
 หน้า   ๑ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเหรียญจกัรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา 

ประจ าปี  ๒๕๖๓ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่มพระราชทานเหรียญจักรมาลา  จ านวน  ๒๗,๔๓๘  ราย   

และเหรียญจักรพรรดิมาลา  จ านวน  ๗๒,๕๕๘  ราย  รวมทั้งสิ้น  ๙๙,๙๙๖  ราย  เนื่องในโอกาส   

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  ดังรายนามท้ายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หน้า   ๒ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

เหรียญจักรพรรดิมาลา 
กระทรวงมหาดไทย 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 ๑ นายกฤตชัย  ชุมปัญญา 

 ๒ นายกฤตพัฒน์  ล้านแก้ว 

 ๓ นายก้องสกุล  จันทราช 

 ๔ นายเกรียงไกร  ศิริงามเมือง 

 ๕ นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ 

 ๖ นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี 

 ๗ นายขจัด  หงอสกุล 

 ๘ นายคณิต  คงเมือง 

 ๙ นายคณิศร  ศิริเกตุ 

 ๑๐ นายคมชาญ  ศรีเจริญ 

 ๑๑ นายครรชิต  ชิงจันทร์ 

 ๑๒ นายคฤหัส  ณ พัทลุง 

 ๑๓ นายจตุพงศ์  แก้วใส 

 ๑๔ นายจตุรงค์  รัชตโชติ 

 ๑๕ นายจรัส  วงษ์ธรรม 

 ๑๖ นายจริญ  นิลวรรณ 

 ๑๗ นายจุมพล  นักล าทอง 

 ๑๘ นายเจริญพันธ์  วันชูเพลา 

 ๑๙ นายเจษฎา  ปานะถึก 

 ๒๐ นายฉกาจ  การิสุข 

 ๒๑ ว่าที่ร้อยตรี ชัยวัฒน์  เตชย์เมธีวงศ์ 

 ๒๒ นายชัยสุรีย์  ราชพลสิทธิ์ 

 ๒๓ นายชาติสยาม  ศิริเมฆา 

 ๒๔ นายช านาญ  ทองดี 

 ๒๕ นายช านาญ  ชื่นตา 

 ๒๖ นายชูศักดิ์  ปานนิล 

 ๒๗ นายไชยวัฒน์  จุนถิระพงศ์ 

 ๒๘ นายไชยา  เครือหงษ์ 

 ๒๙ นายฐานะ  กู้เมือง 

 ๓๐ นายณัฐพงษ์  สงวนจิตร 

 ๓๑ นายณัฐพล  พะโยม 

 ๓๒ นายเด่นภูมิ  ถาดไธสง 

 ๓๓ นายไตรภพ  วงศ์ไตรรัตน์ 

 ๓๔ นายถาวรวัฒน์  คงแก้ว 

 ๓๕ นายทรงกลด  สว่างวงศ์ 

 ๓๖ นายทวี  งามศิริ 

 ๓๗ นายทองค า  ด าค า 

 ๓๘ นายทองปักษ์  ไทธานี 

 ๓๙ นายธงชัย  ปิ่นเกษ 

 ๔๐ นายธนะสิทธิ์  ศรีค าภา 

 ๔๑ นายธเรศ  ไชยเชษฐ์ 

 ๔๒ พันเอก ธีรพันธ์  แพเรือง 

 ๔๓ นายธีรยุทธ  ชุ่มชื่น 

 ๔๔ นายนคพล  บุญโสดากร 

 ๔๕ นายนที  มนตริวัต 

 ๔๖ นายนพฤทธิ์  ศิริโกศล 



 หน้า   ๓ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๗ นายนฤพนธ์  ภาโนชิต 

