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

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชดิชย่ิูงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๖๓ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก   

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  เนื่องในโอกาส   

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  รวมทั้งส้ิน  ๗๗๑,๗๓๐  ราย   

ดังรายนามทายประกาศนี ้

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๒ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๗,๖๗๑  ราย) 

 ๑๘๓๐๑ นางภัทราพร  เกาเงิน 

 ๑๘๓๐๒ วาที่รอยตรีหญิง ภัทราพร  ขันลุน 

 ๑๘๓๐๓ นางสาวภัทราพร  ครองบุญ 

 ๑๘๓๐๔ นางภัทราพร  ใจเอิบ 

 ๑๘๓๐๕ นางภัทราพร  ทองศร ี

 ๑๘๓๐๖ นางภัทราพร  บุญสราง 

 ๑๘๓๐๗ นางสาวภัทราพร  ปานอุทัย 

 ๑๘๓๐๘ นางสาวภัทราพร  เปนตน 

 ๑๘๓๐๙ นางสาวภัทราพร  โภคบุตร 

 ๑๘๓๑๐ นางสาวภัทราพร  สิทธิเจริญ 

 ๑๘๓๑๑ นางสาวภัทราภร  ดียะตาม 

 ๑๘๓๑๒ นางภัทราภรณ  แกวดิษฐ 

 ๑๘๓๑๓ นางสาวภัทราภรณ  ชาวสวน 

 ๑๘๓๑๔ นางสาวภัทราภรณ  ทอนฮามแกว 

 ๑๘๓๑๕ นางภัทราภรณ  เนื่องมัจฉา 

 ๑๘๓๑๖ นางสาวภัทราภรณ  บุตรพรม 

 ๑๘๓๑๗ นางสาวภัทราภรณ  เปงอินตา 

 ๑๘๓๑๘ นางสาวภัทราภรณ  เมืองเงิน 

 ๑๘๓๑๙ นางภัทราภรณ  หงษเวียงจันทร 

 ๑๘๓๒๐ นางสาวภัทราวดี  ดงอนนท 

 ๑๘๓๒๑ นางสาวภัทราวดี  เทียมกุล 

 ๑๘๓๒๒ นางสาวภัทราวดี  นะวะนิน 

 ๑๘๓๒๓ นางสาวภัทราวดี  เนมียะวงค 

 ๑๘๓๒๔ นางภัทราวดี  ปรีชาชาญ 

 ๑๘๓๒๕ นางภัทราวดี  รินไธสง 

 ๑๘๓๒๖ นางสาวภัทราวดี  รูปงาม 

 ๑๘๓๒๗ นางสาวภัทราวดี  สุทธิอาจ 

 ๑๘๓๒๘ นางสาวภัทราวรรณ  ต่ําแกว 

 ๑๘๓๒๙ นางสาวภัทราวรรณ  ทองเภา 

 ๑๘๓๓๐ นางภัทราวรินทร  มหาวัน 

 ๑๘๓๓๑ นางสาวภัทริญา  สุขพรอม 

 ๑๘๓๓๒ นางสาวภัทริน  โพธิ์มั่น 

 ๑๘๓๓๓ นางภัทรินญา  ใสคํา 

 ๑๘๓๓๔ นางสาวภัทริยา  จันทะสิงห 

 ๑๘๓๓๕ นางภัทริรา  ทิพยวงษทอง 

 ๑๘๓๓๖ นางภัทรียา  ธนสารจิรพงษ 

 ๑๘๓๓๗ นางสาวภัทรียา  บุญสนอง 

 ๑๘๓๓๘ นางสาวภัทรียา  มณีวงค 

 ๑๘๓๓๙ นางภัศชา  แพวงษ 

 ๑๘๓๔๐ นางสาวภัศฎานินต  วัชรศักดิ์ 

 ๑๘๓๔๑ นางสาวภัศรา  สวนประเสริฐ 

 ๑๘๓๔๒ นางสาวภัษราภรณ  ทางด ี

 ๑๘๓๔๓ นางสาวภัสดาทอง  ปสายะสา 

 ๑๘๓๔๔ นางภัสดาภรณ  โชติกลาง 

 ๑๘๓๔๕ นางสาวภัสทรี  เฟองเงิน 

 ๑๘๓๔๖ นางภัสธารีย  ธีรเสรีวงศ 



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

 

 ๑๘๓๔๗ นางสาวภัสนิภา  ดวงขุนลา 

 ๑๘๓๔๘ นางสาวภัสรณิศา  ศรัณยศักดิ์ 

 ๑๘๓๔๙ นางสาวภัสรธัญกร  คําภีระ 

 ๑๘๓๕๐ นางภัสรา  วงษชอบพอ 

 ๑๘๓๕๑ นางภัสราภรณ  ใบพลูทอง 

 ๑๘๓๕๒ นางสาวภัสราภรณ  พังคะโส 

 ๑๘๓๕๓ นางสาวภัสราภา  สุขสโมสร 

 ๑๘๓๕๔ นางสาวภัสสร  คําศรี 

 ๑๘๓๕๕ นางสาวภัสสร  ยอดสิงห 

 ๑๘๓๕๖ นางสาวภัสสร  เลิศสุวรรณ 

 ๑๘๓๕๗ นางสาวภัสสรมณฑ  วิเชียรศรี 

 ๑๘๓๕๘ นางสาวภัสสราพร  บุญเนือง 

 ๑๘๓๕๙ นางสาวภัสสศา  ยาแปง 

 ๑๘๓๖๐ นางภัสสศา  เรือนคํา 

 ๑๘๓๖๑ วาที่รอยตรีหญิง ภัสสินีอร  บรรเลง 

 ๑๘๓๖๒ นางภาขวัญ  เชิงคีรี 

 ๑๘๓๖๓ นางภาขวัญ  ทองสุข 

 ๑๘๓๖๔ นางสาวภาคินี  คํามะณี 

 ๑๘๓๖๕ นางภาณิชา  ไขแกว 

 ๑๘๓๖๖ นางภาณิภัค  ประสงควัฒนา 

 ๑๘๓๖๗ นางสาวภาณี  อิ่มหาร 

 ๑๘๓๖๘ นางสาวภาณีวัลย  จันทวี 

 ๑๘๓๖๙ นางภาณุกุล  ฉัตรแกว 

 ๑๘๓๗๐ นางภาณุพรรณ  สุปด 

 ๑๘๓๗๑ นางสาวภาณุมาศ  นักเวช 

 ๑๘๓๗๒ นางภาณุมาศ  โพธินักขา 

 ๑๘๓๗๓ นางภาณุมาส  ใจคําตา 

 ๑๘๓๗๔ นางสาวภาณุมาส  พลนันท 

 ๑๘๓๗๕ นางสาวภาณุสินธุ  บูรภักดิ์ 

 ๑๘๓๗๖ นางภาดา  มานพศิลป 

 ๑๘๓๗๗ นางสาวภาธินี  รัตนนิลอมร 

 ๑๘๓๗๘ นางภานุมาศ  มูลละ 

 ๑๘๓๗๙ นางสาวภานุมาศ  วิใจคํา 

 ๑๘๓๘๐ นางภานุรัตน  จันทศิลา 

 ๑๘๓๘๑ นางภาพพิมพ  ชูทองรัตน 

 ๑๘๓๘๒ นางสาวภาพร  ฤทธิ์มนตรี 

 ๑๘๓๘๓ นางสาวภาพิมล  แกวเกิดมี 

 ๑๘๓๘๔ นางภาพิมล  เองฉวน 

 ๑๘๓๘๕ นางสาวภารดี  กัญญา 

 ๑๘๓๘๖ นางภารดี  ทองอุน 

 ๑๘๓๘๗ นางสาวภารดี  เนาวแกว 

 ๑๘๓๘๘ นางภารดี  บุญมีประเสริฐ 

 ๑๘๓๘๙ นางสาวภารดี  มันธุภา 

 ๑๘๓๙๐ นางสาวภารดี  วงกุตร 

 ๑๘๓๙๑ นางภาริษา  เถื่อนชัย 

 ๑๘๓๙๒ นางภารุจา  สุวรรณศรี 

 ๑๘๓๙๓ นางภารุจีร  อวิโรจน 

 ๑๘๓๙๔ นางภาลักษณ  ศรีภา 

 ๑๘๓๙๕ นางสาวภาวณี  นาควารี 

 ๑๘๓๙๖ นางภาวดี  แซมา 



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

 

 ๑๘๓๙๗ นางสาวภาวดี  ติสันเทียะ 

 ๑๘๓๙๘ นางภาวดี  บุตรคุณ 

 ๑๘๓๙๙ นางภาวดี  พวกแกว 

 ๑๘๔๐๐ นางสาวภาวดี  สุวรรณ 

 ๑๘๔๐๑ นางสาวภาวนา  ไชยสอน 

 ๑๘๔๐๒ นางสาวภาวนา  ซื่อสัตย 

 ๑๘๔๐๓ นางสาวภาวนา  สมแรง 

 ๑๘๔๐๔ นางสาวภาวนา  เสาวิชิต 

 ๑๘๔๐๕ นางสาวภาวนา  หงษาวงค 

 ๑๘๔๐๖ นางสาวภาวิณี  ชนะเกียรติ 

 ๑๘๔๐๗ นางสาวภาวิณี  ดีสุข 

 ๑๘๔๐๘ นางสาวภาวิณี  ตันตระกูล 

 ๑๘๔๐๙ นางสาวภาวิณี  ย้ิมเรือน 

 ๑๘๔๑๐ นางภาวิณี  วงศแสนสี 

 ๑๘๔๑๑ นางสาวภาวิณี  ศิลประสิทธิ์ 

 ๑๘๔๑๒ นางภาวิณี  อินถา 

 ๑๘๔๑๓ นางสาวภาวิณีย  บุญรอด 

 ๑๘๔๑๔ นางสาวภาวิณีย  โสภัย 

 ๑๘๔๑๕ นางภาวิดา  ลําทะแย 

 ๑๘๔๑๖ นางสาวภาวินี  ใจหนัก 

 ๑๘๔๑๗ นางภาวินี  มูลสาร 

 ๑๘๔๑๘ นางภาวินี  รุนแรก 

 ๑๘๔๑๙ นางสาวภาวินี  สุภารัตน 

 ๑๘๔๒๐ นางภาวินีย  พิทักษวารินทร 

 ๑๘๔๒๑ นางสาวภาวีดา  รักสัตย 

 ๑๘๔๒๒ นางภาวีนีย  นอยดี 

 ๑๘๔๒๓ นางสาวภาสิณี  เชื้อบุญมี 

 ๑๘๔๒๔ นางสาวภาสิตา  โพธิ 

 ๑๘๔๒๕ นางสาวภาสินี  เจริญศักดิ์ 

 ๑๘๔๒๖ นางสาวภาสินี  ณ ศรีสุข 

 ๑๘๔๒๗ นางภาสินี  เพียธงษา 

 ๑๘๔๒๘ นางสาวภาสินี  วิภาจักษณกุล 

 ๑๘๔๒๙ นางสาวภาสินี  สุวรรณโก 

 ๑๘๔๓๐ นางสาวภาสินี  ฮีมินกูล 

 ๑๘๔๓๑ นางสาวภิชิตธิภรณ  ปททุม 

 ๑๘๔๓๒ นางสาวภิญญดา  คิสาลัง 

 ๑๘๔๓๓ นางสาวภิญญดา  พุมสาขา 

 ๑๘๔๓๔ นางสาวภิญญพิมล  พชรไชยจินดา 

 ๑๘๔๓๕ นางภิญญา  ชํานาญแปน 

 ๑๘๔๓๖ นางภิญญานี  วังธิยอง 

 ๑๘๔๓๗ นางสาวภิญญาพัชญ  คุยมวงพันธ 

 ๑๘๔๓๘ นางสาวภิญญาพัชญ  ใจกวาง 

 ๑๘๔๓๙ นางภิญญาพัชญ  มัฆวาน 

 ๑๘๔๔๐ นางสาวภิญญาพัชญ  เร็วสา 

 ๑๘๔๔๑ นางสาวภิญญาพัชญ  วงจิตร 

 ๑๘๔๔๒ นางสาวภิญญาภัทร  เมืองไทย 

 ๑๘๔๔๓ นางภิญญามาศ  ชาญเชี่ยว 

 ๑๘๔๔๔ นางสาวภิภาพรรณ  ศรีพรมษา 

 ๑๘๔๔๕ นางภิมลฌญา  หมั่นสระเกษ 

 ๑๘๔๔๖ นางสาวภิรมณ  ชมชื่น 

 ๑๘๔๔๗ นางสาวภิรินดา  ทรัพยแสนดี 

 ๑๘๔๔๘ นางสาวภิริยาภรณ  อุดมไชย 



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

 

 ๑๘๔๔๙ นางสาวภีรดา  จินดาวงศ   

 ๑๘๔๕๐ นางสาวภีรดา  วงศนา   

 ๑๘๔๕๑ นางสาวภีรภารัช  ทองอราม 

 ๑๘๔๕๒ นางสาวภุมรินทร  ชมสันเทียะ 

 ๑๘๔๕๓ นางภุมรินทร  นาคกัน 

 ๑๘๔๕๔ นางสาวภุมรินทร  สมชาติ 

 ๑๘๔๕๕ นางสาวภูรดี  ศรีชุบรวง 

 ๑๘๔๕๖ นางภูริชญา  พรหมเมศร 

 ๑๘๔๕๗ นางสาวภูริชญาฐ  วีระกุล 

 ๑๘๔๕๘ นางภูริดา  ศรีสุรัตน 

 ๑๘๔๕๙ นางภูริตา  ซุนเซง 

 ๑๘๔๖๐ นางสาวภูริตา  ทันอินทรอาจ 

 ๑๘๔๖๑ นางสาวภูรีรัตน  สดมสุข 

 ๑๘๔๖๒ นางสาวภูวิศา  วงแกว 

 ๑๘๔๖๓ นางสาวภูษณิศา  ทุมแกว 

 ๑๘๔๖๔ นางภูษณิศา  ปนทอง 

 ๑๘๔๖๕ นางสาวภูษณิศา  พุมไม 

 ๑๘๔๖๖ นางสาวภูษณิศา  สุขอินโท 

 ๑๘๔๖๗ นางสาวเภรติรา  แขกเมือง 

 ๑๘๔๖๘ นางสาวมณฑจิตร  ปยภาณีกุล 

 ๑๘๔๖๙ นางสาวมณฑลภัส  มากขาว 

 ๑๘๔๗๐ นางสาวมณฑลี  ราชัย 

 ๑๘๔๗๑ นางสาวมณฑวรัชญ  ปาป 

 ๑๘๔๗๒ นางมณฑา  กมลานุกรณ 

 ๑๘๔๗๓ นางสาวมณฑา  กางทอง 

 ๑๘๔๗๔ นางมณฑา  กิติแกว 

 ๑๘๔๗๕ นางสาวมณฑา  ชมเชย 

 ๑๘๔๗๖ นางมณฑา  โนรีวงศ 

 ๑๘๔๗๗ นางสาวมณฑา  ใบยา 

 ๑๘๔๗๘ นางสาวมณฑา  รงพรหม 

 ๑๘๔๗๙ นางมณฑา  รอดภู 

 ๑๘๔๘๐ นางสาวมณฑา  สุวรรณพยัคฆ 

 ๑๘๔๘๑ นางสาวมณฑา  หนูแหลม 

 ๑๘๔๘๒ นางมณฑา  โหลสกุล 

 ๑๘๔๘๓ นางมณฑา  อักษรวิลัย 

 ๑๘๔๘๔ นางสาวมณฑาทิพย  จงกลพืช 

 ๑๘๔๘๕ นางมณฑาทิพย  พันธมาศ 

 ๑๘๔๘๖ นางมณฑาทิพย  วุฒิ 

 ๑๘๔๘๗ นางมณฑิชา  จิรานุวัฒนวงศ 

 ๑๘๔๘๘ นางสาวมณฑิชา  สวัสดี 

 ๑๘๔๘๙ นางมณฑิตา  บุญสุทธิ์ 

 ๑๘๔๙๐ นางมณฑิรา  ไกรทอง 

 ๑๘๔๙๑ นางมณฑิรา  แทนค่ํา 

 ๑๘๔๙๒ นางมณฑิรา  นนทการ 

 ๑๘๔๙๓ นางสาวมณฑิรา  วิราศรี 

 ๑๘๔๙๔ นางมณฑิรา  สุขเจริญกุล 

 ๑๘๔๙๕ นางมณฑิรา  เสริมทรัพย 

 ๑๘๔๙๖ นางมณฑิราภรณ  ชัยตระกูล 

 ๑๘๔๙๗ นางมณเฑียร  สอพอง 

 ๑๘๔๙๘ นางสาวมณทกานต  ขันธชวะนะ 

 ๑๘๔๙๙ นางมณทิชา  มหานิล 

 ๑๘๕๐๐ นางสาวมณทิพา  บุญทิม 



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

 

 ๑๘๕๐๑ นางมณทิรา  โยธา 

 ๑๘๕๐๒ นางสาวมณทิรา  วงศรักษา 

 ๑๘๕๐๓ นางสาวมณทิรา  ศรีวงศ 

 ๑๘๕๐๔ นางมณเทียน  ศรีจันทร 

 ๑๘๕๐๕ นางสาวมณัญญา  พรินทรากูล 

 ๑๘๕๐๖ นางสาวมณัฐศนันท  นามเมือง 

 ๑๘๕๐๗ นางสาวมณัฐศิกาญจน  หงษสอง 

 ๑๘๕๐๘ นางสาวมณัสชนก  ขาวเหลือง 

 ๑๘๕๐๙ นางมณิชยา  ประเสริฐสังข 

 ๑๘๕๑๐ นางสาวมณินทร  ปรีชา 

 ๑๘๕๑๑ นางมณี  ทองแล 

 ๑๘๕๑๒ นางสาวมณี  มากทรัพย 

 ๑๘๕๑๓ นางมณี  เวชสุวรรณ 

 ๑๘๕๑๔ นางมณี  สุขหอม 

 ๑๘๕๑๕ นางสาวมณี  เสถียรจัตุรัส 

 ๑๘๕๑๖ นางสาวมณีกัลยา  ศรีเกื้อกล่ิน 

 ๑๘๕๑๗ นางสาวมณีกานต  พัดโบก 

 ๑๘๕๑๘ นางสาวมณีจันทร  พรมสอาด 

 ๑๘๕๑๙ นางมณีชัย  สิงหไชย 

 ๑๘๕๒๐ นางมณีนารา  นากกระแสร 

 ๑๘๕๒๑ นางสาวมณีเนตร  จันทรทอง 

 ๑๘๕๒๒ นางมณีพร  บัวเนียม 

 ๑๘๕๒๓ นางมณีรัตน  จันทรนิตย 

 ๑๘๕๒๔ นางมณีรัตน  ชีพเหล็ก 

 ๑๘๕๒๕ นางมณีรัตน  ชุมจินดา 

 ๑๘๕๒๖ นางมณีรัตน  ธาราสันติสุข 

 ๑๘๕๒๗ นางสาวมณีรัตน  นันทะศาสตร 

 ๑๘๕๒๘ นางสาวมณีรัตน  บุญทวม 

 ๑๘๕๒๙ นางมณีรัตน  ปาปะโต 

 ๑๘๕๓๐ นางมณีรัตน  พันธชัย 

 ๑๘๕๓๑ นางสาวมณีรัตน  โยธาคึก 

 ๑๘๕๓๒ นางสาวมณีรัตน  วัฒนะ 

 ๑๘๕๓๓ นางมณีรัตน  สอนบุญทอง 

 ๑๘๕๓๔ นางสาวมณีรัตน  สารเพชร 

 ๑๘๕๓๕ นางสาวมณีรัตน  สาระชัย 

 ๑๘๕๓๖ นางสาวมณีรัตน  สิงหใส 

 ๑๘๕๓๗ นางสาวมณีรัตน  อิฏฐารมย 

 ๑๘๕๓๘ นางสาวมณีรัตน  อุดใจ 

 ๑๘๕๓๙ นางมณีรุง  ตวันนา 

 ๑๘๕๔๐ นางสาวมณีวรรณ  สุระเสียง 

 ๑๘๕๔๑ นางมณีวรรณ  จีทา 

 ๑๘๕๔๒ นางสาวมณีวรรณ  ชีนาวงษ 

 ๑๘๕๔๓ นางสาวมณีวรรณ  ซึมทราย 

 ๑๘๕๔๔ นางมณีวรรณ  ดียะตาม 

 ๑๘๕๔๕ นางสาวมณีวรรณ  แฝงจันดา 

 ๑๘๕๔๖ นางสาวมณีวรรณ  ราชวงศ 

 ๑๘๕๔๗ นางสาวมณีวรรณ  เรืองขํา 

 ๑๘๕๔๘ นางสาวมณีวรรณ  แรกเรียง 

 ๑๘๕๔๙ นางมณีวรรณ  วรรณวงษ 

 ๑๘๕๕๐ นางมณีวรรณ  ศิลาวงศ 

 ๑๘๕๕๑ นางมณีวรรณธกานต  อารีเอื้อ 

 ๑๘๕๕๒ นางสาวมติมา  พิมพะนิตย 



 หนา   ๗ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๕๕๓ นางสาวมธุมิศร  ศรียา 

 ๑๘๕๕๔ นางสาวมธุรส  คูวัฒนา 

 ๑๘๕๕๕ นางมธุรส  จันทะลุน 

 ๑๘๕๕๖ นางมธุรส  นัฐปลันธน 

 ๑๘๕๕๗ นางสาวมธุรส  แผนทอง 

 ๑๘๕๕๘ นางมธุรส  มณีเนียม 

 ๑๘๕๕๙ นางมธุรส  อาหะมะ 

 ๑๘๕๖๐ นางมธุรา  ทะจู 

 ๑๘๕๖๑ นางมนกันต  เขื่อนลอม 

 ๑๘๕๖๒ นางสาวมนฒนา  เหลาสมาธิกุล 

 ๑๘๕๖๓ นางสาวมนณภัทร  อูอรุณ 

 ๑๘๕๖๔ นางสาวมนตกานต  สุวรรณะ 

 ๑๘๕๖๕ นางสาวมนตพัชร  สมพงษพันธุ 

 ๑๘๕๖๖ นางมนตรักษ  หลาตา 

 ๑๘๕๖๗ นางสาวมนตรา  สมบูรณ 

 ๑๘๕๖๘ นางมนตวจี  รูปชัยภูมิ 

 ๑๘๕๖๙ นางสาวมนตวลี  สิงหสุวรรณ 

 ๑๘๕๗๐ นางสาวมนทกาญจน  ภิมาลย 

 ๑๘๕๗๑ นางมนทกานต  วิญญายงค 

 ๑๘๕๗๒ นางมนทิชา  ชูศักดิ์เกียรติกุล 

 ๑๘๕๗๓ นางมนทิชา  วงศอนุ 

 ๑๘๕๗๔ นางสาวมนทิชา  เสริมสุข 

 ๑๘๕๗๕ นางมนทิชา  อุนเจริญ 

 ๑๘๕๗๖ นางมนทิรา  กิจลํามี 

 ๑๘๕๗๗ นางมนทิรา  แกวสงค 

 ๑๘๕๗๘ นางสาวมนเทียร  เหลามาลา 

 ๑๘๕๗๙ นางมนธิชา  ลือชา 

 ๑๘๕๘๐ นางมนธิมา  สมใจ 

 ๑๘๕๘๑ นางสาวมนนิภา  จําปามูล 

 ๑๘๕๘๒ นางสาวมนปริยารัตน  เจิมเฉลิม 

 ๑๘๕๘๓ นางสาวมนพร  เพชรโรจน 

 ๑๘๕๘๔ นางมนพัทธ  ฉุนแสนดี 

 ๑๘๕๘๕ นางมนพัทธ  วิเวษวงษา 

 ๑๘๕๘๖ นางมนภัทร  บัวสุดตา 

 ๑๘๕๘๗ นางมนยุพา  ใจดี 

 ๑๘๕๘๘ นางสาวมนฤดี  เงาภูทอง 

 ๑๘๕๘๙ นางสาวมนฤทัย  เพชรโสภณกุล 

 ๑๘๕๙๐ นางสาวมนฤทัย  ไวพิศาลนนท   

 ๑๘๕๙๑ นางสาวมนสิชา  คงสมปราชญ 

 ๑๘๕๙๒ นางมนสิชา  เรือนคง 

 ๑๘๕๙๓ นางสาวมนสิชา  สุนทร 

 ๑๘๕๙๔ นางสาวมนสิชา  สุวรรณภพ 

 ๑๘๕๙๕ นางสาวมนัชญา  ทานาฤทัย 

 ๑๘๕๙๖ นางสาวมนัญชญา  กูชัยภูมิ 

 ๑๘๕๙๗ นางมนัญชยา  ขุนภักดี 

 ๑๘๕๙๘ นางมนัดดา  มุทนาเวช 

 ๑๘๕๙๙ นางมนันยา  แกวมุงคุณ 

 ๑๘๖๐๐ นางสาวมนัสชฎา  กุญชร 

 ๑๘๖๐๑ นางสาวมนัสชนก  ยาวิใจ 

 ๑๘๖๐๒ นางสาวมนัสนันท  กลางประพันธ 

 ๑๘๖๐๓ นางสาวมนัสนันท  บุตรพรม 

 ๑๘๖๐๔ นางสาวมนัสนันท  พูนขุนทด 



 หนา   ๘ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๖๐๕ นางสาวมนัสนันท  วิลานันท 

 ๑๘๖๐๖ นางสาวมนัสนันท  สรวงโท 

 ๑๘๖๐๗ นางมนัสนันท  หมื่นสวัสดิกูร 

 ๑๘๖๐๘ นางสาวมนัสนันท  อนทรัพย 

 ๑๘๖๐๙ นางมนัสภร  คําเหล่ียม 

 ๑๘๖๑๐ นางสาวมนัสวี  ชาญทิพยพงษ 

 ๑๘๖๑๑ นางสาวมนัสวี  นวลละออง 

 ๑๘๖๑๒ นางมนัสวี  บุญมี 

 ๑๘๖๑๓ นางสาวมนัสวี  บุตรธนู 

 ๑๘๖๑๔ นางมนัสวีร  นวลดอกรัก 

 ๑๘๖๑๕ นางสาวมนาเวศน  สุวรรณพูล 

 ๑๘๖๑๖ นางสาวมนิดา  ศรีพิทักษ 

 ๑๘๖๑๗ นางมนิตศรา  หาญสุด 

 ๑๘๖๑๘ นางสาวมโนมน  หอมนวล 

 ๑๘๖๑๙ นางมยุรฉัตร  กรองมาลัย 

 ๑๘๖๒๐ สิบเอกหญิง มยุรฉัตร  ขันทะโส 

 ๑๘๖๒๑ นางสาวมยุรฉัตร  ทองโพธิ์ศรี 

 ๑๘๖๒๒ นางสาวมยุรา  การุญ 

 ๑๘๖๒๓ นางสาวมยุรา  คชไพร 

 ๑๘๖๒๔ นางสาวมยุรา  จิตรีชัย 

 ๑๘๖๒๕ นางสาวมยุรา  ทับทองดี 

 ๑๘๖๒๖ นางมยุรา  โมกขศาสตร 

 ๑๘๖๒๗ นางมยุรา  วิลามาศ 

 ๑๘๖๒๘ นางสาวมยุรา  ศรีสมุทร 

 ๑๘๖๒๙ นางมยุรา  สําราญสุข 

 ๑๘๖๓๐ นางสาวมยุรา  หอมชื่น 

 ๑๘๖๓๑ นางมยุรา  เหลาจันดา   

 ๑๘๖๓๒ นางมยุรา  อาจวิชัย 

 ๑๘๖๓๓ นางสาวมยุรา  อาชาองอาจ 

 ๑๘๖๓๔ นางมยุรี  กองสุทธิใจ 

 ๑๘๖๓๕ นางสาวมยุรี  แกวศรีจันทร 

 ๑๘๖๓๖ นางมยุรี  โกลอง 

 ๑๘๖๓๗ นางสาวมยุรี  ขอหนวงกลาง 

 ๑๘๖๓๘ นางสาวมยุรี  คําภิมาบุตร 

 ๑๘๖๓๙ นางสาวมยุรี  เจริญรบ 

 ๑๘๖๔๐ นางสาวมยุรี  เจริญศิริ 

 ๑๘๖๔๑ นางมยุรี  ใจกวาง 

 ๑๘๖๔๒ นางสาวมยุรี  ชูเชิด 

 ๑๘๖๔๓ นางสาวมยุรี  เดชพันธ 

 ๑๘๖๔๔ นางมยุรี  เถกิงผล 

 ๑๘๖๔๕ นางมยุรี  ทองดี 

 ๑๘๖๔๖ นางสาวมยุรี  ทะรารัมย 

 ๑๘๖๔๗ นางมยุรี  เทพวงค 

 ๑๘๖๔๘ นางสาวมยุรี  นวมอนงค 

 ๑๘๖๔๙ นางมยุรี  นามมะณี 

 ๑๘๖๕๐ นางมยุรี  บุณยะวันตัง   

 ๑๘๖๕๑ นางสาวมยุรี  บุดศรีสวย 

 ๑๘๖๕๒ นางมยุรี  พรอมสันเทียะ 

 ๑๘๖๕๓ นางมยุรี  พินพมร 

 ๑๘๖๕๔ นางสาวมยุรี  ภารดิลก 

 ๑๘๖๕๕ นางสาวมยุรี  ภูเดนผา 

 ๑๘๖๕๖ นางสาวมยุรี  ภูนบทอง 



 หนา   ๙ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๖๕๗ นางสาวมยุรี  มีชัย 

 ๑๘๖๕๘ นางมยุรี  เมฆอากาศ 

 ๑๘๖๕๙ นางสาวมยุรี  เมืองแกน 

 ๑๘๖๖๐ นางสาวมยุรี  ระดิ่งหิน 

 ๑๘๖๖๑ นางสาวมยุรี  วงษกรณ 

 ๑๘๖๖๒ นางสาวมยุรี  วะรงค   

 ๑๘๖๖๓ นางมยุรี  วัฒนบุตร 

 ๑๘๖๖๔ นางสาวมยุรี  ศรีโพธิ์ 

 ๑๘๖๖๕ นางสาวมยุรี  ศรีแสนสุข 

 ๑๘๖๖๖ นางสาวมยุรี  สรหงษ 

 ๑๘๖๖๗ นางสาวมยุรี  สะสาง 

 ๑๘๖๖๘ นางสาวมยุรี  สุขเจริญ 

 ๑๘๖๖๙ นางสาวมยุรี  สุขศิริ 

 ๑๘๖๗๐ นางสาวมยุรี  เสมาเพชร 

 ๑๘๖๗๑ นางมยุรี  แสนศิริรัตน   

 ๑๘๖๗๒ นางมยุรี  ไสยวรรณ 

 ๑๘๖๗๓ นางมยุรี  หลักจันทร 

 ๑๘๖๗๔ นางมยุรีย  แกวปวงคํา 

 ๑๘๖๗๕ นางมยุรีย  ตันติปธรรม 

 ๑๘๖๗๖ นางสาวมยุรีย  พุธละ 

 ๑๘๖๗๗ นางมยุรีย  มาตรมูลตรี 

 ๑๘๖๗๘ นางสาวมยุเรศ  คันทะพรม 

 ๑๘๖๗๙ นางมยุเรศ  จันทะวงค 

 ๑๘๖๘๐ นางมยุเรศ  ลีตน 

 ๑๘๖๘๑ นางมยุเรศ  สมปาน 

 ๑๘๖๘๒ นางสาวมยุเรศ  สุวรรณมงคล 

 ๑๘๖๘๓ นางมรกต  สารีวงษ 

 ๑๘๖๘๔ นางสาวมรกต  อรุณแสงวิจิตร 

 ๑๘๖๘๕ นางสาวมริษฎา  เดชาอมรสวัสดิ์ 

 ๑๘๖๘๖ นางสาวมริษฎา  รจนัย 

 ๑๘๖๘๗ นางสาวมริษฏดา  เล็กอิ่ง 

 ๑๘๖๘๘ นางมลชายา  คําเพียว 

 ๑๘๖๘๙ นางมลฑา  โรจนพวง   

 ๑๘๖๙๐ นางสาวมลฑา  สงวนถอย 

 ๑๘๖๙๑ นางมลฑา  สุขเอมโอษ 

 ๑๘๖๙๒ นางสาวมลฑา  อักษรนิตย 

 ๑๘๖๙๓ นางสาวมลดาลิกา  ซื่อตรง 

 ๑๘๖๙๔ นางมลทาทิพย  ศรีระษา 

 ๑๘๖๙๕ นางสาวมลเทียร  พลทองถิ่น 

 ๑๘๖๙๖ นางมลธิชา  พุมชาวสวน 

 ๑๘๖๙๗ นางสาวมลธิชา  อุดปา 

 ๑๘๖๙๘ นางมลธิรา  พฤกษาสิทธิ์ 

 ๑๘๖๙๙ นางมลธิรา  เมืองพรม 

 ๑๘๗๐๐ นางมลรักษ  สุทธิรักษ 

 ๑๘๗๐๑ นางมลฤชา  กลาพรอม 

 ๑๘๗๐๒ นางมลฤดี  กานนท 

 ๑๘๗๐๓ นางมลฤดี  ไขแกว 

 ๑๘๗๐๔ นางสาวมลฤดี  คนไทย 

 ๑๘๗๐๕ นางสาวมลฤดี  แซดาน 

 ๑๘๗๐๖ นางสาวมลฤดี  เตนากุล 

 ๑๘๗๐๗ นางสาวมลฤดี  นิลแกว 

 ๑๘๗๐๘ นางมลฤดี  นุนนวน 



 หนา   ๑๐ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๗๐๙ นางมลฤดี  บางสูงเนิน 

 ๑๘๗๑๐ นางสาวมลฤดี  พุดเครือ 

 ๑๘๗๑๑ นางมลฤดี  มณุโชติ 

 ๑๘๗๑๒ นางมลฤดี  เวียงอินทร 

 ๑๘๗๑๓ นางสาวมลฤดี  สรอยสลับ 

 ๑๘๗๑๔ นางสาวมลฤดี  สังขพงษ 

 ๑๘๗๑๕ นางมลฤดี  อัครจันทร 

 ๑๘๗๑๖ นางสาวมลฤดี  อินทรใจเอื้อ 

 ๑๘๗๑๗ นางสาวมลสุดา  พ่ึงทอง 

 ๑๘๗๑๘ นางสาวมลิ  ผลบุภพ 

 ๑๘๗๑๙ นางสาวมลิ  เอี่ยมสอาด 

 ๑๘๗๒๐ นางมลิชาติ  เติมใจ 

 ๑๘๗๒๑ นางสาวมลิดา  โพธิกมล 

 ๑๘๗๒๒ นางมลินี  เพชรมี 

 ๑๘๗๒๓ นางมลินี  ฤทธิ์เดช 

 ๑๘๗๒๔ นางมลิวรรณ  กัณหา 

 ๑๘๗๒๕ นางสาวมลิวรรณ  ภิรมยรักษ 

 ๑๘๗๒๖ นางมลิวรรณ  สุดหา 

 ๑๘๗๒๗ นางมลิวรรณ  แกวรากมุข 

 ๑๘๗๒๘ นางมลิวรรณ  บุญเลิศ 

 ๑๘๗๒๙ นางสาวมลิวรรณ  รัตนดร 

 ๑๘๗๓๐ นางมลิวรรณ  วงคงาม 

 ๑๘๗๓๑ นางมลิวัลย  จิตเจริญ 

 ๑๘๗๓๒ นางมลิวัลย  ตระกูลจันทรศิริ 

 ๑๘๗๓๓ นางสาวมลิวัลย  ทรงคาศรี 

 ๑๘๗๓๔ นางสาวมลิวัลย  นวนตา 

 ๑๘๗๓๕ นางสาวมลิวัลย  บิลหลี 

 ๑๘๗๓๖ นางมลิวัลย  พิมพสิงห 

 ๑๘๗๓๗ นางมลิวัลย  เรืองกาญจน 

 ๑๘๗๓๘ นางสาวมลิวัลย  แสงลี 

 ๑๘๗๓๙ นางมะณี  ตูมกา 

 ๑๘๗๔๐ นางสาวมะนีวรรณ  หวังสิน 

 ๑๘๗๔๑ นางมะยุรัด  ปาปะกัง 

 ๑๘๗๔๒ นางสาวมะยุรี  สุดตา 

 ๑๘๗๔๓ นางมะยุรี  อุทรักษ 

 ๑๘๗๔๔ นางมะยุลี  กุลยะ 

 ๑๘๗๔๕ นางมะริ  ธัญญารักษ 

 ๑๘๗๔๖ นางมะลัยวรรณ  วิชัยผิน 

 ๑๘๗๔๗ นางมะลิ  จําเริญควร 

 ๑๘๗๔๘ นางสาวมะลิ  ดวงแสง 

 ๑๘๗๔๙ นางมะลิ  ทิพยรองพล 

 ๑๘๗๕๐ นางมะลิ  โทปุรินทร 

 ๑๘๗๕๑ นางมะลิ  ปรีชาวิทย 

 ๑๘๗๕๒ นางสาวมะลิ  มนเดช 

 ๑๘๗๕๓ นางมะลิ  สิงพันธ 

 ๑๘๗๕๔ นางสาวมะลิ  แสงแพง 

 ๑๘๗๕๕ นางสาวมะลิจันทร  ภูน้ําสี 

 ๑๘๗๕๖ นางสาวมะลิดา  จุมทา 

 ๑๘๗๕๗ นางมะลิวรรณ  กุณาพัฒน 

 ๑๘๗๕๘ นางสาวมะลิวรรณ  ชอบสอาด 

 ๑๘๗๕๙ นางมะลิวรรณ  ธ.น.หลา 

 ๑๘๗๖๐ นางสาวมะลิวรรณ  พิมพบุตร 



 หนา   ๑๑ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๗๖๑ นางมะลิวรรณ  ยะรินทร 

 ๑๘๗๖๒ นางสาวมะลิวรรณ  หลักคํา 

 ๑๘๗๖๓ นางสาวมะลิวรรณ  กองไชยสงค 

 ๑๘๗๖๔ นางสาวมะลิวรรณ  แซอึ้ง   

 ๑๘๗๖๕ นางสาวมะลิวรรณ  บุญโส 

 ๑๘๗๖๖ นางสาวมะลิวรรณ  สิงหศรี 

 ๑๘๗๖๗ นางมะลิวรรณ  สุรสกุล 

 ๑๘๗๖๘ นางมะลิวัลย  กองทอง 

 ๑๘๗๖๙ นางสาวมะลิวัลย  กัญญสินธ 

 ๑๘๗๗๐ นางสาวมะลิวัลย  เขมนกิจ 

 ๑๘๗๗๑ นางสาวมะลิวัลย  คงแสงพันธ 

 ๑๘๗๗๒ นางมะลิวัลย  จันโท 

 ๑๘๗๗๓ นางมะลิวัลย  ฉิมณรงค 

 ๑๘๗๗๔ นางมะลิวัลย  ชนะมงคล 

 ๑๘๗๗๕ นางมะลิวัลย  บุตรงาม 

 ๑๘๗๗๖ นางสาวมะลิวัลย  โประวะ 

 ๑๘๗๗๗ นางมะลิวัลย  โปวังสา 

 ๑๘๗๗๘ นางสาวมะลิวัลย  เผือดนอก 

 ๑๘๗๗๙ นางสาวมะลิวัลย  พันทราช 

 ๑๘๗๘๐ นางสาวมะลิวัลย  พาคํา 

 ๑๘๗๘๑ นางสาวมะลิวัลย  พุมพวง 

 ๑๘๗๘๒ นางสาวมะลิวัลย  มาตุทาวรรณ 

 ๑๘๗๘๓ นางสาวมะลิวัลย  แยมย้ิม 

 ๑๘๗๘๔ นางมะลิวัลย  รูปศรี 

 ๑๘๗๘๕ นางมะลิวัลย  ไววอน 

 ๑๘๗๘๖ นางสาวมะลิวัลย  ออนสา 

 ๑๘๗๘๗ นางมะลิษา  จันใด 

 ๑๘๗๘๘ นางสาวมะลีวรรณ  ใจทัด 

 ๑๘๗๘๙ นางสาวมัจลิกา  จะโรจร 

 ๑๘๗๙๐ นางมัชชิมา  ใหมขลิบ 

 ๑๘๗๙๑ นางสาวมัชฌิมา  แกวมาลา 

 ๑๘๗๙๒ นางมัชฌิมา  รัตนหิรัญ 

 ๑๘๗๙๓ นางสาวมัชฌิมา  สุวรรณโณ 

 ๑๘๗๙๔ นางสาวมัชฌิมา  สุวรรณผา 

 ๑๘๗๙๕ นางมัชลี  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๘๗๙๖ นางมัซตูรา  ฮะ 

 ๑๘๗๙๗ นางสาวมัซนีย  มาสนิท 

 ๑๘๗๙๘ นางมัญฑิตา  ขันติยะชัย 

 ๑๘๗๙๙ นางมัณฑณา  เฮงสาย 

 ๑๘๘๐๐ นางสาวมัณฑนา  กิ่งแกว 

 ๑๘๘๐๑ นางสาวมัณฑนา  ชุมอินจักร 

 ๑๘๘๐๒ นางมัณฑนา  ทองชู 

 ๑๘๘๐๓ นางสาวมัณฑนา  ปรีเลขา 

 ๑๘๘๐๔ นางมัณฑนา  เพียพิมเพ่ิม 

 ๑๘๘๐๕ นางมัณฑนา  ภัทรวรรณ 

 ๑๘๘๐๖ นางสาวมัณฑนา  มีมานะ 

 ๑๘๘๐๗ นางสาวมัณฑนา  วงศาวณิชยกิจ 

 ๑๘๘๐๘ นางมัณฑนา  โฮหนู 

 ๑๘๘๐๙ นางสาวมัณฑิตา  ฉิ่งทองคํา 

 ๑๘๘๑๐ นางสาวมัณทนา  ชัยวงค 

 ๑๘๘๑๑ นางมัณทนา  พุทธานุ 

 ๑๘๘๑๒ นางมัณทิรา  เดรัมย 



 หนา   ๑๒ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๘๑๓ นางสาวมัดทนา  บุญไทย 

 ๑๘๘๑๔ นางสาวมัตติกา  จันทาพูน 

 ๑๘๘๑๕ นางสาวมัตติกา  ปยะราช 

 ๑๘๘๑๖ นางสาวมัตติกาวดี  หัศกรรจ 

 ๑๘๘๑๗ นางสาวมัทติกา  ดีสวัสดิ์ 

 ๑๘๘๑๘ นางมัทธิยา  แทนมงคลมาศ 

 ๑๘๘๑๙ นางมัทนา  ถิ่นวงษแพง 

 ๑๘๘๒๐ นางมัทนา  นุมบัว 

 ๑๘๘๒๑ นางมัทนา  เผาศิริ 

 ๑๘๘๒๒ นางมัทนา  พวงพันธ 

 ๑๘๘๒๓ นางสาวมัทนา  เมืองมาหลา 

 ๑๘๘๒๔ นางมัทนา  เสนาดี 

 ๑๘๘๒๕ นางมัทนิน  กัณภัคศุภกุล 

 ๑๘๘๒๖ นางสาวมัทนียา  ขวัญดี 

 ๑๘๘๒๗ นางสาวมัทยาภรณ  มูลนิกร 

 ๑๘๘๒๘ นางสาวมัทรี  สืบบุก 

 ๑๘๘๒๙ นางสาวมัธญา  บุญชู 

 ๑๘๘๓๐ นางมัธทรี  พรหมจันทร 

 ๑๘๘๓๑ นางมัธยา  นิลฟู 

 ๑๘๘๓๒ นางสาวมันยา  จันทร 

 ๑๘๘๓๓ นางสาวมัลลวีร  นนทพุทธ 

 ๑๘๘๓๔ นางมัลลิกา  กางสาร 

 ๑๘๘๓๕ นางมัลลิกา  จิตปรีดา 

 ๑๘๘๓๖ นางสาวมัลลิกา  ฉิมพลี 

 ๑๘๘๓๗ นางมัลลิกา  ชุมคลาย 

 ๑๘๘๓๘ นางมัลลิกา  ตนพุฒ 

 ๑๘๘๓๙ นางมัลลิกา  ทุมโสภา 

 ๑๘๘๔๐ นางสาวมัลลิกา  บุญอนันต 

 ๑๘๘๔๑ นางมัลลิกา  ปองปาน 

 ๑๘๘๔๒ นางสาวมัลลิกา  มณีประกรณ 

 ๑๘๘๔๓ นางสาวมัลลิกา  ศรีจํานงค 

 ๑๘๘๔๔ นางสาวมัลลิกา  สุขทิพยคงคา 

 ๑๘๘๔๕ นางสาวมัลลิกา  เสกกลา 

 ๑๘๘๔๖ นางสาวมัลลิการ  เจริญภูมิ 

 ๑๘๘๔๗ นางมัสชนก  วิเสษสมบัติ 

 ๑๘๘๔๘ นางสาวมัสญา  ทองประทับ 

 ๑๘๘๔๙ นางสาวมัสเตาะ  ยามา 

 ๑๘๘๕๐ นางสาวมัสฤณ  ชาวอบทม 

 ๑๘๘๕๑ นางมัสลีซา  ปาทาน 

 ๑๘๘๕๒ นางสาวมากือลือซง  โนะ 

 ๑๘๘๕๓ นางสาวมาณวิกา  จับใจนาย 

 ๑๘๘๕๔ นางสาวมาดีหะห  สาและ 

 ๑๘๘๕๕ นางมานัส  มหาวงศ 

 ๑๘๘๕๖ นางมานิดา  จงประเสริฐวงศ 

 ๑๘๘๕๗ นางมานิดา  นุยพริ้ม 

 ๑๘๘๕๘ นางมานิดา  บัวใหม 

 ๑๘๘๕๙ นางมานิตตา  ปนกาญจนไพบูลย 

 ๑๘๘๖๐ นางมานิตย  สุขทวีผลกุล 

 ๑๘๘๖๑ นางสาวมานิตา  ภูเฉลียว 

 ๑๘๘๖๒ นางสาวมานิตา  ยังฉิม 

 ๑๘๘๖๓ นางมานิตา  อุดมรักษ 

 ๑๘๘๖๔ นางมาย  กิ่งพา 



 หนา   ๑๓ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๘๖๕ นางมายาวี  และมิตร 

 ๑๘๘๖๖ นางมายุรีย  ศรีสุวรรณ 

 ๑๘๘๖๗ นางสาวมายูรี  สาและ 

 ๑๘๘๖๘ นางมารตรี  เองฉวน 

 ๑๘๘๖๙ นางสาวมารยาท  พรหมทองนุน 

 ๑๘๘๗๐ นางสาวมารวน  ผาทอง 

 ๑๘๘๗๑ นางสาวมาราตรี  ยวงลําใย 

 ๑๘๘๗๒ นางมาราตรี  สาระสิทธิ์ 

 ๑๘๘๗๓ นางมารานี  ดาโอะ 

 ๑๘๘๗๔ นางมาริษา  ไชยวิเศษ 

 ๑๘๘๗๕ นางมาริษา  วงศสุวรรณ 

 ๑๘๘๗๖ นางสาวมาริสา  เกตุสิทธิ์ 

 ๑๘๘๗๗ นางสาวมาริสา  คชสาร 

 ๑๘๘๗๘ นางมาริสา  ทองชมภูนุช 

 ๑๘๘๗๙ นางสาวมาริสา  ทะนะเปก 

 ๑๘๘๘๐ นางมาริสา  ศิริบุญมา 

 ๑๘๘๘๑ นางมาริสา  สายบัว 

 ๑๘๘๘๒ นางมารี  เสนีวาสน 

 ๑๘๘๘๓ นางมารีนา  มะแซสะอิ 

 ๑๘๘๘๔ นางมารีนี  ซําซูดิง 

 ๑๘๘๘๕ นางสาวมารีย  ฟองสาย 

 ๑๘๘๘๖ นางมารียะ  หะยีสมาแอ 

 ๑๘๘๘๗ นางมารียะ  เลงเจะ 

 ๑๘๘๘๘ นางมารียะ  สูสัน 

 ๑๘๘๘๙ นางสาวมารียะห  บือราแง 

 ๑๘๘๙๐ นางสาวมารียัม  เจะโวะ 

 ๑๘๘๙๑ นางสาวมารีเยาะ  นิกะจิ 

 ๑๘๘๙๒ นางมารีเยาะ  หมุสอ   

 ๑๘๘๙๓ นางสาวมาเรียนี  สีเดะ 

 ๑๘๘๙๔ นางมาเรียม  ยะกบ 

 ๑๘๘๙๕ นางมาเรียม  เย็นฉ่ํา 

 ๑๘๘๙๖ นางมาเรียม  อ่ําสาริกา 

 ๑๘๘๙๗ นางมาลัย  เกิดสุข 

 ๑๘๘๙๘ นางสาวมาลัย  บําเพ็ญ 

 ๑๘๘๙๙ นางมาลัย  ปานพรม 

 ๑๘๙๐๐ นางมาลัย  พรหมรักษ 

 ๑๘๙๐๑ นางสาวมาลัย  สีอ่ําดี 

 ๑๘๙๐๒ นางสาวมาลัย  สุขสันติวงศ 

 ๑๘๙๐๓ นางสาวมาลัย  หนอแกว 

 ๑๘๙๐๔ นางสาวมาลัยทิพย  มะลาด 

 ๑๘๙๐๕ นางสาวมาลัยพร  แสงสิงห 

 ๑๘๙๐๖ นางสาวมาลัยพร  หิรัญจันทร 

 ๑๘๙๐๗ นางมาลัยลักษณ  มิตรเมือง 

 ๑๘๙๐๘ นางมาลัยวรรณ  ศรีสุธัญญาวงศ 

 ๑๘๙๐๙ นางสาวมาลาดี  พงษากลาง 

 ๑๘๙๑๐ นางสาวมาลาตี  มณีหิยา 

 ๑๘๙๑๑ นางสาวมาลาพร  เขียวออน 

 ๑๘๙๑๒ นางสาวมาลายา  เจริญกุล 

 ๑๘๙๑๓ นางสาวมาลิณี  คํามูล 

 ๑๘๙๑๔ นางสาวมาลิณี  วิชัยโน 

 ๑๘๙๑๕ นางสาวมาลิณี  สีอ่ําดี 

 ๑๘๙๑๖ นางสาวมาลิดา  ธิตะจารี 



 หนา   ๑๔ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๙๑๗ นางมาลิน  รักประทุม 

 ๑๘๙๑๘ นางสาวมาลินี  แกวนาน 

 ๑๘๙๑๙ นางมาลินี  จิตรอนุกูล 

 ๑๘๙๒๐ นางสาวมาลินี  ชาญนรา 

 ๑๘๙๒๑ นางสาวมาลินี  ชํานาญพานิช 

 ๑๘๙๒๒ นางมาลินี  ตังกวย 

 ๑๘๙๒๓ นางสาวมาลินี  นาขวัญ 

 ๑๘๙๒๔ นางมาลินี  ปอมเขตร 

 ๑๘๙๒๕ นางมาลินี  วรเชษฐ 

 ๑๘๙๒๖ นางมาลินี  สายทอง 

 ๑๘๙๒๗ นางมาลินี  สิงหลอ 

 ๑๘๙๒๘ นางสาวมาลินี  แสนทวีสุข 

 ๑๘๙๒๙ นางสาวมาลินี  หุนกรีด 

 ๑๘๙๓๐ นางสาวมาลิสา  นวมมี 

 ๑๘๙๓๑ นางมาลิสา  ประทีปแกว 

 ๑๘๙๓๒ นางมาลิสา  ยืนยง 

 ๑๘๙๓๓ นางมาลี  คําหอม 

 ๑๘๙๓๔ นางมาลี  บํารุงศรี 

 ๑๘๙๓๕ นางมาลี  ปาลา 

 ๑๘๙๓๖ นางสาวมาลี  ผลไม 

 ๑๘๙๓๗ นางสาวมาลี  พิลามา 

 ๑๘๙๓๘ นางมาลี  ศุกรเพ็ง 

 ๑๘๙๓๙ นางสาวมาลี  สินนอก 

 ๑๘๙๔๐ นางสาวมาลีรักษ  โมทยทาง 

 ๑๘๙๔๑ นางสาวมาลีรัตน  จันทะคอม 

 ๑๘๙๔๒ นางมาลีวรรณ  กองอยู 

 ๑๘๙๔๓ นางสาวมาลีวรรณ  อินตะนา 

 ๑๘๙๔๔ นางสาวมาศสุภา  อุปถัมภ 

 ๑๘๙๔๕ นางมาสือนะ  เส็นยีหีม 

 ๑๘๙๔๖ นางสาวมิ่งกมล  มุตุมาจันทร 

 ๑๘๙๔๗ นางมิ่งขวัญ  แกวสาลี 

 ๑๘๙๔๘ นางมิ่งขวัญ  ชัยวงษฝน 

 ๑๘๙๔๙ นางสาวมิ่งขวัญ  สุทธิบูรณ 

 ๑๘๙๕๐ นางมิณฑิภา  นันตวัฒนธนะ 

 ๑๘๙๕๑ นางมิตรสุภาพ  เวชกามา 

 ๑๘๙๕๒ นางมินตรา  เกษหงษ 

 ๑๘๙๕๓ นางมินตรา  สีออนนอก 

 ๑๘๙๕๔ นางมินทรธิตา  แกวชวย 

 ๑๘๙๕๕ นางสาวมินทรลดา  จันทรโรชสิทธิ์ 

 ๑๘๙๕๖ นางสาวมินทรลดา  อุนแกว 

 ๑๘๙๕๗ นางมินละ  กาเส็มสะ 

 ๑๘๙๕๘ นางสาวมิริน  อินเดชะ 

 ๑๘๙๕๙ นางมีซะ  มาหะหมะ 

 ๑๘๙๖๐ นางสาวมีนา  คุมญาติ 

 ๑๘๙๖๑ นางสาวมีนา  นะเที่ยง 

 ๑๘๙๖๒ นางสาวมีนา  สัตนันท 

 ๑๘๙๖๓ นางสาวมีนา  สามารถ 

 ๑๘๙๖๔ นางสาวมีนา  สุวรรณขํา 

 ๑๘๙๖๕ นางสาวมีหนะ  บินโตะและ 

 ๑๘๙๖๖ นางมุกจินันท  เหนือคูเมือง 

 ๑๘๙๖๗ นางมุกดา  กันภัย 

 ๑๘๙๖๘ นางมุกดา  จิตศิริ 



 หนา   ๑๕ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๙๖๙ นางมุกดา  ชัยยศ 

 ๑๘๙๗๐ นางสาวมุกดา  ปญญารัมย 

 ๑๘๙๗๑ นางมุกดา  พิเศษฤทธิ์ 

 ๑๘๙๗๒ นางมุกดา  ภูเมฆ 

 ๑๘๙๗๓ นางสาวมุกดา  สิมพลี 

 ๑๘๙๗๔ นางมุกดา  สุขสําราญ 

 ๑๘๙๗๕ นางมุกดา  สุวรรณชัย 

 ๑๘๙๗๖ นางมุกดา  หอมหุน 

 ๑๘๙๗๗ นางสาวมุกดา  เหลาชัย 

 ๑๘๙๗๘ นางมุกดารัตน  แกวบุญเรือง 

 ๑๘๙๗๙ นางมุกดาวรรณ  สิงหบุบผา 

 ๑๘๙๘๐ นางสาวมุกดาวรรณ  แสนศิริ 

 ๑๘๙๘๑ นางสาวมุกมุนินทร  คารทอง 

 ๑๘๙๘๒ นางมุขดา  แกวปญญา 

 ๑๘๙๘๓ นางมุขสุดา  ประดับเพ็ชร 

 ๑๘๙๘๔ นางมุงหมาย  วงคคําจันทร 

 ๑๘๙๘๕ นางสาวมุจรินทร  ศรีวิชัย 

 ๑๘๙๘๖ นางมุจลินท  จันทรทรง 

 ๑๘๙๘๗ นางมุฑิตา  โมรา 

 ๑๘๙๘๘ นางสาวมุทิตา  ตองหวาน 

 ๑๘๙๘๙ นางสาวมุทิตา  พรมพงศ   

 ๑๘๙๙๐ นางมุทิตา  วันดี 

 ๑๘๙๙๑ นางมุนินทรรัตน  สอนครบุรี 

 ๑๘๙๙๒ นางสาวมุรณี  ยามา 

 ๑๘๙๙๓ นางมุสลีมะห  บือแน 

 ๑๘๙๙๔ นางสาวมูนา  แดซีลา 

 ๑๘๙๙๕ นางเมฐิณี  เมืองมาหลา 

 ๑๘๙๙๖ นางเมตตา  เจริญโพธิ์ 

 ๑๘๙๙๗ นางสาวเมตตา  พรมมา 

 ๑๘๙๙๘ นางสาวเมตตา  เพชรชู 

 ๑๘๙๙๙ นางเมตตา  เพชรดิน 

 ๑๙๐๐๐ นางเมตตา  รอดประเสริฐ 

 ๑๙๐๐๑ นางสาวเมทินี  กิณเรศ 

 ๑๙๐๐๒ นางสาวเมทินี  ตรีเนตร 

 ๑๙๐๐๓ นางสาวเมทินี  เนียมจันทร 

 ๑๙๐๐๔ นางเมทินี  บัวพันธ 

 ๑๙๐๐๕ นางเมทินี  ระวาดชู 

 ๑๙๐๐๖ นางสาวเมทินี  ละอองนวล 

 ๑๙๐๐๗ นางสาวเมธาพร  คงคุม 

 ๑๙๐๐๘ นางเมธาพร  โชติรื่น 

 ๑๙๐๐๙ นางเมธาพร  ตอรัมย 

 ๑๙๐๑๐ นางสาวเมธาพร  มีลน 

 ๑๙๐๑๑ นางสาวเมธาพร  สุขจิตร 

 ๑๙๐๑๒ นางเมธาพร  เสนาะวาที 

 ๑๙๐๑๓ วาที่รอยตรีหญิง เมธารินทร   

  เพ็งขยัน 

 ๑๙๐๑๔ นางสาวเมธาวดี  นวลนาค 

 ๑๙๐๑๕ นางสาวเมธาวรรณ  วงษาเนาว 

 ๑๙๐๑๖ นางสาวเมธาวรินทร  อินทรายศ   

 ๑๙๐๑๗ นางเมธาวี  ไชยเดช 

 ๑๙๐๑๘ นางสาวเมธาวี  พ่ึงสีใส 

 ๑๙๐๑๙ นางสาวเมธาวี  ศรีปลัดกอง 



 หนา   ๑๖ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๐๒๐ นางเมธินี  กายแกว 

 ๑๙๐๒๑ นางเมธินี  จินเดหวา   

 ๑๙๐๒๒ นางเมธินี  ฉ่ําเฉกหงษ 

 ๑๙๐๒๓ นางเมธินี  วงษวิริยะ 

 ๑๙๐๒๔ นางเมธินี  สุดเสนาะ 

 ๑๙๐๒๕ นางสาวเมริษา  ไชยวงค 

 ๑๙๐๒๖ นางสาวเมริสา  นาคะเสงี่ยม 

 ๑๙๐๒๗ นางเมลี  จันที 

 ๑๙๐๒๘ นางสาวเมวิกา  ใจหาญ 

 ๑๙๐๒๙ นางสาวเมษา  ชมภูพันธ 

 ๑๙๐๓๐ นางสาวเมษา  เนาวพันธ 

 ๑๙๐๓๑ นางสาวเมษา  ศรนรินทร 

 ๑๙๐๓๒ นางสาวใมมุน  รอยะ 

 ๑๙๐๓๓ นางสาวไมตรี  ใจหาญ 

 ๑๙๐๓๔ นางไมตรี  ฉิมมาทอง 

 ๑๙๐๓๕ นางไมตรี  สนองคุณ 

 ๑๙๐๓๖ นางไมตรี  สุขโข 

 ๑๙๐๓๗ นางสาวยมนา  เพชรแกว 

 ๑๙๐๓๘ นางสาวยมลพร  วงษสามี 

 ๑๙๐๓๙ นางยรรยง  ไชยา 

 ๑๙๐๔๐ นางสาวยลนที  เนตรสวาง 

 ๑๙๐๔๑ นางสาวยลรดณ  คุมภัย 

 ๑๙๐๔๒ นางยลรดี  คนชาญ 

 ๑๙๐๔๓ นางยวนใจ  ศิริมา 

 ๑๙๐๔๔ นางยศกร  สิทธิโภชน 

 ๑๙๐๔๕ นางสาวยศปญญา  สงาลี 

 ๑๙๐๔๖ นางสาวยศยา  จันทรบุตร 

 ๑๙๐๔๗ นางยศยา  ประสูตรเสน 

 ๑๙๐๔๘ นางยศยา  รังวิเศษ 

 ๑๙๐๔๙ นางสาวยศวดี  ออนทุม 

 ๑๙๐๕๐ นางสาวยศวรรณ  จุยกระยาง 

 ๑๙๐๕๑ นางยศสราวดี  กรึงไกร 

 ๑๙๐๕๒ นางยอดขวัญ  ถาวรไชย 

 ๑๙๐๕๓ นางสาวยอดขวัญ  แสนจังหรีด 

 ๑๙๐๕๔ นางสาวยานายะ  มาหะมะ 

 ๑๙๐๕๕ นางยานีดะ  สาดีน 

 ๑๙๐๕๖ นางยาพร  อุนใจ 

 ๑๙๐๕๗ นางยามีละ  เปาะสา 

 ๑๙๐๕๘ นางยามีละ  มามะ 

 ๑๙๐๕๙ นางยารอนะ  หมัดอาดัม 

 ๑๙๐๖๐ นางยาแลฮา  โซะโก 

 ๑๙๐๖๑ นางสาวยาวารีเยาะ  สนิ 

 ๑๙๐๖๒ นางสาวยาวีนะห  มะดีเยาะ 

 ๑๙๐๖๓ นางสาวยาวีระ  แดงคง 

 ๑๙๐๖๔ นางสาวย่ิงคนึง  โขมพัฒน 

 ๑๙๐๖๕ นางสาวย่ิงลักษณ  ยามใสย 

 ๑๙๐๖๖ นางยินดี  คงแกว 

 ๑๙๐๖๗ นางยินดี  จันทรอักษร 

 ๑๙๐๖๘ นางสาวยินดี  บัวจันทร 

 ๑๙๐๖๙ นางยินดี  รัตนานุกูล 

 ๑๙๐๗๐ นางสาวยินดี  สุวรรณบรรดิษ   

 ๑๙๐๗๑ นางยินดี  เสนสิงห 



 หนา   ๑๗ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๐๗๒ นางสาวยินดี  อินแกวศรี 

 ๑๙๐๗๓ นางยุคลธร  มะโนแสง 

 ๑๙๐๗๔ นางสาวยุคลธร  อรรถศิริ 

 ๑๙๐๗๕ นางสาวยุทยา  แสนศรี 

 ๑๙๐๗๖ นางยุทารัตน  สุขใจ 

 ๑๙๐๗๗ นางยุพณี  สักพุม 

 ๑๙๐๗๘ นางยุพดี  ปญญา 

 ๑๙๐๗๙ นางยุพดี  ภักดีวานิช 

 ๑๙๐๘๐ นางยุพดี  เมืองรุง 

 ๑๙๐๘๑ นางสาวยุพดี  โสตโยม 

 ๑๙๐๘๒ นางยุพดี  อิสระทะ 

 ๑๙๐๘๓ นางยุพยงค  อินแสง 

 ๑๙๐๘๔ นางสาวยุพเยาว  ชวยสุด 

 ๑๙๐๘๕ นางยุพรรณ  อาจแดง 

 ๑๙๐๘๖ นางสาวยุพเรศ  สุนิมิตพงศ 

 ๑๙๐๘๗ นางสาวยุพลักษณ  ดรพันพล 

 ๑๙๐๘๘ นางสาวยุพา  แกวสารพัดนึก 

 ๑๙๐๘๙ นางสาวยุพา  ขุนรัตนพงศ 

 ๑๙๐๙๐ นางสาวยุพา  ดอนโสม 

 ๑๙๐๙๑ นางสาวยุพา  ทรายละเอียด 

 ๑๙๐๙๒ นางสาวยุพา  ทิพยสมบัติ 

 ๑๙๐๙๓ นางสาวยุพา  นาคพัฒน 

 ๑๙๐๙๔ นางยุพา  นาลาด 

 ๑๙๐๙๕ นางยุพา  นุชประเสริฐ 

 ๑๙๐๙๖ นางยุพา  บัณฑิตาโสภณ 

 ๑๙๐๙๗ นางสาวยุพา  บูชาวัง 

 ๑๙๐๙๘ นางสาวยุพา  ประสพสุข 

 ๑๙๐๙๙ นางสาวยุพา  ปนทะนา 

 ๑๙๑๐๐ นางยุพา  ผิวงาม 

 ๑๙๑๐๑ นางยุพา  ภาระพันธ 

 ๑๙๑๐๒ นางสาวยุพา  ยาแหม 

 ๑๙๑๐๓ นางยุพา  ลีจุย 

 ๑๙๑๐๔ นางยุพา  ศรีสุรักษ 

 ๑๙๑๐๕ นางสาวยุพา  สะหมัดหานาย 

 ๑๙๑๐๖ นางสาวยุพา  อุดม 

 ๑๙๑๐๗ นางยุพา  อุนทวง 

 ๑๙๑๐๘ นางยุพานันท  ชูแข 

 ๑๙๑๐๙ นางสาวยุพาพร  คํานนท 

 ๑๙๑๑๐ นางยุพาพร  คําผิว 

 ๑๙๑๑๑ นางสาวยุพาพร  ดําขํา   

 ๑๙๑๑๒ นางยุพาพร  ทานา 

 ๑๙๑๑๓ นางสาวยุพาพร  ปออินเครือ 

 ๑๙๑๑๔ นางสาวยุพาพร  วิกิจการโกศล 

 ๑๙๑๑๕ นางสาวยุพาพร  สอนผัด 

 ๑๙๑๑๖ นางยุพาพรรณ  กันทาสี 

 ๑๙๑๑๗ นางยุพาพรรณ  ชูบัว 

 ๑๙๑๑๘ นางยุพาพรรณ  สมเนตร 

 ๑๙๑๑๙ นางสาวยุพาพักตร  นิลมงคล 

 ๑๙๑๒๐ นางสาวยุพาพักตร   

  วงศเลิศประดิษฐ 

 ๑๙๑๒๑ นางสาวยุพาพิน  รอดพงษา 

 ๑๙๑๒๒ นางสาวยุพาภรณ  ทองไทย 



 หนา   ๑๘ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๑๒๓ นางยุพาภรณ  นพรัตน 

 ๑๙๑๒๔ นางยุพาภรณ  วงศพุฒิ 

 ๑๙๑๒๕ นางยุพาภรณ  ศรีโสภา 

 ๑๙๑๒๖ นางยุพารัตน  กัณหา 

 ๑๙๑๒๗ นางยุพารัตน  เฉลิมภักตร 

 ๑๙๑๒๘ นางยุพารัตน  ไพรสารฤทธิ์ 

 ๑๙๑๒๙ สิบตํารวจเอกหญิง ยุพารัตน   

  มงคลการ 

 ๑๙๑๓๐ นางสาวยุพารัตน  สมศรี 

 ๑๙๑๓๑ นางยุพาลักษณ  แกวสงค 

 ๑๙๑๓๒ นางยุพาวดี  ไถเงิน 

 ๑๙๑๓๓ นางสาวยุพาวดี  โพธิ์มา 

 ๑๙๑๓๔ วาที่รอยตรีหญิง ยุพาวดี   

  ศักดิ์คะทัศน 

 ๑๙๑๓๕ นางสาวยุพาวดี  สรศิลป 

 ๑๙๑๓๖ นางยุพาวดี  สรสิทธิ์ 

 ๑๙๑๓๗ นางสาวยุพาวรรณ  วันแอเลาะ 

 ๑๙๑๓๘ นางสาวยุพิณ  แกวชื่น 

 ๑๙๑๓๙ นางยุพิณ  หาญกลา 

 ๑๙๑๔๐ นางสาวยุพิน  กิจวาที 

 ๑๙๑๔๑ นางยุพิน  กีรติชุมมานนท 

 ๑๙๑๔๒ นางยุพิน  แกวพนา 

 ๑๙๑๔๓ นางสาวยุพิน  คําทะเนตร 

 ๑๙๑๔๔ นางสาวยุพิน  จิตรจํา 

 ๑๙๑๔๕ วาที่รอยตรีหญิง ยุพิน  จูมจันทร 

 ๑๙๑๔๖ นางสาวยุพิน  เจริญกูล 

 ๑๙๑๔๗ นางยุพิน  แจงดี 

 ๑๙๑๔๘ นางยุพิน  ใจแกว 

 ๑๙๑๔๙ นางยุพิน  ฉ่ําใจดี 

 ๑๙๑๕๐ นางสาวยุพิน  ณ ลําปาง 

 ๑๙๑๕๑ นางยุพิน  ดวงกาศ 

 ๑๙๑๕๒ นางยุพิน  ดําแดง 

 ๑๙๑๕๓ นางสาวยุพิน  เต็งดี 

 ๑๙๑๕๔ นางยุพิน  แตงออน 

 ๑๙๑๕๕ นางยุพิน  แถมกิ่ง 

 ๑๙๑๕๖ นางสาวยุพิน  ทองพูล 

 ๑๙๑๕๗ นางยุพิน  ทักษิณ 

 ๑๙๑๕๘ นางยุพิน  นนทใส 

 ๑๙๑๕๙ นางยุพิน  นอยพงษ 

 ๑๙๑๖๐ นางสาวยุพิน  นอยศรี 

 ๑๙๑๖๑ นางยุพิน  นักบุญ 

 ๑๙๑๖๒ จาเอกหญิง ยุพิน  นามบุญลือ 

 ๑๙๑๖๓ นางยุพิน  บุญครอง 

 ๑๙๑๖๔ นางสาวยุพิน  แปลกไธสง 

 ๑๙๑๖๕ นางยุพิน  ผกาอบ 

 ๑๙๑๖๖ นางยุพิน  ผมเวียง 

 ๑๙๑๖๗ นางสาวยุพิน  พลอาษา 

 ๑๙๑๖๘ นางยุพิน  พุฒผา 

 ๑๙๑๖๙ นางยุพิน  มะธิปไข 

 ๑๙๑๗๐ นางยุพิน  แมนรัตน 

 ๑๙๑๗๑ นางยุพิน  ไมหา 

 ๑๙๑๗๒ นางยุพิน  รัตนธนสิริพร 



 หนา   ๑๙ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๑๗๓ นางสาวยุพิน  รุงรัศมีวิริยะ 

 ๑๙๑๗๔ นางสาวยุพิน  โรงออน 

 ๑๙๑๗๕ นางยุพิน  วงศไชย 

 ๑๙๑๗๖ นางสาวยุพิน  ศรีทอง 

 ๑๙๑๗๗ นางยุพิน  ศรีบัว 

 ๑๙๑๗๘ นางยุพิน  สงางาม 

 ๑๙๑๗๙ นางยุพิน  สรงพรมทิพย 

 ๑๙๑๘๐ นางยุพิน  สังขขาว 

 ๑๙๑๘๑ นางสาวยุพิน  สารวัตร 

 ๑๙๑๘๒ นางยุพิน  สุขไทย 

 ๑๙๑๘๓ นางยุพิน  สุขหงษ 

 ๑๙๑๘๔ นางสาวยุพิน  สุรภักดิ์ 

 ๑๙๑๘๕ นางยุพิน  หันธนู 

 ๑๙๑๘๖ นางยุพิน  เหงานอย 

 ๑๙๑๘๗ นางยุพิน  อังกรรัมย 

 ๑๙๑๘๘ นางสาวยุพิน  อินไชยา 

 ๑๙๑๘๙ นางยุพินพร  สวางพฤกษ 

 ๑๙๑๙๐ นางสาวยุเพียร  แสงพารา 

 ๑๙๑๙๑ นางยุภา  บุตตะโยธี 

 ๑๙๑๙๒ นางยุภา  ศิริมงคลกุลฐิติพงศ 

 ๑๙๑๙๓ นางยุภา  สิทธิทอง 

 ๑๙๑๙๔ นางยุภา  เหลาหมวด 

 ๑๙๑๙๕ นางยุภา  อรัญญไพโรจน 

 ๑๙๑๙๖ นางยุภาพร  ชลพอง 

 ๑๙๑๙๗ นางสาวยุภาพร  ชื่นบุญเพ่ิม 

 ๑๙๑๙๘ นางสาวยุภาพร  บุญอาจ 

 ๑๙๑๙๙ นางสาวยุภาพร  ปาลสาร 

 ๑๙๒๐๐ นางยุภาพร  พงษสุวรรณ 

 ๑๙๒๐๑ นางสาวยุภาพร  โลหะทิน 

 ๑๙๒๐๒ นางสาวยุภาพร  สมศรี 

 ๑๙๒๐๓ นางยุภาพร  สรางนานอก 

 ๑๙๒๐๔ นางสาวยุภาพร  แสงดารา 

 ๑๙๒๐๕ นางยุภาภรณ  จังอินทร 

 ๑๙๒๐๖ นางสาวยุภาภรณ  ดอนศรี 

 ๑๙๒๐๗ นางสาวยุภาภรณ  วุนแปน 

 ๑๙๒๐๘ นางสาวยุภารัตน  ลานทอง 

 ๑๙๒๐๙ นางสาวยุภาวดี  แกวนอย 

 ๑๙๒๑๐ นางยุภาวดี  จันทรพิมพ 

 ๑๙๒๑๑ นางยุภาวดี  จันทะวงษ 

 ๑๙๒๑๒ นางสาวยุภาวรรณ  ราชบุญคุณ 

 ๑๙๒๑๓ นางสาวยุภาวรรณ  วชิระศิริ 

 ๑๙๒๑๔ นางสาวยุภาวรรณ  วรรณูปถัมภ 

 ๑๙๒๑๕ นางสาวยุมรี  ศรีสุรัตน 

 ๑๙๒๑๖ นางสาวยุรฉัตร  วงศเศรษฐี 

 ๑๙๒๑๗ นางสาวยุรี  บุญญะบุญญา 

 ๑๙๒๑๘ นางยุรีย  สิงหวงศ 

 ๑๙๒๑๙ นางยุลี  ดงอุทิศ 

 ๑๙๒๒๐ นางยุวดา  ชูมากเล่ียม 

 ๑๙๒๒๑ นางยุวดี  กล่ันย่ิง 

 ๑๙๒๒๒ นางสาวยุวดี  การจนารักพงค 

 ๑๙๒๒๓ นางยุวดี  จิตรหลัง 

 ๑๙๒๒๔ นางยุวดี  จิตราช 



 หนา   ๒๐ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๒๒๕ นางยุวดี  ถนอมแสง 

 ๑๙๒๒๖ นางยุวดี  ทรงโภค 

 ๑๙๒๒๗ นางยุวดี  ทวีโภควัฒนกุล 

 ๑๙๒๒๘ นางยุวดี  นนตรี 

 ๑๙๒๒๙ นางสาวยุวดี  เปยประเสริฐ 

 ๑๙๒๓๐ นางสาวยุวดี  พิมพะสอน 

 ๑๙๒๓๑ นางยุวดี  ภาศรี 

 ๑๙๒๓๒ นางสาวยุวดี  มงคล 

 ๑๙๒๓๓ นางยุวดี  ฤทธิแกว 

 ๑๙๒๓๔ นางสาวยุวดี  วงษชมภู 

 ๑๙๒๓๕ นางสาวยุวดี  สดใส 

 ๑๙๒๓๖ นางสาวยุวดี  สีเมือง 

 ๑๙๒๓๗ นางยุวดี  สีหวงษวิลาศ 

 ๑๙๒๓๘ นางสาวยุวดี  ออนเบา 

 ๑๙๒๓๙ นางยุวดี  อักษร 

 ๑๙๒๔๐ นางสาวยุวดี  อุเทนสุต 

 ๑๙๒๔๑ นางยุวธิดา  จันทรสวาสดิ์ 

 ๑๙๒๔๒ นางยุวธิดา  ตะเคียน 

 ๑๙๒๔๓ นางสาวยุวธิดา  พรนิคม 

 ๑๙๒๔๔ นางยุวธิดา  วิลามาศ 

 ๑๙๒๔๕ นางยุวภา  แกวเหมือน 

 ๑๙๒๔๖ นางยุวภา  ศิริโภค 

 ๑๙๒๔๗ นางยุวรรณดา  คําจุมจัง 

 ๑๙๒๔๘ นางสาวยุวรานี  สุเมขะโส 

 ๑๙๒๔๙ นางยุวเรศ  มานะทวี 

 ๑๙๒๕๐ นางสาวยุวลักษณ  คันถี 

 ๑๙๒๕๑ นางสาวยุวลี  ทองแมน 

 ๑๙๒๕๒ นางสาวยุวลี  โพยนอก 

 ๑๙๒๕๓ นางสาวยุวะลี  จําปหอม 

 ๑๙๒๕๔ นางสาวยุวีตา  แกวสลํา 

 ๑๙๒๕๕ นางสาวยูซีดา  เหสามี 

 ๑๙๒๕๖ นางสาวยูถิกา  คิดรอบ 

 ๑๙๒๕๗ นางสาวเย็นจิตต  แกวเกิดเคน 

 ๑๙๒๕๘ นางเย็นจิตร  มวงมนตรี 

 ๑๙๒๕๙ นางเย็นใจ  วังคีรี 

 ๑๙๒๖๐ นางสาวเย็นตา  ฝาสันเทียะ 

 ๑๙๒๖๑ นางเย็นตา  พราหมณี 

 ๑๙๒๖๒ นางสาวเย็นฤดี  แดงเรือง 

 ๑๙๒๖๓ นางเย็นฤดี  สิทธิดา 

 ๑๙๒๖๔ นางสาวเย็นฤดี  เหมสัตย 

 ๑๙๒๖๕ นางเย็นฤทัย  พิมล 

 ๑๙๒๖๖ นางสาวเยาวดี  คูควร 

 ๑๙๒๖๗ นางเยาวดี  สุทธิศักดิ์ 

 ๑๙๒๖๘ นางเยาวนาถ  ดานวันดี 

 ๑๙๒๖๙ นางสาวเยาวนิจ  บุญชวย 

 ๑๙๒๗๐ นางสาวเยาวนีย  ชมทอง 

 ๑๙๒๗๑ นางสาวเยาวนุช  เผือกหอม 

 ๑๙๒๗๒ นางเยาวพร  ยีดะหมะ 

 ๑๙๒๗๓ นางเยาวพา  คํารังษี 

 ๑๙๒๗๔ นางเยาวพา  โพธิ์ปอม 

 ๑๙๒๗๕ นางเยาวภา  ชาติประเสริฐ 

 ๑๙๒๗๖ นางเยาวภา  ปกโคทานัง 



 หนา   ๒๑ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๒๗๗ นางสาวเยาวภา  พัฒนรักษา 

 ๑๙๒๗๘ นางสาวเยาวภา  ศิริประภา 

 ๑๙๒๗๙ นางสาวเยาวภา  สายเส็น 

 ๑๙๒๘๐ นางสาวเยาวภา  สิมมา 

 ๑๙๒๘๑ นางเยาวภา  อุดมพร 

 ๑๙๒๘๒ นางเยาวมาลย  ฉับจันทึก 

 ๑๙๒๘๓ นางเยาวมาลย  ภูมิโคกรักษ 

 ๑๙๒๘๔ นางเยาวมาลย  แสนคํา 

 ๑๙๒๘๕ นางสาวเยาวรัตน  กล่ินเกษร 

 ๑๙๒๘๖ นางสาวเยาวรัตน  ชวยสถิตย 

 ๑๙๒๘๗ นางเยาวรัตน  เชื้อเมืองพาน 

 ๑๙๒๘๘ นางเยาวรัตน  นิมิตสุวโรจน 

 ๑๙๒๘๙ นางเยาวรัตน  บุญมาถึง 

 ๑๙๒๙๐ นางเยาวรัตน  บุญยัง 

 ๑๙๒๙๑ นางสาวเยาวรี  โตะแดง 

 ๑๙๒๙๒ นางเยาวเรศ  จันตะโมกข 

 ๑๙๒๙๓ นางสาวเยาวเรศ  ดีเหลือ 

 ๑๙๒๙๔ นางสาวเยาวเรศ  บุญชํา 

 ๑๙๒๙๕ นางสาวเยาวเรศ  บุญเรียง 

 ๑๙๒๙๖ นางเยาวเรศ  พรมยะ 

 ๑๙๒๙๗ นางสาวเยาวเรศ  วิเศษชู 

 ๑๙๒๙๘ นางสาวเยาวเรศ  สวัสดีมงคล 

 ๑๙๒๙๙ นางเยาวเรศ  หอมจันทร   

 ๑๙๓๐๐ นางเยาวลักษณ  กลางาม 

 ๑๙๓๐๑ นางสาวเยาวลักษณ  กลามาก 

 ๑๙๓๐๒ นางเยาวลักษณ  คุณยศย่ิง 

 ๑๙๓๐๓ นางสาวเยาวลักษณ  งามสวน 

 ๑๙๓๐๔ นางสาวเยาวลักษณ  จันทรเมือง 

 ๑๙๓๐๕ นางสาวเยาวลักษณ  จันทาทิพย 

 ๑๙๓๐๖ นางเยาวลักษณ  ฉายแสง 

 ๑๙๓๐๗ นางสาวเยาวลักษณ  ไชยรัตน 

 ๑๙๓๐๘ นางเยาวลักษณ  เตียวตระกูล 

 ๑๙๓๐๙ นางสาวเยาวลักษณ  นาชัยเงิน 

 ๑๙๓๑๐ นางสาวเยาวลักษณ  บุญเรือง 

 ๑๙๓๑๑ นางเยาวลักษณ  ปญญาใส 

 ๑๙๓๑๒ นางเยาวลักษณ  ปญญาอุด 

 ๑๙๓๑๓ นางสาวเยาวลักษณ  ปูคะภาค 

 ๑๙๓๑๔ นางเยาวลักษณ  พงสกุล 

 ๑๙๓๑๕ นางสาวเยาวลักษณ  พรมศรี 

 ๑๙๓๑๖ นางเยาวลักษณ  พันธุโพธิ์ 

 ๑๙๓๑๗ นางเยาวลักษณ  พานคํา 

 ๑๙๓๑๘ นางเยาวลักษณ  เพียรเก็บ 

 ๑๙๓๑๙ นางเยาวลักษณ  มีชัย 

 ๑๙๓๒๐ นางเยาวลักษณ  แยมย่ิง 

 ๑๙๓๒๑ นางสาวเยาวลักษณ  รักคง 

 ๑๙๓๒๒ นางสาวเยาวลักษณ  รักคํามี 

 ๑๙๓๒๓ นางสาวเยาวลักษณ  วรรณโกษิตย 

 ๑๙๓๒๔ นางสาวเยาวลักษณ  วิริยะเชษฐกุล 

 ๑๙๓๒๕ นางสาวเยาวลักษณ  ศักดา 

 ๑๙๓๒๖ นางสาวเยาวลักษณ  สุนนนาม 

 ๑๙๓๒๗ นางสาวเยาวลักษณ  แสงทอง 

 ๑๙๓๒๘ นางสาวเยาวลักษณ  อาจธานี 



 หนา   ๒๒ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๓๒๙ นางเยาววเรศ  กลางประพันธ 

 ๑๙๓๓๐ นางโยษิตา  คงคาอินทร 

 ๑๙๓๓๑ นางโยษิตา  ครุฑกูล 

 ๑๙๓๓๒ นางสาวโยษิตา  โชตะศิริ 

 ๑๙๓๓๓ นางโยษิตา  ไชยอิ่นคํา 

 ๑๙๓๓๔ นางโยษิตา  นอยใส 

 ๑๙๓๓๕ นางสาวโยษิตา  ผาโคตร 

 ๑๙๓๓๖ นางสาวโยษิตา  ยอดมณี 

 ๑๙๓๓๗ นางสาวโยษิตา  แยมชาติ 

 ๑๙๓๓๘ นางโยษิตา  วินันท 

 ๑๙๓๓๙ นางสาวโยษิตา  หฤทัยพิทักษ 

 ๑๙๓๔๐ นางสาวใยนะ  เจะเลาะ 

 ๑๙๓๔๑ นางสาวไยนุง  สะแลแม 

 ๑๙๓๔๒ นางรจนา  กอนทอง 

 ๑๙๓๔๓ นางสาวรจนา  กันทะวงค 

 ๑๙๓๔๔ นางสาวรจนา  ก่ําเพชร 

 ๑๙๓๔๕ นางรจนา  ไกรแกว 

 ๑๙๓๔๖ นางสาวรจนา  โคตปญญา 

 ๑๙๓๔๗ นางสาวรจนา  เจียมบรรจง 

 ๑๙๓๔๘ นางรจนา  ชราชิต 

 ๑๙๓๔๙ นางรจนา  เชื้อเพชร 

 ๑๙๓๕๐ นางรจนา  ไชยตะมาตย 

 ๑๙๓๕๑ นางสาวรจนา  ไชยโท 

 ๑๙๓๕๒ นางรจนา  แซเล่ียม 

 ๑๙๓๕๓ นางสาวรจนา  ทวีวรรณกิจ 

 ๑๙๓๕๔ นางรจนา  นอยปลูก 

 ๑๙๓๕๕ นางสาวรจนา  บัวศรี 

 ๑๙๓๕๖ นางรจนา  บุญครอง 

 ๑๙๓๕๗ นางรจนา  บุญประเสริฐ 

 ๑๙๓๕๘ นางสาวรจนา  ประนัดโส 

 ๑๙๓๕๙ นางรจนา  ปกษี 

 ๑๙๓๖๐ นางรจนา  ปญญาแปง 

 ๑๙๓๖๑ นางรจนา  พงศย่ีหลา 

 ๑๙๓๖๒ นางรจนา  พูลเปยม 

 ๑๙๓๖๓ นางสาวรจนา  เพ็งเอียด 

 ๑๙๓๖๔ นางสาวรจนา  เมืองคํา 

 ๑๙๓๖๕ นางสาวรจนา  รชตะภูวินทร 

 ๑๙๓๖๖ นางสาวรจนา  วงคสาย 

 ๑๙๓๖๗ นางสาวรจนา  ศรีเทียน 

 ๑๙๓๖๘ นางสาวรจนา  ศรีสุข 

 ๑๙๓๖๙ นางรจนา  แสงสุธา 

 ๑๙๓๗๐ นางสาวรจนาวดี  บุตรทอง 

 ๑๙๓๗๑ นางสาวรจรินทร  เพ็งอารีย 

 ๑๙๓๗๒ นางสาวรจรี  แผนทอง 

 ๑๙๓๗๓ นางสาวรชดา  ขันธฤทธิ์ 

 ๑๙๓๗๔ นางสาวรชต  เพชรจอง 

 ๑๙๓๗๕ นางรชนี  ภูลสวัสดิ์ 

 ๑๙๓๗๖ นางสาวรชยา  ศักดิ์สงค 

 ๑๙๓๗๗ นางสาวรชาภา  ทรัพยประชา 

 ๑๙๓๗๘ นางสาวรชุดา  บวรกิติทัศ 

 ๑๙๓๗๙ นางสาวรฎาภา  ศรีวิชัย 

 ๑๙๓๘๐ นางสาวรฐา  บุญเพ็งดิตถ 



 หนา   ๒๓ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๓๘๑ นางสาวรฐิยา  เหลาแหลม 

 ๑๙๓๘๒ นางรณรัตน  ศรีเกื้อกล่ิน 

 ๑๙๓๘๓ นางสาวรณัน  เชื้องาม 

 ๑๙๓๘๔ นางรณิชา  จิตธรรมมา 

 ๑๙๓๘๕ นางสาวรณิดา  สุวรรณวิจิตร 

 ๑๙๓๘๖ นางสาวรดา  คํากอนแกว 

 ๑๙๓๘๗ นางสาวรดา  มะลิซอน 

 ๑๙๓๘๘ นางรดา  ย้ิมเย้ือน 

 ๑๙๓๘๙ นางรดา  สือตระกูล 

 ๑๙๓๙๐ นางสาวรตนพร  ทองขาว 

 ๑๙๓๙๑ นางสาวรตนพร  นิลโชติ 

 ๑๙๓๙๒ นางรตา  เจริญผล 

 ๑๙๓๙๓ นางรติ  ยอมสูงเนิน 

 ๑๙๓๙๔ นางรติกร  คงสง 

 ๑๙๓๙๕ นางสาวรติกร  เจือจันทร 

 ๑๙๓๙๖ นางสาวรติกร  ศรัทธาผล 

 ๑๙๓๙๗ นางรติมา  เจียวกก 

 ๑๙๓๙๘ นางสาวรติมา  ตาละลักษณ 

 ๑๙๓๙๙ นางรติมา  สมนอก 

 ๑๙๔๐๐ นางสาวรติมาศ  นนทศิลา 

 ๑๙๔๐๑ นางรติยาภรณ  ทองคุมญาติ 

 ๑๙๔๐๒ นางรติยาภรณ  ผาทอง 

 ๑๙๔๐๓ นางสาวรติรส  พิศพรรณ 

 ๑๙๔๐๔ นางรติรัตน  พระสุรัตน 

 ๑๙๔๐๕ นางรพิพรรณ  ศรีอุบล 

 ๑๙๔๐๖ นางสาวรพีพรรณ  ภูกัน   

 ๑๙๔๐๗ นางสาวรพีพรรณ  มุลวิไล 

 ๑๙๔๐๘ นางรพีพรรณ  สุวรรณเจริญ 

 ๑๙๔๐๙ นางรพีพรรณ  หนักแนน 

 ๑๙๔๑๐ นางรพีพรรณ  หมั่นเรียน 

 ๑๙๔๑๑ นางรพีพัฒน  สีริษา 

 ๑๙๔๑๒ นางรภัทภร  ปานิเสน 

 ๑๙๔๑๓ นางสาวรภัทรษกร  ทองรินทร 

 ๑๙๔๑๔ นางสาวรภัสรดา  ศรศิริ 

 ๑๙๔๑๕ นางรภัสศา  ดวงศรีเสน 

 ๑๙๔๑๖ นางสาวรภัสสรณ  ประทุมมัง 

 ๑๙๔๑๗ นางรภัสสา  เขจรจิตร 

 ๑๙๔๑๘ นางรมณ  แกวผล 

 ๑๙๔๑๙ นางสาวรมณ  ประสาทกุล 

 ๑๙๔๒๐ นางสาวรมณธรณ  นาเมือง 

 ๑๙๔๒๑ นางรมณวนันท  ชวยโพธิ์กลาง 

 ๑๙๔๒๒ นางสาวรมณี  แซมกระโทก 

 ๑๙๔๒๓ นางสาวรมณีย  วงษา 

 ๑๙๔๒๔ นางสาวรมบล  สํามะเนี๊ยะ 

 ๑๙๔๒๕ นางสาวรมยกร  โสสิงห 

 ๑๙๔๒๖ นางรมยมณี  กิจนิยม 

 ๑๙๔๒๗ นางรมิดา  ขวดพุดซา 

 ๑๙๔๒๘ นางสาวรมิดา  ขุนทองจันทร 

 ๑๙๔๒๙ นางรมิดา  จรรยาวรโสภณ 

 ๑๙๔๓๐ นางสาวรมิดา  ชาธิรัตน 

 ๑๙๔๓๑ นางสาวรมิดา  เชาวพลกรัง 

 ๑๙๔๓๒ นางรมิดา  ประจันทร 



 หนา   ๒๔ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๔๓๓ นางสาวรมิดา  ผลเลขา 

 ๑๙๔๓๔ นางสาวรมิดา  พุฒิถาวรกุล 

 ๑๙๔๓๕ นางสาวรมิดา  รัตนานุสรณ 

 ๑๙๔๓๖ นางสาวรมิดา  ศรีไชยมูล 

 ๑๙๔๓๗ นางรมิดา  เศียรอุน 

 ๑๙๔๓๘ นางสาวรมิดา  สืบสงวน 

 ๑๙๔๓๙ นางรรินดา  คําวิเศษ 

 ๑๙๔๔๐ นางสาวรวงทอง  วงศทิม 

 ๑๙๔๔๑ นางรวงทอง  สายวงค 

 ๑๙๔๔๒ นางสาวรวงทอง  หนันดูน 

 ๑๙๔๔๓ นางสาวรวมพร  ชาญวิรัตน 

 ๑๙๔๔๔ นางรวมสุข  อุปนันท 

 ๑๙๔๔๕ นางสาวรวยริน  รองมาลี 

 ๑๙๔๔๖ นางสาวรวิกานต  กิ่งแกว 

 ๑๙๔๔๗ นางรวิญา  ราชมณี 

 ๑๙๔๔๘ นางสาวรวินทนิภา  วงศถิระโชติ 

 ๑๙๔๔๙ นางรวิพรรณ  แสนใจดี 

 ๑๙๔๕๐ นางรวิพันธุ  ธัญพรบุญลอม 

 ๑๙๔๕๑ นางรวิภา  มณีทาโพธิ์ 

 ๑๙๔๕๒ นางสาวรวิวรรณ  นันทนาศิริ 

 ๑๙๔๕๓ นางรวิวรรณ  ปะนะรัตน 

 ๑๙๔๕๔ นางรวิวรรณ  อภัย 

 ๑๙๔๕๕ นางรวิวรรณ  อัฐนาค 

 ๑๙๔๕๖ นางสาวรวิวรรณ  โอพริก 

 ๑๙๔๕๗ นางรวิษฎา  กันนา 

 ๑๙๔๕๘ นางสาวรวิษฎา  แตมโคกสูง 

 ๑๙๔๕๙ นางสาวรวิษฎา  บัวหอม 

 ๑๙๔๖๐ นางสาวรวิสรา  พลสยม 

 ๑๙๔๖๑ นางรวิสรา  รัศมี 

 ๑๙๔๖๒ นางสาวรวิสุดา  พุฒซอน 

 ๑๙๔๖๓ นางสาวรวิสุดา  สาริวงค 

 ๑๙๔๖๔ นางรวีชน  ยตะโคตร 

 ๑๙๔๖๕ นางสาวรวีพลอย  เดชอุดม 

 ๑๙๔๖๖ นางรวีพลอย  ภูหอมเสียง 

 ๑๙๔๖๗ นางสาวรวีพลอย  มณีพุมหอ 

 ๑๙๔๖๘ นางรวีภรณ  มูลจัด 

 ๑๙๔๖๙ นางสาวรวีภัทร  หนูนวล 

 ๑๙๔๗๐ นางสาวรวีวรรณ  เงินยวง 

 ๑๙๔๗๑ นางสาวรวีวรรณ  แกวลาวเวียง 

 ๑๙๔๗๒ นางสาวรวีวรรณ  ไกรวาส 

 ๑๙๔๗๓ นางสาวรวีวรรณ  ชักนําสินทรัพย 

 ๑๙๔๗๔ นางรวีวรรณ  ชาญธุวอานนท 

 ๑๙๔๗๕ นางสาวรวีวรรณ  ซงสกุลไพศาล 

 ๑๙๔๗๖ นางรวีวรรณ  โพธิ์พันธุ 

 ๑๙๔๗๗ นางรวีวรรณ  ยงทวี 

 ๑๙๔๗๘ นางรวีวรรณ  วรวงษ 

 ๑๙๔๗๙ นางสาวรวีวรรณ  สีเหลือง 

 ๑๙๔๘๐ นางสาวรวีวรรณ  อุนธวงษ 

 ๑๙๔๘๑ นางสาวรศิกาญจน  หมูพยัคฆ 

 ๑๙๔๘๒ นางสาวรษา  อินออน 

 ๑๙๔๘๓ นางสาวรส  จําปาเรือง 

 ๑๙๔๘๔ นางรสกร  พงษปลัด 



 หนา   ๒๕ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๔๘๕ นางสาวรสธร  ศรีเรือง 

