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

 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๙,๐๖๓  ราย) 

 ๒๐๐๐๑ นางรําไพ  รองสวัสดิ์ 

 ๒๐๐๐๒ นางสาวรําไพ  วันทอง 

 ๒๐๐๐๓ นางรําไพ  สายพิน 

 ๒๐๐๐๔ นางสาวรําไพ  สิทธิจันทร 

 ๒๐๐๐๕ นางรําไพ  สีพล 

 ๒๐๐๐๖ นางรําไพ  อาสนสุวรรณ 

 ๒๐๐๐๗ นางรําไพร  สุทธิ 

 ๒๐๐๐๘ นางรําภา  โพธิ์วงษ 

 ๒๐๐๐๙ นางรําภา  ฤาชา 

 ๒๐๐๑๐ นางรําภู  เปงนัน 

 ๒๐๐๑๑ นางสาวริญญาภัทร  เพชรกาฬ 

 ๒๐๐๑๒ นางริญณวรรณ  พรหมแกว 

 ๒๐๐๑๓ นางสาวริตา  ทรัพยแพ 

 ๒๐๐๑๔ นางสาวรินฑากาน  บุญนะ 

 ๒๐๐๑๕ นางรินดา  แกวไทรเลิศ 

 ๒๐๐๑๖ นางรินดา  บอศีล 

 ๒๐๐๑๗ นางสาวรินดา  บุญพิทักษ 

 ๒๐๐๑๘ นางรินดา  โมทอง 

 ๒๐๐๑๙ นางสาวรินดา  เรืองฤทธิ์   

 ๒๐๐๒๐ นางรินดา  เหมือนแตง 

 ๒๐๐๒๑ นางสาวรินดารา  ใจสีธิ 

 ๒๐๐๒๒ นางสาวรินทรรฐา  เมธินบุณยวัฒน 

 ๒๐๐๒๓ นางสาวรินนภา  ตลับทอง 

 ๒๐๐๒๔ นางสาวรินนา  นินทราช 

 ๒๐๐๒๕ นางรินนา  สาบุดดี 

 ๒๐๐๒๖ นางรินรฎา  สินเจิมศิริ 

 ๒๐๐๒๗ นางสาวรินรดา  อินมา 

 ๒๐๐๒๘ นางสาวริศรา  ศรีหาปญญา 

 ๒๐๐๒๙ นางริษา  ทองประศร ี

 ๒๐๐๓๐ นางริสา  แกวกลํ่า 

 ๒๐๐๓๑ นางรีซา  จิย่ีงอ 

 ๒๐๐๓๒ นางสาวรีนา  เจะมูเก็ง 

 ๒๐๐๓๓ นางรฮีานะห  สะอะ 

 ๒๐๐๓๔ นางสาวรื่นกมล  ชลไพร 

 ๒๐๐๓๕ นางรื่นเริง  จุลทอง 

 ๒๐๐๓๖ นางสาวรื่นฤดี  ประดิษฐ 

 ๒๐๐๓๗ นางรุง  กีนีศรี 

 ๒๐๐๓๘ นางรุงขจี  ชูวัลยาพร 

 ๒๐๐๓๙ นางรุงจิตร  มะสุใส 

 ๒๐๐๔๐ นางสาวรุงดารา  แสนอุบล 

 ๒๐๐๔๑ นางรุงดารา  มูลงาม 

 ๒๐๐๔๒ นางสาวรุงตะวัน  ชุมพล 

 ๒๐๐๔๓ นางรุงตะวัน  ยายิรัมย 

 ๒๐๐๔๔ นางสาวรุงตะวัน  ออนทา 

 ๒๐๐๔๕ นางรุงตะวัน  ภาชนะวรรณ 

 ๒๐๐๔๖ นางสาวรุงทิพย  กิจพฤกษ 



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

 

 ๒๐๐๔๗ นางรุงทิพย  เกาเทียน 

 ๒๐๐๔๘ นางสาวรุงทิพย  คําไล 

 ๒๐๐๔๙ นางสาวรุงทิพย  จักรแกว 

 ๒๐๐๕๐ นางรุงทิพย  ดีพลภักดิ์ 

 ๒๐๐๕๑ นางรุงทิพย  บุญแกว 

 ๒๐๐๕๒ นางรุงทิพย  ปญญาเจริญ 

 ๒๐๐๕๓ นางรุงทิพย  ปานแกว 

 ๒๐๐๕๔ นางรุงทิพย  ปานาราช 

 ๒๐๐๕๕ นางรุงทิพย  พุกคุย 

 ๒๐๐๕๖ นางสาวรุงทิพย  ภูเปล่ียน 

 ๒๐๐๕๗ นางสาวรุงทิพย  มีเนาว 

 ๒๐๐๕๘ นางรุงทิพย  มีพรอม 

 ๒๐๐๕๙ นางรุงทิพย  ยงยุทธ 

 ๒๐๐๖๐ นางสาวรุงทิพย  โยธาแกลว 

 ๒๐๐๖๑ นางรุงทิพย  รัตนวรรณ 

 ๒๐๐๖๒ นางรุงทิพย  ศรีสุวรรณ 

 ๒๐๐๖๓ นางรุงทิพย  ศิลปพรหมมาศ 

 ๒๐๐๖๔ นางรุงทิพย  สงบ 

 ๒๐๐๖๕ นางรุงทิพย  สาดรุง 

 ๒๐๐๖๖ นางสาวรุงทิพย  สุนันติยากรณ 

 ๒๐๐๖๗ นางสาวรุงทิพย  หงษทอง 

 ๒๐๐๖๘ นางสาวรุงทิพย  เหมะสถล 

 ๒๐๐๖๙ นางสาวรุงทิพย  เอกวารีย 

 ๒๐๐๗๐ นางรุงทิยา  ภูสงสี 

 ๒๐๐๗๑ นางสาวรุงทิวา  เกียรติเสถียรชัย 

 ๒๐๐๗๒ นางรุงทิวา  เขื่อนแกว 

 ๒๐๐๗๓ นางรุงทิวา  คําเขื่อน 

 ๒๐๐๗๔ นางรุงทิวา  ไชยวรรณ 

 ๒๐๐๗๕ นางสาวรุงทิวา  ตื้อกันทะ 

 ๒๐๐๗๖ นางสาวรุงทิวา  ทรายหมอ 

 ๒๐๐๗๗ นางสาวรุงทิวา  โททัสสะ 

 ๒๐๐๗๘ นางรุงทิวา  นามบุดดา 

 ๒๐๐๗๙ นางสาวรุงทิวา  บัวขาว 

 ๒๐๐๘๐ นางสาวรุงทิวา  ปนปง 

 ๒๐๐๘๑ นางรุงทิวา  ผดาศรี 

 ๒๐๐๘๒ นางสาวรุงทิวา  มาคํา 

 ๒๐๐๘๓ นางสาวรุงทิวา  ศักดิ์สุรศักดิ์ 

 ๒๐๐๘๔ นางรุงทิวา  สอนทะ 

 ๒๐๐๘๕ นางสาวรุงทิวา  สุขสิงห 

 ๒๐๐๘๖ นางรุงทิวา  เสือดี 

 ๒๐๐๘๗ นางรุงนภา  กองมณี 

 ๒๐๐๘๘ นางรุงนภา  กองสะดี 

 ๒๐๐๘๙ นางสาวรุงนภา  กุดวงคแกว 

 ๒๐๐๙๐ นางรุงนภา  เกตุสุวรรณ 

 ๒๐๐๙๑ นางสาวรุงนภา  เกยูรวณิชย 

 ๒๐๐๙๒ นางรุงนภา  แกวเรือง 

 ๒๐๐๙๓ นางสาวรุงนภา  ขัติยศ 

 ๒๐๐๙๔ นางสาวรุงนภา  โคตรธรรม 

 ๒๐๐๙๕ นางรุงนภา  โคตรมิตร 

 ๒๐๐๙๖ นางสาวรุงนภา  โครตมิตร 



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

 

 ๒๐๐๙๗ นางรุงนภา  จอมเตี่ยง 

 ๒๐๐๙๘ นางสาวรุงนภา  จันทรดิษฐ 

 ๒๐๐๙๙ นางรุงนภา  จับมณี 

 ๒๐๑๐๐ นางสาวรุงนภา  จํานงคอาษา 

 ๒๐๑๐๑ นางสาวรุงนภา  ฉิมสุด 

 ๒๐๑๐๒ นางสาวรุงนภา  ชางน้ํา 

 ๒๐๑๐๓ นางรุงนภา  ชุมแวงวาป 

 ๒๐๑๐๔ นางรุงนภา  ไชยากุล 

 ๒๐๑๐๕ นางสาวรุงนภา  ดวงใจ 

 ๒๐๑๐๖ นางรุงนภา  เดชะดี 

 ๒๐๑๐๗ นางสาวรุงนภา  แถวนาม 

 ๒๐๑๐๘ นางสาวรุงนภา  ทองธรรมชาติ 

 ๒๐๑๐๙ นางรุงนภา  ทิทึกทักษ 

 ๒๐๑๑๐ นางรุงนภา  ธรรมเพียร 

 ๒๐๑๑๑ นางสาวรุงนภา  นาพิมพแสง 

 ๒๐๑๑๒ นางรุงนภา  นามพันธ 

 ๒๐๑๑๓ นางสาวรุงนภา  นิติธรรมานุสรณ 

 ๒๐๑๑๔ นางสาวรุงนภา  บัวทอง 

 ๒๐๑๑๕ นางรุงนภา  ปลูกปญญาดี 

 ๒๐๑๑๖ นางสาวรุงนภา  ปนสิทธิ์ 

 ๒๐๑๑๗ นางรุงนภา  ปุมฆอง 

 ๒๐๑๑๘ นางสาวรุงนภา  เปรมจิตร 

 ๒๐๑๑๙ นางรุงนภา  แปนทอง   

 ๒๐๑๒๐ นางสาวรุงนภา  พลศรีลา 

 ๒๐๑๒๑ นางสาวรุงนภา  พันทอง 

 ๒๐๑๒๒ นางรุงนภา  พันสุวรรณ 

 ๒๐๑๒๓ นางสาวรุงนภา  พุมแยม 

 ๒๐๑๒๔ นางรุงนภา  ภูสมศรี 

 ๒๐๑๒๕ นางรุงนภา  ภูอาภรณ 

 ๒๐๑๒๖ นางรุงนภา  มั่นอวม 

 ๒๐๑๒๗ นางสาวรุงนภา  มีกระจิต 

 ๒๐๑๒๘ นางสาวรุงนภา  รัตนมหาไพศาล 

 ๒๐๑๒๙ นางสาวรุงนภา  ลีจาด 

 ๒๐๑๓๐ นางรุงนภา  วงษาศร ี

 ๒๐๑๓๑ นางรุงนภา  ศรีกุลวงค 

 ๒๐๑๓๒ นางรุงนภา  ศรีขาว 

 ๒๐๑๓๓ นางสาวรุงนภา  ศรีสรอย 

 ๒๐๑๓๔ นางสาวรุงนภา  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๐๑๓๕ นางรุงนภา  ศิลปประกอบ 

 ๒๐๑๓๖ นางสาวรุงนภา  สรรพอาสา 

 ๒๐๑๓๗ นางสาวรุงนภา  สวางถาวรกุล 

 ๒๐๑๓๘ นางรุงนภา  สีปากดี 

 ๒๐๑๓๙ นางรุงนภา  สุวรรณเหลา 

 ๒๐๑๔๐ นางสาวรุงนภา  หวยทราย 

 ๒๐๑๔๑ นางรุงนภา  อาภรณพงษ 

 ๒๐๑๔๒ นางสาวรุงนภา  อินทรประสาท 

 ๒๐๑๔๓ นางสาวรุงนภา  อินแหนม 

 ๒๐๑๔๔ นางรุงนภา  บุญวิเศษ 

 ๒๐๑๔๕ นางสาวรุงนภา  สืบสีสุข 

 ๒๐๑๔๖ นางสาวรุงนภา  หมูนวล 

 ๒๐๑๔๗ นางสาวรุงนะภา  คําภูษา 

 ๒๐๑๔๘ นางสาวรุงนิภา  แกวไพฑูรย 



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

 

 ๒๐๑๔๙ นางรุงพิรุนว  ตาวินโน 

 ๒๐๑๕๐ นางรุงเพ็ชร  ศรีสองเมือง 

 ๒๐๑๕๑ นางสาวรุงเพชร  พลัง 

 ๒๐๑๕๒ นางสาวรุงไพลิน  จันทนา 

 ๒๐๑๕๓ นางสาวรุงไพลิน  ตาตั๋น 

 ๒๐๑๕๔ นางสาวรุงไพลิน  บุญหลา 

 ๒๐๑๕๕ นางรุงฟา  อําพันธุ 

 ๒๐๑๕๖ นางรุงมณี  ประพันธ 

 ๒๐๑๕๗ นางสาวรุงมณี  สามารถ 

 ๒๐๑๕๘ นางรุงรพี  มวนทอง 

 ๒๐๑๕๙ นางรุงรวรรณ  พิลาเลิศ 

 ๒๐๑๖๐ นางสาวรุงรวี  ตัวกล่ัน 

 ๒๐๑๖๑ นางสาวรุงระภี  ทับเกตุ 

 ๒๐๑๖๒ นางรุงระวี  มัทธุรี 

 ๒๐๑๖๓ นางรุงรัตน  กันทวงศ 

 ๒๐๑๖๔ นางรุงรัตน  ก่ําเสริฐ 

 ๒๐๑๖๕ นางรุงรัตน  แกวสพาน 

 ๒๐๑๖๖ นางรุงรัตน  ไกรบํารุง 

 ๒๐๑๖๗ นางรุงรัตน  จริยมา 

 ๒๐๑๖๘ นางรุงรัตน  บุญฤทธิ ์

 ๒๐๑๖๙ นางสาวรุงรัตน  บุทธิจักร 

 ๒๐๑๗๐ นางสาวรุงรัตน  ผิวทองงาม 

 ๒๐๑๗๑ นางรุงรัตน  สวนกุดเลาะ 

 ๒๐๑๗๒ นางสาวรุงรัตน  สารชาติ 

 ๒๐๑๗๓ นางสาวรุงรัตน  สิทธิวงษา 

 ๒๐๑๗๔ นางสาวรุงรัตน  สุทธิบุตร 

 ๒๐๑๗๕ นางรุงรัตน  อระบุตร 

 ๒๐๑๗๖ นางสาวรุงรัตนาภรณ  อิ่มจิตต 

 ๒๐๑๗๗ นางรุงรัถยา  ธัญญวนิช 

 ๒๐๑๗๘ นางสาวรุงรัศมี  จึงรุงฤทธิ์ 

 ๒๐๑๗๙ นางรุงรัศมี  สุกันโท 

 ๒๐๑๘๐ นางสาวรุงราตรี  ไกยะวินิจ 

 ๒๐๑๘๑ นางรุงราวรรณ  พันหิรัญ 

 ๒๐๑๘๒ นางรุงราวรรณ  แสงศิริพงษ 

 ๒๐๑๘๓ นางสาวรุงฤดี  พูลเกิด 

 ๒๐๑๘๔ นางรุงฤดี  กองบุญ 

 ๒๐๑๘๕ นางรุงฤดี  จันทรเพ็ง 

 ๒๐๑๘๖ นางรุงฤดี  ชูกระชั้น 

 ๒๐๑๘๗ นางสาวรุงฤดี  ไทรอินทรดวง 

 ๒๐๑๘๘ นางสาวรุงฤดี  บุญศิริ 

 ๒๐๑๘๙ นางสาวรุงฤดี  พูลเกิด 

 ๒๐๑๙๐ นางสาวรุงฤดี  โพธิ์อุดม 

 ๒๐๑๙๑ นางรุงฤดี  โยธาศรี 

 ๒๐๑๙๒ นางรุงฤดี  เล่ืองเลิศ 

 ๒๐๑๙๓ นางรุงฤดี  สําหรับชื่อ 

 ๒๐๑๙๔ นางสาวรุงฤดี  โสภากุล 

 ๒๐๑๙๕ นางรุงฤดี  อ่ํานุช 

 ๒๐๑๙๖ นางรุงฤทัย  สุขสูงเนิน 

 ๒๐๑๙๗ นางสาวรุงลักษณ  จันทรสงคราม 

 ๒๐๑๙๘ นางสาวรุงลาวรรณ  เกล้ียงจันทร 

 ๒๐๑๙๙ นางสาวรุงลาวัลย  เห็มวิจิตร 

 ๒๐๒๐๐ นางสาวรุงลาวัลย  คํากองแกว 



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

 

 ๒๐๒๐๑ นางรุงลาวัลย  คําโฉม 

 ๒๐๒๐๒ นางสาวรุงลาวัลย  จงรักษ 

 ๒๐๒๐๓ นางสาวรุงลาวัลย  มงคล 

 ๒๐๒๐๔ นางรุงศิกาญจน  อุดกลวย 

 ๒๐๒๐๕ นางรุงศิริ  ไตรรัตน 

 ๒๐๒๐๖ นางรุงแสง  มะเรืองประดิษฐ 

 ๒๐๒๐๗ นางสาวรุงอรุณ  เจริญกัลป 

 ๒๐๒๐๘ วาที่รอยตรีหญิง รุงอรุณ  เตสุปะ 

 ๒๐๒๐๙ นางสาวรุงอรุณ  ทะวงษา 

 ๒๐๒๑๐ นางสาวรุงอรุณ  เนตรสูงเนิน 

 ๒๐๒๑๑ นางสาวรุงอรุณ  ประทุมเวชย 

 ๒๐๒๑๒ พันจาเอกหญิง รุงอรุณ  ปาปะโน 

 ๒๐๒๑๓ นางรุงอรุณ  พินิจกาญจน 

 ๒๐๒๑๔ นางรุงอรุณ  เพ่ิมนาม 

 ๒๐๒๑๕ นางสาวรุงอรุณ  ราชธุลี 

 ๒๐๒๑๖ นางสาวรุงอรุณ  วรรณภาค 

 ๒๐๒๑๗ นางรุงอรุณ  วุฒิลัย 

 ๒๐๒๑๘ นางสาวรุงอรุณ  ศรีนรสิทธิ์ 

 ๒๐๒๑๙ นางสาวรุงอรุณ  แหลมคม 

 ๒๐๒๒๐ นางสาวรุจจิราภรณ  ติงสะ 

 ๒๐๒๒๑ นางรุจนาจ  บุดสี 

 ๒๐๒๒๒ นางรุจรดา  สิงหประโคน 

 ๒๐๒๒๓ นางสาวรุจาภา  เปลงปล่ัง 

 ๒๐๒๒๔ นางรุจาภา  มั่งมูล 

 ๒๐๒๒๕ นางรุจิดา  ชมภูเทพา 

 ๒๐๒๒๖ นางสาวรุจิดา  ชุมเย็น 

 ๒๐๒๒๗ นางรุจินันท  คําแดง 

 ๒๐๒๒๘ นางรุจิพันธ  ตาทิตย 

 ๒๐๒๒๙ นางสาวรุจิรดา  แสงเหม 

 ๒๐๒๓๐ นางรุจิรดาภา  ธรรมนิยม 

 ๒๐๒๓๑ นางรุจิรัชช  กําเนิดรักษ 

 ๒๐๒๓๒ นางสาวรุจิรา  เกตุเชื้อจีน 

 ๒๐๒๓๓ นางสาวรุจิรา  เกียรติพิมล 

 ๒๐๒๓๔ นางสาวรุจิรา  จันทรพัชรินทร 

 ๒๐๒๓๕ นางรุจิรา  ไชยสงคราม 

 ๒๐๒๓๖ นางรุจิรา  ทิศสักบุรี 

 ๒๐๒๓๗ นางสาวรุจิรา  เทพรักษา 

 ๒๐๒๓๘ นางสาวรุจิรา  ธัญญานนท 

 ๒๐๒๓๙ นางสาวรุจิรา  ประยงค 

 ๒๐๒๔๐ นางสาวรุจิรา  เปนสุข 

 ๒๐๒๔๑ นางสาวรุจิรา  ลุนละวัน 

 ๒๐๒๔๒ นางรุจิรา  ศรีพุทธา 

 ๒๐๒๔๓ นางสาวรุจิรา  สีลากุล 

 ๒๐๒๔๔ นางสาวรุจิรา  สืบปร ุ

 ๒๐๒๔๕ นางรุจิรา  สุวรรณรักษ 

 ๒๐๒๔๖ นางสาวรุจิรา  แสงผา 

 ๒๐๒๔๗ นางรุจิรา  หมั่นสาร 

 ๒๐๒๔๘ นางรุจิรา  อินทะจักร 

 ๒๐๒๔๙ นางรุจิราพร  จันทรกลัด 

 ๒๐๒๕๐ นางสาวรุจิราพร  พะยิ 

 ๒๐๒๕๑ นางสาวรุจิเรข  ประสงคงิ้ว 

 ๒๐๒๕๒ นางสาวรุจิเรข  สังขมีนอย 



 หนา   ๗ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๒๕๓ นางสาวรุจิเรศ  ชุมนาคราช 

 ๒๐๒๕๔ นางสาวรุจิลดา  นาทาม 

 ๒๐๒๕๕ นางสาวรุจิลาภา  หอมนธินี 

 ๒๐๒๕๖ นางสาวรุจิษยา  อาดํา 

 ๒๐๒๕๗ นางสาวรุจิฬา  อธิอาภานนท 

 ๒๐๒๕๘ นางสาวรุจี  ใจกลา 

 ๒๐๒๕๙ นางรุจี  เพียโคตร 

 ๒๐๒๖๐ นางรุจีวรรณ  แฝงวงศคํา 

 ๒๐๒๖๑ นางรุจีวรรณ  เสมอวัน 

 ๒๐๒๖๒ นางรุณนี  ดวงเพ็ชรแสง 

 ๒๐๒๖๓ นางรุณี  สีหาญ 

 ๒๐๒๖๔ นางรุนณี  มูลเมือง 

 ๒๐๒๖๕ นางรุนณีย  เที่ยงธรรม 

 ๒๐๒๖๖ นางสาวรุปภา  ตันทิพย 

 ๒๐๒๖๗ นางสาวรุวัยดา  จ้ิวจวบ 

 ๒๐๒๖๘ นางสาวรุสณา  วาแม 

 ๒๐๒๖๙ นางสาวรุสณีย  เบ็ญโสะ 

 ๒๐๒๗๐ นางสาวรุสนะ  เจะกาเมาะ 

 ๒๐๒๗๑ นางสาวรุสนี  อาบูอาแซ 

 ๒๐๒๗๒ นางรูซีลา  เจะดอเลาะ 

 ๒๐๒๗๓ นางเรขวัลค  บุญฤทธิ์ 

 ๒๐๒๗๔ นางสาวเรณุกา  จาอาบาล 

 ๒๐๒๗๕ นางสาวเรณุกา  บุตรหวัง 

 ๒๐๒๗๖ นางสาวเรณุภา  ตระกูลพันธ 

 ๒๐๒๗๗ นางสาวเรณุภา  วาทีรักษ 

 ๒๐๒๗๘ นางสาวเรณุรัตน  หนูทอง 

 ๒๐๒๗๙ นางเรณู  กาละ 

 ๒๐๒๘๐ นางเรณู  กิจทวี 

 ๒๐๒๘๑ นางเรณู  คําอินตะ 

 ๒๐๒๘๒ นางเรณู  จินะโสต 

 ๒๐๒๘๓ นางสาวเรณู  ชอบสวาง 

 ๒๐๒๘๔ นางเรณู  ตะวงค 

 ๒๐๒๘๕ นางเรณู  ถาวรทัศน 

 ๒๐๒๘๖ นางเรณู  ทรงคาศรี 

 ๒๐๒๘๗ นางเรณู  ทองเพชร 

 ๒๐๒๘๘ นางเรณู  ธิมะโน 

 ๒๐๒๘๙ นางเรณู  นาคสุวรรณ 

 ๒๐๒๙๐ นางเรณู  นามวงศ 

 ๒๐๒๙๑ นางเรณู  บุติกาวงษ 

 ๒๐๒๙๒ นางเรณู  ประภาถะโร 

 ๒๐๒๙๓ นางเรณู  เปงงาม 

 ๒๐๒๙๔ นางเรณู  พรมเมศร 

 ๒๐๒๙๕ นางเรณู  พิจิตร 

 ๒๐๒๙๖ นางเรณู  มาละวัง 

 ๒๐๒๙๗ นางสาวเรณู  มูลงาม 

 ๒๐๒๙๘ นางเรณู  มูลรัตน 

 ๒๐๒๙๙ นางเรณู  เมืองคํา 

 ๒๐๓๐๐ นางสาวเรณู  ยอดเสนหา 

 ๒๐๓๐๑ นางเรณู  แลตรง 

 ๒๐๓๐๒ นางเรณู  วรรณโสภณ 

 ๒๐๓๐๓ นางสาวเรณู  ศรีบุรินทร 

 ๒๐๓๐๔ นางสาวเรณู  สนนอก 



 หนา   ๘ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๓๐๕ นางเรณู  สุกรณ 

 ๒๐๓๐๖ นางเรณู  สุทธิชื่น 

 ๒๐๓๐๗ นางเรณู  สุภาพ 

 ๒๐๓๐๘ นางเรณู  อนขวัญเมือง 

 ๒๐๓๐๙ นางสาวเรณู  อบมา 

 ๒๐๓๑๐ นางเรนู  ดรที 

 ๒๐๓๑๑ นางเร็ว  แกวคํามูล 

 ๒๐๓๑๒ นางสาวเรวดี  ชุมตรีนอก 

 ๒๐๓๑๓ นางเรวดี  เชาวโคกสูง 

 ๒๐๓๑๔ นางสาวเรวดี  แดงหนํา 

 ๒๐๓๑๕ นางเรวดี  นาคเจือ 

 ๒๐๓๑๖ นางสาวเรวดี  บัวจาย 

 ๒๐๓๑๗ นางเรวดี  ปะวะภูชะโก 

 ๒๐๓๑๘ นางเรวดี  ยอดพิละ 

 ๒๐๓๑๙ นางสาวเรวดี  เวทสม 

 ๒๐๓๒๐ นางสาวเรวดี  ศรีพลับ 

 ๒๐๓๒๑ นางสาวเรวะดี  รัศมีงาม 

 ๒๐๓๒๒ นางเรศ  ภูสีเขียว 

 ๒๐๓๒๓ นางเรียน  นิลนิยม 

 ๒๐๓๒๔ นางสาวเรียม  คะลา 

 ๒๐๓๒๕ นางเรียม  คําหนัก 

 ๒๐๓๒๖ นางเรียม  แดงสระนอย 

 ๒๐๓๒๗ นางเรียม  นันทจันทร 

 ๒๐๓๒๘ นางเรียม  สีจันดา 

 ๒๐๓๒๙ นางเรียมจิต  ทิพอาจ 

 ๒๐๓๓๐ นางเรียมจิตร  สิงหนอก 

 ๒๐๓๓๑ นางเรียมฤดี  มาลา 

 ๒๐๓๓๒ นางเรืองรอง  กิ่งสีดา 

 ๒๐๓๓๓ นางเรืองรอง  พัดลม   

 ๒๐๓๓๔ นางเรืองรอง  สายพรรณ 

 ๒๐๓๓๕ นางสาวเรืองวิไล  เชอมือ 

 ๒๐๓๓๖ นางสาวเรืองศิริ  คําสุวรรณ 

 ๒๐๓๓๗ นางสาวเรืองอุไร  นาชัยพูล 

 ๒๐๓๓๘ นางเรืองอุไร  ปุยไชยสอน 

 ๒๐๓๓๙ นางเรืองอุไร  พิกุลหอม 

 ๒๐๓๔๐ นางเรือนแกว  อะทุน 

 ๒๐๓๔๑ นางเรือนแหวน  แจงไสว 

 ๒๐๓๔๒ นางสาวแรม  อินใจวงษ 

 ๒๐๓๔๓ นางแรมเพ็ญ  บุญสาลี 

 ๒๐๓๔๔ นางโรจนีย  ดอเลาะ 

 ๒๐๓๔๕ นางโรสนีย  ใบกอเด็ม 

 ๒๐๓๔๖ นางโรสมา  มุงกุง 

 ๒๐๓๔๗ นางสาวโรฮันณา  เจะแต 

 ๒๐๓๔๘ นางสาวไรวรรณ  รักษาผล 

 ๒๐๓๔๙ นางไรหนับ  ตาหลี 

 ๒๐๓๕๐ นางไรหนับ  ทองมาตร 

 ๒๐๓๕๑ นางไรหนูน  บิลหีม 

 ๒๐๓๕๒ นางสาวฤชุรณัณ  ประทุมทิพย 

 ๒๐๓๕๓ นางฤดี  ผลสวัสดิ์ 

 ๒๐๓๕๔ นางสาวฤดี  พรมนิล 

 ๒๐๓๕๕ นางฤดีวรรณ  นอยพันธุ 

 ๒๐๓๕๖ นางสาวฤทัย  ทองสืบสาย 



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

 

 ๒๐๓๕๗ นางสาวฤทัย  เสลคร 

 ๒๐๓๕๘ นางฤทัยรัตน  กิฬาโส 

 ๒๐๓๕๙ นางฤทัยรัตน  กุตรัตน 

 ๒๐๓๖๐ นางฤทัยรัตน  จงสถาพรพิพัฒน 

 ๒๐๓๖๑ นางฤทัยรัตน  เจริญ 

 ๒๐๓๖๒ นางฤทัยรัตน  ทองแผน 

 ๒๐๓๖๓ นางฤทัยรัตน  ธรรมพร 

 ๒๐๓๖๔ นางสาวฤทัยรัตน  บํารุงภักดิ์ 

 ๒๐๓๖๕ นางสาวฤทัยรัตน  บุญนารักษ 

 ๒๐๓๖๖ นางสาวฤทัยรัตน  เมตไตร 

 ๒๐๓๖๗ นางสาวฤทัยรัตน  รังษีวงศ 

 ๒๐๓๖๘ นางฤทัยรัตน  เลาวกุล 

 ๒๐๓๖๙ นางสาวฤทัยรัตน  สิงหวิบูล 

 ๒๐๓๗๐ นางฤทัยรัตน  แสนยากุล 

 ๒๐๓๗๑ นางสาวฤทัยวรรณ  บุญหลา 

 ๒๐๓๗๒ นางสาวลฎาภา  ชายสืบสกุล   

 ๒๐๓๗๓ นางลฎาภา  วงศใหญ 

 ๒๐๓๗๔ นางสาวลดา  เมืองทิพย 

 ๒๐๓๗๕ นางสาวลดาภา  สุวรรณโสภิต 

 ๒๐๓๗๖ นางลดารัตน  ตาสอน 

 ๒๐๓๗๗ นางสาวลดาไล  พานิชไทย 

 ๒๐๓๗๘ นางสาวลดาวรรณ  สอนทรัพย 

 ๒๐๓๗๙ นางลดาวัลย  จินดาโชติ   

 ๒๐๓๘๐ นางลดาวัลย  ประจงค 

 ๒๐๓๘๑ นางสาวลดาวัลย  พงศภัณฑารักษ 

 ๒๐๓๘๒ นางลดาวัลย  ฤทธิ์ดํา 

 ๒๐๓๘๓ นางสาวลภวรรณ  จิรกุลวัฒน 

 ๒๐๓๘๔ นางสาวลภัส  รุงเรือง 

 ๒๐๓๘๕ นางสาวลภัสกร  บัวลอย 

 ๒๐๓๘๖ นางลภัสกร  โพธิ์เงิน 

 ๒๐๓๘๗ นางสาวลภัสกร  ภูทิพย 

 ๒๐๓๘๘ นางสาวลภัสธร  อ่ําแยม 

 ๒๐๓๘๙ นางสาวลภัสรดา  คงแปน 

 ๒๐๓๙๐ นางสาวลภัสรดา  เดชาวัฒนภิญโญ 

 ๒๐๓๙๑ นางลภัสรดา  นามบุตร 

 ๒๐๓๙๒ นางลภัสรดา  มะเดื่อชุมพร 

 ๒๐๓๙๓ นางสาวลภัสสินี  สนสายสิงห 

 ๒๐๓๙๔ นางลมร  พิมพพันธุ 

 ๒๐๓๙๕ นางสาวลมอม  ออมธนะ 

 ๒๐๓๙๖ นางสาวลมัย  ทองแถม 

 ๒๐๓๙๗ นางสาวลมัย  เหมือนวงษธรรม 

 ๒๐๓๙๘ นางลมัยพร  ใจเย็น 

 ๒๐๓๙๙ นางสาวลมุล  จันทรขาว 

 ๒๐๔๐๐ นางสาวลลดา  จันทรสมโรง 

 ๒๐๔๐๑ นางสาวลลดา  ไชยสงคราม 

 ๒๐๔๐๒ นางสาวลลดา  เสาวพันธ 

 ๒๐๔๐๓ นางสาวลลนา  จันทวงศ 

 ๒๐๔๐๔ นางลลนา  อารียโรจนาภรณ   

 ๒๐๔๐๕ นางลลิดา  แกวรากมุข 

 ๒๐๔๐๖ นางสาวลลิดา  คงชนม 

 ๒๐๔๐๗ นางสาวลลิดา  จีนทู 

 ๒๐๔๐๘ นางสาวลลิดา  ทาวะลุน 



 หนา   ๑๐ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๔๐๙ นางลลิดา  นับถือสุข 

 ๒๐๔๑๐ นางสาวลลิดา  พรหมสูงวงษ 

 ๒๐๔๑๑ นางลลิตภัทร  ปวสูงเนิน 

 ๒๐๔๑๒ นางสาวลลิตร  สงวนพัฒน 

 ๒๐๔๑๓ นางสาวลลิตา  กะการัมย 

 ๒๐๔๑๔ นางสาวลลิตา  คามะทิตย 

 ๒๐๔๑๕ นางลลิตา  ตักโพธิ์ 

 ๒๐๔๑๖ นางลลิตา  บุญเฉลิม 

 ๒๐๔๑๗ นางสาวลลิตา  พันเกียน 

 ๒๐๔๑๘ นางสาวลลิตา  วัจนสุนทร 

 ๒๐๔๑๙ นางสาวลลิตา  สุขสามดาว 

 ๒๐๔๒๐ นางสาวลลิลภัทร   

  หิรัญธนากุลวิศาล 

 ๒๐๔๒๑ นางละดารัตน  ธิชากรณ 

 ๒๐๔๒๒ นางละพัน  พรหมโสภา 

 ๒๐๔๒๓ นางละมัย  แกวแกมทอง 

 ๒๐๔๒๔ นางละมัย  แกวใจ 

 ๒๐๔๒๕ นางละมัย  เข็มทอง 

 ๒๐๔๒๖ นางสาวละมัย  จันทะพันธ 

 ๒๐๔๒๗ นางละมัย  เจริญวัย 

 ๒๐๔๒๘ นางสาวละมัย  แซตัน 

 ๒๐๔๒๙ นางละมัย  ทองจํารูญ 

 ๒๐๔๓๐ นางละมัย  เทศไธสง 

 ๒๐๔๓๑ นางสาวละมัย  ปงเมืองมูล 

 ๒๐๔๓๒ นางละมัย  พรหมวิชัย 

 ๒๐๔๓๓ นางละมัย  รัตนพร 

 ๒๐๔๓๔ นางละมัย  รัตนะรัต 

 ๒๐๔๓๕ นางสาวละมัย  ลอยจ้ิว   

 ๒๐๔๓๖ นางละมัย  ละมอมสาย 

 ๒๐๔๓๗ นางละมัย  วิสมกา 

 ๒๐๔๓๘ นางละมัย  สกุลฤทธิ์มีชัย 

 ๒๐๔๓๙ นางละมัย  สาศรีรัตน 

 ๒๐๔๔๐ นางสาวละมัย  หลาทุม 

 ๒๐๔๔๑ นางละมัย  หันธิรัง 

 ๒๐๔๔๒ นางละมัยวรรณ  เงื่อนตะคุ 

 ๒๐๔๔๓ นางสาวละมุด  ปลิวไธสง 

 ๒๐๔๔๔ นางสาวละมุด  ปญญาไวย 

 ๒๐๔๔๕ นางละมุด  มิตรภาพ 

 ๒๐๔๔๖ นางละมุด  วีระวงค 

 ๒๐๔๔๗ นางสาวละมุด  สีพาติ่ง 

 ๒๐๔๔๘ นางสาวละมุล  นามมุข 

 ๒๐๔๔๙ นางละมุล  เรืองทอง 

 ๒๐๔๕๐ นางละมุล  ลาสิมมา 

 ๒๐๔๕๑ นางละมุล  ศิริบุญคุณ 

 ๒๐๔๕๒ นางละมุล  หัสจรรย 

 ๒๐๔๕๓ นางสาวละมุล  อินทรกอ 

 ๒๐๔๕๔ นางสาวละเมียด  บัวไขย 

 ๒๐๔๕๕ นางละเมียด  โพธิ์เตียน 

 ๒๐๔๕๖ นางละใม  สรรพแพทย 

 ๒๐๔๕๗ นางละไม  เขื่อนรอบเขต 

 ๒๐๔๕๘ นางละไม  เบิกนา 

 ๒๐๔๕๙ นางสาวละไม  ยาตรี 



 หนา   ๑๑ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๔๖๐ นางละไม  ไลไธสง 

 ๒๐๔๖๑ นางละออ  ครูไชย 

 ๒๐๔๖๒ นางละออ  ชมชื่น 

 ๒๐๔๖๓ นางสาวละออ  ผองนานารถ 

 ๒๐๔๖๔ นางละออ  ผันประเสริฐ 

 ๒๐๔๖๕ นางละออ  พงษเจริญ 

 ๒๐๔๖๖ นางละออ  ละดาห 

 ๒๐๔๖๗ นางละออ  อินถา 

 ๒๐๔๖๘ นางสาวละออ  อินทะเสย 

 ๒๐๔๖๙ นางละออง  จันดี 

 ๒๐๔๗๐ นางสาวละออง  จันทรสม 

 ๒๐๔๗๑ นางสาวละออง  ไถวสินธุ 

 ๒๐๔๗๒ นางสาวละออง  ทองชู 

 ๒๐๔๗๓ นางละออง  นอยสิงห 

 ๒๐๔๗๔ นางละออง  วารีรัมย 

 ๒๐๔๗๕ นางละออง  สุรพล 

 ๒๐๔๗๖ นางสาวละอองดาว  ควันไชย 

 ๒๐๔๗๗ นางสาวละอองดาว  แซคู 

 ๒๐๔๗๘ นางละอองดาว  ทองมี 

 ๒๐๔๗๙ นางละอองดาว  บัวชุม 

 ๒๐๔๘๐ นางสาวละอองดาว  ศิริมงคล 

 ๒๐๔๘๑ นางละอองดาว  สารธิมา 

 ๒๐๔๘๒ นางละอองดาว  สีหลวย 

 ๒๐๔๘๓ นางละอองดาว  สุนทรแต 

 ๒๐๔๘๔ นางสาวละอองดาว  แสงจันทร 

 ๒๐๔๘๕ นางสาวละอองทิพย  จันทรชาตรี 

 ๒๐๔๘๖ นางละอองทิพย  ปริมิพุทธ 

 ๒๐๔๘๗ นางสาวละอองทิพย  พูนนวล 

 ๒๐๔๘๘ นางละเอียด  กุตัน 

 ๒๐๔๘๙ นางละเอียด  นิทาน 

 ๒๐๔๙๐ นางละเอียด  พงษศรี 

 ๒๐๔๙๑ นางละเอียด  ยศนวล 

 ๒๐๔๙๒ นางสาวละเอียด  ยอดปญญา 

 ๒๐๔๙๓ นางละเอียด  ศรีภิรมย 

 ๒๐๔๙๔ นางละเอียด  สีลาโคตร 

 ๒๐๔๙๕ นางละเอียด  สุขประเสริฐ 

 ๒๐๔๙๖ นางสาวละเอียด  เสงี่ยมโปรง 

 ๒๐๔๙๗ นางลักขณา  กมลวัล 

 ๒๐๔๙๘ นางสาวลักขณา  กําธรธนกาญจน 

 ๒๐๔๙๙ นางสาวลักขณา  กุฎีคง 

 ๒๐๕๐๐ นางสาวลักขณา  ของเมืองพรวน 

 ๒๐๕๐๑ นางลักขณา  คําหา 

 ๒๐๕๐๒ นางลักขณา  จุมพลนอย 

 ๒๐๕๐๓ นางลักขณา  จุลลศรี 

 ๒๐๕๐๔ นางสาวลักขณา  ชมสกุณา 

 ๒๐๕๐๕ นางสาวลักขณา  ดอนชารี 

 ๒๐๕๐๖ นางลักขณา  ถนอมสวย 

 ๒๐๕๐๗ นางลักขณา  ทิพนงค 

 ๒๐๕๐๘ นางสาวลักขณา  นวลจันทร 

 ๒๐๕๐๙ นางสาวลักขณา  นามมา 

 ๒๐๕๑๐ นางลักขณา  บุญชนะทรัพย 

 ๒๐๕๑๑ นางสาวลักขณา  บุญปลอด 



 หนา   ๑๒ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๕๑๒ นางลักขณา  พิงเมือง 

 ๒๐๕๑๓ นางสาวลักขณา  มณีศรี 

 ๒๐๕๑๔ นางสาวลักขณา  ยอดคีรี 

 ๒๐๕๑๕ นางสาวลักขณา  เรียนรู 

 ๒๐๕๑๖ นางสาวลักขณา  ลํ้าเลิศ 

 ๒๐๕๑๗ นางลักขณา  แวงสุข 

 ๒๐๕๑๘ นางลักขณา  ศรีเพ็ชร 

 ๒๐๕๑๙ นางลักขณา  สอนจอย 

 ๒๐๕๒๐ นางสาวลักขณา  สามัญ 

 ๒๐๕๒๑ นางสาวลักขณา  สุขสาตร 

 ๒๐๕๒๒ นางลักขณา  หลงละเลิง 

 ๒๐๕๒๓ นางลักขณา  อุนคํา 

 ๒๐๕๒๔ นางสาวลักขณางค  สีทองสุรภณา 

 ๒๐๕๒๕ นางลักคณา  ปาปะโก 

 ๒๐๕๒๖ นางสาวลักคณา  พุดมี 

 ๒๐๕๒๗ นางลักคณา  เพ็ชรแสง 

 ๒๐๕๒๘ นางสาวลักคณา  วงษแสน 

 ๒๐๕๒๙ นางสาวลักณา  รักราวี 

 ๒๐๕๓๐ นางลักษณคะนา  ประสานพันธ   

 ๒๐๕๓๑ นางลักษณจิต  เอี่ยมสําอางค 

 ๒๐๕๓๒ นางสาวลักษณชญา  บัวเทพ 

 ๒๐๕๓๓ นางสาวลักษณนารา  จําปานวน 

 ๒๐๕๓๔ นางสาวลักษณนารา  สมบัติทิพย 

 ๒๐๕๓๕ นางลักษณพร  สนพุก 

 ๒๐๕๓๖ นางลักษณสินี  ศรีนอก 

 ๒๐๕๓๗ นางสาวลักษณา  เข็มกลัด 

 ๒๐๕๓๘ นางลักษณา  แดงโกเมน 

 ๒๐๕๓๙ นางสาวลักษณาพร  คชโคตร 

 ๒๐๕๔๐ นางลักษณาพร  พ่ึงทอง 

 ๒๐๕๔๑ นางสาวลักษณาภรณ  นิลโนรี 

 ๒๐๕๔๒ นางลักษณารี  รวบรวม 

 ๒๐๕๔๓ นางสาวลักษณียา  เทียงดาห 

 ๒๐๕๔๔ นางสาวลักษมา  กมลมาลย 

 ๒๐๕๔๕ นางลักษมีแข  คลทรงแสน 

 ๒๐๕๔๖ นางลักษยาธนัน  นิธิยศธัญสิริ 

 ๒๐๕๔๗ นางลักษิกา  บุญสาหราย 

 ๒๐๕๔๘ นางลักษิกา  ปุดพรม 

 ๒๐๕๔๙ นางสาวลักษิกา  สุขสงวน 

 ๒๐๕๕๐ นางลักษิกา  หลงวงค 

 ๒๐๕๕๑ นางลัดดา  กลุมทอง 

 ๒๐๕๕๒ นางสาวลัดดา  กาฬภักดี 

 ๒๐๕๕๓ นางลัดดา  กุลพรหม 

 ๒๐๕๕๔ นางลัดดา  แกวคําอาย 

 ๒๐๕๕๕ นางลัดดา  คงศรี 

 ๒๐๕๕๖ นางลัดดา  คมสัน 

 ๒๐๕๕๗ นางสาวลัดดา  คลายหะนา 

 ๒๐๕๕๘ นางสาวลัดดา  คุณแรง 

 ๒๐๕๕๙ นางลัดดา  คุมสุวรรณ 

 ๒๐๕๖๐ นางสาวลัดดา  งามสงา 

 ๒๐๕๖๑ นางสาวลัดดา  จันทะคุณ 

 ๒๐๕๖๒ นางสาวลัดดา  จําลองปน 

 ๒๐๕๖๓ นางลัดดา  เจตชาลา 



 หนา   ๑๓ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๕๖๔ นางลัดดา  ฉิมพาลี 

 ๒๐๕๖๕ นางลัดดา  ชัยยุราช 

 ๒๐๕๖๖ นางลัดดา  ดํายศ 

 ๒๐๕๖๗ นางสาวลัดดา  ตอชีวัน 

 ๒๐๕๖๘ นางลัดดา  ตะระรัมย 

 ๒๐๕๖๙ นางลัดดา  โตลําดับ 

 ๒๐๕๗๐ นางลัดดา  ทาคํา 

 ๒๐๕๗๑ นางสาวลัดดา  นันทพรวิญู 

 ๒๐๕๗๒ นางสาวลัดดา  นาคสูงเนิน 

 ๒๐๕๗๓ นางสาวลัดดา  นามโคตร 

 ๒๐๕๗๔ นางลัดดา  บัวสกุล 

 ๒๐๕๗๕ นางลัดดา  บุญทัง 

 ๒๐๕๗๖ นางลัดดา  ประดับวงษ 

 ๒๐๕๗๗ นางลัดดา  ประทุมมา 

 ๒๐๕๗๘ นางสาวลัดดา  ประทุมสังข 

 ๒๐๕๗๙ นางลัดดา  พรมบล 

 ๒๐๕๘๐ นางลัดดา  พรมรักษา 

 ๒๐๕๘๑ นางสาวลัดดา  พรมสะอาด 

 ๒๐๕๘๒ นางลัดดา  พุดดี 

 ๒๐๕๘๓ นางสาวลัดดา  เพ็ชรัตน 

 ๒๐๕๘๔ นางลัดดา  แพทยราช 

 ๒๐๕๘๕ นางลัดดา  ภูเกิดพิมพ 

 ๒๐๕๘๖ นางสาวลัดดา  มิตรทอง 

 ๒๐๕๘๗ นางสาวลัดดา  ยอดสีดา 

 ๒๐๕๘๘ นางลัดดา  ยะกวาง 

 ๒๐๕๘๙ นางลัดดา  ยาวะระ 

 ๒๐๕๙๐ นางสาวลัดดา  ย่ิงสันเทียะ 

 ๒๐๕๙๑ นางลัดดา  เราวงษ 

 ๒๐๕๙๒ นางสาวลัดดา  ละงู 

 ๒๐๕๙๓ นางลัดดา  วันเพ็ญ 

 ๒๐๕๙๔ นางลัดดา  สัตยากุมภ 

 ๒๐๕๙๕ นางลัดดา  สิมมะลี 

 ๒๐๕๙๖ นางลัดดา  สุขศิลป 

 ๒๐๕๙๗ นางลัดดา  สุทธหลวง 

 ๒๐๕๙๘ นางลัดดา  เสงี่ยมไพศาล 

 ๒๐๕๙๙ นางสาวลัดดา  เสรีเชษฐพงษ 

 ๒๐๖๐๐ นางสาวลัดดา  แสนณรงค 

 ๒๐๖๐๑ นางลัดดา  หนูสมแกว 

 ๒๐๖๐๒ นางลัดดา  หยวกฉิมพลี 

 ๒๐๖๐๓ นางลัดดา  อรุณดี 

 ๒๐๖๐๔ นางสาวลัดดา  อายุวงศ 

 ๒๐๖๐๕ นางสาวลัดดาพร  ณ หนองคาย 

 ๒๐๖๐๖ นางลัดดาพร  เดชพันธุ 

 ๒๐๖๐๗ นางสาวลัดดาพร  บัวออน 

 ๒๐๖๐๘ นางลัดดาพร  เพงพิศ 

 ๒๐๖๐๙ นางลัดดาพร  มาบุตร 

 ๒๐๖๑๐ นางลัดดาภรณ  เนื่องโคตะ 

 ๒๐๖๑๑ นางลัดดาภรณ  ศรีทะโร 

 ๒๐๖๑๒ นางลัดดาวรรณ  สืบสม 

 ๒๐๖๑๓ นางลัดดาวรรณ  จันทะนาม 

 ๒๐๖๑๔ นางสาวลัดดาวัล  ญาติกิ่ง 

 ๒๐๖๑๕ นางสาวลัดดาวัลย  กอเนาวรีย 



 หนา   ๑๔ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๖๑๖ นางลัดดาวัลย  ขันยศ 

 ๒๐๖๑๗ นางลัดดาวัลย  ขันวิเชียญ 

 ๒๐๖๑๘ นางสาวลัดดาวัลย  ขํากลัด 

 ๒๐๖๑๙ นางลัดดาวัลย  คงรอด 

 ๒๐๖๒๐ นางลัดดาวัลย  คําสม 

 ๒๐๖๒๑ นางลัดดาวัลย  จงสถาพรพิพัฒน 

 ๒๐๖๒๒ นางสาวลัดดาวัลย  จันทรแสน 

 ๒๐๖๒๓ นางลัดดาวัลย  เฉยฉิว 

 ๒๐๖๒๔ นางสาวลัดดาวัลย  เตชะเตย 

 ๒๐๖๒๕ นางสาวลัดดาวัลย  ทองจันทร 

 ๒๐๖๒๖ นางลัดดาวัลย  ทายศรี 

 ๒๐๖๒๗ นางลัดดาวัลย  เที่ยงสาย 

 ๒๐๖๒๘ นางสาวลัดดาวัลย  นาคสวัสดิ์ 

 ๒๐๖๒๙ นางสาวลัดดาวัลย  บุญภา 

 ๒๐๖๓๐ นางสาวลัดดาวัลย  มีชนะ 

 ๒๐๖๓๑ นางลัดดาวัลย  ระยับศรี 

 ๒๐๖๓๒ นางลัดดาวัลย  รามสูต 

 ๒๐๖๓๓ นางลัดดาวัลย  ลอองสุวรรณ 

 ๒๐๖๓๔ นางลัดดาวัลย  วงศประเทศ 

 ๒๐๖๓๕ นางลัดดาวัลย  วังคะฮาต 

 ๒๐๖๓๖ นางลัดดาวัลย  วิเศษวิสัย 

 ๒๐๖๓๗ นางลัดดาวัลย  ศรีแกว 

 ๒๐๖๓๘ นางลัดดาวัลย  ศรีเมือง 

 ๒๐๖๓๙ นางสาวลัดดาวัลย  สังขพงศ 

 ๒๐๖๔๐ นางสาวลัดดาวัลย  แสวงบุญ 

 ๒๐๖๔๑ นางสาวลัดดาวัลย  โสรถาวร 

 ๒๐๖๔๒ นางสาวลัดดาวัลย  อุนแกว 

 ๒๐๖๔๓ นางสาวลัดดาวัลย  ฮวดอน 

 ๒๐๖๔๔ นางลันจวน  ชํานาญ 

 ๒๐๖๔๕ นางสาวล่ันทมย  สีจันทร 

 ๒๐๖๔๖ นางลันยา  จูมแพง 

 ๒๐๖๔๗ นางลัยวดี  ขาวกริบ 

 ๒๐๖๔๘ นางลาตียา  มะหมาด 

 ๒๐๖๔๙ นางลาพร  ชูจิตร 

 ๒๐๖๕๐ นางลามัย  กันทะตา 

 ๒๐๖๕๑ นางสาวลาลิตย  ภูแชมโชติ 

 ๒๐๖๕๒ นางลาวรรณ  กอนเกียน 

 ๒๐๖๕๓ นางลาวรรณ  สะออนรัมย 

 ๒๐๖๕๔ นางลาวรรณ  แตงวงษ 

 ๒๐๖๕๕ นางสาวลาวรรณ  ทองมา 

 ๒๐๖๕๖ นางสาวลาวรรณ  วาสชัยกุล 

 ๒๐๖๕๗ นางสาวลาวัล  เฮงสากล 

 ๒๐๖๕๘ นางสาวลาวัลย  กองคํา 

 ๒๐๖๕๙ นางลาวัลย  กิ่งแกว 

 ๒๐๖๖๐ นางลาวัลย  แจนโกนดี 

 ๒๐๖๖๑ นางลาวัลย  ชวงชัย 

 ๒๐๖๖๒ นางลาวัลย  ปุดปาแข 

 ๒๐๖๖๓ นางลาวัลย  มงมาตร 

 ๒๐๖๖๔ นางสาวลาวัลย  มณีทอง 

 ๒๐๖๖๕ นางสาวลาวัลย  วิมลเศรษฐ 

 ๒๐๖๖๖ นางลําขวัญ  ออนพุทธา 

 ๒๐๖๖๗ นางลําจวน  ขัดทา 



 หนา   ๑๕ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๖๖๘ นางลําจวน  ณ นาน 

 ๒๐๖๖๙ นางสาวลําเจียก  ชูนิตย 

 ๒๐๖๗๐ นางสาวลําชวน  สุทธวงค 

 ๒๐๖๗๑ นางลําดวน  กณารักษ 

 ๒๐๖๗๒ นางลําดวน  กุดแถลง 

 ๒๐๖๗๓ นางลําดวน  ขุริมนต 

 ๒๐๖๗๔ นางลําดวน  จันทอุตสาห 

 ๒๐๖๗๕ นางลําดวน  ชอรักษ 

 ๒๐๖๗๖ นางลําดวน  ดวงศรี 

 ๒๐๖๗๗ นางสาวลําดวน  นาทันริ 

 ๒๐๖๗๘ นางลําดวน  บุญเชิญ 

 ๒๐๖๗๙ นางลําดวน  บุญศรี 

 ๒๐๖๘๐ นางลําดวน  ภูกิ่งพลอย 

 ๒๐๖๘๑ นางสาวลําดวน  ภูจอมแกว 

 ๒๐๖๘๒ นางลําดวน  มาตรา 

 ๒๐๖๘๓ นางสาวลําดวน  วรคํา 

 ๒๐๖๘๔ นางลําดวน  สุภาชาติ 

 ๒๐๖๘๕ นางลําดวน  สุระ 

 ๒๐๖๘๖ นางสาวลําดวน  สุวรรณทา 

 ๒๐๖๘๗ นางสาวลําดวน  โสภณ 

 ๒๐๖๘๘ นางลําดวน  หาญมนตรี 

 ๒๐๖๘๙ นางสาวลําดวน  เหลากวางโจน 

 ๒๐๖๙๐ นางลําเทียน  อินทะผิว 

 ๒๐๖๙๑ นางสาวลําเนา  คะดิษฐ 

 ๒๐๖๙๒ นางลําเนา  รัตโน 

 ๒๐๖๙๓ นางลําเนาว  ไชยวุฒิ 

 ๒๐๖๙๔ นางสาวลําพงษ  พานํา 

 ๒๐๖๙๕ นางสาวลําพร  ใจสวาง 

 ๒๐๖๙๖ นางลําพรวน  บุญมีรักษ 

 ๒๐๖๙๗ นางสาวลําพรวน  แพงชัยภูมิ 

 ๒๐๖๙๘ นางสาวลําพอง  เขาใจการ 

 ๒๐๖๙๙ นางลําพอง  เทพาศิริ 

 ๒๐๗๐๐ นางลําพอง  สงศรี 

 ๒๐๗๐๑ นางลําพัน  อุตสาย 

 ๒๐๗๐๒ นางสาวลําพา  วุฒิศักดิ์ชัยกุล 

 ๒๐๗๐๓ นางสาวลําพึง  กองนาง 

 ๒๐๗๐๔ นางสาวลําพึง  ชุมชอบ 

 ๒๐๗๐๕ นางสาวลําพึง  ทิพรส 

 ๒๐๗๐๖ นางลําพึง  เลิกดี 

 ๒๐๗๐๗ นางสาวลําพู  กอนเอื้อย 

 ๒๐๗๐๘ นางสาวลําพูน  คําปลิว 

 ๒๐๗๐๙ นางลําพูน  ทูลธรรม 

 ๒๐๗๑๐ นางลําพูน  นาหมื่นไวย 

 ๒๐๗๑๑ นางลําพูน  ลําไย 

 ๒๐๗๑๒ นางลําพูน  ศรีเนตร 

 ๒๐๗๑๓ นางสาวลําพูล  แจมใส 

 ๒๐๗๑๔ นางลําพูล  ชัยรส 

 ๒๐๗๑๕ นางสาวลําพูล  บุญนิรันดร 

 ๒๐๗๑๖ นางลําพูล  ศรีอักษร 

 ๒๐๗๑๗ นางลําเพลิน  ทองเกิด 

 ๒๐๗๑๘ นางลําแพน  คําบุญเหลือ 

 ๒๐๗๑๙ นางลําไพ  เกิดกล่ินหอม 



 หนา   ๑๖ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๗๒๐ นางลําไพ  ไชยะโอชะ 

 ๒๐๗๒๑ นางลําไพ  บุญหลา 

 ๒๐๗๒๒ นางลําไพ  พรส่ี 

 ๒๐๗๒๓ นางลําไพ  รสจันทร 

 ๒๐๗๒๔ นางสาวลําไพ  ศรีดาโคตร 

 ๒๐๗๒๕ นางลําไพ  สาระวิทย 

 ๒๐๗๒๖ นางสาวลําไพ  สุดหลา 

 ๒๐๗๒๗ นางลําไพ  สุวรรณพรม 

 ๒๐๗๒๘ นางลําไพ  แสนศิริ 

 ๒๐๗๒๙ นางสาวลําไพร  มุงคุณคําชาว 

 ๒๐๗๓๐ นางลําภู  บัวบาลบุตร 

 ๒๐๗๓๑ นางลํายวง  ชุมพลวงค 

 ๒๐๗๓๒ นางลําเยาว  เจริญคุณ 

 ๒๐๗๓๓ นางลําใย  เกษมาลา 

 ๒๐๗๓๔ นางลําใย  เขื่อนดิน 

 ๒๐๗๓๕ นางลําใย  ค้ําชู 

 ๒๐๗๓๖ นางสาวลําใย  ดีอยากได 

 ๒๐๗๓๗ นางลําใย  ทุมมาลา 

 ๒๐๗๓๘ นางสาวลําใย  โนใจ 

 ๒๐๗๓๙ นางลําใย  ประดับโชติ 

 ๒๐๗๔๐ นางลําใย  พัฒนโชติ 

 ๒๐๗๔๑ นางลําใย  พันธแกว 

 ๒๐๗๔๒ นางลําใย  พูลเพ่ิม 

 ๒๐๗๔๓ นางลําใย  ไพยการ 

 ๒๐๗๔๔ นางสาวลําใย  ยินดีชัย 

 ๒๐๗๔๕ นางลําใย  วงศจําปา 

 ๒๐๗๔๖ นางลําไย  มาลาม 

 ๒๐๗๔๗ นางลําออน  สระกาง 

 ๒๐๗๔๘ นางลิขิตรา  งาวกาเขียว 

 ๒๐๗๔๙ นางลิตทญา  ระยับศรี 

 ๒๐๗๕๐ นางล้ินจ่ี  ธงศรี 

 ๒๐๗๕๑ นางสาวลินดา  ใจเด็ด 

 ๒๐๗๕๒ นางสาวลินดา  ชื่นอารมย 

 ๒๐๗๕๓ นางสาวลินดา  พุฒนาค 

 ๒๐๗๕๔ นางสาวลินดา  สวยรูป 

 ๒๐๗๕๕ นางลินนา  ไชยเขียว 

 ๒๐๗๕๖ นางสาวลินลา  อยูเชื้อ 

 ๒๐๗๕๗ นางลิพูน  วาดเอื้อยวงค 

 ๒๐๗๕๘ นางลิลาวรรณ  ทองพรหม 

 ๒๐๗๕๙ นางสาวลิลาวรรณ  อุตรศักดิ์ 

 ๒๐๗๖๐ นางลิลิต  บุญนอย 

 ๒๐๗๖๑ นางลี  จันทรสวาง 

 ๒๐๗๖๒ นางลีลาวดี  โตอนันต 

 ๒๐๗๖๓ นางสาวลุดี  เพ่ิมพูน 

 ๒๐๗๖๔ นางลุนนี  ศรีแนน 

 ๒๐๗๖๕ นางลุนี  เพ่ิมพูน 

 ๒๐๗๖๖ นางลุมนี  โคตะวินนท 

 ๒๐๗๖๗ นางสาวลูกกุง  จาดเมือง 

 ๒๐๗๖๘ นางสาวลูกจันทร  ประจันสกุณี 

 ๒๐๗๖๙ นางสาวลูกจันทร  อัตโต 

 ๒๐๗๗๐ นางลูมิ  พลอยขจี   

 ๒๐๗๗๑ นางเลขา  นามนุษยศรี 



 หนา   ๑๗ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๗๗๒ นางเลยรักษ  จันทะคูณ 

 ๒๐๗๗๓ นางสาวเลิศปยะนุช  คุริรัง 

 ๒๐๗๗๔ นางเลิศลักษณ  ใยคํา 

 ๒๐๗๗๕ นางสาวเลิศลักษณ  สาระคุณ 

 ๒๐๗๗๖ นางเลียม  รัตนวงค 

 ๒๐๗๗๗ นางเลียม  หนูวงศ 

 ๒๐๗๗๘ นางสาววงคจันทร  จันทรเจก 

 ๒๐๗๗๙ นางวงคจันทร  นอยโพธิ์ศัย 

 ๒๐๗๘๐ นางวงคจันทร  แสนอุน 

 ๒๐๗๘๑ นางวงคเดือน  พุทธวงค 

 ๒๐๗๘๒ นางสาววงคเดือน  วงศสุวรรณ 

 ๒๐๗๘๓ นางวงคเดือน  วันทองสุข 

 ๒๐๗๘๔ นางสาววงคเดือน  ศิริเวช 

 ๒๐๗๘๕ นางวงคประสิทธิ์  เครือไชย 

 ๒๐๗๘๖ นางวงจันทร  คาดีวี 

 ๒๐๗๘๗ นางวงเดือน  กันหา 

 ๒๐๗๘๘ นางวงเดือน  กุลประยงค 

 ๒๐๗๘๙ นางสาววงเดือน  คณะวาป 

 ๒๐๗๙๐ นางวงเดือน  คําขวาง 

 ๒๐๗๙๑ นางวงเดือน  จิตประไพ 

 ๒๐๗๙๒ นางสาววงเดือน  ชาญการี 

 ๒๐๗๙๓ นางวงเดือน  ถึงแสง 

 ๒๐๗๙๔ นางวงเดือน  ธิสาไชย 

 ๒๐๗๙๕ นางวงเดือน  นวลบุญมา 

 ๒๐๗๙๖ นางวงเดือน  นากอก 

 ๒๐๗๙๗ นางวงเดือน  โนนทอง 

 ๒๐๗๙๘ นางวงเดือน  ปติสังข 

 ๒๐๗๙๙ นางวงเดือน  ปราบพาล 

 ๒๐๘๐๐ นางสาววงเดือน  พรมแกว 

 ๒๐๘๐๑ นางวงเดือน  พ่ึงดี 

 ๒๐๘๐๒ นางวงเดือน  รจนา 

 ๒๐๘๐๓ นางวงเดือน  รัตนพงษถาวร 

 ๒๐๘๐๔ นางสาววงเดือน  สมผล 

 ๒๐๘๐๕ นางวงเดือน  สีสินธุ 

 ๒๐๘๐๖ นางวงเดือน  สีหานู 

 ๒๐๘๐๗ นางสาววงเดือน  หนองนา 

 ๒๐๘๐๘ นางวงเวียน  ออนอิ่ม 

 ๒๐๘๐๙ นางสาววงศเดือน  คุโณ 

 ๒๐๘๑๐ นางวงศเดือน  น้ําพาย 

 ๒๐๘๑๑ นางสาววงศทอง  ภูจักรเพ็ชร 

 ๒๐๘๑๒ นางวงศเพชร  บุญโท 

 ๒๐๘๑๓ นางวงศา  อุนแกว 

 ๒๐๘๑๔ นางสาววงษเดือน  แกวผลึก 

 ๒๐๘๑๕ นางสาววงษเดือน  จันนา 

 ๒๐๘๑๖ นางวจีพร  นาคะพงษ 

 ๒๐๘๑๗ นางสาววจีรัตน  ยาตรี 

 ๒๐๘๑๘ นางสาววชรกมล  หอยย่ีภู 

 ๒๐๘๑๙ นางสาววชัชนันท  วันเจริญ 

 ๒๐๘๒๐ นางสาววชิรญา  สิงหคูณ 

 ๒๐๘๒๑ นางสาววชิรญาณ  ไกรเพชร 

 ๒๐๘๒๒ นางสาววชิรญาณ  ชัชวารย 

 ๒๐๘๒๓ นางสาววชิรญาณ  ศรีมะเรือง 



 หนา   ๑๘ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๘๒๔ นางวชิรา  ทิพรัตน 

 ๒๐๘๒๕ นางวชิรา  มังทะ 

 ๒๐๘๒๖ นางวชิรา  วาณิชวิริยะ 

 ๒๐๘๒๗ นางวชิราพร  ลํ้าเลิศ 

 ๒๐๘๒๘ นางวชิราภรณ  จันทรบรรจง 

 ๒๐๘๒๙ นางสาววชิราภรณ  จันทรประสิทธิ์ 

 ๒๐๘๓๐ นางสาววชิราภรณ  แซล้ิม 

 ๒๐๘๓๑ นางสาววชิราภรณ  ตนโลห 

 ๒๐๘๓๒ นางวชิราภรณ  บุญโสม 

 ๒๐๘๓๓ นางสาววชิราภรณ  พิชิตชัยปฐมพร 

 ๒๐๘๓๔ นางวชิราภรณ  เพชรงาม 

 ๒๐๘๓๕ นางสาววชิราภรณ  ยมสังข 

 ๒๐๘๓๖ นางสาววชิราภรณ  ศรีสุข 

 ๒๐๘๓๗ นางสาววชิราภรณ  สังขพันธ 

 ๒๐๘๓๘ นางสาววชิรารักษ  ไชยโคตร 

 ๒๐๘๓๙ นางวชิราวรรณ  คลังจินดา 

 ๒๐๘๔๐ นางวณัชรากร  ธรรมสุโท 

 ๒๐๘๔๑ นางวณัญญา  สมพงษ 

 ๒๐๘๔๒ นางวณารักษ  นิลเสถียร 

 ๒๐๘๔๓ นางสาววณารัตน  บุญปน 

 ๒๐๘๔๔ นางวณิชกานต  ทองคํา 

 ๒๐๘๔๕ นางวณิชชา  กามล 

 ๒๐๘๔๖ นางวณิชชา  เยาวพันธ 

 ๒๐๘๔๗ นางสาววณิชยา  นิวงษา 

 ๒๐๘๔๘ นางสาววณิชยา  ประไพภักดิ์ 

 ๒๐๘๔๙ นางวณิยา  โนจิตร 

 ๒๐๘๕๐ นางสาววณิษฐา  วัฒนาทร 

 ๒๐๘๕๑ นางสาววณีย  แดงจันทร 

 ๒๐๘๕๒ นางวธัญญา  อุบายลับ 

 ๒๐๘๕๓ นางวนนตรา  รัตโนภาพ 

 ๒๐๘๕๔ นางสาววนัชนก  เผือกมะณี 

 ๒๐๘๕๕ นางสาววนัชพร  ประสิทธินาวา 

 ๒๐๘๕๖ นางสาววนัชพร  เอกจักรแกว 

 ๒๐๘๕๗ นางวนัญญา  วงคหอม 

 ๒๐๘๕๘ นางสาววนัญญา  สุดดี 

 ๒๐๘๕๙ นางวนัสชา  เขียดนุย 

 ๒๐๘๖๐ นางสาววนัสนันท  จันทศรี 

 ๒๐๘๖๑ นางสาววนัสนันท  ไชยวงศ 

 ๒๐๘๖๒ นางสาววนัสนันท  ปนประเสริฐ 

 ๒๐๘๖๓ นางสาววนัสสุดา  นาคดี 

 ๒๐๘๖๔ นางสาววนัสสุดา  พรมณี 

 ๒๐๘๖๕ นางสาววนารัตน  จําเริญพล 

 ๒๐๘๖๖ นางวนิชชา  สุพลทอง 

 ๒๐๘๖๗ นางสาววนิชญาพร  แงวกุดเรือ 

 ๒๐๘๖๘ นางสาววนิชยา  ใจหาญ 

 ๒๐๘๖๙ นางสาววนิชา  เทียบพิมพ 

 ๒๐๘๗๐ นางสาววนิดา  การินทร 

 ๒๐๘๗๑ นางวนิดา  แกวตา 

 ๒๐๘๗๒ นางสาววนิดา  โกสูงเนิน 

 ๒๐๘๗๓ นางวนิดา  ไกรเทพ 

 ๒๐๘๗๔ นางวนิดา  ขําโพธิ์ 

 ๒๐๘๗๕ นางวนิดา  ขุนจันทร 



 หนา   ๑๙ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๘๗๖ นางสาววนิดา  เขียวชัย 

 ๒๐๘๗๗ นางสาววนิดา  คงเมือง 

 ๒๐๘๗๘ นางวนิดา  ครอบทอง 

 ๒๐๘๗๙ นางวนิดา  คําครอง 

 ๒๐๘๘๐ นางสาววนิดา  คุณุ 

 ๒๐๘๘๑ นางสาววนิดา  จันทรโทภาส 

 ๒๐๘๘๒ นางวนิดา  จันสุ 

 ๒๐๘๘๓ นางสาววนิดา  ใจยา 

 ๒๐๘๘๔ นางสาววนิดา  แซวอง 

 ๒๐๘๘๕ นางสาววนิดา  ฐิติเวชวรกุล 

 ๒๐๘๘๖ นางวนิดา  ดวงธนู 

 ๒๐๘๘๗ นางสาววนิดา  ดิษดํา 

 ๒๐๘๘๘ นางสาววนิดา  ดีสืบชาติ 

 ๒๐๘๘๙ นางสาววนิดา  ตองมาก 

 ๒๐๘๙๐ นางวนิดา  ติใจ 

 ๒๐๘๙๑ นางสาววนิดา  ทองโสม 

 ๒๐๘๙๒ นางวนิดา  ทะเสนฮด 

 ๒๐๘๙๓ นางสาววนิดา  ทําทอง 

 ๒๐๘๙๔ นางวนิดา  เทพจินดา 

 ๒๐๘๙๕ นางสาววนิดา  ธนะนัน 

 ๒๐๘๙๖ นางวนิดา  ธาตุดี 

 ๒๐๘๙๗ นางสาววนิดา  นันทะผา 

 ๒๐๘๙๘ นางวนิดา  นาดี 

 ๒๐๘๙๙ นางสาววนิดา  บัวธารา 

 ๒๐๙๐๐ นางสาววนิดา  บํารุง 

 ๒๐๙๐๑ นางวนิดา  บูสุข 

 ๒๐๙๐๒ นางวนิดา  ประจันตเสน 

 ๒๐๙๐๓ นางวนิดา  ประราศร ี

 ๒๐๙๐๔ นางวนิดา  ปาลี 

 ๒๐๙๐๕ นางสาววนิดา  ผลโอฐ 

 ๒๐๙๐๖ นางวนิดา  พงษศาสตร 

 ๒๐๙๐๗ นางวนิดา  พรอมมูล 

 ๒๐๙๐๘ นางวนิดา  พินิจพงษ 

 ๒๐๙๐๙ นางวนิดา  เพ็งบุญ 

 ๒๐๙๑๐ นางวนิดา  เพชรกาศ 

 ๒๐๙๑๑ นางวนิดา  ภูกระบิล 

 ๒๐๙๑๒ นางสาววนิดา  ภูศิริ 

 ๒๐๙๑๓ นางสาววนิดา  มรรคาเขต 

 ๒๐๙๑๔ นางสาววนิดา  มิ่งขวัญ 

 ๒๐๙๑๕ นางสาววนิดา  เรืองนภาเพ็ญ 

 ๒๐๙๑๖ นางสาววนิดา  วงขุมเงิน 

 ๒๐๙๑๗ นางสาววนิดา  วงคําจันทร 

 ๒๐๙๑๘ นางสาววนิดา  แวงวรรณ 

 ๒๐๙๑๙ นางสาววนิดา  ศตวรรษจินดา 

 ๒๐๙๒๐ นางสาววนิดา  ศรีลาศักดิ์ 

 ๒๐๙๒๑ นางสาววนิดา  สมสวัสดิ์ 

 ๒๐๙๒๒ นางสาววนิดา  สรอยจิตต 

 ๒๐๙๒๓ นางวนิดา  สายปญญา 

 ๒๐๙๒๔ นางวนิดา  สีมี่   

 ๒๐๙๒๕ นางวนิดา  สุขคุม 

 ๒๐๙๒๖ นางวนิดา  สุชาติพงค 

 ๒๐๙๒๗ นางวนิดา  แสงตรง 



 หนา   ๒๐ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๙๒๘ นางวนิดา  แสนประเสริฐนที 

 ๒๐๙๒๙ นางสาววนิดา  หฤทัยภูมิ 

 ๒๐๙๓๐ นางสาววนิดา  หลีกเล่ียง 

 ๒๐๙๓๑ นางวนิดา  หวังแอบกลาง 

 ๒๐๙๓๒ นางสาววนิดา  หุปะกา 

 ๒๐๙๓๓ นางวนิดา  ออนชุม 

 ๒๐๙๓๔ นางสาววนิสา  วรรณชิต 

 ๒๐๙๓๕ นางสาววนีพร  ทาบุดดา 

 ๒๐๙๓๖ นางสาววยุภา  ยีเกษม 

 ๒๐๙๓๗ นางสาววรกาญจน  เอมชาง 

 ๒๐๙๓๘ นางสาววรงรอง  สุภี 

 ๒๐๙๓๙ นางสาววรชพร  กิ่งมะนาว 

 ๒๐๙๔๐ นางวรฌา  ดวงดาว 

 ๒๐๙๔๑ นางสาววรญา  ทองโยธา 

 ๒๐๙๔๒ นางสาววรญา  ศรีแกวน้ําสัย 

 ๒๐๙๔๓ นางสาววรณัน  ทองกวด 

 ๒๐๙๔๔ นางสาววรณัน  ทองอ่ํา 

 ๒๐๙๔๕ นางสาววรณัน  ประกอบแสง 

 ๒๐๙๔๖ นางวรณัน  หันพรม 

 ๒๐๙๔๗ นางสาววรดาภา  เหงาประสิทธิ์ 

 ๒๐๙๔๘ นางวรนาฎ  สืบชาติ 

 ๒๐๙๔๙ นางวรนาถ  สารดี 

 ๒๐๙๕๐ นางวรนิตย  ฉ่ําไธสง 

 ๒๐๙๕๑ นางวรนิษฐ  วันทาวงษ 

 ๒๐๙๕๒ นางสาววรนุช  ชัยสาร 

 ๒๐๙๕๓ นางสาววรนุช  เชื้อเชิด 

 ๒๐๙๕๔ นางวรนุช  บอคําเกิด 

 ๒๐๙๕๕ นางวรนุช  บุญจันทึก 

 ๒๐๙๕๖ นางวรนุช  มะยี 

 ๒๐๙๕๗ นางสาววรนุช  มาขน 

 ๒๐๙๕๘ นางวรนุช  วิชชุเวสคามินทร 

 ๒๐๙๕๙ นางสาววรนุช  สามขุนทด 

 ๒๐๙๖๐ นางวรนุช  แสนทวีสุข 

 ๒๐๙๖๑ นางวรนุช  โหยหวน 

 ๒๐๙๖๒ นางสาววรนุช  อิ่มนรัญ 

 ๒๐๙๖๓ นางวรนุช  เอี่ยมเหนือ 

 ๒๐๙๖๔ นางสาววรปภา  โพธิ์สุ 

 ๒๐๙๖๕ นางสาววรพร  พันธลูกฟก 

 ๒๐๙๖๖ นางวรพร  พุตติ 

 ๒๐๙๖๗ นางสาววรพร  มาตรหมาย 

 ๒๐๙๖๘ นางสาววรพรรณ  ไพโสภา 

 ๒๐๙๖๙ นางวรพรรณ  สุวพิศ สุขสารต 

 ๒๐๙๗๐ นางสาววรพักตร  สิทธิ 

 ๒๐๙๗๑ นางวรพันธ  คงศิริ 

 ๒๐๙๗๒ นางวรพิชชา  สายทองแท 

 ๒๐๙๗๓ นางสาววรพีพร  อินทรพร 

 ๒๐๙๗๔ นางสาววรภา  ฤทธิ์เต็ม 

 ๒๐๙๗๕ นางสาววรยา  ปูเงิน 

 ๒๐๙๗๖ นางสาววรยา  พิกุลทิพยสาคร 

 ๒๐๙๗๗ นางวรรจิณา  รสเขม 

 ๒๐๙๗๘ นางวรรณกนก  เทียนดํา 

 ๒๐๙๗๙ นางสาววรรณกร  สีมีงาม 



 หนา   ๒๑ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๙๘๐ นางสาววรรณกาญ  สืบกระพันธ 

 ๒๐๙๘๑ นางวรรณกาญจน  ลือโฮง 

 ๒๐๙๘๒ นางวรรณจิตร  ฉิมเพชร 

 ๒๐๙๘๓ นางสาววรรณฉวี  ขําเกษม 

 ๒๐๙๘๔ นางวรรณชนก  คือสูงเนิน 

 ๒๐๙๘๕ นางสาววรรณชลี  โพธิ์แกว 

 ๒๐๙๘๖ นางวรรณดี  ชายสมุทร 

 ๒๐๙๘๗ นางสาววรรณดี  ประทุมทอง 

 ๒๐๙๘๘ นางวรรณดี  สุขทองแท 

 ๒๐๙๘๙ นางสาววรรณดี  อุไรรัมย 

 ๒๐๙๙๐ นางสาววรรณทนา  ฉายแสง 

 ๒๐๙๙๑ นางสาววรรณทนา  นิลดํา 

 ๒๐๙๙๒ นางสาววรรณทนา  บุตรชาติ 

 ๒๐๙๙๓ นางวรรณทนา  ปรือปรัก 

 ๒๐๙๙๔ นางสาววรรณทนี  สุนทรดี 

 ๒๐๙๙๕ นางวรรณทร  แสงโรจน 

 ๒๐๙๙๖ นางวรรณธนา  กองมณี 

 ๒๐๙๙๗ นางวรรณธนา  เรืองฤทธิ์ 

 ๒๐๙๙๘ นางสาววรรณธนา  เวทสรณสุธี 

 ๒๐๙๙๙ นางสาววรรณธนา  แสงหิรัญ 

 ๒๑๐๐๐ นางวรรณนภา  นามสุดตา 

 ๒๑๐๐๑ นางวรรณนภา  หนานกุล 

 ๒๑๐๐๒ นางวรรณนา  ขุนชํานาญ 

 ๒๑๐๐๓ นางวรรณนิดา  หมวดทอง 

 ๒๑๐๐๔ นางสาววรรณนิภา  ปานแพร 

 ๒๑๐๐๕ นางสาววรรณนิภา  คุมพงษ 

 ๒๑๐๐๖ นางสาววรรณนิภา  บุญตรี 

 ๒๑๐๐๗ นางวรรณนิภา  ศรีสุข 

 ๒๑๐๐๘ นางวรรณพร  กรดมาก 

 ๒๑๐๐๙ นางวรรณพร  ใจหาญ 

 ๒๑๐๑๐ นางสาววรรณพร  ทองเกล้ียง 

 ๒๑๐๑๑ นางสาววรรณพร  นาควิลัย 

 ๒๑๐๑๒ นางสาววรรณพร  มากคง 

 ๒๑๐๑๓ นางวรรณพร  วงศสายสถิตย 

 ๒๑๐๑๔ นางวรรณเพ็ญ  ปูชัย 

 ๒๑๐๑๕ นางวรรณเพ็ญ  สุขสําราญ 

 ๒๑๐๑๖ นางวรรณเพ็น  มุทาพร 

 ๒๑๐๑๗ นางสาววรรณภรณ  พัทธศรี 

 ๒๑๐๑๘ นางสาววรรณภา  การยา 

 ๒๑๐๑๙ นางสาววรรณภา  แกวดี 

 ๒๑๐๒๐ นางวรรณภา  จินารักษ 

 ๒๑๐๒๑ นางวรรณภา  ณ ระนอง 

 ๒๑๐๒๒ นางสาววรรณภา  เทพคุม 

 ๒๑๐๒๓ นางวรรณภา  ปะชายะกา 

 ๒๑๐๒๔ นางสาววรรณภา  ปขุนทด 

 ๒๑๐๒๕ นางวรรณภา  พลาบุญพิริยะกูล 

 ๒๑๐๒๖ นางสาววรรณภา  พัฒนเกิด 

 ๒๑๐๒๗ นางสาววรรณภา  เพียรพรมมา 

 ๒๑๐๒๘ นางสาววรรณภา  แพทยากุล 

 ๒๑๐๒๙ นางวรรณภา  ภูประทา 

 ๒๑๐๓๐ นางสาววรรณภา  มนวิมลชัย   

 ๒๑๐๓๑ นางวรรณภา  ยานะเครือ 



 หนา   ๒๒ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๐๓๒ นางวรรณภา  ราชมุงคุณ 

 ๒๑๐๓๓ นางสาววรรณภา  รุงเรือง 

 ๒๑๐๓๔ นางวรรณภา  ศรีอิสริยะ 

 ๒๑๐๓๕ นางสาววรรณภา  แสนเมืองชิน 

 ๒๑๐๓๖ นางวรรณภา  ไสว 

 ๒๑๐๓๗ นางวรรณภา  หงษาวดี 

 ๒๑๐๓๘ นางวรรณภา  หมอกชัย 

 ๒๑๐๓๙ นางวรรณภา  เหมือนแกว 

 ๒๑๐๔๐ นางสาววรรณภา  ไหมทอง 

 ๒๑๐๔๑ นางวรรณมาศ  เหมมัน 

 ๒๑๐๔๒ นางสาววรรณรัตน  ผงแสง 

 ๒๑๐๔๓ นางสาววรรณรัตน  วรรณสืบเชื้อ 

 ๒๑๐๔๔ นางสาววรรณรุณี  รัตนกิจประเสริฐ 

 ๒๑๐๔๕ นางสาววรรณลภา  เรณชะนะ 

 ๒๑๐๔๖ นางสาววรรณลักษณ   

  จิรวิศิษฐาภรณ 

 ๒๑๐๔๗ นางวรรณวนัฐ  แสงปญญา 

 ๒๑๐๔๘ นางวรรณวัย  แกนพันธ 

 ๒๑๐๔๙ นางสาววรรณวิภา  เปลาเล 

 ๒๑๐๕๐ นางวรรณวิภา  มีพวงผล 

 ๒๑๐๕๑ นางสาววรรณวิภา  โลหะสาร 

 ๒๑๐๕๒ นางวรรณวิภา  ศรีจํานงค 

 ๒๑๐๕๓ นางสาววรรณวิมล  เฉลยจรรยา 

 ๒๑๐๕๔ นางสาววรรณวิมล  มวงรัตน 

 ๒๑๐๕๕ นางวรรณวิมล  อิ่มมวง 

 ๒๑๐๕๖ นางสาววรรณวิลัย  คําวันนา 

 ๒๑๐๕๗ นางวรรณวิลาศ  เอี๋ยวสกุล 

 ๒๑๐๕๘ นางสาววรรณวิศา  โพธิปน 

 ๒๑๐๕๙ นางวรรณวิษา  ไชยดี 

 ๒๑๐๖๐ นางสาววรรณวิสา  เชียงแขก 

 ๒๑๐๖๑ นางสาววรรณวิสา  เถื่อนวิถี 

 ๒๑๐๖๒ นางวรรณวิสา  นาคขําพันธ 

 ๒๑๐๖๓ นางสาววรรณวิสา  ยังคง 

 ๒๑๐๖๔ นางสาววรรณวิสา  ยาชะรัด 

 ๒๑๐๖๕ นางสาววรรณวิสา  แสงสุวรรณ 

 ๒๑๐๖๖ นางวรรณศิริ  เผือกผอง 

 ๒๑๐๖๗ นางสาววรรณศิริ  โสมกูล 

 ๒๑๐๖๘ นางสาววรรณศิริ  ฮอรอด 

 ๒๑๐๖๙ นางสาววรรณศิล  มั่นแพร 

 ๒๑๐๗๐ นางวรรณษา  เดชศรี 

 ๒๑๐๗๑ นางวรรณษา  สิงหอน 

 ๒๑๐๗๒ นางสาววรรณสุดา  ยืนยง 

 ๒๑๐๗๓ นางวรรณา  กรุณากอ 

 ๒๑๐๗๔ นางสาววรรณา  กาดเส็น 

 ๒๑๐๗๕ นางวรรณา  แกวเสริม 

 ๒๑๐๗๖ นางวรรณา  คชายุทธ 

 ๒๑๐๗๗ นางสาววรรณา  จําปาพรม 

 ๒๑๐๗๘ นางวรรณา  ฉิมพัด 

 ๒๑๐๗๙ นางสาววรรณา  ชวยนุย 

 ๒๑๐๘๐ นางวรรณา  ชาติทรัพยสิน 

 ๒๑๐๘๑ นางวรรณา  ชาติไทย 

 ๒๑๐๘๒ นางสาววรรณา  ไชยนนท   



 หนา   ๒๓ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๐๘๓ นางวรรณา  ไชยสลี 

 ๒๑๐๘๔ นางวรรณา  ณ รังศรี 

 ๒๑๐๘๕ นางวรรณา  ดวงสถาพร 

 ๒๑๐๘๖ นางวรรณา  ดวนรับรัมย 

 ๒๑๐๘๗ นางวรรณา  ดําคํา 

 ๒๑๐๘๘ นางสาววรรณา  ตาวัน 

 ๒๑๐๘๙ นางสาววรรณา  ทองรักษ 

 ๒๑๐๙๐ นางสาววรรณา  ทองอยู 

 ๒๑๐๙๑ นางวรรณา  ทะเวชรัมย 

 ๒๑๐๙๒ นางสาววรรณา  ทิพอักษร 

 ๒๑๐๙๓ นางสาววรรณา  เทียมทัศน 

 ๒๑๐๙๔ นางวรรณา  ธนะวิบูลย 

 ๒๑๐๙๕ นางวรรณา  นาชัยเพ็ชร 

 ๒๑๐๙๖ นางสาววรรณา  เนี้ยมย้ิม 

 ๒๑๐๙๗ นางสาววรรณา  โนนสันเทียะ 

 ๒๑๐๙๘ นางวรรณา  บัวทอง 

 ๒๑๐๙๙ นางวรรณา  ปฏิสัมภิทาวุฒิ 

 ๒๑๑๐๐ นางสาววรรณา  ประเสริฐแกว 

 ๒๑๑๐๑ นางวรรณา  เปงแสนฟู 

 ๒๑๑๐๒ นางสาววรรณา  ภัทรโชติพงศ 

 ๒๑๑๐๓ นางวรรณา  ภูมิภักดิ์ 

 ๒๑๑๐๔ นางวรรณา  ภูแสนศรี 

 ๒๑๑๐๕ นางวรรณา  มาที 

 ๒๑๑๐๖ นางวรรณา  ยิกุสังข 

 ๒๑๑๐๗ นางสาววรรณา  เรืองสังข 

 ๒๑๑๐๘ นางวรรณา  วัฒนสิทธิ์ 

 ๒๑๑๐๙ นางวรรณา  วิชาพร 

 ๒๑๑๑๐ นางวรรณา  สถิตยย 

 ๒๑๑๑๑ นางสาววรรณา  สระทองปง 

 ๒๑๑๑๒ นางสาววรรณา  สอนขาว 

 ๒๑๑๑๓ นางวรรณา  สังขทอง 

 ๒๑๑๑๔ นางสาววรรณา  สิริ 

 ๒๑๑๑๕ นางวรรณา  สุขประเสริฐ 

 ๒๑๑๑๖ นางวรรณา  สุขผุย 

 ๒๑๑๑๗ นางสาววรรณา  สุขพลอย 

 ๒๑๑๑๘ นางสาววรรณา  สุขสอาด 

 ๒๑๑๑๙ นางสาววรรณา  สุบิน 

 ๒๑๑๒๐ นางสาววรรณา  หวยไชย 

 ๒๑๑๒๑ นางวรรณา  อัศวภูมิ 

 ๒๑๑๒๒ นางสาววรรณา  อุณหัง 

 ๒๑๑๒๓ นางสาววรรณิดา  จันทรประโคน 

 ๒๑๑๒๔ นางสาววรรณิดา  ปนพรหม 

 ๒๑๑๒๕ นางวรรณิดา  สุทธภักติ 

 ๒๑๑๒๖ นางวรรณิตา  วิมาเณย 

 ๒๑๑๒๗ นางสาววรรณิพา  บุญปญญา 

 ๒๑๑๒๘ นางสาววรรณิภา  แกวบุตร 

 ๒๑๑๒๙ นางสาววรรณิภา  ชัยวังชัย 

 ๒๑๑๓๐ นางสาววรรณิภา  พนาวงษ 

 ๒๑๑๓๑ นางสาววรรณิภา  พิมพหลอ 

 ๒๑๑๓๒ นางวรรณิภา  มาบพา 

 ๒๑๑๓๓ นางสาววรรณิยา  ภูษิต 

 ๒๑๑๓๔ นางสาววรรณิศา  พรมภักดี 



 หนา   ๒๔ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๑๓๕ นางสาววรรณิสา  ดวงอุปะ 

 ๒๑๑๓๖ นางวรรณี  แกลวทนงค 

 ๒๑๑๓๗ นางวรรณี  คะรุรัมย 

 ๒๑๑๓๘ นางสาววรรณี  เงินขาว 

 ๒๑๑๓๙ นางสาววรรณี  จิตรักษ 

 ๒๑๑๔๐ นางวรรณี  ชางทํา 

 ๒๑๑๔๑ นางวรรณี  โชคคลอง 

 ๒๑๑๔๒ นางวรรณี  ไชยเลิศ 

 ๒๑๑๔๓ นางสาววรรณี  ดลเจือ 

 ๒๑๑๔๔ นางสาววรรณี  ดาววงค 

 ๒๑๑๔๕ นางวรรณี  ทานวัน 

 ๒๑๑๔๖ นางสาววรรณี  นวลแยม 

 ๒๑๑๔๗ นางสาววรรณี  พรหมเขียว   

 ๒๑๑๔๘ นางวรรณี  พรหมทุงฆอ 

 ๒๑๑๔๙ นางสาววรรณี  รสหอม 

 ๒๑๑๕๐ นางสาววรรณี  สมเพชร 

 ๒๑๑๕๑ นางวรรณี  สาคเรศ 

 ๒๑๑๕๒ นางสาววรรณี  สามัญ 

 ๒๑๑๕๓ นางสาววรรณี  หนอแสง 

 ๒๑๑๕๔ นางวรรณี  หมุดนิยม 

 ๒๑๑๕๕ นางสาววรรดา  ตาใจ 

 ๒๑๑๕๖ นางวรรดี  ดําขํา 

 ๒๑๑๕๗ นางสาววรรทนา  เกษแกว 

 ๒๑๑๕๘ นางวรรทิพย  ทองเจริญ 

 ๒๑๑๕๙ นางสาววรรธนา  อินทรักษา 

 ๒๑๑๖๐ นางวรรธิกา  บุญยืน 

 ๒๑๑๖๑ นางสาววรรนิภา  ฉายทอง 

 ๒๑๑๖๒ นางสาววรรนิษา  แสงใส 

 ๒๑๑๖๓ นางสาววรรษกร  วรรณชัย 

 ๒๑๑๖๔ นางวรรษิดา  สาระชาติ 

 ๒๑๑๖๕ นางสาววรรัตน  สํานักบานโคก 

 ๒๑๑๖๖ นางวรลักษณ  จอดนอก 

 ๒๑๑๖๗ นางวรลักษณ  ไชยดํา 

 ๒๑๑๖๘ นางสาววรลักษณ  วรรณกูล 

 ๒๑๑๖๙ นางสาววรวรรณ  เชื้อพล 

 ๒๑๑๗๐ นางสาววรวรรณ  แสงจันทร 

 ๒๑๑๗๑ นางวรวรรณ  จันทรัตน 

 ๒๑๑๗๒ นางสาววรวรรณ  ทิพประเสริฐ 

 ๒๑๑๗๓ นางสาววรวรรณ  นาสมโภชน 

 ๒๑๑๗๔ นางสาววรวรรณ  เมฆขยาย 

 ๒๑๑๗๕ นางวรวรรณ  โอสระคู 

 ๒๑๑๗๖ นางวรวลัญช  จันทรโน 

 ๒๑๑๗๗ นางวรวลัญช  จุตตาหงษ 

 ๒๑๑๗๘ นางวรวลัญช  บุญทนุ 

 ๒๑๑๗๙ นางสาววรวลัญช  ศรีเศรษฐบุตร 

 ๒๑๑๘๐ นางวรวลันช  เสาวภาคยธนาดุล 

 ๒๑๑๘๑ นางวรวี  ชาติเจริญศิลปสุข 

 ๒๑๑๘๒ นางสาววระพิน  บัวทองคํา   

 ๒๑๑๘๓ นางวรัชยา  กุลัดตนาม 

 ๒๑๑๘๔ นางวรัชยา  มีชัยมาตย 

 ๒๑๑๘๕ นางสาววรัชยา  เมากาวิน 

 ๒๑๑๘๖ นางวรัชยา  สมบูรณ 



 หนา   ๒๕ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๑๘๗ นางสาววรัชยา  สุนันทธนชาติ 

 ๒๑๑๘๘ นางสาววรัชยา  อุปธิ 

 ๒๑๑๘๙ นางสาววรัญญพร  พันธสัตย 

 ๒๑๑๙๐ นางวรัญญา  กาฬภักดี 

 ๒๑๑๙๑ นางสาววรัญญา  คําผุย 

 ๒๑๑๙๒ นางวรัญญา  จันทรเพชร 

 ๒๑๑๙๓ นางสาววรัญญา  จันทิ 

 ๒๑๑๙๔ นางสาววรัญญา  ชางสุวรรณ 

 ๒๑๑๙๕ นางสาววรัญญา  ไชยยะ 

 ๒๑๑๙๖ นางสาววรัญญา  ไชยหงษา 

 ๒๑๑๙๗ นางวรัญญา  ดาทุมมา 

 ๒๑๑๙๘ นางวรัญญา  เตารัตน 

 ๒๑๑๙๙ นางสาววรัญญา  ถมอินทร 

 ๒๑๒๐๐ นางสาววรัญญา  ถาวรวิสุทธิ์ 

 ๒๑๒๐๑ นางสาววรัญญา  ทิวาภรณ 

 ๒๑๒๐๒ นางสาววรัญญา  ธูปหอม 

 ๒๑๒๐๓ นางสาววรัญญา  นาคสุข 

 ๒๑๒๐๔ นางสาววรัญญา  บุญนาค 

 ๒๑๒๐๕ นางสาววรัญญา  ประสิทธิ์นอก 

 ๒๑๒๐๖ นางสาววรัญญา  ผดุงปราชญ 

 ๒๑๒๐๗ นางวรัญญา  พรเจิมกุล 

 ๒๑๒๐๘ นางวรัญญา  พลสวัสดิ์ 

 ๒๑๒๐๙ นางสาววรัญญา  พันธผล 

 ๒๑๒๑๐ นางวรัญญา  ภูมิภาค 

 ๒๑๒๑๑ นางวรัญญา  วงคเปง 

 ๒๑๒๑๒ นางวรัญญา  ศรีเจริญ 

 ๒๑๒๑๓ นางวรัญญา  สวัสดิสุข 

 ๒๑๒๑๔ นางวรัญญา  สีนาค 

 ๒๑๒๑๕ นางสาววรัญญา  สุภาษร 

 ๒๑๒๑๖ นางสาววรัญญา  สุระโพ 

 ๒๑๒๑๗ นางวรัญญาภรณ  จ่ันแตง 

 ๒๑๒๑๘ นางสาววรัญธร  ดงหิ่ง 

 ๒๑๒๑๙ นางวรัญรดา  ปาธนู 

 ๒๑๒๒๐ นางวรัณภร  เมือบศรี 

 ๒๑๒๒๑ นางสาววรัตถ  อัครบันดล 

 ๒๑๒๒๒ นางวรัตถศาศ  แสงเพชร 

 ๒๑๒๒๓ นางวรัตน  คุณารักษ 

 ๒๑๒๒๔ นางวรัตนชนัญญ  สุระชลภูมิ 

 ๒๑๒๒๕ นางสาววรัตนชยา  ชูแสง 

 ๒๑๒๒๖ นางสาววรัทยา  กิติพันธ 

 ๒๑๒๒๗ นางสาววรัทยา  ดีนนุย 

 ๒๑๒๒๘ นางวรัทยา  พิมพิลา 

 ๒๑๒๒๙ นางวรัทยา  ศิลางาม 

 ๒๑๒๓๐ นางวรันธร  ศรีวิไล 

 ๒๑๒๓๑ นางวรากุล  เสารสุวรรณ 

 ๒๑๒๓๒ นางสาววรางคณา  คําปญญา 

 ๒๑๒๓๓ นางสาววรางคณา  คําเฮือง 

 ๒๑๒๓๔ นางวรางคณา  โชติเวทยธนานนท 

 ๒๑๒๓๕ นางวรางคณา  ตะสุ 

 ๒๑๒๓๖ นางสาววรางคณา  บุรีงาม 

 ๒๑๒๓๗ นางสาววรางคณา  พูลพิพัฒน 

 ๒๑๒๓๘ นางวรางคณา  เพ็งกระจาง 



 หนา   ๒๖ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๒๓๙ นางสาววรางคณา  ภูแดนผา 

 ๒๑๒๔๐ นางสาววรางคณา  อุดหนุน 

 ๒๑๒๔๑ นางสาววรางคนา  นรชาญ 

 ๒๑๒๔๒ นางสาววรางคลักษณ  พรอมมูล 

 ๒๑๒๔๓ นางวรางคสิริ  จันทะจวง 

 ๒๑๒๔๔ นางสาววราทิพย  ธิบุตร 

 ๒๑๒๔๕ นางวราทิพย  นิติธรรมโชติ 

 ๒๑๒๔๖ นางสาววราพร  แกวฝาย 

 ๒๑๒๔๗ นางสาววราพร  บรรลือหาญ 

 ๒๑๒๔๘ นางสาววราพร  บูรณสมบัติ 

 ๒๑๒๔๙ นางวราพร  พิมพระทํา 

 ๒๑๒๕๐ นางสาววราพร  พิลาวรรณ 

 ๒๑๒๕๑ นางวราพร  รัตนบุร ี

 ๒๑๒๕๒ นางสาววราพร  โลมินทร 

 ๒๑๒๕๓ นางสาววราพร  วงศแสน 

 ๒๑๒๕๔ นางสาววราพร  องอาจ 

 ๒๑๒๕๕ นางสาววราพร  อยูสบาย 

 ๒๑๒๕๖ นางสาววราพร  ออนสําอางค 

 ๒๑๒๕๗ นางวราพร  อุนชัย 

 ๒๑๒๕๘ นางสาววราพรรณ  แสงทอง 

 ๒๑๒๕๙ นางสาววราภรณ  กาบิน 

 ๒๑๒๖๐ นางวราภรณ  กิ่งแกว 

 ๒๑๒๖๑ นางสาววราภรณ  เกษณา 

 ๒๑๒๖๒ นางวราภรณ  เกิดพละ 

 ๒๑๒๖๓ นางวราภรณ  แกวกุลบุตร 

 ๒๑๒๖๔ นางวราภรณ  ขอกิ่ง 

 ๒๑๒๖๕ นางสาววราภรณ  ขาวแกว 

 ๒๑๒๖๖ นางสาววราภรณ  ขาวขันธ 

 ๒๑๒๖๗ นางสาววราภรณ  ขําภูเขียว 

 ๒๑๒๖๘ นางวราภรณ  คงกระพันธ 

 ๒๑๒๖๙ นางสาววราภรณ  คําพงษา 

 ๒๑๒๗๐ นางวราภรณ  คุณอุน 

 ๒๑๒๗๑ นางวราภรณ  โคตรออน 

 ๒๑๒๗๒ นางวราภรณ  ไคลคง 

 ๒๑๒๗๓ นางสาววราภรณ  จินดานอย 

 ๒๑๒๗๔ นางวราภรณ  ใจดี 

 ๒๑๒๗๕ นางสาววราภรณ  ชัยมาตร 

 ๒๑๒๗๖ นางวราภรณ  แซโฟง 

 ๒๑๒๗๗ นางสาววราภรณ  แซล้ี 

 ๒๑๒๗๘ นางวราภรณ  ดุลดีย่ิง 

 ๒๑๒๗๙ นางวราภรณ  ตะกุดแจม 

 ๒๑๒๘๐ นางวราภรณ  ถุงเสน 

 ๒๑๒๘๑ นางวราภรณ  ทวีกูล 

 ๒๑๒๘๒ นางสาววราภรณ  ทวีชาติ 

 ๒๑๒๘๓ นางวราภรณ  ทองขาว 

 ๒๑๒๘๔ นางวราภรณ  ทองไทย 

 ๒๑๒๘๕ นางสาววราภรณ  ทิพยวัจนา 

 ๒๑๒๘๖ นางวราภรณ  เทพคุณ 

 ๒๑๒๘๗ นางวราภรณ  บัวเผ่ือน 

 ๒๑๒๘๘ นางวราภรณ  บัวโรย 

 ๒๑๒๘๙ นางสาววราภรณ  บุญญโชติ 

 ๒๑๒๙๐ นางวราภรณ  ประชุมสาย 



 หนา   ๒๗ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๒๙๑ นางสาววราภรณ  ปนอิ่น 

 ๒๑๒๙๒ นางวราภรณ  ผาสุข 

 ๒๑๒๙๓ นางวราภรณ  พจนเรียน 

 ๒๑๒๙๔ นางสาววราภรณ  พรหมมานนท 

 ๒๑๒๙๕ นางสาววราภรณ  พวงเงิน   

 ๒๑๒๙๖ นางวราภรณ  พหรมสวน 

 ๒๑๒๙๗ นางสาววราภรณ  พัดทอง 

 ๒๑๒๙๘ นางวราภรณ  พาประจง 

 ๒๑๒๙๙ นางสาววราภรณ  เพ็ชรแกวหีม 

 ๒๑๓๐๐ นางสาววราภรณ  เพ็ชรหมื่นไวย 

 ๒๑๓๐๑ นางสาววราภรณ  โพธิ์สอาด 

 ๒๑๓๐๒ นางวราภรณ  ไพคํานาม 

 ๒๑๓๐๓ นางวราภรณ  ภิบาลศักดิ์ 

 ๒๑๓๐๔ นางวราภรณ  ภิรมยสกุล 

 ๒๑๓๐๕ นางสาววราภรณ  โมทะจิตร 

 ๒๑๓๐๖ นางวราภรณ  ไมวิลัย   

 ๒๑๓๐๗ นางวราภรณ  ยอดย่ิง 

 ๒๑๓๐๘ นางวราภรณ  ยาวไธสง 

 ๒๑๓๐๙ นางวราภรณ  ยืนยง 

 ๒๑๓๑๐ นางสาววราภรณ  รมเพ็ง 

 ๒๑๓๑๑ นางวราภรณ  รวงเหมือน 

 ๒๑๓๑๒ นางสาววราภรณ  รวมยอด 

 ๒๑๓๑๓ นางวราภรณ  รอดโฉม 

 ๒๑๓๑๔ นางสาววราภรณ  ระภักดี 

 ๒๑๓๑๕ นางสาววราภรณ  ระวิวงศ 

 ๒๑๓๑๖ นางสาววราภรณ  ลองศรี 

 ๒๑๓๑๗ นางวราภรณ  ลาดโสม 

 ๒๑๓๑๘ นางสาววราภรณ  ล่ิมทอง 

 ๒๑๓๑๙ นางวราภรณ  วงศสูน 

 ๒๑๓๒๐ นางวราภรณ  วลาศิลป 

 ๒๑๓๒๑ นางวราภรณ  ศรีทองเพ็ง 

 ๒๑๓๒๒ นางวราภรณ  ศรีพิมล 

 ๒๑๓๒๓ นางสาววราภรณ  ศรีสุนทร 

 ๒๑๓๒๔ นางสาววราภรณ  ศรีแสง 

 ๒๑๓๒๕ นางสาววราภรณ  สวนอาษา 

 ๒๑๓๒๖ นางวราภรณ  สอนสุภาพ 

 ๒๑๓๒๗ นางวราภรณ  สามงามนอย 

 ๒๑๓๒๘ นางสาววราภรณ  สามารถ 

 ๒๑๓๒๙ นางวราภรณ  สิงหเสน 

 ๒๑๓๓๐ นางวราภรณ  สีหาปญญา 

 ๒๑๓๓๑ นางวราภรณ  สืบพันธุ 

 ๒๑๓๓๒ นางวราภรณ  สุขไข 

 ๒๑๓๓๓ นางสาววราภรณ  เสมอเชื้อ 

 ๒๑๓๓๔ นางวราภรณ  แสงสุข 

 ๒๑๓๓๕ นางวราภรณ  หลาเพชร 

 ๒๑๓๓๖ นางสาววราภรณ  เหลากลม 

 ๒๑๓๓๗ นางสาววราภรณ  ใหมปยะ 

 ๒๑๓๓๘ นางวราภรณ  อนุวรรณ 

 ๒๑๓๓๙ นางสาววราภรณ  อวนสอาด 

 ๒๑๓๔๐ นางสาววราภรณ  อานคําเพชร 

 ๒๑๓๔๑ นางสาววราภรณ  อิ้วจันทึก 

 ๒๑๓๔๒ นางวราภรณ  อุปแกว 



 หนา   ๒๘ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๓๔๓ นางวราภรณ  อุปจักร 

 ๒๑๓๔๔ นางวราภรณ  เอิบอิ่ม 

 ๒๑๓๔๕ นางสาววราภรณ  เอี่ยมเพชร 

 ๒๑๓๔๖ นางสาววรายุภัสร   

  จันทรเมืองวรรณ 

 ๒๑๓๔๗ นางวรารักษ  สีหาจักร 

 ๒๑๓๔๘ นางวรารัตน  กางขุนทด 

 ๒๑๓๔๙ นางวรารัตน  แกนทาว 

 ๒๑๓๕๐ นางสาววรารัตน  คันธิก 

 ๒๑๓๕๑ นางสาววรารัตน  ชางเขียว 

 ๒๑๓๕๒ นางวรารัตน  ตะวังทัน 

 ๒๑๓๕๓ วาที่รอยตรีหญิง วรารัตน  ปนทอง 

 ๒๑๓๕๔ นางสาววรารัตน  มาตยชัยโย 

 ๒๑๓๕๕ นางสาววรารัตน  สรอยกุดเรือ 

 ๒๑๓๕๖ นางสาววรารัตน  สักกุนัน 

 ๒๑๓๕๗ นางสาววรารัตน  เหมือนเพ็ชร 

 ๒๑๓๕๘ นางวรารัตน  เหลาบุตรศรี 

 ๒๑๓๕๙ นางสาววราลักษณ  รัตนโสภา 

 ๒๑๓๖๐ นางสาววราลักษณ  ศรีสมบูรณ 

 ๒๑๓๖๑ นางวราลักษณ  สุขพิพัฒน 

 ๒๑๓๖๒ นางวราลี  เนียมดี 

 ๒๑๓๖๓ นางวราลี  ยอดออน 

 ๒๑๓๖๔ นางวราวรณ  บัวทอง 

 ๒๑๓๖๕ นางวริฎฐา  โคตรพจน 

 ๒๑๓๖๖ นางวริทธิ์นันท  ศรีสุริยชัย 

 ๒๑๓๖๗ นางวรินกาญจน  พงศธนะสิทธิ 

 ๒๑๓๖๘ นางวรินญา  วงศประเสริฐ 

 ๒๑๓๖๙ นางสาววรินดา  ตอพล 

 ๒๑๓๗๐ นางสาววรินดา  อินทจักร 

 ๒๑๓๗๑ นางวรินทร  จันทรแกว 

 ๒๑๓๗๒ นางวรินทร  ตันทะสุข 

 ๒๑๓๗๓ นางสาววรินทร  พุมจันทร 

 ๒๑๓๗๔ นางสาววรินทรทิพย  ชูศรีวาส 

 ๒๑๓๗๕ นางวรินทรยา  คําแปลงตัน 

 ๒๑๓๗๖ นางวรินทรสรา  มณีแสง 

 ๒๑๓๗๗ นางสาววรินธร  วรพยูร 

 ๒๑๓๗๘ นางวรินรักษ  มนปราณีต 

 ๒๑๓๗๙ นางวริยาภรณ  สุขแวน 

 ๒๑๓๘๐ นางสาววริยาภรณ  สุวรรณวงศ 

 ๒๑๓๘๑ นางสาววริวรรณ   

  กุลพัฒนเดชานนท 

 ๒๑๓๘๒ นางวริศนันท  นวลใส 

 ๒๑๓๘๓ นางสาววริศนันท  ล้ิมศรีประเสริฐ 

 ๒๑๓๘๔ นางวริศรา  การะพัฒน 

 ๒๑๓๘๕ นางสาววริศรา  ชุมทัพ 

 ๒๑๓๘๖ นางวริศรา  ทิพยรักษา 

 ๒๑๓๘๗ นางสาววริศรา  นีซัง 

 ๒๑๓๘๘ นางวริศรา  บุญมี 

 ๒๑๓๘๙ นางวรศิรา  โพธิ์พิรุณ 

 ๒๑๓๙๐ นางวริศรา  รัตนเพชร 

 ๒๑๓๙๑ นางสาววริศรา  วงษครุธ 

 ๒๑๓๙๒ พันจาเอกหญิง วริศรา  สมพันธ 



 หนา   ๒๙ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๓๙๓ นางวริศรา  สุมทาว 

