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

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง   พระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๖๓ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก   

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  เนื่องในโอกาส   

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  รวมทั้งส้ิน  ๗๗๑,๗๓๐  ราย   

ดังรายนามทายประกาศนี ้

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๒ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๗,๖๗๑  ราย) 

 ๙๓๐๑ นางจันทนา  สุภาพไว 

 ๙๓๐๒ นางสาวจันทนา  เฮงจันทร 

 ๙๓๐๓ นางจันทนี  ผลมา 

 ๙๓๐๔ นางจันทร  ลือชา 

 ๙๓๐๕ นางสาวจันทรกมล  เสมศรี 

 ๙๓๐๖ นางสาวจันทรจิรา  จิตรกําแหง 

 ๙๓๐๗ นางจันทรจิรา  แดงฉาน 

 ๙๓๐๘ นางสาวจันทรจิรา  นวลเศษ 

 ๙๓๐๙ นางสาวจันทรจิรา  บัวแกว 

 ๙๓๑๐ นางสาวจันทรจิรา  พุฒพันธ 

 ๙๓๑๑ นางสาวจันทรจิรา  เพ่ิมสาริกิจ 

 ๙๓๑๒ นางสาวจันทรจิรา  ลือรินทร 

 ๙๓๑๓ นางสาวจันทรจิรา  ศรีบัวโรย 

 ๙๓๑๔ นางสาวจันทรจิรา  ศรีสงคราม 

 ๙๓๑๕ นางจันทรจิรา  สอนคําหาร 

 ๙๓๑๖ นางสาวจันทรจิรา  สุขขะนัส 

 ๙๓๑๗ นางจันทรจิรา  โสภา 

 ๙๓๑๘ นางจันทรจิรา  อวยพร 

 ๙๓๑๙ นางจันทรจิรา  อิ่มคํา 

 ๙๓๒๐ นางสาวจันทรจีรา  แดงทองคํา 

 ๙๓๒๑ นางจันทรฉาย  จันทิมา 

 ๙๓๒๒ นางสาวจันทรฉาย  ชั้นทองคํา 

 ๙๓๒๓ นางสาวจันทรฉาย  ธรรมจักร 

 ๙๓๒๔ นางจันทรฉาย  นาพลเทพ 

 ๙๓๒๕ นางจันทรฉาย  พรมใจ 

 ๙๓๒๖ นางจันทรฉาย  มูลแกว 

 ๙๓๒๗ นางจันทรฉาย  เรียบรอย 

 ๙๓๒๘ นางจันทรฉาย  สายรัมย 

 ๙๓๒๙ นางจันทรฉาย  อินพเนาว 

 ๙๓๓๐ นางจันทรใด  ธรรมเลิศ 

 ๙๓๓๑ นางจันทรทร  ดาวดึงษ 

 ๙๓๓๒ นางจันทรทร  ทิพกนก 

 ๙๓๓๓ นางสาวจันทรทรา  นภาทอง 

 ๙๓๓๔ นางสาวจันทรทักษิณ   

  อนันทชัยวรกุล 

 ๙๓๓๕ นางสาวจันทรทิพย  โกศิยะกุล 

 ๙๓๓๖ นางจันทรทิพย  ขําเหม 

 ๙๓๓๗ นางสาวจันทรทิพย  ผารัตน 

 ๙๓๓๘ นางสาวจันทรทิพย  พนารักษ 

 ๙๓๓๙ นางจันทรทิพย  เฟอแกว 

 ๙๓๔๐ นางจันทรทิพย  สมเคหา 

 ๙๓๔๑ นางจันทรทิมา  คําบอนพิทักษ 

 ๙๓๔๒ นางสาวจันทรทิยา  เพ็งเล็ง 

 ๙๓๔๓ นางจันทรธนา  นุมพยัคฆ 

 ๙๓๔๔ จาสิบเอกหญิง จันทรธิมา  ศรีพิทักษ 

 ๙๓๔๕ นางสาวจันทรธิลา  ดานพงษ 



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

 

 ๙๓๔๖ นางจันทรนวน  ธีรตระกูล 

 ๙๓๔๗ นางสาวจันทรพร  ชัยสมุทร 

 ๙๓๔๘ นางจันทรพร  ทังเฮียง 

 ๙๓๔๙ นางจันทรเพ็ญ  กานเกษ 

 ๙๓๕๐ นางสาวจันทรเพ็ญ  เกียรติวงศพัฒนา 

 ๙๓๕๑ นางจันทรเพ็ญ  คชกาญจน 

 ๙๓๕๒ นางจันทรเพ็ญ  จํารัสศรี 

 ๙๓๕๓ นางสาวจันทรเพ็ญ  ชลภาพ 

 ๙๓๕๔ นางจันทรเพ็ญ  ชินวงค 

 ๙๓๕๕ นางสาวจันทรเพ็ญ  ไชยมงคล 

 ๙๓๕๖ นางสาวจันทรเพ็ญ  ไชยมาตร 

 ๙๓๕๗ นางสาวจันทรเพ็ญ  เถระปญญา 

 ๙๓๕๘ นางสาวจันทรเพ็ญ  ทองสุข 

 ๙๓๕๙ นางสาวจันทรเพ็ญ  ทาหิน 

 ๙๓๖๐ นางจันทรเพ็ญ  พลซา 

 ๙๓๖๑ นางจันทรเพ็ญ  พันธอินปอ 

 ๙๓๖๒ วาที่รอยตรีหญิง จันทรเพ็ญ  เพ็ชรดี 

 ๙๓๖๓ นางจันทรเพ็ญ  ภักดี 

 ๙๓๖๔ นางจันทรเพ็ญ  ภูผานี 

 ๙๓๖๕ นางจันทรเพ็ญ  มันธุภา 

 ๙๓๖๖ นางสาวจันทรเพ็ญ  ยุทธอาจ 

 ๙๓๖๗ นางสาวจันทรเพ็ญ  ลมกระโทก 

 ๙๓๖๘ นางสาวจันทรเพ็ญ  ลุนราศร ี

 ๙๓๖๙ นางจันทรเพ็ญ  วงศชมภู 

 ๙๓๗๐ นางจันทรเพ็ญ  วงศวานดุสิต 

 ๙๓๗๑ นางจันทรเพ็ญ  วารินทรธนาศิริ 

 ๙๓๗๒ นางจันทรเพ็ญ  วิจารยวงษ 

 ๙๓๗๓ นางจันทรเพ็ญ  วินทะไชย 

 ๙๓๗๔ นางสาวจันทรเพ็ญ  สนตาเถร 

 ๙๓๗๕ นางจันทรเพ็ญ  สันวงค 

 ๙๓๗๖ นางจันทรเพ็ญ  สาคเรศ 

 ๙๓๗๗ นางสาวจันทรเพ็ญ  สีทรงฮาด 

 ๙๓๗๘ นางสาวจันทรเพ็ญ  สุริเทศ 

 ๙๓๗๙ นางจันทรเพ็ญ  หงษบุญ 

 ๙๓๘๐ นางจันทรเพ็ญ  อํานักขันธ 

 ๙๓๘๑ นางสาวจันทรเพ็ญ  มีชิน 

 ๙๓๘๒ นางสาวจันทรรัตน  พุทธพันธ 

 ๙๓๘๓ นางจันทรเรียม  คําคูเมือง 

 ๙๓๘๔ นางจันทรแรม  กิตติเคนา 

 ๙๓๘๕ นางจันทรแรม  เตียงนิล 

 ๙๓๘๖ นางจันทรสม  ออนสุวรรณ 

 ๙๓๘๗ นางจันทรสาย  บัวระกต 

 ๙๓๘๘ นางจันทรสุดา  เกษทองมา 

 ๙๓๘๙ นางสาวจันทรสุดา  ศรีหะ 

 ๙๓๙๐ นางสาวจันทรสุดา  สาระอินทร 

 ๙๓๙๑ นางจันทรสุดารัตน  จุลณีย 

 ๙๓๙๒ นางสาวจันทรหอม  จันทรคล 

 ๙๓๙๓ นางจันทรหอม  โววงษ 

 ๙๓๙๔ นางจันทรหอม  แสนโยธา 

 ๙๓๙๕ นางจันทรังสี  จอมคําสิงห 



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

 

 ๙๓๙๖ นางสาวจันทรัศม  มินทรจันทึก 

 ๙๓๙๗ นางจันทรัสม  บุบผา 

 ๙๓๙๘ นางสาวจันทรัสม  ปกเกโส 

 ๙๓๙๙ นางจันทรา  ใจเย็น 

 ๙๔๐๐ นางสาวจันทรา  แตงออน 

 ๙๔๐๑ นางสาวจันทรา  นาเจริญ 

 ๙๔๐๒ นางสาวจันทรา  บอหนา 

 ๙๔๐๓ นางสาวจันทรา  บุญเวช 

 ๙๔๐๔ นางจันทรา  เปยจันทร 

 ๙๔๐๕ นางจันทรา  พนมพงษ 

 ๙๔๐๖ นางสาวจันทรา  สุริยะจันทร 

 ๙๔๐๗ นางจันทรา  เสาวมาลย 

 ๙๔๐๘ นางสาวจันทราพรรธดิ์  ออนพรม 

 ๙๔๐๙ นางจันทราภา  ทาทอง 

 ๙๔๑๐ นางสาวจันทราวดี  แซเซีย 

 ๙๔๑๑ นางสาวจันทราวดี  เติมมี 

 ๙๔๑๒ นางจันทราวรรณ  ทวีโยค 

 ๙๔๑๓ นางจันทา  ธรรมดา 

 ๙๔๑๔ นางสาวจันทิพย  ทองสนธิ 

 ๙๔๑๕ นางจันทิพย  พรอุดมเดช 

 ๙๔๑๖ นางสาวจันทิมา  เกตุทอง 

 ๙๔๑๗ นางจันทิมา  งามวงษ 

 ๙๔๑๘ นางสาวจันทิมา  จังพานิช 

 ๙๔๑๙ นางสาวจันทิมา  จันทรสุวรรณ 

 ๙๔๒๐ นางสาวจันทิมา  ทองศรี 

 ๙๔๒๑ นางสาวจันทิมา  รักสะอาด 

 ๙๔๒๒ นางสาวจันทิมา  สุคําภา 

 ๙๔๒๓ นางสาวจันทิมา  สุนทรเต็ม 

 ๙๔๒๔ นางสาวจันทิมา  โสภณสกุลแกว 

 ๙๔๒๕ นางจันทิมา  หลอปรีชากุล 

 ๙๔๒๖ นางสาวจันทิมา  องศารา 

 ๙๔๒๗ นางสาวจันทิมา  เอี่ยมศิลป 

 ๙๔๒๘ นางสาวจันทิรา  นวลพจน 

 ๙๔๒๙ นางสาวจันทิรา  ภาวงษ 

 ๙๔๓๐ นางจันธิมา  ไพรสุวรรณ 

 ๙๔๓๑ นางจันเพ็ง  แคลวไพรี 

 ๙๔๓๒ นางจันเพ็ญ  ศรีทอง 

 ๙๔๓๓ นางจันสุดา  เกษสะอาด 

 ๙๔๓๔ นางสาวจันสุดา  จันโท 

 ๙๔๓๕ นางสาวจันสุดา  บุรมภ 

 ๙๔๓๖ นางสาวจาฏพัจน  ศรีสังวรณ 

 ๙๔๓๗ นางจาณัฏฐสา  พุมแตงออน 

 ๙๔๓๘ นางสาวจาตุพร  แสงถนอม 

 ๙๔๓๙ นางสาวจาตุพร  หมัดอะดั้ม 

 ๙๔๔๐ นางสาวจามจุรี  คงตางาม 

 ๙๔๔๑ นางจารนัย  ทวีไทย 

 ๙๔๔๒ นางสาวจารวี  ธาดา 

 ๙๔๔๓ นางสาวจาริณี  การวิทยี 

 ๙๔๔๔ นางสาวจาริณี  มีลาภ 

 ๙๔๔๕ นางจารินี  สาทรพันธ 



 หนา   ๕ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๔๔๖ นางจาริศรี  สุวรรณกาญจน 

 ๙๔๔๗ นางจารี  ดีทองคํา 

 ๙๔๔๘ นางจารียภัทร  บุญเย็น 

 ๙๔๔๙ นางจารีรัตน  ไชยพหล 

 ๙๔๕๐ นางสาวจารีศรี  ตาเลิศ 

 ๙๔๕๑ นางจารึก  เดชเดโช 

 ๙๔๕๒ นางจารึก  นวนดํา 

 ๙๔๕๓ นางสาวจารึก  สุขสําราญ 

 ๙๔๕๔ นางสาวจารุกัญญ  เครือแดง 

 ๙๔๕๕ นางสาวจารุณี  กาสิงห 

 ๙๔๕๖ นางจารุณี  แกวกา 

 ๙๔๕๗ นางสาวจารุณี  เขมะโกศลสันติ 

 ๙๔๕๘ นางจารุณี  คํานันท 

 ๙๔๕๙ นางจารุณี  คําบุญปน 

 ๙๔๖๐ นางจารุณี  ฆอนเท่ียงธรรม 

 ๙๔๖๑ นางจารุณี  จันทคาม 

 ๙๔๖๒ นางสาวจารุณี  เจตนะเสน 

 ๙๔๖๓ นางจารุณี  ชัยรังษี 

 ๙๔๖๔ นางจารุณี  ดําแดง 

 ๙๔๖๕ นางสาวจารุณี  เดือนเพ็ง 

 ๙๔๖๖ นางจารุณี  ไตรยวงศ 

 ๙๔๖๗ นางสาวจารุณี  ทาดี 

 ๙๔๖๘ นางสาวจารุณี  เทียมรัตน 

 ๙๔๖๙ นางจารุณี  บุญคํามูล 

 ๙๔๗๐ นางสาวจารุณี  บุญชวย 

 ๙๔๗๑ นางจารุณี  บุตรวงศ 

 ๙๔๗๒ นางจารุณี  ประกอบกุล 

 ๙๔๗๓ นางจารุณี  ปราบริป ู

 ๙๔๗๔ นางสาวจารุณี  เปนสุข 

 ๙๔๗๕ นางสาวจารุณี  เผือกผอง 

 ๙๔๗๖ นางสาวจารุณี  พงพุทธา 

 ๙๔๗๗ นางสาวจารุณี  พงษเจริญ 

 ๙๔๗๘ นางสาวจารุณี  พรมปญญา 

 ๙๔๗๙ นางจารุณี  พรมสุข 

 ๙๔๘๐ นางจารุณี  พากเพียร 

 ๙๔๘๑ นางสาวจารุณี  พิฑูรยกุลเศวต 

 ๙๔๘๒ นางสาวจารุณี  มาตรโคกสูง 

 ๙๔๘๓ นางจารุณี  เมธานุภาพ 

 ๙๔๘๔ นางสาวจารุณี  รองรัตน 

 ๙๔๘๕ นางจารุณี  รักพงษ 

 ๙๔๘๖ นางสาวจารุณี  ราชจินดา 

 ๙๔๘๗ นางจารุณี  โรจนปรัชญารักษ 

 ๙๔๘๘ นางสาวจารุณี  เล้ียงวงค 

 ๙๔๘๙ นางสาวจารุณี  วังงาม 

 ๙๔๙๐ นางสาวจารุณี  วางอภัย 

 ๙๔๙๑ นางสาวจารุณี  ศรีชํานาญ 

 ๙๔๙๒ นางสาวจารุณี  ศิริรัตน 

 ๙๔๙๓ นางสาวจารุณี  สดวิลัย 

 ๙๔๙๔ นางสาวจารุณี  สมภาวะ 

 ๙๔๙๕ นางสาวจารุณี  สินานัท 



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

 

 ๙๔๙๖ นางสาวจารุณี  สีวังคํา 

 ๙๔๙๗ นางสาวจารุณี  สุขเสวียด 

 ๙๔๙๘ นางจารุณี  สุวรรณโณ 

 ๙๔๙๙ นางสาวจารุณี  หาญลอม 

 ๙๕๐๐ นางสาวจารุณี  องอาจ 

 ๙๕๐๑ นางจารุณี  อินไชยา 

 ๙๕๐๒ นางสาวจารุณี  อินทรเพ็ชร 

 ๙๕๐๓ นางสาวจารุณีย  เดชา 

 ๙๕๐๔ นางจารุณีย  เพ็งพา 

 ๙๕๐๕ นางจารุดา  ดอนอินทร 

 ๙๕๐๖ นางสาวจารุดา  วิพายา 

 ๙๕๐๗ นางสาวจารุดา  ศรีนารา 

 ๙๕๐๘ นางสาวจารุดี  อาจวิชัย 

 ๙๕๐๙ นางจารุทิพย  ฤทธิเดช 

 ๙๕๑๐ นางสาวจารุนีย  ทองดี 

 ๙๕๑๑ นางจารุพร  ชินวัง 

 ๙๕๑๒ นางจารุพร  บุญมี 

 ๙๕๑๓ นางสาวจารุพรรณ  ดาราคํา 

 ๙๕๑๔ นางสาวจารุพิชญา  ตลับนาค 

 ๙๕๑๕ นางสาวจารุพิชญา  บุราณสาร 

 ๙๕๑๖ นางจารุภรณ  รักษวิชา 

 ๙๕๑๗ นางจารุภัทร  เทวะ 

 ๙๕๑๘ นางจารุภา  ทวีทอง 

 ๙๕๑๙ นางจารุภา  พรหมเทา 

 ๙๕๒๐ นางจารุมา  โตะหะ 

 ๙๕๒๑ นางจารุมาศ  อารักษคุณากร 

 ๙๕๒๒ นางสาวจารุลิน  รักษา 

 ๙๕๒๓ นางจารุวรรณ  ยอดแกว 

 ๙๕๒๔ นางจารุวรรณ  สิงหจันทึก 

 ๙๕๒๕ นางจารุวรรณ  สุพีรพงศ 

 ๙๕๒๖ นางจารุวรรณ  เสือทอง 

 ๙๕๒๗ นางสาวจารุวรรณ  กล่ินนอย 

 ๙๕๒๘ นางสาวจารุวรรณ  กึกกอง 

 ๙๕๒๙ นางสาวจารุวรรณ  กุลวัฒน 

 ๙๕๓๐ นางสาวจารุวรรณ  เกษมสุข 

 ๙๕๓๑ นางสาวจารุวรรณ  เกิดสุคนธ 

 ๙๕๓๒ นางจารุวรรณ  แกนใจ 

 ๙๕๓๓ นางสาวจารุวรรณ  ขยัน 

 ๙๕๓๔ นางสาวจารุวรรณ  ขอยุน 

 ๙๕๓๕ นางจารุวรรณ  คลองมีคุณ 

 ๙๕๓๖ นางจารุวรรณ  คําพรมมา 

 ๙๕๓๗ นางจารุวรรณ  เจริญศรี 

 ๙๕๓๘ นางสาวจารุวรรณ  โฉมศรี 

 ๙๕๓๙ นางจารุวรรณ  เชิดศิริกาญจน 

 ๙๕๔๐ นางสาวจารุวรรณ  ไชยโคตร 

 ๙๕๔๑ นางสาวจารุวรรณ  ดวงจันทรคํา 

 ๙๕๔๒ นางจารุวรรณ  ทองเชื้อ 

 ๙๕๔๓ นางสาวจารุวรรณ  ธีระวงศไพศาล 

 ๙๕๔๔ นางสาวจารุวรรณ  นงนุช 

 ๙๕๔๕ นางจารุวรรณ  นันตา 



 หนา   ๗ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๕๔๖ นางสาวจารุวรรณ  นันทิยา 

 ๙๕๔๗ นางสาวจารุวรรณ  ปนแกว 

 ๙๕๔๘ นางสาวจารุวรรณ  ผมหอม 

 ๙๕๔๙ นางสาวจารุวรรณ  ผิวเกล้ียง 

 ๙๕๕๐ นางสาวจารุวรรณ  พรหมดวง 

 ๙๕๕๑ นางสาวจารุวรรณ  พลพัฒนา 

 ๙๕๕๒ นางจารุวรรณ  พัฒมี 

 ๙๕๕๓ นางสาวจารุวรรณ  พิพิศ 

 ๙๕๕๔ นางจารุวรรณ  เพ่ิมพูล 

 ๙๕๕๕ นางสาวจารุวรรณ  มั่นตาย 

 ๙๕๕๖ นางสาวจารุวรรณ  มาลาสัย 

 ๙๕๕๗ นางสาวจารุวรรณ  ยวงทอง 

 ๙๕๕๘ นางจารุวรรณ  รักพวกกลาง 

 ๙๕๕๙ นางสาวจารุวรรณ  รัตนเสถียร 

 ๙๕๖๐ นางสาวจารุวรรณ  รื่นเสือ 

 ๙๕๖๑ นางสาวจารุวรรณ  วงศสรางทรัพย 

 ๙๕๖๒ นางสาวจารุวรรณ  วรรณชัยมงคล 

 ๙๕๖๓ นางสาวจารุวรรณ  วัดวงคษา 

 ๙๕๖๔ นางสาวจารุวรรณ  ศักดิ์สูง 

 ๙๕๖๕ นางจารุวรรณ  สังขทอง 

 ๙๕๖๖ นางสาวจารุวรรณ  สิทธิ 

 ๙๕๖๗ นางจารุวรรณ  สีมาก 

 ๙๕๖๘ นางจารุวรรณ  สุขเสริม 

 ๙๕๖๙ นางจารุวรรณ  สุทธิเสถียร 

 ๙๕๗๐ นางสาวจารุวรรณ  สุระโพธา 

 ๙๕๗๑ นางสาวจารุวรรณ  สุวรรณ 

 ๙๕๗๒ นางสาวจารุวรรณ  สูนย่ีขัน 

 ๙๕๗๓ นางสาวจารุวรรณ  แสงอรุณ 

 ๙๕๗๔ นางจารุวรรณ  แสนคําพงษ 

 ๙๕๗๕ นางสาวจารุวรรณ  อรุณล่ิมสวัสดิ์ 

 ๙๕๗๖ นางจารุวรรณ  อิ่มบุญสุ 

 ๙๕๗๗ นางจารุวรรณ  เอกสุภาพันธุ 

 ๙๕๗๘ นางจารุวรรณี  แพรศรีสกุล 

 ๙๕๗๙ นางจารุวัลย  นันทวิสิทธิ์ 

 ๙๕๘๐ นางจาฤดี  ดวงยาง 

 ๙๕๘๑ นางสาวจาฬุวรรณ  ขันเงิน 

 ๙๕๘๒ นางจาฬุวรรณ  พรมจันทร 

 ๙๕๘๓ นางสาวจํานงค  เชียงเนาว 

 ๙๕๘๔ นางจํานงค  รัตนา 

 ๙๕๘๕ นางจํานงค  สิมมะระ 

 ๙๕๘๖ นางสาวจําเนียน  นิลสวัสดิ์ 

 ๙๕๘๗ นางสาวจําเนียน  นุมกิ่ง 

 ๙๕๘๘ นางจําเนียร  โชติชวง 

 ๙๕๘๙ นางจําเนียร  ทองดี 

 ๙๕๙๐ นางจําเนียร  ทองมีคา 

 ๙๕๙๑ นางสาวจําเนียร  โพธิ์ไชยทอง 

 ๙๕๙๒ นางจําเนียร  สมฤทธิ์ 

 ๙๕๙๓ นางจําเนียร  หิรัญพันธุ 

 ๙๕๙๔ นางสาวจําป  ไชยจันพรหม 

 ๙๕๙๕ นางสาวจําป  ดีวงษ 



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

 

 ๙๕๙๖ นางจําป  สมเพชร 

 ๙๕๙๗ นางจํารัส  นรานันท 

 ๙๕๙๘ นางจําเรียง  เตาจันทร 

 ๙๕๙๙ นางสาวจําเรียง  ทองศร 

 ๙๖๐๐ นางสาวจําลอง  เณวิลัย 

 ๙๖๐๑ นางจําลอง  ออนดวง 

 ๙๖๐๒ นางจําลองลักษณ  พันธโต 

 ๙๖๐๓ นางสาวจําลองลักษณ  มามูล 

 ๙๖๐๔ นางสาวจําลักษณ  ย่ิงดํานุน 

 ๙๖๐๕ นางสาวจิชาดา  กิตติตระกูล 

 ๙๖๐๖ นางสาวจิฎาทิพย  เย็นย่ิง 

 ๙๖๐๗ นางจิณกนก  ธนโชติชญานี 

 ๙๖๐๘ นางสาวจิณณานิจ  ไพโรจนณรงค 

 ๙๖๐๙ นางสาวจิณหจุฑา  สืบนุช 

 ๙๖๑๐ นางสาวจิณหจุฑา  ใหมศรี 

 ๙๖๑๑ นางจิณหนิภา  ทองกุง 

 ๙๖๑๒ นางสาวจิณหนิภา  วุฒิพัฒนชัย 

 ๙๖๑๓ นางสาวจิณหนิภา  อนันทสุข 

 ๙๖๑๔ นางจิณัฐตา  คุมรําไพ 

 ๙๖๑๕ นางสาวจิณัฐตา  ปานกลาง 

 ๙๖๑๖ นางสาวจิดาภัส  อาจวิชัย 

 ๙๖๑๗ นางสาวจิดาภา  การคา 

 ๙๖๑๘ นางสาวจิดาภา  คลายอินทร 

 ๙๖๑๙ นางจิดาภา  จําปา 

 ๙๖๒๐ นางจิดาภา  จุฑาภูวดล 

 ๙๖๒๑ นางสาวจิดาภา  เจริญสวาง 

 ๙๖๒๒ นางจิดาภา  ชูชุม 

 ๙๖๒๓ นางจิดาภา  นวมนิ่ม 

 ๙๖๒๔ นางสาวจิดาภา  บุญนะ 

 ๙๖๒๕ นางสาวจิดาภา  ปศิณิชชานันท 

 ๙๖๒๖ นางสาวจิดาภา  พงษพิมาย 

 ๙๖๒๗ นางจิดาภา  พรหมลิขิต 

 ๙๖๒๘ นางจิดาภา  ระโส 

 ๙๖๒๙ นางสาวจิดาภา  เรืองเดช 

 ๙๖๓๐ นางสาวจิดาภา  วงคเที่ยง 

 ๙๖๓๑ นางสาวจิดาภา  สวัสดิ์ดรงค 

 ๙๖๓๒ นางจิดาภา  สังวรกาญจน 

 ๙๖๓๓ นางจิดาภา  แสงแกว 

 ๙๖๓๔ นางจิดาภา  โสมสูงเนิน 

 ๙๖๓๕ นางจิดาภา  หอมนาน 

 ๙๖๓๖ นางสาวจิดาภา  เหล็งบํารุง 

 ๙๖๓๗ นางสาวจิดาภา  อุดมฤทธิ์ 

 ๙๖๓๘ นางสาวจิตจรา  สมณา 

 ๙๖๓๙ นางสาวจิตจรุง  พิมพพันธุ 

 ๙๖๔๐ นางจิตดากร  โตะหลาง 

 ๙๖๔๑ นางจิตดาพร  โชติพรม 

 ๙๖๔๒ นางสาวจิตตนาวัน  คมขุนทด 

 ๙๖๔๓ นางจิตตรา  นุมพญา 

 ๙๖๔๔ นางจิตตรา  ศรีสาคร 

 ๙๖๔๕ นางสาวจิตตราภรณ  ธรรมแพทย 



 หนา   ๙ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๖๔๖ นางจิตตรี  ทองศรี 

 ๙๖๔๗ นางสาวจิตตรี  สังฆสุวรรณ 

 ๙๖๔๘ นางสาวจิตตรีวรรณ  นาคันท 

 ๙๖๔๙ นางจิตตวดี  ใจภพ 

 ๙๖๕๐ นางจิตตวีร  ราชา 

 ๙๖๕๑ นางสาวจิตตานันท  ทองกลาง 

 ๙๖๕๒ นางสาวจิตตานันท  นามวงษา 

 ๙๖๕๓ นางสาวจิตตานันทิ์  พันธเจริญ 

 ๙๖๕๔ นางสาวจิตตานันทิ์  โพธิ์คํา 

 ๙๖๕๕ นางจิตตาภรณ  วิมลวัฒนา 

 ๙๖๕๖ นางสาวจิตติกานต  คําปา 

 ๙๖๕๗ นางสาวจิตติกุล  เบื้องจรูญ 

 ๙๖๕๘ นางจิตติญา  ไทยลําภู 

 ๙๖๕๙ นางจิตติณัฏฐ  มณฑาทอง 

 ๙๖๖๐ นางสาวจิตตินทร  สุโขทัย 

 ๙๖๖๑ นางสาวจิตตินันท  ไชยรัตน 

 ๙๖๖๒ นางสาวจิตตินี  ชวาลิต 

 ๙๖๖๓ นางจิตติพร  จอมสัก 

 ๙๖๖๔ นางจิตติมา  กล่ินมะลิ 

 ๙๖๖๕ นางจิตติมา  จันทรเจียม 

 ๙๖๖๖ นางจิตติมา  ไชยสังวล 

 ๙๖๖๗ นางจิตติมา  ดือเระ 

 ๙๖๖๘ นางสาวจิตติมา  ทัพนอย 

 ๙๖๖๙ นางสาวจิตติมา  นามวงศ 

 ๙๖๗๐ นางสาวจิตติมา  พิมพาเรือ   

 ๙๖๗๑ นางจิตติมา  พิศาล 

 ๙๖๗๒ นางสาวจิตติมา  เพชรชิต 

 ๙๖๗๓ นางสาวจิตติมา  ลึกลือ 

 ๙๖๗๔ นางสาวจิตติมา  เลิศนิพัฒน 

 ๙๖๗๕ นางสาวจิตติมา  สหฤทานันท 

 ๙๖๗๖ นางสาวจิตติมา  สังวาลยเงิน 

 ๙๖๗๗ นางจิตติมา  สืบประดิษฐ 

 ๙๖๗๘ นางจิตติมา  อภิรักขิตบุญญา 

 ๙๖๗๙ นางจิตติยา  สุธรรมราช 

 ๙๖๘๐ นางจิตติยา  แสงศีลา 

 ๙๖๘๑ นางจิตติรัตน  ปากวิเศษ 

 ๙๖๘๒ นางจิตติวรรณ  ปาณะพงศ 

 ๙๖๘๓ นางสาวจิตติวรรณ  แสงพิทักษ 

 ๙๖๘๔ นางสาวจิตธินันท  สกุลวนาการ 

 ๙๖๘๕ นางจิตนภา  เลาหะนาคีวงศ 

 ๙๖๘๖ นางสาวจิตนันทน  ทิพยมณี 

 ๙๖๘๗ นางสาวจิตนา  ประเมทะโก 

 ๙๖๘๘ นางสาวจิตประภัทร  วิชาเกวียน 

 ๙๖๘๙ นางจิตประภัทร  อรุณมหาศน 

 ๙๖๙๐ นางจิตรกร  สระศรี 

 ๙๖๙๑ นางสาวจิตรณดา  ทันทิมา 

 ๙๖๙๒ นางสาวจิตรดา  จอมคําสิงห 

 ๙๖๙๓ นางจิตรดา  เพริ้งจันทร 

 ๙๖๙๔ นางจิตรตรา  เปล่ียนผ้ึง 

 ๙๖๙๕ นางสาวจิตรติมา  หมายสุข 



 หนา   ๑๐ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๖๙๖ นางจิตรถนอม  หวยทราย 

 ๙๖๙๗ นางจิตรรัตนดา  ขลังวิเชียร 

 ๙๖๙๘ นางสาวจิตรฤดี  จันทโยค 

 ๙๖๙๙ นางสาวจิตรลดา  ชัยเรียบ 

 ๙๗๐๐ นางจิตรลดา  เชยชม 

 ๙๗๐๑ นางจิตรลดา  ไชยขันธุ 

 ๙๗๐๒ นางสาวจิตรลดา  เอี่ยมกั๊ก 

 ๙๗๐๓ นางสาวจิตรวดี  นามวิจิตร 

 ๙๗๐๔ นางสาวจิตรวรรณ  อบทม 

 ๙๗๐๕ นางจิตรสินี  เฉลิมชเนนทร 

 ๙๗๐๖ นางจิตรสุดา  แสงเรืองเดช 

 ๙๗๐๗ นางสาวจิตรา  กะลาสี 

 ๙๗๐๘ นางสาวจิตรา  เจริญทรัพย 

 ๙๗๐๙ นางสาวจิตรา  เชิงหอม 

 ๙๗๑๐ นางจิตรา  ทองคํา 

 ๙๗๑๑ นางจิตรา  แนมสัย 

 ๙๗๑๒ นางสาวจิตรา  บุญกระพือ 

 ๙๗๑๓ นางจิตรา  บุญเฮา 

 ๙๗๑๔ นางสาวจิตรา  ปูเงิน 

 ๙๗๑๕ นางสาวจิตรา  ผุดบอนอย 

 ๙๗๑๖ นางจิตรา  โพธิจันทร 

 ๙๗๑๗ นางจิตรา  วิเศษชาติ 

 ๙๗๑๘ นางสาวจิตรา  ศิริโรจน 

 ๙๗๑๙ นางจิตรา  สิริวันต 

 ๙๗๒๐ นางจิตรา  เหลาเนตร 

 ๙๗๒๑ นางจิตรา  อิ่มใจ 

 ๙๗๒๒ นางจิตรา  ฮวดหนองโพธิ์ 

 ๙๗๒๓ นางจิตรานุช  สุวรรณบุตร 

 ๙๗๒๔ นางจิตราพร  นามรัตนสี 

 ๙๗๒๕ นางจิตราพร  พุทไธสง 

 ๙๗๒๖ นางจิตราพร  หลังปาปน 

 ๙๗๒๗ นางจิตราพรรณ  วีระนาวิน 

 ๙๗๒๘ นางสาวจิตราภรณ  สีดางาม 

 ๙๗๒๙ นางสาวจิตราภา  เลียงผา 

 ๙๗๓๐ นางสาวจิตราภา  สุทธิดี 

 ๙๗๓๑ นางจิตราวดี  สุขสม 

 ๙๗๓๒ นางสาวจิตริณีย  สิงหจารย 

 ๙๗๓๓ นางสาวจิตรินีย  กลอมประเสริฐ 

 ๙๗๓๔ นางจิตรี  พิมพจันทร 

 ๙๗๓๕ นางสาวจิตรี  สิริขจรคุณ 

 ๙๗๓๖ นางสาวจิตรีณีย  สิงหจารย 

 ๙๗๓๗ นางสาวจิตลัดดา  ภักดีโชติ 

 ๙๗๓๘ นางสาวจิตลัดดา  เวียงนนท 

 ๙๗๓๙ นางสาวจิตสุภา  เล็กอยู 

 ๙๗๔๐ นางสาวจิตาภรณ  เทือกมูล 

 ๙๗๔๑ นางจิตาภัทร  คงตุก 

 ๙๗๔๒ นางสาวจิติมา  สุใจ 

 ๙๗๔๓ นางจิติรัตน  ทองประวัติสิริ 

 ๙๗๔๔ นางจิติรัตน  โนจักร 

 ๙๗๔๕ นางจินจิรา  จีนใหม 



 หนา   ๑๑ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๗๔๖ นางจินดา  แกวแกม 

 ๙๗๔๗ นางจินดา  แกวมา 

 ๙๗๔๘ นางจินดา  จําปา 

 ๙๗๔๙ นางสาวจินดา  จุฬาราษฎร 

 ๙๗๕๐ นางสาวจินดา  แซหลี 

 ๙๗๕๑ นางจินดา  เถื่อนผ้ึง 

 ๙๗๕๒ นางจินดา  ทรายทอง 

 ๙๗๕๓ นางจินดา  บุญเกิด 

 ๙๗๕๔ นางจินดา  ประวาสุข 

 ๙๗๕๕ นางจินดา  ปะดุกา 

 ๙๗๕๖ นางจินดา  ภิรมยเอี่ยม 

 ๙๗๕๗ นางสาวจินดา  วิไลประเสริฐ 

 ๙๗๕๘ นางสาวจินดา  ศรีแกว 

 ๙๗๕๙ นางจินดา  สุวรรณราช 

 ๙๗๖๐ นางจินดา  แสงทอง 

 ๙๗๖๑ นางสาวจินดา  หงษาวงษ 

 ๙๗๖๒ นางจินดา  หินแกว 

 ๙๗๖๓ นางสาวจินดานุช  พลแดง 

 ๙๗๖๔ นางสาวจินดานุช  อูขิ่น 

 ๙๗๖๕ นางจินดาพร  คนหาญ 

 ๙๗๖๖ นางสาวจินดาพร  สิทธิชัย 

 ๙๗๖๗ นางสาวจินดาพร  อินทรแกว 

 ๙๗๖๘ นางสาวจินดาภัทร  คิดการ 

 ๙๗๖๙ นางสาวจินดารัตน  จันทรภักดี 

 ๙๗๗๐ นางสาวจินดารัตน  ไชยศรี 

 ๙๗๗๑ นางสาวจินดารัตน  ดวงบุปผา 

 ๙๗๗๒ นางจินดารัตน  ทรงสังข 

 ๙๗๗๓ นางจินดารัตน  ภูธนกาล 

 ๙๗๗๔ นางสาวจินดารัตน  วองไว 

 ๙๗๗๕ นางสาวจินดารัตน  อุประ 

 ๙๗๗๖ นางสาวจินดาลักษณ  จํารัส 

 ๙๗๗๗ นางสาวจินดาวรรณ  กอนผา 

 ๙๗๗๘ นางสาวจินดาวรรณ  หนูชม 

 ๙๗๗๙ นางสาวจินดาวรรณ  หนูปทยา 

 ๙๗๘๐ นางสาวจินตจุฑา  ทองอินทรแกว 

 ๙๗๘๑ นางสาวจินตนา  กรมวันดี 

 ๙๗๘๒ นางสาวจินตนา  กลัดทรัพย 

 ๙๗๘๓ นางสาวจินตนา  กล่ันสุวรรณ 

 ๙๗๘๔ นางสาวจินตนา  กอนแกว 

 ๙๗๘๕ นางสาวจินตนา  กันทะสอน 

 ๙๗๘๖ นางสาวจินตนา  กุศลสุข 

 ๙๗๘๗ นางจินตนา  แกนดี 

 ๙๗๘๘ นางจินตนา  แกวบุดดา 

 ๙๗๘๙ นางสาวจินตนา  แกวพะไล 

 ๙๗๙๐ นางจินตนา  คฤหัส 

 ๙๗๙๑ นางสาวจินตนา  คําทับทิม 

 ๙๗๙๒ นางสาวจินตนา  คําฝอย 

 ๙๗๙๓ นางจินตนา  งอยผาลา 

 ๙๗๙๔ นางจินตนา  จองสละ 

 ๙๗๙๕ นางสาวจินตนา  จักษุดุลย 



 หนา   ๑๒ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๗๙๖ นางสาวจินตนา  ใจจะวะนะ 

 ๙๗๙๗ นางจินตนา  ใจเที่ยง 

 ๙๗๙๘ นางสาวจินตนา  ใจธรรม 

 ๙๗๙๙ นางสาวจินตนา  ชมรส 

 ๙๘๐๐ นางจินตนา  ชวนอาจ 

 ๙๘๐๑ นางสาวจินตนา  ชัชวงษ 

 ๙๘๐๒ นางสาวจินตนา  ชาวปา 

 ๙๘๐๓ นางสาวจินตนา  ไชยสิทธิ์ 

 ๙๘๐๔ นางสาวจินตนา  ดวงศิริ 

 ๙๘๐๕ นางจินตนา  ดอนจันทร 

 ๙๘๐๖ นางสาวจินตนา  ดอยแกวขาว 

 ๙๘๐๗ นางสาวจินตนา  เดชาติวงศ 

 ๙๘๐๘ นางจินตนา  ตระกูลเกง 

 ๙๘๐๙ นางสาวจินตนา  ตั้งนอย 

 ๙๘๑๐ นางสาวจินตนา  เตจาบูรณ 

 ๙๘๑๑ นางจินตนา  ทองทํามา 

 ๙๘๑๒ นางจินตนา  เที่ยงธรรม 

 ๙๘๑๓ นางสาวจินตนา  บุญยัง 

 ๙๘๑๔ นางจินตนา  บุญสาร 

 ๙๘๑๕ นางสาวจินตนา  ปรากฏมาก 

 ๙๘๑๖ นางสาวจินตนา  ปจจัยคา 

 ๙๘๑๗ นางจินตนา  ปุราชะกา 

 ๙๘๑๘ นางจินตนา  พลหลัก 

 ๙๘๑๙ นางสาวจินตนา  พุทธขันธ 

 ๙๘๒๐ นางสาวจินตนา  พุมทอง 

 ๙๘๒๑ นางสาวจินตนา  พูนพิน 

 ๙๘๒๒ นางสาวจินตนา  เพ็งผาน 

 ๙๘๒๓ นางสาวจินตนา  มะโนโฮง 

 ๙๘๒๔ นางสาวจินตนา  มากภิรมย 

 ๙๘๒๕ นางสาวจินตนา  มาลัย 

 ๙๘๒๖ นางจินตนา  มีไชย 

 ๙๘๒๗ นางจินตนา  มีดวง 

 ๙๘๒๘ นางจินตนา  มูสิการักษ 

 ๙๘๒๙ นางสาวจินตนา  ยะปา 

 ๙๘๓๐ นางสาวจินตนา  รัตนวิไชย 

 ๙๘๓๑ นางสาวจินตนา  ลอยฟา 

 ๙๘๓๒ นางสาวจินตนา  ละศิลป 

 ๙๘๓๓ นางจินตนา  เล่ียมชาญชัย 

 ๙๘๓๔ นางสาวจินตนา  วิวัฎฏกุลธร 

 ๙๘๓๕ นางสาวจินตนา  เวฬุการ 

 ๙๘๓๖ นางสาวจินตนา  ศรีกุล 

 ๙๘๓๗ นางสาวจินตนา  ศรีสุข 

 ๙๘๓๘ นางสาวจินตนา  ศรีสุพันธ 

 ๙๘๓๙ นางจินตนา  ศีลพันธ 

 ๙๘๔๐ นางจินตนา  สวัสดิไชย 

 ๙๘๔๑ นางจินตนา  สวัสดี 

 ๙๘๔๒ นางสาวจินตนา  สังขตะคุ 

 ๙๘๔๓ นางจินตนา  สัตยซื่อ 

 ๙๘๔๔ นางจินตนา  สัสดีวงศ 

 ๙๘๔๕ นางจินตนา  สิทธิฤทธิ์ 



 หนา   ๑๓ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๘๔๖ นางจินตนา  สุภาวงค 

 ๙๘๔๗ นางสาวจินตนา  สูงพล 

 ๙๘๔๘ นางสาวจินตนา  แสงชมภู 

 ๙๘๔๙ นางจินตนา  แสนบุญศร ี

 ๙๘๕๐ นางสาวจินตนา  แสนเมือง 

 ๙๘๕๑ นางจินตนา  แสนศรี 

 ๙๘๕๒ นางสาวจินตนา  หวยทราย 

 ๙๘๕๓ นางจินตนา  หอมหวล 

 ๙๘๕๔ นางจินตนา  ออนทา 

 ๙๘๕๕ นางจินตนา  อาษาสนา 

 ๙๘๕๖ นางจินตนา  อาสารณะ 

 ๙๘๕๗ นางสาวจินตนา  อินทวงศ 

 ๙๘๕๘ นางจินตนา  อิ่มใจ 

 ๙๘๕๙ นางจินตนา  เอิ่บอิ่ม 

 ๙๘๖๐ นางจินตนาการ  สุรจิต 

 ๙๘๖๑ นางสาวจินตนาพร  ดีโส 

 ๙๘๖๒ นางสาวจินตนาพร  ธนะสูตร 

 ๙๘๖๓ นางจินตนาภรณ  พันธุ 

 ๙๘๖๔ นางสาวจินตนีย  กิจสังสรรคกุล 

 ๙๘๖๕ นางสาวจินตภาส  ละมูล 

 ๙๘๖๖ นางจินตลา  ไชยมาตร 

 ๙๘๖๗ นางสาวจินตศุจี  นอยเพชร 

 ๙๘๖๘ นางสาวจินตะนา  พันจันลา 

 ๙๘๖๙ นางจินตาภัค  โชติรัตน 

 ๙๘๗๐ วาที่รอยตรีหญิง จินานันท  คงมิยา 

 ๙๘๗๑ นางสาวจิรกานต  นวลละออง 

 ๙๘๗๒ นางจิรชยา  ขันธะวุธ 

 ๙๘๗๓ นางสาวจิรชยา  สดับพจน 

 ๙๘๗๔ นางจิรชยา  สืบสุนทร 

 ๙๘๗๕ นางสาวจิรชยา  แสงเดช 

 ๙๘๗๖ นางสาวจิรชยา  เฮี้ยนชาศรี 

 ๙๘๗๗ นางจิรฐา  ปยะวงษ 

 ๙๘๗๘ นางจิรดา  ดอกจันทร 

 ๙๘๗๙ นางสาวจิรดา  โพธิ์หิรัญ 

 ๙๘๘๐ นางจิรติกานต  แสงทอง 

 ๙๘๘๑ นางสาวจิรนันท  คําพูล 

 ๙๘๘๒ นางจิรนันท  จันทโชติ 

 ๙๘๘๓ นางสาวจิรนันท  ชูศรีโฉม 

 ๙๘๘๔ นางจิรนันท  ชูสวาง 

 ๙๘๘๕ นางสาวจิรนันท  เตมีย 

 ๙๘๘๖ นางจิรนันท  ทับพิลา 

 ๙๘๘๗ นางสาวจิรนันท  นาฤทธิ์ 

 ๙๘๘๘ นางสาวจิรนันท  บุญกูล 

 ๙๘๘๙ นางจิรนันท  ภูติยา 

 ๙๘๙๐ นางจิรนันท  ละออ 

 ๙๘๙๑ นางสาวจิรนันท  ไวยขุนทด 

 ๙๘๙๒ นางจิรนุช  หอมบุตร 

 ๙๘๙๓ นางจิรประภา  บุญสนิท 

 ๙๘๙๔ นางสาวจิรประยา  สุขปะทิว 

 ๙๘๙๕ นางจิรปรียา  ธีรพันธพชร 



 หนา   ๑๔ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๘๙๖ นางจิรพร  กล่ินดิษฐ 

 ๙๘๙๗ นางจิรพร  โพธิญาน 

 ๙๘๙๘ นางจิรพร  แสนคําวงค 

 ๙๘๙๙ นางจิรพร  อินทรผล 

 ๙๙๐๐ นางจิรพรรณ  ชมภู 

 ๙๙๐๑ นางจิรพรรณ  เทียนศรี   

 ๙๙๐๒ นางจิรพรรณ  เนินทราย 

 ๙๙๐๓ นางจิรพรรณ  วรกิจ 

 ๙๙๐๔ นางจิรพรรณ  แวนใหญ 

 ๙๙๐๕ นางจิรพรรณ  ศรีนอย 

 ๙๙๐๖ นางจิรพัฒน  แสงอรุณ 

 ๙๙๐๗ นางสาวจิรภรณ  บุญอํานวย 

 ๙๙๐๘ นางสาวจิรภัค  สอนเสนาะ 

 ๙๙๐๙ นางจิรภัทร  ใจจร 

 ๙๙๑๐ นางสาวจิรภัทร  บานสระ 

 ๙๙๑๑ นางจิรภา  แกวปุม 

 ๙๙๑๒ นางสาวจิรภา  คําแกว 

 ๙๙๑๓ นางจิรภา  ชุติวโรภาส 

 ๙๙๑๔ นางจิรภา  แซอิ้ว 

 ๙๙๑๕ นางสาวจิรภา  นาคสําราญ 

 ๙๙๑๖ นางจิรภา  วงศแกว 

 ๙๙๑๗ นางจิรภา  สุวรรณธรรมา 

 ๙๙๑๘ นางจิรภาภรณ  มีนอก 

 ๙๙๑๙ นางจิรเมธ  แกวปาน 

 ๙๙๒๐ นางสาวจิรวดี  คํามะทิตย 

 ๙๙๒๑ นางจิรวดี  ทันวิมา 

 ๙๙๒๒ นางสาวจิรวดี  โรจนสิริกุล 

 ๙๙๒๓ นางจิรวดี  สุขสม 

 ๙๙๒๔ นางสาวจิรวรรณ  ทองทิพย 

 ๙๙๒๕ นางสาวจิรวรรณ  วัลวาลย 

 ๙๙๒๖ นางจิรวรรณ  กาแกว 

 ๙๙๒๗ นางสาวจิรวรรณ  เกตุเจริญ 

 ๙๙๒๘ นางสาวจิรวรรณ  ดางเกษี 

 ๙๙๒๙ นางจิรวรรณ  ทิดคงทอง 

 ๙๙๓๐ นางจิรวรรณ  ธรรมพิทักษ 

 ๙๙๓๑ นางสาวจิรวรรณ  มีปอง 

 ๙๙๓๒ วาที่รอยตรีหญิง จิรวัฒน  เคียงวงศ 

 ๙๙๓๓ นางสาวจิรวัฒน  สังขทรัพย 

 ๙๙๓๔ นางจิรสุดา  จันทรคํา 

 ๙๙๓๕ นางสาวจิรสุดา  วงศดี 

 ๙๙๓๖ นางสาวจิรอร  สุวรรณกูฏ 

 ๙๙๓๗ นางจิระดาภรณ  ภารบูรณ 

 ๙๙๓๘ นางสาวจิระนันท  พันธุเพ็ง 

 ๙๙๓๙ นางจิระนันท  สุหนั่น 

 ๙๙๔๐ นางสาวจิระพร  ชอคง 

 ๙๙๔๑ นางจิระพรรณ  แสงดํา 

 ๙๙๔๒ นางจิระเพรียว  แสงแปน 

 ๙๙๔๓ นางสาวจิระภา  พิมพบูรณ 

 ๙๙๔๔ นางสาวจิระภา  ใสโว 

 ๙๙๔๕ นางจิระวดี  ผาลายทอง 



 หนา   ๑๕ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๙๔๖ นางจิระวรรณ  เนื่องทะบาล 

 ๙๙๔๗ นางจิระวรรณ  โชติชวง 

 ๙๙๔๘ นางจิระวรรณ  ดาวกระจาย 

 ๙๙๔๙ นางจิระวรรณ  อังศธรรมรัตน 

 ๙๙๕๐ นางสาวจิรัชญา  กลีบจงกล 

 ๙๙๕๑ นางจิรัชญา  คํานันท 

 ๙๙๕๒ นางจิรัชญา  ตันทนิส 

 ๙๙๕๓ นางจิรัชญา  โพธิ์ทอง 

 ๙๙๕๔ นางจิรัชญา  วิเศษวงษา 

 ๙๙๕๕ นางจิรัชญา  สมานมาก 

 ๙๙๕๖ นางสาวจิรัชญา  โอภาษี 

 ๙๙๕๗ นางจิรัชยา  แกวกอ 

 ๙๙๕๘ นางสาวจิรัชยา  เจริญมณี 

 ๙๙๕๙ นางจิรัชยา  ชัยลา 

 ๙๙๖๐ นางจิรัชยา  มหาวรรณ 

 ๙๙๖๑ นางจิรัชยา  อ่ําเอี่ยม 

 ๙๙๖๒ นางจิรัฏฐิกา  ฉแกวมงคลทิพย 

 ๙๙๖๓ นางสาวจิรัฐติกานต  หวังหุนกลาง 

 ๙๙๖๔ นางจิรัฐติกาล  นราทิพยวัลย 

 ๙๙๖๕ นางจิรัฐติกาล  เอี่ยมกล่ิน 

 ๙๙๖๖ นางจิรัฐติกุล  บัวแพ 

 ๙๙๖๗ นางสาวจิรัฐยา  เที่ยงนอย 

 ๙๙๖๘ นางจิรัฐยา  สิงหสุวรรณ 

 ๙๙๖๙ นางสาวจิรัฐิติกาล  จันทรบูรณ 

 ๙๙๗๐ นางจิรัฒฌาร  ปุณริบูรณ 

 ๙๙๗๑ นางสาวจิรัตดา  หวังดี 

 ๙๙๗๒ นางสาวจิรัตนสิริ  อินแสนเมือง 

 ๙๙๗๓ นางสาวจิรา  ทองบางพระ 

 ๙๙๗๔ นางสาวจิรา  บุญชู   

 ๙๙๗๕ นางสาวจิราทิพย  สามารถ 

 ๙๙๗๖ นางจิรานันต  สมจิต 

 ๙๙๗๗ นางสาวจิรานิตย  อรรคนิตย 

 ๙๙๗๘ นางจิรานุช  กาวี 

 ๙๙๗๙ นางสาวจิรานุวัฒน  พัฒนสระคู 

 ๙๙๘๐ นางจิรานุวัฒน  สงาแรง 

 ๙๙๘๑ นางจิราพร  เกตุนิ่ม 

 ๙๙๘๒ นางสาวจิราพร  เข็มทอง 

 ๙๙๘๓ นางสาวจิราพร  คงคากุล 

 ๙๙๘๔ นางสาวจิราพร  คําแสน 

 ๙๙๘๕ นางสาวจิราพร  จันทรจินดา 

 ๙๙๘๖ นางสาวจิราพร  จันเปง 

 ๙๙๘๗ นางจิราพร  จันฝาย 

 ๙๙๘๘ นางสาวจิราพร  จารัตน 

 ๙๙๘๙ นางสาวจิราพร  เจริญชัย 

 ๙๙๙๐ นางสาวจิราพร  ชุมแจม 

 ๙๙๙๑ นางจิราพร  ไชยแยง 

 ๙๙๙๒ นางจิราพร  ไชยรอด 

 ๙๙๙๓ นางจิราพร  ณ บางชาง 

 ๙๙๙๔ นางจิราพร  ดีบานโสก 

 ๙๙๙๕ นางสาวจิราพร  เดชมาก 



 หนา   ๑๖ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๙๙๖ นางสาวจิราพร  ทนวนรัมย 

 ๙๙๙๗ นางสาวจิราพร  ทองรื่น 

 ๙๙๙๘ นางสาวจิราพร  ทิมดี 

 ๙๙๙๙ นางจิราพร  ไทยกิม 

 ๑๐๐๐๐ นางสาวจิราพร  ธรรมนาม 

 ๑๐๐๐๑ นางจิราพร  นาใจตึก 

 ๑๐๐๐๒ นางจิราพร  บินอาลี 

 ๑๐๐๐๓ นางสาวจิราพร  บุตรแกว 

 ๑๐๐๐๔ นางสาวจิราพร  บุตรคําโชติ 

 ๑๐๐๐๕ นางสาวจิราพร  ปราณีตพลกรัง 

 ๑๐๐๐๖ นางจิราพร  ปนทอง 

 ๑๐๐๐๗ นางสาวจิราพร  ผิวผาย 

 ๑๐๐๐๘ นางจิราพร  พรมทอง 

 ๑๐๐๐๙ นางสาวจิราพร  พันธุรักษ 

 ๑๐๐๑๐ นางสาวจิราพร  พาพลงาม 

 ๑๐๐๑๑ นางจิราพร  พูลนวล 

 ๑๐๐๑๒ นางจิราพร  เพ็งพันธ   

 ๑๐๐๑๓ นางสาวจิราพร  เพชรฤทธิ์ 

 ๑๐๐๑๔ นางสาวจิราพร  ภูมรินทร 

 ๑๐๐๑๕ นางสาวจิราพร  มากนอย 

 ๑๐๐๑๖ นางจิราพร  รักดํา 

 ๑๐๐๑๗ นางสาวจิราพร  รัตนโกเศศ 

 ๑๐๐๑๘ นางจิราพร  รัตนพันธ 

 ๑๐๐๑๙ นางจิราพร  รัตนรักษ 

 ๑๐๐๒๐ นางสาวจิราพร  วิเชียรสาร 

 ๑๐๐๒๑ นางจิราพร  ศรีจันทร 

 ๑๐๐๒๒ นางสาวจิราพร  ศรีธิ 

 ๑๐๐๒๓ นางสาวจิราพร  ศรีเนตร 

 ๑๐๐๒๔ นางสาวจิราพร  ศรีสงค 

 ๑๐๐๒๕ นางสาวจิราพร  ศรีสุภาลักษณ 

 ๑๐๐๒๖ นางสาวจิราพร  ศรีเสน 

 ๑๐๐๒๗ นางสาวจิราพร  สันติเวสนรัตน 

 ๑๐๐๒๘ นางสาวจิราพร  สันทัด 

 ๑๐๐๒๙ นางจิราพร  สุขทรัพยศรี 

 ๑๐๐๓๐ นางสาวจิราพร  สุดงาม 

 ๑๐๐๓๑ นางจิราพร  แสงอําไพ 

 ๑๐๐๓๒ นางสาวจิราพร  โสรส 

 ๑๐๐๓๓ นางจิราพร  ไหมทอง 

 ๑๐๐๓๔ นางจิราพร  อนันตโสภณ 

 ๑๐๐๓๕ นางสาวจิราพร  อนุรักษ 

 ๑๐๐๓๖ นางจิราพร  อัตพงษ 

 ๑๐๐๓๗ นางจิราพร  อาทร 

 ๑๐๐๓๘ นางจิราพร  อินทรจันทร 

 ๑๐๐๓๙ นางสาวจิราพรรณ  กันใจวิน 

 ๑๐๐๔๐ นางจิราพรรณ  มีแกว 

 ๑๐๐๔๑ นางสาวจิราพรรณ  สุขเจริญ 

 ๑๐๐๔๒ นางสาวจิราพรรณ  สุวรรณรัตน 

 ๑๐๐๔๓ นางสาวจิราพรรณ  อาษารินทร 

 ๑๐๐๔๔ นางสาวจิราพัชร  สุทธโส 

 ๑๐๐๔๕ นางสาวจิราพัชร  โหมดตั๋ว 



 หนา   ๑๗ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๐๔๖ นางสาวจิราภร  ชาญณรงค 

 ๑๐๐๔๗ นางจิราภร  รองเดช 

 ๑๐๐๔๘ นางจิราภร  สุวรรณโณ 

 ๑๐๐๔๙ นางจิราภรณ  แกวกําแพง 

 ๑๐๐๕๐ นางจิราภรณ  แกวสุวรรณ 

 ๑๐๐๕๑ นางสาวจิราภรณ  โกยมา 

 ๑๐๐๕๒ นางสาวจิราภรณ  ไกรบํารุง 

 ๑๐๐๕๓ นางจิราภรณ  ขจรเกียรติวัฒนา 

 ๑๐๐๕๔ นางจิราภรณ  เข็มมา 

 ๑๐๐๕๕ นางจิราภรณ  จงแพทย 

 ๑๐๐๕๖ นางจิราภรณ  จอมพงษ 

 ๑๐๐๕๗ นางจิราภรณ  จิตพยัค 

 ๑๐๐๕๘ นางจิราภรณ  จูเปย 

 ๑๐๐๕๙ นางจิราภรณ  ชุมนัน 

 ๑๐๐๖๐ นางจิราภรณ  ไชยกาล 

 ๑๐๐๖๑ นางสาวจิราภรณ  ดวงเกื้อ 

 ๑๐๐๖๒ นางจิราภรณ  ทองคํา 

 ๑๐๐๖๓ นางสาวจิราภรณ  ทองสุทธิ์ 

 ๑๐๐๖๔ นางสาวจิราภรณ  ธรรมใจ   

 ๑๐๐๖๕ นางสาวจิราภรณ  นอยหางหวา 

 ๑๐๐๖๖ นางจิราภรณ  บัวหลวง 

 ๑๐๐๖๗ นางจิราภรณ  บุญมี 

 ๑๐๐๖๘ นางจิราภรณ  แปงการิยา 

 ๑๐๐๖๙ นางสาวจิราภรณ  พลเดช 

 ๑๐๐๗๐ นางสาวจิราภรณ  พากเพียร 

 ๑๐๐๗๑ นางจิราภรณ  โพธารินทร 

 ๑๐๐๗๒ นางสาวจิราภรณ  ไพศาลชนะกิจ 

 ๑๐๐๗๓ นางจิราภรณ  มอมุงคุณ 

 ๑๐๐๗๔ นางจิราภรณ  ยังกลาง 

 ๑๐๐๗๕ นางสาวจิราภรณ  ยารักษ 

 ๑๐๐๗๖ นางจิราภรณ  ลาสิงห 

 ๑๐๐๗๗ นางสาวจิราภรณ  เวชสาร 

 ๑๐๐๗๘ นางจิราภรณ  ศรตะบํา 

 ๑๐๐๗๙ นางจิราภรณ  ศรีจํารัส 

 ๑๐๐๘๐ นางสาวจิราภรณ  ศรีวิชา 

 ๑๐๐๘๑ นางสาวจิราภรณ  สุขเปรมปรี 

 ๑๐๐๘๒ นางสาวจิราภรณ  แสนคํา 

 ๑๐๐๘๓ นางจิราภรณ  หิรัญอร 

 ๑๐๐๘๔ นางจิราภรณ  อัฐนาค 

 ๑๐๐๘๕ นางสาวจิราภรณ  อุนนันกาศ 

 ๑๐๐๘๖ นางจิราภรณ  ฮามิ 

 ๑๐๐๘๗ นางสาวจิราภัค  โพธิ์ศรีดา 

 ๑๐๐๘๘ นางสาวจิราภัค  โพธิ์สรีดา 

 ๑๐๐๘๙ นางสาวจิราภัทร  วารินทร 

 ๑๐๐๙๐ นางจิราภา  เชาวแลน 

 ๑๐๐๙๑ นางสาวจิราภา  รุงเรือง 

 ๑๐๐๙๒ นางสาวจิรายุ  ชูจิตร 

 ๑๐๐๙๓ นางจิรายุ  รุจาคม 

 ๑๐๐๙๔ นางสาวจิรารัตน  แกวพิทักษ 

 ๑๐๐๙๕ นางสาวจิรารัตน  ขวัญเพ็ชร 



 หนา   ๑๘ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๐๙๖ นางจิรารัตน  เขียนรูปครุฑ 

 ๑๐๐๙๗ นางจิรารัตน  แดงสกุล 

 ๑๐๐๙๘ นางจิรารัตน  ตาคํา 

 ๑๐๐๙๙ นางสาวจิรารัตน  โพธา 

 ๑๐๑๐๐ นางจิรารัตน  มุสิกะ 

 ๑๐๑๐๑ นางจิรารัตน  ศรีกูกา 

 ๑๐๑๐๒ นางสาวจิรารัตน  ศรีสุขใส 

 ๑๐๑๐๓ นางจิรารัตน  สุขวิน 

 ๑๐๑๐๔ นางสาวจิราลักษณ  วรรณวงษ 

 ๑๐๑๐๕ นางจิราลักษณ  สายสังข 

 ๑๐๑๐๖ นางสาวจิราวรรณ  กลับวิลา 

 ๑๐๑๐๗ นางจิราวรรณ  จงราช 

 ๑๐๑๐๘ นางจิราวรรณ  ไชยมิ่ง 

 ๑๐๑๐๙ นางจิราวรรณ  บุญเชิด 

 ๑๐๑๑๐ นางจิราวรรณ  บุญประโคน 

 ๑๐๑๑๑ นางสาวจิราวรรณ  บุญยัง 

 ๑๐๑๑๒ นางสาวจิราวรรณ  ภูศรี 

 ๑๐๑๑๓ นางสาวจิราวรรณ  ฤดี 

 ๑๐๑๑๔ นางสาวจิราวรรณ  สมฤทธิ์ 

 ๑๐๑๑๕ นางสาวจิราวรรณ  สันทัยพร 

 ๑๐๑๑๖ นางจิราวรรณ  สิทธิทองจันทร 

 ๑๐๑๑๗ นางสาวจิราวัฒน  รัตนวัน 

 ๑๐๑๑๘ นางจิรินาถ  สิงหคูณ 

 ๑๐๑๑๙ นางสาวจิริยา  คําแพง 

 ๑๐๑๒๐ นางสาวจิลลาภัทร  เทศนุย 

 ๑๐๑๒๑ นางสาวจิวรรณ  เผือกทอง 

 ๑๐๑๒๒ นางสาวจิฬารัตน  ดวงรุง 

 ๑๐๑๒๓ นางสาวจีนะ  วิถีไพร 

 ๑๐๑๒๔ นางจีรณัฐ  รัตนทางมีศรี 

 ๑๐๑๒๕ นางจีรณา  นามสุโพธ 

 ๑๐๑๒๖ นางสาวจีรดา  ตุพิมาย 

 ๑๐๑๒๗ นางจีรนันท  ชมสุวรรณ 

 ๑๐๑๒๘ นางสาวจีรนันท  ชุมคุณ 

 ๑๐๑๒๙ นางสาวจีรนันท  ญาติสมบูรณ 

 ๑๐๑๓๐ นางจีรนันท  ฐิฏิกรณกูล 

 ๑๐๑๓๑ นางจีรนันท  ทองบุ 

 ๑๐๑๓๒ นางจีรนันท  บุญประจํา 

 ๑๐๑๓๓ นางจีรนันท  ศรีมังมาศ 

 ๑๐๑๓๔ นางจีรนันท  อําภาวงค 

 ๑๐๑๓๕ นางสาวจีรนุช  จินา 

 ๑๐๑๓๖ นางสาวจีรพรรณ  เข็มเพ็ชร 

 ๑๐๑๓๗ นางจีรพรรณ  ผาสุขมูล 

 ๑๐๑๓๘ นางจีรพัฒน  กล่ินจุน 

 ๑๐๑๓๙ นางสาวจีรภัทร  บุดดาพงษ 

 ๑๐๑๔๐ นางจีรภัทร  ประภาสินธ 

 ๑๐๑๔๑ นางสาวจีรภา  คําปาระ 

 ๑๐๑๔๒ นางจีรภา  จันทะเลิศ 

 ๑๐๑๔๓ นางสาวจีรภา  จินดาทะเล 

 ๑๐๑๔๔ นางจีรภา  พันธรังษี 

 ๑๐๑๔๕ นางจีรภา  พิมพกลม 



 หนา   ๑๙ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๑๔๖ นางจีรวงศ  รุงอาญา 

 ๑๐๑๔๗ นางสาวจีรวรรณ  คายทอง 

 ๑๐๑๔๘ นางสาวจีรวรรณ  คําใจ 

 ๑๐๑๔๙ นางสาวจีรวรรณ  จันทวี 

 ๑๐๑๕๐ นางสาวจีรวรรณ  จันนาญ 

 ๑๐๑๕๑ นางจีรวรรณ  ดีเปนแกว 

 ๑๐๑๕๒ นางจีรวรรณ  ตันเจริญ 

 ๑๐๑๕๓ นางสาวจีรวรรณ  ทิพยสุวรรณ 

 ๑๐๑๕๔ นางจีรวรรณ  เลิศตระกูล 

 ๑๐๑๕๕ นางสาวจีรวรรณ  สมบัตินา 

 ๑๐๑๕๖ นางสาวจีรวรรณ  สมีพันธ 

 ๑๐๑๕๗ นางจีรวรรณ  สาไชย 

 ๑๐๑๕๘ นางสาวจีรวรรณ  สีแกวส่ิว 

 ๑๐๑๕๙ นางสาวจีรวรรณ  ไหมสกุล 

 ๑๐๑๖๐ นางสาวจีรวรรณ  อโนรัตน 

 ๑๐๑๖๑ นางสาวจีรวรรณ  อินทรัตน 

 ๑๐๑๖๒ นางสาวจีระจุลวัฏฏ  ไดเลิศ 

 ๑๐๑๖๓ นางสาวจีระนันท  กระเสาร 

 ๑๐๑๖๔ นางจีระนันท  จันทรเล่ือน 

 ๑๐๑๖๕ นางสาวจีระนันท  ชัยจิตร 

 ๑๐๑๖๖ นางจีระนันท  ปกปน 

 ๑๐๑๖๗ นางสาวจีระนันท  พรพิชัยวงษ 

 ๑๐๑๖๘ นางสาวจีระนันท  ภาคภูษา 

 ๑๐๑๖๙ นางจีระนันท  เหมือนสมัย 

 ๑๐๑๗๐ นางจีระนันท  อิ่มใจดี 

 ๑๐๑๗๑ นางจีระพา  มีบุญอนันต 

 ๑๐๑๗๒ นางสาวจีระภา  กุลศรีวนรัตน 

 ๑๐๑๗๓ นางจีระภา  พิชนาหะรี 

 ๑๐๑๗๔ นางสาวจีระภา  วิญญายอง 

 ๑๐๑๗๕ นางสาวจีระภา  สตานนท 

 ๑๐๑๗๖ นางสาวจีระภา  แสนพันนา 

 ๑๐๑๗๗ นางสาวจีระวรรณ  วงษเอกอินทร 

 ๑๐๑๗๘ นางจีระวัฒน  พลหมอ 

 ๑๐๑๗๙ นางสาวจีรัชชา  วงตะลา 

 ๑๐๑๘๐ นางจีรัชญ  มุขโต 

 ๑๐๑๘๑ นางสาวจีราชล  มูนีกุล 

 ๑๐๑๘๒ นางสาวจีราพร  พรหมจิต 

 ๑๐๑๘๓ นางสาวจีราพร  สุขพิลาภ 

 ๑๐๑๘๔ นางสาวจีราภรณ  คําดี 

 ๑๐๑๘๕ นางสาวจีราภรณ  ทองคํา 

 ๑๐๑๘๖ นางจีราภรณ  วันจันทร 

 ๑๐๑๘๗ นางสาวจีราภรณ  สารศรี 

 ๑๐๑๘๘ นางจีราภา  แจมศิริ 

 ๑๐๑๘๙ นางจีราวรรณ  กล่ินชิด 

 ๑๐๑๙๐ นางสาวจีราวรรณ  มะโนศิลา 

 ๑๐๑๙๑ นางจีราวรรณ  ลาภหลาย 

 ๑๐๑๙๒ นางจีวนันต  โสธานิช 

 ๑๐๑๙๓ นางสาวจุฑา  ศิริรักษ 

 ๑๐๑๙๔ นางสาวจุฑากร  จันโทมา 

 ๑๐๑๙๕ นางจุฑาณัฐ  งามเสริฐ 



 หนา   ๒๐ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๑๙๖ นางสาวจุฑาทิพย  กสิไพศาล 

 ๑๐๑๙๗ นางสาวจุฑาทิพย  กาลสุวรรณ 

 ๑๐๑๙๘ นางสาวจุฑาทิพย  ขําบุญเกิด 

 ๑๐๑๙๙ นางจุฑาทิพย  ครองแกว 

 ๑๐๒๐๐ นางสาวจุฑาทิพย  จันทรทอง 

 ๑๐๒๐๑ นางสาวจุฑาทิพย  ชวยงาน 

 ๑๐๒๐๒ นางสาวจุฑาทิพย  ตาสุสี 

 ๑๐๒๐๓ นางจุฑาทิพย  ปดตาละเพ 

 ๑๐๒๐๔ นางจุฑาทิพย  แยมประโคน 

 ๑๐๒๐๕ นางสาวจุฑาทิพย  สิทธิจีน 

 ๑๐๒๐๖ นางสาวจุฑาทิพย  ไสวชัยศรี 

 ๑๐๒๐๗ นางจุฑาธิป  กตะศิลา 

 ๑๐๒๐๘ นางสาวจุฑาธิป  หุนฉายศรี 

 ๑๐๒๐๙ นางสาวจุฑาพร  แขงขัน 

 ๑๐๒๑๐ นางจุฑาพร  เทพยา 

 ๑๐๒๑๑ นางสาวจุฑาพิชช  ทหารไทย 

 ๑๐๒๑๒ นางสาวจุฑาภรณ  จุยกระยาง 

 ๑๐๒๑๓ นางสาวจุฑาภรณ  บุญคง 

 ๑๐๒๑๔ นางจุฑาภรณ  ศรีปญญา 

 ๑๐๒๑๕ นางสาวจุฑาภรณ  สุขสวาท 

 ๑๐๒๑๖ นางสาวจุฑาภรณ  หินซุย 

 ๑๐๒๑๗ นางจุฑามณี  ขันคํา 

 ๑๐๒๑๘ นางจุฑามณี  ตอพันธ 

 ๑๐๒๑๙ นางสาวจุฑามาศ  กุลวรวานิชพงษ 

 ๑๐๒๒๐ นางสาวจุฑามาศ  แกวกิ่ง 

 ๑๐๒๒๑ นางสาวจุฑามาศ  แกวครอง 

 ๑๐๒๒๒ นางจุฑามาศ  คงรักษา 

 ๑๐๒๒๓ นางจุฑามาศ  ชนะกุล 

 ๑๐๒๒๔ นางจุฑามาศ  ชัยวร 

 ๑๐๒๒๕ นางสาวจุฑามาศ  ไชยสิทธิ์ 

 ๑๐๒๒๖ นางสาวจุฑามาศ  ดุสนิยม 

 ๑๐๒๒๗ นางสาวจุฑามาศ  ถาวร 

 ๑๐๒๒๘ นางสาวจุฑามาศ  นามจิตร 

 ๑๐๒๒๙ นางสาวจุฑามาศ  เนตรวงศา 

 ๑๐๒๓๐ นางจุฑามาศ  บุญจันทร 

 ๑๐๒๓๑ นางจุฑามาศ  ปนทัน 

 ๑๐๒๓๒ นางสาวจุฑามาศ  ปานสีไหม 

 ๑๐๒๓๓ นางสาวจุฑามาศ  ผุยเตชะ 

 ๑๐๒๓๔ นางสาวจุฑามาศ  พวงไธสงค 

 ๑๐๒๓๕ นางจุฑามาศ  พายุหิน 

 ๑๐๒๓๖ นางสาวจุฑามาศ  พุทธรักษา 

 ๑๐๒๓๗ นางจุฑามาศ  ภูนาเหนือ 

 ๑๐๒๓๘ นางสาวจุฑามาศ  มีบํารุง 

 ๑๐๒๓๙ นางจุฑามาศ  เรืองดํา 

 ๑๐๒๔๐ นางสาวจุฑามาศ  เลิศเกียรติรัชตะ 

 ๑๐๒๔๑ นางจุฑามาศ  วาทะสิทธิ์ 

 ๑๐๒๔๒ นางจุฑามาศ  ศรคํา 

 ๑๐๒๔๓ นางสาวจุฑามาศ  ศึกษา 

 ๑๐๒๔๔ นางสาวจุฑามาศ  สินธุพรหม 

 ๑๐๒๔๕ นางจุฑามาศ  สุพรหม 



 หนา   ๒๑ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๒๔๖ นางสาวจุฑามาศ  สุวรรณปราณี 

 ๑๐๒๔๗ นางสาวจุฑามาศ  เสนาพันธ 

 ๑๐๒๔๘ นางจุฑามาศ  หอมกล่ิน 

 ๑๐๒๔๙ นางสาวจุฑามาศ  หอยแกว 

 ๑๐๒๕๐ นางสาวจุฑามาส  โกยทา 

 ๑๐๒๕๑ นางสาวจุฑามาส  ไชยชมภู 

 ๑๐๒๕๒ นางสาวจุฑามาส  มุงงาม 

 ๑๐๒๕๓ นางจุฑามาส  เรืองเพ็ง 

 ๑๐๒๕๔ นางสาวจุฑามาส  สมพงษ 

 ๑๐๒๕๕ นางสาวจุฑามาส  สารีเพ็ง 

 ๑๐๒๕๖ นางสาวจุฑารัตน  เกตุแกว 

 ๑๐๒๕๗ นางสาวจุฑารัตน  แกวยอย 

 ๑๐๒๕๘ นางจุฑารัตน  คําศรี 

 ๑๐๒๕๙ นางสาวจุฑารัตน  จันโทริ 

 ๑๐๒๖๐ นางจุฑารัตน  จันนอย 

 ๑๐๒๖๑ นางสาวจุฑารัตน  จีฉัน 

 ๑๐๒๖๒ นางสาวจุฑารัตน  ใจแสง 

 ๑๐๒๖๓ นางสาวจุฑารัตน  ชัยดี 

 ๑๐๒๖๔ นางสาวจุฑารัตน  ดวงไข   

 ๑๐๒๖๕ นางสาวจุฑารัตน  ตนซื่อ 

 ๑๐๒๖๖ นางสาวจุฑารัตน  ทองขยัน 

 ๑๐๒๖๗ นางสาวจุฑารัตน  นอมวงษชู 

 ๑๐๒๖๘ นางสาวจุฑารัตน  นิลประดิษฐ 

 ๑๐๒๖๙ นางจุฑารัตน  ประเทพา 

 ๑๐๒๗๐ นางจุฑารตัน  ปญญาบุตร 

 ๑๐๒๗๑ นางสาวจุฑารัตน  พรหมชัยนันท 

 ๑๐๒๗๒ นางจุฑารัตน  พันธุวงศ 

 ๑๐๒๗๓ นางสาวจุฑารัตน  พุทธรักษ 

 ๑๐๒๗๔ นางจุฑารัตน  มอมพะเนาว 

 ๑๐๒๗๕ นางสาวจุฑารัตน  ยะตะนัง 

 ๑๐๒๗๖ นางสาวจุฑารัตน  วงษา 

 ๑๐๒๗๗ นางสาวจุฑารัตน  วันจงคํา 

 ๑๐๒๗๘ นางจุฑารัตน  ศรีบุญคํา 

 ๑๐๒๗๙ นางสาวจุฑารัตน  ศุภสร 

 ๑๐๒๘๐ นางจุฑารัตน  สุวรรณกาญจน 

 ๑๐๒๘๑ นางสาวจุฑารัตน  สุวรรณพันธ 

 ๑๐๒๘๒ นางสาวจุฑารัตน  หารสระคู 

 ๑๐๒๘๓ นางสาวจุฑารัตน  เหมือนวาจา 

 ๑๐๒๘๔ นางสาวจุฑารัตน  เหลามา 

 ๑๐๒๘๕ นางสาวจุฑารันต  ภูกาบิน 

 ๑๐๒๘๖ นางจุฑาวดี  หล่ันแอ 

 ๑๐๒๘๗ นางสาวจุฑาวรรณ  สุทธิประภา 

 ๑๐๒๘๘ นางสาวจุฑาวรรณ  กุศล 

 ๑๐๒๘๙ นางจุฑาวรรณ  พรรณพงษศิลป 

 ๑๐๒๙๐ นางจุติมา  ผายการณ 

 ๑๐๒๙๑ นางสาวจุทาทิพ  ศรีมงคล 

 ๑๐๒๙๒ นางจุทามาศ  ปะริตวา 

 ๑๐๒๙๓ นางสาวจุทารัตน  คําดอก 

 ๑๐๒๙๔ นางสาวจุธาทิพย  อุนอินทร 

 ๑๐๒๙๕ นางจุบแจง  ออนพรม 



 หนา   ๒๒ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๒๙๖ นางจุพาภรณ  ธนาสุนทร 

 ๑๐๒๙๗ นางสาวจุภาพร  แสงธรรม 

 ๑๐๒๙๘ นางสาวจุมพิตา  ขุนดํา 

 ๑๐๒๙๙ นางจุรณิตา  นอยนุช 

 ๑๐๓๐๐ นางจุราพร  ไชยชม 

 ๑๐๓๐๑ นางสาวจุราภรณ  สุวรรณมณี   

 ๑๐๓๐๒ นางจุรี  คําเกล้ียง 

 ๑๐๓๐๓ นางสาวจุรีพร  จันภูงา 

 ๑๐๓๐๔ นางจุรีพร  ดีเรือก 

 ๑๐๓๐๕ นางสาวจุรีพร  นานอน 

 ๑๐๓๐๖ นางสาวจุรีพร  พันธุเขตรกิจ 

 ๑๐๓๐๗ นางสาวจุรีพร  เพ็ชรออน 

 ๑๐๓๐๘ นางสาวจุรีพร  สถาวรรณ 

 ๑๐๓๐๙ นางจุรีพร  สารศิริ 

 ๑๐๓๑๐ นางจุรีพร  หยูจีน 

 ๑๐๓๑๑ นางสาวจุรีพรรณ  ยลวิลาศ 

 ๑๐๓๑๒ นางจุรยี  ทวีตา 

 ๑๐๓๑๓ นางจุรีย  สงนวล 

 ๑๐๓๑๔ นางสาวจุรีรัตน  กองดวง 

 ๑๐๓๑๕ นางจุรีรัตน  เกิดบุญมี 

 ๑๐๓๑๖ นางจุรีรัตน  เงินประกายรัตน 

 ๑๐๓๑๗ นางจุรีรัตน  จรประดิษฐ 

 ๑๐๓๑๘ นางสาวจุรีรัตน  ติณคัด 

 ๑๐๓๑๙ นางจุรีรัตน  ทองยวน 

 ๑๐๓๒๐ นางสาวจุรีรัตน  บุญชม 

 ๑๐๓๒๑ นางสาวจุรีรัตน  ยมรัตน 

 ๑๐๓๒๒ นางสาวจุรีรัตน  รื่นหาญ 

 ๑๐๓๒๓ นางสาวจุรีรัตน  สวางพลกรัง 

 ๑๐๓๒๔ นางจุรีรัตน  สายแกว 

 ๑๐๓๒๕ นางสาวจุรีรัตน  สีหบุตร 

 ๑๐๓๒๖ นางจุรีรัตน  สุทธาชีพ 

 ๑๐๓๒๗ นางจุรีรัตน  อนุสรธนาวัฒน 

 ๑๐๓๒๘ นางสาวจุรีรัตน  อินตะวิไชย 

 ๑๐๓๒๙ นางสาวจุรีรัตน  เอียดคง 

 ๑๐๓๓๐ นางสาวจุรีลักษณ  จันทรยอง 

 ๑๐๓๓๑ นางสาวจุไรรัตน  ชูขจร 

 ๑๐๓๓๒ นางจุไรรัตน  เชื้อฉุน 

 ๑๐๓๓๓ นางสาวจุไรรัตน  ดิษฐกวาง 

 ๑๐๓๓๔ นางจุไรรัตน  แตรไตรรงค 

 ๑๐๓๓๕ นางจุไรรัตน  ประสารยา 

 ๑๐๓๓๖ นางสาวจุไรรัตน  ภูครองหิน 

 ๑๐๓๓๗ นางจุไรรัตน  ยังประสม 

 ๑๐๓๓๘ นางสาวจุไรรัตน  วงคสุวรรณ 

 ๑๐๓๓๙ นางจุไรรัตน  สังขแกว 

 ๑๐๓๔๐ นางจุไรวรรณ  กล่ันรักษา 

 ๑๐๓๔๑ นางจุไรวรรณ  สมุทรเกา 

 ๑๐๓๔๒ นางจุลล่ี  บุตรทะสี 

 ๑๐๓๔๓ นางสาวจุลีพร  สุขเพ็ง 

 ๑๐๓๔๔ นางสาวจุไลยรัตน  สุยะยอด 

 ๑๐๓๔๕ นางสาวจุฬาทิพย  เวียงนนท 



 หนา   ๒๓ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๓๔๖ นางสาวจุฬาพร  ขาวเขียว 

 ๑๐๓๔๗ นางสาวจุฬาพร  ตนเรือง 

 ๑๐๓๔๘ นางสาวจุฬาพร  อินจันทร 

 ๑๐๓๔๙ นางจุฬาพรย  คําแหง 

 ๑๐๓๕๐ นางสาวจุฬาพันธ  ทรัพยมาก 

 ๑๐๓๕๑ นางจุฬาภรณ  จันทรสุวรรณ 

 ๑๐๓๕๒ นางสาวจุฬาภรณ  ตรีกุล 

 ๑๐๓๕๓ นางสาวจุฬาภรณ  บุญคํา 

 ๑๐๓๕๔ นางจุฬาภรณ  ประภาษี 

 ๑๐๓๕๕ นางจุฬาภรณ  วุฒิยา 

 ๑๐๓๕๖ นางสาวจุฬาภรณ  สวางแสง 

 ๑๐๓๕๗ นางจุฬามณี  ปุญญากรวิวัฒน 

 ๑๐๓๕๘ นางจุฬารักษ  อายุวัฒน 

 ๑๐๓๕๙ นางจุฬารัตน  กันยะมี 

 ๑๐๓๖๐ นางจุฬารัตน  คําเสมอ 

 ๑๐๓๖๑ นางสาวจุฬารัตน  จตุเทน 

 ๑๐๓๖๒ นางจุฬารัตน  ใจดอนมูล 

 ๑๐๓๖๓ นางสาวจุฬารัตน  ไชยกิจ   

 ๑๐๓๖๔ นางจุฬารัตน  นนทะโคตร 

 ๑๐๓๖๕ นางจุฬารัตน  บุตรราช 

 ๑๐๓๖๖ นางจุฬารัตน  บุตราช 

 ๑๐๓๖๗ นางจุฬารัตน  ปญจมาตย 

 ๑๐๓๖๘ นางจุฬารัตน  พรมชัย 

 ๑๐๓๖๙ นางจุฬารัตน  พันธุระ 

 ๑๐๓๗๐ นางสาวจุฬารัตน  มีสวัสดิ์ 

 ๑๐๓๗๑ นางจุฬารัตน  มีหลง 

 ๑๐๓๗๒ นางสาวจุฬารัตน  รัตนพลแสน 

 ๑๐๓๗๓ นางจุฬารัตน  ศรีอุดม 

 ๑๐๓๗๔ นางจุฬารัตน  แสงโนลาด 

 ๑๐๓๗๕ นางสาวจุฬารัตน  แสงรุงเรือง 

 ๑๐๓๗๖ นางสาวจุฬาลักษณ  การบรรจง 

 ๑๐๓๗๗ นางสาวจุฬาลักษณ  งอยแพง 

 ๑๐๓๗๘ นางสาวจุฬาลักษณ  นามเต 

 ๑๐๓๗๙ นางสาวจุฬาลักษณ   

  นิติธรรมมานนท 

 ๑๐๓๘๐ นางสาวจุฬาลักษณ  ปานตะระษี 

 ๑๐๓๘๑ นางสาวจุฬาลักษณ  พรสีมา 

 ๑๐๓๘๒ นางจุฬาลักษณ  ยาวะโนภาส 

 ๑๐๓๘๓ นางสาวจุฬาลักษณ  ลัทธิกุล 

 ๑๐๓๘๔ นางสาวจุฬาลักษณ  สุโพธิ์ 

 ๑๐๓๘๕ นางสาวจุฬาลักษณ  สุริยุทธ 

 ๑๐๓๘๖ นางจุฬาวรรณ  เสาเวียง 

 ๑๐๓๘๗ นางสาวจูน  จันทราเลิศ 

 ๑๐๓๘๘ นางสาวเจณิตา  สวางมนต 

 ๑๐๓๘๙ นางสาวเจตกมล  คําทอง 

 ๑๐๓๙๐ นางสาวเจตณา  กิลัย 

 ๑๐๓๙๑ นางสาวเจตษดา  อาจไพรินทร 

 ๑๐๓๙๒ นางเจตสุดา  อํานาจเจริญ 

 ๑๐๓๙๓ นางสาวเจนขวัญ  หุนเจริญ 

 ๑๐๓๙๔ นางเจนจิรา  ขันฤทธิ์ 



 หนา   ๒๔ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๓๙๕ นางสาวเจนจิรา  คํามา 

 ๑๐๓๙๖ นางเจนจิรา  จันทรเทพ 

 ๑๐๓๙๗ นางสาวเจนจิรา  จันทะดา 

 ๑๐๓๙๘ นางเจนจิรา  จําปาคํา 

 ๑๐๓๙๙ นางเจนจิรา  ชานุชิตร 

 ๑๐๔๐๐ นางสาวเจนจิรา  ดวงตาเสือ 

 ๑๐๔๐๑ นางเจนจิรา  ดวงสีดา 

 ๑๐๔๐๒ นางสาวเจนจิรา  ทองเทพ 

 ๑๐๔๐๓ นางเจนจิรา  ธนรุจิวงศ 

 ๑๐๔๐๔ นางเจนจิรา  โนทะ 

 ๑๐๔๐๕ นางสาวเจนจิรา  บํารุงแควน 

 ๑๐๔๐๖ นางสาวเจนจิรา  บุญเจริญ 

 ๑๐๔๐๗ นางสาวเจนจิรา  บุญเฮง 

 ๑๐๔๐๘ นางเจนจิรา  ปนด ิ

 ๑๐๔๐๙ นางสาวเจนจิรา  เปยมถาวรสวัสดิ์ 

 ๑๐๔๑๐ นางสาวเจนจิรา  แปะเส็ง 

 ๑๐๔๑๑ นางสาวเจนจิรา  มะโนสม 

 ๑๐๔๑๒ นางสาวเจนจิรา  เย็นแพง 

 ๑๐๔๑๓ นางเจนจิรา  ลือยศ 

 ๑๐๔๑๔ นางสาวเจนจิรา  วราสินธุ 

 ๑๐๔๑๕ นางสาวเจนจิรา  วิชาภรณ 

 ๑๐๔๑๖ นางเจนจิรา  ศรีออน 

 ๑๐๔๑๗ นางสาวเจนจิรา  สายซอ 

 ๑๐๔๑๘ นางเจนจิรา  สายยืด 

 ๑๐๔๑๙ นางสาวเจนจิรา  สุพรมอินทร 

 ๑๐๔๒๐ นางสาวเจนจิรา  หงษทอง 

 ๑๐๔๒๑ นางเจนจิรา  หมื่นกัน 

 ๑๐๔๒๒ นางเจนจีรา  สาริภา 

 ๑๐๔๒๓ นางเจนใจ  กอนใจจิตร 

 ๑๐๔๒๔ นางสาวเจนณภา  หลาอินเชื้อ 

 ๑๐๔๒๕ นางสาวเจนนิสา  คีรีคามสุข 

 ๑๐๔๒๖ นางสาวเจนเนตร  แผนสุพรรณ 

 ๑๐๔๒๗ นางเจนิทตา  เขมนเขตรกิจ 

 ๑๐๔๒๘ นางสาวเจมจิรา  วงคจันทรมา 

 ๑๐๔๒๙ นางสาวเจมชวดี  กัณธิยวงษ 

 ๑๐๔๓๐ นางสาวเจรจา  ติระพัฒน 

 ๑๐๔๓๑ นางเจรานุศ  สมโชติ 

 ๑๐๔๓๒ นางเจริญ  มั่นแดง 

 ๑๐๔๓๓ นางสาวเจริญรัตน  กล่ินดอกแกว 

 ๑๐๔๓๔ นางสาวเจริญรัตน  คงบัว 

 ๑๐๔๓๕ นางเจริญวรรณ  มงคลจีระอุทัย 

 ๑๐๔๓๖ นางสาวเจริญศรี  ชาตรี 

 ๑๐๔๓๗ นางเจริญศรี  ปาละสิทธิ์ 

 ๑๐๔๓๘ นางสาวเจริญศรี  แสงกระจาง 

 ๑๐๔๓๙ นางเจริญสุข  บุดสาดี 

 ๑๐๔๔๐ นางสาวเจวารี  ปญญา 

 ๑๐๔๔๑ นางเจษฎา  นพวงศ 

 ๑๐๔๔๒ นางสาวเจษฎา  บุญทองเถิง 

 ๑๐๔๔๓ นางเจษฎาพร  ปวีณเกียรติคุณ 

 ๑๐๔๔๔ นางเจษฏาพร  บุญยรัตพันธุ 



 หนา   ๒๕ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๔๔๕ นางสาวเจษณี  เภรีฤกษ 