 ๑๙๔๘๖ นางสาวรสพร  รอดผ้ึง 

 ๑๙๔๘๗ นางสาวรสพร  สุภาเทียน 

 ๑๙๔๘๘ นางรสริน  ชัยแยมสุข 

 ๑๙๔๘๙ นางสาวรสริน  ทําของดี 

 ๑๙๔๙๐ นางสาวรสริน  ทิพวารี 

 ๑๙๔๙๑ นางสาวรสริน  มณีกุล 

 ๑๙๔๙๒ นางสาวรสริน  วัชรานุทัศน 

 ๑๙๔๙๓ นางสาวรสรินทร  นามบุรี 

 ๑๙๔๙๔ นางสาวรสรินทร  พากเพียร 

 ๑๙๔๙๕ นางสาวรสรินทร  สุธรรมซาว 

 ๑๙๔๙๖ นางสาวรสรินทรพร  วรรณจักร 

 ๑๙๔๙๗ นางสาวรสสุคนธ  คําสุข 

 ๑๙๔๙๘ นางสาวรสสุคนธ  แจงจิตร 

 ๑๙๔๙๙ นางสาวรสสุคนธ  แจงชัด 

 ๑๙๕๐๐ นางรสสุคนธ  ทองบุญ 

 ๑๙๕๐๑ นางรสสุคนธ  นาคนอย 

 ๑๙๕๐๒ นางสาวรสสุคนธ  พันธุรัตน 

 ๑๙๕๐๓ นางรสสุคนธ  ยะกะจาย 

 ๑๙๕๐๔ นางสาวรสสุคนธ  อยูยง 

 ๑๙๕๐๕ นางสาวรสา  จารียานุกูล 

 ๑๙๕๐๖ นางสาวรสิตา  ขุนสันเทียะ 

 ๑๙๕๐๗ นางรสิตา  คําภาศรี 

 ๑๙๕๐๘ นางสาวรสิตา  วงษโสภา 

 ๑๙๕๐๙ นางสาวรสินทรา  จันทรชู 

 ๑๙๕๑๐ นางสาวรสุคนธ  แสนพันดร 

 ๑๙๕๑๑ นางสาวรอกายะ  มะยูนุ 

 ๑๙๕๑๒ นางรอกาเยาะ  กอตา 

 ๑๙๕๑๓ นางรอกีเยาะ  บินมะยะโกะ 

 ๑๙๕๑๔ นางรอกีเยาะ  หีมปอง 

 ๑๙๕๑๕ นางรอซาลีดา  อาแว 

 ๑๙๕๑๖ นางรอซีดะห  ยูโซะ 

 ๑๙๕๑๗ นางรอฎียะห  ดายามา 

 ๑๙๕๑๘ นางรอดศิริ  สุวรรณรัตน 

 ๑๙๕๑๙ นางรอดา  ศรีหา 

 ๑๙๕๒๐ นางสาวรอดียา  สาลี 

 ๑๙๕๒๑ นางรอบียา  อินทรชูด 

 ๑๙๕๒๒ นางสาวรอปยะห  มะกูวิง 

 ๑๙๕๒๓ นางรอฝอะ  โสธามาต 

 ๑๙๕๒๔ นางรอพีอะห  หะยีดอเลาะ 

 ๑๙๕๒๕ นางรอยะหนา  ตะฮาวัน 

 ๑๙๕๒๖ นางรอสนา  รงโซะ 

 ๑๙๕๒๗ นางรอสนี  สัญญา 

 ๑๙๕๒๘ นางสาวรอหานี  มะดีเยาะ 

 ๑๙๕๒๙ นางสาวรอฮานา  เจะเงาะ 

 ๑๙๕๓๐ นางรอฮานิง  ไซอุเซ็ง   

 ๑๙๕๓๑ นางสาวรอฮานิง  ดือเระ 

 ๑๙๕๓๒ นางรอฮานิง  ยูโซะ 

 ๑๙๕๓๓ นางรอฮานี  นิลพัน 

 ๑๙๕๓๔ นางรอฮานี  ใบเย็มหมะ   

 ๑๙๕๓๕ นางรอฮานี  ภูมิบุตร 

 ๑๙๕๓๖ นางระกัน  แซเตีย 



 หนา   ๒๖ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๕๓๗ นางระคร  แดงโชติ 

 ๑๙๕๓๘ นางระจิตร  ไตเจริญ 

 ๑๙๕๓๙ นางระบอบ  หาญโสภา 

 ๑๙๕๔๐ นางระบาย  อุทโท 

 ๑๙๕๔๑ นางระเบียบ  คําชํานิ 

 ๑๙๕๔๒ นางระเบียบ  ปจจัยเก   

 ๑๙๕๔๓ นางระเบียบ  ไหมแกว 

 ๑๙๕๔๔ นางระพีพร  แกวขาว 

 ๑๙๕๔๕ นางสาวระพีพร  คณะพล 

 ๑๙๕๔๖ นางระพีพร  เจริญรัตนวิบูลย 

 ๑๙๕๔๗ นางระพีพร  ชูหนู 

 ๑๙๕๔๘ นางสาวระพีพร  สุพรรณผิว 

 ๑๙๕๔๙ นางสาวระพีพร  โสสวัสดิ์ 

 ๑๙๕๕๐ นางระพีพรรณ  ผาสานคํา 

 ๑๙๕๕๑ นางสาวระพีพรรณ  เกิดทอง 

 ๑๙๕๕๒ นางระพีพรรณ  ไชยพันธ 

 ๑๙๕๕๓ นางสาวระพีพรรณ  โตะเมือง 

 ๑๙๕๕๔ นางระพีพรรณ  พลที 

 ๑๙๕๕๕ นางสาวระพีพรรณ  วิไลรัตน   

 ๑๙๕๕๖ นางสาวระพีพรรณ  อิ่มสมบัติ 

 ๑๙๕๕๗ นางสาวระพีภรณ  จันทนแดง 

 ๑๙๕๕๘ นางสาวระมุล  นารีจันทร 

 ๑๙๕๕๙ นางระยอง  รัตนพันธ 

 ๑๙๕๖๐ นางระยอง  ฤทธิ์บูรณ 

 ๑๙๕๖๑ นางสาวระวิวรรณ  เชื่องชาง 

 ๑๙๕๖๒ นางสาวระวิวรรณ  ธรรมวิสุทธิ์ 

 ๑๙๕๖๓ นางระวิวรรณ  รัตนพล 

 ๑๙๕๖๔ นางสาวระวิวรรณ  อรุณพรรัตน 

 ๑๙๕๖๕ นางระวีวรรณ  วัลลีภัทรกุล 

 ๑๙๕๖๖ นางสาวระวีวรรณ  วุฒิไชยา 

 ๑๙๕๖๗ นางระวีสุกาญจ  ธนสารสมบัติศิริ 

 ๑๙๕๖๘ นางระหงษ  เตโช 

 ๑๙๕๖๙ นางสาวรักตาภา  ระมาศจาย 

 ๑๙๕๗๐ นางสาวรักติยา  ชนะบุญ 

 ๑๙๕๗๑ นางรักษิณา  จันทร 

 ๑๙๕๗๒ นางรักษิณา  โสดาวัตร 

 ๑๙๕๗๓ นางสาวรังรอง  วงศบุญย่ิง 

 ๑๙๕๗๔ นางสาวรังสินี  ศรีแสน 

 ๑๙๕๗๕ นางรังสิมา  ชินอมรเลิศ 

 ๑๙๕๗๖ นางสาวรังสิมา  บุญชัย 

 ๑๙๕๗๗ นางรังสิมา  บุญยรัตพันธ 

 ๑๙๕๗๘ นางสาวรังสิยา  แตงเนื้อเหลือง   

 ๑๙๕๗๙ นางสาวรังสิยา  ศิวเมธากุล 

 ๑๙๕๘๐ นางสาวรัชกร  บับพาน 

 ๑๙๕๘๑ นางสาวรัชกร  แมนประโคน 

 ๑๙๕๘๒ นางรัชกรณ  ทองจ่ัน 

 ๑๙๕๘๓ นางสาวรัชเกลา  เหมทานนท 

 ๑๙๕๘๔ นางสาวรัชชธร  ล้ีทวีสุข 

 ๑๙๕๘๕ นางรัชชนันท  เนียมหัตถี 

 ๑๙๕๘๖ นางรัชชนีกร  ศีลลัย 

 ๑๙๕๘๗ นางสาวรัชชา  ออกฉิม 

 ๑๙๕๘๘ นางสาวรัชญชนันท  ชัยพิพัฒนพงษ   



 หนา   ๒๗ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๕๘๙ นางรัชฎสุรางค  บุญเพ็ง 

 ๑๙๕๙๐ นางสาวรัชฎา  เกิดละออ 

 ๑๙๕๙๑ นางสาวรัชฎา  สาตรา 

 ๑๙๕๙๒ นางรัชฎา  สีขาว 

 ๑๙๕๙๓ นางสาวรัชฎาพร  เดชคุณรัมย 

 ๑๙๕๙๔ นางรัชฎาพร  ทะเขียว 

 ๑๙๕๙๕ นางรัชฎาพร  บํารุงสานต 

 ๑๙๕๙๖ นางรัชฎาพร  ลีชัย 

 ๑๙๕๙๗ นางรัชฎาภร  ชํานาญเนียม 

 ๑๙๕๙๘ นางรัชฎาภรณ  กาวีแดง 

 ๑๙๕๙๙ นางรัชฎาภรณ  งานขยัน 

 ๑๙๖๐๐ นางสาวรัชฎาภรณ  นวมนาคะ 

 ๑๙๖๐๑ นางรัชฎาภรณ  บุตรศรีนอย 

 ๑๙๖๐๒ นางสาวรัชฎาภรณ  รุงบุญคง 

 ๑๙๖๐๓ นางรัชฎาภรณ  ศิริสมบัติ 

 ๑๙๖๐๔ นางสาวรัชฎาภรณ  หอมมา 

 ๑๙๖๐๕ นางสาวรัชฎาภรณ  หาวหาญ 

 ๑๙๖๐๖ นางรัชฎารักษ  เนตรนันชัย 

 ๑๙๖๐๗ นางสาวรัชฎาวรรณ  คํากอน 

 ๑๙๖๐๘ นางสาวรัชฎาวรรณ  มงคลสกุลกิจ 

 ๑๙๖๐๙ นางสาวรัชณีย  กองแกว 

 ๑๙๖๑๐ นางสาวรัชณีย  ใจยะทัศน 

 ๑๙๖๑๑ นางสาวรัชณีย  ไพรบึง 

 ๑๙๖๑๒ นางสาวรัชณีย  ลาดบัวขาว 

 ๑๙๖๑๓ นางรัชณีย  สายแวว 

 ๑๙๖๑๔ นางรัชดา  บุราณรักษ 

 ๑๙๖๑๕ นางสาวรัชดา  เพ็ชรแกมแกว 

 ๑๙๖๑๖ นางรัชดา  มหาพงศ 

 ๑๙๖๑๗ นางสาวรัชดา  สุดดี   

 ๑๙๖๑๘ นางรัชดา  เอกพร 

 ๑๙๖๑๙ นางสาวรัชดากร  จิตรามาศ 

 ๑๙๖๒๐ นางสาวรัชดาพร  แดนชัยภูมิ 

 ๑๙๖๒๑ นางรัชดาพร  อังคะณี 

 ๑๙๖๒๒ นางรัชดาพรรณ  โพธิ์ไข 

 ๑๙๖๒๓ นางรัชดาภรณ  ไชยโย 

 ๑๙๖๒๔ นางรัชดาภรณ  เตโช 

 ๑๙๖๒๕ นางรัชดาภรณ  ประจวบสุข 

 ๑๙๖๒๖ นางสาวรัชดาภรณ  ผาใหญ 

 ๑๙๖๒๗ นางรัชดาภรณ  ผิวเหลือง 

 ๑๙๖๒๘ นางรัชดาภรณ  ผุดผอง 

 ๑๙๖๒๙ นางสาวรัชดาภรณ  มณีรัตน 

 ๑๙๖๓๐ นางรัชดาภรณ  มะณีทอง 

 ๑๙๖๓๑ นางรัชดามาศ  ภักดีพิน 

 ๑๙๖๓๒ นางสาวรัชดาวัล  กิ้วลาดแยง 

 ๑๙๖๓๓ นางสาวรัชดาวัลย  ปะปานา 

 ๑๙๖๓๔ นางสาวรัชตวดี  ไชยย่ิงกฤษศิริ 

 ๑๙๖๓๕ นางสาวรัชตวรรณ  ศรีแดง 

 ๑๙๖๓๖ นางรัชตา  ชูฉัตรวรากร 

 ๑๙๖๓๗ นางรัชตา  ธีรโชติชาตรี 

 ๑๙๖๓๘ นางสาวรัชตา  ยางธิสาร 

 ๑๙๖๓๙ นางสาวรัชนก  บัวเจริญ 

 ๑๙๖๔๐ นางสาวรัชนก  บุญอาจ 



 หนา   ๒๘ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๖๔๑ นางสาวรัชนก  เพ็ชรคง 

 ๑๙๖๔๒ นางสาวรัชนก  โพธิ์พงษ 

 ๑๙๖๔๓ นางสาวรัชนก  วงษปญญา 

 ๑๙๖๔๔ นางสาวรัชนก  สะมะโน 

 ๑๙๖๔๕ นางรัชนก  อนุกูล 

 ๑๙๖๔๖ นางรัชนก  อินพรม 

 ๑๙๖๔๗ นางรัชนย  ปนนิกร 

 ๑๙๖๔๘ นางรัชนันท  อนเกษ 

 ๑๙๖๔๙ นางสาวรัชนิดา  สุทธิอาจ 

 ๑๙๖๕๐ นางสาวรัชนี  กอนทรัพย 

 ๑๙๖๕๑ นางสาวรัชนี  กาบคางพลู 

 ๑๙๖๕๒ นางสาวรัชนี  แกวจันทร 

 ๑๙๖๕๓ นางสาวรัชนี  ไกรบุตร 

 ๑๙๖๕๔ นางสาวรัชนี  ไกรสิทธิ์ 

 ๑๙๖๕๕ นางสาวรัชนี  คลายทอง 

 ๑๙๖๕๖ นางสาวรัชนี  คะโลรัมย 

 ๑๙๖๕๗ นางสาวรัชนี  จันทรลุน 

 ๑๙๖๕๘ นางรัชนี  จุทาศักดิ์ 

 ๑๙๖๕๙ นางสาวรัชนี  ใจวรรณะ 

 ๑๙๖๖๐ นางรัชนี  ชมภู' 

 ๑๙๖๖๑ นางสาวรัชนี  ไชยรัง 

 ๑๙๖๖๒ นางรัชนี  ดีสม 

 ๑๙๖๖๓ นางรัชนี  ดุลบดี 

 ๑๙๖๖๔ นางรัชนี  ทรงศรีมวง 

 ๑๙๖๖๕ นางสาวรัชนี  ทองวันดี 

 ๑๙๖๖๖ นางสาวรัชนี  บุญมาหา 

 ๑๙๖๖๗ นางรัชนี  บุตตเขียว 

 ๑๙๖๖๘ นางสาวรัชนี  บุตรสะอาด 

 ๑๙๖๖๙ นางรัชนี  บุษบงก 

 ๑๙๖๗๐ นางรัชนี  พัฒนแกว 

 ๑๙๖๗๑ นางรัชนี  เพ็ญแสง 

 ๑๙๖๗๒ นางรัชนี  เพียรชัยสงค 

 ๑๙๖๗๓ นางรัชนี  ฟองบรรจง 

 ๑๙๖๗๔ นางรัชนี  มูลเมือง 

 ๑๙๖๗๕ นางสาวรัชนี  เมาวงษ 

 ๑๙๖๗๖ นางสาวรัชนี  วงษพรม 

 ๑๙๖๗๗ นางรัชนี  ศรีชาเชษฐ 

 ๑๙๖๗๘ นางรัชนี  ศรีภิรมย 

 ๑๙๖๗๙ นางรัชนี  ศักดิ์สอ 

 ๑๙๖๘๐ นางสาวรัชนี  สัมโน 

 ๑๙๖๘๑ นางรัชนี  สุทธรัง 

 ๑๙๖๘๒ นางรัชนี  สุทธิสงค 

 ๑๙๖๘๓ นางรัชนี  สุมาลุย 

 ๑๙๖๘๔ นางสาวรัชนี  แหวเพ็ชร 

 ๑๙๖๘๕ นางสาวรัชนี  เอ็มเลง 

 ๑๙๖๘๖ นางรัชนีกร  กันแกว 

 ๑๙๖๘๗ นางสาวรัชนีกร  เครือน้ําคํา 

 ๑๙๖๘๘ นางสาวรัชนีกร  แซโคว 

 ๑๙๖๘๙ นางรัชนีกร  แซเฮง 

 ๑๙๖๙๐ นางสาวรัชนีกร  ติละ 

 ๑๙๖๙๑ นางรัชนีกร  ทะจักร 

 ๑๙๖๙๒ นางรัชนีกร  พรหมศร 



 หนา   ๒๙ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๖๙๓ นางสาวรัชนีกร  พันธวิไล 

 ๑๙๖๙๔ นางรัชนีกร  ภูแยมสี 

 ๑๙๖๙๕ นางสาวรัชนีกร  มิตรสุภาพ 

 ๑๙๖๙๖ นางรัชนีกร  ศิริมูล 

 ๑๙๖๙๗ นางรัชนีกร  สารเถื่อนแกว 

 ๑๙๖๙๘ นางรัชนีกร  สิทธิแปง 

 ๑๙๖๙๙ นางสาวรัชนีกร  สุขเจริญ 

 ๑๙๗๐๐ นางสาวรัชนีกร  หลาวงษา 

 ๑๙๗๐๑ นางสาวรัชนีกรณ  ธิทะ 

 ๑๙๗๐๒ นางสาวรัชนีกรณ  สออนรัมย 

 ๑๙๗๐๓ นางรัชนีกรณ  แสนพันธ   

 ๑๙๗๐๔ นางสาวรัชนีบูลย  มาระโส 

 ๑๙๗๐๕ นางรัชนีพร  ชัยพรม 

 ๑๙๗๐๖ นางสาวรัชนีพร  ไตรยะถา 

 ๑๙๗๐๗ นางสาวรัชนีพร  ทินบุตร 

 ๑๙๗๐๘ นางรัชนีพร  ปญญาภู 

 ๑๙๗๐๙ นางรัชนีภรณ  ผิวขม 

 ๑๙๗๑๐ นางสาวรัชนีย  ภูขะมา 

 ๑๙๗๑๑ นางสาวรัชนีย  ละมาย 

 ๑๙๗๑๒ นางสาวรัชนีลบูลย  ออนอก 

 ๑๙๗๑๓ นางรัชนีวรรณ  ศรีบุญเรือง 

 ๑๙๗๑๔ นางสาวรัชนีวรรณ  คชินทร 

 ๑๙๗๑๕ นางสาวรัชนีวรรณ  ชุติเวชานนท 

 ๑๙๗๑๖ นางสาวรัชนีวรรณ  แชมมั่น 

 ๑๙๗๑๗ นางสาวรัชนีวรรณ  ไชยภาพ 

 ๑๙๗๑๘ นางรัชนีวรรณ  ธรรมวงค 

 ๑๙๗๑๙ นางรัชนีวรรณ  มั่นคง 

 ๑๙๗๒๐ นางรัชนีวรรณ  ยุบลพันธ 

 ๑๙๗๒๑ นางสาวรัชนีวรรณ  อินรุง 

 ๑๙๗๒๒ นางรัชนีวัลย  หอมเสียง 

 ๑๙๗๒๓ นางรัชนู  ทองแถว 

 ๑๙๗๒๔ นางสาวรัชปภา  จันทรกล่ิน 

 ๑๙๗๒๕ นางสาวรัชปรัศว  แสงทอง 

 ๑๙๗๒๖ นางรัชพรรณ  ชองวารินทร 

 ๑๙๗๒๗ นางรัชพันธ  ยานะ 

 ๑๙๗๒๘ นางสาวรัชภรณ  โพธิวิเศษ 

 ๑๙๗๒๙ นางสาวรัชริกุล  จงรวมกลาง 

 ๑๙๗๓๐ นางรัชรินทร  กอนมณี 

 ๑๙๗๓๑ นางรัชรินทร  เจะโซะ 

 ๑๙๗๓๒ นางสาวรัชลีวัลย  ไชยปญญา 

 ๑๙๗๓๓ นางรัชวรรณ  คุมศรี 

 ๑๙๗๓๔ นางรัชสุดา  บุตรดีศักดิ์ 

 ๑๙๗๓๕ นางรัญจวน  มูลสิงห 

 ๑๙๗๓๖ นางรัญชนา  ประทุมชาติ 

 ๑๙๗๓๗ นางสาวรัญชิดา  สายทอง 

 ๑๙๗๓๘ นางสาวรัญชิดา  สําราญใจ 

 ๑๙๗๓๙ นางสาวรัญชิดา  สิงหนิสัย 

 ๑๙๗๔๐ นางรัญญา  บุญมิ่ง 

 ๑๙๗๔๑ นางรัญญา  หยีสัน 

 ๑๙๗๔๒ นางรัญู  สมานทอง 

 ๑๙๗๔๓ นางรัญนะธี  ใจใหญ 

 ๑๙๗๔๔ นางสาวรัญยรัตน  ทัตพงศธราดล 



 หนา   ๓๐ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๗๔๕ นางสาวรัญรญาดา  บุญค้ําชู 

 ๑๙๗๔๖ นางรัฐฎาภรณ  โนนสวาง 

 ๑๙๗๔๗ นางรัฐณี  กาญจนพันธ 

 ๑๙๗๔๘ นางสาวรัฐติกร  จิรัฐตการ 

 ๑๙๗๔๙ นางรัฐติกร  รักทุง 

 ๑๙๗๕๐ นางสาวรัฐธียา  โรจนธรรม 

 ๑๙๗๕๑ นางสาวรัฐนารถ  พิธุพันธ 

 ๑๙๗๕๒ นางสาวรัฐพร  พานทอง 

 ๑๙๗๕๓ นางสาวรัฐพร  เหลากสิการ 

 ๑๙๗๕๔ นางรัฐภรินทร  ประเสริฐสังข 

 ๑๙๗๕๕ นางสาวรัฐสิริ  ตรุณจันทร 

 ๑๙๗๕๖ นางสาวรัตจณี  รักษเพ็ชร 

 ๑๙๗๕๗ นางสาวรัตชฎาภา  ตามล 

 ๑๙๗๕๘ นางรัตชดา  เริงสมุทร 

 ๑๙๗๕๙ นางรัตณาภรณ  จันทรศรี 

 ๑๙๗๖๐ นางสาวรัตณาภรณ  ตาตอง 

 ๑๙๗๖๑ นางสาวรัตณาภรณ  สุทธิรักษ 

 ๑๙๗๖๒ นางสาวรัตดา  พรมพิทักษ 

 ๑๙๗๖๓ นางรัตตณา  พลีจันทร 

 ๑๙๗๖๔ นางสาวรัตตนา  ทูคํามี 

 ๑๙๗๖๕ นางสาวรัตตะวัน  สีลาคุณ 

 ๑๙๗๖๖ นางสาวรัตตะวัน  สีสาคุณ 

 ๑๙๗๖๗ นางรัตติกร  เพชรศรี 

 ๑๙๗๖๘ นางรัตติกรณ  จารัตน 

 ๑๙๗๖๙ นางรัตติกา  ศรียานะ 

 ๑๙๗๗๐ นางสาวรัตติกาล  จันทรสุดา 

 ๑๙๗๗๑ นางรัตติกาล  จันทราษี 

 ๑๙๗๗๒ นางสาวรัตติกาล  จําปาทอง 

 ๑๙๗๗๓ นางสาวรัตติกาล  ซอระสี 

 ๑๙๗๗๔ นางรัตติกาล  เดวิโดวสกี 

 ๑๙๗๗๕ นางสาวรัตติกาล  ยะจินดา 

 ๑๙๗๗๖ นางรัตติกาล  สมุทรเขตต 

 ๑๙๗๗๗ นางสาวรัตติกาล  อุทัยเรือง 

 ๑๙๗๗๘ นางรัตติญา  ชูสงแสง 

 ๑๙๗๗๙ นางสาวรัตติญา  บุญใหญ 

 ๑๙๗๘๐ นางสาวรัตตินันท  ศุภพงษพันธุ 

 ๑๙๗๘๑ นางสาวรัตติพร  ประยูรเต็ม   

 ๑๙๗๘๒ นางรัตติมา  เพชรรัตน 

 ๑๙๗๘๓ นางรัตติยา  จักษุดํา 

 ๑๙๗๘๔ นางสาวรัตติยา  เจะอาหลี 

 ๑๙๗๘๕ นางรัตติยา  ตาวงษ 

 ๑๙๗๘๖ นางสาวรัตติยา  ทองขาว 

 ๑๙๗๘๗ นางสาวรัตติยา  ทิพยสันเทียะ 

 ๑๙๗๘๘ นางรัตติยา  ปรีชาเดช 

 ๑๙๗๘๙ นางสาวรัตติยา  ฝูงหอม 

 ๑๙๗๙๐ นางรัตติยา  วรรณวิจิตร 

 ๑๙๗๙๑ นางรัตติยากร  มาลาธรรมรัตน 

 ๑๙๗๙๒ นางรัตติยากร  สุราษฎร 

 ๑๙๗๙๓ นางรัตถาภรณ  กิติคุณ 

 ๑๙๗๙๔ นางรัตน  ไชยพร 

 ๑๙๗๙๕ นางสาวรัตนจรินทร  ขาวสุวรรณ 

 ๑๙๗๙๖ นางสาวรัตนจะณา  งอยจันทรศรี 



 หนา   ๓๑ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๗๙๗ นางรัตนใจ  หริการบัญชร 

 ๑๙๗๙๘ นางสาวรัตนฌดา  ทองบุญมา 

 ๑๙๗๙๙ นางสาวรัตนฏนา  ขุนศรี 

 ๑๙๘๐๐ นางสาวรัตนดา  แพงคําแสน 

 ๑๙๘๐๑ นางสาวรัตนดา  สีแกว 

 ๑๙๘๐๒ นางสาวรัตนดาวรรณ  ชาตรี 

 ๑๙๘๐๓ นางรัตนติกาล  เกิดมี 

 ๑๙๘๐๔ นางสาวรัตนติกาล  แปงมา 

 ๑๙๘๐๕ นางสาวรัตนติยา  เจริญสุขชวรัตน 

 ๑๙๘๐๖ นางสาวรัตนติยา  นิยมเดชา 

 ๑๙๘๐๗ นางรัตนติยา  พงษวิทยานุกฤต 

 ๑๙๘๐๘ นางสาวรัตนทภรณ  อุบลประเสริฐ 

 ๑๙๘๐๙ นางรัตนธิดา  ตะวัน 

 ๑๙๘๑๐ นางรัตนพร  กองเกิด 

 ๑๙๘๑๑ นางรัตนพร  คงวัฒนสิน 

 ๑๙๘๑๒ นางสาวรัตนพร  คุมแวง 

 ๑๙๘๑๓ นางรัตนพร  ติสองเมือง 

 ๑๙๘๑๔ นางรัตนพร  ศรีบรรเทา 

 ๑๙๘๑๕ นางรัตนภรณ  ชิณหงส 

 ๑๙๘๑๖ นางรัตนภรณ  บํารุงธรรม 

 ๑๙๘๑๗ นางสาวรัตนมณี  คุณชื่น 

 ๑๙๘๑๘ นางรัตนมณี  ธนัทศิรวณิชย 

 ๑๙๘๑๙ นางรัตนมิกา  ติดรักษ 

 ๑๙๘๒๐ นางสาวรัตนฤทัย  วังทะพันธ 

 ๑๙๘๒๑ นางรัตนวดี  จอมคําสิงห 

 ๑๙๘๒๒ นางรัตนวดี  เสนาคํา 

 ๑๙๘๒๓ นางรัตนวลีย  พูลคลองตัน 

 ๑๙๘๒๔ นางรตันสุดา  ไวยุกรณ 

 ๑๙๘๒๕ นางรัตนสุดา  อุนมีศรี 

 ๑๙๘๒๖ นางสาวรัตนะ  บรรจง 

 ๑๙๘๒๗ นางรัตนันท  เรืองซอน 

 ๑๙๘๒๘ นางรัตนา  กระพ้ีแดง 

 ๑๙๘๒๙ นางรัตนา  กลมเกลียว 

 ๑๙๘๓๐ นางรัตนา  การชาคํา 

 ๑๙๘๓๑ นางรัตนา  แกวกูล 

 ๑๙๘๓๒ นางรัตนา  แกวเพชร 

 ๑๙๘๓๓ นางสาวรัตนา  คํารพ 

 ๑๙๘๓๔ นางรัตนา  คุยเสงี่ยม 

 ๑๙๘๓๕ นางสาวรัตนา  ชาวนาฝาย 

 ๑๙๘๓๖ นางรัตนา  เถายศ 

 ๑๙๘๓๗ นางรัตนา  ทองสงฆ 

 ๑๙๘๓๘ นางสาวรัตนา  ทองสุข 

 ๑๙๘๓๙ นางรัตนา  ทัศนวิลาศ 

 ๑๙๘๔๐ นางสาวรัตนา  ทุเครือ 

 ๑๙๘๔๑ นางรัตนา  ธงชัย 

 ๑๙๘๔๒ นางรัตนา  ธรรมมาวุฒิกูล 

 ๑๙๘๔๓ นางสาวรัตนา  นาพรหม 

 ๑๙๘๔๔ นางรัตนา  นาเมืองรักษ 

 ๑๙๘๔๕ นางรัตนา  นาสูงเนิน 

 ๑๙๘๔๖ นางสาวรัตนา  นุชกระแสร 

 ๑๙๘๔๗ นางรัตนา  บุญเนาว 

 ๑๙๘๔๘ นางสาวรัตนา  บุปผะโก 



 หนา   ๓๒ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๘๔๙ นางรัตนา  เบาจังหาร 

 ๑๙๘๕๐ นางรัตนา  ปรางทอง 

 ๑๙๘๕๑ นางรัตนา  ปชฌาชัย   

 ๑๙๘๕๒ นางสาวรัตนา  ผิวแดง 

 ๑๙๘๕๓ นางสาวรัตนา  พรมแกว 

 ๑๙๘๕๔ นางรัตนา  พรหมเพศ 

 ๑๙๘๕๕ นางสาวรัตนา  พันธุโพธิ์ 

 ๑๙๘๕๖ นางสาวรัตนา  พิณเสนาะ 

 ๑๙๘๕๗ นางสาวรัตนา  เฟนดี้ 

 ๑๙๘๕๘ นางสาวรัตนา  ภูผิวผา 

 ๑๙๘๕๙ นางรัตนา  มังกรพันธุ 

 ๑๙๘๖๐ นางรัตนา  มัตรัตน 

 ๑๙๘๖๑ นางสาวรัตนา  รมเย็น 

 ๑๙๘๖๒ นางรัตนา  รักษาเคน 

 ๑๙๘๖๓ นางรัตนา  วงคศิริ 

 ๑๙๘๖๔ นางสาวรัตนา  วงศคํา 

 ๑๙๘๖๕ นางรัตนา  วงษดาว 

 ๑๙๘๖๖ นางสาวรัตนา  สกุลวัฒนเศรษฐ 

 ๑๙๘๖๗ นางรัตนา  สมปญญา 

 ๑๙๘๖๘ นางสาวรัตนา  สอนตา 

 ๑๙๘๖๙ นางสาวรัตนา  สังขพนัส 

 ๑๙๘๗๐ นางรัตนา  สังขรัตน 

 ๑๙๘๗๑ นางรัตนา  สิงหวงศ 

 ๑๙๘๗๒ นางรัตนา  สีทาเลิศ 

 ๑๙๘๗๓ นางสาวรัตนา  สุขจิต 

 ๑๙๘๗๔ นางรัตนา  หลีหัด 

 ๑๙๘๗๕ นางรัตนา  หวังกุหลํา 

 ๑๙๘๗๖ นางสาวรัตนา  เหลาอัน 

 ๑๙๘๗๗ นางสาวรัตนา  อยูเจริญ 

 ๑๙๘๗๘ นางสาวรัตนา  อาธิเสนะ 

 ๑๙๘๗๙ นางสาวรัตนา  อินวกูล 

 ๑๙๘๘๐ นางรตันา  อีศาสตร 

 ๑๙๘๘๑ นางรัตนากร  กอนทอง 

 ๑๙๘๘๒ นางสาวรัตนากร  นุมเจริญ 

 ๑๙๘๘๓ นางสาวรัตนาพร  กองกันยา 

 ๑๙๘๘๔ นางสาวรัตนาพร  แกวคง 

 ๑๙๘๘๕ นางสาวรัตนาพร  ขาวนอก 

 ๑๙๘๘๖ นางสาวรัตนาพร  งามประเสริฐ 

 ๑๙๘๘๗ นางรัตนาพร  ชมดารา 

 ๑๙๘๘๘ นางรัตนาพร  บุญชวย 

 ๑๙๘๘๙ นางสาวรัตนาพร  บุญอิ่ม 

 ๑๙๘๙๐ นางรัตนาพร  พรมแตง 

 ๑๙๘๙๑ นางรัตนาพร  พรมพินิจ 

 ๑๙๘๙๒ นางสาวรัตนาพร  อันทะปญญา 

 ๑๙๘๙๓ นางสาวรัตนาภรณ  ไกลถิ่น 

 ๑๙๘๙๔ นางสาวรัตนาภรณ  เขื่อนเชียงสา 

 ๑๙๘๙๕ นางรัตนาภรณ  จันทรพล 

 ๑๙๘๙๖ นางสาวรัตนาภรณ  ชุมพล 

 ๑๙๘๙๗ นางสาวรัตนาภรณ  โตพงษ 

 ๑๙๘๙๘ นางสาวรัตนาภรณ  ทองศิริ 

 ๑๙๘๙๙ นางรัตนาภรณ  ทองอิน 

 ๑๙๙๐๐ นางรัตนาภรณ  บุญธรรม 



 หนา   ๓๓ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๙๐๑ นางสาวรัตนาภรณ  บุญมี 

 ๑๙๙๐๒ นางสาวรัตนาภรณ  บุดชาลุน 

 ๑๙๙๐๓ นางสาวรัตนาภรณ  ปนกันอินทร   

 ๑๙๙๐๔ นางสาวรัตนาภรณ  โพธิ์สังข 

 ๑๙๙๐๕ นางสาวรัตนาภรณ  สังขสูตร 

 ๑๙๙๐๖ นางรัตนาภรณ  สายคํา 

 ๑๙๙๐๗ นางสาวรัตนาภรณ  สีดาชมภู 

 ๑๙๙๐๘ นางสาวรัตนาภรณ  สุวรรณพันธ 

 ๑๙๙๐๙ นางสาวรัตนาภรณ  หารพรม 

 ๑๙๙๑๐ นางรัตนาภรณ  อนิวรรตนวงศ 

 ๑๙๙๑๑ นางรัตนาภรณ  อินพรม 

 ๑๙๙๑๒ นางรัตนาภรณ  อุดชาชน 

 ๑๙๙๑๓ นางรัตนาวดี  ทองมี 

 ๑๙๙๑๔ นางสาวรัตนาวดี  บุตรดีขันธ 

 ๑๙๙๑๕ นางสาวรัตนาวดี  เล่ือนแปน 

 ๑๙๙๑๖ นางรัตนาวดี  วรชมภู 

 ๑๙๙๑๗ นางรัตนาวรรณ  วุฒิเจริญ 

 ๑๙๙๑๘ นางรัตนาวรรณ  คูณเหงา 

 ๑๙๙๑๙ นางรัตนียา  ภูกันดาร 

 ๑๙๙๒๐ นางรัตยา  สุขกูล 

 ๑๙๙๒๑ นางสาวรัติกร  มวนเงิน 

 ๑๙๙๒๒ นางสาวรัติญา  นาคบํารุง 

 ๑๙๙๒๓ นางสาวรัติพรรณ  แสนบุดดา 

 ๑๙๙๒๔ นางสาวรัติภรณ  พิมพมาศ 

 ๑๙๙๒๕ นางรัติยา  ศรีจงใจ 

 ๑๙๙๒๖ นางรัติยาภรณ  ไพบูรณนฤมล 

 ๑๙๙๒๗ นางรัถยา  รัตนทิพย 

 ๑๙๙๒๘ นางสาวรัทยา  ธรรมโชติ 

 ๑๙๙๒๙ นางรันดร  บัวจูม 

 ๑๙๙๓๐ นางสาวรันดร  ปานกลาง 

 ๑๙๙๓๑ นางรัมภา  แกวยอดหลา 

 ๑๙๙๓๒ นางรัมภา  สังขสัญญา 

 ๑๙๙๓๓ นางสาวรัศนาวดี  ดารารุจา   

 ๑๙๙๓๔ นางสาวรัศมชญาณ  แกวอุดร 

 ๑๙๙๓๕ นางสาวรัศมี  กลางหลา 

 ๑๙๙๓๖ นางสาวรัศมี  เกล่ือนกางดอน 

 ๑๙๙๓๗ นางรัศมี  ชายปา 

 ๑๙๙๓๘ นางรัศมี  เชาระกํา 

 ๑๙๙๓๙ นางสาวรัศมี  ทิพยสินธ 

 ๑๙๙๔๐ นางสาวรัศมี  นันทะบุตร 

 ๑๙๙๔๑ นางสาวรัศมี  ประจันทร 

 ๑๙๙๔๒ นางรัศมี  ปนตาคํา 

 ๑๙๙๔๓ นางรัศมี  พลเทียน 

 ๑๙๙๔๔ นางรัศมี  รัตนภักดี 

 ๑๙๙๔๕ นางสาวรัศมี  เรียมแสน 

 ๑๙๙๔๖ นางรัศมี  ไลไธสง 

 ๑๙๙๔๗ นางรัศมี  วรรณสุทธะ 

 ๑๙๙๔๘ นางสาวรัศมี  สุวรรณประเสริฐ 

 ๑๙๙๔๙ นางสาวรัศมี  แสนติด 

 ๑๙๙๕๐ นางรัศมี  อุปมานะ 

 ๑๙๙๕๑ นางรัษฎา  ศรีจํานงค 

 ๑๙๙๕๒ นางสาวรัษฎากร  นุชประเสริฐ 



 หนา   ๓๔ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๙๕๓ นางรัษฎาภรณ  อุดมดี 

 ๑๙๙๕๔ นางสาวรัสมี  เจริญรอย 

 ๑๙๙๕๕ นางสาวรัสรินทร  กิตติ์ธนัชวิศาล   

 ๑๙๙๕๖ นางรัสรินทร  พิมพธัญมงคล 

 ๑๙๙๕๗ นางสาวรัสรินทร  ภูดิศจุลเศรษฐ 

 ๑๙๙๕๘ นางสาวรัสรินทร  สนิท 

 ๑๙๙๕๙ นางรัสวดี  วาสนะ 

 ๑๙๙๖๐ นางราชนี  แวอุมา 

 ๑๙๙๖๑ นางสาวราณี  ชูขํา 

 ๑๙๙๖๒ นางราตรี  กล่ินหอม 

 ๑๙๙๖๓ นางราตรี  กองศรี 

 ๑๙๙๖๔ นางสาวราตรี  กุณา 

 ๑๙๙๖๕ นางราตรี  ขวงทิพย 

 ๑๙๙๖๖ นางราตรี  จันทรชนะ 

 ๑๙๙๖๗ นางราตรี  จันทรังษี 

 ๑๙๙๖๘ นางสาวราตรี  จุลบุตร 

 ๑๙๙๖๙ นางราตรี  จุลศรี 

 ๑๙๙๗๐ นางราตรี  โฉมเชิด 

 ๑๙๙๗๑ นางราตรี  ชาภักดี 

 ๑๙๙๗๒ นางราตรี  ชูเรือง 

 ๑๙๙๗๓ นางราตรี  ไชยศรี 

 ๑๙๙๗๔ นางราตรี  ไตรภูมิ 

 ๑๙๙๗๕ นางสาวราตรี  ทองเหี่ยง 

 ๑๙๙๗๖ นางราตรี  นาเจริญ 

 ๑๙๙๗๗ นางสาวราตรี  เนื่องจํานงค 

 ๑๙๙๗๘ นางราตรี  บัวทอง 

 ๑๙๙๗๙ นางราตรี  บัวบล 

 ๑๙๙๘๐ นางสาวราตรี  บุญทรหาญ 

 ๑๙๙๘๑ นางสาวราตรี  ประเศรษโฐ 

 ๑๙๙๘๒ นางราตรี  ประเสริฐชัยโชคดี 

 ๑๙๙๘๓ นางราตรี  พรมสิทธิ์   

 ๑๙๙๘๔ นางราตรี  พลโยธิน 

 ๑๙๙๘๕ นางสาวราตรี  พิมมะหา 

 ๑๙๙๘๖ นางสาวราตรี  พุมจันทร 

 ๑๙๙๘๗ นางราตรี  ฟองกันทา 

 ๑๙๙๘๘ นางสาวราตรี  ฟองมูล 

 ๑๙๙๘๙ นางสาวราตรี  มณีศรี 

 ๑๙๙๙๐ นางสาวราตรี  มีภู 

 ๑๙๙๙๑ นางสาวราตรี  ยองคํา 

 ๑๙๙๙๒ นางสาวราตรี  รัดทิจันทา 

 ๑๙๙๙๓ นางราตรี  รูปโฉม 

 ๑๙๙๙๔ นางสาวราตรี  วรรณชูมาตร 

 ๑๙๙๙๕ นางราตรี  ศรีกรด 

 ๑๙๙๙๖ นางสาวราตรี  ศักดิ์อุบล 

 ๑๙๙๙๗ นางราตรี  สมบัติ 

 ๑๙๙๙๘ นางสาวราตรี  สอนดี 

 ๑๙๙๙๙ นางสาวราตรี  สีงาม 

 ๒๐๐๐๐ นางสาวราตรี  สีนวล 

 ๒๐๐๐๑ นางสาวราตรี  สุขมงคล 

 ๒๐๐๐๒ นางราตรี  สุวรรณศรี 

 ๒๐๐๐๓ นางสาวราตรี  เหมือนแกว 

 ๒๐๐๐๔ นางราตรี  ออนนอม 



 หนา   ๓๕ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๐๐๕ นางสาวรานี  เหมมัน   

 ๒๐๐๐๖ นางสาวรานียะ  โตะมา 

 ๒๐๐๐๗ นางรายา  ถุงเสน 

 ๒๐๐๐๘ นางราวัน  บูรณเจริญ 

 ๒๐๐๐๙ นางราศนิตย  หงษคํา 

 ๒๐๐๑๐ นางราฮานี  บากา 

 ๒๐๐๑๑ นางรําพึง  นะท ี

 ๒๐๐๑๒ นางสาวรําพึง  บุญลํ้า 

 ๒๐๐๑๓ นางรําพึง  พันธุระ 

 ๒๐๐๑๔ นางรําพึง  สรอยแสง 

 ๒๐๐๑๕ นางสาวรําพึง  สุวรรณคีรี 

 ๒๐๐๑๖ นางรําเพ็ญ  กล่ินหอม 

 ๒๐๐๑๗ นางสาวรําเพย  ประเสริฐหลา 

 ๒๐๐๑๘ นางรําแพน  รัตนยศ 

 ๒๐๐๑๙ นางรําไพ  จันทดุม 

 ๒๐๐๒๐ นางรําไพ  ทรัพยประเสริฐ 

 ๒๐๐๒๑ นางรําไพ  ทองบู 

 ๒๐๐๒๒ นางรําไพ  ทาแดง 

 ๒๐๐๒๓ นางรําไพ  น้ํากระจาย 

 ๒๐๐๒๔ นางสาวรําไพ  พูลสุข 

 ๒๐๐๒๕ นางสาวรําไพ  ลาคําผุย 

 ๒๐๐๒๖ นางสาวรําไพ  เลากอแกว 

 ๒๐๐๒๗ นางรําไพ  ศรีคง 

 ๒๐๐๒๘ นางรําไพรรณ  ศรีสรณกาฬ 

 ๒๐๐๒๙ นางสาวรํายอง  แกววงษา 

 ๒๐๐๓๐ นางสาวริญญา  ชุมภูชนะภัย 

 ๒๐๐๓๑ นางริญญาภัสร  ณรงคพนารัตน 

 ๒๐๐๓๒ นางรินญารักษ  ขยันดี 

 ๒๐๐๓๓ นางสาวรินดา  เขียวในวัง 

 ๒๐๐๓๔ นางสาวรินดา  จิตตน้ําใจ 

 ๒๐๐๓๕ นางสาวรินดา  โนโชติ 

 ๒๐๐๓๖ นางรินทรจง  แสงนาค 

 ๒๐๐๓๗ นางสาวรินทรลภัส  หิรัญญาธิรัตน 

 ๒๐๐๓๘ นางรินรฎา  ธนพชรกนกภณ 

 ๒๐๐๓๙ นางรินรดา  นรินทร 

 ๒๐๐๔๐ นางสาวรินลดา  แกวชมภู 

 ๒๐๐๔๑ นางริยา  มุงดี 

 ๒๐๐๔๒ นางริษฎีพร  ศรีประเสริฐ 

 ๒๐๐๔๓ นางสาวริสา  โปรงสันเทียะ 

 ๒๐๐๔๔ นางสาวรีฮูดา  กียะ 

 ๒๐๐๔๕ นางรื่นรมย  ตนจันทร 

 ๒๐๐๔๖ นางรื่นเริง  จิตชอบ 

 ๒๐๐๔๗ นางสาวรุง  พรรณขาม 

 ๒๐๐๔๘ นางสาวรุงกมล  สุวรรณนิมิตร 

 ๒๐๐๔๙ นางรุงกาญจน  วิมุกตาคม 

 ๒๐๐๕๐ นางรุงขวัญ  จําปาพันธ 

 ๒๐๐๕๑ นางสาวรุงณภา  เกษตรสินธุ 

 ๒๐๐๕๒ นางรุงณภา  ทาฤทธิ์   

 ๒๐๐๕๓ นางสาวรุงตะวัน  มีลาภ 

 ๒๐๐๕๔ นางสาวรุงตะวัน  อินทรอําคา 

 ๒๐๐๕๕ นางสาวรุงตะวัน  แกวจอหอ 

 ๒๐๐๕๖ นางสาวรุงตะวัน  จารศรีเพ็ง 



 หนา   ๓๖ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๐๕๗ นางสาวรุงตะวัน  ตรีไตรศูล 

 ๒๐๐๕๘ นางรุงตะวัน  พ่ึงสกุล 

 ๒๐๐๕๙ นางรุงตะวัลย  ขันธบูรณ 

 ๒๐๐๖๐ นางสาวรุงทิพย  การประไพ 

 ๒๐๐๖๑ นางรุงทิพย  เข็มทิศ 

 ๒๐๐๖๒ นางสาวรุงทิพย  เจริญสุข 

 ๒๐๐๖๓ นางสาวรุงทิพย  ชัยพรม 

 ๒๐๐๖๔ นางรุงทิพย  ชินกลาง 

 ๒๐๐๖๕ นางสาวรุงทิพย  ดีสมุทร 

 ๒๐๐๖๖ นางรุงทิพย  ธาตุวิสัย 

 ๒๐๐๖๗ นางสาวรุงทิพย  นวลศิริ 

 ๒๐๐๖๘ นางรุงทิพย  ปญญาแกว 

 ๒๐๐๖๙ นางสาวรุงทิพย  พลศิริ 

 ๒๐๐๗๐ นางรุงทิพย  พลสมบัติ 

 ๒๐๐๗๑ นางสาวรุงทิพย  พิมพขุนทด 

 ๒๐๐๗๒ นางรุงทิพย  โรจนเลิศประเสริฐ 

 ๒๐๐๗๓ นางสาวรุงทิพย  เลนทัศน 

 ๒๐๐๗๔ นางรุงทิพย  ศรสิงห 

 ๒๐๐๗๕ นางรุงทิพย  ศรีดี 

 ๒๐๐๗๖ นางสาวรุงทิวา  ควรคิด 

 ๒๐๐๗๗ นางรุงทิวา  ณ ชน 

 ๒๐๐๗๘ นางสาวรุงทิวา  ดอกแกว 

 ๒๐๐๗๙ นางสาวรุงทิวา  ทองคํา 

 ๒๐๐๘๐ นางสาวรุงทิวา  มุงเมือง 

 ๒๐๐๘๑ นางรุงทิวา  ลาวรรณ 

 ๒๐๐๘๒ นางสาวรุงทิวา  วิริยา 

 ๒๐๐๘๓ นางรุงทิวา  หัสดาลอย 

 ๒๐๐๘๔ นางสาวรุงนฐา  มวงภูเขียว 

 ๒๐๐๘๕ นางรุงนภา  กอศิลป 

 ๒๐๐๘๖ นางรุงนภา  แกวกันยา 

 ๒๐๐๘๗ นางรุงนภา  ขุนพรหม 

 ๒๐๐๘๘ นางสาวรุงนภา  โคตรุโร 

 ๒๐๐๘๙ นางสาวรุงนภา  จันตาแกว 

 ๒๐๐๙๐ นางสาวรุงนภา  จันทรกลางเดือน 

 ๒๐๐๙๑ นางสาวรุงนภา  ดวงแกว 

 ๒๐๐๙๒ นางสาวรุงนภา  ตั้งการ 

 ๒๐๐๙๓ นางสาวรุงนภา  นนทนํา 

 ๒๐๐๙๔ นางสาวรุงนภา  บุญทัน 

 ๒๐๐๙๕ นางสาวรุงนภา  บุญเลอร 

 ๒๐๐๙๖ นางสาวรุงนภา  บุญแสน 

 ๒๐๐๙๗ นางสาวรุงนภา  ประนมศรี 

 ๒๐๐๙๘ นางสาวรุงนภา  ปนทะนะ 

 ๒๐๐๙๙ นางรุงนภา  แผนทอง 

 ๒๐๑๐๐ นางสาวรุงนภา  พละพงค 

 ๒๐๑๐๑ นางสาวรุงนภา  พืชพันธ 

 ๒๐๑๐๒ นางสาวรุงนภา  เพ็ชรงาม 

 ๒๐๑๐๓ นางสาวรุงนภา  ภูงาแกว 

 ๒๐๑๐๔ นางสาวรุงนภา  โภคาสุข 

 ๒๐๑๐๕ นางรุงนภา  มั่นคง 

 ๒๐๑๐๖ นางรุงนภา  มิ่งขวัญใจ 

 ๒๐๑๐๗ นางรุงนภา  มูลศรี 

 ๒๐๑๐๘ นางรุงนภา  ย่ิงกําแหง 



 หนา   ๓๗ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๑๐๙ นางรุงนภา  ฤทธิ์โพธิ์ 

 ๒๐๑๑๐ นางสาวรุงนภา  ฤทธี 

 ๒๐๑๑๑ นางรุงนภา  โลหนารายณ 

 ๒๐๑๑๒ นางรุงนภา  วงษละคร 

 ๒๐๑๑๓ นางสาวรุงนภา  วิรัญจันทร 

 ๒๐๑๑๔ นางสาวรุงนภา  สนธิ 

 ๒๐๑๑๕ นางรุงนภา  สอนอุทัย 

 ๒๐๑๑๖ นางสาวรุงนภา  สังขศรี 

 ๒๐๑๑๗ นางรุงนภา  สารวงษ 

 ๒๐๑๑๘ นางสาวรุงนภา  สืบจากคลาย 

 ๒๐๑๑๙ นางสาวรุงนภา  สุพร 

 ๒๐๑๒๐ นางรุงนภา  แสงตา 

 ๒๐๑๒๑ นางรุงนภา  แสนยะ 

 ๒๐๑๒๒ นางสาวรุงนภา  โสทน 

 ๒๐๑๒๓ นางรุงนภา  หมูดวง   

 ๒๐๑๒๔ นางสาวรุงนภา  อนันตภูมิ 

 ๒๐๑๒๕ นางรุงนภา  อรรถกฤษณ 

 ๒๐๑๒๖ นางสาวรุงนภา  อิ่มสิน 

 ๒๐๑๒๗ นางรุงนภา  เอกไธสง 

 ๒๐๑๒๘ นางรุงนภา  เอี่ยมวงศ 

 ๒๐๑๒๙ นางสาวรุงนภา  เทียมเจริญ 

 ๒๐๑๓๐ นางสาวรุงนภา  นันผาด 

 ๒๐๑๓๑ นางสาวรุงนภา  ไผททักษิณ 

 ๒๐๑๓๒ นางรุงพันธ  สมบัติมล 

 ๒๐๑๓๓ นางรุงเพชร  จันทรแดง 

 ๒๐๑๓๔ นางสาวรุงเพชร  จิตรรังษี 

 ๒๐๑๓๕ นางสาวรุงเพ็ชร  นามพันธ 

 ๒๐๑๓๖ นางสาวรุงฟา  ถวิลไพร 

 ๒๐๑๓๗ นางสาวรุงฟา  พามนตรี 

 ๒๐๑๓๘ นางสาวรุงรตี  หมั่นไชย 

 ๒๐๑๓๙ นางสาวรุงรวี  กิตติพรไพบูลย 

 ๒๐๑๔๐ นางสาวรุงรวี  เดชรักษา 

 ๒๐๑๔๑ นางสาวรุงรวี  ปะกิระถา 

 ๒๐๑๔๒ นางสาวรุงรวี  กระบี่นอย 

 ๒๐๑๔๓ วาที่รอยตรีหญิง รุงรวี  ขาวเจริญ 

 ๒๐๑๔๔ นางสาวรุงระวี  เครือปญญา 

 ๒๐๑๔๕ นางสาวรุงระวี  บํารุงรส 

 ๒๐๑๔๖ นางรุงรัชนี  ยศอุบล 

 ๒๐๑๔๗ นางสาวรุงรัตติกาล  โชคบัณฑิต 

 ๒๐๑๔๘ นางสาวรุงรัตติกาล  โชคบัณฑิตย 

 ๒๐๑๔๙ นางสาวรุงรัตน  จองบุญ 

 ๒๐๑๕๐ นางสาวรุงรัตน  จิตรัก 

 ๒๐๑๕๑ นางรุงรัตน  ดุษดี 

 ๒๐๑๕๒ นางรุงรัตน  ทองสมบัติ 

 ๒๐๑๕๓ นางรุงรัตน  นนตระอุดร 

 ๒๐๑๕๔ นางรุงรัตน  นันแดง 

 ๒๐๑๕๕ นางรุงรัตน  ผลฟก 

 ๒๐๑๕๖ นางรุงรัตน  พิสุราช 

 ๒๐๑๕๗ นางสาวรุงรัตน  มนัสสกุล 

 ๒๐๑๕๘ นางสาวรุงรัตน  ศิลรักษ 

 ๒๐๑๕๙ นางสาวรุงรัตน  สีแสด 

 ๒๐๑๖๐ นางสาวรุงรัตน  สุวรรณไชยรบ 



 หนา   ๓๘ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๑๖๑ นางสาวรุงรัตน  โสมเมา 

 ๒๐๑๖๒ นางรุงรัตน  หมูเมืองสอง 

 ๒๐๑๖๓ นางสาวรุงรัติกาล  โชคบัณฑิตย 

 ๒๐๑๖๔ นางรุงราตรี  โพธิ์ทอง 

 ๒๐๑๖๕ นางสาวรุงราวรรณ  คันศร 

 ๒๐๑๖๖ นางรุงเรือง  บุวรรณ 

 ๒๐๑๖๗ นางสาวรุงฤดี  การัตน 

 ๒๐๑๖๘ นางสาวรุงฤดี  แกวมุกดา 

 ๒๐๑๖๙ นางสาวรุงฤดี  ไชยวงษ 

 ๒๐๑๗๐ นางสาวรุงฤดี  นกไม 

 ๒๐๑๗๑ นางสาวรุงฤดี  เพชรกอง 

 ๒๐๑๗๒ นางสาวรุงฤดี  ภูผานิล 

 ๒๐๑๗๓ นางสาวรุงฤดี  รัตนรักษ 

 ๒๐๑๗๔ นางรุงฤดี  รามศิริ 

 ๒๐๑๗๕ นางรุงฤดี  ศรแผลง ปลาส 

 ๒๐๑๗๖ นางรุงฤดี  ศรีสันต 

 ๒๐๑๗๗ นางรุงฤดี  ศิริอารุณปญญา 

 ๒๐๑๗๘ นางรุงฤดี  ศิลาสิทธิ์ 

 ๒๐๑๗๙ นางสาวรุงฤดี  สะอาด 

 ๒๐๑๘๐ นางรุงฤดี  สุวรรณกูฎ 

 ๒๐๑๘๑ นางรุงฤดี  อาจวงษา 

 ๒๐๑๘๒ นางสาวรุงฤทัย  ใจแกว 

 ๒๐๑๘๓ นางสาวรุงลาวัณย  นาใจแกว 

 ๒๐๑๘๔ นางสาวรุงลาวัลย  สีสิน 

 ๒๐๑๘๕ นางรุงลาวัลย  คําวัน 

 ๒๐๑๘๖ นางรุงลาวัลย  นามไพร 

 ๒๐๑๘๗ นางรุงลาวัลย  สารีวรรณ 

 ๒๐๑๘๘ นางสาวรุงวิลัย  ลีราช 

 ๒๐๑๘๙ นางรุงศศิธร  ศรีสมบูรณ 

 ๒๐๑๙๐ นางรุงสุดา  ชาติวารินทร 

 ๒๐๑๙๑ นางสาวรุงอรณ  วังเค็ม 

 ๒๐๑๙๒ นางรุงอรุณ  คนรู 

 ๒๐๑๙๓ นางสาวรุงอรุณ  ตะตองใจ 

 ๒๐๑๙๔ นางสาวรุงอรุณ  ตะวิสุทธิ์ 

 ๒๐๑๙๕ นางสาวรุงอรุณ  ทองฤทธิ์ 

 ๒๐๑๙๖ นางสาวรุงอรุณ  นาถบํารุง 

 ๒๐๑๙๗ นางรุงอรุณ  พรหมสิงห 

 ๒๐๑๙๘ นางรุงอรุณ  ภูมิประวัติ 

 ๒๐๑๙๙ นางรุงอรุณ  มุริจันทร 

 ๒๐๒๐๐ นางรุงอรุณ  ยอรัมย 

 ๒๐๒๐๑ นางสาวรุงอรุณ  แลวฤทธิ์ 

 ๒๐๒๐๒ นางรุงอรุณ  วันสูงเนิน 

 ๒๐๒๐๓ นางสาวรุงอรุณ  สมบูรณโชค 

 ๒๐๒๐๔ นางสาวรุงอรุณ  แสนศรี 

 ๒๐๒๐๕ นางรุงอรุณ  อังกุรกวิน 

 ๒๐๒๐๖ นางสาวรุงอรุณ  อินทรมณี 

 ๒๐๒๐๗ นางรุงอาทิตย  กุมภวา 

 ๒๐๒๐๘ นางสาวรุจจิราภัทร  พงศสิริปภัส 

 ๒๐๒๐๙ นางรุจรดา  พงษา 

 ๒๐๒๑๐ นางรุจเรศน  ชูชิต 

 ๒๐๒๑๑ นางสาวรุจาภา  คนขยัน 

 ๒๐๒๑๒ นางสาวรุจาภา  เรือนพิมาย 



 หนา   ๓๙ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๒๑๓ นางรุจาภา  สิงหชาติ   

 ๒๐๒๑๔ นางสาวรุจิกาญจน  ชาติพิบูลยทวี 

 ๒๐๒๑๕ นางสาวรุจิกาญจน  สีแดง 

 ๒๐๒๑๖ นางสาวรุจิตา  ใจเที่ยง 

 ๒๐๒๑๗ นางรุจิพัชร  เหล็กเพชรพุฒิกร 

 ๒๐๒๑๘ นางสาวรุจิรดา  มะโนปน 

 ๒๐๒๑๙ นางสาวรุจิรัตน  เลือดนักรบ 

 ๒๐๒๒๐ นางสาวรุจิรา  เกียติพิมล 

 ๒๐๒๒๑ นางสาวรุจิรา  แกนชา 

 ๒๐๒๒๒ นางสาวรุจิรา  แข็งขัน 

 ๒๐๒๒๓ นางสาวรุจิรา  จินตกสิกรรม 

 ๒๐๒๒๔ นางสาวรุจิรา  ชัยสิทธิ์ 

 ๒๐๒๒๕ นางสาวรุจิรา  ณ พัทลุง 

 ๒๐๒๒๖ นางรุจิรา  ดวงทอง 

 ๒๐๒๒๗ นางรุจิรา  ทิมเทศ 

 ๒๐๒๒๘ นางรุจิรา  เปยงชมภู 

 ๒๐๒๒๙ นางสาวรุจิรา  แปงเสน 

 ๒๐๒๓๐ นางสาวรุจิรา  พิมพพิพัฒน 

 ๒๐๒๓๑ นางรุจิรา  โลมรัตน 

 ๒๐๒๓๒ นางสาวรุจิรา  โลหะจันที 

 ๒๐๒๓๓ นางสาวรุจิรา  ศรีพรมษา 

 ๒๐๒๓๔ นางรุจิรา  ศรีอนันต 

 ๒๐๒๓๕ นางสาวรุจิรา  ไศลบาท 

 ๒๐๒๓๖ นางรุจิรา  สุวรรณลี 

 ๒๐๒๓๗ นางสาวรุจิรา  หมื่นกาศ 

 ๒๐๒๓๘ นางรุจิรา  อาแว   

 ๒๐๒๓๙ นางสาวรุจิราพร  สุดตา 

 ๒๐๒๔๐ นางสาวรุจิเรข  เพ็ชรชะ 

 ๒๐๒๔๑ นางรุจิเรข  รินทรสวัสดิ์ 

 ๒๐๒๔๒ นางสาวรุจิเลข  ทรงประกอบ 

 ๒๐๒๔๓ นางสาวรุจิอร  โนนชัยขันธ 

 ๒๐๒๔๔ นางรุจี  กันแตง 

 ๒๐๒๔๕ นางสาวรุจีพัชร  พันธวิไล 

 ๒๐๒๔๖ นางรุจีพัชร  ประจวบสุข 

 ๒๐๒๔๗ นางสาวรุตยาวีย  ตอทองหลาง 

 ๒๐๒๔๘ นางรุวิตาภร  เทพเสนา 

 ๒๐๒๔๙ นางสาวรุสนันท  ปอมศักดา 

 ๒๐๒๕๐ นางรุสนานี  กะเด็ง 

 ๒๐๒๕๑ นางรุสนานี  หวังอีน 

 ๒๐๒๕๒ นางสาวรุสนานี  อับดุลรอแม 

 ๒๐๒๕๓ นางสาวรุสมา  ปานาบากา 

 ๒๐๒๕๔ นางสาวรุสมาณี  บือราเฮง 

 ๒๐๒๕๕ นางรุสมานี  บากา 

 ๒๐๒๕๖ นางรุสลินดา  อุสมาน 

 ๒๐๒๕๗ นางรูฆายะห  ดือเระ 

 ๒๐๒๕๘ นางรูฮัยยะห  รอแม 

 ๒๐๒๕๙ นางเรณุกา  เขื่อนคํา 

 ๒๐๒๖๐ นางสาวเรณุกา  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๐๒๖๑ นางสาวเรณุกา  สืบดาย 

 ๒๐๒๖๒ นางสาวเรณู  กมลรัตน 

 ๒๐๒๖๓ นางสาวเรณู  ขนอม 

 ๒๐๒๖๔ นางเรณู  ครึกครื้น 



 หนา   ๔๐ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๒๖๕ นางเรณู  จันโน 

 ๒๐๒๖๖ นางเรณู  ชาภักดี 

 ๒๐๒๖๗ นางสาวเรณู  ไชยเปง 

 ๒๐๒๖๘ นางสาวเรณู  ทะละ 

 ๒๐๒๖๙ นางเรณู  เที้ยธิทรัพย 

 ๒๐๒๗๐ นางสาวเรณู  บุษดาคํา 

 ๒๐๒๗๑ นางสาวเรณู  ผาหัวดง 

 ๒๐๒๗๒ นางเรณู  เผือกผอง 

 ๒๐๒๗๓ นางเรณู  พุมอินทร 

 ๒๐๒๗๔ นางสาวเรณู  มุริจันทร 

 ๒๐๒๗๕ นางเรณู  ลํ้าเลิศ 

 ๒๐๒๗๖ นางสาวเรณู  โลทะกะ 

 ๒๐๒๗๗ นางสาวเรณู  วงษษาหาญ 

 ๒๐๒๗๘ นางเรณู  ศรีตา 

 ๒๐๒๗๙ นางเรณู  สมจันทร 

 ๒๐๒๘๐ นางสาวเรณู  สมบัติแกว 

 ๒๐๒๘๑ นางสาวเรณู  สมบูรณชัย 

 ๒๐๒๘๒ นางสาวเรณู  สรสิทธิ์ 

 ๒๐๒๘๓ นางสาวเรณู  สุวรรณโน 

 ๒๐๒๘๔ นางสาวเรณู  หินใหญ 

 ๒๐๒๘๕ นางสาวเรณู  อินทเชื้อ 

 ๒๐๒๘๖ นางเรไร  คณารักษ 

 ๒๐๒๘๗ นางเรไร  เจิมสุวรรณ 

 ๒๐๒๘๘ นางสาวเรไร  นักรบ 

 ๒๐๒๘๙ นางสาวเรวดี  คงจิตร 

 ๒๐๒๙๐ เรือโทหญิง เรวดี  ชุมอักษร 

 ๒๐๒๙๑ นางเรวดี  ทาสง 

 ๒๐๒๙๒ นางสาวเรวดี  นารีเลิศ 

 ๒๐๒๙๓ นางสาวเรวดี  นิยมพลอย 

 ๒๐๒๙๔ นางสาวเรวดี  ประสานสงค 

 ๒๐๒๙๕ นางสาวเรวดี  พระนารายณ 

 ๒๐๒๙๖ นางเรวดี  รักกิจ 

 ๒๐๒๙๗ นางสาวเรวดี  ราชการดี 

 ๒๐๒๙๘ นางเรวดี  ราชวงศ 

 ๒๐๒๙๙ นางสาวเรวดี  สุวรรณประเสริฐ 

 ๒๐๓๐๐ นางเรวิษร  บุตรจันทร 

 ๒๐๓๐๑ นางสาวเรียงดาว  อนุรักษ 

 ๒๐๓๐๒ นางเรียม  คนลํ่า 

 ๒๐๓๐๓ นางเรียม  คุณาธรรม 

 ๒๐๓๐๔ นางเรียม  หะยีรอเฮง 

 ๒๐๓๐๕ นางสาวเรียมจิต  เรืองหลา 

 ๒๐๓๐๖ นางสาวเรียมดารา  พรมคํา 

 ๒๐๓๐๗ นางเรียมพร  ถิ่นจอม 

 ๒๐๓๐๘ นางสาวเรียมพร  ลือโฮง 

 ๒๐๓๐๙ นางเรียมฤดี  ภูคงคา 

 ๒๐๓๑๐ นางเรืองนิตย  สิงหชาติ 

 ๒๐๓๑๑ นางสาวเรืองรักษ  ฤทธิทักษ 

 ๒๐๓๑๒ นางสาวเรืองไร  อินทรากอง 

 ๒๐๓๑๓ นางเรืองฤทธิวรรณ  นันตะวงศ 

 ๒๐๓๑๔ นางเรืองอุไร  ชวยอุระชน 

 ๒๐๓๑๕ นางเรือนแกว  เนียมวัฒนะ 

 ๒๐๓๑๖ นางสาวเรือนแกว  วรแสน 



 หนา   ๔๑ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๓๑๗ นางสาวเรือนทิพย  กัณฑภา 

 ๒๐๓๑๘ นางโรวีนา  นันทราช 

 ๒๐๓๑๙ นางสาวโรส  รอเซะ 

 ๒๐๓๒๐ นางสาวไรนะ  สะตือบา 

 ๒๐๓๒๑ นางสาวไรฝน  อยูสืบเชื้อ 

 ๒๐๓๒๒ นางสาวไรหนับ  หมานเบ็ญหีม 

 ๒๐๓๒๓ นางฤดีรัตต  รักเงิน 

 ๒๐๓๒๔ นางสาวฤดีวรรณ  ภูอ่ํา 

 ๒๐๓๒๕ นางฤดีวรรณ  วิเชียรซอย 

 ๒๐๓๒๖ นางฤทัย  กันไพเราะ 

 ๒๐๓๒๗ นางฤทัย  ชูวงษ 

 ๒๐๓๒๘ นางสาวฤทัย  ทาทอง   

 ๒๐๓๒๙ นางสาวฤทัย  นนทพรม 

 ๒๐๓๓๐ นางสาวฤทัย  แสงโพธิ์ 

 ๒๐๓๓๑ นางฤทัยกาญจน  บุญสนิท 

 ๒๐๓๓๒ นางสาวฤทัยรัตน  เดชขันธ 

 ๒๐๓๓๓ นางสาวฤทัยรัตน  พรมลี 

 ๒๐๓๓๔ นางฤทัยรัตน  ศรีแนน 

 ๒๐๓๓๕ นางสาวฤทัยรัตน  ศรีภา 

 ๒๐๓๓๖ นางฤทัยรัตน  สังมีแสง 

 ๒๐๓๓๗ นางสาวลฎาภา  ละชินลา 

 ๒๐๓๓๘ นางสาวลฎาภา  อายุวงษ 

 ๒๐๓๓๙ นางลฏาภา  ฉันทะไท 

 ๒๐๓๔๐ นางสาวลดาพรรณ  พันธุแกว 

 ๒๐๓๔๑ นางสาวลดารัตน  แซโซว 

 ๒๐๓๔๒ นางลดารัตน  รักษาสุวรรณ 

 ๒๐๓๔๓ นางลดารัตน  หนูทอง 

 ๒๐๓๔๔ นางลดาวัลย  เพ็ชรศรี 

 ๒๐๓๔๕ นางสาวลดาวัลย  ไวแสน 

 ๒๐๓๔๖ นางสาวลภัสดา  ภารูปชัยภูมิ 

 ๒๐๓๔๗ นางลภัสนันท  ทองวัง 

 ๒๐๓๔๘ นางสาวลภัสรดา  ขจรโมทย 

 ๒๐๓๔๙ นางลภัสรดา  คงเจริญวุฒิ 

 ๒๐๓๕๐ นางสาวลภัสรดา  คําพุฒ 

 ๒๐๓๕๑ นางสาวลภัสรดา  เจริญลาภ 

 ๒๐๓๕๒ นางสาวลภัสรดา   

  เดชาวัฒนาภิญโญ 

 ๒๐๓๕๓ นางสาวลภัสรดา  ทองแสน 

 ๒๐๓๕๔ นางลภัสรดา  ทับสีรัก 

 ๒๐๓๕๕ นางสาวลภัสรดา  ธนกิจกุลทิพ 

 ๒๐๓๕๖ นางสาวลภัสรดา  นาไพรวัน 

 ๒๐๓๕๗ นางสาวลภัสรดา  แปนจ๋ิว 

 ๒๐๓๕๘ นางสาวลภัสรดา  พลายละหาร 

 ๒๐๓๕๙ นางสาวลภัสรดา  วรอัศวกุล 

 ๒๐๓๖๐ นางสาวลภัสรดา  ศรีธรรมมา 

 ๒๐๓๖๑ นางสาวลภัสรดา  ศรีรมย 

 ๒๐๓๖๒ นางลภัสรดา  โสภากูล 

 ๒๐๓๖๓ นางลภัสรดา  อินไข 

 ๒๐๓๖๔ นางลภัสวรณัน  เขียวสนั่น 

 ๒๐๓๖๕ นางลภาภัทร  ผางเวียง 

 ๒๐๓๖๖ นางลมหวน  บุตรแสนโคตร 

 ๒๐๓๖๗ นางลมัย  เจือกรัมย 



 หนา   ๔๒ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๓๖๘ นางสาวลลดา  ลวนะลาภานนท 

 ๒๐๓๖๙ นางสาวลลิดา  นวนฝน 

 ๒๐๓๗๐ นางลลิตา  เขื่อนเพชร 

 ๒๐๓๗๑ นางสาวลลิตา  โขงรัมย 

 ๒๐๓๗๒ นางสาวลลิตา  จันทรจุฬาลักษณ 

 ๒๐๓๗๓ นางสาวลลิตา  ธนาวุฒิ 

 ๒๐๓๗๔ นางลลิภัทร  ชนะภักดิ์ 

 ๒๐๓๗๕ นางสาวลลิสา  ชมชื่น 

 ๒๐๓๗๖ นางสาวลออนวล  ยานะธรรม 

 ๒๐๓๗๗ นางละมวย  ออนตาจันทร 

 ๒๐๓๗๘ นางสาวละมอม  เทียงแสน 

 ๒๐๓๗๙ นางละมัย  กงมหา 

 ๒๐๓๘๐ นางละมัย  คงทอง 

 ๒๐๓๘๑ นางสาวละมัย  มะโนพรหม 

 ๒๐๓๘๒ นางละมัย  ยุทธศาสตร 

 ๒๐๓๘๓ นางละมัย  รัตนแกว 

 ๒๐๓๘๔ นางละมัย  ศรีทองชัย 

 ๒๐๓๘๕ นางละมัย  อมรพงษ 

 ๒๐๓๘๖ นางละมัย  อินตาชัย 

 ๒๐๓๘๗ นางสาวละมาย  แกวกลาง 

 ๒๐๓๘๘ นางละมุด  สีหาฆัง 

 ๒๐๓๘๙ นางสาวละมุน  ยืนนาน 

 ๒๐๓๙๐ นางสาวละมุล  จันสุริย 

 ๒๐๓๙๑ นางสาวละมุล  ชวงโชติ   

 ๒๐๓๙๒ นางละมุล  ดุษฎีกุล 

 ๒๐๓๙๓ นางสาวละมุล  ตอบไธสง 

 ๒๐๓๙๔ นางสาวละมุล  ปรินแคน 

 ๒๐๓๙๕ นางสาวละมุล  วาทสิทธิ์ 

 ๒๐๓๙๖ นางสาวละมุล  เศษสุวรรณ 

 ๒๐๓๙๗ นางสาวละลิตา  บุญเสือ 

 ๒๐๓๙๘ นางละออ  ฉันทะ 

 ๒๐๓๙๙ นางละออ  พรมวิจิตร 

 ๒๐๔๐๐ นางละออ  มหาพรหม 

 ๒๐๔๐๑ นางละออ  มายาดี 

 ๒๐๔๐๒ นางละออง  คํารัศมี 

 ๒๐๔๐๓ นางสาวละออง  ทองไสย 

 ๒๐๔๐๔ นางสาวละออง  พงษสุวรรณ 

 ๒๐๔๐๕ นางละออง  เรืองรักษ 

 ๒๐๔๐๖ นางละออง  หนูชู 

 ๒๐๔๐๗ นางสาวละออง  อันสมศรี 

 ๒๐๔๐๘ นางละอองเฑียร  ทําดี 

 ๒๐๔๐๙ นางสาวละอองดาว  ชาแสน 

 ๒๐๔๑๐ นางสาวละอองดาว  นาโควงค 

 ๒๐๔๑๑ นางสาวละอองดาว  บรรหาญ 

 ๒๐๔๑๒ นางสาวละอองดาว  วงศกาไสย 

 ๒๐๔๑๓ นางสาวละอองทิพย  คาโค 

 ๒๐๔๑๔ นางละอองทิพย  ชางเกวียน 

 ๒๐๔๑๕ นางสาวละอองทิพย  รอบคอบ 

 ๒๐๔๑๖ นางสาวละอองวรรณ  เอียดคง 

 ๒๐๔๑๗ นางละเอียด  คงคาลํ้าเลิศ 

 ๒๐๔๑๘ นางละเอียด  จันทรแวน 

 ๒๐๔๑๙ นางละเอียด  พลลํ้า 



 หนา   ๔๓ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๔๒๐ นางสาวละเอียด  ราชบัวศรี 

 ๒๐๔๒๑ นางละเอียด  หลาสุด 

 ๒๐๔๒๒ นางลักกี้  พวงบุตร 

 ๒๐๔๒๓ นางสาวลักขณา  กัญญาคํา 

 ๒๐๔๒๔ นางลักขณา  แกวจันทา 

 ๒๐๔๒๕ นางลักขณา  โกมารทัต 

 ๒๐๔๒๖ นางสาวลักขณา  คุนรี 

 ๒๐๔๒๗ นางสาวลักขณา  จันทะนาขา 

 ๒๐๔๒๘ นางสาวลักขณา  ชินณวงค 

 ๒๐๔๒๙ นางสาวลักขณา  ไชยคําจันทร 

 ๒๐๔๓๐ นางลักขณา  แซงบุญเรือง 

 ๒๐๔๓๑ นางสาวลักขณา  โทแกว 

 ๒๐๔๓๒ นางสาวลักขณา  ธานี 

 ๒๐๔๓๓ นางสาวลักขณา  นาคศิริ 

 ๒๐๔๓๔ นางลักขณา  พันธโชติ 

 ๒๐๔๓๕ นางลักขณา  พันธไชย 

 ๒๐๔๓๖ นางสาวลักขณา  มีชัย 

 ๒๐๔๓๗ นางสาวลักขณา  รากผักแวน 

 ๒๐๔๓๘ นางลักขณา  สระแกว 

 ๒๐๔๓๙ นางสาวลักขณา  แสงสุข 

 ๒๐๔๔๐ นางลักขณา  หมอแพทย 

 ๒๐๔๔๑ นางสาวลักขณา  เอาเจริญ 

 ๒๐๔๔๒ นางลักขณา  เอียดทอง 

 ๒๐๔๔๓ นางสาวลักขณาวดี  ใหญแกนทราย 

 ๒๐๔๔๔ นางลักคณา  ธิมาทาน 

 ๒๐๔๔๕ นางลักษขณา  ดิษพันลํา 

 ๒๐๔๔๖ นางสาวลักษชนก  แสนปาก 

 ๒๐๔๔๗ นางลักษณกนก  สวัสดีวงษา 

 ๒๐๔๔๘ นางลักษณคณา  กุดเปง 

 ๒๐๔๔๙ นางสาวลักษณจัย  ผลเกิด 

 ๒๐๔๕๐ นางลักษณตระกูล  มอญขาม 

 ๒๐๔๕๑ นางสาวลักษณพร  อยูนคร 

 ๒๐๔๕๒ นางลักษณา  บานรุง 

 ๒๐๔๕๓ นางลักษณา  ราชพิลา 

 ๒๐๔๕๔ นางสาวลักษณาพร  รวมพรม 

 ๒๐๔๕๕ นางสาวลักษณารีย  แสงก่ํา 

 ๒๐๔๕๖ นางสาวลักษณาวดี  ชารมาลย 

 ๒๐๔๕๗ นางสาวลักษณาวดี  สมเคหา 

 ๒๐๔๕๘ จาเอกหญิง ลักษณียา  อุปริสาร 

 ๒๐๔๕๙ นางสาวลักษณีวรรณ  ศิลาวรรณ 

 ๒๐๔๖๐ นางสาวลักษมน  กองมี 

 ๒๐๔๖๑ นางสาวลักษมี  พรมภักดิ์ 

 ๒๐๔๖๒ นางสาวลักษมี  มีไมตรี 

 ๒๐๔๖๓ นางสาวลักษมี  ศรีโคตร 

 ๒๐๔๖๔ นางสาวลักษิกา  เตจา 

 ๒๐๔๖๕ นางสาวลัคณา  หวังดี 

 ๒๐๔๖๖ นางลัชนา  พยม 

 ๒๐๔๖๗ นางลัดดวัลย  ระยับศรี 

 ๒๐๔๖๘ นางลัดดา  คําจัตุรัส 

 ๒๐๔๖๙ นางสาวลัดดา  คําแจง 

 ๒๐๔๗๐ นางลัดดา  ชื่นปอม 

 ๒๐๔๗๑ นางลัดดา  ไชยวงศ 



 หนา   ๔๔ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๔๗๒ นางลัดดา  ทวีรัตน 

 ๒๐๔๗๓ นางลัดดา  ทับปญญา 

 ๒๐๔๗๔ นางสาวลัดดา  ทิพยกระโทก 

 ๒๐๔๗๕ นางลัดดา  เที่ยงธรรม 

 ๒๐๔๗๖ นางลัดดา  ธูปมงคล 

 ๒๐๔๗๗ นางลัดดา  นาคบาง 

 ๒๐๔๗๘ นางสาวลัดดา  บุญเพ่ิม 

 ๒๐๔๗๙ นางลัดดา  บุญมี 

 ๒๐๔๘๐ นางสาวลัดดา  พรมมา 

 ๒๐๔๘๑ นางลัดดา  พัศระ 

 ๒๐๔๘๒ นางสาวลัดดา  ภิญโญโชค 

 ๒๐๔๘๓ นางลัดดา  ภูมาพันธ 

 ๒๐๔๘๔ นางลัดดา  ไมตรีนฤมล 

 ๒๐๔๘๕ นางสาวลัดดา  รมเขื่อน 

 ๒๐๔๘๖ พันจาอากาศเอกหญิง ลัดดา   

  รุงโรจน 

 ๒๐๔๘๗ นางสาวลัดดา  ลาวรรณ 

 ๒๐๔๘๘ นางสาวลัดดา  สมณะ 

 ๒๐๔๘๙ นางสาวลัดดา  สหาวัตร 

 ๒๐๔๙๐ นางลัดดา  สายเมือง 

 ๒๐๔๙๑ นางลัดดา  สารธิมา 

 ๒๐๔๙๒ นางสาวลัดดา  สารานพกุล 

 ๒๐๔๙๓ นางลัดดา  สําราญบึงแก 

 ๒๐๔๙๔ นางลัดดา  สิงคําโม 

 ๒๐๔๙๕ นางลัดดา  อันทามา 

 ๒๐๔๙๖ นางสาวลัดดาพร  ขุนเทพ 

 ๒๐๔๙๗ นางสาวลัดดาพร  เชื้อนุน 

 ๒๐๔๙๘ นางลัดดาพร  ณ ราชสีมา 

 ๒๐๔๙๙ นางสาวลัดดาพร  เสวก 

 ๒๐๕๐๐ นางสาวลัดดารา  รัตนรองใต 

 ๒๐๕๐๑ นางสาวลัดดาวรรณ  เชื้อทอง 

 ๒๐๕๐๒ นางสาวลัดดาวรรณ  เจนถูกใจ 

 ๒๐๕๐๓ นางสาวลัดดาวรรณ  ซายขวา 

 ๒๐๕๐๔ นางสาวลัดดาวรรณ  ดิษฐา 

 ๒๐๕๐๕ นางสาวลัดดาวรรณ  มูลลีขิต 

 ๒๐๕๐๖ นางลัดดาวรรณ  สรอยสาย 

 ๒๐๕๐๗ นางลัดดาวัลย  กฤษฎาการภิญโญ 

 ๒๐๕๐๘ นางสาวลัดดาวัลย  กาดี 

 ๒๐๕๐๙ นางสาวลัดดาวัลย  แกวละเอียด 

 ๒๐๕๑๐ นางสาวลัดดาวัลย  ขันแกว 

 ๒๐๕๑๑ นางสาวลัดดาวัลย  จอมพรรษา 

 ๒๐๕๑๒ นางลัดดาวัลย  ธรรมสกุล 

 ๒๐๕๑๓ นางสาวลัดดาวัลย  พรหมชวย 

 ๒๐๕๑๔ นางสาวลัดดาวัลย  พรหมลัทธิ์ 

 ๒๐๕๑๕ นางลัดดาวัลย  พาลาสี 

 ๒๐๕๑๖ นางสาวลัดดาวัลย  เพชรจันทร 

 ๒๐๕๑๗ นางสาวลัดดาวัลย  ยศหลา 

 ๒๐๕๑๘ นางลัดดาวัลย  ยานศิริ 

 ๒๐๕๑๙ นางสาวลัดดาวัลย  รัชชูวงษ 

 ๒๐๕๒๐ นางสาวลัดดาวัลย  รินทะรักษ 

 ๒๐๕๒๑ นางสาวลัดดาวัลย  วงษโสภา 

 ๒๐๕๒๒ นางสาวลัดดาวัลย  สงเหมือน 



 หนา   ๔๕ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๕๒๓ นางสาวลัดดาวัลย  สิทธิเสนา 

 ๒๐๕๒๔ นางสาวลัดดาวัลย  สุขประชาศิลป 

 ๒๐๕๒๕ นางสาวลัดดาวัลย  สุดรอด 

 ๒๐๕๒๖ นางลัดดาวัลย  แสงพรหม 

 ๒๐๕๒๗ นางลัดดาวัลย  หลักชัย 

 ๒๐๕๒๘ นางลัดดาวัลย  อาจสด 

 ๒๐๕๒๙ นางสาวลัดดาวัลย  เอียงเงิน 

 ๒๐๕๓๐ นางลัดสณาวรรณ  สุขเกษม 

 ๒๐๕๓๑ นางสาวลันตี  หิมวงศ 

 ๒๐๕๓๒ นางลัยลา  สะอิมิ 

 ๒๐๕๓๓ นางสาวลัลนลลิต  พรหมแกว 

 ๒๐๕๓๔ นางลัลลลลิต  องอาจ 

 ๒๐๕๓๕ นางสาวลาลีวรรณ  หอมหวล 

 ๒๐๕๓๖ นางสาวลาวทอง  บุญมา 

 ๒๐๕๓๗ นางลาวรรณ  แทนทอง 

 ๒๐๕๓๘ นางลาวรรณ  ธีระกุล 

 ๒๐๕๓๙ นางลาวัณย  ปรือปรัง 

 ๒๐๕๔๐ นางสาวลาวัณย  พลายงาม 

 ๒๐๕๔๑ นางลาวัลย  นาเมืองรักษ 

 ๒๐๕๔๒ นางลาวัลย  นิลกําแหง 

 ๒๐๕๔๓ นางสาวลาวัลย  พนาลิกุล 

 ๒๐๕๔๔ นางสาวลาวัลย  พรอมมูล   

 ๒๐๕๔๕ นางลาวัลย  รมเย็น 

 ๒๐๕๔๖ นางสาวลาวัลย  ลุมกลาง 

 ๒๐๕๔๗ นางสาวลาวัลย  วันดี 

 ๒๐๕๔๘ นางลาวัลย  สมบัติ 

 ๒๐๕๔๙ นางลาวัลยฉวี  เมตตาเหลา 

 ๒๐๕๕๐ นางลําดวน  เกตราช 

 ๒๐๕๕๑ นางสาวลําดวน  จูหวา 

 ๒๐๕๕๒ นางลําดวน  นาตาแสง 

 ๒๐๕๕๓ นางลําดวน  นารีโภชน 

 ๒๐๕๕๔ นางลําดวน  โรจนแพทย 

 ๒๐๕๕๕ นางลําดวน  สมัครการ 

 ๒๐๕๕๖ นางสาวลําดวน  สานันต 

 ๒๐๕๕๗ นางสาวลําดวน  สุระพันธุ 

 ๒๐๕๕๘ นางลําดวน  อินทรักษา 

 ๒๐๕๕๙ นางลําดวน  อูสูงเนิน 

 ๒๐๕๖๐ นางลําดวนดง  จงเกษกรรม 

 ๒๐๕๖๑ นางสาวลําเนา  ชมจุมจัง 

 ๒๐๕๖๒ นางลําเนา  เรงเร็ว 

 ๒๐๕๖๓ นางลําพอง  สายคงดี 

 ๒๐๕๖๔ นางลําพัน  วันหลัง 

 ๒๐๕๖๕ นางลําพูน  แสงสีงาม 

 ๒๐๕๖๖ นางลําพูน  อุทธบูรณ 

 ๒๐๕๖๗ นางลําพูล  บุญนอย 

 ๒๐๕๖๘ นางสาวลําเพย  ย้ิมเจริญ 

 ๒๐๕๖๙ นางลําแพน  มณฑาพงษ 

 ๒๐๕๗๐ นางลําแพน  สายทอง 

 ๒๐๕๗๑ นางลําแพน  สิงหพันธุ 

 ๒๐๕๗๒ นางลําไพ  จําปามี 

 ๒๐๕๗๓ นางลําไพ  นิติกิจไพบูลย 

 ๒๐๕๗๔ นางลําไพ  บัวหนู 



 หนา   ๔๖ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๕๗๕ นางลําไพ  ภูกองไชย 

 ๒๐๕๗๖ นางสาวลําไพ  ลาประวัติ 

 ๒๐๕๗๗ นางลําไพ  ลาภบุตร 

 ๒๐๕๗๘ นางลําไพมะณี  มะลิเลิศ 

 ๒๐๕๗๙ นางสาวลําไพร  ไชยมาตร 

 ๒๐๕๘๐ นางลําไพร  นระแสน 

 ๒๐๕๘๑ นางลําไพร  ภูหงษสูง 

 ๒๐๕๘๒ นางสาวลําภู  ศรีสุวรรณ 

 ๒๐๕๘๓ นางสาวลํายงค  ปานา   

 ๒๐๕๘๔ นางลําใย  คําสุนันท 

 ๒๐๕๘๕ นางลําใย  ตนพงษ 

 ๒๐๕๘๖ นางสาวลําใย  นาบง 

 ๒๐๕๘๗ นางลําใย  ไพรบึง 

 ๒๐๕๘๘ นางลําใย  ยมสีดํา 

 ๒๐๕๘๙ นางลําใย  ศรีมารักษ 

 ๒๐๕๙๐ นางสาวลําใย  ศรีรังษ 

 ๒๐๕๙๑ นางลําไย  เขิมขันธ 

 ๒๐๕๙๒ นางลําไย  เจริญรบ 

 ๒๐๕๙๓ นางสาวลําไย  อักษรสวัสดิ์ 

 ๒๐๕๙๔ นางลําละห  กะสะหะ 

 ๒๐๕๙๕ นางลําเอียง  องอาจ 

 ๒๐๕๙๖ นางสาวลิขิต  พละศักดิ์ 

 ๒๐๕๙๗ นางลิขิตรา  บัวสอน 

 ๒๐๕๙๘ นางสาวลิขิตา  สมบูรณ 

 ๒๐๕๙๙ นางสาวลิชสา  ชุมภูแสง 

 ๒๐๖๐๐ นางลิตา  ธุวรัฐคีรี 

 ๒๐๖๐๑ นางลินจง  อมรรัตนศิริ 

 ๒๐๖๐๒ นางลินดา  ชูอนันตกุล 

 ๒๐๖๐๓ นางสาวลินดา  โชคเหมาะ 

 ๒๐๖๐๔ นางสาวลินดา  ดวงสุภา 

 ๒๐๖๐๕ นางลินดา  นวลบุญ 

 ๒๐๖๐๖ นางสาวลินดา  สันธยา 

 ๒๐๖๐๗ นางสาวลินดา  สุวรรณะ 

 ๒๐๖๐๘ นางสาวลินลดา  โคทนา 

 ๒๐๖๐๙ นางลิยะ  เหมสลาหมาด 

 ๒๐๖๑๐ นางสาวลีซาวาตี  สิเดะ 

 ๒๐๖๑๑ นางสาวเลขา  มั่นศรี 

 ๒๐๖๑๒ นางสาวเลไลย  ประดับคํา 

 ๒๐๖๑๓ นางสาวเลิศนภา  ลีทองดี   

 ๒๐๖๑๔ นางสาวเลิศภัสสร  นาชัยเวศ 

 ๒๐๖๑๕ นางเลือ  มะลิพันธ 

 ๒๐๖๑๖ นางไลแมน  อินทรกง 

 ๒๐๖๑๗ นางวคเดือน  พุทธวงค 

 ๒๐๖๑๘ นางวงคเดือน  ปาณะดิษ 

 ๒๐๖๑๙ นางวงจันทร  วิงกระโทก 

 ๒๐๖๒๐ นางสาววงเดือน  จอมคําสิงห 

 ๒๐๖๒๑ นางสาววงเดือน  บุญสิม 

 ๒๐๖๒๒ นางวงเดือน  ปรางแฉง 

 ๒๐๖๒๓ นางสาววงเดือน  ปาดู 

 ๒๐๖๒๔ นางวงเดือน  พิมพอินทร 

 ๒๐๖๒๕ นางวงเดือน  ภูทะวัง 

 ๒๐๖๒๖ นางสาววงเดือน  ย้ิมทาโพธิ์ 



 หนา   ๔๗ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๖๒๗ นางวงเดือน  วงษรัตนะ 

