
 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๖/๑) 
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   ๒ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ขาราชการ  พนกังานสวนทองถิ่น 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๔,๒๐๘  ราย) 

 ๗๐๐๑ นางสาวทัชชา  แกววิมล 

 ๗๐๐๒ นางทัดดาว  ทาเลิศ 

 ๗๐๐๓ นางสาวทันยสินี  ฉายสีออน 

 ๗๐๐๔ นางทับทิม  แกวชิงดวง 

 ๗๐๐๕ นางสาวทับทิม  พลเสน 

 ๗๐๐๖ นางทัศณีย  เรืองชู 

 ๗๐๐๗ นางทัศณีย  สะหมาด 

 ๗๐๐๘ นางสาวทัศนชลี  ภูเจริญ 

 ๗๐๐๙ นางทัศนมน  ภูพานิช 

 ๗๐๑๐ นางสาวทัศนลักษณ  จันทรจาย 

 ๗๐๑๑ นางทัศนวดี  กรรณิา 

 ๗๐๑๒ นางทัศนวรรณ  พลอุทัย 

 ๗๐๑๓ นางทัศนะสมบูรณ  โคตรสมบัติ 

 ๗๐๑๔ นางสาวทัศนา  สุดใจ 

 ๗๐๑๕ นางทัศนา  อูไพบูลยสิน 

 ๗๐๑๖ นางทัศนาวไล  ชูนุกูลพงษ 

 ๗๐๑๗ นางสาวทัศนี  จูเจ่ีย 

 ๗๐๑๘ นางทัศนีกาญจน  วีรโชคอุดมเดช 

 ๗๐๑๙ นางสาวทัศนีย  เกียรติ์ดํารงสุข 

 ๗๐๒๐ พันจาเอกหญิง ทัศนีย  คงทอง 

 ๗๐๒๑ พันจาเอกหญิง ทัศนีย  โชคสุชาติ 

 ๗๐๒๒ นางทัศนีย  ตนเงิน 

 ๗๐๒๓ นางสาวทัศนีย  ถิ่นวัฒนากูล 

 ๗๐๒๔ นางสาวทัศนีย  นาระเดช 

 ๗๐๒๕ นางสาวทัศนีย  นิมนต 

 ๗๐๒๖ นางทัศนีย  นิยมวงค 

 ๗๐๒๗ นางสาวทัศนีย  บุญสุข 

 ๗๐๒๘ นางทัศนีย  โพธิ์เกษม 

 ๗๐๒๙ นางสาวทัศนีย  มาลา 

 ๗๐๓๐ นางสาวทัศนีย  ไมแกว 

 ๗๐๓๑ นางทัศนีย  วงษคํา 

 ๗๐๓๒ นางทัศนีย  ศรีทับไทย 

 ๗๐๓๓ นางทัศนีย  ศิริบูรณ 

 ๗๐๓๔ นางทัศนีย  ส่ือกลาง 

 ๗๐๓๕ นางทัศนีย  สุกใส 

 ๗๐๓๖ นางทัศนีย  เสถียร 

 ๗๐๓๗ นางทัศนีย  เหมพลชม 

 ๗๐๓๘ นางทัศนีย  อมรศานติตระกูล 

 ๗๐๓๙ นางสาวทัศนียวรรณ  ดีเพ่ิมพูล 

 ๗๐๔๐ นางสาวทัศนียศิล  มะโนคํา 

 ๗๐๔๑ นางสาวทัศนียา  แกวมวง 

 ๗๐๔๒ นางสาวทัศนียาพร  ผัดเรือน 

 ๗๐๔๓ นางทัศพร  การะเกษ 

 ๗๐๔๔ นางทัศพร  ธะนะ 

 ๗๐๔๕ นางสาวทัศมาพร  โคตรตัสสา 

 ๗๐๔๖ นางทัศรินทร  เชิดโกทา 

 ๗๐๔๗ นางสาวทัศวรรณ  ทุงเกา 

 ๗๐๔๘ นางสาวทัศวรรณี  ออนดี 



 หนา   ๓ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๐๔๙ นางสาวทัษณะนา  บรรลือทรัพย 

 ๗๐๕๐ นางทัสมาลี  กิ่มผกา 

 ๗๐๕๑ นางสาวทัสสนี  แกวปฏิมา 

 ๗๐๕๒ นางทานตะวัน  ควรพินิจ 

 ๗๐๕๓ นางสาวทิฆัมพร  จําปาทอง 

 ๗๐๕๔ นางทิชา  ทองมาก 

 ๗๐๕๕ นางสาวทิชากร  เพ็งโอ 

 ๗๐๕๖ นางทิญาภร  อินตะ 

 ๗๐๕๗ นางทิฐิกร  มานะวงษ 

 ๗๐๕๘ นางทิตยาภรณ  สุพรรณ 

 ๗๐๕๙ นางทิติยา  กระบาย 

 ๗๐๖๐ นางสาวทินกรณ  สุรชาติเมธินทร 

 ๗๐๖๑ นางสาวทินธินาถ  อินตะ 

 ๗๐๖๒ นางทิพเนตร  พวงจินดา 

 ๗๐๖๓ นางทิพปภา  กลมกลอม 

 ๗๐๖๔ นางทิพภาพร  พันสาย 

 ๗๐๖๕ นางทิพย  เจริญคุณ 

 ๗๐๖๖ นางทิพย  ใจตะเสน 

 ๗๐๖๗ นางทิพย  บูรณเจริญ 

 ๗๐๖๘ นางทิพยชรินทร  พูลเพ่ิม 

 ๗๐๖๙ นางสาวทิพยญดา  เกาะแกว 

 ๗๐๗๐ นางทิพยนภา  ลิมปนานนท 

 ๗๐๗๑ นางสาวทิพยพินนท  แสงโสดา 

 ๗๐๗๒ นางสาวทิพยภาพร  นาคประเสริฐ 

 ๗๐๗๓ นางสาวทิพยมาศ  เอี่ยมฉายา 

 ๗๐๗๔ นางสาวทิพยมาส  ชํานาญพล 

 ๗๐๗๕ นางสาวทิพยรัตน  รัตนกุสุมภ 

 ๗๐๗๖ นางสาวทิพยวรรณ  ทาวัน 

 ๗๐๗๗ นางทิพยวรรณ  วงศพิมพพระ 

 ๗๐๗๘ นางสาวทิพยวรรณ  สุวรรณพิมพ 

 ๗๐๗๙ นางทิพยวรรณ  ชาญวิจิตร 

 ๗๐๘๐ นางสาวทิพยวัลย  จิระเดชประไพ 

 ๗๐๘๑ นางสาวทิพยวิมล  พรหมมาศ 

 ๗๐๘๒ นางสาวทิพยวิมล  ญานะโรจน 

 ๗๐๘๓ นางทิพยสุคนธ  รูปสูง 

 ๗๐๘๔ นางสาวทิพยสุดา  ทิพมอม 

 ๗๐๘๕ นางสาวทิพยสุดา  นกเสง 

 ๗๐๘๖ นางสาวทิพยสุดา  มาลารัตน 

 ๗๐๘๗ นางทิพยาภรณ  ใจใหญ 

 ๗๐๘๘ นางสาวทิพรัตน  สูรยศร 

 ๗๐๘๙ นางทิพวรรณ  แกวมะ 

 ๗๐๙๐ นางสาวทิพวรรณ  เชิดโคกศรี 

 ๗๐๙๑ นางทิพวรรณ  เทพพรมวงค 

 ๗๐๙๒ นางสาวทิพวรรณ  กระจายกลาง 

 ๗๐๙๓ นางทิพวรรณ  กัณวเศรษฐ 

 ๗๐๙๔ นางสาวทิพวรรณ  จรุงจิตร 

 ๗๐๙๕ นางทิพวรรณ  จันทรโคบุตร 

 ๗๐๙๖ นางทิพวรรณ  ดวงนางรอง 

 ๗๐๙๗ นางสาวทิพวรรณ  ทิมจิตร 

 ๗๐๙๘ นางสาวทิพวรรณ  ปญญาหาญ 

 ๗๐๙๙ นางทิพวรรณ  ภูแกว 

 ๗๑๐๐ นางสาวทิพวรรณ  มุสิโก 



 หนา   ๔ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๑๐๑ นางสาวทิพวรรณ  ใยสะอาด 

 ๗๑๐๒ นางสาวทิพวรรณ  รังษิมาศ 

 ๗๑๐๓ นางทิพวรรณ  เรืองจันทร 

 ๗๑๐๔ นางสาวทิพวรรณ  ศักดี 

 ๗๑๐๕ นางทิพวรรณ  สุขสมบูรณ 

 ๗๑๐๖ นางสาวทิพวรรณ  เห็นเจริญสุข 

 ๗๑๐๗ นางสาวทิพวรรณ  เฮงสูงเนิน 

 ๗๑๐๘ นางทิพวัลย  กะมะโน 

 ๗๑๐๙ นางสาวทิพวัลย  ศรีเนตร 

 ๗๑๑๐ นางสาวทิพสุคนธ  กัตตา 

 ๗๑๑๑ นางสาวทิพสุคนธ  สุวศิน 

 ๗๑๑๒ นางทิพาพร  สอนปญญา 

 ๗๑๑๓ นางทิพาพร  เหลือศิริ 

 ๗๑๑๔ นางทิพาภรณ  พุมจันทร 

 ๗๑๑๕ นางสาวทิวา  ตรีธารทิพากร 

 ๗๑๑๖ นางสาวทิวา  ระวังศรี 

 ๗๑๑๗ นางสาวทิวา  ศรีเหรา 

 ๗๑๑๘ นางทิวากร  ปองเศรา 

 ๗๑๑๙ นางสาวทิวากาล  อุตสาห 

 ๗๑๒๐ นางทิวาดา  สังวร 

 ๗๑๒๑ นางทิวาพร  จันทรโน 

 ๗๑๒๒ นางสาวทิวาพร  บุญปน 

 ๗๑๒๓ นางสาวทิวาภรณ  บัวรมย 

 ๗๑๒๔ วาที่รอยตรีหญิง ทิวาวรรณ  มงคลศิริ 

 ๗๑๒๕ นางสาวทิศากร  พันธสวัสดิ์ 

 ๗๑๒๖ นางทีรวรรณ  ศรีรัตนประชากูล 

 ๗๑๒๗ นางทุติยา  โอบออม 

 ๗๑๒๘ นางสาวเทพธีด  มีศรีสวัสดิ์ 

 ๗๑๒๙ นางสาวเทพนารี  นามวงค 

 ๗๑๓๐ นางสาวเทพศิรินทร  อริยะบุตร 

 ๗๑๓๑ นางสาวเทพอาภรณ  คําชมภู 

 ๗๑๓๒ นางสาวเทวิกา  แกวเหลา 

 ๗๑๓๓ นางเทวิกา  ฟองมาศ 

 ๗๑๓๔ นางเทวี  แสงจิรัมย 

 ๗๑๓๕ นางสาวเทียนทอง  อุปครุฑ 

 ๗๑๓๖ นางเทียมจันทร  ศรีสมชัย 

 ๗๑๓๗ นางสาวธงชัย  หนายโสก 

 ๗๑๓๘ นางสาวธณัทภัทร  บุญธิปชัยรัช 

 ๗๑๓๙ นางธนกร  ย่ีอินทร 

 ๗๑๔๐ นางธนกฤตา  หมื่นศรี 

 ๗๑๔๑ นางธนธรณ  บุญยืน 

 ๗๑๔๒ นางสาวธนนันท  เสนหานุกูล 

 ๗๑๔๓ นางสาวธนพงศภรณ  สุกรี 

 ๗๑๔๔ นางธนพร  ชวยแกว 

 ๗๑๔๕ นางธนพร  โชครุง 

 ๗๑๔๖ นางสาวธนพร  ไชยบุบผา 

 ๗๑๔๗ นางธนพร  เทียนศิริกุล 

 ๗๑๔๘ นางสาวธนพร  เทียมทัด 

 ๗๑๔๙ นางสาวธนพร  บํารุง 

 ๗๑๕๐ นางธนพร  บุญเอื้อ 

 ๗๑๕๑ นางสาวธนพร  พงคอินทร 

 ๗๑๕๒ นางสาวธนพร  พรหมมี 



 หนา   ๕ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๑๕๓ นางธนพร  พุมอยู 

 ๗๑๕๔ นางสาวธนพร  เรือนคํา 

 ๗๑๕๕ นางธนพร  ศรีกระทุม 

 ๗๑๕๖ นางสาวธนพร  ศรียานนท 

 ๗๑๕๗ นางสาวธนพร  เหมือนแก 

 ๗๑๕๘ นางธนพันธ  สนิทไทย 

 ๗๑๕๙ นางสาวธนภร  กุลภัทรนภดร 

 ๗๑๖๐ นางธนภร  กุสุโมทย 

 ๗๑๖๑ นางธนภร  คงชู 

 ๗๑๖๒ นางธนภร  นฤมิตสุนทร 

 ๗๑๖๓ นางธนภร  รณภพรัตนกุล 

 ๗๑๖๔ นางสาวธนภรณ  ดังสะทาน 

 ๗๑๖๕ นางสาวธนภรณ  สุพรมพิทักษ 

 ๗๑๖๖ นางธนวรรณ  จําปาเทศ 

 ๗๑๖๗ นางสาวธนวรรณ  ดงนางรัมย 

 ๗๑๖๘ นางธนวรรณ  พรหมทอง 

 ๗๑๖๙ นางสาวธนวรรณ  พุมโภคัย 

 ๗๑๗๐ นางธนวรรณ  มุยสกุล 

 ๗๑๗๑ นางธนวรรณ  ศรีวาป 

 ๗๑๗๒ นางสาวธนวันต  โคนาโล 

 ๗๑๗๓ นางสาวธนัชชอร  วรวัฒนพงศกร 

 ๗๑๗๔ นางสาวธนัชชา  แดงโชติ 

 ๗๑๗๕ นางสาวธนัชชา  อินทรศิริสวัสดิ์ 

 ๗๑๗๖ นางสาวธนัชชานันท  พิชัยฐิติยากุล 

 ๗๑๗๗ นางสาวธนัชญา  อมรชาติ 

 ๗๑๗๘ นางธนัชพร  สุธรรม 

 ๗๑๗๙ นางสาวธนัชพรพัฒน   

  กิตติอุดมพานิช 

 ๗๑๘๐ นางธนัชภรณ  บุญจรัส 

 ๗๑๘๑ นางสาวธนัญชกร  พราหมณโชติ 

 ๗๑๘๒ นางธนัญญา  กรุงเทพ 

 ๗๑๘๓ นางธนัญญา  งามภักดี 

 ๗๑๘๔ นางธนัญญา  จิตวงศนันท 

 ๗๑๘๕ นางธนัญญา  นนตะ 

 ๗๑๘๖ นางสาวธนัญญา  วรธิพรมมา 

 ๗๑๘๗ นางธนัญญา  ศริวิทยาวราภรณ 

 ๗๑๘๘ นางธนัญญา  ศรีชัย 

 ๗๑๘๙ นางสาวธนัญญา  เหมหิรัญไพบูลย 

 ๗๑๙๐ นางธนัญญา  เอี่ยมไผ 

 ๗๑๙๑ นางสาวธนันทธร  ดีย่ิง 

 ๗๑๙๒ นางธนันพัชร  เลิศประเสริฐ 

 ๗๑๙๓ นางสาวธนันพัชร  สุนทรรัตนานนท 

 ๗๑๙๔ นางธนัษภร  กันทวงค 

 ๗๑๙๕ นางธนานุช  อินตะนอน 

 ๗๑๙๖ นางธนาพร  แกวเมืองกลาง 

 ๗๑๙๗ นางสาวธนาพร  พรมรักษ 

 ๗๑๙๘ นางสาวธนาพร  วรชื่น 

 ๗๑๙๙ นางสาวธนาภรณ  ขุนรักพรหม 

 ๗๒๐๐ นางสาวธนาภรณ  คํามุงคุณ 

 ๗๒๐๑ นางสาวธนาภรณ  ผิวงาม 

 ๗๒๐๒ นางธนาวดี  เสนาบุตร 

 ๗๒๐๓ นางสาวธนิกา  คลังศรี 



 หนา   ๖ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๒๐๔ นางธนิกานต  มหาศรัทธา 

 ๗๒๐๕ นางธนิดา  ปญญานพกุล 

 ๗๒๐๖ นางธนิดา  รอบกิจ 

 ๗๒๐๗ นางสาวธนิตตา  จันทศร 

 ๗๒๐๘ นางสาวธนิษฐนันท  เอี่ยมหนอ 

 ๗๒๐๙ นางธนิษฐา  จริงจิตร 

 ๗๒๑๐ นางธนิษฐา  สรอยสูงเนิน 

 ๗๒๑๑ นางธนิษร  แสงประโคน 

 ๗๒๑๒ นางสาวธนิษศาศ  คํามุงคุล 

 ๗๒๑๓ นางสาวธนิสร  พรมลี 

 ๗๒๑๔ นางธนิสร  โพธิวิฑูล 

 ๗๒๑๕ นางธมนชนก  ยะสะวุฒิ 

 ๗๒๑๖ นางสาวธมนณัฏฐ  ทรัพยฉายแสง 

 ๗๒๑๗ นางสาวธมนภัทร  ศิลมั่น 

 ๗๒๑๘ นางสาวธมนวรรณ  คงตัน 

 ๗๒๑๙ นางธมนวรรณ  ณ ลําปาง 

 ๗๒๒๐ นางสาวธมนวรรณ  ศักดิ์ดา 

 ๗๒๒๑ นางสาวธมนวรรณ  แสงอรุณ 

 ๗๒๒๒ นางสาวธมนันท  นุมสิงห 

 ๗๒๒๓ นางสาวธมลวรรณ  รักกอน 

 ๗๒๒๔ นางธมลวรรณ  สรอยมี 

 ๗๒๒๕ นางสาวธยานิษฐ  ชัยชมวงค 

 ๗๒๒๖ นางธรณธันย  ปงสี 

 ๗๒๒๗ นางสาวธรณวรัญชญ  วรเย็นใจ 

 ๗๒๒๘ นางธรพรรณ  ภูริภัทรพันธ 

 ๗๒๒๙ นางธรรญวรรณ  พัดนาก 

 ๗๒๓๐ นางธรัญญา  พงษา 

 ๗๒๓๑ นางธรานันท  บรรหาร 

 ๗๒๓๒ นางสาวธราภัท  ทองสิงห 

 ๗๒๓๓ นางธฤษวรรณ  สูตรไชย 

 ๗๒๓๔ นางสาวธลิตชนันต  เทวชู 

 ๗๒๓๕ นางสาวธวัลกมล  สุขบุญสังข 

 ๗๒๓๖ นางธวัลภรณ  ใจมั่น 

 ๗๒๓๗ นางสาวธวัลรัตน  กิจพิบูลย 

 ๗๒๓๘ นางธวัลรัตน  จรเกตุ 

 ๗๒๓๙ นางธวัลรัตน  ชาชาวนา 

 ๗๒๔๐ นางสาวธวัลรัตน  ใบบัว 

 ๗๒๔๑ นางสาวธวัลรัตน  สุวัฒนพันธ 

 ๗๒๔๒ นางธสวรรฒ  เปยจันทร 

 ๗๒๔๓ นางสาวธัชกร  แกวประดิษฐ 

 ๗๒๔๔ นางสาวธัชกร  สุโชติธนากร 

 ๗๒๔๕ นางสาวธัชพรรณ  หรรษา 

 ๗๒๔๖ นางสาวธัชภิชา  รูทํานอง 

 ๗๒๔๗ นางสาวธัญกมล  ลาดกาน 

 ๗๒๔๘ นางธัญกัญจน  จิรายุธิวัฒน 

 ๗๒๔๙ นางธัญชนก  คําสิงหนอก 

 ๗๒๕๐ นางธัญชนก  คิดชัย 

 ๗๒๕๑ นางธัญชนก  จงรักษ 

 ๗๒๕๒ นางสาวธัญชนก  ชื่นฉาย 

 ๗๒๕๓ นางสาวธัญชนก  ย่ิงสี 

 ๗๒๕๔ นางสาวธัญชนก  ลานะรินทร 

 ๗๒๕๕ นางสาวธัญชนก  สมณชื่น 



 หนา   ๗ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๒๕๖ นางธัญชนก  สอนเพีย 

 ๗๒๕๗ นางธัญชนก  สุขยะฤกษ 

 ๗๒๕๘ นางสาวธัญญกมน  ออนคํา 

 ๗๒๕๙ นางสาวธัญญฐิตา  พงศธรภูริวัฒน 

 ๗๒๖๐ นางธัญญนรี  คลองแคลว 

 ๗๒๖๑ นางสาวธัญญนรี  พ่ึงอ่ํา 

 ๗๒๖๒ นางสาวธัญญนรี  เพียรธรรมดี 

 ๗๒๖๓ นางธัญญพัทธ  ศิจิตต 

 ๗๒๖๔ นางสาวธัญญพัทธ  ศิริจันทร 

 ๗๒๖๕ นางธัญญรตา  เกิดลาภ 

 ๗๒๖๖ นางสาวธัญญรัตน  ไตรวิชชานันท 

 ๗๒๖๗ นางสาวธัญญรัตน  แจมดวง 

 ๗๒๖๘ นางสาวธัญญรัตน  มาลัย 

 ๗๒๖๙ นางสาวธัญญรัตน  วงศชัยปรัชญ 

 ๗๒๗๐ นางสาวธัญญรัตน  ศิริมงคล 

 ๗๒๗๑ นางสาวธัญญรัตน  เอี่ยมออน 

 ๗๒๗๒ นางธัญญรัศม  คงวัดใหม 

 ๗๒๗๓ นางสาวธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง 

 ๗๒๗๔ นางธัญญลักษณ  จันทสิงห 

 ๗๒๗๕ นางสาวธัญญลักษณ  แซล้ี 

 ๗๒๗๖ นางสาวธัญญลักษณ   

  ประดิษฐพชรกุล 

 ๗๒๗๗ นางธัญญวรัตน  อรรถวิทย 

 ๗๒๗๘ นางสาวธัญญาพร  อนันตกูล 

 ๗๒๗๙ นางธัญญาพันธ  สุขนันตพงศ 

 ๗๒๘๐ นางธัญญาภรณ  เขตตะ 

 ๗๒๘๑ นางธัญญาภรณ  โนตศิริ 

 ๗๒๘๒ นางสาวธัญญามาศ  ขวัญไฝ 

 ๗๒๘๓ นางสาวธัญญารัตน  ฉายแสง 

 ๗๒๘๔ นางธัญญารัตน  ชูหวาง 

 ๗๒๘๕ นางสาวธัญญารัตน  ธุระงาน 

 ๗๒๘๖ นางสาวธัญญารัตน  รัตนพันธ 

 ๗๒๘๗ นางสาวธัญญารัตน  เรียนกะศิลป 

 ๗๒๘๘ นางสาวธัญญารัตน  วงศเครือศร 

 ๗๒๘๙ นางสาวธัญญารัตน  วิรัช 

 ๗๒๙๐ นางสาวธัญญารัตน  อภิวงค 

 ๗๒๙๑ นางสาวธัญญาลักษณ  สมศรี 

 ๗๒๙๒ นางสาวธัญญาลักษณ  สีเมฆ 

 ๗๒๙๓ นางธัญญาวรรณ  คลองดี 

 ๗๒๙๔ นางธัญญาวัลย  พูลเพ่ิม 

 ๗๒๙๕ นางธัญณิชา  เรืองเพ็ง 

 ๗๒๙๖ นางสาวธัญดา  คุณาคุณ 

 ๗๒๙๗ นางสาวธัญดาพัชร  หนูโหยบ 

 ๗๒๙๘ นางสาวธัญทิพย  เอี่ยมฉวี 

 ๗๒๙๙ นางสาวธัญธนาภา  โสทะรักษ 

 ๗๓๐๐ นางสาวธัญธร  เพชรโสม 

 ๗๓๐๑ นางสาวธัญพร  เกาะศิริ 

 ๗๓๐๒ นางธัญพร  คงคาหลวง 

 ๗๓๐๓ นางธัญพร  ไชยบุศย 

 ๗๓๐๔ นางธัญพร  บุพชาต ิ

 ๗๓๐๕ นางสาวธัญพร  วงศกมุทธศัย 

 ๗๓๐๖ นางสาวธัญพร  ศรีประทุม 



 หนา   ๘ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๓๐๗ นางธัญพร  อภัยโส 

 ๗๓๐๘ นางสาวธัญพิชชา  ธนสิงห 

 ๗๓๐๙ นางสาวธัญพิสุทธิ์  พุทธพรพิสุทธิ์ 

 ๗๓๑๐ นางธัญภัค  อิศระพันธุ 

 ๗๓๑๑ นางธัญภัทร  ศิริมังกูลโกมาลย 

 ๗๓๑๒ นางสาวธัญภา  โกศัลวัฒน 

 ๗๓๑๓ นางสาวธัญภิชา  อารยาวรโชติ 

 ๗๓๑๔ นางสาวธัญมน  คงสัมฤทธิ์ 

 ๗๓๑๕ นางสาวธัญมน  นนทศิลา 

 ๗๓๑๖ นางสาวธัญมน  โสภณภูริโชติ 

 ๗๓๑๗ นางธัญยธรณ  ธัญสิริพิสิฐ 

 ๗๓๑๘ นางธัญยรัตน  วุฒิเจริญ 

 ๗๓๑๙ นางธัญรดา  กุณา 

 ๗๓๒๐ นางสาวธัญรดา  ฤทธิ์กลาง 

 ๗๓๒๑ นางสาวธัญรดี  โตเผือก 

 ๗๓๒๒ นางสาวธัญรดี  รักจันทึก 

 ๗๓๒๓ นางสาวธัญรดี  อัมภรัตน 

 ๗๓๒๔ นางสาวธัญรวีร  สินวัฒนศิริสุข 

 ๗๓๒๕ นางสาวธัญรัตน  หวังดีกลาง 

 ๗๓๒๖ นางธัญลักษณ  แกลวกลา 

 ๗๓๒๗ นางธัญลักษณ  ชาติไชยโย 

 ๗๓๒๘ นางสาวธัญลักษณ  ทองสุขงาม 

 ๗๓๒๙ นางสาวธัญลักษณ  พานชมภู 

 ๗๓๓๐ นางสาวธัญลักษณ  มีสวน 

 ๗๓๓๑ นางสาวธัญลักษณ  มูลพุกก 

 ๗๓๓๒ นางธัญลักษณ  สมัชชัย 

 ๗๓๓๓ นางธัญลักษณ  เหลืองอิงคะสุต 

 ๗๓๓๔ นางสาวธัญลักษณ  อุดมสุข 

 ๗๓๓๕ นางธัญวรรณ  ชาญพานิช 

 ๗๓๓๖ นางสาวธัญวรรณ  ธารทองคีรี 

 ๗๓๓๗ นางธัญวรรณ  แสงไสย 

 ๗๓๓๘ นางธัญวรัฎป  อินตะปน 

 ๗๓๓๙ นางธัญวรัตน  จันเสนา 

 ๗๓๔๐ นางธัญวรัตน  สมพงษพันธุ 

 ๗๓๔๑ นางสาวธัญวรัตน  แสนเมืองชิน 

 ๗๓๔๒ นางธัญวรัตม  ชูนวล 

 ๗๓๔๓ นางสาวธัญวรัตม  ทองไพลิน 

 ๗๓๔๔ นางสาวธัญวรัตม  เทียบมา 

 ๗๓๔๕ นางธัญวรัตม  โสภาวัง 

 ๗๓๔๖ นางสาวธัญวลัย  รุจีภรพิพัฒนกุล 

 ๗๓๔๗ นางสาวธัญวลัย  อินทรใจเอื้อ 

 ๗๓๔๘ นางธัญสมร  เวชกามา 

 ๗๓๔๙ นางธัณนันท  ปญเศษ 

 ๗๓๕๐ นางสาวธัณยนิชา  ศรีพงษเพลิด 

 ๗๓๕๑ นางธันญวริน  โชคสวภัทรกุล 

 ๗๓๕๒ นางธันยชนก  ไชยสิทธิ์ 

 ๗๓๕๓ นางธันยชนก  บุตรโต 

 ๗๓๕๔ นางธันยชนก  แกวอําไพ 

 ๗๓๕๕ นางธันยชนก  บูทอง 

 ๗๓๕๖ นางสาวธันยธร  กรรณโณ 

 ๗๓๕๗ นางธันยนันท  จิตรานนท 

 ๗๓๕๘ นางสาวธันยนันท  พงษนิธิวราธร 



 หนา   ๙ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๓๕๙ นางธันยนันท  มงคลธิติวัฒน 

 ๗๓๖๐ นางธันยนันท  ฤทธิเจริญพัฒน 

 ๗๓๖๑ นางสาวธันยนันท  สิทธิพันธ 

 ๗๓๖๒ นางธันยนันท  อธิรัฐธนศิริ 

 ๗๓๖๓ นางธันยพร  ชุมพล 

 ๗๓๖๔ นางธันยพร  โตะหลง 

 ๗๓๖๕ นางสาวธันยพร  บุญรักษา 

 ๗๓๖๖ นางสาวธันยพร  ประนัตนัง 

 ๗๓๖๗ นางสาวธันยพร  พินาศภัย 

 ๗๓๖๘ นางธันยลัลน  รูปสม 

 ๗๓๖๙ นางธันยวรดา  ติ่งบุญ 

 ๗๓๗๐ นางธันยา  เกษแกว 

 ๗๓๗๑ นางสาวธันยากร  ชัยแกว 

 ๗๓๗๒ นางสาวธันยาภรณ  เดมียกุล 

 ๗๓๗๓ นางสาวธันวชนก  นิ่มหนู 

 ๗๓๗๔ นางสาวธันววดี  ธีรัตนสิริกุล 

 ๗๓๗๕ นางธารญา  วงศเศษ 

 ๗๓๗๖ นางธารทิพย  ขวัญใจ 

 ๗๓๗๗ นางสาวธารทิพย  นอยสุวรรณ 

 ๗๓๗๘ นางสาวธารทิพย  รักการ 

 ๗๓๗๙ นางสาวธารวิมล  ใจซื่อ 

 ๗๓๘๐ นางสาวธารา  นพเกตุ 

 ๗๓๘๑ นางธาราพรรณ  มวงวงษ 

 ๗๓๘๒ นางสาวธาริณี  เครือวาคํา 

 ๗๓๘๓ นางธาริณี  มะกอกคํา 

 ๗๓๘๔ นางสาวธาริณี  สาธาระกุล 

 ๗๓๘๕ นางธิฆัมพร  อุทัยฉาย 

 ๗๓๘๖ วาที่รอยตรีหญิง ธิดา  จองเกียรติ์ 

 ๗๓๘๗ นางธิดา  จุลตะคุ 

 ๗๓๘๘ นางสาวธิดา  พงษไพบูลย 

 ๗๓๘๙ นางสาวธิดา  ฟูมฟก 

 ๗๓๙๐ นางธิดา  มหายศนันท 

 ๗๓๙๑ นางสาวธิดาพร  หลาเตจา 

 ๗๓๙๒ นางสาวธิดาพร  อายุยืน 

 ๗๓๙๓ นางธิดารักษ  ศรีสุข 

 ๗๓๙๔ นางสาวธิดารัตน  แกนจันทร 

 ๗๓๙๕ นางสาวธิดารัตน  คําภามูล 

 ๗๓๙๖ นางสาวธิดารัตน  ชังชะนา 

 ๗๓๙๗ นางธิดารัตน  ชาติวุฒิ 

 ๗๓๙๘ นางธิดารัตน  ชูแกว 

 ๗๓๙๙ นางธิดารัตน  นามชนะ 

 ๗๔๐๐ นางธิดารัตน  บังคมเนตร 

 ๗๔๐๑ นางสาวธิดารัตน  ปยะอารีธรรม 

 ๗๔๐๒ นางสาวธิดารัตน  แพนพา 

 ๗๔๐๓ นางสาวธิดารัตน  วรรณขาว 

 ๗๔๐๔ นางธิดารัตน  ศรีสังข 

 ๗๔๐๕ นางสาวธิดารัตน  ศรีสําราญ 

 ๗๔๐๖ นางธิดารัตน  สวามิชัย 

 ๗๔๐๗ นางสาวธิดารัตน  สุริยะ 

 ๗๔๐๘ นางธิดารัตน  หาปญนะ 

 ๗๔๐๙ นางสาวธิดารัตน  อุนเปง 

 ๗๔๑๐ นางสาวธิดาวรรณ  วิรุฬหภูติ 



 หนา   ๑๐ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๔๑๑ นางสาวธิติดา  ศรีประโคน 

 ๗๔๑๒ นางธิติธาดา  กูแกว 

 ๗๔๑๓ นางสาวธิตินัดดา  ดีย่ิง 

 ๗๔๑๔ นางสาวธิตินัดดา  แตงไทย 

 ๗๔๑๕ นางธิตินันท  กุยรัมย 

 ๗๔๑๖ นางธิตินันท  คําเสียง 

 ๗๔๑๗ นางสาวธิติพร  คําแกน 

 ๗๔๑๘ นางสาวธิติมา  จําปาหอม 

 ๗๔๑๙ นางธิติมา  จินดาศักดิ์ 

 ๗๔๒๐ นางสาวธิติมา  เทพกูล 

 ๗๔๒๑ นางสาวธิรดารินทร  แกวเจริญ 

 ๗๔๒๒ นางสาวธิราพร  กาวชู 

 ๗๔๒๓ นางธิราวรรณ  เนตรระกาศ 

 ๗๔๒๔ นางสาวธิราศิริ  อังโชติพันธุ 

 ๗๔๒๕ นางธิวารัก  อธิพงศถาวร 

 ๗๔๒๖ นางสาวธีรกานต  ดากาวงค 

 ๗๔๒๗ นางธีรดา  คองคุม 

 ๗๔๒๘ นางสาวธีรนันท  มิศิริ 

 ๗๔๒๙ นางสาวธีรนันท  แสนสติ 

 ๗๔๓๐ นางสาวธีรนุช  เจริญเขต 

 ๗๔๓๑ นางธีรประภา  ทองวิเศษ 

 ๗๔๓๒ นางธีรพร  กองทิพย 

 ๗๔๓๓ นางธีรพร  คํามะนาง 

 ๗๔๓๔ นางธีรพร  โชคเรืองสกุล 

 ๗๔๓๕ นางสาวธีรวดี  ปานทอง 

 ๗๔๓๖ นางธีรวรรณ  ทรัพพงษ 

 ๗๔๓๗ นางธีรวรรณ  นิกุล 

 ๗๔๓๘ นางธีระนุช  ทานนท 

 ๗๔๓๙ นางสาวธีราพร  ตาดํา 

 ๗๔๔๐ นางธีราพร  เทพทิตย 

 ๗๔๔๑ นางสาวธีราภรณ  ทรัพยประเสริฐ 

 ๗๔๔๒ นางสาวธีราภรณ  บุญทวี 

 ๗๔๔๓ นางสาวธีรารัตน  วินยารัตตนานนท 

 ๗๔๔๔ นางสาวธูปหอม  ภูทองพันธ 

 ๗๔๔๕ นางสาวนกชมณ  เดือนเพ็ง 

 ๗๔๔๖ นางสาวนกนอย  ตาวงษสา 

 ๗๔๔๗ นางนกนอย  สระแกว 

 ๗๔๔๘ นางนคภร  อินทรนวล 

 ๗๔๔๙ นางสาวนคราพร  โพธิ์พิทยา 

 ๗๔๕๐ นางนงค  เศรษฐวิวัฒนกุล 

 ๗๔๕๑ นางนงคนาฏ  ภาวะโคตร 

 ๗๔๕๒ นางนงคนิจ  เจริญชัย 

 ๗๔๕๓ นางนงคนุช  ขาวงาม 

 ๗๔๕๔ นางสาวนงคนุช  บุญมาภิ 

 ๗๔๕๕ นางนงคนุช  เพียรขุนทด 

 ๗๔๕๖ นางสาวนงคนุช  สนธิ์ใหม 

 ๗๔๕๗ นางนงคนุช  อินตาพวง 

 ๗๔๕๘ นางสาวนงคพงา  พิมพไตรรัตน 

 ๗๔๕๙ นางนงคเยาว  จันทรเพ็ญ 

 ๗๔๖๐ นางนงครัก  รัตนมาลี 

 ๗๔๖๑ นางนงคราญ  บุญตอม 

 ๗๔๖๒ นางนงคราญ  ศิริรังษี 



 หนา   ๑๑ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๔๖๓ นางสาวนงคฤทธิ์  ดีสวน 

 ๗๔๖๔ นางสาวนงคลักษณ  แสงขาว 

 ๗๔๖๕ นางสาวนงณุช  ขันตี 

 ๗๔๖๖ นางสาวนงนภัส  จุยอิน 

 ๗๔๖๗ นางนงนภัส  ทองดี 

 ๗๔๖๘ นางสาวนงนภัส  นาคอัง 

 ๗๔๖๙ นางสาวนงนภัส  ประสมทรัพย 

 ๗๔๗๐ นางนงนภัส  สีสัน 

 ๗๔๗๑ นางนงนาถ  คงแปน 

 ๗๔๗๒ นางนงนาถ  แสงสระคู 

 ๗๔๗๓ นางสาวนงนุช  กงเกียน 

 ๗๔๗๔ นางนงนุช  เกื้อกอบ 

 ๗๔๗๕ นางนงนุช  เครือเอม 

 ๗๔๗๖ นางนงนุช  โฆสิตมาน 

 ๗๔๗๗ นางสาวนงนุช  จงชาญสิทโธ 

 ๗๔๗๘ นางนงนุช  จันทรรุงโรจน 

 ๗๔๗๙ นางสาวนงนุช  จันสุตะ 

 ๗๔๘๐ นางนงนุช  จุมทา 

 ๗๔๘๑ นางสาวนงนุช  ชนะพันธ 

 ๗๔๘๒ นางนงนุช  ชัยชาญ 

 ๗๔๘๓ นางนงนุช  ชื่นกล่ินธูป 

 ๗๔๘๔ นางสาวนงนุช  ดวงเรือง 

 ๗๔๘๕ นางสาวนงนุช  ตุยทิศ 

 ๗๔๘๖ นางนงนุช  พรมมี 

 ๗๔๘๗ นางสาวนงนุช  พาแกว 

 ๗๔๘๘ นางสาวนงนุช  พินพิพัฒน 

 ๗๔๘๙ นางนงนุช  โพธิ์พยัคฆ 

 ๗๔๙๐ นางสาวนงนุช  ไพรสิงห 

 ๗๔๙๑ นางสาวนงนุช  ภูรัตน 

 ๗๔๙๒ นางสาวนงนุช  ยมมรรคา 

 ๗๔๙๓ นางนงนุช  รอดกูล 

 ๗๔๙๔ นางนงนุช  รอดจบ 

 ๗๔๙๕ นางนงนุช  สอาดดี 

 ๗๔๙๖ นางนงนุช  สัณฐาน 

 ๗๔๙๗ นางนงนุช  สาโสม 

 ๗๔๙๘ นางนงนุตร  จับแสงจันทร 

 ๗๔๙๙ นางนงเยาว  กรองบริสุทธิ์ 

 ๗๕๐๐ นางนงเยาว  กําลังงาม 

 ๗๕๐๑ นางสาวนงเยาว  ทวาศรี 

 ๗๕๐๒ นางสาวนงเยาว  ทวีวัฒน 

 ๗๕๐๓ นางสาวนงเยาว  พงษศร ี

 ๗๕๐๔ นางสาวนงเยาว  รัตนพันธ 

 ๗๕๐๕ นางสาวนงรักษ  ชุมพล 

 ๗๕๐๖ นางนงลภัสส  บุญอยู 

 ๗๕๐๗ นางนงลักษ  อํามาตย 

 ๗๕๐๘ นางนงลักษณ  การบรรจง 

 ๗๕๐๙ นางนงลักษณ  จําปาหอม 

 ๗๕๑๐ นางนงลักษณ  จูมสีมา 

 ๗๕๑๑ นางนงลักษณ  แจใจ 

 ๗๕๑๒ นางนงลักษณ  โชติชวง 

 ๗๕๑๓ นางสาวนงลักษณ  เถาหอม 

 ๗๕๑๔ นางสาวนงลักษณ  ธิราชัย 



 หนา   ๑๒ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๕๑๕ นางนงลักษณ  ปะสังคะเต 

 ๗๕๑๖ นางนงลักษณ  พูนศรี 

 ๗๕๑๗ นางสาวนงลักษณ  มวงออน 

 ๗๕๑๘ นางนงลักษณ  โมตา 

 ๗๕๑๙ นางนงลักษณ  รัศมีแกว 

 ๗๕๒๐ นางสาวนงลักษณ  วรนาม 

 ๗๕๒๑ นางนงลักษณ  สมฤทธิ์ 

 ๗๕๒๒ นางสาวนงลักษณ  สองเมือง 

 ๗๕๒๓ นางนงลักษณ  สีทอง 

 ๗๕๒๔ นางสาวนงลักษณ  สืบชนะ 

 ๗๕๒๕ นางสาวนงลักษณ  สุวรรณแสง 

 ๗๕๒๖ นางสาวนงลักษณ  โสรัจจะ 

 ๗๕๒๗ นางสาวนฎกร  สีตะระโส 

 ๗๕๒๘ นางนฐศวรรณ  เพ็ชรประเสริฐ 

 ๗๕๒๙ นางสาวนทชา  ธนะชัย 

 ๗๕๓๐ นางสาวนทวพร  พันธุแพ 

 ๗๕๓๑ นางสาวนทิตา  พูลเกษม 

 ๗๕๓๒ นางสาวนทีพร  ณ นาน 

 ๗๕๓๓ นางนนทกร  พงศสิทธิคุณ 

 ๗๕๓๔ นางนนทกร  อาษาราช 

 ๗๕๓๕ นางสาวนนทกานต  แสงนิล 

 ๗๕๓๖ นางนนทชา  เจริญดี 

 ๗๕๓๗ นางนนทณภัสร  วิลาศ 

 ๗๕๓๘ นางสาวนนทยา  สรอยพยอม 

 ๗๕๓๙ นางนพคุณ  บุญธรรม 

 ๗๕๔๐ นางสาวนพดล  สะเภาทอง 

 ๗๕๔๑ นางสาวนพดารา  ทองคํา 

 ๗๕๔๒ นางสาวนพพร  กองทรัพย 

 ๗๕๔๓ นางสาวนพมล  เพ็งวิภาศ 

 ๗๕๔๔ นางนพมาศ  ไกรสอน 

 ๗๕๔๕ นางนพรัตน  กลายเพท 

 ๗๕๔๖ นางสาวนพรัตน  เขียวสมุทร 

 ๗๕๔๗ นางสาวนพรัตน  ณ กาฬสินธุ 

 ๗๕๔๘ นางนพรัตน  ภูเสือ 

 ๗๕๔๙ นางสาวนพวรรณ  คลายสุบรรณ 

 ๗๕๕๐ นางสาวนพวรรณ  ใจพราหมณ 

 ๗๕๕๑ นางนพวรรณ  ชื่นเกษร 

 ๗๕๕๒ นางสาวนพวรรณ  ภควัตกร 

 ๗๕๕๓ นางสาวนพวรรณ  มาทอง 

 ๗๕๕๔ นางนพวรรณ  รักษารักษ 

 ๗๕๕๕ นางนพวรรณ  เวียงอินทร 

 ๗๕๕๖ นางนพาพร  ใจน้ํา 

 ๗๕๕๗ นางนภชนก  เจริญพันธุ 

 ๗๕๕๘ นางสาวนภณัฐ  วรรณวงค 

 ๗๕๕๙ นางนภรณ  เนียมกําเนิด 

 ๗๕๖๐ นางสาวนภลดา  จันทรหลง 

 ๗๕๖๑ นางนภษร  ทองจํารูญ 

 ๗๕๖๒ นางสาวนภษร  ธนาสนวกุล 

 ๗๕๖๓ นางสาวนภสร  จักรเสน 

 ๗๕๖๔ นางสาวนภสร  ทวีชัย 

 ๗๕๖๕ นางนภสรณ  สุยานะ 

 ๗๕๖๖ นางสาวนภสินธุ  อัครเพ็ญพรรณ 



 หนา   ๑๓ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๕๖๗ นางสาวนภสุพร  ทองหลอ 

 ๗๕๖๘ นางสาวนภัทร  ริมพิสร 

 ๗๕๖๙ นางสาวนภัทร  สังสนา 

 ๗๕๗๐ นางสาวนภัษกัญภรน  ฉัตรนภารัตน 

 ๗๕๗๑ นางสาวนภัสกมล  เพชรพรอมนาค 

 ๗๕๗๒ นางนภัสกร  รุงเรือง 

 ๗๕๗๓ นางนภัสนันท  กาญจนเกตุ 

 ๗๕๗๔ นางสาวนภัสนันท  จินตสกุล 

 ๗๕๗๕ นางสาวนภัสนันท  ชอบคุย 

 ๗๕๗๖ นางสาวนภัสนันท  สานา 

 ๗๕๗๗ นางนภัสภรณ  ทอเตี้ย 

 ๗๕๗๘ นางสาวนภัสภิสา  พิมจันทร 

 ๗๕๗๙ นางสาวนภัสรพี  กล่ินสุวรรณ 

 ๗๕๘๐ นางสาวนภัสรพี  ทองแดง 

 ๗๕๘๑ นางนภัสวรรณ  คุณอุดม 

 ๗๕๘๒ นางสาวนภัสวรรณ  ดะรงค 

 ๗๕๘๓ นางสาวนภัสวรรณ  ปนตาเสน 

 ๗๕๘๔ นางสาวนภัสวรรณ  พิบูลย 

 ๗๕๘๕ นางนภัสวรรณ  แสงชื่น 

 ๗๕๘๖ นางสาวนภัสวริน  ภมรพล 

 ๗๕๘๗ นางสาวนภัสสร  ตั้งหลัก 

 ๗๕๘๘ นางสาวนภัสสร  นนทวงศกร 

 ๗๕๘๙ นางสาวนภัสสร  เมืองมูล 

 ๗๕๙๐ นางสาวนภัสสร  ยะอนันต 

 ๗๕๙๑ นางสาวนภัสสรปพร  ไตรสรณะกุล 

 ๗๕๙๒ นางสาวนภา  โพธิ์คํา 

 ๗๕๙๓ นางสาวนภาพร  เจริญกุล 

 ๗๕๙๔ นางนภาพร  แตกลาง 

 ๗๕๙๕ นางนภาพร  นอยน้ําคํา 

 ๗๕๙๖ นางสาวนภาพร  บุญรอด 

 ๗๕๙๗ นางสาวนภาพร  เผาผา 

 ๗๕๙๘ นางนภาพร  พิมพลีชัย 

 ๗๕๙๙ นางสาวนภาพร  พูลจิตร 

 ๗๖๐๐ นางสาวนภาพร  มากคง 

 ๗๖๐๑ นางสาวนภาพร  มุสิกบุญเลิศ 

 ๗๖๐๒ นางสาวนภาพร  วิลัยแกว 

 ๗๖๐๓ นางสาวนภาพร  หรุนสูงเนิน 

 ๗๖๐๔ นางสาวนภาพร  อรุณแสงเงิน 

 ๗๖๐๕ นางสาวนภาพร  ฮมแสน 

 ๗๖๐๖ นางนภาเพ็ญ  ภูขาว 

 ๗๖๐๗ นางนภาภรณ  แกวสกูล 

 ๗๖๐๘ นางนภาภรณ  หาญรบ 

 ๗๖๐๙ นางสาวนภารัตน  บัวเจริญ 

 ๗๖๑๐ นางสาวนภารินทร  บุญเกื้อ 

 ๗๖๑๑ นางสาวนภาวรรณ  จันทรพิทักษ 

 ๗๖๑๒ นางสาวนภาวรรณ  ชุมนาเสียว 

 ๗๖๑๓ นางนภาวรรณ  อุทัยมงคล 

 ๗๖๑๔ นางสาวนมนตพร  เอียดนุน 

 ๗๖๑๕ นางสาวนรมน  อุทัยเสวก 

 ๗๖๑๖ นางนรัชยภรณ  ภูเทียมศรี 

 ๗๖๑๗ นางสาวนราธิป  มงคลแสง 

 ๗๖๑๘ นางนราภรณ  ชมพุด 



 หนา   ๑๔ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๖๑๙ นางนราวดี  กิติศิริภัทร 

 ๗๖๒๐ นางสาวนราวดี  สุระคําแหง 

 ๗๖๒๑ นางนรินทร  สายสอน 

 ๗๖๒๒ นางสาวนรินทรวรัตน  สุวรรณเวียง 

 ๗๖๒๓ นางนริศรา  เชิดชูสุวรรณ 

 ๗๖๒๔ นางสาวนริศรา  นอยมีเจริญ 

 ๗๖๒๕ นางนริศรา  ปลอดกระโทก 

 ๗๖๒๖ นางนริศรา  ปานด ี

 ๗๖๒๗ นางสาวนริศรา  ภัทรปวัตนวิทู 

 ๗๖๒๘ นางสาวนริศรา  มงคล 

 ๗๖๒๙ นางสาวนริศรา  ย้ิมแกว 

 ๗๖๓๐ นางสาวนริศรา  รัตนเกษมกุล 

 ๗๖๓๑ นางสาวนริศรา  ฤทธิเรืองเดช 

 ๗๖๓๒ นางสาวนริศรา  วาดพนม 

 ๗๖๓๓ นางนริศรา  สิทธิวงค 

 ๗๖๓๔ นางนริสา  จันทรประนต 

 ๗๖๓๕ นางสาวนรีกานต  เตชะเมา 

 ๗๖๓๖ นางนรีกานต  พุทธเมฆ 

 ๗๖๓๗ นางนรีกานต  สิทธิหาญ 

 ๗๖๓๘ นางสาวนรีรัตน  นันตา 

 ๗๖๓๙ นางนรีรัตน  พรหมเอาะ 

 ๗๖๔๐ นางนรีรัตน  วงศพงษกมล 

 ๗๖๔๑ นางสาวนฤชญา  เปรื่องปราชญ 

 ๗๖๔๒ นางสาวนฤดี  ฉายศิริ 

 ๗๖๔๓ นางนฤดี  ชวลิตศิริเศรษฐ 

 ๗๖๔๔ นางสาวนฤดี  สมจิตร 

 ๗๖๔๕ นางนฤพัณ  สุระพิน 

 ๗๖๔๖ นางนฤภร  ถาวรผล 

 ๗๖๔๗ นางสาวนฤมล  แกวมา 

 ๗๖๔๘ นางนฤมล  แกวอยู 

 ๗๖๔๙ นางนฤมล  คงคืน 

 ๗๖๕๐ นางสาวนฤมล  ครูศรี 

 ๗๖๕๑ นางสาวนฤมล  คุมเกตุ 

 ๗๖๕๒ นางสาวนฤมล  เจริญสุข 

 ๗๖๕๓ นางสาวนฤมล  เชื้อดี 

 ๗๖๕๔ นางสาวนฤมล  ไชยศร 

 ๗๖๕๕ นางนฤมล  ซอเรต 

 ๗๖๕๖ นางนฤมล  นวลดี 

 ๗๖๕๗ นางสาวนฤมล  บัณฑิตยผล 

 ๗๖๕๘ นางนฤมล  บุญเสริฐ 

 ๗๖๕๙ นางสาวนฤมล  ปติกูล 

 ๗๖๖๐ นางสาวนฤมล  ผาแสนเถิน 

 ๗๖๖๑ นางนฤมล  มีพร 

 ๗๖๖๒ นางนฤมล  มุทิตา 

 ๗๖๖๓ นางนฤมล  มูลเมือง 

 ๗๖๖๔ นางสาวนฤมล  ไมสัก 

 ๗๖๖๕ นางนฤมล  โยธะวงษ 

 ๗๖๖๖ นางสาวนฤมล  เรืองฤาชัย 

 ๗๖๖๗ นางสาวนฤมล  เลพล 

 ๗๖๖๘ นางนฤมล  ศิริศรีเพ็ชร 

 ๗๖๖๙ นางสาวนฤมล  สนเสริม 

 ๗๖๗๐ นางนฤมล  สาดสิน 



 หนา   ๑๕ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๖๗๑ นางนฤมล  สามัคคี 

 ๗๖๗๒ นางสาวนฤมล  สุขกลัด 

 ๗๖๗๓ นางนฤมล  อรเอี่ยม 

 ๗๖๗๔ นางสาวนฤมล  อุนเจริญ 

 ๗๖๗๕ นางสาวนฤมล  อูตะเภา 

 ๗๖๗๖ นางสาวนฤวรรณ  อุดมผล 

 ๗๖๗๗ นางนลธพรรณ  สังฆโต 

 ๗๖๗๘ นางนลัทธกานต  นิลคง 

 ๗๖๗๙ นางสาวนลิน  ทองคง 

 ๗๖๘๐ นางสาวนลินธารา  ทองบุญ 

 ๗๖๘๑ นางสาวนลินรัตน  จําปาเทศ 

 ๗๖๘๒ นางสาวนวนันท  แซล้ี 

 ๗๖๘๓ นางสาวนวพร  เชี่ยวชาญ 

 ๗๖๘๔ นางสาวนวพร  นงภา 

 ๗๖๘๕ นางสาวนวพร  บุญเรือง 

 ๗๖๘๖ นางสาวนวพร  มุตมัง 

 ๗๖๘๗ นางสาวนวพรรณ  ใจหาญ 

 ๗๖๘๘ นางนวพรรณ  อังกูรเจริญพร 

 ๗๖๘๙ นางสาวนวรัตน  จันทิหลา 

 ๗๖๙๐ นางนวรัตน  ชลคงคา 

 ๗๖๙๑ สิบตํารวจตรีหญิง นวรัตน  ตนะทิพย 

 ๗๖๙๒ นางนวรัตน  บุษบงค 

 ๗๖๙๓ นางนวรัตน  เปรื่องธรรมกุล 

 ๗๖๙๔ นางนวรัตน  ศรีไพบูลย 

 ๗๖๙๕ นางนวรัตน  อิ่มทรัพยสังวร 

 ๗๖๙๖ นางสาวนวรัตน  อุทานนท 

 ๗๖๙๗ นางนวลจันทร  น้ําจันทร 

 ๗๖๙๘ นางสาวนวลจันทร  สมบุญตัน 

 ๗๖๙๙ นางนวลจันทร  แสนโสม 

 ๗๗๐๐ นางนวลตรอง  ชวยปอง 

 ๗๗๐๑ นางสาวนวลพรรณ  ขัติทะ 

 ๗๗๐๒ นางสาวนวลพรรณ  ขันแจ 

 ๗๗๐๓ นางสาวนวลใย  อุสาพรหม 

 ๗๗๐๔ นางสาวนวลละออง  คุณสุทธิ์ 

 ๗๗๐๕ นางสาวนวลวรรณ  วนานันท 

 ๗๗๐๖ นางสาวนวลออง  คะสุดใจ 

 ๗๗๐๗ นางสาวนวินดา  แกวนาน 

 ๗๗๐๘ นางสาวนอรียะห  หะยีหะมะ 

 ๗๗๐๙ นางสาวนะรินทร  พันทุม 

 ๗๗๑๐ นางสาวนัคมน  เรืองจรัส 

 ๗๗๑๑ นางนัคมน  ออนพุทธา 

 ๗๗๑๒ นางสาวนัจถพร  กันธิยะ 

 ๗๗๑๓ นางนัชชา  นอยพันธ 

 ๗๗๑๔ นางสาวนัชชา  แสนภิรมย 

 ๗๗๑๕ นางนัฎฐิกา  ขาขันมะลี 

 ๗๗๑๖ นางนัฐกาญจน  อินทรเมือง 

 ๗๗๑๗ นางนัฐกานต  รักษาเขตต 

 ๗๗๑๘ นางนัฐการณ  ศรีปญญา 

 ๗๗๑๙ นางสาวนัฐฐนันธ  สุวิลาวงษ 

 ๗๗๒๐ นางสาวนัฐณิตา  ศรีแกว 

 ๗๗๒๑ นางสาวนัฐพร  ทานุพันธสกุล 

 ๗๗๒๒ นางนัฐภัสสร  ทองไทย 



 หนา   ๑๖ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๗๒๓ นางนัฐวรรณ  สุขสวัสดิ์ 

 ๗๗๒๔ นางสาวนัดดาวดี  กลํ่าสีทอง 

 ๗๗๒๕ นางนัทจิรา  อมรสิน 

 ๗๗๒๖ นางนัทชลี  ทองมณี 

 ๗๗๒๗ นางนัทธชนัน  ตรียศ 

 ๗๗๒๘ นางสาวนัทธธยาน  วงศพันธุ 

 ๗๗๒๙ นางสาวนัทธนาพร  พุมไสว 

 ๗๗๓๐ นางสาวนัทธมน  คงคาช่ืน 

 ๗๗๓๑ นางนัทธมน  เนื่องมหา 

 ๗๗๓๒ นางสาวนัทธมน  บุญเพชร 

 ๗๗๓๓ นางสาวนัทธมน  พรรณมาลัย 

 ๗๗๓๔ นางสาวนัทธมน  พัฒนแกว 

 ๗๗๓๕ นางนัทธมน  รอตศิริ 

 ๗๗๓๖ นางนัธธิดา  ศรีธิราช 

 ๗๗๓๗ นางนัธมล  พูลลาย 

 ๗๗๓๘ นางนันณณภัส  จันทลา 

 ๗๗๓๙ นางสาวนันทกาญจน  พิมพาพันธ 

 ๗๗๔๐ นางนันทชพร  ออนสุระทุม 

 ๗๗๔๑ นางสาวนันทนภัส  กอเซ็ม 

 ๗๗๔๒ นางนันทนภัส  แกวอน 

 ๗๗๔๓ นางสาวนันทนภัส  แข็งงาน 

 ๗๗๔๔ นางสาวนันทนภัส  คงหอม 

 ๗๗๔๕ นางสาวนันทนภัส  คีรีมาศทอง 

 ๗๗๔๖ นางสาวนันทนภัส  ใจมะสิทธิ์ 

 ๗๗๔๗ นางนันทนภัส  ชัยพัฒนวงศกร 

 ๗๗๔๘ นางนันทนภัส  ณ พัทลุง 

 ๗๗๔๙ นางสาวนันทนภัส  เดชคําภู 

 ๗๗๕๐ นางสาวนันทนภัส  แดงฟู 

 ๗๗๕๑ นางนันทนภัส  ทองกล่ิน 

 ๗๗๕๒ นางนันทนภัส  ทําเนาว 

 ๗๗๕๓ นางสาวนันทนภัส  นอยสุริวงษ 

 ๗๗๕๔ นางสาวนันทนภัส  บุญประเสริฐ 

 ๗๗๕๕ นางสาวนันทนภัส  บุญรอด 

 ๗๗๕๖ นางนันทนภัส  ภูผาใจ 

 ๗๗๕๗ นางสาวนันทนภัส  แลวงศนิล 

 ๗๗๕๘ นางสาวนันทนภัส  วงคกาฬสินธุ 

 ๗๗๕๙ นางสาวนันทนภัส  วังมา 

 ๗๗๖๐ นางสาวนันทนภัส  ศิลปเพ็ชร 

 ๗๗๖๑ นางนันทนภัส  จิตเอียด 

 ๗๗๖๒ นางสาวนันทนรินทร  เชื้อมั่น 

 ๗๗๖๓ นางสาวนันทนลิน  ประกอบผล 

 ๗๗๖๔ นางสาวนันทนัช  วัฒโน 

 ๗๗๖๕ นางนันทนัท  มุกดาดวง 

 ๗๗๖๖ นางสาวนันทนา  ชอสูงเนิน 

 ๗๗๖๗ นางนันทนา  ชาญศรี 

 ๗๗๖๘ นางนันทนา  ดิษฐพลขันธ 

 ๗๗๖๙ นางนันทนา  พอไชยราช 

 ๗๗๗๐ นางสาวนันทนา  มรกต 

 ๗๗๗๑ นางสาวนันทนา  มูลปอม 

 ๗๗๗๒ นางนันทนา  มูลสาร 

 ๗๗๗๓ นางนันทนา  รัตนสีดา 

 ๗๗๗๔ นางนันทนา  อักษรนิตย 



 หนา   ๑๗ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๗๗๕ นางนันทนา  อุทรักษ 

 ๗๗๗๖ นางสาวนันทนิจ  ศรีมณีกร 

 ๗๗๗๗ นางสาวนันทพร  โตทอง 

 ๗๗๗๘ นางสาวนันทพร  ทองอําพันธ 

 ๗๗๗๙ นางนันทพร  พรมทอง 

 ๗๗๘๐ นางสาวนันทพร  สรอยสุวรรณ 

 ๗๗๘๑ นางสาวนันทพร  หนูนวล 

 ๗๗๘๒ นางสาวนันทพัทธ  ขันธะบรรดิษฐ 

 ๗๗๘๓ นางนันทพัทธ  สุรินทร 

 ๗๗๘๔ นางนันทภัส  เจอกาศ 

 ๗๗๘๕ วาที่รอยตรีหญิง นันทภาอร   

  ทินโนรส 

 ๗๗๘๖ นางนันทรกร  เอื้อทาน 

 ๗๗๘๗ นางนันทรัตน  ทวีพงศศักดิ์ 

 ๗๗๘๘ นางสาวนันทรัตน  วงศเจริญเกียรติ 

 ๗๗๘๙ นางนันทวรรณ  วิบูลยกูล 

 ๗๗๙๐ นางสาวนันทวรรณ  สังวรกิจ 

 ๗๗๙๑ นางนันทวรรณ  เกตุทอง 

 ๗๗๙๒ นางสาวนันทวรรณ  ทองประเสริฐ 

 ๗๗๙๓ นางสาวนันทวรรณ  นิ่มนวล 

 ๗๗๙๔ นางนันทวรรณ  พิมพิสาร 

 ๗๗๙๕ นางนันทวรรณ  โวหาร 

 ๗๗๙๖ นางนันทวัน  แกวเกิด 

 ๗๗๙๗ นางสาวนันทวัน  ตั้งฤทัยวานิชย 

 ๗๗๙๘ นางนันทวัน  ทานกระโทก 

 ๗๗๙๙ นางสาวนันทวัน  นพเกา 

 ๗๘๐๐ นางนันทวัน  สิธิราม 

 ๗๘๐๑ นางสาวนันทวัน  แสงจิตตพันธุ 

 ๗๘๐๒ นางสาวนันทวัลย  ทองสรอย 

 ๗๘๐๓ นางสาวนันทสินี  บุญนากร 

 ๗๘๐๔ นางสาวนันทสินีฐ  จงใจหาญ 

 ๗๘๐๕ นางนันทา  ทองมาก 

 ๗๘๐๖ นางสาวนันทา  แวมามะ 

 ๗๘๐๗ นางสาวนันทิกา  อัศวทองคํา 

 ๗๘๐๘ นางสาวนันทิกานต  ดําเรือง 

 ๗๘๐๙ นางสาวนันทิชา  พรมกสิกร 

 ๗๘๑๐ นางนันทิชา  มองเพชร 

 ๗๘๑๑ นางนันทิชา  เรียงเงิน 

 ๗๘๑๒ นางสาวนันทิชาพร  ทะชา 

 ๗๘๑๓ นางสาวนันทิดา  มากเอี่ยม 

 ๗๘๑๔ นางสาวนันทิดา  หงษทอง 

 ๗๘๑๕ นางสาวนันทิดา  อิ่มใจ 

 ๗๘๑๖ นางสาวนันทิตา  สมุดความ 

 ๗๘๑๗ นางสาวนันทิตา  แสงแกว 

 ๗๘๑๘ นางนันทิน  คงบุตร 

 ๗๘๑๙ นางนันทินา  เหลาพิทักษพงศ 

 ๗๘๒๐ นางนันทิยา  จันทรโสม 

 ๗๘๒๑ นางสาวนันทิยา  ถ้ําเจริญ 

 ๗๘๒๒ นางสาวนันทิยา  ทีสุกะ 

 ๗๘๒๓ นางนันทิยา  มีแกว 

 ๗๘๒๔ นางสาวนันทิยา  สุนทรแสง 

 ๗๘๒๕ นางนันทิยา  โสมพัฒนะพงษ 



 หนา   ๑๘ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๘๒๖ นางสาวนันทิยา  เอี่ยมเอก 

 ๗๘๒๗ นางสาวนันธนารินทร  ดิลกเมธานนท 

 ๗๘๒๘ นางสาวนันธรภรณ  นิธิวราณานันทน 

 ๗๘๒๙ นางนันธะนิตย  หงษศรี 

 ๗๘๓๐ นางสาวนันธิญา  ลัคนาวิเชียร 

 ๗๘๓๑ นางนันธิดา  ตุยดา 

 ๗๘๓๒ นางสาวนันธิดา  บุญปก 

 ๗๘๓๓ นางนันธิดา  บุดดาพงษ 

 ๗๘๓๔ นางสาวนันธิลา  หลวงออนใจ 

 ๗๘๓๕ นางสาวนัยนปพร  กองสุวรรณ 

 ๗๘๓๖ นางสาวนัยนปพร  ถาตะถา 

 ๗๘๓๗ นางนัยนันท  อภิไตรสูงเนิน 

 ๗๘๓๘ นางสาวนัยนา  แตงออน 

 ๗๘๓๙ นางสาวนัยนา  ถาวรวงศ 

 ๗๘๔๐ นางสาวนัยนา  ถ้ําแกว 

 ๗๘๔๑ นางนัยนา  ทุมหอม 

 ๗๘๔๒ นางนัยนา  พวงจันทร 

 ๗๘๔๓ นางสาวนัยนา  เล่ียนเครือ 

 ๗๘๔๔ นางนัยนา  วิเชียรทอง 

 ๗๘๔๕ นางสาวนัยนา  ศรีจําปา 

 ๗๘๔๖ นางนัยนา  สัพโส 

 ๗๘๔๗ นางสาวนัยนา  สิทธิ 

 ๗๘๔๘ นางสาวนัยรัตน  อธิวัฒนเนติกุล 

 ๗๘๔๙ นางสาวนัสรีย  แตมามุ 

 ๗๘๕๐ นางสาวนาฎตยา  สุนิธี 

 ๗๘๕๑ นางสาวนาฏธิดา  นนทพันธ 

 ๗๘๕๒ นางนาฏยา  วัฒนพลอย 

 ๗๘๕๓ วาที่รอยตรีหญิง นาตยา  แกนทอง 

 ๗๘๕๔ นางสาวนาตยา  ชอบสวาง 

 ๗๘๕๕ นางสาวนาตยา  ชาตะรักษ 

 ๗๘๕๖ นางสาวนาตยา  ซาผู 

 ๗๘๕๗ นางนาตยา  ปานโพธิจาน 

 ๗๘๕๘ นางนาตยา  โปติละ 

 ๗๘๕๙ นางนาตยา  มรรคมนตรี 

 ๗๘๖๐ นางสาวนาตยา  มูลศักดิ์ 

 ๗๘๖๑ นางนาตยา  รักษาพล 

 ๗๘๖๒ นางสาวนาถตยา  เลิศศิริสวัดิ์ 

 ๗๘๖๓ นางนาถทิวา  ศรีบุตรตา 

 ๗๘๖๔ นางสาวนาถรัตดา  ปคุณ 

 ๗๘๖๕ นางนาถอนงค  บํารุงสานต 

 ๗๘๖๖ นางนาราภัคร  พรหมชัย 

 ๗๘๖๗ นางสาวนาริตา  ธรรมขันธ 

 ๗๘๖๘ นางสาวนารินทร  ปุยอาภรณ 

 ๗๘๖๙ นางสาวนารี  เจริญทรัพย 

 ๗๘๗๐ นางนารี  ไชยเทพ 

 ๗๘๗๑ นางนารีนาถ  กันหาเวียง 

 ๗๘๗๒ นางนารีมัน  กาเจ 

 ๗๘๗๓ นางสาวนารีมาศ  เจะสนิ 

 ๗๘๗๔ นางสาวนารีรัตน  กันธุ 

 ๗๘๗๕ นางนารีรัตน  กันภูมิ 

 ๗๘๗๖ นางสาวนารีรัตน  แกวมณี 

 ๗๘๗๗ นางสาวนารีรัตน  ชื่นแฉง 



 หนา   ๑๙ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๘๗๘ นางนารีรัตน  ทาแจม 

 ๗๘๗๙ นางนารีรัตน  ยาชะรัด 

 ๗๘๘๐ นางนารีรัตน  แสนพวง 

 ๗๘๘๑ นางนาวา  เย็นเสนาะ 

 ๗๘๘๒ นางน้ําคาง  ลิโป 

 ๗๘๘๓ นางน้ําคาง  ออนวิมล 

 ๗๘๘๔ นางสาวน้ําทิพย  ไกรเมฆ 

 ๗๘๘๕ นางน้ําทิพย  นาคประสิทธิ์ 

 ๗๘๘๖ นางสาวน้ําทิพย  แพงศรี 

 ๗๘๘๗ นางน้ําทิพย  ศรีเวชคําตา 

 ๗๘๘๘ นางน้ําผ้ึง  นุชนาฏ 

 ๗๘๘๙ นางสาวน้ําผ้ึง  พุกกะพูน 

 ๗๘๙๐ นางน้ําผ้ึง  สาธรรม 

 ๗๘๙๑ นางสาวน้ําผ้ึง  สามบุญศรี 

 ๗๘๙๒ นางน้ําผ้ึง  สุกใส 

 ๗๘๙๓ นางน้ําผ้ึง  สุมประพาฬ 

 ๗๘๙๔ นางสาวน้ําผ้ึง  เอียงสันต 

 ๗๘๙๕ นางสาวน้ําฝน  คงคาเดือด 

 ๗๘๙๖ นางน้ําฝน  ชลสินธุ 

 ๗๘๙๗ นางน้ําฝน  ไชใยเย็น 

 ๗๘๙๘ นางสาวน้ําฝน  ถนอมจิตร 

 ๗๘๙๙ นางน้ําฝน  บุโฮม 

 ๗๙๐๐ นางสาวน้ําฝน  เพชรจํารัส 

 ๗๙๐๑ นางน้ําฝน  ภูผิวฟา 

 ๗๙๐๒ นางสาวน้ําฝน  รัตนวิจิตร 

 ๗๙๐๓ นางสาวน้ําฝน  ฤาไกรศรี 

 ๗๙๐๔ นางสาวน้ําฝน  วิลุนพัน 

 ๗๙๐๕ นางน้ําฝน  สรอยจันดา 

 ๗๙๐๖ นางสาวน้ําฝน  สืบเสน 

 ๗๙๐๗ นางสาวน้ําฝน  โสภณ 

 ๗๙๐๘ นางสาวน้ําฝน  อินชื่นใจ 

 ๗๙๐๙ นางสาวน้ําเพชร  นวมสวัสดิ์ 

 ๗๙๑๐ นางสาวน้ําเพชร  บุญเนียม 

 ๗๙๑๑ นางสาวน้ําฟา  ศรีชุม 

 ๗๙๑๒ นางน้ําออย  กาญจนรัชต 

 ๗๙๑๓ นางสาวน้ําออย  ไชยนาเหลือง 

 ๗๙๑๔ นางน้ําออย  ศิลาแร 

 ๗๙๑๕ นางน้ําออย  สายแกว 

 ๗๙๑๖ นางสาวน้ําออย  ออนกล 

 ๗๙๑๗ นางสาวนิจนันทน  ทองดี 

 ๗๙๑๘ นางนิจรินทร  เกงกลา 

 ๗๙๑๙ นางนิชดา  อาศัยบุญ 

 ๗๙๒๐ นางสาวนิชธาวัลย  อินตะ 

 ๗๙๒๑ นางสาวนิชนันท  ทรงวิรัชธร 

 ๗๙๒๒ นางนิชาดา  ศิริธรรม 

 ๗๙๒๓ นางสาวนิชานันท  ราชคม 

 ๗๙๒๔ นางนิชานันท  อภิกรกุล 

 ๗๙๒๕ นางนิชาภัทร  ทองสุข 

 ๗๙๒๖ นางสาวนิชาภัทร  วงศปง 

 ๗๙๒๗ นางสาวนิชาภา  ทองคํา 

 ๗๙๒๘ นางสาวนิชาภา  เศวตเศรณีกุล 

 ๗๙๒๙ นางนิซารีปะห  นิสนิ 



 หนา   ๒๐ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๙๓๐ นางสาวนิฎฐา  ดีสุทธิ 

 ๗๙๓๑ นางสาวนิดา  ตโมพุทศิริ 

 ๗๙๓๒ นางสาวนิดา  อาจใจ 

 ๗๙๓๓ นางนิตญา  ลานสา 

 ๗๙๓๔ นางสาวนิตดา  มาตราช 

 ๗๙๓๕ นางนิตติยา  ศาลาศักดิ์ 

 ๗๙๓๖ นางนิตติยา  สุวรรณไตร 

 ๗๙๓๗ นางนิตปอน  ผาดงยาง 

 ๗๙๓๘ นางนิตยา  กรรณลา 

 ๗๙๓๙ นางนิตยา  กิจจรรยา 

 ๗๙๔๐ นางนิตยา  เขมะรัง 

 ๗๙๔๑ นางนิตยา  แขงขัน 

 ๗๙๔๒ นางนิตยา  คลองดี 

 ๗๙๔๓ นางสาวนิตยา  คุณาเกื้อ 

 ๗๙๔๔ นางนิตยา  จรูญชาติ 

 ๗๙๔๕ นางสาวนิตยา  จักรศรี 

 ๗๙๔๖ นางสาวนิตยา  จันคณา 

 ๗๙๔๗ นางสาวนิตยา  จันทาเทพ 

 ๗๙๔๘ นางนิตยา  ไชยเล้ียว 

 ๗๙๔๙ นางสาวนิตยา  ไชยสิทธิ์ 

 ๗๙๕๐ นางนิตยา  ดําหนูอินทร 

 ๗๙๕๑ นางนิตยา  ทองจุน 

 ๗๙๕๒ นางสาวนิตยา  ทองปลอด 

 ๗๙๕๓ นางสาวนิตยา  ทิพยเนตร 

 ๗๙๕๔ นางนิตยา  ไทยบัณฑิตย 

 ๗๙๕๕ นางสาวนิตยา  ธรรมพิงค 

 ๗๙๕๖ นางสาวนิตยา  บุญภา 

 ๗๙๕๗ นางสาวนิตยา  บุษปฤกษ 

 ๗๙๕๘ นางนิตยา  ปนทอง 

 ๗๙๕๙ นางนิตยา  พรมเกตุ 

 ๗๙๖๐ นางสาวนิตยา  พรรณลา 

 ๗๙๖๑ นางสาวนิตยา  พรหมปาน 

 ๗๙๖๒ นางสาวนิตยา  พรหมศิริ 

 ๗๙๖๓ นางนิตยา  เพชรดี 

 ๗๙๖๔ นางสาวนิตยา  ภูธร 

 ๗๙๖๕ นางสาวนิตยา  มุสิเกตุ 

 ๗๙๖๖ นางนิตยา  ยอดระยับ 

 ๗๙๖๗ นางนิตยา  ยะวิญชาญ 

 ๗๙๖๘ นางสาวนิตยา  รัตนมงคล 

 ๗๙๖๙ นางนิตยา  รัตนวงศ 

 ๗๙๗๐ นางสาวนิตยา  รัตนวิชัย 

 ๗๙๗๑ นางนิตยา  วงศละคร 

 ๗๙๗๒ นางสาวนิตยา  วงศลา 

 ๗๙๗๓ นางสาวนิตยา  วงษมีศรี 

 ๗๙๗๔ นางสาวนิตยา  วะชุม 

 ๗๙๗๕ นางสาวนิตยา  วังสอง 

 ๗๙๗๖ นางสาวนิตยา  สกุลเพ็ชร 

 ๗๙๗๗ นางสาวนิตยา  สมาน 

 ๗๙๗๘ นางสาวนิตยา  สิงหศุข 

 ๗๙๗๙ นางนิตยา  สินธุภูมิ 

 ๗๙๘๐ นางสาวนิตยา  สุขสุวรรณพร 

 ๗๙๘๑ นางสาวนิตยา  สุทธิกาโมทย 



 หนา   ๒๑ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๙๘๒ นางสาวนิตยา  สุราทิพย 

 ๗๙๘๓ นางสาวนิตยา  ออนนิ่ม 

 ๗๙๘๔ นางสาวนิตยา  อินธานุภาพ 

 ๗๙๘๕ นางสาวนิตยาภรณ  รูปไข 

 ๗๙๘๖ นางสาวนิตรติยา  จันทรภิรมย 

 ๗๙๘๗ นางสาวนิตา  นุนขาว 

 ๗๙๘๘ นางสาวนิติยา  เขจรไชย 

 ๗๙๘๙ นางนิติยา  ศรไชย 

 ๗๙๙๐ นางสาวนิติรัตน  มวงสาว 

 ๗๙๙๑ นางสาวนิติวัฒน  วัฒนวิเชียร 

 ๗๙๙๒ นางสาวนิธิกานต  วิวัฒนไพศาล 

 ๗๙๙๓ นางสาวนิธิตา  จําปาเงิน 

 ๗๙๙๔ นางสาวนิธินาถ  สุดบอนิจ 

 ๗๙๙๕ นางนิธิวรรณ  ฟองการ 

 ๗๙๙๖ นางสาวนิธี  ทองไหม 

 ๗๙๙๗ นางนิพัทธา  ศรีสุวรรณดี 

 ๗๙๙๘ นางนิพาพร  ทาประโคน 

 ๗๙๙๙ นางนิพาภรณ  แสนโสม 

 ๘๐๐๐ นางนิพาวัน  แสงหมี 

 ๘๐๐๑ นางสาวนิภา  ควงขุนทด 

 ๘๐๐๒ นางนิภา  ภาสบุตร 

 ๘๐๐๓ นางนิภา  ลอยประดิษฐ 

 ๘๐๐๔ นางสาวนิภา  วรฉันท 

 ๘๐๐๕ นางสาวนิภา  สารภี 

 ๘๐๐๖ นางนิภาดา  สุขแสวง 

 ๘๐๐๗ นางสาวนิภานันท  บุญมานัส 

 ๘๐๐๘ นางนิภาพร  กันพงษ 

 ๘๐๐๙ นางสาวนิภาพร  คูณปา 

 ๘๐๑๐ นางนิภาพร  จงสุข 

 ๘๐๑๑ นางนิภาพร  จันทรสองศรี 

 ๘๐๑๒ นางนิภาพร  ชูวงศ 

 ๘๐๑๓ นางสาวนิภาพร  แซเลา 

 ๘๐๑๔ นางนิภาพร  ดอมกลาง 

 ๘๐๑๕ นางนิภาพร  โนนรุงเรือง 

 ๘๐๑๖ นางสาวนิภาพร  บุญทาตุย 

 ๘๐๑๗ นางสาวนิภาพร  ปนแกว 

 ๘๐๑๘ นางสาวนิภาพร  พรมโย 

 ๘๐๑๙ นางสาวนิภาพร  พังซา 

 ๘๐๒๐ นางสาวนิภาพร  พูลสวัสดิ์ 

 ๘๐๒๑ นางสาวนิภาพร  เพ็ชรสวาง 

 ๘๐๒๒ นางสาวนิภาพร  ย้ิมนวล 

 ๘๐๒๓ นางนิภาพร  วรรณะ 

 ๘๐๒๔ นางนิภาพร  ศรีเดช 

 ๘๐๒๕ นางสาวนิภาพร  แสนบรรดิษฐ 

 ๘๐๒๖ นางสาวนิภาพร  โฮมประเสริฐ 

 ๘๐๒๗ นางสาวนิภาภรณ  นนทออน 

 ๘๐๒๘ นางนิภาภรณ  พิศวง 

 ๘๐๒๙ นางสาวนิภาภรณ  อินทรสุวรรณ 

 ๘๐๓๐ นางสาวนิภารัตน  ตนเกษ 

 ๘๐๓๑ นางนิภารัตน  ศิลาพงษ 

 ๘๐๓๒ นางนิภาวรรณ  บุญมาเลิศ 

 ๘๐๓๓ นางสาวนิภาวัลย  บุตรโท 



 หนา   ๒๒ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๐๓๔ นางนิมมารัดติ  คงทอง 

 ๘๐๓๕ นางนิมิตรา  ถาวร 

 ๘๐๓๖ นางนิยะดา  สุวรรณ 

 ๘๐๓๗ นางนิรชร  แสงชโยสวัสดิ์ 

 ๘๐๓๘ นางสาวนิรชา  ใจจูณ 

 ๘๐๓๙ นางนิรชา  ชุณหสุวรรณ 

 ๘๐๔๐ นางสาวนิรชา  อริยธนวัฒน 

 ๘๐๔๑ นางสาวนิรดา  ชาณวาฑิตานนท 

 ๘๐๔๒ นางนิรดา  แนนอุดร 

 ๘๐๔๓ นางนิรดา  พรมกมล 

 ๘๐๔๔ นางสาวนิรดา  วินทกรนุกูล 

 ๘๐๔๕ นางนิรมล  ใชวิชู 

 ๘๐๔๖ นางสาวนิรมล  เพียรอนุรักษ 

 ๘๐๔๗ นางสาวนิรมล  โพชกําเหนิด 

 ๘๐๔๘ นางนิรัญ  เดชเมือง 

 ๘๐๔๙ นางนิรันดร  พินไธสง 

 ๘๐๕๐ นางสาวนิราตรี  ปงเมือง 

 ๘๐๕๑ นางสาวนิราภร  ทรชวย 

 ๘๐๕๒ นางนิรามัย  สุวรรณรัตน 

 ๘๐๕๓ นางนิราวรรณ  จันทราช 

 ๘๐๕๔ นางสาวนิราวัลย  กองแกว 

 ๘๐๕๕ นางสาวนิริศรา  พัดวี 

 ๘๐๕๖ นางสาวนิฤมล  ไชยเทพา 

 ๘๐๕๗ นางสาวนิฤมล  ณรงคศรี 

 ๘๐๕๘ นางนิลพัตรา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

 ๘๐๕๙ นางสาวนิลวรรณ  จริตรัมย 

 ๘๐๖๐ นางนิลวรรณ  ปานพันธ 

 ๘๐๖๑ นางนิลัดดา  สุริวรรณ 

 ๘๐๖๒ นางนิลาวัลย  ใจชุม 

 ๘๐๖๓ นางสาวนิลุบล  เกษหอม 

 ๘๐๖๔ นางนิลุบล  นอยวงษ 

 ๘๐๖๕ นางนิลุบล  หอมชาติ 

 ๘๐๖๖ นางนิโลบล  ทองชู 

 ๘๐๖๗ นางสาวนิวาพร  มะดาศรี 

 ๘๐๖๘ นางนิวาริน  หนากลาง 

 ๘๐๖๙ นางนิศกร  ปรินแคน 

 ๘๐๗๐ นางสาวนิศา  กาละ 

 ๘๐๗๑ นางนิศาชล  ไชยมงคล 

 ๘๐๗๒ นางสาวนิศาชล  แยมมี 

 ๘๐๗๓ นางสาวนิศาชล  รมวาป 

 ๘๐๗๔ นางสาวนิศาชล  ฮวบบางยาง 

 ๘๐๗๕ นางนิศานาถ  จันทรอาภาท 

 ๘๐๗๖ นางนิศารัตน  ฉายแสง 

 ๘๐๗๗ นางนิศารัตน  แปงสนิท 

 ๘๐๗๘ นางนิศารัตน  พิสุทธิ์พงศานนท 

 ๘๐๗๙ นางสาวนิศารัตน  มวงคุม 

 ๘๐๘๐ นางสาวนิศารัตน  มามี 

 ๘๐๘๑ นางสาวนิศารัตน  หลาดอน 

 ๘๐๘๒ นางสาวนิษฐนิภา  บุญวัฒนเรืองกุล 

 ๘๐๘๓ นางนิสยากร  โคตรคํา 

 ๘๐๘๔ นางนิสรีนา  วงศซัยยิด 

 ๘๐๘๕ นางสาวนิสสรณสิรี  ดานวิริยะกุล 



 หนา   ๒๓ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๐๘๖ นางสาวนิสากร  บุญชวย 

 ๘๐๘๗ นางนิสากร  วิเวกวินย 

 ๘๐๘๘ นางสาวนิสาชล  ประจันพล 

 ๘๐๘๙ นางสาวนิสิตา  คําตา 

 ๘๐๙๐ นางสาวนิอร  ชินินทร 

 ๘๐๙๑ นางนีรนุช  ทาผัด 

 ๘๐๙๒ นางสาวนุงนุช  แทวกระโทก 

 ๘๐๙๓ นางสาวนุจจิรา  สารจิตร 

 ๘๐๙๔ นางนุจรินทร  พัฒนา 

 ๘๐๙๕ นางนุจรี  ใจผองใส 

 ๘๐๙๖ นางนุจรี  ทันไชย 

 ๘๐๙๗ นางนุจรี  บุญเรือง 

 ๘๐๙๘ นางสาวนุจรี  มวงสวย 

 ๘๐๙๙ นางสาวนุจรี  สุขสมสิน 

 ๘๑๐๐ นางนุจรีภรณ  นาคะอินทร 

 ๘๑๐๑ นางสาวนุจรีย  แสงโทน 

 ๘๑๐๒ นางนุชกร  จําวงศ 

 ๘๑๐๓ นางสาวนุชกานต  ปรวีโรทัย 

 ๘๑๐๔ นางนุชจรินทร  ผองไสววงศ 

 ๘๑๐๕ นางนุชจรินทร  พินิจผล 

 ๘๑๐๖ นางสาวนุชจรี  จงจอหอ 

 ๘๑๐๗ นางสาวนุชจรี  ลาภพูล 

 ๘๑๐๘ นางนุชจรี  สุพลพิชิต 

 ๘๑๐๙ นางนุชจรี  อินทกฤษ 

 ๘๑๑๐ นางสาวนุชจรีย  ทองมี 

 ๘๑๑๑ นางสาวนุชจรีย  เอี่ยมสะอาด 

 ๘๑๑๒ นางนุชจิรา  คงแกว 

 ๘๑๑๓ นางสาวนุชจิรา  พงษทิพยพาที 

 ๘๑๑๔ นางสาวนุชญาดา  ทับทิมเทศ 

 ๘๑๑๕ นางสาวนุชนภางค  แมตสอง 

 ๘๑๑๖ นางนุชนรี  มะโนชัย 

 ๘๑๑๗ นางนุชนาฎ  จันทรขุน 

 ๘๑๑๘ นางสาวนุชนาฎ  เจียมพลายจิตร 

 ๘๑๑๙ นางนุชนาฎ  ดวงดี 

 ๘๑๒๐ นางสาวนุชนาฎ  ศรีณาเคนทร 

 ๘๑๒๑ นางสาวนุชนาต  ทิพยเนตร 

 ๘๑๒๒ นางสาวนุชนาถ  ไกรษร 

 ๘๑๒๓ นางนุชนาถ  โคตะวินนท 

 ๘๑๒๔ นางนุชนาถ  ทุมไมย 

 ๘๑๒๕ นางสาวนุชนาถ  บุญประเสริฐ 

 ๘๑๒๖ นางนุชนาถ  ใหมวงศ 

 ๘๑๒๗ นางสาวนุชนาถ  อินทนาศักดิ์ 

 ๘๑๒๘ นางสาวนุชนาท  ดวงมะดัน 

 ๘๑๒๙ นางนุชรินทร  เพ็ชรโต 

 ๘๑๓๐ นางนุชรินทร  เหลาสะพาน 

 ๘๑๓๑ นางนุชรี  นมรักษ 

 ๘๑๓๒ นางสาวนุชรี  สายแสน 

 ๘๑๓๓ นางสาวนุชรีย  ธิติธีรนนท 

 ๘๑๓๔ นางสาวนุตจนาถ  วรนาม 

 ๘๑๓๕ นางสาวนุตยา  บํารุงกุล 

 ๘๑๓๖ นางนุตยา  พลหอม 

 ๘๑๓๗ นางสาวนุทนาถ  เจนวิพากษ 



 หนา   ๒๔ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๑๓๘ นางสาวนุธิดา  บรรเทาบุญ 

 ๘๑๓๙ นางสาวนุริน  วิชาโชค 

 ๘๑๔๐ นางสาวนุวี  ชะนะวัฒน 

 ๘๑๔๑ นางนุษรา  มุณีไชย 

 ๘๑๔๒ นางสาวนุษรา  อักษร 

 ๘๑๔๓ นางนุสรา  ชาชมราษฎร 

 ๘๑๔๔ นางนุสรา  ปาทาน 

 ๘๑๔๕ นางสาวนุสรา  พวงปรึก 

 ๘๑๔๖ นางสาวนุสรา  พ่ึงไชย 

 ๘๑๔๗ นางสาวนุสรา  หงษประเสริฐ 

 ๘๑๔๘ นางนุสรา  อ่ําอินทร 

 ๘๑๔๙ นางนูมาเยาะ  แวหะมะ 

 ๘๑๕๐ นางสาวนูรีซัน  บิลยีหลี 

 ๘๑๕๑ นางสาวนูรีซัน  อาลีมามะ 

 ๘๑๕๒ นางสาวนูรีซา  สาและ 

 ๘๑๕๓ นางสาวนูรียะ  สุหลง 

 ๘๑๕๔ นางนูรีฮัน  ลิอีลา 

 ๘๑๕๕ นางเนตรชนก  จันทรขุนทศ 

 ๘๑๕๖ นางสาวเนตรชนก  จากโคกสูง 

 ๘๑๕๗ นางสาวเนตรชนก  เทือกแถว 

 ๘๑๕๘ นางเนตรชนก  นาคแกว 

 ๘๑๕๙ นางสาวเนตรชนก  พันลูกทาว 

 ๘๑๖๐ นางเนตรดาว  วงศพญา 

 ๘๑๖๑ นางเนตรดาว  แสนสิงห 

 ๘๑๖๒ นางเนตรดาว  อุดมโภคาทรัพย 

 ๘๑๖๓ นางสาวเนตรนภา  กาญจนะ 

 ๘๑๖๔ นางสาวเนตรนภา  นิ่มหนู 

 ๘๑๖๕ นางเนตรนภา  ปมปา 

 ๘๑๖๖ นางสาวเนตรนภา  รักความสุข 

 ๘๑๖๗ นางเนตรนภา  ลาลู 

 ๘๑๖๘ นางเนตรนภา  วงศอินตา 

 ๘๑๖๙ นางสาวเนตรนรินทร  นกนวม 

 ๘๑๗๐ นางสาวเนตรนรินทร  พิมละมาศ 

 ๘๑๗๑ นางเนตรพิศ  มมตะขบ 

 ๘๑๗๒ นางเนตรมณี  เหมะธุรินทร 

 ๘๑๗๓ นางสาวเนรัญชลา  แกวปา 

 ๘๑๗๔ นางเนาวรัตน  กาหลํ่า 

 ๘๑๗๕ นางสาวเนาวรัตน  กุญชรภิวัฒน 

 ๘๑๗๖ นางสาวเนาวรัตน  ชูแตง 

 ๘๑๗๗ นางเนาวรัตน  ทรงยุติธรรม 

 ๘๑๗๘ นางเนาวรัตน  นวลพลับ 

 ๘๑๗๙ นางเนาวรัตน  ปานแกว 

 ๘๑๘๐ นางสาวเนาวรัตน  พรมไคร 

 ๘๑๘๑ นางเนาวรัตน  แพหมอ 

 ๘๑๘๒ นางเนาวรัตน  ศรีกุล 

 ๘๑๘๓ นางเนาวรัตน  สอนเจริญ 

 ๘๑๘๔ นางสาวเนาวรัตน  สุขวิไล 

 ๘๑๘๕ นางสาวเนาวรัตน  อินทปต 

 ๘๑๘๖ นางสาวเนาวรัตน  เอี่ยมฤทธิ์ 

 ๘๑๘๗ นางเนาวลักษณ  มะสิกะ 

 ๘๑๘๘ นางเนียรนภา  แกวสวรรค 

 ๘๑๘๙ นางสาวเนือง  ชาวเมืองกรุง 



 หนา   ๒๕ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๑๙๐ นางเนื้อนอง  ปอกหลง 

 ๘๑๙๑ นางโนรฮาวา  บิลฮีม 

 ๘๑๙๒ นางบงกช  จักรแกว 

 ๘๑๙๓ นางบงกช  ยุวชิต 

 ๘๑๙๔ นางบงกชกร  จักรดุลวิภพ 

 ๘๑๙๕ นางบงกชพร  ทองขาว 

 ๘๑๙๖ นางสาวบงกธ  ยศสุนทร 

 ๘๑๙๗ นางบรรจง  แกวไตรรัตน 

 ๘๑๙๘ นางบรรจง  เหลาเกิ้มหุง 

 ๘๑๙๙ นางบรรจบ  จันทร 

 ๘๒๐๐ นางสาวบรรณฑรวรรณ  คําจิแจม 

 ๘๒๐๑ นางบริพันธ  เสือกลับ 

 ๘๒๐๒ นางสาวบวร  สมานพันธุนุวัฒน 

 ๘๒๐๓ นางสาวบวรลักษณ  แกวคูณ 

 ๘๒๐๔ นางบังอร  กาญจนกูรมะ 

 ๘๒๐๕ นางบังอร  กุลสวัสดิ์ 

 ๘๒๐๖ นางสาวบังอร  เกิดสุข 

 ๘๒๐๗ นางบังอร  แกวอุดม 

 ๘๒๐๘ นางบังอร  โกฏกลางดอน 

 ๘๒๐๙ นางสาวบังอร  นาราช 

 ๘๒๑๐ นางสาวบังอร  บุญเนือง 

 ๘๒๑๑ นางสาวบังอร  ปรอยโคกสูง 

 ๘๒๑๒ นางสาวบังอร  เปยมลาภพิทยา 

 ๘๒๑๓ นางบังอร  รุนดารัตน 

 ๘๒๑๔ นางสาวบังอร  วงศโยธา 

 ๘๒๑๕ นางสาวบังอร  สมอไทย 

 ๘๒๑๖ นางสาวบังอร  เสนเหลา 

 ๘๒๑๗ นางสาวบังอร  หลาบุตรศรี 

 ๘๒๑๘ นางบังออน  กาบทอง 

 ๘๒๑๙ นางบังเอิญ  ดงสิงห 

 ๘๒๒๐ นางสาวบัณฑิตกุล  สมไพบูลย 

 ๘๒๒๑ นางสาวบัณฑิตา  มาบัณฑิต 

 ๘๒๒๒ นางบัณฑิตา  วงวังษ 

 ๘๒๒๓ นางสาวบัณฑิตา  วงษชัย 

 ๘๒๒๔ นางบัวชุม  ทาพิมาย 

 ๘๒๒๕ นางบัวทอง  พลตร ี

 ๘๒๒๖ นางบัวทิพย  นุนปาน 

 ๘๒๒๗ นางสาวบัวผิน  เจริญสุข 

 ๘๒๒๘ นางบัวลี  หลักหนองบัว 

 ๘๒๒๙ นางบัวสอน  สินธุไพร 

 ๘๒๓๐ นางบัวหลวง  บุญเนตร 

 ๘๒๓๑ นางบานจิตร  โสมณวัฒน 

 ๘๒๓๒ นางสาวบานเย็น  ยินดี 

 ๘๒๓๓ นางสาวบารมี  ตันติกุล 

 ๘๒๓๔ นางสาวบุซิตา  เปรื่องเวช 

 ๘๒๓๕ นางบุญเกตุ  ทุนประเสริฐ 

 ๘๒๓๖ นางบุญจันทร  วรรณทะมาศ 

 ๘๒๓๗ นางสาวบุญชญาภัทร  อินทรกุญชร 

 ๘๒๓๘ นางบุญชนก  ภูละมุล 

 ๘๒๓๙ นางสาวบุญชม  นามบุญลือ 

 ๘๒๔๐ นางบุญชวย  ปาเส 

 ๘๒๔๑ นางบุญญพร  โคตสิน 



 หนา   ๒๖ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๒๔๒ นางสาวบุญญฤทธิ์  ภูระยา 

 ๘๒๔๓ นางสาวบุญญาดา  จําเรือง 

 ๘๒๔๔ นางบุญญาพร  ประสิทธิ์ 

 ๘๒๔๕ นางสาวบุญญาพร  ปนรักษา 

 ๘๒๔๖ นางสาวบุญญารัตน  อุฬูทิศ 

 ๘๒๔๗ นางสาวบุญญิสา  คุมขันธ 

 ๘๒๔๘ นางบุญฐิสา  ชูชีพวิวัฒนชัย 

 ๘๒๔๙ นางสาวบุญฑณิกา  นอยแกว 

 ๘๒๕๐ นางสาวบุญณภัทร  หลามาชน 

 ๘๒๕๑ นางสาวบุญตา  ชางเหล็ก 

 ๘๒๕๒ นางสาวบุญเตือน  คุมศิริ 

 ๘๒๕๓ นางบุญธรรม  ดวงอินทร 

 ๘๒๕๔ นางสาวบุญธรรม  แสงพันธุตา 

 ๘๒๕๕ นางบุญธิดา  มัฐผา 

 ๘๒๕๖ นางสาวบุญนกรินทร  กระแสกุล 

 ๘๒๕๗ นางสาวบุญนทีร  คูควร 

 ๘๒๕๘ นางสาวบุญนิศา  ลักษณะแมน 

 ๘๒๕๙ นางบุญพิทักษ  จ่ันทอง 

 ๘๒๖๐ นางบุญเพ็ง  รันธิสอน 

 ๘๒๖๑ นางบุญเพ็ง  วาสุชาติ 

 ๘๒๖๒ นางบุญเพ็ญ  ขันคลาย 

 ๘๒๖๓ นางบุญเพ็ญ  มูลมณี 

 ๘๒๖๔ นางบุญภัช  ปล้ืมใจ 

 ๘๒๖๕ นางสาวบุญมา  เชื้อทอง 

 ๘๒๖๖ นางบุญมา  เพ็ชรราม 

 ๘๒๖๗ นางบุญมี  อุทาทิพย 

 ๘๒๖๘ นางบุญยง  จํ้าแพงจันทร 

 ๘๒๖๙ นางสาวบุญยรัตน  แกวกันหา 

 ๘๒๗๐ นางบุญยานุช  ธิมา 

 ๘๒๗๑ นางบุญรอด  ศรีผดุง 

 ๘๒๗๒ นางบุญรักษา  โตชู 

 ๘๒๗๓ นางบุญรัตน  สิงหดา 

 ๘๒๗๔ นางสาวบุญเรือน  ดําแกว 

 ๘๒๗๕ นางสาวบุญเรือน  ตะมัง 

 ๘๒๗๖ นางบุญเรือน  พิมพปร ุ

 ๘๒๗๗ นางสาวบุญวณิช  บุญวริชนานันท 

 ๘๒๗๘ นางบุญสง  สีทา 

 ๘๒๗๙ นางสาวบุญสิตา  บุญนาม 

 ๘๒๘๐ นางบุญสิตา  บุญศรีพิทักษ 

 ๘๒๘๑ นางบุญสิตา  ศรีลาชัย 

 ๘๒๘๒ นางสาวบุญเสริม  แขนโพธิ์ 

 ๘๒๘๓ นางสาวบุณญพร  ทองคําใหญ 

 ๘๒๘๔ นางสาวบุณทริกา  สายกษิรา 

 ๘๒๘๕ นางสาวบุณยนุช  พลศักดิ์ 

 ๘๒๘๖ นางสาวบุณยวีร  นิธิเลิศรัศมี 

 ๘๒๘๗ นางสาวบุณยวีร  ศรีจันทรทิพย 

 ๘๒๘๘ นางบุณยานุช  เกงการ 

 ๘๒๘๙ นางบุบผา  สุขมะแปน 

 ๘๒๙๐ นางสาวบุบผา  สุวรรณเดช 

 ๘๒๙๑ นางสาวบุบผาสิริ  คงท่ี 

 ๘๒๙๒ นางบุปผา  กาหยี 

 ๘๒๙๓ นางบุปผา  สงฆประชา 



 หนา   ๒๗ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๒๙๔ นางบุปผา  แสงเขียว 

 ๘๒๙๕ นางสาวบุปผาทิตย  สาหาร 

 ๘๒๙๖ นางสาวบุพปทม  โยสะอาด 

 ๘๒๙๗ นางสาวบุพผา  นิลทะรัตน 

 ๘๒๙๘ นางสาวบุศยรินทร  มณีรัตนโชติ 

 ๘๒๙๙ นางบุศรา  อมฤทธิ์ 

 ๘๓๐๐ นางสาวบุศรินทร  มีอัฐมั่น 

 ๘๓๐๑ นางบุษกร  กล่ินเสือ 

 ๘๓๐๒ นางบุษกร  แยมแตง 

 ๘๓๐๓ นางบุษกร  วงศศรีวิวัฒน 

 ๘๓๐๔ นางบุษกร  ศิวรัตน 

 ๘๓๐๕ นางสาวบุษกร  สุทธิคํามงคล 

 ๘๓๐๖ นางบุษกร  หมั่นวิชา 

 ๘๓๐๗ นางสาวบุษบง  ดวงขันเพ็ชร 

 ๘๓๐๘ นางสาวบุษบา  เชิดชู 

 ๘๓๐๙ นางบุษบา  ทุดปอ 

 ๘๓๑๐ นางบุษบา  เทพทอง 

 ๘๓๑๑ นางสาวบุษบา  ประทุมทอง 

 ๘๓๑๒ นางบุษบา  ภูมิภักดิ์ 

 ๘๓๑๓ นางบุษบา  ภูลนแกว 

 ๘๓๑๔ นางบุษบา  หนูนวล 

 ๘๓๑๕ นางบุษบา  อินทรจอย 

 ๘๓๑๖ นางบุษบาพร  บั้งเงิน 

 ๘๓๑๗ นางบุษบามินตรา  เบี้ยวบังเกิด 

 ๘๓๑๘ นางบุษยเนตร  เปาเปยมทรัพย 

 ๘๓๑๙ นางบุษยมาศ  ชุนเกาะ 

 ๘๓๒๐ นางสาวบุษยา  พวงระยา 

 ๘๓๒๑ นางบุษยา  อารีรักษ 

 ๘๓๒๒ นางสาวบุษรัตน  วารีรักษ 

 ๘๓๒๓ นางบุษรา  ทรัพยศิร ิ

 ๘๓๒๔ นางบุษราคัม  ทองกุล 

 ๘๓๒๕ นางสาวบุษราคัม  ศรีวิพัฒน 

 ๘๓๒๖ นางบุษรินทร  แตงเส็ง 

 ๘๓๒๗ นางสาวบุษรินทร  ทูลมณี 

 ๘๓๒๘ นางสาวบุหงา  พิจิตร 

 ๘๓๒๙ นางสาวบุหงา  หีมหละ 

 ๘๓๓๐ นางสาวบุหลัน  ทาจุมปู 

 ๘๓๓๑ นางบุหลัน  สุวรรณธาดา 

 ๘๓๓๒ นางสาวบูรยา  เจริญพืช 

 ๘๓๓๓ นางสาวเบญจพร  เกิดสายทอง 

 ๘๓๓๔ นางสาวเบญจพร  ชิตชลธาร 

 ๘๓๓๕ นางเบญจพร  ประสงคศรี 

 ๘๓๓๖ นางสาวเบญจพร  มูลกาศ 

 ๘๓๓๗ นางเบญจภรณ  เสียงลํ้า 

 ๘๓๓๘ นางสาวเบญจมา  วงกตรักษ 

 ๘๓๓๙ นางเบญจมาภรณ  ยุติธรรม 

 ๘๓๔๐ นางสาวเบญจมาศ  กาญจนบํารุง 

 ๘๓๔๑ นางสาวเบญจมาศ  เกตุนุช 

 ๘๓๔๒ นางสาวเบญจมาศ  จันทรวัน 

 ๘๓๔๓ นางสาวเบญจมาศ  ณรงคอินทร 

 ๘๓๔๔ นางสาวเบญจมาศ  ดวงดี 

 ๘๓๔๕ นางสาวเบญจมาศ  ดาสวาง 



 หนา   ๒๘ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๓๔๖ นางสาวเบญจมาศ  นิ่มทองปลอด 

 ๘๓๔๗ นางเบญจมาศ  พิมพพรม 

 ๘๓๔๘ นางเบญจมาศ  มังคล 

 ๘๓๔๙ นางสาวเบญจมาศ  รื่นสวัสดิ์ 

 ๘๓๕๐ นางสาวเบญจมาศ  เรืองนุน 

 ๘๓๕๑ นางเบญจมาศ  วงศรุง 

 ๘๓๕๒ นางเบญจมาศ  วรรณศิริ 

 ๘๓๕๓ นางเบญจมาศ  สุวรรณศรี 

 ๘๓๕๔ นางสาวเบ็ญจมาศ  ตอพันดุง 

 ๘๓๕๕ นางเบ็ญจมาศ  มีประมูล 

 ๘๓๕๖ นางสาวเบ็ญจมาศ  รัตกี 

 ๘๓๕๗ นางเบ็ญจมาศ  สุขเกษม 

 ๘๓๕๘ นางสาวเบ็ญจมาส  คําไพเราะ 

 ๘๓๕๙ นางเบญจรัตน  สมจันตา 

 ๘๓๖๐ นางเบญจรัตน  สวางไสว 

 ๘๓๖๑ นางเบญจลักษณ  พจนะ 

 ๘๓๖๒ นางเบญจวรรณ  เสนดี 

 ๘๓๖๓ นางสาวเบญจวรรณ  กล่ินเกตุ 

 ๘๓๖๔ นางเบญจวรรณ  ขาวเขียว 

 ๘๓๖๕ นางสาวเบญจวรรณ  คําโมนะ 

 ๘๓๖๖ นางเบญจวรรณ  จันทรเพ็ญ 

 ๘๓๖๗ นางสาวเบญจวรรณ  ถาทุมมา 

 ๘๓๖๘ นางเบญจวรรณ  นพบุร ี

 ๘๓๖๙ นางสาวเบญจวรรณ  นิลดี 

 ๘๓๗๐ นางสาวเบญจวรรณ  พฤกษา 

 ๘๓๗๑ นางสาวเบญจวรรณ  พิลาลัย 

 ๘๓๗๒ นางสาวเบญจวรรณ  วันดีศรี 

 ๘๓๗๓ นางสาวเบญจวรรณ  วีรสกุล 

 ๘๓๗๔ นางสาวเบญจวรรณ  แวววงศ 

 ๘๓๗๕ นางสาวเบญจวรรณ  ศรีธิ 

 ๘๓๗๖ นางสาวเบญจวรรณ  หลาสมบูรณ 

 ๘๓๗๗ นางสาวเบญจวรรณ  เอกเผาพันธุ 

 ๘๓๗๘ นางเบญจา  กุลสิงห 

 ๘๓๗๙ นางเบญจา  รักษวงศ 

 ๘๓๘๐ นางเบญญา  บํารุงพงศ 

 ๘๓๘๑ นางสาวเบญญาทิพย  หมื่นจันทร 

 ๘๓๘๒ นางสาวเบญญาภา  ชัยอ่ําเดชากุล 

 ๘๓๘๓ นางเบญญาภา  นันทไชย 

 ๘๓๘๔ นางสาวเบญญาภา  พงษนา 

 ๘๓๘๕ นางเบญญาภา  มาเอียด 

 ๘๓๘๖ นางสาวเบญญาภา  อมตเวทย 

 ๘๓๘๗ นางเบญนภา  ใจยาว 

 ๘๓๘๘ นางสาวเบญริสา  ระมาศจาย 

 ๘๓๘๙ นางสาวป.วิจิตรา  ชาติงูเหลือม 

 ๘๓๙๐ นางปฏิกาญจน  วงษสมบัติ 

 ๘๓๙๑ นางปฏิญญา  สีนอเพีย 

 ๘๓๙๒ นางปฏิมาพร  เพ็งธรรม 

 ๘๓๙๓ นางสาวปฐพร  ยนจอหอ 

 ๘๓๙๔ นางสาวปฐมกร  พริ้งกลาง 

 ๘๓๙๕ นางปฐวี  สุดใจ 

 ๘๓๙๖ นางปณดา  ปอมสุวรรณ 

 ๘๓๙๗ นางปณดา  หริญบูรณานนท 



 หนา   ๒๙ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๓๙๘ นางสาวปณัชชฐิตา  อุนจิตต 

 ๘๓๙๙ นางสาวปณัฐนันทน  สรางความดี 

 ๘๔๐๐ นางสาวปณิกา  สอนจรูญ 

 ๘๔๐๑ นางสาวปณิชา  พรมหงษ 

 ๘๔๐๒ นางปณิฏฐา  พอคา 

 ๘๔๐๓ นางสาวปณิดา  นาทอง 

 ๘๔๐๔ นางสาวปณิดา  พงษพันธ 

 ๘๔๐๕ นางปณิดา  อุนศิริ 

 ๘๔๐๖ นางปณิตา  เทียมวงค 

 ๘๔๐๗ นางปณิตา  โสภาชัย 

 ๘๔๐๘ นางสาวปณิธาน  ปรักมาภรณ 

 ๘๔๐๙ นางสาวปณิศฬา  ตาคําดี 

 ๘๔๑๐ นางปทิตตา  นวลจันทร 

 ๘๔๑๑ นางปทิตตา  นิลปน 

 ๘๔๑๒ นางสาวปทิตตา  ผุดวัฒน 

 ๘๔๑๓ นางปทิตตา  พลซา 

 ๘๔๑๔ นางปทิตตา  พัชรวลัย 

 ๘๔๑๕ นางปทิตตา  ศรรุง 

 ๘๔๑๖ นางสาวปทิตตา  สุขมูลศิริ 

 ๘๔๑๗ นางปทุมทอง  ครองยุติ 

 ๘๔๑๘ นางปทุมพร  สูตรสุวรรณ 

 ๘๔๑๙ นางปทุมรัตน  ขวัญทิพยธนสาร 

 ๘๔๒๐ นางสาวปนัดดา  จันทร 

 ๘๔๒๑ นางสาวปนัดดา  จันทรไพจิตร 

 ๘๔๒๒ นางสาวปนัดดา  ทุกขจาก 

 ๘๔๒๓ นางสาวปนัดดา  นิลกายพันธ 

 ๘๔๒๔ นางปนัดดา  บัวใหญ 

 ๘๔๒๕ นางสาวปนัดดา  พลปถพี 

 ๘๔๒๖ นางสาวปนัดดา  พลสวาง 

 ๘๔๒๗ นางสาวปนัดดา  พวงมาลีประดับ 

 ๘๔๒๘ นางสาวปนัดดา  พองพรหม 

 ๘๔๒๙ นางปนัดดา  มวงเขียว 

 ๘๔๓๐ นางปนัดดา  วงศสงคราม 

 ๘๔๓๑ นางสาวปนัดดา  วรรณเลิศ 

 ๘๔๓๒ นางสาวปนัดดา  วัฒนใย 

 ๘๔๓๓ นางปนัดดา  ศรีไชยา 

 ๘๔๓๔ นางสาวปนัดดา  สะอา 

 ๘๔๓๕ นางสาวปนัดดา  สัพโส 

 ๘๔๓๖ นางปนัดดา  สุพรรณอุดม 

 ๘๔๓๗ นางสาวปนิตา  สังขเทพ 

 ๘๔๓๘ นางสาวปนุชชา  ทรัพยสมบัติ 

 ๘๔๓๙ นางปพัชริณทร  พุทธชาลี 

 ๘๔๔๐ นางปพิชญา  บุญจริง 

 ๘๔๔๑ นางสาวปพิชญา  บุญยวรรณ 

 ๘๔๔๒ นางปพิชญา  ปญโน 

 ๘๔๔๓ นางปพิชญา  ปาเนาะ 

 ๘๔๔๔ นางสาวปภสร  เหลือวงศ 

 ๘๔๔๕ นางสาวปภัชกร  ขวัญยืน 

 ๘๔๔๖ นางสาวปภัชญา  คงกระพันธ 

 ๘๔๔๗ นางสาวปภัสรินทร  วรสมบูรณฤทธิ์ 

 ๘๔๔๘ นางสาวปภัสสร  สัมฤทธิ์ 

 ๘๔๔๙ นางสาวปภัสสิริย  สิรภัทรวีรกุล 



 หนา   ๓๐ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๔๕๐ นางสาวปภาณัท  หัสนีย 

 ๘๔๕๑ นางสาวปภาดา  แกวคําหาญ 

 ๘๔๕๒ นางปภาดา  ธรรมทักษิณ 

 ๘๔๕๓ นางสาวปภาดา  ปนนอย 

 ๘๔๕๔ นางสาวปภาวดี  ชูขาว 

 ๘๔๕๕ นางสาวปภาวรินทร  โสพัฒน 

 ๘๔๕๖ นางสาวปรมาพร  เมฆขยาย 

 ๘๔๕๗ นางปรมาภรณ  สุรสิทธิ์ 

 ๘๔๕๘ นางสาวปรวัน  ปราบณรงค 

 ๘๔๕๙ นางประกอบ  พิงกระโทก 

 ๘๔๖๐ นางประกอบแกว  เหมือนอินทร 

 ๘๔๖๑ นางประกามาต  เสวกานันท 

 ๘๔๖๒ นางประกาย  อภิวัน 

 ๘๔๖๓ นางสาวประกายแกว  กรุงเงิน 

 ๘๔๖๔ นางประกายแกว  หาญกิจรุง 

 ๘๔๖๕ นางประกายเดือน  รวยทรัพย 

 ๘๔๖๖ นางประกายเนตร  อินสวาง 

 ๘๔๖๗ นางสาวประกายฟา  รารื่น 

 ๘๔๖๘ นางประกายมาศ  เอื้อกฤดาธิการ 

 ๘๔๖๙ นางประครอง  ศิลา 

 ๘๔๗๐ นางประคอง  อ่ําพูล 

 ๘๔๗๑ นางประจักษศิลป  สืบศรี 

 ๘๔๗๒ นางสาวประจุพร  บุญสุข 

 ๘๔๗๓ นางสาวประญัติร  สมโภชน 

 ๘๔๗๔ นางสาวประณยา  สกุลสายบุตร 

 ๘๔๗๕ นางประณี  ดาแกว 

 ๘๔๗๖ นางประณีต  จูดเกล้ียง 

 ๘๔๗๗ นางสาวประดับดาว  ศรวิชัย 

 ๘๔๗๘ นางประถมรัตน  ชัยนุมาศ 

 ๘๔๗๙ นางประทัยรัตน  รักธรรม 

 ๘๔๘๐ นางประทีป  ถิ่นโคกสูง 

 ๘๔๘๑ นางประทีป  สิงหเดช 

 ๘๔๘๒ นางประทุม  การีกล่ิน 

 ๘๔๘๓ นางประทุม  ปโย 

 ๘๔๘๔ นางสาวประทุมพร  ทะวาผักแวน 

 ๘๔๘๕ นางสาวประทุมรัตน  สวางศรี 

 ๘๔๘๖ นางสาวประนอม  คําแสน 

 ๘๔๘๗ นางประนอม  บุตรวัง 

 ๘๔๘๘ นางสาวประนอม  ใบโพธิ์ 

 ๘๔๘๙ นางประนอม  วัฒนชีพ 

 ๘๔๙๐ นางประนอม  สุพรม 

 ๘๔๙๑ นางสาวประนอมศรี  กอนคํา 

 ๘๔๙๒ นางสาวประนอมศักดิ์  วัฒนราษฎร 

 ๘๔๙๓ นางสาวประนิตดา  จันทรแจง 

 ๘๔๙๔ นางประพัตสร  เวียงสิมมา 

 ๘๔๙๕ นางสาวประพิศ  อุตภู 

 ๘๔๙๖ นางประไพ  กล่ินจันทร 

 ๘๔๙๗ นางประไพ  คํามุงคุณ 

 ๘๔๙๘ นางประไพ  ตามเพ่ิม 

 ๘๔๙๙ นางสาวประไพ  โพธิ์คํา 

 ๘๕๐๐ นางสาวประไพพร  กิ้มสุโข 

 ๘๕๐๑ นางสาวประไพพร  บุญยืน 



 หนา   ๓๑ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๕๐๒ นางประไพพรรณ  มโนชัย 

 ๘๕๐๓ นางประไพพิศ  ศรีชวย 

 ๘๕๐๔ นางสาวประไพพิศ  หงษอินทร 

 ๘๕๐๕ นางสาวประไพภรณ  ศรีสุข 

 ๘๕๐๖ นางสาวประไพร  ทุมทอง 

 ๘๕๐๗ นางประไพลิน  สวางแสง 

 ๘๕๐๘ นางประภัสสร  เกิดอุดม 

 ๘๕๐๙ นางสาวประภัสสร  เกื้อกูล 

 ๘๕๑๐ นางสาวประภัสสร  คุมทรัพย 

 ๘๕๑๑ นางประภัสสร  ดอกนารี 

 ๘๕๑๒ นางประภัสสร  ประเสริฐสังข 

 ๘๕๑๓ นางประภัสสร  มณีวรรณ 

 ๘๕๑๔ นางประภัสสร  มุสิกปกษ 

 ๘๕๑๕ นางประภัสสร  หนูนุม 

 ๘๕๑๖ นางประภัสสร  อุนกาศ 

 ๘๕๑๗ นางประภัสสร  เอื้ออารียกุล 

 ๘๕๑๘ นางประภา  ทะลัง 

 ๘๕๑๙ นางประภากร  กุลวงศ 

 ๘๕๒๐ นางประภากร  จําปาอูป 

 ๘๕๒๑ นางประภาทิพย  ณรงคนอก 

 ๘๕๒๒ นางสาวประภาพร  กามะพร 

 ๘๕๒๓ นางประภาพร  กุลตา 

 ๘๕๒๔ นางประภาพร  ทีวงศ 

 ๘๕๒๕ นางประภาพร  นึกกระโทก 

 ๘๕๒๖ นางประภาพร  วีระพันธ 

 ๘๕๒๗ นางสาวประภาพร  อางหิรัญ 

 ๘๕๒๘ นางสาวประภาพรรณ  นวมเจิม 

 ๘๕๒๙ นางสาวประภาพรรณ  อุทรักษ 

 ๘๕๓๐ นางสาวประภาภรณ  โอปลันทพงษ 

 ๘๕๓๑ นางประภาวดี  สรอยเสนา 

 ๘๕๓๒ นางสาวประภาวรรณ  ศรีชุม 

 ๘๕๓๓ นางสาวประภาวริน  จันทะแจม 

 ๘๕๓๔ นางประภาวรินทร  ใจทน 

 ๘๕๓๕ นางสาวประภาศรี  พวงนาค 

 ๘๕๓๖ นางประภาศรี  โพธิ์ทอง 

 ๘๕๓๗ นางประมาณ  กิริรัมย 

 ๘๕๓๘ นางสาวประยูร  ไชยบัน 

 ๘๕๓๙ นางประยูร  ไพรมณี 

 ๘๕๔๐ นางสาวประโรมจิตร  มีฤทธิ์ 

 ๘๕๔๑ นางประโลมจิต  หมะเตะ 

 ๘๕๔๒ นางประวินา  ทิพยโพธิ ์

 ๘๕๔๓ นางสาวประวีณนุช  ชนสูงเนิน 

 ๘๕๔๔ นางประวีณา  หลักดี 

 ๘๕๔๕ นางประวีรวัณณ  จิตตรง 

 ๘๕๔๖ นางสาวประสบพร  สัตจเขต 

 ๘๕๔๗ นางประสาทพร  มุงคูกลาง 

 ๘๕๔๘ นางสาวประสาร  มะลิรัมย 

 ๘๕๔๙ นางสาวประเสริฐจิต  ดรุณพันธ 

 ๘๕๕๐ นางปรัชญาพร  จันทรมาลา 

 ๘๕๕๑ นางสาวปรัชญาพร  เวียงทอง 

 ๘๕๕๒ นางปรัชพร  พาทีทิน 

 ๘๕๕๓ นางปรัศนี  เจริญใจ 



 หนา   ๓๒ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๕๕๔ นางสาวปรางวรินทร  กุลนายุ 

 ๘๕๕๕ นางปราณภัสสร  บุญนิ่ม 

 ๘๕๕๖ นางสาวปราณิสา  ไทยโคกสี 

 ๘๕๕๗ นางสาวปราณิสา  วงษนิกร 

 ๘๕๕๘ นางปราณี  กุมภาษี 

 ๘๕๕๙ นางสาวปราณี  เกงการณ 

 ๘๕๖๐ นางสาวปราณี  ขาวสง 

 ๘๕๖๑ นางสาวปราณี  จูสวัสดิ์ 

 ๘๕๖๒ นางสาวปราณี  โฉลก 

 ๘๕๖๓ นางปราณี  ชวยนุม 

 ๘๕๖๔ นางสาวปราณี  ไชยราช 

 ๘๕๖๕ นางปราณี  ถนิมลักษณ 

 ๘๕๖๖ นางสาวปราณี  ทิพยราพันธ 

 ๘๕๖๗ นางสาวปราณี  ทิมออน 

 ๘๕๖๘ นางปราณี  ธนะสูตร 

 ๘๕๖๙ นางสาวปราณี  ธัญญเจริญ 

 ๘๕๗๐ นางปราณี  นาคประสิทธิ์ 

 ๘๕๗๑ นางปราณี  เนตรหาญ 

 ๘๕๗๒ นางสาวปราณี  เนียมชวย 

 ๘๕๗๓ นางปราณี  ปนทอง 

 ๘๕๗๔ นางปราณี  ปุนอุดม 

 ๘๕๗๕ นางปราณี  โพธิ์ศรี 

 ๘๕๗๖ นางสาวปราณี  ไมมีทุกข 

 ๘๕๗๗ นางสาวปราณี  ยอดจันทร 

 ๘๕๗๘ นางปราณี  เลาะสูงเนิน 

 ๘๕๗๙ นางสาวปราณี  ศรีสุระ 

 ๘๕๘๐ นางสาวปราณี  ศิริปาน 

 ๘๕๘๑ นางปราณี  แหละแอ 

 ๘๕๘๒ นางปราถนา  ภูมิโคกรักษ 

 ๘๕๘๓ นางสาวปราถนา  ศรีโหมด 

 ๘๕๘๔ นางสาวปรานอม  สมศรี 

 ๘๕๘๕ นางสาวปรานี  บุตกง 

 ๘๕๘๖ นางสาวปรารถนา  เพชรออน 

 ๘๕๘๗ นางสาวปรารถนา  มูลสี 

 ๘๕๘๘ นางสาวปรารถนา  สุขโข 

 ๘๕๘๙ นางปรารถนา  อินทรภักดี 

 ๘๕๙๐ นางสาวปราริชาติ  คําหลา 

 ๘๕๙๑ นางสาวปราริชาติ  รีรัตน 

 ๘๕๙๒ นางสาวปราริชาติ  สายเชื้อ 

 ๘๕๙๓ นางสาวปริฉัตร  สายเนตร 

 ๘๕๙๔ นางสาวปริชมน  สิริมาพร 

 ๘๕๙๕ นางปริชาติ  ฮังโยธา 

 ๘๕๙๖ นางปริญญา  บาลนาคม 

 ๘๕๙๗ นางปริญญา  โสภาบุญ 

 ๘๕๙๘ นางปริญญาพร  จันระวัง 

 ๘๕๙๙ นางสาวปริญญาภรณ  คํามณี 

 ๘๖๐๐ นางปริญญาภรณ  ปฐมวรชาติ 

 ๘๖๐๑ นางปริญญารัชต  ปนชัยมูล 

 ๘๖๐๒ นางปริณดา  แดงจันทรตา 

 ๘๖๐๓ นางปริณดา  ประพฤติดี 

 ๘๖๐๔ นางปริณดา  ฟกเล็ก 

 ๘๖๐๕ นางสาวปริณดา  สุทธพรรณ 



 หนา   ๓๓ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๖๐๖ นางปริตา  ชนะพิมพ 