 ๔๘ นายนิกร  ผลจรุง 

 ๔๙ นายนิคม  ศรมณี 

 ๕๐ นายนิคม  ชูทองค า 

 ๕๑ นายนิรมิตร  ถิรสัตยวงศ์ 

 ๕๒ นายนิรัญ  แดนสุข 

 ๕๓ นายบัณลือเดช  ทองนุ้ย 

 ๕๔ นายบ ารุง  สังข์ขาว 

 ๕๕ นายบุญยง  เรืองพงษ์ 

 ๕๖ นายบุญส่ง  ไชยมณี 

 ๕๗ นายประกาศิต  หลาวทอง 

 ๕๘ นายประจินต์  ธารศิริสิน 

 ๕๙ นายประมวล  สะอาด 

 ๖๐ นายประสิทธิ์  หาคุ้มคลัง 

 ๖๑ นายประเสริฐ  ไชยเพชร 

 ๖๒ นายปราโมทย์  เวชพิทักษ์ 

 ๖๓ นายปริญญา  โพธิสัตย์ 

 ๖๔ นายปิยะฉัตร  อินสว่าง 

 ๖๕ ว่าที่ร้อยตรี พงศธร  รัตนประพันธ์ 

 ๖๖ นายพงษ์พิทยา  ธนไกรศรีทอง 

 ๖๗ นายพิชัย  โกพัฒตา 

 ๖๘ นายพิชิต  ธาดาวงษา 

 ๖๙ นายพิริยะ  ฉันทดิลก 

 ๗๐ นายไพศาล  ภาพนอก 

 ๗๑ ร้อยต ารวจโท ภพชนก  ชลานุเคราะห์ 

 ๗๒ นายภัทรพล  ลักษณาวิบูลย์กุล 

 ๗๓ นายภานุวัฒน์  พูลสวัสดิ์ 

 ๗๔ นายภาสกร  บุญญลักษม์ 

 ๗๕ นายภูมินทร์  สุนนท์ 

 ๗๖ นายมนตรี  ไชยคีรี 

 ๗๗ นายมานพ  มุณีศรี 

 ๗๘ นายไมตรี  ศรีเทพ 

 ๗๙ นายยงยุทธ  ชื้นประเสริฐ 

 ๘๐ นายย่ิงศักดิ์  ไตรสุนทร 

 ๘๑ นายยุทธพงษ์  วิชัยวงษ์ 

 ๘๒ นายรังสรรค์  เรืองสวัสดิ์ 

 ๘๓ นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี 

 ๘๔ นายฤทธิยะวรรณ  ฤทธิ์เต็ม 

 ๘๕ นายลิขิต  มีเสรี 

 ๘๖ นายวัลลภ  มะลิงาม 

 ๘๗ นายวิจิตร  เจียมวงศ์ 

 ๘๘ นายวิชา  จันทร์กลม 

 ๘๙ นายวิชาญ  เยี่ยมสถาน 

 ๙๐ นายวิศณุกร  ลิ้มสูงเนิน 

 ๙๑ นายวิศาล  พัฒนศรี 

 ๙๒ นายวิสิษฎร์  พวงเพชร 

 ๙๓ นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์ 

 ๙๔ นายวีระชัย  ชนะจอก 

 ๙๕ นายศราวุฒิ  สุวรรณทัพ 

 ๙๖ นายศักดิ์ไทย  ผูกไมตรี 

 ๙๗ นายศักดิ์สิทธิ์  อุตทา 

 ๙๘ นายศิวเรศวร์  ดลประสิทธิ์ 



 หน้า   ๔ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๙ นายศุภชัย  ศรีมีชัย 