 ๑๐๔๔๖ นางเจะไซนับ  ยูโซะ 

 ๑๐๔๔๗ นางสาวเจะนาปเสาะ  ตาเละ 

 ๑๐๔๔๘ นางสาวเจะมูยี  เจะอาแว 

 ๑๐๔๔๙ นางสาวเจะไสนะ  มะดิเยาะ 

 ๑๐๔๕๐ นางเจะอะ  สัญญา 

 ๑๐๔๕๑ นางสาวเจะฮาลีเมาะ  สาและ 

 ๑๐๔๕๒ นางเจิมขวัญ  อิสสระพงศ 

 ๑๐๔๕๓ นางเจียมจรัส  ดาวเรือง 

 ๑๐๔๕๔ นางเจียมจิตต  นามโชติ 

 ๑๐๔๕๕ นางเจียมจิตร  เกิ่งไพบูลย 

 ๑๐๔๕๖ นางเจียมจิตร  จันทรพวง 

 ๑๐๔๕๗ นางเจียมจิตร  บุญศักดิ์เลิศ 

 ๑๐๔๕๘ นางสาวเจียมใจ  ทองโสม 

 ๑๐๔๕๙ นางสาวเจียรไน  จําปาเงิน 

 ๑๐๔๖๐ นางสาวเจือจันทร  ปนสนธิ 

 ๑๐๔๖๑ นางแจมจันทร  งามสะพรั่ง 

 ๑๐๔๖๒ นางสาวแจมจันทร  บัวจันทร 

 ๑๐๔๖๓ นางใจสวรรค  ธรรมวงค 

 ๑๐๔๖๔ นางฉตารักษ  อาจทวีกูล 

 ๑๐๔๖๕ นางสาวฉบาไพร  รูปโฉม 

 ๑๐๔๖๖ นางฉมามาศ  ไชยเกลา 

 ๑๐๔๖๗ นางสาวฉลวย  กันหา 

 ๑๐๔๖๘ นางสาวฉลวย  บุญสะอาด 

 ๑๐๔๖๙ นางฉลวย  เปยมเจริญสุข 

 ๑๐๔๗๐ นางฉลวยลักษณ  บูรณะ 

 ๑๐๔๗๑ นางฉลวยศรี  สิทธิสมบัติ 

 ๑๐๔๗๒ นางฉลอง  ภูดินดาน 

 ๑๐๔๗๓ นางสาวฉวี  ฉายประดับ 

 ๑๐๔๗๔ นางฉวี  ถามุลตรี 

 ๑๐๔๗๕ นางสาวฉวีลักษณ  บัวสําโรง 

 ๑๐๔๗๖ นางสาวฉวีวรรณ  คุมมา 

 ๑๐๔๗๗ นางฉวีวรรณ  พรมลา 

 ๑๐๔๗๘ นางฉวีวรรณ  วันสันเทียะ 

 ๑๐๔๗๙ นางสาวฉวีวรรณ  หลานเศรษฐา 

 ๑๐๔๘๐ นางฉวีวรรณ  จันทรอวน 

 ๑๐๔๘๑ นางฉวีวรรณ  จิตตเหลือ 

 ๑๐๔๘๒ นางสาวฉวีวรรณ  ชาภักดี 

 ๑๐๔๘๓ นางฉวีวรรณ  นวลเจริญ 

 ๑๐๔๘๔ นางฉวีวรรณ  นุชนาง 

 ๑๐๔๘๕ นางสาวฉวีวรรณ  บุญชูดํา 

 ๑๐๔๘๖ นางฉวีวรรณ  ประทุมเมศ 

 ๑๐๔๘๗ นางฉวีวรรณ  พวงนาค 

 ๑๐๔๘๘ นางสาวฉวีวรรณ  พานจันทร 

 ๑๐๔๘๙ นางสาวฉวีวรรณ  เฟองประยูร 

 ๑๐๔๙๐ นางสาวฉวีวรรณ  ราชรองชัย 

 ๑๐๔๙๑ นางสาวฉวีวรรณ  เรืองโสภา 

 ๑๐๔๙๒ นางฉวีวรรณ  ฤทธิลัน 

 ๑๐๔๙๓ นางฉวีวรรณ  ศรีโนเรศ 

 ๑๐๔๙๔ นางสาวฉวีวรรณ  ศรีบุญเรือง 



 หนา   ๒๖ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๔๙๕ นางสาวฉวีวรรณ  ศรีอุบล 

 ๑๐๔๙๖ นางฉวีวรรณ  สงเล็ก 

 ๑๐๔๙๗ นางสาวฉวีวรรณ  สงอู 

 ๑๐๔๙๘ นางสาวฉวีวรรณ  สุดแกว 

 ๑๐๔๙๙ นางฉวีวรรณ  หาญกลา 

 ๑๐๕๐๐ นางสาวฉวีวรรณ  อินธิดา 

 ๑๐๕๐๑ นางฉวีวัลย  หิรัญตระกูล 

 ๑๐๕๐๒ นางสาวฉัฐยา  จําปาทอง 

 ๑๐๕๐๓ นางสาวฉัตตสุดา  บุญชู 

 ๑๐๕๐๔ นางสาวฉัตติญา  พุมแสง 

 ๑๐๕๐๕ นางสาวฉัตติมา  ตั้งคํา 

 ๑๐๕๐๖ นางฉัตรเกลา  งานพีระพงศ 

 ๑๐๕๐๗ นางสาวฉัตรแกว  ศรีสุวรรณ 

 ๑๐๕๐๘ นางฉัตรจิรัชญา  อัครสาโรจน 

 ๑๐๕๐๙ นางสาวฉัตรชนก  มงคล 

 ๑๐๕๑๐ นางสาวฉัตรชนก  มุตติ 

 ๑๐๕๑๑ นางสาวฉัตรชนก  สีโต 

 ๑๐๕๑๒ นางฉัตรชนก  หัตถกรรม 

 ๑๐๕๑๓ นางสาวฉัตรฐิยา  พาหา 

 ๑๐๕๑๔ นางสาวฉัตรทอง  บุตรงาม 

 ๑๐๕๑๕ นางฉัตรนียา  ทัศนลีลพร 

 ๑๐๕๑๖ นางสาวฉัตรปวีณ  วิรัตนคณาชัย 

 ๑๐๕๑๗ นางสาวฉัตรพร  ฮุงหวล 

 ๑๐๕๑๘ นางฉัตรภรณ  คําแสน 

 ๑๐๕๑๙ นางสาวฉัตรฤทัย  โพธิ์ประสาร 

 ๑๐๕๒๐ นางสาวฉัตรลดา  วงศใจจา 

 ๑๐๕๒๑ นางฉัตรลดา  หลงเวช 

 ๑๐๕๒๒ นางสาวฉัตรวิมล  จันทรมณี 

 ๑๐๕๒๓ นางสาวฉัตรวิไล  โฉมบุตร 

 ๑๐๕๒๔ นางสาวฉัตรา  แตงสวน 

 ๑๐๕๒๕ นางฉัตราพร  ใจสม 

 ๑๐๕๒๖ นางสาวฉัตราภรณ  บุญสา 

 ๑๐๕๒๗ นางฉันติกา  ศิริทัพ 

 ๑๐๕๒๘ นางฉันทชนก  นามลี 

 ๑๐๕๒๙ นางสาวฉันทณัฎฐ  วงษหาจักร 

 ๑๐๕๓๐ นางสาวฉันทนา  กิจตวุฒิ์ 

 ๑๐๕๓๑ นางฉันทนา  เกียรติสถิตกุล 

 ๑๐๕๓๒ นางสาวฉันทนา  ขวัญรอด 

 ๑๐๕๓๓ นางสาวฉันทนา  บุญลือ 

 ๑๐๕๓๔ นางฉันทนา  ปานนท 

 ๑๐๕๓๕ นางสาวฉันทนา  ผาทา 

 ๑๐๕๓๖ นางสาวฉันทนา  สมบุญจันทร 

 ๑๐๕๓๗ นางสาวฉันทนา  สิงหงาม 

 ๑๐๕๓๘ นางฉันทนา  หนิเจริญ 

 ๑๐๕๓๙ นางฉันทนา  อิ่มวิเศษ 

 ๑๐๕๔๐ นางสาวฉันทผกา  ปกเคเต 

 ๑๐๕๔๑ นางฉันทลักษณ  พูลภิญโญ 

 ๑๐๕๔๒ นางสาวฉันทาลักษณ  ศรีประเสริฐ 

 ๑๐๕๔๓ นางสาวฉันทิดา  พงศพุฒิ 

 ๑๐๕๔๔ นางฉายา  ศิลาพจน 



 หนา   ๒๗ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๕๔๕ นางสาวฉิษรติธร  คําโย 

 ๑๐๕๔๖ นางเฉลย  มาหลา 

 ๑๐๕๔๗ นางสาวเฉลิมขวัญ  กรุดอ่ํา 

 ๑๐๕๔๘ นางเฉลิมขวัญ  พรมทอง 

 ๑๐๕๔๙ นางสาวเฉลิมขวัญ  สพันธพงษ 

 ๑๐๕๕๐ นางสาวเฉลิมขวัญ  สมคะเน 

 ๑๐๕๕๑ นางเฉลิมพร  เทพบุตร 

 ๑๐๕๕๒ นางสาวเฉลิมพร  บุญชื่น 

 ๑๐๕๕๓ นางสาวเฉลิมพร  บุญสวาง 

 ๑๐๕๕๔ นางเฉลิมพร  ออนแสง 

 ๑๐๕๕๕ นางเฉลิมรัตน  ไมอินทร 

 ๑๐๕๕๖ นางเฉลิมรัตน  เริงนิรันดร 

 ๑๐๕๕๗ นางสาวเฉลิมศรี  ดีอาษา 

 ๑๐๕๕๘ นางเฉลิมศรี  โสพันธ 

 ๑๐๕๕๙ นางสาวเฉลิมศรี  อรรคพันธุ 

 ๑๐๕๖๐ นางสาวเฉลียว  จันทะศิลา 

 ๑๐๕๖๑ นางเฉลียว  เฉื่อยฉ่ํา 

 ๑๐๕๖๒ นางสาวเฉลียว  ชาตรีดํา 

 ๑๐๕๖๓ นางแฉลม  สิริกฤติพงศ 

 ๑๐๕๖๔ นางสาวโฉมยา  สงเสือ 

 ๑๐๕๖๕ นางโฉมสุดา  แมนชล 

 ๑๐๕๖๖ นางโฉมสุรางค  อินทรวิเศษ 

 ๑๐๕๖๗ นางสาวชง  แซยาง 

 ๑๐๕๖๘ นางสาวชญา  ณ สงขลา 

 ๑๐๕๖๙ นางชญาชล  บุญเจริญ 

 ๑๐๕๗๐ นางสาวชญาณพรรณ  ทิพยพานทอง 

 ๑๐๕๗๑ นางสาวชญาณิน  สวัสดิกิจ 

 ๑๐๕๗๒ นางสาวชญาณิศา  เทพวงศ 

 ๑๐๕๗๓ นางสาวชญาดา  ชางเพ็ชร 

 ๑๐๕๗๔ นางชญาดา  ไชยเมืองชื่น 

 ๑๐๕๗๕ นางสาวชญาดา  ตันติถ้ําทอง 

 ๑๐๕๗๖ นางชญาดา  บุญเกิด 

 ๑๐๕๗๗ นางสาวชญาดา  ปญญากัณฑ 

 ๑๐๕๗๘ นางชญาดา  สุขวงคตานนท 

 ๑๐๕๗๙ นางสาวชญาดา  สุลีทัศน 

 ๑๐๕๘๐ นางชญาดา  สุวรรณพัฒน 

 ๑๐๕๘๑ นางชญาดา  อินทกาญจน 

 ๑๐๕๘๒ นางชญาธร  ยาพันธุ 

 ๑๐๕๘๓ นางสาวชญานนันท  ทรงเจริญ 

 ๑๐๕๘๔ นางสาวชญานนันท  เสียงหวาน 

 ๑๐๕๘๕ นางชญานันท  หนุนดาราเดน 

 ๑๐๕๘๖ นางสาวชญานันทน  เสาทอง 

 ๑๐๕๘๗ นางชญานิน  อัตนะ 

 ๑๐๕๘๘ นางชญานิศ  แรวงคต 

 ๑๐๕๘๙ นางชญานิษฐ  จันทรมณี 

 ๑๐๕๙๐ นางชญานิษฐ  ภิรมยา 

 ๑๐๕๙๑ นางชญานิษฐชา  ภาคํามณี 

 ๑๐๕๙๒ นางสาวชญานุช  แกวมะไฟ 

 ๑๐๕๙๓ นางสาวชญานุช  บรรเทา 

 ๑๐๕๙๔ นางสาวชญานุช  ปญญาสวัสดิ์ 



 หนา   ๒๘ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๕๙๕ นางชญาพิมพ  แผวพลสง 

 ๑๐๕๙๖ นางชญาภัสนันต  เสาเวียง 

 ๑๐๕๙๗ นางชญาภา  จันทาทิพย 

 ๑๐๕๙๘ นางชญาภา  เทียมเทศ 

 ๑๐๕๙๙ นางชญาภา  บุญมีวิเศษ 

 ๑๐๖๐๐ นางสาวชญาภา  วงศสุภาพ 

 ๑๐๖๐๑ นางสาวชญาภา  วัฒนชีพ 

 ๑๐๖๐๒ นางสาวชญาภา  สุทธไชย 

 ๑๐๖๐๓ นางชญามาส  กลางเดือน 

 ๑๐๖๐๔ นางชฎาณิศ  อินอราม 

 ๑๐๖๐๕ นางสาวชฎาธาร  สิทธิโท 

 ๑๐๖๐๖ นางสาวชฎาพร  คุณวัฒนธรรม 

 ๑๐๖๐๗ นางชฎาพร  แปนแกว 

 ๑๐๖๐๘ นางสาวชฎาพร  วัชรพิบูลย 

 ๑๐๖๐๙ นางชฎาภรณ  กันป 

 ๑๐๖๑๐ นางสาวชฎาภรณ  ทองออน 

 ๑๐๖๑๑ นางชฎาภรณ  ปดชามุก 

 ๑๐๖๑๒ นางสาวชฎาภรณ  เพียยุระ 

 ๑๐๖๑๓ นางสาวชฎาภรณ  สิงคิบุตร 

 ๑๐๖๑๔ นางชฎารัตน  คงทน 

 ๑๐๖๑๕ นางชฎารัตน  งวนกันทะ 

 ๑๐๖๑๖ นางสาวชฎารัตน  ศรีผอง 

 ๑๐๖๑๗ นางชฎาวรรณ  รัตนพันธุ 

 ๑๐๖๑๘ นางสาวชณัญญา  กาบดี 

 ๑๐๖๑๙ นางสาวชณัฐฎา  นามทอง 

 ๑๐๖๒๐ นางสาวชณัฐภรณ  ภูฆัง 

 ๑๐๖๒๑ นางชณันตญา  กองใจ 

 ๑๐๖๒๒ นางชณากาญจน  เพชรแสนคา 

 ๑๐๖๒๓ นางสาวชณาฎา  พุทธิมงคลกุล 

 ๑๐๖๒๔ นางชณาภา  พงษพานิช 

 ๑๐๖๒๕ นางชดาษา  สันถวะสกุล 

 ๑๐๖๒๖ นางชนกนันท  กุศลสูงเนิน 

 ๑๐๖๒๗ นางชนกนันท  ไผแผว 

 ๑๐๖๒๘ นางชนกนันท  แสงจง 

 ๑๐๖๒๙ นางชนกพร  ประดิษฐ 

 ๑๐๖๓๐ นางชนกานต  ถาวรายุศม 

 ๑๐๖๓๑ นางชนกาล  จันทะอุมเมา 

 ๑๐๖๓๒ นางสาวชนธิชา  แกววิชัย 

 ๑๐๖๓๓ นางสาวชนนกานต  นาคเจือทอง 

 ๑๐๖๓๔ นางชนนพร  วงคเวียน 

 ๑๐๖๓๕ นางสาวชนนาถ  รอดอยู 

 ๑๐๖๓๖ นางสาวชนนิกานต  กมล 

 ๑๐๖๓๗ นางชนนิกานต  ชํานาญเวช 

 ๑๐๖๓๘ นางสาวชนนิกานต  เรืองฉิม 

 ๑๐๖๓๙ นางชนนิกานต  สุมสม 

 ๑๐๖๔๐ นางชนนิศา  จําปาอิ่ม 

 ๑๐๖๔๑ นางชนปภา  ชอบธรรม 

 ๑๐๖๔๒ นางสาวชนภัค  ตะโกดี 

 ๑๐๖๔๓ นางชนมชนก  นนทะคําจันทร 

 ๑๐๖๔๔ นางสาวชนมณกานต  ดิษฐชัยเนตร 



 หนา   ๒๙ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๖๔๕ นางสาวชนมณกานต   

  สุดีเขื่อนเพชร 

 ๑๐๖๔๖ นางชนมณานันท  ออนลมูล 

 ๑๐๖๔๗ นางชนมน  ลาภบํารุง 

 ๑๐๖๔๘ นางชนมพิชชา  เกื้อทาน 

 ๑๐๖๔๙ นางสาวชนมาศ  นาสินสรอย 

 ๑๐๖๕๐ นางชนสรณ  รอดเพชร 

 ๑๐๖๕๑ นางสาวชนะจิต  บุญตีระเจริญ 

 ๑๐๖๕๒ นางสาวชนะดา  วีระพันธ 

 ๑๐๖๕๓ นางชนัญชิดา  กัณหานุ 

 ๑๐๖๕๔ นางชนัญชิดา  จินมานะสุข 

 ๑๐๖๕๕ นางสาวชนัญชิดา  ฉุนเฉียว 

 ๑๐๖๕๖ วาที่รอยตรีหญิง ชนัญชิดา  เทพศิริ 

 ๑๐๖๕๗ นางสาวชนัญชิดา  ธีระนันทกุล 

 ๑๐๖๕๘ นางชนัญชิดา  นิสกนิลกุล 

 ๑๐๖๕๙ นางสาวชนัญชิดา  ปงยอง 

 ๑๐๖๖๐ นางชนัญชิดา  ภิมุข 

 ๑๐๖๖๑ นางสาวชนัญชิดา  รัตนวงษวิวัฒน 

 ๑๐๖๖๒ นางสาวชนัญชิดา  สวัสดิ์ชโลบลกุล 

 ๑๐๖๖๓ นางชนัญชิดา  สายกลับ 

 ๑๐๖๖๔ นางสาวชนัญชิตา  มีหมู 

 ๑๐๖๖๕ นางชนัญญทิชา  ไรเจริญทรัพย 

 ๑๐๖๖๖ นางสาวชนัญญา  มงคลเคหา 

 ๑๐๖๖๗ นางสาวชนัญธิดา  ยศสมบัติ 

 ๑๐๖๖๘ นางสาวชนัญริดา  มีสุวรรณ 

 ๑๐๖๖๙ นางชนัดดา  แชมสูงเนิน 

 ๑๐๖๗๐ นางชนัดดา  ปตตาลาโพธิ์ 

 ๑๐๖๗๑ นางสาวชนัดดา  ผมคํา 

 ๑๐๖๗๒ นางสาวชนัดดา  มาซา 

 ๑๐๖๗๓ นางชนัดดา  เรือนสอน   

 ๑๐๖๗๔ นางชนัตถา  ถาวร 

 ๑๐๖๗๕ นางชนันตธร  บัวพุมอนันต 

 ๑๐๖๗๖ นางชนันทกานต  ชนะทะเล 

 ๑๐๖๗๗ นางสาวชนันทภัทร  ขวัญมงคล 

 ๑๐๖๗๘ นางชนันธร  แกวมณี 

 ๑๐๖๗๙ นางสาวชนันธร  ทองหวาน 

 ๑๐๖๘๐ นางสาวชนันธร  พรหมลิ 

 ๑๐๖๘๑ นางสาวชนันธร  โสภาลี 

 ๑๐๖๘๒ นางสาวชนันพร  กุตนันท 

 ๑๐๖๘๓ นางสาวชนันพัฒน  รุธิรบริสุทธิ์ 

 ๑๐๖๘๔ นางสาวชนัสถนันท  ไชยสนาม 

 ๑๐๖๘๕ นางสาวชนัสสฉัตร  นอยสกุล 

 ๑๐๖๘๖ นางชนากานต  นนพิทักษ 

 ๑๐๖๘๗ นางสาวชนากานต  เรืองราย 

 ๑๐๖๘๘ นางสาวชนากานต  วัตตธรรม 

 ๑๐๖๘๙ นางชนากานต  หอมนวล 

 ๑๐๖๙๐ นางชนากานต  อุนจิตร 

 ๑๐๖๙๑ นางชนากานต  ฮึกหาญ 

 ๑๐๖๙๒ นางสาวชนาทิพย  สุคนธจันทร 

 ๑๐๖๙๓ นางชนาธิป  พัฒศรี 



 หนา   ๓๐ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๖๙๔ นางชนานันท  โกษาพงค 

 ๑๐๖๙๕ นางชนาพร  ทนุกิจ 

 ๑๐๖๙๖ นางสาวชนาพร  ไพศาลภูมิ 

 ๑๐๖๙๗ นางชนาภรณ  ทองนุน 

 ๑๐๖๙๘ นางสาวชนาภัทร  กระแสสืบ 

 ๑๐๖๙๙ นางสาวชนาภัทร  ชนะศุภสิริ 

 ๑๐๗๐๐ นางชนาภัทร  มาระครอง 

 ๑๐๗๐๑ นางชนาภัทร  ยศเมฆ 

 ๑๐๗๐๒ นางสาวชนาภา  คชเดช 

 ๑๐๗๐๓ นางชนาภา  ตนบุญ 

 ๑๐๗๐๔ นางชนิกา  เข็มดี 

 ๑๐๗๐๕ นางชนิกา  นัยวิรัตน 

 ๑๐๗๐๖ นางชนิกานต  พลซา 

 ๑๐๗๐๗ นางชนิกานต  ไพรัตน 

 ๑๐๗๐๘ นางชนิกานต  ภูมิวิริยะ 

 ๑๐๗๐๙ นางสาวชนิกานต  ย้ิมยอง 

 ๑๐๗๑๐ นางสาวชนิกานต  วงษกรณ 

 ๑๐๗๑๑ นางสาวชนิกานต  วรสาร 

 ๑๐๗๑๒ นางสาวชนิกานต  หมอมประเสริฐ 

 ๑๐๗๑๓ นางสาวชนิกานต  อินตะพันธ 

 ๑๐๗๑๔ นางชนิดา  แกวประเสริฐ 

 ๑๐๗๑๕ นางชนิดา  คงเกิด 

 ๑๐๗๑๖ นางสาวชนิดา  คําจวนจันทร 

 ๑๐๗๑๗ นางชนิดา  ทองขาว 

 ๑๐๗๑๘ นางชนิดา  นันทะราช 

 ๑๐๗๑๙ นางชนิดา  บาตรสุวรรณ 

 ๑๐๗๒๐ นางชนิดา  ปนะถา 

 ๑๐๗๒๑ นางชนิดา  พงษเจริญ 

 ๑๐๗๒๒ นางสาวชนิดา  พิกุลทอง 

 ๑๐๗๒๓ นางชนิดา  พิมพบุญ 

 ๑๐๗๒๔ นางสาวชนิดา  เพ็งประสพ 

 ๑๐๗๒๕ นางชนิดา  โพธิ์ระดก 

 ๑๐๗๒๖ นางชนิดา  ฟาน ฮูคเกอะ 

 ๑๐๗๒๗ นางสาวชนิดา  ศรตะบํา 

 ๑๐๗๒๘ นางสาวชนิดา  สอนพรหม 

 ๑๐๗๒๙ นางชนิดา  หวานดี 

 ๑๐๗๓๐ นางชนิดา  อินชมภู 

 ๑๐๗๓๑ นางชนิดา  อินถา 

 ๑๐๗๓๒ นางชนิดาภา  กระแจะจันทร 

 ๑๐๗๓๓ นางสาวชนิดาภา  ชนสิษฎ 

 ๑๐๗๓๔ นางชนิดาภา  แตมศรี 

 ๑๐๗๓๕ นางสาวชนิดาภา  นันทจันทร 

 ๑๐๗๓๖ นางชนิดาภา  บุญแดนไพร 

 ๑๐๗๓๗ นางสาวชนิดาภา  บุญลอม 

 ๑๐๗๓๘ นางสาวชนิดาภา  พลรักษ 

 ๑๐๗๓๙ นางชนิดาภา  พิมพพันธ 

 ๑๐๗๔๐ นางสาวชนิดาภา  เรือนแกว 

 ๑๐๗๔๑ วาที่รอยตรีหญิง ชนิดาภา  ศรีวิเศษ 

 ๑๐๗๔๒ นางสาวชนิดาภา  สวางศรี 

 ๑๐๗๔๓ นางสาวชนิตรนันท  งาเจือ 



 หนา   ๓๑ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๗๔๔ นางชนิตรนันท  ถาวรสถิตยวงศ 

 ๑๐๗๔๕ นางสาวชนิตรนันท  นุมผอง 

 ๑๐๗๔๖ นางชนิตรา  มะลิวงษ 

 ๑๐๗๔๗ นางสาวชนิตา  ขวัญเจริญ 

 ๑๐๗๔๘ นางสาวชนิตา  คงแสง 

 ๑๐๗๔๙ นางสาวชนิตา  จันทรกลัด 

 ๑๐๗๕๐ นางสาวชนิตา  จันทรจํารัส 

 ๑๐๗๕๑ นางสาวชนิตา  ไชยวุฒิ 

 ๑๐๗๕๒ นางสาวชนิตา  เหลาเขตรกิจ 

 ๑๐๗๕๓ นางชนิตา  อวนผุย 

 ๑๐๗๕๔ นางสาวชนิตา  อินทรา 

 ๑๐๗๕๕ นางชนินันท  ตาวันสี 

 ๑๐๗๕๖ นางชนินาถ  วิเชียรวรรณกูล 

 ๑๐๗๕๗ นางชนิภา  บุยเหล่ียม 

 ๑๐๗๕๘ นางชนิภา  เวียงชัย 

 ๑๐๗๕๙ นางสาวชนิศา  วงศประเสริฐ 

 ๑๐๗๖๐ นางสาวชนิษฏากานต  เอี่ยมเมือง 

 ๑๐๗๖๑ นางชนิสรา  แกวเรือง 

 ๑๐๗๖๒ นางชนิสรา  ไกรกลาง 

 ๑๐๗๖๓ นางชนิสรา  พานิชกุล 

 ๑๐๗๖๔ นางชนิสรา  ภูมลี 

 ๑๐๗๖๕ นางสาวชนิสรา  รมเขื่อน 

 ๑๐๗๖๖ นางชนิสรา  รองสุพรรณ 

 ๑๐๗๖๗ นางสาวชนิสรา  สีสันต 

 ๑๐๗๖๘ นางสาวชนิสรา  สุขประเสริฐ 

 ๑๐๗๖๙ นางสาวชนุตตา  ศรีกุดเรือ 

 ๑๐๗๗๐ นางสาวชเนตตี  เดวัง 

 ๑๐๗๗๑ นางสาวชบา  สุขสะกูล 

 ๑๐๗๗๒ นางชบาไพร  ยาทอง 

 ๑๐๗๗๓ นางชใบแพร  ภูมิคอนสาร 

 ๑๐๗๗๔ นางสาวชมกล่ิน  ไชยมณี 

 ๑๐๗๗๕ นางชมชนก  ประวัติ 

 ๑๐๗๗๖ นางชมนภัส  ภูติโส 

 ๑๐๗๗๗ นางสาวชมนภัส  แสวงดีทิพดล 

 ๑๐๗๗๘ นางสาวชมนาถ  เสาพรม 

 ๑๐๗๗๙ นางสาวชมพิชชา  เมฆสวาง 

 ๑๐๗๘๐ นางสาวชมพูนิกษฐ  มุงธิสาร 

 ๑๐๗๘๑ นางสาวชมพูนิท  หงษเหิน 

 ๑๐๗๘๒ นางสาวชมพูนุช  จงเขตจิตร 

 ๑๐๗๘๓ นางสาวชมพูนุช  แจมเที่ยงตรง 

 ๑๐๗๘๔ นางสาวชมพูนุช  เบี่ยงสวาท 

 ๑๐๗๘๕ นางสาวชมพูนุช  พฤษศรี 

 ๑๐๗๘๖ นางชมพูนุช  มาโยธา 

 ๑๐๗๘๗ นางชมพูนุท  บัวงาม 

 ๑๐๗๘๘ นางชมพูนุท  พรมทอง 

 ๑๐๗๘๙ นางสาวชมพูนุท  หงษเหิน 

 ๑๐๗๙๐ นางชมพูพิศ  จูกัณฑา 

 ๑๐๗๙๑ นางสาวชมภู  ทาริยะวงค 

 ๑๐๗๙๒ นางชมภู  เที่ยงโยธา 

 ๑๐๗๙๓ นางสาวชมภู  พลเย่ียม 



 หนา   ๓๒ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๗๙๔ นางสาวชมภู  มีผล 

 ๑๐๗๙๕ นางสาวชมภู  สอาดเมือง 

 ๑๐๗๙๖ นางชมภูนุช  โคตรธาดา 

 ๑๐๗๙๗ นางชมภูนุช  มะลิลา 

 ๑๐๗๙๘ นางสาวชมภูนุช  ศรีคลัง 

 ๑๐๗๙๙ นางชมภูนุช  สวางจิตร 

 ๑๐๘๐๐ นางสาวชมภูนุช  อุตยะราช 

 ๑๐๘๐๑ นางสาวชมัยพร  เรือนสังข 

 ๑๐๘๐๒ นางสาวชมัยพร  ศรีไพร 

 ๑๐๘๐๓ นางชมัยพร  ศิริรักษ 

 ๑๐๘๐๔ นางสาวชไมพร  โกมลเพ็ชร 

 ๑๐๘๐๕ นางสาวชไมพร  ขุมเพ็ชร 

 ๑๐๘๐๖ นางสาวชไมพร  สุขเกษม 

 ๑๐๘๐๗ นางชไมพร  หนอแกว 

 ๑๐๘๐๘ นางชยากร  สังขเศรษฐ 

 ๑๐๘๐๙ นางสาวชยานันท  หอมจันทร 

 ๑๐๘๑๐ นางสาวชยานิษฐ  หะสัง 

 ๑๐๘๑๑ นางสาวชยาภรณ  พันธย้ิม 

 ๑๐๘๑๒ นางสาวชยาภรณ  หมั่นถนอม 

 ๑๐๘๑๓ นางชยาภรณ  อนุอัน 

 ๑๐๘๑๔ นางสาวชยาภา  คําเมรี 

 ๑๐๘๑๕ นางชยาภา  สุกใส 

 ๑๐๘๑๖ นางสาวชยารัตน  เหงากูล 

 ๑๐๘๑๗ นางสาวชยุฎา  คนใจดี 

 ๑๐๘๑๘ นางชยุดา  ไนยะกุล 

 ๑๐๘๑๙ นางสาวชรัญญา  ไชยวรรณ 

 ๑๐๘๒๐ นางสาวชรัลชิดา  ชินคํา 

 ๑๐๘๒๑ นางชริญญา  หอมชาลี 

 ๑๐๘๒๒ นางสาวชรินญา  ปญญาวัย 

 ๑๐๘๒๓ นางสาวชรินณา  เพ็ญสุข 

 ๑๐๘๒๔ นางสาวชรินทรทิพย  ไตรพันธ 

 ๑๐๘๒๕ นางสาวชรินทรทิพย  บุญชู 

 ๑๐๘๒๖ นางสาวชรินทรทิพย  ลมไธสง 

 ๑๐๘๒๗ นางสาวชรินทรทิพย  อุทัยสาร 

 ๑๐๘๒๘ นางชรินทรภรณ  สนธิมูล 

 ๑๐๘๒๙ นางชรินทรลดา  อิ่มโอษฐ 

 ๑๐๘๓๐ นางชรินยา  ทยานสิงห 

 ๑๐๘๓๑ นางชรินรัตน  รุงกีรติ 

 ๑๐๘๓๒ นางชลฑิชา  หมื่นหนู 

 ๑๐๘๓๓ นางชลณชนก  ถิรสุทธินันท 

 ๑๐๘๓๔ นางสาวชลณภัตร  พูลนุช 

 ๑๐๘๓๕ นางสาวชลณิการ  วงศษา 

 ๑๐๘๓๖ นางสาวชลดรินทร  ธนะศักดิ์เจริญ 

 ๑๐๘๓๗ นางชลดา  จันทรพุดซา 

 ๑๐๘๓๘ นางสาวชลดา  บุญรักษา 

 ๑๐๘๓๙ นางสาวชลดา  รัดบานดาน 

 ๑๐๘๔๐ นางสาวชลดา  วงตะลา 

 ๑๐๘๔๑ นางชลดา  แหววกระโทก 

 ๑๐๘๔๒ นางสาวชลทัย  แซโคว 

 ๑๐๘๔๓ นางชลทิชา  แยมเมือง 



 หนา   ๓๓ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๘๔๔ นางสาวชลธชา  โสดวิลัย 

 ๑๐๘๔๕ นางสาวชลธนิชา  กองษร 

 ๑๐๘๔๖ นางสาวชลธิชา  กล่ินกาหลง 

 ๑๐๘๔๗ นางสาวชลธิชา  งามวิจิตร 

 ๑๐๘๔๘ นางสาวชลธิชา  ใจยาบุตร 

 ๑๐๘๔๙ นางสาวชลธิชา  ฐานะ 

 ๑๐๘๕๐ นางชลธิชา  ทองพิบูลย 

 ๑๐๘๕๑ นางชลธิชา  ทินราช 

 ๑๐๘๕๒ นางสาวชลธิชา  ธูปบูชา 

 ๑๐๘๕๓ นางสาวชลธิชา  นาคม 

 ๑๐๘๕๔ นางชลธิชา  บินเจะแว 

 ๑๐๘๕๕ นางสาวชลธิชา  บุญจันนันท 

 ๑๐๘๕๖ นางสาวชลธิชา  บุญประเสริฐ 

 ๑๐๘๕๗ นางชลธิชา  ประทีป ณ ถลาง 

 ๑๐๘๕๘ นางสาวชลธิชา  เปไสล 

 ๑๐๘๕๙ นางชลธิชา  พรมสําลี 

 ๑๐๘๖๐ นางชลธิชา  พรมสีทอง 

 ๑๐๘๖๑ นางสาวชลธิชา  พรหมเสนา 

 ๑๐๘๖๒ นางสาวชลธิชา  พันเสนา 

 ๑๐๘๖๓ นางสาวชลธิชา  พุทธโกศา 

 ๑๐๘๖๔ นางสาวชลธิชา  แพงบรรเทา 

 ๑๐๘๖๕ นางชลธิชา  โพธิ์ศรีรัตน 

 ๑๐๘๖๖ นางชลธิชา  มีหาฤทธิ์ 

 ๑๐๘๖๗ นางชลธิชา  เมืองมานอย 

 ๑๐๘๖๘ นางสาวชลธิชา  ยูโซะ 

 ๑๐๘๖๙ นางชลธิชา  สานไธสง 

 ๑๐๘๗๐ นางสาวชลธิชา  สิงหจินดา 

 ๑๐๘๗๑ นางชลธิชา  โสภาพาน 

 ๑๐๘๗๒ นางชลธิชา  หนุนวงค 

 ๑๐๘๗๓ นางสาวชลธิชา  หานาวี 

 ๑๐๘๗๔ นางสาวชลธิชา  แหมไธสง 

 ๑๐๘๗๕ นางชลธิชา  อาญาเมือง 

 ๑๐๘๗๖ นางชลธิวา  ไฝจันทึก 

 ๑๐๘๗๗ นางสาวชลนที  ชุมเกษียร 

 ๑๐๘๗๘ นางสาวชลนธี  ธรรมใจ 

 ๑๐๘๗๙ นางชลนภัส  ขายสุวรรณ 

 ๑๐๘๘๐ นางชลนัสธี  พิลา 

 ๑๐๘๘๑ นางสาวชลนิชา  จูวารี 

 ๑๐๘๘๒ นางสาวชลพินทุ  ดวงพลู 

 ๑๐๘๘๓ นางสาวชลภัท  วรุณวิภากุล 

 ๑๐๘๘๔ นางชลลดา  ไพลดํา 

 ๑๐๘๘๕ นางสาวชลลดา  อัตติยะ 

 ๑๐๘๘๖ นางสาวชลลัดดา  เล่ือนชิด 

 ๑๐๘๘๗ นางสาวชลลัดดา  สุวรรณโณ 

 ๑๐๘๘๘ นางชลลัดดา  แสนสุพันธุ 

 ๑๐๘๘๙ นางสาวชลวี  ลอมวงค 

 ๑๐๘๙๐ นางชลัญญา  อินตะกอก 

 ๑๐๘๙๑ นางสาวชลัญธร  คลายคลึง 

 ๑๐๘๙๒ นางสาวชลันดรตรี  สามงามยา 

 ๑๐๘๙๓ นางสาวชลากาญ  จิตรพิไล 



 หนา   ๓๔ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๘๙๔ นางสาวชลาพร  ขาวพวง 

 ๑๐๘๙๕ นางชลาลัย  เชิงคีรี 

 ๑๐๘๙๖ นางชลาลัย  พุฒบรรจง 

 ๑๐๘๙๗ นางชลาลัย  สําลี 

 ๑๐๘๙๘ นางชลิดา  ครองหมู 

 ๑๐๘๙๙ นางสาวชลิดา  เมาะราษี 

 ๑๐๙๐๐ นางชลิดา  แยมไสว 

 ๑๐๙๐๑ นางชลิดา  เรืองรอง 

 ๑๐๙๐๒ นางชลิดา  วัดแสงศรี 

 ๑๐๙๐๓ นางชลิดา  ศักดิ์ปรีชา 

 ๑๐๙๐๔ นางชลิดา  สิทธิกานต 

 ๑๐๙๐๕ นางชลิดา  หอเพ็ชร 

 ๑๐๙๐๖ นางสาวชลิดา  อรรคศรีวร 

 ๑๐๙๐๗ นางสาวชลิตรา  มีสีผอง 

 ๑๐๙๐๘ นางชลิตษา  พันชนะ 

 ๑๐๙๐๙ นางชลิตา  กาพิน 

 ๑๐๙๑๐ นางสาวชลิตา  ใกลชิด 

 ๑๐๙๑๑ นางสาวชลิตา  ทิพยลุย 

 ๑๐๙๑๒ นางชลิตา  สนิทไทย 

 ๑๐๙๑๓ นางสาวชลิตา  สินปรุ 

 ๑๐๙๑๔ นางสาวชลิตา  เสนาโนฤทธิ์ 

 ๑๐๙๑๕ นางสาวชลิตา  หงษทอง 

 ๑๐๙๑๖ นางสาวชลิสา  ศรีสงค 

 ๑๐๙๑๗ นางสาวชลิสา  หลักคํา 

 ๑๐๙๑๘ นางสาวชลีกร  ศิริกุล 

 ๑๐๙๑๙ นางชลีกุล  วงษถาวร 

 ๑๐๙๒๐ นางสาวชโลทร  เพชรสงค 

 ๑๐๙๒๑ นางสาวชวณัฏฐา  พลจัตุรัส 

 ๑๐๙๒๒ นางชวนคิด  สุวรรณมณี 

 ๑๐๙๒๓ นางสาวชวนชม  คํานวนมิตร 

 ๑๐๙๒๔ นางชวนพิศ  คงกัน 

 ๑๐๙๒๕ นางชวนพิศ  นิลทะราช 

 ๑๐๙๒๖ นางสาวชวนพิศ  บุญฤทธิ์ไพบูลย 

 ๑๐๙๒๗ นางชวนพิศ  ประทักษขีนัง 

 ๑๐๙๒๘ นางสาวชวนพิศ  พรอมสุข 

 ๑๐๙๒๙ นางสาวชวนพิศ  สุวภาพ 

 ๑๐๙๓๐ นางชวัญลักษณ  สุภาพ 

 ๑๐๙๓๑ นางสาวชวัลกร  สุขรักษา 

 ๑๐๙๓๒ นางสาวชวัลกร  แสงทอง 

 ๑๐๙๓๓ นางสาวชวัลนุช  ครองสนั่น 

 ๑๐๙๓๔ นางสาวชวัลนุช  สายน้ําทิพย 

 ๑๐๙๓๕ นางชวัลลักษณ  คงชนะ 

 ๑๐๙๓๖ นางสาวชวาลา  ยังเจริญ 

 ๑๐๙๓๗ นางสาวชวาลา  อินทรเอี่ยม 

 ๑๐๙๓๘ นางชวิกา  จันทรตาฝน 

 ๑๐๙๓๙ นางสาวชวินทร  ศรีประเทือง 

 ๑๐๙๔๐ นางสาวชวิสา  ตั้งจิตติพร 

 ๑๐๙๔๑ นางชอง  เทพศิริ 

 ๑๐๙๔๒ นางสาวชอทิพย  คงชาย 

 ๑๐๙๔๓ นางชอทิพย  พังซา 



 หนา   ๓๕ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๙๔๔ นางสาวชอทิพย  เลิศลํ้า 

 ๑๐๙๔๕ นางชอทิพย  หารบุรุษ 

 ๑๐๙๔๖ นางชอผกา  มาลาดาษ 

 ๑๐๙๔๗ นางชอผกา  ลาภมูล 

 ๑๐๙๔๘ นางสาวชอฟา  พลแดง 

 ๑๐๙๔๙ นางชอมารีย  วงศคํา 

 ๑๐๙๕๐ นางชอลดา  มหาวิเศษทรัพย 

 ๑๐๙๕๑ นางชอลดา  เหลืองสินศิริ 

 ๑๐๙๕๒ นางสาวชอลัดดา  สรอยดอกไม 

 ๑๐๙๕๓ นางชอลัดดา  สุชาดา 

 ๑๐๙๕๔ นางสาวชอลัดดา  อุตมา 

 ๑๐๙๕๕ นางชอสถิตรพร  จันทะแพง 

 ๑๐๙๕๖ นางชอเอื้อง  ไชยบุตร 

 ๑๐๙๕๗ นางชอเอื้อง  ปลอดฟก 

 ๑๐๙๕๘ นางสาวชะบาไพร  เสนางคะบุตร 

 ๑๐๙๕๙ นางชะอุม  คงสุข 

 ๑๐๙๖๐ นางสาวชัชชญา  ขุนราชเสนา 

 ๑๐๙๖๑ นางสาวชัชชญา  ไตรญาณ 

 ๑๐๙๖๒ นางสาวชัชชญา  พนมผา 

 ๑๐๙๖๓ นางชัชชญา  วันดี 

 ๑๐๙๖๔ นางชัชชโลบล  แสนวงศ 

 ๑๐๙๖๕ นางสาวชัชฎาพร  ประกิ่ง 

 ๑๐๙๖๖ นางชัชฎาพร  พรมขัน 

 ๑๐๙๖๗ นางสาวชัชฎาพร  พูลพิพัฒน 

 ๑๐๙๖๘ นางชัชฎาพร  หองกระจก 

 ๑๐๙๖๙ นางชัชฎาพร  อรัญมิ่ง 

 ๑๐๙๗๐ นางสาวชัชฎาภรณ  ปะโสทะกัง 

 ๑๐๙๗๑ นางสาวชัชฏาภรณ  ถาดทอง 

 ๑๐๙๗๒ นางสาวชัชฐญาภา  เทียนถาวร 

 ๑๐๙๗๓ นางสาวชัชดาวรรณ  หนูฉายา 

 ๑๐๙๗๔ นางสาวชัชนันท  ออนดอน 

 ๑๐๙๗๕ นางสาวชัชภา  รัตนวราภรณ 

 ๑๐๙๗๖ นางชัชมาส  จันทะยางค 

 ๑๐๙๗๗ นางสาวชัชวลัย  ขุนทอง 

 ๑๐๙๗๘ นางชัชวารีย  อายุยืน 

 ๑๐๙๗๙ นางชัญกร  พงษโชติ 

 ๑๐๙๘๐ นางสาวชัญญรัช  เรือนธรรม 

 ๑๐๙๘๑ นางสาวชัญญวัลย  เชื่อมกลาง 

 ๑๐๙๘๒ นางชัญญา  จิตโชติ 

 ๑๐๙๘๓ นางสาวชัญญา  ฤทธิมลตรี 

 ๑๐๙๘๔ นางสาวชัญญา  สุวรรณ 

 ๑๐๙๘๕ นางสาวชัญญา  หอมมาก 

 ๑๐๙๘๖ นางสาวชัญญาณัภช  หะทะยัง 

 ๑๐๙๘๗ นางชัญญานุช  คูณมา 

 ๑๐๙๘๘ นางชัญญานุช  จันเกิด 

 ๑๐๙๘๙ นางชัญญานุช  แถบหอม 

 ๑๐๙๙๐ นางสาวชัญญานุช  นรสิงห 

 ๑๐๙๙๑ นางสาวชัญญานุช  วงคชารี 

 ๑๐๙๙๒ นางสาวชัญญานุช  สุวรรณโชติ 

 ๑๐๙๙๓ นางสาวชัญญาพัชร  ลักษณาวิวัฒน 



 หนา   ๓๖ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๙๙๔ นางสาวชัญญาภัค  ไตรญาณ 

 ๑๐๙๙๕ นางสาวชัญญาภัค  เผาชัย 

 ๑๐๙๙๖ นางชัญญาภัค  ศรีโยธี 

 ๑๐๙๙๗ นางชัญญาภัค  สุวรรณดี 

 ๑๐๙๙๘ นางสาวชัฎชบา  ซุนผอม 

 ๑๐๙๙๙ นางชัดชะฎาพร  ธนะปด 

 ๑๑๐๐๐ นางชัดชิยา  ไกรเลิศ 

 ๑๑๐๐๑ นางสาวชาคริยา  เขียวเสน 

 ๑๑๐๐๒ นางสาวชาคริยา  มาอาย 

 ๑๑๐๐๓ นางสาวชาณิสริน  แกวจันทร 

 ๑๑๐๐๔ นางชาณิสา  นาชัยเพ่ิม 

 ๑๑๐๐๕ นางสาวชาติยา  ขาวสกุล 

 ๑๑๐๐๖ นางชานิภา  ใจหาญ 

 ๑๑๐๐๗ นางสาวชาริณี  ณรงคชัย 

 ๑๑๐๐๘ นางสาวชารินี  รวยทรัพย 

 ๑๑๐๐๙ นางชารีรัตน  ไชยปะละ 

 ๑๑๐๑๐ นางสาวชาลินี  พงษญาติ   

 ๑๑๐๑๑ นางสาวชาลินี  เอกปชชา 

 ๑๑๐๑๒ นางสาวชาลิสา  นาเมืองรักษ 

 ๑๑๐๑๓ นางชาลิสา  บุญเสนา 

 ๑๑๐๑๔ นางสาวชาลิสา  พันธุแกว 

 ๑๑๐๑๕ นางชาลิสา  แสนมงคล 

 ๑๑๐๑๖ นางสาวชาลิสา  ออนตา 

 ๑๑๐๑๗ นางสาวชาลี  คงจํานงค 

 ๑๑๐๑๘ นางสาวชาลี  แสงแกว 

 ๑๑๐๑๙ นางสาวชาวิชศา  สินธุโคตร 

 ๑๑๐๒๐ นางสาวชาสินี  ขจรสิทธิ์รัตน 

 ๑๑๐๒๑ นางชํามะนาต  ศุภกรพาณิชย 

 ๑๑๐๒๒ นางสาวชิชญาส  ติ๊บโครต 

 ๑๑๐๒๓ นางสาวชิณกมล  แกวปรือ 

 ๑๑๐๒๔ นางสาวชิดชนก  จันทรสมบูรณ 

 ๑๑๐๒๕ นางชิดศุภางค  ลําพาย 

 ๑๑๐๒๖ นางสาวชิดาวรรณ  กลอกกระโทก 

 ๑๑๐๒๗ นางสาวชิดาวัลย  ยังลือ 

 ๑๑๐๒๘ นางสาวชิตชไม  โหมดวัฒนะ 

 ๑๑๐๒๙ นางชิตาภาส  ปญจพัฒนศิริ 

 ๑๑๐๓๐ นางสาวชิติรดา  คําภูแกว 

 ๑๑๐๓๑ นางสาวชินภัค  ชินรัตน 

 ๑๑๐๓๒ นางชินภัค  อรุณพันธุ 

 ๑๑๐๓๓ นางชิษณญาญนัญ  บุญญธกาญจน 

 ๑๑๐๓๔ นางสาวชิษณุชา  เกตศักดิ์ 

 ๑๑๐๓๕ นางสาวชิสากัญญ  สงฆธรรม 

 ๑๑๐๓๖ นางชิสาพัชร  ฤกษะเสน 

 ๑๑๐๓๗ นางชิฬาณี  วงษเลห 

 ๑๑๐๓๘ นางสาวชีลาณี  มะสมัน 

 ๑๑๐๓๙ นางสาวชีวรัตน  สระแพ 

 ๑๑๐๔๐ นางสาวชีวานันท  ประโลมรัมย 

 ๑๑๐๔๑ นางชีวาพร  ปดทุม 

 ๑๑๐๔๒ นางชีวารัตน  กําทองทวีสวัสดิ์ 

 ๑๑๐๔๓ นางชีวารัตน  ประมูลพงศ 



 หนา   ๓๗ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๐๔๔ นางชีวารัตน  มวงพวง 

 ๑๑๐๔๕ นางสาวชื่นกมล  คงทัน 

 ๑๑๐๔๖ นางสาวชื่นจิตต  สัมฤทธิกุล 

 ๑๑๐๔๗ นางชื่นจิตร  ดวงมาลา 

 ๑๑๐๔๘ นางชื่นจิตร  ตุมออน 

 ๑๑๐๔๙ นางชื่นจิตร  ปกการะนัง 

 ๑๑๐๕๐ นางสาวชุณหพิมาณ   

  ทองธนณัฏฐภพ 

 ๑๑๐๕๑ นางชุณหพิมาณ  บุญมี 

 ๑๑๐๕๒ นางสาวชุดาพร  มากสวาสดิ์ 

 ๑๑๐๕๓ นางสาวชุตติกาญจน  ฝาเทพ 

 ๑๑๐๕๔ นางชุตาภา  สายแกว 

 ๑๑๐๕๕ นางชุติกา  หนูจันทร 

 ๑๑๐๕๖ นางชุติกาญจน  กาญจนโสภา 

 ๑๑๐๕๗ นางชุติกาญจน  จารุพัฒน 

 ๑๑๐๕๘ นางสาวชุติกาญจน  จุลวงษ 

 ๑๑๐๕๙ นางสาวชุติกาญจน  ชายสวัสดิ์ 

 ๑๑๐๖๐ นางชุติกาญจน  ดาวดึงส 

 ๑๑๐๖๑ นางสาวชุติกาญจน  แดงอราม 

 ๑๑๐๖๒ นางชุติกาญจน  ตั้งโสภณ 

 ๑๑๐๖๓ นางชุติกาญจน  ทองปาน 

 ๑๑๐๖๔ นางสาวชุติกาญจน  ทองสุข 

 ๑๑๐๖๕ นางชุติกาญจน  ทับทิมศรี 

 ๑๑๐๖๖ นางชุติกาญจน  บุญคุมครอง 

 ๑๑๐๖๗ นางสาวชุติกาญจน  บุญโนนแต 

 ๑๑๐๖๘ นางสาวชุติกาญจน  บุญสนิท 

 ๑๑๐๖๙ นางชุติกาญจน  บุตรทอง 

 ๑๑๐๗๐ นางชุติกาญจน  บุรมย 

 ๑๑๐๗๑ นางชุติกาญจน  แพงศรีสาร 

 ๑๑๐๗๒ นางสาวชุติกาญจน  ภูฉัตรพัชรมาศ 

 ๑๑๐๗๓ นางสาวชุติกาญจน  มีมนัส 

 ๑๑๐๗๔ นางสาวชุติกาญจน  มีมาก 

 ๑๑๐๗๕ นางชุติกาญจน  รัตนพันธ 

 ๑๑๐๗๖ นางสาวชุติกาญจน  รัตนมณีไพศาล 

 ๑๑๐๗๗ นางชุติกาญจน  ลิมปทีปราการ 

 ๑๑๐๗๘ นางสาวชุติกาญจน  วิเศษฐี 

 ๑๑๐๗๙ นางสาวชุติกาญจน  ศุภสุข 

 ๑๑๐๘๐ นางชุติกาญจน  สรอยภูระยา 

 ๑๑๐๘๑ นางสาวชุติกาญจน  สายจันดา 

 ๑๑๐๘๒ นางสาวชุติกาญจน   

  เหมือนพรรณราย 

 ๑๑๐๘๓ นางชุติกาญจน  อันทะเกษ 

 ๑๑๐๘๔ นางสาวชุติกาญยน  ยะนา 

 ๑๑๐๘๕ นางชุติกานต  ขัตติยะอุดมพร 

 ๑๑๐๘๖ นางสาวชุติญาภัค  พุทธาผาย 

 ๑๑๐๘๗ นางสาวชุตินันท  เดือนแรม 

 ๑๑๐๘๘ นางชุตินันท  ประสานดี 

 ๑๑๐๘๙ นางสาวชุตินันท  พวงดี 

 ๑๑๐๙๐ นางสาวชุติปภา  จันทกาญจน 

 ๑๑๐๙๑ นางชุติพร  เลิศผดุงพงษ 



 หนา   ๓๘ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๐๙๒ นางสาวชุติมณฑน  ฉะออน 

 ๑๑๐๙๓ นางสาวชุติมณฑน  ผะเดิมดี 

 ๑๑๐๙๔ นางชุติมณฑน  มณีพรหม 

 ๑๑๐๙๕ นางสาวชุติมณฑน  รามฤทธิ์ 

 ๑๑๐๙๖ นางชุติมน  ขันแกวนาน 

 ๑๑๐๙๗ นางสาวชุติมน  จุลพงศ 

 ๑๑๐๙๘ นางสาวชุติมน  พวงธาตุ 

 ๑๑๐๙๙ นางสาวชุติมา  กระรัน 

 ๑๑๑๐๐ นางสาวชุติมา  กาลอินทร 

 ๑๑๑๐๑ นางสาวชุติมา  คงวิจิตร 

 ๑๑๑๐๒ นางสาวชุติมา  ชวยณรงค 

 ๑๑๑๐๓ นางชุติมา  ดวงเทียน 

 ๑๑๑๐๔ นางชุติมา  ดอกอินทร 

 ๑๑๑๐๕ นางชุติมา  ทับสุวรรณ 

 ๑๑๑๐๖ นางสาวชุติมา  ทานกัณฑ 

 ๑๑๑๐๗ นางสาวชุติมา  เทพกําเนิด 

 ๑๑๑๐๘ นางสาวชุติมา  นพเกา 

 ๑๑๑๐๙ นางสาวชุติมา  นมัสไธสง 

 ๑๑๑๑๐ นางชุติมา  นิติศักดิ์ 

 ๑๑๑๑๑ นางสาวชุติมา  บิญรัตน 

 ๑๑๑๑๒ นางชุติมา  พูนเขตกิจ 

 ๑๑๑๑๓ นางชุติมา  ระษารักษ 

 ๑๑๑๑๔ นางสาวชุติมา  โรจนาวรรณ 

 ๑๑๑๑๕ นางสาวชุติมา  ลมปลิว 

 ๑๑๑๑๖ นางสาวชุติมา  ล้ีตระกูล 

 ๑๑๑๑๗ นางสาวชุติมา  วีระเดชะ 

 ๑๑๑๑๘ นางชุติมา  ศูนยจันทร 

 ๑๑๑๑๙ นางสาวชุติมา  สงเงิน 

 ๑๑๑๒๐ นางสาวชุติมา  สินประสิทธิ์ 

 ๑๑๑๒๑ นางชุติมา  สินสงวน 

 ๑๑๑๒๒ นางสาวชุติมา  หนุนนาค 

 ๑๑๑๒๓ นางสาวชุติมา  เหล็กเกิดผล 

 ๑๑๑๒๔ นางชุติมา  อรุณรัตน 

 ๑๑๑๒๕ นางชุติมา  อัมพุช 

 ๑๑๑๒๖ นางสาวชุติมา  อาจแกว 

 ๑๑๑๒๗ นางชุติมา  อินตาพรม 

 ๑๑๑๒๘ นางสาวชุติรดา  ยูรักคุณ 

 ๑๑๑๒๙ นางสาวชุนิดา  โพธิ์งาม 

 ๑๑๑๓๐ นางชุนีพร  บุญมา 

 ๑๑๑๓๑ นางชุมพร  โสมศรีแพง 

 ๑๑๑๓๒ นางสาวชุมพูวดี  ตาเมืองมูล 

 ๑๑๑๓๓ นางชุมภู  ธรรมนิพัทธกุล 

 ๑๑๑๓๔ นางชุรีกรณ  สัมฤทธิ์ 

 ๑๑๑๓๕ นางสาวชุรีพร  ทองมา 

 ๑๑๑๓๖ นางชุลิตา  พละไกร 

 ๑๑๑๓๗ นางสาวชุลี  ภัยวิมุติ 

 ๑๑๑๓๘ นางสาวชุลี  สุริโย 

 ๑๑๑๓๙ นางสาวชุลีกร  คําจุมพล 

 ๑๑๑๔๐ นางสาวชุลีกร  ชมเชี่ยวชาญ 

 ๑๑๑๔๑ นางชุลีพร  จาวิสูตร 



 หนา   ๓๙ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๑๔๒ นางสาวชุลีพร  จิระรัตนรังษี 

 ๑๑๑๔๓ นางสาวชุลีพร  แซลี 

 ๑๑๑๔๔ นางชุลีพร  ตาลชวง 

 ๑๑๑๔๕ นางชุลีพร  ปนตาแสน 

 ๑๑๑๔๖ นางชุลีพร  ศรีพงษพิจิตร 

 ๑๑๑๔๗ นางชุลีพร  หาญชัย 

 ๑๑๑๔๘ นางชุลีพร  เอียดยอด 

 ๑๑๑๔๙ นางชุลีภรณ  บุญมา 

 ๑๑๑๕๐ นางชุลีรัตน  ชูพรหมแกว 

 ๑๑๑๕๑ นางชุลีรัตน  สุพรรณโมกข 

 ๑๑๑๕๒ นางสาวชูพงษ  เทศะนันทน 

 ๑๑๑๕๓ นางสาวชูวิภา  สําเภานนท 

 ๑๑๑๕๔ นางสาวชูศรี  เขียวคล่ี 

 ๑๑๑๕๕ นางชูศรี  ณ ลําปาง 

 ๑๑๑๕๖ นางสาวชูศรี  สะพรั่ง 

 ๑๑๑๕๗ นางสาวเชษฐธิดา  ชูแกว 

 ๑๑๑๕๘ นางสาวเชษฐสุดา  บริสุทธิ์ 

 ๑๑๑๕๙ นางเชาวณา  พิพัฒนไพบูลย 

 ๑๑๑๖๐ นางสาวเชาวณีย  เทศนุย 

 ๑๑๑๖๑ นางเชาวนา  เขื่อนปง 

 ๑๑๑๖๒ นางสาวเชาวรัตน  แกนดี 

 ๑๑๑๖๓ นางสาวเชิญขวัญ  ทาลีราช 

 ๑๑๑๖๔ นางสาวเชิดโฉม  นวมเจิม 

 ๑๑๑๖๕ นางโชคดี  เพรชแกว 

 ๑๑๑๖๖ นางโชติกา  กันจินะ 

 ๑๑๑๖๗ นางสาวโชติกา  การเลียง 

 ๑๑๑๖๘ นางสาวโชติกา  นนทะพันธุ 

 ๑๑๑๖๙ นางโชติกา  บินมะมิง 

 ๑๑๑๗๐ นางสาวโชติกา  ปยวัฒนะ 

 ๑๑๑๗๑ นางโชติกา  พวงสมบัติ 

 ๑๑๑๗๒ นางโชติกา  ไพรศักดาสกุล 

 ๑๑๑๗๓ นางสาวโชติกา  มุกดา 

 ๑๑๑๗๔ นางโชติกา  วงศครุฑ 

 ๑๑๑๗๕ นางโชติกา  ศรีทับทิม 

 ๑๑๑๗๖ นางสาวโชติกา  สุวรรณหงส 

 ๑๑๑๗๗ นางโชติกา  หงษวงศ 

 ๑๑๑๗๘ นางโชติกา  แหละหมัน 

 ๑๑๑๗๙ นางสาวโชติภัทร  สองศรี 

 ๑๑๑๘๐ นางโชติมนต  ขวัญสืบ 

 ๑๑๑๘๑ นางโชติมา  พันธุโยธี 

 ๑๑๑๘๒ นางสาวโชติรส  คงมั่น 

 ๑๑๑๘๓ นางโชติรส  ปานธนบดี 

 ๑๑๑๘๔ นางโชติรส  ภูหงษเพชร 

 ๑๑๑๘๕ นางสาวโชติรสา  บุญโท 

 ๑๑๑๘๖ นางโชติรัตน  สุภารส 

 ๑๑๑๘๗ นางสาวโชติวรรณ  แพนไธสง 

 ๑๑๑๘๘ นางโชติอาภาณ  แสนคํา 

 ๑๑๑๘๙ นางสาวโชษิตา  วันดารัมย 

 ๑๑๑๙๐ นางซงสอาง  ไชยโกฏิ 

 ๑๑๑๙๑ นางซอบรียาห  นินาวา 



 หนา   ๔๐ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๑๙๒ นางสาวซอบะ  อีดิง 

 ๑๑๑๙๓ นางซอบีเราะ  สาเหาะ 

 ๑๑๑๙๔ นางสาวซอฟยะห  คงหัส 

 ๑๑๑๙๕ นางซอลีหะ  โตะสะเล 

 ๑๑๑๙๖ นางซัยนะ  ลูดิง 

 ๑๑๑๙๗ นางซัลมา  อาแว 

 ๑๑๑๙๘ นางซากีนา  เจตมหันต 

 ๑๑๑๙๙ นางซากียะห  อูมา 

 ๑๑๒๐๐ นางสาวซากีเราะ  ยามาอาโง 

 ๑๑๒๐๑ นางซากีเราะห  ตานิง 

 ๑๑๒๐๒ นางสาวซานะ  มิสลิมิน 

 ๑๑๒๐๓ นางซานีซะห  บาลี 

 ๑๑๒๐๔ นางสาวซานีซาห  แมแหงะ 

 ๑๑๒๐๕ นางสาวซานียะห  นิเซ็ง 

 ๑๑๒๐๖ นางสาวซาปนะ  มะสะอาว 

 ๑๑๒๐๗ นางสาวซาปยะ  มามะ 

 ๑๑๒๐๘ นางซายาดา  เทียมนาขา 

 ๑๑๒๐๙ นางซารานี  หะยีเจะเฮง 

 ๑๑๒๑๐ นางซารีนา  นิโซะ 

 ๑๑๒๑๑ นางซารีนา  วาแวนิ 

 ๑๑๒๑๒ นางสาวซารีนา  สุนทรวาท ี

 ๑๑๒๑๓ นางซารีนิง  เจะแว 

 ๑๑๒๑๔ นางสาวซารีนี  กูวิง 

 ๑๑๒๑๕ นางสาวซารีปะ  กลาแต 

 ๑๑๒๑๖ นางซารีปะห  กาซอ 

 ๑๑๒๑๗ นางสาวซารีปะห  มาลายา 

 ๑๑๒๑๘ นางสาวซารีฮะ  วาโมง 

 ๑๑๒๑๙ นางซาลีนา  ราคุ 

 ๑๑๒๒๐ นางซาลีนาวาตี  สตอปา 

 ๑๑๒๒๑ นางสาวซาอุดะ  มะ 

 ๑๑๒๒๒ นางสาวซาฮานา  รานีสะ 

 ๑๑๒๒๓ นางซาฮารา  ยาลี 

 ๑๑๒๒๔ นางสาวซาไฮลา  มาตู 

 ๑๑๒๒๕ นางซื่อชัญญา  ปองแกว 

 ๑๑๒๒๖ นางสาวซูบัยดะ  หะมะ 

 ๑๑๒๒๗ นางสาวซูไรนุง  เจะฮะ 

 ๑๑๒๒๘ นางซูไวดา  มะแซ 

 ๑๑๒๒๙ นางสาวซูฮายมี  สาแล 

 ๑๑๒๓๐ นางสาวซูไฮลา  มามะ 

 ๑๑๒๓๑ นางสาวเซาดะห  กาเซ็ง 

 ๑๑๒๓๒ นางเซียดานิง  กูโน 

 ๑๑๒๓๓ นางสาวโซเฟย  มะแซ 

 ๑๑๒๓๔ นางไซเฆาะฮ  ยะแนสะแม 

 ๑๑๒๓๕ นางสาวไซนับ  ซอ 

 ๑๑๒๓๖ นางสาวไซนับ  สาบีดี 

 ๑๑๒๓๗ นางไซหนาบ  เหมสลาหมาด 

 ๑๑๒๓๘ นางฌัชฌารัตน  ขอนอก 

 ๑๑๒๓๙ นางสาวฌัชวรรณ  ผาณิบุศย 

 ๑๑๒๔๐ นางฌันทนชญา  จิรเจริญเกียรติ 

 ๑๑๒๔๑ นางสาวฌานิยา  บุบผาดา 



 หนา   ๔๑ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๒๔๒ นางสาวฌานิยา  พุกะพงษ 

 ๑๑๒๔๓ นางสาวญดาธนันณัฏฐ   

  ธรรมจิตรเหมาะ 

 ๑๑๒๔๔ นางสาวญัยยิกา  สีใส 

 ๑๑๒๔๕ นางสาวญาณพัฒน  ขวัญญมุนี 

 ๑๑๒๔๖ นางสาวญาณภัทร  จุลหงษ 

 ๑๑๒๔๗ นางสาวญาณวัฒนา  แสงจันทร 

 ๑๑๒๔๘ นางญาณันทร  วันทา 

 ๑๑๒๔๙ นางสาวญาณาภรณ  กาญจนะพัฒน 

 ๑๑๒๕๐ นางญาณิชชากาญจน   

  บุญมีมาชินภัค 

 ๑๑๒๕๑ นางสาวญาณิฐา  ชางนับ 

 ๑๑๒๕๒ นางสาวญาณิณท  บัวสุข 

 ๑๑๒๕๓ นางสาวญาณินท  สารศรี 

 ๑๑๒๕๔ นางญาณินทร  ใจเมา 

 ๑๑๒๕๕ นางญาณินี  ดําคง 

 ๑๑๒๕๖ นางสาวญาณินี  มูลมาก 

 ๑๑๒๕๗ นางญาณิพัชญ  พรมราช 

 ๑๑๒๕๘ นางสาวญาณิพัชญ  เมฆวิลัย 

 ๑๑๒๕๙ นางญาณิศา  เกิดเอียด 

 ๑๑๒๖๐ นางญาณิศา  แกนจันทร 

 ๑๑๒๖๑ นางญาณิศา  แกวกระจาง 

 ๑๑๒๖๒ นางญาณิศา  คํามะเริง 

 ๑๑๒๖๓ นางญาณิศา  คูณวงษ 

 ๑๑๒๖๔ นางสาวญาณิศา  งามเถื่อน 

 ๑๑๒๖๕ นางสาวญาณิศา  จันทูล 

 ๑๑๒๖๖ นางสาวญาณิศา  จิระถา 

 ๑๑๒๖๗ นางสาวญาณิศา  เจนเก็จวิโรจน 

 ๑๑๒๖๘ นางญาณิศา  ชาติประเสริฐ 

 ๑๑๒๖๙ นางสาวญาณิศา  ชุบชวย 

 ๑๑๒๗๐ นางญาณิศา  ไชยเมืองมูล 

 ๑๑๒๗๑ นางญาณิศา  ไชยศรี 

 ๑๑๒๗๒ นางญาณิศา  ดาดวง 

 ๑๑๒๗๓ นางสาวญาณิศา  นามจุมจัง 

 ๑๑๒๗๔ นางสาวญาณิศา  บุษดาจันทร 

 ๑๑๒๗๕ นางสาวญาณิศา  ปะตุกา 

 ๑๑๒๗๖ นางญาณิศา  พิดพงษ 

 ๑๑๒๗๗ นางสาวญาณิศา  มหาวรรณ 

 ๑๑๒๗๘ นางญาณิศา  ศิรกานตกุล 

 ๑๑๒๗๙ นางสาวญาณิศา  หลอดออน 

 ๑๑๒๘๐ นางสาวญาณิศา  แอบอิง 

 ๑๑๒๘๑ นางสาวญาณี  ศิริพานิช 

 ๑๑๒๘๒ นางญาณี  โสนทอง 

 ๑๑๒๘๓ นางสาวญาดา  กาวินคํา 

 ๑๑๒๘๔ นางญาดา  จันที 

 ๑๑๒๘๕ นางสาวญาดา  ชาวเรือหัก 

 ๑๑๒๘๖ นางสาวญาดา  โพธิบาย 

 ๑๑๒๘๗ นางสาวญาดา  ศรีจันทร 

 ๑๑๒๘๘ นางสาวญาดา  ศรีจันทรทอง 

 ๑๑๒๘๙ นางญาติกา  สรสิทธิ์ 



 หนา   ๔๒ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๒๙๐ นางญานิกา  แกวเกริก 

 ๑๑๒๙๑ นางญานิกา  ประทีป ณ ถลาง 

 ๑๑๒๙๒ นางญานินท  ทิพชาติ 

 ๑๑๒๙๓ นางสาวญานิศา  บอทรัพย 

 ๑๑๒๙๔ นางสาวญานิศา  อัฒจักร 

 ๑๑๒๙๕ นางญานี  ศรีสุวรรณ 

 ๑๑๒๙๖ นางไญยวรรณ  ล่ิมเสรีตระกูล 

 ๑๑๒๙๗ นางไญยวัณณ  ชูชอแกว 

 ๑๑๒๙๘ นางสาวฐณัชญพร  ธิบัวพันธ 

 ๑๑๒๙๙ นางฐณิฏา  คุณยศย่ิง 

 ๑๑๓๐๐ นางฐนัดดา  สุวรรณรัตน 

 ๑๑๓๐๑ นางสาวฐนิตา  กสิคุณ 

 ๑๑๓๐๒ นางสาวฐนิษชา  เปกตะวงศ 

 ๑๑๓๐๓ นางฐศินา  เกษราช 

 ๑๑๓๐๔ นางฐาณัชชา  โอชะ 

 ๑๑๓๐๕ นางฐานมญ  พาลารัตน 

 ๑๑๓๐๖ นางฐานรัตน  นันทพันธ 

 ๑๑๓๐๗ นางสาวฐานวีร  สวัสดี 

 ๑๑๓๐๘ นางสาวฐานันญา  นามวงค 

 ๑๑๓๐๙ นางฐานัสสิริ  คุมวงษ 

 ๑๑๓๑๐ นางสาวฐานิการ  คิดดี 

 ๑๑๓๑๑ นางฐานิชญา  ธิปตย 

 ๑๑๓๑๒ นางสาวฐานิดา  สายยศ 

 ๑๑๓๑๓ นางสาวฐานิดา  สีเงิน 

 ๑๑๓๑๔ นางสาวฐานิดา  เฮียงกัน 

 ๑๑๓๑๕ นางสาวฐานิต  พุกบานยาง 

 ๑๑๓๑๖ นางฐานิต  อารยรังศรี 

 ๑๑๓๑๗ นางสาวฐานิตา  ตุมทาไม 

 ๑๑๓๑๘ นางฐานิตา  สมรูป 

 ๑๑๓๑๙ นางสาวฐานิตา  สุตระ 

 ๑๑๓๒๐ นางฐานิตารัชต  เสาวภา 

 ๑๑๓๒๑ นางสาวฐาปณี  สวางผล 

 ๑๑๓๒๒ นางสาวฐาปณีย  บุญมี 

 ๑๑๓๒๓ นางสาวฐาปณีย  ปกแกว 

 ๑๑๓๒๔ นางสาวฐาปณีย  ศรีวิสุทธิ์ 

 ๑๑๓๒๕ นางสาวฐาปนา  มะโนชมภู 

 ๑๑๓๒๖ นางฐาปนี  จํานงลักษณ 

 ๑๑๓๒๗ นางสาวฐาปนี  สุนประโคน 

 ๑๑๓๒๘ นางฐาปนีย  โคตะเป 

 ๑๑๓๒๙ นางสาวฐาปนีย  ภูปุย 

 ๑๑๓๓๐ นางสาวฐายิกา  ประมูปถัมภ 

 ๑๑๓๓๑ นางสาวฐายิกา  วงษศรีสุข 

 ๑๑๓๓๒ นางฐาริณี  สุภโกศล 

 ๑๑๓๓๓ นางฐาวินี  ไพรศรี 

 ๑๑๓๓๔ นางสาวฐิญาดา  อินทรโสม 

 ๑๑๓๓๕ นางฐิฏิรัศษ  สารรัตน 

 ๑๑๓๓๖ นางสาวฐิฒิศวรรณ  พัฒนสุวรรณ 

 ๑๑๓๓๗ นางสาวฐิดายุ  ชารีรัตน 

 ๑๑๓๓๘ นางฐิตวันต  แสงอธิวัชร 

 ๑๑๓๓๙ นางสาวฐิตาชญา  โสมรักษ 



 หนา   ๔๓ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๓๔๐ นางสาวฐิตานา  ยุราวรรณ 

 ๑๑๓๔๑ นางสาวฐิตาพร  เลิศธนคุณานนท 

 ๑๑๓๔๒ นางฐิตาพร  ศรีรักษา 

 ๑๑๓๔๓ นางฐิตาภรณ  จงดํารงเกียรติ 

 ๑๑๓๔๔ นางสาวฐิตาภรณ  ดังสนั่น 

 ๑๑๓๔๕ นางฐิตาภรณ  ไมอักรี 

 ๑๑๓๔๖ นางสาวฐิตาภรณ  สวางแจง 

 ๑๑๓๔๗ นางสาวฐิตาภัทร  แซตั๊น 

 ๑๑๓๔๘ นางสาวฐิตาภัทร  เฝอฝน 

 ๑๑๓๔๙ นางฐิตาภัสร  จันทเรืองพงษ 

 ๑๑๓๕๐ นางสาวฐิตาภา  ไชโย 

 ๑๑๓๕๑ นางสาวฐิตาภา  พันทะโคตร 

 ๑๑๓๕๒ นางฐิตาภา  ศิริปรุ 

 ๑๑๓๕๓ นางสาวฐิตาภา  หลีจวน   

 ๑๑๓๕๔ นางฐิตารีญ  นพคุณ 

 ๑๑๓๕๕ นางสาวฐิตารีย  คงสินอิสรางค 

 ๑๑๓๕๖ นางฐิตารีย  ธิปตย 

 ๑๑๓๕๗ นางฐิตารีย  นิชรัตนกุล 

 ๑๑๓๕๘ นางสาวฐิตารีย  รัตนวิเศษประชา 

 ๑๑๓๕๙ นางฐิตารีย  ศรีพรหม 

 ๑๑๓๖๐ นางสาวฐิตารีย  ศรีวัฒนธนรัตน 

 ๑๑๓๖๑ นางสาวฐิติกร  ผองสกุล 

 ๑๑๓๖๒ นางสาวฐิติกร  ศรีอาจ 

 ๑๑๓๖๓ นางสาวฐิติกร  อินทสระ 

 ๑๑๓๖๔ นางสาวฐิติกา  เกตุประทุม 

 ๑๑๓๖๕ นางสาวฐิติกาญจน  หาญสุโพธิ์ 

 ๑๑๓๖๖ นางสาวฐิติกานต  จันทรใส 

 ๑๑๓๖๗ นางสาวฐิติกานต  เอี่ยมสอาด 

 ๑๑๓๖๘ นางฐิติกุล  แกวศรี   

 ๑๑๓๖๙ นางฐิติชญา  เฉลยกล่ิน 

 ๑๑๓๗๐ นางสาวฐิติชญา  ไชยชอฟา 

 ๑๑๓๗๑ นางสาวฐิติชญา  นิลสิงห 

 ๑๑๓๗๒ นางสาวฐิติชญาณ  สุดสาว 

 ๑๑๓๗๓ นางฐิติชากร  เขื่อนวัง 

 ๑๑๓๗๔ นางสาวฐิติญา  นนทปานกุล 

 ๑๑๓๗๕ นางฐิติญาพัณ  พีระธันยกานต 

 ๑๑๓๗๖ นางฐิติณัฐนาถ  ไชยะเดชะ 

 ๑๑๓๗๗ นางฐิติตา  ตินานพ 

 ๑๑๓๗๘ นางฐิตินันท  ไชยเสนา 

 ๑๑๓๗๙ นางสาวฐิตินันท  ศิริป 

 ๑๑๓๘๐ นางสาวฐิตินันท  สันติพิทักษ 

 ๑๑๓๘๑ นางฐิตินันท  สุขสวาสดิ์ 

 ๑๑๓๘๒ นางฐิตินันท  แสนสุภา 

 ๑๑๓๘๓ นางสาวฐิตินา  อามาตย 

 ๑๑๓๘๔ นางฐิติพร  เชื้อโตหลวง 

 ๑๑๓๘๕ นางสาวฐิติพร  ดลวาส 

 ๑๑๓๘๖ นางสาวฐิติพร  ทองงาม 

 ๑๑๓๘๗ นางฐิติพร  นาวา 

 ๑๑๓๘๘ นางฐิติพร  บํารุงสําราญ 

 ๑๑๓๘๙ นางฐิติพร  เปงยาวงษ 



 หนา   ๔๔ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๓๙๐ นางสาวฐิติพร  พรหมศร 

 ๑๑๓๙๑ นางฐิติพร  โพธิ์เงิน 

 ๑๑๓๙๒ นางสาวฐิติพร  มากดํา 

 ๑๑๓๙๓ นางฐิติพร  สังขทอง 

 ๑๑๓๙๔ นางฐิติพร  สัตยซื่อพันธ 

 ๑๑๓๙๕ นางฐิติพร  สุภาจันทร 

 ๑๑๓๙๖ นางฐิติพร  หิรัญลภัสวงศ 

 ๑๑๓๙๗ นางสาวฐิติพร  อุดมลาภ 

 ๑๑๓๙๘ นางสาวฐิติพรรณ  ยะไชยศรี 

 ๑๑๓๙๙ นางสาวฐิติพรรณ  ศิริพันธ 

 ๑๑๔๐๐ นางสาวฐิติพรรณ  ศิริเลิศ 

 ๑๑๔๐๑ นางฐิติพรรณ  สมพร 

 ๑๑๔๐๒ นางสาวฐิติมน  แกวฟู 

 ๑๑๔๐๓ นางสาวฐิติมน  ภูบรรทัด 

 ๑๑๔๐๔ นางสาวฐิติมา  แกวใจมา 

 ๑๑๔๐๕ นางสาวฐิติมา  ขําแท 

 ๑๑๔๐๖ นางฐิติมา  จาดพันธุอินทร 

 ๑๑๔๐๗ นางสาวฐิติมา  เดชเรือง 

 ๑๑๔๐๘ นางสาวฐิติมา  ตาตะนุต 

 ๑๑๔๐๙ นางฐิติมา  ทับศรี 

 ๑๑๔๑๐ นางสาวฐิติมา  ทือเกาะ 

 ๑๑๔๑๑ นางสาวฐิติมา  บัณฑิตยนาถ 

 ๑๑๔๑๒ นางสาวฐิติมา  แปนทอง 

 ๑๑๔๑๓ นางสาวฐิติมา  เพ็ชรพงษ   

 ๑๑๔๑๔ นางสาวฐิติมา  มะมิง 

 ๑๑๔๑๕ นางฐิติมา  ยงบรรทม 

 ๑๑๔๑๖ นางสาวฐิติมา  โรจนบวร 

 ๑๑๔๑๗ นางฐิติมา  ฤทธิ์จันทึก 

 ๑๑๔๑๘ นางสาวฐิติมา  ศรีสมุทร 

 ๑๑๔๑๙ นางสาวฐิติมา  สุริยะมณี 

 ๑๑๔๒๐ นางฐิติยา  ปุรินิพุทธ 

 ๑๑๔๒๑ นางสาวฐิติยา  เพ็ชรสิงห 

 ๑๑๔๒๒ นางสาวฐิติยา  สวัสดิ์นํา 

 ๑๑๔๒๓ นางฐิติยา  สําพล 

 ๑๑๔๒๔ นางฐิติยา  สุนทรพงษ 

 ๑๑๔๒๕ นางสาวฐิติยาภรณ  สุโพธิ์ 

 ๑๑๔๒๖ นางฐิติยารัตน  หลวงกลาง 

 ๑๑๔๒๗ นางสาวฐิติรัตน  กําบิล 

 ๑๑๔๒๘ นางฐิติรัตน  กําเหนิด 

 ๑๑๔๒๙ นางฐิติรัตน  แกวกูล 

 ๑๑๔๓๐ นางสาวฐิติรัตน  คงชู 

 ๑๑๔๓๑ นางสาวฐิติรัตน  คํากูล 

 ๑๑๔๓๒ นางสาวฐิติรัตน  จันทรทอง 

 ๑๑๔๓๓ นางฐิติรัตน  ชูฉิม 

 ๑๑๔๓๔ นางสาวฐิติรัตน  ดวงเกตุ 

 ๑๑๔๓๕ นางสาวฐิติรัตน  ดาทอง 

 ๑๑๔๓๖ นางสาวฐิติรัตน  นันทกุลรัตน 

 ๑๑๔๓๗ นางฐิติรัตน  แนนอุดร 

 ๑๑๔๓๘ นางฐิติรัตน  ประเสริฐศรี 

 ๑๑๔๓๙ นางสาวฐิติรัตน  เผือกเหลือง 



 หนา   ๔๕ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๔๔๐ นางสาวฐิติรัตน  พรภิญโญ 

 ๑๑๔๔๑ นางสาวฐิติรัตน  พิมพเหมือน 

 ๑๑๔๔๒ นางสาวฐิติรัตน  พ่ึงไชย 

 ๑๑๔๔๓ นางสาวฐิติรัตน  พุฒิเอกเจริญ 

 ๑๑๔๔๔ นางฐิติรัตน  วุฒิ 

 ๑๑๔๔๕ นางฐิติรัตน  วุธพันธ 

 ๑๑๔๔๖ นางสาวฐิติรัตน  ศรีจันทรดี 

 ๑๑๔๔๗ นางสาวฐิติรัตน  ศิริสวัสดิ์ 

 ๑๑๔๔๘ นางสาวฐิติรัตน  สิมณีย 

 ๑๑๔๔๙ นางสาวฐิติรัตน  สุวรรณ 

 ๑๑๔๕๐ นางสาวฐิติรัตน  เสาวภาคยกุล 

 ๑๑๔๕๑ นางฐิติรัตน  อมรมณี 

 ๑๑๔๕๒ นางฐิติรัตน  อยูสุข 

 ๑๑๔๕๓ นางสาวฐิติรัตน  อรรถศิริธนธาดา 

 ๑๑๔๕๔ นางสาวฐิติวรดา  คิดชอบ 

 ๑๑๔๕๕ นางสาวฐิติวรดา  สุวรรมาลา 

 ๑๑๔๕๖ นางสาวฐิติวรรณ  บรรลือทรัพย 

 ๑๑๔๕๗ นางสาวฐิติวัลคุ  ภูสุวรรณ 

 ๑๑๔๕๘ นางสาวฐิติวัลคุ  สําเร 

 ๑๑๔๕๙ นางสาวฐิภาพรรณ  จันทสุ 

 ๑๑๔๖๐ นางฐิภาพัทธ  ทัพพอภิโชติ 

 ๑๑๔๖๑ นางสาวฐิรชาฎา  โมกสุวรรณ 

 ๑๑๔๖๒ นางสาวฐิรณัฏฐกมล  ทองแผน 

 ๑๑๔๖๓ นางฐิรนันท  แกวสุ 

 ๑๑๔๖๔ นางสาวฐิรศิริ  ออนบุญมี 

 ๑๑๔๖๕ นางฐิวริญณ  รัตติเจริญวงษ 

 ๑๑๔๖๖ นางฑริกการ  แกวชมภู 

 ๑๑๔๖๗ นางฑิตฐิรีย  โครธาสุวรรณ 

 ๑๑๔๖๘ นางสาวฑิพัทชา  ฉัตรคํา 

 ๑๑๔๖๙ นางสาวฑีฑาวดี  วงคไพศาลฤทธิ์ 

 ๑๑๔๗๐ นางสาวณชกนก  คลังจัตุรัส 

 ๑๑๔๗๑ นางสาวณชาฆ  ณิณานนท 

 ๑๑๔๗๒ นางณชิตา  ไชยวงค 

 ๑๑๔๗๓ นางณญาดา  รักษาจันทร 

 ๑๑๔๗๔ นางณฐกมล  ตานอย 

 ๑๑๔๗๕ นางณฐกมล  สีแกวส่ิว 

 ๑๑๔๗๖ นางสาวณฐกร  แจมศรี 

 ๑๑๔๗๗ นางณฐปภัสร  คงเหมาะ 

 ๑๑๔๗๘ นางณฐพน  สายทอง 

 ๑๑๔๗๙ นางณฐพร  จันทรกอง 

 ๑๑๔๘๐ นางสาวณฐพร  เธียรวรรณ 

 ๑๑๔๘๑ นางณฐพร  สมฤทธิ์ 

 ๑๑๔๘๒ นางณฐมน  ขุนพลชวย 

 ๑๑๔๘๓ นางสาวณฐมน  ทรัพยปฐวีกุล 

 ๑๑๔๘๔ นางสาวณฐมน  ทองอราม 

 ๑๑๔๘๕ นางณฐมน  พลทนู 

 ๑๑๔๘๖ นางณฐมน  เพทายพนากิจ 

 ๑๑๔๘๗ นางสาวณฐมน  สระทองอุน 

 ๑๑๔๘๘ นางสาวณฐมน  แสวงนอก 

 ๑๑๔๘๙ นางณฐมน  อุดมมาก 



 หนา   ๔๖ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๔๙๐ นางณฐวรรณ  ขันยอด 

 ๑๑๔๙๑ นางสาวณฐวรรณ  พระสงฆ 

 ๑๑๔๙๒ นางสาวณฐอร  ทีปวัฒน 

 ๑๑๔๙๓ นางสาวณฐอร  มุงมี 

 ๑๑๔๙๔ นางณฐอร  วรวะลัย 

 ๑๑๔๙๕ นางณฐอร  ศิลาโล 

 ๑๑๔๙๖ นางสาวณฐาลักษณ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๑๔๙๗ นางสาวณฐิกา  บานกลวย 

 ๑๑๔๙๘ นางณดา  อินไชย 

 ๑๑๔๙๙ นางณดาพัณ  นิลตีป 

 ๑๑๕๐๐ นางณทินี  เดชชัย 

 ๑๑๕๐๑ นางสาวณธชกร  ขาวเขม 

 ๑๑๕๐๒ นางสาวณธษา  ธวัชรัตนโชติ 

 ๑๑๕๐๓ นางสาวณปภัช  กล่ินเกษร 

 ๑๑๕๐๔ นางสาวณปภัช  แกวพรหม 

 ๑๑๕๐๕ นางณปภัช  แกวโมลี 

 ๑๑๕๐๖ นางสาวณปภัช  ขีปนานนท 

 ๑๑๕๐๗ นางณปภัช  ธีระวรชาติ   

 ๑๑๕๐๘ นางสาวณปภัช  นามพระหัตถ 

 ๑๑๕๐๙ นางณปภัช  บวรศักดิ์โสภณ 

 ๑๑๕๑๐ นางสาวณปภัช  บุนนาค 

 ๑๑๕๑๑ นางสาวณปภัช  รัตนภูมิ 

 ๑๑๕๑๒ นางสาวณปภัช  รุงโรจน 

 ๑๑๕๑๓ นางณปภัช  สุวรรณชาติ 

 ๑๑๕๑๔ นางณปภัสร  จึงสุวัฒนานนท 

 ๑๑๕๑๕ นางณปภา  จันทรดวงศรี 

 ๑๑๕๑๖ นางสาวณปภา  ชญาเท่ียงออน 

 ๑๑๕๑๗ นางสาวณปภา  บุญเพ่ิม 

 ๑๑๕๑๘ นางสาวณพนาฎ  เย่ืองกระโทก 

 ๑๑๕๑๙ นางณพรรณพลอย  ยุทธธนผล 

 ๑๑๕๒๐ นางสาวณพัชญปภา  เกรียงไกรศักดิ์ 

 ๑๑๕๒๑ นางณพัชสนันท  บุญสมพงษ 

 ๑๑๕๒๒ นางสาวณพัฐธิกา  ศรีสุขา 

 ๑๑๕๒๓ นางสาวณพัฐสพร  ขุนมธุรสปฐม 

 ๑๑๕๒๔ นางสาวณพิชญา  ชมภูพ้ืน 

 ๑๑๕๒๕ นางสาวณภคกร  เจะเลาะ 

 ๑๑๕๒๖ นางสาวณภษร  บุญเฉลียว 

 ๑๑๕๒๗ นางณภัค  ฉวีวรณ 

 ๑๑๕๒๘ นางณภัค  ภูเวียง 

 ๑๑๕๒๙ นางสาวณภัชกมล  สังขแกว 

 ๑๑๕๓๐ นางณภัชนันท  นะรา 

 ๑๑๕๓๑ นางสาวณภัชพร  หลงพิมาย 

 ๑๑๕๓๒ นางณภัตสร  รัตนเมือง 

 ๑๑๕๓๓ นางสาวณภัทชา  จอจีน 

 ๑๑๕๓๔ นางสาวณภัทชา  ชิดมะเริง 

 ๑๑๕๓๕ นางสาวณภัทร  เจริญสุข 

 ๑๑๕๓๖ นางสาวณภัทร  บรรลังค 

 ๑๑๕๓๗ นางณภัทร  ชมชอเงิน 

 ๑๑๕๓๘ นางณภัทร  ตะพัง 

 ๑๑๕๓๙ นางสาวณภัทร  บัวงาม 



 หนา   ๔๗ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๕๔๐ นางณภัทร  ยศศรีใจ 

 ๑๑๕๔๑ นางสาวณภัทร  รชตะพิพรรธ 

 ๑๑๕๔๒ นางณภัทร  สุดสนที่ระลึก 

 ๑๑๕๔๓ นางณภัทร  สุนสนที่ระทึก 

 ๑๑๕๔๔ นางสาวณภัทร  สุวรรณวงษ 

 ๑๑๕๔๕ นางณภัทร  แสงหลา 

 ๑๑๕๔๖ นางสาวณภัทร  อยูมงคล 

 ๑๑๕๔๗ นางณภัทรชล  กวยเจริญ 

 ๑๑๕๔๘ นางสาวณภัทรพร  คําลา 

 ๑๑๕๔๙ นางณภัทรวรัญญ  ศิรโรจนสถิต 

 ๑๑๕๕๐ นางสาวณภัทรารัตน  โปธา 

 ๑๑๕๕๑ นางสาวณภัทรารัตน  มีมาก 

 ๑๑๕๕๒ นางสาวณภัสนันท  คนกระโทก 

 ๑๑๕๕๓ นางณภัสนันท  ไวมาก 

 ๑๑๕๕๔ นางณภัสสรณ  จันทรประทักษ 

 ๑๑๕๕๕ เรืออากาศเอกหญิง ณภัสสรณ   

  รุจิเลิศฐากรณ 

 ๑๑๕๕๖ นางณภากนก  ไชยบาล 

 ๑๑๕๕๗ นางสาวณภาณัฏฐ  อุดนัน 

 ๑๑๕๕๘ นางณภาภัช  เพ็งเกร็ด 

 ๑๑๕๕๙ นางสาวณภาภัช  สิริธัชธาดา 

 ๑๑๕๖๐ นางณภาวดี  สัพโส 

 ๑๑๕๖๑ นางสาวณภาวรรณ  ไชยภักดี 

 ๑๑๕๖๒ นางสาวณภาสุกาญจน   

  มณีพงศภักดิ์ 

 ๑๑๕๖๓ นางสาวณรงค  เจริญดวง 

 ๑๑๕๖๔ นางสาวณรัชติวรรณ  จิระภาค 

 ๑๑๕๖๕ นางณรากร  พลบูรณ 

 ๑๑๕๖๖ นางณรินทร  ทิพยรักษ 

 ๑๑๕๖๗ นางสาวณรินทรธร  ยินดี 

 ๑๑๕๖๘ นางณริศรา  พิณใจ 

 ๑๑๕๖๙ นางณรีนุช  สุขวิเศษ 

 ๑๑๕๗๐ นางสาวณฤชล  อรุณไพร 

 ๑๑๕๗๑ นางสาวณฤดี  ฉิมวิเศษ 

 ๑๑๕๗๒ นางณฤดี  โพทวี 

 ๑๑๕๗๓ นางณฤนีย  สุขใจมุข 

 ๑๑๕๗๔ นางสาวณวณรร  ภูลาพัฒน 

 ๑๑๕๗๕ นางสาวณวพร  สิงหวรรณุรัตน 

 ๑๑๕๗๖ นางณวพร  สีสม 

 ๑๑๕๗๗ นางสาวณวภัสร  ไชยผง 

 ๑๑๕๗๘ นางสาวณสุดา  ใจเสงี่ยม 

 ๑๑๕๗๙ นางสาวณหทัย  พุทธเสน 

 ๑๑๕๘๐ นางณัจฉรียา  นนทสี 

 ๑๑๕๘๑ นางสาวณัจชดาภรณ  กล่ินหอม 

 ๑๑๕๘๒ นางณัชกฤตา  ทิพยปญญา 

 ๑๑๕๘๓ นางณัชชนันท  รักษา 

 ๑๑๕๘๔ นางณัชชา  กิตติธัญกุล 

 ๑๑๕๘๕ นางสาวณัชชา  เกื้อสังข 

 ๑๑๕๘๖ นางสาวณัชชา  โคตรโยธา 

 ๑๑๕๘๗ นางสาวณัชชา  ญาติสมบูรณ 



 หนา   ๔๘ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๕๘๘ นางสาวณัชชา  ติณิรักษ 

