔๘๐ นางบุญทัน  วิเศษศรี 

 ๔๔๘๑ นางบุญธรรม  หลาจันทะ 

 ๔๔๘๒ นางบุญนิสา  กรองใจ 

 ๔๔๘๓ นางบุญพามา  ดาวังปา 

 ๔๔๘๔ นางบุญเพ็ง  ประเสริฐเมือง 

 ๔๔๘๕ นางบุญมี  กิ่งกานจันทร 

 ๔๔๘๖ นางสาวบุญยตรี  สมนา 

 ๔๔๘๗ นางบุญรวม  พุทธลา 

 ๔๔๘๘ นางสาวบุญรักษา  คุมปลี 

 ๔๔๘๙ นางบุญเรือง  มัชฌิมวงศ 

 ๔๔๙๐ นางบุญเรือน  วองวิกยการ 

 ๔๔๙๑ นางสาวบุญละออ  อัตถาวงศ 

 ๔๔๙๒ นางบุญศรี  ชมพูนันทกานต 
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 ๔๔๙๓ นางบุญแสง  อาทิศนอก 

 ๔๔๙๔ นางบุญหมั้น  งามศร ี

 ๔๔๙๕ นางบุญหลาย  ทาสะโก 

 ๔๔๙๖ นางบุณญรัศมิ์  โทมณีสิริโชติ 

 ๔๔๙๗ นางสาวบุณฑริก  บุตราช 

 ๔๔๙๘ นางสาวบุณฑริกา  นิเทศศิลป 

 ๔๔๙๙ นางบุตรสดี  หะมะ 

 ๔๕๐๐ นางบุบผา  นาควงษ 

 ๔๕๐๑ นางสาวบุบผา  เพ็งอาทิตย 

 ๔๕๐๒ นางบุบผา  เสนาคํา 

 ๔๕๐๓ นางบุบผา  หาญเชิงคา 

 ๔๕๐๔ นางบุปผา  นาคหอม 

 ๔๕๐๕ นางบุปผา  บุญมี 

 ๔๕๐๖ นางบุปผา  พูลทอง 

 ๔๕๐๗ นางบุรณี  สุวรรณโชติ 

 ๔๕๐๘ นางสาวบุรีรัตน  จินดาศรี 

 ๔๕๐๙ นางบุศกร  ทรงแกว 

 ๔๕๑๐ นางสาวบุศรา  สุกดิษฐ 

 ๔๕๑๑ นางบุศราวดี  หนูเสือ 

 ๔๕๑๒ นางสาวบุศรินทร  ทองสาย 

 ๔๕๑๓ นางบุศรินทร  รังศรัณย 

 ๔๕๑๔ นางสาวบุษกร  ปญญาภู 

 ๔๕๑๕ นางสาวบุษกร  พืชพันธ 

 ๔๕๑๖ นางบุษกร  ยุมิมัย 

 ๔๕๑๗ นางสาวบุษบงก  นานานนท 

 ๔๕๑๘ นางสาวบุษบา  กรวยทอง 

 ๔๕๑๙ นางบุษบา  แกวพิลา 

 ๔๕๒๐ นางสาวบุษบา  แดงออน 

 ๔๕๒๑ นางสาวบุษบา  ทาทอง 

 ๔๕๒๒ นางสาวบุษบา  พรมสังข 

 ๔๕๒๓ นางสาวบุษบา  โรจนเจริญชัย 

 ๔๕๒๔ นางบุษบา  อันตะละโลก 

 ๔๕๒๕ นางบุษยพรรณ  พรหมวาทย จันทรา 

 ๔๕๒๖ นางสาวบุษยา  กําแพงแกว 

 ๔๕๒๗ นางบุษยา  ฤกษโหรา 

 ๔๕๒๘ นางบุษยา  โลดํารงรัตน 

 ๔๕๒๙ นางสาวบุษยา  วิวุฒิ 

 ๔๕๓๐ นางบุษรา  เสะอุเซ็ง 

 ๔๕๓๑ นางสาวบุษราภรณ  บุญอุดม 

 ๔๕๓๒ นางบุษราวด ี บุญสบ 

 ๔๕๓๓ นางบุษรินทร  ชางสนั่น 

 ๔๕๓๔ นางสาวบุหงา  คําบัว 

 ๔๕๓๕ นางบุหงา  สุขประเสริฐ 

 ๔๕๓๖ นางสาวบูชิตา  ยุทธนาฤทธิไกร 

 ๔๕๓๗ นางเบจญมาศ  นมัสการ 

 ๔๕๓๘ นางสาวเบญจพร  พิกุลศรี 

 ๔๕๓๙ นางสาวเบญจพร  รอดแกว 

 ๔๕๔๐ นางสาวเบญจมาภรณ  ใจหาญ 

 ๔๕๔๑ นางสาวเบญจมาภรณ  ภูฆัง 

 ๔๕๔๒ นางเบญจมาภรณ  โสภณมงคลกุล 

 ๔๕๔๓ นางสาวเบญจมาศ  แกวกลา 

 ๔๕๔๔ นางสาวเบญจมาศ  ตันวรรณรักษ 
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 ๔๕๔๕ นางสาวเบญจมาศ  ทรงเสรี 

 ๔๕๔๖ นางสาวเบญจมาศ  ทองอ่ํา 

 ๔๕๔๗ นางเบญจมาศ  ทัณฑรักษ 

 ๔๕๔๘ นางเบญจมาศ  ประเสริฐจันทร 

 ๔๕๔๙ นางสาวเบญจมาศ  เพลิศฤทธิ์ 

 ๔๕๕๐ นางเบญจมาศ  โพนแกน 

 ๔๕๕๑ นางเบญจมาศ  ลิขิตวัฒนกิจ 

 ๔๕๕๒ นางสาวเบ็ญจมาศ  คงโต 

 ๔๕๕๓ นางสาวเบญจรัตน  สีลาดี 

 ๔๕๕๔ นางเบญจวรรณ  ขันตีกลม 

 ๔๕๕๕ นางสาวเบญจวรรณ  จุลหงษ 

 ๔๕๕๖ นางเบญจวรรณ  ทองพวง 

 ๔๕๕๗ นางสาวเบญจวรรณ  ปนตาอินทร 

 ๔๕๕๘ นางสาวเบญจวรรณ  ภูสดแสง 

 ๔๕๕๙ นางเบญจวรรณ  มุขแกว 

 ๔๕๖๐ นางเบญจวรรณ  รักษาแสง 

 ๔๕๖๑ นางสาวเบญจวรรณ  สุดเสนห 

 ๔๕๖๒ นางสาวเบญจวรรณ  สุมมาตย 

 ๔๕๖๓ นางเบญจวรรณ  รวมแสง 

 ๔๕๖๔ นางเบญญาดา  ตามล 

 ๔๕๖๕ นางสาวเบญญาดา  มลิวัลย 

 ๔๕๖๖ นางสาวเบญญาพัณฒ  สวรรยาวิสุทธิ์ 

 ๔๕๖๗ นางสาวเบญญาภา  ภูผิวผา 

 ๔๕๖๘ นางสาวเบญญาภา  วิไลวรรณ 

 ๔๕๖๙ นางเบญญาภา  แหวนแกว 

 ๔๕๗๐ นางเบญญาลักษณ  ไชยหอม 

 ๔๕๗๑ นางเบญยวรรณ  กาซอน 

 ๔๕๗๒ นางสาวเบ็นจา  อับดุลฟากะ 

 ๔๕๗๓ นางสาวเบนฤณ  ชูภู 

 ๔๕๗๔ นางสาวปกิตตา  สุวรรณวัฒนา 

 ๔๕๗๕ นางสาวปชัญญา  มามิมนต 

 ๔๕๗๖ นางสาวปฎิมาพร  พูลศิริ 

 ๔๕๗๗ นางปฏิญญา  กาบคํา 

 ๔๕๗๘ นางปฏิญญา  เกตุแกว 

 ๔๕๗๙ นางปฏิมา  บุญลอม 

 ๔๕๘๐ นางปฏิมา  สุพงษวิบูลพันธ 

 ๔๕๘๑ นางปฐมพร  พิมพสอ 

 ๔๕๘๒ นางสาวปฐมาภรณ  โมกไธสง 

 ๔๕๘๓ นางสาวปณัชพัสร  ตรีวีร 

 ๔๕๘๔ นางสาวปณิชา  วิไลรัตนกุล 

 ๔๕๘๕ นางปณิดา  สีสายทอง 

 ๔๕๘๖ นางปณิตา  วรัจฉรียกุล 

 ๔๕๘๗ นางสาวปณิธิภัธน  พรหมประสาธน 

 ๔๕๘๘ นางปดิวรัดดา  ศรีบุรินทร 

 ๔๕๘๙ นางสาวปทิตตา  ชางทุงใหญ 

 ๔๕๙๐ นางปทิตตา  พิจารณ 

 ๔๕๙๑ นางปทุม  นิ่มเจริญ 

 ๔๕๙๒ นางปทุมพร  ผิวออน 

 ๔๕๙๓ นางปทุมพร  เมาวงษ 

 ๔๕๙๔ นางปทุมภรณ  ปญจิต 

 ๔๕๙๕ นางปนดา  บัวแกว 

 ๔๕๙๖ นางปนัดดา  กล่ันกระโทก 



 หนา   ๙๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๕๙๗ นางสาวปนัดดา  แกวมา 

 ๔๕๙๘ นางปนัดดา  ขวัญปาน 

 ๔๕๙๙ นางปนัดดา  จะโนรัตน 

 ๔๖๐๐ นางสาวปนัดดา  จันตุย 

 ๔๖๐๑ นางสาวปนัดดา  ธนกิจโสภณ 

 ๔๖๐๒ นางปนัดดา  ปยะวรากร 

 ๔๖๐๓ นางปนัดดา  สินันตา 

 ๔๖๐๔ นางสาวปนิฏฐา  ปอมหิน 

 ๔๖๐๕ นางสาวปนิดา  สุวรรณโณ 

 ๔๖๐๖ นางปภัสรินทร  ประกอบเลิศ 

 ๔๖๐๗ นางสาวปภา  ประทีป ณ ถลาง 

 ๔๖๐๘ นางสาวปภาณี  ศิริปญญา 

 ๔๖๐๙ นางปภาดา  ชัยวัฒนโชติ 

 ๔๖๑๐ นางสาวปภาดา  ทองไชย 

 ๔๖๑๑ นางปภาดา  โพธิ์สิม 

 ๔๖๑๒ นางสาวปภารติยา  ทะนิตะ 

 ๔๖๑๓ นางสาวปภาวดี  คําศรี 

 ๔๖๑๔ นางปภาวรินท  หัตถสินธุ 

 ๔๖๑๕ นางสาวปรวีร  จินดาแกว 

 ๔๖๑๖ นางประกาย  คําทองธานี 

 ๔๖๑๗ นางประกายกาญจน  แหงชาติ  

  ไชยยา 

 ๔๖๑๘ นางประกายรัตน  ตั้งเคี้ยน 

 ๔๖๑๙ นางประการ  เดิงขุนทด 

 ๔๖๒๐ นางประคอง  วงศสวัสดิ์ 

 ๔๖๒๑ นางประจงจิต  อมโร 

 ๔๖๒๒ นางสาวประณิธิ  พลสิงห 

 ๔๖๒๓ นางประดิษฐา  ออนสกุล 

 ๔๖๒๔ นางประทวน  บุญมั่น 

 ๔๖๒๕ นางประทับใจ  อุปญญ 

 ๔๖๒๖ นางสาวประทานพร  พุทธิวาส 

 ๔๖๒๗ นางประทิน  สุขแดง 

 ๔๖๒๘ นางสาวประทุมพร  คําวัน 

 ๔๖๒๙ นางประทุมพร  นันทวุฒิสาร 

 ๔๖๓๐ นางสาวประทุมพร  เสาวรส 

 ๔๖๓๑ นางสาวประทุมมา  จิตรงาม 

 ๔๖๓๒ นางประนอม  กอเกื้อ 

 ๔๖๓๓ นางประนอม  แขวงแขงขัน 

 ๔๖๓๔ นางประนอม  คูณทวี 

 ๔๖๓๕ นางสาวประนอม  เพียมขุนทด 

 ๔๖๓๖ นางประนอม  ยวงวิภักดิ์ 

 ๔๖๓๗ นางประพันธ  พรวนิชาพงศ 

 ๔๖๓๘ นางสาวประพาพร  หงษสุวรรณ 

 ๔๖๓๙ นางประไพ  เพชรสกุล 

 ๔๖๔๐ นางสาวประไพ  ศรีทอง 

 ๔๖๔๑ นางสาวประไพศรี  ทองไสยพร 

 ๔๖๔๒ นางประไพศรี  พรมรัตน 

 ๔๖๔๓ นางสาวประภัสศร  เทียมทัศ 

 ๔๖๔๔ นางสาวประภัสสร  ชุมภูงาม 

 ๔๖๔๕ นางประภัสสร  เถาพันธ 

 ๔๖๔๖ นางสาวประภัสสร  เบาชารี 

 ๔๖๔๗ นางสาวประภัสสร  พันธุมัย 



 หนา   ๑๐๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๖๔๘ นางสาวประภัสสร  สงาประภากรณ 

 ๔๖๔๙ นางประภัสสร  สมเขาใหญ 

 ๔๖๕๐ นางประภัสสร  เหล็กงาม 

 ๔๖๕๑ นางประภัสสรา  เดชมุงคุณ 

 ๔๖๕๒ นางประภัสสรา  สระทอง 

 ๔๖๕๓ นางประภากร  พรหมโสภา 

 ๔๖๕๔ นางประภากร  ภูศรีน้ํา 

 ๔๖๕๕ นางสาวประภาพร  ครีมสูงเนิน 

 ๔๖๕๖ นางสาวประภาพร  ไชยทุม 

 ๔๖๕๗ นางสาวประภาพร  แดงดา 

 ๔๖๕๘ นางสาวประภาพร  ทองดี 

 ๔๖๕๙ นางประภาพร  หูทอง 

 ๔๖๖๐ นางประภาพร  อุดมผลชัยเจริญ 

 ๔๖๖๑ นางสาวประภาพรรณ  เมฆขลา 

 ๔๖๖๒ นางสาวประภาภรณ  ศรขะทา 

 ๔๖๖๓ นางสาวประภารัตน  ไชยวัน 

 ๔๖๖๔ นางประภาวรรณ  ไขแสง 

 ๔๖๖๕ นางประภาวรินทร  โฮชิน 

 ๔๖๖๖ นางประภาศรี  วิเวก 

 ๔๖๖๗ นางสาวประภาศิริ  สุขเจริญ 

 ๔๖๖๘ นางสาวประภีร  ศรีพันลํา 

 ๔๖๖๙ นางประมวล  ชนะบุญ 

 ๔๖๗๐ นางสาวประมวลมาศ  ศรีสวาท 

 ๔๖๗๑ นางประรารี  คําเมืองแพน 

 ๔๖๗๒ นางประริญาพร  แสนธาตุ 

 ๔๖๗๓ นางสาวประวีณา  ปนสุข 

 ๔๖๗๔ นางสาวประวีณา  รินทรวงศ 

 ๔๖๗๕ นางประวีนา  ศรีเจษฎารักข 

 ๔๖๗๖ นางสาวประสบพร  สามแกว 

 ๔๖๗๗ นางประสานพันธ  พลทะยาน 

 ๔๖๗๘ นางสาวปรัชวัน  คงแกว 

 ๔๖๗๙ นางปรางคทิพย  วัชระคุปต 

 ๔๖๘๐ นางสาวปราณปริยา  บุญมั่ง 

 ๔๖๘๑ นางสาวปราณี  แกวมา 

 ๔๖๘๒ นางสาวปราณี  เข็มทอง 

 ๔๖๘๓ นางปราณี  คลายนาค 

 ๔๖๘๔ นางปราณี  ชูมณี 

 ๔๖๘๕ นางปราณี  ซื่อตรง 

 ๔๖๘๖ นางปราณี  เดหมาน 

 ๔๖๘๗ นางปราณี  นาสมบัติ 

 ๔๖๘๘ นางปราณี  ประคํานอก 

 ๔๖๘๙ นางปราณี  ปททุม 

 ๔๖๙๐ นางปราณี  เผาเพ็ง 

 ๔๖๙๑ นางสาวปราณี  วันศุกร 

 ๔๖๙๒ นางปราณี  ศรีชัย 

 ๔๖๙๓ นางปราณี  สายกระสุน 

 ๔๖๙๔ นางสาวปราณี  อนุอัน 

 ๔๖๙๕ นางปราณีต  บัติสูงเนิน 

 ๔๖๙๖ นางปราณีต  ประสานสุข 

 ๔๖๙๗ นางปราณีต  เสงี่ยมดี 

 ๔๖๙๘ นางสาวปราณีต  อนันตะ 

 ๔๖๙๙ นางปรานอม  จันทิมา 



 หนา   ๑๐๑ (เลมท่ี  ๘) 
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 ๔๗๐๐ นางปรานี  บุญชวย 

 ๔๗๐๑ นางปรารถนา  จักรณรงค 

 ๔๗๐๒ นางปรารถนา  เจนการ 

 ๔๗๐๓ นางสาวปรารถนา  บํารุงยุติ 

 ๔๗๐๔ นางปรารถนา  มีสุข 

 ๔๗๐๕ นางปรารถนา  หยงสตาร 

 ๔๗๐๖ นางสาวปราสาท  ศิริจรรยา 

 ๔๗๐๗ นางปริญญา  สิทธิพงษ 

 ๔๗๐๘ นางปริญญาภร  คมขํา 

 ๔๗๐๙ นางปริญดา  สัตตบริพันธ 

 ๔๗๑๐ นางปริญดา  ออนดวง 

 ๔๗๑๑ นางปริตตา  ลีละวัฒน 

 ๔๗๑๒ นางปริภาดา  มักมีสุข 

 ๔๗๑๓ นางปริยฉัตร  รัตนพิบูลยศิริ 

 ๔๗๑๔ นางปริยานุช  นาทองลาย 

 ๔๗๑๕ นางปริยาพร  ฉิมสันเทียะ 

 ๔๗๑๖ นางสาวปริศนา  ปองปน 

 ๔๗๑๗ นางปริศนา  เหล่ียมใส 

 ๔๗๑๘ นางปริษา  ดวงเพียอม 

 ๔๗๑๙ นางสาวปริสา  แกวกา 

 ๔๗๒๐ นางสาวปรีชาภรณ  แยมงาม 

 ๔๗๒๑ นางปรีณา  เล็กพันธ 

 ๔๗๒๒ นางปรีดา  รัตนภา 

 ๔๗๒๓ นางสาวปรีดาพร  อุนกระโทก 

 ๔๗๒๔ นางสาวปรีดาภรณ  ไชยแสง 

 ๔๗๒๕ นางปรีดาวรรณ  บุตรพรมธิราช 

 ๔๗๒๖ นางสาวปรียนันท  ชัยสิริพัฒนา 

 ๔๗๒๗ นางสาวปรียา  วรรณภักดี 

 ๔๗๒๘ นางสาวปรียาดา  เตียงทอง 

 ๔๗๒๙ นางปรียานุช  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ๔๗๓๐ นางปรียาพร  สารนอก 

 ๔๗๓๑ นางสาวปรียาพัชร  หงษษา 

 ๔๗๓๒ นางสาวปรียาภัทร  สุวินธนไพศาล 

 ๔๗๓๓ นางปรียาภา  สกุลศักดิ์ 

 ๔๗๓๔ นางปรียาลักษณ  จันทรคํา 

 ๔๗๓๕ นางสาวปลายเวช  ไพรวงษ 

 ๔๗๓๖ นางปลิวัลย  นาเมือง 

 ๔๗๓๗ นางปล้ืมจิต  ชัยชิต 

 ๔๗๓๘ นางปวันรัตน  รวมจิตต 

 ๔๗๓๙ นางสาวปวัลลดา  เนียมนิยม 

 ๔๗๔๐ นางสาวปวิตรา  สาริกา 

 ๔๗๔๑ นางสาวปวีณา  คําชมภู 

 ๔๗๔๒ นางสาวปวีณา  งามชัด 

 ๔๗๔๓ นางปวีณา  จรสายออ 

 ๔๗๔๔ นางปวีณา  ชื่นบาน 

 ๔๗๔๕ นางปวีณา  เนื้อนิ่มวัฒนา 

 ๔๗๔๖ นางสาวปวีณา  บัวแกว 

 ๔๗๔๗ นางปวีณา  พุทธวงค 

 ๔๗๔๘ นางปวีณา  พูลสวัสดิ์ 

 ๔๗๔๙ นางปวีณา  วงศคําจันทร 

 ๔๗๕๐ นางสาวปวีณา  ศรีรักษสูงเนิน 

 ๔๗๕๑ นางปองจิรา  จตุรวงค 
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 ๔๗๕๒ นางปญจพร  เถื่อนกูล 

 ๔๗๕๓ นางสาวปญจมา  เจริญวงศ 

 ๔๗๕๔ นางปญชญา  กาคํา 

 ๔๗๕๕ นางสาวปญชมญชุ  ไชยบุรี 

 ๔๗๕๖ นางปญชลิกา  ปนเจริญ 

 ๔๗๕๗ นางปญญา  สุระพร 

 ๔๗๕๘ นางสาวปญญาทิพย  กระเปาทอง 

 ๔๗๕๙ นางปญญาพร  เดอ กรูฟ 

 ๔๗๖๐ นางปญญาภรณ  ปดปอง 

 ๔๗๖๑ นางสาวปฐฑิมาภรณ  แปนแกว 

 ๔๗๖๒ นางสาวปฐมาภรณ  นทีศิริกุล 

 ๔๗๖๓ นางปณณธร  สรอยธนู 

 ๔๗๖๔ นางปณณธร  เหลืองอราม 

 ๔๗๖๕ นางสาวปณณภัส  ศิริยงค 

 ๔๗๖๖ นางปตมาวดี  เด็งบาตู 

 ๔๗๖๗ นางสาวปทมพร  ธรรณมรงค 

 ๔๗๖๘ นางปทมวดี  ยูโซะ 

 ๔๗๖๙ นางสาวปทมวรรณ  ปองทอง 

 ๔๗๗๐ นางปทมา  กษิณศรี 

 ๔๗๗๑ นางสาวปทมา  กองฤทธิ์ 

 ๔๗๗๒ นางสาวปทมา  ขวัญสกุล 

 ๔๗๗๓ นางสาวปทมา  จันทรแกว 

 ๔๗๗๔ นางปทมา  ทองถึง 

 ๔๗๗๕ นางปทมา  เทพษร 

 ๔๗๗๖ นางปทมา  ปนทวังกูร 

 ๔๗๗๗ นางสาวปทมา  ปุริสังข 

 ๔๗๗๘ นางปทมา  พรมตา 

 ๔๗๗๙ นางปทมา  พิมเสน 

 ๔๗๘๐ นางปทมา  พืชสอน 

 ๔๗๘๑ นางปทมา  พูลเพ่ิม 

 ๔๗๘๒ นางสาวปทมา  ล้ิมป 

 ๔๗๘๓ นางสาวปทมา  ศรีจันทร 

 ๔๗๘๔ นางปทมา  ศรีวิชิต 

 ๔๗๘๕ นางปทมา  สาธุ 

 ๔๗๘๖ นางสาวปทมา  สายพรอมญาติ 

 ๔๗๘๗ นางปทมา  อารีบําบัด 

 ๔๗๘๘ นางสาวปทมาภรณ  เจริญย่ิง 

 ๔๗๘๙ นางสาวปทมาภรณ  พูลสมบัติ 

 ๔๗๙๐ นางสาวปทมาภรณ  หงษทอง 

 ๔๗๙๑ นางปาจรีย  ชัยเพชร 

 ๔๗๙๒ นางสาวปาณิศรา  แกวปญญา 

 ๔๗๙๓ นางสาวปาณิศรา  สิงหแขก 

 ๔๗๙๔ นางปาณิสรา  ซุนบก 

 ๔๗๙๕ นางปาณิสรา  มงคลสุวภัทร 

 ๔๗๙๖ นางปาณิสรา  มวงงาม 

 ๔๗๙๗ นางสาวปาณิสรา  หองกระจก 

 ๔๗๙๘ นางปาดีละห  อารง 

 ๔๗๙๙ นางปาตีนันท  หาญลําพัง 

 ๔๘๐๐ นางสาวปานจิต  ผิวผอง 

 ๔๘๐๑ นางสาวปานทิพย  กล่ินจันทรหอม 

 ๔๘๐๒ นางสาวปานวาด  แมนมาศวิหค 

 ๔๘๐๓ นางสาวปานี  สุขคลาย 
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 ๔๘๐๔ นางสาวปารณีย  มุมจันดา 

 ๔๘๐๕ นางปาราวตี  โตสกุล 

 ๔๘๐๖ นางปาริจฉัตต  นนทะโคตร 

 ๔๘๐๗ นางสาวปาริฉัตร  จันทรหลา 

 ๔๘๐๘ นางปาริชา  โพธิ์จันทึก 

 ๔๘๐๙ นางปาริชาต  กลับกลาย 

 ๔๘๑๐ นางปาริชาต  ใจมั่น 

 ๔๘๑๑ นางปาริชาต  เพชรแหน 

 ๔๘๑๒ นางปาริชาต  เหมะสิขัณฑกะ 

 ๔๘๑๓ นางปาริชาติ  คนเล 

 ๔๘๑๔ นางสาวปาริชาติ  คําลือ 

 ๔๘๑๕ นางสาวปาริชาติ  ไชยแกว 

 ๔๘๑๖ นางสาวปาริชาติ  ธนารักษ 

 ๔๘๑๗ นางสาวปาริชาติ  ปนแพทย 

 ๔๘๑๘ นางปาริชาติ  พืชนุกูล 

 ๔๘๑๙ นางปาริชาติ  มณีโชติ 

 ๔๘๒๐ นางสาวปาริชาติ  ราษแกว 

 ๔๘๒๑ นางสาวปาริชาติ  สุทธิธรรม 

 ๔๘๒๒ นางปาริชาติ  สุราชพล 

 ๔๘๒๓ นางสาวปารินทร  ราชภักดี 

 ๔๘๒๔ นางสาวปารีณา  บรรจงกิจ 

 ๔๘๒๕ นางปาลิดา  ยงทว ี

 ๔๘๒๖ นางปาลิตา  บุญเจือ 

 ๔๘๒๗ นางปาลิตา  โพธิสาร 

 ๔๘๒๘ นางสาวปาวีณา  การะเกษ 

 ๔๘๒๙ นางปาหนัน  บิลหมุด 

 ๔๘๓๐ นางสาวปฐินนท  จันทรรัตน 

 ๔๘๓๑ นางปณฑิรา  เกียรติสาร 

 ๔๘๓๒ นางปนแกว  ทับแยม 

 ๔๘๓๓ นางสาวปนวดี  ถ้ําทอง 

 ๔๘๓๔ นางปนอนงค  หอมหวล 

 ๔๘๓๕ นางสาวปนอําไพ  สงชีพ 

 ๔๘๓๖ นางสาวปนัชยา  นาคจํารูญ 

 ๔๘๓๗ นางสาวปยกานต  จิณะเสน 

 ๔๘๓๘ วาที่รอยตรีหญิง ปยฉัตร  คําภูษา 

 ๔๘๓๙ นางสาวปยฉัตร  วิมลพล 

 ๔๘๔๐ นางปยฉัตร  ศรีไกรสิทธิ์ 

 ๔๘๔๑ นางสาวปยดา  โขมณี 

 ๔๘๔๒ นางปยธิดา  โพธิ์ประภา 

 ๔๘๔๓ นางปยธิดา  สุขเมือง 

 ๔๘๔๔ นางสาวปยนันท  แววนิลานนท 

 ๔๘๔๕ นางสาวปยนารถ  เจียมเจริญ 

 ๔๘๔๖ นางปยนารถ  สุภาพโรจน 

 ๔๘๔๗ นางสาวปยนุช  ตุนทัพไทย 

 ๔๘๔๘ นางปยนุช  ทาขาว 

 ๔๘๔๙ นางสาวปยนุช  เปยมวิริยวงศ 

 ๔๘๕๐ นางปยนุช  ศรีสุนนท 

 ๔๘๕๑ นางปยพร  ขํามาลัย 

 ๔๘๕๒ นางสาวปยพร  นอยพลี 

 ๔๘๕๓ นางปยพร  นิสัยตรง 

 ๔๘๕๔ นางปยพร  รัตนโกสุม 

 ๔๘๕๕ นางสาวปยลักษณ  ขันทา 



 หนา   ๑๐๔ (เลมท่ี  ๘) 
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 ๔๘๕๖ นางสาวปยวรรณ  เขียวระยับ 

 ๔๘๕๗ นางสาวปยวรรณ  ตีระกิตติธนา 

 ๔๘๕๘ นางปยวรรณ  บัวผาย 

 ๔๘๕๙ นางสาวปยวรรณ  ปุมเอื้อง 

 ๔๘๖๐ นางสาวปยวรรณ  พงษพิทักษ 

 ๔๘๖๑ นางปยวรรณ  พระราช 

 ๔๘๖๒ นางสาวปยวรรณ  เรืองกิจ 

 ๔๘๖๓ นางปยวรรณ  วารีกุล 

 ๔๘๖๔ นางสาวปยะกมล  บุญศาสตร 

 ๔๘๖๕ นางสาวปยะกมล  ปวงขุนทด 

 ๔๘๖๖ นางปยะกมล  อนุศักดิ์ 

 ๔๘๖๗ นางปยะกาญจน  เลิศจุม 

 ๔๘๖๘ นางสาวปยะดา  ชนัศรุติพันธ 

 ๔๘๖๙ นางปยะดา  รัชนิพนธ 

 ๔๘๗๐ นางสาวปยะธิดา  ชางประเสริฐ 

 ๔๘๗๑ นางปยะนุช  จรุงพรสวัสดิ์ 

 ๔๘๗๒ นางสาวปยะนุช  ทรงอภิวัฒนกุล 

 ๔๘๗๓ นางสาวปยะนุช  บุญยรัตน 

 ๔๘๗๔ นางปยะนุช  พูลลาภ 

 ๔๘๗๕ นางปยะพร  สายปญญา 

 ๔๘๗๖ นางสาวปยะมาศ  บุญสะอาด 

 ๔๘๗๗ นางสาวปยะมาศ  เพ่ิมทรัพยทวีผล 

 ๔๘๗๘ นางสาวปยะมาศ  ยินดีสุข 

 ๔๘๗๙ นางสาวปยะมาศ  ศรีเกษ 

 ๔๘๘๐ นางสาวปยะมาศ  ศรีโพธิ์ทอง 

 ๔๘๘๑ นางปยะมาศ  สายแสง 

 ๔๘๘๒ นางสาวปยะมาศ  อาจหาญ 

 ๔๘๘๓ นางปยะรัตน  มาหินกอง 

 ๔๘๘๔ นางปยากร  แสงพันธ 

 ๔๘๘๕ นางสาวปยาพัชร  เสนาพิทักษ 

 ๔๘๘๖ นางสาวปยาภรณ  เขียวหวาน 

 ๔๘๘๗ นางปยาภรณ  ปานกําเหนิด 

 ๔๘๘๘ นางปยาภรณ  อักษรนํา 

 ๔๘๘๙ นางสาวปยามรรัตน  เศรษฐดาวิทย 

 ๔๘๙๐ นางสาวปลันธน  ชัยทอง 

 ๔๘๙๑ นางปกแพร  กอพูนพัฒน 

 ๔๘๙๒ นางสาวปซะ  โดมูซอ 

 ๔๘๙๓ นางปุญชรัศมิ์  หลําคํา 

 ๔๘๙๔ นางปุญชรัสมิ์  พสิษฐวัฒนา 

 ๔๘๙๕ นางปุญญพัฒน  ศรีทาว 

 ๔๘๙๖ นางสาวปุญญาพร  ใจสันเทียะ 

 ๔๘๙๗ นางสาวปุญญาพร  ภาระบุญ 

 ๔๘๙๘ นางปุญญิสา  เจนสมุทร 

 ๔๘๙๙ นางปุณญนุช  อุดทารุณ 

 ๔๙๐๐ นางสาวปุณณภา  แพงพันธ 

 ๔๙๐๑ นางสาวปุณณัฐ  โปรงสันเทียะ 

 ๔๙๐๒ นางปุณณิศา  เทศผล 

 ๔๙๐๓ นางสาวปุณณิศา  เหรียญทอง 

 ๔๙๐๔ นางสาวปุณยนุช  ซ่ําศาสตร 

 ๔๙๐๕ นางสาวปุณยนุช  ทองศรี 

 ๔๙๐๖ นางสาวปุณยนุช  ประทุม 

 ๔๙๐๗ นางสาวปุณยนุช  ไพยสูตร 
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 ๔๙๐๘ นางปุณยนุช  ศิริโรจนมงคล 

 ๔๙๐๙ นางปุณยนุช  อิ่มเอิบธรรม 

 ๔๙๑๐ นางสาวปุณยวีร  อินทรคุมวงษ 

 ๔๙๑๑ นางปุณริศา  หิรัญชาติ 

 ๔๙๑๒ นางปุณิกา  โพธิสุทธิ์ 

 ๔๙๑๓ นางเปมิกา  เทพสาธร 

 ๔๙๑๔ นางสาวเปรมกมล  คุมเจริญ 

 ๔๙๑๕ นางสาวเปรมทิพย  สะอาดเอี่ยม 

 ๔๙๑๖ นางเปรมปรีดิ์  เวียงนนท 

 ๔๙๑๗ นางสาวเปรมมิกา  ออนธานี 

 ๔๙๑๘ นางเปรมฤทัย  ขายทอง 

 ๔๙๑๙ นางสาวเปรมฤทัย  สุกใส 

 ๔๙๒๐ นางเปรมสุชา  พิชญกาน 

 ๔๙๒๑ นางสาวไปรมา  เที่ยงทางธรรม 

 ๔๙๒๒ นางไปรยา  เย็นสรง 

 ๔๙๒๓ นางสาวผกากรอง  สุดอัการ 

 ๔๙๒๔ นางสาวผกาทิพย  ยันตะสิริ 

 ๔๙๒๕ นางสาวผกาทิพย  รันสูงเนิน 

 ๔๙๒๖ นางผกาพันธ  พรสุขนิมิตกุล 

 ๔๙๒๗ นางผกามาศ  วัยวุฒิ 

 ๔๙๒๘ นางสาวผกามาศ  อาญาเมือง 

 ๔๙๒๙ นางสาวผกามาส  สุโพธิ์ 

 ๔๙๓๐ นางผกายกุล  แกวคูณ 

 ๔๙๓๑ นางสาวผการัตน  อนันทบริพงค 

 ๔๙๓๒ นางสาวผกาวรรณ  ติยัพเสน 

 ๔๙๓๓ นางผจงจิตต  แกวแสงใส 

 ๔๙๓๔ นางสาวผดุงศรี  คําฮอย 

 ๔๙๓๕ นางสาวผองฉวี  ดําปก 

 ๔๙๓๖ นางผองพรรณ  พันธพิชัย 

 ๔๙๓๗ นางผองพรรณ  เมืองประทุม 

 ๔๙๓๘ นางผานิต  ษรเดช 

 ๔๙๓๙ นางสาวผานิตย  ตีรเศรษฐศักดิ์ 

 ๔๙๔๐ นางผานิตย  โยธาชัย 

 ๔๙๔๑ นางสาวผิวเดือน  หลงเส็ง 

 ๔๙๔๒ นางผุสดี  แสงหลอ 

 ๔๙๔๓ นางผูซียะห  แบเลาะ 

 ๔๙๔๔ นางฝนทิพย  แพทเทอสัน 

 ๔๙๔๕ นางไฝคํา  เผือดผุด 

 ๔๙๔๖ นางสาวพงศสุดา  สาลีพิมพ 

 ๔๙๔๗ นางสาวพจณี  กุลชาติ 

 ๔๙๔๘ นางสาวพจณี  ถือเกาะ 

 ๔๙๔๙ นางสาวพจนวิสุทธิ์  พุฒทอง 

 ๔๙๕๐ นางพจนาถ  วุฒิวงศ 

 ๔๙๕๑ นางพจนี  แสงสองฟา 

 ๔๙๕๒ นางพจนีย  ทองประเสริฐ 

 ๔๙๕๓ นางสาวพจนีย  มีเจริญ 

 ๔๙๕๔ นางสาวพจมาลย  กิจเจริญไชย 

 ๔๙๕๕ นางสาวพจมาศ  เบ็ญณรงค 

 ๔๙๕๖ นางพชร  ฦๅชา 

 ๔๙๕๗ นางพชร  สมพันธุ 

 ๔๙๕๘ นางพชรภรณ  ประชัน 

 ๔๙๕๙ นางสาวพชรรัชต  ยศคําแหง 
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 ๔๙๖๐ นางสาวพณณกร  ราชแกว 

 ๔๙๖๑ นางสาวพณณกร  วิชัยดิษฐ 

 ๔๙๖๒ นางพนัชกร  หอมเฮา 

 ๔๙๖๓ นางสาวพนาวรรณ  พุฒถนอม 

 ๔๙๖๔ นางสาวพนาวรรณ  เพียรชอบ 

 ๔๙๖๕ นางพนาวรรณ  สิทธิจักร 

 ๔๙๖๖ นางสาวพนิดา  ฉัตรศิริ 

 ๔๙๖๗ นางพนิดา  ชัยมณี 

 ๔๙๖๘ นางสาวพนิดา  แซล้ิม 

 ๔๙๖๙ นางพนิดา  ทิวาพัฒน 

 ๔๙๗๐ นางพนิดา  นิลพรมมา 

 ๔๙๗๑ นางพนิดา  พงษพัง 

 ๔๙๗๒ นางสาวพนิดา  พันทวี 

 ๔๙๗๓ นางสาวพนิดา  ศรีไชยอินทร 

 ๔๙๗๔ นางพนิดา  สุราแม 

 ๔๙๗๕ นางสาวพนิดา  อินทรมณี 

 ๔๙๗๖ นางสาวพนิดา  อินพูลใจ 

 ๔๙๗๗ นางพนิตนาฏ  ยอมเต็ม 

 ๔๙๗๘ นางพเนตร  ศรีโสภณ 

 ๔๙๗๙ นางพยอม  พรหมรักษา 

 ๔๙๘๐ นางสาวพยอม  สุขคํา 

 ๔๙๘๑ นางสาวพเยาว  วงศศรี 

 ๔๙๘๒ นางพรกมล  นวลจันทร 

 ๔๙๘๓ นางสาวพรชนก  จันทิมา 

 ๔๙๘๔ นางสาวพรชนก  นนยะโส 

 ๔๙๘๕ นางพรชนก  เปาริก 

 ๔๙๘๖ นางสาวพรทิพภา  ยุดรัมย 

 ๔๙๘๗ นางสาวพรทิพย  ไกรกิจราษฎร 

 ๔๙๘๘ นางสาวพรทิพย  คงแกว 

 ๔๙๘๙ นางสาวพรทิพย  จันทรลา 

 ๔๙๙๐ นางพรทิพย  เชยบัวแกว 

 ๔๙๙๑ นางสาวพรทิพย  ดําเปนไฝ 

 ๔๙๙๒ นางสาวพรทิพย  แตมประเสริฐ 

 ๔๙๙๓ นางสาวพรทิพย  ทองมาก 

 ๔๙๙๔ นางพรทิพย  ธรรมโชติ 

 ๔๙๙๕ นางสาวพรทิพย  บรรเทา 

 ๔๙๙๖ นางพรทิพย  เปยมอภัยทอง 

 ๔๙๙๗ นางสาวพรทิพย  พงษกลัด 

 ๔๙๙๘ นางพรทิพย  มีพยุง 

 ๔๙๙๙ นางพรทิพย  โมวงษ 

 ๕๐๐๐ นางสาวพรทิพย  สอบกระโทก 

 ๕๐๐๑ นางพรทิพย  สุกใส 

 ๕๐๐๒ นางสาวพรทิพย  สุนทรประสิทธิ์ 

 ๕๐๐๓ นางพรทิพย  เสนะกูล 

 ๕๐๐๔ นางพรทิพย  แสงแกว 

 ๕๐๐๕ นางสาวพรทิพย  อาจวิชัย 

 ๕๐๐๖ นางสาวพรทิพย  อานแดง 

 ๕๐๐๗ นางพรทิพา  เพ็งหม ู

 ๕๐๐๘ นางพรทิวา  เกตุจํานงค 

 ๕๐๐๙ นางสาวพรนพิน  ทะนิวทอง 

 ๕๐๑๐ นางพรนภัส  คงสีพันธ 

 ๕๐๑๑ นางพรนภัส  แตสกุล 
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 ๕๐๑๒ นางพรนภัส  บุญสงค 

 ๕๐๑๓ นางสาวพรนภัส  พะยุดรัมย 

 ๕๐๑๔ นางพรนภา  กมลปรีดี 

 ๕๐๑๕ นางสาวพรนภา  เล่ือยคลัง 

 ๕๐๑๖ นางสาวพรนภา  สุขยานี 

 ๕๐๑๗ นางสาวพรนภา  อรามรัศมี 

 ๕๐๑๘ นางพรนิภา  ตรีธวัช 

 ๕๐๑๙ นางพรปวีณ  ขาวศรี 

 ๕๐๒๐ นางสาวพรปวีณ  ทนสูงเนิน 

 ๕๐๒๑ นางสาวพรพรรณ  เจริญชัย 

 ๕๐๒๒ นางพรพรรณ  ตวันคํา 

 ๕๐๒๓ นางสาวพรพรรณ   

  มาลากุล ณ อยุธยา 

 ๕๐๒๔ นางพรพรรณ  รัชตะวัฒนวินัย 

 ๕๐๒๕ นางสาวพรพรรณ  สรอยสูงเนิน 

 ๕๐๒๖ นางพรพรรณ  วิโรจนอุไรเรือง 

 ๕๐๒๗ นางพรพรหม  สังวาลย 

 ๕๐๒๘ นางสาวพรพัชรินทร  สิงหอน 

 ๕๐๒๙ นางพรพิชญาภัทร  มนตจิราพงศ 

 ๕๐๓๐ นางพรพิพัฒน  สวงโท 

 ๕๐๓๑ นางพรพิมล  กุศลสุข 

 ๕๐๓๒ นางสาวพรพิมล  ครองชื่น 

 ๕๐๓๓ นางสาวพรพิมล  คลอยสุวรรณ 

 ๕๐๓๔ นางสาวพรพิมล  คําขอด 

 ๕๐๓๕ นางพรพิมล  จันทรฟอง 

 ๕๐๓๖ นางพรพิมล  ณะลุนลี 

 ๕๐๓๗ นางสาวพรพิมล  ตั้งใจ 

 ๕๐๓๘ นางพรพิมล  โตะตาหยง 

 ๕๐๓๙ นางพรพิมล  ธัญพรจิรวัชร 

 ๕๐๔๐ นางสาวพรพิมล  ผ่ึงกัน 

 ๕๐๔๑ นางพรพิมล  วงพินิจ 

 ๕๐๔๒ นางสาวพรพิมล  อนุรักษา 

 ๕๐๔๓ นางพรพิรุณ  งอยจันทรศรี 

 ๕๐๔๔ นางพรพิรุณ  ผาดี 

 ๕๐๔๕ นางสาวพรพิไล  ชูใจ 

 ๕๐๔๖ นางพรพิศ  สิริพัฒน 

 ๕๐๔๗ นางสาวพรเพชร  ขันทะชา 

 ๕๐๔๘ นางสาวพรเพชร  พานทอง 

 ๕๐๔๙ นางพรเพ็ญ  กล่ันเสนาะ 

 ๕๐๕๐ นางพรภัทร  สุขสงวน 

 ๕๐๕๑ นางพรภิศา  พลทว ี

 ๕๐๕๒ นางพรมรินทร  รัตนชัยศิริกุล 

 ๕๐๕๓ นางพรรณทิพย  จิตรจักร 

 ๕๐๕๔ นางพรรณทิพา  อินผล 

 ๕๐๕๕ นางสาวพรรณทิวา  เขจร 

 ๕๐๕๖ นางสาวพรรณธิภา  บุญศิลป 

 ๕๐๕๗ นางสาวพรรณนี  ขวัญออน 

 ๕๐๕๘ นางพรรณปพร  คัทนศรี 

 ๕๐๕๙ นางพรรณผกา  สุขพันธ 

 ๕๐๖๐ นางพรรณพร  ดวงเกตุ 

 ๕๐๖๑ นางสาวพรรณพัชร  ธรรมเนียมดี 

 ๕๐๖๒ นางพรรณพิศ  จันทรแจมศรี 



 หนา   ๑๐๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๐๖๓ นางพรรณภา  สุวรรณศรี 

 ๕๐๖๔ นางสาวพรรณวดี  ยืนยงคนาน 

 ๕๐๖๕ นางพรรณวดี  ศักดิ์ศรีบุญดี 

 ๕๐๖๖ นางสาวพรรณวรินทร  พุทซาคํา 

 ๕๐๖๗ นางพรรณา  พรมมา 

 ๕๐๖๘ นางพรรณิกร  ประโพธิเทศ 

 ๕๐๖๙ นางสาวพรรณิกา  แซล้ี 

 ๕๐๗๐ นางพรรณิภา  โตบาง 

 ๕๐๗๑ นางสาวพรรณี  เปรมปรีชาวงศ 

 ๕๐๗๒ นางสาวพรรษชล  มะโนลัย 

 ๕๐๗๓ นางสาวพรรษา  จันตะคํา 

 ๕๐๗๔ นางสาวพรรัตน  นาคพรม 

 ๕๐๗๕ นางสาวพรรําไพ  ศรชัย 

 ๕๐๗๖ นางสาวพรลภัส  บุญสุข 

 ๕๐๗๗ นางสาวพรวิณี  เฉานอก 

 ๕๐๗๘ นางสาวพรวิภา  ปานมาศ 

 ๕๐๗๙ นางสาวพรวี  มาลัยเลิศ 

 ๕๐๘๐ นางสาวพรศิริ  ชมภูธวัช 

 ๕๐๘๑ นางพรสุดา  จิตกลาง 

 ๕๐๘๒ นางสาวพรสุดา  ดีโพนพัก 

 ๕๐๘๓ นางพรสุภัค  เชื้ออุน 

 ๕๐๘๔ นางสาวพฤกษา  สรอยสน 

 ๕๐๘๕ นางพฤศจิ  วัฒนภูมิชัย 

 ๕๐๘๖ นางสาวพฤศจิ  อุนอก 

 ๕๐๘๗ นางพลอยนภัส  ธิติภัทรรัตน 

 ๕๐๘๘ นางพลอยผกา  บุญโชติชนิต 

 ๕๐๘๙ นางพลอยพัทรี  อัครพงศธิติ 

 ๕๐๙๐ นางสาวพลอยไพลิน  ดาราย้ิมฤทธิ์ 

 ๕๐๙๑ นางสาวพลอยไพลิน  ศรีอ่ําดี 

 ๕๐๙๒ นางสาวพลอยมรกต  นาคธรรมวัฒน 

 ๕๐๙๓ นางพวงแกว  ศรีมังคละ 

 ๕๐๙๔ นางสาวพวงนอย  แสงจันทร 

 ๕๐๙๕ นางสาวพวงพกา  อาจวิชัย 

 ๕๐๙๖ นางสาวพวงพันธ  บุญใบ 

 ๕๐๙๗ นางพวงรตัน  เอติยัติ 

 ๕๐๙๘ นางสาวพอฤไท  ธรรมสาร 

 ๕๐๙๙ นางพะเยาว  อุไรพันธ 

 ๕๑๐๐ นางสาวพัช  อุทัยกัล 

 ๕๑๐๑ นางสาวพัชญชิสา  อภิกุลวราศิษฐ 

 ๕๑๐๒ นางพัชฎา  แสงดอก 

 ๕๑๐๓ นางพัชฎาพร  วิลัยกรวด 

 ๕๑๐๔ นางสาวพัชนี  โนนคอ 

 ๕๑๐๕ นางสาวพัชนี  สีทน 

 ๕๑๐๖ นางพัชนุช  แสนกัน 

 ๕๑๐๗ นางพัชมณ  สาลี 

 ๕๑๐๘ นางสาวพัชยา  รอยพิลา 

 ๕๑๐๙ นางสาวพัชรดา  นาคสุกเอี่ยม 

 ๕๑๑๐ นางพัชรมัย  บัวเทศ 

 ๕๑๑๑ นางสาวพัชรรินทร  อัมไพรพงษ 

 ๕๑๑๒ นางสาวพัชรวฤนท  บุญสวน 

 ๕๑๑๓ นางสาวพัชรสิตา  วิโรจไพศาลกุล 

 ๕๑๑๔ นางสาวพัชระดา  ฆารพันธ 



 หนา   ๑๐๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๑๑๕ นางพัชรา  ชุมชวย 

 ๕๑๑๖ นางสาวพัชรา  ทองสวัสดิ์ 

 ๕๑๑๗ นางพัชรา  ภิระกันทา 

 ๕๑๑๘ นางสาวพัชรา  สิทธิบุตร 

 ๕๑๑๙ นางสาวพัชราพรรณ  วงศพิทักษ 

 ๕๑๒๐ นางพัชราพรรณ  อามาตยเสนา 

 ๕๑๒๑ นางพัชราภรณ  คําเกตุ 

 ๕๑๒๒ นางพัชราภรณ  ตุยปน 

 ๕๑๒๓ นางพัชราภรณ  ทองพันธ 

 ๕๑๒๔ นางสาวพัชราภรณ  ปญโนจา 

 ๕๑๒๕ นางสาวพัชราภรณ  พิมพา 

 ๕๑๒๖ นางพัชราภรณ  สีตุกา 

 ๕๑๒๗ นางสาวพัชรินทร  แกวจินดา 

 ๕๑๒๘ นางสาวพัชรินทร  กะโหแกว 

 ๕๑๒๙ นางสาวพัชรินทร  ปญจมณี 

 ๕๑๓๐ นางสาวพัชรินทร  พูลสวัสดิ์ 

 ๕๑๓๑ นางสาวพัชรินทร  โลราช 

 ๕๑๓๒ นางสาวพัชรินทร  วงษนันตา 

 ๕๑๓๓ นางพัชรินทร  เวียงสาม 

 ๕๑๓๔ นางสาวพัชรินทร  สระคํา 

 ๕๑๓๕ นางสาวพัชรินทร  สุขทิพย 

 ๕๑๓๖ นางพัชรินทร  สุภายอง 

 ๕๑๓๗ นางสาวพัชรินทร  เส่ียงเทียน 

 ๕๑๓๘ นางสาวพัชรินทร  อินเถื่อน 

 ๕๑๓๙ นางพัชรินยา  จันทวโร 

 ๕๑๔๐ นางพัชรี  กอนแกว 

 ๕๑๔๑ นางพัชรี  กิ่งกาน 

 ๕๑๔๒ นางสาวพัชรี  เกิดดี 

 ๕๑๔๓ นางสาวพัชรี  จันทรหอม 

 ๕๑๔๔ นางสาวพัชรี  นรินทร 

 ๕๑๔๕ นางสาวพัชรี  ปานอุดม 

 ๕๑๔๖ นางสาวพัชรี  มูลเมือง 

 ๕๑๔๗ นางพัชรี  เรือนเพ็ชร 

 ๕๑๔๘ นางพัชรี  ลักษณะคชา 

 ๕๑๔๙ นางพัชรี  วงชาลี 

 ๕๑๕๐ นางสาวพัชรี  วงษแสน 

 ๕๑๕๑ นางสาวพัชรี  สิงหโหม 

 ๕๑๕๒ นางพัชรี  หลาหมน 

 ๕๑๕๓ นางพัชรี  หอมหวล 

 ๕๑๕๔ นางสาวพัชรีพร  สืบหาแกว 

 ๕๑๕๕ นางพัชรีพรรณ  หวัดเพ็ชร 

 ๕๑๕๖ นางพัชรีย  บัวราษฎร 

 ๕๑๕๗ นางพัชลี  ภูริชนพิทักษ 

 ๕๑๕๘ นางพัฒนมณี  เฮาเจริญ 

 ๕๑๕๙ นางพัฒนา  ไชยแดง 

 ๕๑๖๐ นางพัฒนี  สมจิตร 

 ๕๑๖๑ นางสาวพัฒนีภรณ  หวายเค 

 ๕๑๖๒ นางสาวพัฒิยา  เพชราภินันท 

 ๕๑๖๓ นางสาวพัณณชิตา  จันทราภิรมย 

 ๕๑๖๔ นางสาวพัณณชิตา  ยะไข 

 ๕๑๖๕ นางพัดสร  ขวัญใจ 

 ๕๑๖๖ นางพัทธทีรา  แขวงสุวรรณ 



 หนา   ๑๑๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๑๖๗ นางสาวพัทธนันท  จันชะดา 

 ๕๑๖๘ นางพัทธนันท  ตนแพง 

 ๕๑๖๙ นางสาวพัทธนันท  รําเพย 

 ๕๑๗๐ นางสาวพัทธนันท  อรุณศิริประเสริฐ 

 ๕๑๗๑ นางพัทธวรรณ  รุงเรือง 

 ๕๑๗๒ นางสาวพัทธานันท  แกวโต 

 ๕๑๗๓ นางสาวพัทธินันทณัชชา  พุฒหมื่น 

 ๕๑๗๔ นางพันทิพา  ใจจริม 

 ๕๑๗๕ นางสาวพันทิพา  ชุมแชม 

 ๕๑๗๖ นางสาวพันทิพา  ฤกษศรี 

 ๕๑๗๗ นางสาวพันธทิพย  โนนสุวรรณ 

 ๕๑๗๘ นางสาวพันธนิภา  คงสุวรรณ 

 ๕๑๗๙ นางสาวพันธสุรีย  จิตรหลัง 

 ๕๑๘๐ นางสาวพัสนนันท  จิตตศรี 

 ๕๑๘๑ นางสาวพัสวี  อินทรสมบัติ 

 ๕๑๘๒ นางสาวพาขวัญ  พันธุทองดี 

 ๕๑๘๓ นางพาดีละ  ซือแม 

 ๕๑๘๔ นางพานทอง  พิมสอน 

 ๕๑๘๕ นางสาวพาฝน  นาคขุนทด 

 ๕๑๘๖ นางพารีดะ  เซ็งมาดี 

 ๕๑๘๗ นางพาอีสะ  มะเกะ 

 ๕๑๘๘ นางสาวพิกุล  จันทะสีหา 

 ๕๑๘๙ นางพิกุล  นวลพุดซา 

 ๕๑๙๐ นางพิกุล  พุทธมาตย 

 ๕๑๙๑ นางสาวพิกุล  วงคกฎ 

 ๕๑๙๒ นางพิกุล  หินวิเศษ 

 ๕๑๙๓ นางพิจักษณา  กาวี 

 ๕๑๙๔ นางพิชชญดาภา  ใจกวางดี 

 ๕๑๙๕ นางสาวพิชชา  สุริอาจ 

 ๕๑๙๖ นางพิชชานันท  กลํ่าภู 

 ๕๑๙๗ นางพิชชานันท  จันทพรม 

 ๕๑๙๘ นางพิชชาภา  โฉมมิตร 

 ๕๑๙๙ นางสาวพิชชาภา  โปรงใจ 

 ๕๒๐๐ นางสาวพิชชุดา  นวมนองบุญ 

 ๕๒๐๑ นางพิชโชบล  สิงหรัมย 

 ๕๒๐๒ นางสาวพิชญนัชฒ  ปาระแกว 

 ๕๒๐๓ นางสาวพิชญนันท  วัฒนจารุรัศมิ์ 

 ๕๒๐๔ นางพิชญพิสุทธิ์  คุรุธรรมวงศา 

 ๕๒๐๕ นางสาวพิชญสินี  คุณสุวรรณ 

 ๕๒๐๖ นางสาวพิชญา  จงกลดี 

 ๕๒๐๗ นางพิชญา  ชูคันหอม 

 ๕๒๐๘ นางสาวพิชญา  เชียงสุข 

 ๕๒๐๙ นางพิชญา  ยะสาดายัน 

 ๕๒๑๐ นางสาวพิชญา  ศิริวงค 

 ๕๒๑๑ นางสาวพิชญา  สมทรง 

 ๕๒๑๒ นางสาวพิชญากร  กุศลการณ 

 ๕๒๑๓ วาที่รอยตรีหญิง พิชญากร   

  ภาพกลาง 

 ๕๒๑๔ นางสาวพิชญาภัค  พลโคตร 

 ๕๒๑๕ นางสาวพิชยา  พูลบางยุง 

 ๕๒๑๖ นางพิชากานต  ทัลวัลล์ิ 

 ๕๒๑๗ นางพิชานันท  จันทมัด 



 หนา   ๑๑๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๒๑๘ นางสาวพิชาพา  บุญเกล้ียง 

 ๕๒๑๙ นางสาวพิชารมย  สุขกลม 

 ๕๒๒๐ นางสาวพิณทอง  ผลดี 

 ๕๒๒๑ นางพิณโย  ไชยตะมาตย 

 ๕๒๒๒ นางพิตระพร  ปารมีแจ 

 ๕๒๒๓ นางสาวพินิตา  กิตติโสฬส 

 ๕๒๒๔ นางพิพิธภรณ  ณ นาน 

 ๕๒๒๕ นางพิม  เครือกอน 

 ๕๒๒๖ นางพิม  วรรณเลิศ 

 ๕๒๒๗ นางสาวพิมณฑรัตน  กล่ินจันทร 

 ๕๒๒๘ นางพิมนภัทร  ซุกซุม 

 ๕๒๒๙ นางพิมประภา  หมื่นรัญญ 

 ๕๒๓๐ นางพิมผกา  จันทรคง 

 ๕๒๓๑ นางสาวพิมพใจ  ชูสกุล 

 ๕๒๓๒ นางพิมพนภัส  พาวันดี 

 ๕๒๓๓ นางพิมพนิภา  จงเกษการณ 

 ๕๒๓๔ นางสาวพิมพประไพ  พุทธิวาส 

 ๕๒๓๕ นางสาวพิมพประไพ  โสมา 

 ๕๒๓๖ นางพิมพผกา  จันบุดศรี 

 ๕๒๓๗ นางพิมพพร  วงศทอง 

 ๕๒๓๘ นางสาวพิมพพัชชา  ใจอารีย 

 ๕๒๓๙ นางสาวพิมพเพชร  เพชรประยูร 

 ๕๒๔๐ นางพิมพเพ็ญ  ไมลโพธิ์ 

 ๕๒๔๑ นางพิมพร  ละอองวัลย 

 ๕๒๔๒ นางสาวพิมพลภัส  เนียมหอม 

 ๕๒๔๓ นางสาวพิมพลภัส  ศรีชัยเชิด 

 ๕๒๔๔ นางพิมพลภัส  อุนทรัพย 

 ๕๒๔๕ นางพิมพา  ธนโชคโภคิน 

 ๕๒๔๖ นางสาวพิมพาภรณ  สมบัติทิพย 

 ๕๒๔๗ นางสาวพิมพิกา  จันตะเสาร 

 ๕๒๔๘ นางพิมพิลา  หมื่นศร 

 ๕๒๔๙ นางสาวพิมพิสุทธิ์  ภัทระวิจิตร 

 ๕๒๕๐ นางพิมล  จิตอามาตย 

 ๕๒๕๑ นางพิมล  สุขมูล 

 ๕๒๕๒ นางสาวพิมลพร  บุญเวิน 

 ๕๒๕๓ นางสาวพิมลพรรณ  พงษโสภณ 

 ๕๒๕๔ นางสาวพิมลพรรณ  วงศบุรุษ 

 ๕๒๕๕ นางพิมลพักตร  สุภิษะ 

 ๕๒๕๖ นางสาวพิมลรัตน  โสธารัตน 

 ๕๒๕๗ นางสาวพิมลวรรณ  พลสิงห 

 ๕๒๕๘ นางพิรญาณ  ไชยนิลวรรณ 

 ๕๒๕๙ นางสาวพิรดา  บางบาล 

 ๕๒๖๐ นางสาวพิริยาพร  สายชวย 

 ๕๒๖๑ นางสาวพิริยาภรณ  เชาวฉลาด 

 ๕๒๖๒ นางพิริศา  นาคหาญ 

 ๕๒๖๓ นางพิรุณ  สีหะวงศ 

 ๕๒๖๔ นางสาวพิลัดดา  ดวงจันทร 

 ๕๒๖๕ นางสาวพิลากร  วังคะฮาต 

 ๕๒๖๖ นางพิลาพร  วิชาดี 

 ๕๒๖๗ นางพิลาศลักษณ  แกวประเสริฐ 

 ๕๒๖๘ นางสาวพิไลพร  ผลฟกแฟง 

 ๕๒๖๙ นางพิไลพร  ล่ิมวิภาดากุล 
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 ๕๒๗๐ นางพิไลรัตน  พรมวัง 

 ๕๒๗๑ นางพิไลวรรณ  บัลลังกสพล 

 ๕๒๗๒ นางพิศมัย  รุงโรจนนิมิตชัย 

 ๕๒๗๓ นางสาวพิศมัย  วงศคําษา 

 ๕๒๗๔ นางสาวพิศมัย  สาธิ 

 ๕๒๗๕ นางพิศมัย  สุวรรณะ 

 ๕๒๗๖ นางพิศมัย  หมื่นศรี 

 ๕๒๗๗ นางพิศมัย  อัตรสาร 

 ๕๒๗๘ นางพิสชา  ยังกระโทก 

 ๕๒๗๙ นางพิสมัย  โกณจะแสง 

 ๕๒๘๐ นางพิสมัย  เวียงวิเศษ 

 ๕๒๘๑ นางพิสมัย  เศรษฐแสงศรี 

 ๕๒๘๒ นางพิสมัย  หินกอง 

 ๕๒๘๓ นางสาวพีชะพะงา  นิรัตติมานนท 

 ๕๒๘๔ นางสาวพีรยา  ฤกษศิริ 

 ๕๒๘๕ นางพีรานุช  ชาประเสริฐ 

 ๕๒๘๖ นางพึงจิต  แพวิเศษ 

 ๕๒๘๗ นางพุทธชาด  ดวงจิตร 

 ๕๒๘๘ นางพุทธรัตน  ขันทกาญจน 

 ๕๒๘๙ นางพุทธศิริ  ชูชื่น 

 ๕๒๙๐ นางพุทธิยา  พ้ืนพรม 

 ๕๒๙๑ นางสาวพูซีหยะ  แดวอสนุง 

 ๕๒๙๒ นางพูนสุข  ปรีพูล 

 ๕๒๙๓ นางพูลจิต  หล่ีอินทร 

 ๕๒๙๔ นางเพชรไพลิน  ศรียา 

 ๕๒๙๕ นางสาวเพชรรัตน  ชวาลิต 

 ๕๒๙๖ นางเพชรรัตน  ชูชื่น 

 ๕๒๙๗ นางเพชรรัตน  ทรัพยโคกสูง 

 ๕๒๙๘ นางเพชรรุง  บรรเทาทุกข 

 ๕๒๙๙ นางสาวเพชรี  เชียงดา 

 ๕๓๐๐ นางเพ็ชรี  พาดี 

 ๕๓๐๑ นางสาวเพ็ญแข  รองยาง 

 ๕๓๐๒ นางเพ็ญจวรรณ  ธนูศร 

 ๕๓๐๓ นางเพ็ญจิต  ทองอ่ํา 

 ๕๓๐๔ นางเพ็ญชาติ  กอนจินดา 

 ๕๓๐๕ นางเพ็ญธิดา  อินนอก 

 ๕๓๐๖ นางเพ็ญนภา  เกษรศักดิ์ 

 ๕๓๐๗ นางเพ็ญนภา  ชุมนาเสียว 

 ๕๓๐๘ นางสาวเพ็ญนภา  สลาปน 

 ๕๓๐๙ นางเพ็ญนภา  อุตมงค 

 ๕๓๑๐ นางเพ็ญนภาพร  กันสีเวียง 

 ๕๓๑๑ นางสาวเพ็ญประภา  หวังบุญกลาง 

 ๕๓๑๒ นางสาวเพ็ญพร  ดวงแกว 

 ๕๓๑๓ นางเพ็ญพร  สิงคิพร 

 ๕๓๑๔ นางสาวเพ็ญพรรณ  บางอร 

 ๕๓๑๕ นางสาวเพ็ญพักตร  ไขทา 

 ๕๓๑๖ นางเพ็ญพักตร  บัวผาย 

 ๕๓๑๗ นางสาวเพ็ญพิศ  โสตถิสารากร 

 ๕๓๑๘ นางเพ็ญลักษณ  พิมพโคตร 

 ๕๓๑๙ นางสาวเพ็ญวดี  มากเกตุ 

 ๕๓๒๐ นางเพ็ญวลัยภรณ  นาธานซอน 

 ๕๓๒๑ นางเพ็ญศรี  ดวงใส 
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 ๕๓๒๒ นางเพ็ญศรี  ดาทอง 

 ๕๓๒๓ นางสาวเพ็ญศรี  พิสุทธิ์ 

 ๕๓๒๔ นางเพ็ญศรี  วรรณจักร 

 ๕๓๒๕ นางสาวเพ็ญศรี  สรรพคง 

 ๕๓๒๖ นางสาวเพ็ญศรี  หอมหวล 

 ๕๓๒๗ นางสาวเพ็ญศิริ  แกวเพชร 

 ๕๓๒๘ นางสาวเพ็ญศิริ  บุตรศรีภูมิ 

 ๕๓๒๙ นางสาวเพ็ญศิริ  สุขศรีจักรวาฬ 

 ๕๓๓๐ นางสาวเพทาย  พรายเพชร 

 ๕๓๓๑ นางสาวเพลินจิตร  วงศา 

 ๕๓๓๒ นางสาวเพลินพิศ  ดวงเพชร 

 ๕๓๓๓ นางเพลินพิศ  เปล่ียนสกุล 

 ๕๓๓๔ นางสาวเพลินพิศ  ผิวออนดี 

 ๕๓๓๕ นางเพลินพิศ  วินานนท 

 ๕๓๓๖ นางสาวเพลินศรี  จันทวงษ 

 ๕๓๓๗ นางสาวเพาพักตรา  กาธรรมณี 

 ๕๓๓๘ นางสาวเพียงกมล  ศรีดํา 

 ๕๓๓๙ นางเพียงใจ  ศรีธรรมมา 

 ๕๓๔๐ นางสาวเพียงตะวัน  วิคบําเพิง 

 ๕๓๔๑ นางเพียงพธู  ธิโสภา 

 ๕๓๔๒ นางสาวเพียงเพ็ญ  เติมใจ 

 ๕๓๔๓ นางสาวเพียงเพ็ญ  สังขทอง 

 ๕๓๔๔ นางเพียงฤทัย  กระแสรชล 

 ๕๓๔๕ นางแพรพรรณ  สมทรัพย 

 ๕๓๔๖ นางสาวแพรวพรรณ  ศรีวิชัย 

 ๕๓๔๗ นางสาวแพรวพวง  โยวะผุย 

 ๕๓๔๘ นางไพจิตร  ใจธรรม 

 ๕๓๔๙ นางไพบูลย  เกตุศักดิ์ 

 ๕๓๕๐ นางไพบูลย  ชัยนา 

 ๕๓๕๑ นางสาวไพรรินทร  ศรีขัดเคา 

 ๕๓๕๒ นางสาวไพรวรรณ  แกนของ 

 ๕๓๕๓ นางไพรส  คําปลอง 

 ๕๓๕๔ นางไพรัช  คชกฤษ 

 ๕๓๕๕ นางไพรัตน  นารี 

 ๕๓๕๖ นางไพรัตน  เพ็ชรบดี 

 ๕๓๕๗ นางสาวไพริน  นวลสุวรรณ 

 ๕๓๕๘ นางสาวไพรินทร  พาระตะ 

 ๕๓๕๙ นางไพรินทร  ศรีบัวบาน 

 ๕๓๖๐ นางไพรินทร  สรางดี 

 ๕๓๖๑ นางสาวไพเราะ  ศรีทอง 

 ๕๓๖๒ นางสาวไพลิน  ประดับรัตน 

 ๕๓๖๓ นางสาวไพลิน  วะหาโร 

 ๕๓๖๔ นางไพวัลย  พลธรรม 

 ๕๓๖๕ นางฟาฏิมาฮ  บากา 

 ๕๓๖๖ นางฟาดีละห  แซะอาหลี 

 ๕๓๖๗ นางสาวฟาตีมะห  สะตอปา 

 ๕๓๖๘ นางสาวฟาตีฮะห  แวบางิง 

 ๕๓๖๙ นางสาวฟาตูมะ  ยิงทา 

 ๕๓๗๐ นางฟานีดา  วันอิดรีส 

 ๕๓๗๑ นางฟารีดะ  ปานาวา 

 ๕๓๗๒ นางฟารีดา  บิลยะหีม 

 ๕๓๗๓ นางสาวฟาสียะห  อาแด 
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 ๕๓๗๔ นางเฟาซียะห  โตะสะ 

 ๕๓๗๕ นางสาวเฟองฟา  ไชยมาก 

 ๕๓๗๖ นางสาวภ.ภัทรศรี  พรหมรูปสวย 

 ๕๓๗๗ นางสาวภคพร  จันทวงษ 

 ๕๓๗๘ นางภคพร  ไชยสุข 

 ๕๓๗๙ นางภคพร  บัวทอง 

 ๕๓๘๐ นางภควรรณ  จิตรโคตร 

 ๕๓๘๑ นางสาวภทรพร  เล็กประเสริฐ 

 ๕๓๘๒ นางสาวภทรพรรณ  พัฒนธนาเศรษฐ 

 ๕๓๘๓ นางสาวภรณกมนส  ดวงสุวรรณ 

 ๕๓๘๔ นางภรณชนก  ชะนะสงคราม 

 ๕๓๘๕ นางสาวภรณณภสร  ลอยเทียนโกมล 

 ๕๓๘๖ นางภรณนิภา  แกวเคลือบ 

 ๕๓๘๗ นางภรินทร  ไชยฮะนิจ 

 ๕๓๘๘ นางสาวภวันตี  จันสามารถ 

 ๕๓๘๙ นางภวาสุ  แพงสี 

 ๕๓๙๐ นางภษมน  สุธรรม 

 ๕๓๙๑ นางสาวภักคีณี  จีนามูล 

 ๕๓๙๒ วาที่รอยตรีหญิง ภัคจิรา  วงศสมศรี 

 ๕๓๙๓ นางภัคจิรา  สมาคม 

 ๕๓๙๔ นางภัคธนนันท  อําพาศ 

 ๕๓๙๕ นางภัคนุช  ปนทะธง 

 ๕๓๙๖ นางสาวภัครินทร  สอาด 

 ๕๓๙๗ นางสาวภัควรัตน  จันทรเปย 

 ๕๓๙๘ นางสาวภัคศจี  ปญญาพืชน 

 ๕๓๙๙ นางภัชรีพร  เปยกบุตร 

 ๕๔๐๐ นางสาวภัณฑิลา  วรรณา 

 ๕๔๐๑ นางสาวภัณฑิลา  สาสวน 

 ๕๔๐๒ นางสาวภัทธาดา  แหยมทองดี 

 ๕๔๐๓ นางภัทรกัญญา  รัตนธนาสกุล 

 ๕๔๐๔ นางสาวภัทรณวดี  ประนอม 

 ๕๔๐๕ นางสาวภัทรทิศา  นวฤทธิ์เดชา 

 ๕๔๐๖ นางภัทรธิดา  เรืองประทุม 

 ๕๔๐๗ นางภัทรธิราภรณ  เบญจมาภา 

 ๕๔๐๘ นางภัทรนัน  อุดชาชน 

 ๕๔๐๙ นางภัทรนันท  ขันทีทาว 

 ๕๔๑๐ นางภัทรนาถ  วะไลใจ 

 ๕๔๑๑ นางภัทรนิษฐ  คําวิโส 

 ๕๔๑๒ นางภัทรพร  ผอนผัน 

 ๕๔๑๓ นางสาวภัทรพร  ภูบุญทอง 

 ๕๔๑๔ นางสาวภัทรภร  วัฒนราช 

 ๕๔๑๕ นางภัทรภร  สระสุรินทร 

 ๕๔๑๖ นางภัทรภรณ  คงกระจาง 

 ๕๔๑๗ นางภัทรมาส  มีสุขดิลกพัฒน 

 ๕๔๑๘ นางภัทรรัฏฐ  ภิญโญ 

 ๕๔๑๙ นางภัทรรัตน  สุขมา 

 ๕๔๒๐ นางสาวภัทรวดี  แซล้ิม 

 ๕๔๒๑ นางสาวภัทรวดี  วัดทอง 

 ๕๔๒๒ นางภัทรวาณี  จันทะนาม 

 ๕๔๒๓ นางสาวภัทรวีร  นาคินชาติ 

 ๕๔๒๔ นางภัทรอนงค  กาญจนคลอด 

 ๕๔๒๕ นางภัทรา  อินดีคํา 
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 ๕๔๒๖ นางภัทรานิษฐ  ขาวดี 