 ๑๐๐ นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ 

 ๑๐๑ นายสนั่น  พงษ์อักษร 

 ๑๐๒ นายสนุน  แจะหอม 

 ๑๐๓ นายสมเกียรติ  พงศ์เป็นสุข 

 ๑๐๔ นายสมนึก  เผ่าภูรี 

 ๑๐๕ นายสมนึก  พรหมเขียว 

 ๑๐๖ นายสมพร  ยิ้มเผือก 

 ๑๐๗ นายสมศักดิ์  ดิเรกโภค 

 ๑๐๘ นายสมหวัง  อารีย์เอื้อ 

 ๑๐๙ นายสรรเสริญ  ไชยโพธิ์ 

 ๑๑๐ นายสรายุทธ  แก้วกุลปรีชา 

 ๑๑๑ นายสัจจะ  แสงจันทร์ 

 ๑๑๒ นายสันติชัย  กฤษณสุวรรณ 

 ๑๑๓ นายสายรุ้ง  จบศรี 

 ๑๑๔ นายสุชาญ  เกลี้ยงสะอาด 

 ๑๑๕ นายสุทธิศักดิ์  ประสงค์ 

 ๑๑๖ นายสุเทพ  มณีโชติ 

 ๑๑๗ นายสุบัญชา  อินทฤทธิ์ 

 ๑๑๘ นายสุภาพ  ผิวผุย 

 ๑๑๙ นายสุรศักดิ์  ผลยังส่ง 

 ๑๒๐ นายสุรินทร์  เทพรัตน์ 

 ๑๒๑ นายสุริยา  ค าพันธ์ 

 ๑๒๒ นายเสน่ห์  เทพา 

 ๑๒๓ นายอธิปไตย  ไกรราช 

 ๑๒๔ นายอนันต์  สาเล๊ะ 

 ๑๒๕ นายอนันต์  จิตจง 

 ๑๒๖ นายอภิชาติ  สาราบรรณ์ 

 ๑๒๗ นายอภิชาติ  วิทยาศิลป์ 

 ๑๒๘ นายอาคม  เพ็ญต่าย 

 ๑๒๙ นายอ านาจ  ชูทอง 

 ๑๓๐ ว่าที่พันตรี อ าพล  รักมิตรอานนท์ 

 ๑๓๑ นายอุทัย  ทองเดช 

 ๑๓๒ นายเอกชัย  อุ่นคง 

 ๑๓๓ นายเอนก  ใจหาญ 

 ๑๓๔ นายโอฬาร  แสงแก้ว 

 ๑๓๕ นายโอฬาร  บัวลอย 

 ๑๓๖ นางสาวกนกพร  ใชยศล 

 ๑๓๗ นางกนกพันธ์  เลิศวราดิเรก 

 ๑๓๘ นางสาวกมลรัตน์  ไผ่ค า 

 ๑๓๙ นางกฤษณา  ภูครองจิตร์ 

 ๑๔๐ นางสาวกัญญรัตน์  ประเสริฐ 

 ๑๔๑ นางสาวกัญญาณัฐ  หลักค า 

 ๑๔๒ นางกันยา  เยี่ยมสถาน 

 ๑๔๓ นางกิรณา  พลเยี่ยม 

 ๑๔๔ นางสาวเกศศิริ  ศรีละมูด 

 ๑๔๕ นางเกษสุวรรณ  อินทรชูศรี 

 ๑๔๖ นางขวัญเรือน  สว่างกุล 

 ๑๔๗ นางคุณารักษ์  เกษวิทย์ 

 ๑๔๘ นางสาวจงจิตร์  วงษ์ชมภู 

 ๑๔๙ นางจริยา  ถิรสัตยวงศ์ 

 ๑๕๐ นางจันทร์วิมล  รักมิตรอานนท์ 



 หน้า   ๕ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๑ นางสาวจันทรา  แก้วงาม 