 ๑๑๕๘๙ นางสาวณัชชา  ทนุธรรมนอก 

 ๑๑๕๙๐ นางณัชชา  ธนสีลังกูร 

 ๑๑๕๙๑ นางสาวณัชชา  นนทพิทักษ 

 ๑๑๕๙๒ นางสาวณัชชา  นวมกรุง 

 ๑๑๕๙๓ นางณัชชา  นวลปลอด 

 ๑๑๕๙๔ นางสาวณัชชา  นอยวิไล 

 ๑๑๕๙๕ นางสาวณัชชา  นามบุดดี 

 ๑๑๕๙๖ นางณัชชา  ผิวออน 

 ๑๑๕๙๗ นางณัชชา  พนมนพธรรม 

 ๑๑๕๙๘ นางณัชชา  รอดสม 

 ๑๑๕๙๙ นางณัชชา  ศักดิ์อุบล 

 ๑๑๖๐๐ นางณัชชา  สารจันทร 

 ๑๑๖๐๑ นางณัชชา  สุจิตราภรณ 

 ๑๑๖๐๒ นางสาวณัชชากัญญ  พระนคร 

 ๑๑๖๐๓ นางสาวณัชชานนต   

  ธีรโรจนนนทกร 

 ๑๑๖๐๔ นางณัชชานิษฐ  วรพัชรอุดมเดช 

 ๑๑๖๐๕ นางสาวณัชชาพัชญ  แพรสี 

 ๑๑๖๐๖ นางณัชชาภัณฑ  เชียงใหม 

 ๑๑๖๐๗ นางสาวณัชชารีย  เชื้อกลางธนวัชร 

 ๑๑๖๐๘ นางสาวณัชชารีย  ประทีปธนวงศ 

 ๑๑๖๐๙ นางณัชชารีย  สมิตร 

 ๑๑๖๑๐ นางสาวณัชฎาภรณ  วังคะฮาต 

 ๑๑๖๑๑ นางสาวณัชฑิฌา  เรืองชัย 

 ๑๑๖๑๒ นางสาวณัชณิชาญ  เปยทอง 

 ๑๑๖๑๓ นางสาวณัชธิญา  ผูกจิตต 

 ๑๑๖๑๔ นางณัชนันท  แสนขํา 

 ๑๑๖๑๕ นางสาวณัชปภา  ประเสริฐกุล 

 ๑๑๖๑๖ นางณัชรดี  บูระพันธ 

 ๑๑๖๑๗ นางสาวณัชริญา  หมานอะ   

 ๑๑๖๑๘ นางณัชรินทรรัตน  ศรีแกว 

 ๑๑๖๑๙ นางสาวณัชลักษณ  มณีย 

 ๑๑๖๒๐ นางณัชวดี  วิไลประสงค   

 ๑๑๖๒๑ นางสาวณัชวดี  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๑๖๒๒ นางณัชวีรญา  ปรีชานันทศักดิ์ 

 ๑๑๖๒๓ นางสาวณัฎฐกรณกุล   

  ออนเขียวกนก   

 ๑๑๖๒๔ นางณัฎฐเขมิกา  ปรินชานพันธุกร 

 ๑๑๖๒๕ นางสาวณัฎฐชญา  คําหวาง 

 ๑๑๖๒๖ นางสาวณัฎฐฎาพร  บุญยอ 

 ๑๑๖๒๗ นางณัฎฐฏาพร  ผลแกว 

 ๑๑๖๒๘ นางสาวณัฎฐณิชา  บุญธรรม 

 ๑๑๖๒๙ นางณัฎฐณิชา  สวัสดี 

 ๑๑๖๓๐ นางสาวณัฎฐธิดา  มาสิงห 

 ๑๑๖๓๑ นางสาวณัฎฐธิดา  จําปาออน 

 ๑๑๖๓๒ นางสาวณัฎฐนิช  แกววงศา 

 ๑๑๖๓๓ นางณัฎฐวรรณ  สวัสดี 

 ๑๑๖๓๔ นางสาวณัฎฐสรช  ศรีอุบล 

 ๑๑๖๓๕ นางณัฎฐา  ฉายา 



 หนา   ๔๙ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๖๓๖ นางณัฎฐา  ทองนํา 

 ๑๑๖๓๗ นางสาวณัฎฐา  วิจารณรงค 

 ๑๑๖๓๘ นางณัฎฐาภรณ  จิรนากุล 

 ๑๑๖๓๙ นางณัฎยา  สอนใจ 

 ๑๑๖๔๐ นางสาวณัฏฐกมล  เรียงนาราบ 

 ๑๑๖๔๑ นางณัฏฐกร  วัฒนกูล 

 ๑๑๖๔๒ นางสาวณัฏฐกันย  เนียมชูชื่น 

 ๑๑๖๔๓ นางสาวณัฏฐกานต  แดนแกว 

 ๑๑๖๔๔ นางณัฏฐกานต  สิทธิตัน 

 ๑๑๖๔๕ นางสาวณัฏฐชญาดา  รัญจวนจิตต 

 ๑๑๖๔๖ นางสาวณัฏฐชนัญพร  คงสุวรรณ 

 ๑๑๖๔๗ นางสาวณัฏฐชา  สระใหญ 

 ๑๑๖๔๘ นางสาวณัฏฐณิชา  ทับอาจ 

 ๑๑๖๔๙ นางสาวณัฏฐณิชา  ภายโต 

 ๑๑๖๕๐ นางสาวณัฏฐณิชา  ภูกาสอน 

 ๑๑๖๕๑ นางณัฏฐธมน  มูลสม 

 ๑๑๖๕๒ นางณัฏฐธมน  เอี่ยมองค 

 ๑๑๖๕๓ นางสาวณัฏฐธยาน  พนารินทร 

 ๑๑๖๕๔ นางณัฏฐธิดา  ไพลพิทักษสกุล 

 ๑๑๖๕๕ นางณัฏฐธิดา  สอยเหลือง 

 ๑๑๖๕๖ นางสาวณัฏฐนรินทร  สุทธิรักษ 

 ๑๑๖๕๗ นางสาวณัฏฐนรี  มวงศิลา 

 ๑๑๖๕๘ นางสาวณัฏฐนลิน  จันทรฤทธิ์ 

 ๑๑๖๕๙ นางสาวณัฏฐนันท  เชิดชู 

 ๑๑๖๖๐ นางณัฏฐนันท  ศรีพุม 

 ๑๑๖๖๑ นางณัฏฐนันท  อินธิจักร 

 ๑๑๖๖๒ นางณัฏฐนิชา  เขียวสะอาด 

 ๑๑๖๖๓ นางสาวณัฏฐนิชา  ไพรเรือง 

 ๑๑๖๖๔ นางสาวณัฏฐนิตย  พันธุรักษา 

 ๑๑๖๖๕ นางสาวณัฏฐปวีร  คําบุญเรือง 

 ๑๑๖๖๖ นางณัฏฐพร  มินานนท 

 ๑๑๖๖๗ นางสาวณัฏฐพร  สุทธิจิต 

 ๑๑๖๖๘ นางสาวณัฏฐพัชร  รูจํา 

 ๑๑๖๖๙ นางสาวณัฏฐพิชา  ราชแข็ง 

 ๑๑๖๗๐ นางณัฏฐพิชา  แสงแพง 

 ๑๑๖๗๑ นางสาวณัฏฐพิชา  อนุสรณพานิช 

 ๑๑๖๗๒ นางสาวณัฏฐภคมน  สรอยผาบ 

 ๑๑๖๗๓ นางณัฏฐมน  จันทรขวาง 

 ๑๑๖๗๔ นางสาวณัฏฐฤทัย  ถนอมศักดิ์ 

 ๑๑๖๗๕ นางสาวณัฏฐวรันธร  คําศรีพล 

 ๑๑๖๗๖ นางสาวณัฏฐสิริ  เพชรชาง 

 ๑๑๖๗๗ นางสาวณัฏฐสุดา  แกลวกลา 

 ๑๑๖๗๘ นางณัฏฐหงส  ฤทธิเรือง 

 ๑๑๖๗๙ นางณัฏฐอัญ  ศรีภิรมยมิตร 

 ๑๑๖๘๐ นางสาวณัฏฐา  เกากิจวิไล 

 ๑๑๖๘๑ นางณัฏฐา  นามกุณี 

 ๑๑๖๘๒ นางสาวณัฏฐา  น้ําจันทร 

 ๑๑๖๘๓ นางสาวณัฏฐา  สุหญานาง 

 ๑๑๖๘๔ นางสาวณัฏฐานันท  ยางเครือ 

 ๑๑๖๘๕ นางณัฏฐาเนตร  ชิณโสม 



 หนา   ๕๐ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๖๘๖ นางสาวณัฏฐาภิรมณ  บาระมี 

 ๑๑๖๘๗ นางณัฏฐิกานต  แสงอุทัย 

 ๑๑๖๘๘ นางสาวณัฏฐิการ  คําใจดี 

 ๑๑๖๘๙ นางสาวณัฏฐิณี  หนูจุย 

 ๑๑๖๙๐ นางสาวณัฏฐิดา  ไชยโคตร 

 ๑๑๖๙๑ นางณัฏฐิวรรณ  อําพันธศรี 

 ๑๑๖๙๒ นางณัฏฐิวรา  ธนสิริพงศภัค 

 ๑๑๖๙๓ นางสาวณัฏยา  จําปา 

 ๑๑๖๙๔ นางสาวณัฏยา  บดีรัฐ 

 ๑๑๖๙๕ นางสาวณัฏยา  สัตยจิตร 

 ๑๑๖๙๖ นางณัฐกฤตา  ตาสา 

 ๑๑๖๙๗ นางสาวณัฐกฤตา  ถนอม 

 ๑๑๖๙๘ นางสาวณัฐกฤตา  ปญญานะ 

 ๑๑๖๙๙ นางณัฐกฤตา  โพธิ์ชัยรัตน 

 ๑๑๗๐๐ นางสาวณัฐกฤตา  สุรภาพ 

 ๑๑๗๐๑ นางสาวณัฐกาญจน  เฉลียง 

 ๑๑๗๐๒ นางสาวณัฐกาญจน  เปยมสิน 

 ๑๑๗๐๓ นางสาวณัฐกาญจน  รูสุข 

 ๑๑๗๐๔ นางสาวณัฐกานต  กองเงิน 

 ๑๑๗๐๕ นางณัฐกานต  กั่วพานิช 

 ๑๑๗๐๖ นางสาวณัฐกานต  แกวพิทักษ 

 ๑๑๗๐๗ นางสาวณัฐกานต  เขียวขํา 

 ๑๑๗๐๘ นางสาวณัฐกานต  จันนาค 

 ๑๑๗๐๙ นางณัฐกานต  เจษฎาวุฒิกุล 

 ๑๑๗๑๐ นางณัฐกานต  นาคนอย 

 ๑๑๗๑๑ นางสาวณัฐกานต  นามทอง 

 ๑๑๗๑๒ นางณัฐกานต  นิเดร 

 ๑๑๗๑๓ นางสาวณัฐกานต  บางกระ 

 ๑๑๗๑๔ นางณัฐกานต  แผนคํา 

 ๑๑๗๑๕ นางณัฐกานต  พันธแกว 

 ๑๑๗๑๖ นางสาวณัฐกานต  พีระธรรม 

 ๑๑๗๑๗ นางสาวณัฐกานต  โพธิ์สําโรง 

 ๑๑๗๑๘ นางสาวณัฐกานต  ยะอนันต 

 ๑๑๗๑๙ นางณัฐกานต  ย้ิมสาระ 

 ๑๑๗๒๐ นางณัฐกานต  วังเสนา 

 ๑๑๗๒๑ นางสาวณัฐกานต  วิภาคาร 

 ๑๑๗๒๒ วาที่รอยตรีหญิง ณัฐกานต   

  ศาลางาม 

 ๑๑๗๒๓ นางณัฐกานต  สวางเมฆ 

 ๑๑๗๒๔ นางสาวณัฐกานต  เอมโอด 

 ๑๑๗๒๕ นางณัฐกานต  ฮาวปนใจ 

 ๑๑๗๒๖ นางณัฐกานตร  สุดโสม 

 ๑๑๗๒๗ นางณัฐกุล  ทองพันธชู 

 ๑๑๗๒๘ นางณัฐจุรี  ศรีทรงเมือง 

 ๑๑๗๒๙ นางสาวณัฐชญา  ปานโตนด 

 ๑๑๗๓๐ นางสาวณัฐชญา  ภูสําเภา 

 ๑๑๗๓๑ นางสาวณัฐชฎาภรณ  แนวขี้เหล็ก 

 ๑๑๗๓๒ นางสาวณัฐชธันยา  หนูแกว 

 ๑๑๗๓๓ นางณัฐชนน  กัลยา 

 ๑๑๗๓๔ นางณัฐชนน  สมมุติ 



 หนา   ๕๑ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๗๓๕ นางสาวณัฐชนัญ  สิงหทอง 

 ๑๑๗๓๖ นางสาวณัฐชนันตร  อยูสีมารักษ 

 ๑๑๗๓๗ นางสาวณัฐชนันท  นวลปาน 

 ๑๑๗๓๘ นางสาวณัฐชพร  พุทธภา 

 ๑๑๗๓๙ นางณัฐชยา  การะศรี 

 ๑๑๗๔๐ นางณัฐชยา  เดชาสุรักษชน 

 ๑๑๗๔๑ นางสาวณัฐชยา  เทวฤทธิ์ 

 ๑๑๗๔๒ นางสาวณัฐชยา  เนาวขุนทด 

 ๑๑๗๔๓ นางสาวณัฐชยา  ผานแสนเสาร 

 ๑๑๗๔๔ นางสาวณัฐชยา  เพชรพลอย 

 ๑๑๗๔๕ นางสาวณัฐชยา  ภิรมย 

 ๑๑๗๔๖ นางสาวณัฐชยา  ภูโทถ้ํา 

 ๑๑๗๔๗ นางสาวณัฐชยา  ยาตรา 

 ๑๑๗๔๘ นางสาวณัฐชยา  เลาสวย 

 ๑๑๗๔๙ นางณัฐชยา  สระเสริม 

 ๑๑๗๕๐ นางสาวณัฐชยา  สังฆะมณี 

 ๑๑๗๕๑ นางณัฐชยา  สาธุเม 

 ๑๑๗๕๒ นางสาวณัฐชยา  สุวรรณ 

 ๑๑๗๕๓ นางณัฐชยา  แสนจันทร 

 ๑๑๗๕๔ นางณัฐชยา  อยูเจริญ 

 ๑๑๗๕๕ นางสาวณัฐชยาดา  คําพิหลา 

 ๑๑๗๕๖ นางสาวณัฐชยาพร  จันทบาล 

 ๑๑๗๕๗ นางณัฐชา  ตรัสวงค 

 ๑๑๗๕๘ นางสาวณัฐชา  ประทุมชัย 

 ๑๑๗๕๙ นางสาวณัฐชา  ภูชัน 

 ๑๑๗๖๐ นางณัฐชา  มั่งมี 

 ๑๑๗๖๑ นางณัฐชานันท  กัลยาณวัตร 

 ๑๑๗๖๒ นางณัฐชานันท  ธนาคุณ 

 ๑๑๗๖๓ นางสาวณัฐชานันท   

  ธัญญาณัฎฐสกุล 

 ๑๑๗๖๔ นางสาวณัฐชานันท  นิษฐธีรวัต 

 ๑๑๗๖๕ นางณัฐชานันท  วรภัทรธนะกุล 

 ๑๑๗๖๖ นางณัฐชานันท  เหมกัณฑ 

 ๑๑๗๖๗ นางสาวณัฐชิกานต  พรมนอย 

 ๑๑๗๖๘ นางสาวณัฐชุนันท  พรอินออน 

 ๑๑๗๖๙ นางณัฐฌยาน  ศรีสุวรรณ 

 ๑๑๗๗๐ นางสาวณัฐญดา  ไหมดํา 

 ๑๑๗๗๑ นางสาวณัฐญา  ดําริหกิจ 

 ๑๑๗๗๒ นางณัฐญา  ปญญะ 

 ๑๑๗๗๓ นางณัฐญาดา  ดูเซ็ท 

 ๑๑๗๗๔ นางณัฐฐธยา  พุทธิธาดากุล 

 ๑๑๗๗๕ นางสาวณัฐฐาพร  ฐานมั่น 

 ๑๑๗๗๖ เรือเอกหญิง ณัฐฐิญา   

  กิตติ์ธนกาญจน 

 ๑๑๗๗๗ นางสาวณัฐฐิญา  ขุมทองชูสวัสดิ์ 

 ๑๑๗๗๘ นางสาวณัฐฐิญา  ทาเหล็ก 

 ๑๑๗๗๙ นางสาวณัฐฐิฐา  หันตรา 

 ๑๑๗๘๐ นางณัฐฐินันท  คาวีวงศ 

 ๑๑๗๘๑ นางณัฐฐินันท  เชื้อประทุม 

 ๑๑๗๘๒ นางสาวณัฐฐินันท  พระเมือง 



 หนา   ๕๒ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๗๘๓ นางสาวณัฐฒิยา  คํามาวงศ 

 ๑๑๗๘๔ นางสาวณัฐณิชา  ไกรท่ีพ่ึง 

 ๑๑๗๘๕ นางณัฐณิชา  จัตุรงค 

 ๑๑๗๘๖ นางสาวณัฐณิชา  ใจแกว 

 ๑๑๗๘๗ นางณัฐณิชา  ถําวาป 

 ๑๑๗๘๘ นางสาวณัฐณิชา  ทองพิระ 

 ๑๑๗๘๙ นางณัฐณิชา  ทะรินทร 

 ๑๑๗๙๐ นางสาวณัฐณิชา  เที่ยงไธสง 

 ๑๑๗๙๑ นางสาวณัฐณิชา  ปญญาชื่น 

 ๑๑๗๙๒ นางสาวณัฐณิชา  พรมเพียงชาง 

 ๑๑๗๙๓ นางสาวณัฐณิชา  มันกระโทก 

 ๑๑๗๙๔ นางสาวณัฐณิชา  สุรัชตนันท 

 ๑๑๗๙๕ นางสาวณัฐณี  อัศวพัฒนากูล 

 ๑๑๗๙๖ นางณัฐติกาน  มณีรัมย 

 ๑๑๗๙๗ นางณัฐติยา  สมิตกาญจน 

 ๑๑๗๙๘ นางสาวณัฐทชา  คํามา 

 ๑๑๗๙๙ นางณัฐทนิษา  พลรัตน 

 ๑๑๘๐๐ นางณัฐทิตา  คําแกว 

 ๑๑๘๐๑ นางสาวณัฐธนารีย  แพทยานันท 

 ๑๑๘๐๒ นางสาวณัฐธภัสสร  ศิริรักษ 

 ๑๑๘๐๓ นางณัฐธยาณ  สุวรรณมีมงคล 

 ๑๑๘๐๔ นางณัฐธยาน  เกล้ียงคง 

 ๑๑๘๐๕ นางณัฐธยาน  จารัตน 

 ๑๑๘๐๖ นางสาวณัฐธยาน  จินดา 

 ๑๑๘๐๗ นางสาวณัฐธยาน  ญาณกาย 

 ๑๑๘๐๘ นางสาวณัฐธยาน  ปุณยรัตนพิริยะ 

 ๑๑๘๐๙ นางสาวณัฐธยาน  วงศคํา   

 ๑๑๘๑๐ นางณัฐธยาน  หมดดี 

 ๑๑๘๑๑ นางณัฐธรี  เพชรรัตน 

 ๑๑๘๑๒ นางณัฐธันยา  วันดี 

 ๑๑๘๑๓ นางสาวณัฐธิกา  ยอดยา 

 ๑๑๘๑๔ นางสาวณัฐธิกานต  คิดชอบ 

 ๑๑๘๑๕ นางสาวณัฐธิชา  สุมาลุย 

 ๑๑๘๑๖ นางณัฐธิดา  กุศลสุข 

 ๑๑๘๑๗ นางณัฐธิดา  เครือวรรณ 

 ๑๑๘๑๘ นางสาวณัฐธิดา  แดงงาม 

 ๑๑๘๑๙ นางณัฐธิดา  ทิพยปญญา 

 ๑๑๘๒๐ นางณัฐธิดา  บุญตา 

 ๑๑๘๒๑ นางสาวณัฐธิดา  ปรีเปรม 

 ๑๑๘๒๒ นางสาวณัฐธิดา  มากจุย 

 ๑๑๘๒๓ นางณัฐธิดา  ยาสมุทร 

 ๑๑๘๒๔ นางสาวณัฐธิดา  รํากระโทก 

 ๑๑๘๒๕ นางณัฐธิดา  ฤทธิ์เดช 

 ๑๑๘๒๖ นางณัฐธิดา  สืบหงษ 

 ๑๑๘๒๗ นางสาวณัฐธิดา  สุราตะโก 

 ๑๑๘๒๘ นางสาวณัฐธิดา  อาตะ 

 ๑๑๘๒๙ นางณัฐธิดา  อุดมเดชาเวทย 

 ๑๑๘๓๐ นางสาวณัฐธิดาวัลย  จันทนา 

 ๑๑๘๓๑ นางณัฐธิตา  นาถาดทอง 

 ๑๑๘๓๒ นางณัฐธิตา  วองพานิช 



 หนา   ๕๓ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๘๓๓ นางสาวณัฐธิสา  ระเริง 

 ๑๑๘๓๔ นางสาวณัฐนพิณ  ทองปอง 

 ๑๑๘๓๕ นางณัฐนรี  ชวยพยุง 

 ๑๑๘๓๖ นางสาวณัฐนรี  ทับทอง 

 ๑๑๘๓๗ นางณัฐนันท  จีนทองหลาง 

 ๑๑๘๓๘ นางณัฐนันท  จูกระโทก 

 ๑๑๘๓๙ นางณัฐนันท  ชาวไทย 

 ๑๑๘๔๐ นางสาวณัฐนันท  ทนงค 

 ๑๑๘๔๑ นางสาวณัฐนันท  นรินทรภักดี 

 ๑๑๘๔๒ นางณัฐนันท  พรหมเสนา 

 ๑๑๘๔๓ นางสาวณัฐนันท  มั่งคั่ง 

 ๑๑๘๔๔ นางณัฐนันท  รุจิระอัมพร 

 ๑๑๘๔๕ นางสาวณัฐนันท  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๑๘๔๖ นางสาวณัฐนาถ  บุญประสาท 

 ๑๑๘๔๗ นาวาอากาศตรีหญิง ณัฐนิชย   

  กล่ินสุคนธ 

 ๑๑๘๔๘ นางสาวณัฐนิชา  เลิศมณีสกุล 

 ๑๑๘๔๙ นางสาวณัฐนิชา  อินรัมย 

 ๑๑๘๕๐ นางสาวณัฐปภัทรสรณ  อินทรดํา 

 ๑๑๘๕๑ นางณัฐปภัสร  บั้งเงิน 

 ๑๑๘๕๒ นางสาวณัฐปภัสร  วรรณทอง 

 ๑๑๘๕๓ นางสาวณัฐปาลิน  กุณาเบี้ย 

 ๑๑๘๕๔ นางณัฐพร  แกวเกาะเอียด 

 ๑๑๘๕๕ นางสาวณัฐพร  เจริญมาก 

 ๑๑๘๕๖ นางณัฐพร  ธรรมชัยตา 

 ๑๑๘๕๗ นางสาวณัฐพร  ล้ิมรังสรรค 

 ๑๑๘๕๘ นางณัฐพร  สิงหธนะ 

 ๑๑๘๕๙ นางสาวณัฐพร  หงษสาม 

 ๑๑๘๖๐ นางณัฐพัชร  ขําเพชร 

 ๑๑๘๖๑ นางสาวณัฐพัชร  รุงเรืองงามชีพ 

 ๑๑๘๖๒ นางสาวณัฐพัชร  ศรีสุวรรณ 

 ๑๑๘๖๓ นางสาวณัฐพัชร  สมัครกสิกรรม 

 ๑๑๘๖๔ นางสาวณัฐพิณ  เฑียรฆโรจน 

 ๑๑๘๖๕ นางณัฐพิมล  คําใบ 

 ๑๑๘๖๖ นางสาวณัฐพิมล  จินตนา 

 ๑๑๘๖๗ นางณัฐพิมล  ทิพยวงศ 

 ๑๑๘๖๘ นางสาวณัฐภรณ  คงโพธิ์ 

 ๑๑๘๖๙ นางณัฐภรณ  คุณสิทธิ์ 

 ๑๑๘๗๐ นางสาวณัฐภัท  เจริญศิริ 

 ๑๑๘๗๑ นางสาวณัฐภัสสร  แสนกัญญา 

 ๑๑๘๗๒ นางณัฐภาคย  ดํารงสินธิ์ 

 ๑๑๘๗๓ นางสาวณัฐมน  วงคไชยา 

 ๑๑๘๗๔ นางณัฐมน  วันนารัตน 

 ๑๑๘๗๕ นางณัฐมนพรรณ  ศิริโชติทวี 

 ๑๑๘๗๖ นางณัฐมล  กล่ันรูป 

 ๑๑๘๗๗ นางสาวณัฐมล  มั่นกิจ 

 ๑๑๘๗๘ นางณัฐมล  สีใส 

 ๑๑๘๗๙ นางสาวณัฐมล  อาทวิมล 

 ๑๑๘๘๐ นางณัฐยา  เกษงาม 

 ๑๑๘๘๑ นางสาวณัฐยา  ถึงพรอม 



 หนา   ๕๔ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๘๘๒ นางณัฐยา  เทศถนอม 

 ๑๑๘๘๓ นางสาวณัฐยา  แพงเนตร 

 ๑๑๘๘๔ นางสาวณัฐยา  รมจําปา 

 ๑๑๘๘๕ นางณัฐยากรณ  ผลินยศ 

 ๑๑๘๘๖ นางสาวณัฐรดา  ค่ําคูณ 

 ๑๑๘๘๗ นางณัฐรดา  ตัวละมูล 

 ๑๑๘๘๘ นางสาวณัฐรดา  บุญเจริญ 

 ๑๑๘๘๙ นางสาวณัฐรดา  พรหมชมชา 

 ๑๑๘๙๐ นางณัฐรดา  มหิศยา 

 ๑๑๘๙๑ นางสาวณัฐรวี  แสนตุย 

 ๑๑๘๙๒ นางสาวณัฐระพี  นาคทองหลาง 

 ๑๑๘๙๓ นางณัฐริกา  ณ นาน 

 ๑๑๘๙๔ นางณัฐริญา  กลมเกลียว 

 ๑๑๘๙๕ นางณัฐริดา  ภูสงา 

 ๑๑๘๙๖ นางณัฐริตา  หลวงคลัง 

 ๑๑๘๙๗ นางณัฐรินทร  ตูหิรัญมณี 

 ๑๑๘๙๘ นางสาวณัฐรินทร  ถิ่นอภัย 

 ๑๑๘๙๙ นางสาวณัฐรินีย  ชุมวรฐายี 

 ๑๑๙๐๐ นางสาวณัฐรินีย  บุญรัตนกุล 

 ๑๑๙๐๑ นางณัฐรินีย  เพลินพรอม 

 ๑๑๙๐๒ นางสาวณัฐรุจา  นิสัญตา 

 ๑๑๙๐๓ นางสาวณัฐรุจา  ศรีกระทุม 

 ๑๑๙๐๔ นางสาวณัฐวดี  จันทบุปผา 

 ๑๑๙๐๕ นางณัฐวดี  ภักดีแกว 

 ๑๑๙๐๖ นางสาวณัฐวดี  ศรีมาลา 

 ๑๑๙๐๗ นางสาวณัฐวดี  สุขชวย 

 ๑๑๙๐๘ นางณัฐวรรณ  เกตุมณี 

 ๑๑๙๐๙ นางณัฐวรรณ  ชลธาร 

 ๑๑๙๑๐ นางณัฐวรรณ  ตันติวัฒน 

 ๑๑๙๑๑ นางสาวณัฐวรรณ  สุขประเสริฐ 

 ๑๑๙๑๒ นางสาวณัฐวรัตถ  ใจจอมกุล 

 ๑๑๙๑๓ นางสาวณัฐวรา  ประเสริฐ 

 ๑๑๙๑๔ นางสาวณัฐวราพร  แกวสะอาด 

 ๑๑๙๑๕ นางสาวณัฐวศา  จันทะลุน 

 ๑๑๙๑๖ นางสาวณัฐวิภา  ผลชํานัญ 

 ๑๑๙๑๗ นางสาวณัฐวีวรรณ  แกวกูล 

 ๑๑๙๑๘ นางสาวณัฐศิกาน  พิวงค 

 ๑๑๙๑๙ นางสาวณัฐศิมา  คชพรรณ 

 ๑๑๙๒๐ นางณัฐษยาณ  ประสงคสันต 

 ๑๑๙๒๑ นางสาวณัฐษิกานต  พัฒนมาศ 

 ๑๑๙๒๒ นางณัฐสินี  พิศแลงาม 

 ๑๑๙๒๓ นางสาวณัฐสุดา  พิมพสุวรรณ 

 ๑๑๙๒๔ นางสาวณัฐสุมน  หอสวางวงศ 

 ๑๑๙๒๕ นางณัฐอนัญญา  ทรัพยเวธกากุล 

 ๑๑๙๒๖ นางสาวณัฐากาญจน  ธนันกัณฐมณี 

 ๑๑๙๒๗ นางณัฐิดา  พรจิรกรกุล 

 ๑๑๙๒๘ นางณัฐิยา  ชื่นอุรา 

 ๑๑๙๒๙ นางณัณทิญา  ฟกรักษา 

 ๑๑๙๓๐ นางณัตตยา  ไชยแกว 

 ๑๑๙๓๑ นางณัทชุดา  บุติมุลตรี 



 หนา   ๕๕ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๙๓๒ นางสาวณัทญา  สันตานนท 

 ๑๑๙๓๓ นางสาวณัทณลัลน  รักบํารุง 

 ๑๑๙๓๔ นางณัทณิกัญญ  อัครธนวรารัตน 

 ๑๑๙๓๕ นางสาวณัทณิชชา  เกตุแกว 

 ๑๑๙๓๖ นางสาวณัทภร  ไชยวงค 

 ๑๑๙๓๗ นางสาวณันทนชญา  บาริศรี 

 ๑๑๙๓๘ นางณันทนภัส  เกียรติขจรบูรณ 

 ๑๑๙๓๙ นางสาวณันธณภัทร  อุนเมืองทอง 

 ๑๑๙๔๐ นางสาวณัศฐมลกานต  ไชยวิมลสิริ 

 ๑๑๙๔๑ นางณาตยา  จงไกรจักร 

 ๑๑๙๔๒ นางณาตยา  จันทรเทพ 

 ๑๑๙๔๓ นางณาตยา  ชายแกวนพรัตน 

 ๑๑๙๔๔ นางณาตยา  ชูพันธ 

 ๑๑๙๔๕ นางสาวณาตยา  ภูนาค 

 ๑๑๙๔๖ นางสาวณาตยา  เสนแกว 

 ๑๑๙๔๗ นางณิชกมนภา  ขวาลา 

 ๑๑๙๔๘ นางณิชกมล  ขุนรินทร 

 ๑๑๙๔๙ นางสาวณิชกมล  เย็นฤดี 

 ๑๑๙๕๐ นางณิชกมล  สัตยธรรม 

 ๑๑๙๕๑ นางสาวณิชกานต  กลีบบัว 

 ๑๑๙๕๒ นางณิชกานต  เกื้อคลัง 

 ๑๑๙๕๓ นางสาวณิชกานต  ไทยทวี 

 ๑๑๙๕๔ นางณิชกานต  นันตาลิต 

 ๑๑๙๕๕ นางณิชกานต  สุขหลา 

 ๑๑๙๕๖ นางสาวณิชกานต  หมีเงิน 

 ๑๑๙๕๗ นางณิชกุล  ธนะสีรังกูร 

 ๑๑๙๕๘ นางสาวณิชกุล  ประสมศรี 

 ๑๑๙๕๙ นางณิชกุล  ผารัตน 

 ๑๑๙๖๐ นางณิชกุลธิ์  โสภาสุวรรณ 

 ๑๑๙๖๑ นางณิชชา  มะลีจันทร 

 ๑๑๙๖๒ นางณิชชาภัทร  สิงหตา 

 ๑๑๙๖๓ นางสาวณิชชาวีณ  ภัทรพิชัยพัชญ 

 ๑๑๙๖๔ นางณิชฎารีฐ  โพธิ์หลา 

 ๑๑๙๖๕ นางสาวณิชณิชา  เม็ดดี 

 ๑๑๙๖๖ นางสาวณิชธร  วงษสุกรรม 

 ๑๑๙๖๗ นางณิชนันทน  จงชมผา 

 ๑๑๙๖๘ นางสาวณิชนันทน  ตราเงิน 

 ๑๑๙๖๙ นางสาวณิชนันทน  พืชพร 

 ๑๑๙๗๐ นางณิชภัคร  เกวียนโคกกรวด 

 ๑๑๙๗๑ นางสาวณิชยา  บุญรักษ 

 ๑๑๙๗๒ นางสาวณิชสกุล  ทองนาค 

 ๑๑๙๗๓ นางสาวณิชา  คะตะอินทร 

 ๑๑๙๗๔ นางสาวณิชา  แปนทอง 

 ๑๑๙๗๕ นางณิชา  วันทายนต 

 ๑๑๙๗๖ นางณิชา  ศรีไพร 

 ๑๑๙๗๗ จาโทหญิง ณิชากร  เกษจันทร 

 ๑๑๙๗๘ นางณิชากร  ไกแกว 

 ๑๑๙๗๙ นางสาวณิชากร  โฉมงาม 

 ๑๑๙๘๐ นางณิชากร  ทิมา 

 ๑๑๙๘๑ นางสาวณิชากร  เทศกูล 



 หนา   ๕๖ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๙๘๒ นางณิชากานต  นิลพัตร 

 ๑๑๙๘๓ นางณิชากานต  ศรีนวล 

 ๑๑๙๘๔ นางสาวณิชาดา  ไครโทง 

 ๑๑๙๘๕ นางณิชาดา  เทพแกว 

 ๑๑๙๘๖ นางสาวณิชานรีย  จันทะไขสร 

 ๑๑๙๘๗ นางสาวณิชานันท  ศรีสุข 

 ๑๑๙๘๘ นางณิชานันท  สุริยาพัชราสกุล 

 ๑๑๙๘๙ นางสาวณิชาบูล  จันทรนาลาว 

 ๑๑๙๙๐ นางสาวณิชาพร  ดีทอง 

 ๑๑๙๙๑ นางณิชาพัฒน  ทองขาว 

 ๑๑๙๙๒ นางสาวณิชาพัฒน  สิริโรจนธนัต 

 ๑๑๙๙๓ นางสาวณิชาภัช  รัตน้ําหิน 

 ๑๑๙๙๔ นางณิชาภัทร  เกษตรลักษมี 

 ๑๑๙๙๕ นางสาวณิชาภัทร  บําเพ็ญพงษ 

 ๑๑๙๙๖ นางสาวณิชาภัทร  บุญมาก 

 ๑๑๙๙๗ นางสาวณิชาภัทร  ปรังประโคน 

 ๑๑๙๙๘ นางณิชาภัทร  ปานกลาง 

 ๑๑๙๙๙ นางสาวณิชาภัทร  พลชัย 

 ๑๒๐๐๐ นางณิชาภัทร  พิมสอน 

 ๑๒๐๐๑ นางสาวณิชาภัทร  ยะถา 

 ๑๒๐๐๒ นางณิชาภัทร  สรอยสุวรรณ 

 ๑๒๐๐๓ นางสาวณิชาภา  กุณวงศ 

 ๑๒๐๐๔ นางณิชาภา  แชมชอย 

 ๑๒๐๐๕ นางณิชาภา  นอยมะเฟอง 

 ๑๒๐๐๖ นางสาวณิชาภา  ปดชาศรี 

 ๑๒๐๐๗ นางณิชาภา  เพ็ชรนอย 

 ๑๒๐๐๘ นางสาวณิชาภา  ภวธีชานนท 

 ๑๒๐๐๙ นางสาวณิชาภา  เมืองจันทร 

 ๑๒๐๑๐ นางสาวณิชาภา  เมืองศิริ 

 ๑๒๐๑๑ นางสาวณิชาภา  สินกั่ว 

 ๑๒๐๑๒ นางณิชาภา  สุขนรินทร 

 ๑๒๐๑๓ นางสาวณิชาภา  สุทธิสัย 

 ๑๒๐๑๔ นางณิชาร  หมื่นหนู 

 ๑๒๐๑๕ นางสาวณิชารีย  เขียวทะ 

 ๑๒๐๑๖ นางสาวณิชารีย  ดวงสุภา 

 ๑๒๐๑๗ นางณิชารีย  มงคลรังสฤษฏ 

 ๑๒๐๑๘ นางณิชารีย  มีบํารุง 

 ๑๒๐๑๙ นางสาวณิชาวรรณ  มุงคุณคําชาว 

 ๑๒๐๒๐ นางสาวณิชาสวัสดิ์  พงษสมศักดิ์ 

 ๑๒๐๒๑ นางสาวณิตติรส  โพธิ์ศรี 

 ๑๒๐๒๒ นางสาวณิธิการ  ศรีปรภูมิ 

 ๑๒๐๒๓ นางณิรชา  สิงหแกว 

 ๑๒๐๒๔ นางสาวณิรดา  ซื่อกําเนิด 

 ๑๒๐๒๕ นางสาวณิรดา  นุกูลกีรติภัทรา 

 ๑๒๐๒๖ นางณิรดา  เมืองนาง 

 ๑๒๐๒๗ นางณิรัชญา  ชูรักษ 

 ๑๒๐๒๘ นางณิรัชญา  ทิพยมาน 

 ๑๒๐๒๙ นางสาวณิรัชญา  มูลกวนบาน 

 ๑๒๐๓๐ นางสาวณิรัญญา  ปอมเชียงพิณ 

 ๑๒๐๓๑ นางสาวณิศรา  ทองใบ 



 หนา   ๕๗ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๐๓๒ นางณิศาชล  ศักขินาดี 

 ๑๒๐๓๓ นางสาวณิษา  พูลเผา 

 ๑๒๐๓๔ นางณิสุชา  เหลาชาติ 

 ๑๒๐๓๕ นางสาวณีรนุช  โสขุมา 

 ๑๒๐๓๖ นางณุกานดา  พัฒนใหญย่ิง 

 ๑๒๐๓๗ นางสาวณุกานดา  เสนบัว 

 ๑๒๐๓๘ นางเณธิชา  เสงี่ยมทรัพย 

 ๑๒๐๓๙ นางสาวดนิตา  ไชยคง 

 ๑๒๐๔๐ นางสาวดนุภา  บุญจันวิรัช 

 ๑๒๐๔๑ นางดรรชนี  สระบัว 

 ๑๒๐๔๒ นางสาวดรุณี  กลางบัว 

 ๑๒๐๔๓ นางสาวดรุณี  แกวจินดา 

 ๑๒๐๔๔ นางดรุณี  เจริญเดช 

 ๑๒๐๔๕ นางสาวดรุณี  บุญเฟรือง 

 ๑๒๐๔๖ นางสาวดรุณี  บุญสินไทย 

 ๑๒๐๔๗ นางสาวดรุณี  ปานทองอินทร 

 ๑๒๐๔๘ นางดรุณี  โพธิสาร 

 ๑๒๐๔๙ นางสาวดรุณี  มุดา 

 ๑๒๐๕๐ นางดรุณี  ริตตา 

 ๑๒๐๕๑ นางสาวดรุณี  ศรีสถลมรรค 

 ๑๒๐๕๒ นางสาวดรุณี  สุดปราง 

 ๑๒๐๕๓ นางดรุณี  แสวงรู 

 ๑๒๐๕๔ นางดรุณี  หลาเฟย 

 ๑๒๐๕๕ นางดรุณี  อยูพงศศัลย 

 ๑๒๐๕๖ นางสาวดลกนก  ลํ้าเลิศ 

 ๑๒๐๕๗ นางดลใจ  หาญตระกูล 

 ๑๒๐๕๘ นางสาวดลณพร  โพธิ์สงค 

 ๑๒๐๕๙ นางดลนภา  ชูชาติ 

 ๑๒๐๖๐ นางสาวดลนภา  สืบพลาย 

 ๑๒๐๖๑ นางสาวดลพร  รุจาคม 

 ๑๒๐๖๒ นางสาวดลฤดี  กล่ันภูมิศรี 

 ๑๒๐๖๓ นางดลฤดี  คําแดง 

 ๑๒๐๖๔ นางดลฤดี  ณ ระนอง 

 ๑๒๐๖๕ นางสาวดลฤดี  สารพัน 

 ๑๒๐๖๖ นางดลฤดี  สาและ 

 ๑๒๐๖๗ นางดวงกมล  กันยะมี 

 ๑๒๐๖๘ นางดวงกมล  ดานแดง 

 ๑๒๐๖๙ นางดวงกมล  ทองใส 

 ๑๒๐๗๐ นางสาวดวงกมล  เทียมทอง 

 ๑๒๐๗๑ นางสาวดวงกมล  นนทศรี 

 ๑๒๐๗๒ นางดวงกมล  นามแดง 

 ๑๒๐๗๓ นางสาวดวงกมล  ปกกาเวสา 

 ๑๒๐๗๔ นางสาวดวงกมล  ยะตา 

 ๑๒๐๗๕ นางดวงกมล  ศรีคงอยู 

 ๑๒๐๗๖ นางดวงกมลวรรณ  แผงฤทธิ์ 

 ๑๒๐๗๗ นางสาวดวงจันทร  แกวบัวดี 

 ๑๒๐๗๘ นางสาวดวงจันทร  แกวมงคล 

 ๑๒๐๗๙ นางสาวดวงจันทร  ชางถม 

 ๑๒๐๘๐ นางสาวดวงจันทร  ตะติยะรัตน 

 ๑๒๐๘๑ นางดวงจันทร  ติ๊บนอย 



 หนา   ๕๘ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๐๘๒ นางดวงจันทร  นนทโคตร 

 ๑๒๐๘๓ นางดวงจันทร  นันทสิงห 

 ๑๒๐๘๔ นางดวงจันทร  พิลารัตน 

 ๑๒๐๘๕ นางดวงจันทร  ลาโภ 

 ๑๒๐๘๖ นางดวงจันทร  วิเศษวิสัย 

 ๑๒๐๘๗ นางดวงจันทร  สีชาเชต 

 ๑๒๐๘๘ นางดวงจันทร  แสงเขียว 

 ๑๒๐๘๙ นางดวงจันทร  เหนือทอง 

 ๑๒๐๙๐ นางดวงจันทร  อินทรโม 

 ๑๒๐๙๑ นางสาวดวงจิต  เสนามาต 

 ๑๒๐๙๒ นางสาวดวงจิตร  น้ําพรา 

 ๑๒๐๙๓ นางสาวดวงใจ  เกิดยืนอยู 

 ๑๒๐๙๔ นางสาวดวงใจ  คันทรักษา 

 ๑๒๐๙๕ นางดวงใจ  จุลศรี 

 ๑๒๐๙๖ นางดวงใจ  โจมเสนาะ 

 ๑๒๐๙๗ นางดวงใจ  เชื้อเจ็ดตน 

 ๑๒๐๙๘ นางดวงใจ  ดุดัน 

 ๑๒๐๙๙ นางดวงใจ  เนาวบุตร 

 ๑๒๑๐๐ นางดวงใจ  เนืองทอง 

 ๑๒๑๐๑ นางดวงใจ  บุญชาญ 

 ๑๒๑๐๒ นางสาวดวงใจ  ประสานพันธ 

 ๑๒๑๐๓ นางดวงใจ  ประเสริฐสังข 

 ๑๒๑๐๔ นางดวงใจ  ปกลม 

 ๑๒๑๐๕ นางดวงใจ  ผาดํา 

 ๑๒๑๐๖ นางดวงใจ  ฝอยทอง 

 ๑๒๑๐๗ นางดวงใจ  พรหมชัย 

 ๑๒๑๐๘ นางสาวดวงใจ  พวงมี 

 ๑๒๑๐๙ นางดวงใจ  พับพิมพสัย 

 ๑๒๑๑๐ นางดวงใจ  พาธาณี 

 ๑๒๑๑๑ นางดวงใจ  มงคลสวัสดิ์ 

 ๑๒๑๑๒ นางดวงใจ  มัทธิพันธ 

 ๑๒๑๑๓ นางสาวดวงใจ  ยอดแกว 

 ๑๒๑๑๔ นางสาวดวงใจ  รัตนพร 

 ๑๒๑๑๕ นางสาวดวงใจ  เลิศมงคลทรัพย 

 ๑๒๑๑๖ นางดวงใจ  ศรีวองสวัสดิ์ 

 ๑๒๑๑๗ นางสาวดวงใจ  สงเสริม 

 ๑๒๑๑๘ นางดวงใจ  สรอุดร 

 ๑๒๑๑๙ นางดวงใจ  สะอาด 

 ๑๒๑๒๐ นางสาวดวงใจ  หมั่นชัย 

 ๑๒๑๒๑ นางสาวดวงใจ  อัสแสง 

 ๑๒๑๒๒ นางดวงชีวัน  จันทราช 

 ๑๒๑๒๓ นางสาวดวงชีวัน  ทองพรม 

 ๑๒๑๒๔ นางสาวดวงชีวัน  บูราณรูป 

 ๑๒๑๒๕ นางสาวดวงดาว  โชติพงษ 

 ๑๒๑๒๖ นางสาวดวงดาว  นาไชย 

 ๑๒๑๒๗ นางสาวดวงดาว  ประกอบกิจ 

 ๑๒๑๒๘ นางสาวดวงดาว  แฝงวงศคํา 

 ๑๒๑๒๙ นางดวงดาว  วรพิมรัตน 

 ๑๒๑๓๐ นางสาวดวงดาว  ศรีนวล 

 ๑๒๑๓๑ นางดวงดาว  ศรีลาวงษ 



 หนา   ๕๙ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๑๓๒ นางสาวดวงดาว  สิงหลอ 

 ๑๒๑๓๓ นางสาวดวงดาว  เสริมพันธ 

 ๑๒๑๓๔ นางดวงเดน  ลาสองชั้น 

 ๑๒๑๓๕ นางดวงเดือน  คงประโคน 

 ๑๒๑๓๖ นางดวงเดือน  คะเลารัมย 

 ๑๒๑๓๗ นางดวงเดือน  ชุมผักแวน 

 ๑๒๑๓๘ นางสาวดวงเดือน  ชูแกว 

 ๑๒๑๓๙ นางดวงเดือน  ไชยนุรักษ 

 ๑๒๑๔๐ นางดวงเดือน  ปนนิตามัย 

 ๑๒๑๔๑ นางดวงเดือน  ย่ังยืน 

 ๑๒๑๔๒ นางสาวดวงเดือน  โลเกตุ 

 ๑๒๑๔๓ นางดวงเดือน  วนิชชากร 

 ๑๒๑๔๔ นางดวงเดือน  สุริยะปอ 

 ๑๒๑๔๕ นางสาวดวงเดือน  หนูนุน 

 ๑๒๑๔๖ นางดวงเดือน  หมื่นโฮง 

 ๑๒๑๔๗ นางดวงเดือน  อินตะราช 

 ๑๒๑๔๘ นางดวงตา  ชาติภิรมย 

 ๑๒๑๔๙ นางสาวดวงตา  ทองมูล 

 ๑๒๑๕๐ นางสาวดวงตา  พัดเปยมา 

 ๑๒๑๕๑ นางดวงตา  พ่ึงแกว 

 ๑๒๑๕๒ นางดวงตา  หลาวงษา 

 ๑๒๑๕๓ นางดวงทิพย  ดําจํานงค 

 ๑๒๑๕๔ นางดวงทิพา  พุมไม 

 ๑๒๑๕๕ นางสาวดวงธิดา  โมสืบแสน 

 ๑๒๑๕๖ นางสาวดวงนภา  ตาวงษ 

 ๑๒๑๕๗ นางสาวดวงนภา  นอยเขียว 

 ๑๒๑๕๘ นางดวงนภา  บุตรแกว 

 ๑๒๑๕๙ นางสาวดวงนภา  ปกปน 

 ๑๒๑๖๐ นางสาวดวงนภา  ปงเมือง 

 ๑๒๑๖๑ นางดวงนภา  รอดวินิจ 

 ๑๒๑๖๒ นางดวงนภา  สวนขัติ 

 ๑๒๑๖๓ นางดวงนภา  แสนกุล 

 ๑๒๑๖๔ นางสาวดวงเนตร  ชอบชิด 

 ๑๒๑๖๕ นางสาวดวงเนตร  แซตัง 

 ๑๒๑๖๖ นางดวงเนตร  ภูปาน 

 ๑๒๑๖๗ นางดวงเนตร  ภูอากาศ 

 ๑๒๑๖๘ นางสาวดวงพร  กันยากรเตชัส 

 ๑๒๑๖๙ นางสาวดวงพร  แกวคํา 

 ๑๒๑๗๐ นางดวงพร  จันทรประสิทธิ์   

 ๑๒๑๗๑ นางสาวดวงพร  จันทรวิเศษ 

 ๑๒๑๗๒ นางดวงพร  จันทรแสง 

 ๑๒๑๗๓ นางดวงพร  ณ นาน 

 ๑๒๑๗๔ นางสาวดวงพร  ดุกลา 

 ๑๒๑๗๕ นางสาวดวงพร  ทองคําดี 

 ๑๒๑๗๖ นางสาวดวงพร  บุญนารักษ 

 ๑๒๑๗๗ นางสาวดวงพร  ปกษา 

 ๑๒๑๗๘ นางดวงพร  ปยะจินดา 

 ๑๒๑๗๙ นางสาวดวงพร  พรศักดิ์ 

 ๑๒๑๘๐ นางสาวดวงพร  โพธิ์สร 

 ๑๒๑๘๑ นางสาวดวงพร  วรรณเผือก 



 หนา   ๖๐ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๑๘๒ นางดวงพร  ศิริวงศ 

 ๑๒๑๘๓ นางดวงพร  สุขชม 

 ๑๒๑๘๔ นางสาวดวงพรรณ  เพ็ญศรี 

 ๑๒๑๘๕ นางสาวดวงเพ็ญ  จําปาทอง 

 ๑๒๑๘๖ นางสาวดวงมะณี  บุญขาว 

 ๑๒๑๘๗ นางสาวดวงรัตน  จ้ิวไมแดง 

 ๑๒๑๘๘ นางสาวดวงรัตน  ฉัยยา 

 ๑๒๑๘๙ นางดวงรัตน  เชยหอม 

 ๑๒๑๙๐ นางสาวดวงรัตน  ไทยเกิด 

 ๑๒๑๙๑ นางสาวดวงรัตน  บุญศรีสุข 

 ๑๒๑๙๒ นางดวงรัตน  พรหมเรือง 

 ๑๒๑๙๓ นางสาวดวงรัตน  พันธุเอี่ยม 

 ๑๒๑๙๔ นางสาวดวงฤดี  พุมเพชร 

 ๑๒๑๙๕ นางสาวดวงฤดี  วันสา 

 ๑๒๑๙๖ นางสาวดวงฤดี  สุรสราญวงศ 

 ๑๒๑๙๗ นางสาวดวงฤทัย  ขัดมูล 

 ๑๒๑๙๘ นางสาวดวงฤทัย  ชัยรัตน 

 ๑๒๑๙๙ นางดวงฤทัย  เพ็ชรสมาน 

 ๑๒๒๐๐ วาที่รอยตรีหญิง ดวงฤทัย  วงศเปย 

 ๑๒๒๐๑ นางสาวดวงสมร  คลายทอง 

 ๑๒๒๐๒ นางสาวดวงสมร  ทองทับ 

 ๑๒๒๐๓ นางดวงสมร  ธารสุวรรณ 

 ๑๒๒๐๔ นางสาวดวงสมร  บุญผาจักร 

 ๑๒๒๐๕ นางดวงสมร  รัตนานนท 

 ๑๒๒๐๖ นางสาวดวงหทัย  กันทาวงษ 

 ๑๒๒๐๗ นางดวงหทัย  ดีเลิศ 

 ๑๒๒๐๘ นางดวงหทัย  มิ่งบุญ 

 ๑๒๒๐๙ นางดวงหทัย  สถาพร 

 ๑๒๒๑๐ นางสาวดวงหทัยวรรณ  พรมชาติ 

 ๑๒๒๑๑ นางดวงอมร  วงศละคร 

 ๑๒๒๑๒ นางสาวดอกเกตุ  กัลงา 

 ๑๒๒๑๓ นางสาวดอกคูณ  ปญญามณี 

 ๑๒๒๑๔ นางดอกแจง  ธนากลาง 

 ๑๒๒๑๕ นางดอกพะยอม  ไชยวาน 

 ๑๒๒๑๖ นางสาวดอกไม  ประดับพงษ   

 ๑๒๒๑๗ นางดอกไม  อินทสุวรรณ 

 ๑๒๒๑๘ นางสาวดอกออ  พูลทอง 

 ๑๒๒๑๙ นางดอกออ  แพงผม 

 ๑๒๒๒๐ นางสาวดอกออ  ศรีกระบุตร 

 ๑๒๒๒๑ นางสาวดัชนี  คงทันดี 

 ๑๒๒๒๒ นางดัชนี  แปนหมื่นไวย 

 ๑๒๒๒๓ นางสาวดามพรรณ  บุตรปะสะ 

 ๑๒๒๒๔ นางสาวดารณี  กาศสมบูรณ 

 ๑๒๒๒๕ นางสาวดารณี  จวงใจดี 

 ๑๒๒๒๖ นางดารณี  เจะโซะ 

 ๑๒๒๒๗ นางสาวดารณี  นามเสาร 

 ๑๒๒๒๘ นางสาวดารณี  รุงเรือง 

 ๑๒๒๒๙ นางดารวรรณ  ไขกล่ิน 

 ๑๒๒๓๐ นางสาวดารัณ  ฆฤณีกัมพู 

 ๑๒๒๓๑ นางสาวดารัตน  เอี่ยมพัง 



 หนา   ๖๑ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๒๓๒ นางสาวดารา  มาเสมอ 

 ๑๒๒๓๓ นางสาวดารากร  นามอินทร 

 ๑๒๒๓๔ นางสาวดาราพร  โพนเงิน 

 ๑๒๒๓๕ นางสาวดาราพร  ศรพรหม 

 ๑๒๒๓๖ นางดาราพันธ  ภูศรี 

 ๑๒๒๓๗ นางดาราพิมพ  มณีวัต 

 ๑๒๒๓๘ นางดารารัตน  กรแกว 

 ๑๒๒๓๙ นางสาวดารารัตน  กูชัยภูมิ 

 ๑๒๒๔๐ นางสาวดารารัตน  จันตะยอด 

 ๑๒๒๔๑ นางสาวดารารัตน  แดงฟู 

 ๑๒๒๔๒ นางสาวดารารัตน  แนงนอย 

 ๑๒๒๔๓ นางสาวดารารัตน  บรรเจิดศิลป 

 ๑๒๒๔๔ นางสาวดารารัตน  ปนเหนงเพ็ชร 

 ๑๒๒๔๕ นางดารารัตน  ภิรมยไกรภักดิ์ 

 ๑๒๒๔๖ นางดารารัตน  วันทา 

 ๑๒๒๔๗ นางดารารัตน  อนชู 

 ๑๒๒๔๘ นางสาวดารารัตน  อ่ําทรัพย 

 ๑๒๒๔๙ นางสาวดาราวรรณ  วงศหงษ 

 ๑๒๒๕๐ นางดาราวรรณ  ชัยวีระเดช 

 ๑๒๒๕๑ นางสาวดาราวรรณ  ตันรัตนวงศ 

 ๑๒๒๕๒ นางดาราวรรณ  พรหมกัลป 

 ๑๒๒๕๓ นางสาวดาราวรรณ  มานะเกง 

 ๑๒๒๕๔ นางดาริกา  บริบูรณาคม 

 ๑๒๒๕๕ นางสาวดาริกา  แหงพิษ 

 ๑๒๒๕๖ นางดาริณี  บัวศรี 

 ๑๒๒๕๗ นางดาริน  รินใจ 

 ๑๒๒๕๘ นางดาริน  วงศกลม 

 ๑๒๒๕๙ นางดาริน  วังภูมิใหญ 

 ๑๒๒๖๐ นางสาวดาริน  เหมทานนท 

 ๑๒๒๖๑ นางสาวดารินทร  รังกุล 

 ๑๒๒๖๒ นางดารินทร  สุดสกุล 

 ๑๒๒๖๓ นางดารุณี  คชาปญญา 

 ๑๒๒๖๔ นางสาวดารุณี  จันทรแสง 

 ๑๒๒๖๕ นางดารุณี  จันทหาร 

 ๑๒๒๖๖ นางดารุณี  เจียงสงวน 

 ๑๒๒๖๗ นางสาวดารุณี  ทรงทอง 

 ๑๒๒๖๘ นางสาวดารุณี  นาชัยสินธุ 

 ๑๒๒๖๙ นางสาวดารุณี  มีมะจํา 

 ๑๒๒๗๐ นางสาวดารุณี  เลิกนอก 

 ๑๒๒๗๑ นางสาวดารุณี  ศรีเพ็ชร 

 ๑๒๒๗๒ นางดารุณี  สองแกว 

 ๑๒๒๗๓ นางสาวดารุณี  เสนนะ 

 ๑๒๒๗๔ นางสาวดารุณีย  และจิ 

 ๑๒๒๗๕ นางสาวดาเรศ  มากเพ็ชร 

 ๑๒๒๗๖ นางสาวดาวชนิภา  บุญพัด 

 ๑๒๒๗๗ นางสาวดาวนภา  ขวาไชย 

 ๑๒๒๗๘ นางสาวดาวนภา  โสรถาวร 

 ๑๒๒๗๙ นางดาวประกาย  นนทศิริ 

 ๑๒๒๘๐ นางดาวประกาย  วิหกเหิน 

 ๑๒๒๘๑ นางสาวดาวรรศ  โฉมฉาย 



 หนา   ๖๒ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๒๘๒ นางดาวรุง  ครุภัณฑ 

 ๑๒๒๘๓ นางสาวดาวรุง  เจิมขุนทด 

 ๑๒๒๘๔ นางดาวรุง  ณะสีเสน 

 ๑๒๒๘๕ นางสาวดาวรุง  แปนสอน 

 ๑๒๒๘๖ นางสาวดาวรุง  รัญชัย 

 ๑๒๒๘๗ นางดาวรุง  สระสิริประทุมไข 

 ๑๒๒๘๘ นางสาวดาวเรือง  แกวสาริกา 

 ๑๒๒๘๙ นางสาวดาวเรือง  โกเมฆ 

 ๑๒๒๙๐ นางสาวดาวเรือง  มารัตนะ 

 ๑๒๒๙๑ นางดาวเรือง  มูลแกน 

 ๑๒๒๙๒ นางดาวเรือง  วงคแสนชัย 

 ๑๒๒๙๓ นางดาวเรือง  วงษนิยม 

 ๑๒๒๙๔ นางดาวเรือง  ศรีแตงออน 

 ๑๒๒๙๕ นางดาวเรือง  หวังตอผล 

 ๑๒๒๙๖ นางสาวดาววิภา  รติพรรธน 

 ๑๒๒๙๗ นางสาวดาวัลย  แสนสุภา 

 ๑๒๒๙๘ นางสาวดาวิกา  บุญนิล 

 ๑๒๒๙๙ นางสาวดาวิกา  ลาโพธิ์ 

 ๑๒๓๐๐ นางดาหวัน  กุลชาติ 

 ๑๒๓๐๑ นางดาหวัน  คงบุรี 

 ๑๒๓๐๒ นางดาหวัน  สุขใจ 

 ๑๒๓๐๓ นางสาวดําเนิน  ชางเสาร 

 ๑๒๓๐๔ นางสาวดิลกา  พรหมมี 

 ๑๒๓๐๕ นางสาวดิษกร  ปล้ืมอาลัย 

 ๑๒๓๐๖ นางสาวดีนิรันดร  ผิวขํา 

 ๑๒๓๐๗ นางสาวดีละ  สะมะแอ 

 ๑๒๓๐๘ นางสาวดุจดาว  นิจพันธ 

 ๑๒๓๐๙ นางสาวดุจดาว  พันแตง 

 ๑๒๓๑๐ นางดุจดาว  ยาศิริ 

 ๑๒๓๑๑ นางสาวดุจเดือน  ยอดสาร 

 ๑๒๓๑๒ นางดุจเดือน  สุภารี 

 ๑๒๓๑๓ นางดุจเดือน  แสงจรรยา 

 ๑๒๓๑๔ นางดุจสดี  หงสสถาพร 

 ๑๒๓๑๕ นางดุษฎี  นามศรีอุน 

 ๑๒๓๑๖ นางดุษฎี  อุตมอาง 

 ๑๒๓๑๗ นางดุษฏี  ไชยฮะนิจ 

 ๑๒๓๑๘ นางสาวดุษณี  ขอนงูเหลือม 

 ๑๒๓๑๙ นางสาวดุษณี  แอบคํา 

 ๑๒๓๒๐ นางดุษณีภรณ  กาขาว 

 ๑๒๓๒๑ นางสาวดุษณีย  หมัดอาหลี 

 ๑๒๓๒๒ นางสาวดุษยา  ขจรโมทย 

 ๑๒๓๒๓ นางดุสิตา  จิตสุภาพ 

 ๑๒๓๒๔ นางดุสิตา  ชื่นชุมแสง 

 ๑๒๓๒๕ นางดุสิตา  แสงนาโก 

 ๑๒๓๒๖ นางเดนดวง  นําภา 

 ๑๒๓๒๗ นางสาวเดนดวง  สิงกันหา 

 ๑๒๓๒๘ นางเดนนภา  พัฒนศิริพงศ 

 ๑๒๓๒๙ นางสาวเดนสุดา  โตะนาค 

 ๑๒๓๓๐ นางสาวเดือน  ชํานาญ 

 ๑๒๓๓๑ นางสาวเดือน  พรไธสง 



 หนา   ๖๓ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๓๓๒ นางสาวเดือน  ลาดกระโทก 

 ๑๒๓๓๓ นางเดือน  วงศธรรม 

 ๑๒๓๓๔ นางเดือนฉาย  ขันแสง 

 ๑๒๓๓๕ นางเดือนฉาย  พูนลาภ 

 ๑๒๓๓๖ นางสาวเดือนเดน  พุมแกว 

 ๑๒๓๓๗ นางสาวเดือนเต็ม  คํามุงคุณ 

 ๑๒๓๓๘ นางเดือนนภา  สมแกว 

 ๑๒๓๓๙ นางสาวเดือนเพ็ญ  แกวคําสอน 

 ๑๒๓๔๐ นางสาวเดือนเพ็ญ  เขจรรักษ 

 ๑๒๓๔๑ นางเดือนเพ็ญ  จิตมา 

 ๑๒๓๔๒ นางเดือนเพ็ญ  โตนวุธ 

 ๑๒๓๔๓ นางเดือนเพ็ญ  ทองเขียว 

 ๑๒๓๔๔ นางเดือนเพ็ญ  ฝายคําตา 

 ๑๒๓๔๕ นางเดือนเพ็ญ  ภูวนนท 

 ๑๒๓๔๖ นางเดือนเพ็ญ  รักษาวงษ 

 ๑๒๓๔๗ นางเดือนเพ็ญ  รีบุตร 

 ๑๒๓๔๘ นางเดือนเพ็ญ  เรียบทวี 

 ๑๒๓๔๙ นางสาวเดือนเพ็ญ  ลาภสันเทียะ 

 ๑๒๓๕๐ นางเดือนเพ็ญ  ศิริชมภู 

 ๑๒๓๕๑ นางสาวเดือนรุง  ควรแยม 

 ๑๒๓๕๒ นางเดือนรุง  ยกตรี 

 ๑๒๓๕๓ นางสาวตติยา  มาวงษ 

 ๑๒๓๕๔ นางตติยา  สวางทิตย 

 ๑๒๓๕๕ นางสาวตติยาธร  โพธิ์สุ 

 ๑๒๓๕๖ นางตรีชฎา  ทองดีย่ิง 

 ๑๒๓๕๗ นางสาวตรีชฎา  อินคาคร 

 ๑๒๓๕๘ นางสาวตรีนุช  สินตาวิสุทธิ์ 

 ๑๒๓๕๙ นางสาวตรีบุปผา  หลักดี 

 ๑๒๓๖๐ นางสาวตรีปภากร  ปุลวามะระ 

 ๑๒๓๖๑ นางตรีเพชร  ภูถมนิล 

 ๑๒๓๖๒ นางสาวตรีรัตน  นวลแกว 

 ๑๒๓๖๓ นางสาวตรีรัตน  ประพรม 

 ๑๒๓๖๔ นางตรีรัตน  สุตานนท 

 ๑๒๓๖๕ นางสาวตรีสวาท  โวหารกลา 

 ๑๒๓๖๖ นางตวงทรัพย  สุวรรณเขต 

 ๑๒๓๖๗ นางตวงทิพย  งามสะพรั่ง 

 ๑๒๓๖๘ นางตวงพร  ขันตีกรม 

 ๑๒๓๖๙ นางสาวตวนนูรยา  จุฑานันท 

 ๑๒๓๗๐ นางตวิษา  กัมปะหะ 

 ๑๒๓๗๑ นางสาวตองจิตร  ชูดี 

 ๑๒๓๗๒ นางสาวตองตา  เมฆฉาย 

 ๑๒๓๗๓ นางตองตา  หมื่นศรี 

 ๑๒๓๗๔ นางตองตาประภา  โพธิ์งาม 

 ๑๒๓๗๕ นางสาวตองพร  ครอบแกว 

 ๑๒๓๗๖ นางสาวตะวันฉาย  รักรัศมีเย็น 

 ๑๒๓๗๗ นางตะวันฉาย  สังฆมณี 

 ๑๒๓๗๘ นางตะวันรุง  พรมมา 

 ๑๒๓๗๙ นางตัญุลักษณ  หัสดร 

 ๑๒๓๘๐ นางสาวตันติมา  ทองแดง 

 ๑๒๓๘๑ นางตาลทิพย  รักแดง 



 หนา   ๖๔ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๓๘๒ นางตาวัน  กิจพงษศรี 

 ๑๒๓๘๓ นางติดตาม  สันติวงค 

 ๑๒๓๘๔ นางติยานนท  แสงบุตร 

 ๑๒๓๘๕ นางติยาภรณ  ประมวลศิลป 

 ๑๒๓๘๖ นางติรยา  ทวิชาคุณากร 

 ๑๒๓๘๗ นางติรยา  ไพเชฐศักดิ์ 

 ๑๒๓๘๘ นางติราพร  หารคํา 

 ๑๒๓๘๙ นางตีฆายะห  ลีมิง 

 ๑๒๓๙๐ นางสาวตุมทอง  สุขประเสริฐ 

 ๑๒๓๙๑ นางสาวตุลา  แสนกอ 

 ๑๒๓๙๒ นางตุลาพร  ไพรเรือง 

 ๑๒๓๙๓ นางสาวเตชิตา  เทพอินทร 

 ๑๒๓๙๔ นางสาวเตชิตา  เพลินบุตร 

 ๑๒๓๙๕ นางเตชินี  ใจพ่ี 

 ๑๒๓๙๖ นางสาวเตชินี  สถิตยเดช 

 ๑๒๓๙๗ นางสาวเตชิสรา  ศิลา 

 ๑๒๓๙๘ นางเต็มดวง  เถื่อนโทสาร 

 ๑๒๓๙๙ นางเต็มเดือน  ไกรเทพ 

 ๑๒๔๐๐ นางสาวเตยหอม  บุญพันธุ 

 ๑๒๔๐๑ นางเติมสวาท  จองหนาน 

 ๑๒๔๐๒ นางเติมสิริ  รัตนบุรี 

 ๑๒๔๐๓ นางเตียงทอง  พินทะกัง 

 ๑๒๔๐๔ นางสาวเตือน  งามระโหงษ 

 ๑๒๔๐๕ นางสาวเตือนจิต  ทองเฝอ 

 ๑๒๔๐๖ นางเตือนจิต  พงษพิพัฒน 

 ๑๒๔๐๗ นางเตือนจิต  มูสิกะสง 

 ๑๒๔๐๘ นางเตือนจิตต  บุญอุดม 

 ๑๒๔๐๙ นางสาวเตือนใจ  กาเผือก 

 ๑๒๔๑๐ นางสาวเตือนใจ  จรสระนอย 

 ๑๒๔๑๑ นางเตือนใจ  ชูเมือง 

 ๑๒๔๑๒ นางสาวเตือนใจ  ไชยโคตร 

 ๑๒๔๑๓ นางเตือนใจ  ทองบุ 

 ๑๒๔๑๔ นางสาวเตือนใจ  ธงหิมะ 

 ๑๒๔๑๕ นางเตือนใจ  นอยแพง 

 ๑๒๔๑๖ นางเตือนใจ  เนขุนทด 

 ๑๒๔๑๗ นางเตือนใจ  ปลาออน 

 ๑๒๔๑๘ นางสาวเตือนใจ  เปาเงิน 

 ๑๒๔๑๙ นางสาวเตือนใจ  มั่นการ 

 ๑๒๔๒๐ นางเตือนใจ  มิ่งเมือง 

 ๑๒๔๒๑ นางสาวเตือนใจ  ยืนยงชาติ 

 ๑๒๔๒๒ นางเตือนใจ  รชตวิริยะกุล 

 ๑๒๔๒๓ นางเตือนใจ  เรืองฤทธิ์ 

 ๑๒๔๒๔ นางเตือนใจ  ลนเหลือ 

 ๑๒๔๒๕ นางเตือนใจ  วงคตาผา 

 ๑๒๔๒๖ นางสาวเตือนใจ  วิชาโคตร 

 ๑๒๔๒๗ นางเตือนใจ  วีระณะ 

 ๑๒๔๒๘ นางเตือนใจ  ศรีปญญา 

 ๑๒๔๒๙ นางสาวเตือนใจ  ศรีเปง 

 ๑๒๔๓๐ นางสาวเตือนใจ  สารักษ 

 ๑๒๔๓๑ นางเตือนใจ  อะรัญ 



 หนา   ๖๕ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๔๓๒ นางแตน  ทองแสง 

 ๑๒๔๓๓ นางสาวไตรทิพย  โพธิ์ชัย 

 ๑๒๔๓๔ นางไตรษร  โคตรวิชา 

 ๑๒๔๓๕ นางสาวถกลสุข  วัจนสุนทร 

 ๑๒๔๓๖ นางถนอม  เกตุแกว 

 ๑๒๔๓๗ นางถนอม  คําคุม 

 ๑๒๔๓๘ นางถนอม  คําสวนจิก 

 ๑๒๔๓๙ นางถนอม  ราชะพริ้ง 

 ๑๒๔๔๐ นางถนอมจิต  ทนะวัง 

 ๑๒๔๔๑ นางถนอมจิตร  อินอาน 

 ๑๒๔๔๒ นางถนอมจิตร  สุขัมศรี 

 ๑๒๔๔๓ นางสาวถนอมนวล  วะทวิกานตง 

 ๑๒๔๔๔ นางสาวถนอมรัตน  ประทุมวงษ 

 ๑๒๔๔๕ นางสาวถนอมศรี  ชิณเทศน 

 ๑๒๔๔๖ นางถนอมศรี  ไชยวิชู 

 ๑๒๔๔๗ นางถนอมศรี  ปะระมะ 

 ๑๒๔๔๘ นางถนอมศรี  รามางกูร 

 ๑๒๔๔๙ นางถนอมศรี  เสมานารถ 

 ๑๒๔๕๐ นางสาวถวนันท  ถวยุจกุล 

 ๑๒๔๕๑ นางถวิล  สุขบท 

 ๑๒๔๕๒ นางสาวถาวร  ชื่นใจ 

 ๑๒๔๕๓ นางถาวร  โพธิ์ทอง 

 ๑๒๔๕๔ นางถาวร  วรรณสาร 

 ๑๒๔๕๕ นางถาวร  สิทธิพรม 

 ๑๒๔๕๖ นางสาวถิรนันท  ศรีสงค 

 ๑๒๔๕๗ นางสาวถิรนันธ  หอทรัพย 

 ๑๒๔๕๘ นางสาวถิรพร  ปะธิเก 

 ๑๒๔๕๙ นางทบพร  ฝนธรรมกชพร 

 ๑๒๔๖๐ นางทรงลักษ  ทองขาว 

 ๑๒๔๖๑ นางสาวทรงวรรณ  คชเสนา 

 ๑๒๔๖๒ นางทรงศิริ  จันทรอน   

 ๑๒๔๖๓ นางทรงสิริ  มะนีวัน 

 ๑๒๔๖๔ นางทรงสุดา  มาตรา 

 ๑๒๔๖๕ นางทรรศนพร  ใครบุญ 

 ๑๒๔๖๖ นางสาวทรรศนันท  จันทรวงศคํา 

 ๑๒๔๖๗ นางทรรศนันท  ราชลักษณ 

 ๑๒๔๖๘ นางสาวทรรศนีย  ชมชู 

 ๑๒๔๖๙ นางทรรศนีย  สองนา 

 ๑๒๔๗๐ นางสาวทรรศพร  สุยะพันธ 

 ๑๒๔๗๑ นางทรวรัณ  ทองศรี 

 ๑๒๔๗๒ นางสาวทรัพยนรี  เชื้อลีมาศ 

 ๑๒๔๗๓ นางสาวทรัพยพานิช  พลาบัญช 

 ๑๒๔๗๔ นางทรัพยสมบัติ  สลักคํา 

 ๑๒๔๗๕ นางสาวทรัพยอนันต  ชูศรีทอง 

 ๑๒๔๗๖ นางสาวทรัพยอุบล  เข็มศร 

 ๑๒๔๗๗ นางทราทิพย  บุบผา 

 ๑๒๔๗๘ นางทรามวัย  มุงวงษา 

 ๑๒๔๗๙ นางสาวทรายทิพย  ธีระเดชพงศ 

 ๑๒๔๘๐ นางทรายรุง  จงรักษ 

 ๑๒๔๘๑ นางทวารัตน  สุขสม 



 หนา   ๖๖ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๔๘๒ นางทวิชา  ปรเมษฐวรางกูร 

 ๑๒๔๘๓ นางสาวทวิฏตาฐ  ศรีเสาวลักษณ 

 ๑๒๔๘๔ นางทวิตา  นวนมิ่ง 

 ๑๒๔๘๕ นางสาวทวินันท  ใจเปยม 

 ๑๒๔๘๖ นางทวิพร  ดาวคุด 

 ๑๒๔๘๗ นางทวี  ออนจันทร 

 ๑๒๔๘๘ นางทวีทรัพย  เจริญผล 

 ๑๒๔๘๙ นางทวีพร  กระชั้น 

 ๑๒๔๙๐ นางสาวทวีพร  หลินศรี 

 ๑๒๔๙๑ นางทวีภรณ  ไตรพิษ 

 ๑๒๔๙๒ นางทวีภา  คําสวรรค 

 ๑๒๔๙๓ นางทวีรักษ  วังวล 

 ๑๒๔๙๔ นางสาวทวีรัตน  แทนเทือก 

 ๑๒๔๙๕ นางทวีวรรณ  โพธิกมล 

 ๑๒๔๙๖ นางสาวทศวรรณ  วงคตะวัน 

 ๑๒๔๙๗ นางทศวรรณ  สดชื่น 

 ๑๒๔๙๘ นางทองคํา  ภูมิชัยโชติ 

 ๑๒๔๙๙ นางสาวทองจันทร  เข็มสุข 

 ๑๒๕๐๐ นางสาวทองจันทร  เนื่องแกว 

 ๑๒๕๐๑ นางทองจันทร  พลประสิทธิ์ 

 ๑๒๕๐๒ นางทองดี  ตรีแกว 

 ๑๒๕๐๓ นางทองดี  บุญลือ 

 ๑๒๕๐๔ นางทองดี  สองศรี 

 ๑๒๕๐๕ นางทองดี  อันภักดี 

 ๑๒๕๐๖ นางทองแดง  จันทรแอ 

 ๑๒๕๐๗ นางทองทิพย  แกวแกนขัน 

 ๑๒๕๐๘ นางทองทิพย  พิบูลย 

 ๑๒๕๐๙ นางสาวทองทิพย  ระวิหังโส 

 ๑๒๕๑๐ นางสาวทองนิยม  ศรีพันธ 

 ๑๒๕๑๑ นางสาวทองใบ  ขําเฟอง 

 ๑๒๕๑๒ นางสาวทองปน  กุลศรี 

 ๑๒๕๑๓ นางสาวทองปาน  คําโสภา 

 ๑๒๕๑๔ นางทองปน  คงมี 

 ๑๒๕๑๕ นางทองพิม  รัตนอัครแสง 

 ๑๒๕๑๖ นางสาวทองพูน  อารีเอื้อ 

 ๑๒๕๑๗ นางทองมวน  เมษา 

 ๑๒๕๑๘ นางทองมาด  วงษไทย 

 ๑๒๕๑๙ นางสาวทองยอย  ศรีโคกกรวด 

 ๑๒๕๒๐ นางทองรอย  จิตเทวินลิขิต 

 ๑๒๕๒๑ นางทองรัตน  โยธะคง 

 ๑๒๕๒๒ นางทองลวน  ขันธะจันทร 

 ๑๒๕๒๓ นางสาวทองลักษณ  ทัดทา 

 ๑๒๕๒๔ นางทองวาท  คาดสนิท 

 ๑๒๕๒๕ นางทองศิร  อินธิเดช 

 ๑๒๕๒๖ นางทองสา  คําสุเรศ 

 ๑๒๕๒๗ นางทองสาย  ใจหวัง 

 ๑๒๕๒๘ นางทองสาย  ทุมลา 

 ๑๒๕๒๙ นางทองสุข  รัตนบุตร 

 ๑๒๕๓๐ นางทองเสิน  ฝนเต็ม 

 ๑๒๕๓๑ นางทองเหรียญ  อินตะพิงค 



 หนา   ๖๗ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๕๓๒ นางทองเหลือง  เมตตาริกานนท 

 ๑๒๕๓๓ นางสาวทองอินทร  วรรณสุทธะ 

 ๑๒๕๓๔ นางสาวทักษปพร  มั่งแพร 

 ๑๒๕๓๕ นางสาวทักษพร  บุญสิทธิ์ 

 ๑๒๕๓๖ นางทักษพร  พักสันเทียะ 

 ๑๒๕๓๗ นางทักษวรรณ  ปนไชย 

 ๑๒๕๓๘ นางสาวทักษิณา  บัวทอง 

 ๑๒๕๓๙ นางทัชชกร  ไชยสุวรรณ 

 ๑๒๕๔๐ นางสาวทัชชญา  แซจ้ือ 

 ๑๒๕๔๑ นางทัชชภร  เครืออินทร 

 ๑๒๕๔๒ นางทัชชาวดี  รัตนวงศแข 

 ๑๒๕๔๓ นางสาวทัชรินทร  คําสุข 

 ๑๒๕๔๔ นางสาวทัชศญา  พรมเพียร 

 ๑๒๕๔๕ นางสาวทัณฑิกา  แซเอี๊ยบ 

 ๑๒๕๔๖ นางทัณทิฌาช  พ่ึงนิล 

 ๑๒๕๔๗ นางสาวทัดดาว  ชาญประเสริฐ 

 ๑๒๕๔๘ นางสาวทัดดาว  ไวสาริกิจ 

 ๑๒๕๔๙ นางทัดดาว  แสงลี 

 ๑๒๕๕๐ นางสาวทัดรวี  แจงหิรัญ 

 ๑๒๕๕๑ นางสาวทัตชญา  ปรีชาจารย 

 ๑๒๕๕๒ นางทัตยา  พิพัฒนโชติกร 

 ๑๒๕๕๓ นางสาวทันตา  เอกอิฐสินี 

 ๑๒๕๕๔ นางสาวทับทิม  จันทรวิเศษ 

 ๑๒๕๕๕ นางสาวทับทิม  เตโช 

 ๑๒๕๕๖ นางทับทิม  ภัทรอนันตนพ 

 ๑๒๕๕๗ นางทับทิม  โภชนัง 

 ๑๒๕๕๘ นางทับทิม  มหามิตร 

 ๑๒๕๕๙ นางทับทิม  แรงทน 

 ๑๒๕๖๐ นางสาวทับทิม  วงศทะนา 

 ๑๒๕๖๑ นางสาวทัพทิม  ศรีอุทัย 

 ๑๒๕๖๒ นางสาวทัศณียา  เรืองขจิต 

 ๑๒๕๖๓ นางสาวทัศนดาว  ธรรมเรืองอุไร 

 ๑๒๕๖๔ นางทัศนพร  สมจิตร 

 ๑๒๕๖๕ นางสาวทัศนภรณ  ลีลาตระการกุล 

 ๑๒๕๖๖ นางสาวทัศนลักษณ  จันทรจาย 

 ๑๒๕๖๗ นางสาวทัศนวรรณ  ขันทอง 

 ๑๒๕๖๘ นางทัศนวรรณ  ดีดวงพันธ 

 ๑๒๕๖๙ นางทัศนวรรณ  สุวรรณโณ 

 ๑๒๕๗๐ นางทัศนันท  กันทอง 

 ๑๒๕๗๑ นางสาวทัศนันท  มิ่งกล่ิน 

 ๑๒๕๗๒ นางสาวทัศนัย  ตื้อแปง 

 ๑๒๕๗๓ นางทัศนา  เทียมโสม 

 ๑๒๕๗๔ นางทัศนา  นามวี 

 ๑๒๕๗๕ นางสาวทัศนา  มณีกาศ 

 ๑๒๕๗๖ นางสาวทัศนา  ยงคําชา 

 ๑๒๕๗๗ นางทัศนา  อูไพบูลยสิน 

 ๑๒๕๗๘ นางทัศนาพร  เสารแบน 

 ๑๒๕๗๙ นางสาวทัศนาวรรณ  งามสอาด 

 ๑๒๕๘๐ นางสาวทัศนาวลัย  มณฑาทิพย 

 ๑๒๕๘๑ นางทัศนาวลัย  หาวา 



 หนา   ๖๘ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๕๘๒ นางสาวทัศนี  จูเจ่ีย 

 ๑๒๕๘๓ นางทัศนี  มวงแกว 

 ๑๒๕๘๔ นางทัศนีพร  สุวรรณศร 

 ๑๒๕๘๕ นางทัศนีย  กอนศิลา 

 ๑๒๕๘๖ นางทัศนีย  กิ่งทอง 

 ๑๒๕๘๗ นางทัศนีย  แกวคํา 

 ๑๒๕๘๘ นางสาวทัศนีย  คงแกว 

 ๑๒๕๘๙ นางทัศนีย  จงกลกลาง 

 ๑๒๕๙๐ นางสาวทัศนีย  จันทรศรี 

 ๑๒๕๙๑ นางทัศนีย  จันบุตราช 

 ๑๒๕๙๒ นางสาวทัศนีย  จิตนวล 

 ๑๒๕๙๓ นางทัศนีย  จิรพิสิฐกุล 

 ๑๒๕๙๔ นางสาวทัศนีย  แจงพลัด 

 ๑๒๕๙๕ นางสาวทัศนีย  ใจจง 

 ๑๒๕๙๖ นางทัศนีย  ใจดี 

 ๑๒๕๙๗ นางทัศนีย  ฉุนกระโทก 

 ๑๒๕๙๘ นางสาวทัศนีย  ชํานาญเสือ 

 ๑๒๕๙๙ นางทัศนีย  ชื่นชีพ 

 ๑๒๖๐๐ นางทัศนีย  ไชยชาย 

 ๑๒๖๐๑ นางสาวทัศนีย  ไชยยัง 

 ๑๒๖๐๒ นางสาวทัศนีย  ดวงนามน 

 ๑๒๖๐๓ นางทัศนีย  แดสันเทียะ 

 ๑๒๖๐๔ นางทัศนีย  ตะคํา 

 ๑๒๖๐๕ นางทัศนีย  นรานฤดม 

 ๑๒๖๐๖ นางทัศนีย  นะธิศรี 

 ๑๒๖๐๗ นางสาวทัศนีย  นักรอง 

 ๑๒๖๐๘ นางทัศนีย  นาพรม 

 ๑๒๖๐๙ นางสาวทัศนีย  นาแพร 

 ๑๒๖๑๐ นางทัศนีย  นุชเทียน 

 ๑๒๖๑๑ นางสาวทัศนีย  นุชประภา 

 ๑๒๖๑๒ นางสาวทัศนีย  บรรพบุตร 

 ๑๒๖๑๓ นางทัศนีย  บุญชู 

 ๑๒๖๑๔ นางสาวทัศนีย  บุญเทียน 

 ๑๒๖๑๕ นางสาวทัศนีย  บุญแนน 

 ๑๒๖๑๖ นางทัศนีย  บุญเรือง 

 ๑๒๖๑๗ นางทัศนีย  บุณชู 

 ๑๒๖๑๘ นางทัศนีย  ปาปะขัง 

 ๑๒๖๑๙ นางทัศนีย  ปาระภา 

 ๑๒๖๒๐ นางสาวทัศนีย  ผลงาม 

 ๑๒๖๒๑ นางทัศนีย  พันทอง 

 ๑๒๖๒๒ นางทัศนีย  พิมพสมาน 

 ๑๒๖๒๓ นางทัศนีย  พุทธวงศ 

 ๑๒๖๒๔ นางสาวทัศนีย  เพ็ญโฉม 

 ๑๒๖๒๕ นางทัศนีย  แพงศรีสาร 

 ๑๒๖๒๖ นางสาวทัศนีย  ภูโต 

 ๑๒๖๒๗ นางทัศนีย  ภูมิสาร 

 ๑๒๖๒๘ นางทัศนีย  ยังสบาย 

 ๑๒๖๒๙ นางทัศนีย  ยุวะบุตร 

 ๑๒๖๓๐ นางสาวทัศนีย  ลบไพรินทร 

 ๑๒๖๓๑ นางทัศนีย  วงศสุทธิเนตร 



 หนา   ๖๙ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๖๓๒ นางทัศนีย  วรบุตร 

 ๑๒๖๓๓ นางทัศนีย  วิชัยดิษฐ 

 ๑๒๖๓๔ นางสาวทัศนีย  วิเชียรโชติ 

 ๑๒๖๓๕ นางสาวทัศนีย  ศรีอายุ 

 ๑๒๖๓๖ นางสาวทัศนีย  ศิริบุตร 

 ๑๒๖๓๗ นางสาวทัศนีย  สีธิปอม 

 ๑๒๖๓๘ นางสาวทัศนีย  เสือประโคน 

 ๑๒๖๓๙ นางสาวทัศนีย  แสงจง 

 ๑๒๖๔๐ นางสาวทัศนีย  แสงเลิศ 

 ๑๒๖๔๑ นางสาวทัศนีย  ไสยสมบัติ 

 ๑๒๖๔๒ นางสาวทัศนีย  หาศิริ 

 ๑๒๖๔๓ นางสาวทัศนีย  เหงจาย 

 ๑๒๖๔๔ นางทัศนีย  อินทรทํานา 

 ๑๒๖๔๕ นางสาวทัศนีย  อุบลศรี 

 ๑๒๖๔๖ นางทัศนียา  จันทรปล่ัง 

 ๑๒๖๔๗ นางสาวทัศนียา  รักไทรทอง 

 ๑๒๖๔๘ นางสาวทัศนียา  สายคุณากร 

 ๑๒๖๔๙ นางทัศนีวรรณ  จันตะคาด 

 ๑๒๖๕๐ นางสาวทัศนีวรรณ  ศรีบานชื่น 

 ๑๒๖๕๑ นางทัศพร  สอนนอก 

 ๑๒๖๕๒ นางทัศพาสิณฑ  วงศมณี 

 ๑๒๖๕๓ นางทัศมาลี  งวนทอง 

 ๑๒๖๕๔ นางสาวทัศรี  อาจวิชัย 

 ๑๒๖๕๕ นางสาวทัศวรรณ  กองอยู 

 ๑๒๖๕๖ นางทัศวรรณ  ขวัญหวาน 

 ๑๒๖๕๗ นางทัศวรรณ  บุญลือ 

 ๑๒๖๕๘ นางสาวทัศวรรณ  พรมสวัสดิ์ 

 ๑๒๖๕๙ นางสาวทัศวรรณ  พิมพารักษ 

 ๑๒๖๖๐ นางทัศวรรณ  ยอมมี 

 ๑๒๖๖๑ นางสาวทัศวรรณ  ศรีเชียงหวาง 

 ๑๒๖๖๒ นางสาวทัศวัลย  โสภาพล 

 ๑๒๖๖๓ นางทัศสุมาลี  รวมธรรม 

 ๑๒๖๖๔ นางสาวทัสนันท  ทาตะชัย 

 ๑๒๖๖๕ นางทัสนี  ทองใบ 

 ๑๒๖๖๖ นางทานตะวัน  จันทรวิเศษ 

 ๑๒๖๖๗ นางทานตะวัน  ใจเอื้อ 

 ๑๒๖๖๘ นางทานตะวัน  บุตรวิไล 

 ๑๒๖๖๙ นางทานตะวัน  วรรณรัตนโชติ 

 ๑๒๖๗๐ นางทานตะวัน  สิงหหาบุตร 

 ๑๒๖๗๑ นางสาวทาริยา  เพ่ิมทรัพย 

 ๑๒๖๗๒ นางสาวทาวินี  บุญเหลือ 

 ๑๒๖๗๓ นางทิฆัมพร  ทองแจง 

 ๑๒๖๗๔ นางสาวทิฆัมพร  ปกเคธาติ 

 ๑๒๖๗๕ นางสาวทิฆัมพร  มานะรักษ 

 ๑๒๖๗๖ นางสาวทิฆัมพร  มีไพบูลยสกุล 

 ๑๒๖๗๗ นางสาวทิฆัมพร  สวางจิตต 

 ๑๒๖๗๘ นางทิฆัมพร  อินทการ 

 ๑๒๖๗๙ นางทิชา  หะลันดา 

 ๑๒๖๘๐ นางสาวทิชากร  ทะวาย 

 ๑๒๖๘๑ นางสาวทิชากร  วงษกรณ 



 หนา   ๗๐ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๖๘๒ นางทิฐิชภักดิ์  คงพล 