 ๕๔๒๗ นางภัทรานิษฐ  ฉันทจุลสินธุ 

 ๕๔๒๘ นางภัทรานิษฐ  สุวรรณไศละ 

 ๕๔๒๙ นางภัทราพร  ทรัพยศิร ิ

 ๕๔๓๐ นางสาวภัทราพร  ไทยานนท 

 ๕๔๓๑ นางสาวภัทราพร  พันธชาติ 

 ๕๔๓๒ นางภัทราพร  ศรีบุญมา 

 ๕๔๓๓ นางสาวภัทราภรณ  นิลสมัคร 

 ๕๔๓๔ นางสาวภัทรารัต  โสภา 

 ๕๔๓๕ นางสาวภัทรารัตน  รูปศรี 

 ๕๔๓๖ นางภัทราวดี  เจริญสวัสดิ์ 

 ๕๔๓๗ นางสาวภัทราวดี  นิลวิสุทธิกุล 

 ๕๔๓๘ นางภัทราวดี  พิมพทอง 

 ๕๔๓๙ นางสาวภัทรียา  จิตตาคํา 

 ๕๔๔๐ นางภัศรา  แกวสองสี 

 ๕๔๔๑ นางสาวภัสราภรณ  พรามคง 

 ๕๔๔๒ นางสาวภัสราวรรณ  ซื่อสัตย 

 ๕๔๔๓ นางสาวภาณี  เหลากอนคํา 

 ๕๔๔๔ นางสาวภาวดี  สรอยกุดเรือ 

 ๕๔๔๕ นางภาวันตี  หะยียามา 

 ๕๔๔๖ นางสาวภาวิณา  ยะโกะ 

 ๕๔๔๗ นางภาวิณี  จารุกาญจน 

 ๕๔๔๘ นางสาวภาวิณี  เมยประโคน 

 ๕๔๔๙ นางสาวภาวิณี  วิบูลยสิน 

 ๕๔๕๐ นางภาวิณี  สุขใจ 

 ๕๔๕๑ นางภาวิดา  ตรีวิเศษ 

 ๕๔๕๒ นางสาวภาวินี  สีสินธุ 

 ๕๔๕๓ นางภิญญดา  พัดภู 

 ๕๔๕๔ นางภิญญาพรรษฆ  พุทธิมาโน 

 ๕๔๕๕ นางภิญญาพัชญ  สมานพันธสกุล 

 ๕๔๕๖ นางสาวภิญญาภัทร  รอดสิน 

 ๕๔๕๗ นางภิญโญ  ลักษณะอัมพร 

 ๕๔๕๘ นางสาวภิมลพรรณ  ถาวรประพัฒน 

 ๕๔๕๙ นางสาวภิรญา  แพทยรักษา 

 ๕๔๖๐ นางสาวภิรมย  เตียงกูล 

 ๕๔๖๑ นางภิรมย  ทองเสนอ 

 ๕๔๖๒ นางสาวภิรมลักษณ  ผากงคํา 

 ๕๔๖๓ นางสาวภิรัญรัช  ลือกิจ 

 ๕๔๖๔ นางสาวภีมภา  ลอยวิเวก 

 ๕๔๖๕ นางสาวภุมรินทร  ออนจันทร 

 ๕๔๖๖ นางภูริชา  พรหมเคล่ือน 

 ๕๔๖๗ นางภูริตา  ธนหารจิตร 

 ๕๔๖๘ นางภูริตา  เบาเนิด 

 ๕๔๖๙ นางภูริตา  ใบยา 

 ๕๔๗๐ นางสาวภูษณิศา  ผิวขาว 

 ๕๔๗๑ นางสาวมณฑกาญจน  ฉกรรจศิลป 

 ๕๔๗๒ นางมณฑา  คําแหง 

 ๕๔๗๓ นางมณฑา  มารมย 

 ๕๔๗๔ นางมณฑา  ย้ิมเยือน 

 ๕๔๗๕ นางมณฑา  วงษจันทร 

 ๕๔๗๖ นางสาวมณฑิตา  สืบเจก 

 ๕๔๗๗ นางมณฑิรา  ประเสริฐกุล 



 หนา   ๑๑๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๔๗๘ นางสาวมณฑิรา  มีนุย 

 ๕๔๗๙ นางมณฑิรา  สายยศ 

 ๕๔๘๐ นางมณทิรา  อารียกุล 

 ๕๔๘๑ นางมณธิดา  ปวงคํา 

 ๕๔๘๒ นางสาวมณี  เเกววันตา 

 ๕๔๘๓ นางสาวมณีกาญจน  เวียงรัตน 

 ๕๔๘๔ นางมณีกานต  บุญเสริม 

 ๕๔๘๕ นางมณีจันทร  วรรณวงศ 

 ๕๔๘๖ นางมณีจันทร  ศรีบุระ 

 ๕๔๘๗ นางมณีภัทร  บุญญาสัย 

 ๕๔๘๘ นางสาวมณีย  ยวงรัมย 

 ๕๔๘๙ นางสาวมณีรัตน  กุลวงษ 

 ๕๔๙๐ นางมณีรัตน  นวมสกุลณี 

 ๕๔๙๑ นางสาวมณีรัตน  นุชชาติ 

 ๕๔๙๒ นางมณีรัตน  มมประโคน 

 ๕๔๙๓ นางสาวมณีวรรณ  จาบุญ 

 ๕๔๙๔ นางสาวมณีศร  สมใจสระแกว 

 ๕๔๙๕ นางมทินา  มาละวงษ 

 ๕๔๙๖ นางมธุรส  ปานเหงา 

 ๕๔๙๗ นางสาวมธุริน  ตุนีย 

 ๕๔๙๘ นางมธุริน  เทียนวรรณ 

 ๕๔๙๙ นางมนชยา  อธิกรม 

 ๕๕๐๐ นางสาวมนฑนา  ยาสมุทร 

 ๕๕๐๑ นางมนตรัตน  อัมมรดารา 

 ๕๕๐๒ นางมนตรา  ศรีเมือง 

 ๕๕๐๓ นางมนตรี  ควรกลา 

 ๕๕๐๔ นางสาวมนทกานต  ละออง 

 ๕๕๐๕ นางมนทิรา  ตะปะโจทย 

 ๕๕๐๖ นางสาวมนทิรา  เปยงบุญทา 

 ๕๕๐๗ นางมนธิรา  นิลสระคู 

 ๕๕๐๘ นางมนพร  นุมนก 

 ๕๕๐๙ นางมนฤดี  อรรคฮาด 

 ๕๕๑๐ นางมนสิการ  ทิพยรอด 

 ๕๕๑๑ นางมนัญชยา  ไกลถิ่น 

 ๕๕๑๒ นางสาวมนัญชยา  ลีฮวด 

 ๕๕๑๓ นางสาวมนัญญา  แยมอรุณ 

 ๕๕๑๔ นางสาวมนัญญา  หาญอาสา 

 ๕๕๑๕ นางมนัสชนก  ทองชล 

 ๕๕๑๖ นางสาวมนัสชนก  บินสไร 

 ๕๕๑๗ นางสาวมนัสชนก  เพียรพิทักษ 

 ๕๕๑๘ นางมนัสนันท  ค้ําชูสิทธิผล 

 ๕๕๑๙ นางสาวมนัสนันท  บุญรัตนภมร 

 ๕๕๒๐ นางสาวมนัสนันท  มะโรง 

 ๕๕๒๑ นางมนัสนันท  มุงเมือง 

 ๕๕๒๒ นางสาวมนัสนันท  มูลวรรณ 

 ๕๕๒๓ นางมนัสนันท  โยธาธรรม 

 ๕๕๒๔ นางสาวมนัสวี  ติณะรัตน 

 ๕๕๒๕ นางสาวมนาภรณ  อุนบาน 

 ๕๕๒๖ นางมนิสตา  แดงสี 

 ๕๕๒๗ นางมยุรา  ไกรสวัสดิ์ 

 ๕๕๒๘ นางมยุรา  ฉลูทอง 

 ๕๕๒๙ นางมยุรา  ดวงศรี 



 หนา   ๑๑๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๕๓๐ นางมยุรา  นาวารัตน 

 ๕๕๓๑ นางมยุรา  บุญตระกูล 

 ๕๕๓๒ นางสาวมยุรา  มณีรัตน 

 ๕๕๓๓ นางมยุรา  ศรีสอง 

 ๕๕๓๔ นางมยุรา  แสงสุวรรณ 

 ๕๕๓๕ นางมยุรี  กลางหน 

 ๕๕๓๖ นางมยุรี  ไชยโสภา 

 ๕๕๓๗ นางสาวมยุรี  ซาวจําปา 

 ๕๕๓๘ นางมยุรี  เทพถิล 

 ๕๕๓๙ นางมยุรี  ปญญาสาย 

 ๕๕๔๐ นางมยุรี  มะกาว 

 ๕๕๔๑ นางมยุรี  วรวรรณ 

 ๕๕๔๒ นางมยุรี  แสงสวาง 

 ๕๕๔๓ นางมยุเรศ  บุญทวี 

 ๕๕๔๔ นางสาวมยุเรศ  ประทักขินัง 

 ๕๕๔๕ นางมรกต  ฉัตรจินดา 

 ๕๕๔๖ นางสาวมริดา  คํามูลมาตย 

 ๕๕๔๗ นางสาวมลทาทิพย  ทองคํา 

 ๕๕๔๘ นางสาวมลทิชา  ทัพขวา 

 ๕๕๔๙ นางมลทิรา  ไชยชนะ 

 ๕๕๕๐ นางมลธิชา  เรือนจันทร 

 ๕๕๕๑ นางสาวมลธิลา  กาเผือก 

 ๕๕๕๒ นางมลฤดี  ไชยรัตน 

 ๕๕๕๓ นางมลฤดี  สําโรงแสง 

 ๕๕๕๔ นางมลฤดี  หลอทอง 

 ๕๕๕๕ นางสาวมลวดี  บุญรักษ 

 ๕๕๕๖ นางมลวิภา  หงษศิร ิ

 ๕๕๕๗ นางมลศรี  คําแกว 

 ๕๕๕๘ นางสาวมลัยพร  งามผิวเหลือง 

 ๕๕๕๙ นางมลิวัลย  แซฮอ 

 ๕๕๖๐ นางสาวมลิวัลย  ทองขวัญ 

 ๕๕๖๑ นางสาวมสาวรี  นาสวนโสภณ 

 ๕๕๖๒ นางสาวมะลิ  บุญชู 

 ๕๕๖๓ นางสาวมะลิ  บุตรจันทร 

 ๕๕๖๔ นางมะลิ  วิชาพล 

 ๕๕๖๕ นางมะลิจันทร  ราชวงค 

 ๕๕๖๖ นางสาวมะลิวรรณ  ระหูภา 

 ๕๕๖๗ นางมะลิวรรณ  หาสุข 

 ๕๕๖๘ นางสาวมะลิวัลย  ขอบบัวคล่ี 

 ๕๕๖๙ นางสาวมะลิวัลย  ไชยโย 

 ๕๕๗๐ นางมะลิวัลย  บุรัตน 

 ๕๕๗๑ นางมะลิวัลย  โยธา 

 ๕๕๗๒ นางสาวมะลิวัลย  รัตนสมบูรณ 

 ๕๕๗๓ นางสาวมะลิวัลย  ศรีบานชื่น 

 ๕๕๗๔ นางมะลิวัลย  เสนาใหญ 

 ๕๕๗๕ นางสาวมะลิสา  ศรีนอก 

 ๕๕๗๖ นางสาวมัญชุสา  มณีวรรณ 

 ๕๕๗๗ นางมัฑนา  ธิกันทา 

 ๕๕๗๘ นางสาวมัณฑิตา  ศรีคํา 

 ๕๕๗๙ นางมัณทนา  รัตนกุล 

 ๕๕๘๐ นางมัณทนา  อุทโธ 

 ๕๕๘๑ นางมัตติกา  ติดนนท 



 หนา   ๑๑๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๕๘๒ นางสาวมัทธนา  ตาเดอิน 

 ๕๕๘๓ นางสาวมัทนา  ขุนศรี 

 ๕๕๘๔ นางมัทนา  ปญจเมธีกุล 

 ๕๕๘๕ นางมัทนา  พงษใหม 

 ๕๕๘๖ นางมัทนา  มะยาซิง 

 ๕๕๘๗ นางสาวมันทนา  กองเงิน 

 ๕๕๘๘ นางสาวมันทนา  สิงคเสลิต 

 ๕๕๘๙ นางมัลฑลิกา  นีระพันธ 

 ๕๕๙๐ นางสาวมัลลิกา  วารินทิพย 

 ๕๕๙๑ นางสาวมัลลิกา  สิงหสม 

 ๕๕๙๒ นางมัลลิกา  สุขเกษม 

 ๕๕๙๓ นางสาวมัสยา  วิรันทนา 

 ๕๕๙๔ นางมาดีฮะห  อับดุลเลาะ 

 ๕๕๙๕ นางมาติกา  ศรีออน 

 ๕๕๙๖ นางมานิกา  เอี่ยมหุน 

 ๕๕๙๗ นางมานิดา  แดงนอย 

 ๕๕๙๘ นางมานิตา  สังขชุม 

 ๕๕๙๙ นางสาวมานิตา  แสงงาม 

 ๕๖๐๐ นางสาวมายีดะ  กามาเซะ 

 ๕๖๐๑ นางมายีดะห  สาและ 

 ๕๖๐๒ นางมารศรี  นิลวัฒนชัย 

 ๕๖๐๓ นางสาวมารศรี  สงวนทรัพย 

 ๕๖๐๔ นางสาวมาริแย  มะเละ 

 ๕๖๐๕ นางมารีนา  อารง 

 ๕๖๐๖ นางสาวมารีนี  สาเมาะ 

 ๕๖๐๗ นางมารีนี  หะยีสะอะ 

 ๕๖๐๘ นางสาวมารียะ  เตะ 

 ๕๖๐๙ นางมารียะห  มะเซ็ง 

 ๕๖๑๐ นางสาวมารียา  เจะบือราเฮง 

 ๕๖๑๑ นางมารีแย  เจะแล 

 ๕๖๑๒ นางมารีแย  มาเยาะกาเซะ 

 ๕๖๑๓ นางมารีแย  ระยะหลง 

 ๕๖๑๔ นางสาวมารีละห  มีนา 

 ๕๖๑๕ นางสาวมาเรียม  ใจเที่ยง 

 ๕๖๑๖ นางมาลัย  นามวงษ 

 ๕๖๑๗ นางสาวมาลัย  ฟกเขียว 

 ๕๖๑๘ นางมาลา  ถิรสัตยวงศ 

 ๕๖๑๙ นางมาลิน  มวงกลาง 

 ๕๖๒๐ นางมาลินี  ดอยสกุลไกร 

 ๕๖๒๑ นางสาวมาลินี  สุขหา 

 ๕๖๒๒ นางมาลินี  สุวรรณจันทร 

 ๕๖๒๓ นางมาลี  ขันทแพทย 

 ๕๖๒๔ นางมาลี  ดวงสีแกว 

 ๕๖๒๕ นางสาวมาศลีนา  สานา 

 ๕๖๒๖ นางมิ่งขวัญ  จันทรเพ็ง 

 ๕๖๒๗ นางสาวมิ่งขวัญ  เทียมพัฒน 

 ๕๖๒๘ นางสาวมิชดา  เหมันต 

 ๕๖๒๙ นางสาวมิญญชนก  ปรางละออ 

 ๕๖๓๐ นางมิญฐกาญจน  ชัยพิพัฒน 

 ๕๖๓๑ นางสาวมิฐิลา  เวย่ือ 

 ๕๖๓๒ นางสาวมินตรา  คูนพคุณ 

 ๕๖๓๓ นางสาวมีซะห  เจะเตะ 



 หนา   ๑๑๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๖๓๔ นางสาวมุกดา  เชาวโนทัย 

 ๕๖๓๕ นางมุกดา  ลับโกษา 

 ๕๖๓๖ นางมุกดา  สุขขี 

 ๕๖๓๗ นางสาวมุจลินท  ราชรักษ 

 ๕๖๓๘ นางสาวมุฑิตา  เครือวัลย 

 ๕๖๓๙ นางสาวมุทิตา  มีศรีสุข 

 ๕๖๔๐ นางสาวมุทิตา  แสนสิงห 

 ๕๖๔๑ นางสาวมุทิตา  อังคุระษี 

 ๕๖๔๒ นางสาวมูณีรอฮ  สะมะแอ 

 ๕๖๔๓ นางสาวมูดา  พระจันทรศรี 

 ๕๖๔๔ นางมูรนีย  สะบูดิง 

 ๕๖๔๕ นางเมกิยะ  คําปอง 

 ๕๖๔๖ นางเมตตา  ดวงสนม 

 ๕๖๔๗ นางเมตตา  นิมิตร 

 ๕๖๔๘ นางเมทินี  วีระกุล 

 ๕๖๔๙ นางเมธปยา  ทองแกว 

 ๕๖๕๐ นางสาวเมธานี  ทวีคุณ 

 ๕๖๕๑ นางสาวเมธาพร  วิแสง 

 ๕๖๕๒ นางเมธาวี  พหุนันต 

 ๕๖๕๓ นางสาวเมธิยา  อุทํากา 

 ๕๖๕๔ นางสาวเมวดี  อยูสุข 

 ๕๖๕๕ นางไมยูรี  อูเซ็ง 

 ๕๖๕๖ นางสาวยมนา  พินิจ 

 ๕๖๕๗ นางยลพิชา  ไวคํานึง 

 ๕๖๕๘ นางยลาณี  วงศาชนัท 

 ๕๖๕๙ นางสาวยศรดา  จันยุย 

 ๕๖๖๐ นางยศวดี  เอิบกมล 

 ๕๖๖๑ นางสาวยศวรรณ  นวลละออ 

 ๕๖๖๒ นางสาวยาจิตร  ลาภทวี 

 ๕๖๖๓ นางยามีละห  โดบีมอ 

 ๕๖๖๔ นางยามีละห  ฮายีอาซัน 

 ๕๖๖๕ นางยามีลา  ปาละกุล 

 ๕๖๖๖ นางยาวานิง  มูดอ 

 ๕๖๖๗ นางยาวารี  ชุมฤทธิ์ 

 ๕๖๖๘ นางยาวาเฮ  ลูโละ 

 ๕๖๖๙ นางยาวาเฮร  สะแลแม 

 ๕๖๗๐ นางยินดี  เกื้อผล 

 ๕๖๗๑ นางยุธิน  คนซื่อ 

 ๕๖๗๒ นางสาวยุพยง  บุญธรรม 

 ๕๖๗๓ นางยุพเยาว  พิมพพาศรี 

 ๕๖๗๔ นางสาวยุพรัตน  พงศศิริเลิศ 

 ๕๖๗๕ นางสาวยุพเรศ  ดวงเสวย 

 ๕๖๗๖ นางยุพเรศ  สนิท 

 ๕๖๗๗ นางยุพลักษณ  จันทรเกษ 

 ๕๖๗๘ นางยุพา  พุทธมี 

 ๕๖๗๙ นางยุพา  เวียนสาว 

 ๕๖๘๐ นางยุพา  อาหมาด 

 ๕๖๘๑ นางยุพาพร  วงษกาฬสินธุ 

 ๕๖๘๒ นางสาวยุพาพรรณ  คะเนวัน 

 ๕๖๘๓ นางยุพาพิน  ไชยบาล 

 ๕๖๘๔ นางยุพาภรณ  ไกรษี 

 ๕๖๘๕ นางสาวยุพารัตน  แกวเนตร 



 หนา   ๑๒๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๖๘๖ นางสาวยุพิน  แกวกําจรจาย 

 ๕๖๘๗ นางสาวยุพิน  แซเฮี๊ยบ 

 ๕๖๘๘ นางยุพิน  บุญคง 

 ๕๖๘๙ นางยุพิน  ภารนันท 

 ๕๖๙๐ นางสาวยุพิน  รอดประพันธ 

 ๕๖๙๑ นางยุพิน  ลีนิน 

 ๕๖๙๒ นางยุพิน  ศรีเรือง 

 ๕๖๙๓ นางสาวยุพิรัตน  จันทรฉาย 

 ๕๖๙๔ นางยุภาพร  แสนหาญ 

 ๕๖๙๕ นางยุภาภรณ  จันทรสูง 

 ๕๖๙๖ นางสาวยุภารัตน  เชี่ยวชาญ 

 ๕๖๙๗ นางยุภารัตน  สุวรรณแพทย 

 ๕๖๙๘ นางยุภาวดี  กาหาวงศ 

 ๕๖๙๙ นางสาวยุภาวดี  ศรีขน 

 ๕๗๐๐ นางสาวยุราพร  สุขสุพันธ 

 ๕๗๐๑ นางยุวฉัตร  หลุมทอง 

 ๕๗๐๒ นางยุวดี  กลํ่ามอญ 

 ๕๗๐๓ นางสาวยุวดี  คุมพันธุแยม 

 ๕๗๐๔ นางสาวยุวดี  ผิววงษ 

 ๕๗๐๕ นางสาวยุวดี  พรมโคตร 

 ๕๗๐๖ นางยุวดี  พันธศรี 

 ๕๗๐๗ นางยุวดี  เพชรดํา 

 ๕๗๐๘ นางยุวดี  สุวรรณไตรย 

 ๕๗๐๙ นางสาวยุวดี  แสงจันทร 

 ๕๗๑๐ นางยุวดี  ไสยา 

 ๕๗๑๑ นางสาวยุวธิดา  เด็ดขาด 

 ๕๗๑๒ นางยุวนิษฐา  เจริญผล 

 ๕๗๑๓ นางยุวรี  จําปามูล 

 ๕๗๑๔ นางสาวยุวรี  ชวยอาษา 

 ๕๗๑๕ นางสาวยุวลักษณ  สุวรรณพิทักษ 

 ๕๗๑๖ นางสาวยุวะธิดา  ไตรธรรม 

 ๕๗๑๗ นางยูวารีเยาะ  อาแวปูเตะ 

 ๕๗๑๘ นางยูฮา  สาแม 

 ๕๗๑๙ นางเย็นฤดี  คงมณี 

 ๕๗๒๐ นางสาวเย็นฤดี  ธรรมศรี 

 ๕๗๒๑ นางเย็นฤดี  สีมาเมือง 

 ๕๗๒๒ นางเยาวณี  แกนสาร 

 ๕๗๒๓ นางเยาวนาฏ  กองชาง 

 ๕๗๒๔ นางสาวเยาวนิจ  มุกดา 

 ๕๗๒๕ นางเยาวนิตย  เพ่ิมธัญกรณ 

 ๕๗๒๖ นางสาวเยาวนุท  ศรีวิชัย 

 ๕๗๒๗ นางเยาวพร  คําฝอย 

 ๕๗๒๘ นางสาวเยาวภา  ดาศรี 

 ๕๗๒๙ นางสาวเยาวรัตน  ตรึกตรอง 

 ๕๗๓๐ นางสาวเยาวรัตน  ย่ิงยง 

 ๕๗๓๑ นางเยาวรัตน  ยุพิน 

 ๕๗๓๒ นางสาวเยาวรัตน  สุทธิพันธ 

 ๕๗๓๓ นางเยาวรัตน  สุวนันทวงศ 

 ๕๗๓๔ นางเยาวรีย  ชาญนาวา 

 ๕๗๓๕ นางเยาวเรศ  กิจแกว 

 ๕๗๓๖ นางเยาวเรศ  บริบูรณ 

 ๕๗๓๗ นางเยาวลักษ  บัวขาวสุทธิกุล 
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 ๕๗๓๘ นางเยาวลักษณ  แกวประดับ 

 ๕๗๓๙ นางเยาวลักษณ  เคาแคน 

 ๕๗๔๐ นางเยาวลักษณ  ญาโน 

 ๕๗๔๑ นางเยาวลักษณ  เพ็ญศิริ 

 ๕๗๔๒ นางเยาวลักษณ  วงศรินทร 

 ๕๗๔๓ นางเยาวลักษณ  สามา 

 ๕๗๔๔ นางเยาวลักษณ  สิทธินันท 

 ๕๗๔๕ นางเยาวลักษณ  สุภัทรชัยวงศ 

 ๕๗๔๖ นางสาวรจนา  ดาวเรือง 

 ๕๗๔๗ นางรจนา  ทศชา 

 ๕๗๔๘ นางสาวรจนา  พวงทอง 

 ๕๗๔๙ นางรจนา  พากระจาง 

 ๕๗๕๐ นางรจนา  เย่ียมไธสง 

 ๕๗๕๑ นางสาวรจนา  วัลยเปรียงเถาว 

 ๕๗๕๒ นางสาวรจนาพร  ผองใส 

 ๕๗๕๓ นางสาวรณิดา  ขวัญยืน 

 ๕๗๕๔ นางสาวรติมัย  ดลระหมาน 

 ๕๗๕๕ นางสาวรติรส  ศิลปศิริวานิชย 

 ๕๗๕๖ นางรพิชา  มัตนามะ 

 ๕๗๕๗ นางสาวรพี  อาภัย 

 ๕๗๕๘ นางรพีพร  ชวนสําราญ 

 ๕๗๕๙ นางรพีพรรณ  จันวิสา 

 ๕๗๖๐ นางรภัทภร  อัครภัคธน 

 ๕๗๖๑ นางรภีภรณ  ศรีทอง 

 ๕๗๖๒ นางรมยชลี  นิวัฒนากูล 

 ๕๗๖๓ นางสาวรมยชลี  บุตรกริม 

 ๕๗๖๔ นางสาวรมิดา  จาวรรณะ 

 ๕๗๖๕ นางสาวรมิดา  นิลประภัสสร 

 ๕๗๖๖ นางรวิวรรณ  กุสันเทียะ 

 ๕๗๖๗ นางสาวรวิวรรณ  ตันศิริจิรพัชร 

 ๕๗๖๘ นางสาวรวิวรรณ  บุณยเสนา 

 ๕๗๖๙ นางรวิวรรณ  พรหมแดง 

 ๕๗๗๐ นางรวิวรรณ  ยอดสรอย 

 ๕๗๗๑ นางรวิวรรณ  ลาคําสาย 

 ๕๗๗๒ นางสาวรวิสรา  เจือจาน 

 ๕๗๗๓ นางรวิสรา  อินธิยา 

 ๕๗๗๔ นางรวีพลอย  รุงคลายอน 

 ๕๗๗๕ นางรวีวรรณ  เกษแกว 

 ๕๗๗๖ นางสาวรวีวรรณ  แปงนอย 

 ๕๗๗๗ นางรษา  วิลาจันทร 

 ๕๗๗๘ นางสาวรสริน  ศิริโพธิสมพร 

 ๕๗๗๙ นางรสรินทร  ลํ่าลือ 

 ๕๗๘๐ นางสาวรสรินทร  อินทรชัย 

 ๕๗๘๑ นางสาวรสสุคนธ  จินณรักษ 

 ๕๗๘๒ นางรสสุคนธ  ตุมวารีย 

 ๕๗๘๓ นางสาวรอกาหยะ  มะตือเงาะ 

 ๕๗๘๔ นางรอกีเยาะ  เลิศบุรุษ 

 ๕๗๘๕ นางรอฆายะ  สาแมง 

 ๕๗๘๖ นางสาวรอซีดะ  ดอเส็ง 

 ๕๗๘๗ นางสาวรอซีดะ  เฮ็ง 

 ๕๗๘๘ นางรอซีตา  มูซอ 

 ๕๗๘๙ นางสาวรอตีกะห  สาเล็ง 
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 ๕๗๙๐ นางรอบีหอะ  สนิ 

 ๕๗๙๑ นางสาวรอมือละ  หามะ 

 ๕๗๙๒ นางรอยฮัน  โตะดํา 

 ๕๗๙๓ นางสาวรอสนะห  มะลี 

 ๕๗๙๔ นางรอสมียะห  สาเระ 

 ๕๗๙๕ นางสาวรอหิมะ  ตาเละ 

 ๕๗๙๖ นางสาวรออีสะห  สาลี 

 ๕๗๙๗ นางรอฮนา  แกวสุข 

 ๕๗๙๘ นางรอฮะนีย  เจริญฤทธิ์ 

 ๕๗๙๙ นางรอฮานิง  หะยีดะ 

 ๕๘๐๐ นางรอฮานี  เปาะทอง 

 ๕๘๐๑ นางรอฮีมะ  หลังเถาะ 

 ๕๘๐๒ นางสาวรอฮีหมะ  มะสาอิ 

 ๕๘๐๓ นางระเบียบ  บุญทวีวัฒน 

 ๕๘๐๔ นางระเบียบ  สะหีมซา 

 ๕๘๐๕ นางสาวระพีพรรณ  กะริงกะรอบ 

 ๕๘๐๖ นางระพีพัฒน  เหล่ียมทอง 

 ๕๘๐๗ นางระวิยา  ศิริพันธ 

 ๕๘๐๘ นางสาวระวิวรรณ  กองกะมุด 

 ๕๘๐๙ นางสาวระวิวรรณ  สุชรักษา 

 ๕๘๑๐ นางสาวระวีวรรณ  คําหลา 

 ๕๘๑๑ นางสาวรักชนก  ประสารกก 

 ๕๘๑๒ นางรักชนก  ไผสุข 

 ๕๘๑๓ นางรักชนก  รุมเจริญ 

 ๕๘๑๔ นางรักษคณา  ติ๊บมา 

 ๕๘๑๕ นางสาวรักษวรา  คชสิทธิ์ 

 ๕๘๑๖ นางรักษิณา  เรืองดี 

 ๕๘๑๗ นางรัชกร  ฉายตะวัน 

 ๕๘๑๘ นางสาวรัชกร  สิงหจันทร 

 ๕๘๑๙ นางสาวรัชฎา  เฉลา 

 ๕๘๒๐ นางรัชฎาพร  จันทาเวียง 

 ๕๘๒๑ นางรัชฎาพร  ภิมล 

 ๕๘๒๒ นางสาวรัชฎาภรณ  เครือจันทร 

 ๕๘๒๓ นางรัชฎาภรณ  ณ เลย 

 ๕๘๒๔ นางรัชฎาวรรณ  ไชยทองศร ี

 ๕๘๒๕ นางสาวรัชณี  อินทสระ 

 ๕๘๒๖ นางรัชดา  นิลฉวี 

 ๕๘๒๗ นางรัชดา  บุญศรัทธา 

 ๕๘๒๘ นางรัชดา  สินจีน 

 ๕๘๒๙ นางรัชดาพร  สดใส 

 ๕๘๓๐ นางรัชดาภรณ  แตะแอ 

 ๕๘๓๑ นางสาวรัชดาภรณ  ฝายอุบล 

 ๕๘๓๒ นางสาวรัชดาวรรณ  เพ็ชรพันธ 

 ๕๘๓๓ นางสาวรัชตพร  วรรณเกื้อ 

 ๕๘๓๔ นางรัชตา  บุญชัยย่ิง 

 ๕๘๓๕ นางรัชนก  คงทรัพย 

 ๕๘๓๖ นางสาวรัชนก  จินะตา 

 ๕๘๓๗ นางสาวรัชนก  เทียนเจริญ 

 ๕๘๓๘ นางรัชนัน  นามจําปา 

 ๕๘๓๙ นางรัชนี  กัลยาบาล 

 ๕๘๔๐ นางสาวรัชนี  กิจสอ 

 ๕๘๔๑ นางสาวรัชนี  ขวัญนุย 
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 ๕๘๔๒ นางรัชนี  ชุณหปราณ 

 ๕๘๔๓ นางสาวรัชนี  โตสติ 

 ๕๘๔๔ นางสาวรัชนี  ทองชู 

 ๕๘๔๕ นางรัชนี  ทินวงค 

 ๕๘๔๖ นางสาวรัชนี  เผาบานฝาง 

 ๕๘๔๗ นางสาวรัชนี  พรหมรักษ 

 ๕๘๔๘ นางสาวรัชนี  เมืองใจ 

 ๕๘๔๙ นางสาวรัชนี  สมทรัพย 

 ๕๘๕๐ นางสาวรัชนี  สุภโส 

 ๕๘๕๑ นางสาวรัชนี  โสพันธ 

 ๕๘๕๒ นางสาวรัชนี  หาญเวช 

 ๕๘๕๓ นางสาวรัชนีกร  คําไฮ 

 ๕๘๕๔ นางรัชนีกร  คุณาพันธ 

 ๕๘๕๕ นางรัชนีกร  โทหารวงษ 

 ๕๘๕๖ นางรัชนีกร  ธรรมษา 

 ๕๘๕๗ นางรัชนีกร  เพ็ชรแพง 

 ๕๘๕๘ นางสาวรัชนีพร  จันทรมี 

 ๕๘๕๙ นางรัชนีพร  ทองชุมนุม 

 ๕๘๖๐ นางรัชนีพร  ภูพรรณา 

 ๕๘๖๑ นางสาวรัชนีภรณ  สุกิน 

 ๕๘๖๒ นางรัชนีวรรณ  หลงลูวา 

 ๕๘๖๓ นางรัชนู  ภาชื่น 

 ๕๘๖๔ นางรัชนู  ศันเสนียกุล 

 ๕๘๖๕ วาที่รอยตรีหญิง รัชวินช  ภูนาหา 

 ๕๘๖๖ นางรัญจวน  อังสนุ 

 ๕๘๖๗ นางรัญชนา  แรเขียว 

 ๕๘๖๘ นางรัดดา  ชราโรจ 

 ๕๘๖๙ นางสาวรัตชดา  บุตรสุด 

 ๕๘๗๐ นางรัตชนก  ฤาชา 

 ๕๘๗๑ นางสาวรัตฏิญากร  การวิบูลย 

 ๕๘๗๒ นางสาวรัตติกร  เจริญศิริ 

 ๕๘๗๓ นางสาวรัตติกาล  ฉิมพาลี 

 ๕๘๗๔ นางรัตติกาล  ถาวรไพบูลยเจริญ 

 ๕๘๗๕ นางรัตติกาล  สุขพุม 

 ๕๘๗๖ นางสาวรัตติญากรณ  อัมพวัน 

 ๕๘๗๗ นางสาวรัตติพร  เสาจินดารัตน 

 ๕๘๗๘ นางรัตติยา  เกตุกร 

 ๕๘๗๙ นางสาวรัตติยา  บุญเปลง 

 ๕๘๘๐ นางรัตติยา  มนเทวิน 

 ๕๘๘๑ นางรัตนดา  พรมทร 

 ๕๘๘๒ นางรัตนติกาล  ทิพยประมวล 

 ๕๘๘๓ นางรัตนธิดา  เอี่ยมงาม 

 ๕๘๘๔ นางสาวรัตนวรรณ  นันทเกษตร 

 ๕๘๘๕ นางรัตนา  กุมพรม 

 ๕๘๘๖ นางรัตนา  กุลธนพัฒน 

 ๕๘๘๗ นางรัตนา  แกวตั้ง 

 ๕๘๘๘ นางสาวรัตนา  แกววันทา 

 ๕๘๘๙ นางรัตนา  แซโก 

 ๕๘๙๐ นางรัตนา  ดวงใจ 

 ๕๘๙๑ นางรัตนา  ทินวรรณ 

 ๕๘๙๒ นางสาวรัตนา  ธนเกียรติวงษ 

 ๕๘๙๓ นางสาวรัตนา  ประจิต 
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 ๕๘๙๔ นางรัตนา  พิมทอง 

 ๕๘๙๕ นางสาวรัตนา  ภิญโย 

 ๕๘๙๖ นางสาวรัตนา  มณีโสะ 

 ๕๘๙๗ นางรัตนา  มากสุข 

 ๕๘๙๘ นางรัตนา  วิลัยปาน 

 ๕๘๙๙ นางสาวรัตนา  ศรีสุวรรณ 

 ๕๙๐๐ นางสาวรัตนา  อินทรเพ็ง 

 ๕๙๐๑ นางรัตนากรณ  รักษา 

 ๕๙๐๒ นางสาวรัตนาพร  จันทรเสนา 

 ๕๙๐๓ นางรัตนาพร  ชวยไชยศรี 

 ๕๙๐๔ นางสาวรัตนาพร  วนาพิทักษกุล 

 ๕๙๐๕ นางรัตนาภรณ  ขันทะยศ 

 ๕๙๐๖ นางสาวรัตนาภรณ  คงเมือง 

 ๕๙๐๗ นางสาวรัตนาภรณ  โฉมมิตร 

 ๕๙๐๘ นางรตันาภรณ  ชางบุ 

 ๕๙๐๙ นางสาวรัตนาภรณ  ซื่อตรง 

 ๕๙๑๐ นางรัตนาภรณ  เตปนตา 

 ๕๙๑๑ นางรัตนาภรณ  ภูมิเวียงศรี 

 ๕๙๑๒ นางสาวรัตนาภรณ  ศิริพงษ 

 ๕๙๑๓ นางสาวรัตนาภรณ  สอนสันต 

 ๕๙๑๔ นางรัตนาภรณ  หลาบคํา 

 ๕๙๑๕ นางสาวรัตนาวรรณ  บุญใหญ 

 ๕๙๑๖ นางสาวรัตยา  บัวสี 

 ๕๙๑๗ นางรัตยาภรณ  สุรวงศธนกุล 

 ๕๙๑๘ นางรัติยาภรณ  ยาวะโนภาส 

 ๕๙๑๙ นางสาวรัมภาภัสร  เสมแปน 

 ๕๙๒๐ นางสาวรัศมี  ปญญา 

 ๕๙๒๑ นางสาวรัศมี  มงคล 

 ๕๙๒๒ นางรัศมี  วามะขันธ 

 ๕๙๒๓ นางสาวรัศมีแข  พุทธิพิทักษวงศ 

 ๕๙๒๔ นางรัสดา  วังคํา 

 ๕๙๒๕ นางสาวราณี  เครือโสม 

 ๕๙๒๖ นางสาวราตรี  กาญจนอารี 

 ๕๙๒๗ นางสาวราตรี  ขันโมลี 

 ๕๙๒๘ นางสาวราตรี  บุญโสม 

 ๕๙๒๙ นางราตรี  พลวุฒิ 

 ๕๙๓๐ นางสาวราตรี  ระดมกิจ 

 ๕๙๓๑ นางราตรี  วิเศษ 

 ๕๙๓๒ นางราตรี  สวางดี 

 ๕๙๓๓ นางราตรี  เสพมงคลเลิศ 

 ๕๙๓๔ นางสาวราตรี  แสนเดช 

 ๕๙๓๕ นางสาวราบีอะห  มะสาและ 

 ๕๙๓๖ นางราริน  นันทพานิช 

 ๕๙๓๗ นางรําธาร  สิงหะ 

 ๕๙๓๘ นางรําเพย  ปานบุญ 

 ๕๙๓๙ นางรําไพ  พันธศรี 

 ๕๙๔๐ นางรําไพ  สมบัติไทย 

 ๕๙๔๑ นางริกรณ  สุวรรณไตรย 

 ๕๙๔๒ นางสาวริญญาภัทร  กิจพงศชยะกุล 

 ๕๙๔๓ นางริญดา  สุวรรณออน 

 ๕๙๔๔ นางสาวรินดา  พูลสวาง 

 ๕๙๔๕ นางรินทรจิรา  ชัยพรธนาวัฒน 



 หนา   ๑๒๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๙๔๖ นางสาวรินทรลภัส  ศิริอมรนิธิกุล 

 ๕๙๔๗ นางรินรตา  ชะบัวรัมย 

 ๕๙๔๘ นางสาวรุงคราญ  วิริยัง 

 ๕๙๔๙ นางรุงญาดา  ศรธรรมกุล 

 ๕๙๕๐ นางรุงณภา  บุญสอน 

 ๕๙๕๑ นางสาวรุงดล  นฤนาทมโนรม 

 ๕๙๕๒ นางสาวรุงทิพย  กาศจักร 

 ๕๙๕๓ นางสาวรุงทิพย  ดิษฐใจ 

 ๕๙๕๔ นางสาวรุงทิพย  รุงอโณทัย 

 ๕๙๕๕ นางรุงทิวา  กาญจนวาส 

 ๕๙๕๖ นางรุงทิวา  ใจอินตะ 

 ๕๙๕๗ นางสาวรุงทิวา  น้ําเจ็ด 

 ๕๙๕๘ นางสาวรุงทิวา  ปญญาสืบ 

 ๕๙๕๙ นางสาวรุงทิวา  สิงหเทียน 

 ๕๙๖๐ นางสาวรุงทิวา  สีหานู 

 ๕๙๖๑ นางสาวรุงทิวา  หลักกระโทก 

 ๕๙๖๒ นางสาวรุงทิวา  อาษานอก 

 ๕๙๖๓ นางสาวรุงนภา  กุยคํา 

 ๕๙๖๔ นางรุงนภา  นาคกล 

 ๕๙๖๕ นางสาวรุงนภา  นารถชัย 

 ๕๙๖๖ นางรุงนภา  บุราณสาร 

 ๕๙๖๗ นางสาวรุงนภา  เล่ียมเสง 

 ๕๙๖๘ นางสาวรุงนภา  สโมสร 

 ๕๙๖๙ นางรุงนภา  ปรีชาโชติ 

 ๕๙๗๐ นางสาวรุงนภา  มั่นคง 

 ๕๙๗๑ นางสาวรุงพร  จิตมะโนวรรณ 

 ๕๙๗๒ นางสาวรุงพิรุณ  เสลากลาง 

 ๕๙๗๓ นางรุงเพ็ชร  พรมรัตน 

 ๕๙๗๔ นางรุงเรือง  แสงคํา 

 ๕๙๗๕ นางรุงฤดี  ศรีแปดริ้ว 

 ๕๙๗๖ นางรุงฤดี  อาจวิชัย 

 ๕๙๗๗ นางรุงฤดี  อุทุม 

 ๕๙๗๘ นางรุงศิริรัตน  โนนสูง 

 ๕๙๗๙ นางรุงอรุณ  กาบบวั 

 ๕๙๘๐ นางรุงอรุณ  จอนกระโทก 

 ๕๙๘๑ นางสาวรุงอรุณ  เรืองอําพร 

 ๕๙๘๒ นางรุงอรุณ  ศรีชุมสิน 

 ๕๙๘๓ นางรุจระวี  พิพัฒนโรจน 

 ๕๙๘๔ นางรุจาภา  พลชัย 

 ๕๙๘๕ นางรุจิกร  ศรีสรอย 

 ๕๙๘๖ นางรุจิรา  กองจันทร 

 ๕๙๘๗ นางรุจิรา  คงศรี 

 ๕๙๘๘ นางสาวรุจิรา  พันนุรักษ 

 ๕๙๘๙ นางสาวรุจิรา  วิริยะหิรัญไพบูลย 

 ๕๙๙๐ นางสาวรุจิรา  สุธรรมมา 

 ๕๙๙๑ นางรุจิฬา  กองอาสา 

 ๕๙๙๒ นางสาวรุสณี  หะยีดิง 

 ๕๙๙๓ นางรุสนา  ตูแป 

 ๕๙๙๔ นางรุสนา  อาแด 

 ๕๙๙๕ นางรุสนานี  บารู 

 ๕๙๙๖ นางรุสนานี  ยะโกะ 

 ๕๙๙๗ นางสาวรุสนิตา  อูมูดี 



 หนา   ๑๒๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๙๙๘ นางรุสนี  สะแลแม 

 ๕๙๙๙ นางรูกอยยะห  อาลี 

 ๖๐๐๐ นางรูกายะ  ยิงทา 

 ๖๐๐๑ นางรูนา  ยะโกะ 

 ๖๐๐๒ นางสาวรูบีอาทูน  สูหลง 

 ๖๐๐๓ นางรูมายะ  เต็มหลง 

 ๖๐๐๔ นางเรณู  แกวบุตร 

 ๖๐๐๕ นางเรณู  ปญญาสงค 

 ๖๐๐๖ นางเรณู  พยุหเกียรติ 

 ๖๐๐๗ นางเรณู  พุดมอญ 

 ๖๐๐๘ นางสาวเรวดี  ขาวพิมพ 

 ๖๐๐๙ นางสาวเรวดี  เสนแกว 

 ๖๐๑๐ นางสาวเรียม  นรานุกูล 

 ๖๐๑๑ นางสาวแรมจันทร  พรมปากดี 

 ๖๐๑๒ นางโรสนารนีย  บุญณะ 

 ๖๐๑๓ นางสาวโรสลีนา  อาแวหามะ 

 ๖๐๑๔ นางสาวไรฮัน  เสะบิง 

 ๖๐๑๕ นางสาวฤชากร  อําไพศรี 

 ๖๐๑๖ นางสาวฤตินันท  บุญกอง 

 ๖๐๑๗ นางฤทธิ์ติยา  ธรรมสวาสดิ์ 

 ๖๐๑๘ นางสาวฤทัย  นุนอาระ 

 ๖๐๑๙ นางสาวฤทัยรัตน  กาลจักร 

 ๖๐๒๐ นางฤทัยรัตน  เกษการณ 

 ๖๐๒๑ นางสาวฤทัยรัตน  ชัยสงค 

 ๖๐๒๒ นางสาวฤทัยรัตน  พรมสาร 

 ๖๐๒๓ นางสาวฤทัยวรรณ  จงอุดมศีล 

 ๖๐๒๔ นางสาวลดาวรรณ  ลอออรรถพงศ 

 ๖๐๒๕ นางสาวลภัสรดา  แวนระเว 

 ๖๐๒๖ นางสาวลภัสสการณ  ปญญารัศสกุล 

 ๖๐๒๗ นางลลิตกร  แกวงาม 

 ๖๐๒๘ นางลลิตภัทร  ชนะเวช 

 ๖๐๒๙ นางลลิตา  ปานนุย 

 ๖๐๓๐ นางสาวลลิตา  วงทวี 

 ๖๐๓๑ นางสาวละเมียด  คติมงคล 

 ๖๐๓๒ นางสาวละยอง  กมขุนทด 

 ๖๐๓๓ นางละออง  ใกลคีรี 

 ๖๐๓๔ นางละออง  ทองแจง 

 ๖๐๓๕ นางละออง  พรหมลําดา 

 ๖๐๓๖ นางละออง  พิลึก 

 ๖๐๓๗ นางละอองดาว  ระวังเปา 

 ๖๐๓๘ นางละเอียด  บํารุงวัฒนะ 

 ๖๐๓๙ นางลักขณา  กล่ินเฟอง 

 ๖๐๔๐ นางลักขณา  บริบูรณวัฒน 

 ๖๐๔๑ นางสาวลักขณา  ปญญาพูนตระกูล 

 ๖๐๔๒ นางสาวลักขณา  ศรีวรขันธ 

 ๖๐๔๓ นางลักขณา  สาลีพันธ 

 ๖๐๔๔ นางสาวลักขณา  สุนะศรี 

 ๖๐๔๕ นางสาวลักขณา  หนูแกว 

 ๖๐๔๖ นางลักขณา  อินคาคร 

 ๖๐๔๗ นางลักนภา  กลอนโพธิ์ 

 ๖๐๔๘ นางลักษณชาภรณ  บุญฉ่ํา 

 ๖๐๔๙ นางลักษณา  กิ่งแกว 



 หนา   ๑๒๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๐๕๐ นางลักษณา  ไชยคํารอง 

 ๖๐๕๑ นางสาวลักษณาภรณ  ศิริมุสิกะ 

 ๖๐๕๒ นางสาวลักษณารีย  สมดวง 

 ๖๐๕๓ นางลักษณาวดี  บุญพบ 

 ๖๐๕๔ นางลักษณาวรรณ  สุวรรณวิศลกิจ 

 ๖๐๕๕ นางลักษตวรรณ  ปานเพชร 

 ๖๐๕๖ นางลักษมณ  ชางสาน 

 ๖๐๕๗ นางสาวลักษรินทร  พงษเกษม 

 ๖๐๕๘ นางสาวลัคกี้  ธงชัย 

 ๖๐๕๙ นางสาวลัคขณา  ศรีสนธิ์ 

 ๖๐๖๐ นางลัคณา  เรืองแหล 

 ๖๐๖๑ นางลัคนา  ล้ิมระหงษ 

 ๖๐๖๒ นางสาวลัดดา  กรดแกว 

 ๖๐๖๓ นางสาวลัดดา  แซตั้ง 

 ๖๐๖๔ นางลัดดา  ระลึกชอบ 

 ๖๐๖๕ นางสาวลัดดา  รัตนสรอย 

 ๖๐๖๖ นางลัดดา  ลอยดี 

 ๖๐๖๗ นางลัดดา  สอมัน 

 ๖๐๖๘ นางสาวลัดดา  สายแกว 

 ๖๐๖๙ นางสาวลัดดารัตน  พลมีเดช 

 ๖๐๗๐ นางสาวลัดดาวรรณ  คันทรง 

 ๖๐๗๑ นางลัดดาวรรณ  พรทิพย 

 ๖๐๗๒ นางสาวลัดดาวรรณ  สโมสร 

 ๖๐๗๓ นางลัดดาวรรณ  หวันลาโสะ 

 ๖๐๗๔ นางลัดดาวรรณ  แตมทอง 

 ๖๐๗๕ นางลัดดาวัลย  แกวมณี 

 ๖๐๗๖ นางลัดดาวัลย  งามจันอัด 

 ๖๐๗๗ นางลัดดาวัลย  ชวนะเกรียงไกร 

 ๖๐๗๘ นางสาวลัดดาวัลย  ชาลีสมบัติ 

 ๖๐๗๙ นางลัดดาวัลย  เนียมถนอม 

 ๖๐๘๐ นางสาวลัดดาวัลย  เปนขุนทด 

 ๖๐๘๑ นางสาวลัดดาวัลย  พุทธานุ 

 ๖๐๘๒ นางลัดดาวัลย  สมัยอยู 

 ๖๐๘๓ นางล่ันทม  ชวนชื่น 

 ๖๐๘๔ นางสาวลัลนรวินท  สงวน 

 ๖๐๘๕ นางลัสณียา  นามะเสน 

 ๖๐๘๖ นางลัสดาวดี  มะลิทอง 

 ๖๐๘๗ นางลาฏีฟา  มินซาร 

 ๖๐๘๘ นางสาวลาตีปะ  ลาโอะ 

 ๖๐๘๙ นางลาตีพะห  สงบใจเพชร 

 ๖๐๙๐ นางลาวัณย  ถาพันธุ 

 ๖๐๙๑ นางลาวัล  โบราณกุล 

 ๖๐๙๒ นางลําดวน  ศรีชัย 

 ๖๐๙๓ นางสาวลําพูน  สิงหขา 

 ๖๐๙๔ นางลําพูล  ไชยโชติ 

 ๖๐๙๕ นางลําไพ  ดาวศรี 

 ๖๐๙๖ นางสาวลําไพ  วันจงคํา 

 ๖๐๙๗ นางลําไพ  อรรควิทยานุกุล 

 ๖๐๙๘ นางลําไพมณี  สูสุข 

 ๖๐๙๙ นางลําไพร  เลขกระโทก 

 ๖๑๐๐ นางสาวลําไพร  สังสะอาด 

 ๖๑๐๑ นางสาวลําภู  นกเพ็ชร 



 หนา   ๑๒๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๑๐๒ นางสาวล้ินจ่ี  ลวงเลิศ 

 ๖๑๐๓ นางลินดา  ดานลํามะจาก 

 ๖๑๐๔ นางสาวลินดา  ธนูทอง 

 ๖๑๐๕ นางสาวลีลา  สมบุญเรือง 

 ๖๑๐๖ นางลีลาวดี  ศรีเผือก 

 ๖๑๐๗ วาที่รอยตรีหญิง ลูกน้ํา  แมลงภู 

 ๖๑๐๘ นางสาวเลขา  มากสังข 

 ๖๑๐๙ นางวงเดือน  นาสมศรี 

 ๖๑๑๐ นางสาววงเดือน  เปรมปรี 

 ๖๑๑๑ นางวงศเดือน  พาสิงหสี 

 ๖๑๑๒ นางวชรณัช  คงวงศวาน 

 ๖๑๑๓ นางสาววชิรญา  เสารทอง 

 ๖๑๑๔ นางสาววชิรา  บุญเกื้อ 

 ๖๑๑๕ นางสาววชิราพรรณ  คลายลักษ 

 ๖๑๑๖ นางวชิราภรณ  คําพิฑูรย 

 ๖๑๑๗ นางสาววชิราภรณ  คุรุเมธากร 

 ๖๑๑๘ นางสาววณิชชา  แกวเนตร 

 ๖๑๑๙ นางสาววณิชชา  แมนยํา 

 ๖๑๒๐ นางวณิชชา  หาญธงชัย 

 ๖๑๒๑ นางสาววณิชยา  สุภาการ 

 ๖๑๒๒ นางวนัสนันท  โหมดมวง 

 ๖๑๒๓ นางสาววนานุช  แวงอุย 

 ๖๑๒๔ นางวนารัตน  ทิพยสร 

 ๖๑๒๕ นางวนิดา  ไกยสวน 

 ๖๑๒๖ นางสาววนิดา  จันแปน 

 ๖๑๒๗ นางวนิดา  ชื่นนิรันดร 

 ๖๑๒๘ นางสาววนิดา  ดาบพิมพศรี 

 ๖๑๒๙ นางสาววนิดา  ทองอราม 

 ๖๑๓๐ นางสาววนิดา  ปานโต 

 ๖๑๓๑ นางวนิดา  มอลอเลาะ 

 ๖๑๓๒ นางวนิดา  ยอดเสาร 

 ๖๑๓๓ นางวนิดา  วัฒนินทร 

 ๖๑๓๔ นางวนิดา  สุทธหลวง 

 ๖๑๓๕ นางสาววนิดา  เส็นบัตร 

 ๖๑๓๖ นางวนิดา  หมั่นผดุง 

 ๖๑๓๗ นางสาววนิดา  หลากจิตร 

 ๖๑๓๘ นางวนิดา  อินทรัตน 

 ๖๑๓๙ นางวนิดา  อุทธารนิช 

 ๖๑๔๐ นางวนิดา  เอราวรรณ 

 ๖๑๔๑ นางสาววรกัญญา  จันแกว 

 ๖๑๔๒ นางวรณัน  จงหมอง 

 ๖๑๔๓ นางสาววรนิษฐา  เลขนอก 

 ๖๑๔๔ นางสาววรนุช  ตระกูลดี 

 ๖๑๔๕ นางวรนุช  นิ่มออน 

 ๖๑๔๖ นางสาววรนุช  มาตระกูล 

 ๖๑๔๗ นางสาววรนุช  วงษางาม 

 ๖๑๔๘ นางวรพร  ใจใส 

 ๖๑๔๙ นางวรพรรณ  คําสาร 

 ๖๑๕๐ นางสาววรพิชชา  เปลงปล่ัง 

 ๖๑๕๑ นางวรภัทรา  แข็งเขตการณ 

 ๖๑๕๒ นางสาววรมน  ยาดี 

 ๖๑๕๓ นางวรรญวิสา  บุญประสงค 
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 ๖๑๕๔ นางวรรฒมล  บรรจงเล้ียง 

 ๖๑๕๕ นางสาววรรณจันทร  กอนดี 

 ๖๑๕๖ นางวรรณณี  สุขสบาย 

 ๖๑๕๗ นางวรรณดี  กองแกน 

 ๖๑๕๘ นางวรรณดี  คงสวัสดิ์ 

 ๖๑๕๙ นางวรรณธญา  พงศปญญาโชติ 

 ๖๑๖๐ นางวรรณธนากร  อังฉกรรจ 

 ๖๑๖๑ นางสาววรรณนิภา  ฟกเขียว 

 ๖๑๖๒ นางสาววรรณนิศา  ศรีอวน 

 ๖๑๖๓ นางวรรณนิสา  ดาโอะ 

 ๖๑๖๔ นางสาววรรณประภา  ไทยพยัฆ 

 ๖๑๖๕ นางวรรณพร  สุขประเสริฐ 

 ๖๑๖๖ นางวรรณเพ็ญ  ทับสุขวิวัฒนกุล 

 ๖๑๖๗ นางวรรณภา  กางถิ่น 

 ๖๑๖๘ นางสาววรรณภา  ดีเจริญ 

 ๖๑๖๙ นางวรรณภา  เผือกออน 

 ๖๑๗๐ นางวรรณภา  วิวัฒนวานิชกุล 

 ๖๑๗๑ นางวรรณภา  ศรีหะสุทธิ์ 

 ๖๑๗๒ นางสาววรรณภา  สิงหเสน 

 ๖๑๗๓ นางวรรณภานันท  วิสิฐธนาเดชน 

 ๖๑๗๔ นางวรรณรมย  เปรมปรี 

 ๖๑๗๕ นางสาววรรณรี  สรประสิทธิ์ 

 ๖๑๗๖ นางสาววรรณวดี  สีเขียว 

 ๖๑๗๗ นางวรรณวิลาศ  พันธัง 

 ๖๑๗๘ นางวรรณวิไล  เองฉวน 

 ๖๑๗๙ นางสาววรรณวิศา  กวีพิชชาพัชร 

 ๖๑๘๐ นางสาววรรณวิสา  จันทรสุนทราพร 

 ๖๑๘๑ นางวรรณวิสา  สมบัติวงศ 

 ๖๑๘๒ นางวรรณศิริ  วงศโสภา 

 ๖๑๘๓ นางสาววรรณสร  สุริยะศรี 

 ๖๑๘๔ นางวรรณา  แกวชื่น 

 ๖๑๘๕ นางวรรณา  จันทรทอง 

 ๖๑๘๖ นางสาววรรณา  บรรหาร 

 ๖๑๘๗ นางวรรณา  พระไพรี 

 ๖๑๘๘ นางวรรณา  เมฆาวรรณ 

 ๖๑๘๙ นางสาววรรณา  วรรธนะบูรณ 

 ๖๑๙๐ นางสาววรรณา  เวชสัมฤทธิ์ 

 ๖๑๙๑ นางวรรณา  ไวยบท 

 ๖๑๙๒ นางสาววรรณา  เฮงนอย 

 ๖๑๙๓ นางวรรณิศา  แสนคาน 

 ๖๑๙๔ นางวรรณี  นะชาตรี 

 ๖๑๙๕ นางสาววรรณี  เริงศักดิ์ 

 ๖๑๙๖ นางสาววรรณี  วิเศษ 

 ๖๑๙๗ นางวรรณี  สระทองแขม 

 ๖๑๙๘ นางวรรณี  อินทรทัต 

 ๖๑๙๙ นางสาววรรดี  เพชรชู 

 ๖๒๐๐ นางวรรธนวภัทร  วงศสิงห 

 ๖๒๐๑ นางสาววรรธนี  สรรพคุณ 

 ๖๒๐๒ นางสาววรรลภา  พรหมทอง 

 ๖๒๐๓ นางวรรษธณพร  นากระโทก 

 ๖๒๐๔ นางวรรษมล  เขียวสวัสดิ์ 

 ๖๒๐๕ นางวรรัตน  สิทธิวงษ 
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 ๖๒๐๖ นางสาววรวรรณ  เงินชูกุล 

 ๖๒๐๗ นางวรวรรณ  พิมพแสง 

 ๖๒๐๘ นางสาววรศิกาญจน  รักษารักษ 

 ๖๒๐๙ นางสาววรัชญกัญญ  ทรัพยผุด 

 ๖๒๑๐ นางวรัชยา  ทาชาติ 

 ๖๒๑๑ นางวรัญชยา  หงษออน 

 ๖๒๑๒ นางวรัญญา  ทิวาวงษ 

 ๖๒๑๓ นางวรัญญา  นันทปรีชา 

 ๖๒๑๔ นางสาววรัญญา  บุษรารักพงศศิริ 

 ๖๒๑๕ นางสาววรัญญา  พละคช 

 ๖๒๑๖ นางวรัญญา  สกุณา 

 ๖๒๑๗ นางวรัญญา  อัตวานิช 

 ๖๒๑๘ นางวรัญญา  อางทอง 

 ๖๒๑๙ นางสาววรัญนิตย  จอมกลาง 

 ๖๒๒๐ นางวรัทยา  ดุลยมา 

 ๖๒๒๑ นางสาววรัมพร  ถนอมพล 

 ๖๒๒๒ นางสาววรัลธรณ  อริยธนธีรรัฐ 

 ๖๒๒๓ นางสาววรากร  ถิรธนานุรักษ 

 ๖๒๒๔ นางวรากร  อินศิริ 

 ๖๒๒๕ นางวรากรณ  ถนอมผล 

 ๖๒๒๖ นางวรางคณา  เภาโพธิ์ 

 ๖๒๒๗ นางสาววรางคณา  วัฒนพานิช 

 ๖๒๒๘ นางสาววรางคณา  แสนกลา 

 ๖๒๒๙ นางวราณัฐ  เนติบัณฑิตสกุล 

 ๖๒๓๐ นางวราพร  โคผดุง 

 ๖๒๓๑ นางสาววราพร  ชูวงศเลิศ 

 ๖๒๓๒ นางสาววราพร  พันธโภคา 

 ๖๒๓๓ นางสาววราพร  พุมโพธิ์ทอง 

 ๖๒๓๔ นางสาววราพร  หิตมูล 

 ๖๒๓๕ นางวราพรรณ  แกวดํา 

 ๖๒๓๖ นางสาววราภรณ  กันทะ 

 ๖๒๓๗ นางวราภรณ  โกมลพันธ 

 ๖๒๓๘ นางวราภรณ  ไกรคุม 

 ๖๒๓๙ นางวราภรณ  ขวัญนอน 

 ๖๒๔๐ นางสาววราภรณ  คอนกําลัง 

 ๖๒๔๑ นางวราภรณ  คําแพงศรี 

 ๖๒๔๒ นางวราภรณ  คําหงษา 

 ๖๒๔๓ นางสาววราภรณ  จันทรส 

 ๖๒๔๔ นางสาววราภรณ  ชมเจริญ 

 ๖๒๔๕ นางวราภรณ  เซ็นเสถียร 

 ๖๒๔๖ นางวราภรณ  เดโชเม็ง 

 ๖๒๔๗ นางสาววราภรณ  บัวงาม 

 ๖๒๔๘ นางสาววราภรณ  ปลอดปลอง 

 ๖๒๔๙ นางสาววราภรณ  พรหมรัตน 

 ๖๒๕๐ นางสาววราภรณ  เรืองนอย 

 ๖๒๕๑ นางวราภรณ  ละครพล 

 ๖๒๕๒ นางวราภรณ  ศรีสันต 

 ๖๒๕๓ นางสาววราภรณ  ศรีสิงห 

 ๖๒๕๔ นางวราภรณ  สอนผิว 

 ๖๒๕๕ นางวราภรณ  สอนอยูกลาง 

 ๖๒๕๖ นางวราภรณ  สําลี 

 ๖๒๕๗ นางวราภรณ  แสนอินทร 
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 ๖๒๕๘ นางสาววราภรณ  หงษคํา 

 ๖๒๕๙ นางสาววราภรณ  หลาหาร 

 ๖๒๖๐ นางสาววราภรณ  หัสโก 

 ๖๒๖๑ นางสาววราภรณ  อารีชินรักษ 

 ๖๒๖๒ นางวราภรณ  อินตะปญญา 

 ๖๒๖๓ นางสาววรารักษ  สุรสีหเรืองชัย 

 ๖๒๖๔ นางวรารัตน  กิจมะโน 

 ๖๒๖๕ นางวราลักษ  คํามุงคุณ 

 ๖๒๖๖ นางวราลักษณ  เชียงสง 

 ๖๒๖๗ นางวราลี  ฟูกโคกสูง 

 ๖๒๖๘ นางวราวรรณ  พลเย่ียม 

 ๖๒๖๙ นางวราวัชร  นานาศรีรัตน 

 ๖๒๗๐ นางวริญทิพย  เครือทองศรี 

 ๖๒๗๑ นางสาววรินทร  เข็มทอง 

 ๖๒๗๒ นางสาววรินทร  ปดกอง 

 ๖๒๗๓ นางสาววรินทร  พ่ึงแสง 

 ๖๒๗๔ นางวรินทรชญา  ซอหนองบัว 

 ๖๒๗๕ นางวรินทรดา  วรินทร 

 ๖๒๗๖ นางวริษฐา  ปภาดาโสภณ 

 ๖๒๗๗ นางวริษฐา  เพ็ชรรอด 

 ๖๒๗๘ นางสาววรุณทิพย  ทวีสินรัตน 

 ๖๒๗๙ นางวรุณนภา  เนตรไลย 

 ๖๒๘๐ นางวฤษสพร  สวาทพงษ 

 ๖๒๘๑ นางวลัยพร  จินดาดวง 

 ๖๒๘๒ นางสาววลัยพร  พรมจินา 

 ๖๒๘๓ นางสาววลัยพร  มุสิกมาศ 

 ๖๒๘๔ นางสาววลัยพร  วชิรดุสิต 

 ๖๒๘๕ นางวลัยพร  หวังเจริญ 

 ๖๒๘๖ นางวลัยลักษณ  เจมสเมล 

 ๖๒๘๗ นางวลัยลักษณ  โจมไตร 

 ๖๒๘๘ นางวลีพร  ชางทอง 

 ๖๒๘๙ นางวลีพรรณ  แสนเสนาะ 

 ๖๒๙๐ นางสาววไลพร  สุขชิต 

 ๖๒๙๑ นางสาววัชรา  ถาวรวิจิตร 

 ๖๒๙๒ นางสาววัชรากร  พุกรอด 

 ๖๒๙๓ นางวัชราภรณ  ปาละวันนา 

 ๖๒๙๔ นางวัชราภรณ  พุมขาว 

 ๖๒๙๕ นางวัชราภรณ  อุนสมัย 

 ๖๒๙๖ นางสาววัชรินทร  จิตอารี 

 ๖๒๙๗ นางวัชรี  เครือเตียว 

 ๖๒๙๘ นางสาววัชรี  จันทรเผือก 

 ๖๒๙๙ นางวัชรี  เชื้อพรวน 

 ๖๓๐๐ นางวัชรี  ธรรมราช 

 ๖๓๐๑ นางสาววัชรี  ภูทองดี 

 ๖๓๐๒ นางวัชรี  มีเจริญ 

 ๖๓๐๓ นางสาววัชรี  สุวรรณเวลา 

 ๖๓๐๔ นางสาววัชรีภรณ  เคนไชยวงศ 

 ๖๓๐๕ นางสาววัฒนา  บุญเกิด 

 ๖๓๐๖ นางวัฒนา  สรรเสริญ 

 ๖๓๐๗ นางวัฒนา  หิรัญโญภาส 

 ๖๓๐๘ นางสาววัณนฤเมาห  หวันสบูดิน 

 ๖๓๐๙ นางวัทนีย  จิตรีวรรณ 
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 ๖๓๑๐ นางสาววันแกว  จงถวิล 

 ๖๓๑๑ นางสาววันเฉลิม  ดวงตา 

 ๖๓๑๒ นางสาววันชนะ  ธรรมประทีป 

 ๖๓๑๓ นางสาววันดี  หวังโสะ 

 ๖๓๑๔ นางสาววันทนา  กล่ินรื่น 

 ๖๓๑๕ นางวันทนา  แกวกล่ิน 

 ๖๓๑๖ นางวันทนา  บุรพจิตร 

 ๖๓๑๗ นางวันทนา  พรานเจริญ 

 ๖๓๑๘ นางสาววันทนี  เทียนเงิน 

 ๖๓๑๙ นางวันทนี  ใสสวาง 

 ๖๓๒๐ นางสาววันทนีย  ตาลจําลอง 

 ๖๓๒๑ นางวันทนีย  นวลแยม 

 ๖๓๒๒ นางวันทนีย  ประจะนัง 

 ๖๓๒๓ นางวันทนีย  แพรเขียว 

 ๖๓๒๔ นางสาววันนิสา  ศรีสงคราม 

 ๖๓๒๕ นางวันเพ็ญ  แกวศรี 

 ๖๓๒๖ นางวันเพ็ญ  แกวอุดม 

 ๖๓๒๗ นางสาววันเพ็ญ  แดงสิงห 

 ๖๓๒๘ นางสาววันเพ็ญ  นาหัวหิน 

 ๖๓๒๙ นางสาววันเพ็ญ  ลอศิริสกุล 

 ๖๓๓๐ นางสาววันเพ็ญ  สวนงาม 

 ๖๓๓๑ นางสาววันเพ็ญ  ออนมีคุณ 

 ๖๓๓๒ นางวันรัฐ  เดชารักษ 

 ๖๓๓๓ นางวันรัตน  พลันสังเกตุ 

 ๖๓๓๔ นางสาววันวิษา  โมดา 

 ๖๓๓๕ นางสาววันวิสา  คําพิกาศ 

 ๖๓๓๖ นางสาววันวิสา  ฉ่ําสมบูรณ 

 ๖๓๓๗ นางวันวิสา  บุญชาง 

 ๖๓๓๘ นางสาววันวิสา  มวงทอง 

 ๖๓๓๙ นางสาววันวิสาข  ชิดเชื้อ 

 ๖๓๔๐ นางสาววันวิสาข  พรหมรักษา 

 ๖๓๔๑ นางวันวิสาข  รักงาม 

 ๖๓๔๒ นางสาววันวิสาข  วงษยอด 

 ๖๓๔๓ นางวันวิสาข  อังศุเกียรติถาวร 

 ๖๓๔๔ นางสาววันวีร  กลันทปุระ 

 ๖๓๔๕ นางสาววันศุกร  บอบัวทอง 

 ๖๓๔๖ นางวัลภา  คําแสนโต 

 ๖๓๔๗ นางวัลภา  ธรรมวรางกูร 

 ๖๓๔๘ นางสาววัลยวิภา  ไพบูลยสมบัติ 

 ๖๓๔๙ นางสาววัลยา  บุตะเขียว 

 ๖๓๕๐ นางสาววัลลภา  บุญซุนหลี 

 ๖๓๕๑ นางวัลวิภา  เพ็งประสพ 

 ๖๓๕๒ นางสาววัสสิกา  โสนาค 

 ๖๓๕๓ นางสาววาทินี  นานิคบุตร 

 ๖๓๕๔ นางสาววาริณี  เดชเชียร 

 ๖๓๕๕ นางสาววารินทร  แสนใจ 

 ๖๓๕๖ นางวารี  สวัสดิ์จุน 

 ๖๓๕๗ นางสาววารุณี  ไชยจักร 

 ๖๓๕๘ นางวารุณี  เบื้องบน 

 ๖๓๕๙ นางวารุณี  วงษวิจิตร 

 ๖๓๖๐ นางสาววารุณี  สินสราง 

 ๖๓๖๑ นางสาววาสนา  กลางนุรักษ 
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 ๖๓๖๒ นางสาววาสนา  เกาเอี้ยน 

 ๖๓๖๓ นางสาววาสนา  จินนา 

 ๖๓๖๔ นางวาสนา  ซืส 

 ๖๓๖๕ นางสาววาสนา  ดวนดี 

 ๖๓๖๖ นางสาววาสนา  ดอนเงิน 

 ๖๓๖๗ นางวาสนา  ถาวรนุรักษ 

 ๖๓๖๘ นางวาสนา  ปราบวิชิต 

 ๖๓๖๙ นางสาววาสนา  พงษประเทศ 

 ๖๓๗๐ นางวาสนา  พุตติ 

 ๖๓๗๑ นางสาววาสนา  เพียรสุทธิ 

 ๖๓๗๒ นางสาววาสนา  ภูมี 

 ๖๓๗๓ นางวาสนา  มณีนวกุล 

 ๖๓๗๔ นางวาสนา  มาเอียด 

 ๖๓๗๕ นางวาสนา  รัตนบุรี 

 ๖๓๗๖ นางวาสนา  ลานนท 

 ๖๓๗๗ นางสาววาสนา  วิลัยเกษ 

 ๖๓๗๘ นางสาววาสนา  ศรีเคลือบ 

 ๖๓๗๙ นางสาววาสนา  ศรียอด 

 ๖๓๘๐ นางสาววาสนา  ศิริทองจักร 

 ๖๓๘๑ นางวาสนา  สิทธิพันธ 

 ๖๓๘๒ นางสาววาสนา  แสงบัญดิษฐ 

 ๖๓๘๓ นางสาววาสนา  แสงเลิศ 

 ๖๓๘๔ นางวาสนา  โสะสุบ 

 ๖๓๘๕ นางสาววาสนา  อ่ําทอง 

 ๖๓๘๖ นางสาววาสินี  ศรีเคลือบ 

 ๖๓๘๗ นางวิจิตรา  กองจันทร 

 ๖๓๘๘ นางสาววิจิตรา  แซเลา 

 ๖๓๘๙ นางวิจิตรา  ธานี 

 ๖๓๙๐ นางสาววิจิตรา  มุขแกว 

 ๖๓๙๑ นางสาววิจิตรา  อินทสุวรรณ 

 ๖๓๙๒ นางสาววิชชุดา  เสือแกว 

 ๖๓๙๓ นางวิชชุตา  บัวคล่ี 

 ๖๓๙๔ นางสาววิชชุนี  รัตนะ 

 ๖๓๙๕ นางวิชชุลดา  ปาระแกว 

 ๖๓๙๖ นางสาววิชญาพร  นริยากุล 

 ๖๓๙๗ นางวิชยา  แกวสวัสดิ์ 

 ๖๓๙๘ นางวิชิตรา  สุระคําพันธ 

 ๖๓๙๙ นางวิชิตา  เยาวลักษณ 

 ๖๔๐๐ นางวิชุดา  โชคภูเขียว 

 ๖๔๐๑ นางสาววิชุดา  แถมจําเริญ 

 ๖๔๐๒ นางสาววิชุดา  ออนทอง 

 ๖๔๐๓ นางวิชุตา  สนอุทา 

 ๖๔๐๔ นางวิชุลดา  ดิษฐกร 

 ๖๔๐๕ นางสาววิญฉัตร  หนูอินทร 

 ๖๔๐๖ นางวินิจฉัย  อาสนาทิพย 

 ๖๔๐๗ นางวิภา  อินสุธา 

 ๖๔๐๘ นางวิภา  อุทยานุกูล 

 ๖๔๐๙ นางวิภาดา  กันตพฤกษ 

 ๖๔๑๐ นางสาววิภาดา  นามนไสย 

 ๖๔๑๑ นางสาววิภาดา  เศษบุบผา 

 ๖๔๑๒ นางสาววิภาพร  บุตรสอน 

 ๖๔๑๓ นางสาววิภาพร  ยอดทองดี 



 หนา   ๑๓๔ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๔๑๔ นางสาววิภาพรรณ  รัชปญญา 