 ๑๕๒ นางสาวจันทิมา  เดชพุทธวัจน์ 

 ๑๕๓ นางสาวจารุดา  พลเสน 

 ๑๕๔ นางจินดา  ดาราฤกษ์ 

 ๑๕๕ นางจิรภรณ์  พุทธรักษา 

 ๑๕๖ นางสาวจุฑารัตน์  โปร่งใจ 

 ๑๕๗ นางจุฑารัตน์  น้ านวล 

 ๑๕๘ นางสาวจุฑารัตน์  เลาหะรัตน์ 

 ๑๕๙ นางสาวจุรีรัตน์  สุวรรณจิตร 

 ๑๖๐ นางฐิติมา  ไพรศรีสวัสดิ์ 

 ๑๖๑ นางณชญาภา  เห็นเจริญสุข 

 ๑๖๒ นางสาวณภัสสรณ์  ชูช่วย 

 ๑๖๓ นางณัฏฐ์วรัตถ์  จิณรัฐ 

 ๑๖๔ นางณัฐธิญาณ์  อธิวัฒน์ปัญโญ 

 ๑๖๕ นางสาวณัฐปภัสร์  สินพัฒน์ทวี 

 ๑๖๖ นางดลฤดี  โฆษิตพันธวงศ์ 

 ๑๖๗ นางสาวดวงกมล  ศรียะพันธ์ 

 ๑๖๘ นางสาวดวงเดือน  ตรีวิสูตร 

 ๑๖๙ นางดวงรักษ์  นวสมบัต ิ

 ๑๗๐ นางดารารัศมี  เถกิงผล 

 ๑๗๑ นางดุลย์ยานี  วงศ์ศรีอาจ 

 ๑๗๒ นางสาวตรีพร  ชาติแสนปิง 

 ๑๗๓ นางสาวทรงลักษณ์  อภิบาลศรี 

 ๑๗๔ นางสาวทัศนีย์  พวงดอกไม้ 

 ๑๗๕ นางสาวทัศนีย์  เอี่ยมเอม 

 ๑๗๖ นางสาวทัศนีย์  ชัยศรี 

 ๑๗๗ นางทิพย์วรรณ  จ าปาทอง 

 ๑๗๘ นางธนมาศ  การสมทบ 

 ๑๗๙ นางสาวธนียา  นัยพินิจ 

 ๑๘๐ นางธัญญพัทธ์  ศรีสุวรรณ์เดโช 

 ๑๘๑ นางธัญญารัตน์  พะนิรัมย์ 

 ๑๘๒ นางธัญลักษณ์  เจริญพร 

 ๑๘๓ นางสาวธัญสุตา  นิยมชาติ 

 ๑๘๔ นางนงลักษณ์  กองช้าง 

 ๑๘๕ นางนภาพร  แก้วสี 

 ๑๘๖ นางนริศรา  สุทธิพิบูลย์ 

 ๑๘๗ นางนัทชา  คติรัมย์ 

 ๑๘๘ นางนารถหทัย  นวลด า 

 ๑๘๙ นางนิชาภา  พรหมอินทร์ 

 ๑๙๐ นางสาวนิธิมา  บุญรัตน์ 

 ๑๙๑ นางสาวนิภา  พรัดภู่ 

 ๑๙๒ นางนิ่มนวล  ไผ่สุวรรณ 

 ๑๙๓ นางเนตรนภา  จารุวัฒน์ 

 ๑๙๔ นางสาวบุษบา  ลาภวิไล 

 ๑๙๕ นางบุษบา  เจิมศิริ 

 ๑๙๖ นางสาวเบญจวรรณ  บูรณะกุล 

 ๑๙๗ นางประภากร  อมรวัฒน์ 

 ๑๙๘ นางประภาศรี  ปุณยรัชตปรีดา 

 ๑๙๙ นางปราณี  ทรวงมั่น 

 ๒๐๐ นางสาวปรีดาพร  พืชพันธุ์ 

 ๒๐๑ นางปานจิตต์  มังคลัษเฐียร 

 ๒๐๒ นางสาวปานนภา  สุภาพรเหมินทร์ 



 หน้า   ๖ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๓ นางสาวปาริชาติ  พิมปาน 