 ๒๐๖๒๘ นางวงเดือน  ศรีสุวรรณ 

 ๒๐๖๒๙ นางวงเดือน  หาดทวายกาญจน   

 ๒๐๖๓๐ นางวงเดือน  อาริยะจารย 

 ๒๐๖๓๑ นางสาววงเดือน  อินทรจักร 

 ๒๐๖๓๒ นางสาววงวาส  จันทรลุน 

 ๒๐๖๓๓ นางสาววงศเดือน  ใจมิภักดิ์ 

 ๒๐๖๓๔ นางสาววงศศุลี  เกียรติวัฒนะดํารง 

 ๒๐๖๓๕ นางวจิญา  ศรชัย 

 ๒๐๖๓๖ นางวจิรนันท  มะโนมาน 

 ๒๐๖๓๗ นางสาววจิรภา  กองสัมฤทธิ์ 

 ๒๐๖๓๘ นางวชราภา  เชื้อประทุม 

 ๒๐๖๓๙ นางสาววชิญารัตน  สุวรรณเศรษฐ 

 ๒๐๖๔๐ นางวชิดา  ศิริศักดิ์ 

 ๒๐๖๔๑ นางสาววชิรญาณ  ขุนชุม 

 ๒๐๖๔๒ นางสาววชิรษญาณ  พ่ึงแผน 

 ๒๐๖๔๓ นางสาววชิรา  บุรีธาร 

 ๒๐๖๔๔ นางสาววชิราภรณ  ผดุงจิตต 

 ๒๐๖๔๕ นางวชิราภรณ  พิมสาร 

 ๒๐๖๔๖ นางวชิราภรณ  สินพิทักษชัย 

 ๒๐๖๔๗ นางสาววชิราภรณ  สุทธิประภา 

 ๒๐๖๔๘ นางวชิราภรณ  เสณีแสนเสนา 

 ๒๐๖๔๙ นางวชิราภรณ  หลากาศ 

 ๒๐๖๕๐ นางวฎาการ  สุทธิพิทักษ 

 ๒๐๖๕๑ นางวณัชพร  ยาอุด 

 ๒๐๖๕๒ นางสาววณัฐธิยาน  เนตรวรานนท 

 ๒๐๖๕๓ นางวณัศวรรณ  เดชะ 

 ๒๐๖๕๔ นางวณิชชา  ขวดแกว 

 ๒๐๖๕๕ นางสาววณิชชา  โคตรสีวงษ 

 ๒๐๖๕๖ นางสาววณิชชา  บัตรรัมย 

 ๒๐๖๕๗ นางสาววณิชชา  พัฒนธนชัยกุล 

 ๒๐๖๕๘ นางสาววณิชชา  ศิริพาณิชยศกุนต 

 ๒๐๖๕๙ นางสาววณิชชา  แสนอาทิตย 

 ๒๐๖๖๐ นางสาววณิชญา  สมหมาย 

 ๒๐๖๖๑ นางวณิชยา  เตชนันท 

 ๒๐๖๖๒ นางวณิชยา  รัฐพิทักษวงศ 

 ๒๐๖๖๓ นางวณิศาภรณ  วงษสุนันท 

 ๒๐๖๖๔ นางสาววณีญา  ตาดทรัพย 

 ๒๐๖๖๕ นางสาววดีนรา  รัฐธนวรธร 

 ๒๐๖๖๖ นางวทัญุตา  กุนามา 

 ๒๐๖๖๗ นางวทัญยา  ไบเออร 

 ๒๐๖๖๘ นางวทันยา  ทองรอด 

 ๒๐๖๖๙ นางสาววทันยา  พวงเพ็ชร 

 ๒๐๖๗๐ นางสาววทัยพรรณ  เงาเลิศ 

 ๒๐๖๗๑ นางสาววธัญญา  อภัยรัตน 

 ๒๐๖๗๒ นางสาววนริดา  อินนาค 

 ๒๐๖๗๓ นางสาววนัชพร  ซุยเพ็ง 

 ๒๐๖๗๔ นางสาววนัชพร  ภูเทียน 

 ๒๐๖๗๕ นางวนัชภรณ  พิรุฬหพัชร 

 ๒๐๖๗๖ นางวนัญชนันท  พอคา 

 ๒๐๖๗๗ นางสาววนัทปรียา  ถิ่นเขาชี 

 ๒๐๖๗๘ นางวนัสนันท  พูลทรัพย 



 หนา   ๔๘ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๖๗๙ นางสาววนัสบดี  ศักดิ์แกว 

 ๒๐๖๘๐ นางวนาพร  บุญญผลานันท 

 ๒๐๖๘๑ นางสาววนาพร  แสนวิชา 

 ๒๐๖๘๒ นางวนารัตน  อุปถัมภ 

 ๒๐๖๘๓ นางสาววนารี  บูรณพงศ 

 ๒๐๖๘๔ นางวนิชยา  ปกการะโถ 

 ๒๐๖๘๕ นางวนิชา  พรพิพัฒน 

 ๒๐๖๘๖ นางสาววนิดา  กลองนอก 

 ๒๐๖๘๗ นางวนิดา  กาดกลาง 

 ๒๐๖๘๘ นางวนิดา  ก่ําเซง 

 ๒๐๖๘๙ นางวนิดา  กุลธินี 

 ๒๐๖๙๐ นางสาววนิดา  เกษนาค 

 ๒๐๖๙๑ นางสาววนิดา  คงถาวร 

 ๒๐๖๙๒ นางวนิดา  คําไสย 

 ๒๐๖๙๓ นางวนิดา  ฆาเราะ 

 ๒๐๖๙๔ นางสาววนิดา  จันเตื่อย 

 ๒๐๖๙๕ นางวนิดา  จันทพันธุ 

 ๒๐๖๙๖ นางวนิดา  จันทราภรณ   

 ๒๐๖๙๗ นางสาววนิดา  จาดพิมาย 

 ๒๐๖๙๘ นางวนิดา  จารัตน 

 ๒๐๖๙๙ นางสาววนิดา  จําปาทอง 

 ๒๐๗๐๐ นางสาววนิดา  แจมคีรีรัตน 

 ๒๐๗๐๑ นางวนิดา  ชาไชย 

 ๒๐๗๐๒ นางวนิดา  ชุมพลวงศ 

 ๒๐๗๐๓ นางวนิดา  ชูมณี 

 ๒๐๗๐๔ นางวนิดา  ไชยกิจ 

 ๒๐๗๐๕ นางวนิดา  ซุยทา 

 ๒๐๗๐๖ นางสาววนิดา  แซหวอง 

 ๒๐๗๐๗ นางสาววนิดา  ณ.วงค 

 ๒๐๗๐๘ นางวนิดา  เดชผล 

 ๒๐๗๐๙ นางสาววนิดา  ถวิลถึง 

 ๒๐๗๑๐ นางวนิดา  เถาวโท 

 ๒๐๗๑๑ นางวนิดา  ทองนุย 

 ๒๐๗๑๒ นางวนิดา  เทพวงศ 

 ๒๐๗๑๓ นางวนิดา  เทียบแกว 

 ๒๐๗๑๔ นางสาววนิดา  แทนงิ้ว 

 ๒๐๗๑๕ นางวนิดา  นาพรม 

 ๒๐๗๑๖ นางสาววนิดา  บัวระภา 

 ๒๐๗๑๗ นางสาววนิดา  บํารุง 

 ๒๐๗๑๘ นางวนิดา  บุญทัน 

 ๒๐๗๑๙ นางสาววนิดา  บุญพา 

 ๒๐๗๒๐ นางวนิดา  บุญมาเลิศ 

 ๒๐๗๒๑ นางวนิดา  บญุหาญ 

 ๒๐๗๒๒ นางวนิดา  ปะตาทะกัง 

 ๒๐๗๒๓ นางวนิดา  ปะพะวะ 

 ๒๐๗๒๔ นางวนิดา  ปนทอง 

 ๒๐๗๒๕ นางวนิดา  ผลอุทิศ 

 ๒๐๗๒๖ นางสาววนิดา  พันจําปา 

 ๒๐๗๒๗ นางสาววนิดา  พิมพสอน 

 ๒๐๗๒๘ นางสาววนิดา  พูลพัก 

 ๒๐๗๒๙ นางวนิดา  เพชรกอง 

 ๒๐๗๓๐ นางวนิดา  โพธิ์จักร 



 หนา   ๔๙ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๗๓๑ นางวนิดา  โพธิจักร 

 ๒๐๗๓๒ นางวนิดา  โพธิ์รัง 

 ๒๐๗๓๓ นางสาววนิดา  ไพศาลตันติวงศ 

 ๒๐๗๓๔ นางวนิดา  มวงประสิทธิ์ 

 ๒๐๗๓๕ นางวนิดา  มะลีลี 

 ๒๐๗๓๖ นางวนิดา  รองราม 

 ๒๐๗๓๗ นางสาววนิดา  เรตสันเทียะ 

 ๒๐๗๓๘ นางวนิดา  ลาดบาศรี 

 ๒๐๗๓๙ นางวนิดา  วงศสิงห 

 ๒๐๗๔๐ นางวนิดา  วัชรินทรางกูร   

 ๒๐๗๔๑ นางสาววนิดา  ศาสตรเช้ือ 

 ๒๐๗๔๒ นางสาววนิดา  สิทธิวงค 

 ๒๐๗๔๓ นางวนิดา  สุวรรณจาง 

 ๒๐๗๔๔ นางสาววนิดา  เสนาะกลาง 

 ๒๐๗๔๕ นางวนิดา  แสงศรีจันทร 

 ๒๐๗๔๖ นางวนิดา  แสนเภา 

 ๒๐๗๔๗ นางสาววนิดา  หอมชิต 

 ๒๐๗๔๘ นางสาววนิดา  อภิธรรม 

 ๒๐๗๔๙ นางวนิดา  อักษรนิตย 

 ๒๐๗๕๐ นางวนิดา  อาจหาญ 

 ๒๐๗๕๑ นางวนิดา  อุดเขียว 

 ๒๐๗๕๒ นางวนิตา  ลิงาลาห 

 ๒๐๗๕๓ นางวนิตา  แวววงศ 

 ๒๐๗๕๔ นางวนิภรณ  อาระหัง 

 ๒๐๗๕๕ นางสาววนิยา  แสนศรีแกว 

 ๒๐๗๕๖ นางวยุรี  เดชะผล 

 ๒๐๗๕๗ นางสาววยุรี  มะลาศรี 

 ๒๐๗๕๘ นางสาววรกาญจน  วิชยาธรรมสรณ 

 ๒๐๗๕๙ นางสาววรกาญจน  เสนสุข 

 ๒๐๗๖๐ นางวรกานต  พิมพรส 

 ๒๐๗๖๑ นางสาววรกาฬ  กําแพงแกว 

 ๒๐๗๖๒ นางสาววรกิจ  หมายเกื้อ 

 ๒๐๗๖๓ นางสาววรจนา  ภูผา 

 ๒๐๗๖๔ นางสาววรชยา  คลังเจริญ 

 ๒๐๗๖๕ นางสาววรญา  ทรงประสิทธิ์ 

 ๒๐๗๖๖ นางวรณัน  ปฐมวรชาติ 

 ๒๐๗๖๗ นางวรดาภา  สืบวงษ 

 ๒๐๗๖๘ นางสาววรติกร  กุลสิงห 

 ๒๐๗๖๙ นางสาววรธนัท  ทองจับ 

 ๒๐๗๗๐ นางวรนันท  ติปยานนท 

 ๒๐๗๗๑ นางวรนาฎ  เมฆนิติ 

 ๒๐๗๗๒ นางวรนาถ  รุงธีรากุล 

 ๒๐๗๗๓ นางวรนาท  หมันมณี 

 ๒๐๗๗๔ นางสาววรนิษฐา  รามชวย 

 ๒๐๗๗๕ นางวรนุข  ภูผิวขํา 

 ๒๐๗๗๖ นางสาววรนุช  ขวัญวารี 

 ๒๐๗๗๗ นางสาววรนุช  เครือเอียด 

 ๒๐๗๗๘ นางวรนุช  จันทรนาค 

 ๒๐๗๗๙ นางสาววรนุช  ไชยโย 

 ๒๐๗๘๐ นางวรนุช  ไชยรักษ 

 ๒๐๗๘๑ นางวรนุช  มวงกอเกื้อ   

 ๒๐๗๘๒ นางสาววรนุช  วงคนรินทร 



 หนา   ๕๐ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๗๘๓ นางสาววรนุช  สุกรเมือง 

 ๒๐๗๘๔ นางสาววรนุช  อดิศัยศักดา 

 ๒๐๗๘๕ นางสาววรพร  แกวธรรม 

 ๒๐๗๘๖ นางวรพร  อาชาไนย 

 ๒๐๗๘๗ นางสาววรพรรณ  เจนการกิจ 

 ๒๐๗๘๘ นางสาววรพักตร  วรรักษ 

 ๒๐๗๘๙ นางสาววรภรณ  มงคลแท 

 ๒๐๗๙๐ นางวรภรณ  สุวรรณ   

 ๒๐๗๙๑ นางสาววรภัทร  กอแกวจินดา 

 ๒๐๗๙๒ นางสาววรภัศวรรณ  เสนคราม 

 ๒๐๗๙๓ นางสาววรรญา  ชนะสิทธิ์ 

 ๒๐๗๙๔ นางสาววรรณกร  ตวนชะเอม 

 ๒๐๗๙๕ นางสาววรรณกร  ภูตองลม 

 ๒๐๗๙๖ นางสาววรรณกร  ศิลางาม 

 ๒๐๗๙๗ นางวรรณกานต  สํานักนิตย 

 ๒๐๗๙๘ นางสาววรรณชนก  หลอหลง 

 ๒๐๗๙๙ นางสาววรรณณิดา  ขําเทศ 

 ๒๐๘๐๐ นางวรรณดี  พรมบุตร 

 ๒๐๘๐๑ นางวรรณดี  รักจุย 

 ๒๐๘๐๒ นางสาววรรณดี  สุวรรณภักดี 

 ๒๐๘๐๓ นางสาววรรณทนา  ศรีเมฆ 

 ๒๐๘๐๔ นางวรรณทิพย  หาดขุนทด 

 ๒๐๘๐๕ นางสาววรรณธการ  ศรประสิทธิ์ 

 ๒๐๘๐๖ นางสาววรรณธนา  ชัยสวัสดิ์ 

 ๒๐๘๐๗ นางวรรณธิดา  ไชยคํา 

 ๒๐๘๐๘ นางวรรณนภัส  ประสังสิต 

 ๒๐๘๐๙ นางสาววรรณนภา  แสงสวาง 

 ๒๐๘๑๐ นางวรรณนา  บูแมนิแล 

 ๒๐๘๑๑ นางวรรณนา  เมืองแวง 

 ๒๐๘๑๒ นางสาววรรณนิภา  เรียนสันเทียะ 

 ๒๐๘๑๓ นางสาววรรณนิภา  สําเร็จ 

 ๒๐๘๑๔ นางสาววรรณนิสา  แพทยกระโทก 

 ๒๐๘๑๕ นางสาววรรณปทม  ประสิทธิ์โชค 

 ๒๐๘๑๖ นางวรรณพร  คําสุข 

 ๒๐๘๑๗ นางสาววรรณพร  ผดุงพจน 

 ๒๐๘๑๘ นางสาววรรณพร  มูลเชื้อ 

 ๒๐๘๑๙ นางวรรณพร  รัตนปทุมวรรณ 

 ๒๐๘๒๐ นางวรรณพร  สุนทรวัฒน 

 ๒๐๘๒๑ นางวรรณพิศ  ตะริดโน 

 ๒๐๘๒๒ นางสาววรรณเพ็ญ  กลัดเกลา 

 ๒๐๘๒๓ นางสาววรรณเพ็ญ  แกวตา 

 ๒๐๘๒๔ นางสาววรรณเพ็ญ  ทองเกล้ียง 

 ๒๐๘๒๕ นางวรรณเพ็ญ  บริพันธ 

 ๒๐๘๒๖ นางสาววรรณเพ็ญ  พิมพสุทธิ์ 

 ๒๐๘๒๗ นางสาววรรณเพ็ญ  รัตนรักษ 

 ๒๐๘๒๘ นางวรรณเพ็ญ  เล่ือมตา 

 ๒๐๘๒๙ นางวรรณเพ็ญ  ศรีสวรรค 

 ๒๐๘๓๐ นางวรรณภรณ  โคษา 

 ๒๐๘๓๑ นางสาววรรณภรณ  จิตรักษ 

 ๒๐๘๓๒ นางวรรณภรณ  มะลิรัตน 

 ๒๐๘๓๓ นางสาววรรณภรักษ  จันทรอินทร 

 ๒๐๘๓๔ นางสาววรรณภา  กลมแปน 



 หนา   ๕๑ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๘๓๕ นางสาววรรณภา  ของเกี่ยวพันธ 

 ๒๐๘๓๖ นางวรรณภา  คงดวง 

 ๒๐๘๓๗ นางวรรณภา  จันทรหลม 

 ๒๐๘๓๘ นางวรรณภา  จําปาวัตตะ 

 ๒๐๘๓๙ นางวรรณภา  จีระออน 

 ๒๐๘๔๐ นางสาววรรณภา  เจริญสมบัติ 

 ๒๐๘๔๑ นางสาววรรณภา  ชวงไชย 

 ๒๐๘๔๒ นางวรรณภา  ชาวนาพิลาภ 

 ๒๐๘๔๓ นางสาววรรณภา  ดานสงคราม 

 ๒๐๘๔๔ นางสาววรรณภา  ทนงศิลป 

 ๒๐๘๔๕ นางวรรณภา  นาแพงรัตน   

 ๒๐๘๔๖ นางวรรณภา  น้ําทรง 

 ๒๐๘๔๗ นางสาววรรณภา  บุญเกิด 

 ๒๐๘๔๘ นางสาววรรณภา  บุญประเสริฐ 

 ๒๐๘๔๙ นางสาววรรณภา  บุศราคัม 

 ๒๐๘๕๐ นางสาววรรณภา  ประชาราษฎร 

 ๒๐๘๕๑ นางสาววรรณภา  ผิวเผือก 

 ๒๐๘๕๒ นางสาววรรณภา  พรมนอก 

 ๒๐๘๕๓ นางสาววรรณภา  พวงศิริ 

 ๒๐๘๕๔ นางวรรณภา  พันธไทย 

 ๒๐๘๕๕ นางวรรณภา  พาดาลม 

 ๒๐๘๕๖ นางวรรณภา  ภูศรีฤทธิ์ 

 ๒๐๘๕๗ นางวรรณภา  ลัดดาเถาว 

 ๒๐๘๕๘ นางสาววรรณภา  สมตา 

 ๒๐๘๕๙ นางสาววรรณภา  สิงหเสน 

 ๒๐๘๖๐ นางสาววรรณภา  หินเดช 

 ๒๐๘๖๑ นางสาววรรณภา  อัคฆศรี 

 ๒๐๘๖๒ นางสาววรรณมณี  สาริบุตร 

 ๒๐๘๖๓ นางสาววรรณรณี  จิตบุญ 

 ๒๐๘๖๔ นางวรรณรวี  เหมบุตร 

 ๒๐๘๖๕ นางสาววรรณรัตน  กิจวรรณี 

 ๒๐๘๖๖ นางวรรณรัตน  ขันสุวรรณา 

 ๒๐๘๖๗ นางวรรณรัตน  จิตตอําพร 

 ๒๐๘๖๘ นางวรรณรัตน  ดีเลิศ 

 ๒๐๘๖๙ นางวรรณรัตน  ระนามไธสง 

 ๒๐๘๗๐ นางวรรณฤดี  ค้ําชู 

 ๒๐๘๗๑ นางสาววรรณฤดี  เชียงแสน 

 ๒๐๘๗๒ นางสาววรรณลดา  อภิรัตนธนินทร 

 ๒๐๘๗๓ นางสาววรรณวดี  จิตตะระ 

 ๒๐๘๗๔ นางวรรณวนัช  คงการ 

 ๒๐๘๗๕ นางสาววรรณวนัช  สืบโสม 

 ๒๐๘๗๖ นางสาววรรณวนัส  แสงศิริรัศมิ์ 

 ๒๐๘๗๗ นางวรรณวรปรัชญ  นาไพบูลย 

 ๒๐๘๗๘ นางสาววรรณวิภา  กงซุย 

 ๒๐๘๗๙ นางวรรณวิภา  คําวัง 

 ๒๐๘๘๐ นางวรรณวิภา  จงใจรัก 

 ๒๐๘๘๑ นางวรรณวิมล  กูลระวัง 

 ๒๐๘๘๒ นางวรรณวิมล  จันทรตา 

 ๒๐๘๘๓ นางสาววรรณวิษา  เกิดสินธุชัย 

 ๒๐๘๘๔ นางสาววรรณวิษา  ภาษิต 

 ๒๐๘๘๕ นางสาววรรณวิษา  วรรณสุขทอง 

 ๒๐๘๘๖ นางวรรณวิษา  วีระจิตต 



 หนา   ๕๒ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๘๘๗ นางสาววรรณวิษา  เหลืองสุนทร 

 ๒๐๘๘๘ นางสาววรรณวิสา  สังโยคะ 

 ๒๐๘๘๙ นางวรรณวิสา  สาแมสารี 

 ๒๐๘๙๐ นางสาววรรณวีร  โกมลธรรมรัฐ 

 ๒๐๘๙๑ นางวรรณศิริ  เชียงสง 

 ๒๐๘๙๒ นางสาววรรณษา  ปญจิต 

 ๒๐๘๙๓ นางสาววรรณสุนัยดา  มะลี 

 ๒๐๘๙๔ นางวรรณใส  เกษสร 

 ๒๐๘๙๕ นางวรรณา  กลาแข็ง 

 ๒๐๘๙๖ นางวรรณา  กายแกว 

 ๒๐๘๙๗ นางวรรณา  กุลพรม 

 ๒๐๘๙๘ นางสาววรรณา  เกตุนิ่ม 

 ๒๐๘๙๙ นางวรรณา  คชแสง 

 ๒๐๙๐๐ นางสาววรรณา  คําเฉลียว 

 ๒๐๙๐๑ นางสาววรรณา  จงอักษร 

 ๒๐๙๐๒ นางวรรณา  ใจดี 

 ๒๐๙๐๓ นางวรรณา  ใจวงค 

 ๒๐๙๐๔ นางสาววรรณา  ชัยเดช 

 ๒๐๙๐๕ นางวรรณา  ชาตรี 

 ๒๐๙๐๖ นางวรรณา  ชูประดิษฐ   

 ๒๐๙๐๗ นางวรรณา  ตะเภานอย 

 ๒๐๙๐๘ นางสาววรรณา  ทองทว ี

 ๒๐๙๐๙ นางวรรณา  ธรรมรักษ 

 ๒๐๙๑๐ นางวรรณา  นิยมดุษดี 

 ๒๐๙๑๑ นางวรรณา  บุตรทา 

 ๒๐๙๑๒ นางวรรณา  พุทธศร ี

 ๒๐๙๑๓ นางวรรณา  เพ็งศรี 

 ๒๐๙๑๔ นางวรรณา  เพ็ชรพลอย 

 ๒๐๙๑๕ นางวรรณา  ยศศักดิ์ 

 ๒๐๙๑๖ นางวรรณา  ลําดับ 

 ๒๐๙๑๗ นางวรรณา  วงษดําเนิน 

 ๒๐๙๑๘ นางวรรณา  สงคง 

 ๒๐๙๑๙ นางวรรณา  สมนวล 

 ๒๐๙๒๐ นางสาววรรณา  สมนึก 

 ๒๐๙๒๑ นางวรรณา  สิทธิอังกูร 

 ๒๐๙๒๒ นางสาววรรณา  หวังสัน 

 ๒๐๙๒๓ นางสาววรรณา  หวานชะเอม 

 ๒๐๙๒๔ นางสาววรรณา  หอมกล่ิน 

 ๒๐๙๒๕ นางสาววรรณา  เหมือนสังดี 

 ๒๐๙๒๖ นางสาววรรณา  เหรียญทวนทอง 

 ๒๐๙๒๗ นางวรรณากาญจ  เพ็งศรี 

 ๒๐๙๒๘ นางสาววรรณิกา  จันรุณ 

 ๒๐๙๒๙ นางวรรณิกา  ธนะวงศ 

 ๒๐๙๓๐ นางสาววรรณิดา  สุทธิมูล 

 ๒๐๙๓๑ นางวรรณิภา  บุราสิทธิ์ 

 ๒๐๙๓๒ นางสาววรรณิภา  รักษา 

 ๒๐๙๓๓ นางวรรณิภา  สิทธิวงศ 

 ๒๐๙๓๔ นางวรรณิศา  ละเล่ียม 

 ๒๐๙๓๕ นางวรรณิสา  กิรัมย 

 ๒๐๙๓๖ สิบเอกหญิง วรรณี  กรีไกรนุช 

 ๒๐๙๓๗ นางสาววรรณี  จันทาศรี 

 ๒๐๙๓๘ นางสาววรรณี  ชังบัว 



 หนา   ๕๓ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๙๓๙ นางสาววรรณี  ดํากระ 

 ๒๐๙๔๐ นางสาววรรณี  ดิษฐกระจัน 

 ๒๐๙๔๑ นางสาววรรณี  ดีสาตร 

 ๒๐๙๔๒ นางสาววรรณี  ตะเหยง 

 ๒๐๙๔๓ นางวรรณี  เนวิลัย 

 ๒๐๙๔๔ นางสาววรรณี  บิลกะหลี 

 ๒๐๙๔๕ นางสาววรรณี  บุญศรีเลิศ 

 ๒๐๙๔๖ นางสาววรรณี  ประวรรณรัมย 

 ๒๐๙๔๗ นางวรรณี  พวงสมบัติ 

 ๒๐๙๔๘ นางสาววรรณี  พุทธโชติ 

 ๒๐๙๔๙ นางวรรณี  สายดวง 

 ๒๐๙๕๐ นางวรรณี  หมาดหลัง 

 ๒๐๙๕๑ นางสาววรรณีย  กุญชร 

 ๒๐๙๕๒ นางสาววรรดี  บัวทอง 

 ๒๐๙๕๓ นางวรรธกาล  แสงภักดี 

 ๒๐๙๕๔ นางสาววรรนิภา  ทองกวด 

 ๒๐๙๕๕ นางสาววรรเพ็ญ  รักบุญ 

 ๒๐๙๕๖ นางสาววรรวิษา  ศรีสมุทร 

 ๒๐๙๕๗ นางสาววรรษนา  อึ้งสกุล 

 ๒๐๙๕๘ นางวรรษมน  เดชนะ 

 ๒๐๙๕๙ นางวรรษมน  สุวพันธุ 

 ๒๐๙๖๐ นางสาววรรษวรรณ  คลายหงษ 

 ๒๐๙๖๑ นางวรรษวรรณ  เจะเหลา 

 ๒๐๙๖๒ นางวรรัตน  วิชัยกูล 

 ๒๐๙๖๓ นางสาววรรัตน  สามแกว 

 ๒๐๙๖๔ นางสาววรริดา  วะชุม 

 ๒๐๙๖๕ นางวรริดา  สาระชาติ 

 ๒๐๙๖๖ นางวรลักษณ  โกยรัมย 

 ๒๐๙๖๗ นางวรลักษณ  จาตุรพันธ 

 ๒๐๙๖๘ นางสาววรลักษณ  ซาวศักดิ์ 

 ๒๐๙๖๙ นางสาววรลักษณ  ไซรสุวรรณ 

 ๒๐๙๗๐ นางวรลักษณ  เตจาคํา 

 ๒๐๙๗๑ นางสาววรลักษณ  บัวทรัพย 

 ๒๐๙๗๒ นางวรลักษณ  ผ้ึงแยม 

 ๒๐๙๗๓ นางสาววรวรรณ  สาระสุข 

 ๒๐๙๗๔ นางวรวรรณ  ตั่งสินชัย 

 ๒๐๙๗๕ นางวรวรรณ  ผลวัฒนะ 

 ๒๐๙๗๖ นางสาววรวรรณ  พันธุพาณิชย 

 ๒๐๙๗๗ นางวรวรรณ  โพธิสาโร 

 ๒๐๙๗๘ นางสาววรวรรณ  ศิริยุทธ 

 ๒๐๙๗๙ นางวรวรรณ  แสงสุวรรณ 

 ๒๐๙๘๐ นางสาววรวรรณ  แสนคําราง 

 ๒๐๙๘๑ นางวรวลัญช  พรหมพุฒ 

 ๒๐๙๘๒ นางสาววรวลัญช  ร่ํารวย 

 ๒๐๙๘๓ นางสาววรวลัญช  ศรีแกวณวรรณ 

 ๒๐๙๘๔ นางสาววรสา  คาดสนิท 

 ๒๐๙๘๕ นางสาววรสิริ  พันธชนก 

 ๒๐๙๘๖ นางวรสุดา  เปาทอง 

 ๒๐๙๘๗ นางสาววรสุนันท  แรงเริง 

 ๒๐๙๘๘ นางวรัชกุล  ราชประโคน 

 ๒๐๙๘๙ นางสาววรัชชญา  ทิธาธรรม 

 ๒๐๙๙๐ นางวรัชญา  ล้ิมเจริญ 



 หนา   ๕๔ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๙๙๑ นางวรัชญา  เสาะแสวง 

 ๒๐๙๙๒ นางสาววรัชยา  ลํานอย 

 ๒๐๙๙๓ นางสาววรัญชญา  บัวดก 

 ๒๐๙๙๔ นางสาววรัญชิดา  วัดแยม 

 ๒๐๙๙๕ นางสาววรัญญา  กลํ่าเจริญ 

 ๒๐๙๙๖ นางสาววรัญญา  เกตุเสาะ 

 ๒๐๙๙๗ นางสาววรัญญา  แกวชนะ 

 ๒๐๙๙๘ นางวรัญญา  ขันสุรินทร 

 ๒๐๙๙๙ นางสาววรัญญา  จําปาเนตร 

 ๒๑๐๐๐ นางสาววรัญญา  ฉนํากลาง 

 ๒๑๐๐๑ นางสาววรัญญา  เฉลิมบุญ 

 ๒๑๐๐๒ นางสาววรัญญา  ณ เชียงใหม 

 ๒๑๐๐๓ นางสาววรัญญา  ทองมหา 

 ๒๑๐๐๔ นางสาววรัญญา  ธิคม 

 ๒๑๐๐๕ นางวรัญญา  นาคทองกุล 

 ๒๑๐๐๖ นางวรัญญา  นาไร 

 ๒๑๐๐๗ นางสาววรัญญา  บุญมาก 

 ๒๑๐๐๘ นางวรัญญา  บุตรชานนท 

 ๒๑๐๐๙ นางวรัญญา  พงษสุระ 

 ๒๑๐๑๐ นางวรัญญา  พิมพคีรี 

 ๒๑๐๑๑ นางวรัญญา  วิระพัฒร 

 ๒๑๐๑๒ นางวรัญญา  ศรีสุข 

 ๒๑๐๑๓ นางสาววรัญญา  สายจันยน 

 ๒๑๐๑๔ นางวรัญญา  สุขสมบูรณ 

 ๒๑๐๑๕ นางวรัญญา  แสงแกว   

 ๒๑๐๑๖ นางวรัญญา  แสงน้ํา 

 ๒๑๐๑๗ นางสาววรัญญา  อันไกษร 

 ๒๑๐๑๘ นางสาววรัญษิยา  เปจะยัง 

 ๒๑๐๑๙ นางสาววรัฏฐา  ประชีพฉาย 

 ๒๑๐๒๐ นางสาววรัทยา  จันทรแกว 

 ๒๑๐๒๑ นางสาววรัทยา  โจมคํา 

 ๒๑๐๒๒ นางวรทัยา  ทุยบึงฉิม 

 ๒๑๐๒๓ นางสาววรัทยา  นากระโทก 

 ๒๑๐๒๔ นางสาววรัทยา  วิเศษศรี 

 ๒๑๐๒๕ นางวรัทยา  ศิริไพบูลย 

 ๒๑๐๒๖ นางสาววรัสฐยา  คงสุข 

 ๒๑๐๒๗ นางสาววรากร  หลอสินชาติ 

 ๒๑๐๒๘ นางวรางคคณา  ตั้งเพชรศักดิ์กุล 

 ๒๑๐๒๙ นางสาววรางคณา  กายราช 

 ๒๑๐๓๐ นางสาววรางคณา  เครือพิลา 

 ๒๑๐๓๑ นางสาววรางคณา  แตมพรมรินทร 

 ๒๑๐๓๒ นางสาววรางคณา  บุญศิริเอื้อเฟอ 

 ๒๑๐๓๓ นางสาววรางคณา  บุรานนท 

 ๒๑๐๓๔ นางสาววรางคณา  พรมมี 

 ๒๑๐๓๕ นางวรางคณา  พิทักษสมบูรณ 

 ๒๑๐๓๖ นางสาววรางคณา  พุฒพันธ 

 ๒๑๐๓๗ นางวรางคณา  ฟกนาค 

 ๒๑๐๓๘ นางวรางคณา  เมียรส 

 ๒๑๐๓๙ นางวรางคณา  แมนมั่น 

 ๒๑๐๔๐ นางสาววรางคณา  เรียมริมมะดัน 

 ๒๑๐๔๑ นางสาววรางคณา  วรรณจิตร 

 ๒๑๐๔๒ นางวรางคณา  ศรีประเสริฐ 



 หนา   ๕๕ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๐๔๓ นางวรางคณา  สุดหา 

 ๒๑๐๔๔ นางวรางคนา  บอมณี 

 ๒๑๐๔๕ นางสาววรางคนางค  ศรีไตรเรือง 

 ๒๑๐๔๖ นางวรางคนางค   

  แสนปญญาพัฒนโชติ 

 ๒๑๐๔๗ นางสาววราพร  กุณวงค 

 ๒๑๐๔๘ นางวราพร  ขาวสะอาด 

 ๒๑๐๔๙ นางสาววราพร  ขีรัมย 

 ๒๑๐๕๐ นางวราพร  คร่ําครวญ 

 ๒๑๐๕๑ นางสาววราพร  คะเชนหาญ 

 ๒๑๐๕๒ นางวราพร  คําจันลา 

 ๒๑๐๕๓ นางสาววราพร  จันทรเทา 

 ๒๑๐๕๔ นางวราพร  ซามาตย 

 ๒๑๐๕๕ นางสาววราพร  ตรีธัญญา 

 ๒๑๐๕๖ นางวราพร  ทัพธานี 

 ๒๑๐๕๗ นางวราพร  พะสียา 

 ๒๑๐๕๘ นางวราพร  วิเศษ 

 ๒๑๐๕๙ นางสาววราพร  ศรีเจริญ 

 ๒๑๐๖๐ นางสาววราพร  สมันรัมย 

 ๒๑๐๖๑ นางสาววราพร  สิงขรเขต 

 ๒๑๐๖๒ นางวราพร  สิทธิรมย 

 ๒๑๐๖๓ นางวราพร  สุริยะดี 

 ๒๑๐๖๔ นางวราพร  แสนดวง 

 ๒๑๐๖๕ นางสาววราพร  หาญปญญาพิชิต 

 ๒๑๐๖๖ นางวราพร  อ่ําขํา 

 ๒๑๐๖๗ นางสาววราพร  อินหงษา 

 ๒๑๐๖๘ นางสาววราพร  เองฉวน 

 ๒๑๐๖๙ นางสาววราพร  ฮวดกุล 

 ๒๑๐๗๐ นางวราไพร  พลกลางหาญ 

 ๒๑๐๗๑ นางวราภร  จรรยาประเสริฐ 

 ๒๑๐๗๒ นางวราภรณ  กอสันเทียะ 

 ๒๑๐๗๓ นางวราภรณ  กาญจนเคหะ 

 ๒๑๐๗๔ นางสาววราภรณ  เกิดจันทึก 

 ๒๑๐๗๕ นางวราภรณ  ขันติกิจ 

 ๒๑๐๗๖ นางสาววราภรณ  ขุนเรศ 

 ๒๑๐๗๗ นางสาววราภรณ  ขุนวิจารณ 

 ๒๑๐๗๘ นางสาววราภรณ  จิตตุนัง 

 ๒๑๐๗๙ นางสาววราภรณ  จิตรใส 

 ๒๑๐๘๐ นางสาววราภรณ  จิตอารี 

 ๒๑๐๘๑ นางวราภรณ  ไชยศิลป 

 ๒๑๐๘๒ นางสาววราภรณ  ซื่อสัตย 

 ๒๑๐๘๓ นางสาววราภรณ  ดวงทอง 

 ๒๑๐๘๔ นางสาววราภรณ  ดาบพิมพศรี 

 ๒๑๐๘๕ นางสาววราภรณ  ตังแก 

 ๒๑๐๘๖ นางสาววราภรณ  ทบเทิบ 

 ๒๑๐๘๗ นางสาววราภรณ  ธนิทธิพันธุ 

 ๒๑๐๘๘ นางสาววราภรณ  ธนูธรรมเจริญ 

 ๒๑๐๘๙ นางวราภรณ  นาคอก 

 ๒๑๐๙๐ นางวราภรณ  นาชัย 

 ๒๑๐๙๑ นางสาววราภรณ  เนินชนม 

 ๒๑๐๙๒ นางวราภรณ  บกเขาแดง 

 ๒๑๐๙๓ นางสาววราภรณ  บาดดี 



 หนา   ๕๖ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๐๙๔ นางวราภรณ  บุญทนาวงค 

 ๒๑๐๙๕ นางวราภรณ  บุญปราศภัย 

 ๒๑๐๙๖ นางสาววราภรณ  บุญมีบุตร 

 ๒๑๐๙๗ นางสาววราภรณ  บุญสาร 

 ๒๑๐๙๘ นางวราภรณ  บุษดี 

 ๒๑๐๙๙ นางวราภรณ  ปกรณรัตน 

 ๒๑๑๐๐ นางสาววราภรณ  ปานสวัสดิ์ 

 ๒๑๑๐๑ นางสาววราภรณ  ผดุงพิทักษชน 

 ๒๑๑๐๒ นางสาววราภรณ  ผลเชื้อ 

 ๒๑๑๐๓ นางวราภรณ  พงศาวลีศรี 

 ๒๑๑๐๔ นางวราภรณ  พยัคฆรังสี 

 ๒๑๑๐๕ นางวราภรณ  พรมชาติ 

 ๒๑๑๐๖ นางสาววราภรณ  พันธนายม 

 ๒๑๑๐๗ นางสาววราภรณ  เพ็ชรโกมล 

 ๒๑๑๐๘ นางวราภรณ  โพธิพล 

 ๒๑๑๐๙ นางวราภรณ  มากดี 

 ๒๑๑๑๐ นางวราภรณ  มาลารัตน 

 ๒๑๑๑๑ นางวราภรณ  รอดไสว 

 ๒๑๑๑๒ นางสาววราภรณ  รังษีสม 

 ๒๑๑๑๓ นางสาววราภรณ  รัตนชมภู 

 ๒๑๑๑๔ นางวราภรณ  รัตนบุรี 

 ๒๑๑๑๕ นางสาววราภรณ  รุงเรืองฤทธิ์ 

 ๒๑๑๑๖ นางสาววราภรณ  วงศสินนาค 

 ๒๑๑๑๗ นางสาววราภรณ  วัชรินทร 

 ๒๑๑๑๘ นางสาววราภรณ  ศิริวานิชย 

 ๒๑๑๑๙ นางสาววราภรณ  เศษชัง 

 ๒๑๑๒๐ นางสาววราภรณ  สมเรือง 

 ๒๑๑๒๑ นางวราภรณ  สีหันต 

 ๒๑๑๒๒ นางสาววราภรณ  สุขแสวง 

 ๒๑๑๒๓ นางวราภรณ  สุวรรณ 

 ๒๑๑๒๔ นางสาววราภรณ  แสงไกร 

 ๒๑๑๒๕ นางสาววราภรณ  หลอเหล่ียม 

 ๒๑๑๒๖ นางวราภัสร  เงาศรี 

 ๒๑๑๒๗ นางสาววราภัสร  บุญนวม 

 ๒๑๑๒๘ นางสาววรามาศ  ทิวาพัฒน 

 ๒๑๑๒๙ นางวรารักษ  กรเรืองสกุล 

 ๒๑๑๓๐ นางวรารักษ  อุดรพรหมราช 

 ๒๑๑๓๑ นางสาววรารัตน  กอนคํา 

 ๒๑๑๓๒ นางวรารัตน  ชํานาญกลาง 

 ๒๑๑๓๓ นางสาววรารัตน  ชินวัฒนกาญจน 

 ๒๑๑๓๔ นางสาววรารัตน  เนตรวงค 

 ๒๑๑๓๕ นางวรารัตน  บุญพระบาง 

 ๒๑๑๓๖ นางสาววรารัตน  ปญญวัตธนัชพร 

 ๒๑๑๓๗ นางสาววรารัตน  พลจันทึก 

 ๒๑๑๓๘ นางสาววรารัตน  มวงเรือน 

 ๒๑๑๓๙ นางสาววรารัตน  มุขพรหม 

 ๒๑๑๔๐ นางสาววรารัตน  สุธรรมาภิวัฒน 

 ๒๑๑๔๑ นางสาววรารัตน  โสขุมา 

 ๒๑๑๔๒ นางสาววรารัตน  หลําริ้ว 

 ๒๑๑๔๓ นางสาววราลักษณ  กาญจนจันทร 

 ๒๑๑๔๔ นางวราลักษณ  นันตะริ 

 ๒๑๑๔๕ นางสาววราลักษณ  เลปนะวัฒน 



 หนา   ๕๗ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๑๔๖ นางสาววราลีย  จินารัตน   

 ๒๑๑๔๗ นางสาววราวรรณ  ปรีดาพันธุ 

 ๒๑๑๔๘ นางสาววราวรรณ  ศรีพระราม 

 ๒๑๑๔๙ นางสาววราวรรณ  อ่ําสถาน 

 ๒๑๑๕๐ นางสาววริญญา  งามไขน้ํา 

 ๒๑๑๕๑ นางวริญญา  วรินทร 

 ๒๑๑๕๒ นางสาววริญญา  วินิจ 

 ๒๑๑๕๓ นางวริฐา  พงษธรรม 

 ๒๑๑๕๔ นางสาววริณดา  แววจ้ิงหรีด 

 ๒๑๑๕๕ นางวริดา  นาคศรี 

 ๒๑๑๕๖ นางสาววริดา  นิ่มดํา 

 ๒๑๑๕๗ นางสาววรินญา  กุลสอน 

 ๒๑๑๕๘ นางสาววรินญา  มณียัง 

 ๒๑๑๕๙ นางวรินญา  สมตัว 

 ๒๑๑๖๐ นางสาววรินดา  เกษทองมา 

 ๒๑๑๖๑ นางสาววรินทร  กาฬรัตน 

 ๒๑๑๖๒ นางสาววรินทร  ทองประภา 

 ๒๑๑๖๓ นางสาววรินทร  ธงทอง 

 ๒๑๑๖๔ นางสาววรินทร  รัตนะ 

 ๒๑๑๖๕ นางสาววรินทร  ลิมสุวรรณ 

 ๒๑๑๖๖ นางสาววรินทร  สกุลพอง 

 ๒๑๑๖๗ นางวรินทรธร  กุญสอน 

 ๒๑๑๖๘ นางวรินทรธร  ไชยเทพ 

 ๒๑๑๖๙ นางวรินทรพร  คงพวง 

 ๒๑๑๗๐ นางสาววรินทรพร  ปญญา 

 ๒๑๑๗๑ นางสาววรินทรภรณ  คํามา 

 ๒๑๑๗๒ นางสาววรินทรา  ประดับเสริฐ 

 ๒๑๑๗๓ นางสาววรินทรา  อุตทะคะวาป 

 ๒๑๑๗๔ นางวรินทิรา  นอยลา 

 ๒๑๑๗๕ นางสาววรินทิรา  วันนาพอ 

 ๒๑๑๗๖ นางสาววรินพร  พันธนียะ 

 ๒๑๑๗๗ นางวรินพันธ  เครือรัตน 

 ๒๑๑๗๘ นางสาววรินรักษ  จัดแจง 

 ๒๑๑๗๙ นางวรินรัตน  เชื้อกุณะ 

 ๒๑๑๘๐ นางสาววริยา  ผลสุข 

 ๒๑๑๘๑ นางวริยา  เรืองศรีมั่น 

 ๒๑๑๘๒ นางวริยา  สอนสิทธิ์ 

 ๒๑๑๘๓ นางสาววริยาภรณ  ทักษชีพดํารง 

 ๒๑๑๘๔ นางสาววรศินันท  วรรณวิสิน 

 ๒๑๑๘๕ นางวริศรา  คําฟู 

 ๒๑๑๘๖ นางสาววริศรา  จินดาศรี 

 ๒๑๑๘๗ นางสาววริศรา  ตองาม 

 ๒๑๑๘๘ นางสาววริศรา  ติ๊บงา 

 ๒๑๑๘๙ นางวริศรา  ถิ่นศรี 

 ๒๑๑๙๐ นางสาววริศรา  นามเพราะ 

 ๒๑๑๙๑ นางสาววริศรา  ปะวิโน 

 ๒๑๑๙๒ นางสาววริศรา  ศรีจักร 

 ๒๑๑๙๓ นางสาววรศิรา  เสมารัมย 

 ๒๑๑๙๔ นางวริศรา  หนูเนียม 

 ๒๑๑๙๕ นางวริศรา  อินทรงาม 

 ๒๑๑๙๖ นางสาววริศรา  อุตทะคะวาป 

 ๒๑๑๙๗ นางสาววริศา  ภูริวิมลชัย 



 หนา   ๕๘ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๑๙๘ นางวริษฐา  รอดรักษา 

 ๒๑๑๙๙ นางสาววริษฐา  รักษแปน 

 ๒๑๒๐๐ นางสาววริษรา  จงเจริญ 

 ๒๑๒๐๑ นางวริษา  ธาระเสพ 

 ๒๑๒๐๒ นางสาววริษา  ใสแสง 

 ๒๑๒๐๓ นางสาววรี  พรมโคตร 

 ๒๑๒๐๔ นางสาววรีภรณ  คําภามูล 

 ๒๑๒๐๕ นางวรีรัตน  ดวงขจร 

 ๒๑๒๐๖ นางสาววรุณกาญจน   

  เลิศรุจีศยานนท 

 ๒๑๒๐๗ นางสาววรุณพรรณ  ภูหิรัญ 

 ๒๑๒๐๘ นางวรุณยุพา  นันทศิริ 

 ๒๑๒๐๙ นางสาววรุณยุพา  ปนนะ 

 ๒๑๒๑๐ นางสาววรุณยุพา  สุขนิล 

 ๒๑๒๑๑ นางวรุณยุภา  พันธวิศิษฏ 

 ๒๑๒๑๒ นางสาววรุณี  ปยะนารถ 

 ๒๑๒๑๓ นางวรุณี  ศรียะรัตน 

 ๒๑๒๑๔ นางวลัญชพัช  บุญโอภาส 

 ๒๑๒๑๕ นางวลัญรัตน  พลวงศษา 

 ๒๑๒๑๖ นางสาววลัย  เรืองฤทธิ์ 

 ๒๑๒๑๗ นางวลัยกร  เขียวคํา 

 ๒๑๒๑๘ นางวลัยกร  อองพิมาย 

 ๒๑๒๑๙ นางวลัยพร  ชมภูพิทักษ 

 ๒๑๒๒๐ เรือเอกหญิง วลัยพร  ดวงลูกแกว 

 ๒๑๒๒๑ นางวลัยพร  ตุลารักษ 

 ๒๑๒๒๒ นางวลัยพร  ทองคลาย 

 ๒๑๒๒๓ นางสาววลัยพร  ปองหลักคํา 

 ๒๑๒๒๔ นางสาววลัยพร  ผดุงนึก 

 ๒๑๒๒๕ นางสาววลัยพร  พรทิพยวรกุล 

 ๒๑๒๒๖ นางสาววลัยพร  ภาพสละ 

 ๒๑๒๒๗ นางสาววลัยพร  เมืองกอน 

 ๒๑๒๒๘ นางสาววลัยพร  ยังพลขันธ 

 ๒๑๒๒๙ นางสาววลัยพร  วงศบุญ 

 ๒๑๒๓๐ นางวลัยพร  สิงดํา 

 ๒๑๒๓๑ นางวลัยพร  สุวรรณพาหุ 

 ๒๑๒๓๒ นางสาววลัยพรรณ  ศรีสําราญ 

 ๒๑๒๓๓ นางสาววลัยภรณ  ทองสองสี 

 ๒๑๒๓๔ นางวลัยภรณ  โอราสะมันนี 

 ๒๑๒๓๕ นางสาววลัยรัตน  ตาคํา 

 ๒๑๒๓๖ นางสาววลัยรัตน  มานิตกุล 

 ๒๑๒๓๗ นางวลัยรัตน  เลพล 

 ๒๑๒๓๘ นางสาววลัยลักษณ  กองทิพย 

 ๒๑๒๓๙ นางสาววลัยลักษณ   

  เทวบัญชาประเสริฐ 

 ๒๑๒๔๐ นางวลัยลักษณ  เพ็ชรเนียน 

 ๒๑๒๔๑ นางสาววลัยลักษณ  ฟกแกว 

 ๒๑๒๔๒ นางวลัยลักษณ  มีโพธิ์ 

 ๒๑๒๔๓ นางสาววลัยลักษณ  รุงเรืองวิทยา 

 ๒๑๒๔๔ นางวลัยลักษณ  สมานมิตร 

 ๒๑๒๔๕ นางวลัยวรรณ  เขยนอก 

 ๒๑๒๔๖ นางวลาพร  รัตนอนันต 

 ๒๑๒๔๗ นางวลิดา  กฤตเวทิน 



 หนา   ๕๙ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๒๔๘ นางสาววลิดา  มีเบา 

 ๒๑๒๔๙ นางสาววลิต  ฤาชา 

 ๒๑๒๕๐ นางสาววลินทิพย  สุเทพ 

 ๒๑๒๕๑ นางสาววลีย  โคตรวงจันทร 

 ๒๑๒๕๒ นางวลีรัตน  ชูคํา 

 ๒๑๒๕๓ นางวลีลักษณ  สกุลพราหม 

 ๒๑๒๕๔ นางสาวววัชชรินทร  บุญมั่น 

 ๒๑๒๕๕ นางสาววศินี  กรีติสุนทร 

 ๒๑๒๕๖ นางสาววศินี  สุขดี 

 ๒๑๒๕๗ นางวสุภัทร  แสนละคร 

 ๒๑๒๕๘ นางสาววะลี  แซเถา 

 ๒๑๒๕๙ นางสาววะไลภรณ  ไชยโย 

 ๒๑๒๖๐ นางวังดาว  แกวไธสง 

 ๒๑๒๖๑ นางวัจนา  ขาวขํา 

 ๒๑๒๖๒ นางสาววัชชรี  แกวพิมพ 

 ๒๑๒๖๓ นางวัชชรี  ศรีชมภู 

 ๒๑๒๖๔ นางสาววัชณีย  เสตเตมิย 

 ๒๑๒๖๕ นางวัชนีย  ชาวแหลง 

 ๒๑๒๖๖ นางสาววัชรภรณ  บุญมา 

 ๒๑๒๖๗ นางสาววัชรมนฏ  ลักษณสุวรรณ 

 ๒๑๒๖๘ นางวัชรา  ดีจริง 

 ๒๑๒๖๙ นางวัชรา  นพศรี 

 ๒๑๒๗๐ นางวัชรา  บัวมาตย 

 ๒๑๒๗๑ นางสาววัชรา  มุงทอง 

 ๒๑๒๗๒ นางวัชรากร  นาคหฤทัย 

 ๒๑๒๗๓ นางสาววัชราพร  เงินลาด 

 ๒๑๒๗๔ นางสาววัชราพร  พลนารี 

 ๒๑๒๗๕ นางสาววัชราพร  โยชนเมืองไพร 

 ๒๑๒๗๖ นางวัชราพร  อริยะมั่ง 

 ๒๑๒๗๗ นางสาววัชราภรณ  กลมเกลียว 

 ๒๑๒๗๘ นางสาววัชราภรณ  โกฏวัติ 

 ๒๑๒๗๙ นางสาววัชราภรณ  ขวัญทอง 

 ๒๑๒๘๐ นางสาววัชราภรณ  คํารัตน 

 ๒๑๒๘๑ นางวัชราภรณ  ฉัตรเงิน 

 ๒๑๒๘๒ นางวัชราภรณ  ชินตะวัน 

 ๒๑๒๘๓ นางวัชราภรณ  เชียงโคง 

 ๒๑๒๘๔ นางวัชราภรณ  ไชยบํารุง 

 ๒๑๒๘๕ นางสาววัชราภรณ  ไชยเวทยวิทยา 

 ๒๑๒๘๖ นางวัชราภรณ  ตายเมือง 

 ๒๑๒๘๗ นางสาววัชราภรณ  ธนูชาญ 

 ๒๑๒๘๘ นางสาววัชราภรณ  นาทองบอ 

 ๒๑๒๘๙ นางวัชราภรณ  บุญเกิด 

 ๒๑๒๙๐ นางสาววัชราภรณ  บุญเพ็ง 

 ๒๑๒๙๑ นางสาววัชราภรณ  ประดับสุข 

 ๒๑๒๙๒ นางสาววัชราภรณ  ปญญาเครือ 

 ๒๑๒๙๓ นางสาววัชราภรณ  ภูผาจิตต 

 ๒๑๒๙๔ นางวัชราภรณ  ภูแมนเขียน 

 ๒๑๒๙๕ นางวัชราภรณ  โยชนา 

 ๒๑๒๙๖ นางวัชราภรณ  รัตติโชติ 

 ๒๑๒๙๗ นางสาววัชราภรณ   

  เสถียรลัคนานุกูล 

 ๒๑๒๙๘ นางสาววัชราภรณ  เสนสุข 



 หนา   ๖๐ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๒๙๙ นางสาววัชราภรณ  เสนามาตย 

 ๒๑๓๐๐ นางวัชราภรณ  แสวงทรัพย 

 ๒๑๓๐๑ นางวัชราภรณ  หาญณรงค 

 ๒๑๓๐๒ นางวัชริน  เกียรติคุณ 

 ๒๑๓๐๓ นางวัชริน  โยลัย 

 ๒๑๓๐๔ นางสาววัชรินทร  กุลาราช 

 ๒๑๓๐๕ นางวัชรินทร  ทิศเนตร 

 ๒๑๓๐๖ นางวัชรินทร  บรรจงปรุ 

 ๒๑๓๐๗ นางสาววัชรินทร  พรรณขาม 

 ๒๑๓๐๘ นางวัชรินทร  มีสมวงษ 

 ๒๑๓๐๙ นางสาววัชรินทร  สุขเจริญ 

 ๒๑๓๑๐ นางสาววัชรินทร  สุริโย 

 ๒๑๓๑๑ นางวัชรินทร  อินทริง 

 ๒๑๓๑๒ นางสาววัชรี  ขําบริสุทธิ์ 

 ๒๑๓๑๓ นางสาววัชรี  ขุนสาเระ 

 ๒๑๓๑๔ นางสาววัชรี  ซิมทิม 

 ๒๑๓๑๕ นางสาววัชรี  ณรงคชัย 

 ๒๑๓๑๖ นางสาววัชรี  เดชนอย 

 ๒๑๓๑๗ นางสาววัชรี  ทองสุข 

 ๒๑๓๑๘ นางวัชรี  เทพศิริ 

 ๒๑๓๑๙ นางสาววัชรี  ธงชัย 

 ๒๑๓๒๐ นางวัชรี  เนตรบุตร 

 ๒๑๓๒๑ นางวัชรี  บุญกัณฑ 

 ๒๑๓๒๒ นางวัชรี  บุญถาน 

 ๒๑๓๒๓ นางวัชรี  ประเสริฐสวัสดิ์ 

 ๒๑๓๒๔ นางสาววัชรี  พุมไสว 

 ๒๑๓๒๕ นางวัชรี  มูลงาม 

 ๒๑๓๒๖ นางสาววัชรี  ศรีสรอย 

 ๒๑๓๒๗ นางสาววัชรี  สุวรรณโบสด 

 ๒๑๓๒๘ นางสาววัชรี  อังศุเกษตร 

 ๒๑๓๒๙ นางสาววัชรีพร  เรืองแสง 

 ๒๑๓๓๐ นางสาววัชรียา  ทองทวี 

 ๒๑๓๓๑ นางสาววัชรีวรรณ  ขันทอง 

 ๒๑๓๓๒ นางวัชโรทัย  โอดเทิง 

 ๒๑๓๓๓ นางวัฒนา  เขียนบุญเจริญ 

 ๒๑๓๓๔ นางสาววัฒนา  ผลวาวแวว 

 ๒๑๓๓๕ นางสาววัฒนา  เมาะราษี 

 ๒๑๓๓๖ นางวัฒนา  วงเวียน 

 ๒๑๓๓๗ นางวัฒนา  วัจนา 

 ๒๑๓๓๘ นางสาววัฒนิดา  สุรินทรตะ 

 ๒๑๓๓๙ นางสาววัทนพร  รอดสิน 

 ๒๑๓๔๐ นางวันจนา  ใหมกุณะ 

 ๒๑๓๔๑ นางสาววันจันทร  โตะสู 

 ๒๑๓๔๒ นางสาววันชนกน  บริกูล 

 ๒๑๓๔๓ นางวันชยาภรณ  นันททิพรักษ 

 ๒๑๓๔๔ นางวันณา  จันทนาม 

 ๒๑๓๔๕ นางสาววันดี  กล่ันเอี่ยม 

 ๒๑๓๔๖ นางวันดี  ชูลีรักษ   

 ๒๑๓๔๗ นางวันดี  ตาแกว 

 ๒๑๓๔๘ นางวันดี  ทองใบใหญ 

 ๒๑๓๔๙ นางสาววันดี  ทองล่ิม 

 ๒๑๓๕๐ นางวันดี  เที่ยงเกตุ 



 หนา   ๖๑ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๓๕๑ นางสาววันดี  ธนากรรฐ 

 ๒๑๓๕๒ นางสาววันดี  บูรณะ 

 ๒๑๓๕๓ นางวันดี  พิลึก 

 ๒๑๓๕๔ นางวันดี  วังกุม 

 ๒๑๓๕๕ นางสาววันดี  ศรีเจริญ   

 ๒๑๓๕๖ นางสาววันดี  ศรีรัตน 

 ๒๑๓๕๗ นางสาววันดี  ศรีเอี่ยม 

 ๒๑๓๕๘ นางวันดี  สงวนสัตย 

 ๒๑๓๕๙ นางสาววันดี  โอมาก 

 ๒๑๓๖๐ นางวันทณีย  สมภาร 

 ๒๑๓๖๑ นางวันทนา  แกวสมฤทธิ์ 

 ๒๑๓๖๒ นางวันทนา  คําปน 

 ๒๑๓๖๓ นางวันทนา  นิลคํา 

 ๒๑๓๖๔ นางวันทนา  บุญกอเกื้อ 

 ๒๑๓๖๕ นางวันทนา  สืบสี 

 ๒๑๓๖๖ นางสาววันทนา  แหวเพ็ชร 

 ๒๑๓๖๗ นางวันทนา  อาภรณพงษ 

 ๒๑๓๖๘ นางวันทนีย  ธงศรี 

 ๒๑๓๖๙ นางวันทนีย  สายแกว 

 ๒๑๓๗๐ นางสาววันทนีย  อุดหลวง 

 ๒๑๓๗๑ นางวันทิพย  หอมอุทัย 

 ๒๑๓๗๒ นางสาววันทิพยพา  จันตรี 

 ๒๑๓๗๓ นางสาววันทิยา  กลมแปน 

 ๒๑๓๗๔ นางวันนา  แกวเกตุศรี 

 ๒๑๓๗๕ นางวันนา  สอนตะวงศ 

 ๒๑๓๗๖ นางวันนา  หงษา 

 ๒๑๓๗๗ นางวันนา  ออคํา 

 ๒๑๓๗๘ นางวันเพ็ญ  กอนจอหอ 

 ๒๑๓๗๙ นางวันเพ็ญ  เขาเมือง 

 ๒๑๓๘๐ นางวันเพ็ญ  เขื่อนจันทร 

 ๒๑๓๘๑ นางสาววันเพ็ญ  คามวารี 

 ๒๑๓๘๒ นางสาววันเพ็ญ  คําแกนแกว 

 ๒๑๓๘๓ นางสาววันเพ็ญ  คุมรอด 

 ๒๑๓๘๔ นางวันเพ็ญ  จานสกุล 

 ๒๑๓๘๕ นางสาววันเพ็ญ  จุยมวงศรี 

 ๒๑๓๘๖ นางสาววันเพ็ญ  เจริญสุข 

 ๒๑๓๘๗ นางสาววันเพ็ญ  ชมพูนุช 

 ๒๑๓๘๘ นางสาววันเพ็ญ  ไชยบุตร 

 ๒๑๓๘๙ นางสาววันเพ็ญ  แซตั๊ง 

 ๒๑๓๙๐ นางสาววันเพ็ญ  เดชบุญ 

 ๒๑๓๙๑ นางวันเพ็ญ  เตชะตน 

 ๒๑๓๙๒ นางสาววันเพ็ญ  เตรียมไธสง 

 ๒๑๓๙๓ นางสาววันเพ็ญ  โตะมุข 

 ๒๑๓๙๔ นางวันเพ็ญ  เถาวัลดี 

 ๒๑๓๙๕ นางวันเพ็ญ  ทองสวัสดิ์ 

 ๒๑๓๙๖ นางวันเพ็ญ  ทะนนท   

 ๒๑๓๙๗ นางสาววันเพ็ญ  บุญคาร 

 ๒๑๓๙๘ นางวันเพ็ญ  บุญจันทร 

 ๒๑๓๙๙ นางสาววันเพ็ญ  บุญเลิศ 

 ๒๑๔๐๐ นางวันเพ็ญ  ปานชื่น 

 ๒๑๔๐๑ นางสาววันเพ็ญ  เปรื่องนนท 

 ๒๑๔๐๒ นางวันเพ็ญ  ไปบน 



 หนา   ๖๒ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๔๐๓ นางวันเพ็ญ  ผลพานิช 

 ๒๑๔๐๔ นางวันเพ็ญ  พรมทอง 

 ๒๑๔๐๕ นางสาววันเพ็ญ  พันปลอง 

 ๒๑๔๐๖ นางสาววันเพ็ญ  มากมา 

 ๒๑๔๐๗ นางวันเพ็ญ  มานะกุล 

 ๒๑๔๐๘ นางวันเพ็ญ  มิตรดี 

 ๒๑๔๐๙ นางสาววันเพ็ญ  ใยงูเหลือม 

 ๒๑๔๑๐ นางวันเพ็ญ  ราบบําเพิง 

 ๒๑๔๑๑ นางสาววันเพ็ญ  เรียงยะกลับ 

 ๒๑๔๑๒ นางสาววันเพ็ญ  วงศอินทร 

 ๒๑๔๑๓ นางวันเพ็ญ  ศรีสําราญ 

 ๒๑๔๑๔ นางวันเพ็ญ  สะใบบาง 

 ๒๑๔๑๕ นางสาววันเพ็ญ  สุขพรอม 

 ๒๑๔๑๖ นางสาววันเพ็ญ  แสงงาม 

 ๒๑๔๑๗ นางสาววันเพ็ญ  หมื่นแสง 

 ๒๑๔๑๘ นางสาววันเพ็ญ  อนุศักดิ์ 

 ๒๑๔๑๙ นางวันเพ็ญ  อภัย 

 ๒๑๔๒๐ นางสาววันเพ็ญ  อรุณรัตน 

 ๒๑๔๒๑ นางวันเพ็ญ  อินทรชู 

 ๒๑๔๒๒ นางวันเพ็ญ  เอกจีน 

 ๒๑๔๒๓ นางสาววันเพียร  แกวมา 

 ๒๑๔๒๔ นางวันลักษณ  มาลาลํ้า 

 ๒๑๔๒๕ นางสาววันวิวา  หลายแกว 

 ๒๑๔๒๖ นางสาววันวิษา  ศรีเงิน 

 ๒๑๔๒๗ นางสาววันวิสา  กุลสง 

 ๒๑๔๒๘ นางวันวิสา  คําดีบุญ 

 ๒๑๔๒๙ นางวันวิสา  เงื่องจันทรทอง 

 ๒๑๔๓๐ นางสาววันวิสา  ชาตะรักษ 

 ๒๑๔๓๑ นางวันวิสา  ทีอุทิศ 

 ๒๑๔๓๒ นางสาววันวิสา  ผจญศิลป 

 ๒๑๔๓๓ นางสาววันวิสา  ยอดปราง 

 ๒๑๔๓๔ นางสาววันวิสา  แยมมี 

 ๒๑๔๓๕ นางสาววันวิสา  วัฒโล 

 ๒๑๔๓๖ นางสาววันวิสา  หนอรัตน 

 ๒๑๔๓๗ นางสาววันวิสา  อุยนาคธรรม 

 ๒๑๔๓๘ นางวันวิสาข  แกวโกย 

 ๒๑๔๓๙ นางวันวิสาข  ขุนวัง 

 ๒๑๔๔๐ นางสาววันวิสาข  เนียมหมวด 

 ๒๑๔๔๑ นางสาววันวิสาข  พลอาชา 

 ๒๑๔๔๒ นางสาววันวิสาข  รักบํารุง 

 ๒๑๔๔๓ นางวันวิสาข  วงคอินทร 

 ๒๑๔๔๔ นางสาววันวิสาข  ศรีภูวงศ 

 ๒๑๔๔๕ นางวันวิสาข  สมรูป 

 ๒๑๔๔๖ นางสาววันวิสาข  สุดชาดี 

 ๒๑๔๔๗ นางสาววันวิสาข  หัสตุด 

 ๒๑๔๔๘ นางสาววันวิสาข  อนันตชาญชัย 

 ๒๑๔๔๙ นางสาววันวิสาข  อนุศาสตร 

 ๒๑๔๕๐ นางวันวิสาข  อินตะหลา 

 ๒๑๔๕๑ นางสาววัลณา  สวางเมฆ 

 ๒๑๔๕๒ นางสาววัลนิภา  วงษนันตา 

 ๒๑๔๕๓ นางสาววัลนิภา  เหมือนแก 

 ๒๑๔๕๔ นางวัลภา  ไกยวัฒน 



 หนา   ๖๓ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๔๕๕ นางสาววัลภา  ดวงเที่ยง 

 ๒๑๔๕๖ นางวัลภา  เดชารัตน 

 ๒๑๔๕๗ นางวัลภา  ทีสุกะ 

 ๒๑๔๕๘ นางสาววัลภา  พันธุรักษ 

 ๒๑๔๕๙ นางวัลภา  พานทอง 

 ๒๑๔๖๐ นางวัลภา  ระพิทยพันธ 

 ๒๑๔๖๑ นางสาววัลภา  สีหัวโทน 

 ๒๑๔๖๒ นางวัลยลิกา  ทองจันทร   

 ๒๑๔๖๓ นางวัลยา  กิตติชัย 

 ๒๑๔๖๔ นางสาววัลยา  ตนวงศ 

 ๒๑๔๖๕ นางสาววัลยา  ปญจพัฒนศิริ 

 ๒๑๔๖๖ นางสาววัลยา  รอดโต 

 ๒๑๔๖๗ นางสาววัลยา  อบทอง 

 ๒๑๔๖๘ นางสาววัลยาภรณ  เทพยศ 

 ๒๑๔๖๙ นางสาววัลลดา  ภูบัวดวง 

 ๒๑๔๗๐ นางสาววัลลภา  ขันลุย 

 ๒๑๔๗๑ นางวัลลภา  คงแกว 

 ๒๑๔๗๒ นางวัลลภา  จารุจินดา 

 ๒๑๔๗๓ นางสาววัลลภา  จิตรหลัง 

 ๒๑๔๗๔ นางสาววัลลภา  โชคอํานวย 

 ๒๑๔๗๕ นางสาววัลลภา  ซอนกล่ิน 

 ๒๑๔๗๖ นางวัลลภา  นันทารมย 

 ๒๑๔๗๗ นางสาววัลลภา  พรอมพวก 

 ๒๑๔๗๘ นางสาววัลลภา  สงวนทรัพย 

 ๒๑๔๗๙ นางวัลลภา  สายเสมา 

 ๒๑๔๘๐ นางสาววัลลภา  หนูนอย 

 ๒๑๔๘๑ นางวัลลภา  อัครจรรยา 

 ๒๑๔๘๒ นางสาววัลลา  สิทธิธรรม 

 ๒๑๔๘๓ นางสาววัลลี  นาคประดิษฐ 

 ๒๑๔๘๔ นางสาววัลลี  พรหมกําเหนิด 

 ๒๑๔๘๕ นางวัลลี  มากลน 

 ๒๑๔๘๖ นางวัลลีย  แกวตา 

 ๒๑๔๘๗ นางวัลลีย  ศิริมงคล 

 ๒๑๔๘๘ นางสาววัษราณี  ทองปญญา 

 ๒๑๔๘๙ นางวัสณี  อินอุนโชติ 

 ๒๑๔๙๐ นางวัสศมนฆณ  ปรีชาพัธนะ 

 ๒๑๔๙๑ นางสาววัสสวดี  โลมากูล 

 ๒๑๔๙๒ นางวาณี  นาวีวอง 

 ๒๑๔๙๓ นางสาววาณี  โพนยาง 

 ๒๑๔๙๔ นางวาดี  ประกอบนันท 

 ๒๑๔๙๕ นางวาทิณี  ปนคาว 

 ๒๑๔๙๖ นางวาทินี  กาสีใจ 

 ๒๑๔๙๗ นางสาววาทินี  พรอมเที่ยงตรง 

 ๒๑๔๙๘ นางสาววาทินี  ฟกเจริญ 

 ๒๑๔๙๙ นางวาทินี  รักกมล 

 ๒๑๕๐๐ นางสาววาทินี  หนูพัฒน 

 ๒๑๕๐๑ นางสาววาทินี  หอมเหย 

 ๒๑๕๐๒ นางสาววาธิยา  จักรอะโน 

 ๒๑๕๐๓ นางวาธิษา  โนภิระ 

 ๒๑๕๐๔ นางสาววานิสสา  จิระกุล 

 ๒๑๕๐๕ นางสาววารดา  เจะแว 

 ๒๑๕๐๖ นางสาววาริกา  พุมชา 



 หนา   ๖๔ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๕๐๗ นางวาริณี  ปรานกระโทก 

 ๒๑๕๐๘ นางสาววาริน  ผูถาวร 

 ๒๑๕๐๙ นางสาววาริน  ศรีรังไพโรจน 

 ๒๑๕๑๐ นางวาริน  แสนสุข 

 ๒๑๕๑๑ นางสาววารินทร  จันทรแจมศรี 

 ๒๑๕๑๒ นางวารินทร  เชื้องาม 

 ๒๑๕๑๓ นางสาววารินทร  เนินพลับ 

 ๒๑๕๑๔ นางสาววารินทร  พิชัยแกว 

 ๒๑๕๑๕ นางสาววาริศา  จันทรสา 

 ๒๑๕๑๖ นางวารี  มั่นใจ 

 ๒๑๕๑๗ นางวารี  ศิริจักรหงษ 

 ๒๑๕๑๘ นางสาววารี  สุวะไกร 

 ๒๑๕๑๙ นางสาววารี  แสนสุภา 

 ๒๑๕๒๐ นางวารี  หวานชะเอม 

 ๒๑๕๒๑ นางวารีรัตน  ภูมิคอนสาร 

 ๒๑๕๒๒ นางสาววารีรัตน  ลําภูพวง 

 ๒๑๕๒๓ นางวารีรัตน  วงศโคทอง 

 ๒๑๕๒๔ นางวารุณี  กําลังทวี 

 ๒๑๕๒๕ นางสาววารุณี  ไกยะวินิจ 

 ๒๑๕๒๖ นางวารุณี  คณาดี 

 ๒๑๕๒๗ นางสาววารุณี  โคตรหาซาว 

 ๒๑๕๒๘ นางวารุณี  เงินราชฎร 

 ๒๑๕๒๙ นางสาววารุณี  จันทรพวง 

 ๒๑๕๓๐ นางวารุณี  เทพราม 

 ๒๑๕๓๑ นางวารุณี  ธรรมประทีป 

 ๒๑๕๓๒ นางสาววารุณี  นามโสม 

 ๒๑๕๓๓ นางวารุณี  เปงตา 

 ๒๑๕๓๔ นางสาววารุณี  เประกันยา 

 ๒๑๕๓๕ นางสาววารุณี  ผาวันดี 

 ๒๑๕๓๖ นางสาววารุณี  พรหมพินิจ 

 ๒๑๕๓๗ นางวารุณี  พานคํา 

 ๒๑๕๓๘ นางสาววารุณี  มอมพะเนาว 

 ๒๑๕๓๙ นางวารุณี  มาศิริ 

 ๒๑๕๔๐ นางสาววารุณี  ศรีเมฆ 

 ๒๑๕๔๑ นางวารุณี  ศรีสงคราม 

 ๒๑๕๔๒ นางสาววารุณี  ศรีสุข 

 ๒๑๕๔๓ นางสาววารุณี  สมใจ 

 ๒๑๕๔๔ นางสาววารุณี  สมศรี 

 ๒๑๕๔๕ นางสาววารุณี  แสงเทพ 

 ๒๑๕๔๖ นางสาววารุณี  อาวจําปา 

 ๒๑๕๔๗ นางสาววารุณี  อินทรกรด 

 ๒๑๕๔๘ นางวารุณีย  วิชัยดิษฐ 

 ๒๑๕๔๙ นางสาววารุณีย  อัตไพบูลย 

 ๒๑๕๕๐ นางวาฤดี  ศิริวงจันทร 

 ๒๑๕๕๑ นางสาววาฤดี  อาจลุน 

 ๒๑๕๕๒ นางวาลิวัลย  คงดี 

 ๒๑๕๕๓ นางวาลุนี  สิงหรอ 

 ๒๑๕๕๔ นางวาศินี  อินทรงาม 

 ๒๑๕๕๕ นางสาววาสณา  ศรีทองฉิม 

 ๒๑๕๕๖ นางวาสนา  กรวยทอง 

 ๒๑๕๕๗ นางสาววาสนา  กะระพันธุนิษฐ 

 ๒๑๕๕๘ นางสาววาสนา  กาพิน 



 หนา   ๖๕ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๕๕๙ นางสาววาสนา  กาสําโรง 

 ๒๑๕๖๐ นางวาสนา  กุเวสา 

 ๒๑๕๖๑ นางวาสนา  เกตสะโร 

 ๒๑๕๖๒ นางวาสนา  แกววิเชียร 

 ๒๑๕๖๓ นางสาววาสนา  เขี้ยวแกว 

 ๒๑๕๖๔ นางวาสนา  คําดวง 

 ๒๑๕๖๕ นางวาสนา  คํานนท 

 ๒๑๕๖๖ นางสาววาสนา  คําโฮง 

 ๒๑๕๖๗ นางสาววาสนา  คุมชาวนา 

 ๒๑๕๖๘ นางวาสนา  โคตุนันท 

 ๒๑๕๖๙ นางวาสนา  จันเครื่อง 

 ๒๑๕๗๐ นางวาสนา  จันทรเมฆา 

 ๒๑๕๗๑ นางสาววาสนา  จาดฮามรถ 

 ๒๑๕๗๒ นางวาสนา  จินาทองไทย 

 ๒๑๕๗๓ นางสาววาสนา  ใจเปง 

 ๒๑๕๗๔ นางสาววาสนา  ช้ันขจรกุล 

 ๒๑๕๗๕ นางวาสนา  ชาววิวัฒน 

 ๒๑๕๗๖ นางสาววาสนา  ไชยโม 

 ๒๑๕๗๗ นางสาววาสนา  ดําโดด 

 ๒๑๕๗๘ นางวาสนา  ดิสระ 

 ๒๑๕๗๙ นางวาสนา  ตรัยรัตนยนต 

 ๒๑๕๘๐ นางสาววาสนา  ตองกิ่งแดง 

 ๒๑๕๘๑ นางสาววาสนา  ทรงคุณ 

 ๒๑๕๘๒ นางวาสนา  ทรัพยโชคพูนสิน 

 ๒๑๕๘๓ นางวาสนา  ทองงาม 

 ๒๑๕๘๔ นางสาววาสนา  ทองปาน 

 ๒๑๕๘๕ นางสาววาสนา  ทัพสกุล 

 ๒๑๕๘๖ นางสาววาสนา  ทัศนพงษ 

 ๒๑๕๘๗ นางสาววาสนา  เทพราม 

 ๒๑๕๘๘ นางสาววาสนา  เทศะกรณ 

 ๒๑๕๘๙ นางสาววาสนา  เทียมศร 

 ๒๑๕๙๐ นางวาสนา  ธนาพล 

 ๒๑๕๙๑ นางสาววาสนา  ธรรมดี 

 ๒๑๕๙๒ นางสาววาสนา  ธรรมสุทธิ์ 

 ๒๑๕๙๓ นางวาสนา  นราทอง 

 ๒๑๕๙๔ นางสาววาสนา  นวะศรี 

 ๒๑๕๙๕ นางวาสนา  นาคนาคา 

 ๒๑๕๙๖ นางสาววาสนา  นิลบัว 

 ๒๑๕๙๗ นางสาววาสนา  นิลรอด 

 ๒๑๕๙๘ นางวาสนา  เนาวพิมาย 

 ๒๑๕๙๙ นางวาสนา  เนินงาม 

 ๒๑๖๐๐ นางสาววาสนา  เนื่องไชยยศ 

 ๒๑๖๐๑ นางสาววาสนา  โนรี 

 ๒๑๖๐๒ นางสาววาสนา  บุญทา 

 ๒๑๖๐๓ นางสาววาสนา  บุญรักษา 

 ๒๑๖๐๔ นางวาสนา  บุญเรืองขาว 

 ๒๑๖๐๕ นางวาสนา  บุตรแสนลี 

 ๒๑๖๐๖ นางวาสนา  ปภาปยวรโชติ 

 ๒๑๖๐๗ นางสาววาสนา  ประทีปเมือง 

 ๒๑๖๐๘ นางสาววาสนา  ปะวะเสนะ 

 ๒๑๖๐๙ นางวาสนา  ปกษี 

 ๒๑๖๑๐ นางสาววาสนา  ปากเมย 



 หนา   ๖๖ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๖๑๑ นางสาววาสนา  ปานเจริญ 

 ๒๑๖๑๒ นางวาสนา  เปล่ียนเอก   

 ๒๑๖๑๓ นางวาสนา  ผิวสวาง 

 ๒๑๖๑๔ นางวาสนา  ฝายพลแสน 

 ๒๑๖๑๕ นางวาสนา  พรมเสน 

 ๒๑๖๑๖ นางวาสนา  พรหมรักษ 

 ๒๑๖๑๗ นางวาสนา  พรหมสุขันธ 

 ๒๑๖๑๘ นางสาววาสนา  พระนารายณ 

 ๒๑๖๑๙ นางวาสนา  พิจิตรธรรม 

 ๒๑๖๒๐ นางสาววาสนา  พิมพผล 

 ๒๑๖๒๑ นางวาสนา  พ่ึงสมบัติ 

 ๒๑๖๒๒ นางวาสนา  พุทธรักษา 

 ๒๑๖๒๓ นางวาสนา  ภูวิลัย 

 ๒๑๖๒๔ นางสาววาสนา  มากพงศ 

 ๒๑๖๒๕ นางสาววาสนา  เมนะรุจิ 

 ๒๑๖๒๖ นางวาสนา  ยศแกว 

 ๒๑๖๒๗ นางวาสนา  ยอดบุษดี 

 ๒๑๖๒๘ นางวาสนา  ยืนย่ิง 

 ๒๑๖๒๙ นางวาสนา  ลานเที่ยง 

 ๒๑๖๓๐ นางสาววาสนา  ลือชา 

 ๒๑๖๓๑ นางวาสนา  วงคสวัสดิ์ 

 ๒๑๖๓๒ นางสาววาสนา  วงศบิดา 

 ๒๑๖๓๓ นางสาววาสนา  วรรธนบูรณ 

 ๒๑๖๓๔ นางวาสนา  วะทันติ 

 ๒๑๖๓๕ นางวาสนา  วัฒนศิริ 

 ๒๑๖๓๖ นางสาววาสนา  วัฒวิเศษ 

 ๒๑๖๓๗ นางวาสนา  ศรีปาลวิทย   

 ๒๑๖๓๘ นางวาสนา  ศรีเพชร 

 ๒๑๖๓๙ นางสาววาสนา  ศรีออน 

 ๒๑๖๔๐ นางวาสนา  ศิริภาค 

 ๒๑๖๔๑ นางวาสนา  สังคสุข 

 ๒๑๖๔๒ นางสาววาสนา  สายนวน 

 ๒๑๖๔๓ นางสาววาสนา  สายันต 

 ๒๑๖๔๔ นางวาสนา  สารธิยากุล 

 ๒๑๖๔๕ นางสาววาสนา  สีเท่ียง 

 ๒๑๖๔๖ นางวาสนา  สุขวิเศษ 

 ๒๑๖๔๗ นางสาววาสนา  สุทธิกุล 

 ๒๑๖๔๘ นางสาววาสนา  สุทธิขันธ 

 ๒๑๖๔๙ นางสาววาสนา  สุทธิโส 

 ๒๑๖๕๐ นางวาสนา  สุนาคราช 

 ๒๑๖๕๑ นางสาววาสนา  สุระสังข 

 ๒๑๖๕๒ นางวาสนา  สุริยะผล 

 ๒๑๖๕๓ นางสาววาสนา  สุวรรณภา  

 ๒๑๖๕๔ นางสาววาสนา  สุวรรณละออง 

 ๒๑๖๕๕ นางวาสนา  เสือปาน 

 ๒๑๖๕๖ นางสาววาสนา  แสงศรี 

 ๒๑๖๕๗ สิบเอกหญิง วาสนา  แสนทนันชัย 

 ๒๑๖๕๘ นางวาสนา  หมายกลาง 

 ๒๑๖๕๙ นางสาววาสนา  หยีเหยง 

 ๒๑๖๖๐ นางวาสนา  เหมืองหมอ 

 ๒๑๖๖๑ นางวาสนา  เหลาแตว 

 ๒๑๖๖๒ นางวาสนา  อนุตร 



 หนา   ๖๗ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๖๖๓ นางวาสนา  อนุรักษ 

 ๒๑๖๖๔ นางวาสนา  อรามศรี 

 ๒๑๖๖๕ นางวาสนา  อาจหาญ 

 ๒๑๖๖๖ นางวาสนา  อินเกตุ 

 ๒๑๖๖๗ นางวาสนา  อินทรเพชร 

 ๒๑๖๖๘ นางสาววาสนา  อินสอน 

 ๒๑๖๖๙ นางสาววาสนา  อุณหัง 

 ๒๑๖๗๐ นางวาสนา  อุดมภัย 

 ๒๑๖๗๑ นางสาววาสินี  รอดพวง 

 ๒๑๖๗๒ นางสาววิกันตดา  ธีรธร 

 ๒๑๖๗๓ นางสาววิกาญดา  สุขประเสริฐ 

 ๒๑๖๗๔ นางสาววิกานดา  ชอยเครือ 

 ๒๑๖๗๕ นางสาววิกานดา  ชะมาย 

 ๒๑๖๗๖ นางสาววิกานดา  พวงสมบัติ 

 ๒๑๖๗๗ นางสาววิกานดา  หัตถศิลป 

 ๒๑๖๗๘ นางวิคิม  สําราญพงษ 

 ๒๑๖๗๙ นางสาววิจิตตรา  ปานดี 

 ๒๑๖๘๐ นางสาววิจิตตา  วงศอยู 

 ๒๑๖๘๑ นางวิจิตร  สุวรรณชนะ 

 ๒๑๖๘๒ นางวิจิตรกมล  มะราชารี 

 ๒๑๖๘๓ นางวิจิตรดารา  ศุภษร 

 ๒๑๖๘๔ นางวิจิตรพร  บัวอําไพ 

 ๒๑๖๘๕ นางสาววิจิตรา  จันเสนา 

 ๒๑๖๘๖ นางวิจิตรา  จันโส 

 ๒๑๖๘๗ นางวิจิตรา  จุทะแสง 

 ๒๑๖๘๘ นางสาววิจิตรา  ชาติเพชร 

 ๒๑๖๘๙ นางสาววิจิตรา  ไชยงาม 

 ๒๑๖๙๐ นางสาววิจิตรา  ไชยมะโน 

 ๒๑๖๙๑ นางสาววิจิตรา  ไชยโยธา 

 ๒๑๖๙๒ นางสาววิจิตรา  ดวงกลาง 

 ๒๑๖๙๓ นางสาววิจิตรา  ตันติดลธเนศ 

 ๒๑๖๙๔ นางวิจิตรา  เตียวตระกูล 

 ๒๑๖๙๕ นางสาววิจิตรา  ทองคง 

 ๒๑๖๙๖ นางสาววิจิตรา  เทียนถวาย 

 ๒๑๖๙๗ นางสาววิจิตรา  บุญจรัส 

 ๒๑๖๙๘ นางสาววิจิตรา  บุตมะ 

 ๒๑๖๙๙ นางวิจิตรา  บุพศิริ 

 ๒๑๗๐๐ นางสาววิจิตรา  พรอมประโคน 

 ๒๑๗๐๑ นางวิจิตรา  พรอมมูล 

 ๒๑๗๐๒ นางสาววิจิตรา  โพธิบัติ 

 ๒๑๗๐๓ นางวิจิตรา  ภูเชย 

 ๒๑๗๐๔ นางสาววิจิตรา  มณีขัติย 

 ๒๑๗๐๕ นางสาววิจิตรา  เมืองกุดเรือ 

 ๒๑๗๐๖ นางสาววิจิตรา  ยาปาคาย 

 ๒๑๗๐๗ นางสาววิจิตรา  ราชบัวขาว 

 ๒๑๗๐๘ นางวิจิตรา  ราชบุรี 

 ๒๑๗๐๙ นางวิจิตรา  ศรีฟก 

 ๒๑๗๑๐ นางสาววิจิตรา  ศรีสวาง 

 ๒๑๗๑๑ นางวิจิตรา  สายปญญาใย 

 ๒๑๗๑๒ นางวิจิตรา  สุนทวงษ 

 ๒๑๗๑๓ นางวิจิตรา  แสงอุน 

 ๒๑๗๑๔ นางสาววิจิตราภรณ  ลือภักตรา 



 หนา   ๖๘ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๗๑๕ นางวิจูร  บุญเนียม 

 ๒๑๗๑๖ นางสาววิชชยา  ลักษณะวิมล 

 ๒๑๗๑๗ นางวิชชุดา  เกตุแกว 

 ๒๑๗๑๘ นางสาววิชชุดา  เพ็งมาตร 

 ๒๑๗๑๙ นางสาววิชชุดา  รอดศรี 

 ๒๑๗๒๐ นางสาววิชชุดา  วัฒนาวงศดอน 

 ๒๑๗๒๑ นางวิชชุดา  สิมมา 

 ๒๑๗๒๒ นางสาววิชชุลดา  ทวิตชาติ 

 ๒๑๗๒๓ นางสาววิชญา  เศรษฐกระโทก 

 ๒๑๗๒๔ นางสาววิชดา  ประชุมทอง 

 ๒๑๗๒๕ นางสาววิชนีย  บรรเทิงสุข 

 ๒๑๗๒๖ นางวิชราภรณ  นิรมล 

 ๒๑๗๒๗ นางสาววิชิตา  อินทรแกว   

 ๒๑๗๒๘ นางสาววิชุณี  พิกําพล 

 ๒๑๗๒๙ นางสาววิชุดา  คุณวัชระกิจ 

 ๒๑๗๓๐ นางสาววิชุดา  จันทรา 

 ๒๑๗๓๑ นางวิชุดา  ดาตา 

 ๒๑๗๓๒ นางวิชุดา  เทิ่งไธสง 

 ๒๑๗๓๓ นางวิชุดา  เนตรสูงเนิน 

 ๒๑๗๓๔ นางวิชุดา  โพธิ์ทักษิณ 

 ๒๑๗๓๕ นางวิชุตา  คราประยูร 

 ๒๑๗๓๖ นางวิชุตา  ทองศรีลาด 

 ๒๑๗๓๗ นางสาววิชุตา  มีอินทรถา 

 ๒๑๗๓๘ นางวิชุตา  ยุประพันธ 

 ๒๑๗๓๙ นางสาววิชุมา  โตะเอ็ม 

 ๒๑๗๔๐ นางสาววิชุลดา  ผิวออน 

 ๒๑๗๔๑ นางวิเชียร  เบาคํา 

 ๒๑๗๔๒ นางสาววิณา  ทองรัตน 

 ๒๑๗๔๓ นางสาววิดวงดอน  กาวงษ 

 ๒๑๗๔๔ นางสาววิตรา  สุทธิปญโญ 

 ๒๑๗๔๕ นางสาววิทะญาชัย  ขันธะมาตร 

 ๒๑๗๔๖ นางวิทูรย  วิเศษชาติ 

 ๒๑๗๔๗ นางวินลยา  ลายเพชร 

 ๒๑๗๔๘ นางสาววินะภา  แทนสุโพธิ์ 

 ๒๑๗๔๙ นางสาววินัฐ  โพธิ์ชัย 

 ๒๑๗๕๐ นางสาววินัดดา  สายทองอินทร 

 ๒๑๗๕๑ นางสาววินิจตรา  ดีรักษา 

 ๒๑๗๕๒ นางสาววินิดา  สุขสุมิตร 

 ๒๑๗๕๓ นางวินิตา  โพธิ์ทอง 

 ๒๑๗๕๔ นางวินิตา  วิทิตปุณยโชติ 

 ๒๑๗๕๕ นางสาววิบูลยลักษณ  ยาวะโนภาส 

 ๒๑๗๕๖ นางสาววิพร  โสมสุพิน 

 ๒๑๗๕๗ นางสาววิพัชสรา  สุระรัมย 

 ๒๑๗๕๘ นางวิภรณทิพย  คําพรรณ 

 ๒๑๗๕๙ นางวิภา  โกศาสตร 

 ๒๑๗๖๐ นางสาววิภา  คลองมดคัน 

 ๒๑๗๖๑ นางวิภา  ชัยเฉลียว 

 ๒๑๗๖๒ นางสาววิภา  ชูเอียด 

 ๒๑๗๖๓ นางวิภา  ทองแกว 

 ๒๑๗๖๔ นางสาววิภา  เพชรดีคาย 

 ๒๑๗๖๕ นางวิภา  ฟองสมุทร 

 ๒๑๗๖๖ นางสาววิภา  แยงรัมย 



 หนา   ๖๙ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๗๖๗ นางสาววิภา  ระแวงสูงเนิน 

 ๒๑๗๖๘ นางสาววิภา  ลําเภา 

 ๒๑๗๖๙ นางสาววิภา  สถิตยภูมิ 

 ๒๑๗๗๐ นางสาววิภา  สระแกว 

 ๒๑๗๗๑ นางสาววิภา  สราวุธวัฒนากร 

 ๒๑๗๗๒ นางสาววิภา  สุขศรี 

 ๒๑๗๗๓ นางสาววิภา  เส็งรอดรัตน 

 ๒๑๗๗๔ นางสาววิภา  แสนชัย 

 ๒๑๗๗๕ นางวิภา  อุดมฉวี 

 ๒๑๗๗๖ นางสาววิภากร  โพธิ์วิเศษ   

 ๒๑๗๗๗ นางวิภากร  สุมมาตย 

 ๒๑๗๗๘ นางวิภาดา  จรรยาสิทธิ์ 

 ๒๑๗๗๙ นางวิภาดา  จาตา 

 ๒๑๗๘๐ นางวิภาดา  ชํานาญ 

 ๒๑๗๘๑ นางสาววิภาดา  เณรพรม 

 ๒๑๗๘๒ นางสาววิภาดา  ตะวงค 

 ๒๑๗๘๓ นางวิภาดา  ทองแผน 

 ๒๑๗๘๔ นางวิภาดา  ทองรอด 

 ๒๑๗๘๕ นางสาววิภาดา  ผดุงศิลป 

 ๒๑๗๘๖ นางวิภาดา  ผองพันธุ 

 ๒๑๗๘๗ นางสาววิภาดา  ผองลําเจียก 

 ๒๑๗๘๘ นางวิภาดา  เพ่ิมขึ้น 

 ๒๑๗๘๙ นางวิภาดา  แสงเดือน 

 ๒๑๗๙๐ นางสาววิภาพร  เขตจํานันท 

 ๒๑๗๙๑ นางวิภาพร  เฉลิมพันธ 

 ๒๑๗๙๒ นางวิภาพร  ชูเพชร   

 ๒๑๗๙๓ นางวิภาพร  เถวสูงเนิน 

 ๒๑๗๙๔ นางวิภาพร  ทศวัฒน 

 ๒๑๗๙๕ นางสาววิภาพร  ทองไชย 

 ๒๑๗๙๖ นางสาววิภาพร  บุญวิเศษ 

 ๒๑๗๙๗ นางวิภาพร  ปกกะทานัง 

 ๒๑๗๙๘ นางสาววิภาพร  ภูโน 

 ๒๑๗๙๙ นางวิภาพร  โยชนเมืองไพร 

 ๒๑๘๐๐ นางสาววิภาพร  วงศชุมพันธ 

 ๒๑๘๐๑ นางสาววิภาพรรณ  แกวศรี 

 ๒๑๘๐๒ นางสาววิภาภร  แดงสุวรรณ 

 ๒๑๘๐๓ นางสาววิภาภรณ  โนใจ 

 ๒๑๘๐๔ นางสาววิภาภรณ  บุญเพชร 

 ๒๑๘๐๕ นางวิภาภรณ  เบิกนา 

 ๒๑๘๐๖ นางสาววิภาภรณ  พันธุแกว 

 ๒๑๘๐๗ นางวิภาภรณ  ภูเทียมศรี 

 ๒๑๘๐๘ นางวิภาภรณ  สีพล 

 ๒๑๘๐๙ นางสาววิภาภรณ  ออเสถียร 

 ๒๑๘๑๐ นางวิภารัตน  กิตติพัฒนธนาภัค 

 ๒๑๘๑๑ นางวิภารัตน  เขื่อนเพชร 

 ๒๑๘๑๒ นางสาววิภารัตน  คิดกลา 

 ๒๑๘๑๓ นางวิภารัตน  จิตรบวร 

 ๒๑๘๑๔ นางวิภารัตน  เจริญรอย 

 ๒๑๘๑๕ นางวิภารัตน  ชุมจันทร 

 ๒๑๘๑๖ นางสาววิภารัตน  เทพวุธ 

 ๒๑๘๑๗ นางสาววิภารัตน  บํารุงเวช 

 ๒๑๘๑๘ นางวิภารัตน  บุญศรี 



 หนา   ๗๐ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๘๑๙ นางวิภารัตน  ประเทพ 