 ๖๔๑๕ นางสาววิภาภรณ  ยะปะนันท 

 ๖๔๑๖ นางสาววิภาภรณ  สะเดา 

 ๖๔๑๗ นางวิภาภรณ  สีขาว 

 ๖๔๑๘ นางวิภารัตน  แกวประดิษฐ 

 ๖๔๑๙ นางสาววิภารัตน  คําผิว 

 ๖๔๒๐ นางวิภารัตน  ฤทธิแผลง 

 ๖๔๒๑ นางวิภาวดี  เจกพวง 

 ๖๔๒๒ นางสาววิภาวดี  ธนามิตต 

 ๖๔๒๓ นางสาววิภาวดี  ศรีภูมิเดิม 

 ๖๔๒๔ นางวิภาวรรณ  เดชสกุลรัตน 

 ๖๔๒๕ นางสาววิภาสิณี  หัศกรรจ 

 ๖๔๒๖ นางวิมล  ชวนเปลงสกุล 

 ๖๔๒๗ นางสาววิมล  แสงนาค 

 ๖๔๒๘ นางสาววิมลฉัตร  นามมนตรี 

 ๖๔๒๙ นางสาววิมลพันธ  สามเกษร 

 ๖๔๓๐ นางวิมลรัตน  เนธิบุตร 

 ๖๔๓๑ นางวิมลรัตน  เรืองรัตน 

 ๖๔๓๒ นางสาววิมาลา  ไชโยบัว 

 ๖๔๓๓ นางวิยดา  ลุมภักดิ์ 

 ๖๔๓๔ นางสาววิยะดา  บุญเฟรือง 

 ๖๔๓๕ นางสาววิยะดา  วิจารณ 

 ๖๔๓๖ นางสาววิรงครอง  แกวระดี 

 ๖๔๓๗ นางสาววิรงรอง  กล่ินคลาย 

 ๖๔๓๘ นางสาววิรชา  พงศนา 

 ๖๔๓๙ นางวิรยา  ดวงจําปา 

 ๖๔๔๐ นางวิระพันธ  จันทรา 

 ๖๔๔๑ นางวิรัชญา  อุยานันท 

 ๖๔๔๒ นางวิรัชนี  มาตันทัง 

 ๖๔๔๓ นางวิรัตน  ปนโปธา 

 ๖๔๔๔ นางวิราณี  ยอดดําเนิน 

 ๖๔๔๕ นางวิราภรณ  บํารุงภักดี 

 ๖๔๔๖ นางสาววิราวรรณ  พรมรักษา 

 ๖๔๔๗ นางวิราวรรณ  ราชบวร 

 ๖๔๔๘ นางวิรินรัตน  ตรีอินทอง 

 ๖๔๔๙ นางวิริยา  ชลไพศาล 

 ๖๔๕๐ นางวิริยาภรณ  มหาเมฆ 

 ๖๔๕๑ นางวิเรขา  นาคสิทธิวงษ 

 ๖๔๕๒ นางสาววิลัดดา  เรืองเจริญ 

 ๖๔๕๓ นางวิลัยกร  จําปาเรือง 

 ๖๔๕๔ นางสาววิลัยพร  ขุนนะ 

 ๖๔๕๕ นางสาววิลัยพร  พิทักษา 

 ๖๔๕๖ นางวิลาวรรณ  โยเฮือง 

 ๖๔๕๗ นางวิลาวรรณ  ศรีภูธร 

 ๖๔๕๘ นางวิลาวัณย  ภูปุย 

 ๖๔๕๙ นางสาววิลาวัณย  โภคทรัพย 

 ๖๔๖๐ นางวิลาวัณย  รูรักดี 

 ๖๔๖๑ นางสาววิลาวัณย  สัจจกุล 

 ๖๔๖๒ นางวิลาวัลย  แควนไธสง 

 ๖๔๖๓ นางสาววิลาวัลย  จิตตมั่น 

 ๖๔๖๔ นางวิลาวัลย  ไชยลํายา 

 ๖๔๖๕ นางสาววิลาวัลย  เต็มหิรัญ 



 หนา   ๑๓๕ (เลมท่ี  ๘) 
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 ๖๔๖๖ นางวิลาวัลย  ธุระพระ 

 ๖๔๖๗ นางวิลาวัลย  นวนเจริญ 

 ๖๔๖๘ นางวิลาวัลย  สอนซาย 

 ๖๔๖๙ นางสาววิลาสินี  เหมหงษ 

 ๖๔๗๐ นางสาววิลิกา  บุญมาไชย 

 ๖๔๗๑ นางสาววิไล  คําสุรันทร 

 ๖๔๗๒ นางสาววิไล  จวนสาง 

 ๖๔๗๓ นางสาววิไล  ทองหลอ 

 ๖๔๗๔ นางสาววิไล  บุญขจร 

 ๖๔๗๕ นางสาววิไล  มุงกลางหาม 

 ๖๔๗๖ นางวิไล  เสารางทอย 

 ๖๔๗๗ นางสาววิไล  หลงใจคอย 

 ๖๔๗๘ นางสาววิไล  ออนตานา 

 ๖๔๗๙ นางวิไล  ออนธรรมา 

 ๖๔๘๐ นางสาววิไลพร  พิจอมบุตร 

 ๖๔๘๑ นางวิไลภรณ  นิลแกว 

 ๖๔๘๒ นางวิไลรัตน  อนุสรณประดิษฐ 

 ๖๔๘๓ นางสาววิไลลักษณ  แกวนพรัตน 

 ๖๔๘๔ นางวิไลลักษณ  แกวเมือง 

 ๖๔๘๕ นางสาววิไลลักษณ  ขิงหอม 

 ๖๔๘๖ นางสาววิไลลักษณ  ชาญวิเศษ 

 ๖๔๘๗ นางสาววไิลลักษณ  บุญรัตน 

 ๖๔๘๘ นางวิไลลักษณ  ประทุมวัน 

 ๖๔๘๙ นางวิไลลักษณ  พัฒนราช 

 ๖๔๙๐ นางวิไลลักษณ  เพลินจันทึก 

 ๖๔๙๑ นางสาววิไลลักษณ  มหันตมรรค 

 ๖๔๙๒ นางสาววิไลลักษณ  ละวู 

 ๖๔๙๓ นางวิไลลักษณ  ลาดไธสง 

 ๖๔๙๔ นางวิไลลักษณ  วีระภักดี 

 ๖๔๙๕ นางสาววิไลลักษณ  สงยาง 

 ๖๔๙๖ นางวิไลวรรณ  จันแกน 

 ๖๔๙๗ นางสาววิไลวรรณ  ชูทอง 

 ๖๔๙๘ นางวิไลวรรณ  ดวงพาเพ็ง 

 ๖๔๙๙ นางสาววิไลวรรณ  เนตรวีระ 

 ๖๕๐๐ นางวิไลวรรณ  ศรีสังข 

 ๖๕๐๑ นางวิวรรณ  สัจจยานุกูล 

 ๖๕๐๒ นางวิสุดา  ศรีทะชิต 

 ๖๕๐๓ นางสาววิสุทธา  สวนเศรษฐ 

 ๖๕๐๔ นางวีชญา  หอมถวิล 

 ๖๕๐๕ นางวีณา  พลเธียร 

 ๖๕๐๖ นางวีนัส  วังคีรี 

 ๖๕๐๗ นางวีนา  มีบุญญา 

 ๖๕๐๘ นางสาววียะ  ชาลุเด็น 

 ๖๕๐๙ นางวีรฎา  ทองแทนแกว 

 ๖๕๑๐ นางวีรนุช  ธรรมวัฒน 

 ๖๕๑๑ นางสาววีรยา  ทองไทร 

 ๖๕๑๒ นางสาววีรอร  เหมางกูร 

 ๖๕๑๓ นางวีริณทิรา  อนุเคน 

 ๖๕๑๔ นางสาววรีิยา  โชคสวัสดิ์ 

 ๖๕๑๕ นางสาววีลายา  มะหมูดีย 

 ๖๕๑๖ นางสาวเวธนี  พัฒโนทัย 

 ๖๕๑๗ นางเวียงทอง  โยธาทูล 



 หนา   ๑๓๖ (เลมท่ี  ๘) 
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 ๖๕๑๘ นางแวนะห  อับดุลมายิ 

 ๖๕๑๙ นางแวมัซนะ  หะยีแวสะแลแม 

 ๖๕๒๐ นางสาวแวรุสนา  โตะฮีเล 

 ๖๕๒๑ นางแววดาว  คมไธสง 

 ๖๕๒๒ นางสาวแววดาว  สุทธหลวง 

 ๖๕๒๓ นางสาวแวววัน  เจริญศักดิ์ 

 ๖๕๒๔ นางแวสาลีฮะ  ตูหยง 

 ๖๕๒๕ นางสาวแวอัสนีย  แวหะมะ 

 ๖๕๒๖ นางแวอามีเนาะ  กุลคํา 

 ๖๕๒๗ นางสาวแวอารีนา  แวหะยี 

 ๖๕๒๘ นางสาวศกลวรรณ  ฝุนเงิน 

 ๖๕๒๙ นางสาวศจีณุช  นิลทุย 

 ๖๕๓๐ นางสาวศนิชา  ปาลวัฒน 

 ๖๕๓๑ นางสาวศนิสา  บุญสงา 

 ๖๕๓๒ นางสาวศมนกานต  คํามูล 

 ๖๕๓๓ นางสาวศยานนท  บุญยัง 

 ๖๕๓๔ นางสาวศรประภา  สิริภัทรวิช 

 ๖๕๓๕ นางสาวศรัญญา  เกงกลา 

 ๖๕๓๖ นางสาวศรัญญา  ขานหยู 

 ๖๕๓๗ นางศรัญญา  ทับนอย 

 ๖๕๓๘ นางศรัณยกร  ชัยพิพัฒน 

 ๖๕๓๙ นางสาวศรัณยยุพา  เทพเทียน 

 ๖๕๔๐ นางสาวศรัณยา  ทัพเหลือ 

 ๖๕๔๑ นางสาวศริญญา  นาคจันทร 

 ๖๕๔๒ นางศรินยา  สุตะโคตร 

 ๖๕๔๓ นางสาวศรินรัก  นิละปะกะ 

 ๖๕๔๔ นางสาวศริยา  แกวลายทอง 

 ๖๕๔๕ นางสาวศรีคาร  แสนเเขก 

 ๖๕๔๖ นางศรีดา  เลิศรัตน 

 ๖๕๔๗ นางศรีนภา  ขานไข 

 ๖๕๔๘ นางศรีนภา  ศรีธนะ 

 ๖๕๔๙ นางสาวศรีนวล  รักษาเพ็ชร 

 ๖๕๕๐ นางศรีเบญจมาศ  คงเจริญ 

 ๖๕๕๑ นางสาวศรีประไพร  ประทุมทอง 

 ๖๕๕๒ นางศรีแพร  ศรีสุพัฒนะกุล 

 ๖๕๕๓ นางศรีไพร  คําเที่ยง 

 ๖๕๕๔ นางศรีริยา  ขวัญลอม 

 ๖๕๕๕ นางสาวศรีวรรณ  บุญสิงห 

 ๖๕๕๖ นางสาวศรีวัณณา  คําเสนาะ 

 ๖๕๕๗ นางศรีวิไล  ลับโกษา 

 ๖๕๕๘ นางศรีสะคราญ  อังสุขนิรันดร 

 ๖๕๕๙ นางศรีสุดา  ดําคลาย 

 ๖๕๖๐ นางสาวศรีอรุณ  ทุเรศพล 

 ๖๕๖๑ นางศรุตา  เหมือนจันทร 

 ๖๕๖๒ นางสาวศศลักษณ  ไชยตอเขตต 

 ๖๕๖๓ นางศศลักษณ  วัฒนา 

 ๖๕๖๔ นางศศวัน  ชินนาทศิริกุล 

 ๖๕๖๕ นางศศิกานต  มะคําแปน 

 ๖๕๖๖ นางศศิกานต  สอนชัยญาติ 

 ๖๕๖๗ นางศศิจันทร  ศักดิ์เจริญชัยกุล 

 ๖๕๖๘ นางศศิชญาน  แกวคําสอน 

 ๖๕๖๙ นางสาวศศิญภา  พิมานแพง 



 หนา   ๑๓๗ (เลมท่ี  ๘) 
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 ๖๕๗๐ นางศศิธร  เกรงขาม 

 ๖๕๗๑ นางสาวศศิธร  ตระกูลโชคดี 

 ๖๕๗๒ นางศศิธร  นัยวิกุล 

 ๖๕๗๓ นางสาวศศิธร  นาครัตน 

 ๖๕๗๔ นางสาวศศิธร  นาคสง 

 ๖๕๗๕ นางสาวศศิธร  บุญใบ 

 ๖๕๗๖ นางศศิธร  ผองอําไพ 

 ๖๕๗๗ นางศศิธร  พละสุข 

 ๖๕๗๘ นางศศิธร  ระดม 

 ๖๕๗๙ นางสาวศศิธร  ศรีสุนาครัว 

 ๖๕๘๐ นางสาวศศิธร  สิตะหิรัญ 

 ๖๕๘๑ นางศศิธร  แสงสะทาน 

 ๖๕๘๒ นางสาวศศิธร  หาญนอก 

 ๖๕๘๓ นางสาวศศิธร  อวมกลับ 

 ๖๕๘๔ นางสาวศศิธร  อินทรถาวร 

 ๖๕๘๕ นางสาวศศิธัญนันท  ตันวิมลรัตน 

 ๖๕๘๖ นางสาวศศินันท  จ่ันเจริญ 

 ๖๕๘๗ นางศศินา  รักปาน 

 ๖๕๘๘ นางศศิประภา  ภูรักษเกียรติ 

 ๖๕๘๙ นางศศิประภา  ศรีบุดดา 

 ๖๕๙๐ นางศศิพิมล  กาจหาญ 

 ๖๕๙๑ นางศศิวิมล  ดาวังปา 

 ๖๕๙๒ นางศศิวิมล  พุทธวงค 

 ๖๕๙๓ นางศศิวิมล  แสงอรุณ 

 ๖๕๙๔ นางศศิเสาวภา  ดํารงศุภปญญา 

 ๖๕๙๕ นางสาวศันศนีย  จันทะวงศ 

 ๖๕๙๖ นางสาวศันสนีย  ประทุมเมศ 

 ๖๕๙๗ นางสาวศันสนีย  ส่ือสกุล 

 ๖๕๙๘ นางสาวศินัญญา  ศรีเกตุ 

 ๖๕๙๙ นางศิรญะภา  เจียมโฆสิต กิจอักษร 

 ๖๖๐๐ นางศิรประภา  พานิคม 

 ๖๖๐๑ นางสาวศิราณี  มะแอ 

 ๖๖๐๒ นางศิราณี  เรืองคง 

 ๖๖๐๓ นางศิราณี  วาแมยีซา 

 ๖๖๐๔ นางสาวศิรานิจ  หลังแดง 

 ๖๖๐๕ นางศิราพร  พุฒิเศรษฐ 

 ๖๖๐๖ นางสาวศิราภรณ  สีดอกบวบ 

 ๖๖๐๗ นางสาวศิราภรณ  แสนพงศ 

 ๖๖๐๘ นางศิริกัญญา  บรรดาศักดิ์ไพศาล 

 ๖๖๐๙ นางสาวศิริกันยา  พิกุล 

 ๖๖๑๐ นางสาวศิริกัลยา  ไชยมงคล 

 ๖๖๑๑ นางสาวศิริกาญจน  ชุติมามารค 

 ๖๖๑๒ นางศิริกาญจน  รังษี 

 ๖๖๑๓ นางศิริกาญจนา  ค้ําชู 

 ๖๖๑๔ นางศิริกูล  สุพรรณโรจน 

 ๖๖๑๕ นางศิริขวัญ  คงจินดามณี 

 ๖๖๑๖ นางศิริขวัญ  จันทนหอม 

 ๖๖๑๗ นางสาวศิริขวัญ  ดาหลาย 

 ๖๖๑๘ นางสาวศิริขวัญ  ถาชื่น 

 ๖๖๑๙ นางสาวศิริขวัญ  เพชรสุก 

 ๖๖๒๐ นางศิริขวัญ  วรแสง 

 ๖๖๒๑ นางสาวศิริโฉม  หนูมี 



 หนา   ๑๓๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๖๒๒ นางศิริญญา  กองแกวจินดา 

 ๖๖๒๓ นางศิริญญา  สุธรรม 

 ๖๖๒๔ นางสาวศิริญญา  สุโพธิ์คํา 

 ๖๖๒๕ นางสาวศิริญาพร  จันทสิงห 

 ๖๖๒๖ นางสาวศิริธร  อางแกว 

 ๖๖๒๗ นางสาวศิรินทร  พัฒนศิริ 

 ๖๖๒๘ นางศิรินทรา  วรปฏิ 

 ๖๖๒๙ นางสาวศิรินภา  โนนศรี 

 ๖๖๓๐ นางสาวศิรินภา  รักษาศรี 

 ๖๖๓๑ นางสาวศิรินัคมน  ศิริมณีวัฒน 

 ๖๖๓๒ นางสาวศิรินันทน  วองโชติกุล 

 ๖๖๓๓ นางศิรินาฏ  ทองเหลือ 

 ๖๖๓๔ นางศิรินาท  แกวมหาชัย 

 ๖๖๓๕ นางสาวศิรินุช  ยุทธเเสน 

 ๖๖๓๖ นางสาวศิริประภา  ฤกษงาม 

 ๖๖๓๗ นางสาวศิริพร  กอนวงศ 

 ๖๖๓๘ นางสาวศิริพร  แกวกันหา 

 ๖๖๓๙ นางศิริพร  ขําสุทัศน 

 ๖๖๔๐ นางศิริพร  คูประชามิตร 

 ๖๖๔๑ นางศิริพร  งามขํา 

 ๖๖๔๒ นางสาวศิริพร  ดอนมวง 

 ๖๖๔๓ นางศิริพร  ทับทิม 

 ๖๖๔๔ นางสาวศิริพร  เทพบุญ 

 ๖๖๔๕ นางศิริพร  นนทการ 

 ๖๖๔๖ นางศิริพร  พันธรณี 

 ๖๖๔๗ นางสาวศิริพร  ภูมิภัทรพงศ 

 ๖๖๔๘ นางศิริพร  วกกุม 

 ๖๖๔๙ นางศิริพร  ศรีสมุทรนาค 

 ๖๖๕๐ นางศิริพร  ศิริวัฒนกุล 

 ๖๖๕๑ นางศิริพร  สิทธิรุงเรือง 

 ๖๖๕๒ นางสาวศิริพร  สุดตรง 

 ๖๖๕๓ นางสาวศิริพร  สุประดิษฐ 

 ๖๖๕๔ นางสาวศิริพร  สุวรรณการณ 

 ๖๖๕๕ นางสาวศิริพร  อองมะลิ 

 ๖๖๕๖ นางสาวศิริพร  ออนสําลี 

 ๖๖๕๗ นางสาวศิริพรรณ  ไชยา 

 ๖๖๕๘ นางศิริพรรณ  บุญชวย 

 ๖๖๕๙ นางศิริพันธุ  บุปผาเวียง 

 ๖๖๖๐ นางสาวศิริเพ็ญ  สกุลวลีธร 

 ๖๖๖๑ นางสาวศิริเพ็ญผกา  อินทรปญญา 

 ๖๖๖๒ นางศิริภรณ  ศรีหริ่ง 

 ๖๖๖๓ นางศิริภา  ชัยเจริญภัทร 

 ๖๖๖๔ นางศิริภา  นามประสพ 

 ๖๖๖๕ นางสาวศิริมณฑา  ขุนศิริ 

 ๖๖๖๖ นางศิริมา  ทองแทง 

 ๖๖๖๗ นางสาวศิริมา  ศิริเวช 

 ๖๖๖๘ นางสาวศิริมาส  แสงรักษ 

 ๖๖๖๙ นางสาวศิริรักษ  ไหมลวน 

 ๖๖๗๐ นางศิริรัตน  ครองยุทธ 

 ๖๖๗๑ นางสาวศิริรัตน  จันทรสง 

 ๖๖๗๒ นางสาวศิริรัตน  แตงนิ่ม 

 ๖๖๗๓ นางสาวศิริรัตน  นครชู 



 หนา   ๑๓๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๖๗๔ นางสาวศิริรัตน  บัวเลิง 

 ๖๖๗๕ นางศิริรัตน  บุญเรือง 

 ๖๖๗๖ นางสาวศิริรัตน  บุญวาที 

 ๖๖๗๗ นางสาวศิริรัตน  บุตรโพธิ์ 

 ๖๖๗๘ นางสาวศิริรัตน  ศักดิ์จิระไพบูลย 

 ๖๖๗๙ นางศิริรัตน  ศาสตรแกว 

 ๖๖๘๐ นางสาวศิริรัตน  ศิลปสิทธิ์ 

 ๖๖๘๑ นางศิริรัตน  สารบุตร 

 ๖๖๘๒ นางสาวศิริรัตน  โสมศรี 

 ๖๖๘๓ นางศิริรัตน  หนองตรุด 

 ๖๖๘๔ นางสาวศิริรุง  เขียวคล่ี 

 ๖๖๘๕ นางศิริลดา  เปยงชมภู 

 ๖๖๘๖ นางศิริลักษณ  กันตา 

 ๖๖๘๗ นางศิริลักษณ  เกตุแกว 

 ๖๖๘๘ นางศิริลักษณ  ทรายคํา 

 ๖๖๘๙ นางสาวศิริลักษณ  ปราบสกูล 

 ๖๖๙๐ นางศิริลักษณ  มนัสการ 

 ๖๖๙๑ นางสาวศิริลักษณ  สัญญะ 

 ๖๖๙๒ นางศิริลักษณ  แสงชาตรี 

 ๖๖๙๓ นางศิริลักษณ  แสนตรง 

 ๖๖๙๔ นางศิริวงษ  สีดาพล 

 ๖๖๙๕ นางศิริวรรณ  แกวทอง 

 ๖๖๙๖ นางศิริวรรณ  คํามา 

 ๖๖๙๗ นางศิริวรรณ  จิวประสาท 

 ๖๖๙๘ นางสาวศิริวรรณ  ตุมวารีย 

 ๖๖๙๙ นางศิริวรรณ  ทองศรี 

 ๖๗๐๐ นางศิริวรรณ  ประภัสสรกุล 

 ๖๗๐๑ นางสาวศิริวรรณ  พิญญพงษ 

 ๖๗๐๒ นางศิริวรรณ  โพธิ์ย่ังยืน 

 ๖๗๐๓ นางสาวศิริวรรณ  รักษาธรรม 

 ๖๗๐๔ นางสาวศิริวรรณ  ฮอสิทธิสมบูรณ 

 ๖๗๐๕ นางศิริอร  เขียวศิริ 

 ๖๗๐๖ นางศิริอร  สมคิด 

 ๖๗๐๗ นางสาวศิลาวรรณ  เล่ือนลอย 

 ๖๗๐๘ นางสาวศิวธิดา  วีรกุลวัฒนา 

 ๖๗๐๙ นางศิวพร  ลีนะธรรม 

 ๖๗๑๐ นางศิวรินทร  ตาเต็ง 

 ๖๗๑๑ นางศิวัชญา  สระโร 

 ๖๗๑๒ นางสาวศิศิรา  รักษาสระ 

 ๖๗๑๓ นางสาวศีฏลาศ  ศรีลานุช 

 ๖๗๑๔ นางสาวศุขริน  ศรรุง 

 ๖๗๑๕ นางสาวศุทธนา  เอี่ยมสอาด 

 ๖๗๑๖ นางศุทธินี  พันธะไชย 

 ๖๗๑๗ นางสาวศุภกัญญา  ทวีผล 

 ๖๗๑๘ นางสาวศุภจิต  เจียวกก 

 ๖๗๑๙ นางสาวศุภธิดา  แสงโทโพธิ์ 

 ๖๗๒๐ นางศุภนารี  กะไหลเงิน 

 ๖๗๒๑ นางศุภมงคล  ทาเอื้อ 

 ๖๗๒๒ นางศุภมาส  ทาทอง 

 ๖๗๒๓ นางสาวศุภมาส  สิงหสถิตย 

 ๖๗๒๔ นางศุภรัตน  การุณ 

 ๖๗๒๕ นางศุภรัตน  แกวกัลยา 



 หนา   ๑๔๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๗๒๖ นางศุภรัตน  ไชยวงศ 

 ๖๗๒๗ นางสาวศุภรัสมิ์  สกิดใจ 

 ๖๗๒๘ นางศุภลักษณ  ปะเสระกัง 

 ๖๗๒๙ นางสาวศุภวรรณ  จันทรแกว 

 ๖๗๓๐ นางสาวศุภวรรณ  สันปาแกว 

 ๖๗๓๑ นางสาวศุภวิมล  ผลดี 

 ๖๗๓๒ นางศุภัคภางค  มุงเมือง 

 ๖๗๓๓ นางสาวศุภัทรา  วิเศษสิงห 

 ๖๗๓๔ นางสาวศุภัสสราพร  มานะการ 

 ๖๗๓๕ นางศุภานัน  วรสุขบุญชัย 

 ๖๗๓๖ นางสาวศุภานันท  บุญมาก 

 ๖๗๓๗ นางศุภาพิชญ  รัตนวัตร 

 ๖๗๓๘ นางสาวศุภารัตน  นันตะริ 

 ๖๗๓๙ นางสาวศุภิสรา  ใจงาม 

 ๖๗๔๐ นางสาวศุภิสรา  เทนไธสง 

 ๖๗๔๑ นางศุภิสรา  เย็นจะบก 

 ๖๗๔๒ นางสาวศุภิสราย  มั่นคง 

 ๖๗๔๓ นางศุลีพร  อุดมตะคุ 

 ๖๗๔๔ นางสาวโศภิตา  มีแกว 

 ๖๗๔๕ นางโศรญา  พันธจันทร 

 ๖๗๔๖ นางโศรยา  หะยีอีแต 

 ๖๗๔๗ นางษิตตากาญจน  ชนธาดา 

 ๖๗๔๘ นางสกายดาว  ใจสักเสริญ 

 ๖๗๔๙ นางสาวสกาวเดือน  พรหมทอง 

 ๖๗๕๐ นางสกาวรัตน  ทาจิตต 

 ๖๗๕๑ นางสกุลตา  ณ พัทลุง 

 ๖๗๕๒ นางสงกรานต  บัวสี 

 ๖๗๕๓ นางสาวสงบ  สุขสําราญ 

 ๖๗๕๔ นางสงิม  พงษสระพัง 

 ๖๗๕๕ นางสาวสญามล  ศักดี 

 ๖๗๕๖ นางสาวสนธยา  จุงจิตร 

 ๖๗๕๗ นางสาวสมกรณ  จันทรงาม 

 ๖๗๕๘ นางสมคิด  ชีระภากร 

 ๖๗๕๙ นางสมคิด  ปริกเพชร 

 ๖๗๖๐ นางสาวสมคิด  สุดทะเล 

 ๖๗๖๑ นางสาวสมจิต  นุยขอมดี 

 ๖๗๖๒ นางสมจิตต  ตันศิริ 

 ๖๗๖๓ นางสาวสมจิตร  ทูลพุทธา 

 ๖๗๖๔ นางสมจิตร  หอมลําดวน 

 ๖๗๖๕ นางสมจิตรลดา  มีผิว 

 ๖๗๖๖ นางสาวสมจินตนา  ภักดีการ 

 ๖๗๖๗ นางสมใจ  ขาวสนิท 

 ๖๗๖๘ นางสมใจ  เครือยา 

 ๖๗๖๙ นางสมใจ  นาคะวิโรจน 

 ๖๗๗๐ นางสาวสมใจ  บุญดี 

 ๖๗๗๑ นางสมใจ  พูนนําเภา 

 ๖๗๗๒ นางสาวสมใจ  ย้ิมเพ็ง 

 ๖๗๗๓ นางสมใจ  วงษหลา 

 ๖๗๗๔ นางสมใจ  ศาระสาลิน 

 ๖๗๗๕ นางสาวสมใจ  หอมแพงไว 

 ๖๗๗๖ นางสาวสมใจ  หอมวิไลย 

 ๖๗๗๗ นางสมถวิล  พูลฤทธิ์ 



 หนา   ๑๔๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๗๗๘ นางสาวสมถวิล  รัตนะ 

 ๖๗๗๙ นางสมนภา  จับเทียน 

 ๖๗๘๐ นางสาวสมนา  กาละนันท 

 ๖๗๘๑ นางสมบัวคํา  กองสิงห 

 ๖๗๘๒ นางสมปรารถนา  วิชิตพันธ 

 ๖๗๘๓ นางสมปอง  ไชยนาม 

 ๖๗๘๔ นางสมปอง  มะแมน 

 ๖๗๘๕ นางสมผิน  กําแพงแกว 

 ๖๗๘๖ นางสมพงษ  แดงสวัสดิ์ 

 ๖๗๘๗ นางสมพร  ทองขาว 

 ๖๗๘๘ นางสมพร  มงคลพร 

 ๖๗๘๙ นางสาวสมพร  ยศกลาง 

 ๖๗๙๐ นางสมพร  เรืองเดช 

 ๖๗๙๑ นางสมพร  วงษชัย 

 ๖๗๙๒ นางสาวสมพร  แสงสวาง 

 ๖๗๙๓ นางสมพิศ  แตมทอง 

 ๖๗๙๔ นางสาวสมเพียร  เจาจาลึก 

 ๖๗๙๕ นางสาวสมร  วิเศษวงษา 

 ๖๗๙๖ นางสาวสมฤดี  แกนบุญ 

 ๖๗๙๗ นางสาวสมฤดี  บุญคง 

 ๖๗๙๘ นางสมฤดี  พุมมรินทร 

 ๖๗๙๙ นางสมฤดี  ออนมา 

 ๖๘๐๐ นางสมลักษณ  รักอู 

 ๖๘๐๑ นางสมวรรณ  หนูทอง 

 ๖๘๐๒ นางสมศรี  จันทรประโคน 

 ๖๘๐๓ นางสาวสมศรี  นวลหนู 

 ๖๘๐๔ นางสมศรี  รัตนา 

 ๖๘๐๕ นางสาวสมศิลป  สุวรรณวงศ 

 ๖๘๐๖ นางสาวสมสมร  แคชัยภูมิ 

 ๖๘๐๗ นางสมสมร  อภิญญาพงศ 

 ๖๘๐๘ นางสมหมาย  ไชยทองศรี 

 ๖๘๐๙ นางสมหมาย  ทองอยู 

 ๖๘๑๐ นางสมหมาย  เพ็งแกว 

 ๖๘๑๑ นางสมหมาย  ศิริบุญรอด 

 ๖๘๑๒ นางสาวสมัย  ทองออน 

 ๖๘๑๓ นางสมาริน  เงาะ 

 ๖๘๑๔ นางสาวสมิหลา  สุดทอง 

 ๖๘๑๕ นางสาวสรภัญญจีฬาฬ  แกวไวยุทธ 

 ๖๘๑๖ นางสาวสรอยฟา  สามารถ 

 ๖๘๑๗ นางสรัญญา  โพธิ์เอี่ยม 

 ๖๘๑๘ นางสาวสรัญรชา  บิดร 

 ๖๘๑๙ นางสาวสราวรรณ  แซเหลา 

 ๖๘๒๐ นางสริญญา  ขันกา 

 ๖๘๒๑ นางสริตา  พรชัย 

 ๖๘๒๒ นางสรินที  จันทรคง 

 ๖๘๒๓ นางสาวสรินธร  พรประดิษฐ 

 ๖๘๒๔ นางสริยา  เริงเขตรกรณ 

 ๖๘๒๕ นางสาวสรีนา  ฤทธิ์โต 

 ๖๘๒๖ นางสาวสรียา  สุวราณรักษ 

 ๖๘๒๗ นางสาวสรียานี  อาบู 

 ๖๘๒๘ นางสาวสโรชา  เกตุแกว 

 ๖๘๒๙ นางสโรชา  ล่ิมจูหมอ 



 หนา   ๑๔๒ (เลมท่ี  ๘) 
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 ๖๘๓๐ นางสลักจิตร  แกวสุข 

 ๖๘๓๑ นางสลิลยา  ทองนํา 

 ๖๘๓๒ นางสวงสุดา  แกวแพง 

 ๖๘๓๓ นางสวนีย  หะยะมิน 

 ๖๘๓๔ นางสวภาว  พูดเพราะ 

 ๖๘๓๕ นางสสินา  ปบกลาง 

 ๖๘๓๖ นางสอยดาว  สุทธิ 

 ๖๘๓๗ นางสาวสอาดะ  หะยีหมัด 

 ๖๘๓๘ นางสักการะ  จูซู 

 ๖๘๓๙ นางสาวสังวาล  วะลัยสุข 

 ๖๘๔๐ นางสาวสังวาลย  มุงรวยกลาง 

 ๖๘๔๑ นางสาวสัชฌุกาญจน   

  เริงโรจนธนากูล 

 ๖๘๔๒ นางสันทนา  กิวิพันธ 

 ๖๘๔๓ นางสาวสันทนา  ศรีไพรบัว 

 ๖๘๔๔ นางสาคร  กอนนาค 

 ๖๘๔๕ นางสาคร  ออนนอมดี 

 ๖๘๔๖ นางสาคร  อุคํา 

 ๖๘๔๗ นางสาทอน  สังขขาว 

 ๖๘๔๘ นางสาธกา  จอยทองมูล 

 ๖๘๔๙ นางสาธิดา  เฟองฟูกิจการ 

 ๖๘๕๐ นางสาธิยา  สารเถื่อนแกว 

 ๖๘๕๑ นางสาธิยา  สุวรรณวงษ 

 ๖๘๕๒ นางสาวสานิยา  วิทยาพันธ 

 ๖๘๕๓ นางสามีนะ  ยามิง 

 ๖๘๕๔ นางสาวสายขวัญ  ยังชวย 

 ๖๘๕๕ นางสาวสายจรัส  สุขประเสริฐ 

 ๖๘๕๖ นางสายจิตร  ดวงจันทร 

 ๖๘๕๗ นางสาวสายใจ  ราชมณี 

 ๖๘๕๘ นางสาวสายใจ  รุงรัตน 

 ๖๘๕๙ นางสายใจ  อูเงิน 

 ๖๘๖๐ นางสาวสายชล  ซุนบวบ 

 ๖๘๖๑ นางสาวสายชล  แซริม 

 ๖๘๖๒ นางสายชล  มีจันทร 

 ๖๘๖๓ นางสาวสายชล  แยมชื่น 

 ๖๘๖๔ นางสายทอง  คาดสนิท 

 ๖๘๖๕ นางสายทอง  สุระสังข 

 ๖๘๖๖ นางสายทอง  เหลาพาชี 

 ๖๘๖๗ นางสายทอง  อินธุโสภณ 

 ๖๘๖๘ นางสาวสายน้ําผ้ึง  สอาดเอี่ยม 

 ๖๘๖๙ นางสายฝน  ชิณพงษ 

 ๖๘๗๐ นางสายฝน  โตย่ิง 

 ๖๘๗๑ นางสาวสายฝน  ทองอินทร 

 ๖๘๗๒ นางสายฝน  พิมพะบุตร 

 ๖๘๗๓ นางสาวสายฝน  โพธิ์เพ็ชร 

 ๖๘๗๔ นางสาวสายฝน  ศรีรอด 

 ๖๘๗๕ นางสายฝน  ศิริทรัพย 

 ๖๘๗๖ นางสาวสายฝน  สวัสเอื้อ 

 ๖๘๗๗ นางสาวสายฝน  สุวรรณศรี 

 ๖๘๗๘ นางสาวสายพิณ  เจียมสวัสดิ์ 

 ๖๘๗๙ นางสายพิณ  บรรจงรอด 

 ๖๘๘๐ นางสายพิน  คิอินธิ 
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 ๖๘๘๑ นางสาวสายพิน  สมศรี 

 ๖๘๘๒ นางสาวสายพิน  สังขแยม 

 ๖๘๘๓ นางสาวสายยุทธ  พงษเสดา 

 ๖๘๘๔ นางสาวสายรัตน  เสาประโคน 

 ๖๘๘๕ นางสายรุง  กองแกว 

 ๖๘๘๖ นางสายรุง  โตคํา 

 ๖๘๘๗ นางสายรุง  บุญสิทธิ์ 

 ๖๘๘๘ นางสายรุง  เบ็ญมาศ 

 ๖๘๘๙ นางสาวสายรุง  เรืองสุขสุด 

 ๖๘๙๐ นางสายรุง  แสนสดใส 

 ๖๘๙๑ นางสาวสายรุง  เหล็กแปง 

 ๖๘๙๒ นางสายรุง  โหนขุนทด 

 ๖๘๙๓ นางสายวรุฬ  วิทิตวุฒินันท 

 ๖๘๙๔ นางสายสมร  ดาแวน 

 ๖๘๙๕ นางสายสุณี  ศิริรัตนวรางกูร 

 ๖๘๙๖ นางสายสุดา  โสนะชัย 

 ๖๘๙๗ นางสายสุดา  อุบลมวง 

 ๖๘๙๘ นางสายสุนีย  พระราช 

 ๖๘๙๙ นางสายัณ  แสนสุนนต 

 ๖๙๐๐ นางสาวสายันต  แหวนหลอ 

 ๖๙๐๑ นางสาวสารภี  กิตติธรกุล 

 ๖๙๐๒ นางสารภี  บุญเรืองขาว 

 ๖๙๐๓ นางสารภี  ย่ิงยง 

 ๖๙๐๔ นางสารภี  สงนวน 

 ๖๙๐๕ นางสาวสาริณี  ขําจันทร 

 ๖๙๐๖ นางสาวสารินันท  อูมาสะ 

 ๖๙๐๗ นางสารีฝะ  เปาะอีแต 

 ๖๙๐๘ นางสาวสารีพะ  ฆานิเซ็ง 

 ๖๙๐๙ นางสารีพะ  อาแว 

 ๖๙๑๐ นางสาวสารีพัส  แกตอง 

 ๖๙๑๑ นางสาวสารีฟะ  ยูโซะ 

 ๖๙๑๒ นางสารีฟะห  ปูเตะ 

 ๖๙๑๓ นางสาวสาลิกา  สําเภาทอง 

 ๖๙๑๔ นางสาลิณี  ใยทอน 

 ๖๙๑๕ นางสาลินี  กองสมบัติ 

 ๖๙๑๖ นางสาวรรณา  เฮง 

 ๖๙๑๗ นางสาวสาวิตรี  แกวเกง 

 ๖๙๑๘ นางสาวสาวิตรี  แกวจินดา 

 ๖๙๑๙ นางสาวสาวิตรี  จ้ีรัตน 

 ๖๙๒๐ นางสาวิตรี  ดวงตะกั่ว 

 ๖๙๒๑ นางสาวิตรี  ตูสําราญ 

 ๖๙๒๒ นางสาวสาวิตรี  เทพอุดม 

 ๖๙๒๓ นางสาวิตรี  พระไวย 

 ๖๙๒๔ นางสาวิตรี  พหลทัพ 

 ๖๙๒๕ นางสาวิตรี  เมธาธนธรกุล 

 ๖๙๒๖ นางสาวสาวิตรี  เศรษฐีแสง 

 ๖๙๒๗ นางสาหราย  กันทาใจ 

 ๖๙๒๘ นางสําเนา  คําฝอย 

 ๖๙๒๙ นางสาวสําเนียง  เขียวชอุม 

 ๖๙๓๐ นางสํารวย  โสภา 

 ๖๙๓๑ นางสาวสําอางค  เครื่อนสอน 

 ๖๙๓๒ นางสําอางค  นัดที 
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 ๖๙๓๓ นางสําอางค  อะทอยรัมย 

 ๖๙๓๔ นางสิชรส  สิงหปอง 

 ๖๙๓๕ นางสาวสิณีณาฎ  อารีย 

 ๖๙๓๖ นางสิตา  สุทธิพนไพศาล 

 ๖๙๓๗ นางสาวสิทธินี  นวลศรี 

 ๖๙๓๘ นางสาวสินจัย  เขียววรรณ 

 ๖๙๓๙ นางสินใจ  กรองไตร 

 ๖๙๔๐ นางสินีนาค  พรหมศร 

 ๖๙๔๑ นางสินีนาฎ  ศรีเพชร 

 ๖๙๔๒ นางสินีนาฏ  เจริญคีรี 

 ๖๙๔๓ นางสินีนาฏ  วงศนอย 

 ๖๙๔๔ นางสาวสิรดาภัทร  เพ่ิมผลธัญธน 

 ๖๙๔๕ นางสิรภัทร  เพงเล็งดี 

 ๖๙๔๖ นางสาวสิรยา  วงษกลาหาญ 

 ๖๙๔๗ นางสาวสิราลักษณ  ธนะเกียรติกุล 

 ๖๙๔๘ นางสิริกร  ยอดยศ 

 ๖๙๔๙ วาที่รอยตรีหญิง สิริกร  ศรีธรรม 

 ๖๙๕๐ นางสาวสิริกร  สิงขรอาจ 

 ๖๙๕๑ นางสิริกร  อุปพงศ 

 ๖๙๕๒ นางสาวสิริกรานต  แกวทิมบุตร 

 ๖๙๕๓ นางสิริกัญญา  ธรรมชาติ 

 ๖๙๕๔ นางสิริกัญญา  สมพงษ 

 ๖๙๕๕ นางสิริกานต  ขันซาย 

 ๖๙๕๖ นางสาวสิริกุล  แหวนมุข 

 ๖๙๕๗ นางสาวสิริขวัญ  ทองดี 

 ๖๙๕๘ นางสาวสิรินดา  อนุรักษ 

 ๖๙๕๙ นางสิรินทร  ขาขันมะลี 

 ๖๙๖๐ นางสาวสิรินทร  ปานแมน 

 ๖๙๖๑ นางสิรินทรทิพย  คชรินทร 

 ๖๙๖๒ นางสาวสิรินทรรัตน  แกวเปย 

 ๖๙๖๓ นางสาวสิรินทรรัตน  หมีนิ่ม 

 ๖๙๖๔ นางสาวสิรินทรา  มินทะขัติ 

 ๖๙๖๕ นางสิรินทิพย  ทรัพยแสนเจริญ 

 ๖๙๖๖ นางสิรินันท  สุรไพฑูรย แซผุง 

 ๖๙๖๗ นางสิรินาถ  ทองคํา 

 ๖๙๖๘ นางสิรินาถ  ธารา 

 ๖๙๖๙ นางสิรินาถ  พุมคุม 

 ๖๙๗๐ นางสิรินาถ  ล้ีสกุล 

 ๖๙๗๑ นางสาวสิริพร  จันตะมัง 

 ๖๙๗๒ นางสาวสิริพร  จันทรแกว 

 ๖๙๗๓ นางสิริพร  ธรรมพิทักษ 

 ๖๙๗๔ นางสิริพร  ผลประเสริฐ 

 ๖๙๗๕ นางสาวสิริพร  พลพินิจ 

 ๖๙๗๖ นางสิริพรรณ  แซดาน 

 ๖๙๗๗ นางสาวสิริพรรณ  สมสาร 

 ๖๙๗๘ นางสิริพันธ  ภาษีธรรม 

 ๖๙๗๙ นางสิริพันธ  สาบัว 

 ๖๙๘๐ นางสาวสิริพิมพ  ตนไฮ 

 ๖๙๘๑ นางสิริมา  อาจณรงค 

 ๖๙๘๒ นางสิริมาพร  อยางบุญ 

 ๖๙๘๓ นางสิริรัญญา  กรรณิกา 

 ๖๙๘๔ นางสาวสิริรัตน  ไชยดิษฐ 
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 ๖๙๘๕ นางสิริรัตน  เรืองศักดิ์ 

 ๖๙๘๖ นางสาวสิริลดา  แสนเจก 

 ๖๙๘๗ นางสิริลักษณ  ตรียวง 

 ๖๙๘๘ นางสิริลักษณ  ทิพนัส 

 ๖๙๘๙ นางสาวสิริลักษณ  ธิษาชัย 

 ๖๙๙๐ นางสาวสิริลักษณ  บุญลาด 

 ๖๙๙๑ นางสิริลักษณ  บุญเลิศ 

 ๖๙๙๒ นางสิริลักษณ  พุมจันทร 

 ๖๙๙๓ นางสาวสิริลักษณ  แลพิทักษ 

 ๖๙๙๔ นางสาวสิริลักษณ  ศรีมณี 

 ๖๙๙๕ นางสิริวรรณา  สาริปา 

 ๖๙๙๖ นางสาวสิริวรางค  พหุธนวโรดมย 

 ๖๙๙๗ นางสิริวัชญา  จันทะคุณ 

 ๖๙๙๘ นางสาวสิริอมร  หวลหอม 

 ๖๙๙๙ นางสิลิลลัคน  เย็นใจ 

 ๗๐๐๐ นางสาวสิวาภรณ  โพธิ์อบ 

 ๗๐๐๑ นางสาวสิวินีย  ประจําถิ่น 

 ๗๐๐๒ นางสีตีสาเราะ  อีแต 

 ๗๐๐๓ นางสีตีฮามีดะ  มาหะมะ 

 ๗๐๐๔ นางสีประภา  สุทธิสิน 

 ๗๐๐๕ นางสุกรรณยา  มีแวว 

 ๗๐๐๖ นางสุกฤตา  เสริมวิฑูรย 

 ๗๐๐๗ นางสาวสุกัญญา  การะกํา 

 ๗๐๐๘ นางสุกัญญา  กําเนิดจอก 

 ๗๐๐๙ นางสาวสุกัญญา  แกวศรี 

 ๗๐๑๐ นางสุกัญญา  คงแกว 

 ๗๐๑๑ นางสุกัญญา  แคนจา 

 ๗๐๑๒ นางสาวสุกัญญา  จันทวาลย 

 ๗๐๑๓ นางสาวสุกัญญา  ฉายแกว 

 ๗๐๑๔ นางสุกัญญา  โชติพนัง 

 ๗๐๑๕ นางสาวสุกัญญา  ไชยถา 

 ๗๐๑๖ นางสุกัญญา  ดาวเรือง 

 ๗๐๑๗ นางสาวสุกัญญา  แดงเรือง 

 ๗๐๑๘ นางสาวสุกัญญา  แตงเกตุ 

 ๗๐๑๙ นางสุกัญญา  ธุวสิน 

 ๗๐๒๐ นางสาวสุกัญญา  นวนบริบูรณ 

 ๗๐๒๑ นางสาวสุกัญญา  นวนเสน 

 ๗๐๒๒ นางสุกัญญา  ประโพทัง 

 ๗๐๒๓ นางสาวสุกัญญา  ประเสริฐศรี 

 ๗๐๒๔ นางสาวสุกัญญา  ฝกฝนจิตต 

 ๗๐๒๕ นางสาวสุกัญญา  พรนอย 

 ๗๐๒๖ นางสุกัญญา  เพชรศรี 

 ๗๐๒๗ นางสุกัญญา  ไพสาลี 

 ๗๐๒๘ นางสุกัญญา  มีพรหมดี 

 ๗๐๒๙ นางสุกัญญา  มูลวารี 

 ๗๐๓๐ นางสุกัญญา  รักจันทร 

 ๗๐๓๑ นางสาวสุกัญญา  สิทธิวโรธร 

 ๗๐๓๒ นางสาวสุกัญญา  สุจริต 

 ๗๐๓๓ นางสุกัญญา  สุภาพ 

 ๗๐๓๔ นางสุกัญญา  หลวงวงษ 

 ๗๐๓๕ นางสาวสุกัญญา  หารโกทา 

 ๗๐๓๖ นางสุกัญญา  อรรคฮาต 
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 ๗๐๓๗ นางสุกัญญา  อินทรโชติ 

 ๗๐๓๘ นางสาวสุกัญญา  อินทรสิลา 

 ๗๐๓๙ นางสุกัญยา  พรมอาย 

 ๗๐๔๐ นางสาวสุกันดา  พรหมนิล 

 ๗๐๔๑ นางสาวสุกันยา  สะสาร 

 ๗๐๔๒ นางสาวสุกัลญา  หาบหา 

 ๗๐๔๓ นางสาวสุกัลยชนา  แกวตา 

 ๗๐๔๔ นางสาวสุกัลยา  กมุทชาติ 

 ๗๐๔๕ นางสาวสุกานดา  คําเมือง 

 ๗๐๔๖ นางสุกานดา  นาจันทอง 

 ๗๐๔๗ นางสาวสุกานดา  บุดดี 

 ๗๐๔๘ นางสุกานดา  ศุภเสถียร 

 ๗๐๔๙ นางสาวสุกาลดา  วงศภักดี 

 ๗๐๕๐ นางสุขเกษม  แกวไทรหงวน 

 ๗๐๕๑ นางสุขใจ  วันทุมมา 

 ๗๐๕๒ นางสุขศิริ  กล่ินดอกแกว 

 ๗๐๕๓ นางสาวสุขใส  เนตรจรัสแสง 

 ๗๐๕๔ นางสาวสุขหทัย  โพธิ์สวรรค 

 ๗๐๕๕ นางสุคนธ  บรรจง 

 ๗๐๕๖ นางสุคนธ  เพชรรัตน 

 ๗๐๕๗ นางสุคนธทิพย  ฉัตรรักษา 

 ๗๐๕๘ นางสาวสุคนธทิพย  ดีสุคนธ 

 ๗๐๕๙ นางสุคนธทิพย  โพธิ์ศรี 

 ๗๐๖๐ นางสุคลทิพย  ย่ิงยวด 

 ๗๐๖๑ นางสุจรรยา  โพธิ์หลา 

 ๗๐๖๒ นางสาวสุจรรยา  อินทวิเศษ 

 ๗๐๖๓ นางสุจันทรยา  ปมแปง 

 ๗๐๖๔ นางสาวสุจารี  ชวยรอด 

 ๗๐๖๕ นางสุจิณณา  คุณธรรม 

 ๗๐๖๖ นางสาวสุจิตตรา  แกวตะรัตน 

 ๗๐๖๗ นางสุจิตตา  ยศยังมี 

 ๗๐๖๘ นางสุจิตร  เหล็มหมาด 

 ๗๐๖๙ นางสุจิตรา  เกิดสวัสดิ์ 

 ๗๐๗๐ นางสาวสุจิตรา  ขาวโต 

 ๗๐๗๑ นางสาวสุจิตรา  จําลองนิล 

 ๗๐๗๒ นางสุจิตรา  เชื้อชัย 

 ๗๐๗๓ นางสาวสุจิตรา  พุมเพียร 

 ๗๐๗๔ นางสุจิตรา  มงคลเกตุ 

 ๗๐๗๕ นางสุจิตรา  มีรุงเรือง 

 ๗๐๗๖ นางสุจิตรา  ลีสินลา 

 ๗๐๗๗ นางสุจิตรา  วงศรส 

 ๗๐๗๘ นางสาวสุจิตรา  ศักดิ์ประชาวุฒิ 

 ๗๐๗๙ นางสาวสุจิตรา  สกุลวงษ 

 ๗๐๘๐ นางสาวสุจิตรา  แสนหาญ 

 ๗๐๘๑ นางสุจินดา  งอยปดพันธ 

 ๗๐๘๒ นางสุจินต  ภิญญานิล 

 ๗๐๘๓ นางสาวสุจินต  หอมเนียม 

 ๗๐๘๔ นางสาวสุจิรา  ยะโกบ 

 ๗๐๘๕ นางสาวสุชญา  พระปรง 

 ๗๐๘๖ นางสุชาฎา  แข็งแรง 

 ๗๐๘๗ นางสุชาดา  คชินทรโรจน 

 ๗๐๘๘ นางสาวสุชาดา  เคหัง 



 หนา   ๑๔๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๐๘๙ นางสาวสุชาดา  ไชยวรรณ 

 ๗๐๙๐ นางสุชาดา  เดชอินทร 

 ๗๐๙๑ นางสาวสุชาดา  โตอดิเทพ 

 ๗๐๙๒ นางสาวสุชาดา  ทองไทย 

 ๗๐๙๓ นางสาวสุชาดา  ปทมเจริญ 

 ๗๐๙๔ นางสาวสุชาดา  เพชรสุทธิ์ 

 ๗๐๙๕ นางสุชาดา  มาทอง 

 ๗๐๙๖ นางสาวสุชาดา  รังษีสุทธิพร 

 ๗๐๙๗ นางสุชาดา  อาหลี 

 ๗๐๙๘ นางสุชาติ  พิกุล 

 ๗๐๙๙ นางสุชานาฏ  คําพินันท 

 ๗๑๐๐ นางสุชิน  สาระบุตร 

 ๗๑๐๑ นางสุชีนันท  ณ จันทร 

 ๗๑๐๒ นางสาวสุชีรา  วรมานะกุล 

 ๗๑๐๓ นางสุฌารักษ  อัยลา 

 ๗๑๐๔ นางสุฎารัตน  สมโคตร 

 ๗๑๐๕ นางสุฑาทิพย  ฉิมสงา 

 ๗๑๐๖ นางสุณัฐชา  ยวงคํา 

 ๗๑๐๗ นางสุณัฐฌา  มูลทุง 

 ๗๑๐๘ นางสาวสุณา  ปาสนั่น 

 ๗๑๐๙ นางสุณิสา  บุญดี 

 ๗๑๑๐ นางสุณี  สัญวงษ 

 ๗๑๑๑ นางสุณีย  พรหมสุข 

 ๗๑๑๒ นางสุณีรัตน  โฉมยงค 

 ๗๑๑๓ นางสาวสุดใจ  สุขผอง 

 ๗๑๑๔ นางสาวสุดใจ  อัมพวา 

 ๗๑๑๕ นางสุดเฉลียว  ไทยกรรณ 

 ๗๑๑๖ นางสาวสุดชีวัน  โพธิ์ทอง 

 ๗๑๑๗ นางสุดท่ีรัก  อุมอาษา 

 ๗๑๑๘ นางสาวสุดธิดา  ติณะมาศ 

 ๗๑๑๙ นางสาวสุดา  ประดิษฐ 

 ๗๑๒๐ นางสาวสุดา  แมเราะ 

 ๗๑๒๑ นางสาวสุดา  ศรีรัตน 

 ๗๑๒๒ นางสุดา  สีหุน 

 ๗๑๒๓ นางสุดา  หมื่นจง 

 ๗๑๒๔ นางสาวสุดาณิษา  ปทมสกุลชัย 

 ๗๑๒๕ นางสุดาทิพย  วันชา 

 ๗๑๒๖ นางสุดาทิพย  สนั่นเอื้อ 

 ๗๑๒๗ นางสาวสุดาพร  โมทนา 

 ๗๑๒๘ นางสุดาพร  เหรียญพิมาย 

 ๗๑๒๙ นางสุดาพร  อารีย 

 ๗๑๓๐ นางสุดารัตน  กงรัมย 

 ๗๑๓๑ นางสุดารัตน  แกวออน 

 ๗๑๓๒ นางสุดารัตน  คลายสินธุ 

 ๗๑๓๓ นางสุดารัตน  คําอั้น 

 ๗๑๓๔ นางสุดารัตน  คุณทาบุตร 

 ๗๑๓๕ นางสุดารัตน  จอมแกว 

 ๗๑๓๖ นางสาวสุดารัตน  ทิมศรี 

 ๗๑๓๗ นางสาวสุดารัตน  บัวรักษ 

 ๗๑๓๘ นางสุดารัตน  พรหมแกว 

 ๗๑๓๙ นางสาวสุดารัตน  พุยมอม 

 ๗๑๔๐ นางสาวสุดารัตน  มณีอินทร 



 หนา   ๑๔๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๑๔๑ นางสุดารัตน  มวงศรี 

 ๗๑๔๒ นางสุดารัตน  สงไข 

 ๗๑๔๓ นางสุดารัตน  อะชวยรัมย 

 ๗๑๔๔ นางสุดาวรรณ  นุห 

 ๗๑๔๕ นางสุดาวัลย  กาญจนสุขเมฆิน 

 ๗๑๔๖ นางสาวสุตือเราะห  อุมา 

 ๗๑๔๗ นางสาวสุทธดา  กิตติพัฒนศศิ 

 ๗๑๔๘ นางสาวสุทธวรรณ  โพธิ์ศรี 

 ๗๑๔๙ นางสาวสุทธาทิพย  จันทิมางกูร 

 ๗๑๕๐ นางสุทธาสินี  วรรณชัย 

 ๗๑๕๑ นางสุทธิกานต  จันทนา 

 ๗๑๕๒ นางสุทธิกานต  จันทศรี 

 ๗๑๕๓ นางสาวสุทธิดา  ชีวะวิโรจน 

 ๗๑๕๔ นางสาวสุทธินี  แกวงามสอง 

 ๗๑๕๕ นางสาวสุทธินี  ทองหลอ 

 ๗๑๕๖ นางสุทธิมา  สาริบุตร 

 ๗๑๕๗ นางสาวสุทธิรัตน  บริบูรณ 

 ๗๑๕๘ นางสุทธิรัตน  เพ็ชรเพ็ง 

 ๗๑๕๙ นางสาวสุทธิลักษณ  วงศสุวรรณ 

 ๗๑๖๐ นางสุทธิวรรณ  บุดดา 

 ๗๑๖๑ นางสุทธีรา  นัยติ๊บ 

 ๗๑๖๒ นางสาวสุทัศศา  นารอด 

 ๗๑๖๓ นางสาวสุทัสสา  บุญเมือง 

 ๗๑๖๔ นางสาวสุทาทิพย  ราชมณเฑียร 

 ๗๑๖๕ นางสาวสุทิศา  บรรยง 

 ๗๑๖๖ นางสาวสุทิศา  แสนดวง 

 ๗๑๖๗ นางสุธรรมมา  ทองนาค 

 ๗๑๖๘ นางสาวสุธันยชนก  ทรัพยยอย 

 ๗๑๖๙ นางสาวสุธาชินี  สารปรัง 

 ๗๑๗๐ นางสุธาทิพย  ภิรมยรักษ 

 ๗๑๗๑ นางสาวสุธารัตน  ผลมีศักดิ์ 

 ๗๑๗๒ นางสุธารัตน  สุขสวัสดิ์ 

 ๗๑๗๓ นางสุธาลักษณ  จันทรสูรย 

 ๗๑๗๔ นางสุธาสินี  ชัยคําหลา 

 ๗๑๗๕ นางสาวสุธาสินี  สวางศรี 

 ๗๑๗๖ นางสุธิกา  ฝาชัยภูมิ 

 ๗๑๗๗ นางสาวสุธิชา  ปฏิแพทย 

 ๗๑๗๘ นางสุธิดา  ชูมาลัยวงศ 

 ๗๑๗๙ นางสุธิดา  ตาทิพย 

 ๗๑๘๐ นางสาวสุธิดา  ทองปน 

 ๗๑๘๑ วาที่รอยตรีหญิง สุธิดา  ทองยา 

 ๗๑๘๒ นางสาวสุธิดา  รัตนมณี 

 ๗๑๘๓ นางสุธิดา  สาธารณ 

 ๗๑๘๔ นางสุธินันท  จันตาโลก 

 ๗๑๘๕ นางสาวสุธินี  บุญอาจ 

 ๗๑๘๖ นางสาวสุธิรา  จิตรหลัง 

 ๗๑๘๗ นางสาวสุธิรา  สุคะโต 

 ๗๑๘๘ นางสาวสุธิษา  จันเบาะ 

 ๗๑๘๙ นางสาวสุธิสา  เศษขาว 

 ๗๑๙๐ นางสุธีรา  คุณมี 

 ๗๑๙๑ นางสาวสุธีรา  ใจอาด 

 ๗๑๙๒ นางสุธีรา  ทาจีน 



 หนา   ๑๔๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๑๙๓ นางสาวสุธีรา  ศุขเขษม 

 ๗๑๙๔ นางสุธีรา  สิงหคําโล 

 ๗๑๙๕ นางสาวสุธีวัลย  บุติมาลย 

 ๗๑๙๖ นางสาวสุนทรี  ปล้ืมกมล 

 ๗๑๙๗ นางสาวสุนทรี  ผาตินาวิน 

 ๗๑๙๘ นางสุนทรี  เพ็งโอ 

 ๗๑๙๙ นางสุนภา  ทองเอี่ยม 

 ๗๒๐๐ นางสาวสุนัน  หรูเจริญ 

 ๗๒๐๑ นางสุนันตทา  วัฒนาวณิชยวุฒิ 

 ๗๒๐๒ นางสุนันท  สมบูรณ 

 ๗๒๐๓ นางสาวสุนันทา  กองตาพันธุ 

 ๗๒๐๔ นางสุนันทา  กาญจนภิญพงศ 

 ๗๒๐๕ นางสุนันทา  คําสงวน 

 ๗๒๐๖ นางสุนันทา  จํานงฤทธิ์ 

 ๗๒๐๗ นางสุนันทา  ผกากรอง 

 ๗๒๐๘ นางสาวสุนันทา  เพ็งแจง 

 ๗๒๐๙ นางสาวสุนันทา  เพ็งมี 

 ๗๒๑๐ นางสุนันทา  ศรีหงษ 

 ๗๒๑๑ นางสุนันทา  สิทธิสาร 

 ๗๒๑๒ นางสุนันทา  สินชัย 

 ๗๒๑๓ นางสาวสุนันทา  เสนียวงษ 

 ๗๒๑๔ นางสาวสุนันทา  หาผลดี 

 ๗๒๑๕ นางสุนัย  ทวรรณกุล 

 ๗๒๑๖ นางสาวสุนิศา  ส้ันเตง 

 ๗๒๑๗ นางสาวสุนิศา  อิสสระ 

 ๗๒๑๘ นางสาวสุนิษา  กิ่มเกิด 

 ๗๒๑๙ นางสาวสุนิษา  ชายใหม 

 ๗๒๒๐ นางสาวสุนิษา  นามวิจิตร 

 ๗๒๒๑ นางสาวสุนิษา  นิติภัทร 

 ๗๒๒๒ นางสาวสุนิษา  อาจออนศรี 

 ๗๒๒๓ นางสุนิสา  ประพฤติดี 

 ๗๒๒๔ นางสาวสุนิสา  ปาติสัตย 

 ๗๒๒๕ นางสาวสุนิสา  สายแกวดี 

 ๗๒๒๖ นางสุนีนารถ  ชูทอง 

 ๗๒๒๗ นางสาวสุนีย  นิลวิจิตร 

 ๗๒๒๘ นางสุนีย  สิทธิขุนทด 

 ๗๒๒๙ นางสุนีรัตน  ผุดวรรณา 

 ๗๒๓๐ นางสุนีรัตน  พลดงนอก 

 ๗๒๓๑ นางสุบิน  ศรีผอง 

 ๗๒๓๒ นางสาวสุประวีณ  หาวัน 

 ๗๒๓๓ นางสุปราณี  เครือปญญา 

 ๗๒๓๔ นางสุปรียา  กัตตโร 

 ๗๒๓๕ นางสุปรียา  ปานเมือง 

 ๗๒๓๖ นางสาวสุพรพิศ  ดอนชัย 

 ๗๒๓๗ นางสุพรรณ  ไกรยสวน 

 ๗๒๓๘ นางสุพรรณ  อินทรสวาง 

 ๗๒๓๙ นางสุพรรณณี  จันทเขต 

 ๗๒๔๐ นางสุพรรณนิการ  แกวบุญจันทร 

 ๗๒๔๑ นางสุพรรณษา  คงตั้ง 

 ๗๒๔๒ นางสุพรรณาภรณ  พ่ึงพัฒน 

 ๗๒๔๓ นางสาวสุพรรณิกา  จ่ันเพชร 

 ๗๒๔๔ นางสุพรรณิกา  วงศราชา 



 หนา   ๑๕๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๒๔๕ นางสาวสุพรรณิการ  กงภูธร 

 ๗๒๔๖ นางสาวสุพรรณิการ  ศรีทา 

 ๗๒๔๗ นางสาวสุพรรณิการ  อัคนิจ 

 ๗๒๔๘ นางสุพรรณี  ชัยกิจ 

 ๗๒๔๙ นางสุพรรณี  บึงลอย 

 ๗๒๕๐ นางสาวสุพรรณี  ผองรัศมีเพ็ญ 

 ๗๒๕๑ นางสุพรรณี  มงคล 

 ๗๒๕๒ นางสุพรรณี  รัตนวิมล 

 ๗๒๕๓ นางสุพรรณี  วงศกาฬสินธุ 

 ๗๒๕๔ นางสุพรรณี  วิเศษ 

 ๗๒๕๕ นางสาวสุพรรณี  ศรีโท 

 ๗๒๕๖ นางสาวสุพรรณี  สงครามรอด 

 ๗๒๕๗ นางสุพรรณี  สมประสงค 

 ๗๒๕๘ นางสาวสุพรรณี  โสภี 

 ๗๒๕๙ นางสาวสุพรรณี  อภัยพิมพ 

 ๗๒๖๐ นางสุพรรษา  ทาเภา 

 ๗๒๖๑ นางสาวสุพรรษา  นาสวน 

 ๗๒๖๒ นางสาวสุพรรษา  ปาเมโด 

 ๗๒๖๓ นางสาวสุพรรษา  ผองมณี 

 ๗๒๖๔ นางสุพรรษา  พรมร ี

 ๗๒๖๕ นางสุพัจฉรี  กาบคํา 

 ๗๒๖๖ นางสาวสุพัฒตรา  วัลยเครือ 

 ๗๒๖๗ นางสุพัฒน  จันทรเหลือง 

 ๗๒๖๘ นางสุพัฒน  บุญกุล 

 ๗๒๖๙ นางสาวสุพัฒนา  ดีเทียนอินทร 

 ๗๒๗๐ นางสุพัดชนี  พลหนองแวง 

 ๗๒๗๑ นางสุพัตร  ย้ิมจันทร 

 ๗๒๗๒ นางสุพัตรา  จันทะวงษ 

 ๗๒๗๓ นางสุพัตรา  ชุมชวย 

 ๗๒๗๔ นางสุพัตรา  ชูชาติ 

 ๗๒๗๕ นางสุพัตรา  ไชยบัวรินทร 

 ๗๒๗๖ นางสุพัตรา  ทองเนื้อนิ่ม 

 ๗๒๗๗ นางสุพัตรา  ทับทิมไสย 

 ๗๒๗๘ นางสุพัตรา  ธุระพันธ 

 ๗๒๗๙ นางสาวสุพัตรา  นามขาว 

 ๗๒๘๐ นางสาวสุพัตรา  บุพศิร ิ

 ๗๒๘๑ นางสาวสุพัตรา  ปดจะยัง 

 ๗๒๘๒ นางสาวสุพัตรา  ไพจิตรผลกวี 

 ๗๒๘๓ นางสุพัตรา  รัตนกาญจน 

 ๗๒๘๔ นางสาวสุพัตรา  วันติยา 

 ๗๒๘๕ นางสาวสุพัตรา  ศรีตระบุตร 

 ๗๒๘๖ นางสุพัตรา  สหไชย 

 ๗๒๘๗ นางสุพัตรา  สารวิจิตร 

 ๗๒๘๘ นางสุพัตรา  สุวรรณบุตร 

 ๗๒๘๙ นางสุพัตรา  แสงอรุณ 

 ๗๒๙๐ นางสุพัตรา  โสมมณี 

 ๗๒๙๑ นางสุพัตรา  เหล็มหวัง 

 ๗๒๙๒ นางสาวสุพัสตรา  โออินทร 

 ๗๒๙๓ นางสุพาณี  ปลักปลา 

 ๗๒๙๔ นางสุพิชชา  แสนสวย 

 ๗๒๙๕ นางสาวสุพิชฌาย  แกวขาว 

 ๗๒๙๖ นางสุพิดา  ยอดประสิทธิ์ 



 หนา   ๑๕๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๒๙๗ นางสาวสุพิน  ชีวะวงศ 

 ๗๒๙๘ นางสุพิน  มสาธานัง 

 ๗๒๙๙ นางสุพิศ  จําปากลาย 

 ๗๓๐๐ นางสุพิศ  ชื่นกล่ิน 

 ๗๓๐๑ นางสุเพ็ญพักตร  กิ่งชาง 

 ๗๓๐๒ นางสุเพ็ญพัฒน  ศรีดี 

 ๗๓๐๓ นางสาวสุภัค  ชาญถิ่นดง 

 ๗๓๐๔ นางสุภัค  ถุงเกษแกว 

 ๗๓๐๕ นางสาวสุภัค  วงษจู 

 ๗๓๐๖ นางสุภัค  อายเสาร 

 ๗๓๐๗ นางสาวสุภัคกุล  พรมสุวรรณ 

 ๗๓๐๘ นางสาวสุภัคชกร  ตันเจริญ 

 ๗๓๐๙ นางสุภัคร  ภูจริต 

 ๗๓๑๐ นางสาวสุภัคษร  สุมขุนทด 

 ๗๓๑๑ นางสุภัททา  พุมหนู 

 ๗๓๑๒ นางสุภัทรจิตร  วงศศรี 

 ๗๓๑๓ นางสุภัทรา  ทาวไทยชนะ 

 ๗๓๑๔ นางสาวสุภัทรา  วาที 

 ๗๓๑๕ นางสาวสุภัทราภรณ  ปญญาเพียร 

 ๗๓๑๖ นางสุภัสชรี  สีดา 

 ๗๓๑๗ นางสุภัสสร  กาติ๊บ 

 ๗๓๑๘ นางสุภัสสรา  เชื้อเหรียญทอง 

 ๗๓๑๙ นางสาวสุภาณี  ชูสิงห 

 ๗๓๒๐ นางสาวสุภาณี  รําทะแย 

 ๗๓๒๑ นางสุภานัน  ประสินทอง 

 ๗๓๒๒ นางสุภาพ  ชมมา 

 ๗๓๒๓ นางสุภาพ  เพ็งดี 

 ๗๓๒๔ นางสุภาพ  รื่นรมย 

 ๗๓๒๕ นางสุภาพร  ไกรแกว 

 ๗๓๒๖ นางสุภาพร  ขาวพิมพ 

 ๗๓๒๗ นางสาวสุภาพร  โขงรัมย 

 ๗๓๒๘ นางสุภาพร  คชาบาล 

 ๗๓๒๙ นางสาวสุภาพร  คันกลาง 

 ๗๓๓๐ นางสาวสุภาพร  คําสําแดง 

 ๗๓๓๑ นางสุภาพร  คําหวาน 

 ๗๓๓๒ นางสาวสุภาพร  คุณแสง 

 ๗๓๓๓ นางสาวสุภาพร  คุมครอง 

 ๗๓๓๔ นางสาวสุภาพร  จันทรรอด 

 ๗๓๓๕ นางสุภาพร  จันวิลัย 

 ๗๓๓๖ นางสุภาพร  ชูเตชะ 

 ๗๓๓๗ นางสาวสุภาพร  ตันกสิกิจ 

 ๗๓๓๘ นางสุภาพร  ทองกันยา 

 ๗๓๓๙ นางสุภาพร  ทัพสุวรรณ 

 ๗๓๔๐ นางสุภาพร  ทางทอง 

 ๗๓๔๑ นางสุภาพร  นพบุรี 

 ๗๓๔๒ นางสาวสุภาพร  นามสอน 

 ๗๓๔๓ นางสุภาพร  บุญกวาง 

 ๗๓๔๔ นางสุภาพร  ประดิษฐวัฒนา 

 ๗๓๔๕ นางสุภาพร  แพรงนคร 

 ๗๓๔๖ นางสุภาพร  ภากระจาง 

 ๗๓๔๗ นางสุภาพร  วงคจําปา 

 ๗๓๔๘ นางสุภาพร  สงสําเภา 



 หนา   ๑๕๒ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๓๔๙ นางสุภาพร  สรรพกิจชาญชัย 

 ๗๓๕๐ นางสุภาพร  สาทอง 

 ๗๓๕๑ นางสุภาพร  สาระอาวาส 

 ๗๓๕๒ นางสุภาพร  สิงหนลินธร 

 ๗๓๕๓ นางสาวสุภาพร  สุดบนิด 

 ๗๓๕๔ นางสุภาพร  สุรพินิจ 

 ๗๓๕๕ นางสาวสุภาพร  อึ้งชัยภูมิ 

 ๗๓๕๖ นางสุภาพันธ  ภูผายาง เบยเลย 

 ๗๓๕๗ นางสุภาภรณ  กลาหาญ 

 ๗๓๕๘ นางสุภาภรณ  ตาลเอี่ยม 

 ๗๓๕๙ นางสาวสุภาภรณ  ไตรวรรณทวี 

 ๗๓๖๐ นางสุภาภรณ  ธานีพัฒน 

 ๗๓๖๑ นางสาวสุภาภรณ  บัวกลา 

 ๗๓๖๒ นางสุภาภรณ  บุญยะแสงสวัสดิ์ 

 ๗๓๖๓ นางสาวสุภาภรณ  บุตรจํานงค 

 ๗๓๖๔ นางสาวสุภาภรณ  ภูดี 

 ๗๓๖๕ นางสาวสุภาภรณ  มงคลเคหา 

 ๗๓๖๖ นางสาวสุภาภรณ  มุงโนนบอ 

 ๗๓๖๗ นางสุภาภรณ  วงคอํามาตร 

 ๗๓๖๘ นางสุภาภรณ  วะจิดี 

 ๗๓๖๙ นางสุภาภรณ  สันธนะวิทย 

 ๗๓๗๐ นางสาวสุภาภรณ  สุตา 

 ๗๓๗๑ นางสุภาภรณ  โสภานเวช 

 ๗๓๗๒ นางสุภามาส  จันทรมี 

 ๗๓๗๓ นางสุภารัตน  รองเดช 

 ๗๓๗๔ นางสาวสุภารี  กวางสนิท 

 ๗๓๗๕ นางสาวสุภาลี  หวานเพราะ 

 ๗๓๗๖ นางสาวสุภาวดี  คําภาทู 

 ๗๓๗๗ นางสาวสุภาวดี  จาวสุวรรณวงษ 

 ๗๓๗๘ นางสุภาวดี  เจริญมาก 

 ๗๓๗๙ นางสุภาวดี  ชัยชนะ 

 ๗๓๘๐ นางสุภาวดี  เดิมสลุง 

 ๗๓๘๑ นางสุภาวดี  โตนันต 

 ๗๓๘๒ นางสุภาวดี  นามวงค 

 ๗๓๘๓ นางสาวสุภาวดี  นิลาทะวงศ 

 ๗๓๘๔ นางสาวสุภาวดี  ประสิทธิพร 

 ๗๓๘๕ นางสาวสุภาวดี  ผูกดวง 

 ๗๓๘๖ นางสาวสุภาวดี  พีรภัทรกุล 

 ๗๓๘๗ นางสาวสุภาวดี  โพธศรี 

 ๗๓๘๘ นางสาวสุภาวดี  ล้ีสกุล 

 ๗๓๘๙ นางสาวสุภาวดี  ศรีธรรมศาสน 

 ๗๓๙๐ นางสาวสุภาวดี  สมอินทร 

 ๗๓๙๑ นางสาวสุภาวดี  สาศรีสุข 

 ๗๓๙๒ นางสาวสุภาวดี  สุวรรณไตรย 

 ๗๓๙๓ นางสุภาวดี  เสมาพิทักษ 

 ๗๓๙๔ นางสุภาวดี  หลักมั่น 

 ๗๓๙๕ นางสาวสุภาวดี  หลีจินตะ 

 ๗๓๙๖ นางสุภาวดี  โอชา 

 ๗๓๙๗ นางสาวสุภาวรรณ  คําพิลา 

 ๗๓๙๘ นางสุภาวรรณ  ศรีสุขใส 

 ๗๓๙๙ นางสาวสุภาวิตา  ทองไพวรรณ 

 ๗๔๐๐ นางสุภาสินี  สอนแกว 



 หนา   ๑๕๓ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๔๐๑ นางสาวสุภิสรา  กุลวิภากร 