 ๘๖๐๗ นางสาวปริมปภา  วงคคําตา 

 ๘๖๐๘ นางปริยภัทร  นิจนารถ 

 ๘๖๐๙ นางปริยา  ขุนชิต 

 ๘๖๑๐ นางปริยากร  ชัยวงศ 

 ๘๖๑๑ นางสาวปริศนา  นราพล 

 ๘๖๑๒ นางปริศนา  ประชานันท 

 ๘๖๑๓ นางสาวปริศนา  พึขุนทด 

 ๘๖๑๔ นางสาวปริศนา  สิริวัฒนเจริญ 

 ๘๖๑๕ นางปริษา  ไพบูลย 

 ๘๖๑๖ นางสาวปรษิา  ไรไสว 

 ๘๖๑๗ นางปริสา  ลัทธิพรหม 

 ๘๖๑๘ นางปรีชญา  ทองบุญ 

 ๘๖๑๙ นางปรีชญา  ประสิทธิ์พานิช 

 ๘๖๒๐ นางปรีชญา  พิพัฒนพงศกุล 

 ๘๖๒๑ นางสาวปรีชารัตน  เมฆฉาย 

 ๘๖๒๒ นางปรีญา  บรรจงละเอียด 

 ๘๖๒๓ นางสาวปรีณาภา  นอยเสงี่ยม 

 ๘๖๒๔ นางสาวปรีดา  แกวกรรมพฤกษ 

 ๘๖๒๕ นางปรีดา  แกวแกว 

 ๘๖๒๖ นางปรีดารัตน  เทพรักษา 

 ๘๖๒๗ นางสาวปรีธิดา  จิเบ็ญจะ 

 ๘๖๒๘ นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด 

 ๘๖๒๙ นางสาวปรียมาศ  ศิลปศร 

 ๘๖๓๐ นางสาวปรียรัศม  เตื่อยโยชน 

 ๘๖๓๑ นางสาวปรียา  ธูปกลาง 

 ๘๖๓๒ นางปรียากร  รัตนา 

 ๘๖๓๓ นางปรียาดา  สิงหโต 

 ๘๖๓๔ นางสาวปรียานัฏ  ชาญศรี 

 ๘๖๓๕ นางสาวปรียานันท  แสวงด ี

 ๘๖๓๖ นางปรียานาถ  สายทอง 

 ๘๖๓๗ นางสาวปรียาพร  รองศรี 

 ๘๖๓๘ นางปรียาพร  สุสุวรรณ 

 ๘๖๓๙ นางสาวปรียาภรณ  บุญเพ็ญ 

 ๘๖๔๐ นาวาตรีหญิง ปรียาภรณ   

  ประเสริฐโชคประชา 

 ๘๖๔๑ นางปรียาภัทร  ตุลาชม 

 ๘๖๔๒ นางปรียาภัสสร  สมศักดิ์ 

 ๘๖๔๓ นางปรียาภา  ภาคาหาญ 

 ๘๖๔๔ นางปรียารักษ  แสนอินทร 

 ๘๖๔๕ นางสาวปรียารัตน  แกวพิมพ 

 ๘๖๔๖ นางสาวปรียาลักษณ  ธีระชลาลัย 

 ๘๖๔๗ นางสาวปล้ืมจิต  บุญวิสูตร 

 ๘๖๔๘ นางสาวปวันรัตน  ชัชวาลกิจกุล 

 ๘๖๔๙ นางปวิชญาดา  สิทธิพรหม 

 ๘๖๕๐ นางปวีญา  พัฒนพงศ 

 ๘๖๕๑ นางสาวปวีณริศา  เมิดไธสง 

 ๘๖๕๒ นางสาวปวีณวัลย  วรรณศิลป 

 ๘๖๕๓ นางสาวปวีณา  เกียรติคุมกัน 

 ๘๖๕๔ นางสาวปวีณา  แกวกําเนิด 

 ๘๖๕๕ นางปวีณา  ขุมเงิน 

 ๘๖๕๖ นางปวีณา  แทนประยุทธ 



 หนา   ๓๔ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๖๕๗ นางปวีณา  บุญรอด 

 ๘๖๕๘ นางปวีณา  ผาสิงห 

 ๘๖๕๙ นางสาวปวีณา  พรหมปาน 

 ๘๖๖๐ นางสาวปวีณา  พันธุศิริ 

 ๘๖๖๑ นางปวีณา  วิชาดี 

 ๘๖๖๒ นางปวีณา  ศรีชัย 

 ๘๖๖๓ นางปวีณา  ศรีบุรินทร 

 ๘๖๖๔ นางสาวปวีณา  สนพลอย 

 ๘๖๖๕ นางปวีณา  สมวงษ 

 ๘๖๖๖ นางปวีณา  สันคะนุช 

 ๘๖๖๗ นางปวีณา  สุวรรณศักดิ์ 

 ๘๖๖๘ นางสาวปวีณา  อภิชัยธนกุล 

 ๘๖๖๙ นางปวีณา  อรุณไพร 

 ๘๖๗๐ นางสาวปวีณา  อินทรภู 

 ๘๖๗๑ นางสาวปวีรทิชา  อาจหาญ 

 ๘๖๗๒ นางสาวปองทิพย  ศิริวัฒน 

 ๘๖๗๓ นางสาวปอร  ประเสริฐศักดิ์ 

 ๘๖๗๔ นางสาวปญจพร  ธรรมเกษร 

 ๘๖๗๕ นางสาวปญจพร  ศิลปศร 

 ๘๖๗๖ นางสาวปญจพร  เศิกศิริ 

 ๘๖๗๗ นางปญจมา  วงษชัย 

 ๘๖๗๘ นางปญจา  พรหมจอม 

 ๘๖๗๙ นางปญชนิตต  ดูดวง 

 ๘๖๘๐ นางปญญลภัส  โพติยะ 

 ๘๖๘๑ นางสาวปญญา  อินทศรี 

 ๘๖๘๒ นางปฐมา  พลยุทธ 

 ๘๖๘๓ นางสาวปณฑณัฐ  วีระยุทธศิลป 

 ๘๖๘๔ นางปณฑา  จูดวง 

 ๘๖๘๕ นางปณฑิตา  ภูมาศ 

 ๘๖๘๖ นางปณฑิตา  อุตรภาศ 

 ๘๖๘๗ นางสาวปณณพิชชา  ชมเดช 

 ๘๖๘๘ นางสาวปณรัศม  หาสุข 

 ๘๖๘๙ นางปตมา  แกวแสง 

 ๘๖๙๐ นางปทมพร  ลิขิตวาส 

 ๘๖๙๑ นางปทมา  กล่ินหอม 

 ๘๖๙๒ นางปทมา  จําเนียรแพทย 

 ๘๖๙๓ นางสาวปทมา  ตาดตาย 

 ๘๖๙๔ นางสาวปทมา  ทรัพยมาร 

 ๘๖๙๕ นางปทมา  ทาวพา 

 ๘๖๙๖ นางปทมา  โพธิ์กัน 

 ๘๖๙๗ นางสาวปทมา  เมณกูล 

 ๘๖๙๘ นางปทมา  รัตนา 

 ๘๖๙๙ นางสาวปทมา  สายสกล 

 ๘๗๐๐ นางสาวปทมา  สุขบรม 

 ๘๗๐๑ นางสาวปทมา  เหล็งบํารุง 

 ๘๗๐๒ นางปทมาภรณ  เกษรสิทธิ์ 

 ๘๗๐๓ นางปทมาภรณ  คําภูแสน 

 ๘๗๐๔ นางปทมาภรณ  พันวิเศษ 

 ๘๗๐๕ นางปทมาภรณ  มาสิกะ 

 ๘๗๐๖ นางสาวปทมาภรณ  เอี่ยมนุย 

 ๘๗๐๗ นางสาวปทมาวดี  วงษขันธ 

 ๘๗๐๘ นางสาวปนตา  สุวรรณออน 



 หนา   ๓๕ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๗๐๙ นางปนหยา  สุนทรสุวรรณ 

 ๘๗๑๐ นางปาจรีย  ปงแกว 

 ๘๗๑๑ นางสาวปาณนาถ  เล็กสุภาพ 

 ๘๗๑๒ นางสาวปาณิดา  ชมภูพันธ 

 ๘๗๑๓ นางปาณิศา  ชวงประยูร 

 ๘๗๑๔ นางปาณิศา  ดาราฉาย 

 ๘๗๑๕ นางปาณิศา  ลีลา 

 ๘๗๑๖ นางปาณิศา  ไอศิรา 

 ๘๗๑๗ นางสาวปาณิสรา  ขัดคํากอง 

 ๘๗๑๘ นางปาณิสรา  จันทรสุข 

 ๘๗๑๙ นางปาณิสรา  ชาญชัยศรี 

 ๘๗๒๐ นางปาณิสรา  รมพฤกษา 

 ๘๗๒๑ นางสาวปาณิสรา  วชิระโภคะกุล 

 ๘๗๒๒ นางสาวปาณิสรา  อุตมะแกว 

 ๘๗๒๓ นางปาณิสรา  อุนศิริวงศ 

 ๘๗๒๔ นางปานจิตร  จินหิรัญ 

 ๘๗๒๕ นางสาวปานชีวา  พรหมดํา 

 ๘๗๒๖ นางปานทิพย  กินูญ 

 ๘๗๒๗ นางสาวปานทิพย  ปานพิมพใหญ 

 ๘๗๒๘ นางสาวปานเนตร  อิงควัชรกุล 

 ๘๗๒๙ นางสาวปานระพี  สีหาพล 

 ๘๗๓๐ นางสาวปานัดดา  พุมวิเศษ 

 ๘๗๓๑ นางสาวปารชญา  มาแกว 

 ๘๗๓๒ นางสาวปารณีย  วิรุฬราชศิริธร 

 ๘๗๓๓ นางสาวปารณีย  ศิริญาณ 

 ๘๗๓๔ นางสาวปารณีย  ส่ือสุนทรานนท 

 ๘๗๓๕ นางปารตี  เหมนุกูล 

 ๘๗๓๖ นางสาวปารมี  สายพัฒน 

 ๘๗๓๗ นางสาวปารวี  รัตนพิไชย 

 ๘๗๓๘ นางปารวี  สําเร 

 ๘๗๓๙ นางสาวปาริฉัตร  มานุชานนท 

 ๘๗๔๐ นางปาริชาด  เกษมสิน 

 ๘๗๔๑ นางสาวปาริชาต  ผลเพ่ิม 

 ๘๗๔๒ นางสาวปาริชาต  อินทรโชติ 

 ๘๗๔๓ นางปาริชาติ  เจริญ 

 ๘๗๔๔ นางปาริชาติ  ใจศรี 

 ๘๗๔๕ นางปาริชาติ  ใจสุข 

 ๘๗๔๖ นางปาริชาติ  เฉลิมศิลป 

 ๘๗๔๗ นางสาวปาริชาติ  ชัยวงค 

 ๘๗๔๘ นางสาวปาริชาติ  แชมชอย 

 ๘๗๔๙ นางสาวปาริชาติ  ไชยชมภู 

 ๘๗๕๐ นางปาริชาติ  ตรงตอกิจ 

 ๘๗๕๑ นางสาวปาริชาติ  เนียมเงิน 

 ๘๗๕๒ นางสาวปาริชาติ  ประเสริฐสังข 

 ๘๗๕๓ นางสาวปาริชาติ  ปดชาสุวรรณ 

 ๘๗๕๔ นางสาวปาริชาติ  มาปน 

 ๘๗๕๕ นางปาริชาติ  มุกดาเนตร 

 ๘๗๕๖ นางปาริชาติ  วัฒนานิล 

 ๘๗๕๗ นางปาริชาติ  ศรอาจ 

 ๘๗๕๘ นางปาริชาติ  ศรีษะคํา 

 ๘๗๕๙ นางสาวปาริชาติ  สายเนตร 

 ๘๗๖๐ นางสาวปาริชาติ  สุขเกษม 



 หนา   ๓๖ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๗๖๑ นางปาริชาติ  สุวรรณรัตน 

 ๘๗๖๒ นางสาวปาริตา  วรรณนิยม 

 ๘๗๖๓ นางปารีญา  บุญพรม 

 ๘๗๖๔ นางปารีณา  ภาชื่น 

 ๘๗๖๕ นางปาลิกา  ทัศนพงศไพบูลย 

 ๘๗๖๖ นางปาลิดา  เตชะปภานันต 

 ๘๗๖๗ นางปาลิดา  ทวีสิน 

 ๘๗๖๘ นางสาวปาลิดา  หุนสรอยทอง 

 ๘๗๖๙ นางปณฑิตา  สรภูมิ 

 ๘๗๗๐ นางปติพร  สีมาทา 

 ๘๗๗๑ นางสาวปนทิพย  พันธุบุญ 

 ๘๗๗๒ นางสาวปนปภา  กันหะคุณ 

 ๘๗๗๓ นางสาวปนปนัทธ  ฐิตยานุวัฒน 

 ๘๗๗๔ นางสาวปนอนงค  ชัยแกว 

 ๘๗๗๕ นางปยฉัตร  พรพิริยะวงษ 

 ๘๗๗๖ นางปยฉัตร  โรจนกุศล 

 ๘๗๗๗ นางปยฉัตร  เอี่ยมพลับใหญ 

 ๘๗๗๘ นางปยธิดา  ฉายวัฒนากุล 

 ๘๗๗๙ นางปยนันท  กสิกรชํานาญกุล 

 ๘๗๘๐ นางปยนันท  สังขแกว 

 ๘๗๘๑ นางสาวปยนาฎ  เพ็งคํา 

 ๘๗๘๒ นางสาวปยนาถ  โพธิ์นอก 

 ๘๗๘๓ นางสาวปยนารถ  ธนภพ 

 ๘๗๘๔ นางปยนารถ  หนูพลับ 

 ๘๗๘๕ นางสาวปยนุช  ขําดี 

 ๘๗๘๖ นางปยนุช  นนทมุติ 

 ๘๗๘๗ นางสาวปยนุช  บุตรปอด 

 ๘๗๘๘ นางสาวปยนุช  ประเสริฐศักดิ์ 

 ๘๗๘๙ นางสาวปยนุช  มั่งมูล 

 ๘๗๙๐ นางปยนุช  มีทรัพย 

 ๘๗๙๑ นางปยนุช  วะโนปะ 

 ๘๗๙๒ นางปยนุช  ศรีบุร ี

 ๘๗๙๓ นางปยนุช  สุพร 

 ๘๗๙๔ นางปยเนตร  ตันสุริยวงศ 

 ๘๗๙๕ นางปยพร  ขันตีกุล 

 ๘๗๙๖ นางปยพร  ทองรักษ 

 ๘๗๙๗ นางปยพร  สันกวาน 

 ๘๗๙๘ นางสาวปยพัชร  มากผอง 

 ๘๗๙๙ นางปยพัชร  รื่นวงศ 

 ๘๘๐๐ นางปยภรณ  ปราสาททอง 

 ๘๘๐๑ นางสาวปยภรณ  ฤทธิ์เลิศ 

 ๘๘๐๒ นางสาวปยภัทร  ชมภูนิตย 

 ๘๘๐๓ นางสาวปยมาภรณ  ทองเกล้ียง 

 ๘๘๐๔ นางสาวปยมาศ  งามดอกไม 

 ๘๘๐๕ นางปยมาศ  บางขุนทด 

 ๘๘๐๖ นางปยมาส  สหัสธรรมรังษี 

 ๘๘๐๗ นางสาวปยรัตน  อุปพันธ 

 ๘๘๐๘ นางสาวปยวรรณ  แกวยอด 

 ๘๘๐๙ นางสาวปยวรรณ  ชวงชุม 

 ๘๘๑๐ นางสาวปยวรรณ  นามเสาร 

 ๘๘๑๑ นางปยวรรณ  บุญดวง 

 ๘๘๑๒ นางปยวรรณ  มุงกลาง 



 หนา   ๓๗ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๘๑๓ นางสาวปยวรรณ  ไลตระกูล 

 ๘๘๑๔ นางปยวรรณ  ศุภเชษฐพันธ 

 ๘๘๑๕ นางสาวปยวรรณ  สารีวรรณ 

 ๘๘๑๖ นางสาวปยวรรณ  เห็มภิระ 

 ๘๘๑๗ นางปยะกมล  สมศรี 

 ๘๘๑๘ นางปยะฉัตร  ประวิง 

 ๘๘๑๙ นางปยะณัฐ  พลกัลป 

 ๘๘๒๐ นางสาวปยะณัธน  วงศคําจันทร 

 ๘๘๒๑ นางปยะดา  กองจันทร 

 ๘๘๒๒ นางสาวปยะดา  บุญเลิศ 

 ๘๘๒๓ นางสาวปยะธิดา  ถาวะดี 

 ๘๘๒๔ นางสาวปยะนันท  หูตินุ 

 ๘๘๒๕ นางปยะนาถ  บางทราย 

 ๘๘๒๖ นางปยะนุช  โคตะมา 

 ๘๘๒๗ นางปยะนุช  นันทสินธ 

 ๘๘๒๘ นางปยะนุช  บูยูโสะ 

 ๘๘๒๙ นางสาวปยะนุช  ปราสาททอง 

 ๘๘๓๐ นางสาวปยะนุช  ปญญาดี 

 ๘๘๓๑ นางปยะพร  บุญธรรม 

 ๘๘๓๒ นางสาวปยะพร  ปยะศิลป 

 ๘๘๓๓ นางสาวปยะภรณ  ดวงมณี 

 ๘๘๓๔ นางปยะภา  สุพรรณ 

 ๘๘๓๕ นางสาวปยะมาศ  ขุนชัย 

 ๘๘๓๖ นางปยะมาศ  ใจญาณ 

 ๘๘๓๗ นางปยะมาศ  ถี่ถวน 

 ๘๘๓๘ นางสาวปยะมาศ  ทับเบิก 

 ๘๘๓๙ นางสาวปยะมาศ  เทพพรบัญชากิจ 

 ๘๘๔๐ นางปยะมาศ  มีแกน 

 ๘๘๔๑ นางสาวปยะมาศ  ศรีภัย 

 ๘๘๔๒ นางปยะมาศ  อามาตมูลตรี 

 ๘๘๔๓ นางสาวปยะรัตน  ชูศร 

 ๘๘๔๔ นางสาวปยะรัตน  บรรจง 

 ๘๘๔๕ นางสาวปยะวดี  กุลยุทธ 

 ๘๘๔๖ นางปยะวดี  แยมประชา 

 ๘๘๔๗ นางสาวปยะวรรณ  เกตุมณี 

 ๘๘๔๘ นางปยะวรรณ  ชาเหลา 

 ๘๘๔๙ นางสาวปยะวัลย  จันทรภูมี 

 ๘๘๕๐ นางปยะศิริพร  ไทยสถิตย 

 ๘๘๕๑ นางสาวปยาภรณ  ชอกลม 

 ๘๘๕๒ นางสาวปยาภรณ  ศรีศศิวงศ 

 ๘๘๕๓ นางปยาภรณ  สามนต 

 ๘๘๕๔ นางปลันทนา  ศรีวงศ 

 ๘๘๕๕ นางปลันธนา  ปติโชติชัย 

 ๘๘๕๖ นางปมณัฎ  แกววิเศษ 

 ๘๘๕๗ นางปยานันทร  เงินนุช 

 ๘๘๕๘ นางสาวปยาพัชร  สุขประเสริฐ 

 ๘๘๕๙ นางปุญชรัสมิ์  ชูชวย 

 ๘๘๖๐ นางสาวปุญชรัสมิ์  ปภาอนันตวัฒน 

 ๘๘๖๑ นางสาวปุญญาดา  ดุนศิริขุนทด 

 ๘๘๖๒ นางสาวปุญญาภา  ศุภมาศ 

 ๘๘๖๓ นางปุญญิศา  ชวยนุย 

 ๘๘๖๔ นางปุณฐิชา  ธนะขวาง 



 หนา   ๓๘ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๘๖๕ นางสาวปุณฑริกา  เรือนเงิน 

 ๘๘๖๖ นางสาวปุณฑิวา  อัครณรัตน 

 ๘๘๖๗ นางปุณณภา  ปริพัทธ 

 ๘๘๖๘ นางปุณณัฏฐา  พชรกุลไพสิฐ 

 ๘๘๖๙ นางปุณณัฐฐา  อุรวัตรวันสิน 

 ๘๘๗๐ นางสาวปุณยนุช  จอมเงิน 

 ๘๘๗๑ นางปุณยนุช  ราษีเมฆ 

 ๘๘๗๒ นางสาวปุณยนุช  ศาสตรสมัย 

 ๘๘๗๓ นางสาวปุณยนุช  สินประเสริฐรัตน 

 ๘๘๗๔ นางสาวปุณยภา  ไชยงาม 

 ๘๘๗๕ นางสาวปุณยานันท  ปยะพงศธนา 

 ๘๘๗๖ นางสาวปุณยานุช  จุตตะโน 

 ๘๘๗๗ นางปุณยานุช  แซงราชา 

 ๘๘๗๘ นางปุณยาพร  แสงทอง 

 ๘๘๗๙ นางสาวปุณิกา  คลายคลัง 

 ๘๘๘๐ นางสาวปุณิกา  จุลวงศ 

 ๘๘๘๑ นางสาวปุณิกา  ปนลาย 

 ๘๘๘๒ นางสาวปุณิกา  อินทจันทร 

 ๘๘๘๓ นางปุริมปรัชญ  ทศไกร 

 ๘๘๘๔ นางเปมิกา  กาญจนเกตุ 

 ๘๘๘๕ นางเปมิกา  แกวคงที่ 

 ๘๘๘๖ นางเปมิกา  บุญยืน 

 ๘๘๘๗ นางเปมิกา  แปลนพิมาย 

 ๘๘๘๘ นางเปมิกา  ภควัฒนะ 

 ๘๘๘๙ นางสาวเปมิกา  วรรณรักษ 

 ๘๘๙๐ นางสาวเปมิกา  ศรีสุวรรณ 

 ๘๘๙๑ นางสาวเปรมกมล  ทิพยโปธา 

 ๘๘๙๒ นางเปรมจิตร  บานคุม 

 ๘๘๙๓ นางเปรมจิตร  ศรีสุโคตร 

 ๘๘๙๔ นางสาวเปรมใจ  บัวไสย 

 ๘๘๙๕ นางสาวเปรมใจ  มากพงษ 

 ๘๘๙๖ นางสาวเปรมพิมล  จันทรแปลง 

 ๘๘๙๗ นางเปรมยุดา  เกิดสุวรรณ 

 ๘๘๙๘ นางเปรมยุดา  สุราษฎร 

 ๘๘๙๙ นางเปรมฤดี  บุญชุม 

 ๘๙๐๐ นางสาวเปรมฤดี  ศิริขันธ 

 ๘๙๐๑ นางเปรมฤดี  เสพสิน 

 ๘๙๐๒ นางสาวเปรมฤดี  อารุณ 

 ๘๙๐๓ นางสาวเปรมฤทัย  ใจทาน 

 ๘๙๐๔ นางเปรมสุดา  เตชะนัง 

 ๘๙๐๕ นางสาวเปลวเทียร  กางยาง 

 ๘๙๐๖ นางสาวเปาซียะ  หะยีหะมะ 

 ๘๙๐๗ นางสาวเปยแกว  ศรีมาตยกุล 

 ๘๙๐๘ นางสาวโปรย  วงษคลาย 

 ๘๙๐๙ นางสาวไปรยา  ลอมศตพร 

 ๘๙๑๐ นางสาวผกากรอง  วิชาพร 

 ๘๙๑๑ นางผกาฉัตร  บางทิพย 

 ๘๙๑๒ นางสาวผกาภรณ  น้ํากล่ัน 

 ๘๙๑๓ นางผกาภรณ  แสงงาม 

 ๘๙๑๔ นางสาวผกามาศ  ใจรูรอบ 

 ๘๙๑๕ นางสาวผกามาศ  ชมภูหลง 

 ๘๙๑๖ นางผกามาศ  ชรากาหมุด 



 หนา   ๓๙ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๙๑๗ นางผกามาศ  เพชรประกอบ 

 ๘๙๑๘ นางสาวผกามาศ  วิโสรัมย 

 ๘๙๑๙ นางผการัตน  นนธิบุตร 

 ๘๙๒๐ นางผกาวดี  ทาระคํา 

 ๘๙๒๑ นางผองพรรณ  แกวกวง 

 ๘๙๒๒ นางสาวผองพรรณ  มาตันบุญ 

 ๘๙๒๓ นางสาวผองพรรณ  อยูพิทักษ 

 ๘๙๒๔ นางสาวผองพรรณ  อารยะบุตร 

 ๘๙๒๕ นางผองศรี  กันนา 

 ๘๙๒๖ นางผองศรี  สาพิมพา 

 ๘๙๒๗ นางสาวผองศรี  โสภา 

 ๘๙๒๘ นางสาวผาณิตา  สาระอาภรณ 

 ๘๙๒๙ นางผุสดี  เชื้อชายเลิศ 

 ๘๙๓๐ นางสาวผุสดี  สีสมบูรณ 

 ๘๙๓๑ นางสาวผุสดี  แสนเสนาะ 

 ๘๙๓๒ นางผุสดี  หมัดอาดํา 

 ๘๙๓๓ นางสาวเผดิมศรี  เต็มยอด 

 ๘๙๓๔ นางสาวฝน  ชินชาคํา 

 ๘๙๓๕ นางสาวฝน  ทะเลิงรัมย 

 ๘๙๓๖ นางฝอยทิพย  เกยสูงเนิน 

 ๘๙๓๗ นางสาวพงษแกว  คําจันทร 

 ๘๙๓๘ นางสาวพงษนัดดา  รัตนวิไลศักดิ์ 

 ๘๙๓๙ นางสาวพงษนิภา  อุปพงษ 

 ๘๙๔๐ นางพงษลัดดา  ผานแผว 

 ๘๙๔๑ นางสาวพงษลัดดา  รองพล 

 ๘๙๔๒ นางพจณีย  กาญจนเสนา แฮมปสัน 

 ๘๙๔๓ นางพจณีย  สุปฏิ 

 ๘๙๔๔ นางสาวพจนา  โพธิ์จันดี 

 ๘๙๔๕ นางพจนา  วัฒนมาลา 

 ๘๙๔๖ นางสาวพจนีย  ทองพันธ 

 ๘๙๔๗ นางพจนีย  พิลาแดง 

 ๘๙๔๘ นางสาวพจนีย  หอมแพน 

 ๘๙๔๙ นางพจมาน  จันทะกลาง 

 ๘๙๕๐ นางสาวพจมาน  ดอนเจดีย 

 ๘๙๕๑ นางสาวพจมาน  พรหมเดชะ 

 ๘๙๕๒ นางพจมาน  สระลอย 

 ๘๙๕๓ นางสาวพจมาลย  นาคะ 

 ๘๙๕๔ นางสาวพจมาลย  สุระมณี 

 ๘๙๕๕ นางสาวพชรกมล  ทาระวรรณ 

 ๘๙๕๖ นางพชรชล  บํารุงวงษ 

 ๘๙๕๗ นางพชรพรรณ  เพชรดิน 

 ๘๙๕๘ นางสาวพชรพรรณ  โมมีเพชร 

 ๘๙๕๙ นางพชรมน  กาฬแกว 

 ๘๙๖๐ นางสาวพชรมน  แกวเขียว 

 ๘๙๖๑ นางพชรมน  เติมสุข 

 ๘๙๖๒ นางสาวพชรมน  พรานเจริญ 

 ๘๙๖๓ นางพชรมน  สําโรงแสง 

 ๘๙๖๔ นางสาวพชรวรรณ  วังตะพันธ 

 ๘๙๖๕ นางสาวพชรวัลคุ  รัตนพันธ 

 ๘๙๖๖ นางพชรา  สีหะวงษ 

 ๘๙๖๗ นางพณิฐนันท  สรอยสุขาพาพันธ 

 ๘๙๖๘ นางสาวพนมพร  ปยะกุล 



 หนา   ๔๐ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๙๖๙ นางสาวพนมวัน  ดนตรีเสนาะ 

 ๘๙๗๐ นางสาวพนอ  เกิดบุญศรี 

 ๘๙๗๑ นางพนอจิตร  นาราภิรมย 

 ๘๙๗๒ นางพนัชญา  บุญแข็ง 

 ๘๙๗๓ นางสาวพนัส  สิงหประโคน 

 ๘๙๗๔ นางสาวพนารัตน  ขําขจร 

 ๘๙๗๕ นางสาวพนารัตน  ทิพยเสนา 

 ๘๙๗๖ นางสาวพนารัตน  อนุกูลพันธ 

 ๘๙๗๗ นางสาวพนาวัลย  ชัยเรืองเดช 

 ๘๙๗๘ นางพนิดา  คล่ีเกษร 

 ๘๙๗๙ นางพนิดา  ทุมตา 

 ๘๙๘๐ นางสาวพนิดา  ธนะวงศ 

 ๘๙๘๑ นางพนิดา  นาทิพากร 

 ๘๙๘๒ นางพนิดา  นุตตะโยธิน 

 ๘๙๘๓ นางพนิดา  เปยมผล 

 ๘๙๘๔ นางสาวพนิดา  มุสิกะวัน 

 ๘๙๘๕ นางสาวพนิดา  เมืองใจ 

 ๘๙๘๖ นางสาวพนิดา  สําเร็จทรัพย 

 ๘๙๘๗ นางสาวพนิดา  หาญตระกูล 

 ๘๙๘๘ นางสาวพนิดา  เหลืองอรุณ 

 ๘๙๘๙ นางพนิตานันท  กรรณิกา 

 ๘๙๙๐ นางสาวพบพร  จิตรักษา 

 ๘๙๙๑ นางสาวพบพร  โตะหมาน 

 ๘๙๙๒ นางสาวพภัสสรณ  ทองรอด 

 ๘๙๙๓ นางสาวพยงค  คําโท 

 ๘๙๙๔ นางสาวพยอม  จําปาขีด 

 ๘๙๙๕ นางพยอม  ชาญเพราะ 

 ๘๙๙๖ นางพยุง  สมัญญา 

 ๘๙๙๗ นางสาวพเยาว  ไชยสิทธิ์ 

 ๘๙๙๘ นางสาวพเยาว  สวางอารมณ 

 ๘๙๙๙ นางพเยาว  หมอเล็ก 

 ๙๐๐๐ นางสาวพเยาว  เหลียววัฒนา 

 ๙๐๐๑ นางพรกนก  ปราโมช ณ อยุธยา 

 ๙๐๐๒ นางสาวพรกมล  ทองขุนวงศ 

 ๙๐๐๓ นางสาวพรจันทร  เคาภูไทย 

 ๙๐๐๔ นางพรจารีย  เพาะพืช 

 ๙๐๐๕ นางพรจิต  สืบเสน 

 ๙๐๐๖ นางสาวพรจิตต  แพงแกว 

 ๙๐๐๗ นางพรชนก  ชมรุง 

 ๙๐๐๘ นางสาวพรชนก  เส็งสุข 

 ๙๐๐๙ นางสาวพรชิตา  กองกุล 

 ๙๐๑๐ นางสาวพรชื่น  อินทรสกุล 

 ๙๐๑๑ นางสาวพรณภา  เปยนขุนทด 

 ๙๐๑๒ นางสาวพรทิพย  กาลอม 

 ๙๐๑๓ นางสาวพรทิพย  คลายกุง 

 ๙๐๑๔ นางพรทิพย  จันโทรัตน 

 ๙๐๑๕ นางสาวพรทิพย  จินดาไทย 

 ๙๐๑๖ นางสาวพรทิพย  เจตนจงใจ 

 ๙๐๑๗ นางสาวพรทิพย  แจงจิตร 

 ๙๐๑๘ นางสาวพรทิพย  ชูอินทร 

 ๙๐๑๙ นางพรทิพย  ดํากุล 

 ๙๐๒๐ นางสาวพรทิพย  โตโสภณ 



 หนา   ๔๑ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๐๒๑ นางพรทิพย  ทองเขียว 

 ๙๐๒๒ นางพรทิพย  เทียนสุวรรณ 

 ๙๐๒๓ นางสาวพรทิพย  บัวหลวง 

 ๙๐๒๔ นางพรทิพย  บุญบูรณะกิจ 

 ๙๐๒๕ นางพรทิพย  ประเมธิ์ศรี 

 ๙๐๒๖ นางพรทิพย  ประสารพันธ 

 ๙๐๒๗ นางสาวพรทิพย  ประเสริฐสุด 

 ๙๐๒๘ นางพรทิพย  ปริปุณณะ 

 ๙๐๒๙ นางสาวพรทิพย  ปาลวัฒน 

 ๙๐๓๐ นางสาวพรทิพย  ปเจริญ 

 ๙๐๓๑ นางพรทิพย  พรมจักร 

 ๙๐๓๒ นางพรทิพย  พลไชย 

 ๙๐๓๓ นางสาวพรทิพย  พิมสิม 

 ๙๐๓๔ นางสาวพรทิพย  พ่ึงออน 

 ๙๐๓๕ นางสาวพรทิพย  ยอดบุตรดี 

 ๙๐๓๖ นางสาวพรทิพย  วณีรัตน 

 ๙๐๓๗ นางสาวพรทิพย  ศรีพะเนิน 

 ๙๐๓๘ นางสาวพรทิพย  ศรีใหม 

 ๙๐๓๙ นางสาวพรทิพย  สมิหลัง 

 ๙๐๔๐ นางสาวพรทิพย  สิมมา 

 ๙๐๔๑ นางพรทิพา  เทียมปาก 

 ๙๐๔๒ นางสาวพรทิภา  พยมพฤกษ 

 ๙๐๔๓ นางพรทิภา  รอเกต 

 ๙๐๔๔ นางพรทิวา  รัตนติสรอย 

 ๙๐๔๕ นางสาวพรธนา  ใจดี 

 ๙๐๔๖ นางสาวพรนภัส  ฤกษนิรันดร 

 ๙๐๔๗ นางพรนภัส  อินทรธิวงศ 

 ๙๐๔๘ นางพรนภา  ทองโคตร 

 ๙๐๔๙ นางสาวพรนัทนันท  มาสูงเนิน 

 ๙๐๕๐ นางพรนิชา  ใจคํา 

 ๙๐๕๑ นางสาวพรนิภา  สมศรี 

 ๙๐๕๒ นางสาวพรนิภา  สืบวงษา 

 ๙๐๕๓ นางสาวพรนิรมล  ชาตะพา 

 ๙๐๕๔ นางสาวพรปวีณ  จันทรทอง 

 ๙๐๕๕ นางสาวพรปวีณ  วันเพ็ญ 

 ๙๐๕๖ นางพรพณา  งวงชาง 

 ๙๐๕๗ นางสาวพรพนา  โพธิ์แกว 

 ๙๐๕๘ นางสาวพรพเยาว  คชลัย 

 ๙๐๕๙ นางสาวพรพรรณ  ขวัญเมือง 

 ๙๐๖๐ นางพรพรรณ  ใจซื่อ 

 ๙๐๖๑ นางสาวพรพรรณ  ปญญาพร 

 ๙๐๖๒ นางสาวพรพรรณ  พรหมมาโนช 

 ๙๐๖๓ นางพรพรรณ  เพ็งเจริญ 

 ๙๐๖๔ นางสาวพรพรรณ  แพลูกอินทร 

 ๙๐๖๕ นางสาวพรพรรณ  แยมมยาสุจริต 

 ๙๐๖๖ นางสาวพรพรรณ  หลอตระกูล 

 ๙๐๖๗ นางสาวพรพรรณ  อรุณเวช 

 ๙๐๖๘ นางพรพรหมธนพร   

  ภัทรพรกัญญาภัค 

 ๙๐๖๙ นางสาวพรพินัส  นวลจันทร  

  อุทกะเสน 

 ๙๐๗๐ นางสาวพรพิพัฒน  ไชยเวียน 



 หนา   ๔๒ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๐๗๑ นางพรพิมล  กระชังนาค 

 ๙๐๗๒ นางสาวพรพิมล  คันทรง 

 ๙๐๗๓ นางพรพิมล  คําหลา 

 ๙๐๗๔ นางพรพิมล  ชูเมือง 

 ๙๐๗๕ นางสาวพรพิมล  ไชยเอียด 

 ๙๐๗๖ นางสาวพรพิมล  ทรายสาลี 

 ๙๐๗๗ นางสาวพรพิมล  พรอมส้ิน 

 ๙๐๗๘ นางสาวพรพิมล  มุกสง 

 ๙๐๗๙ นางสาวพรพิมล  ศรีมงคล 

 ๙๐๘๐ นางสาวพรพิมล  เศรษฐวิบูลย 

 ๙๐๘๑ นางสาวพรพิมล  แสนทวีสุข 

 ๙๐๘๒ นางสาวพรพิมล  โสมเสริมทรัพย 

 ๙๐๘๓ นางพรพิมล  โสรัจจตานนท 

 ๙๐๘๔ นางพรพิมล  เหลืองลออ 

 ๙๐๘๕ นางพรพิมล  อุนใจ 

 ๙๐๘๖ นางสาวพรพิศ  ไวยนาค 

 ๙๐๘๗ นางสาวพรพิสุทธิ์  ใจสมุทร 

 ๙๐๘๘ นางพรเพชร  จิตบาล 

 ๙๐๘๙ นางพรเพ็ญ  ดาวเรือง 

 ๙๐๙๐ นางสาวพรเพ็ญ  ทองดี 

 ๙๐๙๑ นางสาวพรเพ็ญ  บุญเส่ียง 

 ๙๐๙๒ นางสาวพรเพ็ญ  เผาภูธร 

 ๙๐๙๓ นางสาวพรเพ็ญ  พรหมทอง 

 ๙๐๙๔ นางพรเพ็ญ  พลรัมย 

 ๙๐๙๕ นางสาวพรเพ็ญ  อุตะปะละ 

 ๙๐๙๖ นางพรภณา  นามฤทธิ์ 

 ๙๐๙๗ นางพรภนา  เกตุอยู 

 ๙๐๙๘ นางสาวพรรณทิพา  นนพละ 

 ๙๐๙๙ นางสาวพรรณทิพา  หงศพันธกุล 

 ๙๑๐๐ นางพรรณธร  ออนสี 

 ๙๑๐๑ นางสาวพรรณนภา  ศรีสุวรรณ 

 ๙๑๐๒ นางพรรณนิภา  จิตโต 

 ๙๑๐๓ นางสาวพรรณนิภา  พรพระสงฆ 

 ๙๑๐๔ นางพรรณปภรณ  เกษวิริยะกิจ 

 ๙๑๐๕ นางสาวพรรณผา  พรหมสวัสดิ์ 

 ๙๑๐๖ นางสาวพรรณพร  วองไว 

 ๙๑๐๗ นางสาวพรรณพัชร  อุนทา 

 ๙๑๐๘ นางพรรณราย  กฤษณเกษกุล 

 ๙๑๐๙ นางสาวพรรณราย  ยอดย่ิง 

 ๙๑๑๐ นางพรรณราย  รามสูรย 

 ๙๑๑๑ นางพรรณวษา  บานเย็น 

 ๙๑๑๒ นางสาวพรรณวิภา  กระชุมรัมย 

 ๙๑๑๓ นางพรรณวิสา  กันธุ 

 ๙๑๑๔ นางสาวพรรณวิสา  สุขมาก 

 ๙๑๑๕ นางพรรณา  จันทุรศ 

 ๙๑๑๖ นางพรรณา  รัตนพันธุ 

 ๙๑๑๗ นางสาวพรรณิภา  พวงสุวรรณ 

 ๙๑๑๘ นางพรรณิภา  สารธิมา 

 ๙๑๑๙ นางสาวพรรณี  กล่ินโพธิ์กลาง 

 ๙๑๒๐ นางพรรณี  แกนแกว 

 ๙๑๒๑ นางสาวพรรณี  จันทรวัฒน 

 ๙๑๒๒ นางพรรณี  ชราชิต 



 หนา   ๔๓ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๑๒๓ นางพรรณี  เดนวงษ 

 ๙๑๒๔ นางสาวพรรณี  นาคะวะรัง 

 ๙๑๒๕ นางสาวพรรณี  ปนประดับ 

 ๙๑๒๖ นางพรรณี  พิบูลย 

 ๙๑๒๗ นางสาวพรรณี  มวงน้ําเงิน 

 ๙๑๒๘ นางสาวพรรณี  อาษาวิเศษ 

 ๙๑๒๙ นางพรรณี  อิ่นคํา 

 ๙๑๓๐ นางพรรณี  อินทรโชติ 

 ๙๑๓๑ นางสาวพรรทิ  ระหูภา 

 ๙๑๓๒ นางสาวพรรทิพย  ขัดทรายขาว 

 ๙๑๓๓ นางสาวพรรทิพา  คงดี 

 ๙๑๓๔ นางสาวพรรนิภา  เกตุกุล 

 ๙๑๓๕ นางสาวพรรนิภา  พะโคนิราช 

 ๙๑๓๖ นางพรรษกร  พรมอาด 

 ๙๑๓๗ นางพรรษกร  อินผา 

 ๙๑๓๘ นางสาวพรรษชล  มีสัตย 

 ๙๑๓๙ นางสาวพรรษวดี  ศรีธาราธิคุณ 

 ๙๑๔๐ นางสาวพรรษสรณ  สกุลเทียมใจ 

 ๙๑๔๑ นางสาวพรรษา  มีของ 

 ๙๑๔๒ นางสาวพรระวี  แกวแดง 

 ๙๑๔๓ นางพรรัตน  แกวกงพาน 

 ๙๑๔๔ นางสาวพรวดี  กองเต็ม 

 ๙๑๔๕ นางสาวพรวรท  เขียวปญญา 

 ๙๑๔๖ นางพรวรินทร  พรรณภักตรา 

 ๙๑๔๗ นางพรวริษฐา  ดวงชาง 

 ๙๑๔๘ นางสาวพรวิภา  กองแกวไพฑูรย 

 ๙๑๔๙ นางสาวพรวิภา  บังศรี 

 ๙๑๕๐ นางสาวพรวิภา  บุญศักดิ์เฉลิม 

 ๙๑๕๑ นางพรวิมล  ฉายาวัฒนา 

 ๙๑๕๒ นางสาวพรวิไล  คงทอง 

 ๙๑๕๓ นางสาวพรศรี  ดําศรี 

 ๙๑๕๔ นางสาวพรศรี  โลหะรังสี 

 ๙๑๕๕ นางสาวพรศรี  แสงเพชร 

 ๙๑๕๖ นางสาวพรศิริ  กะพัง 

 ๙๑๕๗ นางสาวพรศิริ  ชวยเสริมธนกุล 

 ๙๑๕๘ นางสาวพรศิริ  ผิวเหลือง 

 ๙๑๕๙ นางสาวพรศิริ  เผียะผาบรัตนะ 

 ๙๑๖๐ นางพรศิริ  มากพรอม 

 ๙๑๖๑ นางพรสวรรค  มาศวรรณา 

 ๙๑๖๒ นางสาวพรสิรินทร  บุญพา 

 ๙๑๖๓ นางสาวพรสุวรรณ  มวงแกว 

 ๙๑๖๔ นางพรหมภัสสร  มาตอุดม 

 ๙๑๖๕ นางพรอมพันธ  เปยมเจริญ 

 ๙๑๖๖ นางพริกไทย  ศิริพงษ 

 ๙๑๖๗ นางพริมชนก  โพธิ์ศรี 

 ๙๑๖๘ นางสาวพริสา  คุณติ๊บ 

 ๙๑๖๙ นางพฤกษา  นิลทัย 

 ๙๑๗๐ นางพฤกษา  สุฤทธิ์ 

 ๙๑๗๑ นางพฤทธิรัศมิ์  การเพียร 

 ๙๑๗๒ นางพฤษพร  พันธุคํา 

 ๙๑๗๓ นางพลอย  สุขชวย 

 ๙๑๗๔ นางสาวพลอยขวัญ  หางแกว 



 หนา   ๔๔ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๑๗๕ นางสาวพลอยปภัส  นิธิจรัสรวี 

 ๙๑๗๖ นางพลอยมณีภัคช  เพ็ชอําไพ 

 ๙๑๗๗ นางพลับพลึง  จรประโคน 

 ๙๑๗๘ นางสาวพลับพลึง  ไชยเมธา 

 ๙๑๗๙ นางพลับพลึง  ประสมสวย 

 ๙๑๘๐ นางพลับพลึง  วงศธาน ี

 ๙๑๘๑ วาที่รอยตรีหญิง พลับพลึง   

  เสมาดานกลาง 

 ๙๑๘๒ นางสาวพวงแกว  เลิศพิทักษพงศ 

 ๙๑๘๓ นางพวงชมพู  สุขสดเขียว 

 ๙๑๘๔ นางพวงชมภู  โพธิ์ทอง 

 ๙๑๘๕ นางพวงผกา  ตั้งวานิชกพงษ 

 ๙๑๘๖ นางสาวพวงผกา  อัตตะศิริ 

 ๙๑๘๗ นางสาวพวงผกา  อาชา 

 ๙๑๘๘ นางพวงพยอม  ศรีคําขลิบ 

 ๙๑๘๙ นางสาวพวงพรรณ  พินกลับ 

 ๙๑๙๐ นางสาวพวงพลอย  สังวาลยทอง 

 ๙๑๙๑ นางพวงพิศ  ศิลาไศล 

 ๙๑๙๒ นางพวงเพ็ช  ศรีจุลโพธิ์ 

 ๙๑๙๓ นางสาวพวงเพชร  โพธิ์ศรี 

 ๙๑๙๔ นางสาวพวงเพ็ญ  สุทธิทองทรัพย 

 ๙๑๙๕ นางสาวพวงเพ็ญ  สุทธิอาจ 

 ๙๑๙๖ นางสาวพวงมาศ  ดานประเสริฐกุล 

 ๙๑๙๗ นางสาวพวงลักษณ  อะทะจา 

 ๙๑๙๘ นางพวงศรี  ชัยสมุทร 

 ๙๑๙๙ นางสาวพอตา  จูกุล 

 ๙๒๐๐ นางสาวพักตรวิตรี  สิมพันธ 

 ๙๒๐๑ นางสาวพักตรวิภา  ภูมิศรีจันทร 

 ๙๒๐๒ นางพักตรศิริ  ผลเรือง 

 ๙๒๐๓ นางสาวพัชฏฐิญา  วันธนานันต 

 ๙๒๐๔ นางสาวพัชดารัตน  เปล้ืองสุวรรณ 

 ๙๒๐๕ นางสาวพัชนา  ลิกขะไชย 

 ๙๒๐๖ นางพัชนี  ตันปน 

 ๙๒๐๗ นางสาวพัชนี  มณีศิริสานต 

 ๙๒๐๘ นางพัชนี  สุวรรณปราการ 

 ๙๒๐๙ นางสาวพัชนุช  ขําวิไล 

 ๙๒๑๐ นางพัชพร  เกตุชาง 

 ๙๒๑๑ นางสาวพัชมน  เอกวิฑูรย 

 ๙๒๑๒ นางพัชรชวัล  สุวัตถิกุล 

 ๙๒๑๓ นางสาวพัชรชาพร  พวงทวีเจริญโชติ 

 ๙๒๑๔ นางสาวพัชรนันธ  ขอประสิทธิ์ 

 ๙๒๑๕ นางสาวพัชรพร  อินทรแผลง 

 ๙๒๑๖ นางสาวพัชรศศิ  ศรีประยูรณะกูล 

 ๙๒๑๗ นางสาวพัชรา  คําภา 

 ๙๒๑๘ นางสาวพัชรา  แซล้ือ 

 ๙๒๑๙ นางสาวพัชรา  ถาวรเลิศรัตน 

 ๙๒๒๐ นางสาวพัชรา  นวดไธสง 

 ๙๒๒๑ นางสาวพัชรา  นามมุงคุณ 

 ๙๒๒๒ นางสาวพัชรา  ประเสริฐเตชาโต 

 ๙๒๒๓ นางพัชรา  ฟุงตระการพันธุ 

 ๙๒๒๔ นางสาวพัชรา  มหาวงษ 

 ๙๒๒๕ นางสาวพัชรา  เลิศทรัพยไพศาล 



 หนา   ๔๕ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๒๒๖ นางสาวพัชรา  สรอยทอง 

 ๙๒๒๗ นางพัชรากร  กุลรัตนจินดา 

 ๙๒๒๘ นางสาวพัชราณี  กิจชมภู 

 ๙๒๒๙ นางสาวพัชราภรณ  เกิดจ่ัน 

 ๙๒๓๐ นางสาวพัชราภรณ  ขันทะสีมา 

 ๙๒๓๑ นางพัชราภรณ  เครือโชติ 

 ๙๒๓๒ นางพัชราภรณ  แซจ่ัว 

 ๙๒๓๓ นางพัชราภรณ  โพธารัตน 

 ๙๒๓๔ นางพัชราภรณ  ลีตี 

 ๙๒๓๕ นางสาวพัชราภรณ  วงศพรหม 

 ๙๒๓๖ นางพัชราวดี  เนื่องวงษา 

 ๙๒๓๗ นางสาวพัชริน  พงษโพธิ์ 

 ๙๒๓๘ นางสาวพัชรินทร  คําเงิน 

 ๙๒๓๙ นางสาวพัชรินทร  ฉลอม 

 ๙๒๔๐ นางสาวพัชรินทร  ชัยนนท 

 ๙๒๔๑ นางพัชรินทร  ชินภาส 

 ๙๒๔๒ นางสาวพัชรินทร  ไชยวุฒิ 

 ๙๒๔๓ นางสาวพัชรินทร  ซิมทิม 

 ๙๒๔๔ นางสาวพัชรินทร  แซวหลี 

 ๙๒๔๕ นางสาวพัชรินทร  ตาติ๊บ 

 ๙๒๔๖ นางพัชรินทร  เตปนยะ 

 ๙๒๔๗ นางสาวพัชรินทร  ธัมมากาศ 

 ๙๒๔๘ นางพัชรินทร  นัยทอง 

 ๙๒๔๙ นางพัชรินทร  บุรีคํา 

 ๙๒๕๐ นางพัชรินทร  มาตยวิเศษ 

 ๙๒๕๑ นางพัชรินทร  ราชโสภา 

 ๙๒๕๒ นางสาวพัชรินทร  รุจิตร 

 ๙๒๕๓ นางพัชรินทร  วงคตาคํา 

 ๙๒๕๔ นางสาวพัชรินทร  ศรีสุวรรณ 

 ๙๒๕๕ นางสาวพัชรินทร  สายสมบัติ 

 ๙๒๕๖ นางสาวพัชรินทร  สิทธิพงศ 

 ๙๒๕๗ นางสาวพัชรินทร  สุรินทรธรรม 

 ๙๒๕๘ นางพัชรินทร  แสนสุข 

 ๙๒๕๙ นางพัชรินทร  ไหมดวง 

 ๙๒๖๐ นางสาวพัชรินทร  อินตนัย 

 ๙๒๖๑ นางสาวพัชรินทร  อุทโท 

 ๙๒๖๒ นางพัชรินทร  มาจันแดง 

 ๙๒๖๓ นางสาวพัชรี  กริมเขียว 

 ๙๒๖๔ นางสาวพัชรี  กิจปรีชา 

 ๙๒๖๕ นางพัชรี  คงสวาง 

 ๙๒๖๖ นางพัชรี  จันทรลอย 

 ๙๒๖๗ นางพัชรี  ใจเมตตา 

 ๙๒๖๘ นางพัชรี  ชื่นบาน 

 ๙๒๖๙ นางสาวพัชรี  ชุมวรฐายี 

 ๙๒๗๐ นางพัชรี  ชุมสวัสดิ์ 

 ๙๒๗๑ นางสาวพัชรี  ชูรส 

 ๙๒๗๒ นางสาวพัชรี  แถวทัศน 

 ๙๒๗๓ นางสาวพัชรี  ทําทอง 

 ๙๒๗๔ นางพัชรี  ทิพยสุนา 

 ๙๒๗๕ นางพัชรี  นาคสกุล 

 ๙๒๗๖ นางสาวพัชรี  นุนรอด 

 ๙๒๗๗ นางพัชรี  บุญไทย 



 หนา   ๔๖ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๒๗๘ นางสาวพัชรี  ปนศิร ิ

 ๙๒๗๙ นางพัชรี  ปานคํา 

 ๙๒๘๐ นางสาวพัชรี  พันธุมิตร 

 ๙๒๘๑ นางพัชรี  มณีวงค 

 ๙๒๘๒ นางสาวพัชรี  มีชื่อ 

 ๙๒๘๓ นางพัชรี  ย้ิมนอย 

 ๙๒๘๔ นางสาวพัชรี  เยาวนุน 

 ๙๒๘๕ นางสาวพัชรี  สมนึก 

 ๙๒๘๖ นางพัชรี  สมาธิ 

 ๙๒๘๗ นางพัชรี  สัญญา 

 ๙๒๘๘ นางสาวพัชรี  สีมาพล 

 ๙๒๘๙ นางสาวพัชรี  หมื่นปญญา 

 ๙๒๙๐ นางสาวพัชรี  หัสนัย 

 ๙๒๙๑ นางพัชรีภรณ  แซเจ่ีย 

 ๙๒๙๒ นางสาวพัชรีภรณ  แสนแกว 

 ๙๒๙๓ นางพัชรีย  ปรียาภรณมาวิช 

 ๙๒๙๔ นางพัชรีย  รัตนสุภา 

 ๙๒๙๕ นางพัชรียา  พลมีเดช 

 ๙๒๙๖ นางสาวพัชรียา  วงษสุวรรณ 

 ๙๒๙๗ นางพัชรียา  สิงหธนะ 

 ๙๒๙๘ นางพัชรียา  อินทรงาม 

 ๙๒๙๙ นางพัชุดาญ  จอมประเสริฐ 

 ๙๓๐๐ นางสาวพัฒนธนิศา  พรมกาวงษ 

 ๙๓๐๑ นางพัฒนนรี  ยันตวิเศษ 

 ๙๓๐๒ นางสาวพัฒนนรี  อภิรมยวารี 

 ๙๓๐๓ นางพัฒนพร  เกษอินทร 

 ๙๓๐๔ นางสาวพัฒนา  ขันประมาณ 

 ๙๓๐๕ นางพัฒนี  โพธิ์โสภา 

 ๙๓๐๖ นางพัฒยา  วอแสวง 

 ๙๓๐๗ นางสาวพัณณกร  โชติญาโณ 

 ๙๓๐๘ นางสาวพัณณชิตา  ภัทรชัยธนพงศ 

 ๙๓๐๙ นางสาวพัณณภัทร  เกิดผล 

 ๙๓๑๐ นางพัณณิตา  ขามรัตน 

 ๙๓๑๑ นางพัณณิตา  เจริญสุข 

 ๙๓๑๒ นางพัณณิตา  บาฤษี 

 ๙๓๑๓ นางพัตรพิมล  อินทรจันทร 

 ๙๓๑๔ นางสาวพัทธธีรา  พิสุทธิ์เมธาวี 

 ๙๓๑๕ นางสาวพัทธธีรา  ศรีพิพัฒนะกุล 

 ๙๓๑๖ นางสาวพัทธธีรา  สัตยารักษ 

 ๙๓๑๗ นางสาวพัทธนันท  ทรัพยบุณยนุช 

 ๙๓๑๘ นางสาวพัทธนันท  ธนายุทธเศรษฐ 

 ๙๓๑๙ นางพัทธนันท  บุบผากาญจน 

 ๙๓๒๐ นางสาวพัทธนันท  แสงออน 

 ๙๓๒๑ นางสาวพัทธนันท  อะถะกาศ 

 ๙๓๒๒ นางสาวพัทธนียา  ศิริเหลืองทอง 

 ๙๓๒๓ นางสาวพัทธมนัส  กาญจนเสถียร 

 ๙๓๒๔ นางสาวพัทธยา  สุพรรณพงศ 

 ๙๓๒๕ นางพัทธรินทร  มะโพธิ์ศรี 

 ๙๓๒๖ นางสาวพัทธวรรณ  สายเครื่อง 

 ๙๓๒๗ นางสาวพัทธวริน  เกษมสวัสดิ์ 

 ๙๓๒๘ นางสาวพัทธศุภาลัย  อุดคํามี 

 ๙๓๒๙ นางสาวพัทธหฤทัย  แอบแฝง 



 หนา   ๔๗ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๓๓๐ นางสาวพัทยา  คํามา 

 ๙๓๓๑ นางสาวพัทรนันท  กาเล่ียง 

 ๙๓๓๒ นางพันทิวา  โปธาคํา 

 ๙๓๓๓ นางพันธทิพย  ทองเย็น หงษทอง 

 ๙๓๓๔ นางสาวพันธนี  ตุมศรียา 

 ๙๓๓๕ นางสาวพันธวิรา  พลกลาหาญ 

 ๙๓๓๖ นางพันธิพา  ศรีพล 

 ๙๓๓๗ นางสาวพันธิภา  ธิวะโต 

 ๙๓๓๘ นางพันธิวา  คุมครองทรัพย 

 ๙๓๓๙ นางพันธุทิพา  ธุระพันธ 

 ๙๓๔๐ นางสาวพันนรินทร  อินทนนท 

 ๙๓๔๑ นางสาวพันนิภา  พิทักษโกศล 

 ๙๓๔๒ นางพัลลาภา  สุภาวดี 

 ๙๓๔๓ นางสาวพัศธีมา  ไทนิธีฑีฆพัศ 

 ๙๓๔๔ นางสาวพัศมณฑ  ธนเดชากุล 

 ๙๓๔๕ นางสาวพัสตราภรณ   

  เดชอนันทวิทยา 

 ๙๓๔๖ นางสาวพัสราภิวรรณ  ดวงแกว 

 ๙๓๔๗ นางสาวพัสลี  สุนทรส 

 ๙๓๔๘ นางสาวพัสวนันท  ปกกาโต 

 ๙๓๔๙ นางสาวพัสวีร  ไชยเมืองเลน 

 ๙๓๕๐ นางสาวพาขวัญ  แสนดวงแกว 

 ๙๓๕๑ นางพาชื่น  สุขเกษม 

 ๙๓๕๒ นางพาฝน  โนมขุนทด 

 ๙๓๕๓ นางพามาดี  ชัยวงศ 

 ๙๓๕๔ นางพาวิณี  ทิพมงคล 

 ๙๓๕๕ นางพาสนี  วิสุทธิ์ 

 ๙๓๕๖ นางพิกุล  กองอาษา 

 ๙๓๕๗ นางพิกุล  เข็มพันธ 

 ๙๓๕๘ นางพิกุล  จันทรมณี 

 ๙๓๕๙ นางสาวพิกุล  ชมภูเทพ 

 ๙๓๖๐ นางสาวพิกุล  ตรีกล่ิน 

 ๙๓๖๑ นางสาวพิกุล  นามมุงคุล 

 ๙๓๖๒ นางพิกุล  หาญวานิช 

 ๙๓๖๓ นางสาวพิกุลแกว  เพชรแสน 

 ๙๓๖๔ นางพิกุลทอง  ไชยโส 

 ๙๓๖๕ นางสาวพิกุลทอง  ไตรยสุทธิ์ 

 ๙๓๖๖ นางพิกุลทอง  บุญไทยกลาง 

 ๙๓๖๗ นางสาวพิจักขณา  ตะมาธง 

 ๙๓๖๘ นางพิชชญา  นาขะมิน 

 ๙๓๖๙ นางพิชชานันท  แกวแสนคํา 

 ๙๓๗๐ นางสาวพิชชานันท  จรัสแผว 

 ๙๓๗๑ นางพิชชานันท  ติ่งแสง 

 ๙๓๗๒ นางพิชชานันท  ราชวัตร 

 ๙๓๗๓ นางพิชชาพร  ทวิชศรี 

 ๙๓๗๔ นางสาวพิชชาภัทร  ชดเชย 

 ๙๓๗๕ นางสาวพิชฌากร  ตั๋นปาลี 

 ๙๓๗๖ นางสาวพิชญกานต  หางนาค 

 ๙๓๗๗ นางสาวพิชญชญานันทน  คงถิ่นฐาน 

 ๙๓๗๘ นางสาวพิชญภิญาณ  ตันบริบูรณ 

 ๙๓๗๙ นางสาวพิชญลภา  ใจแกว 

 ๙๓๘๐ นางพิชญสินี  ดวงศรี 



 หนา   ๔๘ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๓๘๑ นางพิชญสุกานต  สุทธิแพทย 

 ๙๓๘๒ นางพิชญา  จินตนา 

 ๙๓๘๓ นางสาวพิชญา  บุญเหลือ 

 ๙๓๘๔ นางพิชญา  ปญญา 

 ๙๓๘๕ นางพิชญา  ปญญาเสน 

 ๙๓๘๖ นางพิชญา  ศรีจํารัส 

 ๙๓๘๗ นางพิชญา  สีหะวงษ 

 ๙๓๘๘ นางสาวพิชญา  หงษสุตะเมธี 

 ๙๓๘๙ นางสาวพิชญานันท  ติตติปานะ 

 ๙๓๙๐ นางสาวพิชญานิน  สุขสมบูรณ 

 ๙๓๙๑ นางพิชญาภา  จันทราไพสนธ 

 ๙๓๙๒ นางสาวพิชมญช  มะลิตน 

 ๙๓๙๓ นางสาวพิชยะพรรณฐ  แพงไธสง 

 ๙๓๙๔ นางพิชยา  พ่ึงกล่ิน 

 ๙๓๙๕ นางสาวพิชยานันต  เพียสมบัติ 

 ๙๓๙๖ นางพิชา  บัตรจัตุรัส 

 ๙๓๙๗ นางสาวพิชาพร  มังคะละ 

 ๙๓๙๘ นางสาวพิชาพัทธ  ดวงอินทร 

 ๙๓๙๙ นางสาวพิชามญช  ชาญจอหอ 

 ๙๔๐๐ นางพิชามญชุ  พันธจริต 

 ๙๔๐๑ นางสาวพิชามญชุ  รัตนา 

 ๙๔๐๒ นางพิฌญาภา  อาภาวัฒนากุล 

 ๙๔๐๓ นางพิญญานันท  ศิริธนาทวีสิน 

 ๙๔๐๔ นางสาวพิญา  นคกุล 

 ๙๔๐๕ นางพิฐชญาณ  รัตนฐีรวัฒน 

 ๙๔๐๖ นางสาวพิฐชญาณ  สิริอมรหิรัญกุล 

 ๙๔๐๗ นางพิฐชญาณ  หมั้นทรัพย 

 ๙๔๐๘ นางพิณฑิรา  มะวัน 

 ๙๔๐๙ นางสาวพิณนุกรณ  เกิดแกว 

 ๙๔๑๐ นางพิณพลอย  ศรีนครินทร 

 ๙๔๑๑ นางพิณภา  นิวาสวัฒน 

 ๙๔๑๒ นางสาวพิณรัตน  นเรวรรณ 

 ๙๔๑๓ นางสาวพิณสิตา  กอนคําใหญ 

 ๙๔๑๔ นางพิตยา  จิตตประสงค 

 ๙๔๑๕ นางพิทยญาดา  พรหมจันทรา 

 ๙๔๑๖ นางพิทยา  เพชรจํานงค 

 ๙๔๑๗ นางพินญาภา  ชัยชาญ 

 ๙๔๑๘ นางสาวพินพร  วงศษา 

 ๙๔๑๙ นางพินิชกุณ  ทับแยม 

 ๙๔๒๐ นางพิมใจ  วัฒโน 

 ๙๔๒๑ นางสาวพิมผกา  จันตะวงศ 

 ๙๔๒๒ นางสาวพิมพ  แพงจักร 

 ๙๔๒๓ นางสาวพิมพกานต  สุทธิธรรมานันต 

 ๙๔๒๔ นางพิมพใจ  กองแกว 

 ๙๔๒๕ นางพิมพใจ  จรมาศ 

 ๙๔๒๖ นางสาวพิมพใจ  เชื้อเจริญ 

 ๙๔๒๗ นางพิมพใจ  ตุกังหัน 

 ๙๔๒๘ นางสาวพิมพใจ  ลําพองชาติ 

 ๙๔๒๙ นางพิมพชญา  ลาสา 

 ๙๔๓๐ นางสาวพิมพชนก  มณีทัพ 

 ๙๔๓๑ นางสาวพิมพชนก  วงศรีแกว 

 ๙๔๓๒ นางพิมพชนก  ศรีทรง 



 หนา   ๔๙ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๔๓๓ นางสาวพิมพชนก  อินทรประสิทธิ์ 

 ๙๔๓๔ นางพิมพณปภา  ศรีพิบูลย 

 ๙๔๓๕ นางสาวพิมพณิดา  เถาหอม 

 ๙๔๓๖ นางสาวพิมพนา  คําจุม 

 ๙๔๓๗ นางพิมพนารา  ภูวดลรุงเรือง 

 ๙๔๓๘ นางพิมพประไพ  จันฟุน 

 ๙๔๓๙ นางสาวพิมพปวีณ  เลิศตระกูล 

 ๙๔๔๐ นางสาวพิมพปวีณ  ศรีแสน 

 ๙๔๔๑ นางสาวพิมพผกา  สุริโย 

 ๙๔๔๒ นางสาวพิมพพนิต  ภูปง 

 ๙๔๔๓ นางพิมพพร  กลางประพันธ 

 ๙๔๔๔ นางสาวพิมพพร  เย่ียงยงค 

 ๙๔๔๕ นางพิมพพร  ลับภู 

 ๙๔๔๖ นางสาวพิมพพรรณ  จันทรรูปงาม 

 ๙๔๔๗ นางพิมพพัชร  ยานกลาง 

 ๙๔๔๘ นางสาวพิมพพิชชา  บุญสถิตย 

 ๙๔๔๙ นางสาวพิมพพิพัฒน  แสนพวง 

 ๙๔๕๐ นางพิมพพิศา  พาทีเพราะ 

 ๙๔๕๑ นางสาวพิมพภัทรชาห  ยอดประทุม 

 ๙๔๕๒ นางสาวพิมพมาดา  บุญศิริ 

 ๙๔๕๓ นางสาวพิมพร  ประภาศ 

 ๙๔๕๔ นางสาวพิมพร  วัจนพงษ 

 ๙๔๕๕ นางสาวพิมพรภัส  รุงรัตนวรภา 

 ๙๔๕๖ นางสาวพิมพรรณ  พ่ึงพัก 

 ๙๔๕๗ นางพิมพรรณ  แสนสี 

 ๙๔๕๘ นางพิมพระวี  ปญญาวุฒิ 

 ๙๔๕๙ นางสาวพิมพลดา  จรุงจรรยาพงศ 

 ๙๔๖๐ นางสาวพิมพลภัส  จันทรสะอาด 

 ๙๔๖๑ นางพิมพลภัส  แจมจันทร 

 ๙๔๖๒ นางสาวพิมพลักษณ  แสงจันทร 

 ๙๔๖๓ นางสาวพิมพวลัญช  โคตรธรรม 

 ๙๔๖๔ นางพิมพวลัญช  สมานมิตร 

 ๙๔๖๕ นางพิมพวลัญช  หายทุกข 

 ๙๔๖๖ นางสาวพิมพวิภา  โคตรธรรม 

 ๙๔๖๗ นางพิมพสิริ  นามวงศพรหม 

 ๙๔๖๘ นางพิมพสิริ  พรมชาติ 

 ๙๔๖๙ นางพิมพา  แดงดํารงค 

 ๙๔๗๐ นางพิมพา  เตชะบุตร 

 ๙๔๗๑ นางสาวพิมพา  ฝายบุตร 

 ๙๔๗๒ นางพิมพา  หมานเหล็ก 

 ๙๔๗๓ นางพิมพา  อะทะจา 

 ๙๔๗๔ นางพิมพาภรณ  ณ บางชาง 

 ๙๔๗๕ นางพิมพิพัฒณ  นงคนวล 

 ๙๔๗๖ นางสาวพิมภา  จันทร 

 ๙๔๗๗ นางสาวพิมภา  หาฝา 

 ๙๔๗๘ นางสาวพิมยดา  บุตรทุมพันธ 

 ๙๔๗๙ นางสาวพิมล  ชัยสิทธิ์ 

 ๙๔๘๐ นางพิมล  โชติธนอธิวัฒน 

 ๙๔๘๑ นางสาวพิมลพรรณ  รานอก 

 ๙๔๘๒ นางสาวพิมลพรรณ  อิ่นคําแสง 

 ๙๔๘๓ นางพิมลรัตน  เจริญวัย 

 ๙๔๘๔ นางสาวพิมลวรรณ  พันธุขุนไมงาม 



 หนา   ๕๐ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๔๘๕ นางพิมลศรี  จันทรเมฆา 

 ๙๔๘๖ นางพิมวิภา  ชาญสงคราม 

 ๙๔๘๗ นางพิมศิริ  โสดาราม 

 ๙๔๘๘ นางสาวพิยภรณ  จันทรเกษ 

 ๙๔๘๙ นางสาวพิรัลพัชร  ลาดแกว 

 ๙๔๙๐ นางพิรัลรัตน  เกษมนวกุล 

 ๙๔๙๑ นางสาวพิราวรรณ  ยองจา 

 ๙๔๙๒ นางพิรุณลักษณ  วงวรรณ 

 ๙๔๙๓ นางสาวพิเรืองรอง  ศรีวิบูลย 

 ๙๔๙๔ นางพิไรภรณ  วงคะพันธ 

 ๙๔๙๕ นางสาวพิลพล  บุญเฮา 

 ๙๔๙๖ นางสาวพิลาศลักษณ  ปริยเอกสุต 

 ๙๔๙๗ นางสาวพิไลลักษณ  พยัฆยุทธิ์ 

 ๙๔๙๘ นางสาวพิไลวรรณ  แซตัง 

 ๙๔๙๙ นางพิไลวรรณ  ชุมทอง 

 ๙๕๐๐ นางสาวพิไลวรรณ  โตสวัสดิ์ 

 ๙๕๐๑ นางพิไลวรรณ  ทองกรณ 

 ๙๕๐๒ นางพิไลวรรณ  เลิศวิจิตรวัฒนา 

 ๙๕๐๓ นางพิศ  ไชยพลงาม 

 ๙๕๐๔ นางพิศณีวรรณ  มาศโอสถ 

 ๙๕๐๕ นางสาวพิศนฐิศา  เอียดเกล้ียง 

 ๙๕๐๖ นางพิศมัย  จารุวงศ 

 ๙๕๐๗ นางสาวพิศมัย  เจริญลักษณ 

 ๙๕๐๘ นางพิศมัย  ชัยวงค 

 ๙๕๐๙ นางสาวพิศมัย  ไชยประเสริฐ 

 ๙๕๑๐ นางสาวพิศมัย  ทบพักตร 

 ๙๕๑๑ นางสาวพิศมัย  ภูสมบุญ 

 ๙๕๑๒ นางสาวพิศมัย  ลอยแกว 

 ๙๕๑๓ นางสาวพิศมัย  วงศชารี 

 ๙๕๑๔ นางสาวพิศมัย  สุรวิทย 

 ๙๕๑๕ นางพิษสมร  วรยศ 

 ๙๕๑๖ นางพิสมัย  ไชยชนะ 

 ๙๕๑๗ นางพิสมัย  เทพเสน 

 ๙๕๑๘ นางพิสมัย  ฝนจักรสาย 

 ๙๕๑๙ นางสาวพิสมัย  พานนา 

 ๙๕๒๐ นางสาวพิสมัย  สามาอาพัฒน 

 ๙๕๒๑ นางพิสมัย  แสงชํานิ 

 ๙๕๒๒ นางสาวพิสมัย  อาจสาลี 

 ๙๕๒๓ นางสาวพิสินี  สุขพอดี 

 ๙๕๒๔ นางสาวพีรกัญญา  คํามี 

 ๙๕๒๕ นางสาวพีรดา  เทียนปญจะ 

 ๙๕๒๖ นางสาวพีรดา  พงษบัณฑิต 

 ๙๕๒๗ นางสาวพีรดา  ย้ิมชัยภูมิ 

 ๙๕๒๘ นางพีรนุช  กล่ินแค 

 ๙๕๒๙ นางพีรนุช  สีธิ 

 ๙๕๓๐ นางพีรพร  กันภัย 

 ๙๕๓๑ นางสาวพีรพร  อุทธา 

 ๙๕๓๒ นางสาวพีรยา  กิตตวรกุล 

 ๙๕๓๓ นางพีระนุช  ศิริสาคร 

 ๙๕๓๔ นางสาวพีรันทนา  เชาวนาภรณ 

 ๙๕๓๕ นางพีราวรรณ  วิทยานุลักษณ 

 ๙๕๓๖ นางพุฑฒาภา  วีระจิตร 



 หนา   ๕๑ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๕๓๗ นางสาวพุทธกันยา  จิระรัตนรังษี 

 ๙๕๓๘ นางพุทธชาติ  เหลาปนรัตนา 

 ๙๕๓๙ นางสาวพุทธวรรณ  ผลสนอง 

 ๙๕๔๐ นางพุทธิพร  คงประจักษ 

 ๙๕๔๑ นางพุธิตา  หอมไกร 

 ๙๕๔๒ นางพุมพวง  ธนอรรถพันธ 

 ๙๕๔๓ นางสาวพุมรินทร  อวนดวงดี 

 ๙๕๔๔ นางพูนทรัพย  นาคาแกว 

 ๙๕๔๕ นางพูนทรัพย  พิทักษ 

 ๙๕๔๖ นางพูนสุข  พูลเพ่ิม 

 ๙๕๔๗ นางสาวพูลทรัพย  ไพศาล 

 ๙๕๔๘ นางสาวพูลทรัพย  ศรีเศษ 

 ๙๕๔๙ นางพูลทรัพย  อินทรเอี่ยม 

 ๙๕๕๐ นางพูลพิศมัย  นามหิรัญ 

 ๙๕๕๑ นางพูลศิริ  ผิวเผือก 

 ๙๕๕๒ นางพูลศิริ  สายงาม 

 ๙๕๕๓ นางเพชรณีย  อุดมสินสิริกุล 

 ๙๕๕๔ นางสาวเพชรนลิน  ลือนาม 

 ๙๕๕๕ นางสาวเพชรมณี  นารีรักษ 

 ๙๕๕๖ นางสาวเพชรรังษี  ศรเพชร 

 ๙๕๕๗ นางเพชรรัตน  ทองสุข 

 ๙๕๕๘ นางสาวเพชรรัตน  แนนเนือง 

 ๙๕๕๙ นางสาวเพชรรัตน  ปนอนันตสกุล 

 ๙๕๖๐ นางสาวเพชรรัตน  เพชรอรุณ 

 ๙๕๖๑ นางเพชรรัตน  รัตนสากล 

 ๙๕๖๒ นางเพชรรัตน  อุนแกว 

 ๙๕๖๓ นางสาวเพชรลดา  หงษโต 

 ๙๕๖๔ นางสาวเพชรอินทร  อินทรเพชร 

 ๙๕๖๕ นางเพชรัตน  กลอมสุนทร 

 ๙๕๖๖ นางสาวเพ็ญกมล  เนาวงศ 

 ๙๕๖๗ นางสาวเพ็ญแข  เภาพานต 

 ๙๕๖๘ นางเพ็ญแข  หนูมาก 

 ๙๕๖๙ นางเพ็ญโฉม  คุนน 

 ๙๕๗๐ นางสาวเพ็ญนภา  กอพลูกลาง 

 ๙๕๗๑ นางสาวเพ็ญนภา  ขวัญวารี 

 ๙๕๗๒ นางเพ็ญนภา  แซล้ิม 

 ๙๕๗๓ นางเพ็ญนภา  ทองเลิศหลา 

 ๙๕๗๔ นางสาวเพ็ญนภา  นาคเกล้ียง 

 ๙๕๗๕ นางเพ็ญนภา  แนนอุดร 

 ๙๕๗๖ นางเพ็ญนภา  บุญรอด 

 ๙๕๗๗ นางสาวเพ็ญนภา  พรอมพิมพ 

 ๙๕๗๘ นางเพ็ญนภา  พันธกิ่งทิพย 

 ๙๕๗๙ นางสาวเพ็ญนภา  เพ็ญแสนสม 

 ๙๕๘๐ นางสาวเพ็ญนภา  ไพชํานาญ 

 ๙๕๘๑ นางสาวเพ็ญนภา  ยศบุญ 

 ๙๕๘๒ นางสาวเพ็ญนภา  สุทธิมาลา 

 ๙๕๘๓ นางสาวเพ็ญนิพา  สอนซอนกล่ิน 

 ๙๕๘๔ นางเพ็ญประภา  โคตะยันต 

 ๙๕๘๕ นางสาวเพ็ญประภา  เทพเทียน 

 ๙๕๘๖ นางเพ็ญประภา  สุภชาติ 

 ๙๕๘๗ นางสาวเพ็ญประภา  อํารุง 

 ๙๕๘๘ นางสาวเพ็ญพยม  วิสัชนาม 



 หนา   ๕๒ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๕๘๙ นางสาวเพ็ญพร  บุญเกิด 

 ๙๕๙๐ นางเพ็ญพร  เปล่ียนกลาง 

 ๙๕๙๑ นางเพ็ญพร  เพชรหัวบัว 

 ๙๕๙๒ นางสาวเพ็ญพร  วิชัยดิษฐ 

 ๙๕๙๓ นางสาวเพ็ญพรรณ  แพทยวงศ 

 ๙๕๙๔ นางสาวเพ็ญพรรณ  ศรีสาพันธ 

 ๙๕๙๕ นางสาวเพ็ญพักต  จันทรเหลือง 

 ๙๕๙๖ นางสาวเพ็ญพักตร  คะตะวงศ 

 ๙๕๙๗ นางเพ็ญพักตร  พรชัยศรี 

 ๙๕๙๘ นางสาวเพ็ญพักตร  พรมลี 

 ๙๕๙๙ นางสาวเพ็ญพักตร  พลายคง 

 ๙๖๐๐ นางเพ็ญพัฒน  สุขแสวง 

 ๙๖๐๑ นางเพ็ญพาณี  ปุริยะวงค 

 ๙๖๐๒ นางสาวเพ็ญพิชชา  เรืองมณี 

 ๙๖๐๓ นางสาวเพ็ญพิชญา  พิทยพลนิภาธร 

 ๙๖๐๔ นางสาวเพ็ญพิศุทธ  ลอยทอง 

 ๙๖๐๕ นางสาวเพ็ญภวี  เสืองามเอี่ยม 

 ๙๖๐๖ นางสาวเพ็ญมาลัย  อินกองงาม 

 ๙๖๐๗ นางสาวเพ็ญรักษ  เกียรติกองนที 

 ๙๖๐๘ นางสาวเพ็ญรุง  คําเติม 

 ๙๖๐๙ นางสาวเพ็ญวรินทร  คัมมกสิกิจ 

 ๙๖๑๐ นางสาวเพ็ญศรี  ชนะพาห 

 ๙๖๑๑ นางเพ็ญศรี  ตั้งชู 

 ๙๖๑๒ นางเพ็ญศรี  เล่ียนกัตวา 

 ๙๖๑๓ นางเพ็ญศรี  โสรัจจ 

 ๙๖๑๔ นางสาวเพ็ญศรี  หอยสังข 

 ๙๖๑๕ นางเพ็ญศรี  อัจจิมารังษี 

 ๙๖๑๖ นางเพ็ญศิริ  กางโหลน 

 ๙๖๑๗ นางสาวเพ็ญศิริ  วงศชนะสันติกุล 

 ๙๖๑๘ นางเพรางาย  พวงสอน 

 ๙๖๑๙ นางเพราพรรณ  อาจณรงค 

 ๙๖๒๐ นางสาวเพลินจันทร  ปฐมศิริกุล 

 ๙๖๒๑ นางเพลินตา  เพชรพรรณ 

 ๙๖๒๒ นางเพลินทิพ  ขันคํากอง 

 ๙๖๒๓ นางเพลินพิศ  คงทวี 

 ๙๖๒๔ นางเพลินพิศ  จันทรไชย 

 ๙๖๒๕ นางเพลินพิศ  นามบานคอ 

 ๙๖๒๖ นางสาวเพลินพิศ  มะโนหาญ 

 ๙๖๒๗ นางเพลินพิศ  แสงสุวรรณ 

 ๙๖๒๘ นางสาวเพลินพิศ  หินคลาย 

 ๙๖๒๙ นางเพียงขวัญ  กาญจนเพ็ญ 

 ๙๖๓๐ นางสาวเพียงใจ  ใจเย็น 

 ๙๖๓๑ นางเพียงใจ  ชาวสวน 

 ๙๖๓๒ นางสาวเพียงทิพย  เขตบุรี 

 ๙๖๓๓ นางสาวเพียงพร  รังสีพิพัฒน 

 ๙๖๓๔ นางสาวเพียงพิศ  โบสิทธิพิเชฎฐ 

 ๙๖๓๕ นางสาวเพียงเพ็ญ  สุขะเดชะ 

 ๙๖๓๖ นางสาวเพียรกานต  วงศวาณิชยศิลป 

 ๙๖๓๗ นางเพียรฉวี  เปรมดิษฐกุล 

 ๙๖๓๘ นางสาวเพียรทอง  คําทอง 

 ๙๖๓๙ นางแพทอง  มิเถาวัลย 

 ๙๖๔๐ นางสาวแพน  อุดแนน 



 หนา   ๕๓ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๖๔๑ นางแพรทอง  สมตา 

 ๙๖๔๒ นางสาวแพรพลอย  ตัวเจริญ 

 ๙๖๔๓ นางแพรวทิพย  ศิรวุฒินานนท 

 ๙๖๔๔ นางแพรวพรรณ  ศรีสุวรรณกาฬ 

 ๙๖๔๕ นางสาวแพรวพรรณ  หนูไพโรจน 

 ๙๖๔๖ นางสาวไพจิตต  อาภรณศรี 

 ๙๖๔๗ นางสาวไพจิตร  ศรีขันธ 

 ๙๖๔๘ นางสาวไพรพรรณ  สวางวงษ 

 ๙๖๔๙ นางสาวไพรมณี  แกวสีขาว 

 ๙๖๕๐ นางสาวไพรวรรณ  เตยแกว 

 ๙๖๕๑ นางสาวไพรินทร  พันทา 

 ๙๖๕๒ นางสาวไพรินทร  มีทอง 

 ๙๖๕๓ นางไพรินทร  มูลรินทร 

 ๙๖๕๔ นางไพรินทร  รินกระโทก 

 ๙๖๕๕ นางสาวไพรินทร  สุขไทย 

 ๙๖๕๖ นางไพรินทร  เสนหลา 

 ๙๖๕๗ นางสาวไพรินทร  วัดสุวรรณ 

 ๙๖๕๘ นางไพเราะ  โทปญจา 

 ๙๖๕๙ นางไพลิน  ธนิกกุล 

 ๙๖๖๐ นางสาวไพลิน  สังคง 

 ๙๖๖๑ นางไพวรรณ  พวาศิริ 

 ๙๖๖๒ นางไพวรินทร  คําหงษา 

 ๙๖๖๓ นางไพศรี  โพธิพงศา 

 ๙๖๖๔ นางฟาฎีลา  ปนดีกา 

 ๙๖๖๕ นางสาวฟาริดา  สุระคําแหง 

 ๙๖๖๖ นางสาวฟาริดา  หลําเบ็ลสะ 

 ๙๖๖๗ นางสาวฟารีดา  หละโสะ 

 ๙๖๖๘ นางสาวฟารีดา  หลีเยาว 

 ๙๖๖๙ นางสาวฟารุง  พุฒเกิด 

 ๙๖๗๐ นางสาวฟาหรีดา  เส็น 

 ๙๖๗๑ นางสาวฟาฮาดาร  บิลเส็ม 

 ๙๖๗๒ นางสาวฟรเดาส  นาเงิน 

 ๙๖๗๓ นางสาวภคกุล  บริสุทธิ์เพ็ชร 

 ๙๖๗๔ นางสาวภคพร  ทองอินตะ 

 ๙๖๗๕ นางสาวภคภรณ  สกุลสุนทรนุช 

 ๙๖๗๖ นางภคมน  กวีกิจวัฒนา 

 ๙๖๗๗ นางสาวภคมน  แกวภราดัย 

 ๙๖๗๘ นางสาวภคมน  แกวสาคู 

 ๙๖๗๙ นางสาวภคมน  สอนวงศ 

 ๙๖๘๐ นางสาวภควดี  นันกลาง 

 ๙๖๘๑ นางสาวภควรรณ  คชศาสตรศิลป 

 ๙๖๘๒ นางภควรรณ  ชิณวงษ 

 ๙๖๘๓ นางภควรรณ  สุเทพภักดี 

 ๙๖๘๔ นางสาวภควรินทร  โนนสุวรรณ 

 ๙๖๘๕ นางภคอร  มาสันเทียะ 

 ๙๖๘๖ นางภคินี  แกวงาย 

 ๙๖๘๗ นางภชณัช  กาลมิตร 

 ๙๖๘๘ นางสาวภชินี  ตรีรัตน 

 ๙๖๘๙ นางสาวภทรมน  โพธิกะ 

 ๙๖๙๐ นางสาวภมร  บุญกาวิน 

 ๙๖๙๑ นางสาวภมรพรรณ  ทองตราชู 

 ๙๖๙๒ นางสาวภมรรัตน  กล่ินเกล้ียง 



 หนา   ๕๔ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๖๙๓ นางภรณรา  คงนวล 

 ๙๖๙๔ นางภรณอนงค  ตันกําเนิด 

 ๙๖๙๕ นางสาวภรณี  ปอมอิ่ม 

 ๙๖๙๖ นางสาวภรนัจชญาฐ  หงสสมุทร 

 ๙๖๙๗ นางสาวภรภัค  สมุทคีรี 

 ๙๖๙๘ นางภรภัทร  บุตรสําราญ 

 ๙๖๙๙ นางสาวภรภัทร  ปตะหงษนันท 

 ๙๗๐๐ นางสาวภรภัทร  รัตนดิเรกกุล 

 ๙๗๐๑ นางสาวภรภัทร  สงวนสิน 

 ๙๗๐๒ นางภรภัทร  สรสิทธิ ์

 ๙๗๐๓ นางสาวภรภัทร  สายทองยนต 

 ๙๗๐๔ นางภฤดา  มูลจัด 

 ๙๗๐๕ นางภฤตยา  อุปพงษ 

 ๙๗๐๖ นางภลดา  สีวารี 

 ๙๗๐๗ นางสาวภลินี  ปองเสงี่ยม 

 ๙๗๐๘ นางสาวภวรัญชนอร  ทิพยเพชร 

 ๙๗๐๙ นางภักดีพร  ทองคํา 

 ๙๗๑๐ นางภัคกลิณ  นรเดชานนท 

 ๙๗๑๑ นางภัคจิรา  จุมปา 

 ๙๗๑๒ นางสาวภัคจิรา  ปลิโพธ 

 ๙๗๑๓ นางภัคจิรา  เหล็กศรี 

 ๙๗๑๔ นางสาวภัคจิราพัชร  เดนประภัสร 

 ๙๗๑๕ นางภัคจิราภรณ  บัวทะลา 

 ๙๗๑๖ นางภัคชลีพร  วงศเต็มแกว 

 ๙๗๑๗ นางสาวภัคญา  อินไชยะ 

 ๙๗๑๘ นางภัคฑิรา  สิมสวัสดิ์ 

 ๙๗๑๙ นางสาวภัคฑีรา  พงษอ่ํา 

 ๙๗๒๐ นางภัคธดา  เมธศุภสิน 

 ๙๗๒๑ นางภัคธดา  สุจําเนียร 

 ๙๗๒๒ นางภัคพร  กุนทอง 

 ๙๗๒๓ นางสาวภัคภิญญา  ชัยปรมาธิกุล 

 ๙๗๒๔ นางสาวภัคภิญา  เพ็งนาค 

 ๙๗๒๕ นางสาวภัครดา  อุนชูศรี 

 ๙๗๒๖ นางสาวภัครัศมี  ทวีลภัสภูดินันท 

 ๙๗๒๗ นางสาวภัควดี  ธาตุผา 

 ๙๗๒๘ นางสาวภัควลัญชญ  โพธิ์กระชาติ 

 ๙๗๒๙ นางสาวภัควิภา  คงทอง 

 ๙๗๓๐ นางภัคษราภรณ  พลชารี 

 ๙๗๓๑ นางสาวภัชชาภรณ  กําลังทรัพย 

 ๙๗๓๒ นางภัชราภรณ  สิงหสวัสดิ์ 

 ๙๗๓๓ นางสาวภัชริญญา  คมขํา 

 ๙๗๓๔ นางสาวภัชริญา  วรรณออน 

 ๙๗๓๕ นางสาวภัชรินทร  วงคศรีดา 

 ๙๗๓๖ นางภัชรินทรพร  พิมพอุบล 

 ๙๗๓๗ นางสาวภัฐชมนต  หนูพลับ 

 ๙๗๓๘ นางสาวภัณฑิรา  คําสิลา 

 ๙๗๓๙ นางสาวภัณฑิรา  ชาลี 

 ๙๗๔๐ นางภัณฑิรา  พุทธสิมมา 

 ๙๗๔๑ นางสาวภัณฑิรา  วัฒนชัย 

 ๙๗๔๒ นางภัณฑิรา  อินทรนอก 

 ๙๗๔๓ นางสาวภัณฑิรา  อินธิเสน 

 ๙๗๔๔ นางภัณฑิลา  จันทีนอก 



 หนา   ๕๕ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๗๔๕ นางภัณฑิลา  ปานเพ็ชร 

 ๙๗๔๖ นางสาวภัทชิญา  งามเกิด 

 ๙๗๔๗ นางสาวภัททิยา  สมสวนจิต 

 ๙๗๔๘ นางภัททิรา  อรุณ 

 ๙๗๔๙ นางภัทธนภรณ  ศิริเทศ 

 ๙๗๕๐ นางสาวภัทธริดา  ทวีถิ่น 

 ๙๗๕๑ นางสาวภัทธิราภา  กล่ินหอม 

 ๙๗๕๒ นางสาวภัทนี  เกิดสวัสดิ์ 

 ๙๗๕๓ นางสาวภัทปนันท  ปงจันอัด 

 ๙๗๕๔ นางสาวภัทภร  ปาลพันธุ 

 ๙๗๕๕ นางภัทรฐิตา  มีบุญ 

 ๙๗๕๖ นางสาวภัทรดล  มาลี 

 ๙๗๕๗ นางภัทรธีนันท  กวางประเสริฐ 

 ๙๗๕๘ นางภัทรธีนันท  บุญสวัสดิ์ 

 ๙๗๕๙ นางภัทรนฤน  อันทะสีดา 

 ๙๗๖๐ นางสาวภัทรพร  บุญสรอย 

 ๙๗๖๑ นางสาวภัทรพร  เบญจโกศลปรีชา 

 ๙๗๖๒ นางภัทรพร  อนุวงค 

 ๙๗๖๓ นางสาวภัทรภร  ไกยะวินิจ 

 ๙๗๖๔ นางภัทรภร  โจทยกิ่ง 

 ๙๗๖๕ นางภัทรภร  บัวศรี 

 ๙๗๖๖ นางภัทรภร  แพงไทย 

 ๙๗๖๗ นางสาวภัทรภร  มากผาสุข 

 ๙๗๖๘ นางสาวภัทรมน  ชาเมืองศรี 

 ๙๗๖๙ นางสาวภัทรมน  อินทรตะ 

 ๙๗๗๐ นางสาวภัทรฤทัย  มีศิริ 

 ๙๗๗๑ นางภัทรลดา  ตั้งเศวตชัย 

 ๙๗๗๒ นางสาวภัทรวดี  เนตรวิเชียร 

 ๙๗๗๓ นางสาวภัทรวดี  รุงศรี 

 ๙๗๗๔ นางภัทรวดี  แสงจันทร 

 ๙๗๗๕ นางสาวภัทรวรรณ  จันทรสุทา 

 ๙๗๗๖ นางสาวภัทรวรรณ  เพ็ญสวัสดิ์ 

 ๙๗๗๗ นางสาวภัทรวรรณ  สังขจันทร 

 ๙๗๗๘ นางสาวภัทรวรรณ  อินทองปาน 

 ๙๗๗๙ นางภัทรวิจิตรา  สมัครสมาน 

 ๙๗๘๐ นางสาวภัทรศรีวรรณ  สมบรม 

 ๙๗๘๑ นางภัทรศศิร  กําเนิดคุณ 

 ๙๗๘๒ นางสาวภัทรสิตาณัช  ตันเสียงสม 

 ๙๗๘๓ นางสาวภัทรสุดา  ทาวราช 

 ๙๗๘๔ นางสาวภัทรา  แกวเหลายูง 

 ๙๗๘๕ นางภัทรา  ชาญประโคน 

 ๙๗๘๖ นางสาวภัทรา  รุงเรือง 

 ๙๗๘๗ นางสาวภัทรา  วงคสถาน 

 ๙๗๘๘ นางสาวภัทรา  ศิลา 

 ๙๗๘๙ นางสาวภัทรา  สิมสินธุ 

 ๙๗๙๐ นางสาวภัทรา  อยูสําราญ 

 ๙๗๙๑ นางสาวภัทรานิษฐ  กาวิรส 

 ๙๗๙๒ นางภัทรานิษฐ  จันทะลี 

 ๙๗๙๓ นางภัทรานิษฐ  จิตตรัก 

 ๙๗๙๔ นางสาวภัทรานิษฐ  เมธาชุมพลพัฒน 

 ๙๗๙๕ นางภัทรานิษฐ  สาพล 

 ๙๗๙๖ นางภัทรานิษฐ  สุครีวานัด 



 หนา   ๕๖ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๗๙๗ นางภัทรานิษฐ  เสนาธรรม 

 ๙๗๙๘ นางสาวภัทราพร  ดวงตานนท 

 ๙๗๙๙ นางสาวภัทราพร  โพนะทา 

 ๙๘๐๐ นางภัทราพร  มุจรินทร 

 ๙๘๐๑ นางสาวภัทราพร  ศรีวิชัย 

 ๙๘๐๒ นางภัทราพร  สุนากร 

 ๙๘๐๓ นางสาวภัทราภรณ  บาลี 

 ๙๘๐๔ นางสาวภัทราภรณ  ละมอม 

 ๙๘๐๕ นางสาวภัทราภรณ  วงศไชย 

 ๙๘๐๖ นางสาวภัทราภรณ  หลวงมั่ง 

 ๙๘๐๗ นางภัทราวดี  โกษาจันทร 

 ๙๘๐๘ นางสาวภัทราวดี  เนมียะวงค 

 ๙๘๐๙ นางสาวภัทราวดี  พวงบุบผา 

 ๙๘๑๐ นางสาวภัทราวดี  เรืองประพันธ 

 ๙๘๑๑ นางสาวภัทราวดี  สุราเลิศ 

 ๙๘๑๒ นางภัทริน  บุญเสริม 

 ๙๘๑๓ นางสาวภัทรีญา  เจรสาริกิจ 

 ๙๘๑๔ นางภัทลีญา  เจาะจง 

 ๙๘๑๕ นางสาวภัทวดี  ทองคํา 

 ๙๘๑๖ นางสาวภัธทรา  เขียวอําพร 

 ๙๘๑๗ นางภันฑิลา  นิธิพัฒนะ 

 ๙๘๑๘ นางภัศพร  พงษรามัญ 

 ๙๘๑๙ นางภัศรา  ออนเงิน 

 ๙๘๒๐ นางสาวภัศราพร  โสภากุล 

 ๙๘๒๑ นางสาวภัสนิภา  ดวงขุนลา 

 ๙๘๒๒ นางสาวภัสปณัท  ประกอบแกว 

 ๙๘๒๓ นางภัสพิชา  ชุมบุญรักษ 

 ๙๘๒๔ นางภัสรา  วงษชอบพอ 

 ๙๘๒๕ นางสาวภัสริน  อินไชยยา 

 ๙๘๒๖ นางสาวภัสสร  มิ่งมณี 

 ๙๘๒๗ นางภัสสร  ศรีหาคลัง 

 ๙๘๒๘ นางสาวภาคิน  ออชัยภูมิ 

 ๙๘๒๙ นางสาวภาณินี  วงศใหญ 

 ๙๘๓๐ นางสาวภาณิภัค  ประทุมไทย 

 ๙๘๓๑ นางภาณี  ขอดณะ 

 ๙๘๓๒ นางสาวภาทรงศิริ  เสาทอง 

 ๙๘๓๓ นางสาวภาธิณี  ขอนทอง 

 ๙๘๓๔ นางสาวภาธินี  วรวัฒน 

 ๙๘๓๕ นางสาวภานิชา  นาคินทรชาติ 

 ๙๘๓๖ นางสาวภาพร  จิตตตั้ง 

 ๙๘๓๗ นางภามณฑ  สวัสดี 

 ๙๘๓๘ นางสาวภารดี  ชมเชย 

 ๙๘๓๙ นางภารดี  พลชัย 

 ๙๘๔๐ นางสาวภาลิศษา  หงษาวดี 

 ๙๘๔๑ นางภาวดี  พริ้วไธสง 

 ๙๘๔๒ นางสาวภาวดี  สุวรรณ 

 ๙๘๔๓ นางภาวนา  กําจรกิตติคุณ 

 ๙๘๔๔ นางภาวนา  รอดเขียว 

 ๙๘๔๕ นางสาวภาวนา  รัตนพันธ 

 ๙๘๔๖ นางภาวนา  ศรีออน 

 ๙๘๔๗ นางภาวนา  สายทอง 

 ๙๘๔๘ นางภาวิณี  แกวเมือง 



 หนา   ๕๗ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๘๔๙ นางสาวภาวิณี  เงินกิ่ง 

 ๙๘๕๐ นางภาวิณี  จริงจิตร 

 ๙๘๕๑ นางภาวิณี  ทิ้งปากถ้ํา 

 ๙๘๕๒ นางสาวภาวิณี  พันธนอย 

 ๙๘๕๓ นางสาวภาวิณี  เฟองนวกิจ 

 ๙๘๕๔ นางสาวภาวิณี  สอตั้ง 

 ๙๘๕๕ นางภาวิณี  สุทธิ 

 ๙๘๕๖ นางสาวภาวิณี  สุระเวช 

 ๙๘๕๗ นางสาวภาวิณีย  มีมูล 

 ๙๘๕๘ นางภาวิดา  ทิขัติ 

 ๙๘๕๙ นางภาวินี  กาฬออนศรี 

 ๙๘๖๐ นางสาวภาวินี  ไคขุนทด 

 ๙๘๖๑ นางภาวินี  ดาดี 

 ๙๘๖๒ นางภาวินี  นันทวงศ 

 ๙๘๖๓ นางภาวินี  ลีกระจาง 

 ๙๘๖๔ นางสาวภาวินี  วรรณจินดาพร 

 ๙๘๖๕ นางสาวภาสวรรณ  สํารองกนก 

 ๙๘๖๖ นางภาสิกา  กงจีน 

 ๙๘๖๗ นางสาวภาสิณี  เชื้อบุญมี 

 ๙๘๖๘ นางสาวภาสินี  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ๙๘๖๙ นางสาวภาสินี  ฮีมินกูล 

 ๙๘๗๐ นางสาวภิชญชัญญา  แสงประสาร 

 ๙๘๗๑ นางภิชญาดา  พรมวิชัย 

 ๙๘๗๒ นางสาวภิชญาดา  เพ็ชรดี 

 ๙๘๗๓ นางสาวภิฌชญามณ  สัจจธรรม 

 ๙๘๗๔ นางสาวภิญญดา  เขื่อนทา 

 ๙๘๗๕ นางภิญญดา  พูศิริถิรพร 

 ๙๘๗๖ นางสาวภิญญดา  มีเสาเรือน 

 ๙๘๗๗ นางสาวภิญญดา  วาสนาวิน 

 ๙๘๗๘ นางสาวภิญญดา  เหิมทะยาน 

 ๙๘๗๙ นางภิญญดา  อุดมนพคุณ 

 ๙๘๘๐ นางภิญญา  วาดี 

 ๙๘๘๑ นางภิญญาพร  โชชัญยะ 

 ๙๘๘๒ นางภิญญาพัชญ  ทับทิมดี 

 ๙๘๘๓ นางสาวภิญญาพัชร  จันทรเพ็ง 

 ๙๘๘๔ นางสาวภิญญาพัชร  เลิศสินชนานนท 

 ๙๘๘๕ นางสาวภิรญา  ฉิมภักดี 

 ๙๘๘๖ นางสาวภิรมย  อยูนิ่ม 

 ๙๘๘๗ นางภิรมยรัตน  เกียรติธนบดี 

 ๙๘๘๘ นางภิรมยลักษณ  ติสระ 

 ๙๘๘๙ นางสาวภุมรี  จ้ีอินทร 

 ๙๘๙๐ วาที่รอยตรีหญิง ภูมิขวัญ  หางภัย 

 ๙๘๙๑ นางภูมิใจ  ทองทับ 

 ๙๘๙๒ นางภูรดา  ไชยวุฒิ 

 ๙๘๙๓ นางภูริกา  มูลงาม 

 ๙๘๙๔ นางภูริชยา  ภัทรสุขเกษม 

 ๙๘๙๕ นางภูษิตา  พันธุรักษ 

 ๙๘๙๖ จาเอกหญิง ภูษิตาณัฏฐ  ตั้งทวีวัฒนา  

  หลําริ้ว 

 ๙๘๙๗ นางภูสิริน  ตาอิ่น 

 ๙๘๙๘ นางสาวเภริตรา  แขกเมือง 

 ๙๘๙๙ นางสาวมณฑกิจ  ไชยสนิท 



 หนา   ๕๘ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๙๐๐ นางมณฑนรรห  เมืองจันทรบุรี 

 ๙๙๐๑ นางมณฑา  เกาซวน 

 ๙๙๐๒ นางมณฑา  เจริญสุข 

 ๙๙๐๓ นางมณฑา  ฉันทดิลก 

 ๙๙๐๔ นางมณฑา  บุญถิ่น 

 ๙๙๐๕ นางสาวมณฑา  หวานแกว 

 ๙๙๐๖ นางสาวมณฑาทิพย  กล่ินสุกหอม 

 ๙๙๐๗ นางมณฑาทิพย  วุฒิ 

 ๙๙๐๘ นางสาวมณฑิตา  นอยวิบล 

 ๙๙๐๙ นางมณฑิราภรณ  ชัยตระกูล 

 ๙๙๑๐ นางมณเฑียร  ศุภจิตรานนท 

 ๙๙๑๑ นางมณเฑียร  สอพอง 

 ๙๙๑๒ นางสาวมณทิรา  ตาสาโรจน 

 ๙๙๑๓ นางสาวมณธิรา  หนูเริก 

 ๙๙๑๔ นางสาวมณี  กุลวิวัฒน 

 ๙๙๑๕ นางมณี  แกวตะ 

 ๙๙๑๖ นางมณีจันทร  โพธิ์จิตร 

 ๙๙๑๗ นางมณีทิพย  เทพอิน 

 ๙๙๑๘ นางสาวมณีเนตร  ศรีแกว 

 ๙๙๑๙ นางสาวมณีประภา  ผิวเงิน 

 ๙๙๒๐ นางมณีพรรณ  มากศิริ 

 ๙๙๒๑ นางสาวมณีรัตน  ขันทะ 

 ๙๙๒๒ นางสาวมณีรัตน  พิมพเชื้อ 

 ๙๙๒๓ นางมณีรัตน  เพชรยวน 

 ๙๙๒๔ นางสาวมณีรัตน  สัตยะเลขา 

 ๙๙๒๕ นางสาวมณีรัตน  แสงประเสริฐ 

 ๙๙๒๖ นางสาวมณีรัตน  แสงใสแกว 

 ๙๙๒๗ นางสาวมณีรัตน  อวนแกว 

 ๙๙๒๘ นางมณีรัตนา  อินตะเสนา 

 ๙๙๒๙ นางมณีวรรณ  สุขโขยชัย 

 ๙๙๓๐ นางมณีวรรณ  กิ่งกาน 

 ๙๙๓๑ นางมณีวรรณ  สิงหสกุล 

 ๙๙๓๒ นางมณีวรรณ  ใหมหลา 

 ๙๙๓๓ นางสาวมณีวัลย  ชาติเจริญศิลปสุข 

 ๙๙๓๔ นางมธุรส  รอดฉาย 

 ๙๙๓๕ นางสาวมธุริณี  เมืองใจ 

 ๙๙๓๖ นางสาวมธุริดา  รุงเรือง 

 ๙๙๓๗ นางมนฑกานต  วังวงศ 

 ๙๙๓๘ นางมนฑิชา  บุญเกิด 

 ๙๙๓๙ นางสาวมนตณัฐ  เด็ดขาด 

 ๙๙๔๐ นางมนตเทียน  สกุลนี 

 ๙๙๔๑ นางสาวมนตนัทธ  ศิระจิราวัชร 

 ๙๙๔๒ นางมนตศิริ  ไชยสุทธิ์ 

 ๙๙๔๓ นางสาวมนทกานต  อําทะวงษ 

 ๙๙๔๔ นางสาวมนทิชา  เงินแท 

 ๙๙๔๕ นางมนทิรา  ปสิตโร 

 ๙๙๔๖ นางสาวมนธิรา  สอาดลวน 

 ๙๙๔๗ นางมนรัตน  เกิดโภคทรัพย 

 ๙๙๔๘ นางสาวมนฤดี  กิริซี 

 ๙๙๔๙ นางสาวมนฤดี  ใจอยู 

 ๙๙๕๐ นางมนฤดี  ทรัพยบุญ 

 ๙๙๕๑ นางสาวมนฤดี  ศรีสกุล 



 หนา   ๕๙ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๙๕๒ นางสาวมนสิกาน  ทองราช 

 ๙๙๕๓ นางสาวมนสิชา  คลายแดง 

 ๙๙๕๔ นางสาวมนสิชา  ดวงมาลา 

 ๙๙๕๕ นางสาวมนัชยา  ชื่นดี 

 ๙๙๕๖ นางมนัญญา  พุทธรักษา 

 ๙๙๕๗ นางมนัดดา  มุทนาเวช 

 ๙๙๕๘ นางสาวมนัสนันท  ไชยสุวรรณ 

 ๙๙๕๙ นางสาวมนัสนันท  นิลวรรณ 

 ๙๙๖๐ นางสาวมนัสนันท  ปรีดาขจรอนันต 

 ๙๙๖๑ นางมนัสนันท  ปูหลังกลํ่า 

 ๙๙๖๒ นางมนัสนันท  โฮมประเสริฐ 

 ๙๙๖๓ นางสาวมนัสพร  คานเพชรทา 

 ๙๙๖๔ นางสาวมยุรวีน  สุขันที 

 ๙๙๖๕ นางมยุรา  คมขัน 

 ๙๙๖๖ นางสาวมยุรา  ทองจันดี 

 ๙๙๖๗ นางมยุรา  นิรันตสุข 

 ๙๙๖๘ นางมยุรา  ศรศรี 

 ๙๙๖๙ นางมยุรา  ศรีระบุตร 

 ๙๙๗๐ นางสาวมยุรา  อิกะศิริ 

 ๙๙๗๑ นางสาวมยุราภรณ  วงษนิกร 

 ๙๙๗๒ นางสาวมยุรี  กวนคอนสาร 

 ๙๙๗๓ นางสาวมยุรี  แกวจันทร 

 ๙๙๗๔ นางสาวมยุรี  แกวปญโย 

 ๙๙๗๕ นางสาวมยุรี  คําพ่ึง 

 ๙๙๗๖ นางสาวมยุรี  จันทรหอม 

 ๙๙๗๗ นางสาวมยุรี  ไชยสุภา 

 ๙๙๗๘ นางสาวมยุรี  ดวงใส 

 ๙๙๗๙ นางมยุรี  บรรพตะธิ 

 ๙๙๘๐ นางสาวมยุรี  ปราบประชา 

 ๙๙๘๑ นางมยุรี  พระมาลัย 

 ๙๙๘๒ นางมยุรี  มีชัย 

 ๙๙๘๓ นางสาวมยุรี  รวบรวม 

 ๙๙๘๔ นางมยุรี  เริงชัยภูมิ 

 ๙๙๘๕ นางมยุรี  เรืองปรัชญากุล 

 ๙๙๘๖ นางสาวมยุรี  สงสยม 

 ๙๙๘๗ นางสาวมยุรี  สุดชา 

 ๙๙๘๘ นางมยุรี  สุปนะ 

 ๙๙๘๙ นางมยุรี  ไสยวรรณ 

 ๙๙๙๐ นางสาวมยุรี  หอมนิยม 

 ๙๙๙๑ นางสาวมยุรีย  ยางงาม 

 ๙๙๙๒ นางมยุเรศ  สุมสมบูรณ 

 ๙๙๙๓ นางมยุเรส  ไชยวรรณ 

 ๙๙๙๔ นางสาวมยุลา  เนตรพนา 

 ๙๙๙๕ นางมยุลีย  เศษสุวรรณ 

 ๙๙๙๖ นางมรินดา  ดวงไข 

 ๙๙๙๗ นางสาวมริษฏา  รจนัย 

 ๙๙๙๘ นางสาวมลชนก  โสะหาบ 

 ๙๙๙๙ นางมลทิพย  สุพรรณรัตน 

 ๑๐๐๐๐ นางสาวมลฤดี  คนไทย 

 ๑๐๐๐๑ นางมลฤดี  จวงโส 

 ๑๐๐๐๒ นางมลฤดี  แทนประเสริฐกุล 

 ๑๐๐๐๓ นางสาวมลฤดี  พรหมเจริญ 



 หนา   ๖๐ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๐๐๔ นางมลฤดี  พระวงษ 

 ๑๐๐๐๕ นางมลฤดี  พูนสุขทรัพย 

 ๑๐๐๐๖ นางมลฤดี  รัตนะคุณ 

 ๑๐๐๐๗ นางมลฤดี  ลือโฮง 

 ๑๐๐๐๘ นางมลฤดี  เวียงอินทร 

 ๑๐๐๐๙ นางมลฤดี  ศศิศรี 

 ๑๐๐๑๐ นางมลฤดี  อัครจันทร 

 ๑๐๐๑๑ นางสาวมลลัดดา  เกตุมณี 

 ๑๐๐๑๒ นางมลลาวรรณ  นามเขต 

 ๑๐๐๑๓ นางสาวมลสุดา  พ่ึงทอง 

 ๑๐๐๑๔ นางสาวมลิวรรณ  เวียงจันทร 

 ๑๐๐๑๕ นางมลิวรรณ  กลาหาญ 

 ๑๐๐๑๖ นางมลิวรรณ  ประชาชัย 

 ๑๐๐๑๗ นางมลิวรรณ  เมษมานนท 

 ๑๐๐๑๘ นางมลิวัลย  เมืองทอง 

 ๑๐๐๑๙ นางมลุรี  บุญกอบ 

 ๑๐๐๒๐ นางสาวมลุลี  ดอกพุฒ 

 ๑๐๐๒๑ นางสาวมสารัตน  วรรณทิพภากรณ 

 ๑๐๐๒๒ นางมะณี  สะอะ 

 ๑๐๐๒๓ นางมะณีวรรณ  ศักดิ์สิทธิการ 

 ๑๐๐๒๔ นางมะลัยพร  อินทะชัย 

 ๑๐๐๒๕ นางสาวมะลิ  ปาโส 

 ๑๐๐๒๖ นางสาวมะลิ  ผงจําปา 

 ๑๐๐๒๗ นางมะลิ  ภูพรประเสริฐ 

 ๑๐๐๒๘ นางมะลิกา  ไชยปรีชา 

 ๑๐๐๒๙ นางมะลินดา  จันทรหลา 

 ๑๐๐๓๐ นางมะลิวรรณ  อาจศิริ 

 ๑๐๐๓๑ นางสาวมะลิวรรณ  พิมพอน 

 ๑๐๐๓๒ นางสาวมะลิวรรณ  เพชรกอน 

 ๑๐๐๓๓ นางสาวมะลิวรรณ  อินทาว 

 ๑๐๐๓๔ นางสาวมะลิวัลย  พันทองคํา 

 ๑๐๐๓๕ นางมะลิวัลย  พาลา 

 ๑๐๐๓๖ นางสาวมะลิวัลย  ลอยฟา 

 ๑๐๐๓๗ นางมะลิวัลย  สังวรณ 

 ๑๐๐๓๘ นางสาวมะลิสา  ศรีทอน 

 ๑๐๐๓๙ นางสาวมัชฌิมา  เพชรคง 

 ๑๐๐๔๐ นางมัชฌิมา  ศรีแสง 

 ๑๐๐๔๑ นางมัญชรีญา  ทองธิราช 

 ๑๐๐๔๒ นางมัญวิกา  บุญบรรลุ 

 ๑๐๐๔๓ นางมัฏฐิญา  ชุมปถัมภ 

 ๑๐๐๔๔ นางสาวมัฐพร  ทองดี 

 ๑๐๐๔๕ นางมัฑณา  ชัยชนะ 

 ๑๐๐๔๖ นางสาวมัณฑนา  เจริญกุล 

 ๑๐๐๔๗ นางสาวมัณฑนา  ทิพยสุวรรณ 

 ๑๐๐๔๘ นางสาวมัณฑนา  ธรรมกัณหา 

 ๑๐๐๔๙ นางสาวมัณฑนา  บุญถาวร 

 ๑๐๐๕๐ นางมัณฑนา  บุญยะสมภพ 

 ๑๐๐๕๑ นางสาวมัณฑนา  พุทธจอก 

 ๑๐๐๕๒ นางมัณฑนา  เสนาภักดิ์ 

 ๑๐๐๕๓ นางสาวมัณฑิตา  แจงพงษ 

 ๑๐๐๕๔ นางมัตติกา  สมสอน 

 ๑๐๐๕๕ นางสาวมัทณา  แพงทรัพย 



 หนา   ๖๑ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๐๕๖ นางสาวมัทธริน  ตระกลศักดา 

 ๑๐๐๕๗ นางสาวมัทนา  เหลาพรม 

 ๑๐๐๕๘ นางสาวมัทนียา  ขวัญดี 

 ๑๐๐๕๙ นางสาวมัทนียา  บุญคงแกว 

 ๑๐๐๖๐ นางสาวมัทยา  ฝาชัยภูมิ 

 ๑๐๐๖๑ นางมัธฌิมา  บัวยอย 

 ๑๐๐๖๒ นางสาวมันฑณา  แสงแกว 

 ๑๐๐๖๓ นางสาวมันทนา  ชมจันทร 

 ๑๐๐๖๔ นางสาวมันทนา  สินสถาน 

 ๑๐๐๖๕ นางมัลลิกา  การะเกตุ 

 ๑๐๐๖๖ นางสาวมัลลิกา  แคนตะ 

 ๑๐๐๖๗ นางสาวมัลลิกา  ชํานิจ 

 ๑๐๐๖๘ นางมัลลิกา  ชูรักษ 

 ๑๐๐๖๙ นางมัลลิกา  ใหมสุวรรณ 

 ๑๐๐๗๐ นางสาวมัลลิการ  อินตะพันธ 

 ๑๐๐๗๑ นางสาวมัสญา  ทองประทับ 

 ๑๐๐๗๒ นางสาวมาฆชา  ใจใส 

 ๑๐๐๗๓ นางสาวมาฆรัตน  กล่ันกล่ินหอม 

 ๑๐๐๗๔ นางสาวมาณี  กันพยาธิ์ 

 ๑๐๐๗๕ นางมานัสรีร  โชคปตินันท 

 ๑๐๐๗๖ นางสาวมานิตา  แดสามัญ 

 ๑๐๐๗๗ นางมาราตรี  สาระสิทธิ์ 

 ๑๐๐๗๘ นางสาวมาริษา  กาฬภักดี 

 ๑๐๐๗๙ นางสาวมาริษา  นาคะเสถียร 

 ๑๐๐๘๐ นางมาริษา  แสนสม 

 ๑๐๐๘๑ นางมาริสา  เพ็ชรทอง 

 ๑๐๐๘๒ นางสาวมาริสา  มุขพิมาย 

 ๑๐๐๘๓ นางสาวมาริสา  ลือเทพ 

 ๑๐๐๘๔ นางมาริสา  ศรีอุฬาร 

 ๑๐๐๘๕ นางสาวมารีนา  วิเศษพันธ 

 ๑๐๐๘๖ นางมารียัม  แวนิ 

 ๑๐๐๘๗ นางมารีเยาะ  นิสนิ 

 ๑๐๐๘๘ นางสาวมารีแย  บาเน็ง 

 ๑๐๐๘๙ นางมาลัย  ตะออน 

 ๑๐๐๙๐ นางมาลัย  ถนัดคา 

 ๑๐๐๙๑ นางมาลัย  นวลละออง 

 ๑๐๐๙๒ นางสาวมาลัย  บําเพ็ญ 

 ๑๐๐๙๓ นางสาวมาลัย  ปะนาธรรมา 

 ๑๐๐๙๔ นางมาลัย  พิมพออน 

 ๑๐๐๙๕ นางมาลัย  เพ็ญวิจิตร 

 ๑๐๐๙๖ นางสาวมาลัย  แสงกระจาง 

 ๑๐๐๙๗ นางมาลัยทอง  ภูมิภู 

 ๑๐๐๙๘ นางสาวมาลัยพร  รมยาคม 

 ๑๐๐๙๙ นางมาลัยพร  สุขสารต 

 ๑๐๑๐๐ นางสาวมาลิณี  ริ้วทองชุม 

 ๑๐๑๐๑ นางมาลินี  ทองนาค 

 ๑๐๑๐๒ นางมาลินี  ทีรฆวณิช 

 ๑๐๑๐๓ นางมาลินี  สุวรรณประเสริฐ 

 ๑๐๑๐๔ นางสาวมาลิสา  ตนสายเพชร 

 ๑๐๑๐๕ นางสาวมาลี  แซมสําราญ 

 ๑๐๑๐๖ นางมาลี  พยัคมะเริง 

 ๑๐๑๐๗ นางสาวมาลี  โพธิ์ศรีทอง 



 หนา   ๖๒ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๑๐๘ นางสาวมาลี  สีนา 

 ๑๐๑๐๙ นางมาลีรัตน  พรหมรส 

 ๑๐๑๑๐ นางมาลีรัตน  อินทะนนท 

 ๑๐๑๑๑ นางมาลีวรรณ  กองอยู 

 ๑๐๑๑๒ นางสาวมาลีวรรณ  สดแสงจันทร 

 ๑๐๑๑๓ นางสาวมาไลภรณ  ยะไชยศรี 

 ๑๐๑๑๔ นางมาอียะ  อาแว 

 ๑๐๑๑๕ นางสาวมินทรลดา  ผลสุข 

 ๑๐๑๑๖ นางสาวมินษนา  ภัคกิตติโสภณ 

 ๑๐๑๑๗ นางมีนา  คงประเสริฐ 

 ๑๐๑๑๘ นางสาวมีนา  โตะเถื่อน 

 ๑๐๑๑๙ นางมีนา  ยุเหล 

 ๑๐๑๒๐ นางมุกดา  ชางสาร 

 ๑๐๑๒๑ นางมุกดา  ปาเมืองมูล 

 ๑๐๑๒๒ นางมุกดาวรรณ  ปาลวงษ 

 ๑๐๑๒๓ นางสาวมุจลินทร  ไพรพยอม 

 ๑๐๑๒๔ นางสาวมุฑิตา  มะโนเสา 

 ๑๐๑๒๕ นางสาวมูระ  รอเกตุ 

 ๑๐๑๒๖ นางสาวเมตตา  แกวอุดม 

 ๑๐๑๒๗ นางสาวเมตตา  คําเจริญ 

 ๑๐๑๒๘ นางสาวเมตตา  บุญวงค 

 ๑๐๑๒๙ นางสาวเมตตา  บุญอาจ 

 ๑๐๑๓๐ นางสาวเมทิณี  ฉีดเกตุ 

 ๑๐๑๓๑ นางเมทิตา  ประดิษฐ 

 ๑๐๑๓๒ นางเมทินี  กองทอง 

 ๑๐๑๓๓ นางสาวเมทินี  ตรีเนตร 

 ๑๐๑๓๔ นางสาวเมทินี  ปทมาลัย 

 ๑๐๑๓๕ นางเมทินี  หิรัญนุช 

 ๑๐๑๓๖ นางสาวเมธาวี  ใจจาง 

 ๑๐๑๓๗ นางสาวเมธาวี  ศรีปลัดกอง 

 ๑๐๑๓๘ นางสาวเมธิณี  รอดภัย 

 ๑๐๑๓๙ นางไมปา  ธิรานันท 

 ๑๐๑๔๐ นางไมมูน  ยามู 

 ๑๐๑๔๑ นางสาวยมนา  วรรณาการ 

 ๑๐๑๔๒ นางยมลภัทร  มณีวรรณ 

 ๑๐๑๔๓ นางสาวยลดา  ปากดี 

 ๑๐๑๔๔ นางสาวยลภัทร  โทรัตตระกูล 

 ๑๐๑๔๕ นางสาวยลลดา  ปุรณะ 

 ๑๐๑๔๖ นางยวนใจ  แกวทาสี 

 ๑๐๑๔๗ นางสาวยวนใจ  พวงประจํา 

 ๑๐๑๔๘ นางยวนใจ  ศิริมา 

 ๑๐๑๔๙ นางสาวยศกมล  เรืองสงา 

 ๑๐๑๕๐ นางสาวยศยา  ธีระธนกานตกุล 

 ๑๐๑๕๑ นางสาวยศวดี  วิลาลัย 

 ๑๐๑๕๒ นางสาวยศสรัล  สีน้ํายอม 

 ๑๐๑๕๓ นางสาวยะฮารา  มะดีเยาะ 

 ๑๐๑๕๔ นางสาวยารอนะ  เปาะจิ 

 ๑๐๑๕๕ นางสาวยาสณี  หะยีลาเตะ 

 ๑๐๑๕๖ นางสาวย่ิงลักษณ  ยามใสย 

 ๑๐๑๕๗ นางสาวยินดี  ประสมชาติ 

 ๑๐๑๕๘ นางสาวยุขนิษฐชา  โสพรหม 

 ๑๐๑๕๙ นางสาวยุพดี  บินฮารูน 



 หนา   ๖๓ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๑๖๐ นางยุพเยา  นวลนิ่ม 

 ๑๐๑๖๑ นางยุพเยาว  ลาภรัมย 

 ๑๐๑๖๒ นางสาวยุพร  จะโนรัตน 

 ๑๐๑๖๓ นางยุพร  สมพร 

 ๑๐๑๖๔ นางยุพเรศ  นาเมืองรักษ 

 ๑๐๑๖๕ นางสาวยุพเรศ  สําเภา 

 ๑๐๑๖๖ นางยุพา  นรชาญ 

 ๑๐๑๖๗ นางยุพา  บุญมาศรี 

 ๑๐๑๖๘ นางสาวยุพา  พงษภมร 

 ๑๐๑๖๙ นางสาวยุพา  เรือนสุข 

 ๑๐๑๗๐ นางยุพา  วงษศิลป 

 ๑๐๑๗๑ นางยุพา  วรรณกุล 

 ๑๐๑๗๒ นางยุพา  วุฒิพงศ 

 ๑๐๑๗๓ นางยุพา  หนูรัก 

 ๑๐๑๗๔ นางยุพาพร  ตันวุฒิ 

 ๑๐๑๗๕ นางยุพาพร  เลาสัตย 

 ๑๐๑๗๖ นางสาวยุพาพร  สําแดงชัย 

 ๑๐๑๗๗ นางสาวยุพาภรณ  มาแสวง 

 ๑๐๑๗๘ นางยุพาภรณ  สมรูป 

 ๑๐๑๗๙ วาที่รอยตรีหญิง ยุพาวดี   

  ศักดิ์คะทัศน 

 ๑๐๑๘๐ นางสาวยุพาวรรณ  สุขดี 

 ๑๐๑๘๑ นางยุพิณ  มุมบุญ 

 ๑๐๑๘๒ นางสาวยุพิน  คงบัวเล็ก 

 ๑๐๑๘๓ นางยุพิน  คุมตะบุตร 

 ๑๐๑๘๔ นางยุพิน  ฉ่ําใจดี 

 ๑๐๑๘๕ นางสาวยุพิน  ณ ลําปาง 

 ๑๐๑๘๖ นางยุพิน  นามจิต 

 ๑๐๑๘๗ นางสาวยุพิน  ผิวออน 

 ๑๐๑๘๘ นางสาวยุพิน  วงศอาทิตย 

 ๑๐๑๘๙ นางสาวยุพิน  สุวรรณมาลี 

 ๑๐๑๙๐ นางสาวยุพิน  หุนงาม 

 ๑๐๑๙๑ นางสาวยุพิน  อริยะคํา 

 ๑๐๑๙๒ นางสาวยุพิน  อินทรศักดิ์ 

 ๑๐๑๙๓ นางสาวยุพิน  อินทรอุดม 

 ๑๐๑๙๔ นางยุพิน  อุทยานวิทยา 

 ๑๐๑๙๕ นางยุพิล  บุญประดิษฐ 

 ๑๐๑๙๖ นางยุภา  ซาเสน 

 ๑๐๑๙๗ พันจาเอกหญิง ยุภา  บอนสันเทียะ 

 ๑๐๑๙๘ นางสาวยุภา  เปสูงเนิน 

 ๑๐๑๙๙ นางสาวยุภา  เหลามา 

 ๑๐๒๐๐ นางยุภาพร  ดวงทิพย 

 ๑๐๒๐๑ นางยุภาพร  ดวงหาคลัง 

 ๑๐๒๐๒ นางยุภาพร  ทาแกว 

 ๑๐๒๐๓ นางสาวยุภาพร  ปากดีหวาน 

 ๑๐๒๐๔ นางยุภาพร  พิมพระลับ 

 ๑๐๒๐๕ นางสาวยุภาภรณ  บัวสองสี 

 ๑๐๒๐๖ นางสาวยุภาวดี  สัณหภักดี 

 ๑๐๒๐๗ นางยุภาวรุณ  แสนพล 

 ๑๐๒๐๘ นางสาวยุรฉัตร  วงศเศรษฐี 

 ๑๐๒๐๙ นางยุฤทัย  โตสันติวงศ 

 ๑๐๒๑๐ นางยุวดี  กล่ันย่ิง 



 หนา   ๖๔ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๒๑๑ นางสาวยุวดี  จิตรเวช 