 ๒๐๔ นางพนิดา  บุญญรัตนสิริ 

 ๒๐๕ นางสาวพรทิวา  โกศลบัณฑิตกูล 

 ๒๐๖ นางพรพิมล  สงวนแก้ว 

 ๒๐๗ นางสาวพรรณพิศ  โตประโคน 

 ๒๐๘ นางสาวพรศิริ  สิทธิยศ 

 ๒๐๙ นางพรสุรีย์  ปัญโญใหญ่ 

 ๒๑๐ นางสาวพัชรา  ฉวีภักดิ์ 

 ๒๑๑ นางพัชรี  ศาลาศิลป์ 

 ๒๑๒ นางสาวพัชรี  สุกปานแก้ว 

 ๒๑๓ นางพัณณิตา  มณีโชติ 

 ๒๑๔ นางพาตีเมาะ  สะดียามู 

 ๒๑๕ นางสาวพิชญา  ธีรเนตร 

 ๒๑๖ นางพิมทิพย์  ชุ่มจิตต์ 

 ๒๑๗ นางสาวพูลฉวี  ทองกลม 

 ๒๑๘ นางเพ็ชร์รุ่ง  เซียงหลิว 

 ๒๑๙ นางสาวภัทรภร  พุทธสีกุล 

 ๒๒๐ นางสาวภัทรีพันธุ์  พัดใส 

 ๒๒๑ นางภิตินันท์  กันแสน 

 ๒๒๒ นางมณฤดี  พลอยเพ็ชร 

 ๒๒๓ นางสาวมณสกาญ  สะนิดอเลาะ 

 ๒๒๔ นางสาวมนีนุช  ศิริพร 

 ๒๒๕ นางสาวมยุรีย์  อาจปาสา 

 ๒๒๖ นางมะลิ  สายธนู 

 ๒๒๗ นางมัญชุพร  กาญจนฤกษ์ 

 ๒๒๘ นางมารศรี  มีสวัสดิ์ 

 ๒๒๙ นางสาวมาริสา  ใจแข็ง 

 ๒๓๐ นางสาวมุกเลขา  สุทธิชล 

 ๒๓๑ นางสาวเมตตา  ธารีรัชต์ 

 ๒๓๒ นางสาวยุพยงค์  บุญหาว 

 ๒๓๓ นางยุพวรรณ  หนิดภักดี 

 ๒๓๔ นางสาวยุพา  พุทธเสม 

 ๒๓๕ นางยุพิลธุ์  พลเยี่ยม 

 ๒๓๖ นางเยาวรัตน์  อาษาวัง 

 ๒๓๗ นางรณิดา  เหลืองฐิติสกุล 

 ๒๓๘ นางรัชนี  พรหมบุญแก้ว 

 ๒๓๙ นางสาวรัชนี  บรรจง 

 ๒๔๐ นางสาวรัญพรรณพร  หริมเทพาธิป 

 ๒๔๑ นางรัตนาภรณ์  จีนทา 

 ๒๔๒ นางสาวราชฎา  เสรีรักษ์ 

 ๒๔๓ นางสาวริดา  บูรณ์เจริญ 

 ๒๔๔ นางสาวละออง  สองเมือง 

 ๒๔๕ นางสาวลัดดาวัลย์  บุญมา 

 ๒๔๖ นางวรพรรณี  ถาพร 

 ๒๔๗ นางสาววรางคณา  คุ้มครอง 

 ๒๔๘ นางสาววริษฐา  สงวนเสริมศรี 

 ๒๔๙ นางสาววลัยลักษณ์  ทรัพย์ห่วง 

 ๒๕๐ นางสาววัชร์สิริ  ปัทมามาลย์ 

 ๒๕๑ นางสาววัชรี  เรืองฤทธิ์ 

 ๒๕๒ นางวัฒนา  ผะอบทิพย์ 

 ๒๕๓ นางสาววัลย์ณรัตน์  ศิริโรจน์ 

 ๒๕๔ นางวารี  งามดีเจริญ 



 หน้า   ๗ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๕ นางวาสนา  สังขารา 