 ๒๑๘๒๐ นางสาววิภารัตน  มุลมาตย 

 ๒๑๘๒๑ นางสาววิภารัตน  เมืองแทน 

 ๒๑๘๒๒ นางสาววิภารัตน  ฤทธิ์ศักดิ์ 

 ๒๑๘๒๓ นางสาววิภารัศมิ์  สกุลยุทธเสนี 

 ๒๑๘๒๔ นางวิภาวดี  ขักขะโล 

 ๒๑๘๒๕ นางสาววิภาวดี  คําแดง 

 ๒๑๘๒๖ นางวิภาวดี  ชุมกาแสง 

 ๒๑๘๒๗ นางวิภาวดี  ชูผุด 

 ๒๑๘๒๘ นางสาววิภาวดี  ทวีโชค 

 ๒๑๘๒๙ นางวิภาวดี  ทิพโชติ 

 ๒๑๘๓๐ นางวิภาวดี  บุญประสิทธิ์ 

 ๒๑๘๓๑ นางวิภาวดี  ภูนาสูง 

 ๒๑๘๓๒ นางสาววิภาวดี  รามศิริ 

 ๒๑๘๓๓ นางวิภาวดี  วงษพจนี 

 ๒๑๘๓๔ นางวิภาวดี  ศิริภาพ 

 ๒๑๘๓๕ นางวิภาวดี  อาสานอก 

 ๒๑๘๓๖ นางวิภาวรรณ  ตันเต็ก 

 ๒๑๘๓๗ นางสาววิภาวรรณ  พยัตติกุล 

 ๒๑๘๓๘ นางสาววิภาวรรณ  กิตติธเนศวร 

 ๒๑๘๓๙ นางสาววิภาวรรณ  แกวยงค 

 ๒๑๘๔๐ นางสาววิภาวรรณ  โชคแสน 

 ๒๑๘๔๑ นางสาววิภาวรรณ  ทรงศิล 

 ๒๑๘๔๒ นางสาววิภาวรรณ  นกทวี 

 ๒๑๘๔๓ นางวิภาวรรณ  พรรณกล่ิน 

 ๒๑๘๔๔ นางวิภาวรรณ  หูกทอง 

 ๒๑๘๔๕ นางสาววิภาวรรณ  อุบลรัตน 

 ๒๑๘๔๖ นางวิภาวัลย  คุณชวย 

 ๒๑๘๔๗ นางสาววิภาวี  ชูทัศน 

 ๒๑๘๔๘ นางวิภาวี  ประมวล 

 ๒๑๘๔๙ นางสาววิภาวี  รักษศรีทอง 

 ๒๑๘๕๐ นางสาววิภาศิริ  ไชยวรรณ 

 ๒๑๘๕๑ นางวิภาษณีย  แข็งกลา 

 ๒๑๘๕๒ นางสาววิภูษา  สังขศิลปชัย 

 ๒๑๘๕๓ นางสาววิมพวิภา  ปลอดกระโทก 

 ๒๑๘๕๔ นางวิมล  กิจติยะพงศ 

 ๒๑๘๕๕ นางสาววิมล  คําศรีพล 

 ๒๑๘๕๖ นางสาววิมล  จันทรดี 

 ๒๑๘๕๗ นางสาววิมล  แจมอําพร 

 ๒๑๘๕๘ นางวิมล  เชื้อชมสุข 

 ๒๑๘๕๙ นางสาววิมล  บุญชู 

 ๒๑๘๖๐ นางวิมล  มณี 

 ๒๑๘๖๑ นางสาววิมล  ยศตื้อ 

 ๒๑๘๖๒ นางสาววิมล  เลิศสอนจิตต 

 ๒๑๘๖๓ นางวิมล  แววศรี 

 ๒๑๘๖๔ นางวิมล  สุทธิประภา 

 ๒๑๘๖๕ นางวิมล  อินทรเมฆ 

 ๒๑๘๖๖ นางวิมลจันทร  ดีเลิศ 

 ๒๑๘๖๗ นางสาววิมลตรี  พรหมวิหาร 

 ๒๑๘๖๘ นางวิมลทิพย  สัจจรักษวัฒนา 

 ๒๑๘๖๙ นางสาววิมลนิต  แยมศรี 

 ๒๑๘๗๐ นางวิมลพร  มาลา 



 หนา   ๗๑ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๘๗๑ นางวิมลพรรณ  หลวงแกว 

 ๒๑๘๗๒ นางวิมลภัทร  ทองแดง 

 ๒๑๘๗๓ นางสาววิมลมาลย  จิตปล้ืม 

 ๒๑๘๗๔ นางวิมลมาศ  เจริญรัชต 

 ๒๑๘๗๕ นางวิมลรัตน  เกษแกว 

 ๒๑๘๗๖ นางสาววิมลรัตน  นวลนิ่ม 

 ๒๑๘๗๗ นางสาววิมลรัตน  บุดดาวงค 

 ๒๑๘๗๘ นางสาววิมลรัตน  พลจังหรีด 

 ๒๑๘๗๙ นางสาววิมลรัตน  พูนไธสง 

 ๒๑๘๘๐ นางสาววิมลรัตน  เพ็งจาด 

 ๒๑๘๘๑ นางสาววิมลรัตน  ภูขยัน 

 ๒๑๘๘๒ นางวิมลรัตน  ยาวิชัยปอง 

 ๒๑๘๘๓ นางสาววิมลรัตน  ลําพาย 

 ๒๑๘๘๔ นางสาววิมลรัตน  วงษชมภู 

 ๒๑๘๘๕ นางสาววิมลรัตน  วภักดิ์เพชร 

 ๒๑๘๘๖ นางสาววิมลรัตน  สังขพงษ 

 ๒๑๘๘๗ นางสาววิมลรัตน  สุบิน 

 ๒๑๘๘๘ นางสาววิมลรัตน  แสงงาม 

 ๒๑๘๘๙ นางสาววิมลรัตน  โสภา 

 ๒๑๘๙๐ นางวิมลรัษฐ  หงสวิไล 

 ๒๑๘๙๑ นางวิมลลักษณ  ทาระเวทย 

 ๒๑๘๙๒ นางสาววิมลลักษณ  ปองแท 

 ๒๑๘๙๓ นางวิมลวรรณ  ใจภพ 

 ๒๑๘๙๔ นางวิมลวรรณ  ศรีหาผล 

 ๒๑๘๙๕ นางสาววิมลวรรณ  โสดากุล 

 ๒๑๘๙๖ นางสาววิมาณรักษ  โนนราชา 

 ๒๑๘๙๗ นางวิมาภรณ  พรคนึง 

 ๒๑๘๙๘ นางวิมาลา  ใจเย็น 

 ๒๑๘๙๙ นางวิมาลา  แสนพินิจ 

 ๒๑๙๐๐ นางสาววิมาลา  อํานวย 

 ๒๑๙๐๑ นางสาววิยดา  แถวบุญตา 

 ๒๑๙๐๒ นางสาววิยดา  เนื่องมัจฉา 

 ๒๑๙๐๓ นางวิยดา  เพชรประพันธ 

 ๒๑๙๐๔ นางวิยดา  มุขประดับ 

 ๒๑๙๐๕ นางสาววิยดารัตน  ติงสันเทียะ 

 ๒๑๙๐๖ นางสาววิยะดา  กล่ินเสาวคนธ 

 ๒๑๙๐๗ นางสาววิยะดา  ใจตรง 

 ๒๑๙๐๘ นางสาววิยะดา  ธรรมกุล 

 ๒๑๙๐๙ นางสาววิยะดา  เนาวศรีสอน 

 ๒๑๙๑๐ นางวิยะดา  พรรณารักษ 

 ๒๑๙๑๑ นางสาววิยะดา  เพชรกอน 

 ๒๑๙๑๒ นางสาววิยะดา  เลิศศรี 

 ๒๑๙๑๓ นางสาววิยะดา  สุริยะ 

 ๒๑๙๑๔ นางสาววิยะดา  สุวรรณพันธ 

 ๒๑๙๑๕ นางสาววิยะดา  เสารธงชัย 

 ๒๑๙๑๖ นางวิยะดา  แสงสีจันทร 

 ๒๑๙๑๗ นางวิยะดา  อนุวรรณ 

 ๒๑๙๑๘ นางวิยะษา  สุรสินธุ 

 ๒๑๙๑๙ นางสาววิยาณี  ลําลอง 

 ๒๑๙๒๐ นางวิรงรอง  คงอินทร 

 ๒๑๙๒๑ นางสาววิรญา  ภิญเดช 

 ๒๑๙๒๒ นางวิรดา  อยูบุญ 



 หนา   ๗๒ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๙๒๓ นางวิรธิมา  กันยายน 

 ๒๑๙๒๔ นางสาววิรนุช  คํามณี 

 ๒๑๙๒๕ นางวิรมณ  เสมอใจ 

 ๒๑๙๒๖ นางสาววิระ  ผลรวย 

 ๒๑๙๒๗ นางสาววิระดา  แกวชัย 

 ๒๑๙๒๘ นางวิระวรรณ  บานกลาง 

 ๒๑๙๒๙ นางวิระวรรณ  ดาบชัยคํา 

 ๒๑๙๓๐ นางวิรัชชกร  นามนา 

 ๒๑๙๓๑ นางวิรัชญา  โพธิ์ศรี 

 ๒๑๙๓๒ นางสาววิรัชญาน  มณีทอง 

 ๒๑๙๓๓ นางวิรัชญาภรณ  โปรงมณี 

 ๒๑๙๓๔ นางวิรัชยาภรณ  คําภิราช 

 ๒๑๙๓๕ นางสาววิรัญชนา  กันทะวงค 

 ๒๑๙๓๖ นางสาววิรัญญา  ฤทธิชัย 

 ๒๑๙๓๗ นางสาววิรัญญา  แสนเสนาะ 

 ๒๑๙๓๘ นางวิรัตดา  ศรีโชค 

 ๒๑๙๓๙ นางสาววิรัตน  จันทะเสน 

 ๒๑๙๔๐ นางสาววิรัตน  พุทธรักษา 

 ๒๑๙๔๑ นางสาววิรัตน  รอบรู 

 ๒๑๙๔๒ นางสาววิรัตนชะนี  ปอมสุวรรณ 

 ๒๑๙๔๓ นางสาววิรันดร  พรศรี 

 ๒๑๙๔๔ นางสาววิรัลฐิตา  จารีวัชระ 

 ๒๑๙๔๕ นางวิรัลนัฐ  ศรีกันไชย 

 ๒๑๙๔๖ นางสาววิรัลพัชร  มณีจันทรสุข 

 ๒๑๙๔๗ นางสาววริัสศิริย  วรเลิศ 

 ๒๑๙๔๘ นางสาววิราธินีส  ไชยภักดิ์ 

 ๒๑๙๔๙ นางวิราพร  บุญศิร ิ

 ๒๑๙๕๐ นางสาววิราภรณ  พรหมเทพ 

 ๒๑๙๕๑ นางสาววิราภรณ  สรอยปุ 

 ๒๑๙๕๒ นางสาววิรารัตน  เจริญรัตน 

 ๒๑๙๕๓ นางวิราวรรณ  ยกแกว 

 ๒๑๙๕๔ นางวิราวรรณ  เวชพันธ 

 ๒๑๙๕๕ นางวิราวรรณ  บรสุิทธิ์ 

 ๒๑๙๕๖ นางสาววิราวรรณ  มิทํามา 

 ๒๑๙๕๗ นางวิริญช  นุชนงค 

 ๒๑๙๕๘ นางสาววิริญญา  ขุนทอง 

 ๒๑๙๕๙ นางสาววิริดา  มาสอน 

 ๒๑๙๖๐ นางสาววิรินทร  ปานแกว 

 ๒๑๙๖๑ นางสาววิริยะ  ธนะวงค 

 ๒๑๙๖๒ นางสาววิริยา  ทวีชัย 

 ๒๑๙๖๓ นางสาววิริยา  พ้ืนชัยภูมิ 

 ๒๑๙๖๔ นางสาววริิยา  หมัดสี 

 ๒๑๙๖๕ นางสาววิริยาพร  จงเทพ 

 ๒๑๙๖๖ นางสาววิริยาภรณ  เพ็งมีศรี 

 ๒๑๙๖๗ นางสาววิไรวรรณ  พรมมากุล 

 ๒๑๙๖๘ นางวิลัดดา  บุญจันดา 

 ๒๑๙๖๙ นางวิลันดา  โชติรัตน 

 ๒๑๙๗๐ นางวิลัย  ชัยธิสาร 

 ๒๑๙๗๑ นางสาววิลัยจิตร  เสนาราช 

 ๒๑๙๗๒ นางสาววิลัยพร  พาพลงาม 

 ๒๑๙๗๓ นางวิลัยพร  สันโดษ 

 ๒๑๙๗๔ นางสาววิลัยภรณ  จันทบูลย 



 หนา   ๗๓ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๙๗๕ นางวิลัยลักษ  ทัพไทย 

 ๒๑๙๗๖ นางวิลัยลักษ  มหาวงค 

 ๒๑๙๗๗ นางสาววิลัยลักษณ  วรรณจิตร 

 ๒๑๙๗๘ นางวิลัยวรรณ  พิมพมหา 

 ๒๑๙๗๙ นางวิลานันท  เติมใจ 

 ๒๑๙๘๐ นางวิลาพร  เจริญรอย 

 ๒๑๙๘๑ นางวิลาภรณ  กองการ 

 ๒๑๙๘๒ นางสาววิลาภรณ  ใจมุข 

 ๒๑๙๘๓ นางสาววิลาภิส  แกวคํา 

 ๒๑๙๘๔ นางวิลาวรรณ  สิงหาอาจ 

 ๒๑๙๘๕ นางสาววิลาวรรณ  ชลอเลิศ 

 ๒๑๙๘๖ นางสาววิลาวรรณ  ชอชั้น 

 ๒๑๙๘๗ นางวิลาวรรณ  เชื้อจันทึก 

 ๒๑๙๘๘ นางสาววิลาวรรณ  ดอนปน 

 ๒๑๙๘๙ นางสาววิลาวรรณ  ดอนวิชัย 

 ๒๑๙๙๐ นางสาววิลาวรรณ  เถลิงเกียรติ 

 ๒๑๙๙๑ นางวิลาวรรณ  รัตนพันธ 

 ๒๑๙๙๒ นางวิลาวรรณ  วงศภาคํา 

 ๒๑๙๙๓ นางสาววิลาวรรณ  วิทยา 

 ๒๑๙๙๔ นางวิลาวรรณ  โสภิณ 

 ๒๑๙๙๕ นางสาววิลาวรรณ  โสมสุข 

 ๒๑๙๙๖ นางวิลาวัณย  กันธาซาว 

 ๒๑๙๙๗ นางสาววิลาวัณย  จ๋ีคีรี 

 ๒๑๙๙๘ นางวิลาวัณย  ชัยหาเทพ 

 ๒๑๙๙๙ นางสาววิลาวัณย  ดิษฐอาย 

 ๒๒๐๐๐ นางวิลาวัณย  นนทแสง 

 ๒๒๐๐๑ นางสาววิลาวัณย  โนราช 

 ๒๒๐๐๒ นางวิลาวัณย  ย้ิมศรี 

 ๒๒๐๐๓ นางวิลาวัณย  ราชมี 

 ๒๒๐๐๔ นางวิลาวัณย  สังสัมฤทธิ์ 

 ๒๒๐๐๕ นางวิลาวัณย  สีปชชา 

 ๒๒๐๐๖ นางวิลาวัณย  หนูสอน 

 ๒๒๐๐๗ นางสาววิลาวัล  อินทรเนื่อง 

 ๒๒๐๐๘ นางวิลาวัลย  กุลชนะนิธิ 

 ๒๒๐๐๙ นางสาววิลาวัลย  ชมภูวิเศษ 

 ๒๒๐๑๐ นางวิลาวัลย  ประสุวรรณ 

 ๒๒๐๑๑ นางสาววิลาวัลย  ภูยอดนิล 

 ๒๒๐๑๒ นางวิลาวัลย  มาตฤปโยธร 

 ๒๒๐๑๓ นางวิลาวัลย  รําเพยพล 

 ๒๒๐๑๔ นางวิลาวัลย  ศรีละมุล 

 ๒๒๐๑๕ นางวิลาวัลย  หมื่นไวย 

 ๒๒๐๑๖ นางสาววิลาสณีย  ชูกล่ิน 

 ๒๒๐๑๗ นางสาววิลาสิณี  คันทรง 

 ๒๒๐๑๘ นางวิลาสิณี  จุกจันทร 

 ๒๒๐๑๙ นางวิลาสิณี  สารโชติ 

 ๒๒๐๒๐ นางวิลาสินี  จันทรรอด 

 ๒๒๐๒๑ นางสาววิลาสินี  นคราวนากุล 

 ๒๒๐๒๒ นางวิลาสินี  บุรารักษ 

 ๒๒๐๒๓ นางสาววิลาสินี  เพชรกลับ 

 ๒๒๐๒๔ นางวิลาสินี  ไพรสิน 

 ๒๒๐๒๕ นางวิลาสินี  วอนห 

 ๒๒๐๒๖ นางวิลาสินี  ศิลา 



 หนา   ๗๔ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๐๒๗ นางสาววิลาสินี  แสงเพ่ิม 

 ๒๒๐๒๘ นางวิลาสินี  อุปจันโท 

 ๒๒๐๒๙ นางสาววิลินดา  จันทรทาบ 

 ๒๒๐๓๐ นางวิไล  แกวอรสาณ 

 ๒๒๐๓๑ นางวิไล  คาดีวี 

 ๒๒๐๓๒ นางสาววิไล  คําแสน 

 ๒๒๐๓๓ นางสาววิไล  จันทาทอง 

 ๒๒๐๓๔ นางสาววิไล  เจริญเนตร 

 ๒๒๐๓๕ นางสาววิไล  ชัยสมภาร 

 ๒๒๐๓๖ นางสาววิไล  ทรายแกน 

 ๒๒๐๓๗ นางสาววิไล  ไทรยอย 

 ๒๒๐๓๘ นางวิไล  บุญทา 

 ๒๒๐๓๙ นางวิไล  บุญแท 

 ๒๒๐๔๐ นางวิไล  บุญศรี 

 ๒๒๐๔๑ นางวิไล  บูรณะ 

 ๒๒๐๔๒ นางวิไล  แผลงศร 

 ๒๒๐๔๓ นางสาววิไล  วัชฤทธิ์ 

 ๒๒๐๔๔ นางสาววิไล  สีหานาม 

 ๒๒๐๔๕ นางสาววิไล  หนิสอ 

 ๒๒๐๔๖ นางสาววิไลพร  ไกรนรา 

 ๒๒๐๔๗ นางวิไลพร  ถาเปยง 

 ๒๒๐๔๘ นางสาววิไลพร  ทะนะสาร 

 ๒๒๐๔๙ วาที่รอยตรีหญิง วิไลพร  ปนเกลา 

 ๒๒๐๕๐ นางวิไลพร  พิทักษบุตร 

 ๒๒๐๕๑ นางวิไลพร  พิลาวุฒิ 

 ๒๒๐๕๒ นางวิไลพร  ภูมิเขตร 

 ๒๒๐๕๓ นางวิไลพร  ภูมิโคกรัก 

 ๒๒๐๕๔ นางสาววิไลพร  มงคล 

 ๒๒๐๕๕ นางสาววิไลพร  รอวิลาน 

 ๒๒๐๕๖ นางวิไลพร  ระยะ 

 ๒๒๐๕๗ นางวิไลพร  แสงโสภา 

 ๒๒๐๕๘ นางวิไลพร  โสมสา 

 ๒๒๐๕๙ นางวิไลพร  หอยแกว 

 ๒๒๐๖๐ นางสาววิไลพร  อินตะเรือง 

 ๒๒๐๖๑ นางสาววิไลพร  อินทรสิทธิ์ 

 ๒๒๐๖๒ นางสาววิไลภรณ  ชนะพจน 

 ๒๒๐๖๓ นางวิไลภรณ  บัวละคร 

 ๒๒๐๖๔ นางวิไลภรณ  พราโมต 

 ๒๒๐๖๕ นางวิไลภรณ  อุปการ 

 ๒๒๐๖๖ นางสาววิไลย  ดวงศรี 

 ๒๒๐๖๗ นางวิไลรัก  กาญจนกาศ 

 ๒๒๐๖๘ นางวิไลรัก  สุภารส 

 ๒๒๐๖๙ นางสาววิไลรัตน  แกวทอง 

 ๒๒๐๗๐ นางสาววิไลรัตน  ใจแกว 

 ๒๒๐๗๑ นางวิไลรัตน  ปญญาทิพย 

 ๒๒๐๗๒ นางสาววิไลรัตน  วงศคูณ 

 ๒๒๐๗๓ นางวิไลรัตน  วงษขันธ 

 ๒๒๐๗๔ นางวิไลรัตน  สมาน 

 ๒๒๐๗๕ นางสาววิไลรัตน  สุนทรสุข 

 ๒๒๐๗๖ นางสาววิไลรัตน  สุริย 

 ๒๒๐๗๗ นางวิไลรัตน  สุวรรณรัตน 

 ๒๒๐๗๘ นางสาววิไลรัตน  เสมาเงิน 



 หนา   ๗๕ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๐๗๙ นางสาววิไลลักษ  พิลาตัน 

 ๒๒๐๘๐ นางวิไลลักษณ  กรานตประโคน 

 ๒๒๐๘๑ นางวิไลลักษณ  คําคุณา 

 ๒๒๐๘๒ นางสาววิไลลักษณ  โคตรพันธ 

 ๒๒๐๘๓ นางสาววิไลลักษณ  จันทะเสน 

 ๒๒๐๘๔ นางสาววิไลลักษณ  เจริญหินทอง 

 ๒๒๐๘๕ นางวิไลลักษณ  แจมใส 

 ๒๒๐๘๖ นางวิไลลักษณ  ช่ําชอง 

 ๒๒๐๘๗ นางสาววิไลลักษณ  ชุมดวง 

 ๒๒๐๘๘ นางวิไลลักษณ  บุญรอดดวง 

 ๒๒๐๘๙ นางวิไลลักษณ  บุญสพ 

 ๒๒๐๙๐ นางสาววิไลลักษณ  บุตรคุณ 

 ๒๒๐๙๑ นางวิไลลักษณ  ประพฤติธรรม 

 ๒๒๐๙๒ นางวิไลลักษณ  พรมวัลย 

 ๒๒๐๙๓ นางวิไลลักษณ  รักพงษ 

 ๒๒๐๙๔ นางวิไลลักษณ  ศิริ 

 ๒๒๐๙๕ นางวิไลลักษณ  สุภาลี 

 ๒๒๐๙๖ นางสาววิไลลักษณ  เสงี่ยมเฉย 

 ๒๒๐๙๗ นางวิไลลักษณ  แสงกลา 

 ๒๒๐๙๘ นางวิไลลักษณ  แสนเมือง 

 ๒๒๐๙๙ นางสาววิไลลักษณ  หมายเย็นกลาง 

 ๒๒๑๐๐ นางวิไลวรรณ  โตเย็น 

 ๒๒๑๐๑ นางสาววิไลวรรณ  อินทรตา 

 ๒๒๑๐๒ นางสาววิไลวรรณ  กองศรี 

 ๒๒๑๐๓ นางวิไลวรรณ  แกวกาหลง 

 ๒๒๑๐๔ นางวิไลวรรณ  ขันนะรา 

 ๒๒๑๐๕ นางสาววิไลวรรณ  จอมคําสิงห 

 ๒๒๑๐๖ นางวิไลวรรณ  จันฟุน 

 ๒๒๑๐๗ นางสาววิไลวรรณ  จินดาสวาง 

 ๒๒๑๐๘ นางวิไลวรรณ  ชิดทอง 

 ๒๒๑๐๙ นางสาววิไลวรรณ  ชินแสง 

 ๒๒๑๑๐ นางสาววิไลวรรณ  เชื้อสะอาด 

 ๒๒๑๑๑ นางวิไลวรรณ  ซารัมย 

 ๒๒๑๑๒ นางสาววิไลวรรณ  ตรีพันธ 

 ๒๒๑๑๓ นางสาววิไลวรรณ  ตะวิโล 

 ๒๒๑๑๔ นางสาววิไลวรรณ  ทาวอนนท 

 ๒๒๑๑๕ นางสาววิไลวรรณ  เทพฝน 

 ๒๒๑๑๖ นางวิไลวรรณ  นามเจริญ 

 ๒๒๑๑๗ นางวิไลวรรณ  นามวงค 

 ๒๒๑๑๘ นางวิไลวรรณ  นํายศ 

 ๒๒๑๑๙ นางวิไลวรรณ  บัวผัน 

 ๒๒๑๒๐ นางวิไลวรรณ  บํารุงศิลป 

 ๒๒๑๒๑ นางวิไลวรรณ  บุญเปย 

 ๒๒๑๒๒ นางวิไลวรรณ  เบ็ญจมาตร 

 ๒๒๑๒๓ นางสาววิไลวรรณ  ปูปาน 

 ๒๒๑๒๔ นางสาววิไลวรรณ  พวงทอง 

 ๒๒๑๒๕ นางวิไลวรรณ  ริมทอง 

 ๒๒๑๒๖ นางวิไลวรรณ  ลุนพรม 

 ๒๒๑๒๗ นางวิไลวรรณ  วงศวชิรา 

 ๒๒๑๒๘ นางวิไลวรรณ  ศรีสังข 

 ๒๒๑๒๙ นางสาววิไลวรรณ  สุทธเขต 

 ๒๒๑๓๐ นางวิไลวรรณ  เสือสด 



 หนา   ๗๖ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๑๓๑ นางสาววิไลวรรณ  อภิโมทย 

 ๒๒๑๓๒ นางวิไลวรรณ  อยางดี 

 ๒๒๑๓๓ นางวิไลวรรณ  อินทรีย 

 ๒๒๑๓๔ นางวิไลวรรณ  อุตสาหะ 

 ๒๒๑๓๕ นางวิไลวรรณ  อุปคํา 

 ๒๒๑๓๖ นางสาววิไลวัลย  ขันทะชา 

 ๒๒๑๓๗ นางวิไลวัลย  ชาญชํานิ 

 ๒๒๑๓๘ นางวิไลวัลย  บุญสะอาด 

 ๒๒๑๓๙ นางสาววิไลวัลย  ระวาทชัย 

 ๒๒๑๔๐ นางวิไลศักดิ์  ไชยสัตย 

 ๒๒๑๔๑ นางสาววิวรรณ  อรัญญิก 

 ๒๒๑๔๒ นางวิวา  มาทวม 

 ๒๒๑๔๓ นางสาววิวารพร  บุตรี 

 ๒๒๑๔๔ วาที่รอยตรีหญิง วิวาห  เตชะเสน 

 ๒๒๑๔๕ นางววิาหพร  ทิมินกุล 

 ๒๒๑๔๖ นางสาววิวาหพร  บุตรี 

 ๒๒๑๔๗ นางวิเวกต  ธัญญขันธ 

 ๒๒๑๔๘ นางวิศรุตา  ขันธจันทร 

 ๒๒๑๔๙ นางสาววิศัลญา  คําศรีระภาพ 

 ๒๒๑๕๐ นางวิศัลยศยา  มีมาก 

 ๒๒๑๕๑ นางสาววิศัลยา  ภาโนมัย 

 ๒๒๑๕๒ นางสาววิศา  จันทรธัญ 

 ๒๒๑๕๓ นางวิศิณีย  เจิมพงค 

 ๒๒๑๕๔ นางวิศิษฎสิริ  บุญพลอย 

 ๒๒๑๕๕ นางสาววิศุการ  วงคดีธาดา 

 ๒๒๑๕๖ นางวิสาขะ  ธรรมิกพงษ 

 ๒๒๑๕๗ นางสาววิสารัตน  งดสันเทียะ 

 ๒๒๑๕๘ นางสาววิแสง  สีหาปญญา 

 ๒๒๑๕๙ นางวีณา  คงประจักษ 

 ๒๒๑๖๐ นางสาววีณา  คํามงคล 

 ๒๒๑๖๑ นางวีณา  นันทิยกุล 

 ๒๒๑๖๒ นางสาววีณา  สันโห 

 ๒๒๑๖๓ นางวีณา  โสะประจิน 

 ๒๒๑๖๔ นางวีณา  อินทรพาณิชย 

 ๒๒๑๖๕ นางสาววีณา  เอมพิณ 

 ๒๒๑๖๖ นางสาววีณารัตน  ดํานิล 

 ๒๒๑๖๗ นางสาววีนัส  นามนอย 

 ๒๒๑๖๘ นางสาววีนัส  สุดาชม 

 ๒๒๑๖๙ นางวีนา  วงศรําพันธ 

 ๒๒๑๗๐ นางสาววีรนุช  แกวนํามา 

 ๒๒๑๗๑ นางวีรนุช  บุตรเพ็ง 

 ๒๒๑๗๒ นางสาววีรนุช  หอมทรัพย 

 ๒๒๑๗๓ นางวีรพรรณ  พรามนาค 

 ๒๒๑๗๔ นางสาววีรภัทรา  พาโคกทม 

 ๒๒๑๗๕ นางสาววีรยา  กองธรรม 

 ๒๒๑๗๖ นางสาววีรยา  ชัยมานะกิจ 

 ๒๒๑๗๗ นางวีรยา  บุรีรัตน 

 ๒๒๑๗๘ นางสาววีรยา  มานันตพงศ 

 ๒๒๑๗๙ นางวีรวรรณ  เกษสีมาปภัสร 

 ๒๒๑๘๐ นางสาววรีวรรณ  ใจบุญ 

 ๒๒๑๘๑ นางวีรวรรณ  แซหวอง 

 ๒๒๑๘๒ นางวีรวรรณ  ดาวุธ 



 หนา   ๗๗ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๑๘๓ นางวีรวรรณ  นําผล 

 ๒๒๑๘๔ นางสาววีรวรรณ  ปวนปนวงศ 

 ๒๒๑๘๕ นางวีรวรรณ  เหมทานนท 

 ๒๒๑๘๖ นางสาววีรวรรณ  อยูอําไพ 

 ๒๒๑๘๗ นางวีรวรรณ  เอียดมิ่ง 

 ๒๒๑๘๘ นางสาววีรวัลย  ศิรินาม 

 ๒๒๑๘๙ นางวีรวัลย  สุขขี 

 ๒๒๑๙๐ นางสาววีรสุดา  ผลากอง   

 ๒๒๑๙๑ นางวีรอร  เกษเพชร 

 ๒๒๑๙๒ นางสาววีระนุช  บุระกรณ 

 ๒๒๑๙๓ นางวีระนุช  หมูหมื่นศรี 

 ๒๒๑๙๔ นางสาววีระนุช  ฮุงหวล 

 ๒๒๑๙๕ นางวีระพร  แกวบุดดา 

 ๒๒๑๙๖ นางวีระวรรณ  ดีเดิม 

 ๒๒๑๙๗ นางวีระวรรณ  สอนเพ็ง 

 ๒๒๑๙๘ นางสาววีรัจฉรา  พอคาไทย 

 ๒๒๑๙๙ นางวีรัชดา  มหัตกีรติ 

 ๒๒๒๐๐ นางสาววีรากร  อุตรเลิศ 

 ๒๒๒๐๑ นางสาววีราพร  พิลาวุธ 

 ๒๒๒๐๒ นางสาววีราภรณ  ตันติกุลมานิมิต 

 ๒๒๒๐๓ วาที่รอยตรีหญิง วีรียา   

  กาญจนสงคราม 

 ๒๒๒๐๔ นางวีวรรณ  สังขธนาภา 

 ๒๒๒๐๕ นางสาววุรีพร  ภูนคร 

 ๒๒๒๐๖ นางเวณิกา  สิทธิจินดา 

 ๒๒๒๐๗ นางสาวเวนิษฏ  เกื้อกูล 

 ๒๒๒๐๘ นางเวฬุวรรรณ  ชบา 

 ๒๒๒๐๙ นางสาวเวียงนภา  ไกยสินธุ 

 ๒๒๒๑๐ นางเวียงพิง  โคตรสาขา 

 ๒๒๒๑๑ นางแวกอลีเยาะ  เจะอุบง 

 ๒๒๒๑๒ นางแวนรมา  สะมะแอ 

 ๒๒๒๑๓ นางสาวแวนะ  กาเซ็ง 

 ๒๒๒๑๔ นางสาวแวนาปเสาะ  สาเมาะ 

 ๒๒๒๑๕ นางแวยาลีฮา  สุวรรณลี 

 ๒๒๒๑๖ นางสาวแวเยาะห  แวมามะ 

 ๒๒๒๑๗ นางสาวแวรอฮานิง  อูจะอิง 

 ๒๒๒๑๘ นางสาวแวรุสนี  ดอยี 

 ๒๒๒๑๙ นางสาวแววดาว  กิจคณะ 

 ๒๒๒๒๐ นางสาวแววดาว  เผยกลาง 

 ๒๒๒๒๑ นางแววดาว  อาพัดนอก 

 ๒๒๒๒๒ นางสาวแววตา  ดารารักษ 

 ๒๒๒๒๓ นางแววตา  ธํารงทรัพย 

 ๒๒๒๒๔ นางแววตา  ศิริสวัสดิ์ 

 ๒๒๒๒๕ นางแววตา  อิทธิฤกษมงคล 

 ๒๒๒๒๖ นางสาวแววมณี  มั่นทอง 

 ๒๒๒๒๗ นางสาวแวสารีฟะ  แวดอเลาะ 

 ๒๒๒๒๘ นางศกลวรรณ  เองฉวน 

 ๒๒๒๒๙ นางสาวศกุณา  ปเล็น 

 ๒๒๒๓๐ นางสาวศกุนตกานต  จุฬา 

 ๒๒๒๓๑ นางศกุนตลา  ศรีเมือง 

 ๒๒๒๓๒ นางสาวศกุนี  มหาไทร 

 ๒๒๒๓๓ นางสาวศจิรัชยา  พุทธา 



 หนา   ๗๘ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๒๓๔ นางศจิษฐา  นิลหุต 

 ๒๒๒๓๕ นางศจี  รวยพงษ 

 ๒๒๒๓๖ นางสาวศจีประภา  ศิริปาลกะ 

 ๒๒๒๓๗ นางสาวศจีรัชต  สุริยะวงศวรรณ 

 ๒๒๒๓๘ นางสาวศญามน  ยินดี 

 ๒๒๒๓๙ นางศตกมล  ยานะวิน 

 ๒๒๒๔๐ นางศตนันทน  ขันทะนะ 

 ๒๒๒๔๑ นางสาวศตพร  ตันโชติชวง 

 ๒๒๒๔๒ นางศตพร  ปญญาสิทธิ์ 

 ๒๒๒๔๓ นางสาวศนิ  สืบเนียม 

 ๒๒๒๔๔ นางสาวศนินันทน  สิมรัมย 

 ๒๒๒๔๕ นางสาวศนิภา  ทับทิมธงไชย 

 ๒๒๒๔๖ นางสาวศมจรีย  เพชรพลอย 

 ๒๒๒๔๗ นางศมณีย  ดาราศาสตร 

 ๒๒๒๔๘ นางศมาพร  บําเพ็ญกุล 

 ๒๒๒๔๙ นางศมาภร  ขุนแกว 

 ๒๒๒๕๐ นางสาวศยามล  ไชยเขียว 

 ๒๒๒๕๑ นางสาวศรจิตร  ชํานาญพล 

 ๒๒๒๕๒ นางศรวณีย  คงบุญ 

 ๒๒๒๕๓ นางสาวศรวณีย  ถามูลเรศ 

 ๒๒๒๕๔ นางสาวศรวิวรรณ  สุวรรณรัตน 

 ๒๒๒๕๕ นางสาวศรศรี  ย้ิมเยาะ 

 ๒๒๒๕๖ นางสาวศรัญญา  กันทะมัง 

 ๒๒๒๕๗ นางสาวศรัญญา  แกนวิถี 

 ๒๒๒๕๘ นางศรัญญา  จิตรวิเศษ 

 ๒๒๒๕๙ นางสาวศรัญญา  ฉิมฉาย 

 ๒๒๒๖๐ นางสาวศรัญญา  เชื้อชมกุล 

 ๒๒๒๖๑ นางศรัญญา  ดอนสิงห 

 ๒๒๒๖๒ นางสาวศรัญญา  โตมีเฉลิม 

 ๒๒๒๖๓ นางศรัญญา  บุญสุข 

 ๒๒๒๖๔ นางสาวศรัญญา  พงษเพ่ิมวงษ 

 ๒๒๒๖๕ นางสาวศรัญญา  พานุราช 

 ๒๒๒๖๖ นางศรัญญา  อาจวิชัย 

 ๒๒๒๖๗ นางศรัญญาวรรณ  สงบ 

 ๒๒๒๖๘ นางศรัญย  เลาหประเสริฐ 

 ๒๒๒๖๙ นางสาวศรัณญา  วงษทองดี 

 ๒๒๒๗๐ นางสาวศรัณญา  อํานักมณี 

 ๒๒๒๗๑ นางสาวศรัณนพัชร  ไผพูล 

 ๒๒๒๗๒ นางสาวศรัณพร  ผลสวาง 

 ๒๒๒๗๓ นางสาวศรัณยกรณ  สกุลแพทย 

 ๒๒๒๗๔ นางสาวศรัณยชนกม  พลเย่ียม   

 ๒๒๒๗๕ นางศรัณยพร  ปาผ้ึง 

 ๒๒๒๗๖ นางสาวศรัณยพัชร  จันทรแรม 

 ๒๒๒๗๗ นางศรัณยา  เจริญจิตร 

 ๒๒๒๗๘ นางสาวศรัณยา  สีพบ 

 ๒๒๒๗๙ นางสาวศรัณยา  เสถียรเขต 

 ๒๒๒๘๐ นางสาวศรันยา  ทุมแกว 

 ๒๒๒๘๑ นางสาวศราวดี  ผจงศิลป 

 ๒๒๒๘๒ นางสาวศราวดี  อุนภิรมย 

 ๒๒๒๘๓ นางสาวศราวัลย  อิ่มอุดม 

 ๒๒๒๘๔ นางสาวศริชาดา  เย็นทั่ว 

 ๒๒๒๘๕ นางสาวศริญญา  เขมา 



 หนา   ๗๙ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๒๘๖ นางศริญญา  รักษสายธาร 

 ๒๒๒๘๗ นางศริญญา  ศิริแสง 

 ๒๒๒๘๘ นางสาวศริญญา  สรอยทอง 

 ๒๒๒๘๙ นางสาวศรินญา  ปนแกว   

 ๒๒๒๙๐ นางศรินฎา  งามวิลัย 

 ๒๒๒๙๑ นางสาวศรินตา  หลุมใส 

 ๒๒๒๙๒ นางศรินทร  ศรีภา 

 ๒๒๒๙๓ นางศรินทรญา  รักสัจจา 

 ๒๒๒๙๔ นางสาวศรินทรญา  หัสสครบุรี 

 ๒๒๒๙๕ นางสาวศรินทรทิพย  กริมเขียว 

 ๒๒๒๙๖ นางสาวศรินทรรัตน  วัดฟุงเฟอง 

 ๒๒๒๙๗ นางสาวศรินประภา  อุนทะยา 

 ๒๒๒๙๘ นางศรินภัสร  เตชะเลิศเกียรติ 

 ๒๒๒๙๙ นางศรินยา  จิรวงศสวัสดิ์ 

 ๒๒๓๐๐ นางสาวศรินยา  สุริยะฉาย 

 ๒๒๓๐๑ นางสาวศรินยา  เหลาลาภะ 

 ๒๒๓๐๒ นางศรินรัตน  ขานพิมาย 

 ๒๒๓๐๓ นางศรินรัตน  งามกระบวน 

 ๒๒๓๐๔ นางสาวศริยา  รัตนกุล 

 ๒๒๓๐๕ นางศรีกมล  บุญเต็ม 

 ๒๒๓๐๖ นางสาวศรีจันทร  คําโฮง 

 ๒๒๓๐๗ นางศรีจันทร  ศรีอาวุธ 

 ๒๒๓๐๘ นางสาวศรีจันทร  อุปถัมภกุลดิลก 

 ๒๒๓๐๙ นางสาวศรีจิตรา  เอกจีน 

 ๒๒๓๑๐ นางศรีธร  น้ําพ้ี 

 ๒๒๓๑๑ นางศรีนวล  แดงประพันธ 

 ๒๒๓๑๒ นางศรีนวล  เรือนสิทธิ์ 

 ๒๒๓๑๓ นางศรีบาล  คงแกว 

 ๒๒๓๑๔ นางศรีประนอม  มีแสง 

 ๒๒๓๑๕ นางสาวศรีประไพ  ทะนงค 

 ๒๒๓๑๖ นางสาวศรีประภา  รัตโน 

 ๒๒๓๑๗ นางศรีประภา  ศิริคําสิงห 

 ๒๒๓๑๘ นางสาวศรีพร  วงศมณี 

 ๒๒๓๑๙ นางสาวศรีพรรณ  ใจคําปน 

 ๒๒๓๒๐ นางศรีพลอย  เพชรหวาโงะ 

 ๒๒๓๒๑ นางศรีไพร  ทองปล่ังวิจิตร 

 ๒๒๓๒๒ นางศรีไพร  บุญเกิด 

 ๒๒๓๒๓ นางศรีไพร  มหาทอง 

 ๒๒๓๒๔ นางศรีไพร  ยะบุญทา 

 ๒๒๓๒๕ นางศรีไพร  ศิริวัฒน 

 ๒๒๓๒๖ นางศรีไพร  อินตะ 

 ๒๒๓๒๗ นางสาวศรีไพร  อินทร 

 ๒๒๓๒๘ นางสาวศรีมาลา  ดวงมณี 

 ๒๒๓๒๙ นางศรีมาลา  ปยะพันธุ   

 ๒๒๓๓๐ นางศรียา  เกื้อนุน   

 ๒๒๓๓๑ นางสาวศรียา  เพ็ชรรัตน 

 ๒๒๓๓๒ นางศรีราณี  ไชยชาญ 

 ๒๒๓๓๓ นางสาวศรีรุง  บรรลือทรัพย 

 ๒๒๓๓๔ นางศรีลัย  จันทรดี 

 ๒๒๓๓๕ นางศรีลา  กาวินชัย 

 ๒๒๓๓๖ นางสาวศรีวรรณ  อินทรประดิษฐ 

 ๒๒๓๓๗ นางสาวศรีวรรณ  เงินถาวร 



 หนา   ๘๐ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๓๓๘ นางศรีวรรณ  จันทรออน 

 ๒๒๓๓๙ นางสาวศรีวรรณ  จันทสุรคนธ 

 ๒๒๓๔๐ นางศรีวรรณ  เจริญเดช 

 ๒๒๓๔๑ นางศรีวรรณ  ปริญญาศาสตร 

 ๒๒๓๔๒ นางศรีวรรณ  เปงเสา 

 ๒๒๓๔๓ นางศรีวรรณ  ภักดี   

 ๒๒๓๔๔ นางศรีวรรณ  สังขจรัส 

 ๒๒๓๔๕ นางสาวศรีวัฒนา  พิทักษ 

 ๒๒๓๔๖ นางสาวศรีวารุนี  อวนศรี 

 ๒๒๓๔๗ นางศรีวิไล  ปราศจาก 

 ๒๒๓๔๘ นางศรีวิไล  ศรีลาชัย 

 ๒๒๓๔๙ นางสาวศรีวิไลย  ทองแมน   

 ๒๒๓๕๐ นางศรีเวียง  บุญเพชร 

 ๒๒๓๕๑ นางสาวศรีสถาพร  ซาสังข 

 ๒๒๓๕๒ นางศรีสมร  กิติมา 

 ๒๒๓๕๓ นางศรีสมร  ขจรอนันต 

 ๒๒๓๕๔ วาที่รอยตรีหญิง ศรีสวัสดิ์   

  เทพมงคล 

 ๒๒๓๕๕ นางสาวศรีสวาง  วองตระกูลเรือง 

 ๒๒๓๕๖ นางศรีสัมอาง  ผิวพิมพดี 

 ๒๒๓๕๗ นางศรีสิน  แกวหนู 

 ๒๒๓๕๘ นางศรีสุดา  เครือพานิช 

 ๒๒๓๕๙ นางสาวศรีสุดา  จันทรหอม 

 ๒๒๓๖๐ นางสาวศรีสุดา  ไตรทิพย 

 ๒๒๓๖๑ นางสาวศรีสุดา  แถมศิริ 

 ๒๒๓๖๒ นางศรีสุดา  ปุผาลา 

 ๒๒๓๖๓ นางสาวศรีสุดา  พันสีมา 

 ๒๒๓๖๔ นางศรีสุดา  เพ็ชรฎา 

 ๒๒๓๖๕ นางสาวศรีสุดา  รจนัย 

 ๒๒๓๖๖ นางศรีสุดา  วงษหาญ 

 ๒๒๓๖๗ นางสาวศรีสุดา  วุนสีแซง 

 ๒๒๓๖๘ นางศรีสุดา  เวียงสิงหกอ 

 ๒๒๓๖๙ นางสาวศรีสุดา  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๒๓๗๐ นางศรีสุดา  สามารถ 

 ๒๒๓๗๑ นางสาวศรีสุดา  สุทธิ 

 ๒๒๓๗๒ นางศรีสุดา  สุวรรณเกิด 

 ๒๒๓๗๓ นางศรีสุดา  เสตะ 

 ๒๒๓๗๔ นางสาวศรีสุนันท  จรัสแจงธรรม 

 ๒๒๓๗๕ นางสาวศรีสุภา  พระวิวงศ 

 ๒๒๓๗๖ นางศรีสุรัตน  รัศมีศรีปดถา 

 ๒๒๓๗๗ นางศรีสุรางค  ใจคํา 

 ๒๒๓๗๘ นางสาวศรีสุรีย  รําเจริญ 

 ๒๒๓๗๙ นางศรีสุวรรณ  สุขเจริญ 

 ๒๒๓๘๐ นางสาวศรีออน  ทองกวาวพนา 

 ๒๒๓๘๑ นางศรีอําพร  ฉิมเกื้อ 

 ๒๒๓๘๒ นางสาวศรีอําพร  ชุรี 

 ๒๒๓๘๓ นางศรุฏา  คนมั่น 

 ๒๒๓๘๔ นางสาวศรุดา  ทองเกล้ียง 

 ๒๒๓๘๕ นางสาวศรุดา  สิงหาชัยบวร 

 ๒๒๓๘๖ นางสาวศรุตยา  ชัยวงค 

 ๒๒๓๘๗ นางศรุตา  ธนาริยกุล 

 ๒๒๓๘๘ นางศรุตา  สุวรรณมณี 



 หนา   ๘๑ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๓๘๙ นางศรุติญา  โคตรสมบัติ 

 ๒๒๓๙๐ นางสาวศฤงคาร  บงจา 

 ๒๒๓๙๑ นางสาวศลินดา  ทึนรถ 

 ๒๒๓๙๒ นางสาวศลิษา  บุญมา 

 ๒๒๓๙๓ นางสาวศลิษา  มันตะสูตร 

 ๒๒๓๙๔ นางสาวศลิษา  วัฒนโลหะ 

 ๒๒๓๙๕ นางสาวศลิษา  สินจุย 

 ๒๒๓๙๖ นางสาวศลิษา  อินทรหอม 

 ๒๒๓๙๗ นางศวรรณญา  พวงมณี 

 ๒๒๓๙๘ นางสาวศศธร  บุญลึก 

 ๒๒๓๙๙ นางสาวศศนันท  ปยารัมย 

 ๒๒๔๐๐ นางสาวศศมน  สัมพดา 

 ๒๒๔๐๑ นางสาวศศราภรณ  เหมือนสิงห 

 ๒๒๔๐๒ นางสาวศศลักษณ  ใจลา 

 ๒๒๔๐๓ นางสาวศศวรรณ  มลมาด 

 ๒๒๔๐๔ นางสาวศศิ  ผาวิชัย 

 ๒๒๔๐๕ นางสาวศศิกัญญา  ลอจงเฮง 

 ๒๒๔๐๖ นางศศิกาญจน  สิงหแจม 

 ๒๒๔๐๗ นางศศิกานต  ขาวขํา 

 ๒๒๔๐๘ นางสาวศศิกานต  ถาวรพรหม 

 ๒๒๔๐๙ นางสาวศศิกานต  เทพอินทร 

 ๒๒๔๑๐ นางสาวศศิกานต  บุญศรี 

 ๒๒๔๑๑ นางศศิกานต  พรหมนิกร 

 ๒๒๔๑๒ นางศศิกานต  แสงโพธิ์ 

 ๒๒๔๑๓ นางศศิกานต  โสตทิสง 

 ๒๒๔๑๔ นางศศิกานต  อุดรไสว 

 ๒๒๔๑๕ นางสาวศศิญา  แดนสีแกว 

 ๒๒๔๑๖ นางศศิญา  แสนภูเขียว 

 ๒๒๔๑๗ นางสาวศศิณา  หามนตรี 

 ๒๒๔๑๘ นางสาวศศิณา  อินทรักษ 

 ๒๒๔๑๙ นางศศิธร  กล่ินเสียงดี 

 ๒๒๔๒๐ นางศศิธร  แกวบุตร 

 ๒๒๔๒๑ นางศศิธร  เข็มทอง 

 ๒๒๔๒๒ นางสาวศศิธร  เข็มไทย 

 ๒๒๔๒๓ นางสาวศศิธร  คําแพง 

 ๒๒๔๒๔ นางศศิธร  คํามุลนา 

 ๒๒๔๒๕ นางศศิธร  จินวงศ 

 ๒๒๔๒๖ นางสาวศศิธร  ชนะมาร 

 ๒๒๔๒๗ นางศศิธร  ชมแสงแกว 

 ๒๒๔๒๘ นางศศิธร  ไชยมณี 

 ๒๒๔๒๙ นางสาวศศิธร  แซหลี 

 ๒๒๔๓๐ นางสาวศศิธร  ณ  นคร 

 ๒๒๔๓๑ นางศศิธร  ดอนชวนชม 

 ๒๒๔๓๒ นางศศิธร  ตั้งกสิกิจ 

 ๒๒๔๓๓ นางสาวศศิธร  เตี่ยมังกรพันธุ 

 ๒๒๔๓๔ นางสาวศศิธร  นึกเวน 

 ๒๒๔๓๕ นางสาวศศิธร  บุญมานํา 

 ๒๒๔๓๖ นางสาวศศิธร  บุญสรรค 

 ๒๒๔๓๗ นางศศิธร  ปญญา 

 ๒๒๔๓๘ นางศศิธร  ปานจันทร 

 ๒๒๔๓๙ นางศศิธร  ปนสุวรรณ 

 ๒๒๔๔๐ นางสาวศศิธร  เปนคุณ 



 หนา   ๘๒ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๔๔๑ นางศศิธร  พงคนุช 

 ๒๒๔๔๒ นางศศิธร  เพชรภูเขียว 

 ๒๒๔๔๓ นางศศิธร  เพริดพราว 

 ๒๒๔๔๔ นางสาวศศิธร  มนัสคุณานนท 

 ๒๒๔๔๕ นางสาวศศิธร  โยธาภักดี 

 ๒๒๔๔๖ นางสาวศศิธร  รมพนาธรรม 

 ๒๒๔๔๗ นางศศิธร  รองพินิจ 

 ๒๒๔๔๘ นางศศิธร  ระวังสําโรง 

 ๒๒๔๔๙ นางสาวศศิธร  รักษเมธี 

 ๒๒๔๕๐ นางสาวศศิธร  รัตนแสง 

 ๒๒๔๕๑ นางสาวศศิธร  ฤกษอ่ํา 

 ๒๒๔๕๒ นางสาวศศิธร  ลองชุม 

 ๒๒๔๕๓ นางสาวศศิธร  ลุนศิลา 

 ๒๒๔๕๔ นางศศิธร  วงศนภาไพศาล 

 ๒๒๔๕๕ นางศศิธร  ศรีประมงค 

 ๒๒๔๕๖ นางศศิธร  ศรีวะวงค 

 ๒๒๔๕๗ นางสาวศศิธร  ศรีหรั่งไพโรจน 

 ๒๒๔๕๘ นางศศิธร  ศิริวาณิชย 

 ๒๒๔๕๙ นางศศิธร  สมสะอาด 

 ๒๒๔๖๐ นางสาวศศิธร  สมิตร 

 ๒๒๔๖๑ นางสาวศศิธร  สําราญญาติ 

 ๒๒๔๖๒ นางศศิธร  สิงหชู 

 ๒๒๔๖๓ นางศศิธร  สีนุชาติ 

 ๒๒๔๖๔ นางศศิธร  สุขเข 

 ๒๒๔๖๕ นางสาวศศิธร  สุวรรณพะโยม 

 ๒๒๔๖๖ นางสาวศศิธร  แสงแกว 

 ๒๒๔๖๗ นางสาวศศิธร  แสนติ๊บ 

 ๒๒๔๖๘ นางสาวศศิธร  หมุนแทน 

 ๒๒๔๖๙ นางศศิธร  หาญสุรนันท 

 ๒๒๔๗๐ นางสาวศศิธร  อนุญาหงษ 

 ๒๒๔๗๑ นางศศิธร  อินทรประเสริฐ 

 ๒๒๔๗๒ นางศศิธร  อินทัตสิงห 

 ๒๒๔๗๓ นางศศินกานต  คํามาลา 

 ๒๒๔๗๔ นางสาวศศินันท  ทิพยางกูร 

 ๒๒๔๗๕ นางสาวศศินันท  มโนรส  ลี 

 ๒๒๔๗๖ นางสาวศศินา  จงภักดี 

 ๒๒๔๗๗ นางศศินา  สุขเจริญ 

 ๒๒๔๗๘ นางสาวศศินิชณัฏฐ  ดอนสระนอย 

 ๒๒๔๗๙ นางสาวศศินุช  สุขบาล 

 ๒๒๔๘๐ นางศศิเนตร  กาละวัง 

 ๒๒๔๘๑ นางสาวศศิประภา  เครือหอม 

 ๒๒๔๘๒ นางสาวศศิประภา  ทองดีพันธ 

 ๒๒๔๘๓ นางสาวศศิประภา  หวานวิน 

 ๒๒๔๘๔ นางสาวศศิพิมพ  ตาทอง 

 ๒๒๔๘๕ นางศศิภัค  โดยพินิจ 

 ๒๒๔๘๖ นางศศิภา  คํานนท 

 ๒๒๔๘๗ นางสาวศศิภา  พหลนนทลี 

 ๒๒๔๘๘ นางศศิภา  มีจันทร 

 ๒๒๔๘๙ นางศศิภา  รักษาวงศ 

 ๒๒๔๙๐ นางสาวศศิมา  นันทิยเภรี 

 ๒๒๔๙๑ นางศศิมา  เนื้อนอย 

 ๒๒๔๙๒ นางศศิมา  พุทธประสิทธิ์ 



 หนา   ๘๓ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๔๙๓ นางสาวศศิมา  ยังคง 

 ๒๒๔๙๔ นางศศิมาพร  กินขุนทด 

 ๒๒๔๙๕ นางศศิมาพร  ดอนประทุม 

 ๒๒๔๙๖ นางสาวศศิมาภรณ  ใจซื่อ 

 ๒๒๔๙๗ นางศศิมาภรณ  มะโนรัตน 

 ๒๒๔๙๘ นางสาวศศิยาพัชร  จันทรทะนี 

 ๒๒๔๙๙ นางศศิรอร  อินทราชา 

 ๒๒๕๐๐ นางสาวศศิรักษ  อักเยคุม 

 ๒๒๕๐๑ นางสาวศศิรัตน  สวนบรรจง 

 ๒๒๕๐๒ นางสาวศศิรัศมี  ชาญเชนธนนิตย 

 ๒๒๕๐๓ นางสาวศศิรินทร  โทนทอง 

 ๒๒๕๐๔ นางสาวศศิรินทร  ปญญา 

 ๒๒๕๐๕ นางศศิรินทร  เพชรทอง 

 ๒๒๕๐๖ นางศศิรินทร  รูปชัยภูมิ 

 ๒๒๕๐๗ นางศศิลักษณ  เมธี 

 ๒๒๕๐๘ นางศศิลักษณ  สาขํา 

 ๒๒๕๐๙ นางสาวศศิลักษณาพร   

  วงศฟกคุณาการ 

 ๒๒๕๑๐ นางสาวศศิลัดดา  แสงทอง 

 ๒๒๕๑๑ นางสาวศศิวรรณ  แจมแจง 

 ๒๒๕๑๒ นางศศิวรรณ  เทียมเกา 

 ๒๒๕๑๓ นางสาวศศิวรรณ  พะละดี 

 ๒๒๕๑๔ นางสาวศศิวรรณ  วิเชียรเพริศ 

 ๒๒๕๑๕ นางสาวศศิวิมล  ครุฑพงษ 

 ๒๒๕๑๖ นางศศิวิมล  จิตเทพ 

 ๒๒๕๑๗ นางสาวศศิวิมล  ทองบริบูรณ 

 ๒๒๕๑๘ นางสาวศศิวิมล  บุญแกว 

 ๒๒๕๑๙ นางศศิวิมล  บุญไพโรจน 

 ๒๒๕๒๐ นางสาวศศิวิมล  มงคลสินธุ 

 ๒๒๕๒๑ นางสาวศศิวิมล  มังกร 

 ๒๒๕๒๒ นางสาวศศิวิมล  วงศชารี 

 ๒๒๕๒๓ นางศศิศร  แซโงว 

 ๒๒๕๒๔ นางสาวศักตยา  ใจแกว 

 ๒๒๕๒๕ นางสาวศัณทนีย  ดานประกอบกุล 

 ๒๒๕๒๖ นางสาวศันสนา  วันชูเชิด 

 ๒๒๕๒๗ นางสาวศันสนีย  กิจทรัพยทวี 

 ๒๒๕๒๘ นางศันสนีย  คําพระ 

 ๒๒๕๒๙ นางสาวศันสนีย  จ่ันสังข 

 ๒๒๕๓๐ นางสาวศันสนีย  เปรมปรีดิ์ 

 ๒๒๕๓๑ นางสาวศันสนีย  พิมพหลา 

 ๒๒๕๓๒ นางศันสนีย  พูลเวช 

 ๒๒๕๓๓ นางสาวศันสนีย  สีสม 

 ๒๒๕๓๔ นางสาวศันสนีย  สีหวรางกูร 

 ๒๒๕๓๕ นางศันสนีย  สุทธิอาจ 

 ๒๒๕๓๖ นางสาวศาตพร  จันดิษฐ 

 ๒๒๕๓๗ นางสาวศิชดา  พัฒนศิริ 

 ๒๒๕๓๘ นางศิณีนาฎ  ปานจันทร 

 ๒๒๕๓๙ นางสาวศินิชา  ย้ิมปาน 

 ๒๒๕๔๐ นางสาวศินีนาฏ  ศักดา 

 ๒๒๕๔๑ นางศิยาภรณ  ขุนดอนมะแสง 

 ๒๒๕๔๒ นางสาวศิรกาญจน  แกววงษา 

 ๒๒๕๔๓ นางศิรกานต  หะรัตพันธ 



 หนา   ๘๔ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๕๔๔ นางสาวศิรญา  ย้ิมหนองเตา 

 ๒๒๕๔๕ นางสาวศิรญาดา  สายตา 

 ๒๒๕๔๖ นางสาวศิรดา  โกเศยโยธิน 

 ๒๒๕๔๗ นางศิรดา  ทุงสง 

 ๒๒๕๔๘ นางสาวศิรดา  บุญเรือง 

 ๒๒๕๔๙ นางสาวศิรดา  บุณยสุขานนท 

 ๒๒๕๕๐ นางศิรดา  อรรถวิลัย 

 ๒๒๕๕๑ นางสาวศิรประภา  โกสิต 

 ๒๒๕๕๒ นางสาวศิรประภา  ใจวัง 

 ๒๒๕๕๓ นางสาวศิรประภา   

  ชนะมรกตไพศาล 

 ๒๒๕๕๔ นางสาวศิรประภา  ศิลปกษา 

 ๒๒๕๕๕ นางศิรประภา  อาจวิชัย 

 ๒๒๕๕๖ นางสาวศิรพิชชา  นอยสุริวงษ 

 ๒๒๕๕๗ นางศิรภัสชญา  โพธิ์เนียม 

 ๒๒๕๕๘ นางสาวศิรภัสสร  วรรณเพชร   

 ๒๒๕๕๙ นางสาวศิรภัสสร  สีใหม 

 ๒๒๕๖๐ นางสาวศิรภัสสรณ  ศรีมงคล 

 ๒๒๕๖๑ นางสาวศิรัญญา  ชูศรีทอง 

 ๒๒๕๖๒ นางสาวศิรัญยา  โสรมรรค 

 ๒๒๕๖๓ นางสาวศิรัสพิมญชุ  ชัยประภาสกุล 

 ๒๒๕๖๔ นางศิราณี  ปททุม 

 ๒๒๕๖๕ นางสาวศิราณี  พูลกล่ิน 

 ๒๒๕๖๖ นางสาวศิราณี  ภูสนาม 

 ๒๒๕๖๗ นางศิราณี  เมืองจันทร 

 ๒๒๕๖๘ นางศิราณี  อุตสาห 

 ๒๒๕๖๙ นางสาวศิราณี  เอี่ยมเคลือบ 

 ๒๒๕๗๐ นางสาวศิราธร  จันทรอ่ํา 

 ๒๒๕๗๑ นางศิราพร  พงษพานิช 

 ๒๒๕๗๒ นางสาวศิราภรณ  ทําสี 

 ๒๒๕๗๓ นางศิราภรณ  ศรีกันยา 

 ๒๒๕๗๔ นางสาวศิราภรณ  แสนอุบล 

 ๒๒๕๗๕ นางสาวศิราลัย  นวลอยู 

 ๒๒๕๗๖ นางสาวศิริกร  ธรรมสิทธิ์ 

 ๒๒๕๗๗ นางสาวศิริกร  ปจจัยโค 

 ๒๒๕๗๘ นางศิริกัลยา  แสนยาบุตร 

 ๒๒๕๗๙ นางสาวศิริกัลยา  อุดมรัตน 

 ๒๒๕๘๐ นางศิริกาญ  มอบมิตร 

 ๒๒๕๘๑ นางสาวศิริกาญจน  แกววงษา 

 ๒๒๕๘๒ นางศิริกาญจน  คําฟู 

 ๒๒๕๘๓ นางสาวศิริกาญจน  แจมฟุง 

 ๒๒๕๘๔ นางศิริกาญจน  วรรณศรี 

 ๒๒๕๘๕ นางสาวศิริกาญจน  แสงหิรัญ 

 ๒๒๕๘๖ นางศิริกาญจนา  วงศรัตน 

 ๒๒๕๘๗ นางศิริกานดา  สุวรรณชาตรี 

 ๒๒๕๘๘ นางศิริกานดา  เสนาจิตร 

 ๒๒๕๘๙ นางสาวศิริกานต  คฤหานนท 

 ๒๒๕๙๐ นางศิริกานต  เจตเขตกรณ 

 ๒๒๕๙๑ นางสาวศิริกุล  กอนเกตุ 

 ๒๒๕๙๒ นางสาวศิริกุล  แสงเทศ 

 ๒๒๕๙๓ นางศิริขวัญ  ใขคํา 

 ๒๒๕๙๔ นางศิริขวัญ  ตะถิ่น 



 หนา   ๘๕ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๕๙๕ นางศิริขวัญ  นาใจ 

 ๒๒๕๙๖ นาวาตรีหญิง ศิริขวัญ  นุมเรืองรัน 

 ๒๒๕๙๗ นางสาวศิริขวัญ  มิ่งแกว 

 ๒๒๕๙๘ นางสาวศิริขวัญ  ศรีอินทรสุทธิ์ 

 ๒๒๕๙๙ นางศิริจรรยา  เชื้อปง 

 ๒๒๖๐๐ นางสาวศิริโฉม  สุไมรยา 

 ๒๒๖๐๑ นางศิริญญ  บรรเลง 

 ๒๒๖๐๒ นางศิริญญา  ลาวะลี 

 ๒๒๖๐๓ นางศิริญญา  สีพรม 

 ๒๒๖๐๔ นางศิริญญา  เหลาบุรินทร 

 ๒๒๖๐๕ นางศิริญญา  อินทะมาตย 

 ๒๒๖๐๖ นางสาวศิริญา  นวมตาล 

 ๒๒๖๐๗ นางสาวศิริญาพร  สาธุชาติ 

 ๒๒๖๐๘ นางศิริญาย  เลียบคง   

 ๒๒๖๐๙ นางสาวศิริณา  อาสา 

 ๒๒๖๑๐ นางสาวศิริโดม  สายสมุทร 

 ๒๒๖๑๑ นางสาวศิริทัย  ขลุยทอง 

 ๒๒๖๑๒ นางศิริธร  ถ้ํากลาง 

 ๒๒๖๑๓ นางศิริธร  แหลมจริง 

 ๒๒๖๑๔ นางสาวศิริธัญพิมล  เอี่ยมแสวง 

 ๒๒๖๑๕ นางศิรินญารัตน  กลับโก 

 ๒๒๖๑๖ นางสาวศิรินทร  เพ่ิมพันธุวิทยา 

 ๒๒๖๑๗ นางสาวศิรินทร  มังคลุดร 

 ๒๒๖๑๘ นางสาวศิรินทร  หลานไทย 

 ๒๒๖๑๙ นางศิรินทรญา  ผูกพันธ 

 ๒๒๖๒๐ นางสาวศิรินทรทิพย  พันธุไม 

 ๒๒๖๒๑ นางสาวศิรินทรทิพย  แสนโท 

 ๒๒๖๒๒ นางสาวศิรินทรพร  ศรีสุข 

 ๒๒๖๒๓ นางสาวศิรินทรา  คลังกรณ 

 ๒๒๖๒๔ นางสาวศิรินทิพย  โตะฟาเละ 

 ๒๒๖๒๕ นางศิรินทิพย  วงษชํานาญ 

 ๒๒๖๒๖ นางศิรินทิพย  อุดมสุขพรสิริ 

 ๒๒๖๒๗ นางศิรินธร  ประเสริฐศิลป 

 ๒๒๖๒๘ นางศิรินภา  ขวงทิพย 

 ๒๒๖๒๙ นางสาวศิรินภา  จันทรเปลง 

 ๒๒๖๓๐ นางสาวศิรินภา  โฉมอุปฮาด 

 ๒๒๖๓๑ นางศิรินภา  บุญพิทักษ 

 ๒๒๖๓๒ นางศิรินภา  บุตรศาสตร 

 ๒๒๖๓๓ นางศิรินภา  พระอินทร 

 ๒๒๖๓๔ นางสาวศิรินันท  วงคมา 

 ๒๒๖๓๕ นางศิรินันท  เวียงคํา 

 ๒๒๖๓๖ นางสาวศิรินันท  สิมะดํารง 

 ๒๒๖๓๗ นางสาวศิรินันทยา  สรวยงาม 

 ๒๒๖๓๘ นางสาวศิรินันทร  คําเลิศ 

 ๒๒๖๓๙ นางสาวศิรินาฎ  ยังสุขสถาพร 

 ๒๒๖๔๐ นางศิรินาถ  บุราญรมย 

 ๒๒๖๔๑ นางศิรินาท  สุขเจริญ 

 ๒๒๖๔๒ นางศิรินารถ  สุระสังวาลย 

 ๒๒๖๔๓ นางศิรินารถ  อุปมัย 

 ๒๒๖๔๔ นางศิรินุช  อาจนาเสียว 

 ๒๒๖๔๕ นางศิริประภา  จุลละนันทน 

 ๒๒๖๔๖ นางสาวศิริประภา  ภูครองตา 



 หนา   ๘๖ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๖๔๗ นางสาวศิริประภา  ศริพันธุ 

 ๒๒๖๔๘ นางสาวศิริประภา  ศิริประทุม 

 ๒๒๖๔๙ นางศิริพร  กองโน 

 ๒๒๖๕๐ นางศิริพร  เกิดศรี 

 ๒๒๖๕๑ นางศิริพร  แกวคําสอน 

 ๒๒๖๕๒ นางสาวศิริพร  แกวประจุ 

 ๒๒๖๕๓ นางศิริพร  ครองยุติ 

 ๒๒๖๕๔ นางสาวศิริพร  ครุฑธา 

 ๒๒๖๕๕ นางศิริพร  คลายทองคํา 

 ๒๒๖๕๖ นางสาวศิริพร  คารมสม 

 ๒๒๖๕๗ นางศิริพร  คารวินพฤกษ 

 ๒๒๖๕๘ นางศิริพร  คําตาอาย 

 ๒๒๖๕๙ นางสาวศิริพร  คํามา 

 ๒๒๖๖๐ นางศิริพร  เจือจันทร 

 ๒๒๖๖๑ นางสาวศิริพร  ชมภูมิ่ง 

 ๒๒๖๖๒ นางศิริพร  ชัยศรี 

 ๒๒๖๖๓ นางศิริพร  ชัยสิทธิโยธิน 

 ๒๒๖๖๔ นางศิริพร  เชื้อปุย 

 ๒๒๖๖๕ นางสาวศิริพร  ไชยรินทร 

 ๒๒๖๖๖ นางสาวศิริพร  ทรัพยคูณ 

 ๒๒๖๖๗ นางสาวศิริพร  ทวี 

 ๒๒๖๖๘ นางสาวศิริพร  ทองใคร 

 ๒๒๖๖๙ นางสาวศิริพร  ทองธรรมจินดา 

 ๒๒๖๗๐ นางศิริพร  แทนวัน 

 ๒๒๖๗๑ นางศิริพร  ธรรมเรืองทอง 

 ๒๒๖๗๒ นางสาวศิริพร  ธรรมศร 

 ๒๒๖๗๓ นางสาวศิริพร  นาคสําราญ 

 ๒๒๖๗๔ นางศิริพร  บัวเงิน 

 ๒๒๖๗๕ นางสาวศิริพร  บุญตัน 

 ๒๒๖๗๖ นางสาวศิริพร  บุญยงค 

 ๒๒๖๗๗ นางสาวศิริพร  เบี้ยจ่ัน 

 ๒๒๖๗๘ นางศิริพร  ประเสริฐสุข 

 ๒๒๖๗๙ นางสาวศิริพร  ปลีบุตร 

 ๒๒๖๘๐ นางสาวศิริพร  ไฝสุข 

 ๒๒๖๘๑ นางสาวศิริพร  พรหมพิจารณ 

 ๒๒๖๘๒ นางศิริพร  พรอมมูล 

 ๒๒๖๘๓ นางสาวศิริพร  พลแพงขวา 

 ๒๒๖๘๔ นางสาวศิริพร  พันธุระ 

 ๒๒๖๘๕ นางศิริพร  พายวงษ 

 ๒๒๖๘๖ นางสาวศิริพร  พิมแพง 

 ๒๒๖๘๗ นางสาวศิริพร  พุทเกษร 

 ๒๒๖๘๘ นางศิริพร  เพชรทอง 

 ๒๒๖๘๙ นางศิริพร  เพชรรักษา 

 ๒๒๖๙๐ นางสาวศิริพร  โพธิพงษ 

 ๒๒๖๙๑ นางสาวศิริพร  ไพรสมพงษ   

 ๒๒๖๙๒ นางสาวศิริพร  ภารา 

 ๒๒๖๙๓ นางศิริพร  มะแอ 

 ๒๒๖๙๔ นางสาวศิริพร  มาลัยรักษ 

 ๒๒๖๙๕ นางสาวศิริพร  ยะจันโท 

 ๒๒๖๙๖ นางสาวศิริพร  ราษฎรอาศัย 

 ๒๒๖๙๗ นางศิริพร  ลือสุวรรณ 

 ๒๒๖๙๘ นางศิริพร  เลิศภัทรพาณิชย 



 หนา   ๘๗ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๖๙๙ นางสาวศิริพร  ศรีสันติแสง 

 ๒๒๗๐๐ นางสาวศิริพร  ศรีสารากร 

 ๒๒๗๐๑ นางสาวศิริพร  ศรีใหญ 

 ๒๒๗๐๒ นางศิริพร  สอนดี 

 ๒๒๗๐๓ นางสาวศิริพร  สาริพันธ 

 ๒๒๗๐๔ นางศิริพร  สิทธิเชน 

 ๒๒๗๐๕ นางสาวศิริพร  หนูโต 

 ๒๒๗๐๖ นางสาวศิริพร  อยูคุม 

 ๒๒๗๐๗ นางสาวศิริพร  อยูสําราญ 

 ๒๒๗๐๘ นางสาวศิริพร  โอทอง 

 ๒๒๗๐๙ นางศิริพรพรรณ  พวงจันทึก 

 ๒๒๗๑๐ นางสาวศิริพรรณ  แสงขาว 

 ๒๒๗๑๑ นางศิริพรรณ  เกตุรัตน 

 ๒๒๗๑๒ นางศิริพรรณ  ชิดชม 

 ๒๒๗๑๓ นางศิริพรรณ  นิ่มสา 

 ๒๒๗๑๔ นางศิริพัฒน  เจริญศรี 

 ๒๒๗๑๕ นางศิริพันธ  วัฒนาสิริ 

 ๒๒๗๑๖ นางศิริพันธ  สมใจ 

 ๒๒๗๑๗ นางสาวศิริพันธ  สาลัง 

 ๒๒๗๑๘ นางสาวศิริเพ็ญ  มั่นคง 

 ๒๒๗๑๙ นางศิริเพ็ญ  วารีวนิช 

 ๒๒๗๒๐ นางศิริภรณ  เกิดมี 

 ๒๒๗๒๑ นางสาวศิริภรณ  ธิวงคษา 

 ๒๒๗๒๒ นางสาวศิริภัทร  พวยฟุง 

 ๒๒๗๒๓ นางสาวศิริภัสสร  ขันหลวง 

 ๒๒๗๒๔ นางศิริภัสสร  ภูมิประพัทธ 

 ๒๒๗๒๕ นางสาวศิริภา  จินาวัลย 

 ๒๒๗๒๖ นางสาวศิริภา  บุญปญญา 

 ๒๒๗๒๗ นางสาวศิริภาพร  แสนปล้ืม 

 ๒๒๗๒๘ นางศิริภาภรณ  เนตรสิงแสง 

 ๒๒๗๒๙ นางสาวศิริมนตญา  จงสุขสันต 

 ๒๒๗๓๐ นางสาวศิริมนัส  ขันนาค 

 ๒๒๗๓๑ นางสาวศิริมล  สวัสดี 

 ๒๒๗๓๒ นางศิริมา  กลีบทอง 

 ๒๒๗๓๓ นางสาวศิริมา  บุญมาก 

 ๒๒๗๓๔ นางสาวศิริมา  บุณยายน 

 ๒๒๗๓๕ นางศิริมา  ศรีขวัญ 

 ๒๒๗๓๖ นางสาวศิริมาศ  สมพงษ 

 ๒๒๗๓๗ นางศิริมิตร  ศิลาน้ําเงิน 

 ๒๒๗๓๘ นางศิริยศ  บิลดาวูด 

 ๒๒๗๓๙ นางศิริยา  พวงคุด 

 ๒๒๗๔๐ นางศิริยาภรณ  เนตรผง 

 ๒๒๗๔๑ นางสาวศิริรักษ  ขําสอน 

 ๒๒๗๔๒ นางศิริรักษ  แขวงเมือง 

 ๒๒๗๔๓ นางศิริรักษ  ชิณะโคตรพงษ 

 ๒๒๗๔๔ นางศิริรักษ  อรรคฮาตสี 

 ๒๒๗๔๕ นางสาวศิริรักษณ  กันยา 

 ๒๒๗๔๖ นางสาวศิริรัตน  จังรัสสะ 

 ๒๒๗๔๗ นางศิริรัตน  จันทรคง 

 ๒๒๗๔๘ นางสาวศิริรัตน  จันทรโท 

 ๒๒๗๔๙ นางสาวศิริรัตน  ไชยเชษฐ 

 ๒๒๗๕๐ นางสาวศิริรัตน  ตะเพียนทอง 



 หนา   ๘๘ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๗๕๑ นางสาวศิริรัตน  ทองเจริญ 

 ๒๒๗๕๒ นางศิริรัตน  ทองสาย 

 ๒๒๗๕๓ นางสาวศิริรัตน  ทองหวั่น 

 ๒๒๗๕๔ นางสาวศิริรัตน  นิลนาก 

 ๒๒๗๕๕ นางสาวศิริรัตน  บุญรวม 

 ๒๒๗๕๖ นางสาวศิริรัตน  พรมมานอก 

 ๒๒๗๕๗ นางสาวศิริรัตน  พระนอ 

 ๒๒๗๕๘ นางศิริรัตน  พันธจินา 

 ๒๒๗๕๙ นางสาวศิริรัตน  ภาคะ 

 ๒๒๗๖๐ นางศิริรัตน  มั่งประเสริฐ 

 ๒๒๗๖๑ นางศิริรัตน  มากเกล้ียง 

 ๒๒๗๖๒ นางสาวศิริรัตน  โยอินทร 

 ๒๒๗๖๓ นางศิริรัตน  แรกคํานวน 

 ๒๒๗๖๔ นางศิริรัตน  วองทั่ง 

 ๒๒๗๖๕ นางศิริรัตน  เวชยันต 

 ๒๒๗๖๖ นางสาวศิริรัตน  แวงดา 

 ๒๒๗๖๗ นางศิริรัตน  ศรีวิเศษ 

 ๒๒๗๖๘ นางศิริรัตน  แสงเขิ่ง 

 ๒๒๗๖๙ นางศิริรัตน  เหมือนแก 

 ๒๒๗๗๐ นางศิริรัตน  เหล็กโอก 

 ๒๒๗๗๑ นางศิริรัตนา  โอภาษี 

 ๒๒๗๗๒ นางสาวศิริลักกษณ  วิปสสา 

 ๒๒๗๗๓ นางศิริลักษณ  จงธรรม 

 ๒๒๗๗๔ นางสาวศิริลักษณ  เชิดชูโชคสุข 

 ๒๒๗๗๕ นางสาวศิริลักษณ  ทองเพ็ชร 

 ๒๒๗๗๖ นางศิริลักษณ  ธรรมบุตร 

 ๒๒๗๗๗ นางศิริลักษณ  ธรรมวงษ 

 ๒๒๗๗๘ นางศิริลักษณ  ธรรมอักษร 

 ๒๒๗๗๙ นางสาวศิริลักษณ  นิลเทศ 

 ๒๒๗๘๐ นางสาวศิริลักษณ  บุญเจริญ 

 ๒๒๗๘๑ นางสาวศิริลักษณ  บุญโต 

 ๒๒๗๘๒ นางศิริลักษณ  บุญมา 

 ๒๒๗๘๓ นางศิริลักษณ  ประประโคน 

 ๒๒๗๘๔ นางสาวศิริลักษณ  ผจวบโชค 

 ๒๒๗๘๕ นางสาวศิริลักษณ  พรหมเสน 

 ๒๒๗๘๖ นางสาวศิริลักษณ  ภาษา 

 ๒๒๗๘๗ นางศิริลักษณ  มั่นหมาย 

 ๒๒๗๘๘ นางศิริลักษณ  ยวนานนท 

 ๒๒๗๘๙ นางศิริลักษณ  รุจิระกุล 

 ๒๒๗๙๐ นางสาวศิริลักษณ  ล้ีเจริญ 

 ๒๒๗๙๑ นางสาวศิริลักษณ   

  วรรณะตอตระกูล 

 ๒๒๗๙๒ นางศิริลักษณ  วัชโรดม 

 ๒๒๗๙๓ นางสาวศิริลักษณ  สังฆะมณี 

 ๒๒๗๙๔ นางสาวศิริลักษณ  แสนทวีสุข 

 ๒๒๗๙๕ นางสาวศิริลัดดา  แกวสีขาว 

 ๒๒๗๙๖ นางศิริวรรณ  ตาใจ 

 ๒๒๗๙๗ นางศิริวรรณ  นามลังกา 

 ๒๒๗๙๘ นางสาวศิริวรรณ  ศิริพันธุพิสิฐกุล 

 ๒๒๗๙๙ นางสาวศิริวรรณ  กล่ินศรีสุข 

 ๒๒๘๐๐ นางสาวศิริวรรณ  กอนศรีษะ 

 ๒๒๘๐๑ นางสาวศิริวรรณ  เกษาวงศ 



 หนา   ๘๙ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๘๐๒ นางสาวศิริวรรณ  แกวกงพาน 

 ๒๒๘๐๓ นางศิริวรรณ  ขันหลวง 

 ๒๒๘๐๔ นางสาวศิริวรรณ  เครือน้ํามิตร 

 ๒๒๘๐๕ นางสาวศิริวรรณ  โคตรพันธ 

 ๒๒๘๐๖ นางสาวศิริวรรณ  ชุมชื่นสกุลสุข 

 ๒๒๘๐๗ นางสาวศิริวรรณ  ดอนตุมไพร 

 ๒๒๘๐๘ นางศิริวรรณ  ตั้งจิตนฤมาณ 

 ๒๒๘๐๙ นางศิริวรรณ  เตชะสุข 

 ๒๒๘๑๐ นางสาวศิริวรรณ  ทองประสม 

 ๒๒๘๑๑ นางสาวศิริวรรณ  ไทยลา 

 ๒๒๘๑๒ นางสาวศิริวรรณ  นาชัยดูลย 

 ๒๒๘๑๓ นางสาวศิริวรรณ  บุญพูลมี 

 ๒๒๘๑๔ นางศิริวรรณ  บุตรทัน 

 ๒๒๘๑๕ นางสาวศิริวรรณ   

  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 ๒๒๘๑๖ นางสาวศิริวรรณ  พันธสิทธิ์ 

 ๒๒๘๑๗ นางศิริวรรณ  โพธิ์งาม 

 ๒๒๘๑๘ นางศิริวรรณ  ไพรสณฑ 

 ๒๒๘๑๙ นางสาวศิริวรรณ  ภูแทงเพชร 

 ๒๒๘๒๐ นางสาวศิริวรรณ  ภูพิมพสันต 

 ๒๒๘๒๑ นางสาวศิริวรรณ  มากดวง 

 ๒๒๘๒๒ นางสาวศิริวรรณ  มูลสุรินทร 

 ๒๒๘๒๓ นางสาวศิริวรรณ  ลีลาศิลปศาสน 

 ๒๒๘๒๔ นางศิริวรรณ  เลิศศรี 

 ๒๒๘๒๕ นางสาวศิริวรรณ  วงคพานิช 

 ๒๒๘๒๖ นางสาวศิริวรรณ  วงคศรี 

 ๒๒๘๒๗ นางสาวศิริวรรณ  วงษวิไลย 

 ๒๒๘๒๘ นางสาวศิริวรรณ  วรรณดี 

 ๒๒๘๒๙ นางศิริวรรณ  ศรีกุลบุตร 

 ๒๒๘๓๐ นางศิริวรรณ  ศักดา 

 ๒๒๘๓๑ นางศิริวรรณ  สิทธิชัยพงศกร 

 ๒๒๘๓๒ นางสาวศิริวรรณ  สุขแสวง 

 ๒๒๘๓๓ นางสาวศิริวรรณ  แสนนอก 

 ๒๒๘๓๔ นางศิริวรรณ  หมวกพิมาย 

 ๒๒๘๓๕ นางสาวศิริวรรณ  หมุนหวาน 

 ๒๒๘๓๖ นางสาวศิริวรรณ  หลําเทียน 

 ๒๒๘๓๗ นางศิริวรรณ  หอมนาน 

 ๒๒๘๓๘ นางศิริวรรณ  ออนปอภาร 

 ๒๒๘๓๙ นางศิริวรรณ  อุดมวิฑิต 

 ๒๒๘๔๐ นางสาวศิริวรรณ  อุปถัมภ 

 ๒๒๘๔๑ นางสาวศิริวลี  สุวรรณกิจ 

 ๒๒๘๔๒ นางศิริวัลย  เศษออน 

 ๒๒๘๔๓ นางสาวศิริสองแสง  คําตัน 

 ๒๒๘๔๔ นางศิริเสาวภา  อยูรอด   

 ๒๒๘๔๕ นางศิริอนงค  สงสุรินทร 

 ๒๒๘๔๖ นางสาวศิโรรัตน  ใหมละเอียด 

 ๒๒๘๔๗ นางสาวศิลาพร  จรัญญากร 

 ๒๒๘๔๘ นางสาวศิลาพรฆ  มากแสน 

 ๒๒๘๔๙ นางสาวศิวณัฐ  เพชรขวัญ   

 ๒๒๘๕๐ นางสาวศิวณี  แกวบุญคํา 

 ๒๒๘๕๑ นางศิวนันท  สุขมาก 

 ๒๒๘๕๒ นางศิวนาถ  นิพัฒนนันท 



 หนา   ๙๐ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๘๕๓ นางสาวศิวนาถ  มูลสิน 

 ๒๒๘๕๔ นางศิวพร  งามวัฒนาวงษ 

 ๒๒๘๕๕ นางศิวพร  ปูนขุนทด 

 ๒๒๘๕๖ นางสาวศิวพร  มั่งสมบูรณ 

 ๒๒๘๕๗ นางสาวศิวพร  ศรีคราม 

 ๒๒๘๕๘ นางศิวรักษ  สีดํา 

 ๒๒๘๕๙ นางสาวศิวรัตน  แสนโกด 

 ๒๒๘๖๐ นางศิวลี  วงศแกว 

 ๒๒๘๖๑ นางสาวศิวะพร  ทุเรียนสุก 

 ๒๒๘๖๒ นางสาวศิวัชญา  ธรรมเพียร 

 ๒๒๘๖๓ นางศิวานันท  ปดตาเนย 

 ๒๒๘๖๔ นางสาวศิวาพร  จันตะวัง 

 ๒๒๘๖๕ นางศิวาพร  ทาระธรรม 

 ๒๒๘๖๖ นางสาวศิวาพร  เทพศิริ 

 ๒๒๘๖๗ นางสาวศิวาพร  วงคชัยขันธ 

 ๒๒๘๖๘ นางสาวศิวาพร  สีทัพ 

 ๒๒๘๖๙ นางสาวศิวาภรณ  สมหมาย 

 ๒๒๘๗๐ นางสาวศิวาลัย  ใสเย็น 

 ๒๒๘๗๑ นางศิวิมล  วนจันทรโม 

 ๒๒๘๗๒ นางศิวิไล  เหมืองใจมา 

 ๒๒๘๗๓ นางศีลิน  ศรีสมวงศ 

 ๒๒๘๗๔ นางศุกรจิตร  กําเนิดพิลา 

 ๒๒๘๗๕ นางสาวศุกรฤดี  ขวัญกลับ 

 ๒๒๘๗๖ นางสาวศุจิชญาภัทร  เรียบรอย 

 ๒๒๘๗๗ นางสาวศุทธินี  ฐานทนดี 

 ๒๒๘๗๘ นางศุทธิพนิต  จันทะเสน 

 ๒๒๘๗๙ นางสาวศุทราธินีย  ปนะกาโน 

 ๒๒๘๘๐ นางสาวศุเพ็ญแข  สมบัติ 

 ๒๒๘๘๑ นางสาวศุภกร  สาครเจริญ 

 ๒๒๘๘๒ นางศุภกาญจน  ใจหาญ 

 ๒๒๘๘๓ นางสาวศุภกานต  นุสรณรัมย 

 ๒๒๘๘๔ นางสาวศุภกานต  รัตนจารุวัฒน 

 ๒๒๘๘๕ นางศุภกานต  ศรีวิภาต 

 ๒๒๘๘๖ นางศุภการย  สวางบุญ 

 ๒๒๘๘๗ นางศุภจิตรตรา  บุญเย็น 

 ๒๒๘๘๘ นางศุภจิรา  จริตงาม 

 ๒๒๘๘๙ นางศุภจิรา  เชยเหมือนจันทร 

 ๒๒๘๙๐ นางศุภณัฏฐ  ชาญเชาววรรธน 

 ๒๒๘๙๑ นางสาวศุภธิดา  ประทุมทอง 

 ๒๒๘๙๒ นางสาวศุภธิดา  สังขทอง 

 ๒๒๘๙๓ นางศุภธิวา  แยมสุริโยทัย 

 ๒๒๘๙๔ นางศุภนัน  นภจร 

 ๒๒๘๙๕ นางสาวศุภนิจ  ชาทะศรี 

 ๒๒๘๙๖ นางศุภนิดา  ไขคํา 

 ๒๒๘๙๗ นางศุภนิดา  ยืนปน 

 ๒๒๘๙๘ นางสาวศุภนิษฐ  ศิริ 

 ๒๒๘๙๙ นางศุภนุช  ชิณโสม 

 ๒๒๙๐๐ นางศุภนุช  อรามศรี 

 ๒๒๙๐๑ นางสาวศุภพิชญ  ไกรยา 

 ๒๒๙๐๒ นางศุภพิชญ  ปานแกว 

 ๒๒๙๐๓ นางศุภพิชยาพร  ดับโรค 

 ๒๒๙๐๔ นางสาวศุภมาส  นอยหมอ 



 หนา   ๙๑ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๙๐๕ นางสาวศุภมาส  ปนแกว 

 ๒๒๙๐๖ นางสาวศุภมาส  สุทธิ 

 ๒๒๙๐๗ นางสาวศุภมาส  อินตะอุนวงศ 

 ๒๒๙๐๘ นางศุภยา  ตันหนึ่ง 

 ๒๒๙๐๙ นางสาวศุภรดา  ศรีไชยา 

 ๒๒๙๑๐ นางศุภรดา  ศรีนันชัย 

 ๒๒๙๑๑ นางศุภรัตน  กุลชาติ 

 ๒๒๙๑๒ นางศุภรัตน  เทพทอง 

 ๒๒๙๑๓ นางศุภรัตน  เทพอุด 

 ๒๒๙๑๔ นางศุภรัตน  บะขุนทด 

 ๒๒๙๑๕ นางสาวศุภรัตน  สกุลพรามณ 

 ๒๒๙๑๖ นางสาวศุภรัตน  สรอยดั้น 

 ๒๒๙๑๗ นางศุภรัตน  หงษเวียงจันทร 

 ๒๒๙๑๘ นางศุภรัศมิ์  มิลินคณาพัฒน 

 ๒๒๙๑๙ นางสาวศุภรัสมิ์  ดวงใบ 

 ๒๒๙๒๐ นางสาวศุภรัสมิ์  พาทอง 

 ๒๒๙๒๑ นางสาวศุภรา  เกื้อหนองขุน 

 ๒๒๙๒๒ นางศุภรา  พุทธจรรยา 

 ๒๒๙๒๓ นางสาวศุภรานันท  วันทา 

 ๒๒๙๒๔ นางศุภราภรณ  ใจประเชียง 

 ๒๒๙๒๕ นางศุภริณฎา  หนูเขียว 

 ๒๒๙๒๖ นางสาวศุภโรจ  พัลวัน 

 ๒๒๙๒๗ นางศุภลักษณ  กลาหาญ 

 ๒๒๙๒๘ นางสาวศุภลักษณ  เกียรติทวีพันธุ 

 ๒๒๙๒๙ นางสาวศุภลักษณ  คงศรีรัตน 

 ๒๒๙๓๐ นางศุภลักษณ  โคตรมณี 

 ๒๒๙๓๑ นางสาวศุภลักษณ  เจียรวาป 

 ๒๒๙๓๒ นางศุภลักษณ  แชมรัมย 

 ๒๒๙๓๓ นางศุภลักษณ  เซียงนอก 

 ๒๒๙๓๔ นางสาวศุภลักษณ  ตอนเหนือ 

 ๒๒๙๓๕ นางศุภลักษณ  โทนุสิน 

 ๒๒๙๓๖ นางศุภลักษณ  บุญมา 

 ๒๒๙๓๗ นางสาวศุภลักษณ  พ่ึงเพาะปลูก 

 ๒๒๙๓๘ นางสาวศุภลักษณ  เมฆโพธิ 

 ๒๒๙๓๙ นางศุภลักษณ  สมไชยวงค 

 ๒๒๙๔๐ นางศุภลักษณ  สําเร 

 ๒๒๙๔๑ นางศุภลักษณ  สิงเกื้อ 

 ๒๒๙๔๒ นางศุภลักษณ  อุนพิกุล 

 ๒๒๙๔๓ นางสาวศุภลักษณา  ชาสังข 

 ๒๒๙๔๔ นางสาวศุภวดี  สรางนานอก 

 ๒๒๙๔๕ นางศุภวดี  สุระชลภูมิ 

 ๒๒๙๔๖ นางสาวศุภวรรณ  กิ้มเฉี้ยง 

 ๒๒๙๔๗ นางศุภวรรณ  เกิดสุข 

 ๒๒๙๔๘ นางสาวศุภวรรณ  จิตอราม 

 ๒๒๙๔๙ นางศุภวรรณ  ใจนอย 

 ๒๒๙๕๐ นางสาวศุภวรรณ  ดวงคํา 

 ๒๒๙๕๑ นางสาวศุภวรรณ  นาคสุด 

 ๒๒๙๕๒ นางศุภวรรณ  พุมเงิน 

 ๒๒๙๕๓ นางสาวศุภวรรณ  สันปาแกว 

 ๒๒๙๕๔ นางสาวศุภวรรณ  แสนทองแกว 

 ๒๒๙๕๕ นางศุภวัลย  มาตาแกว 

 ๒๒๙๕๖ นางศุภศจี  พูลพงษ 



 หนา   ๙๒ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๙๕๗ นางสาวศุภศิตา  ปญญาโสด 

 ๒๒๙๕๘ นางสาวศุภสิตา  นอยนันท 

 ๒๒๙๕๙ นางสาวศุภสุตา  จันตั้ง 

 ๒๒๙๖๐ นางศุภแสงเดือน  แกวสกุล 

 ๒๒๙๖๑ นางสาวศุภักษร  วงษแหวน 

 ๒๒๙๖๒ นางสาวศุภักษร  สงหนู 

 ๒๒๙๖๓ นางสาวศุภากร  แกวทองคํา 

 ๒๒๙๖๔ นางศุภากร  เจริญรัตน 

 ๒๒๙๖๕ นางศุภากร  เอี่ยมสําอางค 

 ๒๒๙๖๖ นางสาวศุภากาญจน  เทศขันธ 

 ๒๒๙๖๗ นางสาวศุภาณัชชา  หมีทอง 

 ๒๒๙๖๘ นางสาวศุภาณี  ทับชวยขวา 

 ๒๒๙๖๙ นางศุภาทิพย  ขุมทอง 

 ๒๒๙๗๐ นางศุภานัน  ขันตภิณโญ 

 ๒๒๙๗๑ นางศุภาพร  ศรีกสิกิจ 

 ๒๒๙๗๒ นางศุภาพิชญ  นาคขํา 

 ๒๒๙๗๓ นางสาวศุภาภร  สกุลหมายมั่น 

 ๒๒๙๗๔ นางศุภามาศ  พิลาธรรม 

 ๒๒๙๗๕ นางสาวศุภารดี  สําราญรื่น 

 ๒๒๙๗๖ นางศุภารมย  สุวรรณวงษ 

 ๒๒๙๗๗ นางสาวศุภาวดี  กรมทอง 

 ๒๒๙๗๘ นางสาวศุภาวรรณ  ปนแกว 

 ๒๒๙๗๙ นางสาวศุภาวรรณ  สีหะวงษ 

 ๒๒๙๘๐ นางศุภาวีร  ศรีธาราธิคุณ 

 ๒๒๙๘๑ นางศุภาวีร  หนูตะเภา 

 ๒๒๙๘๒ สิบโทหญิง ศุภิกา  นิคม 

 ๒๒๙๘๓ นางศุภิกา  อุปนโน 

 ๒๒๙๘๔ นางสาวศุภินันท  ขันมูล 

 ๒๒๙๘๕ นางศุภิสรา  คงเสถียรพงษ 

 ๒๒๙๘๖ นางศุภิสรา  จันทรขุน 

 ๒๒๙๘๗ นางสาวศุภิสรา  เจนไร 

 ๒๒๙๘๘ นางสาวศุภิสรา  ตออํานาจ 

 ๒๒๙๘๙ นางศุภิสรา  ธิสมบูรณ 

 ๒๒๙๙๐ นางสาวศุภิสรา  พุมเจริญ 

 ๒๒๙๙๑ นางสาวศุภิสรา  รูปเล็ก 

 ๒๒๙๙๒ นางสาวศุภิสรา  สิงหเสนา 

 ๒๒๙๙๓ นางศุมัฑณา  ชัยลี 

 ๒๒๙๙๔ นางสาวศุรจนากร  มณีอินทร 

 ๒๒๙๙๕ นางสาวศุรดา  พิมพสา 

 ๒๒๙๙๖ นางศุรัชฎา  แกวบอ 

 ๒๒๙๙๗ นางศุลีพร  ดวงชัย 

 ๒๒๙๙๘ นางสาวศุลีพร  ทองสุทธิ 

 ๒๒๙๙๙ นางศุวิชาดา  อุนเจริญ 

 ๒๓๐๐๐ นางสาวเศรษฐกรณ  กรศิริพงศ 

 ๒๓๐๐๑ นางเศรษฐิภรณ  นาควิริยะ 

 ๒๓๐๐๒ นางสาวโศภิต  สิงหชัย 

 ๒๓๐๐๓ นางสาวโศภิตา  คูหาเรืองรอง 

 ๒๓๐๐๔ นางสาวโศภิตา  วิสา 

 ๒๓๐๐๕ นางสาวโศภิษฐา  ดวงสิน 

 ๒๓๐๐๖ นางโศรดา  แปงจันเขียว 

 ๒๓๐๐๗ นางสาวโศรยา  ชูกระชั้น 

 ๒๓๐๐๘ นางสาวไศยไล  คนตรง 



 หนา   ๙๓ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๐๐๙ นางสาวษมาภรณ  หวันเดาะเลาะ 