 ๒๑๓๙๔ นางสาววริศรา  เหลารอด 

 ๒๑๓๙๕ นางสาววริศรา  อินมา 

 ๒๑๓๙๖ นางวริศรา  เองฉวน 

 ๒๑๓๙๗ นางวริศรา  เอี่ยมสะอาด 

 ๒๑๓๙๘ นางสาววริศราภรณ  อินทรทวี 

 ๒๑๓๙๙ นางสาววริษฐา  ดาวศรี 

 ๒๑๔๐๐ นางวรีฉัตรกมล  พงษบริบูรณ 

 ๒๑๔๐๑ นางวรุณพร  สุวาทิต 

 ๒๑๔๐๒ นางวรุณรัตน  ดีทุงนอย 

 ๒๑๔๐๓ นางสาววไรพร  ย้ิมยวน 

 ๒๑๔๐๔ นางวฤณธร  โคนพันธ 

 ๒๑๔๐๕ นางสาววลัยพร  กังแฮ 

 ๒๑๔๐๖ นางวลัยพร  จันทะวัง 

 ๒๑๔๐๗ นางสาววลัยพร  ฉิมเรือง 

 ๒๑๔๐๘ นางวลัยพร  ชื่นเปรื่อง 

 ๒๑๔๐๙ นางวลัยพร  แทงหอม 

 ๒๑๔๑๐ นางสาววลัยพร  นอยเรือง 

 ๒๑๔๑๑ นางวลัยพร  วงศสีดา 

 ๒๑๔๑๒ นางสาววลัยพร  ศรีชู 

 ๒๑๔๑๓ นางสาววลัยพร  สารมะโน 

 ๒๑๔๑๔ นางสาววลัยพร  สุขศรี 

 ๒๑๔๑๕ นางวลัยพร  แสนคํา 

 ๒๑๔๑๖ นางวลัยพรรณ  แรมจบก 

 ๒๑๔๑๗ นางวลัยพรรณ  สิริรัชกิจชัย 

 ๒๑๔๑๘ นางวลัยภรณ  กันประชา 

 ๒๑๔๑๙ นางวลัยภรณ  พลกูล 

 ๒๑๔๒๐ นางวลัยภรณ  พลับชิต 

 ๒๑๔๒๑ นางสาววลัยภรณ  พาเคน 

 ๒๑๔๒๒ นางสาววลัยรัตน  นิลชาติ 

 ๒๑๔๒๓ นางวลัยรัตน  สายพรม 

 ๒๑๔๒๔ นางสาววลัยลักษ  เกษรสิทธิ์ 

 ๒๑๔๒๕ นางสาววลัยลักษณ  จารุธาดา 

 ๒๑๔๒๖ นางวลัยลักษณ  ทาบุญ 

 ๒๑๔๒๗ นางสาววลัยลักษณ  พอจิต 

 ๒๑๔๒๘ นางสาววลัยลักษณ  พารุง 

 ๒๑๔๒๙ นางสาววลัยลักษณ  หนูคง 

 ๒๑๔๓๐ นางวลา  ไชยสลี 

 ๒๑๔๓๑ นางสาววลาพร  สินทองวัฒนา 

 ๒๑๔๓๒ นางสาววลาวัลย  วรางกูล 

 ๒๑๔๓๓ นางสาววลาสินี  ตะนันกลาง 

 ๒๑๔๓๔ นางวลี  แสงทอง 

 ๒๑๔๓๕ นางสาววลีพร  ชัยมุงคุณ 

 ๒๑๔๓๖ นางสาววลีพร  ศิริแพทย 

 ๒๑๔๓๗ นางสาววลียา  จันทพันธ 

 ๒๑๔๓๘ นางสาววลีรัตน  คงสงค 

 ๒๑๔๓๙ นางสาววลีรัตน  สุขทวี 

 ๒๑๔๔๐ นางวลีรัตน  แหยมแกว 

 ๒๑๔๔๑ นางวลีรัตน  อุดมธีรสกุล 

 ๒๑๔๔๒ นางสาววไลพร  ขําศรี 

 ๒๑๔๔๓ นางวไลพร  คําไตรย 

 ๒๑๔๔๔ นางวไลพร  พุฒิวรพันธ 



 หนา   ๓๐ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๔๔๕ นางวไลรักษ  ผานเมือง 

 ๒๑๔๔๖ นางวไลรัตน  แซอุย 

 ๒๑๔๔๗ นางสาววสีพรรณ  บุญธรรม 

 ๒๑๔๔๘ นางวสุกาญจน  โหสิริบรรพ 

 ๒๑๔๔๙ นางวสุภัทร  โคตรมณี 

 ๒๑๔๕๐ นางสาววสุธิดา  นาคอน 

 ๒๑๔๕๑ นางวะนิดา  แสนหาร 

 ๒๑๔๕๒ นางสาววัจนา  ชาญณรงค 

 ๒๑๔๕๓ นางวัจนา  ญาตินิยม 

 ๒๑๔๕๔ นางสาววัจนี  สมบัติจิรกาล 

 ๒๑๔๕๕ นางวัชชญา  สิงหโต 

 ๒๑๔๕๖ นางสาววัชชิรา  ทองทิพย 

 ๒๑๔๕๗ นางสาววัชรดา  โพธิ์คํา 

 ๒๑๔๕๘ นางสาววัชรมาศ  เกิดแกว 

 ๒๑๔๕๙ นางสาววัชรา  เครือวรรณ 

 ๒๑๔๖๐ นางสาววัชรา  มูลนิบาล 

 ๒๑๔๖๑ นางวัชรา  โลตุฤทธิ์ 

 ๒๑๔๖๒ นางวัชรา  ศรีแดดัน 

 ๒๑๔๖๓ นางวัชราพร  ชัยสวัสดิ์ 

 ๒๑๔๖๔ นางสาววัชราพร  ดุมรถ 

 ๒๑๔๖๕ นางสาววัชราพร  ยันตระบุตร 

 ๒๑๔๖๖ นางวัชราพร  ศิลปสมบูรณ 

 ๒๑๔๖๗ นางวัชราภณ  เนาวประดิษฐ 

 ๒๑๔๖๘ นางวัชราภรณ  กันทะ 

 ๒๑๔๖๙ นางวัชราภรณ  คําบุญเรือง 

 ๒๑๔๗๐ นางสาววัชราภรณ  ฉัยยา 

 ๒๑๔๗๑ นางสาววัชราภรณ  ชาภูพวง 

 ๒๑๔๗๒ นางสาววัชราภรณ  ดาวแกว 

 ๒๑๔๗๓ นางวัชราภรณ  นนพละ 

 ๒๑๔๗๔ นางสาววัชราภรณ  บวรโมทย 

 ๒๑๔๗๕ นางสาววัชราภรณ  ประกอบศรี 

 ๒๑๔๗๖ นางสาววัชราภรณ  พูลมณี 

 ๒๑๔๗๗ นางสาววัชราภรณ  เพ็ชรฉกรรจ 

 ๒๑๔๗๘ นางวัชราภรณ  มากแวง 

 ๒๑๔๗๙ นางวัชราภรณ  มาเยอ 

 ๒๑๔๘๐ นางวัชราภรณ  ยอดดี 

 ๒๑๔๘๑ นางสาววัชราภรณ  ยุบลเขต 

 ๒๑๔๘๒ นางสาววัชราภรณ  รัชอินทร 

 ๒๑๔๘๓ นางสาววัชราภรณ  ศรีโนนเฮียง 

 ๒๑๔๘๔ นางสาววัชราภรณ  ศรีสุดา 

 ๒๑๔๘๕ นางสาววัชราภรณ  แสงเงิน 

 ๒๑๔๘๖ นางวัชราภรณ  อินออน 

 ๒๑๔๘๗ นางวัชราภรณ  เอมนอย 

 ๒๑๔๘๘ นางสาววัชราวลี  กุมภกาญจน 

 ๒๑๔๘๙ นางสาววัชริกา  สุวรรณเวียง 

 ๒๑๔๙๐ นางสาววัชรินทร  จันทรี 

 ๒๑๔๙๑ นางวัชรินทร  ทองแกว 

 ๒๑๔๙๒ นางวัชรินทร  บุตรลา 

 ๒๑๔๙๓ นางสาววัชรินทร  ปลองทอง 

 ๒๑๔๙๔ นางวัชรินทร  เพชรขัน 

 ๒๑๔๙๕ นางสาววัชรินทร  โพธิ์บุญปลูก 

 ๒๑๔๙๖ นางวัชรินทร  ฦาชา 



 หนา   ๓๑ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๔๙๗ นางวัชรินทร  สมรัตน 

 ๒๑๔๙๘ นางสาววัชรินทร  สุขเกษม 

 ๒๑๔๙๙ นางสาววัชรินทร  เสนาใหญ 

 ๒๑๕๐๐ นางสาววัชรินทร  เสมามอญ 

 ๒๑๕๐๑ นางสาววัชรี  โกละกะ 

 ๒๑๕๐๒ นางวัชรี  ครุฑตัน 

 ๒๑๕๐๓ นางสาววัชรี  จิตสะอาด 

 ๒๑๕๐๔ นางวัชรี  ชมสมุทร 

 ๒๑๕๐๕ นางวัชรี  ทั่งนาค 

 ๒๑๕๐๖ นางสาววัชรี  พิมกิ 

 ๒๑๕๐๗ นางสาววัชรี  พืชโรจน 

 ๒๑๕๐๘ นางวัชรี  มณีแสง 

 ๒๑๕๐๙ นางวัชรี  โมรา 

 ๒๑๕๑๐ นางสาววัชรี  รัตนจันทร 

 ๒๑๕๑๑ นางสาววัชรี  ลอดสุโข 

 ๒๑๕๑๒ นางสาววัชรี  วันเนาว 

 ๒๑๕๑๓ นางสาววัชรี  ศรีวงยาง 

 ๒๑๕๑๔ นางวัชรี  ศิริโชติ 

 ๒๑๕๑๕ นางสาววัชรี  สระแพงนอย 

 ๒๑๕๑๖ นางสาววัชรี  แสนหาญชัย 

 ๒๑๕๑๗ นางสาววัชรี  อางคํา 

 ๒๑๕๑๘ นางสาววัชรีกร  เรือนทองดี 

 ๒๑๕๑๙ นางสาววัชรีย  ชิตเจริญ 

 ๒๑๕๒๐ นางสาววัชรีย  ภูมี 

 ๒๑๕๒๑ นางวัชโรธร  โสภา 

 ๒๑๕๒๒ นางวัชลี  รอยอําแพง 

 ๒๑๕๒๓ นางสาววัญญาภรณ  มงคล 

 ๒๑๕๒๔ นางวัญเพ็ญ  สามชูศรี 

 ๒๑๕๒๕ นางวัฒนชากร  สุทัศนมาลี 

 ๒๑๕๒๖ นางสาววัฒนวดี  พละศักดิ์ 

 ๒๑๕๒๗ นางวัฒนา  กันทาเมือง 

 ๒๑๕๒๘ นางสาววัฒนา  ญาณทัย 

 ๒๑๕๒๙ นางวัฒนา  ไตรศุภโชค 

 ๒๑๕๓๐ นางวัฒนา  โปรงกลาง 

 ๒๑๕๓๑ นางสาววัฒนา  พรมลารักษ 

 ๒๑๕๓๒ นางสาววัฒนา  เรืองฤทธิ์ 

 ๒๑๕๓๓ นางสาววัฒนา  สีดํา 

 ๒๑๕๓๔ นางสาววัฒนา  แสนจันทร 

 ๒๑๕๓๕ นางสาววัฒนา  หวันหมะ 

 ๒๑๕๓๖ นางวัฒนา  เอี่ยมโกศรี 

 ๒๑๕๓๗ นางวัฒนาพร  บุญหนุน 

 ๒๑๕๓๘ นางสาววัฒนาพร  แปงอินทร 

 ๒๑๕๓๙ นางสาววันฉัตร  โฉมทัพ 

 ๒๑๕๔๐ นางวันญา  เอียดวงค 

 ๒๑๕๔๑ นางวันฑาณี  พันธทิพย 

 ๒๑๕๔๒ นางวันณา  แกนทอง 

 ๒๑๕๔๓ นางวันณา  ณรงคชัย 

 ๒๑๕๔๔ นางสาววันดี  กิ้มล่ัน 

 ๒๑๕๔๕ นางสาววันดี  เจริญสุข 

 ๒๑๕๔๖ นางสาววันดี  แจงจันทร 

 ๒๑๕๔๗ นางสาววันดี  ชูเชิด 

 ๒๑๕๔๘ นางสาววันดี  ทรัพยมา 



 หนา   ๓๒ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๕๔๙ นางวันดี  นามกุล 

 ๒๑๕๕๐ นางสาววันดี  บัวแดง 

 ๒๑๕๕๑ นางสาววันดี  บุญแสง 

 ๒๑๕๕๒ นางวันดี  เบ็ญราหีม 

 ๒๑๕๕๓ นางวันดี  ประกาเร 

 ๒๑๕๕๔ นางวันดี  ปาณะดิษ 

 ๒๑๕๕๕ นางวันดี  ปูนํา 

 ๒๑๕๕๖ นางสาววันดี  พระโพธิ์ 

 ๒๑๕๕๗ นางวันดี  พัฒนทอง 

 ๒๑๕๕๘ นางสาววันดี  พุมเจริญ 

 ๒๑๕๕๙ นางสาววันดี  มะหมัด 

 ๒๑๕๖๐ นางวันดี  มาคงกุล 

 ๒๑๕๖๑ นางวันดี  เมืองคํา 

 ๒๑๕๖๒ นางสาววันดี  ยายี 

 ๒๑๕๖๓ นางสาววันดี  ระดิ่งหิน 

 ๒๑๕๖๔ นางวันดี  รักษทอง 

 ๒๑๕๖๕ นางวันดี  ศิริคํา 

 ๒๑๕๖๖ นางสาววันดี  แสนยาง 

 ๒๑๕๖๗ นางสาววันดี  หงษามาตร 

 ๒๑๕๖๘ นางสาววันดี  หนังไธสง 

 ๒๑๕๖๙ นางวันดี  หลิมผ้ึง 

 ๒๑๕๗๐ นางสาววันทณี  แชมชอย 

 ๒๑๕๗๑ นางวันทนา  กล่ินหอม 

 ๒๑๕๗๒ นางสาววันทนา  กันตาย 

 ๒๑๕๗๓ นางวันทนา  แกวเนตร 

 ๒๑๕๗๔ นางสาววันทนา  คลายทิม 

 ๒๑๕๗๕ นางสาววันทนา  ชายสีออน 

 ๒๑๕๗๖ นางวันทนา  ดุจจานุทัศน 

 ๒๑๕๗๗ นางวันทนา  ทองกลัด 

 ๒๑๕๗๘ นางวันทนา  นาแกว 

 ๒๑๕๗๙ นางวันทนา  นิยม 

 ๒๑๕๘๐ นางสาววันทนา  พรมมา 

 ๒๑๕๘๑ นางสาววันทนา  พวงจันทร 

 ๒๑๕๘๒ นางสาววันทนา  พิดเพลิน 

 ๒๑๕๘๓ นางวันทนา  พิบูลยสวัสดิ์ 

 ๒๑๕๘๔ นางสาววันทนา  เพ็ญเสวี 

 ๒๑๕๘๕ นางวันทนา  มีสวัสดิ์ 

 ๒๑๕๘๖ นางสาววันทนา  อบเชย 

 ๒๑๕๘๗ นางสาววันทนากาญจ  ตนแดง 

 ๒๑๕๘๘ นางวันทนีย  ไชยคิรินทร 

 ๒๑๕๘๙ นางสาววันทนีย  มาลาพันธุ 

 ๒๑๕๙๐ นางสาววันทนีย  แสนศิริแกว 

 ๒๑๕๙๑ นางสาววันทนีย  อุดมผล 

 ๒๑๕๙๒ นางวันทา  วงษสินธ 

 ๒๑๕๙๓ นางวันทา  ศรีพล 

 ๒๑๕๙๔ นางสาววันทิตย  รุงสวาง 

 ๒๑๕๙๕ นางวันทิตา  ภูระหงษ 

 ๒๑๕๙๖ นางสาววันธิดา  อิงเอนุ 

 ๒๑๕๙๗ นางวันนา  ทวีศักดิ์ 

 ๒๑๕๙๘ นางวันนา  เมืองพิล 

 ๒๑๕๙๙ นางวันนา  สีสังข 

 ๒๑๖๐๐ นางวันนา  สุตมาตย 



 หนา   ๓๓ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๖๐๑ นางวันนิดา  ตนสวรรค 

 ๒๑๖๐๒ นางวันนิสา  อิงวะระ 

 ๒๑๖๐๓ นางสาววันเพ็ญ  กรดนวล 

 ๒๑๖๐๔ นางสาววันเพ็ญ  กองแสน 

 ๒๑๖๐๕ นางวันเพ็ญ  คุณพูล 

 ๒๑๖๐๖ นางวันเพ็ญ  จอมมานพ 

 ๒๑๖๐๗ นางสาววันเพ็ญ  จันทรศรี 

 ๒๑๖๐๘ นางวันเพ็ญ  แจมจํารัส 

 ๒๑๖๐๙ นางวันเพ็ญ  ไชยคํา 

 ๒๑๖๑๐ นางสาววันเพ็ญ  ดวงโต 

 ๒๑๖๑๑ นางวันเพ็ญ  ดอชะนะ 

 ๒๑๖๑๒ นางสาววันเพ็ญ  ตะมาแกว 

 ๒๑๖๑๓ นางวันเพ็ญ  แตงกระโทก 

 ๒๑๖๑๔ นางสาววันเพ็ญ  แตงออน 

 ๒๑๖๑๕ นางวันเพ็ญ  ทองจินดา 

 ๒๑๖๑๖ นางสาววันเพ็ญ  ทองปาน 

 ๒๑๖๑๗ นางวันเพ็ญ  ทองแพง 

 ๒๑๖๑๘ นางสาววันเพ็ญ  ทองสินธ 

 ๒๑๖๑๙ นางวันเพ็ญ  ทิพยอนันตกุล 

 ๒๑๖๒๐ นางสาววันเพ็ญ  ธรรมเนียมตน 

 ๒๑๖๒๑ นางสาววันเพ็ญ  นวลชาย 

 ๒๑๖๒๒ นางสาววันเพ็ญ  นาคะ 

 ๒๑๖๒๓ นางสาววันเพ็ญ  นาชะวี 

 ๒๑๖๒๔ นางวันเพ็ญ  น้ําจันทร 

 ๒๑๖๒๕ นางสาววันเพ็ญ  บํารุงแควน 

 ๒๑๖๒๖ นางสาววันเพ็ญ  บุญรอด 

 ๒๑๖๒๗ นางสาววันเพ็ญ  บุตรมาตร 

 ๒๑๖๒๘ นางสาววันเพ็ญ  ปญญาคง 

 ๒๑๖๒๙ นางวันเพ็ญ  ปดสายะ 

 ๒๑๖๓๐ นางวันเพ็ญ  ปตะแสง 

 ๒๑๖๓๑ นางวันเพ็ญ  ปุราสะกัง 

 ๒๑๖๓๒ นางวันเพ็ญ  ผากิม 

 ๒๑๖๓๓ นางวันเพ็ญ  พรหมสุริยรักษ 

 ๒๑๖๓๔ นางวันเพ็ญ  พันดา 

 ๒๑๖๓๕ นางวันเพ็ญ  พันธุโภชน 

 ๒๑๖๓๖ นางวันเพ็ญ  พานิชย 

 ๒๑๖๓๗ นางวันเพ็ญ  พุมทอง 

 ๒๑๖๓๘ นางวันเพ็ญ  พูนสวัสดิ์ 

 ๒๑๖๓๙ นางสาววันเพ็ญ  โพธิ์บุญ 

 ๒๑๖๔๐ นางสาววันเพ็ญ  มะธิปไข 

 ๒๑๖๔๑ นางสาววันเพ็ญ  มีสุวรรณ 

 ๒๑๖๔๒ นางสาววันเพ็ญ  มุงคูกลาง 

 ๒๑๖๔๓ นางสาววันเพ็ญ  ยศปญญา 

 ๒๑๖๔๔ นางสาววันเพ็ญ  ยอดสาลี 

 ๒๑๖๔๕ นางวันเพ็ญ  ยางสกุลกิจ 

 ๒๑๖๔๖ นางสาววันเพ็ญ  เรืองเสน 

 ๒๑๖๔๗ นางสาววันเพ็ญ  เล่ียมกระโทก 

 ๒๑๖๔๘ นางวันเพ็ญ  วงษศรี 

 ๒๑๖๔๙ นางสาววันเพ็ญ  วรบุตร 

 ๒๑๖๕๐ นางสาววันเพ็ญ  ศรีวิลัย 

 ๒๑๖๕๑ นางสาววันเพ็ญ  ศรีเวียง 

 ๒๑๖๕๒ นางวันเพ็ญ  สงเคราะหสุข 



 หนา   ๓๔ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๖๕๓ นางสาววันเพ็ญ  สอนใจดี 

 ๒๑๖๕๔ นางสาววันเพ็ญ  สากล 

 ๒๑๖๕๕ นางวันเพ็ญ  สายเขื่อนสี 

 ๒๑๖๕๖ นางวันเพ็ญ  สุปยะพันธ 

 ๒๑๖๕๗ นางวันเพ็ญ  เสงี่ยมทรัพย 

 ๒๑๖๕๘ นางวันเพ็ญ  เสนจันตะ 

 ๒๑๖๕๙ นางวันเพ็ญ  แสงสาย 

 ๒๑๖๖๐ นางวันเพ็ญ  เหล็กกระหนก 

 ๒๑๖๖๑ นางวันเพ็ญ  อนเหนง 

 ๒๑๖๖๒ นางสาววันเพ็ญ  โอสถอินทร 

 ๒๑๖๖๓ นางวันยุพา  ตะวัน 

 ๒๑๖๖๔ นางวันวิษา  สิมาวัน 

 ๒๑๖๖๕ นางสาววันวิสา  โกสุม 

 ๒๑๖๖๖ นางวันวิสา  ตลับทอง 

 ๒๑๖๖๗ นางวันวิสา  ทองคํา 

 ๒๑๖๖๘ นางสาววันวิสา  นอยยา 

 ๒๑๖๖๙ นางวันวิสา  เพ่ิมดี 

 ๒๑๖๗๐ นางสาววันวิสา  ไพรณะรินทร 

 ๒๑๖๗๑ นางสาววันวิสา  ศิริศิลป 

 ๒๑๖๗๒ นางสาววันวิสา  อิ่มจิตร 

 ๒๑๖๗๓ นางสาววันวิสาข  กิติวงค 

 ๒๑๖๗๔ นางสาววันวิสาข  ชาญณรงค 

 ๒๑๖๗๕ นางสาววันวิสาข  ทัพกอง 

 ๒๑๖๗๖ นางสาววันวิสาข  เทียมสม 

 ๒๑๖๗๗ นางสาววันวิสาข  ประกอบนันท 

 ๒๑๖๗๘ นางสาววันวิสาข  ภักดีวงศ 

 ๒๑๖๗๙ นางสาววันวิสาข  ภักดีศุภผล 

 ๒๑๖๘๐ นางสาววันวิสาข  สมศักดิ์ 

 ๒๑๖๘๑ นางสาววันวิสาข  สรอยทองคํา 

 ๒๑๖๘๒ นางสาววันวิสาข  อยูพรอม 

 ๒๑๖๘๓ นางสาววันวิสาห  ศรีสุวรรณ 

 ๒๑๖๘๔ นางสาววันศรี  ศรประสิทธิ์ 

 ๒๑๖๘๕ นางวันศรี  สารฟู 

 ๒๑๖๘๖ นางสาววันสิริ  คมขํา 

 ๒๑๖๘๗ นางสาววันใหม  หวั่นราหมาน 

 ๒๑๖๘๘ นางวัลคุวดี  ผัดแกว 

 ๒๑๖๘๙ นางสาววัลญา  ภูสุวรรณ 

 ๒๑๖๙๐ นางสาววัลญา  ราตรี 

 ๒๑๖๙๑ นางสาววัลดี  หนูพล   

 ๒๑๖๙๒ นางวัลธการ  วงศถาวร 

 ๒๑๖๙๓ นางวัลนิภา  พริ้งสกุล 

 ๒๑๖๙๔ นางวัลภา  คลายปาน 

 ๒๑๖๙๕ นางสาววัลภา  นะกลับ 

 ๒๑๖๙๖ นางสาววัลภา  นาคทุงเตา 

 ๒๑๖๙๗ นางสาววัลภา  ปานฉวี 

 ๒๑๖๙๘ นางวัลภา  ปงเมืองเหล็ก 

 ๒๑๖๙๙ นางวัลภา  พละชัย 

 ๒๑๗๐๐ นางวัลภา  รัตนพลแสน 

 ๒๑๗๐๑ นางสาววัลภา  วรรณบวร 

 ๒๑๗๐๒ นางสาววัลภา  ศรีพงษพันธุกุล 

 ๒๑๗๐๓ นางวัลภา  สีดํา 

 ๒๑๗๐๔ นางสาววัลภา  อุทัยรัตน 



 หนา   ๓๕ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๗๐๕ นางสาววัลยนภัสร  ไชยสงคราม   

 ๒๑๗๐๖ นางสาววัลยนาภัสร  แกวคงสุข 

 ๒๑๗๐๗ นางสาววัลยนิดา  จันทรสงแสง 

 ๒๑๗๐๘ นางวัลยลดา  ขุนนุย 

 ๒๑๗๐๙ นางวัลยลดา  พรหมแสนสุข 

 ๒๑๗๑๐ นางสาววัลยา  คงสอน 

 ๒๑๗๑๑ นางวัลยา  ทองกลาง 

 ๒๑๗๑๒ นางวัลยา  ทองนพ 

 ๒๑๗๑๓ นางสาววัลยา  บุญชวยเหลือ 

 ๒๑๗๑๔ นางสาววัลยา  แพนแลน 

 ๒๑๗๑๕ นางวัลยา  วัชรชัชวาล 

 ๒๑๗๑๖ นางสาววัลยา  ศรีฟา 

 ๒๑๗๑๗ นางวัลยา  สาริปา 

 ๒๑๗๑๘ นางสาววัลยา  สุดศรี   

 ๒๑๗๑๙ นางวัลยาภรณ  กาลจักร 

 ๒๑๗๒๐ นางวัลลภัตม  ลมลอย 

 ๒๑๗๒๑ นางวัลลภา  บัวทอง 

 ๒๑๗๒๒ นางสาววัลลภา  ผิวเกล้ียง 

 ๒๑๗๒๓ นางสาววัลลภา  พินโยจิต 

 ๒๑๗๒๔ นางวัลลภา  โลหคํา 

 ๒๑๗๒๕ นางสาววัลลภา  วารีพัฒน 

 ๒๑๗๒๖ นางวัลละภา  ใจเที่ยง 

 ๒๑๗๒๗ นางสาววัลลี  กองเกิด 

 ๒๑๗๒๘ นางสาววัลลี  ประโลม 

 ๒๑๗๒๙ นางสาววัลลี  มีสิทธิกุล 

 ๒๑๗๓๐ นางสาววัลลีย  แกวภูศรี 

 ๒๑๗๓๑ นางสาววัลวิภา  เขตกลาง 

 ๒๑๗๓๒ นางสาววัศธิดา  จูมมะณีย 

 ๒๑๗๓๓ นางสาววาชุตา  ยอดกล่ิน 

 ๒๑๗๓๔ นางสาววาณิชญา  คําเสมอ 

 ๒๑๗๓๕ นางสาววาณีรัตน  พรส่ี 

 ๒๑๗๓๖ นางสาววาทิณี  ชูแจง 

 ๒๑๗๓๗ นางสาววาทิตา  พิชิตพร 

 ๒๑๗๓๘ นางสาววาทินี  ทองคํา 

 ๒๑๗๓๙ นางสาววาทินี  นอยฉิม 

 ๒๑๗๔๐ นางสาววาทินี  สายนาค 

 ๒๑๗๔๑ นางสาววานิสา  สะตะ 

 ๒๑๗๔๒ นางวานุช  ไทยสงค 

 ๒๑๗๔๓ นางสาววาป  สารขันธ 

 ๒๑๗๔๔ นางสาววาริกา  กล่ินสุคนธ 

 ๒๑๗๔๕ นางวาริช  เชียงขวาง 

 ๒๑๗๔๖ นางสาววาริณี  วรรณทร 

 ๒๑๗๔๗ นางวาริน  ดอนวิชา 

 ๒๑๗๔๘ นางสาววาริน  ทองดี   

 ๒๑๗๔๙ นางวาริน  ปญญา 

 ๒๑๗๕๐ นางสาววาริน  อภัยพงษ 

 ๒๑๗๕๑ นางวาริน  อํานักขันธ 

 ๒๑๗๕๒ นางสาววารินทร  ชํานาญกลึง 

 ๒๑๗๕๓ นางสาววารินทร  นามสวัสดิ์ 

 ๒๑๗๕๔ นางวารินทร  บับพาน 

 ๒๑๗๕๕ นางวาริพินท  เฉี้ยนเงิน 

 ๒๑๗๕๖ นางสาววาริศา  ศรีสอาด 



 หนา   ๓๖ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๗๕๗ นางสาววารี  เคลือบสุวรรณ 

 ๒๑๗๕๘ นางวารี  จันทรเจริญ 

 ๒๑๗๕๙ นางสาววารี  บุญย่ิง 

 ๒๑๗๖๐ นางวารี  พฤกษชาติ 

 ๒๑๗๖๑ นางวารี  พันธตุล 

 ๒๑๗๖๒ นางสาววารี  พันธสา 

 ๒๑๗๖๓ นางวารี  ยันพะโยม 

 ๒๑๗๖๔ นางวารี  โสภาจร 

 ๒๑๗๖๕ นางสาววารี  หอมทอง 

 ๒๑๗๖๖ นางวารีย  เครือวัลย 

 ๒๑๗๖๗ นางสาววารุกา  อวดผล 

 ๒๑๗๖๘ นางสาววารุณี  ขําประดิษฐ 

 ๒๑๗๖๙ นางวารุณี  คงเจริญสุข 

 ๒๑๗๗๐ นางวารุณี  ครุฑเกตุ 

 ๒๑๗๗๑ นางวารุณี  จันพร 

 ๒๑๗๗๒ นางสาววารุณี  ชางลอ 

 ๒๑๗๗๓ นางสาววารุณี  ชาติมูลตรี 

 ๒๑๗๗๔ นางวารุณี  ทนีวรรณ 

 ๒๑๗๗๕ นางวารุณี  นาคะอินทร 

 ๒๑๗๗๖ นางวารุณี  น้ําใจธาร 

 ๒๑๗๗๗ นางวารุณี  นุนวาระ 

 ๒๑๗๗๘ นางวารุณี  เนียมเที่ยง 

 ๒๑๗๗๙ นางสาววารุณี  บุญยัง 

 ๒๑๗๘๐ นางสาววารุณี  ประมงคล 

 ๒๑๗๘๑ นางสาววารุณี  ปอมไธสง 

 ๒๑๗๘๒ นางสาววารุณี  เปยทอง 

 ๒๑๗๘๓ นางสาววารุณี  พบความสุข 

 ๒๑๗๘๔ นางวารุณี  พรมมิน 

 ๒๑๗๘๕ นางวารุณี  พลนามอินทร 

 ๒๑๗๘๖ นางสาววารุณี  พลศักดิ์ขวา 

 ๒๑๗๘๗ นางสาววารุณี  โพธิปสสา 

 ๒๑๗๘๘ นางวารุณี  มีอนันต 

 ๒๑๗๘๙ นางวารุณี  เมืองนันท 

 ๒๑๗๙๐ นางวารุณี  ยศพิมพ 

 ๒๑๗๙๑ นางสาววารุณี  รื่นรวย 

 ๒๑๗๙๒ นางสาววารุณี  ลุนกําพ้ี 

 ๒๑๗๙๓ นางวารุณี  วงศอุดดี 

 ๒๑๗๙๔ นางสาววารุณี  วะจิดี 

 ๒๑๗๙๕ นางวารุณี  ศรีเฉลียว 

 ๒๑๗๙๖ นางสาววารุณี  ศรีสุวรรณ 

 ๒๑๗๙๗ นางสาววารุณี  ศรีอรามภูมิ 

 ๒๑๗๙๘ นางสาววารุณี  สายนุย 

 ๒๑๗๙๙ นางสาววารุณี  หนองเปด 

 ๒๑๘๐๐ นางสาววารุณี  หาญวันนา 

 ๒๑๘๐๑ นางวารุณี  อุดม 

 ๒๑๘๐๒ นางวารุณีย  ไทยเรือง 

 ๒๑๘๐๓ นางวาลัยพร  ปานทอง 

 ๒๑๘๐๔ นางสาววาลาพร  ไชยปญญา 

 ๒๑๘๐๕ นางสาววาลิกา  เกตุนาค 

 ๒๑๘๐๖ นางวาลิณี  มีจันทร 

 ๒๑๘๐๗ นางสาววาลินี  จันทบูรณ 

 ๒๑๘๐๘ นางวาลินี  บุญเรือง 



 หนา   ๓๗ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๘๐๙ นางสาววาลินี  ยางสูง 

 ๒๑๘๑๐ นางวาวิณี  ทองยอด 

 ๒๑๘๑๑ นางวาสนา  การะเกตุ 

 ๒๑๘๑๒ นางสาววาสนา  เกษโกศล 

 ๒๑๘๑๓ นางสาววาสนา  เกื้อเมง 

 ๒๑๘๑๔ นางวาสนา  แกนนาคํา 

 ๒๑๘๑๕ นางวาสนา  แกวประกอบ 

 ๒๑๘๑๖ นางวาสนา  แกววิทยเทพประสิทธิ์ 

 ๒๑๘๑๗ นางสาววาสนา  ขวัญสุข 

 ๒๑๘๑๘ นางวาสนา  คงแกว 

 ๒๑๘๑๙ นางสาววาสนา  คําคลาย 

 ๒๑๘๒๐ นางสาววาสนา  คําเปยงวงค 

 ๒๑๘๒๑ นางสาววาสนา  คําผอง 

 ๒๑๘๒๒ นางสาววาสนา  คําเวียง 

 ๒๑๘๒๓ นางวาสนา  คูวิมล 

 ๒๑๘๒๔ นางวาสนา  จันทรมี 

 ๒๑๘๒๕ นางสาววาสนา  จันทะโส 

 ๒๑๘๒๖ นางวาสนา  จารุโยธิน 

 ๒๑๘๒๗ นางสาววาสนา  จิตรดี 

 ๒๑๘๒๘ นางวาสนา  เจริญผล 

 ๒๑๘๒๙ นางสาววาสนา  แจงไพศาล 

 ๒๑๘๓๐ นางวาสนา  ฉายพิมาย 

 ๒๑๘๓๑ นางวาสนา  ชวยทวี 

 ๒๑๘๓๒ นางวาสนา  ไชยดวง 

 ๒๑๘๓๓ นางวาสนา  ดวงจันทร 

 ๒๑๘๓๔ นางสาววาสนา  เดชะกุศล 

 ๒๑๘๓๕ นางวาสนา  เดนดวง 

 ๒๑๘๓๖ นางวาสนา  แดงจา 

 ๒๑๘๓๗ นางวาสนา  ตนยะแหละ 

 ๒๑๘๓๘ นางวาสนา  ตรีสงค 

 ๒๑๘๓๙ นางสาววาสนา  ตาสืบ 

 ๒๑๘๔๐ นางวาสนา  โตชัย 

 ๒๑๘๔๑ นางสาววาสนา  ทองเพชร 

 ๒๑๘๔๒ นางสาววาสนา  ทองเภา 

 ๒๑๘๔๓ นางสาววาสนา  ทองมา 

 ๒๑๘๔๔ นางสาววาสนา  ทองสุข 

 ๒๑๘๔๕ นางสาววาสนา  ทักษณิวรรตกุล 

 ๒๑๘๔๖ นางสาววาสนา  ทับทอง 

 ๒๑๘๔๗ นางวาสนา  นครนามโลก 

 ๒๑๘๔๘ นางวาสนา  นามวงษา 

 ๒๑๘๔๙ นางสาววาสนา  นิลสระคู 

 ๒๑๘๕๐ นางสาววาสนา  บัวบุศย 

 ๒๑๘๕๑ นางสาววาสนา  บัวมูล 

 ๒๑๘๕๒ นางวาสนา  บุญมา 

 ๒๑๘๕๓ นางวาสนา  ประทุมวัน 

 ๒๑๘๕๔ นางสาววาสนา  ปอนเกษม   

 ๒๑๘๕๕ นางสาววาสนา  ปะมะฆัง 

 ๒๑๘๕๖ นางวาสนา  ปญจะมงคล 

 ๒๑๘๕๗ นางวาสนา  ปญญาภู 

 ๒๑๘๕๘ นางสาววาสนา  ปานวงษ   

 ๒๑๘๕๙ นางวาสนา  ปนมวง 

 ๒๑๘๖๐ นางสาววาสนา  ผาสุข 



 หนา   ๓๘ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๘๖๑ นางสาววาสนา  พรมแสน 

 ๒๑๘๖๒ นางวาสนา  พรส่ี 

 ๒๑๘๖๓ นางวาสนา  พิมพดา 

 ๒๑๘๖๔ นางวาสนา  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๑๘๖๕ นางสาววาสนา  โพธิ์ป 

 ๒๑๘๖๖ นางสาววาสนา  โพธิ์ศรีตา 

 ๒๑๘๖๗ นางสาววาสนา  เฟองศรี 

 ๒๑๘๖๘ นางสาววาสนา  ภักดี 

 ๒๑๘๖๙ นางสาววาสนา  ภูราศรี 

 ๒๑๘๗๐ นางสาววาสนา  มะโนขันธ 

 ๒๑๘๗๑ นางวาสนา  มาศงามเมือง 

 ๒๑๘๗๒ นางสาววาสนา  มีไชยโย 

 ๒๑๘๗๓ นางวาสนา  มุงลา 

 ๒๑๘๗๔ นางสาววาสนา  ยอดแกว 

 ๒๑๘๗๕ นางวาสนา  ยังรอด 

 ๒๑๘๗๖ นางวาสนา  ยืนย่ิง 

 ๒๑๘๗๗ นางสาววาสนา  ราชวงค 

 ๒๑๘๗๘ นางสาววาสนา  เรืองกิจการ 

 ๒๑๘๗๙ นางสาววาสนา  ฤทธิ์เลิศ 

 ๒๑๘๘๐ นางสาววาสนา  ลอยปอม 

 ๒๑๘๘๑ นางวาสนา  วงศรัตนเพชร 

 ๒๑๘๘๒ นางสาววาสนา  วงศวาท 

 ๒๑๘๘๓ นางวาสนา  วัสสละ 

 ๒๑๘๘๔ นางวาสนา  เวชการ 

 ๒๑๘๘๕ นางสาววาสนา  เวียงคํา 

 ๒๑๘๘๖ นางสาววาสนา  ศรีบุรินทร 

 ๒๑๘๘๗ นางวาสนา  ศรีมันตะ 

 ๒๑๘๘๘ นางสาววาสนา  สมพิมาย 

 ๒๑๘๘๙ นางสาววาสนา  สวัสดิ์เดช 

 ๒๑๘๙๐ นางสาววาสนา  สังฆะมณี 

 ๒๑๘๙๑ นางสาววาสนา  สิงหโรจน 

 ๒๑๘๙๒ นางวาสนา  สิมมา 

 ๒๑๘๙๓ นางวาสนา  สีละพล 

 ๒๑๘๙๔ นางสาววาสนา  สุขสาร 

 ๒๑๘๙๕ นางวาสนา  สุบงกฎ 

 ๒๑๘๙๖ นางวาสนา  แสงปยุ 

 ๒๑๘๙๗ นางสาววาสนา  หวันหยี 

 ๒๑๘๙๘ นางสาววาสนา  เหล็กมั่น 

 ๒๑๘๙๙ นางวาสนา  ออนเถื่อน 

 ๒๑๙๐๐ นางสาววาสนา  ออนวัน 

 ๒๑๙๐๑ นางวาสนา  อักษร 

 ๒๑๙๐๒ นางสาววาสนา  อินธนู 

 ๒๑๙๐๓ นางวาสนา  อุตสาหะ 

 ๒๑๙๐๔ นางวาสนา  อุประวรรณา 

 ๒๑๙๐๕ นางสาววาสนา  เอกปชชา 

 ๒๑๙๐๖ นางสาววาสิฏฐี  งามกิจวัตร 

 ๒๑๙๐๗ นางสาววาสิตา  เกตุจินดา 

 ๒๑๙๐๘ นางสาววาสิตา  สงทวน 

 ๒๑๙๐๙ นางสาววาสินี  วงคแสงคํา 

 ๒๑๙๑๐ นางสาววาสินี  หมอกมีชัย 

 ๒๑๙๑๑ นางสาววิกษมา  จิตติพันธ 

 ๒๑๙๑๒ นางสาววิกัญญา  ธาราเคหะกุล 



 หนา   ๓๙ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๙๑๓ นางวิกานดา  บุญประสิทธิ์ 

 ๒๑๙๑๔ นางสาววิกานดา  สุขสงวน 

 ๒๑๙๑๕ นางสาววิจิตตรา  คํารังสี 

 ๒๑๙๑๖ นางสาววิจิตตรา  ศิริมาลา 

 ๒๑๙๑๗ นางวิจิตตรี  สมสวย 

 ๒๑๙๑๘ นางวิจิตร  สมนิยาม 

 ๒๑๙๑๙ นางวิจิตร  สุวรรณสนธิ์ 

 ๒๑๙๒๐ นางวิจิตรา  ทองดี 

 ๒๑๙๒๑ นางวิจิตรา  บาอินทร 

 ๒๑๙๒๒ นางสาววิจิตรา  บุษมงคล 

 ๒๑๙๒๓ นางวิจิตรา  ผิวดํา 

 ๒๑๙๒๔ นางวิจิตรา  เพ็ชรไทยพงค 

 ๒๑๙๒๕ นางสาววิจิตรา  ภูจริต 

 ๒๑๙๒๖ นางวิจิตรา  ลาดหนองขุน 

 ๒๑๙๒๗ นางสาววิจิตรา  วงศประทุม 

 ๒๑๙๒๘ นางวิจิตรา  วันเพ็ง 

 ๒๑๙๒๙ นางวิจิตรา  แวนลด 

 ๒๑๙๓๐ นางสาววิจิตรา  ศรีผดุง 

 ๒๑๙๓๑ นางสาววิจิตรา  ศรีโสภา 

 ๒๑๙๓๒ นางสาววิจิตรา  สองประโคน 

 ๒๑๙๓๓ นางวิจิตรา  สีนอเพีย 

 ๒๑๙๓๔ นางวิจิตรา  แสนเมืองชิน 

 ๒๑๙๓๕ นางสาววิจิตรา  หมื่นโฮง 

 ๒๑๙๓๖ นางวิจิตรา  หามวงศ 

 ๒๑๙๓๗ นางสาววิจิตรา  อยางบุญ 

 ๒๑๙๓๘ นางวิจิตรา  อุดร 

 ๒๑๙๓๙ นางสาววิจิตราภรณ  วัฒนานิวัต 

 ๒๑๙๔๐ นางสาววิชชาฎา  รอดทับพันธุ 

 ๒๑๙๔๑ นางสาววิชชุดา  เจริญพงษ 

 ๒๑๙๔๒ นางสาววิชชุดา  ยอดยอย 

 ๒๑๙๔๓ นางสาววิชญา  มีมา 

 ๒๑๙๔๔ นางวิชญาพร  กอนสมบัติ 

 ๒๑๙๔๕ นางวิชญาพร  พรหมเรืองฤทธิ์ 

 ๒๑๙๔๖ นางวิชยา  นิลขันธ 

 ๒๑๙๔๗ นางสาววิชยานันท  นิราศภัย 

 ๒๑๙๔๘ นางสาววิชาญ  ศรีวรรณา 

 ๒๑๙๔๙ นางวิชาดา  ธรรมโหร 

 ๒๑๙๕๐ นางวิชาดา  พันธุระศรี 

 ๒๑๙๕๑ นางวิชิต  สัมมา 

 ๒๑๙๕๒ นางวิชิตา  เจริญพันธุวงศ 

 ๒๑๙๕๓ นางวิชิตา  ภูมิทน 

 ๒๑๙๕๔ นางสาววิชินี  ชางมุขดา 

 ๒๑๙๕๕ นางวิชุฎา  สิงหนารายณ 

 ๒๑๙๕๖ นางสาววิชุดา  ดวงจุย 

 ๒๑๙๕๗ นางสาววิชุดา  พิมพปรุ 

 ๒๑๙๕๘ นางวิชุดา  พิสุราช 

 ๒๑๙๕๙ นางสาววิชุดา  ภูพันใบ 

 ๒๑๙๖๐ นางวิชุดา  สัตยซื่อ 

 ๒๑๙๖๑ นางสาววิชุดาวัลย  แสวงเจริญ 

 ๒๑๙๖๒ นางสาววิชุตา  คงสาคร 

 ๒๑๙๖๓ นางสาววิชุตา  โพธิ์บัลลังค 

 ๒๑๙๖๔ นางสาววิชุตา  ลาภานิกรณ 



 หนา   ๔๐ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๙๖๕ นางวิชุตา  ศิริวัฒน 

 ๒๑๙๖๖ นางวิเชียร  พงษสวัสดิ์ 

 ๒๑๙๖๗ นางวิญู  ดอนซาย 

 ๒๑๙๖๘ นางวิณา  ขาตะโปน 

 ๒๑๙๖๙ นางวิณารัตน  ศรีออนเกล้ียง 

 ๒๑๙๗๐ นางสาววิตา  เวสารัชประเสริฐ 

 ๒๑๙๗๑ นางวิตาพรร  พยอม 

 ๒๑๙๗๒ นางวิทจิรา  ชวยสงเคราะห 

 ๒๑๙๗๓ นางวิทยา  สารเสริฐ 

 ๒๑๙๗๔ นางสาววิทยากรณ  อุนทิพย 

 ๒๑๙๗๕ นางสาววิทูรย  ขันดงลิง 

 ๒๑๙๗๖ นางวิธัญญา  แกวหลอ 

 ๒๑๙๗๗ นางสาววินัย  สงดํา 

 ๒๑๙๗๘ นางสาววินา  จันทรประกอบ 

 ๒๑๙๗๙ นางวินิจ  ใจถา 

 ๒๑๙๘๐ นางวินิจกุล  หวาสุข 

 ๒๑๙๘๑ นางวินิตรา  วัฒนาธร 

 ๒๑๙๘๒ นางสาววินิตา  โมออน 

 ๒๑๙๘๓ นางสาววินิตา  สมประสงค 

 ๒๑๙๘๔ นางวิบูลย  สินศิริ 

 ๒๑๙๘๕ นางสาววิพา  บุญกัน 

 ๒๑๙๘๖ นางวิพารัตน  แกวโท 

 ๒๑๙๘๗ นางวิภรณทิพย  ชัยรัตน 

 ๒๑๙๘๘ นางสาววิภัสรา  พรมพาดี 

 ๒๑๙๘๙ นางสาววิภา  กลาหาญ 

 ๒๑๙๙๐ นางสาววิภา  กล่ินสุข 

 ๒๑๙๙๑ นางวิภา  จิตตรง 

 ๒๑๙๙๒ นางวิภา  ชุติพานิชเทศก 

 ๒๑๙๙๓ นางวิภา  ตอมย้ิม 

 ๒๑๙๙๔ นางวิภา  ตะครอ 

 ๒๑๙๙๕ นางวิภา  ทอนคํา 

 ๒๑๙๙๖ นางวิภา  นาคอุดม 

 ๒๑๙๙๗ นางวิภา  บุญเลิศ 

 ๒๑๙๙๘ นางวิภา  เพียรจัด 

 ๒๑๙๙๙ นางวิภา  มีมณี 

 ๒๒๐๐๐ นางสาววิภา  ลุณริลา 

 ๒๒๐๐๑ นางสาววิภา  แสงแผน 

 ๒๒๐๐๒ นางวิภา  อินทรไข 

 ๒๒๐๐๓ นางสาววิภากมล  ประดับศรี 

 ๒๒๐๐๔ นางสาววิภาดา  ขันทอง 

 ๒๒๐๐๕ นางวิภาดา  คนสูง 

 ๒๒๐๐๖ นางวิภาดา  จุฬารมย 

 ๒๒๐๐๗ นางสาววิภาดา  ชอบการไร 

 ๒๒๐๐๘ นางสาววิภาดา  ซื่อตรง 

 ๒๒๐๐๙ นางสาววิภาดา  ตั้งการุณจิต 

 ๒๒๐๑๐ นางสาววิภาดา  ไตรภาค 

 ๒๒๐๑๑ นางวิภาดา  ทมทะวา 

 ๒๒๐๑๒ นางสาววภิาดา  นามพรมมา 

 ๒๒๐๑๓ นางวิภาดา  บันโสภา 

 ๒๒๐๑๔ นางวิภาดา  ปญญาวงศ 

 ๒๒๐๑๕ นางวิภาดา  ผิวเหลือง 

 ๒๒๐๑๖ นางวิภาดา  เรืองฤทธิ์ 



 หนา   ๔๑ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๐๑๗ นางสาววิภาดา  ฤทธิพงศ 

 ๒๒๐๑๘ นางสาววิภาดา  วงศชารี 

 ๒๒๐๑๙ นางวิภาดา  วองไวอมรเวช 

 ๒๒๐๒๐ นางสาววิภาดา  ศรีกาญจนา 

 ๒๒๐๒๑ นางวิภาดา  ศรีศิริวัฒน 

 ๒๒๐๒๒ นางสาววิภาดา  ศิริรัตน 

 ๒๒๐๒๓ นางวิภาดา  แสนพันดร 

 ๒๒๐๒๔ นางสาววิภาดา  อยูรุง 

 ๒๒๐๒๕ นางสาววิภาดา  อุดมจิตร 

 ๒๒๐๒๖ นางวิภาดา  อุทยาน 

 ๒๒๐๒๗ นางสาววิภาดี  ขําเจริญ   

 ๒๒๐๒๘ นางสาววิภานิตย  เรืองโรจนภูกิจ 

 ๒๒๐๒๙ นางสาววิภาพร  กล่ินเกษร 

 ๒๒๐๓๐ นางวิภาพร  กันทะวงศ 

 ๒๒๐๓๑ นางสาววิภาพร  กันยาบาล 

 ๒๒๐๓๒ นางสาววิภาพร  เครื่องสนุก 

 ๒๒๐๓๓ นางวิภาพร  จันดาวงศ 

 ๒๒๐๓๔ นางวิภาพร  ฉัสพีรวัตร 

 ๒๒๐๓๕ นางสาววิภาพร  ทองลือ 

 ๒๒๐๓๖ นางสาววิภาพร  บุญมาแคน 

 ๒๒๐๓๗ นางวิภาพร  บุพศิริ 

 ๒๒๐๓๘ นางสาววิภาพร  พรมสิทธิ์ 

 ๒๒๐๓๙ นางสาววิภาพร  พลสม 

 ๒๒๐๔๐ นางวิภาพร  พวงรอด 

 ๒๒๐๔๑ นางวิภาพร  วงคษา 

 ๒๒๐๔๒ นางวิภาพร  เวกสูงเนิน 

 ๒๒๐๔๓ นางสาววิภาพร  ส่ันสทาน 

 ๒๒๐๔๔ นางสาววิภาพรณ  กาพล 

 ๒๒๐๔๕ นางวิภาพรรณ  กิจจา 

 ๒๒๐๔๖ นางสาววิภาภรณ  ชานันโท 

 ๒๒๐๔๗ นางสาววภิาภรณ  นวลทอง 

 ๒๒๐๔๘ นางวิภาภรณ  ศรีมุงคุณ 

 ๒๒๐๔๙ นางวิภาภรณ  สุขไสย 

 ๒๒๐๕๐ นางวิภาภรณ  อนุมาตย 

 ๒๒๐๕๑ นางสาววิภาภรณ  ไฮวัง 

 ๒๒๐๕๒ นางวิภารัตน  กุลสุทธิ์ 

 ๒๒๐๕๓ นางสาววิภารัตน  คําชนะ 

 ๒๒๐๕๔ นางวิภารัตน  จันทรประทุม 

 ๒๒๐๕๕ นางวิภารัตน  เจนจบ 

 ๒๒๐๕๖ นางสาววิภารัตน  ชังฉิ่ง 

 ๒๒๐๕๗ นางวิภารัตน  ชินสําโรง 

 ๒๒๐๕๘ นางสาววิภารัตน  ตันโห 

 ๒๒๐๕๙ นางวิภารัตน  ตูทอง 

 ๒๒๐๖๐ นางวิภารัตน  ทับคง 

 ๒๒๐๖๑ นางวิภารัตน  นาสังข 

 ๒๒๐๖๒ นางวิภารัตน  นุนนา 

 ๒๒๐๖๓ นางสาววิภารัตน  มีบุญ 

 ๒๒๐๖๔ นางสาววิภารัตน  ยืนยงกิตติชัย 

 ๒๒๐๖๕ นางสาววิภารัตน  ล่ิมชา 

 ๒๒๐๖๖ นางสาววิภารัตน  วาจาจิตร 

 ๒๒๐๖๗ นางสาววิภารัตน  วิบูลยศิลป 

 ๒๒๐๖๘ นางวิภารัตน  สาลีสี 



 หนา   ๔๒ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๐๖๙ นางสาววิภารินทร  เปยแดง 

 ๒๒๐๗๐ นางวิภาลัย  สารโยธา 

 ๒๒๐๗๑ นางวิภาวดี  คํารณฤทธิ์ 

 ๒๒๐๗๒ นางวิภาวดี  ทาลุมพุก 

 ๒๒๐๗๓ นางวิภาวดี  บุสุวะ 

 ๒๒๐๗๔ นางวิภาวดี  ผิวแดง 

 ๒๒๐๗๕ นางสาววิภาวดี  วาปเน 

 ๒๒๐๗๖ นางวิภาวดี  สิงหศิริพร 

 ๒๒๐๗๗ นางสาววิภาวรรณ  นันทะ 

 ๒๒๐๗๘ นางสาววิภาวรรณ  คะสา 

 ๒๒๐๗๙ นางสาววิภาวรรณ  งามแฉลม 

 ๒๒๐๘๐ นางสาววิภาวรรณ  ใตรมพุทธ 

 ๒๒๐๘๑ นางสาววิภาวรรณ  นาคะสูนย 

 ๒๒๐๘๒ นางวิภาวรรณ  นาสารีย 

 ๒๒๐๘๓ นางสาววิภาวรรณ  บุญศรี 

 ๒๒๐๘๔ นางสาววิภาวรรณ  ปญญาใจ 

 ๒๒๐๘๕ นางสาววิภาวรรณ  ปนประดับ 

 ๒๒๐๘๖ นางวิภาวรรณ  สังขเพชร 

 ๒๒๐๘๗ นางสาววิภาวรรณ  แสงไชยา   

 ๒๒๐๘๘ นางสาววิภาวรรณ  อยูดี 

 ๒๒๐๘๙ นางสาววิภาวรรณ  อินทรนุม 

 ๒๒๐๙๐ นางสาววิภาวัลณ  ระวังสุข 

 ๒๒๐๙๑ นางวิภาวัลย  บุญศิริกุลรัตน 

 ๒๒๐๙๒ นางวิภาวัลย  หงาบุตร 

 ๒๒๐๙๓ นางวิภาวี  คุมยะฤทธิ์ 

 ๒๒๐๙๔ นางสาววิภาวี  จีปูคํา 

 ๒๒๐๙๕ นางวิภาวี  ชํานาญมาก 

 ๒๒๐๙๖ นางสาววิภาวี  ตนะทิพย 

 ๒๒๐๙๗ นางสาววิภาวี  นามวงษ   

 ๒๒๐๙๘ นางวิภาวี  พรหมมาศ 

 ๒๒๐๙๙ นางวิภาศิริ  นนทลา 

 ๒๒๑๐๐ นางวิภาสินี  เมืองทรัพย 

 ๒๒๑๐๑ นางวิภู  บันดิต 

 ๒๒๑๐๒ นางวิมณฑกาญจน  บํารุงพฤกษ 

 ๒๒๑๐๓ นางวิมนตรักษ  เชื้อหมอ 

 ๒๒๑๐๔ นางวิมล  คําแกว 

 ๒๒๑๐๕ นางสาววิมล  จําปาทอง 

 ๒๒๑๐๖ นางวิมล  ชิดดี 

 ๒๒๑๐๗ นางวิมล  ธงรอด 

 ๒๒๑๐๘ นางวิมล  นุชสุข 

 ๒๒๑๐๙ นางสาววิมล  ปานเพชร 

 ๒๒๑๑๐ นางสาววิมล  ฝายทะแสง 

 ๒๒๑๑๑ นางวิมล  มาลัย 

 ๒๒๑๑๒ นางสาววิมล  ยาโม 

 ๒๒๑๑๓ นางวิมล  ย้ิมเย็น 

 ๒๒๑๑๔ นางวิมล  รูปสวย 

 ๒๒๑๑๕ นางสาววิมล  สําราญ 

 ๒๒๑๑๖ นางสาววิมล  แหลงหลา 

 ๒๒๑๑๗ นางวิมล  อินทะรังษี 

 ๒๒๑๑๘ นางวิมลจิต  สิทธิมงคล 

 ๒๒๑๑๙ นางวิมลตา  ผลพยุง 

 ๒๒๑๒๐ นางสาววิมลนันท  อนชม   



 หนา   ๔๓ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๑๒๑ นางสาววิมลพรรณ  เกิดชื่น 

 ๒๒๑๒๒ นางวิมลพันธ  งามดอกสันเทียะ 

 ๒๒๑๒๓ นางสาววิมลมาศ  วิสัยหมู 

 ๒๒๑๒๔ นางสาววิมลรัตน  ชวมณีนันท 

 ๒๒๑๒๕ นางสาววิมลรัตน  ดีประดิษฐ 

 ๒๒๑๒๖ นางวิมลรัตน  นามตะ 

 ๒๒๑๒๗ นางวิมลรัตน  พลธิราช 

 ๒๒๑๒๘ นางสาววิมลรัตน  พุทธศิริ 

 ๒๒๑๒๙ นางสาววิมลรัตน  พุมเกล้ียง 

 ๒๒๑๓๐ นางวิมลรัตน  พูนกระโทก 

 ๒๒๑๓๑ นางวิมลรัตน  เพียงตา 

 ๒๒๑๓๒ นางสาววิมลรัตน  รัดคุย 

 ๒๒๑๓๓ นางสาววิมลรัตน  สีหะวงษ   

 ๒๒๑๓๔ นางวิมลรัตน  สุวรรณพันธ 

 ๒๒๑๓๕ นางสาววิมลรัตน  เหมือนเงิน 

 ๒๒๑๓๖ นางสาววิมลลักษณ  ภักดี 

 ๒๒๑๓๗ นางสาววิมลลักษณ  มีลักษณ 

 ๒๒๑๓๘ นางวิมลวรรณ  พออามาตย 

 ๒๒๑๓๙ นางวิมลศิริ  สุขสวัสดิ์ 

 ๒๒๑๔๐ นางวิมาณ  แกวกัณหา 

 ๒๒๑๔๑ นางสาววิมาณ  ชมภูราษฎร 

 ๒๒๑๔๒ นางวิมาน  ซองเหล็กนอก 

 ๒๒๑๔๓ นางสาววิมาลา  พรหมโสฬส 

 ๒๒๑๔๔ นางสาววิยดา  แกวมังกร 

 ๒๒๑๔๕ นางวิยดา  ไชยศรีษะ 

 ๒๒๑๔๖ นางสาววิยดา  มายอด 

 ๒๒๑๔๗ นางวิยดา  ศักดิ์ภู 

 ๒๒๑๔๘ นางวิยะดา  กลางประพันธ 

 ๒๒๑๔๙ นางสาววิยะดา  คงรื่น 

 ๒๒๑๕๐ นางสาววิยะดา  ฉ่ําเกตุ 

 ๒๒๑๕๑ นางสาววิยะดา  ทาตะเคียน 

 ๒๒๑๕๒ นางวิยะดา  ทําทอง 

 ๒๒๑๕๓ นางวิยะดา  บัวทอง 

 ๒๒๑๕๔ นางวิยะดา  บุมี 

 ๒๒๑๕๕ นางวิยะดา  สังขบุญสง 

 ๒๒๑๕๖ นางสาววิยะดา  สีหาบุตร 

 ๒๒๑๕๗ นางวิยะดา  หนองทองทา 

 ๒๒๑๕๘ นางวิยะดา  หัดระวี 

 ๒๒๑๕๙ นางวิยุภา  อินาลา 

 ๒๒๑๖๐ นางสาววิรงลอง  คืดนอก 

 ๒๒๑๖๑ นางสาววิรฏา  บุญสง 

 ๒๒๑๖๒ นางวิรตา  อินจันทร 

 ๒๒๑๖๓ นางสาววิรมล  เย็นเหลือ 

 ๒๒๑๖๔ นางวิระ  เขตคีรี 

 ๒๒๑๖๕ นางสาววิระยา  มิยะกร 

 ๒๒๑๖๖ นางสาววิรักณ  นันตา 

 ๒๒๑๖๗ นางวิรัญญทิพย  ยมรัตน 

 ๒๒๑๖๘ นางวิรัญญา  แกวศรีจันทร 

 ๒๒๑๖๙ นางวิรัญญา  จันผาย 

 ๒๒๑๗๐ นางวิรัตน  คงเขียว 

 ๒๒๑๗๑ นางสาววิรันดา  เพ็งเหมือน 

 ๒๒๑๗๒ นางสาววิรัลพัชร  แซโล 



 หนา   ๔๔ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๑๗๓ นางสาววิรัลพัชร  ทองงาม   

 ๒๒๑๗๔ นางวิราณี  บางพรม 

 ๒๒๑๗๕ สิบโทหญิง วิราณี  เพชรชม 

 ๒๒๑๗๖ นางสาววิราพร  พุมพวง 

 ๒๒๑๗๗ นางสาววิราพร  ราพิมพสําโรง 

 ๒๒๑๗๘ นางวิราภรณ  แดนนาเลิศ 

 ๒๒๑๗๙ นางวิราภรณ  เยานิมิตร 

 ๒๒๑๘๐ นางสาววิราภรณ  วิถี 

 ๒๒๑๘๑ นางวิราภา  ศรียงยศ 

 ๒๒๑๘๒ นางวิราวรรณ  เชิดชูนคร 

 ๒๒๑๘๓ นางสาววิราวรรณ  รัตนภักดี 

 ๒๒๑๘๔ นางสาววิราวรรณ  ชื่นแสน 

 ๒๒๑๘๕ นางสาววิราวรรณ  ธรรมธน 

 ๒๒๑๘๖ นางสาววิราวรรณ  บุณรังศรี 

 ๒๒๑๘๗ นางวิริยา  กาทอง 

 ๒๒๑๘๘ นางสาววิริยา  โชติชื่น 

 ๒๒๑๘๙ นางสาววิริยา  แสงกุดเรือ 

 ๒๒๑๙๐ นางวิรุณรัตน  รักษาวง 

 ๒๒๑๙๑ นางวิรุส  กงกาหน 

 ๒๒๑๙๒ นางวิไร  สุภชาติ 

 ๒๒๑๙๓ นางวิลเลียม  แกวสมวงศ 

 ๒๒๑๙๔ นางสาววิลัมภรณ  แกวพงพาน 

 ๒๒๑๙๕ นางวิลัย  แกวอํารัตน 

 ๒๒๑๙๖ นางวิลัย  คําทวี 

 ๒๒๑๙๗ นางวิลัย  ชูเพ็ง 

 ๒๒๑๙๘ นางวิลัย  ปญจะสุวรรณ 

 ๒๒๑๙๙ นางวิลัย  ผิวขํา 

 ๒๒๒๐๐ นางสาววิลัย  วันศุกร 

 ๒๒๒๐๑ นางวิลัยธร  จันทรทาบ 

 ๒๒๒๐๒ นางวิลัยพร  คําศรี 

 ๒๒๒๐๓ นางวิลัยพร  คําแสน 

 ๒๒๒๐๔ นางสาววิลัยพร  จงราช 

 ๒๒๒๐๕ นางสาววิลัยพร  ดับทุกข 

 ๒๒๒๐๖ นางวิลัยพร  พิงคะสัน 

 ๒๒๒๐๗ นางสาววิลัยพร  ลับลิพล 

 ๒๒๒๐๘ นางวิลัยพร  สารทอง 

 ๒๒๒๐๙ นางสาววิลัยพร  โอชารส 

 ๒๒๒๑๐ นางสาววิลัยภรณ  สัมพันธ 

 ๒๒๒๑๑ นางวิลัยรักษ  วินนิจ   

 ๒๒๒๑๒ นางสาววิลัยรัตน  ขะจัดโรคา 

 ๒๒๒๑๓ นางวิลัยลักษณ  แซเบา 

 ๒๒๒๑๔ นางวิลัยลักษณ  มหาวงค 

 ๒๒๒๑๕ นางสาววิลัยลักษณ  สมพงษพันธุ 

 ๒๒๒๑๖ นางสาววิลัยวรรณ  แซตั้น 

 ๒๒๒๑๗ นางวิลัยวรรณ  ยันตะพันธ 

 ๒๒๒๑๘ นางสาววิลัยวรรณ  โฮมแพน 

 ๒๒๒๑๙ นางวิลัยวัลย  ทศภานนท 

 ๒๒๒๒๐ นางวิลาดา  ชูแกว 

 ๒๒๒๒๑ นางสาววลิาพร  ชาวเวียง 

 ๒๒๒๒๒ นางวิลาพร  พันนา 

 ๒๒๒๒๓ นางสาววิลามล  หอมหวล 

 ๒๒๒๒๔ นางวิลาลัย  เสาวคนธ 



 หนา   ๔๕ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๒๒๕ นางวิลาวรรณ  กาฬเพ็ญ 

 ๒๒๒๒๖ นางวิลาวรรณ  กรมแสนพิมพ 

 ๒๒๒๒๗ นางสาววิลาวรรณ  นุมนวล 

 ๒๒๒๒๘ นางวิลาวรรณ  บริบูรณ 

 ๒๒๒๒๙ นางสาววิลาวรรณ  บุญเกิด 

 ๒๒๒๓๐ นางสาววิลาวรรณ  ผาสุขฤทธิ์ 

 ๒๒๒๓๑ นางสาววิลาวรรณ  วงศทอง 

 ๒๒๒๓๒ นางสาววิลาวรรณ  วงศศิลป 

 ๒๒๒๓๓ นางวิลาวรรณ  เสริมศักดิ์วรกุล 

 ๒๒๒๓๔ นางวิลาวรรณ  แสนสุภา 

 ๒๒๒๓๕ นางสาววิลาวรรณ  หาผลกลา 

 ๒๒๒๓๖ นางวิลาวัณย  จันทวงค 

 ๒๒๒๓๗ นางสาววิลาวัณย  ตนพรม 

 ๒๒๒๓๘ นางสาววิลาวัณย  โตะเถื่อน 

 ๒๒๒๓๙ นางสาววิลาวัณย  นิลบรรจง 

 ๒๒๒๔๐ นางวิลาวัณย  ปานมงคล 

 ๒๒๒๔๑ นางวิลาวัณย  ผลบํารุง 

 ๒๒๒๔๒ นางวิลาวัณย  ลอยมี 

 ๒๒๒๔๓ นางสาววิลาวัณย  วิมลทองสกุล 

 ๒๒๒๔๔ นางสาววิลาวัณย  สมสวน 

 ๒๒๒๔๕ นางวิลาวัณย  สิงหทองกูล 

 ๒๒๒๔๖ นางสาววิลาวัณย  หินทอง 

 ๒๒๒๔๗ นางวิลาวัณย  อิ่นแกวปวงคํา 

 ๒๒๒๔๘ นางวิลาวัณย  อุนรัมย 

 ๒๒๒๔๙ นางวิลาวัล  นัดดาศรี 

 ๒๒๒๕๐ นางสาววิลาวัลย  แกวดก 

 ๒๒๒๕๑ นางสาววิลาวัลย  คชศาสตรศิลป 

 ๒๒๒๕๒ นางวิลาวัลย  คําเหลือง 

 ๒๒๒๕๓ นางวิลาวัลย  โคตรพันธ 

 ๒๒๒๕๔ นางวิลาวัลย  งามเสนห 

 ๒๒๒๕๕ นางวิลาวัลย  จันทรนอก 

 ๒๒๒๕๖ นางวิลาวัลย  ใจอาย 

 ๒๒๒๕๗ นางวิลาวัลย  ไชยศักดิ์ 

 ๒๒๒๕๘ นางสาววิลาวัลย  แซดาน 

 ๒๒๒๕๙ นางสาววิลาวัลย  เณรหนู 

 ๒๒๒๖๐ นางวิลาวัลย  ทองทวี 

 ๒๒๒๖๑ นางวิลาวัลย  นักบุญ 

 ๒๒๒๖๒ นางวิลาวัลย  นิตยอภัย 

 ๒๒๒๖๓ นางสาววิลาวัลย  บุญเสริฐ 

 ๒๒๒๖๔ วาที่รอยตรีหญิง วิลาวัลย   

  บุญเหลือ 

 ๒๒๒๖๕ นางสาววิลาวัลย  แปนกระโทก 

 ๒๒๒๖๖ นางสาววิลาวัลย  ผาสุขพิทักษ 

 ๒๒๒๖๗ นางวิลาวัลย  วงศแกว 

 ๒๒๒๖๘ นางสาววิลาวัลย  วราพุฒ 

 ๒๒๒๖๙ นางวิลาวัลย  วิลลิเกอร 

 ๒๒๒๗๐ นางวิลาวัลย  สิริโชคประเสริฐ 

 ๒๒๒๗๑ นางสาววิลาวัลย  สุวรรณราช 

 ๒๒๒๗๒ นางสาววิลาวัลย  อาจหาญ 

 ๒๒๒๗๓ นางสาววิลาวัลย  อามาตมนตรี 

 ๒๒๒๗๔ นางสาววิลาวัลย  อุดม 

 ๒๒๒๗๕ นางวิลาศิณี  นาคะ 



 หนา   ๔๖ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๒๗๖ นางสาววิลาสิณี  มีกลา 

 ๒๒๒๗๗ นางวิลาสินี  การุญ 

 ๒๒๒๗๘ นางวิลาสินี  จิตตนอม 

 ๒๒๒๗๙ นางวิลาสินี  อริยะโคตร 

 ๒๒๒๘๐ นางวิไล  กอสาลี 

 ๒๒๒๘๑ นางวิไล  คําดอกไม 

 ๒๒๒๘๒ นางวิไล  จันทรเครือย้ิม 

 ๒๒๒๘๓ นางวิไล  จิรานิล 

 ๒๒๒๘๔ นางสาววิไล  ใจบุญ 

 ๒๒๒๘๕ นางวิไล  โชติกมาศ 

 ๒๒๒๘๖ นางสาววิไล  ตรงเมธี 

 ๒๒๒๘๗ นางวิไล  ทานู 

 ๒๒๒๘๘ นางสาววิไล  เทพปน 

 ๒๒๒๘๙ นางสาววิไล  ธาบุรี 

 ๒๒๒๙๐ นางวิไล  นอยใส 

 ๒๒๒๙๑ นางวิไล  ผดุงตาล 

 ๒๒๒๙๒ นางสาววิไล  แผเจริญเมตตา 

 ๒๒๒๙๓ นางวิไล  พลประจักษ 

 ๒๒๒๙๔ นางวิไล  ลาสิงห 

 ๒๒๒๙๕ นางสาววิไล  วันแอเลาะ 

 ๒๒๒๙๖ นางสาววิไล  ศรีประสม 

 ๒๒๒๙๗ นางสาววิไล  เสือคํารณ 

 ๒๒๒๙๘ นางสาววิไล  หมายถมกลาง 

 ๒๒๒๙๙ นางสาววิไล  ออนทุม 

 ๒๒๓๐๐ นางวิไลกร  นาโสก 

 ๒๒๓๐๑ นางสาววิไลตา  อารีย 

 ๒๒๓๐๒ นางวิไลพร  ไขทะเล 

 ๒๒๓๐๓ นางสาววิไลพร  ชูดํา 

 ๒๒๓๐๔ นางสาววิไลพร  นาควรรณกิจ 

 ๒๒๓๐๕ นางสาววิไลพร  บุญชู 

 ๒๒๓๐๖ นางสาววิไลพร  บุญโรจน 

 ๒๒๓๐๗ นางสาววิไลพร  บุสสกร 

 ๒๒๓๐๘ นางวิไลพร  ปรีชาสกุลพงศ 

 ๒๒๓๐๙ นางสาววิไลพร  พวงหิรัญ 

 ๒๒๓๑๐ นางวิไลพร  พุฒฤทธิ์ 

 ๒๒๓๑๑ นางวิไลพร  เพ็งพา 

 ๒๒๓๑๒ นางวิไลพร  เพ็งเหมือน 

 ๒๒๓๑๓ นางวิไลพร  ศรีสุข 

 ๒๒๓๑๔ นางวิไลพร  สารมะโน 

 ๒๒๓๑๕ นางวิไลพร  เอี่ยมโต 

 ๒๒๓๑๖ นางสาววไิลภร  ดอกกลาง 

 ๒๒๓๑๗ นางวิไลภรณ  ทองหมื่น 

 ๒๒๓๑๘ นางสาววิไลภรณ  มิ่งมิตรวัน 

 ๒๒๓๑๙ นางวิไลภรณ  ย้ิมไธสง 

 ๒๒๓๒๐ นางสาววิไลรัตน  กาตะ 

 ๒๒๓๒๑ นางวิไลรัตน  กาติ๊บ 

 ๒๒๓๒๒ นางสาววิไลรัตน  ขาวะดา 

 ๒๒๓๒๓ นางสาววิไลรัตน  คํามงคุณ 

 ๒๒๓๒๔ นางสาววิไลรัตน  เจริญศิลป 

 ๒๒๓๒๕ นางวิไลรัตน  ใจชุม 

 ๒๒๓๒๖ นางสาววิไลรัตน  บุญวรุตมบัญฑิต 

 ๒๒๓๒๗ นางวิไลรัตน  บุญสวาง 



 หนา   ๔๗ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๓๒๘ นางวิไลรัตน  เพชรคง 

 ๒๒๓๒๙ นางวิไลรัตน  มูลพุมสาย 

 ๒๒๓๓๐ นางสาววิไลรัตน  ศรีหลา 

 ๒๒๓๓๑ นางสาววิไลรัตน  เสาวกุล 

 ๒๒๓๓๒ นางวิไลรัตน  อั้งโสด 

 ๒๒๓๓๓ นางวิไลลักษ  รัฐอินทร 

 ๒๒๓๓๔ นางสาววิไลลักษณ  กิจนิมิตร 

 ๒๒๓๓๕ นางสาววิไลลักษณ  เกรียงเกตุ 

 ๒๒๓๓๖ นางสาววิไลลักษณ  เกิดรื่น 

 ๒๒๓๓๗ นางวิไลลักษณ  ขาวงาม 

 ๒๒๓๓๘ นางสาววิไลลักษณ  ขุมทอง 

 ๒๒๓๓๙ นางสาววิไลลักษณ  คลายบุญ 

 ๒๒๓๔๐ นางสาววิไลลักษณ  จันทปญญา 

 ๒๒๓๔๑ นางวิไลลักษณ  ใจดี 

 ๒๒๓๔๒ นางสาววิไลลักษณ  เชื้อปราง 

 ๒๒๓๔๓ นางวิไลลักษณ  ไชยหาญ 

 ๒๒๓๔๔ นางสาววิไลลักษณ  ทรงลําเจียก 

 ๒๒๓๔๕ นางวิไลลักษณ  ธรรมบํารุง 

 ๒๒๓๔๖ นางสาววิไลลักษณ  พรหมณีวัฒน 

 ๒๒๓๔๗ นางสาววิไลลักษณ  แยมเงิน 

 ๒๒๓๔๘ นางสาววิไลลักษณ  รักษาบุญ 

 ๒๒๓๔๙ นางวิไลลักษณ  รัตนพันธ 

 ๒๒๓๕๐ นางสาววิไลลักษณ  วาโยบุตร 

 ๒๒๓๕๑ นางสาววิไลลักษณ  ศรีเขม 

 ๒๒๓๕๒ นางวิไลลักษณ  ศรีนวล 

 ๒๒๓๕๓ นางวิไลลักษณ  ศิริเกษ 

 ๒๒๓๕๔ นางวิไลลักษณ  สุวรรณ 

 ๒๒๓๕๕ นางวิไลลักษณ  โสประดิษฐ 

 ๒๒๓๕๖ นางวิไลลักษณ  หลาธรรม 

 ๒๒๓๕๗ นางสาววิไลลักษณ  อินทํา 

 ๒๒๓๕๘ นางวิไลลักษณ  อินอภัยพงษ 

 ๒๒๓๕๙ นางวิไลลักษณ  อุทัยรัมย 

 ๒๒๓๖๐ นางวิไลวรณ  ริยาพันธ 

 ๒๒๓๖๑ นางสาววิไลวรรณ  แกวบุตรดี 

 ๒๒๓๖๒ นางวิไลวรรณ  ธนูสาร 

 ๒๒๓๖๓ นางสาววิไลวรรณ  สมชาติ 

 ๒๒๓๖๔ นางสาววิไลวรรณ  กรดแกว 

 ๒๒๓๖๕ นางสาววิไลวรรณ  กันทะวงค 

 ๒๒๓๖๖ นางวิไลวรรณ  แกนประชา 

 ๒๒๓๖๗ นางสาววิไลวรรณ  ขันทะครุฑ 

 ๒๒๓๖๘ นางสาววิไลวรรณ  คําบาง 

 ๒๒๓๖๙ นางสาววิไลวรรณ  จันคนา 

 ๒๒๓๗๐ นางสาววิไลวรรณ  จันทะบูรณ 

 ๒๒๓๗๑ นางสาววิไลวรรณ  จันเหลือง 

 ๒๒๓๗๒ นางสาววิไลวรรณ  ใจคํา 

 ๒๒๓๗๓ นางสาววิไลวรรณ  ชนะขวัญ 

 ๒๒๓๗๔ นางวิไลวรรณ  ไชยผา 

 ๒๒๓๗๕ นางวิไลวรรณ  ดิษฐเจริญ 

 ๒๒๓๗๖ นางสาววิไลวรรณ  แถมทิม 

 ๒๒๓๗๗ นางวิไลวรรณ  ทองจันดา 

 ๒๒๓๗๘ นางสาววิไลวรรณ  ทองหาญ 

 ๒๒๓๗๙ นางวิไลวรรณ  บางยอง 



 หนา   ๔๘ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๓๘๐ นางสาววิไลวรรณ  บุญชัย 

 ๒๒๓๘๑ นางสาววิไลวรรณ  ปราบไกรสีห 

 ๒๒๓๘๒ นางสาววิไลวรรณ  พยุงวงศ 

 ๒๒๓๘๓ นางสาววิไลวรรณ  เพ็ชรรัตน 

 ๒๒๓๘๔ นางสาววิไลวรรณ  ภูติวัติ 

 ๒๒๓๘๕ นางวิไลวรรณ  มะลิทอง 

 ๒๒๓๘๖ นางวิไลวรรณ  ยะภักดี 

 ๒๒๓๘๗ นางวิไลวรรณ  รบชนะ 

 ๒๒๓๘๘ นางสาววิไลวรรณ  ลาสุธรรม 

 ๒๒๓๘๙ นางสาววิไลวรรณ  วิเศษศรี 

 ๒๒๓๙๐ นางวิไลวรรณ  ศรีทาป 

 ๒๒๓๙๑ นางวิไลวรรณ  ศรีภูมั่น 

 ๒๒๓๙๒ นางสาววิไลวรรณ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๒๓๙๓ นางวิไลวรรณ  ศิริสภาภรณ 

 ๒๒๓๙๔ นางสาววิไลวรรณ  สมินชัย 

 ๒๒๓๙๕ นางสาววิไลวรรณ  สรอยวัน 

 ๒๒๓๙๖ นางวิไลวรรณ  สรอยโสภา 

 ๒๒๓๙๗ นางวิไลวรรณ  สาธร 

 ๒๒๓๙๘ นางวิไลวรรณ  สายแสง 

 ๒๒๓๙๙ นางวิไลวรรณ  สุภัทรพาหิรผล 

 ๒๒๔๐๐ นางวิไลวรรณ  สุภารัตน 

 ๒๒๔๐๑ นางสาววิไลวรรณ  เสงี่ยมพันธุ 

 ๒๒๔๐๒ นางสาววิไลวรรณ  หมื่นตา 

 ๒๒๔๐๓ นางวิไลวรรณ  หาญเจริญ 

 ๒๒๔๐๔ นางวิไลวรรณ  หาสัตว 

 ๒๒๔๐๕ นางสาววิไลวรรณ  อันทรบุตร 

 ๒๒๔๐๖ นางสาววิไลวรรณ  อาจกิจ 

 ๒๒๔๐๗ นางวิไลวรรณ  อาจหาญ 

 ๒๒๔๐๘ นางสาววิไลวรรณ  อินไทย 

 ๒๒๔๐๙ นางวิไลวรรณ  โอฆะพนม 

 ๒๒๔๑๐ นางสาววิวรรณ  นุชถนอม 

 ๒๒๔๑๑ นางวิวรรณ  โสประดิษฐ 

 ๒๒๔๑๒ นางวิวรรณทอง  ผิวทน 

 ๒๒๔๑๓ นางวิวิสนา  ทองบุญ 

 ๒๒๔๑๔ นางวิเวียน  คนตรง 

 ๒๒๔๑๕ นางวิศรุตา  เบญจรัส 

 ๒๒๔๑๖ นางวิศรุตา  สุวรรณบัณฑิต 

 ๒๒๔๑๗ นางสาววิศัลยศญา  จันทรีย 

 ๒๒๔๑๘ นางวิศัลยศยา  ศรีจานเหนือ 

 ๒๒๔๑๙ นางวิศัลยา  เนื่องฤทธิ์ 

 ๒๒๔๒๐ นางวิศากรณ  ไกลถิ่น 

 ๒๒๔๒๑ นางสาววิษา  เจิมนาค 

 ๒๒๔๒๒ นางวิสา  เพาะปลูก 

 ๒๒๔๒๓ นางวิสาข  จันเทพา 

 ๒๒๔๒๔ นางสาววิสาข  ออนคง 

 ๒๒๔๒๕ นางวิสาร  วงษนิล 

 ๒๒๔๒๖ นางสาววิสิษฏศรี  พุฒทอง 

 ๒๒๔๒๗ นางวิสุดา  ตราวนิชกุล 

 ๒๒๔๒๘ นางวิสุดา  ศรีจันทรา 

 ๒๒๔๒๙ นางวิสุทธิ์  ถือธรรม 

 ๒๒๔๓๐ นางสาววิสุนิจ  ฑีฆะ 

 ๒๒๔๓๑ นางสาววีชนี  จันทะเสน 



 หนา   ๔๙ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๔๓๒ นางสาววีณา  กล่ินเดช 

 ๒๒๔๓๓ นางสาววีณา  แดงวัฒน 

 ๒๒๔๓๔ นางวีณา  บุปผา 

 ๒๒๔๓๕ นางสาววีณา  มะหมีน 

 ๒๒๔๓๖ นางวีณา  แสนกัณหา 

 ๒๒๔๓๗ นางสาววีณาภร  นาคสงวน 

 ๒๒๔๓๘ นางสาววีนัส  ทองสลัด   

 ๒๒๔๓๙ นางสาววีนัส  ประโลมรัมย 

 ๒๒๔๔๐ นางสาววีนัส  วนะลุน 

 ๒๒๔๔๑ นางสาววีนัส  ไหวดี 

 ๒๒๔๔๒ นางสาววีนัสยา  ใจชื้น 

 ๒๒๔๔๓ นางวีรญา  ภาพลงาม 

 ๒๒๔๔๔ นางวีรญา  สุปนตี 

 ๒๒๔๔๕ นางสาววีรณา  ละครมูล 

 ๒๒๔๔๖ นางวีรดา  กาหาวงศ 

 ๒๒๔๔๗ นางวีรดา  นะมาเสถียร 

 ๒๒๔๔๘ นางสาววีรนัสยานันท  สิทธิสุข 

 ๒๒๔๔๙ นางวีรนุช  สวายพล 

 ๒๒๔๕๐ นางสาววีรพรรณ  มหิเมือง 

 ๒๒๔๕๑ นางวีรพรรณา  เกตุแกว 

 ๒๒๔๕๒ นางสาววีรยา  โทะลาบุตร 

 ๒๒๔๕๓ นางสาววีรยา  บุษชะบา 

 ๒๒๔๕๔ นางวีรยา  มูลมิผล 

 ๒๒๔๕๕ นางสาววีรยา  วรรณขาม 

 ๒๒๔๕๖ นางวีรยา  สระทอง 

 ๒๒๔๕๗ นางสาววีรยา  สาระวะดี 

 ๒๒๔๕๘ นางวีรยา  แสนประสิทธิ์ 

 ๒๒๔๕๙ นางสาววีรยา  หลงพงษ 

 ๒๒๔๖๐ นางสาววีรวรรณ  จันทรแจมหลา 

 ๒๒๔๖๑ นางสาววีรวรรณ  นุชผักแวน 

 ๒๒๔๖๒ นางวีรวรรณ  เกษมสันต ณ อยุธยา 

 ๒๒๔๖๓ นางวีรวรรณ  เฟองอิ่ม 

 ๒๒๔๖๔ นางสาววีรวรรณ  หมื่นนาอาน 

 ๒๒๔๖๕ นางสาววีรวรรณ  หลิมศิริวงศ 

 ๒๒๔๖๖ นางสาววีรสุดา  อินแสนสืบ 

 ๒๒๔๖๗ นางวีระญา  มินา 

 ๒๒๔๖๘ นางสาววีระญา  อุนกันทา 

 ๒๒๔๖๙ นางวีระนุช  สองแสง 

 ๒๒๔๗๐ นางวีระพร  พิเชียรโสภณ 

 ๒๒๔๗๑ นางวีระพร  สอนวงษา 

 ๒๒๔๗๒ นางวีระพันธ  แสงสุรินทร 

 ๒๒๔๗๓ นางวีระยา  สุขทวี 

 ๒๒๔๗๔ นางวีรัจฉรา  หะยะมิน 

 ๒๒๔๗๕ นางวีรัตน  บุญลอม 

 ๒๒๔๗๖ นางสาววีรานุ  บํารุงคีรี 

 ๒๒๔๗๗ นางวีราภรณ  กุมภาว 

 ๒๒๔๗๘ นางสาววีราภรณ  ฉายะวิวัฒน 

 ๒๒๔๗๙ นางสาววีรายา  คํากิ่ง 

 ๒๒๔๘๐ นางสาววีริฏา  สาโรวาท 

 ๒๒๔๘๑ นางสาววีรินทร  ของเกี่ยวพันธุ 

 ๒๒๔๘๒ นางวีริยารัศมิ์  คงเปยม   

 ๒๒๔๘๓ นางสาววุรุณี  ตระการจันทร 



 หนา   ๕๐ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๔๘๔ นางสาวเวณิกา  วงษา 

 ๒๒๔๘๕ นางสาวเวณิกา  อายเปง 

 ๒๒๔๘๖ นางสาวเวฬุวัน  จันทรจอกล่ิน 

 ๒๒๔๘๗ นางเวียง  สุววรณ 

 ๒๒๔๘๘ นางเวียง  หาญกุล 

 ๒๒๔๘๙ นางแวนใจ  บุญภูมิ 

 ๒๒๔๙๐ นางแวนดา  บูรณเจริญกิจ 

 ๒๒๔๙๑ นางแวนะ  ยาลาวัล 

 ๒๒๔๙๒ นางแวนูรไอนี  วาแม   

 ๒๒๔๙๓ นางแวว  ไชยมงคล 

 ๒๒๔๙๔ นางสาวแววใจ  เสนามนตรี 

 ๒๒๔๙๕ นางสาวแววดาว  นิลมะเริง 

 ๒๒๔๙๖ นางสาวแววดาว  พันธุเณร 

 ๒๒๔๙๗ นางแววดาว  ยาละ 

 ๒๒๔๙๘ นางแววดาว  ศิลาวรรณ 

 ๒๒๔๙๙ นางแววดาว  สมเพาะ 

 ๒๒๕๐๐ นางแววดาว  สุระสิงห 

 ๒๒๕๐๑ นางสาวแววตา  กุงมะเลิง 

 ๒๒๕๐๒ นางแววตา  คําทองสุข 

 ๒๒๕๐๓ นางแววตา  จงจิตต 

 ๒๒๕๐๔ นางแววตา  สุขวัลลิ 

 ๒๒๕๐๕ นางแววทวัณ  พรมรักษา 

 ๒๒๕๐๖ นางแววมณี  โพโต 

 ๒๒๕๐๗ นางแววมณี  ศรีสะอาด 

 ๒๒๕๐๘ นางสาวแววมณี  อินทรติยะ 

 ๒๒๕๐๙ นางสาวแวววดี  แกวนาเส็ง 

 ๒๒๕๑๐ นางสาวแวววลี  อนุเวที 

 ๒๒๕๑๑ นางสาวแวววิสา  บุญชู 

 ๒๒๕๑๒ นางไวยากรณ  แสงศรีจันทร 

 ๒๒๕๑๓ นางสาวไวลินทร  จันทรจุรี 

 ๒๒๕๑๔ นางสาวศกฤถญา  พรมขาว 

 ๒๒๕๑๕ นางสาวศกุนตลา  จันแหว 

 ๒๒๕๑๖ นางศกุนิชญ  บุญยง 

 ๒๒๕๑๗ นางสาวศจีประภา  ธิมา 

 ๒๒๕๑๘ นางสาวศตนันทน  นาควิโรจน 

 ๒๒๕๑๙ นางศตพร  แข็งแรง 

 ๒๒๕๒๐ นางศตพร  สีหบุตร 

 ๒๒๕๒๑ นางศนพร  ภาสันเทียะ 

 ๒๒๕๒๒ นางสาวศนิษา  สระสม 

 ๒๒๕๒๓ นางสาวศมนรัตน  อัมพรศรี 

 ๒๒๕๒๔ นางศมนวรรณ  นักเสียง 

 ๒๒๕๒๕ นางศยามล  กุลเสนา 

 ๒๒๕๒๖ นางศรรุง  เสือเหลือง 

 ๒๒๕๒๗ นางสาวศรวณีย  ตรีภูมิ 

 ๒๒๕๒๘ นางศรวณีย  ออทอลาน 

 ๒๒๕๒๙ นางศรสวรรค  ราบบําเพิง 

 ๒๒๕๓๐ นางสาวศรัญชญา  โพธา 

 ๒๒๕๓๑ นางสาวศรัญญา  ขัติยนนท 

 ๒๒๕๓๒ นางศรัญญา  เครือแขม 

 ๒๒๕๓๓ นางสาวศรัญญา  แคลวศรี 

 ๒๒๕๓๔ นางสาวศรัญญา  จันตา 

 ๒๒๕๓๕ นางศรัญญา  ไชยวรรณ 



 หนา   ๕๑ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๕๓๖ นางศรัญญา  ไชยะคํา 

 ๒๒๕๓๗ นางศรัญญา  นันสอาง 

 ๒๒๕๓๘ นางสาวศรัญญา  เบ็งบวร 

 ๒๒๕๓๙ นางสาวศรัญญา  พารา 

 ๒๒๕๔๐ นางศรัญญา  พ่ึงธรรม 

 ๒๒๕๔๑ นางสาวศรัญญา  มาประจง 

 ๒๒๕๔๒ นางศรัญญา  รัตนะธีรากร 

 ๒๒๕๔๓ นางศรัญญา  สุพรมอินทร 

 ๒๒๕๔๔ นางศรัญญา  หนุมไธสงค 

 ๒๒๕๔๕ นางสาวศรัญธร  พลสวัสดิกุล 

 ๒๒๕๔๖ นางศรัญพร  มีขํา 

 ๒๒๕๔๗ นางสาวศรัญยลักษณ  ฟกบัว 

 ๒๒๕๔๘ นางสาวศรัญรัตน  ชูทอง 

 ๒๒๕๔๙ นางศรัณญา  จําปาโท 

 ๒๒๕๕๐ นางศรัณญา  สมนาม 

 ๒๒๕๕๑ นางศรัณยพร  สมโภชน 

 ๒๒๕๕๒ นางสาวศรัณยรัชต  พัฒนทอง 

 ๒๒๕๕๓ นางสาวศรัณยรัชต  สมัครธัญญกิจ 

 ๒๒๕๕๔ นางสาวศรัณยรัตน  แกวทัต 

 ๒๒๕๕๕ นางสาวศรัณยา  กั้วมาลา 

 ๒๒๕๕๖ นางสาวศรัณยา  พิทักษภากร   

 ๒๒๕๕๗ นางศรัณยา  ศรีฟา 

 ๒๒๕๕๘ นางสาวศรัณยากร  ทองสมจา 

 ๒๒๕๕๙ นางศรันทรรัศม  นนทพิบูล 

 ๒๒๕๖๐ นางสาวศรันยา  อินทรศักดิ์ 

 ๒๒๕๖๑ นางศราทิพย  หนูคง 

 ๒๒๕๖๒ นางศราวดี  คงบันนึก 

 ๒๒๕๖๓ นางสาวศราวดี  สุทธิชล 

 ๒๒๕๖๔ นางสาวศราวรรณ  หาระชัย 

 ๒๒๕๖๕ นางสาวศราศรัย  วงษสุวรรณ 

 ๒๒๕๖๖ นางศริญญา  ฉกรรจศิลป 

 ๒๒๕๖๗ นางสาวศริญญา  ซุนเฮงกุล 

 ๒๒๕๖๘ นางศริญญา  พงษวัน 

 ๒๒๕๖๙ นางสาวศริญญา  พละพงศ 

 ๒๒๕๗๐ นางสาวศริญญา  ยุติ 

 ๒๒๕๗๑ นางศริญญา  วรรณสินธ 

 ๒๒๕๗๒ นางศริญภัธค  พิลาแดง 

 ๒๒๕๗๓ นางสาวศรินญากร  แทบทาม 

 ๒๒๕๗๔ นางสาวศรินทร  ลําใยผล 

 ๒๒๕๗๕ นางศรินทรญา  สมเพชร 

 ๒๒๕๗๖ นางศรินทรทิพย  ทุมมณี 

 ๒๒๕๗๗ นางสาวศรินทรทิพย  ธีรสุพงค 

 ๒๒๕๗๘ นางสาวศรินทิพย  ทิพรส 

 ๒๒๕๗๙ นางสาวศรินทิพย  ลิจันทร 

 ๒๒๕๘๐ นางสาวศรินทิพย  ศรีอินทร 

 ๒๒๕๘๑ นางสาวศรินภัสร  กิตติกรธนวงศ 

 ๒๒๕๘๒ นางศรินยา  ดวงสุภี 

 ๒๒๕๘๓ นางศรินยา  นาคะมิ้น 

 ๒๒๕๘๔ นางศรินยา  บุญคงท่ี 

 ๒๒๕๘๕ นางสาวศรินยา  เพ็ชรัตน 

 ๒๒๕๘๖ นางสาวศรินยา  สาริพันธ 

 ๒๒๕๘๗ นางสาวศรินลักษณ  ศรีสมบัติ 



 หนา   ๕๒ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๕๘๘ นางสาวศริพร  หนักแนน 

 ๒๒๕๘๙ นางสาวศริยา  บัวละคร 

 ๒๒๕๙๐ นางสาวศริวรรณ  กิมานันท 

 ๒๒๕๙๑ นางศรีคํา  ปญสุวรรณ 

 ๒๒๕๙๒ นางสาวศรีคําพร  ฟุงเฟอง 

 ๒๒๕๙๓ นางศรีจันทร  ธรรมกุล 

 ๒๒๕๙๔ นางสาวศรีทอง  จุมรัมย 

 ๒๒๕๙๕ นางสาวศรีทอง  ไชมาลา 

 ๒๒๕๙๖ นางสาวศรีทอง  ไชยทองศรี 

 ๒๒๕๙๗ นางศรีทอน  วางทา 

 ๒๒๕๙๘ นางศรีทะลา  โทอึ้น 

 ๒๒๕๙๙ นางศรีธร  ทะโน 

 ๒๒๖๐๐ นางสาวศรีธรา  บัวชุม 

 ๒๒๖๐๑ นางสาวศรีนคร  ศรีบุญเรือง 

 ๒๒๖๐๒ นางศรีนวล  ขวัญรอด 

 ๒๒๖๐๓ นางศรีนวล  คงสวัสดิ์ 

 ๒๒๖๐๔ นางศรีนวล  จอมคําสิงห 

 ๒๒๖๐๕ นางศรีนวล  ไทยแท 

 ๒๒๖๐๖ นางสาวศรีนวล  นันทวงศ 

 ๒๒๖๐๗ นางสาวศรีนวล  เพชรนอก 

 ๒๒๖๐๘ นางสาวศรีนวล  เมืองจันทร 

 ๒๒๖๐๙ นางศรีนวล  เมืองศรี 

 ๒๒๖๑๐ นางศรีนวล  แววดี 

 ๒๒๖๑๑ นางสาวศรีนวล  อยูบุญ 

 ๒๒๖๑๒ นางศรีประจักษ  ทวีทรัพย 

 ๒๒๖๑๓ นางศรีประทุมทอง  ปุลาสะเก 

 ๒๒๖๑๔ นางศรีประไพ  นวมนอย 

 ๒๒๖๑๕ นางศรีประไพร  อินสุวรรณ 

 ๒๒๖๑๖ นางสาวศรีประภา  อุภัย 

 ๒๒๖๑๗ นางสาวศรีพร  กัลวงษ 

 ๒๒๖๑๘ นางสาวศรีพรรนุอร  ศรีอนุตร 

 ๒๒๖๑๙ นางศรีพระจันทร  เขืองเชียงขวาง 

 ๒๒๖๒๐ นางศรีพี  วาริน 

 ๒๒๖๒๑ นางสาวศรีเพชร  แสงศิรินาคะกุล 

 ๒๒๖๒๒ นางศรีแพร  เชียงเนาว 

 ๒๒๖๒๓ นางสาวศรีแพร  ราศรี 

 ๒๒๖๒๔ นางศรีแพร  วารีทิพย 

 ๒๒๖๒๕ นางศรีไพ  ลาเฟอย 

 ๒๒๖๒๖ นางศรีไพร  กลาหาญ 

 ๒๒๖๒๗ นางศรีไพร  ไกรนรา 

 ๒๒๖๒๘ นางศรีไพร  ขันธเพชร 

 ๒๒๖๒๙ นางศรีไพร  ใจนันตา 

 ๒๒๖๓๐ นางสาวศรีไพร  ชัยปญหา 

 ๒๒๖๓๑ นางศรีไพร  ทองสงค 

 ๒๒๖๓๒ นางศรีไพร  เนาวภาส 

 ๒๒๖๓๓ นางศรีไพร  พรมเรือง 

 ๒๒๖๓๔ นางศรีไพร  ศรีจันอัด 

 ๒๒๖๓๕ นางศรีไพร  สานอูป 

 ๒๒๖๓๖ นางศรีไพร  อภิบาลกุญชร 

 ๒๒๖๓๗ นางศรีไพร  อินนาค 

 ๒๒๖๓๘ นางสาวศรีมาฏา  การเท่ียง 

 ๒๒๖๓๙ นางศรีระดา  อดกล้ัน 



 หนา   ๕๓ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๖๔๐ นางศรีรัตน  ยะหมื่น 

 ๒๒๖๔๑ นางศรีริ  แกวบุญ   

 ๒๒๖๔๒ นางสาวศรีริวรรณ  คงสม 

 ๒๒๖๔๓ นางศรีรุง  พรมขจี 

 ๒๒๖๔๔ นางศรีรุง  วัชระปญญานนท 

 ๒๒๖๔๕ นางศรีเรือน  พลเย่ียม 

 ๒๒๖๔๖ นางศรีลาลัย  ศรีสมบูรณวงศ 

 ๒๒๖๔๗ นางศรีไล  ราชอุปนันท 

 ๒๒๖๔๘ นางศรีวร  เพชรวงษ 

 ๒๒๖๔๙ นางศรีวรรณ  กอนผอง 

 ๒๒๖๕๐ นางศรีวรรณ  ชาวิชัย 

 ๒๒๖๕๑ นางสาวศรีวรรณ  ดอกพุฒ 

 ๒๒๖๕๒ นางสาวศรีวรรณ  นนทรัตน   

 ๒๒๖๕๓ นางสาวศรีวรรณ  ยอดออน 

 ๒๒๖๕๔ นางศรีวรรณ  สิทธิชัย 

 ๒๒๖๕๕ นางสาวศรีวัน  จิตรพินิจ 

 ๒๒๖๕๖ นางสาวศรีวิภา  บุญสถิตย 

 ๒๒๖๕๗ นางศรีวิไล  ปนอาย 

 ๒๒๖๕๘ นางสาวศรีวิไล  สังขทอง 

 ๒๒๖๕๙ นางสาวศรีสงา  วิจารณ 

 ๒๒๖๖๐ นางศรีสนอง  ไชยคุณ 

 ๒๒๖๖๑ นางศรีสมพร  โกมารทัต 

 ๒๒๖๖๒ นางสาวศรีสมพร  บุญเรืองวัตร 

 ๒๒๖๖๓ นางสาวศรีสยาม  พานสุวรรณ 

 ๒๒๖๖๔ นางศรีสะอาง  เจริญมงคล 

 ๒๒๖๖๕ นางศรีสาคร  ทองบัว 

 ๒๒๖๖๖ นางสาวศรีสุดา  จันทฤทธิ์ 

 ๒๒๖๖๗ นางสาวศรีสุดา  ทัดทาน 

 ๒๒๖๖๘ นางสาวศรีสุดา  ผลวัฒน 

 ๒๒๖๖๙ นางศรีสุดา  เพียผือ 

 ๒๒๖๗๐ นางศรีสุดา  เริงสมุทร 

 ๒๒๖๗๑ นางสาวศรีสุดา  วัดชัยภูมิ 

 ๒๒๖๗๒ นางสาวศรีสุดา  เสนาธง 

 ๒๒๖๗๓ นางศรีสุพรรณ  ศรีหะมงคล 

 ๒๒๖๗๔ นางศรีสุวรรณ  ถนอมไสว 

 ๒๒๖๗๕ นางสาวศรีสุวรรณ  ทิมทอง 

 ๒๒๖๗๖ นางสาวศรีอนงค  สมใจหมาย 

 ๒๒๖๗๗ นางศรีอํานาจ  สุดสูง 

 ๒๒๖๗๘ นางสาวศรีอําพร  สาคร 

 ๒๒๖๗๙ นางศรีอุบล  โอชารส 

 ๒๒๖๘๐ นางศรุดา  นันตุย 

 ๒๒๖๘๑ นางศรุดา  รังคะวัต 

 ๒๒๖๘๒ นางสาวศรุดา  วิมลพันธ 

 ๒๒๖๘๓ นางสาวศรุดา  สําราญบํารุง 

 ๒๒๖๘๔ นางสาวศรุตยา  พรหมสูตร 

 ๒๒๖๘๕ นางศรุตา  กรกุม 

 ๒๒๖๘๖ นางสาวศรุตา  เจริญวัฒน 

 ๒๒๖๘๗ นางสาวศรุตา  บุญญสิทธิ์ 

 ๒๒๖๘๘ นางสาวศรุตา  ปานวัง 

 ๒๒๖๘๙ นางศรุตา  โยธา 

 ๒๒๖๙๐ นางสาวศรุษติยา  ชื่นจิตรชม 

 ๒๒๖๙๑ นางศลัญญา  โภคาพานิชย 



 หนา   ๕๔ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๖๙๒ นางสาวศลิษา  ชูปรีดา 

 ๒๒๖๙๓ นางศลิษา  เทียมสุวรรณ 

 ๒๒๖๙๔ นางศลิษา  พิมพกันต 

 ๒๒๖๙๕ นางศลิษา  ศรีแสน 

 ๒๒๖๙๖ นางศลิษา  สุวรรณทา 

 ๒๒๖๙๗ นางสาวศวิตา  ใบบัว 

 ๒๒๖๙๘ นางศศรส  ขําทอง 

 ๒๒๖๙๙ นางศศลักษณ  ดําเม็ง 

 ๒๒๗๐๐ นางสาวศศิ  นิรมลมณฑล 

 ๒๒๗๐๑ วาที่รอยตรีหญิง ศศิกมล  นวลศรี 

 ๒๒๗๐๒ นางสาวศศิกัญญา  โคตรไกรสร 

 ๒๒๗๐๓ นางศศิกัญญา  มะโนรา 

 ๒๒๗๐๔ นางสาวศศิกาญจน  ใจตรอง 

 ๒๒๗๐๕ นางศศิกาญจน  ชูปาน 

 ๒๒๗๐๖ นางสาวศศิกาญจน  เทียนกระจาง 

 ๒๒๗๐๗ นางสาวศศิกานต  ศรีพวงใจ 

 ๒๒๗๐๘ นางศศิเขมฐณัฐ  คําฝน 

 ๒๒๗๐๙ นางสาวศศิธร  กล่ันแกว 

 ๒๒๗๑๐ นางศศิธร  กิ่งแกว 

 ๒๒๗๑๑ นางศศิธร  กุมภิโร 

 ๒๒๗๑๒ นางสาวศศิธร  ขอจงดี 

 ๒๒๗๑๓ นางสาวศศิธร  คณานิตย 

 ๒๒๗๑๔ นางสาวศศิธร  คําพิศาล 

 ๒๒๗๑๕ นางสาวศศิธร  คํามา 

 ๒๒๗๑๖ นางศศิธร  แคลวโรคา 

 ๒๒๗๑๗ นางศศิธร  เงานอ 

 ๒๒๗๑๘ นางสาวศศิธร  จรมั่งนอก 

 ๒๒๗๑๙ นางศศิธร  จันทโร 

 ๒๒๗๒๐ นางศศิธร  เจนเปยว 

 ๒๒๗๒๑ นางศศิธร  ชาวประสงค 

 ๒๒๗๒๒ นางสาวศศิธร  ชูสุวรรณ 

 ๒๒๗๒๓ นางสาวศศิธร  เชษฐธง 

 ๒๒๗๒๔ นางศศิธร  ดอนเปะ 

 ๒๒๗๒๕ นางสาวศศิธร  แดงออน 

 ๒๒๗๒๖ นางศศิธร  ตวนมณี 

 ๒๒๗๒๗ นางศศิธร  ทองรัตน 

 ๒๒๗๒๘ นางศศิธร  เทียมภักดิ์ 

 ๒๒๗๒๙ นางศศิธร  นาคอก 

 ๒๒๗๓๐ นางสาวศศิธร  นารินนท 

 ๒๒๗๓๑ นางสาวศศิธร  นาสารี 

 ๒๒๗๓๒ นางสาวศศิธร  นิลผาย 

 ๒๒๗๓๓ นางสาวศศิธร  บดินทร 

 ๒๒๗๓๔ นางสาวศศิธร  บริพันธุ 

 ๒๒๗๓๕ นางศศิธร  บุญชู 

 ๒๒๗๓๖ นางศศิธร  ประทุมเมศร 

 ๒๒๗๓๗ นางศศิธร  ปนคํา 

 ๒๒๗๓๘ นางศศิธร  พรหมคีรี 

 ๒๒๗๓๙ นางศศิธร  พัวพัฒนพงศ 

 ๒๒๗๔๐ นางสาวศศิธร  โพดสูงเนิน 

 ๒๒๗๔๑ นางสาวศศิธร  มณีใหญ 

 ๒๒๗๔๒ นางสาวศศิธร  ไมสูงเนิน 

 ๒๒๗๔๓ นางสาวศศิธร  ยศแกวอุด 



 หนา   ๕๕ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๗๔๔ นางสาวศศิธร  ยอดพูล 

 ๒๒๗๔๕ นางสาวศศิธร  ยอยดี 

 ๒๒๗๔๖ นางศศิธร  ราชประดิษฐ 

 ๒๒๗๔๗ นางศศิธร  ฤทธิ์บํารุง 

 ๒๒๗๔๘ นางสาวศศิธร  วิเศษกาญจน 

 ๒๒๗๔๙ นางสาวศศิธร  ศรีจันทะ 

 ๒๒๗๕๐ นางสาวศศิธร  ศรีชุม 

 ๒๒๗๕๑ นางสาวศศิธร  ศรีไชยมูล 

 ๒๒๗๕๒ นางศศิธร  ศรีทอง 

 ๒๒๗๕๓ นางศศิธร  สมอุดร 

 ๒๒๗๕๔ นางสาวศศิธร  สองแสง 

 ๒๒๗๕๕ นางสาวศศิธร  สิริวัช 

 ๒๒๗๕๖ นางศศิธร  สุฉายา 

 ๒๒๗๕๗ นางสาวศศิธร  สุททรศารทูล 

 ๒๒๗๕๘ นางศศิธร  เสนจันทรฒิไชย 

 ๒๒๗๕๙ นางสาวศศิธร  เหมือนศรี 

 ๒๒๗๖๐ นางสาวศศิธร  อินทรประสิทธิ์ 

 ๒๒๗๖๑ นางสาวศศิธาดา  ปอยย้ิม 

 ๒๒๗๖๒ นางศศินกานต  อุดมทรัพย 

 ๒๒๗๖๓ นางสาวศศินภา  บุญสอน 

 ๒๒๗๖๔ นางศศินะ  ตาดวง 

 ๒๒๗๖๕ นางศศินันค  บัวชุม 

 ๒๒๗๖๖ นางศศินันท  วามา 

 ๒๒๗๖๗ นางศศินันท  สิงหวงค 

 ๒๒๗๖๘ นางศศินันท  อุทารสวัสดิ์ 

 ๒๒๗๖๙ นางศศินา  ตับทอง 

 ๒๒๗๗๐ นางสาวศศินา  สานเมนทา 

 ๒๒๗๗๑ นางศศินิภา  แกวจันดา 

 ๒๒๗๗๒ นางสาวศศิประภา  แกวเหล็กไหล 

 ๒๒๗๗๓ นางศศิประภา  จันทรัตน 

 ๒๒๗๗๔ นางสาวศศิประภา  แจมใจ 

 ๒๒๗๗๕ นางศศิประภา  ชูสงแสง 

 ๒๒๗๗๖ นางสาวศศิประภา  โพนกองเส็ง 

 ๒๒๗๗๗ นางสาวศศิประภา  สาเทียน 

 ๒๒๗๗๘ นางสาวศศิประภา  อวดครอง 

 ๒๒๗๗๙ นางสาวศศิปรียา  ตนกระโทก 

 ๒๒๗๘๐ นางศศิปรียา  ศรีสิงห 

 ๒๒๗๘๑ นางศศิพร  เกตุมา 

 ๒๒๗๘๒ นางศศิพร  บุญปลูก 

 ๒๒๗๘๓ นางสาวศศิพรรณ  พิทักสินธุ 

 ๒๒๗๘๔ นางสาวศศิพิมพ  กาวน 

 ๒๒๗๘๕ นางสาวศศิเพ็ญ  เพ็ชรลอมทอง 

 ๒๒๗๘๖ นางสาวศศิภรณ  ดวงดี 

 ๒๒๗๘๗ นางศศิภัค  ผูมีสัตย 

 ๒๒๗๘๘ นางสาวศศิภัสสร  ปนแตง 

 ๒๒๗๘๙ นางสาวศศิภา  คอมทอง 

 ๒๒๗๙๐ นางสาวศศิภา  เนินพลับ 

 ๒๒๗๙๑ นางสาวศศิภา  ภูเดช 

 ๒๒๗๙๒ นางสาวศศิภา  แสงแกว 

 ๒๒๗๙๓ นางสาวศศิมนต  เกตุศรี 

 ๒๒๗๙๔ นางสาวศศิมา  พิรักษา 

 ๒๒๗๙๕ นางศศิมา  โยตะคง 



 หนา   ๕๖ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๗๙๖ นางสาวศศิมา  ฤกษวิเศษ 