 ๑๐๒๑๒ นางสาวยุวดี  เมฆคลี 

 ๑๐๒๑๓ นางสาวยุวดี  ลูกอินทร 

 ๑๐๒๑๔ นางสาวยุวดี  หีมสุหรี 

 ๑๐๒๑๕ นางสาวยุวดี  อินทโชติ 

 ๑๐๒๑๖ นางสาวยุวธิดา  ขําดี 

 ๑๐๒๑๗ นางสาวยุวธิดา  ชัยเจริญ 

 ๑๐๒๑๘ นางสาวยุวธิดา  เทพจันทร 

 ๑๐๒๑๙ นางสาวยุวภา  เตนาวงค 

 ๑๐๒๒๐ นางยุวรีย  อุปนันท 

 ๑๐๒๒๑ นางสาวยุวลักษณ  คันถี 

 ๑๐๒๒๒ นางยุวลักษณ  ตวนพิมาย 

 ๑๐๒๒๓ นางยุวารี  บัวลี 

 ๑๐๒๒๔ นางเย็นจิตร  พูดเพราะ 

 ๑๐๒๒๕ นางสาวเย็นตา  กลางหนองแสง 

 ๑๐๒๒๖ นางสาวเยาวกาญจน  ทองหลํ่า 

 ๑๐๒๒๗ นางสาวเยาวณรัตน  แยมทิม 

 ๑๐๒๒๘ นางสาวเยาวดี  สีหะวงษ 

 ๑๐๒๒๙ นางเยาวนิจ  บุญประเสริฐ 

 ๑๐๒๓๐ นางสาวเยาวภา  ชีวสุขานนท 

 ๑๐๒๓๑ นางสาวเยาวภา  พรรคพล 

 ๑๐๒๓๒ พันจาเอกหญิง เยาวภา  ออนหวาน 

 ๑๐๒๓๓ นางสาวเยาวมาลย  แสนมหาเกษม 

 ๑๐๒๓๔ นางสาวเยาวรัตน  ธีระเกษตรสกุล 

 ๑๐๒๓๕ นางสาวเยาวรัตน  ผานสําแดง 

 ๑๐๒๓๖ นางสาวเยาวรัตน  เหล็กบุญเพชร 

 ๑๐๒๓๗ นางสาวเยาวรา  สาดล 

 ๑๐๒๓๘ นางเยาวเรศ  ตันเลียง 

 ๑๐๒๓๙ นางเยาวเรศ  เมฆวัน 

 ๑๐๒๔๐ นางสาวเยาวเรศ  สินพูล 

 ๑๐๒๔๑ นางสาวเยาวเรศ  อุทัย 

 ๑๐๒๔๒ นางเยาวลักษณ  ขยันงาน 

 ๑๐๒๔๓ นางสาวเยาวลักษณ  คงสอน 

 ๑๐๒๔๔ นางสาวเยาวลักษณ  คําบุญเรือง 

 ๑๐๒๔๕ นางเยาวลักษณ  เจริญรัตนสถาพร 

 ๑๐๒๔๖ นางสาวเยาวลักษณ  นาใจคง 

 ๑๐๒๔๗ นางสาวเยาวลักษณ  นุชนาท 

 ๑๐๒๔๘ นางเยาวลักษณ  เพียรเก็บ 

 ๑๐๒๔๙ นางเยาวลักษณ  ยะฟุน 

 ๑๐๒๕๐ นางสาวเยาวลักษณ  วงศสุวรรณ 

 ๑๐๒๕๑ นางสาวเยาวลักษณ  วิริยะเชษฐกุล 

 ๑๐๒๕๒ นางเยาวลักษณ  ศรีใจ 

 ๑๐๒๕๓ นางสาวเยาวลักษณ  ศิริประภา 

 ๑๐๒๕๔ นางสาวเยาวลักษณ  สาสมัคร 

 ๑๐๒๕๕ นางโยษิตา  ไชยสุ 

 ๑๐๒๕๖ นางสาวโยษิตา  โพธิหัง 

 ๑๐๒๕๗ นางรจนา  กอนทอง 

 ๑๐๒๕๘ นางสาวรจนา  ใจบานเอื้อม 

 ๑๐๒๕๙ นางสาวรจนา  ใจมา 

 ๑๐๒๖๐ นางสาวรจนา  นันตะวงษ 

 ๑๐๒๖๑ นางสาวรจนา  บุญรัตน 

 ๑๐๒๖๒ นางรจนา  พิษพรรณ 



 หนา   ๖๕ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๒๖๓ นางรจนา  มงคลรัตนาสิทธิ์ 

 ๑๐๒๖๔ นางรจนา  ลูกจันทร 

 ๑๐๒๖๕ นางสาวรจนา  ศรีมงคล 

 ๑๐๒๖๖ นางรจนากาญ  มณีโชติ 

 ๑๐๒๖๗ นางรจมา  วันโสภา 

 ๑๐๒๖๘ นางรจเรศ  บุญสะอาด 

 ๑๐๒๖๙ นางสาวรชต  จิตนารินทร 

 ๑๐๒๗๐ นางสาวรชธร  เชฐบัณฑิตย 

 ๑๐๒๗๑ นางรชนิกร  ศิริมั่น 

 ๑๐๒๗๒ นางรชยา  ชมมัชยา 

 ๑๐๒๗๓ นางสาวรชยา  ธงภักดิ์ 

 ๑๐๒๗๔ นางสาวรชยา  บวงพิมาย 

 ๑๐๒๗๕ นางสาวรดา  กล่ินอุทัย 

 ๑๐๒๗๖ นางสาวรดา  สุวรรณโอภาศรี 

 ๑๐๒๗๗ นางรดาชา  ผาสิมมา 

 ๑๐๒๗๘ นางสาวรดาณัฐ  แสงชาลี 

 ๑๐๒๗๙ นางสาวรดาภัค  สอนพวง 

 ๑๐๒๘๐ นางรดาภัค  แสนยศ 

 ๑๐๒๘๑ นางรตนกมล  รักษารัตน 

 ๑๐๒๘๒ นางรตนพร  พลอาภา 

 ๑๐๒๘๓ นางสาวรติกร  กสิกิจพาณิชย 

 ๑๐๒๘๔ นางรติรส  วงษสามารถ 

 ๑๐๒๘๕ นางสาวรติรัตน  เกิดมาก 

 ๑๐๒๘๖ นางรติรัตน  พรมเพ็ชร 

 ๑๐๒๘๗ นางสาวรติรัตน  วีระวงษ 

 ๑๐๒๘๘ นางสาวรติรัตน  สารนอก 

 ๑๐๒๘๙ นางสาวรพิชญา  โสภาโชติ 

 ๑๐๒๙๐ นางสาวรพีพร  อมรพิพัฒน 

 ๑๐๒๙๑ นางรพีพรรณ  พงคศิริวรกุล 

 ๑๐๒๙๒ นางสาวรพีพรรณ  มาลําโกน 

 ๑๐๒๙๓ นางรพีภรณ  กุมพันธ 

 ๑๐๒๙๔ นางรภัสกุล   

  แสงคําเลิศ ณ หนองคาย 

 ๑๐๒๙๕ นางสาวรภัสสรณ  ประทุมมัง 

 ๑๐๒๙๖ นางสาวรมณีย  บุตรจันทรา 

 ๑๐๒๙๗ นางสาวรมยชลี  ศรีคําออน 

 ๑๐๒๙๘ นางสาวรมิดา  คุณธรักษ 

 ๑๐๒๙๙ นางสาวรรณี  นาคสุวรรณ 

 ๑๐๓๐๐ นางสาวรวงทอง  หนันดูน 

 ๑๐๓๐๑ นางรวงทิพย  เมืองอินทร 

 ๑๐๓๐๒ นางรวินันท  บุญเฮา 

 ๑๐๓๐๓ นางสาวรวิยา  แมนยํา 

 ๑๐๓๐๔ นางรวิวรรณ  คิดเห็น 

 ๑๐๓๐๕ นางสาวรวิวรรณ  แดงสิงห 

 ๑๐๓๐๖ นางสาวรวิวรรณ  ศิริประภา 

 ๑๐๓๐๗ นางสาวรวิษฎา  อินทกาญจน 

 ๑๐๓๐๘ นางรวิสรา  กองอรรถ 

 ๑๐๓๐๙ นางสาวรวิสรา  นันตา 

 ๑๐๓๑๐ นางรวิสรา  อังครุฑ 

 ๑๐๓๑๑ นางสาวรวีวรรณ  แกวลาวเวียง 

 ๑๐๓๑๒ นางสาวรวีวรรณ  คีรีนิล 

 ๑๐๓๑๓ นางสาวรวีวรรณ  ทองถิ่น 



 หนา   ๖๖ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๓๑๔ นางสาวรวีวรรณ  บํารุงกุล 

 ๑๐๓๑๕ นางรวีวรรณ  ยงทวี 

 ๑๐๓๑๖ นางสาวรศนา  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๐๓๑๗ นางสาวรษิกา  รุจิคณานนท 

 ๑๐๓๑๘ นางสาวรสริน  เกิดโมลี 

 ๑๐๓๑๙ นางรสริน  ขันทา 

 ๑๐๓๒๐ นางสาวรสริน  จริยะปญญา 

 ๑๐๓๒๑ นางสาวรสริน  วงคคําปน 

 ๑๐๓๒๒ นางสาวรสริน  สุรินทรพุทธกูร 

 ๑๐๓๒๓ นางรสริน  อินทรักษา 

 ๑๐๓๒๔ นางรสรินทร  บุญเรือง 

 ๑๐๓๒๕ นางรสลิน  จันทรังษี 

 ๑๐๓๒๖ นางรสวาริน  นาคทับทิม 

 ๑๐๓๒๗ นางรสสุคนธ  กมลเวคิน 

 ๑๐๓๒๘ นางรสสุคนธ  ขํานาญ 

 ๑๐๓๒๙ นางรสสุคนธ  จันทะศิลา 

 ๑๐๓๓๐ นางรสสุคนธ  ถาวงษกลาง 

 ๑๐๓๓๑ นางสาวรสสุคนธ  ทองบุญ 

 ๑๐๓๓๒ นางสาวรสสุคนธ  เทือกคําซาว 

 ๑๐๓๓๓ นางรสสุคนธ  แสงสวาง 

 ๑๐๓๓๔ นางสาวรสิตา  ดาราย้ิมฤทธิ์ 

 ๑๐๓๓๕ นางสาวรอกีเยาะ  แชลี 

 ๑๐๓๓๖ นางรอซียะ  อาแว 

 ๑๐๓๓๗ นางสาวรอบียะห  หะยีหะเต็ง 

 ๑๐๓๓๘ นางสาวรอปยะ  รอเหมมัน 

 ๑๐๓๓๙ นางสาวระดารมณ  พลศิลา 

 ๑๐๓๔๐ นางระเบียบ  ปดตาฝาย 

 ๑๐๓๔๑ นางระเบียบ  ศรีวับ 

 ๑๐๓๔๒ นางระพีพร  ดีเส็ง 

 ๑๐๓๔๓ นางระพีพร  นิวงษา 

 ๑๐๓๔๔ นางระพีพร  พัฒนพงศ 

 ๑๐๓๔๕ นางสาวระพีพรรณ  โฉมงาม 

 ๑๐๓๔๖ นางสาวระพีพรรณ  บัญโสภา 

 ๑๐๓๔๗ นางระภีพรรณ  บุญพันธ 

 ๑๐๓๔๘ นางสาวระวิพรรณ  รมภิรัง 

 ๑๐๓๔๙ นางสาวระวิวรรณ  อิ่มใจ 

 ๑๐๓๕๐ นางรักชนก  บรรพรหม 

 ๑๐๓๕๑ นางรักชนก  ภักดี 

 ๑๐๓๕๒ นางสาวรักชนก  วงษวรรณ 

 ๑๐๓๕๓ นางรักชนก  แสงทอง 

 ๑๐๓๕๔ นางรักดี  ขํานุรักษ 

 ๑๐๓๕๕ นางสาวรักระพี  พานเมือง 

 ๑๐๓๕๖ นางรักเล  ปาละสานต 

 ๑๐๓๕๗ นางรักษดาวรรณ  วงศศรีชัย 

 ๑๐๓๕๘ นางรักษิณา  เดนเวหา 

 ๑๐๓๕๙ นางสาวรักษิตา  ดวงคํา 

 ๑๐๓๖๐ นางสาวรังศิมา  เสียงเพราะ 

 ๑๐๓๖๑ นางสาวรังสินี  หอมใบ 

 ๑๐๓๖๒ นางสาวรังสิมา  ทองอราม 

 ๑๐๓๖๓ นางสาวรัจนาพร  ตนเกษ 

 ๑๐๓๖๔ นางรัชกรณ  ทองจ่ัน 

 ๑๐๓๖๕ นางรัชจุรี  ชัยโรจนนิพัฒน 



 หนา   ๖๗ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๓๖๖ นางสาวรัชชนันท  สุดสงวน 

 ๑๐๓๖๗ นางสาวรัชชุกาญจน  จันทรภิรมย 

 ๑๐๓๖๘ นางสาวรัชญา  เมืองนอย 

 ๑๐๓๖๙ นางรัชฎา  คงธนาธร 

 ๑๐๓๗๐ นางสาวรัชฎา  ณ นาน 

 ๑๐๓๗๑ นางรัชฎา  ฤทธิ์ทรงเมือง 

 ๑๐๓๗๒ นางรัชฎา  โสรัตน 

 ๑๐๓๗๓ นางสาวรัชฎาพร  สุพรรณ 

 ๑๐๓๗๔ นางรัชฎาภรณ  เขียวโพธิ์ 

 ๑๐๓๗๕ นางรัชฎาภรณ  คําชลธาร 

 ๑๐๓๗๖ นางสาวรัชฎาภรณ  บุญปญญา 

 ๑๐๓๗๗ นางรัชฎาภรณ  บุตรศรีนอย 

 ๑๐๓๗๘ นางรัชฎาภรณ  พรมจันทร 

 ๑๐๓๗๙ นางรัชฎาภรณ  ระมัดไธสง 

 ๑๐๓๘๐ นางสาวรัชณี  เนืองศรี 

 ๑๐๓๘๑ นางสาวรัชณีย  คงคาลัย 

 ๑๐๓๘๒ นางรัชณีวรรณ  ทายเรือคํา 

 ๑๐๓๘๓ นางรัชดา  รักเกิด 

 ๑๐๓๘๔ นางรัชดาพร  จิราโชติกุล 

 ๑๐๓๘๕ นางสาวรัชดาภรณ  ไชยวัง 

 ๑๐๓๘๖ นางสาวรัชดาภรณ  ตลับทอง 

 ๑๐๓๘๗ นางรัชดาภรณ  ทองขุนนา 

 ๑๐๓๘๘ นางรัชดาภรณ  สําเภาวมาลย 

 ๑๐๓๘๙ นางรัชตา  ณ ลําพูน 

 ๑๐๓๙๐ นางรัชนก  มงคลดี 

 ๑๐๓๙๑ นางสาวรัชนก  ศรียะนา 

 ๑๐๓๙๒ นางสาวรัชนก  สุขสมจิตต 

 ๑๐๓๙๓ นางรัชนี  กาญจนศรี 

 ๑๐๓๙๔ นางรัชนี  แกวมี 

 ๑๐๓๙๕ นางรัชนี  เติบกลาง 

 ๑๐๓๙๖ นางสาวรัชนี  ทองอินทร 

 ๑๐๓๙๗ นางรัชนี  ทําดี 

 ๑๐๓๙๘ นางสาวรัชนี  บุญลอม 

 ๑๐๓๙๙ นางสาวรัชนี  บุษปฤกษ 

 ๑๐๔๐๐ นางสาวรัชนี  ปญญากุลารักษ 

 ๑๐๔๐๑ นางสาวรัชนี  เผือกไธสง 

 ๑๐๔๐๒ นางสาวรัชนี  พลพันธ 

 ๑๐๔๐๓ นางรัชนี  พ่ึงพา 

 ๑๐๔๐๔ นางรัชนี  เพ็งกระโจม 

 ๑๐๔๐๕ นางรัชนี  ไพรอนันต 

 ๑๐๔๐๖ นางสาวรัชนี  มณีโชติ 

 ๑๐๔๐๗ นางรัชนี  แมนพยัคฆ 

 ๑๐๔๐๘ นางสาวรัชนี  เลิศสําราญ 

 ๑๐๔๐๙ นางสาวรัชนี  วัฒนกวี 

 ๑๐๔๑๐ นางรัชนี  ศรีสมบัติ 

 ๑๐๔๑๑ นางสาวรัชนี  อารียรักษ 

 ๑๐๔๑๒ นางรัชนี  อ่ําเทศ 

 ๑๐๔๑๓ นางรัชนีกร  ชุมนาเสียว 

 ๑๐๔๑๔ นางรัชนีกร  ทองออน 

 ๑๐๔๑๕ นางรัชนีกร  นันทะเสน 

 ๑๐๔๑๖ นางสาวรัชนีกร  ยอดสุวรรณ 

 ๑๐๔๑๗ นางสาวรัชนีกร  รัฐศาสตรนาวิน 



 หนา   ๖๘ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๔๑๘ นางสาวรัชนีกร  ศรีครชุม 

 ๑๐๔๑๙ นางสาวรัชนีกร  อุทธตรี 

 ๑๐๔๒๐ นางรัชนีกร  เอื้อทิตยสกุล 

 ๑๐๔๒๑ นางรัชนีกรณ  แสนพันธ 

 ๑๐๔๒๒ นางสาวรัชนีพร  นาพุทธา 

 ๑๐๔๒๓ นางรัชนีพร  ปญญาภู 

 ๑๐๔๒๔ นางรัชนีพร  สีทา 

 ๑๐๔๒๕ นางสาวรัชนีพร  อินทรพานิชย 

 ๑๐๔๒๖ นางสาวรัชนีพรรณ  เลงระบํา 

 ๑๐๔๒๗ นางสาวรัชนีภรณ  บุญมา 

 ๑๐๔๒๘ นางสาวรัชนีมล  สอนปน 

 ๑๐๔๒๙ นางรัชนีย  วงศอนันต 

 ๑๐๔๓๐ นางสาวรัชนีย  ศรีวิจิตกร 

 ๑๐๔๓๑ นางรัชนีย  สิมมาคํา 

 ๑๐๔๓๒ นางรัชนีวรรณ  เพชรประดับ 

 ๑๐๔๓๓ นางรัชนีวรรณ  มณีกูล 

 ๑๐๔๓๔ นางสาวรัชนีวรรณ  ยอดญาติไทย 

 ๑๐๔๓๕ นางสาวรัชนีวรรณ  สัยเวช 

 ๑๐๔๓๖ นางสาวรัชนีวรรณ  สุวรรณ 

 ๑๐๔๓๗ นางรัชนีวรรณ  หยูดํา 

 ๑๐๔๓๘ นางสาวรัชนู  ประชาสุภาพ 

 ๑๐๔๓๙ นางสาวรัชภรณ  โพธิวิเศษ 

 ๑๐๔๔๐ นางสาวรัชริฏา  ปราณีตพลกรัง 

 ๑๐๔๔๑ นางรัชรินทร  เสกรัมย 

 ๑๐๔๔๒ นางรัชวดี  ฝายขาว 

 ๑๐๔๔๓ นางรัชวรรณ  จําปา 

 ๑๐๔๔๔ นางสาวรัชสุดา  มาลัย 

 ๑๐๔๔๕ นางสาวรัญชิดา  บุญภักดี 

 ๑๐๔๔๖ นางสาวรัญชิตา  เกสโร 

 ๑๐๔๔๗ นางรัญดร  บุบผา 

 ๑๐๔๔๘ นางรัญศิญา  ศรีทนษา 

 ๑๐๔๔๙ นางสาวรัฐฑิญากร  ศุภกําเนิด 

 ๑๐๔๕๐ นางสาวรัฐนภา  บํารุงจิตต 

 ๑๐๔๕๑ นางรัฐนา  มุงตอกิจ 

 ๑๐๔๕๒ นางรัฐพร  เอี่ยมสอาด 

 ๑๐๔๕๓ นางสาวรัตจันทร  ปริวันตา 

 ๑๐๔๕๔ นางรัตชนก  พูลสมบัติ 

 ๑๐๔๕๕ นางรัตติกร  เพชรศรี 

 ๑๐๔๕๖ นางสาวรัตติกรานต  หมื่นจันทร 

 ๑๐๔๕๗ นางรัตติกานต  อนาตเนตร 

 ๑๐๔๕๘ นางรัตติกาล  กุลบุตร 

 ๑๐๔๕๙ นางรัตติกาล  จันทรตะละ 

 ๑๐๔๖๐ นางสาวรัตติกาล  พูนศิลป 

 ๑๐๔๖๑ นางรัตติกาล  สมมุติ 

 ๑๐๔๖๒ นางสาวรัตตินันท  ศุภพงษพันธุ 

 ๑๐๔๖๓ นางรัตติยา  ฆารสมภพ 

 ๑๐๔๖๔ นางรัตติยา  เงาสุข 

 ๑๐๔๖๕ นางสาวรัตติยา  พุทธนานนท 

 ๑๐๔๖๖ นางสาวรัตติยา  เมืองไชย 

 ๑๐๔๖๗ นางสาวรัตติยา  สุวรรณศรี 

 ๑๐๔๖๘ นางรัตติยา  อาวัชนาการ 

 ๑๐๔๖๙ นางสาวรัตติยากร  คนคม 



 หนา   ๖๙ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๔๗๐ นางสาวรัตนชฎา  เปลงอารมณ 

 ๑๐๔๗๑ นางสาวรัตนชนก  คันทรง 

 ๑๐๔๗๒ นางรัตนทิญญา  คุมบัวลา 

 ๑๐๔๗๓ นางรัตนธันยภัทร  พิสุทธยางกูร 

 ๑๐๔๗๔ นางรัตนปราณี  พลบูรณ 

 ๑๐๔๗๕ นางรัตนพร  บัวสาย 

 ๑๐๔๗๖ นางรัตนพร  ผาสุขธรรม 

 ๑๐๔๗๗ นางสาวรัตนภรณ  ฐิติญาณวิโรจน 

 ๑๐๔๗๘ นางรัตนมณี  กองธรรม 

 ๑๐๔๗๙ นางสาวรัตนมณี  แขงขัน 

 ๑๐๔๘๐ นางสาวรัตนวรรณ  แหวนเงิน 

 ๑๐๔๘๑ นางรัตนา  กระจางฉาย 

 ๑๐๔๘๒ นางสาวรัตนา  กระเชียงรัมย 

 ๑๐๔๘๓ นางรัตนา  แกวกูล 

 ๑๐๔๘๔ นางสาวรัตนา  ขวัญคง 

 ๑๐๔๘๕ นางสาวรัตนา  คลายจันทร 

 ๑๐๔๘๖ นางสาวรัตนา  คําจูมจัง 

 ๑๐๔๘๗ นางรัตนา  คํานนท 

 ๑๐๔๘๘ นางรัตนา  งานจัตุรัส 

 ๑๐๔๘๙ นางรัตนา  จันทรเต็ม 

 ๑๐๔๙๐ นางสาวรัตนา  ทองกลึง 

 ๑๐๔๙๑ นางสาวรัตนา  ทองสวนสม 

 ๑๐๔๙๒ นางรัตนา  ทาวัน 

 ๑๐๔๙๓ นางสาวรัตนา  ธงสิบสอง 

 ๑๐๔๙๔ นางรัตนา  นิระราช 

 ๑๐๔๙๕ นางรัตนา  นุราช 

 ๑๐๔๙๖ นางรัตนา  เนียมวีระ 

 ๑๐๔๙๗ นางสาวรัตนา  บทมาตร 

 ๑๐๔๙๘ นางรัตนา  ประโปตินัง 

 ๑๐๔๙๙ นางสาวรัตนา  พรมชาง 

 ๑๐๕๐๐ นางสาวรัตนา  พรมลาย 

 ๑๐๕๐๑ นางสาวรัตนา  มากคิด 

 ๑๐๕๐๒ นางรัตนา  ยะกุมาร 

 ๑๐๕๐๓ นางสาวรัตนา  เย็นประสพ 

 ๑๐๕๐๔ นางรัตนา  วิเทศน 

 ๑๐๕๐๕ นางสาวรัตนา  ศิริสวัสดิ์ 

 ๑๐๕๐๖ นางรัตนา  สมใจ 

 ๑๐๕๐๗ นางสาวรัตนา  สระทองคํา 

 ๑๐๕๐๘ นางสาวรัตนา  สังขพนัส 

 ๑๐๕๐๙ นางรัตนา  สีรอยคํา 

 ๑๐๕๑๐ นางสาวรัตนา  สุขเสริม 

 ๑๐๕๑๑ นางสาวรัตนา  สุขากรณ 

 ๑๐๕๑๒ นางสาวรัตนา  หลีลาสัน 

 ๑๐๕๑๓ สิบเอกหญิง รัตนา  หัสดี 

 ๑๐๕๑๔ นางสาวรัตนากร  ขอยึดกลาง 

 ๑๐๕๑๕ นางสาวรัตนากร  พระโพ 

 ๑๐๕๑๖ นางสาวรัตนาพร  บุญพิชิตทรชน 

 ๑๐๕๑๗ นางรัตนาพร  สาโรจน 

 ๑๐๕๑๘ นางรัตนาภรณ  เกษามูล 

 ๑๐๕๑๙ นางรตันาภรณ  แกวใส 

 ๑๐๕๒๐ นางสาวรัตนาภรณ  จารุกิตติ์ธีรกุล 

 ๑๐๕๒๑ นางสาวรัตนาภรณ  ไชยมาตย 



 หนา   ๗๐ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๕๒๒ นางสาวรัตนาภรณ  ไชยรัตน 

 ๑๐๕๒๓ นางรัตนาภรณ  ทองหลอ 

 ๑๐๕๒๔ นางสาวรัตนาภรณ  ธัญญเจริญ 

 ๑๐๕๒๕ นางรัตนาภรณ  ธีสุระ 

 ๑๐๕๒๖ นางสาวรัตนาภรณ  บุดชาลุน 

 ๑๐๕๒๗ นางสาวรัตนาภรณ  บูรณัติ 

 ๑๐๕๒๘ นางรัตนาภรณ  แผนคํา 

 ๑๐๕๒๙ นางสาวรัตนาภรณ  ภูกาทร 

 ๑๐๕๓๐ นางสาวรัตนาภรณ  ไวยลาภา 

 ๑๐๕๓๑ นางสาวรัตนาภรณ  สายบุญจันทร 

 ๑๐๕๓๒ นางสาวรัตนาภรณ  อินทนานนท 

 ๑๐๕๓๓ นางรัตนาภรณ  เอียดเหตุ 

 ๑๐๕๓๔ นางสาวรัตพันธ  คัมปณณชัยสิน 

 ๑๐๕๓๕ นางรัถยา  ธนัญชัย 

 ๑๐๕๓๖ นางรันตกูล  เมืองแสน 

 ๑๐๕๓๗ นางสาวรัมภา  วงษวองไว 

 ๑๐๕๓๘ นางสาวรัมยชวัล  ศรีไทย 

 ๑๐๕๓๙ นางสาวรัศมิสิกานต  สาลีพันธ 

 ๑๐๕๔๐ นางสาวรัศมี  จิตฉวี 

 ๑๐๕๔๑ นางสาวรัศมี  นัยจิตร 

 ๑๐๕๔๒ นางรัศมี  พลรัตน 

 ๑๐๕๔๓ นางสาวรัศมี  รุงอราม 

 ๑๐๕๔๔ นางรัศมี  วรรณสาร 

 ๑๐๕๔๕ นางสาวรัศมีณัฐ  ทองประเสริฐ 

 ๑๐๕๔๖ นางรัษฎาภรณ  อุดมดี 

 ๑๐๕๔๗ นางสาวรัสริน  บุญมาตา 

 ๑๐๕๔๘ นางสาวราชกุมารี  ดูเบย 

 ๑๐๕๔๙ นางสาวราตรี  กระจงกลาง 

 ๑๐๕๕๐ นางราตรี  แกวเขียว 

 ๑๐๕๕๑ นางราตรี  ขยันทํา 

 ๑๐๕๕๒ นางราตรี  เงินดี 

 ๑๐๕๕๓ นางสาวราตรี  จันขาว 

 ๑๐๕๕๔ นางสาวราตรี  จันทรวิวัฒน 

 ๑๐๕๕๕ นางสาวราตรี  ชัยณรงค 

 ๑๐๕๕๖ นางราตรี  ชิณหงส 

 ๑๐๕๕๗ นางสาวราตรี  เดนสรศิริ 

 ๑๐๕๕๘ นางราตรี  ธงศรี 

 ๑๐๕๕๙ นางราตรี  บัวแกว 

 ๑๐๕๖๐ นางราตรี  แปงคําเรือง 

 ๑๐๕๖๑ นางราตรี  ราชพรหมมินทร 

 ๑๐๕๖๒ นางราตรี  ละชั่ว 

 ๑๐๕๖๓ นางสาวราตรี  วิเศษโวหาร 

 ๑๐๕๖๔ นางราตรี  ศรีเคลือบ 

 ๑๐๕๖๕ นางสาวราตรี  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๐๕๖๖ นางสาวราตรี  ศักดิ์เกิด 

 ๑๐๕๖๗ นางราตรี  อินทจันทร 

 ๑๐๕๖๘ นางสาวราตรี  อินทรลี 

 ๑๐๕๖๙ นางสาวราตา  กุลพรม 

 ๑๐๕๗๐ นางราวัณ  แกวประดับ 

 ๑๐๕๗๑ นางสาวรําพรรณ  มหาชัย 

 ๑๐๕๗๒ นางสาวรําไพ  บัวศรี 

 ๑๐๕๗๓ นางสาวรําไพ  แปกลาง 



 หนา   ๗๑ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๕๗๔ นางสาวรินดา  วามะลุน 

 ๑๐๕๗๕ นางสาวรินทรลลดา  จิราภรณพันธ 

 ๑๐๕๗๖ นางรินทลภัส  คูณสวัสดิ์ 

 ๑๐๕๗๗ นางสาวรินรดา  รุงโรจน 

 ๑๐๕๗๘ นางรินรดา  เวียงนาค 

 ๑๐๕๗๙ นางสาวริสา  เนตรนุช 

 ๑๐๕๘๐ นางรีนา  อุตตะมะ 

 ๑๐๕๘๑ นางรื่นฤดี  ทองทับไทย 

 ๑๐๕๘๒ นางสาวรุง  การเกง 

 ๑๐๕๘๓ นางสาวรุงกานต  ไกรฤกษ 

 ๑๐๕๘๔ นางสาวรุงกานต  ฉัตรสุดารัตน 

 ๑๐๕๘๕ นางรุงตะวัน  สมิทธิคุณานนท 

 ๑๐๕๘๖ นางรุงทิพย  เดนแกว 

 ๑๐๕๘๗ นางสาวรุงทิพย  แดงมณี 

 ๑๐๕๘๘ นางสาวรุงทิพย  พุทธจันทร 

 ๑๐๕๘๙ นางรุงทิพย  มาศเมฆ 

 ๑๐๕๙๐ นางสาวรุงทิพย  วงษดอน 

 ๑๐๕๙๑ นางสาวรุงทิพย  ศรีวงษา 

 ๑๐๕๙๒ นางสาวรุงทิพย  แสนทวีสุข 

 ๑๐๕๙๓ นางสาวรุงทิพย  เรืองทอง 

 ๑๐๕๙๔ นางสาวรุงทิวา  จันทรสวน 

 ๑๐๕๙๕ นางสาวรุงทิวา  ตระกูลรัมย 

 ๑๐๕๙๖ นางสาวรุงทิวา  บุญทศ 

 ๑๐๕๙๗ นางสาวรุงทิวา  พิลึก 

 ๑๐๕๙๘ นางสาวรุงทิวา  สิทธินนท 

 ๑๐๕๙๙ นางรุงทิวา  อุปสัน 

 ๑๐๖๐๐ นางรุงทิวา  เอกอุน 

 ๑๐๖๐๑ นางสาวรุงนภา  กลับทุง 

 ๑๐๖๐๒ นางสาวรุงนภา  จันทรคุม 

 ๑๐๖๐๓ นางรุงนภา  ตรงประสิทธิ ์

 ๑๐๖๐๔ นางสาวรุงนภา  ธันยสหพงศ 

 ๑๐๖๐๕ นางรุงนภา  บางบอ 

 ๑๐๖๐๖ นางสาวรุงนภา  บุญนาดี 

 ๑๐๖๐๗ นางรุงนภา  ปญจขันธ 

 ๑๐๖๐๘ นางรุงนภา  ผัดดี 

 ๑๐๖๐๙ นางรุงนภา  พัวนุกุลนนท 

 ๑๐๖๑๐ นางรุงนภา  เพ่ิมบุญ 

 ๑๐๖๑๑ นางรุงนภา  ยนพันธ 

 ๑๐๖๑๒ นางสาวรุงนภา  วนิชจันทรสกุล 

 ๑๐๖๑๓ นางสาวรุงนภา  สําราญวงศ 

 ๑๐๖๑๔ นางรุงนภา  สุวรรณวิโรจน 

 ๑๐๖๑๕ นางสาวรุงนภา  แสนเมืองมา 

 ๑๐๖๑๖ นางรุงนิภา  ปนทอง 

 ๑๐๖๑๗ นางสาวรุงพร  วงศเดิม 

 ๑๐๖๑๘ นางรุงเพชร  นิ่มนวล 

 ๑๐๖๑๙ นางสาวรุงเพชร  โพธิ์พงษ 

 ๑๐๖๒๐ นางรุงรวี  บุญญาวัฒนฤกษ 

 ๑๐๖๒๑ นางรุงระวี  บุญพ่ึง 

 ๑๐๖๒๒ นางรุงรักษ  สุวรรณกิตติกุล 

 ๑๐๖๒๓ นางสาวรุงรัตน  ฉินนะโสต 

 ๑๐๖๒๔ นางรุงรัตน  ณ นคร 

 ๑๐๖๒๕ นางสาวรุงรัตน  ไพคํานาม 



 หนา   ๗๒ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๖๒๖ นางรุงรัตน  อักษรรัตน 

 ๑๐๖๒๗ นางสาวรุงราตรี  ปนใจ 

 ๑๐๖๒๘ นางสาวรุงฤดี  การัตน 

 ๑๐๖๒๙ นางรุงฤดี  ภัทรวัตวรกมล 

 ๑๐๖๓๐ นางรุงฤดี  ลอยฟา 

 ๑๐๖๓๑ นางสาวรุงฤดี  วงศล่ิมหลักศิลา 

 ๑๐๖๓๒ นางสาวรุงลาวรรณ  ครองยุติ 

 ๑๐๖๓๓ นางสาวรุงลาวรรณ  พูลโภคะ 

 ๑๐๖๓๔ นางสาวรุงลาวัลย  สุขใจ 

 ๑๐๖๓๕ นางรุงลาวัลย  บุญเปลง 

 ๑๐๖๓๖ นางรุงวรรณ  ชัยภูมิ 

 ๑๐๖๓๗ นางสาวรุงสุริยา  มะยะพันธ 

 ๑๐๖๓๘ นางสาวรุงสุริยา  ศุภมูลา 

 ๑๐๖๓๙ นางรุงหทัย  คงนา 

 ๑๐๖๔๐ นางสาวรุงอรุณ  เถื่อนใหญ 

 ๑๐๖๔๑ นางรุงอรุณ  โพธิ์ศรีขาม 

 ๑๐๖๔๒ นางสาวรุงอรุณ  ยอดทาฟู 

 ๑๐๖๔๓ นางรุงอรุณ  ราชมนตรี 

 ๑๐๖๔๔ นางรุงอรุณ  สุขมั่น 

 ๑๐๖๔๕ นางรุจิกร  รอบไธสง 

 ๑๐๖๔๖ นางสาวรุจิกาญจน  ปทมตายะพงศ 

 ๑๐๖๔๗ นางสาวรุจิพร  ศรีจําปา 

 ๑๐๖๔๘ นางรุจิรดา  แกวยาศรี 

 ๑๐๖๔๙ นางสาวรุจิระพร  พรมมี 

 ๑๐๖๕๐ นางรุจิรา  กุลมาศ 

 ๑๐๖๕๑ นางรุจิรา  จิตรสถาพร 

 ๑๐๖๕๒ นางสาวรุจิรา  ชัยถิรธนากุล 

 ๑๐๖๕๓ นางรุจิรา  บุญสงแท 

 ๑๐๖๕๔ นางรุจิรา  ผลิพิมาย 

 ๑๐๖๕๕ นางรุจิรา  สธนเสถียร 

 ๑๐๖๕๖ นางสาวรุจิรา  แสนจันทร 

 ๑๐๖๕๗ นางสาวรุจิรา  เหลาจําปา 

 ๑๐๖๕๘ นางสาวรุจิเรข  คงทอง 

 ๑๐๖๕๙ นางรุจี  กันแตง 

 ๑๐๖๖๐ นางรุจี  ชิวราภรณ 

 ๑๐๖๖๑ นางสาวรุจี  เบียดนอก 

 ๑๐๖๖๒ นางรุจีรัตน  ศรีพิเมือง 

 ๑๐๖๖๓ นางสาวรุจีรา  ทวงที 

 ๑๐๖๖๔ นางสาวรุนณี  แลไธสง 

 ๑๐๖๖๕ นางสาวรุศดา  ธัมะศิริ 

 ๑๐๖๖๖ นางรุสนี  เจะอูมา 

 ๑๐๖๖๗ นางสาวรุสนีย  เจะยอ 

 ๑๐๖๖๘ นางสาวรูปยะ  มะแซ 

 ๑๐๖๖๙ นางรูฮามา  สะมะแอ 

 ๑๐๖๗๐ นางสาวเรขจิตร  นนทพรหม 

 ๑๐๖๗๑ นางเรณุกา  ตันติ๊บ 

 ๑๐๖๗๒ นางสาวเรณู  คลายแกว 

 ๑๐๖๗๓ นางเรณู  นาคหนองหาญ 

 ๑๐๖๗๔ นางสาวเรณู  บัวดอนไพร 

 ๑๐๖๗๕ นางสาวเรณู  บุญประกอบ 

 ๑๐๖๗๖ นางเรณู  ปาลี 

 ๑๐๖๗๗ นางเรณู  มูลแกว 



 หนา   ๗๓ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๖๗๘ นางเรณู  ยุติมิตร 

 ๑๐๖๗๙ นางเรณู  รัตนประเสริฐ 

 ๑๐๖๘๐ นางสาวเรณู  ศรีจันทรทับ 

 ๑๐๖๘๑ นางสาวเรณู  สานอก 

 ๑๐๖๘๒ นางสาวเรวดี  จันทศรี 

 ๑๐๖๘๓ นางสาวเรวดี  ธรรมมิกะกุล 

 ๑๐๖๘๔ นางสาวเรวดี  รอดประดิษฐ 

 ๑๐๖๘๕ นางสาวเรวดี  วิวัฒนรัตนกุล 

 ๑๐๖๘๖ นางเรียมจิต  พันพิทักษ 

 ๑๐๖๘๗ นางเรืองกาญจน  จันทเดช 

 ๑๐๖๘๘ นางสาวเรืองรอง  กอกคํามูล 

 ๑๐๖๘๙ นางสาวเรืองรัตน  ขัตสากาญจน 

 ๑๐๖๙๐ นางเรืองศิริ  รักษานวล 

 ๑๐๖๙๑ นางเรือนแกว  ไชยวุฒิ 

 ๑๐๖๙๒ นางสาวเรือนละออ  ดามัง 

 ๑๐๖๙๓ นางสาวแรงใจ  แกวคําแจง 

 ๑๐๖๙๔ นางโรจนา  อาวสินธุศิริ 

 ๑๐๖๙๕ นางโรมมนัส  ราชเหนือ 

 ๑๐๖๙๖ นางสาวโรสณา  แยนา 

 ๑๐๖๙๗ นางสาวฤตินันท  เงินทอง 

 ๑๐๖๙๘ นางฤติมา  แสนพวง 

 ๑๐๖๙๙ นางสาวฤทัยรัตน  คันธวัง 

 ๑๐๗๐๐ นางสาวฤทัยรัตน  ปุริมาโน 

 ๑๐๗๐๑ นางฤทัยรัตน  วงคภูมี 

 ๑๐๗๐๒ นางฤทัยรัตน  ศรีศาสตร 

 ๑๐๗๐๓ นางสาวลฎาภา  ชาวนาลุม 

 ๑๐๗๐๔ นางสาวลฎาภา  วุฒิสวัสดิ์ 

 ๑๐๗๐๕ นางสาวลณิษา  บุษบงก 

 ๑๐๗๐๖ นางสาวลดารัตน  รักขาว 

 ๑๐๗๐๗ นางลดาวัลย  ใชบางยาง 

 ๑๐๗๐๘ นางลดาวัลย  มิฉายา 

 ๑๐๗๐๙ นางสาวลภัสธนัน  แกวกลม 

 ๑๐๗๑๐ นางสาวลภัสรดา  ขวงทิพย 

 ๑๐๗๑๑ นางสาวลภัสรดา  ดินดํา 

 ๑๐๗๑๒ นางสาวลภัสรดา  ในจิตร 

 ๑๐๗๑๓ นางลภัสรดา  สิงหอําพล 

 ๑๐๗๑๔ นางสาวลมัย  ปนพักพรอม 

 ๑๐๗๑๕ นางลลิดา  แชจอหอ 

 ๑๐๗๑๖ นางสาวลลิดา  บุญประภาศรี 

 ๑๐๗๑๗ นางสาวลลิตา  สิงหขจรศักดิ์ 

 ๑๐๗๑๘ นางลวินี  ยืนเย่ียม 

 ๑๐๗๑๙ นางละมัย  วิลัยหลา 

 ๑๐๗๒๐ นางละเมียด  ทองเปยม 

 ๑๐๗๒๑ นางละออ  จุลวัฒนะ 

 ๑๐๗๒๒ นางละออ  พุทธนะ 

 ๑๐๗๒๓ นางละออง  ย้ือเผาพันธ 

 ๑๐๗๒๔ นางสาวละออง  วุนแกว 

 ๑๐๗๒๕ นางสาวละอองดาว  ไชยมงคล 

 ๑๐๗๒๖ นางละอองดาว  ดอนแกว 

 ๑๐๗๒๗ นางละอองดาว  ตรีทศ 

 ๑๐๗๒๘ นางสาวละออทิพย  จันทรแปลก 

 ๑๐๗๒๙ นางละเอียด  ไทยออน 



 หนา   ๗๔ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๗๓๐ นางลักขณา  กลอนกลาง 

 ๑๐๗๓๑ นางลักขณา  ไชยแกว 

 ๑๐๗๓๒ นางสาวลักขณา  โททอง 

 ๑๐๗๓๓ นางลักขณา  ปรีชาพงคมิตร 

 ๑๐๗๓๔ นางลักขณา  พิทักษพล 

 ๑๐๗๓๕ นางลักขณา  เพชรอนันต 

 ๑๐๗๓๖ นางลักขณา  วัฒนากร 

 ๑๐๗๓๗ นางสาวลักขณา  สายทอง 

 ๑๐๗๓๘ นางลักขณาภรณ  พงษปล้ืม 

 ๑๐๗๓๙ นางสาวลักษคณา  เข็มอุทา 

 ๑๐๗๔๐ นางลักษชนก  ชัยสิทธิ์ 

 ๑๐๗๔๑ นางสาวลักษณคณา  ทองอวมใหญ 

 ๑๐๗๔๒ นางลักษณะวดี  คงชูศรี 

 ๑๐๗๔๓ นางลักษณา  ตั้งไพโรจนวงศ 

 ๑๐๗๔๔ นางสาวลักษณา  ทิพยานนท 

 ๑๐๗๔๕ นางลักษณา  เหมืองหมอ 

 ๑๐๗๔๖ นางสาวลักษณาภรณ  ย้ิมละมาย 

 ๑๐๗๔๗ นางสาวลักษมี  ดีมั่น 

 ๑๐๗๔๘ นางลักษมี  อัจฉริยประสิทธิ์ 

 ๑๐๗๔๙ นางสาวลักษิกา  ชูสุวรรณ 

 ๑๐๗๕๐ นางสาวลักสมี  พันธภักดี 

 ๑๐๗๕๑ นางลัคณา  สังขทอง 

 ๑๐๗๕๒ นางสาวลัคนา  ตอประดิษฐ 

 ๑๐๗๕๓ นางลัดดา  กังวานนวกุล 

 ๑๐๗๕๔ นางลัดดา  จันทรทิพยมณี 

 ๑๐๗๕๕ นางสาวลัดดา  ดวงธนู 

 ๑๐๗๕๖ นางลัดดา  ทองประเสริฐ 

 ๑๐๗๕๗ นางสาวลัดดา  บุญคง 

 ๑๐๗๕๘ นางลัดดา  มะศักดิ์ 

 ๑๐๗๕๙ นางสาวลัดดา  ศรีงาม 

 ๑๐๗๖๐ นางลัดดา  สิมุธิ 

 ๑๐๗๖๑ นางลัดดา  สีสุวรรณ 

 ๑๐๗๖๒ นางลัดดา  อยูยืด 

 ๑๐๗๖๓ นางสาวลัดดาวรรณ  บัวพัฒน 

 ๑๐๗๖๔ นางลัดดาวรรณ  ปตรัตน 

 ๑๐๗๖๕ นางลัดดาวรรณ  แกวพวง 

 ๑๐๗๖๖ นางสาวลัดดาวรรณ  รักทองหลอ 

 ๑๐๗๖๗ นางลัดดาวัลย  โคตรุฉิน 

 ๑๐๗๖๘ นางลัดดาวัลย  ญาณอุบล 

 ๑๐๗๖๙ นางสาวลัดดาวัลย  บุรชาติ 

 ๑๐๗๗๐ นางลัดดาวัลย  เพชรเศษ 

 ๑๐๗๗๑ นางสาวลัดดาวัลย  เพชรสทานกุล 

 ๑๐๗๗๒ นางลัดดาวัลย  ไพบูลย 

 ๑๐๗๗๓ นางลัดดาวัลย  มะรัตน 

 ๑๐๗๗๔ นางสาวลัดดาวัลย  สุวรรณะ 

 ๑๐๗๗๕ นางสาวลัดดาวัลย  แสงฟาเล่ือน 

 ๑๐๗๗๖ นางสาวลัดดาวัลย  แสงสงา 

 ๑๐๗๗๗ นางลัดดาวัลย  หลํ่าสาย 

 ๑๐๗๗๘ นางลัดดาวัลย  ออนสิงห 

 ๑๐๗๗๙ นางลัดดาวัลย  อารีเอื้อ 

 ๑๐๗๘๐ นางลัลนา  เสตพันธ 

 ๑๐๗๘๑ นางลาตีปะห  งะสมัน 



 หนา   ๗๕ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๗๘๒ นางลาภินี  ชุมภูวงค 

 ๑๐๗๘๓ นางลาวัณย  กําลังรัมย 

 ๑๐๗๘๔ นางสาวลาวัณย  ทองพันธ 

 ๑๐๗๘๕ พันจาเอกหญิง ลาวัณย  เหล็กทอง 

 ๑๐๗๘๖ นางลาวัลย  การเกง 

 ๑๐๗๘๗ นางลาวัลย  จอเข็ม 

 ๑๐๗๘๘ นางสาวลาวัลย  ชาวสวนงาม 

 ๑๐๗๘๙ นางสาวลาวัลย  บุญเทพ 

 ๑๐๗๙๐ นางสาวลาวัลย  เลิศลํ้า 

 ๑๐๗๙๑ นางลาวัลย  โหมดแกว 

 ๑๐๗๙๒ นางลําดวน  โลตุลิต 

 ๑๐๗๙๓ นางลําพูน  คลีกร 

 ๑๐๗๙๔ นางลําพูน  พรมสุริยา 

 ๑๐๗๙๕ นางลําพูล  บุญอุม 

 ๑๐๗๙๖ นางสาวลําพูล  หูมแพง 

 ๑๐๗๙๗ นางสาวลําเพย  ทรัพยทิม 

 ๑๐๗๙๘ นางสาวลําไพ  ทีดินดํา 

 ๑๐๗๙๙ นางลําไพ  หาบานแทน 

 ๑๐๘๐๐ นางสาวลําไพร  หงษอุดร 

 ๑๐๘๐๑ นางลําภู  ศรีชัย 

 ๑๐๘๐๒ นางสาวลําไย  กองสนาม 

 ๑๐๘๐๓ นางลําไย  พรอยูศรี 

 ๑๐๘๐๔ นางสาวลิดาวรรณ  สถิตยภูมิ 

 ๑๐๘๐๕ นางลิตา  คลองแคลว 

 ๑๐๘๐๖ นางลินจง  ดานแกว 

 ๑๐๘๐๗ นางล้ินจ่ี  พรหมพยัคฆ 

 ๑๐๘๐๘ นางสาวลินดา  มิกราช 

 ๑๐๘๐๙ นางสาวลิลาพร  คนดี 

 ๑๐๘๑๐ นางสาวลีลาวดี  ศรีพลับ 

 ๑๐๘๑๑ นางสาวเลอลักษณ  จันทรศิริ 

 ๑๐๘๑๒ นางเลิศลักษณ  มูลอามาตย 

 ๑๐๘๑๓ นางไลยลา  เบ็ญฤทธิ์ 

 ๑๐๘๑๔ นางวงคเดือน  แจงจิต 

 ๑๐๘๑๕ นางวงจันทร  สีชมภู 

 ๑๐๘๑๖ นางสาววงเดือน  จันศักดา 

 ๑๐๘๑๗ นางวงเดือน  ฉ่ําเฉลียว 

 ๑๐๘๑๘ นางวงเดือน  ทําดี 

 ๑๐๘๑๙ นางวงเดือน  พรหมทะสาร 

 ๑๐๘๒๐ นางวงเดือน  สืบแสง 

 ๑๐๘๒๑ นางวงเดือน  ออนบัวขาว 

 ๑๐๘๒๒ นางสาววชิรญาณ  มณี 

 ๑๐๘๒๓ นางวชิรศรณ  ใจกลา 

 ๑๐๘๒๔ นางสาววชิรา  ชัยอินทร 

 ๑๐๘๒๕ นางสาววชิราภรณ  คงบุรี 

 ๑๐๘๒๖ นางสาววชิราภรณ  พรมลา 

 ๑๐๘๒๗ นางสาววชิราภรณ  ศรีสุธรรม 

 ๑๐๘๒๘ นางสาววชิราภรณ  ออนตะไคร 

 ๑๐๘๒๙ นางวณาพร  กล่ินสุคนธ 

 ๑๐๘๓๐ นางวณิชชา  ปุยะติ 

 ๑๐๘๓๑ นางวณิชชา  มุงเครือ 

 ๑๐๘๓๒ นางวณิชชา  ลาดเสนา 

 ๑๐๘๓๓ นางสาววณิชชา  อธิยะ 



 หนา   ๗๖ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๘๓๔ นางสาววณิษฐา  สนองคุณ 

 ๑๐๘๓๕ นางวดี  มณฑาสุวรรณ 

 ๑๐๘๓๖ นางวทันยา  แสนสุข 

 ๑๐๘๓๗ นางวนภรณ  มหาโชติ 

 ๑๐๘๓๘ นางวนัชพร  ย่ังยืน 

 ๑๐๘๓๙ นางวนัชพร  ราษี 

 ๑๐๘๔๐ นางสาววนัสรินทร  ธรรมวงศา 

 ๑๐๘๔๑ นางสาววนารี  เที่ยงอ่ํา 

 ๑๐๘๔๒ เรือเอกหญิง วนิชยากร  สารีแกวฐิติ 

 ๑๐๘๔๓ นางวนิดา  ขวัญแกว 

 ๑๐๘๔๔ นางวนิดา  จันทะบุตร 

 ๑๐๘๔๕ นางวนิดา  ชมภูพ้ืน 

 ๑๐๘๔๖ นางวนิดา  ชางเก็บ 

 ๑๐๘๔๗ นางสาววนิดา  ชาติภูธร 

 ๑๐๘๔๘ นางสาววนิดา  ชุมทอง 

 ๑๐๘๔๙ นางวนิดา  ไชยกิจ 

 ๑๐๘๕๐ นางวนิดา  ดาวรัมย 

 ๑๐๘๕๑ นางสาววนิดา  ดุลนีย 

 ๑๐๘๕๒ นางสาววนิดา  ถีสูงเนิน 

 ๑๐๘๕๓ นางสาววนิดา  ทองศรีนุน 

 ๑๐๘๕๔ นางสาววนิดา  ทะระเกิด 

 ๑๐๘๕๕ นางสาววนิดา  เทพศิริ 

 ๑๐๘๕๖ นางสาววนิดา  ปล้ืมภักตร 

 ๑๐๘๕๗ นางวนิดา  ปองชาลี 

 ๑๐๘๕๘ นางสาววนิดา  พรมสูตร 

 ๑๐๘๕๙ นางวนิดา  พรรณา 

 ๑๐๘๖๐ นางสาววนิดา  พรหมศร 

 ๑๐๘๖๑ นางวนิดา  พลอยยอด 

 ๑๐๘๖๒ นางสาววนิดา  มะสะกา 

 ๑๐๘๖๓ นางวนิดา  แยมสุคนธ 

 ๑๐๘๖๔ นางวนิดา  รสหอม 

 ๑๐๘๖๕ นางสาววนิดา  รัตนพันธุ 

 ๑๐๘๖๖ นางวนิดา  ลาสอน 

 ๑๐๘๖๗ นางสาววนิดา  ลือพันธ 

 ๑๐๘๖๘ นางสาววนิดา  วงศจําปา 

 ๑๐๘๖๙ นางวนิดา  วิจิตรานนท 

 ๑๐๘๗๐ นางสาววนิดา  วิเจดีย 

 ๑๐๘๗๑ นางสาววนิดา  วิบูลกัลยาณกิจ 

 ๑๐๘๗๒ นางสาววนิดา  ศรีวิเศษ 

 ๑๐๘๗๓ นางสาววนิดา  สมเพ็ชร 

 ๑๐๘๗๔ นางสาววนิดา  สุทธิประภา 

 ๑๐๘๗๕ นางวนิดา  เสวะกะ 

 ๑๐๘๗๖ นางวนิดา  หุตะแพทย 

 ๑๐๘๗๗ นางสาววนิดา  เหมรา 

 ๑๐๘๗๘ นางวนิดา  อิทธิพลกังวาล 

 ๑๐๘๗๙ นางวนิดา  อินถา 

 ๑๐๘๘๐ นางวนิดา  เอี่ยมโต 

 ๑๐๘๘๑ นางวนิษฐา  จันทรฝาย 

 ๑๐๘๘๒ นางสาววยุลี  หมอกไสย 

 ๑๐๘๘๓ นางสาววรฉัตร  เอกบัว 

 ๑๐๘๘๔ นางวรดนู  เชียงลา 

 ๑๐๘๘๕ นางสาววรนุช  นวกุลจิตมั่น 



 หนา   ๗๗ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๘๘๖ นางสาววรปภา  ภัทรสิทธิอมร 

 ๑๐๘๘๗ นางวรปรียา  ฉันทะ 

 ๑๐๘๘๘ นางสาววรพรรณ  หนูพงษ 

 ๑๐๘๘๙ นางวรภร  สรณะรัตน 

 ๑๐๘๙๐ นางสาววรรณกร  ปานทิม 

 ๑๐๘๙๑ นางวรรณฐณพร  มุขขุนทด 

 ๑๐๘๙๒ นางสาววรรณดา  ชูเกิด 

 ๑๐๘๙๓ นางวรรณดี  เกตุนคร 

 ๑๐๘๙๔ นางวรรณทนา  ศรีสุวรรณ 

 ๑๐๘๙๕ นางสาววรรณนิดา  ดอนลาว 

 ๑๐๘๙๖ นางสาววรรณพร  คงตระกูล 

 ๑๐๘๙๗ นางสาววรรณพร  ศิลาอาสน 

 ๑๐๘๙๘ นางวรรณพร  สรอยสุวรรณ 

 ๑๐๘๙๙ นางวรรณพร  สุปญบุตร 

 ๑๐๙๐๐ นางวรรณพัชร  บอเงิน 

 ๑๐๙๐๑ นางสาววรรณเพ็ญ  ทองหนาศาล 

 ๑๐๙๐๒ นางสาววรรณภา  เคนวงษ 

 ๑๐๙๐๓ นางวรรณภา  บัวกมล 

 ๑๐๙๐๔ นางสาววรรณภา  บานใจ 

 ๑๐๙๐๕ นางวรรณภา  บุญนิธิพัฒน 

 ๑๐๙๐๖ นางสาววรรณภา  พุทธจันทร 

 ๑๐๙๐๗ นางสาววรรณภา  ย่ิงยง 

 ๑๐๙๐๘ นางสาววรรณภา  รักษาแกว 

 ๑๐๙๐๙ นางสาววรรณภา  วิชัยรัมย 

 ๑๐๙๑๐ นางวรรณภา  แสนเวียน 

 ๑๐๙๑๑ นางสาววรรณภา  อาจพลไทย 

 ๑๐๙๑๒ นางวรรณภา  อินทเศียร 

 ๑๐๙๑๓ นางวรรณภาพร  เกงนอก 

 ๑๐๙๑๔ นางวรรณรวี  บุตรเต 

 ๑๐๙๑๕ นางสาววรรณรัตน  ชูฤทธิ์ 

 ๑๐๙๑๖ นางสาววรรณรัตน  นิลศรี 

 ๑๐๙๑๗ นางสาววรรณรัตน  เย็นประเสริฐ 

 ๑๐๙๑๘ นางวรรณรัตน  ศรีบุรินทร 

 ๑๐๙๑๙ นางสาววรรณรัตน  อั้นเตง 

 ๑๐๙๒๐ นางสาววรรณฤดี  สะอาด 

 ๑๐๙๒๑ นางสาววรรณวดี  ดีสวน 

 ๑๐๙๒๒ นางสาววรรณวนัช  จันทร 

 ๑๐๙๒๓ นางสาววรรณศิริ  ใจถาวร 

 ๑๐๙๒๔ นางสาววรรณศิริ  สารสมัคร 

 ๑๐๙๒๕ นางสาววรรณสร  นาคแดง 

 ๑๐๙๒๖ นางสาววรรณอร  นันทกุล 

 ๑๐๙๒๗ นางวรรณา  กงชัยภูมิ 

 ๑๐๙๒๘ นางวรรณา  เกษณี 

 ๑๐๙๒๙ นางวรรณา  คําพานิช 

 ๑๐๙๓๐ นางวรรณา  จิตตรีพรต 

 ๑๐๙๓๑ นางสาววรรณา  ชุมมนัส 

 ๑๐๙๓๒ นางวรรณา  ตะแกว 

 ๑๐๙๓๓ นางสาววรรณา  เทวเดช 

 ๑๐๙๓๔ นางสาววรรณา  บุตรกลัด 

 ๑๐๙๓๕ นางสาววรรณา  พันเศษ 

 ๑๐๙๓๖ นางวรรณา  เรืองกูล 

 ๑๐๙๓๗ นางสาววรรณา  ศิริลักษณ 



 หนา   ๗๘ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๙๓๘ นางวรรณา  สองเมือง 

 ๑๐๙๓๙ นางสาววรรณา  สอนคราม 

 ๑๐๙๔๐ นางวรรณา  สาริโก 

 ๑๐๙๔๑ นางสาววรรณา  สุวรรณะ 

 ๑๐๙๔๒ นางสาววรรณา  อาจหาญ 

 ๑๐๙๔๓ นางวรรณา  อุยยะพัฒน 

 ๑๐๙๔๔ นางสาววรรณิดา  แหสมุทร 

 ๑๐๙๔๕ นางวรรณิภา  บุญทอง 

 ๑๐๙๔๖ นางวรรณิยา  มาลัยสนั่น 

 ๑๐๙๔๗ นางสาววรรณี  แกวงอก 

 ๑๐๙๔๘ นางวรรณี  ธาราพงษ 

 ๑๐๙๔๙ นางวรรณี  บือราเฮง 

 ๑๐๙๕๐ นางวรรณี  วาเตะ 

 ๑๐๙๕๑ นางวรรณี  สงเจริญ 

 ๑๐๙๕๒ นางวรรณีย  ไชยวงศคต 

 ๑๐๙๕๓ นางวรรดี  ทิพยพิมล 

 ๑๐๙๕๔ นางสาววรรธณา  สาแช 

 ๑๐๙๕๕ นางสาววรรธนา  แจมจํารัส 

 ๑๐๙๕๖ นางวรรธิดา  ราชคม 

 ๑๐๙๕๗ นางสาววรรธินี  ชัยมงคล 

 ๑๐๙๕๘ นางสาววรรนษา  ผุดผอง 

 ๑๐๙๕๙ นางสาววรรลภา  ทองคํา 

 ๑๐๙๖๐ นางสาววรรวิภา  จันทรทองสุข 

 ๑๐๙๖๑ นางสาววรรษมล  พิญญาณ 

 ๑๐๙๖๒ นางวรลักษณ  กันหะบุตร 

 ๑๐๙๖๓ นางสาววรลักษณ  สุรินทร 

 ๑๐๙๖๔ นางสาววรัชตศา  ฉุงนอย 

 ๑๐๙๖๕ นางสาววรัชยา  คําภีระ 

 ๑๐๙๖๖ นางสาววรัชยา  ทองมา 

 ๑๐๙๖๗ นางวรัญชนก  จันทรสุข 

 ๑๐๙๖๘ นางวรัญญา  ครุฑพันธ 

 ๑๐๙๖๙ นางวรัญญา  แจมใส 

 ๑๐๙๗๐ นางสาววรัญญา  ทรัพยสุข 

 ๑๐๙๗๑ นางสาววรัญญา  เปาริบุตร 

 ๑๐๙๗๒ นางสาววรัญญา  พันธสุวรรณ 

 ๑๐๙๗๓ นางวรัญญา  โพธิษา 

 ๑๐๙๗๔ นางสาววรัญญา  รักนา 

 ๑๐๙๗๕ นางวรัญญา  ศิริพิทยาอมร 

 ๑๐๙๗๖ นางสาววรัญญา  สมบัติมาก 

 ๑๐๙๗๗ นางสาววรัญญา  อุดมคํา 

 ๑๐๙๗๘ นางวรัตดาพร  บุญแวว 

 ๑๐๙๗๙ นางสาววรัทยา  เจนจบ 

 ๑๐๙๘๐ นางสาววรัทยา  เทพยศ 

 ๑๐๙๘๑ นางสาววรัทยา  ออนชมภู 

 ๑๐๙๘๒ นางสาววรันตภรณ  วิทยารัตน 

 ๑๐๙๘๓ นางวรันยณัฐ  ประชุม 

 ๑๐๙๘๔ นางสาววรา  ตันเสียงสม 

 ๑๐๙๘๕ นางวรากร  โมกแกว 

 ๑๐๙๘๖ นางสาววรางคณา  คําดอนใจ 

 ๑๐๙๘๗ นางสาววรางคณา  ตระกูลสวาง 

 ๑๐๙๘๘ นางวรางคณา  ทองจันทร 

 ๑๐๙๘๙ นางวรางคณา  บริรักษตังกุล 



 หนา   ๗๙ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๙๙๐ นางสาววรางคณา  บุญปน 

 ๑๐๙๙๑ นางสาววรางคณา  เลิศอุทัยกุล 

 ๑๐๙๙๒ นางสาววรางคณา  วันยาว 

 ๑๐๙๙๓ นางวรางคณา  วุฒิ 

 ๑๐๙๙๔ นางวรางรัส  ธรรมวัฒน 

 ๑๐๙๙๕ นางสาววราพร  ใจดี 

 ๑๐๙๙๖ นางสาววราพร  แซล้ิม 

 ๑๐๙๙๗ นางสาววราพร  บํารุงพงษ 

 ๑๐๙๙๘ นางวราพร  พุมพวง 

 ๑๐๙๙๙ นางวราพร  มากเทศ 

 ๑๑๐๐๐ นางสาววราพร  ศรีชัย 

 ๑๑๐๐๑ นางวราพร  สุนทรสลิษฏกุล 

 ๑๑๐๐๒ นางสาววราพร  อธิพงษอาภรณ 

 ๑๑๐๐๓ นางสาววราภร  ขอพรกลาง 

 ๑๑๐๐๔ นางสาววราภรณ  กองเกิด 

 ๑๑๐๐๕ นางวราภรณ  คํามา 

 ๑๑๐๐๖ นางสาววราภรณ  จันทรมะณี 

 ๑๑๐๐๗ นางสาววราภรณ  จันทระ 

 ๑๑๐๐๘ นางสาววราภรณ  ใจวงษ 

 ๑๑๐๐๙ นางสาววราภรณ  ชัยกุล 

 ๑๑๐๑๐ นางสาววราภรณ  ชุมวงศ 

 ๑๑๐๑๑ นางวราภรณ  ทองคําสุก 

 ๑๑๐๑๒ นางสาววราภรณ  ทิพยสุวรรณ 

 ๑๑๐๑๓ นางวราภรณ  นกเล็ก 

 ๑๑๐๑๔ นางสาววราภรณ  นอยประชา 

 ๑๑๐๑๕ นางสาววราภรณ  นิสา 

 ๑๑๐๑๖ นางสาววราภรณ  ภูวนารถนฤบาล 

 ๑๑๐๑๗ นางวราภรณ  วัฒนะ 

 ๑๑๐๑๘ นางวราภรณ  ศรีเจริญ 

 ๑๑๐๑๙ นางสาววราภรณ  ศรีเมือง 

 ๑๑๐๒๐ นางสาววราภรณ  ศิลาชาติ 

 ๑๑๐๒๑ นางสาววราภรณ  สมัยอยู 

 ๑๑๐๒๒ นางสาววราภรณ  สัจจสุวรรณ 

 ๑๑๐๒๓ นางวราภรณ  สารพัฒน 

 ๑๑๐๒๔ นางสาววราภรณ  แสงจันทร 

 ๑๑๐๒๕ นางวราภรณ  หลาวทอง 

 ๑๑๐๒๖ นางวราภรณ  อาษา 

 ๑๑๐๒๗ นางวราภรณ  อิ่นคําฟู 

 ๑๑๐๒๘ นางวราภรณ  อุมาสะ 

 ๑๑๐๒๙ นางวรารักษ  สิวายะวิโรจน 

 ๑๑๐๓๐ นางสาววรารัตน  คาโค 

 ๑๑๐๓๑ นางวรารัตน  ไชยสิทธิ์ 

 ๑๑๐๓๒ นางสาววรารัตน  อิสมาแอล 

 ๑๑๐๓๓ นางสาววราลักษณ  บุญลาด 

 ๑๑๐๓๔ นางวราสินี  รุงเรืองเกษตร 

 ๑๑๐๓๕ นางสาววริญศิญาช  ศุภศรีลานนท 

 ๑๑๐๓๖ นางสาววริดา  ดาวเรือง 

 ๑๑๐๓๗ นางวริทยา  อาบสุวรรณ 

 ๑๑๐๓๘ นางสาววรินทร  แคนชัย 

 ๑๑๐๓๙ นางวรินทร  ชูรัตน 

 ๑๑๐๔๐ นางวรินทร  บุษษะ 

 ๑๑๐๔๑ นางวรินทร  ยานะนวล 



 หนา   ๘๐ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๐๔๒ นางวรินทรนา  กรมรินทร 

 ๑๑๐๔๓ นางสาววรินทรลดา  บัวขจร 

 ๑๑๐๔๔ นางสาววริยา  บุญมี 

 ๑๑๐๔๕ นางวริศรา  จุลปาน 

 ๑๑๐๔๖ นางสาววริศรา  ไผโต 

 ๑๑๐๔๗ นางวริศรา  พิมทา 

 ๑๑๐๔๘ นางสาววริศรา  พิสิฐพิพัฒนา 

 ๑๑๐๔๙ นางวริศรา  มณีวงศ 

 ๑๑๐๕๐ นางสาววริษฎา  ตะตีนาลาฮา 

 ๑๑๐๕๑ นางสาววริษฐา  รักเกตุ 

 ๑๑๐๕๒ นางสาววริษฐา  อุทโธ 

 ๑๑๐๕๓ นางสาววริษา  มงคลศิริ 

 ๑๑๐๕๔ นางสาววริษา  หินชีระนันท 

 ๑๑๐๕๕ นางวริสรา  แยมศิริ 

 ๑๑๐๕๖ นางสาววรีพร  บุญวัฒน 

 ๑๑๐๕๗ นางสาววรีรัตน  พิกุลประเสริฐ 

 ๑๑๐๕๘ นางสาววรีวรรณ  ศรีสุธรรม 

 ๑๑๐๕๙ นางวรุณ  โคกเล่ียม 

 ๑๑๐๖๐ นางวรุณยุพา  อนุชาติตระกูล 

 ๑๑๐๖๑ นางวรุณี  ศรีอินทรนอย 

 ๑๑๐๖๒ นางสาววฤนดา  นามวงศษา 

 ๑๑๐๖๓ นางวลัยจิตร  จันทวิเศษ 

 ๑๑๐๖๔ นางสาววลัยพร  จงเจริญ 

 ๑๑๐๖๕ นางสาววลัยพร  มีแววแสง 

 ๑๑๐๖๖ นางวลัยพร  สนธิภักดี 

 ๑๑๐๖๗ นางสาววลัยพร  อุปาระ 

 ๑๑๐๖๘ นางสาววลัยพรรณ  มณีโชติ 

 ๑๑๐๖๙ นางสาววลัยภรณ  บุตรศักดิ์ 

 ๑๑๐๗๐ นางสาววลัยรักษ  ทิพยสุภา 

 ๑๑๐๗๑ นางสาววลัยรัตน  บุญชวยแลว 

 ๑๑๐๗๒ นางวลัยรัตน  อภิสิทธิ์ศักดิ์ 

 ๑๑๐๗๓ นางวลัยลักษณ  ผาติจิรโชติ 

 ๑๑๐๗๔ นางวลัยลักษณ  พงษพานิช 

 ๑๑๐๗๕ นางวลัยลักษณ  รองเล่ือน 

 ๑๑๐๗๖ นางสาววลัยลักษณ  วิจารณพล 

 ๑๑๐๗๗ นางสาววลีพร  หิรัญสาลี 

 ๑๑๐๗๘ นางสาววลียา  เกษราพงศ 

 ๑๑๐๗๙ นางสาววลีรวี  ขุนรอง 

 ๑๑๐๘๐ นางสาววลีรัตน  ทรัพยมูล 

 ๑๑๐๘๑ นางวลีรัตน  ใยสําลี 

 ๑๑๐๘๒ นางวไลพร  สีสด 

 ๑๑๐๘๓ นางสาววศินี  มังธิสานต 

 ๑๑๐๘๔ นางวศิพัฒน  สิงหพัฒน 

 ๑๑๐๘๕ นางสาววสมน  จันทรศรี 

 ๑๑๐๘๖ นางสาววสมน  ชัยสวัสดิ์ 

 ๑๑๐๘๗ นางสาววสันต  นกดวน 

 ๑๑๐๘๘ นางวสิราภา  ไชยโอช 

 ๑๑๐๘๙ นางวสุ  เทียมทอง 

 ๑๑๐๙๐ นางสาววฬิสฐา  บัวกลาง 

 ๑๑๐๙๑ นางวัจณาภรณ  รัตนเสนา 

 ๑๑๐๙๒ นางสาววัจนาพร  เชียงแขก 

 ๑๑๐๙๓ นางสาววัชรภรณ  แสนตางใจ 



 หนา   ๘๑ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๐๙๔ นางวัชรา  จันทรทอง 

 ๑๑๐๙๕ นางวัชรา  ชัยมาตร 

 ๑๑๐๙๖ นางวัชรา  สุวรรณโคตร 

 ๑๑๐๙๗ นางสาววัชราพร  จันทรมี 

 ๑๑๐๙๘ นางสาววัชราพร  แสงภักดี 

 ๑๑๐๙๙ นางวัชราภรณ  งามสม 

 ๑๑๑๐๐ นางวัชราภรณ  จันทา 

 ๑๑๑๐๑ นางสาววัชราภรณ  เชื้อขุนทด 

 ๑๑๑๐๒ นางวัชราภรณ  ยาวะโนภาส 

 ๑๑๑๐๓ นางวัชราภรณ  วงษาเคน 

 ๑๑๑๐๔ นางวัชราภรณ  วิเคียน 

 ๑๑๑๐๕ นางสาววัชราภรณ  เวชกามา 

 ๑๑๑๐๖ นางวัชราภรณ  สานอก 

 ๑๑๑๐๗ นางวัชราภรณ  สารปา 

 ๑๑๑๐๘ นางสาววัชราภา  วงษาฝน 

 ๑๑๑๐๙ นางสาววัชรินทร  ปติสิทธิ์ 

 ๑๑๑๑๐ นางสาววัชรินทร  หงษสา 

 ๑๑๑๑๑ นางสาววัชรี  กุตเสนา 

 ๑๑๑๑๒ นางสาววัชรี  ขัดขจร 

 ๑๑๑๑๓ นางวัชรี  จามนอยพรหม 

 ๑๑๑๑๔ นางสาววัชรี  จูดวง 

 ๑๑๑๑๕ นางสาววัชรี  ทองนอย 

 ๑๑๑๑๖ นางวัชรี  ทองมี 

 ๑๑๑๑๗ นางสาววัชรี  เนื่องประฐม 

 ๑๑๑๑๘ นางสาววัชรี  ปนแกว 

 ๑๑๑๑๙ นางสาววัชรี  มีบุญ 

 ๑๑๑๒๐ นางวัชรี  วงชารี 

 ๑๑๑๒๑ นางสาววัชรี  เวชวงศ 

 ๑๑๑๒๒ นางสาววัชรี  ศรีละพันธ 

 ๑๑๑๒๓ นางสาววัชรี  ศรีวรรณ 

 ๑๑๑๒๔ นางวัชรี  สมรภูมิ 

 ๑๑๑๒๕ นางสาววัชรี  อานมณี 

 ๑๑๑๒๖ นางสาววัชรีกร  วุฒิยา 

 ๑๑๑๒๗ นางวัชรีย  โชคภูเขียว 

 ๑๑๑๒๘ นางวัชรีย  ทองเดช 

 ๑๑๑๒๙ นางวัชรีย  พรหมดํา 

 ๑๑๑๓๐ นางวัชรียา  ยุหลงทวีวัฒน 

 ๑๑๑๓๑ นางวัชรีวรรณ  เกาทัณฑ 

 ๑๑๑๓๒ นางวัฒนา  กองโฮม 

 ๑๑๑๓๓ นางสาววัฒนา  ขันทอง 

 ๑๑๑๓๔ นางสาววัฒนา  วิลัยเลิศ 

 ๑๑๑๓๕ นางสาววัฒนาภรณ  ศรีวิชัย 

 ๑๑๑๓๖ นางสาววัฒนิยา  ทองแผว 

 ๑๑๑๓๗ นางสาววัตตา  เกกินะ 

 ๑๑๑๓๘ นางวันจันทร  จันทะโคตร 

 ๑๑๑๓๙ นางวันเฉลิม  จันเทพ 

 ๑๑๑๔๐ นางวันเฉลิม  จาภา 

 ๑๑๑๔๑ นางสาววันเฉลิม  วิเศษศิริ 

 ๑๑๑๔๒ นางวันณี  สิงหาเพ็ญ 

 ๑๑๑๔๓ นางวันดา  หลาสุวงค 

 ๑๑๑๔๔ นางสาววันดี  คงทอง 

 ๑๑๑๔๕ นางสาววันดี  จันทรทิตย 



 หนา   ๘๒ (เลมท่ี  ๖/๑) 
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 ๑๑๑๔๖ นางวันดี  จุลนันโท 

 ๑๑๑๔๗ นางสาววันดี  เจริญสุข 

 ๑๑๑๔๘ นางวันดี  นอยพิกุล 

 ๑๑๑๔๙ นางสาววันดี  นุมสุวรรณ 

 ๑๑๑๕๐ นางวันดี  ปานนอย 

 ๑๑๑๕๑ นางสาววันดี  ปติปฏิมารัตน 

 ๑๑๑๕๒ นางวันดี  พรรณโชคดี 

 ๑๑๑๕๓ นางวันดี  พิมใจใส 

 ๑๑๑๕๔ นางสาววันดี  พ่ึงฤทธิ์ 

 ๑๑๑๕๕ นางวันดี  พุทธศรี 

 ๑๑๑๕๖ นางวันดี  เมืองคง 

 ๑๑๑๕๗ นางสาววันดี  ยวงเงิน 

 ๑๑๑๕๘ นางวันดี  ศรีชัย 

 ๑๑๑๕๙ นางวันดี  ศรีอําไพ 

 ๑๑๑๖๐ นางสาววันดี  หนุนยศ 

 ๑๑๑๖๑ นางวันทณีย  วรรณโสภณ 

 ๑๑๑๖๒ นางสาววันทนา  ขาวคม 

 ๑๑๑๖๓ นางสาววันทนา  จันทสิงห 

 ๑๑๑๖๔ นางสาววันทนา  ฉิมบานดอน 

 ๑๑๑๖๕ นางสาววันทนา  ปญญาเพ็ชร 

 ๑๑๑๖๖ นางสาววันทนา  โวหาร 

 ๑๑๑๖๗ นางวันทนา  สิริไพโรจน 

 ๑๑๑๖๘ นางสาววันทนา  หลาก่ํา 

 ๑๑๑๖๙ นางวันทนีย  เผือกเล็ก 

 ๑๑๑๗๐ นางสาววันทนีย  ศรีจวง 

 ๑๑๑๗๑ นางสาววันทิวา  โตะตายง 

 ๑๑๑๗๒ นางสาววันธยา  สุวรรณอักษร 

 ๑๑๑๗๓ นางวันนภา  มีไทยสม 

 ๑๑๑๗๔ นางสาววันนา  นิลบุรี 

 ๑๑๑๗๕ นางสาววันนา  บัวเย็น 

 ๑๑๑๗๖ นางวันเพ็ญ  กลมเกลียว 

 ๑๑๑๗๗ นางสาววันเพ็ญ  กาละสิรัมย 

 ๑๑๑๗๘ นางวันเพ็ญ  คําพล 

 ๑๑๑๗๙ นางสาววันเพ็ญ  คุมคํา 

 ๑๑๑๘๐ นางวันเพ็ญ  จันทรังษี 

 ๑๑๑๘๑ นางสาววันเพ็ญ  ถิตยกุล 

 ๑๑๑๘๒ นางสาววันเพ็ญ  ประสาทศิลป 

 ๑๑๑๘๓ นางวันเพ็ญ  ปญญาศิลป 

 ๑๑๑๘๔ นางสาววันเพ็ญ  พรหมอินทร 

 ๑๑๑๘๕ นางวันเพ็ญ  พานิชย 

 ๑๑๑๘๖ นางวันเพ็ญ  มวงงาม 

 ๑๑๑๘๗ นางวันเพ็ญ  ระเวง 

 ๑๑๑๘๘ นางสาววันเพ็ญ  ลอยทะเล 

 ๑๑๑๘๙ นางวันเพ็ญ  วนกรกุล 

 ๑๑๑๙๐ นางวันเพ็ญ  ศิริพันธุ 

 ๑๑๑๙๑ นางสาววันวิษา  พันสถิตย 

 ๑๑๑๙๒ นางวันวิสา  เตียววิจิตรสีใส 

 ๑๑๑๙๓ นางสาววันวิสา  ไตรตระกูลสินธิ์ 

 ๑๑๑๙๔ นางสาววันวิสา  น้ําใจเฉย 

 ๑๑๑๙๕ นางวันวิสา  สรอยสุวรรณ 

 ๑๑๑๙๖ นางวันวิสาข  ขาวพิมาย 

 ๑๑๑๙๗ นางสาววันวิสาข  จันทรคามคํา 
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 ๑๑๑๙๘ นางสาววันวิสาข  เทพรักษ 

 ๑๑๑๙๙ นางสาววันวิสาข  โพธิ 

 ๑๑๒๐๐ นางสาววันวิสาข  ศรีแสง 

 ๑๑๒๐๑ นางวันวิสาข  หนาดคํา 

 ๑๑๒๐๒ นางสาววันวิสาข  อุยสกุล 

 ๑๑๒๐๓ นางสาววัลคุวิภา  เหล่ือมนอก 

 ๑๑๒๐๔ นางวัลญา  สมชื่อ 

 ๑๑๒๐๕ นางสาววัลธนิสรณ  แสงวันทอง 

 ๑๑๒๐๖ นางสาววัลภา  แกววรรณีสกุล 

 ๑๑๒๐๗ นางสาววัลภา  พรมบรรดิษฐ 

 ๑๑๒๐๘ นางสาววัลภา  มียะสนธิ์ 

 ๑๑๒๐๙ นางวัลยปภัสพร  ชิณเกตุ 

 ๑๑๒๑๐ นางวัลยลิกา  ไกรวิริยะ 

 ๑๑๒๑๑ นางสาววัลยา  คิดกลา 

 ๑๑๒๑๒ นางวัลยา  บงพรม 

 ๑๑๒๑๓ นางสาววัลยา  ปตยุรักษ 

 ๑๑๒๑๔ นางวัลยา  วรวงษ 

 ๑๑๒๑๕ นางวัลยา  สุภาวิมล 

 ๑๑๒๑๖ นางสาววัลยา  อะนะฝรั่ง 

 ๑๑๒๑๗ นางสาววัลลภา  ใจมิภักดิ์ 

 ๑๑๒๑๘ นางสาววัลลภา  บังคะดารา 

 ๑๑๒๑๙ นางสาววัลลภาภรณ  โพธิ์จู 

 ๑๑๒๒๐ นางสาววาจิศ  โตริต 

 ๑๑๒๒๑ นางวาณี  จาตุประยูร 

 ๑๑๒๒๒ นางวาทินี  ทวนประเสริฐ 

 ๑๑๒๒๓ นางสาววาทินี  เศรษฐสังข 

 ๑๑๒๒๔ นางสาววาทินี  สิวานนท 

 ๑๑๒๒๕ นางสาววาที  ทรัพยมาก 

 ๑๑๒๒๖ นางสาววาป  กองตัน 

 ๑๑๒๒๗ นางสาววาป  อินจําปา 

 ๑๑๒๒๘ นางวาริ  นิยมวรรณ 

 ๑๑๒๒๙ นางวาริ  พูลเอียด 

 ๑๑๒๓๐ นางสาววาริณี  บัวขาว 

 ๑๑๒๓๑ นางสาววาริณี  สุดสวาท 

 ๑๑๒๓๒ นางวาริน  กาฬกาญจน 

 ๑๑๒๓๓ นางสาววารินทร  พลชุมแสง 

 ๑๑๒๓๔ นางวารินทร  พูขุนทด 

 ๑๑๒๓๕ นางสาววารี  จันบุญศรี 

 ๑๑๒๓๖ นางสาววารี  ระงับทุกข 

 ๑๑๒๓๗ นางสาววารี  วิเชียรชัย 

 ๑๑๒๓๘ นางสาววารี  หลวงนา 

 ๑๑๒๓๙ นางวารีรัตน  นายดาน 

 ๑๑๒๔๐ นางสาววารุณี  กันภัย 

 ๑๑๒๔๑ นางสาววารุณี  กิจศรีพร 

 ๑๑๒๔๒ นางวารุณี  แกวเคน 

 ๑๑๒๔๓ นางสาววารุณี  งามพานิชกิจ 

 ๑๑๒๔๔ นางวารุณี  เจียมจันทรเศขร 

 ๑๑๒๔๕ นางสาววารุณี  บํารุงเชื้อ 

 ๑๑๒๔๖ นางวารุณี  เฟองฟู 

 ๑๑๒๔๗ นางวารุณี  ภาชนนท 

 ๑๑๒๔๘ นางสาววารุณี  รักษาภักดี 

 ๑๑๒๔๙ นางสาววารุณี  ราชสมบัติ 



 หนา   ๘๔ (เลมท่ี  ๖/๑) 
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 ๑๑๒๕๐ นางสาววารุณี  วรศักดิ์เสนีย 

 ๑๑๒๕๑ นางสาววารุณี  วิทยวราวัฒน 

 ๑๑๒๕๒ นางสาววารุณี  วิเศษ 

 ๑๑๒๕๓ นางสาววารุณี  แสนสุโพธิ์ 

 ๑๑๒๕๔ นางวารุณี  อาแว 

 ๑๑๒๕๕ นางสาววารุณีย  สุขวงษ 

 ๑๑๒๕๖ นางวาลิกา  วังสระ 

 ๑๑๒๕๗ นางวาลี  ฉางดํา 

 ๑๑๒๕๘ นางวาสนา  กิรัมย 

 ๑๑๒๕๙ นางวาสนา  แกวเนตร 

 ๑๑๒๖๐ นางวาสนา  แกวลี 

 ๑๑๒๖๑ นางสาววาสนา  ขอนทอง 

 ๑๑๒๖๒ นางวาสนา  ขันทะคีรี 

 ๑๑๒๖๓ นางวาสนา  คงมี 

 ๑๑๒๖๔ นางวาสนา  คงเอียด 

 ๑๑๒๖๕ นางสาววาสนา  คํามาตร 

 ๑๑๒๖๖ นางสาววาสนา  คํามุงคุณ 

 ๑๑๒๖๗ นางสาววาสนา  งามแสง 

 ๑๑๒๖๘ นางวาสนา  จรัสศรีพิบูลย 

 ๑๑๒๖๙ นางวาสนา  จารยสูงเนิน 

 ๑๑๒๗๐ นางวาสนา  ชอบพิศ 

 ๑๑๒๗๑ นางวาสนา  ชูดํา 

 ๑๑๒๗๒ นางสาววาสนา  ดวงมะโน 

 ๑๑๒๗๓ นางสาววาสนา  ดีคํา 

 ๑๑๒๗๔ นางสาววาสนา  แตงเพ็ง 

 ๑๑๒๗๕ นางสาววาสนา  ทองคุปต 

 ๑๑๒๗๖ นางสาววาสนา  ทองรินทร 

 ๑๑๒๗๗ นางสาววาสนา  ทองหนาศาล 

 ๑๑๒๗๘ นางวาสนา  ทับทอง 

 ๑๑๒๗๙ นางสาววาสนา  ทิมวัตร 

 ๑๑๒๘๐ นางวาสนา  โทนใหญ 

 ๑๑๒๘๑ นางวาสนา  นิลคูหา 

 ๑๑๒๘๒ นางวาสนา  บุญชิต 

 ๑๑๒๘๓ นางสาววาสนา  บุญธรรม 

 ๑๑๒๘๔ นางวาสนา  บุญมาศ 

 ๑๑๒๘๕ นางสาววาสนา  ประพฤติดี 

 ๑๑๒๘๖ นางสาววาสนา  ปองสา 

 ๑๑๒๘๗ นางวาสนา  เปรมทอง 

 ๑๑๒๘๘ นางวาสนา  ผาสุข 

 ๑๑๒๘๙ นางวาสนา  พรหมสุขันธ 

 ๑๑๒๙๐ นางวาสนา  พันธเจริญ 

 ๑๑๒๙๑ นางวาสนา  พิณนุกูล 

 ๑๑๒๙๒ นางสาววาสนา  เพตาเสน 

 ๑๑๒๙๓ นางวาสนา  ภูพูล 

 ๑๑๒๙๔ นางวาสนา  แมนญาติ 

 ๑๑๒๙๕ นางสาววาสนา  แยมบู 

 ๑๑๒๙๖ นางสาววาสนา  รอดวินิจ 

 ๑๑๒๙๗ นางสาววาสนา  รอดอารมย 

 ๑๑๒๙๘ นางสาววาสนา  รุงนาสวน 

 ๑๑๒๙๙ นางวาสนา  รุงเรือง 

 ๑๑๓๐๐ นางสาววาสนา  เรืองแกว 

 ๑๑๓๐๑ นางวาสนา  เรืองวิลัย 
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 ๑๑๓๐๒ นางวาสนา  ลักขณาธร 

 ๑๑๓๐๓ นางวาสนา  วงคสวัสดิ์ 

 ๑๑๓๐๔ นางสาววาสนา  ศรีมันตะ 

 ๑๑๓๐๕ นางวาสนา  ศิลปวิสุทธิ์ 

 ๑๑๓๐๖ นางสาววาสนา  ศิวิลัย 

 ๑๑๓๐๗ นางวาสนา  เศรษฐี 

 ๑๑๓๐๘ วาที่รอยตรีหญิง วาสนา  ส่ันสทาน 

 ๑๑๓๐๙ นางสาววาสนา  สําเร็จ 

 ๑๑๓๑๐ นางวาสนา  สืบสําราญ 

 ๑๑๓๑๑ นางวาสนา  สุขเถี้ยม 

 ๑๑๓๑๒ นางสาววาสนา  สุวรรณมณี 

 ๑๑๓๑๓ นางวาสนา  แสวงศรี 

 ๑๑๓๑๔ นางสาววาสนา  โสดานิล 

 ๑๑๓๑๕ นางวาสนา  หนูสอน 

 ๑๑๓๑๖ นางสาววาสนา  หวังรักกลาง 

 ๑๑๓๑๗ นางสาววาสนา  เหลือสิงกุล 

 ๑๑๓๑๘ นางวาสนา  อินเกตุ 

 ๑๑๓๑๙ นางวาสุณี  โทษา 

 ๑๑๓๒๐ นางสาววิจิตร  จันดาบุตร 

 ๑๑๓๒๑ นางวิจิตรตา  ประชาชิต 

 ๑๑๓๒๒ นางสาววิจิตรตา  พันธุออน 

 ๑๑๓๒๓ นางวิจิตรา  แกวเรือง 

 ๑๑๓๒๔ นางสาววิจิตรา  ฉิ่งเล็ก 

 ๑๑๓๒๕ นางวิจิตรา  นาเมืองรักษ 

 ๑๑๓๒๖ นางสาววิจิตรา  บุญบุตตะ 

 ๑๑๓๒๗ นางวิจิตรา  บุพศิริ 

 ๑๑๓๒๘ นางวิจิตรา  แปนจันทร 

 ๑๑๓๒๙ นางวิจิตรา  ไผสุรัตน 

 ๑๑๓๓๐ นางวิจิตรา  พันชมภู 

 ๑๑๓๓๑ นางสาววิจิตรา  สายกับ 

 ๑๑๓๓๒ นางวิจิตรา  หลงชิน 

 ๑๑๓๓๓ นางวิจิตราภรณ  คําบุดดา 

 ๑๑๓๓๔ นางสาววิจิตราภรณ  ลือภักตรา 

 ๑๑๓๓๕ นางสาววิชชุดา  ทวีเงิน 

 ๑๑๓๓๖ นางวิชญาดา  นาคสุด 

 ๑๑๓๓๗ นางสาววิชญาพร  ดํารงเชื้อ 

 ๑๑๓๓๘ นางสาววิชญาพร  นาคทับ 

 ๑๑๓๓๙ นางวิชยา  นาคเวช 

 ๑๑๓๔๐ นางวิชยานันท  ภูวเดชากร 

 ๑๑๓๔๑ นางสาววิชาพร  อินทวงศ 

 ๑๑๓๔๒ นางสาววิชิตา  ขุนพรม 

 ๑๑๓๔๓ นางวิชุฎา  เทศสวัสดิ์ 

 ๑๑๓๔๔ นางสาววิชุดา  กัปปยะ 

 ๑๑๓๔๕ นางสาววิชุตา  แดงตุย 

 ๑๑๓๔๖ นางวิชุตา  ทองศรีลาด 

 ๑๑๓๔๗ นางสาววิณิดา  ทิพยศรี 

 ๑๑๓๔๘ นางวิธัญญา  ไชยเทพ 

 ๑๑๓๔๙ นางสาววิธู  คําดี 

 ๑๑๓๕๐ นางสาววินิจ  พงษอมร 

 ๑๑๓๕๑ นางวินิตา  แจมประวิทย 

 ๑๑๓๕๒ นางสาววิพร  โสมสุพิน 

 ๑๑๓๕๓ นางวิพัชญา  สงสุกแก 



 หนา   ๘๖ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๓๕๔ นางวิภชา  แยมสุข 

 ๑๑๓๕๕ นางวิภา  เครือแกว 

 ๑๑๓๕๖ วาที่รอยตรีหญิง วิภา  บํารุงสวน 

 ๑๑๓๕๗ นางสาววิภา  พุมแกว 

 ๑๑๓๕๘ นางสาววิภา  มากเกื้อ 

 ๑๑๓๕๙ นางสาววิภา  มีลาม 

 ๑๑๓๖๐ นางวิภา  สุขสําราญ 

 ๑๑๓๖๑ นางสาววิภาดา  แกวนิยมชัยศรี 

 ๑๑๓๖๒ นางวิภาดา  คงเซ็น 

 ๑๑๓๖๓ นางสาววิภาดา  นุกูล 

 ๑๑๓๖๔ นางสาววิภาดา  ผลบํารุง 

 ๑๑๓๖๕ นางสาววิภาดา  พจนาภรณ 

 ๑๑๓๖๖ นางสาววิภาดา  สมอทอง 

 ๑๑๓๖๗ นางวิภาดา  สิมาขันธ 

 ๑๑๓๖๘ นางวิภาดา  แสนวันดี 

 ๑๑๓๖๙ นางวิภาดา  หนอกิจ 

 ๑๑๓๗๐ นางสาววิภานันท  แกวศรีทอง 

 ๑๑๓๗๑ นางสาววิภานันท  ตันเตโช 

 ๑๑๓๗๒ นางวิภานี  แสงทอง 

 ๑๑๓๗๓ นางสาววิภาพร  แกวกลึงกลม 

 ๑๑๓๗๔ นางสาววิภาพร  เขตจํานันท 

 ๑๑๓๗๕ นางวิภาพร  ทศวัฒน 

 ๑๑๓๗๖ นางสาววิภาพร  บุตรแกว 

 ๑๑๓๗๗ จาสิบเอกหญิง วิภาพร  ศรีดามาตย 

 ๑๑๓๗๘ นางวิภาพร  ศรีเมือง 

 ๑๑๓๗๙ นางวิภาพร  อานุ 

 ๑๑๓๘๐ นางสาววิภาพรรณ  ทัศยาพันธุ 

 ๑๑๓๘๑ นางสาววิภารัก  กุลภา 

 ๑๑๓๘๒ นางสาววิภารัตน  คิดการ 

 ๑๑๓๘๓ นางวิภารัตน  ทําเอี่ยม 

 ๑๑๓๘๔ นางวิภารัตน  บุญชาญ 

 ๑๑๓๘๕ นางสาววิภารัตน  ปตตุภักดิ์ 

 ๑๑๓๘๖ นางวิภารัตน  ภัทรกรินทร 

 ๑๑๓๘๗ นางวิภารัตน  วนสันเทียะ 

 ๑๑๓๘๘ นางวิภารัตน  วิจิตรพันธ 

 ๑๑๓๘๙ นางวิภารัตน  สกุลเกียรติกอง 

 ๑๑๓๙๐ นางสาววิภารัตน  โสมณี 

 ๑๑๓๙๑ นางวิภาวดี  ทวันเวช 

 ๑๑๓๙๒ นางวิภาวดี  ทิพโชติ 

 ๑๑๓๙๓ นางวิภาวดี  ย่ังยืน 

 ๑๑๓๙๔ นางวิภาวดี  สิทธิจันทร 

 ๑๑๓๙๕ นางวิภาวดี  สุขสาร 

 ๑๑๓๙๖ นางสาววิภาวดี  อิลอง 

 ๑๑๓๙๗ นางวิภาวดี  อุตอามาตย 

 ๑๑๓๙๘ นางสาววิภาวรรณ  แกวยงค 

 ๑๑๓๙๙ นางสาววิภาวรรณ  ดวงดีแกว 

 ๑๑๔๐๐ จาอากาศเอกหญิง วิภาวรรณ   

  บุตรดา 

 ๑๑๔๐๑ นางสาววิภาวรรณ  เผดิมอรรถกิจ 

 ๑๑๔๐๒ นางสาววิภาวรรณ  พิมพขันธ 

 ๑๑๔๐๓ นางสาววิภาวรรณ  มะโนมั่น 

 ๑๑๔๐๔ นางสาววภิาวรรณ  สุวรรณโคตร 



 หนา   ๘๗ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๔๐๕ นางสาววิภาวี  กัลยา 

 ๑๑๔๐๖ นางสาววิภาวี  ธนะพรลํ้าเลิศ 

 ๑๑๔๐๗ นางสาววิภาวี  วงคแกว 

 ๑๑๔๐๘ นางสาววิมพวิภา  มณีดํา 

 ๑๑๔๐๙ นางวิมล  แกวจาเครือ 

 ๑๑๔๑๐ นางวิมล  พิพัฒนพล 

 ๑๑๔๑๑ นางวิมล  เรืองประทีป 

 ๑๑๔๑๒ นางสาววิมล  สืบสันต 

 ๑๑๔๑๓ นางสาววิมล  สุริวรรณ 

 ๑๑๔๑๔ นางวิมลมาศ  อนันทภิรมยสุข 

 ๑๑๔๑๕ นางสาววิมลมาส  ศรีวารินทร 

 ๑๑๔๑๖ นางวิมลรัตน  จันทรแดง 

 ๑๑๔๑๗ นางสาววิมลรัตน  ทองเหลือง 

 ๑๑๔๑๘ นางสาววิมลรัตน  เผ่ือนย้ิม 

 ๑๑๔๑๙ นางสาววิมลรัตน  พรมี 

 ๑๑๔๒๐ นางสาววิมลรัตน  รัตนชื่น 

 ๑๑๔๒๑ นางสาววิมลรัตน  วงคหนายโกฎ 

 ๑๑๔๒๒ นางสาววิมลรัตน  สังขพงษ 

 ๑๑๔๒๓ นางสาววิมลลักษณ  รัตนนิตย 

 ๑๑๔๒๔ นางสาววิมลศรี  แกวขวานอย 

 ๑๑๔๒๕ นางวิมลิน  ชิราพฤกษ 

 ๑๑๔๒๖ นางวิมาลา  ใจเย็น 

 ๑๑๔๒๗ นางสาววิยดา  โนนมวง 

 ๑๑๔๒๘ นางสาววิยดา  ภักดีสุวรรณ 

 ๑๑๔๒๙ นางวิยดา  วงศจันทร 

 ๑๑๔๓๐ นางสาววิยะดา  แกวใส 

 ๑๑๔๓๑ นางสาววิยะดา  ขันทะยศ 

 ๑๑๔๓๒ นางสาววิยะดา  ลอมงคลทอง 

 ๑๑๔๓๓ นางสาววิยะดา  เลิศศรี 

 ๑๑๔๓๔ นางวิยะดา  เลิศศรี 

 ๑๑๔๓๕ นางสาววิยะดา  ศรีราชา 

 ๑๑๔๓๖ นางวิยะดา  สมแกว 

 ๑๑๔๓๗ นางวิยะดา  หนูทิม 

 ๑๑๔๓๘ นางวิยะดา  อิ่มจันทึก 

 ๑๑๔๓๙ นางวิรมณ  ตั้งตราตระกูล 

 ๑๑๔๔๐ นางสาววิรวรรณ  ไดพ่ึง 

 ๑๑๔๔๑ นางวิระวรรณ  ดาบชัยคํา 

 ๑๑๔๔๒ นางสาววิรัชฎา  พันฤทธิ์ 

 ๑๑๔๔๓ นางสาววิรัญชณา  บือราเฮง 

 ๑๑๔๔๔ นางวิรัญชนา  ทิพยกมลพันธ 

 ๑๑๔๔๕ นางสาววิรัญญา  อุนบาน 

 ๑๑๔๔๖ นางสาววิรัต  แกวจีน 

 ๑๑๔๔๗ นางวิราพร  สุวรรณดารักษ 

 ๑๑๔๔๘ นางวิราภร  สุริยา 

 ๑๑๔๔๙ นางสาววิราภรณ  ขัดสี 

 ๑๑๔๕๐ นางสาววิราศิณี  พรมลี 

 ๑๑๔๕๑ นางวิริญช  นุชนงค 

 ๑๑๔๕๒ นางสาววิริยา  ทิพยรักษ 

 ๑๑๔๕๓ นางวิริยาภรณ  นาคผิว 

 ๑๑๔๕๔ นางสาววิลัดดา  ภูติวัฒน 

 ๑๑๔๕๕ นางวิลัยพร  เกาเอี้ยน 

 ๑๑๔๕๖ นางสาววิลัยพร  ดาสันทัด 



 หนา   ๘๘ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๔๕๗ นางวิลัยพร  สรอยมี 

 ๑๑๔๕๘ นางวิลัยภรณ  สมศรี 

 ๑๑๔๕๙ นางสาววิลัยรัตน  ทัพเจริญ 

 ๑๑๔๖๐ นางสาววิลัยลักษณ  บุญชวย 

 ๑๑๔๖๑ นางสาววิลัยวรรณ  ชูออน 

 ๑๑๔๖๒ นางสาววิลัยวรรณ  กรพันธ 

 ๑๑๔๖๓ นางวิลัยวรรณ  เอี่ยมสอาด 

 ๑๑๔๖๔ นางสาววิลัยวัลย  จันทาโฮง 

 ๑๑๔๖๕ นางวิลาพร  เจริญรอย 

 ๑๑๔๖๖ นางวิลาวรรณ  โกมารทัต 

 ๑๑๔๖๗ นางวิลาวรรณ  ขวัญชัย 

 ๑๑๔๖๘ นางสาววิลาวรรณ  โสมสุข 

 ๑๑๔๖๙ นางวิลาวัณย  ค้ําจุน 

 ๑๑๔๗๐ นางสาววิลาวัณย  โทริพันธ 

 ๑๑๔๗๑ นางสาววิลาวัณย  นิยมญาติ 

 ๑๑๔๗๒ นางวิลาวัณย  ศรัทธาวจนะ 

 ๑๑๔๗๓ นางวิลาวัณย  สังสัมฤทธิ์ 

 ๑๑๔๗๔ นางสาววิลาวัณย  โสผล 

 ๑๑๔๗๕ นางสาววิลาวัลย  แกวเกื้อกูล 

 ๑๑๔๗๖ นางวิลาวัลย  แกวเจริญสีทอง 

 ๑๑๔๗๗ นางวิลาวัลย  ไกรฤทธิ์ 

 ๑๑๔๗๘ นางวิลาวัลย  ฉั่วตระกูล 

 ๑๑๔๗๙ นางวิลาวัลย  แซกก 

 ๑๑๔๘๐ นางวิลาวัลย  ปลอดทอง 

 ๑๑๔๘๑ นางสาววิลาวัลย  รักพรา 

 ๑๑๔๘๒ นางสาววิลาวัลย  ศรีอินแกว 

 ๑๑๔๘๓ นางวิลาวัลย  สุวรรณะ 

 ๑๑๔๘๔ นางสาววิลาวัลย  โหคลัง 

 ๑๑๔๘๕ นางวิลาศลักษณ  ภิริยะแสง 

 ๑๑๔๘๖ นางวิลาสินี  กิตติยังกุล 

 ๑๑๔๘๗ นางสาววิลาสินี  วรกุลพนา 

 ๑๑๔๘๘ นางวิลุดา  พรมแกว 

 ๑๑๔๘๙ นางวิไล  กระจับเงิน 

 ๑๑๔๙๐ นางวิไล  กาญจนพิทักษ 

 ๑๑๔๙๑ นางสาววิไล  ไกรฤทธิ์ 

 ๑๑๔๙๒ นางสาววิไล  จันทนเทศ 

 ๑๑๔๙๓ นางสาววิไล  จันทรรัตนวงศ 

 ๑๑๔๙๔ นางสาววิไล  ชลสาคร 

 ๑๑๔๙๕ นางสาววิไล  ปากเมย 

 ๑๑๔๙๖ นางสาววิไล  พันจง 

 ๑๑๔๙๗ นางวิไล  ลีโคกกลาง 

 ๑๑๔๙๘ นางวิไล  ศรียากุล 

 ๑๑๔๙๙ นางสาววิไล  สาระเดช 

 ๑๑๕๐๐ นางวิไลจิตร  บุตรจันทร 

 ๑๑๕๐๑ นางสาววิไลพร  จิตไทย 

 ๑๑๕๐๒ นางสาววิไลพร  ชูแจง 

 ๑๑๕๐๓ นางวิไลพร  บวรโมทย 

 ๑๑๕๐๔ นางวิไลพร  ฟูมินทร 

 ๑๑๕๐๕ นางสาววิไลพร  เสือเพ็ง 

 ๑๑๕๐๖ นางสาววิไลพร  อักษร 

 ๑๑๕๐๗ นางวิไลภรณ  โถทอง 

 ๑๑๕๐๘ นางวิไลรัตน  จุลเดช 



 หนา   ๘๙ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๕๐๙ นางวิไลรัตน  พงษนัยรัตน 

 ๑๑๕๑๐ นางสาววิไลรัตน  พรหมรักษา 

 ๑๑๕๑๑ นางวิไลรัตน  สุขนาวี 

 ๑๑๕๑๒ นางวิไลลักษณ  กุศลสูงเนิน 

 ๑๑๕๑๓ นางสาววิไลลักษณ  ตันประเสริฐ 

 ๑๑๕๑๔ นางวิไลลักษณ  ปนพา 

 ๑๑๕๑๕ นางสาววิไลลักษณ  ปุยมนต 

 ๑๑๕๑๖ นางสาววิไลลักษณ  พรมประดิษฐ 

 ๑๑๕๑๗ นางสาววิไลลักษณ  พะวรรัมย 

 ๑๑๕๑๘ นางวิไลลักษณ  วรวิเศษ 

 ๑๑๕๑๙ นางสาววิไลลักษณ  หนุนทรัพย 

 ๑๑๕๒๐ นางวิไลวรรณ  ขวัญออน 

 ๑๑๕๒๑ นางวิไลวรรณ  คํานาม 

 ๑๑๕๒๒ นางสาววิไลวรรณ  จันทาพูน 

 ๑๑๕๒๓ นางวิไลวรรณ  จําลองกุล 

 ๑๑๕๒๔ นางวิไลวรรณ  เจือทอง 

 ๑๑๕๒๕ นางวิไลวรรณ  ดอนแกว 

 ๑๑๕๒๖ นางสาววิไลวรรณ  ทาวอนนท 

 ๑๑๕๒๗ นางสาววิไลวรรณ  ทิพวัง 

 ๑๑๕๒๘ นางสาววิไลวรรณ  ทุยจันทร 

 ๑๑๕๒๙ นางวิไลวรรณ  นาครินทร 

 ๑๑๕๓๐ นางสาววิไลวรรณ  บุตรแวง 

 ๑๑๕๓๑ นางสาววิไลวรรณ  ปนปง 

 ๑๑๕๓๒ นางวิไลวรรณ  ผลทองยอย 

 ๑๑๕๓๓ นางสาววิไลวรรณ  มวงปน 

 ๑๑๕๓๔ นางสาววิไลวรรณ  มีมาก 

 ๑๑๕๓๕ นางสาววิไลวรรณ  วงษจันนา 

 ๑๑๕๓๖ นางสาววิไลวรรณ  วิไลเลิศ 

 ๑๑๕๓๗ นางสาววิไลวรรณ  ศรีคํามี 

 ๑๑๕๓๘ นางสาววิไลวรรณ  สืบสายดี 

 ๑๑๕๓๙ นางสาววิไลวรรณ  แหงพิษ 

 ๑๑๕๔๐ นางวิไลวรรณ  เอนกรัตน 

 ๑๑๕๔๑ นางสาววิไลวรรณ  จอมคําสิงห 

 ๑๑๕๔๒ นางสาววิไลวัลย  ภูวิเลิศ 

 ๑๑๕๔๓ นางสาววิวรรณ  พันธุแสน 

 ๑๑๕๔๔ นางสาววิวารัตน  เจริญรัตน 

 ๑๑๕๔๕ นางสาววิศรา  ภัทรากร 

 ๑๑๕๔๖ นางวิศรุตา  ขันธจันทร 

 ๑๑๕๔๗ นางสาววิศัลยา  คุมมงคล 

 ๑๑๕๔๘ นางสาววิศัลยา  หอมไชยแกว 

 ๑๑๕๔๙ นางสาววิศัลยา  เหมือนจันทร 

 ๑๑๕๕๐ นางวิสา  รื่นรมย 

 ๑๑๕๕๑ นางวิสุดา  คงฤทธิ์ 

 ๑๑๕๕๒ นางสาววิสุลัดดา  ทรายคํา 

 ๑๑๕๕๓ นางวีณา  ก่ํากระโทก 

 ๑๑๕๕๔ นางสาววีณา  มงคลยศ 

 ๑๑๕๕๕ นางสาววีณา  วาระกุล 

 ๑๑๕๕๖ นางสาววีณา  อรุณรักษ 

 ๑๑๕๕๗ นางสาววีนัส  ไทยออน 

 ๑๑๕๕๘ นางวีนัส  ประสุนิงค 

 ๑๑๕๕๙ นางสาววีนา  เขียวคง 

 ๑๑๕๖๐ นางสาววีนา  จันทรเล็ก 



 หนา   ๙๐ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๕๖๑ นางสาววีรนุช  คําสิทธิ์ 

 ๑๑๕๖๒ นางวีรนุช  ฝายเดช 

 ๑๑๕๖๓ นางสาววีรภัทรา  พาโคกทม 

 ๑๑๕๖๔ นางวีรยา  ดาสาลี 

 ๑๑๕๖๕ นางสาววีรยา  ศิรินาม 

 ๑๑๕๖๖ นางสาววีรวรรณ  กล้ิงทะเล 

 ๑๑๕๖๗ นางสาววีรวรรณ  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๑๕๖๘ นางวีรสุดา  กันทะชัย 

 ๑๑๕๖๙ นางวีระนุช  พลแรงฤทธิ์ 

 ๑๑๕๗๐ นางสาววีระพร  คันธสอน 

 ๑๑๕๗๑ นางวีระพรรณ  มาปงโม 

 ๑๑๕๗๒ นางสาววีระวรรณ  ไทรพงษพันธ 

 ๑๑๕๗๓ นางสาววีระวรรณ  สุนทร 

 ๑๑๕๗๔ นางวีรัช  วุฒิพรหม 

 ๑๑๕๗๕ นางสาววีรินทร  ศรียันต 

 ๑๑๕๗๖ นางสาววีรียา  ทิพากรวิศิษฐ 

 ๑๑๕๗๗ นางสาววีรุทัย  ทองเปยม 

 ๑๑๕๗๘ นางสาวเวฬุวัน  พูลสุข 

 ๑๑๕๗๙ นางสาวแวนูรไอนี  แวหะยี 

 ๑๑๕๘๐ นางแวโรฮานา  เลาะเมาะ 

 ๑๑๕๘๑ นางแววจักร  คําเหล็ก 

 ๑๑๕๘๒ นางแววดาว  จันละออ 

 ๑๑๕๘๓ นางแววดาว  ชวยภักดี 

 ๑๑๕๘๔ นางแววดาว  ทดคุย 

 ๑๑๕๘๕ นางแววดาว  สุธรรม 

 ๑๑๕๘๖ นางสาวแววดาว  เอี่ยมสะอาด 

 ๑๑๕๘๗ นางสาวแววตา  จันทะวงค 

 ๑๑๕๘๘ นางแววเพ็ญ  ไชยคําจันทร 

 ๑๑๕๘๙ นางศกลวรรณ  กัญญพิลา 

 ๑๑๕๙๐ นางสาวศกลวรรณ  แขกเทศ 

 ๑๑๕๙๑ นางสาวศกุนตลา  รัชนิพนธ 

 ๑๑๕๙๒ นางสาวศจี  ทวีวัฒน 

 ๑๑๕๙๓ นางสาวศจี  พูลทวี 

 ๑๑๕๙๔ นางศจีวรรณ  สมุทเขตร 

 ๑๑๕๙๕ นางศดานันท  สอิ้งทอง 

 ๑๑๕๙๖ นางสาวศตกมล  เมืองแมน 

 ๑๑๕๙๗ นางสาวศตพร  จันทรเอียด 

 ๑๑๕๙๘ นางศตพร  พิลาศจิตร 

 ๑๑๕๙๙ นางสาวศธัญญา  บัวสุวรรณ 

 ๑๑๖๐๐ นางสาวศนิชา  สงภักดี 

 ๑๑๖๐๑ นางศภัสรา  ไชยพรรณา 

 ๑๑๖๐๒ นางสาวศภีพิชญ  จัดของ 

 ๑๑๖๐๓ นางศมณีย  ดาราศาสตร 

 ๑๑๖๐๔ นางสาวศมนพร  สุริยะกายทอง 

 ๑๑๖๐๕ นางสาวศมลศร  อัครทิพยพิพัฒน 

 ๑๑๖๐๖ นางสาวศรณฉัตร  เพลงสันเทียะ 

 ๑๑๖๐๗ นางสาวศรรัตน  อยูเปนสุข 

 ๑๑๖๐๘ นางสาวศรฤดี  ขาทิพยพาที 

 ๑๑๖๐๙ นางศรวณีย  คงบุญ 

 ๑๑๖๑๐ นางศรสุดา  พันธุวรรณ 

 ๑๑๖๑๑ นางสาวศรอนงค  รัตนกรณ 

 ๑๑๖๑๒ นางสาวศรัญญา  นันติอาจ 



 หนา   ๙๑ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๖๑๓ นางศรัญญา  บุญปาน 

 ๑๑๖๑๔ นางศรัญญา  พรทรัพยศิริ 

 ๑๑๖๑๕ นางสาวศรัญญา  พิทักษปยะวรรณ 

 ๑๑๖๑๖ นางศรัญญา  พ่ึงแกว 

 ๑๑๖๑๗ นางสาวศรัณญธร  กันทวัง 

 ๑๑๖๑๘ นางศรัณยภัทร  พัฒนปฏิมาพร 

 ๑๑๖๑๙ นางสาวศรัณยาพร  กฤติยสวัสดิ์กุล 

 ๑๑๖๒๐ นางศรัณรัชน  ตันวิเศษ 

 ๑๑๖๒๑ นางศราภรณ  หนูหมอก 

 ๑๑๖๒๒ นางศริญญา  คันทรง 

 ๑๑๖๒๓ นางศริญญา  โชติออน 

 ๑๑๖๒๔ นางสาวศริณทรา  อาจวิชัย 

 ๑๑๖๒๕ นางสาวศรินญา  ยกทวน 

 ๑๑๖๒๖ นางสาวศรินทรทิพย  บุญจันทร 

 ๑๑๖๒๗ นางสาวศรินทรยา  บุญเกล้ียง 

 ๑๑๖๒๘ นางสาวศรินยา  คชฤทธิ์ 

 ๑๑๖๒๙ นางศรินยา  เดชนอย 

 ๑๑๖๓๐ นางสาวศรินยา  พูนพรพัฒนากุล 

 ๑๑๖๓๑ นางศรีกันญา  ทรัพยเจริญ 

 ๑๑๖๓๒ นางศรีจันทรา  ธีระเดชากุล 

 ๑๑๖๓๓ นางศรีตระกูล  คงวัฒนานนท 

 ๑๑๖๓๔ นางสาวศรีนวล  ไชยโยธา 

 ๑๑๖๓๕ นางสาวศรีประกอบ  พุทธวงศ 

 ๑๑๖๓๖ นางสาวศรีพร  วงศมณี 

 ๑๑๖๓๗ นางสาวศรีแพร  ฤทธิสิทธิ์ 

 ๑๑๖๓๘ นางสาวศรีไพ  ชัยประเสริฐ 

 ๑๑๖๓๙ นางศรีไพร  สําเนียงเสนาะ 

 ๑๑๖๔๐ นางศรีรุง  กุลวัตร 

 ๑๑๖๔๑ นางศรีลักษณ  สูงสกุล 

 ๑๑๖๔๒ นางศรีลา  กาวินชัย 

 ๑๑๖๔๓ นางสาวศรีวรรณ  แกวสืบ 

 ๑๑๖๔๔ นางศรีวรรณ  จันทรศรีกวิน 

 ๑๑๖๔๕ นางสาวศรีสมร  คิ้วเที่ยง 

 ๑๑๖๔๖ นางศรีสมัย  ชมมิ่ง 

 ๑๑๖๔๗ นางสาวศรีสุดา  ตุพิลา 

 ๑๑๖๔๘ นางสาวศรีสุดา  เทพา 

 ๑๑๖๔๙ นางสาวศรีสุดา  มนตรี 

 ๑๑๖๕๐ นางศรีสุดา  เสือคํา 

 ๑๑๖๕๑ นางสาวศรีสุดา  หงษคํา 

 ๑๑๖๕๒ นางศรีสุรัตน  รัศมีศรีปดถา 

 ๑๑๖๕๓ นางสาวศรุดา  มูลศรี 

 ๑๑๖๕๔ นางสาวศรุตา  เหมทานนท 

 ๑๑๖๕๕ นางสาวศรุตา  ใหมเอี่ยม 

 ๑๑๖๕๖ นางศลันทยา  เกตุเพชร 

 ๑๑๖๕๗ นางสาวศลิษา  ชํานาญกิจ 

 ๑๑๖๕๘ นางศวรรณญา  พวงมณี 

 ๑๑๖๕๙ นางสาวศศณัท  ศุภกุลวิชัย 

 ๑๑๖๖๐ นางศศิกัญชณา  อ่ําทิม 

 ๑๑๖๖๑ นางสาวศศิกัญญา  วาจาฤทธิ์ 

 ๑๑๖๖๒ นางศศิกานต  ชาญศิริเมธา 

 ๑๑๖๖๓ นางศศิกานต  เบ็ญจุฬามาศ 

 ๑๑๖๖๔ นางศศิกานต  รอดโพธิ์ทอง หนูเทศ 



 หนา   ๙๒ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๖๖๕ นางศศิกานต  สิงหโท 

 ๑๑๖๖๖ นางศศิชา  แกวขวัญไกร 

 ๑๑๖๖๗ นางสาวศศิณัฏฐ  ศรีสุทธิ์ 

 ๑๑๖๖๘ นางสาวศศิณา  หามนตรี 

 ๑๑๖๖๙ นางสาวศศิตรา  แพงไธสง 

 ๑๑๖๗๐ นางศศิธร  คํากุณะ 

 ๑๑๖๗๑ นางสาวศศิธร  คําสรอย 

 ๑๑๖๗๒ นางสาวศศิธร  โคตรตา 

 ๑๑๖๗๓ นางศศิธร  จันทรเสนา 

 ๑๑๖๗๔ นางสาวศศิธร  เด็ดดวง 

 ๑๑๖๗๕ นางศศิธร  ทองเทพ 

 ๑๑๖๗๖ นางศศิธร  บํารุงนอก 

 ๑๑๖๗๗ นางศศิธร  ผาหยาด 

 ๑๑๖๗๘ นางสาวศศิธร  เผยฉวี 

 ๑๑๖๗๙ นางสาวศศิธร  พรหมประเสริฐ 

 ๑๑๖๘๐ นางสาวศศิธร  เพ็ชรนอย 

 ๑๑๖๘๑ นางศศิธร  เพชรพวง 

 ๑๑๖๘๒ นางสาวศศิธร  มนัสคุณานนท 

 ๑๑๖๘๓ นางศศิธร  รูปไธสง 

 ๑๑๖๘๔ นางสาวศศิธร  โรจนวิภาต 

 ๑๑๖๘๕ นางสาวศศิธร  ลอมเจริญสุข 

 ๑๑๖๘๖ นางศศิธร  สีนุชาติ 

 ๑๑๖๘๗ นางสาวศศิธร  อยูพะเนียด 

 ๑๑๖๘๘ นางศศิธร  อุปนันท 

 ๑๑๖๘๙ นางสาวศศิธรรัตน  พงษบรรเทา 

 ๑๑๖๙๐ นางศศิพร  บุญจูบุตร 

 ๑๑๖๙๑ นางศศิพร  ภูมิสุวรรณ 

 ๑๑๖๙๒ นางสาวศศิพัชร  นวมจิตร 

 ๑๑๖๙๓ นางศศิพิมพ  วงษศิลป 

 ๑๑๖๙๔ นางศศิพิมพ  ศรีวัง 

 ๑๑๖๙๕ นางศศิภา  ปานหมอก 

 ๑๑๖๙๖ นางสาวศศิมา  นันทิยเภรี 

 ๑๑๖๙๗ นางศศิมาภรณ  พันธชัย 

 ๑๑๖๙๘ นางศศิรักษ  อักเยคุม 

 ๑๑๖๙๙ นางศศิรัศมิ์  ธรรมชาติ 

 ๑๑๗๐๐ นางสาวศศิวรรณ  มีมาก 

 ๑๑๗๐๑ นางศศิวิมล  เกี้ยงกรม 

 ๑๑๗๐๒ นางศศิวิมล  คําลอย 

 ๑๑๗๐๓ นางสาวศศิวิมล  คําลือ 

 ๑๑๗๐๔ นางสาวศศิวิมล  แจมแสง 

 ๑๑๗๐๕ นางสาวศศิวิมล  ณ ราช 

 ๑๑๗๐๖ นางศศิวิมล  ประโพธิ์ทัง 

 ๑๑๗๐๗ นางสาวศศิวิมล  แสบงบาล 

 ๑๑๗๐๘ นางสาวศันสนีย  กะการดี 

 ๑๑๗๐๙ นางศันสนีย  ขุนศรี 

 ๑๑๗๑๐ นางศันสนีย  ชอมณี 

 ๑๑๗๑๑ นางศันสนีย  เผาจินดา 

 ๑๑๗๑๒ นางสาวศันสนยี  แพรขลิบ 

 ๑๑๗๑๓ นางศันสนีย  ทองดี 

 ๑๑๗๑๔ นางศันสิธร  จงการ 

 ๑๑๗๑๕ นางสาวศาธิยา  งามจํารัส 

 ๑๑๗๑๖ นางสาวศาสตรารัชต  ทิพยปญญา 



 หนา   ๙๓ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๗๑๗ นางสาวศิกานต  อินทะ 