 ๒๓๐๑๐ นางสาวษาธญา  ตรงจิตรนิมิตร 

 ๒๓๐๑๑ นางสาวษิญาดา  พระเนตร 

 ๒๓๐๑๒ นางสาวษิวาพร  เมืองโคตร 

 ๒๓๐๑๓ นางสกล  แกวมุงคุณ 

 ๒๓๐๑๔ นางสกลสุภา  บัวลา 

 ๒๓๐๑๕ นางสาวสกาวเดือน  ขวัญเอียด 

 ๒๓๐๑๖ นางสกาวเดือน  บุญพูล 

 ๒๓๐๑๗ นางสาวสกาวเดือน  ผิวดี 

 ๒๓๐๑๘ นางสกาวเดือน  สมร 

 ๒๓๐๑๙ นางสาวสกาวทิพย  วิโรจนพนากุล 

 ๒๓๐๒๐ นางสกาวรัตน  ตะเส้ียว 

 ๒๓๐๒๑ นางสกาวรัตน  นันบุญมา 

 ๒๓๐๒๒ นางสกาวรัตน  บุญพร 

 ๒๓๐๒๓ นางสกาวรัตน  โปลา 

 ๒๓๐๒๔ นางสกาวรัตน  ภูมิระวิ 

 ๒๓๐๒๕ นางสกาวรัตน  มาตยภา 

 ๒๓๐๒๖ นางสาวสกาวรัตน  วันแกว 

 ๒๓๐๒๗ นางสาวสกาวรัตน  สกุลธีรโชติ 

 ๒๓๐๒๘ นางสกุณา  คุมตระกูล 

 ๒๓๐๒๙ นางสกุณา  จอมฟู 

 ๒๓๐๓๐ นางสาวสกุณา  ดานอาษา 

 ๒๓๐๓๑ นางสกุณา  ทรัพยประเสริฐ 

 ๒๓๐๓๒ นางสกุณา  พรหมหาไชย 

 ๒๓๐๓๓ นางสาวสกุณา  รันพิศาล 

 ๒๓๐๓๔ นางสกุณา  ศรีนอย 

 ๒๓๐๓๕ นางสกุณา  หวังรวมกลาง 

 ๒๓๐๓๖ นางสาวสกุลณา  สิงหคํา 

 ๒๓๐๓๗ นางสาวสกุลตรา  นุชคํา 

 ๒๓๐๓๘ นางสกุลตลา  บูเอียด   

 ๒๓๐๓๙ นางสาวสกุลตลา  ศาสนนันทน 

 ๒๓๐๔๐ นางสกุลทอง  เทพสุทธิ์ 

 ๒๓๐๔๑ นางสกุลทิพย  เสมอภาคภูมิ 

 ๒๓๐๔๒ นางสาวสกุลไทย  พรมชัย 

 ๒๓๐๔๓ นางสาวสกุลพัชร  จีรกรเรืองเจริญ 

 ๒๓๐๔๔ นางสาวสกุลรัตน  นุชผักแวน 

 ๒๓๐๔๕ นางสาวสกุลรัตน  พลีพูล 

 ๒๓๐๔๖ นางสาวสกุลรัตน  รัตนโสม 

 ๒๓๐๔๗ นางสกุลรัตน  หมุดดี 

 ๒๓๐๔๘ นางสกุลรัตน  อุตอาง 

 ๒๓๐๔๙ นางสงกรานต  ชัยสิทธิ์ 

 ๒๓๐๕๐ นางสาวสงกรานต  เมืองโคตร 

 ๒๓๐๕๑ นางสงกรานต  เมืองมูล 

 ๒๓๐๕๒ นางสาวสงกรานต  วัตโน 

 ๒๓๐๕๓ นางสงกรานต  สินดี 

 ๒๓๐๕๔ นางสาวสงกาล  บุตนุ 

 ๒๓๐๕๕ นางสงวน  ทับพิมพแสน   

 ๒๓๐๕๖ นางสญาภรณ  กิตติคุณ 

 ๒๓๐๕๗ นางสญามล  ไกวาสัง   

 ๒๓๐๕๘ นางสาวสณัญญา  ถาวร 

 ๒๓๐๕๙ นางสดศรี  มงคลมะไฟ 

 ๒๓๐๖๐ นางสดศรี  สมโสภา 



 หนา   ๙๔ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๐๖๑ นางสาวสดใส  จันทรพวง 

 ๒๓๐๖๒ นางสถาพร  กิจวรวาณิช 

 ๒๓๐๖๓ นางสถาพร  ถนอมพันธ 

 ๒๓๐๖๔ นางสาวสถาพร  เหล็กดี 

 ๒๓๐๖๕ นางสถิตพร  อวนมะโฮง 

 ๒๓๐๖๖ นางสถิตยา  ชาลีรินทร 

 ๒๓๐๖๗ นางสทาน  อวดกลา 

 ๒๓๐๖๘ นางสาวสนทยา  คงสืบชาติ 

 ๒๓๐๖๙ นางสนทยา  ชูทิพย 

 ๒๓๐๗๐ นางสนธญา  อาสนานิ 

 ๒๓๐๗๑ นางสนธยา  ตะวังทัน 

 ๒๓๐๗๒ นางสาวสนธยา  ตันปรักษ 

 ๒๓๐๗๓ นางสาวสนธยา  ธุวะคํา 

 ๒๓๐๗๔ นางสาวสนธยา  เนืองศิลป 

 ๒๓๐๗๕ นางสนธยา  เพ็งพิมพ 

 ๒๓๐๗๖ นางสนธยา  สนพะเนาว 

 ๒๓๐๗๗ นางสาวสนั่น  หอมอินทร 

 ๒๓๐๗๘ นางสาวสนิ  ตนประสงค 

 ๒๓๐๗๙ นางสาวสนิท  เกลามณี   

 ๒๓๐๘๐ นางสนิท  ศักดิ์เสือ 

 ๒๓๐๘๑ นางสนิท  สายบัว 

 ๒๓๐๘๒ นางสาวสใบทอง  วงษสุพันธ 

 ๒๓๐๘๓ นางสาวสใบแพร  สารฤทธิ์ 

 ๒๓๐๘๔ นางสไบแพร  ทศวัฒน 

 ๒๓๐๘๕ นางสไบแพร  ยงเพชร 

 ๒๓๐๘๖ นางสาวสไบเย็น  สุธาตุ 

 ๒๓๐๘๗ นางสาวสพิชญา  รสหวาน 

 ๒๓๐๘๘ นางสาวสมคิด  โคษา 

 ๒๓๐๘๙ นางสมคิด  จุลเกตุ 

 ๒๓๐๙๐ นางสมคิด  เจริญวงศ 

 ๒๓๐๙๑ นางสมคิด  ใจมั่น 

 ๒๓๐๙๒ นางสมคิด  ดอกตะเคียน 

 ๒๓๐๙๓ นางสมคิด  ดีชวย 

 ๒๓๐๙๔ นางสมคิด  ทองมวง 

 ๒๓๐๙๕ นางสมคิด  ทาวอินทร 

 ๒๓๐๙๖ นางสาวสมคิด  ทินนา 

 ๒๓๐๙๗ นางสมคิด  แทวกระโทก 

 ๒๓๐๙๘ นางสมคิด  ธิกะ 

 ๒๓๐๙๙ นางสมคิด  บัวงาม 

 ๒๓๑๐๐ นางสมคิด  พัฒนศิลป 

 ๒๓๑๐๑ นางสาวสมคิด  ภโอวาท 

 ๒๓๑๐๒ นางสมคิด  สุขนาคินทร 

 ๒๓๑๐๓ นางสาวสมคิด  หุนผักแวน 

 ๒๓๑๐๔ นางสาวสมจริง  วิชัยสาร 

 ๒๓๑๐๕ นางสาวสมจัด  ประทัยงาม 

 ๒๓๑๐๖ นางสาวสมจิต  จันทรัตน 

 ๒๓๑๐๗ นางสาวสมจิต  ซื่อตรง 

 ๒๓๑๐๘ นางสมจิต  ทุยไทสงค 

 ๒๓๑๐๙ นางสาวสมจิต  โปงดอยหลวง 

 ๒๓๑๑๐ นางสมจิต  พระวิเศษ 

 ๒๓๑๑๑ นางสาวสมจิต  มีธรรม 

 ๒๓๑๑๒ นางสมจิต  รักปาน 



 หนา   ๙๕ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๑๑๓ นางสาวสมจิต  ล่ิมบุตร 

 ๒๓๑๑๔ นางสมจิต  วงศาอินตา 

 ๒๓๑๑๕ นางสมจิต  ศรีมงคล 

 ๒๓๑๑๖ นางสาวสมจิต  สมแสวง 

 ๒๓๑๑๗ นางสาวสมจิตต  กสิฤกษ 

 ๒๓๑๑๘ นางสมจิตต  เพ็ชรชู 

 ๒๓๑๑๙ นางสาวสมจิตย  ซายกา 

 ๒๓๑๒๐ นางสมจิตร  จันทรตน 

 ๒๓๑๒๑ นางสมจิตร  พันธโภชน 

 ๒๓๑๒๒ วาที่รอยตรีหญิง สมจิตร  รากเงิน 

 ๒๓๑๒๓ นางสาวสมจิตร  กิจกลาง 

 ๒๓๑๒๔ นางสาวสมจิตร  ไขมุก 

 ๒๓๑๒๕ นางสมจิตร  คูณคํา 

 ๒๓๑๒๖ นางสาวสมจิตร  นามกระโทก 

 ๒๓๑๒๗ นางสาวสมจิตร  ประยูรชาญ 

 ๒๓๑๒๘ นางสมจิตร  ปอมชัย 

 ๒๓๑๒๙ นางสาวสมจิตร  พวงศรี 

 ๒๓๑๓๐ นางสมจิตร  ภักดิ์มี 

 ๒๓๑๓๑ นางสมจิตร  ระรื่น 

 ๒๓๑๓๒ นางสมจิตร  สุขศรี 

 ๒๓๑๓๓ นางสาวสมจิตร  สุติยะ 

 ๒๓๑๓๔ นางสมจิตร  หงษย่ีสิบส่ี 

 ๒๓๑๓๕ นางสมจิตร  หยิบยก 

 ๒๓๑๓๖ นางสาวสมจิตร  อาดตันตรา 

 ๒๓๑๓๗ นางสาวสมจินตนา  ทองกรด 

 ๒๓๑๓๘ นางสาวสมจินตนา  ผูกกลาง 

 ๒๓๑๓๙ นางสาวสมจิรา  อุสาหวงค 

 ๒๓๑๔๐ นางสมเจตน  หาญกําธร 

 ๒๓๑๔๑ นางสาวสมใจ  ขากระโทก 

 ๒๓๑๔๒ นางสาวสมใจ  ขํานัน 

 ๒๓๑๔๓ นางสมใจ  คําโท 

 ๒๓๑๔๔ นางสาวสมใจ  คําบาง 

 ๒๓๑๔๕ นางสาวสมใจ  คําภีร 

 ๒๓๑๔๖ นางสาวสมใจ  แจมใส 

 ๒๓๑๔๗ นางสมใจ  ชาปชชา 

 ๒๓๑๔๘ นางสมใจ  โชติกรณ 

 ๒๓๑๔๙ นางสาวสมใจ  แซปง 

 ๒๓๑๕๐ นางสาวสมใจ  เทพปรีชา 

 ๒๓๑๕๑ นางสาวสมใจ  บัวทอง 

 ๒๓๑๕๒ นางสมใจ  ประกอบโชคนําชัย 

 ๒๓๑๕๓ นางสมใจ  พรมทองบุญ   

 ๒๓๑๕๔ นางสาวสมใจ  วิจารณ 

 ๒๓๑๕๕ นางสาวสมใจ  แสงทอง 

 ๒๓๑๕๖ นางสาวสมใจ  หมื่นคําสี 

 ๒๓๑๕๗ นางสมใจ  อินทรวิเชียร 

 ๒๓๑๕๘ นางสมชิต  สีดาพรม 

 ๒๓๑๕๙ นางสาวสมเด็จ  มณีสุข 

 ๒๓๑๖๐ นางสมถวิล  กล่ินนิรันดร 

 ๒๓๑๖๑ นางสาวสมถวิล  เขียวแกว 

 ๒๓๑๖๒ นางสมถวิล  คําสวัสดิ์ 

 ๒๓๑๖๓ นางสมถวิล  มีลาภ 

 ๒๓๑๖๔ นางสาวสมถวิล  เสริมศรี 



 หนา   ๙๖ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๑๖๕ นางสาวสมถวิล  หนูสี 

 ๒๓๑๖๖ นางสาวสมถวิล  อุนสกุล 

 ๒๓๑๖๗ นางสมทรง  วิเศษปสสา 

 ๒๓๑๖๘ นางสมทรง  สถิตยอยู 

 ๒๓๑๖๙ นางสมทรง  สมัครรัฐกิจ 

 ๒๓๑๗๐ นางสมทรัพย  โตศรีศิริถาวร 

 ๒๓๑๗๑ นางสมแทน  เรือนวัน 

 ๒๓๑๗๒ นางสมนา  เบาทอง 

 ๒๓๑๗๓ นางสมนึก  ตาลประเดิม 

 ๒๓๑๗๔ นางสาวสมบัติ  ดาเกล้ียง 

 ๒๓๑๗๕ นางสมบัติ  อุปนันท 

 ๒๓๑๗๖ นางสมบุญ  พุมพรอมจิตร 

 ๒๓๑๗๗ นางสมบูรณ  โงชาฤทธิ์ 

 ๒๓๑๗๘ นางสมบูรณ  ตามูล 

 ๒๓๑๗๙ นางสมบูรณ  เทวาพิทักษ 

 ๒๓๑๘๐ นางสมบูรณ  บุญมี 

 ๒๓๑๘๑ นางสาวสมบูรณ  พิลาแดง 

 ๒๓๑๘๒ นางสาวสมประสงค  รุงเรือง 

 ๒๓๑๘๓ นางสาวสมประสงค  ศรีอาภัย 

 ๒๓๑๘๔ นางสมปรารถนา  ทองกร 

 ๒๓๑๘๕ นางสาวสมปฤดี  แขวงเมือง 

 ๒๓๑๘๖ นางสมปอง  กิตติศรีวิชิตชัย 

 ๒๓๑๘๗ นางสมปอง  แกวทาสี 

 ๒๓๑๘๘ นางสมปอง  จันทรไข 

 ๒๓๑๘๙ นางสมปอง  ทาวงษ   

 ๒๓๑๙๐ นางสมปอง  เทพอินทร 

 ๒๓๑๙๑ นางสมปอง  เผือกพันธ 

 ๒๓๑๙๒ นางสาวสมปอง  พุฒพันธ 

 ๒๓๑๙๓ นางสมปอง  มะณู 

 ๒๓๑๙๔ นางสมปอง  มาคํา 

 ๒๓๑๙๕ นางสมปอง  โยแกว 

 ๒๓๑๙๖ นางสมปอง  วงศเลิศ 

 ๒๓๑๙๗ นางสาวสมปอง  ศิรินามพิมพ 

 ๒๓๑๙๘ เรือเอกหญิง สมปอย  แสนเตปน 

 ๒๓๑๙๙ นางสมพร  กาศเกษม 

 ๒๓๒๐๐ นางสมพร  แกนรักษ 

 ๒๓๒๐๑ นางสมพร  ครามดี 

 ๒๓๒๐๒ นางสมพร  คําสิงห 

 ๒๓๒๐๓ นางสมพร  ชัยเนตร 

 ๒๓๒๐๔ นางสมพร  ดวงคลาย 

 ๒๓๒๐๕ นางสมพร  นนทะดี 

 ๒๓๒๐๖ นางสาวสมพร  นันทจันทร 

 ๒๓๒๐๗ นางสมพร  ประสาร 

 ๒๓๒๐๘ นางสาวสมพร  พิมพดี 

 ๒๓๒๐๙ นางสมพร  ไมไผ 

 ๒๓๒๑๐ นางสมพร  รอดมา 

 ๒๓๒๑๑ นางสาวสมพร  เล่ียมงูเหลือม 

 ๒๓๒๑๒ นางสมพร  วงคคม 

 ๒๓๒๑๓ นางสมพร  วงวิสาร 

 ๒๓๒๑๔ นางสาวสมพร  ศรีจุมพล 

 ๒๓๒๑๕ นางสมพร  ศรีวิทะ 

 ๒๓๒๑๖ นางสาวสมพร  ศากยวิกรม 



 หนา   ๙๗ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๒๑๗ นางสมพร  สรรพวิเศษ 

 ๒๓๒๑๘ นางสาวสมพร  สายโสม 

 ๒๓๒๑๙ นางสมพร  สุขแสง 

 ๒๓๒๒๐ นางสมพร  หนุนช ู

 ๒๓๒๒๑ นางสาวสมพร  หลอดแกว 

 ๒๓๒๒๒ นางสมพร  หวังแนวกลาง 

 ๒๓๒๒๓ นางสมพร  เหมี้ยงหอม 

 ๒๓๒๒๔ นางสาวสมพร  ออนละออ 

 ๒๓๒๒๕ นางสมพร  อาจนนทลา 

 ๒๓๒๒๖ นางสมพร  อินทะนู 

 ๒๓๒๒๗ นางสาวสมพักตร  เอี่ยมสะอาด 

 ๒๓๒๒๘ นางสาวสมพาน  เสมาเพ็ชร 

 ๒๓๒๒๙ นางสมพิศ  ขําทวี 

 ๒๓๒๓๐ นางสมพิศ  เจือจาน 

 ๒๓๒๓๑ นางสาวสมพิศ  ตรีวงษ 

 ๒๓๒๓๒ นางสาวสมพิศ  นอยพิทักษ 

 ๒๓๒๓๓ นางสมพิศ  นุนนที 

 ๒๓๒๓๔ นางสมพิศ  บุราณ 

 ๒๓๒๓๕ นางสาวสมพิศ  พราหมณทอง 

 ๒๓๒๓๖ นางสมพิศ  ลองเซง 

 ๒๓๒๓๗ นางสมพิศ  สามาลย 

 ๒๓๒๓๘ นางสาวสมพิศ  สิงหทอง 

 ๒๓๒๓๙ นางสมเพชร  ชัยประทุม 

 ๒๓๒๔๐ นางสมภาร  ใสสอาด 

 ๒๓๒๔๑ นางสาวสมภาส  มาตา 

 ๒๓๒๔๒ นางสมมารถ  พวงแกว 

 ๒๓๒๔๓ นางสมยงค  ดาผุย 

 ๒๓๒๔๔ นางสาวสมยงค  สิงหาราช   

 ๒๓๒๔๕ นางสมร  แกนจันทรใบ 

 ๒๓๒๔๖ นางสมร  ชุมมงคล 

 ๒๓๒๔๗ นางสาวสมร  ธงชัย 

 ๒๓๒๔๘ นางสาวสมร  ประเทพา 

 ๒๓๒๔๙ นางสมร  ศรีคราม 

 ๒๓๒๕๐ นางสมรจิตร  จันทรเพชร 

 ๒๓๒๕๑ นางสาวสมรรัตน  ไชยวรรณ 

 ๒๓๒๕๒ นางสาวสมรสิน  บุระเนตร 

 ๒๓๒๕๓ นางสมรัก  ชํานาญจุย 

 ๒๓๒๕๔ นางสาวสมรัก  ปราบพยัคฆ 

 ๒๓๒๕๕ นางสาวสมรัก  พระพิชัย 

 ๒๓๒๕๖ นางสาวสมฤดี  ดําทิพย 

 ๒๓๒๕๗ นางสาวสมฤดี  ดุกหล่ิม   

 ๒๓๒๕๘ นางสาวสมฤดี  แดงรักษา 

 ๒๓๒๕๙ นางสมฤดี  บัวปอม 

 ๒๓๒๖๐ นางสาวสมฤดี  พรหมชวย 

 ๒๓๒๖๑ นางสาวสมฤดี  พูลสุข 

 ๒๓๒๖๒ นางสาวสมฤทัย  รอดประจง 

 ๒๓๒๖๓ นางสมฤทัย  สาจันทร 

 ๒๓๒๖๔ นางสาวสมลักษณ  ครองบุญ 

 ๒๓๒๖๕ นางสาวสมลักษณ  จําเนียรศิลป 

 ๒๓๒๖๖ นางสาวสมลักษณ  เจริญรัมย 

 ๒๓๒๖๗ นางสมลักษณ  เทียพานทอง 

 ๒๓๒๖๘ นางสาวสมลักษณ  นาเหนือ 



 หนา   ๙๘ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๒๖๙ นางสมลักษณ  ปลอดขํา 

 ๒๓๒๗๐ นางสมลักษณ  ศรีอุทารวงศ 

 ๒๓๒๗๑ นางสมลักษณ  อวยพร 

 ๒๓๒๗๒ นางสาวสมศรี  เข็มทอง 

 ๒๓๒๗๓ นางสาวสมศรี  คงตั้ง 

 ๒๓๒๗๔ นางสมศรี  คําฝน 

 ๒๓๒๗๕ นางสมศรี  คํามะ 

 ๒๓๒๗๖ นางสาวสมศรี  ดอมกลาง 

 ๒๓๒๗๗ นางสมศรี  นวลทรัพย   

 ๒๓๒๗๘ นางสมศรี  มีทอง 

 ๒๓๒๗๙ นางสมศรี  ลีนาลาด 

 ๒๓๒๘๐ นางสมศรี  วงศชัย 

 ๒๓๒๘๑ นางสาวสมศรี  สายอุราช 

 ๒๓๒๘๒ นางสาวสมศรี  สุวรรณคํา 

 ๒๓๒๘๓ นางสมศรี  อินทจักร 

 ๒๓๒๘๔ นางสมศิริกัลยา  ไพบูลย 

 ๒๓๒๘๕ นางสมสกุล  บุญไสย 

 ๒๓๒๘๖ นางสมสมร  สนธี 

 ๒๓๒๘๗ นางสมสมัย  เขยไชย 

 ๒๓๒๘๘ นางสมสิริ  จานันโท 

 ๒๓๒๘๙ นางสมแสน  ปานรัตน 

 ๒๓๒๙๐ นางสาวสมหญิง  สุดใจ 

 ๒๓๒๙๑ นางสาวสมหมาย  เจนกสิสาตร 

 ๒๓๒๙๒ นางสาวสมหมาย  พันธุวงศ 

 ๒๓๒๙๓ นางสมหมาย  เพียปลัด 

 ๒๓๒๙๔ นางสมหมาย  วงศคุณานุสรณ 

 ๒๓๒๙๕ นางสมหมาย  วุฒิสาร 

 ๒๓๒๙๖ นางสมหวัง  เกื้อหนู 

 ๒๓๒๙๗ นางสมหวัง  สงวนนาม 

 ๒๓๒๙๘ นางสมหวัง  สุนทร 

 ๒๓๒๙๙ นางสมหวัง  อยูนิ่ม 

 ๒๓๓๐๐ นางสมเหรียญ  คําแสน 

 ๒๓๓๐๑ นางสาวสมัชชา  ปาลวัตร 

 ๒๓๓๐๒ นางสมัชญา  โนนสุวรรณ 

 ๒๓๓๐๓ นางสมันตชิดา  ฦาชา 

 ๒๓๓๐๔ นางสมัย  พรมพุทธา 

 ๒๓๓๐๕ นางสมาน  แกนคูณขํา 

 ๒๓๓๐๖ นางสาวสมาน  ตลับเงิน 

 ๒๓๓๐๗ นางสมาพร  กุลพินิจ 

 ๒๓๓๐๘ นางสาวสมาพร  คงสกุล 

 ๒๓๓๐๙ นางสมาพร  ปุริมายะตา 

 ๒๓๓๑๐ นางสมาพร  ภูวิจิตร 

 ๒๓๓๑๑ นางสมาพร  มณีวรรณ 

 ๒๓๓๑๒ นางสาวสมาพร  มิพล 

 ๒๓๓๑๓ นางสาวสมาวดี  ดวงพวง 

 ๒๓๓๑๔ นางสมิตา  อุนใจ 

 ๒๓๓๑๕ นางสาวสมิตานันท  ภิรมยรักษ 

 ๒๓๓๑๖ นางสมิท  คชแพทย   

 ๒๓๓๑๗ นางสยุมพร  สังปสสา 

 ๒๓๓๑๘ นางสรชา  สุนทรสุข 

 ๒๓๓๑๙ นางสาวสรญา  อุดมพร 

 ๒๓๓๒๐ นางสาวสรพระทัย  จันทิมา 



 หนา   ๙๙ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๓๒๑ นางสรรชนก  รักดีแข 

 ๒๓๓๒๒ นางสาวสรรซิณี  ชอทับทิม 

 ๒๓๓๒๓ นางสรรศินี  เชียงทอง 

 ๒๓๓๒๔ นางสาวสรวงสุดา  บุราคร 

 ๒๓๓๒๕ นางสาวสรวรรณ  พัชนะ 

 ๒๓๓๒๖ นางสาวสรวีย  ดวงสุวรรณ 

 ๒๓๓๒๗ นางสรวีย  เลิศนิมิตรสกุล 

 ๒๓๓๒๘ นางสรวีย  ศรีประเสริฐ 

 ๒๓๓๒๙ นางสาวสรอย  สงสัย 

 ๒๓๓๓๐ นางสาวสรอย  หอมเนียม 

 ๒๓๓๓๑ นางสรอยกาน  ภมรคล 

 ๒๓๓๓๒ นางสรอยใจ  บุญมา 

 ๒๓๓๓๓ นางสรอยทอง  ชูไกรทอง 

 ๒๓๓๓๔ นางสาวสรอยทิพย  จิตรเที่ยง 

 ๒๓๓๓๕ นางสรอยนภา  ยุงทอง 

 ๒๓๓๓๖ นางสรอยเพชร  ชาบุญมี 

 ๒๓๓๓๗ นางสาวสรอยฟา  กัลยา 

 ๒๓๓๓๘ นางสาวสรอยฟา  ธนูทอง 

 ๒๓๓๓๙ นางสาวสรอยฟา  แสงพารา 

 ๒๓๓๔๐ นางสาวสรอยสุดา  กันทาผาม 

 ๒๓๓๔๑ นางสาวสรัญญา  กาญจนะ 

 ๒๓๓๔๒ นางสาวสรัญญา  เกิดลาภ 

 ๒๓๓๔๓ นางสรัญญา  ณะคําสาร 

 ๒๓๓๔๔ นางสาวสรัญญา  ทรัพยสมบัติ 

 ๒๓๓๔๕ นางสาวสรัญญา  ประทุมสิทธิ์ 

 ๒๓๓๔๖ นางสาวสรัญญา  ลีวัฒนะ 

 ๒๓๓๔๗ นางสรัญญา  สมรูป 

 ๒๓๓๔๘ นางสาวสรัญญา  สารปรัง 

 ๒๓๓๔๙ นางสาวสรัญญา  หลักดีมีทรัพย 

 ๒๓๓๕๐ นางสาวสรัญญา  แหวนทอง 

 ๒๓๓๕๑ นางสาวสรัญญา  อินทรคํานอย 

 ๒๓๓๕๒ นางสาวสรัญา  กัญญาพันธ 

 ๒๓๓๕๓ นางสาวสรัลชนา  เจริญศึกษา 

 ๒๓๓๕๔ นางสรัลนุช  ฟกขํา 

 ๒๓๓๕๕ นางสาวสรัลพร  ศรีวรรณา 

 ๒๓๓๕๖ นางสราทิพย  งามศักดิ์ 

 ๒๓๓๕๗ นางสาวสรารักษ  ศิริพงษ 

 ๒๓๓๕๘ นางสาวสรารัตน  พวงไทย 

 ๒๓๓๕๙ นางสาวสรารัตน  รัตนบุรี 

 ๒๓๓๖๐ นางสรารีย  เฉลิมรุงโรจน 

 ๒๓๓๖๑ นางสาวสราลัย  สุขสมสิน 

 ๒๓๓๖๒ นางสริญญา  ชาภักดี 

 ๒๓๓๖๓ นางสริญญา  ดอไดหมะ   

 ๒๓๓๖๔ นางสาวสริญญา  ระเวงวรรณ 

 ๒๓๓๖๕ นางสริญญา  เหมรา 

 ๒๓๓๖๖ นางสาวสริตา  สุขสม 

 ๒๓๓๖๗ นางสาวสรินญา  ศิริสังขไชย 

 ๒๓๓๖๘ นางสรินทิพย  ดุลยสุข 

 ๒๓๓๖๙ นางสรินทิพย  เสือแปน 

 ๒๓๓๗๐ นางสาวสรินยา  โยธาจันทร 

 ๒๓๓๗๑ นางสาวสรินยา  สุวรรณพินิจ 

 ๒๓๓๗๒ นางสรินยา  อินตะภา 



 หนา   ๑๐๐ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๓๗๓ นางสาวสรินา  บูละ   

 ๒๓๓๗๔ นางสริลักษณ  ติณณพลนันท 

 ๒๓๓๗๕ นางสาวสริสา  สิทธิพิทักษ 

 ๒๓๓๗๖ นางสาวสรียา  บุญตา 

 ๒๓๓๗๗ นางสาวสโรชา  เมืองสันต 

 ๒๓๓๗๘ นางสโรชา  ศรีทอง 

 ๒๓๓๗๙ นางสลวย  ทองเกล้ียง 

 ๒๓๓๘๐ นางสาวสลวยเกศ  สวางแสง 

 ๒๓๓๘๑ นางสลักจิต  คํามา 

 ๒๓๓๘๒ นางสลักจิต  พรหมดา 

 ๒๓๓๘๓ นางสลักจิต  สุขทองหลาง 

 ๒๓๓๘๔ นางสาวสลักจิตร  พ่ึงแสวงผล 

 ๒๓๓๘๕ นางสาวสลักฤทัย  สมฤทธิ์ 

 ๒๓๓๘๖ นางสาวสลิตา  ศรีไตรเฮือง 

 ๒๓๓๘๗ นางสาวสลินรินท  พวงเงินสกุล 

 ๒๓๓๘๘ นางสาวสวดี  บอมวง 

 ๒๓๓๘๙ นางสาวสวนิต  กฤษณานุวัตร 

 ๒๓๓๙๐ นางสาวสวนีย  กันหนองฮะ 

 ๒๓๓๙๑ นางสาวสวนีย  ศรเกษตริน 

 ๒๓๓๙๒ นางสวรรค  คีรีทวีป 

 ๒๓๓๙๓ นางสวรรค  ดงสันนิวาส 

 ๒๓๓๙๔ นางสวรรณญา  นันทะเพชร 

 ๒๓๓๙๕ นางสาวสวรรณยา  สุขเจริญ 

 ๒๓๓๙๖ นางสวรรยา  บุญเกา 

 ๒๓๓๙๗ นางสวรส  เชาวปรีชา 

 ๒๓๓๙๘ นางสาวสวรส  ภัทรสาริน 

 ๒๓๓๙๙ นางสาวสวรินทร  บรรจงปร ุ

 ๒๓๔๐๐ นางสาวสวรินทร  สาทอนราช 

 ๒๓๔๐๑ นางสวลักษณ  พันธจรูญศักดิ์ 

 ๒๓๔๐๒ นางสวัสดี  ดานพูน 

 ๒๓๔๐๓ นางสาวสวางจิต  นนทะศิริ 

 ๒๓๔๐๔ นางสาวสวางจิตร  จันทรสกุล 

 ๒๓๔๐๕ นางสวาท  นีละมัย 

 ๒๓๔๐๖ นางสาวสวาน  ใจแสง 

 ๒๓๔๐๗ นางสวาสดิ์  ฉัตรพูนกุล 

 ๒๓๔๐๘ นางสวาสดิ์  ตนประเสริฐ 

 ๒๓๔๐๙ นางสาวสวิตตา  ตุนอินทร 

 ๒๓๔๑๐ นางสาวสวิตตา  บุญนําบารมี 

 ๒๓๔๑๑ นางสาวสวิตตา  ภูธนพัฒน 

 ๒๓๔๑๒ นางสวิตตา  ยศตุนนา 

 ๒๓๔๑๓ นางสศิธร  ภูกาสอน 

 ๒๓๔๑๔ นางสาวสศิยา  จําปาทอง 

 ๒๓๔๑๕ นางสาวสสิธร  ประสิทธิ์เมตต 

 ๒๓๔๑๖ นางสาวสสินา  มัถกานนท 

 ๒๓๔๑๗ นางสาวสสิมา  เชี่ยวชูพันธ 

 ๒๓๔๑๘ นางสาวสองเมือง  ทรชวย 

 ๒๓๔๑๙ นางสองศรี  พรประสาท 

 ๒๓๔๒๐ นางสาวสองแสง  สีสุด 

 ๒๓๔๒๑ นางสอน  อุมบุญ 

 ๒๓๔๒๒ นางสอลิฮะ  หีมใบ 

 ๒๓๔๒๓ นางสาวสอหรา  หลีมานัน 

 ๒๓๔๒๔ นางสะลายู  รักใหม 



 หนา   ๑๐๑ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๔๒๕ นางสะอาด  จันทวงศ 

 ๒๓๔๒๖ นางสะอาด  ผานวงษ 

 ๒๓๔๒๗ นางสาวสะอาด  รัตนเจริญ 

 ๒๓๔๒๘ นางสังขวาล  ศิริวงศ 

 ๒๓๔๒๙ นางสังวร  ทองสิงห 

 ๒๓๔๓๐ นางสาวสังวาล  วงคชมภู 

 ๒๓๔๓๑ นางสังวาลย  ชิงจันทร 

 ๒๓๔๓๒ นางสาวสังวาลย  นินพุดซา 

 ๒๓๔๓๓ นางสาวสังวาลย  บวรชาติ 

 ๒๓๔๓๔ นางสังวาลย  บุรุษนันทน 

 ๒๓๔๓๕ นางสาวสังวาลย  พิมพวงค 

 ๒๓๔๓๖ นางสาวสังวาลย  ภูสํารอง 

 ๒๓๔๓๗ นางสังวาลย  หอมตา 

 ๒๓๔๓๘ นางสาวสังวาฬ  ตุนคํา 

 ๒๓๔๓๙ นางสังเวียน  สุวาสุนะ 

 ๒๓๔๔๐ นางสาวสัชฌกร  ซุยเพ็ง 

 ๒๓๔๔๑ นางสัญจร  แพงกัลยา 

 ๒๓๔๔๒ นางสัญทนา  บาลเพ็ชร 

 ๒๓๔๔๓ นางสาวสัญธิญา  ไชยบัตร 

 ๒๓๔๔๔ นางสัณฐิตณี  จันทรี 

 ๒๓๔๔๕ นางสาวสัณหจุฑา  ศิริขันธ 

 ๒๓๔๔๖ นางสาวสัตตบุตร  มีศรี 

 ๒๓๔๔๗ นางสัตยา  ภิญญมุขสาพงษ 

 ๒๓๔๔๘ นางสาวสันทนา  แกลวทนงค 

 ๒๓๔๔๙ นางสันทนา  ชางไผ 

 ๒๓๔๕๐ นางสันทนา  หนองสี 

 ๒๓๔๕๑ นางสาวสันสุณี  กิ่งแกว 

 ๒๓๔๕๒ นาวาตรีหญิง สัพพัญู  เทียมเงิน 

 ๒๓๔๕๓ นางสัมรวย  ออนจู 

 ๒๓๔๕๔ นางสัมฤทธิ์  งามตรง 

 ๒๓๔๕๕ นางสัมฤทธิ์  นอยอามาตย 

 ๒๓๔๕๖ นางสากฤติมา  จันทศร 

 ๒๓๔๕๗ นางสากล  กล่ันแกว 

 ๒๓๔๕๘ นางสาคร  คุมจิตร 

 ๒๓๔๕๙ นางสาคร  ชุมชัย 

 ๒๓๔๖๐ นางสาวสาคร  ดวงจันทร 

 ๒๓๔๖๑ นางสาคร  ทองเจริญ 

 ๒๓๔๖๒ นางสาคร  นราวงษ 

 ๒๓๔๖๓ นางสาวสาคร  นอยหวา 

 ๒๓๔๖๔ นางสาวสาคร  ปรุงกระโทก 

 ๒๓๔๖๕ นางสาคร  พูดขุนทด 

 ๒๓๔๖๖ นางสาคร  วรรณพราหมณ 

 ๒๓๔๖๗ นางสาคร  ศรเวช 

 ๒๓๔๖๘ นางสาวสาคร  สดมุย 

 ๒๓๔๖๙ นางสาคร  สายแกว 

 ๒๓๔๗๐ นางสาวดวงนภา  อุดดวง 

 ๒๓๔๗๑ นางสาวธัญพิมล  ธรรมใจ 

 ๒๓๔๗๒ นางสาวภัคมน  บรมรัมย 

 ๒๓๔๗๓ นางสาวมาลา  นากลางดอน 

 ๒๓๔๗๔ นางสาวอรวรรณ  รุงโรจนมหาชัย 

 ๒๓๔๗๕ นางสาวสาธกา  โชคดี   

 ๒๓๔๗๖ นางสาวสาธกา  อธิศเมธากุล 



 หนา   ๑๐๒ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๔๗๗ นางสาธนี  หอมชื่น 

 ๒๓๔๗๘ นางสาวสาธร  พิชยมงคล 

 ๒๓๔๗๙ นางสาวสาธิกา  บําเพ็ญพงษ 

 ๒๓๔๘๐ นางสาธิตา  จิตเมต 

 ๒๓๔๘๑ นางสาธิตา  ภูเงินชอ 

 ๒๓๔๘๒ นางสาวสาธิตา  วงคกาไชย 

 ๒๓๔๘๓ นางสาวสาธินี  สอนจิตร 

 ๒๓๔๘๔ นางสาธิยา  ศรีผดุง 

 ๒๓๔๘๕ นางสาธิยา  ฮีเล่ียน 

 ๒๓๔๘๖ นางสาธีนี  จันทรศร 

 ๒๓๔๘๗ นางสาบิเยาะ  หะยีดอปอ 

 ๒๓๔๘๘ นางสาวสามินี  ดูดี 

 ๒๓๔๘๙ นางสามีดะ  ย่ีงอ 

 ๒๓๔๙๐ นางสายขวัญ  ปมปา 

 ๒๓๔๙๑ นางสายจิต  พรหมบุตร 

 ๒๓๔๙๒ นางสาวสายใจ  ขันติกุล 

 ๒๓๔๙๓ นางสาวสายใจ  เขียวเซ็น 

 ๒๓๔๙๔ นางสายใจ  คําตาแสง 

 ๒๓๔๙๕ นางสาวสายใจ  คุณบัวลา 

 ๒๓๔๙๖ นางสาวสายใจ  ชายชุมทอง 

 ๒๓๔๙๗ นางสาวสายใจ  แซจิว 

 ๒๓๔๙๘ นางสาวสายใจ  ดําเกาะสมุย 

 ๒๓๔๙๙ นางสาวสายใจ  บุตรศรีเพ็ชร 

 ๒๓๕๐๐ นางสายใจ  มะลิวัลย 

 ๒๓๕๐๑ นางสายใจ  เมาน้ําพราย 

 ๒๓๕๐๒ นางสาวสายใจ  ยอดเพ็ชร 

 ๒๓๕๐๓ นางสายใจ  ยะทาตุม 

 ๒๓๕๐๔ นางสาวสายใจ  รุงเรือง 

 ๒๓๕๐๕ นางสายใจ  วงศตอเกียรติ 

 ๒๓๕๐๖ นางสาวสายใจ  วาหาบ 

 ๒๓๕๐๗ นางสาวสายใจ  สถาวร 

 ๒๓๕๐๘ นางสาวสายใจ  เสือชุมแสง 

 ๒๓๕๐๙ นางสายใจ  หนูเซง 

 ๒๓๕๑๐ นางสาวสายใจ  หวังดี 

 ๒๓๕๑๑ นางสาวสายใจ  ออนสําอางค 

 ๒๓๕๑๒ นางสาวสายชน  ศรีไส 

 ๒๓๕๑๓ นางสาวสายชล  กันคง 

 ๒๓๕๑๔ นางสายชล  โคษาราช 

 ๒๓๕๑๕ นางสาวสายชล  เงาภูทอง 

 ๒๓๕๑๖ นางสายชล  จําปทอง 

 ๒๓๕๑๗ นางสาวสายชล  ตะวัน 

 ๒๓๕๑๘ นางสาวสายชล  ทศพร 

 ๒๓๕๑๙ นางสายชล  โนนบุดศรี 

 ๒๓๕๒๐ นางสายชล  บินวาชิด 

 ๒๓๕๒๑ นางสายชล  พงศชลฤทธิ์ 

 ๒๓๕๒๒ นางสายชล  พรหมนิตย 

 ๒๓๕๒๓ นางสายชล  มณีโชติ 

 ๒๓๕๒๔ นางสายชล  แมนเมฆ 

 ๒๓๕๒๕ นางสาวสายชล  รัตนฉวี 

 ๒๓๕๒๖ นางสายชล  วงศพันธ 

 ๒๓๕๒๗ นางสายชล  แวงสันเทียะ 

 ๒๓๕๒๘ นางสาวสายชล  สนธิโพธิ์ 



 หนา   ๑๐๓ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๕๒๙ นางสาวสายชล  สวัสดิ์ชัย 

 ๒๓๕๓๐ นางสาวสายชล  แสงสําเรือง 

 ๒๓๕๓๑ นางสาวสายเดือน  พรมสมบัติ 

 ๒๓๕๓๒ นางสายตา  สารจันทร 

 ๒๓๕๓๓ นางสายทอง  กันธะคํา 

 ๒๓๕๓๔ นางสายทอง  ตาปญญา 

 ๒๓๕๓๕ นางสาวสายทอง  นางแพง 

 ๒๓๕๓๖ นางสาวสายทอง  บาทสุวรรณ 

 ๒๓๕๓๗ นางสาวสายทอง  พละการ 

 ๒๓๕๓๘ นางสายทอง  มั่นจิตร 

 ๒๓๕๓๙ นางสาวสายทอง  วันดี 

 ๒๓๕๔๐ นางสาวสายทอง  แสงตาว 

 ๒๓๕๔๑ นางสายทอง  แสงวังคํา 

 ๒๓๕๔๒ นางสายทอง  หารฟาเล่ือน 

 ๒๓๕๔๓ นางสาวสายทอง  หุยน้ํา 

 ๒๓๕๔๔ นางสาวสายทิพย  คชาผล 

 ๒๓๕๔๕ นางสาวสายทิพย  จันทรนี 

 ๒๓๕๔๖ นางสายทิพย  ติ๊บหลา 

 ๒๓๕๔๗ นางสายธาร  การนอก 

 ๒๓๕๔๘ นางสายนรัตน  อุรัง 

 ๒๓๕๔๙ นางสายบัว  พรมตา 

 ๒๓๕๕๐ นางสายฝน  ขึ้นนกขุม 

 ๒๓๕๕๑ นางสายฝน  คงขุนทด 

 ๒๓๕๕๒ นางสายฝน  คํากอน 

 ๒๓๕๕๓ นางสายฝน  จันโทมา 

 ๒๓๕๕๔ นางสายฝน  ชัยพรมมา 

 ๒๓๕๕๕ นางสาวสายฝน  ชาวคะตา 

 ๒๓๕๕๖ นางสายฝน  ชูศรี 

 ๒๓๕๕๗ นางสาวสายฝน  โชติศิริ 

 ๒๓๕๕๘ นางสาวสายฝน  ดาคม 

 ๒๓๕๕๙ นางสาวสายฝน  ตาลปา 

 ๒๓๕๖๐ นางสายฝน  ติยาภรณชัย 

 ๒๓๕๖๑ นางสายฝน  เทพทิตย 

 ๒๓๕๖๒ นางสายฝน  ไทยทนงค 

 ๒๓๕๖๓ นางสาวสายฝน  บุญใจ 

 ๒๓๕๖๔ นางสายฝน  บุญมา 

 ๒๓๕๖๕ นางสายฝน  บุตรประเสริฐ 

 ๒๓๕๖๖ นางสาวสายฝน  บุรภักดิ ์

 ๒๓๕๖๗ นางสาวสายฝน  ประยงควีระกุล 

 ๒๓๕๖๘ นางสายฝน  ผาสุขธรรม 

 ๒๓๕๖๙ นางสาวสายฝน  มหาวงศนันท 

 ๒๓๕๗๐ นางสาวสายฝน  ยอดวิชา   

 ๒๓๕๗๑ วาที่รอยตรีหญิง สายฝน  ราชลํา 

 ๒๓๕๗๒ นางสาวสายฝน  ลีละกุล 

 ๒๓๕๗๓ นางสาวสายฝน  สอนเพีย 

 ๒๓๕๗๔ นางสาวสายฝน  สังวิบุตร 

 ๒๓๕๗๕ นางสายฝน  สายวงค 

 ๒๓๕๗๖ นางสาวสายฝน  สิริเวชพันธุ 

 ๒๓๕๗๗ นางสายฝน  สุริยวงค 

 ๒๓๕๗๘ นางสายฝน  สุวรรณวัฒนะ 

 ๒๓๕๗๙ นางสายฝน  แสวงวงค 

 ๒๓๕๘๐ นางสายฝน  อภิญ 



 หนา   ๑๐๔ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๕๘๑ นางสายฝน  อินก่ํา 

 ๒๓๕๘๒ นางสายฝน  อุยนันทพิทักษ 

 ๒๓๕๘๓ นางสาวสายพิณ  คลายเมฆ 

 ๒๓๕๘๔ นางสายพิณ  คีรี 

 ๒๓๕๘๕ นางสาวสายพิณ  ชนะแดง 

 ๒๓๕๘๖ นางสายพิณ  นอยจินดา 

 ๒๓๕๘๗ นางสายพิณ  พลพงษ 

 ๒๓๕๘๘ นางสาวสายพิณ  พุมกลัด 

 ๒๓๕๘๙ นางสายพิณ  โพนศิลา 

 ๒๓๕๙๐ นางสาวสายพิณ  โมมขุนทด 

 ๒๓๕๙๑ นางสาวสายพิน  กันใบ 

 ๒๓๕๙๒ นางสาวสายพิน  กิ่งกลาง 

 ๒๓๕๙๓ นางสายพิน  บุญแกว 

 ๒๓๕๙๔ นางสาวสายพิน  ศรอินทร 

 ๒๓๕๙๕ นางสายพิน  สายบุตร 

 ๒๓๕๙๖ นางสายพิน  หนูหอม 

 ๒๓๕๙๗ นางสาวสายพิน  อินทะวงษ 

 ๒๓๕๙๘ นางสายพิรุณ  ศรีเมืองชาง 

 ๒๓๕๙๙ นางสาวสายเพ็ชร  สาชิต 

 ๒๓๖๐๐ นางสายยล  แสงงาม 

 ๒๓๖๐๑ นางสายรุง  ศรีคง 

 ๒๓๖๐๒ นางสาวสายรุง  กุมเกวียน 

 ๒๓๖๐๓ นางสายรุง  ไชยบาง 

 ๒๓๖๐๔ นางสาวสายรุง  ดวงแดง 

 ๒๓๖๐๕ นางสาวสายรุง  เพ็งคําทอง 

 ๒๓๖๐๖ นางสาวสายรุง  วงคเมืองมา 

 ๒๓๖๐๗ นางสาวสายรุง  ศรีอินทรสุด 

 ๒๓๖๐๘ นางสายรุง  แสนสุริวงค 

 ๒๓๖๐๙ นางสาวสายสมร  กสิวัฒน 

 ๒๓๖๑๐ นางสายสมร  คําวิชิต 

 ๒๓๖๑๑ นางสายสมร  จันเกิ้น 

 ๒๓๖๑๒ นางสายสมร  ทองลวน 

 ๒๓๖๑๓ นางสายสมร  บุดดีภักดิ์ 

 ๒๓๖๑๔ นางสายสมร  ปรอยกระโทก 

 ๒๓๖๑๕ นางสายสมร  พรหมคุณ   

 ๒๓๖๑๖ นางสายสมร  ศรีธร 

 ๒๓๖๑๗ นางสาวสายสวาท  วงมาเกษ 

 ๒๓๖๑๘ นางสาวสายสุณี  จันทาพูน 

 ๒๓๖๑๙ นางสายสุณีย  ใจเสงี่ยม 

 ๒๓๖๒๐ นางสายสุณีย  วงคดวงบุตร 

 ๒๓๖๒๑ นางสายสุณีย  ศักดิ์พรหม 

 ๒๓๖๒๒ นางสายสุดา  คงโนนกอก 

 ๒๓๖๒๓ นางสาวสายสุดา  บุปะโท 

 ๒๓๖๒๔ นางสาวสายสุดา  วงษจําปา 

 ๒๓๖๒๕ นางสายสุดา  สละ 

 ๒๓๖๒๖ นางสายสุดา  สาละ 

 ๒๓๖๒๗ นางสาวสายสุดา  อินหงษา 

 ๒๓๖๒๘ นางสายสุนีย  จันทรสม 

 ๒๓๖๒๙ นางสายสุนีย  ญาติกา 

 ๒๓๖๓๐ นางสายสุนีย  หลังนุย 

 ๒๓๖๓๑ นางสาวสายสุนีย  มณีใส 

 ๒๓๖๓๒ นางสายสุรินทร  ประดับคํา 



 หนา   ๑๐๕ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๖๓๓ นางสาวสายหยุด  คามะเชียงพิน 

 ๒๓๖๓๔ นางสาวสายไหม  เข็มธนู 

 ๒๓๖๓๕ นางสายอรุณ  ธิเนตร 

 ๒๓๖๓๖ นางสายัณห  งามสม 

 ๒๓๖๓๗ นางสาวสายันฆ  มณีกาศ 

 ๒๓๖๓๘ นางสารภี  แตมจันทร 

 ๒๓๖๓๙ นางสารภี  บัวทอง 

 ๒๓๖๔๐ นางสารภี  ศรีบวรประภา 

 ๒๓๖๔๑ นางสาวสารภี  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๓๖๔๒ นางสาวสารภี  สุริโย 

 ๒๓๖๔๓ นางสาวสารภี  แสนบุตร 

 ๒๓๖๔๔ นางสารภี  หนูนวล 

 ๒๓๖๔๕ นางสาวสารภี  อุไรรัตน 

 ๒๓๖๔๖ นางสาระ  งะสมัน 

 ๒๓๖๔๗ นางสาระภี  เพชรจิตร 

 ๒๓๖๔๘ นางสาวสาริกา  ทองคํา 

 ๒๓๖๔๙ นางสาวสาริณีย  ศรีบุญเรือง 

 ๒๓๖๕๐ นางสาริศา  ขจรเจริญกุล 

 ๒๓๖๕๑ นางสาวสาริศา  งามญาติ 

 ๒๓๖๕๒ นางสาริศา  จันทรธัญ 

 ๒๓๖๕๓ นางสาวสาริศา  นันทภพธนกุล 

 ๒๓๖๕๔ นางสาริศา  สุริยะ 

 ๒๓๖๕๕ นางสาริศา  หนูฤทธิ์ 

 ๒๓๖๕๖ นางสาวสาริศา  หีบพิมาย 

 ๒๓๖๕๗ นางสารี  วงษจันทร 

 ๒๓๖๕๘ นางสาวสารี  แสงแกว   

 ๒๓๖๕๙ นางสารีปะ  ยูโซะ 

 ๒๓๖๖๐ นางสารีฟะ  โส 

 ๒๓๖๖๑ นางสาวสารีย  เรืองเกตุ 

 ๒๓๖๖๒ นางสาวสารียะ  ยูโซะ   

 ๒๓๖๖๓ นางสาลิณี  กงภูเวทย 

 ๒๓๖๖๔ นางสาลิณี  เสือนาค 

 ๒๓๖๖๕ นางสาวสาลินี  ขวงทิพย 

 ๒๓๖๖๖ นางสาลินี  ทวีโภค 

 ๒๓๖๖๗ นางสาลี  ชิณการณ 

 ๒๓๖๖๘ นางสาลี  ปอาทิตย 

 ๒๓๖๖๙ นางสาวสาล่ี  สนธิภักดิ์ 

 ๒๓๖๗๐ นางสาวสาวิกา  จริยะวรกุล 

 ๒๓๖๗๑ นางสาวสาวิตรี  กลางทาไค 

 ๒๓๖๗๒ นางสาวิตรี  กันทะไชย 

 ๒๓๖๗๓ นางสาวิตรี  การินทร 

 ๒๓๖๗๔ นางสาวสาวิตรี  เกิดเล 

 ๒๓๖๗๕ นางสาวสาวิตรี  คลายหุน 

 ๒๓๖๗๖ นางสาวสาวิตรี  งวนหอม 

 ๒๓๖๗๗ นางสาวสาวิตรี  จันทรคํา 

 ๒๓๖๗๘ นางสาวสาวิตรี  จันทรหอม   

 ๒๓๖๗๙ นางสาวสาวิตรี  จันวนา 

 ๒๓๖๘๐ นางสาวิตรี  ชูชาติ 

 ๒๓๖๘๑ นางสาวิตรี  โชติสิริสกุล 

 ๒๓๖๘๒ นางสาวสาวิตรี  ดาวเรือง 

 ๒๓๖๘๓ นางสาวิตรี  ตาทอง 

 ๒๓๖๘๔ นางสาวสาวิตรี  ทาโพธิ์ 



 หนา   ๑๐๖ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๖๘๕ นางสาวสาวิตรี  ธนะฤกษ 

 ๒๓๖๘๖ นางสาวสาวิตรี  ธรฤทธิ์ 

 ๒๓๖๘๗ นางสาวสาวิตรี  นามเสาร 

 ๒๓๖๘๘ นางสาวิตรี  เนียมศรี 

 ๒๓๖๘๙ นางสาวสาวิตรี  บุญสนิท 

 ๒๓๖๙๐ นางสาวสาวิตรี  ประสิทธิเดช 

 ๒๓๖๙๑ นางสาวิตรี  พิมสวาง 

 ๒๓๖๙๒ นางสาวสาวิตรี  เพ็ชรินทร 

 ๒๓๖๙๓ นางสาวสาวิตรี  โพธิจักร 

 ๒๓๖๙๔ นางสาวิตรี  ภิมาลย 

 ๒๓๖๙๕ นางสาวสาวิตรี  มณีออน 

 ๒๓๖๙๖ นางสาวสาวิตรี  ศรีภุมมา 

 ๒๓๖๙๗ นางสาวสาวิตรี  ศิริบุญหลง 

 ๒๓๖๙๘ นางสาวสาวิตรี  สงแสง 

 ๒๓๖๙๙ นางสาวสาวิตรี  สรางกลาง 

 ๒๓๗๐๐ นางสาวสาวิตรี  สิทธิขันแกว 

 ๒๓๗๐๑ นางสาวิตรี  แสนสายเนตร 

 ๒๓๗๐๒ นางสาวิตรี  อินนารา 

 ๒๓๗๐๓ นางสาวสาวิตา  พรมภารักษ 

 ๒๓๗๐๔ นางสาวิตา  อินทรดํา 

 ๒๓๗๐๕ นางสาวสาวินี  จันทรหา 

 ๒๓๗๐๖ นางสาวสาวินีย  ทวยจันทร 

 ๒๓๗๐๗ นางสาวิศา  จันทรธัญ 

 ๒๓๗๐๘ นางสาวสําเนา  ทองกล่ิน 

 ๒๓๗๐๙ นางสําเนาว  ทองผอม 

 ๒๓๗๑๐ นางสาวสําเนียง  กาดนอก 

 ๒๓๗๑๑ นางสําเนียง  เกตุชาติ 

 ๒๓๗๑๒ นางสําเนียง  คุณมี 

 ๒๓๗๑๓ นางสําเนียง  ทองเกิด 

 ๒๓๗๑๔ นางสําเนียง  บรรดาศักดิ์ 

 ๒๓๗๑๕ นางสําเนียง  สุวรรณมาลี 

 ๒๓๗๑๖ นางสําเนียง  แสนศิลา 

 ๒๓๗๑๗ นางสําเภา  จงใจภักดิ์ 

 ๒๓๗๑๘ นางสํารวณ  ฉ่ําแกว 

 ๒๓๗๑๙ นางสํารวย  ปกกาเวสูง 

 ๒๓๗๒๐ นางสาวสํารวย  เพ่ิมสวัสดิ์ 

 ๒๓๗๒๑ นางสาวสํารวย  แพงคํา 

 ๒๓๗๒๒ นางสํารวย  หลงพิมาย 

 ๒๓๗๒๓ นางสําราญ  คําระกาย 

 ๒๓๗๒๔ นางสําราญ  ธุระพะ 

 ๒๓๗๒๕ นางสาวสําราญ  ปะสีระวิเส 

 ๒๓๗๒๖ นางสําราญ  มุลิ 

 ๒๓๗๒๗ นางสําราญ  ยันตวิเศษ 

 ๒๓๗๒๘ นางสาวสําราญ  รอบรู 

 ๒๓๗๒๙ นางสํารี  เพ็งแกนแท 

 ๒๓๗๓๐ นางสํารี  ภาษาสุข 

 ๒๓๗๓๑ นางสาวสําเริง  เผาสวัสดิ์ 

 ๒๓๗๓๒ นางสาวสําเรียง  ชื่นเกษม 

 ๒๓๗๓๓ นางสาวสําลาน  อินสันเทียะ 

 ๒๓๗๓๔ นางสําลี  วรรณคํา 

 ๒๓๗๓๕ นางสาวสําลี  สดชื่น 

 ๒๓๗๓๖ นางสาวสําอาง  สอนฉ่ํา 



 หนา   ๑๐๗ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๗๓๗ นางสําอางค  กริ่มกราย 

 ๒๓๗๓๘ นางสําอางค  วิวาสุข 

 ๒๓๗๓๙ นางสาวสําอางค  สีตะวัน 

 ๒๓๗๔๐ นางสิฐิพร  มาตรา 

 ๒๓๗๔๑ นางสาวสิดาพร  พวงมาลี 

 ๒๓๗๔๒ นางสาวสิตาญา  เลิศทองทับทิม 

 ๒๓๗๔๓ นางสิตาพร  บุตรดี 

 ๒๓๗๔๔ นางสาวสิทธิ์  ฤทธิ์สุข 

 ๒๓๗๔๕ นางสาวสิทธิกา  ทาสีทอง 

 ๒๓๗๔๖ นางสิทธิพร  คงสิม 

 ๒๓๗๔๗ นางสาวสิทธิมา  เพ็งผอม 

 ๒๓๗๔๘ นางสาวสิธยา  ศรีวงษ 

 ๒๓๗๔๙ นางสาวสิธิณี  โสภาพันธ 

 ๒๓๗๕๐ นางสินทอง  ศรีโฉม 

 ๒๓๗๕๑ นางสินสมุทร  ดวงศรี 

 ๒๓๗๕๒ นางสาวสินานาฎ  พลเมือง 

 ๒๓๗๕๓ นางสินีนาฎ  กัลยาวงษ 

 ๒๓๗๕๔ นางสาวสินีนาฎ  ขาวไม 

 ๒๓๗๕๕ นางสาวสินีนาฏ  วรพันธุ 

 ๒๓๗๕๖ นางสาวสินีนาฏ  ศุภนคร 

 ๒๓๗๕๗ นางสาวสินีนาถ  โพธิพันธ 

 ๒๓๗๕๘ นางสาวสินีนาถ  มิตรนอก 

 ๒๓๗๕๙ นางสาวสินีนาถ  สุขศิริกุล 

 ๒๓๗๖๐ นางสาวสิภาพัฒน  ฐิติโสภณภูวรัฐ 

 ๒๓๗๖๑ นางสาวสิภาลักษณ   

  สิโรจนบุญญาพร 

 ๒๓๗๖๒ นางสาวสิมาพร  กรรณิการ 

 ๒๓๗๖๓ นางสาวสิรฎา  บุญเรือง 

 ๒๓๗๖๔ นางสิรธีร  มูลธิดา 

 ๒๓๗๖๕ นางสิรภัทร  ศรีบุรินทร 

 ๒๓๗๖๖ นางสาวสิรภัทร  สมราง 

 ๒๓๗๖๗ นางสาวสิรภัทร  สิงหาจุลเกตุ 

 ๒๓๗๖๘ นางสาวสิรภัทร  สุทธนันท 

 ๒๓๗๖๙ นางสาวสิรัชชา  อภิศรสิริ 

 ๒๓๗๗๐ นางสาวสิรัญญา  โตะเมือง 

 ๒๓๗๗๑ นางสิรามน  วงคตาผา 

 ๒๓๗๗๒ นางสิรามล  สิงหใจมา 

 ๒๓๗๗๓ นางสิริกร  กองหลา 

 ๒๓๗๗๔ นางสาวสิริกร  กางพรม 

 ๒๓๗๗๕ นางสิริกร  แกวทอง 

 ๒๓๗๗๖ นางสาวสิริกร  แกวสวาง   

 ๒๓๗๗๗ นางสาวสิริกร  คงอรุณ 

 ๒๓๗๗๘ นางสิริกร  คมศรี 

 ๒๓๗๗๙ นางสาวสิริกร  จตุมงคลชัย 

 ๒๓๗๘๐ นางสิริกร  จันทรอักษร 

 ๒๓๗๘๑ นางสาวสิริกร  เจริญบุตร 

 ๒๓๗๘๒ นางสิริกร  เดชเวทย 

 ๒๓๗๘๓ นางสิริกร  บุญเผือก 

 ๒๓๗๘๔ นางสิริกร  พลสิงห 

 ๒๓๗๘๕ นางสิริกร  พันธุดี 

 ๒๓๗๘๖ นางสาวสิริกร  พิกุลหอม 

 ๒๓๗๘๗ นางสาวสิริกร  มงคุณ 



 หนา   ๑๐๘ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๗๘๘ นางสาวสิริกร  เลาเจริญ 

 ๒๓๗๘๙ นางสิริกร  วงกลาง 

 ๒๓๗๙๐ นางสิริกร  วิเศษดอนหวาย 

 ๒๓๗๙๑ นางสิริกร  สิทธิออน 

 ๒๓๗๙๒ นางสิริกร  สุจริยา 

 ๒๓๗๙๓ นางสิริกร  แสงนิล 

 ๒๓๗๙๔ นางสิริกร  หวังปรุงกลาง 

 ๒๓๗๙๕ นางสาวสิริกัญญา  แกวปล่ัง 

 ๒๓๗๙๖ นางสาวสิริกาญ  รักษาศิล 

 ๒๓๗๙๗ นางสาวสิริกาญจน  เชียงจักร 

 ๒๓๗๙๘ นางสิริกาญจน  ราชสุวรรณ 

 ๒๓๗๙๙ นางสาวสิริกาญจน  สามารถ 

 ๒๓๘๐๐ นางสิริกาญจน  สิงหภิวัฒน 

 ๒๓๘๐๑ นางสาวสิริกาญน  จันทจร 

 ๒๓๘๐๒ นางสิริกาน  ดาลาวงศเกิด 

 ๒๓๘๐๓ นางสิริการย  เชาวชัยนิตย 

 ๒๓๘๐๔ นางสาวสิริขวัญ  จินตนา 

 ๒๓๘๐๕ นางสิริจิต  สุขปญญา 

 ๒๓๘๐๖ นางสาวสิริโฉม  โอษฐิเวช 

 ๒๓๘๐๗ นางสาวสิริชวัญ  หนุนพลกรัง 

 ๒๓๘๐๘ นางสาวสิริญญา  กาสุนันท 

 ๒๓๘๐๙ นางสิริญพัชร  พงศธนบดี 

 ๒๓๘๑๐ นางสิริญา  ขวัญนิมิตร 

 ๒๓๘๑๑ นางสาวสิริญา  พอกสนิท 

 ๒๓๘๑๒ นางสาวสิริณัฎฐ  กอนเพชร 

 ๒๓๘๑๓ นางสาวสิริณัฐมาศ  ทรงสมพรชัย 

 ๒๓๘๑๔ นางสาวสิริทร  แกวพิกุล 

 ๒๓๘๑๕ นางสิริธนา  เรืองวัณณภา 

 ๒๓๘๑๖ นางสาวสิรินญา  ศรีโพธา 

 ๒๓๘๑๗ นางสิรินญา  สุขมั่น 

 ๒๓๘๑๘ นางสาวสิรินทร  ทุนคํา 

 ๒๓๘๑๙ นางสิรินทร  ศิลพร 

 ๒๓๘๒๐ นางสาวสิรินทร  พาดี 

 ๒๓๘๒๑ นางสาวสิรินทร  เยาวสูงเนิน 

 ๒๓๘๒๒ นางสาวสิรินทร  สิทธิเชนทร 

 ๒๓๘๒๓ นางสาวสิรินทรา  เกี้ยวสุวรรณ 

 ๒๓๘๒๔ นางสาวสิรินทรา  แสนวงศ   

 ๒๓๘๒๕ นางสิรินทิพย  เปรมกาศ 

 ๒๓๘๒๖ นางสิรินธร  ขันชัยภูมิ 

 ๒๓๘๒๗ นางสาวสิรินภัส  สุวรรณวงศ 

 ๒๓๘๒๘ นางสิรินภา  ดงรังษี 

 ๒๓๘๒๙ นางสิรินภา  ทาระนัด 

 ๒๓๘๓๐ นางสาวสิรินภา  ประกอบดี 

 ๒๓๘๓๑ นางสิรินภา  ภูจอมจิตร 

 ๒๓๘๓๒ นางสาวสิรินยา  สรรพศิลป 

 ๒๓๘๓๓ นางสาวสิรินยา  สุวรรณนุช 

 ๒๓๘๓๔ นางสิรินยา  หูประโคน 

 ๒๓๘๓๕ นางสาวสิรินรัตน  ยืนยง 

 ๒๓๘๓๖ นางสิรินาฏ  ปรีชาจารย 

 ๒๓๘๓๗ นางสาวสิริพร  กาญจนะประโชติ 

 ๒๓๘๓๘ นางสิริพร  ขาวแกว 

 ๒๓๘๓๙ นางสิริพร  คงตาล 



 หนา   ๑๐๙ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๘๔๐ นางสาวสิริพร  ควรหา 

 ๒๓๘๔๑ นางสิริพร  เครือแกว 

 ๒๓๘๔๒ นางสิริพร  จันทรอยูจริง 

 ๒๓๘๔๓ นางสิริพร  นวลอิ่ม 

 ๒๓๘๔๔ นางสิริพร  นอยวิเศษ 

 ๒๓๘๔๕ นางสิริพร  นอยศรี 

 ๒๓๘๔๖ นางสิริพร  สิงหคาม 

 ๒๓๘๔๗ นางสิริพร  อินทรรุจิกุล 

 ๒๓๘๔๘ นางสิริพรรณ  งานด ี

 ๒๓๘๔๙ นางสิริพรรณ  บุญครอง 

 ๒๓๘๕๐ นางสาวสิริพรรณ  พลเทพ 

 ๒๓๘๕๑ นางสาวสิริพรรณ  โสภาคํา 

 ๒๓๘๕๒ นางสิริพันธุ  ชูธรรม 

 ๒๓๘๕๓ นางสาวสิริภรณ  เทพนิมิตร 

 ๒๓๘๕๔ นางสาวสิริภัทท  เข็มทอง 

 ๒๓๘๕๕ นางสาวสิริภัทร  ประมูลชัย 

 ๒๓๘๕๖ นางสาวสิริภัทร  ภูหินกอง 

 ๒๓๘๕๗ นางสิริภัสสร  เมืองสุข 

 ๒๓๘๕๘ นางสาวสิริมนต  การุญ 

 ๒๓๘๕๙ นางสาวสิริมา  คุณวันดี 

 ๒๓๘๖๐ นางสาวสิริมา  แทนบุญ   

 ๒๓๘๖๑ นางสาวสิริมา  พวงบุปผา 

 ๒๓๘๖๒ นางสิริมา  หอมนาม 

 ๒๓๘๖๓ นางสิริมาตย  ศรีสิงห 

 ๒๓๘๖๔ นางสาวสิริมาศ  ธุรินไธสงค 

 ๒๓๘๖๕ นางสาวสิริมาส  นาคายน 

 ๒๓๘๖๖ นางสิริยาพร  แสงสวาง 

 ๒๓๘๖๗ นางสิริยาภรณ  กวนหลวง 

 ๒๓๘๖๘ นางสาวสิริยาภรณ  ไชยปญหา 

 ๒๓๘๖๙ นางสาวสิริรส  กิ้มเฉี้ยง 

 ๒๓๘๗๐ นางสิริรักษ  เดชบุรัมย 

 ๒๓๘๗๑ นางสิริรักษ  นานานิคม 

 ๒๓๘๗๒ นางสาวสิริรัตน  กันตุน 

 ๒๓๘๗๓ นางสาวสิริรัตน  คําพิมูล 

 ๒๓๘๗๔ นางสิริรัตน  ฆารวิพัฒน 

 ๒๓๘๗๕ นางสิริรัตน  โชคเฉลิมผล 

 ๒๓๘๗๖ นางสาวสิริรัตน  โชติสวัสดิ์ 

 ๒๓๘๗๗ นางสิริรัตน  ทิพยโสตนัยนา 

 ๒๓๘๗๘ นางสิริรัตน  ฝกฝน 

 ๒๓๘๗๙ นางสาวสิริรัตน  ศรีเกตุ 

 ๒๓๘๘๐ นางสิริรัตน  สุจิตระหะ 

 ๒๓๘๘๑ นางสาวสิริรัตน  อภิบาลศรี 

 ๒๓๘๘๒ นางสิริลักษณ  คงจิต 

 ๒๓๘๘๓ นางสาวสิริลักษณ  คําหยุด 

 ๒๓๘๘๔ นางสิริลักษณ  เจริญดี 

 ๒๓๘๘๕ นางสิริลักษณ  เฉลิมคราม 

 ๒๓๘๘๖ นางสิริลักษณ  ทองศรี 

 ๒๓๘๘๗ นางสิริลักษณ  ปราบภัย 

 ๒๓๘๘๘ นางสิริลักษณ  พิมสอน 

 ๒๓๘๘๙ นางสิริลักษณ  พิศาลสินธุ 

 ๒๓๘๙๐ นางสาวสิริลักษณ  รอดนาโพธิ์ 

 ๒๓๘๙๑ นางสิริลักษณ  อินเทพ 



 หนา   ๑๑๐ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๘๙๒ นางสาวสิริลักษณ  อิ่มแยม 

 ๒๓๘๙๓ นางสิริวรรณ  คงเพชร 

 ๒๓๘๙๔ นางสิริวรรณ  ชวยบํารุง 

 ๒๓๘๙๕ นางสาวสิริวรรณ  บุตวงษ 

 ๒๓๘๙๖ นางสาวสิริวรรณ  ภูมิ 

 ๒๓๘๙๗ นางสาวสิริวรรณ  ล.ไพบูลย 

 ๒๓๘๙๘ นางสิริวรรณ  วงษสินธุ 

 ๒๓๘๙๙ นางสิริวรรณ  สารศิริ 

 ๒๓๙๐๐ นางสิริวัลยา  โอดคํา 

 ๒๓๙๐๑ นางสาวสิริวารินทร  ยะจอม 

 ๒๓๙๐๒ นางสาวสิริวิมล  ภูเดนผา 

 ๒๓๙๐๓ นางสาวสิริวิมล  หวังยีเส็น 

 ๒๓๙๐๔ นางสาวสิริศรา  เสือยง 

 ๒๓๙๐๕ นางสาวสิริสกุล  เพ็ชรขัน 

 ๒๓๙๐๖ นางสิริสุดา  วาณิชยศิริ 

 ๒๓๙๐๗ นางสาวสิรีรัศมิ์  รักษาสัตย 

 ๒๓๙๐๘ นางสาวสิวรินทร  ทองศรี 

 ๒๓๙๐๙ นางสิวิกา  บันหาร 

 ๒๓๙๑๐ นางสาวสิวินีย  ศิลปวิวัฒน 

 ๒๓๙๑๑ นางสีใคร  จันทรังษี 

 ๒๓๙๑๒ นางสีดา  ดอนเหลือม 

 ๒๓๙๑๓ นางสีตีฮาหยาด  ศรียาน 

 ๒๓๙๑๔ นางสีนวล  โฉมฉลวย 

 ๒๓๙๑๕ นางสาวสีนวล  แถบทอง 

 ๒๓๙๑๖ นางสาวสีพลอย  ประกอบผล 

 ๒๓๙๑๗ นางสีไพร  วงศพรหม 

 ๒๓๙๑๘ นางสาวสีรุง  เสารเทพ 

 ๒๓๙๑๙ นางสาวสีวัน  อินจุมสาย 

 ๒๓๙๒๐ นางสาวสุกรรญา  แสงตา 

 ๒๓๙๒๑ นางสุกรรยา  อังคุระษี 

 ๒๓๙๒๒ นางสาวสุกรี  นามพงษ 

 ๒๓๙๒๓ นางสุกฤตยา  มิ่งทอง 

 ๒๓๙๒๔ นางสุกฤตา  ดวงสุข 

 ๒๓๙๒๕ นางสุกฤตา  สิงหนันท 

 ๒๓๙๒๖ นางสาวสุกัญญวรา  สุพรรณพิมพ 

 ๒๓๙๒๗ นางสาวสุกัญญา  กระพ้ีสัตย 

 ๒๓๙๒๘ นางสาวสุกัญญา  กันชัย 

 ๒๓๙๒๙ นางสาวสุกัญญา  กิจบุตราวัฒน 

 ๒๓๙๓๐ นางสาวสุกัญญา  กุลวงศ 

 ๒๓๙๓๑ นางสาวสุกัญญา  กุลอาบ 

 ๒๓๙๓๒ นางสุกัญญา  แกนเมือง 

 ๒๓๙๓๓ นางสุกัญญา  แกวกา 

 ๒๓๙๓๔ นางสาวสุกัญญา  แกวฉาย 

 ๒๓๙๓๕ นางสาวสุกัญญา  แกวเถื่อน 

 ๒๓๙๓๖ นางสาวสุกัญญา  แกวทัด 

 ๒๓๙๓๗ นางสาวสุกัญญา  แกวเล็ก 

 ๒๓๙๓๘ นางสุกัญญา  แกววิบูลย 

 ๒๓๙๓๙ นางสุกัญญา  เข็มหนู 

 ๒๓๙๔๐ นางสุกัญญา  คําบุญเรือง 

 ๒๓๙๔๑ นางสาวสุกัญญา  จันทรใหม 

 ๒๓๙๔๒ นางสุกัญญา  จิตอารีวงค 

 ๒๓๙๔๓ นางสุกัญญา  จุยมูล 



 หนา   ๑๑๑ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๙๔๔ นางสาวสุกัญญา  เจริญสุขสุวรรณ 

 ๒๓๙๔๕ นางสาวสุกัญญา  แจงสวาง 

 ๒๓๙๔๖ นางสุกัญญา  ใจเย็น 

 ๒๓๙๔๗ นางสาวสุกัญญา  ชอบบุญ 

 ๒๓๙๔๘ นางสาวสุกัญญา  ชื่นพยอม 

 ๒๓๙๔๙ นางสาวสุกัญญา  ชูแกว 

 ๒๓๙๕๐ นางสุกัญญา  ไชยเลิศ 

 ๒๓๙๕๑ นางสุกัญญา  ดวงพัตรา 

 ๒๓๙๕๒ นางสาวสุกัญญา  ดวงสาย 

 ๒๓๙๕๓ นางสาวสุกัญญา  ดวงสุวรรณ 

 ๒๓๙๕๔ นางสาวสุกัญญา  ดีหมี 

 ๒๓๙๕๕ นางสาวสุกัญญา  ดุจดา 

 ๒๓๙๕๖ นางสุกัญญา  ทรงสุภาพ 

 ๒๓๙๕๗ นางสาวสุกัญญา  ทองประมูล 

 ๒๓๙๕๘ นางสุกัญญา  ทองประเสริฐ 

 ๒๓๙๕๙ นางสาวสุกัญญา  ทองออน 

 ๒๓๙๖๐ นางสาวสุกัญญา  นอยผาง 

 ๒๓๙๖๑ นางสาวสุกัญญา  นุยแมนเนตร 

 ๒๓๙๖๒ นางสุกัญญา  บรรลือหาญ 

 ๒๓๙๖๓ นางสาวสุกัญญา  บัวสุข 

 ๒๓๙๖๔ นางสุกัญญา  บาโงย 

 ๒๓๙๖๕ นางสาวสุกัญญา  บาระมี 

 ๒๓๙๖๖ นางสาวสุกัญญา  บํารุงบาน 

 ๒๓๙๖๗ นางสาวสุกัญญา  บุญชาลี 

 ๒๓๙๖๘ นางสาวสุกัญญา  บุญเอื้อ 

 ๒๓๙๖๙ นางสุกัญญา  บุตรดีวงค 

 ๒๓๙๗๐ นางสุกัญญา  เบ็ญยุโสะ 

 ๒๓๙๗๑ นางสาวสุกัญญา  ปญเฉลียว 

 ๒๓๙๗๒ นางสาวสุกัญญา  ปตตสงคราม 

 ๒๓๙๗๓ นางสาวสุกัญญา  ปาลวัฒน 

 ๒๓๙๗๔ นางสาวสุกัญญา  พรมทอง 

 ๒๓๙๗๕ นางสุกัญญา  พองเสียง 

 ๒๓๙๗๖ นางสุกัญญา  พันชัย 

 ๒๓๙๗๗ นางสุกัญญา  พันธสาย 

 ๒๓๙๗๘ นางสุกัญญา  พันนาม 

 ๒๓๙๗๙ นางสาวสุกัญญา  พันเพ่ิมพูล 

 ๒๓๙๘๐ นางสุกัญญา  โพธิ์แสง 

 ๒๓๙๘๑ นางสาวสุกัญญา  ภูกะบิน 

 ๒๓๙๘๒ นางสุกัญญา  ภูกิจ 

 ๒๓๙๘๓ นางสาวสุกัญญา  ภูษาแกว 

 ๒๓๙๘๔ นางสุกัญญา  มัจฉาเวช 

 ๒๓๙๘๕ นางสุกัญญา  มากสังข 

 ๒๓๙๘๖ นางสุกัญญา  มิตรเจริญ 

 ๒๓๙๘๗ นางสาวสุกัญญา  มีกําลัง 

 ๒๓๙๘๘ นางสุกัญญา  ยะฟู 

 ๒๓๙๘๙ นางสาวสุกัญญา  ระวาดไชย 

 ๒๓๙๙๐ นางสาวสุกัญญา  รักนอย 

 ๒๓๙๙๑ นางสาวสุกัญญา  รายะ 

 ๒๓๙๙๒ นางสุกัญญา  ฤทธิ์มนตรี 

 ๒๓๙๙๓ นางสาวสุกัญญา  วงคยา 

 ๒๓๙๙๔ นางสาวสุกัญญา  วรดี 

 ๒๓๙๙๕ นางสุกัญญา  วรแสน 



 หนา   ๑๑๒ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๙๙๖ นางสุกัญญา  ไวยะศรีแสง 

 ๒๓๙๙๗ นางสุกัญญา  ศิริถิ่นพยัคฆ 

 ๒๓๙๙๘ นางสุกัญญา  เศลารักษ 

 ๒๓๙๙๙ นางสาวสุกัญญา  สงคง 

 ๒๔๐๐๐ นางสาวสุกัญญา  สมประสงค 

 ๒๔๐๐๑ นางสุกัญญา  สังหลัง 

 ๒๔๐๐๒ นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช 

 ๒๔๐๐๓ นางสุกัญญา  สายทอง 

 ๒๔๐๐๔ นางสุกัญญา  สําราญวงศ 

 ๒๔๐๐๕ นางสาวสุกัญญา  สุจริตภักดีกุล 

 ๒๔๐๐๖ นางสุกัญญา  สุธรรม 

 ๒๔๐๐๗ นางสุกัญญา  สุภาวุฒิ 

 ๒๔๐๐๘ นางสุกัญญา  สุริวินิจ 

 ๒๔๐๐๙ นางสุกัญญา  เสาทอง 

 ๒๔๐๑๐ นางสาวสุกัญญา  หมูคํา 

 ๒๔๐๑๑ นางสาวสุกัญญา  หลังโนนโพธิ์ 

 ๒๔๐๑๒ นางสุกัญญา  หลิมพลอย 

 ๒๔๐๑๓ นางสุกัญญา  หะยีตาเห 

 ๒๔๐๑๔ นางสาวสุกัญญา  หาระมี 

 ๒๔๐๑๕ นางสาวสุกัญญา  อวมบุญ 

 ๒๔๐๑๖ นางสาวสุกัญญา  เอี่ยมจําปา 

 ๒๔๐๑๗ นางสาวสุกัญญา  เอี่ยมสิทธิพรกุล 

 ๒๔๐๑๘ นางสาวสุกัญยา  พงษวรรณ 

 ๒๔๐๑๙ นางสาวสุกันทา  ประคองกิจ 

 ๒๔๐๒๐ นางสาวสุกันยา  ศูนยจันทร 

 ๒๔๐๒๑ นางสาวสุกันยา  เสนหา 

 ๒๔๐๒๒ นางสาวสุกัยยะ  สําสู 

 ๒๔๐๒๓ นางสาวสุกัลญา  ทาสา 

 ๒๔๐๒๔ นางสุกัลยา  แกวดี 

 ๒๔๐๒๕ นางสุกัลยา  จินตเกษกรรม 

 ๒๔๐๒๖ นางสาวสุกัลยา  เดชศิริ 

 ๒๔๐๒๗ นางสาวสุกัลยา  ธัญญะ 

 ๒๔๐๒๘ นางสาวสุกัลยา  ปอมทอง 

 ๒๔๐๒๙ นางสาวสุกัลยา  เปรมศรี 

 ๒๔๐๓๐ นางสุกัลยา  โพธิ์มูล 

 ๒๔๐๓๑ นางสุกัลยา  สมัน 

 ๒๔๐๓๒ นางสุกัลยา  สอเหลบ 

 ๒๔๐๓๓ นางสุกัลยา  สายอุดตะ 

 ๒๔๐๓๔ นางสุกัลยา  อินทรคง 

 ๒๔๐๓๕ นางสาวสุกาญจน  หงษออน 

 ๒๔๐๓๖ นางสาวสุกาญจนา  อาจวงษา 

 ๒๔๐๓๗ นางสาวสุกาญดา  กิจการ 

 ๒๔๐๓๘ นางสาวสุกาญดา  เนประโคน 

 ๒๔๐๓๙ นางสุกานดา  จันทะวงษา 

 ๒๔๐๔๐ นางสาวสุกานดา  เลาะมาน 

 ๒๔๐๔๑ นางสุกานดา  วันสุดล 

 ๒๔๐๔๒ นางสาวสุกานดา  แสงอารักษ 

 ๒๔๐๔๓ นางสุกิตตา  ผันผาย 

 ๒๔๐๔๔ นางสาวสุกุมา  ทองขํา 

 ๒๔๐๔๕ นางสุข  คงสาลี 

 ๒๔๐๔๖ นางสาวสุขกัญญา  ชอมะลิ 

 ๒๔๐๔๗ นางสุขจิต  มหายศนันท 



 หนา   ๑๑๓ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๐๔๘ นางสุขใจ  รัตนคช 

 ๒๔๐๔๙ นางสุขธาทิพย  อุดมศิริภูวภัทร 

 ๒๔๐๕๐ นางสุขฤทัย  ชางเพชร 

 ๒๔๐๕๑ นางสาวสุขสวรรค  บุญเอี่ยม 

 ๒๔๐๕๒ นางสุขสัน  ทนุการ 

 ๒๔๐๕๓ นางสาวสุขสันต  เรืองไพศาล 

 ๒๔๐๕๔ นางสาวสุขสาคร  พงษธนู 

 ๒๔๐๕๕ นางสุขอรุณ  ดานจอมฟอน 

 ๒๔๐๕๖ นางสุขี  จุฬา 

 ๒๔๐๕๗ นางสาวสุขุมัณ  ปะหา 

 ๒๔๐๕๘ นางสาวสุขุมา  สุขานคร 

 ๒๔๐๕๙ นางสาวสุขุมาภรณ  บุญชวยเหลือ 

 ๒๔๐๖๐ นางสาวสุขุมาล  ถนอมนวล 

 ๒๔๐๖๑ นางสาวสุขุมาลย  ปะจิตตังโข 

 ๒๔๐๖๒ นางสาวสุคนธ  จันทรสุข 

 ๒๔๐๖๓ นางสุคนธ  ตรากูล 

 ๒๔๐๖๔ นางสาวสุคนธ  ไทยกลาง 

 ๒๔๐๖๕ นางสุคนธ  บุญภา 

 ๒๔๐๖๖ นางสุคนธ  รัตนา 

 ๒๔๐๖๗ นางสาวสุคนธ  ศรีสะอาด 

 ๒๔๐๖๘ นางสาวสุคนธทิพย  งามเริง 

 ๒๔๐๖๙ นางสุคนธทิพย  ดําริห 

 ๒๔๐๗๐ นางสุคนธทิพย  เติมกลา 

 ๒๔๐๗๑ นางสุคนธทิพย  ทองสายยศ 

 ๒๔๐๗๒ นางสาวสุคนธทิพย  ทาแกว 

 ๒๔๐๗๓ นางสุคนธทิพย  เพชรขุนทด 

 ๒๔๐๗๔ นางสาวสุคนธทิพย  ศรีวงษราช 

 ๒๔๐๗๕ นางสาวสุคนธทิพย  หินเมืองเกา 

 ๒๔๐๗๖ นางสาวสุคนธนันท  ตะกรุดโฉม 

 ๒๔๐๗๗ นางสาวสุคนธรัตน  แนวกลาง 

 ๒๔๐๗๘ นางสาวสุคนธา  ใจอารีย 

 ๒๔๐๗๙ นางสาวสุคนธา  พันธประทุม 

 ๒๔๐๘๐ นางสุคนธา  ไพใหล 

 ๒๔๐๘๑ นางสาวสุคนธา  มาตยภา 

 ๒๔๐๘๒ นางสาวสุคนธา  สุขพล 

 ๒๔๐๘๓ นางสุคันธา  หอมทอง 

 ๒๔๐๘๔ นางสุคิด  เสือนอย 

 ๒๔๐๘๕ นางสาวสุจรรยจิรา  วงศน้ําคํา 

 ๒๔๐๘๖ นางสาวสุจัญญา  รอดสุด 

 ๒๔๐๘๗ นางสาวสุจันทรา  วงษนอก 

 ๒๔๐๘๘ นางสาวสุจารี  เสงเสน 

 ๒๔๐๘๙ นางสาวสุจิตตรา  ขําทอง 

 ๒๔๐๙๐ นางสุจิตตรา  เพ็ชรแสน 

 ๒๔๐๙๑ นางสาวสุจิตตา  นันวิจิตร 

 ๒๔๐๙๒ นางสาวสุจิตตา  ปองทอง 

 ๒๔๐๙๓ นางสุจิตตา  หินสุข 

 ๒๔๐๙๔ นางสาวสุจิตร  ผลยฤทธิ์ 

 ๒๔๐๙๕ นางสาวสุจิตรา  แกวสากล 

 ๒๔๐๙๖ นางสาวสุจิตรา  คงปญญา 

 ๒๔๐๙๗ นางสุจิตรา  คําผุย 

 ๒๔๐๙๘ นางสุจิตรา  จันทาคีรี 

 ๒๔๐๙๙ นางสาวสุจิตรา  จุลษร 



 หนา   ๑๑๔ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๑๐๐ นางสาวสุจิตรา  เจียมมี 

 ๒๔๑๐๑ นางสาวสุจิตรา  ชุบขุนทด 

 ๒๔๑๐๒ นางสาวสุจิตรา  ทองกาสี 

 ๒๔๑๐๓ นางสุจิตรา  ทองสีเหลือง 

 ๒๔๑๐๔ นางสุจิตรา  เทียนทอง 

 ๒๔๑๐๕ นางสุจิตรา  บุตรเล่ียม 

 ๒๔๑๐๖ นางสาวสุจิตรา  บูรณเจริญ 

 ๒๔๑๐๗ นางสาวสุจิตรา  แผลงฤทธิ์ 

 ๒๔๑๐๘ นางสาวสุจิตรา  พรมดี 

 ๒๔๑๐๙ นางสุจิตรา  พริ้งเพราะ 

 ๒๔๑๑๐ นางสุจิตรา  พลนํา 

 ๒๔๑๑๑ นางสาวสุจิตรา  ยอดแกว   

 ๒๔๑๑๒ นางสุจิตรา  ระวังภัย 

 ๒๔๑๑๓ นางสาวสุจิตรา  วงศสุภาวิต 

 ๒๔๑๑๔ นางสุจิตรา  วรรณประภา 

 ๒๔๑๑๕ นางสุจิตรา  วันอุบล 

 ๒๔๑๑๖ นางสุจิตรา  ศรีพนม 

 ๒๔๑๑๗ นางสาวสุจิตรา  สภาวจิตร 

 ๒๔๑๑๘ นางสุจิตรา  สาระฆัง 

 ๒๔๑๑๙ นางสาวสุจิตรา  เสนาสิงห 

 ๒๔๑๒๐ นางสุจิตรา  โสภาบุตร 

 ๒๔๑๒๑ นางสุจิตรา  อินบัว 

 ๒๔๑๒๒ นางสุจิตราภรณ  ไชยแกว 

 ๒๔๑๒๓ นางสุจิตราภรณ  ทีน้ําคํา 

 ๒๔๑๒๔ นางสุจิตราภรณ  อํานวย 

 ๒๔๑๒๕ นางสุจิตา  จิตตแกวปญญา 

 ๒๔๑๒๖ นางสาวสุจิตา  บรรลังก 

 ๒๔๑๒๗ นางสาวสุจิน  กิ้มตั้น 

 ๒๔๑๒๘ นางสุจิน  บุญปลูก   

 ๒๔๑๒๙ นางสุจิน  มารัมย 

 ๒๔๑๓๐ นางสุจินดา  จางแสง 

 ๒๔๑๓๑ นางสุจินดา  ชวยคูณ 

 ๒๔๑๓๒ นางสุจินดา  แซเดง 

 ๒๔๑๓๓ นางสุจินดา  เภาบัว 

 ๒๔๑๓๔ นางสุจินดา  มหาวงศ 

 ๒๔๑๓๕ นางสุจินดา  ละออสุวรรณ 

 ๒๔๑๓๖ นางสุจินดา  วันทา 

 ๒๔๑๓๗ นางสุจินดา  ศิริวาท 

 ๒๔๑๓๘ นางสาวสุจินดา  อุปลีพันธุ 

 ๒๔๑๓๙ นางสุจินดา  เอี่ยมพินิจ 

 ๒๔๑๔๐ นางสาวสุจินต  เพชรพิรุณ 

 ๒๔๑๔๑ นางสาวสุจินต  ศรีนรเศรษฐ 

 ๒๔๑๔๒ นางสาวสุจิรา  กกฝาย 

 ๒๔๑๔๓ นางสาวสุจิรา  ขุนทรงอักษร 

 ๒๔๑๔๔ นางสาวสุจิรา  คณะแกบ 

 ๒๔๑๔๕ นางสาวสุจิรา  ทองขาว 

 ๒๔๑๔๖ นางสาวสุจิรา  เรียนทับ 

 ๒๔๑๔๗ นางสุจิรา  ฤทธิ์เรือง 

 ๒๔๑๔๘ นางสาวสุจิรา  ลัดดาอาชชวะ 

 ๒๔๑๔๙ นางสุจิราวดี  ชโลธร 

 ๒๔๑๕๐ นางสุจิลา  นิ่มโอ 

 ๒๔๑๕๑ นางสุชญา  แตงสุวรรณ 



 หนา   ๑๑๕ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๑๕๒ นางสุชัญญา  ขันทอง 

 ๒๔๑๕๓ นางสุชัญญา  จิตวัฒนากุล 

 ๒๔๑๕๔ นางสาวสุชัญญา  หวัดเพชร 

 ๒๔๑๕๕ นางสุชัญสินี  เอี่ยมศรี 

 ๒๔๑๕๖ นางสาวสุชาดา  กระดาษ 

 ๒๔๑๕๗ นางสาวสุชาดา  กิจวิจารณ 

 ๒๔๑๕๘ นางสุชาดา  แกวปานกัน 

 ๒๔๑๕๙ นางสุชาดา  เครื่องกลาง 

 ๒๔๑๖๐ นางสุชาดา  เจริญเชื้อ 

 ๒๔๑๖๑ นางสาวสุชาดา  เชื้ออาว 

 ๒๔๑๖๒ นางสาวสุชาดา  ถาวรานุรักษ 

 ๒๔๑๖๓ นางสุชาดา  ทวีกายุจันทร 

 ๒๔๑๖๔ นางสุชาดา  ธนพันธสมบูรณ 

 ๒๔๑๖๕ นางสุชาดา  บุญแจม 

 ๒๔๑๖๖ นางสุชาดา  บุญรอดชู 

 ๒๔๑๖๗ นางสุชาดา  บุญสราง 

 ๒๔๑๖๘ นางสุชาดา  ปากเกร็ด 

 ๒๔๑๖๙ นางสุชาดา  พลอยสุกใส 

 ๒๔๑๗๐ นางสาวสุชาดา  พัฒนาภมร 

 ๒๔๑๗๑ นางสาวสุชาดา  เพ่ิมพูล   

 ๒๔๑๗๒ นางสาวสุชาดา  มะหังสา 

 ๒๔๑๗๓ นางสาวสุชาดา  ยามี 

 ๒๔๑๗๔ นางสาวสุชาดา  รอดภัย 

 ๒๔๑๗๕ นางสาวสุชาดา  วงษถาวรชาติ 

 ๒๔๑๗๖ นางสาวสุชาดา  วิสุทธิเชื้อ 

 ๒๔๑๗๗ นางสาวสุชาดา  ไวยวุฒินันท 

 ๒๔๑๗๘ นางสาวสุชาดา  ศรีเพชรภูมิ 

 ๒๔๑๗๙ นางสุชาดา  ศรีวรานันท 

 ๒๔๑๘๐ นางสาวสุชาดา  สมบุญโต 

 ๒๔๑๘๑ นางสาวสุชาดา  สิงหโตทอง 

 ๒๔๑๘๒ นางสาวสุชาดา  สุวรรณละออง 

 ๒๔๑๘๓ นางสุชาดา  สุวรรณศรี 

 ๒๔๑๘๔ นางสุชาดา  หมื่นศรีแกม 

 ๒๔๑๘๕ นางสุชาติ  ดวงสนิท 

 ๒๔๑๘๖ นางสาวสุชาธิณี  แสนคําแกว 

 ๒๔๑๘๗ นางสาวสุชานันท  รักเมือง 

 ๒๔๑๘๘ นางสาวสุชานันท  ลีจา 

 ๒๔๑๘๙ นางสาวสุชานันท  แสงแจม 

 ๒๔๑๙๐ นางสาวสุชานาฎ  แซล้ี 

 ๒๔๑๙๑ นางสาวสุชานาฎ  หนูฤทธิ์ 

 ๒๔๑๙๒ นางสาวสุชานาฏ  อองบุญ 

 ๒๔๑๙๓ นางสุชานาถ  ฟูปญญา 

 ๒๔๑๙๔ นางสาวสุชานุช  จําปาศรี 

 ๒๔๑๙๕ นางสาวสุชารัตน  รักทองแดง 

 ๒๔๑๙๖ นางสุชาริณี  สัพโส 

 ๒๔๑๙๗ นางสาวสุชาวดี  หาญฉิมพลี 

 ๒๔๑๙๘ นางสุชิรา  เจะดือราแม 

 ๒๔๑๙๙ นางสาวสุชีรัตน  พูลเทกอง 

 ๒๔๒๐๐ นางสาวสุชีรา  จันทรเครือ 

 ๒๔๒๐๑ นางสาวสุชีรา  ชาติชนะ 

 ๒๔๒๐๒ นางสาวสุชีรา  ชิยางคบุตร 

 ๒๔๒๐๓ นางสาวสุชีรา  เชาวสกู 



 หนา   ๑๑๖ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๒๐๔ นางสุชีรา  นิกรวัฒน 