 ๒๒๗๙๗ นางสาวศศิมา  เสธา 

 ๒๒๗๙๘ นางสาวศศิมาภรณ  ปนวงคยอง 

 ๒๒๗๙๙ นางศศิยา  หมาดแหล 

 ๒๒๘๐๐ นางศศิรกร  ลํ้าเลิศ 

 ๒๒๘๐๑ นางสาวศศิรดา  พงษสิทธิศักดิ์ 

 ๒๒๘๐๒ นางสาวศศิรดา  ยอดหนองคา 

 ๒๒๘๐๓ นางสาวศศิรธา  สวนแกว 

 ๒๒๘๐๔ นางสาวศศิรภัทร  จําปา 

 ๒๒๘๐๕ นางสาวศศิรัตน  บุญประคอง 

 ๒๒๘๐๖ นางสาวศศิวรรณ  สักลอ 

 ๒๒๘๐๗ นางศศิวิภา  นงบาง 

 ๒๒๘๐๘ นางสาวศศิวิมล  คงอภัย 

 ๒๒๘๐๙ นางสาวศศิวิมล  คําดีบุญ 

 ๒๒๘๑๐ นางศศิวิมล  ชัยวงค 

 ๒๒๘๑๑ นางสาวศศิวิมล  ถึงลาภ 

 ๒๒๘๑๒ นางสาวศศิวิมล  นาถมทอง 

 ๒๒๘๑๓ นางศศิวิมล  หมวกหมื่นไวย 

 ๒๒๘๑๔ นางศศิวิมล  เห็มภาค 

 ๒๒๘๑๕ นางศศิวิมล  อักโข 

 ๒๒๘๑๖ นางศศิวิไล  เหมืองใจมา 

 ๒๒๘๑๗ นางสาวศักดิ์กุณา  พิมพา 

 ๒๒๘๑๘ นางศักดิ์ศรี  ศรพิชัย 

 ๒๒๘๑๙ นางสาวศันศนีย  กาบเครือ 

 ๒๒๘๒๐ นางศันศนีย  วิรัญโท 

 ๒๒๘๒๑ นางสาวศันสนีย  ตรีถูกแบบ 

 ๒๒๘๒๒ นางศันสนีย  นิยมศักดิ์ 

 ๒๒๘๒๓ นางสาวศันสนีย  มาลัย 

 ๒๒๘๒๔ นางสาวศันสนีย  รอยพวง 

 ๒๒๘๒๕ นางศันสนีย  เรืองฤทธิ์ 

 ๒๒๘๒๖ นางศันสนีย  วิเศษปญญาพงศ 

 ๒๒๘๒๗ นางสาวศันสนีย  ศรีโชติ 

 ๒๒๘๒๘ นางสาวศันสนีย  ศรีเสมอ 

 ๒๒๘๒๙ นางสาวศันสนีย  สันหลี 

 ๒๒๘๓๐ นางสาวศันสนีย  อินทขีณี 

 ๒๒๘๓๑ นางสาวศันสนีย  วิษิธิ 

 ๒๒๘๓๒ นางศัลยา  มีเคลือบ 

 ๒๒๘๓๓ นางสาวศัลสนีย  สําลีออน 

 ๒๒๘๓๔ นางศัลสนีย  เอี่ยมตระกูล 

 ๒๒๘๓๕ นางศัลสิณี  เล่ือนแกว 

 ๒๒๘๓๖ นางศาธชา  ศัยกุลฎ 

 ๒๒๘๓๗ นางสาวศาธิยา  เย็นชื่น 

 ๒๒๘๓๘ นางสาวศาริกา  วงคราษฎร 

 ๒๒๘๓๙ นางศิกานต  สรประสิทธิ์ 

 ๒๒๘๔๐ นางศิณีนาถ  ทองยา 

 ๒๒๘๔๑ นางศิณีเนตร  ในจิตต 

 ๒๒๘๔๒ นางศิธร  กลีบสัตบุตร 

 ๒๒๘๔๓ นางศินารัตน  ศิริอวม 

 ๒๒๘๔๔ นางศินี  นวลเล่ือน 

 ๒๒๘๔๕ นางสาวศินี  หยาคํา 

 ๒๒๘๔๖ นางสาวศินีนาฎ  ศักดา 

 ๒๒๘๔๗ นางสาวศิประภา  โยธาภักดี 



 หนา   ๕๗ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๘๔๘ นางศิมาภรณ  มาตยนอก 

 ๒๒๘๔๙ นางสาวศิรกาญจน  สมบุญเดช 

 ๒๒๘๕๐ นางศิรดา  กมลพันธ 

 ๒๒๘๕๑ นางศิรดา  ชิวขนาน 

 ๒๒๘๕๒ นางสาวศิรดา  ภักดีธีระราชันย 

 ๒๒๘๕๓ นางศิรดา  มณีกัญย 

 ๒๒๘๕๔ นางสาวศิรดา  ลือชัย 

 ๒๒๘๕๕ นางสาวศิรดา  ศุภผล 

 ๒๒๘๕๖ นางศิรดา  แสนสองสี 

 ๒๒๘๕๗ นางศิรปภัสร  เสนกระจาย 

 ๒๒๘๕๘ นางสาวศิรประพา  เรืองฤทธิ์ 

 ๒๒๘๕๙ นางสาวศิรประภา  คงชุบ 

 ๒๒๘๖๐ นางสาวศิรประภา  ดอกเกี๋ยง 

 ๒๒๘๖๑ นางสาวศิรประภา  แดงตุย 

 ๒๒๘๖๒ นางศิรประภา  ทาศรีภู 

 ๒๒๘๖๓ นางศิรประภา  ภิรมย 

 ๒๒๘๖๔ นางสาวศิรประภา  ศิริมาลา 

 ๒๒๘๖๕ นางศิรภัสสร  จินตนา 

 ๒๒๘๖๖ นางสาวศิรภัสสร  ซื่อตรง 

 ๒๒๘๖๗ นางสาวศิรภัสสร  ตันตินิทรรศกุล 

 ๒๒๘๖๘ นางสาวศิรภัสสร  พูลผล 

 ๒๒๘๖๙ นางศิรภัสสร  สายสุวรรณ 

 ๒๒๘๗๐ นางสาวศิรภัสสร  สําราญจิต 

 ๒๒๘๗๑ นางสาวศิรมาศ  ตระกูลรัมย 

 ๒๒๘๗๒ นางสาวศิรวดี  ทรงประกอบ 

 ๒๒๘๗๓ นางสาวศิรวดี  พูนเจาทรัพย 

 ๒๒๘๗๔ นางศิรัญญา  จินะสาม 

 ๒๒๘๗๕ นางสาวศิรัญญา  ฐานะ 

 ๒๒๘๗๖ นางสาวศิรัญญา  ศิริมงคล 

 ๒๒๘๗๗ นางสาวศิราณี  ถวัลยศักดิ์เสรี 

 ๒๒๘๗๘ นางศิราณี  ถิระรัตน 

 ๒๒๘๗๙ นางสาวศิราณี  ปลอดแกว 

 ๒๒๘๘๐ นางสาวศิราณี  ศรีดุกา 

 ๒๒๘๘๑ นางศิราณี  หลาบหนองแสง 

 ๒๒๘๘๒ นางศิรานุช  กุดวงศแกว 

 ๒๒๘๘๓ นางศิราพร  โชติมณี 

 ๒๒๘๘๔ นางสาวศิราพร  มีบุญ 

 ๒๒๘๘๕ นางสาวศิราพร  รักศิลป 

 ๒๒๘๘๖ นางสาวศิราภรณ  คนยืน 

 ๒๒๘๘๗ นางสาวศิราภรณ  เจริญยุทธ 

 ๒๒๘๘๘ นางศิราภรณ  นวลศรี 

 ๒๒๘๘๙ นางศิรารัตน  แจมศรี 

 ๒๒๘๙๐ นางสาวศิรารัตน  สรอยชื่อ 

 ๒๒๘๙๑ นางศิราวรรณ  ยอดศรี 

 ๒๒๘๙๒ นางศิริ  รัชนีกร 

 ๒๒๘๙๓ นางสาวศิริกมล  อินทรสุข 

 ๒๒๘๙๔ นางศิริกร  แกวอนันท 

 ๒๒๘๙๕ นางศิริกร  วงษเหลา 

 ๒๒๘๙๖ นางสาวศิริกรณ  จันทะรังษี 

 ๒๒๘๙๗ นางศิริกัญญา  ปญญาเลิศสิริ 

 ๒๒๘๙๘ นางศิริกัญญา  ศิลา 

 ๒๒๘๙๙ นางศิริกัญญา  สนอุทา 



 หนา   ๕๘ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๙๐๐ นางสาวศิริกัญญา  อินทรเพชร 

 ๒๒๙๐๑ นางสาวศิริกัญญา  อุปการัตน 

 ๒๒๙๐๒ นางสาวศิริกัลยา  จิตรผล 

 ๒๒๙๐๓ นางสาวศิริกาญจน  เชตใจ 

 ๒๒๙๐๔ นางสาวศิริกาญจน  พวงผล 

 ๒๒๙๐๕ นางสาวศิริกาญจน  สินสวัสดิ์ 

 ๒๒๙๐๖ นางสาวศิริกาญจน  สุกุรา 

 ๒๒๙๐๗ นางสาวศิริกาญจน  สุขชู 

 ๒๒๙๐๘ นางสาวศิริกานดา  แปงสีนวล 

 ๒๒๙๐๙ นางศิริกานดา  พิมพมะไฟ 

 ๒๒๙๑๐ นางสาวศิริกานดา  อยูสุข 

 ๒๒๙๑๑ นางศิริกานต  พูนสวัสดิ์ 

 ๒๒๙๑๒ นางศิริกิจ  อบเชยรัมย 

 ๒๒๙๑๓ นางสาวศิริกุล  กอบกํา 

 ๒๒๙๑๔ นางศิริกุล  โดหมาด 

 ๒๒๙๑๕ นางศิริกุล  ยาวิไชย 

 ๒๒๙๑๖ นางศิริกุล  สุขบาง 

 ๒๒๙๑๗ นางศิริเกตุ  พืชพันธุ 

 ๒๒๙๑๘ นางศิริขวัญ  ขุมทอง 

 ๒๒๙๑๙ นางศิริขวัญ  ดวงใจ 

 ๒๒๙๒๐ นางศิริขวัญ  ตะติฉิม 

 ๒๒๙๒๑ นางศิริขวัญ  นาคชาตรี 

 ๒๒๙๒๒ นางศิริขวัญ  พิณทิพย 

 ๒๒๙๒๓ นางศิริขวัญ  อราม 

 ๒๒๙๒๔ นางศิริขวัญ  อูเพียรพงษ 

 ๒๒๙๒๕ นางสาวศิริเขม  ดวงศรีไสย 

 ๒๒๙๒๖ นางศิริจรรยา  คําบา 

 ๒๒๙๒๗ นางศิริจันทร  หิ้วพิมาย 

 ๒๒๙๒๘ นางศิริชาดา  ศิริฌานนท 

 ๒๒๙๒๙ นางศิริญญา  กองกุนนะ 

 ๒๒๙๓๐ นางสาวศิริญญา  นะวะโต 

 ๒๒๙๓๑ นางสาวศิริญญา  พิธีการ 

 ๒๒๙๓๒ นางสาวศิริญญา  ศรีสอนดี 

 ๒๒๙๓๓ นางสาวศิริญญา  ศิริอินทร 

 ๒๒๙๓๔ นางศิริญญา  สีใส 

 ๒๒๙๓๕ นางศิริญญา  หงโสดา 

 ๒๒๙๓๖ นางสาวศิริญา  โทวรรณา 

 ๒๒๙๓๗ นางศิริทร  กุลจันทรศรี 

 ๒๒๙๓๘ นางศิริทร  นงนุช 

 ๒๒๙๓๙ นางศิริทรัพย  ทฤษฎี 

 ๒๒๙๔๐ นางศิริทิพย  เพ็งมี 

 ๒๒๙๔๑ นางสาวศิริธร  ลดากรณ 

 ๒๒๙๔๒ นางศิริธร  วงษใหญ 

 ๒๒๙๔๓ นางศิริธร  สนธิรักษ 

 ๒๒๙๔๔ นางสาวศิริธร  สุกันธา 

 ๒๒๙๔๕ นางสาวศิรินญา  ทะแยแกว 

 ๒๒๙๔๖ นางสาวศิรินญา  หมวกสังข 

 ๒๒๙๔๗ นางสาวศิรินทร  นงคเยาว 

 ๒๒๙๔๘ นางศิรินทรญา  วอหลา 

 ๒๒๙๔๙ นางศิรินทรทิพย  สมพะมิตร 

 ๒๒๙๕๐ นางสาวศิรินทรา  กิจคณะ 

 ๒๒๙๕๑ นางสาวศิรินทรา  เทพมาลัย 



 หนา   ๕๙ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๙๕๒ นางศิรินทรา  พลสันต 

 ๒๒๙๕๓ นางสาวศิรินทรา  ภาโนมัย 

 ๒๒๙๕๔ นางสาวศิรินทรา  ยานะสาร 

 ๒๒๙๕๕ นางสาวศิรินทรา  สุขสอาด 

 ๒๒๙๕๖ นางสาวศิรินทริกา  อยูสกุล 

 ๒๒๙๕๗ นางศิรินทิพย  ขุนหาญ 

 ๒๒๙๕๘ นางสาวศิรินทิพย  เชยชมศรี 

 ๒๒๙๕๙ นางสาวศิรินทิพย  ตั้งศิริ 

 ๒๒๙๖๐ นางสาวศิรินทิพย  ทับทิมทอง 

 ๒๒๙๖๑ นางสาวศิรินทิพย  ภักดิ์วาป 

 ๒๒๙๖๒ นางศิรินทิพย  เภาดวง 

 ๒๒๙๖๓ นางศิรินทิพย  มั่นใจ 

 ๒๒๙๖๔ นางสาวศิรินธร  ทาวคํา 

 ๒๒๙๖๕ นางศิรินธร  บุญฤทธิ์ 

 ๒๒๙๖๖ นางศิรินภา  เกิดทอง 

 ๒๒๙๖๗ นางสาวศิรินภา  ชินสีห 

 ๒๒๙๖๘ นางศิรินภา  เดชพรหม 

 ๒๒๙๖๙ นางสาวศิรินภา  ทัดไธสง 

 ๒๒๙๗๐ นางศิรินภา  ธนไพศาลกิจ 

 ๒๒๙๗๑ นางสาวศิรินภา  เนาวสุวรรณ 

 ๒๒๙๗๒ นางสาวศิรินภา  พลโยธา 

 ๒๒๙๗๓ นางศิรินภา  มณฑาพงษ 

 ๒๒๙๗๔ นางสาวศิรินภา  เมฆหมอก 

 ๒๒๙๗๕ นางศิรินภา  รื่นกมล 

 ๒๒๙๗๖ นางศิรินภา  เรไร 

 ๒๒๙๗๗ นางสาวศิรินภา  ฤทธิ์ศักดิ์ 

 ๒๒๙๗๘ นางสาวศิรินภา  ศิลมัย 

 ๒๒๙๗๙ นางสาวศิรินภา  แสวงมี 

 ๒๒๙๘๐ นางศิรินยา  ถิ่นขาม 

 ๒๒๙๘๑ นางศิรินยา  ทรบูรพา 

 ๒๒๙๘๒ นางศิรินยา  บุญครอบ 

 ๒๒๙๘๓ นางศิรินันท  จันทรจอย 

 ๒๒๙๘๔ นางศิรินันท  ตนชมภู 

 ๒๒๙๘๕ นางสาวศิรินันท  นาคสมพันธ 

 ๒๒๙๘๖ นางศิรินันท  ผิวใสยา 

 ๒๒๙๘๗ นางสาวศิรินันท  พรหมปาน 

 ๒๒๙๘๘ นางสาวศิรินันท  ภูครองเงิน 

 ๒๒๙๘๙ นางสาวศิรินาฎ  ถิ่นนิคม 

 ๒๒๙๙๐ นางศิรินีย  ไชยมงคล 

 ๒๒๙๙๑ นางศิรินุช  คงบุญ 

 ๒๒๙๙๒ นางสาวศิรินุช  พรมสัยยา 

 ๒๒๙๙๓ นางศิรินุช  มวงสุราษฎร 

 ๒๒๙๙๔ นางศิริเนตร  มาสุข 

 ๒๒๙๙๕ นางสาวศิริบุษย  ทองดอนขันธ 

 ๒๒๙๙๖ นางสาวศิริประภา  ชนธนทรัพย 

 ๒๒๙๙๗ นางสาวศิริประภา  เพ็งประโคน 

 ๒๒๙๙๘ นางศิริประภา  ภูแผนนา 

 ๒๒๙๙๙ นางสาวศิริประภา  สุธงษา 

 ๒๓๐๐๐ นางศิริพร  กรุณา 

 ๒๓๐๐๑ นางศิริพร  กล่ินขจร 

 ๒๓๐๐๒ นางสาวศิริพร  การิโก 

 ๒๓๐๐๓ นางสาวศิริพร  เขื่อนคํา 



 หนา   ๖๐ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๐๐๔ นางสาวศิริพร  จันทรมาศ   

 ๒๓๐๐๕ นางสาวศิริพร  จันทรสีชา 

 ๒๓๐๐๖ นางศิริพร  จิตมะโน 

 ๒๓๐๐๗ นางศิริพร  ชนะบุญ 

 ๒๓๐๐๘ นางสาวศิริพร  โชตะนา 

 ๒๓๐๐๙ นางศิริพร  โชย 

 ๒๓๐๑๐ นางศิริพร  ไชยมณีรัศมี 

 ๒๓๐๑๑ นางศิริพร  ดวงแกว 

 ๒๓๐๑๒ นางสาวศิริพร  ดาศรี 

 ๒๓๐๑๓ นางสาวศิริพร  ติ๊บไทยสงค 

 ๒๓๐๑๔ นางศิริพร  ตุมระยา 

 ๒๓๐๑๕ นางศิริพร  เตจิติ 

 ๒๓๐๑๖ นางสาวศิริพร  เตาทอง 

 ๒๓๐๑๗ นางศิริพร  ถึงไชย 

 ๒๓๐๑๘ นางสาวศิริพร  ทองอยู 

 ๒๓๐๑๙ นางศิริพร  โทสมบูรณ 

 ๒๓๐๒๐ นางศิริพร  นันทจักร 

 ๒๓๐๒๑ นางสาวศิริพร  นาคนุม 

 ๒๓๐๒๒ นางสาวศิริพร  บุญตะโก 

 ๒๓๐๒๓ นางศิริพร  บุญนามน 

 ๒๓๐๒๔ นางศิริพร  บุญมั่งมี 

 ๒๓๐๒๕ นางศิริพร  ปโย 

 ๒๓๐๒๖ นางศิริพร  เปลงไปล 

 ๒๓๐๒๗ นางศิริพร  ผะกากอง 

 ๒๓๐๒๘ นางศิริพร  พงศพรหม 

 ๒๓๐๒๙ นางสาวศิริพร  พนาพงศไพร 

 ๒๓๐๓๐ นางศิริพร  พรมมงคล 

 ๒๓๐๓๑ นางสาวศิริพร  พลภักดี 

 ๒๓๐๓๒ นางสาวศิริพร  พวกดี 

 ๒๓๐๓๓ นางศิริพร  พันธดวง 

 ๒๓๐๓๔ นางสาวศิริพร  เพ็งเคลือบ 

 ๒๓๐๓๕ นางสาวศิริพร  เพ็ชรคงทอง 

 ๒๓๐๓๖ นางสาวศิริพร  เพ็ชรศรีงาม 

 ๒๓๐๓๗ นางศิริพร  ฟุงสุข 

 ๒๓๐๓๘ นางสาวศิริพร  เฟองฟู 

 ๒๓๐๓๙ นางสาวศิริพร  ภูมิสนิท 

 ๒๓๐๔๐ นางสาวศิริพร  มณีอินทร 

 ๒๓๐๔๑ นางศิริพร  เรืองวิลัย 

 ๒๓๐๔๒ นางสาวศิริพร  ลานทอง 

 ๒๓๐๔๓ นางสาวศิริพร  วรรณนา 

 ๒๓๐๔๔ นางศิริพร  วันทะมาศ 

 ๒๓๐๔๕ นางศิริพร  วันอิน 

 ๒๓๐๔๖ นางสาวศิริพร  วานิช 

 ๒๓๐๔๗ นางสาวศิริพร  ศรีนวลจันทร 

 ๒๓๐๔๘ นางสาวศิริพร  ศรีสุธรรม 

 ๒๓๐๔๙ นางสาวศิริพร  ศรีอ่ําดี 

 ๒๓๐๕๐ นางสาวศิริพร  ศรีเอียง 

 ๒๓๐๕๑ นางศิริพร  ศิริโท 

 ๒๓๐๕๒ นางสาวศิริพร  สกุลพอง 

 ๒๓๐๕๓ นางศิริพร  สมตัว 

 ๒๓๐๕๔ นางศิริพร  สืบพงศพันธ 

 ๒๓๐๕๕ นางสาวศิริพร  สุขกิจ 



 หนา   ๖๑ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๐๕๖ นางศิริพร  แสงหิรัญ 

 ๒๓๐๕๗ นางศิริพร  แสนคํากง 

 ๒๓๐๕๘ นางศิริพร  แสนสิทธิ์ 

 ๒๓๐๕๙ นางศิริพร  หมวยนอก 

 ๒๓๐๖๐ นางสาวศิริพร  หลอดแกว 

 ๒๓๐๖๑ นางสาวศิริพร  หลายสอง 

 ๒๓๐๖๒ นางสาวศิริพร  อักษรรัตน 

 ๒๓๐๖๓ นางศิริพร  อ่ําจ๋ิว 

 ๒๓๐๖๔ นางศิริพร  อินทรเลิศ 

 ๒๓๐๖๕ นางศิริพร  อุเส็น 

 ๒๓๐๖๖ นางศิริพร  เอกเกียรติกุล 

 ๒๓๐๖๗ นางสาวศิริพร  แอศิริ 

 ๒๓๐๖๘ นางสาวศิริพรรณ  ชมมณี 

 ๒๓๐๖๙ นางศิริพรรณ  ดุสิต 

 ๒๓๐๗๐ นางสาวศิริพรรณ  นันตา 

 ๒๓๐๗๑ นางสาวศิริพรรษ  หลวงมูล 

 ๒๓๐๗๒ นางสาวศิริพัฒน  พรมน้ํา 

 ๒๓๐๗๓ นางสาวศิริพันธ  กสิกรานันท 

 ๒๓๐๗๔ นางสาวศิริพันธ  เถาวแกว 

 ๒๓๐๗๕ นางศิริพันธ  ลิลาพันธิสิทธิ 

 ๒๓๐๗๖ นางศิริพันธุ  นิ่มนวล 

 ๒๓๐๗๗ นางศิริพิมพ  เหรียญทอง 

 ๒๓๐๗๘ นางสาวศิริเพ็ญ  ยอดแกว 

 ๒๓๐๗๙ นางสาวศิริแฟน  แทนโป 

 ๒๓๐๘๐ นางศิริภรณ  จันทรแกว 

 ๒๓๐๘๑ นางศิริภรณ  พรนันทิกุล 

 ๒๓๐๘๒ นางสาวศิริภรณ  ศิลประเสริฐ 

 ๒๓๐๘๓ นางศิริภรณ  สงดํา 

 ๒๓๐๘๔ นางสาวศิริภรณ  อยูสุขสุวรรณ 

 ๒๓๐๘๕ นางศิริภรณ  อาจเดช 

 ๒๓๐๘๖ นางสาวศิริมา  แกวไธสง 

 ๒๓๐๘๗ นางสาวศิริมา  คชเดช 

 ๒๓๐๘๘ นางศิริมา  รักษาพล 

 ๒๓๐๘๙ นางสาวศิริมา  สกุลสองบุญศิริ 

 ๒๓๐๙๐ นางสาวศิริมาภรณ  พันธเพชรศรี 

 ๒๓๐๙๑ นางศิริมาศ  ขําเหมือน 

 ๒๓๐๙๒ นางสาวศิริมาศ  ชอนสวัสดิ์ 

 ๒๓๐๙๓ นางสาวศิริมาศ  ฟุมเฟอย 

 ๒๓๐๙๔ นางศิริมาศ  เลกากาญจน 

 ๒๓๐๙๕ นางศิริมาศ  วิชาชัย 

 ๒๓๐๙๖ นางสาวศิริมาศ  อินทนนท 

 ๒๓๐๙๗ นางศิริเมธีร  วิริธรรมเจริญ 

 ๒๓๐๙๘ นางศิริยา  อินทศร 

 ๒๓๐๙๙ นางศิริยากร  คงทอง 

 ๒๓๑๐๐ นางสาวศิริยากร  ชัยยะ 

 ๒๓๑๐๑ นางศิริยาภรณ  จําปาสิทธิ์ 

 ๒๓๑๐๒ นางสาวศิริรักษ  ชมภู 

 ๒๓๑๐๓ นางศิริรักษ  นิสสัยสุข 

 ๒๓๑๐๔ นางศิริรักษ  พันธอินทรปอ 

 ๒๓๑๐๕ นางศิริรัตน  กาญจนอุดม 

 ๒๓๑๐๖ นางศิริรัตน  แกวบุญเรือง 

 ๒๓๑๐๗ นางสาวศิริรัตน  ขําทุง 



 หนา   ๖๒ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๑๐๘ นางสาวศิริรัตน  คงมาก 

 ๒๓๑๐๙ นางศิริรัตน  คเชนทร 

 ๒๓๑๑๐ นางศิริรัตน  คําโลห 

 ๒๓๑๑๑ นางศิริรัตน  จันทรโสม 

 ๒๓๑๑๒ วาที่รอยตรีหญิง ศิริรัตน  จางบัว 

 ๒๓๑๑๓ นางศิริรัตน  จําชาติ 

 ๒๓๑๑๔ นางสาวศิริรัตน  ชํานาญธุระกิจ 

 ๒๓๑๑๕ นางศิริรัตน  ชูราช 

 ๒๓๑๑๖ นางสาวศิริรัตน  ดันนอก 

 ๒๓๑๑๗ นางศิริรัตน  ดาวเวียงกัน 

 ๒๓๑๑๘ นางสาวศิริรัตน  ทีปน 

 ๒๓๑๑๙ นางสาวศิริรัตน  ธรรมรงค 

 ๒๓๑๒๐ นางศิริรัตน  นุจายเขิ่ง 

 ๒๓๑๒๑ นางศิริรัตน  บางพาน 

 ๒๓๑๒๒ นางสาวศิริรัตน  บุญเสม 

 ๒๓๑๒๓ นางสาวศิริรัตน  แบงเงินกู 

 ๒๓๑๒๔ นางสาวศิริรัตน  ปตตะเน 

 ๒๓๑๒๕ นางสาวศิริรัตน  ปานทอง 

 ๒๓๑๒๖ นางสาวศิริรัตน  พันธรอด 

 ๒๓๑๒๗ นางศิริรัตน  พากุล 

 ๒๓๑๒๘ นางสาวศิริรัตน  พิทักษกิจงาม 

 ๒๓๑๒๙ นางสาวศิริรัตน  แพงเกตุ 

 ๒๓๑๓๐ นางสาวศิริรัตน  โพธิ์ไกร 

 ๒๓๑๓๑ นางสาวศิริรัตน  มิ่งขวัญ 

 ๒๓๑๓๒ นางสาวศิริรัตน  ย้ิมภักดี 

 ๒๓๑๓๓ นางสาวศิริรัตน  แยมสุทธิ์ 

 ๒๓๑๓๔ นางศิริรัตน  ฤทธิ์สุวรรณ 

 ๒๓๑๓๕ นางสาวศิริรัตน  วงคดี 

 ๒๓๑๓๖ นางศิริรัตน  วงคแสงสอน 

 ๒๓๑๓๗ นางสาวศิริรัตน  วงศดี 

 ๒๓๑๓๘ นางสาวศิริรัตน  วนไชยยศ 

 ๒๓๑๓๙ นางศิริรัตน  วัยวุฒิ 

 ๒๓๑๔๐ นางสาวศิริรัตน  วาดเจียม 

 ๒๓๑๔๑ นางศิริรัตน  ศิริไพบูลย 

 ๒๓๑๔๒ นางสาวศิริรัตน  ศิริภักดิ์ 

 ๒๓๑๔๓ นางสาวศิริรัตน  สมบูรณศักดิ์ 

 ๒๓๑๔๔ นางศิริรัตน  สุวรรณชนะ 

 ๒๓๑๔๕ นางสาวศิริรัตน  สุวรรณโณ 

 ๒๓๑๔๖ นางศิริรัตน  หนูชู 

 ๒๓๑๔๗ นางสาวศิริรัตน  เหมือนสอน 

 ๒๓๑๔๘ นางสาวศิริรัตน  อําพันธ 

 ๒๓๑๔๙ นางศิริรัตนา  พรหมรักษา 

 ๒๓๑๕๐ นางสาวศิริราช  อิ่มชม 

 ๒๓๑๕๑ นางสาวศิริลักษณ  ขุนจาเมือง 

 ๒๓๑๕๒ นางศิริลักษณ  คําทอง 

 ๒๓๑๕๓ นางศิริลักษณ  คําภักดี 

 ๒๓๑๕๔ นางสาวศิริลักษณ  แคนเภา 

 ๒๓๑๕๕ นางศิริลักษณ  จันทรนวล 

 ๒๓๑๕๖ นางสาวศิริลักษณ  จิมเจริญ   

 ๒๓๑๕๗ นางสาวศิริลักษณ  นุมนิ่ม 

 ๒๓๑๕๘ นางสาวศิริลักษณ  ปวงสุข 

 ๒๓๑๕๙ นางสาวศิริลักษณ  แปสูงเนิน 



 หนา   ๖๓ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๑๖๐ นางศิริลักษณ  ผานศึกสมรชัย 

 ๒๓๑๖๑ นางสาวศิริลักษณ  เผือกโสภา 

 ๒๓๑๖๒ นางศิริลักษณ  พงษหาญ 

 ๒๓๑๖๓ นางศิริลักษณ  พรมชวย 

 ๒๓๑๖๔ นางศิริลักษณ  เพ็ญขจร 

 ๒๓๑๖๕ นางสาวศิริลักษณ  มลิวัลย 

 ๒๓๑๖๖ นางสาวศิริลักษณ  มีมาก 

 ๒๓๑๖๗ นางศิริลักษณ  มีแยมภักดิ์ 

 ๒๓๑๖๘ นางศิริลักษณ  ยะโสธร 

 ๒๓๑๖๙ นางศิริลักษณ  เย็นบํารุง 

 ๒๓๑๗๐ นางศิริลักษณ  รักษาพล 

 ๒๓๑๗๑ นางสาวศิริลักษณ  รังศิลป 

 ๒๓๑๗๒ นางสาวศิริลักษณ   

  ศิริวัฒนเมธานนท 

 ๒๓๑๗๓ นางสาวศิริลักษณ  สังวาลยรัมย 

 ๒๓๑๗๔ นางศิริลักษณ  สุขศิริ 

 ๒๓๑๗๕ นางสาวศิริลักษณ  สุจริต 

 ๒๓๑๗๖ นางศิริลักษณ  แสนคําลอ 

 ๒๓๑๗๗ นางศิริลักษณ  แสนศรี 

 ๒๓๑๗๘ นางศิริลักษณ  หลาหิบ 

 ๒๓๑๗๙ นางสาวศิริลักษณ  ใหมทอง 

 ๒๓๑๘๐ นางศิริลักษณ  ออแกว 

 ๒๓๑๘๑ นางศิริลักษณ  อินโสภา 

 ๒๓๑๘๒ นางศิริลักษณ  แอมปรัชฌาย 

 ๒๓๑๘๓ นางสาวศิริวงษ  จําปาแขก 

 ๒๓๑๘๔ นางศิริวดี  ไชยคิรินทร 

 ๒๓๑๘๕ นางสาวศิริวรรณ  ตาลเวช 

 ๒๓๑๘๖ นางศิริวรรณ  อุดมเจริญดี 

 ๒๓๑๘๗ นางสาวศิริวรรณ  อุยนาคธรรม 

 ๒๓๑๘๘ นางสาวศิริวรรณ  กลัวผิด 

 ๒๓๑๘๙ นางสาวศิริวรรณ  กองสุข 

 ๒๓๑๙๐ นางสาวศิริวรรณ  กาบทุม 

 ๒๓๑๙๑ นางสาวศิริวรรณ  คงสมบูรณ 

 ๒๓๑๙๒ นางศิริวรรณ  คชฤทธิ์ 

 ๒๓๑๙๓ นางสาวศิริวรรณ  คําเครือ 

 ๒๓๑๙๔ นางสาวศิริวรรณ  คีรีนิล 

 ๒๓๑๙๕ นางศิริวรรณ  จันทรเทศ 

 ๒๓๑๙๖ นางศิริวรรณ  แฉเกษม 

 ๒๓๑๙๗ นางสาวศิริวรรณ  ชัยวรรณ 

 ๒๓๑๙๘ นางสาวศิริวรรณ  ไชยมูล 

 ๒๓๑๙๙ นางศิริวรรณ  ดวงวิชัย 

 ๒๓๒๐๐ นางสาวศิริวรรณ  ตรุษดี 

 ๒๓๒๐๑ นางสาวศิริวรรณ  ตั้งพิทักษไกร 

 ๒๓๒๐๒ นางสาวศิริวรรณ  ไตรมาลัย 

 ๒๓๒๐๓ นางศิริวรรณ  ถุงเสน 

 ๒๓๒๐๔ นางศิริวรรณ  ทองคํา 

 ๒๓๒๐๕ นางสาวศิริวรรณ  ทองทวี 

 ๒๓๒๐๖ นางศิริวรรณ  ทุมอาริยะ 

 ๒๓๒๐๗ นางศิริวรรณ  บุญเทพ 

 ๒๓๒๐๘ นางศิริวรรณ  ปกกังเวสัง 

 ๒๓๒๐๙ นางสาวศิริวรรณ  พงศอําไพ 

 ๒๓๒๑๐ นางสาวศิริวรรณ  พรหมฤทธิ์ 



 หนา   ๖๔ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๒๑๑ นางสาวศิริวรรณ  พานทอง 

 ๒๓๒๑๒ นางสาวศิริวรรณ  พุมจันทร 

 ๒๓๒๑๓ นางศิริวรรณ  พูลสมบัติ 

 ๒๓๒๑๔ นางศิริวรรณ  มลาวรรณ 

 ๒๓๒๑๕ นางสาวศิริวรรณ  มูเก็ม 

 ๒๓๒๑๖ นางศิริวรรณ  ยาวะโนภาสน 

 ๒๓๒๑๗ นางศิริวรรณ  ลาภมูล 

 ๒๓๒๑๘ นางสาวศิริวรรณ  วุฒิศาสตร 

 ๒๓๒๑๙ นางศิริวรรณ  ศรีไสว 

 ๒๓๒๒๐ นางสาวศิริวรรณ  ศิริพงษเวคิน 

 ๒๓๒๒๑ นางสาวศิริวรรณ  สังยะ 

 ๒๓๒๒๒ นางสาวศิริวรรณ  สิงหจันทร 

 ๒๓๒๒๓ นางสาวศิริวรรณ  สุขประดิษฐ 

 ๒๓๒๒๔ นางสาวศิริวรรณ  สุขสมเพียร 

 ๒๓๒๒๕ นางสาวศิริวรรณ  สุภาพ 

 ๒๓๒๒๖ นางสาวศิริวรรณ  สุวรรณกูฏ 

 ๒๓๒๒๗ นางสาวศิริวรรณ  แสงพิรุณ 

 ๒๓๒๒๘ นางศิริวรรณ  เหมะธุลิน 

 ๒๓๒๒๙ นางสาวศิริวรรณ  แหลมเกาะ 

 ๒๓๒๓๐ นางสาวศิริวรรณ  อยูศรี 

 ๒๓๒๓๑ นางศิริวรรณ  อัศวะรัตนโยธิน 

 ๒๓๒๓๒ นางสาวศิริวรรณ  เอียดสงคราม 

 ๒๓๒๓๓ นางศิริวัฒน  ทองสอาด 

 ๒๓๒๓๔ นางศิริวัฒนา  สายโรจน 

 ๒๓๒๓๕ นางศิริวัน  ศรีหาภูธร 

 ๒๓๒๓๖ นางศิริวิมล  เกียรติภัทรชัย 

 ๒๓๒๓๗ นางศิริวิมล  ถนอมจิตร 

 ๒๓๒๓๘ นางสาวศิริวิมล  ยาแปง 

 ๒๓๒๓๙ นางศิริวิไล  เสือเดช 

 ๒๓๒๔๐ นางศิริสังวาลย  มูลถวิลย 

 ๒๓๒๔๑ นางศิริสุดา  มุงหมาย 

 ๒๓๒๔๒ นางสาวศิริหทัย  คําเรือง 

 ๒๓๒๔๓ สิบตรีหญิง ศิริหรรษา  หนูแสง 

 ๒๓๒๔๔ นางสาวศิริอาภา  ปริงปราง 

 ๒๓๒๔๕ นางสาวศิริอําไพ  รื่นมาลัย 

 ๒๓๒๔๖ นางศิโรรัตน  ดีสินธุ 

 ๒๓๒๔๗ นางศิโรรัตน  วินธิมา 

 ๒๓๒๔๘ นางสาวศิโรวัลล  เปรมจิตต 

 ๒๓๒๔๙ นางสาวศิลปปริยากร  วองไว 

 ๒๓๒๕๐ นางสาวศิลปสุภางค  คงทองสังข 

 ๒๓๒๕๑ นางศิลาพร  นามวงษา 

 ๒๓๒๕๒ นางสาวศิวนาถ  จูเทศ 

 ๒๓๒๕๓ นางศิวพร  ณ ตะกั่วทุง 

 ๒๓๒๕๔ นางศิวพร  นาคไพรัชช 

 ๒๓๒๕๕ นางสาวศิวพร  มุกเข็ม 

 ๒๓๒๕๖ นางสาวศิวพร  เวชกามา 

 ๒๓๒๕๗ นางสาวศิวพร  ศรีสุวรรณ 

 ๒๓๒๕๘ นางศิวพร  สุริยะวงษ 

 ๒๓๒๕๙ นางสาวศิวพร  เหมจามร 

 ๒๓๒๖๐ นางสาวศิวพลอย  แสงทน 

 ๒๓๒๖๑ นางสาวศิวัตตา  ศรีวิชัย 

 ๒๓๒๖๒ นางสาวศิวาการ  พุมเจริญ 



 หนา   ๖๕ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๒๖๓ นางสาวศิวาพร  กองสอน 

 ๒๓๒๖๔ นางสาวศิวาพร  สําเริงราษฎร 

 ๒๓๒๖๕ นางสาวศิวาพร  เอี่ยมสอาด 

 ๒๓๒๖๖ นางสาวศิวาลัย  ศรีจันทร 

 ๒๓๒๖๗ นางสาวศิวิไล  สอนไธสง 

 ๒๓๒๖๘ นางสาวศิศิรกาญน  วงษขันธ 

 ๒๓๒๖๙ นางสาวศีตลา  บุญมาก 

 ๒๓๒๗๐ นางสาวศุกรธันวา  ศรีเจริญ 

 ๒๓๒๗๑ นางสาวศุกรฤทัย  รุงสวาง 

 ๒๓๒๗๒ นางสาวศุกลภัทร  บุญอยู 

 ๒๓๒๗๓ นางสาวศุกลรัตน  กัลยาณ 

 ๒๓๒๗๔ นางศุกลรัตน  นาชิต 

 ๒๓๒๗๕ นางสาวศุคิลา  แสนชัย 

 ๒๓๒๗๖ นางสาวศุจินันท  สุวรรณพันธ 

 ๒๓๒๗๗ นางสาวศุจีภรณ  แกวขันตี 

 ๒๓๒๗๘ นางสาวศุณัชญา  พิมมาลา 

 ๒๓๒๗๙ นางสาวศุณัฐชา  ขุนพิพัฒน 

 ๒๓๒๘๐ นางสาวศุทธนุช  คงทองจันทร 

 ๒๓๒๘๑ นางศุภกานต  เกียรติ์พงษลาภ 

 ๒๓๒๘๒ นางศุภกานต  มีวงษ 

 ๒๓๒๘๓ นางศุภกุล  สูตะบุตร 

 ๒๓๒๘๔ นางสาวศุภจิตรา  วงษสงคราม 

 ๒๓๒๘๕ นางสาวศุภชาวัลย  ปนสันเทียะ 

 ๒๓๒๘๖ นางศุภณัฐชญา  บุตรบุญ 

 ๒๓๒๘๗ นางสาวศุภณิชญ  เลิศอนันต 

 ๒๓๒๘๘ นางสาวศุภธิดา  กามูจันดี 

 ๒๓๒๘๙ นางศุภนัน  โคตรทุมมี 

 ๒๓๒๙๐ นางสาวศุภนาฎ  วิชายะ 

 ๒๓๒๙๑ นางสาวศุภนารี  ธรรมสาลี 

 ๒๓๒๙๒ นางสาวศุภนุช  รังรส 

 ๒๓๒๙๓ นางสาวศุภมร  จอมคําสิงห 

 ๒๓๒๙๔ นางศุภมาส  โพชะราช 

 ๒๓๒๙๕ นางสาวศุภมาส  ภูมูล 

 ๒๓๒๙๖ นางสาวศุภมาส  อินสะเตอะ 

 ๒๓๒๙๗ นางสาวศุภร  พรรณขาม 

 ๒๓๒๙๘ นางศุภรดา  จันทรเรือง 

 ๒๓๒๙๙ นางศุภรดา  ธนินทรัฐ 

 ๒๓๓๐๐ นางสาวศุภรอักษร  ผอมดํา 

 ๒๓๓๐๑ นางสาวศุภรัตน  กันเพ็ชร 

 ๒๓๓๐๒ นางศุภรัตน  ผลบุญ 

 ๒๓๓๐๓ นางสาวศุภรัตน  พรรณา 

 ๒๓๓๐๔ นางสาวศุภรัตน  มณีวงศ 

 ๒๓๓๐๕ นางสาวศุภรัตน  มณีวงษ 

 ๒๓๓๐๖ นางสาวศุภรัตน  ละออจิต 

 ๒๓๓๐๗ นางสาวศุภรัตน  ศิริวงษ 

 ๒๓๓๐๘ นางศุภรัตน  สติภา 

 ๒๓๓๐๙ นางสาวศุภรัตน  สลางสิงห 

 ๒๓๓๑๐ นางศุภรัศมิ์  สุทธิวิศิษฎธาดา 

 ๒๓๓๑๑ นางสาวศุภรัสมิ์  ลบทอง 

 ๒๓๓๑๒ นางศุภราภรณ  กนกลาวัณย 

 ๒๓๓๑๓ นางสาวศุภราภรณ  จรูญพงษ 

 ๒๓๓๑๔ นางสาวศุภรินทร  สระอุทัย 



 หนา   ๖๖ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๓๑๕ นางสาวศุภลักษ  เรือกิจ 

 ๒๓๓๑๖ นางศุภลักษณ  แกวคชชา 

 ๒๓๓๑๗ นางสาวศุภลักษณ  แกวเจือ 

 ๒๓๓๑๘ นางสาวศุภลักษณ  แกวเบา 

 ๒๓๓๑๙ นางสาวศุภลักษณ  คงสุข 

 ๒๓๓๒๐ นางศุภลักษณ  ปแกว 

 ๒๓๓๒๑ นางสาวศุภลักษณ  ปุกคําดี 

 ๒๓๓๒๒ นางสาวศุภลักษณ  มาใบ 

 ๒๓๓๒๓ นางศุภลักษณ  รัฐอาจ 

 ๒๓๓๒๔ นางสาวศุภลักษณ  ศรัทธานุ 

 ๒๓๓๒๕ นางสาวศุภลักษณ  สมอาจ 

 ๒๓๓๒๖ นางสาวศุภลักษณ  สวัสดี 

 ๒๓๓๒๗ นางศุภลักษณ  สีนวล 

 ๒๓๓๒๘ นางศุภลักษณ  โสจิตตะ 

 ๒๓๓๒๙ นางสาวศุภลักษณ  ไสสา 

 ๒๓๓๓๐ นางสาวศุภลักษณ  หนูกูล 

 ๒๓๓๓๑ นางสาวศุภวรรณ  แกวหนองสังข 

 ๒๓๓๓๒ นางสาวศุภวรรณ  เจริญสุข 

 ๒๓๓๓๓ นางสาวศุภวรรณ  นนทสิทธิ์ 

 ๒๓๓๓๔ นางศุภวรรณ  พิจารโชติ 

 ๒๓๓๓๕ นางศุภวรรณ  พุทธจันทร 

 ๒๓๓๓๖ นางศุภวรรณ  มากสุข 

 ๒๓๓๓๗ นางสาวศุภวรรณ  วงคคําปน 

 ๒๓๓๓๘ นางสาวศุภวรรณ  อาจปาน 

 ๒๓๓๓๙ นางสาวศุภศิริ  พฤกษะศรี 

 ๒๓๓๔๐ นางสาวศุภักษณา  อนันต 

 ๒๓๓๔๑ นางศุภักษร  จันทราริยศรี 

 ๒๓๓๔๒ นางศุภัชญา  จันทวงษ 

 ๒๓๓๔๓ นางสาวศุภัชญา  ทองพฤกษ 

 ๒๓๓๔๔ นางสาวศุภากร  ขวัญยืน 

 ๒๓๓๔๕ นางสาวศุภากร  ชัยอาภัย 

 ๒๓๓๔๖ นางศุภากร  เด็กหลี 

 ๒๓๓๔๗ นางสาวศุภากร  สายสุณี 

 ๒๓๓๔๘ นางสาวศุภากร  ออนนอม 

 ๒๓๓๔๙ นางสาวศุภางค  เขมะสิงคิ 

 ๒๓๓๕๐ นางศุภางค  เอมโอช 

 ๒๓๓๕๑ นางศุภาณี  ดาทุมมา 

 ๒๓๓๕๒ นางศุภานัน  จันทรหีบ 

 ๒๓๓๕๓ นางสาวศุภานัน  แรงราย 

 ๒๓๓๕๔ นางศุภานัน  ลากุลเพลิน 

 ๒๓๓๕๕ นางศุภานิช  กฤติธํารง 

 ๒๓๓๕๖ นางศุภานิช  พิมลนอก 

 ๒๓๓๕๗ นางศุภานิช  หัสดร 

 ๒๓๓๕๘ นางศุภาพิชญ  จันทรศิริ 

 ๒๓๓๕๙ นางศุภาภัทร  จ๋ีแกว 

 ๒๓๓๖๐ นางศุภาภัทร  เชื้อนันไชย 

 ๒๓๓๖๑ นางสาวศุภาลักษณ  ปาธนู 

 ๒๓๓๖๒ นางศุภาวรรณ  ทานสัมฤทธิ์ 

 ๒๓๓๖๓ นางศุภาวรรณ  แสนสวัสดิ์ 

 ๒๓๓๖๔ นางศุภาวัลย  บุญเกิดแกว 

 ๒๓๓๖๕ นางสาวศุภิกา  นุยคดี 

 ๒๓๓๖๖ นางศุภิดา  ชัยพรหม 



 หนา   ๖๗ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๓๖๗ นางสาวศุภิดา  เวียงเงิน 

 ๒๓๓๖๘ นางสาวศุภิศา  โลหคํา 

 ๒๓๓๖๙ นางสาวศุภิสรา  โกวฤทธิ์ 

 ๒๓๓๗๐ นางสาวศุภิสรา  ขาวเงิน 

 ๒๓๓๗๑ นางสาวศุภิสรา  โคตพิลา 

 ๒๓๓๗๒ นางศุภิสรา  จาอาบาล 

 ๒๓๓๗๓ นางสาวศุภิสรา  ชัยเทพ 

 ๒๓๓๗๔ นางสาวศุภิสรา  ถาวรทัศน 

 ๒๓๓๗๕ นางสาวศุภิสรา  บุญชวย 

 ๒๓๓๗๖ นางสาวศุภิสรา  พลสวาง 

 ๒๓๓๗๗ นางสาวศุภิสรา  สุขเจริญ 

 ๒๓๓๗๘ นางสาวศุภิสรา  สุภาพ 

 ๒๓๓๗๙ นางศุภิสรา  สุวรรณโณ   

 ๒๓๓๘๐ นางสาวศุรีธร  ฆารสมบูรณ 

 ๒๓๓๘๑ นางศุลีพร  กล่ินมะลิ 

 ๒๓๓๘๒ นางสาวศุลีพร  โภชนาหาร 

 ๒๓๓๘๓ นางสาวโศจยา  ทองดวง 

 ๒๓๓๘๔ นางสาวโศภชา  เรืองวงษงาม 

 ๒๓๓๘๕ นางสาวโศรยา  ขาวรุงเรือง 

 ๒๓๓๘๖ นางสาวโศรยา  เดชา 

 ๒๓๓๘๗ นางษมาวีร  สุภาคํา 

 ๒๓๓๘๘ นางสาวษมิตานันท  สุวรรณหิรัญ 

 ๒๓๓๘๙ นางสาวสกลจิต  จันทรมาลา 

 ๒๓๓๙๐ นางสาวสกลเทพ  ศรีรักษ 

 ๒๓๓๙๑ นางสกลมาศ  ดวงปก 

 ๒๓๓๙๒ นางสกลรัตน  ธุพา 

 ๒๓๓๙๓ นางสกลวรรณ  ชนะอุดม 

 ๒๓๓๙๔ นางสกาวเดือน  กินร 

 ๒๓๓๙๕ นางสกาวเดือน  จินตประณีต 

 ๒๓๓๙๖ นางสกาวเดือน  นุเชอร 

 ๒๓๓๙๗ นางสาวสกาวเดือน  พลราช 

 ๒๓๓๙๘ นางสาวสกาวเดือน  หมื่นแกว 

 ๒๓๓๙๙ นางสาวสกาวรัตน  นิวงษา 

 ๒๓๔๐๐ นางสกาวรัตน  พรมราช 

 ๒๓๔๐๑ นางสกุณตา  ผอมเกื้อ 

 ๒๓๔๐๒ นางสาวสกุณา  เคแสง 

 ๒๓๔๐๓ นางสาวสกุณา  ทะนงค 

 ๒๓๔๐๔ นางสาวสกุณา  โพธิ์ทอง 

 ๒๓๔๐๕ นางสาวสกุณี  เหล็กศิริ 

 ๒๓๔๐๖ นางสาวสกุนา  พินทอง 

 ๒๓๔๐๗ นางสาวสกุนา  ราชโส 

 ๒๓๔๐๘ นางสกุล  หาญพนม 

 ๒๓๔๐๙ นางสกุลกาญจน  เครือคํา 

 ๒๓๔๑๐ นางสกุลกาญจน  บุษบงก 

 ๒๓๔๑๑ นางสาวสกุลเกศ  รูปสม 

 ๒๓๔๑๒ นางสกุลพร  อุปครุฑ 

 ๒๓๔๑๓ นางสาวสกุลยา  อุดสรอย 

 ๒๓๔๑๔ นางสาวสกุลรัตน  จิตรครบุรี 

 ๒๓๔๑๕ นางสาวสกุลรัตน  ยืนยง 

 ๒๓๔๑๖ นางสาวสกุลรัตน  หนองเล็ก 

 ๒๓๔๑๗ นางสกุลรัตน  อํามาตย 

 ๒๓๔๑๘ นางสาวสคนึง  ปยะพันธ 



 หนา   ๖๘ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๔๑๙ นางสงกราน  หมื่นตา   

 ๒๓๔๒๐ นางสงกรานต  กันตีมูล 

 ๒๓๔๒๑ นางสงกรานต  ชนะไชย 

 ๒๓๔๒๒ นางสาวสงกรานต  บุตรพรม 

 ๒๓๔๒๓ นางสงกรานต  เพ็งแพง 

 ๒๓๔๒๔ นางสงกรานต  รัตนมงคล 

 ๒๓๔๒๕ นางสงกรานต  วิเศษสม 

 ๒๓๔๒๖ นางสาวสงกรานต  แสะสาร 

 ๒๓๔๒๗ นางสงบ  ฤทธิรัตน 

 ๒๓๔๒๘ นางสาวสงบ  สิงหนาครอง 

 ๒๓๔๒๙ นางสงวน  ไกรเสือ 

 ๒๓๔๓๐ นางสงวน  เปาปาเถื่อน 

 ๒๓๔๓๑ นางสงวน  วะชุม 

 ๒๓๔๓๒ นางสาวสงวน  สกุลเดช 

 ๒๓๔๓๓ นางสงวน  สุขณรงค 

 ๒๓๔๓๔ นางสาวสงศรี  สุวรรณกูฏ 

 ๒๓๔๓๕ นางสงัด  ดีเลิศ 

 ๒๓๔๓๖ นางสงัด  ยังสีนาถ 

 ๒๓๔๓๗ นางสงา  เกษรบัว 

 ๒๓๔๓๘ นางสงา  คงหาญ 

 ๒๓๔๓๙ นางสงา  ณ อิ่น 

 ๒๓๔๔๐ นางสงา  วงคจันทา   

 ๒๓๔๔๑ นางสงา  สิงหะ 

 ๒๓๔๔๒ นางสดใส  พรคําเดช 

 ๒๓๔๔๓ นางสดใส  พุฒซอน 

 ๒๓๔๔๔ นางสดใส  สาบุญปน 

 ๒๓๔๔๕ นางสาวสดุจดี  ศรีสัมฤทธิ์ 

 ๒๓๔๔๖ นางสาวสถลัชนันท  คุมสายสอาด 

 ๒๓๔๔๗ นางสถาน  ชายทวีป 

 ๒๓๔๔๘ นางสาวสถาพร  เขตชมภู 

 ๒๓๔๔๙ นางสถาพร  เขตประทุม 

 ๒๓๔๕๐ นางสาวสถาพร  คงอิ่ม 

 ๒๓๔๕๑ นางสถาพร  พลาสิน 

 ๒๓๔๕๒ นางสถาพร  มหาวุฒิ 

 ๒๓๔๕๓ นางสาวสถาพร  มีรักษา 

 ๒๓๔๕๔ นางสาวสถาพร  เรืองเวช 

 ๒๓๔๕๕ นางสาวสถาพร  ออนประทุม   

 ๒๓๔๕๖ นางสถิด  พิมคีรี 

 ๒๓๔๕๗ นางสถิต  พิรัมย 

 ๒๓๔๕๘ นางสถิตพร  จันทะขันธ 

 ๒๓๔๕๙ นางสถิตย  สันติชัยรัตน 

 ๒๓๔๖๐ นางสาวสนทญา  รอดแกว 

 ๒๓๔๖๑ นางสาวสนทนา  ยานันท 

 ๒๓๔๖๒ นางสนทราย  เกตุแกว 

 ๒๓๔๖๓ นางสนธยา  คงเรือง 

 ๒๓๔๖๔ นางสนธยา  คนอยู 

 ๒๓๔๖๕ นางสนธยา  ตะวงศษา 

 ๒๓๔๖๖ นางสนธยา  โยธิน 

 ๒๓๔๖๗ นางสนธยา  สมมิตร 

 ๒๓๔๖๘ นางสนธยา  อารียะ 

 ๒๓๔๖๙ นางสาวสนธิยา  ดาโม 

 ๒๓๔๗๐ นางสาวสนม  สุธรรมมา 



 หนา   ๖๙ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๔๗๑ นางสาวสนอง  ทองฟา 

 ๒๓๔๗๒ นางสนอง  พงษสุวรรณ 

 ๒๓๔๗๓ นางสนอง  พรอมสุข 

 ๒๓๔๗๔ นางสนอง  พุฒศรี 

 ๒๓๔๗๕ นางสนั่น  พันธไสว 

 ๒๓๔๗๖ นางสาวสนันทนกร  สอนเนย 

 ๒๓๔๗๗ นางสนันยา  พินรอด 

 ๒๓๔๗๘ นางสาวสนิดา  ชูปานกลีบ 

 ๒๓๔๗๙ นางสนิท  กิมเสาว 

 ๒๓๔๘๐ นางสนิท  พันธุมาศ 

 ๒๓๔๘๑ นางสาวสนิท  ฤทธิอา 

 ๒๓๔๘๒ นางสนิท  เหลาเขตกิจ 

 ๒๓๔๘๓ นางสนิท  อําพราง 

 ๒๓๔๘๔ นางสนิสถา  โอดประไพ 

 ๒๓๔๘๕ นางสนุก  พลราช   

 ๒๓๔๘๖ นางสนุก  หลานวงษ 

 ๒๓๔๘๗ นางสาวสบันงา  พยุหไพบูลย 

 ๒๓๔๘๘ นางสาวสบาไพร  แกวสอนดี 

 ๒๓๔๘๙ นางสบาไพร  ภูมิกระจาย 

 ๒๓๔๙๐ นางสาวสไบทอง  ชัยวิเศษ 

 ๒๓๔๙๑ นางสาวสไบทิพย  มวลนอย   

 ๒๓๔๙๒ นางสม  เลิศศรี 

 ๒๓๔๙๓ นางสาวสมกมล  รักพงษ 

 ๒๓๔๙๔ นางสมเกล้ียง  แกวกรม 

 ๒๓๔๙๕ นางสมเกศ  ชิณโสม 

 ๒๓๔๙๖ นางสมเกียรติ  ขันชัยภูมิ 

 ๒๓๔๙๗ นางสมเกียรติ  ผาระสิทธิ์ 

 ๒๓๔๙๘ นางสมเกียรติ  มัยวงค 

 ๒๓๔๙๙ นางสมควร  เฉยฉิว 

 ๒๓๕๐๐ นางสมควร  ชอนจําปา 

 ๒๓๕๐๑ นางสาวสมควร  นิลลอม 

 ๒๓๕๐๒ นางสมควร  บุญโสดากรณ 

 ๒๓๕๐๓ นางสาวสมควร  ฝายสระนอย 

 ๒๓๕๐๔ นางสมควร  พันธมา 

 ๒๓๕๐๕ นางสมควร  พิลึก 

 ๒๓๕๐๖ นางสาวสมควร  แมงเหล็ก 

 ๒๓๕๐๗ นางสมควร  สวนสะออน 

 ๒๓๕๐๘ นางสมควร  สายกระสุน 

 ๒๓๕๐๙ นางสมคิด  กันหา 

 ๒๓๕๑๐ นางสาวสมคิด  ขันทอง 

 ๒๓๕๑๑ นางสมคิด  คําเอก 

 ๒๓๕๑๒ นางสาวสมคิด  คูณเสมอ 

 ๒๓๕๑๓ นางสมคิด  ฉาบทับทิม 

 ๒๓๕๑๔ นางสมคิด  ทองแป 

 ๒๓๕๑๕ นางสมคิด  ทาทอง 

 ๒๓๕๑๖ นางสมคิด  บุญสราง 

 ๒๓๕๑๗ นางสมคิด  ปายบู 

 ๒๓๕๑๘ นางสมคิด  ปดตลาด 

 ๒๓๕๑๙ นางสาวสมคิด  แปนเพชร 

 ๒๓๕๒๐ นางสาวสมคิด  พรมชาติ 

 ๒๓๕๒๑ นางสมคิด  พรมหากุล 

 ๒๓๕๒๒ นางสมคิด  พิเมย 



 หนา   ๗๐ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๕๒๓ นางสาวสมคิด  ไพรสณฑ 

 ๒๓๕๒๔ นางสาวสมคิด  ภาคทวี 

 ๒๓๕๒๕ นางสาวสมคิด  มาตรจันทร 

 ๒๓๕๒๖ นางสมคิด  วงศนาม 

 ๒๓๕๒๗ นางสาวสมคิด  ศรีโหร 

 ๒๓๕๒๘ นางสมคิด  สวางภพ 

 ๒๓๕๒๙ นางสมคิด  สุจิตระหะ 

 ๒๓๕๓๐ นางสาวสมคิด  อยูเสดียง 

 ๒๓๕๓๑ นางสมคิด  อารีเอื้อ 

 ๒๓๕๓๒ นางสาวสมจันทร  สายงาม 

 ๒๓๕๓๓ นางสาวสมจารี  แจมศรี 

 ๒๓๕๓๔ นางสาวสมจิต  โทนแกว 

 ๒๓๕๓๕ นางสมจิต  บุญบรรจบ 

 ๒๓๕๓๖ นางสมจิต  มงคลอัตตะสาร 

 ๒๓๕๓๗ นางสาวสมจิต  ลุนบุดดา 

 ๒๓๕๓๘ นางสมจิต  ศิริสาร 

 ๒๓๕๓๙ นางสมจิต  อภิบาลพนาลัย 

 ๒๓๕๔๐ นางสมจิตต  แกวเทพ 

 ๒๓๕๔๑ นางสมจิตต  ชะดี 

 ๒๓๕๔๒ นางสมจิตต  นาคะเกตุ 

 ๒๓๕๔๓ นางสมจิตต  มวงศิริ 

 ๒๓๕๔๔ นางสมจิตต  มีสัตยธรรม 

 ๒๓๕๔๕ นางสมจิตต  หนุดทอง 

 ๒๓๕๔๖ นางสมจิตร  กันยะมี 

 ๒๓๕๔๗ นางสาวสมจิตร  จินาโสตร 

 ๒๓๕๔๘ นางสมจิตร  แกวประสิทธิ์ 

 ๒๓๕๔๙ นางสมจิตร  ขันธวงศ 

 ๒๓๕๕๐ นางสมจิตร  ดอมกลาง 

 ๒๓๕๕๑ นางสาวสมจิตร  ถิ่นหัวเตย 

 ๒๓๕๕๒ นางสมจิตร  นนทะโคตร 

 ๒๓๕๕๓ นางสมจิตร  นนทะวงษา 

 ๒๓๕๕๔ นางสมจิตร  นารอด 

 ๒๓๕๕๕ นางสมจิตร  นิศเรศ 

 ๒๓๕๕๖ นางสาวสมจิตร  โนนตาเถร 

 ๒๓๕๕๗ นางสมจิตร  บุตรศรีเพ็ชร 

 ๒๓๕๕๘ นางสมจิตร  ประสงคดี 

 ๒๓๕๕๙ นางสมจิตร  ปญญาคุณ 

 ๒๓๕๖๐ นางสมจิตร  ปานเกิด 

 ๒๓๕๖๑ นางสมจิตร  เผาสิงห 

 ๒๓๕๖๒ นางสมจิตร  พิมพจอง 

 ๒๓๕๖๓ นางสาวสมจิตร  พิศนอก 

 ๒๓๕๖๔ นางสมจิตร  ภูหลวง 

 ๒๓๕๖๕ นางสาวสมจิตร  มั่นหมาย 

 ๒๓๕๖๖ นางสมจิตร  มุขะกัง 

 ๒๓๕๖๗ นางสมจิตร  วงคเชียงยืน 

 ๒๓๕๖๘ นางสมจิตร  วิเศษชู 

 ๒๓๕๖๙ นางสมจิตร  ศรีสุมัง 

 ๒๓๕๗๐ นางสมจิตร  ศิริมั่ว 

 ๒๓๕๗๑ นางสาวสมจิตร  ศิลาชัย 

 ๒๓๕๗๒ นางสมจิตร  สังขเมือง 

 ๒๓๕๗๓ นางสมจิตร  สิทธิชัย 

 ๒๓๕๗๔ นางสาวสมจิตร  สิทธิเลิศ 



 หนา   ๗๑ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๕๗๕ นางสมจิตร  สุทธวงค 

 ๒๓๕๗๖ นางสมจิตร  แสงวุฒิ 

 ๒๓๕๗๗ นางสมจิตร  อรัญเพ่ิม 

 ๒๓๕๗๘ นางสาวสมจีน  สุริยะ 

 ๒๓๕๗๙ นางสมจีน  กดมงคล 

 ๒๓๕๘๐ นางสาวสมจีน  คนแรงดี 

 ๒๓๕๘๑ นางสมเจตน  คะเนแสน 

 ๒๓๕๘๒ นางสาวสมใจ  เกตุศักดิ์   

 ๒๓๕๘๓ นางสาวสมใจ  แกวอุดม 

 ๒๓๕๘๔ นางสาวสมใจ  ขัติยวงค 

 ๒๓๕๘๕ นางสมใจ  ขันทอง 

 ๒๓๕๘๖ นางสมใจ  คงมั่น 

 ๒๓๕๘๗ นางสมใจ  เครือแวงมนต 

 ๒๓๕๘๘ นางสมใจ  งัดโคกกรวด 

 ๒๓๕๘๙ นางสาวสมใจ  จันทศรีคํา 

 ๒๓๕๙๐ นางสมใจ  จันลา 

 ๒๓๕๙๑ นางสมใจ  จีนาภักดิ์ 

 ๒๓๕๙๒ นางสาวสมใจ  ใจใส 

 ๒๓๕๙๓ นางสมใจ  ชําปฏิ 

 ๒๓๕๙๔ นางสมใจ  ชูรัตน 

 ๒๓๕๙๕ นางสมใจ  ไชยสุวรรณ 

 ๒๓๕๙๖ นางสมใจ  ดวงพิมพ 

 ๒๓๕๙๗ นางสมใจ  ทองมีสุข 

 ๒๓๕๙๘ นางสมใจ  ทองสรรค 

 ๒๓๕๙๙ นางสมใจ  เนาวศรีสอน 

 ๒๓๖๐๐ นางสาวสมใจ  ประพันธ 

 ๒๓๖๐๑ นางสมใจ  พลอยพลาย 

 ๒๓๖๐๒ นางสมใจ  พัทกอ 

 ๒๓๖๐๓ นางสาวสมใจ  พ่ึงเมือง 

 ๒๓๖๐๔ นางสมใจ  ภูสีเงิน 

 ๒๓๖๐๕ นางสาวสมใจ  รีรักษ 

 ๒๓๖๐๖ นางสมใจ  ศรีบุญ 

 ๒๓๖๐๗ นางสมใจ  ศรีบุญมี 

 ๒๓๖๐๘ นางสมใจ  สมพงษ 

 ๒๓๖๐๙ นางสมใจ  สวัสดีแดง 

 ๒๓๖๑๐ นางสาวสมใจ  สายจันทะคาม 

 ๒๓๖๑๑ นางสมใจ  สุวรรณโสม   

 ๒๓๖๑๒ นางสาวสมใจ  หนูโดด 

 ๒๓๖๑๓ นางสมใจ  เหมือนลา 

 ๒๓๖๑๔ นางสมใจ  อินธะนู 

 ๒๓๖๑๕ นางสมฉวี  ตางาม 

 ๒๓๖๑๖ นางสาวสมญา  ขมักการ 

 ๒๓๖๑๗ นางสมดี  สระทอง 

 ๒๓๖๑๘ นางสมดี  หารคํามูล 

 ๒๓๖๑๙ นางสาวสมเด็ด  มุลทากุล 

 ๒๓๖๒๐ นางสาวสมถวิล  กุศลสง 

 ๒๓๖๒๑ นางสมถวิล  คํามา 

 ๒๓๖๒๒ นางสมถวิล  พิมพเหล็ก 

 ๒๓๖๒๓ นางสมถวิล  โพธิ์โต 

 ๒๓๖๒๔ นางสมถวิล  ภูวญาณ 

 ๒๓๖๒๕ นางสมถวิล  รัตนพลแสนย 

 ๒๓๖๒๖ นางสมถวิล  ลอนหิน 



 หนา   ๗๒ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๖๒๗ นางสมถวิล  วงษนอก 

 ๒๓๖๒๘ นางสมถวิล  ศรีชัย 

 ๒๓๖๒๙ นางสาวสมถวิล  ศรีมุงคุล 

 ๒๓๖๓๐ นางสมถวิลย  เพ็งพิน 

 ๒๓๖๓๑ นางสมทรง  ควรตะขบ 

 ๒๓๖๓๒ นางสมทรง  เชื้อปูคง 

 ๒๓๖๓๓ นางสมทรง  บุญคง 

 ๒๓๖๓๔ นางสมทรง  พุยนอย 

 ๒๓๖๓๕ นางสมทรง  มูลมี 

 ๒๓๖๓๖ นางสมทรง  หงษสงา 

 ๒๓๖๓๗ นางสมทรัพย  บุญย่ิงมา 

 ๒๓๖๓๘ นางสมทรัพย  มิตรชอบ 

 ๒๓๖๓๙ นางสมนึก  แกวหนอ 

 ๒๓๖๔๐ นางสมนึก  จอดนอก 

 ๒๓๖๔๑ นางสมนึก  ไชยยะ 

 ๒๓๖๔๒ นางสาวสมนึก  เตกฮวด 

 ๒๓๖๔๓ นางสาวสมนึก  ทองแกว 

 ๒๓๖๔๔ นางสมนึก  บัณฑิตวงศ 

 ๒๓๖๔๕ นางสาวสมนึก  บุดดีวงษ 

 ๒๓๖๔๖ นางสมนึก  บุตรมี 

 ๒๓๖๔๗ นางสมนึก  สุขสําราญ 

 ๒๓๖๔๘ นางสมนึก  แสนทวีสุข 

 ๒๓๖๔๙ นางสมนึก  หอมจันทร 

 ๒๓๖๕๐ นางสาวสมบัติ  เกาะน้ําใส 

 ๒๓๖๕๑ นางสมบัติ  ชารีคง 

 ๒๓๖๕๒ นางสาวสมบัติ  ดาวเรืองรัมย 

 ๒๓๖๕๓ นางสมบัติ  ทองคํา 

 ๒๓๖๕๔ นางสมบัติ  รุงเรือง 

 ๒๓๖๕๕ นางสมบัติ  วรรณพฤกษ 

 ๒๓๖๕๖ นางสมบัติ  สีหามาตร 

 ๒๓๖๕๗ นางสมบัติ  สุทธาโย 

 ๒๓๖๕๘ นางสาวสมบาล  เทพปนตา 

 ๒๓๖๕๙ นางสมบุญ  ใจตั้ง 

 ๒๓๖๖๐ นางสมบุญ  นาคคง 

 ๒๓๖๖๑ นางสมบุญ  สุขประทีปศิลป 

 ๒๓๖๖๒ นางสาวสมบุตร  เพชรศรี 

 ๒๓๖๖๓ นางสมบูรณ  ชินโคตร 

 ๒๓๖๖๔ นางสาวสมบูรณ  ชื่นชม 

 ๒๓๖๖๕ นางสมบูรณ  ดวงนาง 

 ๒๓๖๖๖ นางสมบูรณ  ถิ่นถาน 

 ๒๓๖๖๗ นางสมบูรณ  บุญวาส 

 ๒๓๖๖๘ นางสมบูรณ  พรมภักดี 

 ๒๓๖๖๙ นางสมบูรณ  เมืองอินทร 

 ๒๓๖๗๐ นางสมบูรณ  ยอดอาจ 

 ๒๓๖๗๑ นางสาวสมบูรณ  เล็กลาด 

 ๒๓๖๗๒ นางสาวสมบูรณ  วิเศษศิลป 

 ๒๓๖๗๓ นางสมบูรณ  ศรีวรรณะ 

 ๒๓๖๗๔ นางสมบูรณ  ศรีสุกิจาธิคุณ 

 ๒๓๖๗๕ นางสมบูรณ  ศิริมูล 

 ๒๓๖๗๖ นางสมบูรณ  สระแกว 

 ๒๓๖๗๗ นางสมบูรณ  สีจันทา 

 ๒๓๖๗๘ นางสมบูรณ  สืบนุกูล 



 หนา   ๗๓ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๖๗๙ นางสมบูรณ  เสาสมวงษ 

 ๒๓๖๘๐ นางสมบูรณ  หยิบกระโทก 

 ๒๓๖๘๑ นางสมบูรณ  อวนลํ้า 

 ๒๓๖๘๒ นางสมบูรณ  เอี่ยมสะอาด 

 ๒๓๖๘๓ นางสาวสมบูลย  เปรมศรี 

 ๒๓๖๘๔ นางสาวสมประพรรณ  แสงจันทร 

 ๒๓๖๘๕ นางสมปอง  จันทวงษา 

 ๒๓๖๘๖ นางสมปอง  เจริญรอย 

 ๒๓๖๘๗ นางสมปอง  เฉิดเจริญ  

 ๒๓๖๘๘ นางสาวสมปอง  ไชยเทพา 

 ๒๓๖๘๙ นางสาวสมปอง  แตงโต 

 ๒๓๖๙๐ นางสมปอง  บัญปน 

 ๒๓๖๙๑ นางสาวสมปอง  บุญที 

 ๒๓๖๙๒ นางสาวสมปอง  บุญนุม 

 ๒๓๖๙๓ นางสมปอง  บุญปน 

 ๒๓๖๙๔ นางสาวสมปอง  บุดดาเคน 

 ๒๓๖๙๕ นางสมปอง  บุราณชา 

 ๒๓๖๙๖ นางสาวสมปอง  ปองอุนเรือน 

 ๒๓๖๙๗ นางสาวสมปอง  ปานเชียงราก 

 ๒๓๖๙๘ นางสมปอง  พรามสุข 

 ๒๓๖๙๙ นางสาวสมปอง  ภูทิพย 

 ๒๓๗๐๐ นางสาวสมปอง  มหาวัน 

 ๒๓๗๐๑ นางสมปอง  เมลิน 

 ๒๓๗๐๒ นางสมปอง  วงคอินตา 

 ๒๓๗๐๓ นางสมปอง  วงษประพันธ 

 ๒๓๗๐๔ นางสมปอง  วรรณภักดี 

 ๒๓๗๐๕ นางสมปอง  ศรีหงษ 

 ๒๓๗๐๖ นางสมปอง  สลุงอยู 

 ๒๓๗๐๗ นางสมปอง  สังสีราช 

 ๒๓๗๐๘ นางสมปอง  สุทธิโท 

 ๒๓๗๐๙ นางสมผล  ชัยวงศา 

 ๒๓๗๑๐ นางสาวสมพงษ  จันทรนวล 

 ๒๓๗๑๑ นางสมพงษ  พวงแพ 

 ๒๓๗๑๒ นางสมพงษ  รัตนเพ่ิม 

 ๒๓๗๑๓ นางสมพร  กองแกว 

 ๒๓๗๑๔ นางสมพร  กองรัตน 

 ๒๓๗๑๕ นางสมพร  กางศรี 

 ๒๓๗๑๖ นางสมพร  กุลวงศ 

 ๒๓๗๑๗ นางสาวสมพร  แกวกัณหา 

 ๒๓๗๑๘ นางสมพร  จันทรเที่ยง 

 ๒๓๗๑๙ นางสมพร  ชนอม 

 ๒๓๗๒๐ นางสมพร  ดวงคําสวัสดิ์ 

 ๒๓๗๒๑ นางสาวสมพร  ดานลํามะจาก 

 ๒๓๗๒๒ นางสมพร  ตออํานาจ 

 ๒๓๗๒๓ นางสมพร  ตาวงค 

 ๒๓๗๒๔ นางสาวสมพร  ทองมี 

 ๒๓๗๒๕ นางสาวสมพร  โทไธสง 

 ๒๓๗๒๖ นางสาวสมพร  นิลาวรรณ 

 ๒๓๗๒๗ นางสมพร  บัวมาศ 

 ๒๓๗๒๘ นางสาวสมพร  บัวแยม 

 ๒๓๗๒๙ นางสมพร  บัวศรี 

 ๒๓๗๓๐ นางสมพร  บุญชาติ 



 หนา   ๗๔ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๗๓๑ นางสาวสมพร  บุญมี 

 ๒๓๗๓๒ นางสมพร  บุญเรือง 

 ๒๓๗๓๓ นางสมพร  ปองสา 

 ๒๓๗๓๔ นางสมพร  ผลทรัพย 

 ๒๓๗๓๕ นางสมพร  ฝาไธสง 

 ๒๓๗๓๖ นางสมพร  พันธทองหลาง 

 ๒๓๗๓๗ นางสมพร  พันธศิลป 

 ๒๓๗๓๘ นางสาวสมพร  เพ็งวัฒนะ 

 ๒๓๗๓๙ นางสมพร  เพ็ญตระกูล 

 ๒๓๗๔๐ นางสาวสมพร  ภูลายเรียบ 

 ๒๓๗๔๑ นางสาวสมพร  มานพ 

 ๒๓๗๔๒ นางสมพร  เมรี 

 ๒๓๗๔๓ นางสมพร  รสชา 

 ๒๓๗๔๔ นางสมพร  เลิศลํ้า 

 ๒๓๗๔๕ นางสมพร  และอิ่ม 

 ๒๓๗๔๖ นางสาวสมพร  โลหนารายณ 

 ๒๓๗๔๗ นางสมพร  วงคมาสา 

 ๒๓๗๔๘ นางสาวสมพร  วงศคํา 

 ๒๓๗๔๙ นางสมพร  วงษสวาง 

 ๒๓๗๕๐ นางสมพร  สมเพ็ชร 

 ๒๓๗๕๑ นางสาวสมพร  สันโน 

 ๒๓๗๕๒ นางสมพร  สามี 

 ๒๓๗๕๓ นางสมพร  สิทธิโห 

 ๒๓๗๕๔ นางสาวสมพร  สุขสวัสดิ์ 

 ๒๓๗๕๕ นางสมพร  แสงพันธ 

 ๒๓๗๕๖ นางสมพร  แสนศึก 

 ๒๓๗๕๗ นางสมพร  หมุนเกตุ 

 ๒๓๗๕๘ นางสมพร  หรั่งมา 

 ๒๓๗๕๙ นางสาวสมพร  หอมทวนลม 

 ๒๓๗๖๐ นางสมพร  อ่ําทอง 

 ๒๓๗๖๑ นางสมพรทิพย  ล้ิมประสิทธิ์ 

 ๒๓๗๖๒ นางสมพรเพ็ญ  ศิริอํานาจ 

 ๒๓๗๖๓ นางสมพรรณ  เห็นแกว 

 ๒๓๗๖๔ นางสมพอง  ดวงราษี 

 ๒๓๗๖๕ นางสาวสมพันธ  วงศคํา 

 ๒๓๗๖๖ นางสมพาน  ตลับเงิน 

 ๒๓๗๖๗ นางสมพาน  สีรับสี 

 ๒๓๗๖๘ นางสมพิทย  ศรีจันทร 

 ๒๓๗๖๙ นางสมพิศ  ขะมะรัตน 

 ๒๓๗๗๐ นางสมพิศ  ไชยประทุม 

 ๒๓๗๗๑ นางสมพิศ  ณ นคร 

 ๒๓๗๗๒ นางสาวสมพิศ  ดานเพลิง 

 ๒๓๗๗๓ นางสาวสมพิศ  ตรงกรณ 

 ๒๓๗๗๔ นางสาวสมพิศ  นิยม 

 ๒๓๗๗๕ นางสมพิศ  พงษพานิช 

 ๒๓๗๗๖ นางสมพิศ  แมเกศินี 

 ๒๓๗๗๗ นางสมพิศ  โยธาไทย 

 ๒๓๗๗๘ นางสมพิศ  เรืองฤทธิ์ 

 ๒๓๗๗๙ นางสาวสมพิศ  วันทา 

 ๒๓๗๘๐ นางสาวสมพิศ  ศรีชื่น 

 ๒๓๗๘๑ นางสมพิศ  สงครินทร 

 ๒๓๗๘๒ นางสมพิศ  สังขเนียม 



 หนา   ๗๕ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๗๘๓ นางสาวสมพิศ  สาโสม 

 ๒๓๗๘๔ นางสมพิศ  สีมั่น 

 ๒๓๗๘๕ นางสมพิศ  สุขกลาง 

 ๒๓๗๘๖ นางสมพิศ  อดิธนากร 

 ๒๓๗๘๗ นางสมพิษณ  ชมชวนพิศ 

 ๒๓๗๘๘ นางสาวสมเพชร  นะราวัง 

 ๒๓๗๘๙ นางสาวสมเพชร  ราชเพียแกว 

 ๒๓๗๙๐ นางสมเพียง  จันทนะ 

 ๒๓๗๙๑ นางสมเพียร  ทองมูล 

 ๒๓๗๙๒ นางสาวสมเพียร  บานช่ืน 

 ๒๓๗๙๓ นางสมเพียร  วรรณทอง 

 ๒๓๗๙๔ นางสมโพตร  วงคพนม 

 ๒๓๗๙๕ นางสมภาร  ถมมา 

 ๒๓๗๙๖ นางสาวสมภาร  ระยับศรี 

 ๒๓๗๙๗ นางสมภาร  อาริสาโพธิ์ 

 ๒๓๗๙๘ นางสมมะลี  มะโน 

 ๒๓๗๙๙ นางสมมา  สอนโพธิ์ 

 ๒๓๘๐๐ นางสมมาศ  แปนนอก 

 ๒๓๘๐๑ นางสาวสมมุง  แหวนโคกสูง 

 ๒๓๘๐๒ นางสมยศ  ติยะบุตร 

 ๒๓๘๐๓ นางสมยาด  วรรณดนนาม 

 ๒๓๘๐๔ นางสมยาด  วรรณโนนาม 

 ๒๓๘๐๕ นางสมร  กุดเปง 

 ๒๓๘๐๖ นางสาวสมร  ฐานหมั่น   

 ๒๓๘๐๗ นางสาวสมร  เตโพธิ์ 

 ๒๓๘๐๘ นางสาวสมร  แถวพันธ 

 ๒๓๘๐๙ นางสมร  ทองคําสิน 

 ๒๓๘๑๐ นางสมร  พุมจันทร 

 ๒๓๘๑๑ นางสมร  วงศอุตร 

 ๒๓๘๑๒ นางสมร  สายศักดิ์ดา 

 ๒๓๘๑๓ นางสมร  สุริยะ 

 ๒๓๘๑๔ นางสาวสมร  สุวรรณขัน 

 ๒๓๘๑๕ นางสมร  หาญละคร 

 ๒๓๘๑๖ นางสาวสมร  เอี่ยมแล 

 ๒๓๘๑๗ นางสมรจิตร  ปอมไชยา 

 ๒๓๘๑๘ นางสมรรัตน  วิจารยชัยศรี 

 ๒๓๘๑๙ นางสมรัก  เดโชบุตร 

 ๒๓๘๒๐ นางสมรัก  พลประถม 

 ๒๓๘๒๑ นางสาวสมรัก  สภาชัย 

 ๒๓๘๒๒ นางสาวสมรัก  สุขพันธ 

 ๒๓๘๒๓ นางสมรักษ  เรืองศรี 

 ๒๓๘๒๔ นางสมรัตน  อินทวงศ 

 ๒๓๘๒๕ นางสาวสมฤดี  เข็มศรี 

 ๒๓๘๒๖ นางสาวสมฤดี  ตั้งณัฐวัฒน 

 ๒๓๘๒๗ นางสมฤดี  ตัณฑุลอุดม 

 ๒๓๘๒๘ นางสาวสมฤดี  พัดภู 

 ๒๓๘๒๙ นางสาวสมฤดี  หงษา 

 ๒๓๘๓๐ นางสาวสมฤทัย  กันแกว 

 ๒๓๘๓๑ นางสมฤทัย  เขียวคํา 

 ๒๓๘๓๒ นางสาวสมฤทัย  ไชยสิทธิ์ 

 ๒๓๘๓๓ นางสาวสมฤทัย  ทองสิมา 

 ๒๓๘๓๔ นางสาวสมฤทัย  บุญย่ิง 



 หนา   ๗๖ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๘๓๕ นางสาวสมลวัลย  อินทเศียร 

 ๒๓๘๓๖ นางสาวสมลักษณ  จันทรปญญา 

 ๒๓๘๓๗ นางสมศรี  กลาเกิด 

 ๒๓๘๓๘ นางสาวสมศรี  ค้ําจุนธารา 

 ๒๓๘๓๙ นางสมศรี  จันทรคลาย 

 ๒๓๘๔๐ นางสมศรี  ทวีรัตนพันธ 

 ๒๓๘๔๑ นางสมศรี  ทาวคําหลอ 

 ๒๓๘๔๒ นางสมศรี  ทุนรองชาง 

 ๒๓๘๔๓ นางสมศรี  นนทศิริ 

 ๒๓๘๔๔ นางสมศรี  นาชัยฤทธิ์ 

 ๒๓๘๔๕ นางสาวสมศรี  บัวเจริญ 

 ๒๓๘๔๖ นางสมศรี  เพ็ชรเสนา 

 ๒๓๘๔๗ นางสมศรี  สารพัฒน 

 ๒๓๘๔๘ นางสมศรี  สุขศาสตร 

 ๒๓๘๔๙ นางสมศรี  สุขีฐาน 

 ๒๓๘๕๐ นางสมศรี  สุนธารักษ 

 ๒๓๘๕๑ นางสมศรี  สุริยะฉาย 

 ๒๓๘๕๒ นางสาวสมศรี  แสงเกตุ 

 ๒๓๘๕๓ นางสมศรี  แหวนเงิน 

 ๒๓๘๕๔ นางสมศรี  อาษามนต 

 ๒๓๘๕๕ นางสาวสมศรี  อุนใจ 

 ๒๓๘๕๖ นางสาวสมศรี  เอี่ยมโอภาส 

 ๒๓๘๕๗ นางสมสง  บํารุง 

 ๒๓๘๕๘ นางสาวสมสนุก  หารินไสล 

 ๒๓๘๕๙ นางสาวสมสมร  คมไสย 

 ๒๓๘๖๐ นางสมสมร  ศาลางาม 

 ๒๓๘๖๑ นางสมสมร  สิทธิสม 

 ๒๓๘๖๒ นางสมสมร  สีมาพล 

 ๒๓๘๖๓ นางสาวสมสมัย  กันณรงค 

 ๒๓๘๖๔ นางสาวสมสมัย  ผาลี 

 ๒๓๘๖๕ นางสมสมัย  วงษจันทรา 

 ๒๓๘๖๖ นางสาวสมสมัย  ศรีลาทิพย 

 ๒๓๘๖๗ นางสมสวน  ชาติสุรัตน 

 ๒๓๘๖๘ นางสาวสมสวัสดิ์  นุเล 

 ๒๓๘๖๙ นางสาวสมสี  ถ้ําแกว 

 ๒๓๘๗๐ นางสาวสมใสว  จิตโชติ 

 ๒๓๘๗๑ นางสาวสมหญิง  จําปาเทศ 

 ๒๓๘๗๒ นางสมหญิง  พงษชอุม 

 ๒๓๘๗๓ นางสาวสมหญิง  มะตัง 

 ๒๓๘๗๔ นางสมหญิง  วิชามูล 

 ๒๓๘๗๕ นางสมหญิง  เหล็กดี 

 ๒๓๘๗๖ นางสมหมาย  ขุนแสง 

 ๒๓๘๗๗ นางสาวสมหมาย  จันทรอุป 

 ๒๓๘๗๘ นางสมหมาย  เจริญผล 

 ๒๓๘๗๙ นางสาวสมหมาย  ชุดขุนทด 

 ๒๓๘๘๐ นางสาวสมหมาย  พงษโภชน 

 ๒๓๘๘๑ นางสมหมาย  เพงพิศ 

 ๒๓๘๘๒ นางสาวสมหมาย  เฟองแดน 

 ๒๓๘๘๓ นางสมหมาย  โยธาสุข 

 ๒๓๘๘๔ นางสาวสมหมาย  วงษเหรียญทอง 

 ๒๓๘๘๕ นางสมหมาย  วองไว 

 ๒๓๘๘๖ นางสมหมาย  หมีทอง 



 หนา   ๗๗ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๘๘๗ นางสมหมาย  ออนกอน 

 ๒๓๘๘๘ นางสาวสมหวัง  กุโนรัมย 

 ๒๓๘๘๙ นางสมหวัง  จันทรฤทธิ์ 

 ๒๓๘๙๐ นางสาวสมหวัง  ไชยวงค 

 ๒๓๘๙๑ นางสมหวัง  ตาตอง 

 ๒๓๘๙๒ นางสมหวัง  ลือจันดา 

 ๒๓๘๙๓ นางสมหวัง  สิงทอง 

 ๒๓๘๙๔ นางสมัก  ทัศนามล 

 ๒๓๘๙๕ นางสมัชญา  ปภาพจน 

 ๒๓๘๙๖ นางสาวสมัญญา  ดวงชาคํา  

 ๒๓๘๙๗ นางสาวสมัย  นรารักษ 

 ๒๓๘๙๘ นางสมัย  บัวแดง 

 ๒๓๘๙๙ นางสาวสมัย  มั่นคง 

 ๒๓๙๐๐ นางสมาน  จันทุดม 

 ๒๓๙๐๑ นางสาวสมาน  มั่นยืน 

 ๒๓๙๐๒ นางสมาน  สังขสิทธิ์ 

 ๒๓๙๐๓ นางสมาพร  คําดวง 

 ๒๓๙๐๔ นางสาวสมาพร  วรรณทอง 

 ๒๓๙๐๕ นางสมาพร  วาสี 

 ๒๓๙๐๖ นางสาวสมาพร  อาจหาญ 

 ๒๓๙๐๗ นางสมาภรณ  ดาราชู 

 ๒๓๙๐๘ นางสมาภรณ  ตั้นพันธุ 

 ๒๓๙๐๙ นางสาวสมิตา  ธนะธาดากุล 

 ๒๓๙๑๐ นางสาวสมิตาภัทท  วรเลิศ 

 ๒๓๙๑๑ นางสยาม  สายคําภา 

 ๒๓๙๑๒ นางสาวสยามล  ยานิพันธ 

 ๒๓๙๑๓ นางสยุมพร  เพงพินิจ 

 ๒๓๙๑๔ นางสาวสยุมพร  สุมมาตย 

 ๒๓๙๑๕ นางสาวสยุมพร  หรั่งสิโย 

 ๒๓๙๑๖ นางสรญา  คุมสุวรรณ 

 ๒๓๙๑๗ นางสรญา  ชะเอม 

 ๒๓๙๑๘ นางสาวสรญา  ภูชัย 

 ๒๓๙๑๙ นางสาวสรญา  ภูอุทา 

 ๒๓๙๒๐ นางสรนันท  นามมูลตรี 

 ๒๓๙๒๑ นางสรภัส  นามไธสง 

 ๒๓๙๒๒ นางสรภัส  หลาคําภา 

 ๒๓๙๒๓ นางสาวสรยา  แสวงศรี 

 ๒๓๙๒๔ นางสรรสินีย  อัตพงษ 

 ๒๓๙๒๕ นางสรรสุณี  แพงทรัพย 

 ๒๓๙๒๖ นางสาวสรรัตน  อินทะนู 

 ๒๓๙๒๗ นางสรวีย  เท่ียงธรรม 

 ๒๓๙๒๘ นางสาวสรวีย  สดใส 

 ๒๓๙๒๙ นางสรวีย  เอี่ยมมาก 

 ๒๓๙๓๐ นางสรอย  เสนา 

 ๒๓๙๓๑ นางสาวสรอยชีรา  นิวัฒนศรี 

 ๒๓๙๓๒ นางสรอยทอง  ขันแกวกาศ 

 ๒๓๙๓๓ นางสรอยทอง  ไชยา 

 ๒๓๙๓๔ นางสาวสรอยทอง  นครชัย 

 ๒๓๙๓๕ นางสาวสรอยทิพย  พุทธปญญา 

 ๒๓๙๓๖ นางสรอยเพชร  วิทยาวงศกุล 

 ๒๓๙๓๗ นางสาวสรอยลัดดา  คําใหญ 

 ๒๓๙๓๘ นางสาวสรอยสุดา  ศรีงาม 



 หนา   ๗๘ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๙๓๙ นางสรอยสุดา  สาสะเดาะห 

 ๒๓๙๔๐ นางสาวสรอยสุดา  อุปทุม 

 ๒๓๙๔๑ นางสรอยสุนีย  บุณโยดม 

 ๒๓๙๔๒ นางสาวสรอยสุรีย  เรืองทับ 

 ๒๓๙๔๓ นางสรัญญา  งามศิริ 

 ๒๓๙๔๔ นางสรัญญา  ชาสีโห 

 ๒๓๙๔๕ นางสาวสรัญญา  ตันเส็ง 

 ๒๓๙๔๖ นางสาวสรัญญา  บุญเปยก 

 ๒๓๙๔๗ นางสาวสรัญญา  ปานทิพย 

 ๒๓๙๔๘ นางสรัญญา  พรมขอนยาง 

 ๒๓๙๔๙ นางสาวสรัญญา  พลประสิทธิ์ 

 ๒๓๙๕๐ นางสรัญญา  ศรีคําดี 

 ๒๓๙๕๑ นางสรัญญา  ศรีไชยวงศ 

 ๒๓๙๕๒ นางสรัญญา  สุขชวง 

 ๒๓๙๕๓ นางสาวสรัญญา  สุริโย 

 ๒๓๙๕๔ นางสาวสรัญญารัตน  มีฮาต 

 ๒๓๙๕๕ นางสาวสรัญรัตน  ธัญญผล   

 ๒๓๙๕๖ นางสรันรัตน  กันณะ 

 ๒๓๙๕๗ นางสาวสรัลดา  โตอิ่ม 

 ๒๓๙๕๘ นางสาวสรัลดา  พรหมฟา 

 ๒๓๙๕๙ นางสาวสรัลพิมพ  อุดมชัยภัทรกุล 

 ๒๓๙๖๐ นางสาวสรัลรัศม  พลตรี 

 ๒๓๙๖๑ นางสาวสรัลลักษณ  ชัยพิทักษสุข 

 ๒๓๙๖๒ นางสราญ  นิรันรัตน 

 ๒๓๙๖๓ นางสราญรัตน  ขันเงิน 

 ๒๓๙๖๔ นางสรารัตน  ฉิมเสือ 

 ๒๓๙๖๕ นางสาวสราวัลย  วุฒิพงษ 

 ๒๓๙๖๖ นางสริญญา  ดวงเพชร 

 ๒๓๙๖๗ นางสาวสริญญา  บุญประกอบ 

 ๒๓๙๖๘ นางสริญญา  บุญสนิท 

 ๒๓๙๖๙ นางสริญญา  สวัสดิ์ภักดี 

 ๒๓๙๗๐ นางสริตา  อูคํา 

 ๒๓๙๗๑ นางสาวสรินธร  ถวิลหวัง 

 ๒๓๙๗๒ นางสาวสรินนา  ทองนวล 

 ๒๓๙๗๓ นางสาวสรินยา  หงษาพล 

 ๒๓๙๗๔ นางสาวสรียา  ตันตยานฤวุฒิ 

 ๒๓๙๗๕ นางสาวสโรชา  แกวเพชร 

 ๒๓๙๗๖ นางสาวสโรชา  แซตั๋น 

 ๒๓๙๗๗ นางสโรชา  ประดิษฐ 

 ๒๓๙๗๘ นางสาวสลักจิต  เกษรพรหม 

 ๒๓๙๗๙ นางสาวสลักจิต  ติเวทัง 

 ๒๓๙๘๐ นางสลักจิต  อิ่นศิริ 

 ๒๓๙๘๑ นางสาวสลักจิตร  มวงพูล 

 ๒๓๙๘๒ นางสาวสลักจิตร  บุญจันทร 

 ๒๓๙๘๓ นางสลักใจ  ประสพสุข 

 ๒๓๙๘๔ นางสลิตตา  หนอแกว 

 ๒๓๙๘๕ นางสาวสลิลทิพย  ทองโพธิ์ศรี 

 ๒๓๙๘๖ นางสาวสลิลมนต  อยูสืบ 

 ๒๓๙๘๗ นางสลีลา  การไชนา 

 ๒๓๙๘๘ นางสวน  ดวงเอก 

 ๒๓๙๘๙ นางสาวสวนีย  ชูศรี 

 ๒๓๙๙๐ นางสวมณฑา  เต็มอน 



 หนา   ๗๙ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๙๙๑ นางสวย  ศรีคงเพชร 

 ๒๓๙๙๒ นางสวยยะห  ตูวันลอเซ็ง 

 ๒๓๙๙๓ นางสวรรค  ทะเสนฮด 

 ๒๓๙๙๔ นางสวรรค  บังเมฆ 

 ๒๓๙๙๕ นางสวรรค  พละลี 

 ๒๓๙๙๖ นางสาวสวรรญา  นาคสีดี 

 ๒๓๙๙๗ นางสวรรยา  ชูเสนผม 

 ๒๓๙๙๘ นางสาวสวรรยา  บัวศรี 

 ๒๓๙๙๙ นางสาวสวรรยา  ฤทธิ์กลา 

 ๒๔๐๐๐ นางสาวสวรรยา  สุทธศิลป 

 ๒๔๐๐๑ นางสาวสวรส  แกวหนองยาง 

 ๒๔๐๐๒ นางสาวสวรส  พานิชย 

 ๒๔๐๐๓ นางสวรัตน  สุดศักดิ์กรี 

 ๒๔๐๐๔ นางสวรี  พุทธกันยา 

 ๒๔๐๐๕ นางสาวสวลักษณ  ทองมาก 

 ๒๔๐๐๖ นางสาวสวางจิตร  ขันกสิกรรม 

 ๒๔๐๐๗ นางสวาท  สิงคะนอง 

 ๒๔๐๐๘ นางสาวสวิตตา  ทิพโอสถ 

 ๒๔๐๐๙ นางสวิตภรณ  เมือง ณ ศรี 

 ๒๔๐๑๐ นางสาวสวิตรา  โอสถ 

 ๒๔๐๑๑ นางสวินันท  อนันเอื้อ 

 ๒๔๐๑๒ นางสวีนา  ดีแปน 

 ๒๔๐๑๓ จาสิบเอกหญิง สศิพร  สมประสงค 

 ๒๔๐๑๔ นางสศิล  ชินพันธ 

 ๒๔๐๑๕ นางสองคร  แถวพันธ 

 ๒๔๐๑๖ นางสองเมือง  ไพอุปรี   

 ๒๔๐๑๗ นางสองแสง  ชูพันธุ 

 ๒๔๐๑๘ นางสอย  จันเหลือง 

 ๒๔๐๑๙ นางสาวสอลีฮะ  อะมอ 

 ๒๔๐๒๐ นางสาวสอลีฮะ  รอเกต 

 ๒๔๐๒๑ นางสอางค  ทอนนุสะ 

 ๒๔๐๒๒ นางสอาด  ไพรเจริญวรกุล 

 ๒๔๐๒๓ นางสอิ้งทิพย  ยอดสําราญ 

 ๒๔๐๒๔ นางสะกายจิต  มหาวงค 

 ๒๔๐๒๕ นางสะกีนะ  ผันแปร 

 ๒๔๐๒๖ นางสะใบ  สาทฟก 

 ๒๔๐๒๗ นางสะใบแพ  วงคหลวงอุด 

 ๒๔๐๒๘ นางสาวสะไบทอง  สังกะสิงห 

 ๒๔๐๒๙ นางสาวสะฝเหยาะ  บาวแชมชอย 

 ๒๔๐๓๐ นางสะเพียรทอง  น้ําเพชร 

 ๒๔๐๓๑ นางสะรินี  ใบระหมาน 

 ๒๔๐๓๒ นางสะอาด  นาสัน 

 ๒๔๐๓๓ นางสะอาด  ปนทอง 

 ๒๔๐๓๔ นางสังขทอง  ชัยชนะ 

 ๒๔๐๓๕ นางสาวสังคม  เรพล 

 ๒๔๐๓๖ นางสังวร  กองเลิศ 

 ๒๔๐๓๗ นางสาวสังวร  สายกระสุน 

 ๒๔๐๓๘ นางสาวสังวร  อิ่นอาย 

 ๒๔๐๓๙ นางสาวสังวรณ  บุตรคาร 

 ๒๔๐๔๐ นางสาวสังวาล  กอมณี 

 ๒๔๐๔๑ นางสังวาล  ชอมะลิ 

 ๒๔๐๔๒ นางสาวสังวาล  ปญญาโล 



 หนา   ๘๐ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๐๔๓ นางสังวาล  สันธิ 

 ๒๔๐๔๔ นางสังวาล  สีหาใต 

 ๒๔๐๔๕ นางสังวาลย  กุลวงค 

 ๒๔๐๔๖ นางสังวาลย  คนสงา 

 ๒๔๐๔๗ นางสังวาลย  แจมศรี 

 ๒๔๐๔๘ นางสังวาลย  โจรัตน 

 ๒๔๐๔๙ นางสังวาลย  ทองคนา 

 ๒๔๐๕๐ นางสังวาลย  ทองละเอียด 

 ๒๔๐๕๑ นางสังวาลย  นามวิเศษ 

 ๒๔๐๕๒ นางสังวาลย  แพงพา 

 ๒๔๐๕๓ นางสาวสังวาลย  เมืองใจ 

 ๒๔๐๕๔ นางสาวสังวาลย  สาคําภีร 

 ๒๔๐๕๕ นางสาวสังวาลย  หารฤทธิ์ 

 ๒๔๐๕๖ นางสังเวียน  พันพัว 

 ๒๔๐๕๗ นางสังเวียน  ศิริปกรณพงษ 

 ๒๔๐๕๘ นางสังเวียน  สุมาพันธ 

 ๒๔๐๕๙ นางสาวสัจพร  สวนสําเนียง 

 ๒๔๐๖๐ นางสาวสัญชาติ  ชาติชนะ 

 ๒๔๐๖๑ นางสัญญา  ชื่นวิเศษ 

 ๒๔๐๖๒ นางสาวสัญญา  ทองเหลา 

 ๒๔๐๖๓ นางสาวสัญญาพร  เสมียนเพชร 

 ๒๔๐๖๔ นางสัญติยา  ภูงามนิล 

 ๒๔๐๖๕ นางสาวสัญสุนี  กิติพันธ 

 ๒๔๐๖๖ นางสัณธนัช  มีบุญ 

 ๒๔๐๖๗ นางสาวสัณหฤทัย  แกวกลม 

 ๒๔๐๖๘ นางสาวสัตตรัตน  พุทธสงค 

 ๒๔๐๖๙ นางสัตยา  โภชากรณ 

 ๒๔๐๗๐ นางสันฐิตา  มาโลนีย 

 ๒๔๐๗๑ นางสาวสันตฤทัย  ทรัพยวรกานต 

 ๒๔๐๗๒ นางสันตฤทัย  ภูริรักษธนานนท 

 ๒๔๐๗๓ นางสาวสันทนา  คํามุงคุณ 

 ๒๔๐๗๔ นางสันทนา  เปกทอง 

 ๒๔๐๗๕ นางสันทนา  แฟมไธสง 

 ๒๔๐๗๖ นางสันทะณีย  ยศธิ 

 ๒๔๐๗๗ นางสันทะยา  ไชยมิ่ง 

 ๒๔๐๗๘ นางสาวสันธนา  เปรมใจ 

 ๒๔๐๗๙ นางสัมพรรณ  กิ่งเกษ 

 ๒๔๐๘๐ นางสัมฤทธิ์  กุศลอภิบาล 

 ๒๔๐๘๑ นางสัมฤทธิ์  ดวงตา 

 ๒๔๐๘๒ นางสาวสัมฤทธิ์  นันโช 

 ๒๔๐๘๓ นางสัมสียะ  ลาเตะ 

 ๒๔๐๘๔ นางสาวสากีเราะห  อาดอละ 

 ๒๔๐๘๕ นางสาคร  กายขุนทด 

 ๒๔๐๘๖ นางสาคร  จันทรศร 

 ๒๔๐๘๗ นางสาคร  เชื้อชะเอม 

 ๒๔๐๘๘ นางสาคร  ไถวฤทธิ์ 

 ๒๔๐๘๙ นางสาคร  บุญรมย 

 ๒๔๐๙๐ นางสาคร  บุตรจุมปา 

 ๒๔๐๙๑ นางสาคร  พูลสุข 

 ๒๔๐๙๒ นางสาวสาคร  เลไธสง 

 ๒๔๐๙๓ นางสาวสาคร  ศรีสุพรรณ 

 ๒๔๐๙๔ นางสาวสาคร  สงทอง 
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 ๒๔๐๙๕ นางสาคร  อารหัง 

 ๒๔๐๙๖ นางสาวสาคร  อุดม 

 ๒๔๐๙๗ นางสาคร  อุตรอํามาตย 

 ๒๔๐๙๘ นางสาคร  อูปแกว 

 ๒๔๐๙๙ นางสางธิรดา  เถื่อนทองแถว 

 ๒๔๑๐๐ นางสางวัลภา  พุมาเกรียว 

 ๒๔๑๐๑ นางสาทิพร  นุมนอย 

 ๒๔๑๐๒ นางสาวสาธนีย  ศิรินัทธพงศ 

 ๒๔๑๐๓ นางสาวสาธิตา  กันตโสภณานนท 

 ๒๔๑๐๔ นางสาวสาธิตา  นิลทรานนท 

 ๒๔๑๐๕ นางสาธินี  กันทะ 

 ๒๔๑๐๖ นางสาวสาธินี  เจริญนากิจ 

 ๒๔๑๐๗ นางสาวสาธิมา  นายาว 

 ๒๔๑๐๘ นางสาวสาธิยา  โคขุนทด 

 ๒๔๑๐๙ นางสาปเยาะ  ศรีสมุทร 

 ๒๔๑๑๐ นางสาฝเยาะ  เจะหวังสวา   

 ๒๔๑๑๑ นางสามีเราะ  แวบือซา 

 ๒๔๑๑๒ นางสายจิต  หนูนะ 

 ๒๔๑๑๓ นางสายใจ  แขมจังหรีด 

 ๒๔๑๑๔ นางสายใจ  จันทรเพ็ญ 

 ๒๔๑๑๕ นางสายใจ  ชัยบุตรดี   

 ๒๔๑๑๖ นางสายใจ  ชิตชลธาร 

 ๒๔๑๑๗ นางสายใจ  ซุยจอหอ 

 ๒๔๑๑๘ นางสาวสายใจ  ปราบนอก 

 ๒๔๑๑๙ นางสายใจ  ปลองทับ 

 ๒๔๑๒๐ นางสายใจ  ภูผาพันธ 

 ๒๔๑๒๑ นางสาวสายใจ  วรรณราม 

 ๒๔๑๒๒ นางสายใจ  วิชาศรี 

 ๒๔๑๒๓ นางสายใจ  ศรีเวียง 

 ๒๔๑๒๔ นางสายใจ  สันปาเงิน 

 ๒๔๑๒๕ นางสายใจ  สิงหวิบูลย 

 ๒๔๑๒๖ นางสายใจ  สิทธิวงศ 

 ๒๔๑๒๗ นางสาวสายใจ  สุภาพไทย 

 ๒๔๑๒๘ นางสายใจ  สุวรรณประเสริฐ 

 ๒๔๑๒๙ นางสาวสายใจ  อานนท 

 ๒๔๑๓๐ นางสาวสายใจ  อุนทราย 

 ๒๔๑๓๑ นางสาวสายใจ  เอนกบริบูรณ 

 ๒๔๑๓๒ นางสาวสายชน  จิตรจันทร 

 ๒๔๑๓๓ นางสาวสายชน  ทําจะดี 

 ๒๔๑๓๔ นางสาวสายชล  แกวเกื้อ 

 ๒๔๑๓๕ นางสาวสายชล  เถาทอง 

 ๒๔๑๓๖ นางสาวสายชล  พุฒชุมแสง 

 ๒๔๑๓๗ นางสาวสายชล  ภาคแกว 

 ๒๔๑๓๘ นางสาวสายชล  มวงแกว 

 ๒๔๑๓๙ นางสาวสายชล  เรืองตา 

 ๒๔๑๔๐ นางสายชล  สมศักดิ์ 

 ๒๔๑๔๑ นางสาวสายชล  อันทะชัย 

 ๒๔๑๔๒ นางสายญาติ  บุญชวย 

 ๒๔๑๔๓ นางสายตา  ทองแทง 

 ๒๔๑๔๔ นางสายทอง  คตภูธร 

 ๒๔๑๔๕ นางสายทอง  คามจังหาร 

 ๒๔๑๔๖ นางสายทอง  คําวงคษา 
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 ๒๔๑๔๗ นางสายทอง  ทวะชาลี 

 ๒๔๑๔๘ นางสาวสายทอง  พรมดํา 

 ๒๔๑๔๙ นางสายทอง  สมวถา 

 ๒๔๑๕๐ นางสาวสายทอง  สุทธิมูล 

 ๒๔๑๕๑ นางสาวสายทอง  โสภา 

 ๒๔๑๕๒ นางสายทัศนีย  บุตรแสนโฮม 

 ๒๔๑๕๓ นางสาวสายทาน  รูปชาง 

 ๒๔๑๕๔ นางสายทิพย  อินทนนท 

 ๒๔๑๕๕ นางสายธาร  สาเกตุ 

 ๒๔๑๕๖ นางสายธาร  อัมพร 

 ๒๔๑๕๗ นางสาวสายธิยา  ศิริ 

 ๒๔๑๕๘ นางสาวสายนที  คัดตะโล 

 ๒๔๑๕๙ นางสาวสายนที  แนบเนียน 

 ๒๔๑๖๐ นางสายน้ําผ้ึง  ฆองโนนแดง 

 ๒๔๑๖๑ นางสาวสายน้ําผ้ึง  ทองประดิษฐ   

 ๒๔๑๖๒ นางสาวสายน้ําผ้ึง  เพ็งเดือน 

 ๒๔๑๖๓ นางสาวสายบัว  คงหาญ 

 ๒๔๑๖๔ นางสายบัว  เนตรขันธ 

 ๒๔๑๖๕ นางสายบัว  โพธิ์มวง 

 ๒๔๑๖๖ นางสาวสายบัว  สืบวาป 

 ๒๔๑๖๗ นางสายเปล  คําตา 

 ๒๔๑๖๘ นางสาวสายฝน  กลํ้ากลางดอน 

 ๒๔๑๖๙ นางสาวสายฝน  กําลา 

 ๒๔๑๗๐ นางสาวสายฝน  แกวกก 

 ๒๔๑๗๑ นางสายฝน  แกวกันทา 

 ๒๔๑๗๒ นางสาวสายฝน  คําดี 

 ๒๔๑๗๓ นางสาวสายฝน  จันทรหอม 

 ๒๔๑๗๔ นางสาวสายฝน  จันทรอาภาส 

 ๒๔๑๗๕ นางสาวสายฝน  เจริญศิริ 

 ๒๔๑๗๖ นางสายฝน  ชาวเมือง 

 ๒๔๑๗๗ นางสายฝน  ชุมนุม 

 ๒๔๑๗๘ นางสายฝน  แซอึ้ง 

 ๒๔๑๗๙ นางสาวสายฝน  ดวงทอง 

 ๒๔๑๘๐ นางสายฝน  ถิ่นเกาะยาว 

 ๒๔๑๘๑ นางสายฝน  นะธิศรี 

 ๒๔๑๘๒ นางสาวสายฝน  บัวคําภู 

 ๒๔๑๘๓ นางสายฝน  บุญเมือง 

 ๒๔๑๘๔ นางสาวสายฝน  บุราคร 

 ๒๔๑๘๕ นางสาวสายฝน  ปกษาสวย 

 ๒๔๑๘๖ นางสายฝน  ปมแปง 

 ๒๔๑๘๗ นางสาวสายฝน  ฝอยจันทร 

 ๒๔๑๘๘ นางสายฝน  ใฝฟา 

 ๒๔๑๘๙ นางสายฝน  พุยนอย 

 ๒๔๑๙๐ นางสายฝน  วันทะมาตย 

 ๒๔๑๙๑ นางสาวสายฝน  ศรีลาวงศ 

 ๒๔๑๙๒ นางสายฝน  เศษสุวรรณ 

 ๒๔๑๙๓ นางสายฝน  สนุนดี 

 ๒๔๑๙๔ นางสาวสายฝน  สายสุวรรณ 

 ๒๔๑๙๕ นางสายฝน  สุนทะโรจน 

 ๒๔๑๙๖ นางสาวสายฝน  สุวรรณศร 

 ๒๔๑๙๗ นางสายฝน  โสภาอุทก 

 ๒๔๑๙๘ นางสายฝน  อันมัย 
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 ๒๔๑๙๙ นางสายฝน  อินพวง 