 ๑๑๗๑๘ นางศิชลรดา  กะปนชลานนท 

 ๑๑๗๑๙ นางศิฐิญาภรณ  อัศญปญญาเลิศ 

 ๑๑๗๒๐ นางสาวศิณีนาท  พงษพูล 

 ๑๑๗๒๑ นางสาวศินีนารถ  รักษาคร 

 ๑๑๗๒๒ นางสาวศิมาทิพย  พิมคีรี 

 ๑๑๗๒๓ นางสาวศิมาพร  จันทรวงษ 

 ๑๑๗๒๔ นางศิรกาญจน  พวงทอง 

 ๑๑๗๒๕ นางสาวศิรดา  ธนธาดาพัฒน 

 ๑๑๗๒๖ นางสาวศิรดา  บุณยสุขานนท 

 ๑๑๗๒๗ นางศิรดา  ศรีพรหมษา 

 ๑๑๗๒๘ นางศิรประภา  จิตตรง 

 ๑๑๗๒๙ นางสาวศิรภัสสร  อาจจํานงค 

 ๑๑๗๓๐ นางศิราณี  การใจ 

 ๑๑๗๓๑ นางสาวศิราณี  คงนอย 

 ๑๑๗๓๒ นางศิราณี  ดวงแสง 

 ๑๑๗๓๓ นางสาวศิราภรณ  พงษพันธ 

 ๑๑๗๓๔ นางสาวศิริกมล  ศรีภูมั่น 

 ๑๑๗๓๕ นางศิริกัญญา  สุพุทธี 

 ๑๑๗๓๖ นางศิริกันยา  บัณฑิตยศสกุล 

 ๑๑๗๓๗ นางศิริกัลยา  ชูละออง 

 ๑๑๗๓๘ นางศิริกัลยา  รักแจง 

 ๑๑๗๓๙ นางศิริกานต  คฤหานนท 

 ๑๑๗๔๐ นางศิริกุล  เมาะราษี 

 ๑๑๗๔๑ นางสาวศิริขวัญ  แกวใจ 

 ๑๑๗๔๒ นางศิริขวัญ  นาราช 

 ๑๑๗๔๓ นางสาวศิริขวัญ  ออนอินทร 

 ๑๑๗๔๔ นางสาวศิริโฉม  ใจหาญ 

 ๑๑๗๔๕ นางศิริญญา  กิติสาย 

 ๑๑๗๔๖ นางศิริญญา  จินดารัตน 

 ๑๑๗๔๗ นางสาวศิริญญา  สโมสรสุข 

 ๑๑๗๔๘ นางสาวศิริญา  มีศรี 

 ๑๑๗๔๙ นางศิริธร  จันทราทิพย 

 ๑๑๗๕๐ นางศิริธร  นวมนาม 

 ๑๑๗๕๑ นางสาวศิรินกุล  บุญมา 

 ๑๑๗๕๒ นางสาวศิรินทรทิพย  เมาแจง 

 ๑๑๗๕๓ นางศิรินทรรัตน  จีแดง 

 ๑๑๗๕๔ นางสาวศิรินทรรัตน  แสงเงินออน 

 ๑๑๗๕๕ นางสาวศิรินทิพย  กลํ่าสกุล 

 ๑๑๗๕๖ นางศิรินทิพย  แซโงว 

 ๑๑๗๕๗ นางสาวศิรินทิพย  พงศมาลี 

 ๑๑๗๕๘ นางสาวศิรินทิพย  อุดบุญ 

 ๑๑๗๕๙ นางศิรินทิพย  อุดมสุขพรสิริ 

 ๑๑๗๖๐ นางศิรินนาถ  จันทรปาน 

 ๑๑๗๖๑ นางศิรินภา  กําแพงลอม 

 ๑๑๗๖๒ นางสาวศิรินภา  บุญชะโด 

 ๑๑๗๖๓ นางศิรินภา  บุญมาก 

 ๑๑๗๖๔ นางสาวศิรินภา  มณีแดง 

 ๑๑๗๖๕ นางสาวศิรินันท  จิตตประวงศ 

 ๑๑๗๖๖ นางศิรินันท  ศักดิ์แสง 

 ๑๑๗๖๗ นางศิรินาฎ  ชัยแกว 

 ๑๑๗๖๘ นางศิรินาถ  รินคํา 



 หนา   ๙๔ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๗๖๙ นางสาวศิรินาท  เกื้อกูล 

 ๑๑๗๗๐ นางสาวศิรินุช  จําเริญ 

 ๑๑๗๗๑ นางศิริพร  กระตายทอง 

 ๑๑๗๗๒ นางสาวศิริพร  กานขุนทด 

 ๑๑๗๗๓ นางสาวศิริพร  ขําเจริญ 

 ๑๑๗๗๔ นางสาวศิริพร  คําปวน 

 ๑๑๗๗๕ นางศิริพร  ฆารพิบูลย 

 ๑๑๗๗๖ นางสาวศิริพร  จันทรแจม 

 ๑๑๗๗๗ นางสาวศิริพร  จินดาเพ็ง 

 ๑๑๗๗๘ นางศิริพร  ชูรักษ 

 ๑๑๗๗๙ นางศิริพร  ไชยเลิศ 

 ๑๑๗๘๐ นางสาวศิริพร  ดีดาร 

 ๑๑๗๘๑ นางสาวศิริพร  เดนสรศิริ 

 ๑๑๗๘๒ นางศิริพร  ทองเกตุ 

 ๑๑๗๘๓ นางสาวศิริพร  ทองสุขดี 

 ๑๑๗๘๔ นางสาวศิริพร  ธรรมลังกา 

 ๑๑๗๘๕ นางศิริพร  บัวเดช 

 ๑๑๗๘๖ นางศิริพร  บุญแสนไชย 

 ๑๑๗๘๗ นางศิริพร  เบาหนองบัว 

 ๑๑๗๘๘ นางสาวศิริพร  เบี้ยจ่ัน 

 ๑๑๗๘๙ นางสาวศิริพร  ปรือปรัง 

 ๑๑๗๙๐ นางศิริพร  ปะติเก 

 ๑๑๗๙๑ นางศิริพร  ผิวออน 

 ๑๑๗๙๒ นางศิริพร  มโนจิตต 

 ๑๑๗๙๓ นางสาวศิริพร  ล่ิมพฤกษเกษม 

 ๑๑๗๙๔ นางสาวศิริพร  โลหะปาน 

 ๑๑๗๙๕ นางสาวศิริพร  วรรณสิทธิกุล 

 ๑๑๗๙๖ นางศิริพร  วัวลําพอง 

 ๑๑๗๙๗ นางศิริพร  วิไลจิตเลิศ 

 ๑๑๗๙๘ นางศิริพร  วุฒิสวัสดิ์ 

 ๑๑๗๙๙ นางสาวศิริพร  ศรีทองเพิง 

 ๑๑๘๐๐ นางสาวศิริพร  ศรีวิชัย 

 ๑๑๘๐๑ นางศิริพร  ศิริเขตรกรณ 

 ๑๑๘๐๒ นางศิริพร  สัตยวิจิตร 

 ๑๑๘๐๓ นางสาวศิริพร  สิงหทะแสน 

 ๑๑๘๐๔ นางสาวศิริพร  สุทธิพันธ 

 ๑๑๘๐๕ นางศิริพร  แสงฝาย 

 ๑๑๘๐๖ นางศิริพร  แสงออน 

 ๑๑๘๐๗ นางศิริพร  อัษฎามงคล 

 ๑๑๘๐๘ นางสาวศิริพร  อินทองดี 

 ๑๑๘๐๙ นางศิริพัฒน  ยอดอุดม 

 ๑๑๘๑๐ นางสาวศิริเพ็ญ  ซื่อสัตย 

 ๑๑๘๑๑ นางสาวศิริภัทร  พวยฟุง 

 ๑๑๘๑๒ นางสาวศิริภัส  ขัติยะ 

 ๑๑๘๑๓ นางสาวศิริภัสสร  ขันหลวง 

 ๑๑๘๑๔ นางศิริมา  โคตรมา 

 ๑๑๘๑๕ นางสาวศิริมา  มากวิลา 

 ๑๑๘๑๖ นางศิริมาพร  ชลฤทธิ์ 

 ๑๑๘๑๗ นางสาวศิริยาภรณ  ไกยสวน 

 ๑๑๘๑๘ นางสาวศิริยาภรณ  เพ่ิมทอง 

 ๑๑๘๑๙ นางสาวศิริยุพา  ชัยราช 

 ๑๑๘๒๐ นางศิริยุพิน  วิริยะสุชน 



 หนา   ๙๕ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๘๒๑ นางสาวศิริรักษ  บุตราช 

 ๑๑๘๒๒ นางสาวศิริรัตน  จันทรักษ 

 ๑๑๘๒๓ นางศิริรัตน  เจือไธสง 

 ๑๑๘๒๔ นางศิริรัตน  ทองสาย 

 ๑๑๘๒๕ นางศิริรัตน  แทนพลกรัง 

 ๑๑๘๒๖ นางศิริรัตน  นอยวิเศษ 

 ๑๑๘๒๗ นางศิริรัตน  ปญญา 

 ๑๑๘๒๘ นางสาวศิริรัตน  สมัครเขตรการณ 

 ๑๑๘๒๙ นางศิริรัตน  สุขไชย 

 ๑๑๘๓๐ นางศิริรัตน  เสงี่ยมพงษ 

 ๑๑๘๓๑ นางสาวศิริรัตน  แสงทอง 

 ๑๑๘๓๒ นางศิริรัตน  เหมกุล 

 ๑๑๘๓๓ นางสาวศิริรัตน  อุทัยกลาง 

 ๑๑๘๓๔ นางสาวศิริรัศมิ์จําเริญ  บุญครอง 

 ๑๑๘๓๕ นางศิริลักษณ  เครือยา 

 ๑๑๘๓๖ นางสาวศิริลักษณ  เชิดฉาย 

 ๑๑๘๓๗ นางศิริลักษณ  ทิพยอนันตกุล 

 ๑๑๘๓๘ นางศิริลักษณ  บัวศรี 

 ๑๑๘๓๙ นางศิริลักษณ  บุญเกตุ 

 ๑๑๘๔๐ นางศิริลักษณ  บุญมา 

 ๑๑๘๔๑ นางศิริลักษณ  ผจวบโชค 

 ๑๑๘๔๒ นางศิริลักษณ  รุจิจิตร 

 ๑๑๘๔๓ นางศิริลักษณ  ไวดาบ 

 ๑๑๘๔๔ นางศิริลักษณ  ศรีสมยา 

 ๑๑๘๔๕ นางศิริลักษณ  สวนดอก 

 ๑๑๘๔๖ นางสาวศิริลักษณ  สังฆะมณี 

 ๑๑๘๔๗ นางสาวศิริลักษณ  สุภา 

 ๑๑๘๔๘ นางศิริลักษณ  สุมมาตย 

 ๑๑๘๔๙ นางสาวศิริลักษณ  แสนทวีสุข 

 ๑๑๘๕๐ นางศิริลักษณ  โสธรเทวาพิทักษ 

 ๑๑๘๕๑ นางสาวศิริวรรณ  กระตายทอง 

 ๑๑๘๕๒ นางสาวศิริวรรณ  กัลยาศิริ 

 ๑๑๘๕๓ นางศิริวรรณ  เขียวคํา 

 ๑๑๘๕๔ นางศิริวรรณ  จันทนิตย 

 ๑๑๘๕๕ นางสาวศิริวรรณ  ติยะโพธิ์ 

 ๑๑๘๕๖ นางสาวศิริวรรณ  บัวละคร 

 ๑๑๘๕๗ นางศิริวรรณ  บุญฤทธิ์ 

 ๑๑๘๕๘ นางสาวศิริวรรณ  บุตรพงษ 

 ๑๑๘๕๙ นางศิริวรรณ  ประไพศิลป 

 ๑๑๘๖๐ นางสาวศิริวรรณ  ปนศิริ 

 ๑๑๘๖๑ นางสาวศิริวรรณ  เปยสันเทียะ 

 ๑๑๘๖๒ นางสาวศิริวรรณ  พลอยพลาย 

 ๑๑๘๖๓ นางสาวศิริวรรณ  พุมรินทร 

 ๑๑๘๖๔ นางสาวศิริวรรณ  ฟกปอม 

 ๑๑๘๖๕ นางสาวศิริวรรณ  ภูพิมพสันต 

 ๑๑๘๖๖ นางสาวศิริวรรณ  มังสังข 

 ๑๑๘๖๗ วาที่รอยตรีหญิง ศิริวรรณ  ยุบล 

 ๑๑๘๖๘ นางสาวศิริวรรณ  ศิริกุล 

 ๑๑๘๖๙ นางสาวศิริวรรณ  หนูเสน 

 ๑๑๘๗๐ นางสาวศิริวรรณ  ไหลออน 

 ๑๑๘๗๑ นางสาวศิริศุกร  แมนมาศวิหค 

 ๑๑๘๗๒ นางสาวศิริอร  เกตุไทยสง 



 หนา   ๙๖ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๘๗๓ นางศิริอร  ทัพมงคล 

 ๑๑๘๗๔ นางศิริอร  สิมอุตร 

 ๑๑๘๗๕ นางสาวศิโรมณี  มาฉิม 

 ๑๑๘๗๖ นางสาวศิลาพร  อุทาพงศ 

 ๑๑๘๗๗ นางสาวศิลารัตน  สมเพชร 

 ๑๑๘๗๘ นางสาวศิลิลล  บุญยเตชา 

 ๑๑๘๗๙ นางสาวศิวณี  แกวบุญคํา 

 ๑๑๘๘๐ นางสาวศิวพร  กองผัด 

 ๑๑๘๘๑ นางสาวศิวพร  คณาภิบาล 

 ๑๑๘๘๒ นางสาวศิวพร  ชวยชูฤทธิ์ 

 ๑๑๘๘๓ นางสาวศิวพร  เพ็ชรมนต 

 ๑๑๘๘๔ นางศิวพร  สุขเสริม 

 ๑๑๘๘๕ นางศิวพร  สุนทรีวงศ 

 ๑๑๘๘๖ นางสาวศิวภัสร  อินทรจันทร 

 ๑๑๘๘๗ นางสาวศิวรรจน  บุญกูลธนพัฒน 

 ๑๑๘๘๘ นางสาวศิวาพร  มนูเนตร 

 ๑๑๘๘๙ นางศิวาพร  แสงศรี 

 ๑๑๘๙๐ นางสาวศิวิมล  เล็กนอย 

 ๑๑๘๙๑ นางศุกรจิตร  กําเนิดพิลา 

 ๑๑๘๙๒ นางศุกลรัตน  บุญมี 

 ๑๑๘๙๓ นางสาวศุจิรัตน  จันทรบาง 

 ๑๑๘๙๔ นางศุจีภรณ  จุลบุตร 

 ๑๑๘๙๕ นางสาวศุจีภรณ  ทองอิ่ม 

 ๑๑๘๙๖ นางศุญาดา  สิงหทอง 

 ๑๑๘๙๗ นางสาวศุทธนุช  ปทุมวัน 

 ๑๑๘๙๘ นางศุทธินี  เศรษฐีธีรยศ 

 ๑๑๘๙๙ นางสาวศุภกาญจน  หอมหวล 

 ๑๑๙๐๐ นางสาวศุภกานต  ทองเหลือง 

 ๑๑๙๐๑ นางสาวศุภกานต  รัตนจารุวัฒน 

 ๑๑๙๐๒ นางศุภจิตรตรา  บุญเย็น 

 ๑๑๙๐๓ นางศุภจิรา  จริตงาม 

 ๑๑๙๐๔ นางศุภจิรา  เชยเหมือนจันทร 

 ๑๑๙๐๕ นางสาวศุภจิรา  ทองศรี 

 ๑๑๙๐๖ นางสาวศุภจิรา  เรงอุบล 

 ๑๑๙๐๗ นางศุภญา  แกวกัลยา 

 ๑๑๙๐๘ นางศุภณัฐ  เชื้ออาษา 

 ๑๑๙๐๙ นางสาวศุภณัฐฏ  ใจมุง 

 ๑๑๙๑๐ นางสาวศุภนัจ  สืบแกว 

 ๑๑๙๑๑ นางศุภนิจ  พันธสวัสดิ์ 

 ๑๑๙๑๒ นางสาวศุภนิดา  ผุดผอง 

 ๑๑๙๑๓ นางศุภมาศย  ศูนยกลาง 

 ๑๑๙๑๔ นางศุภมาส  จันทรเทศ 

 ๑๑๙๑๕ นางศุภร  พันธุแสงจิตต 

 ๑๑๙๑๖ นางสาวศุภรดา  เกิดขาว 

 ๑๑๙๑๗ นางสาวศุภรดา  พุทธจร 

 ๑๑๙๑๘ นางศุภรดา  เรืองธนาธิป 

 ๑๑๙๑๙ นางศุภรักษ  อินทราย 

 ๑๑๙๒๐ นางสาวศุภรัตติยา  เทียมทัด 

 ๑๑๙๒๑ นางศุภรัตน  ดีศรีศักดิ์ 

 ๑๑๙๒๒ นางศุภรัตน  เทพอุด 

 ๑๑๙๒๓ นางสาวศุภรัตน  บุตรคุณ 

 ๑๑๙๒๔ นางสาวศุภรัสมิ์  พัฒนธนกฤษศิริ 



 หนา   ๙๗ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๙๒๕ นางศุภรานันท  สีทอง 

 ๑๑๙๒๖ นางสาวศุภราภรณ  ยอยแกว 

 ๑๑๙๒๗ นางศุภลักษณ  จงจุดเทียน 

 ๑๑๙๒๘ นางศุภลักษณ  จันทรแสงคํา 

 ๑๑๙๒๙ นางสาวศุภลักษณ  เซงแซ 

 ๑๑๙๓๐ นางสาวศุภลักษณ  แดงสีออน 

 ๑๑๙๓๑ นางสาวศุภลักษณ  แนวปราณีต 

 ๑๑๙๓๒ นางสาวศุภลักษณ  ปนนาง 

 ๑๑๙๓๓ นางสาวศุภลักษณ  พระชัย 

 ๑๑๙๓๔ นางศุภลักษณ  มงคลฉัตร 

 ๑๑๙๓๕ นางศุภลักษณ  วงษนิล 

 ๑๑๙๓๖ นางศุภลักษณ  ศรีวะโสภา 

 ๑๑๙๓๗ นางศุภลักษณ  สุพรรณ 

 ๑๑๙๓๘ นางสาวศุภลักษณ  สุหลงเส็น 

 ๑๑๙๓๙ นางสาวศุภลักษณ   

  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ๑๑๙๔๐ นางสาวศุภลักษณา  บุญคลาย 

 ๑๑๙๔๑ นางสาวศุภวรรณ  จันทรมณี 

 ๑๑๙๔๒ นางสาวศุภวรรณ  บงแกว 

 ๑๑๙๔๓ นางศุภวรรณ  แยมพยุง 

 ๑๑๙๔๔ นางสาวศุภวิกาญจน  ภูมิสุวรรณ 

 ๑๑๙๔๕ นางศุภัคชญา  ขาวกุญชร 

 ๑๑๙๔๖ นางศุภัศรมา  ย่ีสุนศรี 

 ๑๑๙๔๗ นางสาวศุภัสจี  มงคลแสน 

 ๑๑๙๔๘ นางสาวศุภางค  สุขเสริมศาล 

 ๑๑๙๔๙ นางสาวศุภาณี  ทับชวยชวา 

 ๑๑๙๕๐ นางศุภานน  สืบสมบัติ 

 ๑๑๙๕๑ นางสาวศุภานัน  ทองบัว 

 ๑๑๙๕๒ นางสาวศุภามาศ  คําพิทักษ 

 ๑๑๙๕๓ นางสาวศุภาวีร  ฉิมกูล 

 ๑๑๙๕๔ นางศุภิกา  คณะดี 

 ๑๑๙๕๕ นางสาวศุภิฌาณัฐฏี  สารผล 

 ๑๑๙๕๖ นางสาวศุภิมา  จอยบํารุง 

 ๑๑๙๕๗ นางสาวศุราลัย  จินตะชิน 

 ๑๑๙๕๘ นางสาวศุวิมล  วงศบุตร 

 ๑๑๙๕๙ นางเศลิยา  ฦาชา 

 ๑๑๙๖๐ นางสาวโศภิตา  คูหาเรืองรอง 

 ๑๑๙๖๑ นางโศภิตา  รักอิสระ 

 ๑๑๙๖๒ นางโศภิษฐ  จันทะเล 

 ๑๑๙๖๓ นางสาวโศภิษฐ  เพชรสุวรรณรังษี 

 ๑๑๙๖๔ นางสาวสกลสุภา  ขินานา 

 ๑๑๙๖๕ นางสกาวรัตน  จรัสศรี 

 ๑๑๙๖๖ นางสาวสกาวรัตน  เดชสุด 

 ๑๑๙๖๗ นางสกาวรัตน  ศักดี 

 ๑๑๙๖๘ นางสาวสกาวรัตน  สกุลธีรโชติ 

 ๑๑๙๖๙ นางสกาวัลย  แพงไตร 

 ๑๑๙๗๐ นางสาวสกุณา  นอกพล 

 ๑๑๙๗๑ นางสาวสกุณา  พราหมณวิเชียร 

 ๑๑๙๗๒ นางสกุนตลา  แปงใจ 

 ๑๑๙๗๓ นางสาวสกุลณา  สัพโส 

 ๑๑๙๗๔ นางสาวสกุลทิพย  ตันสุวรรณ 

 ๑๑๙๗๕ นางสาวสกุลนา  ใจมิภักดิ์ 



 หนา   ๙๘ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๙๗๖ นางสกุลเพ็ญ  รุงเกล้ียง 

 ๑๑๙๗๗ นางสกุลรัฐ  ล่ิมตระกูล 

 ๑๑๙๗๘ นางสาวสกุลรัตน  ย้ิมดี 

 ๑๑๙๗๙ นางสาวสกุลรัตน  สันยาวอ 

 ๑๑๙๘๐ นางสแกวัลณ  ศรีชนะ 

 ๑๑๙๘๑ นางสาวสงกราณ  งามสันเทียะ 

 ๑๑๙๘๒ นางสงกรานต  โคตรสมบัติ 

 ๑๑๙๘๓ นางสงกรานต  จีนบัว 

 ๑๑๙๘๔ นางสาวสงกรานต  บุญประสาร 

 ๑๑๙๘๕ นางสงกรานต  พรมเสน 

 ๑๑๙๘๖ นางสงกรานต  ศรีสุข 

 ๑๑๙๘๗ นางสงบ  เพชรประสิทธิ์ 

 ๑๑๙๘๘ นางสาวสงวนลักษณ  แฝงสะโด 

 ๑๑๙๘๙ นางสาวสงวนวงค  ตลับนาค 

 ๑๑๙๙๐ นางสดศรี  แนนหนา 

 ๑๑๙๙๑ นางสดับพิณ  ไสยลักษณ 

 ๑๑๙๙๒ นางสาวสดับพิน  วงษชาญ 

 ๑๑๙๙๓ นางสตุธรณ  ลีทหาร 

 ๑๑๙๙๔ นางสาวสถาพร  พิสมัย 

 ๑๑๙๙๕ นางสาวสถิตาภรณ  วงศเขียว 

 ๑๑๙๙๖ นางสาวสธนธร  สัมฤทธิ์ 

 ๑๑๙๙๗ นางสาวสนใจ  ชวยชู 

 ๑๑๙๙๘ นางสนธญา  ศรีพลับ 

 ๑๑๙๙๙ นางสนิ  คําคง 

 ๑๒๐๐๐ นางสบันงา  วงจันทะ 

 ๑๒๐๐๑ นางสาวสมคิด  กลํ่าเมือง 

 ๑๒๐๐๒ นางสมคิด  คําบุญเรือง 

 ๑๒๐๐๓ นางสาวสมคิด  ชูยศ 

 ๑๒๐๐๔ นางสาวสมคิด  ปานบัว 

 ๑๒๐๐๕ นางสาวสมคิด  โลลา 

 ๑๒๐๐๖ นางสมคิด  สายแวว 

 ๑๒๐๐๗ นางสาวสมคิด  เอี่ยมสอาด 

 ๑๒๐๐๘ นางสาวสมจิต  สุปนตี 

 ๑๒๐๐๙ นางสาวสมจิตต  พงษสวัสดิ์ 

 ๑๒๐๑๐ นางสาวสมจิตร  ใกลฝน 

 ๑๒๐๑๑ นางสาวสมจิตร  จริงสันเทียะ 

 ๑๒๐๑๒ นางสาวสมจิตร  จิตเนียม 

 ๑๒๐๑๓ นางสาวสมจิตร  ดุเหวาดํา 

 ๑๒๐๑๔ นางสมจิตร  ธรรมเศก 

 ๑๒๐๑๕ นางสาวสมจิตร  ผิวยะเมือง 

 ๑๒๐๑๖ นางสมจิตร  พลสงา 

 ๑๒๐๑๗ นางสมจิตร  เพชรประดับ 

 ๑๒๐๑๘ นางสาวสมใจ  แกวแกลาง 

 ๑๒๐๑๙ นางสาวสมใจ  ไขแกว 

 ๑๒๐๒๐ นางสมใจ  ชูบุญทอง 

 ๑๒๐๒๑ นางสมใจ  แตงออน 

 ๑๒๐๒๒ นางสมใจ  พรหมเมฆ 

 ๑๒๐๒๓ นางสาวสมใจ  ภิญโญเกียรติศักดิ์ 

 ๑๒๐๒๔ นางสมใจ  ยอดทอง 

 ๑๒๐๒๕ นางสมใจ  วะบุตร 

 ๑๒๐๒๖ นางสมใจ  สองแกว 

 ๑๒๐๒๗ นางสมใจ  หิรัญสุข 



 หนา   ๙๙ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๐๒๘ นางสาวสมถวิล  ควรสุข 

 ๑๒๐๒๙ นางสาวสมถวิล  ใจทน 

 ๑๒๐๓๐ นางสาวสมถวิล  อรรถวัน 

 ๑๒๐๓๑ นางสมทรง  แซฮุน 

 ๑๒๐๓๒ นางสาวสมทรง  บุญสง 

 ๑๒๐๓๓ นางสาวสมทรง  ลีชาคํา 

 ๑๒๐๓๔ นางสาวสมน  ชาระโภค 

 ๑๒๐๓๕ นางสมนึก  นนทวงศ 

 ๑๒๐๓๖ นางสมบัติ  จันภักดี 

 ๑๒๐๓๗ นางสมบัติ  วรรณทวี 

 ๑๒๐๓๘ นางสาวสมบัติ  เหลาพันนา 

 ๑๒๐๓๙ นางสมบุญ  พงษหัสบรรณ 

 ๑๒๐๔๐ นางสมบูรณ  เพ็ชรสุข 

 ๑๒๐๔๑ นางสาวสมปราชญ  วงคบูทอง 

 ๑๒๐๔๒ นางสาวสมปอง  จันทะเนตร 

 ๑๒๐๔๓ นางสาวสมปอง  หอมทวีโชค 

 ๑๒๐๔๔ นางสมพร  ชางหลอ 

 ๑๒๐๔๕ นางสาวสมพร  ดงปาลี 

 ๑๒๐๔๖ นางสมพร  ทองปล่ัง 

 ๑๒๐๔๗ นางสมพร  เปยมจิตร 

 ๑๒๐๔๘ นางสาวสมพร  มีวงษสม 

 ๑๒๐๔๙ นางสมพร  โยธานันท 

 ๑๒๐๕๐ นางสาวสมพร  ศรีอินทร 

 ๑๒๐๕๑ นางสมพร  สมานโสร 

 ๑๒๐๕๒ นางสาวสมพร  อุปถัมภ 

 ๑๒๐๕๓ นางสมพรฐกมล  รุงจรูญกัลปะเวท 

 ๑๒๐๕๔ นางสาวสมพิตร  วังคีรี 

 ๑๒๐๕๕ นางสาวสมพิศ  ชิดชื่น 

 ๑๒๐๕๖ นางสมพิศ  บัตรจัตุรัส 

 ๑๒๐๕๗ นางสมพิศ  บุญรักษ 

 ๑๒๐๕๘ นางสาวสมพิศ  พุทธรักชาติ 

 ๑๒๐๕๙ นางสมภาร  ใสสอาด 

 ๑๒๐๖๐ นางสาวสมมารถ  ปางเดิม 

 ๑๒๐๖๑ นางสาวสมมาส  พระพิจิตร 

 ๑๒๐๖๒ นางสาวสมยงค  บุญหลาย 

 ๑๒๐๖๓ นางสาวสมร  พลไทย 

 ๑๒๐๖๔ นางสมรัก  พุทธซอน 

 ๑๒๐๖๕ นางสาวสมฤดี  กิตติศักดิ์ชัย 

 ๑๒๐๖๖ นางสมฤดี  แซตั้ง 

 ๑๒๐๖๗ นางสมฤดี  เฝาหาผล 

 ๑๒๐๖๘ นางสาวสมฤดี  วงษแสง 

 ๑๒๐๖๙ นางสาวสมฤทัย  บุตรไทย 

 ๑๒๐๗๐ นางสมฤทัย  อิ่มเจริญ 

 ๑๒๐๗๑ นางสมศรี  จักรปลอง 

 ๑๒๐๗๒ นางสาวสมศรี  แซเจ็ง 

 ๑๒๐๗๓ นางสมศรี  เพ็งภัตรา 

 ๑๒๐๗๔ นางสมศรี  ภูฆัง 

 ๑๒๐๗๕ นางสาวสมศิริ  จึงสถิตยกูล 

 ๑๒๐๗๖ นางสมสกุล  จันนรา 

 ๑๒๐๗๗ นางสมสกุล  อําพันศิริ 

 ๑๒๐๗๘ นางสมสมร  สนธี 

 ๑๒๐๗๙ นางสมสมัย  พิลาแดง 



 หนา   ๑๐๐ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๐๘๐ นางสาวสมสวน  แขพิมาย 

 ๑๒๐๘๑ นางสาวสมสวย  อมรกล 

 ๑๒๐๘๒ นางสมสุข  รัตนพันธุ 

 ๑๒๐๘๓ นางสมหญิง  ตุมเมืองโดน 

 ๑๒๐๘๔ นางสาวสมหญิง  ทับเรือง 

 ๑๒๐๘๕ นางสาวสมหญิง  โรจนบุญถึง 

 ๑๒๐๘๖ นางสาวสมหมาย  ฟกเปยม 

 ๑๒๐๘๗ นางสมอ  กิ่งแกว 

 ๑๒๐๘๘ นางสาวสมัย  ระบําเพลิง 

 ๑๒๐๘๙ นางสมาน  ขําภูเขียว 

 ๑๒๐๙๐ นางสาวสมาน  ปานสมบูรณ 

 ๑๒๐๙๑ นางสมาน  สิงจานุสงค 

 ๑๒๐๙๒ นางสาวสมาพร  จันทรภูชงค 

 ๑๒๐๙๓ นางสาวสมิตานันท  พนาพรศิริกุล 

 ๑๒๐๙๔ นางสาวสยุมพร  แกวพุกก 

 ๑๒๐๙๕ นางสาวสยุมพร  ปจมิตร 

 ๑๒๐๙๖ นางสาวสยุมพร  อสุนีย 

 ๑๒๐๙๗ นางสาวสรญา  พุมทอง 

 ๑๒๐๙๘ นางสาวสรรัตน  จุตโน 

 ๑๒๐๙๙ นางสรวีย  ชุมจันทร 

 ๑๒๑๐๐ นางสาวสรวีย  ตาเดอิน 

 ๑๒๑๐๑ นางสรวีย  พิมพจอง 

 ๑๒๑๐๒ นางสรอยทิพย  ณ นาน 

 ๑๒๑๐๓ นางสาวสรอยสุดา  สาระวรรณ 

 ๑๒๑๐๔ นางสาวสรัญญา  เปยงตั้ง 

 ๑๒๑๐๕ นางสรัญญา  หมีดเส็น 

 ๑๒๑๐๖ นางสาวสรัญธร  ไผพุทธ 

 ๑๒๑๐๗ นางสาวสรัญธร  พัฒนทอง 

 ๑๒๑๐๘ นางสรัญยู  ดีเดิน 

 ๑๒๑๐๙ นางสาวสรัญวรี  เพ็งเพชร 

 ๑๒๑๑๐ นางสรัณกันธิชา  ฤกษวรลักษณ 

 ๑๒๑๑๑ นางสาวสรัลชนา  จําเริญ 

 ๑๒๑๑๒ นางสรัลชนา  บิลอะหลี 

 ๑๒๑๑๓ นางสาวสราญรัตน  จันทรนนท 

 ๑๒๑๑๔ นางสาวสราพร  ปจสา 

 ๑๒๑๑๕ นางสราวลี  เพ็งมีพรหมจักร 

 ๑๒๑๑๖ นางสริญพัชธ  พงศธนบดี 

 ๑๒๑๑๗ นางสริดา  เส็นหละ 

 ๑๒๑๑๘ นางสาวสริตา  สอนรินทร 

 ๑๒๑๑๙ นางสาวสรินญา  ศิริสังขไชย 

 ๑๒๑๒๐ นางสาวสรินทรทิพย  ทิพเวช 

 ๑๒๑๒๑ นางสรินที  ทองประเทือง 

 ๑๒๑๒๒ นางสริยา  ชวยสวัสดิ์ 

 ๑๒๑๒๓ นางสาวสริยา  ชัยวงศ 

 ๑๒๑๒๔ นางสาวสรีพร  ชมบุญ 

 ๑๒๑๒๕ นางสาวสรียา  ดอกบัวกลาง 

 ๑๒๑๒๖ นางสรีรนุช  หวนนิช 

 ๑๒๑๒๗ นางสลัก  พงษเตา 

 ๑๒๑๒๘ นางสลักจิต  ศรีสุระ 

 ๑๒๑๒๙ นางสาวสลักจิตร  ดอนจ๋ิวไพร 

 ๑๒๑๓๐ นางสาวสลักจิตร  สนคณาวงษ 

 ๑๒๑๓๑ นางสาวสลิตา  สุริยาวงษ 



 หนา   ๑๐๑ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๑๓๒ นางสาวสวรินทร  นกเกษม 

 ๑๒๑๓๓ นางสาวสวรินทร  บรรจงปร ุ

 ๑๒๑๓๔ นางสาวสวลี  กิตติชาติเชาวลิต 

 ๑๒๑๓๕ นางสาวสวลี  บุญฤทธิ์ 

 ๑๒๑๓๖ นางสาวสวลี  เรืองรอง 

 ๑๒๑๓๗ นางสาวสวลี  วงษเสถียร 

 ๑๒๑๓๘ นางสาวสวางจิตร  ตั้งพรโชติชวง 

 ๑๒๑๓๙ นางสศิธร  รื่นเวช 

 ๑๒๑๔๐ นางสหัสา  ทับทิม 

 ๑๒๑๔๑ นางสองอุษา  ขันตีกุล 

 ๑๒๑๔๒ นางสาวสอฝยะ  มานีอาเหล็ม 

 ๑๒๑๔๓ นางสอฝยะ  หัสโสะ 

 ๑๒๑๔๔ นางสาวสังวร  ทองคําวัน 

 ๑๒๑๔๕ นางสังวาล  ทรายใจ 

 ๑๒๑๔๖ นางสาวสังวาลย  ผาบหนูดํา 

 ๑๒๑๔๗ นางสาวสังวาลย  สงกูล 

 ๑๒๑๔๘ นางสาวสัจจะ  ขุนเปนทิพย 

 ๑๒๑๔๙ นางสาวสัจจา  บุญคําภา 

 ๑๒๑๕๐ นางสัญธญา  หลําภักดี 

 ๑๒๑๕๑ นางสันติญา  ประแจเหิน 

 ๑๒๑๕๒ นางสันทนี  บุญจ่ิม 

 ๑๒๑๕๓ นางสันทัด  รื่นสด 

 ๑๒๑๕๔ นางสาวสัมพันธ  พวงบุญชู 

 ๑๒๑๕๕ นางสาวสาคร  วงคศรี 

 ๑๒๑๕๖ นางสาคร  สุจริตจันทร 

 ๑๒๑๕๗ นางสาธนี  ไกรราษฎร 

 ๑๒๑๕๘ นางสาธนี  สุจิมงคล 

 ๑๒๑๕๙ นางสาวสาธิกา  ดวงประภา 

 ๑๒๑๖๐ นางสาวสาธิกา  ธนบัตร 

 ๑๒๑๖๑ นางสาวสาธิตา  จอนดอน 

 ๑๒๑๖๒ นางสาวสาธินี  ผดุงชัยโชติ 

 ๑๒๑๖๓ นางสาวสาธิยา  ศรีผดุง 

 ๑๒๑๖๔ นางสาวสานิช  บุญเอียด 

 ๑๒๑๖๕ นางสายจิตต  ประโยชนสิริกุล 

 ๑๒๑๖๖ นางสายใจ  แกนชัย 

 ๑๒๑๖๗ นางสาวสายใจ  ฉายพระพักตร 

 ๑๒๑๖๘ นางสาวสายใจ  ถิ่นวงษแย 

 ๑๒๑๖๙ นางสายใจ  ทรัพยสมบัติ 

 ๑๒๑๗๐ นางสาวสายใจ  ทัดงามนาค 

 ๑๒๑๗๑ นางสายใจ  ผลกลํ่า 

 ๑๒๑๗๒ นางสาวสายใจ  พาหุฬา 

 ๑๒๑๗๓ นางสายใจ  สีแดง 

 ๑๒๑๗๔ นางสาวสายชล  เกิดบัว 

 ๑๒๑๗๕ นางสาวสายชล  เกิดสวาง 

 ๑๒๑๗๖ นางสายชล  แกนสุวรรณ 

 ๑๒๑๗๗ นางสาวสายชล  คงสมใจ 

 ๑๒๑๗๘ นางสาวสายชล  คิดงาม 

 ๑๒๑๗๙ นางสาวสายชล  ดีพิมาย 

 ๑๒๑๘๐ นางสาวสายชล  สนธิโพธิ์ 

 ๑๒๑๘๑ นางสาวสายทอง  คําเรืองศรี 

 ๑๒๑๘๒ นางสายทิพย  ผิวเหมาะ 

 ๑๒๑๘๓ นางสาวสายทิพย  พิมสุภา 



 หนา   ๑๐๒ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๑๘๔ นางสาวสายนที  โสดา 

 ๑๒๑๘๕ นางสาวสายฝน  จันทะเอ 

 ๑๒๑๘๖ นางสายฝน  จิยิพงศ 

 ๑๒๑๘๗ นางสาวสายฝน  ใจญา 

 ๑๒๑๘๘ นางสายฝน  ชนะสิทธิ์ 

 ๑๒๑๘๙ นางสายฝน  แทนสูงเนิน 

 ๑๒๑๙๐ นางสาวสายฝน  นอยสุพรรณ 

 ๑๒๑๙๑ นางสาวสายฝน  นาชัยสิทธิ์ 

 ๑๒๑๙๒ นางสายฝน  พันธหนองหวา 

 ๑๒๑๙๓ นางสาวสายฝน  พิณเสนาะ 

 ๑๒๑๙๔ นางสายฝน  มะลังศรี 

 ๑๒๑๙๕ นางสาวสายฝน  มีใจรักษ 

 ๑๒๑๙๖ นางสายฝน  ยกชู 

 ๑๒๑๙๗ นางสายฝน  หงษเหล่ียม 

 ๑๒๑๙๘ นางสาวสายฝน  อาสาธง 

 ๑๒๑๙๙ นางสาวสายพลอย  สัจดา 

 ๑๒๒๐๐ นางสาวสายพิณ  เต็มใจ 

 ๑๒๒๐๑ นางสาวสายพิณ  เพ็ญจันทร 

 ๑๒๒๐๒ นางสายพิณ  วรรณภิระ 

 ๑๒๒๐๓ นางสายพิณ  สวัสดี 

 ๑๒๒๐๔ นางสายพิน  จรเณร 

 ๑๒๒๐๕ นางสายพิน  ชูเทา 

 ๑๒๒๐๖ นางสายพิน  ปญญา 

 ๑๒๒๐๗ นางสาวสายพินธุ  มณีโชติ 

 ๑๒๒๐๘ นางสายภิรมย  นัยกิจ 

 ๑๒๒๐๙ นางสายรุง  ชุมเย็น 

 ๑๒๒๑๐ นางสายรุง  ชูกําลัง 

 ๑๒๒๑๑ นางสายรุง  นาคทั่ง 

 ๑๒๒๑๒ นางสายรุง  แปะทา 

 ๑๒๒๑๓ นางสาวสายรุง  วังคําแหง 

 ๑๒๒๑๔ นางสายรุง  ศรีวรพงษ 

 ๑๒๒๑๕ นางสายรุง  อาหรับ 

 ๑๒๒๑๖ นางสายรุง  อุปถัมภ 

 ๑๒๒๑๗ นางสาวสายฤทัย  ไมสน 

 ๑๒๒๑๘ นางสายลม  แซมกระโทก 

 ๑๒๒๑๙ นางสายลม  สะแกคุม 

 ๑๒๒๒๐ นางสาวสายวรุณ  ล้ิมสวัสดิ์ 

 ๑๒๒๒๑ นางสาวสายวสันต  คนชุม 

 ๑๒๒๒๒ นางสาวสายสมร  เจริญสุข 

 ๑๒๒๒๓ นางสายสมร  ชัยงามเมือง 

 ๑๒๒๒๔ นางสาวสายสมร  นันทะถิน 

 ๑๒๒๒๕ นางสาวสายสมร  พหลไทย 

 ๑๒๒๒๖ นางสายสุณี  สุภิมารส 

 ๑๒๒๒๗ นางสายสุดา  ดางดี 

 ๑๒๒๒๘ นางสาวสายสุดา  ฤทธิยงค 

 ๑๒๒๒๙ นางสายสุดา  สมพงค 

 ๑๒๒๓๐ นางสาวสายสุดา  สอนศิริ 

 ๑๒๒๓๑ นางสาวสายสุนีย  จันทรออน 

 ๑๒๒๓๒ นางสายสุนีย  นิลบรรพต 

 ๑๒๒๓๓ นางสาวสายสุนีย  ศรีนวล 

 ๑๒๒๓๔ นางสาวสายสุนีย  สวัสดี 

 ๑๒๒๓๕ นางสาวสายใหม  อุนทรีจันทร 



 หนา   ๑๐๓ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๒๓๖ นางสาวสารนิช  รุงรัตน 

 ๑๒๒๓๗ นางสารภี  คําศรี 

 ๑๒๒๓๘ นางสาวสารภี  จิตมนัส 

 ๑๒๒๓๙ นางสาริณี  ฤทธิ์เทวา 

 ๑๒๒๔๐ นางสารินี  สาระมูล 

 ๑๒๒๔๑ นางสาวสารินีย  จีนาภักดิ์ 

 ๑๒๒๔๒ นางสาริยา  เฉลิมสุข 

 ๑๒๒๔๓ นางสาวสาริศา  ทมาศเกง 

 ๑๒๒๔๔ นางสาวสาริศา  เนตรแสงสี 

 ๑๒๒๔๕ นางสาวสาริศา  โพธิสัย 

 ๑๒๒๔๖ นางสาวสาริศา  มหาโคตร 

 ๑๒๒๔๗ นางสาริสา  วงศอนันตนนท 

 ๑๒๒๔๘ นางสารีนา  ดอเลาะ 

 ๑๒๒๔๙ นางสารีนา  ปากบารา 

 ๑๒๒๕๐ นางสารีฟะห  ศรีวาจา 

 ๑๒๒๕๑ นางสาวสาลิณี  ใจกระจาง 

 ๑๒๒๕๒ นางสาลินี  แทนสูงเนิน 

 ๑๒๒๕๓ นางสาวสาลินี  สองสี 

 ๑๒๒๕๔ นางสาวสาลีฮะ  ดารานีตาแล 

 ๑๒๒๕๕ นางสาวะรี  บุนนาค 

 ๑๒๒๕๖ นางสาวสาวิตตรี  เชี่ยวชาญ 

 ๑๒๒๕๗ นางสาวิตรี  การินทร 

 ๑๒๒๕๘ นางสาวสาวิตรี  ขุนงามขํา 

 ๑๒๒๕๙ นางสาวิตรี  คงศรี 

 ๑๒๒๖๐ นางสาวิตรี  ซื่อตรง 

 ๑๒๒๖๑ นางสาวสาวิตรี  ตรีนุสนธิ์ 

 ๑๒๒๖๒ นางสาวิตรี  ทองเทศ 

 ๑๒๒๖๓ นางสาวสาวิตรี  พรมลี 

 ๑๒๒๖๔ นางสาวสาวิตรี  เพ็ชรโทน 

 ๑๒๒๖๕ นางสาวิตรี  โพธิ์คํา 

 ๑๒๒๖๖ นางสาวสาวิตรี  ภิรมยเล่ียม 

 ๑๒๒๖๗ นางสาวสาวิตรี  ภูมิมอญ 

 ๑๒๒๖๘ นางสาวิตรี  มุณีแนม 

 ๑๒๒๖๙ นางสาวสาวิตรี  ย้ิมสาระ 

 ๑๒๒๗๐ นางสาวสาวิตรี  รักษาศีล 

 ๑๒๒๗๑ นางสาวิตรี  เรือนอุน 

 ๑๒๒๗๒ นางสาวิตรี  ฦาชา 

 ๑๒๒๗๓ นางสาวสาวิตรี  วรรณาลัย 

 ๑๒๒๗๔ นางสาวิตรี  หงษศรีแกว 

 ๑๒๒๗๕ นางสาวสาวิภา  เต็มประสงค 

 ๑๒๒๗๖ นางสาวสํารวจจิตร  ศรีเมือง 

 ๑๒๒๗๗ นางสํารวย  ทองโปย 

 ๑๒๒๗๘ นางสําราญ  โพลังกา 

 ๑๒๒๗๙ นางสําราญ  เภาพันธ 

 ๑๒๒๘๐ นางสาวสําราญ  อยูเปนสุข 

 ๑๒๒๘๑ นางสําเรียง  ราชริวงษ 

 ๑๒๒๘๒ นางสาวสําอาง  คงนิล 

 ๑๒๒๘๓ นางสาวสําอาง  ทองคํา 

 ๑๒๒๘๔ นางสําอางค  ฉัตรวิไล 

 ๑๒๒๘๕ นางสิดาพร  ติ๊ปโคตร 

 ๑๒๒๘๖ นางสาวสิตภรณกุล  ไพโรจน 

 ๑๒๒๘๗ นางสาวสิทธวีร  จินดาอัครวิทย 



 หนา   ๑๐๔ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๒๘๘ นางสิทธินี  สุวรรณรัตน 

 ๑๒๒๘๙ นางสิทธิรัตน  แสงหาว 

 ๑๒๒๙๐ นางสาวสินาภรณ  จิตรภักดี 

 ๑๒๒๙๑ นางสินีนาฎ  บุญทอง 

 ๑๒๒๙๒ นางสินีนาฎ  พรหมชนกสกุล 

 ๑๒๒๙๓ นางสินีนาฎ  พัจนสุนทร 

 ๑๒๒๙๔ นางสินีนาถ  โคเรือง 

 ๑๒๒๙๕ นางสิรดาภัทร  ทิพยสมบัติ 

 ๑๒๒๙๖ นางสาวสิรดาภัทร  เหมือนแกว 

 ๑๒๒๙๗ นางสิรปภา  ทองเจริญ 

 ๑๒๒๙๘ นางสิรภัทร  วิเศษประสิทธิ ์

 ๑๒๒๙๙ นางสาวสิรภัทร  โวหารลึก 

 ๑๒๓๐๐ นางสาวสิรมณี  ทีวงศ 

 ๑๒๓๐๑ นางสาวสิรามล  เจริญลา 

 ๑๒๓๐๒ นางสาวสิริกร  ไชยจํานงค 

 ๑๒๓๐๓ นางสิริกาญจน  โกมลวานิช 

 ๑๒๓๐๔ นางสาวสิริกาญจน  พงษพาลี 

 ๑๒๓๐๕ นางสาวสิริกาญจน  สิริชาติสิทธิโชค 

 ๑๒๓๐๖ นางสาวสิริกานต  รอตประเสริฐ 

 ๑๒๓๐๗ นางสาวสิริกุล  ฟุงกิตติกุล 

 ๑๒๓๐๘ นางสิริขวัญ  มีวุฒิ 

 ๑๒๓๐๙ นางสิริโฉม  ชัยพรรณา 

 ๑๒๓๑๐ นางสาวสิริญญา  ขันธสอน 

 ๑๒๓๑๑ นางสิริญญา  สุคําภา 

 ๑๒๓๑๒ นางสิริญาพร  ณ สงขลา 

 ๑๒๓๑๓ นางสาวสิริณ  สุขการ 

 ๑๒๓๑๔ นางสาวสิริณัฐ  ไชยชนะ 

 ๑๒๓๑๕ นางสาวสิริธนา  ผลมาตย 

 ๑๒๓๑๖ นางสาวสิริธัญญจ  เทพสวรรค 

 ๑๒๓๑๗ นางสาวสิรินทร  นิรันดร 

 ๑๒๓๑๘ นางสิรินทรพร  เปรมกิจ 

 ๑๒๓๑๙ นางสาวสิรินทรา  พวงเคลือ 

 ๑๒๓๒๐ นางสาวสิรินทิพย  เลิศคํา 

 ๑๒๓๒๑ นางสิรินภา  จันทรสุม 

 ๑๒๓๒๒ นางสิรินภา  ดงรังษี 

 ๑๒๓๒๓ นางสาวสิรินภา  สิงหแกว 

 ๑๒๓๒๔ นางสาวสิรินรตี  ตนนามล 

 ๑๒๓๒๕ นางสาวสิรินลิน  วิมุกตายน 

 ๑๒๓๒๖ นางสาวสิรินาขวัญ  พุมทอง 

 ๑๒๓๒๗ นางสิรินีย  ศรีทามาตย 

 ๑๒๓๒๘ นางสาวสิรินุช  ศรสิทธิ์ 

 ๑๒๓๒๙ นางสาวสิริพร  กฤษฎารักษ 

 ๑๒๓๓๐ นางสิริพร  เกิดหลํา 

 ๑๒๓๓๑ นางสาวสิริพร  จันทรรัก 

 ๑๒๓๓๒ นางสิริพร  สมศักดิ์ 

 ๑๒๓๓๓ นางสาวสิริพร  ฮายีมา 

 ๑๒๓๓๔ นางสิริพรรณ  คุณวงศ 

 ๑๒๓๓๕ นางสาวสิริพรรณ  ชลีกรชูวงศ 

 ๑๒๓๓๖ นางสาวสิริพรรณ  ชัยชิตามร 

 ๑๒๓๓๗ นางสาวสิริพัตร  บุปผามาตะนัง 

 ๑๒๓๓๘ นางสาวสิริพิมล  ขุมทอง 

 ๑๒๓๓๙ นางสิริไพบูลย  ผดุงนึก 



 หนา   ๑๐๕ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๓๔๐ นางสาวสิริภา  แสงออน 

 ๑๒๓๔๑ นางสาวสิริมา  จันคําวงษ 

 ๑๒๓๔๒ นางสาวสิริมา  สิลินทบูรณ 

 ๑๒๓๔๓ นางสิริมาส  เรืองศรีมั่น 

 ๑๒๓๔๔ นางสิริยา  กรมเมือง 

 ๑๒๓๔๕ นางสาวสิริยากร  สุวรรณ 

 ๑๒๓๔๖ นางสาวสิริรักษ  เกษทองมา 

 ๑๒๓๔๗ นางสิริรัช  โพธิ์เงิน 

 ๑๒๓๔๘ นางสาวสิริรัตน  ขันธิสิทธิ์ 

 ๑๒๓๔๙ นางสาวสิริรัตน  ชินวงคเขียว 

 ๑๒๓๕๐ นางสิริรัตน  พรหมสุวรรณ 

 ๑๒๓๕๑ นางสาวสิริรัตน  รัตนพิพัฒน 

 ๑๒๓๕๒ นางสิริรัตน  วงคจันทรตา 

 ๑๒๓๕๓ นางสาวสิริรัตน  ศรีโล 

 ๑๒๓๕๔ นางสิริรัตน  สถิตยเสถียร 

 ๑๒๓๕๕ นางสาวสิริรัตน  สุรพิพิธ 

 ๑๒๓๕๖ นางสาวสิริรัตน  เสนานุรักษวรกุล 

 ๑๒๓๕๗ นางสิริรัตน  หรรษาพันธุ 

 ๑๒๓๕๘ นางสิริรัตน  อินคํา 

 ๑๒๓๕๙ นางสาวสิริลักษณ  ชวาลา 

 ๑๒๓๖๐ นางสาวสิริลักษณ  บัวทองรังสิมา 

 ๑๒๓๖๑ นางสาวสิริลักษณ  พรทิพยศิริกุล 

 ๑๒๓๖๒ นางสาวสิริลักษณ  พรมทับ 

 ๑๒๓๖๓ นางสาวสิริลักษณ  เรืองมะเริง 

 ๑๒๓๖๔ นางสาวสิริลักษณ  ศลศิลปชัย 

 ๑๒๓๖๕ นางสิรวิดี  เทียนทอง 

 ๑๒๓๖๖ นางสิริวรรณ  กสิบาล 

 ๑๒๓๖๗ นางสิริวรรณ  ตั้งใจตรง 

 ๑๒๓๖๘ นางสิริวรรณ  สุรวัฒนาประเสริฐ 

 ๑๒๓๖๙ นางสิริวรัตน  ชําชม 

 ๑๒๓๗๐ นางสาวสิริวัน  เรืองจรัส 

 ๑๒๓๗๑ นางสิริวัลย  ศรีนวล 

 ๑๒๓๗๒ นางสิริโสภา  ชัยมาตย 

 ๑๒๓๗๓ นางสาวสิริอร  สุรภักดี 

 ๑๒๓๗๔ นางสาวสิรีกานต  พงศสุภากมลากร 

 ๑๒๓๗๕ นางสาวสิวิพรรณ  พัดทอง 

 ๑๒๓๗๖ นางสีดา  เศฐมาตย 

 ๑๒๓๗๗ นางสาวสีฟา  บุญยะกําภะ 

 ๑๒๓๗๘ นางสีลา  บุญสวัสดิ์ 

 ๑๒๓๗๙ นางสาวสุกมล  ศักดิ์นําสง 

 ๑๒๓๘๐ นางสุกรรญา  พินธะ 

 ๑๒๓๘๑ นางสุกัญญา  กองแกว 

 ๑๒๓๘๒ นางสุกัญญา  การินทร 

 ๑๒๓๘๓ นางสาวสุกัญญา  ขุนสูงเนิน 

 ๑๒๓๘๔ นางสาวสุกัญญา  จันทะศรี 

 ๑๒๓๘๕ นางสุกัญญา  เจนไธสง 

 ๑๒๓๘๖ นางสาวสุกัญญา  เจริญทนัง 

 ๑๒๓๘๗ นางสาวสุกัญญา  แจงสวาง 

 ๑๒๓๘๘ นางสุกัญญา  ชลตระกูล 

 ๑๒๓๘๙ นางสุกัญญา  ชัยวงค 

 ๑๒๓๙๐ นางสุกัญญา  ซายซ 

 ๑๒๓๙๑ นางสาวสุกัญญา  แซโงว 



 หนา   ๑๐๖ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๓๙๒ นางสาวสุกัญญา  โถตันคํา 

 ๑๒๓๙๓ นางสาวสุกัญญา  ทรัพยอานัน 

 ๑๒๓๙๔ นางสุกัญญา  ทองกุล 

 ๑๒๓๙๕ นางสาวสุกัญญา  ทับปน 

 ๑๒๓๙๖ นางสาวสุกัญญา  เทพรัตน 

 ๑๒๓๙๗ นางสาวสุกัญญา  บุญขัน 

 ๑๒๓๙๘ นางสุกัญญา  บุญอนันต 

 ๑๒๓๙๙ นางสุกัญญา  บุตรดีวงค 

 ๑๒๔๐๐ นางสุกัญญา  ประเสริฐ 

 ๑๒๔๐๑ นางสาวสุกัญญา  เผยกล่ิน 

 ๑๒๔๐๒ จาเอกหญิง สุกัญญา   

  พงษเจตสุพรรณ 

 ๑๒๔๐๓ นางสุกัญญา  พงษชัยสิทธิ์ 

 ๑๒๔๐๔ นางสาวสุกัญญา  พันธธงไชย 

 ๑๒๔๐๕ นางสุกัญญา  ภักดีรัตนางกูร 

 ๑๒๔๐๖ นางสาวสุกัญญา  มะลิวงษ 

 ๑๒๔๐๗ นางสาวสุกัญญา  มาสี 

 ๑๒๔๐๘ นางสุกัญญา  ยะฟู 

 ๑๒๔๐๙ นางสาวสุกัญญา  ยืนยง 

 ๑๒๔๑๐ นางสุกัญญา  รัตนรัก 

 ๑๒๔๑๑ นางสุกัญญา  ล้ินทอง 

 ๑๒๔๑๒ นางสุกัญญา  เลิศสูงเนิน 

 ๑๒๔๑๓ นางสุกัญญา  ไลไทสงค 

 ๑๒๔๑๔ นางสุกัญญา  วงศวังจันทร 

 ๑๒๔๑๕ นางสาวสุกัญญา  วรดี 

 ๑๒๔๑๖ นางสาวสุกัญญา  สนนา 

 ๑๒๔๑๗ นางสุกัญญา  สายเสมา 

 ๑๒๔๑๘ นางสุกัญญา  สิริบวรพิศาล 

 ๑๒๔๑๙ นางสาวสุกัญญา  สุขสุเกตุ 

 ๑๒๔๒๐ นางสาวสุกัญญา  สุทธิธรรม 

 ๑๒๔๒๑ นางสาวสุกัญญา  สุพันธ 

 ๑๒๔๒๒ นางสาวสุกัญญา  แสงทอง 

 ๑๒๔๒๓ นางสาวสุกัญญา  แสงอนันต 

 ๑๒๔๒๔ นางสาวสุกัญญา  หอมไมหาย 

 ๑๒๔๒๕ นางสาวสุกัญญา  หาไชย 

 ๑๒๔๒๖ นางสุกัญญา  ไหมดี 

 ๑๒๔๒๗ นางสุกัญญา  อวมจันทะ 

 ๑๒๔๒๘ นางสุกัญญา  อารียรักษ 

 ๑๒๔๒๙ นางสาวสุกัญญา  อินทรักษ 

 ๑๒๔๓๐ นางสาวสุกันยา  แกวรัตน 

 ๑๒๔๓๑ นางสาวสุกันยา  แซเตียว 

 ๑๒๔๓๒ นางสุกัลญา  เกตุมี 

 ๑๒๔๓๓ นางสาวสุกัลญา  เรืองรุง 

 ๑๒๔๓๔ นางสุกัลญา  ศรีมุณี 

 ๑๒๔๓๕ นางสุกัลยกร  เท่ียงธรรม 

 ๑๒๔๓๖ นางสุกัลยา  เกาะสาลี 

 ๑๒๔๓๗ นางสาวสุกัลยา  คงจิตรคา 

 ๑๒๔๓๘ นางสุกัลยา  เจริญภาพ 

 ๑๒๔๓๙ นางสาวสุกัลยา  แซโลว 

 ๑๒๔๔๐ นางสุกัลยา  วัฒนะ 

 ๑๒๔๔๑ นางสาวสุกาญจนา  แปงปอ 

 ๑๒๔๔๒ นางสาวสุกานดา  เงินเรียง 



 หนา   ๑๐๗ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๔๔๓ นางสาวสุกานดา  ไชยเลิศ 

 ๑๒๔๔๔ นางสุกิตตา  บรรจงรอด 

 ๑๒๔๔๕ นางสุขกิตตรา  เครือบุดดี 

 ๑๒๔๔๖ นางสุขใจ  แกวใสย 

 ๑๒๔๔๗ นางสาวสุขใจ  จันทิมา 

 ๑๒๔๔๘ นางสุขนิสา  สังกะสิงห 

 ๑๒๔๔๙ นางสุขศิริ  มาฆะ 

 ๑๒๔๕๐ นางสุขสันต  สุขเจริญ 

 ๑๒๔๕๑ นางสาวสุขุมา  เกาเอี้ยน 

 ๑๒๔๕๒ นางสาวสุคนทิพย  ใจกลา 

 ๑๒๔๕๓ นางสุคนธ  ตรากูล 

 ๑๒๔๕๔ นางสุคนธ  นาเชียงใต 

 ๑๒๔๕๕ นางสาวสุคนธ  ปอมสถิตย 

 ๑๒๔๕๖ นางสุคนธ  วัฒนพรหม 

 ๑๒๔๕๗ นางสาวสุคนธทิพ  สระทองออม 

 ๑๒๔๕๘ นางสุคนธทิพย  วรรณโสภา 

 ๑๒๔๕๙ นางสาวสุคนธทิพย  สมศรี 

 ๑๒๔๖๐ นางสาวสุคนธนภัสร  กล่ินหอม 

 ๑๒๔๖๑ นางสาวสุคนธรัตน  หินดง 

 ๑๒๔๖๒ นางสุคันทร  บาอินทร 

 ๑๒๔๖๓ นางสุคิด  กําลัง 

 ๑๒๔๖๔ นางสาวสุจรรยา  ทองคุม 

 ๑๒๔๖๕ นางสุจรรยา  ทิพยมณี 

 ๑๒๔๖๖ นางสาวสุจริต  วงคอนันต 

 ๑๒๔๖๗ นางสุจันทรญา  อุปแกว 

 ๑๒๔๖๘ นางสาวสุจันทรา  ทิพยสิงห 

 ๑๒๔๖๙ นางสาวสุจิตตรา  จันดา 

 ๑๒๔๗๐ นางสุจิตรา  ไกรจันทร 

 ๑๒๔๗๑ นางสาวสุจิตรา  คํานวนดี 

 ๑๒๔๗๒ นางสุจิตรา  จันทาคีรี 

 ๑๒๔๗๓ นางสุจิตรา  ชุมนาค 

 ๑๒๔๗๔ นางสุจิตรา  ทรงกรด 

 ๑๒๔๗๕ นางสุจิตรา  ธงทอง 

 ๑๒๔๗๖ นางสุจิตรา  ธีราภินันท 

 ๑๒๔๗๗ นางสุจิตรา  นุยพวง 

 ๑๒๔๗๘ นางสุจิตรา  ประทุมแฝง 

 ๑๒๔๗๙ นางสาวสุจิตรา  แผลงฤทธิ์ 

 ๑๒๔๘๐ นางสาวสุจิตรา  พาดโคกสูง 

 ๑๒๔๘๑ นางสาวสุจิตรา  เพียรสม 

 ๑๒๔๘๒ นางสุจิตรา  รักษาศรี 

 ๑๒๔๘๓ นางสาวสุจิตรา  เวียงนนท 

 ๑๒๔๘๔ นางสาวสุจิตรา  สองสี 

 ๑๒๔๘๕ นางสุจิตรา  สายแกว 

 ๑๒๔๘๖ นางสาวสุจิตรา  สุทธิประภา 

 ๑๒๔๘๗ นางสุจิตรา  สุนทร 

 ๑๒๔๘๘ นางสุจิตรา  อนันตกูล 

 ๑๒๔๘๙ นางสุจิตรา  อนันตนมณี 

 ๑๒๔๙๐ นางสุจินดา  กุมรัมย 

 ๑๒๔๙๑ นางสุจินดา  ชวยคูณ 

 ๑๒๔๙๒ นางสุจินดา  มหาวงศ 

 ๑๒๔๙๓ นางสุจินดา  เรืองฤทธิกูล 

 ๑๒๔๙๔ นางสาวสุจินดา  สุวรรณมณี 



 หนา   ๑๐๘ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๔๙๕ นางสาวสุจินต  ไตรวิชชปญญา 

 ๑๒๔๙๖ นางสุจินต  ปถพี 

 ๑๒๔๙๗ นางสาวสุจิรา  สุขเลิศ 

 ๑๒๔๙๘ นางสาวสุชัญญญา  ถาคําดี 

 ๑๒๔๙๙ นางสุชัญญา  ขันแข็ง 

 ๑๒๕๐๐ นางสุชัญญา  ไคลศรี 

 ๑๒๕๐๑ นางสุชัญญา  จันดี 

 ๑๒๕๐๒ นางสาวสุชัญญา  เชตุใจ 

 ๑๒๕๐๓ นางสาวสุชัญญา  แสงสวาง 

 ๑๒๕๐๔ นางสาวสุชาดา  กนกพิชญไกร 

 ๑๒๕๐๕ นางสาวสุชาดา  กวีชัยสมบุญ 

 ๑๒๕๐๖ นางสาวสุชาดา  ขําสืบสุข 

 ๑๒๕๐๗ นางสุชาดา  คงประสิทธิ์ 

 ๑๒๕๐๘ นางสาวสุชาดา  พรมบุตร 

 ๑๒๕๐๙ นางสาวสุชาดา  ยาหยาหมัน 

 ๑๒๕๑๐ นางสาวสุชาดา  รุจิชลาดล 

 ๑๒๕๑๑ นางสาวสุชาดา  หาญกา 

 ๑๒๕๑๒ นางสุชาดา  อินตะวงค 

 ๑๒๕๑๓ นางสุชาดา  อุดมวิชชากร 

 ๑๒๕๑๔ นางสุชานาฎสินี  เสตะพันธุ 

 ๑๒๕๑๕ นางสาวสุชาวดี  ปนทอง 

 ๑๒๕๑๖ นางสาวสุชิตา  ภมร 

 ๑๒๕๑๗ นางสุชิรา  เทียมไผ 

 ๑๒๕๑๘ นางสาวสุชิรา  พูลลาภ 

 ๑๒๕๑๙ นางสุชิรา  วิเศษ 

 ๑๒๕๒๐ นางสาวสุชิรา  สัตยซื่อ 

 ๑๒๕๒๑ นางสาวสุชีรา  เวชวิฐาน 

 ๑๒๕๒๒ นางสุญานี  คณานันท 

 ๑๒๕๒๓ นางสุฐิชา  มัธุรัตน 

 ๑๒๕๒๔ นางสาวสุฑารัตน  ยงเย่ียงพันธ 

 ๑๒๕๒๕ นางสุฑาสิณี  บํารุงสุข 

 ๑๒๕๒๖ นางสาวสุณัฐชา  รักษายศ 

 ๑๒๕๒๗ นางสุณัฐฐา  บุญไชยสุริยา 

 ๑๒๕๒๘ นางสุณิฎฐากรณ  ถั่วทอง 

 ๑๒๕๒๙ นางสุณิสา  ถันชนนาง 

 ๑๒๕๓๐ นางสุณิสา  วันดี 

 ๑๒๕๓๑ นางสาวสุณิสา  หนูทัศน 

 ๑๒๕๓๒ นางสุณี  รวมกุศล 

 ๑๒๕๓๓ นางสาวสุณี  สุภาจันทร 

 ๑๒๕๓๔ นางสาวสุณีรัตน  วินสา 

 ๑๒๕๓๕ นางสาวสุดคนึง  แดงมะแจง 

 ๑๒๕๓๖ นางสาวสุดใจ  เปล่ียนพล 

 ๑๒๕๓๗ นางสาวสุดใจ  รองวัง 

 ๑๒๕๓๘ นางสาวสุดใจ  เศษสิน 

 ๑๒๕๓๙ นางสุดเฉลียว  สงาประโคน 

 ๑๒๕๔๐ นางสุดตา  พุทธา 

 ๑๒๕๔๑ นางสาวสุดฤทัย  ศักดิ์นรารักษ 

 ๑๒๕๔๒ นางสุดสิริ  เพ็ชรมณี 

 ๑๒๕๔๓ นางสุดา  คงจันทร 

 ๑๒๕๔๔ นางสาวสุดา  งามเอี่ยม 

 ๑๒๕๔๕ นางสุดา  แชมละออ 

 ๑๒๕๔๖ นางสาวสุดา  แซะอาหลี 



 หนา   ๑๐๙ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๕๔๗ นางสุดา  เทพชนะ 

 ๑๒๕๔๘ นางสุดา  เพชรรัตน 

 ๑๒๕๔๙ นางสุดา  ย้ิมเพ็ชร 

 ๑๒๕๕๐ นางสาวสุดา  รุงพงษพันธกุล 

 ๑๒๕๕๑ นางสุดา  สงาแสง 

 ๑๒๕๕๒ นางสาวสุดา  สะอาดเอี่ยม 

 ๑๒๕๕๓ นางสาวสุดา  สุวรรณกุล 

 ๑๒๕๕๔ นางสาวสุดาทิพย  พุมระชัฎร 

 ๑๒๕๕๕ นางสุดาพร  กันตะพงษ 

 ๑๒๕๕๖ นางสุดาพร  ชมชื่น 

 ๑๒๕๕๗ นางสาวสุดาพร  พันจันทร 

 ๑๒๕๕๘ นางสุดาพร  ศรีชาติ 

 ๑๒๕๕๙ นางสาวสุดาภรณ  ไมตรีวงศ 

 ๑๒๕๖๐ นางสาวสุดารัตน  กันทะวงศ 

 ๑๒๕๖๑ นางสุดารัตน  กิตติพัฒนวงศ 

 ๑๒๕๖๒ นางสาวสุดารัตน  แกวคํา 

 ๑๒๕๖๓ นางสุดารัตน  คําคูณ 

 ๑๒๕๖๔ นางสุดารัตน  จันทรแดง 

 ๑๒๕๖๕ นางสุดารัตน  จันทรเรือง 

 ๑๒๕๖๖ นางสาวสุดารัตน  เฉยสอาด 

 ๑๒๕๖๗ นางสุดารัตน  เดชาฐาน 

 ๑๒๕๖๘ นางสุดารัตน  ธุระพล 

 ๑๒๕๖๙ นางสาวสุดารัตน  ปรีชื่น 

 ๑๒๕๗๐ นางสาวสุดารัตน  ปทมานนท 

 ๑๒๕๗๑ นางสุดารัตน  แผดศรี 

 ๑๒๕๗๒ นางสุดารัตน  พาทีชอบ 

 ๑๒๕๗๓ นางสาวสุดารัตน  พูนวิชาการ 

 ๑๒๕๗๔ นางสุดารัตน  เพ็ชรรัตน 

 ๑๒๕๗๕ นางสาวสุดารัตน  โพธิ์ถาวร 

 ๑๒๕๗๖ นางสุดารัตน  มวงนอย 

 ๑๒๕๗๗ นางสุดารัตน  รัตนพันธ 

 ๑๒๕๗๘ นางสาวสุดารัตน  สมสวน 

 ๑๒๕๗๙ นางสาวสุดารัตน  สัปสาร 

 ๑๒๕๘๐ นางสาวสุดารัตน  สุขรักษา 

 ๑๒๕๘๑ นางสาวสุดารัตน  เหลืองโสภากร 

 ๑๒๕๘๒ นางสาวสุดารัตน  อินทรมุณี 

 ๑๒๕๘๓ นางสาวสุดาวรรณ  ทองละมุล 

 ๑๒๕๘๔ นางสุดาวรรณ  ฟองอินทร 

 ๑๒๕๘๕ นางสุดาวรรณ  ยังใหผล 

 ๑๒๕๘๖ นางสุดาวรรณ  วงศา 

 ๑๒๕๘๗ นางสุดาวรรณ  วันหนา 

 ๑๒๕๘๘ นางสุดาวัลย  สระทองชั่ง 

 ๑๒๕๘๙ นางสาวสุตชา  ฉิมชาญเวช 

 ๑๒๕๙๐ นางสาวสุตาภัทร  ขันแกว 

 ๑๒๕๙๑ นางสุทธา  เกตุย 

 ๑๒๕๙๒ นางสุทธาทิพ  เสมอใจ 

 ๑๒๕๙๓ นางสาวสุทธาทิพย  กรมกระโทก 

 ๑๒๕๙๔ นางสุทธาทิพย  อาจหาญ 

 ๑๒๕๙๕ นางสุทธาธิณี  วงศชัย 

 ๑๒๕๙๖ นางสาวสุทธาสินี  ทวิชศรี 

 ๑๒๕๙๗ นางสุทธิชา  แกลวการไถ 

 ๑๒๕๙๘ นางสุทธิ์ธัญญารัตน  แสงทอง 



 หนา   ๑๑๐ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๕๙๙ นางสาวสุทธินันท  ปญใจแกว 

 ๑๒๖๐๐ นางสาวสุทธินี  พิมานคํา 

 ๑๒๖๐๑ นางสุทธินี  มูลวงศ 

 ๑๒๖๐๒ นางสาวสุทธินีย  วิมลเศรษฐ 

 ๑๒๖๐๓ นางสุทธิยา  นารินทร 

 ๑๒๖๐๔ นางสาวสุทธิรัตน  สายสุข 

 ๑๒๖๐๕ นางสาวสุทธิรัตน  สุทธมุสิก 

 ๑๒๖๐๖ นางสาวสุทธิลักษณ  สิมโนนมวง 

 ๑๒๖๐๗ นางสาวสุทธิษา  สุทธิเกิด 

 ๑๒๖๐๘ นางสาวสุทธิสา  ชั่งกลึงเหมาะ 

 ๑๒๖๐๙ นางสุทธีรัตน  ศิริสมาวรรณกุล 

 ๑๒๖๑๐ นางสาวสุทราทิพย  บุญมี 

 ๑๒๖๑๑ นางสาวสุทัตตา  ชุมพร 

 ๑๒๖๑๒ นางสาวสุทารัตน  พุมเจริญ 

 ๑๒๖๑๓ นางสุทิณา  กสิผล 

 ๑๒๖๑๔ นางสุทิตา  เพ่ิมทวีทรัพย 

 ๑๒๖๑๕ นางสุทิน  จตุรัตนา 

 ๑๒๖๑๖ นางสาวสุทิน  ศุภพิสุทธิ์ 

 ๑๒๖๑๗ นางสุทิพย  บัวพูล 

 ๑๒๖๑๘ นางสุทิศา  คงสงค 

 ๑๒๖๑๙ นางสาวสุทิศา  ครุฑสังวาลย 

 ๑๒๖๒๐ นางสุทิศา  ชาติดํา 

 ๑๒๖๒๑ นางสาวสุทิศา  เปนสุข 

 ๑๒๖๒๒ นางสาวสุทิศา  พิมลเอกอักษร 

 ๑๒๖๒๓ นางสาวสุทิศา  สมบูรณ 

 ๑๒๖๒๔ นางสุเทียน  เจริญพิทักษวงศา 

 ๑๒๖๒๕ นางสุธัญญา  ศุภฉายากุล 

 ๑๒๖๒๖ นางสุธาทิพย  ทิพยรักษ 

 ๑๒๖๒๗ นางสาวสุธาทิพย  บุญทัน 

 ๑๒๖๒๘ นางสุธาทิพย  ปานสุขสาน 

 ๑๒๖๒๙ นางสุธาทิพย  รักประชา 

 ๑๒๖๓๐ นางสาวสุธาทิพย  สุทธิ 

 ๑๒๖๓๑ นางสาวสุธานี  ทองยอม 

 ๑๒๖๓๒ นางสาวสุธาภรณ  บุญกิจ 

 ๑๒๖๓๓ นางสุธามาศ  เพชรแกว 

 ๑๒๖๓๔ นางสาวสุธามาส   

  ปอมภกรรณสวัสดิ์ 

 ๑๒๖๓๕ นางสาวสุธาวัลย  นิลภูศรี 

 ๑๒๖๓๖ นางสุธาศรัตน  ภูที 

 ๑๒๖๓๗ นางสาวสุธาสินี  ไทรศรีวัฒนะ 

 ๑๒๖๓๘ นางสาวสุธาสินี  ปะวะโน 

 ๑๒๖๓๙ นางสาวสุธาสินี  มูลผล 

 ๑๒๖๔๐ นางสาวสุธาสินี  วรรณเจริญ 

 ๑๒๖๔๑ นางสุธิดา  คงสุก 

 ๑๒๖๔๒ นางสาวสุธิดา  จันทรโชติ 

 ๑๒๖๔๓ นางสาวสุธิดา  ทนุการ 

 ๑๒๖๔๔ นางสุธิดา  วภักดิ์เพชร 

 ๑๒๖๔๕ นางสุธิดา  สายชวย 

 ๑๒๖๔๖ นางสุธินี  คะเลรัมย 

 ๑๒๖๔๗ นางสาวสุธินี  ยอดย่ิง 

 ๑๒๖๔๘ นางสาวสุธินี  รูปดีเหมาะ 

 ๑๒๖๔๙ นางสุธิมา  พันธศิริ 



 หนา   ๑๑๑ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๖๕๐ นางสุธิษา  คงสุวรรณ 

 ๑๒๖๕๑ นางสาวสุธีรา  มณีวงศวิโรจน 

 ๑๒๖๕๒ นางสาวสุธีราพร  แกนอวน 

 ๑๒๖๕๓ นางสุนทรา  บุญแกว 

 ๑๒๖๕๔ นางสาวสุนทริยา  พูนศิริ 

 ๑๒๖๕๕ นางสุนทรี  ดวงลา 

 ๑๒๖๕๖ นางสาวสุนทรี  โทบุรี 

 ๑๒๖๕๗ นางสาวสุนทรี  พัฒนะผล 

 ๑๒๖๕๘ นางสาวสุนทรี  พิพัฒนพุทธพันธ 

 ๑๒๖๕๙ นางสุนทรี  ฟองใหล 

 ๑๒๖๖๐ นางสาวสุนทรี  ศิริสวัสดิ์ 

 ๑๒๖๖๑ นางสาวสุนทรี  เหลืองออน 

 ๑๒๖๖๒ นางสุนทรี  อุทโท 

 ๑๒๖๖๓ นางสาวสุนทรีพร  จันทรประเทศ 

 ๑๒๖๖๔ นางสาวสุนภา  เครื่องประดิษฐ 

 ๑๒๖๖๕ นางสาวสุนัน  เพียรทอง 

 ๑๒๖๖๖ นางสาวสุนันท  จันทรแปน 

 ๑๒๖๖๗ นางสุนันท  ดวนสูง 

 ๑๒๖๖๘ นางสาวสุนันท  ทองพรหม 

 ๑๒๖๖๙ นางสาวสุนันท  พรรณพฤกษ 

 ๑๒๖๗๐ นางสุนันท  อาจหาญ 

 ๑๒๖๗๑ นางสุนันท  อินทรมณี 

 ๑๒๖๗๒ นางสุนันทรา  ประพันธ 

 ๑๒๖๗๓ นางสาวสุนันทรา  ผิวทวี 

 ๑๒๖๗๔ นางสาวสุนันทรา  พงษเสือ 

 ๑๒๖๗๕ นางสุนันทา  กวางแกว 

 ๑๒๖๗๖ นางสุนันทา  คําภูษา 

 ๑๒๖๗๗ นางสุนันทา  เทนไธสง 

 ๑๒๖๗๘ นางสาวสุนันทา  นักดนตรี 

 ๑๒๖๗๙ นางสาวสุนันทา  พวงดอกไม 

 ๑๒๖๘๐ นางสุนันทา  พิมตระการ 

 ๑๒๖๘๑ นางสาวสุนันทา  ภักดีไทย 

 ๑๒๖๘๒ นางสุนันทา  ศรีโพธิ์ 

 ๑๒๖๘๓ นางสาวสุนันทา  ศุภกิจ 

 ๑๒๖๘๔ นางสุนันทา  สวงโท 

 ๑๒๖๘๕ นางสาวสุนันทา  แหลงสนาม 

 ๑๒๖๘๖ นางสุนันทา  อุนแดง 

 ๑๒๖๘๗ นางสาวสุนันธา  เครงครัด 

 ๑๒๖๘๘ นางสุนัยนา  จินะเสนา 

 ๑๒๖๘๙ นางสุนัยยา  โสะเตง 

 ๑๒๖๙๐ นางสาวสุนาริน  ชินพิเศษ 

 ๑๒๖๙๑ นางสุนารี  ดาวเรือง 

 ๑๒๖๙๒ นางสาวสุนิต  เล่ียมยองใย 

 ๑๒๖๙๓ นางสาวสุนิตฑา  แสงสุข 

 ๑๒๖๙๔ นางสุนิตา  ชวยสงค 

 ๑๒๖๙๕ นางสาวสุนิตา  ศรีทารัง 

 ๑๒๖๙๖ นางสาวสุนิภา  สิทธิ 

 ๑๒๖๙๗ นางสาวสุนิมาน  หาสกุล 

 ๑๒๖๙๘ นางสาวสุนิศา  ดีสําโรง 

 ๑๒๖๙๙ นางสาวสุนิษา  ภูละมุล 

 ๑๒๗๐๐ นางสาวสุนิษา  ศิลา 

 ๑๒๗๐๑ นางสาวสุนิษา  เอมโคกสลุด 



 หนา   ๑๑๒ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๗๐๒ นางสุนิสา  แกวมาลา 

 ๑๒๗๐๓ นางสุนิสา  ดาทุมมา 

 ๑๒๗๐๔ นางสุนิสา  ทองมา 

 ๑๒๗๐๕ นางสาวสุนิสา  ปาคาพิทักษ 

 ๑๒๗๐๖ นางสุนิสา  ปยะเขตร 

 ๑๒๗๐๗ นางสุนิสา  เผาศิริ 

 ๑๒๗๐๘ นางสาวสุนิสา  ลาเลิศ 

 ๑๒๗๐๙ นางสาวสุนิสา  สนิท 

 ๑๒๗๑๐ นางสาวสุนิสา  แสงลี 

 ๑๒๗๑๑ นางสาวสุนิสา  หวังมะโน 

 ๑๒๗๑๒ นางสุนิสา  หวังออมกลาง 

 ๑๒๗๑๓ นางสาวสุนิสา  อนุชาญ 

 ๑๒๗๑๔ นางสุนีย  กล่ินสุคนธ 

 ๑๒๗๑๕ นางสุนีย  กาเมืองลือ 

 ๑๒๗๑๖ นางสุนีย  แกวกุก 

 ๑๒๗๑๗ นางสุนีย  งามมนตรีลีลา 

 ๑๒๗๑๘ นางสุนีย  จันทรังษี 

 ๑๒๗๑๙ นางสุนีย  เชยมาน 

 ๑๒๗๒๐ นางสาวสุนีย  ดาวโคกสูง 

 ๑๒๗๒๑ นางสุนีย  สินทรัพยเกษตร 

 ๑๒๗๒๒ นางสุนีย  สุวรรณมณีแกว 

 ๑๒๗๒๓ นางสุนียพันธ  ดุลยวิจารณ 

 ๑๒๗๒๔ นางสุนีรัตน  เลิศชัยโฆษิตกุล 

 ๑๒๗๒๕ นางสุเนตร  ประยูรสิงห 

 ๑๒๗๒๖ นางสาวสุเนตร  ศรีเจริญ 

 ๑๒๗๒๗ นางสุประวีณ  กาโร 

 ๑๒๗๒๘ นางสาวสุประวีณ  ตันอํานวยวงค 

 ๑๒๗๒๙ นางสุประวีณ  ภคเลิศพิบูลย 

 ๑๒๗๓๐ นางสุปราณี  จันทนจินดา 

 ๑๒๗๓๑ นางสุปราณี  จันทรสง 

 ๑๒๗๓๒ นางสาวสุปราณี  แซโคว 

 ๑๒๗๓๓ นางสุปราณี  นาเกา 

 ๑๒๗๓๔ นางสุปราณี  บุญเพ็ชร 

 ๑๒๗๓๕ นางสุปราณี  พรหมดีสาร 

 ๑๒๗๓๖ นางสุปราณี  พุฒใจกลา 

 ๑๒๗๓๗ นางสาวสุปราณี  ฟกเขียว 

 ๑๒๗๓๘ นางสุปราณี  มหาดเล็ก 

 ๑๒๗๓๙ นางสุปราณี  รอดเมือง 

 ๑๒๗๔๐ นางสุปราณี  เรืองเจริญ 

 ๑๒๗๔๑ นางสุปราณี  สังฆพันธ 

 ๑๒๗๔๒ นางสุปราณี  สุทธิ 

 ๑๒๗๔๓ นางสาวสุปราณี  หงษอดุร 

 ๑๒๗๔๔ นางสาวสุปราณี  อัตเนย 

 ๑๒๗๔๕ นางสุปรีดา  นาพี 

 ๑๒๗๔๖ นางสุปรีดา  ปนแคน 

 ๑๒๗๔๗ นางสุปรีดา  ฤทธิรงค 

 ๑๒๗๔๘ นางสาวสุปรียา  ชาทิพฮด 

 ๑๒๗๔๙ นางสุปรียา  ศิริดาพล 

 ๑๒๗๕๐ นางสาวสุปาจรีย  ศรีปยะบุตร 

 ๑๒๗๕๑ นางสุปามาศ  คงสตรี 

 ๑๒๗๕๒ นางสุพณา  ปลอดสิริกุล 

 ๑๒๗๕๓ นางสุพรทิพย  ไชยวงค 



 หนา   ๑๑๓ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๗๕๔ นางสุพรรณ  ลังกาวงษ 

 ๑๒๗๕๕ นางสาวสุพรรณณี  แพชนะ 

 ๑๒๗๕๖ นางสุพรรณนี  แปนเขียว 

 ๑๒๗๕๗ นางสุพรรณพร  แพะปลอด 

 ๑๒๗๕๘ นางสาวสุพรรณศิริ  สมนา 

 ๑๒๗๕๙ นางสาวสุพรรณษา  คุณรัตน 

 ๑๒๗๖๐ นางสาวสุพรรณษา  จิราภานุสรณ 

 ๑๒๗๖๑ นางสาวสุพรรณษา  บรรณศร ี

 ๑๒๗๖๒ นางสุพรรณษา  ผือเขียว 

 ๑๒๗๖๓ นางสุพรรณิการ  ชวยเอี่ยม 

 ๑๒๗๖๔ นางสุพรรณิการ  สังวร 

 ๑๒๗๖๕ นางสุพรรณี  กลอมเมฆ 

 ๑๒๗๖๖ นางสาวสุพรรณี  กลางสวัสดิ์ 

 ๑๒๗๖๗ นางสุพรรณี  กะรัมย 

 ๑๒๗๖๘ นางสาวสุพรรณี  ทิพจร 

 ๑๒๗๖๙ นางสาวสุพรรณี  เนื่องวิจิตรประสพ 

 ๑๒๗๗๐ นางสาวสุพรรณี  พุมแฟง 

 ๑๒๗๗๑ นางสาวสุพรรณี  มีสา 

 ๑๒๗๗๒ นางสุพรรณี  เรืองริวงศ 

 ๑๒๗๗๓ นางสุพรรณี  โรจนบุญถึง 

 ๑๒๗๗๔ นางสาวสุพรรณี  ลาภมูล 

 ๑๒๗๗๕ นางสาวสุพรรณี  ศรีออน 

 ๑๒๗๗๖ นางสาวสุพรรณี  สมบูรณ 

 ๑๒๗๗๗ นางสุพรรณี  สอนสีดา 

 ๑๒๗๗๘ นางสุพรรณี  สีสุข 

 ๑๒๗๗๙ นางสาวสุพรรณี  แสงปาน 

 ๑๒๗๘๐ นางสุพรรณี  หมาดท้ิง 

 ๑๒๗๘๑ นางสาวสุพรรณี  อยูชุมพล 

 ๑๒๗๘๒ นางสาวสุพรรณี  อุตมะ 

 ๑๒๗๘๓ นางสุพรรณี  อุตมะติง 

 ๑๒๗๘๔ นางสาวสุพรรษา  คงเพชร 

 ๑๒๗๘๕ นางสาวสุพรรษา  ฉาบสูงเนิน 

 ๑๒๗๘๖ นางสุพรรษา  ชวยรัมย 

 ๑๒๗๘๗ นางสาวสุพรรษา  มีเจริญ 

 ๑๒๗๘๘ นางสาวสุพรรษา  ศรีพุทธิรัตน 

 ๑๒๗๘๙ นางสาวสุพรรษา  สายสมคุณ 

 ๑๒๗๙๐ นางสาวสุพรรษา  สารพล 

 ๑๒๗๙๑ นางสาวสุพรรษา  หาญกล่ัน 

 ๑๒๗๙๒ นางสุพรรัตน  หรั่งเจริญ 

 ๑๒๗๙๓ นางสาวสุพรศรี  จรูญรักษ 

 ๑๒๗๙๔ นางสาวสุพรัตน  สารสม 

 ๑๒๗๙๕ นางสุพักตร  คูณอาจ 

 ๑๒๗๙๖ นางสาวสุพัชกาญน  ทองทับทอง 

 ๑๒๗๙๗ นางสุพัชฌาย  กลอมปญญา 

 ๑๒๗๙๘ นางสาวสุพัชฎา  ผลดี 

 ๑๒๗๙๙ นางสุพัชรกานต  ชูแกว 

 ๑๒๘๐๐ นางสาวสุพัชรา  ย่ังยืน 

 ๑๒๘๐๑ นางสาวสุพัชลี  โสมสุพรรณ 

 ๑๒๘๐๒ นางสุพัฒตรา  เจริญฤทธิ์ 

 ๑๒๘๐๓ นางสาวสุพัฒนชญา  สงนอก 

 ๑๒๘๐๔ นางสาวสุพัตตรา  บุบผาวรรณ 

 ๑๒๘๐๕ นางสุพัตรา  กรดเสือ 



 หนา   ๑๑๔ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๘๐๖ นางสุพัตรา  กรีทวี 

 ๑๒๘๐๗ นางสาวสุพัตรา  ชูกล่ิน 

 ๑๒๘๐๘ นางสาวสุพัตรา  ไชยสิทธิ์ 

 ๑๒๘๐๙ นางสุพัตรา  ทองจํารูญ 

 ๑๒๘๑๐ นางสาวสุพัตรา  เทียนงาม 

 ๑๒๘๑๑ นางสาวสุพัตรา  เทียมทิพย 

 ๑๒๘๑๒ นางสุพัตรา  ปยะนันท 

 ๑๒๘๑๓ นางสาวสุพัตรา  มะโนรา 

 ๑๒๘๑๔ นางสาวสุพัตรา  มั่งมูล 

 ๑๒๘๑๕ นางสาวสุพัตรา  รัตนเสวี 

 ๑๒๘๑๖ วาที่รอยตรีหญิง สุพัตรา  โลหะกุล 

 ๑๒๘๑๗ นางสาวสุพัตรา  วันเพ็ญ 

 ๑๒๘๑๘ นางสาวสุพัตรา  สมเครือ 

 ๑๒๘๑๙ นางสุพัตรา  สมบูรณ 

 ๑๒๘๒๐ นางสาวสุพัตรา  เส้ียมแหลม 

 ๑๒๘๒๑ นางสาวสุพัตรา  อาบสุวรรณ 

 ๑๒๘๒๒ นางสุพัตรา  อุดมโชค 

 ๑๒๘๒๓ นางสุพัส  โชติ 

 ๑๒๘๒๔ นางสุพาณี  ไชยแสง 

 ๑๒๘๒๕ นางสุพิชชา  เจียจํารูญ 

 ๑๒๘๒๖ นางสาวสุพิชชา  ดวงจันทร 

 ๑๒๘๒๗ นางสาวสุพิชชา  เรงรัด 

 ๑๒๘๒๘ นางสุพิชชา  ลีพิพิธทกุล 

 ๑๒๘๒๙ นางสุพิชชา  ศรีหนองหวา 

 ๑๒๘๓๐ นางสาวสุพิชฌาย  ขันเขื่อน 

 ๑๒๘๓๑ นางสุพิชฌาย  ภูสุวรรณ 

 ๑๒๘๓๒ นางสาวสุพิชฌาย  สวัสดิ์ภัคกุล 

 ๑๒๘๓๓ นางสุพิชญชญา  พีรยศพัฒน 

 ๑๒๘๓๔ นางสุพิชญา  จันทสม 

 ๑๒๘๓๕ นางสาวสุพิชญา  ศรีสวรรค 

 ๑๒๘๓๖ นางสุพิชญาพร  เลียบไธสงค 

 ๑๒๘๓๗ นางสาวสุพิน  เอกตาแสง 

 ๑๒๘๓๘ นางสุพิมล  อภัยพงศ 

 ๑๒๘๓๙ นางสุพิษณ  ยังใหผล 

 ๑๒๘๔๐ นางสาวสุพี  แกวมี 

 ๑๒๘๔๑ นางสุเพ็ญณี  พรอมทอง 

 ๑๒๘๔๒ นางสุภญา  พงศอักษร 

 ๑๒๘๔๓ นางสุภณิดา  เสรฏฐพงศไพศาล 

 ๑๒๘๔๔ นางสุภนิดา  จินาอิ 

 ๑๒๘๔๕ นางสาวสุภนิดา  อยูดี 

 ๑๒๘๔๖ นางสาวสุภนิตย  โลทะกะ 

 ๑๒๘๔๗ นางสาวสุภมาศ  ชัยมงคล 

 ๑๒๘๔๘ นางสุภลักษณ  สุขสําราญ 

 ๑๒๘๔๙ นางสุภัค  สีเขียว 

 ๑๒๘๕๐ นางสุภัคจิรา  สิงหคํา 

 ๑๒๘๕๑ นางสาวสุภัครศจี  จันทรแดง 

 ๑๒๘๕๒ นางสาวสุภัควี  หวังจิตต 

 ๑๒๘๕๓ นางสาวสุภัชชา  กอนคํา 

 ๑๒๘๕๔ นางสุภัชญา  ฮอธิวงศ 

 ๑๒๘๕๕ นางสุภัตรา  ประชาชู 

 ๑๒๘๕๖ นางสาวสุภัทร  ไชยสิท 

 ๑๒๘๕๗ นางสุภัทรา  เทียมมณีรัตน 



 หนา   ๑๑๕ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๘๕๘ นางสาวสุภัทรา  โภคา 

 ๑๒๘๕๙ นางสาวสุภัทรา  มาตรจรัสเพชร 

 ๑๒๘๖๐ นางสาวสุภัทรา  เวชรัตน 

 ๑๒๘๖๑ นางสาวสุภัทรา  สุภาพ 

 ๑๒๘๖๒ นางสาวสุภัทรา  สุวรรณทา 

 ๑๒๘๖๓ นางสาวสุภัทริน  สุวะไกร 

 ๑๒๘๖๔ นางสุภัทษา  รามอินทร 

 ๑๒๘๖๕ นางสาวสุภัสสร  นาเจริญ 

 ๑๒๘๖๖ นางสุภัสสรา  พิจิตรศิริ 

 ๑๒๘๖๗ นางสุภา  จิตจักร 

 ๑๒๘๖๘ นางสาวสุภา  จิตรเจนจริยา 

 ๑๒๘๖๙ นางสุภาคี  ย้ิมแสงรัศมี 

 ๑๒๘๗๐ นางสาวสุภางค  ปรักมาภรณ 

 ๑๒๘๗๑ นางสาวสุภาณี  เกษแสนวงค 

 ๑๒๘๗๒ นางสุภาณี  พูลศิริ 

 ๑๒๘๗๓ นางสาวสุภานัน  ศรีสอน 

 ๑๒๘๗๔ นางสุภานันท  ศรีนวล 

 ๑๒๘๗๕ นางสุภานี  กานจักษ 

 ๑๒๘๗๖ นางสุภาพ  ชัยดี 

 ๑๒๘๗๗ นางสาวสุภาพ  พันธวงษรัตนา 

 ๑๒๘๗๘ นางสาวสุภาพ  มณีศรี 

 ๑๒๘๗๙ นางสาวสุภาพ  รื่นรวย 

 ๑๒๘๘๐ นางสุภาพ  สิทธิสอน 

 ๑๒๘๘๑ นางสุภาพ  สุขศิลา 

 ๑๒๘๘๒ นางสุภาพ  แสงทองเขียว 

 ๑๒๘๘๓ นางสุภาพร  กระจางฉาย 

 ๑๒๘๘๔ นางสาวสุภาพร  กันเกลา 

 ๑๒๘๘๕ นางสาวสุภาพร  เกิดผล 

 ๑๒๘๘๖ นางสุภาพร  แกวคํา 

 ๑๒๘๘๗ นางสาวสุภาพร  ขันธปราบ 

 ๑๒๘๘๘ นางสุภาพร  ขันมัง 

 ๑๒๘๘๙ นางสุภาพร  คงแกวสี 

 ๑๒๘๙๐ นางสาวสุภาพร  คนไว 

 ๑๒๘๙๑ นางสาวสุภาพร  เครือวงค 

 ๑๒๘๙๒ นางสาวสุภาพร  จันทะเรือง 

 ๑๒๘๙๓ นางสุภาพร  จิตรเจริญ 

 ๑๒๘๙๔ นางสาวสุภาพร  ฉวีรักษ 

 ๑๒๘๙๕ นางสาวสุภาพร  ชนะโชคไพบูลย 

 ๑๒๘๙๖ นางสุภาพร  ชูทอง 

 ๑๒๘๙๗ นางสาวสุภาพร  ถนอมศักดิ์ 

 ๑๒๘๙๘ นางสุภาพร  เทพอาจ 

 ๑๒๘๙๙ นางสาวสุภาพร  นุมนอย 

 ๑๒๙๐๐ นางสุภาพร  ปลัดนู 

 ๑๒๙๐๑ นางสาวสุภาพร  ปดแกว 

 ๑๒๙๐๒ นางสาวสุภาพร  ปยพันธุเศรณี 

 ๑๒๙๐๓ นางสุภาพร  โปลาศรี 

 ๑๒๙๐๔ นางสุภาพร  พริ้งชัยภูมิ 

 ๑๒๙๐๕ นางสาวสุภาพร  พันธชะนะ 

 ๑๒๙๐๖ นางสาวสุภาพร  พันธประยูร 

 ๑๒๙๐๗ นางสุภาพร  โพธิคํา 

 ๑๒๙๐๘ นางสุภาพร  โพธิ์ทอง 

 ๑๒๙๐๙ นางสาวสุภาพร  ภาคาเนตร 



 หนา   ๑๑๖ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๙๑๐ นางสาวสุภาพร  มนตรี 

 ๑๒๙๑๑ นางสาวสุภาพร  แมนประโคน 

 ๑๒๙๑๒ นางสาวสุภาพร  เย็นทรัพย 

 ๑๒๙๑๓ นางสาวสุภาพร  โยวะ 

 ๑๒๙๑๔ นางสาวสุภาพร  รอดประยูร 

 ๑๒๙๑๕ นางสาวสุภาพร  ละออ 

 ๑๒๙๑๖ นางสุภาพร  ลาโยธี 

 ๑๒๙๑๗ นางสุภาพร  วงศคํา 

 ๑๒๙๑๘ นางสาวสุภาพร  วิไลพันธุ 

 ๑๒๙๑๙ นางสาวสุภาพร  แวนแกว 

 ๑๒๙๒๐ นางสุภาพร  ศรีนวลอินทร 

 ๑๒๙๒๑ นางสาวสุภาพร  ศรีบุรินทร 

 ๑๒๙๒๒ นางสุภาพร  สมศรี 

 ๑๒๙๒๓ นางสุภาพร  สวางศรี 

 ๑๒๙๒๔ นางสาวสุภาพร  สอนชัด 

 ๑๒๙๒๕ นางสุภาพร  สาเรศ 

 ๑๒๙๒๖ นางสุภาพร  แสงขํา 

 ๑๒๙๒๗ นางสาวสุภาพร  หวยหงษทอง 

 ๑๒๙๒๘ นางสุภาพร  ออนเกล้ียง 

 ๑๒๙๒๙ นางสาวสุภาพร  ออนพรอม 

 ๑๒๙๓๐ นางสุภาพร  อาภรณศรี 

 ๑๒๙๓๑ นางสุภาพร  อิสระกิจ 

 ๑๒๙๓๒ นางสุภาพร  อิสระกูล 

 ๑๒๙๓๓ นางสาวสุภาพร  เอี่ยมสําโรง 

 ๑๒๙๓๔ นางสาวสุภาพรณ  กอนทอง 

 ๑๒๙๓๕ นางสาวสุภาพรรณ  จันทรจนา 

 ๑๒๙๓๖ นางสุภาพรรณ  นอยเมล 

 ๑๒๙๓๗ นางสาวสุภาพรรณ  พันธุบุญ 

 ๑๒๙๓๘ นางสาวสุภาพรรณ  สนิทมัจโร 

 ๑๒๙๓๙ นางสาวสุภาพรรณ  อุไรลํ้า 

 ๑๒๙๔๐ นางสาวสุภาพันธุ  กล่ินขจร 

 ๑๒๙๔๑ นางสุภาภร  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๒๙๔๒ นางสุภาภร  สิทธิ 

 ๑๒๙๔๓ นางสาวสุภาภรณ  กรใหม 

 ๑๒๙๔๔ นางสาวสุภาภรณ  กิจสาริกรรณ 

 ๑๒๙๔๕ นางสาวสุภาภรณ  แกวผนึก 

 ๑๒๙๔๖ นางสาวสุภาภรณ  ขอบุตร 

 ๑๒๙๔๗ นางสาวสุภาภรณ  ขุนหนู 

 ๑๒๙๔๘ นางสาวสุภาภรณ  คําชมภู 

 ๑๒๙๔๙ นางสุภาภรณ  คําดี 

 ๑๒๙๕๐ นางสุภาภรณ  คําวิเชียร 

 ๑๒๙๕๑ นางสุภาภรณ  จะนันท 

 ๑๒๙๕๒ นางสาวสุภาภรณ  จันทราภิรมย 

 ๑๒๙๕๓ นางสาวสุภาภรณ  จิตบาล 

 ๑๒๙๕๔ นางสาวสุภาภรณ  โฉมฉิน 

 ๑๒๙๕๕ นางสุภาภรณ  ชัยอินทร 

 ๑๒๙๕๖ นางสุภาภรณ  ชินวัฒน 

 ๑๒๙๕๗ นางสุภาภรณ  เต็มใจ 

 ๑๒๙๕๘ นางสุภาภรณ  ทองเพ็ญ 

 ๑๒๙๕๙ นางสุภาภรณ  ทุดปอ 

 ๑๒๙๖๐ นางสาวสุภาภรณ  นาคพิณ 

 ๑๒๙๖๑ นางสุภาภรณ  นุนอยู 



 หนา   ๑๑๗ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๙๖๒ นางสุภาภรณ  ประเสริฐสุข 

 ๑๒๙๖๓ นางสุภาภรณ  พุทธโศภิษฐ 

 ๑๒๙๖๔ นางสาวสุภาภรณ  ฟงอารมณ 

 ๑๒๙๖๕ นางสุภาภรณ  รสโหมด 

 ๑๒๙๖๖ นางสาวสุภาภรณ  รอดคุม 

 ๑๒๙๖๗ นางสุภาภรณ  ราชโยธา 

 ๑๒๙๖๘ นางสุภาภรณ  เวชกามา 

 ๑๒๙๖๙ นางสุภาภรณ  สุทธิประภา 

 ๑๒๙๗๐ นางสาวสุภาภรณ  แสงนิกุล 

 ๑๒๙๗๑ นางสุภาภรณ  แสงวิภาค 

 ๑๒๙๗๒ นางสาวสุภาภรณ  หริพาย 

 ๑๒๙๗๓ นางสาวสุภาภรณ  หะยีสันติ์ 

 ๑๒๙๗๔ นางสาวสุภาภรณ  อุดมวงศ 

 ๑๒๙๗๕ นางสาวสุภาภรณ  ฮอยบุญศรี 

 ๑๒๙๗๖ นางสาวสุภารักษ  สุวรรณไตรย 

 ๑๒๙๗๗ นางสาวสุภารัตน  คงแกว 

 ๑๒๙๗๘ นางสาวสุภารัตน  จิตรเกิด 

 ๑๒๙๗๙ นางสาวสุภารัตน  ดาเวช 

 ๑๒๙๘๐ นางสุภารัตน  มีบุญ 

 ๑๒๙๘๑ นางสาวสุภารัตน  มีพัฒน 

 ๑๒๙๘๒ นางสาวสุภารัตน  รัฐเรืองมณีโรจน 

 ๑๒๙๘๓ นางสุภารัตน  แสนเมืองแกว 

 ๑๒๙๘๔ นางสุภาวดี  กิจนุกร 

 ๑๒๙๘๕ นางสาวสุภาวดี  คําคูณ 

 ๑๒๙๘๖ นางสุภาวดี  จันคําวงษ 

 ๑๒๙๘๗ นางสาวสุภาวดี  จันทกิจ 

 ๑๒๙๘๘ นางสุภาวดี  จารุเศรษฐี 

 ๑๒๙๘๙ นางสาวสุภาวดี  จินดาแกว 

 ๑๒๙๙๐ นางสุภาวดี  โชติฉันท 

 ๑๒๙๙๑ นางสาวสุภาวดี  แซโคว 

 ๑๒๙๙๒ นางสาวสุภาวดี  ธิติมูล 

 ๑๒๙๙๓ นางสาวสุภาวดี  นุสนธ 

 ๑๒๙๙๔ นางสุภาวดี  ผุยมอง 

 ๑๒๙๙๕ นางสุภาวดี  พันธะสุมา 

 ๑๒๙๙๖ นางสาวสุภาวดี  พ่ึงประชา 

 ๑๒๙๙๗ นางสาวสุภาวดี  พุมศิริ 

 ๑๒๙๙๘ นางสาวสุภาวดี  ลับแสง 

 ๑๒๙๙๙ นางสาวสุภาวดี  ศรีชุม 

 ๑๓๐๐๐ นางสาวสุภาวดี  ศรีทองแท 

 ๑๓๐๐๑ นางสาวสุภาวดี  ศรีนวลใย 

 ๑๓๐๐๒ นางสาวสุภาวดี  ศรีพรม 

 ๑๓๐๐๓ นางสาวสุภาวดี  ศิริพันธะ 

 ๑๓๐๐๔ นางสุภาวดี  สองเสนา 

 ๑๓๐๐๕ นางสุภาวดี  สิงหวิสัย 

 ๑๓๐๐๖ นางสาวสุภาวดี  สุกใส 

 ๑๓๐๐๗ นางสาวสุภาวดี  อําไพ 

 ๑๓๐๐๘ นางสาวสุภาวรรณ  จันทรแยม 

 ๑๓๐๐๙ นางสุภาวรรณ  สุทธิเสน 

 ๑๓๐๑๐ นางสาวสุภาวรรณ  สุทธิอุดมรัตน 

 ๑๓๐๑๑ นางสุภาวิณี  อินเคน 

 ๑๓๐๑๒ นางสาวสุภาวิดา  ทับทิมทอง 

 ๑๓๐๑๓ นางสาวสุภาวิตา  สมพงษ 



 หนา   ๑๑๘ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๐๑๔ นางสุภาสินี  ศารทประภา 

 ๑๓๐๑๕ นางสุภิญญา  รอดสง 

 ๑๓๐๑๖ นางสุภิญญา  สติราษฏร 

 ๑๓๐๑๗ นางสุภิญญาดา  จิตอารี 

 ๑๓๐๑๘ นางสาวสุภิดา  กองศรีกุลดิลก 

 ๑๓๐๑๙ นางสุภีวงศ  พลมณี 

 ๑๓๐๒๐ นางสาวสุมนตรา  ลับโกษา 

 ๑๓๐๒๑ นางสุมล  พงศาวกุล 

 ๑๓๐๒๒ นางสุมลฑา  สาเหล็ม 

 ๑๓๐๒๓ นางสุมลทิพย  ทองเทพ 

 ๑๓๐๒๔ นางสุมลมาลย  แมนมั่น 

 ๑๓๐๒๕ นางสุมาพร  บุญเกิด 

 ๑๓๐๒๖ นางสุมาลัย  วันทา 

 ๑๓๐๒๗ นางสาวสุมาลัย  อยูสุข 

 ๑๓๐๒๘ นางสาวสุมาลี  กนกศรีวิเชียร 

 ๑๓๐๒๙ นางสาวสุมาลี  กลากสิกิจ 

 ๑๓๐๓๐ นางสาวสุมาลี  เกษษา 

 ๑๓๐๓๑ นางสุมาลี  แกนภูเขียว 

 ๑๓๐๓๒ นางสาวสุมาลี  งามสิทธิ์ 

 ๑๓๐๓๓ นางสาวสุมาลี  จรวุฒิพันธ 

 ๑๓๐๓๔ นางสาวสุมาลี  ชัยมาส 

 ๑๓๐๓๕ นางสุมาลี  ทองงาม 

 ๑๓๐๓๖ นางสาวสุมาลี  ทองตะลุง 

 ๑๓๐๓๗ นางสาวสุมาลี  นันสวาท 

 ๑๓๐๓๘ นางสาวสุมาลี  บัวมาศ 

 ๑๓๐๓๙ นางสาวสุมาลี  บุตรกาล 

 ๑๓๐๔๐ นางสาวสุมาลี  ปากดีหวาน 

 ๑๓๐๔๑ นางสาวสุมาลี  ผิวพิมพดี 

 ๑๓๐๔๒ นางสาวสุมาลี  พิพัฒนสุคนธ 

 ๑๓๐๔๓ นางสาวสุมาลี  มณีนิล 

 ๑๓๐๔๔ นางสุมาลี  มากแกว 

 ๑๓๐๔๕ นางสุมาลี  รุมนุม 

 ๑๓๐๔๖ นางสาวสุมาลี  วงศทวีทรัพย 

 ๑๓๐๔๗ นางสุมาลี  วัฒนากลาง 

 ๑๓๐๔๘ นางสาวสุมาลี  วิเศษศิริ 

 ๑๓๐๔๙ นางสุมาลี  สังขเงิน 

 ๑๓๐๕๐ นางสุมาลี  แสงก่ํา 

 ๑๓๐๕๑ นางสุมาลี  แสงจันทร 

 ๑๓๐๕๒ นางสาวสุมาลี  เอี่ยมสอาด 

 ๑๓๐๕๓ นางสุมิตตา  โอนออน 

 ๑๓๐๕๔ นางสาวสุมิตรา  กองอินทร 

 ๑๓๐๕๕ นางสุมิตรา  เขียวเหลือง 

 ๑๓๐๕๖ นางสาวสุมิตรา  คีรีธีรกุล 

 ๑๓๐๕๗ นางสาวสุมิตรา  ตั้งตระกูล 

 ๑๓๐๕๘ นางสุมิตรา  ทับเนียม 

 ๑๓๐๕๙ นางสุมิตรา  สมเพาะ 

 ๑๓๐๖๐ นางสุมิตรี  นิ่มสุข 

 ๑๓๐๖๑ นางสาวสุเมตตรา  กาฬภักดี 

 ๑๓๐๖๒ นางสาวสุรตรี  กันณะ 

 ๑๓๐๖๓ นางสุรภา  แกวแพงพันธ 

 ๑๓๐๖๔ นางสาวสุรภา  ทองคํา 

 ๑๓๐๖๕ นางสุรภา  ทะวะลี 



 หนา   ๑๑๙ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๐๖๖ นางสุรภา  เรืองประดิษฐ 

 ๑๓๐๖๗ นางสุรภา  สรอยนาค 

 ๑๓๐๖๘ นางสุรภี  น้ําทิพย 

 ๑๓๐๖๙ นางสาวสุรสา  ลวดลาย 

 ๑๓๐๗๐ นางสาวสุรัจวดี  เดชมี 

 ๑๓๐๗๑ นางสุรัชฎาพร  สุขนิตย 

 ๑๓๐๗๒ นางสุรัชดา  ตันตระกูล 

 ๑๓๐๗๓ นางสาวสุรัชวดี  ศรีนุนอินทร 

 ๑๓๐๗๔ นางสุรัญชนา  สีลารัตน 

 ๑๓๐๗๕ นางสาวสุรัญญา  หมวดอินทรทอง 

 ๑๓๐๗๖ นางสุรัตดา  มิตรสูงเนิน 

 ๑๓๐๗๗ นางสาวสุรัตน  ศิลปประเสริฐ 

 ๑๓๐๗๘ นางสุรัสวดี  บูรณะพล 

 ๑๓๐๗๙ นางสุรัสวดี  ภายอุม 

 ๑๓๐๘๐ นางสาวสุรางค  ธีระวาส 

 ๑๓๐๘๑ นางสุรางค  พุมลําเจียก 

 ๑๓๐๘๒ นางสาวสุรางค  ล้ิมเจริญ 

 ๑๓๐๘๓ นางสาวสุรางค  วิเชียรพงษ 

 ๑๓๐๘๔ นางสุรารักษ  บุญชู 

 ๑๓๐๘๕ นางสุริฉาย  สันตติภัค 

 ๑๓๐๘๖ นางสาวสุรินณา  มิ่งศิริ 

 ๑๓๐๘๗ นางสุรินทร  กรรมจันทร 

 ๑๓๐๘๘ นางสุรินทร  ซื่อสัตย 

 ๑๓๐๘๙ นางสาวสุรินทร  ศรีสุข 

 ๑๓๐๙๐ นางสาวสุรินทรนา  ยายอด 

 ๑๓๐๙๑ นางสาวสุรินธร  ชาญสมร 

 ๑๓๐๙๒ นางสุรินธร  แสงธูป 

 ๑๓๐๙๓ นางสุริยา  อําพะวา 

 ๑๓๐๙๔ นางสุริยาพร  ชูเกตุ 

 ๑๓๐๙๕ นางสุริยาพร  ประหุน 

 ๑๓๐๙๖ นางสุริยาพร  อัคครินทร 

 ๑๓๐๙๗ นางสาวสุริสา  เชาววัย 

 ๑๓๐๙๘ นางสาวสุรีพร  แกวทิมา 

 ๑๓๐๙๙ นางสุรีพร  จิตตโสภาส 

 ๑๓๑๐๐ นางสุรีพร  ไชยสลี 

 ๑๓๑๐๑ นางสาวสุรีพร  สุทธิหา 

 ๑๓๑๐๒ นางสุรีย  เดียวสกุล 

 ๑๓๑๐๓ นางสาวสุรีย  นาครินทร 

 ๑๓๑๐๔ นางสุรีย  ลุนอินทร 

 ๑๓๑๐๕ นางสุรีย  สุดเสนหา 

 ๑๓๑๐๖ นางสุรียพร  ทองกลาง 

 ๑๓๑๐๗ นางสาวสุรียพร  บัวผัน 

 ๑๓๑๐๘ นางสุรียพร  พยัคฆ 

 ๑๓๑๐๙ นางสาวสุรียพร  เพ็งดี 

 ๑๓๑๑๐ นางสาวสุรียพร  ออนละมูล 

 ๑๓๑๑๑ นางสาวสุรียภรณ  ฮอยบุญศรี 

 ๑๓๑๑๒ นางสาวสุรียรัตน  นวลแสง 

 ๑๓๑๑๓ นางสาวสุรีรัตน  เขตเจริญ 

 ๑๓๑๑๔ นางสาวสุรีรัตน  จรรยารักษ 

 ๑๓๑๑๕ นางสุรีรัตน  แตฮะเฮง 

 ๑๓๑๑๖ นางสาวสุรีรัตน  พงษสุวรรณ 

 ๑๓๑๑๗ นางสาวสุรีรัตน  เรไร 



 หนา   ๑๒๐ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๑๑๘ นางสุรีรัตน  ศรีนิลรัตน 

 ๑๓๑๑๙ นางสาวสุรีรัตน  สมคะเณย 

 ๑๓๑๒๐ นางสุรีรัตน  อาคมศิลป 

 ๑๓๑๒๑ นางสาวสุรีวรรณ  เกสโร 

 ๑๓๑๒๒ นางสาวสุรีวรรณ  ใจทา 

 ๑๓๑๒๓ นางสุลักษณา  กุงวงศ 

 ๑๓๑๒๔ นางสาวสุลาวรรณ  อันทรัตน 

 ๑๓๑๒๕ นางสุลาวัลย  สังวาลยเงิน 

 ๑๓๑๒๖ นางสาวสุลีพร  เพียเพ็ง 

 ๑๓๑๒๗ นางสุลีวัลย  วิชัยศร 

 ๑๓๑๒๘ นางสุวกร  ชูวิโชติ 

 ๑๓๑๒๙ นางสุวดี  ชาริดา 

 ๑๓๑๓๐ นางสาวสุวดี  โชติปากุล 

 ๑๓๑๓๑ นางสุวนิตย  นราจันทร 

 ๑๓๑๓๒ นางสุวนิตย  พฤกษาโคตร 

 ๑๓๑๓๓ นางสุวนีย  กุลแดง 

 ๑๓๑๓๔ นางสาวสุวพัชร  สิงหสุ 

 ๑๓๑๓๕ นางสาวสุวพัตร  ศรีบุรินทร 

 ๑๓๑๓๖ นางสาวสุวภัทร  จันแพง 

 ๑๓๑๓๗ นางสุวภัทร  ชาญไขรัศมี 

 ๑๓๑๓๘ นางสาวสุวภัทร  เทวฤทธิ์ 

 ๑๓๑๓๙ นางสาวสุวภัทร  นกเทศ 

 ๑๓๑๔๐ นางสุวภัทร  นันทชัยบัญชา 

 ๑๓๑๔๑ นางสุวภัทร  บุญปลูก 

 ๑๓๑๔๒ นางสาวสุวภัทร  ปาคํา 

 ๑๓๑๔๓ นางสุวรรณนี  พิมพา 

 ๑๓๑๔๔ นางสาวสุวรรณเพ็ญ  ทองอุนเรือน 

 ๑๓๑๔๕ นางสาวสุวรรณภา  จันทีนอก 

 ๑๓๑๔๖ นางสาวสุวรรณภา  นานินรัมย 

 ๑๓๑๔๗ นางสาวสุวรรณภา  สมพงษ 

 ๑๓๑๔๘ นางสุวรรณรัต  มณีโชติ 

 ๑๓๑๔๙ นางสาวสุวรรณรัตน   

  จตุพรวัฒนเจริญ 

 ๑๓๑๕๐ นางสาวสุวรรณวารี  ตีเมืองสอง 

 ๑๓๑๕๑ นางสาวสุวรรณา  แกวมณี 

 ๑๓๑๕๒ นางสุวรรณา  จ๋ิวเชื้อพันธุ 

 ๑๓๑๕๓ นางสุวรรณา  ทองคณารักษ 

 ๑๓๑๕๔ นางสาวสุวรรณา  เฟองฟู 

 ๑๓๑๕๕ นางสุวรรณา  ศรีรักษ 

 ๑๓๑๕๖ นางสุวรรณา  เสือดํา 

 ๑๓๑๕๗ นางสาวสุวรรณี  ขัดศิริ 

 ๑๓๑๕๘ นางสาวสุวรรณี  จันทรชนะ 

 ๑๓๑๕๙ นางสาวสุวรรณี  ไซมะเริง 

 ๑๓๑๖๐ นางสุวรรณี  ประมาณ 

 ๑๓๑๖๑ นางสุวรรณี  พาหลง 

 ๑๓๑๖๒ นางสุวรัตน  แมนพยัคฆ 

 ๑๓๑๖๓ นางสาวสุวราภรณ  คุมพมา 

 ๑๓๑๖๔ นางสาวสุวลักษณ  พงษสิทธิผล 

 ๑๓๑๖๕ นางสาวสุวลักษณ  เอี่ยมนุย 

 ๑๓๑๖๖ นางสุวลี  ทาสัก 

 ๑๓๑๖๗ นางสุวลี  ศิริธรรมจักร 

 ๑๓๑๖๘ นางสาวสุวัจฉวี  วงษมณี 



 หนา   ๑๒๑ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๑๖๙ นางสุวัชรนีย  สุโนภักดิ์ 

 ๑๓๑๗๐ นางสาวสุวันนา  ทองกัลยา 

 ๑๓๑๗๑ นางสาวสุวาณี  สาหลัง 

 ๑๓๑๗๒ นางสุวารี  จิตอารี 

 ๑๓๑๗๓ นางสุวารี  พิลา 

 ๑๓๑๗๔ นางสุวารี  เพ็ชรสันทัด 

 ๑๓๑๗๕ นางสุวารี  ศรไชยญาติ 

 ๑๓๑๗๖ นางสาวสุวิชญา  บุษราคํา 

 ๑๓๑๗๗ นางสาวสุวิญญาณ  นามบุญมา 

 ๑๓๑๗๘ นางสุวิณา  ประสมทรัพย 

 ๑๓๑๗๙ นางสาวสุวิดา  ศรีนาค 

 ๑๓๑๘๐ นางสาวสุวิตรา  จันทะวารีย 

 ๑๓๑๘๑ นางสุวิภา  โกสินทร 

 ๑๓๑๘๒ นางสาวสุวิภา  เหมาะสมสกุล 

 ๑๓๑๘๓ นางสาวสุวิมล  กาฬหวา 

 ๑๓๑๘๔ นางสาวสุวิมล  ขาวดี 

 ๑๓๑๘๕ นางสุวิมล  ธัญสม 

 ๑๓๑๘๖ นางสาวสุวิมล  บุตรโคตร 

 ๑๓๑๘๗ นางสาวสุวิมล  พลแสน 

 ๑๓๑๘๘ นางสาวสุวิมล  ฤกษวราคม 

 ๑๓๑๘๙ นางสาวสุวิษา  เงินประเสริฐ 

 ๑๓๑๙๐ นางสาวสุใหนละ  เหล็มเมาะ 

 ๑๓๑๙๑ นางสุอรรญา  เวรุริยะ 

 ๑๓๑๙๒ นางสาวเสงี่ยม  สมเสียง 

 ๑๓๑๙๓ นางเสฏฐวี  อุนารักษ 

 ๑๓๑๙๔ นางสาวเสนห  พายสําโรง 

 ๑๓๑๙๕ นางเสมอแข  ชนะสิทธิ์ 

 ๑๓๑๙๖ นางเสมอใจ  ชูรอด 

 ๑๓๑๙๗ นางเสริมศรี  ไวยโรจน 

 ๑๓๑๙๘ นางสาวเสารมณี  บุญธิมา 

 ๑๓๑๙๙ นางเสารวรี  หลงราม 

 ๑๓๒๐๐ นางสาวเสาวคนธ  นาคนาเกร็ด 

 ๑๓๒๐๑ นางสาวเสาวคนธ  ลุนละวงษ 

 ๑๓๒๐๒ นางสาวเสาวณย  กาญจนถึง 

 ๑๓๒๐๓ นางสาวเสาวณีย  บุศยอําคา 

 ๑๓๒๐๔ นางสาวเสาวณีย  พรหมรัตน 

 ๑๓๒๐๕ นางเสาวณีย  ไพฑูรยวิริยภาพ 

 ๑๓๒๐๖ นางสาวเสาวณีย  ยีหวันจิ 

 ๑๓๒๐๗ นางสาวเสาวณีย  แยมศิลป 

 ๑๓๒๐๘ นางเสาวนิตย  แกวฤทธิ์ 

 ๑๓๒๐๙ นางสาวเสาวนิตย  โรจนัสถวริน 

 ๑๓๒๑๐ นางเสาวนิตย  สายหอม 

 ๑๓๒๑๑ นางเสาวนิตย  สาไร 

 ๑๓๒๑๒ นางเสาวนีย  กายแกว 

 ๑๓๒๑๓ นางเสาวนีย  ขันทอง 

 ๑๓๒๑๔ นางสาวเสาวนีย  คําเกล้ียง 

 ๑๓๒๑๕ นางสาวเสาวนีย  จิตตะวิกุล 

 ๑๓๒๑๖ นางสาวเสาวนีย  จิอู 

 ๑๓๒๑๗ นางเสาวนีย  เตตานัง 

 ๑๓๒๑๘ นางเสาวนีย  ทองรักษ 

 ๑๓๒๑๙ นางเสาวนีย  บุญทรง 

 ๑๓๒๒๐ นางสาวเสาวนีย  ยาวงษ 



 หนา   ๑๒๒ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๒๒๑ นางสาวเสาวนีย  ศรีทอง 