 ๑๒๖๘๓ นางสาวทิฐินันท  กวดแกว 

 ๑๒๖๘๔ นางทิตตยา  สุริยาวงษ 

 ๑๒๖๘๕ นางสาวทิตพวัลย  จะนุ 

 ๑๒๖๘๖ นางสาวทิตยา  ปองกัน 

 ๑๒๖๘๗ นางสาวทิตยา  สังขเงิน 

 ๑๒๖๘๘ นางสาวทิติภา  ทองแสนคํา 

 ๑๒๖๘๙ นางทินกร  อิ่มพันธ 

 ๑๒๖๙๐ นางสาวทิบภิกุล  ศรีกระทุม 

 ๑๒๖๙๑ นางทิพนภา  กันยายน 

 ๑๒๖๙๒ นางทิพเนตร  ทวีวรโชติ 

 ๑๒๖๙๓ นางสาวทิพพากร  กล่ินหอม 

 ๑๒๖๙๔ นางทิพภา  กิตติโชติพาณิชย 

 ๑๒๖๙๕ นางทิพภาพร  วรสาร 

 ๑๒๖๙๖ นางทิพมาศ  ชอบชม 

 ๑๒๖๙๗ นางสาวทิพย  สุวรรณโรจน 

 ๑๒๖๙๘ นางสาวทิพยติพร  ใยพรม 

 ๑๒๖๙๙ นางทิพยนภา  สุวรรณรัตน 

 ๑๒๗๐๐ นางสาวทิพยเนตร  พรมมา 

 ๑๒๗๐๑ นางทิพยเนตร  สมรูป 

 ๑๒๗๐๒ นางสาวทิพยประภา  ทองสี 

 ๑๒๗๐๓ นางทิพยประภา  ทิพยภรชัยเจริญ 

 ๑๒๗๐๔ นางสาวทิพยประภา  บัวสด 

 ๑๒๗๐๕ นางทิพยพร  ศรีภักดี 

 ๑๒๗๐๖ นางสาวทิพยพิมาน  ทองชมภู 

 ๑๒๗๐๗ นางสาวทิพยภากรณ  ใจวัน 

 ๑๒๗๐๘ นางสาวทิพยภาพร  ชุมภู 

 ๑๒๗๐๙ นางสาวทิพยภาภรณ  ไผพูล 

 ๑๒๗๑๐ นางทิพยมณฑา  มุจรินทร 

 ๑๒๗๑๑ นางทิพยมาลี  รุงเลิศ 

 ๑๒๗๑๒ นางทิพยรัตน  บุดดาเพศ 

 ๑๒๗๑๓ นางสาวทิพยวดี  มวงอ่ํา 

 ๑๒๗๑๔ นางสาวทิพยวนารี  บุญเกิด 

 ๑๒๗๑๕ นางทิพยวรรณ  เปล่ียนทรัพย 

 ๑๒๗๑๖ นางทิพยวรรณ  จันทรดี 

 ๑๒๗๑๗ นางสาวทิพยวรรณ  จับใจ 

 ๑๒๗๑๘ นางสาวทิพยวรรณ  รื่นเสือ 

 ๑๒๗๑๙ นางสาวทิพยวรรณ  อูสกุล 

 ๑๒๗๒๐ นางสาวทิพยวรรณ  ศรีเปารยะ 

 ๑๒๗๒๑ นางทิพยวรรณ  หอมแกนจันทร 

 ๑๒๗๒๒ นางสาวทิพยวรินทร  ผ่ึงวงษ 

 ๑๒๗๒๓ นางสาวทิพยวัล  เส้ิงสูงเนิน 

 ๑๒๗๒๔ นางทิพยวิภาภรณ  แกวคูณ 

 ๑๒๗๒๕ นางสาวทิพยวิมล  แกวเลิศหลา 

 ๑๒๗๒๖ นางสาวทิพยสุคน  พุมเมือง 

 ๑๒๗๒๗ นางทิพยสุคนธ  นรารักษ 

 ๑๒๗๒๘ นางทิพยสุคนธ  อินใจดี 

 ๑๒๗๒๙ นางสาวทิพยสุดา  คําแกว 

 ๑๒๗๓๐ นางสาวทิพยสุดา  พันธดี 

 ๑๒๗๓๑ นางทิพยสุดา  แยมอวม 



 หนา   ๗๑ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๗๓๒ นางสาวทิพยสุดา  หงวนไธสง 

 ๑๒๗๓๓ นางสาวทิพยสุนันท  สนทะมิโน 

 ๑๒๗๓๔ นางสาวทิพยอุษา  บุงนาม 

 ๑๒๗๓๕ นางสาวทิพยา  สอนแข็ง 

 ๑๒๗๓๖ นางสาวทิพรดา  เนียมหวาน 

 ๑๒๗๓๗ นางสาวทิพรัตน  ฉันขาว 

 ๑๒๗๓๘ นางทิพรัตน  เตโช 

 ๑๒๗๓๙ นางสาวทิพวรรณ  พละทรัพย 

 ๑๒๗๔๐ นางสาวทิพวรรณ  ศรีบุญเรือง 

 ๑๒๗๔๑ นางสาวทิพวรรณ  กระแสรมิตร 

 ๑๒๗๔๒ นางทิพวรรณ  กองธนานันท 

 ๑๒๗๔๓ นางทิพวรรณ  แกวหาญ 

 ๑๒๗๔๔ นางสาวทิพวรรณ  งามผอง 

 ๑๒๗๔๕ นางทิพวรรณ  จันณะคํา 

 ๑๒๗๔๖ นางสาวทิพวรรณ  จิณฤทธิ์ 

 ๑๒๗๔๗ นางทิพวรรณ  จิตติวรพันธ 

 ๑๒๗๔๘ นางทิพวรรณ  จินตกสิกรรม 

 ๑๒๗๔๙ นางทิพวรรณ  ชมภูพาน 

 ๑๒๗๕๐ นางสาวทิพวรรณ  เทพสนิท 

 ๑๒๗๕๑ นางทิพวรรณ  นิพิฐสกุล 

 ๑๒๗๕๒ นางทิพวรรณ  บุญตัน 

 ๑๒๗๕๓ นางสาวทิพวรรณ  บุญนิมิตร 

 ๑๒๗๕๔ นางสาวทิพวรรณ  ปญญาสิม 

 ๑๒๗๕๕ นางทิพวรรณ  พรหมมา 

 ๑๒๗๕๖ นางสาวทิพวรรณ  พรหมลิ 

 ๑๒๗๕๗ นางทิพวรรณ  พระสลัก 

 ๑๒๗๕๘ นางสาวทิพวรรณ  พสุเจริญวัฒน 

 ๑๒๗๕๙ นางทิพวรรณ  พันธะไชย 

 ๑๒๗๖๐ นางสาวทิพวรรณ  มะเจียกจร 

 ๑๒๗๖๑ นางทิพวรรณ  มากผล 

 ๑๒๗๖๒ นางสาวทิพวรรณ  มีบุญ 

 ๑๒๗๖๓ นางสาวทิพวรรณ  มุสิโก 

 ๑๒๗๖๔ นางสาวทิพวรรณ  รุงมณี 

 ๑๒๗๖๕ นางสาวทิพวรรณ  วงษจันทร 

 ๑๒๗๖๖ นางสาวทิพวรรณ  วงษจันทร 

 ๑๒๗๖๗ นางสาวทิพวรรณ  วรรณปะเก 

 ๑๒๗๖๘ นางสาวทิพวรรณ  ศรีบุตร 

 ๑๒๗๖๙ นางสาวทิพวรรณ  ศรีสมร 

 ๑๒๗๗๐ นางทิพวรรณ  สิงหทอง 

 ๑๒๗๗๑ นางสาวทิพวรรณ  สุดตา 

 ๑๒๗๗๒ นางสาวทิพวรรณ  สุยะใหญ 

 ๑๒๗๗๓ นางทิพวรรณ  โหยงโสภา 

 ๑๒๗๗๔ นางสาวทิพวัลย  กุลสอนนาม 

 ๑๒๗๗๕ นางทิพวัลย  ดัดทิพย 

 ๑๒๗๗๖ นางสาวทิพวัลย  ดือเระ 

 ๑๒๗๗๗ นางสาวทิพวัลย  ธนาโชติสกุล 

 ๑๒๗๗๘ นางทิพวัลย  แบขุนทด 

 ๑๒๗๗๙ นางทิพวัลย  มโนรส 

 ๑๒๗๘๐ นางสาวทิพวัลย  ศรีเนตร 

 ๑๒๗๘๑ นางทิพวัลย  สีนิล 



 หนา   ๗๒ (เลมท่ี  ๖/๔) 
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 ๑๒๗๘๒ นางสาวทิพวัลย  เสนกุล 

 ๑๒๗๘๓ นางทิพวิภา  ชวยมาก 

 ๑๒๗๘๔ นางสาวทิพวิมล  สาวสุดชาติ 

 ๑๒๗๘๕ นางสาวทิพาดา  ประจง 

 ๑๒๗๘๖ นางสาวทิพาพร  จันทรตะภู 

 ๑๒๗๘๗ นางทิพาพร  บุญขันธ 

 ๑๒๗๘๘ นางทิพาพร  ปูนขุนทด 

 ๑๒๗๘๙ นางสาวทิพาพร  ศรีพันธ 

 ๑๒๗๙๐ นางสาวทิพาพรรณ  อินแถลง 

 ๑๒๗๙๑ นางทิพาภรณ  กาญจนปรีชากร 

 ๑๒๗๙๒ นางทิพาภรณ  อุทรักษ 

 ๑๒๗๙๓ นางสาวทิพารัตน  สุนทรศารทูล 

 ๑๒๗๙๔ นางทิภาพร  บุญประสาท 

 ๑๒๗๙๕ นางทิมทอง  พรหมเมศร 

 ๑๒๗๙๖ นางสาวทิราพร  ศรีสิงห 

 ๑๒๗๙๗ นางทิวานันท  เนียมอินทร 

 ๑๒๗๙๘ นางทิวาพร  มาบุญธรรม 

 ๑๒๗๙๙ นางสาวทิวาพร  วังทะพันธ 

 ๑๒๘๐๐ นางสาวทิวารักษ  เทศรัตน 

 ๑๒๘๐๑ นางทิวารัตน  บุตรโพธิ์ 

 ๑๒๘๐๒ นางทิวารัตน  มนตรี 

 ๑๒๘๐๓ นางสาวทิวารัตน  มาตรี 

 ๑๒๘๐๔ วาที่รอยตรีหญิง ทิวาวรรณ   

  มงคลศิริ 

 ๑๒๘๐๕ นางสาวทิวาวรรณ  หุนทอง 

 ๑๒๘๐๖ นางสาวทิวาวรรณ  อันแสน 

 ๑๒๘๐๗ นางทิวาวัณ  สอนสีดา 

 ๑๒๘๐๘ นางทิศากร  เมืองทอง 

 ๑๒๘๐๙ นางสาวทิศารัตน  ดวงจันทร 

 ๑๒๘๑๐ นางทิษฏยา  สุดแจง 

 ๑๒๘๑๑ นางทุมมา  ทรัพยนารถ 

 ๑๒๘๑๒ นางสาวเทพนารี  เจริญศรี 

 ๑๒๘๑๓ นางสาวเทพนารี  สุภาพ 

 ๑๒๘๑๔ นางสาวเทพพร  แสงพรมชารี 

 ๑๒๘๑๕ นางเทพรักษ  จิระธนภาส 

 ๑๒๘๑๖ นางเทพสุดา  แพงจันทรศรี 

 ๑๒๘๑๗ นางเทพา  จุทาสงค 

 ๑๒๘๑๘ นางเทวธิดา  วงศสายจันทร 

 ๑๒๘๑๙ นางสาวเทวรรณ  มณีเนตร 

 ๑๒๘๒๐ นางสาวเทวา  กิติศรีวรพันธุ 

 ๑๒๘๒๑ นางเทวา  แกวคําสอน 

 ๑๒๘๒๒ นางสาวเทวารัณย  นอยหลุบเลา 

 ๑๒๘๒๓ นางสาวเทวี  เพ่ิมแพงพัน 

 ๑๒๘๒๔ นางเทวี  มะลิทอง 

 ๑๒๘๒๕ นางเทอดขวัญ  กามูณี 

 ๑๒๘๒๖ นางเทียนทอง  ฮังกาสี 

 ๑๒๘๒๗ นางเทียนนภา  เพ็ญสุข 

 ๑๒๘๒๘ นางเทียมจันทร  แกวนอย 

 ๑๒๘๒๙ นางเทียมจันทร  จันทรดอน 

 ๑๒๘๓๐ นางเทียมจันทร  สุปตติ 



 หนา   ๗๓ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๘๓๑ นางเทียมใจ  กําจัดภัย 

 ๑๒๘๓๒ นางเทียมใจ  วิลามาตย 

 ๑๒๘๓๓ นางสาวธชษร  บุญเพ่ิม 

 ๑๒๘๓๔ นางสาวธณปรีดา  สมีแจง 

 ๑๒๘๓๕ นางสาวธณพช  สุคนธจามร 

 ๑๒๘๓๖ นางสาวธณรัตน  ไชยสุวรรณ 

 ๑๒๘๓๗ นางธณัชชา  อรุณจิตต 

 ๑๒๘๓๘ นางธดากรณ  วัลลภ 

 ๑๒๘๓๙ นางธธนา  คือประโคน 

 ๑๒๘๔๐ นางธนกมล  ทองปอนด 

 ๑๒๘๔๑ นางสาวธนกมล  นิตยวิมล 

 ๑๒๘๔๒ นางธนจิต  ฆองคํา 

 ๑๒๘๔๓ นางสาวธนญา  วัดเวียงคํา 

 ๑๒๘๔๔ นางสาวธนทร  เกาเอี้ยน 

 ๑๒๘๔๕ นางธนธรณ  ปรีดี 

 ๑๒๘๔๖ นางสาวธนธรณ  โปราหา 

 ๑๒๘๔๗ นางสาวธนธีรา  ชัยรักษ 

 ๑๒๘๔๘ นางสาวธนนันท  เสนหานุกูล 

 ๑๒๘๔๙ นางธนปกรณ  รูปใหญ 

 ๑๒๘๕๐ นางสาวธนพร  กาศเจริญ 

 ๑๒๘๕๑ นางธนพร  แกวดก 

 ๑๒๘๕๒ นางสาวธนพร  เขียวเรืองงาม 

 ๑๒๘๕๓ นางสาวธนพร  คํามงคล 

 ๑๒๘๕๔ นางธนพร  คุมภัย 

 ๑๒๘๕๕ นางสาวธนพร  คูสกุลรัตน 

 ๑๒๘๕๖ นางธนพร  งานดี 

 ๑๒๘๕๗ นางสาวธนพร  โฉมอุปฮาด 

 ๑๒๘๕๘ นางธนพร  ตรรกวิทย 

 ๑๒๘๕๙ นางธนพร  ทานา 

 ๑๒๘๖๐ นางสาวธนพร  บัวพุฒ 

 ๑๒๘๖๑ นางธนพร  ประกอบกิจ   

 ๑๒๘๖๒ นางสาวธนพร  ประจิตร 

 ๑๒๘๖๓ นางสาวธนพร  ประทุมวรรณ 

 ๑๒๘๖๔ นางธนพร  ปะระทัง 

 ๑๒๘๖๕ นางสาวธนพร  ปญญาผูก 

 ๑๒๘๖๖ นางธนพร  ผกามาศ 

 ๑๒๘๖๗ นางสาวธนพร  พละพงค 

 ๑๒๘๖๘ นางธนพร  พันสนิท 

 ๑๒๘๖๙ นางสาวธนพร  พินิจจันทร 

 ๑๒๘๗๐ นางสาวธนพร  ภาสกรวิวัฒน 

 ๑๒๘๗๑ นางธนพร  มานพ 

 ๑๒๘๗๒ นางธนพร  ศรีจรงค 

 ๑๒๘๗๓ นางธนพร  อาจกลา 

 ๑๒๘๗๔ นางสาวธนพร  อินทนชิตจุย 

 ๑๒๘๗๕ นางสาวธนพร  อินทพรโสภิต 

 ๑๒๘๗๖ นางธนพร  อินผูก 

 ๑๒๘๗๗ นางสาวธนพร  อึงเนีย 

 ๑๒๘๗๘ นางสาวธนพรรณ  อุดมดี 

 ๑๒๘๗๙ นางสาวธนพัชร  ศรีทองสุข 

 ๑๒๘๘๐ นางธนภร  ชูชวยคํา 



 หนา   ๗๔ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๘๘๑ นางธนภร  โพธิกุล 

 ๑๒๘๘๒ นางธนภร  วงศวรันธร 

 ๑๒๘๘๓ นางสาวธนภร  สุวรรณกลาง 

 ๑๒๘๘๔ นางสาวธนภร  อินตาธิ 

 ๑๒๘๘๕ นางสาวธนภรณ  ขาวผอง 

 ๑๒๘๘๖ นางสาวธนภรณ  แชมชื่น 

 ๑๒๘๘๗ นางธนภรณ  บานออน 

 ๑๒๘๘๘ นางธนภรณ  ปญญาอาย 

 ๑๒๘๘๙ นางธนภรณ  วงษชาดี 

 ๑๒๘๙๐ นางธนภรณ  สรางแกว 

 ๑๒๘๙๑ นางสาวธนภรณ  หมวดศรี 

 ๑๒๘๙๒ นางธนภัทร  ลือกําลัง 

 ๑๒๘๙๓ นางธนวดี  ศรีแกว 

 ๑๒๘๙๔ นางธนวรรณ  กล่ินหอม 

 ๑๒๘๙๕ นางสาวธนวรรณ   

  เกิดศักดิ์ ณ แวงนอย 

 ๑๒๘๙๖ นางสาวธนวรรณ  ดงนางรัมย 

 ๑๒๘๙๗ นางธนวรรณ  ทองบุญ 

 ๑๒๘๙๘ นางสาวธนวรรณ  เทศสูงเนิน 

 ๑๒๘๙๙ นางธนวรรณ  บรรเทิงใจ 

 ๑๒๙๐๐ นางสาวธนวรรณ  ประทีปรัตน 

 ๑๒๙๐๑ นางธนวรรณ  พรหมหิตาธร 

 ๑๒๙๐๒ นางธนวรรณ  พิมพไทย 

 ๑๒๙๐๓ นางสาวธนวรรณ  ยอดปรางค 

 ๑๒๙๐๔ นางธนวรรณ  ศรีวาป 

 ๑๒๙๐๕ นางสาวธนวรรณ  สังขสุวรรณ 

 ๑๒๙๐๖ นางธนวรรณ  แสงชมภู 

 ๑๒๙๐๗ นางธนวรรณ  หนูปลอด 

 ๑๒๙๐๘ นางสาวธนวรรณ  อินทวงษ 

 ๑๒๙๐๙ นางธนวรรณ  เอกวนิชชาญ 

 ๑๒๙๑๐ นางสาวธนวรี  หงษษา 

 ๑๒๙๑๑ นางสาวธนวัน  เกี้ยวกลาง 

 ๑๒๙๑๒ นางธนวันต  พันตาแสง 

 ๑๒๙๑๓ นางธนวัลย  ยางชุม 

 ๑๒๙๑๔ นางธนศุภา  คลังภูเขียว 

 ๑๒๙๑๕ นางสาวธนสร  โพธิ์เอี่ยม 

 ๑๒๙๑๖ นางธนสร  แสนมั่น 

 ๑๒๙๑๗ นางสาวธนหทัย  ใฝจิต 

 ๑๒๙๑๘ นางสาวธนะดี  แสนกลา 

 ๑๒๙๑๙ นางสาวธนะพร  สิมมา 

 ๑๒๙๒๐ นางธนะวรรณ  ชามะรัตน 

 ๑๒๙๒๑ นางสาวธนัชชา  ธิราบุตร 

 ๑๒๙๒๒ นางธนัชชา  เนียมบดี 

 ๑๒๙๒๓ นางสาวธนัชชา  อยางยอดเย่ียม 

 ๑๒๙๒๔ นางสาวธนัชชา  อริยะวงศ 

 ๑๒๙๒๕ นางสาวธนัชญา  สิมมา 

 ๑๒๙๒๖ นางธนัชนก  อําไพเพชร 

 ๑๒๙๒๗ นางสาวธนัชนันท  ทูลคําเตย 

 ๑๒๙๒๘ นางสาวธนัชพร  แซกวย 

 ๑๒๙๒๙ นางสาวธนัชพร  ทรเดช 



 หนา   ๗๕ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๙๓๐ นางธนัชพร  บุปะเท 

 ๑๒๙๓๑ นางสาวธนัชพรณ  บุญศรีลาภ 

 ๑๒๙๓๒ นางสาวธนัชสรณ  แซโงว 

 ๑๒๙๓๓ นางธนัชอร  จรเข 

 ๑๒๙๓๔ นางธนัญชนก  ภูมิอมร 

 ๑๒๙๓๕ นางสาวธนัญชนก  ยันตะสี 

 ๑๒๙๓๖ นางธนัญชนก  แสนทวีสุข 

 ๑๒๙๓๗ นางธนัญญา  จันทรดี 

 ๑๒๙๓๘ นางสาวธนัญญา  บุตสีทา 

 ๑๒๙๓๙ นางธนัญญา  ปญญาปรุ 

 ๑๒๙๔๐ นางธนัญญา  เพชรประกอบ 

 ๑๒๙๔๑ นางธนัญญา  ยารังษี 

 ๑๒๙๔๒ นางสาวธนัญญา  ศรีสมบัติ 

 ๑๒๙๔๓ นางสาวธนัญญา  สายแกว 

 ๑๒๙๔๔ นางสาวธนัญญาณ  โทสุวรรณ 

 ๑๒๙๔๕ นางธนัญติกาญจน  รัสสวนจิตร 

 ๑๒๙๔๖ นางสาวธนัญรัตน  อภิรัตนลาภสิริ 

 ๑๒๙๔๗ นางธนัฏฐนัน  เกษร 

 ๑๒๙๔๘ นางธนัฐดา  ทองหลอ 

 ๑๒๙๔๙ นางสาวธนัฐดา  ภิญโญธนาดิฐ 

 ๑๒๙๕๐ นางสาวธนัฒพร  จันทะกล 

 ๑๒๙๕๑ นางสาวธนัตดา  ลาลุน 

 ๑๒๙๕๒ นางธนัตฤนันท  เลิศพันธ 

 ๑๒๙๕๓ นางสาวธนัทพัชร  ทองเปรม 

 ๑๒๙๕๔ นางสาวธนัทภัทร  เพ็งแกว 

 ๑๒๙๕๕ นางธนัทอร  หลาจันทึก 

 ๑๒๙๕๖ นางสาวธนันณัฐ  เทพษร 

 ๑๒๙๕๗ นางสาวธนันทชนก  มวงโพธิ์ 

 ๑๒๙๕๘ นางธนันทตรี  ภูสระคู 

 ๑๒๙๕๙ นางสาวธนันทธร  ผะอบทอง 

 ๑๒๙๖๐ นางธนันพัชร  ไชยประเสริฐ 

 ๑๒๙๖๑ นางสาวธนันพัชร  อุนเบา 

 ๑๒๙๖๒ นางสาวธนัมพร  ทองทํา 

 ๑๒๙๖๓ นางธนัยนันท  ศรีรุงเรืองกิติ 

 ๑๒๙๖๔ นางสาวธนากาญจน  หินสันเทียะ 

 ๑๒๙๖๕ นางสาวธนาทิพย  จันทรเปรียง 

 ๑๒๙๖๖ นางธนาทิพย  ไชยสัตย   

 ๑๒๙๖๗ นางสาวธนานันต  โชตนชยพัทธ 

 ๑๒๙๖๘ นางธนาพร  มนัสมัญชุตภา 

 ๑๒๙๖๙ นางสาวธนาพร  สาโรช 

 ๑๒๙๗๐ นางธนาพัฒน  ศรีชวย 

 ๑๒๙๗๑ นางธนาภรณ  ชเทาดท 

 ๑๒๙๗๒ นางสาวธนาภรณ  ทองออน 

 ๑๒๙๗๓ นางสาวธนาภรณ  พุทธยานนท 

 ๑๒๙๗๔ นางสาวธนาภัค  ศรฤทธิ์ 

 ๑๒๙๗๕ นางสาวธนาภา  จันทรพุม 

 ๑๒๙๗๖ นางธนาภา  อุตมอาง 

 ๑๒๙๗๗ นางสาวธนารีย  ใยแกว 

 ๑๒๙๗๘ นางธนาวดี  จอมคําสิงห 

 ๑๒๙๗๙ นางสาวธนาวดี  วงศทองดี 



 หนา   ๗๖ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๙๘๐ นางธนาวรรณ  กิริยา 

 ๑๒๙๘๑ นางธนาสินีย  ครุอําโพธิ์ 

 ๑๒๙๘๒ นางสาวธนิกา  ภาคนิคม 

 ๑๒๙๘๓ นางธนิกา  สัตยกุล 

 ๑๒๙๘๔ นางธนิกานต  กองสี 

 ๑๒๙๘๕ นางธนิกานต  ไขแสง 

 ๑๒๙๘๖ นางธนิกานต  มหาศรัทธา 

 ๑๒๙๘๗ นางสาวธนิการ  แทนศิลา 

 ๑๒๙๘๘ นางธนิชา  โพธิทัต 

 ๑๒๙๘๙ นางสาวธนิฎฐา  ซาเสน 

 ๑๒๙๙๐ นางสาวธนิดา  แกวเพชร 

 ๑๒๙๙๑ นางธนิดา  จิตตธรรม 

 ๑๒๙๙๒ นางธนิดา  จิตรปล้ืม 

 ๑๒๙๙๓ นางสาวธนิดา  เจริญไชย 

 ๑๒๙๙๔ นางสาวธนิดา  โตทองสุข 

 ๑๒๙๙๕ นางธนิดา  เพ็งพุฒ 

 ๑๒๙๙๖ นางสาวธนิดา  โยธาณิชกุล 

 ๑๒๙๙๗ นางธนิดา  วรภัทรกุลธร 

 ๑๒๙๙๘ นางสาวธนิดา  อัฐนาค 

 ๑๒๙๙๙ นางธนิตรานันท  จาคอบเซน 

 ๑๓๐๐๐ นางธนิตา  เอียดทอง 

 ๑๓๐๐๑ นางสาวธนินาถ  สุขขีคูณ 

 ๑๓๐๐๒ นางธนิยา  โพธิ์งาม 

 ๑๓๐๐๓ นางสาวธนิยา  ย่ีสุนแกว 

 ๑๓๐๐๔ นางสาวธนิศา  เรียงทอง 

 ๑๓๐๐๕ นางสาวธนิษฐา  ซึมกระโทก 

 ๑๓๐๐๖ นางสาวธนิษฐา  แทวกระโทก 

 ๑๓๐๐๗ นางสาวธนิษฐา  นิตยโรจน 

 ๑๓๐๐๘ นางสาวธนิษฐา  ปทถาพงษ 

 ๑๓๐๐๙ นางธนิสรา  สุขกันตะ 

 ๑๓๐๑๐ นางสาวธนิสรา  ออนไหว 

 ๑๓๐๑๑ นางสาวธนีญาญ  เกิดบุญ 

 ๑๓๐๑๒ นางสาวธนียา  แฝงพงษ 

 ๑๓๐๑๓ นางธภัชชา  มนัสเตชธรรม 

 ๑๓๐๑๔ นางสาวธภาณัฐ  สุขพิทักษ 

 ๑๓๐๑๕ นางสาวธภาภัค  จําปารัตน 

 ๑๓๐๑๖ นางธมกร  คงพันธุ   

 ๑๓๐๑๗ นางธมกร  ชัยมาตร 

 ๑๓๐๑๘ นางสาวธมกร  ดุลยปกรณชัย 

 ๑๓๐๑๙ นางธมณวรรณ  เสนะพันธ 

 ๑๓๐๒๐ นางธมน  ศรีธนาชัยกุล 

 ๑๓๐๒๑ นางสาวธมนวรรณ  ขุมาลี 

 ๑๓๐๒๒ นางธมนวรรณ  ณ ลําปาง 

 ๑๓๐๒๓ นางสาวธมนวรรณ  ทองปน 

 ๑๓๐๒๔ นางธมลณัฏฐ  หวงสุวรรณ 

 ๑๓๐๒๕ นางสาวธมลพรรณ  อินรุง 

 ๑๓๐๒๖ นางสาวธมลวรรณ  จบสูงเนิน 

 ๑๓๐๒๗ นางธมลวรรณ  ดวงศรีดา 

 ๑๓๐๒๘ นางธมลวรรณ  บุญแถว 

 ๑๓๐๒๙ นางสาวธมลวรรณ  บุญรักษา 



 หนา   ๗๗ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๐๓๐ นางธมลวรรณ  ปนศรี 

 ๑๓๐๓๑ นางสาวธมลวรรณ  พลอยแดง 

 ๑๓๐๓๒ นางสาวธมลวรรณ  สวันทอง 

 ๑๓๐๓๓ นางสาวธยาดา  บุญศรี 

 ๑๓๐๓๔ นางสาวธรชญา  เหมือนแมน 

 ๑๓๐๓๕ นางสาวธรณสร  ปราบหนองบัว 

 ๑๓๐๓๖ นางสาวธรณัส  ราศรีมิล 

 ๑๓๐๓๗ นางสาวธรรญชนก  ยังสบาย 

 ๑๓๐๓๘ นางธรรญชนก  สมลักษณ 

 ๑๓๐๓๙ นางธรรมรส  สกุลฉ่ํา 

 ๑๓๐๔๐ นางสาวธรรมรัฐ  ภูงาม 

 ๑๓๐๔๑ นางธรรมิกา  สระ 

 ๑๓๐๔๒ นางสาวธรัลนันท  จันดี 

 ๑๓๐๔๓ นางสาวธราภรณ  ภูแข 

 ๑๓๐๔๔ นางธรารัตน  ชนะยาน 

 ๑๓๐๔๕ นางสาวธรารัตน  ศรีเชย 

 ๑๓๐๔๖ นางสาวธรินี  สติราษฎร 

 ๑๓๐๔๗ นางสาวธวษมน  ยานะวิมุติ 

 ๑๓๐๔๘ นางสาวธวัลกร  อินอุตร 

 ๑๓๐๔๙ นางสาวธวัลยา  ธิปกะ 

 ๑๓๐๕๐ นางสาวธวัลรัตน  บุญแกว 

 ๑๓๐๕๑ นางสาวธวัลรัตน  ย่ิงกําแหง 

 ๑๓๐๕๒ นางธัชญาพร  ศรีธิราช 

 ๑๓๐๕๓ นางสาวธัญกมล  ธนาภาวริศกุล 

 ๑๓๐๕๔ นางสาวธัญกมล  ย่ังยืน 

 ๑๓๐๕๕ นางสาวธัญกมล  ศรีดีอมร 

 ๑๓๐๕๖ นางสาวธัญจิรา  ทุมาภา 

 ๑๓๐๕๗ นางสาวธัญชนก  ชํานาญกิจ 

 ๑๓๐๕๘ นางสาวธัญชนก  ดําฤทธิ์ 

 ๑๓๐๕๙ นางธัญชนก  นิติวิทยากุล 

 ๑๓๐๖๐ นางธัญชนก  บุญรัตน 

 ๑๓๐๖๑ นางสาวธัญชนก  ผานเมือง 

 ๑๓๐๖๒ นางธัญชนก  มาอวน 

 ๑๓๐๖๓ นางสาวธัญชนก  มีสา 

 ๑๓๐๖๔ นางธัญชนก  วิมลเมือง 

 ๑๓๐๖๕ นางสาวธัญชนก  เวียงคํา 

 ๑๓๐๖๖ นางธัญชนก  ศรีไทย 

 ๑๓๐๖๗ นางธัญชนก  ศรีละคร 

 ๑๓๐๖๘ นางสาวธัญชนก  สมณชื่น 

 ๑๓๐๖๙ นางธัญชนก  สรอยสีทา 

 ๑๓๐๗๐ นางธัญชนก  สารานพคุณ 

 ๑๓๐๗๑ นางธัญชนก  สุวรรณโณ 

  กล่ินเกล้ียง   

 ๑๓๐๗๒ นางธัญชนก  เอมดี 

 ๑๓๐๗๓ นางสาวธัญชนิต  อยูใบสี 

 ๑๓๐๗๔ นางธัญญกช  ธรรมตาล 

 ๑๓๐๗๕ นางธัญญกมน  ทองตีฆา 

 ๑๓๐๗๖ นางธัญญชยา  ศักดิ์โสภล 

 ๑๓๐๗๗ นางธัญญชล  กอกอง 

 ๑๓๐๗๘ นางสาวธัญญชล  สวัสดิ์พานิชย 



 หนา   ๗๘ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๐๗๙ นางสาวธัญญฐิตา  เจริญวงศผาสุข 

 ๑๓๐๘๐ นางธัญญณันท  ไหมทิพย 

 ๑๓๐๘๑ นางธัญญธร  กาลพันธา 

 ๑๓๐๘๒ นางธัญญธร  ไชยโยธา 

 ๑๓๐๘๓ นางธัญญธร  ทับทิมไสย 

 ๑๓๐๘๔ นางสาวธัญญธวัล  พงษสุวรรณ 

 ๑๓๐๘๕ นางสาวธัญญนภัส  ภิญโญอริยนันท 

 ๑๓๐๘๖ นางธัญญนภัส  ภูวสินธนสิทธิ์ 

 ๑๓๐๘๗ นางธัญญนรี  พุมทอง 

 ๑๓๐๘๘ นางสาวธัญญนวพัชร  จันทรประภา 

 ๑๓๐๘๙ นางธัญญพร  ทิพวงศ 

 ๑๓๐๙๐ นางธัญญพัฒน  ธวัชพลังกร 

 ๑๓๐๙๑ นางสาวธัญญพัทธ  จรัสดํารงนิตย 

 ๑๓๐๙๒ นางธัญญพัทธ  ดวงปากดี 

 ๑๓๐๙๓ นางสาวธัญญพัทธ  นิยมสัตย 

 ๑๓๐๙๔ นางสาวธัญญพัทธ  สังสัมฤทธิ์ 

 ๑๓๐๙๕ นางสาวธัญญพัทธ  สัญญะวิรี 

 ๑๓๐๙๖ นางสาวธัญญพัทธ  แสงจันทร 

 ๑๓๐๙๗ นางธัญญพัทธ  อินทรจันทร 

 ๑๓๐๙๘ นางธัญญพิชชา  ทองแจม 

 ๑๓๐๙๙ นางธัญญภัสร  สิทธิวะ 

 ๑๓๑๐๐ นางสาวธัญญมน  เพชรคอน 

 ๑๓๑๐๑ นางธัญญมัย  อิ่มเจริญ 

 ๑๓๑๐๒ นางสาวธัญญรวี  อภิกุลเจริญกิตติ์ 

 ๑๓๑๐๓ นางธัญญรวี  อภิพงษธนาศิริ 

 ๑๓๑๐๔ นางสาวธัญญรัช  ภักตรเขียว 

 ๑๓๑๐๕ นางธัญญรัตน  คําสุรันทร 

 ๑๓๑๐๖ นางสาวธัญญรัตน  จังพล 

 ๑๓๑๐๗ นางสาวธัญญรัตน  แจมดี 

 ๑๓๑๐๘ นางสาวธัญญรัตน  ประมวล 

 ๑๓๑๐๙ นางสาวธัญญรัตน  พินธุรักษ 

 ๑๓๑๑๐ นางสาวธัญญรัตน  เลขะวณิชย   

 ๑๓๑๑๑ นางธัญญรัตน  เสลาหอม 

 ๑๓๑๑๒ นางสาวธัญญรัศม  โปรเทียรณ 

 ๑๓๑๑๓ นางสาวธัญญรัศม  ผานาค 

 ๑๓๑๑๔ นางสาวธัญญรัศม  มีลาภ 

 ๑๓๑๑๕ นางสาวธัญญลักษณ  โชติชนะพงศ 

 ๑๓๑๑๖ นางธัญญลักษณ  ทองทา 

 ๑๓๑๑๗ นางธัญญลักษณ  ศุภวิกรานตกุล 

 ๑๓๑๑๘ นางธัญญลักษณ  อุนุคํา 

 ๑๓๑๑๙ นางธัญญา  แกวเพ็ง 

 ๑๓๑๒๐ นางธัญญา  ทองกลอม 

 ๑๓๑๒๑ นางธัญญา  บุราณเศรษฐ 

 ๑๓๑๒๒ นางสาวธัญญา  วงศไชย 

 ๑๓๑๒๓ นางสาวธัญญา  หลาหาญ 

 ๑๓๑๒๔ นางธัญญาภรณ  กุลเกตุ 

 ๑๓๑๒๕ นางธัญญาภรณ  คําตา 

 ๑๓๑๒๖ นางธัญญาภรณ  พรภักดี 

 ๑๓๑๒๗ นางธัญญาภรณ  วงษไกร 

 ๑๓๑๒๘ นางธัญญาภรณ  วิเศษสังข 



 หนา   ๗๙ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๑๒๙ นางธัญญาภรณ  หวันทอง 

 ๑๓๑๓๐ นางสาวธัญญาภัทร  รุงสอาด 

 ๑๓๑๓๑ นางสาวธัญญามาศ  ศรีดามาตร 

 ๑๓๑๓๒ นางธัญญามาส  เกษาอาจ 

 ๑๓๑๓๓ นางสาวธัญญารัตน  เกื้อหนุน 

 ๑๓๑๓๔ นางธัญญารัตน  คงปาน 

 ๑๓๑๓๕ นางสาวธัญญารัตน  คําภีระ 

 ๑๓๑๓๖ นางธัญญารัตน  เดชอํานาจธรรม 

 ๑๓๑๓๗ นางธัญญารัตน  วรรณทอง 

 ๑๓๑๓๘ นางธัญญารัตน  ไวยาประโคน 

 ๑๓๑๓๙ นางสาวธัญญารัตน  ศรีลาศักดิ์ 

 ๑๓๑๔๐ นางธัญญารัตน  สังขาว 

 ๑๓๑๔๑ นางสาวธัญญารัตน  อินหวังสุข 

 ๑๓๑๔๒ นางธัญญาเรศ  ประกายแกว 

 ๑๓๑๔๓ นางธัญญาเรศ  มูลพลงาม 

 ๑๓๑๔๔ นางสาวธัญญาลักษณ  เชิดสังวาลย 

 ๑๓๑๔๕ นางธัญญาศิริ  จันทรรวมสุข 

 ๑๓๑๔๖ นางสาวธัญณภัสร  เนาวกูล 

 ๑๓๑๔๗ นางสาวธัญณิชา  เพ็ชรกุล 

 ๑๓๑๔๘ นางสาวธัญณิชา  แสงหมน 

 ๑๓๑๔๙ นางสาวธัญณิชา  อาจจุฬา 

 ๑๓๑๕๐ นางสาวธัญดา  จันดาห 

 ๑๓๑๕๑ นางธัญดา  ทองลือ 

 ๑๓๑๕๒ นางธัญดา  ประทุมชัย 

 ๑๓๑๕๓ นางสาวธัญดา  วิญูธรรม 

 ๑๓๑๕๔ นางธัญทิพย  แกวประกอบ 

 ๑๓๑๕๕ นางสาวธัญทิพย  ศรีประสิทธิ์ 

 ๑๓๑๕๖ นางสาวธัญทิพย  สาคํา 

 ๑๓๑๕๗ นางสาวธัญเทพ  ทองสงโสม 

 ๑๓๑๕๘ นางสาวธัญธรณ  สมัยธรรม 

 ๑๓๑๕๙ นางสาวธัญธรณ  หนูทอง 

 ๑๓๑๖๐ นางธัญธิตา  หาญพิทักษกุล 

 ๑๓๑๖๑ นางธัญนจิรา  อภิรมยานนท 

 ๑๓๑๖๒ นางสาวธัญนภัทร  ดําแดงดี 

 ๑๓๑๖๓ นางสาวธัญพร  กออรุโณทัย 

 ๑๓๑๖๔ นางธัญพร  ใจศิริ 

 ๑๓๑๖๕ นางธัญพร  เทพแกว 

 ๑๓๑๖๖ นางธัญพร  พุฒชงค 

 ๑๓๑๖๗ นางธัญพร  ศิริภัสสร 

 ๑๓๑๖๘ นางสาวธัญพร  สิริสงวนศักดิ์ 

 ๑๓๑๖๙ นางสาวธัญพิชชา  ไชยกันทะ 

 ๑๓๑๗๐ นางธัญพิชชา  พวงพ่ัวเพชร 

 ๑๓๑๗๑ นางสาวธัญภัค  ขันทะวัตร 

 ๑๓๑๗๒ นางธัญภัส  อรุณรัตน 

 ๑๓๑๗๓ นางสาวธัญภา  โกศัลวัฒน 

 ๑๓๑๗๔ นางสาวธัญยธรณ  เซงเข็ม 

 ๑๓๑๗๕ นางสาวธัญยธรณ  ธนพงศฆนนน 

 ๑๓๑๗๖ นางสาวธัญยธรณ   

  ธัญญพัชญจิรากร 

 ๑๓๑๗๗ นางสาวธัญยธรณ  ประทุม 



 หนา   ๘๐ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๑๗๘ นางสาวธัญยรัตน  สวัสดิ์รักษา 

 ๑๓๑๗๙ นางธัญรดานิษฐา  ฤทธิเดช 

 ๑๓๑๘๐ นางสาวธัญรดี  กิจจารนิภา 

 ๑๓๑๘๑ นางธัญรัต  เกิดทรัพย 

 ๑๓๑๘๒ นางสาวธัญรัตน  พุมพวง 

 ๑๓๑๘๓ นางสาวธัญรัศม  กุลนนทธนพัทธ 

 ๑๓๑๘๔ นางธัญรัศม  จันทรทรัพย 

 ๑๓๑๘๕ นางธัญรัศม  เลิศสิทธิ์นรากร 

 ๑๓๑๘๖ นางสาวธัญลักษ  สุทุม 

 ๑๓๑๘๗ นางสาวธัญลักษณ  เกษมศิลป 

 ๑๓๑๘๘ นางธัญลักษณ  จันเปา 

 ๑๓๑๘๙ นางธัญลักษณ  เจริญชัย 

 ๑๓๑๙๐ นางสาวธัญลักษณ  ทองสุขงาม 

 ๑๓๑๙๑ นางสาวธัญลักษณ  ธัญเลิศพัฒนธร 

 ๑๓๑๙๒ นางสาวธัญลักษณ  ปนกิติ 

 ๑๓๑๙๓ นางสาวธัญลักษณ  ยาพรหม 

 ๑๓๑๙๔ นางสาวธัญลักษณ  ย้ิมอรุณลักษ 

 ๑๓๑๙๕ นางสาวธัญลักษณ  แลเพชร 

 ๑๓๑๙๖ นางธัญลักษณ  วงกุรุ 

 ๑๓๑๙๗ นางสาวธัญลักษณ  สุขคุม 

 ๑๓๑๙๘ นางสาวธัญวรรณ  กล่ินเกษร 

 ๑๓๑๙๙ นางสาวธัญวรัช  นาบุญ 

 ๑๓๒๐๐ นางธัญวรัชน  นาบุญ 

 ๑๓๒๐๑ นางธัญวรัตน  ไชยเสนา   

 ๑๓๒๐๒ นางธัญวรัตน  ดังกอง 

 ๑๓๒๐๓ นางธัญวรัตน  ธูปโชติ 

 ๑๓๒๐๔ นางสาวธัญวรัตน  ผินนอก 

 ๑๓๒๐๕ นางธัญวรัตน  วรรณโสภา 

 ๑๓๒๐๖ นางธัญวรัตน  สุปะมา 

 ๑๓๒๐๗ นางธัญวรัตม  ชูสกุล 

 ๑๓๒๐๘ นางสาวธัญวรัตม  พงษพิชัย 

 ๑๓๒๐๙ นางสาวธัญวลัย  มาตรา 

 ๑๓๒๑๐ นางธัญวลัย  ยศถามี 

 ๑๓๒๑๑ นางธัญวัชน  ตุยดง 

 ๑๓๒๑๒ นางสาวธัญวัลย  มั่นมงคงพัชร 

 ๑๓๒๑๓ นางธัญสินี  จตุพจน 

 ๑๓๒๑๔ นางธัญสินี  วงศรีลา 

 ๑๓๒๑๕ นางธัญสิริ  คํารอย 

 ๑๓๒๑๖ นางธัญสิริ  แปมจํานัก 

 ๑๓๒๑๗ นางธัญสุดา  สาริบุตร 

 ๑๓๒๑๘ นางสาวธัณญพัฒน  ผารัง 

 ๑๓๒๑๙ นางธัณยจิรา  วงคชนาหิรัญ 

 ๑๓๒๒๐ นางธัณยนิชา  ปองพิสุทธิ์สกุล 

 ๑๓๒๒๑ นางธัทนา  ไกรแกว 

 ๑๓๒๒๒ นางสาวธันญวริน  เทพสัตรา 

 ๑๓๒๒๓ นางธันญา  มีความรัก 

 ๑๓๒๒๔ นางธันฐภรณ  เจริญโรจนธนัช 

 ๑๓๒๒๕ นางธันนิดา  กงทอง 

 ๑๓๒๒๖ นางธันยกานต  จันทรพลงาม 

 ๑๓๒๒๗ นางสาวธันยชนก  กลัดสิงห 



 หนา   ๘๑ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๒๒๘ นางธันยดารินทร  ญาณวชิรสกุล 

 ๑๓๒๒๙ นางสาวธันยธรณ  ปนทอง 

 ๑๓๒๓๐ นางสาวธันยธรณ  สุริยะ 

 ๑๓๒๓๑ นางธันยธิชา  ใตอุดม 

 ๑๓๒๓๒ นางธันยนันท  บุญเสร็จ 

 ๑๓๒๓๓ นางสาวธันยนิชา  ธนโชติชัยวัฒน 

 ๑๓๒๓๔ นางธันยพร  ชุมพล 

 ๑๓๒๓๕ นางธันยพร  เชื้อชาติ 

 ๑๓๒๓๖ นางสาวธันยพร  ยอดแกว 

 ๑๓๒๓๗ นางธันยพร  ส่ือศิริธํารงค 

 ๑๓๒๓๘ นางสาวธันยพร  เสริฐศรี 

 ๑๓๒๓๙ นางธันยพร  อธิยะ 

 ๑๓๒๔๐ นางสาวธันยพรรณ  จารุขจรรัตน 

 ๑๓๒๔๑ นางสาวธันยพัฒน  ทองสุข 

 ๑๓๒๔๒ นางธันยพัฒน  สอนเสือ 

 ๑๓๒๔๓ นางธันยภัทร  ใจพร 

 ๑๓๒๔๔ นางสาวธันยมัย  สุวรรณทิพย 

 ๑๓๒๔๕ นางสาวธันยรัศมิ์  เทียมเวหา 

 ๑๓๒๔๖ วาที่รอยตรีหญิง ธันยรัศมิ์   

  ลองจํานงค 

 ๑๓๒๔๗ นางธันยรัศมิ์  เศรษฐภัทรเดช 

 ๑๓๒๔๘ นางธันยละดา  วระคงสินธนะชัย 

 ๑๓๒๔๙ นางสาวธันยวีร  ย้ิมประเสริฐ 

 ๑๓๒๕๐ นางธันยาภรณ  จตุรโยธิน 

 ๑๓๒๕๑ นางธันยาภรณ  ชาวสวน 

 ๑๓๒๕๒ นางสาวธันยาภัทร  พูนประสิทธิ์ 

 ๑๓๒๕๓ นางธันวลัย  ทานา 

 ๑๓๒๕๔ นางสาวธันวะดี  ชาแทน 

 ๑๓๒๕๕ นางธันวา  นามศรี 

 ๑๓๒๕๖ นางสาวธันวา  หอมจันทร 

 ๑๓๒๕๗ นางธัมมพร  คําสูงเนิน 

 ๑๓๒๕๘ นางธานี  สลักจิตร 

 ๑๓๒๕๙ นางธานุมาศ  จันทรหลวง 

 ๑๓๒๖๐ นางธารณา  นารานันทนญา 

 ๑๓๒๖๑ นางสาวธารดา  กานุรักษ 

 ๑๓๒๖๒ นางธารทิพย  ขุขันธิน 

 ๑๓๒๖๓ นางสาวธารทิพย  บูรณุปกรณ 

 ๑๓๒๖๔ นางสาวธารทิพย  เพชรอินทร 

 ๑๓๒๖๕ นางธารทิพย  แพงบุดด ี

 ๑๓๒๖๖ นางสาวธารทิพย  มุขศรี 

 ๑๓๒๖๗ นางสาวธารทิพย  รักการ 

 ๑๓๒๖๘ นางสาวธารปภัสร  คงคา 

 ๑๓๒๖๙ นางสาวธาราทิพย  ชูไว 

 ๑๓๒๗๐ นางธาราธิป  ศรีพันธ 

 ๑๓๒๗๑ นางธาราภรณ  วงศนุกูล 

 ๑๓๒๗๒ นางสาวธารารัตน  แกวพะเนาว 

 ๑๓๒๗๓ นางสาวธารารัตน  ขวัญเมือง 

 ๑๓๒๗๔ นางธารารัตน  สมชอบ 

 ๑๓๒๗๕ นางสาวธาริณี  จุลอุล 

 ๑๓๒๗๖ นางธาริณี  ทองโคตร 



 หนา   ๘๒ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๒๗๗ นางธาริณี  ศรีรอง 

 ๑๓๒๗๘ นางสาวธารินี  ปรีเปรม 

 ๑๓๒๗๙ นางสาวธารินี  วรกิจ 

 ๑๓๒๘๐ นางสาวธารินี  เสียงเจริญ 

 ๑๓๒๘๑ นางสาวธารีรัตน  เวชพราหมณ 

 ๑๓๒๘๒ นางธาวินี  ชาวงศจันทร 

 ๑๓๒๘๓ นางสาวธาอร  สานุมิตร 

 ๑๓๒๘๔ นางสาวธิชา  ปลัดกอง 

 ๑๓๒๘๕ นางธิชากร  นิลทิตย 

 ๑๓๒๘๖ นางธิญาดา  ลุนปุย 

 ๑๓๒๘๗ นางสาวธิดา  กงทอง 

 ๑๓๒๘๘ นางธิดา  ดวงมี 

 ๑๓๒๘๙ นางธิดา  นุยผุด 

 ๑๓๒๙๐ นางธิดา  วงควิริยะ 

 ๑๓๒๙๑ นางธิดาทิพย  กงทอง 

 ๑๓๒๙๒ นางสาวธิดาทิพย  ชํานาญดี 

 ๑๓๒๙๓ นางธิดาทิพย  พูนพนัง 

 ๑๓๒๙๔ นางธิดาพร  ดาบพิมพศรี 

 ๑๓๒๙๕ นางสาวธิดาพร  เรืองสวัสดิ์ 

 ๑๓๒๙๖ นางธิดารัตน  กลยนีย 

 ๑๓๒๙๗ นางสาวธิดารัตน  แกนจันทร 

 ๑๓๒๙๘ นางสาวธิดารัตน  คงแกว 

 ๑๓๒๙๙ นางสาวธิดารัตน  จันทรงาม 

 ๑๓๓๐๐ นางสาวธิดารัตน  จันทรผกา 

 ๑๓๓๐๑ นางสาวธิดารัตน  จันทรสิงห 

 ๑๓๓๐๒ นางธิดารัตน  ชูรัตน 

 ๑๓๓๐๓ นางสาวธิดารัตน  ซิ้มเจริญ 

 ๑๓๓๐๔ นางธิดารัตน  แตมเติม 

 ๑๓๓๐๕ นางธิดารัตน  เที่ยงมาก 

 ๑๓๓๐๖ นางสาวธิดารัตน  ผองแผว 

 ๑๓๓๐๗ นางสาวธิดารัตน  พรมจันทรดา 

 ๑๓๓๐๘ นางสาวธิดารัตน  พรหมมี 

 ๑๓๓๐๙ นางธิดารัตน  พรหมวิหาร 

 ๑๓๓๑๐ นางสาวธิดารัตน  พลผา 

 ๑๓๓๑๑ นางธิดารัตน  พัฒนโพธิ์ 

 ๑๓๓๑๒ นางธิดารัตน  ภูเพ็งใจ 

 ๑๓๓๑๓ นางธิดารัตน  ภูสอดเงิน 

 ๑๓๓๑๔ นางสาวธิดารัตน  ยศปญญา 

 ๑๓๓๑๕ นางสาวธิดารัตน  รอดทรัพย 

 ๑๓๓๑๖ นางสาวธิดารัตน  ศรีอุน 

 ๑๓๓๑๗ สิบเอกหญิง ธิดารัตน  ศักดา 

 ๑๓๓๑๘ นางสาวธิดารัตน  หมวดเมืองกลาง 

 ๑๓๓๑๙ นางธิดารัตน  เหล่ียมทอง 

 ๑๓๓๒๐ นางสาวธิดารัตน  อินทรนอย 

 ๑๓๓๒๑ นางสาวธิดารัตน  อูเขียว 

 ๑๓๓๒๒ นางธิดาวรรณ  ปนทรายมูล 

 ๑๓๓๒๓ นางสาวธิติญา  วสุนันต 

 ๑๓๓๒๔ นางธิติธร  เรืองมณี 

 ๑๓๓๒๕ นางธิติมา  เกื้อวงค 

 ๑๓๓๒๖ นางสาวธิติมา  จําปาหอม 



 หนา   ๘๓ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๓๒๗ นางธิติมา  วิลาวรรณ 

 ๑๓๓๒๘ นางสาวธิติมา  ศรีสุวรรณ 

 ๑๓๓๒๙ นางสาวธิติมา  สุชาติ 

 ๑๓๓๓๐ นางสาวธิติยา  นิลประดับ 

 ๑๓๓๓๑ นางสาวธิติยา  ศรีอันจันทร 

 ๑๓๓๓๒ นางสาวธิติยา  อุปมา 

 ๑๓๓๓๓ นางสาวธิยายุ  จันทรมณี 

 ๑๓๓๓๔ นางสาวธิรดา  ภูมิพาณิชย 

 ๑๓๓๓๕ นางสาวธิรดา  หงษภาอุดมสุข 

 ๑๓๓๓๖ นางธิรา  เชื้อกูลชาติ 

 ๑๓๓๓๗ นางสาวธิรา  นิมนต 

 ๑๓๓๓๘ นางสาวธิราภรณ  นิยมเจริญ 

 ๑๓๓๓๙ นางธิราภรณ  แสงคํา 

 ๑๓๓๔๐ นางธิวรรณ  ศิริกุลชัยกิจ 

 ๑๓๓๔๑ นางธิษฐนันท  ชุติคุณานนท 

 ๑๓๓๔๒ นางธีติมา  นันทะแสน 

 ๑๓๓๔๓ นางธีรกานต  ปนแกว 

 ๑๓๓๔๔ นางธีรชญาน  อินทร 

 ๑๓๓๔๕ นางธีรดา  เขียวทอง 

 ๑๓๓๔๖ นางสาวธีรนาฏ  อยูพวง 

 ๑๓๓๔๗ นางสาวธีรนาถ  สมใจ 

 ๑๓๓๔๘ นางสาวธีรนุช  นราสันต 

 ๑๓๓๔๙ นางธีรยา  พะสุโร 

 ๑๓๓๕๐ นางสาวธีรวรรณ  พุทธพฤกษ 

 ๑๓๓๕๑ นางสาวธีรวรา  บุญทัน 

 ๑๓๓๕๒ นางสาวธีรวรานันท  ชาญเชี่ยว 

 ๑๓๓๕๓ นางสาวธีระภร  อุดมมาลี 

 ๑๓๓๕๔ นางสาวธีรานิตย  ชาวดร 

 ๑๓๓๕๕ นางสาวธีราพร  ตาดํา 

 ๑๓๓๕๖ นางสาวธีราพร  ปรีดีวงศ 

 ๑๓๓๕๗ นางสาวธีราพร  ภูดานุ 

 ๑๓๓๕๘ นางสาวธีราพร  สํารวมจิต 

 ๑๓๓๕๙ นางธีราพร  สิทธิแกว 

 ๑๓๓๖๐ นางธีราภรณ  บุญญา 

 ๑๓๓๖๑ นางสาวธีราภรณ  มากสิน 

 ๑๓๓๖๒ นางธีรารัตน  คชินทร 

 ๑๓๓๖๓ นางสาวธีรารัตน  ชะระจํานงค 

 ๑๓๓๖๔ นางธีรารัตน  ศรีฤทธิ์ 

 ๑๓๓๖๕ นางธีราลักษณ  ลาดใจ 

 ๑๓๓๖๖ นางธีริศรา  ทองทว ี

 ๑๓๓๖๗ นางสาวนก  กลาหาญ 

 ๑๓๓๖๘ นางสาวนกแกว  งามสันเทียะ 

 ๑๓๓๖๙ นางนกนอย  หองทองคํา 

 ๑๓๓๗๐ นางสาวนกเอี้ยง  เรืองสา   

 ๑๓๓๗๑ นางนงคคราญ  จันทาพูน 

 ๑๓๓๗๒ นางนงคคราญ  ทิพตุย 

 ๑๓๓๗๓ นางนงคคราญ  สินวร 

 ๑๓๓๗๔ นางนงคนาฎ  ภาวะโคตร 

 ๑๓๓๗๕ นางสาวนงคนุช  เกาะสังข 

 ๑๓๓๗๖ นางนงคนุช  จอดนอก 



 หนา   ๘๔ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๓๗๗ นางสาวนงคนุช  ไชยศร 

 ๑๓๓๗๘ นางสาวนงคนุช  นันพิไชย 

 ๑๓๓๗๙ นางสาวนงคนุช  นาเมือง 

 ๑๓๓๘๐ นางสาวนงคนุช  เนาวิรัตน 

 ๑๓๓๘๑ นางสาวนงคนุช  พลพวก 

 ๑๓๓๘๒ นางนงคนุช  ยันบัวบาน 

 ๑๓๓๘๓ นางนงคนุช  โลหเส็ง 

 ๑๓๓๘๔ นางสาวนงคนุช  วงษกรณ 

 ๑๓๓๘๕ นางนงคนุช  ศรีนาคา 

 ๑๓๓๘๖ นางสาวนงคนุช  หินผา 

 ๑๓๓๘๗ นางนงคนุช  อินตาพวง 

 ๑๓๓๘๘ นางนงคเยาว  ฉุนอิ่ม 

 ๑๓๓๘๙ นางนงคเยาว  ยุติธรรม 

 ๑๓๓๙๐ นางนงคเยาว  แสวงผล 

 ๑๓๓๙๑ นางสาวนงครัก  ภายะโส 

 ๑๓๓๙๒ นางนงครัก  วุฒิ 

 ๑๓๓๙๓ นางสาวนงครัก  สาคุณ 

 ๑๓๓๙๔ นางนงครัก  อุดม 

 ๑๓๓๙๕ นางสาวนงครักษ  นีระมนต 

 ๑๓๓๙๖ นางนงครักษ  บุญศักดิ์ 

 ๑๓๓๙๗ นางนงคราญ  คําเพชรดี 

 ๑๓๓๙๘ นางนงคราญ  คําภักดี 

 ๑๓๓๙๙ นางนงคราญ  คําภิวงค 

 ๑๓๔๐๐ นางนงคราญ  จันทรเพ็ญ 

 ๑๓๔๐๑ นางสาวนงคราญ  จันทะบาง 

 ๑๓๔๐๒ นางสาวนงคราญ  จันระวัง 

 ๑๓๔๐๓ นางสาวนงคราญ  จิตไหว 

 ๑๓๔๐๔ นางนงคราญ  ใจภิภักดิ์ 

 ๑๓๔๐๕ นางนงคราญ  ชุมเพ็ง 

 ๑๓๔๐๖ นางนงคราญ  นอยตุน 

 ๑๓๔๐๗ นางนงคราญ  โนแปลง 

 ๑๓๔๐๘ นางสาวนงคราญ  ปงยศ 

 ๑๓๔๐๙ นางนงคราญ  พินิจ 

 ๑๓๔๑๐ นางสาวนงคราญ  ศรีไทย 

 ๑๓๔๑๑ นางนงคราญ  สิงทะนะ 

 ๑๓๔๑๒ นางสาวนงคราญ  เหล็งไทย 

 ๑๓๔๑๓ นางนงคราญ  อุชุการ 

 ๑๓๔๑๔ นางสาวนงคลักษ  โมธรรม 

 ๑๓๔๑๕ นางนงคลักษณ  ตั้งปรัชญากูล 

 ๑๓๔๑๖ นางนงคลักษณ  ศูนยสูงเนิน 

 ๑๓๔๑๗ นางนงควดี  ศิริประกอบ 

 ๑๓๔๑๘ นางนงณภัทร  แสงระวี 

 ๑๓๔๑๙ นางสาวนงณภัส  ศิริบูรณ 

 ๑๓๔๒๐ นางสาวนงนภสร  ผลเอก 

 ๑๓๔๒๑ นางนงนภัส  แกวจันทร 

 ๑๓๔๒๒ นางสาวนงนภัส  จันทรัตน 

 ๑๓๔๒๓ นางนงนภัส  จําปาทอง 

 ๑๓๔๒๔ นางนงนภัส  ทวีผล   

 ๑๓๔๒๕ นางสาวนงนภัส  เพ็ชรโสม 

 ๑๓๔๒๖ นางสาวนงนภัส  อินปน 



 หนา   ๘๕ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๔๒๗ นางนงนภา  พละโชติ 

 ๑๓๔๒๘ นางนงนาฎ  เกสะวัฒนะ 

 ๑๓๔๒๙ นางนงนาฎ  อันทะนัย 

 ๑๓๔๓๐ นางนงนาฏ  สุทธิวงษ 

 ๑๓๔๓๑ นางสาวนงนุช  กาหลง 

 ๑๓๔๓๒ นางสาวนงนุช  กิตติโรจนเจริญ 

 ๑๓๔๓๓ นางนงนุช  กุศล 

 ๑๓๔๓๔ นางสาวนงนุช  แกวบุตร 

 ๑๓๔๓๕ นางนงนุช  แกวเสือ 

 ๑๓๔๓๖ นางสาวนงนุช  โกษาแสง 

 ๑๓๔๓๗ นางนงนุช  ขวัญชัชวาล 

 ๑๓๔๓๘ นางสาวนงนุช  ไขคํา 

 ๑๓๔๓๙ นางนงนุช  คําสุข 

 ๑๓๔๔๐ นางสาวนงนุช  โคตรเวียง 

 ๑๓๔๔๑ นางสาวนงนุช  จุลนาค 

 ๑๓๔๔๒ นางสาวนงนุช  เจริญดี 

 ๑๓๔๔๓ นางนงนุช  เชื้อนาค 

 ๑๓๔๔๔ นางนงนุช  เตียวโล 

 ๑๓๔๔๕ นางนงนุช  ทรัพยโภคา 

 ๑๓๔๔๖ นางนงนุช  ทองหมื่นไวย 

 ๑๓๔๔๗ นางนงนุช  ธรรมราช 

 ๑๓๔๔๘ นางสาวนงนุช  นิกรเทศ 

 ๑๓๔๔๙ นางนงนุช  นิยมศรีสมศักดิ์ 

 ๑๓๔๕๐ นางนงนุช  เนตรวงศ 

 ๑๓๔๕๑ นางสาวนงนุช  บุญภูมิ 

 ๑๓๔๕๒ นางสาวนงนุช  บุรุษพัฒน   

 ๑๓๔๕๓ นางสาวนงนุช  พรหมภักดิ์ 

 ๑๓๔๕๔ นางนงนุช  พุดดอน 

 ๑๓๔๕๕ นางนงนุช  ภูชางทอง 

 ๑๓๔๕๖ นางนงนุช  มากนุย 

 ๑๓๔๕๗ นางสาวนงนุช  มีสุข 

 ๑๓๔๕๘ นางสาวนงนุช  ย่ิงยง 

 ๑๓๔๕๙ นางสาวนงนุช  เย็นใจ 

 ๑๓๔๖๐ นางนงนุช  วงศสกุลภักดี   

 ๑๓๔๖๑ นางสาวนงนุช  วงศาทิพย 

 ๑๓๔๖๒ นางสาวนงนุช  วงษจดซี่ 

 ๑๓๔๖๓ นางสาวนงนุช  ศรีมันตะ 

 ๑๓๔๖๔ นางนงนุช  สมคิด 

 ๑๓๔๖๕ นางนงนุช  สมวงษ 

 ๑๓๔๖๖ นางสาวนงนุช  สุดชา 

 ๑๓๔๖๗ นางสาวนงนุช  แสนกอง 

 ๑๓๔๖๘ นางนงนุช  หัสคุณ 

 ๑๓๔๖๙ นางนงนุช  อยูคง 

 ๑๓๔๗๐ นางสาวนงนุช  อุปถัมภ 

 ๑๓๔๗๑ นางสาวนงนุช  อูแสนขันธ 

 ๑๓๔๗๒ นางนงนุต  กล่ินนวม 

 ๑๓๔๗๓ นางนงเนตร  แวงวัน 

 ๑๓๔๗๔ นางสาวนงพงา  มณีวงศ 

 ๑๓๔๗๕ นางนงพิกา  ใจดี 

 ๑๓๔๗๖ นางนงเยาว  คําประภา 



 หนา   ๘๖ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๔๗๗ นางนงเยาว  เครือตา 

 ๑๓๔๗๘ นางสาวนงเยาว  โชคเลิศ 

 ๑๓๔๗๙ นางนงเยาว  นามแสง 

 ๑๓๔๘๐ นางนงเยาว  นิละพันธ 

 ๑๓๔๘๑ นางสาวนงเยาว  บุญคงมา 

 ๑๓๔๘๒ นางสาวนงเยาว  แปงเสน 

 ๑๓๔๘๓ นางนงเยาว  พรหมประสิทธิ ์

 ๑๓๔๘๔ นางนงเยาว  พราหมณชื่น 

 ๑๓๔๘๕ นางนงเยาว  มากอินทร 

 ๑๓๔๘๖ นางนงเยาว  รักษาแกว 

 ๑๓๔๘๗ นางนงเยาว  ศรีเมือง 

 ๑๓๔๘๘ นางนงเยาว  สวางศรี 

 ๑๓๔๘๙ นางนงเยาว  สินธุบุญ 

 ๑๓๔๙๐ นางสาวนงเยาว  แสนวงษา 

 ๑๓๔๙๑ นางสาวนงเยาว  หนดกระโทก 

 ๑๓๔๙๒ นางนงเยาว  ออกรรัมย 

 ๑๓๔๙๓ นางสาวนงเยาว  อุดินอักษร 

 ๑๓๔๙๔ นางสาวนงรัก  ชาวงษ 

 ๑๓๔๙๕ นางนงรักษ  เนตรจันทร 

 ๑๓๔๙๖ นางสาวนงรักษ  บรรทะโก 

 ๑๓๔๙๗ นางนงรักษ  สําราญรื่น 

 ๑๓๔๙๘ นางสาวนงฤดี  ทาสุวรรณ 

 ๑๓๔๙๙ นางสาวนงลักษ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๓๕๐๐ นางสาวนงลักษณ  พนัสนอก 

 ๑๓๕๐๑ นางสาวนงลักษณ  คาเจริญ 

 ๑๓๕๐๒ นางนงลักษณ  คําแกว 

 ๑๓๕๐๓ นางนงลักษณ  คิดดี 

 ๑๓๕๐๔ นางนงลักษณ  จําปาหอม 

 ๑๓๕๐๕ นางนงลักษณ  ไชยวงศ 

 ๑๓๕๐๖ นางนงลักษณ  ดิษฐเอม 

 ๑๓๕๐๗ นางสาวนงลักษณ  โตจีน 

 ๑๓๕๐๘ นางสาวนงลักษณ  ถุงแกว 

 ๑๓๕๐๙ นางสาวนงลักษณ  ทิพสิงห 

 ๑๓๕๑๐ นางสาวนงลักษณ  ธรรมทรัพย 

 ๑๓๕๑๑ นางนงลักษณ  นาจําปา 

 ๑๓๕๑๒ นางสาวนงลักษณ  บุญเท่ียง 

 ๑๓๕๑๓ นางสาวนงลักษณ  พลชัย 

 ๑๓๕๑๔ นางสาวนงลักษณ  พุทธิธีรมาศ 

 ๑๓๕๑๕ นางนงลักษณ  พูนศรี 

 ๑๓๕๑๖ นางนงลักษณ  เพชรรักษ 

 ๑๓๕๑๗ นางสาวนงลักษณ  โพธิ์ปาน 

 ๑๓๕๑๘ นางสาวนงลักษณ  ภูแส 

 ๑๓๕๑๙ นางสาวนงลักษณ  มูลกาย 

 ๑๓๕๒๐ นางนงลักษณ  โมตา 

 ๑๓๕๒๑ นางนงลักษณ  ยอดราช 

 ๑๓๕๒๒ นางสาวนงลักษณ  ยะคําปอ 

 ๑๓๕๒๓ นางสาวนงลักษณ  ย่ังยืน 

 ๑๓๕๒๔ นางนงลักษณ  เย็นมนัส 

 ๑๓๕๒๕ นางสาวนงลักษณ  ฤทธิโคตร 

 ๑๓๕๒๖ นางนงลักษณ  ลาภประสงค 



 หนา   ๘๗ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๕๒๗ นางสาวนงลักษณ  ลิขิตธํารงกวิน 

 ๑๓๕๒๘ นางนงลักษณ  วันหลัง 

 ๑๓๕๒๙ นางนงลักษณ  เวฬุการ 

 ๑๓๕๓๐ นางนงลักษณ  สายเมฆ 

 ๑๓๕๓๑ นางนงลักษณ  สายหยุด 

 ๑๓๕๓๒ นางสาวนงลักษณ  สืบชนะ 

 ๑๓๕๓๓ นางนงลักษณ  แสงสินธุ 

 ๑๓๕๓๔ นางนงลักษณ  อริยเดช 

 ๑๓๕๓๕ นางนงลักษณ  ออนลา 

 ๑๓๕๓๖ นางสาวนงลักษณ  อัศวภูมิ 

 ๑๓๕๓๗ นางสาวนโชติรส  คงมั่น 

 ๑๓๕๓๘ นางสาวนณิชาภัทร  ตาวพรม 

 ๑๓๕๓๙ นางนทจร  ธีรปญญาภรณ 

 ๑๓๕๔๐ นางสาวนทชา  ธนะชัย 

 ๑๓๕๔๑ นางสาวนที  รักธัญญะการ 

 ๑๓๕๔๒ นางสาวนนทชา  รุจิธนวงษ 

 ๑๓๕๔๓ นางสาวนนทนภสพัชร  แสนสุข 

 ๑๓๕๔๔ นางสาวนนทพร  ไชยสัตย 

 ๑๓๕๔๕ นางสาวนนทวรรณ  ลาทอง 

 ๑๓๕๔๖ นางสาวนนทิชา  เถาวยา 

 ๑๓๕๔๗ นางนนทิชา  เล่ือนจันทร 

 ๑๓๕๔๘ นางสาวนนทิยา  ทากระเบา 

 ๑๓๕๔๙ นางนนธิดา  วงคชาชม 

 ๑๓๕๕๐ นางสาวนนลนีย  ธนัสถรุจินัน 

 ๑๓๕๕๑ นางนนลนีย  อินทอง 

 ๑๓๕๕๒ นางนบพร  ขันเพียแกว 

 ๑๓๕๕๓ นางสาวนปภา  เอี่ยมภักตร 

 ๑๓๕๕๔ นางสาวนพเกลา  ไชยโย 

 ๑๓๕๕๕ นางนพเกลา  เมฆฉิม 

 ๑๓๕๕๖ นางสาวนพคุณ  ถาวรกูล 

 ๑๓๕๕๗ นางนพณพิชญ  ศรีโรจนากร 

 ๑๓๕๕๘ นางนพดารา  สิทธิวงษ 

 ๑๓๕๕๙ นางนพนภา  ชวนรัมย 

 ๑๓๕๖๐ นางสาวนพนอม  สมภาวะ 

 ๑๓๕๖๑ นางสาวนพพร  นาคแสง 

 ๑๓๕๖๒ นางนพพรรณ  ปวงสุข 

 ๑๓๕๖๓ นางนพภัสสร  ทิพยกองราษฎร 

 ๑๓๕๖๔ นางนพภา  ยอพันดุง 

 ๑๓๕๖๕ นางนพมาศ  กนกสิงห 

 ๑๓๕๖๖ นางนพมาศ  ชุณหะศรี 

 ๑๓๕๖๗ นางนพมาศ  ดงภูบาล 

 ๑๓๕๖๘ นางนพมาศ  เติมพันธุ 

 ๑๓๕๖๙ นางนพมาศ  บูรณาธรรมากิจ 

 ๑๓๕๗๐ นางนพมาศ  วงศสารภี 

 ๑๓๕๗๑ นางสาวนพมาศ  วิโรพรหม 

 ๑๓๕๗๒ นางสาวนพมาศ  เวชเตง 

 ๑๓๕๗๓ นางนพมาศ  สิงหทอง 

 ๑๓๕๗๔ นางนพมาศ  แสงไชย 

 ๑๓๕๗๕ นางสาวนพรดา  สมใจ 

 ๑๓๕๗๖ นางสาวนพรดา  สายบุญมี 



 หนา   ๘๘ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๕๗๗ นางสาวนพรัตน  จันทโรภาส 

 ๑๓๕๗๘ นางนพรัตน  ชํานาญ 

 ๑๓๕๗๙ นางสาวนพรัตน  พงษสุข 

 ๑๓๕๘๐ นางนพรัตน  พรมมาลัย 

 ๑๓๕๘๑ นางสาวนพรัตน  พานิชวัฒนากุล 

 ๑๓๕๘๒ นางสาวนพรัตน  ลีสินลา 

 ๑๓๕๘๓ นางสาวนพรัตน  สิงหโห 

 ๑๓๕๘๔ นางนพรัตน  สุวรรณรินทร 

 ๑๓๕๘๕ นางนพรัตน  เสมาทอง 

 ๑๓๕๘๖ นางนพรัตน  โสภากุล 

 ๑๓๕๘๗ นางสาวนพรัตน  หาญนาดี 

 ๑๓๕๘๘ นางสาวนพรัตน  อินทรกลํ่า 

 ๑๓๕๘๙ นางนพรัตน  เอี่ยมสอาด 

 ๑๓๕๙๐ นางสาวนพวรรณ  กอนนวม 

 ๑๓๕๙๑ นางสาวนพวรรณ  กิมประเทศ 

 ๑๓๕๙๒ นางนพวรรณ  จันประทักษ 

 ๑๓๕๙๓ นางนพวรรณ  ชัยทัศน 

 ๑๓๕๙๔ นางสาวนพวรรณ  ตันชูชีพ 

 ๑๓๕๙๕ นางสาวนพวรรณ  ธิติมงคล 

 ๑๓๕๙๖ นางสาวนพวรรณ  นพคุณ 

 ๑๓๕๙๗ นางนพวรรณ  มิตทจันทร 

 ๑๓๕๙๘ นางสาวนพวรรณ  ไมสน 

 ๑๓๕๙๙ นางนพวรรณ  วงคจักร 

 ๑๓๖๐๐ นางนพสร  หนูแกลว 

 ๑๓๖๐๑ นางนพาวดีย  เสนะโกวร 

 ๑๓๖๐๒ นางนภชนก  บุญพันธ 

 ๑๓๖๐๓ นางนภนา  อากาศโชติ 

 ๑๓๖๐๔ นางสาวนภภัค  สมศรี 

 ๑๓๖๐๕ นางสาวนภวรรณ  อินสมพันธ 

 ๑๓๖๐๖ นางสาวนภศวรรณ  ยวงการ 

 ๑๓๖๐๗ นางสาวนภษร  ธนาสนวกุล 

 ๑๓๖๐๘ นางนภสร  รังคะกะลิน 

 ๑๓๖๐๙ นางนภสร  สิทธิจันดา 

 ๑๓๖๑๐ นางนภสร  สุขเลิศกิจ 

 ๑๓๖๑๑ นางนภสร  แสงแดง 

 ๑๓๖๑๒ นางสาวนภสร  อนันตมั่งคั่ง 

 ๑๓๖๑๓ นางสาวนภสวรรณ  เหลาหลัก 

 ๑๓๖๑๔ นางนภอร  อวนศรี 

 ๑๓๖๑๕ นางนภัค  มุสิกมาศ 

 ๑๓๖๑๖ นางสาวนภัตพร  สุวรรณรินทร 

 ๑๓๖๑๗ นางนภัทธิญา  วัชรอภิเดชากุล 

 ๑๓๖๑๘ นางสาวนภัทร  เฉลิมศิลป 

 ๑๓๖๑๙ นางสาวนภัทร  ธชาอมรชัย 

 ๑๓๖๒๐ นางนภัทร  นาราช 

 ๑๓๖๒๑ นางนภัทร  พลศรี 

 ๑๓๖๒๒ นางสาวนภัทร  เรืองฤทธิ์ 

 ๑๓๖๒๓ นางสาวนภัทร  อินทราพงษ 

 ๑๓๖๒๔ นางนภัทรษกร  วิจิตขจี 

 ๑๓๖๒๕ นางสาวนภัส  แกลวทนงค 

 ๑๓๖๒๖ นางสาวนภัสกร  กันสี 



 หนา   ๘๙ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๖๒๗ นางนภัสกรณ  เลาสูงเนิน 

 ๑๓๖๒๘ นางนภัสกรณ  ศิลาคํา 

 ๑๓๖๒๙ นางนภัสชนก  ธรรมเจริญ 

 ๑๓๖๓๐ นางสาวนภัสณันทร  กาญจนา 

 ๑๓๖๓๑ นางนภัสนันท  แกวคํา 

 ๑๓๖๓๒ นางสาวนภัสนันท  คานนิม 

 ๑๓๖๓๓ นางนภัสนันท  จิตรภักดี 

 ๑๓๖๓๔ นางสาวนภัสนันท  ชอบคุย 

 ๑๓๖๓๕ นางสาวนภัสนันท  ทั่วรอบ 

 ๑๓๖๓๖ นางสาวนภัสนันท  วงคตา 

 ๑๓๖๓๗ นางนภัสนันท  วันทอง 

 ๑๓๖๓๘ นางสาวนภัสนันท  สุดตาชาติ 

 ๑๓๖๓๙ นางนภัสนันท  อินทรปพงศ 

 ๑๓๖๔๐ นางนภัสพรรณ  วงศนุกูล 

 ๑๓๖๔๑ นางสาวนภัสภรณ  ปอมบุปผา 

 ๑๓๖๔๒ นางสาวนภัสภรณ  ราชเทียร 

 ๑๓๖๔๓ นางสาวนภัสภรณ  สอนดา 

 ๑๓๖๔๔ นางสาวนภัสรพี  อิศรกุล 

 ๑๓๖๔๕ นางนภัสรี  ลีนา 

 ๑๓๖๔๖ นางสาวนภัสวรรณ  แสงวงค 

 ๑๓๖๔๗ นางนภัสวรรณ  โคยามา 

 ๑๓๖๔๘ นางนภัสวรรณ  ตันแข็ง 

 ๑๓๖๔๙ นางสาวนภัสวรรณ  พลพิทักษ 

 ๑๓๖๕๐ นางสาวนภัสวรรณ  ศรีย่ิงยงค 

 ๑๓๖๕๑ นางนภัสวรรณ  อันทปญญา 

 ๑๓๖๕๒ นางสาวนภัสสร  ศรีไธสง 

 ๑๓๖๕๓ นางสาวนภัสสรณ  จันทรซาย 

 ๑๓๖๕๔ นางสาวนภัสสิริ  ฐิติพนิชนนท 

 ๑๓๖๕๕ นางสาวนภา  ภูกิ่งดาว 

 ๑๓๖๕๖ นางสาวนภากรณ  สุขผอง 

 ๑๓๖๕๗ นางสาวนภาดา  โสมิยะ 

 ๑๓๖๕๘ นางนภาทิณี  ใจกันทา 

 ๑๓๖๕๙ นางนภาทิพย  ใจเย็น 

 ๑๓๖๖๐ นางนภาทิพย  เพ็ชรหงษ 

 ๑๓๖๖๑ นางสาวนภาพร  กอนกาศ 

 ๑๓๖๖๒ นางนภาพร  แกวเจริญ 

 ๑๓๖๖๓ นางนภาพร  ขัติยะวงษา 

 ๑๓๖๖๔ นางสาวนภาพร  จันทรแกว 

 ๑๓๖๖๕ นางนภาพร  จุดาบุตร 

 ๑๓๖๖๖ นางสาวนภาพร  ชมภูพ้ืน 

 ๑๓๖๖๗ นางนภาพร  ไชยคํา 

 ๑๓๖๖๘ นางนภาพร  ไชยดี 

 ๑๓๖๖๙ นางสาวนภาพร  ไชยสาร 

 ๑๓๖๗๐ นางนภาพร  ถาคําดี 

 ๑๓๖๗๑ นางนภาพร  ทรัพยประเสริฐ 

 ๑๓๖๗๒ นางนภาพร  ทองออน 

 ๑๓๖๗๓ นางนภาพร  บรรลุสุข 

 ๑๓๖๗๔ นางนภาพร  บริสุทธิ ์

 ๑๓๖๗๕ นางสาวนภาพร  ประจญ 

 ๑๓๖๗๖ นางนภาพร  พรมดาว 



 หนา   ๙๐ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๖๗๗ นางสาวนภาพร  พลเสน 

 ๑๓๖๗๘ นางนภาพร  พันธะไชย 

 ๑๓๖๗๙ นางนภาพร  เพียรพิทักษ 

 ๑๓๖๘๐ นางสาวนภาพร  มฤคานนท 

 ๑๓๖๘๑ นางสาวนภาพร  ราชนวม 

 ๑๓๖๘๒ นางสาวนภาพร  ศรศักดา 

 ๑๓๖๘๓ นางนภาพร  หิรัญอร 

 ๑๓๖๘๔ นางนภาพร  อินทรหนุน 

 ๑๓๖๘๕ นางสาวนภาพรรณ  ชมถนัด 

 ๑๓๖๘๖ นางสาวนภาพรรณ  เรืองเดช 

 ๑๓๖๘๗ นางสาวนภาภรณ  ชาญณรงค 

 ๑๓๖๘๘ นางนภาภรณ  ทองลือ 

 ๑๓๖๘๙ นางสาวนภาภรณ  ภูลายยาว 

 ๑๓๖๙๐ นางนภาภรณ  สินโพธิ์ 

 ๑๓๖๙๑ นางสาวนภาภรณ  สุขสบาย 

 ๑๓๖๙๒ นางสาวนภาภรณ  อุดหนุน 

 ๑๓๖๙๓ นางสาวนภาภัทร  หอมละออ 

 ๑๓๖๙๔ นางนภารัตน  กัญญาพันธ 

 ๑๓๖๙๕ นางนภารัตน  จันทรธีระกุล 

 ๑๓๖๙๖ นางนภารัตน  เริ่มปลูก 

 ๑๓๖๙๗ นางนภาลัย  จันทวงค 

 ๑๓๖๙๘ นางสาวนภาลัย  จินตะชิน 

 ๑๓๖๙๙ นางนภาลัย  บุญศรี 

 ๑๓๗๐๐ นางสาวนภาลัย  สุวรรณะชัย 

 ๑๓๗๐๑ นางสาวนภาวดี  อรรถวัน 

 ๑๓๗๐๒ นางสาวนภาวรรณ  จันทรกอง 

 ๑๓๗๐๓ นางนภาวรรณ  ตากลม 

 ๑๓๗๐๔ นางสาวนภาวรรณ  แพสา 

 ๑๓๗๐๕ นางนภาวรรณ  โมทยทาง 

 ๑๓๗๐๖ นางนภีภรณ  ปญญา 

 ๑๓๗๐๗ นางนรภัทร  ศุกรเจริญทรัพย 

 ๑๓๗๐๘ นางสาวนรมน  ปทุมสูติ 

 ๑๓๗๐๙ นางสาวนรรฐนนท  ประสพศิลป 

 ๑๓๗๑๐ นางนรา  รวมสกุล 

 ๑๓๗๑๑ นางนราธร  กาญจนพาที 

 ๑๓๗๑๒ นางนราพร  มิทะลา 

 ๑๓๗๑๓ นางนราพรรณ  บุญบําเรอ 

 ๑๓๗๑๔ นางสาวนราพรรณ  แสนสินชัย 

 ๑๓๗๑๕ นางนราภรณ  ปอสี 

 ๑๓๗๑๖ นางนราภรณ  เพ่ิมพูล 

 ๑๓๗๑๗ นางนราภรณ  สุดคํานึง   

 ๑๓๗๑๘ นางสาวนรารัตน  ยืนยง 

 ๑๓๗๑๙ นางนราวดี  ภูมีทักษะกุล 

 ๑๓๗๒๐ นางนรินดา  นนทมาตย 

 ๑๓๗๒๑ นางนรินทร  พรมออน 

 ๑๓๗๒๒ นางสาวนรินทร  โภคา 

 ๑๓๗๒๓ นางสาวนรินทรทิพย  บุญสง 

 ๑๓๗๒๔ นางสาวนริรินทร  นุชัยรัมย 

 ๑๓๗๒๕ นางสาวนริศรา  ค้ํายาง 

 ๑๓๗๒๖ นางสาวนริศรา  จําปาวัลย 



 หนา   ๙๑ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๗๒๗ นางนริศรา  ถิ่นคําแบง 

 ๑๓๗๒๘ นางสาวนริศรา  ทับชัย 

 ๑๓๗๒๙ นางสาวนริศรา  ไทยนาม 

 ๑๓๗๓๐ นางสาวนริศรา  ไทยย้ิม 

 ๑๓๗๓๑ นางสาวนริศรา  นันกลาง 

 ๑๓๗๓๒ นางสาวนริศรา  นาเวช 

 ๑๓๗๓๓ นางสาวนริศรา  เนตรสวาง 

 ๑๓๗๓๔ นางสาวนริศรา  บัวเผียน 

 ๑๓๗๓๕ นางนริศรา  พรมประเสริฐ 

 ๑๓๗๓๖ นางนริศรา  พ่ึงเพียร 

 ๑๓๗๓๗ นางนริศรา  พุมชื่น 

 ๑๓๗๓๘ นางนริศรา  ฤกษใหญ 

 ๑๓๗๓๙ นางสาวนริศรา  สมสาร 

 ๑๓๗๔๐ นางสาวนริศรา  สมัครณรงค 

 ๑๓๗๔๑ นางนริศรา  เสนาธรรม 

 ๑๓๗๔๒ นางสาวนริศรา  หวังชนะ 

 ๑๓๗๔๓ นางนริศรา  อุนปวง 

 ๑๓๗๔๔ นางสาวนริศราภรณ  โยวะ 

 ๑๓๗๔๕ นางสาวนริศา  จันทรรองศรี 

 ๑๓๗๔๖ นางนริศา  ศรีทาบ 

 ๑๓๗๔๗ นางสาวนริษสา  รูปงาม 

 ๑๓๗๔๘ นางสาวนริสา  ศรีสุจริต 

 ๑๓๗๔๙ นางนรีกานต  วรรณเพ็ชชา 

 ๑๓๗๕๐ นางสาวนรีทพร  พิมพัง 

 ๑๓๗๕๑ นางนรีรัตน  วายโสกา 

 ๑๓๗๕๒ นางสาวนฤชล  สหชัยรัตน 

 ๑๓๗๕๓ นางนฤดี  พรหมเคล่ือน 

 ๑๓๗๕๔ นางสาวนฤดี  วงศราษฎร 

 ๑๓๗๕๕ นางสาวนฤดีนาถ  ใจกลาง 

 ๑๓๗๕๖ นางนฤทธิ์ษรา  ดวงเพียอม 

 ๑๓๗๕๗ นางนฤนธร  มูลทรา 

 ๑๓๗๕๘ นางสาวนฤนาท  ขุมทอง 

 ๑๓๗๕๙ นางสาวนฤพร  ลูกเสือ 

 ๑๓๗๖๐ นางนฤภร  เพ็ชรคง 

 ๑๓๗๖๑ นางนฤภรณ  ธิกรณ 

 ๑๓๗๖๒ นางสาวนฤมน  ยางทัด 

 ๑๓๗๖๓ นางสาวนฤมล  กมลรัตน 

 ๑๓๗๖๔ นางนฤมล  กระแสสินธุ 

 ๑๓๗๖๕ นางนฤมล  กันอินทร 

 ๑๓๗๖๖ นางสาวนฤมล  เกียรติอนันต 

 ๑๓๗๖๗ นางนฤมล  คลายกลํ่า 

 ๑๓๗๖๘ นางสาวนฤมล  งิ้วแถว 

 ๑๓๗๖๙ นางสาวนฤมล  จบศรี 

 ๑๓๗๗๐ นางนฤมล  ใจสมคม 

 ๑๓๗๗๑ นางสาวนฤมล  ชัยจักร 

 ๑๓๗๗๒ นางสาวนฤมล  ไชยรุงเรือง 

 ๑๓๗๗๓ นางนฤมล  ฐิตพัฒนชูโชค 

 ๑๓๗๗๔ นางนฤมล  ดวงจําปา 

 ๑๓๗๗๕ นางสาวนฤมล  ดําขํา 

 ๑๓๗๗๖ นางนฤมล  ดํารงพานิช 



 หนา   ๙๒ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๗๗๗ นางสาวนฤมล  ดิษฐดวง 

 ๑๓๗๗๘ นางสาวนฤมล  เต็มเปยง 

 ๑๓๗๗๙ นางสาวนฤมล  แตงสวน 

 ๑๓๗๘๐ นางสาวนฤมล  ทรัพยศิริกุล 

 ๑๓๗๘๑ นางนฤมล  ทองชวย 

 ๑๓๗๘๒ นางสาวนฤมล  ทาวคําหลอ 

 ๑๓๗๘๓ นางนฤมล  ทิพนัส 

 ๑๓๗๘๔ นางนฤมล  ทิพยปญญา 

 ๑๓๗๘๕ นางสาวนฤมล  นาขยัน 

 ๑๓๗๘๖ นางนฤมล  นาคนวน 

 ๑๓๗๘๗ นางนฤมล  บุญนอย 

 ๑๓๗๘๘ นางสาวนฤมล  บุญยงค 

 ๑๓๗๘๙ นางนฤมล  บุญศรี 

 ๑๓๗๙๐ นางนฤมล  ปญญาพอ 

 ๑๓๗๙๑ นางสาวนฤมล  ปนทยา 

 ๑๓๗๙๒ นางสาวนฤมล  เปยมรอด 

 ๑๓๗๙๓ นางสาวนฤมล  แปนอินทร 

 ๑๓๗๙๔ นางสาวนฤมล  พรมไพสน 

 ๑๓๗๙๕ นางนฤมล  พรรณศิลป 

 ๑๓๗๙๖ นางสาวนฤมล  พรหมสูงวงษ 

 ๑๓๗๙๗ นางสาวนฤมล  พาทีชอบ 

 ๑๓๗๙๘ นางสาวนฤมล  พิชัยชวง 

 ๑๓๗๙๙ นางสาวนฤมล  พิมพลา 

 ๑๓๘๐๐ นางสาวนฤมล  เพียรเก็บ 

 ๑๓๘๐๑ นางสาวนฤมล  โพธิชัย 

 ๑๓๘๐๒ นางนฤมล  โพธิ์ทองนาค 

 ๑๓๘๐๓ นางนฤมล  ภูแยมไสย 

 ๑๓๘๐๔ นางนฤมล  มุขตา 

 ๑๓๘๐๕ นางนฤมล  เมงชวย 

 ๑๓๘๐๖ นางสาวนฤมล  รอสูงเนิน 

 ๑๓๘๐๗ นางสาวนฤมล  เรืองธนะ 

 ๑๓๘๐๘ นางนฤมล  เรืองรอง 

 ๑๓๘๐๙ นางนฤมล  ไรพิมาย 

 ๑๓๘๑๐ นางนฤมล  วงศสรรคกร 

 ๑๓๘๑๑ นางนฤมล  วริทุม 

 ๑๓๘๑๒ นางสาวนฤมล  วังคะฮาต 

 ๑๓๘๑๓ นางนฤมล  วารสิทธิ์ 

 ๑๓๘๑๔ นางสาวนฤมล  ศรีทองสุข 

 ๑๓๘๑๕ นางสาวนฤมล  ศรีมาบุตร 

 ๑๓๘๑๖ นางสาวนฤมล  สิทธิประสงค 

 ๑๓๘๑๗ นางนฤมล  สีหะนันท 

 ๑๓๘๑๘ นางสาวนฤมล  สุริยะ 

 ๑๓๘๑๙ นางสาวนฤมล  แสนหูม 

 ๑๓๘๒๐ นางนฤมล  หนองหลวง 

 ๑๓๘๒๑ นางสาวนฤมล  หนูหลา 

 ๑๓๘๒๒ นางสาวนฤมล  หวังมะโน 

 ๑๓๘๒๓ นางสาวนฤมล  อาลัย 

 ๑๓๘๒๔ นางนฤมล  อุตมะโชค 

 ๑๓๘๒๕ นางสาวนฤมล  อุนคํา 

 ๑๓๘๒๖ นางสาวนฤมล  อูคงคา 



 หนา   ๙๓ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๘๒๗ นางสาวนฤมล  เอนกธนะสุวรรณ 