 ๒๔๒๐๐ นางสาวสายพลอย  ชํานินา 

 ๒๔๒๐๑ นางสายพิณ  เกิดอินทร 

 ๒๔๒๐๒ นางสาวสายพิณ  ชูเกิด 

 ๒๔๒๐๓ นางสายพิณ  เพ็งพวง 

 ๒๔๒๐๔ นางสาวสายพิณ  มันผ้ึง 

 ๒๔๒๐๕ นางสาวสายพิน  แกวกล่ิน   

 ๒๔๒๐๖ นางสายพิน  จินดาวงค 

 ๒๔๒๐๗ นางสายพิน  จิระโต 

 ๒๔๒๐๘ นางสาวสายพิน  โจทยจันทร 

 ๒๔๒๐๙ นางสาวสายพิน  ดอยแกวขาว 

 ๒๔๒๑๐ นางสาวสายพิน  ถาวงศ 

 ๒๔๒๑๑ นางสาวสายพิน  พรมฟา 

 ๒๔๒๑๒ นางสายพิน  พรมยศ 

 ๒๔๒๑๓ นางสายพิน  ภูวังหมอ 

 ๒๔๒๑๔ นางสาวสายพิน  ศรีโสภา 

 ๒๔๒๑๕ นางสายพิน  สําเภาแกว 

 ๒๔๒๑๖ นางสาวสายพิน  สุวรรณภาส 

 ๒๔๒๑๗ นางสายเพชร  เคี่ยมนอก 

 ๒๔๒๑๘ นางสาวสายเพชร  หวงประโคน 

 ๒๔๒๑๙ นางสายมะณี  แกวแหวน 

 ๒๔๒๒๐ นางสายยนต  จันพิพัฒน 

 ๒๔๒๒๑ นางสายยล  บุญวงค 

 ๒๔๒๒๒ นางสายยา  เจริญขาว 

 ๒๔๒๒๓ นางสายรุง  ศรีนาท 

 ๒๔๒๒๔ นางสายรุง  อุนวิเศษ 

 ๒๔๒๒๕ นางสาวสายรุง  เกี๋ยงตา 

 ๒๔๒๒๖ นางสาวสายรุง  คณานันท 

 ๒๔๒๒๗ นางสาวสายรุง  จงเจริญ 

 ๒๔๒๒๘ นางสาวสายรุง  ชูสวัสดิ์ 

 ๒๔๒๒๙ นางสาวสายรุง  ทับธานี 

 ๒๔๒๓๐ นางสาวสายรุง  ทางนะที 

 ๒๔๒๓๑ นางสาวสายรุง  ปนเพ็ง 

 ๒๔๒๓๒ นางสาวสายรุง  ผลประสาท 

 ๒๔๒๓๓ นางสายรุง  พุทธมีผล 

 ๒๔๒๓๔ นางสายรุง  มาลา 

 ๒๔๒๓๕ นางสาวสายรุง  รัตนะวรรณี 

 ๒๔๒๓๖ นางสาวสายรุง  วรรณพิระ 

 ๒๔๒๓๗ นางสายรุง  วังแสง 

 ๒๔๒๓๘ นางสายรุง  สวนจันทร 

 ๒๔๒๓๙ นางสายรุง  สาระวัน 

 ๒๔๒๔๐ นางสายรุง  สุขแจม 

 ๒๔๒๔๑ นางสาวสายรุง  สุมเสมอ 

 ๒๔๒๔๒ นางสายรุง  เหลืองวัฒนวิไล 

 ๒๔๒๔๓ นางสาวสายรุง  เหลืองออน 

 ๒๔๒๔๔ นางสาวสายรุง  แหขุนทด 

 ๒๔๒๔๕ นางสาวสายรุง  อินชวย 

 ๒๔๒๔๖ นางสาวสายลอ  อินตะสาร 

 ๒๔๒๔๗ วาที่รอยตรีหญิง สายวสันต  อองคํา 

 ๒๔๒๔๘ นางสาวสายสมร  กองเปง 

 ๒๔๒๔๙ นางสายสมร  ขวาไทย 

 ๒๔๒๕๐ นางสาวสายสมร  คําเสียง 
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 ๒๔๒๕๑ นางสายสมร  จันทรหอม 

 ๒๔๒๕๒ นางสาวสายสมร  จามจุรี 

 ๒๔๒๕๓ นางสายสมร  ดวงกลา 

 ๒๔๒๕๔ นางสาวสายสมร  ทองมาก 

 ๒๔๒๕๕ นางสาวสายสมร  บังเมฆ 

 ๒๔๒๕๖ นางสาวสายสมร  แปนมีเพชร 

 ๒๔๒๕๗ นางสายสมร  รัตนพรหรมรินทร 

 ๒๔๒๕๘ นางสาวสายสมร  ฤทธิ์ดี 

 ๒๔๒๕๙ นางสายสมร  ลักษณลาวัณย 

 ๒๔๒๖๐ นางสายสมร  ศรีเศษ 

 ๒๔๒๖๑ นางสายสมร  สรรพโกศลกุล 

 ๒๔๒๖๒ นางสายสมร  หนองทองทา 

 ๒๔๒๖๓ นางสายสวาท  ภูกระมน 

 ๒๔๒๖๔ นางสายสวาสดิ์  สงเคราะห 

 ๒๔๒๖๕ นางสายสุณี  โกเสนตอ 

 ๒๔๒๖๖ นางสายสุณี  เซนเครือ 

 ๒๔๒๖๗ นางสายสุณี  ยอดประเสริฐ 

 ๒๔๒๖๘ นางสายสุณีย  จันทรอาภรณชัย 

 ๒๔๒๖๙ นางสาวสายสุณีย  เชือบรัมย 

 ๒๔๒๗๐ นางสาวสายสุดา  คําโคตร 

 ๒๔๒๗๑ นางสายสุดา  คําวันศรี 

 ๒๔๒๗๒ นางสาวสายสุดา  ชนะพล 

 ๒๔๒๗๓ นางสาวสายสุดา  ทองจันทร 

 ๒๔๒๗๔ นางสาวสายสุดา  ทิพยเอม 

 ๒๔๒๗๕ นางสายสุดา  บุญอินทร 

 ๒๔๒๗๖ นางสาวสายสุดา  พรมมาบุญ 

 ๒๔๒๗๗ นางสายสุดา  พรหมแกว 

 ๒๔๒๗๘ นางสาวสายสุดา  วงศวิเศษ 

 ๒๔๒๗๙ นางสายสุนีย  กลขุนทด 

 ๒๔๒๘๐ นางสายสุนีย  ณ รัชกาล 

 ๒๔๒๘๑ นางสาวสายสุนีย  ยงเพชร 

 ๒๔๒๘๒ นางสายสุนีย  หมีนหนาด 

 ๒๔๒๘๓ นางสายสุนีย  อะโน 

 ๒๔๒๘๔ นางสายสุรีย  สุชลพานิช 

 ๒๔๒๘๕ นางสายสุวรรณ  เจียรนัย 

 ๒๔๒๘๖ นางสายเสดียง  สิงหแดง 

 ๒๔๒๘๗ นางสายหยุด  กันเพ็ชร 

 ๒๔๒๘๘ นางสายหยุด  คํามาเร็ว 

 ๒๔๒๘๙ นางสายไหม  พรมคําบุตร 

 ๒๔๒๙๐ นางสาวสายไหม  ฤทธิ์โต 

 ๒๔๒๙๑ นางสาวสายันต  จันทะวัน   

 ๒๔๒๙๒ นางสาวสารภี  เขียวแตม 

 ๒๔๒๙๓ นางสารภี  เจริญพันธุ 

 ๒๔๒๙๔ นางสารภี  ดําเพ็ง 

 ๒๔๒๙๕ นางสารภี  พรมดี 

 ๒๔๒๙๖ นางสารรัตน  เนื้อนวลจันทร 

 ๒๔๒๙๗ นางสาริกา  สะตะ 

 ๒๔๒๙๘ นางสารินา  โสะเหม 

 ๒๔๒๙๙ นางสาวสารินี  นุชนารถ 

 ๒๔๓๐๐ นางสาวสารินีย  ศรีภักดี 

 ๒๔๓๐๑ นางสาวสาริศา  แกวมีศรี 

 ๒๔๓๐๒ นางสาวสาริศา  สิงหทอง 



 หนา   ๘๕ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๓๐๓ นางสาวสาริศา  แสงอุไร 

 ๒๔๓๐๔ นางสาวสาริศา  อยูใบสี 

 ๒๔๓๐๕ นางสาวสาริหะ  สายวารี 

 ๒๔๓๐๖ นางสาวสารี  ไวยรัตน 

 ๒๔๓๐๗ นางสารีนะ  สะยะมิง 

 ๒๔๓๐๘ นางสาวสารีนา  วาแมยูซา 

 ๒๔๓๐๙ นางสาลินา  ไขโพธิ์ 

 ๒๔๓๑๐ นางสาวสาลินี  เชิดสูงเนิน 

 ๒๔๓๑๑ นางสาวสาลินี  เตมิยะ 

 ๒๔๓๑๒ นางสาวสาลินี  มณีเรือง 

 ๒๔๓๑๓ นางสาวสาลินี  สงขาว 

 ๒๔๓๑๔ นางสาล่ี  ศิริแพทย 

 ๒๔๓๑๕ นางสาลีนา  อารอมะ 

 ๒๔๓๑๖ นางสาว  คมจิตร 

 ๒๔๓๑๗ นางสาวสาวิกา  คุณวิจิตร 

 ๒๔๓๑๘ นางสาวสาวิกา  เหมือนพิมพ 

 ๒๔๓๑๙ นางสาวสาวิณี  บุญธรรม 

 ๒๔๓๒๐ นางสาวิณีย  คะจรรยา 

 ๒๔๓๒๑ นางสาวิตรี  กะเปาทอง 

 ๒๔๓๒๒ นางสาวสาวิตรี  กับเปง 

 ๒๔๓๒๓ นางสาวิตรี  แกวเอก 

 ๒๔๓๒๔ นางสาวิตรี  จงบริบูรณ 

 ๒๔๓๒๕ นางสาวิตรี  จันพลโท 

 ๒๔๓๒๖ นางสาวิตรี  จุฑาเศวต 

 ๒๔๓๒๗ นางสาวิตรี  เจนปญญาวุฒิกุล 

 ๒๔๓๒๘ นางสาวสาวิตรี  เจิงรัมย 

 ๒๔๓๒๙ นางสาวิตรี  แจงทอง 

 ๒๔๓๓๐ นางสาวิตรี  ชอบคา 

 ๒๔๓๓๑ นางสาวสาวิตรี  ชังลี 

 ๒๔๓๓๒ นางสาวสาวิตรี  เตชะ 

 ๒๔๓๓๓ นางสาวิตรี  ทองดี 

 ๒๔๓๓๔ นางสาวสาวิตรี  ทองสิงห 

 ๒๔๓๓๕ นางสาวิตรี  ทันนิธิ 

 ๒๔๓๓๖ นางสาวสาวิตรี  ทิฆัมพรบรรเจิด 

 ๒๔๓๓๗ นางสาวสาวิตรี  เทพสงเคราะห 

 ๒๔๓๓๘ นางสาวสาวิตรี  เทพเสนา 

 ๒๔๓๓๙ นางสาวสาวิตรี  โทศรี 

 ๒๔๓๔๐ นางสาวิตรี  ธัมมิกะกุล 

 ๒๔๓๔๑ นางสาวสาวิตรี  นกกาสัก 

 ๒๔๓๔๒ นางสาวิตรี  นอบนบ 

 ๒๔๓๔๓ นางสาวสาวิตรี  บัวพินธุ 

 ๒๔๓๔๔ นางสาวิตรี  บุญพันธ 

 ๒๔๓๔๕ นางสาวิตรี  บุญเย็น 

 ๒๔๓๔๖ นางสาวสาวิตรี  ปาธิปง 

 ๒๔๓๔๗ นางสาวสาวิตรี  ปนทุมา 

 ๒๔๓๔๘ นางสาวิตรี  ปุมเพชร 

 ๒๔๓๔๙ นางสาวิตรี  ปูยา 

 ๒๔๓๕๐ นางสาวสาวิตรี  เปยนาค 

 ๒๔๓๕๑ นางสาวสาวิตรี  พันทะทาว 

 ๒๔๓๕๒ นางสาวสาวิตรี  พ่ึงโพธิ์ทอง 

 ๒๔๓๕๓ นางสาวิตรี  แพะไพร 

 ๒๔๓๕๔ นางสาวสาวิตรี  มหาวรรณ 



 หนา   ๘๖ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๓๕๕ นางสาวสาวิตรี  มะโนคํา   

 ๒๔๓๕๖ นางสาวสาวิตรี  มิติลา   

 ๒๔๓๕๗ นางสาวิตรี  ไมลืม 

 ๒๔๓๕๘ นางสาวสาวิตรี  วงคสวัสดิชัย 

 ๒๔๓๕๙ นางสาวิตรี  วรวิเศษ 

 ๒๔๓๖๐ นางสาวสาวิตรี  วิฉายา 

 ๒๔๓๖๑ นางสาวิตรี  วิเชียรเชื้อ 

 ๒๔๓๖๒ นางสาวสาวิตรี  สีสุมัง 

 ๒๔๓๖๓ นางสาวสาวิตรี  สีหะวงษ 

 ๒๔๓๖๔ นางสาวิตรี  สุตภวา 

 ๒๔๓๖๕ นางสาวิตรี  เสนา 

 ๒๔๓๖๖ นางสาวิตรี  ไหวเคล่ือน 

 ๒๔๓๖๗ นางสาวสาวิตรี  อภัยโส 

 ๒๔๓๖๘ นางสาวสาวิตรี  อิงขนร 

 ๒๔๓๖๙ นางสาวสาวิตรี  อุดมวงษ 

 ๒๔๓๗๐ นางสาวสาวินี  สุระขันธ 

 ๒๔๓๗๑ นางสาวสาหรอ  สุขพันธ 

 ๒๔๓๗๒ นางสาวสาหราย  บัวทอง 

 ๒๔๓๗๓ นางสาวสาหราย  หมอยาดี 

 ๒๔๓๗๔ นางสําเนียง  คําเณร 

 ๒๔๓๗๕ นางสําเนียง  จันทะรัง 

 ๒๔๓๗๖ นางสําเนียง  จิตชัย 

 ๒๔๓๗๗ นางสาวสําเนียง  เจนไชย 

 ๒๔๓๗๘ นางสําเนียง  ทองงาม 

 ๒๔๓๗๙ นางสําเนียง  ปล้ืมกมล 

 ๒๔๓๘๐ นางสําเนียง  พลฤทธิ์ 

 ๒๔๓๘๑ นางสําเนียง  พิลึกรัมย 

 ๒๔๓๘๒ นางสําเนียง  ยอดภพ 

 ๒๔๓๘๓ นางสาวสําเนียง  รอดภัย 

 ๒๔๓๘๔ นางสาวสําเนียง  ลายจันทร 

 ๒๔๓๘๕ นางสําเนียง  วงศคํา 

 ๒๔๓๘๖ นางสําเนียง  ศรีภูมิ 

 ๒๔๓๘๗ นางสาวสําเนียง  ศรีสดใส 

 ๒๔๓๘๘ นางสาวสําเภา  มั่นหมาย 

 ๒๔๓๘๙ นางสํารวญ  สาริกา 

 ๒๔๓๙๐ นางสํารวม  จํานงคภักดี 

 ๒๔๓๙๑ นางสํารวมสุข  ตลับทอง 

 ๒๔๓๙๒ นางสํารวย  กุลบุตร 

 ๒๔๓๙๓ นางสาวสํารวย  ทองหมื่นไวย 

 ๒๔๓๙๔ นางสํารวย  พลเย่ียม 

 ๒๔๓๙๕ นางสํารวย  มูลหา 

 ๒๔๓๙๖ นางสาวสํารวย  เย็นทรวง 

 ๒๔๓๙๗ นางสาวสํารวย  ลายคราม 

 ๒๔๓๙๘ นางสํารวย  วงษา 

 ๒๔๓๙๙ นางสํารวย  ศรีชื่น 

 ๒๔๔๐๐ นางสํารวย  ศรีนาบุญ 

 ๒๔๔๐๑ นางสํารวย  สมากร 

 ๒๔๔๐๒ นางสํารวย  สวางอารมณ 

 ๒๔๔๐๓ นางสาวสํารวย  สะตะ 

 ๒๔๔๐๔ นางสํารวย  แสงจา 

 ๒๔๔๐๕ นางสํารวย  โสดามรรค 

 ๒๔๔๐๖ นางสํารวย  หนูพระอินทร 



 หนา   ๘๗ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๔๐๗ นางสํารวย  ออนอุน 

 ๒๔๔๐๘ นางสํารอง  เหมกุล 

 ๒๔๔๐๙ นางสาวสําราญ  ฉายาสกุลศิลป 

 ๒๔๔๑๐ นางสําราญ  บรรเดาะ 

 ๒๔๔๑๑ นางสําราญ  บุญภิละ 

 ๒๔๔๑๒ นางสําราญ  บุตรเจริญ 

 ๒๔๔๑๓ นางสําราญ  มนตรี 

 ๒๔๔๑๔ นางสาวสําราญ  วิเศษ 

 ๒๔๔๑๕ นางสําราญ  ศรีวิไล 

 ๒๔๔๑๖ นางสาวสําราญ  เสมกิจ 

 ๒๔๔๑๗ นางสาวสําราญ  หวานสนิท 

 ๒๔๔๑๘ นางสําราญ  ออนคํา 

 ๒๔๔๑๙ นางสําราญ  อุนดี 

 ๒๔๔๒๐ นางสําราญ  ฮดโท 

 ๒๔๔๒๑ นางสําริด  สีเหลือง 

 ๒๔๔๒๒ นางสําเร็จ  ตุนชัยภูมิ 

 ๒๔๔๒๓ นางสําเริง  งามฉลาด 

 ๒๔๔๒๔ นางสําเริง  ทองยอย 

 ๒๔๔๒๕ นางสําเริง  ศักดิ์ศรีตระกูล 

 ๒๔๔๒๖ นางสาวสําเริง  สีดา 

 ๒๔๔๒๗ นางสําเรียง  แจมจันทร 

 ๒๔๔๒๘ นางสาวสําเรียง  เรียงทองหลาง 

 ๒๔๔๒๙ นางสาวสําเรียง  วรกิติปญญาวงศ 

 ๒๔๔๓๐ นางสําเรียง  เหลืองแดง 

 ๒๔๔๓๑ นางสาวสําลี  บําเหน็จ 

 ๒๔๔๓๒ นางสําลี  บุญโสภา 

 ๒๔๔๓๓ นางสําลี  พันจริต 

 ๒๔๔๓๔ นางสาวสําลี  ภูเพชร 

 ๒๔๔๓๕ นางสําลี  มาลารัตน 

 ๒๔๔๓๖ นางสําลี  เหลืองคํา 

 ๒๔๔๓๗ นางสําเลิง  สุทธิประภา 

 ๒๔๔๓๘ นางสําแล  ธีระพันธ   

 ๒๔๔๓๙ นางสําอางค  เจริญฤทธิ์ 

 ๒๔๔๔๐ นางสาวสําอางค  ดงหิงษ 

 ๒๔๔๔๑ นางสําอางค  นิวาศานน 

 ๒๔๔๔๒ นางสําอางค  บุญให 

 ๒๔๔๔๓ นางสาวสําอางค  พิลาแดง 

 ๒๔๔๔๔ นางสําอางค  พิศพรรณ 

 ๒๔๔๔๕ นางสําอางค  มุณีแนม 

 ๒๔๔๔๖ นางสําอางค  สุรันนา 

 ๒๔๔๔๗ นางสิงทอน  ชื่นสุขจําเริญกุล 

 ๒๔๔๔๘ นางสาวสิณีนาฏ  เทศชู 

 ๒๔๔๔๙ นางสาวสิณีนุช  พานิชชาติ 

 ๒๔๔๕๐ นางสิดาพรรณ  ปญญาใส 

 ๒๔๔๕๑ นางสิตานันท  หวานน้ํา 

 ๒๔๔๕๒ นางสิตาภัค  วันเย็น 

 ๒๔๔๕๓ นางสิน  สัจจะธง 

 ๒๔๔๕๔ นางสินถนอม  มิ่งขวัญ 

 ๒๔๔๕๕ นางสินเพ็ง  สอนบุตร 

 ๒๔๔๕๖ นางสาวสินาภรณ  เล่ียนเพชร 

 ๒๔๔๕๗ นางสาวสินี  กุลพงษ 

 ๒๔๔๕๘ นางสินีนาฎ  แผวไธสง 



 หนา   ๘๘ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๔๕๙ นางสาวสินีนาฎ  มะโนสกุล 

 ๒๔๔๖๐ นางสินีนาฎย  อนันตณรงค 

 ๒๔๔๖๑ นางสินีนาฏ  กัลยาวงษ 

 ๒๔๔๖๒ นางสินีนาฏ  จันนา 

 ๒๔๔๖๓ นางสินีนาฏ  มัธหา 

 ๒๔๔๖๔ นางสาวสินีนุช  กุลศิริ 

 ๒๔๔๖๕ นางสินีรัตน  บานแยม 

 ๒๔๔๖๖ นางสินีรัตน  เมฆหมอก 

 ๒๔๔๖๗ นางสิโนรส  กล่ินสวาง 

 ๒๔๔๖๘ นางสิมมา  แสงราช 

 ๒๔๔๖๙ นางสิมลี  ปาปะขี 

 ๒๔๔๗๐ นางสาวสิยา  เจริญ 

 ๒๔๔๗๑ นางสิรดา  มาปาน 

 ๒๔๔๗๒ นางสาวสิรภัทร  ศรีโยม 

 ๒๔๔๗๓ นางสาวสิรภัทรพิมพ  ธานีพูน 

 ๒๔๔๗๔ นางสิราภรณ  ปล้ืมใจ 

 ๒๔๔๗๕ นางสาวสิราภา  ทองบรรเทิง 

 ๒๔๔๗๖ นางสิริกร  ทองพุฒน 

 ๒๔๔๗๗ นางสาวสิริกร  พัฒนเจริญ 

 ๒๔๔๗๘ นางสาวสิริกร  เพาะพืช 

 ๒๔๔๗๙ นางสาวสิริกร  สัตถาผล 

 ๒๔๔๘๐ นางสิริกร  แสงสวาง 

 ๒๔๔๘๑ นางสาวสิริกร  หินซุย 

 ๒๔๔๘๒ นางสาวสิริกร  อภิญ 

 ๒๔๔๘๓ นางสาวสิริกัญญา  ขุนทอง 

 ๒๔๔๘๔ นางสาวสิริกัญญา  บุญมาศรี 

 ๒๔๔๘๕ นางสิริกัลญา  สิมสวัสดิ์ 

 ๒๔๔๘๖ นางสาวสิริกาญจน  จันทรดี 

 ๒๔๔๘๗ นางสิริกาญจน  ทองสงโสม 

 ๒๔๔๘๘ นางสิริกาญจน  บิลหมัน 

 ๒๔๔๘๙ นางสิริกาญจน  ปฐมกุลเศรษฐ 

 ๒๔๔๙๐ นางสาวสิริกาญดา  สมบูรณเลิศสิริ 

 ๒๔๔๙๑ นางสาวสิริกานดา  ศรประสิทธิ์ 

 ๒๔๔๙๒ นางสิริกานต  จันทรตาคํา 

 ๒๔๔๙๓ นางสิริกานต  วงคพิทักษ 

 ๒๔๔๙๔ นางสิริกานท  วงศพิทักษ 

 ๒๔๔๙๕ นางสาวสิริการต  เอื้อธารากุล 

 ๒๔๔๙๖ นางสิริกุณ  ชํานาญการ 

 ๒๔๔๙๗ นางสิริกุล  ไชยวุฒิ 

 ๒๔๔๙๘ นางสิริกุล  มาดหมาย 

 ๒๔๔๙๙ นางสาวสิริกุล  วัดนุชา 

 ๒๔๕๐๐ นางสิริขวัญ  อะมะมูล 

 ๒๔๕๐๑ นางสาวสิริจิตร  วงศรี 

 ๒๔๕๐๒ นางสาวสิริจี  อวมแสง 

 ๒๔๕๐๓ นางสาวสิริฉัตร  ทองศรี 

 ๒๔๕๐๔ นางสิริชนก  เทียนทอง 

 ๒๔๕๐๕ นางสิริญญา  สิงหตา 

 ๒๔๕๐๖ นางสิริญา  ขุขันธิน 

 ๒๔๕๐๗ นางสาวสิริญากรณ  จันทรเครือ 

 ๒๔๕๐๘ นางสิริญาดา  ยังอน 

 ๒๔๕๐๙ นางสาวสิริญาพร  หมายดี 

 ๒๔๕๑๐ นางสาวสิริณัฏฐ  กลอมจิตต 



 หนา   ๘๙ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๕๑๑ นางสาวสิริณัฏฐกุล  จิรางคกูร 

 ๒๔๕๑๒ นางสาวสิริธนา  ไทยกลาง 

 ๒๔๕๑๓ นางสิริธัญญ  เลิศคอนสาร 

 ๒๔๕๑๔ นางสาวสิรินดา  อิ่นคํา 

 ๒๔๕๑๕ นางสิรินทร  ทองวิเศษ 

 ๒๔๕๑๖ นางสาวสิรินทรทิพย  กระจาย 

 ๒๔๕๑๗ นางสาวสิรินทิพย  จิรากุลภากร 

 ๒๔๕๑๘ นางสิรินภา  บุญเนาว 

 ๒๔๕๑๙ นางสาวสิรินยา  จันทนากูล 

 ๒๔๕๒๐ นางสิรินยา  โสริยาต 

 ๒๔๕๒๑ นางสาวสิรินยา  หอศิลาชัย 

 ๒๔๕๒๒ นางสิรินรัชต  ครามไพบูลย 

 ๒๔๕๒๓ นางสิรินันท  ชูสุข 

 ๒๔๕๒๔ นางสิรินันท  ทองเหล่ือม 

 ๒๔๕๒๕ นางสิรินันท  ล่ันนาวา 

 ๒๔๕๒๖ นางสาวสิรินาถ  บัวขวัญ 

 ๒๔๕๒๗ นางสาวสิรินาถภัสสรณ   

  รัชเจริญบวร 

 ๒๔๕๒๘ นางสาวสิรินารถ  ภูสุวรรณ 

 ๒๔๕๒๙ นางสิริปรียา  ชิณบุตร 

 ๒๔๕๓๐ นางสาวสิริพร  ขจรฟุง 

 ๒๔๕๓๑ นางสิริพร  คงเพชรศักดิ์ 

 ๒๔๕๓๒ นางสิริพร  ฉิมผุด 

 ๒๔๕๓๓ นางสิริพร  ณ ระนอง 

 ๒๔๕๓๔ นางสาวสิริพร  ตั้งพิสิฐโยธิน 

 ๒๔๕๓๕ นางสิริพร  บุญเทียม 

 ๒๔๕๓๖ นางสิริพร  บุญมี 

 ๒๔๕๓๗ นางสาวสิริพร  ประชุมสาร 

 ๒๔๕๓๘ นางสาวสิริพร  เพ็งพินิจ 

 ๒๔๕๓๙ นางสาวสิริพร  มั่นคง 

 ๒๔๕๔๐ นางสาวสิริพร  มูลสุรินทร 

 ๒๔๕๔๑ นางสิริพร  วงษคงดี 

 ๒๔๕๔๒ นางสาวสิริพร  ศรีวิชัย 

 ๒๔๕๔๓ นางสาวสิริพร  สงาวิไลสวัสดิ์ 

 ๒๔๕๔๔ นางสาวสิริพร  หันประดิษฐ 

 ๒๔๕๔๕ นางสาวสิริพร  เอี่ยมเพ็ชร 

 ๒๔๕๔๖ นางสาวสิริพร  โอภาสวัฒนา 

 ๒๔๕๔๗ นางสาวสิริพรรณ  จึงสุทธิวงษ 

 ๒๔๕๔๘ นางสิริพรรณ  ตรีสุข 

 ๒๔๕๔๙ นางสาวสิริพรรณ  รัตนสุวรรณ 

 ๒๔๕๕๐ นางสาวสิริพรรณ  หลวงมูล 

 ๒๔๕๕๑ นางสาวสิริพันธุ  แกวบัณฑิต 

 ๒๔๕๕๒ นางสิริพันธุ  เงินทอง 

 ๒๔๕๕๓ นางสาวสิริเพ็ญ  ดวงแวว 

 ๒๔๕๕๔ นางสาวสิริภัสสร  ยาใจ 

 ๒๔๕๕๕ นางสาวสิริภา  นาแว 

 ๒๔๕๕๖ นางสาวสิริภา  หิ้นชํานิ 

 ๒๔๕๕๗ นางสาวสิริภิญญ  ธนะอัครพงษ 

 ๒๔๕๕๘ นางสาวสิริมณี  กิติราช 

 ๒๔๕๕๙ นางสาวสิริมณี  เปาปา 

 ๒๔๕๖๐ นางสาวสิริมา  กอนสัน 

 ๒๔๕๖๑ นางสิริมา  จันทรละคร 



 หนา   ๙๐ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๕๖๒ นางสาวสิริมา  ฉิมวงษขอม 

 ๒๔๕๖๓ นางสิริมา  พิกุลศรี 

 ๒๔๕๖๔ นางสาวสิริมา  มุสิกะสาร 

 ๒๔๕๖๕ นางสิริมา  รักษาพล 

 ๒๔๕๖๖ นางสาวสิริมา  เลนะพันธ 

 ๒๔๕๖๗ นางสาวสิริมา  สาวิสิทธิ์ 

 ๒๔๕๖๘ นางสิริมา  เสริมจันทร 

 ๒๔๕๖๙ นางสาวสิริมา  เสือศักดิ์ 

 ๒๔๕๗๐ นางสาวสิริมา  อังสุจารี 

 ๒๔๕๗๑ นางสิรยิา  ชวยเอื้อ 

 ๒๔๕๗๒ นางสาวสิริยากร  พ่ัวคุณมี 

 ๒๔๕๗๓ นางสิริยากร  สุขแสง 

 ๒๔๕๗๔ นางสาวสิริยากร  อรัญพฤกษพงษ 

 ๒๔๕๗๕ นางสาวสิริยากรณ  แซตั้ง 

 ๒๔๕๗๖ นางสิริยาภรณ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๔๕๗๗ นางสาวสิริยาภรณ  ศรีสาร 

 ๒๔๕๗๘ นางสาวสิริยุคล  ชวยทอง 

 ๒๔๕๗๙ นางสิริรกัษ  เรืองสวัสดิ์ 

 ๒๔๕๘๐ นางสิริรักษ  สวัสดิมงคล 

 ๒๔๕๘๑ นางสาวสิริรัตน  การภักดี 

 ๒๔๕๘๒ นางสาวสิริรัตน  จรแจม 

 ๒๔๕๘๓ นางสิริรัตน  ทับบุญ 

 ๒๔๕๘๔ นางสิริรัตน  บุญนิรันดร 

 ๒๔๕๘๕ นางสาวสิริรัตน  ไผเจริญ 

 ๒๔๕๘๖ นางสิริรัตน  เพ็ชรพูล 

 ๒๔๕๘๗ นางสิริรัตน  วงศกลา 

 ๒๔๕๘๘ นางสาวสิริรัตน  วรรณพราหมณ 

 ๒๔๕๘๙ นางสิริรัตน  วราพรม 

 ๒๔๕๙๐ นางสาวสิริรัตน  ศรีพรหมมา 

 ๒๔๕๙๑ นางสิริรัตน  สุธรรมรังษี 

 ๒๔๕๙๒ นางสิริรัตน  สุเมธยาจารย 

 ๒๔๕๙๓ นางสาวสิริลักษณ  จันทรแกว 

 ๒๔๕๙๔ นางสิริลักษณ  ดีย่ิงเจริญวรากูล   

 ๒๔๕๙๕ นางสิริลักษณ  บุญเรือง 

 ๒๔๕๙๖ นางสิริลักษณ  มิคะมาศ 

 ๒๔๕๙๗ นางสิริลักษณ  ระวังชนม 

 ๒๔๕๙๘ นางสาวสิริลักษณ  รัมมะนพ 

 ๒๔๕๙๙ นางสาวสิริลักษณ  เล็กชอุม 

 ๒๔๖๐๐ นางสิริลักษณ  วรรณมาศ 

 ๒๔๖๐๑ นางสาวสิริลักษณ  ศรีวราพันธุ 

 ๒๔๖๐๒ นางสาวสิริลักษณ  ศรีสมพงษ 

 ๒๔๖๐๓ นางสิริลักษณ  สระแกว 

 ๒๔๖๐๔ นางสาวสิริลักษณ  สุตเดช 

 ๒๔๖๐๕ นางสาวสิริลักษณ  เอมอุไร 

 ๒๔๖๐๖ นางสาวสิริวรรณ  กาซาย 

 ๒๔๖๐๗ นางสิริวรรณ  คังคายะ 

 ๒๔๖๐๘ นางสิริวรรณ  จันทรเกิด 

 ๒๔๖๐๙ นางสาวสิริวรรณ  เพ็งคํา 

 ๒๔๖๑๐ นางสิริวรรณ  เหลาแกว 

 ๒๔๖๑๑ นางสิริวรรณา  จีนดวง 

 ๒๔๖๑๒ นางสาวสิริวัลย  ชูศรีจันทร 

 ๒๔๖๑๓ นางสาวสิริสุดา  ประคองพวก 



 หนา   ๙๑ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๖๑๔ นางสาวสิริโสภา  ชุมแกว 

 ๒๔๖๑๕ นางสาวสิริอาภา  ยันตะกนก 

 ๒๔๖๑๖ นางสาวสิรีธร  มณีรัตน 

 ๒๔๖๑๗ นางสาวสิรียญา  พรมวงษซาย 

 ๒๔๖๑๘ นางสาวสิรีรัศมิ์  พรหมแสงใส 

 ๒๔๖๑๙ นางสิรีรัศมิ์  เพ็ชชรย้ิม 

 ๒๔๖๒๐ นางสิวลี  ศักดานุศาสน 

 ๒๔๖๒๑ นางสิววดี  บุญประคองพันธ 

 ๒๔๖๒๒ นางสาวสิวาลัย  ขันทอง 

 ๒๔๖๒๓ นางสิวิณีย  จุยดอนกลอย 

 ๒๔๖๒๔ นางสิอร  นิลมณี 

 ๒๔๖๒๕ นางสีตีคอลีเยาะ  การี 

 ๒๔๖๒๖ นางสาวสีตีมาสีเตาะ  อับดุลเลาะ 

 ๒๔๖๒๗ นางสีตีรอหานิง  โดะสะนิ 

 ๒๔๖๒๘ นางสีไทย  แสนแพน 

 ๒๔๖๒๙ นางสีนวน  เมฆพัฒน 

 ๒๔๖๓๐ นางสีนวล  แทนมูล 

 ๒๔๖๓๑ นางสาวสีนวล  บุญยานยาว 

 ๒๔๖๓๒ นางสีนวล  ศิริรวง 

 ๒๔๖๓๓ นางสีแพร  เติมสังข 

 ๒๔๖๓๔ นางสีไพร  แตงไทย 

 ๒๔๖๓๕ นางสีละปน  ปริเวก 

 ๒๔๖๓๖ นางสืบสาย  จุยคง 

 ๒๔๖๓๗ นางสาวสุกรรณฺการ  ทองเขียว 

 ๒๔๖๓๘ นางสาวสุกฤตา  ธุลีวรรณ 

 ๒๔๖๓๙ นางสุกฤตา  พงศกระพันธ 

 ๒๔๖๔๐ นางสาวสุกฤตา  ศิริกิจสกุล 

 ๒๔๖๔๑ นางสุกฤตา  ศิริเศรษฐกุล 

 ๒๔๖๔๒ นางสุกฤตา  สีนวล 

 ๒๔๖๔๓ นางสาวสุกฤตา  หลาแสนเมือง 

 ๒๔๖๔๔ นางสาวสุกัญญา  กลานสนุล 

 ๒๔๖๔๕ นางสาวสุกัญญา  กองดา 

 ๒๔๖๔๖ นางสุกัญญา  แกนกุหลาบ 

 ๒๔๖๔๗ นางสาวสุกัญญา  แกวพิลา 

 ๒๔๖๔๘ นางสาวสุกัญญา  แกวสม 

 ๒๔๖๔๙ นางสุกัญญา  ขันภักดี 

 ๒๔๖๕๐ นางสุกัญญา  ขําดํา 

 ๒๔๖๕๑ นางสุกัญญา  คงเจริญ 

 ๒๔๖๕๒ นางสาวสุกัญญา  คุมบุญ 

 ๒๔๖๕๓ นางสาวสุกัญญา  แคนดา 

 ๒๔๖๕๔ นางสาวสุกัญญา  จันสุด 

 ๒๔๖๕๕ นางสาวสุกัญญา  จันใหม 

 ๒๔๖๕๖ นางสาวสุกัญญา  จําลองเพ็ง 

 ๒๔๖๕๗ นางสุกัญญา  จิตรบุตร 

 ๒๔๖๕๘ นางสาวสุกัญญา  จิตหลัง 

 ๒๔๖๕๙ นางสาวสุกัญญา  จุฑาภัทรกุล 

 ๒๔๖๖๐ นางสาวสุกัญญา  เจอะมะ 

 ๒๔๖๖๑ นางสุกัญญา  ชางเกวียน 

 ๒๔๖๖๒ นางสุกัญญา  ชุมคง 

 ๒๔๖๖๓ นางสุกัญญา  ซายซ 

 ๒๔๖๖๔ นางสุกัญญา  ณ ลําปาง 

 ๒๔๖๖๕ นางสาวสุกัญญา  ดาแมรอ 



 หนา   ๙๒ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๖๖๖ นางสาวสุกัญญา  ตนมั่ง 

 ๒๔๖๖๗ นางสาวสุกัญญา  ตนมั่น 

 ๒๔๖๖๘ นางสาวสุกัญญา  ตุมทอง 

 ๒๔๖๖๙ นางสุกัญญา  เตจะยวง 

 ๒๔๖๗๐ นางสุกัญญา  โตสกุล 

 ๒๔๖๗๑ นางสาวสุกัญญา  ทรารมย 

 ๒๔๖๗๒ นางสุกัญญา  ทองแผน 

 ๒๔๖๗๓ นางสุกัญญา  ทองฤทธิ์ 

 ๒๔๖๗๔ นางสุกัญญา  ทัพอุดม 

 ๒๔๖๗๕ นางสาวสุกัญญา  ทิพยานนท   

 ๒๔๖๗๖ นางสาวสุกัญญา  เทศผล 

 ๒๔๖๗๗ นางสาวสุกัญญา  ธัญญาหาร 

 ๒๔๖๗๘ นางสุกัญญา  ธารณะ 

 ๒๔๖๗๙ นางสาวสุกัญญา  นกกลาง 

 ๒๔๖๘๐ นางสาวสุกัญญา  นิยมสุวรรณ 

 ๒๔๖๘๑ นางสาวสุกัญญา  แนไพร 

 ๒๔๖๘๒ นางสาวสุกัญญา  บําเพ็ญสกุลชัย 

 ๒๔๖๘๓ นางสุกัญญา  บุญแท 

 ๒๔๖๘๔ นางสาวสุกัญญา  บุญเรืองทา 

 ๒๔๖๘๕ นางสาวสุกัญญา  บุญเอก 

 ๒๔๖๘๖ นางสุกัญญา  ประดับศรี 

 ๒๔๖๘๗ นางสุกัญญา  ปงแลมาเส็น 

 ๒๔๖๘๘ นางสาวสุกัญญา  ปานพิมพ 

 ๒๔๖๘๙ นางสาวสุกัญญา  ปาวะรีย 

 ๒๔๖๙๐ นางสุกัญญา  พลธรรม 

 ๒๔๖๙๑ นางสุกัญญา  พลแสน 

 ๒๔๖๙๒ นางสาวสุกัญญา  พลอาชา 

 ๒๔๖๙๓ นางสาวสุกัญญา  พวงเพชร 

 ๒๔๖๙๔ นางสาวสุกัญญา  พันอนุ 

 ๒๔๖๙๕ นางสาวสุกัญญา  พานิชกุล 

 ๒๔๖๙๖ นางสุกัญญา  พิสัยพันธ 

 ๒๔๖๙๗ นางสาวสุกัญญา  พ่ึงพันธ 

 ๒๔๖๙๘ นางสาวสุกัญญา  พุดเจริญ 

 ๒๔๖๙๙ นางสุกัญญา  เพ็งเภา 

 ๒๔๗๐๐ นางสุกัญญา  เพ็ชรกําจัด 

 ๒๔๗๐๑ นางสุกัญญา  เพชรมีดี 

 ๒๔๗๐๒ นางสุกัญญา  ภักดีศรี 

 ๒๔๗๐๓ นางสุกัญญา  ภาชนะ 

 ๒๔๗๐๔ นางสาวสุกัญญา  ภูเฮียงแกว 

 ๒๔๗๐๕ นางสาวสุกัญญา  มณีรัตน 

 ๒๔๗๐๖ นางสุกัญญา  มหารักษ 

 ๒๔๗๐๗ นางสาวสุกัญญา  มาตรา 

 ๒๔๗๐๘ นางสาวสุกัญญา  มิตรเมฆ 

 ๒๔๗๐๙ นางสุกัญญา  มีพูล 

 ๒๔๗๑๐ นางสาวสุกัญญา  มูลถี 

 ๒๔๗๑๑ จาสิบเอกหญิง สุกัญญา  ยวงทอง 

 ๒๔๗๑๒ นางสาวสุกัญญา  ยอดเพชร 

 ๒๔๗๑๓ นางสาวสุกัญญา  รูปทอง 

 ๒๔๗๑๔ นางสาวสุกัญญา  รูมะปาน 

 ๒๔๗๑๕ นางสาวสุกัญญา  ล้ิมฉุนเสง 

 ๒๔๗๑๖ นางสุกัญญา  วงศสาร 

 ๒๔๗๑๗ นางสาวสุกัญญา  วงษประภา 



 หนา   ๙๓ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๗๑๘ นางสุกัญญา  วรรณละเอียด 

 ๒๔๗๑๙ นางสาวสุกัญญา  วันหวัง 

 ๒๔๗๒๐ นางสาวสุกัญญา  ศรีมณีวงศ 

 ๒๔๗๒๑ นางสุกัญญา  ศรีลัย 

 ๒๔๗๒๒ นางสุกัญญา  ศรีเหรา 

 ๒๔๗๒๓ นางสุกัญญา  ศิริเขียว 

 ๒๔๗๒๔ นางสาวสุกัญญา  สมีพวง 

 ๒๔๗๒๕ นางสุกัญญา  สรรพาณิช 

 ๒๔๗๒๖ นางสาวสุกัญญา  สวยประเสริฐ 

 ๒๔๗๒๗ นางสุกัญญา  สะเดา 

 ๒๔๗๒๘ นางสาวสุกัญญา  สังกะสิงห 

 ๒๔๗๒๙ นางสาวสุกัญญา  สัตนาโค 

 ๒๔๗๓๐ นางสุกัญญา  สินชัย 

 ๒๔๗๓๑ นางสาวสุกัญญา  สุขฉิม 

 ๒๔๗๓๒ นางสุกัญญา  สุราชวงศ 

 ๒๔๗๓๓ นางสาวสุกัญญา  สุวรรณโณ   

 ๒๔๗๓๔ นางสาวสุกัญญา  แสงแกว 

 ๒๔๗๓๕ นางสุกัญญา  แสงฉิม 

 ๒๔๗๓๖ นางสุกัญญา  แสงสิทธิ์ 

 ๒๔๗๓๗ นางสาวสุกัญญา  หมูเจริญ 

 ๒๔๗๓๘ นางสุกัญญา  หวันอิ 

 ๒๔๗๓๙ นางสาวสุกัญญา  เหิกขุนทด 

 ๒๔๗๔๐ นางสุกัญญา  ออมแกว 

 ๒๔๗๔๑ นางสุกัญญา  อัครไทยกุล 

 ๒๔๗๔๒ นางสาวสุกัญญา  อันหนองกุง 

 ๒๔๗๔๓ นางสุกัญญา  อุนเปง 

 ๒๔๗๔๔ นางสาวสุกัญญาภา  สมัคราช 

 ๒๔๗๔๕ นางสุกัญดา  เหมืองทอง 

 ๒๔๗๔๖ นางสุกันทา  แสงใส   

 ๒๔๗๔๗ นางสาวสุกันยา  เงินมั่น 

 ๒๔๗๔๘ นางสาวสุกันยา  จันแดง 

 ๒๔๗๔๙ นางสาวสุกันยา  ติมุลา 

 ๒๔๗๕๐ นางสุกันยา  ทวีผล 

 ๒๔๗๕๑ นางสาวสุกันยา  นาคขํา 

 ๒๔๗๕๒ นางสาวสุกันยา  แมกพิมาย 

 ๒๔๗๕๓ นางสุกันยา  รุงศรี 

 ๒๔๗๕๔ นางสุกันยา  ศรีมุงคุณ 

 ๒๔๗๕๕ นางสาวสุกันยา  สุขโชติ 

 ๒๔๗๕๖ นางสาวสุกัลญา  แกวประสิทธิ์ 

 ๒๔๗๕๗ นางสาวสุกัลญา  เชื้อคําจันทร 

 ๒๔๗๕๘ นางสาวสุกัลญา  บุรีวงษ 

 ๒๔๗๕๙ นางสาวสุกัลญา  เลิศทองคํา 

 ๒๔๗๖๐ นางสาวสุกัลญา  ศรีอุดร 

 ๒๔๗๖๑ นางสาวสุกัลยชนา  คอศุภฤกษสกุล 

 ๒๔๗๖๒ นางสาวสุกัลยา  ขันไร 

 ๒๔๗๖๓ นางสาวสุกัลยา  จันทะปญญา 

 ๒๔๗๖๔ นางสาวสุกัลยา  จูมกุมาร 

 ๒๔๗๖๕ นางสาวสุกัลยา  ดวงภักดี 

 ๒๔๗๖๖ นางสาวสุกัลยา  ทําสวน 

 ๒๔๗๖๗ นางสุกัลยา  นามจันทร 

 ๒๔๗๖๘ นางสาวสุกัลยา  นิลภา 

 ๒๔๗๖๙ นางสุกัลยา  โพธิวัฒน 



 หนา   ๙๔ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๗๗๐ นางสุกัลยา  มัตตะพงศ 

 ๒๔๗๗๑ นางสาวสุกัลยา  เลาะลาเมาะ 

 ๒๔๗๗๒ นางสาวสุกัลยา  วงคหลวงอุด 

 ๒๔๗๗๓ นางสุกัลยา  สมรูป 

 ๒๔๗๗๔ นางสาวสุกัลยา  หมันกุล 

 ๒๔๗๗๕ นางสุกัลยา  เอี่ยมสอาด 

 ๒๔๗๗๖ นางสุกาญดา  จับทอง 

 ๒๔๗๗๗ นางสาวสุกานดา  จันทรมะโน 

 ๒๔๗๗๘ วาที่รอยตรีหญิง สุกานดา  ชินแสง 

 ๒๔๗๗๙ นางสุกานดา  เชยเอี่ยม 

 ๒๔๗๘๐ นางสาวสุกานดา  นาหอม 

 ๒๔๗๘๑ นางสุกานดา  ปญญาใจ 

 ๒๔๗๘๒ นางสาวสุกานดา  ภูมิสายดร 

 ๒๔๗๘๓ นางสุกานดา  มือลี 

 ๒๔๗๘๔ นางสุกานดา  วงศฮาด 

 ๒๔๗๘๕ นางสุกานดา  สุเมธาโส 

 ๒๔๗๘๖ นางสาวสุกานดา  แสนลัง 

 ๒๔๗๘๗ นางสาวสุกิจ  พิมสาย 

 ๒๔๗๘๘ นางสุกิจจาภรณ  นอยสมศรี 

 ๒๔๗๘๙ นางสุกี  แกวเกตุสี 

 ๒๔๗๙๐ นางสุเกตร  ถึงคําภู 

 ๒๔๗๙๑ นางสุขกมล  อนุรักษโกศล 

 ๒๔๗๙๒ นางสาวสุขกําไร  มีบริบูรณ 

 ๒๔๗๙๓ นางสุขเกษม  บุญประจํา 

 ๒๔๗๙๔ นางสุขแกว  คําตุย 

 ๒๔๗๙๕ นางสาวสุขจิต  กันสุทธิ 

 ๒๔๗๙๖ นางสุขใจ  หนูนุย 

 ๒๔๗๙๗ นางสุขประเสริฐ  มีศิลป 

 ๒๔๗๙๘ นางสาวสุขเพ็ง  โถปาคํา 

 ๒๔๗๙๙ นางสุขรดา  คงสิงห 

 ๒๔๘๐๐ นางสาวสุขฤทัย  แพรกสมุทร 

 ๒๔๘๐๑ นางสุขสม  เกียวกุล 

 ๒๔๘๐๒ นางสุขสวัสดิ์  แกวสังข 

 ๒๔๘๐๓ นางสุขสันต  คําแสนราช 

 ๒๔๘๐๔ นางสุขสันติ์  รอยเพีย 

 ๒๔๘๐๕ นางสาวสุขแสงจันทร   

  ประชาเรือนรัศมี 

 ๒๔๘๐๖ นางสุขใส  สีนา 

 ๒๔๘๐๗ นางสุขิตรา  อุปจันทรสงา 

 ๒๔๘๐๘ นางสาวสุขุมา  จ่ันหนู 

 ๒๔๘๐๙ นางสุขุมาภรณ  อินพะเนา 

 ๒๔๘๑๐ นางสาวสุคนทา  กูลดี 

 ๒๔๘๑๑ นางสุคนทิพย  เดชพละ 

 ๒๔๘๑๒ นางสาวสุคนธ  กาสิทธิ์ 

 ๒๔๘๑๓ นางสุคนธ  ไกรสิริพงศ 

 ๒๔๘๑๔ นางสุคนธ  จันทรนิ่ม 

 ๒๔๘๑๕ นางสาวสุคนธ  จินนะมงคล 

 ๒๔๘๑๖ นางสาวสุคนธ  ตาจันทรวงศ 

 ๒๔๘๑๗ นางสุคนธ  ถานันตะ 

 ๒๔๘๑๘ นางสาวสุคนธ  นนทสอร 

 ๒๔๘๑๙ นางสุคนธ  เพชรสงค 

 ๒๔๘๒๐ นางสุคนธ  เหมือนแยม 



 หนา   ๙๕ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๘๒๑ นางสาวสุคนธทิพย  จันโนนแซง 

 ๒๔๘๒๒ นางสาวสุคนธทิพย  ประนาธารากุล 

 ๒๔๘๒๓ นางสาวสุคนธทิพย  ศรีรักษ 

 ๒๔๘๒๔ นางสุคนธภรณ  เจริญวัย 

 ๒๔๘๒๕ นางสาวสุคนธรส  เทียนวรรณ 

 ๒๔๘๒๖ นางสุคนธา  กันทะเตียน 

 ๒๔๘๒๗ นางสุคนธา  คัดทะจันทร 

 ๒๔๘๒๘ นางสุคนธา  บิลหรอหีม 

 ๒๔๘๒๙ นางสาวสุคนธา  ศรีเรือง 

 ๒๔๘๓๐ นางสาวสุคลธรณ  สัตยซื่อ 

 ๒๔๘๓๑ นางสุคํา  ขัดปด 

 ๒๔๘๓๒ นางสุคํา  เขยฟู 

 ๒๔๘๓๓ นางสุคิด  สิทธิศร 

 ๒๔๘๓๔ นางสาวสุแคร  มีลํ่า 

 ๒๔๘๓๕ นางสาวสุจรรยา  อินนอย 

 ๒๔๘๓๖ นางสาวสุจารี  ปอมสุวรรณ 

 ๒๔๘๓๗ นางสุจารีย  จําปาทอง 

 ๒๔๘๓๘ นางสุจิณณาภัช  มาลาพันธ 

 ๒๔๘๓๙ นางสาวสุจิตตรา  คงปล้ืม 

 ๒๔๘๔๐ นางสุจิตตรา  บุญคํา 

 ๒๔๘๔๑ นางสุจิตตรา  ผองปญญา 

 ๒๔๘๔๒ นางสาวสุจิตตรา  เหลืองอราม 

 ๒๔๘๔๓ นางสาวสุจิตตรา  อาจคงหาญ 

 ๒๔๘๔๔ นางสุจิตตา  ทองหลอ 

 ๒๔๘๔๕ นางสาวสุจิตตา  นุกอนรัมย 

 ๒๔๘๔๖ นางสุจิตตา  หัตถสาร 

 ๒๔๘๔๗ นางสาวสุจิตรตรา  คําผาย 

 ๒๔๘๔๘ นางสุจิตรา  กางออนตา 

 ๒๔๘๔๙ นางสาวสุจิตรา  กุดทา 

 ๒๔๘๕๐ นางสุจิตรา  เข็มทิศ 

 ๒๔๘๕๑ นางสาวสุจิตรา  เขียวทิพย 

 ๒๔๘๕๒ นางสุจิตรา  จินดาไทย 

 ๒๔๘๕๓ นางสุจิตรา  เดชขันธ 

 ๒๔๘๕๔ นางสาวสุจิตรา  เทียมหงษ 

 ๒๔๘๕๕ นางสาวสุจิตรา  โนใหม 

 ๒๔๘๕๖ นางสาวสุจิตรา  บุญนอก 

 ๒๔๘๕๗ นางสาวสุจิตรา  ปฐมพิริยากุล 

 ๒๔๘๕๘ นางสาวสุจิตรา  ปูหลุน 

 ๒๔๘๕๙ นางสาวสุจิตรา  พรมไธสง 

 ๒๔๘๖๐ นางสาวสุจิตรา  พับโพธิ์ 

 ๒๔๘๖๑ นางสุจิตรา  เพชรอาวุธ 

 ๒๔๘๖๒ นางสาวสุจิตรา  แพนลา 

 ๒๔๘๖๓ นางสาวสุจิตรา  โพดพันธ 

 ๒๔๘๖๔ นางสาวสุจิตรา  โพธิพฤกษ 

 ๒๔๘๖๕ นางสุจิตรา  ภูบานหมอ 

 ๒๔๘๖๖ นางสาวสุจิตรา  โภคาพานิชย 

 ๒๔๘๖๗ นางสาวสุจิตรา  วิศิษฐศรี 

 ๒๔๘๖๘ นางสุจิตรา  สงศรี 

 ๒๔๘๖๙ นางสุจิตรา  สมภูมิ 

 ๒๔๘๗๐ นางสาวสุจิตรา  สังวาลย 

 ๒๔๘๗๑ นางสาวสุจิตรา  สาครพิศาลกุล 

 ๒๔๘๗๒ นางสาวสุจิตรา  สืบสวน 



 หนา   ๙๖ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๘๗๓ นางสาวสุจิตรา  สุขแจม 

 ๒๔๘๗๔ นางสาวสุจิตรา  หอมละออง 

 ๒๔๘๗๕ นางสาวสุจิตรา  อบภิรมย 

 ๒๔๘๗๖ นางสาวสุจิตรา  อารมณ 

 ๒๔๘๗๗ นางสาวสุจิตรา  อาษานอก 

 ๒๔๘๗๘ นางสาวสุจิตราภรณ  คํามั่น 

 ๒๔๘๗๙ นางสุจิตราวดี  สมัครวงศ 

 ๒๔๘๘๐ นางสาวสุจิน  จันประโคน 

 ๒๔๘๘๑ นางสาวสุจิน  เชื้อสุข 

 ๒๔๘๘๒ นางสุจิน  ผมงาม 

 ๒๔๘๘๓ นางสุจิน  ศิริลักษณ 

 ๒๔๘๘๔ นางสุจิน  อุดใจ 

 ๒๔๘๘๕ นางสุจินดา  จักรพล 

 ๒๔๘๘๖ นางสุจินดา  จีนชวย 

 ๒๔๘๘๗ นางสาวสุจินดา  ทรัพยสุนทร 

 ๒๔๘๘๘ นางสุจินดา  ทานัน 

 ๒๔๘๘๙ นางสุจินดา  ธูปแกว 

 ๒๔๘๙๐ นางสุจินดา  นารอง 

 ๒๔๘๙๑ นางสุจินต  ฆังรัตน 

 ๒๔๘๙๒ นางสุจินต  จันทรดํา 

 ๒๔๘๙๓ นางสาวสุจินต  จันทสุ 

 ๒๔๘๙๔ นางสุจินันท  คําหาญ 

 ๒๔๘๙๕ นางสาวสุจินันท  ดินนุย 

 ๒๔๘๙๖ นางสาวสุจิรัตน  สุขขะ 

 ๒๔๘๙๗ นางสาวสุจิรา  กุลศิริ 

 ๒๔๘๙๘ นางสาวสุจิรา  แกวสุวรรณ 

 ๒๔๘๙๙ นางสุจิรา  มีชุม 

 ๒๔๙๐๐ นางสาวสุจิราภรณ  ภูพูล 

 ๒๔๙๐๑ นางสุจิลา  จันทะมาตย 

 ๒๔๙๐๒ นางสุจิวรรณ  เจือจันทร 

 ๒๔๙๐๓ นางสุจิฬา  สังขแกว 

 ๒๔๙๐๔ นางสาวสุจีรา  สกุณา 

 ๒๔๙๐๕ นางสาวสุจีราพร  ศิริทวี 

 ๒๔๙๐๖ นางสาวสุชญา  กําจัดภัย 

 ๒๔๙๐๗ นางสุชญา  อินตะวงค 

 ๒๔๙๐๘ นางสาวสุชมณกุนต  มณีรัตน 

 ๒๔๙๐๙ นางสุชอชญา  นภาพงศ 

 ๒๔๙๑๐ นางสุชะลี  โพธิ์บางหวาย 

 ๒๔๙๑๑ นางสาวสุชัญญา  บุญมี 

 ๒๔๙๑๒ นางสาวสุชัญญา  สมสุข 

 ๒๔๙๑๓ นางสาวสุชัญญา  สิทธิบุน 

 ๒๔๙๑๔ นางสุชัญญา  สุขเอก 

 ๒๔๙๑๕ นางสาวสุชัญญา  อับนาค 

 ๒๔๙๑๖ นางสาวสุชา  ชางดี 

 ๒๔๙๑๗ นางสุชาฎา  แกนจันทร 

 ๒๔๙๑๘ นางสุชาดา  กล่ินหอม 

 ๒๔๙๑๙ นางสาวสุชาดา  กํามณี 

 ๒๔๙๒๐ นางสุชาดา  กุลเกษตร 

 ๒๔๙๒๑ นางสาวสุชาดา  คงคาลิหมีน   

 ๒๔๙๒๒ นางสาวสุชาดา  คงมะเริง 

 ๒๔๙๒๓ นางสาวสุชาดา  ชางน้ํา 

 ๒๔๙๒๔ นางสาวสุชาดา  ชุมดํา 



 หนา   ๙๗ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๙๒๕ นางสุชาดา  ทองปรก 

 ๒๔๙๒๖ นางสุชาดา  นอยพันธ 

 ๒๔๙๒๗ นางสุชาดา  ประโยชนมี 

 ๒๔๙๒๘ นางสาวสุชาดา  แปนคุมญาติ 

 ๒๔๙๒๙ นางสุชาดา  พิชนารีย 

 ๒๔๙๓๐ นางสุชาดา  พินธะ 

 ๒๔๙๓๑ นางสุชาดา  พืชพูล 

 ๒๔๙๓๒ นางสาวสุชาดา  ภูวิลัย 

 ๒๔๙๓๓ นางสุชาดา  มณฑาประเสริฐ 

 ๒๔๙๓๔ นางสุชาดา  มานะกลา 

 ๒๔๙๓๕ นางสุชาดา  ยินดี 

 ๒๔๙๓๖ นางสุชาดา  ระบาเลิศ 

 ๒๔๙๓๗ นางสุชาดา  รักเมือง 

 ๒๔๙๓๘ นางสาวสุชาดา  ราศี 

 ๒๔๙๓๙ นางสาวสุชาดา  ริยะวงษ 

 ๒๔๙๔๐ นางสาวสุชาดา  เรือนกองเงิน 

 ๒๔๙๔๑ นางสุชาดา  แรงกสิวิทย 

 ๒๔๙๔๒ นางสุชาดา  สาธุจรัญ 

 ๒๔๙๔๓ นางสาวสุชาดา  สุนทรชัย 

 ๒๔๙๔๔ นางสาวสุชาดา  สุยะพรหม 

 ๒๔๙๔๕ นางสุชาดา  เหลาพร 

 ๒๔๙๔๖ นางสาวสุชาดา  อินสุข 

 ๒๔๙๔๗ นางสุชาทณี  วิเชียรรัตน 

 ๒๔๙๔๘ นางสาวสุชานรี  แจมใส 

 ๒๔๙๔๙ นางสาวสุชานันท  จันทรวงษ 

 ๒๔๙๕๐ นางสาวสุชานันท  เนตรคุณ 

 ๒๔๙๕๑ นางสุชานันท  บุญใบ 

 ๒๔๙๕๒ นางสุชานันท  ยอดแกว 

 ๒๔๙๕๓ นางสาวสุชานันท  สุขแยม 

 ๒๔๙๕๔ นางสุชามณี  โพธิ์ตาทอง 

 ๒๔๙๕๕ นางสาวสุชารัตน  ดานทองหลาง 

 ๒๔๙๕๖ นางสาวสุชารัตน  พรมเกตุ 

 ๒๔๙๕๗ นางสุชาลักษณ  อินทจันทร 

 ๒๔๙๕๘ นางสาวสุชาวดี  จันทสิทธิ์ 

 ๒๔๙๕๙ นางสาวสุชาวดี  ดุลลาพันธ 

 ๒๔๙๖๐ นางสุชาวรี  บุญหลง 

 ๒๔๙๖๑ นางสาวสุชาสิณี  บุญสิงห 

 ๒๔๙๖๒ นางสาวสุชิน  พลายมี 

 ๒๔๙๖๓ นางสุชิน  อางยาน 

 ๒๔๙๖๔ นางสาวสุชิรา  โพธิ์ศรี 

 ๒๔๙๖๕ นางสาวสุชีพ  บุตรสิงห 

 ๒๔๙๖๖ นางสุชีพ  สุขสุวานนท 

 ๒๔๙๖๗ นางสุชีลา  เชิดชูสกุล 

 ๒๔๙๖๘ นางสุชีลา  สีวังลาส 

 ๒๔๙๖๙ นางสุชีลา  อินทรโพธิ์ 

 ๒๔๙๗๐ นางสาวสุโชค  มณีโชติ 

 ๒๔๙๗๑ นางสาวสุญาณา  ชมภูรัตน 

 ๒๔๙๗๒ นางสุฎาพร  ศิริจันทรเพ็ญ 

 ๒๔๙๗๓ นางสุฏาจันทร  คําหงษา 

 ๒๔๙๗๔ นางสาวสุฐานิฏฐ  ภัทรวิบูลกิจ 

 ๒๔๙๗๕ นางสุฑาพร  สุธาโพชน 

 ๒๔๙๗๖ นางสาวสุฑารินทร  ประเทพ 



 หนา   ๙๘ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๙๗๗ นางสาวสุฑาศิณี  นิ่มแกว 

 ๒๔๙๗๘ นางสาวสุณัฐชา  หมอเกง 

 ๒๔๙๗๙ นางสุณิษา  ขอคํา 

 ๒๔๙๘๐ นางสุณิสา  พุทธวงศ 

 ๒๔๙๘๑ นางสุณิสา  ยัคลา 

 ๒๔๙๘๒ นางสาวสุณี  ฝกแคเล็ก 

 ๒๔๙๘๓ นางสาวสุณี  อินทรชวย 

 ๒๔๙๘๔ นางสุณีพร  สุพรม 

 ๒๔๙๘๕ นางสุณีภรณ  ชิดปลัด 

 ๒๔๙๘๖ นางสุณีย  ขะพินิจ 

 ๒๔๙๘๗ นางสาวสุณีย  ดัชถุยาวัตร   

 ๒๔๙๘๘ นางสุณีย  นิสัน   

 ๒๔๙๘๙ นางสุณีย  วงคเวียน 

 ๒๔๙๙๐ นางสาวสุณียา  ไชยแสง 

 ๒๔๙๙๑ นางสุณีษา  ภูนุชอภัย 

 ๒๔๙๙๒ นางสุดจารีย  ซุนหิรัญ 

 ๒๔๙๙๓ นางสาวสุดใจ  เกียงย่ีหวา 

 ๒๔๙๙๔ นางสุดใจ  แกวพระ 

 ๒๔๙๙๕ นางสุดใจ  ครองยุติ 

 ๒๔๙๙๖ นางสุดใจ  โคตรคํา 

 ๒๔๙๙๗ นางสุดใจ  ใครควร 

 ๒๔๙๙๘ นางสุดใจ  ใจดี 

 ๒๔๙๙๙ นางสุดใจ  ใจเย็น 

 ๒๕๐๐๐ นางสุดใจ  ชาวหนองแสง 

 ๒๕๐๐๑ นางสาวสุดใจ  บุญฤทธิ์ 

 ๒๕๐๐๒ นางสุดใจ  บุตรศาสตร 

 ๒๕๐๐๓ นางสุดใจ  ภูดวงจิตร 

 ๒๕๐๐๔ นางสุดใจ  แมนประเสริฐ 

 ๒๕๐๐๕ นางสาวสุดใจ  ศรีหริ่ง 

 ๒๕๐๐๖ นางสาวสุดใจ  สุวรรณตรี 

 ๒๕๐๐๗ นางสาวสุดใจ  ไสลภูมิ 

 ๒๕๐๐๘ นางสุดใจ  แหลงสะทาน 

 ๒๕๐๐๙ นางสาวสุดใจ  อินทรครอง 

 ๒๕๐๑๐ นางสาวสุดชาดา  แกนวงค 

 ๒๕๐๑๑ นางสาวสุดตา  บุตรออน 

 ๒๕๐๑๒ นางสุดตา  วิลัยรัตน 

 ๒๕๐๑๓ นางสาวสุดธิดา  อุนอารมย 

 ๒๕๐๑๔ นางสาวสุดสวาท  บัวชน 

 ๒๕๐๑๕ นางสุดสวาท  มาตรบุรมย 

 ๒๕๐๑๖ นางสุดสาคร  ผลดํา 

 ๒๕๐๑๗ นางสุดสาคร  หลวงศรี 

 ๒๕๐๑๘ นางสุดสายใจ  พูลเพ่ิม 

 ๒๕๐๑๙ นางสาวสุดสุดา  ทองจินดา   

 ๒๕๐๒๐ นางสุดา  แกวแหวน 

 ๒๕๐๒๑ นางสุดา  ถาวรบูรณทรัพย 

 ๒๕๐๒๒ นางสุดา  พันธพิพัฒนวงศ 

 ๒๕๐๒๓ นางสุดา  ภัทรพงศพันธ 

 ๒๕๐๒๔ นางสุดา  ภูมิไธสง 

 ๒๕๐๒๕ นางสุดา  ภูระหงษ 

 ๒๕๐๒๖ นางสาวสุดา  มุคุระ 

 ๒๕๐๒๗ นางสุดา  ยงกุล 

 ๒๕๐๒๘ นางสาวสุดา  และตี 



 หนา   ๙๙ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๐๒๙ นางสุดา  หีมชาตรี 

 ๒๕๐๓๐ นางสาวสุดา  อุปมา 

 ๒๕๐๓๑ นางสาวสุดา  เอ็มเลง 

 ๒๕๐๓๒ นางสาวสุดากาญจน  โตเจริญ 

 ๒๕๐๓๓ นางสุดาทิพย  คีมทองหลาง 

 ๒๕๐๓๔ นางสาวสุดาทิพย  พรหมเดช 

 ๒๕๐๓๕ นางสาวสุดาทิพย  พลเสนา 

 ๒๕๐๓๖ นางสุดาพร  ครองตรี 

 ๒๕๐๓๗ นางสาวสุดาพร  จันตะพิงค 

 ๒๕๐๓๘ นางสุดาพร  จันตาทะ 

 ๒๕๐๓๙ นางสาวสุดาพร  ชวลิตชีวิน 

 ๒๕๐๔๐ นางสุดาพร  เพชรกอง 

 ๒๕๐๔๑ นางสุดาพร  วิมล 

 ๒๕๐๔๒ นางสุดาพร  หมื่นแกว 

 ๒๕๐๔๓ นางสาวสุดาพร  หาระสาร 

 ๒๕๐๔๔ นางสุดาพรรณ  พรหมภิราม 

 ๒๕๐๔๕ นางสาวสุดาพันธ  ดุสอน 

 ๒๕๐๔๖ นางสาวสุดาภรณ  ไชยพร 

 ๒๕๐๔๗ นางสาวสุดาภรณ  สกุลหลัง 

 ๒๕๐๔๘ นางสาวสุดารักษ  จันทรชื่น 

 ๒๕๐๔๙ นางสุดารักษ  เหลาสอน 

 ๒๕๐๕๐ นางสุดารัตน  กวางทุง 

 ๒๕๐๕๑ นางสุดารัตน  กาญจนเพชร 

 ๒๕๐๕๒ นางสาวสุดารัตน  แกวบาง 

 ๒๕๐๕๓ นางสาวสุดารัตน  แกวสิริ 

 ๒๕๐๕๔ นางสาวสุดารัตน  แกวหานาม 

 ๒๕๐๕๕ นางสาวสุดารัตน  เขตรสุวรรณ 

 ๒๕๐๕๖ นางสาวสุดารัตน  คําวรรณดี 

 ๒๕๐๕๗ นางสาวสุดารัตน  จันทรณบุตร 

 ๒๕๐๕๘ นางสาวสุดารัตน  จันทะโก 

 ๒๕๐๕๙ นางสาวสุดารัตน  โจมแกว 

 ๒๕๐๖๐ นางสุดารัตน  ฉายอําไพ 

 ๒๕๐๖๑ นางสาวสุดารัตน  ชูศรี 

 ๒๕๐๖๒ นางสุดารัตน  ซื่อสัตย 

 ๒๕๐๖๓ นางสุดารัตน  ดรุณพันธ 

 ๒๕๐๖๔ นางสาวสุดารัตน  เต็มปญญา 

 ๒๕๐๖๕ นางสาวสุดารัตน  ทองเกิด 

 ๒๕๐๖๖ นางสาวสุดารัตน  ทองจิตร 

 ๒๕๐๖๗ นางสุดารัตน  ทอนโพธิ์ 

 ๒๕๐๖๘ นางสุดารัตน  ทะวัน 

 ๒๕๐๖๙ นางสุดารัตน  เนียมกล่ิน 

 ๒๕๐๗๐ นางสุดารัตน  แนนหนา 

 ๒๕๐๗๑ นางสุดารัตน  บริบาล 

 ๒๕๐๗๒ นางสุดารัตน  บุญพรหม 

 ๒๕๐๗๓ นางสาวสุดารัตน  บุญมาธรรม 

 ๒๕๐๗๔ นางสาวสุดารัตน  เบ็ญจสูงเนิน 

 ๒๕๐๗๕ นางสุดารัตน  ใบเต 

 ๒๕๐๗๖ นางสุดารัตน  พงษกลาหาญ 

 ๒๕๐๗๗ นางสุดารัตน  พรหมดี 

 ๒๕๐๗๘ นางสุดารัตน  พลโสภา 

 ๒๕๐๗๙ นางสาวสุดารัตน  พวงฉวี 

 ๒๕๐๘๐ นางสาวสุดารัตน  พันจ่ัน 



 หนา   ๑๐๐ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๐๘๑ นางสุดารัตน  พามาดี 

 ๒๕๐๘๒ นางสุดารัตน  แพงคํา 

 ๒๕๐๘๓ นางสาวสุดารัตน  โพธิ์ทอง 

 ๒๕๐๘๔ นางสุดารัตน  มากเจียม 

 ๒๕๐๘๕ นางสาวสุดารัตน  เยินสูงเนิน 

 ๒๕๐๘๖ นางสุดารัตน  รจิตชีพิต 

 ๒๕๐๘๗ นางสุดารัตน  เร็มหลี 

 ๒๕๐๘๘ นางสุดารัตน  วิริยะ 

 ๒๕๐๘๙ นางสุดารัตน  ศรีสุลัย 

 ๒๕๐๙๐ นางสุดารัตน  ศุขมารถ 

 ๒๕๐๙๑ นางสุดารัตน  สกลชัยไพรสัณฑ 

 ๒๕๐๙๒ นางสุดารัตน  สายยศ 

 ๒๕๐๙๓ นางสาวสุดารัตน  สาลีโนศักดิ์ 

 ๒๕๐๙๔ นางสาวสุดารัตน  สิงหนุต 

 ๒๕๐๙๕ นางสาวสุดารัตน  สุริฉาย 

 ๒๕๐๙๖ นางสาวสุดารัตน  สุวรรณวงศ 

 ๒๕๐๙๗ นางสาวสุดารัตน  สุเวช 

 ๒๕๐๙๘ นางสาวสุดารัตน  เสารตา 

 ๒๕๐๙๙ นางสาวสุดารัตน  หนูหลง 

 ๒๕๑๐๐ นางสาวสุดารัตน  ออนเพชร 

 ๒๕๑๐๑ นางสุดารัตน  อาจประจักษ 

 ๒๕๑๐๒ นางสุดารัตน  อาจปรักษ 

 ๒๕๑๐๓ นางสาวสุดารัตน  อินวรรณ 

 ๒๕๑๐๔ นางสุดารัตน  อุปจักร 

 ๒๕๑๐๕ นางสาวสุดารินทร  ใบดอกเข็ม 

 ๒๕๑๐๖ นางสุดาวรรณ  ประทุมสินธุ 

 ๒๕๑๐๗ นางสาวสุดาวรรณ  ไกรรักษ 

 ๒๕๑๐๘ นางสาวสุดาวรรณ  ถิ่นรัศมี 

 ๒๕๑๐๙ นางสาวสุดาวรรณ  เนื้อทอง 

 ๒๕๑๑๐ นางสาวสุดาวรรณ  ภูนิคม 

 ๒๕๑๑๑ นางสาวสุดาวรรณ  มีธรรม 

 ๒๕๑๑๒ นางสาวสุดาวรรณ  แยมพรหม 

 ๒๕๑๑๓ นางสุดาวรรณ  สวางชาติ 

 ๒๕๑๑๔ นางสาวสุดาวัลย  สงพรหม 

 ๒๕๑๑๕ นางสาวสุดิสา  วิชิตแยม 

 ๒๕๑๑๖ นางสาวสุตาพร  กรมนอย 

 ๒๕๑๑๗ นางสาวสุติมา  จันทรรักษ 

 ๒๕๑๑๘ นางสาวสุติมา  ทองชัด 

 ๒๕๑๑๙ นางสุติมา  ศรีหจันทร 

 ๒๕๑๒๐ นางสุติมาพร  แกวเกิน 

 ๒๕๑๒๑ นางสาวสุถาพร  ก่ําซอน 

 ๒๕๑๒๒ นางสาวสุทธกมล  ผดุงเวียง 

 ๒๕๑๒๓ นางสุทธญาณ  เหมือนกลาง 

 ๒๕๑๒๔ นางสาวสุทธวรรณ  สงพรหม 

 ๒๕๑๒๕ นางสาวสุทธาทิพย  สนั่น 

 ๒๕๑๒๖ นางสุทธาภรณ  จิตรบุตร 

 ๒๕๑๒๗ สิบตํารวจตรีหญิง สุทธิกานต   

  ศรีสมอ 

 ๒๕๑๒๘ นางสาวสุทธิชา  แกวคัลณา 

 ๒๕๑๒๙ นางสุทธิชา  รอดจากเข็ญ 

 ๒๕๑๓๐ นางสาวสุทธิณี  เมธาทรงสถิตย 

 ๒๕๑๓๑ นางสาวสุทธิดา  สงละออง 



 หนา   ๑๐๑ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๑๓๒ นางสาวสุทธิดา  สาแกว 

 ๒๕๑๓๓ นางสุทธิดา  สารมะโน 

 ๒๕๑๓๔ นางสาวสุทธิดาทิพย  พรมสุริย 

 ๒๕๑๓๕ นางสุทธิดารัตน  อาจหาญ 

 ๒๕๑๓๖ นางสาวสุทธินันท  บุญมานาง 

 ๒๕๑๓๗ นางสาวสุทธินันท  วงษวิสิฏฐ 

 ๒๕๑๓๘ นางสุทธินี  ทองบางพระ 

 ๒๕๑๓๙ นางสาวสุทธินี  ผ้ึงทอง 

 ๒๕๑๔๐ นางสุทธิพร  สําราญไพรวัลย 

 ๒๕๑๔๑ นางสุทธิพร  อุทุมพร 

 ๒๕๑๔๒ นางสุทธิยา  ประเสริฐ 

 ๒๕๑๔๓ นางสุทธิรักษ  เบี้ยวนอย 

 ๒๕๑๔๔ นางสาวสุทธิรัตน  โปรงสุยา 

 ๒๕๑๔๕ นางสาวสุทธิรัตน  วิชัยยันต 

 ๒๕๑๔๖ นางสาวสุทธิลักษณ  สุทธิพันธ 

 ๒๕๑๔๗ นางสาวสุทธิวดี  กัญญาจิตต 

 ๒๕๑๔๘ นางสาวสุทธิวรรณ  เรือนทอง 

 ๒๕๑๔๙ นางสุทธิสา  ชูเดช 

 ๒๕๑๕๐ นางสุทธิสา  ดวงแกว 

 ๒๕๑๕๑ นางสุทัตชา  เภาวิเศษ 

 ๒๕๑๕๒ นางสุทัตดา  ชมนก 

 ๒๕๑๕๓ นางสาวสุทัตตา  บุญเล้ียง 

 ๒๕๑๕๔ นางสุทัตตา  วิชัยแสง 

 ๒๕๑๕๕ นางสุทัศน  ดวงโคตะ 

 ๒๕๑๕๖ นางสาวสุทาดา  หวานไขแกว 

 ๒๕๑๕๗ นางสุทาศิณีย  ชอบสรางสิน 

 ๒๕๑๕๘ นางสุทิน  กางยาง 

 ๒๕๑๕๙ นางสุทิน  คงพุกา 

 ๒๕๑๖๐ นางสาวสุทิน  ดิษวะหะ 

 ๒๕๑๖๑ นางสุทิน  ทะวิลา 

 ๒๕๑๖๒ นางสุทิน  พิมโยธา 

 ๒๕๑๖๓ นางสุทิน  ยาวิไชย 

 ๒๕๑๖๔ นางสุทิน  เหลือถนอม 

 ๒๕๑๖๕ นางสุทินีย  ภูหัวไร 

 ๒๕๑๖๖ นางสาวสุทิพย  ขําตรี 

 ๒๕๑๖๗ นางสุทิศา  ไกรนรา 

 ๒๕๑๖๘ นางสุทิศา  อะวะภาค 

 ๒๕๑๖๙ นางสาวสุทิสา  ชูศรีเพชร 

 ๒๕๑๗๐ นางสุที  แกวมาลา 

 ๒๕๑๗๑ นางสุเทวี  ปลองนิราศ 

 ๒๕๑๗๒ นางสาวสุเทียน  สํานักนิตย 

 ๒๕๑๗๓ นางสุธนิต  สกุลเอื้อ 

 ๒๕๑๗๔ นางสุธนี  แกลวทนงค 

 ๒๕๑๗๕ นางสาวสุธนี  โกมลมาลย 

 ๒๕๑๗๖ นางสุธรรมมา  เสนารา 

 ๒๕๑๗๗ นางสุธัญญา  คงนาวัง 

 ๒๕๑๗๘ นางสาวสุธัญญา  ดิษรานนท 

 ๒๕๑๗๙ นางสาวสุธัญญา  บุญเกิด 

 ๒๕๑๘๐ นางสุธัญญา  เลาสมรุงเรือง 

 ๒๕๑๘๑ นางสุธัญญา  อายหนู 

 ๒๕๑๘๒ นางสุธาทินีย  โนภิวงค 

 ๒๕๑๘๓ นางสุธาทิพย  จันทะศิลา 



 หนา   ๑๐๒ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๑๘๔ นางสุธาทิพย  ชัยสิทธิเวชช 

 ๒๕๑๘๕ นางสุธาทิพย  ตรีจุย 

 ๒๕๑๘๖ นางสุธาทิพย  ยองดํา 

 ๒๕๑๘๗ นางสาวสุธาทิพย  เลิศดี 

 ๒๕๑๘๘ นางสาวสุธาทิพย  วิถุนัด 

 ๒๕๑๘๙ นางสุธาทิพย  ศรีเจริญ 

 ๒๕๑๙๐ นางสุธาทิพย  ศรีสุข 

 ๒๕๑๙๑ นางสาวสุธาทิพย  สังเกิด 

 ๒๕๑๙๒ นางสาวสุธาทิพย  สัตยาวิรุทธิ์ 

 ๒๕๑๙๓ นางสุธาทิพย  หมื่นนรา 

 ๒๕๑๙๔ นางสาวสุธาพร  รักกิ่ง 

 ๒๕๑๙๕ นางสาวสุธาพร  ศรีเพ็ง 

 ๒๕๑๙๖ นางสาวสุธามาศ  นกเพชร 

 ๒๕๑๙๗ นางสาวสุธารัตน  ไกรเทพ 

 ๒๕๑๙๘ นางสุธารัตน  สิงหคีพงศ 

 ๒๕๑๙๙ นางสาวสุธารัตน  อินทะจักร 

 ๒๕๒๐๐ นางสาวสุธารา  เชี่ยวพานิชย 

 ๒๕๒๐๑ นางสุธาริณี  บํารุง 

 ๒๕๒๐๒ นางสาวสุธาริน  สุพรรณ 

 ๒๕๒๐๓ นางสุธารินี  พิมพกัณต 

 ๒๕๒๐๔ นางสาวสุธาวี  เหล็กซีโต 

 ๒๕๒๐๕ นางสาวสุธาศินี  จันทรนคร 

 ๒๕๒๐๖ นางสาวสุธาศินี  มุขแกว 

 ๒๕๒๐๗ นางสุธาศินี  อรรคปทุม 

 ๒๕๒๐๘ นางสาวสุธาสิณี  เก็มเบ็นหมาด 

 ๒๕๒๐๙ นางสาวสุธาสินี  เนตรโรจน 

 ๒๕๒๑๐ นางสาวสุธาสินี  พูลพัฒน 

 ๒๕๒๑๑ นางสุธาสินี  โพธิ 

 ๒๕๒๑๒ นางสาวสุธาสินี  ฤทธิ์นรา 

 ๒๕๒๑๓ นางสุธาสินี  ลีลา 

 ๒๕๒๑๔ นางสุธาสินี  วันดี 

 ๒๕๒๑๕ นางสุธาสินี  วิเศษศักดิ์ศรี 

 ๒๕๒๑๖ นางสาวสุธาสินี  ศรีโนนซี 

 ๒๕๒๑๗ นางสุธาสินี  สมภาร 

 ๒๕๒๑๘ นางสาวสุธาสินี  สมีดี 

 ๒๕๒๑๙ นางสุธาสินี  หนุนทรัพย 

 ๒๕๒๒๐ นางสาวสุธาสินี  หนูเข็ม 

 ๒๕๒๒๑ นางสาวสุธิชา  เรืองสิริ 

 ๒๕๒๒๒ นางสุธิดา  คําแกว 

 ๒๕๒๒๓ นางสุธิดา  จุลพรหม 

 ๒๕๒๒๔ นางสุธิดา  ไชยยา 

 ๒๕๒๒๕ นางสุธิดา  นาคะวิโรจน 

 ๒๕๒๒๖ นางสุธิดา  รักศักดิ์ศรี 

 ๒๕๒๒๗ นางสาวสุธิดา  รัตนกาญจน 

 ๒๕๒๒๘ นางสุธิดา  ราชสังข 

 ๒๕๒๒๙ นางสุธิดา  วงคอินตา 

 ๒๕๒๓๐ นางสาวสุธิดา  ศรีนวกุล 

 ๒๕๒๓๑ นางสาวสุธิดา  ศรีโยธา 

 ๒๕๒๓๒ นางสาวสุธิดา  อุทัยวี 

 ๒๕๒๓๓ นางสาวสุธิตา  กิจริเกตุ 

 ๒๕๒๓๔ นางสุธิตา  นิลวัฒนา 

 ๒๕๒๓๕ นางสุธิตา  โนนสังข 



 หนา   ๑๐๓ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๒๓๖ นางสาวสุธิตา  วิชิตร 

 ๒๕๒๓๗ นางสุธินันท  แสนหมื่นแกว 

 ๒๕๒๓๘ นางสุธินี  ชางชัย 

 ๒๕๒๓๙ นางสุธินี  บุญอุม 

 ๒๕๒๔๐ นางสุธินี  เพ็ญนุกูล 

 ๒๕๒๔๑ นางสุธิพร  ใจออน 

 ๒๕๒๔๒ นางสาวสุธิมา  พรหมแกว 

 ๒๕๒๔๓ นางสุธิวรรณ  เพ็งพิศ 

 ๒๕๒๔๔ นางสาวสุธิวรรณ  หวินกําปง 

 ๒๕๒๔๕ นางสาวสุธิศา  ดีมั่น 

 ๒๕๒๔๖ นางสุธิสา  ชนาธิป 

 ๒๕๒๔๗ นางสุธิสา  ศรีดาธรรม 

 ๒๕๒๔๘ นางสุธีกานต  หงิมหยุน 

 ๒๕๒๔๙ นางสุธีธิดา  พิมปุรุ 

 ๒๕๒๕๐ นางสาวสุธีรา  วัฒนจินดาเลิศ 

 ๒๕๒๕๑ นางสาวสุธีรา  สุขอรรถกิจ 

 ๒๕๒๕๒ นางสาวสุนทร  กงนะ 

 ๒๕๒๕๓ นางสุนทร  นําโพธิ์เจริญพร 

 ๒๕๒๕๔ นางสุนทรา  ผจวบโชค 

 ๒๕๒๕๕ นางสาวสุนทรา  พยัคคา 

 ๒๕๒๕๖ นางสุนทรี  กสิกรรม 

 ๒๕๒๕๗ นางสาวสุนทรี  จอกทอง 

 ๒๕๒๕๘ นางสาวสุนทรี  ใจเที่ยง 

 ๒๕๒๕๙ นางสุนทรี  ไชยะบุตร 

 ๒๕๒๖๐ นางสุนทรี  แซตัน 

 ๒๕๒๖๑ นางสาวสุนทรี  ดีจาย 

 ๒๕๒๖๒ นางสุนทรี  ตอพันธ 

 ๒๕๒๖๓ นางสาวสุนทรี  ปดทอง 

 ๒๕๒๖๔ นางสุนทรี  มะโนเกี๋ยง 

 ๒๕๒๖๕ นางสาวสุนทรี  ใสย่ิง 

 ๒๕๒๖๖ นางสาวสุนทรี  อินทรีย 

 ๒๕๒๖๗ นางสาวสุนทรี  อึ้งอัมพรวิไล 

 ๒๕๒๖๘ นางสุนทรีย  แกวเพ็ชร 

 ๒๕๒๖๙ นางสาวสุนทรีย  ดอกจันทร 

 ๒๕๒๗๐ นางสาวสุนทรีย  ยังมาก 

 ๒๕๒๗๑ นางสาวสุนทรียา  แจงใจ 

 ๒๕๒๗๒ นางสุนทรียา  ตรีนาค 

 ๒๕๒๗๓ นางสาวสุนทรียา  อาแว 

 ๒๕๒๗๔ นางสาวสุนัฏฐา  ทองทิพย 

 ๒๕๒๗๕ นางสาวสุนัน  เลากลาง 

 ๒๕๒๗๖ นางสาวสุนันท  ขุนคลาย 

 ๒๕๒๗๗ นางสาวสุนันท  ถึงสุข 

 ๒๕๒๗๘ นางสาวสุนันท  นาคถมยา 

 ๒๕๒๗๙ นางสุนันท  พรพินนท 

 ๒๕๒๘๐ นางสุนันท  เรืองทับ 

 ๒๕๒๘๑ นางสุนันท  หมั่นวงค 

 ๒๕๒๘๒ นางสาวสุนันทชา  รอยคําลือ 

 ๒๕๒๘๓ นางสาวสุนันททา  จันทรสวาง 

 ๒๕๒๘๔ นางสุนันทรา  ดํามินเศษ 

 ๒๕๒๘๕ นางสาวสุนันทรา  นามอาษา 

 ๒๕๒๘๖ นางสาวสุนันทา  กล่ินรัก 

 ๒๕๒๘๗ นางสุนันทา  เกษประทุม 



 หนา   ๑๐๔ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๒๘๘ นางสาวสุนันทา  เกษร 

 ๒๕๒๘๙ นางสุนันทา  แกวพวง 

 ๒๕๒๙๐ นางสาวสุนันทา  คงไสย 

 ๒๕๒๙๑ นางสุนันทา  คันธนู 

 ๒๕๒๙๒ นางสุนันทา  คําเดช 

 ๒๕๒๙๓ นางสาวสุนันทา  คุมจุย 

 ๒๕๒๙๔ นางสาวสุนันทา  โคตรชมภู 

 ๒๕๒๙๕ นางสาวสุนันทา  โคตะสิน 

 ๒๕๒๙๖ นางสาวสุนันทา  แจยา 

 ๒๕๒๙๗ นางสาวสุนันทา  ชัยกิจ 

 ๒๕๒๙๘ นางสาวสุนันทา  ชาดี 

 ๒๕๒๙๙ นางสาวสุนันทา  น้ําผ้ึง 

 ๒๕๓๐๐ นางสาวสุนันทา  นิลศิริ 

 ๒๕๓๐๑ นางสุนันทา  ผลวิบูรณ 

 ๒๕๓๐๒ นางสุนันทา  เผียงสูงเนิน 

 ๒๕๓๐๓ นางสาวสุนันทา  พรนพรัตน 

 ๒๕๓๐๔ นางสุนันทา  พาโคกทม 

 ๒๕๓๐๕ นางสุนันทา  ภูประสงค 

 ๒๕๓๐๖ นางสุนันทา  ภูแผนนา 

 ๒๕๓๐๗ นางสุนันทา  ภูมิเรือง 

 ๒๕๓๐๘ นางสาวสุนันทา  มาลัยลอย 

 ๒๕๓๐๙ นางสุนันทา  ยะกบ 

 ๒๕๓๑๐ นางสาวสุนันทา  ย้ิมละมัย 

 ๒๕๓๑๑ นางสาวสุนันทา  เยือกเย็น 

 ๒๕๓๑๒ นางสุนันทา  แยมพุชชง 

 ๒๕๓๑๓ นางสุนันทา  รอตตระกูล 

 ๒๕๓๑๔ นางสาวสุนันทา  ลองสกุล 

 ๒๕๓๑๕ นางสาวสุนันทา  วงศษา 

 ๒๕๓๑๖ นางสาวสุนันทา  วังเย็น 

 ๒๕๓๑๗ นางสุนันทา  วัดกลาง 

 ๒๕๓๑๘ นางสาวสุนันทา  ศรีวงค 

 ๒๕๓๑๙ นางสุนันทา  ศิริเกษ 

 ๒๕๓๒๐ นางสุนันทา  สมฤทธิ์ 

 ๒๕๓๒๑ นางสุนันทา  สํามณี 

 ๒๕๓๒๒ นางสาวสุนันทา  สุวรรณพิมล 

 ๒๕๓๒๓ นางสาวสุนันทา  หลักฐาน 

 ๒๕๓๒๔ นางสุนันทา  เหมมัน 

 ๒๕๓๒๕ นางสุนันทา  ใหมจันทร 

 ๒๕๓๒๖ นางสาวสุนันทา  อรามเรือง 

 ๒๕๓๒๗ นางสุนันทินี  ศรีวุฒิทรัพย 

 ๒๕๓๒๘ นางสุนันนทชาดา  อินวารี 

 ๒๕๓๒๙ นางสาวสุนา  ปาวัน 

 ๒๕๓๓๐ นางสาวสุนารี  คําจันทร 

 ๒๕๓๓๑ นางสุนารี  สุกิจปาณีนิจ 

 ๒๕๓๓๒ นางสุนิจ  ตรึกตรองรัมย 

 ๒๕๓๓๓ นางสุนิดา  กันตะภาค 

 ๒๕๓๓๔ นางสุนิดา  จันทบูรณ 

 ๒๕๓๓๕ นางสุนิดา  นามราชา 

 ๒๕๓๓๖ นางสุนิตทา  โฮมแพน 

 ๒๕๓๓๗ นางสาวสุนิตยตรา  เชตุใจ 

 ๒๕๓๓๘ นางสุนิตษา  อินทา 

 ๒๕๓๓๙ นางสุนิตา  กะมุทา 



 หนา   ๑๐๕ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๓๔๐ นางสาวสุนิตา  เจริญพิริยะ 

 ๒๕๓๔๑ นางสุนิตา  ชัยศิลบุญ 

 ๒๕๓๔๒ นางสุนิศา  กุดวงแกว 

 ๒๕๓๔๓ นางสาวสุนิศา  เลียบภูเขียว 

 ๒๕๓๔๔ นางสาวสุนิศา  เอียวงษ 

 ๒๕๓๔๕ นางสาวสุนิษา  ปานผลานนท 

 ๒๕๓๔๖ นางสุนิษา  มวงเพชร 

 ๒๕๓๔๗ นางสุนิษา  ยางทอง 

 ๒๕๓๔๘ นางสาวสุนิษา  ศรีชาติ 

 ๒๕๓๔๙ นางสาวสุนิษา  สองรักษ 

 ๒๕๓๕๐ นางสาวสุนิษา  แสนโชติ 

 ๒๕๓๕๑ นางสาวสุนิษา  อิสริยเวชกุล 

 ๒๕๓๕๒ นางสาวสุนิสสา  บูรณะ 

 ๒๕๓๕๓ นางสุนิสา  กุลมนต 

 ๒๕๓๕๔ นางสาวสุนิสา  แกวแกมจันทร 

 ๒๕๓๕๕ นางสาวสุนิสา  คณะธรรม 

 ๒๕๓๕๖ นางสาวสุนิสา  คมขํา 

 ๒๕๓๕๗ นางสาวสุนิสา  คุมไขน้ํา 

 ๒๕๓๕๘ นางสาวสุนิสา  เครือแกว 

 ๒๕๓๕๙ นางสุนิสา  จงไกรจักร 

 ๒๕๓๖๐ นางสาวสุนิสา  ชวาลิต 

 ๒๕๓๖๑ นางสาวสุนิสา  ชาตะรูปะ 

 ๒๕๓๖๒ นางสาวสุนิสา  ชุมชะอุม 

 ๒๕๓๖๓ นางสุนิสา  ไชยชาติ 

 ๒๕๓๖๔ นางสาวสุนิสา  ดอกชะบา 

 ๒๕๓๖๕ นางสาวสุนิสา  ดัษดุล 

 ๒๕๓๖๖ นางสาวสุนิสา  ติดแดง 

 ๒๕๓๖๗ นางสาวสุนิสา  ทองออน 

 ๒๕๓๖๘ นางสุนิสา  นาคะสุวรรณ 

 ๒๕๓๖๙ นางสาวสุนิสา  บุญกระสินธุ 

 ๒๕๓๗๐ นางสาวสุนิสา  บูชากุล 

 ๒๕๓๗๑ นางสาวสุนิสา  ประเสริฐทรัพย 

 ๒๕๓๗๒ นางสุนิสา  พินิจมนตรี 

 ๒๕๓๗๓ นางสาวสุนิสา  มรรคาเขต 

 ๒๕๓๗๔ นางสุนิสา  มวงสิมมา 

 ๒๕๓๗๕ นางสาวสุนิสา  มีอนันต 

 ๒๕๓๗๖ นางสุนิสา  เรืองทุง 

 ๒๕๓๗๗ นางสุนิสา  วิเศษ 

 ๒๕๓๗๘ วาที่รอยตรีหญิง สุนิสา  ศรีนกทอง 

 ๒๕๓๗๙ นางสุนิสา  สนธิคุณ 

 ๒๕๓๘๐ นางสุนิสา  สุดจิตร 

 ๒๕๓๘๑ นางสุนิสา  โสดก 

 ๒๕๓๘๒ นางสาวสุนิสา  อักษรเดช 

 ๒๕๓๘๓ นางสุนี  กริดกรรม 

 ๒๕๓๘๔ นางสาวสุนี  เจริญสลุง 

 ๒๕๓๘๕ นางสุนี  ทอนชัย 

 ๒๕๓๘๖ นางสุนี  เพชรรามวงศ 

 ๒๕๓๘๗ นางสาวสุนี  แยมพราย 

 ๒๕๓๘๘ นางสาวสุนี  อวนตรงตน 

 ๒๕๓๘๙ นางสุนี  อุตมัง 

 ๒๕๓๙๐ นางสาวสุนีกร  พินองรัมย 

 ๒๕๓๙๑ นางสุนีดา  ขาวสุวรรณ 



 หนา   ๑๐๖ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๓๙๒ นางสาวสุนีย  เกรียงไกรลาภ 

 ๒๕๓๙๓ นางสาวสุนีย  งามนิมิตร 

 ๒๕๓๙๔ นางสาวสุนีย  ดอยงามไพร 

 ๒๕๓๙๕ นางสุนีย  นามทัศน 

 ๒๕๓๙๖ นางสาวสุนีย  บุญจันทรศรี 

 ๒๕๓๙๗ นางสุนีย  พรจรัสโชติ 

 ๒๕๓๙๘ นางสาวสุนีย  พรหมเจียม 

 ๒๕๓๙๙ นางสุนีย  ยอดสุวรรณ 

 ๒๕๔๐๐ นางสุนีย  รินทอง 

 ๒๕๔๐๑ นางสาวสุนีย  เล้ียงวงค 

 ๒๕๔๐๒ นางสาวสุนีย  สกุลใหมเจริญดี 

 ๒๕๔๐๓ นางสาวสุนีย  สงศรี 

 ๒๕๔๐๔ นางสุนีย  สะหะมาน 

 ๒๕๔๐๕ นางสุนีย  สิทธิ์ศักดิ์ 

 ๒๕๔๐๖ นางสุนีย  หนูแปลก 

 ๒๕๔๐๗ นางสุนีย  หยงสิทธิ์ 

 ๒๕๔๐๘ นางสุนีย  เหตุหาก 

 ๒๕๔๐๙ นางสุนีย  อนันทมาศ 

 ๒๕๔๑๐ นางสุนีรัตน  เกษมจารุรัชช 

 ๒๕๔๑๑ นางสุนีรัตน  บุตรฉัตร 

 ๒๕๔๑๒ นางสุนีรัตน  บุรวัฒน 

 ๒๕๔๑๓ นางสุนีรัตน  วิชาเกง 

 ๒๕๔๑๔ นางสุนีรัตน  อุปพรรณ 

 ๒๕๔๑๕ นางสุเนตร  อามาตยมนตรี 

 ๒๕๔๑๖ นางสุเนตร  ทองอนงค 

 ๒๕๔๑๗ นางสุเนตร  หนองหวา 

 ๒๕๔๑๘ นางสุบงกช  ชอบทํากิจ 

 ๒๕๔๑๙ นางสาวสุบงกช  พูลเพ่ิม 

 ๒๕๔๒๐ นางสุบงกต  ขันธทัตบํารุง 

 ๒๕๔๒๑ นางสุบรร  ณรงคไชย 

 ๒๕๔๒๒ นางสุบรรณ  สงวนนาม 

 ๒๕๔๒๓ นางสุบรรณ  จอมทอง 

 ๒๕๔๒๔ นางสุบรรณ  อําภวา 

 ๒๕๔๒๕ นางสาวสุบียะ  ดอเลาะ   

 ๒๕๔๒๖ นางสุใบดะ  เส็นบัตร 

 ๒๕๔๒๗ นางสุใบดะ  สาและ 

 ๒๕๔๒๘ นางสาวสุปกาญจน  อินทรโชติ 

 ๒๕๔๒๙ นางสาวสุปณีย  หนูเนตร 

 ๒๕๔๓๐ นางสุประภาดา  คลายถม 

 ๒๕๔๓๑ นางสุประวีณ  แกวอนันต   

 ๒๕๔๓๒ นางสุประวีณ  ศรีสันต 

 ๒๕๔๓๓ นางสาวสุประวีณ  สิงนวน 

 ๒๕๔๓๔ นางสุประวีณี  แกวดวง 

 ๒๕๔๓๕ นางสุปราณี  กงซุย 

 ๒๕๔๓๖ นางสาวสุปราณี  กล่ินจันทร 

 ๒๕๔๓๗ นางสาวสุปราณี  กันกัน 

 ๒๕๔๓๘ นางสาวสุปราณี  เกษมสถาพร 

 ๒๕๔๓๙ นางสาวสุปราณี  จอมเอย 

 ๒๕๔๔๐ วาที่รอยตรีหญิง สุปราณี  ชุมปก 

 ๒๕๔๔๑ นางสุปราณี  ตุกังหัน 

 ๒๕๔๔๒ นางสุปราณี  ทับเพ็ชร 

 ๒๕๔๔๓ นางสาวสุปราณี  เทพรอด 



 หนา   ๑๐๗ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๔๔๔ นางสาวสุปราณี  เทียมเทศ 

 ๒๕๔๔๕ นางสุปราณี  ธรรมใจกูล 

 ๒๕๔๔๖ นางสาวสุปราณี  พลพวก 

 ๒๕๔๔๗ นางสุปราณี  พันพิลา 

 ๒๕๔๔๘ นางสุปราณี  พืชสิงห 

 ๒๕๔๔๙ นางสาวสุปราณี  เพ็ญคุม 

 ๒๕๔๕๐ นางสาวสุปราณี  มานะชํานิ 

 ๒๕๔๕๑ นางสาวสุปราณี  ศรีดอกคํา 

 ๒๕๔๕๒ นางสุปราณี  ศรีบุญเรือง 

 ๒๕๔๕๓ นางสาวสุปราณี  สายวารี 

 ๒๕๔๕๔ นางสุปราณี  อาคะพงษ 

 ๒๕๔๕๕ นางสาวสุปรานี  ชูกลับ 

 ๒๕๔๕๖ นางสุปรานี  ดวนสิงห 

 ๒๕๔๕๗ นางสุปรานี  อินทฤาชัย 

 ๒๕๔๕๘ นางสาวสุปรีญา  รักสนุก 

 ๒๕๔๕๙ นางสุปรีดา  บุญศรี 

 ๒๕๔๖๐ นางสุปรียา  แกวกลึงกลม 

 ๒๕๔๖๑ นางสาวสุปรียา  ไชยพรม 

 ๒๕๔๖๒ นางสุปรียา  ฝอยทอง 

 ๒๕๔๖๓ นางสาวสุปรียา  สมหารวงค 

 ๒๕๔๖๔ นางสุปรียา  สุขศิริ 

 ๒๕๔๖๕ นางสุปรียา  เสนจันทรฒิไชย 

 ๒๕๔๖๖ นางสาวสุปรียา  เสือปา 

 ๒๕๔๖๗ นางสุปรียา  แสนเจริญสุข 

 ๒๕๔๖๘ นางสุปญญา  กาญจนบัตร 

 ๒๕๔๖๙ นางสาวสุปญญา  โพธิ์ศรี 

 ๒๕๔๗๐ นางสาวสุปญญา  สุวรรณพันธ   

 ๒๕๔๗๑ นางสาวสุปนนา  สนิทผล 

 ๒๕๔๗๒ นางสุปาณี  ณ นคร 

 ๒๕๔๗๓ นางสุพร  เจินทํา 

 ๒๕๔๗๔ นางสุพรนพภา  นาคประกอบ 

 ๒๕๔๗๕ นางสาวสุพรภรณ  สีเพ็ง 

 ๒๕๔๗๖ นางสุพรรณ  ชุมวงศ 

 ๒๕๔๗๗ นางสุพรรณ  บุญชื่น 

 ๒๕๔๗๘ นางสุพรรณ  อนันตกาล 

 ๒๕๔๗๙ นางสุพรรณ  ออยงาม 

 ๒๕๔๘๐ นางสาวสุพรรณ  คณะดี 

 ๒๕๔๘๑ นางสุพรรณ  เจาะเส็น 

 ๒๕๔๘๒ นางสาวสุพรรณ  ไชยา 

 ๒๕๔๘๓ นางสุพรรณ  บุญครอง 

 ๒๕๔๘๔ นางสุพรรณ  พันธเวช 

 ๒๕๔๘๕ นางสุพรรณ  แพงสุดโท 

 ๒๕๔๘๖ นางสุพรรณ  ไรพุทธา 

 ๒๕๔๘๗ นางสุพรรณ  สุบันทม 

 ๒๕๔๘๘ นางสาวสุพรรณ  อยูคง 

 ๒๕๔๘๙ นางสาวสุพรรณดี  ดวงจันทร 

 ๒๕๔๙๐ นางสุพรรณนิการ  สุขเพ็ชร 

 ๒๕๔๙๑ นางสุพรรณนิภา  โขขุณี 

 ๒๕๔๙๒ นางสุพรรณนี  ศรีฐาน 

 ๒๕๔๙๓ นางสาวสุพรรณษา  จันทสร 

 ๒๕๔๙๔ นางสาวสุพรรณษา  แฝงกระโทก 

 ๒๕๔๙๕ นางสาวสุพรรณษา  พันธรักษ 



 หนา   ๑๐๘ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๔๙๖ นางสาวสุพรรณษา  ภูดาย 

 ๒๕๔๙๗ นางสุพรรณษา  มานะนัส 

 ๒๕๔๙๘ นางสาวสุพรรณา  บุญสุข 

 ๒๕๔๙๙ นางสาวสุพรรณา  เผาหัวสระ 

 ๒๕๕๐๐ นางสาวสุพรรณา  รักความดี 

 ๒๕๕๐๑ นางสุพรรณิกา  คําตัน 

 ๒๕๕๐๒ นางสาวสุพรรณี  กุลวงษ 

 ๒๕๕๐๓ นางสาวสุพรรณี  เกตุแกว 

 ๒๕๕๐๔ นางสุพรรณี  ขุนเพ็ชร 

 ๒๕๕๐๕ นางสุพรรณี  คงเกียรติคีรี 

 ๒๕๕๐๖ นางสุพรรณี  คชสารทอง 

 ๒๕๕๐๗ นางสุพรรณี  คํามะ 

 ๒๕๕๐๘ นางสุพรรณี  คําสกุลวัฒนะ 

 ๒๕๕๐๙ นางสุพรรณี  จันจร 

 ๒๕๕๑๐ นางสุพรรณี  เจริญชนม 

 ๒๕๕๑๑ นางสุพรรณี  ฉวีหาญ   

 ๒๕๕๑๒ นางสุพรรณี  ฉายสถิตย 

 ๒๕๕๑๓ นางสาวสุพรรณี  ชูโฉม 

 ๒๕๕๑๔ นางสุพรรณี  ไชยศล 

 ๒๕๕๑๕ นางสุพรรณี  ซกซื่อ 

 ๒๕๕๑๖ นางสาวสุพรรณี  เตชะแกว 

 ๒๕๕๑๗ นางสาวสุพรรณี  ทิพยวงกุล 

 ๒๕๕๑๘ นางสาวสุพรรณี  ทิพวงกุล 

 ๒๕๕๑๙ นางสุพรรณี  ธนะสีลังกูล 

 ๒๕๕๒๐ นางสุพรรณี  บุญเดช 

 ๒๕๕๒๑ นางสุพรรณี  บุญให 

 ๒๕๕๒๒ นางสาวสุพรรณี  บุญอิ่ม 

 ๒๕๕๒๓ นางสาวสุพรรณี  พรมเมตตา 

 ๒๕๕๒๔ นางสาวสุพรรณี  พาพลงาม 

 ๒๕๕๒๕ นางสาวสุพรรณี  พินิจใหม 

 ๒๕๕๒๖ นางสุพรรณี  พิศชาติ 

 ๒๕๕๒๗ นางสาวสุพรรณี  เพ็งพูน 

 ๒๕๕๒๘ นางสุพรรณี  มนัสตรง 

 ๒๕๕๒๙ นางสุพรรณี  มะลาไสย 

 ๒๕๕๓๐ นางสุพรรณี  มั่งมา 

 ๒๕๕๓๑ นางสุพรรณี  มาตาชาติ 

 ๒๕๕๓๒ นางสาวสุพรรณี  รักขวา 

 ๒๕๕๓๓ นางสาวสุพรรณี  รัตนสุนทร 

 ๒๕๕๓๔ นางสาวสุพรรณี  วงษคําจันทร 

 ๒๕๕๓๕ นางสาวสุพรรณี  ศรีแกวเที่ยง 

 ๒๕๕๓๖ นางสาวสุพรรณี  ศรีบุญ 

 ๒๕๕๓๗ นางสุพรรณี  ศรีวิชัย 

 ๒๕๕๓๘ นางสาวสุพรรณี  ศิลาแกว 

 ๒๕๕๓๙ นางสาวสุพรรณี  สมจิตร 

 ๒๕๕๔๐ นางสาวสุพรรณี  สอนคําหาญ 

 ๒๕๕๔๑ นางสุพรรณี  สายโรจน 

 ๒๕๕๔๒ นางสาวสุพรรณี  สิมมา 

 ๒๕๕๔๓ นางสาวสุพรรณี  สุขพันธ 

 ๒๕๕๔๔ นางสาวสุพรรณี  สุยะ 

 ๒๕๕๔๕ นางสาวสุพรรณี  เสาแกว 

 ๒๕๕๔๖ นางสุพรรณี  แสงสําโรง 

 ๒๕๕๔๗ นางสาวสุพรรณี  แสนไชย 



 หนา   ๑๐๙ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๕๔๘ นางสาวสุพรรณี  อักษร 

 ๒๕๕๔๙ นางสาวสุพรรศา  สีโสดา 

 ๒๕๕๕๐ นางสุพรรษา  กันทะกวาง 

 ๒๕๕๕๑ นางสาวสุพรรษา  เกตุแกว 

 ๒๕๕๕๒ นางสุพรรษา  ขัตติยะ 

 ๒๕๕๕๓ นางสาวสุพรรษา  คงวัน 

 ๒๕๕๕๔ นางสาวสุพรรษา  คําสา 

 ๒๕๕๕๕ นางสุพรรษา  เครืองาว 

 ๒๕๕๕๖ นางสาวสุพรรษา  ใจจินา 

 ๒๕๕๕๗ นางสาวสุพรรษา  ใจมั่น 

 ๒๕๕๕๘ นางสุพรรษา  ชาวกลา 

 ๒๕๕๕๙ นางสุพรรษา  ชาวหนองชอน 

 ๒๕๕๖๐ นางสุพรรษา  ชุมโทโล 

 ๒๕๕๖๑ นางสาวสุพรรษา  ดิษสละ 

 ๒๕๕๖๒ นางสุพรรษา  ทัดแพ 

 ๒๕๕๖๓ นางสาวสุพรรษา  นาคสุด 

 ๒๕๕๖๔ นางสุพรรษา  บุญคํามา 

 ๒๕๕๖๕ นางสุพรรษา  บุตรจํารวล 

 ๒๕๕๖๖ นางสาวสุพรรษา  ปาสาวัน 

 ๒๕๕๖๗ นางสาวสุพรรษา  ผลจันทร 

 ๒๕๕๖๘ นางสาวสุพรรษา  พรมวังขวา 

 ๒๕๕๖๙ นางสาวสุพรรษา  พลับจุย 

 ๒๕๕๗๐ นางสาวสุพรรษา  พันธเรือง 

 ๒๕๕๗๑ นางสาวสุพรรษา  พุฒหอม 

 ๒๕๕๗๒ นางสาวสุพรรษา  มากพา 

 ๒๕๕๗๓ นางสุพรรษา  สังเวียนวงษ 

 ๒๕๕๗๔ นางสาวสุพรรษา  สายกระสุน 

 ๒๕๕๗๕ นางสาวสุพรรษา  โสดาวิชิต 

 ๒๕๕๗๖ นางสุพรรษา  หลาบหนองแสง 

 ๒๕๕๗๗ นางสาวสุพรรษา  หาแกว 

 ๒๕๕๗๘ นางสาวสุพรรษา  แหลมไธสง 

 ๒๕๕๗๙ นางสาวสุพรรษา  ออนจ๋ิว 

 ๒๕๕๘๐ นางสาวสุพรรสา  ศิริวารินทร 

 ๒๕๕๘๑ นางสาวสุพรัตน  ประมวล 

 ๒๕๕๘๒ นางสุพัก  กองกระมุต 

 ๒๕๕๘๓ นางสาวสุพัก  สันหลง 

 ๒๕๕๘๔ นางสาวสุพักตรา  จันทรเพ็ญ 

 ๒๕๕๘๕ นางสาวสุพักตรา  วิทิตพันธ 

 ๒๕๕๘๖ นางสุพัชชา  อินทรชิต 

 ๒๕๕๘๗ นางสุพัชญนันท  นนทแกว 

 ๒๕๕๘๘ นางสุพัชณี  เกตุทอง 

 ๒๕๕๘๙ นางสาวสุพัชตรา  สอนดี 

 ๒๕๕๙๐ นางสุพัชนี  โพธิ์ชวย 

 ๒๕๕๙๑ นางสาวสุพัชรี  จันทรรักษา 

 ๒๕๕๙๒ นางสาวสุพัชรี  ชาญเชี่ยว 

 ๒๕๕๙๓ นางสุพัฒ  คณาเสน 

 ๒๕๕๙๔ นางสาวสุพัฒ  บุดดา 

 ๒๕๕๙๕ นางสุพัฒ  ศรีสุเพชรกุล 

 ๒๕๕๙๖ นางสาวสุพัฒ  อุปลา 

 ๒๕๕๙๗ นางสุพัฒชา  ขุนทอง 

 ๒๕๕๙๘ นางสาวสุพัฒฌา  สุวัฒน 

 ๒๕๕๙๙ นางสุพัฒตรา  เรืองภวา 



 หนา   ๑๑๐ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๖๐๐ นางสุพัฒตรา  เรือนปอ 