 ๑๓๒๒๒ นางสาวเสาวนีย  สมคํา 

 ๑๓๒๒๓ นางสาวเสาวนีย  สิงหา 

 ๑๓๒๒๔ นางเสาวนีย  สุทธินนท 

 ๑๓๒๒๕ นางสาวเสาวนีย  เหตุทอง 

 ๑๓๒๒๖ นางสาวเสาวนีย  อัปมะนัง 

 ๑๓๒๒๗ นางสาวเสาวนีย  อ่ําย้ิม 

 ๑๓๒๒๘ นางสาวเสาวนีย  อิ่มสุวรรณ 

 ๑๓๒๒๙ นางสาวเสาวนีย  อุดดวง 

 ๑๓๒๓๐ นางเสาวนีย  อุนกระโทก 

 ๑๓๒๓๑ นางเสาวภรณ  เพชรเจริญ 

 ๑๓๒๓๒ นางเสาวภา  ขวัญออน 

 ๑๓๒๓๓ นางเสาวภา  ประพันธ 

 ๑๓๒๓๔ นางเสาวภา  เพริศแกว 

 ๑๓๒๓๕ นางเสาวภา  มาคง 

 ๑๓๒๓๖ นางเสาวภา  ลานรอบ 

 ๑๓๒๓๗ นางสาวเสาวภา  อักษรกาญจน 

 ๑๓๒๓๘ นางเสาวภาคย  รศพล 

 ๑๓๒๓๙ นางสาวเสาวภาคย  แสงภักดี 

 ๑๓๒๔๐ นางเสาวรัตน  บุญวงศ 

 ๑๓๒๔๑ นางสาวเสาวลักษณ  กลับสวัสดิ์ 

 ๑๓๒๔๒ นางสาวเสาวลักษณ  กาวี 

 ๑๓๒๔๓ นางเสาวลักษณ  คงมา 

 ๑๓๒๔๔ นางสาวเสาวลักษณ  จงหวัง 

 ๑๓๒๔๕ นางเสาวลักษณ  แจมจํารัส 

 ๑๓๒๔๖ นางสาวเสาวลักษณ  ชมชื่น 

 ๑๓๒๔๗ นางสาวเสาวลักษณ  ชางเพ็ชร 

 ๑๓๒๔๘ นางสาวเสาวลักษณ  ถนอมบุญ 

 ๑๓๒๔๙ นางสาวเสาวลักษณ  ถาวรตระการ 

 ๑๓๒๕๐ นางเสาวลักษณ  นนทะปะ 

 ๑๓๒๕๑ นางเสาวลักษณ  ภาวงคสิริกุล 

 ๑๓๒๕๒ นางเสาวลักษณ  ภูมิสถาน 

 ๑๓๒๕๓ นางเสาวลักษณ  มะโนนัย 

 ๑๓๒๕๔ นางเสาวลักษณ  สีมาสม 

 ๑๓๒๕๕ นางสาวเสาวลักษณ  หอยมุข 

 ๑๓๒๕๖ นางแสงจันทร  กริ่งสันเทียะ 

 ๑๓๒๕๗ นางแสงจันทร  ตะนาวศรี 

 ๑๓๒๕๘ นางแสงจันทร  บุญกลาง 

 ๑๓๒๕๙ นางสาวแสงดาว  กองใจ 

 ๑๓๒๖๐ นางแสงดาว  แซหลู 

 ๑๓๒๖๑ นางแสงเดือน  คําภิรานนท 

 ๑๓๒๖๒ นางแสงเดือน  จงไกรจักร 

 ๑๓๒๖๓ นางสาวแสงเดือน  จากหงษา 

 ๑๓๒๖๔ นางสาวแสงเดือน  บริสุทธิ์ 

 ๑๓๒๖๕ นางสาวแสงเดือน  มะโนโฮง 

 ๑๓๒๖๖ นางแสงเดือน  มุยแดง 

 ๑๓๒๖๗ นางแสงเดือน  วิเศษสุนทร 

 ๑๓๒๖๘ นางสาวแสงเดือน  สลีแดง 

 ๑๓๒๖๙ นางสาวแสงทอง  เกษามา 

 ๑๓๒๗๐ นางสาวแสงเทียน  แกวกลา 

 ๑๓๒๗๑ นางแสงเทียน  บรรณาคํา 

 ๑๓๒๗๒ นางแสงบังอร  สอนผุย 



 หนา   ๑๒๓ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๒๗๓ นางสาวแสงมณี  ผมปน 

 ๑๓๒๗๔ นางสาวแสงรวี  นอยแสง 

 ๑๓๒๗๕ นางสาวแสงรวี  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๓๒๗๖ นางสาวแสงระวี  มณีกุล 

 ๑๓๒๗๗ นางแสงระวี  วังษา 

 ๑๓๒๗๘ นางสาวแสงสุรีย  ปูดํา 

 ๑๓๒๗๙ นางแสงหลา  ติ๊บเอย 

 ๑๓๒๘๐ นางสาวแสงอรุณ  ลวนศรี 

 ๑๓๒๘๑ นางแสงอรุณ  หงษทอง 

 ๑๓๒๘๒ นางแสนพันธ  หาริชัย 

 ๑๓๒๘๓ นางสาวโสทยา  แกวตัน 

 ๑๓๒๘๔ นางสาวโสทรี  คมแท 

 ๑๓๒๘๕ นางโสพนา  ศรีหารัตน 

 ๑๓๒๘๖ นางสาวโสพรรณ  ศรีสังขจร 

 ๑๓๒๘๗ นางสาวโสพิน  โพธิ์สอาด 

 ๑๓๒๘๘ นางโสพิน  วิรัชสนนท 

 ๑๓๒๘๙ นางสาวโสพิศ  จอมปอ 

 ๑๓๒๙๐ นางโสพิศฐา  สิงหแกว 

 ๑๓๒๙๑ นางสาวโสภณา  พรมทอง 

 ๑๓๒๙๒ นางโสภา  โคตรสงคราม 

 ๑๓๒๙๓ นางโสภา  งามสุวรรณ 

 ๑๓๒๙๔ นางสาวโสภา  เจริญสุขสมบูรณ 

 ๑๓๒๙๕ นางโสภา  ทองสุข 

 ๑๓๒๙๖ นางโสภา  ธัญญรัตน 

 ๑๓๒๙๗ นางโสภา  ปราณีตพลกรัง 

 ๑๓๒๙๘ นางโสภา  รักเลิศ 

 ๑๓๒๙๙ นางโสภา  ฤทธิชวย 

 ๑๓๓๐๐ นางสาวโสภา  ศรีฤทธิเดช 

 ๑๓๓๐๑ นางโสภา  สายเบาะ 

 ๑๓๓๐๒ นางโสภา  สีลาแยง 

 ๑๓๓๐๓ นางโสภาพรรณ  จันหนอแกว 

 ๑๓๓๐๔ นางโสภารัตน  ไตรรัตน 

 ๑๓๓๐๕ นางสาวโสภาวดี  เรืองหัสดี 

 ๑๓๓๐๖ นางโสภิดา  จ๋ิวเจริญ 

 ๑๓๓๐๗ นางโสภิดา  ชัยทิพย 

 ๑๓๓๐๘ นางโสภิดา  ตนะวัฒนา 

 ๑๓๓๐๙ นางโสภิดา  ศรีนุน 

 ๑๓๓๑๐ นางสาวโสภิดา  สารภี 

 ๑๓๓๑๑ นางสาวโสภิต  จิตเขมน 

 ๑๓๓๑๒ นางสาวโสภิต  สงวนศิลป 

 ๑๓๓๑๓ นางสาวโสภิตนภา  คุมภัย 

 ๑๓๓๑๔ นางสาวโสภิตา  ศรีสุดา 

 ๑๓๓๑๕ นางสาวโสภิตา  สมบูรณ 

 ๑๓๓๑๖ นางโสภิส  การแข็ง 

 ๑๓๓๑๗ นางโสภีพรรณ  ใจดี 

 ๑๓๓๑๘ นางสาวโสมนัสสา  จันทรดี 

 ๑๓๓๑๙ นางสาวโสมศิริ  ชิณศรี 

 ๑๓๓๒๐ นางสาวโสมาวดี  ชื่นฤดี 

 ๑๓๓๒๑ นางสาวโสรดา  จิตรฉาย 

 ๑๓๓๒๒ นางสาวโสรีนา  ศิริสุข 

 ๑๓๓๒๓ นางสาวโสสะไหว  หมัดตะเหย็บ 

 ๑๓๓๒๔ นางไสว  จันทนา 



 หนา   ๑๒๔ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๓๒๕ นางหทัยกาญจน  กาญจนวงศ 

 ๑๓๓๒๖ นางสาวหทัยกาญจน  สุริยะมล 

 ๑๓๓๒๗ นางสาวหทัยการณ  บํารุงรส 

 ๑๓๓๒๘ นางสาวหทัยชนก  สุดมุข 

 ๑๓๓๒๙ นางสาวหทัยทิพย  คงควร 

 ๑๓๓๓๐ นางหทัยทิพย  เตจะเปง 

 ๑๓๓๓๑ นางสาวหทัยนุช  นันติแกว 

 ๑๓๓๓๒ นางสาวหทัยพัชร  ทองเดช 

 ๑๓๓๓๓ นางสาวหทัยรัตน  เมืองพระฝาง 

 ๑๓๓๓๔ นางหทัยรัตน  สงสม 

 ๑๓๓๓๕ นางสาวหทัยรัตน  สีรานันท 

 ๑๓๓๓๖ นางสาวหทัยรัตน  โสภณโภไคย 

 ๑๓๓๓๗ นางหทัยรัตน  หนูคง 

 ๑๓๓๓๘ นางหทัยรัตน  อิทธิเบญญาภา 

 ๑๓๓๓๙ นางสาวหนอมสิน  เรืองเพชร 

 ๑๓๓๔๐ นางหนึ่งนุช  แสนบาน 

 ๑๓๓๔๑ นางหนึ่งนุช  อินทะชัย 

 ๑๓๓๔๒ นางสาวหนึ่งฤทัย  ขาวขํา 

 ๑๓๓๔๓ นางสาวหนึ่งฤทัย  คาร 

 ๑๓๓๔๔ นางหนึ่งฤทัย  จันทรมาลา 

 ๑๓๓๔๕ นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทรอินทร 

 ๑๓๓๔๖ นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญธรรม 

 ๑๓๓๔๗ นางหนึ่งฤทัย  พิมพเสงี่ยม 

 ๑๓๓๔๘ นางหนึ่งฤทัย  พุทธแกว 

 ๑๓๓๔๙ นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีบุรินทร 

 ๑๓๓๕๐ นางสาวหนึ่งฤทัย  หลอทอง 

 ๑๓๓๕๑ นางสาวหนึ่งฤทัย  ใหมเพ็ชร 

 ๑๓๓๕๒ นางสาวหนึ่งหทัย  ธูปเรือง 

 ๑๓๓๕๓ นางสาวหนึ่งอนงค  คําภาทู 

 ๑๓๓๕๔ นางหนูจี  ถีเศษ 

 ๑๓๓๕๕ นางหนูเนตร  แสงคํา 

 ๑๓๓๕๖ นางสาวหรรษธร  มารักษา 

 ๑๓๓๕๗ นางสาวหรรษพร  เนาคําแพง 

 ๑๓๓๕๘ นางหรรษา  ธรรมธ ิ

 ๑๓๓๕๙ นางสาวหฤทัย  ฉายปาน 

 ๑๓๓๖๐ นางหฤทัย  เชื้อชาญ 

 ๑๓๓๖๑ นางหฤทัย  บุญพันธ 

 ๑๓๓๖๒ นางหฤทัย  บุตรพินธ 

 ๑๓๓๖๓ นางหฤทัย  เสือบัว 

 ๑๓๓๖๔ นางสาวหฤทัย  แสนสุข 

 ๑๓๓๖๕ นางหฤทัยรัตน  ไมงาม 

 ๑๓๓๖๖ นางสาวหวานใจ  ทวมศิริวงษ 

 ๑๓๓๖๗ นางสาวหวานเย็น  แสนหูม 

 ๑๓๓๖๘ นางสาวหัทยา  โพธิ์เกิด 

 ๑๓๓๖๙ นางสาวหิรัญญา  กุลนอก 

 ๑๓๓๗๐ นางเหมือนจิตต  ชินรักษกุล 

 ๑๓๓๗๑ นางเหมือนฝน  มีทรัพย 

 ๑๓๓๗๒ นางสาวแหมม  มะนาวหวาน 

 ๑๓๓๗๓ นางสาวใหม  เคาเหลืองชัย 

 ๑๓๓๗๔ นางไหม  ล้ิมไพบูลย 

 ๑๓๓๗๕ นางสาวไหมสูหรี  บุตรา 

 ๑๓๓๗๖ นางสาวอชินี  ทะริยะ 



 หนา   ๑๒๕ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๓๗๗ นางสาวอชิรญาณ  ผลพระ 

 ๑๓๓๗๘ นางสาวอชิรยา  สุนทรศิริทรัพย 

 ๑๓๓๗๙ นางสาวอณัฐดา  ขุนเจริญ 

 ๑๓๓๘๐ นางอณิษา  ศรีดิลก 

 ๑๓๓๘๑ นางสาวอณูพรรณ  มณีวงศ 

 ๑๓๓๘๒ นางอโณชา  ชูจิต 

 ๑๓๓๘๓ นางสาวอโณทัย  แกวกลับ 

 ๑๓๓๘๔ นางอติภา  จินากูล 

 ๑๓๓๘๕ นางอติวัณณ  ภารศิลป 

 ๑๓๓๘๖ นางสาวอทิตยา  วัฒนสมัย 

 ๑๓๓๘๗ นางอทิตา  ทองเกิด 

 ๑๓๓๘๘ นางอเทตยา  แกวภักดี 

 ๑๓๓๘๙ นางสาวอธิชา  แกวพิงค 

 ๑๓๓๙๐ นางสาวอธิชา  พัชรตานนท 

 ๑๓๓๙๑ นางสาวอธิพร  แสงนวล 

 ๑๓๓๙๒ นางสาวอธิภัทร  สุนทรวัตร 

 ๑๓๓๙๓ นางสาวอธิษา  คงศรีลา 

 ๑๓๓๙๔ นางสาวอนง  บุญถม 

 ๑๓๓๙๕ นางสาวอนงค  ไกรศรีทา 

 ๑๓๓๙๖ นางสาวอนงค  โคกพูล 

 ๑๓๓๙๗ นางสาวอนงค  นิลไสล 

 ๑๓๓๙๘ นางสาวอนงค  บุญมาผ้ึง 

 ๑๓๓๙๙ นางสาวอนงค  อินทรทองแกว 

 ๑๓๔๐๐ นางสาวอนงคนาฏ  บํารุงนา 

 ๑๓๔๐๑ นางอนงคนาถ  แกวแกน 

 ๑๓๔๐๒ นางสาวอนงคนาถ  ปนครบุรี 

 ๑๓๔๐๓ นางอนงคนิตย  สังขเพ็ง 

 ๑๓๔๐๔ นางสาวอนงคนุช  เหาะสูงเนิน 

 ๑๓๔๐๕ นางสาวอนงคพรรณ  ปญญาพิศุทธิ์ 

 ๑๓๔๐๖ นางอนงคลักษณ  คําเรืองศรี 

 ๑๓๔๐๗ นางอนงนุช  ฉุนประดับ 

 ๑๓๔๐๘ นางสาวอนงนุช  ตั้งกิจวิบูลกุล 

 ๑๓๔๐๙ นางอนรรฆอร  พรมมี 

 ๑๓๔๑๐ นางอนัญญา  เจียนรัมย 

 ๑๓๔๑๑ นางสาวอนัญญา  ใจเย็น 

 ๑๓๔๑๒ นางสาวอนัญญา  โภชากรณ 

 ๑๓๔๑๓ นางอนัญญา  สีคัญทร 

 ๑๓๔๑๔ นางอนัญญา  โสภา 

 ๑๓๔๑๕ นางอนันฐิตา  เขมะปญญา 

 ๑๓๔๑๖ นางสาวอนันท  อรัญปกษ 

 ๑๓๔๑๗ นางอนิศรา  แถมจํารัส 

 ๑๓๔๑๘ นางสาวอนีวรา  ขวัญเพ็ญ 

 ๑๓๔๑๙ นางอนุชชา  ถมเพชร 

 ๑๓๔๒๐ นางสาวอนุตร  บุญศรีเจริญ 

 ๑๓๔๒๑ นางสาวอนุตา  ดีย่ิง 

 ๑๓๔๒๒ นางสาวอนุธิดา  กวินวรรณกุล 

 ๑๓๔๒๓ นางอนุธิดา  เชาวไวพจน 

 ๑๓๔๒๔ นางสาวอนุรีย  แข็งแรง 

 ๑๓๔๒๕ นางสาวอนุศรา  ภูเกตุ 

 ๑๓๔๒๖ นางสาวอนุสรณ  พลพิมพ 

 ๑๓๔๒๗ นางอนุสรา  คําบาง 

 ๑๓๔๒๘ นางสาวอนุสรา  แสงสิทธิ์ 



 หนา   ๑๒๖ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๔๒๙ นางอโนชา  ธรรมวิเศษ 

 ๑๓๔๓๐ นางสาวอโนทัย  มะโนเรือง 

 ๑๓๔๓๑ นางอโนทัย  รอดเทศ 

 ๑๓๔๓๒ นางอโนมา  ฐานวิเศษ 

 ๑๓๔๓๓ นางอโนมา  นาคมนต 

 ๑๓๔๓๔ นางสาวอพัชชา  กังวาฬวงษ 

 ๑๓๔๓๕ นางสาวอภรดี  เบ็ดเสร็จ 

 ๑๓๔๓๖ นางอภันตรี  มีเกิดมูล 

 ๑๓๔๓๗ นางอภันตรี  วงษสายตา 

 ๑๓๔๓๘ นางอภันตรี  ศรีษะคํา 

 ๑๓๔๓๙ นางสาวอภัยวงศ  ศรีคัฒนะพรม 

 ๑๓๔๔๐ นางสาวอภัสนันท  ระพีชนะพัฒน 

 ๑๓๔๔๑ นางสาวอภัสรี  สังขขาว 

 ๑๓๔๔๒ นางสาวอภิกษณา  ทองรวง 

 ๑๓๔๔๓ นางสาวอภิชญา  คําหลา 

 ๑๓๔๔๔ นางสาวอภิชญา  ชุนปยภักดี 

 ๑๓๔๔๕ นางสาวอภิชญา  ทําดี 

 ๑๓๔๔๖ นางสาวอภิญญา  กุลศรี 

 ๑๓๔๔๗ นางอภิญญา  คุมหมู 

 ๑๓๔๔๘ นางสาวอภิญญา  ฆารชัย 

 ๑๓๔๔๙ นางสาวอภิญญา  จิตติพร 

 ๑๓๔๕๐ นางสาวอภิญญา  จินาหอง 

 ๑๓๔๕๑ นางสาวอภิญญา  ตีรชาติ 

 ๑๓๔๕๒ นางสาวอภิญญา  นพเกา 

 ๑๓๔๕๓ นางอภิญญา  นิ้วทอง 

 ๑๓๔๕๔ นางอภิญญา  เนตรภักดี 

 ๑๓๔๕๕ นางอภิญญา  บํารุงภักดี 

 ๑๓๔๕๖ นางสาวอภิญญา  บุญรอด 

 ๑๓๔๕๗ นางสาวอภิญญา  มีมาก 

 ๑๓๔๕๘ นางสาวอภิญญา  ฤทธิขันธ 

 ๑๓๔๕๙ นางสาวอภิญญา  วงศจอม 

 ๑๓๔๖๐ นางสาวอภิญญา  ศิลปชัย 

 ๑๓๔๖๑ นางอภิญญา  สมหมาย 

 ๑๓๔๖๒ นางอภิญญา  สัตยาอภิธาน 

 ๑๓๔๖๓ นางอภิญญา  แสนมี 

 ๑๓๔๖๔ นางอภิญญา  อกผาย 

 ๑๓๔๖๕ นางสาวอภิณธพร  เรืองรินทร 

 ๑๓๔๖๖ นางสาวอภิรญา  เจริญชัย 

 ๑๓๔๖๗ นางอภิรญา  อุตรมาตย 

 ๑๓๔๖๘ นางสาวอภิรดี  ศรีพยัคฆ 

 ๑๓๔๖๙ นางสาวอภิรดี  ศรีรัตน 

 ๑๓๔๗๐ นางอภิรดี  สอนจันทร 

 ๑๓๔๗๑ นางสาวอภิรพันธ  ประจิมทิศ 

 ๑๓๔๗๒ นางสาวอภิวรรณ  บารมี 

 ๑๓๔๗๓ นางอภิวันท  คําสวัสดิ์ 

 ๑๓๔๗๔ นางสาวอภิษฎา  มนตรี 

 ๑๓๔๗๕ นางอภิษา  แกวโชติ 

 ๑๓๔๗๖ นางอภิสรา  ยอดมงคล 

 ๑๓๔๗๗ นางสาวอมตะ  ปญจไชยา 

 ๑๓๔๗๘ นางสาวอมตา  ศรีเหรา 

 ๑๓๔๗๙ นางสาวอมรจิตร  คําบู 

 ๑๓๔๘๐ นางสาวอมรจิตร  สารีนันท 



 หนา   ๑๒๗ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๔๘๑ นางอมรณัฐน  สุกรีดิษฐ 

 ๑๓๔๘๒ นางอมรดา  แสงมณี 

 ๑๓๔๘๓ นางอมรทิพย  มีแสง 

 ๑๓๔๘๔ นางอมรพรรณ  จําพันธุ 

 ๑๓๔๘๕ นางสาวอมรพรรณ  พานแกว 

 ๑๓๔๘๖ นางอมรพรรณ  ออนตานา 

 ๑๓๔๘๗ นางอมรพันธ  วังเสาร 

 ๑๓๔๘๘ นางอมรรัตน  โกมลพันธ 

 ๑๓๔๘๙ นางสาวอมรรัตน  คงกุล 

 ๑๓๔๙๐ นางสาวอมรรัตน  คงบุญแกว 

 ๑๓๔๙๑ นางอมรรัตน  คงสุวรรณ 

 ๑๓๔๙๒ นางอมรรัตน  งอนมาก 

 ๑๓๔๙๓ นางสาวอมรรัตน  จันทศร 

 ๑๓๔๙๔ นางอมรรัตน  ใจดี 

 ๑๓๔๙๕ นางสาวอมรรัตน  ชิ่นวาริน 

 ๑๓๔๙๖ นางอมรรัตน  ชูจินดา 

 ๑๓๔๙๗ นางสาวอมรรัตน  ชูเชิด 

 ๑๓๔๙๘ นางสาวอมรรัตน  โชติรักษ 

 ๑๓๔๙๙ นางสาวอมรรัตน  ไชยชาติ 

 ๑๓๕๐๐ นางสาวอมรรัตน  ไชยรัตน 

 ๑๓๕๐๑ นางสาวอมรรัตน  ทีทองแดง 

 ๑๓๕๐๒ นางสาวอมรรัตน  ธนากุลปกรณ 

 ๑๓๕๐๓ นางสาวอมรรัตน  บุตรดี 

 ๑๓๕๐๔ นางสาวอมรรัตน  ประสมสุข 

 ๑๓๕๐๕ นางสาวอมรรัตน  พานจําป 

 ๑๓๕๐๖ นางอมรรัตน  มุณีสวาง 

 ๑๓๕๐๗ นางอมรรัตน  ราชประสิทธิ์ 

 ๑๓๕๐๘ นางสาวอมรรัตน  วันดี 

 ๑๓๕๐๙ นางสาวอมรรัตน  ศรีเจริญ 

 ๑๓๕๑๐ นางอมรรัตน  ศักดิ์แสง 

 ๑๓๕๑๑ นางสาวอมรรัตน  สารภรณ 

 ๑๓๕๑๒ นางสาวอมรรัตน  สีทํามา 

 ๑๓๕๑๓ นางสาวอมรรัตน  แสงฤทธิ์ 

 ๑๓๕๑๔ นางอมรรัตน  แสนบรรดิษฐ 

 ๑๓๕๑๕ นางอมรรัตน  แสนประสิทธิ์ 

 ๑๓๕๑๖ นางอมรรัตน  หาญตะ 

 ๑๓๕๑๗ นางอมรรัตน  เอี่ยมสอาด 

 ๑๓๕๑๘ นางอมรลักษณ  รวดเร็ว 

 ๑๓๕๑๙ นางอมรศรี  จิตกันยา 

 ๑๓๕๒๐ นางสาวอมรา  จอดนอก 

 ๑๓๕๒๑ นางสาวอมราพร  ซี่โฮ 

 ๑๓๕๒๒ นางสาวอมรารัตน  บุญภา 

 ๑๓๕๒๓ นางสาวอมลณัฐ  ยศไพโรจน 

 ๑๓๕๒๔ นางอมลวรรณ  เชาวลิต 

 ๑๓๕๒๕ นางสาวอมะรา  ขันติกุล 

 ๑๓๕๒๖ นางสาวอรกัญญา  ชัยสอน 

 ๑๓๕๒๗ นางสาวอรจิรา  ถนอมโกมล 

 ๑๓๕๒๘ นางอรจิรา  สมาฤกษ 

 ๑๓๕๒๙ นางอรชร  มีสิทธิ์ 

 ๑๓๕๓๐ นางสาวอรชร  เฮาบูญ 

 ๑๓๕๓๑ นางอรชา  พลพิชัย 

 ๑๓๕๓๒ นางสาวอรณัชชา  ปารมีสาว 



 หนา   ๑๒๘ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๕๓๓ นางสาวอรณา  ย่ีเขงหอม 

 ๑๓๕๓๔ นางสาวอรณิชชา  มงคล 

 ๑๓๕๓๕ นางอรณิชา  นันทสุทา 

 ๑๓๕๓๖ นางสาวอรณิชา  หวังสกุล 

 ๑๓๕๓๗ นางสาวอรดาวัลย  วิเทศ 

 ๑๓๕๓๘ นางอรดี  รุงเรือง 

 ๑๓๕๓๙ นางสาวอรทัย  กระพ้ีนอก 

 ๑๓๕๔๐ นางสาวอรทัย  กาวิ 

 ๑๓๕๔๑ นางอรทัย  คําสุข 

 ๑๓๕๔๒ นางสาวอรทัย  จัตุรัส 

 ๑๓๕๔๓ นางอรทัย  ไชยศาสตร 

 ๑๓๕๔๔ นางสาวอรทัย  เทพรักษาฤาชัย 

 ๑๓๕๔๕ นางสาวอรทัย  นามเดช 

 ๑๓๕๔๖ นางสาวอรทัย  พงษพิมาย 

 ๑๓๕๔๗ นางอรทัย  เมาะราษี 

 ๑๓๕๔๘ นางอรทัย  สมใจ 

 ๑๓๕๔๙ นางสาวอรทัย  สมวงษ 

 ๑๓๕๕๐ นางอรทัย  สังฆรัตน 

 ๑๓๕๕๑ นางสาวอรทัย  สุดตา 

 ๑๓๕๕๒ นางอรทัย  สุดเต 

 ๑๓๕๕๓ นางสาวอรทัย  สุรโคตร 

 ๑๓๕๕๔ นางสาวอรทัย  สุริโย 

 ๑๓๕๕๕ นางสาวอรทัย  แสวงทรัพย 

 ๑๓๕๕๖ นางสาวอรทัย  หลักแกว 

 ๑๓๕๕๗ นางสาวอรทัย  เหลือลํ้า 

 ๑๓๕๕๘ นางสาวอรไท  ชูสวัสดิ์ 

 ๑๓๕๕๙ นางสาวอรนภา  หนูจันทร 

 ๑๓๕๖๐ นางสาวอรนลิน  อายุพัฒน 

 ๑๓๕๖๑ นางอรนุช  ขุนประเสริฐ 

 ๑๓๕๖๒ นางอรนุช  นันแกว 

 ๑๓๕๖๓ นางสาวอรนุช  เพียลาด 

 ๑๓๕๖๔ นางสาวอรนุช  ศรีเขง 

 ๑๓๕๖๕ นางอรนุช  สุวรรณรัตน 

 ๑๓๕๖๖ นางสาวอรนุช  เสือเงิน 

 ๑๓๕๖๗ นางอรปภา  ดอนจอมไพร 

 ๑๓๕๖๘ นางสาวอรปภา  โสมสิทธิ์ 

 ๑๓๕๖๙ นางสาวอรพร  นันทสอน 

 ๑๓๕๗๐ นางอรพรรณ  สิงหอยูวงษ 

 ๑๓๕๗๑ นางสาวอรพรรณ  ใบยา 

 ๑๓๕๗๒ นางสาวอรพรรณ  มั่นพรม 

 ๑๓๕๗๓ นางสาวอรพรรณ  มิ่งสําแดง 

 ๑๓๕๗๔ นางสาวอรพรรณ  เสนาคํา 

 ๑๓๕๗๕ นางสาวอรพลิน  ประสมชาติ 

 ๑๓๕๗๖ นางอรพิน  ตะนัน 

 ๑๓๕๗๗ นางอรพิน  ทรัพยครุฑ 

 ๑๓๕๗๘ นางสาวอรพิน  พวงมาลัย 

 ๑๓๕๗๙ นางอรพิน  โพธิ์นาน 

 ๑๓๕๘๐ นางอรพิน  วิณรงค 

 ๑๓๕๘๑ นางสาวอรพิน  สวัสดิรักษา 

 ๑๓๕๘๒ นางอรพิน  อภัยแสน 

 ๑๓๕๘๓ นางอรพินท  อาจจะบก 

 ๑๓๕๘๔ นางสาวอรพิรา  โทมนัส 



 หนา   ๑๒๙ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๕๘๕ นางสาวอรภัทร  ศรีดุษฎี 

 ๑๓๕๘๖ นางสาวอรมน  เวียนสันเทียะ 

 ๑๓๕๘๗ นางอรมรัตน  ศรีคํา 

 ๑๓๕๘๘ นางอรยา  ทองโสม 

 ๑๓๕๘๙ นางสาวอรยานี  ฤทธิจันทร 

 ๑๓๕๙๐ นางสาวอรยานี  เสถียรบัวงาม 

 ๑๓๕๙๑ นางอรรคฆิศา  พรมเวียง 

 ๑๓๕๙๒ นางสาวอรรชลี  พุทธจอก 

 ๑๓๕๙๓ นางอรรถวาที  ทิศขันธ 

 ๑๓๕๙๔ นางอรวรรณ  วงศตุน 

 ๑๓๕๙๕ นางอรวรรณ  กลาทํา 

 ๑๓๕๙๖ นางสาวอรวรรณ  ขาวอิ่น 

 ๑๓๕๙๗ นางอรวรรณ  ขุนนันท 

 ๑๓๕๙๘ นางสาวอรวรรณ  คลายบุญแยม 

 ๑๓๕๙๙ นางสาวอรวรรณ  คากระโทก 

 ๑๓๖๐๐ นางอรวรรณ  คิ้วเที่ยง 

 ๑๓๖๐๑ นางสาวอรวรรณ  เจะลี 

 ๑๓๖๐๒ นางอรวรรณ  ชนะกุล 

 ๑๓๖๐๓ นางสาวอรวรรณ  ชวยดวง 

 ๑๓๖๐๔ นางสาวอรวรรณ  ตันหลา 

 ๑๓๖๐๕ นางสาวอรวรรณ  ทรัพยมาก 

 ๑๓๖๐๖ นางสาวอรวรรณ  พรหมมาศ 

 ๑๓๖๐๗ นางอรวรรณ  พันธุคุมเกา 

 ๑๓๖๐๘ นางสาวอรวรรณ  เพชรชู 

 ๑๓๖๐๙ นางสาวอรวรรณ  รอดพูน 

 ๑๓๖๑๐ นางสาวอรวรรณ  ศรีพรมทอง 

 ๑๓๖๑๑ นางอรวรรณ  สุขเล้ียง 

 ๑๓๖๑๒ นางอรวรรณ  สุดใจ 

 ๑๓๖๑๓ นางสาวอรวรรณ  หนูศักดิ์ 

 ๑๓๖๑๔ นางอรวรานันท  แสงทอง 

 ๑๓๖๑๕ นางสาวอรวิมล  จันทรพวง 

 ๑๓๖๑๖ นางอรศิริ  บํารุงภักดี 

 ๑๓๖๑๗ นางสาวอรศิริ  สืบสังข 

 ๑๓๖๑๘ นางสาวอรษา  พรมดี 

 ๑๓๖๑๙ นางสาวอรษา  อินเดิม 

 ๑๓๖๒๐ นางสาวอรสา  แขกพงศ 

 ๑๓๖๒๑ นางสาวอรสา  ใจเถิน 

 ๑๓๖๒๒ นางอรสา  บัวทอง 

 ๑๓๖๒๓ วาที่รอยตรีหญิง อรสา  โรจนแกว 

 ๑๓๖๒๔ นางอรสา  ศรีชู 

 ๑๓๖๒๕ นางสาวอรสา  สรรวิชัย 

 ๑๓๖๒๖ นางสาวอรสา  เสนวงษ 

 ๑๓๖๒๗ นางสาวอรสา  อนทองทิม 

 ๑๓๖๒๘ นางสาวอรสา  อรัญญะ 

 ๑๓๖๒๙ นางสาวอรอนงค  กงเสียบ 

 ๑๓๖๓๐ นางสาวอรอนงค  กอวงษ 

 ๑๓๖๓๑ นางสาวอรอนงค  แกวกัญญา 

 ๑๓๖๓๒ นางสาวอรอนงค  ไชยรินทร 

 ๑๓๖๓๓ นางสาวอรอนงค  ทองเด็จ 

 ๑๓๖๓๔ นางอรอนงค  บูชาพันธ 

 ๑๓๖๓๕ นางสาวอรอนงค  เรืองพุทธ 

 ๑๓๖๓๖ นางอรอนงค  วงศราษฎร 



 หนา   ๑๓๐ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๖๓๗ นางอรอนงค  ศรีเพชร 

 ๑๓๖๓๘ นางสาวอรอริยา  เวียงแกว 

 ๑๓๖๓๙ นางสาวอรอาภา  ทองใสย 

 ๑๓๖๔๐ นางอรอินทร  ศุภษร 

 ๑๓๖๔๑ นางอรอุทัย  บุญภา 

 ๑๓๖๔๒ นางอรอุมา  การะกรณ 

 ๑๓๖๔๓ นางอรอุมา  คําอั้น 

 ๑๓๖๔๔ นางสาวอรอุมา  เงินกล่ัน 

 ๑๓๖๔๕ นางอรอุมา  จันทนวน 

 ๑๓๖๔๖ นางสาวอรอุมา  ฉิมหาด 

 ๑๓๖๔๗ นางสาวอรอุมา  ชินศรี 

 ๑๓๖๔๘ นางสาวอรอุมา  ไชยวังราช 

 ๑๓๖๔๙ นางอรอุมา  ทองนุน 

 ๑๓๖๕๐ นางอรอุมา  ธรรมประดิษฐ 

 ๑๓๖๕๑ นางอรอุมา  นาคพิน 

 ๑๓๖๕๒ นางสาวอรอุมา  บุญรังษี 

 ๑๓๖๕๓ นางอรอุมา  เปาลิวัฒน 

 ๑๓๖๕๔ นางอรอุมา  เพชระ 

 ๑๓๖๕๕ นางสาวอรอุมา  ยนยุบล 

 ๑๓๖๕๖ นางสาวอรอุมา  วงคคําเขียว 

 ๑๓๖๕๗ นางอรอุมา  วงษกาฬสินธุ 

 ๑๓๖๕๘ นางสาวอรอุมา  สงทอง 

 ๑๓๖๕๙ นางสาวอรอุมา  สิงหคํา 

 ๑๓๖๖๐ นางสาวอรอุมา  สุขโขพืช 

 ๑๓๖๖๑ นางสาวอรอุมา  เสาทองหลาง 

 ๑๓๖๖๒ นางสาวอรอุมา  หุตะการ 

 ๑๓๖๖๓ นางสาวอรอุมา  อังคะมาตย 

 ๑๓๖๖๔ นางอรอุษา  กาญจนาปกษี 

 ๑๓๖๖๕ นางสาวอรัชภรา  นกขุนทอง 

 ๑๓๖๖๖ นางอรัญญา  กันศรีเวียง 

 ๑๓๖๖๗ นางอรัญญา  แกวสุข 

 ๑๓๖๖๘ นางอรัญญา  นอยนิตย 

 ๑๓๖๖๙ นางอรัญญา  ปองสิงห 

 ๑๓๖๗๐ นางสาวอรัญญา  พรายแกวฉาย 

 ๑๓๖๗๑ นางสาวอรัญญา  พันเดช 

 ๑๓๖๗๒ นางสาวอรัญพร  วิจิตรวรพงศ 

 ๑๓๖๗๓ นางสาวอราม  แสนเพชร 

 ๑๓๖๗๔ นางสาวอริญชยกัญญา  สุนา 

 ๑๓๖๗๕ นางอริญรดา  กุคําอู 

 ๑๓๖๗๖ นางอริยา  ตรงกรณ 

 ๑๓๖๗๗ นางอริยา  ประสมทรัพย 

 ๑๓๖๗๘ นางสาวอริยา  มะลัยกอง 

 ๑๓๖๗๙ นางสาวอริยาภรณ  อาสนสุวรรณ 

 ๑๓๖๘๐ นางสาวอริศรา  ปกษา 

 ๑๓๖๘๑ นางอริษา  ทาวแดนคํา 

 ๑๓๖๘๒ นางอริสรา  ตุยพิมาย 

 ๑๓๖๘๓ นางสาวอริสรา  ทองรอด 

 ๑๓๖๘๔ นางสาวอริสรา  ธารไชย 

 ๑๓๖๘๕ นางสาวอริสา  เจิมเกาะ 

 ๑๓๖๘๖ นางอริสา  ชินวรวิทิต 

 ๑๓๖๘๗ นางสาวอริสา  อาศัยสงฆ 

 ๑๓๖๘๘ นางอรุณ  ชูรัตน 



 หนา   ๑๓๑ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๖๘๙ นางอรุณ  ไพรัตน 

 ๑๓๖๙๐ นางสาวอรุณณี  ศรีมงคล 

 ๑๓๖๙๑ นางอรุณณี  สีหะ 

 ๑๓๖๙๒ นางสาวอรุณรัตน  คดขวานอย 

 ๑๓๖๙๓ นางสาวอรุณรัตน  ทองมอญ 

 ๑๓๖๙๔ นางสาวอรุณรัตน  พันธุมจินดา 

 ๑๓๖๙๕ นางอรุณรัตน  เพ็ชรหีด 

 ๑๓๖๙๖ นางอรุณรัตน  วิภูนารา 

 ๑๓๖๙๗ นางสาวอรุณรัตน  สวาง 

 ๑๓๖๙๘ นางอรุณวดี  บุญดาราช 

 ๑๓๖๙๙ นางอรุณศรี  ทวิชานุรักษ 

 ๑๓๗๐๐ นางอรุณา  ทองกาล 

 ๑๓๗๐๑ นางอรุณี  คําบริสุทธิ์ 

 ๑๓๗๐๒ นางอรุณี  เจริญตา 

 ๑๓๗๐๓ นางสาวอรุณี  ไชยชนะ 

 ๑๓๗๐๔ นางอรุณี  ธัญญการณ 

 ๑๓๗๐๕ นางสาวอรุณี  นาคงาม 

 ๑๓๗๐๖ นางอรุณี  เปราะนาค 

 ๑๓๗๐๗ นางสาวอรุณี  พรอมมูล 

 ๑๓๗๐๘ นางอรุณี  พิมพเพราะ 

 ๑๓๗๐๙ นางสาวอรุณี  ภูมิโชติสวรรค 

 ๑๓๗๑๐ นางสาวอรุณี  มะลิทอง 

 ๑๓๗๑๑ นางอรุณี  วรุณชัยพร 

 ๑๓๗๑๒ นางอรุณี  ศรีตุลาการ 

 ๑๓๗๑๓ นางอรุณี  สุบงกช 

 ๑๓๗๑๔ นางสาวอรุณีวดี  แกวศรี 

 ๑๓๗๑๕ นางสาวอฤศรา  แซจึง 

 ๑๓๗๑๖ นางสาวอลนุช  ผอนผัน 

 ๑๓๗๑๗ นางสาวอลิศรา  ผงจําปา 

 ๑๓๗๑๘ นางสาวอลิษา  นุชนาฏ 

 ๑๓๗๑๙ นางสาวอลิษา  พเยียสวัสดิ์ 

 ๑๓๗๒๐ นางอลิษา  สาขะจร 

 ๑๓๗๒๑ นางอลิสา  โกชัยยา 

 ๑๓๗๒๒ นางสาวอลิสา  บูรณศรี 

 ๑๓๗๒๓ นางสาวอลิสา  ยังเย่ียม 

 ๑๓๗๒๔ นางสาวอวยพร  อรุณกมล 

 ๑๓๗๒๕ นางอวยพร  อินธิแสง 

 ๑๓๗๒๖ นางอวรรณ  พินิจมูลตรี 

 ๑๓๗๒๗ นางสาวอวิลักษณ  คําดี 

 ๑๓๗๒๘ นางสาวออนจันทร  คงศิลป 

 ๑๓๗๒๙ นางออนศรี  หงษเหล่ียม 

 ๑๓๗๓๐ นางสาวออมใจ  ถอนภูเขียว 

 ๑๓๗๓๑ นางออมใจ  แสนสุข 

 ๑๓๗๓๒ นางสาวออมทิพ  เจริญไว 

 ๑๓๗๓๓ นางสาวออมฤทัย  เขาไกรราช 

 ๑๓๗๓๔ นางออย  เมืองชื่น 

 ๑๓๗๓๕ นางสาวออย  มุงหมาย 

 ๑๓๗๓๖ นางสาวออยใจ  สิงหรัมย 

 ๑๓๗๓๗ นางสาวอักษรทอง  เพ็งคําศรี 

 ๑๓๗๓๘ นางอักษราภัคร  พงษสุวรรณ 

 ๑๓๗๓๙ นางสาวอังคณา  ใจบุญมา 

 ๑๓๗๔๐ นางอังคณา  ตันพฤทธิอนันต 



 หนา   ๑๓๒ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๗๔๑ นางสาวอังคณา  เต็งแยม 

 ๑๓๗๔๒ นางสาวอังคณา  ทองรวง 

 ๑๓๗๔๓ นางสาวอังคณา  ทองอินทร 

 ๑๓๗๔๔ นางสาวอังคณา  นาคฤทธิ์ 

 ๑๓๗๔๕ นางสาวอังคณา  เผาเพ็ง 

 ๑๓๗๔๖ นางสาวอังคณา  พันจู 

 ๑๓๗๔๗ นางสาวอังคณา  แพงถิ่น 

 ๑๓๗๔๘ นางอังคณา  สุวรียนนท 

 ๑๓๗๔๙ นางสาวอังคณา  อิ่มเหวา 

 ๑๓๗๕๐ นางสาวอังคณางค  จันทเขต 

 ๑๓๗๕๑ นางสาวอังคนาง  ยังเจริญ 

 ๑๓๗๕๒ นางสาวอังคราณี  ลามสมบัติ 

 ๑๓๗๕๓ นางสาวอังควิภา  การะเกษ 

 ๑๓๗๕๔ นางสาวอังคะนา  ไชยชนะโพธิ์ 

 ๑๓๗๕๕ นางสาวอังศุมาลิน  โสมล 

 ๑๓๗๕๖ นางอังสนา  จันทรผอง 

 ๑๓๗๕๗ นางอังสนา  พรพิกุล 

 ๑๓๗๕๘ นางอัจจนา  อินโต 

 ๑๓๗๕๙ นางสาวอัจจพร  ผลารักษ 

 ๑๓๗๖๐ นางสาวอัจจิมา  ดีสวัสดิ์ 

 ๑๓๗๖๑ นางอัจจิมา  เพชรศรี 

 ๑๓๗๖๒ นางอัจจิมา  ฟกศรี 

 ๑๓๗๖๓ นางสาวอัจจิมา  มณีอินทร 

 ๑๓๗๖๔ นางสาวอัจจิมา  วัฒนสุข 

 ๑๓๗๖๕ นางสาวอัจฉรา  กฐินเทศ 

 ๑๓๗๖๖ นางสาวอัจฉรา  เกงการเรือ 

 ๑๓๗๖๗ นางสาวอัจฉรา  เกตุสุริยงค 

 ๑๓๗๖๘ นางสาวอัจฉรา  แกวกอง 

 ๑๓๗๖๙ นางสาวอัจฉรา  คําสิงนอก 

 ๑๓๗๗๐ นางสาวอัจฉรา  จันทรศิริ 

 ๑๓๗๗๑ นางอัจฉรา  เจริญสุระสถล 

 ๑๓๗๗๒ นางอัจฉรา  ชูออน 

 ๑๓๗๗๓ นางสาวอัจฉรา  โชครวย 

 ๑๓๗๗๔ นางอัจฉรา  ดีพรอม 

 ๑๓๗๗๕ นางอัจฉรา  ตอนสุรา 

 ๑๓๗๗๖ นางอัจฉรา  บุญมากชวย 

 ๑๓๗๗๗ นางอัจฉรา  ผองสําราญ 

 ๑๓๗๗๘ นางอัจฉรา  พวงเต็ง 

 ๑๓๗๗๙ นางสาวอัจฉรา  พาไทสง 

 ๑๓๗๘๐ นางสาวอัจฉรา  รัตนาตรานุรักษ 

 ๑๓๗๘๑ นางอัจฉรา  วงศสุกฤต 

 ๑๓๗๘๒ นางสาวอัจฉรา  วนสินธุ 

 ๑๓๗๘๓ นางสาวอัจฉรา  สกุลวา 

 ๑๓๗๘๔ นางสาวอัจฉรา  สมขุนทด 

 ๑๓๗๘๕ เรือเอกหญิง อัจฉรา  สวางภพ 

 ๑๓๗๘๖ นางอัจฉรา  สุบรรณ 

 ๑๓๗๘๗ นางสาวอัจฉรา  แสงอนุรักษ 

 ๑๓๗๘๘ นางอัจฉรา  อยูสาโก 

 ๑๓๗๘๙ นางสาวอัจฉรา  อันธพันธ 

 ๑๓๗๙๐ นางสาวอัจฉรา  อินทระ 

 ๑๓๗๙๑ นางอัจฉรานันท  คงเรือง 

 ๑๓๗๙๒ นางสาวอัจฉรานาถ  บุญสมร 



 หนา   ๑๓๓ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๗๙๓ นางสาวอัจฉราพร  วงคสอน 

 ๑๓๗๙๔ นางอัจฉราพร  สัมฤทธิ์ 

 ๑๓๗๙๕ นางสาวอัจฉราพร  สุทธิสารสุธี 

 ๑๓๗๙๖ นางสาวอัจฉราพรรณ  อินทวงษ 

 ๑๓๗๙๗ นางสาวอัจฉราภรณ  โพธิเขนย 

 ๑๓๗๙๘ นางสาวอัจฉราภรณ  หินเมืองเกา 

 ๑๓๗๙๙ นางสาวอัจฉราภรณ  เหมืองหมอ 

 ๑๓๘๐๐ นางสาวอัจฉราวรรณ  บุญเตี่ยม 

 ๑๓๘๐๑ นางสาวอัจฉริยา  ลําพองชาติ 

 ๑๓๘๐๒ นางสาวอัจฉริยา  วงศศิริรัตน 

 ๑๓๘๐๓ นางสาวอัจฉริยา  อยูประเสริฐ 

 ๑๓๘๐๔ นางสาวอัจฉรี  ไชยวรรณ 

 ๑๓๘๐๕ นางอัจฉรีย  มูลติชัย 

 ๑๓๘๐๖ นางอัจฉรียา  ชอสุวรรณ 

 ๑๓๘๐๗ นางสาวอัจฉลี  ธรรมประโชติ 

 ๑๓๘๐๘ นางอัจราพรณ  นวลตา 

 ๑๓๘๐๙ นางสาวอัฉราภรณ  อุทัย 

 ๑๓๘๑๐ นางอัชฌา  นาคบรรพ 

 ๑๓๘๑๑ นางสาวอัชรา  กลากสิการ 

 ๑๓๘๑๒ นางอัชรา  โอทอง 

 ๑๓๘๑๓ นางอัชรียะ  มะสะกา 

 ๑๓๘๑๔ นางอัญชนา  ใจจิต 

 ๑๓๘๑๕ นางสาวอัญชนา  เตรียมวิทยานนท 

 ๑๓๘๑๖ นางอัญชนา  ธนการ 

 ๑๓๘๑๗ นางอัญชนา  พันธศิริ 

 ๑๓๘๑๘ นางสาวอัญชนา  รักษาธรรม 

 ๑๓๘๑๙ นางอัญชรี  อุไรรักษ 

 ๑๓๘๒๐ นางสาวอัญชลิกานต  ปนพุม 

 ๑๓๘๒๑ นางสาวอัญชลิตา  ดอนดง 

 ๑๓๘๒๒ นางสาวอัญชลี  กรอบรูป 

 ๑๓๘๒๓ นางสาวอัญชลี  กิติราช 

 ๑๓๘๒๔ นางอัญชลี  ขจรชีพ 

 ๑๓๘๒๕ นางอัญชลี  คํามวง 

 ๑๓๘๒๖ นางอัญชลี  จันตะเรือง 

 ๑๓๘๒๗ นางอัญชลี  จันทรินทรากร 

 ๑๓๘๒๘ นางอัญชลี  จุลหงส 

 ๑๓๘๒๙ นางสาวอัญชลี  ใจเจริญ 

 ๑๓๘๓๐ นางสาวอัญชลี  ชัชวาลกิจกุล 

 ๑๓๘๓๑ นางสาวอัญชลี  เชี่ยวชาญ 

 ๑๓๘๓๒ นางสาวอัญชลี  เทพิน 

 ๑๓๘๓๓ นางสาวอัญชลี  ธนัญชยานนท 

 ๑๓๘๓๔ นางอัญชลี  ธรรมเจริญ 

 ๑๓๘๓๕ นางอัญชลี  นัยติ๊บ 

 ๑๓๘๓๖ นางสาวอัญชลี  นาคคํา 

 ๑๓๘๓๗ นางอัญชลี  นาคพยัคฆ 

 ๑๓๘๓๘ นางสาวอัญชลี  นาแพร 

 ๑๓๘๓๙ นางสาวอัญชลี  ฝอยทอง 

 ๑๓๘๔๐ นางสาวอัญชลี  พรหมจาด 

 ๑๓๘๔๑ นางสาวอัญชลี  พลชุมแสง 

 ๑๓๘๔๒ นางอัญชลี  เพชรทองดวง 

 ๑๓๘๔๓ นางอัญชลี  โพธิ์พงศา 

 ๑๓๘๔๔ นางสาวอัญชลี  มณฑาทิพย 



 หนา   ๑๓๔ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๘๔๕ นางอัญชลี  มณีชัย 

 ๑๓๘๔๖ นางอัญชลี  ล่ิมจันทร 

 ๑๓๘๔๗ นางสาวอัญชลี  วรรณโกษิตย 

 ๑๓๘๔๘ นางสาวอัญชลี  ศรีบุญเรือง 

 ๑๓๘๔๙ นางสาวอัญชลี  ศรีสอาด 

 ๑๓๘๕๐ นางสาวอัญชลี  ศาลางาม 

 ๑๓๘๕๑ นางสาวอัญชลี  สมบูรณ 

 ๑๓๘๕๒ นางสาวอัญชลี  สมบูรณเหลือ 

 ๑๓๘๕๓ นางสาวอัญชลี  สมานแยม 

 ๑๓๘๕๔ นางสาวอัญชลี  สมุหแจง 

 ๑๓๘๕๕ นางสาวอัญชลี  สุริวรรณ 

 ๑๓๘๕๖ นางสาวอัญชลี  หัดขะเจ 

 ๑๓๘๕๗ นางสาวอัญชลี  อินตะมี 

 ๑๓๘๕๘ นางสาวอัญชลี  อูภู 

 ๑๓๘๕๙ นางสาวอัญชลี  เอี่ยมสาย 

 ๑๓๘๖๐ นางสาวอัญชลีพรรรณ  สุวรรณภูมิ 

 ๑๓๘๖๑ นางอัญชลีภรณ  ฟกบาง 

 ๑๓๘๖๒ นางสาวอัญชลีย  เตี้ยเตี๊ยะ 

 ๑๓๘๖๓ นางสาวอัญชัญ  จันทรักษ 

 ๑๓๘๖๔ นางสาวอัญชัญ  มากกุล 

 ๑๓๘๖๕ นางอัญชิมา  ดํารงจิรธนากร 

 ๑๓๘๖๖ นางอัญชิษฐา  ไชยมงคล 

 ๑๓๘๖๗ นางอัญชิษฐา  ดวงพัตรา 

 ๑๓๘๖๘ นางสาวอัญชิษฐา  แตมประสิทธิ์ 

 ๑๓๘๖๙ นางสาวอัญชิษฐา  พรอมพรม 

 ๑๓๘๗๐ นางสาวอัญชิษฐา  มากา 

 ๑๓๘๗๑ นางสาวอัญชิสา  ถิ่นวงคมอม 

 ๑๓๘๗๒ นางอัญชิสา  พันธวงษ 

 ๑๓๘๗๓ นางอัญชุลี  ตรงดานกลาง 

 ๑๓๘๗๔ นางอัญเชิญ  ทูนแกว 

 ๑๓๘๗๕ นางสาวอัญญรัตน  โกะสูงเนิน 

 ๑๓๘๗๖ นางสาวอัญญรัตน  คล่ีเกษร 

 ๑๓๘๗๗ นางอัญญรัตน  โชติกลาง 

 ๑๓๘๗๘ นางสาวอัญญา  วงษศรีชา 

 ๑๓๘๗๙ นางอัญญาดา  ประสพศรี 

 ๑๓๘๘๐ นางสาวอัญญารัตน  บุตรคําชิต 

 ๑๓๘๘๑ นางสาวอัญญารัตน  ปองชายชม 

 ๑๓๘๘๒ นางสาวอัญญาวีร  ทองธัญประจวบ 

 ๑๓๘๘๓ นางสาวอัญพัชญ  พงศภมรวัฒน 

 ๑๓๘๘๔ นางสาวอัญภิกา  พิริยะสถิตย 

 ๑๓๘๘๕ นางสาวอัญมณี  แซหวอง 

 ๑๓๘๘๖ นางสาวอัญมณี  สกนธวัฒนา 

 ๑๓๘๘๗ นางสาวอัญรัตน  คําประดิษฐ 

 ๑๓๘๘๘ นางอัญรัตน  ธรรมสาร 

 ๑๓๘๘๙ นางสาวอัญริญา  พลออน 

 ๑๓๘๙๐ นางสาวอัญริฬห  ทิพยธนวิกรม 

 ๑๓๘๙๑ นางสาวอันณีย  โตะกะ 

 ๑๓๘๙๒ นางสาวอันดากาน  สัตบุษ 

 ๑๓๘๙๓ นางสาวอัมฐิชา  บารมี 

 ๑๓๘๙๔ นางสาวอัมพร  คําปอ 

 ๑๓๘๙๕ นางสาวอัมพร  ชุมนาค 

 ๑๓๘๙๖ นางสาวอัมพร  ศิริวัฒน 



 หนา   ๑๓๕ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๘๙๗ นางอัมพร  สงวนกาย 

 ๑๓๘๙๘ นางอัมพร  หิรัญเดชารักษ 

 ๑๓๘๙๙ นางอัมพวัน  สกุลทอง 

 ๑๓๙๐๐ นางอัมพิกา  คงเดชา 

 ๑๓๙๐๑ นางสาวอัมภา  นอยเจริญ 

 ๑๓๙๐๒ นางสาวอัมรา  เรืองเดช 

 ๑๓๙๐๓ นางอัยรารวีวรรณ  หาญสีหะคชา 

 ๑๓๙๐๔ นางสาวอัลธิฌา  เชียงแรง 

 ๑๓๙๐๕ นางสาวอัลวานี  อาแว 

 ๑๓๙๐๖ นางอัษณีย  พุมเข็ม 

 ๑๓๙๐๗ นางอัสนะ  เจะหะ 

 ๑๓๙๐๘ นางสาวอัสนี  มุกธะวัตร 

 ๑๓๙๐๙ นางสาวอัสนีย  โตะประดู 

 ๑๓๙๑๐ นางสาวอัสมะ  หมะหนังเด็น 

 ๑๓๙๑๑ นางอัสมา  ยะหรี่ 

 ๑๓๙๑๒ นางสาวอัสมาร  มามุ 

 ๑๓๙๑๓ นางสาวอัสมารี  สุขปานแกว 

 ๑๓๙๑๔ นางอางทอง  สการันต 

 ๑๓๙๑๕ นางอาทิชา  ตุสังวรณ 

 ๑๓๙๑๖ นางสาวอาทิชา  บรรหารบุตราไชย 

 ๑๓๙๑๗ นางสาวอาทิตตยา  หลวงชัย 

 ๑๓๙๑๘ นางอาทิตพร  มะเด 

 ๑๓๙๑๙ นางอาทิตยา  ชัยศร 

 ๑๓๙๒๐ นางอาทิตยา  เตชะวงค 

 ๑๓๙๒๑ นางอาทิตยา  พันเนตร 

 ๑๓๙๒๒ นางสาวอาทิตยา  แวนทองคํา 

 ๑๓๙๒๓ นางสาวอาทิตยา  สอนสําแดง 

 ๑๓๙๒๔ นางสาวอาทิตา  ดาหาร 

 ๑๓๙๒๕ นางอาทิยา  ขาวประภา 

 ๑๓๙๒๖ นางอาทิยา  เจริญพานิช 

 ๑๓๙๒๗ นางสาวอาธัญญา  เพชรแกว 

 ๑๓๙๒๘ นางสาวอานุช  กล่ินศิริ 

 ๑๓๙๒๙ นางอาบีบะห  วาน ิ

 ๑๓๙๓๐ นางอาพร  มารังรัมย 

 ๑๓๙๓๑ นางสาวอาภรณ  คงนก 

 ๑๓๙๓๒ นางอาภรณ  ควะชาติ 

 ๑๓๙๓๓ นางสาวอาภรณ  อุนเสียม 

 ๑๓๙๓๔ นางสาวอาภากร  ภูมิภูติกุล 

 ๑๓๙๓๕ นางสาวอาภากร  เรืองแกว 

 ๑๓๙๓๖ นางสาวอาภาพร  จอกลอย 

 ๑๓๙๓๗ นางอาภาพร  จิระ 

 ๑๓๙๓๘ นางสาวอาภาพร  พาชีรัตน 

 ๑๓๙๓๙ นางสาวอาภาพรรณ  ขําสงค 

 ๑๓๙๔๐ นางสาวอาภาภรณ  ทับศรี 

 ๑๓๙๔๑ นางอาภาภรณ  ศิริรักษ 

 ๑๓๙๔๒ นางสาวอาภาภัทร  อุทธบูรณ 

 ๑๓๙๔๓ นางอาภารรี  ดอนมาลา 

 ๑๓๙๔๔ นางอารญา  ระดมเล็ก 

 ๑๓๙๔๕ นางสาวอารณีย  นาคแกว 

 ๑๓๙๔๖ นางอารดา  ปอมดวง 

 ๑๓๙๔๗ นางสาวอารตี  มูดิง 

 ๑๓๙๔๘ นางอารมย  กบิลพัตร 



 หนา   ๑๓๖ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๙๔๙ นางอารมยจิตร  ดารีย 

 ๑๓๙๕๐ นางสาวอารยา  แกวคีรีวรรณ 

 ๑๓๙๕๑ นางสาวอารยา  เคาแคน 

 ๑๓๙๕๒ นางอารยา  มากแกว 

 ๑๓๙๕๓ นางอารยา  อรภักดี 

 ๑๓๙๕๔ นางสาวอารักเกตุ  คํารินทร 

 ๑๓๙๕๕ นางอาริดา  สุรพัฒน 

 ๑๓๙๕๖ นางสาวอารินทร  ไชยโยราช 

 ๑๓๙๕๗ นางอาริยา  พรรษา 

 ๑๓๙๕๘ นางสาวอาริยา  พันธหีม 

 ๑๓๙๕๙ นางสาวอารี  หินทราย 

 ๑๓๙๖๐ นางสาวอารีณา  หะยียุโสะ 

 ๑๓๙๖๑ นางอารีย  กล่ันกลา 

 ๑๓๙๖๒ นางอารีย  คงเพชรศักดิ์ 

 ๑๓๙๖๓ นางอารีย  จะแจง 

 ๑๓๙๖๔ นางสาวอารีย  ทองนุม 

 ๑๓๙๖๕ นางอารีย  ทาแกง 

 ๑๓๙๖๖ นางสาวอารีย  ธนูศิลป 

 ๑๓๙๖๗ นางอารีย  นาเถิน 

 ๑๓๙๖๘ นางอารีย  มาตยเมือง 

 ๑๓๙๖๙ นางสาวอารีย  วงคกําภู 

 ๑๓๙๗๐ นางอารีย  สัจจาพันธ 

 ๑๓๙๗๑ นางสาวอารีย  สุขสําราญ 

 ๑๓๙๗๒ นางสาวอารีย  แสนสมบัติ 

 ๑๓๙๗๓ นางสาวอารีย  ออนย่ิง 

 ๑๓๙๗๔ นางอารียรัตน  ทวีบุญ 

 ๑๓๙๗๕ นางสาวอารียรัตน  สีเมฆ 

 ๑๓๙๗๖ นางสาวอารียา  พิทักษภากร 

 ๑๓๙๗๗ นางอารียา  หวังตะหนอ 

 ๑๓๙๗๘ นางอารีรัตน  กลํ่ามาตย 

 ๑๓๙๗๙ นางอารีรัตน  กําปนาท 

 ๑๓๙๘๐ นางอารีรัตน  แกวหลอ 

 ๑๓๙๘๑ นางสาวอารีรัตน  เขงขยัน 

 ๑๓๙๘๒ นางสาวอารีรัตน  ใขกระโทก 

 ๑๓๙๘๓ นางสาวอารีรัตน  จันทรแดง 

 ๑๓๙๘๔ นางอารีรัตน  เชื้อกามุด 

 ๑๓๙๘๕ นางสาวอารีรัตน  ดําจีน 

 ๑๓๙๘๖ นางสาวอารีรัตน  ทรัพยวิริยะกุล 

 ๑๓๙๘๗ นางอารีรัตน  เทพณรงค 

 ๑๓๙๘๘ นางสาวอารีรัตน  เพ็งสีแสง 

 ๑๓๙๘๙ นางอารีรัตน  มณีทิพย 

 ๑๓๙๙๐ นางสาวอารีรัตน  มาตัน 

 ๑๓๙๙๑ นางอารีรัตน  รวมทรัพย 

 ๑๓๙๙๒ นางอารีรัตน  สุกุลทา 

 ๑๓๙๙๓ นางสาวอารีรัตน  อุนเรือน 

 ๑๓๙๙๔ นางสาวอารีลักษณ  สลิดแกว 

 ๑๓๙๙๕ นางสาวอารีวัลย  เตสงาวงศ 

 ๑๓๙๙๖ นางสาวอาลิณี  เหมตระกูลศิริ 

 ๑๓๙๙๗ นางอาสยา  บุญชูวงศ 

 ๑๓๙๙๘ นางอํานวย  จิตรเวช 

 ๑๓๙๙๙ นางอํานวย  อินทรปาน 

 ๑๔๐๐๐ นางสาวอํานวยพร  แปนเพ็ชร 



 หนา   ๑๓๗ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๐๐๑ นางสาวอํานวยรัตน  พรมเสน 

 ๑๔๐๐๒ นางสาวอํานาจ  ขุนรักษบวรชาติ 

 ๑๔๐๐๓ นางอําพร  จันทรประโคน 

 ๑๔๐๐๔ นางอําพร  ทองบาง 

 ๑๔๐๐๕ นางสาวอําพร  พันธงาม 

 ๑๔๐๐๖ นางสาวอําพร  ภิลสุวรรณ 

 ๑๔๐๐๗ นางอําพร  อุดคําเท่ียง 

 ๑๔๐๐๘ นางอําพัน  ฉิมปาน 

 ๑๔๐๐๙ นางอําพาทิพย  ถูกจิตต 

 ๑๔๐๑๐ นางอําไพ  ชาวโยธา 

 ๑๔๐๑๑ นางสาวอําไพ  เดชรักษา 

 ๑๔๐๑๒ นางอําไพ  เทศวิรัช 

 ๑๔๐๑๓ นางอําไพ  ปาลอนันตกุล 

 ๑๔๐๑๔ นางอําไพ  รังสิโยภาส 

 ๑๔๐๑๕ นางสาวอําไพพร  นวลจันทร 

 ๑๔๐๑๖ นางสาวอําไพร  ปกโคนัง 

 ๑๔๐๑๗ นางสาวอําภา  เจะสา 

 ๑๔๐๑๘ นางสาวอําภา  ดํากุล 

 ๑๔๐๑๙ นางสาวอําภา  สิงคะนอง 

 ๑๔๐๒๐ นางสาวอําภา  ออนฤทธิ์ 

 ๑๔๐๒๑ นางสาวอําภาวรรณ  ริยะขัน 

 ๑๔๐๒๒ นางสาวอิฐติยากร  ทองสุข 

 ๑๔๐๒๓ นางสาวอิณพรรณวดี  ศรีวิริยไชย 

 ๑๔๐๒๔ นางอิทธิ  คําหงษศา 

 ๑๔๐๒๕ นางสาวอินทรชญาน  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๔๐๒๖ นางอินทรถวา  พวงแกว 

 ๑๔๐๒๗ นางอินทรา  ศรีละวัลย 

 ๑๔๐๒๘ นางสาวอินทิรา  รอดคืน 

 ๑๔๐๒๙ นางอินทิรา  รุงเรือง 

 ๑๔๐๓๐ นางสาวอินทิรา  สมบูรณ 

 ๑๔๐๓๑ นางอินทิรา  เหลาเคน 

 ๑๔๐๓๒ นางสาวอินทิรา  อังกินันทน 

 ๑๔๐๓๓ นางสาวอินทิรา  อินทรัตน 

 ๑๔๐๓๔ นางสาวอินทิราพร  พนภัย 

 ๑๔๐๓๕ นางอิศยากร  แกวฝาย 

 ๑๔๐๓๖ นางสาวอิศรา  สถิตยธรรม 

 ๑๔๐๓๗ นางอิศรารักษ  ผิวงาม 

 ๑๔๐๓๘ นางสาวอิษฎา  เครือนุช 

 ๑๔๐๓๙ นางอิษฎา  อุดมสิน 

 ๑๔๐๔๐ นางสาวอิสยาภรณ  ผาภา 

 ๑๔๐๔๑ นางสาวอิสรา  สิทธิเดช 

 ๑๔๐๔๒ นางอิสริยา  บุญธิพันธ 

 ๑๔๐๔๓ นางอิสริยาภรณ  สุทฺธิพันธ 

 ๑๔๐๔๔ นางสาวอิสรีย  จันทรจีรัง 

 ๑๔๐๔๕ นางอิสรีย  จิตรพัฒนากุล 

 ๑๔๐๔๖ นางอิสรีย  ใจดี 

 ๑๔๐๔๗ นางอิสรีย  ฐิติกานตสกุล 

 ๑๔๐๔๘ นางสาวอิสรีย  ตะเภา 

 ๑๔๐๔๙ นางสาวอิสรีย  เถลิงรัมย 

 ๑๔๐๕๐ นางสาวอิสรียากร  ศิริศักดิ์พงศา 

 ๑๔๐๕๑ นางสาวอุชุมา  ใจหาว 

 ๑๔๐๕๒ นางสาวอุณดาก  กาญจนะ 



 หนา   ๑๓๘ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๐๕๓ นางสาวอุดมพร  ทองนํา 

 ๑๔๐๕๔ นางอุดมพร  วัฒนสุนทร 

 ๑๔๐๕๕ นางอุดมรัตน  คําเมืองคุณ 

 ๑๔๐๕๖ นางสาวอุดมลักษณ  ยอดชมญาณ 

 ๑๔๐๕๗ นางสาวอุดมลักษณ  อันตรเสน 

 ๑๔๐๕๘ นางสาวอุทมพร  ศรีแจม 

 ๑๔๐๕๙ นางอุทัย  จินดาชาติ 

 ๑๔๐๖๐ นางอุทัย  ชวนละคร 

 ๑๔๐๖๑ นางอุทัย  ชาวเมืองทอง 

 ๑๔๐๖๒ นางอุทัย  สุวรรณ 

 ๑๔๐๖๓ นางอุทัยพันธ  แนบเนียน 

 ๑๔๐๖๔ นางอุทัยรัตน  ทรัพยโชติธนดล 

 ๑๔๐๖๕ นางสาวอุทัยวรรณ  จันทพัฒน 

 ๑๔๐๖๖ นางสาวอุทัยวรรณ  จาบชัยภูมิ 

 ๑๔๐๖๗ นางอุทัยวรรณ  ติรัตนะ 

 ๑๔๐๖๘ นางอุทัยวรรณ  ทองสุ 

 ๑๔๐๖๙ นางสาวอุทัยวรรณ  เทพไชย 

 ๑๔๐๗๐ นางอุทิศพร  ออนคํา 

 ๑๔๐๗๑ นางสาวอุทุมพร  แกวสืบ 

 ๑๔๐๗๒ นางอุทุมพร  คําสนิท 

 ๑๔๐๗๓ นางสาวอุทุมพร  สมอุดม 

 ๑๔๐๗๔ นางสาวอุนใจ  สิทธิมาก 

 ๑๔๐๗๕ นางสาวอุนเรือน  กลํ่าฉ่ํา 

 ๑๔๐๗๖ นางสาวอุนเรือน  แกนนาค 

 ๑๔๐๗๗ นางสาวอุบล  ชูศิลป 

 ๑๔๐๗๘ นางสาวอุบล  นางาม 

 ๑๔๐๗๙ นางสาวอุบล  ภาคมฤค 

 ๑๔๐๘๐ นางสาวอุบล  เริกโตะ 

 ๑๔๐๘๑ นางสาวอุบล  หลําขุน 

 ๑๔๐๘๒ นางอุบล  อรุณรัตน 

 ๑๔๐๘๓ นางสาวอุบลทิพย  อินทันแกว 

 ๑๔๐๘๔ นางอุบลพร  นอยนอนเมือง 

 ๑๔๐๘๕ นางสาวอุบลพรรณ  ย้ิมแกว 

 ๑๔๐๘๖ นางอุบลรัตน  ยารังกา 

 ๑๔๐๘๗ นางสาวอุบลรัตน  เรืองออน 

 ๑๔๐๘๘ นางอุบลรัตน  วิสาการ 

 ๑๔๐๘๙ นางอุบลรัตน  ศรีหาบุญทัน 

 ๑๔๐๙๐ นางอุบลวรรณ  ยาพระจันทร 

 ๑๔๐๙๑ นางอุบลวรรณ  จิราพงศ 

 ๑๔๐๙๒ นางอุบลวรรณ  ฉัตรนภารัตน 

 ๑๔๐๙๓ นางสาวอุบลวรรณ  ปะสุตะ 

 ๑๔๐๙๔ นางสาวอุบลวรรณ  พิมกัณฑ 

 ๑๔๐๙๕ นางอุบลวรรณ  สุพรรณโมก 

 ๑๔๐๙๖ นางสาวอุบลวรรณ  สุราษฎร 

 ๑๔๐๙๗ นางอุบลวรรณา  เครือศรี 

 ๑๔๐๙๘ นางอุบลวรรรณ  บัวศรี 

 ๑๔๐๙๙ นางอุบลวัลย  เพชรลํ้า 

 ๑๔๑๐๐ นางสาวอุมานีย  บุญรอด 

 ๑๔๑๐๑ นางอุมาพร  ชูอุบล 

 ๑๔๑๐๒ นางสาวอุมาพร  แซล้ี 

 ๑๔๑๐๓ นางอุมาพร  บุญโพธิ์ทอง 

 ๑๔๑๐๔ นางอุมาพร  ปุนนา 



 หนา   ๑๓๙ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๑๐๕ นางสาวอุมาพร  พรหมอินทร 

 ๑๔๑๐๖ นางสาวอุมาพร  พลายแกว 

 ๑๔๑๐๗ นางอุมาพร  พวงลําใย 

 ๑๔๑๐๘ นางอุมาพร  พวงสวัสดิ์ 

 ๑๔๑๐๙ นางอุมาพร  ระหารนอก 

 ๑๔๑๑๐ นางสาวอุมาพร  อินทรจักร 

 ๑๔๑๑๑ นางอุมาภรณ  จุลนันโท 

 ๑๔๑๑๒ นางสาวอุมาภรณ  บุญสุวรรณ 

 ๑๔๑๑๓ นางอุมารินทร  คําศรี 

 ๑๔๑๑๔ นางสาวอุมารินทร  ปกเคเต 

 ๑๔๑๑๕ จาเอกหญิง อุมาสวรรค  จันทรนวล 

 ๑๔๑๑๖ นางอุมาอร  โปธิยา 

 ๑๔๑๑๗ นางสาวอุรวรี  ผิดผอง 

 ๑๔๑๑๘ นางอุรา  ทองนัด 

 ๑๔๑๑๙ นางสาวอุราวัลย  เธียรจรัสวงศ 

 ๑๔๑๒๐ นางอุไร  เกิดขุมทอง 

 ๑๔๑๒๑ นางสาวอุไร  พนิกรณ 

 ๑๔๑๒๒ นางอุไร  มากชุมนุม 

 ๑๔๑๒๓ นางอุไร  สอนศิริ 

 ๑๔๑๒๔ นางสาวอุไร  อาษาสรอย 

 ๑๔๑๒๕ นางอุไรภรณ  มาลาทอง 

 ๑๔๑๒๖ นางสาวอุไรรัตน  สนุนดี 

 ๑๔๑๒๗ นางอุไรลักษณ  ลีปา 

 ๑๔๑๒๘ นางอุไรวรรณ  แมคเลียโน 

 ๑๔๑๒๙ นางสาวอุไรวรรณ  รินทะชัย 

 ๑๔๑๓๐ นางสาวอุไรวรรณ  กลสามัญ 

 ๑๔๑๓๑ นางสาวอุไรวรรณ  แกวหนู 

 ๑๔๑๓๒ นางสาวอุไรวรรณ  โกบปุเลา 

 ๑๔๑๓๓ นางอุไรวรรณ  ขุราษี 

 ๑๔๑๓๔ นางสาวอุไรวรรณ  จันทรหลา 

 ๑๔๑๓๕ นางอุไรวรรณ  ทับทิมศรี 

 ๑๔๑๓๖ นางอุไรวรรณ  บัณฑิตภิรมณ 

 ๑๔๑๓๗ นางอุไรวรรณ  บุญศรีทุม 

 ๑๔๑๓๘ นางสาวอุไรวรรณ  ประดาพล 

 ๑๔๑๓๙ นางอุไรวรรณ  พิมพศักดิ์ 

 ๑๔๑๔๐ นางอุไรวรรณ  ศรีอุบล 

 ๑๔๑๔๑ นางสาวอุไรวรรณ  สังขศิลา 

 ๑๔๑๔๒ นางสาวอุไรวรรณ  หงษอุดร 

 ๑๔๑๔๓ นางสาวอุไล  ศรีรักษา 

 ๑๔๑๔๔ นางอุไลลักษณ  แกนปดชา 

 ๑๔๑๔๕ นางสาวอุศนา  แสงไชย 

 ๑๔๑๔๖ นางอุษณา  พุกงาม 

 ๑๔๑๔๗ นางสาวอุษณา  เพ็งแชม 

 ๑๔๑๔๘ นางสาวอุษณี  ปฏิภาณอําไพ 

 ๑๔๑๔๙ นางสาวอุษณี  มีชีพกิจ 

 ๑๔๑๕๐ นางอุษณี  สมณาศักดิ์ 

 ๑๔๑๕๑ นางอุษณีย  กนกพรพิศาล 

 ๑๔๑๕๒ นางสาวอุษณีย  คะบุตร 

 ๑๔๑๕๓ นางสาวอุษณีย  ตันทชุน 

 ๑๔๑๕๔ นางสาวอุษณีย  บัวลารักษ 

 ๑๔๑๕๕ นางสาวอุษณีย  วงศบางชวด 

 ๑๔๑๕๖ นางอุษณีย  แสนตลาด 



 หนา   ๑๔๐ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๑๕๗ นางสาวอุษดาลักษณ  สุขนันท 

 ๑๔๑๕๘ นางอุษนีพร  สุมาจักร 

 ๑๔๑๕๙ นางสาวอุษมาภัทร  ชื่นภักดี 

 ๑๔๑๖๐ นางสาวอุษา  ฉายแกว 

 ๑๔๑๖๑ นางสาวอุษา  ชินศศิวิมล 

 ๑๔๑๖๒ นางสาวอุษา  นิลสุวรรณ 

 ๑๔๑๖๓ นางสาวอุษา  บุญโนนแต 

 ๑๔๑๖๔ นางอุษา  พุกดี 

 ๑๔๑๖๕ นางสาวอุษา  วังกรานต 

 ๑๔๑๖๖ นางสาวอุษา  เศรษฐะ 

 ๑๔๑๖๗ นางสาวอุษา  สมพร 

 ๑๔๑๖๘ นางสาวอุษา  หุมไหม 

 ๑๔๑๖๙ นางอุษา  อาบสุวรรณ 

 ๑๔๑๗๐ นางอุษากร  สีดาบุตร 

 ๑๔๑๗๑ นางสาวอุษาพร  ภูศรี 

 ๑๔๑๗๒ นางสาวอุษารัตน  พิลึก 

 ๑๔๑๗๓ นางอุษาวณี  ดิษฐสกุล 

 ๑๔๑๗๔ นางอุษาวดี  กุลบุตร 

 ๑๔๑๗๕ นางอุษาวดี  ซงตายา 

 ๑๔๑๗๖ นางสาวอุษาวดี  วังคะออม 

 ๑๔๑๗๗ นางสาวอุษาวรรณี  นามศิริ 

 ๑๔๑๗๘ นางสาวอุสญาภร  คันทะชา 

 ๑๔๑๗๙ นางสาวอุสุมา  เวชกามา 

 ๑๔๑๘๐ นางสาวเอมอร  บุญศรี 

 ๑๔๑๘๑ นางเอมอร  พันธคํา 

 ๑๔๑๘๒ นางเอมอร  มาตชะลา 

 ๑๔๑๘๓ นางเอมอร  วรภูมิ 

 ๑๔๑๘๔ นางเอมอร  สังขพันธุ 

 ๑๔๑๘๕ นางสาวเอมอร  สุริยวงศ 

 ๑๔๑๘๖ นางสาวเอ็มอร  ลีเพ็ญ 

 ๑๔๑๘๗ นางสาวเอวา  ชวโนสุนิช 

 ๑๔๑๘๘ นางสาวเอิ้มออ  อิ้มพัฒน 

 ๑๔๑๘๙ นางเอื้องพนา  มูลใจ 

 ๑๔๑๙๐ นางเอื้องพร  อิ่มย้ิม 

 ๑๔๑๙๑ นางสาวเอื้อจิต  จําปาสา 

 ๑๔๑๙๒ นางเอื้อมเดือน  เนื่องไชยยศ 

 ๑๔๑๙๓ นางเอื้อมพร  ชูประทีป 

 ๑๔๑๙๔ นางสาวเอื้อมพร  ตันศิริ 

 ๑๔๑๙๕ นางเอื้อมพร  นวลวิลัย 

 ๑๔๑๙๖ นางเอื้อมพร  ล้ิมตระกูล 

 ๑๔๑๙๗ นางเอื้ออรินทร  อาจกลา 

 ๑๔๑๙๘ นางแอนนา  เมฆพยัพ 

 ๑๔๑๙๙ นางสาวโอ  เสนสอน 

 ๑๔๒๐๐ นางสาวไอญดาลิญท  ธนพลวัชท 

 ๑๔๒๐๑ นางฮันนาน  แวบือซา 

 ๑๔๒๐๒ นางสาวฮันนาห  เมเยอรไกวัด 

 ๑๔๒๐๓ นางฮัลนีฟะห  มะดาแล 

 ๑๔๒๐๔ นางฮาบีบะ  สามัญ 

 ๑๔๒๐๕ นางสาวฮายาตี  ยะลา 

 ๑๔๒๐๖ นางสาวฮายาตี  เวาะและ 

 ๑๔๒๐๗ นางสาวฮาลีมะ  บิสนุม 

 ๑๔๒๐๘ นางสาวฮาลีมา  พาลีบัตร 



 หนา   ๑๔๑ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕,๕๕๗  ราย) 

 ๑ พันจาอากาศเอก กมล  บริรักษ 

 ๒ นายกมล  จิตทวม 

 ๓ นายกรวิชญ  บุณโยดม 

 ๔ สิบเอก กริชชัย  ธรรมสอน 

 ๕ สิบเอก กรีชา  พงษจักร 

 ๖ นายกรีฑาพล  ชาวนา 

 ๗ นายกฤชณัท  สุขเกษม 

 ๘ นายกฤดาธิการ  วงศพิทักษ 

 ๙ นายกฤตนัย  ไปแดน 

 ๑๐ นายกฤตภาส  อุดมศิลป 

 ๑๑ นายกฤตวัชร  สาริวาท 

 ๑๒ นายกฤษฎา  บุญสาหัส 

 ๑๓ นายกฤษณพงษ  เกียรติอนันต 

 ๑๔ นายกฤษณะ  กาสมุทร 

 ๑๕ นายกฤษธิชัย  ซังธาดา 

 ๑๖ นายกวีรัตน  ศรีพุทธิยากร 

 ๑๗ นายกษิเดช  ศิริบุญธนา 

 ๑๘ นายกอเกียรติ  ปรีจํารัส 

 ๑๙ นายกองเกียรติ  รัมมะญาณ 

 ๒๐ นายกองเกียรติ  อาจรียวรกุล 

 ๒๑ นายกอพงษ  บัวชิต 

 ๒๒ นายกังวาลไพ  โคตะนนท 

 ๒๓ นายกัลยาณวัฒน  อุตตะรี 

 ๒๔ นายกิ่งทอง  ติ๊บปะระวงศ 

 ๒๕ นายกิตตธนาพัฒน  พลแสน 

 ๒๖ นายกิตติ  เตโช 

 ๒๗ นายกิตติ  ไมไหว 

 ๒๘ นายกิตติ  วาดพิมาย 

 ๒๙ นายกิตติ  ปานเพชร 

 ๓๐ นายกิตตินันท  จันละมา 

 ๓๑ นายกิตติพงศ  กองเงิน 

 ๓๒ นายกิตติพงษ  เสลารัตน 

 ๓๓ นายกิตติพงษ  อุนใจ 

 ๓๔ นายกิตติพร  หนูจันทรแกว 

 ๓๕ นายกิตติภูมิ  สุริยะ 

 ๓๖ นายกิตติศักดิ์  วิเชษฏฐะพงษ 

 ๓๗ นายกิตติศักดิ์  ประคําทอง 

 ๓๘ จาเอก กิตติศัพท  จําวัน 

 ๓๙ นายกิติพงศ  กาทองทุง 

 ๔๐ จาเอก กีรติ  เขียวบุตร 

 ๔๑ นายกีรติกรณ  เงินดี 

 ๔๒ นายเกริกฤทธิ์  รอดกล่ิน 

 ๔๓ นายเกรียงไกร  นามภูมิ 

 ๔๔ นายเกรียงไกร  ผลเงิน 

 ๔๕ นายเกียรติกอง  หนูนุม 

 ๔๖ นายเกียรตินนท  ทองรอด 

 ๔๗ นายเกียรติศักดิ์  รัตนประภา 

 ๔๘ นายโกศล  จันทรสมคอย 

 ๔๙ นายไกรวุฒิ  ยืนยงค 

 ๕๐ นายไกรศร  คําปน 



 หนา   ๑๔๒ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๑ นายไกรศรี  มากผาสุข 

 ๕๒ นายไกรสุวิทย  ไชยพาน 

 ๕๓ นายขจรศักดิ์  สีเสียดคา 

 ๕๔ นายขวัญเฉลิม  เกิดสินธุ 

 ๕๕ นายขวัญชัย  ทองสงโสม 

 ๕๖ นายขวัญชัย  เทือกตาถา 

 ๕๗ นายขวัญชัย  ปนชู 

 ๕๘ นายขัตติยะ  นวลแกว 

 ๕๙ นายขุนประชาธิป  ชื่นศรี 

 ๖๐ สิบตํารวจตรี เขมรัฐ  หมื่นโฮง 

 ๖๑ สิบเอก คงเดช  โอนากุล 

 ๖๒ นายคฑาวุธ  อินตะ 

 ๖๓ นายคนึง  ทองรักษ 

 ๖๔ นายคมจิตร  เจริญศิลป 

 ๖๕ นายคมเพชร  ฤาไกรศรี 

 ๖๖ สิบเอก คําจุน  โสโท 

 ๖๗ นายคํานึง  สังเศษ 

 ๖๘ นายคิน  เหมยแกว 

 ๖๙ นายโฆษิต  ประกอบผล 

 ๗๐ จาเอก จตุพล  นิธิวรรธนะ 

 ๗๑ นายจตุพล  จงรักษ 

 ๗๒ นายจตุรงค  มงคล 

 ๗๓ นายจรัสจันทร  พาคํา 

 ๗๔ สิบเอก จรินทร  นิ่มขํา 

 ๗๕ นายจรูญ  เศษคง 

 ๗๖ นายจรูญศักดิ์  ขันทอง 

 ๗๗ นายจอนสัน  สมศรี 

 ๗๘ พันจาโท จักรกฤษณ  สุขเกษม 

 ๗๙ นายจักรกฤษณ  นามโภชน 

 ๘๐ นายจักรกฤษณ  สมานวงศ 

 ๘๑ นายจักรพงค  จีนหนู 

 ๘๒ นายจักรพงศ  ธรรมประกอบ 

 ๘๓ นายจักรพงษ  พรหมจักร 

 ๘๔ นายจักรพงษ  สีมาวงศ 

 ๘๕ นายจักรพันธ  พรสุพรรณวงศ 

 ๘๖ นายจักริน  รองชัย 

 ๘๗ จาเอก จักรี  เชื้อบุญมี 

 ๘๘ นายจาตุรงค  ฉับพลัน 

 ๘๙ นายจาตุรนท  สถิตยวงศ 

 ๙๐ จาเอก จํารัก  จักรเสน 

 ๙๑ นายจิตติพงษ  แยงคํา 

 ๙๒ นายจิตติพัธน  แกวสมวงศ 

 ๙๓ นายจิตรกร  นันตาชัย 

 ๙๔ นายจินดา  หนูชู 

 ๙๕ จาเอก จิรวัฒน  ล้ิวหอง 

 ๙๖ นายจิรวัฒน  สวนประเสริฐ 

 ๙๗ นายจิรศักดิ์  อางแกว 

 ๙๘ นายจิรายุ  ชมลาภ 

 ๙๙ นายจิรายุ  บุญสอน 

 ๑๐๐ นายจิราวัฒน  ปานสง 

 ๑๐๑ นายจิราวัตร  บัวทอง 

 ๑๐๒ สิบเอก จีรวัฒน  วาริชาติ 



 หนา   ๑๔๓ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๓ สิบเอก จีระศักดิ์  เกลอสูงเนิน 

 ๑๐๔ นายจีรัตน  จันทรโอภาส 

 ๑๐๕ นายจุฑาวัฒน  ผดุงนึก 

 ๑๐๖ นายจุลพล  มงคลสินธุ 

 ๑๐๗ นายเจนณรงค  ไชยเดช 

 ๑๐๘ นายเจนอนันต  นันทลาภา 

 ๑๐๙ นายเจษฎา  เองฉวน 

 ๑๑๐ นายฉลาด  ภูมิโชติ 

 ๑๑๑ นายฉลี  เชื้อเพชร 

 ๑๑๒ นายฉัตรชัย  บุญพระลักษณ 

 ๑๑๓ นายฉัตรมงคล  ราชลักษณ 

 ๑๑๔ นายฉัตรวัฒน  ขวัญเมือง 

 ๑๑๕ นายเฉลิมเกียรติ  มงคลวิวัฒน 

 ๑๑๖ วาที่รอยตรี เฉลิมพร  แทนรัตน 

 ๑๑๗ นายเฉลิมพล  ทองสุข 

 ๑๑๘ นายเฉลิมพล  นามวิชัย 

 ๑๑๙ นายเฉลียว  คนไว 

 ๑๒๐ นายเฉิดฉัน  พลขันธ 

 ๑๒๑ นายชนัญชัย  มะโน 

 ๑๒๒ นายชยณ  ซะนะทรัพยไพโรจน 

 ๑๒๓ นายชยพัทธ  อุทัยธนนิพิฐ 

 ๑๒๔ นายชยิน  บุญสมบัติ 

 ๑๒๕ จาเอก ชลสิริ  ศรีบูรพา 

 ๑๒๖ นายชลากร  อัครณภัทรกุล 

 ๑๒๗ สิบเอก ชลิต  ครองยุทธ 

 ๑๒๘ นายชวภณ  บูรภัทรชานนท 

 ๑๒๙ นายชวลิต  ลักขษร 

 ๑๓๐ นายชวาล  พิมเขตร 

 ๑๓๑ นายชัชชัย  แชมโต 

 ๑๓๒ นายชัชวาลย  คณะพล 

 ๑๓๓ พันจาเอก ชัชวาลย  โชติประดับ 

 ๑๓๔ สิบเอก ชัชวาลย  โคตรเจริญ 

 ๑๓๕ นายชัชวิน  อินหนอง 

 ๑๓๖ สิบเอก ชัยชิฏนรินทร  คําแสน 

 ๑๓๗ นายชัยเชฎฐ  เขียวนอย 

 ๑๓๘ นายชัยณรงค  ศิริรัตน 

 ๑๓๙ นายชัยณรงค  สุริเมือง 

 ๑๔๐ นายชัยนาท  โสภิพันธ 

 ๑๔๑ นายชัยยงค  คําภาจันทร 

 ๑๔๒ นายชัยยศ  โคปาละสุต 

 ๑๔๓ นายชัยยา  ธิปโชติ 

 ๑๔๔ นายชัยรัตน  อัยสุวรรณ 

 ๑๔๕ นายชัยวัฒน  เกียนนอก 

 ๑๔๖ นายชัยวัฒน  ศิลาโชติ 

 ๑๔๗ นายชัยวิชิต  สินทบทอง 

 ๑๔๘ นายชาญชัย  คําสีแกว 

 ๑๔๙ นายชาญชัย  อุนเจริญ 

 ๑๕๐ นายชาญณรงค  แถนสีแสง 

 ๑๕๑ จาสิบโท ชาญวิทย  ติดวงษา 

 ๑๕๒ นายชาญวิทย  รังมาตย 

 ๑๕๓ นายชาตรี  มีสมบูรณ 

 ๑๕๔ นายชานนท  แสงดาว 



 หนา   ๑๔๔ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๕ นายชิษณุพงศ  กิจอนันต 

 ๑๕๖ นายชุมพร  ทรการ 

 ๑๕๗ นายชุมพล  แกวขวัญไกร 

 ๑๕๘ นายชูชาติ  สุนเจริญ 

 ๑๕๙ นายเชษฐา  วะลับ 

 ๑๖๐ นายเชาวรัตน  ศิริธร 

 ๑๖๑ นายเชิดศักดิ์  ไชยโคตร 

 ๑๖๒ พันจาเอก ไชยรัตน  ไชยมัชฌิม 

 ๑๖๓ นายญาณเดช  อยูสถิตย 

 ๑๖๔ นายญานาธร  ทองมี 

 ๑๖๕ สิบเอก ฐปนนันทน  ดวงแกว 

 ๑๖๖ สิบเอก ฐิติกร  รายภิรมย 

 ๑๖๗ จาสิบเอก ณรงค  วงศชาลี 

 ๑๖๘ นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ 

 ๑๖๙ จาเอก ณรงศักดิ์  สุริยะ 

 ๑๗๐ นายณวัชร  นิลพฤกษ 

 ๑๗๑ นายณัฏฐภาษณ  หวั่นเสง 

 ๑๗๒ นายณัฐ  ปาณะจํานงค 

 ๑๗๓ สิบเอก ณัฐกรณ  ภารการ 

 ๑๗๔ นายณัฐกฤต  อุตมะโน 

 ๑๗๕ สิบเอก ณัฐดนัย  บุญมี 

 ๑๗๖ นายณัฐพงษ  สงวนพรรค 

 ๑๗๗ นายณัฐพนธ  ธรรมวงศผล 

 ๑๗๘ จาเอก ณัฐพล  ชื่นอารมย 

 ๑๗๙ นายณัฐพล  สิงหพันธ 

 ๑๘๐ นายณัฐพล  ศิริภาพ 

 ๑๘๑ นายณัฐวุฒิ  ปงยอง 

 ๑๘๒ นายณัฐวุฒิ  ยคชรัตน 

 ๑๘๓ จาเอก ณัฐวุฒิ  อุดสุข 

 ๑๘๔ นายณัฐวุฒิ  เอี่ยมแจง 

 ๑๘๕ นายณัฐศักดิ์  จิระรัฐิติกานต 

 ๑๘๖ นายดนุภพ  เมืองโคตร 

 ๑๘๗ จาเอก ดนูทัศน  พรมสี 

 ๑๘๘ นายดวงเนตร  ขันแกว 

 ๑๘๙ นายดวงพร  นามหิงษ 

 ๑๙๐ นายดํารงศักดิ์  วิเศษชัย 

 ๑๙๑ นายดําริห  ทริยะ 

 ๑๙๒ นายดิเรก  หลงขาว 

 ๑๙๓ นายดุสิต  สิงหบุบผา 

 ๑๙๔ นายเดชณรงค  จันทรา 

 ๑๙๕ นายเดชฤทธิ์  ปนสืบ 

 ๑๙๖ นายเดน  พันธเดช 

 ๑๙๗ นายเดนศักดิ์  ราวิวัฒน 

 ๑๙๘ นายตระกูล  อนุศักดิ์ศิริกุล 

 ๑๙๙ นายไตรสิทธิ์  ติ๊บเตปน 

 ๒๐๐ จาเอก ถนอมชัย  หมอจีต 

 ๒๐๑ นายถาวร  ขุนทอง 

 ๒๐๒ นายถาวร  เวียงอินทร 

 ๒๐๓ นายถาวร  ศรีกูกา 

 ๒๐๔ นายถิรวัสส  ยอดดี 

 ๒๐๕ นายทนุชาพล  นาคเอี่ยม 

 ๒๐๖ พันจาเอก ทรงเดช  ประดิษฐจา 



 หนา   ๑๔๕ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐๗ นายทรงศักดิ์  จิระพนาลัย 

 ๒๐๘ จาสิบตํารวจ ทรงศักดิ์  โมฆรัตน 

 ๒๐๙ นายทวีป  เห็มทอง 

 ๒๑๐ นายทวีศักดิ์  คณนา 

 ๒๑๑ นายทวีศักดิ์  จตุแสน 

 ๒๑๒ นายทวีศักดิ์  สารปรัง 

 ๒๑๓ นายทองฉันท  ตุยไชย 

 ๒๑๔ นายทองใบ  ศรีวะโสภา 

 ๒๑๕ นายทองพูน  เอิบสุข 

 ๒๑๖ นายทองเพชร  คงอุดม 

 ๒๑๗ นายทองเหรียญ  เดชปองหา 

 ๒๑๘ จาเอก ทัชชกร  โสดาจันทร 

 ๒๑๙ นายทัธนา  ชูกอนทอง 

 ๒๒๐ นายทัศนันท  จันทะนาม 

 ๒๒๑ นายทัศนัย  เนือยทอง 

 ๒๒๒ นายทิฆัมพร  พูลทรัพย 

 ๒๒๓ พันจาอากาศเอก ทินกร  คงนอย 

 ๒๒๔ นายทิปต  จําปาเฟอง 

 ๒๒๕ นายทิวา  แรงสิงห 

 ๒๒๖ นายเทพพิทักษ  มั่นกันนาน 

 ๒๒๗ นายเทวา  ปลีคํา 

 ๒๒๘ นายเทวา  พิมพสมพร 

 ๒๒๙ นายเทวิณย  มะลิรัมย 

 ๒๓๐ นายเทอดศักดิ์  ปนทรัพย 

 ๒๓๑ นายธงชัย  เชื้อชาญ 

 ๒๓๒ จาเอก ธงชัย  บุตรสําราญ 

 ๒๓๓ นายธงชัย  พลโยธา 

 ๒๓๔ วาที่รอยตรี ธงชัย  หวลถึง 

 ๒๓๕ สิบเอก ธงชัย  สองแสง 

 ๒๓๖ นายธณกมล  ตุนคํา 

 ๒๓๗ นายธนกฤต  ศรีมูล 

 ๒๓๘ วาที่รอยตรี ธนกฤต  อินเล้ียง 

 ๒๓๙ นายธนงศักดิ์  ขาวลาจันทร 

 ๒๔๐ นายธนธัช  ฐิตะสาร 

 ๒๔๑ นายธนวัฒน  ปราณีตพลกรัง 

 ๒๔๒ จาสิบโท ธนวัฒน  เศิกศิริวนิชกุล 

 ๒๔๓ นายธนวัฒน  กงภูธร 

 ๒๔๔ นายธนศักดิ์  ดวงกุลสา 

 ๒๔๕ นายธนศักดิ์  นาชิต 

 ๒๔๖ นายธนัญณัฏฐ  บุญนอย 

 ๒๔๗ นายธนากร  สุนสนาม 

 ๒๔๘ นายธนากร  แสงโชติ 

 ๒๔๙ นายธนาดุล  ดวงประโคน 

 ๒๕๐ นายธนาดุล  ขาวผองใส 

 ๒๕๑ นายธนาพงษ  ชมภูคํา 

 ๒๕๒ นายธนิส  บุญเปง 

 ๒๕๓ นายธนู  ศรีมา 

 ๒๕๔ นายธนูศักดิ์  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๕๕ จาเอก ธเนษฐ  ทวยเท่ียง 

 ๒๕๖ นายธรณินทร  วงศสุรศิลป 

 ๒๕๗ นายธรณิศวร  พรมขันตี 

 ๒๕๘ นายธรรมนูญ  ชนิลกุล 



 หนา   ๑๔๖ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๕๙ นายธรรมสรณ  สรอยผลิกา 

 ๒๖๐ นายธวัชชัย  ณ ลําปาง 

 ๒๖๑ สิบเอก ธวัชชัย  บุญเจริญ 

 ๒๖๒ วาที่รอยโท ธวัชชัย  พิกุลทอง 

 ๒๖๓ นายธวัชชัย  สกุลแกว 

 ๒๖๔ นายธวัฒนชัย  สุวรรณ 

 ๒๖๕ นายธวัลรักษ  จิรนิยมพัชร 

 ๒๖๖ จาเอก ธัญญะ  กิจนุเคราะห 

 ๒๖๗ นายธานี  พรหมพินิจ 

 ๒๖๘ วาที่รอยตรี ธานี  เพ็งธรรมมา 

 ๒๖๙ สิบเอก ธํารงค  รัตนบุรี 

 ๒๗๐ นายธีรชัย  ดรชัย 

 ๒๗๑ นายธีรชาติ  ศรีหนารถ 

 ๒๗๒ นายธีรดนัย  กัมพูธนี 

 ๒๗๓ นายธีรพงศ  เข็มทอง 

 ๒๗๔ นายธีรพันธ  สิทธิอมรรัตน 

 ๒๗๕ นายธีรวัฒน  นิยมวรรณ 

 ๒๗๖ นายธีระ  ไกรนรา 

 ๒๗๗ นายธีระธาดา  อินตะวงค 

 ๒๗๘ นายธีระพงษ  จันทรยาง 

 ๒๗๙ พันจาโท ธีระพงษ  สุวรรณวิชัย 

 ๒๘๐ วาที่รอยเอก ธีระพล  ชุลี 

 ๒๘๑ จาเอก ธีระวัช  โนนคํามวง 

 ๒๘๒ นายธีระศักดิ์  มูลทองโลย 

 ๒๘๓ นายนคร  เคนกัญญา 

 ๒๘๔ นายนที  วารี 

 ๒๘๕ นายนนทวัชร  หมานระโตะ 

 ๒๘๖ นายนพคุณ  สาไร 

 ๒๘๗ นายนพดล  ไชยสิทธิ์ 

 ๒๘๘ พันจาเอก นพดล  มาลาศรี 

 ๒๘๙ นายนพสิทธิ์  วัจนไกรวิทย 

 ๒๙๐ นายนภปฎล  โพธิ์ทอง 

 ๒๙๑ นายนรงฤทธิ์  สายสุวรรณ 

 ๒๙๒ นายนรพล  เผาภูรี 

 ๒๙๓ นายนรากร  เลไธสง 

 ๒๙๔ นายนราศักดิ์  พวงมะลิ 

 ๒๙๕ จาเอก นรินทร  ดงดินออน 

 ๒๙๖ นายนรินทร  เวียงวะลัย 

 ๒๙๗ สิบเอก นรินทร  แกวแจง 

 ๒๙๘ นายนเรศ  โนชัย 

 ๒๙๙ นายนเรศ  อนาตเนตร 

 ๓๐๐ นายนอย  พลากร 

 ๓๐๑ นายนัตพงศ  แคยิหวา 

 ๓๐๒ นายนัธวัฒน  แถวโสภา 

 ๓๐๓ นายนันทวัฒน  นันทะมีชัย 

 ๓๐๔ นายนันทวัฒน  เพียรอดวงษ 

 ๓๐๕ นายนาวิน  ผลละมุด 

 ๓๐๖ นายน้ํามนต  พวงบุตร 

 ๓๐๗ นายนิกร  ทองขาว 

 ๓๐๘ นายนิกร  ชาพิมพ 

 ๓๐๙ นายนิกรณ  แสนชัยอาสา 

 ๓๑๐ นายนิคม  ศรีเหรา 



 หนา   ๑๔๗ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๑๑ นายนิคม  หมวดชัยภูมิ 

 ๓๑๒ นายนิคม  พรหมรินทร 

 ๓๑๓ พันจาอากาศโท นิตินัย  เจริญ 

 ๓๑๔ นายนิติพงษ  ทรงวัย 

 ๓๑๕ นายนิติพงษ  ทองพิมาย 

 ๓๑๖ นายนิติยพัฒน  หานนท 

 ๓๑๗ นายนิธิภูมิ  จิตรหลัง 

 ๓๑๘ นายนิพนธ  ประเสริฐศักดิ์ 

 ๓๑๙ นายนิพพิชฌน  ดุษฎีกุล 

 ๓๒๐ นายนิพิฎฐ  ศรีอินทร 

 ๓๒๑ นายนิรันดร  โตะดํา 

 ๓๒๒ นายนิรันดร  ประเสริฐศิริรัตน 

 ๓๒๓ นายนิรุตติ  ตระดวงดี 

 ๓๒๔ จาเอก นิรุตร  ถนอมสัตย 

 ๓๒๕ นายนิโรจน  บัวศรี 

 ๓๒๖ นายบรรจง  แกวไชย 

 ๓๒๗ นายบรรจง  จุนันท 

 ๓๒๘ จาสิบตํารวจ บรรจบ  เสนาะ 

 ๓๒๙ นายบัญชา  สุวรรณกาญจน 

 ๓๓๐ นายบัญชา  หันแถลง 

 ๓๓๑ นายบัญญัติ  ลักษณะ 

 ๓๓๒ นายบัณฑิต  เครืออินทร 

 ๓๓๓ นายบัณฑิต  บานหมู 

 ๓๓๔ จาสิบตรี บุญเจิด  ผิวบาง 

 ๓๓๕ นายบุญญฤทธิ์  แสนบรรดิษฐ 

 ๓๓๖ นายบุญลือ  ทดแทน 

 ๓๓๗ นายบุญเลิศ  ปนโท 

 ๓๓๘ สิบเอก บุญศรี  ใจลวง 

 ๓๓๙ นายปกรณ  โปรดปราน 

 ๓๔๐ นายปฎิพัฒน  ทองสินธุ 

 ๓๔๑ นายปฏิเวธ  ปานอุไร 

 ๓๔๒ นายปพนสรรค  ทันเจริญ 

 ๓๔๓ นายปรนันต  มั่นฉิม 

 ๓๔๔ นายประกาษิต  อินสุวรรณ 

 ๓๔๕ นายประณม  ไปปา 

 ๓๔๖ นายประดิษฐ  พิมพพันธ 

 ๓๔๗ นายประพันธ  ขันธะวิชัย 

 ๓๔๘ นายประภาส  พลเย่ียม 

 ๓๔๙ นายประมวล  สุขสิงหคลี 

 ๓๕๐ นายประวิทย  สอนลา 

 ๓๕๑ นายประสบ  ประไพเพชร 

 ๓๕๒ นายประสาน  ตนสีนนท 

 ๓๕๓ นายประสิทธิ์  เดนศิริโยธา 

 ๓๕๔ นายประสิทธิ์  ทศดร 

 ๓๕๕ นายประสิทธิ์  ฝายเส็ม 

 ๓๕๖ นายประสิทธิ์  มิตตัสสา 

 ๓๕๗ พันจาเอก ประเสริฐ  เทิดธรรมวัตร 

 ๓๕๘ นายประเสริฐ  ยาวิชัย 

 ๓๕๙ นายประเสริฐศักดิ์  ขันกสิกร 

 ๓๖๐ นายปราการ  ชางทํา 

 ๓๖๑ นายปราโมทย  บุตรเพ็ง 

 ๓๖๒ นายปริญญา  แกวพิมพ 



 หนา   ๑๔๘ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๖๓ นายปริญญา  ทองสงา 

 ๓๖๔ นายปริญญา  เพชรดี 

 ๓๖๕ นายปริญญา  ศรีบุญขํา 

 ๓๖๖ นายปริญญา  ธํารงธีรภาพ 

 ๓๖๗ นายปรีชา  ยาสมุทร 

 ๓๖๘ นายปรีชา  สูชัยยะ 

 ๓๖๙ นายปรีชา  หวยลึก 

 ๓๗๐ นายปฤจฉา  วงศนุกูล 

 ๓๗๑ นายปองพล  ไชยชุม 

 ๓๗๒ นายปญญา  กายะชาติ 

 ๓๗๓ นายปญญา  ยอดไพบูลย 

 ๓๗๔ นายปญณพัฒน  เนาวบุตร 

 ๓๗๕ นายปติพงศ  คนเจน 

 ๓๗๖ นายปติพงษ  วรรณพงษ 

 ๓๗๗ นายปตุพร  มากชู 

 ๓๗๘ นายปยวิทย  นามผา 

 ๓๗๙ นายปยะ  ปตถาทุม 

 ๓๘๐ นายปยะเดช  ดวงประทุม 

 ๓๘๑ วาที่รอยโท ปยะพงษ  วงศใหญ 

 ๓๘๒ นายไผ  คําราช 

 ๓๘๓ นายพงศกร  กันทะสี 

 ๓๘๔ นายพงศปณต  การินทร 

 ๓๘๕ นายพงศลิขิต  สุวรรณวงศ 

 ๓๘๖ นายพงศวัชร  โชติศิริเขมรัชต 

 ๓๘๗ นายพงศาสตรา  ศรีปตา 

 ๓๘๘ นายพงษกร  จารุเมธีชน 

 ๓๘๙ นายพงษทัศน  หิรัญอร 

 ๓๙๐ นายพงษธร  ศรีสุวอ 

 ๓๙๑ นายพชร  ทวมเนตร 

 ๓๙๒ นายพชรฌน  แกวทุง 

 ๓๙๓ นายพนเมฆา  เจริญศรี 

 ๓๙๔ นายพเยาว  แหลมไธสง 

 ๓๙๕ นายพรประสิทธิ์  ไกรนรา 

 ๓๙๖ นายพรพิชิต  เลขโนนสูง 

 ๓๙๗ นายพรรษวุฒิ  สียา 

 ๓๙๘ นายพริษฐ  มวงมิตร 

 ๓๙๙ นายพลวัฒน  เวียงยศ 

 ๔๐๐ พันจาเอก พหล  ชุมพล 

 ๔๐๑ นายพัชฎะ  ลงกลิกานนท 

 ๔๐๒ นายพันธสา  ทองตื้อ 

 ๔๐๓ นายพันธุนุชิต  จันทะวงษ 

 ๔๐๔ นายพานิชย  งึ้มชา 

 ๔๐๕ นายพานุพงศ  นาวินปกาสิทย 

 ๔๐๖ นายพิชัย  ชโนเมธาภรณ 

 ๔๐๗ นายพิชิต  ศิลาพจน 

 ๔๐๘ นายพิชิตชัย  ถิ่นโคกสูง 

 ๔๐๙ นายพิเชษฐ  คชสิทธิ์ 

 ๔๑๐ นายพิเชษฐ  เตโช 

 ๔๑๑ นายพิเชษฐ  พุฒจรูญ 

 ๔๑๒ นายพิเชษฐ  ไชยสนาม 

 ๔๑๓ จาสิบโท พิทักษ  เทศดี 

 ๔๑๔ นายพิพรรธ  เอี่ยมย่ีสุน 



 หนา   ๑๔๙ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๑๕ นายพิพัฒน  อัศวโกวิทไวโรจน 

 ๔๑๖ นายพิพัฒนพงศ  ทองภามี 

 ๔๑๗ สิบเอก พิริยะ  วงศจันทรมณี 

 ๔๑๘ นายพิรุณ  โฮมาพันธ 

 ๔๑๙ นายพิศนุ  ยืนยงค 

 ๔๒๐ สิบเอก พิเศก  เอี่ยมกี่ 

 ๔๒๑ นายพิษณุ  เหมือนทอง 

 ๔๒๒ นายพิสิษฐ  สืบสาย 

 ๔๒๓ นายพีรเชษฐ  นันทวรรณ 

 ๔๒๔ นายพีรยุทธ  กัลยา 

 ๔๒๕ นายพีระพงษ  สุสมอน 

 ๔๒๖ วาที่รอยตรี เพชรณรงค  สาวิโรจน 

 ๔๒๗ นายเพ็ชราภรณ  กุลชาติ 

 ๔๒๘ พันจาโท ไพรฑูรย  เหนือโพธิ์ทอง 

 ๔๒๙ นายไพรวัลย  จันทา 

 ๔๓๐ จาสิบเอก ไพรสัณฑ  ยาละ 

 ๔๓๑ พันจาเอก ไพโรจน  เฉลากาย 

 ๔๓๒ นายไพศาล  กองบุญเกิด 

 ๔๓๓ จาเอก ภัคพงษ  สุริยะรังษี 

 ๔๓๔ นายภัทราวุธ  กระจางแกว 

 ๔๓๕ นายภาณุชนม  ตอสกุล 

 ๔๓๖ นายภาณุพงษ  ณ ไธสง 

 ๔๓๗ นายภาณุพงษ  หมีขยัน 

 ๔๓๘ นายภาณุวัฒน  นนทวัน 

 ๔๓๙ นายภาณุวิชญ  หมอกมืด 

 ๔๔๐ นายภานุเดช  ตรีภพ 

 ๔๔๑ นายภานุวัฒน  ปยะปรีชายุทธ 

 ๔๔๒ นายภานุวัฒน  เยาวดวง 

 ๔๔๓ นายภานุสิทธิ์  ประทุมทอง 

 ๔๔๔ นายภิญโญ  เกตษา 

 ๔๔๕ นายภีรพัฒน  อําขํา 

 ๔๔๖ นายภูดิท  ขาวขันธ 

 ๔๔๗ นายภูดิส  นิยมชัย 

 ๔๔๘ นายภูมินทร  สวัสดิ์วงษ 

 ๔๔๙ วาที่รอยตรี ภูมิพัฒน  รมยนิรันดร 

 ๔๕๐ นายภูมิรพี  พิลา 

 ๔๕๑ จาเอก ภูรี  เชยหอม 

 ๔๕๒ นายภูรี  รัตนจารีย 

 ๔๕๓ สิบเอก ภูวดล  สิงหธวัช 

 ๔๕๔ นายภูวนัย  สรเสนีย 

 ๔๕๕ นายภูวนาถ  พรหมคุปต 

 ๔๕๖ นายภูวนาท  สุขประเสริฐ 

 ๔๕๗ นายภูวิชิต  พงษพันธุ 

 ๔๕๘ นายมงคล  กฐินใหม 

 ๔๕๙ นายมงคล  รักเหมือน 

 ๔๖๐ นายมงคล  ดวงเกษมสุข 

 ๔๖๑ นายมณฑล  ถึงเสียบยวน 

 ๔๖๒ นายมนตรี  เพ็ชรมณี 

 ๔๖๓ นายมนตรี  สมมุติ 

 ๔๖๔ นายมนูญ  ฉันทะ 

 ๔๖๕ นายมนูญ  พิมศรี 

 ๔๖๖ วาที่รอยตรี มานพ  ชัยสวัสดิ์ 



 หนา   ๑๕๐ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๖๗ นายมานพ  เบาขุนทด 

 ๔๖๘ นายมานพ  รักษาแกว 

 ๔๖๙ นายมานพ  วงศสมบัติ 

 ๔๗๐ นายมานัส  ปยะวงค 

 ๔๗๑ นายมาโนช  ฝนสาย 

 ๔๗๒ นายมิตรชัย  สังสถิตย 

 ๔๗๓ นายมูฮัมหมัดอามีน  ดารีสอ 

 ๔๗๔ นายมูฮํามัด  สาแม 

 ๔๗๕ นายเมธาสิทธิ์  นามขันธ 

 ๔๗๖ นายแมน  ลายงาม 

 ๔๗๗ นายไมตรี  เกล้ียงประดิษฐ 

 ๔๗๘ นายยงยุทธ  สําราญวงษ 

 ๔๗๙ นายยนตสวรรค  เวชกามา 

 ๔๘๐ นายยอดชัย  ศาลาทุง 

 ๔๘๑ นายยุทธการ  แกลวกลา 

 ๔๘๒ นายยุทธพงษ  บุญผา 

 ๔๘๓ นายยุทธศักดิ์  กิจจนศิริ 

 ๔๘๔ นายยุทธศาสตร  จันทลีลา 

 ๔๘๕ นายยูโสบ  อุเจะ 

 ๔๘๖ พันจาตรี โยทิน  นิลบรรพต 

 ๔๘๗ จาสิบตรี รณกฤต  ทะนิตะ 

 ๔๘๘ นายรณกฤต  พรมรังฤทธิ์ 

 ๔๘๙ นายรณชัย  เกิดฤทธิ์ 

 ๔๙๐ นายรณชิต  จันภิรมย 

 ๔๙๑ นายระพินทร  ธีระนันท 

 ๔๙๒ นายรังสรรค  แคนเพ็ชร 

 ๔๙๓ นายรัชดา  นนทฤทธิ์ 

 ๔๙๔ นายรัชพงศ  ดีแกว 

 ๔๙๕ นายรัชภูมิ  นกขุนทอง 

 ๔๙๖ นายรัฐนนท  อยูประเสริฐ 

 ๔๙๗ นายราช  ปานรักษ 

 ๔๙๘ นายราชัย  โพธิ์ศรี 

 ๔๙๙ นายราเชนทร  คงมา 

 ๕๐๐ นายรามิล  โพธิ์ถาวร 

 ๕๐๑ นายรีรวัฒน  โพธิ์รังสกุล 

 ๕๐๒ นายรุง  อยูกลาง 

 ๕๐๓ นายฤชัย  คุณพล 

 ๕๐๔ นายฤทธิ์นที  ปรีเปรม 

 ๕๐๕ นายวงศกร  สถาอุน 

 ๕๐๖ นายวชิรวิชญ  พรหมทา 

 ๕๐๗ นายวชิรวิทย  ไสลวงษ 

 ๕๐๘ นายวรกมล  ดวงพลออน 

 ๕๐๙ นายวรเดช  ภูสะทด 

 ๕๑๐ นายวรปรัชญ  สุวรรณชาตรี 

 ๕๑๑ นายวรพจน  ทองประดับ 

 ๕๑๒ นายวรพันธ  พันธโคกกรวด 

 ๕๑๓ นายวรรณพณธ  บัวบาน 

 ๕๑๔ นายวรรธนะวิทย  ศักดาสิทธิสกุล 

 ๕๑๕ นายวรวุฒิ  กระศิริ 

 ๕๑๖ วาที่รอยตรี วรวุฒิ  วงศสนิท 

 ๕๑๗ นายวรสิทธิ์  คําเขียว 

 ๕๑๘ พันจาตรี วรัท  จิตรเย็น 



 หนา   ๑๕๑ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๑๙ นายวราวุฒิ  ฐาปนธรรมชัย 

 ๕๒๐ นายวริทธ  วรรณวัตน 

 ๕๒๑ นายวริศ  สิงหวงค 

 ๕๒๒ นายวรุตมพล  อรัญดร 

 ๕๒๓ นายวสันต  ศรีจันดา 

 ๕๒๔ นายวสันต  ศรีชัยมูล 

 ๕๒๕ นายวสันต  ภักดี 

 ๕๒๖ นายวัชรพงศ  ฝาพิมาย 

 ๕๒๗ นายวัชรพงศ  อะภัยวงค 

 ๕๒๘ นายวัชรพงษ  พันทอง 

 ๕๒๙ นายวัชรพงษ  วรพัฒน 

 ๕๓๐ นายวัชรพัฒน  พุฒศิริกุลศ 

 ๕๓๑ นายวัฒนา  วงคสินไชย 

 ๕๓๒ จาเอก วัฒนา  แปนเกิด 

 ๕๓๓ จาสิบตรี วัฒนา  พาจรทิศ 

 ๕๓๔ นายวัธกร  วงคคําฝน 

 ๕๓๕ นายวัลลภ  กลํ่าโหมด 

 ๕๓๖ นายวิกรานต  ราชแกว 

 ๕๓๗ นายวิจักษณ  สทิวะวงศ 

 ๕๓๘ นายวิชวินท  พงศานนท 

 ๕๓๙ นายวิชัย  กอบชัยกุล 

 ๕๔๐ นายวิชัย  จุมพล 

 ๕๔๑ นายวิชานนท  กมลรัตน 

 ๕๔๒ นายวิชิต  เรืองเดช 

 ๕๔๓ นายวิชิต  สกุลิมงค 

 ๕๔๔ นายวิเชษฐ  หงษทอง 

 ๕๔๕ นายวิเชียร  หลอมทอง 

 ๕๔๖ นายวิฑูรย  ไชยเทพ 

 ๕๔๗ พันจาตรี วิทยา  สาระถี 

 ๕๔๘ นายวิทูรย  ทมงาม 

 ๕๔๙ นายวินัย  กําจร 

 ๕๕๐ นายวินัย  แดงประพันธ 

 ๕๕๑ นายวิบูลยศักดิ์  พันธสีมา 

 ๕๕๒ นายวิมล  คุณมาศ 

 ๕๕๓ สิบตรี วิลัย  เปรมไธสง 

 ๕๕๔ นายวิวัฒน  นามซุย 

 ๕๕๕ นายวิวัฒน  บุญเจือ 

 ๕๕๖ จาเอก วิวัฒน  พิพิธกุล 

 ๕๕๗ นายวิวัฒนชัย  ปานดํา 

 ๕๕๘ นายวิษณุ  สุนทรพินิจ 

 ๕๕๙ นายวิษณุกรณ  กันยารัตน 

 ๕๖๐ นายวิสุทธ  วิยานนท 

 ๕๖๑ นายวีรชน  ปรางควิเศษ 

 ๕๖๒ นายวีรชัย  นันตาวงศ 

 ๕๖๓ นายวีรพงษ  จันทรพวก 

 ๕๖๔ สิบตรี วีรภัทร  เทพสุธา 

 ๕๖๕ นายวีรภัทร  หมูทอง 

 ๕๖๖ นายวีรภาพ  นามวงษ 

 ๕๖๗ นายวีรยุทธ  กองแกว 

 ๕๖๘ นายวีระ  ยะดี 

 ๕๖๙ นายวีระชัย  สมจิตต 

 ๕๗๐ นายวีระพงษ  ทองมา 
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 ๕๗๑ นายวีระพจน  กิมาคม 

 ๕๗๒ นายวีระยุทธ  สุดรัมย 

 ๕๗๓ จาเอก วีระยุทธ  ลุนตีบ 

 ๕๗๔ นายวีระยุทธ  เทพนันท 

 ๕๗๕ นายวีระวัฒน  แสงนอย 

 ๕๗๖ นายวีระศักดิ์  ฐานมั่น 

 ๕๗๗ นายวีระศักดิ์  บุญยืน 

 ๕๗๘ จาเอก วีระศักดิ์  มหาโคตร 

 ๕๗๙ นายวีระศักดิ์  ศิริวัฒนนานนท 

 ๕๘๐ นายวุฒิไกร  เผากอน 

 ๕๘๑ นายวุฒิชัย  ชาบุตรศรี 

 ๕๘๒ นายวุฒิชัย  ศุภลักษณ 

 ๕๘๓ นายวุฒิชัย  ทบหลง 

 ๕๘๔ นายวุฒิชัย  ศุภลักษณ 

 ๕๘๕ นายวุฒิชาติ  บรรหาร 

 ๕๘๖ นายวุฒิพงษ  จันจําปา 

 ๕๘๗ จาเอก วุฒิศักดิ์  จันทรโคตร 

 ๕๘๘ นายวุฒิศักดิ์  พรมสาร 

 ๕๘๙ นายเวชยันต  สุริยพงศพรรณ 

 ๕๙๐ นายเวศชัยยันต  ภูขะมา 

 ๕๙๑ นายศรเพชร  อุสารัมย 

 ๕๙๒ นายศรราม  วิทยา 

 ๕๙๓ นายศรัณย  แขงขัน 

 ๕๙๔ นายศรัณย  พรหมโชติ 

 ๕๙๕ นายศรัณยู  คําสามารถ 

 ๕๙๖ พันจาเอก ศรายุทธ  ประสาทนอก 

 ๕๙๗ นายศราวุฒิ  อุดหนุน 

 ๕๙๘ นายศักดา  อยูนุน 

 ๕๙๙ นายศักดิ์ชัย  พันโสดา 

 ๖๐๐ นายศักดิ์ชัย  เชื้อพ่ึง 

 ๖๐๑ นายศักดิ์ดา  เชื้อวังคํา 

 ๖๐๒ นายศักดิ์ระวี  กันทะวงค 

 ๖๐๓ นายศักดิ์ศิลป  ภูยางผือ 

 ๖๐๔ นายศักดิ์สิทธิ์  ขุนเพชร 

 ๖๐๕ สิบโท ศักดิ์อนันต  ปลอดแกว 

 ๖๐๖ นายศิริศักดิ์  พุมเกตุ 

 ๖๐๗ นายศิริศักดิ์  อลงกรณรัศมี 

 ๖๐๘ นายศิลา  พีรดาพัฒนพงศ 

 ๖๐๙ นายศิวพงษ  รอบคอบ 

 ๖๑๐ นายศุภชัย  คชวงษ 

 ๖๑๑ นายศุภชัย  บุญเทียม 

 ๖๑๒ นายศุภชัย  แฝงสีพล 

 ๖๑๓ นายศุภฤกษ  โคตรโยธา 

 ๖๑๔ นายศุภฤกษ  เมืองมา 

 ๖๑๕ นายศุภวิทย  นาโนน 

 ๖๑๖ นายศุภากร  ฉลาดธัญกิจ 

 ๖๑๗ นายเศกศึก  ปมเปยม 

 ๖๑๘ จาเอก สกล  เกิดผล 

 ๖๑๙ สิบเอก สงัด  เพ็งอารีย 

 ๖๒๐ นายสถาปนิก  จันทรแดง 

 ๖๒๑ นายสถาพร  แซภู 

 ๖๒๒ นายสถิต  วงษาซาย 
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 ๖๒๓ นายสถิต  เศษรักษา 