 ๑๓๘๒๘ นางสาวนฤวรรณ  ณ สุยสกุล 

 ๑๓๘๒๙ นางสาวนฤษร  จันทรเมือง 

 ๑๓๘๓๐ นางนฤษี  ศรีนา 

 ๑๓๘๓๑ นางสาวนลพรรณ  จงคะวะดี 

 ๑๓๘๓๒ นางสาวนลพรรณ  เพชรบุนนาก 

 ๑๓๘๓๓ นางนลพรรณ  ภูหงษทอง 

 ๑๓๘๓๔ นางสาวนลิต  ประหยัดสิน 

 ๑๓๘๓๕ นางนลิตลา  ปดสาพันธ 

 ๑๓๘๓๖ นางสาวนลิน  จิตชม 

 ๑๓๘๓๗ นางสาวนลิน  ภูเกาลวน 

 ๑๓๘๓๘ นางนลินดา  สุภาษร 

 ๑๓๘๓๙ นางนลินทิพย  เตียนพลกรัง 

 ๑๓๘๔๐ นางนลินทิพย  พุทธิวงศ 

 ๑๓๘๔๑ นางสาวนลินรัตน  จันทรมณี 

 ๑๓๘๔๒ นางนลินรัตน  เตโช 

 ๑๓๘๔๓ นางนลินรัตน  ทับทิมทอง 

 ๑๓๘๔๔ นางสาวนลินรัตน  ศิริธนัทพงศ 

 ๑๓๘๔๕ นางนลินรัตน  เหมกุล 

 ๑๓๘๔๖ นางสาวนลินรัตน  อินตะพันธ 

 ๑๓๘๔๗ นางนลินี  กัญญาพันธ 

 ๑๓๘๔๘ นางสาวนลินี  เครือแกว 

 ๑๓๘๔๙ นางนลินี  จึงพัฒนาวดี 

 ๑๓๘๕๐ นางนลินี  ธรรมศร 

 ๑๓๘๕๑ นางนลินี  บุญเอก 

 ๑๓๘๕๒ นางนลินี  พรโสภณ 

 ๑๓๘๕๓ นางนลินี  เพชรมี 

 ๑๓๘๕๔ นางนลินี  ศรีนาคา 

 ๑๓๘๕๕ นางสาวนวกช  บุญเพ็ชร 

 ๑๓๘๕๖ นางนวนจันทร  สุวรรณธาดา 

 ๑๓๘๕๗ นางสาวนวนิต  แกวหนองสังข 

 ๑๓๘๕๘ นางสาวนวพร  กระจกภาพ 

 ๑๓๘๕๙ นางสาวนวพร  เกียรติพิริยะ 

 ๑๓๘๖๐ นางนวพร  แกวมณี 

 ๑๓๘๖๑ นางสาวนวพร  ขันสิงห 

 ๑๓๘๖๒ นางสาวนวพร  คงสมบุตร 

 ๑๓๘๖๓ นางสาวนวพร  คําผุย 

 ๑๓๘๖๔ นางนวพร  ชัยยาศรี 

 ๑๓๘๖๕ นางสาวนวพร  นันทะเส 

 ๑๓๘๖๖ นางนวพร  ภูจํานงค 

 ๑๓๘๖๗ นางนวพร  วงษขันธ 

 ๑๓๘๖๘ นางสาวนวพร  ศรีบุญลือ 

 ๑๓๘๖๙ นางนวพร  สระทองจันทร 

 ๑๓๘๗๐ นางนวพร  สุนทร 

 ๑๓๘๗๑ นางสาวนวพร  เหมศิริ 

 ๑๓๘๗๒ นางนวพร  อินทะวงศ 

 ๑๓๘๗๓ นางนวพร  อุดมดัน 

 ๑๓๘๗๔ นางนวพรรณ  พันธสวัสดิ์ 

 ๑๓๘๗๕ นางสาวนวพรรณ  ศักดิ์อนันต 

 ๑๓๘๗๖ นางนวพรรธน  โพธิสารพรสกุล 



 หนา   ๙๔ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๘๗๗ นางนวพรรษ  บุญสวัสดิ์ 

 ๑๓๘๗๘ นางสาวนวพล  กาลกระสัง 

 ๑๓๘๗๙ นางสาวนวภัทร  ตระกูลพร 

 ๑๓๘๘๐ นางนวมน  แกวเกล้ียง 

 ๑๓๘๘๑ นางนวรัตน  จันทราษี 

 ๑๓๘๘๒ นางนวรัตน  ซูสุวรรณ 

 ๑๓๘๘๓ นางนวรัตน  นาอุดม 

 ๑๓๘๘๔ นางสาวนวรัตน  เลิศคํา 

 ๑๓๘๘๕ นางนวรัตน  ศรีไพบูลย 

 ๑๓๘๘๖ นางนวรัตน  ศิริผัด 

 ๑๓๘๘๗ นางนวรัตน  สกุลธีรสิทธิ์ 

 ๑๓๘๘๘ นางนวรัตน  สนมฉ่ํา 

 ๑๓๘๘๙ นางสาวนวลจันทร  กอดิษฐ 

 ๑๓๘๙๐ นางสาวนวลจันทร  คําสี 

 ๑๓๘๙๑ นางสาวนวลจันทร  ไชยรบ 

 ๑๓๘๙๒ นางนวลจันทร  บัวเชย 

 ๑๓๘๙๓ นางสาวนวลจันทร  บํารุงชาติ 

 ๑๓๘๙๔ นางนวลจันทร  ประธรรมสาร 

 ๑๓๘๙๕ นางนวลจันทร  ปูหลังกลํ่า 

 ๑๓๘๙๖ นางนวลจันทร  มูลชมภู 

 ๑๓๘๙๗ นางสาวนวลจันทร  สนิทชน 

 ๑๓๘๙๘ นางนวลจันทร  สมฤทธิ์ 

 ๑๓๘๙๙ นางนวลจันทร  หาสุข 

 ๑๓๙๐๐ นางนวลจิตร  เจริญดี 

 ๑๓๙๐๑ นางสาวนวลฉวี  กอมชาติ 

 ๑๓๙๐๒ นางนวลฉวี  นระมาตย 

 ๑๓๙๐๓ นางสาวนวลฉวี  ศรีทองสุข 

 ๑๓๙๐๔ นางสาวนวลนภา  ชวยโชติ 

 ๑๓๙๐๕ นางสาวนวลในฝน  พันธเลิศ 

 ๑๓๙๐๖ นางสาวนวลปรางค  นามบุตร 

 ๑๓๙๐๗ นางสาวนวลพรรณ  โกสิงห 

 ๑๓๙๐๘ นางสาวนวลพรรณ   

  วัฒนเสรีชัยสกุล 

 ๑๓๙๐๙ นางสาวนวลพิมพ  ระพิพงษ 

 ๑๓๙๑๐ นางนวลลออ  บุญเจิม 

 ๑๓๙๑๑ นางนวลละออ  กมลภพ 

 ๑๓๙๑๒ นางนวลละออ  แกวสีหาบุตร 

 ๑๓๙๑๓ นางนวลละออง  ใจตรง 

 ๑๓๙๑๔ นางสาวนวลละออง  โพธิ์คง 

 ๑๓๙๑๕ นางนวลศรี  เหลากอเกตุ 

 ๑๓๙๑๖ นางสาวนวลอนงค  ติ๊บสุยะ 

 ๑๓๙๑๗ นางนวลอนงค  พรมทัน 

 ๑๓๙๑๘ นางสาวนวลอนงค  พิบุล 

 ๑๓๙๑๙ นางสาวนวลอนงค   

  รัตนคุณูประการ 

 ๑๓๙๒๐ นางนวลอนงค  สืบสุนทร 

 ๑๓๙๒๑ นางสาวนวินดา  ภูคลัง 

 ๑๓๙๒๒ นางสาวนวิยา  ละมุลสุข 

 ๑๓๙๒๓ นางสาวนวียา  วาจาสัตย 

 ๑๓๙๒๔ นางสาวนศวรรณ  พิมพทอง 



 หนา   ๙๕ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๙๒๕ นางสาวนองนุช  จุมสนอง 

 ๑๓๙๒๖ นางสาวนองนุช  ทองออน 

 ๑๓๙๒๗ นางนอมจิต  สารภี 

 ๑๓๙๒๘ นางสาวนอมจิตร  ขาวภา 

 ๑๓๙๒๙ นางนอมจิตร  ยศมาว 

 ๑๓๙๓๐ นางสาวนอมจิตร  อุนแกว 

 ๑๓๙๓๑ นางนอย  โลมรัตน 

 ๑๓๙๓๒ นางสาวนอรยาตี  ปะดุกา 

 ๑๓๙๓๓ นางนะภา  ดิษฐรอด 

 ๑๓๙๓๔ นางสาวนะภา  เสนสาย 

 ๑๓๙๓๕ นางนะวรรณ  คํามุงคุณ 

 ๑๓๙๓๖ นางนัคมน  ชูสกุล 

 ๑๓๙๓๗ นางสาวนัจนันท  มงคลสกุลกานต 

 ๑๓๙๓๘ นางสาวนัชฌาวี  กลาผจญ 

 ๑๓๙๓๙ นางนัชฐานิตตา  วัฒนคณิต 

 ๑๓๙๔๐ นางนัชรี  เทพทองคํา 

 ๑๓๙๔๑ นางนัญสุชา  เมืองลี 

 ๑๓๙๔๒ นางนัฎชมน  ปญญา 

 ๑๓๙๔๓ นางสาวนัฎฐาพร  จานแสง 

 ๑๓๙๔๔ นางสาวนัฎฐาพร  จานแสน 

 ๑๓๙๔๕ นางนัฎฐิกาณ  บุญชาญ 

 ๑๓๙๔๖ นางสาวนัฏฌภัทร  อุกฤษฏอัสดร 

 ๑๓๙๔๗ นางสาวนัฏฐานกานต  ทันที 

 ๑๓๙๔๘ นางสาวนัฏทิชา  มโหฬาร 

 ๑๓๙๔๙ นางสาวนัฐกร  มาศเลิง 

 ๑๓๙๕๐ นางนัฐกานต  เข็มคง 

 ๑๓๙๕๑ นางนัฐกานต  วงเวียน 

 ๑๓๙๕๒ นางสาวนัฐฌลาวดี  เที่ยงนอย 

 ๑๓๙๕๓ นางนัฐญา  ขุนทอง 

 ๑๓๙๕๔ นางสาวนัฐญา  ดอกกะเบา 

 ๑๓๙๕๕ นางสาวนัฐฎาพร  จันทะคุณ 

 ๑๓๙๕๖ นางสาวนัฐณีกาญจน  โสชัยยันต 

 ๑๓๙๕๗ นางสาวนัฐติกาล  นิ่มนวล 

 ๑๓๙๕๘ นางสาวนัฐถรินันท  จันทะรัง 

 ๑๓๙๕๙ นางสาวนัฐธยา  ออกชอ 

 ๑๓๙๖๐ นางสาวนัฐธิชา  ใบปลอด 

 ๑๓๙๖๑ นางนัฐธิญา  วงศไพศาลสิริกุล 

 ๑๓๙๖๒ นางนัฐนันท  สุวรรณรัตน 

 ๑๓๙๖๓ นางสาวนัฐพร  แซอุย 

 ๑๓๙๖๔ นางนัฐภัทร  ขัติยะ 

 ๑๓๙๖๕ นางสาวนัฐภัสสร  จันทระ 

 ๑๓๙๖๖ นางสาวนัฐราพร  พิชญากร 

 ๑๓๙๖๗ นางนัฐวิกา  นุนชูผล 

 ๑๓๙๖๘ นางสาวนัฐสิยา  ไวยการณ 

 ๑๓๙๖๙ นางนัดณภา  ขวงทิพย 

 ๑๓๙๗๐ นางนัดดา  เกล้ียงประดิษฐ 

 ๑๓๙๗๑ นางนัดทญา  ศุภราทิตย 

 ๑๓๙๗๒ นางสาวนัตติกรานต  ใจคํา 

 ๑๓๙๗๓ นางนัททิกา  จีหุมา 

 ๑๓๙๗๔ นางสาวนัททิตา  อินทโชติ 



 หนา   ๙๖ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๙๗๕ นางนัททิภา  รอบแควน 

 ๑๓๙๗๖ นางนัทธชนัน  บุตะกะ 

 ๑๓๙๗๗ นางนัทธญา  ยาญะปลูก 

 ๑๓๙๗๘ นางนัทธมน  ทองใบ 

 ๑๓๙๗๙ นางสาวนัทธมน บัวแดง 

 ๑๓๙๘๐ นางสาวนัทธมน  สุภาพ 

 ๑๓๙๘๑ นางสาวนัทธมน  หงษเวียงจันทร 

 ๑๓๙๘๒ นางนัทธยา  สุริฉาย 

 ๑๓๙๘๓ นางนัทธหทัย  ขันขยัน 

 ๑๓๙๘๔ นางนัทธหทัย  จิณะไชย 

 ๑๓๙๘๕ นางนัทนา  บุญอินทร 

 ๑๓๙๘๖ นางสาวนัทนิชา  ทองเอก 

 ๑๓๙๘๗ นางนัทมน  หลาบโพธิ์ 

 ๑๓๙๘๘ นางนันชะญา  บึงราฎษร 

 ๑๓๙๘๙ นางนันทกา  เครือซุง 

 ๑๓๙๙๐ นางสาวนันทกา  นิลเลิศ 

 ๑๓๙๙๑ นางนันทกาญจน  คุณวงศ 

 ๑๓๙๙๒ นางนันทกาญจน  เวียงลอ 

 ๑๓๙๙๓ นางนันทกานต  ธีระธรรม 

 ๑๓๙๙๔ นางสาวนันทกานต  สายปน 

 ๑๓๙๙๕ นางสาวนันทกานนท  อินทรหอม 

 ๑๓๙๙๖ นางนันทณิภัค  หมื่นหาวงศ 

 ๑๓๙๙๗ นางนันทธนัชชา  พวงพันสี 

 ๑๓๙๙๘ นางสาวนันทธิดา  โพธิ์ศรีขาม 

 ๑๓๙๙๙ นางนันทนภัส  กุลสุข 

 ๑๔๐๐๐ นางสาวนันทนภัส  คงทวี 

 ๑๔๐๐๑ นางสาวนันทนภัส  ดีสาระ 

 ๑๔๐๐๒ นางนันทนภัส  ทองแดง 

 ๑๔๐๐๓ นางสาวนันทนภัส  ทาแกง 

 ๑๔๐๐๔ นางสาวนันทนภัส  ทาวนามผูมีศรี 

 ๑๔๐๐๕ นางสาวนันทนภัส  ปุณชนัน 

 ๑๔๐๐๖ นางสาวนันทนภัส  เปาวะนา 

 ๑๔๐๐๗ นางสาวนันทนภัส  พลเย่ียม 

 ๑๔๐๐๘ นางสาวนันทนภัส  พ่ึงพิณ 

 ๑๔๐๐๙ นางสาวนันทนภัส  พูลเกิด 

 ๑๔๐๑๐ นางสาวนันทนภัส  แพทยเจริญ 

 ๑๔๐๑๑ นางสาวนันทนภัส  ยธิกุล 

 ๑๔๐๑๒ นางนันทนภัส  รุงอรุณเลิศ 

 ๑๔๐๑๓ นางสาวนันทนภัส  วรสาร 

 ๑๔๐๑๔ นางสาวนันทนภัส  วิรัตนภูวศิริ 

 ๑๔๐๑๕ นางสาวนันทนภัส  ศิริบุญขจร 

 ๑๔๐๑๖ นางสาวนันทนภัส  สวัสดิชัย 

 ๑๔๐๑๗ นางนันทนภัส  สุขรักษา 

 ๑๔๐๑๘ นางสาวนันทนภัส  หูไว 

 ๑๔๐๑๙ นางนันทนภัส  อนันทศัพท 

 ๑๔๐๒๐ นางนันทนภัส  อุนเมือง 

 ๑๔๐๒๑ นางสาวนันทนภัสถ  นันบุญ 

 ๑๔๐๒๒ นางสาวนันทนลิน  คําเกษ 

 ๑๔๐๒๓ นางสาวนันทนลิน  คํามานิตย 

 ๑๔๐๒๔ นางสาวนันทนัช  คงพัฒน 



 หนา   ๙๗ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๐๒๕ นางสาวนันทนา  กําบังภัย 

 ๑๔๐๒๖ นางสาวนันทนา  เกษแกว 

 ๑๔๐๒๗ นางนันทนา  จอมวงค 

 ๑๔๐๒๘ นางนันทนา  จุขุนทด 

 ๑๔๐๒๙ นางสาวนันทนา  ไชยนุประภา 

 ๑๔๐๓๐ นางนันทนา  ไชยวงค 

 ๑๔๐๓๑ นางนันทนา  ดีโป 

 ๑๔๐๓๒ นางสาวนันทนา  นวนพนัด 

 ๑๔๐๓๓ จาอากาศโทหญิง นันทนา   

  นาคเพชรพูล 

 ๑๔๐๓๔ นางสาวนันทนา  นาคํา 

 ๑๔๐๓๕ นางสาวนันทนา  ปานปนส 

 ๑๔๐๓๖ นางสาวนันทนา  รันมูล 

 ๑๔๐๓๗ นางสาวนันทนา  วงศบุญชัยเลิศ 

 ๑๔๐๓๘ นางนันทนา  สายทอง 

 ๑๔๐๓๙ นางสาวนันทนา  สิงหวงค 

 ๑๔๐๔๐ นางสาวนันทนา  สิริธันธน 

 ๑๔๐๔๑ นางสาวนันทนา  แสงสีบับ 

 ๑๔๐๔๒ นางสาวนันทนิชา  ดิษฐพาณิชย 

 ๑๔๐๔๓ นางนันทนิษฎ  สมคิด 

 ๑๔๐๔๔ นางสาวนันทนีย  ชุมทิ 

 ๑๔๐๔๕ นางสาวนันทปภัสร  สงวนทรัพย 

 ๑๔๐๔๖ นางสาวนันทพร  คําสะอาด 

 ๑๔๐๔๗ นางสาวนันทพร  ชวยเรือง 

 ๑๔๐๔๘ นางนันทพร  เนื่องกล่ิน 

 ๑๔๐๔๙ นางสาวนันทพร  บุรีวัน 

 ๑๔๐๕๐ นางสาวนันทพร  มีสิทธิ์ดี 

 ๑๔๐๕๑ นางสาวนันทพร  ศรีอาคะ 

 ๑๔๐๕๒ นางนันทพร  แสดงมณี 

 ๑๔๐๕๓ นางนันทพร  หาญรักษ 

 ๑๔๐๕๔ นางสาวนันทพัทธ  โตสกุล 

 ๑๔๐๕๕ นางสาวนันทพิพัตน  วิเศษแกว 

 ๑๔๐๕๖ นางสาวนันทภัค  โคตรคําหาญ 

 ๑๔๐๕๗ นางนันทภัค  ผลบุญ 

 ๑๔๐๕๘ นางสาวนันทภัค  เพงพิศ 

 ๑๔๐๕๙ นางนันทภัค  สายนาค 

 ๑๔๐๖๐ นางสาวนันทภัค  สุขศรี 

 ๑๔๐๖๑ นางสาวนันทภัทร  รอดงาม 

 ๑๔๐๖๒ นางนันทภัทร  วงศถา 

 ๑๔๐๖๓ นางนันทภัทร  โฮล่ิม 

 ๑๔๐๖๔ นางนันทมนัส  กอบสาริกรณ 

 ๑๔๐๖๕ นางนันทมนัส  โคตพงษ 

 ๑๔๐๖๖ นางสาวนันทยา  นอยจันทร 

 ๑๔๐๖๗ นางสาวนันทรัชตน  รุจาคม 

 ๑๔๐๖๘ นางสาวนันทรัต  ศรีอินทรสุทธิ์ 

 ๑๔๐๖๙ นางนันทลักษณ  แสงชมภู 

 ๑๔๐๗๐ นางนันทลินี  แซงศรีนวล 

 ๑๔๐๗๑ นางสาวนันทลี  เกตวงษา 

 ๑๔๐๗๒ นางนันทวนิช  สุวรรณหงษ 

 ๑๔๐๗๓ นางสาวนันทวรรณ  คงสีปาน 



 หนา   ๙๘ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๐๗๔ นางนันทวรรณ  เจะแว 

 ๑๔๐๗๕ นางสาวนันทวรรณ  ทองประเสริฐ 

 ๑๔๐๗๖ นางสาวนันทวรรณ  นุมขึง 

 ๑๔๐๗๗ นางสาวนันทวรรณ  พวงทวี 

 ๑๔๐๗๘ นางนันทวลา  พิมพขันธ 

 ๑๔๐๗๙ นางสาวนันทวัน  ขอดเตชะ 

 ๑๔๐๘๐ นางสาวนันทวัน  คําเอี่ยมดี 

 ๑๔๐๘๑ นางสาวนันทวัน  จันชนะ 

 ๑๔๐๘๒ นางสาวนันทวัน  ดวงสุวรรณ 

 ๑๔๐๘๓ นางนันทวัน  เตียงศรี 

 ๑๔๐๘๔ นางสาวนันทวัน  มะลิวงษ 

 ๑๔๐๘๕ นางสาวนันทวัน  ย้ิมประเสริฐ 

 ๑๔๐๘๖ นางนันทวัน  รัตนโชติ 

 ๑๔๐๘๗ นางสาวนันทวัน  วานิชตันติกุล 

 ๑๔๐๘๘ นางสาวนันทวัน  สาสังข 

 ๑๔๐๘๙ นางสาวนันทวารี  หาญดี 

 ๑๔๐๙๐ นางนันทศรี  รัตนมา 

 ๑๔๐๙๑ นางสาวนันทัชพร  ตันติพันธุไชย 

 ๑๔๐๙๒ นางนันทัชพร  สีใส 

 ๑๔๐๙๓ นางนันทา  สีหานารถ 

 ๑๔๐๙๔ นางสาวนันทาณิชกร  อรอินทุ 

 ๑๔๐๙๕ นางนันทิกาญจน  พิทักษศิลป 

 ๑๔๐๙๖ นางนันทิกานต  ศรีพล 

 ๑๔๐๙๗ นางสาวนันทิชา  ใจวงค 

 ๑๔๐๙๘ นางนันทิชา  ธีระปญญาวงษ 

 ๑๔๐๙๙ นางสาวนันทิชา  เผาภูธร 

 ๑๔๑๐๐ นางสาวนันทิชา  พาหา 

 ๑๔๑๐๑ นางสาวนันทิญา  มาลากุล 

 ๑๔๑๐๒ นางนันทิญา  รัตกูร 

 ๑๔๑๐๓ นางนันทิดา  ประกอบผล 

 ๑๔๑๐๔ นางสาวนันทิดา  ปนแกว 

 ๑๔๑๐๕ นางสาวนันทิดา  ลือนาม 

 ๑๔๑๐๖ นางนันทิดา  เวียงเหล็ก 

 ๑๔๑๐๗ นางสาวนันทิดา  สมหมาย 

 ๑๔๑๐๘ นางนันทิตา  กล่ินรอด 

 ๑๔๑๐๙ นางนันทิตา  แสงอาทิตย 

 ๑๔๑๑๐ นางนันทินี  เพ่ิมศิลป 

 ๑๔๑๑๑ นางนันทิพร  สมปญญา 

 ๑๔๑๑๒ วาที่รอยตรีหญิง นันทิพัฒน   

  วงศคําจันทร 

 ๑๔๑๑๓ นางนันทิพา  พันแพง 

 ๑๔๑๑๔ นางนันทิภา  จิตรรัตนสกุล 

 ๑๔๑๑๕ นางนันทิภา  ภูสีนาค 

 ๑๔๑๑๖ นางสาวนันทิยา  ดวงจิตรจํานง 

 ๑๔๑๑๗ นางสาวนันทิยา  ดวงดอกมูล 

 ๑๔๑๑๘ นางนันทิยา  เถาวัลย 

 ๑๔๑๑๙ นางสาวนันทิยา  ประนอม 

 ๑๔๑๒๐ นางสาวนันทิยา  มณีรัตน 

 ๑๔๑๒๑ นางสาวนันทิยา  มีเชย 

 ๑๔๑๒๒ นางนันทิยา  ลือโสภา 



 หนา   ๙๙ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๑๒๓ นางนันทิยา  วงษสําแดง 

 ๑๔๑๒๔ นางสาวนันทิยา  สายัณต 

 ๑๔๑๒๕ นางสาวนันทิยา  สุรวิทย 

 ๑๔๑๒๖ นางสาวนันทิยา  หมงโกว 

 ๑๔๑๒๗ นางสาวนันทิยา  หอยสังข 

 ๑๔๑๒๘ นางนันทิยา  ออนหลา 

 ๑๔๑๒๙ นางสาวนันทิยา  โอษคลัง 

 ๑๔๑๓๐ นางสาวนันทิยา  โอฬารศาสตร 

 ๑๔๑๓๑ นางสาวนันธกา  โคสารคุณ 

 ๑๔๑๓๒ นางสาวนันธิดา  ปญญา 

 ๑๔๑๓๓ นางสาวนันธิดา  แสงจันทร 

 ๑๔๑๓๔ นางนันธิดา  เอี่ยมพานิชกุล 

 ๑๔๑๓๕ นางสาวนัยณา  ผลออน 

 ๑๔๑๓๖ นางนัยนปพร  ศิขินารัมย 

 ๑๔๑๓๗ นางนัยนภา  สารสืบ 

 ๑๔๑๓๘ นางสาวนัยนา  กกมาศ 

 ๑๔๑๓๙ นางสาวนัยนา  โคตรประทุม 

 ๑๔๑๔๐ นางนัยนา  ฉายากุล 

 ๑๔๑๔๑ นางสาวนัยนา  แตรวงศ 

 ๑๔๑๔๒ นางนัยนา  ไทยยารัมย 

 ๑๔๑๔๓ นางสาวนัยนา  นิรภัย 

 ๑๔๑๔๔ นางนัยนา  บุญอภัย 

 ๑๔๑๔๕ นางนัยนา  ผลรุง 

 ๑๔๑๔๖ นางนัยนา  พรมสวย 

 ๑๔๑๔๗ นางนัยนา  พันธพืช 

 ๑๔๑๔๘ นางสาวนัยนา  มะโนยะ 

 ๑๔๑๔๙ นางนัยนา  มาศิริ 

 ๑๔๑๕๐ นางสาวนัยนา  มาออน 

 ๑๔๑๕๑ นางนัยนา  แยมแสง 

 ๑๔๑๕๒ นางสาวนัยนา  ศรีชนะ 

 ๑๔๑๕๓ นางนัยนา  สินทร 

 ๑๔๑๕๔ นางสาวนัยนา  เสือเล็ก 

 ๑๔๑๕๕ นางสาวนัยนา  อรัมสัจจากุล 

 ๑๔๑๕๖ นางนัยนา  อินไชยา 

 ๑๔๑๕๗ นางสาวนัยนา  ฮวดศิริ 

 ๑๔๑๕๘ นางสาวนัศริน  กือจิ 

 ๑๔๑๕๙ นางนัสหมะ  โตะดะ 

 ๑๔๑๖๐ นางนาฎวลี  คําแหงพล 

 ๑๔๑๖๑ นางนาฎอนงค  อุปนันท 

 ๑๔๑๖๒ นางนาฏยา  เขียวขํา 

 ๑๔๑๖๓ นางสาวนาฏยา  คงทอง 

 ๑๔๑๖๔ นางนาฏยา  คําพวง 

 ๑๔๑๖๕ นางสาวนาฏยา  พุมเพชร 

 ๑๔๑๖๖ นางนาฏยา  อักษรเพียร 

 ๑๔๑๖๗ นางสาวนาฏยา  อินทร   

 ๑๔๑๖๘ นางสาวนาฏอนงค  ราชคม 

 ๑๔๑๖๙ นางสาวนาดฤดี  ขินานา 

 ๑๔๑๗๐ นางนาดี  สิงหจันทร 

 ๑๔๑๗๑ นางนาตยา  เกิดพันธุ 

 ๑๔๑๗๒ นางนาตยา  ชินพา 



 หนา   ๑๐๐ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๑๗๓ นางนาตยา  เชียงฉ่ํา 

 ๑๔๑๗๔ นางสาวนาตยา  ทั่งทอง 

 ๑๔๑๗๕ นางนาตยา  ปรีชาจารย 

 ๑๔๑๗๖ นางสาวนาตยา  พรมโลก 

 ๑๔๑๗๗ นางสาวนาตยา  เพียรสิงห 

 ๑๔๑๗๘ นางนาตยา  เวียงนนท 

 ๑๔๑๗๙ นางสาวนาตยา  สิงหโสภา 

 ๑๔๑๘๐ นางสาวนาตยา  เหลือแจม 

 ๑๔๑๘๑ นางนาถนภางค  วุฒิวงค 

 ๑๔๑๘๒ นางสาวนาถยา  สุดสม 

 ๑๔๑๘๓ นางสาวนาถลดา  เดชาธนันกฤชกุล 

 ๑๔๑๘๔ นางสาวนาถลดา  นฤนาถเจษฎากร 

 ๑๔๑๘๕ นางสาวนาถสุดา  ผลวิรัตน 

 ๑๔๑๘๖ นางสาวนาถินี  ศรีทะชะ 

 ๑๔๑๘๗ นางนาทนฤนุช  พรมลัง 

 ๑๔๑๘๘ นางสาวนานา  สายหลักคํา 

 ๑๔๑๘๙ นางสาวนาปเสาะ  ดิง 

 ๑๔๑๙๐ นางนามัย  จิตรสมัคร 

 ๑๔๑๙๑ นางสาวนายือรี  ประเสริฐศรี 

 ๑๔๑๙๒ นางนารดา  มั่งมีธนวัฒนา 

 ๑๔๑๙๓ นางสาวนารถฤทัย  ภักดีจอหอ 

 ๑๔๑๙๔ นางสาวนารถสุดา  บุตรศรี 

 ๑๔๑๙๕ นางนารศ  จันทร 

 ๑๔๑๙๖ นางสาวนาราชา  ปฏิโชติ 

 ๑๔๑๙๗ นางนารานิจ  สุชิรณวงษ 

 ๑๔๑๙๘ นางนาริษา  เจะดอมะ 

 ๑๔๑๙๙ นางนาริษา  เจะดาโอะ 

 ๑๔๒๐๐ นางสาวนารี  คุณมี 

 ๑๔๒๐๑ นางสาวนารี  ผูชวยเนียม 

 ๑๔๒๐๒ นางสาวนารี  มีเงินลาด 

 ๑๔๒๐๓ นางนารี  เลาหโรจนกุล 

 ๑๔๒๐๔ นางนารี  สําราญสุข 

 ๑๔๒๐๕ นางสาวนารี  สิทธิกร 

 ๑๔๒๐๖ นางนารีตน  สรอยสีหา 

 ๑๔๒๐๗ นางนารีนา  คงหอย 

 ๑๔๒๐๘ นางนารีนาท  แกวกลัด 

 ๑๔๒๐๙ นางสาวนารีภรณ  ตันติชวลิตพงศ 

 ๑๔๒๑๐ นางนารีย  จานเขื่อง 

 ๑๔๒๑๑ นางนารีรัตน  คําแพงตา 

 ๑๔๒๑๒ นาวาตรีหญิง นารีรัตน  จตุรวรรณ 

 ๑๔๒๑๓ นางนารีรัตน  ใจดี 

 ๑๔๒๑๔ นางสาวนารีรัตน  ฉิมทับ 

 ๑๔๒๑๕ นางนารีรัตน  ไชยสาร 

 ๑๔๒๑๖ นางสาวนารีรัตน  ดีสวน 

 ๑๔๒๑๗ นางนารีรัตน  ทองกอนสิงห 

 ๑๔๒๑๘ นางนารีรัตน  ทับแสง 

 ๑๔๒๑๙ นางนารีรัตน  บอจันทร 

 ๑๔๒๒๐ นางสาวนารีรัตน  รัตนประสิทธิ์ 

 ๑๔๒๒๑ นางสาวนารีรัตน  วงศใหญ 

 ๑๔๒๒๒ นางนารีรัตน  สอเหลบ 



 หนา   ๑๐๑ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๒๒๓ นางสาวนารีรัตน  สายศักดิ์ 

 ๑๔๒๒๔ นางนารีรัตน  สีสัตยซื่อ 

 ๑๔๒๒๕ นางสาวนาลอน  สมัยกุล 

 ๑๔๒๒๖ นางนาวรัตน  พิมพแครือสี 

 ๑๔๒๒๗ นางนาวินี  โพธิ์เจริญ 

 ๑๔๒๒๘ นางสาวนาวินี  ศรีเอียด 

 ๑๔๒๒๙ นางนาอีมะฮ  อาแด 

 ๑๔๒๓๐ นางนาอีมาห  กาเจ 

 ๑๔๒๓๑ นางสาวน้ําคาง  งามย่ิงยวด 

 ๑๔๒๓๒ นางน้ําคาง  ใจกันทา 

 ๑๔๒๓๓ นางน้ําคาง  บุญเหมือน 

 ๑๔๒๓๔ นางน้ําตาล  ทวนทอง 

 ๑๔๒๓๕ นางน้ําทิพย  แกวทรัพยสถิตย 

 ๑๔๒๓๖ นางสาวน้ําทิพย  ชอบใจ 

 ๑๔๒๓๗ นางน้ําทิพย  แตวนิชเจริญ 

 ๑๔๒๓๘ นางสาวน้ําทิพย  ภูเกาแกว 

 ๑๔๒๓๙ นางสาวน้ําผ้ึง  เขมะสุนะ 

 ๑๔๒๔๐ นางสาวน้ําผ้ึง  ทองฟา 

 ๑๔๒๔๑ นางน้ําผ้ึง  ธีรวณิชนันท 

 ๑๔๒๔๒ นางน้ําผ้ึง  ปรีเปรม 

 ๑๔๒๔๓ นางสาวน้ําผ้ึง  ปนแกว 

 ๑๔๒๔๔ นางสาวน้ําผ้ึง  พรมลา 

 ๑๔๒๔๕ นางน้ําผ้ึง  พันธุตา 

 ๑๔๒๔๖ นางสาวน้ําผ้ึง  มานะพระ 

 ๑๔๒๔๗ นางสาวน้ําผ้ึง  ลอมวงษ 

 ๑๔๒๔๘ นางสาวน้ําผ้ึง  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๔๒๔๙ นางน้ําผ้ึง  ศรีสุพรรณ 

 ๑๔๒๕๐ นางสาวน้ําผ้ึง  หมูมวง 

 ๑๔๒๕๑ นางสาวน้ําผ้ึง  หอมนวน 

 ๑๔๒๕๒ นางสาวน้ําผ้ึง  เหมเวช 

 ๑๔๒๕๓ นางน้ําฝน  กํามะณี 

 ๑๔๒๕๔ นางสาวน้ําฝน  กิ่งนอก 

 ๑๔๒๕๕ นางน้ําฝน  ของดีงาม 

 ๑๔๒๕๖ นางสาวน้ําฝน  คาขาย 

 ๑๔๒๕๗ นางสาวน้ําฝน  เชียงโกมลคีต 

 ๑๔๒๕๘ นางน้ําฝน  เชื้อเสนา 

 ๑๔๒๕๙ นางสาวน้ําฝน  ดวงสังข 

 ๑๔๒๖๐ นางน้ําฝน  แดงฉ่ํา 

 ๑๔๒๖๑ นางน้ําฝน  บวชไธสง 

 ๑๔๒๖๒ นางสาวน้ําฝน  รักษทอง 

 ๑๔๒๖๓ นางน้ําฝน  สนธรัตน 

 ๑๔๒๖๔ นางสาวน้ําฝน  สันที 

 ๑๔๒๖๕ นางสาวน้ําฝน  อาจโยธา 

 ๑๔๒๖๖ นางสาวน้ําเพชร  หมดจด 

 ๑๔๒๖๗ นางสาวน้ํามนต  มิชสินธ   

 ๑๔๒๖๘ นางสาวน้ําออย  ใจสํารวม 

 ๑๔๒๖๙ นางสาวน้ําออย  ปานจันทร 

 ๑๔๒๗๐ นางน้ําออย  ปนเงิน 

 ๑๔๒๗๑ นางสาวน้ําออย  วิมาโน 

 ๑๔๒๗๒ นางน้ําออย  สุขพานิชย 



 หนา   ๑๐๒ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๒๗๓ นางสาวน้ําออย  เสือประโคน 

 ๑๔๒๗๔ นางน้ําออย  แสงศิริพงษ 

 ๑๔๒๗๕ นางน้ําออย  หวานฉ่ํา 

 ๑๔๒๗๖ นางสาวนิกรรัตน  ศรีมาชัย มีนา 

 ๑๔๒๗๗ นางสาวนิกากร  ศิลาโชติ 

 ๑๔๒๗๘ นางนิจจารีย  จรูญรัตนวิเชียร 

 ๑๔๒๗๙ นางสาวนิจชญาดา  พัตรภักดิ์ 

 ๑๔๒๘๐ นางสาวนิจพร  แกวไชยะ 

 ๑๔๒๘๑ นางนิจรา  สารีอาจ 

 ๑๔๒๘๒ นางสาวนิจวรรณ  บูชารัมย 

 ๑๔๒๘๓ นางสาวนิจวรรณ  พระราชอินทร 

 ๑๔๒๘๔ นางสาวนิจิเรศ  สิงสนอง 

 ๑๔๒๘๕ นางนิชกานต  เยาวรัตน 

 ๑๔๒๘๖ นางนิชชธาวัลย  ภักดีบุตร มุรี 

 ๑๔๒๘๗ นางสาวนิชญา  โคตา 

 ๑๔๒๘๘ นางนิชญา  สิมมะลี 

 ๑๔๒๘๙ นางสาวนิชธาวัลย  แกวบุตรดี 

 ๑๔๒๙๐ นางสาวนิชนภา  จันทะวงค 

 ๑๔๒๙๑ นางนิชนันตยญา  ผูกอยู 

 ๑๔๒๙๒ นางสาวนิชนันท  ทิศบานหมาก 

 ๑๔๒๙๓ นางนิชนันท  ปองดี 

 ๑๔๒๙๔ นางสาวนิชนันท  สังขจันทร 

 ๑๔๒๙๕ นางสาวนิชัญญา  ธนะมูล 

 ๑๔๒๙๖ นางนิชาดา  เกิดเหล่ียม 

 ๑๔๒๙๗ นางนิชานันท  ปรือปรัง 

 ๑๔๒๙๘ นางนิชานันท  พรมใจ 

 ๑๔๒๙๙ นางสาวนิชานันท  ราวัน 

 ๑๔๓๐๐ นางสาวนิชานันท  อุดามาร 

 ๑๔๓๐๑ นางสาวนิชาพัฒน  วราวัฒนชยากร 

 ๑๔๓๐๒ นางนิชาภัทร  สุขหรอง 

 ๑๔๓๐๓ นางนิชาภา  วงศใหญ 

 ๑๔๓๐๔ นางนิชาภา  หงษสระแกว 

 ๑๔๓๐๕ นางนิชาภา  หนองคู 

 ๑๔๓๐๖ นางสาวนิชามณธุ  สวางพงศ 

 ๑๔๓๐๗ นางสาวนิซือเมาะ  อีซับซี 

 ๑๔๓๐๘ นางสาวนิดติญา  สามารถ 

 ๑๔๓๐๙ นางสาวนิดธิดา  บุญยินดี 

 ๑๔๓๑๐ นางสาวนิดสา  ชุมทอง 

 ๑๔๓๑๑ นางสาวนิดอุรยา  จันแจง 

 ๑๔๓๑๒ นางสาวนิดา  เคนไชยวงค 

 ๑๔๓๑๓ นางสาวนิดา  จันทรแดง 

 ๑๔๓๑๔ นางสาวนิดา  วุฒิปรีดี 

 ๑๔๓๑๕ นางสาวนิดา  สนตะคุ 

 ๑๔๓๑๖ นางนิดา  สวัสดิภาพ 

 ๑๔๓๑๗ นางสาวนิดา  เหมือนพระ 

 ๑๔๓๑๘ นางนิดานุช  ภูผานิล 

 ๑๔๓๑๙ นางสาวนิตจนา  ภารัง 

 ๑๔๓๒๐ นางสาวนิตตะยา  ชวยเกิด 

 ๑๔๓๒๑ นางสาวนิตติยา  แกวชัย 

 ๑๔๓๒๒ นางนิตติยา  เพชรดี 



 หนา   ๑๐๓ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๓๒๓ นางสาวนิตติยา  สีสุดา 

 ๑๔๓๒๔ นางนิตทะยา  แสนชมภู 

 ๑๔๓๒๕ นางนิตธยา  ศิริวานิช 

 ๑๔๓๒๖ นางนิตนาท  ศรีราตรี 

 ๑๔๓๒๗ นางนิตย  เงินฝรั่ง 

 ๑๔๓๒๘ นางนิตย  เทียมเพ็ง 

 ๑๔๓๒๙ นางนิตย  ธรรมประชา 

 ๑๔๓๓๐ นางสาวนิตย  เรืองสุวรรณ 

 ๑๔๓๓๑ นางนิตยรดี  จอยโถ 

 ๑๔๓๓๒ นางนิตยรดี  นิสัยตรง 

 ๑๔๓๓๓ นางสาวนิตยา  กลาณรงค 

 ๑๔๓๓๔ นางนิตยา  การิโก 

 ๑๔๓๓๕ นางสาวนิตยา  กุณะกอง 

 ๑๔๓๓๖ นางสาวนิตยา  กุณะจันทร 

 ๑๔๓๓๗ นางนิตยา  กุลแดง 

 ๑๔๓๓๘ นางนิตยา  เกิดศักดิ์ ณ แวงนอย 

 ๑๔๓๓๙ นางสาวนิตยา  แกวหานาม 

 ๑๔๓๔๐ นางนิตยา  ไกรสร 

 ๑๔๓๔๑ นางสาวนิตยา  ขวัญสุย 

 ๑๔๓๔๒ นางสาวนิตยา  ขันเพ็ชร 

 ๑๔๓๔๓ นางนิตยา  คงสุทธิ์ 

 ๑๔๓๔๔ นางสาวนิตยา  คชวงศ 

 ๑๔๓๔๕ นางสาวนิตยา  คลังภักดี 

 ๑๔๓๔๖ นางนิตยา  ค้ําชู 

 ๑๔๓๔๗ นางสาวนิตยา  คูณมา 

 ๑๔๓๔๘ นางสาวนิตยา  เคนพันคอ 

 ๑๔๓๔๙ นางสาวนิตยา  จันณรงค 

 ๑๔๓๕๐ นางสาวนิตยา  จันดาวาป 

 ๑๔๓๕๑ นางนิตยา  จันตะคาด 

 ๑๔๓๕๒ นางนิตยา  จันทรากุล 

 ๑๔๓๕๓ นางนิตยา  จันทาทิพย 

 ๑๔๓๕๔ นางสาวนิตยา  จินดาหลวง 

 ๑๔๓๕๕ นางสาวนิตยา  จินะราช 

 ๑๔๓๕๖ นางสาวนิตยา  จุยนวล 

 ๑๔๓๕๗ นางนิตยา  จูเถี้ยง 

 ๑๔๓๕๘ นางนิตยา  เจริญจิรโชคชัย 

 ๑๔๓๕๙ นางสาวนิตยา  เจริญสุข 

 ๑๔๓๖๐ นางสาวนิตยา  เจาะจง 

 ๑๔๓๖๑ นางนิตยา  ชนะกุล 

 ๑๔๓๖๒ นางนิตยา  ชวนอาจ 

 ๑๔๓๖๓ นางนิตยา  ชัยจันทร 

 ๑๔๓๖๔ นางนิตยา  ชุมเสนา 

 ๑๔๓๖๕ นางสาวนิตยา  ไชยนาน 

 ๑๔๓๖๖ นางนิตยา  ไชยนุรักษ 

 ๑๔๓๖๗ นางนิตยา  ไชยสงัด 

 ๑๔๓๖๘ นางสาวนิตยา  ไชยสาร 

 ๑๔๓๖๙ นางนิตยา  ดอนภิรมย 

 ๑๔๓๗๐ นางสาวนิตยา  ตะปวน 

 ๑๔๓๗๑ นางนิตยา  ตาคํานิล 

 ๑๔๓๗๒ นางสาวนิตยา  ตาวงค 



 หนา   ๑๐๔ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๓๗๓ นางสาวนิตยา  แตงรม 

 ๑๔๓๗๔ นางสาวนิตยา  โตะมีนา 

 ๑๔๓๗๕ นางนิตยา  ไตรยงค 

 ๑๔๓๗๖ นางนิตยา  ทะปะละ 

 ๑๔๓๗๗ นางสาวนิตยา  ทีคอโงน 

 ๑๔๓๗๘ นางสาวนิตยา  ทุงฤทธิ์ 

 ๑๔๓๗๙ นางนิตยา  แทนประทุม 

 ๑๔๓๘๐ นางนิตยา  ธงกระโทก 

 ๑๔๓๘๑ นางนิตยา  นวลนาถ 

 ๑๔๓๘๒ นางสาวนิตยา  นักปราชญ 

 ๑๔๓๘๓ นางนิตยา  นามเพชร 

 ๑๔๓๘๔ นางสาวนิตยา  นามมาลา 

 ๑๔๓๘๕ นางนิตยา  นาอุดม 

 ๑๔๓๘๖ นางสาวนิตยา  นิโรจน 

 ๑๔๓๘๗ นางสาวนิตยา  บอตาโล 

 ๑๔๓๘๘ นางนิตยา  บิลพระวัตร 

 ๑๔๓๘๙ นางสาวนิตยา  บุญขุนทด 

 ๑๔๓๙๐ นางสาวนิตยา  บุญปถัมภ 

 ๑๔๓๙๑ นางนิตยา  บุญราศรี 

 ๑๔๓๙๒ นางนิตยา  บุญวิเศษ 

 ๑๔๓๙๓ นางสาวนิตยา  บุญใส 

 ๑๔๓๙๔ นางนิตยา  บุญหวาน 

 ๑๔๓๙๕ นางนิตยา  บุญเฮา 

 ๑๔๓๙๖ นางสาวนิตยา  โบะหมัน 

 ๑๔๓๙๗ นางนิตยา  ปะนัดเท 

 ๑๔๓๙๘ นางสาวนิตยา  ปญญาใส 

 ๑๔๓๙๙ นางสาวนิตยา  ปงสุแสน 

 ๑๔๔๐๐ นางสาวนิตยา  ปนศรี 

 ๑๔๔๐๑ นางสาวนิตยา  ปุนโสนิ 

 ๑๔๔๐๒ นางนิตยา  ผลขาว 

 ๑๔๔๐๓ นางนิตยา  ผลจันทร 

 ๑๔๔๐๔ นางนิตยา  ผาเพียว 

 ๑๔๔๐๕ นางสาวนิตยา  พลพยัคฆ 

 ๑๔๔๐๖ นางนิตยา  พัลวัล 

 ๑๔๔๐๗ นางนิตยา  พิมพชารี 

 ๑๔๔๐๘ นางสาวนิตยา  พุทธวิเชียร 

 ๑๔๔๐๙ นางนิตยา  เพ็งคํา 

 ๑๔๔๑๐ นางนิตยา  เพชรขํา 

 ๑๔๔๑๑ นางนิตยา  ภูไชยแสง 

 ๑๔๔๑๒ นางสาวนิตยา  มณีวรรณ 

 ๑๔๔๑๓ นางสาวนิตยา  มานุบุตร 

 ๑๔๔๑๔ นางสาวนิตยา  มีอินทร 

 ๑๔๔๑๕ นางนิตยา  เมฆขุนทด 

 ๑๔๔๑๖ นางนิตยา  แมนพิมพ 

 ๑๔๔๑๗ นางสาวนิตยา  ราชรี 

 ๑๔๔๑๘ นางนิตยา  ละอองเภา 

 ๑๔๔๑๙ นางนิตยา  วงศชัย 

 ๑๔๔๒๐ วาที่รอยตรีหญิง นิตยา  วังคะฮาต 

 ๑๔๔๒๑ นางสาวนิตยา  วันดี 

 ๑๔๔๒๒ นางนิตยา  วุฒิ 



 หนา   ๑๐๕ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๔๒๓ นางนิตยา  ศรีวิทัศน 

 ๑๔๔๒๔ นางสาวนิตยา  ศรีอาทิตย 

 ๑๔๔๒๕ นางสาวนิตยา  เศษทิพย 

 ๑๔๔๒๖ นางสาวนิตยา  สงครามรอด 

 ๑๔๔๒๗ นางนิตยา  สมสัตย 

 ๑๔๔๒๘ นางสาวนิตยา  สวัสดี 

 ๑๔๔๒๙ นางสาวนิตยา  สัพโส 

 ๑๔๔๓๐ นางสาวนิตยา  สายทองอินทร 

 ๑๔๔๓๑ นางนิตยา  สินธุโคตร 

 ๑๔๔๓๒ นางสาวนิตยา  สีเอี่ยม 

 ๑๔๔๓๓ นางสาวนิตยา  สุทธะ 

 ๑๔๔๓๔ นางนิตยา  หงสพันธ 

 ๑๔๔๓๕ นางนิตยา  หารันดา 

 ๑๔๔๓๖ นางนิตยา  หีมปอง 

 ๑๔๔๓๗ นางสาวนิตยา  อินเกื้อ 

 ๑๔๔๓๘ นางนิตยา  อินทรติยะ 

 ๑๔๔๓๙ นางนิตยา  เอ็นมาก 

 ๑๔๔๔๐ นางนิตยา  เอี่ยมเจริญ 

 ๑๔๔๔๑ นางสาวนิตยา  เอี่ยมเจิม 

 ๑๔๔๔๒ นางสาวนิตยา  แอบกลา 

 ๑๔๔๔๓ นางนิตยาพร  จายเกิด 

 ๑๔๔๔๔ นางนิตยาภร  สุลํานาจ 

 ๑๔๔๔๕ นางนิตยาภรณ  ปาปะโต 

 ๑๔๔๔๖ นางสาวนิติ  วิมานทอง 

 ๑๔๔๔๗ นางนิติกุล  ภูคาขาย 

 ๑๔๔๔๘ นางสาวนิติธัญญา  ศรีพัฒน 

 ๑๔๔๔๙ นางสาวนิติพร  พิมสร 

 ๑๔๔๕๐ นางสาวนิติภรณ  จันทรโสภา 

 ๑๔๔๕๑ นางนิติภรณ  ตุนคํา 

 ๑๔๔๕๒ นางนิติยา  บรรดิษฐ 

 ๑๔๔๕๓ นางนิติยา  ประสมพันธ 

 ๑๔๔๕๔ นางสาวนิติยา  แผลงงาม 

 ๑๔๔๕๕ นางสาวนิติยา  ศรีนาค 

 ๑๔๔๕๖ นางสาวนิติยา  สิทธิยศ 

 ๑๔๔๕๗ นางนิทราพร  ศิริกมลนันท 

 ๑๔๔๕๘ นางสาวนิธิกาญจน  ชาวบานคาง 

 ๑๔๔๕๙ นางสาวนิธิดา  ชมภูแสง 

 ๑๔๔๖๐ นางสาวนิธิตา  ไชยลา 

 ๑๔๔๖๑ นางนิธินันท  จีนากูล 

 ๑๔๔๖๒ นางสาวนิธินันทน  แกวสมวงค 

 ๑๔๔๖๓ นางนิธินาถ  สําลี 

 ๑๔๔๖๔ นางนิธิพร  โหสิ 

 ๑๔๔๖๕ นางสาวนิธิมา  กิจจานุวัฒน 

 ๑๔๔๖๖ นางสาวนิธิมา  ประกอบนันท 

 ๑๔๔๖๗ นางสาวนิธิมา  ศรีโยทัย 

 ๑๔๔๖๘ นางนิธิยาภักค  บัวใหญ 

 ๑๔๔๖๙ นางสาวนิธิรัตน  บัวคํา 

 ๑๔๔๗๐ นางนินรัตน  เตโช 

 ๑๔๔๗๑ นางสาวนิประเวศ  บุษบงค 

 ๑๔๔๗๒ นางสาวนิปูยียะห  นิและ 



 หนา   ๑๐๖ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๔๗๓ นางสาวนิพร  ขันเงิน 

 ๑๔๔๗๔ นางสาวนิพรรษา  วรชาต ิ

 ๑๔๔๗๕ นางนิพาพร  พ่ัวพวง 

 ๑๔๔๗๖ นางสาวนิพาภร  ไทยเจริญ 

 ๑๔๔๗๗ นางนิพาภรณ  ไชยศร 

 ๑๔๔๗๘ นางสาวนิพาภรณ  นบนอบ 

 ๑๔๔๗๙ นางสาวนิพาภรณ  ศรประสิทธิ ์

 ๑๔๔๘๐ นางสาวนิพารัตน  มณีจันสุข 

 ๑๔๔๘๑ นางสาวนิฟลดา  สะเตาะ 

 ๑๔๔๘๒ นางนิภรณ  จิตจํานงค 

 ๑๔๔๘๓ นางสาวนิภัทรชล  ปญจสิริวงศ 

 ๑๔๔๘๔ นางนิภัทรา  ทองลน 

 ๑๔๔๘๕ นางสาวนิภา  คงโพธิ์ 

 ๑๔๔๘๖ นางสาวนิภา  ชูกําลัง 

 ๑๔๔๘๗ นางนิภา  ธิสันเทียะ 

 ๑๔๔๘๘ นางสาวนิภา  นิ้วหลี 

 ๑๔๔๘๙ นางนิภา  บุระวงค 

 ๑๔๔๙๐ นางสาวนิภา  บูรณธัญญ 

 ๑๔๔๙๑ นางสาวนิภา  ปรุงโพธิ์ 

 ๑๔๔๙๒ นางสาวนิภา  โพธิ์นอย 

 ๑๔๔๙๓ นางสาวนิภา  วงศกระจาง 

 ๑๔๔๙๔ นางนิภา  วงศใหญ 

 ๑๔๔๙๕ นางนิภา  วิเศษแกว 

 ๑๔๔๙๖ นางสาวนิภา  ศรีรัตน 

 ๑๔๔๙๗ นางสาวนิภา  สายน้ํา 

 ๑๔๔๙๘ นางนิภา  แสงศิริ 

 ๑๔๔๙๙ นางสาวนิภา  แสนเปา 

 ๑๔๕๐๐ นางสาวนิภา  หวยลึก 

 ๑๔๕๐๑ นางสาวนิภาดา  ดังเด็ง 

 ๑๔๕๐๒ นางนิภาพร  กันธิยา 

 ๑๔๕๐๓ นางสาวนิภาพร  เกตุสุวรรณ 

 ๑๔๕๐๔ นางสาวนิภาพร  โกมุทีกุล 

 ๑๔๕๐๕ นางสาวนิภาพร  ขวัญเพชร 

 ๑๔๕๐๖ นางสาวนิภาพร  คําโพธิ์ 

 ๑๔๕๐๗ นางสาวนิภาพร  จันทนา 

 ๑๔๕๐๘ นางสาวนิภาพร  จําปาอูป 

 ๑๔๕๐๙ นางนิภาพร  ใจเปง 

 ๑๔๕๑๐ นางนิภาพร  ชมภูพันธ 

 ๑๔๕๑๑ นางนิภาพร  ชาวแกลง 

 ๑๔๕๑๒ นางสาวนิภาพร  ชาวสุรินทร 

 ๑๔๕๑๓ นางนิภาพร  ไชยวงค 

 ๑๔๕๑๔ นางนิภาพร  ตรีบาตร 

 ๑๔๕๑๕ นางสาวนิภาพร  ตีตอ 

 ๑๔๕๑๖ นางสาวนิภาพร  ไตรแกว 

 ๑๔๕๑๗ นางสาวนิภาพร  ทองยอย 

 ๑๔๕๑๘ นางนิภาพร  นาเล้ียง 

 ๑๔๕๑๙ นางสาวนิภาพร  บริสุทธิ์ 

 ๑๔๕๒๐ นางสาวนิภาพร  ปาระมี 

 ๑๔๕๒๑ นางสาวนิภาพร  ผลบุญ 

 ๑๔๕๒๒ นางสาวนิภาพร  ผาชัยภูมิ 



 หนา   ๑๐๗ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๕๒๓ นางสาวนิภาพร  พลสวัสดิ์ 

 ๑๔๕๒๔ นางนิภาพร  พลสินธุ 

 ๑๔๕๒๕ นางนิภาพร  เพ่ิมพูน 

 ๑๔๕๒๖ นางสาวนิภาพร  รัตนปริยานุช 

 ๑๔๕๒๗ นางสาวนิภาพร  รินทรอําภา 

 ๑๔๕๒๘ นางสาวนิภาพร  รูยืนยง 

 ๑๔๕๒๙ นางสาวนิภาพร  วารนัด 

 ๑๔๕๓๐ นางนิภาพร  เวียงสิมมา 

 ๑๔๕๓๑ นางนิภาพร  ศรีอุดม 

 ๑๔๕๓๒ นางสาวนิภาพร  สันดวงดี 

 ๑๔๕๓๓ นางสาวนิภาพร  สําราญภูมิ 

 ๑๔๕๓๔ นางนิภาพร  สําลี 

 ๑๔๕๓๕ นางสาวนิภาพร  สิริแวว 

 ๑๔๕๓๖ นางสาวนิภาพร  สีหอม 

 ๑๔๕๓๗ นางสาวนิภาพร  สุทธวงศ 

 ๑๔๕๓๘ นางสาวนิภาพร  แสนแทน 

 ๑๔๕๓๙ นางนิภาพร  แสนโพธิ์ 

 ๑๔๕๔๐ นางสาวนิภาพร  เหลาอินทร 

 ๑๔๕๔๑ นางสาวนิภาพร  อโณทัย 

 ๑๔๕๔๒ นางสาวนิภาพร  อุตมะ 

 ๑๔๕๔๓ นางนิภาพร  เอี่ยมสุข 

 ๑๔๕๔๔ นางสาวนิภาพรรณ  นันตื้อ 

 ๑๔๕๔๕ นางสาวนิภาพรรณ  อินทรสุวรรณ 

 ๑๔๕๔๖ นางสาวนิภาเพ็ญ  วงษศรี 

 ๑๔๕๔๗ นางสาวนิภาภร  เพ็ญพิมพ 

 ๑๔๕๔๘ นางนิภาภรณ  ดาทอง 

 ๑๔๕๔๙ นางสาวนิภาภรณ  ทองยอย 

 ๑๔๕๕๐ นางนิภาภรณ  สถาพร 

 ๑๔๕๕๑ นางสาวนิภาภรณ  สังวาลยรัมย 

 ๑๔๕๕๒ นางสาวนิภาภรณ  สางชัยภูมิ 

 ๑๔๕๕๓ นางสาวนิภาภรณ  แสนสุข 

 ๑๔๕๕๔ นางนิภาภัทร  ยีดิง 

 ๑๔๕๕๕ นางนิภารัตน  กระตุดเงิน 

 ๑๔๕๕๖ นางนิภารัตน  เกษแกว 

 ๑๔๕๕๗ นางนิภารัตน  แกวยอดจันทร 

 ๑๔๕๕๘ นางนิภารัตน  ไชยมาศ 

 ๑๔๕๕๙ นางนิภารัตน  ตั้งทวีพูนทรัพย 

 ๑๔๕๖๐ นางสาวนิภารัตน  บุญเพ็ชร 

 ๑๔๕๖๑ นางนิภารัตน  บุญลิลา 

 ๑๔๕๖๒ นางสาวนิภารัตน  พลดงนอก 

 ๑๔๕๖๓ นางสาวนิภารัตน  พันธศิริ 

 ๑๔๕๖๔ นางสาวนิภารัตน  ศรีสม 

 ๑๔๕๖๕ นางนิภารัตน  สุขคง 

 ๑๔๕๖๖ นางนิภาลักษณ  นาเมืองนอย 

 ๑๔๕๖๗ นางนิภาวรรณ  เจริญศิริ 

 ๑๔๕๖๘ นางสาวนิภาวรรณ  ขวัญเมือง 

 ๑๔๕๖๙ นางสาวนิภาวรรณ  จามกระโทก 

 ๑๔๕๗๐ นางนิภาวรรณ  บุญนวม 

 ๑๔๕๗๑ นางสาวนิภาวรรณ  หนูเทศ 

 ๑๔๕๗๒ นางสาวนิภาวัลย  ผิวผาง 



 หนา   ๑๐๘ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๕๗๓ นางสาวนิภาสิริ  จูทัย 

 ๑๔๕๗๔ นางนิ่มนวล  จันทรสวาง 

 ๑๔๕๗๕ นางนิ่มนวล  ดีโพธิ์รัมย 

 ๑๔๕๗๖ นางนิ่มนวล  สีหาราช 

 ๑๔๕๗๗ นางนิมลต  ศรีกระทุม 

 ๑๔๕๗๘ นางนิมลรัตน  ใจยะไฝ 

 ๑๔๕๗๙ นางสาวนิ่มอนงค  รัตนาภรณ 

 ๑๔๕๘๐ นางสาวนิมิตร  ปรางทอง 

 ๑๔๕๘๑ นางนิยดา  จวงโส 

 ๑๔๕๘๒ นางสาวนิยดา  พรมบึงลํา 

 ๑๔๕๘๓ นางนิยดา  ศรีประภา 

 ๑๔๕๘๔ นางสาวนิยตา  อะกะพงค 

 ๑๔๕๘๕ นางนิยม  นอมระวี 

 ๑๔๕๘๖ นางนิยม  เมาราษี 

 ๑๔๕๘๗ นางนิยม  สังขจาย 

 ๑๔๕๘๘ นางสาวนิยมรักษ  วันเนาว 

 ๑๔๕๘๙ นางนิยะดา  คิดไร 

 ๑๔๕๙๐ นางนิยามล  คชศักด 

 ๑๔๕๙๑ นางสาวนิรชา  ดีมาก 

 ๑๔๕๙๒ นางนิรชา  บุญวิเศษ 

 ๑๔๕๙๓ นางสาวนิรดา  จันทรวัน 

 ๑๔๕๙๔ นางสาวนิรดา  ทัพชัย 

 ๑๔๕๙๕ นางนิรดา  นาถมทอง 

 ๑๔๕๙๖ นางสาวนิรดา  มาทฤทธิ์ 

 ๑๔๕๙๗ นางนิรดา  สาแม 

 ๑๔๕๙๘ นางสาวนิรมล  เขียวออน 

 ๑๔๕๙๙ นางนิรมล  เงาะผล 

 ๑๔๖๐๐ นางสาวนิรมล  เงินงาม 

 ๑๔๖๐๑ นางนิรมล  เจริญกุล 

 ๑๔๖๐๒ นางนิรมล  โตะเส็น 

 ๑๔๖๐๓ นางสาวนิรมล  ทองใคร 

 ๑๔๖๐๔ นางสาวนิรมล  บุญเทียน 

 ๑๔๖๐๕ นางสาวนิรมล  ประทุมวรรณ 

 ๑๔๖๐๖ นางนิรมล  พิทักษรัศมี 

 ๑๔๖๐๗ นางนิรมล  ภูหัวดอน 

 ๑๔๖๐๘ นางนิรมล  มากแกว 

 ๑๔๖๐๙ นางนิรมล  ย่ิงยอด 

 ๑๔๖๑๐ นางนิรมล  รักเรียน 

 ๑๔๖๑๑ นางนิรมล  วงศสม 

 ๑๔๖๑๒ นางนิรมล  แวงเลิศ 

 ๑๔๖๑๓ นางนิรมล  อรุณเดชาชัย 

 ๑๔๖๑๔ นางนิรวรรณ  เฮงตระกูล 

 ๑๔๖๑๕ นางนิรวัฒน  อัฐนาค 

 ๑๔๖๑๖ นางนิรอเมาะ  อาแวเจะลี 

 ๑๔๖๑๗ นางสาวนิรัชดา  สายแกว 

 ๑๔๖๑๘ นางสาวนิรัญญา  คําปนบุตร 

 ๑๔๖๑๙ นางนิรัญญา  ย่ิงปญญาโชค 

 ๑๔๖๒๐ นางสาวนิรัตน  เล็กสมสันติ์ 

 ๑๔๖๒๑ นางสาวนิรันดา  อาแซ 

 ๑๔๖๒๒ นางนิรันรัตน  สูงพล 



 หนา   ๑๐๙ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๖๒๓ นางสาวนิราพัชญ  พิบูลยวงศ 

 ๑๔๖๒๔ นางสาวนิราภรณ  จันทรกลับ 

 ๑๔๖๒๕ นางสาวนิรินธน  โอชาติน 

 ๑๔๖๒๖ นางสาวนิรุบล  สิงหศิริ 

 ๑๔๖๒๗ นางสาวนิรูฮานิง  นิอาซิง 

 ๑๔๖๒๘ นางสาวนิฤมล  เชาวลิต 

 ๑๔๖๒๙ นางสาวนิลพัตรา  จินดา 

 ๑๔๖๓๐ นางสาวนิลยา  บัวทอง 

 ๑๔๖๓๑ นางนิลยา  อึ้งเจริญกุล 

 ๑๔๖๓๒ นางนิลวรรณ  มังคะโชติ 

 ๑๔๖๓๓ นางสาวนิลวรรณ  เมฆโซ 

 ๑๔๖๓๔ นางสาวนิลาวัลย  พิทักษธํารง 

 ๑๔๖๓๕ นางนิลุบล  ทองรินทร 

 ๑๔๖๓๖ นางสาวนิลุบล  วุฒิสาร 

 ๑๔๖๓๗ นางสาวนิโลบล  ทองปอง 

 ๑๔๖๓๘ นางนิวรรณ  คําปน 

 ๑๔๖๓๙ นางนิวรรณ  พลสวัสดิ์ 

 ๑๔๖๔๐ นางสาวนิวะดี  ไวสุวรรณ 

 ๑๔๖๔๑ นางสาวนิวา  มาอน 

 ๑๔๖๔๒ นางนิวาส  ลาดมี 

 ๑๔๖๔๓ นางนิศรา  จําแนกนิตย 

 ๑๔๖๔๔ นางสาวนิศรา  ชัยภิวงศ 

 ๑๔๖๔๕ นางนิศา  เจริญพร 

 ๑๔๖๔๖ นางนิศากร  ชัยสุวรรณ 

 ๑๔๖๔๗ นางสาวนิศากร  มโนรมย 

 ๑๔๖๔๘ นางสาวนิศากร  มะลิหอม 

 ๑๔๖๔๙ นางนิศากร  วงศสิงห 

 ๑๔๖๕๐ นางสาวนิศากร  วังสะอาด 

 ๑๔๖๕๑ นางนิศากร  ศิริวัฒนศักดิ์ 

 ๑๔๖๕๒ นางนิศากานต  ประกอบไวทยกิจ 

 ๑๔๖๕๓ นางนิศาชล  แงพรหม 

 ๑๔๖๕๔ นางนิศาชล  นันตะสี 

 ๑๔๖๕๕ นางนิศาชล  บุญคลาย 

 ๑๔๖๕๖ นางนิศาชล  มาตยจันทร 

 ๑๔๖๕๗ นางสาวนิศาชล  ยัพไพศาลกุล 

 ๑๔๖๕๘ นางสาวนิศาชล  วุฒิสาร 

 ๑๔๖๕๙ นางสาวนิศาชล  สายแกว 

 ๑๔๖๖๐ นางนิศานาถ  กรแกว 

 ๑๔๖๖๑ นางสาวนิศานาถ  เวียงจันทร 

 ๑๔๖๖๒ นางสาวนิศาภัทร  ธรรมสาร 

 ๑๔๖๖๓ นางนิศามณี  ศรีมาศ 

 ๑๔๖๖๔ นางนิศารัตน  คงใหม 

 ๑๔๖๖๕ นางนิศารัตน  ไชยรถ 

 ๑๔๖๖๖ นางนิศารัตน  ซื่อตรง 

 ๑๔๖๖๗ นางสาวนิศารัตน  ดอนหลา 

 ๑๔๖๖๘ นางสาวนิศารัตน  ทองศักดิ์ 

 ๑๔๖๖๙ นางสาวนิศารัตน  มามี 

 ๑๔๖๗๐ นางสาวนิศารัตน  วัยบุตร 

 ๑๔๖๗๑ นางสาวนิศารัตน  สรวยศรีเมือง 

 ๑๔๖๗๒ นางสาวนิศารัตน  หมาดโซะ 



 หนา   ๑๑๐ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๖๗๓ นางสาวนิศารัศมิ์  สุภัทรวรกุล 

 ๑๔๖๗๔ นางนิษกร  เศิกศิริ 

 ๑๔๖๗๕ นางนิษฐชลีย  หาญชัยศรี 

 ๑๔๖๗๖ นางนิษฐธรีย  ไวยุวัฒน 

 ๑๔๖๗๗ นางสาวนิษฐเนตร  จิตวิสุทธิพนัง 

 ๑๔๖๗๘ นางสาวนิษฐสินี  บินโตะหีม 

 ๑๔๖๗๙ นางนิษรา  ภูร ี

 ๑๔๖๘๐ นางสาวนิษา  เจริญเวช 

 ๑๔๖๘๑ นางสาวนิษา  นพรัตน 

 ๑๔๖๘๒ นางนิสภานันท  นามมั่น 

 ๑๔๖๘๓ นางนิสรา  สําลี 

 ๑๔๖๘๔ นางนิสสรณ  ผองมะหึงษ 

 ๑๔๖๘๕ นางนิสา  ปเงิน 

 ๑๔๖๘๖ นางสาวนิสากร  กับชัย 

 ๑๔๖๘๗ นางสาวนิสากร  สุวรรณแจม 

 ๑๔๖๘๘ นางนิสากีเราะ  มือลี 

 ๑๔๖๘๙ นางสาวนิสาชล  ไชยมี 

 ๑๔๖๙๐ นางสาวนิสามณี  กรางปรีชา 

 ๑๔๖๙๑ นางสาวนิสารัตน  ชัยชิตาทร 

 ๑๔๖๙๒ นางสาวนิสารัตน  ประเทืองผล 

 ๑๔๖๙๓ นางสาวนิอร  การสังเวช 

 ๑๔๖๙๔ นางนิอร  บุศภักดิ์ 

 ๑๔๖๙๕ นางนิอร  พลวัน 

 ๑๔๖๙๖ นางสาวนิอร  พิมสารี 

 ๑๔๖๙๗ นางสาวนิอาอีซะห  นรารักษ 

 ๑๔๖๙๘ นางสาวนิแอเสาะ  นิแมเราะ 

 ๑๔๖๙๙ นางสาวนีดา  เจะสนิ 

 ๑๔๗๐๐ นางสาวนีรชา  จันทรัมพร 

 ๑๔๗๐๑ นางนีรชา  อาสาหมอ 

 ๑๔๗๐๒ นางสาวนีรชา  เอี่ยมแพร 

 ๑๔๗๐๓ นางนีรนันท  คําหวล 

 ๑๔๗๐๔ นางนีรมล  จอมวงค 

 ๑๔๗๐๕ นางสาวนุกุล  สีสัน 

 ๑๔๗๐๖ นางสาวนุกูล  วีระประภพ 

 ๑๔๗๐๗ นางนุจชนก  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๔๗๐๘ นางสาวนุจนาจ  ขุนาพรม 

 ๑๔๗๐๙ นางนุจนาฎ  สาริบุตร 

 ๑๔๗๑๐ นางนุจนาต  นาคชวย 

 ๑๔๗๑๑ นางสาวนุจริญ  วงษสุภาพ 

 ๑๔๗๑๒ นางสาวนุจริน  แกวแสน 

 ๑๔๗๑๓ นางนุจรินทร  เกิดผล 

 ๑๔๗๑๔ นางนุจรินทร  ชูชีพ 

 ๑๔๗๑๕ นางนุจรินทร  ทองรัตน 

 ๑๔๗๑๖ นางนุจรินทร  พัฒนา 

 ๑๔๗๑๗ นางสาวนุจรินทร  มูลศรีนวล 

 ๑๔๗๑๘ นางนุจรินทร  รัตนสุวรรณ 

 ๑๔๗๑๙ นางสาวนุจรินทร  สายแวว 

 ๑๔๗๒๐ นางสาวนุจรินทร  สุจันทา 

 ๑๔๗๒๑ นางสาวนุจรินทร  แสงสวาง 

 ๑๔๗๒๒ นางนุจรินทร  หละดํา 



 หนา   ๑๑๑ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๗๒๓ นางสาวนุจรินทร  อินทรสําราญ 

 ๑๔๗๒๔ นางนุจรินร  ชีพ 

 ๑๔๗๒๕ นางนุจรี  กานจักร 

 ๑๔๗๒๖ นางสาวนุจรี  นุสริต 

 ๑๔๗๒๗ นางสาวนุจรี  พรมมนตรี 

 ๑๔๗๒๘ นางสาวนุจรี  ภิรมจิตร 

 ๑๔๗๒๙ นางนุจรี  อุทัยกันย 

 ๑๔๗๓๐ นางนุจรีย  ทองแท 

 ๑๔๗๓๑ นางสาวนุจรีย  ทัพเจริญ 

 ๑๔๗๓๒ นางสาวนุจรีย  ออนสุวรรณ 

 ๑๔๗๓๓ นางนุจรีรัตน  เมืองสอน 

 ๑๔๗๓๔ นางสาวนุจสรา  พลธี 

 ๑๔๗๓๕ นางสาวนุจิรา  กัญญาเงิน 

 ๑๔๗๓๖ นางนุช  แปงชัย 

 ๑๔๗๓๗ นางนุชจรินทร  แกวมาลา 

 ๑๔๗๓๘ นางสาวนุชจรินทร  จันทรมณี 

 ๑๔๗๓๙ นางสาวนุชจรินทร  สิทธิพงศ 

 ๑๔๗๔๐ นางนุชจรินทร  เสริมพงษศิริ 

 ๑๔๗๔๑ นางสาวนุชจรี  เกาะสมบัติ 

 ๑๔๗๔๒ นางสาวนุชจรี  ขาววิเศษ 

 ๑๔๗๔๓ นางนุชจรี  เดื่อไธสง 

 ๑๔๗๔๔ นางสาวนุชจรี  แนบสนิท 

 ๑๔๗๔๕ นางสาวนุชจรี  บุญดิลก 

 ๑๔๗๔๖ นางสาวนุชจรี  ภูสดแสง 

 ๑๔๗๔๗ นางนุชจรี  สัญจร 

 ๑๔๗๔๘ นางสาวนุชจรี  สุกโฉม 

 ๑๔๗๔๙ นางสาวนุชจรี  ใสย่ิง 

 ๑๔๗๕๐ นางสาวนุชจรีพันธุ  คงจิตงาม 

 ๑๔๗๕๑ นางสาวนุชจรีย  คําเวียง 

 ๑๔๗๕๒ นางสาวนุชจรีย  ถนอมวงษ 

 ๑๔๗๕๓ นางสาวนุชจรีย  บัวจูม 

 ๑๔๗๕๔ นางนุชจรีย  เปอรดี 

 ๑๔๗๕๕ นางสาวนุชจรีย  พยัคฆรัตน 

 ๑๔๗๕๖ นางสาวนุชจะนา  วงษสีดา 

 ๑๔๗๕๗ นางนุชจิรา  จารุวงค 

 ๑๔๗๕๘ นางนุชจิราภรณ  ภูสนาม 

 ๑๔๗๕๙ นางนุชจิเรศ  บัวขาว 

 ๑๔๗๖๐ นางสาวนุชชญา  แวนแกว 

 ๑๔๗๖๑ นางนุชฎาภรณ  องอาจ 

 ๑๔๗๖๒ นางนุชณา  อนันธขาล 

 ๑๔๗๖๓ นางนุชตยา  วรรณสุข 

 ๑๔๗๖๔ นางสาวนุชติยา  เวชกลา 

 ๑๔๗๖๕ นางนุชทรามาศ  พุมเกื้อ 

 ๑๔๗๖๖ นางสาวนุชธิดา  ภานุรัตน 

 ๑๔๗๖๗ นางนุชนภา  มะโรงผือ 

 ๑๔๗๖๘ นางสาวนุชนภา  หอมหวล 

 ๑๔๗๖๙ นางนุชนภา  เหลืองประเสริฐ 

 ๑๔๗๗๐ นางนุชนภางค  พลสาเดช 

 ๑๔๗๗๑ นางสาวนุชนลิน  กล่ินบัว 

 ๑๔๗๗๒ นางสาวนุชนาจณ  เกตกูล 



 หนา   ๑๑๒ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๗๗๓ นางสาวนุชนาฎ  คําสีแกว 

 ๑๔๗๗๔ นางสาวนุชนาฎ  ถนนทิพย 

 ๑๔๗๗๕ นางนุชนาฎ  บุญชื่น 

 ๑๔๗๗๖ นางนุชนาฎ  ยอยตาครุ 

 ๑๔๗๗๗ นางสาวนุชนาฏ  จันทรเสนา 

 ๑๔๗๗๘ นางสาวนุชนาฏ  นพวิจิตร 

 ๑๔๗๗๙ นางสาวนุชนาฏ  นันทเสน 

 ๑๔๗๘๐ นางนุชนาฏ  ปริยานนท 

 ๑๔๗๘๑ นางนุชนาฏ  ฤทธิสุทธิ์ 

 ๑๔๗๘๒ นางนุชนาฏ  สุขตลอดกาล 

 ๑๔๗๘๓ นางนุชนาฏย  พวงประเสริฐ 

 ๑๔๗๘๔ นางสาวนุชนาถ  เทพนิล 

 ๑๔๗๘๕ นางสาวนุชนาถ  นวลศรี 

 ๑๔๗๘๖ นางนุชนาถ  บุญหลา 

 ๑๔๗๘๗ นางนุชนาถ  ศรีธิเมืองใจ 

 ๑๔๗๘๘ นางนุชนาถ  ศรีฝน 

 ๑๔๗๘๙ นางสาวนุชนาถ  สุขสําราญ 

 ๑๔๗๙๐ นางนุชนาท  มาตเหลือง 

 ๑๔๗๙๑ นางสาวนุชนารถ  ดวงตั้ง 

 ๑๔๗๙๒ นางนุชนารถ  ดือราแม 

 ๑๔๗๙๓ นางนุชนารถ  สมวาที 

 ๑๔๗๙๔ นางนุชนารถ  อนันตะบุตร 

 ๑๔๗๙๕ นางนุชรา  โคตรสมบัติ 

 ๑๔๗๙๖ นางสาวนุชรินทร  บุญเลิศ 

 ๑๔๗๙๗ นางสาวนุชรินทร  ปลุกใจ 

 ๑๔๗๙๘ นางนุชรินทร  แสงสวาง 

 ๑๔๗๙๙ นางนุชรี  แกวดี 

 ๑๔๘๐๐ นางสาวนุชรี  จูมฟอง 

 ๑๔๘๐๑ นางสาวนุชรี  รอดเนียม 

 ๑๔๘๐๒ นางนุชรี  วังชวย 

 ๑๔๘๐๓ นางนุชรี  วังชัย 

 ๑๔๘๐๔ นางนุชรี  วัชรวงศภิญู 

 ๑๔๘๐๕ นางสาวนุชรี  วิจิตรพันธ 

 ๑๔๘๐๖ นางสาวนุชรี  ศรีพรมทอง 

 ๑๔๘๐๗ นางสาวนุชรี  สอนสุวิทย 

 ๑๔๘๐๘ นางสาวนุชรีย  แชมชอย 

 ๑๔๘๐๙ นางนุชลักษณ  รุงเรือง 

 ๑๔๘๑๐ นางสาวนุชลี  เฉิดสมบูรณ 

 ๑๔๘๑๑ นางนุชลี  มีศิลป 

 ๑๔๘๑๒ นางสาวนุชวา  นาดี 

 ๑๔๘๑๓ นางสาวนุชศรา  จาอาบาล 

 ๑๔๘๑๔ นางสาวนุชศรา  ปฏิทิน 

 ๑๔๘๑๕ นางสาวนุชษรา  ชัยยศ 

 ๑๔๘๑๖ นางนุชสรา  มีศรี 

 ๑๔๘๑๗ นางสาวนุชสาระ  อุสมา 

 ๑๔๘๑๘ นางนุชสุดา  ประทุมชาติ 

 ๑๔๘๑๙ นางสาวนุชิดา  พิมพหลอ 

 ๑๔๘๒๐ นางนุชิดา  สุทโท 

 ๑๔๘๒๑ นางนุตนภา  แฝงจันดา 

 ๑๔๘๒๒ นางนุลักษณ  ถามดี 



 หนา   ๑๑๓ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๘๒๓ นางสาวนุศรา  เจะนิ 

 ๑๔๘๒๔ นางนุศราวรรณ  อินทมาตย 

 ๑๔๘๒๕ นางนุสรา  เกตุพันธ 

 ๑๔๘๒๖ นางสาวนุสรา  นาชัยสิทธิ์ 

 ๑๔๘๒๗ นางนุสรา  นาโสก 

 ๑๔๘๒๘ นางนุสรา  พิมสาร 

 ๑๔๘๒๙ นางนุสรา  สารศรี 

 ๑๔๘๓๐ นางนุสราณี  อับดุลบุตร 

 ๑๔๘๓๑ นางนุสิมา  คงอิ้ว 

 ๑๔๘๓๒ นางสาวนูซีลา  มะแซ 

 ๑๔๘๓๓ นางสาวนูรปาซียะห  กูนา 

 ๑๔๘๓๔ นางสาวนูรอัยณีย  สาแม 

 ๑๔๘๓๕ นางสาวนูรไอนี  ดาโอะ 

 ๑๔๘๓๖ นางสาวนูรฮาปซะห  ดาโวะ 

 ๑๔๘๓๗ นางสาวนูรฮายาตี  ตันหยงอุตง 

 ๑๔๘๓๘ นางสาวนูรฮายาตี  บูกุ 

 ๑๔๘๓๙ นางนูรัยดา  กาซอ 

 ๑๔๘๔๐ นางสาวนูรีซัน  สะดียามู 

 ๑๔๘๔๑ นางสาวนูรีซาน  เจะสาเหาะ 

 ๑๔๘๔๒ นางสาวนูรีดา  ดะอุแม 

 ๑๔๘๔๓ นางนูรีดา  แตสูเด็ง 

 ๑๔๘๔๔ นางสาวนูรีดา  ยูโซะ 

 ๑๔๘๔๕ นางนูรีนา  เสะ 

 ๑๔๘๔๖ นางสาวนูรียะ  สีการาเสาะ 

 ๑๔๘๔๗ นางสาวนูรียาห  ดอเลาะ 

 ๑๔๘๔๘ นางนูรีสา  เวงสีลา 

 ๑๔๘๔๙ นางนูรีฮัน  หะยีดอเลาะ 

 ๑๔๘๕๐ นางสาวนูรีฮา  หะยีอาแว 

 ๑๔๘๕๑ นางสาวเนคษรินทร  ปดจะมะ 

 ๑๔๘๕๒ นางสาวเนตยา  คําภิระวงศ 

 ๑๔๘๕๓ นางสาวเนตร  บุญวาสนา 

 ๑๔๘๕๔ นางสาวเนตรชนก  คงรอด 

 ๑๔๘๕๕ นางสาวเนตรชนก  ชางทอง 

 ๑๔๘๕๖ นางสาวเนตรชนก  ธรรมรัตน 

 ๑๔๘๕๗ นางเนตรชนก  รัตนพงษ 

 ๑๔๘๕๘ นางเนตรชนก  เลอวงษา 

 ๑๔๘๕๙ นางเนตรชนก  วงศใหญ 

 ๑๔๘๖๐ นางสาวเนตรดาว  คงสนั่น 

 ๑๔๘๖๑ นางเนตรดาว  ถิ่นตองโขบ 

 ๑๔๘๖๒ นางเนตรดาว  แปงนุจา 

 ๑๔๘๖๓ นางสาวเนตรดาว  ฮีมินกูล 

 ๑๔๘๖๔ นางเนตรทราย  ถิ่นถาน 

 ๑๔๘๖๕ นางเนตรทราย  พรหมศรี   

 ๑๔๘๖๖ นางเนตรทราย  รอดพิทักษ 

 ๑๔๘๖๗ นางเนตรทิพย  ทองพันธ 

 ๑๔๘๖๘ นางเนตรนภา  กอทอง 

 ๑๔๘๖๙ นางเนตรนภา  เกสโร 

 ๑๔๘๗๐ นางสาวเนตรนภา  ชวยขาว 

 ๑๔๘๗๑ นางสาวเนตรนภา  ถาดวิจิตร 

 ๑๔๘๗๒ นางเนตรนภา  ทุมอาริยะ 



 หนา   ๑๑๔ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๘๗๓ นางเนตรนภา  เนตรคุณ 

 ๑๔๘๗๔ นางเนตรนภา  เนตรมุข 

 ๑๔๘๗๕ นางเนตรนภา  พรมชา 

 ๑๔๘๗๖ นางสาวเนตรนภา  พรหมเมือง 

 ๑๔๘๗๗ นางเนตรนภา  ภักดีสาร 

 ๑๔๘๗๘ นางเนตรนภา  มูลธิยา 

 ๑๔๘๗๙ นางเนตรนภา  วันทมาตย 

 ๑๔๘๘๐ นางสาวเนตรนภา  สิมวิเศษ 

 ๑๔๘๘๑ นางสาวเนตรนภา  สีชาเชษฐ 

 ๑๔๘๘๒ นางเนตรนภา  แสนใจหลา 

 ๑๔๘๘๓ นางเนตรนภา  หอหุมดี 

 ๑๔๘๘๔ นางสาวเนตรนภา  อองกี่ 

 ๑๔๘๘๕ นางสาวเนตรนภิส  พลศรีพิมพ 

 ๑๔๘๘๖ นางเนตรนารี  ไพโรจนพิริยะกุล 

 ๑๔๘๘๗ นางสาวเนตรนิภา  รัตนเรืองสี 

 ๑๔๘๘๘ นางเนตรนิรชา  หลวงปน 

 ๑๔๘๘๙ นางเนตรนุกูล  รักษพันธุ 

 ๑๔๘๙๐ นางเนตรสุณย  จุลนีย 

 ๑๔๘๙๑ นางสาวเนตรา  กลอนโพธิ์ 

 ๑๔๘๙๒ นางสาวเนติมา  ไกรทอง 

 ๑๔๘๙๓ นาวาตรีหญิง เนรัญชลา  จีนาภักดิ์ 

 ๑๔๘๙๔ นางเนรัญชลา  โชคศรัณทิพย 

 ๑๔๘๙๕ นางสาวเนาวนิตย  กฤษอาคม 

 ๑๔๘๙๖ นางสาวเนาวรัตน  แกวพวง 

 ๑๔๘๙๗ นางเนาวรัตน  คําเครื่อง 

 ๑๔๘๙๘ นางเนาวรัตน  คํามิตร 

 ๑๔๘๙๙ นางเนาวรัตน  คําอุบล 

 ๑๔๙๐๐ นางเนาวรัตน  จันทรแดง 

 ๑๔๙๐๑ นางเนาวรัตน  จันทะคาม 

 ๑๔๙๐๒ นางสาวเนาวรัตน  ไชยพงษ 

 ๑๔๙๐๓ นางเนาวรัตน  ดาทาราช 

 ๑๔๙๐๔ นางเนาวรัตน  ตลับทอง 

 ๑๔๙๐๕ นางสาวเนาวรัตน  ทุมมารักษ 

 ๑๔๙๐๖ นางสาวเนาวรัตน  นฤขัตรพิชัย 

 ๑๔๙๐๗ นางเนาวรัตน  เนื่องมี 

 ๑๔๙๐๘ นางสาวเนาวรัตน  ปลัดทวม 

 ๑๔๙๐๙ นางเนาวรัตน  ปองไพร 

 ๑๔๙๑๐ นางเนาวรัตน  ผงอวน   

 ๑๔๙๑๑ นางสาวเนาวรัตน  พรหมหาญ 

 ๑๔๙๑๒ นางสาวเนาวรัตน  พิมพสุวรรณ 

 ๑๔๙๑๓ นางเนาวรัตน  เสถียรเขต 

 ๑๔๙๑๔ นางสาวเนาวรัตน  เหลากาวี 

 ๑๔๙๑๕ นางสาวเนาวรัตน  อินทปต 

 ๑๔๙๑๖ นางเนียรนภา  แกวสวรรค 

 ๑๔๙๑๗ นางเนืองนิจ  วิชัย 

 ๑๔๙๑๘ นางเนื้อทิพย  มูลหลา 

 ๑๔๙๑๙ นางสาวแนงนอย  คงไทย 

 ๑๔๙๒๐ นางโนรริสละห  สะโอง 

 ๑๔๙๒๑ นางสาวไนยนา  เจริญราช 

 ๑๔๙๒๒ นางสาวบงกช  เกตุทอง 



 หนา   ๑๑๕ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๙๒๓ นางสาวบงกช  แกวกรม 