 ๒๕๖๐๑ นางสาวสุพัฒตรา  สังเกิด 

 ๒๕๖๐๒ นางสุพัฒตา  โอสถพรมมา 

 ๒๕๖๐๓ นางสาวสุพัฒน  จําเริญศรี 

 ๒๕๖๐๔ นางสุพัฒน  พันธชัย 

 ๒๕๖๐๕ นางสุพัฒน  วงควันดี 

 ๒๕๖๐๖ นางสาวสุพัฒนกรี  อยูสุข 

 ๒๕๖๐๗ นางสาวสุพัฒนา  เจริญผล   

 ๒๕๖๐๘ นางสาวสุพัฒนา  พิทักษ 

 ๒๕๖๐๙ นางสาวสุพัฒนา  สกุลธรรม 

 ๒๕๖๑๐ นางสุพัณนิดา  ใสดี 

 ๒๕๖๑๑ นางสุพัตตรา  วงศเพ็ชร 

 ๒๕๖๑๒ นางสุพัตร  ใจอารีย 

 ๒๕๖๑๓ นางสุพัตร  ลักษณะปยะ 

 ๒๕๖๑๔ นางสุพัตร  ศรีบุญ 

 ๒๕๖๑๕ นางสาวสุพัตรา  กรานเคารพ 

 ๒๕๖๑๖ นางสาวสุพัตรา  กลยนี 

 ๒๕๖๑๗ นางสาวสุพัตรา  กล่ันเรือง 

 ๒๕๖๑๘ นางสาวสุพัตรา  กุมารสิทธ 

 ๒๕๖๑๙ นางสาวสุพัตรา  แกวมณี 

 ๒๕๖๒๐ นางสาวสุพัตรา  ไกรธีรางกูร 

 ๒๕๖๒๑ นางสุพัตรา  ขันติยู 

 ๒๕๖๒๒ นางสาวสุพัตรา  ครุตรารักษ 

 ๒๕๖๒๓ นางสุพัตรา  คุณทะวงษ 

 ๒๕๖๒๔ นางสุพัตรา  โคตรวงษ 

 ๒๕๖๒๕ นางสุพัตรา  จวงไธสง 

 ๒๕๖๒๖ นางสุพัตรา  เจริญผล 

 ๒๕๖๒๗ นางสาวสุพัตรา  ชวยพยุง 

 ๒๕๖๒๘ นางสุพัตรา  ชัยชิต 

 ๒๕๖๒๙ นางสาวสุพัตรา  ชาตบุษป 

 ๒๕๖๓๐ นางสาวสุพัตรา  ชูชวย 

 ๒๕๖๓๑ นางสาวสุพัตรา  ชูสุวรรณ 

 ๒๕๖๓๒ นางสุพัตรา  ไชยชอฟา 

 ๒๕๖๓๓ นางสาวสุพัตรา  ไชยสงค 

 ๒๕๖๓๔ นางสาวสุพัตรา  ดวนใหญ 

 ๒๕๖๓๕ นางสุพัตรา  เดชทอง 

 ๒๕๖๓๖ นางสุพัตรา  ตันอินทร 

 ๒๕๖๓๗ นางสุพัตรา  โถบํารุง 

 ๒๕๖๓๘ นางสุพัตรา  ทุมมานอก 

 ๒๕๖๓๙ นางสุพัตรา  ธรรมเสนา 

 ๒๕๖๔๐ นางสาวสุพัตรา  นระสี 

 ๒๕๖๔๑ นางสุพัตรา  นวมนิ่ม 

 ๒๕๖๔๒ นางสาวสุพัตรา  บอทองดี 

 ๒๕๖๔๓ นางสาวสุพัตรา  บัวแพง 

 ๒๕๖๔๔ นางสุพัตรา  ปญญา 

 ๒๕๖๔๕ นางสุพัตรา  ปูสิริพงศสาร 

 ๒๕๖๔๖ นางสุพัตรา  ผาโคตร 

 ๒๕๖๔๗ นางสาวสุพัตรา  พรหมคงบุญ 

 ๒๕๖๔๘ นางสุพัตรา  พลิพล 

 ๒๕๖๔๙ นางสาวสุพัตรา  เพ็ชรใส 

 ๒๕๖๕๐ นางสาวสุพัตรา  เพ่ิมขึ้น 

 ๒๕๖๕๑ นางสุพัตรา  มาตรชลการ 



 หนา   ๑๑๑ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๖๕๒ นางสุพัตรา  มาตรา 

 ๒๕๖๕๓ นางสาวสุพัตรา  มูณี 

 ๒๕๖๕๔ นางสาวสุพัตรา  ยาวิชัย 

 ๒๕๖๕๕ นางสาวสุพัตรา  รัตนพิบูรณ 

 ๒๕๖๕๖ นางสุพัตรา  ลามะพรม 

 ๒๕๖๕๗ นางสาวสุพัตรา  วิเศษสุข 

 ๒๕๖๕๘ นางสุพัตรา  ศรีสมัย 

 ๒๕๖๕๙ นางสุพัตรา  สายเทพ 

 ๒๕๖๖๐ นางสาวสุพัตรา  สายละคํา 

 ๒๕๖๖๑ นางสาวสุพัตรา  สิงหเถื่อน 

 ๒๕๖๖๒ นางสุพัตรา  สีลารัตน 

 ๒๕๖๖๓ นางสุพัตรา  สีหะวงษ 

 ๒๕๖๖๔ นางสาวสุพัตรา  สุดยอด 

 ๒๕๖๖๕ นางสาวสุพัตรา  สุวรรณเจริญ 

 ๒๕๖๖๖ นางสุพัตรา  สุวรรณชา 

 ๒๕๖๖๗ นางสาวสุพัตรา  เสียงลํ้า 

 ๒๕๖๖๘ นางสาวสุพัตรา  อินทรยอด 

 ๒๕๖๖๙ นางสาวสุพัทรา  มีพูล 

 ๒๕๖๗๐ นางสุพันธ  ผาเดิม 

 ๒๕๖๗๑ นางสุพันธ  อนุมาตร 

 ๒๕๖๗๒ นางสาวสุพันวดี  มินไธสง 

 ๒๕๖๗๓ นางสุพา  โพธิ์สุวรรณ 

 ๒๕๖๗๔ นางสุพาณี  เพ็ชรไชย 

 ๒๕๖๗๕ นางสุพาณี  รัตนบูรณ 

 ๒๕๖๗๖ นางสาวสุพาพร  โมออน 

 ๒๕๖๗๗ นางสุพาพร  สังขลักษณ 

 ๒๕๖๗๘ นางสาวสุพาภรณ  คําสวาสดิ์ 

 ๒๕๖๗๙ นางสุพาภรณ  เรืองเพชร 

 ๒๕๖๘๐ นางสุพิชชา  คําศรีพล 

 ๒๕๖๘๑ นางสุพิชชา  แตงออน 

 ๒๕๖๘๒ นางสาวสุพิชชา  นิตุทอน 

 ๒๕๖๘๓ นางสาวสุพิชชา  พรมสะอาด 

 ๒๕๖๘๔ นางสาวสุพิชชา  พวงเภกา 

 ๒๕๖๘๕ นางสาวสุพิชชา  เพชรพีรภัทร 

 ๒๕๖๘๖ นางสุพิชชาย  นวานุช 

 ๒๕๖๘๗ นางสาวสุพิชฌาย  สงางามสกุล 

 ๒๕๖๘๘ นางสาวสุพิชญชญา  วิเศษ 

 ๒๕๖๘๙ นางสาวสุพิชญา  เขียวมณีนัย 

 ๒๕๖๙๐ นางสุพิชญา  จันทุมา 

 ๒๕๖๙๑ นางสาวสุพิชญา  ทองไชย 

 ๒๕๖๙๒ นางสุพิชญา  พรามนาเวช 

 ๒๕๖๙๓ นางสุพิชญา  ละอองทรง 

 ๒๕๖๙๔ นางสาวสุพิชญา  สอดจันทร 

 ๒๕๖๙๕ นางสาวสุพิชญา  สุวรรณรัตน 

 ๒๕๖๙๖ นางสาวสุพิชญาพร  อรุณโรจน 

 ๒๕๖๙๗ นางสาวสุพิชา  จุฬาโคตร 

 ๒๕๖๙๘ นางสาวสุพิญญา  เนียมรอด 

 ๒๕๖๙๙ นางสุพิน  การรักษา 

 ๒๕๗๐๐ นางสาวสุพิน  แกวอุดม 

 ๒๕๗๐๑ นางสาวสุพิน  จันดาวงค 

 ๒๕๗๐๒ นางสุพิน  ธรรมชาติ 

 ๒๕๗๐๓ นางสุพิน  ศิริยานนท 



 หนา   ๑๑๒ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๗๐๔ นางสุพิน  หลอวงศ 

 ๒๕๗๐๕ นางสาวสุพินญา  เดือนเปง 

 ๒๕๗๐๖ นางสุพินยา  ชุมรอด 

 ๒๕๗๐๗ นางสุพิมพสร  มั่นยืน 

 ๒๕๗๐๘ นางสุพิศ  กุณโฮง 

 ๒๕๗๐๙ นางสุพิศ  จะโนรัตน 

 ๒๕๗๑๐ นางสุพิศ  จินาตอง 

 ๒๕๗๑๑ นางสุพิศ  เชาวลิต 

 ๒๕๗๑๒ นางสาวสุพิศ  ฤทธิขาบ 

 ๒๕๗๑๓ นางสาวสุพิศ  วรรณทวี 

 ๒๕๗๑๔ นางสุพิศ  สุดตา 

 ๒๕๗๑๕ นางสุพิศ  สุวรรณภักดี 

 ๒๕๗๑๖ นางสาวสุพิศ  หอมหวล 

 ๒๕๗๑๗ นางสาวสุพิศชาณ  แกวแสงสุข 

 ๒๕๗๑๘ นางสาวสุพิศตา  นิวัตร 

 ๒๕๗๑๙ นางสาวสุพี  สุรินทร 

 ๒๕๗๒๐ นางสุเพ็ญ  บัวเกิดเพชร 

 ๒๕๗๒๑ นางสุเพ็ญณี  รุทเทวิน 

 ๒๕๗๒๒ นางสาวสุเพ็ญภักตร  ไชยจักร 

 ๒๕๗๒๓ นางสุเพียบ  หลงนาม 

 ๒๕๗๒๔ นางสุเพียร  ดอกสวย 

 ๒๕๗๒๕ นางสาวสุไพร  ไพรบึง 

 ๒๕๗๒๖ นางสุไพรัตน  อยางภูมิใจ 

 ๒๕๗๒๗ นางสุไพรี  ออมนอก 

 ๒๕๗๒๘ นางสุไพวัลย  สาระรัตน 

 ๒๕๗๒๙ นางสุภกาญจน  นุแรมรัมย 

 ๒๕๗๓๐ นางสาวสุภจิรา  เสยกระโทก 

 ๒๕๗๓๑ นางสุภดี  บุญชวย 

 ๒๕๗๓๒ นางสาวสุภนิดา  มันตะสูตร 

 ๒๕๗๓๓ นางสุภนิตย  คําปน 

 ๒๕๗๓๔ นางสาวสุภรพักตร  แซตั้ง 

 ๒๕๗๓๕ นางสาวสุภรัตน  สาแกว 

 ๒๕๗๓๖ นางสาวสุภลักษ  อนันต 

 ๒๕๗๓๗ นางสุภลักษณ  จันทรโคตร 

 ๒๕๗๓๘ นางสาวสุภลักษณ  ชัยมงคล 

 ๒๕๗๓๙ นางสาวสุภลักษณ  ไชยขันธ 

 ๒๕๗๔๐ นางสุภวรรณ  บุญชื่น 

 ๒๕๗๔๑ นางสาวสุภวรรณ  ลุนพรหม 

 ๒๕๗๔๒ นางสาวสุภศร  บุญประกอบ 

 ๒๕๗๔๓ นางสุภษา  คําลือสาย 

 ๒๕๗๔๔ นางสาวสุภัก  ฮั่นสกุล 

 ๒๕๗๔๕ นางสุภักดิ์  พลไพรินทร 

 ๒๕๗๔๖ นางสาวสุภักดิ์  พัฒครุฑ 

 ๒๕๗๔๗ นางสาวสุภัค  คันธสม 

 ๒๕๗๔๘ นางสาวสุภัค  ชวยเกื้อกุล 

 ๒๕๗๔๙ นางสาวสุภัค  เนสุสินธ 

 ๒๕๗๕๐ นางสาวสุภัค  ยังสันเทียะ 

 ๒๕๗๕๑ นางสาวสุภัค  วงษชาลี 

 ๒๕๗๕๒ นางสาวสุภัค  สถานันท 

 ๒๕๗๕๓ นางสุภัคจิรา  สุขดวง 

 ๒๕๗๕๔ นางสุภัคจิรา  หนูสังข 

 ๒๕๗๕๕ นางสาวสุภัคฉัตร  เสนหา 



 หนา   ๑๑๓ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๗๕๖ นางสาวสุภัคชญา  สมบัติหอม 

 ๒๕๗๕๗ นางสาวสุภัคพรรณ  โสมาพร 

 ๒๕๗๕๘ นางสาวสุภัคพฤทธิ์  เซงใจดี 

 ๒๕๗๕๙ นางสุภัคศรี  บูรณากูล 

 ๒๕๗๖๐ นางสุภัคสิริ  หะสิตะ 

 ๒๕๗๖๑ นางสาวสุภัชชา  เขตตประทุม 

 ๒๕๗๖๒ นางสุภัชชา  ชัยวิทยาอัมพร 

 ๒๕๗๖๓ นางสุภัต  สิทธิชัย 

 ๒๕๗๖๔ นางสาวสุภัตตรา  เย็นเกษม 

 ๒๕๗๖๕ นางสาวสุภัตรา  ทรัพยศิริ 

 ๒๕๗๖๖ นางสุภัตรา  หอมหวล 

 ๒๕๗๖๗ นางสาวสุภัท  พรหมแกว 

 ๒๕๗๖๘ นางสาวสุภัทณี  ทองสมุทร 

 ๒๕๗๖๙ นางสุภัทตรา  เพียยุระ 

 ๒๕๗๗๐ นางสุภัทตรา  แสงกลา 

 ๒๕๗๗๑ นางสาวสุภัทน  บุญจันทร 

 ๒๕๗๗๒ นางสาวสุภัทร  ค้ําชู 

 ๒๕๗๗๓ นางสุภัทร  แผวศรี 

 ๒๕๗๗๔ นางสุภัทรชา  พรหมมินตะ 

 ๒๕๗๗๕ นางสาวสุภัทรตรา  วงหาจักษ 

 ๒๕๗๗๖ นางสาวสุภัทรศยา  ออนอก 

 ๒๕๗๗๗ นางสุภัทรษร  ธิรินทอง 

 ๒๕๗๗๘ นางสาวสุภัทรา  จวงสันทัด 

 ๒๕๗๗๙ นางสุภัทรา  ถนอมเทวศิริกุล 

 ๒๕๗๘๐ นางสาวสุภัทรา  ทองสุข 

 ๒๕๗๘๑ นางสาวสุภัทรา  ปททุม 

 ๒๕๗๘๒ นางสาวสุภัทรา  ผาโผน 

 ๒๕๗๘๓ นางสาวสุภัทรา  เพียรดี 

 ๒๕๗๘๔ นางสาวสุภัทรา  เอี่ยมสังขทอง 

 ๒๕๗๘๕ นางสาวสุภัทราภรณ  จิตรโภคา 

 ๒๕๗๘๖ นางสาวสุภัทริดา  อุดอุน 

 ๒๕๗๘๗ นางสาวสุภัศศิริ  แกวแฝก 

 ๒๕๗๘๘ นางสาวสุภัสสร  ทํามาก 

 ๒๕๗๘๙ นางสุภัสสร  ยังสุข 

 ๒๕๗๙๐ นางสุภัสสร  ย่ิงนอก 

 ๒๕๗๙๑ นางสุภัสสร  สัตยซื่อ 

 ๒๕๗๙๒ นางสุภัสสรา  ดวงปญญารัตน 

 ๒๕๗๙๓ นางสาวสุภัสสรา  ศิริชัยพรลภัส 

 ๒๕๗๙๔ นางสุภา  กัณหาเรียง 

 ๒๕๗๙๕ นางสุภา  ชูชาง 

 ๒๕๗๙๖ นางสุภา  แซติ้ง 

 ๒๕๗๙๗ นางสาวสุภา  นะวาโย 

 ๒๕๗๙๘ นางสุภา  ประศรีพัฒน 

 ๒๕๗๙๙ นางสุภา  พงษพานิช 

 ๒๕๘๐๐ นางสุภา  วงคพุทธะ 

 ๒๕๘๐๑ นางสุภา  แสงประสิทธิ์ 

 ๒๕๘๐๒ นางสุภางค  กําวัน 

 ๒๕๘๐๓ นางสาวสุภางคพร  พุทธนุกูล 

 ๒๕๘๐๔ นางสุภาชินีย  จัดดี 

 ๒๕๘๐๕ นางสาวสุภาณี  แกวมีศรี 

 ๒๕๘๐๖ นางสาวสุภาณี  ณ นรินทร 

 ๒๕๘๐๗ นางสาวสุภาณี  ทาวดี 



 หนา   ๑๑๔ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๘๐๘ นางสุภาณี  บานนบ 

 ๒๕๘๐๙ นางสุภาณี  เพชรอนันต 

 ๒๕๘๑๐ นางสาวสุภาณี  มิ่งสอน 

 ๒๕๘๑๑ นางสาวสุภาณี  อุดมเกตุ 

 ๒๕๘๑๒ นางสุภาณี  อุนตรีจันทร 

 ๒๕๘๑๓ นางสาวสุภาดา  โสตา 

 ๒๕๘๑๔ วาที่รอยตรีหญิง สุภาตรี  หมวดคง 

 ๒๕๘๑๕ นางสาวสุภาธิกร  ไชยสวัสดิ์ 

 ๒๕๘๑๖ นางสุภานัน  โพธิ์วัด 

 ๒๕๘๑๗ นางสาวสุภานัน  แยมทอง 

 ๒๕๘๑๘ นางสาวสุภานี  สรอยคํา 

 ๒๕๘๑๙ นางสาวสุภานี  สวยสม 

 ๒๕๘๒๐ นางสาวสุภานี  สายกระสุน 

 ๒๕๘๒๑ นางสุภาพ  กิ่งแกวเพชร 

 ๒๕๘๒๒ นางสุภาพ  ไกรสอน 

 ๒๕๘๒๓ นางสาวสุภาพ  ใจเที่ยง 

 ๒๕๘๒๔ นางสาวสุภาพ  ฉันประเดิม 

 ๒๕๘๒๕ นางสาวสุภาพ  ดรุณศิลป 

 ๒๕๘๒๖ นางสุภาพ  ถาพร 

 ๒๕๘๒๗ นางสุภาพ  ทาระพันธ 

 ๒๕๘๒๘ นางสุภาพ  นอยอาษา 

 ๒๕๘๒๙ นางสาวสุภาพ  แผนสมบูรณ 

 ๒๕๘๓๐ นางสุภาพ  พิทักษสุข   

 ๒๕๘๓๑ นางสาวสุภาพ  พิมพพา 

 ๒๕๘๓๒ นางสุภาพ  ภูศิริ 

 ๒๕๘๓๓ นางสุภาพ  ยาพรม 

 ๒๕๘๓๔ นางสุภาพ  วสุกรรณ 

 ๒๕๘๓๕ นางสาวสุภาพ  วอนรัมย 

 ๒๕๘๓๖ นางสุภาพ  ศิริบุตร 

 ๒๕๘๓๗ นางสุภาพ  สมคะเน 

 ๒๕๘๓๘ นางสาวสุภาพ  สมาน 

 ๒๕๘๓๙ นางสุภาพ  สิงหคําโม 

 ๒๕๘๔๐ นางสาวสุภาพ  หลาบคํา 

 ๒๕๘๔๑ นางสุภาพ  อินเกต 

 ๒๕๘๔๒ นางสุภาพ  เอกระ 

 ๒๕๘๔๓ นางสาวสุภาพร  กนุวงค 

 ๒๕๘๔๔ นางสุภาพร  กมลสะอาด 

 ๒๕๘๔๕ นางสุภาพร  กล่ินหวาน 

 ๒๕๘๔๖ นางสุภาพร  กิ่งวิชิต 

 ๒๕๘๔๗ นางสาวสุภาพร  กุลยดิษฐ 

 ๒๕๘๔๘ นางสาวสุภาพร  เกิดโภคา 

 ๒๕๘๔๙ นางสุภาพร  เกิดมะมวง 

 ๒๕๘๕๐ นางสาวสุภาพร  เกิดศิริ 

 ๒๕๘๕๑ นางสุภาพร  แกวสวาง 

 ๒๕๘๕๒ นางสุภาพร  ไกรวงศ 

 ๒๕๘๕๓ นางสุภาพร  ขจรประดิษฐ 

 ๒๕๘๕๔ นางสาวสุภาพร  ขุริดี 

 ๒๕๘๕๕ นางสาวสุภาพร  คอนรัมย 

 ๒๕๘๕๖ นางสุภาพร  คําทอง 

 ๒๕๘๕๗ นางสุภาพร  คําลือ 

 ๒๕๘๕๘ นางสุภาพร  คุณาคม 

 ๒๕๘๕๙ นางสาวสุภาพร  เครือแสง 



 หนา   ๑๑๕ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๘๖๐ นางสาวสุภาพร  ฆารกุล 

 ๒๕๘๖๑ นางสาวสุภาพร  งามย่ิงยวด 

 ๒๕๘๖๒ นางสุภาพร  จันทรจารุ 

 ๒๕๘๖๓ นางสาวสุภาพร  จําปาเต็ม 

 ๒๕๘๖๔ นางสุภาพร  จําปาเทศ 

 ๒๕๘๖๕ นางสาวสุภาพร  ชนะกุล 

 ๒๕๘๖๖ นางสาวสุภาพร  ชวยตั้ว 

 ๒๕๘๖๗ นางสุภาพร  ชัยชนะ 

 ๒๕๘๖๘ นางสุภาพร  ชายภักดิ์ 

 ๒๕๘๖๙ นางสุภาพร  ชูเชิด 

 ๒๕๘๗๐ นางสุภาพร  เชาวชะตา 

 ๒๕๘๗๑ นางสาวสุภาพร  เชิดสุข 

 ๒๕๘๗๒ นางสาวสุภาพร  โชคชัย 

 ๒๕๘๗๓ นางสาวสุภาพร  ไชยโชติ 

 ๒๕๘๗๔ นางสุภาพร  ไชยบุตร 

 ๒๕๘๗๕ นางสุภาพร  ไชยมนตรี 

 ๒๕๘๗๖ นางสุภาพร  ดําทองแกว   

 ๒๕๘๗๗ นางสุภาพร  ถําวาป 

 ๒๕๘๗๘ นางสุภาพร  ทวมเทศ 

 ๒๕๘๗๙ นางสาวสุภาพร  ทองลน 

 ๒๕๘๘๐ นางสุภาพร  ทองเวียง 

 ๒๕๘๘๑ นางสาวสุภาพร  ทักขินัย 

 ๒๕๘๘๒ นางสุภาพร  ทิมกลับ 

 ๒๕๘๘๓ นางสุภาพร  นันทะเสน 

 ๒๕๘๘๔ นางสาวสุภาพร  นามบรรลือ 

 ๒๕๘๘๕ นางสุภาพร  นาเมืองรักษ 

 ๒๕๘๘๖ นางสาวสุภาพร  นิกรสุข 

 ๒๕๘๘๗ นางสาวสุภาพร  โนจา 

 ๒๕๘๘๘ นางสาวสุภาพร  บัวสิงห 

 ๒๕๘๘๙ นางสาวสุภาพร  บุญเกื้อ 

 ๒๕๘๙๐ นางสุภาพร  บุญปลูก 

 ๒๕๘๙๑ นางสุภาพร  บุญเรือง 

 ๒๕๘๙๒ นางสาวสุภาพร  ปนญาติ 

 ๒๕๘๙๓ นางสาวสุภาพร  ผลสนอง 

 ๒๕๘๙๔ นางสาวสุภาพร  ผานัด 

 ๒๕๘๙๕ นางสาวสุภาพร  พยอม 

 ๒๕๘๙๖ นางสุภาพร  พรดอนกอ 

 ๒๕๘๙๗ นางสาวสุภาพร  พรหมอุบล 

 ๒๕๘๙๘ นางสาวสุภาพร  พลายมี 

 ๒๕๘๙๙ นางสาวสุภาพร  พิทักสินธุ 

 ๒๕๙๐๐ นางสุภาพร  พุมเกื้อ 

 ๒๕๙๐๑ นางสาวสุภาพร  พูลพิพัฒน 

 ๒๕๙๐๒ นางสุภาพร  เพชรรวง 

 ๒๕๙๐๓ นางสุภาพร  โพธิ์จันทร 

 ๒๕๙๐๔ นางสุภาพร  โพธิมกมลพัชร 

 ๒๕๙๐๕ นางสุภาพร  ภูนาโคก 

 ๒๕๙๐๖ นางสุภาพร  เภสัชชะ 

 ๒๕๙๐๗ นางสาวสุภาพร  มองพรา 

 ๒๕๙๐๘ นางสุภาพร  มั่นเกษตรกิจ 

 ๒๕๙๐๙ นางสาวสุภาพร  ยอดสูงเนิน 

 ๒๕๙๑๐ นางสาวสุภาพร  รอดเกล้ียง 

 ๒๕๙๑๑ นางสาวสุภาพร  รอมไธสง 



 หนา   ๑๑๖ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๙๑๒ นางสาวสุภาพร  รักดํา 

 ๒๕๙๑๓ นางสาวสุภาพร  รัตนวัน 

 ๒๕๙๑๔ นางสาวสุภาพร  ลําใย 

 ๒๕๙๑๕ นางสุภาพร  วงศสมศรี 

 ๒๕๙๑๖ นางสุภาพร  วงหาจักร 

 ๒๕๙๑๗ นางสุภาพร  วราหะ 

 ๒๕๙๑๘ นางสาวสุภาพร  วังคีรี 

 ๒๕๙๑๙ นางสุภาพร  ศรีบุรินทร 

 ๒๕๙๒๐ นางสาวสุภาพร  ศรีปลอด 

 ๒๕๙๒๑ นางสุภาพร  ศรีวิเศษ 

 ๒๕๙๒๒ นางสาวสุภาพร  ศุขมณี 

 ๒๕๙๒๓ นางสุภาพร  สมเพชร 

 ๒๕๙๒๔ นางสาวสุภาพร  สัตบุตร 

 ๒๕๙๒๕ นางสุภาพร  สันติวิริวงศ 

 ๒๕๙๒๖ นางสาวสุภาพร  สาดสี 

 ๒๕๙๒๗ นางสาวสุภาพร  สิงหก่ํา 

 ๒๕๙๒๘ นางสุภาพร  สีภูเงิน 

 ๒๕๙๒๙ นางสุภาพร  สีหาคุณ 

 ๒๕๙๓๐ นางสุภาพร  สุดเสรี 

 ๒๕๙๓๑ นางสุภาพร  แสงสา 

 ๒๕๙๓๒ นางสุภาพร  แสนแกว 

 ๒๕๙๓๓ นางสาวสุภาพร  โสดาทุม 

 ๒๕๙๓๔ นางสาวสุภาพร  หมอยาดี 

 ๒๕๙๓๕ นางสุภาพร  อาชนรากิจ 

 ๒๕๙๓๖ นางสุภาพร  อารีซา 

 ๒๕๙๓๗ นางสาวสุภาพร  อินตะฟอง 

 ๒๕๙๓๘ นางสาวสุภาพร  อุนอุดมวนา 

 ๒๕๙๓๙ นางสุภาพรรณ  เดชวิลัย 

 ๒๕๙๔๐ นางสาวสุภาพรรณ  เกตุมณี 

 ๒๕๙๔๑ นางสาวสุภาพรรณ  ชางแกว 

 ๒๕๙๔๒ นางสาวสุภาพรรณ  บญุพันธ 

 ๒๕๙๔๓ นางสาวสุภาพรรณ  ยอดปญญา 

 ๒๕๙๔๔ นางสุภาพรรณ  ยารวง 

 ๒๕๙๔๕ นางสุภาพรรณ  ศรัทธาคลัง 

 ๒๕๙๔๖ นางสาวสุภาพันธ  กลางหลา 

 ๒๕๙๔๗ นางสุภาพันธ  หาญสูงเนิน 

 ๒๕๙๔๘ นางสุภาพิศ  ลุนนู 

 ๒๕๙๔๙ นางสาวสุภาภร  เพชรรักษา 

 ๒๕๙๕๐ นางสุภาภรณ  แกวคําศรี 

 ๒๕๙๕๑ นางสาวสุภาภรณ  คันศร 

 ๒๕๙๕๒ นางสุภาภรณ  จอมกระโทก 

 ๒๕๙๕๓ นางสาวสุภาภรณ  จันทรภักดี 

 ๒๕๙๕๔ นางสุภาภรณ  จันทรอักษร 

 ๒๕๙๕๕ นางสุภาภรณ  จําปเจริญสุข 

 ๒๕๙๕๖ นางสาวสุภาภรณ  โจระสา 

 ๒๕๙๕๗ นางสาวสุภาภรณ  ฉวยนู 

 ๒๕๙๕๘ นางสาวสุภาภรณ  เชาจันทร 

 ๒๕๙๕๙ นางสุภาภรณ  โชติชัยนิรันดร 

 ๒๕๙๖๐ นางสุภาภรณ  ดิษฐาน 

 ๒๕๙๖๑ นางสาวสุภาภรณ  ดีการ 

 ๒๕๙๖๒ นางสาวสุภาภรณ  ตะวันใกลรุง   

 ๒๕๙๖๓ นางสาวสุภาภรณ  ทองกัน 



 หนา   ๑๑๗ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๙๖๔ นางสุภาภรณ  ทายิดา 

 ๒๕๙๖๕ นางสุภาภรณ  เทศไธสง 

 ๒๕๙๖๖ นางสาวสุภาภรณ  แทนกุดเรือ 

 ๒๕๙๖๗ นางสาวสุภาภรณ  ธิติลักษณ 

 ๒๕๙๖๘ นางสุภาภรณ  นามสุโพธิ์ 

 ๒๕๙๖๙ นางสุภาภรณ  บุตรดี 

 ๒๕๙๗๐ นางสุภาภรณ  ปะมะ 

 ๒๕๙๗๑ นางสาวสุภาภรณ  ปานเฟอง   

 ๒๕๙๗๒ นางสาวสุภาภรณ  ปนเพ็ชร 

 ๒๕๙๗๓ นางสุภาภรณ  ผาสุขนิต 

 ๒๕๙๗๔ นางสุภาภรณ  ผูกโอสถ 

 ๒๕๙๗๕ นางสาวสุภาภรณ  แผนทอง 

 ๒๕๙๗๖ นางสุภาภรณ  พรหมดวง 

 ๒๕๙๗๗ นางสุภาภรณ  พวงสําราญ 

 ๒๕๙๗๘ นางสาวสุภาภรณ  พัฒนา 

 ๒๕๙๗๙ นางสาวสุภาภรณ  พิณแพทย 

 ๒๕๙๘๐ นางสาวสุภาภรณ  โพธิสาลี 

 ๒๕๙๘๑ นางสุภาภรณ  ภูมะลา 

 ๒๕๙๘๒ นางสุภาภรณ  โยธาศิริ 

 ๒๕๙๘๓ นางสุภาภรณ  รวมสุข 

 ๒๕๙๘๔ นางสาวสุภาภรณ  เล็กกระโทก 

 ๒๕๙๘๕ นางสาวสุภาภรณ  วงศพิพันธ 

 ๒๕๙๘๖ นางสุภาภรณ  วรรณคํา 

 ๒๕๙๘๗ นางสุภาภรณ  วัดไธสง 

 ๒๕๙๘๘ นางสาวสุภาภรณ  วันดี 

 ๒๕๙๘๙ นางสุภาภรณ  ศรีนอก 

 ๒๕๙๙๐ นางสุภาภรณ  ศรีสุวอ 

 ๒๕๙๙๑ นางสาวสุภาภรณ  สนสมบัติ 

 ๒๕๙๙๒ นางสุภาภรณ  สมทอง 

 ๒๕๙๙๓ นางสาวสุภาภรณ  สมัครกสิกรรม 

 ๒๕๙๙๔ นางสาวสุภาภรณ  สุขประเสริฐ 

 ๒๕๙๙๕ นางสาวสุภาภรณ  หนูเทศ 

 ๒๕๙๙๖ นางสุภาภรณ  หลาวงศ 

 ๒๕๙๙๗ นางสาวสุภาภรณ  หิรัญเกื้อ 

 ๒๕๙๙๘ นางสาวสุภาภรณ  อารีย 

 ๒๕๙๙๙ นางสาวสุภาภรณ  อุทัยกร 

 ๒๖๐๐๐ นางสาวสุภาภรณ  อุนประชา 

 ๒๖๐๐๑ นางสาวสุภาภักดิ์  อภัยโส 

 ๒๖๐๐๒ นางสุภาระตรี  พลสอน 

 ๒๖๐๐๓ นางสุภารักษ  จูมลี 

 ๒๖๐๐๔ นางสาวสุภารัตน  การุณ 

 ๒๖๐๐๕ นางสาวสุภารัตน  คลังพลอย 

 ๒๖๐๐๖ นางสาวสุภารัตน  ฉิมพาลี 

 ๒๖๐๐๗ นางสุภารัตน  ชํานาญ 

 ๒๖๐๐๘ นางสุภารัตน  ณัฐคุณานนท 

 ๒๖๐๐๙ นางสาวสุภารัตน  ดรุณไกรศร 

 ๒๖๐๑๐ นางสุภารัตน  นามวิบูลย 

 ๒๖๐๑๑ นางสุภารัตน  พลศรี 

 ๒๖๐๑๒ นางสาวสุภารัตน  พิมพสิงห 

 ๒๖๐๑๓ นางสุภารัตน  เรือนรส 

 ๒๖๐๑๔ นางสาวสุภารัตน  วันเกล้ียง 

 ๒๖๐๑๕ นางสุภารัตน  วันดีรัมย 



 หนา   ๑๑๘ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๐๑๖ นางสาวสุภารัตน  แสนสุข 

 ๒๖๐๑๗ นางสุภารัตน  โสภา 

 ๒๖๐๑๘ นางสุภารัตน  ไสลวงษ 

 ๒๖๐๑๙ นางสุภารัตน  หงษสิบสาม 

 ๒๖๐๒๐ นางสาวสุภาลินี  วุฒิพรม 

 ๒๖๐๒๑ นางสาวสุภาวดี  กรองทอง 

 ๒๖๐๒๒ นางสาวสุภาวดี  กรุงรัมย 

 ๒๖๐๒๓ นางสาวสุภาวดี  กาจธัญกรณ 

 ๒๖๐๒๔ นางสาวสุภาวดี  กิ่งยอด 

 ๒๖๐๒๕ นางสุภาวดี  แกวทะเล 

 ๒๖๐๒๖ นางสาวสุภาวดี  แกวผอง 

 ๒๖๐๒๗ นางสาวสุภาวดี  แกวมีมาก 

 ๒๖๐๒๘ นางสาวสุภาวดี  ขันแกลว 

 ๒๖๐๒๙ นางสุภาวดี  ขาวผอง 

 ๒๖๐๓๐ นางสุภาวดี  คําภาบุตร 

 ๒๖๐๓๑ นางสุภาวดี  จันทรนอย   

 ๒๖๐๓๒ นางสาวสุภาวดี  เชเดช 

 ๒๖๐๓๓ นางสุภาวดี  เตชนันท 

 ๒๖๐๓๔ นางสุภาวดี  ถานะ 

 ๒๖๐๓๕ นางสุภาวดี  ทรงโกมล 

 ๒๖๐๓๖ นางสาวสุภาวดี  เทือกทิพย 

 ๒๖๐๓๗ นางสุภาวดี  บุญลอม 

 ๒๖๐๓๘ นางสาวสุภาวดี  ปะวะศรี 

 ๒๖๐๓๙ นางสาวสุภาวดี  ปานเผือก 

 ๒๖๐๔๐ นางสาวสุภาวดี  พิศนอก 

 ๒๖๐๔๑ นางสุภาวดี  พุฒธรรม 

 ๒๖๐๔๒ นางสาวสุภาวดี  เพชรฤทธิ์ 

 ๒๖๐๔๓ นางสุภาวดี  ภูถมนาค 

 ๒๖๐๔๔ นางสาวสุภาวดี  ภูมินันท 

 ๒๖๐๔๕ นางสุภาวดี  มาตรสงคราม 

 ๒๖๐๔๖ นางสุภาวดี  มาตรโสภา 

 ๒๖๐๔๗ นางสาวสุภาวดี  มีรอด 

 ๒๖๐๔๘ นางสุภาวดี  มูลไว   

 ๒๖๐๔๙ นางสุภาวดี  รามทัศน 

 ๒๖๐๕๐ นางสุภาวดี  วรรณพราหมณ 

 ๒๖๐๕๑ นางสุภาวดี  วิทยากาญจน 

 ๒๖๐๕๒ นางสุภาวดี  ศรีชัย 

 ๒๖๐๕๓ นางสาวสุภาวดี  ศรีโม 

 ๒๖๐๕๔ นางสาวสุภาวดี  ศักราพร 

 ๒๖๐๕๕ นางสาวสุภาวดี  เศวตรัตนเสถียร 

 ๒๖๐๕๖ นางสาวสุภาวดี  สงหนู 

 ๒๖๐๕๗ นางสาวสุภาวดี  สวงนอย 

 ๒๖๐๕๘ นางสาวสุภาวดี  สิงหะเทพ 

 ๒๖๐๕๙ นางสุภาวดี  สุวรรณโชติ 

 ๒๖๐๖๐ นางสาวสุภาวดี  เสตรา 

 ๒๖๐๖๑ นางสุภาวดี  หันสันเทียะ 

 ๒๖๐๖๒ นางสาวสุภาวดี  เหล็กศรี 

 ๒๖๐๖๓ นางสาวสุภาวดี  อยูเย็น 

 ๒๖๐๖๔ นางสุภาวดี  ออนลา 

 ๒๖๐๖๕ นางสาวสุภาวดี  อินทรภักดิ์ 

 ๒๖๐๖๖ นางสาวสุภาวดี  อินทรศิริ 

 ๒๖๐๖๗ นางสาวสุภาวรรณ  ไชยทา 



 หนา   ๑๑๙ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๐๖๘ นางสาวสุภาวรรณ  งอนไชย 

 ๒๖๐๖๙ นางสุภาวรรณ  ธนบัตร 

 ๒๖๐๗๐ นางสาวสุภาวรรณ  นันแจง 

 ๒๖๐๗๑ นางสุภาวรรณ  ยุบยําแสง 

 ๒๖๐๗๒ นางสาวสุภาวรรณ  เลิศคําแกว 

 ๒๖๐๗๓ นางสาวสุภาวรรณ  สันติธรรมพงศ 

 ๒๖๐๗๔ นางสุภาวะดี  ศรีบํารุง 

 ๒๖๐๗๕ นางสาวสุภาวิณี  เจตบุตร   

 ๒๖๐๗๖ นางสาวสุภาวิณี  ดรครชุม 

 ๒๖๐๗๗ นางสาวสุภาวิณี  ดีอุดม 

 ๒๖๐๗๘ นางสุภาวิณี  บุญสงเคราะห   

 ๒๖๐๗๙ นางสาวสุภาวิดา  ใจปญธิ 

 ๒๖๐๘๐ นางสาวสุภาวิตา  ชัยศรีษะ 

 ๒๖๐๘๑ นางสาวสุภาวิตา  ดีวาสนา 

 ๒๖๐๘๒ นางสาวสุภาวี  ศรีมูล 

 ๒๖๐๘๓ นางสุภาสินี  ชัยมงคล 

 ๒๖๐๘๔ นางสุภาสิริ  โพธิ 

 ๒๖๐๘๕ นางสาวสุภิชดาวรร  บุญชู 

 ๒๖๐๘๖ นางสุภิญญา  แกวหนูนวล 

 ๒๖๐๘๗ นางสาวสุภิญญา  คงอิ้ว 

 ๒๖๐๘๘ นางสุภิดา  พันกาแด 

 ๒๖๐๘๙ นางสาวสุภิดา  วิลามัย   

 ๒๖๐๙๐ นางสาวสุภิน  พัดโท 

 ๒๖๐๙๑ นางสุภิพร  สมสวาสดิ์ 

 ๒๖๐๙๒ นางสาวสุภิศานันท  หงษยนต 

 ๒๖๐๙๓ นางสาวสุภิสา  ภูทิพยวงษา 

 ๒๖๐๙๔ นางสุภี  นิจจะพจน 

 ๒๖๐๙๕ นางสุภี  ปนวิเศษ 

 ๒๖๐๙๖ นางสาวสุภี  สุขลอย 

 ๒๖๐๙๗ นางสุภี  หาญชนะ 

 ๒๖๐๙๘ นางสาวสุภี  เอ็มมูล 

 ๒๖๐๙๙ เรือตรีหญิง สุภีนันท  ปนสุวรรณ 

 ๒๖๑๐๐ นางสุภีภรณ  กล่ินขจร 

 ๒๖๑๐๑ นางสาวสุมณฑา  ทิพยสุวรรณ 

 ๒๖๑๐๒ นางสาวสุมณฑา  โททอง 

 ๒๖๑๐๓ นางสาวสุมณฑา  วงศมณี 

 ๒๖๑๐๔ นางสุมณฑา  ศรีเมืองเฮา 

 ๒๖๑๐๕ นางสุมณฑา  หาญวิเศษ 

 ๒๖๑๐๖ นางสาวสุมณฑา  เหมนแกว 

 ๒๖๑๐๗ นางสาวสุมนฑา  มีบุญ 

 ๒๖๑๐๘ นางสุมนตรี  บุญจันทร 

 ๒๖๑๐๙ นางสุมนา  ตวนใจ 

 ๒๖๑๑๐ นางสาวสุมนา  พรพัชระกุล 

 ๒๖๑๑๑ นางสุมล  ทองสิวรรณ 

 ๒๖๑๑๒ นางสุมล  นพคุณ 

 ๒๖๑๑๓ นางสาวสุมลฑา  หวังโสะ 

 ๒๖๑๑๔ นางสาวสุมลทิพย  สมสง 

 ๒๖๑๑๕ นางสุมลนาฏ  นามโคตร 

 ๒๖๑๑๖ นางสุมลมาศ  เรือนจันทึก 

 ๒๖๑๑๗ นางสาวสุมาพร  ชัยศร 

 ๒๖๑๑๘ นางสาวสุมาพร  เชื้อสกล 

 ๒๖๑๑๙ นางสุมาพร  ศรีเทพ 



 หนา   ๑๒๐ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๑๒๐ นางสุมาภรณ  มาเพา 

 ๒๖๑๒๑ นางสาวสุมาภรณ  เมฆกระจาง 

 ๒๖๑๒๒ นางสาวสุมาริณี  ขุนอินทร 

 ๒๖๑๒๓ นางสุมารินทร  จันทรสวัสดิ์ 

 ๒๖๑๒๔ นางสาวสุมารี  ภิรมยใจ 

 ๒๖๑๒๕ นางสุมาลย  สนธิรักษ 

 ๒๖๑๒๖ นางสุมาลัย  ดานขจรจิตร 

 ๒๖๑๒๗ นางสุมาลัย  บุญเลิศ 

 ๒๖๑๒๘ นางสุมาลัย  แฝกลาภ 

 ๒๖๑๒๙ นางสุมาลัย  สุวรรณสิงห 

 ๒๖๑๓๐ นางสาวสุมาลัย  อักษรพิมพ 

 ๒๖๑๓๑ นางสุมาลี  กะพ้ีโสม 

 ๒๖๑๓๒ นางสุมาลี  กาพัฒน 

 ๒๖๑๓๓ นางสาวสุมาลี  เกล้ียงเกลา 

 ๒๖๑๓๔ นางสุมาลี  เกษรมาลา 

 ๒๖๑๓๕ นางสุมาลี  แกนนาคํา 

 ๒๖๑๓๖ นางสาวสุมาลี  ขางแกว 

 ๒๖๑๓๗ นางสุมาลี  ขึ้นนกขุม   

 ๒๖๑๓๘ นางสาวสุมาลี  คลังทอง 

 ๒๖๑๓๙ นางสุมาลี  คําแกว 

 ๒๖๑๔๐ นางสุมาลี  โคจีจุล 

 ๒๖๑๔๑ นางสุมาลี  จงฤชา 

 ๒๖๑๔๒ นางสุมาลี  จันทรสวาง 

 ๒๖๑๔๓ นางสุมาลี  จําปารัตน 

 ๒๖๑๔๔ นางสุมาลี  จิตสํารวย 

 ๒๖๑๔๕ นางสุมาลี  เจริญสวาง 

 ๒๖๑๔๖ นางสาวสุมาลี  ชาติรักษา 

 ๒๖๑๔๗ นางสุมาลี  ชุมสีดา 

 ๒๖๑๔๘ นางสาวสุมาลี  เชียงรุง 

 ๒๖๑๔๙ นางสุมาลี  ไชยเนตร 

 ๒๖๑๕๐ นางสาวสุมาลี  ไชยปญหา 

 ๒๖๑๕๑ นางสาวสุมาลี  ดํารอด 

 ๒๖๑๕๒ นางสาวสุมาลี  ทองสุขงาม 

 ๒๖๑๕๓ นางสุมาลี  โทนพรมราช 

 ๒๖๑๕๔ นางสุมาลี  ธรรมโคตร 

 ๒๖๑๕๕ นางสุมาลี  ธรรมนิยม 

 ๒๖๑๕๖ นางสุมาลี  นงคแยม 

 ๒๖๑๕๗ นางสุมาลี  บัวสมบูรณ 

 ๒๖๑๕๘ นางสุมาลี  บูรณะ 

 ๒๖๑๕๙ นางสุมาลี  ปะเมโท 

 ๒๖๑๖๐ นางสุมาลี  ปญญา 

 ๒๖๑๖๑ นางสุมาลี  ปนทะวงศ 

 ๒๖๑๖๒ นางสาวสุมาลี  ปานพูน 

 ๒๖๑๖๓ นางสุมาลี  ปานสีสด 

 ๒๖๑๖๔ นางสาวสุมาลี  ปดจัตุรัส 

 ๒๖๑๖๕ นางสุมาลี  ฝายจําปา 

 ๒๖๑๖๖ นางสุมาลี  พวงแกว 

 ๒๖๑๖๗ นางสุมาลี  พวงตระกูล 

 ๒๖๑๖๘ นางสุมาลี  พึงชัยภูมิ 

 ๒๖๑๖๙ นางสุมาลี  เพลงเสนาะ 

 ๒๖๑๗๐ นางสุมาลี  มวงเพชร 

 ๒๖๑๗๑ นางสุมาลี  มาลาศรี 



 หนา   ๑๒๑ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๑๗๒ นางสาวสุมาลี  ฤทัยแชมชื่น 

 ๒๖๑๗๓ นางสุมาลี  ฤาเดช 

 ๒๖๑๗๔ นางสุมาลี  ลิชพล 

 ๒๖๑๗๕ นางสาวสุมาลี  ศรีจันทร 

 ๒๖๑๗๖ นางสุมาลี  ศรีชาติ 

 ๒๖๑๗๗ นางสาวสุมาลี  ศรีโสภา 

 ๒๖๑๗๘ นางสาวสุมาลี  ศรีออน 

 ๒๖๑๗๙ นางสาวสุมาลี  ศะศิธร 

 ๒๖๑๘๐ นางสาวสุมาลี  สนธิรักษ 

 ๒๖๑๘๑ นางสุมาลี  สมบูรณชัย 

 ๒๖๑๘๒ นางสาวสุมาลี  สมภาค 

 ๒๖๑๘๓ นางสุมาลี  สาตรจีนวงษ 

 ๒๖๑๘๔ นางสาวสุมาลี  สิบโส 

 ๒๖๑๘๕ นางสาวสุมาลี  สืบมาก 

 ๒๖๑๘๖ นางสุมาลี  สุขทวี 

 ๒๖๑๘๗ นางสุมาลี  แสงคราม 

 ๒๖๑๘๘ นางสุมาลี  ใสสะอาด 

 ๒๖๑๘๙ นางสุมาลี  หงษานาวา 

 ๒๖๑๙๐ นางสุมาลี  หลวงไชยคํา 

 ๒๖๑๙๑ นางสาวสุมาลี  หอมออน 

 ๒๖๑๙๒ นางสุมาลี  หิรัญนารานริทธิ์ 

 ๒๖๑๙๓ นางสุมาลี  อนักทัศน 

 ๒๖๑๙๔ นางสาวสุมาลี  อนุสิม 

 ๒๖๑๙๕ นางสุมาลี  ออนชื่นจิตร 

 ๒๖๑๙๖ นางสุมาลี  อัฐมาลา 

 ๒๖๑๙๗ นางสุมาลี  อินทสิทธิ์ 

 ๒๖๑๙๘ นางสาวสุมาลี  อุปชัย 

 ๒๖๑๙๙ นางสุมาลี  เอกวงษา 

 ๒๖๒๐๐ นางสุมาลี  เอ็ดอินทร 

 ๒๖๒๐๑ นางสุมาลีย  วิบูลยเลิศ 

 ๒๖๒๐๒ นางสุมาศ  ดอนเมาไพร 

 ๒๖๒๐๓ นางสาวสุมิตตา  อินจันทร 

 ๒๖๒๐๔ นางสาวสุมิตรา  โกมุทชลาศัย 

 ๒๖๒๐๕ นางสาวสุมิตรา  จงนิมิตร 

 ๒๖๒๐๖ นางสาวสุมิตรา  ใชยทา 

 ๒๖๒๐๗ นางสาวสุมิตรา  ดําแดงดี 

 ๒๖๒๐๘ นางสาวสุมิตรา  ดิลกเมธานนท 

 ๒๖๒๐๙ นางสาวสุมิตรา  ติระสา 

 ๒๖๒๑๐ นางสุมิตรา  ทองคําภา 

 ๒๖๒๑๑ นางสุมิตรา  บริจินดา 

 ๒๖๒๑๒ นางสาวสุมิตรา  บัวสัมฤทธิ์ 

 ๒๖๒๑๓ นางสุมิตรา  ไผเศวตอนันต 

 ๒๖๒๑๔ นางสาวสุมิตรา  ภูธนะมั่น 

 ๒๖๒๑๕ นางสุมิตรา  รัตนแมด 

 ๒๖๒๑๖ นางสุมิตรา  รุงเรืองศิลป 

 ๒๖๒๑๗ นางสาวสุมิตรา  สงวนศักดิ์ 

 ๒๖๒๑๘ นางสาวสุมิตรา  อุปนันท 

 ๒๖๒๑๙ นางสาวสุมิตรา  โอฬาระวัต 

 ๒๖๒๒๐ นางสาวสุมิตา  สินสงวน 

 ๒๖๒๒๑ นางสาวสุมินตรา  นาขมิ้น 

 ๒๖๒๒๒ นางสาวสุมินตรา  สุวรรณ 

 ๒๖๒๒๓ นางสุมินทรญา  พิลาชาติ 



 หนา   ๑๒๒ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๒๒๔ นางสุมุนทา  นนทปญญา 

 ๒๖๒๒๕ นางสาวสุเมตตา  ทับไทร 

 ๒๖๒๒๖ นางสุรกัญญา  ไชยแสนทา 

 ๒๖๒๒๗ นางสุรณี  จํารัสศรี 

 ๒๖๒๒๘ นางสาวสุรณี  ดอมไธสง 

 ๒๖๒๒๙ นางสาวสุรดา  พันธุทองดี 

 ๒๖๒๓๐ นางสุรดาธิป  นิลสุขุม 

 ๒๖๒๓๑ นางสุรภา  อุนฤทธิ์ 

 ๒๖๒๓๒ นางสุรภี  กล่ันแตง 

 ๒๖๒๓๓ นางสุรภี  บุญสุยา 

 ๒๖๒๓๔ นางสุรภี  ปานะโปย 

 ๒๖๒๓๕ นางสุรรักษ  เดนศุภกุล 

 ๒๖๒๓๖ นางสุรังรอง  ชัยมัง 

 ๒๖๒๓๗ นางสาวสุรัชฎา  เพียปลัด 

 ๒๖๒๓๘ นางสาวสุรัชดา  จันทร 

 ๒๖๒๓๙ นางสุรัชดา  รุงเกียรติ 

 ๒๖๒๔๐ นางสุรัชนา  ตันแดง 

 ๒๖๒๔๑ นางสาวสุรัญชนา  นานอก 

 ๒๖๒๔๒ นางสุรัญญา  มูลทา 

 ๒๖๒๔๓ นางสาวสุรัญู  วรพัตน 

 ๒๖๒๔๔ นางสุรัดดา  คําศิลา 

 ๒๖๒๔๕ นางสาวสุรัตดา  มวงเมือง 

 ๒๖๒๔๖ นางสาวสุรัตดา  สุจาจริง 

 ๒๖๒๔๗ นางสุรัตติกาล  แสวงจิต 

 ๒๖๒๔๘ นางสุรัตน  ชูมก 

 ๒๖๒๔๙ นางสุรัตน  ทองประดับ 

 ๒๖๒๕๐ นางสาวสุรัตน  สุโขทัย 

 ๒๖๒๕๑ นางสุรัตนดา  ศรีแกว 

 ๒๖๒๕๒ นางสุรัตนดา  หวังสวัสดิ์ 

 ๒๖๒๕๓ นางสุรัตนดา  หวันสู 

 ๒๖๒๕๔ นางสาวสุรัตนา  ขุนหมื่น 

 ๒๖๒๕๕ นางสุรัติ  ธีรวรพิสุทธิ์ 

 ๒๖๒๕๖ นางสุรัมภา  เครือวรรณ 

 ๒๖๒๕๗ นางสุรัมภา  ปางคํา 

 ๒๖๒๕๘ นางสุรัส  เสริมแกว 

 ๒๖๒๕๙ นางสาวสุรัสวดี  ชินบุตร 

 ๒๖๒๖๐ นางสุรัสวดี  บุญลา 

 ๒๖๒๖๑ นางสาวสุรัสวดี  เรืองกูล 

 ๒๖๒๖๒ นางสุรัสวดี  ศิริณวัฒน 

 ๒๖๒๖๓ นางสาวสุรัสวดี  เอกจักรแกว 

 ๒๖๒๖๔ นางสุราง  นนทะชาติ 

 ๒๖๒๖๕ นางสุรางค  เข็มขํา 

 ๒๖๒๖๖ นางสุรางค  ไชยสลี 

 ๒๖๒๖๗ นางสาวสุรางค  แซโก 

 ๒๖๒๖๘ นางสาวสุรางค  เสมอใจ 

 ๒๖๒๖๙ นางสุรางคคณา  โอนิกะ 

 ๒๖๒๗๐ นางสาวสุรางคทิพย  นามโชติ 

 ๒๖๒๗๑ นางสาวสุรางคธีมา  พิริยะสุข 

 ๒๖๒๗๒ นางสุรางคนางค  เตจะสา 

 ๒๖๒๗๓ นางสาวสุรางคพิมล  สุดตะมา 

 ๒๖๒๗๔ นางสาวสุรางครัตน  ทองอินทรแกว 

 ๒๖๒๗๕ นางสาวสุรางรัตน  สระเกตุ 



 หนา   ๑๒๓ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๒๗๖ นางสาวสุรานี  ยายา 

 ๒๖๒๗๗ นางสุราพร  บัวทิพย 

 ๒๖๒๗๘ นางสาวสุรารักษ  คงชัย 

 ๒๖๒๗๙ นางสาวสุรารักษ  ตาทิพย 

 ๒๖๒๘๐ นางสุรารักษ  ทองปลิว 

 ๒๖๒๘๑ นางสาวสุรารักษ  อูปเสาร 

 ๒๖๒๘๒ นางสุรําพันธ  ทูลมาลา 

 ๒๖๒๘๓ นางสาวสุรินทร  พวงขวัญ 

 ๒๖๒๘๔ นางสาวสุรินทรภร  หงษทอง 

 ๒๖๒๘๕ นางสาวสุรินพร  บุญชูเชิด 

 ๒๖๒๘๖ นางสุรินา  จักรชยาภรณ 

 ๒๖๒๘๗ นางสาวสุริยง  ประพรมมา 

 ๒๖๒๘๘ นางสุริยงค  เอนกลาง 

 ๒๖๒๘๙ นางสุริยันต  ไชยวงษา 

 ๒๖๒๙๐ นางสาวสุริยันต  สําแดงเดช 

 ๒๖๒๙๑ นางสุริยา  รุงเมือง 

 ๒๖๒๙๒ นางสาวสุริยา  ลวนวุฑฒิ 

 ๒๖๒๙๓ นางสาวสุริยา  วันสุขโข 

 ๒๖๒๙๔ นางสาวสุริยา  เสาทอง 

 ๒๖๒๙๕ นางสุริยา  อโนดาต 

 ๒๖๒๙๖ นางสาวสุริยาพร  คงซิมเฮง 

 ๒๖๒๙๗ นางสุริยาพร  แทนแกว 

 ๒๖๒๙๘ นางสุริยาภรณ  ชัยแหมง 

 ๒๖๒๙๙ นางสุริวนิต  หินออน 

 ๒๖๓๐๐ นางสุริวรรณ  เฉงไล 

 ๒๖๓๐๑ นางสาวสุริศา  ขําระหงษ 

 ๒๖๓๐๒ นางสาวสุริศา  เตชะสุข 

 ๒๖๓๐๓ นางสาวสุริสา  กองเงิน 

 ๒๖๓๐๔ นางสุรี  พันธคํา 

 ๒๖๓๐๕ นางสุรีณา  ยาติกุล 

 ๒๖๓๐๖ นางสุรีนาถ  สุวรรณกลาง 

 ๒๖๓๐๗ นางสาวสุรีพร  ขุนกอง 

 ๒๖๓๐๘ นางสุรีพร  บุญมาตุน 

 ๒๖๓๐๙ นางสาวสุรีพร  สีสม 

 ๒๖๓๑๐ นางสาวสุรีพร  เสาวโค 

 ๒๖๓๑๑ เรือเอกหญิง สุรีพักตร  ขาลา 

 ๒๖๓๑๒ นางสุรีภรณ  ขํานาท 

 ๒๖๓๑๓ นางสาวสุรีภรณ  จึงรุงชัยวัฒนา 

 ๒๖๓๑๔ นางสุรีมาศ  รุงสันเทียะ 

 ๒๖๓๑๕ นางสุรีย  คุมมะมวง 

 ๒๖๓๑๖ นางสาวสุรีย  ใจอด 

 ๒๖๓๑๗ นางสาวสุรีย  ไชยบุตร 

 ๒๖๓๑๘ นางสุรีย  นัยจิต 

 ๒๖๓๑๙ นางสุรีย  บุญฤทธิ์ 

 ๒๖๓๒๐ นางสุรีย  พงคฉบับณภา 

 ๒๖๓๒๑ นางสุรีย  ใยดี 

 ๒๖๓๒๒ นางสุรีย  ละมุน 

 ๒๖๓๒๓ นางสุรีย  สิทธิวงค 

 ๒๖๓๒๔ นางสุรีย  สีใส 

 ๒๖๓๒๕ นางสุรีย  เอี่ยมเชื่อม 

 ๒๖๓๒๖ นางสาวสุรียพร  ขําศรี 

 ๒๖๓๒๗ นางสาวสุรียพร  ดอนชัย 



 หนา   ๑๒๔ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๓๒๘ นางสาวสุรียพร  พึงไชย 

 ๒๖๓๒๙ นางสาวสุรียพร  ภูแกวนอก 

 ๒๖๓๓๐ นางสุรียพร  ย้ิมรอด 

 ๒๖๓๓๑ นางสาวสุรียพร  ฤทธินนท 

 ๒๖๓๓๒ นางสุรียพร  สละชีพ 

 ๒๖๓๓๓ นางสาวสุรียพร  สอนอุบล 

 ๒๖๓๓๔ นางสาวสุรียพร  สุขหาญ   

 ๒๖๓๓๕ นางสาวสุรียพร  หวางสุภาพ 

 ๒๖๓๓๖ นางสาวสุรียพรรณ  พรหมมาศ 

 ๒๖๓๓๗ นางสุรียพรรณ  วงศแจม 

 ๒๖๓๓๘ นางสุรียรักษ  ใจงาม 

 ๒๖๓๓๙ นางสาวสุรียรัตน  เงินคง 

 ๒๖๓๔๐ นางสาวสุรียรัตน  บุญชวยชู 

 ๒๖๓๔๑ นางสุรียรัตน  โพธิ์จันทร 

 ๒๖๓๔๒ นางสุรียรัตน  สุขเจริญ 

 ๒๖๓๔๓ นางสาวสุรียาพร  ศิริกิจ 

 ๒๖๓๔๔ นางสาวสุรีรัตน  กลายสุข 

 ๒๖๓๔๕ นางสาวสุรีรัตน  กล่ินเกตุ 

 ๒๖๓๔๖ นางสุรีรัตน  เกตุพัฒนากุล 

 ๒๖๓๔๗ นางสาวสุรีรัตน  แกวมณี 

 ๒๖๓๔๘ นางสุรีรัตน  ขอชนะ 

 ๒๖๓๔๙ นางสุรีรัตน  คําสูง 

 ๒๖๓๕๐ นางสาวสุรีรัตน  โฆษวิฑิตกุล 

 ๒๖๓๕๑ นางสุรีรัตน  จันทรศรี 

 ๒๖๓๕๒ นางสาวสุรีรัตน  ใจออน 

 ๒๖๓๕๓ นางสาวสุรีรัตน  แซตั้น 

 ๒๖๓๕๔ นางสาวสุรีรัตน  เดชวิทย 

 ๒๖๓๕๕ นางสาวสุรีรัตน  แดงแกว 

 ๒๖๓๕๖ นางสุรีรัตน  โตะไธสง 

 ๒๖๓๕๗ นางสุรรีัตน  บังศรี 

 ๒๖๓๕๘ นางสุรีรัตน  ประเสริฐสันเทียะ 

 ๒๖๓๕๙ นางสุรีรัตน  ปรีจํารัส 

 ๒๖๓๖๐ นางสาวสุรีรัตน  โปรงจิตร   

 ๒๖๓๖๑ นางสุรีรัตน  พัฒนธารา 

 ๒๖๓๖๒ นางสุรีรัตน  พันธสาย 

 ๒๖๓๖๓ นางสาวสุรีรัตน  พารา 

 ๒๖๓๖๔ นางสุรีรัตน  พิมพไทย 

 ๒๖๓๖๕ นางสาวสุรีรัตน  พิมพบุญ 

 ๒๖๓๖๖ นางสุรีรัตน  เพ็ชรัตน 

 ๒๖๓๖๗ นางสาวสุรีรัตน  ภูพานใบ 

 ๒๖๓๖๘ นางสาวสุรีรัตน  ระดม 

 ๒๖๓๖๙ นางสุรีรัตน  ลอยจันทึก 

 ๒๖๓๗๐ นางสาวสุรีรัตน  สมบัติมี 

 ๒๖๓๗๑ นางสุรีรัตน  เสารแกว 

 ๒๖๓๗๒ นางสาวสุรีรัตน  โสประดิษฐ 

 ๒๖๓๗๓ นางสุรีรัตน  อุทธโยธา 

 ๒๖๓๗๔ นางสุรีลักษณ  กลางทาไค 

 ๒๖๓๗๕ นางสาวสุรีลักษณ  บุญมี 

 ๒๖๓๗๖ นางสาวสุรีวัลย  จันตะราชา 

 ๒๖๓๗๗ นางสุรีวัลย  เพลินขุนทด 

 ๒๖๓๗๘ นางสาวสุไรดา  เสกเมธี 

 ๒๖๓๗๙ นางสุไรยา  ติงหวัง 



 หนา   ๑๒๕ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๓๘๐ นางสาวสุลัดดา  มะลิลา 

 ๒๖๓๘๑ นางสุลัดดา  มารังกูล 

 ๒๖๓๘๒ นางสาวสุลัยลักษณ  บุญอภัย 

 ๒๖๓๘๓ นางสาวสุลาวัลย  กิมใชยง   

 ๒๖๓๘๔ นางสุลาวัลย  พิลา 

 ๒๖๓๘๕ นางสาวสุลาวัลย  เอี่ยมละออ 

 ๒๖๓๘๖ นางสุลีพร  ศรีสุวรรณ 

 ๒๖๓๘๗ นางสาวสุลีพร  สังขเทพ 

 ๒๖๓๘๘ นางสุลีรัตน  ผิวเหลือง 

 ๒๖๓๘๙ นางสาวสุลีวัลย  เพียบุตวงศ 

 ๒๖๓๙๐ นางสุไลดา  สะหะ 

 ๒๖๓๙๑ นางสุไลมาน  รัตนเวียงพรหม 

 ๒๖๓๙๒ นางสาวสุวคนธ  แสงจันทร 

 ๒๖๓๙๓ นางสุวชิต  เกื้อปญญา 

 ๒๖๓๙๔ นางสุวณา  พลาสิน 

 ๒๖๓๙๕ นางสุวณี  กิจวิจิตร 

 ๒๖๓๙๖ นางสาวสุวดี  เกตุวิชิต 

 ๒๖๓๙๗ นางสาวสุวดี  นาคีทอง 

 ๒๖๓๙๘ นางสุวดี  พุดบุรี 

 ๒๖๓๙๙ นางสุวดี  มาตรสมบัติ 

 ๒๖๔๐๐ นางสาวสุวดี  ระดับ 

 ๒๖๔๐๑ นางสุวนันท  เหมือนมาตย 

 ๒๖๔๐๒ นางสุวนิตย  พงษเกษม 

 ๒๖๔๐๓ นางสุวพร  กาหลง 

 ๒๖๔๐๔ นางสุวพิชญ  โขมรคา 

 ๒๖๔๐๕ นางสาวสุวพิชญ  จํานงจิตรเจริญ 

 ๒๖๔๐๖ นางสุวพิชญ  จุลละครินทร 

 ๒๖๔๐๗ นางสาวสุวพิชญ  ปะทํามะเต 

 ๒๖๔๐๘ นางสุวภัทร  เกาะกลาง 

 ๒๖๔๐๙ นางสาวสุวภัทร  บุญสกุล 

 ๒๖๔๑๐ นางสาวสุวภัทร  หลําคํา 

 ๒๖๔๑๑ นางสาวสุวภัทร  อยูสุข 

 ๒๖๔๑๒ นางสุวภา  เหลาสา 

 ๒๖๔๑๓ นางสาวสุวภีย  อรัญภูมิ 

 ๒๖๔๑๔ นางสาวสุวรรณ  พุทธกาล 

 ๒๖๔๑๕ นางสุวรรณ  ระดาขันธ 

 ๒๖๔๑๖ นางสุวรรณ  สองสี 

 ๒๖๔๑๗ นางสุวรรณ  อัคฮาด 

 ๒๖๔๑๘ นางสาวสุวรรณขวัญ  ชูศรีสุข 

 ๒๖๔๑๙ นางสุวรรณดี  จงดี 

 ๒๖๔๒๐ นางสุวรรณตา  เท่ียงธรรม 

 ๒๖๔๒๑ นางสุวรรณทิพย  ตันนิมิตรกุล 

 ๒๖๔๒๒ นางสาวสุวรรณนภา  กลุมยา 

 ๒๖๔๒๓ นางสุวรรณเพ็ญ  ศรีสงคราม 

 ๒๖๔๒๔ นางสุวรรณรัก  จันทรแกว 

 ๒๖๔๒๕ นางสาวสุวรรณษา  รัตนบุร ี

 ๒๖๔๒๖ นางสาวสุวรรณษา  สิงหตา 

 ๒๖๔๒๗ นางสุวรรณา  แกวประสิทธิ์ 

 ๒๖๔๒๘ นางสาวสุวรรณา  คาวิจิตร 

 ๒๖๔๒๙ นางสาวสุวรรณา  จันทรศรี 

 ๒๖๔๓๐ นางสาวสุวรรณา  เจริญจิตต 

 ๒๖๔๓๑ นางสาวสุวรรณา  ชัยศรี 



 หนา   ๑๒๖ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๔๓๒ นางสาวสุวรรณา  แดงนุย 

 ๒๖๔๓๓ นางสาวสุวรรณา  ตรีคงคา 

 ๒๖๔๓๔ นางสาวสุวรรณา  ทองจีน 

 ๒๖๔๓๕ นางสุวรรณา  นันทวงศ 

 ๒๖๔๓๖ นางสุวรรณา  บัวเกตุ 

 ๒๖๔๓๗ นางสาวสุวรรณา  บุญยืน 

 ๒๖๔๓๘ นางสุวรรณา  บูรณะตั้งคีรี 

 ๒๖๔๓๙ นางสุวรรณา  เพ็ชรชํานาญ 

 ๒๖๔๔๐ นางสาวสุวรรณา  แฟนภูเขียว 

 ๒๖๔๔๑ นางสาวสุวรรณา  มิตรศิลา 

 ๒๖๔๔๒ นางสาวสุวรรณา  รัตนะ 

 ๒๖๔๔๓ นางสาวสุวรรณา  รับไทรทอง 

 ๒๖๔๔๔ นางสุวรรณา  แรเพชร 

 ๒๖๔๔๕ นางสาวสุวรรณา  ล้ิมประเสริฐ 

 ๒๖๔๔๖ นางสาวสุวรรณา  วงษยาปาน 

 ๒๖๔๔๗ นางสุวรรณา  สังหาด 

 ๒๖๔๔๘ นางสาวสุวรรณา  ส่ือสุวรรณ 

 ๒๖๔๔๙ นางสุวรรณา  สุขสิงห 

 ๒๖๔๕๐ นางสุวรรณา  แสงตันชัย 

 ๒๖๔๕๑ นางสุวรรณา  ออนอาจ 

 ๒๖๔๕๒ นางสาวสุวรรณา  อัมฤทธิ์ 

 ๒๖๔๕๓ นางสาวสุวรรณา  อ่ําสําโรง 

 ๒๖๔๕๔ นางสุวรรณา  อินแดง 

 ๒๖๔๕๕ นางสาวสุวรรณา  อุตะมะ 

 ๒๖๔๕๖ นางสาวสุวรรณี  กิจเจริญ 

 ๒๖๔๕๗ นางสาวสุวรรณี  จันธิบดี 

 ๒๖๔๕๘ นางสุวรรณี  จํารัสภูมิ 

 ๒๖๔๕๙ นางสาวสุวรรณี  ชิตเจริญ 

 ๒๖๔๖๐ นางสาวสุวรรณี  ชุมแวงวาป 

 ๒๖๔๖๑ นางสาวสุวรรณี  ถาวรศรีสกุล 

 ๒๖๔๖๒ นางสาวสุวรรณี  ทองทิพย 

 ๒๖๔๖๓ นางสุวรรณี  นวลศิริ 

 ๒๖๔๖๔ นางสาวสุวรรณี  นามวงค 

 ๒๖๔๖๕ นางสาวสุวรรณี  บินยูโซะ 

 ๒๖๔๖๖ นางสาวสุวรรณี  บุญมา 

 ๒๖๔๖๗ นางสุวรรณี  ปานคํา 

 ๒๖๔๖๘ นางสาวสุวรรณี  สบานงา 

 ๒๖๔๖๙ นางสาวสุวรรณี  สมณาสัก 

 ๒๖๔๗๐ นางสุวรรณี  สุขสะอาด 

 ๒๖๔๗๑ นางสุวรรณี  สุทธิศักดิ์ 

 ๒๖๔๗๒ นางสุวรรณี  สุระมณี 

 ๒๖๔๗๓ นางสาวสุวรรณี  สุรินตะ 

 ๒๖๔๗๔ นางสุวรรณี  หอมชื่น 

 ๒๖๔๗๕ นางสุวรรณี  เหมืองหมอ 

 ๒๖๔๗๖ นางสาวสุวรรณี  เหลาแสลง 

 ๒๖๔๗๗ นางสุวรรณี  อุนวิเศษ 

 ๒๖๔๗๘ นางสุวรักษ  พฤกษชัตหิรัญรักษ 

 ๒๖๔๗๙ นางสาวสุวรินทร  นุยคดี 

 ๒๖๔๘๐ นางสาวสุวลักษณ  กระภูฤทธิ์ 

 ๒๖๔๘๑ นางสาวสุวลักษณ  คูณขุนทด 

 ๒๖๔๘๒ นางสาวสุวลักษณ  เพียรกิจ 

 ๒๖๔๘๓ นางสุวลักษณ  เสียงใส 



 หนา   ๑๒๗ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๔๘๔ นางสาวสุวลี  พอสุยะ 

 ๒๖๔๘๕ นางสุวลี  ยอดโพธิ์ 

 ๒๖๔๘๖ นางสาวสุวะลักษณ  วงศคํา 

 ๒๖๔๘๗ นางสาวสุวัจจี  นาคหมู 

 ๒๖๔๘๘ นางสุวัจนี  ชื่นบาน 

 ๒๖๔๘๙ นางสาวสุวัจนีย  สังขาว 

 ๒๖๔๙๐ นางสุวัชรา  ภูจอมดาว 

 ๒๖๔๙๑ นางสุวัชราภรณ  โครตปาลี 

 ๒๖๔๙๒ นางสุวัฒนา  โคมทอง 

 ๒๖๔๙๓ นางสาวสุวันดี  สิทธิพร 

 ๒๖๔๙๔ นางสุวันนา  ทินแทน 

 ๒๖๔๙๕ นางสาวสุวัลยวนี  ดีบานโสก 

 ๒๖๔๙๖ นางสุวาณา  ไชยยศ 

 ๒๖๔๙๗ นางสุวาณี  ขาวสังข 

 ๒๖๔๙๘ นางสาวสุวารี  ดัดวัด 

 ๒๖๔๙๙ นางสุวารี  แสงนิล 

 ๒๖๕๐๐ นางสาวสุวารีย  ดําแดง 

 ๒๖๕๐๑ นางสุวาลี  ธงภักดิ์ 

 ๒๖๕๐๒ นางสาวสุวิชชา  กันธิพันธ 

 ๒๖๕๐๓ นางสุวิชญา  อานทอง 

 ๒๖๕๐๔ นางสาวสุวิชา  กุศล 

 ๒๖๕๐๕ จาสิบโทหญิง สุวิชา  เมฆฉา 

 ๒๖๕๐๖ นางสาวสุวิชา  สิงหครุฑ 

 ๒๖๕๐๗ นางสาวสุวิชา  สุกันทา   

 ๒๖๕๐๘ นางสุวิญชา  สรางนอก 

 ๒๖๕๐๙ นางสาวสุวิญา  พูลเจริญ 

 ๒๖๕๑๐ นางสุวิดา  นิวันติ 

 ๒๖๕๑๑ นางสุวิตตา  วจีสิงห 

 ๒๖๕๑๒ นางสุวิตา  ดําดี 

 ๒๖๕๑๓ นางสาวสุวินี  กานศรี 

 ๒๖๕๑๔ นางสุวิภา  แกวจันทร 

 ๒๖๕๑๕ นางสุวิภา  เหมือนตา 

 ๒๖๕๑๖ นางสาวสุวิมล  กล่ินเกษร 

 ๒๖๕๑๗ นางสาวสุวิมล  กาไชย 

 ๒๖๕๑๘ นางสาวสุวิมล  เกิดมณี 

 ๒๖๕๑๙ นางสาวสุวิมล  ของมี 

 ๒๖๕๒๐ นางสุวิมล  จูสวย 

 ๒๖๕๒๑ นางสุวิมล  ชูเทียน 

 ๒๖๕๒๒ นางสาวสุวิมล  ตอนรับ 

 ๒๖๕๒๓ นางสุวิมล  ตะเกิงสุข 

 ๒๖๕๒๔ นางสาวสุวิมล  ทองชมภู   

 ๒๖๕๒๕ นางสุวิมล  เนียมสงวน 

 ๒๖๕๒๖ นางสาวสุวิมล  บุญประสพ 

 ๒๖๕๒๗ นางสาวสุวิมล  ผลถวิล 

 ๒๖๕๒๘ นางสาวสุวิมล  พรหมชา 

 ๒๖๕๒๙ นางสาวสุวิมล  มาศโอสถ 

 ๒๖๕๓๐ นางสาวสุวิมล  ย่ัวจิตร 

 ๒๖๕๓๑ นางสุวิมล  สามเมือง 

 ๒๖๕๓๒ นางสุวิมล  สุทธวงค 

 ๒๖๕๓๓ นางสุวิไล  ยศรุงเรือง 

 ๒๖๕๓๔ นางสาวสุวิษา  สอนแกว 

 ๒๖๕๓๕ นางสาวสุวิสา  พลทัศน 



 หนา   ๑๒๘ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๕๓๖ นางสุวีณา  โรจนบวรวิทยา 

 ๒๖๕๓๗ นางสุวีรยา  สิทธิศรีจันทร 

 ๒๖๕๓๘ นางสาวสุวีรา  ไชยนอก 

 ๒๖๕๓๙ นางสุเวศ  สรางแกว 

 ๒๖๕๔๐ นางสุไวเราะ  แกสมาน 

 ๒๖๕๔๑ นางสาวสุสดา  วรรณประเสริฐ 

 ๒๖๕๔๒ นางสุสมร  อําพันพงศ 

 ๒๖๕๔๓ นางสาวสุหรี่ยะ  ศรีจรัส 

 ๒๖๕๔๔ นางสุหัทยา  ธนาวิวัฒนา 

 ๒๖๕๔๕ นางสาวสุอรพันธ  เหมือนโพธิ์ทอง 

 ๒๖๕๔๖ นางสาวสุไฮลา  บินรือสะ 

 ๒๖๕๔๗ นางสาวสูรัยดา  บูกะบูแต 

 ๒๖๕๔๘ นางสูราญา  หะยีอาแว 

 ๒๖๕๔๙ นางสูไลดา  ยากะจิ 

 ๒๖๕๕๐ นางสูวายดะห  มัดดา 

 ๒๖๕๕๑ นางสาวสูใอนี  สุวามีน 

 ๒๖๕๕๒ นางสาวสูฮีดา  แมเราะ 

 ๒๖๕๕๓ นางเสงี่ยม  แดงดี 

 ๒๖๕๕๔ นางเสงี่ยม  น้ําใจ 

 ๒๖๕๕๕ นางเสงี่ยม  บุญสาร 

 ๒๖๕๕๖ นางเสงี่ยม  พาราศรี 

 ๒๖๕๕๗ นางเสงี่ยม  สีโสดา 

 ๒๖๕๕๘ นางเสงี่ยมศรี  ปญญาไชย 

 ๒๖๕๕๙ นางเสถียร  คามวรรณ 

 ๒๖๕๖๐ นางเสถียร  โพธิ์กลาง 

 ๒๖๕๖๑ นางเสถียร  วันคํา 

 ๒๖๕๖๒ นางเสถียร  ศรีนา 

 ๒๖๕๖๓ นางเสถียร  สีหนูปุย 

 ๒๖๕๖๔ นางเสนห  ทองแท 

 ๒๖๕๖๕ นางสาวเสนห  เมธา 

 ๒๖๕๖๖ นางเสนหจิต  พรหมอินทร 

 ๒๖๕๖๗ นางเสนอ  อ่ําย้ิม 

 ๒๖๕๖๘ นางเสนาะจิตร  ศรีสุวรรณ 

 ๒๖๕๖๙ นางเสนีย  เชื้อเมืองแสน 

 ๒๖๕๗๐ นางสาวเสม  มีเชาว 

 ๒๖๕๗๑ นางเสริมศรี  จันทมาต 

 ๒๖๕๗๒ นางเสริมสวย  แววไธสง 

 ๒๖๕๗๓ นางสาวเสริมสิริ  บุญมาก 

 ๒๖๕๗๔ นางเสริมสุข  ศรีสมพงษ 

 ๒๖๕๗๕ นางเสวียน  ศิริวงค 

 ๒๖๕๗๖ นางเสวีวรรณ  มีจันทร 

 ๒๖๕๗๗ นางสาวเสานีย  เกตุมะ 

 ๒๖๕๗๘ นางเสารวารี  ใจเรือน 

 ๒๖๕๗๙ นางเสาว  ผางจันทรดา 

 ๒๖๕๘๐ นางเสาวคนธ  ไกรวงศ 

 ๒๖๕๘๑ นางเสาวคนธ  ขนันเนือง 

 ๒๖๕๘๒ นางสาวเสาวคนธ  คมกลา 

 ๒๖๕๘๓ นางสาวเสาวคนธ  คําใบ 

 ๒๖๕๘๔ นางเสาวคนธ  เทพเล่ือน   

 ๒๖๕๘๕ นางสาวเสาวคนธ  ปนตาแสน 

 ๒๖๕๘๖ นางเสาวคนธ  ศรีนนท 

 ๒๖๕๘๗ นางสาวเสาวคนธ  สุดเอื้อม 



 หนา   ๑๒๙ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๕๘๘ วาที่รอยตรีหญิง เสาวคนธ   

  แสงเขียว 

 ๒๖๕๘๙ นางเสาวคนธ  อุตตมะ 

 ๒๖๕๙๐ นางเสาวณี  กล่ินหอม 

 ๒๖๕๙๑ นางเสาวณี  แกวประเสริฐ 

 ๒๖๕๙๒ นางสาวเสาวณี  ดวงคําพิละ 

 ๒๖๕๙๓ นางเสาวณี  ดอกจันทร 

 ๒๖๕๙๔ นางเสาวณี  ทองคําสุข 

 ๒๖๕๙๕ นางสาวเสาวณี  วงศพรม 

 ๒๖๕๙๖ นางเสาวณี  สีธูป 

 ๒๖๕๙๗ นางสาวเสาวณี  สุทธสนธิ์ 

 ๒๖๕๙๘ นางเสาวณีย  ขวัญออน 

 ๒๖๕๙๙ นางเสาวณีย  จันทนมูลตรี 

 ๒๖๖๐๐ นางสาวเสาวณีย  ชัยชาญ 

 ๒๖๖๐๑ นางเสาวณีย  ดอนกาวิน 

 ๒๖๖๐๒ นางเสาวณีย  นวลวัฒน 

 ๒๖๖๐๓ นางเสาวณีย  ผุยมวง 

 ๒๖๖๐๔ นางสาวเสาวณีย  พันธสิงห 

 ๒๖๖๐๕ นางเสาวณีย  พิมทอง 

 ๒๖๖๐๖ นางเสาวณีย  เมฆะธนาศักดิ์ 

 ๒๖๖๐๗ นางสาวเสาวณีย  ยุทธภัณฑบริภาร 

 ๒๖๖๐๘ นางเสาวณีย  สระเกษ 

 ๒๖๖๐๙ นางเสาวณีย  สิงหวรรณุรัตน 

 ๒๖๖๑๐ นางสาวเสาวณีย  ออนหวาน 

 ๒๖๖๑๑ นางสาวเสาวณีย  อาดํา 

 ๒๖๖๑๒ นางสาวเสาวนิต  ขวัญราช 

 ๒๖๖๑๓ นางสาวเสาวนิต  สดกลาง 

 ๒๖๖๑๔ นางสาวเสาวนี  ผินงูเหลือม 

 ๒๖๖๑๕ นางสาวเสาวนี  แสงสุวรรณ 

 ๒๖๖๑๖ นางเสาวนีย  ชัยจันทรพรหม 

 ๒๖๖๑๗ นางเสาวนีย  โชตินิกร   

 ๒๖๖๑๘ นางเสาวนีย  ทองงาม 

 ๒๖๖๑๙ นางเสาวนีย  ทองมา 

 ๒๖๖๒๐ นางเสาวนีย  เทศนํา 

 ๒๖๖๒๑ นางสาวเสาวนีย  บุญรอง 

 ๒๖๖๒๒ นางสาวเสาวนีย  บุญเลิศ 

 ๒๖๖๒๓ นางเสาวนีย  พรหมบุตร 

 ๒๖๖๒๔ นางสาวเสาวนีย  พาหุพันธ 

 ๒๖๖๒๕ นางเสาวนีย  พ่ึงไรทอง 

 ๒๖๖๒๖ นางเสาวนีย  พ่ึงสังวรณ 

 ๒๖๖๒๗ นางสาวเสาวนีย  พุทซื่อตรง 

 ๒๖๖๒๘ นางสาวเสาวนีย  มาสังข 

 ๒๖๖๒๙ นางเสาวนีย  ไมโภคา 

 ๒๖๖๓๐ นางเสาวนีย  รักษาทรัพย 

 ๒๖๖๓๑ นางสาวเสาวนีย  รามัญวงษ 

 ๒๖๖๓๒ นางสาวเสาวนีย  ศรีชมภู 

 ๒๖๖๓๓ นางสาวเสาวนีย  สุขสําราญ 

 ๒๖๖๓๔ นางสาวเสาวนีย  หัศกรรจ 

 ๒๖๖๓๕ นางเสาวนีย  เหลืองออน 

 ๒๖๖๓๖ นางเสาวนีย  แฮดอินทรตอง 

 ๒๖๖๓๗ นางสาวเสาวพร  ศรีคุณ 

 ๒๖๖๓๘ นางเสาวพิศ  อรุณศิลป 



 หนา   ๑๓๐ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๖๓๙ นางสาวเสาวภา  เครือยศ 

 ๒๖๖๔๐ นางสาวเสาวภา  ตันศรีฟาเจริญ 

 ๒๖๖๔๑ นางเสาวภา  นามทาว 

 ๒๖๖๔๒ นางสาวเสาวภา  บัวหนอง 

 ๒๖๖๔๓ นางเสาวภา  บุตรบํารุง 

 ๒๖๖๔๔ นางสาวเสาวภา  พันธกุย   

 ๒๖๖๔๕ นางเสาวภา  เมืองทอง 

 ๒๖๖๔๖ นางเสาวภา  วิทยศักดิ์ 

 ๒๖๖๔๗ นางเสาวภา  วีรชนวงศสกุล   

 ๒๖๖๔๘ นางสาวเสาวภา  สงามั่งคั่ง 

 ๒๖๖๔๙ นางสาวเสาวภา  สังขแกว 

 ๒๖๖๕๐ นางเสาวภาค  จักขุมณี 

 ๒๖๖๕๑ นางเสาวภาคย  คงกลา 

 ๒๖๖๕๒ นางเสาวภานี  วงศสวัสดิ์ 

 ๒๖๖๕๓ นางสาวเสาวรส  คําฝอย 

 ๒๖๖๕๔ นางเสาวรส  ดวงสุวรรณ 

 ๒๖๖๕๕ นางเสาวรักษ  คําภิละ 

 ๒๖๖๕๖ นางเสาวรัตน  ผลดี 

 ๒๖๖๕๗ นางสาวเสาวรัตน  เมฆจันทร 

 ๒๖๖๕๘ นางสาวเสาวรีย  ไชยเมืองชื่น 

 ๒๖๖๕๙ นางสาวเสาวลักษ  แกวไทรคลุง 

 ๒๖๖๖๐ นางสาวเสาวลักษ  ไขหงษ 

 ๒๖๖๖๑ นางสาวเสาวลักษ  หาดอาน 

 ๒๖๖๖๒ นางเสาวลักษณ  กมลสินธุ 

 ๒๖๖๖๓ นางเสาวลักษณ  กล่ินพิกุล 

 ๒๖๖๖๔ นางเสาวลักษณ  กะรัมย 

 ๒๖๖๖๕ นางเสาวลักษณ  กันทะจันทร 

 ๒๖๖๖๖ นางสาวเสาวลักษณ  กันทะวงศ 

 ๒๖๖๖๗ นางเสาวลักษณ  การกลา 

 ๒๖๖๖๘ นางสาวเสาวลักษณ  เกิดรี 

 ๒๖๖๖๙ นางเสาวลักษณ  แกวมะดัน 

 ๒๖๖๗๐ นางสาวเสาวลักษณ  แกวศรีนวม 

 ๒๖๖๗๑ นางเสาวลักษณ  ขวัญแกว 

 ๒๖๖๗๒ นางสาวเสาวลักษณ  คงโนนกอก 

 ๒๖๖๗๓ นางเสาวลักษณ  คุมสังข 

 ๒๖๖๗๔ นางสาวเสาวลักษณ  จอมเกาะ 

 ๒๖๖๗๕ นางสาวเสาวลักษณ  จันทรหอม 

 ๒๖๖๗๖ นางสาวเสาวลักษณ  จําปาทอง 

 ๒๖๖๗๗ นางเสาวลักษณ  จินดานุ 

 ๒๖๖๗๘ นางเสาวลักษณ  เจนรอบ 

 ๒๖๖๗๙ นางสาวเสาวลักษณ  ชัยกุล 

 ๒๖๖๘๐ นางสาวเสาวลักษณ  ชัยมูล 

 ๒๖๖๘๑ นางสาวเสาวลักษณ  เชวงเกียรติ 

 ๒๖๖๘๒ นางสาวเสาวลักษณ  ทองเกียว 

 ๒๖๖๘๓ นางเสาวลักษณ  ทะนาศรี 

 ๒๖๖๘๔ นางเสาวลักษณ  นวลจันทร 

 ๒๖๖๘๕ นางเสาวลักษณ  นองมัน 

 ๒๖๖๘๖ นางเสาวลักษณ  บุญจันทร 

 ๒๖๖๘๗ นางสาวเสาวลักษณ  บุญเพียร 

 ๒๖๖๘๘ นางสาวเสาวลักษณ  บุญสวาง 

 ๒๖๖๘๙ นางเสาวลักษณ  บุบผชาติ 

 ๒๖๖๙๐ นางเสาวลักษณ  ปานธรรม 



 หนา   ๑๓๑ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๖๙๑ นางสาวเสาวลักษณ  เผ่ือนวงษ 

 ๒๖๖๙๒ นางสาวเสาวลักษณ  พันธุไทย 

 ๒๖๖๙๓ นางสาวเสาวลักษณ  พิกุลทอง 

 ๒๖๖๙๔ นางสาวเสาวลักษณ  พินธุกรณ 

 ๒๖๖๙๕ นางสาวเสาวลักษณ  ภูเดนดวง 

 ๒๖๖๙๖ นางสาวเสาวลักษณ  ยอดเกื้อ 

 ๒๖๖๙๗ นางสาวเสาวลักษณ  ย่ีหวา 

 ๒๖๖๙๘ นางสาวเสาวลักษณ  รํานา 

 ๒๖๖๙๙ นางเสาวลักษณ  รุงเรืองอนุกูล 

 ๒๖๗๐๐ นางเสาวลักษณ  ล้ิมฮกเซง 

 ๒๖๗๐๑ นางเสาวลักษณ  วงคไชยา 

 ๒๖๗๐๒ นางเสาวลักษณ  วัฒนวงศ 

 ๒๖๗๐๓ นางสาวเสาวลักษณ  แววงาม 

 ๒๖๗๐๔ นางเสาวลักษณ  ศรีเหรา 

 ๒๖๗๐๕ นางสาวเสาวลักษณ  ศิลปศร 

 ๒๖๗๐๖ นางเสาวลักษณ  ศิลาโท 

 ๒๖๗๐๗ นางสาวเสาวลักษณ  สมารักษณ 

 ๒๖๗๐๘ นางเสาวลักษณ  สอดสี 

 ๒๖๗๐๙ นางเสาวลักษณ  สังธรรมรอด 

 ๒๖๗๑๐ นางเสาวลักษณ  สายัณห 

 ๒๖๗๑๑ นางเสาวลักษณ  สาระบิล 

 ๒๖๗๑๒ นางสาวเสาวลักษณ  สุภาพ 

 ๒๖๗๑๓ นางเสาวลักษณ  แสงวิเชียร 

 ๒๖๗๑๔ นางสาวเสาวลักษณ  หอมจันทร 

 ๒๖๗๑๕ นางสาวเสาวลักษณ  อนุโต 

 ๒๖๗๑๖ นางเสาวลักษณ  อาฒยะพันธุ 

 ๒๖๗๑๗ นางสาวเสาวลี  สังขแกว 

 ๒๖๗๑๘ นางเสาวลีย  คําจู 

 ๒๖๗๑๙ นางสาวแสงแกว  ทวีชัยพิทักษกุล 

 ๒๖๗๒๐ นางแสงจันทร  คุณาเทพ 

 ๒๖๗๒๑ นางสาวแสงจันทร  ทนะเงิน 

 ๒๖๗๒๒ นางแสงจันทร  นาถาบํารุง 

 ๒๖๗๒๓ นางสาวแสงจันทร  นาพรม 

 ๒๖๗๒๔ นางแสงจันทร  นุชารัมย 

 ๒๖๗๒๕ นางแสงจันทร  บัวทองจันทร 

 ๒๖๗๒๖ นางสาวแสงจันทร  บุญดวง 

 ๒๖๗๒๗ นางแสงจันทร  บุญมา 

 ๒๖๗๒๘ นางแสงจันทร  ประสมนาม 

 ๒๖๗๒๙ นางแสงจันทร  พมพมะไฟ 

 ๒๖๗๓๐ นางสาวแสงจันทร  พลายละหาร 

 ๒๖๗๓๑ นางแสงจันทร  พิลากุล 

 ๒๖๗๓๒ นางสาวแสงจันทร  มาตรา 

 ๒๖๗๓๓ นางสาวแสงจันทร  วงศนิพล 

 ๒๖๗๓๔ นางแสงจันทร  วงษชมภู 

 ๒๖๗๓๕ นางแสงจันทร  สะภา 

 ๒๖๗๓๖ นางแสงจันทร  สาธร 

 ๒๖๗๓๗ นางแสงจันทร  หมานหลี 

 ๒๖๗๓๘ นางแสงจันทร  หรุนสูงเนิน 

 ๒๖๗๓๙ นางแสงจันเพ็ญ  อาริยวัฒน 

 ๒๖๗๔๐ นางสาวแสงเฑียร  ปญญา 



 หนา   ๑๓๒ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๗๔๑ นางสาวแสงดาว  เจริญรักษ 

 ๒๖๗๔๒ นางสาวแสงดาว  ใจเอื้อ 

 ๒๖๗๔๓ นางแสงดาว  ไชโย 

 ๒๖๗๔๔ นางแสงดาว  ตันนพรัตน 

 ๒๖๗๔๕ นางสาวแสงดาว  ทองจักร 

 ๒๖๗๔๖ นางสาวแสงดาว  ทาเขียว 

 ๒๖๗๔๗ นางสาวแสงดาว  บัวอินทร 

 ๒๖๗๔๘ นางแสงดาว  บุญตุม 

 ๒๖๗๔๙ นางสาวแสงดาว  พุกชาติ 

 ๒๖๗๕๐ นางสาวแสงดาว  ภาโนมัย 

 ๒๖๗๕๑ นางสาวแสงดาว  สมบุตร 

 ๒๖๗๕๒ นางแสงดาว  สีมาพล 

 ๒๖๗๕๓ นางแสงดาว  สีลาเฮา 

 ๒๖๗๕๔ นางสาวแสงดาว  โสรส 

 ๒๖๗๕๕ นางแสงดาว  หวานพืช 

 ๒๖๗๕๖ นางสาวแสงเดือน  กลอมยงค 

 ๒๖๗๕๗ นางสาวแสงเดือน  กุญชร 

 ๒๖๗๕๘ นางสาวแสงเดือน  แกวบุญเสริฐ 

 ๒๖๗๕๙ นางแสงเดือน  แกววิเศษ 

 ๒๖๗๖๐ นางแสงเดือน  ขอยจัตุรัส 

 ๒๖๗๖๑ นางแสงเดือน  เขื่อนจะนะ 

 ๒๖๗๖๒ นางสาวแสงเดือน  คงนิล 

 ๒๖๗๖๓ นางสาวแสงเดือน  งวนฮวด 

 ๒๖๗๖๔ นางแสงเดือน  ใจกลา 

 ๒๖๗๖๕ นางแสงเดือน  ใจคําวัง 

 ๒๖๗๖๖ นางสาวแสงเดือน  ชาดดา 

 ๒๖๗๖๗ นางสาวแสงเดือน  ชุมทอง 

 ๒๖๗๖๘ วาที่รอยตรีหญิง แสงเดือน   

  ไชยธิสาร 

 ๒๖๗๖๙ นางแสงเดือน  ดวงคํา   

 ๒๖๗๗๐ นางแสงเดือน  ตาสาย 

 ๒๖๗๗๑ นางแสงเดือน  แตงออน 

 ๒๖๗๗๒ นางแสงเดือน  ผิวสา 

 ๒๖๗๗๓ นางสาวแสงเดือน  พิลึก 

 ๒๖๗๗๔ นางสาวแสงเดือน  เพ็งชัย 

 ๒๖๗๗๕ นางสาวแสงเดือน  เพชรทอง 

 ๒๖๗๗๖ นางแสงเดือน  สิงหทอง 

 ๒๖๗๗๗ นางแสงเดือน  สิทธิเจริญ 

 ๒๖๗๗๘ นางแสงเดือน  อินทนนท 

 ๒๖๗๗๙ นางแสงทอง  พะวงศ 

 ๒๖๗๘๐ นางสาวแสงทิพย  จาชัย 

 ๒๖๗๘๑ นางแสงเทียน  ยอดออย 

 ๒๖๗๘๒ นางแสงนภา  ศรีสุวรรณ 

 ๒๖๗๘๓ นางแสงนารถ  เรือนสอน 

 ๒๖๗๘๔ นางแสงพา  เวียงเหล็ก 

 ๒๖๗๘๕ นางแสงเพชร  ตระกูลดี 

 ๒๖๗๘๖ นางแสงเพชร  วงศาเวียง 

 ๒๖๗๘๗ นางแสงมณี  ศรีประมาณ 

 ๒๖๗๘๘ นางแสงมล  บุทิธิจักร 

 ๒๖๗๘๙ นางสาวแสงรวี  ปนทอง 

 ๒๖๗๙๐ นางแสงระวี  เพ่ิมรุงเรือง 

 ๒๖๗๙๑ นางสาวแสงระวี  อาจหาญ 



 หนา   ๑๓๓ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๗๙๒ นางแสงรุง  ปราณีบุตร 

 ๒๖๗๙๓ นางแสงเรือน  เรือนสอน 

 ๒๖๗๙๔ นางแสงวัน  ปนแกว 

 ๒๖๗๙๕ นางแสงสุรี  คุรุวิทย 

 ๒๖๗๙๖ นางสาวแสงหลา  สรรพชาง 

 ๒๖๗๙๗ นางแสงอรุณ  กาสี 

 ๒๖๗๙๘ นางแสงอรุณ  เกียรติวิลาส 

 ๒๖๗๙๙ นางแสงอรุณ  คุณากรนุรักษ 

 ๒๖๘๐๐ นางสาวแสงอรุณ  ดวงสี 

 ๒๖๘๐๑ นางแสงอรุณ  สายตรง 

 ๒๖๘๐๒ นางสาวแสนสุข  บุญรอด 

 ๒๖๘๐๓ นางแสวง  ไกรทอง 

 ๒๖๘๐๔ นางโสกี  ประทุมรัตน 

 ๒๖๘๐๕ นางสาวโสธรา  คารเพ็ชรทา 

 ๒๖๘๐๖ นางโสน  ปะละสี 

 ๒๖๘๐๗ นางสาวโสน  อินทรําพันธุ 

 ๒๖๘๐๘ นางโสพรรณ  วันคํา 

 ๒๖๘๐๙ นางโสพิชชาญ  สมใจ 

 ๒๖๘๑๐ นางโสพิน  จงรวมกลาง 

 ๒๖๘๑๑ นางสาวโสพิศ  ชวยเจริญ 

 ๒๖๘๑๒ นางโสพิศ  ชัยมณีวงศ 

 ๒๖๘๑๓ นางโสพิศ  ชุมมา 

 ๒๖๘๑๔ นางโสพิศ  ชุมลักษณ 

 ๒๖๘๑๕ นางโสพิศ  นบนอบ 

 ๒๖๘๑๖ นางโสพิศ  นาคะ 

 ๒๖๘๑๗ นางโสพิศ  บุญเรือง 

 ๒๖๘๑๘ นางสาวโสพิศ  ผิวออน 

 ๒๖๘๑๙ นางโสพิศ  มังสาทอง 

 ๒๖๘๒๐ นางโสพิศ  หนูคง 

 ๒๖๘๒๑ นางโสภณ  บริบูรณ 

 ๒๖๘๒๒ นางสาวโสภณัฐ  คงรัตน 

 ๒๖๘๒๓ นางโสภา  กิ่งพลอยเดิม 

 ๒๖๘๒๔ นางโสภา  เกิดเหล่ียม 

 ๒๖๘๒๕ นางสาวโสภา  เกียรติยากุล 

 ๒๖๘๒๖ นางสาวโสภา  เจียมสกุล 

 ๒๖๘๒๗ นางโสภา  ดําสมุทร 

 ๒๖๘๒๘ นางโสภา  ตันหนอย 

 ๒๖๘๒๙ นางสาวโสภา  ทองพีระ 

 ๒๖๘๓๐ นางสาวโสภา  นอยพงษ 

 ๒๖๘๓๑ นางโสภา  นารีจันทร 

 ๒๖๘๓๒ นางสาวโสภา  นิลรัตน 

 ๒๖๘๓๓ นางโสภา  บุญกวาง 

 ๒๖๘๓๔ นางโสภา  บุญแกวขวัญ 

 ๒๖๘๓๕ นางโสภา  ปญโญ 

 ๒๖๘๓๖ นางโสภา  พนภัย 

 ๒๖๘๓๗ นางโสภา  พลเหลา 

 ๒๖๘๓๘ นางโสภา  พาลพาย 

 ๒๖๘๓๙ นางโสภา  พิงจันอัด 

 ๒๖๘๔๐ นางโสภา  พิเรศรัมย 

 ๒๖๘๔๑ นางสาวโสภา  มากชูชิต 

 ๒๖๘๔๒ นางโสภา  ฤทธิ์น้ําคํา 

 ๒๖๘๔๓ นางสาวโสภา  ลาภพรวิโรจน 



 หนา   ๑๓๔ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๘๔๔ นางสาวโสภา  วงษวาท 

 ๒๖๘๔๕ นางสาวโสภา  สงวนศักดิ์ 

 ๒๖๘๔๖ นางโสภา  สวนานนท 

 ๒๖๘๔๗ นางโสภา  สายอุดตะ 

 ๒๖๘๔๘ นางโสภา  สินเสวนาชีพ 

 ๒๖๘๔๙ นางโสภา  สุนนทชัย 

 ๒๖๘๕๐ นางโสภา  สุวรรณมณี 

 ๒๖๘๕๑ นางสาวโสภา  แสงพุม 

 ๒๖๘๕๒ นางโสภา  หมื่นละมาย 

 ๒๖๘๕๓ นางสาวโสภา  หลงจิ 

 ๒๖๘๕๔ นางโสภา  หิงสันเทียะ 

 ๒๖๘๕๕ นางสาวโสภาคยสิริ  สวัสดิ์ทอง 

 ๒๖๘๕๖ นางสาวโสภาพรรณ  เผือกบางนา 

 ๒๖๘๕๗ นางสาวโสภาพรรณ  วันดี 

 ๒๖๘๕๘ นางสาวโสภาภัณฑ  ปานศรี 

 ๒๖๘๕๙ นางสาวโสภารัตน  โชติรัตน 

 ๒๖๘๖๐ นางโสภิณ  โยกระโทก 

 ๒๖๘๖๑ นางสาวโสภิดา  ไชยภารา 

 ๒๖๘๖๒ นางสาวโสภิดา  ทองเฟอง 

 ๒๖๘๖๓ นางสาวโสภิดา  ศรีตระกูล 

 ๒๖๘๖๔ นางโสภิต  เบาขุนทด 

 ๒๖๘๖๕ นางโสภิต  รุงเรือง 

 ๒๖๘๖๖ นางโสภิตา  การเกษ 

 ๒๖๘๖๗ นางสาวโสภิตา  เพ่ิมพูลล 

 ๒๖๘๖๘ นางโสภิตา  มารมย 

 ๒๖๘๖๙ นางสาวโสภิตา  สมประสงค 

 ๒๖๘๗๐ นางโสภิตา  แสนภูมี 

 ๒๖๘๗๑ นางโสมนิมิตร  สุวรรณโคตร 

 ๒๖๘๗๒ นางสาวโสมมาลี  สุขเจริญ 

 ๒๖๘๗๓ นางสาวโสมรัศม  พาคํา 

 ๒๖๘๗๔ นางสาวโสมสิริ  ยะหัตตะ 

 ๒๖๘๗๕ นางสาวโสมสุภา  กีรติกุลพันธุ 

 ๒๖๘๗๖ นางสาวโสมหทัย  ประสารศรี 

 ๒๖๘๗๗ นางสาวโสรยา  เล็กประโคน 

 ๒๖๘๗๘ นางโสรยา  สายวงคคํา 

 ๒๖๘๗๙ นางโสรยา  สมสัย 

 ๒๖๘๘๐ นางสาวโสรส  ผาสุข 

 ๒๖๘๘๑ นางสาวโสระยา  โนนุช 

 ๒๖๘๘๒ นางสาวโสวลี  ภูเขาทอง 

 ๒๖๘๘๓ นางใสแวว  อุนทาว 

 ๒๖๘๘๔ นางไสว  จอดนอก 

 ๒๖๘๘๕ นางไสว  เดชะบุญ 

 ๒๖๘๘๖ นางไสว  พุทธเจริญ 

 ๒๖๘๘๗ นางไสว  ศรีรังษ 

 ๒๖๘๘๘ นางสาวไสว  สุวรรณี 

 ๒๖๘๘๙ นางไสหนาบ  นาปาเลน 

 ๒๖๘๙๐ นางหงวน  ตาลทรัพย 

 ๒๖๘๙๑ นางหงษขจร  ชมเชี่ยวชาญ   

 ๒๖๘๙๒ นางสาวหงษทอง  กูกขุนทด 

 ๒๖๘๙๓ นางสาวหงษทอง  คามไธสง 

 ๒๖๘๙๔ นางหงษทอง  สวางวงค 

 ๒๖๘๙๕ นางสาวหงษทอง  แสงศรีเรือง 



 หนา   ๑๓๕ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๘๙๖ นางสาวหงษไทย  แสงกลา 

 ๒๖๘๙๗ นางหงษนภา  วิลัย 

 ๒๖๘๙๘ นางหงษฟา  จันทรไตรรัตน 

 ๒๖๘๙๙ นางหงษสา  กิ่งทอง   

 ๒๖๙๐๐ นางหงสวิไล  สิงหาราโท 

 ๒๖๙๐๑ นางสาวหงสศจี  ทองเอีย 

 ๒๖๙๐๒ นางหงสา  จอมหงษ 

 ๒๖๙๐๓ จาสิบโทหญิง หญิงภัททิยา   

  พันธุอุดม 

 ๒๖๙๐๔ นางสาวหทัย  ล้ีกิมฮุย 

 ๒๖๙๐๕ นางสาวหทัยกาญจน  เกตุแกว 

 ๒๖๙๐๖ นางสาวหทัยกาญจน  พงษสุวรรณ 

 ๒๖๙๐๗ นางสาวหทัยกาญจน  พลคชา 

 ๒๖๙๐๘ นางหทัยกาญจน  สงวนพันธุ 

 ๒๖๙๐๙ นางสาวหทัยกาญจน  สวางสุข 

 ๒๖๙๑๐ นางหทัยกาญน  แตงกวารัมย 

 ๒๖๙๑๑ นางหทัยกานต  ทองเส็ม 

 ๒๖๙๑๒ นางหทัยชนก  กาญจนถึง 

 ๒๖๙๑๓ นางหทัยชนก  กานจักร 

 ๒๖๙๑๔ นางหทัยชนก  คลายพิกุล 

 ๒๖๙๑๕ นางสาวหทัยชนก  พวงมาลา 

 ๒๖๙๑๖ จาอากาศเอกหญิง หทัยชนก   

  พูลทอง 

 ๒๖๙๑๗ นางสาวหทัยชนก  ยูปานนท 

 ๒๖๙๑๘ นางหทัยชนก  ศรีขวัญ 

 ๒๖๙๑๙ นางหทัยชนก  อินทรสมหวัง 

 ๒๖๙๒๐ นางหทัยทิพย  ทองหนู 

 ๒๖๙๒๑ นางหทัยทิพย  เนินนิราช 

 ๒๖๙๒๒ นางสาวหทัยทิพย  รักแกว 

 ๒๖๙๒๓ นางหทัยทิพย  วัชรกุลบุตร 

 ๒๖๙๒๔ นางหทัยนุช  กิมเห 

 ๒๖๙๒๕ นางสาวหทัยนุช  ศรีพลหงษ 

 ๒๖๙๒๖ นางหทัยพัช  จําเริษเศษ 

 ๒๖๙๒๗ นางสาวหทัยพัชร  แสงทอง 

 ๒๖๙๒๘ นางสาวหทัยพัชร  ชาญวิชัย 

 ๒๖๙๒๙ นางหทัยภัทร  ใจสุข 

 ๒๖๙๓๐ นางหทัยรัฐ  วงษสวาง 

 ๒๖๙๓๑ นางสาวหทัยรัตน  จันทรเจริญ 

 ๒๖๙๓๒ นางหทัยรัตน  จันทรแจมใส 

 ๒๖๙๓๓ นางสาวหทัยรัตน  ชัยพรภัทร 

 ๒๖๙๓๔ นางสาวหทัยรัตน  ทุมวงศ 

 ๒๖๙๓๕ นางหทัยรัตน  โรจนพร 

 ๒๖๙๓๖ วาที่รอยตรีหญิง หทัยรัตน   

  สุขสําราญ 

 ๒๖๙๓๗ นางสาวหทัยรัตน  หาญแกว 

 ๒๖๙๓๘ นางหทัยวรรณ  ณ ลําพูน 

 ๒๖๙๓๙ นางหทัยวรรณ  บุญศร ี

 ๒๖๙๔๐ นางหนอง  สิงหศร 

 ๒๖๙๔๑ นางสาวหนิฮายานี  หนิสาเระ 

 ๒๖๙๔๒ นางสาวหนึ่งทิวา  ภูหอย 

 ๒๖๙๔๓ นางสาวหนึ่งนุช  คําแพงศร ี

 ๒๖๙๔๔ นางสาวหนึ่งฤทัย  เกิดบึงพราว 



 หนา   ๑๓๖ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๙๔๕ นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทรจอม 