 ๒๔๒๐๕ นางสาวสุชีรา  สมจิตร 

 ๒๔๒๐๖ นางสุชีลา  ทองงาม 

 ๒๔๒๐๗ นางสาวสุชีวรรณ  พงศานิตย 

 ๒๔๒๐๘ นางสุญาณี  นรมาตร 

 ๒๔๒๐๙ นางสุญาดา  วาระสิทธิ์ 

 ๒๔๒๑๐ จาเอกหญิง สุฎาภรณ  บุญอาจ 

 ๒๔๒๑๑ นางสุฎารัตน  ศิริจันทร 

 ๒๔๒๑๒ นางสุฑาทิพย  กัลยา 

 ๒๔๒๑๓ นางสุฑาทิพย  เพ็ชรมุข 

 ๒๔๒๑๔ นางสาวสุฑาพร  สุดตาสอน 

 ๒๔๒๑๕ นางสุณัฎฐา  ปนชาง 

 ๒๔๒๑๖ นางสุณัฏฐา  ปนชาง 

 ๒๔๒๑๗ นางสุณิสา  แกวภักดี 

 ๒๔๒๑๘ นางสาวสุณิสา  มาตัน 

 ๒๔๒๑๙ นางสาวสุณิสา  สุดยอด   

 ๒๔๒๒๐ นางสุณี  เพ่ิมพล 

 ๒๔๒๒๑ นางสุณี  เละลม 

 ๒๔๒๒๒ นางสุณีย  นพภาพันธ 

 ๒๔๒๒๓ นางสาวสุณีย  บุญสิริชูโต 

 ๒๔๒๒๔ นางสุณีย  พิมเสน 

 ๒๔๒๒๕ นางสาวสุณีย  โมเล็ก 

 ๒๔๒๒๖ นางสาวสุณีย  ศรีบุรินทร 

 ๒๔๒๒๗ นางสาวสุณีย  อิสริยนรา 

 ๒๔๒๒๘ นางสาวสุณีรัตน  ศรีละคร 

 ๒๔๒๒๙ นางสาวสุณีสา  ศิริมุสิกะ 

 ๒๔๒๓๐ นางสาวสุดจิต  นาคพน 

 ๒๔๒๓๑ นางสุดใจ  แกวทอง 

 ๒๔๒๓๒ นางสาวสุดใจ  คงหมื่นไวย 

 ๒๔๒๓๓ นางสุดใจ  ทองเจริญ 

 ๒๔๒๓๔ นางสุดใจ  ผอลวน 

 ๒๔๒๓๕ นางสาวสุดใจ  วีระชัย 

 ๒๔๒๓๖ นางสาวสุดใจ  สกุลจร 

 ๒๔๒๓๗ นางสาวสุดใจ  สะอาดชื่อ 

 ๒๔๒๓๘ นางสุดใจ  เอียดยอด 

 ๒๔๒๓๙ นางสาวสุดตา  ตออํานาจ 

 ๒๔๒๔๐ นางสาวสุดถนอม  เตโช 

 ๒๔๒๔๑ นางสุดถนอม  รัตนภักดี 

 ๒๔๒๔๒ นางสุดธิดา  กะรัตน 

 ๒๔๒๔๓ นางสาวสุดธิดา  ปนศิริ   

 ๒๔๒๔๔ นางสาวสุดปรารถนา  ศรีทองคํา 

 ๒๔๒๔๕ นางสุดสาคร  ตลับนิล 

 ๒๔๒๔๖ นางสุดสายใจ  กิ่งทะวงษ 

 ๒๔๒๔๗ นางสาวสุดา  ไกลถิ่น 

 ๒๔๒๔๘ นางสุดา  คารทอง 

 ๒๔๒๔๙ นางสุดา  บุญแกว 

 ๒๔๒๕๐ นางสุดา  เพ็ชรเลิศ 

 ๒๔๒๕๑ นางสุดา  รักมนุษย 

 ๒๔๒๕๒ นางสุดา  ลาพาศ 

 ๒๔๒๕๓ นางสาวสุดา  ลาลัย 

 ๒๔๒๕๔ นางสาวสุดา  หนูมาก 

 ๒๔๒๕๕ นางสุดา  เหลาโผน 



 หนา   ๑๑๗ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๒๕๖ นางสุดาใจ  นวลสวาง 

 ๒๔๒๕๗ นางสาวสุดาณี  จันทพันธ 

 ๒๔๒๕๘ นางสาวสุดาดวง  ศิริโยธา 

 ๒๔๒๕๙ นางสุดาดวง  สังขชุม 

 ๒๔๒๖๐ นางสาวสุดาดวง  อุสสวิโร 

 ๒๔๒๖๑ นางสาวสุดาทิพย  ไกรสิทธิ์ 

 ๒๔๒๖๒ นางสาวสุดาทิพย  อุบลกาญจน 

 ๒๔๒๖๓ นางสุดาพร  เดนสุมิตร 

 ๒๔๒๖๔ นางสาวสุดาพร  ทองแกว 

 ๒๔๒๖๕ นางสุดาพร  ธิใหมธง 

 ๒๔๒๖๖ นางสาวสุดาภรณ  คุณพระ 

 ๒๔๒๖๗ นางสุดาภรณ  ศรีหิรัญ 

 ๒๔๒๖๘ นางสุดามาศ  นนทะโคตร 

 ๒๔๒๖๙ นางสาวสุดายุรัตน  หิรัญเรือง 

 ๒๔๒๗๐ นางสุดารัตน  แกวคุมภัย 

 ๒๔๒๗๑ นางสาวสุดารัตน  คําพืช 

 ๒๔๒๗๒ นางสาวสุดารัตน  งอกนาเสียว 

 ๒๔๒๗๓ นางสาวสุดารัตน  จริยะกุลเดโช 

 ๒๔๒๗๔ นางสุดารัตน  จันทรเพ็ง 

 ๒๔๒๗๕ นางสาวสุดารัตน  เจริญสุข 

 ๒๔๒๗๖ นางสาวสุดารัตน  ชมภูศาล 

 ๒๔๒๗๗ นางสาวสุดารัตน  ฐานเจริญ 

 ๒๔๒๗๘ นางสุดารัตน  ดวงแสง 

 ๒๔๒๗๙ นางสุดารัตน  เต็งวรกิจ 

 ๒๔๒๘๐ นางสาวสุดารัตน  ทองไชย 

 ๒๔๒๘๑ นางสาวสุดารัตน  ทองนาวี 

 ๒๔๒๘๒ นางสาวสุดารัตน  นามกระจาง 

 ๒๔๒๘๓ นางสาวสุดารัตน  นิลผาย 

 ๒๔๒๘๔ นางสาวสุดารัตน  บุญปน 

 ๒๔๒๘๕ นางสาวสุดารัตน  บุญเรือง 

 ๒๔๒๘๖ นางสาวสุดารัตน  บุญเลิศ 

 ๒๔๒๘๗ นางสุดารัตน  บุตรศรี 

 ๒๔๒๘๘ นางสุดารัตน  ประสงค 

 ๒๔๒๘๙ นางสุดารัตน  พริ้งรัตนา 

 ๒๔๒๙๐ นางสาวสุดารัตน  พลเมือง 

 ๒๔๒๙๑ นางสุดารัตน  พ่ึงสุริยวงษ 

 ๒๔๒๙๒ นางสาวสุดารัตน  ภูชนิด 

 ๒๔๒๙๓ นางสาวสุดารัตน  มิตรอุดม 

 ๒๔๒๙๔ นางสุดารัตน  มูลสมบัติ 

 ๒๔๒๙๕ นางสาวสุดารัตน  ย่ิงคํานึง 

 ๒๔๒๙๖ นางสาวสุดารัตน  เรืองฤทธิ์ 

 ๒๔๒๙๗ นางสุดารัตน  วัฒนบุตร 

 ๒๔๒๙๘ นางสาวสุดารัตน  วิสาพล 

 ๒๔๒๙๙ นางสาวสุดารัตน  วุฒิประยูร 

 ๒๔๓๐๐ นางสุดารัตน  ศรีวิสัย 

 ๒๔๓๐๑ นางสาวสุดารัตน  ศรีสุพล 

 ๒๔๓๐๒ นางสุดารัตน  ศรีแสนยงค 

 ๒๔๓๐๓ นางสุดารัตน  ศิลปเสวต 

 ๒๔๓๐๔ นางสุดารัตน  สวัสดิสาร 

 ๒๔๓๐๕ นางสาวสุดารัตน  สัจจรักษ 

 ๒๔๓๐๖ นางสุดารัตน  สัพโส 

 ๒๔๓๐๗ นางสาวสุดารัตน  สุธาชีวะ 



 หนา   ๑๑๘ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๓๐๘ นางสาวสุดารัตน  หนูดํา 

 ๒๔๓๐๙ นางสุดารัตน  อินทรแตง 

 ๒๔๓๑๐ นางสุดารารัตน  จิตสวาง 

 ๒๔๓๑๑ นางสาวสุดาวดี  กลุตา 

 ๒๔๓๑๒ นางสาวสุดาวดี  เกาเอี้ยน 

 ๒๔๓๑๓ นางสุดาวดี  สรวมศิริ 

 ๒๔๓๑๔ นางสาวสุดาวรรณ  นาวีวอง 

 ๒๔๓๑๕ นางสาวสุดาวรรณ  เพ็งบุญ 

 ๒๔๓๑๖ นางสุดาวรรณ  วันหนา 

 ๒๔๓๑๗ นางสุดาวรรณ  สมรูป 

 ๒๔๓๑๘ นางสาวสุดาศิลป  บุญนอก 

 ๒๔๓๑๙ นางสาวสุดาสมร  จริยะกุลเดโช 

 ๒๔๓๒๐ นางสาวสุดาสวรรค  นามมนตรี 

 ๒๔๓๒๑ นางสุดาสวรรค  เพ่ิมกร 

 ๒๔๓๒๒ นางสุดาสวรรค  สูทอก 

 ๒๔๓๒๓ นางสุตาภัทร  มารศรี 

 ๒๔๓๒๔ นางสาวสุติมา  คนึงการ 

 ๒๔๓๒๕ นางสุติมา  พรชัย 

 ๒๔๓๒๖ นางสาวสุติมา  หนูหมาด 

 ๒๔๓๒๗ นางสาวสุทธนารัตน  เรืองอํานาจ 

 ๒๔๓๒๘ นางสาวสุทธภา  ไชยมี 

 ๒๔๓๒๙ นางสาวสุทธสินี  ศิวเวทพิกุลโชติ 

 ๒๔๓๓๐ นางสาวสุทธาทิพย  ทองสน 

 ๒๔๓๓๑ นางสุทธาภรณ  จันทรกระจาง 

 ๒๔๓๓๒ นางสาวสุทธาสินี  นิยมกาล 

 ๒๔๓๓๓ นางสาวสุทธาสินี  รัตนวัน 

 ๒๔๓๓๔ นางสุทธิ  วันดีราช 

 ๒๔๓๓๕ นางสุทธิกานต  พริ้งเพราะ 

 ๒๔๓๓๖ นางสาวสุทธิกานต  โพธิจักร 

 ๒๔๓๓๗ นางสุทธิกานต  ศรีจันทร 

 ๒๔๓๓๘ นางสาวสุทธิชา  ดงปาลี 

 ๒๔๓๓๙ นางสาวสุทธิชา  เอี่ยมออน 

 ๒๔๓๔๐ นางสุทธิดา  ดาวใสย 

 ๒๔๓๔๑ นางสุทธิดา  เมืองกอน 

 ๒๔๓๔๒ นางสุทธิตา  แสงกลา 

 ๒๔๓๔๓ นางสาวสุทธินันท  ฉาบทอง 

 ๒๔๓๔๔ นางสุทธินันท  อัคชาติ 

 ๒๔๓๔๕ นางสาวสุทธินา  หมั่นเที่ยง 

 ๒๔๓๔๖ นางสุทธินี  ขวัญงอน 

 ๒๔๓๔๗ นางสาวสุทธินี  เขมะเพชร 

 ๒๔๓๔๘ นางสุทธินี  วิชาเหล็ก 

 ๒๔๓๔๙ นางสุทธิพร  แสงสวาง 

 ๒๔๓๕๐ นางสาวสุทธิมา  ดีบุบผา 

 ๒๔๓๕๑ นางสาวสุทธิรักษ  เครือแดง 

 ๒๔๓๕๒ นางสุทธิรักษ  ผิวดี 

 ๒๔๓๕๓ นางสุทธิรักษ  ศรีโสภา 

 ๒๔๓๕๔ นางสาวสุทธิรัตน  จันทมาตย 

 ๒๔๓๕๕ นางสาวสุทธิรัตน  อักษรวิลัย 

 ๒๔๓๕๖ นางสุทธิรัศมิ์  ทําบุญ 

 ๒๔๓๕๗ นางสุทธิลักษณ  นามมุงคุณ 

 ๒๔๓๕๘ นางสาวสุทธิลักษณ  วรอินทร 

 ๒๔๓๕๙ นางสุทธิวรรณ  ดีจานเหนือ 



 หนา   ๑๑๙ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๓๖๐ นางสาวสุทธิวรรณ  ปญญาดี 

 ๒๔๓๖๑ นางสาวสุทธิวรรณ  สัตบุตร 

 ๒๔๓๖๒ นางสุทธิศา  ชูชวย 

 ๒๔๓๖๓ นางสาวสุทธิษา  เจริญภักดิ์ 

 ๒๔๓๖๔ นางสาวสุทธิฬักษณ  ใจแกว 

 ๒๔๓๖๕ นางสุทรา  มะณีแฮด 

 ๒๔๓๖๖ นางสุทัศน  มงคลคลี 

 ๒๔๓๖๗ นางสาวสุทัศนี  ธงภักดิ์ 

 ๒๔๓๖๘ นางสาวสุทา  สะอาด 

 ๒๔๓๖๙ นางสุทารัตน  พุดดอน 

 ๒๔๓๗๐ นางสาวสุทิตยตา  ปูส้ัน 

 ๒๔๓๗๑ นางสาวสุทิน  ฤทธิโภค 

 ๒๔๓๗๒ นางสาวสุทินา  ศิลาสิทธิ์ 

 ๒๔๓๗๓ นางสุทิพย  กล่ินขจร 

 ๒๔๓๗๔ นางสุทิพย  ทองแกว 

 ๒๔๓๗๕ นางสาวสุทิศา  จิตสม 

 ๒๔๓๗๖ นางสาวสุทิศา  เฉยมีศักดิ์ 

 ๒๔๓๗๗ นางสาวสุทิศา  ชัยเจริญ 

 ๒๔๓๗๘ นางสุทิศา  ไชยโชติ 

 ๒๔๓๗๙ วาที่รอยตรีหญิง สุทิศา  ทิพยแกว 

 ๒๔๓๘๐ นางสุทิศา  นิมะ 

 ๒๔๓๘๑ นางสุทิสา  จันทรมาก 

 ๒๔๓๘๒ นางสุทิสา  อุดดวง 

 ๒๔๓๘๓ นางสุธนันท  อาดดํารงค 

 ๒๔๓๘๔ นางสุธัญญา  วุฒิชาติวิจิตรกุล 

 ๒๔๓๘๕ นางสาวสุธัญญา  สุขรมย 

 ๒๔๓๘๖ นางสุธัญสินีย  สิงหวงค 

 ๒๔๓๘๗ นางสาวสุธันยพร  มาตรชัยสิงห 

 ๒๔๓๘๘ นางสุธากร  ยงไธสง 

 ๒๔๓๘๙ นางสาวสุธางศุรัตน  ญาติพิทักษ 

 ๒๔๓๙๐ นางสาวสุธาดา  ธนทรัพยธาดา 

 ๒๔๓๙๑ นางสาวสุธาดา  โพธาราม 

 ๒๔๓๙๒ นางสาวสุธาทิพย  คาดสนิท 

 ๒๔๓๙๓ นางสาวสุธาทิพย  เจริญดี 

 ๒๔๓๙๔ นางสุธาทิพย  ทรงประโคน 

 ๒๔๓๙๕ นางสาวสุธาทิพย  ทิพยสุวรรณ 

 ๒๔๓๙๖ นางสาวสุธาทิพย  บุญตาม 

 ๒๔๓๙๗ นางสุธาทิพย  มวงเส็ง 

 ๒๔๓๙๘ นางสาวสุธาทิพย  รัตนพรชัยกุล 

 ๒๔๓๙๙ นางสุธาทิพย  สิงหธนู 

 ๒๔๔๐๐ นางสุธาทิพย  สิงหสัตย 

 ๒๔๔๐๑ นางสาวสุธาทิพย  สุทธิ 

 ๒๔๔๐๒ นางสาวสุธาภรณ  บุญกิจ 

 ๒๔๔๐๓ นางสาวสุธามาศ  สังเฉย 

 ๒๔๔๐๔ นางสุธารทิพย  สามารถกิจ 

 ๒๔๔๐๕ นางสุธารักษ  ไชยชนะ 

 ๒๔๔๐๖ นางสาวสุธารัตน  สงเปรื่อง 

 ๒๔๔๐๗ นางสุธารา  รูปโฉม 

 ๒๔๔๐๘ นางสุธาลักษณ  สุรวัฒนมนตรี 

 ๒๔๔๐๙ นางสาวสุธาวดี  มาทอง 

 ๒๔๔๑๐ นางสาวสุธาวดี  สนองคุณ 

 ๒๔๔๑๑ นางสาวสุธาวดี  หมื่นอรุณ   



 หนา   ๑๒๐ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๔๑๒ นางสาวสุธาศินีย  คันธรินทร 

 ๒๔๔๑๓ นางสาวสุธาศุรัตน  ศรีสิงห 

 ๒๔๔๑๔ นางสาวสุธาสินี  กุลเกตุ 

 ๒๔๔๑๕ นางสาวสุธาสินี  จันทมโณ 

 ๒๔๔๑๖ นางสาวสุธาสินี  ใจหาญ 

 ๒๔๔๑๗ นางสุธาสินี  ชาตะพันธ 

 ๒๔๔๑๘ นางสุธาสินี  ชิณศรี 

 ๒๔๔๑๙ นางสาวสุธาสินี  เซ็นกลาง 

 ๒๔๔๒๐ นางสุธาสินี  ดลสุข 

 ๒๔๔๒๑ นางสาวสุธาสินี  ดําศรี 

 ๒๔๔๒๒ นางสุธาสินี  ทองเชี่ยว 

 ๒๔๔๒๓ นางสาวสุธาสินี  เทศประสิทธิ์ 

 ๒๔๔๒๔ นางสุธาสินี  พรมไตร 

 ๒๔๔๒๕ นางสุธาสินี  พลเศพย 

 ๒๔๔๒๖ นางสุธาสินี  มะทะ 

 ๒๔๔๒๗ นางสุธาสินี  ศิริฤกษ 

 ๒๔๔๒๘ นางสาวสุธาสินีย  คุมยงค 

 ๒๔๔๒๙ นางสาวสุธิกานต  ใบยา 

 ๒๔๔๓๐ นางสาวสุธิดา  กองพรม 

 ๒๔๔๓๑ นางสาวสุธิดา  แกงทองหลาง 

 ๒๔๔๓๒ นางสุธิดา  ชอบมณีแสง   

 ๒๔๔๓๓ นางสุธิดา  ชางรักษา 

 ๒๔๔๓๔ นางสาวสุธิดา  ชูชีวา 

 ๒๔๔๓๕ นางสุธิดา  เชื้อนิล 

 ๒๔๔๓๖ นางสาวสุธิดา  ทนุการ 

 ๒๔๔๓๗ นางสุธิดา  ทองนุน 

 ๒๔๔๓๘ นางสาวสุธิดา  ศักดิ์แกว 

 ๒๔๔๓๙ นางสาวสุธิดา  สะแปอิง 

 ๒๔๔๔๐ นางสุธิดา  สายเจริญ 

 ๒๔๔๔๑ นางสาวสุธิดา  อินทรเกษตร 

 ๒๔๔๔๒ นางสาวสุธิตา  สิงหศร 

 ๒๔๔๔๓ นางสุธินันท  สงวนสัตย 

 ๒๔๔๔๔ นางสุธินี  เกิดชาง 

 ๒๔๔๔๕ นางสาวสุธิมนต  ธัญพิชชา 

 ๒๔๔๔๖ นางสาวสุธิมา  สุวรรณรินทร 

 ๒๔๔๔๗ นางสุธีร  เทียนศิริ 

 ๒๔๔๔๘ นางสุธีรา  โฆษิตปฏิพัทธ 

 ๒๔๔๔๙ นางสาวสุธีรา  พันดวง 

 ๒๔๔๕๐ นางสาวสุธีรา  มีเดช 

 ๒๔๔๕๑ นางสาวสุธีรา  สอวิหก 

 ๒๔๔๕๒ นางสาวสุธีลาพร  ริพล 

 ๒๔๔๕๓ นางสาวสุนทร  พ่ึงเกษม 

 ๒๔๔๕๔ นางสุนทร  ฤกษใหญ 

 ๒๔๔๕๕ นางสุนทราภรณ  แดนประกรณ 

 ๒๔๔๕๖ นางสุนทรี  ชํานาญเสือ 

 ๒๔๔๕๗ นางสาวสุนทรี  ธนูศิลป 

 ๒๔๔๕๘ นางสาวสุนทรี  เรือนเพ็ง 

 ๒๔๔๕๙ นางสาวสุนทรี  ศิริสวัสดิ์ 

 ๒๔๔๖๐ นางสาวสุนทรี  สงแสง 

 ๒๔๔๖๑ นางสาวสุนทรี  หนูแกว 

 ๒๔๔๖๒ นางสุนทรี  เหลาบุตรสา 

 ๒๔๔๖๓ นางสาวสุนทรี  เหลืองออน 



 หนา   ๑๒๑ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๔๖๔ นางสาวสุนทรี  ฮามวงค 

 ๒๔๔๖๕ นางสุนทรีภรณ  ทวีแสง 

 ๒๔๔๖๖ นางสาวสุนทรีย  ทองไกร 

 ๒๔๔๖๗ วาที่รอยตรีหญิง สุนทรีย  โพธิ์เตียน 

 ๒๔๔๖๘ นางสุนทรียา  บุญขาว 

 ๒๔๔๖๙ นางสุนัน  ไกรสิงห 

 ๒๔๔๗๐ นางสาวสุนันต  จันทรเทพ 

 ๒๔๔๗๑ นางสุนันท  กลํ่าธัญญา 

 ๒๔๔๗๒ นางสาวสุนันท  ครึบกระโทก 

 ๒๔๔๗๓ นางสาวสุนันท  เปดทิพย 

 ๒๔๔๗๔ นางสาวสุนันท  พลสูงเนิน 

 ๒๔๔๗๕ นางสุนันท  รุงเรือง 

 ๒๔๔๗๖ นางสาวสุนันท  สวนบุญ 

 ๒๔๔๗๗ นางสุนันท  สิทธิสุธี 

 ๒๔๔๗๘ นางสุนันทนา  ทองดี 

 ๒๔๔๗๙ นางสุนันทร  กุลสอนนาน 

 ๒๔๔๘๐ นางสาวสุนันทา  กล่ินมาลัย 

 ๒๔๔๘๑ นางสาวสุนันทา  กองสุวรรณ 

 ๒๔๔๘๒ นางสาวสุนันทา  ไขระวิ 

 ๒๔๔๘๓ นางสุนันทา  คณากรณ 

 ๒๔๔๘๔ นางสุนันทา  ฆังคมโณ 

 ๒๔๔๘๕ นางสาวสุนันทา  งามทอง 

 ๒๔๔๘๖ นางสุนันทา  แฉลมไธสง 

 ๒๔๔๘๗ นางสาวสุนันทา  ตาคํา 

 ๒๔๔๘๘ นางสาวสุนันทา  ติชาวัน 

 ๒๔๔๘๙ นางสาวสุนันทา  ทองงา 

 ๒๔๔๙๐ นางสาวสุนันทา  ทองบอ 

 ๒๔๔๙๑ นางสาวสุนันทา  ธรรมบํารุง 

 ๒๔๔๙๒ นางสาวสุนันทา  นอยพิทักษ 

 ๒๔๔๙๓ นางสุนันทา  บุญขาว 

 ๒๔๔๙๔ นางสาวสุนันทา  ปลูกงาม 

 ๒๔๔๙๕ นางสุนันทา  ปญหาผล 

 ๒๔๔๙๖ นางสาวสุนันทา  ผกามาตร 

 ๒๔๔๙๗ นางสุนันทา  ผานสําแดง 

 ๒๔๔๙๘ นางสาวสุนันทา  พวงดอกไม 

 ๒๔๔๙๙ นางสุนันทา  พัฒนะ 

 ๒๔๕๐๐ นางสาวสุนันทา  พิกุลขาว 

 ๒๔๕๐๑ นางสุนันทา  มิยา 

 ๒๔๕๐๒ นางสาวสุนันทา  เย็นลับ 

 ๒๔๕๐๓ นางสุนันทา  สมอาษา 

 ๒๔๕๐๔ นางสุนันทา  สวางแจง 

 ๒๔๕๐๕ นางสาวสุนันทา  สิทธิธรรมานันต 

 ๒๔๕๐๖ นางสุนันทา  สุกุลกานต 

 ๒๔๕๐๗ นางสาวสุนันทา  แสงเงิน 

 ๒๔๕๐๘ นางสุนันทา  เหมวงศ 

 ๒๔๕๐๙ นางสุนันทา  อําไธสง 

 ๒๔๕๑๐ นางสุนารินทร  วุฒิ 

 ๒๔๕๑๑ นางสุนารี  ธนุนาจารย 

 ๒๔๕๑๒ นางสาวสุนิดา  บุญกัณท 

 ๒๔๕๑๓ นางสุนิดา  สะมะแอ 

 ๒๔๕๑๔ นางสาวสุนิดา  สินสงวน 

 ๒๔๕๑๕ นางสุนิต  สุขอวน 



 หนา   ๑๒๒ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๕๑๖ นางสาวสุนิตฑา  แสงสุข 

 ๒๔๕๑๗ นางสาวสุนิตย  ขุยรานหญา 

 ๒๔๕๑๘ นางสุนิตสา  บุญนอง 

 ๒๔๕๑๙ นางสาวสุนิตสา  อรุณสิงคะ 

 ๒๔๕๒๐ นางสาวสุนิลวรรณ  จันทรเพ็ง 

 ๒๔๕๒๑ นางสาวสุนิศา  เกตุแดง 

 ๒๔๕๒๒ นางสาวสุนิศา  ชิโนดม 

 ๒๔๕๒๓ นางสาวสุนิศา  แทนเจ็ดริ้ว 

 ๒๔๕๒๔ นางสาวสุนิศา  พุทธา 

 ๒๔๕๒๕ นางสาวสุนิศา  ศรียะมาตร 

 ๒๔๕๒๖ นางสุนิษา  ชูฉิม 

 ๒๔๕๒๗ นางสุนิษา  พรมบุญแกว 

 ๒๔๕๒๘ นางสุนิษา  ยังคลัง 

 ๒๔๕๒๙ นางสาวสุนิสา  แกวใหญ 

 ๒๔๕๓๐ นางสาวสุนิสา  ขนสุข 

 ๒๔๕๓๑ นางสาวสุนิสา  ทองพลาย 

 ๒๔๕๓๒ นางสุนิสา  นารถไพรินทร 

 ๒๔๕๓๓ นางสาวสุนิสา  นุตราพันธุ 

 ๒๔๕๓๔ นางสาวสุนิสา  เนติวัชรเวช 

 ๒๔๕๓๕ นางสุนิสา  บุตรรม 

 ๒๔๕๓๖ นางสุนิสา  ปงหลีเส็น 

 ๒๔๕๓๗ นางสุนิสา  พรมมา 

 ๒๔๕๓๘ นางสาวสุนิสา  พอดี 

 ๒๔๕๓๙ นางสาวสุนิสา  พูลพินิจ 

 ๒๔๕๔๐ นางสาวสุนิสา  โพธิ์ศรี 

 ๒๔๕๔๑ นางสาวสุนิสา  ภูงาม 

 ๒๔๕๔๒ นางสาวสุนิสา  ภูมิชัย 

 ๒๔๕๔๓ นางสุนิสา  มีนุน 

 ๒๔๕๔๔ นางสาวสุนิสา  เมืองมล 

 ๒๔๕๔๕ นางสุนิสา  เมืองอุดม 

 ๒๔๕๔๖ นางสาวสุนิสา  ย้ิมโต 

 ๒๔๕๔๗ นางสุนิสา  เรืองมนตรี 

 ๒๔๕๔๘ นางสาวสุนิสา  ล้ีเจริญ 

 ๒๔๕๔๙ นางสาวสุนิสา  วงศบาตร 

 ๒๔๕๕๐ นางสุนิสา  ศรีรักษา 

 ๒๔๕๕๑ นางสาวสุนิสา  สงศิริพันธ 

 ๒๔๕๕๒ นางสุนิสา  สุดสุวรรณ 

 ๒๔๕๕๓ นางสาวสุนิสา  โสนาคู 

 ๒๔๕๕๔ นางสาวสุนิสา  ออนแสง 

 ๒๔๕๕๕ นางสาวสุนิสาชล  หมวดรุง 

 ๒๔๕๕๖ นางสุนี  ศรีวิทยานนท 

 ๒๔๕๕๗ นางสุนีย  กองขางเรียบ 

 ๒๔๕๕๘ นางสุนีย  ขุนจางหวาง 

 ๒๔๕๕๙ นางสาวสุนีย  เขตเทพา   

 ๒๔๕๖๐ นางสุนีย  จันทรังษี 

 ๒๔๕๖๑ นางสุนีย  จํานงประโคน 

 ๒๔๕๖๒ นางสุนีย  ไทสุวรรณ 

 ๒๔๕๖๓ นางสาวสุนีย  บุญธรรม 

 ๒๔๕๖๔ นางสุนีย  พังยาง 

 ๒๔๕๖๕ นางสุนีย  โพธิปญญา 

 ๒๔๕๖๖ นางสุนีย  มูลสุตา 

 ๒๔๕๖๗ นางสาวสุนีย  เรียนชัย 



 หนา   ๑๒๓ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๕๖๘ นางสาวสุนีย  เละสัน 

 ๒๔๕๖๙ นางสาวสุนีย  หมูมวง 

 ๒๔๕๗๐ นางสุนีย  หวังจิตร 

 ๒๔๕๗๑ นางสุนีย  อันมัย 

 ๒๔๕๗๒ นางสุนีรนุช  พลเย่ียม 

 ๒๔๕๗๓ นางสุนีรัตน  ไฟพึบ 

 ๒๔๕๗๔ นางสุนีรัตน  เศษลือ 

 ๒๔๕๗๕ นางสุเนตร  บรรดาศักดิ์ 

 ๒๔๕๗๖ นางสุเนตรา  คําสุข 

 ๒๔๕๗๗ นางสาวสุเนตรา  พ่ึงกัน 

 ๒๔๕๗๘ นางสุบรร  สําแดงไฟ 

 ๒๔๕๗๙ นางสุบรรณ  ศรีทองสุก 

 ๒๔๕๘๐ นางสาวสุบังอร  วาปโกมล 

 ๒๔๕๘๑ นางสุบิน  ติ๊บบุญเรือง 

 ๒๔๕๘๒ นางสุเบ็ญ  ใชยสังกา 

 ๒๔๕๘๓ นางสาวสุเบญจ  คลายอักษร 

 ๒๔๕๘๔ นางสาวสุประภาดา  รวดเร็ว 

 ๒๔๕๘๕ นางสาวสุประวีณ  หาญณรงค 

 ๒๔๕๘๖ นางสาวสุปราณี  การกระสัง 

 ๒๔๕๘๗ นางสาวสุปราณี  คงกําปน 

 ๒๔๕๘๘ นางสุปราณี  คลาดโรค 

 ๒๔๕๘๙ นางสุปราณี  คันธา 

 ๒๔๕๙๐ นางสาวสุปราณี  ใจแกว 

 ๒๔๕๙๑ นางสุปราณี  ใจโปรง 

 ๒๔๕๙๒ นางสุปราณี  แซอุย 

 ๒๔๕๙๓ นางสาวสุปราณี  ดวงจันทร 

 ๒๔๕๙๔ พันจาเอกหญิง สุปราณี  ตนเกษ 

 ๒๔๕๙๕ นางสาวสุปราณี  ทนเถื่อน 

 ๒๔๕๙๖ นางสาวสุปราณี  ทิมหอม 

 ๒๔๕๙๗ นางสาวสุปราณี  บอขุนทด 

 ๒๔๕๙๘ นางสาวสุปราณี  บุตรโพธิ์ 

 ๒๔๕๙๙ นางสุปราณี  ประทุมวัน 

 ๒๔๖๐๐ นางสาวสุปราณี  พิมพเจริญ 

 ๒๔๖๐๑ นางสุปราณี  ภูพานใบ 

 ๒๔๖๐๒ นางสาวสุปราณี  มองขุนทด 

 ๒๔๖๐๓ นางสาวสุปราณี  มีสิทธิ์ 

 ๒๔๖๐๔ นางสาวสุปราณี  มุงในธรรม 

 ๒๔๖๐๕ นางสุปราณี  ลักษณะ 

 ๒๔๖๐๖ นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฎ 

 ๒๔๖๐๗ นางสุปราณี  สุขสรอย 

 ๒๔๖๐๘ นางสุปราณี  หวังนุรักษ   

 ๒๔๖๐๙ นางสุปราณีย  เล็กศรี 

 ๒๔๖๑๐ นางสุปราณีย  สีลาเกตุ 

 ๒๔๖๑๑ นางสาวสุปรานี  นามพุทธา 

 ๒๔๖๑๒ นางสาวสุปรานี  เนตรนอย 

 ๒๔๖๑๓ นางสุปรีดา  ตรีถัน 

 ๒๔๖๑๔ นางสุปรีดา  มากมุข 

 ๒๔๖๑๕ นางสุปรีดา  ฤทธิ์รงค 

 ๒๔๖๑๖ นางสุปรีดา  เหล็กหลม 

 ๒๔๖๑๗ นางสาวสุปรียา  กันทะ 

 ๒๔๖๑๘ นางสาวสุปรียา  กาวิชัย 

 ๒๔๖๑๙ นางสุปรียา  แกวสะอาด 



 หนา   ๑๒๔ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๖๒๐ นางสุปรียา  แกวแสนสาย 

 ๒๔๖๒๑ นางสาวสุปรียา  คําตา 

 ๒๔๖๒๒ นางสาวสุปรียา  ไชยทองศรี 

 ๒๔๖๒๓ นางสุปรียา  ตันตาว 

 ๒๔๖๒๔ นางสุปรียา  บุญลอม 

 ๒๔๖๒๕ นางสุปรียา  พรมเทียน 

 ๒๔๖๒๖ นางสุปรียา  โพทูล 

 ๒๔๖๒๗ นางสุปรียา  มโนจันทร 

 ๒๔๖๒๘ นางสุปรียา  ศิริดาพล 

 ๒๔๖๒๙ นางสุปรียา  สุขขะ 

 ๒๔๖๓๐ นางสุปรียา  แสงจันทรศรี 

 ๒๔๖๓๑ นางสุปญญา  ทองสงฆ 

 ๒๔๖๓๒ นางสาวสุปญญา  ปนขจร 

 ๒๔๖๓๓ นางสุปญญา  สิทธิเชียงพิณ 

 ๒๔๖๓๔ นางสุเปญญา  แกวประสิทธิ์ 

 ๒๔๖๓๕ นางสุพณารัตน  อึงสกาว 

 ๒๔๖๓๖ นางสุพร  เดชะพันธ 

 ๒๔๖๓๗ นางสาวสุพร  พะกาโต 

 ๒๔๖๓๘ นางสุพร  รักษา 

 ๒๔๖๓๙ นางสุพร  วิจิตรคุณากร 

 ๒๔๖๔๐ นางสุพรรณ  จันทาพูน 

 ๒๔๖๔๑ นางสุพรรณ  เพชรปญญา   

 ๒๔๖๔๒ นางสุพรรณ  ศิริโสม 

 ๒๔๖๔๓ นางสุพรรณ  อินออง 

 ๒๔๖๔๔ นางสุพรรณณี  กาวิลา 

 ๒๔๖๔๕ นางสุพรรณณี  สมบัตินฤมิตกุล 

 ๒๔๖๔๖ นางสุพรรณทิพย  ประทุมทา 

 ๒๔๖๔๗ นางสาวสุพรรณนา  หารไกร 

 ๒๔๖๔๘ นางสาวสุพรรณนิภา  สุทธศรี 

 ๒๔๖๔๙ นางสุพรรณนี  แปนเขียว 

 ๒๔๖๕๐ นางสุพรรณมาลี  ภูไชยศรี 

 ๒๔๖๕๑ นางสุพรรณวษา  ผาสุข 

 ๒๔๖๕๒ นางสาวสุพรรณษา  ทองศรี 

 ๒๔๖๕๓ นางสาวสุพรรณษา  พิลึก 

 ๒๔๖๕๔ นางสุพรรณษา  สุขเจริญ 

 ๒๔๖๕๕ นางสุพรรณา  เชียงหนุน 

 ๒๔๖๕๖ นางสาวสุพรรณา  ฐานสินพูล 

 ๒๔๖๕๗ นางสุพรรณา  บุญเผ่ิง 

 ๒๔๖๕๘ นางสาวสุพรรณา  วิโสรัมย 

 ๒๔๖๕๙ นางสุพรรณา  สีหานาม 

 ๒๔๖๖๐ นางสาวสุพรรณิกา  ชนะชัย 

 ๒๔๖๖๑ นางสุพรรณิกา  วงศนาค 

 ๒๔๖๖๒ นางสาวสุพรรณิการ  จริยากุลวงศ 

 ๒๔๖๖๓ นางสาวสุพรรณิการ  ทองนา 

 ๒๔๖๖๔ นางสุพรรณิการ  เวียงปฏิ 

 ๒๔๖๖๕ นางสุพรรณี  กาวีอิ่น 

 ๒๔๖๖๖ นางสุพรรณี  ขันตี 

 ๒๔๖๖๗ นางสาวสุพรรณี  ขุนพิลึก 

 ๒๔๖๖๘ นางสุพรรณี  คงประจักษ 

 ๒๔๖๖๙ นางสาวสุพรรณี  โคตสมบัติ 

 ๒๔๖๗๐ นางสุพรรณี  จุมจันทร 

 ๒๔๖๗๑ นางสุพรรณี  ชอชู 



 หนา   ๑๒๕ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๖๗๒ นางสาวสุพรรณี  ไชยเลิศ 

 ๒๔๖๗๓ นางสาวสุพรรณี  ดอมะ 

 ๒๔๖๗๔ นางสุพรรณี  ทัพจีน 

 ๒๔๖๗๕ นางสาวสุพรรณี  นิสารัตนพร 

 ๒๔๖๗๖ นางสาวสุพรรณี  บัวสาลี 

 ๒๔๖๗๗ นางสาวสุพรรณี  บุตรโชติ 

 ๒๔๖๗๘ นางสุพรรณี  ปททุมมี 

 ๒๔๖๗๙ นางสาวสุพรรณี  เปรียงพรม 

 ๒๔๖๘๐ นางสุพรรณี  พัฒนศิริ 

 ๒๔๖๘๑ นางสาวสุพรรณี  พาพานต 

 ๒๔๖๘๒ นางสุพรรณี  โพธิ 

 ๒๔๖๘๓ นางสุพรรณี  โพธิ์ไพร 

 ๒๔๖๘๔ นางสุพรรณี  ภาภักดี 

 ๒๔๖๘๕ นางสุพรรณี  มีสุข 

 ๒๔๖๘๖ นางสาวสุพรรณี  ไมเสียดี 

 ๒๔๖๘๗ นางสาวสุพรรณี  รักนาม 

 ๒๔๖๘๘ นางสาวสุพรรณี  รัตนงาม 

 ๒๔๖๘๙ นางสุพรรณี  เลิศคลัง 

 ๒๔๖๙๐ นางสาวสุพรรณี  วงศจอม 

 ๒๔๖๙๑ นางสาวสุพรรณี  วงษพรม 

 ๒๔๖๙๒ นางสุพรรณี  วันมาละ 

 ๒๔๖๙๓ นางสาวสุพรรณี  ศรีรัง 

 ๒๔๖๙๔ นางสาวสุพรรณี  ศรีเสวก 

 ๒๔๖๙๕ นางสาวสุพรรณี  สมเสนา 

 ๒๔๖๙๖ นางสาวสุพรรณี  สิทธิการ 

 ๒๔๖๙๗ นางสุพรรณี  สิทธิสุข 

 ๒๔๖๙๘ นางสาวสุพรรณี  สุขชํานาญ 

 ๒๔๖๙๙ นางสาวสุพรรณี  สุขวิจิตร 

 ๒๔๗๐๐ นางสุพรรณี  สุขสุแพทย 

 ๒๔๗๐๑ นางสาวสุพรรณี  สุทธิกรณ 

 ๒๔๗๐๒ นางสุพรรณี  สุนทรา 

 ๒๔๗๐๓ นางสาวสุพรรณี  หลงชิน 

 ๒๔๗๐๔ นางสุพรรณี  เหลาแค 

 ๒๔๗๐๕ นางสาวสุพรรณี  ฮอยบุญศรี 

 ๒๔๗๐๖ นางสาวสุพรรณีย  จันทรประสิทธิ์ 

 ๒๔๗๐๗ นางสุพรรษา  แกวคุณ 

 ๒๔๗๐๘ นางสาวสุพรรษา  เขตปญญา 

 ๒๔๗๐๙ นางสาวสุพรรษา  คงสุกใส 

 ๒๔๗๑๐ นางสุพรรษา  คนไว 

 ๒๔๗๑๑ นางสุพรรษา  จักรสูง 

 ๒๔๗๑๒ นางสาวสุพรรษา  จันทาธอน 

 ๒๔๗๑๓ นางสุพรรษา  ใจเสงี่ยม 

 ๒๔๗๑๔ นางสุพรรษา  ใจใหญ 

 ๒๔๗๑๕ นางสาวสุพรรษา  ชมภูวิเศษ 

 ๒๔๗๑๖ นางสาวสุพรรษา  แดงสกุล 

 ๒๔๗๑๗ นางสาวสุพรรษา  ไตรรัตน 

 ๒๔๗๑๘ นางสาวสุพรรษา  เถราวัลย 

 ๒๔๗๑๙ นางสุพรรษา  ทองคุม 

 ๒๔๗๒๐ นางสาวสุพรรษา  ทองเปลว 

 ๒๔๗๒๑ นางสุพรรษา  ทองเสริม 

 ๒๔๗๒๒ นางสาวสุพรรษา  ไทยพาท 

 ๒๔๗๒๓ นางสาวสุพรรษา  บรรพบุตร 



 หนา   ๑๒๖ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๗๒๔ นางสุพรรษา  บริโท 

 ๒๔๗๒๕ นางสาวสุพรรษา  บุญนัก 

 ๒๔๗๒๖ นางสาวสุพรรษา  บุญสุวรรณ 

 ๒๔๗๒๗ นางสาวสุพรรษา  ยอดเพ็ชร 

 ๒๔๗๒๘ นางสาวสุพรรษา  ยาโน 

 ๒๔๗๒๙ นางสาวสุพรรษา  วันพฤติ 

 ๒๔๗๓๐ นางสุพรรษา  ศรีเมือง 

 ๒๔๗๓๑ นางสาวสุพรรษา  ศรีวะกุล 

 ๒๔๗๓๒ นางสาวสุพรรษา  ศุภผลา 

 ๒๔๗๓๓ นางสุพรรษา  สมนิล 

 ๒๔๗๓๔ นางสุพรรัตน  แสงเดือน 

 ๒๔๗๓๕ นางสุพรรัตน  อายุวงค 

 ๒๔๗๓๖ นางสาวสุพรัตน  สารสม 

 ๒๔๗๓๗ นางสุพลักษ  กองทอง 

 ๒๔๗๓๘ นางสาวสุพักตร  ขานหยู 

 ๒๔๗๓๙ นางสุพัชชา  สาขามุละ 

 ๒๔๗๔๐ นางสุพัชฌา  วิลาจันทร 

 ๒๔๗๔๑ นางสาวสุพัชฌาย  เกื้อทองส้ัน 

 ๒๔๗๔๒ นางสาวสุพัชฌาย  ปาปะชะ 

 ๒๔๗๔๓ นางสาวสุพัฒ  ใจดี 

 ๒๔๗๔๔ นางสาวสุพัฒตรา  การเนตร 

 ๒๔๗๔๕ นางสุพัฒตรา  แกนทาว 

 ๒๔๗๔๖ นางสาวสุพัฒตรา  คณานิตย 

 ๒๔๗๔๗ นางสุพัฒตรา  ผิวลมูล 

 ๒๔๗๔๘ นางสุพัฒตรา  ภูขันซาย 

 ๒๔๗๔๙ นางสุพัฒตา  จตุรวงค 

 ๒๔๗๕๐ นางสาวสุพัฒน  ราษอาษา 

 ๒๔๗๕๑ นางสุพัฒนตรา  พัฒนอุตสาหกิจ 

 ๒๔๗๕๒ นางสุพัฒนา  ทองภูบาล 

 ๒๔๗๕๓ นางสาวสุพัฒนา  ปาละศิริ 

 ๒๔๗๕๔ นางสาวสุพัฒนา  เลิศลําหวาน 

 ๒๔๗๕๕ นางสาวสุพัฒนา  วัดแดง 

 ๒๔๗๕๖ นางสาวสุพัฒนา  อันลือชัย 

 ๒๔๗๕๗ นางสุพัฒนา  เอี่ยมอากาศ 

 ๒๔๗๕๘ นางสาวสุพัฒนาภรณ  มงคลสินธุ 

 ๒๔๗๕๙ นางสุพัฒสร  วงศคําพันธ 

 ๒๔๗๖๐ นางสาวสุพัด  ศรีจันทรแจม 

 ๒๔๗๖๑ นางสุพัดดี  สุวรรณไชยศรี 

 ๒๔๗๖๒ นางสุพัตตา  กลากระโทก 

 ๒๔๗๖๓ นางสาวสุพัตรา  การถัก 

 ๒๔๗๖๔ นางสาวสุพัตรา  เกตุขํา 

 ๒๔๗๖๕ นางสาวสุพัตรา  แกนสุข   

 ๒๔๗๖๖ นางสาวสุพัตรา  แกวคําปา 

 ๒๔๗๖๗ นางสาวสุพัตรา  ไกรธีรางกรู 

 ๒๔๗๖๘ นางสุพัตรา  คงแสงวุธ 

 ๒๔๗๖๙ นางสาวสุพัตรา  คิมรัมย 

 ๒๔๗๗๐ นางสุพัตรา  จตุรพิธพรพิเศษ 

 ๒๔๗๗๑ นางสาวสุพัตรา  เฉิดทรัพย 

 ๒๔๗๗๒ นางสาวสุพัตรา  ชนะพันธ 

 ๒๔๗๗๓ นางสาวสุพัตรา  ดุกลอง 

 ๒๔๗๗๔ นางสาวสุพัตรา  ติวเฮือง 

 ๒๔๗๗๕ นางสาวสุพัตรา  ทัพธานี 



 หนา   ๑๒๗ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๗๗๖ นางสุพัตรา  ปนตา 

 ๒๔๗๗๗ นางสุพัตรา  เปสาโก 

 ๒๔๗๗๘ นางสาวสุพัตรา  พลหาญ 

 ๒๔๗๗๙ นางสุพัตรา  พิลาจันทร 

 ๒๔๗๘๐ นางสาวสุพัตรา  โพชราช 

 ๒๔๗๘๑ นางสาวสุพัตรา  มาดหมาย 

 ๒๔๗๘๒ นางสุพัตรา  มีทอง 

 ๒๔๗๘๓ นางสุพัตรา  มูฮําหมัด 

 ๒๔๗๘๔ นางสาวสุพัตรา  ลอมสุขา 

 ๒๔๗๘๕ นางสุพัตรา  วิเศษวิสัย 

 ๒๔๗๘๖ นางสุพัตรา  เศรษฐมาตย 

 ๒๔๗๘๗ นางสาวสุพัตรา  สติพา 

 ๒๔๗๘๘ นางสาวสุพัตรา  สมเครือ 

 ๒๔๗๘๙ นางสุพัตรา  สมบติกําไร 

 ๒๔๗๙๐ นางสาวสุพัตรา  สุขเกษม 

 ๒๔๗๙๑ นางสาวสุพัตรา  เสาสมทบ 

 ๒๔๗๙๒ นางสุพัตรา  แสงสุวรรณ 

 ๒๔๗๙๓ นางสาวสุพัตรา  หนูแกว 

 ๒๔๗๙๔ นางสาวสุพัตราพร  มุงนากลาง   

 ๒๔๗๙๕ นางสาวสุพันธิตรา  ใบสุวรรณ 

 ๒๔๗๙๖ นางสาวสุพัสสร  แสนโชติ 

 ๒๔๗๙๗ นางสุพาณี  คํากอน 

 ๒๔๗๙๘ นางสาวสุพาณี  เลิศสงคราม 

 ๒๔๗๙๙ นางสาวสุพานิตย  ใยนนท 

 ๒๔๘๐๐ นางสุพาพร  ธัญญกิจ 

 ๒๔๘๐๑ นางสาวสุพาภรณ  ชมพุทธกนก 

 ๒๔๘๐๒ นางสาวสุพิชชา  ดวงจันทร 

 ๒๔๘๐๓ นางสาวสุพิชชา  บูรณางกูร 

 ๒๔๘๐๔ นางสุพิชชา  ปญญาสุวรรณ 

 ๒๔๘๐๕ นางสาวสุพิชชา  เพชรรพีภัทร 

 ๒๔๘๐๖ นางสุพิชชา  ยาวิชัย 

 ๒๔๘๐๗ นางสาวสุพิชชา  วาระเพียง 

 ๒๔๘๐๘ นางสุพิชชา  สุขสงวน 

 ๒๔๘๐๙ นางสุพิชฌาชย  สุวรรณเลิศ 

 ๒๔๘๑๐ นางสุพิชฌาย  กอนทอง 

 ๒๔๘๑๑ นางสาวสุพิชฌาย  แกวมุงคุณ 

 ๒๔๘๑๒ นางสุพิชฌาย  เติมทรัพย 

 ๒๔๘๑๓ นางสาวสุพิชฌาย  ปานทิพยเมธา 

 ๒๔๘๑๔ นางสาวสุพิชฌาย  โพธิ 

 ๒๔๘๑๕ นางสาวสุพิชฌาย  มณีรัตน 

 ๒๔๘๑๖ นางสุพิชฌาย  หาญสายภา 

 ๒๔๘๑๗ นางสุพิชญนันท  กวางวิเศษ 

 ๒๔๘๑๘ นางสาวสุพิชญนันท  พระอารักษ 

 ๒๔๘๑๙ นางสาวสุพิชญนันท  ศิริมงคล 

 ๒๔๘๒๐ นางสุพิชญนันท  หันหลวงราช 

 ๒๔๘๒๑ นางสุพิชญา  แกวมุลตรี 

 ๒๔๘๒๒ นางสุพิชญา  จันทะบุดศรี 

 ๒๔๘๒๓ นางสาวสุพิชญา  ดอกกุหลาบ 

 ๒๔๘๒๔ นางสุพิชญา  ตอนอย 

 ๒๔๘๒๕ นางสุพิชญา  นองดี 

 ๒๔๘๒๖ นางสุพิชญา  บุญคํา 

 ๒๔๘๒๗ นางสาวสุพิชญา  ลอยฟา 



 หนา   ๑๒๘ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๘๒๘ นางสาวสุพิชญา  ศรีสวรรค 

 ๒๔๘๒๙ นางสาวสุพิชญา  สวนแกว 

 ๒๔๘๓๐ นางสาวสุพิชญา  สิงหคํา 

 ๒๔๘๓๑ นางสาวสุพิชญา  เอี่ยมชูกุล 

 ๒๔๘๓๒ นางสุพิญญา  จิตใจ 

 ๒๔๘๓๓ นางสาวสุพิณยา  อินทรผักแวน 

 ๒๔๘๓๔ นางสุพิทย  สายประดิษฐ 

 ๒๔๘๓๕ นางสาวสุพิน  เขียวชุม 

 ๒๔๘๓๖ นางสุพิน  ชุมภูลัย 

 ๒๔๘๓๗ นางสุพิน  ทาแกง 

 ๒๔๘๓๘ นางสาวสุพิน  ปญญาวงศ 

 ๒๔๘๓๙ นางสุพิน  ล่ันแอร 

 ๒๔๘๔๐ นางสุพินญา  ใหญย่ิง 

 ๒๔๘๔๑ นางสุพินยา  ใจรื่น 

 ๒๔๘๔๒ นางสุพิมพ  สวรรณภักดี 

 ๒๔๘๔๓ นางสาวสุพิศ  จําปาเงิน 

 ๒๔๘๔๔ นางสุพิศ  โพธิกุล 

 ๒๔๘๔๕ นางสุพิศ  มุสิแดง 

 ๒๔๘๔๖ นางสุพิศ  เมืองสง 

 ๒๔๘๔๗ นางสุพิศ  เวทประสิทธิ์ 

 ๒๔๘๔๘ นางสาวสุพิศ  สังขศรี 

 ๒๔๘๔๙ นางสุพิศตรา  ไชยเยศ 

 ๒๔๘๕๐ นางสุพิศตา  สุขสมบูรณ 

 ๒๔๘๕๑ นางสาวสุพิศย  นาชัยเพ่ิม 

 ๒๔๘๕๒ นางสาวสุพิสชา  วิทูพิพัฒน 

 ๒๔๘๕๓ นางสาวสุพีชา  ยงย่ิงเชาว 

 ๒๔๘๕๔ นางสุเพ็ง  แพงพนม 

 ๒๔๘๕๕ นางสาวสุเพ็ญณี  คงแกว   

 ๒๔๘๕๖ นางสุเพ็ญพร  นามวัฒน 

 ๒๔๘๕๗ นางสาวสุภจิรา  ออนวงษ 

 ๒๔๘๕๘ นางสุภนิดา  บุณยธนะ 

 ๒๔๘๕๙ นางสาวสุภมาส  แกวคูณ 

 ๒๔๘๖๐ นางสุภรรณิกา  วังตา 

 ๒๔๘๖๑ นางสุภลักษคณา  อินไชยา 

 ๒๔๘๖๒ นางสุภลักษณ  แกวแท 

 ๒๔๘๖๓ นางสุภลักษณ  ชัยศิริ 

 ๒๔๘๖๔ นางสาวสุภลักษณ  แถมกลาง 

 ๒๔๘๖๕ นางสาวสุภลักษณ  ปองสุภาพ 

 ๒๔๘๖๖ นางสุภลักษณ  พรมปาน 

 ๒๔๘๖๗ นางสาวสุภวรรณ  ไชยรัตน 

 ๒๔๘๖๘ นางสุภวรรณ  โนราช 

 ๒๔๘๖๙ นางสาวสุภักดิ์  อภัยโส 

 ๒๔๘๗๐ นางสุภักดี  ดาวใส 

 ๒๔๘๗๑ นางสุภักษร  พลเสน 

 ๒๔๘๗๒ นางสุภัค  กันจะนะ 

 ๒๔๘๗๓ นางสาวสุภัค  บุญสาร 

 ๒๔๘๗๔ นางสุภัค  เผือกทอง 

 ๒๔๘๗๕ นางสาวสุภัค  พันแพง 

 ๒๔๘๗๖ นางสุภัค  อินทรชัยศรี 

 ๒๔๘๗๗ นางสุภัคกานต  เสาะสืบงาม 

 ๒๔๘๗๘ นางสุภัคจิรา  ศักดิ์นําชัย 

 ๒๔๘๗๙ นางสาวสุภัคชญา  อาทร 



 หนา   ๑๒๙ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๘๘๐ นางสาวสุภัคศจี  อยูออน 

 ๒๔๘๘๑ นางสาวสุภัชชา  แดนดงเมือง 

 ๒๔๘๘๒ นางสาวสุภัชชา  ธรรมแสง 

 ๒๔๘๘๓ นางสุภัตรา  เกิดมั่น 

 ๒๔๘๘๔ นางสาวสุภัตรา  แซล้ิม 

 ๒๔๘๘๕ นางสุภัตรา  ดาวัลย 

 ๒๔๘๘๖ นางสุภัตรา  ปุตา 

 ๒๔๘๘๗ นางสาวสุภัตสา  โพธิชัยยา 

 ๒๔๘๘๘ นางสุภัทร  ประมูล 

 ๒๔๘๘๙ นางสาวสุภัทรา  งามวิลัย 

 ๒๔๘๙๐ นางสาวสุภัทรา  จันทรเมฆา 

 ๒๔๘๙๑ นางสุภัทรา  ไชยคําวัง 

 ๒๔๘๙๒ นางสุภัทรา  โตะงาม 

 ๒๔๘๙๓ นางสุภัทรา  บรรจโรจน 

 ๒๔๘๙๔ นางสาวสุภัทรา  ปริยะ 

 ๒๔๘๙๕ นางสาวสุภัทรา  โมเมตตา 

 ๒๔๘๙๖ นางสุภัทรา  วิริยา 

 ๒๔๘๙๗ นางสุภัทรา  สุรินตะ 

 ๒๔๘๙๘ นางสาวสุภัสรา  แทนนอก 

 ๒๔๘๙๙ นางสาวสุภัสสร  ปรีสรรณ 

 ๒๔๙๐๐ นางสุภัสสรา  กระจางดี 

 ๒๔๙๐๑ นางสาวสุภัสสรา  พรสกุลไพศาล 

 ๒๔๙๐๒ นางสาวสุภา  กล่ินนิรัญ 

 ๒๔๙๐๓ นางสาวสุภา  จินดามาตร 

 ๒๔๙๐๔ นางสุภา  บัวใหญ 

 ๒๔๙๐๕ นางสาวสุภา  บุณยรัตพันธุ 

 ๒๔๙๐๖ นางสาวสุภา  พรหมาบุญ 

 ๒๔๙๐๗ นางสาวสุภา  ยวนจิต 

 ๒๔๙๐๘ นางสาวสุภา  เลิศจิตรานนท 

 ๒๔๙๐๙ นางสุภา  สาริดี 

 ๒๔๙๑๐ นางสาวสุภางค  ปรักมาภรณ 

 ๒๔๙๑๑ นางสุภางคลักษณ  ดีสันเทียะ 

 ๒๔๙๑๒ นางสาวสุภาณี  แกวมณี 

 ๒๔๙๑๓ นางสุภาณี  ดอนโอฬาร 

 ๒๔๙๑๔ นางสุภาณี  บัวงาม 

 ๒๔๙๑๕ นางสาวสุภาณี  โพธิ์เงิน 

 ๒๔๙๑๖ นางสุภาณี  มีหนู 

 ๒๔๙๑๗ นางสาวสุภานัน  คงนวม 

 ๒๔๙๑๘ นางสาวสุภานัน  สีหาเวช 

 ๒๔๙๑๙ นางสาวสุภานี  อักษรสวัสดิ์ 

 ๒๔๙๒๐ นางสาวสุภาพ  การประสพ 

 ๒๔๙๒๑ นางสุภาพ  คําทอง 

 ๒๔๙๒๒ นางสุภาพ  ธนศรีวรฉัตร 

 ๒๔๙๒๓ นางสุภาพ  ปจจัยโคถา 

 ๒๔๙๒๔ นางสุภาพ  ภูมีศรี 

 ๒๔๙๒๕ นางสาวสุภาพ  มณีศรี 

 ๒๔๙๒๖ นางสาวสุภาพ  รอดอุบล 

 ๒๔๙๒๗ นางสุภาพ  รัตนมณี 

 ๒๔๙๒๘ นางสุภาพ  รัตแสนศรี 

 ๒๔๙๒๙ นางสุภาพ  ราชมณเฑียร 

 ๒๔๙๓๐ นางสุภาพ  วงษาจันทร 

 ๒๔๙๓๑ นางสุภาพ  วุฒิยา 



 หนา   ๑๓๐ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๙๓๒ นางสาวสุภาพ  ศรีคําภา 

 ๒๔๙๓๓ นางสุภาพ  ศรีจันทรทอง 

 ๒๔๙๓๔ นางสุภาพ  ศรีธานี 

 ๒๔๙๓๕ นางสาวสุภาพ  สวายพล 

 ๒๔๙๓๖ นางสาวสุภาพ  สอระภูมิ 

 ๒๔๙๓๗ นางสุภาพ  สุวรรณธวัช 

 ๒๔๙๓๘ นางสาวสุภาพ  หงษสา 

 ๒๔๙๓๙ นางสาวสุภาพ  ใหญกระโทก 

 ๒๔๙๔๐ นางสุภาพร  กรึ่มกระโทก 

 ๒๔๙๔๑ นางสาวสุภาพร  กันทะฟู 

 ๒๔๙๔๒ นางสาวสุภาพร  กาแกว 

 ๒๔๙๔๓ นางสุภาพร  แกวพรม 

 ๒๔๙๔๔ นางสาวสุภาพร  แกวพิลา 

 ๒๔๙๔๕ นางสาวสุภาพร  ขามเชิด 

 ๒๔๙๔๖ นางสาวสุภาพร  คงพันธ 

 ๒๔๙๔๗ นางสุภาพร  คเณราช 

 ๒๔๙๔๘ นางสาวสุภาพร  คุนเคย 

 ๒๔๙๔๙ นางสุภาพร  เครือคํา 

 ๒๔๙๕๐ นางสุภาพร  โคเพ็ชร 

 ๒๔๙๕๑ นางสุภาพร  โคเพ็ชร 

 ๒๔๙๕๒ นางสุภาพร  จงกล 

 ๒๔๙๕๓ นางสาวสุภาพร  จอมศรี 

 ๒๔๙๕๔ นางสุภาพร  จันทรแจม 

 ๒๔๙๕๕ นางสุภาพร  จันทรใบ 

 ๒๔๙๕๖ นางสุภาพร  จันทะเวช 

 ๒๔๙๕๗ นางสาวสุภาพร  จันวรรณ 

 ๒๔๙๕๘ นางสุภาพร  จิตตภักดี 

 ๒๔๙๕๙ นางสาวสุภาพร  จิตราช 

 ๒๔๙๖๐ นางสาวสุภาพร  จินดาพานิชย 

 ๒๔๙๖๑ นางสาวสุภาพร  จินตนา 

 ๒๔๙๖๒ นางสาวสุภาพร  เจริญสุข 

 ๒๔๙๖๓ นางสาวสุภาพร  ฉวีรักษ 

 ๒๔๙๖๔ นางสุภาพร  ชนะบุตร 

 ๒๔๙๖๕ นางสาวสุภาพร  ชมระกา 

 ๒๔๙๖๖ นางสุภาพร  ชิณะวงศ 

 ๒๔๙๖๗ นางสาวสุภาพร  ชุมทอง 

 ๒๔๙๖๘ นางสุภาพร  ชูดํา 

 ๒๔๙๖๙ นางสาวสุภาพร  ชูพูล 

 ๒๔๙๗๐ นางสาวสุภาพร  ดวงอินทร 

 ๒๔๙๗๑ นางสาวสุภาพร  ดอกจําปา 

 ๒๔๙๗๒ นางสุภาพร  ดาบประดิษฐ 

 ๒๔๙๗๓ นางสุภาพร  ดารากรณ 

 ๒๔๙๗๔ นางสาวสุภาพร  ดีประโคน 

 ๒๔๙๗๕ นางสุภาพร  ตรงตอกิจ 

 ๒๔๙๗๖ นางสาวสุภาพร  ตราทิพย 

 ๒๔๙๗๗ นางสาวสุภาพร  แตงเพ็ชร 

 ๒๔๙๗๘ นางสุภาพร  เถื่อนแอน 

 ๒๔๙๗๙ นางสุภาพร  ทองพุฒ 

 ๒๔๙๘๐ นางสุภาพร  เทียนจันทึก 

 ๒๔๙๘๑ นางสุภาพร  นวลจรัส   

 ๒๔๙๘๒ นางสุภาพร  นาชัยสิทธิ์ 

 ๒๔๙๘๓ นางสาวสุภาพร  นาวารัตน 



 หนา   ๑๓๑ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๙๘๔ นางสุภาพร  นิมา 

 ๒๔๙๘๕ นางสุภาพร  บัวบุญ 

 ๒๔๙๘๖ นางสาวสุภาพร  บุญเลิศ 

 ๒๔๙๘๗ นางสาวสุภาพร  บูรณเจริญ 

 ๒๔๙๘๘ นางสาวสุภาพร  ประดิษฐพร 

 ๒๔๙๘๙ นางสาวสุภาพร  ปรีชานันทศักดิ์ 

 ๒๔๙๙๐ นางสุภาพร  ปลัดนู 

 ๒๔๙๙๑ นางสาวสุภาพร  ผลาสมบัติ 

 ๒๔๙๙๒ นางสาวสุภาพร  ผารุธรรม 

 ๒๔๙๙๓ นางสุภาพร  พงศรัตนมงคล 

 ๒๔๙๙๔ นางสาวสุภาพร  พันธเพ็ง 

 ๒๔๙๙๕ นางสาวสุภาพร  พันแสน 

 ๒๔๙๙๖ นางสุภาพร  พิพัฒนพงษ 

 ๒๔๙๙๗ นางสุภาพร  พิริเยศยางกูร 

 ๒๔๙๙๘ นางสุภาพร  พูลธนะ 

 ๒๔๙๙๙ นางสาวสุภาพร  เพชรสูงเนิน 

 ๒๕๐๐๐ นางสาวสุภาพร  แพงออน 

 ๒๕๐๐๑ นางสาวสุภาพร  โพธิ์ศรี 

 ๒๕๐๐๒ นางสาวสุภาพร  โพรงแกว 

 ๒๕๐๐๓ นางสุภาพร  มโนสกุลกิจ 

 ๒๕๐๐๔ นางสาวสุภาพร  มั่งกูล 

 ๒๕๐๐๕ นางสาวสุภาพร  โยวะ 

 ๒๕๐๐๖ นางสุภาพร  รักษากลาง 

 ๒๕๐๐๗ นางสาวสุภาพร  รัตนคช 

 ๒๕๐๐๘ นางสาวสุภาพร  รัศมี 

 ๒๕๐๐๙ นางสุภาพร  วงศชื่น 

 ๒๕๐๑๐ นางสาวสุภาพร  วาปนัง 

 ๒๕๐๑๑ นางสาวสุภาพร  วาลสูงเนิน 

 ๒๕๐๑๒ นางสุภาพร  วิเชียรตนนท 

 ๒๕๐๑๓ นางสาวสุภาพร  วิพัฒนสัจจา 

 ๒๕๐๑๔ นางสาวสุภาพร  วีระวงษ 

 ๒๕๐๑๕ นางสาวสุภาพร  ศรีงาม 

 ๒๕๐๑๖ นางสาวสุภาพร  ศรีไชยวาลย 

 ๒๕๐๑๗ นางสาวสุภาพร  ศรีวรรณ 

 ๒๕๐๑๘ นางสาวสุภาพร  ศรีสัตยานุกูล 

 ๒๕๐๑๙ นางสุภาพร  ศรีสุข 

 ๒๕๐๒๐ นางสาวสุภาพร  ศิริปร ุ

 ๒๕๐๒๑ นางสาวสุภาพร  สมบูรณ 

 ๒๕๐๒๒ นางสาวสุภาพร  สอนบาลี 

 ๒๕๐๒๓ นางสาวสุภาพร  สังขทอง 

 ๒๕๐๒๔ นางสาวสุภาพร  สามพรานไพบูลย 

 ๒๕๐๒๕ นางสาวสุภาพร  สารมะโน 

 ๒๕๐๒๖ นางสาวสุภาพร  สาระวารี 

 ๒๕๐๒๗ นางสาวสุภาพร  สําราญสม 

 ๒๕๐๒๘ นางสุภาพร  สิงหมะหมอ 

 ๒๕๐๒๙ นางสุภาพร  สิริชีวกุล 

 ๒๕๐๓๐ นางสาวสุภาพร  สืบเทพ 

 ๒๕๐๓๑ นางสาวสุภาพร  สุขวิจิตร 

 ๒๕๐๓๒ นางสาวสุภาพร  สุขสงวน 

 ๒๕๐๓๓ นางสาวสุภาพร  สุนทรจันทร 

 ๒๕๐๓๔ นางสุภาพร  สุรัตพิพิธ 

 ๒๕๐๓๕ นางสาวสุภาพร  แสงอรุณ 



 หนา   ๑๓๒ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๐๓๖ นางสุภาพร  หง 

 ๒๕๐๓๗ นางสาวสุภาพร  หมื่นสุข 

 ๒๕๐๓๘ นางสาวสุภาพร  หวยหงษทอง 

 ๒๕๐๓๙ นางสุภาพร  หอมหวล   

 ๒๕๐๔๐ นางสาวสุภาพร  หาดี 

 ๒๕๐๔๑ นางสุภาพร  หูเขียว 

 ๒๕๐๔๒ นางสาวสุภาพร  เหาะกระโทก 

 ๒๕๐๔๓ นางสาวสุภาพร  ออดเอก 

 ๒๕๐๔๔ นางสาวสุภาพร  อินทบุตร 

 ๒๕๐๔๕ นางสาวสุภาพร  อินทรใหญ 

 ๒๕๐๔๖ นางสาวสุภาพรณ  พิลาดรัมย 

 ๒๕๐๔๗ นางสุภาพรรณ  คลายหาญ 

 ๒๕๐๔๘ นางสาวสุภาพรรณ  จันทรจนา 

 ๒๕๐๔๙ นางสาวสุภาพรรณ  รัตนพรชัย 

 ๒๕๐๕๐ นางสุภาพรรณ  ศรีรัตนโชติ 

 ๒๕๐๕๑ นางสาวสุภาพรรณ  สรวงศิริ 

 ๒๕๐๕๒ นางสุภาพรรณ  สุวิชัย 

 ๒๕๐๕๓ นางสาวสุภาพันธ  คุณธรรม 

 ๒๕๐๕๔ นางสาวสุภาพันธ  ทักสูงเนิน 

 ๒๕๐๕๕ นางสาวสุภาภร  ปานมวง 

 ๒๕๐๕๖ นางสาวสุภาภรณ  กิจจา 

 ๒๕๐๕๗ นางสาวสุภาภรณ  แกนจันทร 

 ๒๕๐๕๘ นางสุภาภรณ  แกวทิมบุตร 

 ๒๕๐๕๙ นางสุภาภรณ  เข็มทอง 

 ๒๕๐๖๐ นางสาวสุภาภรณ  คชเสถียร 

 ๒๕๐๖๑ นางสาวสุภาภรณ  จงเตียว 

 ๒๕๐๖๒ นางสุภาภรณ  จันทรอวน 

 ๒๕๐๖๓ นางสุภาภรณ  จําปาออน 

 ๒๕๐๖๔ นางสุภาภรณ  แจงโพธิ์ 

 ๒๕๐๖๕ นางสุภาภรณ  ชนะชัย 

 ๒๕๐๖๖ นางสุภาภรณ  ชาวหลวง 

 ๒๕๐๖๗ นางสุภาภรณ  ชูเทพ 

 ๒๕๐๖๘ นางสุภาภรณ  ตั๋นเกี๋ยง 

 ๒๕๐๖๙ นางสุภาภรณ  ทริยะ 

 ๒๕๐๗๐ นางสุภาภรณ  บัวเกิดเพชร   

 ๒๕๐๗๑ นางสุภาภรณ  บุญมา 

 ๒๕๐๗๒ นางสุภาภรณ  ปานมี 

 ๒๕๐๗๓ นางสุภาภรณ  ผิวงาม 

 ๒๕๐๗๔ นางสาวสุภาภรณ  ผิวศรี 

 ๒๕๐๗๕ นางสุภาภรณ  พรทอง   

 ๒๕๐๗๖ นางสาวสุภาภรณ  พรหมประดิษฐ 

 ๒๕๐๗๗ นางสาวสุภาภรณ  พลทวีกุล 

 ๒๕๐๗๘ นางสุภาภรณ  ภูดานุ 

 ๒๕๐๗๙ นางสุภาภรณ  ภูสกุล 

 ๒๕๐๘๐ นางสาวสุภาภรณ  มุณีแกว 

 ๒๕๐๘๑ นางสาวสุภาภรณ  ยืนย่ัง 

 ๒๕๐๘๒ นางสุภาภรณ  รัตนโชติ 

 ๒๕๐๘๓ นางสาวสุภาภรณ  เลไธสง 

 ๒๕๐๘๔ นางสุภาภรณ  วงคอามาตย 

 ๒๕๐๘๕ นางสุภาภรณ  ศรีนะภู 

 ๒๕๐๘๖ นางสาวสุภาภรณ  สราญชื่น 

 ๒๕๐๘๗ นางสาวสุภาภรณ  สิงหคํา 



 หนา   ๑๓๓ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๐๘๘ นางสาวสุภาภรณ  สิงหลสาย 

 ๒๕๐๘๙ นางสุภาภรณ  สีน้ําเงิน 

 ๒๕๐๙๐ นางสาวสุภาภรณ  สุปะกรรม 

 ๒๕๐๙๑ นางสาวสุภาภรณ  สุพรรณ 

 ๒๕๐๙๒ นางสาวสุภาภรณ  เสริมรส 

 ๒๕๐๙๓ นางสาวสุภาภรณ  แสงไสย 

 ๒๕๐๙๔ นางสาวสุภาภรณ  โสลา 

 ๒๕๐๙๕ นางสาวสุภาภรณ  หนูฤทธิ์ 

 ๒๕๐๙๖ นางสุภาภรณ  หลวงใจ 

 ๒๕๐๙๗ นางสุภาภรณ  อนบุตร 

 ๒๕๐๙๘ นางสาวสุภาภรณ  อนันต 

 ๒๕๐๙๙ นางสุภาภรณ  อักษรทอง   

 ๒๕๑๐๐ นางสาวสุภาภรณ  อินทรจันทร 

 ๒๕๑๐๑ นางสาวสุภาภรณ  อุดม 

 ๒๕๑๐๒ นางสาวสุภาภรณ  อุทธิยัง 

 ๒๕๑๐๓ นางสุภาภัค  ดรุณพันธ 

 ๒๕๑๐๔ นางสาวสุภามาศ  พรมชาติ 

 ๒๕๑๐๕ นางสาวสุภารัก  จันปุม 

 ๒๕๑๐๖ นางสุภารักษ  รอดประโคน 

 ๒๕๑๐๗ นางสุภารัตน  กุลโชติ 

 ๒๕๑๐๘ นางสาวสุภารัตน  ชูชื่น 

 ๒๕๑๐๙ นางสุภารัตน  ทาหาญ 

 ๒๕๑๑๐ นางสาวสุภารัตน  นาระตะ 

 ๒๕๑๑๑ นางสาวสุภารัตน  เบิกบาน 

 ๒๕๑๑๒ นางสุภารัตน  ภูลายยาว 

 ๒๕๑๑๓ นางสุภารัตน  มีเพียร 

 ๒๕๑๑๔ นางสาวสุภารัตน  มูลเมือง 

 ๒๕๑๑๕ นางสุภารัตน  โรจนสวัสดิ์สุข 

 ๒๕๑๑๖ นางสุภารัตน  เสารแกว 

 ๒๕๑๑๗ นางสาวสุภารัตน  อินปก 

 ๒๕๑๑๘ นางสุภาลักษณ  ตั้นยิดเส็ง 

 ๒๕๑๑๙ นางสุภาลักษณ  สอดสอง 

 ๒๕๑๒๐ นางสุภาลัย  ผิวงาม 

 ๒๕๑๒๑ นางสาวสุภาวณี  คําศรี 

 ๒๕๑๒๒ นางสาวสุภาวดี  กิจเจตนี 

 ๒๕๑๒๓ นางสุภาวดี  กุลบุตรดี 

 ๒๕๑๒๔ นางสุภาวดี  กุลสุวรรณ 

 ๒๕๑๒๕ นางสาวสุภาวดี  ขวัญทอง 

 ๒๕๑๒๖ นางสาวสุภาวดี  แข็งขันธ 

 ๒๕๑๒๗ นางสุภาวดี  คเชนภักดี 

 ๒๕๑๒๘ นางสาวสุภาวดี  คํากอง 

 ๒๕๑๒๙ นางสาวสุภาวดี  คุมเจริญ 

 ๒๕๑๓๐ นางสุภาวดี  จันทรา 

 ๒๕๑๓๑ นางสาวสุภาวดี  จันทะลับ 

 ๒๕๑๓๒ นางสุภาวดี  ใจกลม 

 ๒๕๑๓๓ นางสาวสุภาวดี  ดาดง 

 ๒๕๑๓๔ นางสุภาวดี  ธรรมอักษร 

 ๒๕๑๓๕ นางสุภาวดี  นพขํา 

 ๒๕๑๓๖ นางสุภาวดี  นอยชา 

 ๒๕๑๓๗ นางสาวสุภาวดี  นอยศรี 

 ๒๕๑๓๘ นางสุภาวดี  นามมีฤทธิ์ 

 ๒๕๑๓๙ นางสุภาวดี  บรรลือทรัพย 



 หนา   ๑๓๔ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๑๔๐ นางสุภาวดี  บัวจันทร 

 ๒๕๑๔๑ นางสุภาวดี  บุญเกิด 

 ๒๕๑๔๒ นางสุภาวดี  บุญญาพิพรรธ 

 ๒๕๑๔๓ นางสาวสุภาวดี  บุญหลง 

 ๒๕๑๔๔ นางสุภาวดี  บุษปวนิช 

 ๒๕๑๔๕ นางสุภาวดี  ปองนาลา 

 ๒๕๑๔๖ นางสาวสุภาวดี  ปกอินทรี 

 ๒๕๑๔๗ นางสาวสุภาวดี  ปญญา 

 ๒๕๑๔๘ นางสุภาวดี  ปตโต 

 ๒๕๑๔๙ นางสุภาวดี  พรหมสกุล 

 ๒๕๑๕๐ นางสุภาวดี  พิชัยเมธพงศ 

 ๒๕๑๕๑ นางสาวสุภาวดี  มะนะงาม 

 ๒๕๑๕๒ นางสาวสุภาวดี  แมนเดช 

 ๒๕๑๕๓ นางสุภาวดี  ยศกลาง 

 ๒๕๑๕๔ นางสุภาวดี  โยตะสิงห 

 ๒๕๑๕๕ นางสุภาวดี  รังมาตย 

 ๒๕๑๕๖ นางสุภาวดี  ราชจันดี 

 ๒๕๑๕๗ นางสุภาวดี  รุงคํา 

 ๒๕๑๕๘ นางสาวสุภาวดี  ลอยศรี 

 ๒๕๑๕๙ นางสาวสุภาวดี  ลับแสง 

 ๒๕๑๖๐ นางสุภาวดี  ลุนพุฒ 

 ๒๕๑๖๑ นางสาวสุภาวดี  วงศพรัด 

 ๒๕๑๖๒ นางสาวสุภาวดี  ศรีประดู 

 ๒๕๑๖๓ นางสุภาวดี  ศรีวิชัย 

 ๒๕๑๖๔ นางสาวสุภาวดี  ศรีหริ่ง 

 ๒๕๑๖๕ นางสุภาวดี  ศิริจันทรเหลือง 

 ๒๕๑๖๖ นางสุภาวดี  สมรจิตร 

 ๒๕๑๖๗ นางสาวสุภาวดี  สังขกลาง 

 ๒๕๑๖๘ นางสุภาวดี  สาระอินทร 

 ๒๕๑๖๙ นางสาวสุภาวดี  สิงหสมบูรณ 

 ๒๕๑๗๐ นางสาวสุภาวดี  สีหาภาค 

 ๒๕๑๗๑ นางสุภาวดี  สุนทร 

 ๒๕๑๗๒ นางสุภาวดี  สุริย 

 ๒๕๑๗๓ นางสุภาวดี  โสภาวรรณ 

 ๒๕๑๗๔ นางสุภาวดี  หนูทิม 

 ๒๕๑๗๕ นางสาวสุภาวดี  อดทน 

 ๒๕๑๗๖ นางสาวสุภาวดี  โอพริก 

 ๒๕๑๗๗ นางสาวสุภาวนา  มงคลพรสุข 

 ๒๕๑๗๘ นางสุภาวรรณ  จันตะโมกข 

 ๒๕๑๗๙ นางสุภาวรรณ  ประดา 

 ๒๕๑๘๐ นางสาวสุภาวรรณ  สมณา 

 ๒๕๑๘๑ นางสาวสุภาวลี  ไวยศักดิ์ 

 ๒๕๑๘๒ นางสาวสุภาวิณี  ประดับคํา 

 ๒๕๑๘๓ นางสุภาวิณี  เพชรดี 

 ๒๕๑๘๔ นางสาวสุภาษิต  ศรีกกโพธิ์ 

 ๒๕๑๘๕ นางสุภาษิตา  ใจศิริ 

 ๒๕๑๘๖ นางสาวสุภาสินี  จันทะพัน 

 ๒๕๑๘๗ นางสุภิชา  เมฆขลา 

 ๒๕๑๘๘ นางสาวสุภิญญา  นีละวงศ 

 ๒๕๑๘๙ นางสาวสุภิดา  ไกรวงค 

 ๒๕๑๙๐ นางสาวสุภินันท  สวนมีสุข 

 ๒๕๑๙๑ นางสาวสุภิรัตน  สีหมัด 



 หนา   ๑๓๕ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๑๙๒ นางสุภิสานันท  พลนอก 

 ๒๕๑๙๓ นางสุมณฑา  แกวคําศรี 

 ๒๕๑๙๔ นางสาวสุมณฑา  ไชยยะ 

 ๒๕๑๙๕ นางสุมณฑา  บุญกุศล 

 ๒๕๑๙๖ นางสาวสุมณฑา  พีรพัฒนกุล 

 ๒๕๑๙๗ นางสุมณฑา  โพธิ์ทอง 

 ๒๕๑๙๘ นางสาวสุมณฑา  เภารอด 

 ๒๕๑๙๙ นางสาวสุมณี  พลสมบัติ 

 ๒๕๒๐๐ นางสุมน  การกรณ 

 ๒๕๒๐๑ นางสุมนมาลย  แกวปนตา 

 ๒๕๒๐๒ นางสุมนวรรณ  ชิงชัย 

 ๒๕๒๐๓ นางสุมนา  กรดจํานงค 

 ๒๕๒๐๔ นางสุมนา  พิมพสวัสดิ์ 

 ๒๕๒๐๕ นางสุมนา  รัตนเลิศ 

 ๒๕๒๐๖ นางสาวสุมนา  อุทรักษ 

 ๒๕๒๐๗ นางสุมลทา  หลอดสวาง 

 ๒๕๒๐๘ นางสุมลทิพย  จันทรัตน 

 ๒๕๒๐๙ นางสุมัญญา  คะอังกุ 

 ๒๕๒๑๐ นางสาวสุมัตษา  ชุมมา 

 ๒๕๒๑๑ นางสาวสุมัทนา  แกวเสนา 

 ๒๕๒๑๒ นางสาวสุมาณี  บินกระโทก 

 ๒๕๒๑๓ นางสาวสุมาตตรา  สนมวัฒนะวงค 

 ๒๕๒๑๔ นางสุมามาลย  เอี่ยมสะอาด 

 ๒๕๒๑๕ นางสุมารี  มิกทา 

 ๒๕๒๑๖ นางสุมาลัย  เธียรถาวร 

 ๒๕๒๑๗ นางสุมาลัย  เพชรแจง 

 ๒๕๒๑๘ นางสุมาลัย  ลุนสะแกวงค 

 ๒๕๒๑๙ นางสุมาลัย  อินแกว 

 ๒๕๒๒๐ นางสาวสุมาลัย  เอกสี 

 ๒๕๒๒๑ นางสุมาลิกา  รัตนเมือง 

 ๒๕๒๒๒ นางสาวสุมาลินี  เตาทอง 

 ๒๕๒๒๓ นางสุมาลี  กลับโนรา 

 ๒๕๒๒๔ นางสุมาลี  กาญจะนะกันโห 

 ๒๕๒๒๕ นางสุมาลี  แกนภูเขียว 

 ๒๕๒๒๖ นางสุมาลี  เขาดี 

 ๒๕๒๒๗ นางสาวสุมาลี  คงทอง 

 ๒๕๒๒๘ นางสุมาลี  จันทศิลป 

 ๒๕๒๒๙ นางสาวสุมาลี  จันทะไทย 

 ๒๕๒๓๐ นางสาวสุมาลี  จันทะบุดศรี 

 ๒๕๒๓๑ นางสุมาลี  ชูแสง 

 ๒๕๒๓๒ นางสาวสุมาลี  แซเตียว 

 ๒๕๒๓๓ นางสุมาลี  ดังคนึก 

 ๒๕๒๓๔ นางสุมาลี  ตรีเหรา 

 ๒๕๒๓๕ นางสุมาลี  ตันติเสวี 

 ๒๕๒๓๖ นางสุมาลี  ธิปาหนาด 

 ๒๕๒๓๗ นางสุมาลี  นวลคํา 

 ๒๕๒๓๘ นางสุมาลี  นาหอคํา 

 ๒๕๒๓๙ นางสุมาลี  นิราราช 

 ๒๕๒๔๐ นางสาวสุมาลี  บุญสด 

 ๒๕๒๔๑ นางสุมาลี  บุตรศรี 

 ๒๕๒๔๒ นางสุมาลี  ประสพหมู 

 ๒๕๒๔๓ นางสาวสุมาลี  ผาทอง 



 หนา   ๑๓๖ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๒๔๔ นางสาวสุมาลี  ผิวเงิน 

 ๒๕๒๔๕ นางสาวสุมาลี  พรมมี 

 ๒๕๒๔๖ นางสุมาลี  พรมมีเดช 

 ๒๕๒๔๗ นางสุมาลี  ภูโสภา 

 ๒๕๒๔๘ นางสุมาลี  ภูอุม 

 ๒๕๒๔๙ นางสาวสุมาลี  มงคลแกนทราย 

 ๒๕๒๕๐ นางสุมาลี  มวงศรี 

 ๒๕๒๕๑ นางสาวสุมาลี  มูลนาม 

 ๒๕๒๕๒ นางสุมาลี  วินทะไชย 

 ๒๕๒๕๓ นางสาวสุมาลี  ศรีวันทนาสกุล 

 ๒๕๒๕๔ นางสาวสุมาลี  สระโสม 

 ๒๕๒๕๕ นางสุมาลี  สะแลมัน 

 ๒๕๒๕๖ นางสาวสุมาลี  สีสุยะ 

 ๒๕๒๕๗ นางสุมาลี  สุมมาตย 

 ๒๕๒๕๘ นางสุมาลี  สุริยัน 

 ๒๕๒๕๙ นางสุมาลี  หมายแกวกลาง 

 ๒๕๒๖๐ นางสุมาลี  อ.สุวรรณ 

 ๒๕๒๖๑ นางสุมาลี  อุปถัมภ 

 ๒๕๒๖๒ นางสุมาส  ผานชมภู 

 ๒๕๒๖๓ นางสุมาส  วงษพิทักษ 

 ๒๕๒๖๔ นางสาวสุมิตตรา  คําผกา 

 ๒๕๒๖๕ นางสุมิตตา  เชียงทา 

 ๒๕๒๖๖ นางสุมิตตา  ประไพเพชร 

 ๒๕๒๖๗ นางสาวสุมิตตา  ภูหอย 

 ๒๕๒๖๘ นางสาวสุมิตรตรา  คําบุญเรือง 

 ๒๕๒๖๙ นางสาวสุมิตรา  คุมแกว 

 ๒๕๒๗๐ นางสุมิตรา  งามเจริญ 

 ๒๕๒๗๑ นางสาวสุมิตรา  จันทรจู 

 ๒๕๒๗๒ นางสาวสุมิตรา  ตั้งตระกูล 

 ๒๕๒๗๓ นางสาวสุมิตรา  เทพมณี 

 ๒๕๒๗๔ นางสาวสุมิตรา  สุกใส 

 ๒๕๒๗๕ นางสุมิตา  วัฒนสุข 

 ๒๕๒๗๖ นางสุรดา  แกววงษหิว 

 ๒๕๒๗๗ นางสุรดา  สิงหทองคํา 

 ๒๕๒๗๘ นางสุรดาภัทร  ไชยชุมพล 

 ๒๕๒๗๙ นางสุรทิน  ฉิมกลาง 

 ๒๕๒๘๐ นางสาวสุรนุชย  เข็มบุบผา 

 ๒๕๒๘๑ นางสุรพิน  เหลืองอราม 

 ๒๕๒๘๒ นางสาวสุรภา  แกวหวาน 

 ๒๕๒๘๓ นางสาวสุรภา  มะปรางพันธุ 

 ๒๕๒๘๔ นางสุรภา  สุริยะ 

 ๒๕๒๘๕ นางสุรภา  อินนุพัฒน 

 ๒๕๒๘๖ นางสุรภี  ชัยมงคล 

 ๒๕๒๘๗ นางสาวสุรภี  แดงประเสริฐ 

 ๒๕๒๘๘ นางสาวสุรวดี  สวัสดิพงษ 

 ๒๕๒๘๙ นางสุระ  ปลักกระโทก 

 ๒๕๒๙๐ นางสุรักษา  พงษสัมพันธ 

 ๒๕๒๙๑ นางสุรัจ  ศรีอางเงิน 

 ๒๕๒๙๒ นางสุรัชฎา  ไผทสันติ 

 ๒๕๒๙๓ นางสุรัชนา  เยาะเยย 

 ๒๕๒๙๔ นางสาวสุรัชนี  กํามันตะคุณ 

 ๒๕๒๙๕ นางสาวสุรัชนีย  แยมเย้ือน 



 หนา   ๑๓๗ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๒๙๖ นางสุรัชยา  โอวาทวงษ 

 ๒๕๒๙๗ นางสุรัชรีย  สุริยะสิงห 

 ๒๕๒๙๘ นางสาวสุรัชวดี  ศรีนุนอินทร 

 ๒๕๒๙๙ นางสาวสุรัญชณา  พระโคตร 

 ๒๕๓๐๐ นางสาวสุรัญชนา  ฟกตั้ว 

 ๒๕๓๐๑ นางสาวสุรัญญา  ศรีรักษา 

 ๒๕๓๐๒ นางสาวสุรัญญา  สตอปา 

 ๒๕๓๐๓ นางสาวสุรัตดา  เพชรเอี่ยม 

 ๒๕๓๐๔ นางสาวสุรัตติญา  สลุงใจดี 

 ๒๕๓๐๕ นางสุรัตติยา  มูลทรา 

 ๒๕๓๐๖ นางสาวสุรัตน  กอนทอง 

 ๒๕๓๐๗ นางสาวสุรัตน  พันธสนธิ์ 

 ๒๕๓๐๘ นางสุรัตน  รัตนะ 

 ๒๕๓๐๙ นางสาวสุรัตนดา  มิตขุนทด 

 ๒๕๓๑๐ นางสาวสุรัตนดา  ศรชนะ 

 ๒๕๓๑๑ นางสุรัตนธิดา  พรมมา 

 ๒๕๓๑๒ นางสุรัตนันท  โพธิ์อุดม 

 ๒๕๓๑๓ นางสุรัตนา  ประชุม 

 ๒๕๓๑๔ นางสุรัตยา  จําปาดิบ 

 ๒๕๓๑๕ นางสาวสุรัศวดี  วงศแกว 

 ๒๕๓๑๖ นางสุรัสวดี  ทีเขียว 

 ๒๕๓๑๗ นางสุรัสวดี  สุระเสียง 

 ๒๕๓๑๘ นางสุรัสสาวดี  ธรฤทธิ์ 

 ๒๕๓๑๙ นางสุรัสสุวดี  จุตตะโน 

 ๒๕๓๒๐ นางสาวสุรางกุล  เขียวคีรี 

 ๒๕๓๒๑ นางสุรางค  ฉวีรักษ 

 ๒๕๓๒๒ นางสุรางค  ทับทิมดํา 

 ๒๕๓๒๓ นางสุรางค  ปะเภโส 

 ๒๕๓๒๔ นางสุรางค  พุมลําเจียก 

 ๒๕๓๒๕ นางสาวสุรางค  รักชนบท 

 ๒๕๓๒๖ นางสุรางค  วิภาทิวาภรณ 

 ๒๕๓๒๗ นางสุรางค  สุทธิโภชน 

 ๒๕๓๒๘ นางสาวสุรางค  อิ่มเอิบปฐม 

 ๒๕๓๒๙ นางสุรางคณา  คุมครอง 

 ๒๕๓๓๐ นางสุรางคณา  สุริหาร 

 ๒๕๓๓๑ นางสาวสุรางคธีมา  สุชาทรัพย 

 ๒๕๓๓๒ นางสุรางคนา  สีแกว 

 ๒๕๓๓๓ นางสาวสุรางครัตน  สังขสินธุ 

 ๒๕๓๓๔ นางสาวสุรางครัตน  หมายเจริญ 

 ๒๕๓๓๕ นางสาวสุรางครัตน  ฉัตรเพชร 

 ๒๕๓๓๖ นางสุรางครัตน  ดีปาละ 

 ๒๕๓๓๗ นางสาวสุรางศรัตน  แกนไมหอม 

 ๒๕๓๓๘ นางสาวสุรารักษ  จันสีดา 

 ๒๕๓๓๙ นางสาวสุรารักษ  เรืองพุทธ 

 ๒๕๓๔๐ นางสุรารักษ  อุทาวงค 

 ๒๕๓๔๑ นางสุราลัย  สุขแดง 

 ๒๕๓๔๒ นางสุริชยา  สุขศิลป 

 ๒๕๓๔๓ นางสาวสุริญญส  บุญเสนา 

 ๒๕๓๔๔ นางสาวสุริญญา  แสนวันแสง 

 ๒๕๓๔๕ นางสุรินดา  เปลงภู 

 ๒๕๓๔๖ นางสาวสุรินทร  แสงอุทัย 

 ๒๕๓๔๗ นางสุรินพร  วัฒนากลาง 



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

 