 ๑๔๙๒๔ นางบงกช  แกวพรม 

 ๑๔๙๒๕ นางสาวบงกช  พรมสาร 

 ๑๔๙๒๖ นางสาวบงกช  พืชกมุท 

 ๑๔๙๒๗ นางบงกชกร  ไวยทรง 

 ๑๔๙๒๘ นางสาวบงกชรัตน  บุญประคม 

 ๑๔๙๒๙ นางสาวบชกรษ  ศรีวิบูณร 

 ๑๔๙๓๐ นางสาวบรรจง  ขยันทํา 

 ๑๔๙๓๑ นางสาวบรรจง  สุพรรณ 

 ๑๔๙๓๒ นางบรรจง  แสงราม 

 ๑๔๙๓๓ นางบรรจบ  จันทร 

 ๑๔๙๓๔ นางบรรณสรณ  ชัชวาลย 

 ๑๔๙๓๕ นางบรรทณา  ทองเลิศ 

 ๑๔๙๓๖ นางสาวบรรทนา  สุธรรมวิจิตร 

 ๑๔๙๓๗ นางบรรเทา  สุธรรม 

 ๑๔๙๓๘ นางบริพันธ  เสือกลับ 

 ๑๔๙๓๙ นางสาวบวร  ศิริวาลย 

 ๑๔๙๔๐ นางสาวบวร  สมานพันธุนุวัฒน 

 ๑๔๙๔๑ นางสาวบวรลักษณ  ถมดี 

 ๑๔๙๔๒ นางบังอร  แกวดวง 

 ๑๔๙๔๓ นางบังอร  ขันคงลิง 

 ๑๔๙๔๔ นางสาวบังอร  เขงพิมล 

 ๑๔๙๔๕ นางบังอร  เขตวัง 

 ๑๔๙๔๖ นางสาวบังอร  เขียนสาร 

 ๑๔๙๔๗ นางบังอร  ฆารดา 

 ๑๔๙๔๘ นางบังอร  จตุรพรพิพัฒน 

 ๑๔๙๔๙ นางบังอร  ชราศรี 

 ๑๔๙๕๐ นางสาวบังอร  โตดวง 

 ๑๔๙๕๑ นางบังอร  ทวีแหลม 

 ๑๔๙๕๒ นางบังอร  ทัดละมัย 

 ๑๔๙๕๓ นางสาวบังอร  แทนเอี่ยม 

 ๑๔๙๕๔ นางสาวบังอร  ธิมาดี 

 ๑๔๙๕๕ นางบังอร  นิติรัตนาภรณ 

 ๑๔๙๕๖ นางบังอร  นิลดํา 

 ๑๔๙๕๗ นางสาวบังอร  เปยมลาภพิทยา 

 ๑๔๙๕๘ นางบังอร  พรนิคม 

 ๑๔๙๕๙ นางสาวบังอร  โพธิ์ตาทอง 

 ๑๔๙๖๐ นางสาวบังอร  ภูมิไสล 

 ๑๔๙๖๑ นางสาวบังอร  มะลิวัลย 

 ๑๔๙๖๒ นางสาวบังอร  ย่ีสารพัฒน 

 ๑๔๙๖๓ นางบังอร  แยมดี 

 ๑๔๙๖๔ นางบังอร  รูปสูง 

 ๑๔๙๖๕ นางบังอร  ศรีพิสุทธิ์ 

 ๑๔๙๖๖ นางบังอร  สงคปาน 

 ๑๔๙๖๗ นางบังอร  สงครินทร 

 ๑๔๙๖๘ นางบังอร  สมบัติเจริญ 

 ๑๔๙๖๙ นางสาวบังอร  สวนพลู 

 ๑๔๙๗๐ นางสาวบังอร  สหัสกัน 

 ๑๔๙๗๑ นางบังอร  เสาโกมุท 

 ๑๔๙๗๒ นางบังอร  แสนสําราญ 



 หนา   ๑๑๖ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๙๗๓ นางสาวบังอร  หนูมวง 

 ๑๔๙๗๔ นางสาวบังอร  หมื่นพหล 

 ๑๔๙๗๕ นางสาวบังอร  หอมเจริญ 

 ๑๔๙๗๖ นางบังอร  อุคําพันธ 

 ๑๔๙๗๗ นางบังอร  อุดม 

 ๑๔๙๗๘ นางบังอร  อุนจารย 

 ๑๔๙๗๙ นางสาวบังอร  แอกทอง 

 ๑๔๙๘๐ นางบังอรณ  ศรีดาเรียน 

 ๑๔๙๘๑ นางสาวบังออน  พรมสิทธิ์ 

 ๑๔๙๘๒ นางบังเอิญ  สุทธิสังข 

 ๑๔๙๘๓ นางสาวบัณฑิตา  ประมวล 

 ๑๔๙๘๔ นางบัณฑิตา  เพชรน้ําแดง 

 ๑๔๙๘๕ นางบัณฑุสร  ทาวชัยมูล 

 ๑๔๙๘๖ นางบัลลังก  รัตนวาร 

 ๑๔๙๘๗ นางบัวแกว  มาตรสันต 

 ๑๔๙๘๘ นางบัวแกว  มิตรเจริญรัตน 

 ๑๔๙๘๙ นางบัวแกว  หนออาย 

 ๑๔๙๙๐ นางสาวบัวขาว  พรมโสภา 

 ๑๔๙๙๑ นางบัวคํา  ทองสันต 

 ๑๔๙๙๒ นางบัวจิน  สวนหมอ 

 ๑๔๙๙๓ นางสาวบัวชมพู  แกนจันทร 

 ๑๔๙๙๔ นางสาวบัวตอง  ดาวเงิน 

 ๑๔๙๙๕ นางบัวทอง  ทําสอาด 

 ๑๔๙๙๖ นางบัวทอง  ยองเหลายูง 

 ๑๔๙๙๗ นางบัวทอง  ศิลปชัย 

 ๑๔๙๙๘ นางสาวบัวทิพย  สุเมธี 

 ๑๔๙๙๙ นางบัวทิพย  อิ่มสวาสดิ์ 

 ๑๕๐๐๐ นางสาวบัวบาน  ทรัพยมูล 

 ๑๕๐๐๑ นางบัวผัน  คงสี 

 ๑๕๐๐๒ นางบัวผัน  สายกองคํา 

 ๑๕๐๐๓ นางบัวผาย  พุมไสว 

 ๑๕๐๐๔ นางบัวเพียง  สีตางคํา 

 ๑๕๐๐๕ นางสาวบัวรพา  บุญพิทักษเศรษฐ 

 ๑๕๐๐๖ นางบัวรัตน  คุณสวรรค 

 ๑๕๐๐๗ นางบัวริน  ฤทธิพิษ 

 ๑๕๐๐๘ นางบัวรื่น  นิสสัย 

 ๑๕๐๐๙ นางสาวบัวเรียง  เมืองใจ 

 ๑๕๐๑๐ นางบัวเรียน  ศรีปานวงศ 

 ๑๕๐๑๑ นางบัวลอน  โตะเงิน 

 ๑๕๐๑๒ นางบัวลอย  ผมคํา 

 ๑๕๐๑๓ นางบัวลอย  สุดใสดี 

 ๑๕๐๑๔ นางบัวลัย  บางยาง 

 ๑๕๐๑๕ นางบัวใล  ฉ่ําสันเทียะ 

 ๑๕๐๑๖ นางสาวบัววร  ศรีนนท 

 ๑๕๐๑๗ นางบัวศรี  บุญรักษา 

 ๑๕๐๑๘ นางบัวสอน  สินธุไพร 

 ๑๕๐๑๙ นางสาวบัวหลง  กล่ินหอม 

 ๑๕๐๒๐ นางบัวหลวง  คนสนิท 

 ๑๕๐๒๑ นางสาวบัวหลวง  ใจดี 

 ๑๕๐๒๒ นางบัวหลวง  บุญเนตร 



 หนา   ๑๑๗ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๐๒๓ นางสาวบานเย็น  ดวงไชย 

 ๑๕๐๒๔ นางบานเย็น  ถาพร 

 ๑๕๐๒๕ นางบานเย็น  ทะนา 

 ๑๕๐๒๖ นางบานเย็น  ทันวงษา 

 ๑๕๐๒๗ นางบานเย็น  ปวงขันคํา 

 ๑๕๐๒๘ นางบานเย็น  พรมดี 

 ๑๕๐๒๙ นางบานเย็น  หงษศรีแกว 

 ๑๕๐๓๐ นางบาล  บุญมณี 

 ๑๕๐๓๑ นางสาวบาสีเราะ  นาแว 

 ๑๕๐๓๒ นางบําเพ็ญ  ไกรสร 

 ๑๕๐๓๓ นางบําเพ็ญ  ถานะพงค 

 ๑๕๐๓๔ นางบําเพ็ญ  พิบูลยพล 

 ๑๕๐๓๕ นางสาวบํารุง  กอนจันทรเทศ 

 ๑๕๐๓๖ นางสาวบีเดาะ  ยะปา 

 ๑๕๐๓๗ นางบุญ  แสงงาม 

 ๑๕๐๓๘ นางสาวบุญเกิด  โสภณพงษ 

 ๑๕๐๓๙ นางสาวบุญเกื้อ  พูลเพ่ิม 

 ๑๕๐๔๐ นางสาวบุญเฉลา  ชินบุตร 

 ๑๕๐๔๑ นางบุญชนก  หนูคง 

 ๑๕๐๔๒ นางสาวบุญชนิภา  บุญธนภาคย 

 ๑๕๐๔๓ นางสาวบุญชวย  เกตุคง 

 ๑๕๐๔๔ นางสาวบุญชวย  สุนทรวิภาต 

 ๑๕๐๔๕ นางบุญชู  กล่ินหอม 

 ๑๕๐๔๖ นางบุญญทิพย  เกตุปาน 

 ๑๕๐๔๗ นางบุญญลักษณ  ชาติยานนท 

 ๑๕๐๔๘ นางสาวบุญญาดา  บุญญรัตน 

 ๑๕๐๔๙ นางบุญญาพร  จงวิจิตร 

 ๑๕๐๕๐ นางสาวบุญญาพร  เชยชม 

 ๑๕๐๕๑ นางสาวบุญญาพร  ดิษฐสม 

 ๑๕๐๕๒ นางสาวบุญญาพร  ดีกา 

 ๑๕๐๕๓ นางสาวบุญญาพร  พูดเพราะ 

 ๑๕๐๕๔ นางสาวบุญญาภา  จิตบุญรัตน 

 ๑๕๐๕๕ นางบุญญาภา  จินดามณี 

 ๑๕๐๕๖ นางสาวบุญญาภา  พรมอินทร 

 ๑๕๐๕๗ นางบุญญารัตน  มาศนุย 

 ๑๕๐๕๘ นางสาวบุญญารัตน  อุฬูทิศ 

 ๑๕๐๕๙ นางบุญญาอร  เสนาธง 

 ๑๕๐๖๐ นางสาวบุญญิสา  ขันธิวัตร 

 ๑๕๐๖๑ นางสาวบุญญิสา  วิเศษยา 

 ๑๕๐๖๒ นางบุญญิสา  ศิริโชติ 

 ๑๕๐๖๓ นางสาวบุญญิสา  สุวัฒนา 

 ๑๕๐๖๔ นางบญุฐิสา  ชูชีพวิวัฒนชัย 

 ๑๕๐๖๕ นางสาวบุญตา  เพชรหยอย 

 ๑๕๐๖๖ นางบุญตา  รอบดูดี 

 ๑๕๐๖๗ นางบุญเตือน  เครือแกว 

 ๑๕๐๖๘ นางบุญทร  ปอมเชียงพิณ 

 ๑๕๐๖๙ นางบุญทรง  ไสยวงศ 

 ๑๕๐๗๐ นางบุญทวี  ดานเจริญ 

 ๑๕๐๗๑ นางบุญทิพย  ฐานวิเศษ 

 ๑๕๐๗๒ นางสาวบุญทิวา  สุจริต 



 หนา   ๑๑๘ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๐๗๓ นางบุญธรรม  แกวนาค 

 ๑๕๐๗๔ นางสาวบุญธรรม  สุขเหม 

 ๑๕๐๗๕ นางบุญธิดา  ดวงแกว 

 ๑๕๐๗๖ นางสาวบุญนกรินทร  กระแสกุล 

 ๑๕๐๗๗ นางสาวบุญนาค  ปตถานัง 

 ๑๕๐๗๘ นางบุญนาค  แพงแกว 

 ๑๕๐๗๙ นางบุญนํา  เขี้ยววงศ 

 ๑๕๐๘๐ นางสาวบุญพรอม  สาสาย 

 ๑๕๐๘๑ นางบุญเพ็ญ  มูลมณี 

 ๑๕๐๘๒ นางบุญภา  กันภัยชร 

 ๑๕๐๘๓ นางสาวบุญมาดา  บุญญคุณากร 

 ๑๕๐๘๔ นางบุญมี  ดลสะอาด 

 ๑๕๐๘๕ นางบุญยง  จํ้าแพงจันทร 

 ๑๕๐๘๖ นางบุญยนุช  ผิวอง 

 ๑๕๐๘๗ นางสาวบุญยนุช  พลศักดิ์ 

 ๑๕๐๘๘ นางสาวบุญยนุช  สีคราม 

 ๑๕๐๘๙ นางบุญยพัต  นอยน้ําคํา 

 ๑๕๐๙๐ นางสาวบุญยาพร  คงเกิดลาภ 

 ๑๕๐๙๑ นางบุญย่ิง  พรหมบุตร 

 ๑๕๐๙๒ นางบุญยืน  นุราช 

 ๑๕๐๙๓ นางสาวบุญรอด  ตุนอินทร 

 ๑๕๐๙๔ นางสาวบุญรักษา  แสงรัตน 

 ๑๕๐๙๕ นางสาวบุญรัตน  แกลวทนงค 

 ๑๕๐๙๖ นางสาวบุญรัตน  ซาชิโย 

 ๑๕๐๙๗ นางสาวบุญรัตน  ทัฬหนิรันดร 

 ๑๕๐๙๘ นางสาวบุญราช  ชํานาญกุล 

 ๑๕๐๙๙ นางสาวบุญเริ่ม  โสมาบุตร 

 ๑๕๑๐๐ นางสาวบุญเรือง  เกิดอวม 

 ๑๕๑๐๑ นางสาวบุญเรือง  วงษอนันท 

 ๑๕๑๐๒ นางสาวบุญเรือง  สวัสดิ์ 

 ๑๕๑๐๓ นางบุญเรือง  หอมเขียว 

 ๑๕๑๐๔ นางสาวบุญเรือน  จันสุข 

 ๑๕๑๐๕ นางสาวบุญเรือน  ทวีสุข 

 ๑๕๑๐๖ นางบุญเรือน  บุญรวม 

 ๑๕๑๐๗ นางสาวบุญเรือน  บุรุษชาติ 

 ๑๕๑๐๘ นางบุญเรือน  เหลือนอย 

 ๑๕๑๐๙ นางสาวบุญเรือน  อุมเมือง 

 ๑๕๑๑๐ นางสาวบุญเรือน  เอี่ยมกาย 

 ๑๕๑๑๑ นางสาวบุญลอม  หมื่นกระโทก 

 ๑๕๑๑๒ นางบุญเลิศ  จูมแกว 

 ๑๕๑๑๓ นางบุญเลิศ  โฉมเฉลา 

 ๑๕๑๑๔ นางสาวบุญเลิศ  ไชยศาสตร 

 ๑๕๑๑๕ นางบุญเลิศ  ปฐมชาติ 

 ๑๕๑๑๖ นางบุญเลิศ  สายคําวงค 

 ๑๕๑๑๗ นางบุญเล้ียง  ชัยเขต 

 ๑๕๑๑๘ นางสาวบุญวรานันท  กินะเสน 

 ๑๕๑๑๙ นางบุญศรี  แกวมา 

 ๑๕๑๒๐ นางสาวบุญศิริ  โตสมภพสันติ 

 ๑๕๑๒๑ นางสาวบุญศิริ  ปนมวง 

 ๑๕๑๒๒ นางสาวบุญสง  คลํ้าพงษ 



 หนา   ๑๑๙ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๑๒๓ นางบุญสง  ชนะกุล 

 ๑๕๑๒๔ นางบุญสง  สิทธิชัย 

 ๑๕๑๒๕ นางบุญสง  อินตะกาศ 

 ๑๕๑๒๖ นางสาวบุญสุดา  แกวคําแสน 

 ๑๕๑๒๗ นางสาวบุญไสว  ดอนสิทธิ์ 

 ๑๕๑๒๘ นางบุญเหลือ  แกวออน 

 ๑๕๑๒๙ นางบุญเอื้อน  แจงเมือง 

 ๑๕๑๓๐ นางสาวบุญโฮม  วงศพันธ 

 ๑๕๑๓๑ นางสาวบุณฑริกา  บัวผัน 

 ๑๕๑๓๒ นางสาวบุณณดา  จงเจริญพานิช 

 ๑๕๑๓๓ นางสาวบุณณดา  บุญชิ 

 ๑๕๑๓๔ นางบุณธิรา  วรรณพัฒน 

 ๑๕๑๓๕ นางสาวบุณยกร  จิราภัสร 

 ๑๕๑๓๖ นางสาวบุณยนุช  คติสุข 

 ๑๕๑๓๗ นางสาวบุณยนุช  ใจยศเสา 

 ๑๕๑๓๘ นางบุณยนุช  เมืองประทุม 

 ๑๕๑๓๙ นางสาวบุณยนุช  สิมมาทอง 

 ๑๕๑๔๐ นางบุณยพร  สวัสดิผล 

 ๑๕๑๔๑ นางบุณยวีร  สารจูม 

 ๑๕๑๔๒ นางบุณยานุช  เผาจินดา 

 ๑๕๑๔๓ นางสาวบุณยารัตน  ธิบูรณบุญ 

 ๑๕๑๔๔ นางบุดดาว  พิมพสระเกษ 

 ๑๕๑๔๕ นางสาวบุตรชะมรี  สุพร 

 ๑๕๑๔๖ นางบุบผา  แสวงผล 

 ๑๕๑๔๗ นางบุบผารัตน  จันทะวงษ 

 ๑๕๑๔๘ นางสาวบุปผา  แดงเครือ 

 ๑๕๑๔๙ นางสาวบุปผา  ทบแกน 

 ๑๕๑๕๐ นางสาวบุปผา  ไทยเกิด 

 ๑๕๑๕๑ นางบุปผา  ธิติประเสริฐ 

 ๑๕๑๕๒ นางสาวบุปผา  นันทะบุตร   

 ๑๕๑๕๓ นางสาวบุปผา  บรรเทา 

 ๑๕๑๕๔ นางบุปผา  บุญภา 

 ๑๕๑๕๕ นางบุปผา  แบงสันเทียะ 

 ๑๕๑๕๖ นางบุปผา  ปกประโคน 

 ๑๕๑๕๗ นางบุปผา  เปยมพืชนะ 

 ๑๕๑๕๘ นางบุปผา  พงษสมบูรณ 

 ๑๕๑๕๙ นางสาวบุปผา  พาระแพน 

 ๑๕๑๖๐ นางบุปผา  ฟกเขียว 

 ๑๕๑๖๑ นางสาวบุปผา  มีพร 

 ๑๕๑๖๒ นางบุปผา  ยาคํา 

 ๑๕๑๖๓ นางบุปผา  รุจีรเวทย 

 ๑๕๑๖๔ นางบุปผา  โลหตระกูล 

 ๑๕๑๖๕ นางสาวบุปผาทิพย  บุญคํากุล   

 ๑๕๑๖๖ นางบุพชาติ  ตะสอน 

 ๑๕๑๖๗ นางบุรันตรี  จันทรวิมล 

 ๑๕๑๖๘ นางบุรัสกร  แกวสอน 

 ๑๕๑๖๙ นางสาวบุรัสกร  จําปาศักดิ์ 

 ๑๕๑๗๐ นางสาวบุริมปรัชญ  ผลศิริ 

 ๑๕๑๗๑ นางบุศยารัตน  บุญเรา 

 ๑๕๑๗๒ นางบุศรา  ชางเรือนกุล 



 หนา   ๑๒๐ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๑๗๓ นางสาวบุศรา  ทองพรหมดี 

 ๑๕๑๗๔ นางสาวบุศรา  ยอดเพ็ชร 

 ๑๕๑๗๕ นางสาวบุศรา  แวพะวงศ 

 ๑๕๑๗๖ นางบุศรา  อาจปอง 

 ๑๕๑๗๗ นางสาวบุศรา  อาภรณหิรัญ 

 ๑๕๑๗๘ นางสาวบุศราทิพย  วิสิฐนฤชัย 

 ๑๕๑๗๙ นางสาวบุศราภรณ  สมบัติบัน 

 ๑๕๑๘๐ นางสาวบุษกร  ภูสระไสย 

 ๑๕๑๘๑ นางสาวบุษกร  รัตนวงศมาลี 

 ๑๕๑๘๒ นางสาวบุษกร  โรจนเลิศ 

 ๑๕๑๘๓ นางสาวบุษกร  ฤทธิ์ถาพรม 

 ๑๕๑๘๔ นางสาวบุษกร  ศูนยพลอย 

 ๑๕๑๘๕ นางบุษกร  สาลีผล 

 ๑๕๑๘๖ นางสาวบุษกร  หนูสมแกว 

 ๑๕๑๘๗ นางบุษกร  เหตุทอง 

 ๑๕๑๘๘ นางสาวบุษกล  ตราชื่นตอง 

 ๑๕๑๘๙ นางสาวบุษญาทิพย  ชนะเมือง 

 ๑๕๑๙๐ นางบุษญาพร  ทับทอง 

 ๑๕๑๙๑ นางสาวบุษณีย  เหมยเมือง 

 ๑๕๑๙๒ นางบุษดี  อุตชี 

 ๑๕๑๙๓ นางบุษบง  แกววงค 

 ๑๕๑๙๔ นางสาวบุษบง  เผือกงาม 

 ๑๕๑๙๕ นางสาวบุษบง  สรวงศิริ 

 ๑๕๑๙๖ นางสาวบุษบงก  พงษคํา 

 ๑๕๑๙๗ นางสาวบุษบงค  ผองแกว 

 ๑๕๑๙๘ นางบุษบา  กันใจมา 

 ๑๕๑๙๙ นางสาวบุษบา  ขันขวา 

 ๑๕๒๐๐ นางบุษบา  ซาอินทร 

 ๑๕๒๐๑ นางบุษบา  บุญอาสา 

 ๑๕๒๐๒ นางบุษบา  บุบผาชาต ิ

 ๑๕๒๐๓ นางสาวบุษบา  ปนรูป 

 ๑๕๒๐๔ นางสาวบุษบา  ปุยงาม 

 ๑๕๒๐๕ นางบุษบา  รักอู 

 ๑๕๒๐๖ นางบุษบา  ลาวัลย 

 ๑๕๒๐๗ นางบุษบา  ศิริวาลย 

 ๑๕๒๐๘ นางบุษบา  สมเงิน 

 ๑๕๒๐๙ นางสาวบุษบา  สุดใจหาญ 

 ๑๕๒๑๐ นางบุษบา  อํานาจ 

 ๑๕๒๑๑ นางสาวบุษบา  อุทะมาลา 

 ๑๕๒๑๒ นางสาวบุษมาส  สูญราช 

 ๑๕๒๑๓ นางบุษยพรรณ  แนวขี้เหล็ก 

 ๑๕๒๑๔ นางสาวบุษยมาศ  คชเสน 

 ๑๕๒๑๕ นางสาวบุษยมาส  สูญราช 

 ๑๕๒๑๖ นางบุษยรัตน  สมสวย 

 ๑๕๒๑๗ นางสาวบุษยา  ขันทอง 

 ๑๕๒๑๘ นางสาวบุษยา  จันทรละออง 

 ๑๕๒๑๙ นางสาวบุษยา  แซคู 

 ๑๕๒๒๐ นางบุษยา  ปรือปรัง 

 ๑๕๒๒๑ นางสาวบุษยา  พวงระยา 

 ๑๕๒๒๒ นางบุษยา  พันธแกน 



 หนา   ๑๒๑ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๒๒๓ นางสาวบุษยา  ล้ิมประเสริฐ 

 ๑๕๒๒๔ นางสาวบุษยา  เลิศคณาวนิชกุล 

 ๑๕๒๒๕ นางสาวบุษรัตน  ศรีเกิด 

 ๑๕๒๒๖ นางบุษรา  จันทรเรือง 

 ๑๕๒๒๗ นางสาวบุษรา  บุญยัง 

 ๑๕๒๒๘ นางบุษรา  ยอดสุริยะ 

 ๑๕๒๒๙ นางสาวบุษรากร  แซอึ่ง 

 ๑๕๒๓๐ นางบุษราคัม  เนียมมี 

 ๑๕๒๓๑ นางบุษราคัม  พิทักษวงศ 

 ๑๕๒๓๒ นางสาวบุษรินทร  นาคินทรชาติ 

 ๑๕๒๓๓ นางสาวบุสดี  รุงเกษตร 

 ๑๕๒๓๔ นางบุหงา  ตราชู 

 ๑๕๒๓๕ นางบุหงา  มหาหงษ 

 ๑๕๒๓๖ นางบุหลัน  บุญสิทธิ์ 

 ๑๕๒๓๗ นางสาวบุหลัน  ละครพล 

 ๑๕๒๓๘ นางสาวบูรณา  ชวยจันทร 

 ๑๕๒๓๙ นางสาวบูรณิมา  ชินราช 

 ๑๕๒๔๐ นางสาวเบญจนี  นันตะรัตน 

 ๑๕๒๔๑ นางสาวเบญจพร  กาวงศ 

 ๑๕๒๔๒ นางเบญจพร  นอยจีน 

 ๑๕๒๔๓ นางสาวเบญจพร  บุญยะโรจน 

 ๑๕๒๔๔ นางเบญจพร  ปอมไธสง 

 ๑๕๒๔๕ นางสาวเบญจพร  ปาโท 

 ๑๕๒๔๖ นางเบญจพร  พุทธโก 

 ๑๕๒๔๗ นางสาวเบญจพร  โยธิการ 

 ๑๕๒๔๘ นางสาวเบญจพร  สระเงินสิงห 

 ๑๕๒๔๙ นางสาวเบญจพร  แสงราช 

 ๑๕๒๕๐ นางเบญจพร  หนูสันโดด 

 ๑๕๒๕๑ นางสาวเบญจพร  อาจเอี่ยม 

 ๑๕๒๕๒ นางเบ็ญจพร  กันทะพันธ 

 ๑๕๒๕๓ นางสาวเบ็ญจพร  บุญย่ิง 

 ๑๕๒๕๔ นางเบญจพรรณ  คงแสนคํา 

 ๑๕๒๕๕ นางเบญจพรรณ  ตระการจันทร 

 ๑๕๒๕๖ นางเบญจพรรณ  ธรรมโชติ 

 ๑๕๒๕๗ นางเบญจพรรณ  ปากวิเศษ 

 ๑๕๒๕๘ นางเบญจพิตร  ชัยแสง เอ็ดเวิรด 

 ๑๕๒๕๙ นางสาวเบญจภรณ  พุทธะสุภะ 

 ๑๕๒๖๐ นางสาวเบญจมาพร  เพ็งอารีย 

 ๑๕๒๖๑ นางสาวเบญจมาพร  ฟูใจ 

 ๑๕๒๖๒ นางเบญจมาภรณ  เข็มรัมย 

 ๑๕๒๖๓ นางเบญจมาภรณ  ตันหยง 

 ๑๕๒๖๔ นางเบญจมาภรณ  เตจะสา 

 ๑๕๒๖๕ นางสาวเบญจมาภรณ  บุญมา 

 ๑๕๒๖๖ นางเบญจมาภรณ  รัตพันธ 

 ๑๕๒๖๗ นางเบญจมาภรณ  เลิศนราพันธ 

 ๑๕๒๖๘ นางเบญจมาภรณ  อุตเสน 

 ๑๕๒๖๙ นางสาวเบ็ญจมาภรณ  สืบแกว 

 ๑๕๒๗๐ จาสิบตํารวจหญิง เบญจมาศ   

  แกวลังกา 

 ๑๕๒๗๑ นางสาวเบญจมาศ  ขนบดี 



 หนา   ๑๒๒ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๒๗๒ นางสาวเบญจมาศ  ขันทะสีมา 

 ๑๕๒๗๓ นางสาวเบญจมาศ  ขันธวงศ 

 ๑๕๒๗๔ นางสาวเบญจมาศ  คบพิมาย 

 ๑๕๒๗๕ นางเบญจมาศ  ชูชวย 

 ๑๕๒๗๖ นางเบญจมาศ  ทองศรี 

 ๑๕๒๗๗ นางเบญจมาศ  เทพศรีเมือง 

 ๑๕๒๗๘ นางเบญจมาศ  บุญคํา 

 ๑๕๒๗๙ นางสาวเบญจมาศ  พุมมา 

 ๑๕๒๘๐ นางเบญจมาศ  ภูกิ่งเพชร 

 ๑๕๒๘๑ นางสาวเบญจมาศ  ภูนัสสูง 

 ๑๕๒๘๒ นางสาวเบญจมาศ  เมืองพิล 

 ๑๕๒๘๓ นางสาวเบญจมาศ  รอดเล้ียง 

 ๑๕๒๘๔ นางเบญจมาศ  วิเศษคุณ 

 ๑๕๒๘๕ นางสาวเบญจมาศ  ศรีจันทร 

 ๑๕๒๘๖ นางเบญจมาศ  ศรีสุทัศน 

 ๑๕๒๘๗ นางสาวเบญจมาศ  สังขเพ็ชร 

 ๑๕๒๘๘ นางสาวเบญจมาศ  สิทธิวิไล 

 ๑๕๒๘๙ นางเบญจมาศ  สุดสงวน 

 ๑๕๒๙๐ นางสาวเบญจมาศ  แสนปดสี 

 ๑๕๒๙๑ นางเบญจมาศ  อินธิ 

 ๑๕๒๙๒ นางเบญจมาศ  อุบลเลิศ 

 ๑๕๒๙๓ นางสาวเบญจมาศ  เอี๋ยวสกุล 

 ๑๕๒๙๔ นางสาวเบ็ญจมาศ  คงพันธุคุม 

 ๑๕๒๙๕ นางเบ็ญจมาศ  จํานง 

 ๑๕๒๙๖ นางเบ็ญจมาศ  พิมแสง 

 ๑๕๒๙๗ นางเบ็ญจมาศ  ภาคมฤค 

 ๑๕๒๙๘ นางสาวเบญจมาส  แกวคํามูล 

 ๑๕๒๙๙ นางสาวเบญจมาส  แซโขย 

 ๑๕๓๐๐ นางสาวเบญจมาส  ประเสริฐศรี 

 ๑๕๓๐๑ นางสาวเบญจมาส  สุขสม 

 ๑๕๓๐๒ นางสาวเบญจมาส  เสือสอาด 

 ๑๕๓๐๓ นางสาวเบญจมาสภ  เกษสังข 

 ๑๕๓๐๔ นางสาวเบญจรัตน  จันทรคง 

 ๑๕๓๐๕ นางสาวเบญจรัตน  พันธพยัคฆ 

 ๑๕๓๐๖ นางเบญจรัตน  เพ็งจาด 

 ๑๕๓๐๗ นางสาวเบญจลักษณ  บุณยวิโรจ 

 ๑๕๓๐๘ นางเบญจลักษณ  โสดารัตน 

 ๑๕๓๐๙ นางสาวเบญจวรรณ  พาสวาง 

 ๑๕๓๑๐ นางสาวเบญจวรรณ  พิจารณ 

 ๑๕๓๑๑ นางสาวเบญจวรรณ  ขันไสว 

 ๑๕๓๑๒ นางเบญจวรรณ  คําเชื้อ 

 ๑๕๓๑๓ นางเบญจวรรณ  จานเขื่อง 

 ๑๕๓๑๔ นางสาวเบญจวรรณ  ใจรังษี 

 ๑๕๓๑๕ นางสาวเบญจวรรณ  เฉลาภักตร 

 ๑๕๓๑๖ นางสาวเบญจวรรณ  ชวยเดช 

 ๑๕๓๑๗ นางเบญจวรรณ  ชอทับทิม 

 ๑๕๓๑๘ นางสาวเบญจวรรณ  ชํานาญสิงห 

 ๑๕๓๑๙ นางเบญจวรรณ  เชิดศรี 

 ๑๕๓๒๐ นางสาวเบญจวรรณ  ดานกระโทก 

 ๑๕๓๒๑ นางสาวเบญจวรรณ  ดําปก 



 หนา   ๑๒๓ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๓๒๒ นางเบญจวรรณ  ถิตยเจิม 

 ๑๕๓๒๓ นางสาวเบญจวรรณ  ทองพฤกษ 

 ๑๕๓๒๔ นางเบญจวรรณ  ทองวิเศษ 

 ๑๕๓๒๕ นางสาวเบญจวรรณ  ทินวงค 

 ๑๕๓๒๖ นางสาวเบญจวรรณ  ธุระธรรม 

 ๑๕๓๒๗ นางเบญจวรรณ  นิกรพิพัฒน 

 ๑๕๓๒๘ นางเบญจวรรณ  เนียมกล่ัน 

 ๑๕๓๒๙ นางสาวเบญจวรรณ  ปกกาเวสังข 

 ๑๕๓๓๐ นางเบญจวรรณ  ผาลึก 

 ๑๕๓๓๑ นางสาวเบญจวรรณ  พิลาสา 

 ๑๕๓๓๒ นางเบญจวรรณ  โพธสืบ 

 ๑๕๓๓๓ นางเบญจวรรณ  เฟองตลบ 

 ๑๕๓๓๔ นางสาวเบญจวรรณ  มีบํารุง 

 ๑๕๓๓๕ นางสาวเบญจวรรณ  โมคํา 

 ๑๕๓๓๖ นางสาวเบญจวรรณ  ยลสิริธัม 

 ๑๕๓๓๗ นางสาวเบญจวรรณ  ศิริพงศ 

 ๑๕๓๓๘ นางสาวเบญจวรรณ  สังขวรรณะ 

 ๑๕๓๓๙ นางสาวเบญจวรรณ  สิงหเดช 

 ๑๕๓๔๐ นางเบญจวรรณ  อุนอก 

 ๑๕๓๔๑ นางสาวเบญจวรรณ  อูไล 

 ๑๕๓๔๒ นางสาวเบ็ญจวรรณ  ยางศรี 

 ๑๕๓๔๓ นางเบ็ญจวรรณ  เกียรติบุญญาฤทธิ์ 

 ๑๕๓๔๔ นางเบ็ญจวรรณ  วงษสกุลวรรณ 

 ๑๕๓๔๕ นางสาวเบ็ญจวรรณ  อาวุธพันธ 

 ๑๕๓๔๖ นางสาวเบญจา  กุลภัทรเกิดสุข 

 ๑๕๓๔๗ นางเบญจา  ชาวเลาขวัญ 

 ๑๕๓๔๘ นางสาวเบญจา  ไทยนิรมิตร 

 ๑๕๓๔๙ นางเบญจา  บุญครุฑ 

 ๑๕๓๕๐ นางสาวเบญจา  สามทอง 

 ๑๕๓๕๑ นางสาวเบญจา  อุทยานิน 

 ๑๕๓๕๒ นางเบ็ญจา  ศรีพงศานนท 

 ๑๕๓๕๓ นางสาวเบญจางค  เลาถาวรกิจ 

 ๑๕๓๕๔ นางสาวเบญจาภรณ  ใจกวาง 

 ๑๕๓๕๕ นางสาวเบญชญา  เชิดสูงเนิน 

 ๑๕๓๕๖ นางสาวเบญญทิพย  เชื้อจํารูญ 

 ๑๕๓๕๗ นางเบญญทิพย  นฤพรพุฒิพัฒน 

 ๑๕๓๕๘ นางสาวเบญญพร  สุวรรณแจม 

 ๑๕๓๕๙ นางเบญญพัฒน  สมสุข 

 ๑๕๓๖๐ นางสาวเบญญาดา  จิตตรีนัย 

 ๑๕๓๖๑ นางสาวเบญญานารา  ลียะทา 

 ๑๕๓๖๒ นางสาวเบญญาพัฒน  ย้ิมทรัพย 

 ๑๕๓๖๓ นางเบญญาภา  กอพงศโชติสิน 

 ๑๕๓๖๔ นางสาวเบญญาภา  คงสืบ 

 ๑๕๓๖๕ นางสาวเบญญาภา  คําแกว 

 ๑๕๓๖๖ นางเบญญาภา  เงินนวล 

 ๑๕๓๖๗ นางสาวเบญญาภา  จิตติมณี 

 ๑๕๓๖๘ นางเบญญาภา  ตนกันยา 

 ๑๕๓๖๙ นางเบญญาภา  ทันดา 

 ๑๕๓๗๐ นางสาวเบญญาภา  พรมจีน 

 ๑๕๓๗๑ นางเบญญาภา  พิศกุล 



 หนา   ๑๒๔ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๓๗๒ นางสาวเบญญาภา  พิสมัย 

 ๑๕๓๗๓ นางเบญญาภา  โรจนปทมกร 

 ๑๕๓๗๔ นางสาวเบญญาภา  วันสุข 

 ๑๕๓๗๕ นางเบญญาภา  เวบสเตอร 

 ๑๕๓๗๖ นางเบญญาภา  สารไชย 

 ๑๕๓๗๗ นางสาวเบญญาภา  อมตเวทย 

 ๑๕๓๗๘ นางสาวเบณจมาศ  ตรีเพชรชมภู 

 ๑๕๓๗๙ นางสาวใบบุญ  อุปถัมภ 

 ๑๕๓๘๐ นางสาวใบพร  แกวลอดหลา 

 ๑๕๓๘๑ นางสาวใบหยก  บังสันเทียะ 

 ๑๕๓๘๒ นางสาวปฎิญญา  แสงทับทิม 

 ๑๕๓๘๓ นางปฎิมา  เสมมณี 

 ๑๕๓๘๔ นางสาวปฏิการ  สุขมณี 

 ๑๕๓๘๕ นางปฏิญญา  แตงชุม 

 ๑๕๓๘๖ นางสาวปฏิญญา  โพธิสาขา 

 ๑๕๓๘๗ นางสาวปฏิญญา  แสงทับทิม 

 ๑๕๓๘๘ นางสาวปฏิณญา  สมบัติ 

 ๑๕๓๘๙ นางสาวปฏิมา  อินชาง 

 ๑๕๓๙๐ นางปฏิมาภรณ  ทองเนตร 

 ๑๕๓๙๑ นางสาวปฐมา  ธรรมชัยภูมิ 

 ๑๕๓๙๒ นางปฐมา  ไวยวุฒินันท 

 ๑๕๓๙๓ นางสาวปฐมาพร  ทองสาลี 

 ๑๕๓๙๔ นางสาวปฐมาภรณ  นันชนะ 

 ๑๕๓๙๕ นางสาวปฐมาวดี  เขียวออน 

 ๑๕๓๙๖ นางสาวปณฐี  แกวปนใจ 

 ๑๕๓๙๗ นางปณตพร  สืบเสาะจบ 

 ๑๕๓๙๘ นางสาวปณภัช  เขมนกิจ 

 ๑๕๓๙๙ นางสาวปณัชชภัค  นอยทิม 

 ๑๕๔๐๐ นางปณัฐธิดา  โสพา 

 ๑๕๔๐๑ นางสาวปณัฐภรณ  สยมภาค 

 ๑๕๔๐๒ นางปณาลี  นาปรัง 

 ๑๕๔๐๓ นางสาวปณิชยา  พนารินทร 

 ๑๕๔๐๔ นางสาวปณิชา  จันสีดา 

 ๑๕๔๐๕ นางสาวปณิชา  ชางอาจ 

 ๑๕๔๐๖ นางสาวปณิชาณัฏฐ  จันทรเจริญ 

 ๑๕๔๐๗ นางปณิดา  วงศศรีวัฒนกุล 

 ๑๕๔๐๘ นางสาวปณิตตรา  หัตโต 

 ๑๕๔๐๙ นางปณิตา  คงทรัพย 

 ๑๕๔๑๐ นางสาวปณิตา  คําบุญ 

 ๑๕๔๑๑ นางสาวปณิตา  จิตรรักษ 

 ๑๕๔๑๒ นางปณิตา  รักกิ้มหอย 

 ๑๕๔๑๓ นางสาวปณิตา  สายกระสุน 

 ๑๕๔๑๔ นางสาวปณิตา  ส่ีแสน 

 ๑๕๔๑๕ นางสาวปณิธาน  ปรักมาภรณ 

 ๑๕๔๑๖ นางสาวปณิธิลัญจ  ปลองทอง 

 ๑๕๔๑๗ นางปณิธี  ประสมทรัพย 

 ๑๕๔๑๘ นางปณิสรา  ศรีเกตุ 

 ๑๕๔๑๙ นางปดิวรัดา  ทองจันดี 

 ๑๕๔๒๐ นางปติณญา  ทิพยเพ็ง 

 ๑๕๔๒๑ นางปติยากร  บุญตอ 



 หนา   ๑๒๕ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๔๒๒ นางปถมาภรณ  สิงหบูลย 

 ๑๕๔๒๓ นางปทิดา  รักจรรยาบรรณ 

 ๑๕๔๒๔ นางสาวปทิดา  วัธนินทร 

 ๑๕๔๒๕ นางสาวปทิตตา  ขวัญมณีกุล 

 ๑๕๔๒๖ นางปทิตตา  ไขวพันธุ 

 ๑๕๔๒๗ นางปทิตตา  ชนิศรดิษฐกร 

 ๑๕๔๒๘ นางปทิตตา  ทองสกลรัชด 

 ๑๕๔๒๙ นางสาวปทิตตา  ประมาณแน 

 ๑๕๔๓๐ นางปทิตตา  พงษนิกร 

 ๑๕๔๓๑ นางสาวปทิตตา  พราวศรี 

 ๑๕๔๓๒ นางสาวปทิตตา  พัชรกุลกาน 

 ๑๕๔๓๓ นางสาวปทิตตา  สายยะ 

 ๑๕๔๓๔ นางปทุมทอง  ครองยุติ 

 ๑๕๔๓๕ นางปทุมทิพย  สิมสะกะ 

 ๑๕๔๓๖ นางปทุมพร  แกวจีน 

 ๑๕๔๓๗ นางสาวปทุมพร  จังโกฎิ 

 ๑๕๔๓๘ นางสาวปทุมรัตน  แกวศรีนวม 

 ๑๕๔๓๙ นางสาวปทุมรัตน  ใจมั่น 

 ๑๕๔๔๐ นางสาวปทุมวัน  เนตรโสภา 

 ๑๕๔๔๑ นางสาวปทุมวัน  บุญผาลา 

 ๑๕๔๔๒ นางสาวปทุมวัน  พยงคหอม 

 ๑๕๔๔๓ นางสาวปธัญวนิษฐ  โพธิเสถียร 

 ๑๕๔๔๔ นางสาวปนสา  วรเดชากุล 

 ๑๕๔๔๕ นางสาวปนัดดา  กอนแกว 

 ๑๕๔๔๖ นางสาวปนัดดา  แกลวทนงค 

 ๑๕๔๔๗ นางสาวปนัดดา  คลังสิน 

 ๑๕๔๔๘ นางปนัดดา  เครือระยา 

 ๑๕๔๔๙ นางสาวปนัดดา  จินดาเพ็ง 

 ๑๕๔๕๐ นางสาวปนัดดา  ฉัตรประยูร 

 ๑๕๔๕๑ นางปนัดดา  ชัยศรี 

 ๑๕๔๕๒ นางปนัดดา  ชาลี 

 ๑๕๔๕๓ นางปนัดดา  ซื่อรัมย 

 ๑๕๔๕๔ นางสาวปนัดดา  ตันโชติชวง 

 ๑๕๔๕๕ นางสาวปนัดดา  บุญคงบาน 

 ๑๕๔๕๖ นางสาวปนัดดา  บุญเพ่ิม 

 ๑๕๔๕๗ นางปนัดดา  พรมจันทร 

 ๑๕๔๕๘ นางปนัดดา  พรมมินทร 

 ๑๕๔๕๙ นางสาวปนัดดา  พลย่ิง 

 ๑๕๔๖๐ นางสาวปนัดดา  พุมมาจันทร 

 ๑๕๔๖๑ นางสาวปนัดดา  รักไท 

 ๑๕๔๖๒ นางปนัดดา  เลือดขุนทด 

 ๑๕๔๖๓ นางปนัดดา  วงคชมภู 

 ๑๕๔๖๔ นางปนัดดา  วงศสุภาพ 

 ๑๕๔๖๕ นางปนัดดา  ศรีวรรณ 

 ๑๕๔๖๖ นางปนัดดา  สักการี 

 ๑๕๔๖๗ นางสาวปนัดดา  เสริมสุข 

 ๑๕๔๖๘ นางปนัดดา  โสมณวัฒน 

 ๑๕๔๖๙ นางสาวปนัดดา  อลําศาตร 

 ๑๕๔๗๐ นางสาวปนัดดา  อสิพงษ   

 ๑๕๔๗๑ นางปนัดดา  อังคะรุด 



 หนา   ๑๒๖ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๔๗๒ นางปนัดดาพร  สุริยา 

 ๑๕๔๗๓ นางสาวปนัสดา  สวัสดิผล 

 ๑๕๔๗๔ นางสาวปนิดา  คําศรี 

 ๑๕๔๗๕ นางปนิดา  จันทรเรือง 

 ๑๕๔๗๖ นางสาวปนิดา  เนินงาม 

 ๑๕๔๗๗ นางสาวปนิตา  จิรวาณิชกุล 

 ๑๕๔๗๘ นางปนิตา  โอฬารกิจ 

 ๑๕๔๗๙ นางปพิชญา  คําปนศักดิ์ 

 ๑๕๔๘๐ นางปพิชญา  ปนโน 

 ๑๕๔๘๑ นางปพิชญา  วิบรรณ 

 ๑๕๔๘๒ นางสาวปภัชญา  เกตุไชย 

 ๑๕๔๘๓ นางสาวปภัชญา  เกษรเพ็ชร 

 ๑๕๔๘๔ นางสาวปภัชญา  คงกระพันธ 

 ๑๕๔๘๕ นางปภัชญา  ดิษฐกระจัน 

 ๑๕๔๘๖ นางปภัชญา  ทิพฤาตรี 

 ๑๕๔๘๗ นางปภัชญา  มานิตากูล 

 ๑๕๔๘๘ นางปภัชญา  อินสุวรรณ 

 ๑๕๔๘๙ นางสาวปภัทรสิริ  ธนาโสจิรัตร 

 ๑๕๔๙๐ นางสาวปภัสนันท  ทิพวัลย 

 ๑๕๔๙๑ นางสาวปภัสรินทร  ธีรวิชัยวงศ 

 ๑๕๔๙๒ นางปภัสสร  กองแกว 

 ๑๕๔๙๓ นางสาวปภัสสร  จันทขาว 

 ๑๕๔๙๔ นางสาวปภัสสร  ปนแกว 

 ๑๕๔๙๕ นางสาวปภัสสร  หอมทอง 

 ๑๕๔๙๖ นางสาวปภาดา  แกวคําหาญ 

 ๑๕๔๙๗ นางปภาดา  นามปอง 

 ๑๕๔๙๘ นางปภาดา  ปดถา 

 ๑๕๔๙๙ นางสาวปภาดา  พรามหาพร 

 ๑๕๕๐๐ นางสาวปภาดา  สําโรงแสง 

 ๑๕๕๐๑ นางสาวปภานีย  ปะกัง 

 ๑๕๕๐๒ นางสาวปภาพร  อรามเรือง 

 ๑๕๕๐๓ นางสาวปภาภัสสร  ผิวทอง 

 ๑๕๕๐๔ นางปภาวดี  ตุลาดิลก 

 ๑๕๕๐๕ นางปภาวดี  นามศรี 

 ๑๕๕๐๖ นางสาวปภาวดี  โพธิสาร 

 ๑๕๕๐๗ นางปภาวรินทร  กาทองทุง 

 ๑๕๕๐๘ นางสาวปภาวรินทร  กิติรัตนชัย 

 ๑๕๕๐๙ นางสาวปภาวรินทร  ปจฉิม 

 ๑๕๕๑๐ นางสาวปภาวรินทร  รุงแสง 

 ๑๕๕๑๑ นางสาวปภาวินท  จันสม 

 ๑๕๕๑๒ นางสาวปภาวี  แกวพงษ 

 ๑๕๕๑๓ นางสาวปภาวี  อภิญญาอนันต 

 ๑๕๕๑๔ นางสาวปภิญญพัทธ  เสนาพล 

 ๑๕๕๑๕ นางปภิณญารัชน  รักชู 

 ๑๕๕๑๖ นางปมิตรา  ราชเมือง 

 ๑๕๕๑๗ นางสาวปมิตรา  อัคคะชาติ 

 ๑๕๕๑๘ นางสาวปรมาพร  ชิณสิทธิ์ 

 ๑๕๕๑๙ นางสาวปรมาพร  ฐานิตคุณากุล 

 ๑๕๕๒๐ นางปรมาภรณ  ทองทรัพย 

 ๑๕๕๒๑ นางสาวปรมาภรณ  บุญมาปะ 



 หนา   ๑๒๗ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๕๒๒ นางสาวปรมาภรณ  สุขดี 

 ๑๕๕๒๓ นางปรวีธาดา  แซเฮง 

 ๑๕๕๒๔ นางประกฤษฏิญา  ปะถะมา 

 ๑๕๕๒๕ นางประกาพันธ  ชอดอกรัก 

 ๑๕๕๒๖ นางประกาย  มาตรา 

 ๑๕๕๒๗ นางประกาย  อภิวัน 

 ๑๕๕๒๘ นางประกาย  อุตสาห 

 ๑๕๕๒๙ นางประกายแกว  บุระมุข 

 ๑๕๕๓๐ นางประกายแกว  ผุยพัฒน 

 ๑๕๕๓๑ นางประกายแกว  เมชบุตร 

 ๑๕๕๓๒ นางสาวประกายแกว  สันลักษณ 

 ๑๕๕๓๓ นางประกายแกว  ออนทา 

 ๑๕๕๓๔ นางประกายดาว  สุวรรณเทน 

 ๑๕๕๓๕ นางสาวประกายดาว  อินทระไชย 

 ๑๕๕๓๖ นางประกายตะวัน  สานเมทา 

 ๑๕๕๓๗ นางสาวประกายทิพย   

  วงศตาผาดํารง 

 ๑๕๕๓๘ นางประกายมาศ  ศรีโยธี 

 ๑๕๕๓๙ นางสาวประกายศร  ลครศรี 

 ๑๕๕๔๐ นางประครอง  แซมรัมย 

 ๑๕๕๔๑ นางประครอง  ทองคําหอ 

 ๑๕๕๔๒ นางประครองศรี  วุฒิยา 

 ๑๕๕๔๓ นางประคอง  แกวจันทร 

 ๑๕๕๔๔ นางประคอง  บําบัติ 

 ๑๕๕๔๕ นางประคอง  หลักทอง 

 ๑๕๕๔๖ นางประคองเพชร  จันทรศักดิ์ 

 ๑๕๕๔๗ นางประคองศรี  วุฒิยา 

 ๑๕๕๔๘ นางสาวประเจียด  แปนพงษ 

 ๑๕๕๔๙ นางสาวประณยา  พลราชม 

 ๑๕๕๕๐ นางสาวประณีต  ภักดิ์ศรีแพง 

 ๑๕๕๕๑ นางประดับ  แพงพงษ 

 ๑๕๕๕๒ นางประดับศิลป  แกวพะเนาว 

 ๑๕๕๕๓ นางประดับศิลป  พิณโพธิ์ 

 ๑๕๕๕๔ นางสาวประทวน  จารยลี 

 ๑๕๕๕๕ นางสาวประทวน  พรมมาก 

 ๑๕๕๕๖ นางสาวประทานพร  สุดแดน 

 ๑๕๕๕๗ นางประทิน  มานะพิมพ 

 ๑๕๕๕๘ นางสาวประทิน  สมเพราะ 

 ๑๕๕๕๙ นางประทิม  สายชลคีรี 

 ๑๕๕๖๐ นางประทีป  คําสุข 

 ๑๕๕๖๑ นางประทีป  ซุนส้ัน 

 ๑๕๕๖๒ นางประทีป  เนียมกล่ัน 

 ๑๕๕๖๓ นางประทีป  มณี 

 ๑๕๕๖๔ นางประทีป  สุภาเสพ 

 ๑๕๕๖๕ นางสาวประทุม  แจงไพร 

 ๑๕๕๖๖ นางสาวประทุม  บุญศรี   

 ๑๕๕๖๗ นางประทุม  ปญญโรจน 

 ๑๕๕๖๘ นางประทุม  หมื่นเงิน 

 ๑๕๕๖๙ นางประทุม  หวังออมกลาง 

 ๑๕๕๗๐ นางประทุม  อําภามณี 



 หนา   ๑๒๘ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๕๗๑ นางประทุมทิพย  ชุดทะเล 

 ๑๕๕๗๒ นางประทุมทิพย  วรรณศิริสกุล 

 ๑๕๕๗๓ นางสาวประทุมพร  มีแสงแกว 

 ๑๕๕๗๔ นางสาวประทุมพร  เรืองศักดิ์ 

 ๑๕๕๗๕ นางประทุมภรณ  ประจันตะ 

 ๑๕๕๗๖ นางประทุมมา  ชมภูพงค 

 ๑๕๕๗๗ นางประทุมมา  รักนาค 

 ๑๕๕๗๘ นางประทุมวัน  ศรีบุญเรือง 

 ๑๕๕๗๙ นางสาวประทุมวัลย  รักษาชล 

 ๑๕๕๘๐ นางสาวประเทือง  บุญพลี 

 ๑๕๕๘๑ นางประนม  แอกประโคน 

 ๑๕๕๘๒ นางสาวประนมกร  ลูกอินทร 

 ๑๕๕๘๓ นางสาวประนมพร  จันทีเทศ 

 ๑๕๕๘๔ นางประนมพร  ศรีวิริยมัย 

 ๑๕๕๘๕ นางประนอม  กําเนิดสิงห 

 ๑๕๕๘๖ นางสาวประนอม  พันสุดนอย 

 ๑๕๕๘๗ นางประนอม  พิมสน 

 ๑๕๕๘๘ นางประนอม  มหาวงศนันท 

 ๑๕๕๘๙ นางสาวประนอม  มีหวายหลึม 

 ๑๕๕๙๐ นางสาวประนอม  ระดมสุข 

 ๑๕๕๙๑ นางประนอม  วิทยปญญาเลิศ 

 ๑๕๕๙๒ นางประนอม  วิไลรัตน 

 ๑๕๕๙๓ นางสาวประนอม  สมีเพชร 

 ๑๕๕๙๔ นางประนอม  สายศรี 

 ๑๕๕๙๕ นางสาวประนอม  สุดครบ 

 ๑๕๕๙๖ นางประนอม  อักษร 

 ๑๕๕๙๗ นางประนอม  อําภา 

 ๑๕๕๙๘ นางประนอม  อุคํา 

 ๑๕๕๙๙ นางสาวประนัฐดา  พืชทองหลาง 

 ๑๕๖๐๐ นางสาวประนิดา  ผดุงผล 

 ๑๕๖๐๑ นางประเนียม  ชํานาญกิจ 

 ๑๕๖๐๒ นางประพัตร  ขวัญเกื้อ 

 ๑๕๖๐๓ นางประพากร  มาพระลับ 

 ๑๕๖๐๔ นางประพาภรณ  คําริยา 

 ๑๕๖๐๕ นางประพิน  บาแกว 

 ๑๕๖๐๖ นางสาวประพินรัตน  จงกล 

 ๑๕๖๐๗ นางประพิมพรรณ  แมนทิม 

 ๑๕๖๐๘ นางประพิศ  แกวเจริญ 

 ๑๕๖๐๙ นางสาวประเพ็ญศรี  รุงเรือง 

 ๑๕๖๑๐ นางประไพ  กาศมะคํา 

 ๑๕๖๑๑ นางสาวประไพ  เกิดเครือ 

 ๑๕๖๑๒ นางประไพ  คําหนอย 

 ๑๕๖๑๓ นางสาวประไพ  บุญมาวงษา 

 ๑๕๖๑๔ นางสาวประไพ  ราชสุภา 

 ๑๕๖๑๕ นางประไพ  วรทองหลาง 

 ๑๕๖๑๖ นางประไพ  อนรอด 

 ๑๕๖๑๗ นางสาวประไพ  อวมพิมพ 

 ๑๕๖๑๘ นางสาวประไพพร  พันธศิริ 

 ๑๕๖๑๙ นางประไพพร  ภูดวงดาษ 

 ๑๕๖๒๐ นางสาวประไพพิศ  วงคมะโน 



 หนา   ๑๒๙ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๖๒๑ นางประไพร  รัตนวงษ 

 ๑๕๖๒๒ นางประไพร  ลํ่าภากร 

 ๑๕๖๒๓ นางประไพรัตน  วงศสุภา 

 ๑๕๖๒๔ นางสาวประไพศรี  จองใหม 

 ๑๕๖๒๕ นางสาวประไพศรี  แซเจีย 

 ๑๕๖๒๖ นางประไพศรี  ฤทธิ์ไธสง 

 ๑๕๖๒๗ นางสาวประไพศรี  ฤาวัฒนะ 

 ๑๕๖๒๘ นางประไพศรี  ศรีเนตร 

 ๑๕๖๒๙ นางประไพศรี  ศรีสม 

 ๑๕๖๓๐ นางประภัทรพร  พันธมุก 

 ๑๕๖๓๑ นางสาวประภัทรสิริ  แสนบุดดี 

 ๑๕๖๓๒ นางประภัย  กุหลาบขาว 

 ๑๕๖๓๓ นางประภัสศร  บุญทวี 

 ๑๕๖๓๔ นางสาวประภัสษร  ชาวดร 

 ๑๕๖๓๕ นางประภัสสร  อุดมศิริโภคิน 

 ๑๕๖๓๖ นางสาวประภัสสร  จันทะพันธ 

 ๑๕๖๓๗ นางประภัสสร  ฉิมปลอด 

 ๑๕๖๓๘ นางสาวประภัสสร  ไชยรัตน 

 ๑๕๖๓๙ นางประภัสสร  ณ นาน 

 ๑๕๖๔๐ นางสาวประภัสสร  เตชะสืบ 

 ๑๕๖๔๑ นางสาวประภัสสร  ทองเถาว 

 ๑๕๖๔๒ นางสาวประภัสสร  บัวงาม 

 ๑๕๖๔๓ นางประภัสสร  ผิวขํา 

 ๑๕๖๔๔ นางสาวประภัสสร  ไพรสณฑ 

 ๑๕๖๔๕ นางประภัสสร  โรจนสังหทัย 

 ๑๕๖๔๖ นางประภัสสร  ลวนอํานวยโชค 

 ๑๕๖๔๗ นางสาวประภัสสร  โลหะวัฒนะ 

 ๑๕๖๔๘ นางประภัสสร  สมประสงค 

 ๑๕๖๔๙ นางประภัสสร  สารสูงเนิน 

 ๑๕๖๕๐ นางสาวประภัสสร  สุปรีดี 

 ๑๕๖๕๑ นางสาวประภัสสร  สุพล 

 ๑๕๖๕๒ นางประภัสสร  อารินทร 

 ๑๕๖๕๓ นางประภัสสร  อุดมไพร 

 ๑๕๖๕๔ นางสาวประภา  กุลวงษา 

 ๑๕๖๕๕ นางประภา  ไชยชมภู 

 ๑๕๖๕๖ นางประภา  ดาทอง 

 ๑๕๖๕๗ นางสาวประภา  เทพช ู

 ๑๕๖๕๘ นางสาวประภา  ธรรมโสภณบวร 

 ๑๕๖๕๙ นางสาวประภา  เปล่ียนขุนทด 

 ๑๕๖๖๐ นางประภา  รักษเคหา 

 ๑๕๖๖๑ นางสาวประภากร  ชาวเซโปน 

 ๑๕๖๖๒ นางประภากร  ตั้งใจ 

 ๑๕๖๖๓ นางสาวประภากร  ศรีทวี 

 ๑๕๖๖๔ นางประภากร  สุริยวงศ 

 ๑๕๖๖๕ นางประภาขวัญ  สงทามะพลา 

 ๑๕๖๖๖ นางสาวประภาฉัตร  บุญพามา 

 ๑๕๖๖๗ นางประภาพร  แกวฉาย 

 ๑๕๖๖๘ นางประภาพร  โกศิลป 

 ๑๕๖๖๙ นางประภาพร  จรโพธิ์ 

 ๑๕๖๗๐ นางประภาพร  เจริญชัย 



 หนา   ๑๓๐ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๖๗๑ นางประภาพร  ชาวดงบัง 

 ๑๕๖๗๒ นางประภาพร  ชูนิ่ม 

 ๑๕๖๗๓ นางสาวประภาพร  ดวงจําปา 

 ๑๕๖๗๔ นางสาวประภาพร  เตชรังษ 

 ๑๕๖๗๕ นางประภาพร  นนทสะเกษ 

 ๑๕๖๗๖ นางสาวประภาพร  ประเสสัง 

 ๑๕๖๗๗ นางสาวประภาพร  ผลรักษ 

 ๑๕๖๗๘ นางสาวประภาพร  พรมโคตร 

 ๑๕๖๗๙ นางสาวประภาพร  พ่ึงจิตร 

 ๑๕๖๘๐ นางสาวประภาพร  พุดซอน 

 ๑๕๖๘๑ นางประภาพร  ภาคี 

 ๑๕๖๘๒ นางสาวประภาพร  ภารถวิล 

 ๑๕๖๘๓ นางประภาพร  ภิรมยชม 

 ๑๕๖๘๔ นางประภาพร  เมืองลือ 

 ๑๕๖๘๕ นางประภาพร  วิชัย 

 ๑๕๖๘๖ นางสาวประภาพร  ศิริมูล 

 ๑๕๖๘๗ นางสาวประภาพร  สวงรัมย 

 ๑๕๖๘๘ นางประภาพร  สองสี 

 ๑๕๖๘๙ นางสาวประภาพร  สิทธิวงศ 

 ๑๕๖๙๐ นางประภาพร  สิทธิวงศ 

 ๑๕๖๙๑ นางสาวประภาพร  สีทองสุก 

 ๑๕๖๙๒ นางประภาพร  สุวรรณสนธิ์ 

 ๑๕๖๙๓ นางประภาพร  แสนพันศิริ 

 ๑๕๖๙๔ นางสาวประภาพร  โสภัณนา 

 ๑๕๖๙๕ นางประภาพรรณ  ยศนิธิวัฒนาพร 

 ๑๕๖๙๖ นางประภาพรรณ  ขวัญกระโทก 

 ๑๕๖๙๗ นางสาวประภาพรรณ  จัดภัย 

 ๑๕๖๙๘ นางสาวประภาพรรณ   

  จันทรทองแท 

 ๑๕๖๙๙ นางสาวประภาพรรณ  ไพฑูรย 

 ๑๕๗๐๐ นางสาวประภาพรรณ  มุกดาวดี 

 ๑๕๗๐๑ นางประภาพรรณ  สิงหสกุล 

 ๑๕๗๐๒ นางประภาพิศ  ศิริ 

 ๑๕๗๐๓ นางสาวประภาภรณ  ชมภู 

 ๑๕๗๐๔ นางสาวประภาภรณ  ไชโชคดี 

 ๑๕๗๐๕ นางประภาภรณ  ฟองเอม 

 ๑๕๗๐๖ นางสาวประภาภรณ  วิชิตะ 

 ๑๕๗๐๗ นางประภารดี  พลไทย 

 ๑๕๗๐๘ นางสาวประภารัช  ตันเจริญ 

 ๑๕๗๐๙ นางประภารัตน  สีมันตะ 

 ๑๕๗๑๐ นางประภาลักษณ  ทําขุนทด 

 ๑๕๗๑๑ นางประภาวรรณ  คุมคงศักดิ์ 

 ๑๕๗๑๒ นางประภาวรินทร  เชียงชีระ 

 ๑๕๗๑๓ นางสาวประภาวรินทร  ดรวิชา 

 ๑๕๗๑๔ นางประภาวัลย  จิระเดชประไพ 

 ๑๕๗๑๕ นางประภาศรี  เกษมสุข 

 ๑๕๗๑๖ นางประภาศรี  จิตตอํานวยศักดา 

 ๑๕๗๑๗ นางสาวประภาศรี  วงคแกว 

 ๑๕๗๑๘ นางประภาศรี  สายเปล่ียน 

 ๑๕๗๑๙ นางสาวประภาศรี  เสารแดน 



 หนา   ๑๓๑ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๗๒๐ นางสาวประภาศิริ  ทวีสุข 

 ๑๕๗๒๑ นางสาวประภาศิริ  เบาหลอเพชร 

 ๑๕๗๒๒ นางประภาศิริ  ศิริบํารุง 

 ๑๕๗๒๓ นางประภาสิริ  ผัดโกน 

 ๑๕๗๒๔ นางประมวล  มูลศรี 

 ๑๕๗๒๕ นางประมวล  หงษา 

 ๑๕๗๒๖ นางประมูล  พรมมาป 

 ๑๕๗๒๗ นางประมูล  หมูโสภณ 

 ๑๕๗๒๘ นางสาวประยงค  สมบูรณ 

 ๑๕๗๒๙ นางสาวประยอม  จุฬารมย 

 ๑๕๗๓๐ นางสาวประยอม  หนอแดง 

 ๑๕๗๓๑ นางประยูร  เชื้อคําจันทร 

 ๑๕๗๓๒ นางประยูร  ทองทับ 

 ๑๕๗๓๓ นางสาวประยูร  ประสมสัตย 

 ๑๕๗๓๔ นางประยูรศรี  พิณพงษ 

 ๑๕๗๓๕ นางสาวประยูรศรี  วิชัย 

 ๑๕๗๓๖ นางประโลมจิต  หมะเตะ 

 ๑๕๗๓๗ นางประวีณนุช  เทศบุตร 

 ๑๕๗๓๘ นางสาวประวีณยา  สุวรรณพงศ 

 ๑๕๗๓๙ นางสาวประวีณา  ปงตาเณร 

 ๑๕๗๔๐ นางสาวประวีณา  มีวงษ 

 ๑๕๗๔๑ นางสาวประวีณา  รุงเรือง 

 ๑๕๗๔๒ นางสาวประวีณา  เวฬุวนารักษ 

 ๑๕๗๔๓ นางสาวประวีนา  สุตนนท 

 ๑๕๗๔๔ นางสาวประวีรธิดา  พูลทองดีวัฒนา 

 ๑๕๗๔๕ นางสาวประสบพร  สัตจเขต 

 ๑๕๗๔๖ นางประสพสุข  ศลาประโคน 

 ๑๕๗๔๗ นางประสิตา  บุญตา 

 ๑๕๗๔๘ นางสาวประเสริฐ  ธาตุวิสัย 

 ๑๕๗๔๙ นางสาวประเสริฐ  บัวสา 

 ๑๕๗๕๐ นางปรัชญา  พงษบุตร 

 ๑๕๗๕๑ นางปรัชญา  รอดวิจิตร 

 ๑๕๗๕๒ นางสาวปรัชญากรณ  พิมพทอง 

 ๑๕๗๕๓ นางสาวปรัชณี  พรหมเมตตา 

 ๑๕๗๕๔ นางสาวปรัชมิญช  เหลาคํา 

 ๑๕๗๕๕ นางสาวปรัศนีย  สุวรรณสังข 

 ๑๕๗๕๖ นางปรัษฐา  ญาณเพ่ิม 

 ๑๕๗๕๗ นางสาวปรางค  ไพลดํา 

 ๑๕๗๕๘ นางปรางคทอง  นันทา 

 ๑๕๗๕๙ นางสาวปรางคทิพย  บํารุงยศ 

 ๑๕๗๖๐ นางปรางทอง  จุยนุช 

 ๑๕๗๖๑ นางสาวปรางทอง  วรด ี

 ๑๕๗๖๒ นางปรางทิพย  แกวมั่น 

 ๑๕๗๖๓ นางสาวปรางทิพย  ศรีสนธิ ์

 ๑๕๗๖๔ นางปรางวิไลย  ไชยชมภู 

 ๑๕๗๖๕ นางสาวปราณปริยา  แกวคํา 

 ๑๕๗๖๖ นางปราณปรียา  ชูเทียน 

 ๑๕๗๖๗ นางปราณปรียา  ทรงศร ี

 ๑๕๗๖๘ นางปราณปรียา  นพอาภรณ 

 ๑๕๗๖๙ นางสาวปราณิสา  แกวกันยา 



 หนา   ๑๓๒ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๗๗๐ นางสาวปราณี  กองมงคล 

 ๑๕๗๗๑ นางปราณี  กาญจนพิมาย 

 ๑๕๗๗๒ นางปราณี  กายชาติ 

 ๑๕๗๗๓ นางปราณี  เกษางาม 

 ๑๕๗๗๔ นางปราณี  เกื้อธนารักษ 

 ๑๕๗๗๕ นางสาวปราณี  เขตนคร 

 ๑๕๗๗๖ นางปราณี  คุณสมบัติ 

 ๑๕๗๗๗ นางสาวปราณี  เครือเหลา 

 ๑๕๗๗๘ นางปราณี  งามศิลป 

 ๑๕๗๗๙ นางปราณี  จอมศิริ 

 ๑๕๗๘๐ นางสาวปราณี  จันฤาไชย 

 ๑๕๗๘๑ นางสาวปราณี  จิตรประพัฒน 

 ๑๕๗๘๒ นางสาวปราณี  ชารี 

 ๑๕๗๘๓ นางสาวปราณี  ชูมณี 

 ๑๕๗๘๔ นางสาวปราณี  แดงเขียว 

 ๑๕๗๘๕ นางปราณี  ตรุษสาท 

 ๑๕๗๘๖ นางสาวปราณี  ตันเย่ียน 

 ๑๕๗๘๗ นางปราณี  ติ๊บลําเอี้ยง 

 ๑๕๗๘๘ นางสาวปราณี  โตกํา 

 ๑๕๗๘๙ นางปราณี  ถิ่นทะเล 

 ๑๕๗๙๐ นางสาวปราณี  ทิมออน 

 ๑๕๗๙๑ นางสาวปราณี  นวลจร 

 ๑๕๗๙๒ นางสาวปราณี  นามจําปา 

 ๑๕๗๙๓ นางปราณี  นําปญญา 

 ๑๕๗๙๔ นางปราณี  เนตรหอม 

 ๑๕๗๙๕ นางปราณี  บุญพา 

 ๑๕๗๙๖ นางปราณี  บุญแมน 

 ๑๕๗๙๗ นางสาวปราณี  ประจันทร 

 ๑๕๗๙๘ นางสาวปราณี  ประทีปแกว 

 ๑๕๗๙๙ นางปราณี  ประสมศรี 

 ๑๕๘๐๐ นางปราณี  ปญประโคน 

 ๑๕๘๐๑ นางปราณี  ผดาเวช 

 ๑๕๘๐๒ นางปราณี  ผูกจันอัด 

 ๑๕๘๐๓ นางปราณี  พรมชัย 

 ๑๕๘๐๔ นางสาวปราณี  พรรณหาญ 

 ๑๕๘๐๕ นางปราณี  พวงแกว 

 ๑๕๘๐๖ นางปราณี  พัลละดี 

 ๑๕๘๐๗ นางสาวปราณี  พานชัย 

 ๑๕๘๐๘ นางสาวปราณี  พูลพิทักษธรรม 

 ๑๕๘๐๙ นางปราณี  เพรงมา 

 ๑๕๘๑๐ นางสาวปราณี  ภิรมยพูล 

 ๑๕๘๑๑ นางสาวปราณี  ภูพาดแสง 

 ๑๕๘๑๒ นางปราณี  ภูมิเรศสุนทร 

 ๑๕๘๑๓ นางสาวปราณี  มงคลแกว 

 ๑๕๘๑๔ นางสาวปราณี  มะลิลา 

 ๑๕๘๑๕ นางสาวปราณี  มิตรหลี 

 ๑๕๘๑๖ นางสาวปราณี  ยกลอง 

 ๑๕๘๑๗ นางปราณี  ริยะสาร 

 ๑๕๘๑๘ นางปราณี  ศรีนวลเอียด 

 ๑๕๘๑๙ นางปราณี  ศรีรอด 



 หนา   ๑๓๓ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๘๒๐ นางสาวปราณี  ศรีเหรา 

 ๑๕๘๒๑ นางสาวปราณี  สมสกุลพรศิริ 

 ๑๕๘๒๒ นางปราณี  สามารถ 

 ๑๕๘๒๓ นางปราณี  สิทธิยะ 

 ๑๕๘๒๔ นางปราณี  สินสมุทร 

 ๑๕๘๒๕ นางปราณี  สีพาชัย 

 ๑๕๘๒๖ นางปราณี  สุทัศน 

 ๑๕๘๒๗ นางปราณี  สุหญานาง 

 ๑๕๘๒๘ นางสาวปราณี  โสลา 

 ๑๕๘๒๙ นางปราณี  หวลถนอม 

 ๑๕๘๓๐ นางปราณี  หุมมาลี 

 ๑๕๘๓๑ นางสาวปราณี  อยูชมบุญ 

 ๑๕๘๓๒ นางสาวปราณี  อัครชาติ 

 ๑๕๘๓๓ นางปราณี  อารีย 

 ๑๕๘๓๔ นางสาวปราณี  อินทรกุล 

 ๑๕๘๓๕ นางสาวปราณี  อินทะประดิษฐ 

 ๑๕๘๓๖ นางสาวปราณี  อุปนันต 

 ๑๕๘๓๗ นางปราณี  เอกวารีย 

 ๑๕๘๓๘ นางปราณีต  บุญเนาว 

 ๑๕๘๓๙ นางปราณีต  ใหญนามจันทร 

 ๑๕๘๔๐ นางปราณีธรณ  ไตรยสุทธิ์ 

 ๑๕๘๔๑ นางสาวปราณีย  ชัยชุมพล 

 ๑๕๘๔๒ นางปราณีย  ปญญาเตียม 

 ๑๕๘๔๓ นางปราณีย  เพชรเล่ือน 

 ๑๕๘๔๔ นางปราณีย  สวัสดิ์ผล 

 ๑๕๘๔๕ นางปราถนา  วรรณูปถัมถ 

 ๑๕๘๔๖ นางปรานอม  สิทธิสงคราม 

 ๑๕๘๔๗ นางปรานอม  แสงขาว 

 ๑๕๘๔๘ นางสาวปรานี  คะหาราช 

 ๑๕๘๔๙ นางสาวปรานี  อิ่มพันธแบน 

 ๑๕๘๕๐ นางปรามาศ  ศิริสวัสดิ์ 

 ๑๕๘๕๑ นางสาวปรารถนา  การศักดิ์ 

 ๑๕๘๕๒ นางสาวปรารถนา  เกตุปาน 

 ๑๕๘๕๓ นางปรารถนา  ไชยเสนา 

 ๑๕๘๕๔ นางสาวปรารถนา  ปลอดขันเงิน 

 ๑๕๘๕๕ นางสาวปรารถนา  เมืองพรม 

 ๑๕๘๕๖ นางปรารถนา  สุดสาย 

 ๑๕๘๕๗ นางสาวปราริตา  เดนดวง 

 ๑๕๘๕๘ นางปราลิตรา  นพศิริ 

 ๑๕๘๕๙ นางสาวปริฉัตร  คงทรัพย 

 ๑๕๘๖๐ นางสาวปริฉัตร  บุตรสะอาด 

 ๑๕๘๖๑ นางสาวปริชยา  อุทิศพงษ 

 ๑๕๘๖๒ นางปริชาติ  แกวภู 

 ๑๕๘๖๓ นางสาวปริชาติ  จันทนันท 

 ๑๕๘๖๔ นางสาวปริชาติ  สวัสดิ์ทอง 

 ๑๕๘๖๕ นางสาวปริญญา  ทองใย 

 ๑๕๘๖๖ นางปริญญา  บุญลือ 

 ๑๕๘๖๗ นางปริญญาพร  โทวาท 

 ๑๕๘๖๘ นางปริญญาพร  พละเดช 

 ๑๕๘๖๙ นางปริญญาพร  ลาลุน 



 หนา   ๑๓๔ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๘๗๐ นางปริญดา  สิงหาสาร 

 ๑๕๘๗๑ นางสาวปริญดา  แสงอุบล 

 ๑๕๘๗๒ นางปริญยงค  บุญนิติรัตน 

 ๑๕๘๗๓ นางสาวปริญา  มณีรัตน 

 ๑๕๘๗๔ นางปริญา  ศุภจิตรสวัสดิ์ 

 ๑๕๘๗๕ นางปริณดา  คําจันทร 

 ๑๕๘๗๖ นางสาวปริณดา  สนิทชน 

 ๑๕๘๗๗ นางสาวปริตตา  สระแพงนอย 

 ๑๕๘๗๘ นางสาวปรินดา  ถาวระ 

 ๑๕๘๗๙ นางสาวปรินดา  มีไพบูลยสกุล 

 ๑๕๘๘๐ นางปรินดา  ลานษาวงค 

 ๑๕๘๘๑ นางสาวปรินทรญาดา  วิมุตตา 

 ๑๕๘๘๒ นางปรินทรพร  เมธอนันตกิจ 

 ๑๕๘๘๓ นางสาวปริมนภา  จงจิตรกลาง 

 ๑๕๘๘๔ นางสาวปริ่มประภา  พรมชวย 

 ๑๕๘๘๕ นางสาวปริยฉัตร  หวังหนู 

 ๑๕๘๘๖ นางสาวปริยณัฏฐ  อุเทศนันทน 

 ๑๕๘๘๗ นางสาวปริยา  ศรีโพธิ์ 

 ๑๕๘๘๘ นางปริยากร  คําธิติอัศวกุล 

 ๑๕๘๘๙ นางสาวปริยากร  เจริญพร 

 ๑๕๘๙๐ นางปริยากร  ใจคํา 

 ๑๕๘๙๑ นางปริยากร  ณ นาน 

 ๑๕๘๙๒ นางสาวปริยากร  ภัทรประชากุล 

 ๑๕๘๙๓ นางสาวปริยากร  โลนุข 

 ๑๕๘๙๔ นางปริยากร  อินตะนัย 

 ๑๕๘๙๕ นางสาวปริยานุช  ฮวนสกุล 

 ๑๕๘๙๖ นางสาวปริศนา  กิติธะนะ 

 ๑๕๘๙๗ นางปริศนา  โคกลือชา 

 ๑๕๘๙๘ นางปริศนา  จอมเรือง 

 ๑๕๘๙๙ นางปริศนา  จันทะสงเคราะห 

 ๑๕๙๐๐ นางปริศนา  ใจเย็น 

 ๑๕๙๐๑ นางปริศนา  เชื้อตาหมื่น 

 ๑๕๙๐๒ นางสาวปริศนา  พิมพา 

 ๑๕๙๐๓ นางสาวปริศนา  พุทธจรรยา 

 ๑๕๙๐๔ นางสาวปริศนา  มังกรแกว 

 ๑๕๙๐๕ นางสาวปริศนา  รักษาเมือง 

 ๑๕๙๐๖ นางสาวปริศนา  ศรีสาพันธ 

 ๑๕๙๐๗ นางสาวปริศนา  สามารถ 

 ๑๕๙๐๘ นางสาวปริศนา  แสงเอียด 

 ๑๕๙๐๙ นางสาวปริศนา  หมูทอง 

 ๑๕๙๑๐ นางสาวปริษา  ถมใย 

 ๑๕๙๑๑ นางปริษา  ภิญโญนนทกุล 

 ๑๕๙๑๒ นางปรีชาภรณ  ทบแกน 

 ๑๕๙๑๓ นางปรีชาภรณ  อิบบราฮิม 

 ๑๕๙๑๔ นางสาวปรีญา  แกวกาหลง 

 ๑๕๙๑๕ นางสาวปรีญา  ย่ิงรุงเรือง 

 ๑๕๙๑๖ นางปรีญาวัลย  คําแหง 

 ๑๕๙๑๗ นางสาวปรีดา  กรมเมือง 

 ๑๕๙๑๘ นางปรีดา  กองศรีหา 

 ๑๕๙๑๙ นางสาวปรีดา  ซวนล่ิม 



 หนา   ๑๓๕ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๙๒๐ นางปรีดา  ทองชูใจ 

 ๑๕๙๒๑ นางปรีดา  พรมดี 

 ๑๕๙๒๒ นางปรีดา  สงจันทร 

 ๑๕๙๒๓ นางปรีดา  อินทอง 

 ๑๕๙๒๔ นางสาวปรีดาพร  พุมไม 

 ๑๕๙๒๕ นางสาวปรีดาภรณ  ภิญโญ 

 ๑๕๙๒๖ นางปรีดาวัลย  พากเพียร 

 ๑๕๙๒๗ นางปรียณา  สะอาด 

 ๑๕๙๒๘ นางสาวปรียนันท  ทองตีด 

 ๑๕๙๒๙ นางสาวปรียวาท  นอยคลาย 

 ๑๕๙๓๐ นางปรียา  จันทสุริยา 

 ๑๕๙๓๑ นางปรียา  ปญจบุรี 

 ๑๕๙๓๒ นางสาวปรียา  เมืองสองศรี 

 ๑๕๙๓๓ นางปรียา  เวียงสมุทร 

 ๑๕๙๓๔ นางสาวปรียา  แวงวรรณ 

 ๑๕๙๓๕ นางสาวปรียากมล  สายอุปราช 

 ๑๕๙๓๖ นางปรียากร  วายลม 

 ๑๕๙๓๗ นางสาวปรียาดา  จิตรวรัณู 

 ๑๕๙๓๘ นางสาวปรียาดา  ปจจัยโคถา 

 ๑๕๙๓๙ นางสาวปรียานันท  โสภา 

 ๑๕๙๔๐ นางปรียานุช  นารีบุตร 

 ๑๕๙๔๑ นางปรียานุช  บัลล็อค 

 ๑๕๙๔๒ นางปรียานุช  ปองแกว 

 ๑๕๙๔๓ นางปรียาพร  ใจเด็จ 

 ๑๕๙๔๔ นางปรียาพร  บุตรประโคน 

 ๑๕๙๔๕ นางสาวปรียาพรรณ  ขันชู 

 ๑๕๙๔๖ นางสาวปรียาภรณ  กุดนอก 

 ๑๕๙๔๗ นางปรียาภรณ  จันทนะ 

 ๑๕๙๔๘ นาวาตรีหญิง ปรียาภรณ   

  ประเสริฐโชคประชา 

 ๑๕๙๔๙ นางปรียาภรณ  ย่ังยืน 

 ๑๕๙๕๐ นางสาวปรียาภรณ  ริตตา 

 ๑๕๙๕๑ นางสาวปรียาภรณ  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๕๙๕๒ นางปรียาภรณ  เอมเอก 

 ๑๕๙๕๓ นางสาวปรียาภัทร  เภาสี 

 ๑๕๙๕๔ นางสาวปรียาภัทร  สุนทรา 

 ๑๕๙๕๕ นางปรียาภา  มาสิงบุญ 

 ๑๕๙๕๖ นางปรียารัตน  บกแกว 

 ๑๕๙๕๗ นางสาวปรียาฤทัย  ไชยเชาวณรงค 

 ๑๕๙๕๘ นางสาวปรียาวดี  ถองทอง 

 ๑๕๙๕๙ นางสาวปรียาวรรณ  ชัยยะ 

 ๑๕๙๖๐ นางสาวปรีหนะ  สูนสละ 

 ๑๕๙๖๑ นางสาวปฤษฎี  มาตรบุตร 

 ๑๕๙๖๒ นางสาวปฤษนียณัชส  ถาวรพันธ 

 ๑๕๙๖๓ นางสาวปลิดา  มณีนภัสสร 

 ๑๕๙๖๔ นางปลิดา  หมิ่งแกว 

 ๑๕๙๖๕ นางสาวปลิตา  กิจธรรม 

 ๑๕๙๖๖ นางปล้ืมจิต  พรหมทอง 

 ๑๕๙๖๗ นางปล้ืมจิต  ลาภอุดมเลิศ 

 ๑๕๙๖๘ นางปวงปพร  ศิริบูรณะสิทธิ ์



 หนา   ๑๓๖ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๙๖๙ นางสาวปวรพรรษ  ชูเหมือน 

 ๑๕๙๗๐ นางสาวปวรรัตน  บัวสกุล 

 ๑๕๙๗๑ นางสาวปวรวรรณ  การะเวก 

 ๑๕๙๗๒ นางปวรวรรณ  รักรูธรรม 

 ๑๕๙๗๓ นางสาวปวริศา  แกวมรกฎ 

 ๑๕๙๗๔ นางสาวปวริศา  คงอินทร 

 ๑๕๙๗๕ นางปวริศา  ทองพันชั่ง 

 ๑๕๙๗๖ นางปวริศา  ทิพยกร 

 ๑๕๙๗๗ นางปวริศา  นนทะบุตร 

 ๑๕๙๗๘ นางสาวปวริศา  ปุนประโคน 

 ๑๕๙๗๙ นางปวริศา  พรโสภณ 

 ๑๕๙๘๐ นางปวริศา  โพธิ์ย่ี 

 ๑๕๙๘๑ นางสาวปวริศา  วะสมบัติ 

 ๑๕๙๘๒ นางสาวปวริศา  ศรีวิมล 

 ๑๕๙๘๓ นางสาวปวริศา  สุวรรณ 

 ๑๕๙๘๔ นางสาวปวริษา  ชูทอง 

 ๑๕๙๘๕ นางปวันรัตน  ดาบพิมพศรี 

 ๑๕๙๘๖ นางสาวปวันรัตน  ตุมมี 

 ๑๕๙๘๗ นางปวันรัตน  ทรัพยปญญานนท 

 ๑๕๙๘๘ นางสาวปวันรัตน  บุญเล้ียง 

 ๑๕๙๘๙ นางปวันรัตน  ภูแสงส่ัน 

 ๑๕๙๙๐ นางปวันรัตน  เหล่ียมสิงขร 

 ๑๕๙๙๑ นางปวันรัตน  อัคบุตร 

 ๑๕๙๙๒ นางปวิชญา  ชัยสัตรา 

 ๑๕๙๙๓ นางปวิภา  ภักคเดชานนท 

 ๑๕๙๙๔ นางสาวปวีณรัตน  กาญจนธนภัทร 

 ๑๕๙๙๕ นางสาวปวีณรัตน  เจริญรัตน 

 ๑๕๙๙๖ นางสาวปวีณริศา  ชูสุข 

 ๑๕๙๙๗ นางปวีณอร  วรบุตร 

 ๑๕๙๙๘ นางปวีณา  คงเอียด 

 ๑๕๙๙๙ นางสาวปวีณา  งูทิพย 

 ๑๖๐๐๐ นางสาวปวีณา  เงินถา 

 ๑๖๐๐๑ นางสาวปวีณา  จันดาเรือง 

 ๑๖๐๐๒ นางสาวปวีณา  จารุจินดา 

 ๑๖๐๐๓ นางสาวปวีณา  ฉิมสัญชาติ 

 ๑๖๐๐๔ นางปวีณา  ชตาสิงห 

 ๑๖๐๐๕ นางสาวปวีณา  ไตรรัตน 

 ๑๖๐๐๖ นางสาวปวีณา  ทามาตย 

 ๑๖๐๐๗ นางปวีณา  เทพรักษา 

 ๑๖๐๐๘ นางปวีณา  ประทุมชัย 

 ๑๖๐๐๙ นางสาวปวีณา  ปนตาเสน 

 ๑๖๐๑๐ นางปวีณา  เผยวัจน 

 ๑๖๐๑๑ นางปวีณา  เผาอุมผาง 

 ๑๖๐๑๒ นางปวีณา  พัชรเลขกุล 

 ๑๖๐๑๓ นางสาวปวีณา  พาชอบ 

 ๑๖๐๑๔ นางปวีณา  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๖๐๑๕ นางสาวปวีณา  มโนเจริญ 

 ๑๖๐๑๖ นางปวีณา  มาลีวรรณ 

 ๑๖๐๑๗ นางสาวปวีณา  เมืองทอง 

 ๑๖๐๑๘ นางปวีณา  ศรีกุลวงศ 



 หนา   ๑๓๗ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๐๑๙ นางสาวปวีณา  ศรีงาม 

 ๑๖๐๒๐ นางปวีณา  สิงหวงศ 

 ๑๖๐๒๑ นางปวีณา  สีลานันท 

 ๑๖๐๒๒ นางปวีณา  เสาวโค 

 ๑๖๐๒๓ นางสาวปวีณา  เสาวะพาน 

 ๑๖๐๒๔ นางสาวปวีณา  อนบุตร 

 ๑๖๐๒๕ นางสาวปวีณา  เอี่ยมสะอาด 

 ๑๖๐๒๖ นางสาวปวีณารัตน  ลมัยพันธ 

 ๑๖๐๒๗ นางสาวปวีนา  มิตรอุดม 

 ๑๖๐๒๘ นางปวียธิดา  ประชาสุภัค 

 ๑๖๐๒๙ นางสาวปวียสุดา  ศุภพงษพันธุ 

 ๑๖๐๓๐ นางสาวปสุตา  เทพดวงแกว 

 ๑๖๐๓๑ นางสาวปสุตา  แฝงสาเคน 

 ๑๖๐๓๒ นางสาวปสุตา  พรมฝาย 

 ๑๖๐๓๓ นางสาวปองทิพย  ใจแกว 

 ๑๖๐๓๔ นางสาวปองหทัย  สมัยรัฐ 

 ๑๖๐๓๕ นางปกใจ  ลือดี 

 ๑๖๐๓๖ นางปจฉิมาพร  อําลอย 

 ๑๖๐๓๗ นางสาวปชลิตา  ผองแผว 

 ๑๖๐๓๘ นางปญจพร  แกวประสพ 

 ๑๖๐๓๙ นางปญจพร  แตงทอง 

 ๑๖๐๔๐ นางสาวปญจพัฒน  วารีสุวรรณ 

 ๑๖๐๔๑ นางสาวปญจพัฒน  เวียงฆอง 

 ๑๖๐๔๒ นางสาวปญจมา  นาคสงา 

 ๑๖๐๔๓ นางสาวปญจมาภรณ  ทองยอน 

 ๑๖๐๔๔ นางสาวปญจรตัน  กันตะโก 

 ๑๖๐๔๕ นางสาวปญจรัตน  บัวมี 

 ๑๖๐๔๖ นางปญจรัตน  เรียนพงศชัย 

 ๑๖๐๔๗ นางสาวปญจรัศม  ศรีสุพรรณ 

 ๑๖๐๔๘ นางสาวปญจาภรณ  สุดเนตร 

 ๑๖๐๔๙ นางสาวปญชนิษฐ  ฐานะวัน 

 ๑๖๐๕๐ นางปญชพร  วุนฉิม 

 ๑๖๐๕๑ นางปญญกาญจน  พงษพิมาย 

 ๑๖๐๕๒ นางปญญดา  วงกุละ 

 ๑๖๐๕๓ นางปญญพร  ศรีเท่ียง 

 ๑๖๐๕๔ นางสาวปญญภัทร  นารินรักษ 

 ๑๖๐๕๕ นางปญญา  รัตนารักษ 

 ๑๖๐๕๖ นางปญญาพร  ทองเสริม 

 ๑๖๐๕๗ นางปญญาภรณ  ชื่นศรี 

 ๑๖๐๕๘ นางสาวปญญาภรณ  วงศสุวรรณ 

 ๑๖๐๕๙ นางสาวปญญาวี  ไชยบุบผา 

 ๑๖๐๖๐ นางสาวปญรัฏฐ  พงศพันธุ 

 ๑๖๐๖๑ นางปฐนา  เหล่ียมสิงขร 

 ๑๖๐๖๒ นางสาวปฐมญชุ  มีเสนา 

 ๑๖๐๖๓ นางปฐมา  จันทะโคตร 

 ๑๖๐๖๔ นางปณจนิตย  สิมสวัสดิ์ 

 ๑๖๐๖๕ นางสาวปณฑณัฐ  จันดีบาง 

 ๑๖๐๖๖ นางสาวปณฑณัฐ  วีระยุทธศิลป 

 ๑๖๐๖๗ นางปณฑารี  ตอดแกว 

 ๑๖๐๖๘ นางปณฑาวีย  ศุภชัยอนันต 



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

 