 ๒๕๖ นางวิเชียร  มนต์พลับ 

 ๒๕๗ นางสาววิบูลพรรณ์  เปาอินทร์ 

 ๒๕๘ นางสาววิระศา  วงศ์ประพันธ์ 

 ๒๕๙ นางสาววีรวรรณ  จันทนเสวี 

 ๒๖๐ นางศรสวรรค์  บ ารุงกร 

 ๒๖๑ นางสาวศศิธร  บุญประคม 

 ๒๖๒ นางสาวศิริพร  หมื่นเดช 

 ๒๖๓ นางสาวศิริพร  พุฒิภาษ 

 ๒๖๔ นางศิริพร  จึงส าราญ 

 ๒๖๕ นางสมคิด  วิวัฒน์บวรกุล 

 ๒๖๖ นางสมใจ  สัมพันธ์สมโภช 

 ๒๖๗ นางสมถวิล  ศิลประเสริฐ 

 ๒๖๘ นางสาวสมธิดา  แนบตู้ 

 ๒๖๙ นางสยุมพร  กุลสุ 

 ๒๗๐ นางสโรชา  สุขศรีนวล 

 ๒๗๑ นางสโรชา  ค ามิ่ง 

 ๒๗๒ นางสวรักษ์  คณะทอง 

 ๒๗๓ นางสวลักษณ์  ไกรราช 

 ๒๗๔ นางสาวสานิต  ศรีกฤษฎิโยภาส 

 ๒๗๕ นางสายชล  แสงโชติ 

 ๒๗๖ นางส าเริง  บุญมี 

 ๒๗๗ นางสาวสิฏฐ์ณิชภา  กลีบเอ็จ 

 ๒๗๘ นางสาวสิริมา  วัฒโน 

 ๒๗๙ นางสิริลักษณ์  อุ่นศรี 

 ๒๘๐ นางสาวสุขใจ  กาญจนพิบูลย์ 

 ๒๘๑ นางสุนันท์  ลอดลันดา 

 ๒๘๒ นางสาวสุนี  อัครสุวรรณกุล 

 ๒๘๓ นางสาวสุพรรณีย์  จุลฑกาล 

 ๒๘๔ นางสาวสุพัตรา  แก้วมุกดา 

 ๒๘๕ นางสาวสุพัทธา  อับดุลรอมัน 

 ๒๘๖ นางสุพิท  เมืองสง 

 ๒๘๗ นางสุภาวดี  ไชยหล่อ 

 ๒๘๘ นางสาวสุภาวรรณ  คงแก้ว 

 ๒๘๙ นางสาวสุมาลี  พรหมเกตุ 

 ๒๙๐ นางเสาวนีย์  ชลารักษ์ 

 ๒๙๑ นางโสภา  ทับทวี 

 ๒๙๒ นางสาวโสภาภรณ์  สุวรรณรัตน์ 

 ๒๙๓ นางสาวหนูเดือน  วิถีเทพ 

 ๒๙๔ นางสาวอนงค์รัตน์  ลือนาม 

 ๒๙๕ นางอมรา  สุบงกช 

 ๒๙๖ นางอมราภรณ์  ทรงอาวุธ 

 ๒๙๗ นางอรวรรณ  ทองเกิด 

 ๒๙๘ นางสาวอรัญญา  เล็กผลจันทร์ 

 ๒๙๙ นางสาวอรุณี  เนตตกุล 

 ๓๐๐ นางอลิศรา  จริยารังษีโรจน์ 

 ๓๐๑ นางสาวอังคณา  โสภาศิริกุล 

 ๓๐๒ นางสาวอัจฉรา  ค ามูล 

 ๓๐๓ นางสาวอัจฉรา  ศรีสวาท 

 ๓๐๔ นางสาวอัจฉรา  กิจจาวิเศษ 

 ๓๐๕ นางสาวอัญชลี  นาคยา 

 ๓๐๖ นางสาวอาภรณ์  นาคแก้ว 



 หน้า   ๘ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๐๗ นางอาภรณ์  วุฒิคุณาภรณ์ 