 ๒๖๙๔๖ นางสาวหนึ่งฤทัย  ใจดี 

 ๒๖๙๔๗ นางสาวหนึ่งฤทัย  ไชยวารี 

 ๒๖๙๔๘ นางสาวหนึ่งฤทัย  ไชยาวุฒิ 

 ๒๖๙๔๙ นางสาวหนึ่งฤทัย  เนียมทอง 

 ๒๖๙๕๐ นางหนึ่งฤทัย  พัฒนะราช 

 ๒๖๙๕๑ นางสาวหนึ่งฤทัย  พันเลียว 

 ๒๖๙๕๒ นางสาวหนึ่งฤทัย  เพียรพล 

 ๒๖๙๕๓ นางหนึ่งฤทัย  เฟสูงเนิน 

 ๒๖๙๕๔ นางสาวหนึ่งฤทัย  มัจฉา 

 ๒๖๙๕๕ นางสาวหนึ่งฤทัย  สิทธิชัย 

 ๒๖๙๕๖ นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงแดง 

 ๒๖๙๕๗ นางสาวหนึ่งฤทัย  โสนาพูน 

 ๒๖๙๕๘ นางสาวหนึ่งฤทัย  อาทร 

 ๒๖๙๕๙ นางสาวหนึ่งฤทัย  โอนกลาง 

 ๒๖๙๖๐ นางหนึ่งหทัย  บัวทอง 

 ๒๖๙๖๑ นางสาวหนึ่งหทัยรัตน  พุมไสว 

 ๒๖๙๖๒ นางหนุงหนิง  คําหงษา 

 ๒๖๙๖๓ นางหนูกิจ  ตาแหวน 

 ๒๖๙๖๔ นางสาวหนูกุล  เมืองคุณ 

 ๒๖๙๖๕ นางหนูกูล  วิเศษศรี 

 ๒๖๙๖๖ นางหนูคลาย  วรรณญาติ 

 ๒๖๙๖๗ นางหนูจร  ชินโนรถ 

 ๒๖๙๖๘ นางหนูจร  สุรินาม 

 ๒๖๙๖๙ นางสาวหนูจันทร  วรรณา 

 ๒๖๙๗๐ นางหนูเดือด  ไปทาฟอง 

 ๒๖๙๗๑ นางสาวหนูแดง  กนกฉันท 

 ๒๖๙๗๒ นางสาวหนูแดง  ปญญา 

 ๒๖๙๗๓ นางหนูถิน  ศิลมั่น 

 ๒๖๙๗๔ นางหนูทรัพย  พรมดวงศรี 

 ๒๖๙๗๕ นางหนูแนบ  นิ่มดํา 

 ๒๖๙๗๖ นางหนูปุน  แสวงษวงษ 

 ๒๖๙๗๗ นางหนูผัน  ใจโต 

 ๒๖๙๗๘ นางหนูพลอย  แสงทอง 

 ๒๖๙๗๙ นางหนูพันธ  คําควร 

 ๒๖๙๘๐ นางหนูพันธ  มงคลแกนทราย 

 ๒๖๙๘๑ นางสาวหนูพันธ  ราชาแดง 

 ๒๖๙๘๒ นางสาวหนูพิมพ  รอดสุข 

 ๒๖๙๘๓ นางหนูพิศ  ชาบําเหน็จ 

 ๒๖๙๘๔ นางหนูพิศ  ทุมสิงห 

 ๒๖๙๘๕ นางหนูพิศ  บุญเนตร 

 ๒๖๙๘๖ นางหนูพิศ  แยมฎีกา 

 ๒๖๙๘๗ นางหนูพิศ  ลาดโลศรี 

 ๒๖๙๘๘ นางหนูพิส  ทองเลิศ 

 ๒๖๙๘๙ นางหนูเพลิน  ยานะฝน 

 ๒๖๙๙๐ นางหนูเพียร  ศรีชุม 

 ๒๖๙๙๑ นางหนูไพร  โมลา 

 ๒๖๙๙๒ นางหนูภับ  รูยืนยง 

 ๒๖๙๙๓ นางหนูภาพ  อุดธิตะสาร 

 ๒๖๙๙๔ นางหนูรัก  พวงยอด 

 ๒๖๙๙๕ นางหนูรัก  มาสา 

 ๒๖๙๙๖ นางหนูรักษ  ธนะรัตษ 



 หนา   ๑๓๗ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๙๙๗ นางหนูเล็ก  ชูชาติ 

 ๒๖๙๙๘ นางหนูเล็ก  สมบูรณเพ็ง 

 ๒๖๙๙๙ นางหนูเล้ียม  กันซุม 

 ๒๗๐๐๐ นางหนูเวียง  คําแกว 

 ๒๗๐๐๑ นางสาวหนูสิน  สีสาลี 

 ๒๗๐๐๒ นางหนูเหล่ียน  แดงอุไร 

 ๒๗๐๐๓ นางหนูอิ่น  พรหมรักษา 

 ๒๗๐๐๔ นางหนูเอียด  บุญเรือง 

 ๒๗๐๐๕ นางหมุริเดาะ  ขุนจันทร 

 ๒๗๐๐๖ นางสาวหยาดฝน  ทองสุข 

 ๒๗๐๐๗ นางสาวหยาดพิรุณ  เถื่อนเบา 

 ๒๗๐๐๘ นางหยู  แสนโซง 

 ๒๗๐๐๙ นางสาวหรรษลักษณ  พิมพสราญ 

 ๒๗๐๑๐ นางสาวหรรษา  ไขคํา 

 ๒๗๐๑๑ นางสาวหรรษา  นิระคม 

 ๒๗๐๑๒ นางหรรษา  บํารงุเชื้อ 

 ๒๗๐๑๓ นางสาวหรรษา  โมกไธสง 

 ๒๗๐๑๔ นางหรอฝยะ  แอนิ่ม 

 ๒๗๐๑๕ นางสาวหรัชทัย  มูลสุข 

 ๒๗๐๑๖ นางสาวหฤทชญา  คณิตรุงเรือง 

 ๒๗๐๑๗ นางสาวหฤทัย  คําบุญเรือง 

 ๒๗๐๑๘ นางสาวหฤทัย  ตันตสุวรรณ 

 ๒๗๐๑๙ นางหฤทัย  บัวแยม 

 ๒๗๐๒๐ นางหฤทัย  ประสานศักดิ์ 

 ๒๗๐๒๑ นางหฤทยั  พาบุ 

 ๒๗๐๒๒ นางสาวหฤทัย  หมื่นรักษ 

 ๒๗๐๒๓ นางสาวหลินฟา  จรัสโศภิน 

 ๒๗๐๒๔ นางหวานใจ  คําโนนกอก 

 ๒๗๐๒๕ นางหวานใจ  วะยะลุน 

 ๒๗๐๒๖ นางหวานตา  วรรณดี 

 ๒๗๐๒๗ นางหอมจันทร  ผลเรือง 

 ๒๗๐๒๘ นางสาวหอมหวน  สอนสูญ 

 ๒๗๐๒๙ นางหอมหวล  เสนากิจ 

 ๒๗๐๓๐ นางสาวหัดหยะ  โตะเก 

 ๒๗๐๓๑ นางสาวหัตติยา  จินะปอง 

 ๒๗๐๓๒ นางหัทยา  โฉมทับ 

 ๒๗๐๓๓ นางหัทยา  ไชยยศ 

 ๒๗๐๓๔ นางหัทยา  โลหรักษา 

 ๒๗๐๓๕ นางหัธยา  บัวเย็น 

 ๒๗๐๓๖ นางหัน  กันยามา 

 ๒๗๐๓๗ นางสาวหัสณีย  เหล็มหมัน   

 ๒๗๐๓๘ นางหัสดี  พวกกลาง 

 ๒๗๐๓๙ นางสาวหัสดี  หารบุรุษ 

 ๒๗๐๔๐ นางสาวหัสยา  แสงคํา   

 ๒๗๐๔๑ นางสาวหัสยาพร  อยูเย็น 

 ๒๗๐๔๒ นางหัสหยะ  สุดบู 

 ๒๗๐๔๓ นางสาวหามิดา  ประมวลการ 

 ๒๗๐๔๔ นางหาสะนะ  สมสมาน 

 ๒๗๐๔๕ นางสาวหาสานะ  หมัดสุไหลหมาน 

 ๒๗๐๔๖ นางสาวเหมณัตน  ปล่ังสุข 

 ๒๗๐๔๗ นางเหมยนอย  คํามา 

 ๒๗๐๔๘ นางเหมหงส  เกศเพ็ชร 



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

 

 ๒๗๐๔๙ นางสาวเหมือนขวัญ  ชวยคง 

 ๒๗๐๕๐ นางสาวเหมือนฝน  วงเดช 

 ๒๗๐๕๑ นางสาวเหมือนฝน  สัจจะพจน 

 ๒๗๐๕๒ นางเหรียญทอง  อินไชยา 

 ๒๗๐๕๓ นางสาวแหวน  ไชยสงค 

 ๒๗๐๕๔ นางแหวน  สุขแสน 

 ๒๗๐๕๕ นางแหวนเทียม  ขันชวย 

 ๒๗๐๕๖ นางแหวนเพชร  ศรีสุหลา 

 ๒๗๐๕๗ นางสาวแหวนเพ็ชร  ใยแกว 

 ๒๗๐๕๘ นางใหม  เชาวไว 

 ๒๗๐๕๙ นางใหม  ปองแกว 

 ๒๗๐๖๐ นางสาวใหม  หินออน 

 ๒๗๐๖๑ นางไหมกะละโสม  สิงหาด 

 ๒๗๐๖๒ นางสาวไหมฟาง  พรายอินทร 

 ๒๗๐๖๓ นางสาวไหมมิเหนะ  ซังชอ   

 ๒๗๐๖๔ นางสาวไหมมูหนะ  หนิเร 

 ๒๗๐๖๕ นางไหมสาหรา  โชคเกื้อ 

 ๒๗๐๖๖ นางไหมสุนี  มะยิ   

 ๒๗๐๖๗ นางสาวฬสชล  ปนชุมภู 

 ๒๗๐๖๘ นางองค  แปนแกว 

 ๒๗๐๖๙ นางองุน  กิ่งคํา 

 ๒๗๐๗๐ นางอชิรญา  ขวัญแดง 

 ๒๗๐๗๑ นางสาวอชิรญา  คํามาก 

 ๒๗๐๗๒ นางสาวอชิรญา  จัตตุพรพงษ 

 ๒๗๐๗๓ นางสาวอชิรญา  โพธิสาขา 

 ๒๗๐๗๔ นางอชิรญา  ลือเรื่อง 

 ๒๗๐๗๕ นางสาวอชิรญา  สารเนตร 

 ๒๗๐๗๖ นางอชิรญาณ  อยาเสียสัตย 

 ๒๗๐๗๗ นางสาวอณัญญา  ธรรมสอน 

 ๒๗๐๗๘ นางสาวอณิรดา  นพคุณ 

 ๒๗๐๗๙ นางสาวอโณทัย  เทียนอราม 

 ๒๗๐๘๐ นางอโณทัย  ประวันจะ 

 ๒๗๐๘๑ นางสาวอโณทัย  เมลทาง 

 ๒๗๐๘๒ นางสาวอโณทัย  ลัพบุตร 

 ๒๗๐๘๓ นางสาวอโณทัย  สิทธิกุล 

 ๒๗๐๘๔ นางสาวอดิศร  พรมจารี 

 ๒๗๐๘๕ นางสาวอติกานต  ทาวสบาย 

 ๒๗๐๘๖ นางสาวอติกานต  บุญชวย 

 ๒๗๐๘๗ นางอติกานต  เผาทรงพล 

 ๒๗๐๘๘ นางอติทร  กัญญาคํา 

 ๒๗๐๘๙ นางอตินุช  แดงแสละ   

 ๒๗๐๙๐ นางอติพร  ชารัมย 

 ๒๗๐๙๑ นางสาวอติมา  สวางภพ 

 ๒๗๐๙๒ นางสาวอติมา  แสงพงษ 

 ๒๗๐๙๓ นางอทิตตยา  เชิดพานิชย 

 ๒๗๐๙๔ นางสาวอทิตยา  กุลพานิช 

 ๒๗๐๙๕ นางสาวอทิตยา  ทวี 

 ๒๗๐๙๖ นางอทิตยา  เปยมเสถียร 

 ๒๗๐๙๗ นางสาวอทิตยา  ศรีเพ็ชร 

 ๒๗๐๙๘ นางสาวอทิตยา  อํานวยชัย 

 ๒๗๐๙๙ นางสาวอทิตา  พรบัญชาตระกูล 

 ๒๗๑๐๐ นางอทิตา  พ่ึงจิตต 



 หนา   ๑๓๙ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๑๐๑ นางอธิกา  พรหมเกษ 

 ๒๗๑๐๒ นางอธิชา  ศรีวรรณ 

 ๒๗๑๐๓ นางอธิรัช  สมศิริ 

 ๒๗๑๐๔ นางสาวอธิษฐาน  วัธนจันทร 

 ๒๗๑๐๕ นางสาวอนงค  กลมเกล้ียง 

 ๒๗๑๐๖ นางอนงค  กองเมือง 

 ๒๗๑๐๗ นางอนงค  ขอนประเสริฐดี 

 ๒๗๑๐๘ นางอนงค  ขาวผอง 

 ๒๗๑๐๙ นางอนงค  คําคาวี 

 ๒๗๑๑๐ นางอนงค  คําพรม 

 ๒๗๑๑๑ นางอนงค  คําเสน 

 ๒๗๑๑๒ นางอนงค  จันทะลุน 

 ๒๗๑๑๓ นางอนงค  ใจแสน 

 ๒๗๑๑๔ นางอนงค  ชลายะนนท 

 ๒๗๑๑๕ นางสาวอนงค  โธชนบท 

 ๒๗๑๑๖ นางอนงค  นุเคราะหวัด 

 ๒๗๑๑๗ นางอนงค  บุญรวม 

 ๒๗๑๑๘ นางอนงค  ปนทา 

 ๒๗๑๑๙ นางสาวอนงค  ปยม 

 ๒๗๑๒๐ นางสาวอนงค  เปรมศรี 

 ๒๗๑๒๑ นางอนงค  พิมพพงษ 

 ๒๗๑๒๒ นางอนงค  โพธิ์พยัคฆ 

 ๒๗๑๒๓ นางสาวอนงค  ภักดีเจริญ 

 ๒๗๑๒๔ นางอนงค  มหาชาติ 

 ๒๗๑๒๕ นางอนงค  มากแกว 

 ๒๗๑๒๖ นางสาวอนงค  มุตาปน 

 ๒๗๑๒๗ นางอนงค  ยาสมุทร 

 ๒๗๑๒๘ นางอนงค  ระเดน 

 ๒๗๑๒๙ นางอนงค  สิงขรบรรจง 

 ๒๗๑๓๐ นางสาวอนงค  อินเอิบ 

 ๒๗๑๓๑ นางอนงค  อุทัยธรรม 

 ๒๗๑๓๒ นางสาวอนงคนาฏ  จันทรอุดม 

 ๒๗๑๓๓ นางอนงคนาฏ  สงวนเกียรติ 

 ๒๗๑๓๔ นางสาวอนงคนาถ  เพชรฤทธิ์ 

 ๒๗๑๓๕ นางอนงคพร  ใจถวิล 

 ๒๗๑๓๖ นางสาวอนงคพรรณ  นาทอง 

 ๒๗๑๓๗ นางสาวอนงคภัทร  ใยเมือง 

 ๒๗๑๓๘ นางอนงครัตน  องอาจบริรักษ 

 ๒๗๑๓๙ นางอนงคลักษณ  แกวน้ําผุด 

 ๒๗๑๔๐ นางอนงนาฎ  คชวงค 

 ๒๗๑๔๑ นางสาวอนงนาฎ  สารกาล 

 ๒๗๑๔๒ นางสาวอนงลักษณ  ดลภักดี 

 ๒๗๑๔๓ นางอนนทพร  บุรีรักษ 

 ๒๗๑๔๔ นางสาวอนัญชนา  นินสวาง 

 ๒๗๑๔๕ นางสาวอนัญญา  กองจิว 

 ๒๗๑๔๖ นางอนัญญา  จันทา 

 ๒๗๑๔๗ นางอนัญญา  บุญสวัสดิ์กุลชัย 

 ๒๗๑๔๘ นางสาวอนัญญา  ปาปะเก 

 ๒๗๑๔๙ นางสาวอนัญญา  พรานดี 

 ๒๗๑๕๐ นางอนัญญา  ภาสะเจริญพงศ 

 ๒๗๑๕๑ นางสาวอนัญญา  ภูงามเขียว 

 ๒๗๑๕๒ นางอนัญญา  ศรีคํามวม 



 หนา   ๑๔๐ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๑๕๓ นางสาวอนัญญา  สินธุไสย 

 ๒๗๑๕๔ นางสาวอนัญญา  เหมืองอุน 

 ๒๗๑๕๕ นางอนัญญา  อรรถดารา 

 ๒๗๑๕๖ นางสาวอนัญพัทธ  เจริญไข 

 ๒๗๑๕๗ นางสาวอนัญวีร  มลิวรรณ 

 ๒๗๑๕๘ นางสาวอนันดา  ทองนวล 

 ๒๗๑๕๙ นางสาวอนันตญา  โฉมเอม 

 ๒๗๑๖๐ นางอนันตนา  สวัสเอื้อ 

 ๒๗๑๖๑ นางสาวอนันตพร  พ่ึงนอย 

 ๒๗๑๖๒ นางสาวอนันติยา  เรืองเดชา 

 ๒๗๑๖๓ นางสาวอนันท  สุวรรณรุงเรือง 

 ๒๗๑๖๔ นางอนันทญา  แสงแกว 

 ๒๗๑๖๕ นางสาวอนันทดา  สุทธิวิเศษ 

 ๒๗๑๖๖ นางอนันทยา  ทวีลาภ 

 ๒๗๑๖๗ นางอนิตา  อุทารส 

 ๒๗๑๖๘ นางสาวอนิศรา  หอมขจร 

 ๒๗๑๖๙ นางสาวอนิสรา  กันบรรจง 

 ๒๗๑๗๐ นางสาวอนิสรา  สุวรรณโก 

 ๒๗๑๗๑ นางอนิสสา  ระหารพงษ 

 ๒๗๑๗๒ นางสาวอนุกุล  นิธิเสาวพันธ 

 ๒๗๑๗๓ นางสาวอนุเคราะห  เสลาคุณ 

 ๒๗๑๗๔ นางสาวอนุชสรา  มณีตัน 

 ๒๗๑๗๕ นางอนุญญา  บุญชาลี 

 ๒๗๑๗๖ นางสาวอนุธิดา  ไชยมาต 

 ๒๗๑๗๗ นางอนุธิดา  รังคํากอง 

 ๒๗๑๗๘ นางสาวอนุภา  คงภูเขียว 

 ๒๗๑๗๙ นางสาวอนุรักษ  ภักดีกุล 

 ๒๗๑๘๐ นางสาวอนุรักษ  วุฒิแขม 

 ๒๗๑๘๑ นางสาวอนุรักษ  สีสุวอ 

 ๒๗๑๘๒ นางสาวอนุรัตน  เทียนบุญ 

 ๒๗๑๘๓ นางสาวอนุรัตน  สิงหมาดา 

 ๒๗๑๘๔ นางอนุรีย  กนกหงษ 

 ๒๗๑๘๕ นางอนุศรา  จันหอม 

 ๒๗๑๘๖ นางสาวอนุศรา  พลรักษา 

 ๒๗๑๘๗ นางสาวอนุสร  สนั่นไพร 

 ๒๗๑๘๘ นางอนุสรณ  พานแกว 

 ๒๗๑๘๙ นางอนุสรณ  หัตถสาร 

 ๒๗๑๙๐ นางอนุสรา  เกิดมงคล 

 ๒๗๑๙๑ นางอนุสรา  จันทรสงแสง 

 ๒๗๑๙๒ นางสาวอนุสรา  พิมพคต 

 ๒๗๑๙๓ นางสาวอนุสรา  มรรคาเขต 

 ๒๗๑๙๔ นางสาวอนุสรา  สุวรรณสะอาด 

 ๒๗๑๙๕ นางสาวอนุสรา  โสดา 

 ๒๗๑๙๖ นางสาวอนุสรา  อะจิมา 

 ๒๗๑๙๗ นางสาวอโนชา  พ่ึงไทย 

 ๒๗๑๙๘ นางอโนชา  รัตนะ 

 ๒๗๑๙๙ นางอโนชา  วงษเปยม 

 ๒๗๒๐๐ นางสาวอโนชา  อาษาดี 

 ๒๗๒๐๑ นางอโนชา  อินทรจันทร 

 ๒๗๒๐๒ นางสาวอโนทัย  คุมไพรสณฑ 

 ๒๗๒๐๓ นางอโนทัย  นึกเวน 

 ๒๗๒๐๔ นางสาวอโนทัย  วรรณยงค 



 หนา   ๑๔๑ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๒๐๕ นางอโนมา  จันทนะชาติ 

 ๒๗๒๐๖ นางสาวอโนมา  เพ่ือรําพัน 

 ๒๗๒๐๗ นางอโนมา  สุวรรณมณี 

 ๒๗๒๐๘ นางสาวอโนมา  อูแสงทอง 

 ๒๗๒๐๙ นางอปสร  พิมพิศาล 

 ๒๗๒๑๐ นางอพันตรี  ศรีพันธ 

 ๒๗๒๑๑ นางสาวอพิศราพร  ทองขาว 

 ๒๗๒๑๒ นางสาวอภยดี  พวงขํา 

 ๒๗๒๑๓ นางอภันตรี  รัตนะ 

 ๒๗๒๑๔ นางอภันตรี  รามณี 

 ๒๗๒๑๕ นางอภันตรีย  สารแกว 

 ๒๗๒๑๖ นางอภัย  ยอยรักษ 

 ๒๗๒๑๗ นางสาวอภัยวรรณ  บุระเนตร 

 ๒๗๒๑๘ นางอภัยวรรณ  รื่นสําราญ 

 ๒๗๒๑๙ นางสาวอภัสนันท  มูลสภา 

 ๒๗๒๒๐ นางสาวอภัสรา  พนารินทร 

 ๒๗๒๒๑ นางสาวอภัสรา  เลไธสง 

 ๒๗๒๒๒ นางสาวอภัสรา  แสงอุไร 

 ๒๗๒๒๓ นางสาวอภิกา  ผิวขํา 

 ๒๗๒๒๔ นางอภิชชยา  มะโนสีลา 

 ๒๗๒๒๕ นางสาวอภิชญา  ทาเปรียว 

 ๒๗๒๒๖ นางสาวอภิชญา  ปานสวน 

 ๒๗๒๒๗ นางอภิชญาพร  มาแกว 

 ๒๗๒๒๘ นางสาวอภิชยา  บวงสรวง 

 ๒๗๒๒๙ นางอภิชา  พระชัย 

 ๒๗๒๓๐ นางสาวอภิชาภัค  ชุมรักษา 

 ๒๗๒๓๑ นางสาวอภิญญา  เกิดทองสุข 

 ๒๗๒๓๒ นางอภิญญา  แกวเชียงกุล 

 ๒๗๒๓๓ นางสาวอภิญญา  แกวนธัญญกรณ 

 ๒๗๒๓๔ นางสาวอภิญญา  ขานเรียง 

 ๒๗๒๓๕ นางสาวอภิญญา  ขาวเขียว 

 ๒๗๒๓๖ นางอภิญญา  คลังกลาง 

 ๒๗๒๓๗ นางสาวอภิญญา  โคสนาม 

 ๒๗๒๓๘ นางสาวอภิญญา  เงินเกา 

 ๒๗๒๓๙ นางสาวอภิญญา  จันดากุล 

 ๒๗๒๔๐ นางสาวอภิญญา  จันทรชม 

 ๒๗๒๔๑ นางอภิญญา  จันทรสมบัติ 

 ๒๗๒๔๒ นางอภิญญา  จันทสิงห 

 ๒๗๒๔๓ นางสาวอภิญญา  จํานงคถอย 

 ๒๗๒๔๔ นางอภิญญา  ชนะ 

 ๒๗๒๔๕ นางสาวอภิญญา  ชวยนา 

 ๒๗๒๔๖ นางสาวอภิญญา  ไชยเดช 

 ๒๗๒๔๗ นางสาวอภิญญา  บุญจรัส 

 ๒๗๒๔๘ นางอภิญญา  ประทุมทอง 

 ๒๗๒๔๙ นางสาวอภิญญา  ปล่ังดี 

 ๒๗๒๕๐ นางสาวอภิญญา  ปญญาย่ิง 

 ๒๗๒๕๑ นางสาวอภิญญา  ผมนอย 

 ๒๗๒๕๒ นางอภิญญา  แฝกโคกสูง 

 ๒๗๒๕๓ นางอภิญญา  พรมเลิศ 

 ๒๗๒๕๔ นางอภิญญา  พรหมสุวรรณ 

 ๒๗๒๕๕ นางสาวอภิญญา  พลบูลณ 

 ๒๗๒๕๖ นางอภิญญา  ภูย่ิง 



 หนา   ๑๔๒ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๒๕๗ นางอภิญญา  ยุทธชัย 

 ๒๗๒๕๘ นางสาวอภิญญา  เลียบแสง 

 ๒๗๒๕๙ นางอภิญญา  วรหาญ 

 ๒๗๒๖๐ นางอภิญญา  วัดศรี 

 ๒๗๒๖๑ นางสาวอภิญญา  ศิริออน 

 ๒๗๒๖๒ นางอภิญญา  ศิลาเดช 

 ๒๗๒๖๓ นางสาวอภิญญา  สิงหทอง 

 ๒๗๒๖๔ นางอภิญญา  สินสอาด 

 ๒๗๒๖๕ นางอภิญญา  แสนวันดี 

 ๒๗๒๖๖ นางอภิญญา  หมูเกรียง 

 ๒๗๒๖๗ นางอภิญญา  หอทอง 

 ๒๗๒๖๘ นางสาวอภิญญา  หังเสวก 

 ๒๗๒๖๙ นางอภิญญา  หัตถนิรันดร 

 ๒๗๒๗๐ นางสาวอภิญญารัตน  โพธิ์รัง 

 ๒๗๒๗๑ นางอภิญญาวดี  สินทะเกิด 

 ๒๗๒๗๒ นางสาวอภิณฬาวรรณ  คิดเห็น 

 ๒๗๒๗๓ นางสาวอภินันท  จันทรศรีทอง 

 ๒๗๒๗๔ นางสาวอภินันท  เสียมไหม 

 ๒๗๒๗๕ นางอภินันทธ  เครือซุย 

 ๒๗๒๗๖ นางอภิรดา  รักษอภิวันท 

 ๒๗๒๗๗ นางสาวอภิรดา  หลาธรรม 

 ๒๗๒๗๘ นางสาวอภิรดี  แกวพิทักษ 

 ๒๗๒๗๙ นางสาวอภิรดี  จินดานุ 

 ๒๗๒๘๐ นางสาวอภิรดี  เฉลิมมิตร 

 ๒๗๒๘๑ นางสาวอภิรดี  ซุนสุวรรณ 

 ๒๗๒๘๒ นางสาวอภิรดี  ทองเสริม 

 ๒๗๒๘๓ นางอภิรดี  นอมสุระ 

 ๒๗๒๘๔ นางสาวอภิรดี  ปกษากุล 

 ๒๗๒๘๕ นางสาวอภิรดี  ผองจิต 

 ๒๗๒๘๖ นางอภิรดี  พันธุสะและหมัน 

 ๒๗๒๘๗ นางสาวอภิรดี  ศรีพยัคฆ 

 ๒๗๒๘๘ นางอภิรตา  บุญเรืองจักร 

 ๒๗๒๘๙ นางสาวอภิรมย  สุพรรณพงศ 

 ๒๗๒๙๐ นางสาวอภิฤดี  บุญลอม 

 ๒๗๒๙๑ นางสาวอภิวรรณ  บุญสุข 

 ๒๗๒๙๒ นางสาวอภิวรรณ  พิมพแกว 

 ๒๗๒๙๓ นางอภิศรา  บุญปญญา 

 ๒๗๒๙๔ นางอภิสรา  แตงงาม 

 ๒๗๒๙๕ นางสาวอภิสรา  นาคนุ 

 ๒๗๒๙๖ นางสาวอภิสรา  บัวนาค 

 ๒๗๒๙๗ นางสาวอภิสรา  บุญมา 

 ๒๗๒๙๘ นางสาวอภิสราพร  คูณแกว 

 ๒๗๒๙๙ นางสาวอภิสุภาชุดาภัทธ  คายทอง 

 ๒๗๓๐๐ นางสาวอมร  กะมุตะเสน 

 ๒๗๓๐๑ นางอมร  เกษสุพรรณ 

 ๒๗๓๐๒ นางสาวอมร  ชัยพันธ 

 ๒๗๓๐๓ นางอมร  บุษบรรณ 

 ๒๗๓๐๔ นางอมร  มูลสาร 

 ๒๗๓๐๕ นางอมร  อนสอน 

 ๒๗๓๐๖ นางสาวอมร  อัตริต 

 ๒๗๓๐๗ นางสาวอมร  อินยานวล 

 ๒๗๓๐๘ นางสาวอมรทิพย  ทิพยเกษร 



 หนา   ๑๔๓ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๓๐๙ นางสาวอมรทิพย  สืบฤกษ 

 ๒๗๓๑๐ นางสาวอมรพรรณ  บุญคงมา 

 ๒๗๓๑๑ นางสาวอมรพรรณ  พานนนท 

 ๒๗๓๑๒ นางสาวอมรพรรณ  เมชบุตร 

 ๒๗๓๑๓ นางอมรพรรณ  เสาทอง 

 ๒๗๓๑๔ นางสาวอมรรัตน  กันธรัตน 

 ๒๗๓๑๕ นางสาวอมรรัตน  กุราโรจน 

 ๒๗๓๑๖ นางสาวอมรรัตน  เกตุคอ 

 ๒๗๓๑๗ นางอมรรัตน  แกวเขียว 

 ๒๗๓๑๘ นางอมรรัตน  ไกรชิงฤทธิ์ 

 ๒๗๓๑๙ นางอมรรัตน  ขํากลํ่า 

 ๒๗๓๒๐ นางสาวอมรรัตน  ขํากล่ิน 

 ๒๗๓๒๑ นางสาวอมรรัตน  คงมี 

 ๒๗๓๒๒ นางอมรรัตน  ครุฑกษัตริยไทย 

 ๒๗๓๒๓ นางสาวอมรรัตน  คําเกษ 

 ๒๗๓๒๔ นางอมรรัตน  จบแลว 

 ๒๗๓๒๕ นางอมรรัตน  จันทรกอง 

 ๒๗๓๒๖ นางสาวอมรรัตน  จํานงจิต 

 ๒๗๓๒๗ นางสาวอมรรัตน  ชดชอย 

 ๒๗๓๒๘ นางสาวอมรรัตน  ชอบพจน 

 ๒๗๓๒๙ นางอมรรัตน  ชํานาญสุข 

 ๒๗๓๓๐ นางสาวอมรรัตน  ชุมนาเสียว 

 ๒๗๓๓๑ นางสาวอมรรัตน  ชูรส 

 ๒๗๓๓๒ นางสาวอมรรัตน  ไชยชนะ 

 ๒๗๓๓๓ นางสาวอมรรัตน  ไชยเพชร 

 ๒๗๓๓๔ นางอมรรัตน  ไชยสลี 

 ๒๗๓๓๕ นางสาวอมรรัตน  แซเอี๊ยว 

 ๒๗๓๓๖ นางอมรรัตน  ณ นคร 

 ๒๗๓๓๗ นางสาวอมรรัตน  ดาดาษ 

 ๒๗๓๓๘ นางอมรรัตน  ดีปนตา 

 ๒๗๓๓๙ นางอมรรัตน  ตะวงศษา 

 ๒๗๓๔๐ นางอมรรัตน  ตั้งเพียร 

 ๒๗๓๔๑ นางอมรรัตน  เทียบดอกไม 

 ๒๗๓๔๒ นางสาวอมรรัตน  นวลทอง 

 ๒๗๓๔๓ นางอมรรัตน  นอยมะลิวลัย 

 ๒๗๓๔๔ นางสาวอมรรัตน  นอยสุวรรณ 

 ๒๗๓๔๕ นางสาวอมรรัตน  บายนุน 

 ๒๗๓๔๖ นางอมรรัตน  ปรากฎชื่อ 

 ๒๗๓๔๗ นางสาวอมรรัตน  ปาทาน 

 ๒๗๓๔๘ นางอมรรัตน  ปานอินทร   

 ๒๗๓๔๙ นางอมรรัตน  เปยวนิ่ม 

 ๒๗๓๕๐ นางอมรรัตน  พงศพัฒนะนุกุล 

 ๒๗๓๕๑ นางสาวอมรรัตน  พรหมโลก 

 ๒๗๓๕๒ นางสาวอมรรัตน  พรหมอินทร 

 ๒๗๓๕๓ นางอมรรัตน  พลแสง 

 ๒๗๓๕๔ นางสาวอมรรัตน  พอสม 

 ๒๗๓๕๕ นางอมรรัตน  พิสุทธิมนต 

 ๒๗๓๕๖ นางอมรรัตน  เพ็งแจม 

 ๒๗๓๕๗ นางสาวอมรรัตน  เพ็ญบุญ 

 ๒๗๓๕๘ นางอมรรัตน  ภูเจริญวงศ 

 ๒๗๓๕๙ นางอมรรัตน  รอดแสวง 

 ๒๗๓๖๐ นางสาวอมรรัตน  ระวิชัย 



 หนา   ๑๔๔ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๓๖๑ นางอมรรัตน  ลาภโคกสูง 

 ๒๗๓๖๒ นางอมรรัตน  วีรเดชกุล 

 ๒๗๓๖๓ นางอมรรัตน  ศิริภาร 

 ๒๗๓๖๔ นางอมรรัตน  ศิวิลัย 

 ๒๗๓๖๕ นางสาวอมรรัตน  สมตัว 

 ๒๗๓๖๖ นางอมรรัตน  สมบัติ 

 ๒๗๓๖๗ นางอมรรัตน  สมพงษผ้ึง 

 ๒๗๓๖๘ นางสาวอมรรัตน  สิงหชัย 

 ๒๗๓๖๙ นางสาวอมรรัตน  สุขพระจันทร 

 ๒๗๓๗๐ นางสาวอมรรัตน  สุตระ 

 ๒๗๓๗๑ นางอมรรัตน  เหลาพรม 

 ๒๗๓๗๒ นางสาวอมรรัตน  ใหมหะลา 

 ๒๗๓๗๓ นางสาวอมรรัตน  ไหวบุญสง 

 ๒๗๓๗๔ นางสาวอมรรัตน  ออมกระโทก 

 ๒๗๓๗๕ นางอมรรัตน  อุตะมะ 

 ๒๗๓๗๖ นางสาวอมรรัตน  อุนแกว 

 ๒๗๓๗๗ นางสาวอมรรัตน  มูลมุข 

 ๒๗๓๗๘ นางสาวอมรรัศมี  ศรีทอง 

 ๒๗๓๗๙ นางสาวอมรศรี  เพชรนอย 

 ๒๗๓๘๐ นางสาวอมรัตน  ซุนเฮง 

 ๒๗๓๘๑ นางสาวอมรัตน  เพียเพ็ง 

 ๒๗๓๘๒ นางสาวอมรัตน  สวัสดิ์ชัย 

 ๒๗๓๘๓ นางอมรัตน  สังขแกว 

 ๒๗๓๘๔ นางสาวอมรา  แกวประเสริฐ 

 ๒๗๓๘๕ นางสาวอมรา  จันทะมงคล 

 ๒๗๓๘๖ นางสาวอมรา  เทียนทอง 

 ๒๗๓๘๗ นางอมรา  นพพันธ 

 ๒๗๓๘๘ นางสาวอมรา  มาอยูวัง 

 ๒๗๓๘๙ นางสาวอมรา  แยมงาม 

 ๒๗๓๙๐ นางสาวอมรา  อากาส 

 ๒๗๓๙๑ นางอมราพร  เรือนทอง 

 ๒๗๓๙๒ นางอมราพร  เอี่ยมสกุล 

 ๒๗๓๙๓ นางอมรินทร  วรรณวิจิตร 

 ๒๗๓๙๔ นางอมลรัตน  คงสุข 

 ๒๗๓๙๕ นางสาวอมลวรรณ  ชินฝน 

 ๒๗๓๙๖ นางสาวอมลวรรณ  สุวรรณศักดิ์ 

 ๒๗๓๙๗ นางอมลวรรณ  อุเส็น 

 ๒๗๓๙๘ นางสาวอมาวสี  ชาญอาวุธ 

 ๒๗๓๙๙ นางสาวอมาวะศรี  ศรีเจริญทอง 

 ๒๗๔๐๐ นางอร  อุดมรักษ 

 ๒๗๔๐๑ นางสาวอรกัญญา  ทองงาม 

 ๒๗๔๐๒ นางสาวอรเกษม  ศรีเวียง 

 ๒๗๔๐๓ นางอรจิต  แจงจิตร 

 ๒๗๔๐๔ นางสาวอรจิต  สีหานาม 

 ๒๗๔๐๕ นางสาวอรจิรา  แสงงาม 

 ๒๗๔๐๖ นางสาวอรชพร  ทองออน 

 ๒๗๔๐๗ นางอรชพร  นามวงค 

 ๒๗๔๐๘ นางสาวอรชร  ใจนาน 

 ๒๗๔๐๙ นางอรชร  ธิอาย 

 ๒๗๔๑๐ นางอรชร  พุทธวงศ 

 ๒๗๔๑๑ นางอรชร  รักษสิทธิ์ 

 ๒๗๔๑๒ นางอรชร  แสงมาศ 



 หนา   ๑๔๕ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๔๑๓ นางอรชีรา  อาศนะ 

 ๒๗๔๑๔ นางอรญา  เพ็งสลุด 

 ๒๗๔๑๕ นางอรณพัฐ  ไตรภูมิพิริยกุล 

 ๒๗๔๑๖ นางสาวอรณัชชา  ศักดิ์อารี 

 ๒๗๔๑๗ นางอรณัส  เองฉวน 

 ๒๗๔๑๘ นางสาวอรณิการ  จารุณะ 

 ๒๗๔๑๙ นางสาวอรณิชชา  ขวัญนาค 

 ๒๗๔๒๐ นางสาวอรณิชชา  ดีพลงาม 

 ๒๗๔๒๑ นางสาวอรณิชชา  วรพันธ 

 ๒๗๔๒๒ นางอรณิชชา  อินทโสต 

 ๒๗๔๒๓ นางสาวอรณิชา  ถนอมสินทศพร 

 ๒๗๔๒๔ นางอรณิชา  พวงแกว 

 ๒๗๔๒๕ นางสาวอรณิชา  แสงศรีจันทร 

 ๒๗๔๒๖ นางอรณี  วงศประเสริฐ 

 ๒๗๔๒๗ นางอรดา  แกวไวยุทธ 

 ๒๗๔๒๘ นางอรดา  รากกระโทก 

 ๒๗๔๒๙ นางสาวอรดี  แกวแสนเมือง 

 ๒๗๔๓๐ นางอรดี  โพธิ์ศรี 

 ๒๗๔๓๑ นางอรดี  วรรณา 

 ๒๗๔๓๒ นางอรดี  อินทรสุข 

 ๒๗๔๓๓ นางอรทัย  กล่ินเกลา 

 ๒๗๔๓๔ นางอรทัย  กิติฐานะ 

 ๒๗๔๓๕ นางสาวอรทัย  กุยทวีจร 

 ๒๗๔๓๖ นางอรทัย  เกตตะพันธ 

 ๒๗๔๓๗ นางสาวอรทัย  แกวนิวงศ 

 ๒๗๔๓๘ นางอรทัย  แกวมงคล 

 ๒๗๔๓๙ นางอรทัย  คําเงิน 

 ๒๗๔๔๐ นางอรทัย  คําสอน 

 ๒๗๔๔๑ นางสาวอรทัย  จวงโส 

 ๒๗๔๔๒ นางสาวอรทัย  จันทนาม 

 ๒๗๔๔๓ นางอรทัย  แจมใส 

 ๒๗๔๔๔ นางอรทัย  ฉาไธสงค 

 ๒๗๔๔๕ นางอรทัย  เฉลิมถาวรสุข 

 ๒๗๔๔๖ นางสาวอรทัย  ชมภูพ้ืน 

 ๒๗๔๔๗ นางสาวอรทัย  เชื้ออุน 

 ๒๗๔๔๘ นางสาวอรทัย  ติ๊บใจ 

 ๒๗๔๔๙ นางอรทัย  เถาโต 

 ๒๗๔๕๐ นางสาวอรทัย  ทองหลอม 

 ๒๗๔๕๑ นางอรทัย  ทาแกง 

 ๒๗๔๕๒ นางอรทัย  ทิพเนตร 

 ๒๗๔๕๓ นางอรทัย  ทุยอน 

 ๒๗๔๕๔ นางสาวอรทัย  นวมอารีย 

 ๒๗๔๕๕ นางสาวอรทัย  นาสารี 

 ๒๗๔๕๖ นางสาวอรทัย  บดีรัฐ 

 ๒๗๔๕๗ นางอรทัย  บุญคุม 

 ๒๗๔๕๘ นางสาวอรทัย  บุญหลง 

 ๒๗๔๕๙ นางอรทัย  บุระเนตร 

 ๒๗๔๖๐ วาที่รอยตรีหญิง อรทัย  ประวันโน 

 ๒๗๔๖๑ นางสาวอรทัย  พลสมัคร 

 ๒๗๔๖๒ นางอรทัย  พันธโบ 

 ๒๗๔๖๓ นางอรทัย  พันธเลิศ 

 ๒๗๔๖๔ นางสาวอรทัย  เพ็งพงศ 



 หนา   ๑๔๖ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๔๖๕ นางสาวอรทัย  โพธารัตน 

 ๒๗๔๖๖ นางอรทัย  ฟาลี 

 ๒๗๔๖๗ นางอรทัย  มาลา 

 ๒๗๔๖๘ นางสาวอรทัย  มูลรัตน 

 ๒๗๔๖๙ นางสาวอรทัย  ใยมุง 

 ๒๗๔๗๐ นางสาวอรทัย  ใยมุม 

 ๒๗๔๗๑ นางอรทัย  ราชาเดช 

 ๒๗๔๗๒ นางอรทัย  แรงคง 

 ๒๗๔๗๓ นางอรทัย  ลาภเกิด 

 ๒๗๔๗๔ นางสาวอรทัย  เลิศธัญญา 

 ๒๗๔๗๕ นางสาวอรทัย  วงษา 

 ๒๗๔๗๖ นางอรทัย  วิชัยวงษ 

 ๒๗๔๗๗ นางอรทัย  สอนกลาง 

 ๒๗๔๗๘ นางอรทัย  สายทอง 

 ๒๗๔๗๙ นางอรทัย  สาริพันธ 

 ๒๗๔๘๐ นางอรทัย  สาลีพันธ 

 ๒๗๔๘๑ นางอรทัย  สุดโท 

 ๒๗๔๘๒ นางสาวอรทัย  เสารางทอย 

 ๒๗๔๘๓ นางสาวอรทัย  แสนชัย 

 ๒๗๔๘๔ นางอรทัย  อินทัฎฐาน 

 ๒๗๔๘๕ นางอรทัย  อุดมกุศลศรี 

 ๒๗๔๘๖ นางสาวอรทัย  เอี่ยมศิริ 

 ๒๗๔๘๗ นางสาวอรไท  กลุมยา 

 ๒๗๔๘๘ นางอรไท  ผดุงใจ 

 ๒๗๔๘๙ นางอรธมน  มณีโชติ 

 ๒๗๔๙๐ นางสาวอรธิยา  ไกยราช 

 ๒๗๔๙๑ นางสาวอรนพัฐห  กสิพรอง 

 ๒๗๔๙๒ นางอรนรินทร  ศรีสุมังค 

 ๒๗๔๙๓ นางสาวอรนาถ  อาดยางคํา 

 ๒๗๔๙๔ นางอรนิดา  วรสาร 

 ๒๗๔๙๕ นางสาวอรนิดานันทน  เชี่ยวบัญชี 

 ๒๗๔๙๖ นางสาวอรนุช  คํากอง 

 ๒๗๔๙๗ นางอรนุช  คําสุวรรณ 

 ๒๗๔๙๘ นางสาวอรนุช  จีระวงคพานิช 

 ๒๗๔๙๙ นางอรนุช  ชาวดาน 

 ๒๗๕๐๐ นางอรนุช  ชํานาญกุล   

 ๒๗๕๐๑ นางสาวอรนุช  แซจัง 

 ๒๗๕๐๒ นางอรนุช  ถาวงษกลาง 

 ๒๗๕๐๓ นางสาวอรนุช  ทะแพงพันธ 

 ๒๗๕๐๔ นางสาวอรนุช  มะหา 

 ๒๗๕๐๕ นางอรนุช  เมืองศรี 

 ๒๗๕๐๖ นางสาวอรนุช  ยอดทอง 

 ๒๗๕๐๗ นางสาวอรนุช  วิไชยภูมิ 

 ๒๗๕๐๘ นางสาวอรนุช  ศรีทองชัย 

 ๒๗๕๐๙ นางอรนุช  สายไพสง 

 ๒๗๕๑๐ นางสาวอรนุช  สุริยาพรชัย 

 ๒๗๕๑๑ นางอรนุช  หมวดแกว 

 ๒๗๕๑๒ นางสาวอรพรรณ  กิ่งแกวเพชร 

 ๒๗๕๑๓ นางสาวอรพรรณ  เข็มสุวรรณ 

 ๒๗๕๑๔ นางอรพรรณ  ทาใหม 

 ๒๗๕๑๕ นางสาวอรพรรณ  นวลสีทอง 

 ๒๗๕๑๖ นางสาวอรพรรณ  พันธวิไล 



 หนา   ๑๔๗ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๕๑๗ นางอรพรรณ  พิเคราะหงาน 

 ๒๗๕๑๘ นางสาวอรพรรณ  พูลแชม 

 ๒๗๕๑๙ นางสาวอรพรรณ  โพธิ์ทอง 

 ๒๗๕๒๐ นางสาวอรพรรณ  ภูผิวเมฆ   

 ๒๗๕๒๑ นางสาวอรพรรณ  โภคทรัพย 

 ๒๗๕๒๒ นางอรพรรณ  มีสุข 

 ๒๗๕๒๓ นางสาวอรพรรณ  ระวิชัย 

 ๒๗๕๒๔ นางสาวอรพรรณ  ศรีชัย 

 ๒๗๕๒๕ นางอรพรรณ  ษมาชัยเรืองฤทธิ์ 

 ๒๗๕๒๖ นางอรพรรณ  สุพรรณ 

 ๒๗๕๒๗ นางสาวอรพรรณ  เสงี่ยมอริยะบุตร 

 ๒๗๕๒๘ นางสาวอรพรรณ  แสงรี 

 ๒๗๕๒๙ นางสาวอรพรรณ  แสงใส 

 ๒๗๕๓๐ นางอรพรรณ  หันแถลง 

 ๒๗๕๓๑ นางสาวอรพรรณ  อินตุน 

 ๒๗๕๓๒ นางสาวอรพรรณ  อินทรโสม 

 ๒๗๕๓๓ นางสาวอรพรรณ  อูผลเจริญ 

 ๒๗๕๓๔ นางอรพิณ  อิ่นอาย 

 ๒๗๕๓๕ นางสาวอรพิน  คงปาน 

 ๒๗๕๓๖ นางอรพิน  จันทะรัตน 

 ๒๗๕๓๗ นางสาวอรพิน  จุลมุสิก 

 ๒๗๕๓๘ นางสาวอรพิน  เต็มพรอม 

 ๒๗๕๓๙ นางอรพิน  ทาใจกาศ 

 ๒๗๕๔๐ นางอรพิน  นามศุก 

 ๒๗๕๔๑ นางอรพิน  ปญญาไว 

 ๒๗๕๔๒ นางสาวอรพิน  ผาสูง 

 ๒๗๕๔๓ นางอรพิน  พิมทา 

 ๒๗๕๔๔ นางสาวอรพิน  ระวิชัย 

 ๒๗๕๔๕ นางอรพิน  วงคเหงา 

 ๒๗๕๔๖ นางสาวอรพิน  วรรณทัย 

 ๒๗๕๔๗ นางอรพิน  สวนไมงาม 

 ๒๗๕๔๘ นางสาวอรพิน  สาลิวงษ 

 ๒๗๕๔๙ นางสาวอรพิน  อสุระพงค 

 ๒๗๕๕๐ นางสาวอรพินท  กุลไพรศาล 

 ๒๗๕๕๑ นางอรพินท  จันทะคุณ 

 ๒๗๕๕๒ นางอรพินท  ปงคํา 

 ๒๗๕๕๓ นางสาวอรพินท  พรหมเกิด 

 ๒๗๕๕๔ นางสาวอรพินท  พวงศิริ 

 ๒๗๕๕๕ นางสาวอรพินท  พานทอง 

 ๒๗๕๕๖ นางอรพินท  ภูคําอาย 

 ๒๗๕๕๗ นางอรพินท  ศรีวงค 

 ๒๗๕๕๘ นางอรพินทร  ชุบสุวรรณ 

 ๒๗๕๕๙ นางสาวอรพินทร  อิ่มท่ัว 

 ๒๗๕๖๐ นางสาวอรพิมพ  ราชอาจ 

 ๒๗๕๖๑ นางอรภัชร  สิงหทอง 

 ๒๗๕๖๒ นางอรภา  หลงสวาสดิ์ 

 ๒๗๕๖๓ นางสาวอรภิญ  อภิญญาวิศาล 

 ๒๗๕๖๔ นางสาวอรยา  จันทรนฤเบศ 

 ๒๗๕๖๕ นางสาวอรยา  พันธโสภา 

 ๒๗๕๖๖ นางอรรฆพร  ครองราชย 

 ๒๗๕๖๗ นางสาวอรรณภา  เงินยอง 

 ๒๗๕๖๘ นางสาวอรรณิภา  ไมอินทร 



 หนา   ๑๔๘ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๕๖๙ นางอรรถการณ  ณะวรรณ 

 ๒๗๕๗๐ นางอรรถพร  เกตุแกว 

 ๒๗๕๗๑ นางอรรธิกา  มีชะนะ 

 ๒๗๕๗๒ นางอรรรณพา  อูปแกว 

 ๒๗๕๗๓ นางอรรินทร  นนตรี 

 ๒๗๕๗๔ นางสาวอรฤทัย  เจ้ียงย่ี 

 ๒๗๕๗๕ นางสาวอรลักษณ  หงษคํามี 

 ๒๗๕๗๖ นางสาวอรวรรณ  ปงรังสี 

 ๒๗๕๗๗ นางอรวรรณ  กรมทํามา 

 ๒๗๕๗๘ นางสาวอรวรรณ  กรรณิกา 

 ๒๗๕๗๙ นางอรวรรณ  เกิดปาน 

 ๒๗๕๘๐ นางอรวรรณ  แกวคํา 

 ๒๗๕๘๑ นางอรวรรณ  ขุนทองแกว 

 ๒๗๕๘๒ นางอรวรรณ  จองระหงษ 

 ๒๗๕๘๓ นางสาวอรวรรณ  จันทร 

 ๒๗๕๘๔ นางสาวอรวรรณ  จันทรแกว 

 ๒๗๕๘๕ นางอรวรรณ  จันทรรัตน 

 ๒๗๕๘๖ นางอรวรรณ  จําปาทอง 

 ๒๗๕๘๗ นางสาวอรวรรณ  เดชสุวรรณ 

 ๒๗๕๘๘ นางอรวรรณ  ตั้งเสริมสิทธิ์ 

 ๒๗๕๘๙ นางสาวอรวรรณ  ทองรวมใบ 

 ๒๗๕๙๐ นางสาวอรวรรณ  ทับไทร 

 ๒๗๕๙๑ นางสาวอรวรรณ  แทนจะโปะ 

 ๒๗๕๙๒ นางอรวรรณ  นรสาร 

 ๒๗๕๙๓ นางอรวรรณ  นะวันรัมย 

 ๒๗๕๙๔ นางสาวอรวรรณ  บัวทอง 

 ๒๗๕๙๕ นางอรวรรณ  บารอน 

 ๒๗๕๙๖ นางอรวรรณ  บุญจันทร 

 ๒๗๕๙๗ นางสาวอรวรรณ  บุญนอย 

 ๒๗๕๙๘ นางอรวรรณ  ปรีเปรม 

 ๒๗๕๙๙ นางอรวรรณ  ฝอยทอง 

 ๒๗๖๐๐ นางอรวรรณ  พิมสร 

 ๒๗๖๐๑ นางสาวอรวรรณ  เพ็งกลาง 

 ๒๗๖๐๒ นางอรวรรณ  ภาวุธ 

 ๒๗๖๐๓ นางสาวอรวรรณ  ภูครองจิตร 

 ๒๗๖๐๔ นางอรวรรณ  มหาวงษ 

 ๒๗๖๐๕ นางอรวรรณ  มิ่งแกว   

 ๒๗๖๐๖ นางอรวรรณ  ยอดจักร 

 ๒๗๖๐๗ นางอรวรรณ  ย้ิมพังเทียม 

 ๒๗๖๐๘ นางอรวรรณ  ระเดนอาหมัด 

 ๒๗๖๐๙ นางอรวรรณ  วรพนพิพัฒน 

 ๒๗๖๑๐ นางอรวรรณ  วังตา 

 ๒๗๖๑๑ นางสาวอรวรรณ  วัฒนา 

 ๒๗๖๑๒ นางอรวรรณ  วิเทศผล 

 ๒๗๖๑๓ นางอรวรรณ  เวียงนนท 

 ๒๗๖๑๔ นางสาวอรวรรณ  ศรีตะปญญะ 

 ๒๗๖๑๕ นางสาวอรวรรณ  ศรีวิจิตร 

 ๒๗๖๑๖ นางสาวอรวรรณ  สงเสริม 

 ๒๗๖๑๗ นางอรวรรณ  สมปาน 

 ๒๗๖๑๘ นางอรวรรณ  สมัยแกว 

 ๒๗๖๑๙ นางสาวอรวรรณ  สันดี 

 ๒๗๖๒๐ นางสาวอรวรรณ  สารแหง 



 หนา   ๑๔๙ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๖๒๑ นางสาวอรวรรณ  สุขสุวรรณ 

 ๒๗๖๒๒ นางอรวรรณ  สุณาวรรณ 

 ๒๗๖๒๓ นางสาวอรวรรณ  สุลํานาจ 

 ๒๗๖๒๔ นางอรวรรณ  แสงทับทิม 

 ๒๗๖๒๕ นางอรวรรณ  หมอกแสง 

 ๒๗๖๒๖ นางอรวรรณ  หองเล่ียง 

 ๒๗๖๒๗ นางอรวรรณ  อัคนิจ 

 ๒๗๖๒๘ นางอรวรานันท  ชิตตะคุ 

 ๒๗๖๒๙ นางอรวัลย  สุขชวย 

 ๒๗๖๓๐ นางอรวิกา  ศักดา 

 ๒๗๖๓๑ นางสาวอรวิทย  ขนไทย 

 ๒๗๖๓๒ นางสาวอรวินทินี  ชํานาญ 

 ๒๗๖๓๓ นางอรวิมล  มัชฌิมาภิโร 

 ๒๗๖๓๔ นางสาวอรวิไล  ยงพาณชิย 

 ๒๗๖๓๕ นางอรวี  พรมแดน 

 ๒๗๖๓๖ นางสาวอรวีร  การินทร 

 ๒๗๖๓๗ นางอรศรี  ชารีวงศ 

 ๒๗๖๓๘ นางอรศรี  ศรแกว 

 ๒๗๖๓๙ นางสาวอรศิศิรากร  ไทยแท 

 ๒๗๖๔๐ นางอรษา  ขําวร 

 ๒๗๖๔๑ นางสาวอรษา  ย้ิมเย้ือน 

 ๒๗๖๔๒ นางสาวอรษา  โสระเวช 

 ๒๗๖๔๓ นางอรสา  กัญจา 

 ๒๗๖๔๔ นางสาวอรสา  กิ่งแกว 

 ๒๗๖๔๕ นางอรสา  เกิดมณี 

 ๒๗๖๔๖ นางสาวอรสา  แกวขุนจบ 

 ๒๗๖๔๗ นางสาวอรสา  ขนานใต 

 ๒๗๖๔๘ นางอรสา  คงถาวร 

 ๒๗๖๔๙ นางสาวอรสา  เจริญวงค 

 ๒๗๖๕๐ นางสาวอรสา  ปจจัยโคนัง 

 ๒๗๖๕๑ นางสาวอรสา  พัชนี 

 ๒๗๖๕๒ นางอรสา  มณีคํา 

 ๒๗๖๕๓ นางอรสา  มะอาจเลิศ 

 ๒๗๖๕๔ นางอรสา  ราชรักษ 

 ๒๗๖๕๕ นางสาวอรสา  วัฒนา 

 ๒๗๖๕๖ นางสาวอรสา  สกุลรัตน 

 ๒๗๖๕๗ นางอรสา  สูพร 

 ๒๗๖๕๘ นางอรสา  เหล่ียมรุงฟา 

 ๒๗๖๕๙ นางอรสา  อยูในศีล 

 ๒๗๖๖๐ นางสาวอรสา  อรามเรือง   

 ๒๗๖๖๑ นางอรสา  อันชุรีย 

 ๒๗๖๖๒ นางสาวอรสุมา  นาอุดม 

 ๒๗๖๖๓ นางอรอนงค  กาศลุน 

 ๒๗๖๖๔ นางอรอนงค  แกวชูสมัย 

 ๒๗๖๖๕ นางสาวอรอนงค  ขัดตา 

 ๒๗๖๖๖ นางสาวอรอนงค  ขุนวิชวย 

 ๒๗๖๖๗ นางอรอนงค  คํานวณ 

 ๒๗๖๖๘ นางอรอนงค  คําแพงตา 

 ๒๗๖๖๙ นางอรอนงค  คํามาเขียว 

 ๒๗๖๗๐ นางอรอนงค  จงหมายกลาง 

 ๒๗๖๗๑ นางสาวอรอนงค  จิตพล 

 ๒๗๖๗๒ นางสาวอรอนงค  จุมพลพงษ 
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 ๒๗๖๗๓ นางอรอนงค  ใจเท่ียง 

 ๒๗๖๗๔ นางอรอนงค  ฉิมเอม 

 ๒๗๖๗๕ นางอรอนงค  ชูประโสติ 

 ๒๗๖๗๖ นางสาวอรอนงค  ไชยวงศ 

 ๒๗๖๗๗ นางอรอนงค  ดวงบุ 

 ๒๗๖๗๘ นางสาวอรอนงค  บริโพชน 

 ๒๗๖๗๙ นางสาวอรอนงค  บุญประคม 

 ๒๗๖๘๐ นางอรอนงค  ปดศรี 

 ๒๗๖๘๑ นางอรอนงค  พิมพิศาล 

 ๒๗๖๘๒ นางสาวอรอนงค  เรืองวงษ 

 ๒๗๖๘๓ นางสาวอรอนงค  เลิศอนันต 

 ๒๗๖๘๔ นางสาวอรอนงค  ศรียาภัย 

 ๒๗๖๘๕ นางอรอนงค  สงวนทอง 

 ๒๗๖๘๖ นางอรอนงค  สาแกว 

 ๒๗๖๘๗ นางสาวอรอนงค  สาคิรินทร 

 ๒๗๖๘๘ นางอรอนงค  สายสอน 

 ๒๗๖๘๙ นางสาวอรอนงค  สุขศรี 

 ๒๗๖๙๐ นางสาวอรอนงค  สุนทรรัตน 

 ๒๗๖๙๑ นางสาวอรอนงค  หมื่นแกว 

 ๒๗๖๙๒ นางอรอนงค  หันจางสิทธิ์ 

 ๒๗๖๙๓ นางสาวอรอนงค  เหมือนแกว 

 ๒๗๖๙๔ นางอรอนงค  อินทุวงศ 

 ๒๗๖๙๕ นางสาวอรอนงค  โฮมวงศ 

 ๒๗๖๙๖ นางอรอินทรา  นันทะสุธา 

 ๒๗๖๙๗ นางอรอุมา  กระดี่ 

 ๒๗๖๙๘ นางสาวอรอุมา  กลาบทอง 

 ๒๗๖๙๙ นางสาวอรอุมา  กินรา 

 ๒๗๗๐๐ นางอรอุมา  เกตุสุวรรณ 

 ๒๗๗๐๑ นางอรอุมา  ขุนจันทร 

 ๒๗๗๐๒ นางสาวอรอุมา  แข็งขัน 

 ๒๗๗๐๓ นางสาวอรอุมา  คําพิระ 

 ๒๗๗๐๔ นางสาวอรอุมา  คํารังษี 

 ๒๗๗๐๕ นางอรอุมา  จันทรตระกูล 

 ๒๗๗๐๖ นางสาวอรอุมา  จันทรทอง 

 ๒๗๗๐๗ นางอรอุมา  เจริญสุข 

 ๒๗๗๐๘ นางอรอุมา  ชางโต 

 ๒๗๗๐๙ นางสาวอรอุมา  ชุติปญญา 

 ๒๗๗๑๐ นางอรอุมา  ชุมภูทอง 

 ๒๗๗๑๑ นางอรอุมา  ชูจิตต 

 ๒๗๗๑๒ นางอรอุมา  ชูศรี 

 ๒๗๗๑๓ นางอรอุมา  ไชยศรีษะ 

 ๒๗๗๑๔ นางอรอุมา  ดวงจันทร 

 ๒๗๗๑๕ นางอรอุมา  แดงกิฬา 

 ๒๗๗๑๖ นางสาวอรอุมา  แดนกลางแกว 

 ๒๗๗๑๗ นางสาวอรอุมา  ทวีพันธ 

 ๒๗๗๑๘ นางอรอุมา  ทองรอง 

 ๒๗๗๑๙ นางสาวอรอุมา  ทักขิณ 

 ๒๗๗๒๐ นางอรอุมา  น้ําสังข 

 ๒๗๗๒๑ นางอรอุมา  บุญพรหม 

 ๒๗๗๒๒ นางอรอุมา  บุตรดี 

 ๒๗๗๒๓ นางสาวอรอุมา  ประทุมลี 

 ๒๗๗๒๔ จาสิบเอกหญิง อรอุมา  ผดาวัน 
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 ๒๗๗๒๕ นางสาวอรอุมา  พันธุเวช 

 ๒๗๗๒๖ นางสาวอรอุมา  พูลสมบัติ 

 ๒๗๗๒๗ นางสาวอรอุมา  มัธยมนันทน 

 ๒๗๗๒๘ นางอรอุมา  มั่นคง 

 ๒๗๗๒๙ นางสาวอรอุมา  มุงไหม 

 ๒๗๗๓๐ นางสาวอรอุมา  รัตนเพ็ชร 

 ๒๗๗๓๑ นางสาวอรอุมา  ศรีสุพัฒน 

 ๒๗๗๓๒ นางสาวอรอุมา  สังขทอง 

 ๒๗๗๓๓ นางสาวอรอุมา  สันททรัพย 

 ๒๗๗๓๔ นางสาวอรอุมา  สาระขันธ 

 ๒๗๗๓๕ นางอรอุมา  สิริปญญาฌาน 

 ๒๗๗๓๖ นางสาวอรอุมา  สุระวิชัย 

 ๒๗๗๓๗ สิบโทหญิง อรอุมา  ไสยา 

 ๒๗๗๓๘ นางสาวอรอุมา  หมั่นไชย 

 ๒๗๗๓๙ นางสาวอรอุมา  ออนหวาน 

 ๒๗๗๔๐ นางอรอุมา  อาวลึกนอย 

 ๒๗๗๔๑ นางสาวอรอุมา  อินทรักษา 

 ๒๗๗๔๒ นางสาวอรอุมา  อินทรีย 

 ๒๗๗๔๓ นางสาวอรอุษา  เรืองพูล 

 ๒๗๗๔๔ นางอรอุษา  สุวรรณพันธ 

 ๒๗๗๔๕ นางสาวอระพิน  โคตคํา 

 ๒๗๗๔๖ นางสาวอรัญ  ใจทัศน 

 ๒๗๗๔๗ นางสาวอรัญญา  เกษมโศธน 

 ๒๗๗๔๘ นางอรัญญา  แกวหยด 

 ๒๗๗๔๙ นางสาวอรัญญา  ขันทะศิริ 

 ๒๗๗๕๐ นางสาวอรัญญา  คงนาค 

 ๒๗๗๕๑ นางอรัญญา  คําบุรี 

 ๒๗๗๕๒ นางสาวอรัญญา  จักรบุตร 

 ๒๗๗๕๓ นางสาวอรัญญา  จันทะรัด 

 ๒๗๗๕๔ นางสาวอรัญญา  จิตธรรม 

 ๒๗๗๕๕ นางอรัญญา  ใจพงษ 

 ๒๗๗๕๖ นางสาวอรัญญา  นิเรืองรัมย 

 ๒๗๗๕๗ นางอรัญญา  บัวระภา 

 ๒๗๗๕๘ นางอรัญญา  บุญจันทร 

 ๒๗๗๕๙ นางอรัญญา  ปานแดง 

 ๒๗๗๖๐ นางอรัญญา  ปนตาเสน 

 ๒๗๗๖๑ นางอรัญญา  พุมเทียน 

 ๒๗๗๖๒ นางอรัญญา  ยลพันธ 

 ๒๗๗๖๓ นางอรัญญา  วงคไชย 

 ๒๗๗๖๔ นางอรัญญา  เวียงวัง 

 ๒๗๗๖๕ นางอรัญญา  ศรีวัฒนทรัพย 

 ๒๗๗๖๖ นางสาวอรัญญา  สรอยสอาด 

 ๒๗๗๖๗ นางสาวอรัญญา  โสพิกุล 

 ๒๗๗๖๘ นางอรัญญา  หวายฤทธิ์ 

 ๒๗๗๖๙ นางอรานุช  จริยวัฒนสุข 

 ๒๗๗๗๐ นางสาวอริญญา  วงษไล 

 ๒๗๗๗๑ นางสาวอริญรดา  นพคุณ 

 ๒๗๗๗๒ นางสาวอริตตา  สีชา 

 ๒๗๗๗๓ นางสาวอริตา  จีนไทย   

 ๒๗๗๗๔ นางอริตา  หวันจิ 



 หนา   ๑๕๒ (เลมท่ี  ๖/๙) 
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 ๒๗๗๗๕ นางอริยา  ออนเกตุพล 

 ๒๗๗๗๖ นางสาวอริยาภรณ   

  มีเงินลาดนิธิโชติ 

 ๒๗๗๗๗ นางสาวอริศรา  จารยเครือ 

 ๒๗๗๗๘ นางสาวอริศรา  เจริญพันธ 

 ๒๗๗๗๙ นางอริศรา  โซะเฮง 

 ๒๗๗๘๐ นางสาวอริศรา  สุขเสียงศรี 

 ๒๗๗๘๑ นางสาวอริศรา  อิสลาม 

 ๒๗๗๘๒ นางอริสรา  จิตรา 

 ๒๗๗๘๓ นางสาวอริสรา  ชางทํา 

 ๒๗๗๘๔ นางสาวอริสรา  ดวงเมืองใหม 

 ๒๗๗๘๕ นางอริสรา  ทองประดิษฐ 

 ๒๗๗๘๖ นางสาวอริสรา  ธนาวร 

 ๒๗๗๘๗ นางอริสรา  บินศรี 

 ๒๗๗๘๘ นางสาวอริสรา  พาลี 

 ๒๗๗๘๙ นางสาวอริสรา  วรรณราช 

 ๒๗๗๙๐ นางสาวอริสรา  เสมอใจ 

 ๒๗๗๙๑ นางสาวอริสรา  แสงนินเนตรงาม 

 ๒๗๗๙๒ นางสาวอริสรา  อินละพัด 

 ๒๗๗๙๓ นางสาวอริสสรา  แกวนพรัตน 

 ๒๗๗๙๔ นางสาวอริสา  คูณทวี 

 ๒๗๗๙๕ นางสาวอริสา  ใจวอง 

 ๒๗๗๙๖ นางอริสา  ชูศรี 

 ๒๗๗๙๗ นางสาวอริสา  ทัศนภักดิ์ 

 ๒๗๗๙๘ นางสาวอริสา  ใยฤทธิ์ 

 ๒๗๗๙๙ นางสาวอริสา  รัตนฉายา 

 ๒๗๘๐๐ นางอริสา  ศรีวิลัย 

 ๒๗๘๐๑ นางอริสา  ศิริขวง 

 ๒๗๘๐๒ นางอริสา  เส็งคําปาน 

 ๒๗๘๐๓ นางอริสา  แสงจันทร 

 ๒๗๘๐๔ นางอรุชา  ปยะมิตรบัณฑิต 

 ๒๗๘๐๕ นางสาวอรุชา  สิทธิรักษ 

 ๒๗๘๐๖ นางสาวอรุชิดา  แสงกลา 

 ๒๗๘๐๗ นางอรุณ  แข็งแรง 

 ๒๗๘๐๘ นางอรุณ  คําแหง 

 ๒๗๘๐๙ นางสาวอรุณ  ชาติธรรม 

 ๒๗๘๑๐ นางอรุณ  เชื้อนพคุณ 

 ๒๗๘๑๑ นางสาวอรุณ  ดวงตา 

 ๒๗๘๑๒ นางอรุณ  ถาวงษกลาง 

 ๒๗๘๑๓ นางอรุณ  เบ็ญพรม 

 ๒๗๘๑๔ นางสาวอรุณ  มาตยวังแสง 

 ๒๗๘๑๕ นางสาวอรุณ  เรืองขจร 

 ๒๗๘๑๖ นางสาวอรุณ  วงศดาว 

 ๒๗๘๑๗ นางอรุณ  วรสุข 

 ๒๗๘๑๘ นางสาวอรุณ  ศรลัมภ 

 ๒๗๘๑๙ นางอรุณ  ศรีธรรมมา 

 ๒๗๘๒๐ นางอรุณ  สุรพร 

 ๒๗๘๒๑ นางอรุณ  แสนยะมูล 

 ๒๗๘๒๒ นางอรุณ  แสวงนาม 

 ๒๗๘๒๓ นางอรุณ  หยวกทอง 

 ๒๗๘๒๔ นางสาวอรุณณี  ผดุงกิจ 

 ๒๗๘๒๕ นางอรุณณี  เหมือนพิมพ 
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 ๒๗๘๒๖ นางสาวอรุณทิพย  ปรีไทย 

 ๒๗๘๒๗ นางสาวอรุณนี  ศรีวรรณะ 

 ๒๗๘๒๘ นางสาวอรุณรัตน  ไกแกว 

 ๒๗๘๒๙ นางอรุณรัตน  ขอดภูเขียว 

 ๒๗๘๓๐ นางอรุณรัตน  จันติบุตร 

 ๒๗๘๓๑ นางสาวอรุณรัตน  นาคันรัตน 

 ๒๗๘๓๒ นางสาวอรุณรัตน  บัวเนียม 

 ๒๗๘๓๓ นางสาวอรุณรัตน  ปอมทอง 

 ๒๗๘๓๔ นางอรุณรัตน  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๗๘๓๕ นางอรุณรัตน  แพงจันทร 

 ๒๗๘๓๖ นางสาวอรุณรัตน  มาตพงษ 

 ๒๗๘๓๗ นางสาวอรุณรัตน  วิลาส 

 ๒๗๘๓๘ นางอรุณรัตน  สุวรรณรัตน 

 ๒๗๘๓๙ นางสาวอรุณรัติ  จงทอง 

 ๒๗๘๔๐ นางสาวอรุณลักษณ  ริกําแง 

 ๒๗๘๔๑ นางอรุณศรี  กานัง 

 ๒๗๘๔๒ นางอรุณศรี  ชัยศรี 

 ๒๗๘๔๓ นางอรุณศรี  ปญญาชน 

 ๒๗๘๔๔ นางอรุณสิริ  พะริกะ 

 ๒๗๘๔๕ นางสาวอรุณี  ไกรษี 

 ๒๗๘๔๖ นางอรุณี  คําภีระมี 

 ๒๗๘๔๗ นางสาวอรุณี  จันทรจะนะ 

 ๒๗๘๔๘ นางอรุณี  จันทรสุวรรณ 

 ๒๗๘๔๙ นางอรุณี  จันทราพูน 

 ๒๗๘๕๐ นางสาวอรุณี  เจริญดี 

 ๒๗๘๕๑ นางสาวอรุณี  เจียมใจ 

 ๒๗๘๕๒ นางอรุณี  ชัยภูมิเสรี 

 ๒๗๘๕๓ นางอรุณี  เชียงแรง 

 ๒๗๘๕๔ นางอรุณี  ถามูลแสน 

 ๒๗๘๕๕ นางอรุณี  ทวีบุญ 

 ๒๗๘๕๖ นางสาวอรุณี  ทองจันทรฮาด 

 ๒๗๘๕๗ นางสาวอรุณี  บุญชูเชิด 

 ๒๗๘๕๘ นางสาวอรุณี  แปลงกาย 

 ๒๗๘๕๙ นางอรุณี  พาณิชยเกษตร 

 ๒๗๘๖๐ นางอรุณี  ภูดินดาน 

 ๒๗๘๖๑ นางสาวอรุณี  มาลาวัยจันทร 

 ๒๗๘๖๒ นางอรุณี  ศรีสุวรรณ 

 ๒๗๘๖๓ นางอรุณี  ศรีแสง 

 ๒๗๘๖๔ นางอรุณี  สายแกว 

 ๒๗๘๖๕ นางอรุณี  แสงทอง 

 ๒๗๘๖๖ นางอรุณี  แสงมวง 

 ๒๗๘๖๗ นางอรุณีย  สาหลี 

 ๒๗๘๖๘ นางอรุโณทัย  เทพนม 

 ๒๗๘๖๙ นางสาวอรุโณทัย  ธรรมศิริ 

 ๒๗๘๗๐ นางสาวอรุโณทัย  ศักดิ์วงศ 

 ๒๗๘๗๑ นางสาวอรุนีย  สิมาพันธ 

 ๒๗๘๗๒ นางอโรชา  สาโร 

 ๒๗๘๗๓ นางสาวอฤทธิ์ศราภรณ   

  เกล้ียงเกลา 

 ๒๗๘๗๔ นางสาวอฤษรา  อินทรเกิด 



 หนา   ๑๕๔ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๘๗๕ นางสาวอลิชา  หวังยี 

 ๒๗๘๗๖ พันจาอากาศเอกหญิง อลิศรา   

  จันทรพานิช 

 ๒๗๘๗๗ นางสาวอลิศรา  ดาษพร 

 ๒๗๘๗๘ นางสาวอลิษา  ประเสริฐพงษ 

 ๒๗๘๗๙ นางสาวอลิษา  อักษรวงค 

 ๒๗๘๘๐ นางสาวอลิษา  อินนุรักษ 

 ๒๗๘๘๑ นางสาวอลิษา  อุชุมาโณ 

 ๒๗๘๘๒ นางอลิสา  เกษอินทร 

 ๒๗๘๘๓ นางสาวอลิสา  ดีบุกคํา 

 ๒๗๘๘๔ นางอลิสา  บุญสง 

 ๒๗๘๘๕ นางสาวอลิสา  สุขกลํ่า 

 ๒๗๘๘๖ นางสาวอลิสา  อันธิเมือง 

 ๒๗๘๘๗ นางอลุณี  วงษรักษา 

 ๒๗๘๘๘ นางอลุนณี  เคณโสภา 

 ๒๗๘๘๙ นางสาวอวยพร  ดอกดวง 

 ๒๗๘๙๐ นางสาวอวยพร  พรหมณาเวช 

 ๒๗๘๙๑ นางอวยพร  เสภาปลอด   

 ๒๗๘๙๒ นางอวยพร  อินบุญสง 

 ๒๗๘๙๓ นางสาวอวิกา  ปุสุรินทรคํา 

 ๒๗๘๙๔ นางอวิกา  อาทจา 

 ๒๗๘๙๕ นางสาวอวิกาพัชร  พิภูภัคธนัยผล 

 ๒๗๘๙๖ นางอสมญา  ชิมชม 

 ๒๗๘๙๗ นางสาวอสมาภรณ  ไชยมาลา 

 ๒๗๘๙๘ นางออนคํา  มั่นเท่ียง 

 ๒๗๘๙๙ นางออนจันทร  เกกาฤทธิ์ 

 ๒๗๙๐๐ นางออนจันทร  เปสาโก 

 ๒๗๙๐๑ นางสาวออนจันทร  สิงหา 

 ๒๗๙๐๒ นางออนศรี  กระแจะจันทร 

 ๒๗๙๐๓ นางออนศรี  พลวงค 

 ๒๗๙๐๔ นางสาวออนอนงค  เจริญทรัพย 

 ๒๗๙๐๕ นางสาวออมใจ  คงเมือง 

 ๒๗๙๐๖ นางสาวออมใจ  จันทสุนี 

 ๒๗๙๐๗ นางออมใจ  บุญฤทธิ์ 

 ๒๗๙๐๘ นางสาวออมใจ  สุรินทะ 

 ๒๗๙๐๙ นางออมชญา  ยืดยาว 

 ๒๗๙๑๐ นางออมเดือน  พรมทับ 

 ๒๗๙๑๑ นางออมเดือน  วิปสสะ 

 ๒๗๙๑๒ นางออมรัก  ศุกกรีรักษ 

 ๒๗๙๑๓ นางสาวออมฤทัย  สุขสะเกตุ 

 ๒๗๙๑๔ นางออมอรุณ  สมเสมอใจ 

 ๒๗๙๑๕ นางออย  เดชรัมย 

 ๒๗๙๑๖ นางออยใจ  จ้ีปูคํา 

 ๒๗๙๑๗ นางสาวออยใจ  ดวงจิตร 

 ๒๗๙๑๘ นางสาวออยใจ  ทําทอง 

 ๒๗๙๑๙ นางออยใจ  โทบุตร 

 ๒๗๙๒๐ นางออยใจ  โพธิ์ดอกไม 

 ๒๗๙๒๑ นางสาวออยใจ  ย้ิมยวน 

 ๒๗๙๒๒ นางออยทิพย  เชิงคลอง 

 ๒๗๙๒๓ นางสาวออยทิพย  ประลอบพันธ 

 ๒๗๙๒๔ นางออยทิพย  สองเมือง 

 ๒๗๙๒๕ นางสาวออยทิพย  แสงประสิทธิ์   



 หนา   ๑๕๕ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๙๒๖ นางสาวออยลดา  กําเหนิดสิงห 

 ๒๗๙๒๗ นางสาวออยหวาน  ทรงคาศรี 

 ๒๗๙๒๘ นางสาวออลละนงค  ไกรยรัตน 

 ๒๗๙๒๙ นางอักษร  เขี้ยวแกว 

 ๒๗๙๓๐ นางอักษร  จันทรทา 

 ๒๗๙๓๑ นางอักษร  เพียวิเศษ 

 ๒๗๙๓๒ นางสาวอักษร  อาจหาญ 

 ๒๗๙๓๓ นางอักษรศรี  ปลีกลาง 

 ๒๗๙๓๔ นางสาวอังคนาง  เจริญจิตต 

 ๒๗๙๓๕ นางอังคค  อะยะวัน 

 ๒๗๙๓๖ นางสาวอังคณา  จันทรโอภาส 

 ๒๗๙๓๗ นางอังคณา  เฉียมวิเชียร 

 ๒๗๙๓๘ นางสาวอังคณา  ดานสุขณรงค 

 ๒๗๙๓๙ นางอังคณา  เดชโบราณ 

 ๒๗๙๔๐ นางสาวอังคณา  ทองประดิษฐ 

 ๒๗๙๔๑ นางอังคณา  ธรรมรัตน 

 ๒๗๙๔๒ นางสาวอังคณา  ธัญญาหาร 

 ๒๗๙๔๓ นางอังคณา  บัวเข็ม 

 ๒๗๙๔๔ นางสาวอังคณา  พรรัตนมงคล 

 ๒๗๙๔๕ นางอังคณา  พานธงชัย 

 ๒๗๙๔๖ นางสาวอังคณา  เพชรบุรมย 

 ๒๗๙๔๗ นางสาวอังคณา  โพธิ์ธัญญา 

 ๒๗๙๔๘ นางอังคณา  มาใชย 

 ๒๗๙๔๙ นางสาวอังคณา  มาตสม 

 ๒๗๙๕๐ นางสาวอังคณา  มาลาวัยจันทร 

 ๒๗๙๕๑ นางอังคณา  รักชู 

 ๒๗๙๕๒ นางสาวอังคณา  ริยะเทน 

 ๒๗๙๕๓ นางสาวอังคณา  รูโปบล 

 ๒๗๙๕๔ นางสาวอังคณา  เล็กลมัย 

 ๒๗๙๕๕ นางอังคณา  ศรีพรม 

 ๒๗๙๕๖ นางสาวอังคณา  สดับสรอย 

 ๒๗๙๕๗ นางอังคณา  สมหมาย 

 ๒๗๙๕๘ นางอังคณา  สมุทรเพ็ชร 

 ๒๗๙๕๙ นางสาวอังคณา  สะสิสุวรรณ 

 ๒๗๙๖๐ นางอังคณา  สุขลําใย 

 ๒๗๙๖๑ นางสาวอังคณา  สุทิน 

 ๒๗๙๖๒ นางสาวอังคณา  สุวรรณรัตน 

 ๒๗๙๖๓ นางสาวอังคณา  สุวรรณอุบล 

 ๒๗๙๖๔ นางสาวอังคณา  แสงสุข 

 ๒๗๙๖๕ นางอังคณา  แสงอรุณ 

 ๒๗๙๖๖ นางสาวอังคณา  หวังดี 

 ๒๗๙๖๗ นางสาวอังคณา  ออดยาดี   

 ๒๗๙๖๘ นางสาวอังคณา  อุตะมา 

 ๒๗๙๖๙ นางสาวอังคณา  ฮวนสกุล 

 ๒๗๙๗๐ นางสาวอังคณากร  ปาดู 

 ๒๗๙๗๑ นางสาวอังคณาง  มูลสูตร 

 ๒๗๙๗๒ นางอังคณารัตน  แกนสงสัย 

 ๒๗๙๗๓ นางอังคนา  ทองนพคุณ 

 ๒๗๙๗๔ นางสาวอังคนา  พิมพดี 

 ๒๗๙๗๕ นางอังคนา  โพธิจันทร 

 ๒๗๙๗๖ นางอังคนา  มีสวัสดิ์ 

 ๒๗๙๗๗ วาที่รอยตรีหญิง อังครัตน  จิอู 



 หนา   ๑๕๖ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๙๗๘ นางอังคะณา  บุญประถัมภ 

 ๒๗๙๗๙ นางสาวอังคะนา  จันทรโสม 

 ๒๗๙๘๐ นางอังคาร  รุงเรือง 

 ๒๗๙๘๑ นางสาวอังคาร  สีสด 

 ๒๗๙๘๒ นางอังประสิทธิ์  พรมศรี 

 ๒๗๙๘๓ นางสาวอังศนา  สุขวิสัยพานิช 

 ๒๗๙๘๔ นางอังศวีร  สุระสังวาลย 

 ๒๗๙๘๕ นางสาวอังศิณา  บัณฑิต 

 ๒๗๙๘๖ นางสาวอังสนา  ฝอยทอง 

 ๒๗๙๘๗ นางสาวอังสุมารินทร  รูปงาม 

 ๒๗๙๘๘ นางอังอร  แสวานี 

 ๒๗๙๘๙ นางอัจจิมา  หมีดเส็น   

 ๒๗๙๙๐ นางอัจจิมา  อนันสลุง 

 ๒๗๙๙๑ นางสาวอัจจิมา  อินทรบุญ 

 ๒๗๙๙๒ นางสาวอัจฉรา  กันทอง 

 ๒๗๙๙๓ นางสาวอัจฉรา  กิตติวิโรจนชัย 

 ๒๗๙๙๔ นางสาวอัจฉรา  กิริยาภรณ 

 ๒๗๙๙๕ นางสาวอัจฉรา  กุรุพินทพาณิชย 

 ๒๗๙๙๖ นางอัจฉรา  เกษสังข 

 ๒๗๙๙๗ นางอัจฉรา  เกิดสุวรรณ 

 ๒๗๙๙๘ นางสาวอัจฉรา  แขสวาง 

 ๒๗๙๙๙ นางสาวอัจฉรา  คุมเสนียด 

 ๒๘๐๐๐ นางอัจฉรา  จันทรทิพย 

 ๒๘๐๐๑ นางอัจฉรา  จันโยธา 

 ๒๘๐๐๒ นางอัจฉรา  จิกชาตรี 

 ๒๘๐๐๓ นางอัจฉรา  ชมภูสวาง 

 ๒๘๐๐๔ นางอัจฉรา  ซอนเพชร 

 ๒๘๐๐๕ นางสาวอัจฉรา  ทรัพยรุง 

 ๒๘๐๐๖ นางสาวอัจฉรา  ทับทิม 

 ๒๘๐๐๗ นางสาวอัจฉรา  นามบุรินทร 

 ๒๘๐๐๘ นางอัจฉรา  นาวะระ 

 ๒๘๐๐๙ นางสาวอัจฉรา  บุญชวย 

 ๒๘๐๑๐ นางอัจฉรา  บุญหนุน 

 ๒๘๐๑๑ นางอัจฉรา  เพ็ชปรางค 

 ๒๘๐๑๒ นางอัจฉรา  โพธิลักษณ   

 ๒๘๐๑๓ นางอัจฉรา  ภูมิวัฒนะ 

 ๒๘๐๑๔ นางอัจฉรา  มูลยะ 

 ๒๘๐๑๕ นางสาวอัจฉรา  เมฆหมอก 

 ๒๘๐๑๖ นางอัจฉรา  รอดประพัฒน   

 ๒๘๐๑๗ นางอัจฉรา  เรือลม 

 ๒๘๐๑๘ นางสาวอัจฉรา  เล่ือนลอย 

 ๒๘๐๑๙ นางสาวอัจฉรา  วิอุน 

 ๒๘๐๒๐ นางสาวอัจฉรา  ศรีรวัฒน 

 ๒๘๐๒๑ นางอัจฉรา  ศรีเศรษฐ 

 ๒๘๐๒๒ นางอัจฉรา  ศิริผล 

 ๒๘๐๒๓ นางสาวอัจฉรา  สงวนพงษ 

 ๒๘๐๒๔ นางสาวอัจฉรา  สังขคิด 

 ๒๘๐๒๕ นางสาวอัจฉรา  สิงหสร 

 ๒๘๐๒๖ นางสาวอัจฉรา  แสงไสว 

 ๒๘๐๒๗ นางสาวอัจฉรา  แสนกลา 

 ๒๘๐๒๘ นางสาวอัจฉรา  โสนาพูน 

 ๒๘๐๒๙ นางสาวอัจฉรา  โสปญหะริ 



 หนา   ๑๕๗ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๐๓๐ นางสาวอัจฉรา  หนูวงศ   

 ๒๘๐๓๑ นางสาวอัจฉรา  หอมหวล 

 ๒๘๐๓๒ นางสาวอัจฉรา  อุดมรัตน 

 ๒๘๐๓๓ นางอัจฉรากรณ  คําจันดี 

 ๒๘๐๓๔ นางอัจฉราพร  ปวงนอย 

 ๒๘๐๓๕ นางอัจฉราพร  สิงหพลงาม 

 ๒๘๐๓๖ นางสาวอัจฉราพรรณ  ผาสุโพธิ์ 

 ๒๘๐๓๗ นางสาวอัจฉราพรรณ  วรรณสาร 

 ๒๘๐๓๘ นางอัจฉราภรณ  แกวจันทร 

 ๒๘๐๓๙ นางสาวอัจฉราภรณ  แกวโวหาร 

 ๒๘๐๔๐ นางอัจฉราภรณ  ขลิบบุรินทร 

 ๒๘๐๔๑ นางอัจฉราภรณ  ฐานสมบัติ 

 ๒๘๐๔๒ นางสาวอัจฉราภรณ  ตนกันยา 

 ๒๘๐๔๓ นางสาวอัจฉราภรณ  ปกปอง 

 ๒๘๐๔๔ นางอัจฉราภรณ  ปานพุม 

 ๒๘๐๔๕ นางสาวอัจฉราภรณ  ยุวผล 

 ๒๘๐๔๖ นางอัจฉราภรณ  โสคําภา 

 ๒๘๐๔๗ นางสาวอัจฉราภรณ  เหมือนพันธุ 

 ๒๘๐๔๘ นางสาวอัจฉราภรณ  อจลบุญ 

 ๒๘๐๔๙ นางสาวอัจฉราภา  ปะระมัสโส 

 ๒๘๐๕๐ นางสาวอัจฉรารัตน  ชาติพหล 

 ๒๘๐๕๑ นางอัจฉราวดี  กิมิเส 

 ๒๘๐๕๒ นางสาวอัจฉราวดี  จันทรประทีป 

 ๒๘๐๕๓ นางสาวอัจฉราวรรณ  ขาวอน 

 ๒๘๐๕๔ นางอัจฉราวรรณ  บุญยืน 

 ๒๘๐๕๕ นางอัจฉราวรรณ  ภูเดนผา 

 ๒๘๐๕๖ นางอัจฉราวรรณ  เหลาผา 

 ๒๘๐๕๗ นางอัจฉราวรรณ  อินไชย 

 ๒๘๐๕๘ นางอัจฉริยา  ชาชุมวงศ 

 ๒๘๐๕๙ นางสาวอัจฉริยา  นิลศรี 

 ๒๘๐๖๐ นางสาวอัจฉรี  โตะนาค 

 ๒๘๐๖๑ นางอัจฉรี  เปาทอง 

 ๒๘๐๖๒ นางสาวอัจฉรี  โอมณี 

 ๒๘๐๖๓ นางสาวอัจฉรียา  เคแสง 

 ๒๘๐๖๔ นางสาวอัจฉรียา  ทองมา 

 ๒๘๐๖๕ นางสาวอัจฉรียา  ภังคี 

 ๒๘๐๖๖ นางสาวอัจฉรียา  เลขกระโทก 

 ๒๘๐๖๗ นางอัฉราพร  สุดตะเมือง 

 ๒๘๐๖๘ นางอัฉราภรณ  พาหา 

 ๒๘๐๖๙ นางอัฉริยาภรณ  คําโอภาส 

 ๒๘๐๗๐ นางสาวอัชชาวดี  ไชยเวช 

 ๒๘๐๗๑ นางสาวอัชฌา  พุทธา 

 ๒๘๐๗๒ นางอัชฌามา  ภัสสร 

 ๒๘๐๗๓ นางอัชนก  สุขเกษม 

 ๒๘๐๗๔ นางสาวอัชนา  คงชาตรี 

 ๒๘๐๗๕ นางอัชรยา  จุนทนพ 

 ๒๘๐๗๖ นางอัชราภรณ  นิปกากร 

 ๒๘๐๗๗ นางสาวอัชรี  สารวงษ 

 ๒๘๐๗๘ นางสาวอัชลี  ดวงมืด 

 ๒๘๐๗๙ นางสาวอัญจนา  รองวัง 

 ๒๘๐๘๐ นางสาวอัญจิรา  ทองชูชวย   

 ๒๘๐๘๑ นางสาวอัญเจอลี  เหมโอะ 



 หนา   ๑๕๘ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๐๘๒ นางอัญชณา  แยมกล่ิน 

 ๒๘๐๘๓ นางอัญชนา  กล่ินหอม 

 ๒๘๐๘๔ นางสาวอัญชนา  คํามุงคุณ 

 ๒๘๐๘๕ นางสาวอัญชนา  ชูปาน 

 ๒๘๐๘๖ นางสาวอัญชนา  ไพโรจนอุดมกิจ 

 ๒๘๐๘๗ นางสาวอัญชนา  หนูมณี 

 ๒๘๐๘๘ นางอัญชนา  อุดเต็น 

 ๒๘๐๘๙ นางอัญชรี  อายุยืน 

 ๒๘๐๙๐ นางสาวอัญชรีพร  บุตรอินทร 

 ๒๘๐๙๑ นางอัญชรีพร  ศรีเมือง 

 ๒๘๐๙๒ นางสาวอัญชรีย  สมภา 

 ๒๘๐๙๓ นางอัญชรีวรรณ  ตีนเตี๊ยะ 

 ๒๘๐๙๔ นางอัญชลิตา  โพธิวัฒน 

 ๒๘๐๙๕ นางสาวอัญชลี  กองพันธ 

 ๒๘๐๙๖ นางสาวอัญชลี  แกววรรณา 

 ๒๘๐๙๗ นางอัญชลี  เขตจันทึก 

 ๒๘๐๙๘ นางสาวอัญชลี  คะณาระตะ 

 ๒๘๐๙๙ นางสาวอัญชลี  เคาทอง 

 ๒๘๑๐๐ นางอัญชลี  จงมีความสุข 

 ๒๘๑๐๑ นางสาวอัญชลี  จันทน 

 ๒๘๑๐๒ นางอัญชลี  จําปารอด 

 ๒๘๑๐๓ นางอัญชลี  จิตตเสง 

 ๒๘๑๐๔ นางสาวอัญชลี  ชะนะแดง 

 ๒๘๑๐๕ นางอัญชลี  ไชยวัง 

 ๒๘๑๐๖ นางอัญชลี  ไตรตรอง 

 ๒๘๑๐๗ นางสาวอัญชลี  ถาระสา 

 ๒๘๑๐๘ นางอัญชลี  ถิ่นการ 

 ๒๘๑๐๙ นางสาวอัญชลี  ทวีสิน 

 ๒๘๑๑๐ นางสาวอัญชลี  ทองดี 

 ๒๘๑๑๑ นางสาวอัญชลี  ทองสุจริต 

 ๒๘๑๑๒ นางอัญชลี  ทาปา 

 ๒๘๑๑๓ นางสาวอัญชลี  ทุมมากรณ 

 ๒๘๑๑๔ นางสาวอัญชลี  เทพวงษ 

 ๒๘๑๑๕ นางสาวอัญชลี  เที่ยงธรรม 

 ๒๘๑๑๖ นางสาวอัญชลี  ธินะ 

 ๒๘๑๑๗ นางสาวอัญชลี  ธุวสถิตย 

 ๒๘๑๑๘ นางสาวอัญชลี  นวลอนงค 

 ๒๘๑๑๙ นางสาวอัญชลี  บัวคล่ี 

 ๒๘๑๒๐ นางอัญชลี  บุญเพชร   

 ๒๘๑๒๑ นางสาวอัญชลี  บุญมีศิริกุล 

 ๒๘๑๒๒ นางอัญชลี  บุญโมะ 

 ๒๘๑๒๓ นางอัญชลี  ประกาโส 

 ๒๘๑๒๔ นางสาวอัญชลี  ปนทอง 

 ๒๘๑๒๕ นางอัญชลี  ผองแผน 

 ๒๘๑๒๖ นางสาวอัญชลี  ผิวพรรณ   

 ๒๘๑๒๗ นางสาวอัญชลี  พลจันทีก 

 ๒๘๑๒๘ นางอัญชลี  พวงทอง 

 ๒๘๑๒๙ นางสาวอัญชลี  พันธเถร 

 ๒๘๑๓๐ นางสาวอัญชลี  พุทธา 

 ๒๘๑๓๑ นางอัญชลี  พุมทอง 

 ๒๘๑๓๒ นางอัญชลี  ฟองสวัสดิ์ 

 ๒๘๑๓๓ นางสาวอัญชลี  ภุมรินทร 



 หนา   ๑๕๙ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๑๓๔ นางสาวอัญชลี  มะเดื่อ 

 ๒๘๑๓๕ นางอัญชลี  มะโนวรรณ 

 ๒๘๑๓๖ นางสาวอัญชลี  มีโพธิ์ 

 ๒๘๑๓๗ นางอัญชลี  เมฆเคล่ือน 

 ๒๘๑๓๘ นางสาวอัญชลี  ยอดคํา 

 ๒๘๑๓๙ นางอัญชลี  รองสุวรรณ 

 ๒๘๑๔๐ นางอัญชลี  รินสบาย 

 ๒๘๑๔๑ นางอัญชลี  รูปสม 

 ๒๘๑๔๒ นางอัญชลี  ฤทธิ์เนติกุล 

 ๒๘๑๔๓ นางอัญชลี  ลัดดาแยม 

 ๒๘๑๔๔ นางสาวอัญชลี  วงศชู 

 ๒๘๑๔๕ นางอัญชลี  วงศใหญ 

 ๒๘๑๔๖ นางสาวอัญชลี  ไวประดับ 

 ๒๘๑๔๗ นางสาวอัญชลี  ศรีอัชชา 

 ๒๘๑๔๘ นางอัญชลี  สายบุตร 

 ๒๘๑๔๙ นางสาวอัญชลี  สุทธสม 

 ๒๘๑๕๐ นางอัญชลี  สุนทรวิภาต 

 ๒๘๑๕๑ นางสาวอัญชลี  เสืออ่ํา 

 ๒๘๑๕๒ นางอัญชลี  หมอโอสถ 

 ๒๘๑๕๓ นางอัญชลี  หาญสินธุ 

 ๒๘๑๕๔ นางสาวอัญชลี  เห็มวิพัฒน 

 ๒๘๑๕๕ นางอัญชลี  เอมวัฒน 

 ๒๘๑๕๖ นางสาวอัญชลีกร  นําชัย 

 ๒๘๑๕๗ นางสาวอัญชลีกร  พวงเรือนแกว 

 ๒๘๑๕๘ นางสาวอัญชลีพร  คลองแคลว 

 ๒๘๑๕๙ นางสาวอัญชลีรัตน  แสนโคตร 

 ๒๘๑๖๐ นางอัญชสา  สุนทร 

 ๒๘๑๖๑ นางสาวอัญชัญ  ถิ่นสอน 

 ๒๘๑๖๒ นางอัญชัน  เสนชัย 

 ๒๘๑๖๓ นางสาวอัญชัน  ใสสวาง 

 ๒๘๑๖๔ นางสาวอัญชิศา  มูลสัน 

 ๒๘๑๖๕ นางสาวอัญชิษฐา  จุดาบุตร 

 ๒๘๑๖๖ นางสาวอัญชิษฐา  ปญจมาตย 

 ๒๘๑๖๗ นางอัญชิษฐา  ลําดับ 

 ๒๘๑๖๘ นางสาวอัญชิษฐา  เสมอภาค 

 ๒๘๑๖๙ นางสาวอัญชิสา  จิตติพิมพ 

 ๒๘๑๗๐ นางสาวอัญชิสา  ใจเย็น 

 ๒๘๑๗๑ นางสาวอัญชิสา  ชูสอน 

 ๒๘๑๗๒ นางสาวอัญชิสา  พะนิรัมย 

 ๒๘๑๗๓ นางสาวอัญชิสา  พันธชัย 

 ๒๘๑๗๔ นางอัญชิสา  สบายใจ 

 ๒๘๑๗๕ นางอัญชุลี  กันทาอินตะ 

 ๒๘๑๗๖ นางสาวอัญชุลี  เกลาเกล้ียง 

 ๒๘๑๗๗ นางอัญชุลีกร  ถมยา 

 ๒๘๑๗๘ นางสาวอัญญชิสา  เดชศิริวิชามัย 

 ๒๘๑๗๙ นางสาวอัญญนิตา  ไมตรีศุภโภคิน 

 ๒๘๑๘๐ นางสาวอัญญมณี  ทศหลา 

 ๒๘๑๘๑ นางสาวอัญญรัตน  บุญพา 

 ๒๘๑๘๒ นางสาวอัญญรัตน  อรรถฉายะกุล 

 ๒๘๑๘๓ นางสาวอัญญะดา  ภูตะอินทร 

 ๒๘๑๘๔ นางสาวอัญญา  จินะวงค 

 ๒๘๑๘๕ นางสาวอัญญารัตน  ลออเลิศ 



 หนา   ๑๖๐ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๑๘๖ นางอัญญารัตน  สุขประสาน 

 ๒๘๑๘๗ นางอัญนิกันต  กุลคง 

 ๒๘๑๘๘ นางสาวอัญมณี  ขันดี 

 ๒๘๑๘๙ นางอัฒชฎาพร  จุลสงค 

 ๒๘๑๙๐ นางอัณณชญาน  บุญกอง 

 ๒๘๑๙๑ นางอัณศยา  แวววรรณจิตต 

 ๒๘๑๙๒ นางสาวอัธยา  ชูเหม 

 ๒๘๑๙๓ นางอันชัน  สมจิตต 

 ๒๘๑๙๔ นางสาวอันธิกา  ธนาวุฒิ 

 ๒๘๑๙๕ นางอันธิกา  พรพานิช 

 ๒๘๑๙๖ นางสาวอันธิกา  อาทร 

 ๒๘๑๙๗ นางสาวอัปสร  สุติก 

 ๒๘๑๙๘ นางอัมพร  กลาจริง 

 ๒๘๑๙๙ นางสาวอัมพร  กล่ินพงศ 

 ๒๘๒๐๐ นางอัมพร  กันใจสอน 

 ๒๘๒๐๑ นางอัมพร  เกษสุพงษ 

 ๒๘๒๐๒ นางอัมพร  จองวิจิตรกุล 

 ๒๘๒๐๓ นางสาวอัมพร  จิตนาน 

 ๒๘๒๐๔ นางสาวอัมพร  ชัยเนตร 

 ๒๘๒๐๕ นางอัมพร  ดําเนิน 

 ๒๘๒๐๖ นางอัมพร  ตอสกุล 

 ๒๘๒๐๗ นางสาวอัมพร  ถนอมสัตย 

 ๒๘๒๐๘ นางอัมพร  นาแพง 

 ๒๘๒๐๙ นางสาวอัมพร  นาระทํา 

 ๒๘๒๑๐ นางสาวอัมพร  บาลสอง 

 ๒๘๒๑๑ นางอัมพร  บินโหด   

 ๒๘๒๑๒ นางสาวอัมพร  พงศพิทยาภรณ 

 ๒๘๒๑๓ นางสาวอัมพร  พงษทอง 

 ๒๘๒๑๔ นางอัมพร  พลศรีราช 

 ๒๘๒๑๕ นางสาวอัมพร  พินิจกิจ 

 ๒๘๒๑๖ นางอัมพร  พ่ึงพันธ 

 ๒๘๒๑๗ นางสาวอัมพร  เพ็ชรสุวรรณ 

 ๒๘๒๑๘ นางอัมพร  มงคลรัตน 

 ๒๘๒๑๙ นางอัมพร  รอดพรม 

 ๒๘๒๒๐ นางอัมพร  รามคงเมือง 

 ๒๘๒๒๑ นางสาวอัมพร  ลาน้ําเที่ยง 

 ๒๘๒๒๒ นางสาวอัมพร  ลําน้ําเที่ยง 

 ๒๘๒๒๓ นางอัมพร  วิเศษศรี 

 ๒๘๒๒๔ นางสาวอัมพร  ศรีสวนแตง 

 ๒๘๒๒๕ นางอัมพร  สุนทรวิทย 

 ๒๘๒๒๖ นางสาวอัมพร  หัสมณีนิล 

 ๒๘๒๒๗ นางสาวอัมพร  เหลากูด 

 ๒๘๒๒๘ นางอัมพร  อันเสน 

 ๒๘๒๒๙ นางสาวอัมพวรรณ  ทองซิว 

 ๒๘๒๓๐ นางสาวอัมพวรรณ  พิมพพันธ 

 ๒๘๒๓๑ นางสาวอัมพวรรณ  โลพิศ 

 ๒๘๒๓๒ นางสาวอัมพวรรณ  อังติกุล 

 ๒๘๒๓๓ นางสาวอัมพวัน  ใจอดทน 

 ๒๘๒๓๔ นางสาวอัมพวัน  โตโล 

 ๒๘๒๓๕ นางสาวอัมพวัน  นาวิกานนท 

 ๒๘๒๓๖ นางสาวอัมพวัน  สันเพาะ 

 ๒๘๒๓๗ นางอัมพวัน  สุขสวาง 



 หนา   ๑๖๑ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๒๓๘ นางสาวอัมพา  ควรแท 

 ๒๘๒๓๙ นางอัมพาพร  ยามกระโทก 

 ๒๘๒๔๐ นางสาวอัมพิกา  กาฬภักดี 

 ๒๘๒๔๑ นางสาวอัมพิกา  ยรรยงฤทธิ์ 

 ๒๘๒๔๒ นางอัมภา  ดาลา 

 ๒๘๒๔๓ นางสาวอัมภิกา  กาติ๊บ 

 ๒๘๒๔๔ นางสาวอัมมอญ  พันธุจรุง 

 ๒๘๒๔๕ นางอัมมอญรัตน  กานอินทร 

 ๒๘๒๔๖ นางอัมรา  งามดี 

 ๒๘๒๔๗ นางสาวอัมรา  ทิพยสําเหนียก 

 ๒๘๒๔๘ นางสาวอัมรา  มนตชวย 

 ๒๘๒๔๙ นางอัมรา  มะลัยไธสง 

 ๒๘๒๕๐ นางอัมรา  มะลิงาม 

 ๒๘๒๕๑ นางอัมรา  สีหา 

 ๒๘๒๕๒ นางอัมรา  อนุเคราะห 

 ๒๘๒๕๓ นางสาวอัมรินทร  โคตะมะ 

 ๒๘๒๕๔ นางสาวอัยญณัฐ  เกิดทรัพยศิริกุล 

 ๒๘๒๕๕ นางอัยญดา  จันทรหุน 

 ๒๘๒๕๖ นางสาวอัยญรัศมิ์  นกไทย 

 ๒๘๒๕๗ นางสาวอัยดา  กิจการ 

 ๒๘๒๕๘ นางสาวอัยรดา  ไชยมาตย 

 ๒๘๒๕๙ นางอัยรัตดา  บุญเรือง 

 ๒๘๒๖๐ นางอัยวรรณ  สวนสาร 

 ๒๘๒๖๑ นางอัลชลี  นาคเงิน 

 ๒๘๒๖๒ นางอัลดริน  สูงตรง 

 ๒๘๒๖๓ นางอัศรา  คงเจริญ 

 ๒๘๒๖๔ นางอัศราพร  ศิริสมบัติ 

 ๒๘๒๖๕ นางอัศราพร  อินทมา 

 ๒๘๒๖๖ นางสาวอัศวรินทร  แกนจันทร 

 ๒๘๒๖๗ นางอัศวาภรณ  มาลานอย 

 ๒๘๒๖๘ นางอัศวาวรรณ  สมานทอง 

 ๒๘๒๖๙ นางสาวอัศวิน  คําชาลี 

 ๒๘๒๗๐ นางอัษฎาภรณ  สาพรม 

 ๒๘๒๗๑ นางอัษราภัค  มีปอ 

 ๒๘๒๗๒ นางสาวอัสนีย  กริ่งเกษมศรี 

 ๒๘๒๗๓ นางอัสริยาภรณ  สีโท 

 ๒๘๒๗๔ นางอัสษฎี  ขยันการ   

 ๒๘๒๗๕ นางสาวอาจรีย  ทีปวัฒน   

 ๒๘๒๗๖ นางอาจารี  ลีปา  จรจรัญ 

 ๒๘๒๗๗ นางสาวอาจารีย  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๘๒๗๘ นางอาจิน  ทองอินทร 

 ๒๘๒๗๙ นางสาวอาจีรา  ศรีสมุทร 

 ๒๘๒๘๐ นางอาฉะ  เกปน 

 ๒๘๒๘๑ นางอาซีซะ  เหมมัน 

 ๒๘๒๘๒ นางสาวอาซียะ  แกวอินทร 

 ๒๘๒๘๓ นางสาวอาซียะห  วายีกอ 

 ๒๘๒๘๔ นางสาวอาซีระ  แกลวกลาหาญ 

 ๒๘๒๘๕ นางสาวอาเซียน  บินเจะยอ 

 ๒๘๒๘๖ นางสาวอาณดา  ดอนอุบล 

 ๒๘๒๘๗ นางอาดีละ  ตามะ 

 ๒๘๒๘๘ นางสาวอาทิชา  ไชยชนะ 

 ๒๘๒๘๙ นางอาทิชา  พรมพิลา 



 หนา   ๑๖๒ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๒๙๐ นางอาทิตติยา  จายหนองบัว 

 ๒๘๒๙๑ นางอาทิตย  ปองคําสิงห 

 ๒๘๒๙๒ นางอาทิตย  ปดตามานัง 

 ๒๘๒๙๓ นางอาทิตยา  คํามี 

 ๒๘๒๙๔ นางอาทิตยา  คําราพิช 

 ๒๘๒๙๕ นางอาทิตยา  จันทรดาวัน 

 ๒๘๒๙๖ นางอาทิตยา  ชาติประสิทธิ์ 

 ๒๘๒๙๗ นางสาวอาทิตยา  โดดดี 

 ๒๘๒๙๘ นางอาทิตยา  ทวี 

 ๒๘๒๙๙ นางสาวอาทิตยา  นามเสาะ 

 ๒๘๓๐๐ นางสาวอาทิตยา  บึงโบก 

 ๒๘๓๐๑ นางสาวอาทิตยา  ปฐมาศ 

 ๒๘๓๐๒ นางสาวอาทิตยา  พรสัมฤทธิ์กุล 

 ๒๘๓๐๓ นางสาวอาทิตยา  โพธิจินดา 

 ๒๘๓๐๔ นางสาวอาทิตยา  ภารไสว 

 ๒๘๓๐๕ นางอาทิตยา  มัสยามาศ 

 ๒๘๓๐๖ นางอาทิตยา  ยะตา 

 ๒๘๓๐๗ นางอาทิตยา  ศรีนอยขาว 

 ๒๘๓๐๘ นางอาทิตยา  อาริยะธนศาสตร 

 ๒๘๓๐๙ นางสาวอาทิตยา  อินทรจันทร 

 ๒๘๓๑๐ นางอาทิตยา  เอี่ยมหุน 

 ๒๘๓๑๑ นางอาทิตยาพร  บัวใหญ 

 ๒๘๓๑๒ นางสาวอาทิตา  ครองสินธุ 

 ๒๘๓๑๓ นางอาทิติ  จิตรประเวศน 

 ๒๘๓๑๔ นางอานนท  ทัพศร 

 ๒๘๓๑๕ นางอานนทศิลป  ประเสริฐสังข 

 ๒๘๓๑๖ นางสาวอานันตยา  มวงนิล 

 ๒๘๓๑๗ นางสาวอานีซะห  วิระหะมิล 

 ๒๘๓๑๘ นางสาวอานุโรม  ดวงเฟอง 

 ๒๘๓๑๙ นางอาบิบะ  ลาเตะ 

 ๒๘๓๒๐ นางอาบีบะ  เวชประสิทธิ์ 

 ๒๘๓๒๑ นางอาบีเราะ  แสงไพรวัลย 

 ๒๘๓๒๒ นางอาพร  ดิเจริญ 

 ๒๘๓๒๓ นางสาวอาพร  พรมโพธิ์ 

 ๒๘๓๒๔ นางสาวอาพร  ยืนยง 

 ๒๘๓๒๕ นางสาวอาภรณ  คาวิจิตร 

 ๒๘๓๒๖ นางสาวอาภรณ  จันทรเพ็ชร 

 ๒๘๓๒๗ นางสาวอาภรณ  ใจเย็น 

 ๒๘๓๒๘ นางสาวอาภรณ  ชูเสียงแจว 

 ๒๘๓๒๙ นางอาภรณ  ไชยทองแกว 

 ๒๘๓๓๐ นางอาภรณ  นวลหอ   

 ๒๘๓๓๑ นางสาวอาภรณ  บุญแกว 

 ๒๘๓๓๒ นางอาภรณ  ปญญาวัน 

 ๒๘๓๓๓ นางอาภรณ  เพชรบานนา 

 ๒๘๓๓๔ นางอาภรณ  ไพรัตน 

 ๒๘๓๓๕ นางอาภรณ  มณีแนม 

 ๒๘๓๓๖ นางอาภรณ  รอดอยู 

 ๒๘๓๓๗ นางอาภรณ  วรรณบวร 

 ๒๘๓๓๘ นางอาภรณ  ศรีธานี 

 ๒๘๓๓๙ นางสาวอาภรณ  สุขสําราญ 

 ๒๘๓๔๐ นางอาภรณ  สุธาวา 

 ๒๘๓๔๑ นางสาวอาภรณ  อาจภักดี 



 หนา   ๑๖๓ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๓๔๒ นางอาภรณ  อุนสากล 