 ๑๖๐๖๙ นางสาวปณฑิกา  แซแต 

 ๑๖๐๗๐ นางสาวปณฑิตา  คําไชยลึก 

 ๑๖๐๗๑ นางปณฑิตา  แดงเผ่ือน 

 ๑๖๐๗๒ นางสาวปณณธร  นวลนุม 

 ๑๖๐๗๓ นางสาวปณณธร  มีรินทร 

 ๑๖๐๗๔ นางสาวปณณธร  ศรีชุม 

 ๑๖๐๗๕ นางสาวปณณพร  ชัยยะบุญธนิตย 

 ๑๖๐๗๖ นางสาวปณดารีย  กาปน 

 ๑๖๐๗๗ นางปดจี  วงษรินยอง 

 ๑๖๐๗๘ นางปตญา  คุณมี 

 ๑๖๐๗๙ นางสาวปตตู  ซาจิ 

 ๑๖๐๘๐ นางสาวปตทยา  เสนาหมื่น 

 ๑๖๐๘๑ นางปตมา  นุกูลเตชะศิริ 

 ๑๖๐๘๒ นางปตมาพร  ดามะ 

 ๑๖๐๘๓ นางสาวปทชุตา  รวมใจ 

 ๑๖๐๘๔ นาวาตรีหญิง ปทมเกสร  กลาหาญ 

 ๑๖๐๘๕ นางปทมน  จันทรมณี 

 ๑๖๐๘๖ นางสาวปทมนันท  จันโทภาส 

 ๑๖๐๘๗ นางปทมนันท  วีรนนทภูภัทร 

 ๑๖๐๘๘ นางสาวปทมพร  คงแกว 

 ๑๖๐๘๙ นางสาวปทมพร  ทรัพยสิทธิโชค 

 ๑๖๐๙๐ นางสาวปทมพร  สุทธิประภา 

 ๑๖๐๙๑ นางปทมวรัตน  วันชาติ 

 ๑๖๐๙๒ นางสาวปทมา  กรพิมาย 

 ๑๖๐๙๓ นางสาวปทมา  คงเจริญ 

 ๑๖๐๙๔ นางสาวปทมา  จันดิถวงค 

 ๑๖๐๙๕ นางปทมา  ไชยโย 

 ๑๖๐๙๖ นางสาวปทมา  ทองขาว 

 ๑๖๐๙๗ นางสาวปทมา  เทียมออด 

 ๑๖๐๙๘ นางปทมา  นิ่มย่ีสุน 

 ๑๖๐๙๙ นางสาวปทมา  บุตตะโยธี 

 ๑๖๑๐๐ นางสาวปทมา  ปุยเงิน 

 ๑๖๑๐๑ นางสาวปทมา  พุทธิหนอย 

 ๑๖๑๐๒ นางสาวปทมา  รุกขสนธิ์ 

 ๑๖๑๐๓ นางปทมา  แวมูเด็ง 

 ๑๖๑๐๔ นางสาวปทมา  หญีตนอย 

 ๑๖๑๐๕ นางสาวปทมา  อภิสรสกุล 

 ๑๖๑๐๖ นางสาวปทมา  อยูเกษ 

 ๑๖๑๐๗ นางสาวปทมา  เอียดมี 

 ๑๖๑๐๘ นางปทมาพร  จันทะสี 

 ๑๖๑๐๙ นางปทมาพร  ทองชวย 

 ๑๖๑๑๐ นางสาวปทมาพร  รุงเรือง 

 ๑๖๑๑๑ นางปทมาพร  สุขเสริม 

 ๑๖๑๑๒ นางสาวปทมาพร  หล่ังมา 

 ๑๖๑๑๓ นางสาวปทมาพร  เอมเขียน 

 ๑๖๑๑๔ นางสาวปทมาพรรณ  ธรรมสอน 

 ๑๖๑๑๕ นางปทมาภรณ  จําเริญพานิช 

 ๑๖๑๑๖ นางปทมาภรณ  ศรีสังข 

 ๑๖๑๑๗ นางปทมาภา  พิมพพันธ 

 ๑๖๑๑๘ นางสาวปทมาวดี  วาปเน 



 หนา   ๑๓๙ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๑๑๙ นางสาวปทมาสน  บุญเอนก 

 ๑๖๑๒๐ นางสาวปนใจ  แกวลี 

 ๑๖๑๒๑ นางสาวปาจรีย  ทองนอก 

 ๑๖๑๒๒ นางปาจรีย  ปญญานาค 

 ๑๖๑๒๓ นางสาวปาจรีย  สิทธิจินดา 

 ๑๖๑๒๔ นางปาจรีย  สิริธีรธํารง 

 ๑๖๑๒๕ นางสาวปาณิดา  ตาปนโย 

 ๑๖๑๒๖ นางปาณิศรา  สินยัง 

 ๑๖๑๒๗ นางสาวปาณิศรา  แสงอรุณ 

 ๑๖๑๒๘ นางปาณิศา  เกลาฉีด 

 ๑๖๑๒๙ นางปาณิศา  ขัดแกว 

 ๑๖๑๓๐ นางสาวปาณิศา  คงแกว 

 ๑๖๑๓๑ นางปาณิศา  ใจหาว 

 ๑๖๑๓๒ นางปาณิศา  ชวยนะ 

 ๑๖๑๓๓ นางสาวปาณิศา  ไชยคง 

 ๑๖๑๓๔ นางสาวปาณิศา  สุโพธิ์คํา 

 ๑๖๑๓๕ นางสาวปาณิศา  เสฏฐคณา 

 ๑๖๑๓๖ นางสาวปาณิสญา  บัวเผ่ือน 

 ๑๖๑๓๗ นางปาณิสรา  เกลียวทอง 

 ๑๖๑๓๘ นางสาวปาณิสรา  เณรทอง 

 ๑๖๑๓๙ นางปาณิสรา  ทาระจันทร 

 ๑๖๑๔๐ นางปาณิสรา  บุญรวม 

 ๑๖๑๔๑ นางสาวปาณิสรา  ปล้ืมใจ 

 ๑๖๑๔๒ นางปาณิสรา  พรกรรณหา 

 ๑๖๑๔๓ นางสาวปาณิสรา  พอคา 

 ๑๖๑๔๔ นางปาณิสรา  โพธิ์เงิน 

 ๑๖๑๔๕ นางสาวปาณิสรา  ภูพุม 

 ๑๖๑๔๖ นางสาวปาณิสรา  ยามจีน 

 ๑๖๑๔๗ นางปาณิสรา  รามหนู 

 ๑๖๑๔๘ นางสาวปาณิสรา  วีระเดช 

 ๑๖๑๔๙ นางสาวปาณิสรา  สมรฤทธิ์ 

 ๑๖๑๕๐ นางสาวปาณิสรา  สระแกว 

 ๑๖๑๕๑ นางสาวปาณิสรา  สุวิชา 

 ๑๖๑๕๒ นางสาวปาณิสรา  หนูบูรณ 

 ๑๖๑๕๓ นางสาวปาติรัตน  พลตื้อ 

 ๑๖๑๕๔ นางสาวปาตีเมาะ  บูดี 

 ๑๖๑๕๕ นางสาวปานชีวา  สงาผากุล 

 ๑๖๑๕๖ นางปานดวงใจ  เสนชู 

 ๑๖๑๕๗ นางปานตา  ชูติกุล 

 ๑๖๑๕๘ นางปานทิพย  ประชุมชัย   

 ๑๖๑๕๙ นางสาวปานรดา  คงคลัง 

 ๑๖๑๖๐ นางสาวปานรดา  ไชยสอน 

 ๑๖๑๖๑ นางปานรดา  แสนสมบัติ 

 ๑๖๑๖๒ นางสาวปานฤทัย  จอมเกาะ 

 ๑๖๑๖๓ นางปานศิริ  แดงกัน 

 ๑๖๑๖๔ นางปานิกา  ทับทิม 

 ๑๖๑๖๕ นางปานิสรา  อินตะ 

 ๑๖๑๖๖ นางปายียะ  หามะ 

 ๑๖๑๖๗ นางสาวปารณีย  คํายา 

 ๑๖๑๖๘ นางสาวปารณีย  ใจติ๊บ 



 หนา   ๑๔๐ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๑๖๙ นางปารณีย  เทวภักดิ์ 

 ๑๖๑๗๐ นางปารณีย  พิมภักดี 

 ๑๖๑๗๑ นางสาวปารณีย  พุฒจันทึก 

 ๑๖๑๗๒ นางสาวปารถนา  จันทรังษี 

 ๑๖๑๗๓ นางปารมี  โรจนรวีวงศ 

 ๑๖๑๗๔ นางปาระพะตี  ไวโรจนะพุทธะ 

 ๑๖๑๗๕ นางปาริฉัตร  กวดไต 

 ๑๖๑๗๖ นางปาริฉัตร  เก็บพิมาย 

 ๑๖๑๗๗ นางสาวปาริฉัตร  ฉัตรเงิน 

 ๑๖๑๗๘ นางสาวปาริฉัตร  ธรรมรักษวานิชย 

 ๑๖๑๗๙ นางสาวปาริฉัตร  ภูตองลม 

 ๑๖๑๘๐ นางสาวปาริฉัตร  สารพัฒน 

 ๑๖๑๘๑ นางปาริฉัตร  สุภามณี 

 ๑๖๑๘๒ นางสาวปาริฉัตร  โสระพันธ 

 ๑๖๑๘๓ นางปาริฉัตร  อินธิเดช 

 ๑๖๑๘๔ นางปาริชาต  กัดจิตร 

 ๑๖๑๘๕ นางสาวปาริชาต  ตายเพ็ง 

 ๑๖๑๘๖ นางปาริชาต  บรรลือ 

 ๑๖๑๘๗ นางปาริชาต  ปานเมา 

 ๑๖๑๘๘ นางสาวปาริชาต  ฤทธิสิทธิ์ 

 ๑๖๑๘๙ นางสาวปาริชาต  สิริบรรสพ 

 ๑๖๑๙๐ นางสาวปาริชาติ  กําลังเกื้อ 

 ๑๖๑๙๑ นางปาริชาต ิ คําฤาเดช 

 ๑๖๑๙๒ นางสาวปาริชาติ  จงเสมอสิทธิ์ 

 ๑๖๑๙๓ นางสาวปาริชาติ  ชัยมุงคุล 

 ๑๖๑๙๔ พันจาเอกหญิง ปาริชาติ   

  โชติสุวรรณ 

 ๑๖๑๙๕ นางปาริชาติ  ไชยจํานงค 

 ๑๖๑๙๖ นางสาวปาริชาติ  ไชยมาลา 

 ๑๖๑๙๗ นางสาวปาริชาติ  เซงฟด 

 ๑๖๑๙๘ นางสาวปาริชาติ  ทวนเงิน 

 ๑๖๑๙๙ นางสาวปาริชาติ  ทวีบวรรัตน 

 ๑๖๒๐๐ นางสาวปาริชาติ  ทองโคตร 

 ๑๖๒๐๑ นางสาวปาริชาติ  ทองจันทรา 

 ๑๖๒๐๒ นางปาริชาติ  บุญทอง 

 ๑๖๒๐๓ นางสาวปาริชาติ  บุญประดิษฐ 

 ๑๖๒๐๔ วาที่รอยตรีหญิง ปาริชาติ  เบื้องบน 

 ๑๖๒๐๕ นางปาริชาติ  ประสาขา 

 ๑๖๒๐๖ นางปาริชาติ  ปญญาศิริ 

 ๑๖๒๐๗ นางปาริชาติ  ผิวผอง 

 ๑๖๒๐๘ นางปาริชาติ  พลพันธ 

 ๑๖๒๐๙ นางปาริชาติ  พลฤทธิ์ 

 ๑๖๒๑๐ นางปาริชาติ  มะปะเข 

 ๑๖๒๑๑ นางปาริชาติ  เมืองสุวรรณ 

 ๑๖๒๑๒ นางสาวปาริชาติ  ยวนยี 

 ๑๖๒๑๓ นางสาวปาริชาติ  ลักษณะงาม 

 ๑๖๒๑๔ นางปาริชาติ  ลีเอาะ 

 ๑๖๒๑๕ นางปาริชาติ  วิจารณปรีชา 

 ๑๖๒๑๖ นางสาวปาริชาติ  สกล 

 ๑๖๒๑๗ นางสาวปาริชาติ  สิงหสุวรรณ 



 หนา   ๑๔๑ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๒๑๘ นางสาวปาริชาติ  เสงี่ยมพงษ 

 ๑๖๒๑๙ นางสาวปาริชาติ  อินทเสน 

 ๑๖๒๒๐ นางสาวปาริยา  มุงเจริญรัตน 

 ๑๖๒๒๑ นางปารีญา  ขันทรักษา 

 ๑๖๒๒๒ นางสาวปารีดา  จารง 

 ๑๖๒๒๓ นางสาวปาลพัชร  เสถียรทิพย 

 ๑๖๒๒๔ นางปาลิดา  ทาดี 

 ๑๖๒๒๕ นางสาวปาลิดา  อมตเวทย 

 ๑๖๒๒๖ นางปาลิตา  คําภูคํา 

 ๑๖๒๒๗ นางสาวปาลิตา  แตไธสง 

 ๑๖๒๒๘ นางปาลิตา  บัวริน 

 ๑๖๒๒๙ นางสาวปาลิตา  สวยงาม 

 ๑๖๒๓๐ นางปาลินดา  เครือแกว 

 ๑๖๒๓๑ นางปาลินรดา  อะปะมะทัง 

 ๑๖๒๓๒ นางปาลิไลยก  บุญปญญา 

 ๑๖๒๓๓ นางสาวปาวิณี  บัวเงิน 

 ๑๖๒๓๔ นางสาวปาวีณา  จันแพง 

 ๑๖๒๓๕ นางปาหนัน  บุญทรัพย 

 ๑๖๒๓๖ นางสาวปญาภรณ  สุระมาศ 

 ๑๖๒๓๗ นางปณฑิรา  ผอมสวัสดิ์ 

 ๑๖๒๓๘ นางปณณาภัชน  อินทรสุทธิ์ 

 ๑๖๒๓๙ นางสาวปตเราะห  อาแว 

 ๑๖๒๔๐ นางปติกานต  บัวบุตร 

 ๑๖๒๔๑ นางสาวปติพร  หลงหา 

 ๑๖๒๔๒ นางสาวปติมน  ธีระไพรพฤกษ 

 ๑๖๒๔๓ นางสาวปติยา  นันทวงษ 

 ๑๖๒๔๔ นางปตุพิมพ  วัลแอ 

 ๑๖๒๔๕ นางปนแกว  พันธุ 

 ๑๖๒๔๖ นางปนแกว  แพงสาย 

 ๑๖๒๔๗ นางปนทิรา  นาลวน 

 ๑๖๒๔๘ นางปนนภา  รมสุข 

 ๑๖๒๔๙ นางสาวปนประภา  ตรงประสิทธิ ์

 ๑๖๒๕๐ นางสาวปนปนัทธ  โรจนสิริกาญจน 

 ๑๖๒๕๑ นางปนมณี  แสนลี 

 ๑๖๒๕๒ นางสาวปนฤทัย  คํารังศรี 

 ๑๖๒๕๓ นางปนฤทัย  ใจแกว 

 ๑๖๒๕๔ นางสาวปนลักษณ  นวลมณี 

 ๑๖๒๕๕ นางสาวปนวิสาห  ปนทองพันธุ 

 ๑๖๒๕๖ นางสาวปนสุข  บุญวงศ 

 ๑๖๒๕๗ นางปนสุดา  ขอเหล็กกลาง 

 ๑๖๒๕๘ นางปนอนงค  แซเฮง 

 ๑๖๒๕๙ นางสาวปยกุล  อินทะยศ 

 ๑๖๒๖๐ นางสาวปยฉัตร  ไชยนวรัตน 

 ๑๖๒๖๑ นางสาวปยฉัตร  ศรีอักษร 

 ๑๖๒๖๒ นางสาวปยฉัตร  แสงแกว 

 ๑๖๒๖๓ นางสาวปยชนก  สุดมุข 

 ๑๖๒๖๔ นางสาวปยดา  ซุนสุวรรณ 

 ๑๖๒๖๕ นางสาวปยดา  รักชาติ 

 ๑๖๒๖๖ นางปยดา  เสือเฒา 

 ๑๖๒๖๗ นางปยธิดา  จรัสสันติจิต 



 หนา   ๑๔๒ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๒๖๘ นางสาวปยธิดา  บรรณารักษ 

 ๑๖๒๖๙ นางสาวปยธิดา  บุญพรอม 

 ๑๖๒๗๐ นางปยธิดา  พันแสง 

 ๑๖๒๗๑ นางสาวปยธิดา  สุขมาก 

 ๑๖๒๗๒ นางปยธิดา  อันทอง 

 ๑๖๒๗๓ นางสาวปยธิดา  อินทรกอง 

 ๑๖๒๗๔ นางปยนันท  เขียวบุญจันทร 

 ๑๖๒๗๕ นางสาวปยนันท  จุยกระโทก 

 ๑๖๒๗๖ นางสาวปยนันท  สังฆัสโร 

 ๑๖๒๗๗ นางสาวปยนันท  หนอคาสุก 

 ๑๖๒๗๘ นางปยนาฎ  โคตรพัฒน 

 ๑๖๒๗๙ นางสาวปยนาฎ  ลงศรี 

 ๑๖๒๘๐ นางปยนาถ  ละมัยกลาง 

 ๑๖๒๘๑ นางสาวปยนารถ  มณีรัตน 

 ๑๖๒๘๒ นางสาวปยนารถ  อยูเจริญ 

 ๑๖๒๘๓ นางปยนุช  กิ่งทุม 

 ๑๖๒๘๔ นางปยนุช  แกวสังข 

 ๑๖๒๘๕ นางสาวปยนุช  นุนรอด 

 ๑๖๒๘๖ นางสาวปยนุช  ปกครอง 

 ๑๖๒๘๗ นางสาวปยนุช  ภูธรฤทธิ์ 

 ๑๖๒๘๘ นางปยนุช  สุขประดิษฐ 

 ๑๖๒๘๙ นางสาวปยนุช  หมื่นศักดิ์สุระ 

 ๑๖๒๙๐ นางสาวปยเนตร  คงตรีแกว 

 ๑๖๒๙๑ นางปยพร  ดวงธิวงศ 

 ๑๖๒๙๒ นางปยพร  ต.สกุล 

 ๑๖๒๙๓ นางสาวปยพร  พิมพบุญมา 

 ๑๖๒๙๔ นางปยพร  รอดทิม 

 ๑๖๒๙๕ นางสาวปยพร  ออนวงษ 

 ๑๖๒๙๖ นางสาวปยภรณ  เล็กอําพัน 

 ๑๖๒๙๗ นางปยภรณ  ศรีจําเริญ 

 ๑๖๒๙๘ นางสาวปยภัทร  จานแบน 

 ๑๖๒๙๙ นางปยภัทร  สีนวล 

 ๑๖๓๐๐ นางสาวปยภาภรณ  กรมทอง 

 ๑๖๓๐๑ นางสาวปยมน  สุวรรณเกษร 

 ๑๖๓๐๒ นางปยมนฑ  เพ็งโต 

 ๑๖๓๐๓ นางสาวปยมาภรณ  โนภาศ 

 ๑๖๓๐๔ นางสาวปยมาภรณ  มันทะกะ 

 ๑๖๓๐๕ นางปยมาภรณ  โลสกุล 

 ๑๖๓๐๖ นางสาวปยมาศ  แถมวงศ 

 ๑๖๓๐๗ นางปยรัช  นิลนาม 

 ๑๖๓๐๘ นางปยรัตน  ใจเมตตา 

 ๑๖๓๐๙ นางปยรัตน  ชุมพล 

 ๑๖๓๑๐ นางปยรัตน  โชติจิตร 

 ๑๖๓๑๑ นางปยรัตน  ธันยณภพ 

 ๑๖๓๑๒ นางสาวปยรัตน  นิรันเรือง 

 ๑๖๓๑๓ นางสาวปยรัตน  มีสมงาม 

 ๑๖๓๑๔ นางปยรัตน  สุวรรณเขตนิคม 

 ๑๖๓๑๕ นางสาวปยรัตน  แสงงาม 

 ๑๖๓๑๖ นางสาวปยวดี  จะรา 

 ๑๖๓๑๗ นางสาวปยวดี  ชินศรี 



 หนา   ๑๔๓ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๓๑๘ นางสาวปยวรรณ  คําสุวรรณ 

 ๑๖๓๑๙ นางปยวรรณ  จันทรนอย 

 ๑๖๓๒๐ นางสาวปยวรรณ  ใจภูมิ 

 ๑๖๓๒๑ นางสาวปยวรรณ  ไชยมล 

 ๑๖๓๒๒ นางปยวรรณ  ทองสุขดี 

 ๑๖๓๒๓ นางสาวปยวรรณ  โนนพลกรัง 

 ๑๖๓๒๔ นางสาวปยวรรณ  แปนปล้ืม 

 ๑๖๓๒๕ นางปยวรรณ  พลศรี 

 ๑๖๓๒๖ นางปยวรรณ  รามศิริ 

 ๑๖๓๒๗ นางปยวรรณ  ศุภเชษฐพันธ 

 ๑๖๓๒๘ นางปยวรรณ  สุขเตี้ยม 

 ๑๖๓๒๙ นางสาวปยวรรณ  สุวรรณชัย 

 ๑๖๓๓๐ นางสาวปยะ  รัตนา 

 ๑๖๓๓๑ นางสาวปยะกร  แกวมณี 

 ๑๖๓๓๒ นางสาวปยะกรณ  ภูขาว 

 ๑๖๓๓๓ นางปยะกาญจน  ดวงศรี 

 ๑๖๓๓๔ นางสาวปยะกานต  อุดมพร 

 ๑๖๓๓๕ นางปยะฉัตร  เบาสุด 

 ๑๖๓๓๖ นางปยะฉัตร  ปุกอิ่ง 

 ๑๖๓๓๗ นางสาวปยะดา  กายยาคํา 

 ๑๖๓๓๘ นางสาวปยะดา  นลินวริษา 

 ๑๖๓๓๙ นางปยะดา  ผลดี 

 ๑๖๓๔๐ นางปยะดา  ราชบุญเรือง 

 ๑๖๓๔๑ นางสาวปยะทิพย  ตอติด 

 ๑๖๓๔๒ นางสาวปยะธิดา  ธิสงค 

 ๑๖๓๔๓ นางสาวปยะธิดา  ภูผาลัย 

 ๑๖๓๔๔ นางปยะนรินทร  วงศสุรศิลป 

 ๑๖๓๔๕ นางสาวปยะนันท  เครือกองมาตย 

 ๑๖๓๔๖ นางปยะนันท  วิสุทธิปญญา 

 ๑๖๓๔๗ นางปยะนาฎ  เมืองใจ 

 ๑๖๓๔๘ นางปยะนาฎ  ลามละคร 

 ๑๖๓๔๙ นางสาวปยะนาถ  ศรีใย 

 ๑๖๓๕๐ นางสาวปยะนุช  เกตุพันธ 

 ๑๖๓๕๑ นางสาวปยะนุช  จางบรรจง 

 ๑๖๓๕๒ นางสาวปยะนุช  ทองสวัสดิ์ 

 ๑๖๓๕๓ นางปยะนุช  เนาวแกงใหม 

 ๑๖๓๕๔ นางปยะนุช  ปนตาสุข 

 ๑๖๓๕๕ นางสาวปยะนุช  เผือกเดช 

 ๑๖๓๕๖ นางปยะนุช  มะลาศรี 

 ๑๖๓๕๗ นางปยะนุช  สันวิลาศ 

 ๑๖๓๕๘ นางสาวปยะเนตร  เกษณา 

 ๑๖๓๕๙ นางปยะพร  เจนชัย 

 ๑๖๓๖๐ นางสาวปยะพร  ทิพยชิต 

 ๑๖๓๖๑ นางสาวปยะพร  บัวใหญ 

 ๑๖๓๖๒ นางสาวปยะพร  พิเมย 

 ๑๖๓๖๓ นางสาวปยะพัชร  ทวีวัชรรุงเรือง 

 ๑๖๓๖๔ นางสาวปยะพันธ  ศรีรินทร 

 ๑๖๓๖๕ นางสาวปยะพันธุ  สุระผัด 

 ๑๖๓๖๖ นางสาวปยะภรณ  หนูมอ 

 ๑๖๓๖๗ นางปยะมนี  นันทสุวรรณ 



 หนา   ๑๔๔ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๓๖๘ นางสาวปยะมาตย  ปดสี 

 ๑๖๓๖๙ นางปยะมาภรณ  ชุมชื่น 

 ๑๖๓๗๐ นางปยะมาศ  คลองงาม 

 ๑๖๓๗๑ นางปยะมาศ  แคลวภัย 

 ๑๖๓๗๒ นางสาวปยะมาศ  ดายังยุธ 

 ๑๖๓๗๓ นางสาวปยะมาศ  ตรีสาร 

 ๑๖๓๗๔ นางปยะมาศ  บํารุงศรี 

 ๑๖๓๗๕ นางปยะมาศ  ฤกษเสน 

 ๑๖๓๗๖ นางปยะมาศ  วงศอํานาจ 

 ๑๖๓๗๗ นางปยะมาศ  แสงระวี 

 ๑๖๓๗๘ นางสาวปยะมาศ  หอมมณี 

 ๑๖๓๗๙ นางปยะมาศ  อัมมะพะ 

 ๑๖๓๘๐ นางสาวปยะมาศ  อาจอาคม 

 ๑๖๓๘๑ นางสาวปยะรัตน  ดีกลาง 

 ๑๖๓๘๒ นางปยะรัตน  ผิวงาม 

 ๑๖๓๘๓ นางสาวปยะรัตน  อุปเสน 

 ๑๖๓๘๔ นางสาวปยะริต  วงครักษ 

 ๑๖๓๘๕ นางสาวปยะลักษณ  โพธิ์ทอง 

 ๑๖๓๘๖ นางสาวปยะลักษณ  มณีศรี 

 ๑๖๓๘๗ นางปยะวดี  กาฏีโรจน 

 ๑๖๓๘๘ นางสาวปยะวดี  ทศภักดิ์ 

 ๑๖๓๘๙ นางสาวปยะวรรณ  กําคํา 

 ๑๖๓๙๐ นางสาวปยะวรรณ  วรโชติธนฐร 

 ๑๖๓๙๑ นางสาวปยะวรรณ  เจนการ 

 ๑๖๓๙๒ นางปยะวรรณ  แจมแจง 

 ๑๖๓๙๓ นางปยะวรรณ  พันธเพียร 

 ๑๖๓๙๔ นางสาวปยะวรรณ  วรรณไกรโรจน 

 ๑๖๓๙๕ นางสาวปยะวรรณ  สาราทิศ 

 ๑๖๓๙๖ นางสาวปยะวรรณ  สุวรรณวงศ 

 ๑๖๓๙๗ นางสาวปยะวรรณ  เอี่ยมวิลัย 

 ๑๖๓๙๘ นางสาวปยะวัฒน  โพธิ์หิรัญ 

 ๑๖๓๙๙ นางสาวปยะวัลย  แพทยรัตน 

 ๑๖๔๐๐ นางสาวปยะอนงค  พลอินทร 

 ๑๖๔๐๑ นางสาวปยากร  บัวอาจ 

 ๑๖๔๐๒ นางสาวปยาณี  กันทา 

 ๑๖๔๐๓ นางสาวปยาพร  จ่ันจีน 

 ๑๖๔๐๔ นางสาวปยาพัชร  พันธจันทรดี 

 ๑๖๔๐๕ นางปยาภรณ  กกกลาง 

 ๑๖๔๐๖ นางสาวปยาภรณ  กาจกลา 

 ๑๖๔๐๗ นางสาวปยาภรณ  นามปาสาย 

 ๑๖๔๐๘ นางปยาภรณ  บุญศร ี

 ๑๖๔๐๙ นางปยาภรณ  พวงเงิน 

 ๑๖๔๑๐ นางสาวปยาภรณ  มุทาพร 

 ๑๖๔๑๑ นางสาวปยาภรณ  ลิมโพธิ์ทอง 

 ๑๖๔๑๒ นางสาวปยาภรณ  อัคนีศร 

 ๑๖๔๑๓ นางสาวปลันธร  คงจุย 

 ๑๖๔๑๔ นางสาวปญานุช  พิลาแดง 

 ๑๖๔๑๕ นางสาวปยานุช  ปนยัง 

 ๑๖๔๑๖ นางสาวปยานุช  เหลากลม 

 ๑๖๔๑๗ นางสาวปุงษวณี  มั่นเขตกิจ 



 หนา   ๑๔๕ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๔๑๘ นางสาวปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ 

 ๑๖๔๑๙ นางสาวปุญชรัสมิ์  ฤกษอ่ํา 

 ๑๖๔๒๐ นางสาวปุญญพัฒน  พิชญพิสิษฐ 

 ๑๖๔๒๑ นางปุญญาภรณ  ทาทอง 

 ๑๖๔๒๒ นางปุญญาภา  พรมโลก 

 ๑๖๔๒๓ นางสาวปุญญาภา  พลเสน 

 ๑๖๔๒๔ นางปุญญิศา  ตนโนนเชียง 

 ๑๖๔๒๕ นางสาวปุญญิสา  ดงเรียงราช 

 ๑๖๔๒๖ นางสาวปุญญิสา  นาประเสริฐ 

 ๑๖๔๒๗ นางปุญญิสา  เบญจพงศ 

 ๑๖๔๒๘ นางปุญยวีร  บัวเข็ม 

 ๑๖๔๒๙ นางปุญยานุช  วัฒนผดุงกิจ 

 ๑๖๔๓๐ นางสาวปุญยาพร  เสาะโชค 

 ๑๖๔๓๑ นางสาวปุณญฬินัล  กริสกรี 

 ๑๖๔๓๒ นางสาวปุณณดา  ทองแกว 

 ๑๖๔๓๓ นางปุณณดา  พูนในเมือง 

 ๑๖๔๓๔ นางปุณณภา  จุทาแสง 

 ๑๖๔๓๕ นางปุณณภา  ชัยเมืองพล 

 ๑๖๔๓๖ นางสาวปุณณภา  โนนพลกรัง 

 ๑๖๔๓๗ นางสาวปุณณภา  ศรีสมสอาด 

 ๑๖๔๓๘ นางปุณณภา  ศรีสรอยพราว 

 ๑๖๔๓๙ นางสาวปุณณมาส  คําเมืองปลูก 

 ๑๖๔๔๐ นางสาวปุณณัตถ  ไชยคํา 

 ๑๖๔๔๑ จาอากาศตรีหญิง ปุณณา   

  เจียรสําโรง 

 ๑๖๔๔๒ นางสาวปุณณาสา  สิทธิวงศ 

 ๑๖๔๔๓ นางสาวปุณภา  โนนพลกรัง 

 ๑๖๔๔๔ นางสาวปุณยนุช  จันทอง 

 ๑๖๔๔๕ นางสาวปุณยนุช  ชวนชื่น 

 ๑๖๔๔๖ นางปุณยนุช  ไชยภักษา  เลิฟ 

 ๑๖๔๔๗ นางปุณยนุช  ทองกันหา 

 ๑๖๔๔๘ นางปุณยนุช  ทองปอง 

 ๑๖๔๔๙ นางปุณยนุช  ทิพยจันทา 

 ๑๖๔๕๐ นางปุณยนุช  บุญเลิศ 

 ๑๖๔๕๑ นางสาวปุณยนุช  พรรณรักษ 

 ๑๖๔๕๒ นางปุณยนุช  มณีโชติ 

 ๑๖๔๕๓ นางสาวปุณยนุช  ศรีสวาง 

 ๑๖๔๕๔ นางสาวปุณยนุช  สงแสง 

 ๑๖๔๕๕ นางสาวปุณยนุช  สุภาชาติ 

 ๑๖๔๕๖ นางสาวปุณยนุช  เสนาหมื่น 

 ๑๖๔๕๗ นางปุณยนุช  อังคะนาวิน 

 ๑๖๔๕๘ นางสาวปุณยวีร  ชูมี 

 ๑๖๔๕๙ นางสาวปุณยวีร  ตรีอินทร 

 ๑๖๔๖๐ นางปุณยวีร  ศรีบัวบุญ 

 ๑๖๔๖๑ นางปุณยาพร  แกวอุดร 

 ๑๖๔๖๒ นางปุณยาพร  พรมมาวัน 

 ๑๖๔๖๓ นางปุณยาพร  วามะลุน 

 ๑๖๔๖๔ นางสาวปุณยาพร  แสวงศรี 

 ๑๖๔๖๕ นางสาวปุณยาพร  อํานวย 

 ๑๖๔๖๖ นางปุณยารัตน  มุงดีดิษฐวรกูล 



 หนา   ๑๔๖ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๔๖๗ นางสาวปุณรดา  มีระหงษ 

 ๑๖๔๖๘ นางสาวปุณรัศมิ์  จิรพัชญวรกุล 

 ๑๖๔๖๙ นางปุณิกา  กาญจนไกรสร 

 ๑๖๔๗๐ นางสาวปุณิกา  เนื้อทอง 

 ๑๖๔๗๑ นางสาวปุณิกา  วงษนามใหม 

 ๑๖๔๗๒ นางปุณิกา  หมื่นอักษร 

 ๑๖๔๗๓ นางสาวปุนยวรีย  พะวงไพร 

 ๑๖๔๗๔ นางปุนรดา  วรรณารักษ 

 ๑๖๔๗๕ นางปุลรตี  ศุภรัตนกุล 

 ๑๖๔๗๖ นางสาวปู  สําราญสิทธิ์ 

 ๑๖๔๗๗ นางปูกา  วิชาทยานนท 

 ๑๖๔๗๘ นางสาวปูชิตา  เสนาเหนือ 

 ๑๖๔๗๙ นางสาวปูริดา  จิตจําเนียร 

 ๑๖๔๘๐ นางสาวปูริดา  ลําถึง 

 ๑๖๔๘๑ นางสาวเปมิกา  แกวปญญา 

 ๑๖๔๘๒ นางสาวเปมิกา  พูลผล 

 ๑๖๔๘๓ นางสาวเปมิกา  สมบัติหลาย 

 ๑๖๔๘๔ นางเปมิกา  เสนาภักดิ์ 

 ๑๖๔๘๕ นางสาวเปมิกา  อินทรจ่ัน 

 ๑๖๔๘๖ นางเปรมกมล  ชาดก 

 ๑๖๔๘๗ นางเปรมกมล  ปานลักษณ 

 ๑๖๔๘๘ นางเปรมจิต  จันทะแจม 

 ๑๖๔๘๙ นางสาวเปรมจิต  รามศูนย 

 ๑๖๔๙๐ นางเปรมจิต  อังคณาวิวัฒน 

 ๑๖๔๙๑ นางสาวเปรมจิตต  จูมสุพรรณ 

 ๑๖๔๙๒ นางเปรมจิตร  บุญสูตร 

 ๑๖๔๙๓ นางสาวเปรมใจ  คําวัน 

 ๑๖๔๙๔ นางเปรมใจ  พิสุราช 

 ๑๖๔๙๕ นางเปรมใจ  อินทา 

 ๑๖๔๙๖ นางเปรมพร  ขันติแกว 

 ๑๖๔๙๗ นางเปรมยุดา  หลําเบ็ลสะ 

 ๑๖๔๙๘ นางเปรมยุดา  อคิราหกุล 

 ๑๖๔๙๙ นางเปรมฤดี  จันศิริสา 

 ๑๖๕๐๐ นางสาวเปรมฤดี  ชาอุน 

 ๑๖๕๐๑ นางเปรมฤดี  แดงหนองหิน 

 ๑๖๕๐๒ นางเปรมฤดี  นาคบริสุทธิ์ 

 ๑๖๕๐๓ นางเปรมฤดี  บุญลน 

 ๑๖๕๐๔ นางเปรมฤดี  ฤาชัยสา 

 ๑๖๕๐๕ นางสาวเปรมฤดี  ศิริขันธ 

 ๑๖๕๐๖ นางเปรมฤทัยรัตน  สัญญะ 

 ๑๖๕๐๗ นางสาวเปรมวดี  เจตนานุศาสน 

 ๑๖๕๐๘ นางสาวเปรมอนงค  ศรีคํา 

 ๑๖๕๐๙ นางสาวเปรมา  รัตนพงศ 

 ๑๖๕๑๐ นางสาวเปรมิกา  ราชโคตร 

 ๑๖๕๑๑ นางเปยมลาภ  ชนธนัสมพงศา 

 ๑๖๕๑๒ นางเปยมลาภ  เหลืองประเสริฐ 

 ๑๖๕๑๓ นางเปยมอําพร  ชวยบํารุง 

 ๑๖๕๑๔ นางไปรดา  จันทรสุวรรณ 

 ๑๖๕๑๕ นางไปรยา  คงสมจิตต 

 ๑๖๕๑๖ นางไปรยา  คงเอียง 



 หนา   ๑๔๗ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๕๑๗ นางสาวไปรยา  เรืองเจริญ 

 ๑๖๕๑๘ นางผกากรอง  ชมเชย 

 ๑๖๕๑๙ นางผกากรอง  ไชยเวช 

 ๑๖๕๒๐ นางผกากรอง  บุญคุม 

 ๑๖๕๒๑ นางผกากรอง  สีทิศ 

 ๑๖๕๒๒ นางสาวผกาแกว  เลหมนตรี 

 ๑๖๕๒๓ นางผกาทิพย  คงตุก 

 ๑๖๕๒๔ นางผกาทิพย  ใจโพธิ์ 

 ๑๖๕๒๕ นางผกาทิพย  แสนส่ิง 

 ๑๖๕๒๖ นางสาวผกาพรรณ  ปนประดับ 

 ๑๖๕๒๗ นางผกาพันธ  กิจรัตนี 

 ๑๖๕๒๘ นางสาวผกาพันธุ  พลรักษ 

 ๑๖๕๒๙ นางสาวผกาภรณ  เทียนไสย 

 ๑๖๕๓๐ นางผกามาศ  ปานสี 

 ๑๖๕๓๑ นางสาวผกามาศ  เพ็ชรโต 

 ๑๖๕๓๒ นางผกามาศ  เรียนอาย 

 ๑๖๕๓๓ นางผกามาศ  ศรีพงษสุทธิ์ 

 ๑๖๕๓๔ นางผกามาศ  อิ่มปญญา 

 ๑๖๕๓๕ นางสาวผกามาส  จงกล 

 ๑๖๕๓๖ นางสาวผกามาส  จันทะเหลา 

 ๑๖๕๓๗ นางสาวผกามาส  พุทธหะ 

 ๑๖๕๓๘ นางสาวผกามาส  วงษแกว 

 ๑๖๕๓๙ นางสาวผการัตน  ทะโกษา 

 ๑๖๕๔๐ นางสาวผการัตน  อั้นภักดี 

 ๑๖๕๔๑ นางสาวผกาวรรณ  แกวเจริญ 

 ๑๖๕๔๒ นางผกาวรรณ  ดีอ่ํา 

 ๑๖๕๔๓ นางสาวผกาสี  โสภัย 

 ๑๖๕๔๔ นางสาวผจงจิตต  ยะนา 

 ๑๖๕๔๕ นางผดาวรรณ  แกวทิพย 

 ๑๖๕๔๖ นางสาวผดุงจิต  บุญสนอง 

 ๑๖๕๔๗ นางสาวผดุงศรี  อัมพรมหา 

 ๑๖๕๔๘ นางผมหอม  ไชยรัตน 

 ๑๖๕๔๙ นางสาวผมหอม  เรืองเดช 

 ๑๖๕๕๐ นางสาวผรัณดา  สุนันตะ 

 ๑๖๕๕๑ นางสาวผลิดา  คงสกุล 

 ๑๖๕๕๒ นางผองพรรณ  ออแกว 

 ๑๖๕๕๓ นางสาวผองพรรณ  ชวยเรือง 

 ๑๖๕๕๔ นางผองพรรณ  พรหมบุตร 

 ๑๖๕๕๕ นางผองพรรณ  วงคใหญ 

 ๑๖๕๕๖ นางสาวผองศรี  ธรรมทอง 

 ๑๖๕๕๗ นางผองศรี  บุญมี 

 ๑๖๕๕๘ นางผองศรี  พรหมคนซื่อ 

 ๑๖๕๕๙ นางผองศรี  พันธศรี 

 ๑๖๕๖๐ นางผองศรี  โสภา 

 ๑๖๕๖๑ นางผองสิริ  เศวตวิมลศักดิ์ 

 ๑๖๕๖๒ นางผัดแกว  เม็ดโท 

 ๑๖๕๖๓ นางผัลยสุภา  ทองปลิว 

 ๑๖๕๖๔ นางผาจิต  ผาสุข 

 ๑๖๕๖๕ นางสาวผาณิดา  พลเย่ียม 

 ๑๖๕๖๖ นางผาณิตา  องอาจโอฬาร 



 หนา   ๑๔๘ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๕๖๗ นางผานิตา  ตันเอี่ยม 

 ๑๖๕๖๘ นางสาวผานิตา  พลตื้อ 

 ๑๖๕๖๙ นางสาวผานิษฐ  สวดมนต 

 ๑๖๕๗๐ นางสาวผาสุข  สังขทอง 

 ๑๖๕๗๑ นางสาวผิวผอง  ทัศนัส 

 ๑๖๕๗๒ นางสาวผิวพรรณ  ตัวสะอาด 

 ๑๖๕๗๓ นางสาวผุสดี  เกษสุภา   

 ๑๖๕๗๔ นางผุสดี  คลายโศก 

 ๑๖๕๗๕ นางผุสดี  แดงบุญเลิศ 

 ๑๖๕๗๖ นางผุสดี  ทองพูล 

 ๑๖๕๗๗ นางผุสดี  นาดี 

 ๑๖๕๗๘ นางสาวผุสดี  บวชกระโทก 

 ๑๖๕๗๙ นางสาวผุสดี  แปนเจริญ 

 ๑๖๕๘๐ นางผุสดี  มณีวรรณ 

 ๑๖๕๘๑ นางสาวผุสดี  ศรีมันตะ 

 ๑๖๕๘๒ นางสาวผุสดี  สีหาสมบัติ 

 ๑๖๕๘๓ นางสาวผุสดี  สุดดี 

 ๑๖๕๘๔ นางผุสดี  แสนเศษ 

 ๑๖๕๘๕ นางผุสดี  โสรัตน 

 ๑๖๕๘๖ นางผุสดี  หมวดคง 

 ๑๖๕๘๗ นางผูกพันธ  วิชาดี 

 ๑๖๕๘๘ นางเผดิมศรี  มาลัย 

 ๑๖๕๘๙ นางไผทอง  อินตะชัยวงค 

 ๑๖๕๙๐ นางฝนทอง  สุรินตะ 

 ๑๖๕๙๑ นางฝนทิพย  อุสาหดี 

 ๑๖๕๙๒ นางฝากจิต  รัตนปญญากร 

 ๑๖๕๙๓ นางสาวฝาตีหมะ  เวชศักดิ์ 

 ๑๖๕๙๔ นางฝานใจ  สามีวัง 

 ๑๖๕๙๕ นางพงศนภา  กัณพัทธณะ 

 ๑๖๕๙๖ นางสาวพงศเพ็ญ  จูงศิริ 

 ๑๖๕๙๗ นางสาวพงษภร  เดชกุมาร 

 ๑๖๕๙๘ นางพงษสิริ  ปยะมาน 

 ๑๖๕๙๙ นางพจณีย  คําสาร 

 ๑๖๖๐๐ นางสาวพจนจนา  ปาปะไพ 

 ๑๖๖๐๑ นางพจนัณค  เงางาม 

 ๑๖๖๐๒ นางสาวพจนา  เกือเจ 

 ๑๖๖๐๓ นางสาวพจนา  ชิระมณี 

 ๑๖๖๐๔ นางสาวพจนา  ปานสวัสดิ์ 

 ๑๖๖๐๕ นางสาวพจนารถ  เอมนอย 

 ๑๖๖๐๖ นางสาวพจนีย  กาฬปกษ 

 ๑๖๖๐๗ นางพจนีย  คงศรีรัตน 

 ๑๖๖๐๘ นางสาวพจนีย  คะเณแสน 

 ๑๖๖๐๙ นางสาวพจนีย  ชวงอรุณ 

 ๑๖๖๑๐ นางพจนีย  เที่ยงเจริญ 

 ๑๖๖๑๑ นางพจนีย  นีระกุล 

 ๑๖๖๑๒ นางสาวพจนีย  โนนหิน 

 ๑๖๖๑๓ นางสาวพจนีย  มิตรดี 

 ๑๖๖๑๔ นางพจนีย  รักดี 

 ๑๖๖๑๕ นางสาวพจนียพร  ชิณสอน 

 ๑๖๖๑๖ นางสาวพจมาน  ผาดไธสง 



 หนา   ๑๔๙ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๖๑๗ นางพจีนุช  แกวสุกกระ 

 ๑๖๖๑๘ นางสาวพชนีย  เกล้ียงเกิด 

 ๑๖๖๑๙ นางสาวพชร  พูนขวัญ 

 ๑๖๖๒๐ นางพชรกร  ศิริมงคล 

 ๑๖๖๒๑ นางพชรพร  ชื่นอภัย 

 ๑๖๖๒๒ นางพชรพร  ภูพันใบ 

 ๑๖๖๒๓ นางพชรพรรณ  ไชยคาน 

 ๑๖๖๒๔ นางสาวพชรพลอย  พรรณสิงห 

 ๑๖๖๒๕ นางพชรมน  นาคเกตุ 

 ๑๖๖๒๖ นางพชรมน  บุญสิทธิ์ 

 ๑๖๖๒๗ นางสาวพชรมน  บุตราช 

 ๑๖๖๒๘ นางสาวพชรมน  โรจนสุวรรณ 

 ๑๖๖๒๙ นางสาวพชรมน  วงสอน 

 ๑๖๖๓๐ นางพชรมน  สุวรรณรัตน 

 ๑๖๖๓๑ นางสาวพชิรา  สิงหเชื้อ 

 ๑๖๖๓๒ นางพฐินันท  แนนดี 

 ๑๖๖๓๓ นางพัฒนนรี  นามเวช 

 ๑๖๖๓๔ นางพณณกร  ประเที่ยง 

 ๑๖๖๓๕ นางสาวพณณกร  วงษกัณหา 

 ๑๖๖๓๖ นางสาวพณณกร  ศรีสุข 

 ๑๖๖๓๗ นางสาวพณาวรรณ  คําคูณ 

 ๑๖๖๓๘ นางสาวพณิชญา  วงศวาร 

 ๑๖๖๓๙ นางพตจนีย  ศิริปะกะ 

 ๑๖๖๔๐ นางพนมพร  สุวรรณโคตร 

 ๑๖๖๔๑ นางสาวพนมภร  ประทุมลี 

 ๑๖๖๔๒ นางพนมวัน  สุวรรณโค 

 ๑๖๖๔๓ นางสาวพนอจิตต  ธรรมโถ 

 ๑๖๖๔๔ นางพนอม  อังคุนันท 

 ๑๖๖๔๕ นางพนัชกร  ปะตินัดตัง 

 ๑๖๖๔๖ นางพนัชกร  มวงสีไพล 

 ๑๖๖๔๗ นางพนัชกร  สมแกว 

 ๑๖๖๔๘ นางพนัดดา  ชลอวงษ 

 ๑๖๖๔๙ นางสาวพนัดดา  ชื่นแฉง 

 ๑๖๖๕๐ นางสาวพนา  จันทรโณทัย 

 ๑๖๖๕๑ นางสาวพนาภรณ  นาคอน 

 ๑๖๖๕๒ นางพนารัชต  คําถา 

 ๑๖๖๕๓ นางพนารัตน  ฐานียวัฒนวงศ 

 ๑๖๖๕๔ นางพนารัตน  เทพวีระ 

 ๑๖๖๕๕ นางพนารัตน  นานอก 

 ๑๖๖๕๖ นางพนารัตน  บุญชูชวย 

 ๑๖๖๕๗ นางสาวพนารัตน  เปยเยีย 

 ๑๖๖๕๘ นางสาวพนารัตน  ผจงบูชิต 

 ๑๖๖๕๙ นางพนารัตน  มณีโชติ 

 ๑๖๖๖๐ นางสาวพนารัตน  สําชาลี 

 ๑๖๖๖๑ นางพนารัตน  สุวรรณอําไพ 

 ๑๖๖๖๒ นางพนารินทร  สวัสดิ์ตระกูล 

 ๑๖๖๖๓ นางสาวพนาลักณ  มานทอง 

 ๑๖๖๖๔ นางสาวพนาวัน  รวมครบุรี 

 ๑๖๖๖๕ นางพนิชย  สิมลี 

 ๑๖๖๖๖ นางพนิฐนันท  ฤทธิเดช 



 หนา   ๑๕๐ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๖๖๗ นางสาวพนิดา  กระแสร 

 ๑๖๖๖๘ นางสาวพนิดา  งามลวน 

 ๑๖๖๖๙ นางพนิดา  จันละคล 

 ๑๖๖๗๐ นางสาวพนิดา  จําลอง 

 ๑๖๖๗๑ นางพนิดา  ฉิมรักแกว 

 ๑๖๖๗๒ นางพนิดา  ณ นคร 

 ๑๖๖๗๓ นางสาวพนิดา  ถาวรสาร 

 ๑๖๖๗๔ นางพนิดา  ธนะสิทธิ์ 

 ๑๖๖๗๕ นางสาวพนิดา  ธวัชไชย 

 ๑๖๖๗๖ นางสาวพนิดา  บุญหนิ 

 ๑๖๖๗๗ นางสาวพนิดา  บุพชาติ 

 ๑๖๖๗๘ นางสาวพนิดา  ปกปอง 

 ๑๖๖๗๙ นางพนิดา  ปญญา 

 ๑๖๖๘๐ นางพนิดา  ผิวแกว 

 ๑๖๖๘๑ นางสาวพนิดา  พลเดช 

 ๑๖๖๘๒ นางพนิดา  พ่ึงพันธ 

 ๑๖๖๘๓ นางสาวพนิดา  ละอองจิต 

 ๑๖๖๘๔ นางพนิดา  ศักดิ์สุริยผดุง 

 ๑๖๖๘๕ นางสาวพนิดา  ศิริญานันท 

 ๑๖๖๘๖ นางสาวพนิดา  ศุภพร 

 ๑๖๖๘๗ นางสาวพนิดา  สาและ 

 ๑๖๖๘๘ นางพนิดา  สุนทรชัย 

 ๑๖๖๘๙ นางพนิดา  แสนโซง 

 ๑๖๖๙๐ นางพนิดา  หีตชวย 

 ๑๖๖๙๑ นางพนิดา  เอี่ยมแจง 

 ๑๖๖๙๒ นางพนิดาพร  พันธพิทักษ 

 ๑๖๖๙๓ นางพนิตนารถ  คินขุนทด 

 ๑๖๖๙๔ นางพนิตพร  สินตะพัด 

 ๑๖๖๙๕ นางพนิตพิชา  ขันทอง 

 ๑๖๖๙๖ นางพนิตพิชา  เตชะสุทธิรัฐ 

 ๑๖๖๙๗ นางสาวพนิตพิชา  เสวี 

 ๑๖๖๙๘ นางสาวพนิตอนงค  วงคจันทรแสง 

 ๑๖๖๙๙ นางสาวพบพร  เรือนแกว 

 ๑๖๗๐๐ นางสาวพมิลา  อูปคํา 

 ๑๖๗๐๑ นางพยงค  สุขนิรัญ 

 ๑๖๗๐๒ นางสาวพยอม  กุลสุทธิ์ 

 ๑๖๗๐๓ นางสาวพยอม  เจริญรอย 

 ๑๖๗๐๔ นางพยอม  ชอบเอียด 

 ๑๖๗๐๕ นางพยอม  ไชยโคตร 

 ๑๖๗๐๖ นางพยอม  ไชยวงศคํา 

 ๑๖๗๐๗ นางสาวพยอม  ตาลพล 

 ๑๖๗๐๘ นางพยอม  ปดถาวะโร 

 ๑๖๗๐๙ นางสาวพยอม  พรมชาติ 

 ๑๖๗๑๐ นางพยอม  ศิลปคุณ 

 ๑๖๗๑๑ นางพยอม  ศิลปชัย 

 ๑๖๗๑๒ นางพยอม  อินกกผ้ึง 

 ๑๖๗๑๓ นางสาวพยุง  ตั้งสมบูรณ 

 ๑๖๗๑๔ นางสาวพยุง  หนูแกนเพชร 

 ๑๖๗๑๕ นางสาวพยุงศรี  แดนขนบ 

 ๑๖๗๑๖ นางสาวพเยาว  จันทา 



 หนา   ๑๕๑ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๗๑๗ นางสาวพเยาว  ศักดิ์สุภาพ 

 ๑๖๗๑๘ นางสาวพเยาว  สดใส 

 ๑๖๗๑๙ นางพเยาว  สุขนิคม 

 ๑๖๗๒๐ นางสาวพเยาว  สุดรัก 

 ๑๖๗๒๑ นางสาวพเยาว  แหลงสนาม 

 ๑๖๗๒๒ นางพร  ลอเรนซ 

 ๑๖๗๒๓ นางสาวพรกนก  การปลูก 

 ๑๖๗๒๔ นางสาวพรกนก  พลวิเศษ 

 ๑๖๗๒๕ นางพรกนก  ยมนัตถ 

 ๑๖๗๒๖ นางพรกมล  พลขยัน 

 ๑๖๗๒๗ นางสาวพรกมล  แสงหงษ 

 ๑๖๗๒๘ นางสาวพรชนก  จอมทะรักษ 

 ๑๖๗๒๙ นางพรชนก  จันทนจินดา 

 ๑๖๗๓๐ นางสาวพรชนก  พัดชู 

 ๑๖๗๓๑ นางพรชนก  สุระศร 

 ๑๖๗๓๒ นางสาวพรชนัน  จันทิพย 

 ๑๖๗๓๓ นางสาวพรชรินทร  เทพวัง 

 ๑๖๗๓๔ นางสาวพรชิตรา  บุญแจด 

 ๑๖๗๓๕ นางสาวพรชิตา  วันหากิจ 

 ๑๖๗๓๖ นางสาวพรณิชา  จันทรเขียว 

 ๑๖๗๓๗ นางสาวพรทนา  เนิ่นแฝก 

 ๑๖๗๓๘ นางพรทวี  สุวรรณมิตร 

 ๑๖๗๓๙ นางสาวพรทิพ  นุนปาน 

 ๑๖๗๔๐ นางสาวพรทิพย  กล่ินบุญ 

 ๑๖๗๔๑ นางสาวพรทิพย  เกตุมณี 

 ๑๖๗๔๒ นางสาวพรทิพย  ไกยนารถ 

 ๑๖๗๔๓ นางพรทิพย  ขันทีทาว 

 ๑๖๗๔๔ นางสาวพรทิพย  แขกทอง 

 ๑๖๗๔๕ นางพรทิพย  คีรีนิล 

 ๑๖๗๔๖ นางพรทิพย  จันทรทิน 

 ๑๖๗๔๗ นางสาวพรทิพย  จิตรมาส 

 ๑๖๗๔๘ นางพรทิพย  เจริญชัยไธสงค 

 ๑๖๗๔๙ นางพรทิพย  ใจเจริญ 

 ๑๖๗๕๐ นางพรทิพย  ฉัตรทอง 

 ๑๖๗๕๑ นางสาวพรทิพย  ชั้นบุญ 

 ๑๖๗๕๒ นางพรทิพย  ชางประดิษฐ 

 ๑๖๗๕๓ นางสาวพรทิพย  ชุมชวย 

 ๑๖๗๕๔ นางพรทิพย  ชูเกียรติวิราสกุล 

 ๑๖๗๕๕ นางสาวพรทิพย  ไชยะพอ 

 ๑๖๗๕๖ นางสาวพรทิพย  ดวงน้ําแกว 

 ๑๖๗๕๗ นางพรทิพย  เดชะเสน 

 ๑๖๗๕๘ นางสาวพรทิพย  ทองสุข 

 ๑๖๗๕๙ นางสาวพรทิพย  ทองหอ 

 ๑๖๗๖๐ นางพรทิพย  ทับโทน 

 ๑๖๗๖๑ นางพรทิพย  เทพราช 

 ๑๖๗๖๒ นางสาวพรทิพย  นพรัตน 

 ๑๖๗๖๓ นางพรทิพย  นิยมแยม 

 ๑๖๗๖๔ นางสาวพรทิพย  บองกระโทก 

 ๑๖๗๖๕ นางสาวพรทิพย  บุญวิเศษ 

 ๑๖๗๖๖ นางพรทิพย  ประดาอินทร 



 หนา   ๑๕๒ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๗๖๗ นางสาวพรทิพย  ปราบสกุล 

 ๑๖๗๖๘ นางพรทิพย  ผลไพร 

 ๑๖๗๖๙ นางพรทิพย  พงชะเกาะ 

 ๑๖๗๗๐ นางสาวพรทิพย  พุทธศุกร 

 ๑๖๗๗๑ นางสาวพรทิพย  เพชรรัตน 

 ๑๖๗๗๒ นางสาวพรทิพย  ภักดีเจริญ 

 ๑๖๗๗๓ นางพรทิพย  ภูชงค 

 ๑๖๗๗๔ นางสาวพรทิพย  รวมจิต 

 ๑๖๗๗๕ นางพรทิพย  ลวนวิเศษ 

 ๑๖๗๗๖ นางพรทิพย  ลาดพันธ 

 ๑๖๗๗๗ นางพรทิพย  วงคตะวัน 

 ๑๖๗๗๘ นางพรทิพย  วิริยานุกูล 

 ๑๖๗๗๙ นางสาวพรทิพย  วุฒิพงศ 

 ๑๖๗๘๐ นางสาวพรทิพย  ศรีสงคราม 

 ๑๖๗๘๑ นางพรทิพย  ศิริสานต 

 ๑๖๗๘๒ นางสาวพรทิพย  ศิลปกษา 

 ๑๖๗๘๓ นางสาวพรทิพย  ศุภผล 

 ๑๖๗๘๔ นางพรทิพย  สามลปาน 

 ๑๖๗๘๕ นางพรทิพย  สาระคง 

 ๑๖๗๘๖ นางพรทิพย  สุขวิสุทธิ์ 

 ๑๖๗๘๗ นางพรทิพย  แสงคุณ 

 ๑๖๗๘๘ นางสาวพรทิพย  หาญวิชา 

 ๑๖๗๘๙ นางสาวพรทิพย  เหลาแตว 

 ๑๖๗๙๐ นางสาวพรทิพย  แหวสุโน 

 ๑๖๗๙๑ นางพรทิพย  ใหมเอี่ยม 

 ๑๖๗๙๒ นางสาวพรทิพย  อินทรประสิทธิ์ 

 ๑๖๗๙๓ นางสาวพรทิพย  อินทรสุข 

 ๑๖๗๙๔ นางสาวพรทิพา  ปยะกมลรัตน 

 ๑๖๗๙๕ นางพรทิพา  สูงทรัพยไพศาล 

 ๑๖๗๙๖ นางสาวพรทิพา  อินทรตา 

 ๑๖๗๙๗ นางสาวพรทิวา  จันทรศรี 

 ๑๖๗๙๘ นางสาวพรทิวา  ชุติมันตานนท 

 ๑๖๗๙๙ นางพรทิวา  โชติขันธ 

 ๑๖๘๐๐ นางสาวพรทิวา  วรรณศรี 

 ๑๖๘๐๑ นางพรธนพรรณ  สมสนิท 

 ๑๖๘๐๒ นางพรธนา  สุริยะจันทร 

 ๑๖๘๐๓ นางพรธิกา  คัชเขียว 

 ๑๖๘๐๔ นางพรธิชา  กลมเกลียว 

 ๑๖๘๐๕ นางสาวพรธิตา  สุขสําราญ 

 ๑๖๘๐๖ นางพรธิภาดา  เจริญปพิชญา 

 ๑๖๘๐๗ นางสาวพรธิมา  เข็มทอง 

 ๑๖๘๐๘ นางสาวพรนภัทร  วิระทูล 

 ๑๖๘๐๙ นางสาวพรนภัส  เวชกามา 

 ๑๖๘๑๐ นางพรนภัส  สืบพงศตระกูล 

 ๑๖๘๑๑ นางสาวพรนภา  ชัยชนะ 

 ๑๖๘๑๒ นางสาวพรนภา  ชํานาญศิลป 

 ๑๖๘๑๓ นางพรนภา  พันธุตะ 

 ๑๖๘๑๔ นางสาวพรนภา  ภูแสนเภา 

 ๑๖๘๑๕ นางพรนภา  ล้ิวขอนแกน 

 ๑๖๘๑๖ นางสาวพรนรินทร  สักลอ 



 หนา   ๑๕๓ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๘๑๗ นางสาวพรนิภา  จงศิริ 

 ๑๖๘๑๘ นางสาวพรนิภา  เบญจาทิกุล 

 ๑๖๘๑๙ นางสาวพรนิภา  มะลิกัน 

 ๑๖๘๒๐ นางพรนิภา  ศรีจันทร 

 ๑๖๘๒๑ นางสาวพรนิรัตน  ทองสุวรรณ 

 ๑๖๘๒๒ นางสาวพรประกาย  สรอยคํา 

 ๑๖๘๒๓ นางพรปวีณ  กลอมฤทธิ์ 

 ๑๖๘๒๔ นางพรปวีณ  ไชยษา 

 ๑๖๘๒๕ นางสาวพรปวีณ  ทัศนะโสภณ 

 ๑๖๘๒๖ นางสาวพรปวีณ  พิพัฒนวัฒนะ 

 ๑๖๘๒๗ นางพรปวีณ  วิชัย 

 ๑๖๘๒๘ นางพรปวีณ  ศิลปสิทธิ์ 

 ๑๖๘๒๙ นางสาวพรปวีณ  สกุลพรพิพัฒน 

 ๑๖๘๓๐ นางพรปวีณ  สังขพิทักษกุล 

 ๑๖๘๓๑ นางพรปวีณ  หวานขม 

 ๑๖๘๓๒ จาเอกหญิง พรพ็ญ  เอี่ยมสุวรรณ 

 ๑๖๘๓๓ นางพรพนา  เงินบุญคง 

 ๑๖๘๓๔ นางสาวพรพนา  โพธิ์ทอง 

 ๑๖๘๓๕ นางพรพนา  ไหวติง 

 ๑๖๘๓๖ นางสาวพรพรรณ  สะนิทธา 

 ๑๖๘๓๗ นางพรพรรณ  กุญแจนาค 

 ๑๖๘๓๘ นางสาวพรพรรณ  คําภู 

 ๑๖๘๓๙ นางสาวพรพรรณ  จันทเกิด 

 ๑๖๘๔๐ นางสาวพรพรรณ  จันทรอินทร 

 ๑๖๘๔๑ นางสาวพรพรรณ  จิวเดช 

 ๑๖๘๔๒ นางพรพรรณ  ใจกลา 

 ๑๖๘๔๓ นางสาวพรพรรณ  ไชยหอม 

 ๑๖๘๔๔ นางสาวพรพรรณ  ทัศนิจ 

 ๑๖๘๔๕ นางพรพรรณ  ทําเพียร 

 ๑๖๘๔๖ นางสาวพรพรรณ  ทําสวน 

 ๑๖๘๔๗ นางสาวพรพรรณ  นันตะรัตน 

 ๑๖๘๔๘ นางพรพรรณ  บุญดี 

 ๑๖๘๔๙ นางพรพรรณ  ปรีปาน 

 ๑๖๘๕๐ นางสาวพรพรรณ  ปนแกว 

 ๑๖๘๕๑ นางสาวพรพรรณ  พรมสวัสดิ์ 

 ๑๖๘๕๒ นางพรพรรณ  พละทรัพย 

 ๑๖๘๕๓ นางสาวพรพรรณ  พวงทอง 

 ๑๖๘๕๔ นางสาวพรพรรณ  พุฒิฤทธิ ์

 ๑๖๘๕๕ นางพรพรรณ  เพ็งหีต 

 ๑๖๘๕๖ นางสาวพรพรรณ  ภักดี 

 ๑๖๘๕๗ นางสาวพรพรรณ  ภุชชงค 

 ๑๖๘๕๘ นางพรพรรณ  สกนธวัฒน 

 ๑๖๘๕๙ นางพรพรรณ  สุดสุย 

 ๑๖๘๖๐ นางพรพรรณ  แสนจันทร 

 ๑๖๘๖๑ นางสาวพรพรรณ  เอื้อกิจ 

 ๑๖๘๖๒ นางพรพรรรณ  ผองแล 

 ๑๖๘๖๓ นางพรพวรรณ  แกวรักษา 

 ๑๖๘๖๔ นางสาวพรพัฒน  วิวัฒนดิษกุล 

 ๑๖๘๖๕ นางสาวพรพันธ  ถิรายุศรีพงศ 

 ๑๖๘๖๖ นางพรพินยา  สิงหทิศ 



 หนา   ๑๕๔ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๘๖๗ นางสาวพรพิมล  กรพิพัฒน 

 ๑๖๘๖๘ นางพรพิมล  คันศิลป 

 ๑๖๘๖๙ นางพรพิมล  จุงพิวัฒน 

 ๑๖๘๗๐ นางสาวพรพิมล  ใจแกวทิ 

 ๑๖๘๗๑ นางพรพิมล  ชวยชูวงศ 

 ๑๖๘๗๒ นางพรพิมล  ชิณพร 

 ๑๖๘๗๓ นางพรพิมล  ชีวาจร 

 ๑๖๘๗๔ นางสาวพรพิมล  ธัญญะ 

 ๑๖๘๗๕ นางสาวพรพิมล  ธิศาเวช 

 ๑๖๘๗๖ นางพรพิมล  บุตตะไมล 

 ๑๖๘๗๗ นางสาวพรพิมล  บุพโต 

 ๑๖๘๗๘ นางพรพิมล  พาณิชย 

 ๑๖๘๗๙ นางพรพิมล  ภัสสรโยธิน 

 ๑๖๘๘๐ นางสาวพรพิมล  ภูเขาลาด 

 ๑๖๘๘๑ นางสาวพรพิมล  ภูเล่ือน 

 ๑๖๘๘๒ นางพรพิมล  มะปะโม 

 ๑๖๘๘๓ นางสาวพรพิมล  มัจจุปะ 

 ๑๖๘๘๔ นางพรพิมล  ยาดี 

 ๑๖๘๘๕ นางพรพิมล  วอขวา 

 ๑๖๘๘๖ นางสาวพรพิมล  เวียงคํา 

 ๑๖๘๘๗ นางพรพิมล  ศรแกว 

 ๑๖๘๘๘ นางสาวพรพิมล  ศรีพัทยากร 

 ๑๖๘๘๙ นางพรพิมล  เศษแสนวงศ 

 ๑๖๘๙๐ นางสาวพรพิมล  สุกชู 

 ๑๖๘๙๑ นางสาวพรพิมล  สุวรรณ 

 ๑๖๘๙๒ นางพรพิมล  หอมละเอียด 

 ๑๖๘๙๓ นางสาวพรพิมล  หัวแหลม 

 ๑๖๘๙๔ นางพรพิมล  เหลากาสี 

 ๑๖๘๙๕ นางพรพิมล  อุทุมโภค 

 ๑๖๘๙๖ นางพรพิมล  อุยตยะกุล 

 ๑๖๘๙๗ นางพรพิรม  สุขเพ็ง 

 ๑๖๘๙๘ นางพรพิรุณ  คันธะดวง 

 ๑๖๘๙๙ นางสาวพรพิรุณ  สืบเพ็ญไชย 

 ๑๖๙๐๐ นางสาวพรพิลาศ  เจริญสุข 

 ๑๖๙๐๑ นางพรพิลาส  สืบชมภู 

 ๑๖๙๐๒ นางพรพิศ  กุลออน 

 ๑๖๙๐๓ นางพรพิศ  แกวโสพรม 

 ๑๖๙๐๔ นางพรพิศ  มีมะแม 

 ๑๖๙๐๕ นางสาวพรพิศ  เหลายนขาม 

 ๑๖๙๐๖ นางพรพิศ  อมรชัยศักดา 

 ๑๖๙๐๗ นางพรพิศน  มัคสัมพันธ 

 ๑๖๙๐๘ นางพรเพชร  บรรยงค 

 ๑๖๙๐๙ นางสาวพรเพชร  ออนทุม 

 ๑๖๙๑๐ นางสาวพรเพ็ญ  กลเรียน 

 ๑๖๙๑๑ นางสาวพรเพ็ญ  คงประเสริฐ 

 ๑๖๙๑๒ นางสาวพรเพ็ญ  คามราช 

 ๑๖๙๑๓ นางสาวพรเพ็ญ  ณ พัทลุง 

 ๑๖๙๑๔ นางสาวพรเพ็ญ  ถิ่นตองโขบ 

 ๑๖๙๑๕ นางสาวพรเพ็ญ  ธนวรรณ 

 ๑๖๙๑๖ นางพรเพ็ญ  ธุระกิจ 



 หนา   ๑๕๕ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๙๑๗ นางสาวพรเพ็ญ  นุนสง 

 ๑๖๙๑๘ นางพรเพ็ญ  บุญลือชา 

 ๑๖๙๑๙ นางพรเพ็ญ  ย่ิงยงยุทธ 

 ๑๖๙๒๐ นางสาวพรเพ็ญ  รวมสิน 

 ๑๖๙๒๑ นางพรเพ็ญ  วงศแกว 

 ๑๖๙๒๒ นางพรเพ็ญ  วรินทรเวช 

 ๑๖๙๒๓ นางสาวพรเพ็ญ  วิเชียรสวรรค 

 ๑๖๙๒๔ นางสาวพรเพ็ญ  สนณรงค 

 ๑๖๙๒๕ นางสาวพรเพ็ญ  สามเณร 

 ๑๖๙๒๖ นางสาวพรเพ็ญ  สุวรรณพางกูร 

 ๑๖๙๒๗ นางสาวพรไพรินทร  คุณมาก 

 ๑๖๙๒๘ นางพรภณา  โคตะยันต 

 ๑๖๙๒๙ นางสาวพรภัทรินทร  วิเศษเสือ 

 ๑๖๙๓๐ นางสาวพรภิกิต  โพธิ์พวง 

 ๑๖๙๓๑ นางพรภินันท  พีรสกุลสิทธิ์ 

 ๑๖๙๓๒ นางสาวพรภิมล  วงกต 

 ๑๖๙๓๓ นางพรภิวรรณ  พันธสุวรรณ 

 ๑๖๙๓๔ นางพรมนัส  บุญสวัสดิ์ 

 ๑๖๙๓๕ นางสาวพรมนัส  หมอยาดี 

 ๑๖๙๓๖ นางพรรณกาญจน  วิศวนนทกานต 

 ๑๖๙๓๗ นางพรรณฑิพา  แสงคลอย 

 ๑๖๙๓๘ นางพรรณทิพย  ภูหัดทํา 

 ๑๖๙๓๙ นางสาวพรรณทิพย  เรืองย้ิม 

 ๑๖๙๔๐ นางสาวพรรณทิพย  อุนใจ 

 ๑๖๙๔๑ นางสาวพรรณทิพา  คําสิงห 

 ๑๖๙๔๒ นางสาวพรรณทิพา  จันทรมณี 

 ๑๖๙๔๓ นางพรรณทิพา  ทิพยมนตรี 

 ๑๖๙๔๔ นางพรรณทิพา  เนติธรรมนาถ 

 ๑๖๙๔๕ นางสาวพรรณทิพา  ปดตาระเก 

 ๑๖๙๔๖ นางสาวพรรณทิพา  มงคลพันธ 

 ๑๖๙๔๗ นางสาวพรรณทิภา  กล่ินเกษร 

 ๑๖๙๔๘ นางพรรณทิภา  วงศเครือศร 

 ๑๖๙๔๙ นางสาวพรรณธร  เปาหมั่น 

 ๑๖๙๕๐ นางสาวพรรณธิฌา  แกววิเชียร 

 ๑๖๙๕๑ นางพรรณธิพร  บุญกอน 

 ๑๖๙๕๒ นางสาวพรรณธิพา  จันทรขาว 

 ๑๖๙๕๓ นางพรรณธิภา  เสนสอน 

 ๑๖๙๕๔ วาที่รอยตรีหญิง พรรณนภัส   

  ไชยวรรณ 

 ๑๖๙๕๕ นางสาวพรรณนภา  พิลาบุตร 

 ๑๖๙๕๖ นางสาวพรรณนวสรวง  สรอยจิตร 

 ๑๖๙๕๗ นางพรรณนา  สายดวง 

 ๑๖๙๕๘ นางสาวพรรณนิกา  โชติรัตนานันท   

 ๑๖๙๕๙ นางสาวพรรณนิพา  เพ็ชระ 

 ๑๖๙๖๐ นางพรรณนิภา  พิมนาจ 

 ๑๖๙๖๑ นางพรรณนิภา  ชางสาร 

 ๑๖๙๖๒ นางสาวพรรณนิภา  พฤทธิพงษ 

 ๑๖๙๖๓ นางสาวพรรณนิภา  รัตนไพบูลย 

 ๑๖๙๖๔ นางพรรณนิภา  สละ 

 ๑๖๙๖๕ นางพรรณนภิา  อุนตะ 



 หนา   ๑๕๖ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๙๖๖ นางสาวพรรณปพร  โคกแปะ 

 ๑๖๙๖๗ นางสาวพรรณปพร  แพรดํา 

 ๑๖๙๖๘ นางพรรณปพร  ศักดิ์สมบูรณ 

 ๑๖๙๖๙ นางสาวพรรณพร  ทองสุทธิ์ 

 ๑๖๙๗๐ นางพรรณพิมล  จันทรวีระยุทธ 

 ๑๖๙๗๑ นางพรรณพิมล  ทับไธสง 

 ๑๖๙๗๒ นางสาวพรรณพิลาส  แกวคํา 

 ๑๖๙๗๓ นางพรรณพิไล  สงชวย 

 ๑๖๙๗๔ นางสาวพรรณพิศ  โควินทะสุด 

 ๑๖๙๗๕ นางพรรณเพ็ญ  หูโลหะ 

 ๑๖๙๗๖ นางสาวพรรณภา  นันทว ี

 ๑๖๙๗๗ นางพรรณภา  อุปพลเถียร 

 ๑๖๙๗๘ นางพรรณราย  คณานิตย 

 ๑๖๙๗๙ นางพรรณราย  นาคเปา 

 ๑๖๙๘๐ นางพรรณวดี  พฤกษสิทธิกุล 

 ๑๖๙๘๑ นางสาวพรรณวนัส  ลาดสีทา 

 ๑๖๙๘๒ นางพรรณวรท  รติคุณาลัย 

 ๑๖๙๘๓ นางสาวพรรณวรท  หนไธสง 

 ๑๖๙๘๔ นางสาวพรรณวรัท  ชาญเจริญ 

 ๑๖๙๘๕ นางพรรณวารี  ละวรรณา 

 ๑๖๙๘๖ นางพรรณวิภา  พวงอินทร 

 ๑๖๙๘๗ นางพรรณวิภา  สุวรรณชุมภู 

 ๑๖๙๘๘ นางสาวพรรณวิภา  อินทิม 

 ๑๖๙๘๙ นางพรรณา  บุตตะสุริย 

 ๑๖๙๙๐ นางพรรณิกา  งามโพธิ์ 

 ๑๖๙๙๑ นางสาวพรรณิกา  ใยพันธ 

 ๑๖๙๙๒ นางพรรณิดา  แกมจินดา 

 ๑๖๙๙๓ นางพรรณิภา  บุบผารัตน 

 ๑๖๙๙๔ นางสาวพรรณิภา  พริ้งกระโทก 

 ๑๖๙๙๕ นางพรรณิภา  มาลาหอม 

 ๑๖๙๙๖ นางพรรณิภา  อาศัยนา 

 ๑๖๙๙๗ นางพรรณิรัตน  จิตนุม 

 ๑๖๙๙๘ นางสาวพรรณิษา  ทองไทย 

 ๑๖๙๙๙ นางสาวพรรณี  กุลโน 

 ๑๗๐๐๐ นางสาวพรรณี  คงเงิน 

 ๑๗๐๐๑ นางพรรณี  ครองแสนเมือง 

 ๑๗๐๐๒ นางสาวพรรณี  เครื่องพาที 

 ๑๗๐๐๓ นางสาวพรรณี  จวบสุข 

 ๑๗๐๐๔ นางพรรณี  ทวีชาติ 

 ๑๗๐๐๕ นางสาวพรรณี  เทียนหิรัญ 

 ๑๗๐๐๖ นางพรรณี  บุญกลา 

 ๑๗๐๐๗ นางสาวพรรณี  ประภาวิชา 

 ๑๗๐๐๘ นางสาวพรรณี  พุมสงวน 

 ๑๗๐๐๙ นางสาวพรรณี  ศรียาบ 

 ๑๗๐๑๐ นางพรรณี  ศิริหัตถ 

 ๑๗๐๑๑ นางพรรณี  สมบูรณ 

 ๑๗๐๑๒ นางพรรณี  สุทธิสน 

 ๑๗๐๑๓ นางพรรณี  โสมณวัตร 

 ๑๗๐๑๔ นางสาวพรรทิภา  วงศสุริยา 

 ๑๗๐๑๕ นางพรรทิวา  พยัควรรณ 



 หนา   ๑๕๗ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๐๑๖ นางสาวพรรธิภา  ขําเอี่ยม 

 ๑๗๐๑๗ นางพรรนา  พยัคฆเพชร 

 ๑๗๐๑๘ นางพรรนิภา  เนื่องสุมาร 

 ๑๗๐๑๙ นางสาวพรรนิภา  ผละผล 

 ๑๗๐๒๐ นางพรรวินท  ราชเสนา 

 ๑๗๐๒๑ นางพรรษกร  พรมอาด 

 ๑๗๐๒๒ นางพรรษกร  พิพัฒนยานนท 

 ๑๗๐๒๓ นางสาวพรรษนันท  วงศธิเบศร 

 ๑๗๐๒๔ นางสาวพรรษา  วงษทิพรัตน 

 ๑๗๐๒๕ นางพรระพี  เกือกสูงเนิน 

 ๑๗๐๒๖ นางพรรัตน  ทวผีล 

 ๑๗๐๒๗ นางพรรัตน  ปตเทนานัง 

 ๑๗๐๒๘ นางพรรัตน  สวางวงศ 

 ๑๗๐๒๙ นางสาวพรรัตนดา  บึงมุม 

 ๑๗๐๓๐ นางพรรุง  สุรพรรณ 

 ๑๗๐๓๑ นางสาวพรฤทัย  สุขชิด 

 ๑๗๐๓๒ นางสาวพรลภัส  ทิพยคํามี 

 ๑๗๐๓๓ นางสาวพรลภัส  พูลสมบัติ 

 ๑๗๐๓๔ นางพรลภัส  สุพรม 

 ๑๗๐๓๕ นางพรลภัสส  เจียระนัย 

 ๑๗๐๓๖ นางพรลภัสสร  ตาแกว 

 ๑๗๐๓๗ นางพรลภา  ชุมภูศรี 

 ๑๗๐๓๘ นางพรละภา  ชุมภูศรี 

 ๑๗๐๓๙ นางสาวพรวรินทร  มลิวรรณ 

 ๑๗๐๔๐ นางพรวริษฐา  ดวงชาง 

 ๑๗๐๔๑ นางพรวลัญช  ย้ิมแยม 

 ๑๗๐๔๒ นางสาวพรวลัย  สรรพอาษา 

 ๑๗๐๔๓ นางสาวพรวิภา  ปราณีสร 

 ๑๗๐๔๔ นางสาวพรวิภา  ผุดผอง 

 ๑๗๐๔๕ นางสาวพรวิภา  วรรณทวี 

 ๑๗๐๔๖ นางสาวพรวิไล  คําแกว 

 ๑๗๐๔๗ นางสาวพรวิไล  วรงค 

 ๑๗๐๔๘ นางพรวิวรรณ  ไชยเดช 

 ๑๗๐๔๙ นางพรวิสาข  มะลาศรี 

 ๑๗๐๕๐ นางสาวพรศรี  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๗๐๕๑ นางสาวพรศรี  สยมภาค 

 ๑๗๐๕๒ นางสาวพรศิริ  คําภักดี 

 ๑๗๐๕๓ นางพรศิริ  ตันเต 

 ๑๗๐๕๔ นางสาวพรศิริ  นรโคตร 

 ๑๗๐๕๕ นางสาวพรศิริ  เมืองปรางค 

 ๑๗๐๕๖ นางพรศิริ  ศิริสุข 

 ๑๗๐๕๗ นางสาวพรศิริ  สมิทธิ 

 ๑๗๐๕๘ นางสาวพรศิริ  สุขแกว 

 ๑๗๐๕๙ นางสาวพรศิริ  อินทรเพ็ชร 

 ๑๗๐๖๐ นางสาวพรศิลป  แสงพรมชาลี 

 ๑๗๐๖๑ นางสาวพรสวรรค  ชื่นสบาย 

 ๑๗๐๖๒ นางสาวพรสวรรค  ดีสุขแสง 

 ๑๗๐๖๓ นางสาวพรสวรรค  ภูมี 

 ๑๗๐๖๔ นางสาวพรสวรรค  วงคจันทร 

 ๑๗๐๖๕ นางสาวพรสวรรค  สุดดี 



 หนา   ๑๕๘ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๐๖๖ นางพรสวัสดิ์  บุญหนัก 

 ๑๗๐๖๗ นางพรสิริ  เมืองพรหม 

 ๑๗๐๖๘ นางพรสุดา  กาเผือก 

 ๑๗๐๖๙ นางสาวพรสุดา  บุตรชาดา 

 ๑๗๐๗๐ นางสาวพรสุดา  สุดนุช   

 ๑๗๐๗๑ นางสาวพรสุรางค  ศรีพงษ 

 ๑๗๐๗๒ นางสาวพรสุรีย  ธรรมเจริญ 

 ๑๗๐๗๓ นางสาวพรหทัย  ตนสาลี 

 ๑๗๐๗๔ นางพรหมภัสสร  เหลืองชัยพร 

 ๑๗๐๗๕ นางพรหมภินันท  เฉลิมสุข 

 ๑๗๐๗๖ นางสาวพรหมมาศ  วรรณสุข 

 ๑๗๐๗๗ นางพรหมศรี  แสงทอง 

 ๑๗๐๗๘ นางสาวพรอนงค  จ้ิวตั้น 

 ๑๗๐๗๙ นางสาวพรอนงค  ภาพชะนะ 

 ๑๗๐๘๐ นางสาวพรอํานวย  แสงสุวรรณ 

 ๑๗๐๘๑ นางสาวพรอุมา  จันทมาศ 

 ๑๗๐๘๒ นางพราวพิรุณ  ยาจิตต 

 ๑๗๐๘๓ นางพริ้มเพรา  พุฒยืน 

 ๑๗๐๘๔ นางสาวพฤกษา  ปญญาธงชัย 

 ๑๗๐๘๕ นางสาวพลอย  พิชัยยา 

 ๑๗๐๘๖ นางสาวพลอย  สุขทั่ว 

 ๑๗๐๘๗ นางสาวพลอย  สุทธิประภา 

 ๑๗๐๘๘ นางพลอย  แสนอินทร 

 ๑๗๐๘๙ นางสาวพลอยขวัญ  หางแกว 

 ๑๗๐๙๐ นางสาวพลอยฐิชาภรณ  จันภิรักษ 

 ๑๗๐๙๑ นางพลอยทิพย  ไชยมณี 

 ๑๗๐๙๒ นางสาวพลอยนภัส  เขตขาม 

 ๑๗๐๙๓ นางสาวพลอยนภัส  สุดศรีดา 

 ๑๗๐๙๔ นางสาวพลอยพรพรรณ  เชิงสะอาด 

 ๑๗๐๙๕ นางสาวพลอยรัตน  มากสุข 

 ๑๗๐๙๖ นางพลับพลึง  บุญญารัตนานุสรณ 

 ๑๗๐๙๗ นางสาวพลับพลึง  สมรฤทธิ์ 

 ๑๗๐๙๘ นางพลับพลึง  สิทธ ิ

 ๑๗๐๙๙ นางพลับพลึงไพร  ขุนลอด 

 ๑๗๑๐๐ นางพลินี  พิชา 

 ๑๗๑๐๑ นางสาวพวงแกว  แสงศรีจันทร 

 ๑๗๑๐๒ นางสาวพวงทอง  โกฎคํา 

 ๑๗๑๐๓ นางสาวพวงทอง  ขันคํา 

 ๑๗๑๐๔ นางพวงทอง  ขุนติ 

 ๑๗๑๐๕ นางสาวพวงทอง  นาพิจิตร 

 ๑๗๑๐๖ นางสาวพวงบุบผา  บุษยากุล 

 ๑๗๑๐๗ นางสาวพวงบุปผา  รักษาจิต 

 ๑๗๑๐๘ นางสาวพวงผกา  เทพคํา 

 ๑๗๑๐๙ นางสาวพวงผกา  พริกประสงค 

 ๑๗๑๑๐ นางสาวพวงผกา  ยอยสวัสดิ์ 

 ๑๗๑๑๑ นางสาวพวงผกา  ยาดี 

 ๑๗๑๑๒ นางสาวพวงผกา  วรรณโน 

 ๑๗๑๑๓ นางสาวพวงพยอม  ไชยปญญา 

 ๑๗๑๑๔ นางพวงพร  โฆษานุภาพ 

 ๑๗๑๑๕ นางพวงพรรณ  โปอินทร 



 หนา   ๑๕๙ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๑๑๖ นางสาวพวงเพชร  แกวอิทริทร   

 ๑๗๑๑๗ นางพวงเพชร  ชิณศิริ 

 ๑๗๑๑๘ นางสาวพวงเพชร  ดวงอาทิตย 

 ๑๗๑๑๙ นางสาวพวงเพชร  พูลสมบัติ 

 ๑๗๑๒๐ นางพวงเพชร  รูบุญ 

 ๑๗๑๒๑ นางพวงเพ็ชร  นิจปราณ 

 ๑๗๑๒๒ นางสาวพวงเพ็ชร  มีมา 

 ๑๗๑๒๓ นางพวงเพ็ญ  ทายอง 

 ๑๗๑๒๔ นางพวงมาลัย  ราชสินธุ 

 ๑๗๑๒๕ นางสาวพวงรัตน  มหาจําปา 

 ๑๗๑๒๖ นางสาวพวงสรอย  อินออน 

 ๑๗๑๒๗ นางพะเยาว  นามทิพย 

 ๑๗๑๒๘ นางสาวพะเยีย  ประภากรณกุล 

 ๑๗๑๒๙ นางสาวพักตรพริ้ง  พ่ึงสําราญ 

 ๑๗๑๓๐ นางสาวพักตรพิไล  ลิมปทีปราการ 

 ๑๗๑๓๑ นางสาวพักตรวิภา  เสาโกมุท 

 ๑๗๑๓๒ นางสาวพักตรศิริ  ผลเรือง 

 ๑๗๑๓๓ นางพักตรสุดา  จันทรชู 

 ๑๗๑๓๔ นางพังพร  ยินดียม 

 ๑๗๑๓๕ นางสาวพัชชาภา  กิจวิจารณ 

 ๑๗๑๓๖ นางสาวพัชญสิตา  ปุณณสัมฤทธิ์ 

 ๑๗๑๓๗ นางสาวพัชฎาพร  พินิจมนตรี 

 ๑๗๑๓๘ นางสาวพัชณี  พรรณรังษี 

 ๑๗๑๓๙ นางพัชนิลญา  เพ่ิมพูน 

 ๑๗๑๔๐ นางพัชนี  ไกรยบุตร 

 ๑๗๑๔๑ นางสาวพัชนี  จางูเหลือม 

 ๑๗๑๔๒ นางสาวพัชนี  ลือขจร 

 ๑๗๑๔๓ นางสาวพัชนี  ศรีสิทธิ์ 

 ๑๗๑๔๔ นางสาวพัชนี  สมชัยยานนท 

 ๑๗๑๔๕ นางพัชนี  แสนทวีสุข 

 ๑๗๑๔๖ นางพัชนี  หนูเหมือน 

 ๑๗๑๔๗ นางสาวพัชนี  อินตะปา 

 ๑๗๑๔๘ นางพัชนีพร  ปรีดีสนิท 

 ๑๗๑๔๙ นางสาวพัชนีภรณ  แชเชือน 

 ๑๗๑๕๐ นางสาวพัชมณฑ  ฉัตรเงิน 

 ๑๗๑๕๑ นางสาวพัชมณฑ  โปรงตุม 

 ๑๗๑๕๒ นางพัชมน  สรวิสูตร 

 ๑๗๑๕๓ นางพัชรกรณ  แจงคํา 

 ๑๗๑๕๔ นางสาวพัชรกันย  ปฐมธรรมรักษ 

 ๑๗๑๕๕ นางพัชรดา  ลิมปนานนท 

 ๑๗๑๕๖ นางพัชรดา  เหมือนแกว 

 ๑๗๑๕๗ นางพัชรนันท  ประจักษวงศ 

 ๑๗๑๕๘ นางสาวพัชรนันท  มะโนจันทร 

 ๑๗๑๕๙ นางสาวพัชรนันท  สุมทอง 

 ๑๗๑๖๐ นางสาวพัชรประภา  เหลาอัน 

 ๑๗๑๖๑ นางสาวพัชรพร  เข็มนาค 

 ๑๗๑๖๒ นางสาวพัชรพร  วงษเจริญ 

 ๑๗๑๖๓ นางพัชรพร  สีทาว 

 ๑๗๑๖๔ นางสาวพัชรพรรณ  ธุระยศ 

 ๑๗๑๖๕ นางพัชรพรรณ  อินวาทย 



 หนา   ๑๖๐ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๑๖๖ นางพัชรภรณ  วงคอุคะ 

 ๑๗๑๖๗ นางสาวพัชรวลัย  ทองชู 

 ๑๗๑๖๘ นางสาวพัชรา  กระแจะเจิม 

 ๑๗๑๖๙ นางสาวพัชรา  คําไพเราะ 

 ๑๗๑๗๐ นางสาวพัชรา  ชูชาติ 

 ๑๗๑๗๑ นางสาวพัชรา  ดวงเวียง 

 ๑๗๑๗๒ นางพัชรา  พงษเสถียรศักดิ์ 

 ๑๗๑๗๓ นางพัชรา  พรมนา 

 ๑๗๑๗๔ นางสาวพัชรา  เพชรนาจักร 

 ๑๗๑๗๕ นางพัชรา  ภูมิประภาส 

 ๑๗๑๗๖ นางพัชรา  มหาวงษ 

 ๑๗๑๗๗ นางพัชรา  มีแตม 

 ๑๗๑๗๘ นางสาวพัชรา  รักษาคุณ 

 ๑๗๑๗๙ นางสาวพัชรา  สุภาพจน 

 ๑๗๑๘๐ นางสาวพัชรา  หินสอน 

 ๑๗๑๘๑ นางสาวพัชราฎา  ไกรคํา 

 ๑๗๑๘๒ นางสาวพัชราพร  ธิราช 

 ๑๗๑๘๓ นางพัชราพร  รัตนโช 

 ๑๗๑๘๔ นางพัชราภรณ  กันธิยะ 

 ๑๗๑๘๕ นางพัชราภรณ  ชัยพิบูลย 

 ๑๗๑๘๖ นางสาวพัชราภรณ  ไชยราช 

 ๑๗๑๘๗ นางสาวพัชราภรณ  ณ ระนอง 

 ๑๗๑๘๘ นางพัชราภรณ  ธรรมโส 

 ๑๗๑๘๙ นางพัชราภรณ  พลศรี 

 ๑๗๑๙๐ นางพัชราภรณ  มีทรัพยสกล 

 ๑๗๑๙๑ นางสาวพัชราภรณ  เมืองพิล 

 ๑๗๑๙๒ นางสาวพัชราภรณ  เรือนจันทร 

 ๑๗๑๙๓ นางสาวพัชราภรณ  ศรีวิไล 

 ๑๗๑๙๔ นางพัชราภรณ  เศวตสุววรณ 

 ๑๗๑๙๕ นางสาวพัชราภรณ  แสนศรี 

 ๑๗๑๙๖ นางพัชราภา  ดวงทอง 

 ๑๗๑๙๗ นางพัชราภา  เทพรังสฤษฎ์ิ 

 ๑๗๑๙๘ นางสาวพัชราวดี  ตัณฑพานิช 

 ๑๗๑๙๙ นางสาวพัชราวดี  อามาตยเสนา 

 ๑๗๒๐๐ นางสาวพัชราวรรณ  นันจรัส 

 ๑๗๒๐๑ นางพัชราวลี  มารมย 

 ๑๗๒๐๒ นางสาวพัชราวี  ดวงดี 

 ๑๗๒๐๓ นางสาวพัชริญญา  สารทอง 

 ๑๗๒๐๔ นางสาวพัชริญา  โพธิเสน 

 ๑๗๒๐๕ นางสาวพัชริญาน  มาจาด 

 ๑๗๒๐๖ นางพัชริดา  จารุเวช 

 ๑๗๒๐๗ นางสาวพัชริดา  มูลศรีนวล 

 ๑๗๒๐๘ นางพัชริดา  วังสการ 

 ๑๗๒๐๙ นางพัชริดา  ศรีเรือง 

 ๑๗๒๑๐ นางพัชริน  วงศใหญ 

 ๑๗๒๑๑ นางพัชรินทร  กันทะสิงห 

 ๑๗๒๑๒ นางสาวพัชรินทร  กันโน 

 ๑๗๒๑๓ นางสาวพัชรินทร  กาบคํา 

 ๑๗๒๑๔ นางสาวพัชรินทร  กุลกิจ 

 ๑๗๒๑๕ นางสาวพัชรินทร  แกวเรืองฤทธิ์ 



 หนา   ๑๖๑ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๒๑๖ นางสาวพัชรินทร  คําวิลา 