 ๓๐๘ นางอารมณ์  พ่ึงโคกสูง 

 ๓๐๙ นางสาวอ าพร  แป้นสุข 

 ๓๑๐ นางอิงครัตน์  นวลจันทร์ 

 ๓๑๑ นางสาวอุทุมพร  ราชภักดี 

 ๓๑๒ นางสาวอุบลวรรณ์  จันทประสาร 

 ๓๑๓ นางสาวอุไร  รูไธสง 

กรมการพัฒนาชุมชน 

 ๑ นายกณภัทร  สมศรี 

 ๒ นายกมล  ทวีการณ์ 

 ๓ นายกมล  ปาลา 

 ๔ นายกรณิศ  กุสาวดี 

 ๕ นายกลธต  อินทรสูต 

 ๖ ว่าที่ร้อยโท กศิพงษ์  พงษ์ลาภทรัพย์ 

 ๗ นายก้องเกียรติ  รองรัตนพันธุ์ 

 ๘ นายกันตภณ  หมื่นจิตร 

 ๙ นายก าพล  ไกรนาพงษ์ 

 ๑๐ นายกิจจา  นิรภูมิ 

 ๑๑ นายกิตติวิทย์  จินตนุกูล 

 ๑๒ นายกิตติศักดิ์  เชื้อกูลชาติ 

 ๑๓ นายเกรียงไกร  โล่ห์สุวรรณ 

 ๑๔ นายเกรียงไกร  สิงห์แก้ว 

 ๑๕ นายเกษม  รัตนบุรี 

 ๑๖ นายเกียรติศักดิ์  แสงจันทร์ 

 ๑๗ นายโกวิทย์  ยอดวิทยา 

 ๑๘ นายไกรยะภพ  เจริญสุข 

 ๑๙ นายคงฤทธิ์  บุญทน 

 ๒๐ นายคนองเดช  กงเพชร 

 ๒๑ นายครรชิต  นุตะดี 

 ๒๒ นายจตุพล  ศรีด า 

 ๒๓ นายจรัญ  ขันสุธรรม 

 ๒๔ นายจรัญ  ใจห้าว 

 ๒๕ นายจรัส  ศรีผุย 

 ๒๖ นายจรัส  สิทธิครอง 

 ๒๗ นายจรุง  นาคแก้ว 

 ๒๘ นายจรูญ  บุญฤทธิ์ 

 ๒๙ ว่าที่ร้อยตรี จักรพันธ์  ศิริรัตน์ 

 ๓๐ นายจักรวรรดิ  วิทาโน 

 ๓๑ นายจารุเสษฐ์  พิมพบุตร 

 ๓๒ นายจิรบูลย์  จันปุ่ม 

 ๓๓ นายจิรวัฒน์  เพ่ิมทอง 

 ๓๔ นายเจนต์วิทย์  นาคแท้ 

 ๓๕ นายเจษฎา  ธิติเวสส์ 

 ๓๖ นายเจษฎาพงษ์  โพธิ์ตาก 

 ๓๗ นายเฉลิม  เภาพาน 

 ๓๘ นายเฉลิม  เสกสุวงศ์ 

 ๓๙ นายเฉลิมพล  สนองคล้าย 

 ๔๐ นายเฉลิมศิลป์  สุวรรณคีรี 



 หน้า   ๙ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๑ นายชนะ  พรศิริวงศ์ 