 ๒๕๓๔๘ นางสุริภา  ทบหลง 

 ๒๕๓๔๙ นางสุริยัน  วนาสินสมบูรณ 

 ๒๕๓๕๐ นางสุริยา  อําพะวา 

 ๒๕๓๕๑ นางสุริยาพร  ตราชู 

 ๒๕๓๕๒ นางสาวสุริยาพร  ทะวะวัง 

 ๒๕๓๕๓ นางสาวสุริศา  พันสุไพร 

 ๒๕๓๕๔ นางสาวสุริสา  สุรัชชานนท 

 ๒๕๓๕๕ นางสุรี  จองปอ 

 ๒๕๓๕๖ นางสาวสุรี  สุออนนอม 

 ๒๕๓๕๗ นางสาวสุรีพร  ปลาบูทอง 

 ๒๕๓๕๘ นางสุรีพร  ปตตายะโส 

 ๒๕๓๕๙ นางสุรีพันธ  สิตะวัน 

 ๒๕๓๖๐ นางสุรีภรณ  โพยนอก 

 ๒๕๓๖๑ นางสุรีมาศ  จินดา 

 ๒๕๓๖๒ นางสุรีมาศ  พันธุบัว 

 ๒๕๓๖๓ นางสาวสุรีย  แกวทอง 

 ๒๕๓๖๔ นางสาวสุรีย  เขียวขํา 

 ๒๕๓๖๕ นางสาวสุรีย  เชื้อวงษ 

 ๒๕๓๖๖ นางสุรีย  ไชยพรม 

 ๒๕๓๖๗ นางสาวสุรีย  พรพงษ 

 ๒๕๓๖๘ นางสาวสุรีย  พิศรูป 

 ๒๕๓๖๙ นางสุรีย  ภูรักแกว 

 ๒๕๓๗๐ นางสาวสุรีย  ศรีวิชัย 

 ๒๕๓๗๑ นางสุรียฉาย  ขุมทอง 

 ๒๕๓๗๒ นางสาวสุรียพร  กรุยกระโทก 

 ๒๕๓๗๓ นางสุรียพร  ชัยศรี 

 ๒๕๓๗๔ นางสาวสุรียพร  ฐานะวัน 

 ๒๕๓๗๕ นางสุรียพร  พลีศักดิ์ 

 ๒๕๓๗๖ นางสาวสุรียพร  พิมพนอย 

 ๒๕๓๗๗ นางสาวสุรียพร  ภูตาชัย 

 ๒๕๓๗๘ นางสุรียพร  มะตัง 

 ๒๕๓๗๙ นางสุรียพร  วิโสภา 

 ๒๕๓๘๐ นางสาวสุรียพร  เศษมาก 

 ๒๕๓๘๑ นางสาวสุรียพร  สุขมี 

 ๒๕๓๘๒ นางสาวสุรียพร  สุขสถาพร 

 ๒๕๓๘๓ นางสาวสุรียพร  สุริโย 

 ๒๕๓๘๔ นางสุรียพร  อิ่มสุขศรี 

 ๒๕๓๘๕ นางสุรียพัชญ  พวงพาณิชสกุล 

 ๒๕๓๘๖ นางสาวสุรียพิชญ  ศรีเรือน 

 ๒๕๓๘๗ นางสาวสุรียรัตน  ทองดี 

 ๒๕๓๘๘ นางสุรียวรรณ  แซบาง 

 ๒๕๓๘๙ นางสาวสุรียวัลย  ธาดาวรวิทย 

 ๒๕๓๙๐ นางสุรีรัตน  คําเต็ม 

 ๒๕๓๙๑ นางสาวสุรีรัตน  คําโบสถ 

 ๒๕๓๙๒ นางสาวสุรีรัตน  จันทรจิตต 

 ๒๕๓๙๓ นางสุรีรัตน  ชัยปุวรัตน   

 ๒๕๓๙๔ นางสาวสุรีรัตน  ชัยมี 

 ๒๕๓๙๕ นางสาวสุรีรัตน  ติคํารัมย 

 ๒๕๓๙๖ นางสุรีรัตน  ทองศรี 

 ๒๕๓๙๗ นางสาวสุรีรัตน  นวลแสง 

 ๒๕๓๙๘ นางสาวสุรีรัตน  นันตระกูล 

 ๒๕๓๙๙ นางสาวสุรีรัตน  บัวสําลี 



 หนา   ๑๓๙ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๔๐๐ นางสุรีรตัน  บุทองรัตน 

 ๒๕๔๐๑ นางสาวสุรีรัตน  ประกอบวรการ 

 ๒๕๔๐๒ นางสุรีรัตน  ประชุมรักษ 

 ๒๕๔๐๓ นางสุรีรัตน  ปราบสกุล 

 ๒๕๔๐๔ นางสุรีรัตน  พันธุสาย 

 ๒๕๔๐๕ นางสุรีรัตน  เพริศแกว 

 ๒๕๔๐๖ นางสุรีรัตน  มูลศรี 

 ๒๕๔๐๗ นางสาวสุรีรัตน  ลามาอัน 

 ๒๕๔๐๘ นางสาวสุรีรัตน  วิชา 

 ๒๕๔๐๙ นางสาวสุรีรัตน  ศิริบุตร 

 ๒๕๔๑๐ นางสุรีรัตน  ศีลแดนจันทร 

 ๒๕๔๑๑ นางสุรีรัตน  สุดแดน 

 ๒๕๔๑๒ นางสาวสุรีรัตน  สุพรรณนนท 

 ๒๕๔๑๓ นางสุรีรัตน  สุวรรณประสาท 

 ๒๕๔๑๔ นางสาวสุรีรัตน  แสนนอก 

 ๒๕๔๑๕ นางสุรีรัตน  อิ่นคํา 

 ๒๕๔๑๖ นางสาวสุรีวรรณ  สุริยวงศ 

 ๒๕๔๑๗ นางสุรีวรรณ  จันทรนิธิ 

 ๒๕๔๑๘ นางสาวสุรีวัลย  ไชยชมภู 

 ๒๕๔๑๙ นางสาวสุไรยา  ซาจิ 

 ๒๕๔๒๐ นางสุไรเราะ  ขรีดาโอะ 

 ๒๕๔๒๑ นางสุฤทัย  ตูพิจิตร 

 ๒๕๔๒๒ นางสุลักษวี  ชางพูด 

 ๒๕๔๒๓ นางสาวสุลัดดา  กันตังกุล 

 ๒๕๔๒๔ นางสาวสุลัดดา  ชัยทองดี 

 ๒๕๔๒๕ นางสาวสุลัดดา  สืบเหตุ 

 ๒๕๔๒๖ นางสุลารีวัลย  หาญเวช 

 ๒๕๔๒๗ นางสุลาลีวัลย  เพชรตะกั่ว 

 ๒๕๔๒๘ นางสาวสุลาวัลย  ธนปราชญเปรื่อง 

 ๒๕๔๒๙ นางสาวสุลาวัลย  พ่ึงทรัพย 

 ๒๕๔๓๐ นางสุลาวัลย  เมืองศรี   

 ๒๕๔๓๑ นางสาวสุลียพร  ศรีประไพ 

 ๒๕๔๓๒ นางสาวสุลีวรรณ  งามแปน 

 ๒๕๔๓๓ นางสาวสุเลขา  เวชพราหมณ 

 ๒๕๔๓๔ นางสุวจี  ใจเสมอ 

 ๒๕๔๓๕ นางสาวสุวจี  ชาญวิทยกรณ 

 ๒๕๔๓๖ นางสุวจี  ทาแกว 

 ๒๕๔๓๗ นางสุวจี  พรมลาย 

 ๒๕๔๓๘ นางสาวสุวจี  ศัลยพงษ 

 ๒๕๔๓๙ นางสาวสุวณี  ดือรามิง 

 ๒๕๔๔๐ นางสุวณี  วัดศรี 

 ๒๕๔๔๑ นางสุวดี  ชาริดา 

 ๒๕๔๔๒ นางสุวดี  ทิพยสิริสกุล 

 ๒๕๔๔๓ นางสุวดี  ทิพศรีราช 

 ๒๕๔๔๔ นางสุวดี  เวียนวัตร 

 ๒๕๔๔๕ นางสาวสุวดี  ศรีอเนก 

 ๒๕๔๔๖ นางสาวสุวนีย  พันธเพชร 

 ๒๕๔๔๗ นางสาวสุวพัชร  เพราทอง 

 ๒๕๔๔๘ นางสาวสุวพัชร  จันตา 

 ๒๕๔๔๙ นางสุวพัชร  จินดาวัฒน 

 ๒๕๔๕๐ นางสาวสุวพิชญ  ปุวงค 

 ๒๕๔๕๑ นางสุวพิชญ  ภาวะชาติ 



 หนา   ๑๔๐ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๔๕๒ นางสาวสุวพิชญ  สุภา 

 ๒๕๔๕๓ นางสาวสุวภัทร  เจนชัด 

 ๒๕๔๕๔ นางสาวสุวภัทร  ใจคอดี 

 ๒๕๔๕๕ นางสุวภัทร  พิมอุบล 

 ๒๕๔๕๖ นางสาวสุวภัทร  พิระจันทร 

 ๒๕๔๕๗ นางสาวสุวภัทร  เพ่ิมศิริ 

 ๒๕๔๕๘ นางสุวรรณ  ผดุงสุข 

 ๒๕๔๕๙ นางสุวรรณ  ทิมหงิม 

 ๒๕๔๖๐ นางสาวสุวรรณ  บัวแกว 

 ๒๕๔๖๑ นางสุวรรณ  ภูมิ์มี 

 ๒๕๔๖๒ นางสาวสุวรรณ  แสงผา 

 ๒๕๔๖๓ นางสุวรรณดี  ดวงเกิด 

 ๒๕๔๖๔ นางสาวสุวรรณดี  ลาคํา 

 ๒๕๔๖๕ นางสาวสุวรรณนี  สายดวง 

 ๒๕๔๖๖ นางสุวรรณภัทร  จันใด 

 ๒๕๔๖๗ นางสาวสุวรรณภา  ทามะ 

 ๒๕๔๖๘ นางสุวรรณรัต  มณีโชติ 

 ๒๕๔๖๙ นางสุวรรณรัตน  ครุตรารักษ 

 ๒๕๔๗๐ นางสุวรรณศรี  พิมพจันทร 

 ๒๕๔๗๑ นางสุวรรณศรี  สิงหหลา 

 ๒๕๔๗๒ นางสาวสุวรรณา  กล่ินกลาง 

 ๒๕๔๗๓ นางสาวสุวรรณา  กองการ 

 ๒๕๔๗๔ นางสาวสุวรรณา  แกวสมจิตร 

 ๒๕๔๗๕ นางสุวรรณา  ค้ําชู 

 ๒๕๔๗๖ นางสุวรรณา  โจทกราช 

 ๒๕๔๗๗ นางสุวรรณา  ชนก 

 ๒๕๔๗๘ นางสุวรรณา  ชาวสวย 

 ๒๕๔๗๙ นางสาวสุวรรณา  แซตั้ง 

 ๒๕๔๘๐ นางสุวรรณา  ดวงโยธา 

 ๒๕๔๘๑ นางสุวรรณา  เดชรัตน 

 ๒๕๔๘๒ นางสุวรรณา  บุญปน 

 ๒๕๔๘๓ นางสาวสุวรรณา  โพธิงาม 

 ๒๕๔๘๔ นางสาวสุวรรณา  ภูทิม 

 ๒๕๔๘๕ นางสุวรรณา  มณีอินทร 

 ๒๕๔๘๖ นางสุวรรณา  มาสุข 

 ๒๕๔๘๗ นางสาวสุวรรณา  เรืองนุกุล 

 ๒๕๔๘๘ นางสาวสุวรรณา  แวดือมาลอ 

 ๒๕๔๘๙ นางสุวรรณา  ศรีมณฑา 

 ๒๕๔๙๐ นางสุวรรณา  สมัครวงษ 

 ๒๕๔๙๑ นางสาวสุวรรณา  หยุยจันทึก 

 ๒๕๔๙๒ นางสุวรรณิภา  กล่ินขจร 

 ๒๕๔๙๓ นางสาวสุวรรณี  กิ่งทอง 

 ๒๕๔๙๔ นางสาวสุวรรณี  เกศคําขวา 

 ๒๕๔๙๕ นางสุวรรณี  ครองยุทธ 

 ๒๕๔๙๖ นางสาวสุวรรณี  คลายรุง 

 ๒๕๔๙๗ นางสาวสุวรรณี  คําสา 

 ๒๕๔๙๘ นางสาวสุวรรณี  คุตชนม 

 ๒๕๔๙๙ นางสาวสุวรรณี  โคตรทอง 

 ๒๕๕๐๐ นางสุวรรณี  ชูชวง 

 ๒๕๕๐๑ นางสาวสุวรรณี  เชี่ยวงาน 

 ๒๕๕๐๒ นางสาวสุวรรณี  ถาวร 

 ๒๕๕๐๓ นางสาวสุวรรณี  ทองเถาว 



 หนา   ๑๔๑ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๕๐๔ นางสุวรรณี  นาคเขียว 

 ๒๕๕๐๕ นางสาวสุวรรณี  บัวไขย 

 ๒๕๕๐๖ นางสาวสุวรรณี  บุญเหลือ 

 ๒๕๕๐๗ นางสาวสุวรรณี  ปงหลีเส็น 

 ๒๕๕๐๘ นางสุวรรณี  พรมฤทธิ์ 

 ๒๕๕๐๙ นางสาวสุวรรณี  เพ็ชรทรัพย 

 ๒๕๕๑๐ นางสุวรรณี  โพเทพ 

 ๒๕๕๑๑ นางสาวสุวรรณี  มะถาวร   

 ๒๕๕๑๒ นางสุวรรณี  มาคง 

 ๒๕๕๑๓ นางสุวรรณี  ศรีเทพ 

 ๒๕๕๑๔ นางสาวสุวรรณี  สมัยอยู 

 ๒๕๕๑๕ นางสุวรรณี  สีตีเลาะ 

 ๒๕๕๑๖ นางสุวรรณี  เสือทอง 

 ๒๕๕๑๗ นางสุวรรณี  แสงสุวรรณ 

 ๒๕๕๑๘ นางสาวสุวรรณีย  หมวดทองแกว 

 ๒๕๕๑๙ นางสุวรรนา  กาญจนรัตน 

 ๒๕๕๒๐ นางสุวรักษ  ชินวงค 

 ๒๕๕๒๑ นางสุวรางคณา  กิ่งมณี 

 ๒๕๕๒๒ นางสาวสุวราภรณ  คุมพมา 

 ๒๕๕๒๓ นางสาวสุวรินทร  กุณวงค 

 ๒๕๕๒๔ นางสาวสุวรินทร  คนวอง 

 ๒๕๕๒๕ นางสาวสุวรี  ภูบุตตะ 

 ๒๕๕๒๖ นางสาวสุวลักษ  สุวรรณพงค 

 ๒๕๕๒๗ นางสุวลักษณ  ไชยพร 

 ๒๕๕๒๘ นางสาวสุวลี  บุญศักดิ์ 

 ๒๕๕๒๙ นางสาวสุวลี  สุตันทวงษ 

 ๒๕๕๓๐ นางสุวัชรนีย  สุโนภักดิ์ 

 ๒๕๕๓๑ นางสุวัฒน  ซิยัง 

 ๒๕๕๓๒ นางสาวสุวัฒนา  คงทัพ 

 ๒๕๕๓๓ นางสาวสุวัฒนา  รูสมัย 

 ๒๕๕๓๔ นางสุวันทา  รัตนวรรณี 

 ๒๕๕๓๕ นางสุวัลลภา  อันปญญา 

 ๒๕๕๓๖ นางสุวาณี  ธรฤทธิ์ 

 ๒๕๕๓๗ นางสาวสุวาริน  บุญเรืองขาว 

 ๒๕๕๓๘ นางสาวสุวารินทร  ทอดแสน 

 ๒๕๕๓๙ นางสุวารี  กลายกลาง 

 ๒๕๕๔๐ นางสุวารี  เกตุศรี 

 ๒๕๕๔๑ นางสาวสุวารี  ตันสุวรรณ 

 ๒๕๕๔๒ นางสุวารี  ทาปญญา 

 ๒๕๕๔๓ นางสุวารี  เวียรชัย 

 ๒๕๕๔๔ นางสุวารีย  ใยดี 

 ๒๕๕๔๕ นางสาวสุวิกรานต  นนทศร 

 ๒๕๕๔๖ นางสุวิชญา  เบาวงศสกุล 

 ๒๕๕๔๗ นางสาวสุวิชา  จุลละ 

 ๒๕๕๔๘ นางสาวสุวิชา  สําเริง 

 ๒๕๕๔๙ นางสุวิภา  นานอก 

 ๒๕๕๕๐ นางสาวสุวิภา  ศรีษะธาตุ 

 ๒๕๕๕๑ นางสุวิมล  กัณถาวร 

 ๒๕๕๕๒ นางสาวสุวิมล  กาฬหวา 

 ๒๕๕๕๓ นางสุวิมล  แกวปกษา 

 ๒๕๕๕๔ นางสาวสุวิมล  คนบุญ 

 ๒๕๕๕๕ นางสุวิมล  จันทรสุวรรณ 



 หนา   ๑๔๒ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๕๕๖ นางสาวสุวิมล  ชิดชอบ 

 ๒๕๕๕๗ นางสาวสุวิมล  ซื่อสัตย 

 ๒๕๕๕๘ นางสาวสุวิมล  แซเตียว 

 ๒๕๕๕๙ นางสุวิมล  ตันติยาวรเวช 

 ๒๕๕๖๐ นางสุวิมล  โตอุตตชนม 

 ๒๕๕๖๑ นางสาวสุวิมล  ธนะสิทธิ์ 

 ๒๕๕๖๒ นางสาวสุวิมล  นวลปกษี 

 ๒๕๕๖๓ นางสาวสุวิมล  ประโพธิ์ศรี 

 ๒๕๕๖๔ นางสาวสุวิมล  ภูขาว 

 ๒๕๕๖๕ นางสุวิมล  รวมสุข 

 ๒๕๕๖๖ นางสุวิมล  วงษพินิจ 

 ๒๕๕๖๗ นางสาวสุวิมล  สมานญาติ 

 ๒๕๕๖๘ นางสุวิมล  สวางสุข 

 ๒๕๕๖๙ นางสาวสุวิมล  โสภารัตน 

 ๒๕๕๗๐ นางสุวิมล  หนอเทพ 

 ๒๕๕๗๑ นางสุวิวัน  ครองตน 

 ๒๕๕๗๒ นางสาวสุวีณา  บุญประเสริฐ 

 ๒๕๕๗๓ นางสาวสุวีณา  ศรีอักขรกุล 

 ๒๕๕๗๔ นางสาวสุวีณา  สุดวิไล 

 ๒๕๕๗๕ นางสาวสุวีรรัชต  กลอมสกุล 

 ๒๕๕๗๖ นางสุไวยะ  เส็มหลอ 

 ๒๕๕๗๗ นางสุสาคร  มิ่งมูล 

 ๒๕๕๗๘ นางสาวสุหยิน  ศรีพุม 

 ๒๕๕๗๙ นางสุไหลขอ  เหล็มโสะ 

 ๒๕๕๘๐ นางสาวสุไหวบะ  เกษมสัน 

 ๒๕๕๘๑ นางสาวสุอารีย  คงนอก 

 ๒๕๕๘๒ นางสาวสุฮัยณีย  วานิ 

 ๒๕๕๘๓ นางสูติมา  โสะเบ็ญอาหลี   

 ๒๕๕๘๔ นางสาวสูรอยดา  เซ็งกะชรี 

 ๒๕๕๘๕ นางสูไรนา  มรมาศ 

 ๒๕๕๘๖ นางสูไฮลา  ยะมะซิ 

 ๒๕๕๘๗ นางเสงี่ยม  กุดเปง 

 ๒๕๕๘๘ นางเสงี่ยม  นามฤทธิ์ 

 ๒๕๕๘๙ นางเสงี่ยม  พันธุสวัสดิ์ 

 ๒๕๕๙๐ นางเสงี่ยม  ฤทธิ์จอหอ 

 ๒๕๕๙๑ นางสาวเสงี่ยม  สมเสียง 

 ๒๕๕๙๒ นางเสงี่ยม  อาระหัง 

 ๒๕๕๙๓ นางสาวเสถียรพร  บูชากุล 

 ๒๕๕๙๔ นางเสถียรพร  โอดลี 

 ๒๕๕๙๕ นางสาวเสมือน  บุตะเคียน 

 ๒๕๕๙๖ นางเสริม  บุตรวงค 

 ๒๕๕๙๗ นางเสริมสุข  เฉิดทรัพย 

 ๒๕๕๙๘ นางเสริมสุข  อติชาติ 

 ๒๕๕๙๙ นางเสาดะ  กรมเมือง 

 ๒๕๖๐๐ นางสาวเสารวนี  ผองใส 

 ๒๕๖๐๑ นางเสาวคนธ  แกวแสนสินธุ 

 ๒๕๖๐๒ นางเสาวคนธ  จันทรแทน 

 ๒๕๖๐๓ นางเสาวคนธ  ภูสีเหล่ียม 

 ๒๕๖๐๔ นางสาวเสาวคนธ  วะสมบัติ 

 ๒๕๖๐๕ นางสาวเสาวคนธ  สุวิทยวรกุล 

 ๒๕๖๐๖ นางสาวเสาวคนธ  หมวดทิพย 

 ๒๕๖๐๗ นางเสาวณิต  ดาย่ี 



 หนา   ๑๔๓ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๖๐๘ นางสาวเสาวณี  แซหยิบ 

 ๒๕๖๐๙ นางเสาวณี  ทองดวง 

 ๒๕๖๑๐ นางเสาวณี  หมื่นราษฎร 

 ๒๕๖๑๑ นางเสาวณีย  กฤตชญานุกูล 

 ๒๕๖๑๒ นางสาวเสาวณีย  กลอมเมฆ 

 ๒๕๖๑๓ นางเสาวณีย  ชินโณ 

 ๒๕๖๑๔ นางเสาวณีย  ทาศักดิ์ 

 ๒๕๖๑๕ นางสาวเสาวณีย  บุญกูล 

 ๒๕๖๑๖ นางเสาวณีย  ปงลังศรี 

 ๒๕๖๑๗ นางสาวเสาวณีย  พัสดุ 

 ๒๕๖๑๘ นางสาวเสาวณีย  วงศชุติมา 

 ๒๕๖๑๙ นางสาวเสาวณีย  อากิยวงศ 

 ๒๕๖๒๐ นางเสาวณีย  อุตสังข 

 ๒๕๖๒๑ นางเสาวดี  ดวงศรีทอง 

 ๒๕๖๒๒ นางสาวเสาวนิตย  ประยูรพันธ 

 ๒๕๖๒๓ นางสาวเสาวนี  พิมลศรี 

 ๒๕๖๒๔ นางเสาวนีย  กาดโพธิ์ทอง 

 ๒๕๖๒๕ วาที่รอยตรีหญิง เสาวนีย   

  เกล้ียงแกว 

 ๒๕๖๒๖ นางเสาวนีย  ขวัญใจ 

 ๒๕๖๒๗ นางเสาวนีย  คําเสนาะ 

 ๒๕๖๒๘ นางสาวเสาวนีย  ชนะกุล 

 ๒๕๖๒๙ นางเสาวนีย  ชื่นบุตร 

 ๒๕๖๓๐ นางสาวเสาวนีย  แซหรือ 

 ๒๕๖๓๑ นางเสาวนีย  นันทะสี 

 ๒๕๖๓๒ นางสาวเสาวนีย  ประอาง 

 ๒๕๖๓๓ นางสาวเสาวนีย  พฤษภาพ 

 ๒๕๖๓๔ นางเสาวนีย  พันธกวาง 

 ๒๕๖๓๕ นางเสาวนีย  พ่ึงตัว 

 ๒๕๖๓๖ นางสาวเสาวนีย  ฤทธิเดช 

 ๒๕๖๓๗ นางเสาวนีย  สะโลรัมย 

 ๒๕๖๓๘ นางเสาวนีย  สายชอฟา 

 ๒๕๖๓๙ นางสาวเสาวนีย  สีหะวงษ 

 ๒๕๖๔๐ นางสาวเสาวนีย  หูเขียว 

 ๒๕๖๔๑ นางสาวเสาวนีย  อวมสืบเชื้อ 

 ๒๕๖๔๒ นางเสาวนีย  อังวะ 

 ๒๕๖๔๓ นางเสาวนีย  อินทรัพย 

 ๒๕๖๔๔ นางเสาวนีย  เอกทัศน 

 ๒๕๖๔๕ นางสาวเสาวภา  คัมภิรานนท 

 ๒๕๖๔๖ นางเสาวภา  คําแหง 

 ๒๕๖๔๗ นางเสาวภา  ชุติมานันท 

 ๒๕๖๔๘ นางเสาวภา  ชูสังข 

 ๒๕๖๔๙ นางเสาวภา  ทองใบ 

 ๒๕๖๕๐ นางเสาวภา  ประทุมทอง 

 ๒๕๖๕๑ นางเสาวภา  ยกยอง 

 ๒๕๖๕๒ นางสาวเสาวภา  สังขชัย 

 ๒๕๖๕๓ นางสาวเสาวภา  สาขา 

 ๒๕๖๕๔ นางสาวเสาวภา  สามารถ 

 ๒๕๖๕๕ นางสาวเสาวภา  อักษรกาญจน 

 ๒๕๖๕๖ นางสาวเสาวภาคย  จินดาโชติ 

 ๒๕๖๕๗ นางสาวเสาวภาคย  เจยไธสง 

 ๒๕๖๕๘ นางสาวเสาวรส  จุลโรจน 



 หนา   ๑๔๔ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๖๕๙ นางเสาวรส  แดงสอาด 

 ๒๕๖๖๐ นางเสาวรส  ภิรมยพันธ 

 ๒๕๖๖๑ นางเสาวรส  อินทรสาลี 

 ๒๕๖๖๒ นางสาวเสาวรักษ  ชัยแสง 

 ๒๕๖๖๓ นางสาวเสาวรัตน  จุลมณี 

 ๒๕๖๖๔ นางสาวเสาวรัตน  ไชยวรรณ 

 ๒๕๖๖๕ นางสาวเสาวรัตน  มงคลเจริญ 

 ๒๕๖๖๖ นางสาวเสาวรี  วันนา 

 ๒๕๖๖๗ นางสาวเสาวรีย  แกววรเศรษฐี 

 ๒๕๖๖๘ นางเสาวรีย  บัวหอม 

 ๒๕๖๖๙ นางเสาวลักษณ  กันธิยา 

 ๒๕๖๗๐ นางสาวเสาวลักษณ   

  กิตติชาติมณีกุล 

 ๒๕๖๗๑ นางเสาวลักษณ  ขจรกิตติศักดิ์ 

 ๒๕๖๗๒ นางเสาวลักษณ  ขาวดี 

 ๒๕๖๗๓ นางสาวเสาวลักษณ  คงผอม 

 ๒๕๖๗๔ นางเสาวลักษณ  คงย่ิง 

 ๒๕๖๗๕ นางเสาวลักษณ  คงศรีสมบัติ 

 ๒๕๖๗๖ นางเสาวลักษณ  คําพระมัย 

 ๒๕๖๗๗ นางเสาวลักษณ  คูณขุนทด 

 ๒๕๖๗๘ นางเสาวลักษณ  จันทรโพธิ์ 

 ๒๕๖๗๙ นางสาวเสาวลักษณ  จิตรักษ 

 ๒๕๖๘๐ นางสาวเสาวลักษณ  แจมจันทร 

 ๒๕๖๘๑ นางเสาวลักษณ  ชูเชิด 

 ๒๕๖๘๒ นางสาวเสาวลักษณ  ดวงพุฒ 

 ๒๕๖๘๓ นางสาวเสาวลักษณ  ทองเปล่ียน 

 ๒๕๖๘๔ นางสาวเสาวลักษณ  ทองรักษ 

 ๒๕๖๘๕ นางสาวเสาวลักษณ  เทียนเจริญ 

 ๒๕๖๘๖ นางสาวเสาวลักษณ  เทียมหงษ 

 ๒๕๖๘๗ นางสาวเสาวลักษณ  นาขะมิน 

 ๒๕๖๘๘ นางเสาวลักษณ  บุญรอด 

 ๒๕๖๘๙ นางสาวเสาวลักษณ  บุตรวงษ 

 ๒๕๖๙๐ นางสาวเสาวลักษณ  พรหมมา 

 ๒๕๖๙๑ นางเสาวลักษณ  พฤกษชาติ 

 ๒๕๖๙๒ นางเสาวลักษณ  พวงมณี 

 ๒๕๖๙๓ นางสาวเสาวลักษณ  พานทอง 

 ๒๕๖๙๔ นางเสาวลักษณ  พุฒทอง 

 ๒๕๖๙๕ นางเสาวลักษณ  โพธิ์งาม 

 ๒๕๖๙๖ นางเสาวลักษณ  มันธุภา 

 ๒๕๖๙๗ นางเสาวลักษณ  มีกรงาม 

 ๒๕๖๙๘ นางเสาวลักษณ  ยงขามปอม 

 ๒๕๖๙๙ นางสาวเสาวลักษณ  ระลึกธรรม 

 ๒๕๗๐๐ นางเสาวลักษณ  เรืองวิรุจนากุล 

 ๒๕๗๐๑ นางสาวเสาวลักษณ  ลาลุน 

 ๒๕๗๐๒ นางสาวเสาวลักษณ  เล่ียมวิลัย 

 ๒๕๗๐๓ นางสาวเสาวลักษณ  วัชรสุนทรกิจ 

 ๒๕๗๐๔ นางสาวเสาวลักษณ  ศรีสารคาม 

 ๒๕๗๐๕ นางสาวเสาวลักษณ  สอนประสม 

 ๒๕๗๐๖ นางสาวเสาวลักษณ  สามารถ 

 ๒๕๗๐๗ นางสาวเสาวลักษณ   

  สืบนุการวัฒนา 

 ๒๕๗๐๘ นางเสาวลักษณ  สุขเล็ก 



 หนา   ๑๔๕ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๗๐๙ นางเสาวลักษณ  แสงทอง 

 ๒๕๗๑๐ นางเสาวลักษณ  ใสงาม 

 ๒๕๗๑๑ นางเสาวลักษณ  หยีมะเหรบ 

 ๒๕๗๑๒ นางสาวเสาวลักษณ  หวังมะโน   

 ๒๕๗๑๓ นางสาวเสาวลักษณ  โหยหวล 

 ๒๕๗๑๔ นางสาวเสาวลักษณ  อนุญาหงษ 

 ๒๕๗๑๕ นางเสาวลักษณ  อัมพวัลย 

 ๒๕๗๑๖ นางสาวเสาวลักษณ  อุดทังไข 

 ๒๕๗๑๗ นางเสาวลักษณ  อุไรพันธ 

 ๒๕๗๑๘ นางสาวเสาวลี  สืบเสาะเสมอ 

 ๒๕๗๑๙ นางสาวแสงแข  กาวีวน 

 ๒๕๗๒๐ นางแสงจันทร  กลอมเกษม 

 ๒๕๗๒๑ นางแสงจันทร  แกวใส 

 ๒๕๗๒๒ นางสาวแสงจันทร  ดอกมวง 

 ๒๕๗๒๓ นางสาวแสงจันทร  นอยทรง 

 ๒๕๗๒๔ นางแสงจันทร  พยัพกลาง 

 ๒๕๗๒๕ นางแสงจันทร  พานา 

 ๒๕๗๒๖ นางแสงจันทร  วงศชัย 

 ๒๕๗๒๗ นางแสงจันทร  สุคชเดช 

 ๒๕๗๒๘ นางแสงจันทร  แสนหนองหวา 

 ๒๕๗๒๙ นางสาวแสงจันทร  อํานวยผล 

 ๒๕๗๓๐ นางสาวแสงจันทร  อิทธิพร 

 ๒๕๗๓๑ นางแสงดา  นาสวน 

 ๒๕๗๓๒ นางแสงดาว  แกวลังกา 

 ๒๕๗๓๓ นางแสงดาว  คําดี 

 ๒๕๗๓๔ นางแสงดาว  ฝนมงคล 

 ๒๕๗๓๕ นางสาวแสงดาว  มาเมือง 

 ๒๕๗๓๖ นางแสงดาว  ยังเหลือ 

 ๒๕๗๓๗ นางแสงดาว  รมพฤกษ 

 ๒๕๗๓๘ นางแสงดาว  ระเบียบโพธิ์ 

 ๒๕๗๓๙ นางแสงดาว  สมใจ 

 ๒๕๗๔๐ นางแสงดาว  ไฮพร 

 ๒๕๗๔๑ นางแสงเดือน  เกิดมงคล 

 ๒๕๗๔๒ นางสาวแสงเดือน  แกวจิว 

 ๒๕๗๔๓ นางแสงเดือน  ขุนทอง 

 ๒๕๗๔๔ นางแสงเดือน  จวงสอน 

 ๒๕๗๔๕ นางสาวแสงเดือน  ทิศกระโทก 

 ๒๕๗๔๖ นางสาวแสงเดือน  นิ่มป 

 ๒๕๗๔๗ นางแสงเดือน  บุญเติม 

 ๒๕๗๔๘ นางสาวแสงเดือน  ประดิษฐปรีชา 

 ๒๕๗๔๙ นางสาวแสงเดือน  พวงเพ็ชร 

 ๒๕๗๕๐ นางสาวแสงเดือน  พิมพเสนา 

 ๒๕๗๕๑ นางแสงเดือน  เพ็งจันทร   

 ๒๕๗๕๒ นางแสงเดือน  มุงคุณ 

 ๒๕๗๕๓ นางแสงเดือน  ศรีออน 

 ๒๕๗๕๔ นางแสงเดือน  สุมทุม 

 ๒๕๗๕๕ นางแสงเดือน  แสงสวาง 

 ๒๕๗๕๖ นางแสงเดือน  อินทะ 

 ๒๕๗๕๗ นางสาวแสงทอง  หมื่นสุรินทร 

 ๒๕๗๕๘ นางแสงทิพย  ตานะอาจ 

 ๒๕๗๕๙ นางแสงเทียน  นันทจันทร 

 ๒๕๗๖๐ นางแสงเทียน  ประทุมชาติ 



 หนา   ๑๔๖ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๗๖๑ นางแสงเทียน  หงษบินมา 

 ๒๕๗๖๒ นางแสงเพชร  ภูวิชัย 

 ๒๕๗๖๓ นางแสงมณี  ปานเนาว 

 ๒๕๗๖๔ นางแสงมณี  สอนสวาท 

 ๒๕๗๖๕ นางสาวแสงระวี  กัลยา 

 ๒๕๗๖๖ นางสาวแสงระวี  แกวรอด 

 ๒๕๗๖๗ นางแสงระวี  จินดา 

 ๒๕๗๖๘ นางสาวแสงระวี  ชางคลาย 

 ๒๕๗๖๙ นางสาวแสงรุง  วิเศษชาติ 

 ๒๕๗๗๐ นางสาวแสงสุรีย  คําวัง 

 ๒๕๗๗๑ นางสาวแสงสูรย  วรรณประเสริฐ 

 ๒๕๗๗๒ นางสาวแสงอรุณ  กันยาประสิทธิ์ 

 ๒๕๗๗๓ นางสาวแสงอรุณ  เหมวรรณกุล 

 ๒๕๗๗๔ นางสาวแสนลภาพรรณ  แสงนาโก 

 ๒๕๗๗๕ นางโสปภา  ไทยธานี 

 ๒๕๗๗๖ นางสาวโสพิน  กล่ินสมบุญ 

 ๒๕๗๗๗ นางสาวโสพิศ  พงครัตน 

 ๒๕๗๗๘ นางสาวโสพิศณิชา  ธาตุอินจันทร 

 ๒๕๗๗๙ นางสาวโสภณา  บุญเกื้อ 

 ๒๕๗๘๐ นางโสภณิช  แกวรักษา 

 ๒๕๗๘๑ นางโสภนา  ฤทธิ์คง 

 ๒๕๗๘๒ นางสาวโสภนา  ศรีสมบูรณ 

 ๒๕๗๘๓ นางโสภา  กะกุลพิมพ 

 ๒๕๗๘๔ นางสาวโสภา  เกงแกว 

 ๒๕๗๘๕ นางสาวโสภา  เกษมแสง 

 ๒๕๗๘๖ นางโสภา  โกษารักษ 

 ๒๕๗๘๗ นางโสภา  คุณากร 

 ๒๕๗๘๘ นางสาวโสภา  จิตมั่น 

 ๒๕๗๘๙ นางโสภา  เต็มราม 

 ๒๕๗๙๐ นางโสภา  ถาวรสังข 

 ๒๕๗๙๑ นางสาวโสภา  ทองนํา 

 ๒๕๗๙๒ นางสาวโสภา  ธุระวร 

 ๒๕๗๙๓ นางสาวโสภา  ปกษา   

 ๒๕๗๙๔ นางโสภา  ผลผาเลิศ 

 ๒๕๗๙๕ นางโสภา  ภูสําเภา 

 ๒๕๗๙๖ นางสาวโสภา  มาลัยทอง 

 ๒๕๗๙๗ นางสาวโสภา  มูสิกพันธ 

 ๒๕๗๙๘ นางสาวโสภา  ไมสมซา 

 ๒๕๗๙๙ นางโสภา  ฤกษออน 

 ๒๕๘๐๐ นางโสภา  ลาภใหญ 

 ๒๕๘๐๑ นางโสภา  วิจิตรพันธ 

 ๒๕๘๐๒ นางสาวโสภา  แววดี 

 ๒๕๘๐๓ นางสาวโสภา  ศรีสารัตน 

 ๒๕๘๐๔ นางโสภา  สมทอง 

 ๒๕๘๐๕ นางสาวโสภา  สาอะ 

 ๒๕๘๐๖ นางสาวโสภา  สุวรรณวงศ 

 ๒๕๘๐๗ นางสาวโสภา  หยดสูงเนิน 

 ๒๕๘๐๘ นางสาวโสภา  เหลาตระกูลสวัสดิ์ 

 ๒๕๘๐๙ นางสาวโสภาจิตร  โคตรสมพงษ 

 ๒๕๘๑๐ นางโสภาพรรณ  จันหนอแกว 

 ๒๕๘๑๑ นางสาวโสภาพรรณ  ยอดสูงเนิน 

 ๒๕๘๑๒ นางโสภาภรณ  รอดเจริญ 



 หนา   ๑๔๗ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๘๑๓ นางโสภาภรณ  รักราม 

 ๒๕๘๑๔ นางสาวโสภาวรรณ  ขันเล่ือน 

 ๒๕๘๑๕ นางสาวโสภาวรรณ  คงปาน 

 ๒๕๘๑๖ นางโสภาวรรณ  ศรีเคนา 

 ๒๕๘๑๗ นางโสภิญญา  เครือวัลย 

 ๒๕๘๑๘ นางสาวโสภิดา  สุริยะ 

 ๒๕๘๑๙ นางโสภิต  บุตรดี 

 ๒๕๘๒๐ นางโสภิต  มูลดามาตร 

 ๒๕๘๒๑ นางสาวโสภิต  ศรสิทธิ์ 

 ๒๕๘๒๒ นางโสภิต  เสียมราช 

 ๒๕๘๒๓ นางสาวโสภิตา  โกมินทร 

 ๒๕๘๒๔ นางโสภิตา  เนื่องศรี 

 ๒๕๘๒๕ นางโสภิตา  ศรีสมโภชน 

 ๒๕๘๒๖ นางสาวโสภิตา  สุชาติ 

 ๒๕๘๒๗ นางสาวโสภี  กําจัด 

 ๒๕๘๒๘ นางโสภี  สวายชุม 

 ๒๕๘๒๙ นางโสภี  แสงเทพ 

 ๒๕๘๓๐ นางสาวโสมนีย  เธียรวรรณา 

 ๒๕๘๓๑ นางสาวโสมฤทัย  มะหะหมาด 

 ๒๕๘๓๒ นางสาวโสมศิริ  สุวรรณมณี 

 ๒๕๘๓๓ นางสาวโสมสุดา  เพชรรานนท 

 ๒๕๘๓๔ นางโสรญา  ศรีชะตา 

 ๒๕๘๓๕ นางโสรยา  เจริญนิธิธาดา 

 ๒๕๘๓๖ นางโสรยา  เทียนสงรัศมี 

 ๒๕๘๓๗ นางโสรยา  ปอมไชยา 

 ๒๕๘๓๘ นางสาวโสรยา  รัตนมาลี 

 ๒๕๘๓๙ นางสาวโสรยา  สิงหานุวัฒน 

 ๒๕๘๔๐ นางสาวโสรวีร  แสนวิชัย 

 ๒๕๘๔๑ นางโสริญาภรณ  เพ็ชรจํารัส 

 ๒๕๘๔๒ นางโสวภา  ฉิมสุด 

 ๒๕๘๔๓ นางโสวภา  สําลีแกว 

 ๒๕๘๔๔ นางสาวไสว  คําแพง 

 ๒๕๘๔๕ นางไสว  จันทรหอม 

 ๒๕๘๔๖ นางไสว  ชุมใจ 

 ๒๕๘๔๗ นางสาวไสว  ทองศรี 

 ๒๕๘๔๘ นางสาวไสว  หลาดอน 

 ๒๕๘๔๙ นางสาวหงษทอง  ธิกะกุล 

 ๒๕๘๕๐ นางหงษทอง  อินอุนโชติ 

 ๒๕๘๕๑ นางหงษลดา  ศรีทิพย 

 ๒๕๘๕๒ นางสาวหงสทอง  รักเนียม 

 ๒๕๘๕๓ วาที่รอยตรีหญิง หงสทอง   

  สุดจันทร 

 ๒๕๘๕๔ พันจาตรีหญิง หญิง  ภูชุม 

 ๒๕๘๕๕ นางหทัยกาญจน  แคลวตะเภา 

 ๒๕๘๕๖ นางสาวหทัยกาญจน  ทัศแกว 

 ๒๕๘๕๗ นางสาวหทัยกาญจน  บุญชวย 

 ๒๕๘๕๘ นางสาวหทัยกาญจน  พลนิกร 

 ๒๕๘๕๙ นางหทัยกาญจน  วงศเรือง 

 ๒๕๘๖๐ นางสาวหทัยกาญจน  สมัครการ 

 ๒๕๘๖๑ นางหทัยกาญจน  สุขสถิตย 

 ๒๕๘๖๒ นางหทัยกาญจน  โสมกุล 

 ๒๕๘๖๓ นางสาวหทัยชนก  แซเฮา 



 หนา   ๑๔๘ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๘๖๔ นางหทัยชนก  บุญลับ 

 ๒๕๘๖๕ นางสาวหทัยชนก  พิพิธธนาบรรพ 

 ๒๕๘๖๖ นางสาวหทัยชนก  ไวยพัฒน 

 ๒๕๘๖๗ นางหทัยชนก  สารปรัง 

 ๒๕๘๖๘ นางสาวหทัยชนก  หนนุวงศ 

 ๒๕๘๖๙ นางหทัยทิพย  ไชยโยธา 

 ๒๕๘๗๐ นางสาวหทัยทิพย  ธนพิสุทธิพล 

 ๒๕๘๗๑ นางหทัยทิพย  บุญปก 

 ๒๕๘๗๒ นางสาวหทัยทิพย  แปนประจุน 

 ๒๕๘๗๓ นางสาวหทัยทิพย  ฤทธิ์เดช 

 ๒๕๘๗๔ นางสาวหทัยทิพย  วิไลรัตน 

 ๒๕๘๗๕ นางสาวหทัยนุช  สุขพรอม 

 ๒๕๘๗๖ นางสาวหทัยพร  พรหมเทศ 

 ๒๕๘๗๗ นางสาวหทัยพรรณ  สังขชู 

 ๒๕๘๗๘ นางสาวหทัยภัทร  มณีแสง 

 ๒๕๘๗๙ นางสาวหทัยรักษ  เผือกเล็ก 

 ๒๕๘๘๐ นางสาวหทัยรัตน  ไกยวงศ 

 ๒๕๘๘๑ นางหทัยรัตน  จันทรพุทรา 

 ๒๕๘๘๒ นางหทัยรัตน  จุรันชัย 

 ๒๕๘๘๓ นางหทัยรัตน  ซายกลาง 

 ๒๕๘๘๔ นางหทัยรัตน  ตนพันธ 

 ๒๕๘๘๕ นางสาวหทัยรัตน  บุณยวัฒโนภาส 

 ๒๕๘๘๖ นางหทัยรัตน  วจนะถาวร 

 ๒๕๘๘๗ นางสาวหทัยรัตน  สวัสดิผล 

 ๒๕๘๘๘ นางหทัยวรรณ  โภคนันท 

 ๒๕๘๘๙ นางหทัยวัลย  ศรีคําวงษ 

 ๒๕๘๙๐ นางสาวหทัยาวรรณ   

  กุลรัตนไพศาล 

 ๒๕๘๙๑ นางสาวหนึ่ง  เขียวมาวงศ 

 ๒๕๘๙๒ นางสาวหนึ่งนอง  รมเย็น 

 ๒๕๘๙๓ นางสาวหนึ่งฤทัย  กองคํา 

 ๒๕๘๙๔ นางสาวหนึ่งฤทัย  คงสมกาย 

 ๒๕๘๙๕ นางหนึ่งฤทัย  จิตรเกษม 

 ๒๕๘๙๖ นางสาวหนึ่งฤทัย  ชวยพันธุ 

 ๒๕๘๙๗ นางหนึ่งฤทัย  ชัยปราบ 

 ๒๕๘๙๘ นางสาวหนึ่งฤทัย  ประสมเพชร 

 ๒๕๘๙๙ นางสาวหนึ่งฤทัย  ปะสังติโย 

 ๒๕๙๐๐ นางสาวหนึ่งฤทัย  ปานมี 

 ๒๕๙๐๑ นางสาวหนึ่งฤทัย  ปาลี 

 ๒๕๙๐๒ นางหนึ่งฤทัย  พรหมบุตร 

 ๒๕๙๐๓ นางสาวหนึ่งฤทัย  ภูอาว 

 ๒๕๙๐๔ นางสาวหนึ่งฤทัย  รูปงาม 

 ๒๕๙๐๕ นางหนึ่งฤทัย  วงศแวว 

 ๒๕๙๐๖ นางหนึ่งฤทัย  ศรีพรหมมา 

 ๒๕๙๐๗ นางสาวหนึ่งฤทัย  ศิริคํา 

 ๒๕๙๐๘ นางสาวหนึ่งฤทัย  สลับแกว 

 ๒๕๙๐๙ นางหนึ่งฤทัย  เสมอภาค 

 ๒๕๙๑๐ นางสาวหนึ่งฤทัย  อัมวัน 

 ๒๕๙๑๑ นางหนึ่งหทัย  ชัยเวทย 

 ๒๕๙๑๒ นางหนึ่งหทัย  ยะเรืองระวี 

 ๒๕๙๑๓ นางสาวหนึ่งหทัย  ฮึกหาญ 

 ๒๕๙๑๔ นางหนุงหนิง  อินทนัย 



 หนา   ๑๔๙ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๙๑๕ นางหนูกร  ใหญผา 

 ๒๕๙๑๖ นางสาวหนูกาญจน  พาชื่น 

 ๒๕๙๑๗ นางหนูจา  หมื่นวงษ 

 ๒๕๙๑๘ นางสาวหนูจิตร  พลไกรษร 

 ๒๕๙๑๙ นางหนูเทียน  กองศรี 

 ๒๕๙๒๐ นางสาวหนูนิต  ซื่อสัตย 

 ๒๕๙๒๑ นางหนูนิตย  เขตผดุง 

 ๒๕๙๒๒ นางสาวหนูพร  นาหอม 

 ๒๕๙๒๓ นางสาวหนูพิน  ภูทอง 

 ๒๕๙๒๔ นางสาวหนูพิศ  นามวงษ 

 ๒๕๙๒๕ นางสาวหนูรัก  บุรารม 

 ๒๕๙๒๖ นางหนูรินทร  หินกลา 

 ๒๕๙๒๗ นางหนูรีย  หวังเหล็ม 

 ๒๕๙๒๘ นางสาวหนูฤทธิ์  ไกรพล 

 ๒๕๙๒๙ นางหนูวรรณ  ชุณหพงศพิเชฐ 

 ๒๕๙๓๐ นางหนูสวย  ภูจอมผา 

 ๒๕๙๓๑ นางหนูเหล่ือม  กายชาติ 

 ๒๕๙๓๒ นางหยก  บัวทอง 

 ๒๕๙๓๓ นางหยาดฝน  หนูเงิน 

 ๒๕๙๓๔ นางหยาดพิรุณ  จองโน 

 ๒๕๙๓๕ นางสาวหยาดพิรุณ  ใจซื่อ 

 ๒๕๙๓๖ นางสาวหยาดพิรุณ  นับถือบุญ 

 ๒๕๙๓๗ นางสาวหยาดพิรุณ  หงษขุนทด 

 ๒๕๙๓๘ นางสาวหรรษา  โอชาพันธ 

 ๒๕๙๓๙ นางสาวหฤทยั  คํากอง 

 ๒๕๙๔๐ นางสาวหฤทัย  จะนุ 

 ๒๕๙๔๑ นางหฤทัย  ทองลน 

 ๒๕๙๔๒ นางหฤทัย  บุญมานะ 

 ๒๕๙๔๓ นางสาวหฤทัย  ศรีอุทิศ 

 ๒๕๙๔๔ นางสาวหฤทัย  สายสุวรรณ 

 ๒๕๙๔๕ นางสาวหฤทัย  สุขยศศรี 

 ๒๕๙๔๖ นางสาวหฤทัย  อรุณศิริ 

 ๒๕๙๔๗ นางหฤทัยทิพย  กุณวงศ 

 ๒๕๙๔๘ นางหฤษนันทน  จันทะโข 

 ๒๕๙๔๙ นางหอมไกร  วันหลัง 

 ๒๕๙๕๐ นางหอมไกล  บุญหลา 

 ๒๕๙๕๑ นางสาวหอมจันทร  ไรพิมาย 

 ๒๕๙๕๒ นางหอมจันทร  สุขแสน 

 ๒๕๙๕๓ นางสาวหะนี  ซาและ 

 ๒๕๙๕๔ นางสาวหัฏฐกาญจน   

  อินทรนุมพันธ 

 ๒๕๙๕๕ นางหัตถากร  คงหอม 

 ๒๕๙๕๖ นางสาวหัทธยา  ปญญาตวน 

 ๒๕๙๕๗ นางสาวหทัยา  ยางงาม 

 ๒๕๙๕๘ นางสาวหับเสาะ  พงหลง 

 ๒๕๙๕๙ นางหัสดี  โภคามาตย 

 ๒๕๙๖๐ นางสาวหัสดี  หมกทอง 

 ๒๕๙๖๑ นางสาวหัสดี  ออนอุน 

 ๒๕๙๖๒ นางหัสทยา  ศรีโภคา 

 ๒๕๙๖๓ นางสาวหัสนะห  สาลี 

 ๒๕๙๖๔ นางสาวหัสฤทัย  จะนุ 

 ๒๕๙๖๕ นางสาวหารูวานี  มาหะคีรี 



 หนา   ๑๕๐ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๙๖๖ นางหาสาหนะ  เอียดแอ 

 ๒๕๙๖๗ นางสาวหิรัญญา  เดชอุดม 

 ๒๕๙๖๘ นางหิรัณยกุล  สุวรรณมณีแกว 

 ๒๕๙๖๙ นางสาวเหมวรรณ  ศรีบุญเรือง 

 ๒๕๙๗๐ นางสาวเหมือนชนก  อะทะไชย 

 ๒๕๙๗๑ นางเหมือนฝน  ละเอียด 

 ๒๕๙๗๒ นางสาวเหรียญชัย  วงพิจิตร 

 ๒๕๙๗๓ นางสาวเหรียญทอง  ดลเอี่ยม 

 ๒๕๙๗๔ นางเหรียญทอง  ยาวะระ 

 ๒๕๙๗๕ นางเหลา  สุคําพุธ 

 ๒๕๙๗๖ นางแหวนเพชร  วงษา 

 ๒๕๙๗๗ นางสาวไหมสะหรอ  ชวยพริก 

 ๒๕๙๗๘ นางไหวยะ  หนูโสะ 

 ๒๕๙๗๙ นางฬียาพรรณ  สุระแสงประเสริฐ 

 ๒๕๙๘๐ นางอคิราห  รักษากิจ 

 ๒๕๙๘๑ นางสาวอจลญา  พิมเขตร 

 ๒๕๙๘๒ นางอชรา  อินตาพรม 

 ๒๕๙๘๓ นางสาวอชิตา  อินตุน 

 ๒๕๙๘๔ นางสาวอชิรญา  ขันโส 

 ๒๕๙๘๕ นางสาวอชิรญา  สาวันดี 

 ๒๕๙๘๖ นางสาวอชิรญาณ  นิลนอย 

 ๒๕๙๘๗ นางอฐพรรณ  ฉ่ําเฉลิม 

 ๒๕๙๘๘ นางอณัญญา  คําพันธุ 

 ๒๕๙๘๙ นางอณัญญา  จันทรคลอย 

 ๒๕๙๙๐ นางสาวอณัญญา  ธะประวัติ 

 ๒๕๙๙๑ นางอณัญญา  พิณทอง 

 ๒๕๙๙๒ นางสาวอณัญลักษณ  จุลเจริญพงศ 

 ๒๕๙๙๓ นางสาวอณัฐธิชา  พงษสนิท 

 ๒๕๙๙๔ นางสาวอณิมา  มะละคํา 

 ๒๕๙๙๕ นางอโณชา  ชูจิต 

 ๒๕๙๙๖ นางสาวอโณทัย  คํานาค 

 ๒๕๙๙๗ นางสาวอโณทัย  ไชยวรรณ 

 ๒๕๙๙๘ นางสาวอโณทัย  นึกเวน 

 ๒๕๙๙๙ นางสาวอโณทัย  ปราบสงคราม 

 ๒๖๐๐๐ นางสาวอติกานต  วรชิน 

 ๒๖๐๐๑ นางสาวอติกานต  สระเนียม 

 ๒๖๐๐๒ นางสาวอติกานต  อะชวยรัมย 

 ๒๖๐๐๓ นางสาวอติพร  แกวกอง 

 ๒๖๐๐๔ นางสาวอธิกัญญ  แสงทอง 

 ๒๖๐๐๕ นางสาวอธิชา  ศรีสุวรรณ 

 ๒๖๐๐๖ นางอธิตญา  วรุณธรรม 

 ๒๖๐๐๗ นางสาวอธิตานันท   

  เบญจชัยธนพัทธ 

 ๒๖๐๐๘ นางสาวอธินันต  ศูนยจันทร 

 ๒๖๐๐๙ นางสาวอธิรดี  ทันบุญ 

 ๒๖๐๑๐ นางสาวอธิศนันท  สิงหเมธาพัฒน 

 ๒๖๐๑๑ นางอนงค  แกวลอย 

 ๒๖๐๑๒ นางอนงค  ดําแปน 

 ๒๖๐๑๓ นางอนงค  ทินราช 

 ๒๖๐๑๔ นางสาวอนงค  ทีทา 

 ๒๖๐๑๕ นางสาวอนงค  ธงหาร 

 ๒๖๐๑๖ นางอนงค  โนนแกว 



 หนา   ๑๕๑ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๐๑๗ นางอนงค  บุญเรือง 

 ๒๖๐๑๘ นางอนงค  มานะชํานิ 

 ๒๖๐๑๙ นางอนงค  มีสิทธิ์ 

 ๒๖๐๒๐ นางสาวอนงค  วงจันทา 

 ๒๖๐๒๑ นางอนงค  วินันท 

 ๒๖๐๒๒ นางอนงค  ศรีชาญชัย 

 ๒๖๐๒๓ นางอนงค  เสนารินทร 

 ๒๖๐๒๔ นางอนงคนาฎ  ฉาบพิมาย 

 ๒๖๐๒๕ นางอนงคนาฏ  แปนพุม 

 ๒๖๐๒๖ นางสาวอนงคประภา  หินทองคํา 

 ๒๖๐๒๗ นางอนงคพร  ชายเมฆ 

 ๒๖๐๒๘ นางสาวอนงคพร  ปนจินะ 

 ๒๖๐๒๙ นางอนงครัก  เอื้องสัจจะ 

 ๒๖๐๓๐ นางอนงคลักษณ  ฆองลา 

 ๒๖๐๓๑ นางสาวอนงคลักษณ  เมืองโคตร 

 ๒๖๐๓๒ นางอนงคลักษณ  สิริโสภณวัฒนา 

 ๒๖๐๓๓ นางอนงคลักษณ  หลวงกลาง 

 ๒๖๐๓๔ นางสาวอนงนาฎ  แผกําเหนิด 

 ๒๖๐๓๕ นางอนงนาถ  ยืนสุข 

 ๒๖๐๓๖ นางอนงพร  แสนจันตา 

 ๒๖๐๓๗ นางอนงเยาว  ไหมสีเสน 

 ๒๖๐๓๘ นางอนงลักษ  อุทธา 

 ๒๖๐๓๙ นางสาวอนงลักษณ  ฝนหวานไฟ 

 ๒๖๐๔๐ นางสาวอนรรฆภรณ  ตองวัฒนา 

 ๒๖๐๔๑ นางสาวอนัญญา  กินรี 

 ๒๖๐๔๒ นางอนัญญา  ครุฑจันทร 

 ๒๖๐๔๓ นางอนัญญา  แจมใส 

 ๒๖๐๔๔ นางสาวอนัญญา  ชุมแวงวาป 

 ๒๖๐๔๕ นางสาวอนัญญา  ซายบุรี 

 ๒๖๐๔๖ นางสาวอนัญญา  ดวงพยศ 

 ๒๖๐๔๗ นางอนัญญา  บุญญปราศรัย 

 ๒๖๐๔๘ นางสาวอนัญญา  ปนทนันท 

 ๒๖๐๔๙ นางสาวอนัญญา  ภักดีทุมมา 

 ๒๖๐๕๐ นางอนัญญา  ย้ิมเจริญ 

 ๒๖๐๕๑ นางสาวอนัญญา  รอดชื่น 

 ๒๖๐๕๒ นางอนัญญา  วงคมะเริง 

 ๒๖๐๕๓ นางอนัญญา  ศรีระษา 

 ๒๖๐๕๔ นางสาวอนัญญา  สุจินต 

 ๒๖๐๕๕ นางอนัญญา  สุทธิวรรณา 

 ๒๖๐๕๖ นางสาวอนัญญา  อังสุวัฒศิริโสภา 

 ๒๖๐๕๗ นางสาวอนัญพรน  เชื้อหนองปรง 

 ๒๖๐๕๘ นางสาวอนัญลักษณ  แกวไพศาล 

 ๒๖๐๕๙ นางสาวอนัญลักษณ  ยะโกะ 

 ๒๖๐๖๐ นางสาวอนัญลักษณ  ลายทอง 

 ๒๖๐๖๑ นางอนัฐพร  เกษศรีสังข 

 ๒๖๐๖๒ นางอนันตญา  จําปาศรี 

 ๒๖๐๖๓ นางสาวอนันตญา  วิสิทธิ์ 

 ๒๖๐๖๔ นางสาวอนันตพร  หุยขุนทด 

 ๒๖๐๖๕ นางอนันตยา  ทองหลอ 

 ๒๖๐๖๖ นางสาวอนันตรา  เรืองสา 

 ๒๖๐๖๗ นางอนามิกา  หลาบมาลา 

 ๒๖๐๖๘ นางสาวอนิตยา  หลอพันธ 



 หนา   ๑๕๒ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๐๖๙ นางอนิษา  แกวมา 

 ๒๖๐๗๐ นางอนิสรา  วงคนารี 

 ๒๖๐๗๑ นางอนิสา  ศรีพรหมรัตน 

 ๒๖๐๗๒ นางสาวอนิสา  อิตประดิฐ 

 ๒๖๐๗๓ นางอนุ  ทองเครือ 

 ๒๖๐๗๔ นางอนุกูล  จําเริญกุล 

 ๒๖๐๗๕ นางอนุจินตน  จําวงศลา 

 ๒๖๐๗๖ นางสาวอนุชษรา  จันทาทอง 

 ๒๖๐๗๗ นางอนุตรา  ปติธรรม 

 ๒๖๐๗๘ นางอนุตรา  สุขศริบวรกุล 

 ๒๖๐๗๙ นางสาวอนุธิดา  ทีปะลา 

 ๒๖๐๘๐ นางสาวอนุธิดา  นิยมวัน 

 ๒๖๐๘๑ นางอนุรี  กอกําเนิดกวิน 

 ๒๖๐๘๒ นางอนุวรรณ  พงษรัตนะ 

 ๒๖๐๘๓ นางสาวอนุศยา  ราชณุวงค 

 ๒๖๐๘๔ นางสาวอนุศาสน  อภัยรัตน 

 ๒๖๐๘๕ นางอนุสรณ  คําเสมอ 

 ๒๖๐๘๖ นางอนุสรณ  รัตเมือง 

 ๒๖๐๘๗ นางสาวอนุสรา  แซยาง 

 ๒๖๐๘๘ นางสาวอนุสรา  ผลไม 

 ๒๖๐๘๙ นางสาวอนุสรา  พละราช 

 ๒๖๐๙๐ นางอนุสรา  มาดวง 

 ๒๖๐๙๑ นางอโนชา  สาแหรกทอง 

 ๒๖๐๙๒ นางสาวอโนมา  นาสมฝน 

 ๒๖๐๙๓ นางสาวอบจันทร  ปล่ังกลาง 

 ๒๖๐๙๔ นางสาวอพันธศร  ศิวิไล 

 ๒๖๐๙๕ นางอพินยา  เกษรบัว 

 ๒๖๐๙๖ นางอภรรัตน  หนูสังข 

 ๒๖๐๙๗ นางสาวอภัชลิน  แสงหาญ 

 ๒๖๐๙๘ นางอภัณตรีย  สารแกว 

 ๒๖๐๙๙ นางสาวอภันตรี  หอยสังข 

 ๒๖๑๐๐ นางอภิกษณา  แจมสวาง 

 ๒๖๑๐๑ นางสาวอภิชญา  ไชยยา 

 ๒๖๑๐๒ นางอภิชญา  วรรณชัย 

 ๒๖๑๐๓ นางอภิชญา  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๖๑๐๔ นางอภิชญา  หยุมไธสงค 

 ๒๖๑๐๕ นางสาวอภิชญาภร  ซอนกล่ิน 

 ๒๖๑๐๖ นางสาวอภิชยา  สามารถ 

 ๒๖๑๐๗ นางอภิชา  แกววิชิตชวาล 

 ๒๖๑๐๘ นางอภิชา  ขาวสะอาด 

 ๒๖๑๐๙ นางอภิญญา  แกวเทพ 

 ๒๖๑๑๐ นางสาวอภิญญา  ขันทอง   

 ๒๖๑๑๑ นางสาวอภิญญา  เข็มปญญา 

 ๒๖๑๑๒ นางสาวอภิญญา  คําประกอบ 

 ๒๖๑๑๓ นางสาวอภิญญา  คําไล 

 ๒๖๑๑๔ นางอภิญญา  จันทรเที่ยง 

 ๒๖๑๑๕ นางสาวอภิญญา  ฉิมสันเทียะ 

 ๒๖๑๑๖ นางอภิญญา  ตระกูลสุนทร 

 ๒๖๑๑๗ นางสาวอภิญญา  ตรีทศ 

 ๒๖๑๑๘ นางอภิญญา  ทวนสระนอย 

 ๒๖๑๑๙ นางอภิญญา  แทนเอียด 

 ๒๖๑๒๐ นางอภิญญา  นุชโสภา 



 หนา   ๑๕๓ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๑๒๑ นางอภิญญา  เนตรภักดี 

 ๒๖๑๒๒ นางสาวอภิญญา  บูเก็ม 

 ๒๖๑๒๓ นางอภิญญา  บูชากุล 

 ๒๖๑๒๔ นางสาวอภิญญา  ปลอดทองจันทร 

 ๒๖๑๒๕ นางอภิญญา  พรรณพิสุทธิ์ 

 ๒๖๑๒๖ นางสาวอภิญญา  พันธดี 

 ๒๖๑๒๗ นางอภิญญา  โพพินิจ 

 ๒๖๑๒๘ นางสาวอภิญญา  ภักดีโต 

 ๒๖๑๒๙ นางสาวอภิญญา  มากดํา 

 ๒๖๑๓๐ นางสาวอภิญญา  มาหาญ 

 ๒๖๑๓๑ นางอภิญญา  ยอดเกตุ 

 ๒๖๑๓๒ นางอภิญญา  รวมสันเทียะ 

 ๒๖๑๓๓ นางอภิญญา  รัตนพันธ 

 ๒๖๑๓๔ นางสาวอภิญญา  วรรณบวร 

 ๒๖๑๓๕ นางสาวอภิญญา  สารขันธ 

 ๒๖๑๓๖ นางสาวอภิญญา  สุขธนวุฑโฒ 

 ๒๖๑๓๗ นางสาวอภิญญา  สุทธา 

 ๒๖๑๓๘ นางสาวอภิญญา  แสนบุญเรือง 

 ๒๖๑๓๙ นางอภิญญา  อะโนราช 

 ๒๖๑๔๐ นางสาวอภิญญา  อินทรสุนทร 

 ๒๖๑๔๑ นางสาวอภิญญา  อุตราศรี 

 ๒๖๑๔๒ นางสาวอภิญญา  เอี่ยมศิริ 

 ๒๖๑๔๓ นางสาวอภิญญานุช  บัวกิ่ง 

 ๒๖๑๔๔ นางอภิญยา  สุธาพันธ 

 ๒๖๑๔๕ นางสาวอภิญาดา  ขัดธิมา 

 ๒๖๑๔๖ นางสาวอภิณธิ์พร  เรืองรินทร 

 ๒๖๑๔๗ นางอภิณหพร  เสมอวงคติ๊บ 

 ๒๖๑๔๘ นางสาวอภิรดี  ชัยวุฒิ 

 ๒๖๑๔๙ นางสาวอภิรดี  โชนิรัตน 

 ๒๖๑๕๐ นางสาวอภิรดี  ทองสวัสดิ์ 

 ๒๖๑๕๑ นางอภิรดี  ฟนเพ็ง 

 ๒๖๑๕๒ นางอภิรดี  สอนจันทร 

 ๒๖๑๕๓ นางสาวอภิรพร  เขาแกว 

 ๒๖๑๕๔ นางอภิรมย  ปล้ืมสุทธิ์ 

 ๒๖๑๕๕ นางสาวอภิรมย  สมณะ 

 ๒๖๑๕๖ นางอภิระดา  ภูยางสิม 

 ๒๖๑๕๗ นางอภิรักษ  ฉิวเฉื่อย 

 ๒๖๑๕๘ นางสาวอภิรักษ  บุญรักษา 

 ๒๖๑๕๙ นางอภิลักษณ  คํากอน 

 ๒๖๑๖๐ นางอภิลักษณ  ภูโสภา 

 ๒๖๑๖๑ นางสาวอภิลักษณ  รักษาวงศ 

 ๒๖๑๖๒ นางสาวอภิษฎา  เทพปนตา 

 ๒๖๑๖๓ นางอภิษา  แกวโชติ 

 ๒๖๑๖๔ นางอภิสมัย  ผินกลาง 

 ๒๖๑๖๕ นางอภิสรา  แกวบัวดี 

 ๒๖๑๖๖ นางอภิสรา  จันทนเสนะ 

 ๒๖๑๖๗ นางสาวอภิสรา  ชุมจิตร 

 ๒๖๑๖๘ นางอภิสรา  เพ่ิมศรี 

 ๒๖๑๖๙ นางอภิสรา  โภคานุกุล 

 ๒๖๑๗๐ นางอภิสรา  ยอดมงคล 

 ๒๖๑๗๑ นางสาวอภิสรา  รมเย็น 

 ๒๖๑๗๒ นางสาวอภิสรา  ศรีเผือก 



 หนา   ๑๕๔ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๑๗๓ นางสาวอภิสรา  อินมณี 

 ๒๖๑๗๔ นางสาวอภิสราณัชช  กิฬาลาช 

 ๒๖๑๗๕ นางสาวอมร  โคจํานงค 

 ๒๖๑๗๖ นางสาวอมร  ถนอมสัตย 

 ๒๖๑๗๗ นางสาวอมร  นามวิเศษ 

 ๒๖๑๗๘ นางอมร  เผาผาง 

 ๒๖๑๗๙ นางอมร  พรมคุณ 

 ๒๖๑๘๐ นางอมร  พรมมาลี 

 ๒๖๑๘๑ นางอมร  พะสุนิ 

 ๒๖๑๘๒ นางสาวอมร  พุมโพธิ์ 

 ๒๖๑๘๓ นางอมร  โพเทพา 

 ๒๖๑๘๔ นางอมร  มาตุลี 

 ๒๖๑๘๕ นางอมร  ลํ้าจุมจัง 

 ๒๖๑๘๖ นางอมร  สอนเกิดสุข 

 ๒๖๑๘๗ นางอมร  โสชัยยัญ 

 ๒๖๑๘๘ นางสาวอมรจิตร  สารีนันท 

 ๒๖๑๘๙ นางอมรณัฐน  สุกรีดิษฐ 

 ๒๖๑๙๐ นางสาวอมรทิพย  ทองรุช 

 ๒๖๑๙๑ นางสาวอมรพรรณ  บุญที 

 ๒๖๑๙๒ นางสาวอมรพรรณ  พันนาเคน 

 ๒๖๑๙๓ นางสาวอมรพันธ  สมสีไสย 

 ๒๖๑๙๔ นางสาวอมรพิสมัย  ศรีดี 

 ๒๖๑๙๕ นางสาวอมรรัตน  กะพัง 

 ๒๖๑๙๖ นางอมรรัตน  กุณา 

 ๒๖๑๙๗ นางอมรรัตน  กูลพรม 

 ๒๖๑๙๘ นางอมรรัตน  เครื่องกาศ 

 ๒๖๑๙๙ นางสาวอมรรัตน  งามจิตร 

 ๒๖๒๐๐ นางอมรรัตน  จันคง 

 ๒๖๒๐๑ นางอมรรัตน  จันทุมมี 

 ๒๖๒๐๒ นางสาวอมรรัตน  จินดาจันทร 

 ๒๖๒๐๓ นางสาวอมรรัตน  เจริญสุข 

 ๒๖๒๐๔ นางสาวอมรรัตน  ชํารัมย 

 ๒๖๒๐๕ นางสาวอมรรัตน  ชูเชิด 

 ๒๖๒๐๖ นางอมรรัตน  ณ  อุบล 

 ๒๖๒๐๗ นางอมรรัตน  ดวงปญญา 

 ๒๖๒๐๘ นางสาวอมรรัตน  ดาอาษา 

 ๒๖๒๐๙ นางอมรรัตน  ดําขํา 

 ๒๖๒๑๐ นางอมรรัตน  เดชดิษฐ 

 ๒๖๒๑๑ นางสาวอมรรัตน  แดงสกุล 

 ๒๖๒๑๒ นางอมรรัตน  ตะอุน 

 ๒๖๒๑๓ นางอมรรัตน  ทวีผล 

 ๒๖๒๑๔ นางสาวอมรรัตน  ทองนํา 

 ๒๖๒๑๕ นางสาวอมรรัตน  ทับทิมศรี 

 ๒๖๒๑๖ นางอมรรัตน  บงบุตร 

 ๒๖๒๑๗ นางอมรรัตน  บุญรัตน 

 ๒๖๒๑๘ นางอมรรัตน  บุญสพ 

 ๒๖๒๑๙ นางสาวอมรรัตน  บุตรเจริญ 

 ๒๖๒๒๐ นางสาวอมรรัตน  บูรณะเจริญวิทย 

 ๒๖๒๒๑ นางอมรรัตน  ประดิษฐธรรม 

 ๒๖๒๒๒ นางอมรรัตน  ปญญาชวย 

 ๒๖๒๒๓ นางอมรรัตน  ผลสง 

 ๒๖๒๒๔ นางอมรรัตน  ไผงาม 



 หนา   ๑๕๕ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๒๒๕ นางสาวอมรรัตน  พรมบอ 

 ๒๖๒๒๖ นางอมรรัตน  พรหมศร 

 ๒๖๒๒๗ นางสาวอมรรัตน  ภิรมยไทย 

 ๒๖๒๒๘ นางอมรรัตน  ภูคงเดือน 

 ๒๖๒๒๙ นางสาวอมรรัตน  มอมพะเนาว 

 ๒๖๒๓๐ นางอมรรัตน  มาลีหวล 

 ๒๖๒๓๑ นางอมรรัตน  เรืองศรี 

 ๒๖๒๓๒ นางอมรรัตน  ฤทธิ์อยู 

 ๒๖๒๓๓ นางอมรรัตน  ลาแทน 

 ๒๖๒๓๔ นางอมรรัตน  เลยไธสง 

 ๒๖๒๓๕ นางอมรรัตน  วงศวิชัย 

 ๒๖๒๓๖ นางสาวอมรรัตน  วรเลิศ 

 ๒๖๒๓๗ นางอมรรัตน  ศรีคํา 

 ๒๖๒๓๘ นางสาวอมรรัตน  ศิริวัฒนวิชาสกุล 

 ๒๖๒๓๙ นางสาวอมรรัตน  สมพร 

 ๒๖๒๔๐ นางสาวอมรรัตน  สมพิศ 

 ๒๖๒๔๑ นางอมรรัตน  สอนสุด 

 ๒๖๒๔๒ นางอมรรัตน  สักขาพรม 

 ๒๖๒๔๓ นางอมรรัตน  สังขสุวรรณ 

 ๒๖๒๔๔ นางสาวอมรรัตน  สําเภาทอง 

 ๒๖๒๔๕ นางอมรรัตน  สิงหสกุลวงศ 

 ๒๖๒๔๖ นางสาวอมรรัตน  สิงหันต 

 ๒๖๒๔๗ นางอมรรัตน  สียางนอก 

 ๒๖๒๔๘ นางอมรรัตน  สุวรรณฏ 

 ๒๖๒๔๙ นางอมรรัตน  แสนศรี 

 ๒๖๒๕๐ นางอมรรัตน  หะลีบุตร 

 ๒๖๒๕๑ นางสาวอมรรัตน  หาญชนะ 

 ๒๖๒๕๒ นางอมรรัตน  อวยพร 

 ๒๖๒๕๓ นางอมรรัตน  เอมวัฒน 

 ๒๖๒๕๔ นางอมรรัตนา  กลางประพันธ 

 ๒๖๒๕๕ นางสาวอมรวรรณ  วงษศาศวัต 

 ๒๖๒๕๖ นางอมรวรรณ  แสนสลา 

 ๒๖๒๕๗ นางอมรศรี  คงศรีรัตน 

 ๒๖๒๕๘ นางสาวอมรา  จํารัสกาญจน 

 ๒๖๒๕๙ นางอมรา  เจริญเขตร 

 ๒๖๒๖๐ นางอมรา  เทพิน 

 ๒๖๒๖๑ นางอมรา  นกเที่ยง 

 ๒๖๒๖๒ นางสาวอมรา  ผดุงกิจ 

 ๒๖๒๖๓ นางสาวอมรา  เมฆฉาย 

 ๒๖๒๖๔ นางสาวอมรา  วงศศรีชา 

 ๒๖๒๖๕ นางสาวอมรา  วิชัยยุทธ 

 ๒๖๒๖๖ นางอมราพร  บุตรสุวรรณ 

 ๒๖๒๖๗ นางอมราวดี  แสนมี 

 ๒๖๒๖๘ นางอมรินทร  อภัยภักดิ์ 

 ๒๖๒๖๙ นางอมลวรรณ  บุตรพา 

 ๒๖๒๗๐ นางสาวอมลวรรณ  มะสีพันธ 

 ๒๖๒๗๑ นางสาวอมิตดา  ปกกาเวสูง 

 ๒๖๒๗๒ นางอมิตา  เพชรทอง 

 ๒๖๒๗๓ นางอมีณา  ทวีวัฒน 

 ๒๖๒๗๔ นางสาวอมีนา  สุภจินต 

 ๒๖๒๗๕ นางอรกช  ขําอินทร 

 ๒๖๒๗๖ นางสาวอรกนก  พุฒตาล 



 หนา   ๑๕๖ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๒๗๗ นางอรกมล  นรปญญา 

 ๒๖๒๗๘ นางสาวอรกัญญา  จอดพิมาย 

 ๒๖๒๗๙ นางสาวอรกัญญา  ตําแอ 

 ๒๖๒๘๐ นางสาวอรกัญญา  นามจุมจัง 

 ๒๖๒๘๑ นางสาวอรกัญญา  แสงพลรักษา 

 ๒๖๒๘๒ นางอรจิตร  ชาญจระเข 

 ๒๖๒๘๓ นางอรจิตรา  ไชยพรม 

 ๒๖๒๘๔ นางอรชพร  จอมฟู 

 ๒๖๒๘๕ นางอรชพร  นามวงศ 

 ๒๖๒๘๖ นางสาวอรชพร  วงคบุญเพ็ง 

 ๒๖๒๘๗ นางอรชร  คําเวียง 

 ๒๖๒๘๘ นางสาวอรชร  ชูชาติ 

 ๒๖๒๘๙ นางสาวอรชร  บุญตาระวะ 

 ๒๖๒๙๐ นางอรชร  โปดํา 

 ๒๖๒๙๑ นางสาวอรชร  ภิรมย 

 ๒๖๒๙๒ นางอรชร  สุขศรี 

 ๒๖๒๙๓ นางสาวอรชร  หัสโรค 

 ๒๖๒๙๔ นางสาวอรชา  ชาติชนะ 

 ๒๖๒๙๕ นางสาวอรชุมา  พงษเสม 

 ๒๖๒๙๖ นางอรญา  จันทรชนะ 

 ๒๖๒๙๗ นางอรญา  ไชยวงค 

 ๒๖๒๙๘ นางสาวอรญา  อําไพรัตน 

 ๒๖๒๙๙ นางอรณภัทร  ณรงคชัย 

 ๒๖๓๐๐ นางอรณอตินุช  นาชม 

 ๒๖๓๐๑ นางอรณัชชา  บุญแรง 

 ๒๖๓๐๒ นางสาวอรณัฐ  ธนาคุณ 

 ๒๖๓๐๓ นางสาวอรณัฐ  อภิบาลศรี 

 ๒๖๓๐๔ นางสาวอรณิชชา  จันทศิริ 

 ๒๖๓๐๕ นางอรณิชชา  ไชยบัง 

 ๒๖๓๐๖ นางสาวอรณิชชา  ไชยวงษ 

 ๒๖๓๐๗ นางอรณิชชา  มูลศรี 

 ๒๖๓๐๘ นางอรณิชชา  หิรัญกุลเกษม 

 ๒๖๓๐๙ นางอรณิชา  การถาง 

 ๒๖๓๑๐ นางอรณิชา  ชุลี 

 ๒๖๓๑๑ นางสาวอรณิชา  ผลพูล 

 ๒๖๓๑๒ นางสาวอรณิฌา  เตยหลา 

 ๒๖๓๑๓ นางอรณิษฐ  นันทิวัฒนโชติ 

 ๒๖๓๑๔ นางสาวอรณี  เรือนคํา 

 ๒๖๓๑๕ นางอรดี  เหมือดอดทน 

 ๒๖๓๑๖ นางอรดี  อุทัยเรือง 

 ๒๖๓๑๗ นางอรทัย  แกวดวงดี 

 ๒๖๓๑๘ นางสาวอรทัย  แกวละมัย 

 ๒๖๓๑๙ นางสาวอรทัย  แกวสมวงค 

 ๒๖๓๒๐ นางอรทัย  แกวสุข 

 ๒๖๓๒๑ นางสาวอรทัย  ขัติยวงค 

 ๒๖๓๒๒ นางสาวอรทัย  เขจรรักษ 

 ๒๖๓๒๓ นางอรทัย  คงเจริญ 

 ๒๖๓๒๔ นางอรทัย  คําโคตรสูนย 

 ๒๖๓๒๕ นางสาวอรทัย  คําสิงห 

 ๒๖๓๒๖ นางอรทัย  คําสุข 

 ๒๖๓๒๗ นางสาวอรทัย  จันทรเพ็ญ 

 ๒๖๓๒๘ นางสาวอรทัย  ใจปน 



 หนา   ๑๕๗ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๓๒๙ นางอรทัย  ชัยศิริกุล 

 ๒๖๓๓๐ นางอรทัย  ชางเรือน 

 ๒๖๓๓๑ นางสาวอรทัย  ชินกลาง 

 ๒๖๓๓๒ นางอรทัย  ไชยเทพ 

 ๒๖๓๓๓ นางอรทัย  ดวงจันทา 

 ๒๖๓๓๔ นางอรทัย  ถาแมวาง 

 ๒๖๓๓๕ นางอรทัย  ถาวราภรณ 

 ๒๖๓๓๖ นางอรทัย  แถวพิณี 

 ๒๖๓๓๗ นางอรทัย  นรพัฒน 

 ๒๖๓๓๘ นางอรทัย  นันตะภาพ 

 ๒๖๓๓๙ นางสาวอรทัย  นาปองสี 

 ๒๖๓๔๐ นางสาวอรทัย  นุนไทย 

 ๒๖๓๔๑ นางอรทัย  เนื้อจันทา 

 ๒๖๓๔๒ นางสาวอรทัย  บัวพุม 

 ๒๖๓๔๓ นางสาวอรทัย  ประจง 

 ๒๖๓๔๔ นางอรทัย  ปงวัง 

 ๒๖๓๔๕ นางสาวอรทัย  พรมจันทร 

 ๒๖๓๔๖ นางสาวอรทัย  พิมฝด 

 ๒๖๓๔๗ นางสาวอรทัย  พุทธานุ 

 ๒๖๓๔๘ นางอรทัย  ฟูไฟติ๊บ 

 ๒๖๓๔๙ นางสาวอรทัย  ภารสําราญ 

 ๒๖๓๕๐ นางอรทัย  ภูออน 

 ๒๖๓๕๑ นางอรทัย  มิฆเนตร 

 ๒๖๓๕๒ นางอรทัย  ยลวิลาศ 

 ๒๖๓๕๓ นางสาวอรทัย  ระมงคล 

 ๒๖๓๕๔ นางอรทัย  รังเสาร 

 ๒๖๓๕๕ นางอรทัย  วงคปวน 

 ๒๖๓๕๖ นางอรทัย  วงควันดี 

 ๒๖๓๕๗ นางสาวอรทัย  วิเชียรเขต 

 ๒๖๓๕๘ นางสาวอรทัย  สาขามุละ 

 ๒๖๓๕๙ นางสาวอรทัย  สีโลน 

 ๒๖๓๖๐ นางสาวอรทัย  สีหาบุญมา 

 ๒๖๓๖๑ นางสาวอรทัย  สุดตา 

 ๒๖๓๖๒ นางอรทัย  สุรวัฒนาวรรณ 

 ๒๖๓๖๓ นางอรทัย  สุระวงศ 

 ๒๖๓๖๔ นางอรทัย  สุวะพัฒน 

 ๒๖๓๖๕ นางสาวอรทัย  เสนาเทพ 

 ๒๖๓๖๖ นางสาวอรทัย  หินศิลป 

 ๒๖๓๖๗ นางอรทัย  เหลาพิพัฒนกุล 

 ๒๖๓๖๘ นางอรทัย  อริยะวงค 

 ๒๖๓๖๙ นางสาวอรทัย  อาวรกูล 

 ๒๖๓๗๐ นางสาวอรทัย  อุทโท 

 ๒๖๓๗๑ นางสาวอรทัย  อุนคํา 

 ๒๖๓๗๒ นางสาวอรไท  ทองงาม 

 ๒๖๓๗๓ นางสาวอรนงค  เบาสูงเนิน 

 ๒๖๓๗๔ นางสาวอรนลฤณร  ปาลี 

 ๒๖๓๗๕ นางอรนันท  ไกรเพ่ิม 

 ๒๖๓๗๖ นางอรนาฏ  เมฆสอน 

 ๒๖๓๗๗ นางอรนิภา  ราชศรีลา 

 ๒๖๓๗๘ นางสาวอรนิภา  ลาภเวที 

 ๒๖๓๗๙ นางอรนุช  คงแกว 

 ๒๖๓๘๐ นางอรนุช  จันทรทอง   



 หนา   ๑๕๘ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๓๘๑ นางสาวอรนุช  จันทรวิจิตร 

 ๒๖๓๘๒ นางสาวอรนุช  ใจเย็น 

 ๒๖๓๘๓ นางสาวอรนุช  ธรรมศิริ 

 ๒๖๓๘๔ นางสาวอรนุช  ปถพี 

 ๒๖๓๘๕ นางอรนุช  พันอินทร 

 ๒๖๓๘๖ นางสาวอรนุช  เพียลาด 

 ๒๖๓๘๗ นางสาวอรนุช  ฤทธิโรจน 

 ๒๖๓๘๘ นางสาวอรนุช  วิเศษวิสัย 

 ๒๖๓๘๙ นางสาวอรนุช  วิสูญ 

 ๒๖๓๙๐ นางสาวอรนุช  ศรีโพธชัย 

 ๒๖๓๙๑ นางอรนุช  แสงโทโพธิ์ 

 ๒๖๓๙๒ นางอรปภา  ปลุกใจ 

 ๒๖๓๙๓ นางสาวอรประภา  แสงประเสริฐ 

 ๒๖๓๙๔ นางสาวอรปรีญา  นกแกว 

 ๒๖๓๙๕ นางอรพร  จักจุม 

 ๒๖๓๙๖ นางสาวอรพร  จิตรแกว 

 ๒๖๓๙๗ นางสาวอรพร  ไชยบุรินทร 

 ๒๖๓๙๘ นางสาวอรพรรณ  กันทะมาลี 

 ๒๖๓๙๙ นางสาวอรพรรณ  คุณนา 

 ๒๖๔๐๐ นางสาวอรพรรณ  จิตตไมตรี 

 ๒๖๔๐๑ นางสาวอรพรรณ  จุตตะโน   

 ๒๖๔๐๒ นางอรพรรณ  ทิพยมณี 

 ๒๖๔๐๓ นางอรพรรณ  ธรรมกาโร 

 ๒๖๔๐๔ นางอรพรรณ  เพ็ชรมาก 

 ๒๖๔๐๕ นางสาวอรพรรณ  ศรีจันทรแดง 

 ๒๖๔๐๖ นางสาวอรพรรณ  สนามพล 

 ๒๖๔๐๗ นางอรพรรณ  แสงซงพงศพันธ 

 ๒๖๔๐๘ นางสาวอรพรรณ  หวานสนิท 

 ๒๖๔๐๙ นางอรพรรณ  อรุณโรจน   

 ๒๖๔๑๐ นางสาวอรพัฒน  สานสิงห 

 ๒๖๔๑๑ นางสาวอรพิณ  ขันตี 

 ๒๖๔๑๒ นางสาวอรพิณ  ชินอักษร 

 ๒๖๔๑๓ นางอรพิณ  พิมพงษ 

 ๒๖๔๑๔ นางสาวอรพิณ  โสวรรณี 

 ๒๖๔๑๕ นางอรพิน  ครุฑากูล 

 ๒๖๔๑๖ นางอรพิน  โฉมดิลก 

 ๒๖๔๑๗ นางอรพิน  เชื้อเมืองพาน 

 ๒๖๔๑๘ นางสาวอรพิน  สุจริตจันทร 

 ๒๖๔๑๙ นางสาวอรพิน  หนองมวง 

 ๒๖๔๒๐ นางสาวอรพิน  เหลารินทอง 

 ๒๖๔๒๑ นางอรพิน  อินทรศักดิ์ 

 ๒๖๔๒๒ นางสาวอรพิน  อิสสระ 

 ๒๖๔๒๓ นางสาวอรพินท  คําเขียว 

 ๒๖๔๒๔ นางอรพินท  จินตนา 

 ๒๖๔๒๕ นางอรพินท  ธรรมโน 

 ๒๖๔๒๖ นางสาวอรพินท  บุญทอง 

 ๒๖๔๒๗ นางสาวอรพินท  มีมะแม 

 ๒๖๔๒๘ นางอรพินท  เมืองแกน 

 ๒๖๔๒๙ นางอรพินท  สาเขตรการณ 

 ๒๖๔๓๐ นางสาวอรพินท  สําราญภูมิ 

 ๒๖๔๓๑ นางสาวอรพินทร  โอมณี 

 ๒๖๔๓๒ นางอรพิมพ  ปองขวาเลา 



 หนา   ๑๕๙ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๔๓๓ นางสาวอรพิมพ  สอดโคกสูง 

 ๒๖๔๓๔ นางอรไพลิน  ปาเลิง 

 ๒๖๔๓๕ นางอรภา  แยมศรี 

 ๒๖๔๓๖ นางสาวอรภิณ  แสนกลา 

 ๒๖๔๓๗ นางสาวอรรถวรรณ  แสงหาว 

 ๒๖๔๓๘ นางอรรทวี  สีละสัมปนโน 

 ๒๖๔๓๙ นางสาวอรรอินทร  สินสวัสดิ์ 

 ๒๖๔๔๐ นางอรฤทัย  มะโนแสน 

 ๒๖๔๔๑ นางสาวอรลักษณ  หนูทอง 

 ๒๖๔๔๒ นางสาวอรวรรณ  กันทะนนท 

 ๒๖๔๔๓ นางอรวรรณ  จิตภักดี 

 ๒๖๔๔๔ นางอรวรรณ  ภูทองคํา 

 ๒๖๔๔๕ นางสาวอรวรรณ  คงเกตุ 

 ๒๖๔๔๖ นางสาวอรวรรณ  คําคง 

 ๒๖๔๔๗ นางสาวอรวรรณ  โคตุนันท 

 ๒๖๔๔๘ นางอรวรรณ  ไชยราช 

 ๒๖๔๔๙ นางสาวอรวรรณ  ดาวสุข 

 ๒๖๔๕๐ นางสาวอรวรรณ  ถมหิรัญ 

 ๒๖๔๕๑ นางอรวรรณ  นนทสวัสดิ์ศรี 

 ๒๖๔๕๒ นางสาวอรวรรณ  นันตะ 

 ๒๖๔๕๓ นางอรวรรณ  นามโสม 

 ๒๖๔๕๔ นางอรวรรณ  บุญทอง 

 ๒๖๔๕๕ นางอรวรรณ  ปนอนันตสกุล 

 ๒๖๔๕๖ นางอรวรรณ  พลภักดี 

 ๒๖๔๕๗ นางสาวอรวรรณ  พลายละหาร 

 ๒๖๔๕๘ นางอรวรรณ  เพ็ญจันทร 

 ๒๖๔๕๙ นางสาวอรวรรณ  โพธิดา 

 ๒๖๔๖๐ นางอรวรรณ  ภารสงวน 

 ๒๖๔๖๑ นางสาวอรวรรณ  ภาษาสุข 

 ๒๖๔๖๒ นางสาวอรวรรณ  มีลาภ 

 ๒๖๔๖๓ นางอรวรรณ  ยวนแม 

 ๒๖๔๖๔ นางอรวรรณ  ยอดสนิท 

 ๒๖๔๖๕ นางอรวรรณ  รอบคอบ 

 ๒๖๔๖๖ นางสาวอรวรรณ  วงคราช 

 ๒๖๔๖๗ นางอรวรรณ  วรรณสุข 

 ๒๖๔๖๘ นางสาวอรวรรณ  ศรีวุฒินันท 

 ๒๖๔๖๙ นางสาวอรวรรณ  สุนสันเขต 

 ๒๖๔๗๐ นางอรวรรณ  อินทรประสาท 

 ๒๖๔๗๑ นางอรวรรณ  อุทโท 

 ๒๖๔๗๒ นางสาวอรวรรณ  เอี่ยมศิริ 

 ๒๖๔๗๓ นางอรวัลย  กระแสโสม 

 ๒๖๔๗๔ นางสาวอรศรี  พลนํา 

 ๒๖๔๗๕ นางอรศรี  พันธโสรี 

 ๒๖๔๗๖ นางสาวอรศิตา  ใจทน 

 ๒๖๔๗๗ นางสาวอรศิริ  วงศสาร 

 ๒๖๔๗๘ นางอรษา  ภานุรักษ 

 ๒๖๔๗๙ นางสาวอรษา  หวังบริสุทธิ ์

 ๒๖๔๘๐ นางอรสา  แกวภา 

 ๒๖๔๘๑ นางอรสา  คลายบุญ 

 ๒๖๔๘๒ นางอรสา  คํานวนจิตต 

 ๒๖๔๘๓ นางสาวอรสา  แจมจันทร 

 ๒๖๔๘๔ นางสาวอรสา  ดาสูงเนิน 



 หนา   ๑๖๐ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๔๘๕ นางสาวอรสา  โนสูงเนิน 