 ๗๔๐๒ นางสาวสุภีร  ศรีภูมิ 

 ๗๔๐๓ นางสุมณฑา  เกิดทรัพย 

 ๗๔๐๔ นางสาวสุมณฑา  นิลจินดา 

 ๗๔๐๕ นางสาวสุมณฑา  อินตรา 

 ๗๔๐๖ นางสุมณทิพย  บอกสันเทียะ 

 ๗๔๐๗ นางสุมลฑา  นักบุญ 

 ๗๔๐๘ นางสาวสุมัชฌิมา  โยนากุล 

 ๗๔๐๙ นางสุมา  แทนนิล 

 ๗๔๑๐ นางสาวสุมาพร  คลายคลึง 

 ๗๔๑๑ นางสาวสุมารี  เสมอไว 

 ๗๔๑๒ นางสาวสุมาลี  ดวงชัย 

 ๗๔๑๓ นางสุมาลี  พงศพานิช 

 ๗๔๑๔ นางสาวสุมาลี  พรมปญโญ 

 ๗๔๑๕ นางสุมาลี  มาบัว 

 ๗๔๑๖ นางสาวสุมาลี  เมฆสวางวงศ 

 ๗๔๑๗ นางสุมาลี  ลอยลม 

 ๗๔๑๘ นางสาวสุมาลี  วิริยะวงศโรจน 

 ๗๔๑๙ นางสาวสุมาลี  สวางทิตย 

 ๗๔๒๐ นางสาวสุมาลี  สุริไพศาลสกุล 

 ๗๔๒๑ นางสาวสุมาลี  แสงแกว 

 ๗๔๒๒ นางสาวสุมาลี  หิรัญคํา 

 ๗๔๒๓ นางสุมิตตรา  อินทรพรหม 

 ๗๔๒๔ นางสุมิตตา  ยุวธนานนท 

 ๗๔๒๕ นางสุมิตรา  กล่ินบุบผา 

 ๗๔๒๖ นางสุมิตรา  พลศรีราช 

 ๗๔๒๗ นางสุมิตรา  สาดแสงจันทร 

 ๗๔๒๘ นางสุรดา  พรทิพย 

 ๗๔๒๙ นางสาวสุรภา  สุโพธิ์แสน 

 ๗๔๓๐ นางสุรสา  โฮสกุล 

 ๗๔๓๑ นางสุรัญชนา  เกงการคา 

 ๗๔๓๒ นางสุรัตน  โรจนพันธุ 

 ๗๔๓๓ นางสาวสุรัตน  เสนาฤทธิ์ 

 ๗๔๓๔ นางสาวสุรัติกา  รัตนวงค 

 ๗๔๓๕ นางสุรันต  อินทะปญโญ 

 ๗๔๓๖ นางสุรัยยา  แวซาและ 

 ๗๔๓๗ นางสุรัสวดี  ทีขะระ 

 ๗๔๓๘ นางสุรางคณางค  ศรีศิริ 

 ๗๔๓๙ นางสุรางคนา  จันทุมา 

 ๗๔๔๐ นางสาวสุรางคนา  ยาหยี 

 ๗๔๔๑ นางสาวสุรางครัตน  จินดารัตน 

 ๗๔๔๒ นางสุรางครัตน  ไชยชมภู 

 ๗๔๔๓ นางสาวสุริกิจ  การะเกต 

 ๗๔๔๔ นางสาวสุริยะพร  ยอดสงา 

 ๗๔๔๕ นางสุรีพร  ตราบุร ี

 ๗๔๔๖ นางสาวสุรีพร  หาไมตรี 

 ๗๔๔๗ นางสุรีพร  อวมเสงี่ยม 

 ๗๔๔๘ นางสาวสุรีย  กลัดบุบผา 

 ๗๔๔๙ นางสาวสุรีย  ฉายวงษ 

 ๗๔๕๐ นางสาวสุรีย  เทพกัน 

 ๗๔๕๑ นางสุรียญา  สิริวิวัฒนธาดา 

 ๗๔๕๒ นางสาวสุรียพร  เจ็ดกริช 



 หนา   ๑๕๔ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๔๕๓ นางสุรียพร  ชัยสิทธิ์ 

 ๗๔๕๔ นางสุรียพร  ปาละสานต 

 ๗๔๕๕ นางสาวสุรียพร  พิณพาทย 

 ๗๔๕๖ นางสุรีรัตน  กิจหวัง 

 ๗๔๕๗ นางสาวสุรีรัตน  รอดแผวพาล 

 ๗๔๕๘ นางสุรีวัลย  เทวัญรัมย 

 ๗๔๕๙ นางสาวสุลักขณา  คุมทรัพย 

 ๗๔๖๐ นางสุลักษณ  จันทรหางหวา 

 ๗๔๖๑ นางสาวสุลักษณา  นกสวน 

 ๗๔๖๒ นางสาวสุลัดดา  เฟอยคํา 

 ๗๔๖๓ นางสาวสุลัดดา  อะเวลา 

 ๗๔๖๔ นางสาวสุลาลัย  สินสุพรรณ 

 ๗๔๖๕ นางสุลาวัลย  มาชัย 

 ๗๔๖๖ นางสุลาวัลย  ล้ีอิศรามาศ 

 ๗๔๖๗ นางสุวดา  สารีมะแซ 

 ๗๔๖๘ นางสุวดี  บุญชูประภา 

 ๗๔๖๙ นางสุวดี  พัฒนหิรัณยกุล 

 ๗๔๗๐ นางสาวสุวดี  เมืองสุข 

 ๗๔๗๑ นางสาวสุวธิดา  ลานสา 

 ๗๔๗๒ นางสุวนันท  แกวภูมิแห 

 ๗๔๗๓ นางสาวสุวนีย  ทับศรีรักษ 

 ๗๔๗๔ นางสุวภัทร  กิจพิทักษ 

 ๗๔๗๕ นางสุวภัทร  พรหมบุตร 

 ๗๔๗๖ นางสุวภัทร  วงคไทย 

 ๗๔๗๗ นางสุวภาพ  เวชสุทัศน 

 ๗๔๗๘ นางสุวรรณรัตน  วันเจริญ 

 ๗๔๗๙ นางสาวสุวรรณศรี  เกษี 

 ๗๔๘๐ นางสุวรรณา  คงเต็ม 

 ๗๔๘๑ นางสุวรรณา  แจมจิตต 

 ๗๔๘๒ นางสาวสุวรรณา  พานรัมย 

 ๗๔๘๓ นางสาวสุวรรณา  วงชางเงิน 

 ๗๔๘๔ นางสุวรรณา  วาหะรักษ 

 ๗๔๘๕ นางสาวสุวรรณา  สีขันแกว 

 ๗๔๘๖ นางสุวรรณี  เขตมนตรี 

 ๗๔๘๗ นางสาวสุวรรณี  ชุมชวย 

 ๗๔๘๘ นางสุวรรณี  เชยสมบัติ 

 ๗๔๘๙ นางสาวสุวรรณี  สรอยเสนา 

 ๗๔๙๐ นางสุวรรณี  อินทรประโคน 

 ๗๔๙๑ นางสุวรรณี  อิ้นมณี 

 ๗๔๙๒ นางสาวสุวรัศมิ์  แกวประสิทธิ์ 

 ๗๔๙๓ นางสุวัฒนา  ธีระกุลพิศุทธิ์ 

 ๗๔๙๔ นางสุวัลลี  ทองเอียบ 

 ๗๔๙๕ นางสุวารี  มหาโพธิ์ 

 ๗๔๙๖ นางสาวสุวารี  สิงหโตงาม 

 ๗๔๙๗ นางสุวาสนา  มาลาไธสง 

 ๗๔๙๘ นางสุวิกรานต  เจียมจันทร 

 ๗๔๙๙ นางสาวสุวิชา  กุฎีศรี 

 ๗๕๐๐ นางสุวิมล  ปานฟอง 

 ๗๕๐๑ นางสาวสุวิมล  ยานะกุล 

 ๗๕๐๒ นางสาวสุวิมล  สุขสอาด 

 ๗๕๐๓ นางสุวิมล  หีมงอย 

 ๗๕๐๔ นางสาวสุวิมล  เหลือลมัย 
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 ๗๕๐๕ นางสาวสุวีณา  แกวหนอวัน 

 ๗๕๐๖ นางสุไวบะ  อิเรฮิง 

 ๗๕๐๗ นางสุไวยะ  เส็นบัตร 

 ๗๕๐๘ นางสุอารี  ทองดวง 

 ๗๕๐๙ นางสุไฮลา  เลาะวิถี 

 ๗๕๑๐ นางสาวสุไฮลา  หมัดเลียด 

 ๗๕๑๑ นางสูรียาตี  อาสะกะละ 

 ๗๕๑๒ นางเสงี่ยม  จันทรดี 

 ๗๕๑๓ นางเสฏกา  ปญญาทิพย 

 ๗๕๑๔ นางสาวเสมอใจ  บุญศิริ 

 ๗๕๑๕ นางเสวียน  แววเพ็ชร 

 ๗๕๑๖ นางสาวเสาวคนธ  เจริญมังษา 

 ๗๕๑๗ นางสาวเสาวคนธ  ชนะรัตน 

 ๗๕๑๘ นางสาวเสาวคนธ  บรรดาศักดิ์ 

 ๗๕๑๙ นางเสาวคนธ  พลฉิมพันธุ 

 ๗๕๒๐ นางเสาวคนธ  พลภูเขียว 

 ๗๕๒๑ นางสาวเสาวณิต  แปนประโคน 

 ๗๕๒๒ นางสาวเสาวณี  พรหมนิล 

 ๗๕๒๓ นางเสาวณีย  มะเกะ 

 ๗๕๒๔ นางสาวเสาวนีย  บุญแกว 

 ๗๕๒๕ นางเสาวนีย  ภาณุสุวัฒน 

 ๗๕๒๖ นางสาวเสาวนีย  รินนาศักดิ์ 

 ๗๕๒๗ นางเสาวนีย  สินโพธิ์ 

 ๗๕๒๘ นางเสาวนีย  เหมนิธิ 

 ๗๕๒๙ นางเสาวภา  โขงรัมย 

 ๗๕๓๐ นางสาวเสาวภา  ชูศรี 

 ๗๕๓๑ นางเสาวภา  ปรีชา 

 ๗๕๓๒ นางสาวเสาวภา  ภูจีน 

 ๗๕๓๓ นางสาวเสาวภา  สุจินพรัหม 

 ๗๕๓๔ นางสาวเสาวภาพรรณ  บุญชู 

 ๗๕๓๕ นางเสาวรส  เพ็งจันทร 

 ๗๕๓๖ นางเสาวรส  สรอยทอง 

 ๗๕๓๗ นางสาวเสาวลักษณ  กันหะ 

 ๗๕๓๘ นางเสาวลักษณ  โกศัย 

 ๗๕๓๙ นางสาวเสาวลักษณ  ดวงนวม 

 ๗๕๔๐ นางเสาวลักษณ  ทองจันทร 

 ๗๕๔๑ นางเสาวลักษณ  ธรรมวงศา 

 ๗๕๔๒ นางเสาวลักษณ  วงศภีรักษ 

 ๗๕๔๓ นางเสาวลักษณ  วัฒนะกิจ 

 ๗๕๔๔ นางสาวเสาวลักษณ  สายยา 

 ๗๕๔๕ นางเสาวลีย  เตียวยอง 

 ๗๕๔๖ นางแสงจันทร  สุขวิญญา 

 ๗๕๔๗ นางแสงดาว  เชื้อนันไชย 

 ๗๕๔๘ นางแสงดาว  เมืองใจ 

 ๗๕๔๙ นางสาวแสงดาว  แวดอเลาะ 

 ๗๕๕๐ นางสาวแสงเดือน  กล่ินจงกล 

 ๗๕๕๑ นางแสงเดือน  จันทะบูลย 

 ๗๕๕๒ นางสาวแสงเดือน  ใจจันทร 

 ๗๕๕๓ นางแสงเดือน  ชารีแสน 

 ๗๕๕๔ นางแสงเดือน  พรพานิช 

 ๗๕๕๕ นางสาวแสงเดือน  เริ่มรัตน 

 ๗๕๕๖ นางแสงเดือน  สําเภา 
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 ๗๕๕๗ นางสาวแสงเดือน  อมรหัต 

 ๗๕๕๘ นางสาวแสงเดือน  อาจหาญ 

 ๗๕๕๙ นางสาวแสงเวียน  ผลเจริญ 

 ๗๕๖๐ นางแสงอรุณ  มโนมัยอุดม 

 ๗๕๖๑ นางสาวแสงอรุณ  แสงโชติ 

 ๗๕๖๒ นางสาวโสพิชญ  ฤกษใหญ 

 ๗๕๖๓ นางโสพิศ  ไชยประคอง 

 ๗๕๖๔ นางโสพิศ  วชิรศิริ 

 ๗๕๖๕ นางโสภา  ดวงสาม 

 ๗๕๖๖ นางโสภา  เนื่องนํา 

 ๗๕๖๗ นางโสภา  ประจิตร 

 ๗๕๖๘ นางโสภา  เพ็ชรเรือง 

 ๗๕๖๙ นางสาวโสภา  มุระภา 

 ๗๕๗๐ นางสาวโสภา  มูลเทพ 

 ๗๕๗๑ นางโสภา  ละดาดก 

 ๗๕๗๒ นางสาวโสภา  ศรีสุข 

 ๗๕๗๓ นางโสภา  เสือรอด 

 ๗๕๗๔ นางสาวโสภา  โสดาภักณ 

 ๗๕๗๕ นางโสภาพร  บํารุงสําราญ 

 ๗๕๗๖ นางโสภิณ  เจริญทั้งลาภยศ 

 ๗๕๗๗ นางสาวโสภิดา  ชีพรับสุข 

 ๗๕๗๘ นางโสภิดา  สิทธิ 

 ๗๕๗๙ นางโสภิตสุดา  ชิณราช 

 ๗๕๘๐ นางโสภิษ  จะวะนะ 

 ๗๕๘๑ นางโสภิษฐ  สวัสดิ์ชัย 

 ๗๕๘๒ นางโสภิส  ชอฟา 

 ๗๕๘๓ นางโสมภิลัย  สุวรรณ 

 ๗๕๘๔ นางโสมรัตน  ชวยปอง 

 ๗๕๘๕ นางสาวไสว  ไชยสาลี 

 ๗๕๘๖ นางหทัยชนก  บรรจง 

 ๗๕๘๗ นางหทัยทิพย  ย้ิมใหญ 

 ๗๕๘๘ นางสาวหทัยนาถ  โหนา 

 ๗๕๘๙ นางหทัยรัตน  เรืองฤทธิ์ จันทรัตน 

 ๗๕๙๐ วาที่รอยตรีหญิง หทัยรัตน  วัดสุริวงค 

 ๗๕๙๑ นางหทัยรัตน  อินทรจันทร 

 ๗๕๙๒ นางหทัยวรรณ  ไชยนาพันธ 

 ๗๕๙๓ นางสาวหนึ่งนุช  จิตครบุรี 

 ๗๕๙๔ นางสาวหนึ่งฤทัย  แกวรัศมี 

 ๗๕๙๕ นางสาวหนึ่งฤทัย  ชูแกว 

 ๗๕๙๖ นางหนึ่งฤทัย  โพตุน 

 ๗๕๙๗ นางสาวหนึ่งฤทัย  มะลาไวย 

 ๗๕๙๘ นางสาวหนึ่งฤทัย  รัตนะ 

 ๗๕๙๙ นางหนึ่งฤทัย  สุวรรณไตรย 

 ๗๖๐๐ นางหนึ่งฤทัย  เสริมสําราญ 

 ๗๖๐๑ นางหนูรัก  กงกาหน 

 ๗๖๐๒ นางหยาดฟา  วิชาพร 

 ๗๖๐๓ นางหยาดอรุณ  เพริดพราว 

 ๗๖๐๔ นางสาวหรรษกานต  หวังชื่น 

 ๗๖๐๕ นางสาวหรรษลักษณ  กันโสม 

 ๗๖๐๖ นางสาวหรรษา  จงอุดมชัยกิจ 

 ๗๖๐๗ นางหรรษา  สิทธิพงศ 

 ๗๖๐๘ นางสาวหรินรัตน  สพังเงิน 
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 ๗๖๐๙ นางหอมหวน  การสุวรรณ 

 ๗๖๑๐ นางสาวหัตถยากานต  สุริยวงคสกุล 

 ๗๖๑๑ นางหัทยา  ทองสุข 

 ๗๖๑๒ นางหัสยานันท  หมันเหร็น 

 ๗๖๑๓ นางเหรียญ  อินเตชะ 

 ๗๖๑๔ นางแหวนขวัญ  บุญประทีป 

 ๗๖๑๕ นางสาวอจิระวดี  ไชยบุตร 

 ๗๖๑๖ นางอชิณี  รัฐสมุทร 

 ๗๖๑๗ นางสาวอชิยาภรณ  จิตรเจริญ 

 ๗๖๑๘ นางอชิรญา  เดือนแจม 

 ๗๖๑๙ นางสาวอชิรญาณ  แซเชน 

 ๗๖๒๐ นางอชิรญาณ  ทารมย 

 ๗๖๒๑ นางสาวอณิรดา  รูประมาณ 

 ๗๖๒๒ นางสาวอโณทัย  พิสาดรัมย 

 ๗๖๒๓ นางสาวอดาภรณ  ชุมอักษร 

 ๗๖๒๔ นางสาวอติกานต  ภรภัทรวาท 

 ๗๖๒๕ นางอทิตยา  หิรัญวงศ 

 ๗๖๒๖ นางสาวอธิติญา  ประดาสุข 

 ๗๖๒๗ นางสาวอธินา  ขัดผาบ 

 ๗๖๒๘ นางอนงค  กาพยไชย 

 ๗๖๒๙ นางอนงค  จันดีดา 

 ๗๖๓๐ นางสาวอนงค  วิเชียรวรรณ 

 ๗๖๓๑ นางสาวอนงค  ศึกษา 

 ๗๖๓๒ นางสาวอนงค  เศรษณรินทร 

 ๗๖๓๓ นางสาวอนงค  หมอกใหม 

 ๗๖๓๔ นางสาวอนงคนาฏ  ชูนันทธนศักดิ์ 

 ๗๖๓๕ นางสาวอนงคนาฏ  มีสัตย 

 ๗๖๓๖ นางสาวอนงคภัทร  วางโต 

 ๗๖๓๗ นางสาวอนงคศรี  เพชรจิต 

 ๗๖๓๘ นางสาวอนงศรี  ชางกลาง 

 ๗๖๓๙ นางสาวอนัญญา  ยอดจักร 

 ๗๖๔๐ นางสาวอนัญญาพร  ไขมุกข 

 ๗๖๔๑ นางอนัญญาพร  ทองคําเสก 

 ๗๖๔๒ นางอนันตพร  พําขุนทด 

 ๗๖๔๓ นางสาวอนามิกา  อยูเจริญ 

 ๗๖๔๔ นางอนิตา  หะยีอาซา 

 ๗๖๔๕ นางสาวอนิษฎา  เหลาะจิ 

 ๗๖๔๖ นางอนุ  ขวัญปาก 

 ๗๖๔๗ นางสาวอนุชษรา  จันทาทอง 

 ๗๖๔๘ นางอนุธิดา  อินทรศร 

 ๗๖๔๙ นางอนุรี  กรีมละ 

 ๗๖๕๐ นางสาวอนุศรา  แกวลาด 

 ๗๖๕๑ นางอนุสรา  แดงเต็ม 

 ๗๖๕๒ นางสาวอนุสรา  นวลแกว 

 ๗๖๕๓ นางสาวอนุสรา  บุตรเพรา 

 ๗๖๕๔ นางอนุสรา  ปอมปริยานนท 

 ๗๖๕๕ นางสาวอนุสรา  ผลชู 

 ๗๖๕๖ นางสาวอนุสสรา  เงินฉลาด 

 ๗๖๕๗ นางสาวอโนชา  วองเกษกิจ 

 ๗๖๕๘ นางสาวอโนชา  อุทุมสกุลรัตน 

 ๗๖๕๙ นางอโนทัย  แกนบุญ 

 ๗๖๖๐ นางสาวอโนทัย  ปานโปะ 
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 ๗๖๖๑ นางอโนมา  พัฒนะราช 

 ๗๖๖๒ นางอโนมา  ออนสมกิจ 

 ๗๖๖๓ นางสาวอพาภรณ  สมานไชย 

 ๗๖๖๔ วาที่รอยตรีหญิง อภันตรี   

  ปรีชามานพวงศ 

 ๗๖๖๕ นางอภัยวงษ  แสงปญญา 

 ๗๖๖๖ นางอภัยวรรณ  ล้ืนภูเขียว 

 ๗๖๖๗ นางอภิชยา  เขตผดุง 

 ๗๖๖๘ นางอภิญญา  จองรัตน 

 ๗๖๖๙ นางอภิญญา  บุรีมาศ 

 ๗๖๗๐ นางอภิญญา  โบวพัฒนากุล 

 ๗๖๗๑ นางสาวอภิรดี  จีนเกิด 

 ๗๖๗๒ นางสาวอภิรดี  พรหมพันธ 

 ๗๖๗๓ นางสาวอภิรดี  มีเชื้อ 

 ๗๖๗๔ นางสาวอภิรดี  เสนาลอย 

 ๗๖๗๕ นางสาวอภิรดี  เสนาวิน 

 ๗๖๗๖ นางสาวอภิรตี  สีนวล 

 ๗๖๗๗ นางอภิรมย  กึกกอง 

 ๗๖๗๘ นางสาวอภิวรรณ  แกวภูสี 

 ๗๖๗๙ นางสาวอภิสมา  โยธาภักดี 

 ๗๖๘๐ นางอภิสรา  วงศสถิตจิรกาล 

 ๗๖๘๑ นางสาวอมร  ชูรักษ 

 ๗๖๘๒ นางสาวอมรภัค  ปนกําลัง 

 ๗๖๘๓ นางสาวอมรรัตน  กล่ินอุบล 

 ๗๖๘๔ นางอมรรัตน  กุชโร 

 ๗๖๘๕ นางอมรรัตน  แกวแหวน 

 ๗๖๘๖ นางอมรรัตน  คลายหางหวา 

 ๗๖๘๗ นางอมรรัตน  โงนมณี 

 ๗๖๘๘ นางอมรรัตน  ชัยเพชร 

 ๗๖๘๙ นางอมรรัตน  แซเตีย 

 ๗๖๙๐ นางอมรรัตน  ทิมจิตร 

 ๗๖๙๑ นางอมรรัตน  ประสาเนตร 

 ๗๖๙๒ นางอมรรัตน  เพ่ิมทอง 

 ๗๖๙๓ นางสาวอมรรัตน  ภักดีอุทธรณ 

 ๗๖๙๔ นางสาวอมรรัตน  มะธิปะ 

 ๗๖๙๕ นางอมรรัตน  ยาวิราช 

 ๗๖๙๖ นางสาวอมรรัตน  รัตนบุญโชติ 

 ๗๖๙๗ นางสาวอมรรัตน  รามทัศน 

 ๗๖๙๘ นางสาวอมรรัตน  เลาหลา 

 ๗๖๙๙ นางสาวอมรรัตน  แสนตา 

 ๗๗๐๐ นางสาวอมรรัตน  หมัดเหย 

 ๗๗๐๑ นางอมรรัตน  อัมพะวัน 

 ๗๗๐๒ นางสาวอมรา  ขอดสันเทียะ 

 ๗๗๐๓ นางสาวอมรา  ไชยศึก 

 ๗๗๐๔ นางสาวอมรา  อิ่มศิลป 

 ๗๗๐๕ นางอมลณัฐ  แกวมณี 

 ๗๗๐๖ นางสาวอรกรานต  สุกใส 

 ๗๗๐๗ นางสาวอรกัญญา  ชางหิน 

 ๗๗๐๘ นางสาวอรกัญญา  เปรมสุข 

 ๗๗๐๙ นางสาวอรกาญจณ  โชคสวัสดิวงศ 

 ๗๗๑๐ นางสาวอรกานต  กัณหา 

 ๗๗๑๑ นางอรกานต  เพ็งขันธ 
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 ๗๗๑๒ นางสาวอรชยา  อุนศิลป 

 ๗๗๑๓ นางสาวอรชร  พัตฤาษี 

 ๗๗๑๔ นางอรชรัสม  กวยทอง 

 ๗๗๑๕ นางอรญา  พรหมใจ 

 ๗๗๑๖ นางสาวอรญาณิศวร  ธนกุลไกรวุฒิ 

 ๗๗๑๗ นางอรดี  กันรัมย 

 ๗๗๑๘ นางสาวอรดี  นอยปุก 

 ๗๗๑๙ นางสาวอรดี  ฤทธิชัย 

 ๗๗๒๐ นางสาวอรทัย  แกวมณี 

 ๗๗๒๑ นางอรทัย  แกวอาจ 

 ๗๗๒๒ นางสาวอรทัย  ขวาไชยวี 

 ๗๗๒๓ นางสาวอรทัย  คงราช 

 ๗๗๒๔ นางสาวอรทัย  ใจใส 

 ๗๗๒๕ นางอรทัย  ชัยวิลยศ 

 ๗๗๒๖ นางอรทัย  ชินหาร 

 ๗๗๒๗ นางอรทัย  ไชยลาภ 

 ๗๗๒๘ นางอรทัย  ประกอบดี 

 ๗๗๒๙ นางสาวอรทัย  ประทุมชาติภักดี 

 ๗๗๓๐ นางสาวอรทัย  สมจริง 

 ๗๗๓๑ นางอรทัย  สามกองงาม 

 ๗๗๓๒ นางอรทัย  หอมเนียม 

 ๗๗๓๓ นางสาวอรไท  หวยทราย 

 ๗๗๓๔ นางสาวอรธิชา  สวางศรี 

 ๗๗๓๕ นางสาวอรธิณี  เนยอิ่ม 

 ๗๗๓๖ นางอรธิดา  วงศคติ 

 ๗๗๓๗ นางอรธิรา  คีรีเอกสถิต 

 ๗๗๓๘ นางสาวอรนงค  ออนแกว 

 ๗๗๓๙ นางสาวอรนลิน  จินะฝน 

 ๗๗๔๐ นางสาวอรนุช  ไกรสอน 

 ๗๗๔๑ นางอรนุช  ขาลพรหม 

 ๗๗๔๒ นางอรนุช  ชูเทียน 

 ๗๗๔๓ นางสาวอรนุช  สอนสุภาพ 

 ๗๗๔๔ นางอรนุช  แสวง 

 ๗๗๔๕ นางสาวอรนุช  หลาเพชร 

 ๗๗๔๖ นางอรนุช  อมรชาติ 

 ๗๗๔๗ นางสาวอรปวีณ  ตั้งแตง 

 ๗๗๔๘ นางอรพรรณ  มณีประเสริฐ 

 ๗๗๔๙ นางสาวอรพรรณ  สารบัน 

 ๗๗๕๐ นางสาวอรพรรณ  สุวประพันธ 

 ๗๗๕๑ นางอรพิน  จาหมื่นไวย 

 ๗๗๕๒ นางสาวอรพิน  ทําจริงจัง 

 ๗๗๕๓ นางอรพิน  นอยบัวทอง 

 ๗๗๕๔ นางสาวอรพินท  แกวชวย 

 ๗๗๕๕ นางสาวอรพินท  บิตุเรศ 

 ๗๗๕๖ นางอรพินท  สุขโสม 

 ๗๗๕๗ นางสาวอรพินทร  แยมแตง 

 ๗๗๕๘ นางสาวอรยา  ชูศักดิ์ 

 ๗๗๕๙ นางสาวอรรชลา  ศรัทธาผล 

 ๗๗๖๐ นางอรรณิกา  ไทยขํา 

 ๗๗๖๑ นางสาวอรฤทัย  เพ็ชรประพันธ 

 ๗๗๖๒ นางอรวรรณ  กองเพียร 

 ๗๗๖๓ นางอรวรรณ  แกวคํา 
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 ๗๗๖๔ นางอรวรรณ  คงเพ็ชร 

 ๗๗๖๕ นางสาวอรวรรณ  คนึงสัตยธรรม 

 ๗๗๖๖ นางสาวอรวรรณ  จันทรฟู 

 ๗๗๖๗ นางสาวอรวรรณ  เจริญธรรมรักษา 

 ๗๗๖๘ นางสาวอรวรรณ  ฉ่ําชื่น 

 ๗๗๖๙ นางอรวรรณ  ทมธิแสง 

 ๗๗๗๐ นางสาวอรวรรณ  นิ่มทอง 

 ๗๗๗๑ นางสาวอรวรรณ  บุญสมปาน 

 ๗๗๗๒ นางสาวอรวรรณ  บุญสวัสดิ์ 

 ๗๗๗๓ นางอรวรรณ  ปาละแดง 

 ๗๗๗๔ นางสาวอรวรรณ  รัตนแสนสิทธิ์ 

 ๗๗๗๕ นางสาวอรวรรณ  เลิศธัญญา 

 ๗๗๗๖ นางอรวรรณ  วัดดิ้งแฮม 

 ๗๗๗๗ นางอรวรรณ  สุดกลา 

 ๗๗๗๘ นางอรวรรณ  เหลาชัย 

 ๗๗๗๙ นางอรวรรณ  อะวะภาค 

 ๗๗๘๐ นางสาวอรวรรณ  อัชชพันธ 

 ๗๗๘๑ นางสาวอรวรรยา  ภาคคํา 

 ๗๗๘๒ นางอรวรีย  พันธประยูร 

 ๗๗๘๓ นางอรษา  วิเศษรอด 

 ๗๗๘๔ นางสาวอรสา  จงรักวิทย 

 ๗๗๘๕ นางอรสา  ใจรังษี 

 ๗๗๘๖ นางอรสา  นราวิทยเสรี 

 ๗๗๘๗ นางสาวอรสา  บุญเกิด 

 ๗๗๘๘ นางสาวอรสา  พลายแดง 

 ๗๗๘๙ นางอรสา  พอคาชาง 

 ๗๗๙๐ นางสาวอรสา  พานิชเจริญผล 

 ๗๗๙๑ นางสาวอรสา  อํามาตทัศน 

 ๗๗๙๒ นางอรอนงค  กาญจนสุนทร 

 ๗๗๙๓ นางอรอนงค  จันทวงศ 

 ๗๗๙๔ นางสาวอรอนงค  เทนอิสสระ 

 ๗๗๙๕ นางสาวอรอนงค  เทพณรงค 

 ๗๗๙๖ นางอรอนงค  ภูแกว 

 ๗๗๙๗ นางสาวอรอนงค  สุขรัตน 

 ๗๗๙๘ นางสาวอรอนงค  เหงาพรมนิล 

 ๗๗๙๙ นางสาวอรอนงค  อางคํา 

 ๗๘๐๐ นางสาวอรอนงค  อิ่มวิเศษ 

 ๗๘๐๑ นางสาวอรอําไพ  ลลิตาเศรษฐ 

 ๗๘๐๒ นางสาวอรอําไพ  ศรีวิชัย 

 ๗๘๐๓ นางอรอุมา  แกวพล 

 ๗๘๐๔ นางอรอุมา  เจริญพงษศิลป 

 ๗๘๐๕ นางสาวอรอุมา  ชางปรุง 

 ๗๘๐๖ นางสาวอรอุมา  แดงชนะ 

 ๗๘๐๗ นางอรอุมา  ตั้งประดิษฐ 

 ๗๘๐๘ นางสาวอรอุมา  บุญคลอง 

 ๗๘๐๙ นางสาวอรอุมา  รุงเรืองวณิชกุล 

 ๗๘๑๐ นางสาวอรอุมา  สกุลจุมจัง 

 ๗๘๑๑ นางสาวอรอุมา  สุนธนนท 

 ๗๘๑๒ นางสาวอรอุมา  เเกวสวาง 

 ๗๘๑๓ นางอรอุษา  ใจรักษ 

 ๗๘๑๔ นางอรัญญา  ทรัพยถาวร 

 ๗๘๑๕ นางอรัญญา  ทองดี 
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 ๗๘๑๖ นางอรัญญา  พระสาร 

 ๗๘๑๗ นางสาวอรัญญา  ศรีวรสาร 

 ๗๘๑๘ นางสาวอรัญญา  หลงแกว 

 ๗๘๑๙ นางอริยาพร  ขําวงค 

 ๗๘๒๐ นางอริศรา  วรรณราศรี 

 ๗๘๒๑ นางอริศรา  สะใบงาม 

 ๗๘๒๒ นางสาวอริศา  หิรัญโชติ 

 ๗๘๒๓ นางสาวอริสรา  ใจเที่ยง 

 ๗๘๒๔ นางสาวอริสรา  เต็มแสนสุข 

 ๗๘๒๕ นางอริสรา  ทุงกาวี 

 ๗๘๒๖ นางอริสรา  เทพมาศ 

 ๗๘๒๗ นางสาวอริสา  แซงราชา 

 ๗๘๒๘ นางอริสา  ธุระนนท 

 ๗๘๒๙ นางสาวอริสา  ราชประโคน 

 ๗๘๓๐ นางสาวอรุณยุพา  กมขุนทด 

 ๗๘๓๑ นางสาวอรุณรัตน  สุทธหลวง 

 ๗๘๓๒ นางอรุณรัศมี  สรอยสระคู 

 ๗๘๓๓ นางอรุณรุง  ภักดี 

 ๗๘๓๔ นางอรุณวรรณ  พิทยาวิวัฒนกุล 

 ๗๘๓๕ นางสาวอรุณศรี  หลงชู 

 ๗๘๓๖ นางสาวอรุณิศา  บุญทอง 

 ๗๘๓๗ นางอรุณี  ชัยพิชิต 

 ๗๘๓๘ นางสาวอรุณี  ปนคํา 

 ๗๘๓๙ นางอรุณี  เพชรขาว 

 ๗๘๔๐ นางอรุณี  สีหะปญญา 

 ๗๘๔๑ นางสาวอรุณี  แสงศรี 

 ๗๘๔๒ นางอรุณีย  ศรีศิริ 

 ๗๘๔๓ นางอรุโณทัย  สงศรี 

 ๗๘๔๔ นางอโรชา  สาระชัย 

 ๗๘๔๕ นางสาวอลินดา  กลมเกล้ียง 

 ๗๘๔๖ นางสาวอลิศา  หอมใบบัว 

 ๗๘๔๗ นางอลิษา  พันธอน 

 ๗๘๔๘ นางสาวอลิษา  แวอาแซ 

 ๗๘๔๙ นางสาวอวยพร  อินทรพรหม 

 ๗๘๕๐ นางอวิรดา  ลิขิต 

 ๗๘๕๑ นางออขวัญ  อันภักดี 

 ๗๘๕๒ นางสาวออนจิต  ยางงาม 

 ๗๘๕๓ นางสาวออมกาญจน   

  อุบลธิปธนาโชค 

 ๗๘๕๔ นางออมเดือน  วัฒนศรศักดิ์ 

 ๗๘๕๕ นางออยใจ  เปรมปราม 

 ๗๘๕๖ นางออยทิพย  สินนอก 

 ๗๘๕๗ นางสาวออระดี  แกนกงพาน 

 ๗๘๕๘ นางอักษร  ทนคง 

 ๗๘๕๙ นางอักษรศรี  ระบอบ 

 ๗๘๖๐ นางอักษราภัค  ชนะชัย 

 ๗๘๖๑ นางสาวอังกูร  ศรีดาชาติ 

 ๗๘๖๒ นางอังคณา  ฉางขาวคํา 

 ๗๘๖๓ นางสาวอังคณา  บุญทา 

 ๗๘๖๔ นางอังคณา  ปนทวัง 

 ๗๘๖๕ นางอังคณา  สุวรรณพยัคฆ 

 ๗๘๖๖ นางอังคณา  อินสุวรรณ 
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 ๗๘๖๗ นางสาวอังคนางค  เชื้อเจ็ดตน 

 ๗๘๖๘ นางสาวอังศณา  นามศรี 

 ๗๘๖๙ นางสาวอังศณา  บรรจมาตย 

 ๗๘๗๐ นางสาวอังษณานันท  เดนสทาน 

 ๗๘๗๑ นางอังสนา  ศรีประเสริฐ 

 ๗๘๗๒ นางอัจจนา  ไกรภพเจริญจิต 

 ๗๘๗๓ นางอัจจิมา  ซายสุวรรณ 

 ๗๘๗๔ นางอัจจิมา  อินทนิล 

 ๗๘๗๕ นางสาวอัจฉรา  จันทรผอง 

 ๗๘๗๖ นางสาวอัจฉรา  ฉิมพลัด 

 ๗๘๗๗ นางสาวอัจฉรา  ชาญสําโรง 

 ๗๘๗๘ นางสาวอัจฉรา  ไชยราช 

 ๗๘๗๙ นางสาวอัจฉรา  ทรัพยมั่น 

 ๗๘๘๐ นางอัจฉรา  นาคเสน 

 ๗๘๘๑ นางสาวอัจฉรา  โนคํา 

 ๗๘๘๒ นางอัจฉรา  บินระหีม 

 ๗๘๘๓ นางสาวอัจฉรา  ปดภัย 

 ๗๘๘๔ นางสาวอัจฉรา  ผดุงพานิช 

 ๗๘๘๕ นางอัจฉรา  วองตระกูล 

 ๗๘๘๖ นางสาวอัจฉรา  ศรีวงษศิริวัฒน 

 ๗๘๘๗ นางอัจฉรา  สาครจันทร 

 ๗๘๘๘ นางอัจฉรา  สุทธิประภา 

 ๗๘๘๙ นางอัจฉรา  อติชาติ 

 ๗๘๙๐ นางอัจฉรา  เอี่ยมบํารุง 

 ๗๘๙๑ นางอัจฉราพร  คําอยู 

 ๗๘๙๒ นางสาวอัจฉราพร  ตาจุมปา 

 ๗๘๙๓ นางสาวอัจฉราพร  รุกขเจริญ 

 ๗๘๙๔ นางสาวอัจฉราพรรณ  ทนันไชยชมภู 

 ๗๘๙๕ นางสาวอัจฉราพรรณ  โพธิ์ตุน 

 ๗๘๙๖ นางอัจฉราภรณ  ดูอินทร 

 ๗๘๙๗ นางสาวอัจฉราภรณ  ศรีหวัง 

 ๗๘๙๘ นางอัจฉราภรณ  สวนทอง 

 ๗๘๙๙ นางสาวอัจฉราภรณ  หรั่งวัตร 

 ๗๙๐๐ นางสาวอัจฉราวรรณ  กุลยะ 

 ๗๙๐๑ นางสาวอัจฉราวรรณ  พันธฉลาด 

 ๗๙๐๒ นางอัจฉริยะกรณ  รัชชนะกุล 

 ๗๙๐๓ นางอัจฉริยา  ทินวงศ 

 ๗๙๐๔ นางอัจฉริยา  โอ 

 ๗๙๐๕ นางสาวอัจฉรี  สรรพคุณ 

 ๗๙๐๖ นางสาวอัจฉรียา  ศิริวารินทร 

 ๗๙๐๗ นางอัชญา  แกนดี 

 ๗๙๐๘ นางสาวอัชรา  ราชคม 

 ๗๙๐๙ นางสาวอัญชณา  เกษแกว 

 ๗๙๑๐ นางสาวอัญชนิดา  จาดสันทัด 

 ๗๙๑๑ นางอัญชลี  กองเงิน 

 ๗๙๑๒ นางสาวอัญชลี  เกิดปญญา 

 ๗๙๑๓ นางอัญชลี  จิตตางกูร 

 ๗๙๑๔ นางอัญชลี  ไชยบรรดิษฐ 

 ๗๙๑๕ นางอัญชลี  ดิษร 

 ๗๙๑๖ นางสาวอัญชลี  นางแล 

 ๗๙๑๗ นางอัญชลี  บรรทัดเรียน 

 ๗๙๑๘ นางสาวอัญชลี  พรพิทักษกุล 
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 ๗๙๑๙ นางอัญชลี  พระนอนเขตต 

 ๗๙๒๐ นางสาวอัญชลี  พูลทอง 

 ๗๙๒๑ นางอัญชลี  ลับสันเทียะ 

 ๗๙๒๒ นางสาวอัญชลี  ศานติกรวาณิชย 

 ๗๙๒๓ นางสาวอัญชลี  สุขกระโทก 

 ๗๙๒๔ นางสาวอัญชลี  อองนา 

 ๗๙๒๕ นางสาวอัญชลีพร  นิ่มละออง 

 ๗๙๒๖ นางสาวอัญชสา  ย้ิมถนอม 

 ๗๙๒๗ นางสาวอัญชัญ  พันธุนก 

 ๗๙๒๘ นางอัญชิษา  รักขพันธ 

 ๗๙๒๙ นางสาวอัญชิสา  แกวเอียด 

 ๗๙๓๐ นางสาวอัญชิสา  ยานะธรรม 

 ๗๙๓๑ นางอัญชุลี  นนทะภา 

 ๗๙๓๒ นางอัญชุลี  ศุภรตรีทิเพศ 

 ๗๙๓๓ นางอัญญรัตน  มณีทอง 

 ๗๙๓๔ นางสาวอัญญาลักษณ  ทินกระโทก 

 ๗๙๓๕ นางสาวอัญธิกา  พรสัมฤทธิ์กุล 

 ๗๙๓๖ นางอัญพัชญ  เสริมสุข 

 ๗๙๓๗ นางสาวอัญวรีย  ปญญาดง 

 ๗๙๓๘ นางอัฏฐสินี  เมฆคะ 

 ๗๙๓๙ นางอันติกา  บุษรากุล 

 ๗๙๔๐ นางอันธิฌา  ขาวแสง 

 ๗๙๔๑ นางอันสิมน  อุไร 

 ๗๙๔๒ นางสาวอัมณีย  มายุดิน 

 ๗๙๔๓ นางอัมพร  กล่ินหอม 

 ๗๙๔๔ นางสาวอัมพร  โกศล 

 ๗๙๔๕ นางอัมพร  ใจจันทึก 

 ๗๙๔๖ นางอัมพร  ชาวสวน 

 ๗๙๔๗ นางอัมพร  เชิงสะอาด 

 ๗๙๔๘ นางอัมพร  ย้ิมศรวล 

 ๗๙๔๙ นางอัมพร  โวงประโคน 

 ๗๙๕๐ นางอัมพร  ศรีธรรมบุตร 

 ๗๙๕๑ นางอัมพร  ศรีอิสาน 

 ๗๙๕๒ นางสาวอัมพร  อาจภักดี 

 ๗๙๕๓ นางอัมพร  เอี่ยมสมบุญ 

 ๗๙๕๔ นางสาวอัมพวา  รักบิดา 

 ๗๙๕๕ นางอัมพวา  อบเชย 

 ๗๙๕๖ นางสาวอัมพัน  วิเศษสม 

 ๗๙๕๗ นางอัมมารี  คงเจริญ 

 ๗๙๕๘ นางอัยซะห  หมัดศิริ 

 ๗๙๕๙ นางสาวอัยดะห  สะมะแอ 

 ๗๙๖๐ นางสาวอัลวาณีย  อาจณรงค 

 ๗๙๖๑ นางอัศนีย  สะอา 

 ๗๙๖๒ นางอัษฎาพร  ราชนู 

 ๗๙๖๓ นางสาวอัสนา  ปลอดโปรง 

 ๗๙๖๔ นางสาวอัสนี  อุแม 

 ๗๙๖๕ นางอัสมะ  อาบ ู

 ๗๙๖๖ นางอัสมา  วิทยมาศ 

 ๗๙๖๗ นางสาวอัสหนะ  มะลี 

 ๗๙๖๘ นางสาวอาชิรญาณ  เขียวชอุม 

 ๗๙๖๙ นางอาซียะ  โซะมะดะ 

 ๗๙๗๐ นางสาวอาซียะ  ยะโกะ 
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 ๗๙๗๑ นางสาวอาซียะห  เจะเลาะ 

 ๗๙๗๒ นางอาตรีนา  จันทรเนย 

 ๗๙๗๓ นางสาวอาทิตยา  บุญทาขันแกว 

 ๗๙๗๔ นางสาวอาทิตยา  รัตนจันทร 

 ๗๙๗๕ นางสาวอาทิตยา  ศรีรักษ 

 ๗๙๗๖ นางอาทิตา  สะนิบากอ 

 ๗๙๗๗ นางอาทิยา  สายกิ้มซวน 

 ๗๙๗๘ นางอาธัญญา  ทาหนองบัว 

 ๗๙๗๙ นางสาวอานุช  ศรสินชัย 

 ๗๙๘๐ นางอาภรณ  นาถาพันธ 

 ๗๙๘๑ นางอาภรณ  บุญชํานาญ 

 ๗๙๘๒ นางอาภรณ  มุงสุข 

 ๗๙๘๓ นางสาวอาภรณ  รับไซ 

 ๗๙๘๔ นางสาวอาภรณ  สุขประเสริฐ 

 ๗๙๘๕ นางอาภรรัตน  สมรัก 

 ๗๙๘๖ นางสาวอาภัสรา  พระโคตร 

 ๗๙๘๗ นางสาวอาภา  เพชรลักษณ 

 ๗๙๘๘ นางสาวอาภาชนัญ  ขอนศักดิ์ 

 ๗๙๘๙ นางสาวอาภาพรรณ  โฆสิตาภา 

 ๗๙๙๐ นางสาวอาภาพัชร  ไมดี 

 ๗๙๙๑ นางสาวอาภาภัทร  ทะนวนรัมย 

 ๗๙๙๒ นางสาวอามีเนาะ  เจะเด็ง 

 ๗๙๙๓ นางสาวอามีเนาะ  ลือเเบเตะ 

 ๗๙๙๔ นางอามีเนาะ  สาแมสารี 

 ๗๙๙๕ นางสาวอามีเนาะ  หะยีดอเลาะ 

 ๗๙๙๖ นางสาวอารม  โพธิ์พัฒน 

 ๗๙๙๗ นางอารมณ  คํายา 

 ๗๙๙๘ นางอารมณ  อวมแจง 

 ๗๙๙๙ นางอารยา  เชื้ออินทร 

 ๘๐๐๐ นางอารยา  วสุธนรัตนสกุล 

 ๘๐๐๑ นางสาวอาริตา  แตงดี 

 ๘๐๐๒ นางอารินดา  ตอหะ 

 ๘๐๐๓ นางสาวอาริศรา  กูลดี 

 ๘๐๐๔ นางสาวอารี  นงคพรหมมา 

 ๘๐๐๕ นางอารี  สระทอง 

 ๘๐๐๖ นางสาวอารีซ  วาจิ 

 ๘๐๐๗ นางอารีฟะห  เจะอุมา 

 ๘๐๐๘ นางสาวอารีย  คํามา 

 ๘๐๐๙ นางสาวอารีย  เคลาจันทร 

 ๘๐๑๐ นางอารีย  จีนกิ้ม 

 ๘๐๑๑ นางอารีย  นวลดุก 

 ๘๐๑๒ นางสาวอารีย  หลักศิลา 

 ๘๐๑๓ นางสาวอารีย  หวานขาว 

 ๘๐๑๔ นางอารีย  อภัยสุรสิทธิ์ 

 ๘๐๑๕ นางอารียวรรณ  โชติชวง 

 ๘๐๑๖ นางอารีรัตน  กองมา 

 ๘๐๑๗ นางสาวอารีรัตน  กุลพัตร 

 ๘๐๑๘ นางสาวอารีรัตน  เดชาวุฒิ 

 ๘๐๑๙ นางอารีรัตน  นามเทศ 

 ๘๐๒๐ นางสาวอารีรัตน  สังขแกว 

 ๘๐๒๑ นางอารีรัตน  อุดมพิทักษเดชา 

 ๘๐๒๒ นางอาสือละห  ลอแม 
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 ๘๐๒๓ นางอาอีชะห  วันหะยี 

 ๘๐๒๔ นางสาวอาอีซะห  แวนิ 

 ๘๐๒๕ นางสาวอาแอเซาะ  ดะอุแม 

 ๘๐๒๖ นางสาวอํานวย  จันทะวงษ 

 ๘๐๒๗ นางอําพร  กั๋งเซง 

 ๘๐๒๘ นางสาวอําพร  จิตศัพย 

 ๘๐๒๙ นางสาวอําพันธ  ชุมเชื้อ 

 ๘๐๓๐ นางอําไพ  บุญออย 

 ๘๐๓๑ นางสาวอําไพ  พาโคกทม 

 ๘๐๓๒ นางสาวอําไพ  สายชล 

 ๘๐๓๓ นางสาวอําภา  สุวรรณคาม 

 ๘๐๓๔ นางสาวอําภา  อินทะลา 

 ๘๐๓๕ นางสาวอําภาพร  วงสาสนธิ์ 

 ๘๐๓๖ นางสาวอําภาพร  สุภาวงศ 

 ๘๐๓๗ นางสาวอําภารัตน  ผลาวรรณ 

 ๘๐๓๘ นางอําภาวรรณ  สอนจันทรแดง 

 ๘๐๓๙ นางอํามลา  กมลมาลย 

 ๘๐๔๐ นางสาวอิชยาพัฒน  มณีรัตน 

 ๘๐๔๑ นางสาวอินทชลิตา  ถินคําเชิด 

 ๘๐๔๒ นางสาวอินทอร  สาราโรจ 

 ๘๐๔๓ นางสาวอินทิพร  จิรฐานิด 

 ๘๐๔๔ นางอินทิรา  บูระณา 

 ๘๐๔๕ นางสาวอินทิรา  สิงโหพล 

 ๘๐๔๖ นางสาวอิ่มจิตต  งามพรม 

 ๘๐๔๗ นางอิลฮัม  ยูโซะ 

 ๘๐๔๘ นางอิศรา  สุรัสวดี 

 ๘๐๔๙ นางสาวอิศราวดี  สงาแสง 

 ๘๐๕๐ นางอิสรา  วิชิตพันธ 

 ๘๐๕๑ นางอิสริยาภรณ  ทองเกล้ียง 

 ๘๐๕๒ นางสาวอิสรี  รักไทย 

 ๘๐๕๓ นางอิสลามียะ  คาน 

 ๘๐๕๔ นางสาวอีซานี  อาแว 

 ๘๐๕๕ นางอุดม  สุระโคตร 

 ๘๐๕๖ นางสาวอุดมพร  สกุลคู 

 ๘๐๕๗ นางอุดมศรี  ตรีทิพศิริศีล 

 ๘๐๕๘ นางสาวอุทัยรัตน  รื่นจิตร 

 ๘๐๕๙ นางอุทัยวรรณ  กาญจนโกสุม 

 ๘๐๖๐ นางสาวอุทัยวรรณ  สอนเจริญ 

 ๘๐๖๑ นางสาวอุทิศ  พรมดี 

 ๘๐๖๒ นางสาวอุทุมพร  ชิดปลัด 

 ๘๐๖๓ นางสาวอุทุมพร  มงคล 

 ๘๐๖๔ นางอุทุมพร  แสนโยธา 

 ๘๐๖๕ นางอุบล  เจือสนิท 

 ๘๐๖๖ นางอุบล  ดอกพรม 

 ๘๐๖๗ นางสาวอุบล  บุญชู 

 ๘๐๖๘ นางสาวอุบล  มีสิมมา 

 ๘๐๖๙ นางอุบล  รัตนศรีสอางค 

 ๘๐๗๐ นางสาวอุบล  เรืองทับ 

 ๘๐๗๑ นางอุบล  หนูมาก 

 ๘๐๗๒ นางอุบลภา  กาญจนบูรพา 

 ๘๐๗๓ นางอุบลรัตน  ชรารัตน 

 ๘๐๗๔ นางสาวอุบลรัตน  ไชยพัฒนศิลป 
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 ๘๐๗๕ นางอุบลรัตน  บุญชู 

 ๘๐๗๖ นางอุบลรัตน  ปอนจับ 

 ๘๐๗๗ นางสาวอุบลรัตน  มิ่งรัตนสิริกุล 

 ๘๐๗๘ นางอุบลรัตน  เหลืองรุงไพศาล 

 ๘๐๗๙ นางสาวอุบลวรรณ  คองผล 

 ๘๐๘๐ นางอุบลวรรณ  ช่ําชอง 

 ๘๐๘๑ นางอุบลวรรณ  ไทยนุกูล 

 ๘๐๘๒ นางสาวอุบลวรรณ  ปญนะ 

 ๘๐๘๓ นางอุมมิลกัลโศม  มะแซ 

 ๘๐๘๔ นางอุมากร  แสงศักดิ์สิทธารถ 

 ๘๐๘๕ นางสาวอุมาพร  ดีสมุทร 

 ๘๐๘๖ นางอุมาพร  นิยมทอง 

 ๘๐๘๗ นางอุมาพร  รัตนาภินันทชัย 

 ๘๐๘๘ นางอุมาพรรณ  เพ็ชทูล 

 ๘๐๘๙ นางสาวอุมาภรณ  รื่นสําราญ 

 ๘๐๙๐ นางสาวอุมารินทร  นอมบุญญา 

 ๘๐๙๑ นางสาวอุราพร  ชาติวัฒนธาดา 

 ๘๐๙๒ นางอุราพร  สุขเติม 

 ๘๐๙๓ นางสาวอุราลักษณ  อุนเทียมโสม 

 ๘๐๙๔ นางสาวอุราวรรณ  วงศจําปา 

 ๘๐๙๕ นางอุรุชา  แจงศรี 

 ๘๐๙๖ นางอุไร  ตนทอง 

 ๘๐๙๗ นางสาวอุไร  นันตสินธุ 

 ๘๐๙๘ นางสาวอุไร  สนพะเนาว 

 ๘๐๙๙ นางอุไร  สันงะ 

 ๘๑๐๐ นางสาวอุไร  อุปถัมภ 

 ๘๑๐๑ นางสาวอุไรพร  พันธสุภา 

 ๘๑๐๒ นางสาวอุไรวรรณ  จันทรพูล 

 ๘๑๐๓ นางอุไรวรรณ  แจงหทัยกุล 

 ๘๑๐๔ นางอุไรวรรณ  ฉลาดรอบ 

 ๘๑๐๕ นางสาวอุไรวรรณ  นางแยม 

 ๘๑๐๖ นางสาวอุไรวรรณ  บัวคีรี 

 ๘๑๐๗ นางอุไรวรรณ  มนตรี 

 ๘๑๐๘ นางอุไรวรรณ  โรจนหัสดิน 

 ๘๑๐๙ นางอุไรวรรณ  อินทะสะ 

 ๘๑๑๐ นางสาวอุไรวรรณ  สมัยสงค 

 ๘๑๑๑ นางอุไรวรรณ  เสาทอง 

 ๘๑๑๒ นางอุไรวัลย  ธรรมมุสา 

 ๘๑๑๓ นางอุลยา  อารอมัน 

 ๘๑๑๔ นางสาวอุษณาภา  พลศักดิ์ 

 ๘๑๑๕ นางอุษณี  การีอูมา 

 ๘๑๑๖ นางอุษณีย  บัวชุม 

 ๘๑๑๗ นางสาวอุษณีย  พวงกระโทก 

 ๘๑๑๘ นางอุษณีย  ภูตานนท 

 ๘๑๑๙ นางสาวอุษา  จวนสูงเนิน 

 ๘๑๒๐ นางอุษา  จินดามณี 

 ๘๑๒๑ นางสาวอุษา  บุตรดี 

 ๘๑๒๒ นางสาวอุษา  ปรีชาญาณ 

 ๘๑๒๓ นางอุษา  มณีกลัด 

 ๘๑๒๔ นางอุษา  ศรีประเสริฐ 

 ๘๑๒๕ นางอุษิฏฏา  สมนาม 

 ๘๑๒๖ นางสาวเอกอนงค  แกวดี 
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 ๘๑๒๗ นางเอมพิกา  ใจกลา 

 ๘๑๒๘ นางสาวเอมอร  เขียนขยัน 

 ๘๑๒๙ นางเอมอร  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา 

 ๘๑๓๐ นางสาวเอ็มอร  อินนะลา 

 ๘๑๓๑ นางเอรวรรณ  สรกุล 

 ๘๑๓๒ นางเอรวัณ  ทองสิน 

 ๘๑๓๓ นางเอราวรรณ  แกวอาสา 

 ๘๑๓๔ นางเอื้อง  สิทธิประเสริฐ 

 ๘๑๓๕ นางสาวเอื้องไพร  ใสสูงเนิน 

 ๘๑๓๖ นางสาวเอื้อมพร  เชนพูล 

 ๘๑๓๗ นางเอื้ออารีย  ศรีมาลา 

 ๘๑๓๘ นางแอนิง  สุวรรณนอย 

 ๘๑๓๙ นางแอเสาะ  บูงอสายู 

 ๘๑๔๐ นางสาวโอปอ  ยังเหลือ 

 ๘๑๔๑ นางสาวไอพี  หะยีสาแม็ง 

 ๘๑๔๒ นางสาวฮัสมะฮ  หะยีสะมะแอ 

 ๘๑๔๓ นางฮัสมีมี  หีมมิหนะ 

 ๘๑๔๔ นางฮัสเมาะ  ดอเลาะ 

 ๘๑๔๕ นางฮานาณีย  วาแปะ 

 ๘๑๔๖ นางฮาบีบะ  หมัดหลี 

 ๘๑๔๗ นางฮาบีเยาะ  โตะหัด 

 ๘๑๔๘ นางฮามีดะ  เย่ียมคํานวน 

 ๘๑๔๙ นางฮารีหระ  เจะหมะ 

 ๘๑๕๐ นางฮาลีเมาะ  มามุ 

 ๘๑๕๑ นางสาวฮาวอรี  หะมะ 

 ๘๑๕๒ นางฮาสีมะห  มูดอ 

 ๘๑๕๓ นางสาวฮิกมะฮ  อาแวกะจิ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔,๐๖๗  ราย) 

 ๑ นายกฎษกร  สอนละอุน 

 ๒ นายกณวรรธน  พลสิม 

 ๓ นายกนกพรรณ  สุทธิ 

 ๔ วาที่รอยตรี กมล  รัตนา 

 ๕ นายกรกต  ขาวสะอาด 

 ๖ นายกรกต  โทนศิริ 

 ๗ นายกรกฤต  พรหมพิจารณ 

 ๘ นายกรกฤต  ศรีสมปอย 

 ๙ นายกริช  มาลัยเถาว 

 ๑๐ นายกฤตย  พันธุโพธิ์ 

 ๑๑ นายกฤติน  หันพิมาย 

 ๑๒ นายกฤษกร  แดเบาะ 

 ๑๓ นายกฤษกร  วรรณชู 

 ๑๔ นายกฤษฎา  ขันธทอง 

 ๑๕ นายกฤษฎา  โพธิ์ชัยรัตน 

 ๑๖ นายกฤษฏหิรัญ  ธนนันทนนฤดน 

 ๑๗ นายกฤษณตกรณ  ประสบศิลป 

 ๑๘ นายกฤษณพงษ  กรรณิกา 

 ๑๙ นายกฤษณะ  คงอินทร 

 ๒๐ นายกฤษณะ  ทองเชื้อ 



 หนา   ๑๖๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑ สิบเอก กฤษณะ  เสาพรม 

 ๒๒ นายกฤษณะพล  คชสิทธิ์ 

 ๒๓ นายกฤษณะวัฒณ  พานทอง 

 ๒๔ นายกฤษณัฐ  ครุธพันธ 

 ๒๕ นายกฤษดา  ทาทาหวา 

 ๒๖ นายกองภพ  ธัญญเจริญ 

 ๒๗ นายกัมพล  อยูจุย 

 ๒๘ นายกําพล  ฤทธิ์นรา 

 ๒๙ นายกิตติ  สุจิรธรรม 

 ๓๐ นายกิตติคุณ  ทองคําดี 

 ๓๑ นายกิตติธร  จาแดง 

 ๓๒ นายกิตติพงศ  แซเฮง 

 ๓๓ นายกิตติพงศ  บุญเติม 

 ๓๔ นายกิตติพงศ  วิไล 

 ๓๕ นายกิตติพงษ  ถึงสุข 

 ๓๖ นายกิตติพัฒน  ซาล้ิม 

 ๓๗ นายกิตติพัทธ  จงจินากูล 

 ๓๘ นายกิตติพัทธ  สุขล้ิม 

 ๓๙ นายกิตติภพ  ปกเชิญเชื้อ 

 ๔๐ นายกิตติภพ  รัตนกรกุล 

 ๔๑ นายกิตติวัฒน  พุมพฤกษ 

 ๔๒ นายกิตติศักดิ์  กระแสรนุช 

 ๔๓ นายกิติพล  สระเพชร 

 ๔๔ นายกิติศักดิ์  คลายทอง 

 ๔๕ นายกิติศักดิ์  สิมะกุล 

 ๔๖ นายกึกกอง  ไตรศิริ 

 ๔๗ นายกุณฑล  สันทัดการ 

 ๔๘ นายกุลณพฤกษ  ตั้งพิริยะวารี 

 ๔๙ นายเกรียงไกร  ถนอมวงศ 

 ๕๐ นายเกรียงไกร  นาคสูงเนิน 

 ๕๑ นายเกรียงไกร  มุลทากุล 

 ๕๒ นายเกรียงไกร  ศรีรักษา 

 ๕๓ นายเกรียงไกร  สมบุญธวงษ 

 ๕๔ นายเกรียงศักดิ์  มีแกว 

 ๕๕ นายเกรียงศักดิ์  วรวัฒนะ 

 ๕๖ นายเกษม  ธัมมวารีกานต 

 ๕๗ นายเกษม  บิลรัตนแกว 

 ๕๘ นายเกียรติเกรียงไกร  บุญทน 

 ๕๙ นายเกียรติศักดิ์  แซซง 

 ๖๐ นายเกียรติศักดิ์  ราชเมืองฝาง 

 ๖๑ นายเกียรติอนันต  ทองปน 

 ๖๒ นายโกมล  วรามิตร 

 ๖๓ นายโกวิท  ชื่นชม 

 ๖๔ นายโกวิทย  ศรีพยอม 

 ๖๕ นายโกสินทร  ทุมา 

 ๖๖ นายไกรษร  ดีขะมาตย 

 ๖๗ นายไกรสร  หมอแหละ 

 ๖๘ นายขจรศักดิ์  นาคราชา 

 ๖๙ นายเขมรัฐ  อภิรักษ 

 ๗๐ นายเขษม  มหิงสาเดช 

 ๗๑ พันจาอากาศโท คงศักดิ์  รีวงษ 

 ๗๒ นายคณพัทธ  แสงอรุณ 



 หนา   ๑๖๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๓ นายคธาวุฒิ  มาลีลัย 

 ๗๔ นายคมกริช  นอยจินดา 

 ๗๕ นายคมกริช  อุดารักษ 

 ๗๖ นายคมฤขิต  โตะชาลี 

 ๗๗ นายคมสัน  คงเอี่ยม 

 ๗๘ นายครรชิต  กอนพรหม 

 ๗๙ นายคุณาวุธ  นาคา 

 ๘๐ นายคูชีพ  อาจเดช 

 ๘๑ นายโฆษิต  นุดวงแกว 

 ๘๒ นายจงรัก  จันทรขาว 

 ๘๓ นายจตุพล  มานะสุวรรณศรี 

 ๘๔ วาที่รอยตรี จตุรภัทร  เดชงัด 

 ๘๕ นายจรัญ  กองสี 

 ๘๖ นายจรัญ  เรืองทอง 

 ๘๗ นายจะรันย  ศรีวรรณศิริ 

 ๘๘ นายจักรชัย  กล่ินหอม 

 ๘๙ นายจักรชัย  ศรีวรเวทย 

 ๙๐ นายจักรพงค  สุขเกษม 

 ๙๑ นายจักรพงศ  ดั้นเมฆ 

 ๙๒ นายจักรพงศ  มัตสยะวนิชกูล 

 ๙๓ นายจักรพงษ  กลอมปญญา 

 ๙๔ นายจักรวาล  เข็มเงิน 

 ๙๕ นายจักรี  วงศอักษร 

 ๙๖ นายจันดี  วิชาผา 

 ๙๗ นายจันทรทอง  แจมจันทร 

 ๙๘ นายจามีกร  ซังยัง 

 ๙๙ นายจารุวัฒน  บุญงาม 

 ๑๐๐ นายจํานงค  กาญจนพันธ 

 ๑๐๑ นายจําลอง  บอชน 

 ๑๐๒ นายจิตกร  สมาคม 

 ๑๐๓ นายจิตตินันท  แกวผอม 

 ๑๐๔ นายจิตรกร  อาชะนะ 

 ๑๐๕ นายจิรเดช  เสริมภักดีกุล 

 ๑๐๖ นายจิรพันธุ  ทองทา 

 ๑๐๗ นายจิรวัฒน  รอดยอย 

 ๑๐๘ นายจิรวัฒน  ล้ิมสวัสดิ์ 

 ๑๐๙ นายจิรศักดิ์  จิรสาโรช 

 ๑๑๐ นายจิรายุ  เหล่ียมใส 

 ๑๑๑ นายจีรเดช  นันตา 

 ๑๑๒ นายจีรพัฒน  วิผาลา 

 ๑๑๓ นายจีรศักดิ์  ถาแหลง 

 ๑๑๔ นายจีรศักดิ์  ทิมเชียงราก 

 ๑๑๕ นายจีระศักดิ์  พวงขจร 

 ๑๑๖ นายจีระศักดิ์  แสนใส 

 ๑๑๗ นายจุลจํานงค  ศิริกุล 

 ๑๑๘ นายจุลดิฐ  อุนหนองกุง 

 ๑๑๙ นายเจนณรงค  เพ่ิมชาติ 

 ๑๒๐ นายเจริญ  ผิวนิล 

 ๑๒๑ นายเจริญรัตน  เจะหมัด 

 ๑๒๒ นายเจษฎา  เกื้อนุย 

 ๑๒๓ นายเจษฎา  แมนชื่น 

 ๑๒๔ นายเจษฎา  รัศมีศิวโสภา 



 หนา   ๑๗๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๕ นายเจษฎาพร  สุขไหม 

 ๑๒๖ นายเจษฎาภรณ  แสงสุวรรณ 

 ๑๒๗ นายฉลอง  วิประทุม 

 ๑๒๘ นายฉัตรชัย  จันทะมาตย 

 ๑๒๙ นายเฉลิม  เพ่ิมนาม 

 ๑๓๐ นายเฉลิม  ภูกันดาร 

 ๑๓๑ นายเฉลิมเกียรติ  ไชยอุประ 

 ๑๓๒ นายเฉลิมชัย  โสทามวง 

 ๑๓๓ นายเฉลิมไชย  ขันยอด 

 ๑๓๔ นายเฉลิมพร  เสริมมติวงศ 

 ๑๓๕ นายเฉลิมพล  ทรัพยธนสาร 

 ๑๓๖ นายชญานิน  ธรรมประเสริฐ 

 ๑๓๗ นายชนก  แสนติยศ 

 ๑๓๘ นายชนาธิป  บุญยอง 

 ๑๓๙ นายชนินทร  บุตรคําโชติ 

 ๑๔๐ นายชยพล  กุมารสิทธิ์ 

 ๑๔๑ นายชยพล  จันทรแจง 

 ๑๔๒ นายชยิน  ศรีแดง 

 ๑๔๓ นายชโยชิต  พรหมจมร 

 ๑๔๔ นายชวดล  ศรีนวล 

 ๑๔๕ นายชเวง  ดีดานคอ 

 ๑๔๖ นายชะโลม  ขันติเจริญธรรม 

 ๑๔๗ นายชัชชัย  อาจวิชัย 

 ๑๔๘ นายชัชนาถ  ฉายาชวลิต 

 ๑๔๙ นายชัชพงศ  สายนวล 

 ๑๕๐ พันจาตรี ชัชรินทร  เรืองขจิต 

 ๑๕๑ นายชัชวัชร  พิศาลจารุวรรณ 

 ๑๕๒ นายชัชวาลย  จิราวัสน 

 ๑๕๓ นายชัญนนท  ทุมคํา 

 ๑๕๔ นายชัดชัย  สามี 

 ๑๕๕ นายชัยชาญ  แดงสุวรรณ 

 ๑๕๖ นายชัยณรงค  โปตะวัตร 

 ๑๕๗ นายชัยพร  ดือราแม 

 ๑๕๘ นายชัยพิชิต  วาระสิทธิ์ 

 ๑๕๙ นายชัยยันต  ชุมพล 

 ๑๖๐ นายชัยยากรณ  กอบกํา 

 ๑๖๑ นายชัยยุทธ  จุลเสวตร 

 ๑๖๒ นายชัยรัตน  ดอกพอ 

 ๑๖๓ นายชาญจักกริช  บุงทอง 

 ๑๖๔ นายชาญชัย  ภูมิประเสริฐ 

 ๑๖๕ นายชาญยุทธ  มีโพธิ์ 

 ๑๖๖ นายชาญสรรค  วรรณวิชญวงศ 

 ๑๖๗ นายชาตรี  ตุมคํา 

 ๑๖๘ นายชารีฟ  บิลหมุด 

 ๑๖๙ นายชาลี  ดวงแยม 

 ๑๗๐ นายชิณกร  พวงคต 

 ๑๗๑ นายชินภัทร  ปลุกรัมย 

 ๑๗๒ นายชิโนรส  จันทรบุญนาค 

 ๑๗๓ นายชิรยุตน  วงศยุทธรัตน 

 ๑๗๔ นายชิษณุพงศ  บุญผล 

 ๑๗๕ นายชุกรี  ทุยอีด 

 ๑๗๖ นายชูชาติ  ตากิ่มนอก 



 หนา   ๑๗๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗๗ นายชูชาติ  พุทธลา 

 ๑๗๘ นายชูชาติ  ส่ังสอน 

 ๑๗๙ นายชูศักดิ์  เกตุโก 

 ๑๘๐ นายชูศักดิ์  แพงภักดี 

 ๑๘๑ นายเชวง  อภิบาล 

 ๑๘๒ นายเชาว  สุวรรณชล 

 ๑๘๓ นายเชิดชนก  เตอเก 

 ๑๘๔ นายเชิดพงศ  ราชสมบัติ 

 ๑๘๕ นายเชิดศักดิ์  สุขสาด 

 ๑๘๖ นายโชคชัย  คํากุง 

 ๑๘๗ นายโชคชัย  โพธิ์มีสี 

 ๑๘๘ นายไชยทัต  รังคเสนี 

 ๑๘๙ นายไชยยศ  แวววรรณจิตต 

 ๑๙๐ นายไชยวัฒน  รัตนวิชัย 

 ๑๙๑ นายไชยวุฒิ  พิยะ 

 ๑๙๒ นายซัมซูดิง  วายะโยะ 

 ๑๙๓ นายซูอีฟ  หมัดโซะ 

 ๑๙๔ นายญาณศิลป  คีลาวงษ 

 ๑๙๕ นายฐิตพัฒน  กนกศักดิ์โสภณ 

 ๑๙๖ นายฐิติพงษ  ศรีบัวรินทร 

 ๑๙๗ นายณฐกรณ  ดําชะอม 

 ๑๙๘ นายณฐกันต  พงษา 

 ๑๙๙ นายณฐวรรฏ  เพียงสุวรรณ 

 ๒๐๐ นายณฐวัฒน  มวงทอง 

 ๒๐๑ นายณปติ  วงศษา 

 ๒๐๒ นายณรงคเดช  จงจิตร 

 ๒๐๓ นายณรงคธนพร  โลหมากโชติ 

 ๒๐๔ นายณรงคพร  วัชรจรัสพงศ 

 ๒๐๕ นายณรงคศักดิ์  ดานอุดม 

 ๒๐๖ นายณรงคศักดิ์  ทอนทอง 

 ๒๐๗ นายณรงคศักดิ์  เพ็ชรรักษ 

 ๒๐๘ นายณรงคศักดิ์  ศิริเกษร 

 ๒๐๙ นายณรงคศักดิ์  สมประโคน 

 ๒๑๐ นายณรงคศักดิ์  สังมาตร 

 ๒๑๑ นายณรงคศิลป  ชูศรีมวง 

 ๒๑๒ นายณัฎฐกิตติ์  อัมภรัตน 

 ๒๑๓ นายณัฎฐวุธ  นุราช 

 ๒๑๔ นายณัฏฐ  วงศรีทรา 

 ๒๑๕ นายณัฏฐชาติ  พนาวาส 

 ๒๑๖ นายณัฏฐพล  เชื้อชาติ 

 ๒๑๗ นายณัฏฐพิชญ  สวัสศรี 

 ๒๑๘ นายณัฐกฤต  แซงสีนวล 

 ๒๑๙ นายณัฐชัย  ปอยู 

 ๒๒๐ นายณัฐฑะนันฒ  ชูคดี 

 ๒๒๑ นายณัฐพงค  เตจะนัง 

 ๒๒๒ นายณัฐพงศ  กิติรัตน 

 ๒๒๓ นายณัฐพงศ  บุญเหลือ 

 ๒๒๔ นายณัฐพงศ  แสงสิริไพศาล 

 ๒๒๕ นายณัฐพล  จันทรพล 

 ๒๒๖ นายณัฐพล  นาคะยศ 

 ๒๒๗ นายณัฐพล  พุมพวง 

 ๒๒๘ นายณัฐพล  ศรีรักษา 



 หนา   ๑๗๒ (เลมท่ี  ๘) 
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 ๒๒๙ นายณัฐพล  ฮวดสุนทร 