 ๖๒๔ นายสนทญา  เพ็งโอ 

 ๖๒๕ นายสนธยา  ยาสงคราม 

 ๖๒๖ นายสนธยา  ยังมี 

 ๖๒๗ นายสนอง  มุงธิราช 

 ๖๒๘ นายสนิท  วงศอนุ 

 ๖๒๙ นายสนิท  มะลิขจร 

 ๖๓๐ นายสมเกียรติ์  ศรีสงคราม 

 ๖๓๑ นายสมเกียรติ  ใจหมั่น 

 ๖๓๒ นายสมเกียรติ  อารีย 

 ๖๓๓ นายสมเกียรติ  เอียดทองใส 

 ๖๓๔ นายสมเจต  ทรัพยมาก 

 ๖๓๕ นายสมเจตน  เจริญผล 

 ๖๓๖ นายสมเจตน  สวางกิจ 

 ๖๓๗ นายสมใจ  สมรูป 

 ๖๓๘ สิบเอก สมใจ  อภัยรัตน 

 ๖๓๙ นายสมชาย  แกวกํายาน 

 ๖๔๐ นายสมชาย  โทธรรม 

 ๖๔๑ นายสมชาย  ปญญากลา 

 ๖๔๒ นายสมถวิล  โคตรสมบัติ 

 ๖๔๓ นายสมบัติ  คํากอน 

 ๖๔๔ สิบเอก สมบัติ  ปญญาใส 

 ๖๔๕ นายสมบูรณ  ใยทอน 

 ๖๔๖ นายสมบูรณ  รัตนพลแสน 

 ๖๔๗ นายสมบูรณ  อิสมาแอล 

 ๖๔๘ นายสมปอง  สีภา 

 ๖๔๙ นายสมพงค  ถิ่นพิบูลย 

 ๖๕๐ นายสมพงษ  โพธิ์นอก 

 ๖๕๑ นายสมพงษ  ยุงทอง 

 ๖๕๒ นายสมพร  ผิวออน 

 ๖๕๓ นายสมพร  นิลพัน 

 ๖๕๔ นายสมพล  เจริญสุข 

 ๖๕๕ พันจาเอก สมภาร  มูลโต 

 ๖๕๖ จาเอก สมโภช  สืบเหลา 

 ๖๕๗ นายสมโภชน  สีใส 

 ๖๕๘ นายสมมาตย  วงศสีดา 

 ๖๕๙ สิบเอก สมยศ  โสตะวงค 

 ๖๖๐ นายสมฤทธิ์  แหวนวงค 

 ๖๖๑ นายสมศักดิ์  ตูสุวรรณ 

 ๖๖๒ นายสมศักดิ์  นามวงศษา 

 ๖๖๓ นายสมศักดิ์  บุญนํา 

 ๖๖๔ นายสมศักดิ์  พรหมสุริยากร 

 ๖๖๕ นายสมศักดิ์  ลือชัยภูมิ 

 ๖๖๖ นายสมศักดิ์  ศรียะลา 

 ๖๖๗ นายสมศักดิ์  ศิริเนาว 

 ๖๖๘ นายสมศักดิ์  สาครธนรัตน 

 ๖๖๙ นายสมสุข  ไชยทองศรี 

 ๖๗๐ นายสรรเพชญ  พรหมประกาย 

 ๖๗๑ นายสรัล  วงษรักษ 

 ๖๗๒ นายสราวุธ  ทวีกาญจน 

 ๖๗๓ นายสฤษดิ์  ปญญาสิทธิ์ 

 ๖๗๔ นายสวรรค  วงคอนันต 
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 ๖๗๕ นายสวัสดิ์  พลเทพ 

 ๖๗๖ นายสวัสดิ์  มากจุย 

 ๖๗๗ นายสวัสดิ  ขอจุลกลาง 

 ๖๗๘ นายสวาท  วงศสุวรรณ 

 ๖๗๙ นายสวาสดิ์  โทนะพันธ 

 ๖๘๐ นายสะอาด  งามนิสัย 

 ๖๘๑ นายสังวรณ  วิเคียน 

 ๖๘๒ นายสังเวียน  คํามูล 

 ๖๘๓ นายสัญ  แปลงศรี 

 ๖๘๔ จาสิบตํารวจ สัญญา  คุยแกวพะเนาว 

 ๖๘๕ นายสันติ  เฉิดประภากร 

 ๖๘๖ นายสันติ  หมั่นคา 

 ๖๘๗ นายสันติ  เหมือนยอด 

 ๖๘๘ นายสันติชัย  งามเจริญ 

 ๖๘๙ นายสันติพงษ  จันทราช 

 ๖๙๐ นายสันติสุข  กลาแข็ง 

 ๖๙๑ นายสัมพันธ  ลงทอง 

 ๖๙๒ นายสากล  ศิริแวว 

 ๖๙๓ นายสานิต  มั่นอ่ํา 

 ๖๙๔ นายสามารถ  สรอยสาย 

 ๖๙๕ นายสายชล  แดงพะเนิน 

 ๖๙๖ นายสายัณ  ชวยสงค 

 ๖๙๗ นายสายัณห  สุวรรณดวง 

 ๖๙๘ นายสายันต  ครุธแถลง 

 ๖๙๙ นายสายันห  เจริญผล 

 ๗๐๐ นายสําราญ  แพงสอน 

 ๗๐๑ นายสําราญศักดิ์  ขวัญเกื้อ 

 ๗๐๒ สิบเอก สําอางค  ชวงสิงห 

 ๗๐๓ นายสิงหา  วงษเกลียวเรียน 

 ๗๐๔ นายสิทธิชัย  ผิวหอม 

 ๗๐๕ นายสิทธิเดช  คําแพร 

 ๗๐๖ นายสิทธิพงษ  กอนเงิน 

 ๗๐๗ นายสิทธิพล  พูลสวัสดิ์ 

 ๗๐๘ นายสิรวิญญ  พลนาการ 

 ๗๐๙ นายสุกัณท  เรืองศักดิ์ 

 ๗๑๐ นายสุกิจ  เทพจันตา 

 ๗๑๑ นายสุขสันต  ศรีจินดา 

 ๗๑๒ นายสุขใส  นอยนาง 

 ๗๑๓ นายสุชาติ  นวลพริ้ง 

 ๗๑๔ วาที่รอยตรี สุชาติ  พรหมชาติ 

 ๗๑๕ นายสุชาติ  โยนกระโทก 

 ๗๑๖ จาเอก สุชาติ  ขวาโยธา 

 ๗๑๗ นายสุดสาคร  บุตรดีดวง 

 ๗๑๘ นายสุทธิชัย  ไชยเพชร 

 ๗๑๙ นายสุทธิเดช  เลาะเหาะ 

 ๗๒๐ นายสุทธิพงษ  กรุณา 

 ๗๒๑ นายสุทธิพล  บัวกระสินธุ 

 ๗๒๒ นายสุทธิรัตน  ศรีบุรุษ 

 ๗๒๓ นายสุทน  เทียบทรง 

 ๗๒๔ สิบเอก สุทัศน  มูลรังษี 

 ๗๒๕ สิบเอก สุทิน  หมูดเอียด 

 ๗๒๖ นายสุเทพ  รักเรียน 



 หนา   ๑๕๕ (เลมท่ี  ๖/๑) 
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 ๗๒๗ นายสุนทร  ฤทธิ์มนตรี 

 ๗๒๘ นายสุนันท  ออนระเบียบ 

 ๗๒๙ จาเอก สุพจน  บุญหลาย 

 ๗๓๐ นายสุพจน  เกษทองมา 

 ๗๓๑ นายสุพจน  วรรณปะเข 

 ๗๓๒ นายสุพรรณ  อัดแอ 

 ๗๓๓ สิบเอก สุพรรณ  สมตัว 

 ๗๓๔ นายสุพล  บุตรกลัด 

 ๗๓๕ นายสุพล  บุตรโม 

 ๗๓๖ นายสุพันธ  บุตรปาน 

 ๗๓๗ นายสุภัทร  บุระชัด 

 ๗๓๘ จาสิบตรี สุเมธ  ดวงแกว 

 ๗๓๙ นายสุรชัย  นาชัยลอง 

 ๗๔๐ จาอากาศเอก สุรเชษฐ  จิตรา 

 ๗๔๑ นายสุรเชษฐ  ซื่อตรง 

 ๗๔๒ นายสุรพงษ  ถนอมวงษ 

 ๗๔๓ นายสุรพล  พรมกันหา 

 ๗๔๔ นายสุรศักดิ์  ขาวเชื้อ 

 ๗๔๕ นายสุรศักดิ์  คุมกัน 

 ๗๔๖ นายสุรศักดิ์  หมันหลิน 

 ๗๔๗ นายสุรศักดิ์  ออนละมูล 

 ๗๔๘ นายสุระวุฒิ  จอดนอก 

 ๗๔๙ นายสุรัตน  เพชรชนะ 

 ๗๕๐ นายสุรินทร  ธรรมรูจี 

 ๗๕๑ นายสุริยะ  ไชยสวัสดิ์ 

 ๗๕๒ นายสุริยันต  โสมณวัฒน 

 ๗๕๓ นายสุวรรณ  พรหมสวาง 

 ๗๕๔ พันจาอากาศเอก สุวัฒน  ประดับวงศ 

 ๗๕๕ นายสุวัฒน  พลรักษา 

 ๗๕๖ นายสุวัฒน  วังชวย 

 ๗๕๗ นายสุวัตร  รอดชูแสง 

 ๗๕๘ นายสุวิทย  นาถกร 

 ๗๕๙ นายเสกสรร  เพ็ชรนอย 

 ๗๖๐ นายเสกสรรค  กรสวรรค 

 ๗๖๑ นายเสกสรรค  เมืองโคตร 

 ๗๖๒ นายเสกสรรค  แสงประเสริฐ 

 ๗๖๓ นายเสฏฐวิทย  อินตะแกว 

 ๗๖๔ นายเสถียร  คําแพง 

 ๗๖๕ พันจาเอก เสรี  สุขศาลา 

 ๗๖๖ นายแสงอนันต  ไกรธิราช 

 ๗๖๗ นายโสพณ  อุทธศรี 

 ๗๖๘ สิบเอก โสภณ  สุรงครัตน 

 ๗๖๙ นายโสฬส  มุยแดง 

 ๗๗๐ จาเอก ไสว  สายทอง 

 ๗๗๑ วาที่รอยตรี หรินทรรัตน  มะลิทิพย 

 ๗๗๒ สิบเอก หัสนัย  มั่นคง 

 ๗๗๓ จาสิบเอก หิรัญ  เนตรวีระ 

 ๗๗๔ สิบเอก เหมราช  เกิดสุข 

 ๗๗๕ นายอดิเทพ  ฉิ้มลอง 

 ๗๗๖ นายอดุลย  สัจจวิเศษ 

 ๗๗๗ นายอดุลย  สันตา 

 ๗๗๘ นายอติโรจน  มะณูดวงจันทร 



 หนา   ๑๕๖ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๗๙ นายอธิปตย  อภิชาโรจนศักดิ์ 

 ๗๘๐ นายอธิพงฐ  พชรวิฑูรย 

 ๗๘๑ นายอธิราช  สมร 

 ๗๘๒ นายอนันต  สิทธิวงค 

 ๗๘๓ นายอนิรุทธ  ครุธเกตุ 

 ๗๘๔ นายอนุชา  เชาวันกลาง 

 ๗๘๕ จาสิบเอก อนุชา  ยอมสละ 

 ๗๘๖ นายอนุชา  วองประชานุกูล 

 ๗๘๗ นายอนุชา  หอทรัพย 

 ๗๘๘ นายอนุทิน  อุตมะ 

 ๗๘๙ นายอนุพงศ  ชาวเสมา 

 ๗๙๐ นายอนุรักษ  ทองสนิท 

 ๗๙๑ นายอนุลักษ  เพียรประสม 

 ๗๙๒ นายอนุสรณ  จิตอิ่ม 

 ๗๙๓ นายอนุสรณ  เดชบุรัมย 

 ๗๙๔ นายอนุสรณ  เรืองสุขสุด 

 ๗๙๕ นายอนุสรณ  กรุงวัชชะ 

 ๗๙๖ นายอโนชา  ประวันนา 

 ๗๙๗ นายอภิชาติ  แกววิจิตร 

 ๗๙๘ นายอภิชาติ  ผาแสนเถิน 

 ๗๙๙ นายอภิเดช  บุญลักษณ 

 ๘๐๐ นายอภิเดช  ผิวฟก 

 ๘๐๑ นายอภิเดช  สวางเจริญ 

 ๘๐๒ นายอภินันต  นะราช 

 ๘๐๓ นายอภินันท  สุโพธิ์ 

 ๘๐๔ นายอภิยุทธ  กลางประพันธ 

 ๘๐๕ นายอภิรมย  ลํ่าสัน 

 ๘๐๖ นายอภิรักษ  ฉาบไธสง 

 ๘๐๗ นายอภิรักษ  ดิษฐี 

 ๘๐๘ นายอรรถกร  ขวัญชวย 

 ๘๐๙ นายอรรถพล  ศรีรางกูล 

 ๘๑๐ นายอรรถสิทธิ์  เอกวรรณัง 

 ๘๑๑ วาที่รอยเอก อริยวรรธก  หนุมาร 

 ๘๑๒ นายอรุณ  แกวหนู 

 ๘๑๓ นายอรุณรัตน  เขมะรัง 

 ๘๑๔ นายอวยชัย  คุณวุฒิ 

 ๘๑๕ นายอัครเดช  ทองผุด 

 ๘๑๖ นายอัครินทร  วองไว 

 ๘๑๗ นายอังคาร  เอมสมบูรณ 

 ๘๑๘ นายอัชชา  อาจเจริญ 

 ๘๑๙ นายอัยยะศักดิ์  จิตตคันธา 

 ๘๒๐ นายอัสนี  นามชารี 

 ๘๒๑ นายอาจหาญ  วิริยโกศล 

 ๘๒๒ นายอาซือมิง  ดาลอ 

 ๘๒๓ นายอาซูลัน  แวสือแม 

 ๘๒๔ นายอาทิตย  มักผล 

 ๘๒๕ นายอาทิตย  แสงนภากาศ 

 ๘๒๖ นายอาทิตย  สายปาน 

 ๘๒๗ วาที่รอยตรี อานนท  ธัญญา 

 ๘๒๘ นายอานนท  วณิชยเศรษฐ 

 ๘๒๙ นายอารัญ  บุญพุม 

 ๘๓๐ วาที่รอยตรี อาวิภัช  กุลดิษยฉัตร 



 หนา   ๑๕๗ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๓๑ นายอาวุธ  หาญรับ 

 ๘๓๒ นายอํานาจ  ทับทิมออน 

 ๘๓๓ นายอํานาจ  ฦาชา 

 ๘๓๔ นายอํานาจ  มาระยาท 

 ๘๓๕ นายอําพน  สุขใจ 

 ๘๓๖ จาเอก อิศเรศ  ชัยชนะ 

 ๘๓๗ นายอิสระ  เริ่มสูงเนิน 

 ๘๓๘ นายอุดมพร  ภูวิลัย 

 ๘๓๙ นายอุดมศิลป  สอนบุตรนาค 

 ๘๔๐ นายอุดร  บัวทอง 

 ๘๔๑ นายอูเซ็ง  ดือราแม 

 ๘๔๒ นายเอกกมล  เนตรเจริญ 

 ๘๔๓ นายเอกชัย  ตอกาศ 

 ๘๔๔ นายเอกชัย  นอยฤทธิ์ 

 ๘๔๕ นายเอกชัย  เพชรพราว 

 ๘๔๖ นายเอกชัย  ภิรมยพันธ 

 ๘๔๗ นายเอกชัย  มาศเมฆ 

 ๘๔๘ นายเอกชัย  ภิรมยพันธ 

 ๘๔๙ นายเอกนรินทร  แสงดาว 

 ๘๕๐ นายเอกพงษ  เชื้อบัณฑิต 

 ๘๕๑ วาที่รอยตรี เอกรัฐ  คําศรี 

 ๘๕๒ นางกชกร  ภัทรเอกสกุล 

 ๘๕๓ นางกชพร  กรณงูเหลือม 

 ๘๕๔ นางกชพร  ชาภักดี 

 ๘๕๕ นางกชพรรณ  เมืองสง 

 ๘๕๖ นางสาวกชมล  โกษาพันธุ 

 ๘๕๗ นางกนกกาญจน  เทียบไชย 

 ๘๕๘ นางกนกนัน  ย่ิงกิจไพบูลย 

 ๘๕๙ นางกนกนารถ  ศรีกุลนะ 

 ๘๖๐ นางสาวกนกพร  คุมมณี 

 ๘๖๑ นางกนกพร  พิมพิชัย 

 ๘๖๒ นางสาวกนกพร  โภชนพันธ 

 ๘๖๓ นางกนกพร  เอกวุธ 

 ๘๖๔ นางกนกพร  กิติสาร 

 ๘๖๕ นางสาวกนกพรรณ  โคะแสง 

 ๘๖๖ นางสาวกนกรัตน  อนันตะ 

 ๘๖๗ นางสาวกนกวรรณ  กัญญาคํา 

 ๘๖๘ นางสาวกนกวรรณ  กาญจนเพ็ญ 

 ๘๖๙ นางสาวกนกวรรณ  คงสอน 

 ๘๗๐ นางสาวกนกวรรณ  พันธุจรุง 

 ๘๗๑ นางสาวกนกวรรณ  ยอดสาแล 

 ๘๗๒ นางสาวกนกวรรณ  ยืนออต 

 ๘๗๓ นางสาวกนกวรรณ  วลาสินธิ์ 

 ๘๗๔ นางกนกวรรณ  สนิทพันธ 

 ๘๗๕ นางสาวกนกวรรณ  สุวัฒนะสถาพร 

 ๘๗๖ นางสาวกนกวรรณ  แสงทอง 

 ๘๗๗ นางกนกวรรณ  จันทรสาขา 

 ๘๗๘ นางสาวกนกวรรณ  มาตยงามเมือง 

 ๘๗๙ นางกนกวรรณ  สนิทแสง 

 ๘๘๐ นางสาวกนกสุดา  พรหมโลก 

 ๘๘๑ นางกนกอร  เงินนาค 

 ๘๘๒ นางกนกอร  ชอบงาม 



 หนา   ๑๕๘ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๘๓ นางสาวกนกอร  แยมกันชู 

 ๘๘๔ นางสาวกนิตฐา  บุญทาทอง 

 ๘๘๕ นางกนิษฐา  พิมวรรณ 

 ๘๘๖ นางสาวกมลชนก  ตาธุวัน 

 ๘๘๗ นางสาวกมลณัทภัทร  ธนารัตนสิทธิกุล 

 ๘๘๘ นางสาวกมลทิพย  เทพบาล 

 ๘๘๙ นางกมลทิพย  ปอซิ่ว 

 ๘๙๐ นางกมลรัตน  สีโน 

 ๘๙๑ นางกมลรัตน  สุริยะคําวงศ 

 ๘๙๒ นางกมลวรรณ  บุญเสริม 

 ๘๙๓ นางกมลวรรณ  ทองตรา 

 ๘๙๔ นางสาวกมลวรรณ  เทพผล 

 ๘๙๕ วาที่รอยตรีหญิง กมลวรรณ  ปญญาใจ 

 ๘๙๖ นางสาวกรกนก  ล้ิมเจริญภักดี 

 ๘๙๗ นางกรแกว  สมเดช 

 ๘๙๘ นางกรชุลี  ผิวขาว 

 ๘๙๙ นางสาวกรณัฐ  วิมูลชาติ 

 ๙๐๐ นางสาวกรณิกา  งามเลิศวัฒนะ 

 ๙๐๑ นางกรณิกา  วรรณวงศ 

 ๙๐๒ นางกรณิศ  สังวาล 

 ๙๐๓ นางสาวกรรณธิดา  นาภูวงษ 

 ๙๐๔ นางสาวกรรณิกา  แกวชํานาญ 

 ๙๐๕ นางกรรณิกา  ชินานุรักษ 

 ๙๐๖ นางกรรณิกา  เนตรทิพวัลย 

 ๙๐๗ นางสาวกรรณิกา  ผุยผล 

 ๙๐๘ นางกรรณิกา  โพธิ์มัน 

 ๙๐๙ นางสาวกรรณิกา  สิทธิยศ 

 ๙๑๐ นางกรรณิกา  ละอองทอง 

 ๙๑๑ นางกรรณิการ  กันสุทธิ 

 ๙๑๒ นางสาวกรรณิการ  จันทรศร 

 ๙๑๓ นางสาวกรรณิการ  ไชยเหล็ก 

 ๙๑๔ นางกรรณิการ  นิปุณะ 

 ๙๑๕ นางกรรณิการ  ปนนิตมัย 

 ๙๑๖ นางกรรณิการ  ราวิชัย 

 ๙๑๗ นางกรรณิการ  สุดตาชาติ 

 ๙๑๘ นางสาวกรรณิการ  แสงสาร 

 ๙๑๙ นางสาวกรรณิการ  กองทรัพย 

 ๙๒๐ นางกรรณิการ  พบสุวรรณ 

 ๙๒๑ นางสาวกรรณิการ  สุขจิตร 

 ๙๒๒ นางสาวกรวรรณ  นามสนธิ์ 

 ๙๒๓ นางสาวกรวรรณ  แกวจิรสิน 

 ๙๒๔ นางกรวิกา  วันยาว 

 ๙๒๕ นางกรองจิตต  เชิงหอม 

 ๙๒๖ นางกรองทิพย  ขจรนาค 

 ๙๒๗ นางสาวกราญจณา  รักษาภักดี 

 ๙๒๘ นางกรุณา  ทวีสิทธิ์ 

 ๙๒๙ นางกฤตยา  ตังคะอารีย 

 ๙๓๐ นางสาวกฤตยา  ถาวร 

 ๙๓๑ นางสาวกฤตวรรณ  ชัยชาญ 

 ๙๓๒ นางกฤตัชญา  กองสวัสดิ์ 

 ๙๓๓ นางสาวกฤติกา  จันทรใด 

 ๙๓๔ นางสาวกฤติกา  ทองงาม 



 หนา   ๑๕๙ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๓๕ นางกฤติยา  จักรพิมพ 

 ๙๓๖ นางสาวกฤติยา  จัดงูเหลือม 

 ๙๓๗ นางกฤติยา  ผิวทอง 

 ๙๓๘ นางกฤติยา  นันทา 

 ๙๓๙ นางกฤษณา  การินทร 

 ๙๔๐ นางกฤษณา  ถิ่นบานใหม 

 ๙๔๑ นางสาวกฤษณา  สุวรรณ 

 ๙๔๒ นางสาวกฤษณา  สุวรรณเจริญ 

 ๙๔๓ นางสาวกฤษณา  วงคไชยสิทธิ์ 

 ๙๔๔ นางกฤษณา  สุทาวัน 

 ๙๔๕ นางกฤษดี  โคตรโย 

 ๙๔๖ นางกล่ินแกว  อิ่มเต็ม 

 ๙๔๗ นางสาวกวินทิพย  หนูสมแกว 

 ๙๔๘ นางกวิสรา  กลมเกล้ียง 

 ๙๔๙ นางกษญา  ชูดํา 

 ๙๕๐ นางสาวกสิณา  เจนชัย 

 ๙๕๑ นางสาวกองกาญจน  มนตรีนอก 

 ๙๕๒ นางสาวกองคํา  จันตะมล 

 ๙๕๓ นางสาวกอบกูล  รวมสุข 

 ๙๕๔ นางกอบแกว  ไทยมะณี 

 ๙๕๕ นางกัญจนกร  คเชนทรพรรค 

 ๙๕๖ นางสาวกัญจนรัชต  โพธิวัฒน 

 ๙๕๗ นางกัญจนี  ชนะวงศ 

 ๙๕๘ นางกัญจาลักษณ  คุมกลาง 

 ๙๕๙ นางกัญชลิกา  วิจิรัมย 

 ๙๖๐ นางกัญญณัช  ปองสิงห 

 ๙๖๑ นางกัญญสิริ  โกษาวัง 

 ๙๖๒ นางสาวกัญญา  แจงกระจาง 

 ๙๖๓ นางกัญญา  ไชยโย 

 ๙๖๔ นางกัญญา  บัวคอม 

 ๙๖๕ นางสาวกัญญาณัฐ  ผิวเดช 

 ๙๖๖ นางสาวกัญญาพัชร  อังศวสุรมย 

 ๙๖๗ นางกัญญาพัชร  ล้ิมกุล 

 ๙๖๘ นางกัญญาภัค  บาลโพธิ์ 

 ๙๖๙ นางสาวกัญญาภัคค  ศรีจวนกิติภูมิ 

 ๙๗๐ นางสาวกัญญาภัคศ  เล็กธนู 

 ๙๗๑ นางสาวกัญญาภัทร  แหลงหลา 

 ๙๗๒ นางสาวกัญญามาศ  ชอบงาม 

 ๙๗๓ นางสาวกัญญารัตน  คชสิทธิ์ 

 ๙๗๔ นางกัญญารัตน  ละหมาด 

 ๙๗๕ นางกัญญารัตน  แสนตุย 

 ๙๗๖ นางสาวกัญณภัทร  ลืออดุลย 

 ๙๗๗ นางสาวกัญทิมา  นิลรักษา 

 ๙๗๘ นางกัญรญา  ประเสริฐหลา 

 ๙๗๙ นางสาวกัณฐภรณ  นามฉิม 

 ๙๘๐ นางกัณฑิมา  ทิมแท 

 ๙๘๑ นางสาวกัณณณิสา  ปานกลาง 

 ๙๘๒ นางสาวกันตนัทธ  วงษแสงจันทร 

 ๙๘๓ นางสาวกันตนา  สมัครกิจ 

 ๙๘๔ นางกันธิกา  เขมชัน 

 ๙๘๕ นางสาวกันยกร  ประกอบผล 

 ๙๘๖ นางสาวกันยรัตน  ราดสาย 



 หนา   ๑๖๐ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๘๗ นางกันยา  อุประ 

 ๙๘๘ นางกันยา  พุทธอาสน 

 ๙๘๙ นางกันยากร  มณีโชติ 

 ๙๙๐ นางสาวกัลยรัตน  งามดี 

 ๙๙๑ นางกัลยรัตน  จะแรบรัมย 

 ๙๙๒ นางสาวกัลยวรรธน  บุษบา 

 ๙๙๓ นางสาวกัลยา  นาคฉาย 

 ๙๙๔ นางกัลยา  บัวลอย 

 ๙๙๕ นางกัลยา  บุษยเพชร 

 ๙๙๖ นางสาวกัลยา  โพธิสาร 

 ๙๙๗ นางสาวกัลยา  เอี๊ยะฮะ 

 ๙๙๘ นางกัลยาณัฐ  พรรณนา 

 ๙๙๙ นางกัลยาณี  บัวบุตร 

 ๑๐๐๐ นางสาวกัลยาณี  สุภาคํา 

 ๑๐๐๑ นางกัลยาณี  งามวงศ 

 ๑๐๐๒ นางสาวกัลยาณี  ปาจิตตี 

 ๑๐๐๓ นางกัลยาภาภรณ  บรรลือสุข 

 ๑๐๐๔ นางสาวกาญจนธัช  มั่นเพชร 

 ๑๐๐๕ นางสาวกาญจนพรรณ  ประจักษแจง 

 ๑๐๐๖ นางสาวกาญจนา  กรดนวล 

 ๑๐๐๗ นางสาวกาญจนา  กลับใหม 

 ๑๐๐๘ นางสาวกาญจนา  กันทหลา 

 ๑๐๐๙ นางกาญจนา  กําเนิดมี 

 ๑๐๑๐ นางสาวกาญจนา  โคตรบรรเทา 

 ๑๐๑๑ นางกาญจนา  จรทะผา 

 ๑๐๑๒ นางกาญจนา  แซโคว 

 ๑๐๑๓ นางสาวกาญจนา  ตั้งวิจิตรมงคล 

 ๑๐๑๔ นางสาวกาญจนา  ทองคําอน 

 ๑๐๑๕ นางกาญจนา  บุญเจริญชัย 

 ๑๐๑๖ นางสาวกาญจนา  บุบผัน 

 ๑๐๑๗ นางกาญจนา  ปูดํา 

 ๑๐๑๘ นางกาญจนา  พิกุลทอง 

 ๑๐๑๙ นางสาวกาญจนา  รัตติ 

 ๑๐๒๐ นางกาญจนา  วะจิดี 

 ๑๐๒๑ นางสาวกาญจนา  ศรีนิล 

 ๑๐๒๒ นางสาวกาญจนา  ศรีสังขแกว 

 ๑๐๒๓ นางสาวกาญจนา  สายัญ 

 ๑๐๒๔ นางสาวกาญจนา  สุขเปง 

 ๑๐๒๕ นางกาญจนา  หนองหวา 

 ๑๐๒๖ นางกาญจนา  หิรัญรัตนะทานนท 

 ๑๐๒๗ นางกาญจนา  ออยใจ 

 ๑๐๒๘ นางกาญจนา  คงบัน 

 ๑๐๒๙ นางกาญจนา  ชุมคง 

 ๑๐๓๐ นางสาวกาญจนา  อธิวงษ 

 ๑๐๓๑ นางสาวกาญจนารัตน  วงษศรีทา 

 ๑๐๓๒ นางสาวกาญจนาวัฒน  ธนะสีรังกูล 

 ๑๐๓๓ นางสาวกานดา  ศรีออนแสง 

 ๑๐๓๔ นางสาวกานตชนา  ลังกาพะยอม 

 ๑๐๓๕ นางกานตพิชชา  จันทะพงษ 

 ๑๐๓๖ นางสาวกานตรวี  ทํามาก 

 ๑๐๓๗ วาที่รอยตรีหญิง กิ่งกาญจน   

  จันทรแกว 



 หนา   ๑๖๑ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๓๘ นางสาวกิ่งกาญจน  ปนทอง 

 ๑๐๓๙ นางกิ่งกาญจน  สิงหทะ 

 ๑๐๔๐ นางกิ่งกานต  ยะมา 

 ๑๐๔๑ นางสาวกิ่งกานต  แกวอยู 

 ๑๐๔๒ นางกิ่งดาว  กันธิยะ 

 ๑๐๔๓ นางสาวกิ่งดาว  ศรีวิชา 

 ๑๐๔๔ นางสาวกิ่งฟา  วรรณโนมัย 

 ๑๐๔๕ นางสาวกิจรัฐดา  มาสุข 

 ๑๐๔๖ นางกิตติกา  คํานึง 

 ๑๐๔๗ นางสาวกิตติพา  วงไฮ 

 ๑๐๔๘ นางสาวกิตติมา  นวลจุย 

 ๑๐๔๙ นางกิตติมา  ไพริน 

 ๑๐๕๐ นางกิตติยารักษ  จันทรโด 

 ๑๐๕๑ นางกิติยา  ทองคง 

 ๑๐๕๒ นางกิติยา  ทัศคร 

 ๑๐๕๓ นางกุญชภัสส  ไชยเสนา 

 ๑๐๕๔ นางสาวกุณณสิริญา  โตใจ 

 ๑๐๕๕ นางกุลปาภัส  หงษย่ีสิบเอ็ด 

 ๑๐๕๖ นางสาวกุลพิชฌาย  นิลธโชติ 

 ๑๐๕๗ นางสาวกุลยากรณ  ปะละตุน 

 ๑๐๕๘ นางกุลรภัส  กันกา 

 ๑๐๕๙ นางสาวกุลรภัส  วรเลิศ 

 ๑๐๖๐ นางสาวกุลวรรณ  เจนสุวรรณ 

 ๑๐๖๑ นางกุลวิมล  แยมศรี 

 ๑๐๖๒ นางสาวกุลิสรา  นําทาน 

 ๑๐๖๓ นางกุลิสรา  บุญของ 

 ๑๐๖๔ นางสาวกุสุมา  บาลยอ 

 ๑๐๖๕ นางสาวกุสุมาลย  ภารสําราญ 

 ๑๐๖๖ นางสาวกุหลาบ  เชอมือ 

 ๑๐๖๗ นางกุหลาบ  ไรวิบูลย 

 ๑๐๖๘ นางสาวเกตุญาดา  ดีจันทร 

 ๑๐๖๙ นางเกตุวดี  เจริญมา 

 ๑๐๗๐ นางเกวลิน  ละอองออน 

 ๑๐๗๑ นางสาวเกวลี  วัฒนกิจ 

 ๑๐๗๒ นางเกศกนก  ซายขวา 

 ๑๐๗๓ นางเกศกนก  ทิพยวงษ 

 ๑๐๗๔ นางเกศณีวัลย  สุจริตรักธรรม 

 ๑๐๗๕ นางเกศนีย  แกวหานาม 

 ๑๐๗๖ นางสาวเกศมณี  วรรณศรี 

 ๑๐๗๗ นางสาวเกศรินทร  ธงซิว 

 ๑๐๗๘ นางสาวเกศรินทร  วงศชมภู 

 ๑๐๗๙ นางสาวเกศรินทร  พัฒธานี 

 ๑๐๘๐ นางสาวเกศินี  ไกรทอง 

 ๑๐๘๑ นางสาวเกษแกว  สําราญเนตร 

 ๑๐๘๒ นางสาวเกษณี  อินสุชาติ 

 ๑๐๘๓ นางเกษดา  หวานเสียง 

 ๑๐๘๔ นางเกษม  พลธรรม 

 ๑๐๘๕ นางสาวเกษมศรี  วัฒนพงษ 

 ๑๐๘๖ นางเกษร  ฝางคํา 

 ๑๐๘๗ นางสาวเกษร  โพธิ 

 ๑๐๘๘ นางเกษร  วงศษา 

 ๑๐๘๙ นางเกษร  สอสะอาด 



 หนา   ๑๖๒ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๙๐ นางสาวเกษราพร  คุมคง 

 ๑๐๙๑ นางสาวเกษราภรณ  พลวัน 

 ๑๐๙๒ นางสาวเกษศนีย  ศรีสุข 

 ๑๐๙๓ นางเกษศิรินทร  ทองมูล 

 ๑๐๙๔ นางสาวเกษศิรินทร  ศรีทอง 

 ๑๐๙๕ นางเกษศิรินทร  ศักดิ์นิติจารุชัย 

 ๑๐๙๖ นางสาวเกสรา  กาญจนวิจิตร 

 ๑๐๙๗ นางเกียรติศรี  ทัศมี 

 ๑๐๙๘ นางสาวเกื้อกูล  วรรณมวง 

 ๑๐๙๙ นางสาวแกวใจ  ถิ่นจีนวงษ 

 ๑๑๐๐ นางแกวใจ  นนปนะ 

 ๑๑๐๑ นางแกวทิพย  ทาวเจริญนันท 

 ๑๑๐๒ นางไกรศรี  ชูกาล 

 ๑๑๐๓ นางขจรจิตร  มณีอินทร 

 ๑๑๐๔ นางขจิตศรี  คําเพราะ 

 ๑๑๐๕ นางสาวขนิษฐา  เทียมฤทธิ์ 

 ๑๑๐๖ นางสาวขนิษฐา  บัวชูกาน 

 ๑๑๐๗ นางสาวขนิษฐา  แกวเจริญ 

 ๑๑๐๘ นางสาวขนิษฐา  อาจหาญ 

 ๑๑๐๙ นางสาวขวัญ  ภูระหงษ 

 ๑๑๑๐ นางสาวขวัญจิตร  สมพร 

 ๑๑๑๑ นางขวัญจิตร  เหลาสาร 

 ๑๑๑๒ นางสาวขวัญใจ  คําสวนจิก 

 ๑๑๑๓ นางสาวขวัญใจ  จันทนา 

 ๑๑๑๔ นางขวัญใจ  เสือใหญ 

 ๑๑๑๕ นางขวัญใจ  แสงวิลัย 

 ๑๑๑๖ นางขวัญใจ  เต็งรัง 

 ๑๑๑๗ นางสาวขวัญใจ  เอมอิ่ม 

 ๑๑๑๘ นางขวัญชนก  กุลชะโมรินทร 

 ๑๑๑๙ นางขวัญชนก  ปกตะ 

 ๑๑๒๐ นางสาวขวัญชีวา  ธัญญเจริญ 

 ๑๑๒๑ นางสาวขวัญชีวา  สาระพันธ 

 ๑๑๒๒ นางขวัญฤดี  ปฏิบัติ 

 ๑๑๒๓ นางสาวขวัญฤทัย  ชัยขันธ 

 ๑๑๒๔ นางสาวขวัญฤทัย  ไชยราช 

 ๑๑๒๕ นางสาวขวัญศิริ  บุญย้ิม 

 ๑๑๒๖ นางสาวขวัญหทัย  นาวาดิษฐ 

 ๑๑๒๗ นางสาวขวัญหลา  ลําจวน 

 ๑๑๒๘ นางขันทอง  ไทยทวี 

 ๑๑๒๙ นางสาวเขมกร  พรหมอินทรแกว 

 ๑๑๓๐ นางเขมจิรา  ใจหาญ 

 ๑๑๓๑ นางสาวเขมจิรา  บุญโรจน 

 ๑๑๓๒ นางสาวเข็มทอง  มอบประโคน 

 ๑๑๓๓ นางเข็มทอง  ศรีหมื่น 

 ๑๑๓๔ นางสาวเขมมรี  สุทธิกวงษ 

 ๑๑๓๕ นางแขไข  แกวมูล 

 ๑๑๓๖ นางแขนภา  ตัวเหลียว 

 ๑๑๓๗ นางสาวคณิชชา  กล่ันสกุล 

 ๑๑๓๘ นางคนึง  ศุภผล 

 ๑๑๓๙ นางสาวคนึงนิจ  คําโปธิ 

 ๑๑๔๐ นางสาวคนึงนิตย  พุยนอย 

 ๑๑๔๑ นางคนึงนุช  สายพัฒน 



 หนา   ๑๖๓ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๔๒ นางคมคาย  เรือนแกว 

 ๑๑๔๓ นางสาวคมคาย  จันทจร 

 ๑๑๔๔ นางสาวคอปอเสาะ  มณีหิยา 

 ๑๑๔๕ นางสาวคอมือซะห  มะและ 

 ๑๑๔๖ นางคอมือเสาะ  สาแม 

 ๑๑๔๗ นางสาวคอลีเยาะ  มะมุพิ 

 ๑๑๔๘ นางสาวคะนึง  หาญเสมอ 

 ๑๑๔๙ นางสาวคัทรียาพร  ศิริประทุมมาศ 

 ๑๑๕๐ นางสาวคัทลียา  หมอมปลัด 

 ๑๑๕๑ นางสาวคัยรียะห  เพ็งโอ 

 ๑๑๕๒ นางสาวคํานึงค  บิลยะแม 

 ๑๑๕๓ นางสาวคําปน  ศรีมหาไชย 

 ๑๑๕๔ นางคําปุน  ราชหา 

 ๑๑๕๕ นางคําเพียร  แปนเจริญ 

 ๑๑๕๖ นางสาวคํามี  หันประดิษฐ 

 ๑๑๕๗ นางคํามูล  ฤกธิ์ภักดี 

 ๑๑๕๘ นางคําสูน  เขียวคํา 

 ๑๑๕๙ นางสาวคูซัยหมะ  ลีเยาะ 

 ๑๑๖๐ นางคูณ  พิมพา 

 ๑๑๖๑ นางสาวเครือฟา  บริสุทธิ์ 

 ๑๑๖๒ นางสาวเครือวัลย  ชางคํา 

 ๑๑๖๓ นางสาวเครือวัลย  สุขนุม 

 ๑๑๖๔ นางงามผอง  อายุวรรณา 

 ๑๑๖๕ นางจงกล  ไอยะไกษร 

 ๑๑๖๖ นางจงกลณี  ปุณริบูรณ 

 ๑๑๖๗ นางจงกลธร  จันทรเทพ 

 ๑๑๖๘ นางสาวจงจิต  แซอึ่ง 

 ๑๑๖๙ นางสาวจงจิตต  จําปามูล 

 ๑๑๗๐ นางจงจิตร  นาคทอง 

 ๑๑๗๑ นางสาวจงดี  สงเมือง 

 ๑๑๗๒ นางจงรักษ  ภูมิภักดิ์ 

 ๑๑๗๓ นางจงรักษ  ตะใจ 

 ๑๑๗๔ นางจงศิริ  ยุทธภิญโญ 

 ๑๑๗๕ นางสาวจตุพร  กันทะวงค 

 ๑๑๗๖ นางสาวจตุพร  คําจําปา 

 ๑๑๗๗ นางจตุพร  เพชรพรรณนาม 

 ๑๑๗๘ นางสาวจตุพร  เท่ียงธรรม 

 ๑๑๗๙ นางจรรยวรรธน  อาสานอก 

 ๑๑๘๐ นางจรรยา  ชุมคง 

 ๑๑๘๑ นางสาวจรรยา  แซเฮง 

 ๑๑๘๒ นางสาวจรรยาพร  กันใจมา 

 ๑๑๘๓ นางสาวจรรยาพร  วิวัฒนบวรกุล 

 ๑๑๘๔ นางจรรยารักษ  เฮาประมงค 

 ๑๑๘๕ นางสาวจรรยารักษ  เกิดแกว 

 ๑๑๘๖ นางจรรแรม  พลนุย 

 ๑๑๘๗ นางจรัสเพ็ญ  เย่ียมยนต 

 ๑๑๘๘ นางจรัสศรี  เครือหงส 

 ๑๑๘๙ นางสาวจรัสศรี  แกวไธสง 

 ๑๑๙๐ นางจรัสศรี  เวียงทอง 

 ๑๑๙๑ นางสาวจริญญา  ทองศรีออน 

 ๑๑๙๒ นางจริญญา  พลศิริ 

 ๑๑๙๓ นางจรินทรพร  วิไลพันธุ 



 หนา   ๑๖๔ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๙๔ นางสาวจริยา  กาพล 

 ๑๑๙๕ นางจริยา  คําแหง 

 ๑๑๙๖ นางจริยา  สุขเสริม 

 ๑๑๙๗ นางจริยา  ศรีแจ 

 ๑๑๙๘ นางสาวจริยาภรณ  พรมณี 

 ๑๑๙๙ นางสาวจริยาวดี  ศรีทอง 

 ๑๒๐๐ นางจริยาวรรณ  ชิดนอก 

 ๑๒๐๑ นางจรูญ  พูนชวย 

 ๑๒๐๒ นางจอมขวัญ  ไชยประการ 

 ๑๒๐๓ นางจอมขวัญ  พุทธราช 

 ๑๒๐๔ นางสาวจัน  สวัสดิไชย 

 ๑๒๐๕ นางสาวจันจิรา  เคลือเถาว 

 ๑๒๐๖ นางสาวจันจิรา  หิรัญรตัน 

 ๑๒๐๗ นางจันจิรา  เส็งเอี่ยม 

 ๑๒๐๘ นางจันททิพย  จงประโคน 

 ๑๒๐๙ นางจันทนา  ขวัญทอง 

 ๑๒๑๐ นางสาวจันทนา  มาลา 

 ๑๒๑๑ นางจันทภัสม  ชาติไทยไตรรงค 

 ๑๒๑๒ นางสาวจันทรจิรา  กลาหาญ 

 ๑๒๑๓ นางจันทรจิรา  คณะนา 

 ๑๒๑๔ นางสาวจันทรจิรา  ทองหลอ 

 ๑๒๑๕ นางจันทรจิรา  ศรีไทย 

 ๑๒๑๖ นางจันทรจิรา  ศรีหาเศษ 

 ๑๒๑๗ นางจันทรจิรา  สาริวาท 

 ๑๒๑๘ นางจันทรจิรา  ศรีสุราช 

 ๑๒๑๙ นางจันทรเจา  ศรีวิลัย 

 ๑๒๒๐ นางสาวจันทรฉาย  มลเปง 

 ๑๒๒๑ นางสาวจันทรชนพร  ใหทอง 

 ๑๒๒๒ นางจันทรทิพย  จันทรแกว 

 ๑๒๒๓ นางสาวจันทรพิมพ  จันทรหอมฟุง 

 ๑๒๒๔ นางจันทรเพ็ญ  ทองเปรียบ 

 ๑๒๒๕ นางจันทรเพ็ญ  พลเย่ียม 

 ๑๒๒๖ นางสาวจันทรเพ็ญ  รัตนวงค 

 ๑๒๒๗ นางจันทรเพ็ญ  ริยาพราว 

 ๑๒๒๘ นางสาวจันทรเพ็ญ  วงษสุวรรณ 

 ๑๒๒๙ นางจันทรเพ็ญ  สอนอร 

 ๑๒๓๐ นางสาวจันทรเพ็ญ  สุขจันทร 

 ๑๒๓๑ นางสาวจันทรสุดา  จันทรเสถียร 

 ๑๒๓๒ นางสาวจันทรอินทร  ชูทอง 

 ๑๒๓๓ นางสาวจันทรา  ประเสริฐศรี 

 ๑๒๓๔ นางสาวจันทรา  สืบศักดิ์ 

 ๑๒๓๕ นางสาวจันทรากานต  อาจหาญ 

 ๑๒๓๖ นางจันทราทิพย  เอกรักษา 

 ๑๒๓๗ นางจันทราพร  ศรีมาตย 

 ๑๒๓๘ วาที่รอยตรีหญิง จันทิมา  นวลปาน 

 ๑๒๓๙ นางจันทิมา  ปนทอง 

 ๑๒๔๐ นางสาวจันทิรา  เดชสุระ 

 ๑๒๔๑ นางจันทิรา  วัณโท 

 ๑๒๔๒ นางจันทิรา  ออนตา 

 ๑๒๔๓ นางสาวจันพร  แนวจําปา 

 ๑๒๔๔ นางจันหอม  สารรักษ 

 ๑๒๔๕ นางจารินี  จันตะเทพ 



 หนา   ๑๖๕ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๔๖ นางจารุณี  จินตประสาท 

 ๑๒๔๗ นางจารุณี  บรรจงเกล้ียง 

 ๑๒๔๘ นางจารุณี  บรรลือทรัพย 

 ๑๒๔๙ นางสาวจารุณี  มีมั่น 

 ๑๒๕๐ นางสาวจารุณี  สุขสบาย 

 ๑๒๕๑ นางจารุณี  สุหญานาง 

 ๑๒๕๒ นางสาวจารุณี  วิลาจันทร 

 ๑๒๕๓ นางสาวจารุทัศน  แจมแจง 

 ๑๒๕๔ นางจารุรินทร  โพธากุน 

 ๑๒๕๕ นางจารุวรรณ  ประวันนา 

 ๑๒๕๖ นางจารุวรรณ  โสบุญ 

 ๑๒๕๗ นางสาวจารุวรรณ  ควรประกอบกิจ 

 ๑๒๕๘ นางจารุวรรณ  มีดอก 

 ๑๒๕๙ นางสาวจารุวรรณ  ศิริเจริญธรรม 

 ๑๒๖๐ นางสาวจารุวรรณ  อุดร 

 ๑๒๖๑ นางสาวจารุวรรณ  สายสวาง 

 ๑๒๖๒ นางจํานงจิต  คําแล 

 ๑๒๖๓ นางจําเนียร  ปนไชยเครือ 

 ๑๒๖๔ นางสาวจําเนียร  ติดตอ 

 ๑๒๖๕ นางจํารัส  อักษร 

 ๑๒๖๖ นางจําเริญ  คํามามูล 

 ๑๒๖๗ นางจําเรียง  ไชยสาร 

 ๑๒๖๘ นางจําลอง  บัวออน 

 ๑๒๖๙ นางสาวจิณณณณัช  อาวุธ 

 ๑๒๗๐ นางสาวจิณณปภา  สิงหชาดา 

 ๑๒๗๑ นางสาวจิณัฎธตา  นิลไพบูลย 

 ๑๒๗๒ นางจิดาภา  กองแกว 

 ๑๒๗๓ นางจิตตานันท  พัสกา 

 ๑๒๗๔ นางจิตตานันท์ิ  ผายแกวธนธรรม 

 ๑๒๗๕ นางสาวจิตติมา  วงคสมัคร 

 ๑๒๗๖ นางจิตติมา  จันทรสระคู 

 ๑๒๗๗ นางสาวจิตติมา  นันทะแสง 

 ๑๒๗๘ นางจิตติมา  ปฏิสังข 

 ๑๒๗๙ นางสาวจิตติมา  พ่ึงเงิน 

 ๑๒๘๐ นางจิตติมา  สมนัด 

 ๑๒๘๑ นางจิตรา  เสาวยงค 

 ๑๒๘๒ นางสาวจิตราพร  สายอรุณ 

 ๑๒๘๓ นางจินดา  ชูชาติ 

 ๑๒๘๔ นางจินดา  ปทมาสังขพิทักษ 

 ๑๒๘๕ นางจินดา  อัตตะ 

 ๑๒๘๖ นางจินตนา  แกวบริวงษ 

 ๑๒๘๗ นางจินตนา  ชวงเสล 

 ๑๒๘๘ นางสาวจินตนา  ทวีเดช 

 ๑๒๘๙ นางจินตนา  นาคเกษม 

 ๑๒๙๐ นางจินตนา  บุญหลัง 

 ๑๒๙๑ นางจินตนา  พรเจริญ 

 ๑๒๙๒ นางสาวจินตนา  พวงชาวนา 

 ๑๒๙๓ นางสาวจินตนา  พุมไสว 

 ๑๒๙๔ นางจินตนา  โพธิ์ไกร 

 ๑๒๙๕ นางสาวจินตนา  มาเยอะ 

 ๑๒๙๖ นางจินตนา  ล้ิมถาวรนันท 

 ๑๒๙๗ นางสาวจินตนา  เหรียญทอง 



 หนา   ๑๖๖ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๙๘ นางจินตนา  อันสุข 

 ๑๒๙๙ นางสาวจินตนา  อิ่นแกว 

 ๑๓๐๐ นางสาวจินตนา  แดงเขียว 

 ๑๓๐๑ นางจินตภา  บุตรศรีภูมิ 

 ๑๓๐๒ นางจินตรา  ทองคํา 

 ๑๓๐๓ นางสาวจิรพร  คําดี 

 ๑๓๐๔ นางสาวจิรพัชร  ทะระ 

 ๑๓๐๕ นางสาวจิรวรรณ  แดงอรุณ 

 ๑๓๐๖ นางสาวจิรวรรณ  บรรดิษรัมย 

 ๑๓๐๗ นางสาวจิรวรรณ  เผือกทอง 

 ๑๓๐๘ นางจิรวรรณ  รอเกตุ 

 ๑๓๐๙ นางจิรวรรณ  ชวยรอด 

 ๑๓๑๐ นางจิรัชญา  แกวเนตร 

 ๑๓๑๑ นางสาวจิรัชญา  ทวีสุข 

 ๑๓๑๒ นางจิรัชญา  ไทยสยาม 

 ๑๓๑๓ นางสาวจิรัชญา  ปงกันมูล 

 ๑๓๑๔ นางจิรัชญา  แกวเนตร 

 ๑๓๑๕ นางสาวจิรัชยา  ลาภอุดมศักดา 

 ๑๓๑๖ นางจิรัฏฐิกา  ฉแกวมงคลทิพย 

 ๑๓๑๗ นางจิรัตติกร  จิตรออน 

 ๑๓๑๘ นางสาวจิรา  กล่ินโลกัย 

 ๑๓๑๙ นางจิรานัน  ฝอยทอง 

 ๑๓๒๐ นางจิรานันต  ชูเกิด 

 ๑๓๒๑ นางสาวจิราพร  เฉลยทิพย 

 ๑๓๒๒ นางสาวจิราพร  ทะแดง 

 ๑๓๒๓ นางจิราพร  บํารุงสุข 

 ๑๓๒๔ นางจิราพร  แสงลุน 

 ๑๓๒๕ นางสาวจิราพร  อักษรทิพย 

 ๑๓๒๖ นางจิราพร  กลางประพันธ 

 ๑๓๒๗ นางสาวจิราพร  จันทรทะภักด 

 ๑๓๒๘ นางจิราพรรณ  เครือเพลา 

 ๑๓๒๙ นางสาวจิราพันธ  หนูทอง 

 ๑๓๓๐ นางจิราภรณ  ทองหนู 

 ๑๓๓๑ นางจิราภรณ  นะมิ 

 ๑๓๓๒ นางจิราภรณ  ประดับพันธ 

 ๑๓๓๓ นางจิราภรณ  ยงคทอง 

 ๑๓๓๔ นางสาวจิราภรณ  จันปุม 

 ๑๓๓๕ นางสาวจิราภรณ  ทองดี 

 ๑๓๓๖ นางจิราภรณ  ศรีสุจันทร 

 ๑๓๓๗ นางสาวจิราภา  อินทรภูมี 

 ๑๓๓๘ นางจิรายุ  กองภักดีสุข 

 ๑๓๓๙ นางจิราวรรณ  ขอสืบอํานวย 

 ๑๓๔๐ นางสาวจิราวรรณ  เพ็ชรโสม 

 ๑๓๔๑ นางสาวจีรดาภัทร  ฉายจรุง 

 ๑๓๔๒ นางสาวจีรนันท  มณีเนตร 

 ๑๓๔๓ นางจีรนันท  สอนบุญชู 

 ๑๓๔๔ นางจีรภา  กานพรหมมา 

 ๑๓๔๕ นางสาวจีรวรรณ  นาสมวา 

 ๑๓๔๖ นางสาวจีรวรรณ  รุงเรือง 

 ๑๓๔๗ นางจีรวรรณ  อินทรดิษฐ 

 ๑๓๔๘ นางจีระนันท  ทองเฟอง 

 ๑๓๔๙ นางสาวจีระนันท  ผอมฉิม 



 หนา   ๑๖๗ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๕๐ นางจีระนัย  วังขนาย 

 ๑๓๕๑ นางสาวจีระสุดา  ดอกไม 

 ๑๓๕๒ นางจีราพร  ไกรษร 

 ๑๓๕๓ นางสาวจุฑาทิพ  วงษไทย 

 ๑๓๕๔ นางจุฑาทิพย  ทูลไธสง 

 ๑๓๕๕ นางจุฑาทิพย  อุตตมา 

 ๑๓๕๖ นางจุฑาธิบ  วงศมีแกว 

 ๑๓๕๗ นางจุฑาภรณ  คงพรหม 

 ๑๓๕๘ นางจุฑาภัทร  ทับแกว 

 ๑๓๕๙ นางสาวจุฑามาศ  กสิกิจวรกุล 

 ๑๓๖๐ นางสาวจุฑามาศ  แจมตา 

 ๑๓๖๑ นางสาวจุฑามาศ  พลเดช 

 ๑๓๖๒ นางจุฑามาศ  พันสวรรค 

 ๑๓๖๓ นางสาวจุฑามาศ  รอดจันทร 

 ๑๓๖๔ นางจุฑามาศ  แวงวรรณ 

 ๑๓๖๕ วาที่รอยตรีหญิง จุฑามาศ  หวานฉ่ํา 

 ๑๓๖๖ นางสาวจุฑามาศ  อุตรนคร 

 ๑๓๖๗ นางจุฑามาศ  อุปคํา 

 ๑๓๖๘ นางสาวจุฑามาศ  เมฑา 

 ๑๓๖๙ นางจุฑามาศ  ศรคํา 

 ๑๓๗๐ นางจุฑามาส  จันทรคามคํา 

 ๑๓๗๑ นางจุฑามาส  เอื้อจิตถาวร 

 ๑๓๗๒ นางสาวจุฑารัตน  เเกวชูชวย 

 ๑๓๗๓ นางสาวจุฑารัตน  ไกรแสน 

 ๑๓๗๔ นางจุฑารัตน  ขอย่ีแซ 

 ๑๓๗๕ นางสาวจุฑารัตน  ขันเกตุ 

 ๑๓๗๖ นางจุฑารัตน  ชุมขุน 

 ๑๓๗๗ นางจุฑารัตน  ทองขาว 

 ๑๓๗๘ นางจุฑารัตน  พิมพไทยสง 

 ๑๓๗๙ นางจุฑารัตน  ภูมิชาติ 

 ๑๓๘๐ นางจุฑารัตน  สีเมฆ 

 ๑๓๘๑ นางสาวจุฑารัตน  แกวมะดัน 

 ๑๓๘๒ นางจุฑารัตน  จันนอย 

 ๑๓๘๓ นางจุติมนต  ทศวารจันทรา 

 ๑๓๘๔ นางจุนเจือ  พันธมะหา 

 ๑๓๘๕ นางสาวจุรีพร  ขอยันกลาง 

 ๑๓๘๖ นางจุรีภรณ  คงชุม 

 ๑๓๘๗ นางจุรีรัตน  ชูศรี 

 ๑๓๘๘ นางสาวจุรีรัตน  อินสุยะ 

 ๑๓๘๙ นางจุไรรัตน  ตันมณี 

 ๑๓๙๐ นางสาวจุไรรัตน  ปรัญญา 

 ๑๓๙๑ นางสาวจุไรรัตน  โมสิโก 

 ๑๓๙๒ นางสาวจุไรรัตน  อยูชะออ 

 ๑๓๙๓ นางสาวจุฬากาญจน  ลําพูน 

 ๑๓๙๔ นางจุฬาพร  ลีลา 

 ๑๓๙๕ นางจุฬาภา  ครูเจริญ 

 ๑๓๙๖ นางจุฬาลักษณ  ขาวดํา 

 ๑๓๙๗ นางจุฬาลักษณ  ภูพานรัตน 

 ๑๓๙๘ นางสาวจุฬาลักษณ  ยอดมณี 

 ๑๓๙๙ นางจุฬาวรรณ  สุขทอง 

 ๑๔๐๐ นางเจนจิตต  ชาติไชยภูมิ 

 ๑๔๐๑ นางสาวเจนจิรา  คํามิ่ง 



 หนา   ๑๖๘ (เลมท่ี  ๖/๑) 
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 ๑๔๐๒ นางเจนจิรา  ตะติ๊บ 

 ๑๔๐๓ นางสาวเจนจิรา  ทองเทพ 

 ๑๔๐๔ นางสาวเจนจิรา  พิบูลยศรี 

 ๑๔๐๕ นางเจนจิรา  หมัดศรี 

 ๑๔๐๖ นางสาวเจษฎา  บุญทองเถิง 

 ๑๔๐๗ นางสาวเจษฎาภรณ  นะภาโชติ 

 ๑๔๐๘ นางสาวเจะนาปเสาะ  ตาเละ 

 ๑๔๐๙ นางเจะไอนา  มะหาดุง 

 ๑๔๑๐ นางสาวเจะฮาซีมะ  เจะมุ 

 ๑๔๑๑ นางสาวเจะฮาลีเมาะ  สาและ 

 ๑๔๑๒ นางสาวเจียรณัย  ย้ิมละมัย 

 ๑๔๑๓ นางสาวแจมจันทร  ศรีโยหะ 

 ๑๔๑๔ นางใจพักตร  วรสุทธิ์ 

 ๑๔๑๕ นางสาวฉริญาภรณ  พอสาร 

 ๑๔๑๖ นางฉวี  กุกําจัด 

 ๑๔๑๗ นางฉวี  วงคไชยา 

 ๑๔๑๘ นางฉวีวรรณ  โคะแสง 

 ๑๔๑๙ นางฉวีวรรณ  เขียวทอง 

 ๑๔๒๐ นางสาวฉวีวรรณ  พยายาม 

 ๑๔๒๑ นางสาวฉวีวรรณ  พานจันทร 

 ๑๔๒๒ นางฉวีวรรณ  แสงพงษ 

 ๑๔๒๓ นางสาวฉวีวรรณ  อิ่มสําราญ 

 ๑๔๒๔ นางฉวีวรรณ  เถื่อนใหญ 

 ๑๔๒๕ นางสาวฉัตรญาดา  ดอนกระสินธุ 

 ๑๔๒๖ นางสาวฉัตรธนัส  นพคุณ 

 ๑๔๒๗ นางสาวฉัตรประเทือง  ภูชมชื่น 

 ๑๔๒๘ นางสาวฉันชนก  เอกสี 

 ๑๔๒๙ นางสาวฉันททิพย  สุขสาโรจน 

 ๑๔๓๐ นางฉันทนา  กองสุข 

 ๑๔๓๑ นางฉันทนา  ไกรยะสวน 

 ๑๔๓๒ นางฉันทนา  เสียงใส 

 ๑๔๓๓ นางฉันทวรรณ  มอยไข 

 ๑๔๓๔ นางสาวฉันหทัย  วิชารักษ 

 ๑๔๓๕ นางเฉลิมขวัญ  พุดตานทอง 

 ๑๔๓๖ นางเฉลิมรัตน  รักรุงเรือง 

 ๑๔๓๗ นางเฉลิมศรี  แปลงแดง 

 ๑๔๓๘ นางสาวเฉลิมศรี  อิ่มอก 

 ๑๔๓๙ นางสาวเฉลียว  จันทะศิลา 

 ๑๔๔๐ นางสาวโฉมยง  บุญประกอบ 

 ๑๔๔๑ นางสาวโฉมยงค  อุทุมพร 

 ๑๔๔๒ นางโฉมอนงค  พลราชม 

 ๑๔๔๓ นางชญาณนันท  บุญมานพ 

 ๑๔๔๔ นางสาวชญาณพิมพ  อยูเย็น 

 ๑๔๔๕ นางชญาณี  วงศทันใจ 

 ๑๔๔๖ นางชญาดา  เอื้อสันเทียะ 

 ๑๔๔๗ นางสาวชญานันท  กุลนอย 

 ๑๔๔๘ นางสาวชญานันทน  อันทินทา 

 ๑๔๔๙ นางสาวชญานี  ไทยภักดี 

 ๑๔๕๐ นางสาวชญานุช  พรหมเศรณีย 

 ๑๔๕๑ นางสาวชญาภา  กระแสโรจน 

 ๑๔๕๒ นางชญาภา  เครือเนียม 

 ๑๔๕๓ นางชญาภา  มหิทธเมธีกุล 
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 ๑๔๕๔ นางชฎาธาร  ทําเนาว 

 ๑๔๕๕ นางสาวชฎาภรณ  เต็มสี 

 ๑๔๕๖ นางสาวชฎาภรณ  นิตยโรจน 

 ๑๔๕๗ นางสาวชฎาภรณ  สมศักดิ์ 

 ๑๔๕๘ นางชณัฐกานต  ปาแซ 

 ๑๔๕๙ นางชณิกา  ศรีมุงคุณ 

 ๑๔๖๐ นางสาวชณิดาภา  กุลสุวรรณ 

 ๑๔๖๑ นางชดชอย  แจงอิ่ม 

 ๑๔๖๒ นางชนกนันท  กุศลสูงเนิน 

 ๑๔๖๓ นางชนกานต  ไชยสอาด 

 ๑๔๖๔ นางสาวชนณิชากาญจน   

  ธีรนัยสุวรรณ 

 ๑๔๖๕ นางชนมน  คงแดง 

 ๑๔๖๖ นางชนมนิภา  ชัยจันทา 

 ๑๔๖๗ นางสาวชนมนิภา  บัวดี 

 ๑๔๖๘ นางสาวชนัญชิดา  บุราณสุข 

 ๑๔๖๙ นางสาวชนัญชิดา  ศรีสุวรรณ 

 ๑๔๗๐ นางสาวชนัญญา  กรเพชร 

 ๑๔๗๑ นางชนัญพร  ลุนอุบล 

 ๑๔๗๒ นางชนัดดา  สิงหสถิตย 

 ๑๔๗๓ นางสาวชนันธร  วงคพุทธคํา 

 ๑๔๗๔ นางชนิกา  นัยวิรัตน 

 ๑๔๗๕ นางชนิดา  ทีตะละ 

 ๑๔๗๖ นางสาวชนิดา  นวนคําสิงห 

 ๑๔๗๗ นางชนิดา  นันทะราช 

 ๑๔๗๘ นางชนิดา  อินถา 

 ๑๔๗๙ นางชนิดาพร  ขันธพัฒน 

 ๑๔๘๐ นางสาวชนิดาภา  เรือนคําปน 

 ๑๔๘๑ นางสาวชนิดาภา  หมูมี 

 ๑๔๘๒ นางสาวชนิดาภา  โคสารคุณ 

 ๑๔๘๓ นางชนิษฎานันท  พลเย่ียม 

 ๑๔๘๔ นางสาวชบา  พรมชาติ 

 ๑๔๘๕ นางชมพู  เชื้อประทุม 

 ๑๔๘๖ นางชมภู  อารีย 

 ๑๔๘๗ นางชไมพร  จงไกรจักร 

 ๑๔๘๘ นางชยาภรณ  แฟงเอม 

 ๑๔๘๙ นางชรินทรลดา  อิ่มโอษฐ 

 ๑๔๙๐ นางสาวชลฎา  แดงบุญเรือง 

 ๑๔๙๑ นางสาวชลดา  กางส่ิว 

 ๑๔๙๒ นางสาวชลดา  ผดาเวช 

 ๑๔๙๓ นางสาวชลดา  เอนกกิจ 

 ๑๔๙๔ นางสาวชลดา  สรอยบุญศรี 

 ๑๔๙๕ นางสาวชลธชา  โสดวิลัย 

 ๑๔๙๖ นางสาวชลธิชา  ชูชาติ 

 ๑๔๙๗ นางสาวชลธิชา  พวงคํา 

 ๑๔๙๘ นางสาวชลธิชา  มากผอง 

 ๑๔๙๙ นางชลธิชา  มูลประดี 

 ๑๕๐๐ นางสาวชลธิชา  ยรรยงค 

 ๑๕๐๑ นางชลธิชา  อาษากิจ 

 ๑๕๐๒ นางชลธิชา  แกวอราม 

 ๑๕๐๓ นางสาวชลธิรา  วรวะลัย 

 ๑๕๐๔ นางสาวชลธี  กันธิยะ 



 หนา   ๑๗๐ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๐๕ นางสาวชลิดา  เรืองบุญ 

 ๑๕๐๖ นางสาวชลิตา  ขินานา 

 ๑๕๐๗ นางชลิตา  นิเรียงรัมย 

 ๑๕๐๘ นางสาวชวนพิศ  แชมเทศ 

 ๑๕๐๙ นางสาวชวัลนุช  ญานกาย 

 ๑๕๑๐ นางสาวชวัลรวี  วิภพอนันตชัย 

 ๑๕๑๑ นางสาวชวัลรัตน  ปตตะสงคราม 

 ๑๕๑๒ นางชวัลลักษณ  แสนเลิศ 

 ๑๕๑๓ นางชวา  ปลองเข็ม 

 ๑๕๑๔ นางชวิศา  ภูบัว 

 ๑๕๑๕ นางชอทิพย  เจริญสุข 

 ๑๕๑๖ นางชอทิพย  สารบัญ 

 ๑๕๑๗ นางสาวชอผกา  ตั้งใจพิทักษ 

 ๑๕๑๘ นางชอเพชร  มะมม 

 ๑๕๑๙ นางสาวชอเพ็ชร  แยมเปล่ียน 

 ๑๕๒๐ นางชอฟา  ชัยสวัสดิ์ 

 ๑๕๒๑ นางสาวชอลดา  อนุญาหงษ 

 ๑๕๒๒ นางชอลัดดา  สิมมา 

 ๑๕๒๓ นางชะตารัก  ทองไทย 

 ๑๕๒๔ นางสาวชะนก  อินออน 

 ๑๕๒๕ นางสาวชะบา  คําเพชร 

 ๑๕๒๖ นางสาวชัชชญาภัค  สากระสันต 

 ๑๕๒๗ นางชัชชโลบล  แสนวงศ 

 ๑๕๒๘ นางสาวชัชญา  รักษาญาติ 

 ๑๕๒๙ นางชัชฎาพร  พิกิจอาจ 

 ๑๕๓๐ นางสาวชัชฎาภรณ  ถาดทอง 

 ๑๕๓๑ นางสาวชัญญอร  ฉัตรวิไล 

 ๑๕๓๒ นางสาวชัญญา  มหาเสนา 

 ๑๕๓๓ นางสาวชัญญา  อยูเจริญ 

 ๑๕๓๔ นางชัญญานุช  จันหมี 

 ๑๕๓๕ นางสาวชัญญาภัค  ดิเรกชนาสิน 

 ๑๕๓๖ นางสาวชัญญารินทร  ศรลัมพ 

 ๑๕๓๗ นางชัยศรี  สมบูรณ 

 ๑๕๓๘ นางสาวชาคริยา  อิงสุวรรณวิจิตร 

 ๑๕๓๙ นางสาวชาญนภัส  ไรนุน 

 ๑๕๔๐ นางสาวชาดาพร  ศรีสะอาดรักษ 

 ๑๕๔๑ นางสาวชารดา  เลติวานิช 

 ๑๕๔๒ นางสาวชารีฟะห  หนิมุสา 

 ๑๕๔๓ นางชาลินี  ดวงประทุม 

 ๑๕๔๔ นางสาวชาลินี  พุทธชาติ 

 ๑๕๔๕ นางสาวชาลิสา  กิ่งศรีพิพัฒน 

 ๑๕๔๖ นางสาวชาลิสา  พรมเวียง 

 ๑๕๔๗ นางชาลี  อารมฤทธิ์ 

 ๑๕๔๘ นางสาวชิดกมล  นันทสกุล 

 ๑๕๔๙ นางชิดชนก  ทาสีไข 

 ๑๕๕๐ นางสาวชิดชนก  เสนหา 

 ๑๕๕๑ นางสาวชินุตา  เนียมมั่นคง 

 ๑๕๕๒ นางชิวกานต  ฉัตรเตชะ 

 ๑๕๕๓ นางชิสา  เฉลียวชาติ 

 ๑๕๕๔ นางสาวชีวพร  อินภิบาล 

 ๑๕๕๕ นางชีวรัตน  ขาวเผือก 

 ๑๕๕๖ นางสาวชีวรัตน  ปงกา 



 หนา   ๑๗๑ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๕๗ นางสาวชื่นจิต  ศิริพงษ 

 ๑๕๕๘ นางชุติกาญจน  ทาเกษม 

 ๑๕๕๙ นางสาวชุติกาญจน  ทาเกิด 

 ๑๕๖๐ นางชุติกาญจน  มาริน 

 ๑๕๖๑ นางสาวชุติกาญจน  ปญญาดี 

 ๑๕๖๒ นางสาวชุติกานต  ฤทธิ์มนตรี 

 ๑๕๖๓ นางสาวชุตินันท  สาลีทอง 

 ๑๕๖๔ นางสาวชุติมา  ดํารงธรรม 

 ๑๕๖๕ นางชุติมา  ตาดี 

 ๑๕๖๖ นางชุติมา  แนบชิตร 

 ๑๕๖๗ นางชุติมา  ผานพบ 

 ๑๕๖๘ นางสาวชุติมา  หละหมูด 

 ๑๕๖๙ นางสาวชุติมา  วีระเดชะ 

 ๑๕๗๐ นางชุติมา  สุขเสน 

 ๑๕๗๑ นางชุติมา  อัมพุช 

 ๑๕๗๒ นางชุพัชนี  ชาเหลา 

 ๑๕๗๓ นางชุมผกา  ไขปญญา 

 ๑๕๗๔ นางชุมพร  โสมศรีแพง 

 ๑๕๗๕ นางชุลิตา  รัตนพลที 

 ๑๕๗๖ นางสาวชุลีกร  คําจุมพล 

 ๑๕๗๗ นางชุลีกร  มากสุข 

 ๑๕๗๘ นางสาวเชอรี่  แสงพรม 

 ๑๕๗๙ นางโชติกา  ตัณฑัยย 

 ๑๕๘๐ นางโชติกา  ตาเมืองมูล 

 ๑๕๘๑ นางสาวโชติกา  นอยหลุบเลา 

 ๑๕๘๒ นางสาวโชติรส  ดวงแกว 

 ๑๕๘๓ นางโชษิตา  เครือคํา 

 ๑๕๘๔ นางซอลีฮา  หมัดศิริ 

 ๑๕๘๕ นางสาวซัยนับ  สะตี 

 ๑๕๘๖ นางสาวซัลมา  หะยีสะมะแอ 

 ๑๕๘๗ นางสาวซายารียะ  อาแว 

 ๑๕๘๘ นางซารีนา  สาริปา 

 ๑๕๘๙ นางสาวซารีปะห  มาลายา 

 ๑๕๙๐ นางสาวซาแลหะ  มูเนาะ 

 ๑๕๙๑ นางซีตีรอเมาะ  ดอเลาะ 

 ๑๕๙๒ นางสาวซูบัยดะห  มะดีเยาะ 

 ๑๕๙๓ นางสาวซูไรดา  ราตรีพฤกษ 

 ๑๕๙๔ นางซูลบายดะ  ยูนุ 

 ๑๕๙๕ นางสาวไซนะ  เด็ง 

 ๑๕๙๖ นางสาวฌนินกาญจน  ภูถาวร 

 ๑๕๙๗ นางสาวฌาชิณีย  ทองไพรวรรณ 

 ๑๕๙๘ นางสาวญาณวรรณ  โพธิ์ออน 

 ๑๕๙๙ นางญาณิศา  ยางจาน 

 ๑๖๐๐ นางสาวญาณิศา  ลครมูล 

 ๑๖๐๑ นางญาณิศา  สุระถาวร 

 ๑๖๐๒ นางญาณี  ศรีสุวรรณ 

 ๑๖๐๓ นางสาวญาดานันท  เดชพิทักษ 

 ๑๖๐๔ นางสาวญาตาวี  ชมบุญ 

 ๑๖๐๕ นางญาติมา  วสุลิปกร 

 ๑๖๐๖ นางญานี  กาเจริญ 

 ๑๖๐๗ นางญาสุมน  พรหมพิทยาจารย 

 ๑๖๐๘ นางฐณัชญพร  พรหมนอก 



 หนา   ๑๗๒ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๖๐๙ นางสาวฐปนภัสร  มุกดาประกร 

 ๑๖๑๐ นางฐภรณภัคค  ปถมธนยศ 

 ๑๖๑๑ นางสาวฐานิดา  คุมบุญ 

 ๑๖๑๒ นางฐาปณี  เกตุภูเขียว 

 ๑๖๑๓ นางฐายิกา  ศรหุนะ 

 ๑๖๑๔ นางสาวฐิญาดา  นันทะมีชัย 

 ๑๖๑๕ นางสาวฐิตาภา  ธานี 

 ๑๖๑๖ นางฐิตาภา  สุวรรณศร 

 ๑๖๑๗ นางสาวฐิตามร  อินชาง 

 ๑๖๑๘ นางฐิตารีย  ธนาปรีกุลวัชร 

 ๑๖๑๙ นางฐิตารีย  วรานุชพิทักษ 

 ๑๖๒๐ นางสาวฐิติกานต  นอยแกว 

 ๑๖๒๑ นางฐิติชญา  แจมนิยม 

 ๑๖๒๒ นางสาวฐิติชญาณ  ชุติพิพัฒพงศ 

 ๑๖๒๓ นางสาวฐิติชญาน  สันธิ 

 ๑๖๒๔ นางฐิตินันท  วินทะไชย 

 ๑๖๒๕ นางสาวฐิตินันท  นาคผู 

 ๑๖๒๖ นางฐิติมา  กานตสิทธิโชค 

 ๑๖๒๗ นางฐิติมา  คงชนะ 

 ๑๖๒๘ นางฐิติมา  ปนทอง 

 ๑๖๒๙ นางฐิติมาพร  สุวรรณนําปน 

 ๑๖๓๐ นางสาวฐิติยา  ทองหอม 

 ๑๖๓๑ นางสาวฐิติยา  วรรณกูล 

 ๑๖๓๒ นางสาวฐิติยานุช  สายสุข 

 ๑๖๓๓ นางสาวฐิติรัตน  บุญศิลาณพัฒน 

 ๑๖๓๔ นางสาวฐิติรัตน  ลุนละวงษ 

 ๑๖๓๕ นางฐิติรัตน  วุฒิ 

 ๑๖๓๖ นางสาวฑาณิกา  สมบัติแกว 

 ๑๖๓๗ นางณงครัก  แกวเชียงหวาง 

 ๑๖๓๘ นางณชกมล  ยอดดี 

 ๑๖๓๙ นางณชนก  ทองรักษ 

 ๑๖๔๐ นางสาวณชลนิภา  หาญกุล 

 ๑๖๔๑ นางณฐมน  วงษนันทกร 

 ๑๖๔๒ นางสาวณทิยา  ปราบพล 

 ๑๖๔๓ นางณปภัช  จันทะวงษา 

 ๑๖๔๔ นางสาวณปภา  อินทรพักตร 

 ๑๖๔๕ นางสาวณภัชชา  กันทะวงษ 

 ๑๖๔๖ นางสาวณภัทชา  เครืออยู 

 ๑๖๔๗ นางณภัทร  กุลสุวรรณ 

 ๑๖๔๘ นางณภัทร  แสงอบ 

 ๑๖๔๙ นางสาวณภัทร  อุนกิจการเจริญ 

 ๑๖๕๐ นางสาวณภัทรรพี  อมรสิน 

 ๑๖๕๑ นางสาวณภัสชญา  เฮากอก 

 ๑๖๕๒ นางณภัสสรณ  จันทรประทักษ 

 ๑๖๕๓ นางสาวณราวดี  ดานขุนทด 

 ๑๖๕๔ นางสาวณวรรณศา  คําหาญ 

 ๑๖๕๕ นางณัชชา  โถทอง 

 ๑๖๕๖ นางสาวณัชชา  บุญคุม 

 ๑๖๕๗ นางณัชชา  ศิริจิตร 

 ๑๖๕๘ นางณัชนันทน  คลังทอง 

 ๑๖๕๙ นางณัชปณิชา  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๖๖๐ นางสาวณัชภัคร  ขวงทิพย 



 หนา   ๑๗๓ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๖๖๑ นางณัฎฐกฤตา  นวลแกว 

 ๑๖๖๒ นางสาวณัฎฐชา  ซาบุ 

 ๑๖๖๓ นางสาวณัฎฐณิสา  เริ่มรักษ 

 ๑๖๖๔ นางณัฎฐา  วงศแสนศรี 

 ๑๖๖๕ นางสาวณัฏฐเขมญดา   

  ณัชสุพัฒนภาคิน 

 ๑๖๖๖ นางณัฏฐชญา  โนมูล 

 ๑๖๖๗ นางณัฏฐชานันท  รังศรีคาร 

 ๑๖๖๘ นางณัฏฐณิศา  จันฝาก 

 ๑๖๖๙ นางณัฏฐนรี  บุราณ 

 ๑๖๗๐ นางสาวณัฏฐนิช  แซยาง 

 ๑๖๗๑ นางสาวณัฏฐพัชร  รูจํา 

 ๑๖๗๒ นางณัฏฐภคนันท  เที่ยงทวี 

 ๑๖๗๓ นางณัฏฐริดา  บุงทอง 

 ๑๖๗๔ นางสาวณัฏฐา  สุหญานาง 

 ๑๖๗๕ นางสาวณัฐกฤตา  อักษรกูล 

 ๑๖๗๖ นางสาวณัฐกานต  เขียวขํา 

 ๑๖๗๗ นางสาวณัฐกานต  งามรัตน 

 ๑๖๗๘ นางณัฐกานต  ชัยชาญ 

 ๑๖๗๙ นางสาวณัฐกานต  ณ พัทลุง 

 ๑๖๘๐ นางสาวณัฐกานต  พันตะเภา 

 ๑๖๘๑ นางสาวณัฐกานต  ศรีวงษวรรณ 

 ๑๖๘๒ นางณัฐชญาณีย  สิริวรรณะกูล 

 ๑๖๘๓ นางณัฐชนันท  จัตตุพันธ 

 ๑๖๘๔ นางสาวณัฐชานันท  เรียงจันทร 

 ๑๖๘๕ นางสาวณัฐชุตา  พลัง 

 ๑๖๘๖ นางณัฐฐินันท  เย็นวัฒนา 

 ๑๖๘๗ นางณัฐฐินันท  กระลาม 

 ๑๖๘๘ นางณัฐฐิรญา  นาแถมนาค 

 ๑๖๘๙ นางณัฐฑิตญา  คําหงษา 

 ๑๖๙๐ นางณัฐณิชา  เกงธัญการ 

 ๑๖๙๑ นางสาวณัฐณิชา  แกวเนตร 

 ๑๖๙๒ นางสาวณัฐณิชา  แดงนอย 

 ๑๖๙๓ นางณัฐณิชา  บุญประสบ 

 ๑๖๙๔ นางณัฐณิชา  เมืองโคตร 

 ๑๖๙๕ นางสาวณัฐณิชา  ชัยชนะ 

 ๑๖๙๖ นางสาวณัฐดรุณี  นันทะบุตร 

 ๑๖๙๗ นางณัฐธดา  ชีวอาริยลาภ 

 ๑๖๙๘ นางสาวณัฐธยาน  สุพร 

 ๑๖๙๙ นางณัฐธิกร  มาอุน 

 ๑๗๐๐ นางสาวณัฐธิชา  ขอนสัก 

 ๑๗๐๑ นางณัฐธิดา  มณีภาค 

 ๑๗๐๒ นางสาวณัฐธิดา  ศรีกระโทก 

 ๑๗๐๓ นางสาวณัฐนนทพร  สุนนิ่ม 

 ๑๗๐๔ นางณัฐนรี  นาคมี 

 ๑๗๐๕ นางสาวณัฐนันท  ขาวละเอียด 

 ๑๗๐๖ นางณัฐนันท  ชาวไทย 

 ๑๗๐๗ นางสาวณัฐนันท  พิมพปรุ 

 ๑๗๐๘ นางณัฐนันท  จันทะไทย 

 ๑๗๐๙ นางสาวณัฐนารถ  ไชยราช 

 ๑๗๑๐ นางสาวณัฐนิชา  พันธมหา 

 ๑๗๑๑ นางสาวณัฐนิชา  เปรมศรี 



 หนา   ๑๗๔ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗๑๒ นางสาวณัฐปาลิน  กุณาเบี้ย 

 ๑๗๑๓ นางสาวณัฐพร  เกิดเรณู 

 ๑๗๑๔ นางสาวณัฐพร  อุดง 

 ๑๗๑๕ นางณัฐพัชร  จริยเอกวิทย 

 ๑๗๑๖ นางสาวณัฐพัชร  สุขรา 

 ๑๗๑๗ นางณัฐภวิภา  แกวกา 

 ๑๗๑๘ นางสาวณัฐภา  รวยธนาดิษฐ 

 ๑๗๑๙ นางสาวณัฐมนกาญจน  เปาไธสง 

 ๑๗๒๐ นางสาวณัฐมนต  เผือกบาง 

 ๑๗๒๑ นางสาวณัฐวรรณ  ชนะเพีย 

 ๑๗๒๒ นางณัฐวรรณ  ฝกหัด 

 ๑๗๒๓ นางสาวณัฐวีน  ศรีภิรมย 

 ๑๗๒๔ นางสาวณัฐศศิ  นรสาร 

 ๑๗๒๕ นางณัฐสุดา  กาญจนาลักษณ 

 ๑๗๒๖ นางณัฐสุดา  เรืองวุฒิปญญา 

 ๑๗๒๗ นางสาวณัฐิพร  กันธะ 

 ๑๗๒๘ นางณัตตยา  ไชยแกว 

 ๑๗๒๙ นางณัตยา  พรมชาติ 

 ๑๗๓๐ นางสาวณัทภร  ไชยวงค 

 ๑๗๓๑ นางสาวณาตยา  หนูนอย 

 ๑๗๓๒ นางณิชกานต  ดอนลาดลี 

 ๑๗๓๓ นางณิชกานต  สอยโว 

 ๑๗๓๔ นางสาวณิชชา  ศิริพงษไพบูลย 

 ๑๗๓๕ นางสาวณิชลัดดา  วงศภัทรธาดา 

 ๑๗๓๖ นางณิชา  นันทนธนกุล 

 ๑๗๓๗ นางสาวณิชา  วรพัฒน 

 ๑๗๓๘ นางณิชาชณัฐ  ฮาดดา 

 ๑๗๓๙ นางณิชานันท  สุริยาพัชราสกุล 

 ๑๗๔๐ นางสาวณิชาภัทร  ดารารัตน 

 ๑๗๔๑ นางณิชาภัทร  วงศศิริ 

 ๑๗๔๒ นางสาวณิชาภัทร  อรามเรือง 

 ๑๗๔๓ นางสาวณิชาภา  เหลาโนนครอ 

 ๑๗๔๔ นางสาวณิชารีย  สืบพา 

 ๑๗๔๕ นางสาวณิรชา  เข็มศร 

 ๑๗๔๖ นางณิรดา  บูรณเครือ 

 ๑๗๔๗ นางสาวณีรนุช  แปนวิจิตร 

 ๑๗๔๘ นางสาวณุภัทรณีย  อินทรเพชร 

 ๑๗๔๙ นางสาวเณรัชรา  สุขแจม 

 ๑๗๕๐ นางดรรชนีพร  วลัญพฤกษ 

 ๑๗๕๑ นางดรุณี  ไชโยแสง 

 ๑๗๕๒ นางสาวดรุณี  ดวงจันทร 

 ๑๗๕๓ นางดรุณี  นวลศรี 

 ๑๗๕๔ นางสาวดรุณี  สุวรรณพะโยม 

 ๑๗๕๕ นางสาวดรุณีย  มีธรรม 

 ๑๗๕๖ นางดลยา  คงธนศุภกร 

 ๑๗๕๗ นางดลยา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 ๑๗๕๘ นางสาวดลฤทัย  ทองแดง 

 ๑๗๕๙ นางดลวรรณ  พุมพันธวงษ 

 ๑๗๖๐ นางดวงกมล  กระแสโสม 

 ๑๗๖๑ นางสาวดวงกมล  เฉลาฉายแสง 

 ๑๗๖๒ นางดวงกมล  ยานะนอง 

 ๑๗๖๓ นางสาวดวงกมล  รอดเกล้ียง 



 หนา   ๑๗๕ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗๖๔ นางดวงกัลยา  กอนจะรา 

 ๑๗๖๕ นางดวงแข  วงศคํา 

 ๑๗๖๖ นางสาวดวงจันทร  ชูพันธ 

 ๑๗๖๗ นางดวงจันทร  พลราชม 

 ๑๗๖๘ นางดวงจันทร  สวนพรหม 

 ๑๗๖๙ นางดวงจันทร  สวรรยาพานิช 

 ๑๗๗๐ นางสาวดวงจิตร  คงสุวรรณ 

 ๑๗๗๑ นางดวงจิตร  แสงสาย 

 ๑๗๗๒ นางดวงใจ  คําบุญมี 

 ๑๗๗๓ นางดวงใจ  จําปาวัน 

 ๑๗๗๔ นางดวงใจ  ทองคําจันทร 

 ๑๗๗๕ นางสาวดวงใจ  นอยศักดิ์ 

 ๑๗๗๖ นางดวงใจ  พิมพพันธ 

 ๑๗๗๗ นางดวงใจ  มงคลสวัสดิ์ 

 ๑๗๗๘ นางสาวดวงใจ  ยืนยงชาติ 

 ๑๗๗๙ นางดวงใจ  ศรีพนม 

 ๑๗๘๐ นางดวงใจ  หอมสันทัด 

 ๑๗๘๑ นางสาวดวงใจ  อันธไชย 

 ๑๗๘๒ นางสาวดวงใจ  อัสแสง 

 ๑๗๘๓ นางสาวดวงชีวัน  บูราณรูป 

 ๑๗๘๔ นางดวงดาว  คงอินทร 

 ๑๗๘๕ นางดวงดาว  หมื่นทา 

 ๑๗๘๖ นางสาวดวงเดือน  แกวกูล 

 ๑๗๘๗ นางสาวดวงเดือน  ปาเมืองมูล 

 ๑๗๘๘ นางดวงเดือน  ผิวศรี 

 ๑๗๘๙ นางดวงเดือน  มาวัง 

 ๑๗๙๐ นางดวงเดือน  วิชา 

 ๑๗๙๑ นางสาวดวงเดือน  สุขี 

 ๑๗๙๒ นางดวงเดือน  อัตตะสาระ 

 ๑๗๙๓ นางสาวดวงนภา  จันตะ 

 ๑๗๙๔ นางสาวดวงเนตร  มังกะโรทัย 

 ๑๗๙๕ นางดวงเนตร  ฟุงเฟอง 

 ๑๗๙๖ นางสาวดวงพร  ไกรยศ 

 ๑๗๙๗ นางสาวดวงพร  นาคพันธุ 

 ๑๗๙๘ วาท่ีรอยตรีหญิง ดวงพร  บุญชู 

 ๑๗๙๙ นางดวงพร  โพธิ์เงินนาค 

 ๑๘๐๐ นางดวงพร  โพธิ์วิเศษ 

 ๑๘๐๑ นางดวงพร  โหมดมวง 

 ๑๘๐๒ นางสาวดวงรัตน  ศรีชัยวาลย 

 ๑๘๐๓ นางดวงสมร  แกวนการไถ 

 ๑๘๐๔ นางสาวดวงสมร  สรอยระยา 

 ๑๘๐๕ นางสาวดอกจันทร  ผาลิชัย 

 ๑๘๐๖ นางสาวดอกรัก  บั้งเงิน 

 ๑๘๐๗ นางดานภา  ศรีคงรักษ 

 ๑๘๐๘ นางดารณี  เตบสัน 

 ๑๘๐๙ นางสาวดารณี  บุญมา 

 ๑๘๑๐ นางดารณี  พันธสาง 

 ๑๘๑๑ นางสาวดารณี  รุงเรือง 

 ๑๘๑๒ นางสาวดารัตน  วิบูลยเชื้อ 

 ๑๘๑๓ นางสาวดาราพร  ศรพรหม 

 ๑๘๑๔ นางดารารัตน  บุญยืน 

 ๑๘๑๕ นางดารารัตน  บุตรโคตร 



 หนา   ๑๗๖ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๘๑๖ นางดารารัตน  สิงหเส 

 ๑๘๑๗ นางดารารัตน  จํานงพันธ 

 ๑๘๑๘ นางสาวดาราวรรณ  กอนแข็ง 

 ๑๘๑๙ นางสาวดาราวรรณ  รวดเร็ว 

 ๑๘๒๐ นางสาวดาริกา  สุนน้ําเท่ียง 

 ๑๘๒๑ นางดารุณี  พงยะ 

 ๑๘๒๒ นางสาวดารุณี  มีแกว 

 ๑๘๒๓ นางสาวดารุณี  สังขะฤกษ 

 ๑๘๒๔ นางสาวดารุณี  เสนนะ 

 ๑๘๒๕ นางสาวดาเรศ  ทัพหิรัญ 

 ๑๘๒๖ นางสาวดาเรศ  พละเดช 

 ๑๘๒๗ นางสาวดาวใจ  แสนสุข 

 ๑๘๒๘ นางสาวดาวดวงเดน  คะเนนิล 

 ๑๘๒๙ นางดาวนภา  หอมเฮา 

 ๑๘๓๐ นางดาวประกาย  นนทศิริ 

 ๑๘๓๑ นางดาวเรือง  บัวบาน 

 ๑๘๓๒ นางสาวดาวฤทัย  เพ็ชรเสน 

 ๑๘๓๓ นางดาวใส  ระภูเขียว 

 ๑๘๓๔ นางดาวเหนือ  แดนดงย่ิง 

 ๑๘๓๕ นางดาหวัน  กรรณลา 

 ๑๘๓๖ นางสาวดาฮาเลีย  ตาหมาด 

 ๑๘๓๗ นางสาวดําเนิน  จําปาศักดิ์ 

 ๑๘๓๘ นางดําเนิน  วงศสิทธิ์ 

 ๑๘๓๙ นางสาวดุจฤดี  มะโนจ๋ี 

 ๑๘๔๐ นางดุษฎี  บุญกอง 

 ๑๘๔๑ นางดุษฎี  วงศสวัสดิ์ 

 ๑๘๔๒ นางดุษณี  ชูรอด 

 ๑๘๔๓ นางดุษณี  เหมเส็ม 

 ๑๘๔๔ นางสาวดุษยา  ใสโยธา 

 ๑๘๔๕ นางดุสิดา  ศุภะรัชฏเดชย 

 ๑๘๔๖ นางสาวเดนเดือน  นอยมณี 

 ๑๘๔๗ นางเดือนฉาย  สุประการ 

 ๑๘๔๘ นางเดือนเดน  โอดลี 

 ๑๘๔๙ นางเดือนเต็ม  มวงทวี 

 ๑๘๕๐ นางเดือนนภา  ปรีชายยาน 

 ๑๘๕๑ นางสาวเดือนเพ็ญ  ขันดงลิง 

 ๑๘๕๒ นางสาวเดือนเพ็ญ  โสภา 

 ๑๘๕๓ นางเดือนเพ็ญ  จิตมา 

 ๑๘๕๔ นางสาวตนาภรณ  ภูพูล 

 ๑๘๕๕ นางตรีชฎา  วิศพันธุ 

 ๑๘๕๖ นางตรีทิพยนิภา  หงษลักษณ 

 ๑๘๕๗ นางตรีรัตน  พวงสมบัติ 

 ๑๘๕๘ นางตวงรัตน  กันทะนะ 

 ๑๘๕๙ นางสาวตองจิตร  ชูดี 

 ๑๘๖๐ นางตอย  เอื้อจํานงค 

 ๑๘๖๑ นางสาวตะเพียรทอง  ขามะวัน 

 ๑๘๖๒ นางตะวันฉายศรุดา  โคตรพูลชัย 

 ๑๘๖๓ นางสาวติญญาลักษณ  จันทรบุ 

 ๑๘๖๔ นางตุกตา  มักสมาน 

 ๑๘๖๕ นางตุนี  สมอเนื้อ 

 ๑๘๖๖ นางตุราภรณ  ยืนยง 

 ๑๘๖๗ นางเตือนจิตต  บุญอุดม 



 หนา   ๑๗๗ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๘๖๘ นางเตือนใจ  แกวมณีโชติ 

 ๑๘๖๙ นางเตือนใจ  ธรรมแกว 

 ๑๘๗๐ นางเตือนใจ  ทองคุปต 

 ๑๘๗๑ นางสาวถนอมขวัญ  ศรีษะเกตุ 

 ๑๘๗๒ นางถวิล  พงษวัน 

 ๑๘๗๓ นางเถาวัลย  ภิญโญภาพ 

 ๑๘๗๔ นางสาวทรงพรรณ  ภูงามเงิน 

 ๑๘๗๕ นางทรงศรี  แกวเมฆ 

 ๑๘๗๖ นางสาวทรรศนีย  ชวยดู 

 ๑๘๗๗ นางสาวทรัพยทวี  มะณีย 

 ๑๘๗๘ นางสาวทรัพยอนันต  บุญยะวาศรี 

 ๑๘๗๙ นางทฤฒมน  สุขเพชร 

 ๑๘๘๐ นางสาวทวิจิตตรา  มงคลชัย 

 ๑๘๘๑ นางทวีรัชต  ไชยศีรษะ 

 ๑๘๘๒ นางทศภรณ  ยอดนิล 

 ๑๘๘๓ นางทศวรรณ  ยอดเกียรติพล 

 ๑๘๘๔ นางทองกาย  คํามะสอน 

 ๑๘๘๕ นางทองเกื้อ  จันเตื่อย 

 ๑๘๘๖ นางทองคํา  ขาขันมะลี 

 ๑๘๘๗ นางทองคํา  คําอินทร 

 ๑๘๘๘ นางทองคํา  วังกะธาตุ 

 ๑๘๘๙ นางทองเชียร  บุญนอย 

 ๑๘๙๐ นางทองดี  สุจิ 

 ๑๘๙๑ นางทองทิพย  โสภา 

 ๑๘๙๒ นางทองนาค  หนองหงอก 

 ๑๘๙๓ นางสาวทองนิยม  ศรีพันธ 

 ๑๘๙๔ นางทองใบ  ประจันตะเสน 

 ๑๘๙๕ นางทองปาน  พรมดี 

 ๑๘๙๖ นางสาวทองพูน  สุหญานาง 

 ๑๘๙๗ นางทองพูล  วงษละคร 

 ๑๘๙๘ นางทองแมน  กองโคกสูง 

 ๑๘๙๙ นางทองสาร  ชาธิราช 

 ๑๙๐๐ นางสาวทองสุข  ตุมทรัพย 

 ๑๙๐๑ นางทองสุข  สุรินทร 

 ๑๙๐๒ นางสาวทองใส  ณ อุบล 

 ๑๙๐๓ นางทองเหล่ียม  เพียรภายลุน 

 ๑๙๐๔ นางทองเหลือง  เมตตาริกานนท 

 ๑๙๐๕ นางทอรุง  เกื้อกูล 

 ๑๙๐๖ นางสาวทักขิณา  ไกรจะบก 

 ๑๙๐๗ นางสาวทักษิณา  สําลี 

 ๑๙๐๘ นางทัดมณี  ขันขวา 

 ๑๙๐๙ นางสาวทัตชญา  ธัญภัคสิริเดช 

 ๑๙๑๐ นางทับทิม  สุรัตน 

 ๑๙๑๑ นางสาวทัศนพร  มงคลเสริม 

 ๑๙๑๒ นางทัศนวรรณ  สุพรรณสาย 

 ๑๙๑๓ นางทัศนวรรณ  สุวรรณโณ 

 ๑๙๑๔ นางสาวทัศนวรรณ  ศรีเชียงหวาง 

 ๑๙๑๕ นางสาวทัศนันท  ชัยวุฒิ 

 ๑๙๑๖ นางทัศนา  ดวงแกว 

 ๑๙๑๗ นางสาวทัศนา  ทองจันทร 

 ๑๙๑๘ นางทัศนา  โมสิโก 

 ๑๙๑๙ นางสาวทัศนี  ภูชมศรี 



 หนา   ๑๗๘ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๒๐ นางสาวทัศนีย  ฉัตรวชิระพฤกษ 

 ๑๙๒๑ นางสาวทัศนีย  ชางเรือ 

 ๑๙๒๒ นางทัศนีย  น้ําทิพย 

 ๑๙๒๓ นางทัศนีย  เปงบังวัน 

 ๑๙๒๔ นางสาวทัศนีย  วิจิต 

 ๑๙๒๕ นางสาวทัศนีย  ศรีบรรเทา 

 ๑๙๒๖ นางทัศนีย  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๙๒๗ นางทัศนีย  สุขขิง 

 ๑๙๒๘ นางสาวทัศนีย  สุทธิวานิช 

 ๑๙๒๙ นางสาวทัศนีย  เสนปาน 

 ๑๙๓๐ นางสาวทัศนีย  แสงเลิศ 

 ๑๙๓๑ นางสาวทัศนีย  อิ่มอําไพ 

 ๑๙๓๒ นางสาวทัศนีวรรณ  ศรีบานชื่น 

 ๑๙๓๓ นางสาวทัศมาวดี  ฉากภาพ 

 ๑๙๓๔ นางทานตะวัน  นันทา 

 ๑๙๓๕ นางทิฑัมพร  ครองมิตร 

 ๑๙๓๖ นางทินกร  พันเพ็ชร 

 ๑๙๓๗ นางทิพ  โลหิตชาติ 

 ๑๙๓๘ นางสาวทิพพาพร  แซวาง 

 ๑๙๓๙ นางสาวทิพยเทวี  แกนจันทร 

 ๑๙๔๐ นางทิพยพรพันธ  ลาดบัวขาว 

 ๑๙๔๑ นางสาวทิพยรัตน  รําไพรุจิพงศ 

 ๑๙๔๒ นางสาวทิพยวดี  สุขเกษม 

 ๑๙๔๓ นางทิพยวัลย  โพธิสาร 

 ๑๙๔๔ นางสาวทิพยสุนันท  สนทะมิโน 

 ๑๙๔๕ นางสาวทิพยอาภา  ไทธานี 

 ๑๙๔๖ นางทิพรัตน  ชวยอินทร 

 ๑๙๔๗ นางสาวทิพรัตน  ศรีเจริญ 

 ๑๙๔๘ นางทิพวรรณ  คชวิญ 

 ๑๙๔๙ นางสาวทิพวรรณ  รอดคุม 

 ๑๙๕๐ นางทิพวรรณ  ล่ิมแกว 

 ๑๙๕๑ นางทิพวรา  ยอดใจ 

 ๑๙๕๒ นางทิพวัลย  จันทรเสถียร 

 ๑๙๕๓ นางสาวทิพวัลย  แจมรัตนกุล 

 ๑๙๕๔ นางสาวทิราพร  พลพา 

 ๑๙๕๕ นางทิวาพร  ธรรมทินโน 

 ๑๙๕๖ นางทุเรียน  คํากอน 

 ๑๙๕๗ นางสาวทุเรียน  แวงวรรณ 

 ๑๙๕๘ นางเทวิกา  ทองแดง 

 ๑๙๕๙ นางสาวเทียนใจ  สุทะ 

 ๑๙๖๐ นางสาวเทียนทอง  พรมจรรย 

 ๑๙๖๑ นางเทียมจันทร  พิมพบุญมา 

 ๑๙๖๒ นางสาวธณัฐฌาชญา  ไชยแกว 

 ๑๙๖๓ นางสาวธณัตอนงค  พูลพิพัฒน 

 ๑๙๖๔ นางสาวธนกร  สายสิญจน 

 ๑๙๖๕ นางธนกฤต  ถาบุตร 

 ๑๙๖๖ นางธนกฤตา  ศรจันทร 

 ๑๙๖๗ นางธนพร  จําปาทอง 

 ๑๙๖๘ นางธนพร  ย้ิมยวน 

 ๑๙๖๙ นางธนพร  วองประจันทร 

 ๑๙๗๐ นางธนพร  อยูสุข 

 ๑๙๗๑ นางธนพัชญ  พํานัก 



 หนา   ๑๗๙ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๗๒ นางสาวธนภรณ  ผองแผว 

 ๑๙๗๓ นางธนวรรณ  รุงมณี 

 ๑๙๗๔ นางธนวรรณ  ดนตรี 

 ๑๙๗๕ นางธนสพร  กล่ินหอม 

 ๑๙๗๖ นางสาวธนัชชนันท  อินทรจันทร 

 ๑๙๗๗ นางธนัชพร  พิสูตร 

 ๑๙๗๘ นางธนัชพร  เสียงลํ้า 

 ๑๙๗๙ นางธนัญญา  ดิตทริค 

 ๑๙๘๐ นางสาวธนัญญา  วังโคตรแกว 

 ๑๙๘๑ นางสาวธนัฏฐา  รุงพิลาชัย 

 ๑๙๘๒ นางสาวธนัตดา  ทีจันทึก 

 ๑๙๘๓ นางสาวธนันญภร  ทองเดช 

 ๑๙๘๔ นางธนา  วงคษา 

 ๑๙๘๕ นางธนาทิพย  ไชยสัตย 

 ๑๙๘๖ นางสาวธนาภรณ  กระจางพายัพ 

 ๑๙๘๗ นางสาวธนารัตน  ทองดี 

 ๑๙๘๘ นางสาวธนิชา  ตั้งวงศ 

 ๑๙๘๙ นางสาวธนิดา  ชานินปราณี 

 ๑๙๙๐ นางสาวธนิยาลักษณ  สังขพงษ 

 ๑๙๙๑ นางสาวธมนวรรณ  รัตนชัย 

 ๑๙๙๒ นางสาวธรรณภรณ  คุมดวง 

 ๑๙๙๓ นางสาวธรรมิตาว  กองไพบูลย 

 ๑๙๙๔ นางธวัลหทัย  เอกปาน 

 ๑๙๙๕ นางสาวธะยา  หอมขจร 

 ๑๙๙๖ นางสาวธัญกมล  ย่ังยืน 

 ๑๙๙๗ นางสาวธัญจิรา  ลําคํา 

 ๑๙๙๘ นางสาวธัญชน  กรรัตนเกษตร 

 ๑๙๙๙ นางธัญชนก  อนุมาตร 

 ๒๐๐๐ นางธัญญธร  ทับทิมไสย 

 ๒๐๐๑ นางสาวธัญญนรี  บุญจง 

 ๒๐๐๒ นางสาวธัญญพัทธ  จรัสดํารงนิตย 

 ๒๐๐๓ นางสาวธัญญพัทธ  สารตันติพงศ 

 ๒๐๐๔ นางสาวธัญญพัทธ  สังสัมฤทธิ์ 

 ๒๐๐๕ นางสาวธัญญพิศา  ศรีหวาสระสม 

 ๒๐๐๖ นางสาวธัญญภัค  วงษสุข 

 ๒๐๐๗ นางสาวธัญญรวี  เรืองขันธธนโชต 

 ๒๐๐๘ นางธัญญรัตน  อุยโต 

 ๒๐๐๙ นางสาวธัญญรัตน  ทองปญญา 

 ๒๐๑๐ นางธัญญรัตน  ประทุมชาติ 

 ๒๐๑๑ นางธัญญรัตน  พิละมาตย 

 ๒๐๑๒ นางธัญญลักษณ  ทิพจันทร 

 ๒๐๑๓ นางสาวธัญญา  สุรินทอง 

 ๒๐๑๔ นางธัญญาพร  สุวรรณธาดา 

 ๒๐๑๕ นางธัญญาพัตร  สิทธร 

 ๒๐๑๖ นางธัญญารัตน  ภคินพิทวัส 

 ๒๐๑๗ นางสาวธัญญารัตน  สิทธิประภา 

 ๒๐๑๘ นางธัญญารัตน  โลนุช 

 ๒๐๑๙ นางสาวธัญญารัศมิ์  อูปสาแกว 

 ๒๐๒๐ นางธัญทิพย  แกวประกอบ 

 ๒๐๒๑ นางธัญธร  พัฒนรักษ 

 ๒๐๒๒ นางสาวธัญนภัทร  คําลือ 

 ๒๐๒๓ นางธัญพร  กรมแสง 



 หนา   ๑๘๐ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐๒๔ นางสาวธัญพร  ทับทิม 

 ๒๐๒๕ นางธัญพิชชา  มูลสาร 

 ๒๐๒๖ นางธัญภา  ทุยไธสงค 

 ๒๐๒๗ นางสาวธัญรดี  กิจจาพรนิภา 

 ๒๐๒๘ นางสาวธัญรัตน  นําภา 

 ๒๐๒๙ นางธัญรัศมิ์  ชัยวัฒนาศักดิ์ 

 ๒๐๓๐ นางธัญลักษณ  ทะชาดา 

 ๒๐๓๑ นางธัญลักษณ  เรือทมิล 

 ๒๐๓๒ นางธัญลักษณ  หอมขจร 

 ๒๐๓๓ นางธัญวรัชญ  เรืองดํา 

 ๒๐๓๔ นางธัญวรัตน  คุมปรางค 

 ๒๐๓๕ นางธัญวรัตน  สุโพธิ์ขันธ 

 ๒๐๓๖ นางสาวธัญสมร  แฟงสุด 

 ๒๐๓๗ นางสาวธัณญลักษภ  หมีดํา 

 ๒๐๓๘ นางธัณธรา  พันธโสดา 

 ๒๐๓๙ นางธันยพร  บุญภพ 

 ๒๐๔๐ นางธันยพร  วงศขันธ 

 ๒๐๔๑ นางสาวธันยรัศมิ์  เทวาภิรมย 

 ๒๐๔๒ นางธันยารัศมิ์  พจนสุทธิ 

 ๒๐๔๓ นางธาริณี  ทองโคตร 

 ๒๐๔๔ นางธิดา  กิตติกวางทอง 

 ๒๐๔๕ นางธิดา  วงควิริยะ 

 ๒๐๔๖ นางสาวธิดาทิตย  หลอวัฒน 

 ๒๐๔๗ นางสาวธิดารัตน  ชอมณี 

 ๒๐๔๘ นางธิดารัตน  บุดดา 

 ๒๐๔๙ นางธิดารัตน  ศิริโกมล 

 ๒๐๕๐ นางสาวธิดารัตน  ชมพูวณิชกุล 

 ๒๐๕๑ นางสาวธิดาวรรณ  คะเชนทร 

 ๒๐๕๒ นางสาวธิติพร  หอมหวาน 

 ๒๐๕๓ นางธิราภรณ  มากมี 

 ๒๐๕๔ นางสาวธีรวรรณ  สิงโคตร 

 ๒๐๕๕ นางธีระดา  พันธไชย 

 ๒๐๕๖ นางสาวธีระวรรณ  ชมภักดี 

 ๒๐๕๗ นางสาวธีราภรณ  มากสิน 

 ๒๐๕๘ นางสาวธีรารัตน  อยูประเสริฐ 

 ๒๐๕๙ นางธูปหอม  ภูทองกิ่ง 

 ๒๐๖๐ นางนงคนุช  ชายเกล้ียง 

 ๒๐๖๑ นางนงคนุช  ทรงคํา 

 ๒๐๖๒ นางนงคนุช  มวยดี 

 ๒๐๖๓ นางสาวนงคนุช  ฤทธิ์สวัสดิ์ 

 ๒๐๖๔ นางสาวนงคเยาว  ไกยะฝาย 

 ๒๐๖๕ นางนงครัก  ไชยคํา 

 ๒๐๖๖ นางสาวนงคราญ  เจริญธรรม 

 ๒๐๖๗ นางนงคราญ  พงษขันธ 

 ๒๐๖๘ นางนงคราญ  เอกสุวรรณ 

 ๒๐๖๙ นางนงนภัส  แสงจันทร 

 ๒๐๗๐ นางสาวนงนุช  แกวนอย 

 ๒๐๗๑ นางนงนุช  จอมหงษ 

 ๒๐๗๒ นางสาวนงนุช  จิตตปล้ืม 

 ๒๐๗๓ นางนงนุช  ฉลาดรอบ 

 ๒๐๗๔ นางนงนุช  ตั้งชู 

 ๒๐๗๕ นางนงนุช  แทนค้ํา 



 หนา   ๑๘๑ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐๗๖ นางนงนุช  ผลสวาง 

 ๒๐๗๗ นางนงนุช  ศรีนวลใย 

 ๒๐๗๘ นางสาวนงนุช  เหมือนสอน 

 ๒๐๗๙ นางสาวนงนุช  อาทะ 

 ๒๐๘๐ นางนงเยาว  คําประภา 

 ๒๐๘๑ นางนงเยาว  ดนตรี 

 ๒๐๘๒ นางนงเยาว  เปงโต 

 ๒๐๘๓ นางนงเยาว  ภานุวัฒนกุล 

 ๒๐๘๔ นางนงเยาว  สังขสุวรรณ 

 ๒๐๘๕ นางนงเยาว  เอียดปราบ 

 ๒๐๘๖ นางนงรัตน  ชุมทอง 

 ๒๐๘๗ นางสาวนงลักษณ  คุปตจิต 

 ๒๐๘๘ นางสาวนงลักษณ  จงเทพ 

 ๒๐๘๙ นางสาวนงลักษณ  จันติ๊บ 

 ๒๐๙๐ นางนงลักษณ  ชางภู 

 ๒๐๙๑ นางสาวนงลักษณ  พนัสนอก 

 ๒๐๙๒ นางนงลักษณ  พันธุย่ี 

 ๒๐๙๓ นางสาวนงลักษณ  รัตนราช 

 ๒๐๙๔ นางนงลักษณ  ลามือ 

 ๒๐๙๕ นางสาวนงลักษณ  วรนาม 

 ๒๐๙๖ นางสาวนงลักษณ  ศรีเจริญ 

 ๒๐๙๗ นางสาวนงลักษณ  อูทอง 

 ๒๐๙๘ นางนงลักษณ  นวลจันทร 

 ๒๐๙๙ นางสาวนงลักษณ  ผาคุยคํา 

 ๒๑๐๐ นางนฐวรรณ  มินธง 

 ๒๑๐๑ นางสาวนทจร  ธีรปญญาภรณ 

 ๒๑๐๒ นางนนทกร  ขําโยม 

 ๒๑๐๓ นางสาวนนทกานต  รองไชย 

 ๒๑๐๔ นางสาวนนทพร  ไชยสัตย 

 ๒๑๐๕ นางสาวนนทวรรณ  ใจสุทธิ 

 ๒๑๐๖ นางนนทิพร  พยอมใหม 

 ๒๑๐๗ นางสาวนนลณีย  เจือจันทร 

 ๒๑๐๘ นางสาวนนลนีย  ธนัสถรุจินัน 

 ๒๑๐๙ นางนพพร  สมเขื่อน 

 ๒๑๑๐ นางนพมาศ  ทาดีสม 

 ๒๑๑๑ นางสาวนพมาศ  เทศปญ 

 ๒๑๑๒ นางสาวนพมาศ  เสมอใจ 

 ๒๑๑๓ นางนพรัตน  พรมมาลัย 

 ๒๑๑๔ นางสาวนพรัตน  สระทองพิมพ 

 ๒๑๑๕ นางสาวนพรัตน  อวมส้ัน 

 ๒๑๑๖ นางสาวนพวรรณ  ปญญาแหลม 

 ๒๑๑๗ นางนพวรรณ  ปนดอนทอง 

 ๒๑๑๘ นางนภกมล  อาภรณไพร 

 ๒๑๑๙ นางสาวนภศร  เสรีกุล 

 ๒๑๒๐ นางสาวนภสร  บุตรสีโคตร 

 ๒๑๒๑ นางสาวนภสร  ตนแกว 

 ๒๑๒๒ นางสาวนภัค  ดวงสํารวย 

 ๒๑๒๓ นางสาวนภัคสวรรณ  ชิณแสน 

 ๒๑๒๔ นางสาวนภัสชญา  เหลาสีนาท 

 ๒๑๒๕ นางนภัสรพี  ดีส 

 ๒๑๒๖ นางสาวนภัสวรรณ  มาหลา 

 ๒๑๒๗ นางสาวนภัสวรรณ  สีสะอาด 



 หนา   ๑๘๒ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑๒๘ นางนภัสสร  อินสม 

 ๒๑๒๙ นางนภาพร  กอคุณ 

 ๒๑๓๐ นางนภาพร  กันสุข 

 ๒๑๓๑ นางสาวนภาพร  ชมภูพ้ืน 

 ๒๑๓๒ นางสาวนภาพร  ไชยยา 

 ๒๑๓๓ นางนภาพร  ทัศนัย 

 ๒๑๓๔ นางสาวนภาพร  มฤคานนท 

 ๒๑๓๕ นางสาวนภาพร  ศรีรัตนา 

 ๒๑๓๖ นางนภาพร  สิมมาคํา 

 ๒๑๓๗ นางนภาพร  สุทธปญญา 

 ๒๑๓๘ นางสาวนภาเพ็ญ  พรมบุตร 

 ๒๑๓๙ นางนภาภรณ  ลาภดารา 

 ๒๑๔๐ นางสาวนภาวรรณ  บุญพิคํา 

 ๒๑๔๑ นางนภาวรรณ  โพธารินทร 

 ๒๑๔๒ นางสาวนรรณทนัต  วิเศษราษฎร 

 ๒๑๔๓ นางสาวนรรศิริ  ชีวะเจริญ 

 ๒๑๔๔ นางสาวนรัชยธรณ  สุวรรณภารต 

 ๒๑๔๕ นางนราภรณ  ประกอบสุข 

 ๒๑๔๖ นางสาวนรินทร  ยามี 

 ๒๑๔๗ นางสาวนรินทรธร  ชามนตรี 

 ๒๑๔๘ นางสาวนรินนา  อุทัยคํา 

 ๒๑๔๙ นางนริศรา  จันทรเรือง 

 ๒๑๕๐ นางสาวนริศรา  ภูผาสุข 

 ๒๑๕๑ นางสาวนริศรา  ศรีมวง 

 ๒๑๕๒ นางสาวนริสรา  ทองพอคา 

 ๒๑๕๓ นางสาวนรีรัตน  วรรยาท 

 ๒๑๕๔ นางสาวนฤตย  สืบศรี 

 ๒๑๕๕ นางสาวนฤทัย  ติดมา 

 ๒๑๕๖ นางนฤมนต  ฉัตรทอง 

 ๒๑๕๗ นางนฤมล  ชนะคุม 

 ๒๑๕๘ นางสาวนฤมล  ชัยจักร 

 ๒๑๕๙ นางนฤมล  ดวงจําปา 

 ๒๑๖๐ นางสาวนฤมล  ทัพซาย 

 ๒๑๖๑ นางสาวนฤมล  ประจันทรตัง 

 ๒๑๖๒ นางนฤมล  ปรีชาชาญ 

 ๒๑๖๓ นางสาวนฤมล  พิมพลา 

 ๒๑๖๔ นางนฤมล  ไพรเขียว 

 ๒๑๖๕ นางนฤมล  ลอยหา 

 ๒๑๖๖ นางนฤมล  ศรีเมืองแกว 

 ๒๑๖๗ นางสาวนฤมล  แสงเลิศ 

 ๒๑๖๘ นางนฤมล  อ่ําเล็ก 

 ๒๑๖๙ นางนฤมล  มวงคํา 

 ๒๑๗๐ นางสาวนฤมล  อยูสุข 

 ๒๑๗๑ นางนลินทิพย  คําดี 

 ๒๑๗๒ นางนลินภัทร  ปราบแกว 

 ๒๑๗๓ นางสาวนลินี  โสรจสฤษกุล 

 ๒๑๗๔ นางนลินี  พิมพา 

 ๒๑๗๕ นางนวนละออง  นูรักษา 

 ๒๑๗๖ นางสาวนวนันท  วรีปญญา 

 ๒๑๗๗ นางนวพร  คลองการ 

 ๒๑๗๘ นางสาวนวพร  สมบูรณดี 

 ๒๑๗๙ นางนวรัตน  ครองสําราญ 



 หนา   ๑๘๓ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑๘๐ นางนวรัตน  มหามิตร 

 ๒๑๘๑ นางนวลจันท  สีธิวงค 

 ๒๑๘๒ นางสาวนวลจันทร  กระจางพันธ 

 ๒๑๘๓ นางนวลจันทร  ไทยะลา 

 ๒๑๘๔ นางนวลจันทร  เยาวสุนทร 

 ๒๑๘๕ นางสาวนวลจันทร  สิงหาราม 

 ๒๑๘๖ นางนวลจันทร  กุลมา 

 ๒๑๘๗ นางนวลประกาย  สุนนทชัย 

 ๒๑๘๘ นางนวลละออง  กิตติภานุกุล 

 ๒๑๘๙ นางนวลศรี  บุดดีคํา 

 ๒๑๙๐ นางนวลอนงค  พรมทัน 

 ๒๑๙๑ นางสาวนฬพรรษ  พุมมณี 

 ๒๑๙๒ นางนองดาว  ผลกรรณ 

 ๒๑๙๓ นางนองนุช  อินทนอย 

 ๒๑๙๔ นางสาวนองนุษ  ประสาทแกว 

 ๒๑๙๕ นางนองรัก  พุมพวง 

 ๒๑๙๖ นางนอย  วงษอํานาจ 

 ๒๑๙๗ นางสาวนะวะรัตน  ภูระหงษ 

 ๒๑๙๘ นางสาวนัชชา  รักษาอินทร 

 ๒๑๙๙ นางนัญจรงค  คลายมงคล 

 ๒๒๐๐ นางนัฏยา  โสภารักษ 

 ๒๒๐๑ นางสาวนัฐณีกาญจน  โสชัยยันต 

 ๒๒๐๒ นางสาวนัฐธยา  ออกชอ 

 ๒๒๐๓ นางสาวนัดดา  บัวสวัสดิ์ 

 ๒๒๐๔ นางนัทกานต  กองคํา 

 ๒๒๐๕ นางสาวนัทฐญา  จันทรกล่ิน 

 ๒๒๐๖ นางนัทสมา  อาวรณ 

 ๒๒๐๗ นางสาวนันท  รังมาตย 

 ๒๒๐๘ นางสาวนันทนภัส  ขวัญทอง 

 ๒๒๐๙ นางนันทนภัส  คล่ีภูษา 

 ๒๒๑๐ นางนันทนภัส  ชื่นบาน 

 ๒๒๑๑ นางนันทนภัส  นักรอง 

 ๒๒๑๒ นางสาวนันทนภัส  ปาณะวงศ 

 ๒๒๑๓ นางสาวนันทนภัส  วิไลลักษณ 

 ๒๒๑๔ นางสาวนันทนภัส  สุวรรณ 

 ๒๒๑๕ นางนันทนภัส  อูลาฮูสเซน 

 ๒๒๑๖ นางสาวนันทนภัส  เกนโชติ 

 ๒๒๑๗ นางสาวนันทนภัส  สัวสดิชัย 

 ๒๒๑๘ นางสาวนันทนัช  ขําดวง 

 ๒๒๑๙ นางนันทนา  พันมะลี 

 ๒๒๒๐ นางสาวนันทนา  มานะกุล 

 ๒๒๒๑ นางนันทนา  พวงไพบูลย 

 ๒๒๒๒ นางนันทพร  พงศทองกุล 

 ๒๒๒๓ นางนันทพร  สิริกุลสิงห 

 ๒๒๒๔ นางสาวนันทพร  อินปุรณ 

 ๒๒๒๕ นางนันทภัค  วงศสกุล 

 ๒๒๒๖ นางนันทภัส  พ่ึงแพง ตองประสงค 

 ๒๒๒๗ นางนันทยา  เสือนาค 

 ๒๒๒๘ นางสาวนันทรัตน  จุลพันธ 

 ๒๒๒๙ นางสาวนันทวรรณ  ดําแกว 

 ๒๒๓๐ นางนันทวรรณ  ทับลอย 

 ๒๒๓๑ นางสาวนันทวัน  อินสุข 



 หนา   ๑๘๔ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๒๓๒ นางนันทวัลย  แกวเกตุมณี 

 ๒๒๓๓ นางนันทิชา  ภูถมทอง 

 ๒๒๓๔ นางนันทิชา  แกลวกลา 

 ๒๒๓๕ นางสาวนันทิดา  ไชยรบ 

 ๒๒๓๖ นางสาวนันทิยา  ย้ิมยอง 

 ๒๒๓๗ นางนันทิยา  แสงกล่ัน 

 ๒๒๓๘ นางสาวนันทิยา  หีบทอง 

 ๒๒๓๙ นางนันทิยา  แตมไธสง 

 ๒๒๔๐ นางนันทิวัน  บุญยอง 

 ๒๒๔๑ นางนันธา  บุญเต็ม 

 ๒๒๔๒ นางสาวนันธิยา  สะเทิงรัมย 

 ๒๒๔๓ นางนัยนา  แกวมี 

 ๒๒๔๔ นางนัยนา  เชื้อผูดี 

 ๒๒๔๕ นางนัยนา  นอยเรือน 

 ๒๒๔๖ นางสาวนัยนา  ประสมพันธ 

 ๒๒๔๗ นางนัยนา  อรุณแยม 

 ๒๒๔๘ นางนัยนา  อินไชยา 

 ๒๒๔๙ นางนัยนา  อินทราพงษ 

 ๒๒๕๐ นางสาวนัยนา  หวังดี 

 ๒๒๕๑ นางนัลฉวัล  ไผแกว 

 ๒๒๕๒ นางสาวนัสรีน  กาเหย็ม 

 ๒๒๕๓ นางนาซอฟะ  ฮะซา 

 ๒๒๕๔ นางสาวนาฎลดา  ผาพรม 

 ๒๒๕๕ นางนาฎอนงค  เรือนแกว 

 ๒๒๕๖ นางสาวนาดี  วิมลเลิศมงคล 

 ๒๒๕๗ นางสาวนาดีปะห  ปูติ 

 ๒๒๕๘ นางนาตยา  จันหา 

 ๒๒๕๙ นางนาตยา  ทุมจันทร 

 ๒๒๖๐ นางนาตยา  วงษบตุร 

 ๒๒๖๑ นางนาถทิวา  ปตกอง 

 ๒๒๖๒ นางสาวนาถินี  ศรีทะชะ 

 ๒๒๖๓ นางสาวนายือรี  ประเสริฐศรี 

 ๒๒๖๔ นางสาวนาริน  แกวกันทา 

 ๒๒๖๕ นางนารี  เครือดี 

 ๒๒๖๖ นางนารี  วงคชัย 

 ๒๒๖๗ นางนารี  ศรีสังข 

 ๒๒๖๘ นางสาวนารี  ยงยุทธ 

 ๒๒๖๙ นางสาวนารีรัตน  จันทรมา 

 ๒๒๗๐ นางนารีรัตน  รีรา 

 ๒๒๗๑ นางนารีรีตน  ลีแกว 

 ๒๒๗๒ นางสาวนาวินี  บุดดาวงค 

 ๒๒๗๓ นางน้ําทิพย  โชชัย 

 ๒๒๗๔ นางน้ําทิพย  เนียมเย็น 

 ๒๒๗๕ นางน้ําทิพย  พิศมัย 

 ๒๒๗๖ นางสาวน้ําผ้ึง  เกิดปาน 

 ๒๒๗๗ นางน้ําผ้ึง  ครุธพันธ 

 ๒๒๗๘ นางน้ําฝน  เกษการณ 

 ๒๒๗๙ นางสาวน้ําฝน  เพ็งจันทร 

 ๒๒๘๐ นางสาวน้ําเพชร  ปูดํา 

 ๒๒๘๑ นางนํายุกต  ธงโบราณ 

 ๒๒๘๒ นางสาวน้ําออย  คงผอง 

 ๒๒๘๓ นางนิจจารีย  จรูญรัตนวิเชียร 



 หนา   ๑๘๕ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๒๘๔ นางนิจใจ  ภาวะลี 