 ๒๘๓๔๓ นางสาวอาภรณรัตน  สมจิตร 

 ๒๘๓๔๔ นางสาวอาภรรัตน  มณีพร 

 ๒๘๓๔๕ นางอาภัตรา  จรัสพันธ 

 ๒๘๓๔๖ นางอาภัสร  หนูเอียด 

 ๒๘๓๔๗ นางอาภัสรา  เคนมา 

 ๒๘๓๔๘ นางสาวอาภัสรา  พิมมาศ 

 ๒๘๓๔๙ นางอาภัสรา  เมฆเขียว 

 ๒๘๓๕๐ นางอาภัสรา  สิงหชา 

 ๒๘๓๕๑ นางอาภา  แควนคอนฉิม 

 ๒๘๓๕๒ นางอาภา  จันทรทอง 

 ๒๘๓๕๓ นางอาภา  ชนูดหอม 

 ๒๘๓๕๔ นางสาวอาภา  อัครมโนไพศาล 

 ๒๘๓๕๕ นางสาวอาภากร  อรรคศรีวร 

 ๒๘๓๕๖ นางสาวอาภาพร  คณะสุข 

 ๒๘๓๕๗ นางอาภาพร  จินตนามณีรัตน 

 ๒๘๓๕๘ นางสาวอาภาพร  ชํานาญหมอ 

 ๒๘๓๕๙ นางสาวอาภาพร  พุมคํา   

 ๒๘๓๖๐ นางสาวอาภาพร  เพ็งสกุล 

 ๒๘๓๖๑ นางสาวอาภาพร  วิเศษ 

 ๒๘๓๖๒ นางสาวอาภาพิมพ  ศรีโสภณ 

 ๒๘๓๖๓ นางสาวอาภาภรณ  จีนสมบูรณ 

 ๒๘๓๖๔ นางสาวอาภาภรณ  ศิริป 

 ๒๘๓๖๕ นางอาภาภรณ  หนองถนัน 

 ๒๘๓๖๖ นางอาภารัตน  พินิจอักษร 

 ๒๘๓๖๗ นางอาภาวรรณ  มุมดี 

 ๒๘๓๖๘ นางสาวอาภาศรี  จึงตระกูล 

 ๒๘๓๖๙ นางอาภาศรี  ฮีมวาด 

 ๒๘๓๗๐ นางสาวอามีนะห  อุชะมิ 

 ๒๘๓๗๑ นางสาวอามีนา  สายสลํา 

 ๒๘๓๗๒ นางสาวอามีเนาะ  มิหิ 

 ๒๘๓๗๓ นางสาวอามีหนะ  หมัดยูโสะ 

 ๒๘๓๗๔ นางสาวอายณิง  สาเฮาะ 

 ๒๘๓๗๕ นางอารซีซะ  สะอะ 

 ๒๘๓๗๖ นางอารดาวดี  อินทรขํา 

 ๒๘๓๗๗ นางสาวอารม  ลํ่าประไพ 

 ๒๘๓๗๘ นางอารมณ  ชวยเนื่อง 

 ๒๘๓๗๙ นางอารมณ  ธรรมกาย 

 ๒๘๓๘๐ นางอารมย  จันทรอินทร 

 ๒๘๓๘๑ นางอารมย  เอียดเหลือ 

 ๒๘๓๘๒ นางสาวอารยา  กัลยาณวัตร 

 ๒๘๓๘๓ นางสาวอารยา  โกวิทย 

 ๒๘๓๘๔ นางอารยา  โคสาดี 

 ๒๘๓๘๕ นางสาวอารยา  ชูชาญ 

 ๒๘๓๘๖ นางอารยา  ทรงวิชัย 

 ๒๘๓๘๗ นางสาวอารยา  ทานมัย 

 ๒๘๓๘๘ นางสาวอารยา  ทานะมัย 

 ๒๘๓๘๙ นางอารยา  นนมุต 

 ๒๘๓๙๐ นางสาวอารยา  นาคขาว 

 ๒๘๓๙๑ นางอารยา  ประสันแพงศรี 

 ๒๘๓๙๒ นางสาวอารยา  พรหมศร 

 ๒๘๓๙๓ นางอารยา  เล่ียนกัตวา 



 หนา   ๑๖๔ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๓๙๔ นางสาวอารยา  ศรีเมือง 

 ๒๘๓๙๕ นางสาวอารยา  สาระปญญา 

 ๒๘๓๙๖ นางอารยา  สุบินดี 

 ๒๘๓๙๗ นางอารยา  เอี่ยมสมาน 

 ๒๘๓๙๘ นางสาวอารอฉะ  บูละ   

 ๒๘๓๙๙ นางสาวอารันยา  ใจตรง 

 ๒๘๔๐๐ นางสาวอาริณี  เกริกไพรี 

 ๒๘๔๐๑ นางอาริตา  ชาติมนตรี 

 ๒๘๔๐๒ นางสาวอาริตา  นุชารัมย 

 ๒๘๔๐๓ นางสาวอาริยา  กอนเมฆ 

 ๒๘๔๐๔ นางสาวอาริยา  เอี่ยมเล 

 ๒๘๔๐๕ นางอารษิา  ปาลบัวแกว 

 ๒๘๔๐๖ นางสาวอาริสา  คูหาสวรร 

 ๒๘๔๐๗ นางอาริสา  บุตรบุญมา 

 ๒๘๔๐๘ นางสาวอาริสา  วรภัทรสกุล 

 ๒๘๔๐๙ นางอารี  การมั่งมี 

 ๒๘๔๑๐ นางอารี  คลายกุง 

 ๒๘๔๑๑ นางสาวอารี  คีรีพิทักษ 

 ๒๘๔๑๒ นางอารี  จัดแจง 

 ๒๘๔๑๓ นางอารี  ฉลาด 

 ๒๘๔๑๔ นางอารี  ชะนะสงคราม 

 ๒๘๔๑๕ นางอารี  ทิพยวิชิน 

 ๒๘๔๑๖ นางอารี  นวมบุตร 

 ๒๘๔๑๗ นางอารี  บุญทอง 

 ๒๘๔๑๘ นางอารี  พลทา 

 ๒๘๔๑๙ นางอารี  มาลากรอง 

 ๒๘๔๒๐ นางสาวอารี  เย็นชุม 

 ๒๘๔๒๑ นางสาวอารี  แยมโอษฐ 

 ๒๘๔๒๒ นางสาวอารี  สวัสดิภักดิ์ 

 ๒๘๔๒๓ นางอารี  สังเว 

 ๒๘๔๒๔ นางอารี  แสงสีดํา 

 ๒๘๔๒๕ นางอารี  แสนพิมพพา 

 ๒๘๔๒๖ นางอารี  อุยเสง 

 ๒๘๔๒๗ นางอารีพร  ยังอยู 

 ๒๘๔๒๘ นางอารีย  เกื้อเสง 

 ๒๘๔๒๙ นางสาวอารีย  ชางสนิท 

 ๒๘๔๓๐ นางสาวอารีย  ชูเฉลิม   

 ๒๘๔๓๑ นางอารีย  ณ เชียงใหม 

 ๒๘๔๓๒ นางอารีย  ดลประสิทธิ์ 

 ๒๘๔๓๓ นางสาวอารีย  ดํามีศรี 

 ๒๘๔๓๔ นางอารีย  ทองมาก 

 ๒๘๔๓๕ นางอารีย  บุญบํารุง 

 ๒๘๔๓๖ นางอารีย  พรหมมาก 

 ๒๘๔๓๗ นางอารีย  เพ็ชรจํารัส 

 ๒๘๔๓๘ นางสาวอารีย  โพบํารุง 

 ๒๘๔๓๙ นางสาวอารีย  ยอยรูรอบ 

 ๒๘๔๔๐ นางสาวอารีย  ยางสุด 

 ๒๘๔๔๑ นางอารีย  ฤกษถนอมศรี 

 ๒๘๔๔๒ นางสาวอารีย  วรทัต 

 ๒๘๔๔๓ นางสาวอารีย  วุนบํารุง 

 ๒๘๔๔๔ นางอารีย  ศรีจันทร 

 ๒๘๔๔๕ นางอารีย  ศรีปุริ 



 หนา   ๑๖๕ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๔๔๖ วาที่รอยตรีหญิง อารีย  สงสัยเกตุ 

 ๒๘๔๔๗ นางอารีย  สนธิเมือง 

 ๒๘๔๔๘ นางสาวอารีย  สายวงศเปย 

 ๒๘๔๔๙ นางอารีย  สุขจันทร 

 ๒๘๔๕๐ นางอารีย  สุทธิพงศ 

 ๒๘๔๕๑ นางอารีย  แสงศรีจันทร 

 ๒๘๔๕๒ นางสาวอารีย  หนูสันเทียะ 

 ๒๘๔๕๓ นางสาวอารีย  หลาบศิริ 

 ๒๘๔๕๔ นางอารีย  เหย็บหนุด 

 ๒๘๔๕๕ นางอารีย  อาสมาน 

 ๒๘๔๕๖ นางสาวอารีย  อิสลาม   

 ๒๘๔๕๗ นางอารียจิตร  พงษสุระ 

 ๒๘๔๕๘ นางสาวอารียรัตน  แกวเขียว 

 ๒๘๔๕๙ นางอารียรัตน  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๘๔๖๐ นางสาวอารียวรรณ  ชวยมิตร 

 ๒๘๔๖๑ นางอารียวรรณ  บุบผามาลัย 

 ๒๘๔๖๒ นางอารียะ  ยาประจัน 

 ๒๘๔๖๓ นางอารียา  คําเอม 

 ๒๘๔๖๔ นางสาวอารียา  ดลยานุเคราะห 

 ๒๘๔๖๕ นางอารียา  ดาหูนุย 

 ๒๘๔๖๖ นางสาวอารียา  บุญทองแกว 

 ๒๘๔๖๗ นางอารียา  พยายาม 

 ๒๘๔๖๘ นางอารียา  ยมหา 

 ๒๘๔๖๙ นางอารียา  วงศย่ังยืนกุล 

 ๒๘๔๗๐ นางสาวอารียา  อรามเรือง 

 ๒๘๔๗๑ นางสาวอารียา  อัลมาตร 

 ๒๘๔๗๒ นางสาวอารียา  อุเจะ 

 ๒๘๔๗๓ นางอารีระ  ทองชวย 

 ๒๘๔๗๔ นางอารีรัก  จันทะคุณ 

 ๒๘๔๗๕ นางสาวอารีรัตน  กรกิ่ง 

 ๒๘๔๗๖ นางสาวอารีรัตน  กังวลกิจ 

 ๒๘๔๗๗ นางสาวอารีรัตน  กังสุกุล 

 ๒๘๔๗๘ นางสาวอารีรัตน  แกวอินทร 

 ๒๘๔๗๙ นางสาวอารีรัตน  เขมะรัง 

 ๒๘๔๘๐ นางอารีรัตน  จําปา 

 ๒๘๔๘๑ นางสาวอารีรัตน  จําปาทอง 

 ๒๘๔๘๒ นางสาวอารีรัตน  ใจชุม 

 ๒๘๔๘๓ นางอารีรัตน  นิลมณี   

 ๒๘๔๘๔ นางอารีรัตน  บุญเพ็ง 

 ๒๘๔๘๕ นางสาวอารีรัตน  ปล้ืมบําเรอร   

 ๒๘๔๘๖ นางอารีรัตน  เปาจันทึก 

 ๒๘๔๘๗ นางสาวอารีรัตน  แพงศรี 

 ๒๘๔๘๘ นางสาวอารีรัตน  มั่นประสงค 

 ๒๘๔๘๙ นางสาวอารีรัตน  มีแกว 

 ๒๘๔๙๐ นางสาวอารีรัตน  ยืนสุข 

 ๒๘๔๙๑ นางสาวอารีรัตน  ฤทธิบูรณ 

 ๒๘๔๙๒ นางสาวอารีรัตน  ลือโฮง 

 ๒๘๔๙๓ นางอารีรัตน  สุวรรณศรี 

 ๒๘๔๙๔ นางสาวอารีรัตน  แสนลอม   

 ๒๘๔๙๕ นางอารีรัตน  เอกา 

 ๒๘๔๙๖ นางสาวอารีวรรณ  คัมภีรวงษ 

 ๒๘๔๙๗ นางสาวอารีวรรณ  มิตสันเทียะ 



 หนา   ๑๖๖ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๔๙๘ นางอารีวัล  หะยีสามะ 

 ๒๘๔๙๙ นางอารุณ  จําปาสิหง 

 ๒๘๕๐๐ นางอาโรมา  ราชบุรี 

 ๒๘๕๐๑ นางอาลดา  มณีพิสุทธิ์เวช 

 ๒๘๕๐๒ นางอาลักษณ  รัตนพันธ 

 ๒๘๕๐๓ นางสาวอาลัย  สาวปอ 

 ๒๘๕๐๔ นางอาลัย  อนุรักษ 

 ๒๘๕๐๕ นางอาลัยรัตน  วงคทอง 

 ๒๘๕๐๖ นางสาวอาลีซา  อาแวกิจิ 

 ๒๘๕๐๗ นางอาโลม  วิชัยดิษฐ 

 ๒๘๕๐๘ นางสาวอาวิภา  ระวังภัย 

 ๒๘๕๐๙ นางสาวอาสหมะ  หะมะ 

 ๒๘๕๑๐ นางอาหยาด  อะหลี 

 ๒๘๕๑๑ นางอาอิชะฮ  โบต 

 ๒๘๕๑๒ นางสาวอาอีซะห  ฝะสกุล   

 ๒๘๕๑๓ นางอาอีซะห  พฤกษารัตน 

 ๒๘๕๑๔ นางสาวอาอีดะห  แวหะยี 

 ๒๘๕๑๕ นางสาวอาเอเสาะ  สะมะแอ 

 ๒๘๕๑๖ นางสาวอาแอเสาะ  อภิบาลแบ 

 ๒๘๕๑๗ นางอําคา  สุวรรณหาร 

 ๒๘๕๑๘ นางสาวอํานวย  คิดโสดา 

 ๒๘๕๑๙ นางสาวอํานวย  ชวยผล 

 ๒๘๕๒๐ นางอํานวย  เซียออง   

 ๒๘๕๒๑ นางสาวอํานวย  ทาทอง 

 ๒๘๕๒๒ นางอํานวย  วรรณวิโรจน 

 ๒๘๕๒๓ นางสาวอํานวย  สีมวง 

 ๒๘๕๒๔ นางสาวอํานวย  สีเมฆ 

 ๒๘๕๒๕ นางอํานวยพร  นาทองหลอ 

 ๒๘๕๒๖ นางสาวอํานวยรัตน  บุญกระจาง 

 ๒๘๕๒๗ นางอํานาจ  อุดนอก 

 ๒๘๕๒๘ นางสาวอําพร  เกิดพันธ 

 ๒๘๕๒๙ นางอําพร  ไกลถิ่น 

 ๒๘๕๓๐ นางสาวอําพร  จักขุเนตร 

 ๒๘๕๓๑ นางอําพร  ใจวงค 

 ๒๘๕๓๒ นางอําพร  ชมชื่น 

 ๒๘๕๓๓ นางอําพร  ไชยกันทา 

 ๒๘๕๓๔ นางอําพร  ตันเตจะ 

 ๒๘๕๓๕ นางอําพร  โนศรี 

 ๒๘๕๓๖ นางสาวอําพร  บัวผัด 

 ๒๘๕๓๗ นางอําพร  บุญย่ิง 

 ๒๘๕๓๘ นางอําพร  บุญศักดิ์ 

 ๒๘๕๓๙ นางอําพร  ปสสาใส 

 ๒๘๕๔๐ นางสาวอําพร  มณีขันธ 

 ๒๘๕๔๑ นางสาวอําพร  มาตแมน 

 ๒๘๕๔๒ นางสาวอําพร  โมงขุนทด 

 ๒๘๕๔๓ นางอําพร  วงษา 

 ๒๘๕๔๔ นางอําพร  วิพายา 

 ๒๘๕๔๕ นางสาวอําพร  ศรีลาบุตร 

 ๒๘๕๔๖ นางสาวอําพร  ศิริ 

 ๒๘๕๔๗ นางอําพร  สันโท 

 ๒๘๕๔๘ นางอําพร  สุวรรณพิมพ 

 ๒๘๕๔๙ นางอําพร  เสารแกว 



 หนา   ๑๖๗ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๕๕๐ นางสาวอําพร  แสนสุขปญญาดี 

 ๒๘๕๕๑ นางอําพร  อระศรี 

 ๒๘๕๕๒ นางสาวอําพร  อะวะศรี 

 ๒๘๕๕๓ นางอําพร  อุทากิจ 

 ๒๘๕๕๔ นางอําพร  อุนจิโน 

 ๒๘๕๕๕ นางอําพร  เอี่ยมจ่ัน 

 ๒๘๕๕๖ นางสาวอําพรรณ  แกวอิน 

 ๒๘๕๕๗ นางสาวอําพรรณ  โสพรม 

 ๒๘๕๕๘ นางอําพรรณ  สวางจิตต 

 ๒๘๕๕๙ นางอําพรรณ  อาลัยพัฒน 

 ๒๘๕๖๐ นางอําพวรรณ  แพงโยธา 

 ๒๘๕๖๑ นางอําพัน  มิ่งขวัญ 

 ๒๘๕๖๒ นางสาวอําพัน  หอมลําดวน 

 ๒๘๕๖๓ นางอําพันธ  แสงคํา 

 ๒๘๕๖๔ นางอําพา  หอมสวัสด 

 ๒๘๕๖๕ นางสาวอําพิลา  เจนเขตรการณ 

 ๒๘๕๖๖ นางสาวอําไพ  เกื้อกูล 

 ๒๘๕๖๗ นางอําไพ  ขํายวง 

 ๒๘๕๖๘ นางอําไพ  คลายใจตรง 

 ๒๘๕๖๙ นางอําไพ  คําเคน 

 ๒๘๕๗๐ นางสาวอําไพ  คําตา 

 ๒๘๕๗๑ นางสาวอําไพ  เจริญศักดิ์ 

 ๒๘๕๗๒ นางสาวอําไพ  ณ คอ 

 ๒๘๕๗๓ นางสาวอําไพ  ดายกระโทก 

 ๒๘๕๗๔ นางสาวอําไพ  นําบุญเรือง 

 ๒๘๕๗๕ นางอําไพ  น้ําสา 

 ๒๘๕๗๖ นางอําไพ  พะวัน 

 ๒๘๕๗๗ นางสาวอําไพ  มีทรัพยมั่น 

 ๒๘๕๗๘ นางสาวอําไพ  สมานทอง 

 ๒๘๕๗๙ นางอําไพ  สวางศรี 

 ๒๘๕๘๐ นางอําไพ  สานะ 

 ๒๘๕๘๑ นางอําไพ  หาระคุณ 

 ๒๘๕๘๒ นางอําไพ  เหลืองวิมลไพศาล 

 ๒๘๕๘๓ นางอําไพ  ไหมทอง 

 ๒๘๕๘๔ นางสาวอําไพ  อินทฤทธิ์ 

 ๒๘๕๘๕ นางอําไพพรรณ  บุญศรี 

 ๒๘๕๘๖ นางอําไพพรรณ  สักลอ 

 ๒๘๕๘๗ นางสาวอําไพร  ทวีค้ําคูณ 

 ๒๘๕๘๘ นางสาวอําไพรัตน  สมฟอง 

 ๒๘๕๘๙ นางอําไพวรรณ  หลักคงคา 

 ๒๘๕๙๐ นางสาวอําไพวรรณ  ซาวบุญตัน 

 ๒๘๕๙๑ นางอําไพวัลย  คนซื่อ 

 ๒๘๕๙๒ นางสาวอําภา  คุณาคม 

 ๒๘๕๙๓ นางสาวอําภา  จําเนียรพันธุ 

 ๒๘๕๙๔ นางสาวอําภา  เจริญธัญญา 

 ๒๘๕๙๕ นางอําภา  ทองแจน 

 ๒๘๕๙๖ นางอําภา  บุตรนนท 

 ๒๘๕๙๗ นางอําภา  ผลวัฒน 

 ๒๘๕๙๘ นางอําภา  ผาสุข   

 ๒๘๕๙๙ นางอําภา  วิเศษวงษา 

 ๒๘๖๐๐ นางสาวอําภา  สายแกว 

 ๒๘๖๐๑ นางสาวอําภา  หวาเพ็ชร 



 หนา   ๑๖๘ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๖๐๒ นางอําภา  เหงาแกว 

 ๒๘๖๐๓ นางสาวอําภา  อุดหนุน 

 ๒๘๖๐๔ นางอําภา  อุตธรรมมา 

 ๒๘๖๐๕ นางอําภาพร  นวลศรี 

 ๒๘๖๐๖ นางอําภาพร  โสดา 

 ๒๘๖๐๗ นางสาวอําภิรา  อินนอย 

 ๒๘๖๐๘ นางอํามร  ชูรัตน 

 ๒๘๖๐๙ นางสาวอํามร  แสงแกว 

 ๒๘๖๑๐ นางอํามรรัตน  มัดโตะสน 

 ๒๘๖๑๑ นางสาวอํามรินทร  วดีศิริศักดิ์ 

 ๒๘๖๑๒ นางสาวอิงอร  ครองยุทธ 

 ๒๘๖๑๓ นางอิงอร  เสาทอง 

 ๒๘๖๑๔ นางอิงอร  หาลาภ 

 ๒๘๖๑๕ นางสาวอิชยา  มาลา 

 ๒๘๖๑๖ นางอิชยา  อินทคง 

 ๒๘๖๑๗ นางสาวอิฏฐาภรณ  บุญเริ่ม 

 ๒๘๖๑๘ นางสาวอิฏฐารมณ  แสงจิตร 

 ๒๘๖๑๙ นางอิตภิยา  ปานลุง 

 ๒๘๖๒๐ นางสาวอิทธิยา  การัตน 

 ๒๘๖๒๑ นางอินตา  ทาติด 

 ๒๘๖๒๒ นางอินทรธิรา  สุโพธิ์ 

 ๒๘๖๒๓ นางอินทวา  ยอดยศ   

 ๒๘๖๒๔ นางอินทิรา  ขําเสนห 

 ๒๘๖๒๕ นางอินทิรา  คํากวน 

 ๒๘๖๒๖ นางอินทิรา  คําพร 

 ๒๘๖๒๗ นางสาวอินทิรา  ไทรชมภู 

 ๒๘๖๒๘ นางสาวอินทิรา  เนียมถนอม 

 ๒๘๖๒๙ นางสาวอินทิรา  บุญเศษ 

 ๒๘๖๓๐ นางอินทิรา  ปอใจ 

 ๒๘๖๓๑ นางสาวอินทิรา  ผดุงญาติ 

 ๒๘๖๓๒ นางสาวอินทิรา  สาระอาภรณ 

 ๒๘๖๓๓ นางอินทิรา  สุวรรณเรืองศรี 

 ๒๘๖๓๔ นางอินทุอร  อินดํา 

 ๒๘๖๓๕ นางอินธิรา  ศิริสุข 

 ๒๘๖๓๖ นางสาวอินธิรา  สิงหธรรม 

 ๒๘๖๓๗ นางอินสวย  ตนภู 

 ๒๘๖๓๘ นางอิศราภรณ  ไชยมงคล 

 ๒๘๖๓๙ นางอิศวีรพร  ไชยชนะ 

 ๒๘๖๔๐ นางสาวอิษยา  รั้วมณี 

 ๒๘๖๔๑ นางอิสยาภรณ  ดิษสุข 

 ๒๘๖๔๒ นางสาวอิสราภรณ  กล่ินมณี 

 ๒๘๖๔๓ นางสาวอิสราภรณ  ภุชฌงค 

 ๒๘๖๔๔ นางสาวอิสราภรณ  รักญาติ 

 ๒๘๖๔๕ นางสาวอิสริยา  จันลุน 

 ๒๘๖๔๖ นางอิสริยา  บุญยะวิโรจน 

 ๒๘๖๔๗ นางสาวอิสริยาภรณ  จบศักดิ์สาย 

 ๒๘๖๔๘ นางสาวอิสริยาภรณ  ภาระหัส 

 ๒๘๖๔๙ นางอิสรีย  บวรโพธิ์ศรี 

 ๒๘๖๕๐ นางสาวอิสรีย  เมืองขวัญใจ 

 ๒๘๖๕๑ นางสาวอิสรีย  โมรา 

 ๒๘๖๕๒ นางอิสรียา  ปติ 

 ๒๘๖๕๓ นางอิสศิริญา  อะสุชีวะ 



 หนา   ๑๖๙ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๖๕๔ นางสาวอี๊ด  แสนกลา 

 ๒๘๖๕๕ นางอุดม  ขันผนึก 

 ๒๘๖๕๖ นางอุดม  ถําวาป 

 ๒๘๖๕๗ นางอุดม  เปรมไธสง 

 ๒๘๖๕๘ นางอุดมพร  โจมหาร 

 ๒๘๖๕๙ นางสาวอุดมพร  ปญญาวรณ 

 ๒๘๖๖๐ นางสาวอุดมพร  ผลไกรเพชร 

 ๒๘๖๖๑ นางอุดมพร  พุมพวง 

 ๒๘๖๖๒ นางสาวอุดมพร  ย้ิมทัด 

 ๒๘๖๖๓ นางอุดมพร  สําราญดี 

 ๒๘๖๖๔ นางอุดมรัตน  ไขนาค 

 ๒๘๖๖๕ นางสาวอุดมลักษณ  การะเกษ 

 ๒๘๖๖๖ นางอุดมลักษณ  ปวงคําคง 

 ๒๘๖๖๗ นางสาวอุดมลักษณ  เรกะสันต 

 ๒๘๖๖๘ นางอุดมลักษณ  วุฒิเฟย 

 ๒๘๖๖๙ นางสาวอุดมลักษณ  ศรีภักดี 

 ๒๘๖๗๐ นางสาวอุดมลักษณ  สีมวง 

 ๒๘๖๗๑ นางสาวอุดมลักษณ  สืบเนียม 

 ๒๘๖๗๒ นางอุดร  กอบุญ 

 ๒๘๖๗๓ นางสาวอุดร  ชุมพันธ 

 ๒๘๖๗๔ นางอุดร  ไชยมา 

 ๒๘๖๗๕ นางอุดร  ทองทิพย 

 ๒๘๖๗๖ นางสาวอุดร  ทายิดา 

 ๒๘๖๗๗ นางอุใด  บริหาร 

 ๒๘๖๗๘ นางสาวอุทัย  แกวคํา 

 ๒๘๖๗๙ นางอุทัย  ทองละมุล 

 ๒๘๖๘๐ นางสาวอุทัย  นาคีสินธ 

 ๒๘๖๘๑ นางอุทัย  บุญกวาง 

 ๒๘๖๘๒ นางอุทัย  เมฆา 

 ๒๘๖๘๓ นางสาวอุทัย  ย่ีสุย   

 ๒๘๖๘๔ นางสาวอุทัย  ศิลศรี 

 ๒๘๖๘๕ นางสาวอุทัย  สีมาวงษ 

 ๒๘๖๘๖ นางสาวอุทัยทิพย  คูณทวี 

 ๒๘๖๘๗ นางสาวอุทัยทิพย  ชัยสิทธิ์ 

 ๒๘๖๘๘ นางสาวอุทัยทิพย  สีดาพันธ   

 ๒๘๖๘๙ นางสาวอุทัยรัตน  ชวยอุปการ 

 ๒๘๖๙๐ นางสาวอุทัยวรรณ  คงทิพย 

 ๒๘๖๙๑ นางสาวอุทัยวรรณ  มะโนชัย 

 ๒๘๖๙๒ นางสาวอุทัยวรรณ  แกวมณี 

 ๒๘๖๙๓ นางสาวอุทัยวรรณ  ขันธะชัย 

 ๒๘๖๙๔ นางสาวอุทัยวรรณ  จันที 

 ๒๘๖๙๕ นางสาวอุทัยวรรณ  ตั้งปฎิพันธ 

 ๒๘๖๙๖ นางสาวอุทัยวรรณ  ตั้งปฏิพัทธ 

 ๒๘๖๙๗ นางสาวอุทัยวรรณ  บุญเขียน 

 ๒๘๖๙๘ นางอุทัยวรรณ  มูลสาร 

 ๒๘๖๙๙ นางสาวอุทัยวรรณ  ศาสตรเวช 

 ๒๘๗๐๐ นางอุทัยวรรณ  สาเกตุ 

 ๒๘๗๐๑ นางสาวอุทัยวรรณ  แสนทวีสุข 

 ๒๘๗๐๒ นางอุทิต  สายกระสุน 

 ๒๘๗๐๓ นางอุทิศ  ตนสิน 

 ๒๘๗๐๔ นางอุทิศ  ศักดิ์อุดม 

 ๒๘๗๐๕ นางสาวอุทิศรา  ลองจํานงค 



 หนา   ๑๗๐ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๗๐๖ นางสาวอุทุมพร  แกวแกนคูณ 

 ๒๘๗๐๗ นางอุทุมพร  ของกิ่ง 

 ๒๘๗๐๘ นางอุทุมพร  เขื่อนคํา 

 ๒๘๗๐๙ นางสาวอุทุมพร  งามสงา 

 ๒๘๗๑๐ นางอุทุมพร  จันทร 

 ๒๘๗๑๑ นางสาวอุทุมพร  เฉลียวชาติ 

 ๒๘๗๑๒ นางสาวอุทุมพร  ดําชวย 

 ๒๘๗๑๓ นางสาวอุทุมพร  ดําสม 

 ๒๘๗๑๔ นางสาวอุทุมพร  ทุมมี 

 ๒๘๗๑๕ นางสาวอุทุมพร  นอยบาตร 

 ๒๘๗๑๖ นางสาวอุทุมพร  พลเดช 

 ๒๘๗๑๗ นางอุทุมพร  พาหุกาญจน 

 ๒๘๗๑๘ นางสาวอุทุมพร  พูลหมี่ 

 ๒๘๗๑๙ นางสาวอุทุมพร  มะโนคํา 

 ๒๘๗๒๐ นางอุทุมพร  ยอดศิริ 

 ๒๘๗๒๑ นางสาวอุทุมพร  ศตะกูรมะ 

 ๒๘๗๒๒ นางสาวอุทุมพร  สระกาง 

 ๒๘๗๒๓ นางสาวอุทุมพร  หลอแหลม 

 ๒๘๗๒๔ นางอุนจันทร  ดาสมกุล 

 ๒๘๗๒๕ นางอุนจิตร  มั่งเงิน 

 ๒๘๗๒๖ นางอุนนดา  รสหอม 

 ๒๘๗๒๗ นางอุนเรือน  แกวไชยพาน 

 ๒๘๗๒๘ นางสาวอุนเรือน  เทียมเพ็ง 

 ๒๘๗๒๙ นางสาวอุนเรือน  นิลทกาล 

 ๒๘๗๓๐ นางอุบล  เกียรตินันท 

 ๒๘๗๓๑ นางสาวอุบล  คงสวัสดิ์ 

 ๒๘๗๓๒ นางอุบล  จังพล 

 ๒๘๗๓๓ นางสาวอุบล  ชัยรัตน 

 ๒๘๗๓๔ นางอุบล  ไชยสุข 

 ๒๘๗๓๕ นางอุบล  แดดภู 

 ๒๘๗๓๖ นางสาวอุบล  ตัญญาภักดี 

 ๒๘๗๓๗ นางอุบล  นุนมัน 

 ๒๘๗๓๘ นางอุบล  เนตรวงศ 

 ๒๘๗๓๙ นางสาวอุบล  บัวสุวรรณ 

 ๒๘๗๔๐ นางอุบล  บึงโบก 

 ๒๘๗๔๑ นางอุบล  บุพพัณหสมัย 

 ๒๘๗๔๒ นางสาวอุบล  พูลจวง 

 ๒๘๗๔๓ นางอุบล  มีแสง 

 ๒๘๗๔๔ นางสาวอุบล  ราชพรม 

 ๒๘๗๔๕ นางอุบล  วัดแจง 

 ๒๘๗๔๖ นางอุบล  ศรีแค 

 ๒๘๗๔๗ นางอุบล  สาเอี่ยม 

 ๒๘๗๔๘ นางอุบลรัต  ถิ่นพันธ 

 ๒๘๗๔๙ นางอุบลรัตน  ขิระทาน 

 ๒๘๗๕๐ นางสาวอุบลรัตน  คงจา 

 ๒๘๗๕๑ นางอุบลรัตน  คงตุก   

 ๒๘๗๕๒ นางอุบลรัตน  คําสุเรศ 

 ๒๘๗๕๓ นางสาวอุบลรัตน  ชื่นเจริญ 

 ๒๘๗๕๔ นางอุบลรัตน  นวนเปยน 

 ๒๘๗๕๕ นางสาวอุบลรัตน  บุญชู 

 ๒๘๗๕๖ นางอุบลรัตน  บุญศรี 

 ๒๘๗๕๗ นางอุบลรัตน  พันสาง 



 หนา   ๑๗๑ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๗๕๘ นางอุบลรัตน  มัฎฐานธง 

 ๒๘๗๕๙ นางอุบลรัตน  ริยาพันธ 

 ๒๘๗๖๐ นางสาวอุบลรัตน  ศักดิ์ธรรมศิริ 

 ๒๘๗๖๑ นางสาวอุบลรัตน  สุวรรณชนะ 

 ๒๘๗๖๒ นางอุบลรัตน  แสงกะลา 

 ๒๘๗๖๓ นางอุบลรัศมี  อุสันดร 

 ๒๘๗๖๔ นางอุบลลักษณ  ปองสุข 

 ๒๘๗๖๕ นางสาวอุบลวดี  บุญมา 

 ๒๘๗๖๖ นางอุบลวรรณ  บัวสด 

 ๒๘๗๖๗ นางอุบลวรรณ  พรายแกว 

 ๒๘๗๖๘ นางอุบลวรรณ  ยางเดี่ยว 

 ๒๘๗๖๙ นางอุบลวรรณ  ฤทธิวงษ 

 ๒๘๗๗๐ นางสาวอุบลวรรณ  สมพมิตร 

 ๒๘๗๗๑ นางอุพิศ  จําปามณี   

 ๒๘๗๗๒ นางอุภัยภัทร  วงษมูล 

 ๒๘๗๗๓ นางอุมขวัญ  หัตถสาร 

 ๒๘๗๗๔ นางสาวอุมณรัตน  จุยแดง 

 ๒๘๗๗๕ นางอุมัย  เบ็ญวรรณดารุส 

 ๒๘๗๗๖ นางอุมา  แพงกัน 

 ๒๘๗๗๗ นางสาวอุมาพร  กํายานบุรี 

 ๒๘๗๗๘ นางสาวอุมาพร  ไกรแกว 

 ๒๘๗๗๙ นางอุมาพร  ขุนออน 

 ๒๘๗๘๐ นางอุมาพร  เชื้อดวงผุย 

 ๒๘๗๘๑ นางสาวอุมาพร  แดงขาว 

 ๒๘๗๘๒ นางสาวอุมาพร  ทาปน 

 ๒๘๗๘๓ นางสาวอุมาพร  ธนะวงศ 

 ๒๘๗๘๔ นางสาวอุมาพร  บุงนาม 

 ๒๘๗๘๕ นางสาวอุมาพร  บุญเกิน 

 ๒๘๗๘๖ นางสาวอุมาพร  บุญคําภา 

 ๒๘๗๘๗ นางอุมาพร  บุญปราบ 

 ๒๘๗๘๘ นางสาวอุมาพร  เปกทอง 

 ๒๘๗๘๙ นางอุมาพร  มุลตากร 

 ๒๘๗๙๐ นางสาวอุมาพร  ยอดเพ็ชร 

 ๒๘๗๙๑ นางอุมาพร  แยมศรี 

 ๒๘๗๙๒ นางอุมาพร  รักษาภักดี 

 ๒๘๗๙๓ นางอุมาพร  ลอซง 

 ๒๘๗๙๔ นางสาวอุมาพร  ล้ิมจันทร 

 ๒๘๗๙๕ นางอุมาพร  วงคปน 

 ๒๘๗๙๖ นางอุมาพร  ศรีแกวน้ําใส 

 ๒๘๗๙๗ นางสาวอุมาพร  ศรีขัดเคา 

 ๒๘๗๙๘ นางสาวอุมาพร  สุดเนตร 

 ๒๘๗๙๙ นางอุมาพร  หลาบาง 

 ๒๘๘๐๐ นางอุมาพร  อวยสวัสดิ์ 

 ๒๘๘๐๑ นางสาวอุมาพร  ออนเอกสุข 

 ๒๘๘๐๒ นางอุมาพร  อุลานันท 

 ๒๘๘๐๓ นางอุมาภร  หมื่นทาว 

 ๒๘๘๐๔ นางสาวอุมาภรณ  ไชยเจริญ 

 ๒๘๘๐๕ นางสาวอุมาภรณ  ไชยเลิศ 

 ๒๘๘๐๖ นางอุมาภรณ  นิรชล 

 ๒๘๘๐๗ นางอุมาภรณ  ไพรบึง 

 ๒๘๘๐๘ นางสาวอุมาภรณ  มีศรี 

 ๒๘๘๐๙ นางอุมาภรณ  สอนอาจ 



 หนา   ๑๗๒ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๘๑๐ นางอุมารินทร  ณ นคร 

 ๒๘๘๑๑ นางอุมารินทร  สายทอง 

 ๒๘๘๑๒ นางอุมารินทร  สีหะวงษ   

 ๒๘๘๑๓ นางอุมารินทร  เสนประดิษฐ 

 ๒๘๘๑๔ นางอุมารีย  จันทิหลา 

 ๒๘๘๑๕ นางอุมาลี  พลภูเมือง 

 ๒๘๘๑๖ นางสาวอุมาลี  อินทรจํานงค 

 ๒๘๘๑๗ นางสาวอุมาวดี  เรืองชวย 

 ๒๘๘๑๘ นางสาวอุรพี  แซมหิรัญ 

 ๒๘๘๑๙ นางอุรา  เขียวตั๋น 

 ๒๘๘๒๐ นางอุรา  รอดคําทุย 

 ๒๘๘๒๑ นางอุราพร  ขวัญพรม 

 ๒๘๘๒๒ นางสาวอุรารัตน  แตมทอง 

 ๒๘๘๒๓ นางสาวอุรารัตน  บุญอุม 

 ๒๘๘๒๔ นางอุไร  เกิดดี 

 ๒๘๘๒๕ นางสาวอุไร  โกฉิม 

 ๒๘๘๒๖ นางสาวอุไร  ขันตะเครือ 

 ๒๘๘๒๗ นางสาวอุไร  คงดี 

 ๒๘๘๒๘ นางสาวอุไร  คชเชนทร 

 ๒๘๘๒๙ นางอุไร  คําดี 

 ๒๘๘๓๐ นางอุไร  คําศรี 

 ๒๘๘๓๑ นางอุไร  จันทรแจมใส 

 ๒๘๘๓๒ นางอุไร  จันทรศิริไพบูลย 

 ๒๘๘๓๓ นางอุไร  จันทะศร 

 ๒๘๘๓๔ นางสาวอุไร  จีนสุกร 

 ๒๘๘๓๕ นางสาวอุไร  เชื้อสมัน 

 ๒๘๘๓๖ นางอุไร  ดวงตา 

 ๒๘๘๓๗ นางอุไร  ดวงภักดี 

 ๒๘๘๓๘ นางอุไร  ตรีภุมมารักษ 

 ๒๘๘๓๙ นางสาวอุไร  ถิ่นบาง 

 ๒๘๘๔๐ นางสาวอุไร  ทากอน 

 ๒๘๘๔๑ นางสาวอุไร  บึงอําพันธุ 

 ๒๘๘๔๒ นางอุไร  บุญปญญา 

 ๒๘๘๔๓ นางสาวอุไร  บุษบา 

 ๒๘๘๔๔ นางอุไร  ปะหวัง 

 ๒๘๘๔๕ นางอุไร  ปูประโคน 

 ๒๘๘๔๖ นางอุไร  พยุหะ 

 ๒๘๘๔๗ นางอุไร  พันดวง 

 ๒๘๘๔๘ นางสาวอุไร  เพลียลา 

 ๒๘๘๔๙ นางอุไร  แพงมี 

 ๒๘๘๕๐ นางอุไร  ไพรสวาง 

 ๒๘๘๕๑ นางสาวอุไร  มณีอินทร 

 ๒๘๘๕๒ นางสาวอุไร  มีจินดา 

 ๒๘๘๕๓ นางอุไร  มูลวงศ 

 ๒๘๘๕๔ นางอุไร  เมืองพิล 

 ๒๘๘๕๕ นางอุไร  แมนดี 

 ๒๘๘๕๖ นางสาวอุไร  แยมใจดี 

 ๒๘๘๕๗ นางอุไร  วัดสุข 

 ๒๘๘๕๘ นางอุไร  สุทธิโส 

 ๒๘๘๕๙ นางสาวอุไร  อุทธา 

 ๒๘๘๖๐ นางสาวอุไร  โอชารส 

 ๒๘๘๖๑ นางสาวอุไรทิพย  ทองราช 



 หนา   ๑๗๓ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๘๖๒ นางอุไรพร  กะระกล 

 ๒๘๘๖๓ นางสาวอุไรพร  ชะอุมพันธ 

 ๒๘๘๖๔ นางสาวอุไรพร  ไตรพรมมา 

 ๒๘๘๖๕ นางอุไรพร  เมตตาธรรม 

 ๒๘๘๖๖ นางอุไรพร  เสนะไพรวรรณ 

 ๒๘๘๖๗ นางสาวอุไรภรณ  เดชภิญญา 

 ๒๘๘๖๘ นางอุไรภรณ  พานชาตรี 

 ๒๘๘๖๙ นางอุไรรัตน  คําสอง 

 ๒๘๘๗๐ นางสาวอุไรรัตน  เทพมังกร 

 ๒๘๘๗๑ นางสาวอุไรรัตน  พรมหงษ 

 ๒๘๘๗๒ นางสาวอุไรรัตน  เมืองพรม 

 ๒๘๘๗๓ นางสาวอุไรรัตน  รัศมีจันทร 

 ๒๘๘๗๔ นางสาวอุไรรัตน  โรจนสวัสดิ์สุข 

 ๒๘๘๗๕ นางอุไรรัตน  สายเสาร 

 ๒๘๘๗๖ นางอุไรรัตน  โสสีสุข 

 ๒๘๘๗๗ นางสาวอุไรลักษณ  บัวพูล 

 ๒๘๘๗๘ นางสาวอุไรวรรณ  จันทรงาม 

 ๒๘๘๗๙ นางสาวอุไรวรรณ  ผันผาย 

 ๒๘๘๘๐ นางสาวอุไรวรรณ  ลาโพธิ์ 

 ๒๘๘๘๑ นางสาวอุไรวรรณ  สายแสงใส 

 ๒๘๘๘๒ นางอุไรวรรณ  สิงหโหงน 

 ๒๘๘๘๓ นางอุไรวรรณ  องคะศาสตร 

 ๒๘๘๘๔ นางอุไรวรรณ  กวางขวาง 

 ๒๘๘๘๕ นางอุไรวรรณ  แกวยาศรี 

 ๒๘๘๘๖ นางสาวอุไรวรรณ  คุณประทุม 

 ๒๘๘๘๗ นางอุไรวรรณ  ฉิมมี 

 ๒๘๘๘๘ นางอุไรวรรณ  ชวยแสง 

 ๒๘๘๘๙ นางอุไรวรรณ  ชาติชํานาญ 

 ๒๘๘๙๐ นางอุไรวรรณ  ชํานาญปน 

 ๒๘๘๙๑ นางอุไรวรรณ  ชินวงศ 

 ๒๘๘๙๒ นางอุไรวรรณ  โชติสวัสดิ์ 

 ๒๘๘๙๓ นางอุไรวรรณ  ไชยบุตร 

 ๒๘๘๙๔ นางสาวอุไรวรรณ  แซตั้ง 

 ๒๘๘๙๕ นางอุไรวรรณ  ดาวเศรษฐ 

 ๒๘๘๙๖ นางอุไรวรรณ  ตางใจ 

 ๒๘๘๙๗ นางอุไรวรรณ  ถาอุปชิต 

 ๒๘๘๙๘ นางอุไรวรรณ  ทัพชัย 

 ๒๘๘๙๙ นางอุไรวรรณ  ทิพนัด 

 ๒๘๙๐๐ นางอุไรวรรณ  นาคแสง 

 ๒๘๙๐๑ นางสาวอุไรวรรณ  ประถมภาส 

 ๒๘๙๐๒ นางสาวอุไรวรรณ  ปนสุพรรณ 

 ๒๘๙๐๓ นางอุไรวรรณ  พยัฆยุทธ 

 ๒๘๙๐๔ นางอุไรวรรณ  พรหมบุตร 

 ๒๘๙๐๕ นางสาวอุไรวรรณ   

  พิทักษสัตยาพรต 

 ๒๘๙๐๖ นางอุไรวรรณ  พินศิริกุล 

 ๒๘๙๐๗ นางอุไรวรรณ  พิมพลา 

 ๒๘๙๐๘ นางอุไรวรรณ  เพชรสุวรรณ 

 ๒๘๙๐๙ นางสาวอุไรวรรณ  เพ่ือนรัมย 

 ๒๘๙๑๐ นางสาวอุไรวรรณ  โพธิราช 

 ๒๘๙๑๑ นางอุไรวรรณ  ภูดวงศรี 

 ๒๘๙๑๒ นางอุไรวรรณ  มุทาพร 



 หนา   ๑๗๔ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๙๑๓ นางอุไรวรรณ  เมืองจันทร 

 ๒๘๙๑๔ นางอุไรวรรณ  ยศรุงเรือง   

 ๒๘๙๑๕ นางอุไรวรรณ  ศรีประดู 

 ๒๘๙๑๖ นางสาวอุไรวรรณ  ศรีสุข 

 ๒๘๙๑๗ นางสาวอุไรวรรณ  ศิริสุขชัยวุฒิ 

 ๒๘๙๑๘ นางสาวอุไรวรรณ  สารพล 

 ๒๘๙๑๙ นางสาวอุไรวรรณ  สิมสวัสดิ์ 

 ๒๘๙๒๐ นางสาวอุไรวรรณ  สุทธิพิทักษ 

 ๒๘๙๒๑ นางสาวอุไรวรรณ  สุภาผล 

 ๒๘๙๒๒ นางสาวอุไรวรรณ  สูงเนิน 

 ๒๘๙๒๓ นางอุไรวรรณ  หนองนงค 

 ๒๘๙๒๔ นางอุไรวรรณ  หลาคูณ 

 ๒๘๙๒๕ นางสาวอุไรวรรณ  อาชา 

 ๒๘๙๒๖ นางสาวอุไรวัลย  แกววงษา 

 ๒๘๙๒๗ นางอุไรวัลย  สิมาเพชร 

 ๒๘๙๒๘ นางอุไรศรี  คําแสน 

 ๒๘๙๒๙ นางอุลัย  บุญลา 

 ๒๘๙๓๐ นางอุลัย  มณีพรม 

 ๒๘๙๓๑ นางสาวอุลัยพร  ครรไลรักษ 

 ๒๘๙๓๒ นางอุลัยพร  โพธิ์ขาว 

 ๒๘๙๓๓ นางอุลัยพร  ลุคชีพ 

 ๒๘๙๓๔ นางสาวอุลัยลักษณ  กิ่งแกว 

 ๒๘๙๓๕ นางอุลัยวรรณ  คานทอง 

 ๒๘๙๓๖ นางสาวอุลัยวรรณ  ผลออน 

 ๒๘๙๓๗ นางอุลัยวรรณ  นวนตา 

 ๒๘๙๓๘ นางสาวอุลัยวรรณ  ลาดบัวขาว 

 ๒๘๙๓๙ นางสาวอุลัยวรรณ  สาระขันธ 

 ๒๘๙๔๐ นางอุไล  ทัพขวา 

 ๒๘๙๔๑ นางอุไลพร  โสรส 

 ๒๘๙๔๒ นางสาวอุไลวรรณ  พันธุวงศา 

 ๒๘๙๔๓ นางสาวอุษฎาอร  สุรทัศน 

 ๒๘๙๔๔ นางสาวอุษณกร  โอคง 

 ๒๘๙๔๕ นางสาวอุษณี  คงทอง 

 ๒๘๙๔๖ นางอุษณี  ชื่นมะเริง 

 ๒๘๙๔๗ นางสาวอุษณี  ตาเดอิน 

 ๒๘๙๔๘ นางอุษณี  เทียนหอม 

 ๒๘๙๔๙ นางอุษณี  ประกอบกัน 

 ๒๘๙๕๐ นางสาวอุษณี  เหลากาวี 

 ๒๘๙๕๑ นางสาวอุษณีย  เกตนานนท 

 ๒๘๙๕๒ นางสาวอุษณีย  จันทรงาม 

 ๒๘๙๕๓ นางอุษณีย  เณรศาสตร 

 ๒๘๙๕๔ นางอุษณีย  ปองเคน 

 ๒๘๙๕๕ นางสาวอุษณีย  โพธิ์แข็ง 

 ๒๘๙๕๖ นางอุษณีย  มิ่งโอโล 

 ๒๘๙๕๗ นางสาวอุษณีย  ศุภศิริกุล 

 ๒๘๙๕๘ นางสาวอุษณีย  แสนสิงห 

 ๒๘๙๕๙ นางอุษดี  เมืองเลียง 

 ๒๘๙๖๐ นางอุษมา  ศรีเพชร 

 ๒๘๙๖๑ นางอุษา  กิ่งคํา 

 ๒๘๙๖๒ นางสาวอุษา  กิจการนา 

 ๒๘๙๖๓ นางสาวอุษา  จันทรโนราช 

 ๒๘๙๖๔ นางสาวอุษา  ใจตรงกลา 



 หนา   ๑๗๕ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๙๖๕ นางอุษา  ชยุติ 

 ๒๘๙๖๖ นางสาวอุษา  ชูราษฎร 

 ๒๘๙๖๗ นางสาวอุษา  เช็ก 

 ๒๘๙๖๘ นางสาวอุษา  เณรมณี 

 ๒๘๙๖๙ นางอุษา  ทองรักษ 

 ๒๘๙๗๐ นางอุษา  ทองวิไล 

 ๒๘๙๗๑ นางสาวอุษา  ทาหิน 

 ๒๘๙๗๒ นางอุษา  เทียนงาม 

 ๒๘๙๗๓ นางอุษา  นวมเจริญ 

 ๒๘๙๗๔ นางสาวอุษา  พรมพุม 

 ๒๘๙๗๕ นางอุษา  พานทอง 

 ๒๘๙๗๖ นางอุษา  ภาควิหก 

 ๒๘๙๗๗ นางสาวอุษา  รวยทรัพย 

 ๒๘๙๗๘ นางอุษา  วังษาลุน 

 ๒๘๙๗๙ นางอุษา  ศรีประมาณ 

 ๒๘๙๘๐ นางอุษา  สีขาว 

 ๒๘๙๘๑ นางสาวอุษา  สุขสวัสดิ์ 

 ๒๘๙๘๒ นางอุษา  หอมหวล 

 ๒๘๙๘๓ นางสาวอุษารัตน  อินทรงาม 

 ๒๘๙๘๔ นางอุษาวดี  พรหมมาศ 

 ๒๘๙๘๕ นางสาวอุษาวดี  เหลืองออน 

 ๒๘๙๘๖ นางอุสนา  บินติตอฮา พรหมบังเกิด 

 ๒๘๙๘๗ นางอุสา  ขอนทอง 

 ๒๘๙๘๘ นางอุสา  เขียวเสน 

 ๒๘๙๘๙ นางอุสา  นอยดี 

 ๒๘๙๙๐ นางอุสา  สอนพรม 

 ๒๘๙๙๑ นางสาวอุสา  เสมลับ 

 ๒๘๙๙๒ นางอุสาห  ทองดี 

 ๒๘๙๙๓ นางสาวอุสาห  สมรฤทธิ์ 

 ๒๘๙๙๔ นางอุสิชา  มาธุระ 

 ๒๘๙๙๕ นางอุสุมา  ทองบุญมา 

 ๒๘๙๙๖ นางสาวอุสุมา  โสบุญ 

 ๒๘๙๙๗ นางสาวอุฬาริกา  โยสิทธิ์ 

 ๒๘๙๙๘ นางสาวอูแมกลือซง  เตะ 

 ๒๘๙๙๙ นางสาวเอกอนงค  งามเลิศ   

 ๒๙๐๐๐ นางเอกอนงค  อินทรสนิท 

 ๒๙๐๐๑ นางเอมจิตต  อันประสิทธิ์ 

 ๒๙๐๐๒ นางสาวเอ็มพวัน  แกวกระจาง 

 ๒๙๐๐๓ นางเอมมิกา  ชูชาง 

 ๒๙๐๐๔ นางเอมมิกา  มิตรประพันธ 

 ๒๙๐๐๕ นางสาวเอมมิกา  อินณกันต 

 ๒๙๐๐๖ นางเอมอร  แกวหลิบ 

 ๒๙๐๐๗ นางสาวเอมอร  ไชยทองดา 

 ๒๙๐๐๘ นางสาวเอมอร  ทองนุช 

 ๒๙๐๐๙ นางเอมอร  สนิทไทย 

 ๒๙๐๑๐ นางเอมอร  สมแปน 

 ๒๙๐๑๑ นางสาวเอมอร  สุจริต 

 ๒๙๐๑๒ นางเอมอร  สุวรรณเรือง 

 ๒๙๐๑๓ นางสาวเอมอร  อัฐนาค 

 ๒๙๐๑๔ นางเอมอร  อินทเขตรการณ 



 หนา   ๑๗๖ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๐๑๕ นางสาวเอมอร  อินเทพ 

 ๒๙๐๑๖ นางสาวเอ็มอร  ประกอบแสง 

 ๒๙๐๑๗ นางสาวเอมอัชนา  แสงคํา 

 ๒๙๐๑๘ นางสาวเอราวัณ  นันทราช 

 ๒๙๐๑๙ นางเอราวัณ  วิกัน 

 ๒๙๐๒๐ นางเอริณ  สรอยสน 

 ๒๙๐๒๑ นางเอี้ยง  สังขทุง 

 ๒๙๐๒๒ นางสาวเอื้องเงิน  ทองสุข 

 ๒๙๐๒๓ นางสาวเอื้องไพร  บุติมาลย 

 ๒๙๐๒๔ นางสาวเอื้องฟา  ทองโชติ 

 ๒๙๐๒๕ นางสาวเอื้องฟา  สมปญญา 

 ๒๙๐๒๖ นางเอื้อมคํา  จันทะพรม 

 ๒๙๐๒๗ นางเอื้อมเดือน  ภูคานา 

 ๒๙๐๒๘ นางเอื้อมเดือน  อุนละมอม 

 ๒๙๐๒๙ นางสาวเอื้อมพร  แพอัด 

 ๒๙๐๓๐ นางเอื้อมอําพร  สุขเกษม 

 ๒๙๐๓๑ นางสาวแอนทนา  ดําคลาย 

 ๒๙๐๓๒ นางแอนนา  ฉิมงาม 

 ๒๙๐๓๓ นางแอนนา  นาโควงค 

 ๒๙๐๓๔ นางสาวแอนนา  อินบุตร 

 ๒๙๐๓๕ นางแอนนิดา  บุญเพชรแกว 

 ๒๙๐๓๖ นางสาวโอปอ  มากบุญ 

 ๒๙๐๓๗ นางสาวไอนุง  ดือราแม 

 ๒๙๐๓๘ นางสาวไอนูง  แซมสูดิง 

 ๒๙๐๓๙ นางสาวไอยริณรัตน  วังขันธ 

 ๒๙๐๔๐ นางสาวไอยา  พันจันทึก 

 ๒๙๐๔๑ นางสาวไอรดา  จันทรกรณ 

 ๒๙๐๔๒ นางฮะลิมะ  เจะดะ 

 ๒๙๐๔๓ นางฮัก  กิตตะชัย 

 ๒๙๐๔๔ นางสาวฮัซนาอ  ยะกรอตุน 

 ๒๙๐๔๕ นางฮัพเซาะห  มะสาและ 

 ๒๙๐๔๖ นางสาวฮัสนะ  ตาเยะ 

 ๒๙๐๔๗ นางสาวฮัสนะ  ยากะจิ 

 ๒๙๐๔๘ นางสาวฮาชีดะ  หะระตี 

 ๒๙๐๔๙ นางสาวฮาซือมะห  ยูโซะ 

 ๒๙๐๕๐ นางฮานีซะ  บินมะยูนุ 

 ๒๙๐๕๑ นางฮาบีบะ  หมาดรา 

 ๒๙๐๕๒ นางสาวฮาบีบะ  กอแล 

 ๒๙๐๕๓ นางฮาบีบะห  มะมา 

 ๒๙๐๕๔ นางสาวฮาปสะ  ดือเระสตา 

 ๒๙๐๕๕ นางสาวฮาปูเสาะ  มะลี 

 ๒๙๐๕๖ นางสาวฮามีตะ  ฤทธิโต 

 ๒๙๐๕๗ นางสาวฮามีนี  แวมูดอ 

 ๒๙๐๕๘ นางฮายีซะ  มาลัยกุล 

 ๒๙๐๕๙ นางสาวฮาลีเมาะ  มะซัน 

 ๒๙๐๖๐ นางฮาลีเมาะ  มาฮามะเย็ง 

 ๒๙๐๖๑ นางสาวฮาลีเมาะ  อาแย 

 ๒๙๐๖๒ นางฮาวาย  สีไชยภูมิ 

 ๒๙๐๖๓ นางเฮ็ง  กองสุข 



 หนา   ๑๗๗ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๘๘  ราย) 

 ๑ นายกนก  มากรุง 

 ๒ สิบเอก กรศุทภ  ทิพมาศ 

 ๓ นายกฤศณัฏฐ  ธรรมาวัฒน 

 ๔ นายกฤษณะ  การปลูก 

 ๕ นายกฤษณะ  พรมคํา 

 ๖ จาสิบเอก กฤษณะ  สุขทองหลาง 

 ๗ นายกองเกียรติ  จงยอกลาง 

 ๘ นายกองเกียรติ  พุมเกตุ 

 ๙ นายกันตธนัท  ทองรอด 

 ๑๐ นายกันตธร  ครุธนอย 

 ๑๑ จาอากาศเอก กานต  มณีนอย 

 ๑๒ นายกําธร  โอสถจันทร 

 ๑๓ นายกําพล  แกวจันทึก 

 ๑๔ จาเอก กิจชะนะรัตน  ทิพยรัตน 

 ๑๕ นายกิตติ  ตั้งมุทาสวัสดิ์ 

 ๑๖ นายกิตติพงศ  คําจินดา 

 ๑๗ นายกิตติพงษ  สมมุติ 

 ๑๘ นายกิตติพจน  ชัพวิโรจน 

 ๑๙ สิบเอก กิตติพันธ  คํากัมพล 

 ๒๐ จาเอก กิตติพันธ  คีรีวัลย 

 ๒๑ นายกิตติภูมิ  เกียรติธิวงศ 

 ๒๒ สิบเอก กิตติศักดิ์  นุชทาโพธิ์ 

 ๒๓ จาเอก กิติพงค  ชูมณี 

 ๒๔ พันจาเอก กิติพงษ  พละแสน 

 ๒๕ นายกิติภูมิ  เทียนถาวร 

 ๒๖ นายเกรียงไกร  กวางเส็ง 

 ๒๗ นายเกรียงไกร  กองคุม 

 ๒๘ นายเกษมสุข  งิ้วพรหม 

 ๒๙ นายเกียรติพนม  สุวรรณประเสริฐ 

 ๓๐ นายเกื้อกูล  พรหมสุวรรณ 

 ๓๑ นายโกวิท  เยาวเรศ 

 ๓๒ พันจาเอก ไกรสิทธิ์  พิมพงษ 

 ๓๓ จาสิบโท ขวัญประชา  พรมชาติ 

 ๓๔ นายคงชัย  จันทรเบาะ 

 ๓๕ พันจาอากาศเอก คณาวุฒิ  ชัยโต 

 ๓๖ นายคณิต  อังกินันทน 

 ๓๗ นายคมกริช  คําประเทือง 

 ๓๘ นายคมกริช  ประทุมทอง   

 ๓๙ วาที่รอยตรี คมสัน  แกวคูณ 

 ๔๐ สิบเอก คมสันต  แกวไกลตา 

 ๔๑ จาสิบเอก จตุพัฒนพงศ  บํารุงพฤกษ 

 ๔๒ สิบเอก จรัญ  สุขชู 

 ๔๓ นายจรูญ  คํามาบุตร 

 ๔๔ จาสิบเอก จรูญ  มูลสมบัติ 

 ๔๕ นายจรูญ  เส้ียมหาญ 

 ๔๖ นายจักรพงษ  แกวหยอง 

 ๔๗ นายจักรพันธ  บํารุงนา 

 ๔๘ นายจักรพันธ  ประจิมทิศ 

 ๔๙ สิบเอก จักรี  ไชยวุฒิ 

 ๕๐ นายจันทรรงค  ทองดี 



 หนา   ๑๗๘ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๑ นายจันทรวรรณ  หนูมวง 

 ๕๒ จาสิบเอก จิตติ  กองมวง 

 ๕๓ นายจิตติ  วิไลหอม 

 ๕๔ วาท่ีรอยเอก จิตติพงษ  สุทธิประภา 

 ๕๕ นายจิรวัฒน  บุญไตรย 

 ๕๖ นายจุมพต  ฉัตรสุวรรณ 

 ๕๗ นายจุฬารัตน  สุนทะโรจน 

 ๕๘ นายเจนภพ  อานัน 

 ๕๙ นายเจษฎา  มานะศิลป 

 ๖๐ นายเจษฎา  วรรณทอง 

 ๖๑ จาเอก เจษฎา  สอนวิชัย 

 ๖๒ นายเจษฎา  หยีมะเหร็บ 

 ๖๓ จาสิบเอก ฉัตรโชค  พลชัย 

 ๖๔ นายเฉลิมพล  ฤทธิดา 

 ๖๕ นายเฉลิมพล  ศิริพันธ 

 ๖๖ นายเฉลิมฤทธิ์  บํารุงธนเศรษฐ 

 ๖๗ สิบเอก ชกนล  สุขเกษม 

 ๖๘ นายชลธี  มณีรัตน 

 ๖๙ จาเอก ชลิต  พิมพาชาติ 

 ๗๐ จาเอก ชวลิต  นาสมชัย 

 ๗๑ นายชัชชัย  แจงสวาง 

 ๗๒ พันจาเอก ชัชวาล  ราษี 

 ๗๓ นายชัยพิชิต  ศิริกุล 

 ๗๔ นายชัยภัทร  ยอดสาย 

 ๗๕ นายชัยยนต  เสนาพรม 

 ๗๖ นายชัยยันต  จันดิษ 

 ๗๗ พันจาเอก ชัยวิรัช  คงโคกแฝก 

 ๗๘ นายชัยวุฒิ  วงคคําหลา 

 ๗๙ นายชาคร  รัตนารมณ 

 ๘๐ จาเอก ชาญวิทย  คิดอาน 

 ๘๑ พันจาอากาศตรี ชาตรี  ควรคํานึง 

 ๘๒ นายชิตพงษ  ยอดหาญ 

 ๘๓ พันจาเอก ชิษณุพงศ  ออนศิริ 

 ๘๔ จาสิบเอก เชษฐา  จันทรเขียว 

 ๘๕ นายเชาวรัตน  ทองแสง 

 ๘๖ นายฌุธรม  ธรเสนา 

 ๘๗ นายฑภพชัย  ทีนะกุล 

 ๘๘ นายณฐนนท  จันพล   

 ๘๙ นายณพงศภัทร  วัฒนพินิจวงศ 

 ๙๐ นายณรงค  เติมตอ 

 ๙๑ จาเอก ณรงฤทธิ์  แฉบาง 

 ๙๒ นายณัฐดนัย  ชัยฤกษ 

 ๙๓ นายณัฐพงศ  ใจดง 

 ๙๔ นายณัฐพงศ  เที่ยงเงิน 

 ๙๕ สิบเอก ณัฐพงษ  ผดุงเพียร 

 ๙๖ นายณัฐพล  กล่ันบุศย 

 ๙๗ พันจาเอก ณัฐพล  ชูสกุล 

 ๙๘ นายณัฐพล  ตรีโอษฐ 

 ๙๙ สิบโท ณัฐพล  สีเทียวไทย 

 ๑๐๐ สิบเอก ณัฐวรรธน  ศักดิ์เสาวภาคย 

 ๑๐๑ นายณัฐเศรษฐ  จันทรจอม 

 ๑๐๒ สิบเอก ณัทภัทร  เลียบกระโทก 



 หนา   ๑๗๙ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๓ พันจาอากาศเอก ดนุพันธ  สําราญ 

 ๑๐๔ นายดาวลอย  กล่ินทอง 

 ๑๐๕ พันจาอากาศโท ดํารงกิจ  บอเงิน 

 ๑๐๖ จาเอก เดชาพล  เดชาพล 

 ๑๐๗ นายเดนชัย  แดงทาขาม 

 ๑๐๘ นายไตรภูมิ  ธาระทาน 

 ๑๐๙ นายไตรรัตน  นมจันทร 

 ๑๑๐ พันจาเอก ถาวร  วิงวอน 

 ๑๑๑ นายถาวร  ศิริณิชชากร 

 ๑๑๒ นายทนุธรรม  ขายมาน 

 ๑๑๓ นายทรงธรรม  นอยจีน 

 ๑๑๔ จาเอก ทรงศักดิ์  พูลสุข 

 ๑๑๕ สิบเอก ทรงศักดิ์  รอดสวัสดิ์ 

 ๑๑๖ นายทวี  ศตอรรถวุฒิ 

 ๑๑๗ จาเอก ทวีวัฒน  ชาติประทุม 

 ๑๑๘ จาเอก ทศพล  จันทรา 

 ๑๑๙ นายทัศนัย  คดีโลก 

 ๑๒๐ นายเทพธัม  สายสิงหบุญ 

 ๑๒๑ นายเทพนรินทร  ค้ําชู 

 ๑๒๒ สิบเอก เทพา  มวงทอง 

 ๑๒๓ พันจาเอก เทอดเกียรติ  ศรีอุบล 

 ๑๒๔ จาสิบเอก เทอดภูมิ  สุปนตา 

 ๑๒๕ นายเทอดศักดิ์  สุขสุวรรณ 

 ๑๒๖ นายเทียนชัย  อสิพงษ 

 ๑๒๗ จาสิบเอก ธนกร  กรุดเพ็ชร 

 ๑๒๘ นายธนกร  พ่ึงสัมพันธ 

 ๑๒๙ นายธนกฤต  นิกรพันธุ 

 ๑๓๐ นายธนดล  บุญเชิด 

 ๑๓๑ นายธนเดช  ระพิพันธุ 

 ๑๓๒ นายธนเทพ  ทิพยโชติ 

 ๑๓๓ จาสิบเอก ธนพล  ปะเพระตา 

 ๑๓๔ นายธนพล  พรมสุวรรณ 

 ๑๓๕ พันจาเอก ธนพัชร  มณฑาลพ 

 ๑๓๖ จาสิบโท ธนรัตน  ชาญเชาว 

 ๑๓๗ นายธนวัฒน  ขันทอง 

 ๑๓๘ นายธนวัฒน  สายกระสุน 

 ๑๓๙ นายธนัสฐ  พิทักษ 

 ๑๔๐ สิบเอก ธนา  หมื่นยา 

 ๑๔๑ นายธนากร  แกวสุข 

 ๑๔๒ นายธนากร  ไชยเจริญ 

 ๑๔๓ จาเอก ธนากร  บุญประกอบ 

 ๑๔๔ นายธนากร  ศรีใส 

 ๑๔๕ นายธนาพร  นุมรักแยม 

 ๑๔๖ นายธนาศักดิ์  ศิลาเลิศ 

 ๑๔๗ นายธเนตร  ปุสวัสดิ์ 

 ๑๔๘ นายธเนศ  ปาละวงคสุชา 

 ๑๔๙ นายธเนศ  พรหมเอียด 

 ๑๕๐ นายธรรมรัตน  อุดมรักษ 

 ๑๕๑ นายธวัชชัย  ชายโนนทัน 

 ๑๕๒ นายธวัชชัย  บรรเทา 

 ๑๕๓ นายธวัฒชัย  รัศมี 

 ๑๕๔ นายธานินทร  เพงบุญ 



 หนา   ๑๘๐ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๕ นายธาวิน  เคามูล 

 ๑๕๖ นายธิมงคล  วารินตะ 

 ๑๕๗ นายธีรเดช  ธนาบูรณ 

 ๑๕๘ พันจาอากาศโท ธีรพงษ  สังขสูงเนิน 

 ๑๕๙ นายธีรยุทธ  ใบสกุล 

 ๑๖๐ นายธีรยุทธิ์  การะพิทักษ 

 ๑๖๑ นายธีรวัฒน  จิรัฐกุล 

 ๑๖๒ สิบเอก ธีรศักดิ์  มณีศิริ 

 ๑๖๓ นายธีระเดช  เกียรติไพบูลย 

 ๑๖๔ สิบเอก ธีระพงษ  อัตติยะ 

 ๑๖๕ นายธีระยุทธ  ปาธิสุทธิ์ 

 ๑๖๖ นายธีระยุทธ  สิมาฉายา 

 ๑๖๗ นายนคร  สมควร 

 ๑๖๘ วาท่ีรอยตรี นพดล  เรืองรินทร 

 ๑๖๙ นายนพนันทน  เรืองโรจน 

 ๑๗๐ นายนพมณี  จริตรัมย 

 ๑๗๑ จาเอก นราพล  กงคูคํา 

 ๑๗๒ พันจาเอก นราฤทธิ์  วรโยธา 

 ๑๗๓ พันจาเอก นรินทร  เจริญ 

 ๑๗๔ นายนริศร  ดาวกระจาง 

 ๑๗๕ นายนฤธิ  นาคสินธุ 

 ๑๗๖ นายนฤพล  ศรีสมบูรณพงศ 

 ๑๗๗ จาเอก นัฐพงศ  จันทะสีลา 

 ๑๗๘ สิบเอก นัฐวุฒิ  สอนพงษ 

 ๑๗๙ นายนัฐเวศ  ลาพร 

 ๑๘๐ จาเอก นัทธพงศ  นวมนิ่ม 

 ๑๘๑ นายนันทภพ  ศิริภาพ 

 ๑๘๒ นายนันทวัฒน  สุขถนอม 

 ๑๘๓ นายนาคฤทธิ์  พัฒนากิจ   

 ๑๘๔ สิบเอก นิคม  โชติชัย 

 ๑๘๕ พันจาอากาศเอก นิตินันท  กึกกอง 

 ๑๘๖ นายนิพัฒน  หนูขาว 

 ๑๘๗ นายนิรุจน  นุชนารถ 

 ๑๘๘ นายบรรจง  ภูรักษา 

 ๑๘๙ สิบเอก บรรพต  ศรีวริสาร 

 ๑๙๐ นายบวรกิตต  เพ็ชรนิล 

 ๑๙๑ นายบัญชา  ตะสุ 

 ๑๙๒ นายบัณฑิต  รองทอง 

 ๑๙๓ จาสิบเอก บุญญพงศ  ทรัพยอุปการ 

 ๑๙๔ นายบุญประคอง  จักรคํา 

 ๑๙๕ สิบเอก บุญสวง  บุญมานันท 

 ๑๙๖ พันจาเอก บุญสอน  พันธวัน 

 ๑๙๗ นายประพันธ  สวนเพลง 

 ๑๙๘ นายประมวล  ตั้งทรัพย 

 ๑๙๙ นายประยงค  อนารัตน 

 ๒๐๐ นายประยุทธ  แตงแกว 

 ๒๐๑ นายประเวศ  อังกีรัตน 

 ๒๐๒ จาเอก ประสิทธิ์  ไพบูลย 

 ๒๐๓ นายประสิทธิ์  ศรีโนนยาง 

 ๒๐๔ จาเอก ประสิทธิ์  แสงคํา 

 ๒๐๕ นายประสิทธิ์  อินทรคีรี 

 ๒๐๖ วาท่ีรอยตรี ประเสริฐ  สงวนเชื้อ 



 หนา   ๑๘๑ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๗ พันจาเอก ประหยัด  ใจศรี 

 ๒๐๘ นายประหยัด  ทองรอด 

 ๒๐๙ นายปรัชญา  แกวกัลยา 

 ๒๑๐ นายปราม  ประกิ่ง 

 ๒๑๑ นายปริญญา  แกนอินทร 

 ๒๑๒ สิบเอก ปริญญา  วงษผา 

 ๒๑๓ พันจาเอก ปรีชา  ถึกสูงเนิน 

 ๒๑๔ นายปญญา  จันพุก 

 ๒๑๕ นายปญญา  สารพงษ 

 ๒๑๖ จาเอก ปณณวิชญ  บริคุต 

 ๒๑๗ นายปาณเดชา  พุทธเสน 

 ๒๑๘ นายปยะ  สุวรรณสะอาด 

 ๒๑๙ จาเอก ปุณยวีร  ครอมกระโทก 

 ๒๒๐ นายปุณวัฒน  ทรงบรรพต 

 ๒๒๑ สิบเอก พงศกร  เกตรุน 

 ๒๒๒ นายพงษชัย  สิงหบุระอุดม 

 ๒๒๓ นายพงษพัฒน  ขันติวงษ 

 ๒๒๔ นายพชร  ทองปลิว 

 ๒๒๕ นายพณศักดิ์  พิมพสิน 

 ๒๒๖ พันจาเอก พยุง  ประเสริฐพงษ 

 ๒๒๗ จาสิบเอก พรหมพิทักษ  รักการดี 

 ๒๒๘ นายพสิษฐ  กาศสกุล 

 ๒๒๙ นายพันเลิศ  ทองเทพ 

 ๒๓๐ นายพิจิตร  เขจรฤทธิ์ 

 ๒๓๑ นายพิชญ  เพชรโยธิน 

 ๒๓๒ จาเอก พิชัย  พูลภิรมย 

 ๒๓๓ จาเอก พิชิต  บุญขาว 

 ๒๓๔ นายพิชิตศักดิ์  ถนอมเชื้อ 

 ๒๓๕ นายพิเชียร  ทาแกง 

 ๒๓๖ วาท่ีรอยตรี พิทักษ  ตาบุญ 

 ๒๓๗ จาสิบเอก พิรภัทร  สุภโกศล 

 ๒๓๘ นายพิศุทธิ์  ประสมสุข 

 ๒๓๙ นายพิษณุ  เพ็ชรเมือง 

 ๒๔๐ นายพีรพงศ  พวงขํา 

 ๒๔๑ นายพีระ  โพธิ์สุวรรณ 

 ๒๔๒ นายเพ็ชร  นิ่มนวล 

 ๒๔๓ จาสิบเอก เพ่ิมพล  สุนา 

 ๒๔๔ สิบเอก เพ่ิมยศ  วิรัตน 

 ๒๔๕ นายไพฑูณย  ชมชื่นดี 

 ๒๔๖ สิบเอก ไพทูลย  แสงหิรัญ 

 ๒๔๗ นายไพรวุฒิ  ประสันแพงศรี 

 ๒๔๘ พันจาเอก ไพรัตน  ภูนุช 

 ๒๔๙ สิบเอก ไพรี  นิลสนธ 

 ๒๕๐ นายไพศาล  พิมลศรี 

 ๒๕๑ สิบเอก ภาสกร  วัชรโศภิษฐกุล 

 ๒๕๒ พันจาเอก ภูเทพ  ปาอุปถัมภ 

 ๒๕๓ จาสิบตรี ภูเบศร  บุญเพ็ง 

 ๒๕๔ นายมณเฑียร  ตั้งจิตต 

 ๒๕๕ นายมานพ  รักบุญ 

 ๒๕๖ นายมานะ  ทองเนื้องาม 

 ๒๕๗ นายมานะ  มากบุญ 

 ๒๕๘ จาสิบตรี มินชยัน  กิจลิชิต 



 หนา   ๑๘๒ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๙ นายเมธี  กล่ินเกษร 

 ๒๖๐ พันจาเอก ไมตรี  ตะวังทัน 

 ๒๖๑ พันจาเอก ไมตรี  พวงไม 

 ๒๖๒ นายยศดนัย  ประสงคใด 

 ๒๖๓ นายยศศักดิ์  สกุลพานิช 

 ๒๖๔ จาสิบเอก ย่ิงพง  ชูกล่ิน 

 ๒๖๕ จาเอก ยุทธภูมิ  บุญยัง 

 ๒๖๖ นายรณกร  นาคสิงห 

 ๒๖๗ นายรณภพ  สุวรรณประดิษฐ 

 ๒๖๘ จาเอก รวิภาส  เฮ็งเงิน 

 ๒๖๙ จาเอก ระพิน  ดําสนิท 

 ๒๗๐ นายรังสันต  สิมสวัสดิ์ 

 ๒๗๑ สิบเอก รัชภูมิ  ฝาดสูงเนิน 

 ๒๗๒ นายรัฐพงษ  แสงเปง 

 ๒๗๓ นายรัฐโรฒ  ฤทธิรงค 

 ๒๗๔ นายราชัน  รวมแสง 

 ๒๗๕ นายราชันย  กออุดม 

 ๒๗๖ นายรําไพ  โพธิวัฒน 

 ๒๗๗ นายฤทธิรงค  โตะทับทิม 

 ๒๗๘ พันจาเอก วรโชติ  มากเพ็ชร 

 ๒๗๙ นายวรรณรุต  ทับทิมศรี 

 ๒๘๐ นายวรากรณ  คํามูลมี 

 ๒๘๑ นายวรายุทธ  ศิริพรหมสิทธิ์ 

 ๒๘๒ นายวราวุฒิ  ครูทอง 

 ๒๘๓ นายวราวุฒิ  วุฒิชมภู 

 ๒๘๔ นายวราวุธ  สุราภา 

 ๒๘๕ นายวสันต  นึกไฉน 

 ๒๘๖ นายวสันต  รักสงค 

 ๒๘๗ นายวสันต  วุฒิหาร 

 ๒๘๘ นายวสันต  แสงวารินทร 

 ๒๘๙ นายวัชระ  ยาปาคาย 

 ๒๙๐ นายวัชรินทร  โนนสูง 

 ๒๙๑ จาสิบเอก วานิช  ภาโว 

 ๒๙๒ จาสิบเอก วิชัย  วรทัต 

 ๒๙๓ นายวิเชียร  สุกซาง 

 ๒๙๔ นายวิทยา  บุญระยอง 

 ๒๙๕ นายวินัย  มานอก 

 ๒๙๖ จาสิบเอก วิพัฒน  อุไรรัตน 

 ๒๙๗ นายวิโรจน  อยูสําราญ 

 ๒๙๘ นายวิสุทธิ์  จังพล 

 ๒๙๙ จาเอก วีรชัย  ดาศรี 

 ๓๐๐ สิบเอก วีรชาติ  ภูผา 

 ๓๐๑ จาเอก วีรยุทธ  มีวงษ 

 ๓๐๒ นายวีรวัฒน  บุญอภัย 

 ๓๐๓ นายวีรวัฒน  พลแกว 

 ๓๐๔ จาเอก วีรศักดิ์  จันตะยอด 

 ๓๐๕ นายวีรสิทธิ์  ภัทรวรานนท 

 ๓๐๖ นายวีระ  เจริญทรัพย 

 ๓๐๗ จาสิบเอก วีระพงษ  ภิรัญคํา 

 ๓๐๘ นายวีระยุทธ  โมฬี 

 ๓๐๙ นายวีระวัฒน  ไชยวัณณ 

 ๓๑๐ สิบเอก วีระศักดิ์  สมุทรศรี 



 หนา   ๑๘๓ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๑ นายวีรัช  พันธสน 

 ๓๑๒ นายวุฒิพงษ  วรวิเศษ 

 ๓๑๓ นายวุธ  โสสมกบ 

 ๓๑๔ พันจาอากาศเอก เวชยันต  ขุนแกว 

 ๓๑๕ นายเวชยันต  นันทอัมพร 

 ๓๑๖ นายเวศยพงศ  เหล็กเพชร 

 ๓๑๗ นายศรศักดิ์  อยูคลํ้า 

 ๓๑๘ นายศรัณยู  สิงหเดช 

 ๓๑๙ สิบเอก ศราวุฒิ  ทาเรือน 

 ๓๒๐ นายศราวุฒิ  พรมรักษ 

 ๓๒๑ วาท่ีรอยตรี ศราวุธ  บุญสุข 

 ๓๒๒ จาเอก ศักดิ์ชัย  เชิดสันเทียะ 

 ๓๒๓ นายศักดิ์ดา  พรมโสภา 

 ๓๒๔ จาสิบเอก ศักดิ์นรินทร  คุณมี 

 ๓๒๕ พันจาเอก ศิริไพบูลย  ปกสันเทียะ 

 ๓๒๖ นายศิริมงคล  สุขเสริม 

 ๓๒๗ นายศิริศักดิ์  ศรีทอง 

 ๓๒๘ นายศุภกิจ  แกวกระจาง 

 ๓๒๙ จาสิบเอก ศุภชัย  บุญสกรรณ 

 ๓๓๐ นายศุภชาติ  พิจิตรัตน 

 ๓๓๑ นายศุภโชค  ทวีผล 

 ๓๓๒ นายศุภพล  อนุสนธิ์ 

 ๓๓๓ นายเศกสรรค  นามรักษา 

 ๓๓๔ นายสงเสริม  ย้ิมเปนสุข 

 ๓๓๕ นายสถิตย  ไชยา 

 ๓๓๖ นายสมเกียรติ  นําอุทิศ 

 ๓๓๗ นายสมเกียรติ  แสงทองคํา 

 ๓๓๘ นายสมคิด  อิวปลา 

 ๓๓๙ นายสมเจตน  อานสันเทียะ 

 ๓๔๐ นายสมชาย  นารีรักษ 

 ๓๔๑ นายสมชาย  เรืองศรี 

 ๓๔๒ นายสมพร  พันเสนา 

 ๓๔๓ นายสมภพ  ปานเมน 

 ๓๔๔ นายสมยศ  กุลพันธ 

 ๓๔๕ นายสมศักดิ์  แสนดี 

 ๓๔๖ นายสรภาพ  ศรีสุวรรณ 

 ๓๔๗ นายสรวิชญ  ดิษฐวัฒนาโชติ 

 ๓๔๘ นายสราวุฒิ  อองพิมาย 

 ๓๔๙ นายสราวุธ  ตะรัตน 

 ๓๕๐ นายสราวุธ  นิลสุวรรณ 

 ๓๕๑ สิบเอก สหชยุตม  ชาชํานาญ 

 ๓๕๒ นายสหัชชัย  จุมวงษ 

 ๓๕๓ จาสิบเอก สัญญา  เรืองงาม 

 ๓๕๔ นายสันติ  ศรีอาจ 

 ๓๕๕ นายสาคร  เหลาดี 

 ๓๕๖ นายสายัณห  พิมพเพ็ง 

 ๓๕๗ นายสิทธิชัย  ดอนสมจิต 

 ๓๕๘ นายสิทธิชัย  ทิมรอด 

 ๓๕๙ นายสิทธิชัย  วงศสุพรรณ 

 ๓๖๐ จาเอก สิทธิพร  ทาเงิน 

 ๓๖๑ นายสิทธิพล  พุฒศรี 

 ๓๖๒ นายสิริพงษ  พรหมคุณานนท 



 หนา   ๑๘๔ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๖๓ นายสิลุโณ  เกษสาคร 

 ๓๖๔ นายสีหนาท  สีหะวงษ 

 ๓๖๕ จาเอก สุดเขต  ธิวะโต 

 ๓๖๖ นายสุทธินาถ  จันทรสุโข 

 ๓๖๗ นายสุธรรม  เปลงชัย 

 ๓๖๘ นายสุนทร  สีดา 

 ๓๖๙ จาเอก สุนันตชัย  จ่ันกระโทก 

 ๓๗๐ นายสุพจน  เชิดฉาย 

 ๓๗๑ นายสุพล  วงศภูเวช 

 ๓๗๒ จาสิบเอก สุภักดิ์  บุญชวย 

 ๓๗๓ นายสุเมธ  ชมพืชน 

 ๓๗๔ สิบเอก สุเมธ  พวงทอง 

 ๓๗๕ นายสุรชัย  ชาติชนะ 

 ๓๗๖ นายสุรชัย  แสนกุณา 

 ๓๗๗ นายสุรชาติ  พานทอง 

 ๓๗๘ นายสุรพงษ  แกนใจ 

 ๓๗๙ นายสุรศักดิ์  แกวกา 

 ๓๘๐ นายสุรศักดิ์  แสงหาว 

 ๓๘๑ พันจาเอก สุระสิทธิ์  สุมมาตร 

 ๓๘๒ นายสุริชัย  สิริรจน 

 ๓๘๓ นายสุริยนต  บุญสาร 

 ๓๘๔ นายสุริยพงษ  ชุมใจ 

 ๓๘๕ นายสุริยา  ดิษภา 

 ๓๘๖ นายสุริยา  นวลจันทร 

 ๓๘๗ สิบเอก สุริยา  นิเลปยัง 

 ๓๘๘ นายสุริยา  ใฝใจ 

 ๓๘๙ นายสุวรรณ  ผลแกว 

 ๓๙๐ นายสุวิทย  ทิพยยาใหญ 

 ๓๙๑ นายเสกสรร  วรรณวีระ 

 ๓๙๒ นายเสกสรรค  สุเพ็ญ 

 ๓๙๓ นายแสนคม  ผุโคตร 

 ๓๙๔ จาเอก โสภณ  ไชยสงคราม 

 ๓๙๕ นายโสฬส  พิทักษวงศ 

 ๓๙๖ นายหนึ่ง  จอมเกาะ 

 ๓๙๗ นายองอาจ  ศรพรหม 

 ๓๙๘ นายอดิศักดิ์  พิมพานนท 

 ๓๙๙ นายอดิศักดิ์  สารสวัสดิ์ 

 ๔๐๐ จาสิบเอก อดุลย  อําพันพร 

 ๔๐๑ นายอนันต  ทองศรี 

 ๔๐๒ นายอนิรุทธิ์  เดชหนู 

 ๔๐๓ นายอนุพงษ  นาคสุวรรณ 

 ๔๐๔ นายอนุรักษ  ตรงแกว 

 ๔๐๕ พันจาอากาศโท อนุวัฒน  อินยิน 

 ๔๐๖ นายอนุศักดิ์  พันชะนะ 

 ๔๐๗ นายอภิชาต  พัฒนานนท 

 ๔๐๘ นายอภิเดช  ประจวบสุข 

 ๔๐๙ จาสิบเอก อภิเดช  ศรีชัยตุง 

 ๔๑๐ นายอภิรัฐ  วะลัยศรี   

 ๔๑๑ จาสิบเอก อมรเทพ  อัมพฤกษ 

 ๔๑๒ สิบเอก อรรถพล  โตภู 

 ๔๑๓ นายอัครชัย  ชอบกล 

 ๔๑๔ นายอัษฎา  คารวะ 



 หนา   ๑๘๕ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๑๕ นายอาณัฐ  บัวบาล 

 ๔๑๖ นายอํานาจ  แปงทา 

 ๔๑๗ สิบเอก อํานาจ  โสภาชัย 

 ๔๑๘ นายอําพล  อิศราคาร 

 ๔๑๙ นายอิทธิกร  งามเขียว 

 ๔๒๐ นายอิทธิพล  เลือดไทย 

 ๔๒๑ จาสิบตรี อิสระ  สารสวัสดิ์ 

 ๔๒๒ นายอุดม  บุสภาค 

 ๔๒๓ จาสิบเอก อุเทน  วาสนา 

 ๔๒๔ จาเอก อุบล  จิราพงษ 

 ๔๒๕ นายเอกชัย  บุญศรี 

 ๔๒๖ นายเอกพล  ศรีไม 

 ๔๒๗ พันจาอากาศเอก เอกศักดิ์  ประภารัตน 

 ๔๒๘ นายเอิบฤทธิ์  สาลิกา 

 ๔๒๙ นางกชกร  ทันนิเทศ 

 ๔๓๐ นางสาวกนกนันทน  ใหนุช 

 ๔๓๑ นางสาวกนกลักษณ  มณีนอย 

 ๔๓๒ นางสาวกนกอร  เนเต็ก 

 ๔๓๓ นางสาวกรนิการ  ฝปากเพราะ 

 ๔๓๔ นางสาวกฤษติญากรณ  ทองเต็ม 

 ๔๓๕ นางสาวกัญญณพัชร  สินสงวน 

 ๔๓๖ นางกัญญาณัฐ  คําพรม 

 ๔๓๗ นางสาวกันยกร  พินิจมนตรี 

 ๔๓๘ นางสาวกันยนา  โพธิ์เจริญ 

 ๔๓๙ นางสาวกันยา  ศรีอุดร 

 ๔๔๐ นางกัลยกมล  ตันตริสุรนนท 

 ๔๔๑ นางกาญจนา  คงสงดวง 

 ๔๔๒ นางกาญจนา  ปนชุม   

 ๔๔๓ นางสาวกาญจนา  สุขดาษ 

 ๔๔๔ นางสาวกานตพิชชา  สิงหล 

 ๔๔๕ นางสาวกิตติยา  ทรงคะรักษ 

 ๔๔๖ นางสาวกิตติยา  พงษไทย 

 ๔๔๗ นางกุญชภัสส  ศรีสิริพัฒน 

 ๔๔๘ นางสาวกุลธรา  กมลพันธ 

 ๔๔๙ นางสาวกุลนัฐ  มีหวายหลึม 

 ๔๕๐ นางสาวเกวารินทร  อยูปรางค 

 ๔๕๑ นางเกศินี  ศรีเหลา 

 ๔๕๒ นางสาวขวัญใจ  ศรีพลกรัง 

 ๔๕๓ นางขวัญดาว  หาญณรงค 

 ๔๕๔ นางสาวจันทนา  ท่ังรอด 

 ๔๕๕ นางจันทนา  พรมปุระ 

 ๔๕๖ นางจันทรจิรา  ทรัพยสิน 

 ๔๕๗ นางสาวจันทรทิพย  บุษราคัม 

 ๔๕๘ นางจารุณี  คงทวี 

 ๔๕๙ นางจิดาภา  ผลเกิด 

 ๔๖๐ นางสาวจิตติมา  ชื่นอารมย 

 ๔๖๑ นางสาวจินดารัตน  คชสาร 

 ๔๖๒ นางสาวจินตนา  เผือกพูล 

 ๔๖๓ นางสาวจิรนันท  ทราบเมืองปก 

 ๔๖๔ นางสาวจิรพรรณ  ไชยเสริม 

 ๔๖๕ นางจิระพร  สมภาร 

 ๔๖๖ นางสาวจิราพร  สมศรี 



 หนา   ๑๘๖ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๖๗ นางสาวจีรภัทร  ละออเอี่ยม 

 ๔๖๘ นางสาวจุฑาทิพย  หงสพิมลมาศ 

 ๔๖๙ นางสาวจุรีรัตน  สายยศ 

 ๔๗๐ นางสาวจุฬาลักษณ  กลเรียน 

 ๔๗๑ นางสาวเจนสิริ  จิตพิทักษธรรม 

 ๔๗๒ นางสาวชนนิกานต  วันยาว 

 ๔๗๓ นางสาวชรินทร  โภควัฒน 

 ๔๗๔ นางสาวชลธิชา  ขันธเครือ 

 ๔๗๕ นางสาวชาคริยา  ทัพมงคล 

 ๔๗๖ นางสาวชื่นสุมล  ศรีสังวาลย 

 ๔๗๗ นางสาวชุติกาญจนา  ถนอมรูป 

 ๔๗๘ นางสาวชุติมา  พระโสภา 

 ๔๗๙ นางสาวชุติมา  สุพรรณสาย 

 ๔๘๐ นางสาวชุติวรรณ  จันทรภู 

 ๔๘๑ นางสาวชูศรี  พอจิต   

 ๔๘๒ นางสาวญาณนิษฐา  สุขศิริปญโญ 

 ๔๘๓ นางญาณิศา  กล่ินอดุง 

 ๔๘๔ นางสาวฐิญาดา  ทรงสุภา 

 ๔๘๕ นางสาวฐิตาภรณ  ประมัยพิมพ 

 ๔๘๖ นางสาวฐิติรัตน  ฉิมพาลี 

 ๔๘๗ นางสาวณัชชา  มูลเพ็ชร 

 ๔๘๘ นางณัฐธินี  บุญญานุวัตร 

 ๔๘๙ นางสาวณัฐนันท  แกวโพธิ์ 

 ๔๙๐ นางสาวณัฐมน  ปกโคทานัง 

 ๔๙๑ นางสาวณัฐลดา  แกวเนตร 

 ๔๙๒ นางสาวณัฐวดี  สาติบุตร 

 ๔๙๓ นางณิชกมล  คิดอาน 

 ๔๙๔ นางณิชานันท  มากวิสุทธิ์ 

 ๔๙๕ นางสาวดลณพร  บุญเจือ 

 ๔๙๖ นางสาวดลนภัส  เขตเจริญ 

 ๔๙๗ นางสาวดากานดา  เย่ียงปรีชากุล 

 ๔๙๘ นางสาวดารุณี  เสมียนสิงห 

 ๔๙๙ นางสาวตมิสา  แกวนาบอน 

 ๕๐๐ นางทวีพร  โพธิ์หลักดาน 

 ๕๐๑ นางสาวทวีพร  แสงสุข 

 ๕๐๒ นางทัชชา  ไชยวิโน 

 ๕๐๓ นางทัศนีย  จันทรสะอาด 

 ๕๐๔ นางสาวทัศนีย  ไชยธรรม 

 ๕๐๕ นางทิพรัตน  สมบัติคีรีไพบูลย 

 ๕๐๖ นางทิพวรรณ  แทนประเสริฐกุล 

 ๕๐๗ นางสาวธนกร  หนูเอียด 

 ๕๐๘ นางธนพร  ใบเขียว 

 ๕๐๙ นางสาวธนัญญา  ธาตุอินจันทร 

 ๕๑๐ นางสาวธนัญพรรธน  เครือวราวิทยา 

 ๕๑๑ นางธมลณัฏฐ  โพธิ์พันธ 

 ๕๑๒ นางธัญญรัตน  ฝนชมภู 

 ๕๑๓ นางธัญญาภรณ  จิตสวาง 

 ๕๑๔ นางธัญยธรณ  เทาใหม 

 ๕๑๕ นางธัญรดี  พุฒเอก 

 ๕๑๖ นางสาวธัญลักษณ  คํานันท 

 ๕๑๗ นางสาวธิดารัตน  ฉายกิ่ง 

 ๕๑๘ นางธีรารัตน  อรรคบุตร 



 หนา   ๑๘๗ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๑๙ นางสาวนพวรรณ  วงคเนียม 

 ๕๒๐ นางนภัสสร  จันทบาล 

 ๕๒๑ นางสาวนภาพร  แนมผักแวน 

 ๕๒๒ นางสาวนฤมล  ทองหลา 

 ๕๒๓ นางนฤมล  อึ่งฮวบ 

 ๕๒๔ นางสาวนฤมลพรรณ  พลายจ่ัน 

 ๕๒๕ นางสาวนวพรวรกมล  ขําทับทิม 

 ๕๒๖ นางสาวนวลลออ  เอมโอษฐ 

 ๕๒๗ นางสาวนันทกา  ลอยทะเล 

 ๕๒๘ นางสาวนันทนิพัทธ  จินดาสกุลชัย 

 ๕๒๙ นางนันทพร  หนูแสน 

 ๕๓๐ นางนันนทณภัส  ภูขาว 

 ๕๓๑ นางสาวนัยนา  พุกรอด 

 ๕๓๒ นางสาวนิจวรรณ  ใบสกุล 

 ๕๓๓ นางสาวนิจวรินทร  กลอมเชาวนันท 

 ๕๓๔ นางสาวนิตยรดี  วังคีรี 

 ๕๓๕ นางสาวนิตยา  การสังเวช 

 ๕๓๖ นางนิตยา  จันทรทิวานนท 

 ๕๓๗ นางสาวนิตยา  นิยมชัย 

 ๕๓๘ นางสาวนิตยา  อุปการรอด 

 ๕๓๙ นางนิทรา  พรประสาท 

 ๕๔๐ นางสาวนิภาดา  ภูวิชัย 

 ๕๔๑ นางนิภาพร  ทีทา 

 ๕๔๒ นางสาวนิภาพร  รักพงค 

 ๕๔๓ นางสาวนิรัชรา  จาเลิศ 

 ๕๔๔ นางสาวนูรกันต  ดอมะ 

 ๕๔๕ นางสาวเนตรนภา  คชกฤษ 

 ๕๔๖ นางบานเย็น  มะโน 

 ๕๔๗ นางสาวบุญธิดา  ศรีเดช 

 ๕๔๘ นางบุญนิภา  หวัดธรรมพัฒน 

 ๕๔๙ นางสาวเบญจมาศ  โกชุม 

 ๕๕๐ นางเบญจมาศ  เพชรประพันธ 

 ๕๕๑ นางเบญจวรรณ  ดีตันนา 

 ๕๕๒ นางเบญญาภา  แสงกลา 

 ๕๕๓ นางปภาวรินท  ทุมทน 

 ๕๕๔ นางประคอง  ศรีเหรา 

 ๕๕๕ นางสาวประนอม  ลาดศิลป 

 ๕๕๖ นางประยูรศรี  วิญญายงค 

 ๕๕๗ นางปริยนาถ  สุขสมบูรณ 

 ๕๕๘ นางสาวปริศนา  อาแวสู 

 ๕๕๙ นางสาวปรียาพร  กอนวิมล 

 ๕๖๐ นางปวาริศา  สามหาดไทย 

 ๕๖๑ นางปาณิสรา  สุทธาบุญ 

 ๕๖๒ นางปาริชาติ  แตงหมี 

 ๕๖๓ นางปาลิดา  ชาติประสพ 

 ๕๖๔ นางสาวปยะนุช  คงเพ็ง 

 ๕๖๕ นางสาวปยะนุช  พวงความสุข 

 ๕๖๖ นางสาวปยะนุช  อุดชาชน 

 ๕๖๗ นางปยากร  โสมนัสนานนท 

 ๕๖๘ นางสาวพรณภัส  จุนทศรี 

 ๕๖๙ นางสาวพรทิพย  รักวงษ 

 ๕๗๐ นางสาวพรนิชา  เผือกบัว 



 หนา   ๑๘๘ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๗๑ นางสาวพรเพ็ญ  หาญมนต 

 ๕๗๒ นางสาวพรรณพัชร  แสนคํา 

 ๕๗๓ นางพรรณพา  อุนอินตะ 

 ๕๗๔ นางพัชนี  ยองใย 

 ๕๗๕ สิบเอกหญิง พัชรนินท  อิสริยากิตติชัย 

 ๕๗๖ นางพัฒนา  โพธิ์พันธ 

 ๕๗๗ นางพัทธนันท  ชมภู 

 ๕๗๘ นางพัทธานันท  พรพจนธนมาศ 

 ๕๗๙ นางสาวพัทยา  โทสิงห 

 ๕๘๐ นางพิมพตะวัน  บุตรสืบสาย 

 ๕๘๑ นางสาวเพ็ญรดี  เริงยุทธนาชีวิน 

 ๕๘๒ นางแพรทอง  สรรพรัตน 

 ๕๘๓ นางสาวไพลิน  ดาโสม 

 ๕๘๔ จาสิบเอกหญิง ภชรดา  ชรารัตน 

 ๕๘๕ นางสาวมณฑนา  เตซะวัฒนาพร 

 ๕๘๖ นางสาวมนธนัญ  อรุณภักดิ์ 

 ๕๘๗ นางสาวมนัสนันท  สารทักษิณ 

 ๕๘๘ นางสาวมะลิวัลย  สุดโทษา 

 ๕๘๙ นางสาวมะลิวัลย  ใหมพูล 

 ๕๙๐ นางสาวมัทนา  ตุยชัย 

 ๕๙๑ นางมาริษฎา  สีหาทัพ 

 ๕๙๒ นางมารีนา  เจะดาโอะ 

 ๕๙๓ นางสาวมุกดา  ดวงเดือน 

 ๕๙๔ นางยุพิน  พันชน 

 ๕๙๕ นางเยาวมาลย  คงนุน 

 ๕๙๖ นางสาวเยาวเรศ  ติ๊บสม 

 ๕๙๗ นางสาวรพีพรรณ  แสนกันดี 

 ๕๙๘ นางสาวรวิวรรณ  ปุยพรหม 

 ๕๙๙ จาสิบเอกหญิง รวีวรรณ  ชุมชื่น 

 ๖๐๐ นางสาวรักชนก  เตชนันท 

 ๖๐๑ นางรัชตา  บุญเจริญ 

 ๖๐๒ นางสาวรัชนีกร  ศักดี 

 ๖๐๓ นางสาวรัชนีวรรณ  ย่ิงดี 

 ๖๐๔ นางสาวรัตติกาล  ชินตะคุ 

 ๖๐๕ นางสาวรัศมี  บุตรครบุร ี

 ๖๐๖ นางสาวรัศมี  วรวิเศษ 

 ๖๐๗ นางสาวรัสรินทร  ฉัตรพัฒนโภคิน 

 ๖๐๘ นางสาวรุงนิภา  ชุมภูชนะภัย 

 ๖๐๙ นางรุงฤดี  วรรณไชย 

 ๖๑๐ นางสาวละอองดาว  คงแกว 

 ๖๑๑ นางลักขณา  ยะนิล 

 ๖๑๒ นางวรรณาภรณ  ทับทอง 

 ๖๑๓ นางวราภรณ  เพชรชวย 

 ๖๑๔ นางสาววราภรณ  หงษทอง 

 ๖๑๕ นางสาววรีพร  สุมมาตย 

 ๖๑๖ นางสาววลัยรัตน  แกนทาว 

 ๖๑๗ นางสาววัชรี  สุขนิรันดร 

 ๖๑๘ นางสาววาสนา  เพ็งชัย 

 ๖๑๙ นางสาววิจิตรา  จันอารี 

 ๖๒๐ นางวิภาวดี  เตียวยืนยง 

 ๖๒๑ นางวิยดา  พันทา 

 ๖๒๒ นางสาววิยะดา  สายยศ 



 หนา   ๑๘๙ (เลมท่ี  ๖/๙) 
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 ๖๒๓ นางวิลาวัลย  รักถิ่นเดิม 

 ๖๒๔ นางวิไลวรรณ  จันทรชิต 

 ๖๒๕ นางสาวศรินทรรัศม  บุญนาจเสวี 

 ๖๒๖ นางสาวศศิกาญจน  ตุมพงค 

 ๖๒๗ นางสาวศิริกาญจน  วงษพรพิพัฒน 

 ๖๒๘ นางสาวศิริลักษณ  สําอางคญาติ 

 ๖๒๙ นางสาวศิริอร  ฉิมหาชาติ 

 ๖๓๐ นางสาวศุภมาส  หอมเนียม 

 ๖๓๑ นางศุภรา  บุตรสาธรรม 

 ๖๓๒ นางสาวโศรดา  หนูพนันต 

 ๖๓๓ นางสาวสมควร  นารี 

 ๖๓๔ นางสาวสมคิด  กลอมเกล้ียง 

 ๖๓๕ นางสวรรคแกว  บุตรงาม 

 ๖๓๖ นางสาวสันทนา  เรืองหงษา 

 ๖๓๗ นางสาวสันทนี  ทองเหล่ือม 

 ๖๓๘ นางสําเนียง  โพธิ์ไทรย 

 ๖๓๙ นางสาวสิรภัทรส  ภิญโญธัญญธัตถ 

 ๖๔๐ นางสาวสิริธนา  ศรียาภัย 

 ๖๔๑ นางสาวสุกัญญา  เจือละออง 

 ๖๔๒ นางสาวสุขุมาล  ใจหลวง 

 ๖๔๓ นางสุคนธรส  กรรเชียง 

 ๖๔๔ นางสุจิตรา  เพชรเสนา 

 ๖๔๕ นางสาวสุชาดา  ไมหอม 

 ๖๔๖ นางสุณี  มูลกาย 

 ๖๔๗ นางสุดนีย  เพ่ือนเกาะ 

 ๖๔๘ นางสุดารัตน  ฐานอุดม 

 ๖๔๙ นางสาวสุนทร  สุราทิพย 

 ๖๕๐ นางสาวสุเนตร  มวงชูอินทร 

 ๖๕๑ นางสุพรรัตน  ยะถาวร 

 ๖๕๒ นางสาวสุพัตตรา  พรพล 

 ๖๕๓ นางสาวสุพิชยชาภา  บรรจงปรุ 

 ๖๕๔ นางสาวสุพิศ  สายจันทร 

 ๖๕๕ นางสาวสุภาภรณ  ดวงเดือน 

 ๖๕๖ นางสุภาภรณ  อังกาพย 

 ๖๕๗ นางสาวสุภารัตน  สุขกระวัน 

 ๖๕๘ นางสุภาวดี  อุนสวาสดิ์ 

 ๖๕๙ นางสาวสุภาอร  หวังเทพอนุเคราะห 

 ๖๖๐ นางสุมิตรา  ไพราม 

 ๖๖๑ นางสุรางรัตน  คงประเสริฐ 

 ๖๖๒ นางสาวสุรีรัตน  แสงจํารูญ 

 ๖๖๓ นางสาวสุวภรณ  พันธุเหมานนท 

 ๖๖๔ นางสุวรรณา  สัตยซื่อ 

 ๖๖๕ นางสาวสุวารี  มูสิกะสง 

 ๖๖๖ นางสาวสุวิชา  สุดเอื้อม 

 ๖๖๗ นางสาวเสาวคนธ  รามณรงค 

 ๖๖๘ นางสาวเสาวลักษณ  อินทรสุวรรณ 

 ๖๖๙ นางสาวแสงดาว  ประดับสุข 

 ๖๗๐ นางสาวแสงทิพย  กล่ินชื่น 

 ๖๗๑ นางสาวแสงนภา  สิงหเรือง 

 ๖๗๒ นางโสภาภรณ  จันทรสองศรี 

 ๖๗๓ นางสาวหทัยกาญจน  ทาโน 

 ๖๗๔ นางสาวอนัญญา  กันเทพา 
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เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๗๕ นางอนุทิน  ทองโคตร 

 ๖๗๖ นางสาวอมรรัตน  ศรีหาพงษ 

 ๖๗๗ นางสาวอรพรรณ  พุกเฉื่อย 

 ๖๗๘ นางสาวอรพรรณ  อยูเย็น 

 ๖๗๙ นางสาวอรศิริ  วิรัตนา 

 ๖๘๐ นางสาวอลีญา  เรืองบุญญา 

 ๖๘๑ นางออมใจ  นวลสุด 

 ๖๘๒ นางอัญชลี  แทนจันทึก 

 ๖๘๓ นางสาวอัญญารัตน  ประภาวงษ 

 ๖๘๔ นางสาวอาทิตยา  สุขประเสริฐ 

 ๖๘๕ นางสาวอินธิรา  บุญศรัทธา 

 ๖๘๖ นางอุบลฉัตร  อูแดง 

 ๖๘๗ นางสาวอุศนา  สมจิตต 

 ๖๘๘ นางสาวเอมอร  ศรีคํา 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑,๔๕๗  ราย) 

 ๑ นายกรกช  อุปนันท 

 ๒ นายกรภัทร  สุดศักดา 

 ๓ นายกรวิทย  คงชาลี 

 ๔ นายกรวิทย  ศิลปชํานาญ 

 ๕ นายกฤดา  โพธิ์แกว 

 ๖ พันจาเอก กฤตยา  สนิทมัจโร 

 ๗ จาสิบเอก กฤติเดชสมนึก  ในธรรม 

 ๘ นายกฤษ  สีสะอาด 

 ๙ นายกฤษฎา  จันทพันธ 

 ๑๐ สิบเอก กฤษฎา  เวกสูงเนิน 

 ๑๑ นายกฤษณะ  สุขสุดา 

 ๑๒ นายกฤษณะ  เอี่ยมอินทร 

 ๑๓ พันจาโท กล  เทียมเทศแกว 

 ๑๔ สิบเอก กองเกียรติ  เกียรติเจริญสุข 

 ๑๕ จาเอก กันตฐชาติ  คนฟูม 

 ๑๖ จาเอก กัมปนาท  ทองสุ 

 ๑๗ นายกําธร  นอยรูปเรา 

 ๑๘ นายกิตติชาคร  ยอดนครจง 

 ๑๙ นายกิตติฐากูร  พรมมิราช 

 ๒๐ นายกิตติธัช  ชัยมงคล 

 ๒๑ จาเอก กิตติพงษ  ดีผาย 

 ๒๒ พันจาเอก กิตติพงษ  ทัศมาลี 

 ๒๓ นายกิตติพงษ  ภูรักษา 

 ๒๔ นายกิตติภัค  จังพานิช 

 ๒๕ วาท่ีรอยตรี กิตติวัฒน  สารสังข 

 ๒๖ สิบเอก กิตติศักดิ์  ไชยศรี 

 ๒๗ จาสิบเอก กิตติศักดิ์  ติ๊บเมืองมา 

 ๒๘ นายกิติพงษ  ชมภูเกษ 

 ๒๙ นายเกรียงไกร  ภูคงน้ํา 

 ๓๐ นายเกรียงไกร  มะโน 

 ๓๑ นายเกรียงศักดิ์  หาญหาว 

 ๓๒ นายเกียรติณรงค  ธีรภักดิ์สวัสดิ์ 

 ๓๓ นายเกียรติศักดิ์  ลอยมา 

 ๓๔ นายเกียรติศักดิ์  ศรีเมือง 



 หนา   ๑๙๑ (เลมท่ี  ๖/๙) 
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 ๓๕ สิบเอก เกียรติศักดิ์  สังสนา 