 ๒๓๐ นายณัฐพัชร  ภูจอม 

 ๒๓๑ วาที่รอยตรี ณัฐวี  เรืองอราม 

 ๒๓๒ นายณัฐวุฒิ  พาลุกา 

 ๒๓๓ นายณัฐวุฒิ  วัชราภรณินทร 

 ๒๓๔ นายณัฐวุฒิ  ศรีชุมภู 

 ๒๓๕ นายณัทณเอก  ชินโช 

 ๒๓๖ นายณัษฐชานนท  เนสุสินธุ 

 ๒๓๗ นายณิธิพัทธ  ธนิทธิพันธ 

 ๒๓๘ นายดนัย  ศรีวงษา 

 ๒๓๙ นายดนัย  แสงสิงห 

 ๒๔๐ นายดนัยพันธ  สุวรรณนิตย 

 ๒๔๑ นายดนุพล  จันทะหมุด 

 ๒๔๒ วาที่รอยตรี ดนุโรจ  อินไชย 

 ๒๔๓ นายดรัสวัต  เจนวิทยการ 

 ๒๔๔ นายดํารงค  สทานอาสน 

 ๒๔๕ นายดํารงศักดิ์  วัฒนา 

 ๒๔๖ นายดิเรก  ประคํานอก 

 ๒๔๗ นายเดชา  คาระมาตย 

 ๒๔๘ นายเดวิด  ดวงจินดา 

 ๒๔๙ นายแดนทอง  ราชจําป 

 ๒๕๐ นายโดม  นะทะปาน 

 ๒๕๑ วาที่รอยตรี ตรีพล  อาโปกุล 

 ๒๕๒ นายเตชินณ  อินทบํารุง 

 ๒๕๓ นายไตรกฤษ  วังคะฮาต 

 ๒๕๔ วาที่รอยตรี ถวิล  บุญประพาน 

 ๒๕๕ นายถาวร  คําลอย 

 ๒๕๖ นายถิรวุฒ  สุตาลังกา 

 ๒๕๗ นายทนง  หลีนอย 

 ๒๕๘ นายทนงศักดิ์  เอี้ยวเฮง 

 ๒๕๙ นายทรงศักดิ์  คําพะแย 

 ๒๖๐ นายทรงศักดิ์  อินลี 

 ๒๖๑ นายทรรศนันทน  ยาสมุทร 

 ๒๖๒ นายทวนทอง  วงศาโรจน 

 ๒๖๓ นายทวิช  ดิสโร 

 ๒๖๔ นายทวิชชัย  พนังนุวงศ 

 ๒๖๕ นายทวิตย  วรรณชัยมงคล 

 ๒๖๖ นายทวี  ชวดศรี 

 ๒๖๗ นายทวีป  คลองใจชน 

 ๒๖๘ นายทวีป  ปาประโคน 

 ๒๖๙ นายทวีศักดิ์  ไกรสุข 

 ๒๗๐ นายทศพล  มุสิกะ 

 ๒๗๑ นายทศพล  ศรีนวล 

 ๒๗๒ นายทศยันต  โยชัย 

 ๒๗๓ นายทองสุข  ทําดี 

 ๒๗๔ นายทัณฑธร  แสงมาศ 

 ๒๗๕ นายทัศนเทพ  ระสิตานนท 

 ๒๗๖ นายทัศนัย  บุญลือ 

 ๒๗๗ นายทินกร  อุดมใจรักษ 

 ๒๗๘ นายทิวากร  คําศรี 

 ๒๗๙ นายทิวากร  พวงภู 

 ๒๘๐ นายเทวรักษ  แสงสนิท 



 หนา   ๑๗๓ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๘๑ นายเทิดพงษ  ศรีวิเศษ 

 ๒๘๒ นายแทน  เพชรศิลารักษ 

 ๒๘๓ นายธงชัย  งามศิริ 

 ๒๘๔ นายธงชัย  แซวจันทึก 

 ๒๘๕ นายธงชาติ  ทองขาว 

 ๒๘๖ นายธงไชย  พรรัตนโชค 

 ๒๘๗ นายธนกฤต  ศิริโฉม 

 ๒๘๘ นายธนกฤต  อยูจัตุรัส 

 ๒๘๙ นายธนชัย  นิลพันธ 

 ๒๙๐ นายธนเทพ  เนื่องศรี 

 ๒๙๑ นายธนบูรณ  กอบสาริกรณ 

 ๒๙๒ นายธนบูลย  อรกาล 

 ๒๙๓ นายธนพล  พรมมี 

 ๒๙๔ นายธนพล  ยศบุญหาญ 

 ๒๙๕ นายธนภูมิ  รักน้ําเที่ยง 

 ๒๙๖ นายธนวรรธน  ดีพูล 

 ๒๙๗ นายธนวัชร  สิทธิชาติบูรณะ 

 ๒๙๘ นายธนวัฒน  ใจมั่น 

 ๒๙๙ นายธนวัฒน  ทัศนะพรพิศาล 

 ๓๐๐ นายธนวัฒน  รัศมีเวียงชัย 

 ๓๐๑ นายธนะชัย  เทียบขุนทด 

 ๓๐๒ นายธนัท  วิชาผง 

 ๓๐๓ นายธนา  กาญจนะแกว 

 ๓๐๔ นายธนาดุล  เลาลี 

 ๓๐๕ นายธนาทิพย  ลอแกว 

 ๓๐๖ นายธนานุวัฒน  สวัสดิกิจจานนท 

 ๓๐๗ นายธนาวุฒิ  แกวบุญ 

 ๓๐๘ นายธนิตร  คุณารักษ 

 ๓๐๙ นายธนิส  ชินะตังกูร 

 ๓๑๐ นายธนิสร  ย่ิงสุขกายใจ 

 ๓๑๑ นายธนู  ราบบําเพิง 

 ๓๑๒ นายธเนศ  ไชยสุวรรณ 

 ๓๑๓ นายธเนศ  วงเวียน 

 ๓๑๔ นายธรณินทร  จันทาซื่อ 

 ๓๑๕ นายธรรมรงค  เอียดรอด 

 ๓๑๖ นายธรรมรัตน  เขาเหิน 

 ๓๑๗ วาที่รอยโท ธรรมรินทร  โฮเม 

 ๓๑๘ นายธรา  ปรากฏชื่อ 

 ๓๑๙ นายธวัชชัย  ปญญาคํา 

 ๓๒๐ นายธวัชชัย  แสรผักแวน 

 ๓๒๑ นายธวัชชัย  หวังศิริเวช 

 ๓๒๒ นายธวัฒนชัย  นาคบุตร 

 ๓๒๓ นายธัชพล  รักงาน 

 ๓๒๔ นายธัญชลิต  ณ นาน 

 ๓๒๕ นายธัญญพัฒน  เจียรละมอม 

 ๓๒๖ นายธานตวัน  กุลบุญญา 

 ๓๒๗ นายธาริช  สวนนุช 

 ๓๒๘ วาที่รอยตรี ธิติพงศ  ตอติด 

 ๓๒๙ นายธีรพล  เพียรเพ็ง 

 ๓๓๐ นายธีรพันธุ  ทั่งจันทร 

 ๓๓๑ นายธีรภัทร  สรรคพงษ 

 ๓๓๒ นายธีรภัทร  แสงเพชร 



 หนา   ๑๗๔ (เลมท่ี  ๘) 
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 ๓๓๓ นายธีรยุทธ  เชื้อพราหมณ 

 ๓๓๔ นายธีรยุทธ  นาคําภา 

 ๓๓๕ นายธีรยุทธ  รื่นวุฒิ 

 ๓๓๖ นายธีรวัฒน  ถาวรโชติ 

 ๓๓๗ นายธีรวัฒน  อุดม 

 ๓๓๘ นายธีรวัตร  คันธชัย 

 ๓๓๙ นายธีรวุฒิ  ขวานเพ็ชร 

 ๓๔๐ นายธีรศักดิ์  สุขประจบ 

 ๓๔๑ นายธีระ  คลังทอง 

 ๓๔๒ นายธีระพงศ  แฝงเมืองฟุก 

 ๓๔๓ นายธีระพันธ  ทะกา 

 ๓๔๔ นายธีระยุทธ  โพธิ์กระสัง 

 ๓๔๕ นายธีรุตม  บุญมา 

 ๓๔๖ นายนคร  สะเทินรัมย 

 ๓๔๗ นายนครินทร  เดาะหวัง 

 ๓๔๘ นายนดล  ศิริเมือง 

 ๓๔๙ นายนนทชัย  อาวรณ 

 ๓๕๐ นายนนทธวัตร  คําแหลง 

 ๓๕๑ นายนนทธิวัฒน  ปตถาทุม 

 ๓๕๒ นายนนทนันท  คันธวงศ 

 ๓๕๓ นายนนทวัต  คําประดิษฐ 

 ๓๕๔ นายนนธชัย  ปญญาคํา 

 ๓๕๕ นายนพคุณ  ดวงนิล 

 ๓๕๖ นายนพคุณ  นวมแหลม 

 ๓๕๗ นายนพดนัย  ผองจิต 

 ๓๕๘ นายนพดล  ชัยมงคล 

 ๓๕๙ นายนพดล  แตงฉ่ํา 

 ๓๖๐ นายนพดล  ภูพานทอง 

 ๓๖๑ นายนพดล  มามอม 

 ๓๖๒ นายนพรัตน  ถาวร 

 ๓๖๓ นายนพรุจ  บอพิมาย 

 ๓๖๔ นายนภัสรพี  หงษทอง 

 ๓๖๕ นายนราศักดิ์  ขุนทอง 

 ๓๖๖ นายนราศักดิ์  นาปอม 

 ๓๖๗ นายนรินทร  มิถุนดี 

 ๓๖๘ นายนรินศักดิ์  มีโชค 

 ๓๖๙ นายนรุตมชัย  ทรายมูล 

 ๓๗๐ นายนฤนาท  ฉ่ําทวี 

 ๓๗๑ นายนวพล  บัวเกษ 

 ๓๗๒ นายนวพล  ผาบุญมา 

 ๓๗๓ นายนัฐภูมิ  โตสกุล 

 ๓๗๔ นายนัทธวรรธน  จันทะเจียด 

 ๓๗๕ นายนันทชัย  แยมนุน 

 ๓๗๖ นายนันทพัฒน  สิทธิรัตนวัฒน 

 ๓๗๗ นายนันทวัฒน  แกวเรียน 

 ๓๗๘ นายนันทิพัฒน  สิงหวงศ 

 ๓๗๙ นายนาวา  มะโนรัตน 

 ๓๘๐ นายนาวิน  แปนเหลือ 

 ๓๘๑ นายนาวิน  อินทรโคตร 

 ๓๘๒ นายนิคม  คําภีระ 

 ๓๘๓ นายนิคม  อาศัยนา 

 ๓๘๔ นายนิติพล  จันทรดาสาย 



 หนา   ๑๗๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๘๕ นายนิติพล  สดรัมย 

 ๓๘๖ นายนิธิพัฒน  ปรีชาชาญ 

 ๓๘๗ นายนิธิศ  มรดก 

 ๓๘๘ นายนิมัรซูกี  สาและ 

 ๓๘๙ นายนิยม  รัชตะวัฒนวินัย 

 ๓๙๐ นายนิรันดร  ทองวล 

 ๓๙๑ นายนิรันดร  โพธิราช 

 ๓๙๒ นายนิรันดร  แสงดา 

 ๓๙๓ นายนิรันดร  อยูอ่ํา 

 ๓๙๔ นายนิรุจณ  ทองจํารัส 

 ๓๙๕ นายนิรุตต  มีลาภ 

 ๓๙๖ นายนิรุตติ์  เพียทา 

 ๓๙๗ นายนิรุธ  ภาดาพันธ 

 ๓๙๘ นายนิลาศ  มาสุข 

 ๓๙๙ นายนิวัฒน  ศรีสุยงค 

 ๔๐๐ นายนิฮูนาฟา  นิจินิการี 

 ๔๐๑ นายนุกูล  สมศรีทรัพย 

 ๔๐๒ นายนูรดิน  เตะโระ 

 ๔๐๓ นายเนตร  ครบสุวัน 

 ๔๐๔ นายบรรจง  กลาหาญ 

 ๔๐๕ นายบรรเจิด  สังกิจ 

 ๔๐๖ นายบรรพต  ทองอินทร 

 ๔๐๗ นายบรรพต  ศรีเมือง 

 ๔๐๘ นายบรรลุ  ลาหนองแคน 

 ๔๐๙ นายบัญชา  พรมประกอบ 

 ๔๑๐ นายบัญชา  เมาทุง 

 ๔๑๑ นายบัญชา  ฤทธิ์มังกร 

 ๔๑๒ นายบัณฑิต  ปาริฉัตรกานน 

 ๔๑๓ นายบายฮะกี  โตะลง 

 ๔๑๔ นายบุญญาฤทธิ์  สาระวรรณ 

 ๔๑๕ นายบุญรวย  ฉั่ววิเชียร 

 ๔๑๖ นายบุญรัตน  ดํามาก 

 ๔๑๗ นายบุญเรือง  โพธิ์เกตุ 

 ๔๑๘ นายบุญฤทธิ์  เพชรนุม 

 ๔๑๙ นายบุญลพ  ปนทะยม 

 ๔๒๐ นายบุญเลิศ  เรือนติ๊บ 

 ๔๒๑ นายบุตราลักษณ  สืบบุตร 

 ๔๒๒ นายปกรณ  พืชเงิน 

 ๔๒๓ นายปกรณวิท  กลาหาญ 

 ๔๒๔ นายปฏิภาณ  กันหาชัย 

 ๔๒๕ นายปฏิวัติ  ไชยชนะ 

 ๔๒๖ นายปฏิหารย  สูนยแกว 

 ๔๒๗ นายปธิกร  ปถยภากรณ 

 ๔๒๘ นายปรมินทร  เสมอภพ 

 ๔๒๙ นายปรเมศร  บุบผาวัลย 

 ๔๓๐ นายประกาศิต  ยังตาล 

 ๔๓๑ นายประจักษชัย  หอมลําดวน 

 ๔๓๒ นายประชา  มวลเยา 

 ๔๓๓ นายประทีป  ดวงเพียอม 

 ๔๓๔ นายประทีป  นุชมี 

 ๔๓๕ จาสิบเอก ประทีป  แสงศิลา 

 ๔๓๖ นายประธานพล  พลเรือง 
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 ๔๓๗ นายประนม  มะธิปไข 

 ๔๓๘ นายประพนธ  บรรดาพิมพ 

 ๔๓๙ สิบเอก ประภัทร  รักษาภักด ี

 ๔๔๐ นายประมุข  โกมลสุรกุล 

 ๔๔๑ นายประยุทธ  ชางเกวียน 

 ๔๔๒ นายประยุทธ  ยะราช 

 ๔๔๓ นายประยูร  คุณนาม 

 ๔๔๔ นายประยูร  จุลมวง 

 ๔๔๕ นายประวิทย  ธนสิริพงษ 

 ๔๔๖ นายประสงค  ขาวเลิศ 

 ๔๔๗ นายประสพ  โพธิ์เมือง 

 ๔๔๘ นายประสิทธิ์  ทองสุก 

 ๔๔๙ นายประสิทธิ์  บุญฟู 

 ๔๕๐ นายประสิทธิ์  โภควัฒนสกุล 

 ๔๕๑ นายประสิทธิ์  ย่ิงสม 

 ๔๕๒ นายประสิทธิ์  วาจาสัตย 

 ๔๕๓ นายประสิทธิ์  เสมศรี 

 ๔๕๔ วาที่รอยตรี ประเสริฐ  ไทยแท 

 ๔๕๕ นายประเสริฐ  หงหษา 

 ๔๕๖ นายปรัชญา  ทีปเนตร 

 ๔๕๗ นายปราโมช  สาล่ี 

 ๔๕๘ นายปราโมทย  แกลวกลา 

 ๔๕๙ นายปราโมทย  ศรีคงคา 

 ๔๖๐ นายปราโมทย  โสดา 

 ๔๖๑ นายปราโมทย  โหยชุม 

 ๔๖๒ นายปริวัฒน  แบงเพชร 

 ๔๖๓ นายปรีชา  เกิดพงษ 

 ๔๖๔ นายปรีชา  แหชู 

 ๔๖๕ นายปรีดา  จันทะวงษา 

 ๔๖๖ นายปรีดา  แจมศรี 

 ๔๖๗ นายปรีดา  ชื่นชนม 

 ๔๖๘ นายปวีณ  เกาะแกว 

 ๔๖๙ นายปญญา  อินทสิทธิ์ 

 ๔๗๐ นายปณณภัสร  สวัสดิ์ภัสร 

 ๔๗๑ นายปณวัชญ  เฟอยฟุงกิจการ 

 ๔๗๒ นายปทธิพงษ  สาปตตา 

 ๔๗๓ นายปาน  พันธุสงา 

 ๔๗๔ นายปติพงค  ถิ่นสําโรง 

 ๔๗๕ นายปยปราชญ  โชติวรเชษฎฐ 

 ๔๗๖ นายปยวุฒิ  พรมภักดี 

 ๔๗๗ นายปยะวัฒน  จําปาหอม 

 ๔๗๘ นายเปาซี  อาบู 

 ๔๗๙ นายพงศกร  สุดวงรัตน 

 ๔๘๐ นายพงศธร  ทันเต 

 ๔๘๑ นายพงศพชรภรณ  เจริญวัฒนาสถาพร 

 ๔๘๒ นายพงศพันธุ  แซหงอ 

 ๔๘๓ นายพงศพิพัฒน  ชาญประโคน 

 ๔๘๔ นายพงศสันต  เที่ยงธรรม 

 ๔๘๕ นายพงษตะวัน  แสงทอง 

 ๔๘๖ วาที่รอยตรี พงษนรินทร  จงกูล 

 ๔๘๗ นายพงษพัฒน  อสิพงษ 

 ๔๘๘ นายพงษพิพัฒน  กระแจะจันทร 
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 ๔๘๙ นายพงษศักดิ์  แกวสุวรรณ 

 ๔๙๐ นายพงษศักดิ์  จันทรภิรมย 

 ๔๙๑ นายพงษศักดิ์  วัฒนเมธาวี 

 ๔๙๒ นายพชร  นารัตน 

 ๔๙๓ นายพชรพล  นมเนย 

 ๔๙๔ นายพนม  อาจคงหาญ 

 ๔๙๕ นายพนัส  ประนมรัมย 

 ๔๙๖ นายพนิต  สอพิมาย 

 ๔๙๗ นายพยุงศักดิ์  แสนคํา 

 ๔๙๘ นายพรชัย  นามภูษา 

 ๔๙๙ นายพรชัย  ประดิษฐวงค 

 ๕๐๐ นายพรเทพ  จันทรอนุรักษ 

 ๕๐๑ นายพรเทพ  ปอโชโร 

 ๕๐๒ นายพรพิมล  พันธเพ็ชร 

 ๕๐๓ นายพรมงคล  กงยนต 

 ๕๐๔ นายพรมนัส  ธนะกิจศิริ 

 ๕๐๕ นายพรรณศักดิ์  ชัยบุญ 

 ๕๐๖ นายพรศักดิ์  ชูขาว 

 ๕๐๗ นายพรหมพิทักษ  มหาแกว 

 ๕๐๘ นายพรหมลิขิต  ผิวหนองอาง 

 ๕๐๙ นายพรินทร  เกษรบัว 

 ๕๑๐ นายพลากร  กลัดสอาด 

 ๕๑๑ นายพลากร  ศรีเสริม 

 ๕๑๒ นายพศิน  คงภัคพูน 

 ๕๑๓ นายพัทธพล  สิทธิ์คงชนะ 

 ๕๑๔ นายพัทพล  เพ็ชรสุวรรณ 

 ๕๑๕ นายพันธศักดิ์  งอนสวัน 

 ๕๑๖ นายพันธศักดิ์  สีเขียว 

 ๕๑๗ นายพัสกร  มาลารัตน 

 ๕๑๘ นายพิชญเมธี  แสงดี 

 ๕๑๙ นายพิชัย  เหลาราช 

 ๕๒๐ นายพิชิต  ทองนะวงสินธุ 

 ๕๒๑ นายพิชิต  นุเคราะกัน 

 ๕๒๒ นายพิชิต  วงศชนกนันท 

 ๕๒๓ นายพิเชฏฐ  ชัยยัง 

 ๕๒๔ นายพิเชษฐ  ขุมเงิน 

 ๕๒๕ นายพิเชษฐ  ทองดอนแฝง 

 ๕๒๖ นายพิเชษฐ  วงศอัมพรฉกาจ 

 ๕๒๗ นายพิทักษ  บุญตา 

 ๕๒๘ นายพิทักษชัย  วงศตระกูล 

 ๕๒๙ วาที่เรือโท พินิจพงศ  ชนะสิทธิ์ 

 ๕๓๐ นายพิรชัช  จูมโสดา 

 ๕๓๑ นายพิษณุ  ทองพืช 

 ๕๓๒ นายพิษณุ  ปานนี้ 

 ๕๓๓ นายพิษณุ  พลอยศรี 

 ๕๓๔ นายพิษณุวัฒน  เสารแดน 

 ๕๓๕ นายพิษณุวาธี  มาอวน 

 ๕๓๖ นายพิสันต  พุมสนธิ์ 

 ๕๓๗ นายพิสิฐชัย  เลิศสมพงษ 

 ๕๓๘ นายพีรณัฐ  ทะกา 

 ๕๓๙ นายพีรนันท  ยอดบอพลับ 

 ๕๔๐ นายพีรพงค  ปรางงาม 
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 ๕๔๑ นายพีรพงษ  แปนเปย 

 ๕๔๒ วาที่รอยตรี พีรพล  กาชัย 

 ๕๔๓ นายพีรพล  พันธเสน 

 ๕๔๔ นายพีรพัฒน  พรมพล 

 ๕๔๕ นายพีรภัทรณ  นวภัทรวงศ 

 ๕๔๖ นายพีรยากรนุภัทร  เพชรนุย 

 ๕๔๗ นายพีรศักดิ์  จักแกว 

 ๕๔๘ นายพีระ  อินทรเพ็ญ 

 ๕๔๙ นายพุฒิพงศ  เดชะ 

 ๕๕๐ นายพุฒิพงษ  จันดาโชต 

 ๕๕๑ นายพุฒิพงษ  วงศนันท 

 ๕๕๒ นายพุทธิภาคย  รักซอน 

 ๕๕๓ นายพูนพงษ  โลหิตยา 

 ๕๕๔ นายไพฑูรย  พูลเกิด 

 ๕๕๕ นายไพฑูรย  เรืองนาม 

 ๕๕๖ นายไพทูรฑ  ชัยชนะ 

 ๕๕๗ นายไพบูลย  คล่ีเกษร 

 ๕๕๘ นายไพรัช  มาเสมอ 

 ๕๕๙ นายไพรัช  รินทรวงค 

 ๕๖๐ นายไพรัช  อุดมพันธ 

 ๕๖๑ นายไพริน  ขํายะบุญ 

 ๕๖๒ นายไพโรจน  เจริญกุล 

 ๕๖๓ นายไพโรจน  ประดับเพ็ชร 

 ๕๖๔ นายไพศาล  ผลนิยม 

 ๕๖๕ นายภควัต  กองชา 

 ๕๖๖ นายภรัณยู  วุฒินันท 

 ๕๖๗ นายภัคภัทข  คําทวี 

 ๕๖๘ นายภัชรชัย  พามงคลเศรษฐี 

 ๕๖๙ วาที่รอยตรี ภัฑฐธฬโชค   

  ปญญาวัฒนธนกุล 

 ๕๗๐ นายภัทรพล  สุรชิต 

 ๕๗๑ นายภัทรภณ  บุญมาสืบ 

 ๕๗๒ นายภัทรวิทย  กะลาม 

 ๕๗๓ นายภัทรแสน  แสนยะมูล 

 ๕๗๔ นายภาคภูมิ  ลอดทอน 

 ๕๗๕ นายภาณุพงษ  ชาญศรี 

 ๕๗๖ นายภาณุวัฒน  รักษขาว 

 ๕๗๗ นายภาณุวัฒน  วัฒนะ 

 ๕๗๘ นายภาณุวิชญ  ประดับสุข 

 ๕๗๙ นายภานุ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๕๘๐ นายภาสกร  มหาเพชร 

 ๕๘๑ นายภาสุวัติ  จันทรปุม 

 ๕๘๒ นายภิญโญ  จันทพุม 

 ๕๘๓ นายภีระพงษ  ใจปญญา 

 ๕๘๔ นายภูเบศ  มูลเจริญ 

 ๕๘๕ นายภูเบศวร  หนูแกว 

 ๕๘๖ นายภูมิเดช  สุขอวน 

 ๕๘๗ นายภูมิราช  นาพยัพ 

 ๕๘๘ นายภูริทัต  แยมกลํ่า 

 ๕๘๙ นายภูริทัต  ศรีใจวงศ 

 ๕๙๐ นายภูวดล  บรรทัดเรียน 

 ๕๙๑ นายภูวดล  มณีวรณ 
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 ๕๙๒ นายภูวินทร  รักษพงศ 

 ๕๙๓ นายมงกุฎ  เนาะคํา 

 ๕๙๔ นายมงคล  คมไสย 

 ๕๙๕ นายมงคล  ฉิมนิล 

 ๕๙๖ นายมงคล  มะเมียทอง 

 ๕๙๗ นายมนตชัย  ทับบุญ 

 ๕๙๘ นายมนตรี  ดวงนิล 

 ๕๙๙ นายมนตรี  เพ็งสวาง 

 ๖๐๐ นายมนตรี  มาปะเม 

 ๖๐๑ นายมนตรี  มีศิลป 

 ๖๐๒ นายมนตรี  รถจักรดี 

 ๖๐๓ นายมนตรี  สุวรรณหงษ 

 ๖๐๔ นายมนัส  ทาสา 

 ๖๐๕ นายมนัส  บุตรรักษ 

 ๖๐๖ นายมนัส  อุณหศิริกุล 

 ๖๐๗ นายมหาดไทย  บุษยเหม 

 ๖๐๘ นายมหามัดสุกรี  เสะ 

 ๖๐๙ นายมะนาเซ  หะยีดาโอะ 

 ๖๑๐ นายมะรอซดี  กาเดร 

 ๖๑๑ นายมังกร  กอนจันทร 

 ๖๑๒ นายมานพ  พนะจะโปะ 

 ๖๑๓ นายมานพ  สุปนเวช 

 ๖๑๔ นายมานพ  เอี่ยมสอาด 

 ๖๑๕ นายมาโนช  บาริศรี 

 ๖๑๖ นายมาโนช  แยบเกษตร 

 ๖๑๗ วาที่รอยตรี มารุต  มณีโชติ 

 ๖๑๘ นายมูญาฮีดีน  เลงสะ 

 ๖๑๙ นายมูหัมมัด  สามะ 

 ๖๒๐ นายมูฮัมหมัดนิซา  สาแม 

 ๖๒๑ นายมูฮัมหมัดอิดรีส  เจะบาการ 

 ๖๒๒ นายเมืองมนตร  ทองจันทร 

 ๖๒๓ นายยงยุทธ  ทองสุข 

 ๖๒๔ นายยงยุทธ  ธวัชวงษ 

 ๖๒๕ นายยงยุทธ  สุคัน 

 ๖๒๖ นายยงยุทธ  แซตั้น 

 ๖๒๗ นายยศพันธ  ยอดโพธิ์ 

 ๖๒๘ นายยุทธการ  ควรนาม 

 ๖๒๙ วาที่รอยตรี ยุทธพงศ  ชนะศึก 

 ๖๓๐ นายยุทธพร  เบาสารี 

 ๖๓๑ นายยุทธศักดิ์  ปาลเกิด 

 ๖๓๒ นายยุทธศักดิ์  อินทฤากูร สวัสดิ์วงศชัย 

 ๖๓๓ นายยุโรจน  วงษฤทธิ์ 

 ๖๓๔ นายโยฮัน  ประมะลึก 

 ๖๓๕ นายรชฏ  แกวสะอาด 

 ๖๓๖ นายรชต  วงศสุธางศรัตน 

 ๖๓๗ นายรณชัย  แสงเจริญกุล 

 ๖๓๘ นายรณชิต  ทุมแสน 

 ๖๓๙ นายรณภณ  วงคหนายโกฎ 

 ๖๔๐ นายรวิพล  เปรมเกร็ด 

 ๖๔๑ นายรสุวิน  แกวดวงดี 

 ๖๔๒ นายระพีพัฒน  หันบัญญัติ 

 ๖๔๓ นายรังสรรค  เวชพันธ 
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 ๖๔๔ นายรัชพล  เชิงชล 

 ๖๔๕ นายรัชพล  บุตรดี 

 ๖๔๖ นายรัญชิฏาณ  แพงอ่ํา 

 ๖๔๗ นายรัฐพศิณน  เมืองอู 

 ๖๔๘ นายรัฐราษฎร  เกื้อสกุล 

 ๖๔๙ นายรัตนชนะ  นพคุณ 

 ๖๕๐ นายรัตนศักดิ์  ทองปญญา 

 ๖๕๑ นายรัตนันท  การิกาญจน 

 ๖๕๒ นายราชนพ  ลําภู 

 ๖๕๓ นายราชวัตร  กล่ินแกว 

 ๖๕๔ นายราชศักดิ์  สวางแวว 

 ๖๕๕ นายรุงโรจน  รูปสม 

 ๖๕๖ นายรุจิภาส  คําแกว 

 ๖๕๗ นายรุสลัน  เจะอารง 

 ๖๕๘ นายรุสลัน  สะนิ 

 ๖๕๙ นายรุสลี  มูนีมูสี 

 ๖๖๐ นายโรจนศักดิ์  รักโอ 

 ๖๖๑ นายฤทธิพงษ  มหายศ 

 ๖๖๒ นายฤทธิรงค  สวากัลป 

 ๖๖๓ นายฤทธิรุทธ  รุงพิมาย 

 ๖๖๔ นายลักณษมัน  ซียง 

 ๖๖๕ นายลิขิต  ของนา 

 ๖๖๖ นายลือชัย  สิงหัส 

 ๖๖๗ นายเลิศดนัย  บารมี 

 ๖๖๘ นายเลิศฤทธิ์  โรจนสน 

 ๖๖๙ นายวชิรพันธุ  พัฒนภากรณ 

 ๖๗๐ นายวชิรวิชญ  จิรโชติธราวัตน 

 ๖๗๑ นายวชิรวิชญ  มั่งมูล 

 ๖๗๒ นายวทัญู  ปญญาภู 

 ๖๗๓ นายวรเชษฐ  ไชยสงค 

 ๖๗๔ นายวรพงค  อินทะจักร 

 ๖๗๕ นายวรพล  ไทยประโคน 

 ๖๗๖ นายวรรณธวัช  ศรีโกมลศิลป 

 ๖๗๗ นายวรรณา  กองเมือง 

 ๖๗๘ นายวรวรรธน  แสงมาลา 

 ๖๗๙ นายวรวัชร  รัตนสมบูรณ 

 ๖๘๐ นายวรวัฒ  กองสิงห 

 ๖๘๑ นายวรวิทย  คําทอก 

 ๖๘๒ นายวรวิทย  คําพรึก 

 ๖๘๓ นายวรวิทย  ไชยมิ่ง 

 ๖๘๔ นายวรวิทย  ตาสาย 

 ๖๘๕ นายวรวิทย  สุขจุน 

 ๖๘๖ นายวรวุฒ  นาลี 

 ๖๘๗ นายวรวุฒิ  นานองโกรน 

 ๖๘๘ นายวรวุฒิ  ยุตะวัน 

 ๖๘๙ นายวรวุฒิ  หินโทน 

 ๖๙๐ นายวรวุธ  นวมพันธุ 

 ๖๙๑ นายวรันธร  ธรรมาธิกร 

 ๖๙๒ นายวรายุทธ  ละครขวา 

 ๖๙๓ นายวรายุส  พงษถาวร 

 ๖๙๔ นายวราฤทธิ์  กาสอุไร 

 ๖๙๕ นายวราวัฒน  โสภารัตน 
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 ๖๙๖ นายวราวิช  อุดพวย 

 ๖๙๗ นายวราศักดิ์  อินทสิทธิ์ 

 ๖๙๘ นายวสันต  คุมพล 

 ๖๙๙ นายวสันต  นาคมูล 

 ๗๐๐ นายวัชรพงษ  เนาวรัตน 

 ๗๐๑ นายวัชรพล  คําสะอาด 

 ๗๐๒ นายวัชรวิชญ  บุญตาระวะ 

 ๗๐๓ นายวัชระ  ทองนิล 

 ๗๐๔ นายวัชรินทร  กลาณรงคชาญ 

 ๗๐๕ นายวัชรินทร  ฤทธิ์สยาม 

 ๗๐๖ นายวัฒธนา  สําโรงแสง 

 ๗๐๗ นายวัฒนา  รวิวรรณ 

 ๗๐๘ นายวันชาติ  เพ็ชรศรี 

 ๗๐๙ นายวัลลภ  ปกษเหนือ 

 ๗๑๐ นายวัลลภ  มลัยพันธุ 

 ๗๑๑ นายวาทิต  บริสุทธิ์ 

 ๗๑๒ วาที่รอยตรี วามินทร  จุตะโน 

 ๗๑๓ สิบตํารวจโท วิจารย  หมดสังข 

 ๗๑๔ นายวิชธร  คลองกาย 

 ๗๑๕ นายวิชัย  ชายภักตร 

 ๗๑๖ นายวิชัย  รัตนศิริ 

 ๗๑๗ นายวิชัย  วันพุฒ 

 ๗๑๘ นายวิชัยโชค  สรอยทรัพย 

 ๗๑๙ นายวิชาญ  รุผักชี 

 ๗๒๐ นายวิชาญ  อนิสงค 

 ๗๒๑ นายวิชิต  เชี่ยเทา 

 ๗๒๒ นายวิชิต  ไชยฉิม 

 ๗๒๓ นายวิชิต  ยะพงศ 

 ๗๒๔ นายวิเชียร  ปริญญธารา 

 ๗๒๕ นายวิฑูรย  บุญมา 

 ๗๒๖ นายวิฑูรย  หารคําตัน 

 ๗๒๗ นายวิฑูรย  อินศิริ 

 ๗๒๘ นายวิทยพัฒนท  สีหา 

 ๗๒๙ นายวิทยา  นาลา 

 ๗๓๐ นายวิทยา  วงศกลาง 

 ๗๓๑ นายวิทวัฒน  ณวรรณมา 

 ๗๓๒ นายวินัด  โพธิ์พัฒน 

 ๗๓๓ นายวิรัตน  พันธุพานิช 

 ๗๓๔ นายวิรัตน  วรรณทอง 

 ๗๓๕ นายวิรุฬห  นิสสัยดี 

 ๗๓๖ นายวิวรรชน  เชื้อจิตร 

 ๗๓๗ นายวิวรรธน  อึ๊งพิมชยกุล 

 ๗๓๘ นายวิศิษฏ  พุทธประเสริฐ 

 ๗๓๙ นายวิษณุ  ขําวงษ 

 ๗๔๐ นายวิษณุ  มัณยานนท 

 ๗๔๑ นายวิษณุ  สุวรรณไตรย 

 ๗๔๒ นายวีรพงศ  หลาวงศา 

 ๗๔๓ นายวีรพงษ  ภาษามณตร ี

 ๗๔๔ นายวีรยุทธ  เขาคลอง 

 ๗๔๕ นายวีรยุทธ  อินทสร 

 ๗๔๖ นายวีรวัฒน  มาศนุย 

 ๗๔๗ นายวีรสานต  มีมูซอ 
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 ๗๔๘ นายวีระ  หมายมั่น 

 ๗๔๙ นายวีระชาติ  สวัสดิ์สุข 

 ๗๕๐ นายวีระพงษ  ดวงอินทร 

 ๗๕๑ นายวีระยุทธ  มณีวรรณ 

 ๗๕๒ นายวีระศักดิ์  ศรีภู 

 ๗๕๓ นายวีระศักดิ์  สําราญเนตร 

 ๗๕๔ นายวุฒิกรณ  เกงกาจ 

 ๗๕๕ นายวุฒิไกร  จันพวง 

 ๗๕๖ นายวุฒิชัย  สีสมพาน 

 ๗๕๗ นายวุฒิพงษ  ขันผง 

 ๗๕๘ นายวุฒิพงษ  ชื่นบุญชู 

 ๗๕๙ นายวุฒิพงษ  บุญยอด 

 ๗๖๐ นายวุฒิพงษ  บุญรักษา 

 ๗๖๑ นายวุฒิพงษ  วิลาจันทร 

 ๗๖๒ นายวุฒิพงษ  ศรีจันทร 

 ๗๖๓ นายวุฒิภัทร  อุมปรีชา 

 ๗๖๔ นายวุฒิเวช  สุทน 

 ๗๖๕ นายเวทิน  หัดไทยทระ 

 ๗๖๖ นายศตวรรษ  กฤษณา 

 ๗๖๗ นายศรัณยู  เนตรมณี 

 ๗๖๘ นายศรายุทธ  ประโหมด 

 ๗๖๙ นายศรายุทธ  โพนธาตุ 

 ๗๗๐ นายศรายุธ  ธารเนตร 

 ๗๗๑ นายศราวุฒ  บุญนาค 

 ๗๗๒ นายศราวุฒิ  ตราบุรี 

 ๗๗๓ นายศราวุฒิ  หลวงนวน 

 ๗๗๔ นายศรีศักดิ์  ครุธวงค 

 ๗๗๕ นายศศิวงศ  พงศวัชรปกรณ 

 ๗๗๖ นายศักดา  จันทรกล่ัน 

 ๗๗๗ วาที่รอยตรี ศักดา  สาพิมาน 

 ๗๗๘ นายศักดิ์ชัย  วงษวิลาศ 

 ๗๗๙ นายศักดิ์ชัย  หุนนอก 

 ๗๘๐ นายศักดิ์ดา  ศิลาชัย 

 ๗๘๑ นายศักดิ์ดา  สุทารัตน 

 ๗๘๒ นายศักดิ์สิทธิ์  ปล้ืมใจ 

 ๗๘๓ นายศักดิ์สิทธิ์  สุขนิ่ม 

 ๗๘๔ นายศักรินทร  ชื่นบุญมา 

 ๗๘๕ นายศานติ์สิทธิ์  สุวรรณวงศ 

 ๗๘๖ นายศาสตรกมล  ธรรมนิธิโภคิน 

 ๗๘๗ นายศิรสิทธิ์  นามตะ 

 ๗๘๘ นายศิรสิษฐ  เชื้อทอง 

 ๗๘๙ นายศิริพงษ  หาระพันธ 

 ๗๙๐ นายศิริวัฒน  ใหญกระโทก 

 ๗๙๑ นายศิลปชัย  พิมเนียม 

 ๗๙๒ นายศิลปนคร  หิรัญกนกธร 

 ๗๙๓ นายศิวดล  พลวัน 

 ๗๙๔ นายศิวพงษ  กาวิน 

 ๗๙๕ นายศิวิโรจน  ดวงจันทร 

 ๗๙๖ วาที่รอยตรี ศุกลพัชร  กอนนาคพิพัชร 

 ๗๙๗ นายศุทธวีรกาณฑ  ไกรสน 

 ๗๙๘ นายศุภกิจ  พ่ึงบุญ 

 ๗๙๙ นายศุภเกียรติ์  เตชะ 



 หนา   ๑๘๓ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๐๐ นายศุภชัย  ถาดนาค 

 ๘๐๑ นายศุภชัย  ไมเลิศหลา 

 ๘๐๒ นายศุภชัย  สาขามุละ 

 ๘๐๓ นายศุภณัฐ  ศรีอาษา 

 ๘๐๔ นายศุภพิชฐ  กันตา 

 ๘๐๕ นายศุภมิตร  จันทรเอิบจิตร 

 ๘๐๖ นายศุภเมธา  ธาดาชลวัฒน 

 ๘๐๗ นายศุภวัชร  สุทธินุน 

 ๘๐๘ นายศุภวัฒน  คัมภิรานนท 

 ๘๐๙ นายศุภวัฒน  วงศฉายา 

 ๘๑๐ นายศุภวุฒิ  แนมกลาง 

 ๘๑๑ นายศุภศิษฐ  กุดกันยา 

 ๘๑๒ นายศุภสัณห  เรืองชิต 

 ๘๑๓ นายศุลี  จันทวิเศษ 

 ๘๑๔ นายเศรษฐวิทย  บารเมษฐฤทธิกร 

 ๘๑๕ นายสกนธ  จุลโพธิ์ 

 ๘๑๖ นายสงบ  พับพิมพสัย 

 ๘๑๗ นายสงัด  หลาใจ 

 ๘๑๘ นายสติ  เพียรทํา 

 ๘๑๙ นายสนอง  ถมหิรัญ 

 ๘๒๐ นายสมเกียรติ  ไชยรัตน 

 ๘๒๑ นายสมเกียรติ  เรืองทุง 

 ๘๒๒ นายสมเกียรติ  สมรฤทธิ์ 

 ๘๒๓ นายสมคาด  พรหมมาณพ 

 ๘๒๔ นายสมใจ  ชวนละคร 

 ๘๒๕ นายสมชาย  ทองโต 

 ๘๒๖ นายสมชาย  นาวีวอง 

 ๘๒๗ นายสมชาย  บุญอินทร 

 ๘๒๘ นายสมชาย  ผันสันเทียะ 

 ๘๒๙ นายสมชาย  ยศกลาง 

 ๘๓๐ นายสมชาย  วงศละคร 

 ๘๓๑ นายสมชาย  แฮนวล 

 ๘๓๒ นายสมชื่น  หวังผล 

 ๘๓๓ นายสมเชษฐ  ชูบัวทอง 

 ๘๓๔ นายสมไชย  กระตายทอง 

 ๘๓๕ นายสมบูรณ  เครือสนิท 

 ๘๓๖ นายสมปอง  งามงด 

 ๘๓๗ นายสมพงษ  สะลอยรัมย 

 ๘๓๘ นายสมพร  กลาหาญ 

 ๘๓๙ นายสมพร  หลักทรัพย 

 ๘๔๐ นายสมพล  ไพมณี 

 ๘๔๑ นายสมภพ  คงสุก 

 ๘๔๒ นายสมภพ  ฮูตราทอง 

 ๘๔๓ นายสมโภช  บรรณารักษ 

 ๘๔๔ นายสมโภชน  จําปางาม 

 ๘๔๕ นายสมโภชน  เจือจันทร 

 ๘๔๖ นายสมยศ  แกวเมือง 

 ๘๔๗ นายสมลักษณ  บุญเกิด 

 ๘๔๘ นายสมลักษณ  สมภักดี 

 ๘๔๙ วาที่รอยตรี สมศักดิ์  แกวเคียงคํา 

 ๘๕๐ นายสมศักดิ์  ใจครัว 

 ๘๕๑ นายสมศักดิ์  ปญจศิล 



 หนา   ๑๘๔ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๕๒ นายสมศักดิ์  ไอศวรรยชัชวาล 

 ๘๕๓ นายสมุฎฎ์ิ  ภาษาดี 

 ๘๕๔ นายสยาม  วิริยะ 

 ๘๕๕ นายสรณ  นามสังข 

 ๘๕๖ นายสรภพ  สุทธิรักษ 

 ๘๕๗ นายสรรเสริญ  พรขุนทด 

 ๘๕๘ นายสรางสรรค  พุมบุญทริก 

 ๘๕๙ นายสรายุธ  โภคะสุวรรณ 

 ๘๖๐ นายสราวุฒิ  สาจิต 

 ๘๖๑ นายสราวุธ  จินดาหลวง 

 ๘๖๒ นายสราวุธ  ศรีเกตุ 

 ๘๖๓ นายสวัสดิ์  มะกลํ่า 

 ๘๖๔ นายสวาด  บุญสรรค 

 ๘๖๕ นายสหพล  ธรรมมา 

 ๘๖๖ นายสังคม  กุลสุวรรณ 

 ๘๖๗ นายสัณหชัย  ทรงเจริญ 

 ๘๖๘ นายสันติ  อุตมแกว 

 ๘๖๙ นายสันติ  อุตโรกุล 

 ๘๗๐ นายสาธิต  เทียมจันศร 

 ๘๗๑ นายสามารถ  ใสญาติ 

 ๘๗๒ นายสายัณห  นาคราช 

 ๘๗๓ นายสายูตี  อูเซ็ง 

 ๘๗๔ นายสํารอง  ปตบุศย 

 ๘๗๕ นายสําลิด  มีเพชร 

 ๘๗๖ นายสิงหา  เย็นปู 

 ๘๗๗ นายสิทธิกานต  รุงสวาง 

 ๘๗๘ นายสิทธิชัย  แกววังออ 

 ๘๗๙ นายสิทธิชัย  วงศมณี 

 ๘๘๐ นายสิทธิพร  ธิมาชัย 

 ๘๘๑ นายสิทธิพร  แสงประสิทธิ ์

 ๘๘๒ นายสิทธิศักดิ์  เจริญไข 

 ๘๘๓ นายสิรภูมิสิทธิ์  วงคนาน 

 ๘๘๔ นายสิริพงศ  ชาญเชนกมลศักดิ์ 

 ๘๘๕ นายสิริวัฒน  มั่นสุข 

 ๘๘๖ นายสุกรี  สลามนุรักษ 

 ๘๘๗ นายสุกฤษฎ์ิพงษ  วงคกัณทะ 

 ๘๘๘ นายสุขสันต  กล่ินจรุง 

 ๘๘๙ นายสุขสันต  จันทิชัย 

 ๘๙๐ นายสุคนธ  ภูชํานิ 

 ๘๙๑ นายสุทธสงา  อุษาปญญาทวี 

 ๘๙๒ นายสุทธิชัย  เจียมสกุล 

 ๘๙๓ นายสุทธิเดช  ไกรนรา 

 ๘๙๔ นายสุทธิพงศ  อริยะกุล 

 ๘๙๕ นายสุทธิพงษ  เดชวรากุล 

 ๘๙๖ นายสุทธิพงษ  บุญมาก 

 ๘๙๗ นายสุทธิรักษ  คํานุ 

 ๘๙๘ นายสุทิน  อาจคงหาญ 

 ๘๙๙ นายสุธี  จุยดอนกลอย 

 ๙๐๐ วาที่รอยตรี สุธีร  ศรีทอง 

 ๙๐๑ นายสุนทร  ปนบุญชู 

 ๙๐๒ นายสุนทร  พุทธงชัย 

 ๙๐๓ นายสุบิน  ประสพบัว 



 หนา   ๑๘๕ (เลมท่ี  ๘) 
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 ๙๐๔ นายสุบิน  สีขาว 

 ๙๐๕ นายสุประพล  ใยภักดี 

 ๙๐๖ นายสุพพัต  นุมประสงค 

 ๙๐๗ นายสุพร  บุรพจิตร 

 ๙๐๘ นายสุพรรณ  ทาเภา 

 ๙๐๙ นายสุพล  แซเตียว 

 ๙๑๐ นายสุพักตร  แสนทวีสุข 

 ๙๑๑ นายสุพัฒน  กลัดนอย 

 ๙๑๒ นายสุพัฒน  มีพ่ึง 

 ๙๑๓ นายสุภัค  จานแกว 

 ๙๑๔ นายสุภิญโญ  หัวใจฉ่ํา 

 ๙๑๕ นายสุภูมิชัย  วงคเจริญ 

 ๙๑๖ นายสุรชาติ  ชวยรักษ 

 ๙๑๗ นายสุรชาติ  อุปจักร 

 ๙๑๘ นายสุรเชษฐ  โชติมน 

 ๙๑๙ นายสุรเชษฐ  เหลืองสุดใจชื้น 

 ๙๒๐ นายสุรเดช  สุขเครือเกิด 

 ๙๒๑ นายสุรทรรศน  สุขทองเสง 

 ๙๒๒ นายสุรพงศ  อึ๊งโพธิ์ 

 ๙๒๓ นายสุรพจน  สุริยมณฑล 

 ๙๒๔ นายสุรวิช  จริยเดช 

 ๙๒๕ นายสุรวิทย  สิงหคํา 

 ๙๒๖ นายสุรศักดิ์  เด็ดดวงเดือน 

 ๙๒๗ นายสุรศักดิ์  หมัดโตะแหละ 

 ๙๒๘ นายสุรสิทธิ์  กิตติพงษ 

 ๙๒๙ นายสุระ  อินศรีเมือง 

 ๙๓๐ นายสุระศักดิ์  รอดทิม 

 ๙๓๑ นายสุรินทร  คันธวังอินทร 

 ๙๓๒ นายสุรินทร  จันทะโชติ 

 ๙๓๓ นายสุริยงค  ศิริพัฒน 

 ๙๓๔ นายสุริยนต  แสนคํารักษ 

 ๙๓๕ นายสุริยันต  กลมเกลียว 

 ๙๓๖ นายสุริยันต  ศิริเกตุ 

 ๙๓๗ นายสุริยา  แกวสวัสดิ์ 

 ๙๓๘ นายสุริยา  แพงเจริญ 

 ๙๓๙ นายสุริยา  สุขวิเศษ 

 ๙๔๐ นายสุริยา  หลีเส็น 

 ๙๔๑ นายสุริยาวุธ  นันทะสูน 

 ๙๔๒ นายสุวรรณพร  ปนะถา 

 ๙๔๓ นายสุวัฒน  กฤษดี 

 ๙๔๔ นายสุวัฒน  ผิวสวาง 

 ๙๔๕ นายสุวัฒน  ศรีดี 

 ๙๔๖ นายสุวัฒน  สุขวิหาร 

 ๙๔๗ นายสุวิทย  เชื้อบานเกาะ 

 ๙๔๘ นายสุวิทย  ธิปตย 

 ๙๔๙ นายสูใฮลี  ดุลยเดช 

 ๙๕๐ นายเสกสรร  ไทยย้ิม 

 ๙๕๑ นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ์ 

 ๙๕๒ นายเสถียร  สุดสม 

 ๙๕๓ นายเสนห  สุธรรม 

 ๙๕๔ นายเสนห  เอื้อแท 

 ๙๕๕ นายเสนอ  จันชู 
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 ๙๕๖ นายเสรี  ตระกูลพสุทิพย 

 ๙๕๗ นายเสวย  โพนดาแคบ 

 ๙๕๘ นายแสงเพชร  คําโพธิ์ 

 ๙๕๙ นายไสว  แววเพ็ชร 

 ๙๖๐ นายหนึ่ง  สุภิษะ 

 ๙๖๑ นายใหม  ภูจํารูญ 

 ๙๖๒ นายองอาจ  หนูเส็ง 

 ๙๖๓ นายอดิเทพ  เมฆเมืองทอง 

 ๙๖๔ นายอดิศร  ภาโนชิต 

 ๙๖๕ นายอดิศักดิ์  คํามะหรี่ 

 ๙๖๖ นายอดิศักดิ์  ปทุมป 

 ๙๖๗ นายอดิศักดิ์  พันธุโพธิ์ 

 ๙๖๘ นายอดุลยวิชญ  สีเกี้ยวฝน 

 ๙๖๙ นายอธิวัฒน  ประพาน 

 ๙๗๐ นายอธิวัตน  มากบุญ 

 ๙๗๑ นายอนันต  นีรนาทธารา 

 ๙๗๒ นายอนันต  พิศตะคุ 

 ๙๗๓ นายอนันตชัย  คติธรรมกุล 

 ๙๗๔ นายอนิรุทธิ์  มิ่งแมน 

 ๙๗๕ นายอนุชา  คําแกว 

 ๙๗๖ นายอนุชา  ชาติวงศ 

 ๙๗๗ นายอนุชา  เชยชม 

 ๙๗๘ นายอนุชา  นักพรานบุญ 

 ๙๗๙ นายอนุชา  พลสุด 

 ๙๘๐ นายอนุชา  มีสันเทียะ 

 ๙๘๑ นายอนุชา  สุวรรณวัฒน 

 ๙๘๒ นายอนุชา  หลักหิน 

 ๙๘๓ นายอนุชิต  ดวงดาว 

 ๙๘๔ นายอนุพงศ  บัวอิ่มพันธ 

 ๙๘๕ นายอนุพงษ  คลองการ 

 ๙๘๖ นายอนุพล  สวางภพ 

 ๙๘๗ นายอนุรักษ  ขวัญมงคล 

 ๙๘๘ นายอนุรักษ  สักลอ 

 ๙๘๙ นายอนุวัฒน  กองจําปา 

 ๙๙๐ นายอนุสรณ  ชออังชัญ 

 ๙๙๑ นายอนุสรณ  รักษาควร 

 ๙๙๒ นายอนุสรณ  ศรีวงค 

 ๙๙๓ นายอนุสิทธิ์  บุญวงศ 

 ๙๙๔ นายอภิชาต  ลือพันธ 

 ๙๙๕ นายอภิชาติ  จันทเขต 

 ๙๙๖ นายอภิชาติ  นามแกว 

 ๙๙๗ นายอภิชาติ  โปรงใจ 

 ๙๙๘ นายอภิชาติ  พันธุจันทร 

 ๙๙๙ นายอภิชาติ  โฮนอก 

 ๑๐๐๐ นายอภินันท  วันทา 

 ๑๐๐๑ นายอภินึก  สีนาม 

 ๑๐๐๒ นายอภิวัฒน  กันใจวิน 

 ๑๐๐๓ นายอภิวัฒน  ทองรุง 

 ๑๐๐๔ นายอภิศาล  ไทยเจริญ 

 ๑๐๐๕ นายอภิสิทธิ์  กิจสอ 

 ๑๐๐๖ นายอภิสิทธิ์  ทองรุง 

 ๑๐๐๗ นายอภิสิทธิ์  พรหมศิริ 



 หนา   ๑๘๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๐๘ นายอมร  เกตุแกว 

 ๑๐๐๙ นายอมร  ชื่นบางบา 

 ๑๐๑๐ นายอมรชัย  มาแกว 

 ๑๐๑๑ นายอมรเทพ  วงษมี 

 ๑๐๑๒ นายอมรศักดิ์  บุญวงศ 

 ๑๐๑๓ นายอรรณพ  โพธิ์ศรี 

 ๑๐๑๔ นายอรรถวิทย  สวัสดี 

 ๑๐๑๕ นายอรันยะ  บุญสาลี 

 ๑๐๑๖ นายอรุณ  ปกพงชา 

 ๑๐๑๗ นายอรุโณ  คงคาลอย 

 ๑๐๑๘ นายออนสี  เหมือนมาต 

 ๑๐๑๙ นายอัครเดช  สุราชวงศ 

 ๑๐๒๐ นายอัครเดช  หนูจันทร 

 ๑๐๒๑ นายอัครพล  คงใจดี 

 ๑๐๒๒ นายอังคาร  จันทรคลาย 

 ๑๐๒๓ นายอัซมิง  เจะย๊ิ 

 ๑๐๒๔ นายอัตถศาสตร  ผาบไชย 

 ๑๐๒๕ นายอันวา  เลาะมะ 

 ๑๐๒๖ นายอับดุลเลาะ  กูนิง 

 ๑๐๒๗ นายอับดุลเลาะ  กอแต 

 ๑๐๒๘ นายอับดุลเลาะ  เจะเลาะ 

 ๑๐๒๙ นายอัมรินทร  สมณะ 

 ๑๐๓๐ นายอัศวพงศ  สวางภพ 

 ๑๐๓๑ นายอัศวิน  ปะเสระกัง 

 ๑๐๓๒ นายอัศวิน  ศรีใส 

 ๑๐๓๓ นายอัษฎาวุฒิ  จํานงค 

 ๑๐๓๔ นายอัสวา  แตอาลี 

 ๑๐๓๕ นายอาคม  ศรีวะรมย 

 ๑๐๓๖ นายอาชานัย  จิตรดี 

 ๑๐๓๗ นายอาดาม  วันสามัญ 

 ๑๐๓๘ นายอาทิตย  จันดี 

 ๑๐๓๙ นายอาทิตย  พันธุกูล 

 ๑๐๔๐ นายอานนท  ทองคง 

 ๑๐๔๑ นายอานนท  บัวพรมมา 

 ๑๐๔๒ นายอานนท  สุชัยราช 

 ๑๐๔๓ นายอานุภาพ  ศรีวาป 

 ๑๐๔๔ นายอาสา  แกวติ๊บ 

 ๑๐๔๕ นายอาหามะ  มะบู 

 ๑๐๔๖ นายอํานาจ  กล่ันเขน 

 ๑๐๔๗ นายอํานาจ  เบาจิตต 

 ๑๐๔๘ นายอํานาจ  สิงหทอง 

 ๑๐๔๙ นายอําพล  ศักดาวงศ 

 ๑๐๕๐ นายอิทธิศักดิ์  พรมภักดิ์ 

 ๑๐๕๑ นายอิสระ  กุลวุฒิ 

 ๑๐๕๒ นายอิสระ  วีระนอย 

 ๑๐๕๓ นายอิสรา  บุญมี 

 ๑๐๕๔ นายอึ่งชัย  ดวงจันทร 

 ๑๐๕๕ นายอุดม  หลําเบ็ลสะ 

 ๑๐๕๖ นายอุดมเดช  ชูวิจิตร 

 ๑๐๕๗ นายอุดมศักดิ์  สันสมบัติ 

 ๑๐๕๘ สิบเอก อุทัย  แข็งขอ 

 ๑๐๕๙ นายอุทัย  แสงดี 



 หนา   ๑๘๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๖๐ นายอุทัย  แสนคํา 

 ๑๐๖๑ นายอุทิศ  บริสุทธิ์ 

 ๑๐๖๒ นายอุทิศ  สายรัตน 

 ๑๐๖๓ นายเอก  ขํามณี 

 ๑๐๖๔ นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์ 

 ๑๐๖๕ นายเอกชัย  เครือขอน 

 ๑๐๖๖ นายเอกชัย  ชาญกระโทก 

 ๑๐๖๗ นายเอกชัย  โดงวิริยะกุล 

 ๑๐๖๘ นายเอกชัย  นุใจมา 

 ๑๐๖๙ นายเอกนคร  อัคธรรมโม 

 ๑๐๗๐ นายเอกนรินทร  รุงอินทร 

 ๑๐๗๑ นายเอกปกรณ  ฐีตะธรรมานนท 

 ๑๐๗๒ นายเอกพจน  นพรัตน 

 ๑๐๗๓ นายเอกพล  เบิกบาน 

 ๑๐๗๔ นายเอกพล  หลาแหลง 

 ๑๐๗๕ นายเอกพล  อิสระพันธ 

 ๑๐๗๖ นายเอกรักษ  สะอาดถิ่น 

 ๑๐๗๗ นายเอกราช  น้ําดอกไม 

 ๑๐๗๘ นายเอกศิริ  รถแกว 

 ๑๐๗๙ นายเอกสิทธิ์  หมองมะลิตะ 

 ๑๐๘๐ นายเอกสิทธิ์  อํามาตยเอก 

 ๑๐๘๑ นายเอนก  หอมทอง 

 ๑๐๘๒ นายโอภาส  ลันไธสง 

 ๑๐๘๓ นายฮัมดี  กามา 

 ๑๐๘๔ นายฮาเซ็ม  อาดํา 

 ๑๐๘๕ นายฮําดี  อับดุลเลาะ 

 ๑๐๘๖ นางกชกร  ระลาธิ 

 ๑๐๘๗ นางกชกรกนก  ทรงครุฑ 

 ๑๐๘๘ นางสาวกชนันท  เจริญสุข 

 ๑๐๘๙ วาที่รอยตรีหญิง กชนิภา   

  รัตนมณเฑียรชัย 

 ๑๐๙๐ นางสาวกชพรรณ  ชาลี 

 ๑๐๙๑ นางสาวกชพรรณ  ตั๋นตุย 

 ๑๐๙๒ นางกชพรรณ  ถั่วสันเทียะ 

 ๑๐๙๓ นางกชพรรณ  สุระศรี 

 ๑๐๙๔ นางสาวกชามาส  ยานะ 

 ๑๐๙๕ นางสาวกนกกร  เชื้ออิบ 

 ๑๐๙๖ นางกนกกร  สมนึก 

 ๑๐๙๗ นางสาวกนกพร  คลายดวง 

 ๑๐๙๘ นางสาวกนกพร  ผายปองนา 

 ๑๐๙๙ นางกนกพร  สายสวัสดิ์ 

 ๑๑๐๐ นางสาวกนกพร  หันจางสิทธิ์ 

 ๑๑๐๑ นางสาวกนกพิชญ  ชาติชํานิ 

 ๑๑๐๒ นางสาวกนกรัตน  สุระบุตร 

 ๑๑๐๓ นางสาวกนกลักษณ  ปานคง 

 ๑๑๐๔ นางกนกวรรณ  เกี่ยวคุมภัย 

 ๑๑๐๕ นางกนกวรรณ  จันทรัตน 

 ๑๑๐๖ นางกนกวรรณ  ชมพู 

 ๑๑๐๗ นางกนกวรรณ  ทองคํา 

 ๑๑๐๘ นางสาวกนกวรรณ  เบี้ยวสถิตย 

 ๑๑๐๙ นางสาวกนกวรรณ  ประกอบศรี 

 ๑๑๑๐ นางกนกวรรณ  มั่นสุข 



 หนา   ๑๘๙ (เลมท่ี  ๘) 
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 ๑๑๑๑ นางสาวกนกวรรณ  สีตะริสุ 

 ๑๑๑๒ นางสาวกนกวรรณ  แสงวรรณเทศ 

 ๑๑๑๓ นางสาวกนกอร  จุลินทร 

 ๑๑๑๔ นางสาวกนกอร  ศรีประเสริฐ 

 ๑๑๑๕ นางกนกอร  อรุณวิง 

 ๑๑๑๖ นางสาวกนิษฐา  ทองล่ิม 

 ๑๑๑๗ นางกนิษฐา  สายโน 

 ๑๑๑๘ นางสาวกมนนิษฐ  สมรวิบูลย 

 ๑๑๑๙ นางกมลชนก  แกวสุภรัตน 

 ๑๑๒๐ นางกมลทิพย  ศักดาสาวิตร 

 ๑๑๒๑ นางกมลทิพย  สินยัง 

 ๑๑๒๒ นางกมลนิตย  บุญรอด 

 ๑๑๒๓ นางสาวกมลรัตน  ฟองระยา 

 ๑๑๒๔ นางกมลลักษณ  ตันติ 

 ๑๑๒๕ นางสาวกมลวรรณ  รวมทรัพย 

 ๑๑๒๖ นางสาวกรณิกา  โอบออม 

 ๑๑๒๗ นางกรทิพย  พรสงวน 

 ๑๑๒๘ นางสาวกรธิดา  กิมาคม 

 ๑๑๒๙ นางสาวกรนภา  กองเปง 

 ๑๑๓๐ นางกรพินธุ  รัตนเย่ียม 

 ๑๑๓๑ นางสาวกรรจนา  สุวรรณสังข 

 ๑๑๓๒ นางสาวกรรฐวรรณ  จันทรเปรมปรี 

 ๑๑๓๓ นางสาวกรรณิกา  กิติลาภะ 

 ๑๑๓๔ นางสาวกรรณิกา  เพียรพิจารณ 

 ๑๑๓๕ นางสาวกรรณิกา  หาญคําตัน 

 ๑๑๓๖ นางสาวกรรณิการ  แกนเกษ 

 ๑๑๓๗ นางสาวกรรณิการ  ชวงโชติ 

 ๑๑๓๘ นางสาวกรรณิการ  ธีรภิญโญกุล 

 ๑๑๓๙ นางสาวกรรณิการ  วงศราษฎร 

 ๑๑๔๐ นางสาวกรรนิกร  หอคํา 

 ๑๑๔๑ นางสาวกรวรรณ  ชินนาค 

 ๑๑๔๒ นางสาวกรวิกา  แกวแสนเมือง 

 ๑๑๔๓ นางกรวิกา  ชาติประเสริฐ 

 ๑๑๔๔ นางสาวกรวิภา  จิบจันทร 

 ๑๑๔๕ นางสาวกรวิภา  ดาวดี 

 ๑๑๔๖ นางสาวกรศศิร  ดีย่ิง 

 ๑๑๔๗ นางกรองกาญจน  คงแทน 

 ๑๑๔๘ นางสาวกรองกาญจน  สังขทอง 

 ๑๑๔๙ นางสาวกริณรัฎฐ  ชุมภู 

 ๑๑๕๐ นางกรุณา  พุฒิมา 

 ๑๑๕๑ นางสาวกฤดารัตน  อัษฎายุทธเมธี 

 ๑๑๕๒ นางสาวกฤตยภัสสร  สาขา 

 ๑๑๕๓ นางสาวกฤตยา  สงากอง 

 ๑๑๕๔ นางสาวกฤตยา  หันไชยศรี 

 ๑๑๕๕ นางสาวกฤตยาณุตา  เพ็ชรแกว 

 ๑๑๕๖ นางสาวกฤตยารัชต  ทองคุณ 

 ๑๑๕๗ นางกฤติกานต  แหวนวงษ 

 ๑๑๕๘ นางกฤติญา  กิตติวิริยะการ 

 ๑๑๕๙ นางกฤติมา  พรประเสริฐ 

 ๑๑๖๐ นางสาวกฤติยา  มณีกาศ 

 ๑๑๖๑ นางสาวกฤติรัตน  ขําทวี 

 ๑๑๖๒ นางสาวกฤษฎาภรณ  ปอฝน 



 หนา   ๑๙๐ (เลมท่ี  ๘) 
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 ๑๑๖๓ นางสาวกฤษณา  ครุฑธกะ 

 ๑๑๖๔ นางสาวกฤษณา  งามสอาด 

 ๑๑๖๕ นางสาวกฤษณา  จันทนวล 

 ๑๑๖๖ นางกฤษณา  ณ ลําปาง 

 ๑๑๖๗ นางกฤษณา  บุญยืน 

 ๑๑๖๘ นางกฤษณา  ประสมศรี 

 ๑๑๖๙ นางกฤษณาวรรณ  กวีวุฒิพันธุ 

 ๑๑๗๐ นางสาวกฤษณี  ศรีวิชา 

 ๑๑๗๑ นางสาวกฤษดาพร  เขียวอาย 

 ๑๑๗๒ นางสาวกฤษดาพร  อินทร 

 ๑๑๗๓ นางกฤษยาภรณ  ศรีเทพ 

 ๑๑๗๔ นางสาวกลรัตน  ศิริ 

 ๑๑๗๕ นางกล่ินทิพย  ศรีเพชร 

 ๑๑๗๖ นางกวิตาภรณ  อติชาติเกษมกุล 

 ๑๑๗๗ นางกวิสรา  คงนวล 

 ๑๑๗๘ นางสาวกสมา  สุตะวงค 

 ๑๑๗๙ นางกัญจนณัฎฐ  ไชยสิทธิ์ 

 ๑๑๘๐ นางสาวกัญจนรัชต  ธรรมนิยม 

 ๑๑๘๑ นางสาวกัญญา  รวมทรัพย 

 ๑๑๘๒ นางกัญญากาญจน  ศรีประเสริฐ 

 ๑๑๘๓ นางสาวกัญญาณัฐ  เกงการ 

 ๑๑๘๔ นางกัญญาณัฐ  ทับมะโรง 

 ๑๑๘๕ นางกัญญาภัทร  เหงาโอสา 

 ๑๑๘๖ นางสาวกัญญามาศ  ศิริเลิศเจริญกุล 

 ๑๑๘๗ นางสาวกัญญาวรรณ  โชติชวง 

 ๑๑๘๘ นางสาวกัญฐญามาศ  กล่ินขจร 

 ๑๑๘๙ นางกัญณิชา  หินทอง 

 ๑๑๙๐ นางสาวกัญปณัสม  อภัยพันธ 

 ๑๑๙๑ นางสาวกัณญาภัค  ลอยทอง 

 ๑๑๙๒ นางสาวกัณนิฐา  ไกรนรา 

 ๑๑๙๓ นางสาวกัณพิชญชา  มวงงาม 

 ๑๑๙๔ นางสาวกันฐาภรณ  วงศใหญ 

 ๑๑๙๕ นางสาวกันตกนิษฐ  นันทะรัตน 

 ๑๑๙๖ นางสาวกันติยา  เอียดแอ 

 ๑๑๙๗ นางกันทิมา  หมื่นรักษ 

 ๑๑๙๘ นางสาวกันยกานต  บุญมานะ 

 ๑๑๙๙ นางกันยารัตน  เจริญสุข 

 ๑๒๐๐ นางสาวกันยารัตน  แชมเดช 

 ๑๒๐๑ นางสาวกันยุมา  กสิกิจ 

 ๑๒๐๒ นางกัลญา  พงษไพบูลย 

 ๑๒๐๓ นางสาวกัลญากรณ  ยืนยง 

 ๑๒๐๔ นางกัลติภา  ศรีสวาง 

 ๑๒๐๕ นางกัลยกร  คงนุน 

 ๑๒๐๖ นางสาวกัลยสุดา  ปองชํานาญ 

 ๑๒๐๗ นางกัลยา  ชายสุทธิ์ 

 ๑๒๐๘ นางสาวกัลยา  ลําพันธ 

 ๑๒๐๙ นางสาวกัลยา  อาทรกิจ 

 ๑๒๑๐ นางสาวกัลยาณี  ชุมชื่น 

 ๑๒๑๑ นางสาวกัลยาณี  แซเรือง 

 ๑๒๑๒ นางสาวกัลยาณี  ทองเปรม 

 ๑๒๑๓ นางสาวกัลยานิษฐ  นิลประสิทธิ์ 

 ๑๒๑๔ นางกัลยานี  เต็มชื่น 
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 ๑๒๑๕ นางสาวกัลยารัตน  เที่ยงธรรม 

 ๑๒๑๖ นางสาวกัลยารัตน  เพชรมณี 

 ๑๒๑๗ นางกัลลญา  แกวมณี 

 ๑๒๑๘ นางสาวกัสมา  ยีตะหวี 

 ๑๒๑๙ นางกัสมีรา  แวฮามะ 

 ๑๒๒๐ นางสาวกัสสมา  ใจสมุทร 

 ๑๒๒๑ นางสาวกาซะลอง  สุทธหลวง 

 ๑๒๒๒ นางกาญจนสุดา  ดลประสิทธิ์ 

 ๑๒๒๓ นางสาวกาญจนา  กอกุลจันทร 

 ๑๒๒๔ นางกาญจนา  กุลนอย 

 ๑๒๒๕ นางสาวกาญจนา  คําแกว 

 ๑๒๒๖ นางกาญจนา  จันทรประจํา 

 ๑๒๒๗ นางกาญจนา  จําปาเทศ 

 ๑๒๒๘ นางสาวกาญจนา  ชาติไทย 

 ๑๒๒๙ นางกาญจนา  โทนทัย 

 ๑๒๓๐ นางกาญจนา  นวภาณพงษ 

 ๑๒๓๑ นางสาวกาญจนา  นาถวิทยาคุณ 

 ๑๒๓๒ นางสาวกาญจนา  บูชัยฮะ 

 ๑๒๓๓ นางสาวกาญจนา  พลโยธา 

 ๑๒๓๔ นางกาญจนา  มนตรี 

 ๑๒๓๕ นางกาญจนา  มีสุวรรณ 

 ๑๒๓๖ นางกาญจนา  รัตนสุวรรณ 

 ๑๒๓๗ นางสาวกาญจนา  ศรีมูล 

 ๑๒๓๘ นางสาวกาญจนา  ศิริพานิช 

 ๑๒๓๙ นางกาญจนา  สกุลพูลกิตติ 

 ๑๒๔๐ นางสาวกาญจนา  สมุทรนาวี 

 ๑๒๔๑ นางกาน  หกพันนา 

 ๑๒๔๒ นางกานดา  เซี่ยงฝุง 

 ๑๒๔๓ นางกานดา  ยศศักดิ์ศรี 

 ๑๒๔๔ นางสาวกานตชนก  โมราทอง 

 ๑๒๔๕ นางสาวกานตชนก  เลงลวน 

 ๑๒๔๖ นางสาวกานตชนก  หนูพินิจ 

 ๑๒๔๗ นางสาวกานตรวี  สารไชย 

 ๑๒๔๘ นางกานตสิณี  มะทะ 

 ๑๒๔๙ นางสาวกานทชญา  ออนนวล 

 ๑๒๕๐ นางสาวกิ่งกาญจน  จันกัน 

 ๑๒๕๑ นางกิ่งแกว  คําผุย 

 ๑๒๕๒ นางกิจจา  อรรคสูรย 

 ๑๒๕๓ นางสาวกิจรัตน  รักชาติ 

 ๑๒๕๔ นางสาวกิดาการ  นาคนํา 

 ๑๒๕๕ นางกิตติกา  วุฒิเอก 

 ๑๒๕๖ นางสาวกิตติมา  คําตา 

 ๑๒๕๗ นางสาวกิตติยา  เลิศศรี 

 ๑๒๕๘ นางกิตติยา  สุคนธชาติ 

 ๑๒๕๙ นางกิติยา  สุภารีย 

 ๑๒๖๐ นางสาวกิติยาภรณ  ณ ตะกั่วทุง 

 ๑๒๖๑ นางสาวกิรณา  รวบรวม 

 ๑๒๖๒ นางสาวกีระนาถ  อาจวงค 

 ๑๒๖๓ นางกุญชชญา  กรําเคน 

 ๑๒๖๔ นางสาวกุลกนก  แจมใส 

 ๑๒๖๕ นางสาวกุลฉัตร  แพงลุนลา 

 ๑๒๖๖ นางสาวกุลฑีรา  ตาทอง 
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 ๑๒๖๗ นางกุลณัฐ  เรืองนาราบ 