 ๒๒๘๕ นางสาวนิจชญาณ  วินิจธนรณ 

 ๒๒๘๖ นางนิจญา  ทาพรม 

 ๒๒๘๗ นางนิจฐิมาย  พิมพจันดา 

 ๒๒๘๘ นางนิจษรา  เข็มทอง 

 ๒๒๘๙ นางนิชาภา  ติคํารัมย 

 ๒๒๙๐ นางนิชาภา  จําปา 

 ๒๒๙๑ นางสาวนิดติญา  แกวกัณหา 

 ๒๒๙๒ นางสาวนิดาวรรณ  รักชาติ 

 ๒๒๙๓ นางสาวนิต  ถานันตา 

 ๒๒๙๔ นางนิตญา  ไชยหอม 

 ๒๒๙๕ นางสาวนิตญา  เพ็งชวย 

 ๒๒๙๖ นางสาวนิตยตา  พลอยขํา 

 ๒๒๙๗ นางนิตยติธร  สาริยา 

 ๒๒๙๘ นางสาวนิตยา  ไกรยกาศ 

 ๒๒๙๙ นางสาวนิตยา  ขวัญทวี 

 ๒๓๐๐ นางสาวนิตยา  เคนพันคอ 

 ๒๓๐๑ นางสาวนิตยา  จําปามวง 

 ๒๓๐๒ นางนิตยา  ชูทอง 

 ๒๓๐๓ นางนิตยา  ไชยสิทธิ์ 

 ๒๓๐๔ นางสาวนิตยา  เต็งใชสุน 

 ๒๓๐๕ นางนิตยา  บัวเถื่อน 

 ๒๓๐๖ นางนิตยา  บุญเกษม 

 ๒๓๐๗ นางสาวนิตยา  เพ็งแจม 

 ๒๓๐๘ นางนิตยา  เพ็งแชม 

 ๒๓๐๙ นางนิตยา  โพธิขํา 

 ๒๓๑๐ นางสาวนิตยา  มรกต 

 ๒๓๑๑ นางนิตยา  มีหนองใหญ 

 ๒๓๑๒ นางสาวนิตยา  ยนจอหอ 

 ๒๓๑๓ นางสาวนิตยา  ศรียฤทธิ์ 

 ๒๓๑๔ นางสาวนิตยา  สมหารวงศ 

 ๒๓๑๕ นางสาวนิตยา  โหนา 

 ๒๓๑๖ นางนิตยา  เอมกลาง 

 ๒๓๑๗ นางนิตยา  เอี่ยมอุไร 

 ๒๓๑๘ นางสาวนิตยา  แกวลาย 

 ๒๓๑๙ นางสาวนิตยา  ขวัญทวี 

 ๒๓๒๐ นางสาวนิตยา  ไชยเนตร 

 ๒๓๒๑ นางสาวนิตยา  ไชยสวัสดิ์ 

 ๒๓๒๒ นางนิตรยา  ไตรวงคยอย 

 ๒๓๒๓ นางนิติกาญจน  พิมพพัฒน 

 ๒๓๒๔ นางสาวนิปูยียะห  นิและ 

 ๒๓๒๕ นางสาวนิพาดา  ตกควรเฮง 

 ๒๓๒๖ นางนิพาภรณ  คมขํา 

 ๒๓๒๗ นางสาวนิภา  ตวนจันทึก 

 ๒๓๒๘ นางนิภา  อามาตย 

 ๒๓๒๙ นางสาวนิภาพร  คงแกว 

 ๒๓๓๐ นางนิภาพร  จันทรแจง 

 ๒๓๓๑ นางนิภาพร  ชูวงษ 

 ๒๓๓๒ นางนิภาพร  ตอนรับ 

 ๒๓๓๓ นางสาวนิภาพร  ไทยมิตรชอบ 

 ๒๓๓๔ นางสาวนิภาพร  รังสิยารมณ 

 ๒๓๓๕ นางนิภาพร  อุปแกว 



 หนา   ๑๘๖ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓๓๖ นางนิภาพร  แสนโพธิ์ 

 ๒๓๓๗ นางนิภาพรรณ  บาดตาสาว 

 ๒๓๓๘ นางสาวนิภาภรณ  แผวพลสง 

 ๒๓๓๙ นางสาวนิภาภรณ  สําราญบํารุง 

 ๒๓๔๐ นางนิยดา  เอครพานิช 

 ๒๓๔๑ นางนิยม  ขาวกระโทก 

 ๒๓๔๒ นางนิยม  แตงเล็ก 

 ๒๓๔๓ นางนิยาภรณ  คงเทพ 

 ๒๓๔๔ นางนิรดา  ฉ่ําเพียร 

 ๒๓๔๕ นางนิรมล  ศรีแปะบัว 

 ๒๓๔๖ นางนิรมล  แกลวกลา 

 ๒๓๔๗ นางสาวนิรมล  สมหมาย 

 ๒๓๔๘ นางสาวนิรัชรา  เหล่ียมเลิศ 

 ๒๓๔๙ นางสาวนิรันดา  คําเวิน 

 ๒๓๕๐ นางสาวนิราพร  มีพาน 

 ๒๓๕๑ นางนิราภรณ  ปากลาว 

 ๒๓๕๒ นางนิริศรา  พระบาง 

 ๒๓๕๓ จาเอกหญิง นิลวรรณ  ถิ่นการ 

 ๒๓๕๔ นางสาวนิลินี  เครือแกว 

 ๒๓๕๕ นางสาวนิลุบล  นางสีคุณ 

 ๒๓๕๖ นางนิลุบล  พลสง 

 ๒๓๕๗ นางนิศาชล  วงคสอน 

 ๒๓๕๘ นางสาวนิศานาถ  กําแพง 

 ๒๓๕๙ นางสาวนิศารัตน  พรมศรี 

 ๒๓๖๐ นางนิศารัตน  สาระหนี 

 ๒๓๖๑ นางสาวนิษฐิตา  เปล่ียนชื่น 

 ๒๓๖๒ นางสาวนิสรา  จินดาวลีรัตน 

 ๒๓๖๓ นางสาวนิสา  ผาสุขศาตร 

 ๒๓๖๔ นางสาวนิสากร  จันดาบุตร 

 ๒๓๖๕ นางนิสากีเราะ  มือลี 

 ๒๓๖๖ นางสาวนิสารัตน  สุขดี 

 ๒๓๖๗ นางนีซะห  ดาราฮิม 

 ๒๓๖๘ นางนีรชาดา  อินทรสุข 

 ๒๓๖๙ นางนีรนุช  หินไชยศรี 

 ๒๓๗๐ นางสาวนีรหงษ  นาสาวัง 

 ๒๓๗๑ นางสาวนุจรินทร  สุภศร 

 ๒๓๗๒ นางนุจรี  เขียวดํา 

 ๒๓๗๓ นางสาวนุชจรินทร  ทับทิม 

 ๒๓๗๔ นางสาวนุชจรี  โตใหญ 

 ๒๓๗๕ นางสาวนุชจิราภรณ  ลํ้าลอง 

 ๒๓๗๖ นางนุชณา  อนันธขาล 

 ๒๓๗๗ นางสาวนุชนภา  ดอนพุดซา 

 ๒๓๗๘ นางสาวนุชนาฏ  นัดทะยาย 

 ๒๓๗๙ นางสาวนุชนาถ  เชี่ยววานิช 

 ๒๓๘๐ นางนุชนาถ  แปนงาม 

 ๒๓๘๑ นางนุชนาถ  วงศโชติวนิช 

 ๒๓๘๒ นางนุชนารถ  กันทะคํา 

 ๒๓๘๓ นางสาวนุชนารถ  อาแพงพันธ 

 ๒๓๘๔ นางนุชรี  ชั้นกลาง 

 ๒๓๘๕ นางสาวนุชรีย  แสงศรี 

 ๒๓๘๖ นางนุชรีวรรณ  เย่ียมยุทธวงศ 

 ๒๓๘๗ นางนุชลินทร  ปนสุภา 



 หนา   ๑๘๗ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓๘๘ นางสาวนุซรีย  สกุลหลง 

 ๒๓๘๙ นางนุรือมา  กาซอ 

 ๒๓๙๐ นางสาวนุษรินทร  ยานะสาร 

 ๒๓๙๑ นางนุสไลลา  บินมะ 

 ๒๓๙๒ นางสาวนุสาวรีย  ปนธุรัตน 

 ๒๓๙๓ นางสาวนูรา  กะโด 

 ๒๓๙๔ นางสาวนูรี  ยาชะรัด 

 ๒๓๙๕ นางสาวนูรีซัน  มะแซ 

 ๒๓๙๖ นางสาวนูรีซา  สุการือนอ 

 ๒๓๙๗ นางสาวนูรียะ  วาเตะ 

 ๒๓๙๘ นางสาวเนตนคร  รักสิทธิ์จันทร 

 ๒๓๙๙ นางเนตรชนก  อยูในวงศ 

 ๒๔๐๐ นางเนตรชนก  ไพบูลย 

 ๒๔๐๑ นางสาวเนตรดาว  สมฤทธิ์ 

 ๒๔๐๒ นางเนตรนภา  เคลือบย้ิม 

 ๒๔๐๓ นางเนตรนภา  ทัดหลอ 

 ๒๔๐๔ นางสาวเนตรนภา  ทินอย 

 ๒๔๐๕ นางเนตรนภา  นาคมี 

 ๒๔๐๖ นางเนตรนภา  บางสุวรรณ 

 ๒๔๐๗ นางสาวเนตรนภา  เปราะทอง 

 ๒๔๐๘ นางเนตรนภา  สิงหเส 

 ๒๔๐๙ นางเนตรสุณีย  จุลนีย 

 ๒๔๑๐ นางเนาวรัตน  คงชา 

 ๒๔๑๑ นางเนาวรัตน  เชื้อพนม 

 ๒๔๑๒ นางสาวเนาวรัตน  พุกประจบ 

 ๒๔๑๓ นางสาวเนาวรัตน  สุณาพันธ 

 ๒๔๑๔ นางสาวเนาวรัตน  เปรมอําพล 

 ๒๔๑๕ นางสาวเนาวรัตน  พันธุตา 

 ๒๔๑๖ นางบราลี  ดอละ 

 ๒๔๑๗ นางบังกร  สุขใหญ 

 ๒๔๑๘ นางสาวบังอร  เขียนสาร 

 ๒๔๑๙ นางสาวบังอร  เครือประกอบ 

 ๒๔๒๐ นางบังอร  จันตอน 

 ๒๔๒๑ นางสาวบังอร  ผิวสวย 

 ๒๔๒๒ นางบังอร  พลเย่ียม 

 ๒๔๒๓ นางบังอร  ราชโยธิน 

 ๒๔๒๔ นางบังอร  ลาหา 

 ๒๔๒๕ นางบังอร  ขันคงลิง 

 ๒๔๒๖ นางสาวบังอร  มะลิวัลย 

 ๒๔๒๗ นางบัณฑิตา  ชนาปะติ 

 ๒๔๒๘ นางบัวทอง  บุหงาในเมือง 

 ๒๔๒๙ นางสาวบัวบาน  ขาเหล็ก 

 ๒๔๓๐ นางสาวบัวผัน  ศรีบัว 

 ๒๔๓๑ นางบัวผัน  สายรัตน 

 ๒๔๓๒ นางบัวแพง  ยศรุงเรือง 

 ๒๔๓๓ นางสาวบัวรอง  สีสา 

 ๒๔๓๔ นางบัวรัตน  คุณสวรรค 

 ๒๔๓๕ นางบัวลอย  สุเทพ 

 ๒๔๓๖ นางบัววัน  มณีฉาย 

 ๒๔๓๗ นางบัวศรี  เขียวสะอาด 

 ๒๔๓๘ นางบัวศรี  มากแกว 

 ๒๔๓๙ นางสาวบาดีอะ  คําเสียง 



 หนา   ๑๘๘ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๔๔๐ นางบานเย็น  คําอาย 

 ๒๔๔๑ นางบานเย็น  สําเภา 

 ๒๔๔๒ นางบําเพ็ญ  บุญยวุฒิ 

 ๒๔๔๓ นางสาวบํารุง  กอนจันทรเทศ 

 ๒๔๔๔ นางบุญชวย  ปตะฝาย 

 ๒๔๔๕ นางบุญญลักษณ  ชาติยานนท 

 ๒๔๔๖ นางบุญญาดา  บุตรสิงห 

 ๒๔๔๗ นางสาวบุญฐิตา  บุญดวง 

 ๒๔๔๘ นางบุญทิพย  เตงชู 

 ๒๔๔๙ นางสาวบุญนํา  จงเพ็งกลาง 

 ๒๔๕๐ นางสาวบุญนํา  ทวีมูล 

 ๒๔๕๑ นางสาวบุญพรอม  สุโพธิ์ 

 ๒๔๕๒ นางบุญพา  จารนัย 

 ๒๔๕๓ นางบุญพา  พิชัยรัตน 

 ๒๔๕๔ นางสาวบุญพิทักษ  ตุนทา 

 ๒๔๕๕ นางบุญมาวรรณ  วงศคําจันทร 

 ๒๔๕๖ นางบุญมี  กลาหาญ 

 ๒๔๕๗ นางบุญมี  อนผูก 

 ๒๔๕๘ นางบุญยง  หมีนิ่ม 

 ๒๔๕๙ นางสาวบุญรอด  กันจู 

 ๒๔๖๐ นางบุญรัตน  สุวรรณ 

 ๒๔๖๑ นางบุญเรียง  ฦาแรง 

 ๒๔๖๒ นางบุญเรียง  วงษคํา 

 ๒๔๖๓ นางบุญเรือน  เพ็งกระจาง 

 ๒๔๖๔ นางสาวบุญเรือน  ทาไร 

 ๒๔๖๕ นางบุญลิศ  เวินชุม 

 ๒๔๖๖ นางบุญเลิศ  ทองสา 

 ๒๔๖๗ นางบุญเล่ียน  ลือวรรณ 

 ๒๔๖๘ นางสาวบุญศรี  จันทะดวง 

 ๒๔๖๙ นางสาวบุญสง  กาญจนเกตุ 

 ๒๔๗๐ นางบุญสม  จุยทอง 

 ๒๔๗๑ นางบุญสิตา  ทองสุข 

 ๒๔๗๒ นางบุญเหลือ  แกวออน 

 ๒๔๗๓ นางสาวบุณฑริกา  บัวผัน 

 ๒๔๗๔ นางบุบผา  ขําทับ 

 ๒๔๗๕ นางบุปผา  คงมาก 

 ๒๔๗๖ นางสาวบุปผา  พวงไม 

 ๒๔๗๗ นางบุปผา  แสนวงค 

 ๒๔๗๘ นางสาวบุปผา  กิจจา 

 ๒๔๗๙ นางสาวบุปผา  คนสนิท 

 ๒๔๘๐ นางสาวบุรัสกร  ชิณวงค 

 ๒๔๘๑ นางบุรินทร  ฝายทะแสง 

 ๒๔๘๒ นางบุศญากรณ  ทองอุน 

 ๒๔๘๓ นางบุษกร  ชาวดร 

 ๒๔๘๔ นางสาวบุษกร  นุมพญา 

 ๒๔๘๕ นางสาวบุษกล  หลักชัย 

 ๒๔๘๖ นางสาวบุษญาภรณ  สะเทิงรัมย 

 ๒๔๘๗ นางบุษบง  สาประเสริฐ 

 ๒๔๘๘ นางสาวบุษบา  จันทรศิร ิ

 ๒๔๘๙ นางสาวบุษบา  ใจวงค 

 ๒๔๙๐ นางบุษบา  บัวพรม 

 ๒๔๙๑ นางสาวบุษบา  ปนนอ 



 หนา   ๑๘๙ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๔๙๒ นางสาวบุษบา  พิมเขตร 

 ๒๔๙๓ นางสาวบุษบา  ไตรรัตน 

 ๒๔๙๔ นางสาวบุษบา  พุมขจร 

 ๒๔๙๕ นางบุษบา  ลาโพธิ์ 

 ๒๔๙๖ นางบุษยมาศ  พวงพริก 

 ๒๔๙๗ นางบุษยมาศ  วิริไฟ 

 ๒๔๙๘ นางบุษรา  ผดุงกิจ 

 ๒๔๙๙ นางบุษรา  ผองสมัย 

 ๒๕๐๐ นางสาวบุษราตรี  บุญแฮด 

 ๒๕๐๑ นางสาวบุษราภรณ  เซ็นสเถียร 

 ๒๕๐๒ นางสาวบุษริน  สุขถึง 

 ๒๕๐๓ นางสาวบุษฬาภรณ  สุทธิเพศ 

 ๒๕๐๔ นางเบญจภรณ  ไชยศร 

 ๒๕๐๕ นางสาวเบญจมาพร  สายทิม 

 ๒๕๐๖ นางสาวเบญจมาภรณ  กิมยงค 

 ๒๕๐๗ นางเบญจมาภรณ  อุตเสน 

 ๒๕๐๘ นางสาวเบญจมาภรณ  ตอสติ 

 ๒๕๐๙ นางสาวเบญจมาศ  เกี้ยวทัพ 

 ๒๕๑๐ นางเบญจมาศ  ปองดู 

 ๒๕๑๑ นางสาวเบญจมาศ  ผาบคํา 

 ๒๕๑๒ นางเบญจมาศ  ภูมีศรี 

 ๒๕๑๓ นางเบญจมาศ  มาเจริญตระกูล 

 ๒๕๑๔ นางเบญจมาศ  แปนสุวรรณ 

 ๒๕๑๕ นางเบญจมาศ  วสุวิภา 

 ๒๕๑๖ นางสาวเบ็ญจมาศ  พรรณารุโณทัย 

 ๒๕๑๗ นางสาวเบ็ญจมาศ  พันธสีแกว 

 ๒๕๑๘ นางสาวเบ็ญจมาศ  สังขขาว 

 ๒๕๑๙ นางสาวเบญจวรรณ  กาลนิล 

 ๒๕๒๐ นางเบญจวรรณ  บุญศิริ 

 ๒๕๒๑ นางเบญจวรรณ  ภัทรสถิรกุล 

 ๒๕๒๒ นางสาวเบญจวรรณ  รอดสนใจ 

 ๒๕๒๓ นางสาวเบญจวรรณ  สุขศรีเมธีชัย 

 ๒๕๒๔ นางสาวเบญจวรรณ  ชูเนตร 

 ๒๕๒๕ นางเบญจวรรณ  สายสุวรรณ 

 ๒๕๒๖ นางสาวเบ็ญจวัลย  โคตรดก 

 ๒๕๒๗ นางเบญจา  จันทรเหมือน 

 ๒๕๒๘ นางเบ็ญญะพร  บัวงาม 

 ๒๕๒๙ นางสาวเบญญาภา  พวงทอง 

 ๒๕๓๐ นางเบญญาภา  พวงทอง 

 ๒๕๓๑ นางสาวเบญญาภา  ใจตรงร่ํารวย 

 ๒๕๓๒ นางสาวเบญญาภา  ชัยเมือง 

 ๒๕๓๓ นางเบญญาภา  ทันดา 

 ๒๕๓๔ นางเบญญาภา  เสียงเย็น 

 ๒๕๓๕ นางใบงาม  โนนนอย 

 ๒๕๓๖ นางสาวปฏิภา  คีรินทร 

 ๒๕๓๗ นางสาวปฐมพร  ปราบไพริน 

 ๒๕๓๘ นางสาวปฐมา  พงษแสนรักษ 

 ๒๕๓๙ นางสาวปฐมาวดี  ภูมิผล 

 ๒๕๔๐ นางสาวปฐวี  เปรมปรีดิ์ 

 ๒๕๔๑ นางปณิชา  วิริยะภาพ 

 ๒๕๔๒ นางสาวปณิชา  สุดทัศสิน 

 ๒๕๔๓ นางสาวปณิดา  ประทุมคํา 



 หนา   ๑๙๐ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๕๔๔ นางปณิดา  มาลีเนตร 

 ๒๕๔๕ นางสาวปณิต  โตจีน 

 ๒๕๔๖ นางสาวปณิตา  เครือทิพย 

 ๒๕๔๗ นางปณิตา  ทิพยาลัย 

 ๒๕๔๘ นางปณิตา  นรนาถ 

 ๒๕๔๙ นางปณิสรา  วิสุทธิใจ 

 ๒๕๕๐ นางสาวปทิตตา  นอยจันทร 

 ๒๕๕๑ นางปทิตตา  วรชินา 

 ๒๕๕๒ นางสาวปทิตตา  สายยะ 

 ๒๕๕๓ นางสาวปทุมวัน  พยงคหอม 

 ๒๕๕๔ นางปนัดดา  นํานนท 

 ๒๕๕๕ นางสาวปนัดดา  มังกโรทัย 

 ๒๕๕๖ นางสาวปนัดดา  ศรีประภานันท 

 ๒๕๕๗ นางปนัดดา  ศรีพอ 

 ๒๕๕๘ นางสาวปนิตา  อดิเรกวรโชติ 

 ๒๕๕๙ นางปพิชญา  ดอนทราย 

 ๒๕๖๐ นางปภพภร  ศรีแพน 

 ๒๕๖๑ นางสาวปภัชญา  เกษรเพ็ชร 

 ๒๕๖๒ นางปภัสสร  ฆองโนนสูง 

 ๒๕๖๓ นางสาวปภาณิน  สินโน 

 ๒๕๖๔ นางสาวปภาดา  ถอเงิน 

 ๒๕๖๕ นางสาวปภาดา  ลุนไธสง 

 ๒๕๖๖ นางสาวปภาวรินท  พิริยะตระกูล 

 ๒๕๖๗ นางปภาวี  ศรีประเสริฐ 

 ๒๕๖๘ นางสาวปภาวีร  มีแยบ 

 ๒๕๖๙ นางสาวปภินดา  ปยะศรี 

 ๒๕๗๐ นางสาวปรมาภรณ  บุญมาปะ 

 ๒๕๗๑ นางสาวปรมาภรณ  แพทยประทุม 

 ๒๕๗๒ นางสาวปรรณพัชร  กองเดช 

 ๒๕๗๓ นางประกายแกว  ดีเสมอ 

 ๒๕๗๔ นางประครอง  ปองกัน 

 ๒๕๗๕ นางประครอง  เสาวจันทร 

 ๒๕๗๖ นางประครอง  ศรีบุรินทร 

 ๒๕๗๗ นางประคอง  บําบัติ 

 ๒๕๗๘ นางสาวประคอง  วอนอก 

 ๒๕๗๙ นางประจวบ  สุดจันทร 

 ๒๕๘๐ นางประเจียด  สุขผอง 

 ๒๕๘๑ นางสาวประณีต  พงษผล 

 ๒๕๘๒ นางประดับพร  ดวนใหญ 

 ๒๕๘๓ นางประดิษฐ  โตออน 

 ๒๕๘๔ นางประทุม  ศรีไพบูลย 

 ๒๕๘๕ นางประทุม  แสงปราบ 

 ๒๕๘๖ นางสาวประทุมรัตน  ศักดิ์ประดิษฐ 

 ๒๕๘๗ นางประนอม  จันทรหอม 

 ๒๕๘๘ นางประนอม  ชุมนอย 

 ๒๕๘๙ นางประนอม  เถื่อนพรหม 

 ๒๕๙๐ นางประนอม  บุญจิตร 

 ๒๕๙๑ นางสาวประนอม  ประหา 

 ๒๕๙๒ นางประนอม  อองแจม 

 ๒๕๙๓ นางประนอมไพ  รัตนนท 

 ๒๕๙๔ นางประเนียบ  ปวงสุข 

 ๒๕๙๕ นางสาวประพิศ  คงสองเมือง 



 หนา   ๑๙๑ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๕๙๖ นางประไพ  เกตุสุข 

 ๒๕๙๗ นางประไพพรรณ  จ่ันเพชร 

 ๒๕๙๘ นางสาวประภัสษร  ชาวดร 

 ๒๕๙๙ นางสาวประภัสสร  คงชวย 

 ๒๖๐๐ นางสาวประภัสสร  ธรรมวงษ 

 ๒๖๐๑ นางสาวประภัสสร  ภิรมยญาณ 

 ๒๖๐๒ นางประภัสสร  มุมวงค 

 ๒๖๐๓ นางประภาพร  ทับละคร 

 ๒๖๐๔ นางประภาพร  พุกกําเหนิด 

 ๒๖๐๕ นางสาวประภาพร  สอดแนม 

 ๒๖๐๖ นางสาวประภาพร  พาเจริญย่ิง 

 ๒๖๐๗ นางสาวประภาภรณ  พิศิลป 

 ๒๖๐๘ นางประภาภรณ  วงศศรียา 

 ๒๖๐๙ นางสาวประภาภรณ  ศรีพงษวิไล 

 ๒๖๑๐ นางสาวประภาวดี  ชนิดกุล 

 ๒๖๑๑ สิบเอกหญิง ประภาวรินทร  พูสีทอง 

 ๒๖๑๒ นางสาวประภาวิณี  เปงนาค 

 ๒๖๑๓ นางประภาศรี  เจริญทรัพย 

 ๒๖๑๔ นางประเภท  พรมทา 

 ๒๖๑๕ นางสาวประมาณ  แรกไธสง 

 ๒๖๑๖ นางสาวประยูร  วงศแดง 

 ๒๖๑๗ นางสาวประวรรณา  แสนสุด 

 ๒๖๑๘ นางประสงค  พงษประเสริฐ 

 ๒๖๑๙ นางประสาน  กิ่งกาน 

 ๒๖๒๐ นางประสิทธิ์  จิตจักร 

 ๒๖๒๑ นางประเสริฐศรี  สุราอามาตย 

 ๒๖๒๒ นางสาวปรัชพร  เปงโต 

 ๒๖๒๓ นางสาวปรางคทิพย  ศรีสนธิ์ 

 ๒๖๒๔ นางสาวปรางคนุช  ออนสีแดง 

 ๒๖๒๕ นางสาวปรางครัตน  สอนปาน 

 ๒๖๒๖ นางสาวปรางทอง  ปาละวงษ 

 ๒๖๒๗ นางปรางทิพย  จุลเศรษฐ 

 ๒๖๒๘ นางสาวปรางทิพย  พลทามูล 

 ๒๖๒๙ นางปราณปรียา  สายสมบัติ 

 ๒๖๓๐ นางปราณปรียา  แสวงดี 

 ๒๖๓๑ นางปราณี  แกวสุวรรณ 

 ๒๖๓๒ นางสาวปราณี  ขุนทอง 

 ๒๖๓๓ นางสาวปราณี  คะหาราช 

 ๒๖๓๔ นางสาวปราณี  จําปา 

 ๒๖๓๕ นางปราณี  จ๋ิวประดิษฐกุล 

 ๒๖๓๖ นางสาวปราณี  ใจเด็ด 

 ๒๖๓๗ นางสาวปราณี  ถือธรรม 

 ๒๖๓๘ นางปราณี  บุบผา 

 ๒๖๓๙ นางปราณี  โภคมูลผล 

 ๒๖๔๐ นางปราณี  รุงเรือง 

 ๒๖๔๑ นางสาวปราณี  เรืองฤทธิ์ 

 ๒๖๔๒ นางปราณี  วัดพวงแกว 

 ๒๖๔๓ นางปราณี  จันทรหอม 

 ๒๖๔๔ นางสาวปราณีต  บินสัน 

 ๒๖๔๕ นางปรานี  โตะชาลี 

 ๒๖๔๖ นางปราริชาติ  วรรณภพ 

 ๒๖๔๗ นางปริชมน  คํากรฤาชา 



 หนา   ๑๙๒ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๖๔๘ นางปริชาติ  ไชยตะมาตร 

 ๒๖๔๙ นางสาวปริชาติ  หนาแนน 

 ๒๖๕๐ วาที่รอยตรีหญิง ปริญญา  ปานแกว 

 ๒๖๕๑ นางสาวปริญนันท  ชางเหลา 

 ๒๖๕๒ นางสาวปริม  อาศัยนา 

 ๒๖๕๓ นางปริมประภา  จารุสาร 

 ๒๖๕๔ นางสาวปริมาณ  ดารามั่น 

 ๒๖๕๕ นางสาวปริยา  อุบลบาน 

 ๒๖๕๖ นางสาวปริยาภรณ  ชนิปรีญา 

 ๒๖๕๗ นางสาวปริยาภัทร  ผอมขํา 

 ๒๖๕๘ นางสาวปริศนา  คะเนนิล 

 ๒๖๕๙ นางสาวปริศนา  ชางแกว 

 ๒๖๖๐ นางปริศนา  ปลัดเซ็นต 

 ๒๖๖๑ นางสาวปริศนา  มีทรัพย 

 ๒๖๖๒ นางสาวปริศนา  ศรีสาพันธ 

 ๒๖๖๓ นางสาวปริษา  สนวิชัย 

 ๒๖๖๔ นางสาวปรีชาวรรณ  สีหะวงษ 

 ๒๖๖๕ นางสาวปรีญาวัลย  เสมอใจ 

 ๒๖๖๖ นางปรีดา  เจริญสุข 

 ๒๖๖๗ นางปรีดา  มาศเมฆ 

 ๒๖๖๘ นางสาวปรีดานันท  ประสันแพงศรี 

 ๒๖๖๙ นางปรีดาพร  นุมมี 

 ๒๖๗๐ นางสาวปรีดาวรรณ  เดชกลา 

 ๒๖๗๑ นางปรียนันท  วัตรวิลัย 

 ๒๖๗๒ นางสาวปรียนาฎ  แกวสุทธิ 

 ๒๖๗๓ นางปรียา  ฟองโหย 

 ๒๖๗๔ นางปรียานันท  จันแดง 

 ๒๖๗๕ นางปรียาภรณ  สุดกลาง 

 ๒๖๗๖ นางปรียาภรณ  ชูเสน 

 ๒๖๗๗ นางสาวปรียาภา  ภิญเดช 

 ๒๖๗๘ นางสาวปรียาภา  อวยพร 

 ๒๖๗๙ นางสาวปรียาลักษณ  ชัยมงคล 

 ๒๖๘๐ นางสาวปรียาวดี  อุทาน 

 ๒๖๘๑ นางสาวปฤษฎี  มาตรบุตร 

 ๒๖๘๒ นางสาวปฤษณา  แวยูโซะ 

 ๒๖๘๓ นางสาวปลินธร  เพ็ชรฤทธิ์ 

 ๒๖๘๔ นางสาวปวรรัตน  แดงไฟ 

 ๒๖๘๕ นางสาวปวริศา  ทองวรรณ 

 ๒๖๘๖ นางสาวปวริศา  ศรีวิมล 

 ๒๖๘๗ นางสาวปวัณนา  เนียนกระโทก 

 ๒๖๘๘ นางสาวปวันรัตน  ใจบาล 

 ๒๖๘๙ นางสาวปวีณรัตน  เอี่ยมสําอางค 

 ๒๖๙๐ นางปวีณสมร  ทิแหลม 

 ๒๖๙๑ นางสาวปวีณสุดา  ทาตา 

 ๒๖๙๒ นางสาวปวีณา  กรวดนอก 

 ๒๖๙๓ นางปวีณา  กินสูงเนิน 

 ๒๖๙๔ นางสาวปวีณา  ดานุรักษ 

 ๒๖๙๕ นางปวีณา  นุชสวาท 

 ๒๖๙๖ นางปวีณา  บัวพุด 

 ๒๖๙๗ วาที่รอยตรีหญิง ปวีณา  พุมประจํา 

 ๒๖๙๘ นางสาวปวีณา  รุงสวาง 

 ๒๖๙๙ นางปวีณา  มูลละ 



 หนา   ๑๙๓ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๗๐๐ นางสาวปองขวัญ  จุลลา 

 ๒๗๐๑ นางสาวปองจิต  ชมชิด 

 ๒๗๐๒ นางปจฏิมาภรณ  จันทรศักดิ์ 

 ๒๗๐๓ นางสาวปญกร  ปณณโชคธนัทคุณ 

 ๒๗๐๔ นางสาวปญจนีย  ฝงชลจิตต 

 ๒๗๐๕ นางสาวปญจวรรณ  เคียงวงค 

 ๒๗๐๖ นางปญจา  นามิ่งขวัญ 

 ๒๗๐๗ นางสาวปญชลีย  ลิขิตพัฒนวงศ 

 ๒๗๐๘ นางสาวปญญภัทร  นารินรักษ 

 ๒๗๐๙ นางปญญาพร  สิงหดง 

 ๒๗๑๐ นางสาวปฐมา  นุนรักษา 

 ๒๗๑๑ นางปณณพร  บริบูรณ 

 ๒๗๑๒ นางสาวปทมพร  ชัยกีรติกุล 

 ๒๗๑๓ นางสาวปทมพร  ทรัพยสิทธิโชค 

 ๒๗๑๔ นางปทมา  เพชชรสุข 

 ๒๗๑๕ นางสาวปทมา  ศิริคํา 

 ๒๗๑๖ นางสาวปทมา  อําภา 

 ๒๗๑๗ นางปทมา  ราชรักษ 

 ๒๗๑๘ นางปทมา  สวางศร ี

 ๒๗๑๙ นางปทมาพร  ชิณโสม 

 ๒๗๒๐ นางปทมาภรณ  เรืองนก 

 ๒๗๒๑ นางปทมาภรณ  สะเอียบคง 

 ๒๗๒๒ นางปทมาภรณ  เสชัง 

 ๒๗๒๓ นางสาวปทมาวดี  คันธแสนยศ 

 ๒๗๒๔ นางสาวปาณิศา  เหมือนอุย 

 ๒๗๒๕ นางสาวปาณิสรา  เช่ียวชาญ 

 ๒๗๒๖ นางปาณิสรา  ทองอําพล 

 ๒๗๒๗ นางปานจิตร  สวัสดิผล 

 ๒๗๒๘ นางสาวปานใจ  จันทรสีดา 

 ๒๗๒๙ นางปานใจ  เนาวะเศษ 

 ๒๗๓๐ นางสาวปานฤทัย  วรรณชิต 

 ๒๗๓๑ นางปานัดดา  พละศูนย 

 ๒๗๓๒ นางสาวปาย  คําพิลา 

 ๒๗๓๓ นางสาวปายีหยะ  ตาเยะ 

 ๒๗๓๔ นางสาวปารณีย  คงชุม 

 ๒๗๓๕ นางสาวปารณีย  บาระมี 

 ๒๗๓๖ นางปารณีย  อรัญดร 

 ๒๗๓๗ นางสาวปารวี  คําพิสัย 

 ๒๗๓๘ นางปาริฉัตต  มหาโพธิ์ 

 ๒๗๓๙ นางสาวปาริฉัตรณ  สิรินันทวัชระ 

 ๒๗๔๐ นางปาริชาต  เขื่อนคํา 

 ๒๗๔๑ นางปาริชาติ  ชูตะกูล 

 ๒๗๔๒ นางปาริชาติ  ไชยจํานงค 

 ๒๗๔๓ นางสาวปาริชาติ  ทวนเงิน 

 ๒๗๔๔ นางปาริชาติ  พันธสีมา 

 ๒๗๔๕ นางปาริชาติ  สุขเจริญ 

 ๒๗๔๖ นางสาวปารีณา  พุมพวง 

 ๒๗๔๗ นางสาวปารีดะ  ตาเยะ 

 ๒๗๔๘ นางปาลิดา  นาราวณิชกุล 

 ๒๗๔๙ นางสาวปญชานรักษ  ศรีวิเชียร 

 ๒๗๕๐ นางปญะมาตร  นามมุงคุณ 

 ๒๗๕๑ นางปนสุคนธ  ภวาระศรี 



 หนา   ๑๙๔ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๗๕๒ นางสาวปนอนงค  คงเติม 

 ๒๗๕๓ นางปยดา  เสือเฒา 

 ๒๗๕๔ นางปยดา  แสวงวงศ 

 ๒๗๕๕ นางสาวปยดา  อินทราพงษ 

 ๒๗๕๖ นางปยธิดา  คงสันต 

 ๒๗๕๗ นางสาวปยนันท  สังฆัสโร 

 ๒๗๕๘ นางสาวปยนันท  ทองนะ 

 ๒๗๕๙ นางปยนาถ  เขตสมุทร 

 ๒๗๖๐ นางสาวปยนารถ  มณีรัตน 

 ๒๗๖๑ นางสาวปยพร  กอนเสนห 

 ๒๗๖๒ นางปยพร  เดนดวง 

 ๒๗๖๓ นางปยพรรณ  ชัยนิคม 

 ๒๗๖๔ นางปยภรณ  ทองเชื้อ 

 ๒๗๖๕ นางสาวปยภรณ  สินทร 

 ๒๗๖๖ นางสาวปยมาภรณ  มันทะกะ 

 ๒๗๖๗ นางสาวปยรัฐ  มหาวรรณ 

 ๒๗๖๘ นางปยวดี  พลยุทธ 

 ๒๗๖๙ นางสาวปยวรรณ  ไชยชมภู 

 ๒๗๗๐ นางสาวปยสุข  มาลยเวช 

 ๒๗๗๑ นางสาวปยะฉัตร  มีสมศักดิ์ 

 ๒๗๗๒ นางปยะดา  พิมพประเสริฐ 

 ๒๗๗๓ นางปยะธิดา  แกวสัก 

 ๒๗๗๔ นางปยะนุช  กวักหิรัญ 

 ๒๗๗๕ นางปยะนุช  จันทรสุวรรณ 

 ๒๗๗๖ นางสาวปยะนุช  นาคเกล้ียง 

 ๒๗๗๗ นางสาวปยะพร  ภูศรีเทศ 

 ๒๗๗๘ นางสาวปยะภัทร  เชื้อมั่น 

 ๒๗๗๙ นางสาวปยะมาศ  มาโต 

 ๒๗๘๐ นางสาวปยะมาศ  อินทรพรหมมา 

 ๒๗๘๑ นางสาวปยะรัตน  จันสุข 

 ๒๗๘๒ นางปยะรัตน  สุเพ็ญ 

 ๒๗๘๓ นางปยะวดี  ภูผานม 

 ๒๗๘๔ นางปยะวดี  อุปสิทธิ์ 

 ๒๗๘๕ นางสาวปยะวรรณ  วิศวปน 

 ๒๗๘๖ นางสาวปยาพัชร  พันธจันทรดี 

 ๒๗๘๗ นางปยาภรณ  อินทมะ 

 ๒๗๘๘ นางสาวปอะ  ดะเซ็ง 

 ๒๗๘๙ นางปุญญิศา  ลาภวรุตม 

 ๒๗๙๐ นางปุญณิศา  คําลือ 

 ๒๗๙๑ นางสาวปุณญฬินัล  กริสกรี 

 ๒๗๙๒ นางสาวปุณณภา  เนาวะมันต 

 ๒๗๙๓ นางปุณณภา  ยาวะโนภาส 

 ๒๗๙๔ นางสาวปุณยชยา  คําแควน 

 ๒๗๙๕ นางปุณยนุช  แจงแสง 

 ๒๗๙๖ นางสาวปุณยภา  ชัยมาลา 

 ๒๗๙๗ นางปุณยวีร  สุโพธิ์ 

 ๒๗๙๘ นางปุณยารัตน  มุงดีดิษฐวรกูล 

 ๒๗๙๙ นางสาวปุณิกา  กอดสันเทียะ 

 ๒๘๐๐ นางปุณิกา  ปลีฟก 

 ๒๘๐๑ นางสาวปุนยวรีย  พะวงไพร 

 ๒๘๐๒ นางเปมิกา  ทรัพยสิงห 

 ๒๘๐๓ นางเปมิกา  พรรณรําเจียก 



 หนา   ๑๙๕ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๘๐๔ นางสาวเปรมกมล  เนตรอัมพร 

 ๒๘๐๕ นางเปรมกมล  ชาดก 

 ๒๘๐๖ นางสาวเปรมจันทร  หงสรัตน 

 ๒๘๐๗ นางเปรมจิตร  ศรียมก 

 ๒๘๐๘ นางสาวเปรมรัตน  เงาศรี 

 ๒๘๐๙ นางเปรมฤดี  แดงหนองหิน 

 ๒๘๑๐ นางสาวเปรมฤดี  เรืองแสง 

 ๒๘๑๑ นางเปรมฤดี  พวงจันทร 

 ๒๘๑๒ นางสาวเปรมวดี  จิตสุขุมมงคล 

 ๒๘๑๓ นางสาวเปรมศิริ  ตวงโชคดี 

 ๒๘๑๔ นางเปาซียะห  มะดีเยาะ 

 ๒๘๑๕ นางสาวไปรยา  กรวยสวัสดิ์ 

 ๒๘๑๖ นางสาวผกานันท  สุขล้ิม 

 ๒๘๑๗ นางผกาพรรณ  ขวัญชัยภูมิ 

 ๒๘๑๘ นางผกาพันธ  กิจรัตนี 

 ๒๘๑๙ นางสาวผกามาศ  เพชรดี 

 ๒๘๒๐ นางผกามาศ  ย่ิงยงค 

 ๒๘๒๑ นางผกาวดี  สีทับทิม 

 ๒๘๒๒ นางสาวผกาสินี  โชติไธสง 

 ๒๘๒๓ นางสาวผองศรี  ชื่นดวง 

 ๒๘๒๔ นางผองศรี  พิมพาเพียร 

 ๒๘๒๕ นางผองศรี  สรอยสงค 

 ๒๘๒๖ นางผองศรี  สารบูรณ 

 ๒๘๒๗ นางผาณิตดา  ศรีมหาพรหม 

 ๒๘๒๘ นางผานิตยดา  ละมุลตรี 

 ๒๘๒๙ นางสาวผุสดี  ครุฑทองขาว 

 ๒๘๓๐ นางผุสดี  พิริยะพันธุ 

 ๒๘๓๑ นางผุสดี  ระวังดี 

 ๒๘๓๒ นางฝน  ธรรมวัฒน 

 ๒๘๓๓ นางฝาตีมะ  สลีมีน 

 ๒๘๓๔ นางฝารีดา  มะยีหมูด 

 ๒๘๓๕ นางฝาหระ  หมานนุย 

 ๒๘๓๖ นางพงษนภา  สัตพันธ 

 ๒๘๓๗ นางสาวพจนารถ  จันคง 

 ๒๘๓๘ นางสาวพจนี  อินทสนธิ 

 ๒๘๓๙ นางสาวพณิดา  เพ็งเจริญ 

 ๒๘๔๐ นางพนัต  อัครวรรณ 

 ๒๘๔๑ นางพนารัช  อาชีวะ 

 ๒๘๔๒ นางสาวพนารัตน  แจมจํารัส 

 ๒๘๔๓ นางพนารัตน  ดําดี 

 ๒๘๔๔ นางพนารัตน  เดชะผล 

 ๒๘๔๕ นางพนารัตน  ธรรมชอบ 

 ๒๘๔๖ นางสาวพนิดา  คํากิ่ง 

 ๒๘๔๗ นางพนิดา  พิมสาร 

 ๒๘๔๘ นางพนิดา  เรืองสวัสดิ์ 

 ๒๘๔๙ นางสาวพนิดา  สงฆมณี 

 ๒๘๕๐ นางพนิดา  แสนโซง 

 ๒๘๕๑ นางสาวพนิดา  ทองตัน 

 ๒๘๕๒ นางสาวพนิตดา  แสงจันทร 

 ๒๘๕๓ นางสาวพิมพณิศา  นันทจันทร 

 ๒๘๕๔ นางพยงค  สนิทจันทร 

 ๒๘๕๕ นางพยอม  รุงโรจน 



 หนา   ๑๙๖ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๘๕๖ นางสาวพยอม  ใจตา 

 ๒๘๕๗ นางพรเกต  ประจิตร 

 ๒๘๕๘ นางพรจิตร  ประกอบมัย 

 ๒๘๕๙ นางสาวพรฉวี  แซล้ี 

 ๒๘๖๐ นางพรชม  เกตุแกว 

 ๒๘๖๑ นางสาวพรชิตา  วันหากิจ 

 ๒๘๖๒ นางสาวพรณภัทร  กฤษวงษ 

 ๒๘๖๓ นางสาวพรทิพย  กิตติชนะชัย 

 ๒๘๖๔ นางสาวพรทิพย  เกิดศรี 

 ๒๘๖๕ นางสาวพรทิพย  คนหาญ 

 ๒๘๖๖ นางสาวพรทิพย  ซานมา 

 ๒๘๖๗ นางพรทิพย  ถวาย 

 ๒๘๖๘ นางพรทิพย  ทองคํา 

 ๒๘๖๙ นางพรทิพย  ทองนอก 

 ๒๘๗๐ นางสาวพรทิพย  เทศชู 

 ๒๘๗๑ นางพรทิพย  นาตัน 

 ๒๘๗๒ นางพรทิพย  นิลทองหลาง 

 ๒๘๗๓ นางสาวพรทิพย  นีสกุล 

 ๒๘๗๔ นางพรทิพย  มาลาศรี 

 ๒๘๗๕ นางสาวพรทิพย  รักคลาย 

 ๒๘๗๖ นางพรทิพย  ไวสูศึก 

 ๒๘๗๗ นางพรทิพย  ศรีแดน 

 ๒๘๗๘ นางพรทิพย  อุปฮาด 

 ๒๘๗๙ นางสาวพรทิพย  จิตรมาส 

 ๒๘๘๐ นางสาวพรทิพย  อุนทาว 

 ๒๘๘๑ นางสาวพรทิพา  ทัพพิโรจน 

 ๒๘๘๒ นางพรทิพา  ปญญา 

 ๒๘๘๓ นางพรธิดา  สาระวัน 

 ๒๘๘๔ นางพรธิดา  สุขเอี่ยม 

 ๒๘๘๕ นางสาวพรนภา  อินตะนัย 

 ๒๘๘๖ นางพรนัชชา  พุทธให 

 ๒๘๘๗ นางสาวพรนิภา  หลอดคํา 

 ๒๘๘๘ นางสาวพรนิภา  หลาเรือน 

 ๒๘๘๙ นางสาวพรนิภา  หลินภู 

 ๒๘๙๐ นางพรนิภา  ชางสีดา 

 ๒๘๙๑ นางพรประสิทธิ์  สิงหธร 

 ๒๘๙๒ นางสาวพรปวีณ  ทัศนะโสภณ 

 ๒๘๙๓ นางพรพรรณ  สมัญญา 

 ๒๘๙๔ นางพรพรรณ  เล่ียมชู 

 ๒๘๙๕ นางพรพินยา  สิงหทิศ 

 ๒๘๙๖ นางสาวพรพิมล  พลศรี 

 ๒๘๙๗ นางพรพิมล  เพชรสุวรรณ 

 ๒๘๙๘ นางพรพิมล  ภูเงินขํา 

 ๒๘๙๙ นางพรพิมล  กันทา 

 ๒๙๐๐ นางพรพิไล  จันทะภา 

 ๒๙๐๑ นางสาวพรเพ็ญ  จันทะสิริ 

 ๒๙๐๒ นางพรเพ็ญ  ทิศเกล้ียง 

 ๒๙๐๓ นางสาวพรเพ็ญ  แสนแกว 

 ๒๙๐๔ นางพรภนา  หิรัญคํา 

 ๒๙๐๕ นางสาวพรภัทรินทร  วิเศษเสือ 

 ๒๙๐๖ นางสาวพรภิมล  วงกต 

 ๒๙๐๗ นางสาวพรรณงาม  แสงสม 



 หนา   ๑๙๗ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๙๐๘ นางพรรณทิพา  ทรัพยหิรัญ 

 ๒๙๐๙ นางพรรณนภา  วงศประทุม 

 ๒๙๑๐ นางสาวพรรณนิษฐา  เพ็งวัฒนะ 

 ๒๙๑๑ นางสาวพรรณราย  สุวรรณนําปน 

 ๒๙๑๒ นางพรรณา  ศรีนาคคํา 

 ๒๙๑๓ นางพรรณิการ  สะสมนิยม 

 ๒๙๑๔ นางพรรณี  เทียมวงค 

 ๒๙๑๕ นางสาวพรรณี  พรหมทะ 

 ๒๙๑๖ นางพรรณี  พลชม 

 ๒๙๑๗ นางพรรณี  แพงโคตร 

 ๒๙๑๘ นางพรวารี  นิยมสัตย 

 ๒๙๑๙ นางสาวพรวิมล  เถาวโท 

 ๒๙๒๐ นางสาวพรวิไล  ปานจิต 

 ๒๙๒๑ นางสาวพรศิริ  ใจสวาง 

 ๒๙๒๒ นางพรศิริ  ศิริสุข 

 ๒๙๒๓ นางพรศิริ  ประสพบุญ 

 ๒๙๒๔ นางพรสวรรค  กิตติลาภ 

 ๒๙๒๕ นางพรสวรรค  บุญเฉลียว 

 ๒๙๒๖ นางสาวพรสวรรค  พันธะไชย 

 ๒๙๒๗ นางสาวพรสวรรค  ศรีวิโรจน 

 ๒๙๒๘ นางพรสวรรค  สงวนแกว 

 ๒๙๒๙ นางสาวพรสิริ  ตะมะณี 

 ๒๙๓๐ นางพรสิรี  นกดวน 

 ๒๙๓๑ นางพรสุดา  รัตนะวงษ 

 ๒๙๓๒ นางพรสุดา  ศรีสุข 

 ๒๙๓๓ นางสาวพรหมพร  แกนจันทร 

 ๒๙๓๔ นางพรหมพักตร  พัวพันธ 

 ๒๙๓๕ นางพรอุมา  คณะดี 

 ๒๙๓๖ นางพฤกศร  พ่ึงไทย 

 ๒๙๓๗ นางสาวพลอยนภัส  พงษธีรเมธา 

 ๒๙๓๘ นางพลับพลึงไพร  ขนุลอด 

 ๒๙๓๙ นางพวงผกา  แกวธรณิน 

 ๒๙๔๐ นางสาวพวงผกา  ยาดี 

 ๒๙๔๑ นางพวงผกา  ภูสุวรรณ 

 ๒๙๔๒ นางพวงพยอม  พงศโสภา 

 ๒๙๔๓ นางสาวพวงเพชร  ดวงอาทิตย 

 ๒๙๔๔ นางพสชนัน  รัตนศรี 

 ๒๙๔๕ นางสาวพัช  จันทรรักษ 

 ๒๙๔๖ นางพัช  สุดาชัย 

 ๒๙๔๗ นางสาวพัชชาภา  กิจวิจารณ 

 ๒๙๔๘ นางสาวพัชญสิตา  อินตะธงค 

 ๒๙๔๙ นางพัชรดา  สืบสิงห 

 ๒๙๕๐ นางสาวพัชรนันท  เจริญสุขนิธิกุล 

 ๒๙๕๑ นางสาวพัชรพร  จูทิม 

 ๒๙๕๒ นางพัชรพร  ชัยประวัติ 

 ๒๙๕๓ นางสาวพัชรพรรณ  ลาภใหญ 

 ๒๙๕๔ นางพัชรศรี  เรือนมูล 

 ๒๙๕๕ นางพัชรา  เต็มตาวงษ 

 ๒๙๕๖ นางสาวพัชรา  วุนคง 

 ๒๙๕๗ นางพัชรา  สถาพรวรกุล 

 ๒๙๕๘ นางสาวพัชรา  สุขสวัสดิ์ 

 ๒๙๕๙ นางสาวพัชรา  หวังพงษ 



 หนา   ๑๙๘ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๙๖๐ นางสาวพัชรา  เพชรนาจักร 

 ๒๙๖๑ นางสาวพัชรากุล  บัวชิด 

 ๒๙๖๒ นางพัชราภรณ  ทองเขียว 

 ๒๙๖๓ นางพัชราภรณ  ศฤงคาร 

 ๒๙๖๔ นางสาวพัชราภรณ  แสงเรือง 

 ๒๙๖๕ นางสาวพัชราภรณ  แชมชอย 

 ๒๙๖๖ นางพัชราภรณ  ศรีตัดสูง 

 ๒๙๖๗ นางพัชราวลัย  แกวออน 

 ๒๙๖๘ นางพัชริดา  ชาญไชย 

 ๒๙๖๙ นางสาวพัชรินทร  กล่ินคูณ 

 ๒๙๗๐ นางพัชรินทร  โคตรศรี 

 ๒๙๗๑ นางสาวพัชรินทร  จูสม 

 ๒๙๗๒ นางพัชรินทร  ไชยแกว 

 ๒๙๗๓ นางสาวพัชรินทร  ทองฉิม 

 ๒๙๗๔ นางสาวพัชรินทร  แทนนิล 

 ๒๙๗๕ นางพัชรินทร  มะมิง 

 ๒๙๗๖ นางสาวพัชรินทร  มุกดา 

 ๒๙๗๗ นางสาวพัชรินทร  มูลจันที 

 ๒๙๗๘ นางพัชรินทร  ฤกษบางพลัด 

 ๒๙๗๙ นางสาวพัชรินทร  เลิกนอก 

 ๒๙๘๐ นางสาวพัชรินทร  วรรณวัฒน 

 ๒๙๘๑ นางพัชรินทร  สารพล 

 ๒๙๘๒ นางสาวพัชรินทร  เหมือนแสง 

 ๒๙๘๓ นางพัชรินทร  อิ่มเพ็ง 

 ๒๙๘๔ นางพัชรินทร  นุชพวง 

 ๒๙๘๕ นางพัชรินทร  เพ็งอารีย 

 ๒๙๘๖ นางพัชริสา  โกแมน 

 ๒๙๘๗ นางสาวพัชรี  จันทรสําอางค 

 ๒๙๘๘ นางสาวพัชรี  เจริญพรธนารักษ 

 ๒๙๘๙ นางสาวพัชรี  ชูศรี 

 ๒๙๙๐ นางพัชรี  ศรีรุณ 

 ๒๙๙๑ นางพัชรี  ศิริเวช 

 ๒๙๙๒ นางพัชรี  สุหลง 

 ๒๙๙๓ นางสาวพัชรี  แสนดี 

 ๒๙๙๔ นางสาวพัชรี  หมัดอะด้ํา 

 ๒๙๙๕ นางสาวพัชรี  หนูดํา 

 ๒๙๙๖ นางพัชรีภรณ  นันตระกูล 

 ๒๙๙๗ นางสาวพัชรีย  ขัดทา 

 ๒๙๙๘ นางสาวพัชวิภรณ  สุภาพ 

 ๒๙๙๙ นางพัฒชรี  พลอยกระโทก 

 ๓๐๐๐ นางพัฒนฉัตร  พาชื่น 

 ๓๐๐๑ นางสาวพัฒนนรี  บังอร 

 ๓๐๐๒ นางสาวพัฒนศรี  หอทอง 

 ๓๐๐๓ นางพัฒนา  พลภักดี 

 ๓๐๐๔ นางสาวพัณณนิญา  เจริญรุจโรจน 

 ๓๐๐๕ นางพัณณิตา  สุภาแสน 

 ๓๐๐๖ นางสาวพัณณิตา  เอี่ยมสอาด 

 ๓๐๐๗ นางสาวพัตรธาวัณย  สกุลยังกิว 

 ๓๐๐๘ นางพัทธธีรา  คําลือ 

 ๓๐๐๙ นางสาวพัทธนันท  เกตบุญ 

 ๓๐๑๐ นางสาวพัทธนันท  จุลแกว 

 ๓๐๑๑ นางพัทธนันท  ธุระ 



 หนา   ๑๙๙ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๐๑๒ นางสาวพัทธนันท  เพงพิโรจ 

 ๓๐๑๓ นางพัทธนันท  วิลเฟรด 

 ๓๐๑๔ นางพัทธนันท  อรรถดารา 

 ๓๐๑๕ นางสาวพัทยา  เอี่ยมจิต 

 ๓๐๑๖ นางสาวพัทราภรณ  เอมโอด 

 ๓๐๑๗ นางสาวพันทิพา  นามสนธิ์ 

 ๓๐๑๘ นางสาวพันทิวา  ศรียางค 

 ๓๐๑๙ นางสาวพันธิวา  สดศรี 

 ๓๐๒๐ นางพันธุระวี  วารีรัตน 

 ๓๐๒๑ นางพัลยมล  บินสะหมัน 

 ๓๐๒๒ นางพัศดี  ตันทะวงค 

 ๓๐๒๓ นางสาวพัศรา  สรอยเสน 

 ๓๐๒๔ นางสาวพัสดาพร  หันไชยเนาว 

 ๓๐๒๕ นางสาวพานทอง  จันทะโคตร 

 ๓๐๒๖ นางพานทอง  จารึกธรรม 

 ๓๐๒๗ นางพานทอง  วรรณพฤกษ 

 ๓๐๒๘ นางพานทอง  อุยหา 

 ๓๐๒๙ นางพารีดะ  รือแม 

 ๓๐๓๐ นางสาวพาอีสะ  มามุ 

 ๓๐๓๑ นางสาวพาอีสะ  ยะลา 

 ๓๐๓๒ นางพิกุล  คุณาภรณสิริ 

 ๓๐๓๓ นางพิกุล  ณาระศักดิ์ 

 ๓๐๓๔ นางสาวพิกุล  นันตะชู 

 ๓๐๓๕ นางพิกุล  บึงใสย 

 ๓๐๓๖ นางพิกุล  ปกษากนก 

 ๓๐๓๗ นางสาวพิกุลทอง  อันแปลง 

 ๓๐๓๘ นางสาวพิกุลทอง  อินทรวงค 

 ๓๐๓๙ นางพิจิตตรา  ขวัญมงคล 

 ๓๐๔๐ นางพิจิตรา  แกววงษา 

 ๓๐๔๑ นางสาวพิจิตรา  ตุสําราญ 

 ๓๐๔๒ นางสาวพิชชานันท  แพรงาม 

 ๓๐๔๓ นางสาวพิชชาพร  วรรณพราหมณ 

 ๓๐๔๔ นางพิชชาภา  มีพยุง 

 ๓๐๔๕ นางพิชญชญานิษฐ  โพธิสาร 

 ๓๐๔๖ นางสาวพิชญธนัน  ตุลาทอง 

 ๓๐๔๗ นางสาวพิชญรัตน  อินนุพัฒน 

 ๓๐๔๘ นางสาวพิชญสินี  วิชัยโย 

 ๓๐๔๙ นางสาวพิชญา  เกิดดอนแฝก 

 ๓๐๕๐ นางพิชญา  จําแนกสาร 

 ๓๐๕๑ นางพิชญา  พรหมจารีย 

 ๓๐๕๒ นางพิชญาภา  พิศรูป 

 ๓๐๕๓ นางพิชญาภา  สอนแกว 

 ๓๐๕๔ นางสาวพิชฎาณัฏฐ  แหลงสนาม 

 ๓๐๕๕ นางพิชยา  คลายเคล่ือน 

 ๓๐๕๖ นางพิชา  ภูวัฒนาพันธ 

 ๓๐๕๗ นางสาวพิชามญชุ  ทองมา 

 ๓๐๕๘ นางสาวพิชามญชุ  พิณพิสิทธิกุล 

 ๓๐๕๙ นางพิชามญชุ  แอบเพ็ช 

 ๓๐๖๐ นางสาวพิตติภรณ  ฉลอม 

 ๓๐๖๑ นางสาวพิทยาภรณ  ธรรมมา 

 ๓๐๖๒ นางพิทยาภรณ  มูลแกว 

 ๓๐๖๓ นางพิทยาภรณ  เพ็งแจม 



 หนา   ๒๐๐ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๐๖๔ นางสาวพิมฉัตร  ภักดีธนะนิรันดร 

 ๓๐๖๕ นางสาวพิมพกุล  ธนนนทกุลพัทธ 

 ๓๐๖๖ นางพิมพใจ  ชัยศรี 

 ๓๐๖๗ นางพิมพใจ  อินทพงษ 

 ๓๐๖๘ นางพิมพใจ  วณิชยารุงเรือง 

 ๓๐๖๙ นางพิมพชนก  วิรัตนเกษม 

 ๓๐๗๐ นางสาวพิมพชนก  สิงหคํา 

 ๓๐๗๑ นางพิมพชนิสร  สุดนอย 

 ๓๐๗๒ นางสาวพิมพนารา  ล้ิมตั้งวัฒนากุล 

 ๓๐๗๓ นางพิมพพิชชา  พงษนิล 

 ๓๐๗๔ นางสาวพิมพพิศา  สุนะพัฒน 

 ๓๐๗๕ นางสาวพิมพยุภา  จิระสินธวัช 

 ๓๐๗๖ นางพิมพรําภา  สอนนนทฐีกูล 

 ๓๐๗๗ นางพิมพลดา  นภชัยธีรโรจน 

 ๓๐๗๘ นางพิมพลภัส  วิสุทธิ 

 ๓๐๗๙ นางสาวพิมพลภัส  อุนใจ 

 ๓๐๘๐ นางสาวพิมพลักษณ  พิมอักษร 

 ๓๐๘๑ นางสาวพิมพวลัญช  บํารุงทรัพย 

 ๓๐๘๒ นางสาวพิมพศนิตา  จึงสุทธิวงษ 

 ๓๐๘๓ นางพิมพา  วิเศษวงษา 

 ๓๐๘๔ นางพิมพิกา  ไชยศร 

 ๓๐๘๕ นางพิมภา  ภูอาว 

 ๓๐๘๖ นางพิมล  หลีเกี๊ยะ 

 ๓๐๘๗ นางพิมล  ทาจําปา 

 ๓๐๘๘ นางพิมลกานต  เทียนทอง 

 ๓๐๘๙ นางสาวพิมลพร  สายสิน 

 ๓๐๙๐ นางสาวพิมลพรรณ  แพงโยธา 

 ๓๐๙๑ นางพิมลมาศ  สารพานิช 

 ๓๐๙๒ นางสาวพิมลรัตน  ศรีวรานนท 

 ๓๐๙๓ นางพิรวรรณ  ไพบูลยอนันต 

 ๓๐๙๔ นางสาวพิลัยพร  ขันธุแสง 

 ๓๐๙๕ นางพิลาวัลย  ทองเพ็ญ 

 ๓๐๙๖ นางพิลาสลักษณ  ทองคํา 

 ๓๐๙๗ นางสาวพิไลลักษณ  ฤทธิรณ 

 ๓๐๙๘ นางสาวพิไลวรรณ  ธรรมรังษี 

 ๓๐๙๙ นางพิศมัย  พรหมทา 

 ๓๑๐๐ นางพิศมัย  ลากวงษ 

 ๓๑๐๑ นางพิศมัย  วงศคําจันทร 

 ๓๑๐๒ นางพิสมัย  นิ้วทอง 

 ๓๑๐๓ นางสาวพิสมัย  พรจําศิล 

 ๓๑๐๔ นางพิสุทธินี  จันทรเพ็ง 

 ๓๑๐๕ นางสาวพีร  เพ็งเรือง 

 ๓๑๐๖ นางสาวพีรญา  มิ่งสมอน 

 ๓๑๐๗ นางพีรยา  จําแนกวุฒิ 

 ๓๑๐๘ นางสาวพีรีดา  ชาวคําเขต 

 ๓๑๐๙ นางพุฒธวรรณ  ลือออนดี 

 ๓๑๑๐ นางสาวพุธติมา  ศิริโต 

 ๓๑๑๑ นางสาวพูนศรี  หลุยลํารอง 

 ๓๑๑๒ นางสาวพูลสุข  พลภักดี 

 ๓๑๑๓ นางเพชร  ศรีชาเนตร 

 ๓๑๑๔ นางสาวเพชรจี  มะโร 

 ๓๑๑๕ นางสาวเพชรนลิน  สุขมังสา 



 หนา   ๒๐๑ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๑๑๖ นางสาวเพชรลัดดา  ชาภักดี 

 ๓๑๑๗ นางสาวเพชราภรณ  ย้ิมพูลทรัพย 

 ๓๑๑๘ นางเพ็ญแข  ศรีทอง 

 ๓๑๑๙ นางเพ็ญธิดา  สมบัติธีระ 

 ๓๑๒๐ นางสาวเพญนภา  ลิลัน 

 ๓๑๒๑ นางสาวเพ็ญนภา  คงผล 

 ๓๑๒๒ นางเพ็ญนภา  คําหมี 

 ๓๑๒๓ นางเพ็ญนภา  ดวงแกว 

 ๓๑๒๔ นางสาวเพ็ญนภา  โมรารักษ 

 ๓๑๒๕ นางเพ็ญนภา  ศรีษะ 

 ๓๑๒๖ นางสาวเพ็ญนภา  บํารุงรส 

 ๓๑๒๗ นางเพ็ญประภา  ออนวรรณะ 

 ๓๑๒๘ นางสาวเพ็ญพัก  เกตุเขียว 

 ๓๑๒๙ นางสาวเพ็ญพิชญา  รินทร 

 ๓๑๓๐ นางเพ็ญพิมล  โพธิ์เงิน 

 ๓๑๓๑ นางเพ็ญรดี  อยูแสง 

 ๓๑๓๒ นางสาวเพ็ญรภัสร  หอมชื่น 

 ๓๑๓๓ นางเพ็ญรุง  ปองกันภัย 

 ๓๑๓๔ นางสาวเพ็ญศรี  กิ่งโพธิ์ 

 ๓๑๓๕ นางเพ็ญศรี  เฒามูลละ 

 ๓๑๓๖ นางเพ็ญศรี  ดูแกว 

 ๓๑๓๗ นางเพ็ญศรี  นุยเล็ก 

 ๓๑๓๘ นางเพ็ญศรี  ไรจํานงค 

 ๓๑๓๙ นางเพ็ญศรี  อินทรทิพย 

 ๓๑๔๐ นางเพ็ญศิริ  อุณวงค 

 ๓๑๔๑ นางเพ็ญสวัสดิ์  พรมมี 

 ๓๑๔๒ นางสาวเพทาย  ใกลประยูร 

 ๓๑๔๓ นางสาวเพราพงา  ทาวธนะ 

 ๓๑๔๔ นางสาวเพลินจิตร  กันทา 

 ๓๑๔๕ นางเพลินพิศ  ปญจิตร 

 ๓๑๔๖ นางเพียงใจ  บุราณ 

 ๓๑๔๗ นางเพียงใจ  พลเย่ียม 

 ๓๑๔๘ นางสาวเพียงภักดิ์  โทนหงษา 

 ๓๑๔๙ นางสาวเพียร  เปรื่องเวช 

 ๓๑๕๐ นางเพ่ือน  แจนโกนดี 

 ๓๑๕๑ นางสาวแพทอง  ธรรมปยะ 

 ๓๑๕๒ นางสาวแพรพรรณ  ติใหม 

 ๓๑๕๓ นางสาวแพรวนภา  ชวยเมือง 

 ๓๑๕๔ นางสาวไพฑูรย  สุมมาตย 

 ๓๑๕๕ นางไพทูลย  วองไว 

 ๓๑๕๖ นางไพบูลย  คําแกน 

 ๓๑๕๗ นางสาวไพริน  กลอมเกล้ียง 

 ๓๑๕๘ นางไพรินทร  ดิษฐวงศ 

 ๓๑๕๙ นางไพวรรณ  ศรีสมบัติ 

 ๓๑๖๐ นางไพศรี  บัวสําอางค 

 ๓๑๖๑ นางไพศรี  อําไพรัตน 

 ๓๑๖๒ นางฟองทิพย  ดําคํา 

 ๓๑๖๓ นางสาวฟาตีเมาะ  แยแล 

 ๓๑๖๔ นางฟามเฟย  แซฟุง 

 ๓๑๖๕ นางสาวฟารีดะห  เจะอาแว 

 ๓๑๖๖ นางภคนันท  รัฐอินทร 

 ๓๑๖๗ นางภคปภา  อิ่มปรีชา 



 หนา   ๒๐๒ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๑๖๘ นางสาวภคพร  ชางเกาะลอ 

 ๓๑๖๙ นางภคพร  อินจันดี 

 ๓๑๗๐ นางภคพร  พงศชาญวิทย 

 ๓๑๗๑ นางภคมณ  ภัคธนาดิษกุล 

 ๓๑๗๒ นางสาวภคมน  ประสิทธิกูล 

 ๓๑๗๓ นางสาวภคมน  อภิย่ิงยง 

 ๓๑๗๔ นางภคมน  อินทนนท 

 ๓๑๗๕ นางสาวภควดี  ภวภูตานนท 

 ๓๑๗๖ นางภควรรณ  ชรารัตน 

 ๓๑๗๗ นางภควรรณ  ชอไสว 

 ๓๑๗๘ นางสาวภชิสา  กอนชัยูมิ 

 ๓๑๗๙ นางภณิดา  ฉายวิไชย 

 ๓๑๘๐ นางภณิษา  เองฉวน 

 ๓๑๘๑ นางภทรกช  ศรีวงศษา 

 ๓๑๘๒ นางภภัสสร  โกวิฑูรย 

 ๓๑๘๓ นางภรณณภัส  พิมล 

 ๓๑๘๔ นางภักดี  บัวคํา 

 ๓๑๘๕ นางสาวภัคจิรา  วังชัย 

 ๓๑๘๖ นางสาวภัควลัญชญ  ไชยนาพันธ 

 ๓๑๘๗ นางสาวภัควลัญชญ  ไชยรส 

 ๓๑๘๘ นางสาวภัคศุดา  สวัสดีลาภา 

 ๓๑๘๙ นางภัชภิชา  ตรีเดชธวัฒน 

 ๓๑๙๐ นางสาวภัณฑิรา  พลับพลึงไพร 

 ๓๑๙๑ นางสาวภัณฑิลา  ใจชะลอม 

 ๓๑๙๒ นางสาวภัณฑิลา  โสดาวงศ 

 ๓๑๙๓ นางสาวภัณฑิลา  บุญชัย 

 ๓๑๙๔ นางภัณทิยาพร  ถนอมศักดิ์ 

 ๓๑๙๕ นางสาวภัททราภรณ  นันทสินธ 

 ๓๑๙๖ นางสาวภัททิยา  ศรีทองคํา 

 ๓๑๙๗ นางสาวภัททิรา  พนอนุอุดมสุข 

 ๓๑๙๘ นางสาวภัทธิราพร  ชะมาย 

 ๓๑๙๙ นางภัทรกร  กลอมวงษ 

 ๓๒๐๐ นางสาวภัทรณัฐ  เหมืองทอง 

 ๓๒๐๑ นางภัทรนิษฐ  ยอดไกร 

 ๓๒๐๒ นางสาวภัทรพร  จันอาส 

 ๓๒๐๓ นางสาวภัทรพร  แสนดี 

 ๓๒๐๔ นางภัทรภร  กําจัดโรค 

 ๓๒๐๕ นางสาวภัทรภร  ไชยสัตย 

 ๓๒๐๖ นางสาวภัทรฤทัย  ทองเปง 

 ๓๒๐๗ นางสาวภัทรวดี  นามมะเริง 

 ๓๒๐๘ นางสาวภัทรวดี  ปรีดากุล 

 ๓๒๐๙ นางภัทรวดี  พงกาสอ 

 ๓๒๑๐ นางสาวภัทรวดี  พงษสัจจา 

 ๓๒๑๑ นางสาวภัทรวดี  วัดพิลา 

 ๓๒๑๒ นางสาวภัทรวดี  แตรสังข 

 ๓๒๑๓ นางภัทรวดี  สมิดรัมย 

 ๓๒๑๔ นางสาวภัทรา  เทียมบุญสง 

 ๓๒๑๕ นางสาวภัทราชา  คงเจริญ 

 ๓๒๑๖ นางสาวภัทรานิษฐ  พรมปญญา 

 ๓๒๑๗ นางสาวภัทรานิษฐ  มีนา 

 ๓๒๑๘ นางสาวภัทราพร  ชูทอง 

 ๓๒๑๙ นางสาวภัทราภรณ  ทอนอนันต 



 หนา   ๒๐๓ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๒๒๐ นางภัทราภรณ  ทิพยอุทัย 

 ๓๒๒๑ นางภัทราภรณ  เพียรสงวน 

 ๓๒๒๒ นางสาวภัทราภรณ  สุขมณี 

 ๓๒๒๓ นางภัทราภรณ  ยุระหาร 

 ๓๒๒๔ นางภัทราวดี  กองทุม 

 ๓๒๒๕ นางภัทราวดี  ถุงรอยพันธ 

 ๓๒๒๖ นางภัทราวดี  ปรีชาชาญ 

 ๓๒๒๗ นางภัทราวรรณ  ไทยนอก 

 ๓๒๒๘ นางภัทริฌา  คําผง 

 ๓๒๒๙ นางภัทรินทร  ทองชุม 

 ๓๒๓๐ นางสาวภัทรียา  ธานี 

 ๓๒๓๑ นางภัสฎาพร  ศรีภูมี 

 ๓๒๓๒ นางสาวภัสพร  ธญัญวิกัย 

 ๓๒๓๓ นางสาวภัสราภรณ  ดีวงค 

 ๓๒๓๔ นางภัสวรินทร  ปญญาสี 

 ๓๒๓๕ นางภัสวัณย  สงแสง 

 ๓๒๓๖ นางภัสสศา  เรือนคํา 

 ๓๒๓๗ นางสาวภาณัฏฐศญา  นาราช 

 ๓๒๓๘ นางสาวภาณี  พฤกษาชาติ 

 ๓๒๓๙ นางภาณุมาส  ทองมา 

 ๓๒๔๐ นางสาวภานุมาศ  อาบสุวรรณ 

 ๓๒๔๑ นางภาภิชญา  พรอมมงคล 

 ๓๒๔๒ นางสาวภารดี  เพชรไทย 

 ๓๒๔๓ นางสาวภาวดี  ศรีหาญ 

 ๓๒๔๔ นางภาวนา  ไทยรัตน 

 ๓๒๔๕ นางสาวภาวนา  เสาวิชิต 

 ๓๒๔๖ นางสาวภาวิณี  จาดเปรม 

 ๓๒๔๗ นางสาวภาวิณี  ดวงศักดิ์ดี 

 ๓๒๔๘ นางภาวิณี  สลีสองสม 

 ๓๒๔๙ นางสาวภาวินา  กัวะขุนทด 

 ๓๒๕๐ นางภาวิไล  กาสุข 

 ๓๒๕๑ นางสาวภาวีย  ขําตรี 

 ๓๒๕๒ นางภาสิณี  ภูคําวงศ 

 ๓๒๕๓ นางสาวภิญรดา  ภูธนคณาวุฒิ 

 ๓๒๕๔ นางภิณญาภัชต  นุรักรัมย 

 ๓๒๕๕ นางภิรนันท  เดชาเลิศ 

 ๓๒๕๖ นางสาวภิรุณพร  สุทธิอาคาร 

 ๓๒๕๗ นางภุมรา  บุญสง 

 ๓๒๕๘ นางสาวภุมรี  บํารุงศิลป 

 ๓๒๕๙ นางสาวภูริชญา  ธวัชชัย 

 ๓๒๖๐ นางสาวภูริตา  สําแดงภัย 

 ๓๒๖๑ นางสาวภูเวียง  คําบุตร 

 ๓๒๖๒ นางภูษณิศา  ใจหลา 

 ๓๒๖๓ นางมณฐิยา  วรรณกุล 

 ๓๒๖๔ นางมณฑกาญ  แสนเมือง 

 ๓๒๖๕ นางมณฑกาณต  สีหบุตร 

 ๓๒๖๖ นางสาวมณฑลภัส  มากขาว 

 ๓๒๖๗ นางมณฑา  มูลทอง 

 ๓๒๖๘ นางมณฑาทิพย  ชมนา 

 ๓๒๖๙ นางมณฑิรา  เจนวิชา 

 ๓๒๗๐ นางมณเฑียร  นิลมณี 

 ๓๒๗๑ นางมณวิชา  คําดี 



 หนา   ๒๐๔ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๒๗๒ นางมณัฐศิกาญ  พรหมเผา 

 ๓๒๗๓ นางมณี  นิยมตรง 

 ๓๒๗๔ นางมณี  ปะวะถา 

 ๓๒๗๕ นางมณี  เมืองงาม 

 ๓๒๗๖ นางสาวมณี  วรรณคํา 

 ๓๒๗๗ นางมณีญา  เชื้อบริหาร 

 ๓๒๗๘ นางมณีณดา  แนช 

 ๓๒๗๙ นางมณีรัตน  แกวพินิจ 

 ๓๒๘๐ นางมณีรัตน  ขุนอังดี 

 ๓๒๘๑ นางมณีรัตน  จันทรปาน 

 ๓๒๘๒ นางสาวมณีรัตน  บุญทวม 

 ๓๒๘๓ นางมณีรัตน  ระวันประโคน 

 ๓๒๘๔ นางสาวมณีรัตน  วาสนาฐิตวัฒน 

 ๓๒๘๕ นางมณีรัตน  หมวดคง 

 ๓๒๘๖ นางสาวมณีรัตน  ทาวงค 

 ๓๒๘๗ นางมณีวัฒน  พรหมมณีวัฒน 

 ๓๒๘๘ นางมธุรส  เทพกิจ 

 ๓๒๘๙ นางสาวมธุรส  จันทรแสง 

 ๓๒๙๐ นางสาวมธุรส  มาศวิเชียร 

 ๓๒๙๑ นางสาวมนตฐณขดา  พุทธอํานวยพร 

 ๓๒๙๒ นางสาวมนตพิชฌาน  วังคีรี 

 ๓๒๙๓ นางมนตวิชา  เทียนงาม 

 ๓๒๙๔ นางมนทวิกา  งดงาม 

 ๓๒๙๕ นางสาวมนทิกานติ์  ละมายวรรณ 

 ๓๒๙๖ นางสาวมนธิชา  เขียวแกว 

 ๓๒๙๗ นางมนฤทัย  วรรณคําผุย 

 ๓๒๙๘ นางมนัชญา  เชี่ยวชาญ 

 ๓๒๙๙ นางมนัญญา  ทองพูล 

 ๓๓๐๐ นางมนันยา  จันทร 

 ๓๓๐๑ นางมนัสนันท  มณีโช 

 ๓๓๐๒ นางสาวมนัสนันท  หลักฐาน 

 ๓๓๐๓ นางมนีษิลนุ  คงแกว 

 ๓๓๐๔ นางมยุรฉัตร  จันทภาโส 

 ๓๓๐๕ นางสาวมยุรฉัตร  บุญยัง 

 ๓๓๐๖ นางสาวมยุรฉัตร  มนกลม 

 ๓๓๐๗ นางสาวมยุรา  แกวปาน 

 ๓๓๐๘ นางสาวมยุรา  เข็มเพ็ชร 

 ๓๓๐๙ นางมยุรา  พรมโคตร 

 ๓๓๑๐ นางสาวมยุรา  พูลนวล 

 ๓๓๑๑ นางสาวมยุรา  ศิริยุทธ 

 ๓๓๑๒ นางสาวมยุรี  ไชยโสดา 

 ๓๓๑๓ นางมยุรี  แดงทอง 

 ๓๓๑๔ นางสาวมยุรี  ทะรารัมย 

 ๓๓๑๕ นางมยุรี  พวงศรี 

 ๓๓๑๖ นางมยุรี  วัฒนบุตร 

 ๓๓๑๗ นางสาวมยุรี  สรอยระยาแกว 

 ๓๓๑๘ นางมยุรี  สังขทิพย 

 ๓๓๑๙ นางสาวมยุรี  เหมเวช 

 ๓๓๒๐ นางสาวมยุรี  มูลรัสศรี 

 ๓๓๒๑ นางมยุรีย  ตันติปธรรม 

 ๓๓๒๒ นางมยุรีย  ขัดเรือน 

 ๓๓๒๓ นางมยุรีย  มณีนิล 



 หนา   ๒๐๕ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๓๒๔ นางสาวมลทิญา  จันทรพุฒ 

 ๓๓๒๕ นางสาวมลธิรา  กอเซ็ม 

 ๓๓๒๖ นางสาวมลรัตน  ผลถวิล 

 ๓๓๒๗ นางสาวมลฤดี  โพธิโต 

 ๓๓๒๘ นางสาวมลฤดี  สมรักษ 

 ๓๓๒๙ นางมลฤดี  เสนาโนฤทธิ์ 

 ๓๓๓๐ นางมลลาวรรณ  นามเขต 

 ๓๓๓๑ นางสาวมลิวรรณ  อกผาย 

 ๓๓๓๒ นางมลิวัลย  นครเพ็ชร 

 ๓๓๓๓ นางสาวมลียานี  เจธอารง 

 ๓๓๓๔ นางมะยุรี  แจมอารีย 

 ๓๓๓๕ นางสาวมะยุเรศ  กระทงนอย 

 ๓๓๓๖ นางมะลิ  เคราะหดี 

 ๓๓๓๗ นางมะลิ  สายอินตะ 

 ๓๓๓๘ นางสาวมะลิ  อินธิสิทธิ์ 

 ๓๓๓๙ นางสาวมะลิ  อูนาท 

 ๓๓๔๐ นางมะลิ  ตอรบรัมย 

 ๓๓๔๑ นางมะลิวรรณ  ศรีวิพัฒน 

 ๓๓๔๒ สิบเอกหญิง มะลิวรรณ  จามกระโทก 

 ๓๓๔๓ นางมะลิวรรณ  ศิริเชษฐ 

 ๓๓๔๔ นางสาวมะลิษา  เพชรเจียรนัย 

 ๓๓๔๕ นางมัชฌิมา  สันติสุข 

 ๓๓๔๖ นางสาวมัญชุพร  อยูเจริญ 

 ๓๓๔๗ นางสาวมัณฑนา  กลีบสุวรรณ 

 ๓๓๔๘ นางสาวมัณฑนา  ชุมอินจักร 

 ๓๓๔๙ นางมัณธิกา  จันทรเขียว 

 ๓๓๕๐ นางมัทธนา  ศรีสุพรรณ 

 ๓๓๕๑ นางสาวมัทนพร  ชื้อผาสุข 

 ๓๓๕๒ นางมันทนา  ชิวหา 

 ๓๓๕๓ นางสาวมัลลิกา  หนานวล 

 ๓๓๕๔ นางสาวมัลลิกา  คงนุน 

 ๓๓๕๕ นางสาวมัลลิกา  เพ็ชรกูล 

 ๓๓๕๖ นางสาวมาซนะ  อาแว 

 ๓๓๕๗ นางสาวมาซีเตาะ  ดามะ 

 ๓๓๕๘ นางมาณี  ศรีหะรัญ 

 ๓๓๕๙ นางสาวมาดา  ธาราจารุ 

 ๓๓๖๐ นางสาวมานิต  เพชรดํา 

 ๓๓๖๑ นางสาวมาริษา  ฉัตรพุมไสว 

 ๓๓๖๒ นางมาริสา  แถลวงกัณฑ 

 ๓๓๖๓ นางมาริสา  ทองชมภูนุช 

 ๓๓๖๔ นางมาริสา  ศิริบุญมา 

 ๓๓๖๕ นางมาเรียม  ลาเตะ 

 ๓๓๖๖ นางสาวมาลัย  เข็มภูเขียว 

 ๓๓๖๗ นางมาลัย  จอยกระจาง 

 ๓๓๖๘ นางสาวมาลัย  แกวคุณ 

 ๓๓๖๙ นางมาลัย  บุญเกษ 

 ๓๓๗๐ นางมาลัยพรรณ  นันประดิษฐ 

 ๓๓๗๑ นางสาวมาลาดี  พงษากลาง 

 ๓๓๗๒ นางมาลาวรรณ  พัดชา 

 ๓๓๗๓ นางสาวมาลิกุล  คงบัน 

 ๓๓๗๔ นางสาวมาลินี  เจะแม 

 ๓๓๗๕ นางสาวมาลินี  ปรีวาสนา 



 หนา   ๒๐๖ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๓๗๖ นางสาวมาลินี  อดทน 

 ๓๓๗๗ นางมาลี  มวงบุญศรี 

 ๓๓๗๘ นางสาวมาไลภรณ  ยะไชยศรี 

 ๓๓๗๙ นางสาวมาวิณี  กิจจะนะ 

 ๓๓๘๐ นางสาวมิ่งขวัญ  ใหมเกตุ 

 ๓๓๘๑ นางมิ่งสมร  นาเชียงใต 

 ๓๓๘๒ นางสาวมินตรา  คุมฤทธิ์ 

 ๓๓๘๓ นางสาวมินทรลดา  อุนแกว 

 ๓๓๘๔ นางมิรันตี  ศุภผล 

 ๓๓๘๕ นางมีนา  ปญญาสวรรค 

 ๓๓๘๖ นางสาวมีนา  สัตนันท 

 ๓๓๘๗ นางสาวมุกการินทร  ตามัย 

 ๓๓๘๘ นางสาวมุกดา  ใจเลิศ 

 ๓๓๘๙ นางสาวมุกดา  สมเสียง 

 ๓๓๙๐ นางสาวมุกดา  สังเวียนวงค 

 ๓๓๙๑ นางสาวมุกดา  อายุวัฒนะ 

 ๓๓๙๒ นางมุกดา  ชูศรี 

 ๓๓๙๓ นางสาวมุจลินท  ทาวงศ 

 ๓๓๙๔ นางสาวมุทิตา  บุปผาสังข 

 ๓๓๙๕ นางมุทิตา  อัฑฒพงศพิเชฎฐ 

 ๓๓๙๖ นางสาวเมตตา  จันทรเพชร 

 ๓๓๙๗ นางเมตตา  ชัยภูมิ 

 ๓๓๙๘ นางเมตตา  ทิมปรางค 

 ๓๓๙๙ นางเมตตา  สิงหคีพงศ 

 ๓๔๐๐ นางสาวเมทินี  นนทะธรรม 

 ๓๔๐๑ นางเมธาพร  กันธี 

 ๓๔๐๒ นางสาวเมริษา  ตาเดอิน 

 ๓๔๐๓ นางสาวใมมุน  รอยะ 

 ๓๔๐๔ นางไมตรี  แกวแปน 

 ๓๔๐๕ นางไมตรี  ฉิมมาทอง 

 ๓๔๐๖ นางสาวยงทิพา  สงคลาย 

 ๓๔๐๗ นางสาวยมนา  หอมหวล 

 ๓๔๐๘ นางสาวยมลพร  วงษสามี 

 ๓๔๐๙ นางยศสราวดี  กรึงไกร 

 ๓๔๑๐ นางสาวยอดรัก  ศรีลาบุตร 

 ๓๔๑๑ นางสาวยาใจ  นกเอี้ยง 

 ๓๔๑๒ นางยามีหละ  หมัดเหล็ม 

 ๓๔๑๓ นางยารอดะ  เจะเตะ 

 ๓๔๑๔ นางสาวยารอนะ  ลัสมาน 

 ๓๔๑๕ นางยาริยะ  สะนิ 

 ๓๔๑๖ นางยาวารี  คงมัยลิก 

 ๓๔๑๗ นางสาวยินดี  ฉิมมี 

 ๓๔๑๘ นางยินดี  รอดพิรุณ 

 ๓๔๑๙ นางยินดี  เสือจอม 

 ๓๔๒๐ นางยุทธการ  โอภา 

 ๓๔๒๑ นางยุทธนาภรณ  ขาขันมะลี 

 ๓๔๒๒ นางสาวยุพดี  บุษราคํา 

 ๓๔๒๓ นางสาวยุพเรศ  มณีดํา 

 ๓๔๒๔ นางยุพา  ดรดี 

 ๓๔๒๕ นางยุพา  พวงมณี 

 ๓๔๒๖ นางสาวยุพา  พันธพืช 

 ๓๔๒๗ นางยุพา  ยังกมลโสภา 



 หนา   ๒๐๗ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๔๒๘ นางยุพา  สุขมี 

 ๓๔๒๙ นางยุพา  แสงฉัตร 

 ๓๔๓๐ นางสาวยุพา  เล่ือนลอย 

 ๓๔๓๑ นางสาวยุพากร  กบิลพัสดุ 

 ๓๔๓๒ นางยุพาณี  ยาใจ 

 ๓๔๓๓ นางสาวยุพาพร  กล่ินจันทร 

 ๓๔๓๔ นางยุพาภรณ  สินศิริ 

 ๓๔๓๕ นางสาวยุพารัตน  สมศรี 

 ๓๔๓๖ นางยุพารัตน  สมหมาย 

 ๓๔๓๗ นางยุพาวดี  กุลทอง 

 ๓๔๓๘ นางยุพิน  กรมขันธ 

 ๓๔๓๙ นางยุพิน  กีรติชุมมานนท 

 ๓๔๔๐ นางยุพิน  โกษาแสง 

 ๓๔๔๑ นางสาวยุพิน  จันทรังศรี 

 ๓๔๔๒ วาที่รอยตรีหญิง ยุพิน  พัทธานิล 

 ๓๔๔๓ นางยุพิน  พูนเพ่ิม 

 ๓๔๔๔ นางยุพิน  พูลทวี 

 ๓๔๔๕ นางยุพิน  มีชะนะ 

 ๓๔๔๖ นางยุพิน  มีโพธิ์ 

 ๓๔๔๗ นางยุพิน  ศรีพวงวงศ 

 ๓๔๔๘ นางยุพิน  สรงพรมทิพย 

 ๓๔๔๙ นางยุพิน  แสงเมืองเปยง 

 ๓๔๕๐ นางสาวยุพินพร  ปญสุวรรณ 

 ๓๔๕๑ นางสาวยุภา  คงเรือง 

 ๓๔๕๒ นางยุภา  ทับเที่ยง 

 ๓๔๕๓ นางยุภา  เหลาหมวด 

 ๓๔๕๔ นางยุภาพร  ผารัตน 

 ๓๔๕๕ นางยุภาพร  พงษสุวรรณ 

 ๓๔๕๖ นางสาวยุภาพิน  สิงหาอาจ 

 ๓๔๕๗ นางสาวยุภาภรณ  เพ็งชวย 

 ๓๔๕๘ นางสาวยุภาภรณ  บุรี 

 ๓๔๕๙ นางสาวยุรดา  ดํารงโสมภีร 

 ๓๔๖๐ นางยุรี  บุญธิดา 

 ๓๔๖๑ นางสาวยุวดี  คงนวล 

 ๓๔๖๒ นางสาวยุวดี  คงเล็ก 

 ๓๔๖๓ นางยุวดี  ประจวบดี 

 ๓๔๖๔ นางยุวดี  มีแดนไผ 

 ๓๔๖๕ นางยุวดี  เศียรอุน 

 ๓๔๖๖ นางยุวดี  สีหวงษวิลาศ 

 ๓๔๖๗ นางสาวยุวดี  แพงโพนทอง 

 ๓๔๖๘ นางสาวยุวธิดา  มะป 

 ๓๔๖๙ นางยุวรี  กองคํา 

 ๓๔๗๐ นางสาวยุวีตา  แกวสลํา 

 ๓๔๗๑ นางยูจีน  ยุทธนากุล 

 ๓๔๗๒ นางยูวารีเยาะ  สาแม 

 ๓๔๗๓ นางเย็นจิต  จงรักษ 

 ๓๔๗๔ นางสาวเย็นจิต  วองวุฒิเวชกุล 

 ๓๔๗๕ นางสาวเย็นจิตด  แกวเกิดเคน 

 ๓๔๗๖ นางเยาวดี  กําศร 

 ๓๔๗๗ นางเยาวดี  โคตรเสนา 

 ๓๔๗๘ นางเยาวดี  ไชยงาม 

 ๓๔๗๙ นางสาวเยาวดี  สังขทอง 



 หนา   ๒๐๘ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๔๘๐ นางเยาวพร  แกวแรมเรือน 

 ๓๔๘๑ นางเยาวภา  สิงหสุข 

 ๓๔๘๒ นางสาวเยาวภา  ทิมินกุล 

 ๓๔๘๓ นางสาวเยาวมาลย  บุพศิริ 

 ๓๔๘๔ นางเยาวรัตน  เรืองฉาย 

 ๓๔๘๕ นางสาวเยาวเรศ  บุญชํา 

 ๓๔๘๖ นางสาวเยาวเรศ  พวงเอี่ยม 

 ๓๔๘๗ นางสาวเยาวเรศ  แสงสวาง 

 ๓๔๘๘ นางเยาวเรศ  ทองชมภู 

 ๓๔๘๙ นางสาวเยาวเรศ  สังขทอง 

 ๓๔๙๐ นางเยาวลักษณ  คงเนียม 

 ๓๔๙๑ นางเยาวลักษณ  ภูชุม 

 ๓๔๙๒ นางเยาวลักษณ  วันทองสังข 

 ๓๔๙๓ นางสาวเยาวลักษณ  อินทจักร 

 ๓๔๙๔ นางสาวโยษิตา  อินทวี 

 ๓๔๙๕ นางรจนา  เบาทอง 

 ๓๔๙๖ นางสาวรจนา  พิพมแยม 

 ๓๔๙๗ นางรจนา  ภูระหงษ 

 ๓๔๙๘ นางสาวรจนา  สีลาปง 

 ๓๔๙๙ นางสาวรชนีกร  สุกดิษฐ 

 ๓๕๐๐ นางรชยา  ปรินแคน 

 ๓๕๐๑ นางรตา  เจริญผล 

 ๓๕๐๒ นางสาวรติมา  นามฮุง 

 ๓๕๐๓ นางรถจริน  ติดยงค 

 ๓๕๐๔ นางรพีพร  แปนนวล 

 ๓๕๐๕ นางรพีพร  พนมภู 

 ๓๕๐๖ นางรพีพรรณ  สังคม 

 ๓๕๐๗ นางรพีพรรณ  สุริยะ 

 ๓๕๐๘ นางรพีพรรณ  หมั่นเรียน 

 ๓๕๐๙ นางสาวรมิดา  ไทยตุม 

 ๓๕๑๐ นางสาวรวงทอง  เหล็มปาน 

 ๓๕๑๑ นางรวงทอง  อนุศรี 

 ๓๕๑๒ นางสาวรวิกร  กันเสนา 

 ๓๕๑๓ นางรวินทนิภา  ฉัตรวิไลลักษณ 

 ๓๕๑๔ นางสาวรวินทนิภา  วงศถิระโชติ 

 ๓๕๑๕ นางรวินิภา  อุนเมือง 

 ๓๕๑๖ นางสาวรวิษฎา  วองกมลชัย 

 ๓๕๑๗ นางสาวรวีวรรณ  บัวบาน 

 ๓๕๑๘ นางสาวรสจรินทร  เสนีวงศ 

 ๓๕๑๙ นางรสชรีย  ขวัญเมือง 

 ๓๕๒๐ นางสาวรสริน  นิลศรี 

 ๓๕๒๑ นางรสลิน  วิเศษตุลาการ 

 ๓๕๒๒ นางสาวรสสุคน  นาดี 

 ๓๕๒๓ นางสาวรสสุคนธ  แนวบุตร 

 ๓๕๒๔ นางรสสุคนธ  วิวัฒนชัยเกษม 

 ๓๕๒๕ นางสาวรสิตา  ขุนสันเทียะ 

 ๓๕๒๖ นางสาวรสินทรา  จันทรชู 

 ๓๕๒๗ นางสาวรอซีดาวาตี  อูมา 

 ๓๕๒๘ นางรอบะ  กอตอนีลอ 

 ๓๕๒๙ นางสาวรอพีอะ  แยะแย 

 ๓๕๓๐ นางสาวรอมละ  หามะ 

 ๓๕๓๑ นางรอย  โพพิทูล 



 หนา   ๒๐๙ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๕๓๒ นางสาวรอหะนา  สามะ 

 ๓๕๓๓ นางรอฮานา  สุหลง 

 ๓๕๓๔ นางสาวรอฮานี  เกตุสุวรรณ 

 ๓๕๓๕ นางรอฮานี  เจะเตะ 

 ๓๕๓๖ นางรอฮานี  เวาะแมะ 

 ๓๕๓๗ นางสาวรอฮานี  สาแม 

 ๓๕๓๘ นางสาวระเบียบ  พูนทรัพยเสนา 

 ๓๕๓๙ นางสาวระพีพรรณ  ศรีนวล 

 ๓๕๔๐ นางสาวระพีพรรณ  อิ่มสมบัติ 

 ๓๕๔๑ นางสาวระรินทิพย  ศรีษะคํา 

 ๓๕๔๒ นางสาวระวีวรรณ  ขุดโพธิ์ 

 ๓๕๔๓ นางรักคณา  อินธิดา 

 ๓๕๔๔ นางรักษ  หินจันทร 

 ๓๕๔๕ นางรักษยา  รุงกลาง 

 ๓๕๔๖ นางรักษิญาภรณ  ศรีศิริเล็ก 

 ๓๕๔๗ นางสาวรักษิณา  มาคลาย 

 ๓๕๔๘ นางรังสิตา  เทพสุวรรณ 

 ๓๕๔๙ นางสาวรัชชนก  มีศิริ 

 ๓๕๕๐ นางสาวรัชชนันท  นาอุดม 

 ๓๕๕๑ นางสาวรัชฎา  ใจมั่น 

 ๓๕๕๒ นางสาวรัชฎา  ชัยบุตร 

 ๓๕๕๓ นางรัชฎา  ทองชูใจ 

 ๓๕๕๔ นางรัชฎาภรณ  สุขจิตร 

 ๓๕๕๕ นางสาวรัชฏา  พูนสวัสดิ์ 

 ๓๕๕๖ นางสาวรัชณีย  การญจนารัตน 

 ๓๕๕๗ นางสาวรัชดา  สุดดี 

 ๓๕๕๘ นางสาวรัชดาพร  ย่ิงยงทรัพย 

 ๓๕๕๙ นางสาวรัชดาภรณ  ยืนออต 

 ๓๕๖๐ นางรัชดาภรณ  วงษชา 

 ๓๕๖๑ นางสาวรัชดาภรณ  สิงหเรือง 

 ๓๕๖๒ นางรัชดาภรณ  ฮะสุนทร 

 ๓๕๖๓ นางสาวรัชนก  จันทรสิงห 

 ๓๕๖๔ นางสาวรัชนก  ภูมิเขต 

 ๓๕๖๕ นางสาวรัชนก  หนูเทศ 

 ๓๕๖๖ นางรัชนก  ธีรธัญปยศุภร 

 ๓๕๖๗ นางรัชนนี  ฉิมภักดี 

 ๓๕๖๘ นางสาวรัชนันท  อินพักทัน 

 ๓๕๖๙ นางรัชนาภัณฑ  แกวแดง 

 ๓๕๗๐ นางสาวรัชนี  กาบคาพลู 

 ๓๕๗๑ นางสาวรัชนี  เกษมสุขไพศาล 

 ๓๕๗๒ นางสาวรัชนี  ขัณฑสุนทรไกร 

 ๓๕๗๓ นางรัชนี  นาโสม 

 ๓๕๗๔ นางรัชนี  บุตรแอ 

 ๓๕๗๕ นางรัชนี  ปนทอง 

 ๓๕๗๖ นางรัชนี  เพียรชัยสงค 

 ๓๕๗๗ นางสาวรัชนี  ภูมลี 

 ๓๕๗๘ นางรัชนี  มงคลวงศวณิช 

 ๓๕๗๙ นางสาวรัชนี  มานูเจริญ 

 ๓๕๘๐ นางสาวรัชนี  เยโลกุ 

 ๓๕๘๑ นางสาวรัชนี  แยมสระโส 

 ๓๕๘๒ นางสาวรัชนี  วิเศษประสิทธิ์ 

 ๓๕๘๓ นางสาวรัชนี  ศรีใส 



 หนา   ๒๑๐ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๕๘๔ นางรัชนี  สินภูมี 

 ๓๕๘๕ นางรัชนี  หงษไกร 

 ๓๕๘๖ นางสาวรัชนีกร  แกวระยับ 

 ๓๕๘๗ นางสาวรัชนีกร  สุขเจริญ 

 ๓๕๘๘ นางสาวรัชนีกร  ทาบุดดา 

 ๓๕๘๙ นางสาวรัชนีเดือน  คลองใจชน 

 ๓๕๙๐ นางสาวรัชนีภรณ  ศรีโภคา 

 ๓๕๙๑ นางสาวรัชนีวรรณ  ศรีษา 

 ๓๕๙๒ นางรัชนู  นันติแสง 

 ๓๕๙๓ นางรัชภร  คงเพชรศักดิ์ 

 ๓๕๙๔ นางรัชภรณ  แกววงค 

 ๓๕๙๕ นางรัฐปราณี  เฮียงเหี่ย 

 ๓๕๙๖ นางรัฐวรรณ  แยมพรอม 

 ๓๕๙๗ นางรัดดา  วงษชู 

 ๓๕๙๘ นางรัดดาวรรณ  สรอยคําหลา 

 ๓๕๙๙ นางรัตณาภรณ  จันทรศรี 

 ๓๖๐๐ นางสาวรัตติการ  คุมครอง 

 ๓๖๐๑ นางรัตติกาล  นนทตา 

 ๓๖๐๒ นางสาวรัตติกาล  แสนอินทร 

 ๓๖๐๓ นางสาวรัตติกาล  อุปโย 

 ๓๖๐๔ นางรัตติญากรณ  เสือประโคน 

 ๓๖๐๕ นางสาวรัตติมา  วงษลา 

 ๓๖๐๖ นางรัตติยา  โมทะจิตร 

 ๓๖๐๗ นางสาวรัตติยากร  ชาวงษ 

 ๓๖๐๘ นางสาวรัตนดา  กุลนอย 

 ๓๖๐๙ นางสาวรัตนธร  พุมแกว 

 ๓๖๑๐ นางสาวรัตนพร  ประหลาดเนตร 

 ๓๖๑๑ นางรัตนพร  เพชรขอนขวาง 

 ๓๖๑๒ นางสาวรัตนภรณ  พลอํานวย 

 ๓๖๑๓ นางสาวรัตนสวี  ศรประเสริฐ 

 ๓๖๑๔ นางรัตนสุดา  ไวยุกรณ 

 ๓๖๑๕ นางสาวรัตนสุดา  สองศรี 

 ๓๖๑๖ นางรัตนา  กรโสภา 

 ๓๖๑๗ นางสาวรัตนา  การัตน 

 ๓๖๑๘ นางสาวรัตนา  ชุณหพันธ 

 ๓๖๑๙ นางสาวรัตนา  ไชยูปถัมภ 

 ๓๖๒๐ นางสาวรัตนา  แดงทอง 

 ๓๖๒๑ นางรัตนา  ตันวิมลรัตน 

 ๓๖๒๒ นางรัตนา  นักรอง 

 ๓๖๒๓ นางรัตนา  นิสัยรัมย 

 ๓๖๒๔ นางสาวรัตนา  บุญศรี 

 ๓๖๒๕ นางสาวรัตนา  พาลี 

 ๓๖๒๖ นางรัตนา  เพียขวานน 

 ๓๖๒๗ นางสาวรัตนา  สุดสังข 

 ๓๖๒๘ นางรัตนา  อูปเฮียง 

 ๓๖๒๙ นางสาวรัตนา  สุดาจันทร 

 ๓๖๓๐ นางรัตนากร  โคตรประทุม 

 ๓๖๓๑ นางรัตนากร  โพธิแสง 

 ๓๖๓๒ นางรัตนาพร  ชมดารา 

 ๓๖๓๓ นางสาวรัตนาภรณ  จันทะดี 

 ๓๖๓๔ นางรัตนาภรณ  จิตตสําราญ 

 ๓๖๓๕ นางสาวรัตนาภรณ  เนาวิรัตน 



 หนา   ๒๑๑ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๖๓๖ นางสาวรัตนาภรณ  พันธกุล 

 ๓๖๓๗ นางรัตนาภรณ  ยามโสภา 

 ๓๖๓๘ นางรัตนาภรณ  วิเชียรไชย 

 ๓๖๓๙ นางรัตนาภรณ  สิงหันต 

 ๓๖๔๐ นางสาวรัตนาภรณ  เนาวิรัตน 

 ๓๖๔๑ นางรัตนาวลี  โซรัมย 

 ๓๖๔๒ นางรัตยาภรณ  ไชยตะมาตย 

 ๓๖๔๓ นางสาวรัติกาล  บุญชัยศิริ 

 ๓๖๔๔ นางสาวรัติกาล  มิตรยอง 

 ๓๖๔๕ นางสาวรัศมิ์ชญาณ  รวมรัตน 

 ๓๖๔๖ นางรัศมี  จิตบุญตรง 

 ๓๖๔๗ นางรัศมี  ทาตอง 

 ๓๖๔๘ นางสาวรัศมี  นามโคตร 

 ๓๖๔๙ นางรัศมี  พลเย่ียม 

 ๓๖๕๐ นางรัศมี  มาตรา 

 ๓๖๕๑ นางรัศมี  วิเศษดี 

 ๓๖๕๒ นางรัศมี  หมื่นไธสง 

 ๓๖๕๓ นางสาวรัสฑณาพร  ชูเมือง 

 ๓๖๕๔ นางราณี  กอนอาทร 

 ๓๖๕๕ นางราณี  สุพล 

 ๓๖๕๖ นางราตรี  กิจอรุณชัย 

 ๓๖๕๗ นางสาวราตรี  คํามา 

 ๓๖๕๘ นางราตรี  ตันปน 

 ๓๖๕๙ นางสาวราตรี  บุระเนตร 

 ๓๖๖๐ นางราตรี  ยอจันทร 

 ๓๖๖๑ นางราตรี  โหงกระโทก 

 ๓๖๖๒ นางสาวราตรี  เมตตาพล 

 ๓๖๖๓ นางราตรี  ศรีโคตร 

 ๓๖๖๔ นางราตรี  สาดแกว 

 ๓๖๖๕ นางสาวรานี  ชุมภู 

 ๓๖๖๖ นางสาวรําพวน  บุญเกิด 

 ๓๖๖๗ นางรําพัน  พลติ๊บ 

 ๓๖๖๘ นางรําพึง  แสงขาว 

 ๓๖๖๙ นางรําพึง  โสรถาวร 

 ๓๖๗๐ นางรําพึง  หนอนํา 

 ๓๖๗๑ นางรําเพยพรรณ  พันพู 

 ๓๖๗๒ นางรําไพ  จันทรหอม 

 ๓๖๗๓ นางรําไพ  บุญสถิตย 

 ๓๖๗๔ นางรําไพ  ปะทะดี 

 ๓๖๗๕ นางรําไพ  ภูสงา 

 ๓๖๗๖ นางสาวรําไพ  แสงใบ 

 ๓๖๗๗ นางสาวรําไพพร  สุโพธิ ์

 ๓๖๗๘ นางรําไพร  ลุสีดา 

 ๓๖๗๙ นางสาวรินดา  โนโชติ 

 ๓๖๘๐ นางสาวรินดา  สิทธิสุรินทร 

 ๓๖๘๑ นางสาวรินตณพัต  ดาเลง 

 ๓๖๘๒ นางรินทนา  ดานชัยภูมิ 

 ๓๖๘๓ นางสาวรินทรญา  เชื้อหมอ 

 ๓๖๘๔ นางรื่นฤดี  ภาดี 

 ๓๖๘๕ นางรุงกัลยา  หิรัญคํา 

 ๓๖๘๖ นางสาวรุงขวัญ  อินทรเหมือน 

 ๓๖๘๗ นางรุงจิตต  อาภรณพงษ 



 หนา   ๒๑๒ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๖๘๘ นางสาวรุงจิรา  ตรียุทธ 

 ๓๖๘๙ นางสาวรุงทิพย  กิจพฤกษ 

 ๓๖๙๐ นางสาวรุงทิพย  จักรแกว 

 ๓๖๙๑ นางสาวรุงทิพย  จุนอุทัย 

 ๓๖๙๒ นางรุงทิพย  ทิพยโสตนัยนา 

 ๓๖๙๓ นางสาวรุงทิพย  แนมผักแวน 

 ๓๖๙๔ นางรุงทิพย  มีบุญ 

 ๓๖๙๕ นางรุงทิพย  วงคแกว 

 ๓๖๙๖ นางสาวรุงทิวา  คําแดง 

 ๓๖๙๗ นางสาวรุงทิวา  ใจลังกา 

 ๓๖๙๘ นางรุงทิวา  ประภาหาร 

 ๓๖๙๙ นางสาวรุงทิวา  ศรีสดใส 

 ๓๗๐๐ นางสาวรุงทิวา  ษมากมลเงิน 

 ๓๗๐๑ นางรุงทิวา  ดีประสิน 

 ๓๗๐๒ นางสาวรุงทิวา  รุงรัตน 

 ๓๗๐๓ นางรุงทิวา  ศรีบรรเทา 

 ๓๗๐๔ นางสาวรุงนภา  กุลชญานันท 

 ๓๗๐๕ นางสาวรุงนภา  ปานโต 

 ๓๗๐๖ นางสาวรุงนภา  พรมเทพ 

 ๓๗๐๗ นางสาวรุงนภา  ลีจาด 

 ๓๗๐๘ นางรุงนภา  วิริยะกุล 

 ๓๗๐๙ นางรุงนภา  หนูฉลุง 

 ๓๗๑๐ นางรุงนภา  บัวบาน 

 ๓๗๑๑ นางสาวรุงนภา  กาสมุทร 

 ๓๗๑๒ นางสาวรุงเพชร  อินทรสวาง 

 ๓๗๑๓ นางสาวรุงภิญญา  วัวชะนะ 

 ๓๗๑๔ นางรุงรพี  มวนทอง 

 ๓๗๑๕ นางสาวรุงราตรี  สุกแตง 

 ๓๗๑๖ นางสาวรุงราวรรณ  อินตะรัตน 

 ๓๗๑๗ นางสาวรุงฤดี  ตั้งอนุตรกุล 

 ๓๗๑๘ วาที่รอยตรีหญิง รุงลักษณ  ฟองออน 

 ๓๗๑๙ นางรุงลัดดา  สุมังคะ 

 ๓๗๒๐ นางสาวรุงลาวรรณ  สุขแกว 

 ๓๗๒๑ นางสาวรุงลาวัลย  หงษจันอัด 

 ๓๗๒๒ นางสาวรุงอรุณ  เจียมจริยา 

 ๓๗๒๓ นางรุงอรุณ  สีละพันธ 

 ๓๗๒๔ นางรุงอรุณ  โอกาส 

 ๓๗๒๕ นางสาวรุจิกร  มีมาก 

 ๓๗๒๖ นางสาวรุจิดา  ชุมเย็น 

 ๓๗๒๗ นางรุจิภาส  บุญแท 

 ๓๗๒๘ นางรุจิรัญชน  เสนหา 

 ๓๗๒๙ นางรุจิรัตน  เธียรปญญาย่ิง 

 ๓๗๓๐ นางรุจิรา  กลอมเกล้ียง 

 ๓๗๓๑ นางรุจิรา  แกมนิล 

 ๓๗๓๒ นางรุจิรา  ทิพชาติ 

 ๓๗๓๓ นางสาวรุจิรา  ปงกันมูล 

 ๓๗๓๔ นางสาวรุจิรา  ปองวัฒนากูล 

 ๓๗๓๕ นางรุจิรา  ริ้วสมบัติ 

 ๓๗๓๖ นางสาวรุจิรา  แสนภูมิ 

 ๓๗๓๗ นางรูฮัยยะห  รอแม 

 ๓๗๓๘ นางรูฮาณา  ตาเยะ 

 ๓๗๓๙ นางสาวเรณา  ไชยศรี 



 หนา   ๒๑๓ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๗๔๐ นางเรณู  เชียงรัมย 

 ๓๗๔๑ นางเรณู  วิลัย 

 ๓๗๔๒ นางเรณู  อนขวัญเมือง 

 ๓๗๔๓ นางสาวเรณู  สุดเอก 

 ๓๗๔๔ นางสาวเรณูร  อุขุนทด 

 ๓๗๔๕ นางเรือนแกว  อะทุน 

 ๓๗๔๖ นางสาวแรมเดือน  ลบแยม 

 ๓๗๔๗ นางฤดีวรรณ  วิเชียรซอย 

 ๓๗๔๘ นางฤทัยรัช  ซาบซึ้งไพร 

 ๓๗๔๙ นางสาวฤทัยรัตน  นันทชัย 

 ๓๗๕๐ นางสาวฤทัยรัตน  นัยพัฒน 

 ๓๗๕๑ นางฤทัยรัตน  นิลสุวรรณ 

 ๓๗๕๒ นางลฎาภา  เดชเกศรินทร 

 ๓๗๕๓ นางลฎาภา  พันธุโพธิ์ 

 ๓๗๕๔ นางสาวลดามณี  แสงฝาย 

 ๓๗๕๕ นางสาวลดาวัลย  เผาศิริ 

 ๓๗๕๖ นางลภัสกร  โพธิ์เงิน 

 ๓๗๕๗ นางลภัสรดา  ดวงอัน 

 ๓๗๕๘ นางลภัสรดา  ดินหมอ 

 ๓๗๕๙ นางลภัสรดา  มะเดื่อชุมพร 

 ๓๗๖๐ นางสาวลภัสรดา  โยธาภักดี 

 ๓๗๖๑ นางลภัสรดา  ศรีอุดร 

 ๓๗๖๒ นางลภัสรดา  สนิทบุรุษ 

 ๓๗๖๓ นางสาวลภัสสิริญ  วงษพิพันธ 

 ๓๗๖๔ นางลมัย  ชูภักดี 

 ๓๗๖๕ นางสาวลลฤดี  ปยะพันธ 

 ๓๗๖๖ นางสาวลลิตวดี  ใจอินถา 

 ๓๗๖๗ นางสาวลลิตา  จันทรจุฬาลักษณ 

 ๓๗๖๘ นางลลิภัทร  โวเยโวดิน 

 ๓๗๖๙ นางสาวลออ  บูละ 

 ๓๗๗๐ นางสาวลออ  มณีงาม 

 ๓๗๗๑ นางลอองศรี  แกวศรีนวม 

 ๓๗๗๒ นางสาวละคร  วงคษาลี 

 ๓๗๗๓ นางสาวละมุล  เศษสุวรรณ 

 ๓๗๗๔ นางละมูล  ตาคํา 

 ๓๗๗๕ นางละเมียด  ชัยสุวิรัตน 

 ๓๗๗๖ นางละไมล  แสนประสิทธิ์ 

 ๓๗๗๗ นางละวา  โนนยะโส 

 ๓๗๗๘ นางละออ  ชมชื่น 

 ๓๗๗๙ นางละออ  เหงาไธสง 

 ๓๗๘๐ นางละออง  โคตะนนท 

 ๓๗๘๑ นางสาวละออง  ทองนอก 

 ๓๗๘๒ นางละออง  ทับอุดม 

 ๓๗๘๓ นางละออง  สุรพล 

 ๓๗๘๔ นางละอองดาว  บํารุงญาติ 

 ๓๗๘๕ นางละอองเทียน  พรหมอารักษ 

 ๓๗๘๖ นางลักขณา  กองทา 

 ๓๗๘๗ นางลักขณา  ทิพยพงศทอง 

 ๓๗๘๘ นางสาวลักขณา  พันธเขตกรณ 

 ๓๗๘๙ นางสาวลักขิณา  บุญนายก 

 ๓๗๙๐ นางสาวลักษณสุวรรณ  บุญไชย 

 ๓๗๙๑ นางลักษมีกานต  ชาญเวทภากร 



 หนา   ๒๑๔ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๗๙๒ นางสาวลัดดา  คุณแรง 

 ๓๗๙๓ นางลัดดา  ชางผ้ึง 

 ๓๗๙๔ พันตรีหญิง ลัดดา  เปดทอง 

 ๓๗๙๕ นางลัดดา  พรมนาเสียว 

 ๓๗๙๖ นางลัดดา  ศรีธนปญญากุล 

 ๓๗๙๗ นางลัดดา  หวานเสียง 

 ๓๗๙๘ นางลัดดาวัลย  ขวัญชู 

 ๓๗๙๙ นางสาวลัดดาวัลย  นุชนารถ 

 ๓๘๐๐ นางสาวลัดดาวัลย  สิทธิเสนา 

 ๓๘๐๑ นางสาวลัดดาวัลย  โสรถาวร 

 ๓๘๐๒ นางลัดดาวัลย  อาจสด 

 ๓๘๐๓ นางลัดดาวัลย  กล่ินทอง 

 ๓๘๐๔ นางลัดดาวัลย  รามสูต 

 ๓๘๐๕ นางลัดติการณ  ดวงสุภา 

 ๓๘๐๖ นางสาวล่ันทมย  สีจันทร 

 ๓๘๐๗ นางลัลนชนิษฐ  วิศานตนิธิศ 

 ๓๘๐๘ นางสาวลาวัลย  ธรรมบุตร 

 ๓๘๐๙ นางลําดวน  ชอรักษ 

 ๓๘๑๐ นางลําดวน  สมัครการ 

 ๓๘๑๑ นางลําปาง  ชูสกุล 

 ๓๘๑๒ นางสาวลําพรวน  แพงชัยภูมิ 

 ๓๘๑๓ นางลําพันธ  เฉยกุล 

 ๓๘๑๔ นางลําพึง  อุนศรี 

 ๓๘๑๕ นางสาวลําพูล  คนไว 

 ๓๘๑๖ นางสาวลําไพ  ชนะศักดิ์ 

 ๓๘๑๗ นางลําไพ  บีลี 

 ๓๘๑๘ นางลําไพ  บุญหลา 

 ๓๘๑๙ นางสาวลําไพ  รวมสุข 

 ๓๘๒๐ นางลําไพ  ปานทอง 

 ๓๘๒๑ นางสาวลําไพร  พรมจันทร 

 ๓๘๒๒ นางสาวลําไพร  ลาสูงเนิน 

 ๓๘๒๓ นางลํายง  ปานา 

 ๓๘๒๔ นางลํายวน  บัวทอง 

 ๓๘๒๕ นางลําใย  ธงอาษา 

 ๓๘๒๖ นางสาวลําใย  นอยกอม 

 ๓๘๒๗ นางลําใย  พงษโพธิ์ชัย 

 ๓๘๒๘ นางลําใย  วงษขันธ 

 ๓๘๒๙ นางลินดา  พงษศักดิ์ 

 ๓๘๓๐ นางลินดา  ฤกษเฉย 

 ๓๘๓๑ นางสาวลินดา  สันธยา 

 ๓๘๓๒ นางสาวลีลา  แบลือแบ 

 ๓๘๓๓ นางเลียม  รัตนวงค 

 ๓๘๓๔ นางสาวโลมใจ  นาเมืองรักษ 

 ๓๘๓๕ นางสาวไลลา  เจะโด 

 ๓๘๓๖ นางสาววงครัตน  อนุสา 

 ๓๘๓๗ นางวงเดือน  เถาวสอน 

 ๓๘๓๘ นางสาววงเดือน  ปสสี 

 ๓๘๓๙ นางวงเดือน  มูลศักดิ์ 

 ๓๘๔๐ นางสาววงเดือน  สุขนา 

 ๓๘๔๑ นางวงเดือน  หาแกว 

 ๓๘๔๒ นางสาววงเดือน  เวฬุวนารักษ 

 ๓๘๔๓ นางสาววชิรญาณ  ทองศักดิ์ 



 หนา   ๒๑๕ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๘๔๔ นางสาววชิรพรรณ  หลาบยองสี 

 ๓๘๔๕ นางสาววชิราพรรณ  สาตรนอก 

 ๓๘๔๖ นางสาววณารัตน  บุญปน 

 ๓๘๔๗ นางสาววณิชชา  แกวสาเระ 

 ๓๘๔๘ นางสาววณิชยา  บุญรักษ 

 ๓๘๔๙ นางสาววนศินีย  เหลืองอมรศักดิ์ 

 ๓๘๕๐ นางสาววนัชพร  เขมนเขตการ 

 ๓๘๕๑ นางวนัชพร  ประสิทธินาวา 

 ๓๘๕๒ นางวนิดา  ขําโพธิ์ 

 ๓๘๕๓ นางวนิดา  จันจําปา 

 ๓๘๕๔ นางสาววนิดา  จันทรโทภาส 

 ๓๘๕๕ นางสาววนิดา  เจียนหนองแวง 

 ๓๘๕๖ นางสาววนิดา  แซแต 

 ๓๘๕๗ นางสาววนิดา  เตียอํานวยชัย 

 ๓๘๕๘ นางวนิดา  บุญสง 

 ๓๘๕๙ นางวนิดา  ปงชัย 

 ๓๘๖๐ นางสาววนิดา  ยอดคํามี 

 ๓๘๖๑ นางสาววนิดา  ริมไธสง 

 ๓๘๖๒ นางสาววนิดา  คงแสง 

 ๓๘๖๓ นางสาววนิพร  ธวัชชัย 

 ๓๘๖๔ นางสาววรกานต  ขุนพลชวย 

 ๓๘๖๕ นางวรณัฏฐ  ไมตรีจิตร 

 ๓๘๖๖ นางสาววรนาถ  หมายแถมกลาง 

 ๓๘๖๗ นางสาววรนุช  สามขุนทด 

 ๓๘๖๘ นางวรพรรณ  โลดทนงค 

 ๓๘๖๙ วาที่รอยตรีหญิง วรรญา  จันทรังษี 

 ๓๘๗๐ นางสาววรรณชีวา  ศรีนอก 

 ๓๘๗๑ นางวรรณดี  พรมบุตร 

 ๓๘๗๒ นางวรรณนา  อวมนอย 

 ๓๘๗๓ นางสาววรรณนิภา  ปูรณานุนาค 

 ๓๘๗๔ นางสาววรรณพร  มั่นคง 

 ๓๘๗๕ นางสาววรรณพา  แทนบุญชวย 

 ๓๘๗๖ นางสาววรรณเพ็ญ  อินพะราม 

 ๓๘๗๗ นางสาววรรณเพ็ญ  ตนเสมอไทย 

 ๓๘๗๘ นางวรรณเพ็ญ  แสงวันทอง 

 ๓๘๗๙ นางวรรณภรณ  โคษา 

 ๓๘๘๐ นางสาววรรณภา  การยา 

 ๓๘๘๑ นางสาววรรณภา  แกววรรณา 

 ๓๘๘๒ นางสาววรรณภา  ทองคํา 

 ๓๘๘๓ นางวรรณภา  ประพันธ 

 ๓๘๘๔ นางสาววรรณภา  ฝายเคนา 

 ๓๘๘๕ นางสาววรรณภา  พุมศรีสวัสดิ์ 

 ๓๘๘๖ นางสาววรรณภา  สิสุธก 

 ๓๘๘๗ นางวรรณลักษณ  มธุพจน 

 ๓๘๘๘ นางวรรณวิณี  เลขะกุล 

 ๓๘๘๙ นางสาววรรณวิไล  ไชยมา 

 ๓๘๙๐ นางวรรณวิสา  ประเสริฐ 

 ๓๘๙๑ นางสาววรรณศิริ  วังมะนาว 

 ๓๘๙๒ นางวรรณา  โคแหละ 

 ๓๘๙๓ นางสาววรรณา  จินดาโชติ 

 ๓๘๙๔ นางวรรณา  ใจดี 

 ๓๘๙๕ นางสาววรรณา  ประสิทธิ์เขตกิจ 



 หนา   ๒๑๖ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๘๙๖ นางวรรณา  พรหมเพชร 