 ๓๖ นายเกื้อสกุล  ภูระหงษ 

 ๓๗ นายเกื้ออังกูรณ  ชัยสุระ 

 ๓๘ นายโกมล  กุดั่น 

 ๓๙ นายโกวิท  สุขเกษม 

 ๔๐ นายโกวิท  อันประเสริฐ 

 ๔๑ นายโกสินทร  อินทรแปน 

 ๔๒ นายไกรสร  ศรีทร 

 ๔๓ จาสิบเอก ขจรศักดิ์  โคตรวงษจันทร 

 ๔๔ นายขจรศักดิ์  ไชยวงษ 

 ๔๕ จาสิบเอก ขรรจร  ประดับทอง 

 ๔๖ นายเขวณิช  ปนศิริ 

 ๔๗ จาสิบเอก คงศักดิ์  ธานีกุล 

 ๔๘ สิบเอก คฑากร  มุงเมฆ 

 ๔๙ นายคฑาวุฒิ  สีกงพลี 

 ๕๐ นายคมเดช  อิฐไธสง 

 ๕๑ จาสิบตรี คมศักดิ์  จันทรจาง 

 ๕๒ พันจาเอก คมสันต  พันธราช 

 ๕๓ นายคมสันตร  ชุมเสนา 

 ๕๔ จาสิบโท ครรชิต  ขวาโยธา 

 ๕๕ นายคุณากร  เถลิงศรี 

 ๕๖ นายคุณาวุฒิ  จํานงคถอย 

 ๕๗ นายจตุพร  สุรัตนเมธากุล 

 ๕๘ สิบเอก จตุพล  มั่นเจก 

 ๕๙ จาสิบโท จตุภูมิ  จ่ันตอง 

 ๖๐ นายจรัญ  ทรายหมอ 

 ๖๑ นายจรัล  ธินมารมย 

 ๖๒ นายจักรกริช  เตชะ 

 ๖๓ นายจักรกฤษณ  สงแสง 

 ๖๔ นายจักรพงศ  ตาปวง 

 ๖๕ นายจักรพงศ  ลีลาศักดิ์ศิริ 

 ๖๖ นายจักรพัฒน  พัฒนชวย 

 ๖๗ นายจักรพันธ  ชัยรัตน 

 ๖๘ สิบเอก จักรภพ  ขัติวงค 

 ๖๙ นายจักรี  สีทาราช 

 ๗๐ จาสิบเอก จําลอง  กองคํา 

 ๗๑ นายจําลอง  เหมนแหลม 

 ๗๒ นายจิตตวัฒน  บุญอินทร 

 ๗๓ นายจิตรกร  วรรณตุง 

 ๗๔ นายจิรวัฒน  ภาชื่น 

 ๗๕ นายจิระวัฒน  สอาดลวน 

 ๗๖ นายจิระศักดิ์  หนูมา 

 ๗๗ นายจิรัฐิ์  จํารัสศรี 

 ๗๘ นายจิราวุฒิ  เจริญวัย 

 ๗๙ นายจิโรจ  บัวขาว 

 ๘๐ สิบเอก จีรวัฒน  จันมา 

 ๘๑ นายจีระศักดิ์  จันทนันท 

 ๘๒ นายจีระศักดิ์  ภักดี 

 ๘๓ สิบเอก จีรัชญพัฒน  ปานสัสดี 

 ๘๔ นายจุมพล  สุวรรณ 

 ๘๕ นายจุฬาศิลป  แกวมณีชัย 

 ๘๖ นายเจษฎา  ผลผลุง 



 หนา   ๑๙๒ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๗ นายเจษฎา  ภาดี 

 ๘๘ นายฉัตรชัย  กวางขวาง 

 ๘๙ นายฉัตรชัย  อนันตะ 

 ๙๐ จาเอก เฉลิม  เสนกระจาย 

 ๙๑ นายเฉลิมพงษ  มนเทียรทอง 

 ๙๒ นายชพชัย  ขันแปง 

 ๙๓ นายชมเชย  คําวงค 

 ๙๔ จาสิบเอก ชยพล  ศรีมวง 

 ๙๕ นายชยพล  สุมังคะ 

 ๙๖ นายชลิต  คชฤทธิ์   

 ๙๗ นายชลิต  นันตะแกว 

 ๙๘ นายชลิต  สายศร 

 ๙๙ นายชัชชัย  จินดาหลวง 

 ๑๐๐ จาสิบตรี ชัชชัย  พรมมาศ 

 ๑๐๑ นายชัชวาล  จันทลักษณ 

 ๑๐๒ นายชัชวาลย  พิทักษสัตยาพรต 

 ๑๐๓ นายชัชวาลย  สุทธิชัย 

 ๑๐๔ นายชัยกฤต  ธงสิบเกา 

 ๑๐๕ นายชัยณรงค  มณี 

 ๑๐๖ นายชัยพร  จูมั่น 

 ๑๐๗ นายชัยพร  มือเปย 

 ๑๐๘ นายชัยยุทธ  ราชกรม 

 ๑๐๙ นายชัยฤทธิ์  พาธิรักษ 

 ๑๑๐ นายชัยวัฒน  ตะวิโล 

 ๑๑๑ นายชาคริต  ผูพัฒน 

 ๑๑๒ นายชาคริต  สมปญญา 

 ๑๑๓ นายชาญชัย  งั่วลําหิน 

 ๑๑๔ นายชาญณรงค  วันทองสุข 

 ๑๑๕ นายชาตรี  ไชยผง 

 ๑๑๖ นายชาติชาย  สีหลา 

 ๑๑๗ สิบเอก ชาติเชื้อ  ชัยสนาม 

 ๑๑๘ นายชานนท  อโนราช 

 ๑๑๙ จาสิบเอก ชํานาญ  ชัยฉลาด 

 ๑๒๐ พันจาเอก ชํานาญ  มาศบิ้ง 

 ๑๒๑ นายชิดพงษ  โคตะนนท 

 ๑๒๒ นายชินภัทร  มาตยงามเมือง 

 ๑๒๓ นายชุณหมนัส  คุมสุวรรณ 

 ๑๒๔ นายชูเกียรติ  ชุติมานันท 

 ๑๒๕ นายชูเกียรติ  สีหะวงษ 

 ๑๒๖ นายเชวงศักดิ์  เทพเมือง 

 ๑๒๗ นายเชษฐวัฒน  มาลี 

 ๑๒๘ สิบเอก เชาวลิต  ดวงทอง 

 ๑๒๙ สิบโท เชิดพงษ  แดงกองโค 

 ๑๓๐ นายโชคชัย  ภพไกร 

 ๑๓๑ จาสิบเอก โชคดี  หอมศิริ 

 ๑๓๒ นายโชคทวี  ทองศิริ 

 ๑๓๓ สิบโท ไชยยันต  สงสัย 

 ๑๓๔ นายไชยวัฒน  ศิลปะรายะ 

 ๑๓๕ สิบเอก ญาณวิทย  บุญบาล 

 ๑๓๖ นายฐากร  รัตติวรกุล 

 ๑๓๗ จาเอก ฐานพงศ  มากนวล 

 ๑๓๘ นายฑฆัมพล  พวงยอด 



 หนา   ๑๙๓ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๙ จาสิบเอก ณชพล  คะสะกุล 

 ๑๔๐ สิบเอก ณฐพงศภรณ  แสงวรรณลอย 

 ๑๔๑ นายณรงค  เข็มแกว 

 ๑๔๒ นายณรงค  คงบุรี 

 ๑๔๓ สิบเอก ณรงคชัย  นาวีนิตร 

 ๑๔๔ สิบเอก ณัชพล  ตรรกนรเศรษฐ 

 ๑๔๕ นายณัฏฐพงศ  จันโทมุข 

 ๑๔๖ นายณัฏฐวัฒน  สิทธิธรรม 

 ๑๔๗ นายณัฐดะนัย  คงศรี 

 ๑๔๘ นายณัฐปภัสร  เทพารักษ 

 ๑๔๙ นายณัฐพงศ  อินประไพ 

 ๑๕๐ สิบเอก ณัฐพงษ  วงคพิใจ 

 ๑๕๑ นายณัฐพร  เสาประโคน 

 ๑๕๒ นายณัฐพล  ปะนัดเท 

 ๑๕๓ สิบโท ณัฐพล  พันธุยาง 

 ๑๕๔ นายณัฐพล  ภูมิลําเนา 

 ๑๕๕ นายณัฐพล  หมีขยัน 

 ๑๕๖ นายณัฐวัฒน  ปรุงทอง 

 ๑๕๗ นายณัฐวุฒิ  กะวะระพฤษ 

 ๑๕๘ นายณัฐวุฒิ  เขียวขํา 

 ๑๕๙ นายณัฐวุฒิ  เตโช 

 ๑๖๐ พันจาอากาศตรี ณัฐวุฒิ  พรมมา 

 ๑๖๑ นายณัฐวุฒิ  พันธุเวียง 

 ๑๖๒ นายณัฐวุธ  เหมือนจิต 

 ๑๖๓ สิบเอก ณัฐสิทธิ์  อุปญญ 

 ๑๖๔ จาสิบเอก ดวงเด็ด  แกมนิล 

 ๑๖๕ นายดามพ  ดีอุด 

 ๑๖๖ พันจาเอก ดาวเนตร  วรนาด 

 ๑๖๗ นายดําเนิน  สุฤทธิ์ 

 ๑๖๘ นายดํารงครักษ  พยัคฆวงค 

 ๑๖๙ พันจาเอก ดํารงศักดิ์  ขาขันมะลี 

 ๑๗๐ นายดุรงฤทธิ์  หมสิงห 

 ๑๗๑ นายดุสิทธ  ศรีสรางคอม 

 ๑๗๒ นายเดชชนะ  นาคเสน 

 ๑๗๓ นายเดนพงศ  บุญยืน 

 ๑๗๔ นายตอศักดิ์  ปราสาททอง   

 ๑๗๕ จาสิบเอก ไตรเทพ  ทองอินทร 

 ๑๗๖ นายไตรรัตน  พงศเจริญ 

 ๑๗๗ สิบเอก ถาวร  ประพาสพงษ 

 ๑๗๘ สิบเอก เถลิงรัฐ  เปอรดี 

 ๑๗๙ สิบเอก ทรง  ศรีบัวรินทร 

 ๑๘๐ จาสิบโท ทรงธรรม  พันธุเพชร 

 ๑๘๑ สิบเอก ทรงพล  จันทราคา 

 ๑๘๒ จาสิบเอก ทรงพล  เรืองขษาปณ 

 ๑๘๓ นายทรงวุฒิ  จันทระ 

 ๑๘๔ สิบเอก ทรงศักดิ์  กัญญะโสภา 

 ๑๘๕ นายทรงศิลป  จันทศรี 

 ๑๘๖ นายทวีชัย  ถิ่นขาม 

 ๑๘๗ นายทวีศักดิ์  นอยสคราญ 

 ๑๘๘ นายทศพร  คมคง 

 ๑๘๙ นายทศพร  ภูไทย 

 ๑๙๐ นายทศพล  พินิจพงษ 



 หนา   ๑๙๔ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๑ นายทองสุข  โกติรัมย 

 ๑๙๒ นายทัศนะ  แยมงาม 

 ๑๙๓ สิบเอก ทิรวุทธ  ปนทองพันธ 

 ๑๙๔ นายเทวินทร  พูนเพ่ิม 

 ๑๙๕ นายเทอดพงษ  มุขดา 

 ๑๙๖ นายเทิดทูน  นาคสุข 

 ๑๙๗ นายเทิดศักดิ์  อนันตศีล 

 ๑๙๘ จาเอก เทียมเทพ  โชติชูชวง 

 ๑๙๙ นายแทงทอง  โพธิปญญา 

 ๒๐๐ จาเอก ธงชัย  ชัยสีทอง 

 ๒๐๑ นายธงชัย  ตาสําโรง 

 ๒๐๒ นายธงชัย  วงศชู 

 ๒๐๓ นายธงชัย  ศรีธิหลา 

 ๒๐๔ นายธนกฤต  ดวงจิต 

 ๒๐๕ นายธนพล  พรหมสนธิ์ 

 ๒๐๖ นายธนวรรธน  ขวัญทวีฐิติโชติ 

 ๒๐๗ นายธนวัฒน  ทิพยเนตร 

 ๒๐๘ จาเอก ธนวิชญ  กงทอง 

 ๒๐๙ นายธนวิน  มูลเมือง 

 ๒๑๐ นายธนศักดิ์  เนตินาค 

 ๒๑๑ จาสิบเอก ธนัชชนม  สิงหโต 

 ๒๑๒ นายธนัชพงศ  ปุยะติ 

 ๒๑๓ สิบเอก ธนากร  ดวงบุปผา 

 ๒๑๔ นายธนากร  มั่นกันนาน 

 ๒๑๕ จาสิบเอก ธนาโชค  ภัทรภิญโญ 

 ๒๑๖ นายธนายุทธ  หลาสุวงษ 

 ๒๑๗ นายธนิต  ศรีพอ 

 ๒๑๘ นายธวัชชัย  ฉลองภูมิ 

 ๒๑๙ นายธวัชชัย  แซเอี๋ยว 

 ๒๒๐ พันจาเอก ธวัชชัย  ทองแปน 

 ๒๒๑ นายธวัชชัย  สุกิมานิน 

 ๒๒๒ จาเอก ธัญญพล  แกวกองทรัพย 

 ๒๒๓ นายธัญพิสิษฐ  ดํารงคศักดิ์ 

 ๒๒๔ สิบเอก ธานินทร  คิมหันตา 

 ๒๒๕ จาสิบโท ธิติพงศ  มูลคํา 

 ๒๒๖ นายธิวากรณ  ปูคะธรรม 

 ๒๒๗ นายธีรเดช  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๒๘ นายธีรบูรณ  สกุนตะวิภาต 

 ๒๒๙ จาสิบเอก ธีรพงศ  บุตรดี 

 ๒๓๐ นายธีรพงศ  เผือกขํา 

 ๒๓๑ นายธีรพงษ  โชคกิจ 

 ๒๓๒ นายธีรพงษ  ล้ิมติ้ว 

 ๒๓๓ นายธีรภพ  เข็มเพชร 

 ๒๓๔ จาเอก ธีรภัทร  ปสสะ 

 ๒๓๕ นายธีรยุทธ  กะตากูล 

 ๒๓๖ นายธีรยุทธ  คนเพียร 

 ๒๓๗ นายธีรยุทธ  ปาทอง 

 ๒๓๘ นายธีรรัตน  วงษมงคล 

 ๒๓๙ นายธีรวัฒน  พุฒอินถา 

 ๒๔๐ นายธีรวัฒน  สีทอนราช 

 ๒๔๑ นายธีรวัฒน  สุภาวีระวัฒน 

 ๒๔๒ จาสิบเอก ธีรวิทย  แทนศร 



 หนา   ๑๙๕ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๓ นายธีรวิทย  บุรกรณ 

 ๒๔๔ นายธีรวุฒิ  นิลกาฬ 

 ๒๔๕ นายธีระชัย  คําลวน 

 ๒๔๖ จาสิบโท ธีระพงษ  พันธดี 

 ๒๔๗ พันจาเอก ธีระวัฒน  บัวพาภูเขียว 

 ๒๔๘ นายธีระวุฒิ  อรจันทร 

 ๒๔๙ นายโธนิต  บุตรทาว 

 ๒๕๐ นายนนทปวิธ  เอี่ยมสําอาง 

 ๒๕๑ นายนนธกันต  พุทธางกุล 

 ๒๕๒ นายนพดล  งามฤทธิ์ 

 ๒๕๓ นายนพดล  มังคละคีรี 

 ๒๕๔ นายนพล  ผดุงผล 

 ๒๕๕ นายนราวุฒิ  เจียงวงค 

 ๒๕๖ นายนราศักดิ์  เอกศิริ 

 ๒๕๗ นายนรินทร  ทับทรวง 

 ๒๕๘ สิบเอก นรุตมชัย  คงเกษม 

 ๒๕๙ นายนัฐพงศ  กองแกว 

 ๒๖๐ จาเอก นัฐพงษ  บุตรดา 

 ๒๖๑ สิบเอก นัฐพล  ภูพลผัน 

 ๒๖๒ จาเอก นาวิน  เพชรดี 

 ๒๖๓ วาที่รอยตรี นาวิน  ยืนยาว 

 ๒๖๔ จาเอก นาวี  รําไพพักตร 

 ๒๖๕ นายนิกร  เรียงสมบัติ 

 ๒๖๖ นายนิคม  โกมลศรี 

 ๒๖๗ นายนินธพล  เพ็งมี 

 ๒๖๘ นายนิพนธ  นรากิจพงศ 

 ๒๖๙ นายนิพัทธ  สิมมะลา 

 ๒๗๐ นายนิยม  พรมทา 

 ๒๗๑ นายนิรันต  นามเทพ 

 ๒๗๒ นายนิรุต  สรอยระยา 

 ๒๗๓ จาสิบเอก นิรุทธิ์  สุขศรี 

 ๒๗๔ จาเอก นิวัตร  ปะถะมา 

 ๒๗๕ นายบดินทร  จันตะ 

 ๒๗๖ นายบดินทร  พลสาร 

 ๒๗๗ นายบวร  หงอกสิมมา 

 ๒๗๘ นายบัญชา  กิ่งกันหา 

 ๒๗๙ นายบัญชา  ละอองออน   

 ๒๘๐ นายบัณฑิต  พุฒพันธ 

 ๒๘๑ นายบัณฑิต  ภูสนาม 

 ๒๘๒ สิบเอก บัณฑิต  อินทะนนท 

 ๒๘๓ นายบัณฑิตย  คุณแสน 

 ๒๘๔ นายบัวฮอง  รุงศร ี

 ๒๘๕ สิบเอก บุญญฤทธิ์  สีทอง 

 ๒๘๖ นายบุญนาค  กิตติยังกุล 

 ๒๘๗ พันจาเอก บุญนาม  บุญกองชาติ 

 ๒๘๘ จาเอก บุญรัตน  เชื้อเถาว 

 ๒๘๙ นายบุญเรือง  ประสานพันธ 

 ๒๙๐ นายบุตรดี  จินโจ 

 ๒๙๑ นายปฎิพัทธ  ล่ิมสกุล 

 ๒๙๒ พันจาเอก ปฏินันท  แนวกลาง 

 ๒๙๓ นายปฏิพัทธ  ลิมสกุล 

 ๒๙๔ นายปฏิวัติ  หงษคํา 



 หนา   ๑๙๖ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๕ นายปฐมพงษ  ประดับเสริฐ 

 ๒๙๖ นายปฐมพงษ  แสงโชติ 

 ๒๙๗ นายปณต  พงษศักดิ์ไกรศรี 

 ๒๙๘ สิบเอก ปธานิน  โชติวงษ 

 ๒๙๙ นายปรเมธ  คุมหินลาด 

 ๓๐๐ นายประชิต  งอบโคกกรวด 

 ๓๐๑ จาสิบเอก ประเด็น  ออนผิว 

 ๓๐๒ นายประพัฒน  โหรา 

 ๓๐๓ นายประพันธ  รวยรื่น 

 ๓๐๔ นายประมาณ  ล้ีไพร 

 ๓๐๕ นายประมาณ  ศุภโกศล 

 ๓๐๖ จาเอก ประยุทธ  ดวงพรม 

 ๓๐๗ สิบเอก ประวิทย  ดวงคํา 

 ๓๐๘ นายประวิทย  ประทุมหวล 

 ๓๐๙ นายประสิทธิ์  คงรอด 

 ๓๑๐ นายประเสริฐ  พรหมลัทธิ์ 

 ๓๑๑ จาเอก ประเสริฐ  ไลปตา 

 ๓๑๒ วาท่ีรอยตรี ปรัชญา  สุทธิบุตร 

 ๓๑๓ จาเอก ปรัชย  วิสียา 

 ๓๑๔ นายปรัญชัย  ชูรักษ 

 ๓๑๕ จาเอก ปริญญา  ภูบานชื่น 

 ๓๑๖ นายปริณพัฒน  วาปสาสุขเสริม 

 ๓๑๗ นายปริทัศน  ทาวนอย 

 ๓๑๘ นายปรีชา  กองทุงมน 

 ๓๑๙ นายปรีชา  ทินราช 

 ๓๒๐ นายปวริศร  โมสุทธิ 

 ๓๒๑ สิบเอก ปวิช  จีบโจง 

 ๓๒๒ นายปญญรัตน  ราศี 

 ๓๒๓ นายปญญา  แกวพรมราช 

 ๓๒๔ นายปญญา  สุขสิงหทอง 

 ๓๒๕ นายปญญา  อาพันธุ 

 ๓๒๖ นายปณณพัฒน  ดิษฐวัชรกุลธร 

 ๓๒๗ นายปติพงศ  สุขสนตรี 

 ๓๒๘ นายปติวัฒณ  ดอกละมุด 

 ๓๒๙ สิบเอก ปยณัฐ  ศรีรังษ 

 ๓๓๐ นายปยพงษ  ยอดบุนอก 

 ๓๓๑ นายปยะโชติ  ชัยวิชิต 

 ๓๓๒ นายปยะณัฐ  สุภูธร 

 ๓๓๓ นายปยะพงศ  คงเพชร 

 ๓๓๔ นายปยะพันธ  ใบเงิน 

 ๓๓๕ สิบเอก ปยะราช  สุขปอ 

 ๓๓๖ นายปุณณรัตน  มีสัจจานนท 

 ๓๓๗ นายปุณณฤกษ  โลหะมาศ 

 ๓๓๘ จาสิบเอก เปรมศักดิ์  สีเดือน 

 ๓๓๙ นายพงศกร  รักไทย 

 ๓๔๐ จาอากาศเอก พงศกร  สาสกุล 

 ๓๔๑ จาเอก พงศนรินทร  มาศขาว 

 ๓๔๒ นายพงษดนัย  เทพบุตร 

 ๓๔๓ จาสิบเอก พงษเทพ  เกิดมงคล 

 ๓๔๔ สิบเอก พงษพิพัฒน  ทัศนะ 

 ๓๔๕ นายพงษศักดิ์  พิศวิลัย 

 ๓๔๖ นายพงษศักดิ์  วงษภักดี 



 หนา   ๑๙๗ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๗ นายพชร  เกิดอินทร 

 ๓๔๘ นายพชรพล  อินชางคํา 

 ๓๔๙ จาสิบเอก พนม  แกวเนย 

 ๓๕๐ สิบเอก พนมไพร  สุขสมบูรณ 

 ๓๕๑ นายพรชัย  ภูประดับ 

 ๓๕๒ นายพรชัย  วรรณบุดดี 

 ๓๕๓ นายพรต  สงเรืองศรี 

 ๓๕๔ จาสิบเอก พรเทพ  ทิพยประทุม 

 ๓๕๕ นายพรเทพ  เทพทอง 

 ๓๕๖ นายพรพนม  ภูครองจิตร 

 ๓๕๗ นายพรพนา  รัตนะ 

 ๓๕๘ นายพรพรหม  ตอสติ 

 ๓๕๙ นายพรรณเทพ  บานแยม 

 ๓๖๐ สิบโท พรวัฒน  โพธิ์สูง 

 ๓๖๑ จาสิบตรี พลวัชร  จันณรงค 

 ๓๖๒ พันจาเอก พัชรภณ  ใจโพธิ์ 

 ๓๖๓ นายพัฒธพงษ  เหลาซื่อ 

 ๓๖๔ นายพัทธนันท  ลิมปสวัสดิ์ 

 ๓๖๕ จาสิบเอก พันธภิชาติ  ฉิมเรือง 

 ๓๖๖ นายพิจิตร  เกษสุนทร 

 ๓๖๗ นายพิชัย  กองสุข 

 ๓๖๘ นายพิชัย  พิลาวรรณ 

 ๓๖๙ นายพิชัย  สักขะพงษ 

 ๓๗๐ นายพิชิตชัย  ฝูงใหญ 

 ๓๗๑ นายพิเชษฐ  สุขสนิท 

 ๓๗๒ สิบโท พิพัฒน  สิทธิเขตตการ 

 ๓๗๓ นายพิสิทธิ์  ชาวบานสิงห 

 ๓๗๔ นายพิสิษฐ  ฤทธิยา 

 ๓๗๕ นายพิสุทธิ์  ศิริอัฐ 

 ๓๗๖ จาเอก พีรกนต  บัวทอง 

 ๓๗๗ จาเอก พีระพล  สีดากุล 

 ๓๗๘ นายเพียวพันธ  สิมณี 

 ๓๗๙ นายไพจิตร  ศรีหลง 

 ๓๘๐ นายไพบูลย  ราชคม 

 ๓๘๑ สิบเอก ไพบูลย  อนันตแดง 

 ๓๘๒ สิบโท ไพรรัตน  เสาตอ 

 ๓๘๓ นายไพรัตน  เปยมพูล 

 ๓๘๔ นายไพโรจน  ศรีผาติ 

 ๓๘๕ นายฟารีด  หาโสะ 

 ๓๘๖ สิบเอก ภควัต  ยอดคํา 

 ๓๘๗ จาสิบตรี ภรภัทร  เสถียรเขต 

 ๓๘๘ นายภวัต  เขียวขํา 

 ๓๘๙ นายภัทธนะพงศ  ธรรมวิจารณ 

 ๓๙๐ นายภัทรนันท  คุณภาที 

 ๓๙๑ นายภัทรพงษ  มั่นคง 

 ๓๙๒ สิบโท ภากร  นวมบาง 

 ๓๙๓ นายภาคภูมิ  ดีสอน 

 ๓๙๔ จาเอก ภาคภูมิ  สูงภูเขียว 

 ๓๙๕ นายภาณุพงศ  พิการัตน 

 ๓๙๖ จาเอก ภานุพงศ  ดีสวัสดิ์ 

 ๓๙๗ นายภานุพงศ  มีวงศ 

 ๓๙๘ นายภานุวัฒน  นาคสังข 



 หนา   ๑๙๘ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๙๙ นายภานุวัตร  เพ็งพิมพ 

 ๔๐๐ นายภาสกร  กลัดสมัย 

 ๔๐๑ นายภาสวร  วิวตรกุล 

 ๔๐๒ นายภาสวร  วิวิตรกุล 

 ๔๐๓ นายภูมิพงษ  เพียราษฎร 

 ๔๐๔ นายภูมิมี  ลาภทวี 

 ๔๐๕ นายภูมิศักดิ์  แกววงศรี 

 ๔๐๖ นายมงคล  เกาะน้ําใส 

 ๔๐๗ นายมงคลชัย  ปุระโน 

 ๔๐๘ นายมนตชัย  ใจแกว 

 ๔๐๙ จาสิบโท มนตชัย  สุพร 

 ๔๑๐ พันจาเอก มนตรี  พิมพภูเขียว 

 ๔๑๑ นายมนตรี  รัตนวิจิตร 

 ๔๑๒ นายมนเทียร  บุตรดา 

 ๔๑๓ สิบเอก มนัชพล  มณีประกรณ 

 ๔๑๔ นายมนัสชัย  พิลมพัตร 

 ๔๑๕ จาสิบเอก มนูญ  กองษร 

 ๔๑๖ นายมัฆวัต  โพธิ์ขาว 

 ๔๑๗ จาสิบโท มานนท  กงชัยยา 

 ๔๑๘ นายมานพ  ภูวิจิตร 

 ๔๑๙ นายมานพ  มนตรีพิทักษ 

 ๔๒๐ จาเอก มิ่งขวัญ  ฉัตรทอง 

 ๔๒๑ นายมุณีโชติ  อุกฤษฏกีรติกุล 

 ๔๒๒ นายไมตรี  ขันธวัตร 

 ๔๒๓ นายยงยุทธ  เชียงพงษ 

 ๔๒๔ นายยอดชาย  บัวจุด 

 ๔๒๕ นายยุทธกร  บุตรหนองแสง 

 ๔๒๖ นายยุทธนา  แกวบุตร 

 ๔๒๗ จาอากาศเอก ยุทธนา  ไชยแกว 

 ๔๒๘ นายยุทธนา  ทะชาดา 

 ๔๒๙ จาเอก ยุทธพล  แทนธานี 

 ๔๓๐ นายยุทธพล  สิมหลวง   

 ๔๓๑ นายยูโซะ  บือราเฮง 

 ๔๓๒ สิบเอก รณชัย  โพธิ์ศรีศาสตร 

 ๔๓๓ สิบตรี รภัทร  ประจันตะเสน 

 ๔๓๔ จาเอก รังสรรค  ดีแปน 

 ๔๓๕ นายรัชนัย  ชวณิช 

 ๔๓๖ นายรัชพล  รอยมาลี 

 ๔๓๗ นายรัชภูมิ  พ่ึงพุมแกว 

 ๔๓๘ จาสิบโท ราเชนทร  คํามาบุตร 

 ๔๓๙ นายรุง  อยุรอด 

 ๔๔๐ นายรุงวิช  สินถาน 

 ๔๔๑ จาสิบเอก รุธ  จันทิมา 

 ๔๔๒ สิบเอก ฤทธิรงค  สมเทพ 

 ๔๔๓ นายลัทธะ  จันทรศิริไพบูลย 

 ๔๔๔ นายวงศสถิตย  ราชสมบูรณ 

 ๔๔๕ สิบเอก วชิระ  ยะถา 

 ๔๔๖ นายวติวัฒน  วงษดิษฐ 

 ๔๔๗ นายวรกร  ตมกล่ัน 

 ๔๔๘ สิบโท วรกิตติ  เกิดนุช 

 ๔๔๙ นายวรเชษฐ  คุมแวง 

 ๔๕๐ นายวรพจน  ชุตินธโร 



 หนา   ๑๙๙ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๕๑ นายวรพล  สุขถาวรกิจ 

 ๔๕๒ สิบโท วรวัฒน  โคตมะ 

 ๔๕๓ สิบโท วรวุฒิ  อักษรนํา 

 ๔๕๔ จาเอก วรากร  ไชยภักดี 

 ๔๕๕ สิบเอก วรุฒ  ตันนารัตน 

 ๔๕๖ จาอากาศเอก วรุฒ  ระวาดชิต 

 ๔๕๗ นายวสรรช  อันนอก 

 ๔๕๘ นายวสันต  งามเลิศ 

 ๔๕๙ นายวสันต  เอี่ยมสอาด 

 ๔๖๐ นายวัขรพล  ไชยมุง 

 ๔๖๑ จาสิบโท วัจนรุฬห  นนทมนธิพันธ 

 ๔๖๒ นายวัชรพงษ  ไชยศิริ 

 ๔๖๓ จาเอก วัชรพงษ  อินชู 

 ๔๖๔ นายวัชรภัทร  เตโช 

 ๔๖๕ จาสิบเอก วัชระ  เมืองจันทร 

 ๔๖๖ จาเอก วัชระพงษ  สุวรรณเขต 

 ๔๖๗ นายวัชรินทร  สุขกาย 

 ๔๖๘ นายวัชรินทร  อะชวยรัมย 

 ๔๖๙ นายวัฒนา  นามประสพ 

 ๔๗๐ สิบเอก วัตรชนินทร  พนมไพร 

 ๔๗๑ จาเอก วันชัย  ขันเขื่อน 

 ๔๗๒ นายวันสวาง  กาญจนการี 

 ๔๗๓ นายวัลลภ  ธรรมศรี 

 ๔๗๔ นายวาทิต  วานานวงค 

 ๔๗๕ จาเอก วิชญะ  มวงคํา 

 ๔๗๖ นายวิชัย  เมมาลี 

 ๔๗๗ พันจาเอก วิชาญ  เมฆศิริ 

 ๔๗๘ จาสิบตรี วิชิต  นิรันดี 

 ๔๗๙ นายวิเชียร  วงศเกื้อ 

 ๔๘๐ นายวิเชียร  สมบัติหลาย 

 ๔๘๑ จาสิบเอก วิทยา  พูลทอง 

 ๔๘๒ นายวิทยา  สูงเนิน 

 ๔๘๓ นายวิทยา  หมั่นกลาง 

 ๔๘๔ นายวินัย  สรอยสูงเนิน 

 ๔๘๕ นายวินิส  เรืองธรรม 

 ๔๘๖ นายวิรัตน  ดวงชารี 

 ๔๘๗ นายวิรัทธิ์พล  ฉันทจิตต 

 ๔๘๘ สิบเอก วิวัฒน  ประพันไพร 

 ๔๘๙ นายวิศิษฐ  สหะจิตตา 

 ๔๙๐ นายวิเศษ  ไหวคิด 

 ๔๙๑ นายวิษณุ  นครไทย 

 ๔๙๒ จาสิบตรี วิษณุกร  สายโสธร 

 ๔๙๓ สิบโท วีรยุทธ  มากรอด 

 ๔๙๔ นายวีรยุทธิ์  สัพโส 

 ๔๙๕ สิบเอก วีรวุฒิ  นอยพิทักษ 

 ๔๙๖ จาเอก วีรศักดิ์  ทองมอญ 

 ๔๙๗ นายวีระ  วงคทองนิล 

 ๔๙๘ จาเอก วีระชัย  ศรีแกว 

 ๔๙๙ นายวีระธรรม  ทุมแกว 

 ๕๐๐ นายวีระพงษ  รักจรรยาบรรณ 

 ๕๐๑ จาสิบโท วีระพงษ  แสนตลาด 

 ๕๐๒ นายวีระยุทธ  กฤษหมื่นไวย 



 หนา   ๒๐๐ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๐๓ สิบเอก วีระฤทธิ์  จิตตประจง 

 ๕๐๔ นายวีระเวช  ทีบุญมา 

 ๕๐๕ นายวีระศักดิ์  เต็งทอง 

 ๕๐๖ นายวีระศักดิ์  รักไท 

 ๕๐๗ นายวีระศักดิ์  หาไชย 

 ๕๐๘ นายวุฒิคุณ  วรชินา 

 ๕๐๙ จาสิบเอก วุฒิชัย  ศรียา 

 ๕๑๐ นายวุฒิชัย  แอบกิ่ง 

 ๕๑๑ นายวุฒินันท  พุทธวัช 

 ๕๑๒ นายวุฒิพงษ  โลหะกุล 

 ๕๑๓ จาเอก ไวยวุฒิ  หมวดทองแกว 

 ๕๑๔ นายศรายุทธ  แสนอินทร 

 ๕๑๕ นายศราวุธ  ดาบพิมพศรี 

 ๕๑๖ นายศราวุธ  เทอดไทย 

 ๕๑๗ นายศราวุธ  เหมือนสังข 

 ๕๑๘ นายศักดา  นิรมาณธรรมกุล 

 ๕๑๙ นายศักดิ์ชัย  นอยศรี 

 ๕๒๐ นายศักดิ์ชัย  แสงศรีจันทร 

 ๕๒๑ นายศักดิ์ชาย  แสนวงษ 

 ๕๒๒ นายศักดิพัฒน  ราญจิตต 

 ๕๒๓ นายศิริเกียรติ  แซโงว 

 ๕๒๔ นายศิริชัย  แกวนอย 

 ๕๒๕ นายศิริชัย  ทุมนอก 

 ๕๒๖ จาอากาศเอก ศิริทัต  แกวคต 

 ๕๒๗ นายศิรินทร  ชาลี 

 ๕๒๘ นายศิริวุฒิ  สุดสาย 

 ๕๒๙ นายศิวรักษ  เจริญขามปอม 

 ๕๓๐ นายศิวะพงศ  บุญจันทร 

 ๕๓๑ จาอากาศโท ศุภกร  จัตุรงค 

 ๕๓๒ นายศุภชัย  ปะการะนัง 

 ๕๓๓ สิบเอก ศุภฤกษ  กรมขันธ 

 ๕๓๔ สิบเอก ศุภฤกษ  ศรีบัวลอย 

 ๕๓๕ จาสิบโท ศุภวัฒน  เมาราษี 

 ๕๓๖ นายศุภวัตร  นามบุญเรือง 

 ๕๓๗ นายสงกรานต  เทพเภา 

 ๕๓๘ นายสงา  กาละสังข 

 ๕๓๙ จาสิบเอก สดายุ  นุนขาว 

 ๕๔๐ จาสิบเอก สนธยา  พ่ึงธงไทย 

 ๕๔๑ นายสนั่น  ยอดสุวรรณ 

 ๕๔๒ นายสมจิตร  ดวงศรี 

 ๕๔๓ นายสมเจตน  ถาวรชาติ 

 ๕๔๔ พันจาเอก สมใจ  สีสถาน 

 ๕๔๕ นายสมชาติ  ตะใส 

 ๕๔๖ สิบเอก สมชาย  ไชยเรียน 

 ๕๔๗ นายสมชาย  หวัดแกว 

 ๕๔๘ นายสมเดช  เทียมทอง 

 ๕๔๙ นายสมนคร  พรมพิลา 

 ๕๕๐ นายสมนพีระยุทธ  อุตมะพันธุ 

 ๕๕๑ นายสมบัติ  แกวมณี 

 ๕๕๒ นายสมบัติ  ศรีชื่น 

 ๕๕๓ จาสิบเอก สมบูรณ  จรทอง 

 ๕๕๔ นายสมปราชญ  โคตรเสน 



 หนา   ๒๐๑ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๕๕ นายสมพงษ  อยูยืนยงค 

 ๕๕๖ นายสมพล  หยกมณีพิพัฒน 

 ๕๕๗ นายสมภพ  ขยันการ 

 ๕๕๘ สิบเอก สมภพ  ทองเอียม 

 ๕๕๙ นายสมภพ  ย่ิงสมบูรณ 

 ๕๖๐ นายสมภาร  ยาตรา 

 ๕๖๑ สิบเอก สมยศ  เคนประคอง 

 ๕๖๒ นายสมยศ  ธงชัย 

 ๕๖๓ สิบเอก สมศักดิ์  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 

 ๕๖๔ นายสมหมาย  มะณีรัตน 

 ๕๖๕ นายสมหมาย  อาสากิจ 

 ๕๖๖ นายสมัย  สิทธิอุปชชาย 

 ๕๖๗ นายสมาน  สาสิงห 

 ๕๖๘ นายสมาน  สุขโสดา 

 ๕๖๙ จาสิบเอก สยาม  นิวาสวงษ 

 ๕๗๐ นายสรนัย  หวานขม 

 ๕๗๑ นายสราวุฒิ  ดมอุนดี 

 ๕๗๒ จาเอก สราวุฒิ  สุพร 

 ๕๗๓ นายสราวุธ  มวงทุง 

 ๕๗๔ นายสะทาน  ปรานแกว 

 ๕๗๕ พันจาเอก สังคม  สูตรใหญ 

 ๕๗๖ นายสันติ  เครือสีดา 

 ๕๗๗ นายสันติ  นิโยนรัมย 

 ๕๗๘ จาเอก สันติ  บุญเกิน 

 ๕๗๙ นายสันติ  แปวจันทึก 

 ๕๘๐ นายสันติ  แสงเดือน 

 ๕๘๑ นายสาธิต  รักจับ 

 ๕๘๒ จาเอก สาธิต  วงศชาง 

 ๕๘๓ สิบโท สามิตร  เกิดโภคา 

 ๕๘๔ จาสิบเอก สายสืบ  กองแกว 

 ๕๘๕ นายสายันต  ชัยนาม 

 ๕๘๖ พันจาเอก สายันต  อยูเจริญ 

 ๕๘๗ จาสิบเอก สําราญ  นางาม 

 ๕๘๘ นายสิทธิชัย  ชมภูชนะภัย 

 ๕๘๙ สิบเอก สิทธิพงษ  รักษกระโทก 

 ๕๙๐ นายสิทธิพล  ทินอย 

 ๕๙๑ นายสิทธิมนต  ใจเย็น 

 ๕๙๒ นายสิทธิวรากร  ตรองจิต 

 ๕๙๓ นายสิริวิทย  ปานนอก 

 ๕๙๔ จาเอก สุข  จารุจิตร 

 ๕๙๕ นายสุขสันต  โครตประทุม 

 ๕๙๖ นายสุจี  โชยรัมย 

 ๕๙๗ นายสุชาติ  ชุมสิงห 

 ๕๙๘ นายสุชาติ  บุญจวง 

 ๕๙๙ พันจาเอก สุชาติ  รื่นรวย 

 ๖๐๐ จาสิบเอก สุดเขต  สุภาพ 

 ๖๐๑ จาสิบโท สุทธิเกียรติ  หาญชุยชาย 

 ๖๐๒ นายสุทธิชัย  บุญยฤทธิ์ 

 ๖๐๓ นายสุทธิชา  มีแสง 

 ๖๐๔ นายสุทธิพงษ  ธรรมานุวรรตน 

 ๖๐๕ นายสุทธฺพงศ  จังพล 

 ๖๐๖ นายสุทัศน  นิธุรัมย 



 หนา   ๒๐๒ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๐๗ นายสุธน  ลอยลิบ 

 ๖๐๘ พันจาเอก สุธี  คงศรีนวล 

 ๖๐๙ สิบโท สุนทร  บุตรนนท 

 ๖๑๐ พันจาอากาศเอก สุนันท  นามวงษา 

 ๖๑๑ นายสุเนตร  ทิพสนธิ์ 

 ๖๑๒ นายสุพจน  คนสูง 

 ๖๑๓ นายสุภาพ  ไกรราช 

 ๖๑๔ นายสุภาพ  วงคกันยา 

 ๖๑๕ นายสุภาพงษ  พันธแนน 

 ๖๑๖ จาเอก สุเมธ  ทูรมาลย 

 ๖๑๗ นายสุรชัย  มวมกระโทก 

 ๖๑๘ สิบเอก สุรชาติ  บุญบรรลุ 

 ๖๑๙ นายสุรเดช  ศรีจันทร 

 ๖๒๐ นายสุรพล  คุมจ่ัน 

 ๖๒๑ นายสุรวิทย  ศรีเรือน 

 ๖๒๒ นายสุรศักดิ์  ตระกรุดเพชร 

 ๖๒๓ นายสุรศักดิ์  โตอิ่ม 

 ๖๒๔ นายสุรศักดิ์  แถวพันธ 

 ๖๒๕ นายสุรศักดิ์  ทะเริงรัมย 

 ๖๒๖ นายสุรศักดิ์  ยาเผือก 

 ๖๒๗ สิบเอก สุรศักดิ์  แสงศิลา 

 ๖๒๘ จาสิบเอก สุรสิทธิ์  เติมดี 

 ๖๒๙ นายสุระ  บางเพลิง 

 ๖๓๐ นายสุรัตน  วงหาจักษ 

 ๖๓๑ นายสุริยพงศ  ทองแกว 

 ๖๓๒ นายสุริยัน  จันทรทอง 

 ๖๓๓ นายสุริยา  ชิดเอื้อ 

 ๖๓๔ นายสุวนัย  แกวสุฟอง 

 ๖๓๕ สิบโท สุวัช  ปรีสุวรรณ 

 ๖๓๖ นายสุวัฒน  ผดุงมัย 

 ๖๓๗ นายสุวัฒน  สุขจันทร 

 ๖๓๘ นายสุวัฒน  เสนศิลา 

 ๖๓๙ นายเสกศิลป  ศรีคํา 

 ๖๔๐ นายเสกสิทธิ์  วาดโคกสูง 

 ๖๔๑ นายเสทือน  แหวนวงษ 

 ๖๔๒ นายโสฬส  ผลบํารุง   

 ๖๔๓ จาสิบเอก องอาจ  อินทะชัย 

 ๖๔๔ นายอดิวัณณ  เบื้องบน 

 ๖๔๕ พันจาอากาศเอก อดุลย  กองแกว 

 ๖๔๖ นายอดุลย  วันวินัย 

 ๖๔๗ นายอธิเชด  ทองหอ 

 ๖๔๘ สิบเอก อนัฐพล  ทองล่ิม 

 ๖๔๙ นายอนันต  ขวัญสุวรรณ 

 ๖๕๐ นายอนันตชัย  ทาทอง 

 ๖๕๑ จาสิบโท อนันท  เคนวัน 

 ๖๕๒ นายอนิกกวี  ปนตานุกุล 

 ๖๕๓ นายอนุกูล  กระจับเงิน 

 ๖๕๔ นายอนุชาติ  ภูเดชกลา 

 ๖๕๕ นายอนุชิต  ปุมสันเทียะ 

 ๖๕๖ นายอนุชิต  อัปกาญจน 

 ๖๕๗ นายอนุพงษ  สุมสวัสดิ์ 

 ๖๕๘ นายอนุพล  ยาวีระ 



 หนา   ๒๐๓ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๕๙ พันจาอากาศตรี อนุรักษ  เมืองเล็ก 

 ๖๖๐ จาเอก อนุรักษ  สมกุล 

 ๖๖๑ จาสิบเอก อนุวัฒน  เตชัย 

 ๖๖๒ นายอนุสรณ  มากลน 

 ๖๖๓ จาเอก อภิชาติ  อินทสูตร 

 ๖๖๔ นายอภินันท  เงิดกระโทก 

 ๖๖๕ นายอภิรักษ  จันทรอินทร 

 ๖๖๖ นายอภิศักดิ์  ปทุมวัน 

 ๖๖๗ นายอภิสิทธิ์  บัวทองสิงห 

 ๖๖๘ นายอมรินทร  ฝนพรหม 

 ๖๖๙ พันจาเอก อยุทธ  ปานทรัพย 

 ๖๗๐ นายอรรณพ  ปนิพลกัง 

 ๖๗๑ นายอรรถชัย  ประไพศิลป 

 ๖๗๒ จาเอก อรรถพล  พันธุเพียร 

 ๖๗๓ สิบโท อรรถพล  อุนอบ 

 ๖๗๔ นายอัครพล  สดชื่น 

 ๖๗๕ นายอัศมี  มูซอดี 

 ๖๗๖ นายอาคม  สมใจ 

 ๖๗๗ นายอาณัติ  คงสมบุตร 

 ๖๗๘ นายอาทร  บังเกิดฤทธิ์ 

 ๖๗๙ นายอาทิตย  เขื่อนธะนะ 

 ๖๘๐ นายอาทิตย  คําวงษา 

 ๖๘๑ สิบเอก อาทิตย  เหมียดไธสง 

 ๖๘๒ นายอานนท  เปรุนาวิน 

 ๖๘๓ นายอานุภาพ  แสงเจือ 

 ๖๘๔ นายอํานาจ  พุทธรักษา 

 ๖๘๕ พันจาเอก อําพล  บุญจันทรเชย 

 ๖๘๖ นายอิทธิกร  ราชแปน 

 ๖๘๗ จาสิบเอก อิทธิสรณ  มานะทัพพ 

 ๖๘๘ นายอิศรา  วัชรากร 

 ๖๘๙ นายอิสระพงศ  จอมพุก 

 ๖๙๐ นายอิสราศักดิ์  ทิทึกทักษ 

 ๖๙๑ นายอุกฤษ  นวลคําวัง 

 ๖๙๒ พันจาเอก อุดม  ทองดี 

 ๖๙๓ สิบโท อุดม  ภูมิลักษณ 

 ๖๙๔ จาเอก อุดมเดช  เสทน 

 ๖๙๕ นายอุดมศักดิ์  กาวิชัย 

 ๖๙๖ สิบเอก เอกกริช  ชินกร 

 ๖๙๗ นายเอกชัย  คําซื่อ 

 ๖๙๘ นายเอกชัย  นิลธิเสน 

 ๖๙๙ นายเอกนรินทร  เกตุษา 

 ๗๐๐ สิบเอก เอกพงษ  พุฒหมื่น 

 ๗๐๑ จาเอก เอกพันธุ  แอนปญญา 

 ๗๐๒ นายเอกราช  วรสิงห 

 ๗๐๓ นายเอกลักษณ  เกษจันทร 

 ๗๐๔ วาที่รอยตรี เอกสิทธิ์  จันทรพิทักษ 

 ๗๐๕ สิบเอก เอกสิทธิ์  อุคํา 

 ๗๐๖ นายเอนก  บุญมา 

 ๗๐๗ สิบเอก โอภาส  อยูมา 

 ๗๐๘ จาเอก ไอยศูรย  ศิริวาร 

 ๗๐๙ นางสาวกนกวรรณ  แซล้ี   

 ๗๑๐ นางสาวกนกวรรณ  ผดุงมัย 



 หนา   ๒๐๔ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๑๑ นางสาวกนกวรรณ  มหาสุภาพ 

 ๗๑๒ นางสาวกนกวรรณ  แยมจิตร 

 ๗๑๓ นางสาวกนกวรรณ  สีทอง 

 ๗๑๔ นางสาวกนกวรรณ  อินปนสวน 

 ๗๑๕ นางสาวกนกวรรณ  ฮวบกระโทก 

 ๗๑๖ นางสาวกนิษฐา  คําวงศ 

 ๗๑๗ นางสาวกมนพรรธน  ธีรธนโสภณ 

 ๗๑๘ นางสาวกมลฉันท  จิตติศักดิ์ 

 ๗๑๙ นางสาวกมลรัตน  แสงสวาง 

 ๗๒๐ นางสาวกรรณิกา  พงษพิมาย 

 ๗๒๑ นางกรรณิการ  ทองใบ 

 ๗๒๒ นางกรรณิการ  ธรรมรัศมโชติ 

 ๗๒๓ นางกริชญา  ศรลัมพ 

 ๗๒๔ นางกฤษณวรรณ  ออนอน   

 ๗๒๕ นางสาวกวินนาถ  บุญจันทร 

 ๗๒๖ นางสาวกวิสรา  เมฆยงค 

 ๗๒๗ นางกอบแกว  แกนทรัพย 

 ๗๒๘ นางสาวกอบประดับ  ศิริผล 

 ๗๒๙ นางกัญจนอมล  สุรินทร 

 ๗๓๐ นางสาวกัญชพร  แสงแกว 

 ๗๓๑ นางสาวกัญญาภัทร  โมฬี 

 ๗๓๒ นางสาวกัณหา  วาชัยศรี 

 ๗๓๓ นางกันติมา  โยธานันท 

 ๗๓๔ นางสาวกัลญา  มณีบู 

 ๗๓๕ นางสาวกัลยรัตน  เมฆเคล่ือน 

 ๗๓๖ นางสาวกัลยรัตน  สังขแปลงกาย 

 ๗๓๗ นางกาญจนา  คณะวรรณ 

 ๗๓๘ นางสาวกาญจนา  ทรงนาค   

 ๗๓๙ นางกาญจนา  แสนสําราญ 

 ๗๔๐ นางกานตภนิษฐ  คุณนาเมือง 

 ๗๔๑ นางสาวกําไลทิพย  ฐานะพันธ 

 ๗๔๒ นางสาวกิ่งกาญจน  แตงกลาง 

 ๗๔๓ นางกิ่งกาญจน  นพเกา 

 ๗๔๔ นางสาวกิจติญา  อูบแกว 

 ๗๔๕ นางกิตติยา  ชมสาร 

 ๗๔๖ นางสาวกิตติยา  พันธหนองหวา 

 ๗๔๗ นางสาวกิตติยา  หงษทอง 

 ๗๔๘ นางกิตติวรา  ดีบุรี 

 ๗๔๙ นางกิติรัตน  ซังธาดา 

 ๗๕๐ นางสาวกุลชญา  จ้ิวเสง 

 ๗๕๑ นางกุลฑีรา  หลักคํา 

 ๗๕๒ นางสาวกุลนัดดา  รินทรโยธา 

 ๗๕๓ นางสาวกุลภัสสรณ  เหมือนดีภากร 

 ๗๕๔ นางสาวกุสุมา  เกษรสุข 

 ๗๕๕ นางสาวเกศกัญญา  จินดาวงศ 

 ๗๕๖ นางสาวเกศราพร  เกือมรัมย 

 ๗๕๗ นางเกศริน  บุญมี 

 ๗๕๘ นางสาวเกศสิริ  ศรีสงคราม 

 ๗๕๙ นางสาวเกษราภรณ  พิมวัน 

 ๗๖๐ นางเกษศิรินทร  สารพินิจ 

 ๗๖๑ นางสาวเกษสุดา  จิวานันทวัฒน 

 ๗๖๒ นางขจรศรี  เคลาคลอง 



 หนา   ๒๐๕ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๖๓ สิบเอกหญิง ขวัญชนก  กันโต 

 ๗๖๔ นางสาวขวัญชนก  จินดาพล 

 ๗๖๕ นางสาวขวัญชนก  อรัญมิตร 

 ๗๖๖ นางสาวเขมณัฏฐ  แซภู 

 ๗๖๗ นางสาวคมคาย  ปฏิแพทย 

 ๗๖๘ นางสาวแคทรียา  ตาอายเทือก 

 ๗๖๙ นางสาวจรรยา  ใจนิตย 

 ๗๗๐ นางจรรยา  ธีรประภาส 

 ๗๗๑ นางจริญญา  ภูสิงห 

 ๗๗๒ นางสาวจันทรทิมา  ธรรมสา 

 ๗๗๓ นางจันทรแรม  ศรีทอง 

 ๗๗๔ นางสาวจันเพ็ญ  การประเสริฐ 

 ๗๗๕ นางสาวจารุณี  จิตรเจริญ 

 ๗๗๖ นางจารุณี  ธุระหาญ 

 ๗๗๗ นางสาวจารุพรรณ  แสนเงิน 

 ๗๗๘ นางจารุวรรณ  นิลเนียม 

 ๗๗๙ นางจารุวรรณ  สีโนเรศ 

 ๗๘๐ นางสาวจารุวรรณ  แสงดาว 

 ๗๘๑ นางสาวจิตราภรณ  ทิงชิต 

 ๗๘๒ นางสาวจินตนาพร  เพ็ชรเมือง 

 ๗๘๓ นางจิรฐา  เยียวรัมย 

 ๗๘๔ นางจิระภา  โชคชัย 

 ๗๘๕ นางสาวจิรัชญาภรณ  โคตรสุข 

 ๗๘๖ นางจิรัชยา  แตงอ่ํา 

 ๗๘๗ นางสาวจิราพร  วามะกรรณ 

 ๗๘๘ นางสาวจิราพรรณ  ไชยพัฒน 

 ๗๘๙ นางสาวจิราภรณ  แกวยก 

 ๗๙๐ นางจิราภรณ  บุญวิจิตร 

 ๗๙๑ นางจีรนัย  ชัยดี 

 ๗๙๒ นางสาวจีรภัทร  งามประเสริฐ 

 ๗๙๓ นางสาวจีรวรรณ  บรรจบป 

 ๗๙๔ นางสาวจีรวรรณ  สมบูรณ 

 ๗๙๕ นางสาวจุฑามาศ  กล่ินสุคนธ 

 ๗๙๖ นางจุฑามาศ  เพียรธัญกรณ 

 ๗๙๗ นางจุฑามาศ  มูลดี 

 ๗๙๘ นางสาวจุฑารัตน  บุตรดีวงศ 

 ๗๙๙ นางสาวจุฬารัตน  พลโคกกอง 

 ๘๐๐ นางสาวจุฬาลักษณ  พรหมโสฬส 

 ๘๐๑ นางเจษฎาพร  ศุภสุข 

 ๘๐๒ นางฉัฐญา  แสนพงษ 

 ๘๐๓ นางสาวฉัตรแกว  เบ็ญจมาศ 

 ๘๐๔ นางสาวฉันทิกา  ไกรจินดา 

 ๘๐๕ นางสาวเฉลิมขวัญ  เพ็ชรเอี่ยม 

 ๘๐๖ นางสาวชญากาญจน  ใหมเงิน 

 ๘๐๗ นางสาวชฎาพร  คํายา 

 ๘๐๘ นางสาวชนิตา  เมี้ยนเทศ 

 ๘๐๙ นางสาวชนิตากาญจน  เอี่ยมอุดมพร 

 ๘๑๐ นางสาวชนิศา  สุวรรณเกาะ 

 ๘๑๑ นางสาวชนิสรา  ทองกุล 

 ๘๑๒ นางสาวชมภู  โพธิ์พันธ 

 ๘๑๓ นางสาวชมภูนุช  ศรีสุนา 

 ๘๑๔ นางสาวชมภูนุช  หนูดี 



 หนา   ๒๐๖ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๑๕ นางสาวชริญธิป  ทองแท 

 ๘๑๖ นางสาวชลดา  ละสอน 

 ๘๑๗ นางสาวชลลดา  พวงทรัพย 

 ๘๑๘ นางชวันรัตน  คําสุทธี 

 ๘๑๙ นางสาวชัญญานุช  จําเนียร 

 ๘๒๐ นางสาวชาลิณี  ภิบาลญาติ 

 ๘๒๑ นางสาวชื่นจิตร  แซโคว 

 ๘๒๒ นางสาวชุติกาญจน  วงศพันธ 

 ๘๒๓ นางชุติมา  กลาหาญ 

 ๘๒๔ นางสาวชุลีพร  ชุนวัฒนะ 

 ๘๒๕ นางสาวชุลีพร  บุญช ู

 ๘๒๖ นางชุลีภร  อนิลบล 

 ๘๒๗ นางสาวชูขวัญ  หมื่นอราม 

 ๘๒๘ นางสาวโชติกา  ถาวรเลิศทวี 

 ๘๒๙ นางสาวโชติกา  ธัญญเจริญ 

 ๘๓๐ นางโชติกา  ใสจันทึก 

 ๘๓๑ นางสาวญาติกานต  ศรีละโคตร 

 ๘๓๒ นางสาวฐานิดา  พูจันทร 

 ๘๓๓ นางสาวฐานิตดา  เหลาคนคา 

 ๘๓๔ นางสาวฐานิตา  มีพรอม 

 ๘๓๕ นางสาวฐิติชญาณ  ธรรมเดช 

 ๘๓๖ นางสาวฐิติมา  ฉัตรทัน 

 ๘๓๗ นางสาวฐิติมา  วงศวรรณา 

 ๘๓๘ นางณฐมน  อินประไพ 

 ๘๓๙ นางสาวณปภัชด  หฤทัยถาวร 

 ๘๔๐ นางสาวณภรปภา  ปวรคุณชัย 

 ๘๔๑ นางณภาภัช  ปจดี 

 ๘๔๒ นางสาวณภิณภัชณ  สอนเนย 

 ๘๔๓ นางสาวณัจรี  ธรรมพลกิจ 

 ๘๔๔ นางสาวณัฏฐณิชา  วงษาเทพ 

 ๘๔๕ นางสาวณัฐกฤตา  โคตรบรรเทา 

 ๘๔๖ นางณัฐกานต  ดาวดึงส 

 ๘๔๗ นางณัฐจรีย  พลอยสุกใส 

 ๘๔๘ นางสาวณัฐญา  แกวสวาง 

 ๘๔๙ นางสาวณัฐธิมา  แกวพันธ 

 ๘๕๐ นางสาวณัฐนภัทร  สืบปรุ 

 ๘๕๑ นางสาวณัฐนรี  จันทรพ่ึงพราย 

 ๘๕๒ นางสาวณัฐปภัสร  รัตนพิทักษ 

 ๘๕๓ นางสาวณัฐมน  กรอบทอง 

 ๘๕๔ นางสาวณัฐยกานต  ไชยา 

 ๘๕๕ นางสาวณัฐรดา  เตชะวงศ 

 ๘๕๖ นางณัฐวดี  คําวิเศษ   

 ๘๕๗ นางสาวณิชาภัส  ปราบภัย 

 ๘๕๘ นางสาวณิชาภา  ใจหมั่น 

 ๘๕๙ นางสาวณิชารีย  เฉลิมผจง 

 ๘๖๐ นางสาวณีรนุช  แกวใส 

 ๘๖๑ นางสาวดวงจันทร  พากเพียร 

 ๘๖๒ นางดวงจิต  ศรีทะวงษ 

 ๘๖๓ นางสาวดวงใจ  สายกนก 

 ๘๖๔ วาที่รอยตรีหญิง ดวงเดือน  รักษวงค 

 ๘๖๕ นางสาวดวงพร  ประทุม 

 ๘๖๖ นางสาวดวงพร  อาศัยสงฆ 



 หนา   ๒๐๗ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๖๗ นางสาวดารุณี  โกมลวานิช 

 ๘๖๘ สิบโทหญิง ดารุวรรณ  ภูจันทร 

 ๘๖๙ นางดาหวัน  สุจริต 

 ๘๗๐ นางดุษฎีพร  แกวใสย 

 ๘๗๑ นางสาวเดือนนภา  ประสานดี 

 ๘๗๒ นางสาวเดือนเพ็ญ  พุฒอุดม 

 ๘๗๓ นางสาวตติยาพร  แสงกลา 

 ๘๗๔ นางสาวติณฑณภัส  สายสุนทร 

 ๘๗๕ นางสาวตุลยา  รัตนศรีออ 

 ๘๗๖ นางสาวเตือนใจ  คลายโสม 

 ๘๗๗ นางถัตธพร  ศรีโสภา 

 ๘๗๘ นางสาวทัศนนันท  เมืองไทย 

 ๘๗๙ นางทัศนีย  พงษธนู 

 ๘๘๐ นางสาวทัศนีวรรณ  สกลลิมสุวรรณ 

 ๘๘๑ นางสาวทัศพรรณ  คลังตอง 

 ๘๘๒ นางสาวทาริกา  สุขสําราญ   

 ๘๘๓ นางสาวทิฆัมพร  วงศเตชะ 

 ๘๘๔ นางสาวทิพการ  ตาสาโรจน 

 ๘๘๕ นางสาวทิพยกมล  เพ็ชรนอย 

 ๘๘๖ นางทิพยพาพร  บุญตอ 

 ๘๘๗ นางสาวทิพยวรี  จะนะดัง 

 ๘๘๘ นางสาวทิพวรรณ  กันทอง 

 ๘๘๙ นางสาวทิพวรรณ  วุฒิพันธุ 

 ๘๙๐ นางสาวทิพวัล  ทองคํา 

 ๘๙๑ นางทิพวัลย  เชื้อกุดรู 

 ๘๙๒ นางธนกร  มณีชัย 

 ๘๙๓ นางสาวธนพร  สวัสดิ์รักษา 

 ๘๙๔ นางสาวธนภร  สกุลวงษ 

 ๘๙๕ นางสาวธนัชพร  ทองประกอบ 

 ๘๙๖ นางสาวธนัญญา  นาทรัพย 

 ๘๙๗ นางธนัญญา  พรองครบุรี 

 ๘๙๘ นางสาวธนานันท  กุลภาพินิจศักดิ์ 

 ๘๙๙ นางสาวธนาภรณ  ย่ิงยืน 

 ๙๐๐ นางสาวธนารักษ  สิงหฤทธ 

 ๙๐๑ นางสาวธนิตยฌา  ตะโกนัน 

 ๙๐๒ นางสาวธริญญา  สารบรรณ 

 ๙๐๓ นางสาวธัญชนก  ติยาภักดิ์ 

 ๙๐๔ นางธัญญชยา  ดานสมบูรณ 

 ๙๐๕ นางสาวธัญญชยา  ปญญา 

 ๙๐๖ นางสาวธัญญชล  บุญหลา 

 ๙๐๗ นางสาวธัญญพัฒน  อภิสิทธิ์ธนากูล 

 ๙๐๘ นางธัญญรัศม  จันทร 

 ๙๐๙ นางธัญญลักษณ  สงวนรักษ 

 ๙๑๐ นางสาวธัญญศิริ  แปลกจังหรีด 

 ๙๑๑ นางสาวธัญญาลักษณ  จิกจักร 

 ๙๑๒ นางสาวธัญญาลักษณ  พรหมดี 

 ๙๑๓ นางสาวธัญลักษณ  โสสมัน 

 ๙๑๔ นางสาวธารดี  อินทจักร 

 ๙๑๕ นางสาวธารรัตน  มิตรอุดม 

 ๙๑๖ นางสาวธารารัตน  เพ่ิมพูล. 

 ๙๑๗ นางสาวธิดารัตน  ธงยศ 

 ๙๑๘ นางสาวธิดารัตน  นุแปงถา 



 หนา   ๒๐๘ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๑๙ นางสาวธิดารัตน  พรรษา 

 ๙๒๐ นางธิดาวรรณ  กาตุย 

 ๙๒๑ นางสาวธีรานุช  บุตรโพธิ์ 

 ๙๒๒ นางสาวธีรารัตน  ไวยสุณี 

 ๙๒๓ นางนงคราญ  ขุนเศษ 

 ๙๒๔ นางสาวนงลักษ  ดวงสินธุ 

 ๙๒๕ นางนงลักษณ  จักรคํา 

 ๙๒๖ นางสาวนงลักษณ  ธารามุกข 

 ๙๒๗ นางนงลักษณ  เรงศิริกุล 

 ๙๒๘ นางสาวนณฌกร  งามละมาย 

 ๙๒๙ นางสาวนพกาญจน  ทองมา 

 ๙๓๐ นางนพวรรณ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๙๓๑ นางสาวนพัษชนม  ธนะพิสิษการย 

 ๙๓๒ นางสาวนภัค  วงบานหลอ 

 ๙๓๓ นางสาวนภัสกร  สุริยา 

 ๙๓๔ นางนภัสวรรณ  ปลา 

 ๙๓๕ นางนภา  แกวหอม 

 ๙๓๖ นางนภาศิริ  นุชนารถ 

 ๙๓๗ นางสาวนริศรา  คันธวณิชกุล 

 ๙๓๘ นางสาวนฤนณัช  วิเชียนลํ้า 

 ๙๓๙ นางสาวนฤพร  กรุณาอภินันทพร 

 ๙๔๐ สิบเอกหญิง นฤมล  มาตวังแสง 

 ๙๔๑ นางสาวนฤมล  รองบุญลือ 

 ๙๔๒ นางสาวนฤมล  แสงอรุณ 

 ๙๔๓ นางนวภัช  รัชนิพนธ 

 ๙๔๔ นางสาวนัฐกานต  เจ็ดรัมย 

 ๙๔๕ นางนัฐพร  ลาภใหญ 

 ๙๔๖ นางสาวนัทธมน  ชัญชกรธนยศ 

 ๙๔๗ นางสาวนันทกาญจน  เท่ียงอวน   

 ๙๔๘ นางสาวนันทนภัส  ทางทอง 

 ๙๔๙ นางสาวนันทพัชร  อินทรศรี 

 ๙๕๐ นางสาวนันทาวดี  แสงชมภู 

 ๙๕๑ นางสาวนันทิดา  อาจปกษา 

 ๙๕๒ นางนันทิตา  เหลืองเลิศหลา 

 ๙๕๓ นางสาวนาฏยา  คงเมือง 

 ๙๕๔ นางสาวนาตยา  ศรีวันใจ 

 ๙๕๕ นางสาวนารีรัตน  เกรัมย 

 ๙๕๖ นางสาวน้ําทิพย  จรูญศรี 

 ๙๕๗ นางสาวน้ําทิพย  พลคํามาก 

 ๙๕๘ นางสาวน้ําฝน  เรืองเทพ 

 ๙๕๙ นางสาวนิตยา  ประเสริฐสุข 

 ๙๖๐ นางนิตยา  ผองสอาด 

 ๙๖๑ นางสาวนิตยา  ศิลปกษา 

 ๙๖๒ นางสาวนิตยา  สิงหชาติ 

 ๙๖๓ นางนิติยา  จอหลา 

 ๙๖๔ สิบโทหญิง นิธิมา  ลาภจงประเสริฐ 

 ๙๖๕ นางสาวนิภา  น้ํากล่ัน 

 ๙๖๖ นางนิภาพร  เชื้อทอง 

 ๙๖๗ นางสาวนิภาพร  อุดมทรัพย 

 ๙๖๘ นางนิรมล  วงศพัฒนกุล 

 ๙๖๙ นางสาวนิศานาถ  อุตรมูล 

 ๙๗๐ นางสาวนิศารัตน  เลปนาภิรัต 



 หนา   ๒๐๙ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๗๑ นางสาวนิษฐภตี  ศิริรัตนฐิติกุล 

 ๙๗๒ นางสาวนิสรา  สูตะบุตร 

 ๙๗๓ นางสาวนุชณภางค  มิ่งมงคล 

 ๙๗๔ นางสาวนุชนาฎ  จันลาศรี 

 ๙๗๕ นางสาวนุชนาฎ  หนึ่งกระโทก 

 ๙๗๖ นางสาวนุชนาถ  วิริยะ 

 ๙๗๗ นางสาวนุชรินทร  บุญชู 

 ๙๗๘ นางสาวนุรฮารีมะห  สามะ 

 ๙๗๙ นางสาวนุศรา  โมหอชัย 

 ๙๘๐ นางสาวนูริยะ  คามิ 

 ๙๘๑ นางสาวเนตรนภา  อาตเตง 

 ๙๘๒ นางสาวเนตรนภา  แกวมีศรี 

 ๙๘๓ นางสาวเนตรนภา  พ่ึงพา 

 ๙๘๔ นางสาวเนริสสา  ตันหยง 

 ๙๘๕ นางสาวเนาวรัตน  เขียวกายสิทธิ์ 

 ๙๘๖ นางสาวบงกชกร  เอ็มประโคน 

 ๙๘๗ นางบงกชชนก  อินจันทร 

 ๙๘๘ นางสาวบรรจง  กลักกระโทก 

 ๙๘๙ นางสาวบริพัตร  บุตรโยธี 

 ๙๙๐ นางสาวบังอร  เพชรแกว 

 ๙๙๑ นางบังอร  หมอดี 

 ๙๙๒ นางบัวชุม  สวัสดิ์พูน 

 ๙๙๓ นางสาวบุญญาพร  จันทฤทธิ์ 

 ๙๙๔ นางสาวบุญฑริกา  ศรีสวัสดิ์ 

 ๙๙๕ นางบุปผาพรรณ  บุญยัง 

 ๙๙๖ นางสาวบุศรินทร  คุมจันทร 

 ๙๙๗ นางสาวเบญจมาส  ชาเบ็ญจา 

 ๙๙๘ นางสาวเบญจรัตน  ติรโชติ 

 ๙๙๙ นางสาวเบญจวรรณ  ภูมรินทร 

 ๑๐๐๐ นางสาวเบญญาภา  ปะโจระกัง 

 ๑๐๐๑ นางสาวปนัดดา  ทองนวล 

 ๑๐๐๒ นางสาวปนัดดา  ภูมิสถาน 

 ๑๐๐๓ นางปพิชญา  วงอายตาล 

 ๑๐๐๔ นางปภาวรินทร  ประทุมอาจ 

 ๑๐๐๕ นางสาวประคอง  วงษมั่งมี 

 ๑๐๐๖ นางประทุม  แถวโสภา 

 ๑๐๐๗ นางสาวประทุม  ภูมณี 

 ๑๐๐๘ นางประนอม  คงเพรชศักดิ์ 

 ๑๐๐๙ นางสาวประภาภรณ  จันทรังษี 

 ๑๐๑๐ นางสาวประภารัตน  ชูฤทธิ์ 

 ๑๐๑๑ นางสาวประภารัตน  แสงมณี 

 ๑๐๑๒ นางสาวประยูร  อารีภักดิ์ 

 ๑๐๑๓ นางสาวปราณี  สุวรรณพิทักษ 

 ๑๐๑๔ นางปราณี  อึ้งตระกูล 

 ๑๐๑๕ นางปริญฐชาติ  มุขดา 

 ๑๐๑๖ นางสาวปริตา  แกวนารี 

 ๑๐๑๗ นางปรียากมล  คําแจ 

 ๑๐๑๘ นางสาวปรียานุช  สีธิ 

 ๑๐๑๙ นางสาวปรียาพร  อุณวงค 

 ๑๐๒๐ นางสาวปรียาภรณ  หอทอง 

 ๑๐๒๑ นางสาวปวีณา  ผองแผว 

 ๑๐๒๒ นางสาวปญจรัศม  ปกา 



 หนา   ๒๑๐ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๒๓ นางปญญเกตุ  ศรีดาน 

 ๑๐๒๔ นางสาวปณณรัตน  โรจนปญจไชย 

 ๑๐๒๕ นางปณพร  โคตรมงคล 

 ๑๐๒๖ นางสาวปทมาพร  นุนแกว 

 ๑๐๒๗ จาอากาศโทหญิง ปาณิสรา  เทพาธิป 

 ๑๐๒๘ นางสาวปาณิสรา  ธนาวรางกูร 

 ๑๐๒๙ นางสาวปาณิสรา  นกแกว 

 ๑๐๓๐ นางปานทอง  สุวรรณธาดา 

 ๑๐๓๑ นางสาวปาระวี  นวลแกว 

 ๑๐๓๒ นางปาริชาติ  สุกไกรสร 

 ๑๐๓๓ นางสาวปาวนันท  สุทธิประภา 

 ๑๐๓๔ นางปาวินา  กิจสาสน 

 ๑๐๓๕ นางสาวปาหนัน  บัวผัน 

 ๑๐๓๖ นางสาวปนอนงค  สมฤทธิ์ 

 ๑๐๓๗ นางสาวปยฉัตร  โปโล 

 ๑๐๓๘ นางสาวปยนันท  จันทรสิงห 

 ๑๐๓๙ นางสาวปยอร  ถือชัย 

 ๑๐๔๐ นางปยะนันท  ลีเลิศ 

 ๑๐๔๑ นางปยะนุช  ไทยเกื้อง 

 ๑๐๔๒ นางสาวปยะลักษณ  เดือนกอง 

 ๑๐๔๓ จาสิบตรีหญิง ปยะวดี  มณีฉาย 

 ๑๐๔๔ นางสาวปยะวรรณ  ไหวพริบ 

 ๑๐๔๕ นางสาวปยาภรณ  จําปกลาง 

 ๑๐๔๖ นางสาวปุญญพัฒน  ดวงพยัคฆ 

 ๑๐๔๗ นางปุณญาภา  ไชยประดิษฐ 

 ๑๐๔๘ นางสาวปุณยภา  ไกลถิ่น 

 ๑๐๔๙ นางสาวเปยทิพย  ดวงดาว 

 ๑๐๕๐ นางสาวผองศรี  อาจเหี้ยม 

 ๑๐๕๑ นางสาวผุสดี  สมศรีพลอย 

 ๑๐๕๒ นางสาวพจนา  สมบัติศรี 

 ๑๐๕๓ นางสาวพจนีย  ออนแกวออม 

 ๑๐๕๔ นางพชรภรณ  ซอนเพชร 

 ๑๐๕๕ จาอากาศโทหญิง พชรภรณ   

  บรรลือทรัพย 

 ๑๐๕๖ นางสาวพนมพร  ปรีแผว 

 ๑๐๕๗ นางพรจิต  อินทรพรม 

 ๑๐๕๘ นางพรทิพย  ตั้งธนวรารัตน 

 ๑๐๕๙ นางพรทิพย  ศาสตรศิริ 

 ๑๐๖๐ นางพรนภา  นาคแกว 

 ๑๐๖๑ นางสาวพรนภา  สุนิมิตร   

 ๑๐๖๒ นางสาวพรนิภา  พรหมวสันต 

 ๑๐๖๓ นางสาวพรปวีณ  บุญทา 

 ๑๐๖๔ นางพรไพลิน  การพานิช 

 ๑๐๖๕ นางสาวพรไพลิน  พงษปราโมทย 

 ๑๐๖๖ นางสาวพรมณี  แปยาว 

 ๑๐๖๗ นางสาวพรรณชญาน  ศิลประเสริฐ 

 ๑๐๖๘ นางพรรณี  วิเศษสัตย 

 ๑๐๖๙ นางสาวพลอยมณี  วรรณโกฏิ 

 ๑๐๗๐ นางพักตรวลัย  มุจนานนท 

 ๑๐๗๑ นางสาวพัชรวรรณ  สงวนคํา 

 ๑๐๗๒ นางสาวพัชรวลัย  ชัยวรรณเสถียร 

 ๑๐๗๓ นางสาวพัชรวิกัญญ  เจริญประเสริฐ 



 หนา   ๒๑๑ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๗๔ นางสาวพัชริน  นันทา 

 ๑๐๗๕ นางสาวพัชรี  ไชยพิมพ 

 ๑๐๗๖ นางสาวพัณณชิตา  ฤทธี 

 ๑๐๗๗ นางสาวพัทธนิษย  พบครุฑ 

 ๑๐๗๘ นางสาวพันทิวา  น้ําทิพย 

 ๑๐๗๙ นางพันธุวดี  เฟองจันทร 

 ๑๐๘๐ นางสาวพิชชานันท  ซาเสน 

 ๑๐๘๑ นางพิชญาภร  พุมพวง 

 ๑๐๘๒ นางสาวพิชามญชุ  พรมสุข 

 ๑๐๘๓ นางสาวพิมพพิศา  ศรีบุรินทร 

 ๑๐๘๔ นางสาวพิมพมาดา  มุงดี 

 ๑๐๘๕ นางสาวพิมพิศา  บุญย่ิง 

 ๑๐๘๖ นางสาวเพชรระฟา  ศรีภักดี 

 ๑๐๘๗ นางเพชรา  ชูรัตน 

 ๑๐๘๘ นางสาวเพชรี  อนุลีจันทร 

 ๑๐๘๙ นางสาวเพ็ญพิชชา  เฉลิม 

 ๑๐๙๐ นางสาวเพลินพิศ  ใจผง 

 ๑๐๙๑ นางสาวเพียงพิศ  พรหมฉ่ํา 

 ๑๐๙๒ นางสาวไพรัตนา  ลือออนดี 

 ๑๐๙๓ นางสาวไพรินทร  ทนทาน 

 ๑๐๙๔ นางสาวไพลิน  พวงเพชร 

 ๑๐๙๕ นางสาวเฟองลดา  จันทะแสน 

 ๑๐๙๖ นางภคพร  บัวผิน 

 ๑๐๙๗ นางสาวภชณิฎา  สีทาสังข 

 ๑๐๙๘ นางสาวภรภัทร  บางทิพย 

 ๑๐๙๙ นางสาวภศพร  ไชยเดช 

 ๑๑๐๐ นางภัควลัญชญ  ไกลถิ่น 

 ๑๑๐๑ นางสาวภัทรธิดา  เรืองสุขสุด 

 ๑๑๐๒ นางสาวภัทรภร  เรือนทอง 

 ๑๑๐๓ นางสาวภัทรลภา  บุพโต 

 ๑๑๐๔ นางสาวภัทริณี  เข็มศิริ 

 ๑๑๐๕ นางสาวภารดี  สิมไพบูลย 

 ๑๑๐๖ นางสาวภาวิณี  จันทะลุน 

 ๑๑๐๗ นางสาวภีมวรา  บุญเจริญ 

 ๑๑๐๘ นางสาวภีมสินี  โกมาร 

 ๑๑๐๙ นางสาวภูษิตา  นาชัยเริ่ม 

 ๑๑๑๐ นางมณฑาทิพย  พุมอ่ํา 

 ๑๑๑๑ นางมณีรัตน  วงคละคร 

 ๑๑๑๒ นางสาวมณีรัตน  วงศเปยจันทร 

 ๑๑๑๓ นางสาวมนทิยา  นวลแสง 

 ๑๑๑๔ นางสาวมนัสนันท  ดาศรี 

 ๑๑๑๕ นางสาวมนัสนันท  สุขทวี 

 ๑๑๑๖ นางมนัสริญา  รัตเนตร 

 ๑๑๑๗ วาที่รอยตรีหญิง มยุรี  ชางเขียน 

 ๑๑๑๘ นางสาวมยุรี  ไชยยาน 

 ๑๑๑๙ นางสาวมยุรี  อรรถศรี 

 ๑๑๒๐ วาที่รอยตรีหญิง มะลิ  อาจสําแดง 

 ๑๑๒๑ นางสาวมะลิดา  บุญประชม 

 ๑๑๒๒ สิบเอกหญิง มะลิสา  นารีรักษ 

 ๑๑๒๓ นางมัชฌิมา  ยุปาระมี 

 ๑๑๒๔ นางสาวมัณฑนา  อุปนันท 

 ๑๑๒๕ นางมัลลิกา  พุทธสอน 



 หนา   ๒๑๒ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๒๖ นางมาริสา  แสงดวง 

 ๑๑๒๗ นางมาลัย  สุขหิรัญ 

 ๑๑๒๘ นางสาวยุพา  ปุผาโต 

 ๑๑๒๙ นางสาวรจนา  โพธิ์พระรส 

 ๑๑๓๐ นางสาวรติมา  แกมรัมย 

 ๑๑๓๑ นางระพีพันธุ  โพธิไชยแสน 

 ๑๑๓๒ นางรักชนก  ณ  สงขลา 

 ๑๑๓๓ นางสาวรัชดา  ใหมวัด 

 ๑๑๓๔ นางสาวรัชตนิช  พิทักษสิทธิ์สกุล 

 ๑๑๓๕ นางสาวรัชนี  ผานจังหาร 

 ๑๑๓๖ นางรัตติกาล  มวงมันดี 

 ๑๑๓๗ นางสาวรัตนา  มหาวงษ 

 ๑๑๓๘ นางสาวรัตนาภรณ  มลอุน 

 ๑๑๓๙ นางสาวรัตนาภรณ  แยมประดิษฐ 

 ๑๑๔๐ นางสาวรัตศริน  เวทนา 

 ๑๑๔๑ นางสาวรัติรส  มามี 

 ๑๑๔๒ นางสาวราตรี  แกนจันทร 

 ๑๑๔๓ นางรานี  ปไชญาณ 

 ๑๑๔๔ นางสาวรําแพน  ปญญานะ 

 ๑๑๔๕ นางสาวรุงทิวา  เจริญพงษ 

 ๑๑๔๖ นางรุงนภา  พูลเหล็ก 

 ๑๑๔๗ นางสาวรุงนภา  มหายศนันท 

 ๑๑๔๘ นางรุงนภา  สิงคนิภา 

 ๑๑๔๙ นางสาวรุงราตรี  สีหะวงษ 

 ๑๑๕๐ นางสาวรุจิรา  พันธะไชย 

 ๑๑๕๑ นางสาวรุจิรา  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๑๕๒ นางรุจิรา  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๑๕๓ นางสาวเรณู  นิ่งกระโทก 

 ๑๑๕๔ นางสาวเรณู  รื่นรมย 

 ๑๑๕๕ นางสาวเรไร  สืบสิงห 

 ๑๑๕๖ นางฤดีวรรณ  สือรี 

 ๑๑๕๗ นางสาวลภัสรดา  จันดี 

 ๑๑๕๘ นางลภัสรดา  ปมแปง 

 ๑๑๕๙ นางสาวลลิตพรรณ  หมั่นจิตร 

 ๑๑๖๐ นางสาวละเอียด  พวงศรี 

 ๑๑๖๑ นางสาวลักขณา  ทองมา 

 ๑๑๖๒ นางสาวลักษณา  นาคเสนห 

 ๑๑๖๓ นางลัดดาวัลย  สุขเจริญ 

 ๑๑๖๔ นางสาวลาวัลย  พรมปน 

 ๑๑๖๕ นางลําไพร  สุจินพรัหม 

 ๑๑๖๖ นางลําใย  วงศคํา 

 ๑๑๖๗ จาอากาศโทหญิง ลิลลาวัลย  หมื่นยอง 

 ๑๑๖๘ นางวชิรญาณ  พิมพผล 

 ๑๑๖๙ นางวชิรา  บุญทศ 

 ๑๑๗๐ นางสาววชิราภรณ  ยอดดี 

 ๑๑๗๑ นางสาววชิราภรณ  อมรกุล 

 ๑๑๗๒ นางสาววรกมล  ปุนพิทักษ 

 ๑๑๗๓ วาท่ีรอยตรีหญิง วรนุช  ใจชมภู 

 ๑๑๗๔ นางสาววรรณธิดา  หวังดี 

 ๑๑๗๕ นางวรรณนภา  ขันตยาภรณ 

 ๑๑๗๖ นางสาววรรณพร  วัดเวียงคํา 

 ๑๑๗๗ นางสาววรรณภา  พุฒิธนวิบูลย 



 หนา   ๒๑๓ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๗๘ นางสาววรรณรี  วรรณศักดิ์ศรี 

 ๑๑๗๙ นางวรรณลมัย  ทะสีละ 

 ๑๑๘๐ นางสาววรรณวิภา  อมเถื่อน 

 ๑๑๘๑ นางสาววรรณา  มุสิกชาติ 

 ๑๑๘๒ นางสาววรรณิษา  พุทธรักษา 

 ๑๑๘๓ นางสาววรากรณ  ลาวัลย 

 ๑๑๘๔ นางสาววรางคณา  กาหลง 

 ๑๑๘๕ นางสาววรางคณาพร  บัวแกว 

 ๑๑๘๖ นางวราภรณ  สีตลาภินันท 

 ๑๑๘๗ นางวรารักษ  ยืนย่ัง 

 ๑๑๘๘ นางสาววรารัตน  โพธิ์อยู 

 ๑๑๘๙ นางสาววรินทรทิพย  มวงฉะคร่ํา 

 ๑๑๙๐ นางวัชชุตา  จัตุกูล 

 ๑๑๙๑ นางวัชราภรณ  บินกาญจน 

 ๑๑๙๒ นางวัฒนา  สมฤทธิ์ 

 ๑๑๙๓ นางสาววันดี  ศรีสุวรรณ 

 ๑๑๙๔ นางสาววันทนา  วันทา 

 ๑๑๙๕ นางสาววันธิดา  สําราญสุข 

 ๑๑๙๖ นางสาววันเพ็ญ  เสมสุข 

 ๑๑๙๗ นางวันเพ็ญ  โสมะมี 

 ๑๑๙๘ นางสาววันวิสา  เอี่ยมดารา 

 ๑๑๙๙ นางสาววันวิสาห  เหล็มเจริญ 

 ๑๒๐๐ นางสาววัลยา  นิลกําแหง 

 ๑๒๐๑ นางสาววารารัตน  รักโชค 

 ๑๒๐๒ นางสาววารี  จีรจิตต 

 ๑๒๐๓ นางสาววารุณี  คุณสุข 

 ๑๒๐๔ นางสาววารุณี  บุญสะอาด 

 ๑๒๐๕ นางวาลีษา  ปราบปญจะ 

 ๑๒๐๖ พันจาอากาศเอกหญิง วาสนา   

  คลายแกว 

 ๑๒๐๗ นางสาววาสนา  ประจันตเสน 

 ๑๒๐๘ นางสาววาสนา  มหาโคตร 

 ๑๒๐๙ นางสาววาสนา  มูลอาษา 

 ๑๒๑๐ นางสาววาสนา  รองไชย 

 ๑๒๑๑ นางสาววิจิตตา  ปู 

 ๑๒๑๒ นางสาววิจิตรตา  นอยนาง 

 ๑๒๑๓ นางสาววิชญา  เนื่องคํา 

 ๑๒๑๔ นางสาววิชญานันต  หนูทัศน 

 ๑๒๑๕ นางสาววิชุดา  สมรูป 

 ๑๒๑๖ นางสาววินัสดา  เคแสง 

 ๑๒๑๗ นางสาววิภาณี  ประมวล 

 ๑๒๑๘ นางวิภาพร  พ่ึงปญญา 

 ๑๒๑๙ นางสาววิมลรัตน  สุขประเสริฐ 

 ๑๒๒๐ นางสาววิยดา  โคตรวันทา 

 ๑๒๒๑ นางสาววิระดา  โพชสาลี 

 ๑๒๒๒ นางวิระวรรณ  ทัพธานี 

 ๑๒๒๓ นางสาววิลัยรัตน  สงสุกแก 

 ๑๒๒๔ นางวิลาวัณย  พิลาแสน 

 ๑๒๒๕ นางสาววิลาวัลย  เกิดภิบาล 

 ๑๒๒๖ นางสาววิลาวัลย  จันทรสา 

 ๑๒๒๗ นางสาววิไล  ศรีแสงจันทร 

 ๑๒๒๘ นางวิไลพร  พลประดิษฐ 



 หนา   ๒๑๔ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๒๙ นางสาววิไลลักษณ  ไผโสภา 

 ๑๒๓๐ นางสาววีนา  ราชโยธา 

 ๑๒๓๑ นางสาววีราญา  เจริญเดช 

 ๑๒๓๒ นางสาวแววดาว  พัทเทวี 

 ๑๒๓๓ นางสาวศนัญญสา  จารุพิพัฒนบุตร 

 ๑๒๓๔ นางสาวศรศมน  เชิดชูสีมา 

 ๑๒๓๕ นางสาวศรีสุดา  ธรรมมิยะ 

 ๑๒๓๖ นางสาวศรีสุดา  นัยติ๊บ 

 ๑๒๓๗ นางศรีสุดา  นามโชติ 

 ๑๒๓๘ นางสาวศศลักษ  บุตรสามาลี 

 ๑๒๓๙ นางสาวศศิเกตุ  ขวัญอยู 

 ๑๒๔๐ นางสาวศศิธร  โพธิ์ประสิทธิ์ 

 ๑๒๔๑ นางสาวศศิธร  วิเชียรชัย 

 ๑๒๔๒ นางสาวศศิธร  สารการ 

 ๑๒๔๓ นางสาวศศิธร  เอี่ยมกาย 

 ๑๒๔๔ นางสาวศศิพร  ผิวพรรณ 

 ๑๒๔๕ นางสาวศศิวิมล  กันแยม 

 ๑๒๔๖ นางศศิวิมล  สุวรรณกาโร 

 ๑๒๔๗ นางสาวศาตนันทน  เกษมเมือง 

 ๑๒๔๘ นางศิรวาริน  ขันทิตย 

 ๑๒๔๙ นางสาวศิรัญญา  เปาะทองคํา 

 ๑๒๕๐ นางสาวศิราณี  ปูปว 

 ๑๒๕๑ นางศิริกานดา  มาตรโคกสูง 

 ๑๒๕๒ นางสาวศิริขวัญ  อมรึก 

 ๑๒๕๓ นางสาวศิรินทรา  บุญสง 

 ๑๒๕๔ นางสาวศิรินันท  มากมะณี 

 ๑๒๕๕ นางสาวศิรินันท  สินมาห 

 ๑๒๕๖ นางสาวศิริพร  กิติมา 

 ๑๒๕๗ นางสาวศิริพร  คําหวาง 

 ๑๒๕๘ นางศิริพร  จันทรออน 

 ๑๒๕๙ นางสาวศิริพร  ตั้งเจริญ 

 ๑๒๖๐ นางสาวศิริพร  ลมพัด 

 ๑๒๖๑ นางสาวศิริพร  ลาภบุญเรือง 

 ๑๒๖๒ นางสาวศิริพร  วงศสวัสดิ์ 

 ๑๒๖๓ นางศิริพร  สมานจิตร 

 ๑๒๖๔ นางสาวศิริพรรณ  หึกขุนทด 

 ๑๒๖๕ นางศิริภัสสร  เล่ือมใส 

 ๑๒๖๖ นางสาวศิริรัตน  ประสิทธิ์ศิลป 

 ๑๒๖๗ นางสาวศิริรัตน  ศิริเวช 

 ๑๒๖๘ นางสาวศิริวรรณ  ปานแจง 

 ๑๒๖๙ นางศิริวรรณ  ปนประดับ 

 ๑๒๗๐ นางสาวศิริวรรณ  พะโยม 

 ๑๒๗๑ นางสาวศิวพร  สอนสุภาพ 

 ๑๒๗๒ นางศิวาภรณ  มูลเจริญ 

 ๑๒๗๓ นางศุภลักษณ  แจงสวาง 

 ๑๒๗๔ นางศุภาพร  ลือโฮง 

 ๑๒๗๕ นางสาวสกาวเดือน  เกตุมณี 

 ๑๒๗๖ นางสาวสกาวเดือน  โพนที 

 ๑๒๗๗ นางสาวสกุลรัตน  อนันตรัตน 

 ๑๒๗๘ นางสาวสมใจ  ยอดพรม 

 ๑๒๗๙ นางสาวสมใจ  เหมือนแกว 

 ๑๒๘๐ นางสมบัติ  สายธนู 



 หนา   ๒๑๕ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๘๑ นางสาวสมยงค  โพธิ์ศรี 

 ๑๒๘๒ นางสมรัก  พลหนองหลวง 

 ๑๒๘๓ นางสาวสมหมาย  รุงมิตร 

 ๑๒๘๔ นางสมัญญาพร  แสนประเสริฐ 

 ๑๒๘๕ นางสยุมพร  ลอยประดิษฐ 

 ๑๒๘๖ นางสาวสราวรรณ  ดาวอราม 

 ๑๒๘๗ นางสาวสริตา  นิลรอด 

 ๑๒๘๘ นางสาวสวรินทร  เมตตา 

 ๑๒๘๙ นางสาวสังวาลย  ปญญาโล 

 ๑๒๙๐ นางสาวสายบัว  ภาสดา 

 ๑๒๙๑ นางสายฝน  กุลวงษ 

 ๑๒๙๒ นางสาวสายฝน  ชวยประดิษฐ 

 ๑๒๙๓ นางสาวสายฝน  ภาคมฤกษ 

 ๑๒๙๔ นางสาวสายพิณ  บุญมาก 

 ๑๒๙๕ นางสาระวงษ  สีหมอก 

 ๑๒๙๖ นางสาวสาวิตรี  ทรงเจริญ 

 ๑๒๙๗ นางสาวสาวิตรี  ประเสริฐทรัพย 

 ๑๒๙๘ นางสาวสาวิตรี  สระปญญา 

 ๑๒๙๙ นางสาวสําเนียง  ยศกระโทก 

 ๑๓๐๐ นางสาวสิขเรศ  คําสุข 

 ๑๓๐๑ นางสาวสินนภา  รุกขชาติ 

 ๑๓๐๒ นางสาวสินีนาฎ  ปรีเปรม 

 ๑๓๐๓ นางสาวสิริกาญจน  แผละกระโทก 

 ๑๓๐๔ นางสาวสิริมาพร  หนูจันทร 

 ๑๓๐๕ นางสาวสุกัลยชนา  คําดา 

 ๑๓๐๖ นางสาวสุจิตรา  คะโยธา 

 ๑๓๐๗ นางสาวสุจิตรา  ศรีธาราม 

 ๑๓๐๘ นางสุชาดา  เตือประโคน 

 ๑๓๐๙ นางสาวสุชาดา  บัณฑิตภิรมย 

 ๑๓๑๐ นางสาวสุชาดา  ปานนิล 

 ๑๓๑๑ นางสาวสุชาดา  สุขเกษม 

 ๑๓๑๒ นางสุญานิกา  กลางแกว 

 ๑๓๑๓ นางสาวสุดธิดา  กิ่งสกุล 

 ๑๓๑๔ นางสุดสาคร  อารีเอื้อ 

 ๑๓๑๕ นางสาวสุดาพร  จันทรประกอบ 

 ๑๓๑๖ นางสาวสุดารัตน  ทองพรหม 

 ๑๓๑๗ นางสาวสุดารัตน  พุทธวงศ 

 ๑๓๑๘ นางสุดารัตน  วงศพุทธิสิน 

 ๑๓๑๙ นางสาวสุดารัตน  สุทธิมงคล 

 ๑๓๒๐ นางสาวสุดารัตน  อนันทวรรณ 

 ๑๓๒๑ นางสุทิวัน  อิ่มเอิบ 

 ๑๓๒๒ นางสาวสุธารัตน  แชมเทศ 

 ๑๓๒๓ นางสาวสุธิตา  วงศเปยม 

 ๑๓๒๔ นางสาวสุธิษา  ตั้งเซง 

 ๑๓๒๕ นางสาวสุนิตย  เกิดแสงสุริยงค 

 ๑๓๒๖ นางสาวสุนิษา  จําเนียรทรง 

 ๑๓๒๗ นางสาวสุนิษา  สมไทย 

 ๑๓๒๘ นางสาวสุนีรัตน  โตมี 

 ๑๓๒๙ นางสาวสุปราณี  สุขพุทธ 

 ๑๓๓๐ นางสาวสุปราณี  หอมหวล 

 ๑๓๓๑ นางสาวสุพรรณี  ศรีนา 

 ๑๓๓๒ นางสาวสุพรรษา  บัวแกว 



 หนา   ๒๑๖ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๓๓ นางสุพักตร  เงินอนันต 

 ๑๓๓๔ นางสาวสุพัตรศรี  แซกวย 

 ๑๓๓๕ นางสาวสุพัตรา  พิศวงขวัญ 

 ๑๓๓๖ นางสาวสุพิศ  วงคประเทศ 

 ๑๓๓๗ นางสาวสุพิศภรณ  ทวีทรัพย 

 ๑๓๓๘ นางสาวสุภัสสรา  ไกลถิ่น 

 ๑๓๓๙ นางสุภานัน  นามวงษ 

 ๑๓๔๐ นางสาวสุภาพร  โกรินทร 

 ๑๓๔๑ นางสาวสุภาพร  ขาวงาม 

 ๑๓๔๒ นางสาวสุภาพร  จันทรคลาย 

 ๑๓๔๓ นางสุภาพร  นวลละออง 

 ๑๓๔๔ นางสาวสุภาพร  พุปอง 

 ๑๓๔๕ นางสาวสุภาพร  รุงวงษ 

 ๑๓๔๖ นางสาวสุภาพร  หนูประโคน 

 ๑๓๔๗ นางสาวสุภาภรณ  ผอนผาสุข 

 ๑๓๔๘ นางสาวสุภาภรณ  หวลสันเทียะ 

 ๑๓๔๙ นางสาวสุภารัตน  พลจร 

 ๑๓๕๐ นางสาวสุภารัตน  สมสุข 

 ๑๓๕๑ นางสาวสุภาวดี  คลังตระกูล 

 ๑๓๕๒ นางสุภาวดี  เจริญผล 

 ๑๓๕๓ นางสาวสุภาวดี  ทะเลิงรัมย 

 ๑๓๕๔ นางสาวสุรชาดา  เทพรินทร 

 ๑๓๕๕ นางสาวสุรภา  พิณศิริ 

 ๑๓๕๖ นางสุรัชดา  การสมเพียร 

 ๑๓๕๗ นางสาวสุรัฐา  เที่ยงธรรม 

 ๑๓๕๘ นางสาวสุรางคนา  สุขสําราญ 

 ๑๓๕๙ นางสุรีย  รุงโรจนทิวัตถ 

 ๑๓๖๐ นางสาวสุรียภรณ  ณ เชียงใหม 

 ๑๓๖๑ นางสาวสุวพิชญ  รัสสุรีย 

 ๑๓๖๒ นางสุวภา  รักสกุล 

 ๑๓๖๓ นางสาวสุวรรณี  พัฒนจันทรหอม 

 ๑๓๖๔ นางสุวาริน  สีเอี่ยม 

 ๑๓๖๕ นางสาวเสาวนีย  ศรีปทุมภรณ 

 ๑๓๖๖ นางเสาวลักษณ  งามศิริ 

 ๑๓๖๗ นางเสาวลักษณ  จันทวงษ 

 ๑๓๖๘ สิบเอกหญิง เสาวลักษณ  รุงกลาง 

 ๑๓๖๙ นางเสาวลักษณ  ออนแกว 

 ๑๓๗๐ นางสาวแสงจันทร  จําเนียรกูล 

 ๑๓๗๑ นางสาวแสงจันทร  ตันตอ 

 ๑๓๗๒ นางสาวแสงสุคนธ  ดันนอก 

 ๑๓๗๓ นางสาวโสภิตา  ขํามี 

 ๑๓๗๔ นางหทัยรัตน  จันเพ็ชร 

 ๑๓๗๕ นางสาวหทัยรัตน  พุมฉัตร 

 ๑๓๗๖ นางสาวหทัยรัตน  สอนดวง 

 ๑๓๗๗ นางหทัยหนึ่ง  ริมพานิช 

 ๑๓๗๘ นางสาวหนึ่งฤทัย  เตชัย 

 ๑๓๗๙ นางสาวหนึ่งฤทัย  อุนไทย 

 ๑๓๘๐ นางสาวหนูตาล  ทิพกร 

 ๑๓๘๑ นางสาวเหมือนจิต  ไพรสุวรรณ 

 ๑๓๘๒ นางสาวอติภา  ชอบธรรม 

 ๑๓๘๓ นางอนงค  ภูระบัตร 

 ๑๓๘๔ นางสาวอนัญญา  ใจหนัก 



 หนา   ๒๑๗ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๘๕ นางอนันตยา  เพลินจิตต 

 ๑๓๘๖ นางอภันตรี  กระจางโพธิ์ 

 ๑๓๘๗ นางอภิญญา  จันทรโท 

 ๑๓๘๘ นางสาวอภิญญา  วัฒนานันทวิไล 

 ๑๓๘๙ นางสาวอภิญญา  สีนา 

 ๑๓๙๐ นางสาวอภิรัตน  พันธุโพธิ์ 

 ๑๓๙๑ นางสาวอภิสรา  มูลละคร 

 ๑๓๙๒ นางสาวอมรรัตน  ทอนศรี 

 ๑๓๙๓ นางอมรรัตน  มนตประสิทธิ์ 

 ๑๓๙๔ นางสาวอมราพร  อันทะระ 

 ๑๓๙๕ นางสาวอมลวรรณ  ศรีเมือง 

 ๑๓๙๖ นางสาวอรชพร  บุตรศรีสม 

 ๑๓๙๗ นางสาวอรณิชา  ไสยดี 

 ๑๓๙๘ นางสาวอรทัย  คูณตัน 

 ๑๓๙๙ นางอรทัย  วงศอินทร 

 ๑๔๐๐ นางอรพันธ  บุญเรือง 

 ๑๔๐๑ นางอรเพ็ญ  กานดา 

 ๑๔๐๒ นางอรยา  เกษตรเกื้อกูล 

 ๑๔๐๓ นางอรวรรณ  ประเสริฐศิลปกุล 

 ๑๔๐๔ นางสาวอรวรรณ  สายสุด 

 ๑๔๐๕ นางอรวินท  แกวสุขใส 

 ๑๔๐๖ นางสาวอรอนงค  จันทรอินทร 

 ๑๔๐๗ นางสาวอรอุมา  สุชีวะ 

 ๑๔๐๘ นางอรัญญา  ตั้งใจ 

 ๑๔๐๙ นางสาวอรัญา  แซเฮง 

 ๑๔๑๐ นางอริยา  สุขบรรพต 

 ๑๔๑๑ นางอรุณภรณ  กับปุละวัน 

 ๑๔๑๒ นางอรุณี  เดชคําภู 

 ๑๔๑๓ นางสาวอรุณี  นุฤทธิ์มนตรี 

 ๑๔๑๔ นางอรุณี  มะลาศรี 

 ๑๔๑๕ นางสาวอวย  บุญถม 

 ๑๔๑๖ นางสาวออมฤทัย  ทองปอน 

 ๑๔๑๗ นางออยทิพย  ผูกนอย 

 ๑๔๑๘ นางสาวอังคณา  มั่นเขตกิจ 

 ๑๔๑๙ นางสาวอังคณา  ศรีศักดา 

 ๑๔๒๐ นางสาวอัจฉรา  พลอยปรีดา 

 ๑๔๒๑ นางอัจฉรา  พูลทวี 

 ๑๔๒๒ นางอัจฉราพรรณ  นางนวล 

 ๑๔๒๓ นางสาวอัฉรา  ธรรมโสภณ 

 ๑๔๒๔ นางอัญชลี  ตองประสงค 

 ๑๔๒๕ นางสาวอัณณชญา  อินทรทิพย 

 ๑๔๒๖ นางอัธยา  สรอยสีหา 

 ๑๔๒๗ นางสาวอันญชนา  แพงศรีสาร 

 ๑๔๒๘ นางสาวอัมไพวรรณ  รุดพิมาย 

 ๑๔๒๙ นางสาวอัมรินทร  แสงโสดา 

 ๑๔๓๐ นางสาวอัษฎาพร  เพียราษฎร 

 ๑๔๓๑ นางสาวอัสมา  หมุดทอง 

 ๑๔๓๒ นางสาวอาทิยา  มวลทอง 

 ๑๔๓๓ นางสาวอาภาวี  เรืองรุง 

 ๑๔๓๔ นางสาวอารีรัตน  โตมอญ 

 ๑๔๓๕ นางสาวอารีรัตน  เมงพัด 

 ๑๔๓๖ นางสาวอาลิวรรณ  รอดศรีแปน 



 หนา   ๒๑๘ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๓๗ นางอําพร  ดาทาราช 

 ๑๔๓๘ พันจาเอกหญิง อําพร  ตรึกตรา 

 ๑๔๓๙ นางอําพร  หนูเกตุ 

 ๑๔๔๐ นางสาวอําไพรัตน  อนเจก 

 ๑๔๔๑ นางสาวอําภรณ  ธุระกิจ 

 ๑๔๔๒ นางอําภา  วรรณภิระ 

 ๑๔๔๓ นางสาวอําภา  อัศวมงคลศิลป 

 ๑๔๔๔ นางสาวอินทรนิตา  อํามฤตเต็มสิทธิ์ 

 ๑๔๔๕ นางสาวอิมอร  สารมะโน 

 ๑๔๔๖ นางสาวอุทุมพร  สมโภชน 

 ๑๔๔๗ นางสาวอุบล  ประทุมวัน 

 ๑๔๔๘ นางสาวอุมาพร  เดชรักษา 

 ๑๔๔๙ นางสาวอุมาพร  นนทศรี 

 ๑๔๕๐ นางสาวอุมาภรณ  ชื่นสระนอย 

 ๑๔๕๑ สิบเอกหญิง อุรัจฉทา  สุวรรณ 

 ๑๔๕๒ นางสาวอุษณี  จันทนุกูล 

 ๑๔๕๓ นางสาวอุษา  แกวลาเวียง 

 ๑๔๕๔ นางสาวอุษา  พลอยศรี 

 ๑๔๕๕ นางสาวอุษา  รอดพลอย 

 ๑๔๕๖ นางเอธกานต  ขาวประเสริฐ 

 ๑๔๕๗ นางเอมวิการ  พันธุภา 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๓๐  ราย) 

 ๑ นายกองเกียรติ  สารินทร 

 ๒ นายกาณฑ  ไชยขันแกว 

 ๓ นายกิตติกรณ  ตีบไธสง 

 ๔ นายกิตติภพ  จอมประเสริฐ 

 ๕ นายไกรลาศ  พรหมคุณ 

 ๖ นายคณพศ  เทพบุตร 

 ๗ นายคณาพจน  ทาแกง 

 ๘ นายคณิศร  ยานสุวรรณ 

 ๙ นายจินดา  บุญเสริฐ 

 ๑๐ นายเจษฎา  สุชาตานนท 

 ๑๑ นายชยพล  เพชรดา 

 ๑๒ สิบโท ชัยณรงค  ไพรสนธิ์ 

 ๑๓ นายชาญณรงค  อินธิแสน 

 ๑๔ นายชูเกียรติ  ภิรมยพันธ 

 ๑๕ นายณรงคยศ  ชงโคสันติสุข 

 ๑๖ สิบเอก ณัฐพงษ  ชัยวรรณรัตน 

 ๑๗ นายณัฐพล  วิรุฬหวิทยา 

 ๑๘ นายณัฐวุฒิ  สุขปต 

 ๑๙ นายถาวร  แกวเทวี 

 ๒๐ สิบโท ทนงศักดิ์  จํานงคนิตย 

 ๒๑ สิบโท ทวีวัฒน  คนคลอง 

 ๒๒ นายทศพร  นามวงษ 

 ๒๓ นายธนัฐภัทร  แกวมูล 

 ๒๔ นายธวัฒชัย  กอนใจ 

 ๒๕ นายธีรวงศ  วงศงาม 

 ๒๖ นายธีระพงษ  การภักดี 

 ๒๗ นายนพพล  วงษปติรุงเรือง 

 ๒๘ นายนรุตม  ปะมาละ 



 หนา   ๒๑๙ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙ นายนิวัฒน  บุญโยปการ 

 ๓๐ นายบรรเลง  สุขขี 

 ๓๑ นายประวิทย  เงินพุม 

 ๓๒ นายประสาน  นิธิพงศพันธุ 

 ๓๓ นายประเสริฐศักดิ์  รองในเมือง 

 ๓๔ นายพงศกร  ลือใจอินทร 

 ๓๕ นายพงศศิริ  ภูกองไชย 

 ๓๖ นายพงษกร  สิงหไชย 

 ๓๗ นายพงษพจน  เจริญรัตน 

 ๓๘ นายพัทยา  บุระผากา 

 ๓๙ นายพิชญะ  ทองไสยพร 

 ๔๐ นายพิรชัช  ผาอินทร 

 ๔๑ นายพิรุณ  แสนสุข 

 ๔๒ นายพิศิษฐ  ประนม 

 ๔๓ นายภาคภูมิ  นาขาม 

 ๔๔ นายมณู  ทองมวนวง 

 ๔๕ นายยรรยงค  ใจมั่น 

 ๔๖ สิบโท รักษวงศ  วงษใหญ 

 ๔๗ นายรุงเจริญ  แยมพจนา 

 ๔๘ สิบโท ฤทธิชัย  ชาแสน 

 ๔๙ สิบเอก วรวิทย  ประเวช 

 ๕๐ นายวรากร  สุขสวัสดิ์ 

 ๕๑ นายวิสูตร  พวงมี 

 ๕๒ สิบเอก ศราวุฒิ  จันทรเมือง 

 ๕๓ นายศักดิ์ชัย  สุพรมอินทร 

 ๕๔ นายศุภดิตถ  เธียรวรรณ 

 ๕๕ นายสมศักดิ์  กระจกเหล่ียม 

 ๕๖ นายสุทธิวัฒน  นอยมาลา 

 ๕๗ นายสุพัฒ  ปากะตัง 

 ๕๘ สิบเอก สุริยา  ผลประเสริฐ 

 ๕๙ นายองอาจ  คลังชํานาญ 

 ๖๐ นายอนุชา  ลือชา 

 ๖๑ นายอภัย  นนทะศักดิ์ 

 ๖๒ นายอาเขต  คาดคําฟู 

 ๖๓ นายอิสระพงษ  ทองพุ 

 ๖๔ นายเอกราช  สุขสวัสดิ์ 

 ๖๕ นางสาวกชพร  เสียงหลีก 

 ๖๖ นางสาวกรกนก  เข็มทอง 

 ๖๗ นางสาวกรรณิกา  ทุมละออ 

 ๖๘ นางสาวกรวิการ  สมชาย 

 ๖๙ นางสาวกรองทอง  ศรีอนันท 

 ๗๐ นางสาวกันตพร  ศรีใจ 

 ๗๑ นางสาวกิตติยา  ดาบโสมศรี 

 ๗๒ นางสาวกุลชญา  กิจการ 

 ๗๓ นางสาวกุสุมา  อนทอง 

 ๗๔ นางสาวเกศกัลยา  กาละพุฒ 

 ๗๕ นางสาวขัติยา  พงษเทอดศักดิ์ 

 ๗๖ นางสาวจันทิมา  บุญมาก 

 ๗๗ นางสาวจารุวรรณ  บุญพรานชู 

 ๗๘ นางสาวจิตรลดา  บุญตาระวะ 

 ๗๙ นางสาวจินดารักษ  คิ้วดวงตา 

 ๘๐ นางสาวจีราภร  จันทรแฉลม 



 หนา   ๒๒๐ (เลมท่ี  ๖/๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๑ นางสาวจุฑาทิพย  ศรีทองนุมนวล 

 ๘๒ สิบตรีหญิง จุฬารัตน  ปุดหนอย 

 ๘๓ นางสาวฉวีวรรณ  สุขทวีไพบูลย 

 ๘๔ นางสาวชณคสรณ  มากสอย 

 ๘๕ นางสาวชนมนิภา  ผลจันทร 

 ๘๖ นางสาวชนาภรณ  คลองประดิษฐ 

 ๘๗ นางสาวชลธิชา  นลินธรรมรัตน 

 ๘๘ สิบโทหญิง ชุลีรัตน  เดชฟุง 

 ๘๙ นางสาวณัชกมล  กลวยเทศ 

 ๙๐ นางณัฐพร  พรหมมา 

 ๙๑ นางทิพยวิมล  โบขุนทด 

 ๙๒ นางสาวธิดารัตน  จันทรทวี 

 ๙๓ นางสาวนนทรัตน  ผดุงกล่ิน 

 ๙๔ นางสาวนิตยา  มีสมบัติ 

 ๙๕ นางสาวนิพร  พิมเสน 

 ๙๖ นางสาวนิรชา  มั่นหมาย 

 ๙๗ นางสาวนิรมล  สุมขํา 

 ๙๘ นางนีรนุช  คําทองสุข 

 ๙๙ นางสาวบุญเรือน  ถางกระโทก 

 ๑๐๐ นางสาวประภัสสร  กานจักร 

 ๑๐๑ นางสาวปรีรานุช  สาระขันธ 

 ๑๐๒ นางสาวปวีณา  ขันคํานันตะ 

 ๑๐๓ นางสาวปาริฉัตร  สิทธิพล 

 ๑๐๔ นางสาวพรทิพย  มูลเพ็ญ 

 ๑๐๕ นางสาวพรรณภัทร  ไชยพรม 

 ๑๐๖ นางสาวพรรณวิลาส  ฐิรรัฎจ 

 ๑๐๗ นางพิชญา  ทองเพียงพงษ 

 ๑๐๘ นางพิพัฒน  ยาปะโรหิต 

 ๑๐๙ นางสาวเพ็ญประภา  วงศคม 

 ๑๑๐ นางสาวภัทรธีนันท  ไชยวรรณ 

 ๑๑๑ นางมณีรัตน  เอกตาแสง 

 ๑๑๒ นางสาวมณีวรรณ  ตวนจันทึก 

 ๑๑๓ นางสาวรุจิรา  สระสม 

 ๑๑๔ นางวัชรี  เลิศธัญญธาดา 

 ๑๑๕ นางสาววาสนา  ยศรุงเรือง 

 ๑๑๖ นางสาววิลาสิณี  พัดไธสง 

 ๑๑๗ นางสาวศศิธร  บุญมาสอน 

 ๑๑๘ นางสาวศิริพร  วงคจันทร 

 ๑๑๙ นางสาวศุภดี  ฤทธิกาญจน 

 ๑๒๐ นางสาวสโรชา  แสงเทียน 

 ๑๒๑ นางสาวสายไหม  ขวัญสูนู 

 ๑๒๒ นางสาวสุทธิศา  คําคลาย 

 ๑๒๓ นางสาวสุพัฒนชา  รวดทอง 

 ๑๒๔ นางสาวสุรางค  รัตนภิญโญกุล 

 ๑๒๕ นางสาวอรวรรณ  กล่ินเทียน 

 ๑๒๖ นางสาวอัญชลี  บุตรดา 

 ๑๒๗ นางสาวอิสราภรณ  จิตมุง 

 ๑๒๘ นางสาวอุดมลักษณ  มะลิลา 

 ๑๒๙ นางสาวอุมาพร  ศิริแสนปกร 

 ๑๓๐ นางสาวอุไรพร  อินโต 
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