 ๑๒๖๘ นางกุลธนันท  สุดหลา 

 ๑๒๖๙ นางสาวกุลธิดา  คําพา 

 ๑๒๗๐ นางสาวกุลธิดา  รงคพันธุ 

 ๑๒๗๑ นางกุลธิดา  รัตนพันธ 

 ๑๒๗๒ นางสาวกุลธิดา  อินทรประเสริฐ 

 ๑๒๗๓ นางสาวกุลนันท  สิทธิจันทรเสน 

 ๑๒๗๔ นางสาวกุลนันทน  เสลาคุณ 

 ๑๒๗๕ นางสาวกุลนิษฐ  สุขเกษม 

 ๑๒๗๖ นางกุลรตี  เอกสุวรรณ 

 ๑๒๗๗ นางสาวกุลรัตน  ศรีสุขใส 

 ๑๒๗๘ นางสาวกุสุมา  เชาวลิต 

 ๑๒๗๙ นางสาวกุสุมา  สิงหพันธ 

 ๑๒๘๐ นางกุสุมาลย  สุวรรณกิจ 

 ๑๒๘๑ นางสาวกุสุมาวดี  พลนงค 

 ๑๒๘๒ นางสาวเกตชฎา  บัวเรือง 

 ๑๒๘๓ นางเกยูร  ชูทอง 

 ๑๒๘๔ นางสาวเกวลี  ขําดํา 

 ๑๒๘๕ นางสาวเกศกนก  สมจริง 

 ๑๒๘๖ นางสาวเกศมณี  ทาประโคน 

 ๑๒๘๗ นางเกศรา  ชุมพล 

 ๑๒๘๘ นางเกศราภรณ  ออมนอก 

 ๑๒๘๙ นางสาวเกศริน  กองจันทร 

 ๑๒๙๐ นางเกศรินทร  เชษฐพันธ 

 ๑๒๙๑ นางเกศรินทร  สุดศรี 

 ๑๒๙๒ นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด 

 ๑๒๙๓ นางเกศินี  ทองอ่ํา 

 ๑๒๙๔ นางสาวเกศินี  ริมราง 

 ๑๒๙๕ นางเกษฎา  รางเงิน 

 ๑๒๙๖ นางเกษฎาธาร  แกวนพรัตน 

 ๑๒๙๗ นางเกษดาวรรณ  ชาญสอน 

 ๑๒๙๘ นางสาวเกษรา  มีคํา 

 ๑๒๙๙ นางสาวเกษรินทร  นามแกว 

 ๑๓๐๐ นางสาวเกษสุดา  ศรีสิงห 

 ๑๓๐๑ นางเกสร  จันทรนาค 

 ๑๓๐๒ นางสาวเกสรา  ธนาเมธากรณ 

 ๑๓๐๓ นางสาวเกสรี  ตอกอ 

 ๑๓๐๔ นางสาวเกื้อกุล  คําหลา 

 ๑๓๐๕ นางเกื้อกูล  ดีรัมย 

 ๑๓๐๖ นางเกื้อกูล  เนื่องศรี 

 ๑๓๐๗ นางแกวสุดา  ปรียานนท 

 ๑๓๐๘ นางสาวใกลรุง  สุวรรณโรจนรุง 

 ๑๓๐๙ นางขนิษฐา  กงพลี 

 ๑๓๑๐ นางสาวขนิษฐา  คงกระพันธ 

 ๑๓๑๑ นางสาวขนิษฐา  ใจเอื้อย 

 ๑๓๑๒ นางขนิษฐา  พงษสายสินธ 

 ๑๓๑๓ นางสาวขนิษฐา  พลาชีวะ 

 ๑๓๑๔ นางสาวขนิษฐา  ศรีจันทรงาม 

 ๑๓๑๕ นางขนิษฐา  สีคาม 

 ๑๓๑๖ นางสาวขนิษฐา  สุดเจริญ 

 ๑๓๑๗ นางสาวขมาพร  ขจรเพชร 

 ๑๓๑๘ นางสาวขรินทรทิพย  สืบอินทร 
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 ๑๓๑๙ นางสาวขวัญแกว  ขําปู 

 ๑๓๒๐ นางขวัญจิรา  พรหมพินิจ 

 ๑๓๒๑ นางสาวขวัญชนก  ภิญโญทรัพย 

 ๑๓๒๒ นางขวัญดาว  ผะเดิมดี 

 ๑๓๒๓ นางขวัญตา  ทองเจริญ 

 ๑๓๒๔ นางสาวขวัญตา  พลายศรีโพธิ์ 

 ๑๓๒๕ นางขวัญตา  วงศธวัช 

 ๑๓๒๖ นางสาวขวัญตา  แสงอรุณ 

 ๑๓๒๗ นางสาวขวัญนภา  จันทรอุบล 

 ๑๓๒๘ นางขวัญเนตร  ธิคํา 

 ๑๓๒๙ นางสาวขวัญยืน  หวานพืช 

 ๑๓๓๐ นางสาวขวัญรัตน  ปญญาใส 

 ๑๓๓๑ นางสาวขวัญรัศม  อุดมรัตนดํารงค 

 ๑๓๓๒ นางสาวขวัญฤทัย  คุมศิริ 

 ๑๓๓๓ นางขวัญฤทัย  จําปาศักดิ์ 

 ๑๓๓๔ นางขวัญฤทัย  นรสาร 

 ๑๓๓๕ นางสาวขวัญศิริ  ไทยเกง 

 ๑๓๓๖ นางสาวขวัญหลา  เกตุฉิม 

 ๑๓๓๗ นางสาวเขมจิรา  แซตั้ง 

 ๑๓๓๘ นางเขมณัฏฐ  จันทรแสงนาวี 

 ๑๓๓๙ นางสาวเข็มทอง  ภูกองชนะ 

 ๑๓๔๐ นางสาวเขมนิจ  วังเสาร 

 ๑๓๔๑ นางเขมวรรณ  เชื้อตาหมื่น 

 ๑๓๔๒ นางเขมิกา  ชัยศร 

 ๑๓๔๓ นางสาวคชาภรณ  อินทะชัย 

 ๑๓๔๔ นางสาวคณัสนันท  อินตะซาว 

 ๑๓๔๕ นางสาวคณารัตน  ศรีมุข 

 ๑๓๔๖ นางสาวคณิตตา  เพียรอักษร 

 ๑๓๔๗ นางคณิตตา  อุทธวงค 

 ๑๓๔๘ นางสาวคณินทรชิตา  เล้ียงอํานวย 

 ๑๓๔๙ นางสาวคนึง  กะนีจิตร 

 ๑๓๕๐ นางสาวคนึง  ทองตะโก 

 ๑๓๕๑ นางสาวคนึงนิจ  ชักนํา 

 ๑๓๕๒ นางสาวคนึงนิจ  สารังงาม 

 ๑๓๕๓ นางสาวคนึงนิตย  ขุนอําไพ 

 ๑๓๕๔ นางสาวคนึงนิตย  เนืองนิตย 

 ๑๓๕๕ นางสาวคอลีเยาะ  สาเมาะ 

 ๑๓๕๖ นางคอลีเยาะ  หามิ 

 ๑๓๕๗ นางสาวคุณภัทร  ชอทอง 

 ๑๓๕๘ นางสาวแคทริยา  วรรณปะเก 

 ๑๓๕๙ นางสาวงามชื่น  รัตนชัย 

 ๑๓๖๐ นางสาวจงกล  ศรีทอง 

 ๑๓๖๑ นางสาวจงจิต  อวมกระโทก 

 ๑๓๖๒ นางสาวจตุพร  จตุเทน 

 ๑๓๖๓ นางสาวจตุพร  เชยสาคร 

 ๑๓๖๔ นางสาวจตุพร  เตียตระกูล 

 ๑๓๖๕ นางจตุพร  ทองงอม 

 ๑๓๖๖ นางสาวจตุพร  สุทธิสอาด 

 ๑๓๖๗ นางจรรยพร  ศรีลาหอย 

 ๑๓๖๘ นางสาวจรรยวรรธน  พิมหะศิริ 

 ๑๓๖๙ นางจรรยา  พาขุนทด 

 ๑๓๗๐ นางสาวจรรยาลักษณ  พูดดี 
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 ๑๓๗๑ นางสาวจรัญญา  วงษสาธุภาพ 

 ๑๓๗๒ นางสาวจรัสพร  นพขํา 

 ๑๓๗๓ นางจรัสลักษณ  คงกัลป 

 ๑๓๗๔ นางสาวจรัสศรี  ดีศรีสุข 

 ๑๓๗๕ นางจรัสศรี  หนูเผือก 

 ๑๓๗๖ นางสาวจรินทร  คลายสินธุ 

 ๑๓๗๗ นางสาวจรินทรทิพย  ศิริเมืองจันทร 

 ๑๓๗๘ นางสาวจรินทรพรรณ  ศรีสันต 

 ๑๓๗๙ นางสาวจรินธร  จัตุทะศรี 

 ๑๓๘๐ นางจริยา  บุญนายืน 

 ๑๓๘๑ นางสาวจริยา  อินทรฉ่ํา 

 ๑๓๘๒ นางสาวจรีนา  พุทธรักษา 

 ๑๓๘๓ นางจรูญรัตน  ฉลวยแสง 

 ๑๓๘๔ นางสาวจันจิรา  เนตรประไพ 

 ๑๓๘๕ นางจันทกร  แกวเทพ 

 ๑๓๘๖ นางจันทณี  ศรีอุไร 

 ๑๓๘๗ นางจันทนา  ทองแท 

 ๑๓๘๘ นางสาวจันทนา  บุตรฤทธิ์ 

 ๑๓๘๙ นางจันทนา  พวงเงิน 

 ๑๓๙๐ นางสาวจันทนา  พิลา 

 ๑๓๙๑ นางจันทนา  อยูแกว 

 ๑๓๙๒ นางจันทนี  สิริพัฒนศักดิ์ 

 ๑๓๙๓ นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร 

 ๑๓๙๔ นางสาวจันทร  กลัวผิด 

 ๑๓๙๕ นางสาวจันทรจิรา  นกเอี้ยง 

 ๑๓๙๖ นางจันทรจิรา  สังเล่ือน 

 ๑๓๙๗ นางสาวจันทรจีรา  จันทรโฉม 

 ๑๓๙๘ นางสาวจันทรทิพย  อมรกิจขยัน 

 ๑๓๙๙ นางจันทรพิมล  จันทรยก 

 ๑๔๐๐ นางจันทรเพ็ญ  ทองดี 

 ๑๔๐๑ นางสาวจันทรเพ็ญ  บุญกลา 

 ๑๔๐๒ นางจันทรเพ็ญ  มนชะอุม 

 ๑๔๐๓ นางจันทรเพ็ญ  ศรีวรมย 

 ๑๔๐๔ นางสาวจันทรเพ็ญ  ศรีวะรา 

 ๑๔๐๕ นางจันทรเพ็ญ  สักใส 

 ๑๔๐๖ นางจันทรเพ็ญ  สุวรรณศักดิ์ 

 ๑๔๐๗ นางสาวจันทรวดี  สาระรัตน 

 ๑๔๐๘ นางสาวจันทรสุดา  จันทนิชย 

 ๑๔๐๙ นางสาวจันทรอุษา  วงศโยธา 

 ๑๔๑๐ นางสาวจันทรา  กสิกรรม 

 ๑๔๑๑ นางสาวจันทรา  เวียงจันทร 

 ๑๔๑๒ นางจันทวงศ  เรืองเกษา 

 ๑๔๑๓ นางจันทวรรณ  เจริญพร 

 ๑๔๑๔ นางจันทัปปภา  ผะลา 

 ๑๔๑๕ นางสาวจันทิพร  เหลาคํา 

 ๑๔๑๖ นางสาวจันทิมา  เจ้ียงรักษา 

 ๑๔๑๗ นางจันทิมา  สเวดเดอรแมน 

 ๑๔๑๘ นางสาวจันทิรา  กระตาย 

 ๑๔๑๙ นางสาวจันทิรา  ละมาย 

 ๑๔๒๐ นางสาวจามจุรี  ไชยกิจ 

 ๑๔๒๑ นางสาวจามจุรี  ทีเกง 

 ๑๔๒๒ นางจาริญา  นิลสนธิ 
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 ๑๔๒๓ นางสาวจารุกัญญา  โกพล 

 ๑๔๒๔ นางจารุณี  ทองแดง 

 ๑๔๒๕ นางสาวจารุณี  หนูแปน 

 ๑๔๒๖ นางสาวจารุพร  รุงสินเกษม 

 ๑๔๒๗ นางสาวจารุพรรณ  ชาวสวน 

 ๑๔๒๘ นางจารุภรณ  วัฒนกุล 

 ๑๔๒๙ นางจารุภัทร  บุญอิ่ม 

 ๑๔๓๐ นางจารุวรรณ  กอบัว 

 ๑๔๓๑ นางสาวจารุวรรณ  จันจินดา 

 ๑๔๓๒ นางสาวจารุวรรณ  ชินออน 

 ๑๔๓๓ นางจารุวรรณ  ดวงงาม 

 ๑๔๓๔ นางจารุวรรณ  บุญมีมีไชย 

 ๑๔๓๕ นางสาวจารุวรรณ  พิมพขันธ 

 ๑๔๓๖ นางสาวจารุวรรณ  ฤทธิเพชร 

 ๑๔๓๗ นางจารุวรรณ  วงศสามารถ 

 ๑๔๓๘ นางสาวจารุวรรณ  ศรีประสาร 

 ๑๔๓๙ นางสาวจําเนียร  ตรีโอสถ 

 ๑๔๔๐ นางสาวจําเนียร  น้ําสังข 

 ๑๔๔๑ นางสาวจําเรียง  สุขสมกิจ 

 ๑๔๔๒ นางสาวจําลองลักษณ  โสแสง 

 ๑๔๔๓ นางจิดาภา  ทรัพยเจริญ 

 ๑๔๔๔ นางจิตตราภรณ  รามพัด 

 ๑๔๔๕ นางสาวจิตตริกา  หลาวมา 

 ๑๔๔๖ นางจิตตาภา  มีแสง 

 ๑๔๔๗ นางสาวจิตติภา  ศัพทเสน 

 ๑๔๔๘ นางสาวจิตติมา  กลอมจิต 

 ๑๔๔๙ นางจิตติมา  เทพษร 

 ๑๔๕๐ นางจิตพิสุทธิ์  แกวละเอียด 

 ๑๔๕๑ นางสาวจิตรการ  ศิริวรรณ 

 ๑๔๕๒ นางจิตรลดา  ไชยดิษฐ 

 ๑๔๕๓ นางสาวจิตรลดา  เดชา 

 ๑๔๕๔ นางจิตรลัดดา  มูลสาร 

 ๑๔๕๕ นางสาวจิตรวรรณ  บุญลาภ 

 ๑๔๕๖ นางจิตราพร  อรุณเจริญกิจ 

 ๑๔๕๗ นางสาวจิตราวดี  บัวเจริญ 

 ๑๔๕๘ นางจิตราวรรณ  โสมสง 

 ๑๔๕๙ นางจินดา  ชวยชาตรี 

 ๑๔๖๐ นางสาวจินดา  เชื้อวงษ 

 ๑๔๖๑ นางจินดาลักษณ  สีปดสา 

 ๑๔๖๒ นางสาวจินตณา  ตันติสาครเขต 

 ๑๔๖๓ นางจินตนา  แคนเภา 

 ๑๔๖๔ นางสาวจินตนา  จุงใจ 

 ๑๔๖๕ นางจินตนา  ชูทอง 

 ๑๔๖๖ นางสาวจินตนา  ตั้งธรรมย่ิงยง 

 ๑๔๖๗ นางสาวจินตนา  ทัพวัน 

 ๑๔๖๘ นางจินตนา  ทุยเวียง 

 ๑๔๖๙ นางสาวจินตนา  บํารุงเพ็ชร 

 ๑๔๗๐ นางสาวจินตนา  บุตตะหลา 

 ๑๔๗๑ นางสาวจินตนา  วันฤกษ 

 ๑๔๗๒ นางจินตนา  สมปาน 

 ๑๔๗๓ นางจินตนา  สมศักดิ์ 

 ๑๔๗๔ นางสาวจินตยา  สุขเกษม 



 หนา   ๑๙๖ (เลมท่ี  ๘) 
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 ๑๔๗๕ นางสาวจินตหรา  ครองบุงคลา 

 ๑๔๗๖ นางสาวจิรชยา  ชัยมลล 

 ๑๔๗๗ นางจิรชยา  ศรีทา 

 ๑๔๗๘ นางจิรฐา  แกวนอก 

 ๑๔๗๙ นางสาวจิรทิพย  เกงนอก 

 ๑๔๘๐ นางจิรนันท  กุออ 

 ๑๔๘๑ นางจิรนุช  หนูสังข 

 ๑๔๘๒ นางจิรประภา  รูปดี 

 ๑๔๘๓ นางสาวจิรภัทร  กาญจนครุฑ 

 ๑๔๘๔ นางสาวจิรวรรณ  เจียมรัตนะ 

 ๑๔๘๕ วาที่รอยตรีหญิง จิรวรรณ  แซชี 

 ๑๔๘๖ นางสาวจิรวรรณ  ณะชัย 

 ๑๔๘๗ นางสาวจิรัชญา  จันทร 

 ๑๔๘๘ นางจิรัชญา  เตียเจริญ 

 ๑๔๘๙ นางสาวจิรัชญา  ประดับ 

 ๑๔๙๐ นางจิรัฏฐา  แกวเมือง 

 ๑๔๙๑ นางจิรัฐิติ  เทพทอง 

 ๑๔๙๒ นางจิรา  เซงสีสง 

 ๑๔๙๓ นางจิรา  พราหมณี 

 ๑๔๙๔ นางสาวจิรา  อรามโชติ 

 ๑๔๙๕ นางจิราณี  สุวรรณมณี 

 ๑๔๙๖ นางจิราพร  จริยภมรกุร 

 ๑๔๙๗ นางสาวจิราพร  ปราบนอก 

 ๑๔๙๘ นางสาวจิราพร  พรมมีเดช 

 ๑๔๙๙ นางสาวจิราพร  พวนกิ่ง 

 ๑๕๐๐ นางสาวจิราพร  เวชสุคํา 

 ๑๕๐๑ นางจิราพร  ศรีกระภา 

 ๑๕๐๒ นางสาวจิราพร  สันตะพันธ 

 ๑๕๐๓ นางสาวจิราพร  แสนภักดี 

 ๑๕๐๔ นางสาวจิราภรณ  กันทะทิพย 

 ๑๕๐๕ นางจิราภรณ  จุติโชติ 

 ๑๕๐๖ นางสาวจิราภรณ  ตลับเพชร 

 ๑๕๐๗ นางสาวจิราภรณ  ทองคํา 

 ๑๕๐๘ นางจิราภรณ  นาคกระแสร 

 ๑๕๐๙ นางจิราภรณ  พันธุเพชราวุธ 

 ๑๕๑๐ นางจิราภรณ  ระโส 

 ๑๕๑๑ นางสาวจิราภรณ  หนูสิทธิ์ 

 ๑๕๑๒ นางสาวจิราภา  แสนทวีสุข 

 ๑๕๑๓ นางสาวจิราภา  อ่ําแจง 

 ๑๕๑๔ นางสาวจิราวดี  บุญเล่ือง 

 ๑๕๑๕ นางจิราวรรณ  นาคพิน 

 ๑๕๑๖ นางสาวจิราวรรณ  ภูคะฮาด 

 ๑๕๑๗ นางจิราวรรณ  วัฒนสุระ 

 ๑๕๑๘ นางจีรกานต  ชํานาญบึงแก 

 ๑๕๑๙ นางสาวจีรชญา  ศรีชัย 

 ๑๕๒๐ นางสาวจีรนันท  นงภา 

 ๑๕๒๑ นางสาวจีรนันท  แสนขวา 

 ๑๕๒๒ นางสาวจีรนันท  หัดคําหมื่น 

 ๑๕๒๓ นางจีรพิศยา  วังทรัพยดี 

 ๑๕๒๔ นางสาวจีรภรณ  เทพอินทร 

 ๑๕๒๕ นางสาวจีรภัทร  คงยะมาศ 

 ๑๕๒๖ นางจีรภา  จิตตรง 



 หนา   ๑๙๗ (เลมท่ี  ๘) 
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 ๑๕๒๗ นางสาวจีรภา  ออนชวย 

 ๑๕๒๘ นางสาวจีรวรรณ  การพรอม 

 ๑๕๒๙ นางจีรวรรณ  แครินส 

 ๑๕๓๐ นางสาวจีรวรรณ  โสปาสัก 

 ๑๕๓๑ นางสาวจีรวัฒน  มั่นคง 

 ๑๕๓๒ นางจีระกุล  ศักดิ์ดาวรรณ 

 ๑๕๓๓ นางสาวจีระพรรณ  โพนพุธ 

 ๑๕๓๔ นางสาวจีราพรรณ  คึ้มยะราช 

 ๑๕๓๕ นางสาวจีราภรณ  พิศราจันทร 

 ๑๕๓๖ นางจุฑา  ประกอบกิจ 

 ๑๕๓๗ นางสาวจุฑาทิพย  ชนะเคน 

 ๑๕๓๘ นางจุฑาทิพย  ทองสาม 

 ๑๕๓๙ นางจุฑาทิพย  มีสุข 

 ๑๕๔๐ นางสาวจุฑาทิพย  เลิศลํ้า 

 ๑๕๔๑ นางสาวจุฑาธิป  เปลาเล 

 ๑๕๔๒ นางสาวจุฑามาศ  บุญยวง 

 ๑๕๔๓ นางจุฑามาศ  ภูรอด 

 ๑๕๔๔ นางสาวจุฑารัตน  ปล้ืมมะลัง 

 ๑๕๔๕ นางสาวจุฑารัตน  พรหมหากุล 

 ๑๕๔๖ นางสาวจุฑารัตน  ภาวะโคตร 

 ๑๕๔๗ นางสาวจุฑารัตน  ไวยดี 

 ๑๕๔๘ นางสาวจุฑารัตน  ศักดิ์ทัศนา 

 ๑๕๔๙ นางสาวจุฑารัตน  สอนยศ 

 ๑๕๕๐ นางสาวจุฑารัตน  สุขจันดี 

 ๑๕๕๑ นางสาวจุฑารัตน  อะวะภาค 

 ๑๕๕๒ นางสาวจุมภฎา  บุญนรากร 

 ๑๕๕๓ นางสาวจุรีพร  ทาพวง 

 ๑๕๕๔ นางสาวจุรีรัตน  กันยะ 

 ๑๕๕๕ นางสาวจุรีรัตน  ชมภูทัศน 

 ๑๕๕๖ นางสาวจุรีรัตน  ปูพบุญ 

 ๑๕๕๗ นางสาวจุรีรัตน  สงดวง 

 ๑๕๕๘ นางจุไรรัตน  จุรณทรรศน 

 ๑๕๕๙ นางจุไรรัตน  พลายดวง 

 ๑๕๖๐ นางจุไรรัตน  พันธเสน 

 ๑๕๖๑ นางจุลาภรณ  เล็กประโคน 

 ๑๕๖๒ นางสาวจุฬามณี  ปนวัง 

 ๑๕๖๓ นางสาวจุฬารัตน  เกยูรวรรณ 

 ๑๕๖๔ นางสาวจุฬาลักษณ  รัตนถาวร 

 ๑๕๖๕ นางสาวเจนจิตต  ปูเชียงแดง 

 ๑๕๖๖ นางเจนจิรา  พ้ัวปอง 

 ๑๕๖๗ นางสาวเจนจิรา  ศรีทองอุน 

 ๑๕๖๘ นางสาวเจนิวา  สุทธิสา 

 ๑๕๖๙ นางสาวเจษฎาภรณ  เสียมไหม 

 ๑๕๗๐ นางสาวเจะฮัสนะห  เจะปอ 

 ๑๕๗๑ นางสาวเจียมใจ  เจริญราษฎร 

 ๑๕๗๒ นางฉลียา  แสงนิกุล 

 ๑๕๗๓ นางสาวฉวี  โคนพันธุ 

 ๑๕๗๔ นางสาวฉวีวรรณ  ชูสิทธิ์ 

 ๑๕๗๕ นางฉวีวรรณ  สมวงศ 

 ๑๕๗๖ นางสาวฉัตรชนก  ถวิล 

 ๑๕๗๗ นางสาวฉัตรชบา  วงรินยอง 

 ๑๕๗๘ นางฉัตรธิดา  ศรีพันธุเนตร 
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 ๑๕๗๙ นางฉัตรฤดี  ภูทอง 

 ๑๕๘๐ นางสาวฉัตรสุดา  พิมพา 

 ๑๕๘๑ นางสาวฉันทนา  บุญโสม 

 ๑๕๘๒ นางสาวเฉลิมขวัญ  เกษหอม 

 ๑๕๘๓ นางสาวเฉลิมวัน  ทรายแกว 

 ๑๕๘๔ นางสาวชงโค  ลุประสงค 

 ๑๕๘๕ นางสาวชญชชิดา  โมระมัต 

 ๑๕๘๖ นางชญาธร  ออนสา 

 ๑๕๘๗ นางสาวชญานันท  อยูบุรี 

 ๑๕๘๘ นางสาวชญานิศ  ปุดปวน 

 ๑๕๘๙ นางชญานี  เหลืองสกุลทอง 

 ๑๕๙๐ นางสาวชญาภารัศมิ์   

  ธนยศเบญญพัชร 

 ๑๕๙๑ นางสาวชฎาทิพย  พูนนาผล 

 ๑๕๙๒ นางสาวชฎาทิพย  สาริยา 

 ๑๕๙๓ นางสาวชฎาพร  สีหาวงค 

 ๑๕๙๔ นางสาวชฎาภา  บัณฑิตวงษ 

 ๑๕๙๕ นางสาวชฎารมย  สุทธิอภิวัฒน 

 ๑๕๙๖ นางชณัฐฐา  ศิริรัมย 

 ๑๕๙๗ นางสาวชณิดา  ทัศนิยม 

 ๑๕๙๘ นางชณิตา  วัฒนะนุกูล 

 ๑๕๙๙ นางชนกร  ซ่ําศาสตร 

 ๑๖๐๐ นางชนชนก  เขียวมงคล 

 ๑๖๐๑ นางชนนิกานต  ศักดิ์ศฤงคาร 

 ๑๖๐๒ นางชนมพรรษ  ฤทธิรณสกุล 

 ๑๖๐๓ นางสาวชนัญชิดา  บุญมี 

 ๑๖๐๔ นางชนัญชิดา  พาพันธ 

 ๑๖๐๕ นางชนัญชิดา  สุมหิรัญ 

 ๑๖๐๖ นางสาวชนัญธิดา  ใจสมุทร 

 ๑๖๐๗ นางสาวชนัดดา  บุบผามาศ 

 ๑๖๐๘ นางสาวชนันธร  แกวคุมภัย 

 ๑๖๐๙ นางชนานันท  จะตุคะมา 

 ๑๖๑๐ นางชนานันท  ศรีสุวรรณ 

 ๑๖๑๑ นางสาวชนานาถ  ปรีชาศิลป 

 ๑๖๑๒ นางสาวชนาพร  พันธพฤกษโอชา 

 ๑๖๑๓ นางชนาภัท  โจณะสิทธิ์ 

 ๑๖๑๔ นางสาวชนิกานต  ศุภพงษศา 

 ๑๖๑๕ นางชนิกานต  แหวนวงษ 

 ๑๖๑๖ นางสาวชนิดา  สุนทรสวัสดิ์ 

 ๑๖๑๗ นางสาวชนิดา  เสาทอง 

 ๑๖๑๘ นางชนิดาภา  ศรีระวงศ 

 ๑๖๑๙ นางสาวชนิตา  ชาญนอก 

 ๑๖๒๐ นางชนิภรณ  ชลวานิช 

 ๑๖๒๑ นางชนิภา  นวลวิลัย 

 ๑๖๒๒ นางสาวชนุตพร  กะไชยวงษ 

 ๑๖๒๓ นางชบาไพร  โมฬา 

 ๑๖๒๔ นางสาวชมนภัส  แกนจําปา 

 ๑๖๒๕ นางชมนาค  โฆษิตคณิน 

 ๑๖๒๖ นางสาวชมาภรณ  ชูศรี 

 ๑๖๒๗ นางสาวชไมพร  บุญประวัติ 

 ๑๖๒๘ นางสาวชไมพร  พัฒนะ 

 ๑๖๒๙ นางสาวชยุตมตรา  ดิษฐสรรพ 



 หนา   ๑๙๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๖๓๐ นางสาวชรินทรทิพย  บัติสูงเนิน 

 ๑๖๓๑ นางชรินธร  มณีรัตน 

 ๑๖๓๒ นางชลกาญจน  เบญจวงศ 

 ๑๖๓๓ นางชลดา  เรืองสิทธิ์ 

 ๑๖๓๔ นางสาวชลธาร  นิยม 

 ๑๖๓๕ นางสาวชลธิชา  กุลอึ้ง 

 ๑๖๓๖ นางชลธิชา  คงมา 

 ๑๖๓๗ นางชลธิชา  เณรแกว 

 ๑๖๓๘ นางสาวชลธิชา  ทองหมู 

 ๑๖๓๙ นางสาวชลธิชา  มะลิทอง 

 ๑๖๔๐ นางชลระฎา  ลีสี 

 ๑๖๔๑ นางสาวชลาลัย  ประสพบุญ 

 ๑๖๔๒ นางสาวชลาลัย  มีสําราญ 

 ๑๖๔๓ นางสาวชลิดา  นามมา 

 ๑๖๔๔ นางชลิตา  ไชยทอง 

 ๑๖๔๕ นางสาวชวนชื่น  เพ็งใส 

 ๑๖๔๖ นางสาวชวินดา  ชูวงค 

 ๑๖๔๗ นางสาวชอทิพย  บุญไสว 

 ๑๖๔๘ นางชอทิพย  เสพสวัสดิ์ 

 ๑๖๔๙ นางสาวชอผกา  ศรีขวา 

 ๑๖๕๐ นางสาวชัชชญา  รอดเร็น 

 ๑๖๕๑ นางสาวชัชฎาวัลย  ยาสมุทร 

 ๑๖๕๒ นางสาวชัญญภัทร  วัฒนะเหลา 

 ๑๖๕๓ นางชัญญาธร  หนอแกวมูล 

 ๑๖๕๔ นางสาวชัญญาวีร  โพธิ์ทองชัยภา 

 ๑๖๕๕ นางชัฐฐิณา  ศุภดิษฐ 

 ๑๖๕๖ นางชาลิสา  แสนทาว 

 ๑๖๕๗ นางสาวชิดชนก  ศุภพรโอฬาร 

 ๑๖๕๘ นางชิตชญาพัฒน  พุทธอุทัย 

 ๑๖๕๙ นางสาวชินันพร  นาสูงเนิน 

 ๑๖๖๐ นางชิรานี  รบเรือง 

 ๑๖๖๑ นางชิสา  เพตาเสน 

 ๑๖๖๒ นางสาวชิสาพัชร  วัชรสุทธิพงศ 

 ๑๖๖๓ นางชื่นใจ  เปรมปรีดิ์ 

 ๑๖๖๔ นางสาวชุติกาญจน  กุลประชา 

 ๑๖๖๕ นางสาวชุติกาญจน  ใจบางยาง 

 ๑๖๖๖ นางสาวชุติกาญจน  เพ่ิมทรัพย 

 ๑๖๖๗ นางสาวชุติมา  ชูแกว 

 ๑๖๖๘ นางชุติมา  ทีปเนตร 

 ๑๖๖๙ นางชุติมา  ธรรมธิ 

 ๑๖๗๐ นางสาวชุติมา  ศิลาทอง 

 ๑๖๗๑ นางสาวชุมสาย  เลิศพันธ 

 ๑๖๗๒ นางสาวชุลีพร  ชูเพชร 

 ๑๖๗๓ นางสาวชุลีพร  สุวรรณทวี 

 ๑๖๗๔ นางสาวเชษินีร  แสวงสุข 

 ๑๖๗๕ นางสาวโชตนา  แกวแชม 

 ๑๖๗๖ นางสาวโชติกา  โคสุวรรณ 

 ๑๖๗๗ วาที่รอยตรีหญิง โชติกา   

  อยูประยงค 

 ๑๖๗๘ นางโชติมา  หมื่นสีพรม 

 ๑๖๗๙ นางสาวโชติรส  พนมวัน ณ อยุธยา 

 ๑๖๘๐ นางสาวซัลมา  สือแม 
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 ๑๖๘๑ นางสาวซากีนะห  แวอารง 

 ๑๖๘๒ นางสาวซากียะห  มะเละสุสะยะ 

 ๑๖๘๓ นางสาวซามีเราะ  ลีโกะ 

 ๑๖๘๔ นางสาวซาอาดะ  ฆาเราะ 

 ๑๖๘๕ นางสาวซูรีซา  เจะเลาะ 

 ๑๖๘๖ นางซูรีนา  เตะตานิง 

 ๑๖๘๗ นางซูรียาตี  อัศศอลีฮีน 

 ๑๖๘๘ นางซูไรดา  ตวนจาหลง 

 ๑๖๘๙ นางสาวซูไอดา  สะมะแอ 

 ๑๖๙๐ นางสาวซูฮัยลา  เจะนิ 

 ๑๖๙๑ นางสาวซูฮาดา  เจะสะแม 

 ๑๖๙๒ นางซูฮานาน  สะแตยี 

 ๑๖๙๓ นางซูไฮดา  แนรอ 

 ๑๖๙๔ นางสาวโซฟยะห  อาลี 

 ๑๖๙๕ นางโซเฟย  มะสาแม 

 ๑๖๙๖ นางสาวโซเฟย  มามะ 

 ๑๖๙๗ นางสาวไซนะ  และลี 

 ๑๖๙๘ นางสาวฌาลิณี  สุขโส 

 ๑๖๙๙ นางญดา  ธนาไสย 

 ๑๗๐๐ นางสาวญาดานุช  เอี่ยมสวรรค 

 ๑๗๐๑ นางสาวญานิศา  รุงแจง 

 ๑๗๐๒ นางสาวญานี  ประกิ่ง 

 ๑๗๐๓ นางสาวฐณัชณพร  ออทอลาน 

 ๑๗๐๔ นางสาวฐายิกา  ชูมาคอฟ 

 ๑๗๐๕ นางสาวฐิกาญภัศ  สันติกุล 

 ๑๗๐๖ นางสาวฐิฏิมาธ  พิริยะเพียรพัน 

 ๑๗๐๗ นางสาวฐิตารีย  มณีรัตนะศิริกุล 

 ๑๗๐๘ นางสาวฐิติกาญจน  ทองดี 

 ๑๗๐๙ นางสาวฐิติชญากานต  ขันทะ 

 ๑๗๑๐ นางสาวฐิติพร  มีเชาว 

 ๑๗๑๑ นางฐิติพร  ศรีแจม 

 ๑๗๑๒ นางสาวฐิติพร  สิมสวัสดิ์ 

 ๑๗๑๓ นางสาวฐิติภรณ  โปษณพันธุ 

 ๑๗๑๔ นางสาวฐิติมน  ทองทรง 

 ๑๗๑๕ นางสาวฐิติมา  กานกลา 

 ๑๗๑๖ นางสาวฐิติยาพร  พิภาค 

 ๑๗๑๗ นางสาวฐิติรัตน  ดวงเกตุ 

 ๑๗๑๘ นางฐิติรัตน  เพชรงาม 

 ๑๗๑๙ นางสาวฐิติสรณ  สุมมาตย 

 ๑๗๒๐ นางสาวฐิมารัตน  กวยทอง 

 ๑๗๒๑ นางสาวฑิตยา  สืบบุก 

 ๑๗๒๒ นางสาวณ อร  โภคะสมบูรณ 

 ๑๗๒๓ นางสาวณชกนก  ภัทรวรคุณากร 

 ๑๗๒๔ นางสาวณชกนก  ศรีทอง 

 ๑๗๒๕ นางณฐพร  ถัดจอหอ 

 ๑๗๒๖ นางสาวณฐพร  ล้ิมทอง 

 ๑๗๒๗ นางสาวณฐมน  บัวจันทร 

 ๑๗๒๘ นางสาวณฐวรรณ  คูณทวี 

 ๑๗๒๙ นางสาวณทชา  สายสาคร 

 ๑๗๓๐ นางณปภัช  แพงสกุล 

 ๑๗๓๑ นางสาวณปภาพร  จันทรดวง 

 ๑๗๓๒ นางสาวณภัทรตะวัน  อภัยภักดี 
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 ๑๗๓๓ นางสาวณริศรา  ตวนชะเอม 

 ๑๗๓๔ นางสาวณฤษาศ  พรหมจันทร 

 ๑๗๓๕ นางสาวณศิภัสร  อมรอักษรสิทธิ์ 

 ๑๗๓๖ นางณหทัย  เวชสุบรรณ 

 ๑๗๓๗ นางณัชกมล  นพคุณ 

 ๑๗๓๘ นางณัชชา  จิตตอารีย 

 ๑๗๓๙ นางณัฏฐ  สังขสวัสดิ์ 

 ๑๗๔๐ นางสาวณัฏฐณิชชา  ยอดทอง 

 ๑๗๔๑ นางสาวณัฏฐณิชา  ธุวดาราฤทธิ์ 

 ๑๗๔๒ นางณัฏฐพัชร  โพธิ์ศิริ 

 ๑๗๔๓ นางสาวณัฏฐริฌา  ศิริพันธ 

 ๑๗๔๔ นางสาวณัฏฐวรินท  แอบเพชร 

 ๑๗๔๕ นางสาวณัฏฐศศิ  ปญญพีรวัส 

 ๑๗๔๖ นางณัฏฐหทัย  มากแกว 

 ๑๗๔๗ นางณัฏฐิณี  ระสิตานนท 

 ๑๗๔๘ นางณัฏฐี  ศิลปรัตน 

 ๑๗๔๙ นางณัฐกฤตา  สีลาเหล่ียม 

 ๑๗๕๐ นางสาวณัฐกฤตา  โอชาอัมพวัน 

 ๑๗๕๑ นางณัฐกานต  ถาวโรจน 

 ๑๗๕๒ นางสาวณัฐกานต  สงภักดี 

 ๑๗๕๓ นางณัฐชญา  สอนพูด 

 ๑๗๕๔ นางสาวณัฐชยา  กุลไธสง 

 ๑๗๕๕ นางสาวณัฐชยา  ถนิมกาญจน 

 ๑๗๕๖ นางณัฐชยา  ศิลปางกูร 

 ๑๗๕๗ นางณัฐชริดา  บัณฑุกากาญจน 

 ๑๗๕๘ นางสาวณัฐชา  มังกะลัง 

 ๑๗๕๙ นางสาวณัฐชาญานันท   

  ศรีชวลิตเดชา 

 ๑๗๖๐ นางณัฐชานันท  หมวกพิมาย 

 ๑๗๖๑ นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง 

 ๑๗๖๒ นางสาวณัฐณิชา  ทิพยโพธิ์ 

 ๑๗๖๓ นางสาวณัฐณิชาช  นาสูงชน 

 ๑๗๖๔ นางณัฐดา  ถิ่นวงษเย็น 

 ๑๗๖๕ นางสาวณัฐธวดี  บางลอย 

 ๑๗๖๖ นางณัฐธวรัทย  ศิริเตชภัทร 

 ๑๗๖๗ นางสาวณัฐนรี  สงวนสุข 

 ๑๗๖๘ นางสาวณัฐนรี  ไหมทอง 

 ๑๗๖๙ นางสาวณัฐนันท  พุฒยืน 

 ๑๗๗๐ นางสาวณัฐนิชา  อิ่มเสมอ 

 ๑๗๗๑ นางสาวณัฐพร  เทือกเถาสาร 

 ๑๗๗๒ นางณัฐพร  พนภัย 

 ๑๗๗๓ นางสาวณัฐพร  สุขอรุณยืนยง 

 ๑๗๗๔ นางสาวณัฐพัชญ  ปฐมพรผโลทัย 

 ๑๗๗๕ นางสาวณัฐพัชร  วงศพิชัย 

 ๑๗๗๖ นางสาวณัฐพัชร  พวงมาลี 

 ๑๗๗๗ นางสาวณัฐภรณ  ใจวงศ 

 ๑๗๗๘ นางสาวณัฐมน  ศุภวัฒนกุล 

 ๑๗๗๙ นางณัฐรฎา  สวัสดี 

 ๑๗๘๐ นางณัฐรัตน  พุทธรักษ 

 ๑๗๘๑ นางสาวณัฐรินีย  สมนึก 

 ๑๗๘๒ นางสาวณัฐวรรณ  เรืองฉาย 

 ๑๗๘๓ นางสาวณัฐวรา  วัฒนะ 
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 ๑๗๘๔ นางสาวณัฐศุภามาศ  ณัฐเมธานันท 

 ๑๗๘๕ นางสาวณัติกาญน  นามรัตน 

 ๑๗๘๖ นางสาวณันทิชากานต   

  เหมือนละมาย 

 ๑๗๘๗ นางสาวณาตยา  ทารินทร 

 ๑๗๘๘ นางสาวณาริศรา  เหลืองทะนารักษ 

 ๑๗๘๙ นางณิชกมล  คุมครอง 

 ๑๗๙๐ นางณิชกานต  ชินบุตร 

 ๑๗๙๑ นางสาวณิชชิศา  เข็มทอง 

 ๑๗๙๒ นางสาวณิชนันทน  สุขเจริญ 

 ๑๗๙๓ นางสาวณิชมน  พะลัง 

 ๑๗๙๔ นางสาวณิชาภัทร  ครุธวงษ 

 ๑๗๙๕ นางสาวณิชาภัทร  จันทรตะวงศ 

 ๑๗๙๖ นางสาวณิชาภัทร  จินดาวงษ 

 ๑๗๙๗ นางณิชาภัทร  พรมสงา 

 ๑๗๙๘ นางณิณฑฬฏีกาณฒ  กํามาทอง 

 ๑๗๙๙ นางดรัลรัตน  ฮามพิทักษ 

 ๑๘๐๐ นางดริยา  คงตอ 

 ๑๘๐๑ นางสาวดรุณี  วิเชียรสรรค 

 ๑๘๐๒ นางสาวดรุณี  ศรีสุพัฒน 

 ๑๘๐๓ นางสาวดวงกมล  บุญลอม 

 ๑๘๐๔ นางดวงกมล  หนูทอง 

 ๑๘๐๕ นางสาวดวงแข  ทิมพราหมณ 

 ๑๘๐๖ นางดวงแข  มณีศิริ 

 ๑๘๐๗ นางสาวดวงจันทร  ไชยสิทธิ์ 

 ๑๘๐๘ นางสาวดวงใจ  มูลตรีศรี 

 ๑๘๐๙ นางสาวดวงใจ  อาระหัง 

 ๑๘๑๐ นางดวงชีวัน  บุญเกิด 

 ๑๘๑๑ นางสาวดวงดาว  พรมจันที 

 ๑๘๑๒ นางสาวดวงดาว  ศิริรางกูล 

 ๑๘๑๓ นางดวงเดือน  ชุมมะ 

 ๑๘๑๔ นางดวงเดือน  สมศักดิ์ 

 ๑๘๑๕ นางสาวดวงตา  หาหลับ 

 ๑๘๑๖ นางสาวดวงทิพย  โผนประสิทธิ์ 

 ๑๘๑๗ นางดวงนภา  เปรื่องนนท 

 ๑๘๑๘ นางสาวดวงนภา  ศรีแกว 

 ๑๘๑๙ นางดวงพร  คงนา 

 ๑๘๒๐ นางสาวดวงพร  ทานุมา 

 ๑๘๒๑ นางดวงพร  ปดตามานัง 

 ๑๘๒๒ วาที่รอยตรีหญิง ดวงมณี  ออนคํา 

 ๑๘๒๓ นางดวงรัก  ตันโห 

 ๑๘๒๔ นางดวงฤทัย  นวลทอง 

 ๑๘๒๕ นางสาวดวงฤทัย  บัวชัย 

 ๑๘๒๖ นางสาวดารณี  หวานเกิน 

 ๑๘๒๗ นางสาวดาราพร  เชยเถื่อน 

 ๑๘๒๘ นางสาวดาราภรณ  ผดุงไทย 

 ๑๘๒๙ นางดาริน  แกวเพชร 

 ๑๘๓๐ นางสาวดารินทร  ชัยกิจวัฒนา 

 ๑๘๓๑ นางสาวดารียะห  มาหะมะ 

 ๑๘๓๒ นางสาวดารีเยาะ  อาบะ 

 ๑๘๓๓ นางสาวดารุณี  ซิมะแซ 

 ๑๘๓๔ นางสาวดารูณี  มะเซ็ง 
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 ๑๘๓๕ นางดาลัด  ยินดีภพ 

 ๑๘๓๖ นางสาวดาลียา  หะยีดอเลาะ 

 ๑๘๓๗ นางดาวใจ  แกวอัคฮาด 

 ๑๘๓๘ นางสาวดาวรุง  อุปคง 

 ๑๘๓๙ นางสาวดาวรุง  อาภรพงษ 

 ๑๘๔๐ นางดุจเดือน  บินซา 

 ๑๘๔๑ นางสาวดุษฎี  เมาคําลี 

 ๑๘๔๒ นางดุษณี  นาวีวอง 

 ๑๘๔๓ นางสาวดุษดียา  สมผลภาดี 

 ๑๘๔๔ นางเดนดาว  สืบชนะ 

 ๑๘๔๕ นางเดือนฉาย  รักษากานตง 

 ๑๘๔๖ นางตวงทิพย  โหมดเทศ 

 ๑๘๔๗ นางสาวตวนนีซะ  รอยา 

 ๑๘๔๘ นางตะวันฉาย  ปาออน 

 ๑๘๔๙ นางเตือนใจ  อุปลี 

 ๑๘๕๐ นางสาวถาวร  พรสิงห 

 ๑๘๕๑ นางสาวทรงพร  สูงสุด 

 ๑๘๕๒ นางสาวทราย  มวงออน 

 ๑๘๕๓ นางสาวทรายวะริน  อวนออ 

 ๑๘๕๔ นางทวีวรรณ  จันทนาคิน 

 ๑๘๕๕ นางทองประกาย  มายอด 

 ๑๘๕๖ นางสาวทองหลอ  อึ่งชื่น 

 ๑๘๕๗ นางสาวทักษณพร  อิ่มกระจาง 

 ๑๘๕๘ นางสาวทัณฑิกา  ชะบาศรี 

 ๑๘๕๙ นางสาวทัณฑิกา  วีระศิริวัฒน 

 ๑๘๖๐ นางทัตชญา  เฉลิมชัย 

 ๑๘๖๑ นางทัศนวรรณ  อูสุวรรณ 

 ๑๘๖๒ นางทัศนีย  แกวกองทรัพย 

 ๑๘๖๓ นางสาวทัศนีย  เคหาใส 

 ๑๘๖๔ นางสาวทัศนีย  จันทวิมล 

 ๑๘๖๕ นางทัศนีย  ทีปตธีรธรรม 

 ๑๘๖๖ นางสาวทัศนีย  ศรีชัยมงคล 

 ๑๘๖๗ นางสาวทัศนีย  สาสมจิตร 

 ๑๘๖๘ นางสาวทัศนีย  สินธุเกษมสุข 

 ๑๘๖๙ นางสาวทัศนียา  เจนดง 

 ๑๘๗๐ นางทิชชากร  อันตกุล 

 ๑๘๗๑ นางทิญาณี  หยีหวังกอง 

 ๑๘๗๒ นางทิตยา  โสมคง 

 ๑๘๗๓ นางสาวทิบมณี  เยาวกูล 

 ๑๘๗๔ นางสาวทิพนภา  นามวงษ 

 ๑๘๗๕ นางสาวทิพมาศ  ดนตรีพงษ 

 ๑๘๗๖ นางสาวทิพยภาภรณ  บัวเนี่ยว 

 ๑๘๗๗ นางสาวทิพยวรรณ  กาญจนโกศล 

 ๑๘๗๘ นางทิพยวรรณ  เกื้อกูล 

 ๑๘๗๙ นางสาวทิพยวรรณ  เวชกร 

 ๑๘๘๐ นางสาวทิพยวรรณ  พุฒนอก 

 ๑๘๘๑ นางทิพยา  เกศเกื้อวิริยะนนท 

 ๑๘๘๒ นางสาวทิพวรรณ  เหมอารัญ 

 ๑๘๘๓ นางสาวทิพวัลย  ตะติยะ 

 ๑๘๘๔ นางสาวทิพาวรี  โพธิ์รส 

 ๑๘๘๕ นางสาวทิมธิดา  ธิปนแกว 

 ๑๘๘๖ นางสาวทิยานันท  ทองสงฆ 



 หนา   ๒๐๔ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๘๘๗ นางทิวาพร  จินดาวงษ 

 ๑๘๘๘ นางสาวทิวาวรรณ  สังขภิรมย 

 ๑๘๘๙ นางสาวเทพสิริรัตน  เทพวัง 

 ๑๘๙๐ นางสาวเทวี  โฉมงาม 

 ๑๘๙๑ นางเทวี  พรหมรินทร 

 ๑๘๙๒ นางสาวธชกร  เทพสังข 

 ๑๘๙๓ นางสาวธนพร  ฟบประโคน 

 ๑๘๙๔ นางสาวธนพร  สมโภชน 

 ๑๘๙๕ นางธนวรรณ  มุขขันธ 

 ๑๘๙๖ นางธนศริน  บุญมาตย 

 ๑๘๙๗ นางสาวธนอัญญ  ทองยัง 

 ๑๘๙๘ นางธนัชชา  ชินนะราม 

 ๑๘๙๙ นางสาวธนัชพร  บุริวัฒน 

 ๑๙๐๐ นางสาวธนัชพร  สุขวิทย 

 ๑๙๐๑ นางสาวธนัญญา  เทพปทุมวิไลพร 

 ๑๙๐๒ นางสาวธนันญา  สีมืด 

 ๑๙๐๓ นางธนันทชนก  ควรดี 

 ๑๙๐๔ นางธนากาญจน  สนธิกุล 

 ๑๙๐๕ นางสาวธนาภรณ  ผาสุข 

 ๑๙๐๖ นางสาวธนารัชฏ  สุทธสิงห 

 ๑๙๐๗ นางสาวธนิตตา  จันธนไพรบูรณ 

 ๑๙๐๘ นางธนิตา  ศรีอินทรนอย 

 ๑๙๐๙ นางธนิสร  เชษฐนอก 

 ๑๙๑๐ นางธนิสร  ตูสมบัติ 

 ๑๙๑๑ นางสาวธรกฤตา  พุมเพชร 

 ๑๙๑๒ นางธรินรักษ  ภูแซมแสง 

 ๑๙๑๓ นางสาวธัญญรัตน  โพธิมากูล 

 ๑๙๑๔ นางสาวธัญญลักษณ  ผาสุตะ 

 ๑๙๑๕ นางสาวธัญญลักษณ  พุฒิมา 

 ๑๙๑๖ นางธัญญานัฐ  จันทรอนันต 

 ๑๙๑๗ นางสาวธัญญานุช  อิ่นคํามา 

 ๑๙๑๘ นางสาวธัญญารัศมิ์  เพียรชนะ 

 ๑๙๑๙ นางธัญญาลักษณ  เจริญไข 

 ๑๙๒๐ นางสาวธัญธิตา  เมฆลัย 

 ๑๙๒๑ นางสาวธัญนันท  สุขเกษม 

 ๑๙๒๒ นางสาวธัญพิชชา  นาเสงี่ยม 

 ๑๙๒๓ นางสาวธัญมน  ปยะพงศสิริ 

 ๑๙๒๔ นางสาวธัญลักษณ  บินดี 

 ๑๙๒๕ นางสาวธัญลักษรณ  ปาระทา 

 ๑๙๒๖ นางธัณยสิตา  บุญชัยบูลสิทธิ์ 

 ๑๙๒๗ นางสาวธันยชนน  ธันยถิรนันท 

 ๑๙๒๘ นางสาวธันยธร  คุณยศย่ิง 

 ๑๙๒๙ นางสาวธันยนันท  ปาสลุง 

 ๑๙๓๐ นางสาวธันยสิตา  จันทรกรเลิศยศ 

 ๑๙๓๑ นางสาวธันยารัตน  มุงศีลธรรม 

 ๑๙๓๒ นางสาวธันวินีย  อบหอม 

 ๑๙๓๓ นางสาวธารทิพย  จันทะมาศ 

 ๑๙๓๔ นางสาวธารวารินทร   

  ปุณณปญญาวงษ 

 ๑๙๓๕ นางธาริณี  ปสสาแกว 

 ๑๙๓๖ นางสาวธิฐิกาญจน  มุงเบียดกลาง 

 ๑๙๓๗ นางสาวธิดากานต  ขันทีทาว 



 หนา   ๒๐๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๓๘ นางสาวธิดาทิพย  มั่นมณี 

 ๑๙๓๙ นางสาวธิดาทิพย  สุดดีพงษ 

 ๑๙๔๐ นางสาวธิดารัตน  คุณธนะ 

 ๑๙๔๑ นางธิดารัตน  ไฝจู 

 ๑๙๔๒ นางสาวธิดารัตน  มนัสชัยวรกุล 

 ๑๙๔๓ นางธิดารัตน  อําพพันธ 

 ๑๙๔๔ นางสาวธิดาวัลย  บุญเกตุ 

 ๑๙๔๕ นางธิติมา  ยาดี 

 ๑๙๔๖ นางสาวธิติมา  เล็กกุล 

 ๑๙๔๗ นางสาวธิติมา  เลาะฟอ 

 ๑๙๔๘ นางสาวธิมาพร  บุญประดิษฐ 

 ๑๙๔๙ นางธิราภรณ  ปองปด 

 ๑๙๕๐ นางธีรนุช  ฉิมฉลอง 

 ๑๙๕๑ นางธีรสุดา  ชัยประสิทธิ์ 

 ๑๙๕๒ นางสาวธีรานุช  ศิริ 

 ๑๙๕๓ นางเธียรธีรา  ขุนชํานาญ 

 ๑๙๕๔ นางนกนอย  จองสาระ 

 ๑๙๕๕ นางสาวนงคคาญ  บัวแกว 

 ๑๙๕๖ นางสาวนงคนภัส  อัครทรัพยอนัน 

 ๑๙๕๗ นางนงคราญ  ดวงอนนท 

 ๑๙๕๘ นางสาวนงนภัส  ทะลาสี 

 ๑๙๕๙ นางนงนภัส  เวเลคอฟสกี้ 

 ๑๙๖๐ นางนงนภา  จรัสธิอวน 

 ๑๙๖๑ นางสาวนงนุช  เกื้อสม 

 ๑๙๖๒ นางนงนุช  นาคพงษ 

 ๑๙๖๓ นางสาวนงนุตร  โสภาพันธุ 

 ๑๙๖๔ นางสาวนงเยาว  แกวบัว 

 ๑๙๖๕ นางนงลักษณ  คําทอก 

 ๑๙๖๖ นางสาวนงลักษณ  ชั่งทรัพย 

 ๑๙๖๗ นางสาวนงลักษณ  นันตะภาพ 

 ๑๙๖๘ นางสาวนงลักษณ  ยิกุสังข 

 ๑๙๖๙ นางสาวนงลักษณ  ลุงบาน 

 ๑๙๗๐ นางสาวนงลักษณ  สังเกตุ 

 ๑๙๗๑ นางสาวนฏกร  จินตนา 

 ๑๙๗๒ นางสาวนธีพร  ปญญาเมา 

 ๑๙๗๓ นางนนทพร  แจงกลปาน 

 ๑๙๗๔ นางสาวนนทวรรณ  นามะยอม 

 ๑๙๗๕ นางสาวนพรัตน  ทวยพวก 

 ๑๙๗๖ นางสาวนพวรรณ  นุชนา 

 ๑๙๗๗ นางสาวนพวรรณ  สังขพุก 

 ๑๙๗๘ นางสาวนภสร  โสมศรีแพง 

 ๑๙๗๙ นางนภัทร  วงศใหญ 

 ๑๙๘๐ นางสาวนภัส  โอรักษ 

 ๑๙๘๑ นางนภัสกร  เหลืองออน 

 ๑๙๘๒ นางสาวนภัสนันต  ฆังคัสสะ 

 ๑๙๘๓ นางนภัสนันท  พรหมทา 

 ๑๙๘๔ นางสาวนภัสวรรณ  คะอังกุ 

 ๑๙๘๕ นางสาวนภา  เจียมภูเขียว 

 ๑๙๘๖ นางสาวนภา  วงศสิงหแกว 

 ๑๙๘๗ นางนภานันท  อาจผักปง 

 ๑๙๘๘ นางนภาพร  กาญจนเกต 

 ๑๙๘๙ นางนภาพร  จันทรสุข 



 หนา   ๒๐๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๙๐ นางสาวนภาพร  ใจคิด 

 ๑๙๙๑ นางสาวนภาภรณ  คงเนียม 

 ๑๙๙๒ นางนภาภรณ  ปราบปรี 

 ๑๙๙๓ นางสาวนรินทรทา  เนื่องมัจฉา 

 ๑๙๙๔ นางสาวนริศรา  พิทักษถาวรสกุล 

 ๑๙๙๕ นางสาวนริศรา  มงคลยศ 

 ๑๙๙๖ นางสาวนริศรา  มาลาศรี 

 ๑๙๙๗ นางสาวนริศรา  เหลาสาย 

 ๑๙๙๘ นางสาวนริสา  สมราชา 

 ๑๙๙๙ นางสาวนรีรัตน  เริงกิจ 

 ๒๐๐๐ นางสาวนฤพร  รักษาภักดี 

 ๒๐๐๑ นางสาวนฤมล  กาฬภักดี 

 ๒๐๐๒ นางสาวนฤมล  เขื่อนแกว 

 ๒๐๐๓ นางสาวนฤมล  ชิราพร 

 ๒๐๐๔ นางสาวนฤมล  เชิดงาม 

 ๒๐๐๕ นางสาวนฤมล  ซอลี 

 ๒๐๐๖ นางสาวนฤมล  โตออน 

 ๒๐๐๗ นางนฤมล  ทองรักจันทร 

 ๒๐๐๘ นางสาวนฤมล  เนียมกสิพงษ 

 ๒๐๐๙ นางสาวนฤมล  ในทอง 

 ๒๐๑๐ วาที่รอยตรีหญิง นฤมล  บัวขาว 

 ๒๐๑๑ นางสาวนฤมล  ปาสุนันท 

 ๒๐๑๒ นางสาวนฤมล  รับสง 

 ๒๐๑๓ นางสาวนฤมล  ฤทธิแสง 

 ๒๐๑๔ นางสาวนฤมล  วาที 

 ๒๐๑๕ นางสาวนฤมล  เสาสูง 

 ๒๐๑๖ นางนลินญา  ยินดี 

 ๒๐๑๗ นางสาวนลินี  นิวงษา 

 ๒๐๑๘ นางสาวนวพร  นอยมิ่ง 

 ๒๐๑๙ นางนวพร  ราดเพียแกว 

 ๒๐๒๐ นางสาวนวรัตน  บุญสิงห 

 ๒๐๒๑ นางสาวนวรัตน  บุตรนอย 

 ๒๐๒๒ นางสาวนวรัตน  วรคุต 

 ๒๐๒๓ นางสาวนวรัตน  เสริมไชยพัฒน 

 ๒๐๒๔ นางนวลฉวี  วีราพันธ 

 ๒๐๒๕ นางสาวนวลเพ็ญ  พูวิบูลย 

 ๒๐๒๖ นางสาวนวลอนงค  สมพร 

 ๒๐๒๗ นางสาวนวินดา  มณีแกว 

 ๒๐๒๘ นางสาวนอมจิต  นวลจันทร 

 ๒๐๒๙ นางสาวนัชชารินทร  ปายา 

 ๒๐๓๐ นางนัชชาศิริ  ลินทา 

 ๒๐๓๑ นางสาวนัชญา  อิสสระ 

 ๒๐๓๒ นางสาวนัชรินทร  เคนศิริ 

 ๒๐๓๓ นางสาวนัฐธิชา  อาจหาญ 

 ๒๐๓๔ นางนัฐภรณ  มลัยแกว 

 ๒๐๓๕ นางสาวนัฐสุดา  เหมหงษ 

 ๒๐๓๖ นางสาวนัทติยา  เชียรพลแสน 

 ๒๐๓๗ นางนัทธมน  จรูญชาติ 

 ๒๐๓๘ นางนัทรียา  อวนของ 

 ๒๐๓๙ นางสาวนันตณิษาณ  โมคภา 

 ๒๐๔๐ นางนันทกา  ออดเอก 

 ๒๐๔๑ นางสาวนันทจรัส  มณีโชติ 



 หนา   ๒๐๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐๔๒ นางนันทชา  จันทรธรรม 

 ๒๐๔๓ นางสาวนันทณา  ทองแดง 

 ๒๐๔๔ นางสาวนันทธิดา  แจมเพ็ง 

 ๒๐๔๕ นางสาวนันทนภัส  กันกา 

 ๒๐๔๖ นางสาวนันทนภัส  ย้ิมยอง 

 ๒๐๔๗ นางนันทนา  กล่ินบุศย 

 ๒๐๔๘ นางสาวนันทนีย  เมากลาง 

 ๒๐๔๙ นางสาวนันทพร  ขาวใจผอง 

 ๒๐๕๐ นางนันทพร  รารักษ 

 ๒๐๕๑ นางสาวนันทพร  แสนกลา 

 ๒๐๕๒ นางนันทยา  ทวยพร 

 ๒๐๕๓ นางสาวนันทยากรณ  วะเท 

 ๒๐๕๔ นางสาวนันทรัตน  ทองดีวิเศษ 

 ๒๐๕๕ นางสาวนันทิกา  ลําทา 

 ๒๐๕๖ นางนันทิชา  วงศอั้ว 

 ๒๐๕๗ นางนันทิดา  เจะซู 

 ๒๐๕๘ นางสาวนันทิยา  ลักษิตานนท 

 ๒๐๕๙ นางนันธิดา  สีดาวงศ 

 ๒๐๖๐ นางสาวนันธิภรณ  เกตุโก 

 ๒๐๖๑ นางสาวนันธิยา  ไชยสะอาด 

 ๒๐๖๒ นางสาวนัยนา  ปองเปน 

 ๒๐๖๓ นางสาวนัยนาภรณ  เข็มทอง 

 ๒๐๖๔ นางสาวนาซีเราะ  ยามาอาโง 

 ๒๐๖๕ นางนาฎนภา  จุลเกาะ 

 ๒๐๖๖ นางสาวนาฏตยา  ไตรผล 

 ๒๐๖๗ นางสาวนาฏยา  รักปาน 

 ๒๐๖๘ นางนาตยา  ทองพูน 

 ๒๐๖๙ นางสาวนาตยา  บุญสม 

 ๒๐๗๐ นางสาวนาตยา  วาป 

 ๒๐๗๑ นางนาตยา  สุทธิชวย 

 ๒๐๗๒ นางนาถยา  สันหมุด 

 ๒๐๗๓ นางนาปซะ  ดาโอะ 

 ๒๐๗๔ นางสาวนายิกา  ตาคํา 

 ๒๐๗๕ นางสาวนารา  นิลนันท 

 ๒๐๗๖ นางนารา  สังขนาค 

 ๒๐๗๗ นางนาริน  หะยีมะลี 

 ๒๐๗๘ นางสาวนารี  ขุนพรม 

 ๒๐๗๙ นางสาวนารี  สมประมาณ 

 ๒๐๘๐ นางสาวนารีสา  กูโน 

 ๒๐๘๑ นางนาวี  สมใจหวัง 

 ๒๐๘๒ นางสาวน้ําคาง  วงควิเศษ 

 ๒๐๘๓ นางสาวน้ําทิพย  ปยะนิรันดรกุล 

 ๒๐๘๔ นางน้ําทิพย  มั่นปาน 

 ๒๐๘๕ นางสาวน้ําผ้ึง  ทมานนท 

 ๒๐๘๖ นางสาวน้ําผ้ึง  เสนดี 

 ๒๐๘๗ นางสาวน้ําฝน  ทองเกตุ 

 ๒๐๘๘ นางสาวน้ําฝน  บุญตา 

 ๒๐๘๙ นางสาวน้ําฝน  สุขเกษม 

 ๒๐๙๐ นางนิจฐภารัตน  สังขออน 

 ๒๐๙๑ นางสาวนิจศิลา  คําตัน 

 ๒๐๙๒ นางนิชธาวัลย  หนูกลัด 

 ๒๐๙๓ นางสาวนิชานันท  บานเนิน 



 หนา   ๒๐๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐๙๔ นางนิชุลฎา  โอภาสสุริยะ 

 ๒๐๙๕ นางสาวนิซานีรา  ปมะ 

 ๒๐๙๖ นางสาวนิดตะยา  สุขรี 

 ๒๐๙๗ นางสาวนิดตา  อุดมสารี 

 ๒๐๙๘ นางสาวนิดธิดา  กันแกว 

 ๒๐๙๙ นางนิตยา  คําสาว 

 ๒๑๐๐ นางสาวนิตยา  จันทามี 

 ๒๑๐๑ นางนิตยา  ดวงดาวพารัมย 

 ๒๑๐๒ นางสาวนิตยา  นิลาราช 

 ๒๑๐๓ นางสาวนิตยา  บัวขาว 

 ๒๑๐๔ นางนิตยา  ปนเทศ 

 ๒๑๐๕ นางสาวนิตยา  สาริกูล 

 ๒๑๐๖ นางนิตยา  หงสศุภางคพันธ 

 ๒๑๐๗ นางนิตยา  ออวิเศษ 

 ๒๑๐๘ นางนิตยา  อังสุจารี 

 ๒๑๐๙ นางสาวนิติกานต  แกวประดิษฐ 

 ๒๑๑๐ นางสาวนิติญาภรณ  ศรีไพร 

 ๒๑๑๑ นางสาวนิติยา  โนจิตร 

 ๒๑๑๒ นางสาวนิธิกานต  กิ่งแกว 

 ๒๑๑๓ นางสาวนิธิวดี  บูรณเจริญ 

 ๒๑๑๔ นางนิพร  ธาตุแสง 

 ๒๑๑๕ นางสาวนิพาภรณ  ระวังวงศ 

 ๒๑๑๖ นางสาวนิพิชญฐพร  แสงวงศ 

 ๒๑๑๗ นางนิภา  จันทรดวงโต 

 ๒๑๑๘ นางสาวนิภา  จันผอง 

 ๒๑๑๙ นางนิภา  มีแกว 

 ๒๑๒๐ นางนิภา  อุสมา 

 ๒๑๒๑ นางนิภาพร  คํามี 

 ๒๑๒๒ นางนิภาพร  จันทรอาภาท 

 ๒๑๒๓ นางสาวนิภาพร  จันทุมา 

 ๒๑๒๔ นางนิภาพร  ชวยเนียม 

 ๒๑๒๕ นางสาวนิภาพร  ธิใจ 

 ๒๑๒๖ นางนิภาพร  ปญญาคํา 

 ๒๑๒๗ นางสาวนิภาพร  ไปดี 

 ๒๑๒๘ นางสาวนิภาพร  หวังเชิดกลาง 

 ๒๑๒๙ นางนิภาพร  อยูเจริญ 

 ๒๑๓๐ นางสาวนิภาภรณ  คุมทองอินทร 

 ๒๑๓๑ นางนิภารัตน  จันทรมณี 

 ๒๑๓๒ นางนิภารัตน  มาเมืองกล 

 ๒๑๓๓ นางนิภารา  สมานมิตร 

 ๒๑๓๔ นางนิภาวรรณ  การุญ 

 ๒๑๓๕ นางนิเมาะ  เล็งฮะ 

 ๒๑๓๖ นางสาวนิรนุช  ศรีโพธิ์ 

 ๒๑๓๗ นางนิรมล  นวลจันทร 

 ๒๑๓๘ นางสาวนิรมล  โพธิจักร 

 ๒๑๓๙ นางสาวนิรมล  มากภักดี 

 ๒๑๔๐ นางสาวนิรมล  สีรยาภรณ 

 ๒๑๔๑ นางสาวนิลเนตร  ทองสุข 

 ๒๑๔๒ นางสาวนิศรา  เพ็งเรือง 

 ๒๑๔๓ นางสาวนิศากร  บุญยศ 

 ๒๑๔๔ นางสาวนิศารัตน  กระเวณกิจ 

 ๒๑๔๕ นางสาวนิศาวรรณ  ปนทอง 



 หนา   ๒๐๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑๔๖ นางสาวนิสา  สาเมาะ 

 ๒๑๔๗ นางสาวนิสากร  เมืองตรีงาม 

 ๒๑๔๘ นางนิออน  ปญญาโรจนสุข 

 ๒๑๔๙ นางสาวนีนาถ  นามหงษา 

 ๒๑๕๐ นางสาวนุจเนตร  อินธิดา 

 ๒๑๕๑ นางสาวนุจรินทร  พงศศิริวรรณ 

 ๒๑๕๒ นางสาวนุจิรา  เหล็กกลา 

 ๒๑๕๓ นางสาวนุช  วิหกหงษ 

 ๒๑๕๔ นางสาวนุชจรี  แดงวิไล 

 ๒๑๕๕ นางสาวนุชจรีย  วงษที 

 ๒๑๕๖ นางสาวนุชจรีย  เหลานภาพร 

 ๒๑๕๗ นางสาวนุชจารีย  กระแสโสม 

 ๒๑๕๘ นางสาวนุชนาถ  ปะวะเสริม 

 ๒๑๕๙ นางสาวนุชนารถ  วิเศษสัตย 

 ๒๑๖๐ นางนุชรี  ขนานแข็ง 

 ๒๑๖๑ นางสาวนุชรี  อภัยพรม 

 ๒๑๖๒ นางสาวนุรฮายาตี  ลาเตะ 

 ๒๑๖๓ นางสาวนุรีซะห  เพชรเบ็ญวาฮับ 

 ๒๑๖๔ นางสาวนุสราพร  สงชาติ 

 ๒๑๖๕ นางนูซีลาวาตี  วาจิ 

 ๒๑๖๖ นางสาวนูรซีกีน  ดาโอะ 

 ๒๑๖๗ นางสาวนูรฮายาตี  อาแว 

 ๒๑๖๘ นางสาวนูรฮูดา  หะยีดาโอะ 

 ๒๑๖๙ นางนูรัยลี  มะเย็ง 

 ๒๑๗๐ นางนูรีดา  กูโน 

 ๒๑๗๑ นางนูรีดา  เจะโซะ 

 ๒๑๗๒ นางสาวนูรีตา  ดนอารี 

 ๒๑๗๓ นางสาวนูรีมัน  วุนชูแกว 

 ๒๑๗๔ นางนูรีมาส  ประภาศิลป 

 ๒๑๗๕ นางสาวนูรียะห  สะมะเด็ง 

 ๒๑๗๖ นางสาวนูรีฮา  สะมะแอ 

 ๒๑๗๗ นางนูรุลฮุสนา  พันหวัง 

 ๒๑๗๘ นางสาวนูรูฮูดา  สาและนิง 

 ๒๑๗๙ นางสาวนูฮูดา  เจะอูมา 

 ๒๑๘๐ นางเนตรชนก  บุญเฮา 

 ๒๑๘๑ นางเนตรญา  พินธิสืบ 

 ๒๑๘๒ นางสาวเนตรนภา  คงศิลป 

 ๒๑๘๓ นางสาวเนตรนภา  ศรีประดับ 

 ๒๑๘๔ นางสาวเนตรนภา  เอกเพชร 

 ๒๑๘๕ นางสาวเนตรนาภา  เปรมสังข 

 ๒๑๘๖ นางสาวเนตรอนงค  กองทรัพย 

 ๒๑๘๗ นางสาวเนรัญชรา  วงศรีลา 

 ๒๑๘๘ นางเนาวรัตน  คําฤทธิ์ 

 ๒๑๘๙ นางสาวเนาวรัตน  จันทนา 

 ๒๑๙๐ นางสาวเนาวรัตน  อินทวงษ 

 ๒๑๙๑ นางสาวโนรียา  เพ็งไทร 

 ๒๑๙๒ นางสาวบงกช  ดอกเตย 

 ๒๑๙๓ นางบรรจงรักษ  จันราศี 

 ๒๑๙๔ นางบังอร  กระจางศรี 

 ๒๑๙๕ นางบังอร  ชางแกว 

 ๒๑๙๖ นางสาวบังอร  ทรัพยเภา 

 ๒๑๙๗ นางสาวบังอร  ทองออน 



 หนา   ๒๑๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑๙๘ นางสาวบัณฑิตา  เกตุชาง 