 ๓๘๙๗ นางวรรณา  ภัทรพิศาล 

 ๓๘๙๘ นางสาววรรณา  มณี 

 ๓๘๙๙ นางวรรณา  ย้ิมแกว 

 ๓๙๐๐ นางวรรณา  สะแต 

 ๓๙๐๑ นางสาววรรณา  สุวรรณพงษ 

 ๓๙๐๒ นางวรรณา  หงษวิเศษ 

 ๓๙๐๓ นางสาววรรณา  หวานชะเอม 

 ๓๙๐๔ นางวรรณา  หิรัญพัชรนนท 

 ๓๙๐๕ นางวรรณา  บัวทอง 

 ๓๙๐๖ นางวรรณา  สมนวล 

 ๓๙๐๗ นางวรรณิตา  วิมาเณย 

 ๓๙๐๘ นางสาววรรณิศา  เครือศรี 

 ๓๙๐๙ นางวรรณี  เจริญกิติพิภพ 

 ๓๙๑๐ นางวรรณี  พวงสมบัติ 

 ๓๙๑๑ นางวรรนา  พรรณา 

 ๓๙๑๒ นางสาววรลักษณ  ซาวศักดิ์ 

 ๓๙๑๓ นางสาววรวรรณ  ประทีป ณ ถลาง 

 ๓๙๑๔ นางวรัชยา  ไชยศร 

 ๓๙๑๕ นางสาววรัชยา  ถามูลเลศ 

 ๓๙๑๖ นางสาววรัชยา  เหลาเคน 

 ๓๙๑๗ นางสาววรัชยานันท  วิรุฬธนกุล 

 ๓๙๑๘ นางสาววรัญญา  ธูปหอม 

 ๓๙๑๙ นางวรัญญา  ปนวันนา 

 ๓๙๒๐ นางสาววรัญญา  เรือนกาศ 

 ๓๙๒๑ นางวรัญญา  วงคเปง 

 ๓๙๒๒ นางสาววรัญญา  ถมอินทร 

 ๓๙๒๓ นางวรัญรัตน  วิเชียร 

 ๓๙๒๔ นางวรัทยา  ชื่นอารมณ 

 ๓๙๒๕ นางสาววรา  หนูชวย 

 ๓๙๒๖ นางวรางคณา  ขึมจันทร 

 ๓๙๒๗ นางวรางคณา  หูไธสง 

 ๓๙๒๘ นางวราณี  ดวงกลางกอ 

 ๓๙๒๙ นางสาววราพร  ปากพลีนอก 

 ๓๙๓๐ นางวราพร  โมกไธสง 

 ๓๙๓๑ นางสาววราพร  กอนแกว 

 ๓๙๓๒ นางวราพร  สุริยะดี 

 ๓๙๓๓ นางวราภรณ  ขันทีทาว 

 ๓๙๓๔ นางวราภรณ  คงแหลม 

 ๓๙๓๕ นางวราภรณ  จิณไชย 

 ๓๙๓๖ นางสาววราภรณ  เดชครอบ 

 ๓๙๓๗ นางวราภรณ  เดชสงคราม 

 ๓๙๓๘ นางวราภรณ  ตาลเส้ียน 

 ๓๙๓๙ นางวราภรณ  ทองไทย 

 ๓๙๔๐ นางวราภรณ  นาคบุตร 

 ๓๙๔๑ นางสาววราภรณ  พนมศรี 

 ๓๙๔๒ นางวราภรณ  พรหมสวน 

 ๓๙๔๓ นางสาววราภรณ  พันธนายม 

 ๓๙๔๔ นางวราภรณ  มาลี 

 ๓๙๔๕ นางสาววราภรณ  วงคเตปน 

 ๓๙๔๖ นางสาววราภรณ  วังเวชช 

 ๓๙๔๗ นางวราภรณ  ศรีมงคลลักษณ 



 หนา   ๒๑๗ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๙๔๘ นางสาววราภรณ  ศรีแสง 

 ๓๙๔๙ นางสาววราภรณ  สกิกูล 

 ๓๙๕๐ นางวราภรณ  สมบูรณรัตน 

 ๓๙๕๑ นางสาววราภรณ  หนาสมัย 

 ๓๙๕๒ นางสาววราภรณ  ใหมปยะ 

 ๓๙๕๓ นางวราภรณ  อุปแกว 

 ๓๙๕๔ นางวราภรณ  แกวเนิน 

 ๓๙๕๕ นางวรารักษ  เขตสิทธิ 

 ๓๙๕๖ นางวรารัตน  มุยแกว 

 ๓๙๕๗ นางสาววรารัตน  แกวดี 

 ๓๙๕๘ นางวราลักษณ  ยอดคํา 

 ๓๙๕๙ นางสาววรินทร  ดวงชํานาญ 

 ๓๙๖๐ นางสาววรินทร  ทิพจินดา 

 ๓๙๖๑ นางสาววรินทร  อึ้งสําราญ 

 ๓๙๖๒ นางสาววรินทรทิพย  ชูศรีวาส 

 ๓๙๖๓ นางสาววรินทรทิพย  นาสินเพ่ิม 

 ๓๙๖๔ นางสาววรินทรพร  พิพัชรจารุกุล 

 ๓๙๖๕ นางสาววรินทรพร  อัญมณีโรจน 

 ๓๙๖๖ นางวริยา  ศรีวิชัย 

 ๓๙๖๗ นางวริศรา  ของกิ่ง 

 ๓๙๖๘ นางสาววริศรา  สิงหพรหม 

 ๓๙๖๙ นางวริศรา  สีใจวงค 

 ๓๙๗๐ นางวริศรา  กุญชร 

 ๓๙๗๑ นางสาววริศราลักษณ  โพธิจารณ 

 ๓๙๗๒ นางวรีวรรณ  ฉัตรสีเงิน 

 ๓๙๗๓ นางสาววรุณยุพา  สุขนิล 

 ๓๙๗๔ นางสาววรุณรัตน  แสงนอย 

 ๓๙๗๕ นางสาววรุตรา  แมนเหมือน 

 ๓๙๗๖ นางสาววลักษกมล  ใจเกล้ียง 

 ๓๙๗๗ นางวลัยกร  ตูพานิช 

 ๓๙๗๘ นางวลัยทิพย  สระทองพรหม 

 ๓๙๗๙ นางสาววลัยพร  ฉิมเรือง 

 ๓๙๘๐ นางสาววลัยพร  แซเตียว 

 ๓๙๘๑ นางวลัยพรรณ  สิริรัชกิจชัย 

 ๓๙๘๒ นางวลัยลักษณ  ทองพนัง 

 ๓๙๘๓ นางสาววลีกาญจน  แกมแกว 

 ๓๙๘๔ นางสาววลีรัตน  จริยกุล 

 ๓๙๘๕ นางสาววลีรัตน  ยังประเสริฐ 

 ๓๙๘๖ นางสาววไลพร  ชะละจิตต 

 ๓๙๘๗ นางสาววศนี  เขียวสงา 

 ๓๙๘๘ นางสาววอรุณี  ชลเสถียร 

 ๓๙๘๙ นางวะนิดา  แสนหาร 

 ๓๙๙๐ นางสาววะราลัย  วงคสุขะ 

 ๓๙๙๑ นางสาววัชนี  ภูชมศรี 

 ๓๙๙๒ นางสาววัชรชฎา  อุปฐาก 

 ๓๙๙๓ นางวัชรา  นิยมนา 

 ๓๙๙๔ นางสาววัชรา  บุตรทรัพย 

 ๓๙๙๕ นางวัชรา  พุทธเสน 

 ๓๙๙๖ นางสาววัชรา  พุทวันดี 

 ๓๙๙๗ นางสาววัชรา  โพธิ์ศิรวัฒน 

 ๓๙๙๘ นางสาววัชราภรณ  ประทุมพงษ 

 ๓๙๙๙ นางวัชราภรณ  มณีไชย 



 หนา   ๒๑๘ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๐๐๐ นางวัชราภรณ  สาลีที 

 ๔๐๐๑ นางสาววัชราวรรณ  จินดาวงษ 

 ๔๐๐๒ นางสาววัชรินทร  สุกใส 

 ๔๐๐๓ นางวัชรินทร  อาจเอื้อ 

 ๔๐๐๔ นางสาววัชรี  นุชอิ่ม 

 ๔๐๐๕ นางวัชรี  ปนแกว 

 ๔๐๐๖ นางสาววัชรี  หีมชูด 

 ๔๐๐๗ นางสาววัชลี  เรงกิจ 

 ๔๐๐๘ นางวัฒนา  แกวชวย 

 ๔๐๐๙ นางสาววัฒนา  จันริวงค 

 ๔๐๑๐ นางสาววันฉวี  เพียรพิทักษ 

 ๔๐๑๑ นางวันดี  วรรณโร 

 ๔๐๑๒ นางวันดี  สงชู 

 ๔๐๑๓ นางวันทนา  คําประชา 

 ๔๐๑๔ นางสาววันทนา  เทศทองมี 

 ๔๐๑๕ นางสาววันทนา  มณีพร 

 ๔๐๑๖ นางวันทนา  นิลคํา 

 ๔๐๑๗ นางสาววันทนา  บัวลอย 

 ๔๐๑๘ นางสาววันทนีย  ใจเฉพาะ 

 ๔๐๑๙ นางวันทรัตน  ภูเจริญดาสีห 

 ๔๐๒๐ นางวันทอง  จําปา 

 ๔๐๒๑ นางสาววนันา  ทองบอ 

 ๔๐๒๒ นางวันเพ็ญ  เขาเมือง 

 ๔๐๒๓ นางสาววันเพ็ญ  คุมรอด 

 ๔๐๒๔ นางวันเพ็ญ  ทิพยอนันตกุล 

 ๔๐๒๕ นางวันเพ็ญ  ปตะแสง 

 ๔๐๒๖ นางวันเพ็ญ  ปนะสา 

 ๔๐๒๗ นางวันเพ็ญ  แพทยรัตน 

 ๔๐๒๘ นางสาววันเพ็ญ  รัดย่ิง 

 ๔๐๒๙ นางสาววันเพ็ญ  รินนาศักดิ์ 

 ๔๐๓๐ นางสาววันเพ็ญ  ศิริสมบูรณ 

 ๔๐๓๑ นางสาววันเพ็ญ  สุระพัฒน 

 ๔๐๓๒ นางวันเพ็ญ  หมีดนุ 

 ๔๐๓๓ นางวันเพ็ญ  อินทรบุญ 

 ๔๐๓๔ นางวันเพ็ญ  ชาวเมืองกรุง 

 ๔๐๓๕ นางวันลัย  พูดเพราะ 

 ๔๐๓๖ นางสาววันวิสาข  นิ้มสูงเนิน 

 ๔๐๓๗ นางสาววันศิริ  กอเกียรติอาภา 

 ๔๐๓๘ นางวัยกร  ลาภารัตน 

 ๔๐๓๙ นางสาววัลธิดา  อาจวิชัย 

 ๔๐๔๐ นางสาววัลภา  ทองสรอย 

 ๔๐๔๑ นางสาววัลภา  ฤทธิรงค 

 ๔๐๔๒ นางวัลยา  บงพรม 

 ๔๐๔๓ นางสาววัลยา  จันทรนิล 

 ๔๐๔๔ นางวัลลภา  สมสวัสดิ์ 

 ๔๐๔๕ นางสาววาณิชญา  ชัยนาเคน 

 ๔๐๔๖ นางวารี  เทียนทอง 

 ๔๐๔๗ นางสาววารี  สุวะไกร 

 ๔๐๔๘ นางวารี  แสงเขียว 

 ๔๐๔๙ นางสาววารี  อวมทอง 

 ๔๐๕๐ นางวารีย  แกวจันทรเพ็ง 

 ๔๐๕๑ นางวารุณี  ภูฆัง 



 หนา   ๒๑๙ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๐๕๒ นางวารุณี  มุลิลา 

 ๔๐๕๓ นางสาววารุณี  อัคจันทร 

 ๔๐๕๔ นางสาววารุณี  อําพะสุโร 

 ๔๐๕๕ วาที่รอยตรีหญิง วารุณี  บุปผาชาติ 

 ๔๐๕๖ นางสาววาลิตา  มะหมูดีย 

 ๔๐๕๗ นางวาสนา  เกตสะโร 

 ๔๐๕๘ นางวาสนา  แกวชัย 

 ๔๐๕๙ นางสาววาสนา  คําสุข 

 ๔๐๖๐ นางวาสนา  ดมดอก 

 ๔๐๖๑ นางวาสนา  ตรีสงค 

 ๔๐๖๒ นางสาววาสนา  ทองสุข 

 ๔๐๖๓ นางวาสนา  ธรรมสุทธิ์ 

 ๔๐๖๔ นางวาสนา  เนาหนองหวาย 

 ๔๐๖๕ นางสาววาสนา  ประทุมทีป 

 ๔๐๖๖ นางวาสนา  ปาลวัฒน 

 ๔๐๖๗ นางวาสนา  พันธสีมา 

 ๔๐๖๘ นางวาสนา  พุทธรักษา 

 ๔๐๖๙ นางวาสนา  ภูวิลัย 

 ๔๐๗๐ นางสาววาสนา  มีเกล้ียง 

 ๔๐๗๑ นางวาสนา  วงศจันทรสุ 

 ๔๐๗๒ นางสาววาสนา  วรพันธ 

 ๔๐๗๓ นางสาววาสนา  วรวัฒนพงศยา 

 ๔๐๗๔ นางวาสนา  วิชาธรณ 

 ๔๐๗๕ นางสาววาสนา  วิสันเทียะ 

 ๔๐๗๖ นางวาสนา  สมณาสัก 

 ๔๐๗๗ นางวาสนา  สิริภพกุล 

 ๔๐๗๘ นางสาววาสนา  สุวรรณรัตน 

 ๔๐๗๙ นางวาสนา  โสภัณ 

 ๔๐๘๐ นางวาสนา  เหลากสิกิจ 

 ๔๐๘๑ นางสาววาสนา  ออนสมกิจ 

 ๔๐๘๒ นางสาววาสนา  อักษรดี 

 ๔๐๘๓ นางสาววาสนา  อินสอน 

 ๔๐๘๔ นางสาววาสนา  อิ่มอภัย 

 ๔๐๘๕ นางวาสนา  อุดมสารี 

 ๔๐๘๖ นางวาสนา  คํามีสวาง 

 ๔๐๘๗ นางวาสนา  ศุขโข 

 ๔๐๘๘ นางสาววาสนา  สารขาว 

 ๔๐๘๙ วาที่รอยตรีหญิง วาสนา  ทองนาค 

 ๔๐๙๐ นางสาววาสิฏฐี  คงแปน 

 ๔๐๙๑ นางวาสินี  ชารินทร 

 ๔๐๙๒ นางวาสุกาญจน  คงเพ็ชรศักดิ์ 

 ๔๐๙๓ นางสาววิกานดา  ชอยเครือ 

 ๔๐๙๔ นางวิจิตร  สุวรรณชนะ 

 ๔๐๙๕ นางสาววิจิตร  จันดาบุตร 

 ๔๐๙๖ นางสาววิจิตรา  ชาติเพชร 

 ๔๐๙๗ นางสาววิจิตรา  อินทจักร 

 ๔๐๙๘ นางวิจิตรา  อุดร 

 ๔๐๙๙ นางสาววิจิตรา  บุญจรัส 

 ๔๑๐๐ นางวิจิตรา  แรกเรียง 

 ๔๑๐๑ นางสาววิจิตรี  ทิพยสุวรรณ 

 ๔๑๐๒ นางสาววิชชุตา  อึ่งปา 

 ๔๑๐๓ นางสาววิชุดา  บุญทรัพย 



 หนา   ๒๒๐ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๑๐๔ นางสาววิชุตา  เทียบเทียม 

 ๔๑๐๕ นางสาววิชุตา  เภามี 

 ๔๑๐๖ นางวิเชียร  พงษสวัสดิ์ 

 ๔๑๐๗ นางสาววิดารัตน  เจริญรูป 

 ๔๑๐๘ นางสาววิภา  จันทรจุฬาลักษณ 

 ๔๑๐๙ นางสาววิภา  ดํารงใจกุศล 

 ๔๑๑๐ นางวิภาดา  แสงเดือน 

 ๔๑๑๑ นางสาววิภานุช  ใสเล่ือม 

 ๔๑๑๒ นางสาววิภาพร  รุงเรืองรุงโรจน 

 ๔๑๑๓ นางวิภาพร  ลาภยศ 

 ๔๑๑๔ นางวิภาพร  ศรีพงษย่ิง 

 ๔๑๑๕ นางสาววิภาภรณ  เมามาก 

 ๔๑๑๖ นางสาววิภารัตน  ขาวสุก 

 ๔๑๑๗ นางวิภารัตน  อินทรคีรี 

 ๔๑๑๘ นางวิภารัตน  ตูทอง 

 ๔๑๑๙ นางสาววิภาวดี  จันทรวิไล 

 ๔๑๒๐ นางวิภาวดี  ยมพมาศ 

 ๔๑๒๑ นางสาววิภาวรรณ  มุลละชาติ 

 ๔๑๒๒ นางวิภาวรรณ  ยะไชยศรี 

 ๔๑๒๓ นางสาววิภาวรรณ  รังสิโย 

 ๔๑๒๔ นางวิภาวรรณ  รุงเรือง 

 ๔๑๒๕ นางวิภาวรรณ  ทรงศิริ 

 ๔๑๒๖ นางวิภาวี  ทิพโยสถ 

 ๔๑๒๗ นางสาววิภาวี  มานุชานนท 

 ๔๑๒๘ นางสาววิมล  บุญชู 

 ๔๑๒๙ นางสาววิมล  ศรานนทวัฒน 

 ๔๑๓๐ นางสาววิมลรัตน  สุมอิ่ม 

 ๔๑๓๑ นางสาววิมลรัตน  โสภา 

 ๔๑๓๒ นางสาววิมาล  เชียงแหลม 

 ๔๑๓๓ นางสาววิยะดา  จาดยางโทน 

 ๔๑๓๔ นางสาววิรังสณา  ปนจ่ัน 

 ๔๑๓๕ นางสาววิรัช  ใจชื้น 

 ๔๑๓๖ นางวิรัชกุล  เจะอาหลี 

 ๔๑๓๗ นางสาววิรัญชนา  วงศไชย 

 ๔๑๓๘ นางวิรัญญทิพย  ยมรัตน 

 ๔๑๓๙ นางวิรัญญา  ใจมูล 

 ๔๑๔๐ นางวิรันตรี  มธุรัญญานนท 

 ๔๑๔๑ นางสาววิรา  สุขสวัสดิ์ 

 ๔๑๔๒ นางวิราภร  ฉัตรจังหรีด 

 ๔๑๔๓ นางสาววิราภร  สุทธิ์ดวง 

 ๔๑๔๔ นางวิราวรรณ  ยกแกว 

 ๔๑๔๕ นางวิราวรรณ  ประวันเนาว 

 ๔๑๔๖ นางสาววิราวัลย  ไชยพิมพ 

 ๔๑๔๗ นางวิริยา  แกวทุง 

 ๔๑๔๘ นางสาววิริยา  สอนคุม 

 ๔๑๔๙ วาที่รอยตรีหญิง วิริยา  คิ้วไธสง 

 ๔๑๕๐ นางวิรุณรัตน  รักวงษา 

 ๔๑๕๑ นางสาววิรุยาพร  ฟองนันตา 

 ๔๑๕๒ นางสาววิลัยพร  ไชยวรรณ 

 ๔๑๕๓ นางสาววิลัยพร  โอชารส 

 ๔๑๕๔ นางวิลัยรักษ  ขัดโต 

 ๔๑๕๕ นางสาววิลัยลักษณ  นพแทน 



 หนา   ๒๒๑ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๑๕๖ นางวิลัยวรรณ  สุวรรณรัตน 

 ๔๑๕๗ นางวิลาลัย  เสาวคนธ 

 ๔๑๕๘ นางวิลาวัณย  ผลบํารุง 

 ๔๑๕๙ นางวิลาวัณย  เมโรนิต 

 ๔๑๖๐ นางสาววิลาวัลย  ขันอินทร 

 ๔๑๖๑ นางวิลาวัลย  ขํานอก 

 ๔๑๖๒ นางสาววิลาวัลย  เณรหนู 

 ๔๑๖๓ นางวิลาวัลย  บัญโสภา 

 ๔๑๖๔ นางสาววิลาวัลย  โสมศุภผล 

 ๔๑๖๕ นางสาววิลาวัลย  อุตรกิจ 

 ๔๑๖๖ นางวิไล  จันทรเครือย้ิม 

 ๔๑๖๗ นางสาววิไล  ดวงพันตรี 

 ๔๑๖๘ นางวิไล  รัดสีหา 

 ๔๑๖๙ นางวิไลพร  แสงโสภา 

 ๔๑๗๐ นางสาววิไลพร  มะนาศรี 

 ๔๑๗๑ นางวิไลภรณ  บุญรุง 

 ๔๑๗๒ นางสาววิไลรัตน  ขาวมรดก 

 ๔๑๗๓ นางวิไลรัตน  คําแสนพงศ 

 ๔๑๗๔ นางวิไลลักษณ  กิ่งแกว 

 ๔๑๗๕ นางสาววิไลลักษณ  จันทปญญา 

 ๔๑๗๖ นางวิไลลักษณ  ชาติเพชร 

 ๔๑๗๗ นางสาววิไลลักษณ  วองไว 

 ๔๑๗๘ นางวิไลลักษณ  หลาธรรม 

 ๔๑๗๙ นางวิไลลักษณ  อรัญวาส 

 ๔๑๘๐ นางสาววิไลวรรณ  กรดแกว 

 ๔๑๘๑ นางสาววิไลวรรณ  กัลยา 

 ๔๑๘๒ นางวิไลวรรณ  จันทะเสน 

 ๔๑๘๓ นางสาววิไลวรรณ  ชาพิมล 

 ๔๑๘๔ นางวิไลวรรณ  ชิดเชื้อ 

 ๔๑๘๕ นางวิไลวรรณ  นามมณีชม 

 ๔๑๘๖ นางสาววิไลวรรณ  เพ็งสมยา 

 ๔๑๘๗ นางวิไลวรรณ  ไรบุญ 

 ๔๑๘๘ นางวิไลวรรณ  สุขสงวน 

 ๔๑๘๙ นางวิไลวรรณ  อุปคํา 

 ๔๑๙๐ นางวิศัลยศยา  ดีแซว 

 ๔๑๙๑ นางวิศัลยศยา  ภูกลาง 

 ๔๑๙๒ นางสาววิศุทธินี  ศิริสุวรรณพงศ 

 ๔๑๙๓ นางวิษณีย  ปานเพชร 

 ๔๑๙๔ นางสาววิสสุตา  ทองโตนด 

 ๔๑๙๕ นางสาววิสา  ขําทัพ 

 ๔๑๙๖ นางวิสาข  จันเทพา 

 ๔๑๙๗ นางสาววิสาลินี  ศรีเมือง 

 ๔๑๙๘ นางสาววีณา  ศรเล็ก 

 ๔๑๙๙ นางสาววีนัส  มัจฉาคีรีรัตน 

 ๔๒๐๐ นางสาววีนัส  มีทรัพยอรุณ 

 ๔๒๐๑ นางสาววียา  มวงแกว 

 ๔๒๐๒ นางสาววีรภัทรา  ผิดชอบ 

 ๔๒๐๓ นางวีระพร  แกวบุดดา 

 ๔๒๐๔ นางสาววีระพร  บุญฉ่ํา 

 ๔๒๐๕ นางสาววีระยา  แสงลับ 

 ๔๒๐๖ นางสาววีรินท  ของเกี่ยวพันธุ 

 ๔๒๐๗ นางแววดาว  ศรภักดี 



 หนา   ๒๒๒ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๒๐๘ นางสาวแววตา  ไขนาค 

 ๔๒๐๙ นางสาวแววตา  เจริญสุข 

 ๔๒๑๐ นางแววตา  นครหาญ 

 ๔๒๑๑ นางสาวแวหัสยะห  แวดราแม 

 ๔๒๑๒ นางสาวศตพร  คันศร 

 ๔๒๑๓ นางสาวศนิชา  สัมมาชีพ 

 ๔๒๑๔ นางศรศรี  อินทรแกว 

 ๔๒๑๕ นางศรสิชา  เกล้ียงขํา 

 ๔๒๑๖ นางสาวศรัญญา  จันตา 

 ๔๒๑๗ นางศรัญญา  จันบาง 

 ๔๒๑๘ นางสาวศรัญญา  เมืองพูล 

 ๔๒๑๙ นางสาวศรัญญา  อรัญญาเกษมสุข 

 ๔๒๒๐ นางศรัญยวรรต  เผ่ือนผ้ึง 

 ๔๒๒๑ นางสาวศรัณยธร  ทองรอด 

 ๔๒๒๒ นางสาวศริญญา  สรอยทอง 

 ๔๒๒๓ นางศริญภัธค  พิลาแดง 

 ๔๒๒๔ นางสาวศรินยา  สุริยะฉาย 

 ๔๒๒๕ นางศรินยา  พูลเพ่ิม 

 ๔๒๒๖ นางศรินรัตน  เชิญกระโทก 

 ๔๒๒๗ นางศรินรตัน  นพศรีโรจน 

 ๔๒๒๘ นางศรีนวล  ปงวงค 

 ๔๒๒๙ นางศรีประภา  คชทิพย 

 ๔๒๓๐ นางสาวศรีประภา  ราชสาร 

 ๔๒๓๑ นางสาวศรีพรรณ  โสมนัสบวร 

 ๔๒๓๒ นางศรีมาลา  ลินทะละ 

 ๔๒๓๓ นางศรีลักษณ  คํามา 

 ๔๒๓๔ นางศรีสิน  แกวหนู 

 ๔๒๓๕ นางศรีสุดา  คําอาย 

 ๔๒๓๖ นางศรีสุดา  มาลาวงษ 

 ๔๒๓๗ นางสาวศรีออน  ทองกวาวพนา 

 ๔๒๓๘ นางสาวศรุตา  เอี่ยมสุภา 

 ๔๒๓๙ นางศลิษา  พิมพนนท 

 ๔๒๔๐ นางศวีณา  จริงสันเทียะ 

 ๔๒๔๑ นางศศธร  ทองพร 

 ๔๒๔๒ นางสาวศศมณฑ  ใจอารีย 

 ๔๒๔๓ นางศศิณมนต  จันทคํา 

 ๔๒๔๔ นางสาวศศิธร  จิราพัชรชัยศิริ 

 ๔๒๔๕ นางศศิธร  ตาชูชาติ 

 ๔๒๔๖ นางศศิธร  ประทุมเมศร 

 ๔๒๔๗ นางศศิธร  ปาณะลักษณ 

 ๔๒๔๘ นางสาวศศิธร  พลภักดี 

 ๔๒๔๙ นางสาวศศิธร  พารารักษ 

 ๔๒๕๐ นางสาวศศิธร  ฟกเกตุ 

 ๔๒๕๑ นางสาวศศิธร  ศรีชุม 

 ๔๒๕๒ นางสาวศศิธร  สุดยอด 

 ๔๒๕๓ นางศศินา  เพชรรัตน 

 ๔๒๕๔ นางสาวศศิพรรณ  พิทักสินธุ 

 ๔๒๕๕ นางสาวศศิพิมล  เจริญผล 

 ๔๒๕๖ นางสาวศศิพิมล  ศรีรัตน 

 ๔๒๕๗ นางสาวศศิภาส  หิรันยประทีป 

 ๔๒๕๘ นางสาวศศิรธา  สมนึก 

 ๔๒๕๙ นางสาวศศิวรินทร  เกปน 



 หนา   ๒๒๓ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๒๖๐ นางสาวศศิวิมล  ครุฑพงษ 

 ๔๒๖๑ นางสาวศศิวิมล  ใจชื่น 

 ๔๒๖๒ นางศศิวิมล  ชัยวงค 

 ๔๒๖๓ นางสาวศศิวิมล  ตรีรัมย 

 ๔๒๖๔ นางศศิวิมล  วงศวัน 

 ๔๒๖๕ นางศศิวิมล  สุขทอง 

 ๔๒๖๖ นางสาวศันสนีย  ถนอมกล่ิน 

 ๔๒๖๗ นางสาวศันสิดา  คคนัมพร 

 ๔๒๖๘ นางสาวศาริดา  มาภักดี 

 ๔๒๖๙ นางสาวศิณีเนตร  ในจิตต 

 ๔๒๗๐ นางศินีนาถ  นารีษา 

 ๔๒๗๑ นางศิรดา  กมลพันธ 

 ๔๒๗๒ นางศิรดา  เหลาศรีชัย 

 ๔๒๗๓ นางสาวศิรดา  พงษสิทธิศักดิ์ 

 ๔๒๗๔ นางสาวศิรนุช  มะโนวรณ 

 ๔๒๗๕ นางศิรประภา  โพธาราม 

 ๔๒๗๖ นางสาวศิรมนัส  ภัควัฒนกิตติกุล 

 ๔๒๗๗ นางสาวศิรมาฏา  สวัสดิกิจ 

 ๔๒๗๘ นางศิระวุฒิ  ศิริแสง 

 ๔๒๗๙ นางศิรัญตี  ปะแตเลาะ 

 ๔๒๘๐ นางสาวศิรัญยา  โสรมรรค 

 ๔๒๘๑ นางศิราพร  เอียดแกว 

 ๔๒๘๒ นางสาวศิราพรรณ  จันทเนตร 

 ๔๒๘๓ นางศิราภรณ  นวลศรี 

 ๔๒๘๔ นางศิรารัตน  แจมศรี 

 ๔๒๘๕ นางสาวศิริ  แจงอราม 

 ๔๒๘๖ นางสาวศิริกัญญา  โตอน 

 ๔๒๘๗ นางศิริกานดา  ขันคํานันตะ 

 ๔๒๘๘ นางสาวศิริกุล  หอกุล 

 ๔๒๘๙ นางสาวศิริจิตร  ปตาฝาย 

 ๔๒๙๐ นางศิริญา  เกาะจู 

 ๔๒๙๑ นางสาวศิริธร  แสงราช 

 ๔๒๙๒ นางสาวศิรินญา  ทองสุข 

 ๔๒๙๓ นางศิรินทิพย  มั่นใจ 

 ๔๒๙๔ นางศิรินทิพย  อุยปะโค 

 ๔๒๙๕ นางสาวศิรินภา  กอนธิมา 

 ๔๒๙๖ นางศิรินภา  จันทา 

 ๔๒๙๗ นางสาวศิรินภา  ชินสีห 

 ๔๒๙๘ นางศิรินภา  บุญสนิท 

 ๔๒๙๙ นางศิรินยา  ทรบูรพา 

 ๔๓๐๐ นางศิรินยา  บุญครอบ 

 ๔๓๐๑ นางสาวศิรินลักษณ  พยุงกลาง 

 ๔๓๐๒ นางสาวศิรินันท  ศรีหราย 

 ๔๓๐๓ นางสาวศิริพร  เฉียบแหลม 

 ๔๓๐๔ นางศิริพร  นอยจีน 

 ๔๓๐๕ นางศิริพร  บัวเงิน 

 ๔๓๐๖ นางศิริพร  ประจําถิ่น 

 ๔๓๐๗ นางศิริพร  พันธทอง 

 ๔๓๐๘ นางศิริพร  เฟองกลาง 

 ๔๓๐๙ นางศิริพร  วงษคําดี 

 ๔๓๑๐ นางสาวศิริพร  วงษไชยา 

 ๔๓๑๑ นางสาวศิริพร  สาริพันธ 



 หนา   ๒๒๔ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๓๑๒ นางศิริพร  เอกเกียรติกุล 

 ๔๓๑๓ นางสาวศิริพร  บุญประดิษฐ 

 ๔๓๑๔ นางศิริพร  บุตรพรม 

 ๔๓๑๕ นางศิริพร  เพชรรักษา 

 ๔๓๑๖ นางสาวศิริพรรณ  ปนขาว 

 ๔๓๑๗ นางสาวศิริพัฒน  พรมน้ํา 

 ๔๓๑๘ นางสาวศิริเพ็ญ  ยอดแกว 

 ๔๓๑๙ นางสาวศิริมา  ทองเอี่ยม 

 ๔๓๒๐ นางสาวศิริมาศ  จําเริญสัตย 

 ๔๓๒๑ นางสาวศิริมาศ  ปทุมมาศ 

 ๔๓๒๒ นางศิริรัตน  เมืองโคตร 

 ๔๓๒๓ นางสาวศิริรัตน  ลลิตอุไร 

 ๔๓๒๔ นางสาวศิริรัตน  ซื่อสกุลไพศาล 

 ๔๓๒๕ นางสาวศิริรัตน  ศิริเลิศ 

 ๔๓๒๖ นางศิริลักษณ  ใจจุมปา 

 ๔๓๒๗ นางสาวศิริลักษณ  บุญโต 

 ๔๓๒๘ นางศิริลักษณ  พงษหาญ 

 ๔๓๒๙ นางศิริลักษณ  มานะศิลป 

 ๔๓๓๐ นางสาวศิริลักษณ  สําราญ 

 ๔๓๓๑ นางสาวศิริลักษณ  แสงเปลง 

 ๔๓๓๒ นางศิริลักษณ  แสนคําลอ 

 ๔๓๓๓ นางสาวศิริลักษณ  ศิริวัฒนเมธานนท 

 ๔๓๓๔ นางศิริวรรณ  ดีแซง 

 ๔๓๓๕ นางสาวศิริวรรณ  เดชสุวรรณ 

 ๔๓๓๖ นางศิริวรรณ  ทุมอาริยะ 

 ๔๓๓๗ นางสาวศิริวรรณ  ภูแทงเพชร 

 ๔๓๓๘ นางศิริวรรณ  เมฆลอย 

 ๔๓๓๙ นางสาวศิริวรรณ  สารางคํา 

 ๔๓๔๐ นางสาวศิริวรรณ  เกิดลาภ 

 ๔๓๔๑ นางสาวศิริวัฒน  พุฒพันธุ 

 ๔๓๔๒ นางสาวศิริวิมล  สุขมามอญ 

 ๔๓๔๓ นางศิลาพร  นามวงษา 

 ๔๓๔๔ นางศิลามณี  บํารุงศิริ 

 ๔๓๔๕ นางศิวนาถ  กลอมพงศ 

 ๔๓๔๖ นางสาวศิวะพร  ทุเรียนสุก 

 ๔๓๔๗ นางศุกรฤทัย  วุฒิไกรรัตน 

 ๔๓๔๘ นางศุกฤทัย  พินิจการ 

 ๔๓๔๙ นางศุชญานัณค  พันธดวง 

 ๔๓๕๐ นางสาวศุฑามาศ  เจียงพุดซา 

 ๔๓๕๑ นางสาวศุทธนชุ  คงทองจันทร 

 ๔๓๕๒ นางสาวศุภจิตรา  วงษสงคราม 

 ๔๓๕๓ นางศุภพิชญ  ปานแกว 

 ๔๓๕๔ นางสาวศุภพิชญ  อินทฉิม 

 ๔๓๕๕ นางศุภมาศ  ไตรวงคยอย 

 ๔๓๕๖ นางสาวศุภรดา  วงคภักดี 

 ๔๓๕๗ นางสาวศุภรดา  ปสสาสิงห 

 ๔๓๕๘ นางศุภรัตน  สติภา 

 ๔๓๕๙ นางสาวศุภลักษณ  แกวเล่ือน 

 ๔๓๖๐ นางศุภลักษณ  โทนุสิน 

 ๔๓๖๑ นางสาวศุภลักษณ  บุญเทพ 

 ๔๓๖๒ นางศุภลักษณ  สําเร 

 ๔๓๖๓ นางศุภลักษณ  แสงสวัสดิ์ 



 หนา   ๒๒๕ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๓๖๔ นางสาวศุภลักษณ  อนุสุริยา 

 ๔๓๖๕ นางศุภลักษณ  จันทรพลี 

 ๔๓๖๖ นางสาวศุภลักษณ  แหยมเกิด 

 ๔๓๖๗ นางสาวศุภวรรณ  นันทเสน 

 ๔๓๖๘ นางสาวศุภวรรณ  หวันสู 

 ๔๓๖๙ นางสาวศุภศิริ  ชูทอง 

 ๔๓๗๐ นางสาวศุภศิริ  พฤกษะศรี 

 ๔๓๗๑ นางสาวศุภศิริ  พัฒนภักดี 

 ๔๓๗๒ นางศุภอักษร  คูณอาจ 

 ๔๓๗๓ นางสาวศุภัชญา  จอนกิ่ง 

 ๔๓๗๔ นางศุภากรณ  เมืองมุงคุณ 

 ๔๓๗๕ นางสาวศุภางค  เขมะสิงคิ 

 ๔๓๗๖ นางศุภานัน  โคตรทุมมี 

 ๔๓๗๗ นางศุภานัน  จงโกเย็น 

 ๔๓๗๘ นางศุภาพิชญ  จันทรศิริ 

 ๔๓๗๙ นางสาวศุภิดา  เชื้อหมอ 

 ๔๓๘๐ นางสาวศุภิสรา  ศรีเพียงจันทร 

 ๔๓๘๑ นางศุวนาถ  เทวะบุรี 

 ๔๓๘๒ นางสกะ  หมานหมิด 

 ๔๓๘๓ นางสกาวเดือน  กินร 

 ๔๓๘๔ นางสาวสกาวเดือน  พลราช 

 ๔๓๘๕ นางสาวสกาวเดือน  สุรินตะ 

 ๔๓๘๖ นางสาวสกาวรัตน  จันทรมาทอง 

 ๔๓๘๗ นางสาวสกาวรัตน  บูรณดี 

 ๔๓๘๘ นางสาวสกาวรัตน  มุนตรี 

 ๔๓๘๙ นางสาวสกาวรัตน  สุทธิจักร 

 ๔๓๙๐ นางสาวสกุณา  ปานบัวคํา 

 ๔๓๙๑ นางสาวสกุณา  โพธิ์ทอง 

 ๔๓๙๒ นางสาวสกุนา  ราชโส 

 ๔๓๙๓ นางสาวสกุลไทย  พรมชัย 

 ๔๓๙๔ นางสกุลรัตน  เทนโสภา 

 ๔๓๙๕ นางสาวสกุลรัตน  หนองเหล็ก 

 ๔๓๙๖ นางสกุลศรี  โตนวุธ 

 ๔๓๙๗ นางสาวสงกราณต  เมืองโคตร 

 ๔๓๙๘ นางสงกรานต  สาโถน 

 ๔๓๙๙ นางสาวสงกรานต  อุนทรพันธ 

 ๔๔๐๐ นางสงา  วงคจันทา 

 ๔๔๐๑ นางสาวสดใส  เบาะแฉะ 

 ๔๔๐๒ นางสถาพร  ขามมา 

 ๔๔๐๓ นางสาวสถาพร  มองเพชร 

 ๔๔๐๔ นางสถาภร  คําดี 

 ๔๔๐๕ นางสนทนา  อินลีย 

 ๔๔๐๖ นางสนธยา  บุญพา 

 ๔๔๐๗ นางสาวสนัญญา  ทับคลาย 

 ๔๔๐๘ นางสาวสนิท  หารบาง 

 ๔๔๐๙ นางสมควร  คงเมือง 

 ๔๔๑๐ นางสมคิด  ไชยโชติ 

 ๔๔๑๑ นางสมคิด  บุญสราง 

 ๔๔๑๒ นางสมคิด  สุขเกษม 

 ๔๔๑๓ นางสมคิด  หิรัตพรม 

 ๔๔๑๔ นางสมจิต  เคาแคน 

 ๔๔๑๕ นางสาวสมจิต  โปงดอยหลวง 



 หนา   ๒๒๖ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๔๑๖ นางสาวสมจิต  อาธิเวช 

 ๔๔๑๗ นางสมจิตร  รับสิริ 

 ๔๔๑๘ นางสมจิตร  ทับสุริ 

 ๔๔๑๙ นางสมจิตร  นนทะโคตร 

 ๔๔๒๐ นางสมจิตร  มงคลอัตตะสาร 

 ๔๔๒๑ นางสมจิตร  สมรักษ 

 ๔๔๒๒ นางสาวสมจิตร  แสสุวรรณ 

 ๔๔๒๓ นางสมจิตร  พยัคฆาธร 

 ๔๔๒๔ นางสมใจ  แกวทวี 

 ๔๔๒๕ นางสาวสมใจ  จับปรั่ง 

 ๔๔๒๖ นางสมใจ  บูยุโสะ 

 ๔๔๒๗ นางสมใจ  ผลจันทร 

 ๔๔๒๘ นางสมใจ  ย่ิงยง 

 ๔๔๒๙ นางสมใจ  ลอยสนั่น 

 ๔๔๓๐ นางสมใจ  สามงามดี 

 ๔๔๓๑ นางสาวสมถวิล  กอนพรม 

 ๔๔๓๒ นางสาวสมทรง  คลังสิน 

 ๔๔๓๓ นางสาวสมทรง  พ่ึงละออ 

 ๔๔๓๔ นางสาวสมนึก  ขําทับ 

 ๔๔๓๕ วาที่รอยตรีหญิง สมนึก  รุจิโภชน 

 ๔๔๓๖ นางสมนึก  หอมจันทร 

 ๔๔๓๗ นางสมบัติ  เผือกเปย 

 ๔๔๓๘ นางสมบัติ  สงศรีสุข 

 ๔๔๓๙ นางสมบูรณ  ชินโคตร 

 ๔๔๔๐ นางสมบูรณ  ชื่นนอก 

 ๔๔๔๑ นางสมบูรณ  หนองน้ําขาว 

 ๔๔๔๒ นางสมบูรณ  มิ่งขวัญ 

 ๔๔๔๓ นางสมปอง  แกนแกว 

 ๔๔๔๔ นางสมปอง  สังสีราช 

 ๔๔๔๕ นางสาวสมพร  ครุฑรัมย 

 ๔๔๔๖ นางสมพร  จันทรเที่ยง 

 ๔๔๔๗ นางสมพร  ประจวบวัน 

 ๔๔๔๘ นางสมพร  วงคมาสา 

 ๔๔๔๙ นางสาวสมพร  สอนมี 

 ๔๔๕๐ นางสมพร  สามี 

 ๔๔๕๑ นางสาวสมพร  เกลารัมย 

 ๔๔๕๒ นางสาวสมพร  สมศรี 

 ๔๔๕๓ นางสมพรเพ็ญ  ศิริอํานาจ 

 ๔๔๕๔ นางสาวสมพิทย  ศรีจันทร 

 ๔๔๕๕ นางสมพิศ  พงษพานิช 

 ๔๔๕๖ นางสมพิศ  มากบุญ 

 ๔๔๕๗ นางสมเพชร  ตาคํา 

 ๔๔๕๘ นางสาวสมยงค  จงหาญ 

 ๔๔๕๙ นางสมยงค  คุมครอง 

 ๔๔๖๐ นางสาวสมร  สุดสุข 

 ๔๔๖๑ นางสาวสมฤดี  จิตสันเทียะ 

 ๔๔๖๒ นางสาวสมฤทัย  ทองคํา 

 ๔๔๖๓ นางสาวสมฤทัย  พินประพัฒน 

 ๔๔๖๔ นางสาวสมฤทัย  เวศเกษม 

 ๔๔๖๕ นางสมลักษณ  วุฒิวัย 

 ๔๔๖๖ นางสาวสมลักษณ  จิตศรีพิทักษเลิศ 

 ๔๔๖๗ นางสมวาสนา  คลังจันทร 



 หนา   ๒๒๗ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๔๖๘ นางสมศรี  กลาเกิด 

 ๔๔๖๙ นางสมศรี  ขวัญสวาง 

 ๔๔๗๐ นางสมศรี  นาชัยฤทธิ์ 

 ๔๔๗๑ นางสมศรี  สงอุน 

 ๔๔๗๒ นางสมศรี  สาเจริญ 

 ๔๔๗๓ นางสมศรี  ตาวงศเสน 

 ๔๔๗๔ นางสมศักดิ์  กองพิลา 

 ๔๔๗๕ นางสมศิริ  อรุณพัฒนกิจ 

 ๔๔๗๖ นางสมสง  บํารุง 

 ๔๔๗๗ นางสาวสมสมร  โฉมงาม 

 ๔๔๗๘ นางสาวสมสวัสดิ์  นุเล 

 ๔๔๗๙ นางสมสวาท  คําแกว 

 ๔๔๘๐ นางสมสวาสดิ์  ผลนา 

 ๔๔๘๑ นางสาวสมหมาย  บุตรวงศ 

 ๔๔๘๒ นางสาวสมหมาย  วงษเหรียญทอง 

 ๔๔๘๓ นางสมหมาย  วุฒิสาร 

 ๔๔๘๔ นางสมหมาย  สถิตยเสถียร 

 ๔๔๘๕ นางสมหมาย  ออนกอน 

 ๔๔๘๖ นางสมหวัง  กอดทอง 

 ๔๔๘๗ นางสมัย  สมพงษ 

 ๔๔๘๘ นางสาวสมาพร  วรวิรัช 

 ๔๔๘๙ นางสาวสมาพร  อาจหาญ 

 ๔๔๙๐ นางสาวสรณีย  โรจนวิจิตร 

 ๔๔๙๑ นางสรรินทร  อุมประโคน 

 ๔๔๙๒ นางสรวงสุดา  แกวมะ 

 ๔๔๙๓ นางสรอยสอางค  สุพรรณชนะบุรี 

 ๔๔๙๔ นางสาวสรัญญา  บุญเปยก 

 ๔๔๙๕ นางสรัญญา  วัฒนวงศสุโข 

 ๔๔๙๖ นางสาวสรัญญา  แหวนทอง 

 ๔๔๙๗ นางสรานี  ขวงทิพย 

 ๔๔๙๘ นางสาวสรีญา  หมัดอะดั้ม 

 ๔๔๙๙ นางสาวสวนันท  จรจิตร 

 ๔๕๐๐ สิบเอกหญิง สวรรญา  ภูทอง 

 ๔๕๐๑ นางสวาท  ชุมมะโน 

 ๔๕๐๒ นางสองแสง  ชัยสมบัติ 

 ๔๕๐๓ นางสะใบ  เส็มหยง 

 ๔๕๐๔ นางสังวาลย  พวงจําปา 

 ๔๕๐๕ นางสาวสังวาลย  หารฤทธิ์ 

 ๔๕๐๖ นางสัญญา  สมตา 

 ๔๕๐๗ นางสัญญา  ชื่นวิเศษ 

 ๔๕๐๘ นางสัณหสิตา  แพงสรอยนอย 

 ๔๕๐๙ นางสันทนา  ไพรศรี 

 ๔๕๑๐ นางสาวสัมพันธุ  สียางนอก 

 ๔๕๑๑ นางสัมฤทธิ์  ภูจริต 

 ๔๕๑๒ นางสาวสัมฤทธิ์  ยอดเพ็ชร 

 ๔๕๑๓ นางสัมลี  สีพอ 

 ๔๕๑๔ นางสากียะ  เจะมะ 

 ๔๕๑๕ นางสากีเราะ  ดอรอเฮง 

 ๔๕๑๖ นางสาวสาธนีย  ศิรินัทธพงศ 

 ๔๕๑๗ นางสาวสาธิตา  ไชยโชค 

 ๔๕๑๘ นางสาธินี  จันทรศร 

 ๔๕๑๙ นางสาวสายใจ  วรรณราม 



 หนา   ๒๒๘ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๕๒๐ นางสายใจ  สันปาเงิน 

 ๔๕๒๑ นางสาวสายใจ  เสนดํา 

 ๔๕๒๒ นางสายชล  โนวฤทธิ์ 

 ๔๕๒๓ นางสาวสายชล  วินทะไชย 

 ๔๕๒๔ นางสาวสายชล  สังขเที่ยง 

 ๔๕๒๕ นางสายชล  การุญ 

 ๔๕๒๖ นางสายทอง  จงศรี 

 ๔๕๒๗ นางสายทอง  โปธา 

 ๔๕๒๘ นางสายทอง  รักพงศา 

 ๔๕๒๙ นางสาวสายทอง  อารี 

 ๔๕๓๐ นางสาวสายทอง  สาลีกิจ 

 ๔๕๓๑ นางสายทิพย  เปงเนตร 

 ๔๕๓๒ นางสาวสายทิพย  วังปลา 

 ๔๕๓๓ นางสายธาร  สาเกตุ 

 ๔๕๓๔ นางสายน้ําผ้ึง  จันทอง 

 ๔๕๓๕ นางสาวสายฝน  คงหาดงาม 

 ๔๕๓๖ นางสาวสายฝน  คําดํา 

 ๔๕๓๗ นางสายฝน  จบศรี 

 ๔๕๓๘ นางสาวสายฝน  ชวรางพงษ 

 ๔๕๓๙ นางสายฝน  โชคชัชวาล 

 ๔๕๔๐ นางสายฝน  บุตรประเสริฐ 

 ๔๕๔๑ นางสายฝน  อัตตสินทอง 

 ๔๕๔๒ นางสาวสายฝน  เกษตระชนม 

 ๔๕๔๓ นางสาวสายพิณ  คุมปลี 

 ๔๕๔๔ นางสาวสายพิณ  ชางเชื้อ 

 ๔๕๔๕ นางสายพิน  กิจรักษ 

 ๔๕๔๖ นางสายพิน  เปลรินทร 

 ๔๕๔๗ นางสายพิน  ภูกรุต 

 ๔๕๔๘ นางสาวสายพิน  นะโรรัมย 

 ๔๕๔๙ นางสายพิน  อวนแกว 

 ๔๕๕๐ นางสาวสายพิน  อามาตมนตรี 

 ๔๕๕๑ นางสายเพ็ญ  บุตรแกว 

 ๔๕๕๒ นางสายรุง  เชียงมูล 

 ๔๕๕๓ นางสาวสายรุง  พิกุล 

 ๔๕๕๔ นางสายสมร  เขียวกระเบื้อง 

 ๔๕๕๕ นางสาวสายสมร  จามจุรี 

 ๔๕๕๖ นางสายสมร  ธรรมสัตย 

 ๔๕๕๗ นางสาวสายสมร  ศิริประยงค 

 ๔๕๕๘ นางสายสวาท  วรสาร 

 ๔๕๕๙ สิบเอกหญิง สายสินี  ศรีชัย 

 ๔๕๖๐ นางสาวสายสุณี  ศรีสังข 

 ๔๕๖๑ นางสายสุดา  สงพะโยม 

 ๔๕๖๒ นางสาวสายสุนีย  กลันยา 

 ๔๕๖๓ นางสายสุนีย  แกนชา 

 ๔๕๖๔ นางสาวสายสุนีย  เสริมสุขเมฆ 

 ๔๕๖๕ นางสายหยุด  เพชรสีสุก 

 ๔๕๖๖ นางสายหยุด  มานะกิจ 

 ๔๕๖๗ นางสารภี  เต็มเมือง 

 ๔๕๖๘ นางสาวสาระภี  เตมีศักดิ์ 

 ๔๕๖๙ นางสาริกา  ถือชัยภูมิ 

 ๔๕๗๐ นางสาริกา  อุปญญ 

 ๔๕๗๑ นางสาริกา  สวางจันทร 



 หนา   ๒๒๙ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๕๗๒ นางสาริศ  สวัสดิ์ธรรม 

 ๔๕๗๓ นางสาวสาริศา  ตันโยสิ 

 ๔๕๗๔ นางสาวสาริศา  แสงอุไร 

 ๔๕๗๕ นางสาริศา  ขจรเจริญกุล 

 ๔๕๗๖ นางสาวสาลามะฮ  เหมมันต 

 ๔๕๗๗ นางสาวสาลินี  สิสิรา วาดดวงมา 

 ๔๕๗๘ นางสาวสาลิวรรณ  คงดํา 

 ๔๕๗๙ นางสาวสาล่ี  ตาสวาง 

 ๔๕๘๐ นางสาวสาวิณี  บุญธรรม 

 ๔๕๘๑ นางสาวสาวิณี  ปญญา 

 ๔๕๘๒ นางสาวิตรี  แกวเอก 

 ๔๕๘๓ นางสาวิตรี  จิตรัก 

 ๔๕๘๔ นางสาวิตรี  เจนปญญาวุฒิกุล 

 ๔๕๘๕ นางสาวิตรี  พรสุวโรจน 

 ๔๕๘๖ นางสาวิตรี  รอยทา 

 ๔๕๘๗ นางสาวสาวิตรี  เรือนคง 

 ๔๕๘๘ นางสาวสาวิตรี  ศิริราช 

 ๔๕๘๙ นางสาวิตรี  ศิริวาท 

 ๔๕๙๐ นางสาวิตรี  โอมเพียร 

 ๔๕๙๑ นางสาวิตรี  จําปาทอง 

 ๔๕๙๒ นางสาวิตรี  พุทธราช 

 ๔๕๙๓ นางสาวสาวิพักตร  กีพิมาย 

 ๔๕๙๔ นางสาหระ  มรรคาเขต 

 ๔๕๙๕ นางสําเนียง  คําบุญ 

 ๔๕๙๖ นางสําเนียง  สิทธิปาลวัฒน 

 ๔๕๙๗ นางสํารวม  สารีคาน 

 ๔๕๙๘ นางสาวสํารวย  คชลณ 

 ๔๕๙๙ นางสํารวย  พวงทว ี

 ๔๖๐๐ นางสํารวย  วงษอามาตย 

 ๔๖๐๑ นางสําราญ  พอคา 

 ๔๖๐๒ นางสํารี  ภาษาสุข 

 ๔๖๐๓ นางสาวสําลี  บําเหน็จ 

 ๔๖๐๔ นางสําลี  เหมือนตา 

 ๔๖๐๕ นางสําอางค  แกวสองศึก 

 ๔๖๐๖ นางสาวสิตานัน  อวมเครือ 

 ๔๖๐๗ นางสิทธิญา  คําเกตุ 

 ๔๖๐๘ นางสาวสินีนาฎ  อยูบุญ 

 ๔๖๐๙ นางสาวสิรัตนชรินทร  มณีนิล 

 ๔๖๑๐ นางสาวสิราภรณ  โพธิ์ออน 

 ๔๖๑๑ นางสาวสิริกร  สุขนุน 

 ๔๖๑๒ นางสาวสิริกร  สุระคําแหง 

 ๔๖๑๓ นางสิริกร  สิทธิออน 

 ๔๖๑๔ นางสาวสิริกาญจน  สมรูป 

 ๔๖๑๕ นางสาวสิริกานดา  ทองดอนพุม 

 ๔๖๑๖ นางสาวสิริกานดา  ศรประสิทธิ์ 

 ๔๖๑๗ นางสาวสิริกานต  เอื้อธารากุล 

 ๔๖๑๘ นางสาวสิริกุล  วัดนุชา 

 ๔๖๑๙ นางสาวสิริขวัญ  ชูชื่น 

 ๔๖๒๐ นางสาวสิริขวัญ  พลศรีดา 

 ๔๖๒๑ นางสิรินดา  นนจันทร 

 ๔๖๒๒ นางสาวสิรินทรา  ลิปอ 

 ๔๖๒๓ นางสาวสิรินทิพย  ศิริรอด 



 หนา   ๒๓๐ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๖๒๔ นางสาวสิรินทิพย  ดําเดน 

 ๔๖๒๕ นางสิรินภา  ทาระนัด 

 ๔๖๒๖ นางสิรินี  สายวงค 

 ๔๖๒๗ นางสิริปญญา  กันภัย 

 ๔๖๒๘ นางสาวสิริพร  ชุมภูเทพ 

 ๔๖๒๙ นางสิริพร  สิงหคาม 

 ๔๖๓๐ นางสิริพร  สังฆะมณี 

 ๔๖๓๑ นางสาวสิริพัชร  หนูแกว 

 ๔๖๓๒ นางสาวสิริภัชชา  อิสามี 

 ๔๖๓๓ นางสาวสิริมา  เอมขวัญยืน 

 ๔๖๓๔ นางสาวสิริมา  อยูชมบุญ 

 ๔๖๓๕ นางสิริรัตน  โชคเฉลิมผล 

 ๔๖๓๖ นางสาวสิริรัตน  สํารวญ 

 ๔๖๓๗ นางสิริวจี  กองศรี 

 ๔๖๓๘ นางสาวสิริวิมล  เทียมเจริญ 

 ๔๖๓๙ นางสาวสิริสา  ไพชํานาญ 

 ๔๖๔๐ นางสาวสิริโสภา  ชุมแกว 

 ๔๖๔๑ นางสาวสิรีกานต  ไชยเดช 

 ๔๖๔๒ นางสาวสีตี  กาจิ 

 ๔๖๔๓ นางสาวสีตีฝาตีมะ  หลําสา 

 ๔๖๔๔ นางสาวสีตีมารียัม  เยงยูนอ 

 ๔๖๔๕ นางสาวสีไพร  ชวยเล็ก 

 ๔๖๔๖ นางสุกัญญา  กิ่งแกว 

 ๔๖๔๗ นางสาวสุกัญญา  จายนอก 

 ๔๖๔๘ นางสุกัญญา  ชุมอินจักร 

 ๔๖๔๙ นางสาวสุกัญญา  ดวงสาย 

 ๔๖๕๐ นางสุกัญญา  ทองลือ 

 ๔๖๕๑ นางสาวสุกัญญา  บัวสุข 

 ๔๖๕๒ นางสุกัญญา  แปนไทย 

 ๔๖๕๓ นางสุกัญญา  พรมมาศ 

 ๔๖๕๔ นางสุกัญญา  พันธสาย 

 ๔๖๕๕ นางสุกัญญา  เพ็งนอย 

 ๔๖๕๖ นางสาวสุกัญญา  ภาคดารา 

 ๔๖๕๗ นางสุกัญญา  รักษาแกว 

 ๔๖๕๘ นางสุกัญญา  รัตนวงศ 

 ๔๖๕๙ นางสาวสุกัญญา  ฤกษงาม 

 ๔๖๖๐ นางสุกัญญา  ศรีจันทร 

 ๔๖๖๑ นางสาวสุกัญญา  ศิลางาม 

 ๔๖๖๒ นางสุกัญญา  สันติกุล 

 ๔๖๖๓ นางสาวสุกัญญา  หาลี 

 ๔๖๖๔ นางสาวสุกัญญา  กล่ินชุม 

 ๔๖๖๕ นางสุกัญญา  คงสําราญ 

 ๔๖๖๖ นางสุกัญญา  มากะนัต 

 ๔๖๖๗ นางสุกัญญา  วินทะไชย 

 ๔๖๖๘ นางสุกันยา  จันทรภิรมย 

 ๔๖๖๙ นางสุกันยา  ดีเกิด 

 ๔๖๗๐ นางสุกัลยา  จันทรดํา 

 ๔๖๗๑ นางสาวสุกัลยา  ปอมทอง 

 ๔๖๗๒ นางสุกัลยา  รอยแสงจันทร 

 ๔๖๗๓ นางสาวสุกานดา  พลายแกว 

 ๔๖๗๔ นางสุกิจ  สังขประสิทธิ์ 

 ๔๖๗๕ นางสุกิจ  อาจอินทร 



 หนา   ๒๓๑ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๖๗๖ นางสุกิตตา  ผันผาย 

 ๔๖๗๗ นางสุขคํา  กันทรส 

 ๔๖๗๘ นางสุขจิตร  ศรีมาชัย 

 ๔๖๗๙ นางสาวสุขณิชชา  ยูงทอง 

 ๔๖๘๐ นางสุขศรี  บํารุงแจม 

 ๔๖๘๑ นางสาวสุขุมัณ  ปะหา 

 ๔๖๘๒ นางสุคนทิพย  ชวดทอง 

 ๔๖๘๓ นางสุคนธทิพย  ผองใส 

 ๔๖๘๔ นางสุคนธทิพย  โพธิ์เย็น 

 ๔๖๘๕ นางสาวสุคนธา  อินพฤกษา 

 ๔๖๘๖ นางสุคลธ  ทองสม 

 ๔๖๘๗ นางสุคํา  วิชัยรัตน 

 ๔๖๘๘ นางสาวสุจรรยา  อินนอย 

 ๔๖๘๙ นางสุจิตตรา  ดอกแกว 

 ๔๖๙๐ นางสาวสุจิตรา  สังวาลย 

 ๔๖๙๑ นางสาวสุจิตรา  หมะหมีน 

 ๔๖๙๒ นางสุจิตรา  ทองทะวัย 

 ๔๖๙๓ นางสาวสุจิตรา  สงเสริม 

 ๔๖๙๔ นางสุจิน  นาคแท 

 ๔๖๙๕ นางสุจินต  นุนปาน 

 ๔๖๙๖ นางสุจินทรา  มอลอ 

 ๔๖๙๗ นางสาวสุจิรา  โรจนัส 

 ๔๖๙๘ นางสุจิลา  จันทะมาตย 

 ๔๖๙๙ นางสุชัญญา  กาทองทุง 

 ๔๗๐๐ นางสาวสุชัญญา  เมะตะเลอะ 

 ๔๗๐๑ นางสุชาดา  คําภา 

 ๔๗๐๒ นางสุชาดา  ณ สงขลา 

 ๔๗๐๓ นางสาวสุชาดา  พัฒนาภมร 

 ๔๗๐๔ นางสาวสุชาดา  มีนคร 

 ๔๗๐๕ นางสุชาดา  แสนสุข 

 ๔๗๐๖ นางสุชาดา  นอยเชื้อ 

 ๔๗๐๗ นางสุชาดา  หลาหาญ 

 ๔๗๐๘ นางสุชานาฏ  สิขวัตร 

 ๔๗๐๙ นางสาวสุชาวดี  มากภิบาล 

 ๔๗๑๐ นางสุชีรา  กิจพิทักษ 

 ๔๗๑๑ นางสาวสุญาณา  ชมภูรัตน 

 ๔๗๑๒ นางสาวสุฐิยาพร  อุดใส 

 ๔๗๑๓ นางสุฑารัตน  ปนเกตุ 

 ๔๗๑๔ นางสาวสุณัฏฐา  ปากวิเศษ 

 ๔๗๑๕ นางสุณิจตา  คงเพชร 

 ๔๗๑๖ นางสุณี  สวัสดี 

 ๔๗๑๗ นางสาวสุณีเนตร  ปฏิทันโด 

 ๔๗๑๘ นางสุดคะนึง  ศรีแกว 

 ๔๗๑๙ นางสุดใจ  ทองแท 

 ๔๗๒๐ นางสุดใจ  ฤทธิ์ชู 

 ๔๗๒๑ นางสุดใจ  บุตรศาสตร 

 ๔๗๒๒ นางสุดธาวรรณ  เกษประทุม 

 ๔๗๒๓ นางสาวสุดปรารถนา  ศรีทองคํา 

 ๔๗๒๔ นางสุดสาย  สุขสม 

 ๔๗๒๕ นางสาวสุดา  บอทราย 

 ๔๗๒๖ นางสุดา  พรหมอินทร 

 ๔๗๒๗ นางสาวสุดา  พฤกษพุม 



 หนา   ๒๓๒ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๗๒๘ นางสุดา  เพชรขวัญ 

 ๔๗๒๙ นางสุดา  สะแหละ 

 ๔๗๓๐ นางสาวสุดาทิพย  พัดเพียเมือง 

 ๔๗๓๑ นางสุดาพร  ถุงเงินโต 

 ๔๗๓๒ นางสาวสุดาภรณ  เอี่ยมนาวา 

 ๔๗๓๓ นางสุดาภรณ  แกวสาย 

 ๔๗๓๔ นางสาวสุดารัตน  เกวใจ 

 ๔๗๓๕ นางสุดารัตน  นารี 

 ๔๗๓๖ นางสุดารัตน  แพงคํา 

 ๔๗๓๗ นางสุดารัตน  ศรีอินทร 

 ๔๗๓๘ นางสุดารัตน  สิงหอุดร 

 ๔๗๓๙ นางสาวสุดารัตน  สุวรรณะ 

 ๔๗๔๐ นางสุดารัตน  สกุลลี 

 ๔๗๔๑ นางสาวสุดารัตน  หรพรอม 

 ๔๗๔๒ นางสุดาวดี  เครือพิกุล 

 ๔๗๔๓ นางสุดาวรรณ  รักษาแดน 

 ๔๗๔๔ นางสาวสุดาวรรณ  บุงนาแซง 

 ๔๗๔๕ นางสุดาวรรณ  อุทัย 

 ๔๗๔๖ นางสาวสุตชาดา  ดีสัตถา 

 ๔๗๔๗ นางสุทธญาณ  นามวงศ 

 ๔๗๔๘ นางสุทธิกร  เด็นหมัด 

 ๔๗๔๙ นางสาวสุทธิษา  เจริญภักดิ์ 

 ๔๗๕๐ นางสาวสุทัตตา  วาราชนนท 

 ๔๗๕๑ นางสาวสุทินา  ศิลาสิทธิ์ 

 ๔๗๕๒ นางสาวสุทิศา  ดวงทอง 

 ๔๗๕๓ นางสุธดาอร  นาคเอี่ยม 

 ๔๗๕๔ นางสาวสุธรรมา  สุภาษิต 

 ๔๗๕๕ นางสาวสุธัญญา  สิงหรัมย 

 ๔๗๕๖ นางสาวสุธา  วรรณทอง 

 ๔๗๕๗ นางสุธากร  ยงไธสง 

 ๔๗๕๘ นางสาวสุธางศุรัตน  ญาติพิทักษ 

 ๔๗๕๙ นางสุธาทิพย  ขันทอง 

 ๔๗๖๐ นางสาวสุธาทิพย  บุญตาม 

 ๔๗๖๑ นางสุธาทิพย  ยองดํา 

 ๔๗๖๒ นางสาวสุธาทิพย  สงวนบุญ 

 ๔๗๖๓ นางสาวสุธาพร  รักกิ่ง 

 ๔๗๖๔ นางสาวสุธารัตน  เจะเลาะ 

 ๔๗๖๕ นางสุธารัตน  วนาไพร 

 ๔๗๖๖ นางสุธาวัลย  เวชกามา 

 ๔๗๖๗ นางสาวสุธาวี  เหล็กซีโต 

 ๔๗๖๘ นางสุธาสินี  โพธิ 

 ๔๗๖๙ นางสาวสุธิดา  สงกา 

 ๔๗๗๐ นางสาวสุธิดา  สามัคคี 

 ๔๗๗๑ นางสาวสุธิมา  เทพวงค 

 ๔๗๗๒ นางสุธิมา  เฉยฉิว 

 ๔๗๗๓ นางสาวสุธิสา  มณีวงค 

 ๔๗๗๔ นางสาวสุธียา  หนอทองแดง 

 ๔๗๗๕ นางสาวสุธีรา  บุญแข็ง 

 ๔๗๗๖ นางสุนทรา  ปญญาชัย 

 ๔๗๗๗ นางสาวสุนทรี  เกตุมณี 

 ๔๗๗๘ นางสุนทรี  คชคง 

 ๔๗๗๙ นางสุนทรี  วงศกีรติจินดา 



 หนา   ๒๓๓ (เลมท่ี  ๖/๑) 
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 ๔๗๘๐ นางสาวสุนทรี  สุดสาคร 

 ๔๗๘๑ นางสุนทรีภรณ  ทวีแสง 

 ๔๗๘๒ นางสุนทรีย  พรหมบุตร 

 ๔๗๘๓ นางสุนทรีย  กุตัน 

 ๔๗๘๔ นางสุนะฮ  หวังเกษม 

 ๔๗๘๕ นางสุนันท  เนื่องเยาว 

 ๔๗๘๖ นางสาวสุนันทรา  งามลวน 

 ๔๗๘๗ นางสาวสุนันทา  คงฉวี 

 ๔๗๘๘ นางสาวสุนันทา  โคตะสิน 

 ๔๗๘๙ นางสาวสุนันทา  ปนแกว 

 ๔๗๙๐ นางสุนารี  กฤติยา 

 ๔๗๙๑ นางสุนารี  มูลฟู 

 ๔๗๙๒ นางสุนิตตา  โลสันเฑียะ 

 ๔๗๙๓ นางสุนิตษา  อินทา 

 ๔๗๙๔ นางสุนิศา  กาชุม 

 ๔๗๙๕ นางสาวสุนิศา  ช้ันไพศาลศิลป 

 ๔๗๙๖ นางสุนิสา  จันทรศิริ 

 ๔๗๙๗ นางสุนิสา  พิมพศิริ 

 ๔๗๙๘ นางสาวสุนิสา  ภูเงิน 

 ๔๗๙๙ นางสาวสุนิสา  มวนหนู 

 ๔๘๐๐ นางสุนิสา  วงศแกวมูล 

 ๔๘๐๑ นางสาวสุนิสา  สุทธิจินดาวงศ 

 ๔๘๐๒ นางสาวสุนิสา  แสนเย็น 

 ๔๘๐๓ นางสาวสุนิสา  ออนแสง 

 ๔๘๐๔ นางสาวสุนิสา  ทองพลาย 

 ๔๘๐๕ นางสาวสุนีนุช  พูนพิทักษ 

 ๔๘๐๖ นางสุนีรัตน  พวมขุนทด 

 ๔๘๐๗ นางสุนีรัตน  ไฟพึบ 

 ๔๘๐๘ นางสาวสุนีรัตน  วิสุทธิวราพันธ 

 ๔๘๐๙ นางสุเนตรา  คําสุข 

 ๔๘๑๐ นางสุใบดะ  บินนุย 

 ๔๘๑๑ นางสาวสุไบเยาะ  บิลยะแม 

 ๔๘๑๒ นางสาวสุปรางควดี  พิมพแดง 

 ๔๘๑๓ นางสาวสุปราณี  จิตรดา 

 ๔๘๑๔ นางสาวสุปราณี  จุมปู 

 ๔๘๑๕ นางสุปราณี  ศิลปอนันต 

 ๔๘๑๖ นางสาวสุปราณี  สินเบญจพงศ 

 ๔๘๑๗ นางสาวสุปราณี  จอยจีด 

 ๔๘๑๘ นางสุปรานี  ดวนสิงห 

 ๔๘๑๙ นางสุปรียา  แกวกลึงกลม 

 ๔๘๒๐ นางสาวสุปรียา  ณรงคราช 

 ๔๘๒๑ นางสาวสุปญญา  จันทรัตน 

 ๔๘๒๒ นางสุปาณี  จักรอะโน 

 ๔๘๒๓ นางสาวสุพร  คงหนู 

 ๔๘๒๔ นางสาวสุพร  คุมตะสิน 

 ๔๘๒๕ นางสุพร  ธาตุอินจันทร 

 ๔๘๒๖ นางสุพรรณ  กาเวช 

 ๔๘๒๗ นางสาวสุพรรณ  พัดโสดา 

 ๔๘๒๘ นางสุพรรณี  คงเกียรติคีรี 

 ๔๘๒๙ นางสาวสุพรรณี  รุงนพกิจไพศาล 

 ๔๘๓๐ นางสุพรรณี  อาสนเวศน 

 ๔๘๓๑ นางสาวสุพรรณี  สุขพันธ 
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 ๔๘๓๒ นางสาวสุพรรษา  โชเต 

 ๔๘๓๓ นางสาวสุพรรษา  นาคสุด 

 ๔๘๓๔ นางสาวสุพรรษา  ออนมาก 

 ๔๘๓๕ นางสาวสุพรรษา  เชื้อทน 

 ๔๘๓๖ นางสุพรรษา  ทองเสริม 

 ๔๘๓๗ นางสุพรรัตน  อายุวงษ 

 ๔๘๓๘ นางสาวสุพักตร  ทรัพยทวี 

 ๔๘๓๙ นางสุพัตรา  แกนจันทร 

 ๔๘๔๐ นางสาวสุพัตรา  ชวยพยุง 

 ๔๘๔๑ นางสุพัตรา  นวลบุญ 

 ๔๘๔๒ นางสาวสุพัตรา  ผ้ึงเถื่อน 

 ๔๘๔๓ นางสุพัตรา  ศุภลักษณ 

 ๔๘๔๔ นางสาวสุพัตรา  สายละคํา 

 ๔๘๔๕ นางสาวสุพัตรา  กองสําลี 

 ๔๘๔๖ นางสาวสุพัทธณดา  รุงเรือง 

 ๔๘๔๗ นางสาวสุพา  ขันธะรักษา 

 ๔๘๔๘ นางสาวสุพิชฌาย  สงางามสกุล 

 ๔๘๔๙ นางสาวสุพิชญชญา  กันตะนา 

 ๔๘๕๐ นางสุพิชญนันท  กวางวิเศษ 

 ๔๘๕๑ นางสุพิชญา  รวิยะวงศ 

 ๔๘๕๒ นางสาวสุพิชญา  สุขธนาบูรณ 

 ๔๘๕๓ นางสาวสุพิชญา  นาตะ 

 ๔๘๕๔ นางสาวสุพิชญาภัค  ราชสงค 

 ๔๘๕๕ นางสุพิดา  มูสิกิ้ม 

 ๔๘๕๖ นางสุพิน  ศรีจันทรโคตร 

 ๔๘๕๗ นางสุพิศ  กุณโฮง 

 ๔๘๕๘ นางสุไพวัลย  สาระรัตน 

 ๔๘๕๙ นางสุภกาญจน  นุแรมรัมย 

 ๔๘๖๐ นางสาวสุภนิดา  วงษทองคํา 

 ๔๘๖๑ นางสุภลักษณ  จันทรโคตร 

 ๔๘๖๒ นางสาวสุภลักษณ  ปดตานัง 

 ๔๘๖๓ นางสุภลักษณ  อุบลสุวรรณ 

 ๔๘๖๔ นางสุภลักษณ  จันทรโคตร 

 ๔๘๖๕ นางสาวสุภัควดี  ทินชวย 

 ๔๘๖๖ นางสาวสุภัทรสรณ  กางกิจ 

 ๔๘๖๗ นางสุภัทรา  จันอวน 

 ๔๘๖๘ นางสาวสุภัสสร  นาเจริญ 

 ๔๘๖๙ นางสาวสุภัสสรา  ศิริชัยพรลภัส 

 ๔๘๗๐ นางสาวสุภัสสรา  สังขทอง 

 ๔๘๗๑ นางสุภา  ทองประทีป 

 ๔๘๗๒ นางสุภากร  ชุมภูชนะภัย 

 ๔๘๗๓ นางสาวสุภากร  อวนพลี 

 ๔๘๗๔ นางสาวสุภาณี  จันเมือง 

 ๔๘๗๕ นางสาวสุภานี  สายกระสุน 

 ๔๘๗๖ นางสุภานี  อาจเอี่ยม 

 ๔๘๗๗ นางสาวสุภาพ  กรุดนาค 

 ๔๘๗๘ นางสุภาพ  นุตทะบัติ 

 ๔๘๗๙ นางสาวสุภาพ  ยืนยง 

 ๔๘๘๐ นางสาวสุภาพ  หนูเปยม 

 ๔๘๘๑ นางสาวสุภาพร  แกวพิลา 

 ๔๘๘๒ นางสุภาพร  ขันตรี 

 ๔๘๘๓ นางสาวสุภาพร  ทองสุทธิ์ 



 หนา   ๒๓๕ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๘๘๔ นางสุภาพร  นภาวัฒนดํารงค 

 ๔๘๘๕ นางสุภาพร  บุญปลูก 

 ๔๘๘๖ นางสุภาพร  มหายศนันท 

 ๔๘๘๗ นางสุภาพร  มาศงามเมือง 

 ๔๘๘๘ นางสาวสุภาพร  รตาเจริญ 

 ๔๘๘๙ นางสาวสุภาพร  ศรีบูรณ 

 ๔๘๙๐ นางสาวสุภาพร  สอนบาลี 

 ๔๘๙๑ นางสุภาพร  สีภูเงิน 

 ๔๘๙๒ นางสาวสุภาพร  เหมือนทอง 

 ๔๘๙๓ นางสุภาพร  กิ่งวิชิต 

 ๔๘๙๔ นางสาวสุภาพร  ชาเนตร 

 ๔๘๙๕ นางสุภาพร  โคธิเสน 

 ๔๘๙๖ นางสุภาพรณ  อินนวล 

 ๔๘๙๗ นางสาวสุภาพรรณ  บุญพันธ 

 ๔๘๙๘ นางสาวสุภาพรรณ  ภูพันธ 

 ๔๘๙๙ นางสุภาภรณ  เกล้ียงกลางดอน 

 ๔๙๐๐ นางสาวสุภาภรณ  คงวิเชียร 

 ๔๙๐๑ นางสาวสุภาภรณ  ติถิน 

 ๔๙๐๒ นางสุภาภรณ  ทริยะ 

 ๔๙๐๓ นางสุภาภรณ  ธาดาจรัสศิริ 

 ๔๙๐๔ นางสุภาภรณ  เพชรชวย 

 ๔๙๐๕ นางสาวสุภาภรณ  สินพูล 

 ๔๙๐๖ นางสาวสุภาภรณ  อุทัยกร 

 ๔๙๐๗ นางสาวสุภาภรณ  จันทะแจม 

 ๔๙๐๘ นางสาวสุภาภรณ  แทนกุดเรือ 

 ๔๙๐๙ นางสุภาภรณ  วงศขอนแกน 

 ๔๙๑๐ นางสุภารัตน  พลศรี 

 ๔๙๑๑ นางสาวสุภารัตน  พรรณนา 

 ๔๙๑๒ นางสุภาวดี  กล่ินใจ 

 ๔๙๑๓ นางสาวสุภาวดี  ไชยมณี 

 ๔๙๑๔ นางสุภาวดี  บุญย่ิง 

 ๔๙๑๕ นางสุภาวดี  เบือนกระโทก 

 ๔๙๑๖ นางสาวสุภาวดี  ปะวะศรี 

 ๔๙๑๗ นางสาวสุภาวดี  ปกอินทรี 

 ๔๙๑๘ นางสุภาวดี  พรหมสิทธิ์ 

 ๔๙๑๙ นางสุภาวดี  วงศราษฎร 

 ๔๙๒๐ นางสาวสุภาวดี  แสนเดช 

 ๔๙๒๑ นางสุภาวดี  แสนภูมิ 

 ๔๙๒๒ นางสุภาวดี  เหล่ือมมะลัง 

 ๔๙๒๓ นางสุภาวรรณ  ประดา 

 ๔๙๒๔ นางสาวสุภาวิณี  สุทธินัน 

 ๔๙๒๕ นางสุภิรดา  ภูสิสิตร 

 ๔๙๒๖ นางสาวสุมณฑา  ทุพแหมง 

 ๔๙๒๗ นางสาวสุมณฑา  เหม็งทะเหล็ก 

 ๔๙๒๘ นางสุมนา  ทองพันชั่ง 

 ๔๙๒๙ นางสุมนา  สอาดเอี่ยม 

 ๔๙๓๐ นางสาวสุมลทา  อินทองแกว 

 ๔๙๓๑ นางสุมลทิพย  จิตอารีย 

 ๔๙๓๒ นางสาวสุมลทิพย  ประจง 

 ๔๙๓๓ นางสาวสุมลรัตน  ผัดโพธิ์ 

 ๔๙๓๔ นางสาวสุมาลัย  แกวมณี 

 ๔๙๓๕ นางสุมาลี  เกิดบัวทอง 



 หนา   ๒๓๖ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๙๓๖ นางสุมาลี  แกนนาคํา 

 ๔๙๓๗ นางสุมาลี  แกวสกุณี 

 ๔๙๓๘ นางสาวสุมาลี  คงเครือ 

 ๔๙๓๙ นางสุมาลี  เชื้อขาวพิม 

 ๔๙๔๐ นางสุมาลี  นวลคํา 

 ๔๙๔๑ นางสาวสุมาลี  ปดจัตุรัส 

 ๔๙๔๒ นางสุมาลี  ยอดแกว 

 ๔๙๔๓ นางสุมาลี  ลูกเหล็ม 

 ๔๙๔๔ นางสุมาลี  โลกิตติธรกุล 

 ๔๙๔๕ นางสุมาลี  วรรณสุทธิ์ 

 ๔๙๔๖ นางสาวสุมาลี  วิเชียรวรรณ 

 ๔๙๔๗ นางสาวสุมาลี  อินทรา 

 ๔๙๔๘ นางสาวสุมาลี  อุปชัย 

 ๔๙๔๙ นางสาวสุมาลี  บุญสด 

 ๔๙๕๐ นางสุมาลี  เพลงเสนาะ 

 ๔๙๕๑ นางสุมาลี  ศิริสุนทร 

 ๔๙๕๒ นางสุมาส  ผานชมภู 

 ๔๙๕๓ นางสาวสุมิญชา  ภูมาลา 

 ๔๙๕๔ นางสาวสุมิต  ย่ิงใจกลา 

 ๔๙๕๕ นางสาวสุมิตร  สุริยะ 

 ๔๙๕๖ นางสาวสุมิตรา  ทิพยกัลยา 

 ๔๙๕๗ นางสาวสุเมตตา  บุตรแขก 

 ๔๙๕๘ นางสุเมตตา  แผนทอง 

 ๔๙๕๙ นางสุรกิตต  บรรณการ 

 ๔๙๖๐ นางสาวสุระพา  รองไชย 

 ๔๙๖๑ นางสุรัญญา  ทะวงคดี 

 ๔๙๖๒ นางสุรัตร  พันธนาค 

 ๔๙๖๓ นางสุรัยดา  เงาะ 

 ๔๙๖๔ นางสาวสุรัสวดี  ถิ่นจันดา 

 ๔๙๖๕ นางสาวสุรางคนางค  กายบุตร 

 ๔๙๖๖ นางสาวสุรางคพิมล  สุดะมา 

 ๔๙๖๗ นางสาวสุรางรัตน  สระเกตุ 

 ๔๙๖๘ นางสาวสุราณี  พูลทอง 

 ๔๙๖๙ นางสาวสุรารักษ  ตาทิพย 

 ๔๙๗๐ นางสุรินทรา  ยาวุธ 

 ๔๙๗๑ นางสาวสุริยง  ประพรมมา 

 ๔๙๗๒ นางสาวสุริยพร  ทองคํา 

 ๔๙๗๓ นางสาวสุริยา  เกียรติยศ 

 ๔๙๗๔ นางสุริยา  อําพะวา 

 ๔๙๗๕ นางสุริยา  มณีปรีชา 

 ๔๙๗๖ นางสุริเยศ  แกนจําปา 

 ๔๙๗๗ นางสุริวิภา  สุวรรณหาร 

 ๔๙๗๘ นางสาวสุรีพร  ทองคํา 

 ๔๙๗๙ นางสุรีพร  บุญชุม 

 ๔๙๘๐ นางสุรีพร  หาญมนตรี 

 ๔๙๘๑ นางสุรีย  ไชยพรม 

 ๔๙๘๒ นางสุรีย  ซียง 

 ๔๙๘๓ นางสุรีย  เธอจังหรีด 

 ๔๙๘๔ นางสาวสุรีย  เนียมฝอย 

 ๔๙๘๕ นางสาวสุรีย  เรือนโย 

 ๔๙๘๖ นางสุรีย  อินไชย 

 ๔๙๘๗ นางสาวสุรีย  พ่ึงภิญโญ 



 หนา   ๒๓๗ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๙๘๘ นางสุรียพร  ไชยศรีสุทธิ์ 

 ๔๙๘๙ นางสาวสุรียพร  ฐานะวัน 

 ๔๙๙๐ นางสาวสุรียพร  ราศรี 

 ๔๙๙๑ นางสุรียพร  สุทธิเวช 

 ๔๙๙๒ นางสาวสุรียพิชญ  ศรีเรือน 

 ๔๙๙๓ นางสาวสุรีรัตน  พิมพบุญ 

 ๔๙๙๔ นางสาวสุรีรัตน  ย่ิงสี 

 ๔๙๙๕ นางสุเรียน  ท่ีเขียน 

 ๔๙๙๖ นางสาวสุไรยา  ยกศิริ 

 ๔๙๙๗ นางสุลัดดา  แกวศรีมล 

 ๔๙๙๘ นางสาวสุลาวรรณ  แซตัน 

 ๔๙๙๙ นางสาวสุลาวัลย  โบบทอง 

 ๕๐๐๐ นางสาวสุลีวรรณ  งามแปน 

 ๕๐๐๑ นางสาวสุวจี  ทองเถาว 

 ๕๐๐๒ นางสาวสุวภัทร  ใจคอดี 

 ๕๐๐๓ นางสาวสุวภัทร  ไชยรักษ 

 ๕๐๐๔ นางสุวรรณดี  จงดี 

 ๕๐๐๕ นางสุวรรณรัตน  ทองโชติ 

 ๕๐๐๖ นางสุวรรณศรี  สิงหหลา 

 ๕๐๐๗ นางสาวสุวรรณา  นัยเนตร 

 ๕๐๐๘ นางสาวสุวรรณา  ผองปญญา 

 ๕๐๐๙ นางสาวสุวรรณา  พฤกโกษา 

 ๕๐๑๐ นางสุวรรณา  พันธศรี 

 ๕๐๑๑ นางสุวรรณา  ศรีมนฑา 

 ๕๐๑๒ นางสุวรรณา  ถันชมนาง 

 ๕๐๑๓ นางสาวสุวรรณา  พานิช 

 ๕๐๑๔ นางสุวรรณี  ขุนสุวรรณ 

 ๕๐๑๕ นางสาวสุวรรณี  ทองทิพย 

 ๕๐๑๖ นางสุวรรณี  มูเก็ม 

 ๕๐๑๗ นางสาวสุวรรณี  ระโส 

 ๕๐๑๘ นางสุวรรณี  วงษหอย 

 ๕๐๑๙ นางสาวสุวรรณีย  บุญขาว 

 ๕๐๒๐ นางสาวสุวรินทร  กุณวงค 

 ๕๐๒๑ นางสุวารี  วงศษาพาน 

 ๕๐๒๒ นางสาวสุวิภา  ธีระตระกูล 

 ๕๐๒๓ นางสุวิภา  นาทันตรึก 

 ๕๐๒๔ นางสุวิมล  กลํ่ารักษ 

 ๕๐๒๕ นางสาวสุวิมล  กสิโกศล 

 ๕๐๒๖ นางสาวสุวิมล  ญาทันกาศ 

 ๕๐๒๗ นางสุวิมล  พรหมชา 

 ๕๐๒๘ นางสาวสุวิมล  ศรีปา 

 ๕๐๒๙ นางสุวิมล  สิงหธรรม 

 ๕๐๓๐ นางสุสดี  แกวคํา 

 ๕๐๓๑ นางสาวสุหรายมาศ  ลาดปะละ 

 ๕๐๓๒ นางสูติมา  โสะเบ็ญอาหลี 

 ๕๐๓๓ นางสูวายดะห  มัดดา 

 ๕๐๓๔ นางสูใอนี  ใบปญญา 

 ๕๐๓๕ นางเสถียร  คามวรรณ 

 ๕๐๓๖ นางเสถียร  ชอบบุญ 

 ๕๐๓๗ นางเสนหศรี  โกเสนตอ 

 ๕๐๓๘ นางเสนาะ  มากร 

 ๕๐๓๙ นางสาวเสมอใจ  สารประสพ 



 หนา   ๒๓๘ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๐๔๐ นางสาวเสาวณี  สุทธสนธิ์ 

 ๕๐๔๑ นางเสาวณีย  โตะหวัง 

 ๕๐๔๒ นางสาวเสาวนิตย  บุษดา 

 ๕๐๔๓ นางสาวเสาวนี  พิมลศรี 

 ๕๐๔๔ นางเสาวนี  วงคษาลี 

 ๕๐๔๕ นางเสาวนีย  ไมโมคา 

 ๕๐๔๖ นางสาวเสาวนีย  หลอสุพรรณพร 

 ๕๐๔๗ นางสาวเสาวภา  จินารักษ 

 ๕๐๔๘ นางสาวเสาวภา  พุฒกลาง 

 ๕๐๔๙ นางเสาวภาค  ทรงสวัสดิ์วงศ 

 ๕๐๕๐ นางสาวเสาวรัตน  ออนหวาน 

 ๕๐๕๑ นางเสาวลักษณ  การกลา 

 ๕๐๕๒ นางเสาวลักษณ  ชัชวาลย 

 ๕๐๕๓ นางสาวเสาวลักษณ  ตนสกุล 

 ๕๐๕๔ นางสาวเสาวลักษณ  ตาลศรี 

 ๕๐๕๕ นางสาวเสาวลักษณ  เทียมหงษ 

 ๕๐๕๖ นางเสาวลักษณ  นองมัน 

 ๕๐๕๗ นางสาวเสาวลักษณ  ใบอุบล 

 ๕๐๕๘ นางเสาวลักษณ  หนอแกว 

 ๕๐๕๙ นางสาวเสาวลักษณ  สิทธิโห 

 ๕๐๖๐ นางเสาวลี  วงศวาน 

 ๕๐๖๑ นางสาวแสงจันทร  คุมสิงห 

 ๕๐๖๒ นางแสงจันทร  พิมพมะไฟ 

 ๕๐๖๓ นางสาวแสงดาว  ดวงคํานอย 

 ๕๐๖๔ นางแสงดาว  ตันนพรัตน 

 ๕๐๖๕ นางสาวแสงดาว  ประสพหมู 

 ๕๐๖๖ นางแสงดาว  ปนคํา 

 ๕๐๖๗ นางแสงดาว  สีลาเฮา 

 ๕๐๖๘ นางแสงเดือน  ใจคําวัง 

 ๕๐๖๙ นางแสงเดือน  ชูเมือง 

 ๕๐๗๐ นางแสงเดือน  พันธุ 

 ๕๐๗๑ นางแสงเดือน  มั่นคูณ 

 ๕๐๗๒ นางแสงเดือน  ใจกลา 

 ๕๐๗๓ นางแสงเดือน  หลํ่าศรี 

 ๕๐๗๔ นางสาวแสงตะวัน  คุมอินทร 

 ๕๐๗๕ นางสาวแสงทิพย  โพชะราช 

 ๕๐๗๖ นางแสงเทียน  ปญญาทอง 

 ๕๐๗๗ นางแสงเทียน  ปาประโคน 

 ๕๐๗๘ นางแสงเพชร  วงศาเวียง 

 ๕๐๗๙ นางแสงมณี  สันดอน 

 ๕๐๘๐ นางสาวแสงระวี  เขียวไสว 

 ๕๐๘๑ นางสาวโสฐิดา  บุษบก 

 ๕๐๘๒ นางโสดาวัลย  ตุนใจคํา 

 ๕๐๘๓ นางโสพา  พุมชัย 

 ๕๐๘๔ นางโสภา  โกดี 

 ๕๐๘๕ นางโสภา  ขาวผอง 

 ๕๐๘๖ นางสาวโสภา  คงทันดี 

 ๕๐๘๗ นางโสภา  เงินงาม 

 ๕๐๘๘ นางโสภา  นนทตา 

 ๕๐๘๙ นางโสภา  รูปโอ 

 ๕๐๙๐ นางโสภา  ฤกษออน 

 ๕๐๙๑ นางโสภา  แสงจันทร 
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 ๕๐๙๒ นางโสภา  สมพงษ 

 ๕๐๙๓ นางสาวโสภาพรรณ  เผือกบางนา 

 ๕๐๙๔ นางโสภิต  เบาขุนทด 

 ๕๐๙๕ นางสาวโสภิตา  สุชาติ 

 ๕๐๙๖ นางสาวโสภิตาภัสร  จินากลึง 

 ๕๐๙๗ นางสาวโสภี  สาราช 

 ๕๐๙๘ นางสาวโสมนัส  แยมแกว 

 ๕๐๙๙ นางสาวไสว  คําแพง 

 ๕๑๐๐ นางสาวหทัยกรานต  บุญกวาง 

 ๕๑๐๑ นางสาวหทัยกานต  กังแฮ 

 ๕๑๐๒ นางหทัยทิพย  จินะ 

 ๕๑๐๓ นางสาวหทัยทิพย  สุขสําราญ 

 ๕๑๐๔ นางสาวหทัยทิพย  รักแกว 

 ๕๑๐๕ นางสาวหทัยมาญจน  ชัยศรี 

 ๕๑๐๖ นางสาวหทัยรักษ  เผือกเล็ก 

 ๕๑๐๗ นางสาวหทัยรัตน  ชัยพรภัทร 

 ๕๑๐๘ นางหทัยรัตน  ทองวิเศษ 

 ๕๑๐๙ นางหทัยรัตน  พิกุล 

 ๕๑๑๐ นางสาวหทัยรัตน  ศรีพัฒน 

 ๕๑๑๑ นางหนอแกว  อจินะ 

 ๕๑๑๒ นางสาวหนิฮายานี  หนิสาเระ 

 ๕๑๑๓ นางสาวหนึ่งนุช  คําแพงศรี 

 ๕๑๑๔ นางหนึ่งฤทัย  ประพฤติธรรม 

 ๕๑๑๕ นางสาวหนึ่งฤทัย  ภูอาว 

 ๕๑๑๖ นางสาวหนึ่งฤทัย  ปาลี 

 ๕๑๑๗ นางหนูไกร  ทุมโส 

 ๕๑๑๘ นางหนูคลาย  นามอินทร 

 ๕๑๑๙ นางหนูคลาย  วรรณญาติ 

 ๕๑๒๐ นางหนูพิส  ทองเลิศ 

 ๕๑๒๑ นางหนูอาจ  สรอยจรุง 

 ๕๑๒๒ นางหมอนใจ  ชมภูสิงห 

 ๕๑๒๓ นางสาวหยาด  หลําเบ็ญสะ 

 ๕๑๒๔ นางสาวหยาดฝน  นามปญญา 

 ๕๑๒๕ นางสาวหล่ัน  ภุมรินทร 

 ๕๑๒๖ นางหวานจิตร  ตราเงิน 

 ๕๑๒๗ นางหอมหวล  สีสาโหลน 

 ๕๑๒๘ นางหอมหวัน  ยันตบุตร 

 ๕๑๒๙ นางหะดีดะฮ  หมัดศิริ 

 ๕๑๓๐ นางสาวหัตถยา  ประเทืองผล 

 ๕๑๓๑ นางหัทยา  โลหรักษา 

 ๕๑๓๒ นางสาวเหมวรรณ  มหายศนันท 

 ๕๑๓๓ นางสาวเหมือนแข  ฤทธิ์โต 

 ๕๑๓๔ นางสาวเหมือนฝน  สัจจะพจน 

 ๕๑๓๕ นางสาวอชิรญา  ชาตรี 

 ๕๑๓๖ นางสาวอชิรญา  สมรรถสหัสชัย 

 ๕๑๓๗ นางสาวอฑิภาวดี  จําปาขีด 

 ๕๑๓๘ นางสาวอณิศา  โพธิ์นิยมพันธ 

 ๕๑๓๙ นางสาวอณิษฐา  เอี่ยมสุวรรณ 

 ๕๑๔๐ นางอโณทัย  ณ สงขลา 

 ๕๑๔๑ นางสาวอติกานต  อะชวยรัมย 

 ๕๑๔๒ นางสาวอตินาฏร  นาคสิงหทอง 

 ๕๑๔๓ นางสาวอทิตยา  พุมจ๋ิว 



 หนา   ๒๔๐ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๑๔๔ นางสาวอธิติยา  ยะมะหาร 

 ๕๑๔๕ นางสาวอธิษฐาน  สุวรรณโค 

 ๕๑๔๖ นางอนงค  จูมสุพรรณ 

 ๕๑๔๗ นางสาวอนงค  ทองดี 

 ๕๑๔๘ นางอนงค  ทินราช 

 ๕๑๔๙ นางสาวอนงค  เปรมศรี 

 ๕๑๕๐ นางอนงค  แปนแกว 

 ๕๑๕๑ นางสาวอนงค  พุมงาม 

 ๕๑๕๒ นางอนงค  สิงหสุวรรณ 

 ๕๑๕๓ นางสาวอนงค  หนูวรรณะ 

 ๕๑๕๔ นางสาวอนงค  ทองวงศไพริน 

 ๕๑๕๕ นางอนงค  สมศรี 

 ๕๑๕๖ นางสาวอนงคนาฎ  แกนแค 

 ๕๑๕๗ นางอนงคพร  ชอผกา 

 ๕๑๕๘ นางสาวอนงคพร  แสนหาญ 

 ๕๑๕๙ นางสาวอนงลักษ  อนุกูล 

 ๕๑๖๐ นางอนงศ  โตปนใจ 

 ๕๑๖๑ นางสาวอนัญญอร  สุวรรณเวสสะ 

 ๕๑๖๒ นางสาวอนัญญา  จันทะรัด 

 ๕๑๖๓ นางอนัญญา  นรสิงห 

 ๕๑๖๔ นางสาวอนัญญา  ปนทนันท 

 ๕๑๖๕ นางอนัญญา  พวงเงิน 

 ๕๑๖๖ นางอนันทยา  ทวีลาภ 

 ๕๑๖๗ นางสาวอนิญชิตา  หนูเมือง 

 ๕๑๖๘ นางอนุรักษ  บุรุษภาพ 

 ๕๑๖๙ นางสาวอนุรักษ  ละออ 

 ๕๑๗๐ นางอนุสรณ  พานแกว 

 ๕๑๗๑ นางอนุสรณ  หัตถสาร 

 ๕๑๗๒ นางสาวอโนชา  ปองชาลี 

 ๕๑๗๓ นางอภิชญา  การะดี 

 ๕๑๗๔ นางอภิชยา  อินปาว 

 ๕๑๗๕ นางอภิญญา  คงแยม 

 ๕๑๗๖ นางอภิญญา  คําวังสืบ 

 ๕๑๗๗ นางสาวอภิญญา  จันดากุล 

 ๕๑๗๘ นางอภิญญา  ชนะ 

 ๕๑๗๙ นางอภิญญา  ธรรมกุล 

 ๕๑๘๐ นางอภิญญา  ฤทธิยา 

 ๕๑๘๑ นางสาวอภิญญา  มาหาญ 

 ๕๑๘๒ นางสาวอภิญญารัตน  โพธิ์รัง 

 ๕๑๘๓ นางอภิภาวดี  วุฒยากร 

 ๕๑๘๔ นางอภิรดี  นุมมีศรี 

 ๕๑๘๕ นางสาวอภิระมณ  อยูดี 

 ๕๑๘๖ นางอภิษา  ฉิ่งทองคํา 

 ๕๑๘๗ นางอภิสรา  โภคานุกุล 

 ๕๑๘๘ นางอมร  ศรีเมือง 

 ๕๑๘๙ นางสาวอมรรัตน  ชีวะวิโรจน 

 ๕๑๙๐ นางสาวอมรรัตน  ดาดาษ 

 ๕๑๙๑ นางสาวอมรรัตน  ตางบาน 

 ๕๑๙๒ นางสาวอมรรัตน  ไตรนพ 

 ๕๑๙๓ นางสาวอมรรัตน  เพียเพ็ง 

 ๕๑๙๔ นางอมรรัตน  รัตนอมร 

 ๕๑๙๕ นางสาวอมรรัตน  เรืองหิรัญ 
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 ๕๑๙๖ นางอมรรัตน  สิงหชัย 

 ๕๑๙๗ นางสาวอมรรัตน  สินธุเจริญ 

 ๕๑๙๘ นางอมรรัตน  สุวรรณกฏ 

 ๕๑๙๙ นางสาวอมรรัตน  ธงย่ีสิบสอง 

 ๕๒๐๐ นางอมรรัตน  ศิวิลัย 

 ๕๒๐๑ นางอมรรัตน  สังขแกว 

 ๕๒๐๒ นางสาวอมรวรรณ  แกวบุญชวย 

 ๕๒๐๓ นางอมรา  เจริญสุข 

 ๕๒๐๔ นางอมรา  สักเส็ด 

 ๕๒๐๕ นางอมรา  หาญนาแซง 

 ๕๒๐๖ นางอมราภรณ  บริหาร 

 ๕๒๐๗ นางอเมรี  บุญเรือง 

 ๕๒๐๘ นางสาวอโยธยา  วาริชา 

 ๕๒๐๙ นางสาวอรกมล  สูประเสริฐ 

 ๕๒๑๐ นางสาวอรกาญจน  ฉีดเสน 

 ๕๒๑๑ นางอรชร  แสงมาศ 

 ๕๒๑๒ นางสาวอรชุดา  จันทรลํ้า 

 ๕๒๑๓ นางอรณี  ถุงเงิน 

 ๕๒๑๔ นางสาวอรทัย  ฉิมบานไร 

 ๕๒๑๕ นางสาวอรทัย  ทาธง 

 ๕๒๑๖ นางอรทัย  ปจดี 

 ๕๒๑๗ นางสาวอรทัย  เพียรปรุ 

 ๕๒๑๘ นางอรทัย  ภูฆัง 

 ๕๒๑๙ นางอรทัย  สุการ ี

 ๕๒๒๐ นางสาวอรทัย  อิสรภาพ 

 ๕๒๒๑ นางอรทัย  เอมโอษฐ 

 ๕๒๒๒ นางสาวอรทัย  ทองหลอม 

 ๕๒๒๓ นางสาวอรนุช  คําแหลง 

 ๕๒๒๔ นางอรนุช  สะอา 

 ๕๒๒๕ นางอรปภา  ปลุกใจ 

 ๕๒๒๖ นางสาวอรประภา  ยศภูมิ 

 ๕๒๒๗ นางอรพร  อุทัยรังษี 

 ๕๒๒๘ นางอรพรรณ  ชาวเมืองโขง 

 ๕๒๒๙ นางอรพรรณ  ทนย่ิง 

 ๕๒๓๐ นางสาวอรพรรณ  วงศศิริพรพันธ 

 ๕๒๓๑ นางอรพรรณ  เหล็งหวาน 

 ๕๒๓๒ นางสาวอรพรรณ  จุตตะโน 

 ๕๒๓๓ นางสาวอรพิณ  ขันตี 

 ๕๒๓๔ นางสาวอรพิน  กล่ินศรี 

 ๕๒๓๕ นางอรพิน  ดีปาละ 

 ๕๒๓๖ นางอรพิน  มะโนจิต 

 ๕๒๓๗ นางอรพิน  รามริน 

 ๕๒๓๘ นางอรพินท  สุวรรณ 

 ๕๒๓๙ นางสาวอรพิมพ  ใหญเลิศ 

 ๕๒๔๐ นางสาวอรไพลิน  ปนทอง 

 ๕๒๔๑ นางอรไพลิน  หนูแกว 

 ๕๒๔๒ นางสาวอรภาณีย  สุขเกิด 

 ๕๒๔๓ นางอรวรรณ  จิตรานนท 

 ๕๒๔๔ นางสาวอรวรรณ  ชูทอง 

 ๕๒๔๕ นางอรวรรณ  เตียมฐานะ 

 ๕๒๔๖ นางสาวอรวรรณ  ทศเจริญ 

 ๕๒๔๗ นางอรวรรณ  นาคสุข 



 หนา   ๒๔๒ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๒๔๘ นางอรวรรณ  ปรีเปรม 

 ๕๒๔๙ นางสาวอรวรรณ  ปนมณี 

 ๕๒๕๐ นางอรวรรณ  พลภักดี 

 ๕๒๕๑ นางอรวรรณ  ภาวุธ 

 ๕๒๕๒ นางอรวรรณ  ลาภภิญโญ 

 ๕๒๕๓ นางสาวอรวรรณ  วงคสกุล 

 ๕๒๕๔ นางสาวอรวรรณ  วรสุข 

 ๕๒๕๕ นางสาวอรวรรณ  สังฆวัตร 

 ๕๒๕๖ นางสาวอรวรรณ  สันดี 

 ๕๒๕๗ นางสาวอรวรรณ  ใสสม 

 ๕๒๕๘ นางสาวอรวรรณ  อัญชลีชไมกร 

 ๕๒๕๙ นางอรวรรณ  อุยศรีคูณ 

 ๕๒๖๐ นางอรวรรณ  จงทอง 

 ๕๒๖๑ นางอรวรา  คชลัย 

 ๕๒๖๒ นางสาวอรสา  ภูผาดแร 

 ๕๒๖๓ นางสาวอรสา  ศรีอริยะกุล 

 ๕๒๖๔ นางอรสา  บุตรสุวรรณ 

 ๕๒๖๕ นางอรสา  อุปมัยรัตน 

 ๕๒๖๖ นางอรอนงค  วงศงาม 

 ๕๒๖๗ นางอรอนงค  สุวนิชย 

 ๕๒๖๘ นางอรอนงค  แสนแกว 

 ๕๒๖๙ นางอรอนงค  ใหมจันทรตา 

 ๕๒๗๐ นางสาวอรอนงค  อมรชัยธนานนท 

 ๕๒๗๑ นางสาวอรอนงค  อันประสิทธิ์ 

 ๕๒๗๒ นางสาวอรอนงค  อุตรศาสตร 

 ๕๒๗๓ นางสาวอรอนงค  อุนแกว 

 ๕๒๗๔ นางสาวอรอนงค  จิตพล 

 ๕๒๗๕ นางสาวอรอนงค  รัตนวงศ 

 ๕๒๗๖ นางสาวอรอนงค  เลิศอนันต 

 ๕๒๗๗ นางสาวอรอุมา  แข็งขัน 

 ๕๒๗๘ นางสาวอรอุมา  ชาภูคํา 

 ๕๒๗๙ นางอรอุมา  ธรรมาภรณ 

 ๕๒๘๐ นางสาวอรอุมา  ปาปะขัง 

 ๕๒๘๑ นางสาวอรอุมา  ยงยุทธ 

 ๕๒๘๒ นางอรอุมา  ศิริบูรณ 

 ๕๒๘๓ นางอรอุมา  อายุหมั้น 

 ๕๒๘๔ นางอรอุมา  ขันโยธา 

 ๕๒๘๕ นางสาวอรอุรา  ถวิล 

 ๕๒๘๖ นางอรัญญา  ทองเนียม 

 ๕๒๘๗ นางสาวอรัญญา  นาดี 

 ๕๒๘๘ นางอราม  ทําบุญย่ิง 

 ๕๒๘๙ นางอริสา  ปล้ืมวงษ 

 ๕๒๙๐ นางสาวอรุณ  สนธิ 

 ๕๒๙๑ นางสาวอรุณรัตน  พิลาราช 

 ๕๒๙๒ นางสาวอรุณรัตน  สุทธิเสน 

 ๕๒๙๓ นางอรุณรัตน  หงษมาลา 

 ๕๒๙๔ นางสาวอรุณวาตี  สิทธิเส็ม 

 ๕๒๙๕ นางสาวอรุณศรี  ยุทธวรวิทย 

 ๕๒๙๖ นางสาวอรุณศรี  ออนละมูล 

 ๕๒๙๗ นางอรุณี  โกมลมุสิก 

 ๕๒๙๘ นางอรุณี  บุญธรรม 

 ๕๒๙๙ นางสาวอรุณี  หินแกว 



 หนา   ๒๔๓ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๓๐๐ นางอรุณี  เดชบุญมาก 

 ๕๓๐๑ นางอรุณี  สายแกว 

 ๕๓๐๒ นางสาวอรุณีย  ศรีหาบุตร 

 ๕๓๐๓ นางอลิสา  บุญสง 

 ๕๓๐๔ นางอวยพร  ปุณยานุเดช 

 ๕๓๐๕ นางอวยพร  อินบุญสง 

 ๕๓๐๖ นางสาวอวัสดา  ซองศิริ 

 ๕๓๐๗ นางออนตา  ไชยเพชร 

 ๕๓๐๘ นางสาวออนออ  กุบัณฑิต 

 ๕๓๐๙ นางสาวออนอุมา  บํารุงพล 

 ๕๓๑๐ นางออนอุมา  มาลากาญจน 

 ๕๓๑๑ นางออมทิพย  จิตมานะ 

 ๕๓๑๒ นางสาวออย  กุลวงศ 

 ๕๓๑๓ นางออยใจ  แดงมูล 

 ๕๓๑๔ นางสาวออยทิพย  ประลอบพันธ 

 ๕๓๑๕ นางสาวออยทิพย  เพียทา 

 ๕๓๑๖ นางอักษร  เครือทองศรี 

 ๕๓๑๗ นางสาวอักษรา  มีจ่ันเพ็ชร 

 ๕๓๑๘ นางสาวอังคณา  กุรุพินทพาณิชย 

 ๕๓๑๙ นางอังคณา  เกาเอี้ยน 

 ๕๓๒๐ นางสาวอังคณา  ทัพใหญ 

 ๕๓๒๑ นางสาวอังคณา  พุทธละ 

 ๕๓๒๒ นางอังคณา  สนธิ 

 ๕๓๒๓ นางสาวอังคณา  สุวรรณ 

 ๕๓๒๔ นางสาวอังคณา  หอมเสียง 

 ๕๓๒๕ นางอังคณา  บุตรโคตร 

 ๕๓๒๖ นางอังคนา  มุจรินทร 

 ๕๓๒๗ นางอังคะนา  การปรีชา 

 ๕๓๒๘ นางอังชัน  รักษาสีมันต 

 ๕๓๒๙ นางอังสนา  เทพณรงค 

 ๕๓๓๐ นางอัจจิมา  แกวนอย 

 ๕๓๓๑ นางสาวอัจจิมา  การยบรรจบ 

 ๕๓๓๒ นางสาวอัจฉรา  กิริยาภรณ 

 ๕๓๓๓ นางอัจฉรา  แกวลอย 

 ๕๓๓๔ นางอัจฉรา  จําฟู 

 ๕๓๓๕ นางอัจฉรา  จิกชาตรี 

 ๕๓๓๖ นางสาวอัจฉรา  ฉิมเล้ียง 

 ๕๓๓๗ นางอัจฉรา  ช่ําชอง 

 ๕๓๓๘ นางอัจฉรา  นาวะระ 

 ๕๓๓๙ นางสาวอัจฉรา  บินชัย 

 ๕๓๔๐ นางสาวอัจฉรา  ปจจังคะตา 

 ๕๓๔๑ นางสาวอัจฉรา  เพียหลา 

 ๕๓๔๒ นางสาวอัจฉรา  วังงาม 

 ๕๓๔๓ นางสาวอัจฉรา  สิทธิมงคล 

 ๕๓๔๔ นางสาวอัจฉรา  เทศนอก 

 ๕๓๔๕ นางสาวอัจฉราภรณ  ปกปอง 

 ๕๓๔๖ นางสาวอัจฉราภรณ  เหมือนพันธุ 

 ๕๓๔๗ นางสาวอัจฉราวดี  จันทรประทีป 

 ๕๓๔๘ นางอัจฉราวดี  ชมมณี 

 ๕๓๔๙ นางอัจฉริยา  ขําภูเขียว 

 ๕๓๕๐ นางสาวอัญจนา  รองวัง 

 ๕๓๕๑ นางอัญชนา  อุตสุวรรณ 



 หนา   ๒๔๔ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๓๕๒ นางอัญชลิตา  โพธิวัฒน 

 ๕๓๕๓ นางสาวอัญชลี  กิ่มศาสตร 

 ๕๓๕๔ นางสาวอัญชลี  นวลอนงค 

 ๕๓๕๕ นางสาวอัญชลี  นอยบัวงาม 

 ๕๓๕๖ นางอัญชลี  พุกทอง 

 ๕๓๕๗ นางอัญชลี  พุมทอง 

 ๕๓๕๘ นางสาวอัญชลี  โยสิทธิ์ 

 ๕๓๕๙ นางสาวอัญชลี  วรรณานุช 

 ๕๓๖๐ นางอัญชลี  สุคันธวรัตน 

 ๕๓๖๑ นางอัญชลี  แสนมหาชัย 

 ๕๓๖๒ นางสาวอัญชลี  เอี่ยมสอาด 

 ๕๓๖๓ นางอัญชลี  กัวพานิช 

 ๕๓๖๔ นางอัญชัญ  ชินภาชน 

 ๕๓๖๕ นางอัญชัน  ใจสุข 

 ๕๓๖๖ นางอัญชัน  ไชยหาญ 

 ๕๓๖๗ นางสาวอัญชิษฐา  แฮดสมสิน 

 ๕๓๖๘ นางสาวอัญชิสา  มีพัฒน 

 ๕๓๖๙ นางสาวอัญชุรีย  ปุงคํานอย 

 ๕๓๗๐ นางสาวอัญชุลี  ศรีเกต 

 ๕๓๗๑ นางสาวอัญญนิตา  ไมตรีศุภโภคิน 

 ๕๓๗๒ นางอัญริญา  ละครขวา 

 ๕๓๗๓ นางสาวอันติการ  ศรีพรรณ 

 ๕๓๗๔ นางอัมพร  กิติกร 

 ๕๓๗๕ นางอัมพร  ขวัญดี 

 ๕๓๗๖ นางอัมพร  แนวจําปา 

 ๕๓๗๗ นางอัมพร  ประโจทันตา 

 ๕๓๗๘ นางอัมพร  พลศรีราช 

 ๕๓๗๙ นางสาวอัมพร  ยินดี 

 ๕๓๘๐ นางสาวอัมพร  จันทรัตน 

 ๕๓๘๑ นางอัมพิกา  บริพรรณ 

 ๕๓๘๒ นางสาวอัมพิกา  ศรีใจวงศ 

 ๕๓๘๓ นางอัมภาภรณ  สายสิงห 

 ๕๓๘๔ นางอัมรูมา  มูแย 

 ๕๓๘๕ นางสาวอัศนา  จันทรโคตร 

 ๕๓๘๖ นางอัษราภัค  มีปอ 

 ๕๓๘๗ นางอัสมา  ขําละออง 

 ๕๓๘๘ นางสาวอาจรีย  ทีปวัฒน 

 ๕๓๘๙ นางสาวอาชิรญาณ  ภัทรธนะวัฒน 

 ๕๓๙๐ นางอาทิตยา  กาญจนภักดิ์ 

 ๕๓๙๑ นางสาวอาทิตยา  แกวเหมือน 

 ๕๓๙๒ นางสาวอาทิตยา  ขุนทิพย 

 ๕๓๙๓ นางสาวอาทิตยา  ชนะกุล 

 ๕๓๙๔ นางอาทิตยา  บอหนา 

 ๕๓๙๕ นางสาวอาทิตยา  ศรีสุวรรณ 

 ๕๓๙๖ นางอาทิตยา  สุดงาม 

 ๕๓๙๗ นางอาทิติ  จิตรประเวศน 

 ๕๓๙๘ นางอานีดะห  แป 

 ๕๓๙๙ นางสาวอาพร  ทองแดง 

 ๕๔๐๐ นางอาภรณ  เทียมแกว 

 ๕๔๐๑ นางสาวอาภรณ  มงคล 

 ๕๔๐๒ นางสาวอาภรณ  ศรีเมฆ 

 ๕๔๐๓ นางสาวอาภัสนีย  บุญหลักคํา 



 หนา   ๒๔๕ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๔๐๔ นางสาวอาภัสรา  มิตรชศิลป 

 ๕๔๐๕ นางสาวอาภัสรา  เพชรพูน 

 ๕๔๐๖ นางสาวอาภา  สมจิตร 

 ๕๔๐๗ นางอาภาพร  วันคาม 

 ๕๔๐๘ นางสาวอาภาพร  วิเศษ 

 ๕๔๐๙ นางสาวอาภาภรณ  ปราบพาลา 

 ๕๔๑๐ นางอาภาภรณ  ยุคันธรตระกูล 

 ๕๔๑๑ นางสาวอาภารัตน  จันทมณี 

 ๕๔๑๒ นางสาวอาภาศรี  จึงตระกูล 

 ๕๔๑๓ นางสาวอามนะ  ไขสระ 

 ๕๔๑๔ นางอามีนา  อินตัน 

 ๕๔๑๕ นางสาวอามีเนาะ  ยะยอ 

 ๕๔๑๖ นางอารญา  แกวคราม 

 ๕๔๑๗ นางสาวอารมณ  แซเจา 

 ๕๔๑๘ นางอาริยา  แสนวิเศษ 

 ๕๔๑๙ นางอาริษา  อยูพงษพิทักษ 

 ๕๔๒๐ นางสาวอาริสา  อิสอ 

 ๕๔๒๑ นางอาริสาร  อารมสวะ 

 ๕๔๒๒ นางอารี  ชอบจิต 

 ๕๔๒๓ นางอารี  เตะหนอน 

 ๕๔๒๔ นางอารี  น้ําใส 

 ๕๔๒๕ นางอารี  บัวทอง 

 ๕๔๒๖ นางสาวอารีฉะ  บิลละเตะ 

 ๕๔๒๗ นางสาวอารีย  ชุมรักษา 

 ๕๔๒๘ นางอารีย  แซล้ิม 

 ๕๔๒๙ นางสาวอารีย  ดอกรัก 

 ๕๔๓๐ นางอารีย  ทิวากาลกุล 

 ๕๔๓๑ นางอารีย  พลนุย 

 ๕๔๓๒ นางสาวอารีย  มณีออน 

 ๕๔๓๓ นางสาวอารีย  มีเผือก 

 ๕๔๓๔ นางอารีย  ศรีปยเผา 

 ๕๔๓๕ นางสาวอารีย  สุขสิงห 

 ๕๔๓๖ นางอารีย  สุวรรณสนิท 

 ๕๔๓๗ นางอารีย  หมั่นมา 

 ๕๔๓๘ นางสาวอารีย  ขาวชูศรี 

 ๕๔๓๙ นางอารีย  ทองรักษ 

 ๕๔๔๐ นางอารียรัตน  รักแดง 

 ๕๔๔๑ นางสาวอารียา  ศิริกิจ 

 ๕๔๔๒ นางสาวอารียา  สระผล 

 ๕๔๔๓ นางอารีรัตน  เกตุกัน 

 ๕๔๔๔ นางอารีรัตน  คุรุสิทธิ์ 

 ๕๔๔๕ นางสาวอารีรัตน  แจมจันทร 

 ๕๔๔๖ นางอารีรัตน  ถีจันทร 

 ๕๔๔๗ นางอารีรัตน  ดานสุขณรงค 

 ๕๔๔๘ นางสาวอารีรัตน  เพ็งไพบูลย 

 ๕๔๔๙ นางสาวอาวิภา  ระวงภัย 

 ๕๔๕๐ นางสาวอาอีเสาะ  บอรอดายา 

 ๕๔๕๑ นางอํานวย  ศรีประโคน 

 ๕๔๕๒ นางสาวอํานวย  สวนทรัพย 

 ๕๔๕๓ นางอํานวย  อาหะมัด 

 ๕๔๕๔ นางสาวอํานวยพร  แพงสกล 

 ๕๔๕๕ นางสาวอํานวยรัตน  บุญกระจาง 



 หนา   ๒๔๖ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๔๕๖ นางอําพร  ไกยกิจ 

 ๕๔๕๗ นางสาวอําพร  ปนตาแกว 

 ๕๔๕๘ นางอําพร  ฝอยทอง 

 ๕๔๕๙ นางอําพร  พันธยอด 

 ๕๔๖๐ นางอําพร  รักสะอาด 

 ๕๔๖๑ นางอําพร  ศรีนอก 

 ๕๔๖๒ นางสาวอําพร  คดีพิศาล 

 ๕๔๖๓ นางสาวอําพร  ฝายบุตร 

 ๕๔๖๔ นางอําพันธ  มากแกว 

 ๕๔๖๕ นางสาวอําไพ  ใจพลแสน 

 ๕๔๖๖ นางอําไพ  ณรงคชัย 

 ๕๔๖๗ นางสาวอําไพ  ดายกระโทก 

 ๕๔๖๘ นางสาวอําไพ  พาขุนทด 

 ๕๔๖๙ นางอําไพ  ยังฉิม 

 ๕๔๗๐ นางสาวอําไพ  เสริมรัมย 

 ๕๔๗๑ นางสาวอําไพ  สาคร 

 ๕๔๗๒ นางสาวอําภาพร  ศรีอําไพ 

 ๕๔๗๓ นางอิงอร  คุมคง 

 ๕๔๗๔ นางอิตภิยา  ปานลุง 

 ๕๔๗๕ นางสาวอิสราภรณ  กล่ินมณี 

 ๕๔๗๖ นางสาวอิสราภรณ  ศรีบุญเรือง 

 ๕๔๗๗ นางอิสริยา  บุญยะวิโรจน 

 ๕๔๗๘ นางสาวอิสรีย  มณีโชติมงคล 

 ๕๔๗๙ นางอิสรีย  โลหะกิจตระกูล 

 ๕๔๘๐ นางอุดม  ขันผนึก 

 ๕๔๘๑ นางอุดม  นิรมล 

 ๕๔๘๒ นางอุดม  สอนไชยา 

 ๕๔๘๓ นางสาวอุดมพร  ผลไกรเพชร 

 ๕๔๘๔ นางอุดร  กอบุญ 

 ๕๔๘๕ นางสาวอุดร  พรรณนา 

 ๕๔๘๖ นางอุใด  บริหาร 

 ๕๔๘๗ นางอุทัย  คล่ีเกษร 

 ๕๔๘๘ นางอุทัย  นิลรัตน 

 ๕๔๘๙ นางสาวอุทัยทิพย  คูณทวี 

 ๕๔๙๐ นางสาวอุทัยวรรณ  ใบแบน 

 ๕๔๙๑ นางสาวอุทัยวรรณ  ไหลหล่ัง 

 ๕๔๙๒ นางอุทัยวรรณ  อินทเกตุ 

 ๕๔๙๓ นางสาวอุทุมพร  เมืองสุคนธ 

 ๕๔๙๔ นางอุทุมพร  วรรณวงศ 

 ๕๔๙๕ นางสาวอุบล  ปะระไทย 

 ๕๔๙๖ นางอุบล  เวียงคํา 

 ๕๔๙๗ นางสาวอุบล  หนอแกว 

 ๕๔๙๘ นางสาวอุบล  คําประกอบ 

 ๕๔๙๙ นางสาวอุบล  เงินสีเหม 

 ๕๕๐๐ นางอุบล  สมบุญเสริม 

 ๕๕๐๑ นางอุบลรัตน  กวยาวงศ 

 ๕๕๐๒ นางอุบลรัตน  อันยงค 

 ๕๕๐๓ นางสาวอุบลวรรณ  จะเฮิง 

 ๕๕๐๔ นางอุบลวรรณ  ศิริยอด 

 ๕๕๐๕ นางสาวอุมาพร  กํายานบุรี 

 ๕๕๐๖ นางอุมาพร  โคตรสมบัติ 

 ๕๕๐๗ นางอุมาพร  ทายหวน 



 หนา   ๒๔๗ (เลมท่ี  ๖/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๕๐๘ นางสาวอุมาพร  ศรีขัดเคา 

 ๕๕๐๙ นางอุมาพร  มะลา 

 ๕๕๑๐ นางอุมาภรณ  ฟกเนียม 

 ๕๕๑๑ นางอุรัย  คลายดวง 

 ๕๕๑๒ นางอุไร  เขื่อนเพชร 

 ๕๕๑๓ นางอุไร  บวดดีน 

 ๕๕๑๔ นางอุไร  บุตชรินทร 

 ๕๕๑๕ นางอุไร  ศรีปตเนตร 

 ๕๕๑๖ นางอุไรพร  เพชรบัวจันทร 

 ๕๕๑๗ นางสาวอุไรพร  ฤกษมา 

 ๕๕๑๘ นางอุไรภรณ  พานชาตรี 

 ๕๕๑๙ นางสาวอุไรรัตน  รัศมีจันทร 

 ๕๕๒๐ นางอุไรรัตน  สายจันทร 

 ๕๕๒๑ นางสาวอุไรโรจน  แสลประเสริฐ 

 ๕๕๒๒ นางสาวอุไรลักษณ  สุขเกตุ 

 ๕๕๒๓ นางสาวอุไรวรรณ  ชัยประหลาด 

 ๕๕๒๔ นางอุไรวรรณ  ทิพนัด 

 ๕๕๒๕ นางสาวอุไรวรรณ  รสแกน 

 ๕๕๒๖ นางอุไรวรรณ  ราษี 

 ๕๕๒๗ นางอุไรวรรณ  ฤทธิ์คํารพ 

 ๕๕๒๘ นางอุไรวรรณ  ชวยแสง 

 ๕๕๒๙ นางสาวอุไรวรรณ  นามแกว 

 ๕๕๓๐ นางสาวอุไรวรรณ  มลีรัตน 

 ๕๕๓๑ นางอุไรวรรณ  ราชัย 

 ๕๕๓๒ นางสาวอุศนา  อินเมือง 

 ๕๕๓๓ นางอุษณี  จํารัส 

 ๕๕๓๔ นางสาวอุษณีย  แจมจันทร 

 ๕๕๓๕ นางสาวอุษณีย  ทองคล่ี 

 ๕๕๓๖ นางอุษา  พัดคง 

 ๕๕๓๗ นางอุษา  สวัสดิสาร 

 ๕๕๓๘ นางสาวอุษาวดี  บุญลอม 

 ๕๕๓๙ นางสาวอุสุมา  ตันสกุล 

 ๕๕๔๐ นางอูเทนนา  ธรรมรงครัตน 

 ๕๕๔๑ นางอูมูกัลซง  มาเจะมะ 

 ๕๕๔๒ นางเอกอนงค  อินทรสนิท 

 ๕๕๔๓ นางสาวเอมอร  คําทา 

 ๕๕๔๔ นางเอมอร  เจริญวัย 

 ๕๕๔๕ นางสาวเอมอร  บัวศรีแกว 

 ๕๕๔๖ นางสาวเอมอร  อิ่มถาวร 

 ๕๕๔๗ นางสาวเอมอร  ณ นคร 

 ๕๕๔๘ นางสาวเอมอร  มณีกุล 

 ๕๕๔๙ นางเอื้อง  ปนตาแหลม 

 ๕๕๕๐ นางไอรินทร  ทรัพยอนันต 

 ๕๕๕๑ นางสาวฮาซานะห  อับดุลสอมะ 

 ๕๕๕๒ นางฮาดียะห  จงกลลาบาน 

 ๕๕๕๓ นางสาวฮามีนะ  หลีเส็น 

 ๕๕๕๔ นางสาวฮายาตี  แวกะจิ 

 ๕๕๕๕ นางสาวฮายาตี  เสง 

 ๕๕๕๖ นางสาวฮุสนา  แลฮา 

 ๕๕๕๗ นางสาวฮูไรซะห  มาหะมะรอยาลี 
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