 ๒๖๔๘๖ นางอรสา  เปรมกมล 

 ๒๖๔๘๗ นางสาวอรสา  ภาพสวัสดิ์ 

 ๒๖๔๘๘ นางอรสา  วงศสารคาม 

 ๒๖๔๘๙ นางอรสา  ศรีเทศ 

 ๒๖๔๙๐ นางสาวอรสา  สมประสงค 

 ๒๖๔๙๑ นางสาวอรสา  หลวงนา 

 ๒๖๔๙๒ นางอรสา  อุทาหรณ 

 ๒๖๔๙๓ นางสาวอรสิตานันทน  อยูสมบูรณ 

 ๒๖๔๙๔ นางสาวอรสิริ  วามะขันธ 

 ๒๖๔๙๕ นางสาวอรสุดา  แชมทอง 

 ๒๖๔๙๖ นางอรสุทธา  ฐิโตประการ 

 ๒๖๔๙๗ นางอรสุรางค  พวงธรรม 

 ๒๖๔๙๘ นางสาวอรอนงค  กุลสุวรรณ 

 ๒๖๔๙๙ นางอรอนงค  แกวสามดวง 

 ๒๖๕๐๐ นางสาวอรอนงค  คณะอนันต 

 ๒๖๕๐๑ นางสาวอรอนงค  จอยนุแสง 

 ๒๖๕๐๒ นางอรอนงค  จักมา 

 ๒๖๕๐๓ นางอรอนงค  จันทรกาวี 

 ๒๖๕๐๔ นางอรอนงค  จันทิ 

 ๒๖๕๐๕ นางอรอนงค  ไชยปราบ 

 ๒๖๕๐๖ นางสาวอรอนงค  ไชยรินทร 

 ๒๖๕๐๗ นางอรอนงค  ทองสมุทร 

 ๒๖๕๐๘ นางอรอนงค  ทิศกระโทก 

 ๒๖๕๐๙ นางสาวอรอนงค  นามมันสา 

 ๒๖๕๑๐ นางอรอนงค  ประสิทธิ์ศร 

 ๒๖๕๑๑ นางสาวอรอนงค  พลนิยม 

 ๒๖๕๑๒ นางสาวอรอนงค  พวงทวาย 

 ๒๖๕๑๓ นางอรอนงค  เพียขันทา 

 ๒๖๕๑๔ นางสาวอรอนงค  มีพร 

 ๒๖๕๑๕ นางสาวอรอนงค  ย่ิงปญญาธิคุณ 

 ๒๖๕๑๖ นางสาวอรอนงค  ยุงทอง 

 ๒๖๕๑๗ นางสาวอรอนงค  รักสนาม 

 ๒๖๕๑๘ นางสาวอรอนงค  รัตนวงค 

 ๒๖๕๑๙ นางสาวอรอนงค  ฤทธิเดช 

 ๒๖๕๒๐ นางอรอนงค  ล้ีผดุง 

 ๒๖๕๒๑ นางสาวอรอนงค  วงษดวง 

 ๒๖๕๒๒ นางสาวอรอนงค  ศรีปจฉิม 

 ๒๖๕๒๓ นางสาวอรอนงค  ศรีราม 

 ๒๖๕๒๔ นางสาวอรอนงค  ศุภเศวตสรรค 

 ๒๖๕๒๕ พันจาเอกหญิง อรอนงค  สลับศรี 

 ๒๖๕๒๖ นางอรอนงค  สังขหนู 

 ๒๖๕๒๗ นางสาวอรอนงค  สุดลึก 

 ๒๖๕๒๘ นางสาวอรอนงค  ใหญชุก 

 ๒๖๕๒๙ นางอรอรินทร  กงเพ็ชร 

 ๒๖๕๓๐ นางสาวอรอริยา  เวียงแกว 

 ๒๖๕๓๑ นางอรอินทร  ศุภษร 

 ๒๖๕๓๒ นางสาวอรอินทร  สัมพันธารักษ 

 ๒๖๕๓๓ นางสาวอรอิริยา  อภัยภักดิ์ 

 ๒๖๕๓๔ นางอรอุมา  กัสนุกา 

 ๒๖๕๓๕ นางสาวอรอุมา  กาญจนากร   

 ๒๖๕๓๖ นางอรอุมา  ไกรเทพ 



 หนา   ๑๖๑ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๕๓๗ นางสาวอรอุมา  คะมุง 

 ๒๖๕๓๘ นางอรอุมา  ค้ําชู 

 ๒๖๕๓๙ นางสาวอรอุมา  ฉวีทอง 

 ๒๖๕๔๐ นางสาวอรอุมา  โชติชวง 

 ๒๖๕๔๑ นางสาวอรอุมา  ดวงแกว 

 ๒๖๕๔๒ นางสาวอรอุมา  ดวงอุทธา 

 ๒๖๕๔๓ นางอรอุมา  เต็งทอง 

 ๒๖๕๔๔ นางอรอุมา  เทพทอง   

 ๒๖๕๔๕ นางสาวอรอุมา  เทพิน 

 ๒๖๕๔๖ นางอรอุมา  โทนทอง 

 ๒๖๕๔๗ นางอรอุมา  ธรรมาภรณ 

 ๒๖๕๔๘ นางสาวอรอุมา  เนื่องมหา 

 ๒๖๕๔๙ นางอรอุมา  บัวเกิด 

 ๒๖๕๕๐ นางสาวอรอุมา  บุญราศรี 

 ๒๖๕๕๑ นางสาวอรอุมา  ประสงคสุข 

 ๒๖๕๕๒ นางอรอุมา  ปะทิรัมย 

 ๒๖๕๕๓ นางอรอุมา  ปจฉาพร 

 ๒๖๕๕๔ นางอรอุมา  พรหมศรี 

 ๒๖๕๕๕ นางสาวอรอุมา  พลธา 

 ๒๖๕๕๖ นางสาวอรอุมา  พุมแกว 

 ๒๖๕๕๗ นางสาวอรอุมา  โพธิ์กันทา 

 ๒๖๕๕๘ นางอรอุมา  โลหะสาร 

 ๒๖๕๕๙ นางอรอุมา  ศรีกิจวิไลศักดิ์ 

 ๒๖๕๖๐ นางอรอุมา  ศิริบูร 

 ๒๖๕๖๑ นางอรอุมา  สงสุข 

 ๒๖๕๖๒ นางสาวอรอุมา  สะมะแอ 

 ๒๖๕๖๓ นางสาวอรอุมา  สุระเสียง 

 ๒๖๕๖๔ นางสาวอรอุมา  สุวรรโณ 

 ๒๖๕๖๕ นางสาวอรอุมา  องคมณี 

 ๒๖๕๖๖ นางสาวอรอุมา  อาจชะนะ 

 ๒๖๕๖๗ นางสาวอรอุมา  อินคชสาร 

 ๒๖๕๖๘ นางอรอุมา  อินทรบุตร 

 ๒๖๕๖๙ นางสาวอรอุมา  อุราเลิศ 

 ๒๖๕๗๐ นางสาวอรอุไร  แทนนิล 

 ๒๖๕๗๑ นางอรอุษา  ซื่อวัฒนะ 

 ๒๖๕๗๒ นางสาวอรอุษา  สุภาพวง 

 ๒๖๕๗๓ นางอรัชพร  เย่ียมเจริญ 

 ๒๖๕๗๔ นางสาวอรัญญรัตน  ยมโดย 

 ๒๖๕๗๕ นางสาวอรัญญา  กล้ิงตา 

 ๒๖๕๗๖ นางอรัญญา  กันทะมาดา 

 ๒๖๕๗๗ นางสาวอรัญญา  คําอาย 

 ๒๖๕๗๘ นางอรัญญา  เงินมูล 

 ๒๖๕๗๙ นางสาวอรัญญา  จําปาทอง 

 ๒๖๕๘๐ นางอรัญญา  ดําสุวรรณ 

 ๒๖๕๘๑ นางสาวอรัญญา  ดิษฐกระจัน 

 ๒๖๕๘๒ นางสาวอรัญญา  ธงนาค 

 ๒๖๕๘๓ นางสาวอรัญญา  นาดี 

 ๒๖๕๘๔ นางสาวอรัญญา  บุญประสิทธิ์ 

 ๒๖๕๘๕ นางอรัญญา  เปรี้ยวกระโทก 

 ๒๖๕๘๖ นางอรัญญา  พรหมฤทธิ์ 

 ๒๖๕๘๗ นางอรัญญา  พุฒโสม 

 ๒๖๕๘๘ นางสาวอรัญญา  ภูโคกคอย 



 หนา   ๑๖๒ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๕๘๙ นางอรัญญา  รอยมาลี 

 ๒๖๕๙๐ นางสาวอรัญญา  เรือนคง 

 ๒๖๕๙๑ นางสาวอรัญญา  วงศจันทร 

 ๒๖๕๙๒ นางอรัญญา  สงส้ัน 

 ๒๖๕๙๓ นางอรัญญา  เหลาหวายนอก 

 ๒๖๕๙๔ นางสาวอรัญหงคษา  มงคลเกตุ 

 ๒๖๕๙๕ นางอราม  ครุฑวงษ 

 ๒๖๕๙๖ นางอริญชยา  กุลสุวรรณ 

 ๒๖๕๙๗ นางสาวอริญชยา  ยกพล 

 ๒๖๕๙๘ นางสาวอริญชรา  บุญนายืน 

 ๒๖๕๙๙ นางอริญญา  พิกุล 

 ๒๖๖๐๐ นางอริญญา  ไมขุนทด 

 ๒๖๖๐๑ นางอริยา  นรินทร 

 ๒๖๖๐๒ นางอริศรา  คํามูล 

 ๒๖๖๐๓ นางสาวอริศรา  ชูเขียว 

 ๒๖๖๐๔ นางสาวอริศรา  โตวฮวดใช 

 ๒๖๖๐๕ นางสาวอริศรา  ทรัพยสิน 

 ๒๖๖๐๖ นางสาวอริศรา  ธงอาษา 

 ๒๖๖๐๗ นางอริศรา  วิเศษสังข 

 ๒๖๖๐๘ นางสาวอริศรา  อินทรหางหวา 

 ๒๖๖๐๙ นางอริษรา  เชาระกํา 

 ๒๖๖๑๐ นางสาวอริสรา  แกวปง 

 ๒๖๖๑๑ นางสาวอริสรา  จินดามัง 

 ๒๖๖๑๒ นางสาวอริสรา  จูเปาะ 

 ๒๖๖๑๓ นางสาวอริสรา  ทบประดิษฐ 

 ๒๖๖๑๔ นางสาวอริสรา  นาครินทร 

 ๒๖๖๑๕ นางสาวอริสรา  บินหา 

 ๒๖๖๑๖ นางสาวอริสรา  บุษดี 

 ๒๖๖๑๗ นางอริสรา  เภสัชชา 

 ๒๖๖๑๘ นางอริสรา  ยุติศรี 

 ๒๖๖๑๙ นางอริสรา  ไลไธสง 

 ๒๖๖๒๐ นางอริสรา  สายวังจิตต 

 ๒๖๖๒๑ นางอริสราภรณ  พงษอรุณรัตน 

 ๒๖๖๒๒ นางสาวอริสา  ทิพชาติ 

 ๒๖๖๒๓ นางอรีรัตน  เฉียบแหลมดี 

 ๒๖๖๒๔ นางอรุชา  ตามภานนท 

 ๒๖๖๒๕ นางสาวอรุชา  สุธีวรางค 

 ๒๖๖๒๖ นางสาวอรุชิดา  เลิศฤทธิ์ 

 ๒๖๖๒๗ นางสาวอรุณ  จันทวัฒน 

 ๒๖๖๒๘ นางสาวอรุณ  จันทะรัง 

 ๒๖๖๒๙ นางสาวอรุณ  เจริญสุข 

 ๒๖๖๓๐ นางอรุณ  ทวีกุล 

 ๒๖๖๓๑ นางสาวอรุณ  ปานกลาง 

 ๒๖๖๓๒ นางอรุณ  พวงสุวรรณ 

 ๒๖๖๓๓ นางอรุณ  เพชรศรีทอง 

 ๒๖๖๓๔ นางสาวอรุณ  ศรีเงิน 

 ๒๖๖๓๕ นางสาวอรุณณี  ศรีมงคล 

 ๒๖๖๓๖ นางอรุณมาศ  ติดตองรัมย 

 ๒๖๖๓๗ นางสาวอรุณรัตน  คําวงษา 

 ๒๖๖๓๘ นางสาวอรุณรัตน  ดํากุล 

 ๒๖๖๓๙ นางสาวอรุณรัตน  เดชชัยภูมิ 

 ๒๖๖๔๐ นางอรุณรัตน  บุญกอ 



 หนา   ๑๖๓ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๖๔๑ นางอรุณรัตน  เปยคลาย 

 ๒๖๖๔๒ นางอรุณรัตน  พลซา 

 ๒๖๖๔๓ นางสาวอรุณรัตน  สงนอก 

 ๒๖๖๔๔ นางสาวอรุณรัตน  เสดสัน 

 ๒๖๖๔๕ นางอรุณรัตน  หงษมาลา 

 ๒๖๖๔๖ นางสาวอรุณรัตน  อนุนิวัฒน 

 ๒๖๖๔๗ นางสาวอรุณโรจน  รุงเรือง 

 ๒๖๖๔๘ นางสาวอรุณวตรี  กั้วสิทธิ์ 

 ๒๖๖๔๙ นางอรุณวรรณ  จุยเริก 

 ๒๖๖๕๐ นางสาวอรุณวรรณ  นาควิจิตร 

 ๒๖๖๕๑ นางสาวอรุณศรี  จารีบูรณภาพ 

 ๒๖๖๕๒ นางสาวอรุณี  กะนอง 

 ๒๖๖๕๓ นางสาวอรุณี  คนวอง 

 ๒๖๖๕๔ นางอรุณี  เครือระยา 

 ๒๖๖๕๕ นางอรุณี  จงสูงเนิน 

 ๒๖๖๕๖ นางอรุณี  ฉายา 

 ๒๖๖๕๗ นางสาวอรุณี  ชมภูมิ่ง 

 ๒๖๖๕๘ นางอรุณี  ชาวสวน 

 ๒๖๖๕๙ นางสาวอรุณี  ชํานาญ 

 ๒๖๖๖๐ นางอรุณี  นาคพุฒ 

 ๒๖๖๖๑ นางอรุณี  พรมคําปา 

 ๒๖๖๖๒ นางสาวอรุณี  พัดชา 

 ๒๖๖๖๓ นางอรุณี  พานิชเกษตร 

 ๒๖๖๖๔ นางอรุณี  เพียงพิศ 

 ๒๖๖๖๕ นางสาวอรุณี  โพธารินทร 

 ๒๖๖๖๖ นางอรุณี  มนัสสา 

 ๒๖๖๖๗ นางอรุณี  เมามีจันทร 

 ๒๖๖๖๘ นางสาวอรุณี  รมเย็น 

 ๒๖๖๖๙ นางอรุณี  วัฒนธรรม 

 ๒๖๖๗๐ นางอรุณี  สารรัตน 

 ๒๖๖๗๑ นางอรุณี  สาลีสี 

 ๒๖๖๗๒ นางอรุณี  สุเมธโสภณ 

 ๒๖๖๗๓ นางอรุณี  หลงหัน 

 ๒๖๖๗๔ นางสาวอรุณี  หินแกว 

 ๒๖๖๗๕ นางสาวอรุณีย  กาลิก 

 ๒๖๖๗๖ นางสาวอรุณีย  ลอยทอง 

 ๒๖๖๗๗ นางอรุโณทัย  ฤทธิขันธ 

 ๒๖๖๗๘ นางสาวอรุดจิฬา  ไชประภาย 

 ๒๖๖๗๙ นางสาวอรุนวรรณ  นาควิจิตร 

 ๒๖๖๘๐ นางอรุนีย  ทิมินกุล 

 ๒๖๖๘๑ นางสาวอรุวรรณ  โอชา 

 ๒๖๖๘๒ นางสาวอลิตสรา  เขียนดี 

 ๒๖๖๘๓ นางอลิศรา  บุญเกิด 

 ๒๖๖๘๔ นางอลิศรา  อัมพันธ 

 ๒๖๖๘๕ นางสาวอลิษา  พรหมมาหลา 

 ๒๖๖๘๖ นางสาวอลิษา  พรหมศรี 

 ๒๖๖๘๗ นางสาวอลิษา  ไมยะปน 

 ๒๖๖๘๘ นางอลิษา  หลาบหนองแสง 

 ๒๖๖๘๙ นางสาวอลิสา  โสศรีสุข 

 ๒๖๖๙๐ นางอวยพร  แดนดี 

 ๒๖๖๙๑ นางอวยพร  เพชรคง 

 ๒๖๖๙๒ นางอวยพร  สาดะระ 



 หนา   ๑๖๔ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๖๙๓ นางสาวอวัสดา  ซองศิริ 

 ๒๖๖๙๔ นางสาวอวัสดา  มากนวล 

 ๒๖๖๙๕ นางสาวออนจันทร  เคนเหล่ือม 

 ๒๖๖๙๖ นางออนทิวา  อะโรคา 

 ๒๖๖๙๗ นางออนนุช  พงศพุม 

 ๒๖๖๙๘ นางสาวออนล่ี  มาบกลาง 

 ๒๖๖๙๙ นางสาวออนวิลัย  อินชนะ 

 ๒๖๗๐๐ นางสาวออนอนงค  เบาวิเชียรดวง 

 ๒๖๗๐๑ นางสาวออนออ  กุบัณฑิต 

 ๒๖๗๐๒ นางสาวออนอุมา  บํารุงพล 

 ๒๖๗๐๓ นางสาวออนอุสาห  พลภักดี 

 ๒๖๗๐๔ นางสาวออมใจ  เกียรติกุล 

 ๒๖๗๐๕ นางสาวออมใจ  พรหมลาศ 

 ๒๖๗๐๖ นางสาวออมพักตร  วิไลวงษ 

 ๒๖๗๐๗ นางออมฤทัย  ตะใจ 

 ๒๖๗๐๘ นางสาวออมฤทัย  ภูยางสิม 

 ๒๖๗๐๙ นางออมอุมา  แกวจีน 

 ๒๖๗๑๐ นางสาวออย  จันทะนนท 

 ๒๖๗๑๑ นางสาวออย  มุงหมาย 

 ๒๖๗๑๒ นางสาวออยใจ  โกษาจันทร 

 ๒๖๗๑๓ นางสาวออยใจ  ภูมิภักดิ์ 

 ๒๖๗๑๔ นางออยทิพย  ขัติยศ 

 ๒๖๗๑๕ นางสาวออยทิพย  จิตระงับ   

 ๒๖๗๑๖ นางสาวออยทิพย  ซาวสุภา 

 ๒๖๗๑๗ นางสาวออยทิพย  พรหมทอง 

 ๒๖๗๑๘ นางออยทิพย  พาตน 

 ๒๖๗๑๙ นางสาวออรดี  พานอย 

 ๒๖๗๒๐ นางสาวออลญา  คําบู 

 ๒๖๗๒๑ นางสาวอักษร  บุญสุข 

 ๒๖๗๒๒ นางอักษร  มณีรัตน 

 ๒๖๗๒๓ นางอักษร  สารมะโน 

 ๒๖๗๒๔ นางสาวอักษรา  อินทรโสภา 

 ๒๖๗๒๕ นางอักษราภรณ  สุดทิศ 

 ๒๖๗๒๖ นางสาวอังกาบ  งามศิริ 

 ๒๖๗๒๗ นางอังกูร  กิตติสวัสดิ์ 

 ๒๖๗๒๘ นางอังคณา  กงเพชร 

 ๒๖๗๒๙ นางอังคณา  ขจรภัย 

 ๒๖๗๓๐ นางอังคณา  จันครา 

 ๒๖๗๓๑ นางสาวอังคณา  จินาวัง 

 ๒๖๗๓๒ นางสาวอังคณา  ไชยคํา 

 ๒๖๗๓๓ นางสาวอังคณา  นันตา 

 ๒๖๗๓๔ นางสาวอังคณา  บุญเกิด 

 ๒๖๗๓๕ นางอังคณา  บุญตาแสง 

 ๒๖๗๓๖ นางสาวอังคณา  บุญเรือง 

 ๒๖๗๓๗ นางอังคณา  ประเสริฐสังข   

 ๒๖๗๓๘ นางอังคณา  ปรึกไธสง 

 ๒๖๗๓๙ นางสาวอังคณา  ปงอุด 

 ๒๖๗๔๐ นางสาวอังคณา  พันทาอามาตย 

 ๒๖๗๔๑ นางสาวอังคณา  โพธิชัย 

 ๒๖๗๔๒ นางสาวอังคณา  ฟนแจง 

 ๒๖๗๔๓ นางอังคณา  มวงแกว 

 ๒๖๗๔๔ นางอังคณา  มะเทวิน 



 หนา   ๑๖๕ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๗๔๕ นางสาวอังคณา  มั่งมี 

 ๒๖๗๔๖ นางสาวอังคณา  มั่นแกน 

 ๒๖๗๔๗ นางอังคณา  รื่นเริง 

 ๒๖๗๔๘ นางอังคณา  วรรณบวร 

 ๒๖๗๔๙ นางสาวอังคณา  วรรณโสภณ 

 ๒๖๗๕๐ นางอังคณา  เวสสุวรรณ 

 ๒๖๗๕๑ นางสาวอังคณา  ศรีเสน 

 ๒๖๗๕๒ นางสาวอังคณา  สวาศรี 

 ๒๖๗๕๓ นางอังคณา  สุภาวะไตร 

 ๒๖๗๕๔ นางสาวอังคณา  โสภาพงศ 

 ๒๖๗๕๕ นางสาวอังคณา  หวลศรี 

 ๒๖๗๕๖ นางสาวอังคณา  แหงพิศ 

 ๒๖๗๕๗ นางสาวอังคณาวรรณ  สังขมรรทร 

 ๒๖๗๕๘ นางสาวอังคนา  ฐานโอฬาร 

 ๒๖๗๕๙ นางอังคนา  ดวงเกิด 

 ๒๖๗๖๐ นางอังคนา  ยศปญญา 

 ๒๖๗๖๑ นางสาวอังคนา  วารี 

 ๒๖๗๖๒ นางสาวอังคนาง  ศรีวิชา 

 ๒๖๗๖๓ นางสาวอังคนาง  อินตนัย 

 ๒๖๗๖๔ นางอังควิภา  ทองเกษม 

 ๒๖๗๖๕ นางอังศกร  บํารุงรัตน 

 ๒๖๗๖๖ นางสาวอังศวีร  สกุลพลไพศาล 

 ๒๖๗๖๗ นางอังศุชญาณ  เปรมปรีดิ์ 

 ๒๖๗๖๘ นางอังศุมาริน  เศรษฐบุตร 

 ๒๖๗๖๙ นางสาวอังศุมารินทร  ถือศิลป 

 ๒๖๗๗๐ นางสาวอังศุมาลี  ศรีสุนนท 

 ๒๖๗๗๑ นางอังสนา  แถนสีแสง 

 ๒๖๗๗๒ นางสาวอังสนา  นิยมปราการ 

 ๒๖๗๗๓ นางอังสนา  อยูเจริญ 

 ๒๖๗๗๔ นางอังสุมา  กระแสกุล 

 ๒๖๗๗๕ นางสาวอังสุมาลย  สํารวมรัมย 

 ๒๖๗๗๖ นางอังอรรัตน  คงโนนกอก 

 ๒๖๗๗๗ นางสาวอัจจนา  เกิดเนตร 

 ๒๖๗๗๘ นางอัจจนา  ใจธรรม 

 ๒๖๗๗๙ นางสาวอัจจนาวดี  บินตํามะหง 

 ๒๖๗๘๐ นางอัจจิมา  แกวนอย 

 ๒๖๗๘๑ นางสาวอัจจิมา  พุฒแกว 

 ๒๖๗๘๒ นางอัจฉรัชญา  ดําริหอนันต 

 ๒๖๗๘๓ นางสาวอัจฉรา  กะทา 

 ๒๖๗๘๔ นางอัจฉรา  กาญจนาเกตุ 

 ๒๖๗๘๕ นางอัจฉรา  การันสันติ 

 ๒๖๗๘๖ นางสาวอัจฉรา  แกวเชิด 

 ๒๖๗๘๗ นางสาวอัจฉรา  แกวดี 

 ๒๖๗๘๘ นางอัจฉรา  จงรัก 

 ๒๖๗๘๙ นางอัจฉรา  จันทสุข 

 ๒๖๗๙๐ นางอัจฉรา  ชาเหลา 

 ๒๖๗๙๑ นางสาวอัจฉรา  โชครวย 

 ๒๖๗๙๒ นางอัจฉรา  ณ นาน 

 ๒๖๗๙๓ นางอัจฉรา  ตุยสาร 

 ๒๖๗๙๔ นางอัจฉรา  ทนุจันทร 

 ๒๖๗๙๕ นางอัจฉรา  ทวีกอเกียรติกุล 

 ๒๖๗๙๖ นางสาวอัจฉรา  ทองมั่น 



 หนา   ๑๖๖ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๗๙๗ นางอัจฉรา  ทัดเทียม 

 ๒๖๗๙๘ นางอัจฉรา  ธิศาเวช 

 ๒๖๗๙๙ นางอัจฉรา  บุญถึง 

 ๒๖๘๐๐ นางสาวอัจฉรา  บุญวิไล 

 ๒๖๘๐๑ นางสาวอัจฉรา  บุญออน 

 ๒๖๘๐๒ นางสาวอัจฉรา  ประมาพันธ 

 ๒๖๘๐๓ นางอัจฉรา  ปองปก 

 ๒๖๘๐๔ นางอัจฉรา  พิพัฒนศักดิ์ภักดี 

 ๒๖๘๐๕ นางสาวอัจฉรา  พิมพิวาล 

 ๒๖๘๐๖ นางอัจฉรา  ภูครองหิน 

 ๒๖๘๐๗ นางอัจฉรา  ยศนันท 

 ๒๖๘๐๘ นางอัจฉรา  รมโพธิ์แกว 

 ๒๖๘๐๙ นางอัจฉรา  ราศรี 

 ๒๖๘๑๐ นางอัจฉรา  ลัทธิรมย 

 ๒๖๘๑๑ นางอัจฉรา  วงศกอ 

 ๒๖๘๑๒ นางสาวอัจฉรา  แสงเหลือง 

 ๒๖๘๑๓ นางสาวอัจฉรา  หงษทอง 

 ๒๖๘๑๔ นางสาวอัจฉรา  หนูราช 

 ๒๖๘๑๕ นางอัจฉรา  หินนาค 

 ๒๖๘๑๖ นางอัจฉรา  อินตะวิชา 

 ๒๖๘๑๗ นางอัจฉราพร  จิตจักร 

 ๒๖๘๑๘ นางอัจฉราพร  ไพวงศา 

 ๒๖๘๑๙ นางสาวอัจฉราพร  ยาสมุทร 

 ๒๖๘๒๐ นางสาวอัจฉราพร  รักดี 

 ๒๖๘๒๑ นางอัจฉราพร  สุทธิสารสุธี 

 ๒๖๘๒๒ นางสาวอัจฉราพร  แสงเขียว 

 ๒๖๘๒๓ นางสาวอัจฉราพร  อนุมัติ 

 ๒๖๘๒๔ นางสาวอัจฉราพรรณ  ภิรมยกิจ 

 ๒๖๘๒๕ นางอัจฉราภรณ  จินาจันทร 

 ๒๖๘๒๖ นางสาวอัจฉราภรณ  ปนทองคํา 

 ๒๖๘๒๗ นางสาวอัจฉราภรณ  เพ็ชรสวาง 

 ๒๖๘๒๘ นางอัจฉราภรณ  ลดโพก 

 ๒๖๘๒๙ นางอัจฉราภรณ  ศรีจันทร 

 ๒๖๘๓๐ นางอัจฉราภรณ  สังฆพันธ 

 ๒๖๘๓๑ นางอัจฉราภรณ  หวังมีสุข 

 ๒๖๘๓๒ นางสาวอัจฉราภรณ  หินเมืองเกา 

 ๒๖๘๓๓ นางสาวอัจฉราลักษณ  กาสุริย 

 ๒๖๘๓๔ นางอัจฉราวดี  เกษทอง 

 ๒๖๘๓๕ นางสาวอัจฉราวรรณ  มีชัย 

 ๒๖๘๓๖ นางสาวอัจฉราวรรณ  ศวัลยณอร 

 ๒๖๘๓๗ นางสาวอัจฉราวรรณ  สิมณี 

 ๒๖๘๓๘ นางอัจฉริยา  เทศพรม 

 ๒๖๘๓๙ นางอัจฉริยา  เพชรรัตน 

 ๒๖๘๔๐ นางสาวอัจฉริยา  สวนมา 

 ๒๖๘๔๑ นางสาวอัจฉริยา  สิมมา 

 ๒๖๘๔๒ นางสาวอัจฉริยา  หนองหาง 

 ๒๖๘๔๓ นางอัจฉริยา  อินทรงาม 

 ๒๖๘๔๔ นางสาวอัจฉรี  เกิดศรี 

 ๒๖๘๔๕ นางอัจฉรี  ศุภศรี 

 ๒๖๘๔๖ นางอัจฉรียา  สุขัยราช 

 ๒๖๘๔๗ นางอัจฉรียา  แสวงศรี 

 ๒๖๘๔๘ นางสาวอัจฉโรบล  คุมหนอแกว 



 หนา   ๑๖๗ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๘๔๙ นางสาวอัจญา  เพ็ชรแกว 

 ๒๖๘๕๐ นางสาวอัจนา  อุปมาลี 

 ๒๖๘๕๑ นางอัจราภรณ  ลัทธิรมย 

 ๒๖๘๕๒ นางอัฉราภรณ  สมขันธุ 

 ๒๖๘๕๓ นางสาวอัชรา  กอนมณี 

 ๒๖๘๕๔ นางสาวอัชรา  กิสิน 

 ๒๖๘๕๕ นางสาวอัชรา  วิชาพูล 

 ๒๖๘๕๖ นางอัชราพร  สังยวน 

 ๒๖๘๕๗ นางสาวอัชรี  โตมร 

 ๒๖๘๕๘ นางสาวอัชรี  สถาปนิกสยาม 

 ๒๖๘๕๙ นางสาวอัชรีย  สุวรรณมณี 

 ๒๖๘๖๐ นางสาวอัญจนี  ประทุมเพชร 

 ๒๖๘๖๑ นางอัญจิมา  พาลาสี 

 ๒๖๘๖๒ นางอัญชนา  ปวงแกว 

 ๒๖๘๖๓ นางอัญชนา  มวงสวัสดิ์ 

 ๒๖๘๖๔ นางอัญชนา  ศรีปาน 

 ๒๖๘๖๕ นางอัญชริการ  จิตทาน 

 ๒๖๘๖๖ นางอัญชรีวรรณ  เชิงดี 

 ๒๖๘๖๗ นางอัญชลินทร  สองแสง 

 ๒๖๘๖๘ นางอัญชลี  แกวกัณหา 

 ๒๖๘๖๙ นางอัญชลี  แกวบัณฑิต 

 ๒๖๘๗๐ นางสาวอัญชลี  ขันทอง 

 ๒๖๘๗๑ นางสาวอัญชลี  ขุนพลาย 

 ๒๖๘๗๒ นางสาวอัญชลี  คงไทย 

 ๒๖๘๗๓ นางสาวอัญชลี  คิดรอบ 

 ๒๖๘๗๔ นางสาวอัญชลี  แชมหลง 

 ๒๖๘๗๕ นางอัญชลี  ไชยชาญ 

 ๒๖๘๗๖ นางอัญชลี  ดิษฐสุนนท 

 ๒๖๘๗๗ นางสาวอัญชลี  ดุนขุนทด 

 ๒๖๘๗๘ นางสาวอัญชลี  ทรงทรัพยวัฒนา 

 ๒๖๘๗๙ นางอัญชลี  ทองดี 

 ๒๖๘๘๐ นางสาวอัญชลี  ทิมนอย 

 ๒๖๘๘๑ นางอัญชลี  นวมนุม 

 ๒๖๘๘๒ นางอัญชลี  นันทิยกุล 

 ๒๖๘๘๓ นางสาวอัญชลี  เนื่องชมภู 

 ๒๖๘๘๔ นางอัญชลี  บอเตย   

 ๒๖๘๘๕ นางสาวอัญชลี  ผาหลวง 

 ๒๖๘๘๖ นางสาวอัญชลี  พุมไสว 

 ๒๖๘๘๗ นางอัญชลี  เพียสุระ 

 ๒๖๘๘๘ นางอัญชลี  ภารดีรุจิรา 

 ๒๖๘๘๙ นางสาวอัญชลี  มณีอินทร 

 ๒๖๘๙๐ นางอัญชลี  มโนวรรณ 

 ๒๖๘๙๑ นางสาวอัญชลี  มีทองคํา 

 ๒๖๘๙๒ นางสาวอัญชลี  ยืนมะเริง 

 ๒๖๘๙๓ นางสาวอัญชลี  โยสิทธิ์ 

 ๒๖๘๙๔ นางอัญชลี  รุงเรืองวิรัชกิจ 

 ๒๖๘๙๕ นางสาวอัญชลี  ลานชูศรี 

 ๒๖๘๙๖ นางสาวอัญชลี  ล้ิมประเสริฐ 

 ๒๖๘๙๗ นางสาวอัญชลี  วรรณาพรม 

 ๒๖๘๙๘ นางสาวอัญชลี  วิไลรัตน 

 ๒๖๘๙๙ นางอัญชลี  เวทยานนท 

 ๒๖๙๐๐ นางสาวอัญชลี  เวียงบาล 



 หนา   ๑๖๘ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๙๐๑ นางสาวอัญชลี  ศรีสงคราม 

 ๒๖๙๐๒ นางสาวอัญชลี  ศุภฤทธานนท 

 ๒๖๙๐๓ นางสาวอัญชลี  สังขเจริญ 

 ๒๖๙๐๔ นางสาวอัญชลี  สันติสุข 

 ๒๖๙๐๕ นางอัญชลี  สีหานาม 

 ๒๖๙๐๖ นางสาวอัญชลี  สุขสุวรรณ 

 ๒๖๙๐๗ นางอัญชลี  แสงสวาง 

 ๒๖๙๐๘ นางอัญชลี  อินเบิด 

 ๒๖๙๐๙ นางสาวอัญชลี  อิสสภาพ 

 ๒๖๙๑๐ นางสาวอัญชลีพร  บุญมาก 

 ๒๖๙๑๑ นางสาวอัญชสา  คงอภิรักษ 

 ๒๖๙๑๒ นางอัญชสา  บรรเทา 

 ๒๖๙๑๓ นางอัญชัญ  ธรรมรักษ 

 ๒๖๙๑๔ นางสาวอัญชัญ  วงษเมืองกลาง 

 ๒๖๙๑๕ นางอัญชัน  มําขุนทด 

 ๒๖๙๑๖ นางสาวอัญชิษฐา  แฮดสมสิน 

 ๒๖๙๑๗ นางสาวอัญชิสา  จันทรคง 

 ๒๖๙๑๘ นางสาวอัญชิสา  เนียมเส็ง 

 ๒๖๙๑๙ นางสาวอัญชิสา  หักขุนทศ 

 ๒๖๙๒๐ นางสาวอัญชุรีย  ปุงคํานอย 

 ๒๖๙๒๑ นางอัญชุลี  ดีจิตกาศ 

 ๒๖๙๒๒ นางอัญชุลี  ถามี 

 ๒๖๙๒๓ นางอัญชุลี  หมื่นคํา 

 ๒๖๙๒๔ นางสาวอัญญชิสา  ใจแวน 

 ๒๖๙๒๕ นางสาวอัญญมณี  ทะวะลัย 

 ๒๖๙๒๖ นางอัญญรัตน  ตันติเกษตรกิจ 

 ๒๖๙๒๗ นางสาวอัญญรัตน  ทองมวง 

 ๒๖๙๒๘ นางสาวอัญญรัตน  พ่ึงอินทร 

 ๒๖๙๒๙ นางสาวอัญญรัตน  มีสิทธิ์ 

 ๒๖๙๓๐ นางสาวอัญญาณี  พลนิโคตร 

 ๒๖๙๓๑ นางสาวอัญญาณี  วันภักดี 

 ๒๖๙๓๒ นางสาวอัญญารักษ  ไพศาล 

 ๒๖๙๓๓ นางสาวอัญญารัตน  งามชื่น 

 ๒๖๙๓๔ นางอัญญารัตน  ตันตระกูล 

 ๒๖๙๓๕ นางสาวอัญญารัตน  มูลสูตร 

 ๒๖๙๓๖ นางสาวอัญญารัตน  รอดเสียงลํ้า 

 ๒๖๙๓๗ นางสาวอัญญารัตน  ไสยจรัญ 

 ๒๖๙๓๘ นางสาวอัญญารัตย  จันทรนราย 

 ๒๖๙๓๙ นางสาวอัญธิกา  ศรีบุญเรือง 

 ๒๖๙๔๐ นางสาวอัญพัชญ  สิริบุณยโรจน 

 ๒๖๙๔๑ นางอัญมณี  ดอนนอก 

 ๒๖๙๔๒ นางอัญมณี  วันดี 

 ๒๖๙๔๓ นางสาวอัญรัตน  หวันโสะ 

 ๒๖๙๔๔ นางสาวอัญรินทร  กัญจาจิโรจน 

 ๒๖๙๔๕ นางสาวอัญรินทร  ศรีคําแหง 

 ๒๖๙๔๖ นางสาวอัฒชฎาพร  ปะโสทะกัง 

 ๒๖๙๔๗ นางอัณชิษฐา  มาระยาท 

 ๒๖๙๔๘ นางอัณญรัตน  แกวมณี 

 ๒๖๙๔๙ นางสาวอัณณชญา  ขยัก 

 ๒๖๙๕๐ นางสาวอัณณชญาน  ดาวเรือง 

 ๒๖๙๕๑ นางอัธยา  วิจิตรศิลป 

 ๒๖๙๕๒ นางสาวอันณฉัตร  วีรภัทรชยังกูร 



 หนา   ๑๖๙ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๙๕๓ นางอัปสร  หมอมูล 

 ๒๖๙๕๔ นางอัมพร  การดี 

 ๒๖๙๕๕ นางอัมพร  กิ่งไทร 

 ๒๖๙๕๖ นางอัมพร  เจกคํา 

 ๒๖๙๕๗ นางอัมพร  ใจจิตร 

 ๒๖๙๕๘ นางสาวอัมพร  ฉิมเสือ 

 ๒๖๙๕๙ นางสาวอัมพร  ชํานาญดี 

 ๒๖๙๖๐ นางอัมพร  ไชยโยธา 

 ๒๖๙๖๑ นางอัมพร  ซามงค 

 ๒๖๙๖๒ นางสาวอัมพร  ดวงจันทร 

 ๒๖๙๖๓ นางสาวอัมพร  ดอนนันชัย 

 ๒๖๙๖๔ นางอัมพร  แตมงาม 

 ๒๖๙๖๕ นางอัมพร  ทองขาว 

 ๒๖๙๖๖ นางอัมพร  บรรดาศักดิ์ 

 ๒๖๙๖๗ นางสาวอัมพร  บุราสิทธิ์ 

 ๒๖๙๖๘ นางอัมพร  ปรีเปรม 

 ๒๖๙๖๙ นางอัมพร  พุมชวย 

 ๒๖๙๗๐ นางสาวอัมพร  ภมรพล 

 ๒๖๙๗๑ นางอัมพร  มหามาตย 

 ๒๖๙๗๒ นางสาวอัมพร  มาลา 

 ๒๖๙๗๓ นางอัมพร  วงศแสน 

 ๒๖๙๗๔ นางอัมพร  วงษจันทรนา 

 ๒๖๙๗๕ นางอัมพร  ศรีหนองหาง 

 ๒๖๙๗๖ นางสาวอัมพร  สารจันทร 

 ๒๖๙๗๗ นางสาวอัมพร  แสงสุข 

 ๒๖๙๗๘ นางสาวอัมพร  อินสุวรรณ 

 ๒๖๙๗๙ นางสาวอัมพรเพชร  พิรมยใจ 

 ๒๖๙๘๐ นางอัมพวรรณ  ขําบรรเทอง 

 ๒๖๙๘๑ นางอัมพวรรณ  เพียรธัญการ 

 ๒๖๙๘๒ นางอัมพวัน  ทองคํา 

 ๒๖๙๘๓ นางอัมพวัน  พุมโพธิ์ 

 ๒๖๙๘๔ นางสาวอัมพวัล  อันทรบุตร 

 ๒๖๙๘๕ นางอัมพา  คงแสนคํา 

 ๒๖๙๘๖ นางสาวอัมพาพรรณ  จันทรเกิด 

 ๒๖๙๘๗ นางอัมพิกา  อัมพวรรณ 

 ๒๖๙๘๘ นางอัมพิมา  ทองประหยัด 

 ๒๖๙๘๙ นางสาวอัมภา  อําพะนคร 

 ๒๖๙๙๐ นางสาวอัมภาพร  อยูเจริญ 

 ๒๖๙๙๑ นางสาวอัมภาพันธุ  แสงเดช 

 ๒๖๙๙๒ นางสาวอัมภิกา  เพ็ชรเกิด 

 ๒๖๙๙๓ นางอัมรา  แกลวกลา 

 ๒๖๙๙๔ นางสาวอัมรา  เรืองเดช 

 ๒๖๙๙๕ นางสาวอัมรา  วงคกุลบริรักษ 

 ๒๖๙๙๖ นางอัมรา  แสงเดช 

 ๒๖๙๙๗ นางสาวอัมรินทร  เกื้อหนุน 

 ๒๖๙๙๘ นางสาวอัยฎา  รตินรภัทร 

 ๒๖๙๙๙ นางสาวอัยยรัตน  ตรีสินธุ 

 ๒๗๐๐๐ นางสาวอัศนี  กระแสโสม 

 ๒๗๐๐๑ นางอัศนี  มูซอดี 

 ๒๗๐๐๒ นางอัศนียพร  จันใจวงค 

 ๒๗๐๐๓ นางสาวอัศยามณ  แกวมณี   

 ๒๗๐๐๔ นางอัศราภรณ  สาธิตวงศเจริญ 



 หนา   ๑๗๐ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๐๐๕ นางอัษณีญา  บัวดิษฐ 

 ๒๗๐๐๖ นางสาวอัสนะห  แซนิ 

 ๒๗๐๐๗ นางสาวอัสนี  หมีดหรน 

 ๒๗๐๐๘ นางสาวอัสนีย  เบญจสมัย 

 ๒๗๐๐๙ นางสาวอัสมา  สันติศาสนวรกุล 

 ๒๗๐๑๐ นางอัสมานี  แยกาจิ 

 ๒๗๐๑๑ นางอัสเมาะ  หะยีมะมิง 

 ๒๗๐๑๒ นางสาวอากีดะห  สาเมาะ 

 ๒๗๐๑๓ นางสาวอาจารี  บัวหลวง 

 ๒๗๐๑๔ นางอาจารีย  ทองพุดซา 

 ๒๗๐๑๕ นางอาฉะ  หมัดสุวรรณ 

 ๒๗๐๑๖ นางสาวอาซีซะ  กาเรง 

 ๒๗๐๑๗ นางสาวอาซีซะ  เหร็นเระ 

 ๒๗๐๑๘ นางอาซีซะ  แดงเหม 

 ๒๗๐๑๙ นางสาวอาซีนา  นิแว 

 ๒๗๐๒๐ นางอาซียะห  อุมา 

 ๒๗๐๒๑ นางสาวอาซียัฮ  ตาแกะ 

 ๒๗๐๒๒ นางสาวอาซีเราะ  ตาเละ 

 ๒๗๐๒๓ นางสาวอาญาตี  กูนา 

 ๒๗๐๒๔ นางสาวอาฏิฟะฮ  บากิซ 

 ๒๗๐๒๕ นางอาฏีกะฮ  สาแลแม 

 ๒๗๐๒๖ นางอาฐิตญา  ฉายสถิตย 

 ๒๗๐๒๗ นางอาณัฐชา  อินทรเหวาวงษ 

 ๒๗๐๒๘ นางสาวอาณิศรา  พวงเพชร 

 ๒๗๐๒๙ นางสาวอาดีละห  ดาแม 

 ๒๗๐๓๐ นางอาตีกะ  ลาเมาะ 

 ๒๗๐๓๑ นางสาวอาตีเกาะ  ดามะ 

 ๒๗๐๓๒ นางสาวอาทิญาภรณ  แสงเงิน 

 ๒๗๐๓๓ นางอาทิตตยา  คําผาย 

 ๒๗๐๓๔ นางสาวอาทิตย  ศรีวงศ 

 ๒๗๐๓๕ นางสาวอาทิตยา  กรรณิกา 

 ๒๗๐๓๖ นางสาวอาทิตยา  กองแกว 

 ๒๗๐๓๗ นางสาวอาทิตยา  คงโนนกอก 

 ๒๗๐๓๘ นางสาวอาทิตยา  งามเลิศ 

 ๒๗๐๓๙ นางสาวอาทิตยา  จันทรเสน 

 ๒๗๐๔๐ นางสาวอาทิตยา  ชุมใจ 

 ๒๗๐๔๑ นางอาทิตยา  ชูเมือง 

 ๒๗๐๔๒ นางสาวอาทิตยา  ทองเส็น 

 ๒๗๐๔๓ นางสาวอาทิตยา  นาคทอง 

 ๒๗๐๔๔ นางสาวอาทิตยา  นามเหมาะ 

 ๒๗๐๔๕ นางสาวอาทิตยา  ผดุงภักดิ์ 

 ๒๗๐๔๖ นางสาวอาทิตยา  ผายรัศมี 

 ๒๗๐๔๗ นางอาทิตยา  พรหมบุตร 

 ๒๗๐๔๘ นางอาทิตยา  พันธุ 

 ๒๗๐๔๙ นางสาวอาทิตยา  ย่ีเก็งเอี่ยม 

 ๒๗๐๕๐ นางสาวอาทิตยา  ล้ิมสวัสดิ์ 

 ๒๗๐๕๑ นางอาทิตยา  ศรีจันดา 

 ๒๗๐๕๒ นางสาวอาทิตยา  สายรัตน 

 ๒๗๐๕๓ นางอาทิตยา  สีกูกา 

 ๒๗๐๕๔ นางสาวอานันตยา  อสิพงษ 

 ๒๗๐๕๕ นางสาวอานิจษา  ธรรมกุสุมา 

 ๒๗๐๕๖ นางสาวอานี  แวมะ 



 หนา   ๑๗๑ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๐๕๗ นางสาวอานีดา  กาเจ 

 ๒๗๐๕๘ นางสาวอานุภร  ตนศรีนนท 

 ๒๗๐๕๙ นางสาวอาบีดะ  อาแวกะจิ 

 ๒๗๐๖๐ นางสาวอาบีดะ  แหละหมัน 

 ๒๗๐๖๑ นางสาวอาบีเดาะ  หลงหมัด 

 ๒๗๐๖๒ นางสาวอาบีบะ  สาแม 

 ๒๗๐๖๓ นางสาวอาพร  ไดเลิศ 

 ๒๗๐๖๔ นางอาพร  อนงค 

 ๒๗๐๖๕ นางสาวอาพรรณตรี  กุลจันทร 

 ๒๗๐๖๖ นางสาวอาพัชรินทร  อินทุภูติ 

 ๒๗๐๖๗ นางสาวอาพัฒสราภรณ   

  ศรีบุญเรือง 

 ๒๗๐๖๘ นางอาภรณ  กล่ันบุศย 

 ๒๗๐๖๙ นางสาวอาภรณ  กาญจนสันติศักดิ์ 

 ๒๗๐๗๐ นางอาภรณ  คุณสุทธิ์ 

 ๒๗๐๗๑ นางอาภรณ  จันทรบุญนะ 

 ๒๗๐๗๒ นางอาภรณ  นรสิงห 

 ๒๗๐๗๓ นางอาภรณ  นามสุข 

 ๒๗๐๗๔ นางอาภรณ  บุญแกว 

 ๒๗๐๗๕ นางอาภรณ  บุญทา 

 ๒๗๐๗๖ นางสาวอาภรณ  ประนาเส 

 ๒๗๐๗๗ นางอาภรณ  พันธุพินิจ 

 ๒๗๐๗๘ นางอาภรณ  วงษตาผา 

 ๒๗๐๗๙ นางอาภรณ  ศรีแกว 

 ๒๗๐๘๐ นางสาวอาภรณ  ส่ันสทาน 

 ๒๗๐๘๑ นางอาภรณ  สุขกูล 

 ๒๗๐๘๒ นางอาภรณ  หารอุดร 

 ๒๗๐๘๓ นางสาวอาภรณรัตน  สงวนโสตร 

 ๒๗๐๘๔ นางสาวอาภัสฌา  ชุมรัมย 

 ๒๗๐๘๕ นางสาวอาภัสรา  ตียากุล 

 ๒๗๐๘๖ นางสาวอาภัสรา  มิตรชศิลป 

 ๒๗๐๘๗ นางสาวอาภัสรา  แสนสุรินทร 

 ๒๗๐๘๘ นางสาวอาภัสราภรณ  กําลังทวี 

 ๒๗๐๘๙ นางสาวอาภา  โพธิ์นิ่มแดง 

 ๒๗๐๙๐ นางสาวอาภากร  ลักษณะวิมล 

 ๒๗๐๙๑ นางอาภาพร  จรเปล่ียว 

 ๒๗๐๙๒ นางสาวอาภาพร  นพคุณขจร 

 ๒๗๐๙๓ นางอาภาพร  บุญแกว 

 ๒๗๐๙๔ นางสาวอาภาพร  วงศขัติย 

 ๒๗๐๙๕ นางสาวอาภาพร  สาลีพวง 

 ๒๗๐๙๖ นางสาวอาภาพร  สุขคง 

 ๒๗๐๙๗ นางสาวอาภาภร  สาระพันธ 

 ๒๗๐๙๘ นางสาวอาภาภรณ  เกษอุบล 

 ๒๗๐๙๙ นางสาวอาภาภรณ  ชัยวุฒิ 

 ๒๗๑๐๐ นางอาภาภรณ  พากเพียร 

 ๒๗๑๐๑ นางสาวอาภาภรณ  ศรีชํานาญ 

 ๒๗๑๐๒ นางอาภาวรรณ  ศรีผักผอง 

 ๒๗๑๐๓ นางสาวอาภิสญา  จันทรทอง 

 ๒๗๑๐๔ นางสาวอาภิสญา  สุศาโยธิน   

 ๒๗๑๐๕ นางสาวอามนะ  ไขสระ 

 ๒๗๑๐๖ นางสาวอามานี  สมาแอ 

 ๒๗๑๐๗ นางสาวอามีดะ  หะ 



 หนา   ๑๗๒ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๑๐๘ นางอามีนะ  ยาสิน 

 ๒๗๑๐๙ นางสาวอามีนะห  เมาะเซ็ง 

 ๒๗๑๑๐ นางสาวอามีนา  ใจเท่ียง 

 ๒๗๑๑๑ นางสาวอามีเนาะ  เจะแต 

 ๒๗๑๑๒ นางสาวอามีเนาะ  ดือราแม 

 ๒๗๑๑๓ นางสาวอามีเนาะ  ยามา 

 ๒๗๑๑๔ นางสาวอามีเนาะ  เจะนิ 

 ๒๗๑๑๕ นางสาวอามีเนาะ  นิซาแย 

 ๒๗๑๑๖ นางอายีหยะ  เจะและ 

 ๒๗๑๑๗ นางอารดา  ชอบธรรม 

 ๒๗๑๑๘ นางสาวอารดา  มีทอง 

 ๒๗๑๑๙ นางอารมณ  ขยัน 

 ๒๗๑๒๐ นางอารมณ  ดอกแยม 

 ๒๗๑๒๑ นางอารมณ  รักษาวงศ 

 ๒๗๑๒๒ นางอารมณ  สอนเตจา 

 ๒๗๑๒๓ นางสาวอารมย  แกวศรีสุข 

 ๒๗๑๒๔ นางอารมย  คงชวย 

 ๒๗๑๒๕ นางอารมย  นวลหอม 

 ๒๗๑๒๖ นางอารมย  ไมสัน 

 ๒๗๑๒๗ นางสาวอารมย  อํานวย 

 ๒๗๑๒๘ นางอารยา  คําจันทร   

 ๒๗๑๒๙ นางสาวอารยา  ซือตระกูล 

 ๒๗๑๓๐ นางสาวอารยา  ณ ลําพูน 

 ๒๗๑๓๑ นางอารยา  พลแสน 

 ๒๗๑๓๒ นางสาวอารยา  พัชราภรณ 

 ๒๗๑๓๓ นางอารยา  ยองใย 

 ๒๗๑๓๔ นางอารยา  ราชพลแสน 

 ๒๗๑๓๕ นางสาวอารยา  วงศเปย 

 ๒๗๑๓๖ นางสาวอารยา   

  สายะประดิษฐานนท 

 ๒๗๑๓๗ นางอารยานี  บุญจูง 

 ๒๗๑๓๘ นางอารยาภรณ  สวางรุงเรือง 

 ๒๗๑๓๙ นางสาวอารัญ  สายเสน 

 ๒๗๑๔๐ นางสาวอารัญญา  สถิตชัย 

 ๒๗๑๔๑ นางอาริญา  เสนา 

 ๒๗๑๔๒ นางสาวอาริตา  เนตรขันทอง 

 ๒๗๑๔๓ นางอารินี  กาวรรณธง 

 ๒๗๑๔๔ นางสาวอาริยา  โตโร 

 ๒๗๑๔๕ นางสาวอาริยา  พรหมชวย 

 ๒๗๑๔๖ นางสาวอาริยา  สังกุลา 

 ๒๗๑๔๗ นางอาริยา  อินตุย 

 ๒๗๑๔๘ นางสาวอาริสรณ  คํามา 

 ๒๗๑๔๙ นางอารี  แกวเกิด 

 ๒๗๑๕๐ นางสาวอารี  แกวทรัพย 

 ๒๗๑๕๑ นางอารี  ครสวรรค 

 ๒๗๑๕๒ นางอารี  ชนะมาก 

 ๒๗๑๕๓ นางอารี  มุขโต 

 ๒๗๑๕๔ นางอารี  วันมาละ 

 ๒๗๑๕๕ นางอารีนา  อัศวนุรักษ 

 ๒๗๑๕๖ นางสาวอารีพร  อินทรทอง 

 ๒๗๑๕๗ นางสาวอารีย  เกตุแกว 

 ๒๗๑๕๘ นางสาวอารีย  คงศรี 



 หนา   ๑๗๓ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๑๕๙ นางอารีย  จงประโคน 

 ๒๗๑๖๐ นางสาวอารีย  จงแผกลาง 

 ๒๗๑๖๑ นางอารีย  จันทรกล่ิน 

 ๒๗๑๖๒ นางอารีย  จุลวัน 

 ๒๗๑๖๓ นางอารีย  ดอกรัก 

 ๒๗๑๖๔ นางอารีย  เต็งเก 

 ๒๗๑๖๕ นางอารีย  ทะนุ 

 ๒๗๑๖๖ นางอารีย  ธีรจางคพิชัย 

 ๒๗๑๖๗ นางอารีย  บุญทา 

 ๒๗๑๖๘ นางอารีย  บุตรตรา 

 ๒๗๑๖๙ นางอารีย  เรืองอยู 

 ๒๗๑๗๐ นางอารีย  วงคเมทา 

 ๒๗๑๗๑ นางสาวอารีย  ศรีสม 

 ๒๗๑๗๒ นางอารีย  สังขสีแกว 

 ๒๗๑๗๓ นางสาวอารีย  สุพาลี 

 ๒๗๑๗๔ นางอารีย  สุวรรณสนิท 

 ๒๗๑๗๕ นางสาวอารียบัณฑ  บรรดาศักดิ์ 

 ๒๗๑๗๖ นางอารียรัตน  จันทรภักดี 

 ๒๗๑๗๗ นางสาวอารียรัตน  เชียงสีทอง 

 ๒๗๑๗๘ นางสาวอารียวรรณ  ครองผา 

 ๒๗๑๗๙ นางอารียะห  มะยูนุ 

 ๒๗๑๘๐ นางอารียา  ตุกขี้หนู 

 ๒๗๑๘๑ นางสาวอารียา  หนูสุวรรณ 

 ๒๗๑๘๒ นางสาวอารีรักษ  เอกตาแสง 

 ๒๗๑๘๓ นางสาวอารีรัตน  กาเมือง 

 ๒๗๑๘๔ นางสาวอารีรัตน  กิจกมลวัฒน 

 ๒๗๑๘๕ นางสาวอารีรัตน  เจติติ๊บ 

 ๒๗๑๘๖ นางสาวอารีรัตน  ดวงทอง 

 ๒๗๑๘๗ นางอารีรัตน  ดานกระโทก 

 ๒๗๑๘๘ นางอารีรัตน  ดานสุขณรงค 

 ๒๗๑๘๙ นางสาวอารีรัตน  ตนวงศ 

 ๒๗๑๙๐ นางอารีรัตน  ทาริยะชัย 

 ๒๗๑๙๑ นางสาวอารีรัตน  นวลคํา 

 ๒๗๑๙๒ นางสาวอารีรัตน  ภูมิเทศ 

 ๒๗๑๙๓ นางสาวอารีรัตน  รุงเรือง 

 ๒๗๑๙๔ นางสาวอารีรัตน  วงศบุปผา 

 ๒๗๑๙๕ นางสาวอารีรัตน  วิชญวุฒิกุล 

 ๒๗๑๙๖ นางสาวอารีรัตน  สวัสดี 

 ๒๗๑๙๗ นางสาวอารีรัตน  สายทอง 

 ๒๗๑๙๘ นางอารีรัตน  อนันตกุล 

 ๒๗๑๙๙ นางอารีรัตน  อมรสิน 

 ๒๗๒๐๐ นางอารีรัตน  อังกระโทก 

 ๒๗๒๐๑ นางสาวอารีรัตน  อัมพันธ 

 ๒๗๒๐๒ นางอารีรัตน  อินทรักษ 

 ๒๗๒๐๓ นางอารีวรรณ  กาศขุนทด 

 ๒๗๒๐๔ นางอารีวรรณ  ทิพยจักร 

 ๒๗๒๐๕ นางสาวอารีวรรณ  คันศร 

 ๒๗๒๐๖ นางสาวอารีวรรณ  เตรียมพยุง 

 ๒๗๒๐๗ นางอารุณ  นวลมะ 

 ๒๗๒๐๘ นางสาวอาลาวียะห  เจะมิง 

 ๒๗๒๐๙ นางอาลิยา  นิยมเดชา 

 ๒๗๒๑๐ นางสาวอาลิษา  ทิมหอม 



 หนา   ๑๗๔ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๒๑๑ นางอาลิษา  ยนตพันธ 

 ๒๗๒๑๒ นางอาลี  สุกสกุลนี 

 ๒๗๒๑๓ นางสาวอาวิษกรณ  วันทา 

 ๒๗๒๑๔ นางอาสะหนะ  หวังอาลี 

 ๒๗๒๑๕ นางอาสานะ  นาฮูดา 

 ๒๗๒๑๖ นางอาเสียะ  อูสมัน 

 ๒๗๒๑๗ นางสาวอาอีซะฮ  เจะมะ 

 ๒๗๒๑๘ นางสาวอาแอเสาะ  ดอนิ 

 ๒๗๒๑๙ นางสาวอาแอเสาะ  บิง 

 ๒๗๒๒๐ นางอํานวย  ไตรบัญญัติกุล 

 ๒๗๒๒๑ นางสาวอํานวย  ปลองงูเหลือม 

 ๒๗๒๒๒ นางอํานวย  ภูลับ 

 ๒๗๒๒๓ นางอํานวย  อินทนาคา 

 ๒๗๒๒๔ นางสาวอํานวยพร  แพงสกล 

 ๒๗๒๒๕ นางอํานวยพร  มารมย 

 ๒๗๒๒๖ นางอํานวยพร  ศรีแดง 

 ๒๗๒๒๗ นางสาวอําพร  แกวคงธรรม 

 ๒๗๒๒๘ นางสาวอําพร  ณโนนชัย 

 ๒๗๒๒๙ นางอําพร  ทองบาง 

 ๒๗๒๓๐ นางอําพร  นาพงษ 

 ๒๗๒๓๑ นางสาวอําพร  โนจิตร 

 ๒๗๒๓๒ นางอําพร  ปาโม 

 ๒๗๒๓๓ นางสาวอําพร  ปนตาแกว 

 ๒๗๒๓๔ นางสาวอําพร  ผักไหม 

 ๒๗๒๓๕ นางอําพร  ฝอยทอง 

 ๒๗๒๓๖ นางสาวอําพร  ฝายบุตร 

 ๒๗๒๓๗ นางอําพร  พิทัต 

 ๒๗๒๓๘ นางอําพร  เพ็งลี 

 ๒๗๒๓๙ นางสาวอําพร  ภักดีเจริญกุล 

 ๒๗๒๔๐ นางอําพร  รักสะอาด 

 ๒๗๒๔๑ นางสาวอําพร  ราชประโคน 

 ๒๗๒๔๒ นางอําพร  ศรีนอก 

 ๒๗๒๔๓ นางสาวอําพร  สานุพันธ 

 ๒๗๒๔๔ นางอําพร  สารีพันธุ 

 ๒๗๒๔๕ นางอําพร  สืบสอน 

 ๒๗๒๔๖ นางอําพร  หอมสรอย 

 ๒๗๒๔๗ นางสาวอําพร  หัสพันธ 

 ๒๗๒๔๘ นางอําพร  อภิลักษณชัย 

 ๒๗๒๔๙ นางอําพร  เอี่ยมรัมย 

 ๒๗๒๕๐ นางสาวอําพรรณ  จันทรทรัพย 

 ๒๗๒๕๑ นางอําพรรณ  รวมสุข 

 ๒๗๒๕๒ นางสาวอําพรรณ  วังใน 

 ๒๗๒๕๓ นางสาวอําพรรัตน  อุดมสุข 

 ๒๗๒๕๔ นางอําพัน  ชาวงษ 

 ๒๗๒๕๕ นางอําพันธ  เทวะเส 

 ๒๗๒๕๖ นางอําพา  เงินสัจจา 

 ๒๗๒๕๗ นางอําพา  เรืองมาลัย 

 ๒๗๒๕๘ นางอําไพ  แกวโก 

 ๒๗๒๕๙ นางอําไพ  จันษร 

 ๒๗๒๖๐ นางอําไพ  ธรรมไชย 

 ๒๗๒๖๑ นางสาวอําไพ  บัวอินทร 

 ๒๗๒๖๒ นางอําไพ  เปลือยศรี 



 หนา   ๑๗๕ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๒๖๓ นางสาวอําไพ  พลทิพย 

 ๒๗๒๖๔ นางอําไพ  ภาจํารงค 

 ๒๗๒๖๕ นางอําไพ  วิเชียรบุตร 

 ๒๗๒๖๖ นางอําไพ  สวางภพ 

 ๒๗๒๖๗ นางอําไพ  สังเกต 

 ๒๗๒๖๘ นางสาวอําไพ  สําราญสุข 

 ๒๗๒๖๙ นางอําไพ  หนูคง 

 ๒๗๒๗๐ นางอําไพ  แหวกวารี 

 ๒๗๒๗๑ นางอําไพ  อินตา 

 ๒๗๒๗๒ นางอําไพวรรณ  วรรณโชติ 

 ๒๗๒๗๓ นางอําไพวิทย  เนื่องโพธิ์ 

 ๒๗๒๗๔ นางสาวอําภา  เขียวแกว 

 ๒๗๒๗๕ นางอําภา  คําเสม 

 ๒๗๒๗๖ นางอําภา  บุญรักษา 

 ๒๗๒๗๗ นางอําภา  ประจงเศรษฐ 

 ๒๗๒๗๘ นางอําภา  พันธุรัตน 

 ๒๗๒๗๙ นางสาวอําภา  โพธิ์ทอง 

 ๒๗๒๘๐ นางสาวอําภา  สิงคะนอง 

 ๒๗๒๘๑ นางสาวอําภา  สิงหลา 

 ๒๗๒๘๒ นางสาวอําภาพร  ดงกระโทก 

 ๒๗๒๘๓ นางสาวอําภาพร  ศรีอําไพ 

 ๒๗๒๘๔ นางสาวอําภาวรรณ  ย่ิงเจริญ 

 ๒๗๒๘๕ นางสาวอําสะ  อาดตันตรา 

 ๒๗๒๘๖ นางสาวอิงอร  จุมพล 

 ๒๗๒๘๗ นางอิงออน  แสงสุข 

 ๒๗๒๘๘ นางอิชยา  คําลือ 

 ๒๗๒๘๙ นางสาวอิฐสรีย  นามแสงจันทร 

 ๒๗๒๙๐ นางอิทธยา  ลออมรเวช 

 ๒๗๒๙๑ นางอิทธิยา  คลํ่าเงิน 

 ๒๗๒๙๒ นางสาวอินทรนิชา  เมธีโรจนศักดิ์ 

 ๒๗๒๙๓ นางสาวอินทรริตา  ยาวิชัย 

 ๒๗๒๙๔ นางสาวอินทรอตินุช   

  สรางนานอกภูริ 

 ๒๗๒๙๕ นางอินทิรา  ตัดโท 

 ๒๗๒๙๖ นางสาวอินทิรา  บัวหอม 

 ๒๗๒๙๗ นางอินทิรา  พุกงาม 

 ๒๗๒๙๘ นางอินทิรา  ภิรมยไกรภักดิ์ 

 ๒๗๒๙๙ นางอินทิรา  รองนวล 

 ๒๗๓๐๐ นางอินทิรา  รัศมี 

 ๒๗๓๐๑ นางอินทิรา  รุงเรือง 

 ๒๗๓๐๒ นางอินทิรา  วงษมา 

 ๒๗๓๐๓ นางสาวอินทิรา  สวนสุจริต 

 ๒๗๓๐๔ นางสาวอินทิรา  สุขสวัสดิ์ 

 ๒๗๓๐๕ นางอินทิราภรณ  อรรคบุตร 

 ๒๗๓๐๖ นางอินทุกาน  ศรีพนม 

 ๒๗๓๐๗ นางสาวอินทุอร  ฉิมมากรม 

 ๒๗๓๐๘ นางอิ่มใจ  ทองเสง 

 ๒๗๓๐๙ นางสาวอิรัชยา  มีกลํ่า 

 ๒๗๓๑๐ นางอิราพร  สายปาน 

 ๒๗๓๑๑ นางอิศยากร  แกวฝาย 

 ๒๗๓๑๒ นางอิศรา  กุศลสราง 

 ๒๗๓๑๓ นางอิศรา  ภูประเสริฐ 



 หนา   ๑๗๖ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๓๑๔ นางอิศรา  สกิดใจ 

 ๒๗๓๑๕ นางอิศราภรณ  พรโสภณ 

 ๒๗๓๑๖ นางสาวอิศราภรณ  พารุสุข 

 ๒๗๓๑๗ นางอิศรารักษ  สถิรกุล 

 ๒๗๓๑๘ นางอิศราวดี  ปานะวิภาต 

 ๒๗๓๑๙ นางสาวอิศริยา  บรรจงชวย 

 ๒๗๓๒๐ นางสาวอิษฎา  เครือนุช 

 ๒๗๓๒๑ นางสาวอิษฎาพร  เครือวัลย 

 ๒๗๓๒๒ นางสาวอิสติยา  อายุมั่น 

 ๒๗๓๒๓ นางอิสยาภรณ  กิตติบดินทร 

 ๒๗๓๒๔ นางอิสรภาพ  พรหมชนะ 

 ๒๗๓๒๕ นางสาวอิสรา  สีสิงหทอง 

 ๒๗๓๒๖ นางอิสรา  อุนเจาบาน 

 ๒๗๓๒๗ นางอิสราดา  คันทะพรม 

 ๒๗๓๒๘ นางสาวอิสราภรณ  พัฒนพิบูลศักดิ์ 

 ๒๗๓๒๙ นางสาวอิสริญา  สุยาว 

 ๒๗๓๓๐ นางสาวอิสริยา  พรมมิ 

 ๒๗๓๓๑ นางสาวอิสริยา  สีลาวุธ 

 ๒๗๓๓๒ นางสาวอิสริยา  อิทธิยาวุฒิ 

 ๒๗๓๓๓ นางสาวอิสริยากร  เกื้อเผือก 

 ๒๗๓๓๔ นางอิสริยาภรณ  ธรรมคุณ 

 ๒๗๓๓๕ นางอิสริยาภรณ  สุทธิพันธ 

 ๒๗๓๓๖ นางอิสรีย  นนทธีระจรูญ 

 ๒๗๓๓๗ นางสาวอิสรีย  วิสีปตน 

 ๒๗๓๓๘ นางสาวอิสรีย  สุดแกว 

 ๒๗๓๓๙ นางอิสรียรักข  อภิอารยาวงศ 

 ๒๗๓๔๐ นางสาวอิสรียา  สงวนนาม 

 ๒๗๓๔๑ นางสาวอิสรียาภรณ  พรมสุข 

 ๒๗๓๔๒ นางอิสสริยา  แกวกิจ 

 ๒๗๓๔๓ นางอุดม  พิมพลี 

 ๒๗๓๔๔ นางสาวอุดม  อยางสวย 

 ๒๗๓๔๕ นางอุดมพร  การิสุข 

 ๒๗๓๔๖ นางอุดมพร  คําไหล 

 ๒๗๓๔๗ นางอุดมพร  ทีปานนท 

 ๒๗๓๔๘ นางอุดมพร  มลิวรรณ 

 ๒๗๓๔๙ นางอุดมรัตน  คลังนิมิตร 

 ๒๗๓๕๐ นางสาวอุดมลักษณ  เล่ือนศักดิ์ 

 ๒๗๓๕๑ นางอุดมลักษณ  โลสูงเนิน 

 ๒๗๓๕๒ นางอุดร  แพงศรี 

 ๒๗๓๕๓ นางอุดร  ฟงเร็ว 

 ๒๗๓๕๔ นางสาวอุดร  วันทา 

 ๒๗๓๕๕ นางอุทร  วงษโก 

 ๒๗๓๕๖ นางอุทัย  ศรีธนต 

 ๒๗๓๕๗ นางอุทัย  สืบเชื้อ 

 ๒๗๓๕๘ นางสาวอุทัยทิพย  ปะจันทะศรี 

 ๒๗๓๕๙ นางอุทัยทิพย  มโนสวัสดิ์ 

 ๒๗๓๖๐ นางสาวอุทัยทิพย  สงดวง 

 ๒๗๓๖๑ นางสาวอุทัยพิมพ  ศาสตรเวช 

 ๒๗๓๖๒ นางอุทัยรัตน  บัวฝาย 

 ๒๗๓๖๓ นางอุทัยรัตน  วงศพานิช 

 ๒๗๓๖๔ นางอุทัยวรรณ  กลับวิลา 

 ๒๗๓๖๕ นางสาวอุทัยวรรณ  จันวนา 



 หนา   ๑๗๗ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๓๖๖ นางสาวอุทัยวรรณ  ไชยโย 

 ๒๗๓๖๗ นางอุทัยวรรณ  ทองมวน 

 ๒๗๓๖๘ นางสาวอุทัยวรรณ  บุญโท   

 ๒๗๓๖๙ นางอุทัยวรรณ  บุญเย็น 

 ๒๗๓๗๐ นางสาวอุทัยวรรณ  แฝกหอม 

 ๒๗๓๗๑ นางสาวอุทัยวรรณ  สมจิตร 

 ๒๗๓๗๒ นางสาวอุทัยวรรณ  หงษเวียงจันทร 

 ๒๗๓๗๓ นางสาวอุทัยวรรณ  ไหลหล่ัง 

 ๒๗๓๗๔ นางอุทัยวรรณ  อานไมล 

 ๒๗๓๗๕ นางอุทารัตน  ชํานาญมาก 

 ๒๗๓๗๖ นางอุทิกา  ภูกองไชย 

 ๒๗๓๗๗ นางสาวอุทิตยตา  หาญรบ 

 ๒๗๓๗๘ นางอุทุมพร  ชาญชํานิ 

 ๒๗๓๗๙ นางสาวอุทุมพร  ทองมี 

 ๒๗๓๘๐ นางอุทุมพร  บุญสวัสดิ์ 

 ๒๗๓๘๑ นางสาวอุทุมพร  ปญญะ 

 ๒๗๓๘๒ นางสาวอุทุมพร  ปนเกตุ 

 ๒๗๓๘๓ นางอุทุมพร  แพทยเจริญ 

 ๒๗๓๘๔ นางสาวอุทุมพร  วิลาทอง 

 ๒๗๓๘๕ นางสาวอุทุมพร  สีพันดอน 

 ๒๗๓๘๖ นางสาวอุทุมพร  แสงศรีภูมิ 

 ๒๗๓๘๗ นางอุนใจ  ชูประศรี 

 ๒๗๓๘๘ นางสาวอุนนดา  เหล่ือมแกว 

 ๒๗๓๘๙ นางอุนเรือน  ซื่อตรง 

 ๒๗๓๙๐ นางอุนเรือน  นุชชาวนา 

 ๒๗๓๙๑ นางอุนิสา  อมรรัตนไพจิตร 

 ๒๗๓๙๒ นางสาวอุบล  กุญแจนาค 

 ๒๗๓๙๓ นางสาวอุบล  คชไกร 

 ๒๗๓๙๔ นางสาวอุบล  เครือตะมา 

 ๒๗๓๙๕ นางอุบล  งามเลิศ 

 ๒๗๓๙๖ นางสาวอุบล  เงินสีเหม 

 ๒๗๓๙๗ นางอุบล  ชูรัส 

 ๒๗๓๙๘ นางสาวอุบล  ไชยชนะ 

 ๒๗๓๙๙ นางสาวอุบล  ทองชุมภู 

 ๒๗๔๐๐ นางสาวอุบล  ทาเอื้อ 

 ๒๗๔๐๑ นางอุบล  พรายดวง 

 ๒๗๔๐๒ นางอุบล  รัตนา 

 ๒๗๔๐๓ นางอุบล  วุนกิ้ม 

 ๒๗๔๐๔ นางอุบล  เวียงคํา 

 ๒๗๔๐๕ นางสาวอุบล  สรรพจักร 

 ๒๗๔๐๖ นางสาวอุบล  สวัสดิรักษา 

 ๒๗๔๐๗ นางสาวอุบล  สําเร็จ 

 ๒๗๔๐๘ นางอุบล  สุขเจริญ 

 ๒๗๔๐๙ นางสาวอุบล  โสเสมอ 

 ๒๗๔๑๐ นางสาวอุบล  หนอพันธุ 

 ๒๗๔๑๑ นางอุบล  หมื่นชนะ 

 ๒๗๔๑๒ นางอุบล  อัตตะวงศ 

 ๒๗๔๑๓ นางสาวอุบลทิพย  ปอมโม 

 ๒๗๔๑๔ นางสาวอุบลพันธ  นุนตา 

 ๒๗๔๑๕ นางสาวอุบลรัตน  จันพันธเพชรกุล 

 ๒๗๔๑๖ นางอุบลรัตน  ชูศรี 

 ๒๗๔๑๗ นางอุบลรตัน  โชตะวัน 



 หนา   ๑๗๘ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๔๑๘ นางอุบลรัตน  บุญญา 

 ๒๗๔๑๙ นางสาวอุบลรัตน  ศรีจันทร 

 ๒๗๔๒๐ นางอุบลรัตน  อินทรวิเศษ 

 ๒๗๔๒๑ นางอุบลรัตน  อินธิแสน 

 ๒๗๔๒๒ นางอุบลลิณีย  นันตลาด 

 ๒๗๔๒๓ นางสาวอุบลวรรณ  เกงหลอ 

 ๒๗๔๒๔ นางสาวอุบลวรรณ  จะเฮิง 

 ๒๗๔๒๕ นางอุบลวรรณ  เทพสาธร 

 ๒๗๔๒๖ นางสาวอุบลวรรณ  พันธรูปทาว 

 ๒๗๔๒๗ นางอุบลวรรณ  โวหารเดช 

 ๒๗๔๒๘ นางอุบลวรรณ  หมื่นเพชร 

 ๒๗๔๒๙ นางอุปถัมภ  เลพล 

 ๒๗๔๓๐ นางอุมา  จันทรงามจรัส 

 ๒๗๔๓๑ นางสาวอุมา  สีผา 

 ๒๗๔๓๒ นางสาวอุมากรณ  คําศิลา 

 ๒๗๔๓๓ นางสาวอุมาพร  ขุนจันทร 

 ๒๗๔๓๔ นางอุมาพร  ทองรักษ 

 ๒๗๔๓๕ นางอุมาพร  เนตรพันทัง 

 ๒๗๔๓๖ นางสาวอุมาพร  บุตรแสนโตร 

 ๒๗๔๓๗ นางสาวอุมาพร  พงษโสภณ 

 ๒๗๔๓๘ นางอุมาพร  พรหมดี 

 ๒๗๔๓๙ นางอุมาพร  พรหมวิหาร 

 ๒๗๔๔๐ นางสาวอุมาพร  พรหมศรี 

 ๒๗๔๔๑ นางอุมาพร  พุทธกอน 

 ๒๗๔๔๒ นางอุมาพร  มังคละคีรี 

 ๒๗๔๔๓ นางอุมาพร  มุงชู 

 ๒๗๔๔๔ นางอุมาพร  รัตนพลที 

 ๒๗๔๔๕ นางอุมาพร  ราโชติ 

 ๒๗๔๔๖ นางสาวอุมาพร  สารรัตน 

 ๒๗๔๔๗ นางอุมาพร  สิงหศักดิ์ตระกูล 

 ๒๗๔๔๘ นางสาวอุมาพร  หนองลุง 

 ๒๗๔๔๙ นางอุมาพร  อดทน 

 ๒๗๔๕๐ นางสาวอุมาภรณ  คุมชํานาญ 

 ๒๗๔๕๑ นางอุมาภรณ  ทองแทง 

 ๒๗๔๕๒ นางอุมาภรณ  บัวสมุย 

 ๒๗๔๕๓ นางสาวอุมาภรณ  ปติชาญ 

 ๒๗๔๕๔ นางสาวอุมาภรณ  ฤทธิ์เทพ 

 ๒๗๔๕๕ นางสาวอุมาภรณ  ศรีนุกูล 

 ๒๗๔๕๖ นางสาวอุมาภรณ  สะพะพันธ 

 ๒๗๔๕๗ นางอุมาภรณ  อุบลนอย 

 ๒๗๔๕๘ นางอุมารังษี  วงษคํา 

 ๒๗๔๕๙ นางสาวอุมารินทร  ปกเคเต 

 ๒๗๔๖๐ นางอุมารุจี  ลุนจักร 

 ๒๗๔๖๑ นางอุมาลิน  สงกูล 

 ๒๗๔๖๒ นางอุมาวดี  สุขเสงี่ยมกุล 

 ๒๗๔๖๓ นางสาวอุมาวรรณ  ชัยชนะ 

 ๒๗๔๖๔ นางสาวอุรวรี  ผิวผอง 

 ๒๗๔๖๕ นางสาวอุรวี  มีรัตน 

 ๒๗๔๖๖ นางสาวอุระษา  ไชยบิล 

 ๒๗๔๖๗ นางสาวอุรัชชญา  สิงคีประภา 

 ๒๗๔๖๘ นางอุรัตน  พรมเทศ 

 ๒๗๔๖๙ นางอุรัศยามณ  ทะสะระ 



 หนา   ๑๗๙ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๔๗๐ นางสาวอุราพร  อุตสัย 

 ๒๗๔๗๑ นางอุราภรณ  วรรณศรี 

 ๒๗๔๗๒ นางอุรารักษ  ทันหลา 

 ๒๗๔๗๓ นางสาวอุรารัตน  ทองสัมฤทธิ์ 

 ๒๗๔๗๔ นางสาวอุราวรรณ  หนูชูแกว 

 ๒๗๔๗๕ นางสาวอุริน  ออนพฤกษภูมิ 

 ๒๗๔๗๖ นางสาวอุรุวรรณ  อินทรแปลง 

 ๒๗๔๗๗ นางอุไร  จันทรลา 

 ๒๗๔๗๘ นางอุไร  จุลพรหม 

 ๒๗๔๗๙ นางสาวอุไร  บิลหมัด 

 ๒๗๔๘๐ นางอุไร  ปนทอง 

 ๒๗๔๘๑ นางอุไร  เปรมนาค 

 ๒๗๔๘๒ นางอุไร  แฝงสมศรี 

 ๒๗๔๘๓ นางอุไร  พรหมหีต 

 ๒๗๔๘๔ นางสาวอุไร  มีลา 

 ๒๗๔๘๕ นางสาวอุไร  โยธิคา 

 ๒๗๔๘๖ นางอุไร  รักษาชล 

 ๒๗๔๘๗ นางอุไร  ศรีปตเนตร 

 ๒๗๔๘๘ นางสาวอุไร  สินธุกูต 

 ๒๗๔๘๙ นางอุไร  โสภาศรี 

 ๒๗๔๙๐ นางสาวอุไร  หนองคู 

 ๒๗๔๙๑ นางอุไร  อันทะชัย 

 ๒๗๔๙๒ นางอุไร  อัปมาโน 

 ๒๗๔๙๓ นางอุไร  แองสุข 

 ๒๗๔๙๔ นางสาวอุไรพร  คานไธสงค 

 ๒๗๔๙๕ นางอุไรพร  จารุวงศ 

 ๒๗๔๙๖ นางสาวอุไรพร  นาคนิ่ม 

 ๒๗๔๙๗ นางสาวอุไรพร  ผันกระโทก 

 ๒๗๔๙๘ นางสาวอุไรพร  ภูสีเงิน 

 ๒๗๔๙๙ นางสาวอุไรพัชร  ทิพแสง 

 ๒๗๕๐๐ นางสาวอุไรแพง  พงศมาลี 

 ๒๗๕๐๑ นางอุไรภรณ  ชาดแดง 

 ๒๗๕๐๒ นางสาวอุไรภรณ  ปฐมรัตนกุล 

 ๒๗๕๐๓ นางสาวอุไรภรณ  อุทก 

 ๒๗๕๐๔ นางสาวอุไรรักษ  สุดา 

 ๒๗๕๐๕ นางอุไรรัตน  กิจกอบสิน 

 ๒๗๕๐๖ นางสาวอุไรรัตน  ราชาเดช 

 ๒๗๕๐๗ นางอุไรลักษณ  ชายา 

 ๒๗๕๐๘ นางอุไรลักษณ  ภูดอนโพธิ์ 

 ๒๗๕๐๙ นางสาวอุไรวรรณ  เวรวรณ 

 ๒๗๕๑๐ นางสาวอุไรวรรณ  กลสามัญ 

 ๒๗๕๑๑ นางอุไรวรรณ  กสิกิจวรกุล 

 ๒๗๕๑๒ นางอุไรวรรณ  กัญชนะกาญจน 

 ๒๗๕๑๓ นางอุไรวรรณ  เกื้อเอียด 

 ๒๗๕๑๔ นางอุไรวรรณ  แกวหมุน 

 ๒๗๕๑๕ นางอุไรวรรณ  เครือเขื่อนเพ็ชร 

 ๒๗๕๑๖ นางอุไรวรรณ  เครือหงษ 

 ๒๗๕๑๗ นางอุไรวรรณ  จงแจมฟา 

 ๒๗๕๑๘ นางอุไรวรรณ  จักรศรี 

 ๒๗๕๑๙ นางสาวอุไรวรรณ  แจคํา 

 ๒๗๕๒๐ นางสาวอุไรวรรณ  ชะวาจิตร 

 ๒๗๕๒๑ นางสาวอุไรวรรณ  ชัยมงคล 



 หนา   ๑๘๐ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๕๒๒ นางสาวอุไรวรรณ  ทางเจน 

 ๒๗๕๒๓ นางอุไรวรรณ  นันตะรัตน 

 ๒๗๕๒๔ นางสาวอุไรวรรณ  นันทะสาร 

 ๒๗๕๒๕ นางสาวอุไรวรรณ  นามแกว 

 ๒๗๕๒๖ นางอุไรวรรณ  บุญศรีทุม 

 ๒๗๕๒๗ นางอุไรวรรณ  ประดับศรี 

 ๒๗๕๒๘ นางสาวอุไรวรรณ  ปาจีคํา 

 ๒๗๕๒๙ นางอุไรวรรณ  ปาละวงศ 

 ๒๗๕๓๐ นางอุไรวรรณ  พรมเวียง 

 ๒๗๕๓๑ นางสาวอุไรวรรณ  พูลเพชร 

 ๒๗๕๓๒ นางอุไรวรรณ  มนเล็ก 

 ๒๗๕๓๓ นางสาวอุไรวรรณ  มูลสมบัติ 

 ๒๗๕๓๔ นางอุไรวรรณ  ยันตะพันธ 

 ๒๗๕๓๕ นางสาวอุไรวรรณ  รุงสิริพิพัฒน 

 ๒๗๕๓๖ นางสาวอุไรวรรณ  ศรีพาลา 

 ๒๗๕๓๗ นางอุไรวรรณ  ศาลาจันทร 

 ๒๗๕๓๘ นางอุไรวรรณ  สงแสง 

 ๒๗๕๓๙ นางสาวอุไรวรรณ  สวัสดี 

 ๒๗๕๔๐ นางอุไรวรรณ  สีหาสาร 

 ๒๗๕๔๑ นางสาวอุไรวรรณ  สุขหลาย 

 ๒๗๕๔๒ นางสาวอุไรวรรณ  หมอสุข 

 ๒๗๕๔๓ นางสาวอุไรวรรณ  เหลาคา 

 ๒๗๕๔๔ นางอุไรวรรณ  อินทรชุมนุม 

 ๒๗๕๔๕ นางสาวอุไรศรี  ภูสําเภา 

 ๒๗๕๔๖ นางอุลัย  ถาวรย่ิง 

 ๒๗๕๔๗ นางอุลัย  มณีพรหม 

 ๒๗๕๔๘ นางสาวอุลัยวรรณ  มูลกัน 

 ๒๗๕๔๙ นางอุไล  วงคมาลัย 

 ๒๗๕๕๐ นางอุไลลักษณ  แกนปดชา 

 ๒๗๕๕๑ นางอุไลวรรณ  บุญหลา 

 ๒๗๕๕๒ นางอุไลวรรณ  ผาดานแกว 

 ๒๗๕๕๓ นางอุไลวรรณ  อุยศรีแคน 

 ๒๗๕๕๔ นางสาวอุษกาญจน  พูนประสิทธิ์ 

 ๒๗๕๕๕ นางสาวอุษณา  แจมใส 

 ๒๗๕๕๖ นางอุษณิภา  บุญปก 

 ๒๗๕๕๗ นางอุษณิษา  ทองกานเหลือง 

 ๒๗๕๕๘ นางสาวอุษณี  ภาครัตณี 

 ๒๗๕๕๙ นางอุษณีย  กล่ินแกว 

 ๒๗๕๖๐ นางสาวอุษณีย  ชมมิ่ง 

 ๒๗๕๖๑ นางสาวอุษณีย  ถีสูงเนิน 

 ๒๗๕๖๒ นางอุษณีย  ฝายลุย 

 ๒๗๕๖๓ นางสาวอุษณีย  มหามงคล 

 ๒๗๕๖๔ นางอุษณีย  มิ่งเชื้อ 

 ๒๗๕๖๕ นางสาวอุษณีย  วิไลกุล 

 ๒๗๕๖๖ นางสาวอุษณีย  สิงเห 

 ๒๗๕๖๗ นางอุษณีย  หนวงกระโทก 

 ๒๗๕๖๘ นางสาวอุษนีย  สิทธิชัยวงศ 

 ๒๗๕๖๙ นางสาวอุษรา  มันยา 

 ๒๗๕๗๐ นางอุษา  คงปลอด 

 ๒๗๕๗๑ นางอุษา  จวบสมบัติ 

 ๒๗๕๗๒ นางอุษา  พรหมลิขิต 

 ๒๗๕๗๓ นางอุษา  พานเผือก   



 หนา   ๑๘๑ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๕๗๔ นางสาวอุษา  โพธิ์แกว 

 ๒๗๕๗๕ นางสาวอุษา  รอดมณี 

 ๒๗๕๗๖ นางสาวอุษา  โลหเงิน 

 ๒๗๕๗๗ นางสาวอุษา  วงษแกว 

 ๒๗๕๗๘ นางอุษา  ศรีสม 

 ๒๗๕๗๙ นางอุษา  แสงศรี 

 ๒๗๕๘๐ นางอุษา  หนูรุน 

 ๒๗๕๘๑ นางสาวอุษา  อ่ําอินทร 

 ๒๗๕๘๒ นางอุษาภรณ  รัตนมณเฑียร 

 ๒๗๕๘๓ นางสาวอุษารักษ  สิงหวรรณุรัตน 

 ๒๗๕๘๔ นางอุษาวดี  กุลบุตร 

 ๒๗๕๘๕ นางอุษาวดี  คํายา 

 ๒๗๕๘๖ นางสาวอุษาวดี  บุญลอม 

 ๒๗๕๘๗ นางสาวอุษาสยา  ศรีพลับ 

 ๒๗๕๘๘ นางอุสราภรณ  จิตรมาดี 

 ๒๗๕๘๙ นางสาวอุสา  ผลบุญ 

 ๒๗๕๙๐ นางสาวอุสาห  แปนประจุน 

 ๒๗๕๙๑ นางอุสาห  เรืองสง 

 ๒๗๕๙๒ นางอุสิชา  ทาทอง 

 ๒๗๕๙๓ นางสาวอุสุมา  สุพลจิต 

 ๒๗๕๙๔ นางเอกรัช  เฉลิมพล 

 ๒๗๕๙๕ นางสาวเอกรินทร  สาวงศนาม 

 ๒๗๕๙๖ นางเอ็มไพร  อันโนนจารย 

 ๒๗๕๙๗ นางสาวเอมร  สุขอาษา 

 ๒๗๕๙๘ นางเอมวดี  เสตะรุจิ 

 ๒๗๕๙๙ นางเอมอร  กิ้วภาวัน 

 ๒๗๖๐๐ นางสาวเอมอร  ขอดเมชัย 

 ๒๗๖๐๑ นางสาวเอมอร  คําสองสี 

 ๒๗๖๐๒ นางเอมอร  จันทะคุณ 

 ๒๗๖๐๓ นางเอมอร  แจงใจ 

 ๒๗๖๐๔ นางเอมอร  นาคเอี่ยม 

 ๒๗๖๐๕ นางสาวเอมอร  ภูกาสอน 

 ๒๗๖๐๖ วาที่รอยตรีหญิง เอมอร  มนิสสาร 

 ๒๗๖๐๗ นางสาวเอมอร  มะนาวหวาน 

 ๒๗๖๐๘ นางสาวเอมอร  โลภาศ 

 ๒๗๖๐๙ นางสาวเอมอร  ศรีหนองโคตร 

 ๒๗๖๑๐ นางสาวเอมอร  สุขหอ 

 ๒๗๖๑๑ นางเอมอร  สุลํานาจ 

 ๒๗๖๑๒ นางสาวเอมอร  อิทธิยา 

 ๒๗๖๑๓ นางเอมอัชรา  อัศพันธ 

 ๒๗๖๑๔ นางสาวเอมีนา  ดุลยกุล 

 ๒๗๖๑๕ นางเอริน  สรอยสน 

 ๒๗๖๑๖ นางเอียมอร  ขอสกุล 

 ๒๗๖๑๗ นางสาวเอื้อการย  พ่ึงไชย 

 ๒๗๖๑๘ นางสาวเอื้อง  โคตรหนองปง 

 ๒๗๖๑๙ นางสาวเอื้องผ้ึง  สุขประเสริฐ 

 ๒๗๖๒๐ นางเอื้องพร  เชิดชู 

 ๒๗๖๒๑ นางเอื้องไพร  สรเสนีย 

 ๒๗๖๒๒ นางสาวเอื้องฟา  คูณแสง 

 ๒๗๖๒๓ นางสาวเอื้องฟา  ภูกิ่งเงิน 

 ๒๗๖๒๔ นางเอื้องฟา  ศิริโท 

 ๒๗๖๒๕ นางสาวเอื้องอุรา  มวงนาค 



 หนา   ๑๘๒ (เลมท่ี  ๖/๕) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๖๒๖ นางสาวเอื้อจิตต  จันทรหมอง 

 ๒๗๖๒๗ นางเอื้อมเดือน  นนทะคุณ 

 ๒๗๖๒๘ นางสาวเอื้อมพร  จัดนอก 

 ๒๗๖๒๙ นางสาวเอื้อมพร  เนื่องเหมย 

 ๒๗๖๓๐ นางสาวเอื้อมพร  ปกกุนนัน 

 ๒๗๖๓๑ นางเอื้อมพร  ออนผิว 

 ๒๗๖๓๒ นางสาวแอนจนา  เชิดสุข 

 ๒๗๖๓๓ นางสาวแอนนา  พัศดุ 

 ๒๗๖๓๔ นางแอพปญา  คําแสน 

 ๒๗๖๓๕ นางสาวแอมมะลี  บุญสินธุ 

 ๒๗๖๓๖ นางแอวใจ  เพชรนาวา 

 ๒๗๖๓๗ นางโอเปก  สิทธา 

 ๒๗๖๓๘ นางสาวโอภาพร  บุญศรี 

 ๒๗๖๓๙ นางโอภาส  ดวงสังข 

 ๒๗๖๔๐ นางสาวไอญรพาภรฐ  หนูนอย 

 ๒๗๖๔๑ นางไอยเรศ  เหลาแกว 

 ๒๗๖๔๒ นางสาวไอยา  ชางแกว 

 ๒๗๖๔๓ นางสาวไอรินทร  หิรัญสิริพงษ 

 ๒๗๖๔๔ นางไอลดา  รอบคอบ 

 ๒๗๖๔๕ นางสาวไอลดา  ศรีมานนท 

 ๒๗๖๔๖ นางไอลดา  สารสิทธิ์ 

 ๒๗๖๔๗ นางไอลดา  สีดี 

 ๒๗๖๔๘ นางไอศิการ  ทุมมณี 

 ๒๗๖๔๙ นางไอสมา  สีนํานุง 

 ๒๗๖๕๐ นางไอสยา  ทองงาม 

 ๒๗๖๕๑ นางสาวฮันนาห  สเทราซ 

 ๒๗๖๕๒ นางฮัมเดีย  มณีรัตน 

 ๒๗๖๕๓ นางสาวฮัสนะ  ปยาตู 

 ๒๗๖๕๔ นางสาวฮาซนะ  เจะโกะ 

 ๒๗๖๕๕ นางฮาซูลีนา  วุฒิงาม 

 ๒๗๖๕๖ นางสาวฮาณี  มะเย็ง 

 ๒๗๖๕๗ นางฮาดีบะห  กาซอ 

 ๒๗๖๕๘ นางสาวฮานานี  หะยีมิง 

 ๒๗๖๕๙ นางสาวฮานีซะห  ดือราแม 

 ๒๗๖๖๐ นางฮาบีบะ  มายุดิน 

 ๒๗๖๖๑ นางสาวฮาบีบะ  หมานระเด็น 

 ๒๗๖๖๒ นางสาวฮายาตี  เจะแว 

 ๒๗๖๖๓ นางฮายาตี  ดาโอะ 

 ๒๗๖๖๔ นางฮายาตี  หะมะ 

 ๒๗๖๖๕ นางสาวฮารียะ  กูนดิน 

 ๒๗๖๖๖ นางสาวฮาลีมะ  ไกรทอง 

 ๒๗๖๖๗ นางฮาลีเมาะ  วาหะรักษ   

 ๒๗๖๖๘ นางฮาลีเมาะ  หนิ 

 ๒๗๖๖๙ นางสาวฮาสะหนะ  ชลธาร 

 ๒๗๖๗๐ นางฮาหวา  ตะฮาวัน 

 ๒๗๖๗๑ นางสาวฮุสนา  ยีสมัน   
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