 ๒๑๙๙ นางสาวบัณฑิตา  ธิสมบูรณ 

 ๒๒๐๐ นางบัวทิพย  เบี้ยขาว 

 ๒๒๐๑ นางสาวบานเย็น  ฤทธิไตรภพ 

 ๒๒๐๒ นางสาวบุญญาพร  สอนใย 

 ๒๒๐๓ นางบุญญารัตน  คูหา 

 ๒๒๐๔ นางสาวบุญทวี  จันทรประดิษฐ 

 ๒๒๐๕ นางสาวบุญทิพย  บุญชวย 

 ๒๒๐๖ นางสาวบุญเพ็ง  กันทอง 

 ๒๒๐๗ นางสาวบุญยา  รัตนมณี 

 ๒๒๐๘ นางสาวบุญยืน  กันจิตร 

 ๒๒๐๙ นางบุญรดา  ชัยบุญเรือง 

 ๒๒๑๐ นางสาวบุญรักษา  ประเสริฐ 

 ๒๒๑๑ นางบุญเรือง  เฮงผล 

 ๒๒๑๒ นางสาวบุญเรืองรัตน  เตาทอง 

 ๒๒๑๓ นางสาวบุญศิริ  เชษฐศิริพงศ 

 ๒๒๑๔ นางสาวบุณญาภา  ศาสคุณ 

 ๒๒๑๕ นางสาวบุณฑริกา  ภูริยากร 

 ๒๒๑๖ นางสาวบุณฑรีก  ปวงคําคง 

 ๒๒๑๗ นางสาวบุณยานุช  เหลาหลวง 

 ๒๒๑๘ นางบุตรธิกรณ  จุลพล 

 ๒๒๑๙ นางสาวบุบผา  สิทธิชัย 

 ๒๒๒๐ วาที่รอยตรีหญิง บุปผา  หลงมีหนา 

 ๒๒๒๑ นางสาวบุปผา  อินทรัตน 

 ๒๒๒๒ นางสาวบุศรินทร  กันทา 

 ๒๒๒๓ นางสาวบุษราภรณ  ฉิมมุจฉา 

 ๒๒๒๔ นางเบญจพร  ไขกันหา 

 ๒๒๒๕ วาที่รอยตรีหญิง เบญจพร  ทุงสง 

 ๒๒๒๖ นางสาวเบญจพร  พาเจริญ 

 ๒๒๒๗ นางเบญจภรณ  เงินขาว 

 ๒๒๒๘ นางเบญจมาศ  เกตุสัตบรรณ 

 ๒๒๒๙ นางเบญจมาศ  คํารื่น 

 ๒๒๓๐ นางสาวเบญจมาศ  ดวงนวม 

 ๒๒๓๑ นางสาวเบญจมาศ  บุญเพ่ิมพูน 

 ๒๒๓๒ นางเบญจมาส  ผิวเหลือง 

 ๒๒๓๓ นางเบญจรัตน  พุทธรักษ 

 ๒๒๓๔ นางสาวเบญจวรรณ  พรมแสงใส 

 ๒๒๓๕ นางสาวเบ็ญจวรรณ  เนตรทิม 

 ๒๒๓๖ นางสาวเบญญาภา  จันทรนอย 

 ๒๒๓๗ นางปฏิมา  จาพันธุ 

 ๒๒๓๘ นางปฐมา  บัวสด 

 ๒๒๓๙ นางสาวปฐวี  บุญพิทักษ 

 ๒๒๔๐ นางสาวปณยา  มณีเนตร 

 ๒๒๔๑ นางปณัตถภรร  ปทมาลัย 

 ๒๒๔๒ นางสาวปณิชา  ตันเสถียร 

 ๒๒๔๓ นางสาวปทิตตา  กิตติผดุงชัย 

 ๒๒๔๔ นางสาวปทิตตา  ติวงค 

 ๒๒๔๕ นางสาวปทิตตา  เหลาหาโคตร 

 ๒๒๔๖ นางสาวปทุมวัน  คุณพันธ 

 ๒๒๔๗ นางสาวปนัดดา  เกษร 

 ๒๒๔๘ นางสาวปนัดดา  ปานบุตร 

 ๒๒๔๙ นางปนัดดา  พลแสน 



 หนา   ๒๑๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๒๕๐ นางปนัดดา  ภูจันตระกูล 

 ๒๒๕๑ นางสาวปนัดดา  ศรีนวล 

 ๒๒๕๒ นางสาวปนัดดา  สังฆะมณี 

 ๒๒๕๓ นางปนิดา  ชูแกว 

 ๒๒๕๔ นางสาวปนิดา  ทองผาโศภา 

 ๒๒๕๕ นางสาวปนิตา  รอดไทย 

 ๒๒๕๖ นางปพิชญา  เดชนอก 

 ๒๒๕๗ นางปภัชญา  วงษเวียง 

 ๒๒๕๘ นางปภัสสร  ศรีศิริเล็ก 

 ๒๒๕๙ นางสาวปภาดา  ซงสกุลกานต 

 ๒๒๖๐ นางปภาพรรณ  นายวัน 

 ๒๒๖๑ นางปภาพินท  นาภูมิ 

 ๒๒๖๒ นางปภาวรินทร  ภักดี 

 ๒๒๖๓ นางปภาวรินทร  ยอดเกตุ 

 ๒๒๖๔ นางสาวปภาษา  พนมพานทอง 

 ๒๒๖๕ นางสาวปรวีร  บิณฑวิหค 

 ๒๒๖๖ นางสาวประกายแกว  เฉลิมศรี 

 ๒๒๖๗ นางสาวประกายดาว  พลรักษเขตต 

 ๒๒๖๘ นางสาวประณิตา  พับพิมพสัย 

 ๒๒๖๙ นางสาวประทวน  ผิวฟก 

 ๒๒๗๐ นางสาวประทินทิพย  อินโต 

 ๒๒๗๑ นางสาวประทินพร  แกวศรี 

 ๒๒๗๒ นางสาวประทุมมา  แสนเทพ 

 ๒๒๗๓ นางสาวประนอม  ศุภศร 

 ๒๒๗๔ นางสาวประไพ  หนูเสือ 

 ๒๒๗๕ นางประไพจิตร  แกวแบน 

 ๒๒๗๖ นางประไพพร  มังคละ 

 ๒๒๗๗ นางประไพพรรณ  แปนเพชร 

 ๒๒๗๘ นางสาวประภัสสร  ชัยศรี 

 ๒๒๗๙ นางสาวประภัสสร  ทับทิมดี 

 ๒๒๘๐ นางประภา  ปกษี 

 ๒๒๘๑ นางประภาพร  แดงนวล 

 ๒๒๘๒ นางประภาพร  เทพจิตร 

 ๒๒๘๓ นางสาวประภาพรรณ  ไมตรีจิตต 

 ๒๒๘๔ นางสาวประภาภรณ  สงคราม 

 ๒๒๘๕ นางประภาวรินทร  บรรทัด 

 ๒๒๘๖ นางสาวประภาศิริ  ทองทับ 

 ๒๒๘๗ นางประภาศิริ  บัวชุม 

 ๒๒๘๘ นางสาวประริชาติ  สิทธิสาร 

 ๒๒๘๙ นางสาวปรัญรัชต  ปรียารัตนานนท 

 ๒๒๙๐ นางสาวปรัศนีย  พอสาร 

 ๒๒๙๑ นางสาวปราณี  โกวิวัฒน 

 ๒๒๙๒ นางสาวปราณี  มณีสิงห 

 ๒๒๙๓ นางปราณี  รักพรม 

 ๒๒๙๔ นางปราณี  ศรีเพชร 

 ๒๒๙๕ นางปราณี  หลาทอง 

 ๒๒๙๖ นางปราณี  หวังอยู 

 ๒๒๙๗ นางปราณีต  วัฒนฐิยา 

 ๒๒๙๘ นางสาวปราณีต  อยูรอง 

 ๒๒๙๙ นางปราณีย  เทพสุวรรณ 

 ๒๓๐๐ นางสาวปรานี  โพธิ์ศรีหิรัญ 

 ๒๓๐๑ นางสาวปรานี  อินทฉิม 
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 ๒๓๐๒ นางสาวปรารถนา  เจริญวงศ 

 ๒๓๐๓ นางสาวปรารถนา  ปานหวาง 

 ๒๓๐๔ นางสาวปรารถนา  พยุงวงศ 

 ๒๓๐๕ นางสาวปริชาติ  รัตนประหาต 

 ๒๓๐๖ นางปริญญาพร  บุญอินทร 

 ๒๓๐๗ นางสาวปริญยานี  แชมพุก 

 ๒๓๐๘ นางปริณา  พสุนนท 

 ๒๓๐๙ นางปรินญาภรณ  เกณิกานนท 

 ๒๓๑๐ นางสาวปริภร  วิรุณพันธ 

 ๒๓๑๑ นางปริยณัฐดา  ไชยชวย 

 ๒๓๑๒ นางปริยากร  ชินเวช 

 ๒๓๑๓ นางปริยากร  วงศชัย 

 ๒๓๑๔ นางปริศนา  ทศกรรณ 

 ๒๓๑๕ นางปรีชยา  ยาวุธ 

 ๒๓๑๖ นางสาวปรีดา  ขุนเพชร 

 ๒๓๑๗ นางปรียาณัฐ  จันทรซาย 

 ๒๓๑๘ นางสาวปรียาภรณ  ศรีขวัญ 

 ๒๓๑๙ นางสาวปวรัช  เปงวงศ 

 ๒๓๒๐ นางสาวปวันรัตน  สําราญใจ 

 ๒๓๒๑ นางสาวปวีณสุดา  ขยันการ 

 ๒๓๒๒ นางสาวปวีณา  ไชยสมบูรณ 

 ๒๓๒๓ นางสาวปวีณา  ธงปราริน 

 ๒๓๒๔ นางสาวปวีณา  ปากดี 

 ๒๓๒๕ นางสาวปวีณา  มาตรเจริญ 

 ๒๓๒๖ นางปวีณา  ลาภบุญสงเสริม 

 ๒๓๒๗ นางสาวปวีณา  สินกลัด 

 ๒๓๒๘ นางสาวปวีณา  หวังใจสุข 

 ๒๓๒๙ นางสาวปวียสุดา  บุรีนอก 

 ๒๓๓๐ นางสาวปญจพร  ยงสุนิจ 

 ๒๓๓๑ นางสาวปญญภัสส  เตชะกฤตธีรพงศ 

 ๒๓๓๒ นางปญญา  สอนกระโทก 

 ๒๓๓๓ นางสาวปญญาพร  มวงศรีสุข 

 ๒๓๓๔ นางสาวปณฑิตา  นอยผาติ 

 ๒๓๓๕ นางสาวปณณณลิณ  นามวิจิตรหิรัญ 

 ๒๓๓๖ นางสาวปทมพร  พงษเพชร 

 ๒๓๓๗ นางสาวปทมา  เข็มทอง 

 ๒๓๓๘ นางสาวปทมา  สุวรรณอุดม 

 ๒๓๓๙ นางปทมาพร  สุขศรี 

 ๒๓๔๐ นางปทมาภรณ  ทุมไมล 

 ๒๓๔๑ นางปทมาวรรณ  ย่ิงอํานวยชัย 

 ๒๓๔๒ นางปาณิศา  ปานอยู 

 ๒๓๔๓ นางสาวปาณิสรา  เกษม 

 ๒๓๔๔ นางสาวปาณิสรา  พิมพสาลี 

 ๒๓๔๕ นางปาตีเมาะ  ยูโน 

 ๒๓๔๖ นางปาตีเมาะ  หีมปอง 

 ๒๓๔๗ นางปานจณี  บุตรไธสงค 

 ๒๓๔๘ นางปานใจ  หีบเพ็ชร 

 ๒๓๔๙ นางสาวปานชีวินท  แบงทิศ 

 ๒๓๕๐ นางสาวปารวัณ  รัตนทองคง 

 ๒๓๕๑ นางปารวี  ศรีเกตุ 

 ๒๓๕๒ นางปารวีย  สุปนตา 

 ๒๓๕๓ นางปาริฉัตร  ชอบบุญ 



 หนา   ๒๑๓ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓๕๔ นางปาริชาต  ปานนี ้

 ๒๓๕๕ นางสาวปาริชาติ  เจริญศักดิ์ 

 ๒๓๕๖ นางสาวปาริชาติ  ใจยานะ 

 ๒๓๕๗ นางปาริชาติ  ทองแถม 

 ๒๓๕๘ นางสาวปาริชาติ  ทองเล็ก 

 ๒๓๕๙ นางสาวปาลลิน  วิจิตรอําไพศาล 

 ๒๓๖๐ นางสาวปาลิตา  รังคะราช 

 ๒๓๖๑ นางปาหนัน  ใจบุญ 

 ๒๓๖๒ นางปตุพร  ธรรมโร 

 ๒๓๖๓ นางสาวปนวดี  สังขนาค 

 ๒๓๖๔ นางปยธิดา  ขามหนึ่ง 

 ๒๓๖๕ นางสาวปยธิดา  เชาวชางเหล็ก 

 ๒๓๖๖ นางสาวปยธิดา  สายอุดม 

 ๒๓๖๗ นางสาวปยนุช  เณรรอด 

 ๒๓๖๘ นางสาวปยนุช  ทองเขียว 

 ๒๓๖๙ นางสาวปยนุช  พรมเพ็ชร 

 ๒๓๗๐ นางสาวปยนุช  เรืองเกษม 

 ๒๓๗๑ นางสาวปยนุช  ศิริโสภาพงษ 

 ๒๓๗๒ นางสาวปยพร  เบอรไทสงค 

 ๒๓๗๓ นางปยพร  ใยสิงหสอน 

 ๒๓๗๔ นางสาวปยมาศ  นุมศรี 

 ๒๓๗๕ นางสาวปยมาศ  เย็นกลม 

 ๒๓๗๖ นางปยมาศ  สงธนู 

 ๒๓๗๗ นางสาวปยวรรณ  กระทงยาม 

 ๒๓๗๘ นางสาวปยวรรณ  นันทพรม 

 ๒๓๗๙ นางปยวรรณ  ผาโผน 

 ๒๓๘๐ นางปยวรรณ  พละราช 

 ๒๓๘๑ นางปยวรรณ  ศรีพุทธา 

 ๒๓๘๒ นางปยะฉัตร  แสงอินทร 

 ๒๓๘๓ นางสาวปยะดา  พ่ึงยนต 

 ๒๓๘๔ นางสาวปยะธิดา  โนนคูเขตโขง 

 ๒๓๘๕ นางปยะธิดา  สุวรรณโรจน 

 ๒๓๘๖ นางปยะนันท  พูดเพราะ 

 ๒๓๘๗ นางสาวปยะพร  มะลัยเถาว 

 ๒๓๘๘ นางปยะพร  สุยะทา 

 ๒๓๘๙ นางสาวปยะภัณฑ  ศรีดาคํา 

 ๒๓๙๐ นางปยะมาศ  ทองเกียรติ 

 ๒๓๙๑ นางสาวปยะมาศ  รอดรัตน 

 ๒๓๙๒ นางปยะอนงค  ศรีทุม 

 ๒๓๙๓ นางปยาอร  ปรีชาพานิช 

 ๒๓๙๔ นางสาวปโยรส  ใจเอื้อ 

 ๒๓๙๕ นางปราณี  พลราชม 

 ๒๓๙๖ นางสาวปยาภรณ  อินทรปาน 

 ๒๓๙๗ นางสาวปุญชรัสมิ์  วิโรจนรัตน 

 ๒๓๙๘ นางปุญญิศา  จันทรแกว 

 ๒๓๙๙ นางสาวปุณญาดา  พรอมวงศ 

 ๒๔๐๐ นางสาวปุณยนุช  ทูลธรรม 

 ๒๔๐๑ นางสาวปุณิกา  เจริญจิตต 

 ๒๔๐๒ นางสาวเปมิศา  คําผง 

 ๒๔๐๓ นางสาวเปรมวดี  พลลาภ 

 ๒๔๐๔ นางสาวเปรมวราพร  พิณจิรวิทย 

 ๒๔๐๕ นางสาวเปรมิกา  มงคลยุทธ 



 หนา   ๒๑๔ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๔๐๖ นางสาวผกา  ภูผา 

 ๒๔๐๗ นางสาวผกาพร  ศาลาศัย 

 ๒๔๐๘ นางสาวผการัตน  อินตา 

 ๒๔๐๙ นางสาวผองนภา  โยธะพล 

 ๒๔๑๐ นางผองศรี  ชาวโคกสี 

 ๒๔๑๑ นางสาวฝนทิพย  อาจสมบูรณ 

 ๒๔๑๒ นางสาวพจนา  ตะพัง 

 ๒๔๑๓ นางสาวพจนา  ยาคํา 

 ๒๔๑๔ นางพจมาลย  พิศเพ็ง 

 ๒๔๑๕ นางสาวพชรพร  สุพรรณศิริ 

 ๒๔๑๖ นางพชรพร  อรรถสงเคราะห 

 ๒๔๑๗ นางสาวพนมพร  แสงขาว 

 ๒๔๑๘ นางสาวพนอ  โพธิ์ทอง 

 ๒๔๑๙ นางสาวพนัสดา  มาตราช 

 ๒๔๒๐ นางสาวพนารัตน  ชื่นอารมย 

 ๒๔๒๑ นางพนิดา  บุญสินพรอม 

 ๒๔๒๒ นางพนิดา  สาขามุละ 

 ๒๔๒๓ นางสาวพนิตา  เมธาวิกุล 

 ๒๔๒๔ นางสาวพยอม  ทวีสวัสดิ์ 

 ๒๔๒๕ นางพเยาว  สวัสดี 

 ๒๔๒๖ นางสาวพรจันทร  สุวรรณพงษ 

 ๒๔๒๗ นางสาวพรฑิพย  สัมมากสิพงศ 

 ๒๔๒๘ นางสาวพรทิชา  ผลทวีทรัพย 

 ๒๔๒๙ นางสาวพรทิพย  จาดพันธุอินทร 

 ๒๔๓๐ นางสาวพรทิพย  ชินชะโน 

 ๒๔๓๑ นางสาวพรทิพย  พักใคร 

 ๒๔๓๒ นางสาวพรทิพย  เล่ียมใจดี 

 ๒๔๓๓ นางพรทิพย  สมลา 

 ๒๔๓๔ นางพรทิพย  เสารประโคน 

 ๒๔๓๕ นางพรทิพย  แสนทวีสุข 

 ๒๔๓๖ นางสาวพรทิพย  อุปทุม 

 ๒๔๓๗ นางสาวพรทิวา  เกตุรุน 

 ๒๔๓๘ นางสาวพรทิวา  รมรื่น 

 ๒๔๓๙ นางสาวพรธิดา  ชูพูล 

 ๒๔๔๐ นางสาวพรธิดา  พูลถาวร 

 ๒๔๔๑ นางสาวพรธิยา  แสนสีมนต 

 ๒๔๔๒ นางสาวพรนภัส  ธนโชครุงเจริญ 

 ๒๔๔๓ นางสาวพรนภา  บุราณรมย 

 ๒๔๔๔ นางพรนิภา  ตันติวานนท 

 ๒๔๔๕ นางพรนิษา  ศิริบุร ี

 ๒๔๔๖ นางสาวพรประภา  จันตาวงศ 

 ๒๔๔๗ นางสาวพรปวีณ  ชาวนาเปา 

 ๒๔๔๘ นางสาวพรพรรณ  จันทะโชติ 

 ๒๔๔๙ นางพรพรรณ  ท่ีรักษ 

 ๒๔๕๐ นางสาวพรพรรณ  ศรีวงศสุดตรง 

 ๒๔๕๑ นางสาวพรพรรณ  อัตภิญโญ 

 ๒๔๕๒ นางพรพักตร  ปญญายงค 

 ๒๔๕๓ นางสาวพรพิมล  กาววุน 

 ๒๔๕๔ นางสาวพรพิมล  ดวงสวาง 

 ๒๔๕๕ นางพรพิมล  ทองเหงา 

 ๒๔๕๖ นางสาวพรพิมล  มนัสสิลา 

 ๒๔๕๗ นางสาวพรพิมล  มูลดี 



 หนา   ๒๑๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๔๕๘ นางพรพิมล  เรืองเพ็ง 

 ๒๔๕๙ นางพรพิมล  ศรีเรือง 

 ๒๔๖๐ นางพรพิรุณ  เคนทาว 

 ๒๔๖๑ นางสาวพรพิลา  มาลัย 

 ๒๔๖๒ นางพรเพ็ญ  จีนจรรยา 

 ๒๔๖๓ นางพรเพ็ญ  บุษบง 

 ๒๔๖๔ นางสาวพรภิมล  ชัยสุวรรณรักษ 

 ๒๔๖๕ นางสาวพรรณทิภา  สุวรรณเจริญ 

 ๒๔๖๖ นางสาวพรรณธิภา  จันประตูมอญ 

 ๒๔๖๗ นางสาวพรรณวดี  แกมอุน 

 ๒๔๖๘ นางสาวพรรณิดา  ไกรเทพ 

 ๒๔๖๙ นางพรรณิดา  วรกมลธรรม 

 ๒๔๗๐ นางสาวพรรณี  บุญพิทักษ 

 ๒๔๗๑ นางพรรณี  สุขประดิษฐ 

 ๒๔๗๒ นางพรรษกร  เฉื่อยรัมย 

 ๒๔๗๓ นางสาวพรรษกร  ดอกพุฒ 

 ๒๔๗๔ นางสาวพรรษภรณ  สุขผล 

 ๒๔๗๕ นางสาวพรฤดี  บุญพรัด 

 ๒๔๗๖ นางสาวพรวิภา  หาญมนตรี 

 ๒๔๗๗ นางสาวพรวิไล  ฤทธิ์มหา 

 ๒๔๗๘ นางพรศรี  สีสุข 

 ๒๔๗๙ นางพรสุดา  ปานศิริ 

 ๒๔๘๐ นางสาวพรสุดา  เห็มบาชัย 

 ๒๔๘๑ นางสาวพรสุดา  อาษากิจ 

 ๒๔๘๒ นางสาวพรหมภัสสร  พสุชธัญภัทร 

 ๒๔๘๓ นางสาวพรหมมาศ  แสงพลอย 

 ๒๔๘๔ นางสาวพรอมฝน  วงศพุทธิ์ 

 ๒๔๘๕ นางสาวพลศิลป  แคลวคลาด 

 ๒๔๘๖ นางสาวพลอยประดับ  งามสงา 

 ๒๔๘๗ นางสาวพลอยไพลิน  บุบผาชาติ 

 ๒๔๘๘ นางสาวพลอยไพลิน  พุมจิตร 

 ๒๔๘๙ นางสาวพลอยรัฐ  รัตนศรีปญญะ 

 ๒๔๙๐ นางพลับพลึง  นิลเกิด 

 ๒๔๙๑ นางพวงเพชร  นาดสะพัด 

 ๒๔๙๒ นางสาวพวันตี  กันตะมา 

 ๒๔๙๓ นางสาวพอดี  แสไพศาล 

 ๒๔๙๔ นางพักตรประภา  บุญหนัก 

 ๒๔๙๕ นางสาวพักตรวิไล  ไพศาล 

 ๒๔๙๖ นางพัชดา  มีเพชร 

 ๒๔๙๗ นางพัชภรณ  เที่ยงดาห 

 ๒๔๙๘ นางพัชยา  โชตินนชัย 

 ๒๔๙๙ นางพัชยา  ดีสังข 

 ๒๕๐๐ นางพัชรพร  เผดิม 

 ๒๕๐๑ นางสาวพัชรพร  มีอิสระ 

 ๒๕๐๒ นางสาวพัชรพรรณ  ปรากริม 

 ๒๕๐๓ นางสาวพัชรพรรณ  ปนรุจิรัตน 

 ๒๕๐๔ นางสาวพัชรมัย  บุตรภักดี 

 ๒๕๐๕ นางพัชรวลี  ศรีจักร 

 ๒๕๐๖ นางพัชรวัลย  จินดาวงค 

 ๒๕๐๗ นางพัชรา  วงศวิวัฒน 

 ๒๕๐๘ นางสาวพัชราภรณ  จ่ันสําอางค 

 ๒๕๐๙ นางพัชราภรณ  จีนหีต 



 หนา   ๒๑๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๕๑๐ นางสาวพัชราภรณ  ธีรธนพงศ 

 ๒๕๑๑ นางสาวพัชราภรณ  นวลมณี 

 ๒๕๑๒ นางพัชราภรณ  ศรีนิมิตรอุดม 

 ๒๕๑๓ นางสาวพัชราภรณ  อินติ๊บ 

 ๒๕๑๔ นางสาวพัชรินทร  ขุนพันธ 

 ๒๕๑๕ นางสาวพัชรินทร  ชูวัฒนเกียรติ 

 ๒๕๑๖ นางสาวพัชรินทร  บุญผ่ึง 

 ๒๕๑๗ นางพัชรินทร  มะลิวรรณ 

 ๒๕๑๘ นางสาวพัชรินทร  วรฤทธิไกร 

 ๒๕๑๙ นางสาวพัชรินทร  เส็งเอี่ยม 

 ๒๕๒๐ นางสาวพัชรินทร  แสนสุข 

 ๒๕๒๑ นางสาวพัชรินทร  อโลภะตานนท 

 ๒๕๒๒ นางสาวพัชรินทร  อานุนามัง 

 ๒๕๒๓ นางพัชรินทริ์  รัชชะ 

 ๒๕๒๔ นางพัชรี  บัวลอย 

 ๒๕๒๕ นางพัชรี  พิมพา 

 ๒๕๒๖ นางพัชรี  รุงกาญจนพันธ 

 ๒๕๒๗ นางพัชรี  วิลัยธัญญา 

 ๒๕๒๘ นางพัชรี  สิทธิโชคเจริญดี 

 ๒๕๒๙ นางสาวพัชรี  หมายเหนี่ยวกลาง 

 ๒๕๓๐ นางพัชรี  หาดสุด 

 ๒๕๓๑ นางพัชรีญา  สุวรรณคีรี 

 ๒๕๓๒ นางสาวพัชรีพร  นามบุญลือ 

 ๒๕๓๓ นางพัฒนสุฎา  เพชรมีศรี 

 ๒๕๓๔ นางพัฒนา  บุญเดช 

 ๒๕๓๕ นางพัฒนาพร  ชื่นจิตต 

 ๒๕๓๖ นางพัณณชิตา  เชยชม 

 ๒๕๓๗ นางพัทธนันท  โฉมศรี 

 ๒๕๓๘ นางสาวพัทธนันท  ดงเทียมสี 

 ๒๕๓๙ นางพัทราภรณ  บุญสิทธิ์ 

 ๒๕๔๐ นางสาวพัทวรรณ  ลําเจียก 

 ๒๕๔๑ นางสาวพันทิพา  ปานกลาง 

 ๒๕๔๒ นางสาวพันทิวา  อัมฤทธิ์ 

 ๒๕๔๓ นางสาวพันธกานต  เหลืองศิริวัฒนา 

 ๒๕๔๔ นางสาวพันธริกา  นาพิสาร 

 ๒๕๔๕ นางพันษา  ปตบุศย 

 ๒๕๔๖ นางสาวพัศราวดี  โพดรัมย 

 ๒๕๔๗ นางสาวพัสตราภรณ  เขตรวิทย 

 ๒๕๔๘ นางพาขวัญ  คําโห 

 ๒๕๔๙ นางสาวพาดีละห  มาหะมะ 

 ๒๕๕๐ นางสาวพาตียะห  สาแม็ง 

 ๒๕๕๑ นางสาวพานุลักษ  ผมนอย 

 ๒๕๕๒ นางพิกุล  คําภีระปาวงค 

 ๒๕๕๓ นางสาวพิกุล  บุญไตรย 

 ๒๕๕๔ นางสาวพิกุล  บุญทิ 

 ๒๕๕๕ นางสาวพิจิตรา  ลบเลิศ 

 ๒๕๕๖ นางสาวพิชชากร  ทองทวี 

 ๒๕๕๗ นางพิชชาพร  จันทรศรีวงศ 

 ๒๕๕๘ นางพิชชาภรณ  คํายวง 

 ๒๕๕๙ นางสาวพิชชาภา  อางสุวรรณ 

 ๒๕๖๐ นางสาวพิชญนันท  วงษเนียม 

 ๒๕๖๑ นางพิชญสิณี  แดงสด 



 หนา   ๒๑๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๕๖๒ นางสาวพิชญสินี  เจนกิจปกรณ 

 ๒๕๖๓ นางสาวพิชญานิน  บัวอุไร 

 ๒๕๖๔ นางสาวพิชญาภา  สุขสมบูรณ 

 ๒๕๖๕ นางสาวพิณพานทอง  จกัลยา 

 ๒๕๖๖ นางสาวพินทุสร  หาญวีรกุล 

 ๒๕๖๗ นางสาวพิมทอง  อิ่นแกว 

 ๒๕๖๘ นางสาวพิมทิพย  สายแสน 

 ๒๕๖๙ นางสาวพิมประไพ  คัญศรี 

 ๒๕๗๐ นางสาวพิมพจันทร  ทักทาย 

 ๒๕๗๑ นางพิมพชนก  คําปน 

 ๒๕๗๒ นางสาวพิมพชนก  แจงภูเขียว 

 ๒๕๗๓ นางพิมพชนก  อรชุม 

 ๒๕๗๔ นางพิมพผกา  คํามาวงศ 

 ๒๕๗๕ นางสาวพิมพพัชรตา  คําจันทร 

 ๒๕๗๖ นางสาวพิมพพิกา  จันทรเทพ 

 ๒๕๗๗ นางพิมพพิศา  ทองประเสริฐ 

 ๒๕๗๘ นางพิมพรภัช  วรพัฒนกิตติเดช 

 ๒๕๗๙ นางพิมพลภัส  รัมพณีนิล 

 ๒๕๘๐ นางสาวพิมพา  ปานศิร ิ

 ๒๕๘๑ นางสาวพิมลรัชต  กําเนิด 

 ๒๕๘๒ นางสาวพิมลรัตน  จันทระ 

 ๒๕๘๓ นางสาวพิรมณ  ตันสา 

 ๒๕๘๔ นางสาวพิรมล  เกตุมณี 

 ๒๕๘๕ นางสาวพิราวรรณ  ชูคง 

 ๒๕๘๖ นางพิราวรรณ  พรมมี 

 ๒๕๘๗ นางสาวพิริยะภรณ  อภิชาตยานนท 

 ๒๕๘๘ นางสาวพิลัยวรรณ  นิลผาพงษ 

 ๒๕๘๙ นางสาวพิลาวัลย  ขาวสอาด 

 ๒๕๙๐ นางสาวพิไลพร  ออนคํา 

 ๒๕๙๑ นางสาวพิไลวรรณ  ทองมาก 

 ๒๕๙๒ นางพิศมัย  ขาทิพยพาที 

 ๒๕๙๓ นางพิศมัย  ทับทิมทอง 

 ๒๕๙๔ นางสาวพิสมัย  ไชยบัวแดง 

 ๒๕๙๕ นางพิสมัย  รอบรู 

 ๒๕๙๖ นางสาวพีชญาภา  หาญชนะ 

 ๒๕๙๗ นางสาวพุชนาถ  ภิรมย 

 ๒๕๙๘ นางสาวพุทธชาด  แสนอุบล 

 ๒๕๙๙ นางพุทธชาติ  จําเดิม 

 ๒๖๐๐ นางสาวพุทธชาติ  ศรีสุทธี 

 ๒๖๐๑ นางสาวพุทธรักษ  จุลราช 

 ๒๖๐๒ นางพูลสวัสดิ์  นวนสิริ 

 ๒๖๐๓ นางสาวเพชรรัตน  สิทธิรักษ 

 ๒๖๐๔ นางสาวเพชรสมร  สองศรี 

 ๒๖๐๕ นางสาวเพ็ชรินทร  นาคสังข 

 ๒๖๐๖ นางสาวเพ็ญจันทร  คําภา 

 ๒๖๐๗ นางสาวเพ็ญทิพย  สีคราม 

 ๒๖๐๘ นางสาวเพ็ญนภา  วิสะมิตะนันท 

 ๒๖๐๙ นางเพ็ญนภา  สุคตะ 

 ๒๖๑๐ นางเพ็ญประภา  พรหมมณี 

 ๒๖๑๑ นางสาวเพ็ญประภา  พุฒซอน 

 ๒๖๑๒ นางสาวเพ็ญพร  เหมือนอวม 

 ๒๖๑๓ นางเพ็ญพิชญชา  บุญสิลา 



 หนา   ๒๑๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๖๑๔ นางสาวเพ็ญลดา  พจนวัฒนพันธุ 

 ๒๖๑๕ นางเพ็ญลัก  ศิริฤกษ 

 ๒๖๑๖ นางสาวเพ็ญศรี  กันภัยชร 

 ๒๖๑๗ นางสาวเพ็ญศรี  ออนตาผา 

 ๒๖๑๘ นางเพลินพิศ  สิงหคํา 

 ๒๖๑๙ นางสาวเพ่ิมพูล  วิชาชาง 

 ๒๖๒๐ นางเพียงกวี  เติมสุข 

 ๒๖๒๑ นางสาวแพรวนภา  โสภา 

 ๒๖๒๒ นางสาวแพรวนภา  องอาจ 

 ๒๖๒๓ นางสาวแพรวพรรณ  พุมพวง 

 ๒๖๒๔ นางสาวแพรวพรรณ  สวนธิ 

 ๒๖๒๕ นางสาวแพรวไพรินทร  พลตรี 

 ๒๖๒๖ นางไพรวัลย  คําโฮง 

 ๒๖๒๗ นางสาวไพรินทร  จันทรเหม 

 ๒๖๒๘ นางสาวไพรินทร  ศรีสาหราย 

 ๒๖๒๙ นางสาวไพลิน  ฮุยสกุล 

 ๒๖๓๐ นางสาวไพวรรณ  โอษฐิเวช 

 ๒๖๓๑ นางสาวฟาดีละ  ยีหมัด 

 ๒๖๓๒ นางฟาติมะฮ  มวงอุมิง 

 ๒๖๓๓ นางสาวฟาตีมะห  หะยีเจะยี 

 ๒๖๓๔ นางสาวฟาตีมะห  อัสมะแอ 

 ๒๖๓๕ นางฟาศิลา  มะมิงสตาปอเยาะ 

 ๒๖๓๖ นางสาวฟาอีซะ  มือลี 

 ๒๖๓๗ นางฟรฮานา  มั่นศรัทธา 

 ๒๖๓๘ นางสาวฟรฮานา  ลง 

 ๒๖๓๙ นางเฟาซียะ  หมุดลิหมัน 

 ๒๖๔๐ นางภคพร  ชํานาญรักษา 

 ๒๖๔๑ นางสาวภคพร  สายฉลาด 

 ๒๖๔๒ นางภคภรณ  สีนวลเอียด 

 ๒๖๔๓ นางภณิดา  ศิลปเจริญ 

 ๒๖๔๔ นางสาวภทพร  อินทอง 

 ๒๖๔๕ นางสาวภรณกนก  อุปชัย 

 ๒๖๔๖ นางสาวภรณนภัส  วรเดช 

 ๒๖๔๗ นางสาวภรณี  พนิรัมย 

 ๒๖๔๘ นางสาวภรณี  พูลกสิวิทย 

 ๒๖๔๙ นางสาวภรภัทร  พลาทิพย 

 ๒๖๕๐ นางสาวภริตา  จิตชื่น 

 ๒๖๕๑ นางสาวภัคฐพิชา  ชางกลาง 

 ๒๖๕๒ นางสาวภัควลิญชญ  ศรีใจมั่น 

 ๒๖๕๓ นางภัชรีพร  แปนทอง 

 ๒๖๕๔ นางสาวภัญรัตน  อินตะฮอง 

 ๒๖๕๕ นางสาวภัณฑิรา  พงษศร ี

 ๒๖๕๖ นางภัณฑิล  สนธิศรี 

 ๒๖๕๗ นางสาวภัททิยา  เดชเชียร 

 ๒๖๕๘ นางสาวภัททิยา  อิโน 

 ๒๖๕๙ นางสาวภัทรญา  อธิภัทรวาทิน 

 ๒๖๖๐ นางสาวภัทรฐิตา  กําหนดความ 

 ๒๖๖๑ นางภัทรนิภา  สงกลาหาร 

 ๒๖๖๒ นางสาวภัทรประภา  ทรายทอง 

 ๒๖๖๓ นางสาวภัทรวดี  ปตะฝาย 

 ๒๖๖๔ นางสาวภัทรวดี  อุทธา 

 ๒๖๖๕ นางสาวภัทรวัลย  คงรัศมี 



 หนา   ๒๑๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๖๖๖ นางสาวภัทรศรี  พุมขจร 

 ๒๖๖๗ นางภัทรา  แกนย่ิง 

 ๒๖๖๘ นางสาวภัทรา  คําดา 

 ๒๖๖๙ นางสาวภัทรา  ชนะสิทธิ์ 

 ๒๖๗๐ นางสาวภัทราทิพย  ธงวาส 

 ๒๖๗๑ นางภัทรานิชฐ  ตาวงศศรี 

 ๒๖๗๒ นางภัทราพร  อุทธา 

 ๒๖๗๓ นางสาวภัทราภรณ  ขจรศักดิ์สิริกุล 

 ๒๖๗๔ นางสาวภัทราภรณ  ทุมวงศ 

 ๒๖๗๕ นางสาวภัทราลี  บุตรวงศ 

 ๒๖๗๖ นางภัทราวรรณ  ยอดทองเลิศ 

 ๒๖๗๗ นางภัทริกา  ตันสอาด 

 ๒๖๗๘ นางสาวภัทรียา  ติระศรี 

 ๒๖๗๙ นางสาวภัสชญา  นิลภา 

 ๒๖๘๐ นางภัสสร  สมประสงค 

 ๒๖๘๑ นางสาวภาชินี  นิลไชยพัฒน 

 ๒๖๘๒ นางภาณีวรรณ  เพชรรัตน 

 ๒๖๘๓ นางสาวภานุรัตน  สอนจีน 

 ๒๖๘๔ นางสาวภาพินี  มหาโชคธรณี 

 ๒๖๘๕ นางภารวี  กลอมปญญา 

 ๒๖๘๖ นางภารวี  กาญจนประภาส 

 ๒๖๘๗ นางสาวภาราตี  ซาและ 

 ๒๖๘๘ นางสาวภาวิณี  ไขกระโทก 

 ๒๖๘๙ นางสาวภาวิณี  คําแผน 

 ๒๖๙๐ นางสาวภาวิณี  ปญญาจักร 

 ๒๖๙๑ นางภาวิณี  เพ็ชรกุล 

 ๒๖๙๒ นางภาวินี  อาจสามารถ 

 ๒๖๙๓ นางสาวภาสวรรณรัตน  ปติพัฒน 

 ๒๖๙๔ นางสาวภิญญดา  เภาพงศ 

 ๒๖๙๕ นางสาวภิญญาณัฏฐ  ปฐมวงศกร 

 ๒๖๙๖ นางสาวภิญญาพัชญ   

  บุญพรรณธวัฒน 

 ๒๖๙๗ นางสาวภิญญาพัชญ  ภูวงค 

 ๒๖๙๘ นางภิญญาภัทร  เกษหอม 

 ๒๖๙๙ นางสาวภิญยา  มุงธิราช 

 ๒๗๐๐ นางสาวภิรพร  พิสสาพิมพ 

 ๒๗๐๑ นางสาวภีระพร  แสนระแหง 

 ๒๗๐๒ นางสาวภุมรี  ดวงบัณฑิต 

 ๒๗๐๓ นางสาวภูมิฤทัย  เพ็ชรนิล 

 ๒๗๐๔ นางสาวภูริมาศ  ศรีทอง 

 ๒๗๐๕ นางสาวภูษณิศา  สอนสุกอง 

 ๒๗๐๖ นางสาวมณฑา  อินทรสุวรรณ 

 ๒๗๐๗ นางสาวมณฑิรา  จินะโสติ 

 ๒๗๐๘ นางมณฑิรา  อั้งนอย 

 ๒๗๐๙ นางสาวมณีนุช  ทองเกล้ียง 

 ๒๗๑๐ นางมณีรัตน  ยูโซะ 

 ๒๗๑๑ นางมณีวรรณ  เกื้อฉิม 

 ๒๗๑๒ นางสาวมณีวรรณ  ทองยา 

 ๒๗๑๓ นางมณีวรรณ  บุญครอง 

 ๒๗๑๔ นางสาวมธุรศ  รัตนวงศสนิท 

 ๒๗๑๕ นางมธุรส  ชาคําใส 

 ๒๗๑๖ นางสาวมธุรส  ศาสตรประสิทธิ์ 



 หนา   ๒๒๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๗๑๗ นางสาวมนทิชา  แวซอเหาะ 

 ๒๗๑๘ นางมนทิรา  มะลิทอง 

 ๒๗๑๙ นางสาวมนสิชา  ธรรมรักษ 

 ๒๗๒๐ นางมยุรา  กิจคงพัฒน 

 ๒๗๒๑ นางมยุรา  แซฉิ้น 

 ๒๗๒๒ นางสาวมยุรี  บิดานารา 

 ๒๗๒๓ นางมลวี  ทองมาก 

 ๒๗๒๔ นางสาวมะลิ  มณีดานจาก 

 ๒๗๒๕ นางสาวมะลิ  สีพาชา 

 ๒๗๒๖ นางมะลิวรรณ  ไตรสรลักษณ 

 ๒๗๒๗ นางสาวมะลิวรรณ  พรหมชาติ 

 ๒๗๒๘ นางมะลิวัลย  รุงเรือง 

 ๒๗๒๙ นางสาวมัชฌิมา  ปล้ืมใจ 

 ๒๗๓๐ นางมัณฑนา  เขตชมภู 

 ๒๗๓๑ นางสาวมัณฑนา  อังกุล 

 ๒๗๓๒ นางสาวมัติกา  มุงมา 

 ๒๗๓๓ นางสาวมัธุรส  สุพิพัฒนโมลี 

 ๒๗๓๔ นางมันตา  วิสาละ 

 ๒๗๓๕ นางสาวมันทนา  ระมั่งทอง 

 ๒๗๓๖ นางสาวมัลวิกา  เทียนพูล 

 ๒๗๓๗ นางสาวมัสตกา  ออนเกตุพล 

 ๒๗๓๘ นางมัสตูรอ  อาแซ 

 ๒๗๓๙ นางมัสรี  สนาบารา 

 ๒๗๔๐ นางสาวมาณวี  ปาเมืองมูล 

 ๒๗๔๑ นางสาวมาดีฮะห  ดอฮะ 

 ๒๗๔๒ นางสาวมาติกา  รัตนประทุม 

 ๒๗๔๓ นางสาวมาธวี  เกิดทรัพย 

 ๒๗๔๔ นางมารฮามะห  มูหะมะเย็ง 

 ๒๗๔๕ นางมาริษา  เศียรกระโทก 

 ๒๗๔๖ นางสาวมารีแย  ลือโมะ 

 ๒๗๔๗ นางมาลัย  ปกเหนือ 

 ๒๗๔๘ นางสาวมาลินี  สุทธิเวช 

 ๒๗๔๙ นางสาวมาลี  กกอู 

 ๒๗๕๐ นางสาวมินตรา  จันทรศรีเมือง 

 ๒๗๕๑ นางสาวมินตรา  แดงสวาง 

 ๒๗๕๒ นางมินตรา  มังบูแวน 

 ๒๗๕๓ นางมิรันตรี  แบนมาก 

 ๒๗๕๔ นางสาวมีนวิกา  อุดมพิทักษเดชา 

 ๒๗๕๕ นางสาวมีนา  เชียงวงค 

 ๒๗๕๖ นางมีนา  เสนีวงศ ณ อยุธยา 

 ๒๗๕๗ นางมุกขดา  ทานันท 

 ๒๗๕๘ นางมุกดา  จันทรสวย 

 ๒๗๕๙ นางมุกดา  ใจสมัคร 

 ๒๗๖๐ นางมุทิตา  ใจเกง 

 ๒๗๖๑ นางมุธิวา  เดชทิศ 

 ๒๗๖๒ นางสาวมูรณี  หะยีดอเลาะ 

 ๒๗๖๓ นางสาวเมขลา  ถิ่นวิมล 

 ๒๗๖๔ นางเมตตา  กันใจวิน 

 ๒๗๖๕ นางสาวเมตตา  คลังคําภา 

 ๒๗๖๖ นางสาวเมทิกา  รัตนพันธ 

 ๒๗๖๗ นางสาวเมธิณี  การะเกตุ 

 ๒๗๖๘ นางสาวเมธิตา  เมืองวงษ 



 หนา   ๒๒๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๗๖๙ นางสาวเมธินี  ฉิมแสง 

 ๒๗๗๐ นางเมธินี  สะไร 

 ๒๗๗๑ นางสาวเมวิชญา  ชวภณพิพัฒ 

 ๒๗๗๒ นางสาวเมียวดี  วงศปน 

 ๒๗๗๓ นางสาวยศนันท  ทองทับ 

 ๒๗๗๔ นางสาวยาใจ  สโมสร 

 ๒๗๗๕ นางยามีละ  ยาชะรัด 

 ๒๗๗๖ นางยามีละห  กองขาวเรียบ 

 ๒๗๗๗ นางสาวยาลิตา  เตะหมัดมะ 

 ๒๗๗๘ นางสาวยาเล๊ียะ  ลาโยค 

 ๒๗๗๙ นางยาวีหยะ  สามะ 

 ๒๗๘๐ นางสาวยุคลรัตน  หนูดวง 

 ๒๗๘๑ นางยุพดี  วรรณชู 

 ๒๗๘๒ นางยุพา  พราหมณสงฆ 

 ๒๗๘๓ นางยุพา  สุดเขียว 

 ๒๗๘๔ นางยุพาภรณ  พรหมขัติแกว 

 ๒๗๘๕ นางสาวยุพารัก  มัทนานุรักษ 

 ๒๗๘๖ นางยุพารัตน  ทุตาสิต 

 ๒๗๘๗ นางสาวยุพิน  กล่ินทับ 

 ๒๗๘๘ นางสาวยุพิน  พันสาย 

 ๒๗๘๙ นางยุพิน  พุมเข็ม 

 ๒๗๙๐ นางยุพิน  ศุภกรพงศสิร ิ

 ๒๗๙๑ นางสาวยุภาพร  แจงอวม 

 ๒๗๙๒ นางยุภาพร  ไชยสุวรรณ 

 ๒๗๙๓ นางยุภาพร  ธรรมฤทธิ์ 

 ๒๗๙๔ นางยุภาพร  บัวพันธ 

 ๒๗๙๕ นางยุภาพร  บุษยเหม 

 ๒๗๙๖ นางสาวยุภาพร  ภูเขียว 

 ๒๗๙๗ นางสาวยุภาพร  วงษวิพัฒน 

 ๒๗๙๘ นางสาวยุภาภรณ  ทรงกลด 

 ๒๗๙๙ นางยุรพิน  อรัญเวศ 

 ๒๘๐๐ นางยุรวรรณ  เสมอพิทักษ 

 ๒๘๐๑ นางสาวยุรี  เตชะดี 

 ๒๘๐๒ นางยุวดี  ประทุมวัน 

 ๒๘๐๓ นางยุวดี  โพธิ์แกว 

 ๒๘๐๔ นางสาวยุวดี  มีสมพร 

 ๒๘๐๕ นางสาวยุวดี  วังคีรี 

 ๒๘๐๖ นางสาวยุวธิดา  พละสาร 

 ๒๘๐๗ นางยุวภา  วรรณพราหมณ 

 ๒๘๐๘ นางยูไบดะ  วาเฮง 

 ๒๘๐๙ นางสาวยูมัยเราะห  กาซา 

 ๒๘๑๐ นางเย็นจิตร  มาดา 

 ๒๘๑๑ นางสาวเยาวภา  บุตรดีวงค 

 ๒๘๑๒ นางสาวเยาวเรศ  กันเพ็ง 

 ๒๘๑๓ นางสาวเยาวลักษณ  จําปาศรี 

 ๒๘๑๔ นางสาวเยาวลักษณ  โปยทอง 

 ๒๘๑๕ นางสาวเยาวลักษณ  รอยอําแพง 

 ๒๘๑๖ นางสาวเยาวลักษณ  สุทธิประภา 

 ๒๘๑๗ นางเยาววาชินตน  สีหามาตย 

 ๒๘๑๘ นางสาวรจนา  คล่ีแคลว 

 ๒๘๑๙ นางรจนา  ไชยพะยวน 

 ๒๘๒๐ นางรจนีย  ชัยประสพ 



 หนา   ๒๒๒ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๘๒๑ นางสาวรดาณัฐ  กันไชยชาติ 

 ๒๘๒๒ นางรติการ  การะเกตุ 

 ๒๘๒๓ นางรถจนา  ศรีมา 

 ๒๘๒๔ นางสาวรถชรินทร  กองเพชร 

 ๒๘๒๕ นางสาวรมณี  เหล่ียมแสง 

 ๒๘๒๖ นางสาวรมณียา  เสมา 

 ๒๘๒๗ นางสาวรวงนภา  โอดรัมย 

 ๒๘๒๘ นางสาวรวมพร  คงที่ 

 ๒๘๒๙ นางรวิภา  พะยุพัด 

 ๒๘๓๐ นางสาวรวิสรารัศมิ์  เลิศกุศลธรรม 

 ๒๘๓๑ นางรสธร  อํามะเหียะ 

 ๒๘๓๒ นางสาวรสริน  ภาดี 

 ๒๘๓๓ นางรสสุคนธ  เงางาม 

 ๒๘๓๔ นางรอฎียะห  นิมุ 

 ๒๘๓๕ นางรอสนี  สุขุมาลสกุล 

 ๒๘๓๖ นางสาวรอฮานา  ยามา 

 ๒๘๓๗ นางสาวรอฮานี  อูเซ็ง 

 ๒๘๓๘ นางสาวระเบียบ  สอนบุญทอง 

 ๒๘๓๙ นางสาวระพีพร  วงษฝุง 

 ๒๘๔๐ นางระพีพร  หงษวิเศษ 

 ๒๘๔๑ นางสาวระพีพรรณ  วงคภักดิ์ 

 ๒๘๔๒ นางสาวระพีพรรณ  เหลือสืบชาติ 

 ๒๘๔๓ นางระวิวรรณ  ภักดี 

 ๒๘๔๔ นางระวีวรรณ  ศิลปสุวรรณ 

 ๒๘๔๕ นางสาวรักคณา  สัมฤทธิ์ 

 ๒๘๔๖ นางสาวรักษินาวรรณ  คําสา 

 ๒๘๔๗ นางสาวรังสิมา  สงเคราะห 

 ๒๘๔๘ นางสาวรัชฎาการณ  ศรีกล่ัน 

 ๒๘๔๙ นางรัชฎาพร  สิงหเริงฤทธิ์ 

 ๒๘๕๐ นางรัชณี  ภูมิดอนมิ่ง 

 ๒๘๕๑ นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา 

 ๒๘๕๒ นางรัชนก  คําพระธิก 

 ๒๘๕๓ นางรัชนก  บุญประคอง 

 ๒๘๕๔ นางสาวรัชนาภา  บุญประสพ 

 ๒๘๕๕ นางสาวรัชนี  แกวมุง 

 ๒๘๕๖ นางรัชนี  ดําสมุทร 

 ๒๘๕๗ นางสาวรัชนี  รุงสิรินาถ 

 ๒๘๕๘ นางสาวรัชนี  สิบธง 

 ๒๘๕๙ นางสาวรัชนีกร  เพ็ชรเวียง 

 ๒๘๖๐ นางสาวรัชนีวรรณ  คงเปนนิจ 

 ๒๘๖๑ นางรัชราพร  ทองรักศรี 

 ๒๘๖๒ นางสาวรัญฑฐิญา  ไสยราช 

 ๒๘๖๓ นางรัฐฐาณัฐ  วิไลรุจิกรณ 

 ๒๘๖๔ นางสาวรัฐพร  จันดํา 

 ๒๘๖๕ นางสาวรัดดาวรรณ  เผ่ือนผ้ึง 

 ๒๘๖๖ นางรัตดาวรรณ  ไชยชนะ 

 ๒๘๖๗ นางรัตติกาล  สีแตง 

 ๒๘๖๘ นางสาวรัตติยา  จับประยงค 

 ๒๘๖๙ นางสาวรัตนกร  ออกเอก 

 ๒๘๗๐ นางสาวรัตนใจ  ธานีตระกูล 

 ๒๘๗๑ นางสาวรัตนฐาภัทร  หุนงาม 

 ๒๘๗๒ นางสาวรัตนนรี  กับปะหะ 



 หนา   ๒๒๓ (เลมท่ี  ๘) 
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 ๒๘๗๓ นางสาวรัตนมณี  หารเทศ 

 ๒๘๗๔ นางสาวรัตนสุดา  เกตศรี 

 ๒๘๗๕ นางรัตนา  ดํารงเกียรติชัย 

 ๒๘๗๖ นางสาวรัตนา  พันธสอาด 

 ๒๘๗๗ นางสาวรัตนา  ไพศาล 

 ๒๘๗๘ นางสาวรัตนา  วงศภูงา 

 ๒๘๗๙ นางสาวรัตนา  สังขทอง 

 ๒๘๘๐ นางรัตนา  สุขนุกูล 

 ๒๘๘๑ นางรัตนา  อินทสิทธิ์ 

 ๒๘๘๒ นางสาวรัตนาพร  ดวงทํามา 

 ๒๘๘๓ นางรัตนาภรณ  สุขสงวน 

 ๒๘๘๔ นางสาวรัตนาภรณ  โอสถเจริญ 

 ๒๘๘๕ นางสาวรัตนาวลี  พันธุหวยพงษ 

 ๒๘๘๖ นางสาวรัตมณี  ดีทวม 

 ๒๘๘๗ นางสาวรัติการ  ขันคํานันตะ 

 ๒๘๘๘ นางสาวรัติยา  ผลธุระ 

 ๒๘๘๙ นางสาวรัมยะ  งามประเสริฐ 

 ๒๘๙๐ นางสาวรัศมี  แกวโมกข 

 ๒๘๙๑ นางสาวรัศมี  บุตสีภูมิ 

 ๒๘๙๒ นางราตรี  ทองกรณ 

 ๒๘๙๓ นางราตรี  บุญยัง 

 ๒๘๙๔ นางสาวราตรี  พลาดสุ 

 ๒๘๙๕ นางสาวราตรี  หองหาญ 

 ๒๘๙๖ นางสาวรําพึง  เทศะ 

 ๒๘๙๗ นางสาวรําไพ  นันทะ 

 ๒๘๙๘ นางสาวริญรภัสร  โรจนศิริพูล 

 ๒๘๙๙ นางสาวรินดา  ไชยโคตร 

 ๒๙๐๐ นางรื่นฤดี  ตันประดิษฐ 

 ๒๙๐๑ นางสาวรื่นฤดี  อินทรสารี 

 ๒๙๐๒ นางสาวรุงกานต  คชเดช 

 ๒๙๐๓ นางรุงตะวัน  นวลแกว 

 ๒๙๐๔ นางสาวรุงตะวัน  อดิเรกสกุล 

 ๒๙๐๕ นางสาวรุงทิพย  ไชยทองพันธุ 

 ๒๙๐๖ นางรุงทิพย  นิลพัตร 

 ๒๙๐๗ นางสาวรุงทิวา  งามตา 

 ๒๙๐๘ นางสาวรุงทิวา  ทองยุน 

 ๒๙๐๙ นางรุงทิวา  ศรีสงา 

 ๒๙๑๐ นางรุงนภา  กันทะวัง 

 ๒๙๑๑ นางรุงนภา  ชมภูราช 

 ๒๙๑๒ นางสาวรุงนภา  นาบํารุง 

 ๒๙๑๓ นางสาวรุงนภา  ลังกาวีเขต 

 ๒๙๑๔ นางรุงนภา  สันติภัคพงศ 

 ๒๙๑๕ นางสาวรุงนภา  อินลี 

 ๒๙๑๖ นางสาวรุงนภา  ชื่นวิทยา 

 ๒๙๑๗ นางสาวรุงนภา  ตันติอาภา 

 ๒๙๑๘ นางรุงเพ็ชร  สรองศรี 

 ๒๙๑๙ นางสาวรุงฟา  โคเลิศ 

 ๒๙๒๐ นางรุงรวี  สมบูรณ 

 ๒๙๒๑ นางสาวรุงรัตน  ย้ิมเนียม 

 ๒๙๒๒ นางสาวรุงรัตน  อองมะลิ 

 ๒๙๒๓ นางสาวรุงฤดี  เพชรนาดี 

 ๒๙๒๔ นางรุงลาวัล  ลุนอุบล 
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 ๒๙๒๕ นางสาวรุงศรี  แสนเกษม 

 ๒๙๒๖ นางรุงอรุณ  เขมราชวงค 

 ๒๙๒๗ นางสาวรุจานันท  เรืองภัทรกุลกิจ 

 ๒๙๒๘ นางรุจิรา  จันทรธนสมบัติ 

 ๒๙๒๙ นางสาวรุซดียะห  โตะโด 

 ๒๙๓๐ นางรซุนา  มาลัยสนั่น 

 ๒๙๓๑ นางสาวรุไซนี  มะหะยอ 

 ๒๙๓๒ นางสาวรุณฑิกา  บัวศรี 

 ๒๙๓๓ นางสาวรุติราภรณ  โชติสุวรรณภัทร 

 ๒๙๓๔ นางสาวรุสณีดา  แวดือรามัน 

 ๒๙๓๕ นางรุสนานี  นิสายู 

 ๒๙๓๖ นางสาวรุสนีซา  สิงหะ 

 ๒๙๓๗ นางสาวรุสนีดา  ดาเลโบะ 

 ๒๙๓๘ นางสาวรุสมาลัยนี  สิงหะ 

 ๒๙๓๙ นางรุสมีนีย  ฤทธิเดช 

 ๒๙๔๐ นางสาวรูซลีณี  เซะนาราเซะ 

 ๒๙๔๑ นางสาวรูซีลา  ดาโอะ 

 ๒๙๔๒ นางสาวรูสนี  มะเสาะ 

 ๒๙๔๓ นางรูฮานา  สาเฮาะ 

 ๒๙๔๔ นางสาวเรณู  อดิเรกลาภ 

 ๒๙๔๕ นางสาวเรวดี  จันทะคุณ 

 ๒๙๔๖ นางสาวเรวดี  นิลวิจิตร 

 ๒๙๔๗ นางเรวดี  ศิริโส 

 ๒๙๔๘ นางเรวดี  สุขขาว 

 ๒๙๔๙ นางสาวฤดีวรรณ  ไชยแขวง 

 ๒๙๕๐ นางสาวฤทัย  ฝกเครือ 

 ๒๙๕๑ นางฤทัย  ศรีภูมิ 

 ๒๙๕๒ นางสาวฤทัยรัตน  งามพลทอง 

 ๒๙๕๓ นางสาวฤทัยรัตน  บุญมา 

 ๒๙๕๔ นางลดารัตน  รานอก 

 ๒๙๕๕ นางสาวลดาวัลย  กันธมาลา 

 ๒๙๕๖ วาที่รอยตรีหญิง ลดาวัลย  ธัญญะภูมิ 

 ๒๙๕๗ นางลภัสรดา  จารุสิทธิกุล 

 ๒๙๕๘ นางลภัสรดา  นาโควงค 

 ๒๙๕๙ นางลภัสรดา  พรหมมณี 

 ๒๙๖๐ นางสาวลภัสรดา  สนามชัย 

 ๒๙๖๑ นางสาวลภัสวีณ  จันทรคนึง 

 ๒๙๖๒ นางสาวลลิตา  นิติพันธ 

 ๒๙๖๓ นางสาวลลิตา  ประสานศักดิ์ 

 ๒๙๖๔ นางสาวลักขณา  โคบุตร 

 ๒๙๖๕ นางลักขณา  ฉิมกูล 

 ๒๙๖๖ นางสาวลักขณา  บํารุงตา 

 ๒๙๖๗ นางสาวลักคณา  สุขมณี 

 ๒๙๖๘ นางสาวลักษณนภา  แกวคําแจง 

 ๒๙๖๙ นางสาวลักษณี  บุญญะโกศล 

 ๒๙๗๐ นางลักษมี  สาและ 

 ๒๙๗๑ นางสาวลัญจกร  ทองทา 

 ๒๙๗๒ นางสาวลัดดา  กล่ินนิรัญ 

 ๒๙๗๓ นางสาวลัดดา  โกยรัมย 

 ๒๙๗๔ นางสาวลัดดา  คงบรรทัด 

 ๒๙๗๕ นางลัดดา  มหาชัย 

 ๒๙๗๖ นางลัดดา  วิบูลยศิลป 
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 ๒๙๗๗ นางลัดดา  สุระชาติ 

 ๒๙๗๘ นางลัดดาพร  สิมมา 

 ๒๙๗๙ นางสาวลัดดาวรรณ  อินทรโคกสูง 

 ๒๙๘๐ นางลัดดาวัลย  คงประจันทร 

 ๒๙๘๑ นางลัดดาวัลย  จีนสอาด 

 ๒๙๘๒ นางสาวลัดดาวัลย  ตันเจริญ 

 ๒๙๘๓ นางสาวลัดดาวัลย  บูรณะ 

 ๒๙๘๔ นางสาวลัดดาวัลย  ฟองวรรณา 

 ๒๙๘๕ นางสาวลัดดาวัลย  ภาคพรม 

 ๒๙๘๖ นางสาวลาวียะห  มูซอเล็ง 

 ๒๙๘๗ นางลําดวน  ทิพอาศน 

 ๒๙๘๘ นางลินดา  ตอศรี 

 ๒๙๘๙ นางลิษา  นาคจันทร 

 ๒๙๙๐ นางลีซาวาตี  ไกรบุตร 

 ๒๙๙๑ นางลีลาวดี  มุมทอง 

 ๒๙๙๒ นางไลยตรี  จันทจร 

 ๒๙๙๓ นางสาววงเดือน  วันณี 

 ๒๙๙๔ นางสาววชิรา  ศรจิตติ 

 ๒๙๙๕ นางสาววชิราภรณ  เลิศศรี 

 ๒๙๙๖ นางสาววณัชชา  พุมเจริญ 

 ๒๙๙๗ นางสาววทันยา  วิทยาสุนทร 

 ๒๙๙๘ นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ 

 ๒๙๙๙ นางวนิดา  กาฬจันทร 

 ๓๐๐๐ นางสาววนิดา  คงเอียด 

 ๓๐๐๑ นางวนิดา  ชาวน้ําวน 

 ๓๐๐๒ นางสาววนิดา  เชาวทอง 

 ๓๐๐๓ นางสาววนิดา  เบาคันที 

 ๓๐๐๔ นางวนิดา  วังคีรีภัช 

 ๓๐๐๕ นางสาววนิดา  ศิริรัตนโสพร 

 ๓๐๐๖ นางสาววนิดา  สุวรรณศิลป 

 ๓๐๐๗ นางสาววนิดา  อินธิแสง 

 ๓๐๐๘ นางสาววยา  สมรรถการพัฒนา 

 ๓๐๐๙ นางสาววรกมล  ประชาญสิทธิ์ 

 ๓๐๑๐ นางวรกร  มงคลศิริ 

 ๓๐๑๑ นางวรชนันท  กราบบุญมา 

 ๓๐๑๒ นางสาววรดาภา  ใจศรีอุบล 

 ๓๐๑๓ นางสาววรนันท  แสงกลา 

 ๓๐๑๔ นางสาววรนุช  ประมวลการ 

 ๓๐๑๕ นางวรรณชนก  เดิมสมบูรณ 

 ๓๐๑๖ นางสาววรรณดา  พรหมดี 

 ๓๐๑๗ นางสาววรรณนิภา  ชูคง 

 ๓๐๑๘ นางวรรณนิศา  ทวีขวัญ 

 ๓๐๑๙ นางสาววรรณพร  เนื่องหลา 

 ๓๐๒๐ นางสาววรรณพร  พาหา 

 ๓๐๒๑ นางสาววรรณพร  ลักษณะโภคิน 

 ๓๐๒๒ นางสาววรรณภา  เกิดศิริ 

 ๓๐๒๓ นางวรรณภา  ไชยราช 

 ๓๐๒๔ นางสาววรรณภา  ทําสุนา 

 ๓๐๒๕ นางวรรณภา  เหลาหวายนอก 

 ๓๐๒๖ นางวรรณมาลา  จันทนา 

 ๓๐๒๗ นางสาววรรณรัตน  เทียนเล็ก 

 ๓๐๒๘ นางสาววรรณฤดี  พรหมทอง 
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 ๓๐๒๙ นางสาววรรณวดี  มะลิวัลย 

 ๓๐๓๐ นางสาววรรณวิจิตร  ชลธารสีหวัฒน 

 ๓๐๓๑ นางสาววรรณวิภา  ภูมาก 

 ๓๐๓๒ นางสาววรรณวิมล  วังหลวงอิน 

 ๓๐๓๓ นางวรรณวิศา  ขําย่ิงเกิด 

 ๓๐๓๔ นางสาววรรณวิศา  เถกิงกิจ 

 ๓๐๓๕ นางสาววรรณวิสา  แกนทน 

 ๓๐๓๖ นางสาววรรณษา  ทวมศิริ 

 ๓๐๓๗ นางวรรณสิริ  สุขดี 

 ๓๐๓๘ นางสาววรรณา  ทัพทว ี

 ๓๐๓๙ นางวรรณา  โพชสาลี 

 ๓๐๔๐ นางสาววรรณา  มัณฑจิตร 

 ๓๐๔๑ นางสาววรรณาพร  พงษพุฒิพัฒน 

 ๓๐๔๒ นางสาววรรณิศา  สีกรณ 

 ๓๐๔๓ นางสาววรรณิษา  ดําอ่ํา 

 ๓๐๔๔ นางสาววรรณิษา  เสียมไหม 

 ๓๐๔๕ นางวรรณี  แสงทอง 

 ๓๐๔๖ นางวรรณี  เหงกุล 

 ๓๐๔๗ นางสาววรรธนีย  พงษนาค 

 ๓๐๔๘ นางสาววรรษิดา  จิตประพันธ 

 ๓๐๔๙ นางวรสนา  ทองเอม 

 ๓๐๕๐ นางวรัชยา  สิงหทองเลา 

 ๓๐๕๑ นางสาววรัชยา  อินเปง 

 ๓๐๕๒ นางสาววรัญญา  นันทา 

 ๓๐๕๓ นางสาววรัญญา  พันธแกว 

 ๓๐๕๔ นางวรัธน  เอี่ยมแกวไพศาล 

 ๓๐๕๕ นางวรางคณา  พรหมราช 

 ๓๐๕๖ นางวราพร  ใจทน 

 ๓๐๕๗ นางสาววราพร  พระแทน 

 ๓๐๕๘ นางสาววราพร  พิลึก 

 ๓๐๕๙ นางวราพร  สุวพรหม 

 ๓๐๖๐ นางสาววราภรณ  เกิดผลมาก 

 ๓๐๖๑ นางวราภรณ  จันพรมมิน 

 ๓๐๖๒ นางวราภรณ  ชมภูเขา 

 ๓๐๖๓ นางสาววราภรณ  ชังจินดา 

 ๓๐๖๔ นางสาววราภรณ  ถิ่นสอน 

 ๓๐๖๕ นางวราภรณ  ธีระสาร 

 ๓๐๖๖ นางวราภรณ  นฤมลต 

 ๓๐๖๗ นางสาววราภรณ  ภาคสุโพธิ์ 

 ๓๐๖๘ นางสาววราภรณ  มุงหาผล 

 ๓๐๖๙ นางสาววราภรณ  ศรีแสงฉาย 

 ๓๐๗๐ นางสาววรารัตน  คํายอง 

 ๓๐๗๑ นางสาววรารัตน  สิทธิการ 

 ๓๐๗๒ นางสาววรารัตน  สุกกอนทอง 

 ๓๐๗๓ นางวราลักษณ  สุขโชค 

 ๓๐๗๔ นางวริดา  เรืองฤาหาร 

 ๓๐๗๕ นางวรินทร  หนอแกว 

 ๓๐๗๖ นางสาววรินทรลดา  แพงเพชร 

 ๓๐๗๗ นางสาววริศรา  ทุมาโต 

 ๓๐๗๘ นางวริศรา  นาวีวอง 

 ๓๐๗๙ นางวริศรา  สุดโต 

 ๓๐๘๐ นางสาววริศราวรรณ  ดรเหลา 



 หนา   ๒๒๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๐๘๑ นางสาววริศศรา  หาญมานิตกุล 

 ๓๐๘๒ นางวรีพร  ขําเกิด 

 ๓๐๘๓ นางสาววรุณ  อิ่มใจ 

 ๓๐๘๔ นางวลัยพร  ดีสุข 

 ๓๐๘๕ นางสาววลัยพร  วิไลศรี 

 ๓๐๘๖ นางสาววลัยภรณ  ถาวรพัฒน 

 ๓๐๘๗ นางสาววลัยลักษณ  ปยะตระกูลเลิศ 

 ๓๐๘๘ นางสาววลาพร  ฉลาดเลิศ 

 ๓๐๘๙ นางสาววไล  แกววงษลอม 

 ๓๐๙๐ นางวสุกาญจน  เยาวเรศ 

 ๓๐๙๑ นางสาววะราภรณ  จันทรชนะ 

 ๓๐๙๒ นางวัชยา  ประสพบัว 

 ๓๐๙๓ นางสาววัชราภรณ  กันชัย 

 ๓๐๙๔ นางสาววัชราภรณ  ดุมลักษณ 

 ๓๐๙๕ นางวัชราภรณ  มารคูกซ 

 ๓๐๙๖ นางวัชราภรณ  รัตนวงศ 

 ๓๐๙๗ นางวัชราภรณ  สืบสิงห 

 ๓๐๙๘ นางสาววัชราวรรณ  มหาวรรณ 

 ๓๐๙๙ นางสาววัชรินทร  จันทโร 

 ๓๑๐๐ นางสาววัชรินทร  ฉิมมุจฉา 

 ๓๑๐๑ นางสาววัชรินทร  เห็นพรอม 

 ๓๑๐๒ นางวัชรินทร  อินธิมา 

 ๓๑๐๓ นางสาววัชรี  บุมี 

 ๓๑๐๔ นางสาววัชรี  โพธิยา 

 ๓๑๐๕ นางสาววัชรี  มาลัยหวล 

 ๓๑๐๖ นางสาววัชรี  วอนอก 

 ๓๑๐๗ นางสาววัชรีพร  อินทะมาตย 

 ๓๑๐๘ นางสาววัฒนา  ทาหาญ 

 ๓๑๐๙ นางวันณา  คงเสง 

 ๓๑๑๐ นางสาววันดี  ถีระแกว 

 ๓๑๑๑ นางวันดี  รัตนพันธ 

 ๓๑๑๒ นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล 

 ๓๑๑๓ นางวันทนา  สงธรรม 

 ๓๑๑๔ นางสาววันนิสา  ปอมูล 

 ๓๑๑๕ วาที่รอยตรีหญิง วันนิสา  วินประโคน 

 ๓๑๑๖ นางวันเพ็ญ  ชาวนาน 

 ๓๑๑๗ นางวันเพ็ญ  พรมโคตรคา 

 ๓๑๑๘ นางสาววันเพ็ญ  รักนาควน 

 ๓๑๑๙ นางสาววันเพ็ญ  ไวยะศรีแสง 

 ๓๑๒๐ นางวันเพ็ญ  ศันเสนียกุล 

 ๓๑๒๑ นางสาววันยุภา  บรรณเทศ 

 ๓๑๒๒ นางวันวิไล  แสงอรุณ 

 ๓๑๒๓ นางสาววันวิสา  นาประสิทธิ์ 

 ๓๑๒๔ นางสาววันวิสา  สวัสดี 

 ๓๑๒๕ นางสาววันวิสาข  เรืองปานกัน 

 ๓๑๒๖ นางวันวิสาข  โรจนสุวรรณ 

 ๓๑๒๗ นางวัลภา  คําภีร 

 ๓๑๒๘ นางสาววัลภา  พูลสุข 

 ๓๑๒๙ นางสาววัลภา  แพงแกว 

 ๓๑๓๐ นางสาววัลภา  สุมนจันทร 

 ๓๑๓๑ นางสาววัลยา  กิติทรัพยกาญจนา 

 ๓๑๓๒ นางสาววัลยา  เคลือนุตยางกูร 



 หนา   ๒๒๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๑๓๓ นางสาววัลยา  จิตรจวง 

 ๓๑๓๔ นางวัลยา  ดีสีใส 

 ๓๑๓๕ นางวัลลี  ปดชิด 

 ๓๑๓๖ นางสาววัลวิสา  ไชยงาม 

 ๓๑๓๗ นางสาววาทินี  วิเชียรเสนาะ 

 ๓๑๓๘ นางสาววาธิณี  ดิ่นทอง 

 ๓๑๓๙ นางสาววานิดา  เสนหา 

 ๓๑๔๐ นางสาววารณี  แกววงศษา 

 ๓๑๔๑ นางสาววารินทร  เมฆฉาย 

 ๓๑๔๒ นางสาววารุณี  ธงไพร 

 ๓๑๔๓ นางสาววารุณี  บุญประสงค 

 ๓๑๔๔ นางสาววารุณี  สุขแดง 

 ๓๑๔๕ นางสาววาสนา  กุณฑลเบ็ญจะ 

 ๓๑๔๖ นางวาสนา  คนใหญ 

 ๓๑๔๗ นางวาสนา  คําภาหลา 

 ๓๑๔๘ นางสาววาสนา  จันทรเจริญ 

 ๓๑๔๙ นางสาววาสนา  เจะโสะ 

 ๓๑๕๐ นางวาสนา  ตนสาลี 

 ๓๑๕๑ นางวาสนา  ปญุเบกษา 

 ๓๑๕๒ นางสาววาสนา  สุขสวัสดิ์ 

 ๓๑๕๓ นางสาววาสนา  อะโหสิ 

 ๓๑๕๔ นางวาสิฏฐี  กันตี 

 ๓๑๕๕ นางสาววิกัญญา  วงศพุฒิ 

 ๓๑๕๖ นางวิกานดา  แกวไสทับ 

 ๓๑๕๗ นางสาววิจิตรา  ผิวพรรณ 

 ๓๑๕๘ นางสาววิชชุดา  คงสมบัติ 

 ๓๑๕๙ นางสาววิชชุดา  ภักดีเจริญ 

 ๓๑๖๐ นางสาววิชญาดา  กันโส 

 ๓๑๖๑ นางสาววิชุดา  ประดิษฐกุล 

 ๓๑๖๒ นางวิชุดา  มูเก็ม 

 ๓๑๖๓ นางสาววิชุลดา  พันจําปา 

 ๓๑๖๔ นางสาววิภา  บุญชาญ 

 ๓๑๖๕ นางสาววิภาชดา  มีอํามาตร 

 ๓๑๖๖ นางวิภาดา  ชัยทอง 

 ๓๑๖๗ นางวิภาดา  ผานชมภู 

 ๓๑๖๘ นางวิภาดา  พิมพพันธ 

 ๓๑๖๙ นางวิภาดา  แสนนุภาพ 

 ๓๑๗๐ นางสาววิภาภรณ  พิมพบุตร 

 ๓๑๗๑ นางวิภาภรณ  วงคสรรศรี 

 ๓๑๗๒ นางวิภารัตน  ธนิทธิพันธ 

 ๓๑๗๓ นางสาววิภาวดี  โกมลกุล 

 ๓๑๗๔ นางวิภาวดี  ไตรรัตน 

 ๓๑๗๕ นางสาววิภาวดี  มีเลิศ 

 ๓๑๗๖ นางวิภาวดี  ศรีจันทร 

 ๓๑๗๗ นางสาววิภาวดี  สายที 

 ๓๑๗๘ วาที่รอยตรีหญิง วิภาวดี  อินทรดวง 

 ๓๑๗๙ นางสาววิภาวี  ดวงมุลตรี 

 ๓๑๘๐ นางสาววิภาสิริ  พูลสวัสดิ์ 

 ๓๑๘๑ นางสาววิมล  วงษใหญ 

 ๓๑๘๒ นางวิมล  สุวรรณสม 

 ๓๑๘๓ นางสาววิมลพัชร  สุวรรณวัฒน 

 ๓๑๘๔ นางสาววิมลรัตน  หวังสุข 
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 ๓๑๘๕ นางวิยะดา  คงดํา 