 ๑๗๒๑๗ นางสาวพัชรินทร  เครงปน 

 ๑๗๒๑๘ นางสาวพัชรินทร  เครือนอก 

 ๑๗๒๑๙ นางพัชรินทร  แจงอิ่ม 

 ๑๗๒๒๐ นางสาวพัชรินทร  ใจเท่ียง 

 ๑๗๒๒๑ นางพัชรินทร  ฉิมพาลี 

 ๑๗๒๒๒ นางสาวพัชรินทร  ดวงจันทร 

 ๑๗๒๒๓ นางสาวพัชรินทร  ดาวัลย 

 ๑๗๒๒๔ นางสาวพัชรินทร  ดุลยสุข 

 ๑๗๒๒๕ นางพัชรินทร  ตะวิจัง 

 ๑๗๒๒๖ นางพัชรินทร  ถาวรพานิช 

 ๑๗๒๒๗ นางสาวพัชรินทร  ทองขําดี 

 ๑๗๒๒๘ นางพัชรินทร  ทองจันดี 

 ๑๗๒๒๙ นางสาวพัชรินทร  ทะยานรัมย 

 ๑๗๒๓๐ นางสาวพัชรินทร  ทิพยสิงห 

 ๑๗๒๓๑ นางสาวพัชรินทร  ธรรมสัตย 

 ๑๗๒๓๒ นางสาวพัชรินทร  นาสมนต 

 ๑๗๒๓๓ นางสาวพัชรินทร  บุญเทเวศ 

 ๑๗๒๓๔ นางพัชรินทร  ปรีดา 

 ๑๗๒๓๕ นางสาวพัชรินทร  ไปลงูเหลือม 

 ๑๗๒๓๖ นางพัชรินทร  พองชัยภูมิ 

 ๑๗๒๓๗ นางสาวพัชรินทร  โพธิราช 

 ๑๗๒๓๘ นางพัชรินทร  มาตยวิเศษ 

 ๑๗๒๓๙ นางพัชรินทร  เมืองมูล 

 ๑๗๒๔๐ นางพัชรินทร  รสจันทร 

 ๑๗๒๔๑ นางพัชรินทร  รอดยอย 

 ๑๗๒๔๒ นางพัชรินทร  รัตตะรมย 

 ๑๗๒๔๓ นางสาวพัชรินทร  วรรธนะกุล 

 ๑๗๒๔๔ นางพัชรินทร  วิไลสมสกุล 

 ๑๗๒๔๕ นางพัชรินทร  เวทํา 

 ๑๗๒๔๖ นางพัชรินทร  เวสสุกรรม 

 ๑๗๒๔๗ นางสาวพัชรินทร  ศรีภิรมย 

 ๑๗๒๔๘ นางสาวพัชรินทร  ศิริมาตย 

 ๑๗๒๔๙ นางพัชรินทร  เศรษฐกิจ 

 ๑๗๒๕๐ นางพัชรินทร  สกุลพิทักษดี 

 ๑๗๒๕๑ นางสาวพัชรินทร  สมมิตตะ 

 ๑๗๒๕๒ นางพัชรินทร  สําราญสุข 

 ๑๗๒๕๓ นางพัชรินทร  สิทธิกัน 

 ๑๗๒๕๔ นางสาวพัชรินทร  สีหามายา 

 ๑๗๒๕๕ นางพัชรินทร  สุขบําเพิง 

 ๑๗๒๕๖ นางพัชรินทร  หมื่นสา 

 ๑๗๒๕๗ นางพัชรินทร  หอมละออ 

 ๑๗๒๕๘ นางพัชรินทร  หัตถนิรันดร 

 ๑๗๒๕๙ นางพัชรินทร  ออนสิง 

 ๑๗๒๖๐ นางสาวพัชรินทร  อินตนัย 

 ๑๗๒๖๑ นางสาวพัชรินทร  อุดสัย 

 ๑๗๒๖๒ นางพัชรินทร  อุทโท 

 ๑๗๒๖๓ นางพัชรินทร  อุบลทิพย   

 ๑๗๒๖๔ นางพัชรินทร  เอกตาแสง 

 ๑๗๒๖๕ นางสาวพัชรินทร  เอื้อการณ 



 หนา   ๑๖๒ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๒๖๖ นางสาวพัชรินทรรัชต  จงชาณสิทโธ 

 ๑๗๒๖๗ นางสาวพัชรี  กรมแสง 

 ๑๗๒๖๘ นางพัชรี  กองแกว 

 ๑๗๒๖๙ นางพัชรี  เกียรติสิงหทอง 

 ๑๗๒๗๐ นางพัชรี  แกวสุวรรณ 

 ๑๗๒๗๑ นางสาวพัชรี  คุณศาลประสิทธิ์ 

 ๑๗๒๗๒ นางสาวพัชรี  เครือนาชิด 

 ๑๗๒๗๓ นางสาวพัชรี  จันทรหยวก 

 ๑๗๒๗๔ นางพัชรี  จุยดวง 

 ๑๗๒๗๕ นางสาวพัชรี  เชียงแรง 

 ๑๗๒๗๖ นางพัชรี  แซมสนธ 

 ๑๗๒๗๗ นางพัชรี  ดีสนิท 

 ๑๗๒๗๘ นางสาวพัชรี  ตรีทิพากิจ 

 ๑๗๒๗๙ นางพัชรี  ตะสูง 

 ๑๗๒๘๐ นางสาวพัชรี  ทุมตา 

 ๑๗๒๘๑ นางพัชรี  แทนสุวรรณ 

 ๑๗๒๘๒ นางพัชรี  ธิเดช 

 ๑๗๒๘๓ นางสาวพัชรี  นนทะศิริ 

 ๑๗๒๘๔ นางสาวพัชรี  บัวเผ่ือน 

 ๑๗๒๘๕ นางพัชรี  บุญทา 

 ๑๗๒๘๖ นางพัชรี  บุญยืน 

 ๑๗๒๘๗ นางพัชรี  บุดดีวงศ 

 ๑๗๒๘๘ นางพัชรี  บุนนาค 

 ๑๗๒๘๙ นางสาวพัชรี  ประเสริฐชัย 

 ๑๗๒๙๐ นางสาวพัชรี  ผลพนม 

 ๑๗๒๙๑ นางพัชรี  ฝนถึงภูมิ 

 ๑๗๒๙๒ นางสาวพัชรี  พลราช 

 ๑๗๒๙๓ นางสาวพัชรี  พายุพัด 

 ๑๗๒๙๔ นางสาวพัชรี  มารรัมย 

 ๑๗๒๙๕ นางสาวพัชรี  มีชื่อ 

 ๑๗๒๙๖ นางสาวพัชรี  รักษากุล 

 ๑๗๒๙๗ นางพัชรี  ลินดแบค 

 ๑๗๒๙๘ นางสาวพัชรี  วิเศษชู 

 ๑๗๒๙๙ นางพัชรี  เวชนุสิทธิ์ 

 ๑๗๓๐๐ นางสาวพัชรี  สมคุณ 

 ๑๗๓๐๑ นางพัชรี  สัญญา 

 ๑๗๓๐๒ นางสาวพัชรี  สิทธินุภาพ 

 ๑๗๓๐๓ นางสาวพัชรี  สีเทพ 

 ๑๗๓๐๔ นางสาวพัชรี  สุขมั่น 

 ๑๗๓๐๕ นางพัชรี  สุดาชัย 

 ๑๗๓๐๖ นางพัชรี  โสประดิษฐ 

 ๑๗๓๐๗ นางสาวพัชรี  หะรีชน 

 ๑๗๓๐๘ นางสาวพัชรี  อําภัยบุญ 

 ๑๗๓๐๙ นางสาวพัชรี  อินทฉิม 

 ๑๗๓๑๐ นางพัชรี  อินทรนอก 

 ๑๗๓๑๑ นางสาวพัชรี  อินทรภูมี 

 ๑๗๓๑๒ นางสาวพัชรีญา  เพ็ชรโพธิ์ 

 ๑๗๓๑๓ นางพัชรีพร  คูกระสังข 

 ๑๗๓๑๔ นางพัชรีพร  แปงแสน 

 ๑๗๓๑๕ นางสาวพัชรีภร  โอภากุลวงษ 



 หนา   ๑๖๓ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๓๑๖ นางพัชรีภรณ  อยูนัด 

 ๑๗๓๑๗ นางพัชรีย  ทองศรีเกตุ 

 ๑๗๓๑๘ นางสาวพัชรีย  มานตา 

 ๑๗๓๑๙ นางสาวพัชรีย  ศรีสุข 

 ๑๗๓๒๐ นางพัชรีย  สุขสําราญ 

 ๑๗๓๒๑ นางพัชรียา  เขตนิมิตร 

 ๑๗๓๒๒ นางสาวพัชรียา  ค้ําชู 

 ๑๗๓๒๓ นางพัชรียา  จักรบุตร 

 ๑๗๓๒๔ นางพัชรียา  ชินไธสง 

 ๑๗๓๒๕ นางสาวพัชรียา  เชื้อหมอดู 

 ๑๗๓๒๖ นางพัชรีรัตน  มาศโอสถ 

 ๑๗๓๒๗ นางสาวพัชลี  ปานคง 

 ๑๗๓๒๘ นางสาวพัฐฐลักษณ  ลิขสิทธิ์ศุภการ 

 ๑๗๓๒๙ นางพัฒชรินทร  แพงไธสงค 

 ๑๗๓๓๐ เรือโทหญิง พัฒนธีรา   

  จิรัชธนานนท 

 ๑๗๓๓๑ นางสาวพัฒนนรี  ใจแปง 

 ๑๗๓๓๒ นางสาวพัฒนนรี  นาคเปรม 

 ๑๗๓๓๓ นางพัฒนนรี  เปงมา 

 ๑๗๓๓๔ นางพัฒนนรี  สัตยพันธ 

 ๑๗๓๓๕ นางสาวพัฒนนรี  สุขทัติ 

 ๑๗๓๓๖ นางพัฒนนุช  ภูจิตรน้ํา 

 ๑๗๓๓๗ นางสาวพัฒนอณิญช   

  กาญจนาประดิษฐ 

 ๑๗๓๓๘ นางพัฒนา  กาญจนะ 

 ๑๗๓๓๙ นางสาวพัฒนา  จันพางาม 

 ๑๗๓๔๐ นางพัฒนา  ปกการะสัย 

 ๑๗๓๔๑ นางพัฒนา  ยานอย 

 ๑๗๓๔๒ นางพัฒนาการ  ขาววงศ 

 ๑๗๓๔๓ นางสาวพัฒนี  คุณสมบัติ 

 ๑๗๓๔๔ นางสาวพัฒยา  แกวหอม 

 ๑๗๓๔๕ นางพัฒราภรณ  อรุโณทัย 

 ๑๗๓๔๖ นางสาวพัฒลาพร  ฤทธิ์มนตรี 

 ๑๗๓๔๗ นางพัณชิตา  กาละสังข 

 ๑๗๓๔๘ นางพัณญาเนศ  นนทะคําจันทร 

 ๑๗๓๔๙ นางพัณณชิตา  ตามา 

 ๑๗๓๕๐ นางสาวพัณณชุดา  ใจคํา 

 ๑๗๓๕๑ นางสาวพัณณณภัค   

  ปุณณภาศศิภัส 

 ๑๗๓๕๒ นางสาวพัณณพิมล  กล่ินลําดวน 

 ๑๗๓๕๓ นางพัณณิตา  ณะมณี 

 ๑๗๓๕๔ นางสาวพัณณิตา  เตโพธิ์ 

 ๑๗๓๕๕ นางสาวพัณนิดา  ตะพานบุญ 

 ๑๗๓๕๖ นางพัดชา  ชาญสอน 

 ๑๗๓๕๗ นางสาวพัดชา  ศิริมาตร 

 ๑๗๓๕๘ นางสาวพัทชรี  เรืองศรีชาติ 

 ๑๗๓๕๙ นางพัทญา  ครบสุวรรณ 

 ๑๗๓๖๐ นางสาวพัทธธีรา  จุมพลพงษ 

 ๑๗๓๖๑ นางพัทธธีรา  แตงดี 

 ๑๗๓๖๒ นางสาวพัทธนันท  แกวสุวรรณ 



 หนา   ๑๖๔ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๓๖๓ นางสาวพัทธนันท  คงดํา 

 ๑๗๓๖๔ นางสาวพัทธนันท  จันทรละออ 

 ๑๗๓๖๕ นางสาวพัทธนันท  จันทศรี 

 ๑๗๓๖๖ นางสาวพัทธนันท  ดําดี 

 ๑๗๓๖๗ นางพัทธนันท  ถมทอง 

 ๑๗๓๖๘ นางสาวพัทธนันท  นุชสวาท 

 ๑๗๓๖๙ นางพัทธนันท  บัวมาก 

 ๑๗๓๗๐ นางสาวพัทธนันท  บุญอุม 

 ๑๗๓๗๑ นางพัทธนันท  ประสารกก 

 ๑๗๓๗๒ นางสาวพัทธนันท  เพงพิโรจ 

 ๑๗๓๗๓ นางสาวพัทธนันท  มณฑา 

 ๑๗๓๗๔ นางพัทธนันท  เยาวนุน 

 ๑๗๓๗๕ นางพัทธนันท  รักดิษฐสกุล 

 ๑๗๓๗๖ นางสาวพัทธนันท  ศรีชาดา 

 ๑๗๓๗๗ นางพัทธนันท  สรหงษ 

 ๑๗๓๗๘ นางพัทธนันท  แสงแกว 

 ๑๗๓๗๙ นางสาวพัทธนันท  หนูแปน 

 ๑๗๓๘๐ นางพัทธนันธ  มุสิแดง 

 ๑๗๓๘๑ นางพัทธยากร  ดีสวาสดิ์ 

 ๑๗๓๘๒ นางพัทธรินทร  วิชัยศิรินุกูล 

 ๑๗๓๘๓ นางพัทธวรรณ  บุญเมือง 

 ๑๗๓๘๔ นางพัทธินันท  ยศปญญา 

 ๑๗๓๘๕ นางพัทธิยา  จันทรงาม 

 ๑๗๓๘๖ นางสาวพัทยา  คุมมัน 

 ๑๗๓๘๗ นางพัทยา  เทพกัน 

 ๑๗๓๘๘ นางพัทยา  ภูทองเงิน 

 ๑๗๓๘๙ นางสาวพัทยา  สันปาแกว 

 ๑๗๓๙๐ นางพัทยา  สุริยะ 

 ๑๗๓๙๑ นางสาวพัทยา  เอี่ยมจิต 

 ๑๗๓๙๒ นางสาวพัทยาพร  หมื่นอุสาห 

 ๑๗๓๙๓ นางพัทรธีรา  ศรัณยพงศภัค 

 ๑๗๓๙๔ นางพันทชภัส  คงหอม 

 ๑๗๓๙๕ นางสาวพันทอง  นําพวก 

 ๑๗๓๙๖ นางพันทิพา  คําปน 

 ๑๗๓๙๗ นางพันทิพา  เมืองฤทธิ์ 

 ๑๗๓๙๘ นางสาวพันทิพา  อุนเจริญ 

 ๑๗๓๙๙ นางสาวพันทิภา  สุกชวง 

 ๑๗๔๐๐ นางพันทิวา  อาจชะนะ 

 ๑๗๔๐๑ นางสาวพันธกมล  นากุล 

 ๑๗๔๐๒ นางสาวพันธทิพย  ขําวงศ 

 ๑๗๔๐๓ นางพันธทิพา  รวีโรจนกรสกุล 

 ๑๗๔๐๔ นางสาวพันธนันท  พิกุลขาว 

 ๑๗๔๐๕ วาที่รอยตรีหญิง พันธมนัส  ภูริธร 

 ๑๗๔๐๖ นางสาวพันธรี่  เย็นใจ 

 ๑๗๔๐๗ นางสาวพันธวิรา  จินดาธรรม 

 ๑๗๔๐๘ นางสาวพันธิภา  เบียดกลาง 

 ๑๗๔๐๙ นางพันธุทิพ  ศรีษะ 

 ๑๗๔๑๐ นางสาวพันธุทิพย  ทองเดช 

 ๑๗๔๑๑ นางสาวพันนิภา  เจริญรส 

 ๑๗๔๑๒ นางพันพัสสา  วิชัยดิษฐ 



 หนา   ๑๖๕ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๔๑๓ นางสาวพันศรี  ดวงบรรเทา 

 ๑๗๔๑๔ นางสาวพัลลภา  ตุนวงค 

 ๑๗๔๑๕ นางพัลลภา  สิทธิเกรียงไกร 

 ๑๗๔๑๖ นางสาวพัศจิกานย  กําลังมาก 

 ๑๗๔๑๗ นางสาวพัศวรรณ  ดีวันชัย 

 ๑๗๔๑๘ นางพัศวรรณ  สีดาเดช 

 ๑๗๔๑๙ นางพัสชนันท  วังคีรี 

 ๑๗๔๒๐ นางสาวพัสญากรณ  ไชยพรม 

 ๑๗๔๒๑ นางสาวพัสณีย  ไชยวรรณ 

 ๑๗๔๒๒ นางสาวพัสดาพร  หันไชยเนาว 

 ๑๗๔๒๓ นางสาวพัสตรรดา  ดาแยม 

 ๑๗๔๒๔ นางพัสตราภรณ  ทองเหลือ 

 ๑๗๔๒๕ นางพัสนีย  สุราฤทธิ์ 

 ๑๗๔๒๖ นางพัสรา  ปรือปรัก 

 ๑๗๔๒๗ นางสาวพัสราพร  คําแหล 

 ๑๗๔๒๘ นางพัสราพร  ศรีวิชิต 

 ๑๗๔๒๙ นางพัสรายุ  พรหมเกตุ 

 ๑๗๔๓๐ นางสาวพัสสิริ  นิติวงศสถิตย 

 ๑๗๔๓๑ นางพาขวัญวันชนก  พาชนิด 

 ๑๗๔๓๒ นางสาวพาณิภัค  ทรัพยขํา 

 ๑๗๔๓๓ นางพาณี  ยวงทอง 

 ๑๗๔๓๔ นางสาวพาณุลักษณ  ปฎิทัศน 

 ๑๗๔๓๕ นางพาดีละ  สามะ 

 ๑๗๔๓๖ นางพาตีเราะ  มากาลียา 

 ๑๗๔๓๗ นางสาวพาตือเมาะ  อูแล 

 ๑๗๔๓๘ นางสาวพานะ  เตะ 

 ๑๗๔๓๙ นางสาวพานิช  หลาแหลง 

 ๑๗๔๔๐ นางพานิชย  คํามี 

 ๑๗๔๔๑ นางสาวพาฝน  พละขันธ 

 ๑๗๔๔๒ นางสาวพาฝน  ศิลาพงษ 

 ๑๗๔๔๓ นางสาวพารินทร  หีบไสสงค 

 ๑๗๔๔๔ นางพารีดะ  กาหลง 

 ๑๗๔๔๕ นางพาสนา  ทองเจริญ 

 ๑๗๔๔๖ นางพาสนี  วิสุทธิ์ 

 ๑๗๔๔๗ นางพิกุล  กองอาษา 

 ๑๗๔๔๘ นางพิกุล  กันทา 

 ๑๗๔๔๙ นางพิกุล  คัชรินทร 

 ๑๗๔๕๐ นางพิกุล  จันทรมณี 

 ๑๗๔๕๑ นางพิกุล  จิตมณี 

 ๑๗๔๕๒ นางพิกุล  ดีรักษา 

 ๑๗๔๕๓ นางสาวพิกุล  เตชะปน 

 ๑๗๔๕๔ นางสาวพิกุล  ทานิล   

 ๑๗๔๕๕ นางพิกุล  บุญอภัย 

 ๑๗๔๕๖ นางสาวพิกุล  บุนรสิงห 

 ๑๗๔๕๗ นางพิกุล  ปอใจ 

 ๑๗๔๕๘ นางพิกุล  พรหมแสนสุข 

 ๑๗๔๕๙ นางพิกุล  มาซา 

 ๑๗๔๖๐ นางสาวพิกุล  มาตรา 

 ๑๗๔๖๑ นางสาวพิกุล  วรรณประสิทธิ์ 

 ๑๗๔๖๒ นางสาวพิกุล  ศรีลาชัย 



 หนา   ๑๖๖ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๔๖๓ นางพิกุล  ศรีสุธรรม 

 ๑๗๔๖๔ นางพิกุล  สาระชาติ 

 ๑๗๔๖๕ นางพิกุล  สุขมวง 

 ๑๗๔๖๖ นางพิกุล  สุโคตร 

 ๑๗๔๖๗ นางสาวพิกุล  แสนแกว 

 ๑๗๔๖๘ นางสาวพิกุล  แหลมประโคน 

 ๑๗๔๖๙ นางสาวพิกุล  อุมูล 

 ๑๗๔๗๐ นางสาวพิกุลแกว  ทบมาตร 

 ๑๗๔๗๑ นางสาวพิกุลทอง  คืนสมัคร 

 ๑๗๔๗๒ นางพิกุลทอง  จันทอุตสาห 

 ๑๗๔๗๓ นางสาวพิกุลทอง  ตันซาว 

 ๑๗๔๗๔ นางสาวพิกุลทอง  อินทรวงค 

 ๑๗๔๗๕ นางสาวพิกุลรัตน  ลังภูรี 

 ๑๗๔๗๖ นางสาวพิคัมภรณ  เงินขาว 

 ๑๗๔๗๗ นางสาวพิงควดี  แกววิรัตน 

 ๑๗๔๗๘ นางสาวพิจิตรา  ชมสวนสวรรค 

 ๑๗๔๗๙ นางพิจิตรา  ปดตาฝาย 

 ๑๗๔๘๐ นางสาวพิจิตรา  ภูมาพันธ 

 ๑๗๔๘๑ นางสาวพิจิตรา  วิจารณกุล 

 ๑๗๔๘๒ นางพิจิตรา  สีหบุตร 

 ๑๗๔๘๓ นางสาวพิจิตรา  อินทนะนก 

 ๑๗๔๘๔ นางสาวพิชชญา  เวชสวรรค 

 ๑๗๔๘๕ นางสาวพิชชา  จันทะหาร 

 ๑๗๔๘๖ นางพิชชาขวัญ  ชาวเขา 

 ๑๗๔๘๗ นางพิชชาขวัญ  ชาวนา 

 ๑๗๔๘๘ นางสาวพิชชานันท  คําไท 

 ๑๗๔๘๙ นางพิชชานันท  เนียมภิรมย 

 ๑๗๔๙๐ นางสาวพิชชานันท  สินธุไสย 

 ๑๗๔๙๑ นางพิชชานันท  สุขเกษม 

 ๑๗๔๙๒ นางสาวพิชชานันท  แสนสุข 

 ๑๗๔๙๓ นางสาวพิชชานันทฐ  ศิษฎกมล 

 ๑๗๔๙๔ นางสาวพิชชาพร  ชัยบุญมา 

 ๑๗๔๙๕ นางพิชชาพร  บัวบาง 

 ๑๗๔๙๖ นางสาวพิชชาพร  พาซุย 

 ๑๗๔๙๗ นางสาวพิชชาพร  พุฒิมา 

 ๑๗๔๙๘ นางพิชชาพร  มีบุญ 

 ๑๗๔๙๙ นางพิชชาพร  ศรีชะนันท 

 ๑๗๕๐๐ นางสาวพิชชาภรณ  พวงทัย 

 ๑๗๕๐๑ นางพิชชาภรณ  เลพล 

 ๑๗๕๐๒ นางพิชชาภัทร  ธนโชติวัฒนสิริ 

 ๑๗๕๐๓ นางสาวพิชชาภา  มาตทอง 

 ๑๗๕๐๔ นางสาวพิชชาภา  วรผรัณชัย 

 ๑๗๕๐๕ นางสาวพิชชาภา  เหลืองออน 

 ๑๗๕๐๖ นางสาวพิชชาภา  อินทรแตม 

 ๑๗๕๐๗ นางสาวพิชชารัตน   

  สุขดีวาณิชยโชค 

 ๑๗๕๐๘ นางสาวพิชชาไลย  จารุมาโนชญ 

 ๑๗๕๐๙ นางพิชชาวรรณ  สิรภพแพงศรี 

 ๑๗๕๑๐ นางสาวพิชชาอร  ศรีธารา 

 ๑๗๕๑๑ นางสาวพิชญกัญจน  โยธิกา 



 หนา   ๑๖๗ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๕๑๒ นางพิชญกานต  ปรีเปรม 

 ๑๗๕๑๓ นางสาวพิชญชญาดา  แพงแกว 

 ๑๗๕๑๔ นางสาวพิชญณิฐา  พรรณศิลป 

 ๑๗๕๑๕ นางพิชญดา  คําศรีพล 

 ๑๗๕๑๖ นางสาวพิชญทิชา  จูฉิ้ม 

 ๑๗๕๑๗ นางพิชญพัฒน  วรรณมาศ 

 ๑๗๕๑๘ นางสาวพิชญภัสชา   

  ทรัพยทองเจริญ 

 ๑๗๕๑๙ นางพิชญสิณี  สมบัติเจริญ 

 ๑๗๕๒๐ เรือเอกหญิง พิชญสินี  ธานีโรจน 

 ๑๗๕๒๑ นางสาวพิชญสินีชุดา  เชษฐสิงห 

 ๑๗๕๒๒ นางสาวพิชญสุกานต   

  ศิริชัยบริบูรณ 

 ๑๗๕๒๓ นางสาวพิชญอร  เตรียมไธสง 

 ๑๗๕๒๔ นางพิชญา  คําจันทร 

 ๑๗๕๒๕ นางสาวพิชญา  โคตะบุตร 

 ๑๗๕๒๖ นางพิชญา  จันทรวิจิตร 

 ๑๗๕๒๗ นางพิชญา  จําปาเทศ 

 ๑๗๕๒๘ นางสาวพิชญา  มหาอุป 

 ๑๗๕๒๙ นางพิชญา  มีพงษ 

 ๑๗๕๓๐ นางสาวพิชญา  รัตนพันธ 

 ๑๗๕๓๑ นางสาวพิชญา  สังขเรือง 

 ๑๗๕๓๒ นางสาวพิชญา  สารวงษ 

 ๑๗๕๓๓ นางพิชญา  สีหะวงษ 

 ๑๗๕๓๔ นางพิชญา  แสงสอน 

 ๑๗๕๓๕ นางพิชญา  แสนพาน 

 ๑๗๕๓๖ นางสาวพิชญากร  เทพสาย 

 ๑๗๕๓๗ นางพิชญากรณ  วงศปน 

 ๑๗๕๓๘ นางพิชญาณ  ปุกอิ่ง 

 ๑๗๕๓๙ นางสาวพิชญาณี  นิยมพลอย 

 ๑๗๕๔๐ นางสาวพิชญาดา  ธาตุอินจันทร 

 ๑๗๕๔๑ นางสาวพิชญาดา  มุทาวัน 

 ๑๗๕๔๒ นางสาวพิชญานันท  บุญสงวงศ 

 ๑๗๕๔๓ นางสาวพิชญานิน  ชัยชนะ 

 ๑๗๕๔๔ นางพิชญาภา  ขวัญเพชร 

 ๑๗๕๔๕ นางสาวพิชญาภา  จิรกิจวัฒนะวงค 

 ๑๗๕๔๖ นางสาวพิชญาภา  มีดี 

 ๑๗๕๔๗ นางสาวพิชญาภา  สายอภิธรรม 

 ๑๗๕๔๘ นางพิชญามญชุ  เดชศิริ 

 ๑๗๕๔๙ นางสาวพิชญินทร  โคเวียง 

 ๑๗๕๕๐ นางสาวพิชฎา  แยมทัศน 

 ๑๗๕๕๑ นางสาวพิชดา  เกษรสระนอย 

 ๑๗๕๕๒ นางพิชดา  อากาศ 

 ๑๗๕๕๓ นางพิชยา  พ่ึงกล่ิน 

 ๑๗๕๕๔ นางสาวพิชยา  ลุนไธสง 

 ๑๗๕๕๕ นางพิชยา  แสนสุขสิริสวัสดิ์ 

 ๑๗๕๕๖ นางพิชาดา  ทําสุนา 

 ๑๗๕๕๗ นางสาวพิชามญชุ  พงศภัธรกาญน 

 ๑๗๕๕๘ นางพิชามญชุ  พันธจริต 

 ๑๗๕๕๙ นางสาวพิชามญชุ  สุมะนา 



 หนา   ๑๖๘ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๕๖๐ นางสาวพิชามญชุ  แสงออน 

 ๑๗๕๖๑ นางสาวพิชายาเพ็ญ  ไชยบุรี 

 ๑๗๕๖๒ นางสาวพิฐชญาณ  นันทสิมะโรจน 

 ๑๗๕๖๓ นางสาวพิณญาภา  กระบือคูณ 

 ๑๗๕๖๔ นางสาวพิณธุสร  จันทรออน 

 ๑๗๕๖๕ นางพิณผกา  แกนอาษา 

 ๑๗๕๖๖ นางพิณภา  นิวาสวัฒน 

 ๑๗๕๖๗ นางพิณภิรมย  ภูศรี 

 ๑๗๕๖๘ นางสาวพิณยง  คงผดุง 

 ๑๗๕๖๙ นางพิตตินันท  งามแสง 

 ๑๗๕๗๐ นางสาวพิทยา  ยองเพชร 

 ๑๗๕๗๑ นางสาวพิทยานนท  ลังการพินธุ 

 ๑๗๕๗๒ นางพิทยาภรณ  ขุมเพ็ชร 

 ๑๗๕๗๓ นางพิทยารัตน  แทนคํา 

 ๑๗๕๗๔ นางสาวพินณพัชศ  แกวกัลยพัฒน 

 ๑๗๕๗๕ นางสาวพินณา  หาดทราย 

 ๑๗๕๗๖ นางสาวพินทิพย  ไขประภาย 

 ๑๗๕๗๗ นางสาวพินทิพย  นาคไพจิตร 

 ๑๗๕๗๘ นางพินิจ  พาสันต 

 ๑๗๕๗๙ นางสาวพิภัทรดา  จันทรัตน 

 ๑๗๕๘๐ นางพิภัทรา  สุยะวงศ 

 ๑๗๕๘๑ นางพิม  วราภาสกุล 

 ๑๗๕๘๒ นางพิมชนก  พิงพิณ 

 ๑๗๕๘๓ นางสาวพิมณวรีย  รุงสวาง 

 ๑๗๕๘๔ นางสาวพิมนภัทร  ดํารงคพงศธวัช 

 ๑๗๕๘๕ นางพิมประไพ  คุมกัน 

 ๑๗๕๘๖ นางสาวพิมประภา  ลอยสกุล 

 ๑๗๕๘๗ นางสาวพิมปวีร  วงษวรรนะสิน 

 ๑๗๕๘๘ นางสาวพิมพกมน  อัครภัทรชัยกุล 

 ๑๗๕๘๙ นางสาวพิมพกมล   

  เฉลิมสมบูรณโชติ 

 ๑๗๕๙๐ นางพิมพกานต  อุปมะ 

 ๑๗๕๙๑ นางสาวพิมพกุล  ธนนนทกุลพัทธ 

 ๑๗๕๙๒ นางพิมพแกว  บุญบุตตะ 

 ๑๗๕๙๓ นางพิมพใจ  ทายาทกวิน 

 ๑๗๕๙๔ นางพิมพใจ  ทีเกง 

 ๑๗๕๙๕ นางสาวพิมพใจ  พนาสันติสุข 

 ๑๗๕๙๖ นางสาวพิมพใจ  แสงสอน 

 ๑๗๕๙๗ นางสาวพิมพชญา  สุวรรณวัฒน 

 ๑๗๕๙๘ นางสาวพิมพชนก  กอนทอง 

 ๑๗๕๙๙ นางสาวพิมพชนก  แกวใจ 

 ๑๗๖๐๐ นางสาวพิมพชนก  คงยาดี 

 ๑๗๖๐๑ นางพิมพชนก  ปลอดสวัสดิ์ 

 ๑๗๖๐๒ นางพิมพชนก  ไปเร็ว 

 ๑๗๖๐๓ นางพิมพชนก  เพชรศรี 

 ๑๗๖๐๔ นางพิมพชนก  มาศจันทร 

 ๑๗๖๐๕ นางสาวพิมพชนก  ศิลปบดินทร 

 ๑๗๖๐๖ นางพิมพณภัส  แกวจรูญ 

 ๑๗๖๐๗ นางสาวพิมพณิศา  เครือทิพยางกูร 

 ๑๗๖๐๘ นางสาวพิมพธณิชา  สอระพิมพ 



 หนา   ๑๖๙ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๖๐๙ นางพิมพธรัตน  วิจิตพล 

 ๑๗๖๑๐ นางสาวพิมพธีรา  ชนะมาร 

 ๑๗๖๑๑ นางพิมพนิต  เฮงสกุล 

 ๑๗๖๑๒ นางพิมพนิภา  กันทะธง 

 ๑๗๖๑๓ นางพิมพนิภา  จักรวุฒิตรีสิน 

 ๑๗๖๑๔ นางสาวพิมพนิภา  บุดดาวงศ 

 ๑๗๖๑๕ นางพิมพนิภา  ฤทธิศักดิ์ 

 ๑๗๖๑๖ นางสาวพิมพนิภา  ศรีสุโพธิ์ 

 ๑๗๖๑๗ นางพิมพปภัทร  ภัทรพงษกุล 

 ๑๗๖๑๘ นางสาวพิมพประศร  ศิริชมภู 

 ๑๗๖๑๙ นางสาวพิมพปวีณ  พรหมเจริญ 

 ๑๗๖๒๐ นางสาวพิมพปวีณ  สะเอียบคง 

 ๑๗๖๒๑ วาที่รอยตรีหญิง พิมพผกา  คําออน 

 ๑๗๖๒๒ นางสาวพิมพพจี  ศรีไสว 

 ๑๗๖๒๓ นางสาวพิมพพร  งามเลิศ 

 ๑๗๖๒๔ นางสาวพิมพพร  พิมพปรุ 

 ๑๗๖๒๕ นางพิมพพร  เพ็ชรศรี 

 ๑๗๖๒๖ นางพิมพพร  ภิระคํา 

 ๑๗๖๒๗ นางพิมพพรรณ  โสภาวรรณ 

 ๑๗๖๒๘ นางสาวพิมพพรรณ  ปญญาตาวงค 

 ๑๗๖๒๙ นางสาวพิมพพรรณ  พลพืชน 

 ๑๗๖๓๐ นางพิมพพรรณ  วงศปดสา 

 ๑๗๖๓๑ นางพิมพพา  จันทรเต็มดวง 

 ๑๗๖๓๒ นางสาวพิมพพิจิตร  กิ่งเมือง 

 ๑๗๖๓๓ นางสาวพิมพพิชชญาดา  เอกวารีย 

 ๑๗๖๓๔ นางสาวพิมพพิชชา  โนวัฒน 

 ๑๗๖๓๕ นางสาวพิมพพิชชา  วันสีเขียว 

 ๑๗๖๓๖ นางพิมพพิมล  ยุติธรรม 

 ๑๗๖๓๗ นางพิมพเพ็ญ  ยอดแกว 

 ๑๗๖๓๘ นางสาวพิมพไพฑูรย  ผาสุจิต 

 ๑๗๖๓๙ นางสาวพิมพภัทรา  บุญมาก 

 ๑๗๖๔๐ นางสาวพิมพมาดา  หงษาหาญ 

 ๑๗๖๔๑ นางสาวพิมพมาดา  หมวกอยูจิรัชยา 

 ๑๗๖๔๒ นางพิมพร  แกวกระโทก 

 ๑๗๖๔๓ นางสาวพิมพร  ทุมชะ 

 ๑๗๖๔๔ นางพิมพร  นวลแกว 

 ๑๗๖๔๕ นางพิมพร  บุญตามชวย 

 ๑๗๖๔๖ นางพิมพรภัส  ศรีสุวรรณ 

 ๑๗๖๔๗ นางสาวพิมพรภัส  แสงประจักษ 

 ๑๗๖๔๘ นางพิมพรรณ  บรรณาลัย 

 ๑๗๖๔๙ นางสาวพิมพรามิล  ผงสุข 

 ๑๗๖๕๐ นางพิมพลดา  ณัฏฐธนกุลบดี 

 ๑๗๖๕๑ นางสาวพิมพลดา  มีธรณี 

 ๑๗๖๕๒ นางสาวพิมพลภัทร  อาญาเมือง 

 ๑๗๖๕๓ นางสาวพิมพลภัส  เทพขาว 

 ๑๗๖๕๔ นางพิมพลภัส  ปรีชุม 

 ๑๗๖๕๕ นางสาวพิมพลภัส  รัตนคํามูล 

 ๑๗๖๕๖ นางสาวพิมพลักษณ  พิมอักษร 

 ๑๗๖๕๗ นางสาวพิมพลักษณ  สุขสวัสดิ์   

 ๑๗๖๕๘ นางสาวพิมพวลัญช  บุญณารักษ 



 หนา   ๑๗๐ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๖๕๙ นางพิมพวลัญช  ศรีบัว 

 ๑๗๖๖๐ นางสาวพิมพวลัญช  เสวะนา   

 ๑๗๖๖๑ นางพิมพวิภา  ไชยงาม 

 ๑๗๖๖๒ นางพิมพวิไล  ปานสีไหม 

 ๑๗๖๖๓ นางสาวพิมพศิริ  ปานปรีดา 

 ๑๗๖๖๔ นางสาวพิมพสุชา  ใจดี 

 ๑๗๖๖๕ นางสาวพิมพสุภา  ประจักษจิตร 

 ๑๗๖๖๖ นางพิมพสุภา  ศรีสุพล 

 ๑๗๖๖๗ นางสาวพิมพอักษิกา  แสงจันทร 

 ๑๗๖๖๘ นางสาวพิมพา  ทองออน 

 ๑๗๖๖๙ นางสาวพิมพา  ปจดี 

 ๑๗๖๗๐ นางสาวพิมพิกา  จันทไทย 

 ๑๗๖๗๑ นางสาวพิมพิชญา  พีรธัชพรภานิช 

 ๑๗๖๗๒ นางสาวพิมพินันต  พิจจักโน 

 ๑๗๖๗๓ นางสาวพิมพิศา  หมื่นสมบัติใหม 

 ๑๗๖๗๔ นางพิมพิศา  หอมจันทร 

 ๑๗๖๗๕ นางพิมพิศาพิชญ  ประดับพงษ 

 ๑๗๖๗๖ นางพิมภา  ภูอาว 

 ๑๗๖๗๗ นางพิมมาส  จันทรผอง 

 ๑๗๖๗๘ นางพิมล  คชารัตน 

 ๑๗๖๗๙ นางสาวพิมล  วีระพงศพร 

 ๑๗๖๘๐ นางพิมล  แสงสุกวาว 

 ๑๗๖๘๑ นางสาวพิมลพร  ชีวะวิโรจน 

 ๑๗๖๘๒ นางสาวพิมลพร  ประทุมทอง 

 ๑๗๖๘๓ นางสาวพิมลพร  ประเสริฐชัย 

 ๑๗๖๘๔ นางพิมลพร  ปยะวงษ 

 ๑๗๖๘๕ นางพิมลพรรณ  เกษทองมา 

 ๑๗๖๘๖ นางพิมลพรรณ  คลายแกว 

 ๑๗๖๘๗ นางพิมลพรรณ  นอยทรง 

 ๑๗๖๘๘ นางพิมลพรรณ  สุทธหลวง 

 ๑๗๖๘๙ นางพิมลพรรณ  อินทรแหยม 

 ๑๗๖๙๐ นางสาวพิมลภา  ภูงามดาว 

 ๑๗๖๙๑ นางพิมลภา  รัตนวัฒนศิลป 

 ๑๗๖๙๒ นางสาวพิมลมาศ  จันคําปา 

 ๑๗๖๙๓ นางสาวพิมลมาศ  ภาสะเตมีย 

 ๑๗๖๙๔ นางสาวพิมลรักษ  อนนตไพศาล 

 ๑๗๖๙๕ นางพิมลรัตน  เจริญวัย 

 ๑๗๖๙๖ นางสาวพิมลรัตน  บุญยวง 

 ๑๗๖๙๗ นางสาวพิมลรัตน  สําเภารอด 

 ๑๗๖๙๘ นางพิมลวรรณ  ดวงเงา 

 ๑๗๖๙๙ นางสาวพิยภรณ  จันทรเกษ 

 ๑๗๗๐๐ นางสาวพิรญาณ  ใจแกว 

 ๑๗๗๐๑ นางสาวพิรญาณ  สอนจิตร 

 ๑๗๗๐๒ นางสาวพิรณัฎฐรดา  เพชรมาตย 

 ๑๗๗๐๓ นางสาวพิรดี  เวศเจริญ 

 ๑๗๗๐๔ นางพิรานันท  เขื่อนหมั่น 

 ๑๗๗๐๕ นางพิราวรรณ  บรรลือทรัพย 

 ๑๗๗๐๖ นางสาวพิราวรรณ  หอมขําคม 

 ๑๗๗๐๗ นางสาวพิราวัลย  เรืองฤทธิ์ 

 ๑๗๗๐๘ นางพิราอร  บุตดาพวง 



 หนา   ๑๗๑ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๗๐๙ นางสาวพิรินทรา   

  รักขพันธ ณ หนองคาย 

 ๑๗๗๑๐ นางพิริภรณ  จิตนะมงคล 

 ๑๗๗๑๑ นางสาวพิริยาภรณ  บัตรศิริมงคล 

 ๑๗๗๑๒ นางพิรุณ  ภูเงินขํา 

 ๑๗๗๑๓ นางสาวพิรุฬหภัค  โลหะสาร 

 ๑๗๗๑๔ นางสาวพิลาวรรณ  เทพมงคล 

 ๑๗๗๑๕ นางพิลาวัลย  คิดรอบ 

 ๑๗๗๑๖ นางพิลาวัลย  ทองเพ็ญ 

 ๑๗๗๑๗ นางสาวพิไล  กิ่งแกว 

 ๑๗๗๑๘ นางสาวพิไลพร  คํากล่ิน 

 ๑๗๗๑๙ นางสาวพิไลพร  มีคํา 

 ๑๗๗๒๐ นางสาวพิไลพร  มียันต 

 ๑๗๗๒๑ นางพิไลพร  หรุดคง 

 ๑๗๗๒๒ นางพิไลพรรณ  ขวัญเมือง 

 ๑๗๗๒๓ นางสาวพิไลลักษณ  บุตรดี 

 ๑๗๗๒๔ นางพิไลวรรณ  อินทรีย 

 ๑๗๗๒๕ นางสาวพิไลวรรณ  โตสวัสดิ์ 

 ๑๗๗๒๖ นางสาวพิไลวรรณ  บัวลา 

 ๑๗๗๒๗ นางพิไลวรรณ  เพชรรักษ 

 ๑๗๗๒๘ นางสาวพิศชาภรณ  นาแรมงาม 

 ๑๗๗๒๙ นางพิศดู  วงษอยู 

 ๑๗๗๓๐ นางพิศพักตร  หลาคํา 

 ๑๗๗๓๑ นางสาวพิศมร  นอยวันนา 

 ๑๗๗๓๒ นางพิศมัย  ครองยุทธ 

 ๑๗๗๓๓ นางสาวพิศมัย  โคตทอง 

 ๑๗๗๓๔ นางพิศมัย  จันทรกลา 

 ๑๗๗๓๕ นางพิศมัย  ไชยพละ 

 ๑๗๗๓๖ นางพิศมัย  เดชสถิตย 

 ๑๗๗๓๗ นางพิศมัย  เบาคําภา 

 ๑๗๗๓๘ นางสาวพิศมัย  ภูสมบุญ 

 ๑๗๗๓๙ นางสาวพิศมัย  ไมงาม 

 ๑๗๗๔๐ นางพิศมัย  ศรีแจงรุง 

 ๑๗๗๔๑ นางสาวพิศมัย  ศรีไชยตุง 

 ๑๗๗๔๒ นางพิศมัย  สุภพล 

 ๑๗๗๔๓ นางพิศมัย  สุยคําไฮ 

 ๑๗๗๔๔ นางสาวพิศมัย  สุระคาย 

 ๑๗๗๔๕ นางสาวพิศมัย  อนสืบสาย 

 ๑๗๗๔๖ นางพิศมัย  เอกกุทัพ 

 ๑๗๗๔๗ นางสาวพิศสมัย  ทองดี 

 ๑๗๗๔๘ นางสาวพิศโสภา  ทีฆาวงค 

 ๑๗๗๔๙ นางพิษณุกรณ  เข็มแกว 

 ๑๗๗๕๐ นางพิษิ  โซซา 

 ๑๗๗๕๑ นางสาวพิสมัย  กัณหา 

 ๑๗๗๕๒ นางสาวพิสมัย  จันทรแจม 

 ๑๗๗๕๓ นางสาวพิสมัย  เทียนชัย 

 ๑๗๗๕๔ นางพิสมัย  เนาวบุตร 

 ๑๗๗๕๕ นางพิสมัย  บุญศร 

 ๑๗๗๕๖ นางสาวพิสมัย  พระสุรักษ 

 ๑๗๗๕๗ นางพิสมัย  ยอดสงา 



 หนา   ๑๗๒ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๗๕๘ นางพิสมัย  วงเวียน 

 ๑๗๗๕๙ นางพิสมัย  วิสูตรโสภณา 

 ๑๗๗๖๐ นางสาวพิสมัย  สมปญญา 

 ๑๗๗๖๑ นางสาวพิสรารัตน  สรวงสิริ 

 ๑๗๗๖๒ นางพิสุทธินี  จันทรเพ็ง 

 ๑๗๗๖๓ นางพิสุทธิ์พร  ลาลุน 

 ๑๗๗๖๔ นางพิสุทธิ์ศรี  จิตตมั่น 

 ๑๗๗๖๕ นางพิฬิชา  วิชาจารย 

 ๑๗๗๖๖ นางพีชชาพร  วุฒิเศลา 

 ๑๗๗๖๗ นางสาวพีชญา  ระดาดาษ 

 ๑๗๗๖๘ นางสาวพีชยาภรณ  นุยเต็ม 

 ๑๗๗๖๙ นางพีรจิตร  ดีรอบ 

 ๑๗๗๗๐ นางสาวพีรญา  สวางวงศ 

 ๑๗๗๗๑ นางพีรญา  หิรัญวรธนา 

 ๑๗๗๗๒ นางสาวพีรดา  ไกรษร 

 ๑๗๗๗๓ นางสาวพีรดา  พลฤทธิ์ 

 ๑๗๗๗๔ นางพีรดา  โพกะชา 

 ๑๗๗๗๕ นางสาวพีรดา  มาพิจารณ 

 ๑๗๗๗๖ นางสาวพีรดา  วงศราชา 

 ๑๗๗๗๗ นางพีรดา  ศรีจําเริญ 

 ๑๗๗๗๘ นางสาวพีรนันต  นาคะวะรัง 

 ๑๗๗๗๙ นางสาวพีรพร  จันทรประชิต 

 ๑๗๗๘๐ นางพีรภาว  ใหมกิติ 

 ๑๗๗๘๑ นางสาวพีรยา  นครชัย 

 ๑๗๗๘๒ นางพีรยา  ฝาผล 

 ๑๗๗๘๓ นางพีรยา  สังฆะมณี 

 ๑๗๗๘๔ นางสาวพีรยา  หลังนุย 

 ๑๗๗๘๕ นางสาวพีรศิมล  ถี่ถวน 

 ๑๗๗๘๖ นางสาวพีระญาณ  อัครวงศกรณ 

 ๑๗๗๘๗ นางพีระพร  กาลรักษ 

 ๑๗๗๘๘ นางสาวพีระพิชญ  ทองบอ 

 ๑๗๗๘๙ นางสาวพีรานันท  รักไพรดํารงค 

 ๑๗๗๙๐ นางพึงใจ  ชัยภักดี 

 ๑๗๗๙๑ นางสาวพุฒิตา  หวัดสนิท 

 ๑๗๗๙๒ นางสาวพุทธชาติ  ปญญาดา 

 ๑๗๗๙๓ นางสาวพุทธชาติ  ศรีบุปผา 

 ๑๗๗๙๔ นางสาวพุทธชาติ  สอนสุด 

 ๑๗๗๙๕ นางสาวพุทธรักษา  ศิริวงศ 

 ๑๗๗๙๖ นางสาวพุทธวรรณ  ทองแยม 

 ๑๗๗๙๗ นางพุทธา  นนทศิริ 

 ๑๗๗๙๘ นางสาวพุทธิชา  แกวสวัสดิ์ 

 ๑๗๗๙๙ นางสาวพุทธิดา  สุวรรณวงค 

 ๑๗๘๐๐ นางพุธชาติ  ศรีปอง 

 ๑๗๘๐๑ นางสาวพุริตา  ฑีฆาวงค 

 ๑๗๘๐๒ นางพูนสิน  ทองปุย 

 ๑๗๘๐๓ นางพูนสุข  สืบมา 

 ๑๗๘๐๔ นางสาวพูลทรัพย  เมืองเหนือ 

 ๑๗๘๐๕ นางสาวพูลทิพย  พันธุออน 

 ๑๗๘๐๖ นางสาวพูลพิศ  นาแถมพลอย 

 ๑๗๘๐๗ นางพูลสวาสดิ์  วรรณโคตร 



 หนา   ๑๗๓ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๘๐๘ นางเพชร  ลาแสดง 

 ๑๗๘๐๙ นางเพชร  อวนแกว 

 ๑๗๘๑๐ นางเพ็ชร  ปลิศิลป 

 ๑๗๘๑๑ นางสาวเพ็ชร  วังตุน 

 ๑๗๘๑๒ นางสาวเพชรชมพู  เกษริด 

 ๑๗๘๑๓ นางเพชรชมภู  เกษสุพรรณ 

 ๑๗๘๑๔ นางสาวเพชรดา  ศรีนอย 

 ๑๗๘๑๕ นางสาวเพชรดารินทร   

  นนทพิมาณกิจ 

 ๑๗๘๑๖ นางสาวเพชรพรรณ  ไกรวัลย 

 ๑๗๘๑๗ นางสาวเพชรไพริน  จินตสุภาวงศ 

 ๑๗๘๑๘ นางสาวเพชรไพลิน  ปรีดี 

 ๑๗๘๑๙ นางเพชรมณี  ทองสุข 

 ๑๗๘๒๐ นางเพชรมะณี  เนาวดี 

 ๑๗๘๒๑ นางสาวเพชรรดา  เพ็ญวงค 

 ๑๗๘๒๒ นางเพชรรัตน  กรรณิการ 

 ๑๗๘๒๓ นางสาวเพชรรัตน  กามูณี 

 ๑๗๘๒๔ นางเพชรรัตน  กุดทา 

 ๑๗๘๒๕ นางเพชรรัตน  ตาวันสี 

 ๑๗๘๒๖ นางเพชรรัตน  ประมวลศิลป 

 ๑๗๘๒๗ นางเพชรรัตน  เปรมใจ 

 ๑๗๘๒๘ นางเพชรรัตน  มโนรัตน 

 ๑๗๘๒๙ นางเพชรรัตน  ศรีสุขใส 

 ๑๗๘๓๐ นางสาวเพ็ชรรัตน  เติมเจิม 

 ๑๗๘๓๑ นางเพชรรินทร  วิทยาการ 

 ๑๗๘๓๒ นางเพชรรุง  เหลืองสะอาด 

 ๑๗๘๓๓ นางเพชรลดา  ขวงชมภู 

 ๑๗๘๓๔ นางสาวเพชรลดา  ศรีสมศักดิ์ 

 ๑๗๘๓๕ นางเพ็ชรวิภวา  ขุนทอง 

 ๑๗๘๓๖ นางสาวเพชรัตน  หินสอน 

 ๑๗๘๓๗ นางเพ็ชรัตน  เว็ทเตอรเกรน 

 ๑๗๘๓๘ นางสาวเพชรา  เกษมสงคราม 

 ๑๗๘๓๙ นางเพ็ชรา  ดิษฐผล 

 ๑๗๘๔๐ นางเพชรินทร  เครือแปง 

 ๑๗๘๔๑ นางสาวเพชรินทร  จอมคําสิงห 

 ๑๗๘๔๒ นางเพชรี  ทองเนียม 

 ๑๗๘๔๓ นางสาวเพชรี  สุวรรณเลิศ 

 ๑๗๘๔๔ นางสาวเพ็ชลี  สินกําแพง 

 ๑๗๘๔๕ นางสาวเพ็ญ  ตระกูลพงษ 

 ๑๗๘๔๖ นางเพ็ญ  นัยวิภาค 

 ๑๗๘๔๗ นางเพ็ญ  สมอุน 

 ๑๗๘๔๘ นางสาวเพ็ญกนก  ทวมประถม 

 ๑๗๘๔๙ นางเพ็ญแข  จันทรอินทร 

 ๑๗๘๕๐ นางสาวเพ็ญแข  บุญเหล่ียม 

 ๑๗๘๕๑ นางเพ็ญแข  ประกอบผล 

 ๑๗๘๕๒ สิบตํารวจตรีหญิง เพ็ญจมาศ   

  อนทอง 

 ๑๗๘๕๓ นางสาวเพ็ญจวรรณ  สุขสถิตย 

 ๑๗๘๕๔ นางเพ็ญจันทร  ฆารไชย 

 ๑๗๘๕๕ นางเพ็ญจันทร  วันอุดม 



 หนา   ๑๗๔ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๘๕๖ นางเพ็ญจิตร  เมืองโคตร 

 ๑๗๘๕๗ นางเพ็ญจิรา  สมาธิ 

 ๑๗๘๕๘ นางเพ็ญณี  การวินพฤติ 

 ๑๗๘๕๙ นางสาวเพ็ญทิพย  เชื้อวงศพรหม 

 ๑๗๘๖๐ นางเพ็ญทิพย  ธนพงศากร 

 ๑๗๘๖๑ นางสาวเพ็ญทิพย  พุทธสุภะ 

 ๑๗๘๖๒ นางสาวเพ็ญทิพย  สุคนธ 

 ๑๗๘๖๓ นางสาวเพ็ญทิพย  สุริวงค 

 ๑๗๘๖๔ นางเพ็ญทิวา  ดีดาษ   

 ๑๗๘๖๕ นางเพ็ญนภา  กุลไทย 

 ๑๗๘๖๖ นางสาวเพ็ญนภา  แกวใจบุญ 

 ๑๗๘๖๗ นางเพ็ญนภา  คําหมี 

 ๑๗๘๖๘ นางสาวเพ็ญนภา  โคตรโสภา 

 ๑๗๘๖๙ นางสาวเพ็ญนภา  จันทรังษี 

 ๑๗๘๗๐ นางสาวเพ็ญนภา  จันเหลือง 

 ๑๗๘๗๑ นางสาวเพ็ญนภา  แจงบัว 

 ๑๗๘๗๒ นางสาวเพ็ญนภา  ชัยยานะ 

 ๑๗๘๗๓ นางเพ็ญนภา  ไชยวงษวัฒน 

 ๑๗๘๗๔ นางเพ็ญนภา  ทรงเดชกลา 

 ๑๗๘๗๕ นางเพ็ญนภา  ทิพยบุญทรัพย 

 ๑๗๘๗๖ นางเพ็ญนภา  เปะชาญ 

 ๑๗๘๗๗ นางสาวเพ็ญนภา  โพธิวัฒน 

 ๑๗๘๗๘ นางเพ็ญนภา  มณีเนตร 

 ๑๗๘๗๙ นางเพ็ญนภา  มณีภาค 

 ๑๗๘๘๐ นางสาวเพ็ญนภา  มีใหม 

 ๑๗๘๘๑ นางสาวเพ็ญนภา  ลิลัน 

 ๑๗๘๘๒ นางเพ็ญนภา  ศรีวิชัย 

 ๑๗๘๘๓ นางเพ็ญนภา  สวัสดิ์ผล 

 ๑๗๘๘๔ นางเพ็ญนัชชา  วีระกุล 

 ๑๗๘๘๕ นางเพ็ญนิจ  จวนสาง 

 ๑๗๘๘๖ นางสาวเพ็ญนิภา  หัสนิสัย 

 ๑๗๘๘๗ นางเพ็ญประภา  การสราง 

 ๑๗๘๘๘ นางเพ็ญประภา  เชื้อเมืองพาน 

 ๑๗๘๘๙ นางเพ็ญประภา  ดีออน 

 ๑๗๘๙๐ นางสาวเพ็ญประภา  ตนวงศ 

 ๑๗๘๙๑ นางสาวเพ็ญประภา  ถุงอินทรลา 

 ๑๗๘๙๒ นางสาวเพ็ญประภา  นาเมืองรักษ 

 ๑๗๘๙๓ นางเพ็ญประภา  พยงค 

 ๑๗๘๙๔ นางสาวเพ็ญประภา  มณีสาย 

 ๑๗๘๙๕ นางสาวเพ็ญประภา  ลีลา 

 ๑๗๘๙๖ นางเพ็ญผกา  ปนตา 

 ๑๗๘๙๗ นางเพ็ญพยอม  พันจําปา 

 ๑๗๘๙๘ นางสาวเพ็ญพร  จันทะผิว 

 ๑๗๘๙๙ นางสาวเพ็ญพร  ทักษี 

 ๑๗๙๐๐ นางเพ็ญพร  พิณสาร 

 ๑๗๙๐๑ นางสาวเพ็ญพรรณ  มูลมงคล 

 ๑๗๙๐๒ นางสาวเพ็ญพรรณ  แสนยากุล 

 ๑๗๙๐๓ นางเพ็ญพรรณี  บัวจูม 

 ๑๗๙๐๔ นางเพ็ญพรรษา  อิ่มแผว 

 ๑๗๙๐๕ นางเพ็ญพักตร  ชูชวยสุวรรณ 



 หนา   ๑๗๕ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๙๐๖ นางสาวเพ็ญพักตร  ไชยศรีทา 

 ๑๗๙๐๗ นางสาวเพ็ญพักตร  ปานประเสริฐ 

 ๑๗๙๐๘ นางเพ็ญพักตร  ศิริอํานาจ 

 ๑๗๙๐๙ นางสาวเพ็ญพักติภา  จาระณะ 

 ๑๗๙๑๐ นางสาวเพ็ญพักษ  ศรีทะ 

 ๑๗๙๑๑ นางสาวเพ็ญพิชชา  ณรงคศักดิ์ศิลป 

 ๑๗๙๑๒ นางสาวเพ็ญพิชชา  นวลสนอง 

 ๑๗๙๑๓ นางเพ็ญพิชชา  สุขโข 

 ๑๗๙๑๔ นางสาวเพ็ญพิชชา  อยูสินไชย 

 ๑๗๙๑๕ นางเพ็ญพิชญา  ศรีกรณียกิจ 

 ๑๗๙๑๖ นางสาวเพ็ญพิมล  กุลมาก 

 ๑๗๙๑๗ นางสาวเพ็ญพิลาศ  หงษรอน 

 ๑๗๙๑๘ นางเพ็ญพิศ  ธนพัฒนปรีชา 

 ๑๗๙๑๙ นางสาวเพ็ญภักดิ์  ภูวงษา 

 ๑๗๙๒๐ นางสาวเพ็ญรัศมี  สอนครบุรี 

 ๑๗๙๒๑ นางเพ็ญรุง  จะชาลี 

 ๑๗๙๒๒ นางสาวเพ็ญฤดี  พงษรื่น 

 ๑๗๙๒๓ นางเพ็ญวดี  เดชพร 

 ๑๗๙๒๔ นางเพ็ญวิตรา  เกษรวย 

 ๑๗๙๒๕ นางสาวเพ็ญวิภา  ทองเชื้อ 

 ๑๗๙๒๖ นางสาวเพ็ญวิภา  ยวงใย 

 ๑๗๙๒๗ นางสาวเพ็ญวิภา  วรรณรัตน 

 ๑๗๙๒๘ นางเพ็ญวิภา  สรรคชา 

 ๑๗๙๒๙ นางเพ็ญศรี  ขวัญแกว 

 ๑๗๙๓๐ นางสาวเพ็ญศรี  ขวัญไกรคีรี 

 ๑๗๙๓๑ นางเพ็ญศรี  โคจรานนท 

 ๑๗๙๓๒ นางเพ็ญศรี  จันทรสงแสง 

 ๑๗๙๓๓ นางเพ็ญศรี  ชมภูวิเศษ 

 ๑๗๙๓๔ นางเพ็ญศรี  ชื่นประโคน 

 ๑๗๙๓๕ นางเพ็ญศรี  ไชยเสน 

 ๑๗๙๓๖ นางสาวเพ็ญศรี  ทองเหลือง 

 ๑๗๙๓๗ นางเพ็ญศรี  นาคพนม 

 ๑๗๙๓๘ นางสาวเพ็ญศรี  นาคแยม 

 ๑๗๙๓๙ นางเพ็ญศรี  บัวเพชร 

 ๑๗๙๔๐ นางสาวเพ็ญศรี  ปลอดขลิบ 

 ๑๗๙๔๑ นางสาวเพ็ญศรี  เผือกนาโพธิ์ 

 ๑๗๙๔๒ นางเพ็ญศรี  พิเมย 

 ๑๗๙๔๓ นางเพ็ญศรี  พิลาบุตร 

 ๑๗๙๔๔ นางสาวเพ็ญศรี  มากอกูล 

 ๑๗๙๔๕ นางสาวเพ็ญศรี  มาตขาว 

 ๑๗๙๔๖ นางเพ็ญศรี  มีทอง 

 ๑๗๙๔๗ นางเพ็ญศรี  เยาวรัตน 

 ๑๗๙๔๘ นางเพ็ญศรี  รักญาติ 

 ๑๗๙๔๙ นางเพ็ญศรี  วังทรายทอง 

 ๑๗๙๕๐ นางเพ็ญศรี  สรอยมาตร 

 ๑๗๙๕๑ นางสาวเพ็ญศรี  สุขแสง 

 ๑๗๙๕๒ นางเพ็ญศรี  หนูหนุด 

 ๑๗๙๕๓ นางเพ็ญศิริ  คชะเสน 

 ๑๗๙๕๔ นางสาวเพ็ญศิริ  เนียมจันทรหอม 

 ๑๗๙๕๕ นางสาวเพ็ญศิริ  พรหมสุวรรณ 



 หนา   ๑๗๖ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๙๕๖ นางเพ็ญศิริ  ภูมะลี 

 ๑๗๙๕๗ นางเพ็ญศิริ  สุกกลํ่า 

 ๑๗๙๕๘ นางสาวเพ็ญสุดา  เล็กประพันธ 

 ๑๗๙๕๙ นางเพ็ญสุดา  แสบงบาล 

 ๑๗๙๖๐ นางสาวเพ็ญสุดา  หังสเนตร 

 ๑๗๙๖๑ นางสาวเพ็ญโสภา  เทพปน 

 ๑๗๙๖๒ นางสาวเพยาว  โตมี 

 ๑๗๙๖๓ นางเพราพิลาส  ภูมินิพัทธภูวดล 

 ๑๗๙๖๔ นางเพลินจันทร  ภคจิรัฐิติกุล 

 ๑๗๙๖๕ นางสาวเพลินจิตต  อุนเสรี 

 ๑๗๙๖๖ นางเพลินจิตร  ศรีประทุม 

 ๑๗๙๖๗ นางสาวเพลินจิตร  กันทา 

 ๑๗๙๖๘ นางเพลินใจ  มณีคันธวงษ 

 ๑๗๙๖๙ นางสาวเพลินตา  พูลจักร 

 ๑๗๙๗๐ นางเพลินทิพย  อินทรกําแหง 

 ๑๗๙๗๑ นางเพลินพิศ  ชื่นโพธิ์ 

 ๑๗๙๗๒ นางสาวเพลินพิศ  ดิษฐวงศ 

 ๑๗๙๗๓ นางเพลินพิศ  ไทยโส 

 ๑๗๙๗๔ นางเพลินพิศ  บรรลี 

 ๑๗๙๗๕ นางสาวเพลินพิศ  หลอประดิษฐ 

 ๑๗๙๗๖ นางสาวเพ่ิมพูน  จันทรกระจาง 

 ๑๗๙๗๗ นางสาวเพียงขวัญ  ตะยานะ 

 ๑๗๙๗๘ นางเพียงจันทร  โพธิ์สังข 

 ๑๗๙๗๙ นางเพียงใจ  บุปผาสาท 

 ๑๗๙๘๐ นางเพียงใจ  ภูโทสนธิ์ 

 ๑๗๙๘๑ นางสาวเพียงใจ  สิบรัมย 

 ๑๗๙๘๒ นางสาวเพียงใจ  โสเจยัง 

 ๑๗๙๘๓ นางเพียงเดือน  โคตรสมบัติ 

 ๑๗๙๘๔ นางสาวเพียงพร  สงเสริม 

 ๑๗๙๘๕ นางสาวเพียงเพ็ญ  พรายสิน 

 ๑๗๙๘๖ นางสาวเพียงเพ็ญ  พ่ึงหลา 

 ๑๗๙๘๗ นางสาวเพียงเพ็ญ  ศรีวิโรจน 

 ๑๗๙๘๘ นางสาวเพียงฟา  สวางวงศ 

 ๑๗๙๘๙ นางสาวเพียงระพี  เพียงปราชญ 

 ๑๗๙๙๐ นางสาวเพียงฤทัย  หงษยนต 

 ๑๗๙๙๑ นางสาวเพียงลภัส  เจริญธนวงศา 

 ๑๗๙๙๒ นางสาวเพียงหทัย  อุปโคตร 

 ๑๗๙๙๓ นางเพียนทอง  แคคํา 

 ๑๗๙๙๔ นางสาวเพียรพัชร  จันทรหลา 

 ๑๗๙๙๕ นางสาวเพียรพิศ  พรมศรี 

 ๑๗๙๙๖ นางสาวเพียรฤดี  เวฬุวนารักษ 

 ๑๗๙๙๗ นางเพ่ือนรัก  ปตลา 

 ๑๗๙๙๘ นางแพรชฎา  เพชรศรีงาม 

 ๑๗๙๙๙ นางสาวแพรวขวัญ  สวางท่ัว 

 ๑๘๐๐๐ นางแพรวนภา  นาคเพชร 

 ๑๘๐๐๑ นางแพรวพรรณ  คงเขียด 

 ๑๘๐๐๒ นางสาวแพรวพรรณ  ฉ่ํารัศมี 

 ๑๘๐๐๓ นางสาวแพรวพรรณ  เชื้อเมืองพาน 

 ๑๘๐๐๔ นางแพรวพรรณ  นันทิวิริยะชัย 

 ๑๘๐๐๕ นางสาวแพรวพรรณ  บรรเลงกาศ 



 หนา   ๑๗๗ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๐๐๖ นางแพรวพรรณ  ศรีสุวรรณ 

 ๑๘๐๐๗ นางแพรวพรรณ  สารศาสตรบัญชา 

 ๑๘๐๐๘ นางแพรวรุง  บัวภารังษี 

 ๑๘๐๐๙ นางแพรววนิต  กาวิจา 

 ๑๘๐๑๐ นางสาวไพจิตตรี  ศรีราตรี 

 ๑๘๐๑๑ นางไพจิตร  โพธิ์พนา 

 ๑๘๐๑๒ นางไพจิตร  ล้ิมวดี 

 ๑๘๐๑๓ นางไพดา  ไชยมาตร 

 ๑๘๐๑๔ นางไพดา  พัฒนราช 

 ๑๘๐๑๕ นางไพบูรณ  พรมแกว 

 ๑๘๐๑๖ นางไพบูลย  ชื่นนิยม 

 ๑๘๐๑๗ นางไพบูลย  ทิพรักษ 

 ๑๘๐๑๘ นางไพบูลย  พันธา 

 ๑๘๐๑๙ นางสาวไพพร  พลเสนา 

 ๑๘๐๒๐ นางสาวไพพรรณ  บุญย้ิม 

 ๑๘๐๒๑ นางไพรจิตร  กาฬสุวรรณ 

 ๑๘๐๒๒ นางสาวไพรจิตร  ภูชมศรี 

 ๑๘๐๒๓ นางสาวไพรฑูณ  สอนสงคราม 

 ๑๘๐๒๔ นางไพรมณี  ถวิลเพชรสกุล 

 ๑๘๐๒๕ นางสาวไพรริน  บุญพรม 

 ๑๘๐๒๖ นางไพรริน  วันขุนทด 

 ๑๘๐๒๗ นางสาวไพรรินทร  พงษสุวรรณ 

 ๑๘๐๒๘ นางไพรรินทร  อายดวง 

 ๑๘๐๒๙ นางสาวไพรลดา  สุวรรณ 

 ๑๘๐๓๐ นางไพรวรรณ  ทุมมา 

 ๑๘๐๓๑ นางไพรวรรณ  ธรรมกุล 

 ๑๘๐๓๒ นางสาวไพรวัลย  คําแกว 

 ๑๘๐๓๓ นางไพรวัลย  มณีศรี 

 ๑๘๐๓๔ นางไพรวัลย  ศรีสุดาวรรณ 

 ๑๘๐๓๕ นางสาวไพรัตน  คงสืบชาติ 

 ๑๘๐๓๖ นางไพรัตน  บุษบา 

 ๑๘๐๓๗ นางไพรัตน  วงศอินทรจันทร 

 ๑๘๐๓๘ นางสาวไพรัตน  ศรีนพนิคม 

 ๑๘๐๓๙ นางสาวไพริน  ทองสัมฤทธิ์ 

 ๑๘๐๔๐ นางสาวไพริน  สุริยะวงศ 

 ๑๘๐๔๑ นางสาวไพริน  อาจนนลา 

 ๑๘๐๔๒ นางไพรินทร  คุณมี 

 ๑๘๐๔๓ นางสาวไพรินทร  นามวงษ 

 ๑๘๐๔๔ นางไพรินทร  เนตรจันทร 

 ๑๘๐๔๕ นางสาวไพรินทร  ภูเงิน 

 ๑๘๐๔๖ นางไพรินทร  มวงทา 

 ๑๘๐๔๗ นางสาวไพรินทร  วรรณี 

 ๑๘๐๔๘ นางสาวไพรินพัฒน  เมนะรัตน 

 ๑๘๐๔๙ นางไพเราะ  เขียวมณี 

 ๑๘๐๕๐ นางไพเราะ  คงสกุล 

 ๑๘๐๕๑ นางสาวไพเราะ  เจียมตน 

 ๑๘๐๕๒ นางสาวไพเราะ  บุญแกว 

 ๑๘๐๕๓ นางไพเราะ  วราพุฒ 

 ๑๘๐๕๔ นางไพเราะ  อาจจุลฬา 

 ๑๘๐๕๕ นางสาวไพลิน  กล่ินอุบล 



 หนา   ๑๗๘ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๐๕๖ นางสาวไพลิน  แกวตั๋น   

 ๑๘๐๕๗ นางสาวไพลิน  ขาวบัว 

 ๑๘๐๕๘ นางสาวไพลิน  ขําผา 

 ๑๘๐๕๙ นางไพลิน  จันทรภรณ 

 ๑๘๐๖๐ นางสาวไพลิน  ชูเชิด 

 ๑๘๐๖๑ นางสาวไพลิน  เทียนขํา 

 ๑๘๐๖๒ นางสาวไพลิน  วารีขันธุ 

 ๑๘๐๖๓ นางไพลิน  ศรีสุวรรณชนะ 

 ๑๘๐๖๔ นางไพลิน  ศิริวงค 

 ๑๘๐๖๕ นางสาวไพลิน  สมพงษ 

 ๑๘๐๖๖ นางสาวไพวัลย  ชาตานันท 

 ๑๘๐๖๗ นางไพวัลย  ตาตะนะ 

 ๑๘๐๖๘ นางไพศรี  โนโชติ 

 ๑๘๐๖๙ นางไพศรี  สุจริต 

 ๑๘๐๗๐ นางสาวไพศาล  ไกรสมเลิศ 

 ๑๘๐๗๑ นางไพสุดา  ขุมทอง 

 ๑๘๐๗๒ นางฟองจันทร  ขุนชนะธง 

 ๑๘๐๗๓ นางฟองรัตน  สุรสิงห 

 ๑๘๐๗๔ นางฟยรูซ  ประเสริฐศรี 

 ๑๘๐๗๕ นางสาวฟรฮานา  อับดุลวาฮับ 

 ๑๘๐๗๖ นางฟาดีลา  สุวาหลํา 

 ๑๘๐๗๗ นางสาวฟาตินา  นุงอาหลี 

 ๑๘๐๗๘ นางสาวฟาตีเมาะห  มะดีเยาะ 

 ๑๘๐๗๙ นางสาวฟาราณัท  อาเส็น 

 ๑๘๐๘๐ นางฟาริดา  มากาลียา 

 ๑๘๐๘๑ นางฟารีดะ  มะรอนิง 

 ๑๘๐๘๒ นางสาวฟารีดะห  เจะอามะ 

 ๑๘๐๘๓ นางฟารีดะห  โตะนาฮุง 

 ๑๘๐๘๔ นางสาวฟารีดะฮ  เจะโวะ 

 ๑๘๐๘๕ นางฟารีดา  เละสัน 

 ๑๘๐๘๖ นางสาวฟาสวาง  กะไหลกลาง 

 ๑๘๐๘๗ นางสาวฟาอีหซะ  หามะ 

 ๑๘๐๘๘ นางเฟองฟา  แสงทิพยเรืองชัย 

 ๑๘๐๘๙ นางภคนันท  ชูจันทร 

 ๑๘๐๙๐ นางภคนันท  รัฐอินทร 

 ๑๘๐๙๑ นางภคพร  กาษรสุวรรณ 

 ๑๘๐๙๒ นางภคพร  แดนประกรณ 

 ๑๘๐๙๓ นางภคพร  บุญภูงา 

 ๑๘๐๙๔ นางสาวภคพร  ลือนอย 

 ๑๘๐๙๕ นางภคพร  แสนแกว 

 ๑๘๐๙๖ นางภคพร  หงษไทย 

 ๑๘๐๙๗ นางสาวภคพร  อาจธขันธ 

 ๑๘๐๙๘ นางภคพรรณ  พะโยโค 

 ๑๘๐๙๙ นางสาวภคมณพรรณ  สายนุย 

 ๑๘๑๐๐ นางสาวภคมน  จิตหวัง 

 ๑๘๑๐๑ นางสาวภคมน  ประสิทธิกูล 

 ๑๘๑๐๒ นางภคมน  สาระพล 

 ๑๘๑๐๓ นางภคมน  สุพรมอินทร 

 ๑๘๑๐๔ นางภคมน  อินทนนท 

 ๑๘๑๐๕ นางสาวภควดี  โพธิกมล 



 หนา   ๑๗๙ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๑๐๖ นางภควดี  สีหาสาร 

 ๑๘๑๐๗ นางภควรรณ  เทพจักร 

 ๑๘๑๐๘ นางสาวภคอร  ไชยสิทธิ์ 

 ๑๘๑๐๙ นางสาวภคอร  มินไธสง 

 ๑๘๑๑๐ นางสาวภคินี  มากนวล 

 ๑๘๑๑๑ นางภชรพรรณ  จันทรศรีสุริยวงศ 

 ๑๘๑๑๒ นางสาวภชิสา  กอนชัยภูมิ 

 ๑๘๑๑๓ นางภณิดา  ดวงแสงเหล็ก 

 ๑๘๑๑๔ นางภณิดา  ธาราพงษ 

 ๑๘๑๑๕ นางสาวภณิดา  นอยมุข 

 ๑๘๑๑๖ นางภณิดา  วิรัตยานนท 

 ๑๘๑๑๗ นางภณิตา  ฐานเหล็ก 

 ๑๘๑๑๘ นางภณิตา  พรมเหลา 

 ๑๘๑๑๙ นางสาวภณิษา  นิกูลรัมย 

 ๑๘๑๒๐ นางภทรชนก  เรืองวงษ 

 ๑๘๑๒๑ นางภทรพรรณ  สายสุข 

 ๑๘๑๒๒ นางภทรมน  ทการุณ 

 ๑๘๑๒๓ นางภภัศศร  ถนนทิพย   

 ๑๘๑๒๔ นางสาวภมรจันทร  มณีเดช 

 ๑๘๑๒๕ นางภรณชนัท  ชํานาญ 

 ๑๘๑๒๖ นางสาวภรณนภัส  กันทอง 

 ๑๘๑๒๗ นางภรณพนา  เพ็ชรคงทอง 

 ๑๘๑๒๘ นางสาวภรณภัทรธัญ  งามวงศเงิน 

 ๑๘๑๒๙ นางสาวภรณภัสสรณ  ชูหวาง 

 ๑๘๑๓๐ นางสาวภรณัฐดา  ภูมลี 

 ๑๘๑๓๑ นางสาวภรณี  ย่ิงคุม 

 ๑๘๑๓๒ นางภรนอย  ชนะพล 

 ๑๘๑๓๓ นางภรพรรณี  ตุลยกุล 

 ๑๘๑๓๔ นางสาวภรพันธ  หลักจริง 

 ๑๘๑๓๕ นางสาวภรพิมล  ไมสังข 

 ๑๘๑๓๖ นางภรภรณ  ทอนทองแดง 

 ๑๘๑๓๗ นางภรภัค  ผิวชัยภูมิ 

 ๑๘๑๓๘ นางภรภัทร  สิทธี 

 ๑๘๑๓๙ นางสาวภรภัทร  ชมบํารุง 

 ๑๘๑๔๐ นางสาวภรภัทร  นิมิตชัยสกุล 

 ๑๘๑๔๑ นางสาวภรภัทร  เพชรรัตน 

 ๑๘๑๔๒ นางภรภัทร  ภิภัทรตระกูลวงษ 

 ๑๘๑๔๓ นางสาวภรภัทร  อินทรบุญ 

 ๑๘๑๔๔ นางสาวภรลภัส  สุขโม 

 ๑๘๑๔๕ นางภรักษา  สุวรรณสิม 

 ๑๘๑๔๖ นางภริชญา  พรหมเมศร 

 ๑๘๑๔๗ นางภริตา  นุทกิจ 

 ๑๘๑๔๘ นางภริทร  จันทรคํา 

 ๑๘๑๔๙ นางสาวภฤดา  อินทรไทย 

 ๑๘๑๕๐ นางสาวภฤศมน  พละพงศ 

 ๑๘๑๕๑ นางสาวภลดา  เขียวพิมพา 

 ๑๘๑๕๒ นางสาวภลินี  สุวรรณคช 

 ๑๘๑๕๓ นางสาวภวรัชญ  ทิศทอง 

 ๑๘๑๕๔ นางภวันตรี  สุเกตุ 

 ๑๘๑๕๕ นางสาวภวิณีวรรณ  พละศักดิ์ 



 หนา   ๑๘๐ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๑๕๖ นางสาวภักดิ์  โยธาศรี 

 ๑๘๑๕๗ นางสาวภักดิ์ศิณี  เพชรมี 

 ๑๘๑๕๘ นางสาวภัคกนกนันท   

  พนาย่ิงไพศาล 

 ๑๘๑๕๙ นางภัคกัญญญาณ  เดือดสันเทียะ 

 ๑๘๑๖๐ นางภัคครินทร  จําญาติ 

 ๑๘๑๖๑ นางสาวภัคจิรพัชร  อัฑฒเศรษฐกุล 

 ๑๘๑๖๒ นางสาวภัคจิรา  เกษตรสิงห 

 ๑๘๑๖๓ นางสาวภัคจิรา  ผุดผอง 

 ๑๘๑๖๔ นางภัคจิรา  รมลําดวน 

 ๑๘๑๖๕ นางสาวภัคจิรา  ศรีดุกา 

 ๑๘๑๖๖ นางสาวภัคจิรา  หวังผล 

 ๑๘๑๖๗ นางสาวภัคจิรา  อนุวงค 

 ๑๘๑๖๘ นางสาวภัคชณิดา  จุปะมัตตัง 

 ๑๘๑๖๙ นางสาวภัคชวรัญชน  ภูตะลา 

 ๑๘๑๗๐ นางสาวภัคชานันท  รูปโลก 

 ๑๘๑๗๑ นางสาวภัคทิรา  สิงหนาค 

 ๑๘๑๗๒ นางภัคนันท  เที่ยงจิตต 

 ๑๘๑๗๓ นางภัคพิชา  ปญญา 

 ๑๘๑๗๔ นางสาวภัคภร  ธนาสิริวรากร 

 ๑๘๑๗๕ นางสาวภัคภร  พรมสิทธิ์ 

 ๑๘๑๗๖ นางสาวภัคภิญญา  บุญรัตน 

 ๑๘๑๗๗ นางสาวภัคภิณญา  เพ็งนาค 

 ๑๘๑๗๘ นางภัคภิณญา  รุงสังข 

 ๑๘๑๗๙ นางสาวภัคมน  บรมรัมย 

 ๑๘๑๘๐ นางสาวภัครมัย  เทศรัตน 

 ๑๘๑๘๑ นางภัครินทร  จําญาติ 

 ๑๘๑๘๒ นางสาวภัควลัญชญ  โพธิ์กระชาติ 

 ๑๘๑๘๓ นางสาวภัควิภา  หงษคํามี 

 ๑๘๑๘๔ นางสาวภัจนี  เกิดทอง 

 ๑๘๑๘๕ นางสาวภัชฎาภรณ  พลสงคราม 

 ๑๘๑๘๖ นางภัชณี  เมยประโคน 

 ๑๘๑๘๗ นางสาวภัชดากร  จันทิพย 

 ๑๘๑๘๘ นางภัชราพร  ธีรธนวัฒน 

 ๑๘๑๘๙ นางสาวภัชราพร  รักกลึง 

 ๑๘๑๙๐ นางภัชราภรณ  จันทรจําเริญ 

 ๑๘๑๙๑ นางภัชราภรณ  บัวขวา 

 ๑๘๑๙๒ นางภัชราภรณ  ประกิคา 

 ๑๘๑๙๓ นางภัชราภรณ  ยงหนู 

 ๑๘๑๙๔ นางสาวภัชราภรณ  รักษา 

 ๑๘๑๙๕ นางสาวภัชริน  สงสุข 

 ๑๘๑๙๖ นางภัชรินทร  การถาง 

 ๑๘๑๙๗ นางภัชรี  วงศนันตา 

 ๑๘๑๙๘ นางภัชรีพร  คําแดง 

 ๑๘๑๙๙ นางภัชรีย  มากมี 

 ๑๘๒๐๐ นางภัฏชฎา  สุขากันยา 

 ๑๘๒๐๑ นางสาวภัณฑิรา  กุลศิริ 

 ๑๘๒๐๒ นางภัณฑิรา  เฉลิมพันธ 

 ๑๘๒๐๓ นางภัณฑิรา  บงสันเทียะ 

 ๑๘๒๐๔ นางสาวภัณฑิรา  ไผโสภา 



 หนา   ๑๘๑ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๒๐๕ นางภัณฑิรา  มวงจันทร   

 ๑๘๒๐๖ นางสาวภัณฑิรา  รักษาดี 

 ๑๘๒๐๗ นางภัณฑิราพร  ปวงทุเลา 

 ๑๘๒๐๘ นางสาวภัณฑิราภัส  ธนะศรี 

 ๑๘๒๐๙ นางภัณฑิลา  ดิษฐาเนตร 

 ๑๘๒๑๐ นางสาวภัณฑิลา  เวียงกมล 

 ๑๘๒๑๑ นางสาวภัณณพัชร  ปาระสูตร 

 ๑๘๒๑๒ นางสาวภัณทิรา  ออชัยภูมิ 

 ๑๘๒๑๓ นางสาวภัทชราภรณ  สีทอง 

 ๑๘๒๑๔ นางสาวภัททราภรณ  นันทสินธ 

 ๑๘๒๑๕ นางสาวภัททษร  ชัยชนะ 

 ๑๘๒๑๖ นางสาวภัททิญา  รงคฤทธิ์ไกร 

 ๑๘๒๑๗ จาสิบโทหญิง ภัททิยา  พันธุอุดม 

 ๑๘๒๑๘ นางสาวภัททิยา  โพธิ์ขวาง 

 ๑๘๒๑๙ นางสาวภัททิยา  มาตา 

 ๑๘๒๒๐ นางภัททิราพร   

  ปญญามากไพบูลย 

 ๑๘๒๒๑ นางภัทธณี  ยังชวย 

 ๑๘๒๒๒ นางภัทธรมนต  บัวบาน 

 ๑๘๒๒๓ นางสาวภัทธินี  วิเชียรสรรค 

 ๑๘๒๒๔ นางสาวภัทธีรา  มะลี 

 ๑๘๒๒๕ นางภัทมาภรณ  บุญชู 

 ๑๘๒๒๖ นางภัทรชนิดา  วิศวตรีเวทย 

 ๑๘๒๒๗ นางสาวภัทรชนิสร  อนันทพรนิธิ 

 ๑๘๒๒๘ นางภัทรชริญา  ศรีพล 

 ๑๘๒๒๙ นางสาวภัทรญา  สรประสิทธิ์ 

 ๑๘๒๓๐ นางสาวภัทรณิชา  ขําสงา 

 ๑๘๒๓๑ นางสาวภัทรดล  มาลี 

 ๑๘๒๓๒ นางภัทรธนัท  พุมเจริญ 

 ๑๘๒๓๓ นางภัทรธีนันท  กวางประเสริฐ 

 ๑๘๒๓๔ นางสาวภัทรนันท  ปานออน 

 ๑๘๒๓๕ นางภัทรนันท  เปดทิพย 

 ๑๘๒๓๖ นางภัทรนันท  สินสอาด 

 ๑๘๒๓๗ นางสาวภัทรนาถ  ชัชวาล 

 ๑๘๒๓๘ นางภัทรพร  จันขัน 

 ๑๘๒๓๙ นางสาวภัทรพร  นิลรัตน 

 ๑๘๒๔๐ นางภัทรพร  ผองใส 

 ๑๘๒๔๑ นางภัทรพร  เพ่ิมพูล 

 ๑๘๒๔๒ นางสาวภัทรพร  ภารไสว 

 ๑๘๒๔๓ นางสาวภัทรพร  รวมรักษ 

 ๑๘๒๔๔ นางสาวภัทรพร  แสงอุไร 

 ๑๘๒๔๕ นางภัทรพรรณ  ไชยบุญเรือง 

 ๑๘๒๔๖ นางสาวภัทรพรรณ  แสวง 

 ๑๘๒๔๗ นางสาวภัทรภร  คชเสนีย 

 ๑๘๒๔๘ นางสาวภัทรภร  จันหนองหวา 

 ๑๘๒๔๙ นางสาวภัทรภร  ชูปาน 

 ๑๘๒๕๐ นางภัทรภร  ตรงประสิทธิ์ 

 ๑๘๒๕๑ นางภัทรภร  แตพัฒนสกล 

 ๑๘๒๕๒ นางสาวภัทรภร  บัวโฉม 

 ๑๘๒๕๓ นางสาวภัทรภร  ยองตีบ   



 หนา   ๑๘๒ (เลมท่ี  ๖/๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๒๕๔ นางภัทรภร  เรืองปลอด 

 ๑๘๒๕๕ นางสาวภัทรภร  ศุขหงษทอง 

 ๑๘๒๕๖ นางสาวภัทรภร  สมนิยาม 

 ๑๘๒๕๗ นางภัทรภร  อรรคศรี 

 ๑๘๒๕๘ นางสาวภัทรมาศ  จันทะสิงห 

 ๑๘๒๕๙ นางสาวภัทรรวี  ประมงคล 

 ๑๘๒๖๐ นางสาวภัทรลดา  เลิศผล 

 ๑๘๒๖๑ นางภัทรวดี  แกวเมฆ 

 ๑๘๒๖๒ นางสาวภัทรวดี  คํายา 

 ๑๘๒๖๓ นางภัทรวดี  จันโทนอย 

 ๑๘๒๖๔ นางสาวภัทรวดี  เจตนจิรันตน 

 ๑๘๒๖๕ นางสาวภัทรวดี  ดีสวน 

 ๑๘๒๖๖ นางสาวภัทรวดี  เทศสนั่น 

 ๑๘๒๖๗ นางสาวภัทรวดี  นาชัยลอง 

 ๑๘๒๖๘ นางภัทรวดี  นิลเกษม 

 ๑๘๒๖๙ นางภัทรวดี  ปอมกระโทก 

 ๑๘๒๗๐ นางสาวภัทรวดี  พีระเดชดํารง 

 ๑๘๒๗๑ นางภัทรวดี  ภูขลัง 

 ๑๘๒๗๒ นางสาวภัทรวดี  ราชยศ 

 ๑๘๒๗๓ นางสาวภัทรวดี  ศรีมูล 

 ๑๘๒๗๔ นางภัทรวดี  สีเขียว 

 ๑๘๒๗๕ นางสาวภัทรวดี  หนูสิงห 

 ๑๘๒๗๖ นางภัทรวรรณ  ชัยเกียรติชัญพร 

 ๑๘๒๗๗ นางภัทรวรรณ  เนรา 

 ๑๘๒๗๘ นางสาวภัทรวรรณ  สารขัติ 

 ๑๘๒๗๙ นางสาวภัทรวรัญญา   

  บุญหิรัญเศรษฐ 

 ๑๘๒๘๐ นางสาวภัทรวีย  บุญเกิด 

 ๑๘๒๘๑ นางภัทรศยา  วงศแหล 

 ๑๘๒๘๒ นางสาวภัทรศรา  ภูสงา 

 ๑๘๒๘๓ นางสาวภัทรสิริ  ศรีโยทัย 

 ๑๘๒๘๔ นางภัทรสิริย  สุรศิลป 

 ๑๘๒๘๕ นางสาวภัทรา  ชมศิริ 

 ๑๘๒๘๖ นางสาวภัทรา  ดวงดาว 

 ๑๘๒๘๗ นางภัทรา  พรอรุณชัย 

 ๑๘๒๘๘ นางสาวภัทรา  ภูถี่ถวน 

 ๑๘๒๘๙ นางสาวภัทราธร  วิภูษิกุล 

 ๑๘๒๙๐ นางสาวภัทรานิษฐ  กุมพันธ 

 ๑๘๒๙๑ นางภัทรานิษฐ  จรุงพันธุ 

 ๑๘๒๙๒ นางภัทรานิษฐ  ตอโชติ 

 ๑๘๒๙๓ นางสาวภัทรานิษฐ  นานกร 

 ๑๘๒๙๔ นางภัทรานิษฐ  พงศสินชินภัทร 

 ๑๘๒๙๕ นางสาวภัทรานิษฐ  พงษรัตน 

 ๑๘๒๙๖ นางสาวภัทรานิษฐ  พรมปญญา 

 ๑๘๒๙๗ นางภัทรานิษฐ  พรหมลิ 

 ๑๘๒๙๘ นางสาวภัทรานิษฐ  เมฆสัน 

 ๑๘๒๙๙ นางสาวภัทรานิษฐ  เหลาสกุลศิริ 

 ๑๘๓๐๐ นางสาวภัทรานุช  สัพโส 
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