 ๓๑๘๖ นางวิยะดา  ลมสูงเนิน 

 ๓๑๘๗ นางวิรัญญาพัชร  ดีมี 

 ๓๑๘๘ นางสาววิราพร  เหลาลาภะ 

 ๓๑๘๙ นางสาววิราวรรณ  คําประวัติ 

 ๓๑๙๐ นางสาววิริยา  ธรรมสมบัติ 

 ๓๑๙๑ นางสาววิไรรัตน  ไชยเพชร 

 ๓๑๙๒ นางสาววิลัย  เกล้ียงเสน 

 ๓๑๙๓ นางวิลาวรรณ  ตรีวิเศษ 

 ๓๑๙๔ นางวิลาวัณย  โททํา 

 ๓๑๙๕ นางวิลาวัณย  นุยเงิน 

 ๓๑๙๖ นางสาววิลาวัณย  ยกบัตร 

 ๓๑๙๗ นางสาววิลาวัลย  แกววิเชียร 

 ๓๑๙๘ นางวิลาวัลย  นาคภพ 

 ๓๑๙๙ นางสาววิลาวัลย  ศิริมงคล 

 ๓๒๐๐ นางสาววิลาสินี  ชอยชด 

 ๓๒๐๑ นางสาววิลาสินี  วาเลาะ 

 ๓๒๐๒ นางวิไลจิตร  ตอบกุลกิติกร 

 ๓๒๐๓ นางสาววิไลพรรณ  ใจเพียร 

 ๓๒๐๔ นางสาววิไลพรรณ  หลาบุญมา 

 ๓๒๐๕ นางสาววิไลภรณ  สินสราง 

 ๓๒๐๖ นางวิไลลักษณ  กันสิทธิ์ 

 ๓๒๐๗ นางวิไลลักษณ  โชติรัตน 

 ๓๒๐๘ นางสาววิไลลักษณ  โภคาพานิชย 

 ๓๒๐๙ นางวิไลลักษณ  สุขศรี 

 ๓๒๑๐ นางสาววิไลลักษณ  เสมเถื่อน 

 ๓๒๑๑ นางสาววิไลวรรณ  แซมา 

 ๓๒๑๒ นางสาววิไลวรรณ  พลศิริ 

 ๓๒๑๓ นางสาววิไลวรรณ  อารีราษฎร 

 ๓๒๑๔ นางสาววิไลวรรณ  ละมุล 

 ๓๒๑๕ นางวิวัฒนา  หาสุนทรีย 

 ๓๒๑๖ นางสาววิศณี  ถวนนอก 

 ๓๒๑๗ นางสาววิศนา  ธรรมเมธากุล 

 ๓๒๑๘ นางสาววิสา  เพชรทอง 

 ๓๒๑๙ นางสาววีณา  เจียรพินิจนันท 

 ๓๒๒๐ นางวีณา  อินศิริ 

 ๓๒๒๑ นางวีนัส  สิงหเถิน 

 ๓๒๒๒ นางวีนา  กองหลา 

 ๓๒๒๓ นางสาววีนา  เขตนคร 

 ๓๒๒๔ นางสาววีรญาภา  พุทธิโภคิน 

 ๓๒๒๕ นางสาววีรนุช  เลิศกาญจนวัฒน 

 ๓๒๒๖ นางสาววีรยา  เตไธสง 

 ๓๒๒๗ นางสาววีรวรรณ  ภาวนาวิวัฒน 

 ๓๒๒๘ นางวีระพร  ฉายรังษี 

 ๓๒๒๙ นางสาววีริยา  ศตสังวัตสร 

 ๓๒๓๐ นางวุฒิพร  บุญเจริญ 

 ๓๒๓๑ นางเวนิสสา  คงกอบสม 

 ๓๒๓๒ นางแวดะห  มะแซสะอิ 

 ๓๒๓๓ นางสาวแวววิไล  ไชยเสริม 

 ๓๒๓๔ นางแวอีเสาะ  ใบเย็มหมะ 

 ๓๒๓๕ นางสาวศจี  สุดดี 

 ๓๒๓๖ นางสาวศณีณาถ  แซตัน 



 หนา   ๒๓๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๒๓๗ นางสาวศตนันท  จันทร 

 ๓๒๓๘ นางสาวศมณณญา  บุญประสพ 

 ๓๒๓๙ นางสาวศยานิศษ  เอหิตานันท 

 ๓๒๔๐ นางสาวศรณฉัตร  จตุภัทรสิริ 

 ๓๒๔๑ วาที่รอยตรีหญิง ศรัญญา  ขาวผอง 

 ๓๒๔๒ นางสาวศรัญญา  ผาเบา 

 ๓๒๔๓ นางศรัญญา  ลาคํา 

 ๓๒๔๔ นางสาวศรัญญา  ศรีโมรา 

 ๓๒๔๕ นางศรัญญา  สตานิคม 

 ๓๒๔๖ นางสาวศรัญญา  อักษร 

 ๓๒๔๗ นางสาวศรัญยา  จิโสะ 

 ๓๒๔๘ นางสาวศรัณยา  ปานอุรัง 

 ๓๒๔๙ นางศรันรัตน  ศรประสิทธิ์ 

 ๓๒๕๐ นางสาวศรินทรา  คชสินธิ์ 

 ๓๒๕๑ นางศรินรัตน  ปฐมกิตติโรจน 

 ๓๒๕๒ นางศริมา  เสนย้ิม 

 ๓๒๕๓ นางศริยา  หงษย่ีสิบเอ็ด 

 ๓๒๕๔ นางสาวศรีนงค  ศรีทาว 

 ๓๒๕๕ นางสาวศรีนวล  อิ่นแกว 

 ๓๒๕๖ นางสาวศรีแพร  นามโส 

 ๓๒๕๗ นางศรีแพร  วิเศษคํา 

 ๓๒๕๘ นางศรีไพร  บุญญา 

 ๓๒๕๙ นางสาวศรียา  คุณสุทธิ์ 

 ๓๒๖๐ นางสาวศรีรัตน  สินธุเกษมสุข 

 ๓๒๖๑ นางศรีรา  มิตรพระพันธ 

 ๓๒๖๒ นางสาวศรีวรรณภรณ  บุญภูมิ 

 ๓๒๖๓ นางสาวศรีวิไล  หมอกพายัพ 

 ๓๒๖๔ นางสาวศรีสุดา  ชอบงาม 

 ๓๒๖๕ นางสาวศรุดา  กอมมณี 

 ๓๒๖๖ นางสาวศรุตยา  อัจธนาสิริ 

 ๓๒๖๗ นางสาวศรุตา  หาญหาว 

 ๓๒๖๘ นางสาวศลิตา  เกิดผล 

 ๓๒๖๙ นางสาวศลิษา  คงชนะ 

 ๓๒๗๐ นางสาวศศลักษณ  เครือนันตา 

 ๓๒๗๑ นางสาวศศิญาภา  คําภิลา 

 ๓๒๗๒ นางศศิตา  แผนทอง 

 ๓๒๗๓ นางสาวศศิตา  อาจวงษ 

 ๓๒๗๔ นางสาวศศิธร  ณ วันจันทร 

 ๓๒๗๕ นางสาวศศิธร   

  นรินทรางกูล ณ อยุธยา 

 ๓๒๗๖ นางศศิธร  บุญธรรม 

 ๓๒๗๗ นางสาวศศิธร  พรจงมั่น 

 ๓๒๗๘ นางสาวศศิธร  มัทนาภรณสกุล 

 ๓๒๗๙ นางสาวศศิธร  สรอยรักษ 

 ๓๒๘๐ นางสาวศศิธร  หลาบนารินทร 

 ๓๒๘๑ นางสาวศศินวรรษา  ปรเมษฐดลปรีดี 

 ๓๒๘๒ นางศศิประภา  ฉายถวิล 

 ๓๒๘๓ นางสาวศศิพร  ศิริประทุม 

 ๓๒๘๔ นางสาวศศิภา  ผุดผอง 

 ๓๒๘๕ นางศศิมา  สีหามาตย 

 ๓๒๘๖ นางสาวศศิรอร  ทิพยพีรชัย 

 ๓๒๘๗ นางสาวศศิวรรณ  หมานบุญ 



 หนา   ๒๓๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๒๘๘ นางสาวศศิวิมล  อินศิริ 

 ๓๒๘๙ นางสาวศศิวีณ  เตชะทวีกุล 

 ๓๒๙๐ นางศสิภาส  บุณยเพ็ญ 

 ๓๒๙๑ นางสาวศันสนีย  กล่ินเกางิ้ว 

 ๓๒๙๒ นางศันสนีย  ประชากรณ 

 ๓๒๙๓ นางศันสนีย  สมสีแสง 

 ๓๒๙๔ นางสาวศากุน  เทียนทอง 

 ๓๒๙๕ วาที่รอยตรีหญิง ศิรชยา  โจมสติ 

 ๓๒๙๖ นางสาวศิรฎา  เทพนรินทร 

 ๓๒๙๗ นางสาวศิรธันย  สามเชียง 

 ๓๒๙๘ นางศิราณี  แวเดร 

 ๓๒๙๙ นางสาวศิราณี  หนูเอียด 

 ๓๓๐๐ นางศิราพร  วะชุม 

 ๓๓๐๑ นางศิริกัญญา  เมืองเกษม 

 ๓๓๐๒ นางสาวศิริกาญจน  สีเขียวสด 

 ๓๓๐๓ นางสาวศิริกุล  บุตรโพธิ์ 

 ๓๓๐๔ นางสาวศิริขวัญ  จันทรมณี 

 ๓๓๐๕ นางศิริขวัญ  มะโนวัฒนา 

 ๓๓๐๖ นางสาวศิริชมพู  นอยวงศ 

 ๓๓๐๗ นางศิริณัฐ  ปญญารัมย 

 ๓๓๐๘ นางสาวศิรินญา  ชื่นเรือง 

 ๓๓๐๙ นางสาวศิรินทรทิพย  ออนแกว 

 ๓๓๑๐ นางสาวศิรินธร  จันทรโอ 

 ๓๓๑๑ นางสาวศิรินภรณ  สีสวน 

 ๓๓๑๒ นางสาวศิรินภา  คุมจ่ัน 

 ๓๓๑๓ นางศิรินภา  บุญอินเขียว 

 ๓๓๑๔ นางศิรินภา  ประทีปทอง 

 ๓๓๑๕ นางสาวศิรินภา  วัฒนะโชติ 

 ๓๓๑๖ นางสาวศิรินภาวรรณ  ทุมคํา 

 ๓๓๑๗ นางสาวศิรินยา  แสนยะบุตร 

 ๓๓๑๘ นางสาวศิรินันท  จีนพก 

 ๓๓๑๙ นางศิรินันท  เบาอาสา 

 ๓๓๒๐ นางสาวศิรินาถ  ทองขาว 

 ๓๓๒๑ นางสาวศิรินุช  พรมศักดิ์ 

 ๓๓๒๒ นางสาวศิริประภา  ดวงจํา 

 ๓๓๒๓ นางสาวศิริพร  คงสมบัติ 

 ๓๓๒๔ นางสาวศิริพร  คําภูษา 

 ๓๓๒๕ นางสาวศิริพร  ใจใส 

 ๓๓๒๖ นางสาวศิริพร  ฉั่ววิเชียร 

 ๓๓๒๗ นางศิริพร  ชัยชมภู 

 ๓๓๒๘ นางศิริพร  ไชยมาศ 

 ๓๓๒๙ นางสาวศิริพร  ตาดี 

 ๓๓๓๐ นางสาวศิริพร  พวงพิศ 

 ๓๓๓๑ นางสาวศิริพร  วิริยะวิชาชาญ 

 ๓๓๓๒ นางสาวศิริพร  ศรีโยธา 

 ๓๓๓๓ นางสาวศิริพร  อินทิสิทธิ์ 

 ๓๓๓๔ นางสาวศิริพาภรณ  รวมสุข 

 ๓๓๓๕ นางสาวศิริเพชร  อันเรืองปญญา 

 ๓๓๓๖ นางสาวศิริเพ็ญ  ทองดี 

 ๓๓๓๗ นางสาวศิริมล  กุลชัยกุล 

 ๓๓๓๘ นางสาวศิริมา  ปานแขวง 

 ๓๓๓๙ นางสาวศิริยา  สุบินศิริ 



 หนา   ๒๓๒ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๓๔๐ นางสาวศิริยาภรณ  ชมทอง 

 ๓๓๔๑ นางศิริรักษ  คําฤทธิ์ 

 ๓๓๔๒ นางสาวศิริรักษ  ชาติเพียร 

 ๓๓๔๓ นางสาวศิริรัตน  แยมออน 

 ๓๓๔๔ นางศิริรัตน  สิทธิบูรณาญา 

 ๓๓๔๕ นางสาวศิริรัตน  สุวรรณวิชัย 

 ๓๓๔๖ นางสาวศิริรัตน  อวยพร 

 ๓๓๔๗ นางศิริรัศม  จันทรมีศรี 

 ๓๓๔๘ นางศิริลักษณ  ทวีสมาน 

 ๓๓๔๙ นางศิริลักษณ  ทองรวง 

 ๓๓๕๐ นางศิริลักษณ  เบ็ญจทรัพย 

 ๓๓๕๑ นางสาวศิริลักษณ  ปนทอง 

 ๓๓๕๒ นางสาวศิริลักษณ  มานู 

 ๓๓๕๓ นางสาวศิริวรรณ  จันทรกระจาง 

 ๓๓๕๔ นางสาวศิริวรรณ  สโมสร 

 ๓๓๕๕ นางสาวศิริวรรณ  เอี่ยมวิไล 

 ๓๓๕๖ นางศิริวรรณา  ปนแกว 

 ๓๓๕๗ นางสาวศิลาพันธ  คันธานุรักษ 

 ๓๓๕๘ นางศิลามณี  บุตรศรี 

 ๓๓๕๙ นางศิวพร  เต็มสงสัย 

 ๓๓๖๐ นางสาวศิวพร  แตมคู 

 ๓๓๖๑ นางศิวรินทร  แซเฮง 

 ๓๓๖๒ นางศุทธินี  ไชยหลาก 

 ๓๓๖๓ นางสาวศุทรา  เอมโอษฐ 

 ๓๓๖๔ นางศุภกานดา  แกวกุลธร 

 ๓๓๖๕ นางสาวศุภกานต  คันทสาร 

 ๓๓๖๖ นางศุภดา  ชมจันทรฉาย 

 ๓๓๖๗ นางศุภพิศ  พานคํา 

 ๓๓๖๘ นางศุภรัช  ไชยตรี 

 ๓๓๖๙ นางศุภรัตน  ปุงขอ 

 ๓๓๗๐ นางศุภรัตน  ศรีชมษร 

 ๓๓๗๑ นางสาวศุภรานันท  นาใจตึก 

 ๓๓๗๒ นางสาวศุภลักษณ  แกวบุตร 

 ๓๓๗๓ นางศุภลักษณ  จินดากุล 

 ๓๓๗๔ นางศุภลักษณ  ฐิตะฐาน 

 ๓๓๗๕ นางศุภลักษณ  ณรงคเดชกุล 

 ๓๓๗๖ นางสาวศุภวรรณ  ดอนสมจิตร 

 ๓๓๗๗ นางศุภสิตา  พันธุวร 

 ๓๓๗๘ นางสาวศุภักษร  บูรณเจริญ 

 ๓๓๗๙ นางศุภานัน  จิราวัสน 

 ๓๓๘๐ นางสาวศุภาพิชญ  กุลสานต 

 ๓๓๘๑ นางสาวศุภาภรณ  เพชรแกว 

 ๓๓๘๒ นางสาวศุภาวดี  คนเสงี่ยม 

 ๓๓๘๓ นางสาวศุภาวดี  พรหมสวาสดิ์ 

 ๓๓๘๔ นางสาวศุภาวรรณ  แกวทิพย 

 ๓๓๘๕ นางสาวศุภิสรา  รักนุย 

 ๓๓๘๖ นางสาวศุภิสรา  ศรีบุญ 

 ๓๓๘๗ นางษมากร  บุญยงค 

 ๓๓๘๘ นางสาวสกาวเดือน  ตนสิงห 

 ๓๓๘๙ นางสาวสกุลตา  แชมไล 

 ๓๓๙๐ นางสาวสดศรี  รมรื่น 

 ๓๓๙๑ นางสาวสมจิต  ประมาณู 



 หนา   ๒๓๓ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๓๙๒ นางสมจิตร  บุญใจใหญ 

 ๓๓๙๓ นางสมจิตร  กฤษณะสังข 

 ๓๓๙๔ นางสาวสมใจ  กลํ่าบุญสวัสดิ์ 

 ๓๓๙๕ นางสมใจ  นามกระโทก 

 ๓๓๙๖ นางสมใจ  เผือกเหล็ก 

 ๓๓๙๗ นางสาวสมใจ  เวียงรัตน 

 ๓๓๙๘ นางสาวสมถวิล  กล่ินกุหลาบ 

 ๓๓๙๙ นางสาวสมถวิล  มิสันเทียะ 

 ๓๔๐๐ นางสมพร  หมานนุย 

 ๓๔๐๑ นางสมพา  แสนศรี 

 ๓๔๐๒ นางสมพิทย  วงศสุทธิ์ 

 ๓๔๐๓ นางสมฤดี  นอยอามาตย 

 ๓๔๐๔ นางสาวสมฤทัย  พรมถานา 

 ๓๔๐๕ นางสาวสมฤทัย  ฤทธิ์โพธิ์ 

 ๓๔๐๖ นางสมวรรณ  ทองดอนนอย 

 ๓๔๐๗ นางสาวสมวาสนา  เกิดเจริญ 

 ๓๔๐๘ นางสาวสมสมร  มุงปนกลาง 

 ๓๔๐๙ นางสาวสมหมาย  โพธิ์ประยูร 

 ๓๔๑๐ นางสมาพร  พุมเทียน 

 ๓๔๑๑ นางสาวสมาพร  สมสืบ 

 ๓๔๑๒ นางสมิตา  แซหลี 

 ๓๔๑๓ นางสยุมพร  ใหญเลิศ 

 ๓๔๑๔ นางสาวสรชา  ศักดิ์คําดวง 

 ๓๔๑๕ นางสรญา  สายพันธวรา 

 ๓๔๑๖ นางสาวสรร  สายทอง 

 ๓๔๑๗ นางสรรพัชญา  มีวุฒิสม คอรเบ็ทท 

 ๓๔๑๘ นางสรอยวลา  ศรีรัตน 

 ๓๔๑๙ นางสาวสรัญญา  บัวเขียว 

 ๓๔๒๐ นางสรัญญา  บุตรศรีภูมิ 

 ๓๔๒๑ นางสาวสรัญยา  บุญมาก 

 ๓๔๒๒ นางสาวสรารัตน  ดีทู 

 ๓๔๒๓ นางสริยา  ทุมรินทร 

 ๓๔๒๔ นางสาวสโรชิน  นาคเกตุ 

 ๓๔๒๕ นางสาวสลิลทิพย  สิงหสม 

 ๓๔๒๖ นางสาวสวนีย  คงสม 

 ๓๔๒๗ นางสวนีย  หนายคอน 

 ๓๔๒๘ นางสวรรณยา  อินรอดวงศ 

 ๓๔๒๙ นางสาวสวรส  ปานเกิด 

 ๓๔๓๐ นางสาวสวาง  อินทรสําราญ 

 ๓๔๓๑ นางสศิราวรรณ  กลํ่าทวี 

 ๓๔๓๒ นางสาวสอพูรอ  หะยีเจะปูเตะ 

 ๓๔๓๓ นางสอางคศรี  บุญสติ 

 ๓๔๓๔ นางสอาดชนม  ชมดอกไม 

 ๓๔๓๕ นางสาวสะสิประภา  วิศวิสุทธิ์ 

 ๓๔๓๖ นางสังวาลย  ปานทรัพย 

 ๓๔๓๗ นางสาวสังวาลยากานต  แกวจันทร 

 ๓๔๓๘ นางสาวสังเวียน  ศรีคําขลิบ 

 ๓๔๓๙ นางสาวสาธิกา  สายสีแกว 

 ๓๔๔๐ นางสายใจ  สุขอําพร 

 ๓๔๔๑ นางสายฝน  กุลีนอย 

 ๓๔๔๒ นางสายฝน  นพวงษ 

 ๓๔๔๓ นางสายฝน  โพธิ์กลาง 



 หนา   ๒๓๔ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๔๔๔ นางสาวสายฝน  วันทา 

 ๓๔๔๕ นางสายฝน  อัปมะโน 

 ๓๔๔๖ นางสาวสายพิณ  ไขคํา 

 ๓๔๔๗ นางสายพิณ  ชวยสกุล 

 ๓๔๔๘ นางสายรุง  สุวะโจ 

 ๓๔๔๙ นางสาวสายสุนีย  งามพรหม 

 ๓๔๕๐ นางสาริศา  คําวัฒนา 

 ๓๔๕๑ นางสาวสาวรีย  แสนสมใจ 

 ๓๔๕๒ นางสาวสาวิกา  ทิพยโพธิ์ 

 ๓๔๕๓ นางสาวสาวิตรี  จันทาสี 

 ๓๔๕๔ นางสาวิตรี  บุญนุกูล 

 ๓๔๕๕ นางสาวสาวิตรี  บูละ 

 ๓๔๕๖ นางสาวสาวิตรี  ปกการะโถ 

 ๓๔๕๗ นางสาวสาวิตรี  วัยฉิมพลี 

 ๓๔๕๘ นางสาวสาวิตรี  หลมธรรมมา 

 ๓๔๕๙ นางสาวิตรี  อิสระกุล 

 ๓๔๖๐ นางสาวสาวิตรี  เฮงทิ้ว 

 ๓๔๖๑ นางสําราญ  สวางเมือง 

 ๓๔๖๒ นางสําเริง  โยธาเสน 

 ๓๔๖๓ นางสาวสินัชชา  โคตรศรี 

 ๓๔๖๔ นางสาวสินินาฎ  แสงเพ็ชร 

 ๓๔๖๕ นางสินีนันท  อริยเดช 

 ๓๔๖๖ นางสินีนาฎ  ชัยเขต 

 ๓๔๖๗ นางสาวสินีนาถ  เส็งหนองแบน 

 ๓๔๖๘ นางสาวสิริกาญจน  ระฆังทอง 

 ๓๔๖๙ นางสาวสิริการ  โชติกมาศ 

 ๓๔๗๐ นางสาวสิริญชา  สุทธิจันทร 

 ๓๔๗๑ นางสาวสิริณัฐ  เล้ียงอํานวย 

 ๓๔๗๒ นางสาวสิรินทิพย  ทองนุช 

 ๓๔๗๓ นางสาวสิรินยา  บัวลอย 

 ๓๔๗๔ นางสาวสิรินันท  เผือกละมาย 

 ๓๔๗๕ นางสาวสิริพร  กอวงษ 

 ๓๔๗๖ นางสิริพร  สมนันท 

 ๓๔๗๗ นางสิริพร  สระโร 

 ๓๔๗๘ นางสาวสิริมา  นิยมเดชา 

 ๓๔๗๙ นางสิริมา  เบาสกุล 

 ๓๔๘๐ นางสาวสิริมา  พงษศิริกุล 

 ๓๔๘๑ นางสาวสิริรัตน  จุณศิริ 

 ๓๔๘๒ นางสิริรัตน  สายกระสุน 

 ๓๔๘๓ นางสิริรัตน  สุขศรีเพ็ง 

 ๓๔๘๔ นางสาวสิริลักษณ  จันทรฤทธิ์ 

 ๓๔๘๕ นางสิริลักษณ  ศิลปประเสริฐ 

 ๓๔๘๖ นางสิริวรรณ  ขันทวี 

 ๓๔๘๗ นางสาวสิริวิมล  ศิริพันธุ 

 ๓๔๘๘ นางสิวิมล  นางาม 

 ๓๔๘๙ นางสาวสีตีไซราห  สาและ 

 ๓๔๙๐ นางสาวสุกัญญา  คลอยสวาท 

 ๓๔๙๑ นางสาวสุกัญญา  ธรรมนิตยสกุล 

 ๓๔๙๒ นางสุกัญญา  พานทอง 

 ๓๔๙๓ นางสาวสุกัญญา  พานอรุโณทัย 

 ๓๔๙๔ นางสาวสุกัญญา  เพชรสงค 

 ๓๔๙๕ นางสาวสุกัญญา  โพธิ์ทอง 



 หนา   ๒๓๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๔๙๖ นางสาวสุกัญญา  มหาฤทธิ์ 

 ๓๔๙๗ วาที่รอยตรีหญิง สุกัญญา   

  เมี้ยนกําเนิด 

 ๓๔๙๘ นางสาวสุกัญญา  รามแกว 

 ๓๔๙๙ นางสาวสุกัญญา  สุขแจม 

 ๓๕๐๐ นางสุกัญญา  แสงมณี 

 ๓๕๐๑ นางสาวสุกัณยา  พุมวัง 

 ๓๕๐๒ นางสุกันยา  พรหมวิเศษ 

 ๓๕๐๓ นางสาวสุกัลยา  นิลกระยา 

 ๓๕๐๔ นางสุกัลยา  บุญพงศ 

 ๓๕๐๕ นางสาวสุกัลยา  บุญมาก 

 ๓๕๐๖ นางสาวสุขทวี  เยอะประโคน 

 ๓๕๐๗ นางสุขศรี  มะโนสา 

 ๓๕๐๘ วาที่รอยตรีหญิง สุคณางค   

  อารยพัฒนมงคล 

 ๓๕๐๙ นางสาวสุคนทิพย  เลายาง 

 ๓๕๑๐ นางสุคนธทิพย  กล่ินหอม 

 ๓๕๑๑ นางสาวสุคลทิพย  หุนเกา 

 ๓๕๑๒ นางสุจิตรา  ชุมเปย 

 ๓๕๑๓ นางสาวสุจิตรา  ดํากุล 

 ๓๕๑๔ นางสาวสุจิตรา  นิธิเจริญ 

 ๓๕๑๕ นางสาวสุจิตรา  รวมทอง 

 ๓๕๑๖ นางสาวสุจิตรา  อาศนวิเชียร 

 ๓๕๑๗ นางสาวสุจินดา  ทับไทร 

 ๓๕๑๘ นางสาวสุจินต  การอแกว 

 ๓๕๑๙ นางสุจินต  ทองขาว 

 ๓๕๒๐ นางสาวสุจินทรา  ปุผมาศ 

 ๓๕๒๑ นางสุจิรา  สวางพ้ืน 

 ๓๕๒๒ นางสุชญา  แสงจันทร 

 ๓๕๒๓ นางสาวสุชาฎา  รถทอง 

 ๓๕๒๔ นางสาวสุชาณี  ทองนอย 

 ๓๕๒๕ นางสาวสุชาดา  พละโย 

 ๓๕๒๖ นางสุชิรดา  ศรีอนุศิษฏ 

 ๓๕๒๗ นางสุชิลา  พงษพุม 

 ๓๕๒๘ นางสาวสุชีรา  เลิศมณีรัตน 

 ๓๕๒๙ นางสุชีลา  คงนอก 

 ๓๕๓๐ นางสาวสุญาดา  คําทองเขียว 

 ๓๕๓๑ นางสุฑาทิพย  มณีรัตนเลิศวานิช 

 ๓๕๓๒ นางสาวสุณิสา  สุขแชม 

 ๓๕๓๓ นางสุณี  ตีมันยา 

 ๓๕๓๔ นางสุดใจ  แกวอุทัย 

 ๓๕๓๕ นางสาวสุดใจ  วิเศษสังข 

 ๓๕๓๖ นางสาวสุดาทิพย  พันสีหะ 

 ๓๕๓๗ นางสาวสุดาทิพย  สมัครกิจ 

 ๓๕๓๘ นางสุดาพร  พรมมิ 

 ๓๕๓๙ นางสุดารัตน  คงศรี 

 ๓๕๔๐ นางสาวสุดารัตน  แซเหลียว 

 ๓๕๔๑ นางสุดารัตน  ธารศรีทอง 

 ๓๕๔๒ นางสาวสุดารัตน  นาเมืองรักษ 

 ๓๕๔๓ นางสาวสุดารัตน  พระสุรัตน 

 ๓๕๔๔ นางสาวสุดารัตน  พุแค 

 ๓๕๔๕ นางสาวสุดาวรรณ  กันทะมา 



 หนา   ๒๓๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๕๔๖ นางสาวสุดาวรรณ  สุทธิอาจ 

 ๓๕๔๗ นางสาวสุติมา  พรหมเมศร 

 ๓๕๔๘ นางสาวสุทธญาณ  ใจซื่อ 

 ๓๕๔๙ นางสาวสุทธิณี  สาลาสิน 

 ๓๕๕๐ นางสาวสุทธิรักษ  เพงพินิจ 

 ๓๕๕๑ นางสุทิศา  นุมวัฒนะ 

 ๓๕๕๒ นางสาวสุทิศา  ศรีมาตย 

 ๓๕๕๓ นางสุธัญญา  สุดงาม 

 ๓๕๕๔ นางสุธาทิป  กินานิกร 

 ๓๕๕๕ นางสาวสุธาทิพย  ทิพยโพธิ์ 

 ๓๕๕๖ นางสาวสุธาทิพย  เย็นจัตุรัส 

 ๓๕๕๗ นางสุธามาศ  ทวีศรี 

 ๓๕๕๘ นางสาวสุธารดี  จันทพรม 

 ๓๕๕๙ นางสุธารัตน  วิชากุล 

 ๓๕๖๐ นางสาวสุธาสินี  การชัยตระกูล 

 ๓๕๖๑ นางสาวสุธาสินี  ขําทอง 

 ๓๕๖๒ นางสาวสุธิดา  กองแดง 

 ๓๕๖๓ นางสาวสุธิดา  คุณสันเทียะ 

 ๓๕๖๔ นางสาวสุธิดา  เนียมมูสิก 

 ๓๕๖๕ นางสาวสุธิดา  ปนสวัสดิ์ 

 ๓๕๖๖ นางสาวสุธิดา  สุทินฤกษ 

 ๓๕๖๗ นางสุธิดา  โสภารัตน 

 ๓๕๖๘ นางสาวสุธินันท  เลิศนา 

 ๓๕๖๙ นางสุธีมา  ภาคนาม 

 ๓๕๗๐ นางสาวสุธีรา  เกรียงสมร 

 ๓๕๗๑ นางสาวสุนทรี  ศรัณยกร  

  ธรรมรัตนพงศ 

 ๓๕๗๒ นางสาวสุนัน  ชํานิด 

 ๓๕๗๓ นางสุนันท  หนูอินทร 

 ๓๕๗๔ นางสาวสุนันทา  กมลผาด 

 ๓๕๗๕ นางสาวสุนันทา  แกวเปย 

 ๓๕๗๖ นางสาวสุนันทา  แข็งแรง 

 ๓๕๗๗ นางสาวสุนันทา  ฉายากุล 

 ๓๕๗๘ นางสาวสุนันทา  ณรังศรี 

 ๓๕๗๙ นางสาวสุนันทา  พรหมศิลป 

 ๓๕๘๐ นางสาวสุนันธิดา  ปุราชะทําโม 

 ๓๕๘๑ นางสาวสุนารี  ไทยภักดี 

 ๓๕๘๒ นางสาวสุนารี  วันนา 

 ๓๕๘๓ นางสาวสุนิดา  พงศนิรันดร 

 ๓๕๘๔ นางสุนิตย  ออนพุทธา 

 ๓๕๘๕ นางสาวสุนิษา  ธนพฤษณานันท 

 ๓๕๘๖ นางสาวสุนิสา  ฉันทศิริรัตน 

 ๓๕๘๗ นางสาวสุนิสา  เซงอั้น 

 ๓๕๘๘ นางสาวสุนิสา  วราเรืองฤทธิ์ 

 ๓๕๘๙ นางสาวสุนิสา  สายสอ 

 ๓๕๙๐ นางสาวสุนีย  ประตา 

 ๓๕๙๑ นางสาวสุนีย  ศรีจันทรออน 

 ๓๕๙๒ นางสาวสุปรางทอง  สันชูรักษ 

 ๓๕๙๓ นางสาวสุปราณี  แกวเจริญ 

 ๓๕๙๔ นางสาวสุปราณี  เชื่อมชิต 

 ๓๕๙๕ นางสุปราณี  มาศวรรณา 

 ๓๕๙๖ นางสาวสุปราณี  วงษา 

 ๓๕๙๗ นางสาวสุปวีณ  ธัญญเจริญ 

 ๓๕๙๘ นางสาวสุปญญา  มีเทียน 



 หนา   ๒๓๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๕๙๙ นางสาวสุพณา  แดงเดช 

 ๓๖๐๐ นางสาวสุพรทิพย  ไทรทองคํา 

 ๓๖๐๑ นางสุพรรณศร  หลุมใส 

 ๓๖๐๒ นางสุพรรณี  ครองตาเนิน 

 ๓๖๐๓ นางสาวสุพรรณี  ทองอยู 

 ๓๖๐๔ นางสาวสุพรรณี  นุกูลภักดิ์ 

 ๓๖๐๕ นางสุพรรณี  มั่นมา 

 ๓๖๐๖ นางสุพรรณี  สุทธิเนียม 

 ๓๖๐๗ นางสาวสุพรรษา  นามราช 

 ๓๖๐๘ นางสาวสุพรรษา  พูลสวัสดิ์ 

 ๓๖๐๙ นางสุพรรษา  เพชรรัตน 

 ๓๖๑๐ นางสาวสุพรรษา  ยังคลัง 

 ๓๖๑๑ นางสุพรรษา  สุขกระโทก 

 ๓๖๑๒ นางสุพรรัตน  จันทพันธ 

 ๓๖๑๓ นางสุพัชชา  ครุธวงษ 

 ๓๖๑๔ นางสาวสุพัชญา  พานา 

 ๓๖๑๕ นางสุพัตรา  กองแกว 

 ๓๖๑๖ นางสุพัตรา  จันนวน 

 ๓๖๑๗ นางสาวสุพัตรา  ชัยสอง 

 ๓๖๑๘ นางสุพัตรา  ชางพินิจ 

 ๓๖๑๙ นางสาวสุพัตรา  ดาวไธสง 

 ๓๖๒๐ นางสาวสุพัตรา  นุมศรีวัง 

 ๓๖๒๑ นางสาวสุพัตรา  มาลัย 

 ๓๖๒๒ นางสุพัตรา  สันนก 

 ๓๖๒๓ นางสาวสุพัตรา  เฮงจันทร 

 ๓๖๒๔ นางสาวสุพัธศรี  มาตา 

 ๓๖๒๕ นางสุพิชชา  เมิกขวง 

 ๓๖๒๖ นางสาวสุพิชชา  สุขเกิด 

 ๓๖๒๗ นางสุพิชฌาณย  อรุณสิทธิ์ 

 ๓๖๒๘ นางสาวสุพิชญา  กรีอักษร 

 ๓๖๒๙ นางสาวสุพิชญา  เกตุศิริ 

 ๓๖๓๐ นางสาวสุพิชญา  ทิพยประยูร 

 ๓๖๓๑ นางสุพิชญา  อินสุวรรณ 

 ๓๖๓๒ นางสุพินยา  มาหาฤทธิ์ 

 ๓๖๓๓ นางสุพิศ  เอียดชูทอง 

 ๓๖๓๔ นางสุพิษา  มีตา 

 ๓๖๓๕ นางสุภลักษณ  ถิ่นทัพไทย 

 ๓๖๓๖ นางสาวสุภลักษณ  อินทโชติ 

 ๓๖๓๗ นางสาวสุภลัคน  พูลสวัสดิ์ 

 ๓๖๓๘ นางสาวสุภัค  ทองมาก 

 ๓๖๓๙ นางสาวสุภัคจิรา  ออนสัมฤทธิ์ 

 ๓๖๔๐ นางสาวสุภัคธีรา  หงษโต 

 ๓๖๔๑ นางสุภัชชา  จันทรสวาง 

 ๓๖๔๒ นางสุภัญกานต  อินสา 

 ๓๖๔๓ นางสาวสุภัทรสินี  ทิพรังศร ี

 ๓๖๔๔ นางสาวสุภัทรา  เสนหดี 

 ๓๖๔๕ นางสาวสุภัทรา  เอี่ยมเจริญศักดิ์ 

 ๓๖๔๖ นางสุภัสสร  แกวฉาย 

 ๓๖๔๗ นางสาวสุภัสสร  ภูมิพรรณา 

 ๓๖๔๘ นางสุภาพ  กิตติพรไพโรจน 

 ๓๖๔๙ นางสุภาพร  แกวจันทร 

 ๓๖๕๐ นางสาวสุภาพร  โกมลมุสิก 
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 ๓๖๕๑ นางสาวสุภาพร  ชวนมงคลเจริญ 

 ๓๖๕๒ นางสาวสุภาพร  ยุทธโกศา 

 ๓๖๕๓ นางสุภาพร  วรญาโณ 

 ๓๖๕๔ นางสาวสุภาพร  สุขคํา 

 ๓๖๕๕ นางสาวสุภาพร  หนูขํา 

 ๓๖๕๖ นางสาวสุภาพร  หยงสตาร 

 ๓๖๕๗ นางสาวสุภาพร  หังษาบุตร 

 ๓๖๕๘ นางสาวสุภาพร  อินทะโก 

 ๓๖๕๙ นางสาวสุภาพรรณ  บัวเขียว 

 ๓๖๖๐ นางสุภาภรณ  ค้ําคูณ 

 ๓๖๖๑ นางสุภาภรณ  นางนวล 

 ๓๖๖๒ นางสาวสุภาภรณ  พละศักดิ์ 

 ๓๖๖๓ นางสุภาภรณ  มุนี 

 ๓๖๖๔ นางสุภาภรณ  ราชแปน 

 ๓๖๖๕ นางสุภาภรณ  ศรีทับทิม 

 ๓๖๖๖ นางสาวสุภาภรณ  สุจินตาภิรมย 

 ๓๖๖๗ นางสาวสุภาภรณ  สุดแสวง 

 ๓๖๖๘ นางสาวสุภารดี  พุทธประเสริฐ 

 ๓๖๖๙ นางสาวสุภารัตน  ปานมีสี 

 ๓๖๗๐ นางสาวสุภารัตน  ผางสําเนียง 

 ๓๖๗๑ นางสุภารัตน  เรืองสุข 

 ๓๖๗๒ นางสาวสุภารัตน  หอมหวล 

 ๓๖๗๓ นางสาวสุภาลักษณ  พรหมรังษีกุล 

 ๓๖๗๔ นางสาวสุภาวดี  กาจะลากี 

 ๓๖๗๕ นางสาวสุภาวดี  เดชมาก 

 ๓๖๗๖ นางสาวสุภาวดี  ธิบาย 

 ๓๖๗๗ นางสาวสุภาวดี  นวลมุสิงห 

 ๓๖๗๘ นางสุภาวดี  พยัคฆา 

 ๓๖๗๙ นางสาวสุภาวดี  พรมราช 

 ๓๖๘๐ นางสาวสุภาวดี  รัตนาวงษ 

 ๓๖๘๑ นางสาวสุภาวดี  ลุนพัฒน 

 ๓๖๘๒ นางสาวสุภาวดี  สุขกมลธรรม 

 ๓๖๘๓ นางสาวสุภาวดี  สุขผอม 

 ๓๖๘๔ นางสาวสุภาวดี  สุวรรณวิจิตร 

 ๓๖๘๕ นางสุภาวดี  โสมาศรี 

 ๓๖๘๖ นางสาวสุภาวดี  หนูชู 

 ๓๖๘๗ นางสาวสุภาวรรณ  วรนพกุล 

 ๓๖๘๘ นางสุภาวรรณ  สถิตพงศพิพัฒน 

 ๓๖๘๙ นางสุภาวิณี  บุภู 

 ๓๖๙๐ นางสาวสุมณฑา  มุกดา 

 ๓๖๙๑ นางสาวสุมณา  อุดม 

 ๓๖๙๒ นางสาวสุมนชาติ  แสงคํา 

 ๓๖๙๓ นางสาวสุมนวรรณ  จรวุฒิพันธ 

 ๓๖๙๔ นางสาวสุมนา  อึ๊งพลาชัย 

 ๓๖๙๕ นางสุมาลี  โชคชนะ 

 ๓๖๙๖ นางสาวสุมาลี  เพชรคง 

 ๓๖๙๗ นางสาวสุมาลี  มาตยนอก 

 ๓๖๙๘ นางสาวสุมาลี  ระเลิงลํา 

 ๓๖๙๙ นางสุมาลี  วังทรายทอง 

 ๓๗๐๐ นางสาวสุมาลี  หนูนอย 

 ๓๗๐๑ นางสาวสุมาลี  อวมวิไลย 

 ๓๗๐๒ นางสุมิตรา  ดีมี 
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 ๓๗๐๓ นางสุเมตตา  ล่ิมอรุณ 

 ๓๗๐๔ นางสาวสุรพิณ  เดชา 

 ๓๗๐๕ นางสาวสุรศรี  แสงบุญเรือง 

 ๓๗๐๖ นางสาวสุรัชดา  แกวธานี 

 ๓๗๐๗ นางสาวสุรัญญา  ญาณประสงค 

 ๓๗๐๘ นางสาวสุรัตน  เพิกจินดา 

 ๓๗๐๙ นางสาวสุรัตนา  บุตรโคตร 

 ๓๗๑๐ นางสาวสุรางค  มีจอม 

 ๓๗๑๑ นางสาวสุรางค  รุงเรือง 

 ๓๗๑๒ นางสาวสุรางค  แสงสุก 

 ๓๗๑๓ นางสุรางคนา  พุทธดี 

 ๓๗๑๔ นางสุรางรัตน  ลําธารทอง 

 ๓๗๑๕ นางสาวสุราลัย  ปองแพง 

 ๓๗๑๖ นางสุริยา  สัยหมิ 

 ๓๗๑๗ นางสุริสา  กาญจนภิญพงศ 

 ๓๗๑๘ นางสุรีกร  ทะนาไธสง 

 ๓๗๑๙ นางสุรีนา  ลีมะนิ 

 ๓๗๒๐ นางสาวสุรีพร  บัวแกว 

 ๓๗๒๑ นางสาวสุรีพร  โบราณมูล 

 ๓๗๒๒ นางสุรียรัตน  ศิริตันติวัฒน 

 ๓๗๒๓ นางสุรีรัตน  จําปาทอง 

 ๓๗๒๔ นางสาวสุรีรัตน  บุญสุข 

 ๓๗๒๕ นางสาวสุรีลักษณ  ชมภูพ้ืน 

 ๓๗๒๖ นางสุไรยา  ปรียากร 

 ๓๗๒๗ นางสุไรยา  สะแปอิง 

 ๓๗๒๘ นางสาวสุลาวรรณ  วงษา 

 ๓๗๒๙ นางสาวสุลาวัลย  เพชรานันท 

 ๓๗๓๐ นางสาวสุลาวัลย  โพธิ์ศรี 

 ๓๗๓๑ นางสุวพร  เห็มทอง 

 ๓๗๓๒ นางสาวสุวเพ็ญ  ยศพัฒนไวรัลย 

 ๓๗๓๓ นางสาวสุวภา  กาศมณี 

 ๓๗๓๔ นางสาวสุวรรณภา  อินมา 

 ๓๗๓๕ นางสาวสุวรรณา  พลทะอินทร 

 ๓๗๓๖ นางสุวรรณา  โลหกิจ 

 ๓๗๓๗ นางสุวรรณี  กันทะปง 

 ๓๗๓๘ นางสาวสุวรรณี  ขันเลบ 

 ๓๗๓๙ นางสาวสุวรรณี  เสือสมิง 

 ๓๗๔๐ นางสุวลักษณ  ภูสิงห 

 ๓๗๔๑ นางสุวิมล  สะอะ 

 ๓๗๔๒ นางสุวิมล  สาและ 

 ๓๗๔๓ นางสุวิรนันทร  ปอมสุวรรณ 

 ๓๗๔๔ นางสุวีธา  รัตนวรางกูร 

 ๓๗๔๕ นางสาวสุไวดา  ตาตอเละ 

 ๓๗๔๖ นางสุไฮลา  แวจิ 

 ๓๗๔๗ นางสาวเสาวคนธ  แยงคุณเชาว 

 ๓๗๔๘ นางสาวเสาวณี  จตุพงษ 

 ๓๗๔๙ นางเสาวณี  ภูพันใบ 

 ๓๗๕๐ นางสาวเสาวณีย  ครุฑธามาศ 

 ๓๗๕๑ นางเสาวดี  บุปผะโพธิ์ 

 ๓๗๕๒ นางเสาวนีย  ตาคํา 

 ๓๗๕๓ นางสาวเสาวนีย  ประเสริฐศักดิ์ 

 ๓๗๕๔ นางเสาวนีย  สรอยภูระยา 
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 ๓๗๕๕ นางสาวเสาวภา  จุรุพันธ 

 ๓๗๕๖ นางสาวเสาวภา  บุญธรรม 

 ๓๗๕๗ นางเสาวลักษ  เอี่ยมสอาด 

 ๓๗๕๘ นางสาวเสาวลักษณ  ทุมหาวงศ 

 ๓๗๕๙ นางสาวเสาวลักษณ  บรรดาศักดิ์ 

 ๓๗๖๐ นางเสาวลักษณ  ผองจิต 

 ๓๗๖๑ นางเสาวลักษณ  เพ่ิมสุข 

 ๓๗๖๒ นางแสงจันทร  วัฒนากุลยาวัฒน 

 ๓๗๖๓ นางสาวแสงดาว  โพธิ์ทอง 

 ๓๗๖๔ นางแสงเดือน  วงศทา 

 ๓๗๖๕ นางแสงเดือน  สิทธิศักดิ์ 

 ๓๗๖๖ นางแสงทิพย  มีทองแสน 

 ๓๗๖๗ นางสาวแสนสุข  สรรเสริญ 

 ๓๗๖๘ นางสาวโสน  เรืองเดช 

 ๓๗๖๙ นางโสพิศ  เหมนแกว 

 ๓๗๗๐ นางสาวโสภา  ศรีทนต 

 ๓๗๗๑ นางสาวโสภิดา  ราหุกาญจน 

 ๓๗๗๒ นางโสภิตนภา  แกวนวล 

 ๓๗๗๓ นางสาวโสริยา  พูลศิริ 

 ๓๗๗๔ นางสาวโสริยา  ยอดจักร 

 ๓๗๗๕ นางสาวหทัยกาญจน  พินลา 

 ๓๗๗๖ นางสาวหทัยชนก  จักรทุม 

 ๓๗๗๗ นางสาวหทัยรัตน  เมฆจินดา 

 ๓๗๗๘ นางสาวหทัยสรวง  ตรีอุดม 

 ๓๗๗๙ นางสาวหนึ่งนุช  สกุลพฤทธิ์ 

 ๓๗๘๐ นางสาวหนึ่งฤทัย  ชวยเนียม 

 ๓๗๘๑ นางหนึ่งฤทัย  ลมงาม 

 ๓๗๘๒ นางสาวหยาดพิรุณ  รักษพิกุลทอง 

 ๓๗๘๓ นางหยาดรุง  งอนกิ่ง 

 ๓๗๘๔ นางสาวหรรษมล  เทศแท 

 ๓๗๘๕ นางสาวหฤทัย  แพทยฤทธิ์ 

 ๓๗๘๖ นางสาวหวานใจ  แงพรหม 

 ๓๗๘๗ นางสาวหัฏฐวรรณ  พรวนตนไทร 

 ๓๗๘๘ นางหัทญาณี  สารบูรณ 

 ๓๗๘๙ นางหัทยา  ธัญญคุโณดม 

 ๓๗๙๐ นางสาวอชิรยา  หารปรี 

 ๓๗๙๑ นางอติพร  จุลพันธ 

 ๓๗๙๒ นางสาวอธิฐาน  วิไลแสง 

 ๓๗๙๓ นางอธิณี  ธรรมจิตร 

 ๓๗๙๔ นางสาวอนง  เสียงเพราะ 

 ๓๗๙๕ นางอนงค  หาญจิตร 

 ๓๗๙๖ นางสาวอนงคนารถ  เทวฤทธิ ์

 ๓๗๙๗ นางสาวอนงคพร  เทียนนอย 

 ๓๗๙๘ นางอนงลักษณ  สีชาลี 

 ๓๗๙๙ นางสาวอนัญญา  วัชรีพรสิวลี 

 ๓๘๐๐ นางสาวอนันตภา  เกษรบัว 

 ๓๘๐๑ นางอนันท  ศรีโคตร 

 ๓๘๐๒ นางอนาวิล  พนาสันต 

 ๓๘๐๓ นางสาวอนุกูล  นนชาง 

 ๓๘๐๔ นางสาวอนุชิดา  อุดมธาดา 

 ๓๘๐๕ นางสาวอนุดศรา  อุดมา 

 ๓๘๐๖ นางสาวอนุธิดา  พัฒจันทร 
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 ๓๘๐๗ นางสาวอนุศร  พุทธา 

 ๓๘๐๘ นางอนุสรา  วันธงไชย 

 ๓๘๐๙ นางสาวอนุสสรา  จันทนะ 

 ๓๘๑๐ นางสาวอโนชา  ทนกลา 

 ๓๘๑๑ นางสาวอโนชา  วาบานพลับ 

 ๓๘๑๒ นางอโนทัย  นิธิเมธากุล 

 ๓๘๑๓ นางสาวอโนทัย  หมื่นลภ 

 ๓๘๑๔ นางสาวอภัสรา  วงคสุวรรณ 

 ๓๘๑๕ นางอภิชญา  แกวตระกูล 

 ๓๘๑๖ นางอภิญญา  กัปกัลป 

 ๓๘๑๗ นางอภิญญา  จันขยาย 

 ๓๘๑๘ นางอภิญญา  จันทรพรม 

 ๓๘๑๙ นางสาวอภิญญา  ยุตตรินทร 

 ๓๘๒๐ นางสาวอภิญญา  สิงหา 

 ๓๘๒๑ นางสาวอภิญา  ศรีแกว 

 ๓๘๒๒ นางสาวอภิรดี  ใจดี 

 ๓๘๒๓ นางสาวอภิสรา  ทองรวง 

 ๓๘๒๔ นางสาวอมรพรรณ  ทองคํา 

 ๓๘๒๕ นางอมรพรรณ  สิงหนอย 

 ๓๘๒๖ นางอมรรักษ  มะลาด 

 ๓๘๒๗ นางสาวอมรรัตน  เกตุแกว 

 ๓๘๒๘ นางสาวอมรรัตน  ขัดสาย 

 ๓๘๒๙ นางสาวอมรรัตน  คําสุรัน 

 ๓๘๓๐ นางสาวอมรรัตน  จันทรอวน 

 ๓๘๓๑ นางอมรรัตน  ชูพันดุง 

 ๓๘๓๒ นางสาวอมรรัตน  เถียรอ่ํา 

 ๓๘๓๓ นางอมรรัตน  ทองสุข 

 ๓๘๓๔ นางสาวอมรรัตน  ปานตะระษี 

 ๓๘๓๕ นางสาวอมรรัตน  พรหมจรรย 

 ๓๘๓๖ นางสาวอมรรัตน  เวชเตง 

 ๓๘๓๗ นางอมรรัตน  ศิริจันทร 

 ๓๘๓๘ นางอมรรัตน  สวางพิทักษพร 

 ๓๘๓๙ นางสาวอมรา  กาฬสมุทร 

 ๓๘๔๐ นางสาวอมลดา  หองแซง 

 ๓๘๔๑ นางสาวอมลวรรณ  โพธิชัยรุงเรือง 

 ๓๘๔๒ นางสาวอมลสิริ  ผลปญญา 

 ๓๘๔๓ นางสาวอรกรวีร  หาไชยอินทร 

 ๓๘๔๔ นางสาวอรจิรา  งามทรง 

 ๓๘๔๕ นางสาวอรชร  เสรีกุล 

 ๓๘๔๖ นางสาวอรชุมา  เพ็งกลางเดือน 

 ๓๘๔๗ นางสาวอรชุมา  ยงพัฒนจิตร 

 ๓๘๔๘ นางสาวอรญา  ดวงน้ําแกว 

 ๓๘๔๙ นางอรทัย  กองปญญา 

 ๓๘๕๐ นางสาวอรทัย  ปะกิราเค 

 ๓๘๕๑ นางสาวอรทัย  พิมพใจใส 

 ๓๘๕๒ นางสาวอรทัย  มีโชค 

 ๓๘๕๓ นางอรทัย  วันเต็ม 

 ๓๘๕๔ นางสาวอรทัย  สุระเสน 

 ๓๘๕๕ นางอรทัย  อนันตณรงค 

 ๓๘๕๖ นางอรทัย  เอมหอง 

 ๓๘๕๗ นางสาวอรทิพย  ชูขาว 

 ๓๘๕๘ นางสาวอรธีรา  เพชรชิต 
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เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๘๕๙ นางอรนินท  วาน ทัชซึนบรุค 

 ๓๘๖๐ นางสาวอรนุช  ดวงดูสัน 

 ๓๘๖๑ นางอรนุช  สิทธิพล 

 ๓๘๖๒ นางอรปรียา  โสดา 

 ๓๘๖๓ นางสาวอรพรรณ  แจมเสมอ 

 ๓๘๖๔ นางสาวอรพรรณ  ทองศรีนาค 

 ๓๘๖๕ นางอรพรรณ  นราพล 

 ๓๘๖๖ นางสาวอรพรรณ  บูรณะกิติ 

 ๓๘๖๗ นางสาวอรพันธ  ถิ่นธารใสเย็น 

 ๓๘๖๘ นางสาวอรพิน  ชลรัตนอมฤต 

 ๓๘๖๙ นางอรพินท  เดชภักดี 

 ๓๘๗๐ นางสาวอรพินทุ  อินทรอัมพร 

 ๓๘๗๑ นางอรภาณี  ผอมภักดิ์ 

 ๓๘๗๒ นางสาวอรยา  กัลยาณกุล 

 ๓๘๗๓ นางสาวอรวรรณ  กล่ินหอม 

 ๓๘๗๔ นางอรวรรณ  เชียงใหม 

 ๓๘๗๕ นางอรวรรณ  ดอกมะลิ 

 ๓๘๗๖ นางสาวอรวรรณ  เนียมรักษา 

 ๓๘๗๗ นางสาวอรวรรณ  พงษศิริ 

 ๓๘๗๘ นางอรวรรณ  พวงมาลัย 

 ๓๘๗๙ นางอรวรรณ  มากชูชิต 

 ๓๘๘๐ นางอรวรรณ  เมฆทวีป 

 ๓๘๘๑ นางอรวรรณ  อินทุรัตน 

 ๓๘๘๒ นางอรวรรณ  บริสุทธิ์ 

 ๓๘๘๓ นางอรวรินทร  จันดีเทพ 

 ๓๘๘๔ นางสาวอรวี  ลาภธนวิรุฬห 

 ๓๘๘๕ นางสาวอรสา  ทับคลาย 

 ๓๘๘๖ นางอรสา  มะโนรส 

 ๓๘๘๗ นางอรสา  อินทุกานตะ 

 ๓๘๘๘ นางอรอนงค  เกตุกัลยา 

 ๓๘๘๙ นางสาวอรอนงค  แคนจา 

 ๓๘๙๐ นางสาวอรอนงค  แตงออน 

 ๓๘๙๑ นางอรอนงค  นาคนอย 

 ๓๘๙๒ นางอรอนงค  นิราศภัย 

 ๓๘๙๓ นางสาวอรอนงค  เวชจันทร 

 ๓๘๙๔ นางอรอนงค  ศุภางคจรัส 

 ๓๘๙๕ นางอรอนงค  สุดสวาท 

 ๓๘๙๖ นางสาวอรอภิชา  จิตใจฉ่ํา 

 ๓๘๙๗ นางสาวอรอุมา  จันทรมนตรี 

 ๓๘๙๘ นางสาวอรอุมา  มังสา 

 ๓๘๙๙ นางสาวอรอุมา  เรืองศรี 

 ๓๙๐๐ นางอระไทย  มณีโสภา 

 ๓๙๐๑ นางอรัญญา  กองกังวาลไกล 

 ๓๙๐๒ นางสาวอรัญญา  คีรีมาศทอง 

 ๓๙๐๓ นางอรัญญา  นนทศักดิ์ 

 ๓๙๐๔ นางอรัญญา  ยาสา 

 ๓๙๐๕ นางสาวอรัณฌญา  รักษาพันธุ 

 ๓๙๐๖ นางสาวอรุณนี  คันศร 

 ๓๙๐๗ นางสาวอรุณศิริ  สัมมา 

 ๓๙๐๘ นางสาวอรุณี  ชวยบํารุง 

 ๓๙๐๙ นางอรุณี  วิเชียรรัตน 

 ๓๙๑๐ นางสาวอรุณี  แววนารี 



 หนา   ๒๔๓ (เลมท่ี  ๘) 
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 ๓๙๑๑ นางอลิสา  วรรณวิจิตร 

 ๓๙๑๒ นางสาวอลิสา  แสงทองอราม 

 ๓๙๑๓ นางสาวออนจันทร  วรรณสิงห 

 ๓๙๑๔ นางสาวออม  มอมไทรัตน 

 ๓๙๑๕ นางออมขวัญ  เปดทอง 

 ๓๙๑๖ นางสาวออมฤทัย  สีวันนู 

 ๓๙๑๗ นางสาวอังคณา  สุขทรัพย 

 ๓๙๑๘ นางสาวอังคนางค  อยูบัว 

 ๓๙๑๙ นางอัจฉรา  พงษถาวร 

 ๓๙๒๐ นางอัจฉรา  ลีลาทัศนาวิจิตร 

 ๓๙๒๑ นางอัจฉรา  สวางวงค 

 ๓๙๒๒ นางสาวอัจฉรา  สิงหปอง 

 ๓๙๒๓ นางสาวอัจฉรา  สีพิมพ 

 ๓๙๒๔ นางสาวอัจฉรา  อิ่มอวน 

 ๓๙๒๕ นางอัจฉรานุช  วรรณเพชร 

 ๓๙๒๖ นางสาวอัจฉราภรณ  ทานุ 

 ๓๙๒๗ นางสาวอัจฉราภรณ  นนทปญญา 

 ๓๙๒๘ นางสาวอัจฉริยา  สิงหวี 

 ๓๙๒๙ นางสาวอัจฉรีย  เจะนา 

 ๓๙๓๐ นางสาวอัจฉรียภรณ  มณีรัตน 

 ๓๙๓๑ นางสาวอัญชนิดา  ศรีนอย 

 ๓๙๓๒ นางสาวอัญชริดา  ไทยมิตร 

 ๓๙๓๓ นางสาวอัญชลี  คงยัง 

 ๓๙๓๔ นางอัญชลี  ณวรรณมา 

 ๓๙๓๕ นางสาวอัญชลี  ตาลเพชร 

 ๓๙๓๖ นางอัญชลี  ทิพวงศ 

 ๓๙๓๗ นางสาวอัญชลี  ปญญารส 

 ๓๙๓๘ นางอัญชลี  พงษธรรม 

 ๓๙๓๙ นางสาวอัญชลี  มาลัยทอง 

 ๓๙๔๐ นางอัญชลี  โยธิคาร 

 ๓๙๔๑ นางสาวอัญชลี  รักษากุล 

 ๓๙๔๒ นางสาวอัญชลี  สมบัติเจริญ 

 ๓๙๔๓ นางสาวอัญชลี  สารีสุข 

 ๓๙๔๔ นางอัญชลี  หลาแกว 

 ๓๙๔๕ นางอัญชลี  อุดมสินคา 

 ๓๙๔๖ นางสาวอัญทิรา  วาดี 

 ๓๙๔๗ นางสาวอัญรัตน  นุชกําบัง 

 ๓๙๔๘ นางอัณณชญา  บุญลํ้ากิตติโรจน 

 ๓๙๔๙ นางสาวอันติกา  จันทรเอี่ยมผอง 

 ๓๙๕๐ นางสาวอันธิกา  มีเพียร 

 ๓๙๕๑ นางอัมพร  นันทะเสนา 

 ๓๙๕๒ นางอัมพร  แสงจันทร 

 ๓๙๕๓ นางสาวอัมพวัน  สองสมุทร 

 ๓๙๕๔ นางสาวอัมภวรรณ  ชัยชนะ 

 ๓๙๕๕ นางสาวอัมภาพันธุ  สันธนภัทรพงศ 

 ๓๙๕๖ นางสาวอัมรา  พรรณาสุระ 

 ๓๙๕๗ นางสาวอัมรินทร  มุตวงศ 

 ๓๙๕๘ นางสาวอัยรินทร  นิยมกลา 

 ๓๙๕๙ นางสาวอัยลดา  แสนอินทร 

 ๓๙๖๐ นางสาวอัลิปรียา  เครื่องรัมย 

 ๓๙๖๑ นางสาวอัสนีดา  สาและ 

 ๓๙๖๒ นางสาวอัสมะ  วานิ 



 หนา   ๒๔๔ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๙๖๓ นางอัสมา  ธํารงทรัพย 

 ๓๙๖๔ นางสาวอัสมาวาตี  ดอเลาะ 

 ๓๙๖๕ นางสาวอาดีนา  อารยเศรษฐ 

 ๓๙๖๖ นางอานีซะ  มะดาโอะ 

 ๓๙๖๗ นางสาวอานีนุช  บุญบุตร 

 ๓๙๖๘ นางสาวอาบีบะ  อาแว 

 ๓๙๖๙ นางสาวอาภรณ  สิงหสุธรรม 

 ๓๙๗๐ นางสาวอาภัสรา  คนงาน 

 ๓๙๗๑ นางสาวอาภาพร  สังขทอง 

 ๓๙๗๒ นางอาภาภรณ  หรั่งเพชร 

 ๓๙๗๓ นางสาวอาภารวี  อินวงศ 

 ๓๙๗๔ นางสาวอาภาวรรณ  สวางศรี 

 ๓๙๗๕ นางอามีนา  วานิ 

 ๓๙๗๖ นางสาวอามีนี  โตะมิ๊ 

 ๓๙๗๗ นางสาวอารมณ  พงษพานิช 

 ๓๙๗๘ นางอารมณ  โพธิ์ออง 

 ๓๙๗๙ นางอารมย  เทพเกื้อ 

 ๓๙๘๐ นางอาริญา  วงศมา 

 ๓๙๘๑ นางสาวอาริยา  นอยกูด 

 ๓๙๘๒ นางอาริยา  วงษศรี 

 ๓๙๘๓ นางอาริษา  มาทํามา 

 ๓๙๘๔ นางสาวอาริสา  หนูกล่ิน 

 ๓๙๘๕ นางสาวอารี  ไพเราะ 

 ๓๙๘๖ นางสาวอารี  ศรีใสพัฒนกุล 

 ๓๙๘๗ นางสาวอารีซัน  มาหามะ 

 ๓๙๘๘ นางสาวอารีนา  อาลีบาโง 

 ๓๙๘๙ นางอารีย  กาละวันต 

 ๓๙๙๐ นางสาวอารีย  จรผักแวน 

 ๓๙๙๑ นางอารีย  โละหนองล้ิน 

 ๓๙๙๒ นางสาวอารีย  หงษคํา 

 ๓๙๙๓ นางสาวอารีย  อินทรนิ่ม 

 ๓๙๙๔ นางอารียา  ตนวิชา 

 ๓๙๙๕ นางอารียาภรณ  สุวรรณเวียง 

 ๓๙๙๖ นางสาวอารีรัตน  ขวงทิพย 

 ๓๙๙๗ นางสาวอารีรัตน  เข็มภูเขียว 

 ๓๙๙๘ นางสาวอารีรัตน  ชาญนรา 

 ๓๙๙๙ นางสาวอารีรัตน  เชื้ออวน 

 ๔๐๐๐ นางสาวอารีรัตน  ประพฤติธรรม 

 ๔๐๐๑ นางสาวอารีรัตน  ศรีโชติ 

 ๔๐๐๒ นางสาวอารีรัตน  สุขศรี 

 ๔๐๐๓ นางอาลี  ไกวัลนาโรจน 

 ๔๐๐๔ นางอาลีมะห  หลงมีหนา 

 ๔๐๐๕ นางอาวาวีน  หล่ังน้ําสังข 

 ๔๐๐๖ นางสาวอาอีเซาะ  ตาเละ 

 ๔๐๐๗ นางสาวอาอีเสาะ  เตะโระ 

 ๔๐๐๘ นางสาวอาแอเสาะ  อาแว 

 ๔๐๐๙ นางสาวอําพร  เจริญพรอม 

 ๔๐๑๐ นางสาวอําพร  ศรีวรสาร 

 ๔๐๑๑ นางสาวอําพร  สิรวิกัย 

 ๔๐๑๒ นางสาวอําพร  อุดมพันธ 

 ๔๐๑๓ นางอําไพ  เกษี 

 ๔๐๑๔ นางสาวอําไพพรรณ  สวนสอน 
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 ๔๐๑๕ นางอําไพพัณณี  บุญศรี 

 ๔๐๑๖ นางอินทนินทร  เจริญคุณ 

 ๔๐๑๗ นางอินทรธิวา  เจริญราษฎร 

 ๔๐๑๘ นางสาวอินทิรา  จ่ันโต 

 ๔๐๑๙ นางสาวอินทิรา  สมพันธ 

 ๔๐๒๐ นางสาวอินทิรา  สิงหแกว 

 ๔๐๒๑ นางสาวอิศรา  ทองมา 

 ๔๐๒๒ นางสาวอิสยาภรณ  ประสิทธิ์ภาคิน 

 ๔๐๒๓ นางอุทัย  ทิพมนต 

 ๔๐๒๔ นางสาวอุทัยวรรณ  นาชิน 

 ๔๐๒๕ นางอุทัยวรรณ  เพียรธรรม 

 ๔๐๒๖ นางสาวอุทุมพร  ยางธิสาร 

 ๔๐๒๗ นางอุบลรัตน  สีหะ 

 ๔๐๒๘ นางสาวอุมมีกัลซูม  ดอแต 

 ๔๐๒๙ นางอุมากร  วิไลรัตน 

 ๔๐๓๐ นางอุมาพร  ชํานาญ 

 ๔๐๓๑ นางสาวอุมาพร  บัวศรี 

 ๔๐๓๒ นางสาวอุมาพร  ผิวจันทร 

 ๔๐๓๓ นางอุมาพร  ฝนเมา 

 ๔๐๓๔ นางสาวอุมาพร  ศรีสมชัย 

 ๔๐๓๕ นางสาวอุมาภรณ  แสงเมืองคํา 

 ๔๐๓๖ นางสาวอุมารินทร  แสนเพ็งเคน 

 ๔๐๓๗ นางสาวอุไรวรรณ  แกวสุกใส 

 ๔๐๓๘ นางสาวอุไรวรรณ  คุมกัน 

 ๔๐๓๙ นางสาวอุไรวรรณ  ตุยไชย 

 ๔๐๔๐ นางสาวอุไรวรรณ  สีหบุตร 

 ๔๐๔๑ นางสาวอุไรวรรณ  โสภาคํา 

 ๔๐๔๒ นางอุไรวรรณ  หนูย้ิมซาย 

 ๔๐๔๓ นางอุลัย  เสมอสุข 

 ๔๐๔๔ นางอุษณีย  ศิริขวง 

 ๔๐๔๕ นางสาวอุษณีย  แสงไกร 

 ๔๐๔๖ นางสาวอุษา  พิมสิงห 

 ๔๐๔๗ นางสาวอุษา  แสงวิมาน 

 ๔๐๔๘ นางสาวอุสา  ทองปรีชา 

 ๔๐๔๙ นางเอมพร  อักษรดี 

 ๔๐๕๐ วาที่รอยตรีหญิง เอมอร  คงลําพันธุ 

 ๔๐๕๑ นางเอมอร  ทองคํา 

 ๔๐๕๒ นางเอี่ยมฤทัย  ชุมภูชนะภัย 

 ๔๐๕๓ นางสาวเอื้องฟา  พิมมาตย 

 ๔๐๕๔ นางสาวเอื้อจิต  อินทรสุภา 

 ๔๐๕๕ นางสาวแอม  จันทรสม 

 ๔๐๕๖ นางไอณี  กําปงซัน 

 ๔๐๕๗ นางสาวไอนี  หยันยูโซะ 

 ๔๐๕๘ นางไอยรัตน  คงทัพ 

 ๔๐๕๙ นางสาวไอริณ  อุนสาลี 

 ๔๐๖๐ นางสาวไอลดา  โสรถาวร 

 ๔๐๖๑ นางสาวไอศวรรย  สุวรรณไตรย 

 ๔๐๖๒ นางฮานาณ  อิศภาคย 

 ๔๐๖๓ นางสาวฮานีซะ  ซูรอ 

 ๔๐๖๔ นางสาวฮายา  มะนอ 

 ๔๐๖๕ นางสาวฮายาตี  ดือราแม 

 ๔๐๖๖ นางสาวฮูมัยดา  หวันการิม 

 ๔๐๖๗ นางฮูสนา  อาบูลี 



 หนา   ๒๔๖ (เลมท่ี  ๘) 
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ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๗  ราย) 

 ๑ นายกฤษฎา  รัตนสมบูรณ 

 ๒ นายซอลาฮูดิง  มามุ 

 ๓ นายทศพล  เจริญสุข 

 ๔ นายพรวิชิต  กุลวิเศษ 

 ๕ นายพิสุทธิ  บุญชุบ 

 ๖ นายวีรศักดิ์  แสงสุข 

 ๗ นายศศิวัฒน  อชิรธรรมศักดิ์ 

 ๘ นายสุรัตน  สมสี 

 ๙ นายสุรีพร  ที่ดี 

 ๑๐ นายฮาซัน  บินสาหะ 

 ๑๑ นางสาวกมลนัทธ  เมืองโคตร 

 ๑๒ นางสาวกันนภัค  เสลารัตน 

 ๑๓ วาที่รอยตรีหญิง เกษร  สิญญานันท 

 ๑๔ นางสาวคณิตฐา  คําภาค 

 ๑๕ นางจิตมณี  นิ่มหัตถา 

 ๑๖ นางชนิสร  โสภาจิตร 

 ๑๗ นางสาวชลิตา  ดามพสุกรี 

 ๑๘ นางสาวณัฐกฤตา  คุณธนสิทธางกูร 

 ๑๙ นางสาวธนิฏฐา  เอี่ยมสะอาด 

 ๒๐ นางธีรกานต  ธนะ 

 ๒๑ นางสาวนิธิวดี  จันเหลือง 

 ๒๒ นางสาวโนรอารัฟ  เจะโกะ 

 ๒๓ นางสาวเบญจมาศ  มาภรณ 

 ๒๔ นางปนัดดา  กาวิใจ 

 ๒๕ นางสาวปฏสุธีกาญจน  มูลกองศรี 

 ๒๖ นางสาวปนเกศ  คชออน 

 ๒๗ นางสาวพุฒตาล  ปราชญศรีภูมิ 

 ๒๘ นางสาวพูตรี  เพ็งมูซอ 

 ๒๙ นางสาวภัคพิสุทธิ์  อภิชัยวิกุล 

 ๓๐ นางมณฑาณี  ดวงชื่น 

 ๓๑ นางสาวมนฑิรา  ชุมภูมาธิ 

 ๓๒ นางระพีพร  ทองคํา 

 ๓๓ นางลลิตา  สายสินธุ 

 ๓๔ นางวชิราวรรณ  รอดกังวล 

 ๓๕ นางวันพร  หลวงแหลม 

 ๓๖ นางสาววิไลพร  อุปถัมภ 

 ๓๗ นางแวรุสณี  ฮาเล็ง 

 ๓๘ นางสาวแวสัษณีย  แวยุนุ 

 ๓๙ นางสาวศรีประภา  ฉิมพลีศิริ 

 ๔๐ นางสาวศศิรภัทร  พิพัฒนธนพงศา 

 ๔๑ นางศศิวิมล  วิกุล 

 ๔๒ นางสุรัญยา  สุขสังข 

 ๔๓ นางสาวสุไรนี  ตาตูเละ 

 ๔๔ นางอรอุมา  ฤาชา 

 ๔๕ นางสาวอริสสา  สาและ 

 ๔๖ นางอารีย  เชื้อจิตรนุกูล 

 ๔๗ นางอิสริยาภรณ  ศรีสุวรรณ 

 