 ๔๒ นายชวลิต  ปุณณกิตติสกุล 

 ๔๓ นายชัยชาญ  นิ่มนวล 

 ๔๔ นายชัยณรงค์  กาญจะนะกันโห 

 ๔๕ นายชัยณรงค์  รักษารัตน์ 

 ๔๖ นายชัยยะ  ศรีชัยยะ 

 ๔๗ นายชัยยุทธ์  หมาดเส็น 

 ๔๘ นายชาญชัย  สุวิรัตน์ 

 ๔๙ นายชาญณรงค์  กันภัย 

 ๕๐ นายชาญวิทย์  สุรินทร์ชัย 

 ๕๑ นายชาญศิลป์  จันทรเสน 

 ๕๒ นายชาตรี  มีบุญ 

 ๕๓ นายชาติพิชิต  จารุการ 

 ๕๔ นายชาย  กล่อมสกุล 

 ๕๕ นายช านาญ  สมบูรณ์ 

 ๕๖ นายชินโนรส  บุญพิทักษ์ 

 ๕๗ นายชุมพล  ยิ่งล้ า 

 ๕๘ นายชูชาติ  นวนสอาด 

 ๕๙ นายชูศักดิ์  โคตรสงคราม 

 ๖๐ นายเชาวฤทธิ์  ภูพาที 

 ๖๑ นายเชี่ยวชิต  สวดธรรมกิตติ์ 

 ๖๒ นายไชยพร  เพียงโงก 

 ๖๓ นายฐานนท์  ภู่กองพัน 

 ๖๔ จ่าสิบตรี ณรงค์  สีสืบวงษ์ 

 ๖๕ นายณัฎฐิพล  วงศ์เมธี 

 ๖๖ นายณัฐชัย  สุดตาชาติ 

 ๖๗ นายณัฐธวัช  ผู้ล้ าเลิศ 

 ๖๘ นายณัฐวัตน์  ปรกแก้ว 

 ๖๙ นายด ารง  สมหอม 

 ๗๐ นายดิเรก  รัตน์รองใต้ 

 ๗๑ นายดิเรก  สารพันธ์ 

 ๗๒ นายตะวัน  ทองน้อย 

 ๗๓ นายไตรจักร  ศรีนพรัตน์ 

 ๗๔ นายถวิล  ใจนันตา 

 ๗๕ นายถาวร  เทพสุวรรณ 

 ๗๖ นายถาวร  แสนเพ็ง 

 ๗๗ นายทชภณ  คงวิจิตร 

 ๗๘ นายทนง  อริยะวงศ์ทอง 

 ๗๙ นายทวี  ศรีชาติ 

 ๘๐ นายทวีศักดิ์  ช่วยเกิด 

 ๘๑ นายทวีศักดิ์  สวัสดี 

 ๘๒ นายทศพร  กัลยาพันธ์ 

 ๘๓ นายทองพูน  ทองนาค 

 ๘๔ นายทินกร  ไหลมา 

 ๘๕ นายเทวินทร์  แก้วอินัง 

 ๘๖ นายธงชัย  ธนสถิตย์ 

 ๘๗ นายธนกฤต  นกหมุด 

 ๘๘ นายธนง  สุภาใจ 

 ๘๙ นายธนวัฒน์  ปิ่นแก้ว 

 ๙๐ นายธนา  พิพิธกุล 

 ๙๑ นายธนานิติ  กองสินแก้ว 

 ๙๒ นายธวัช  พรหมพันใจ 



 หน้า   ๑๐ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๓ นายธวัช  พะโยม 

 ๙๔ นายธวัช  อนิลบล 

 ๙๕ นายธวัชชัย  บุญยืน 

 ๙๖ นายธีรพงศ์  พงษ์สมุทร 

 ๙๗ นายธีรยุทธ  เปลี่ยนผัน 

 ๙๘ นายธีรยุทธ  เศียรอุ่น 

 ๙๙ นายธีรวุฒิ  ภูตาเพิศ 

 ๑๐๐ นายธีรศักดิ์  ปันกิติ 

 ๑๐๑ นายธีระพล  ทัศวงษา 

 ๑๐๒ นายธีระพันธ์  รัตนบุศย์ 

 ๑๐๓ นายนนทวัฒน์  โพธิ์ขาว 

 ๑๐๔ นายนพรัตน์  ธ ารงทรัพย์ 

 ๑๐๕ นายนรงค์  ยางงาม 

 ๑๐๖ นายนรวีร์  จันทร์สิทธิ์ 

 ๑๐๗ นายนริส  ธีราอาชวะ 

 ๑๐๘ นายนฤทธิ  ณะนวล 

 ๑๐๙ นายนิพนธ์  พิชญานุพงศ์ 

 ๑๑๐ นายนิพนธ์  มากมณี 

 ๑๑๑ นายนิรัญ  นามโชติ 

 ๑๑๒ นายนิรัติ  พรหมน้อย 

 ๑๑๓ นายนิรันดร์  โคตรธรรม 

 ๑๑๔ นายนิรันดร์  ภักดี 

 ๑๑๕ นายนิวัฒน์  ขุนเจริญ 

 ๑๑๖ นายบพิธ  วาทวิจารณ์ 

 ๑๑๗ นายบรรชากิจ  หีตจันทร์ 

 ๑๑๘ นายบรรลือ  พลับพลึง 

 ๑๑๙ นายบัญญัติ  อักษรศรี 

 ๑๒๐ นายบ ารุง  บุญรอด 

 ๑๒๑ นายบุญช่วย  สิทธิสวนจิก 

 ๑๒๒ นายบุญปลื้ม  แก้วประเสริฐ 

 ๑๒๓ นายบุญมา  เต็มหลวง 

 ๑๒๔ นายบุญเวียง  วรรณศรี 

 ๑๒๕ นายบุญอุ้ม  ค าโอสีมา 

 ๑๒๖ นายประกาย  ผลสว่าง 

 ๑๒๗ นายประจิต  จิตจักร 

 ๑๒๘ นายประดิษฐ์  นัดทะยาย 

 ๑๒๙ นายประดิษฐ์  สะเลิศรัมย์ 

 ๑๓๐ นายประทวน  ศรีรัตนพันธ์ 

 ๑๓๑ นายประพันธ์  ทองสีด า 

 ๑๓๒ นายประพันธ์  วรรณบวร 

 ๑๓๓ นายประมูล  ทองเกษ 

 ๑๓๔ นายประโมทย์  ด าจวนลม 

 ๑๓๕ นายประโมทย์  รูปคม 

 ๑๓๖ นายประวิทย์  วงค์ธิดา 

 ๑๓๗ นายประเวศน์  ราชพิบูลย์ 

 ๑๓๘ นายประสาน  ไชยสมบัติ 

 ๑๓๙ นายประเสริฐ  แก้วลอดหล้า 

 ๑๔๐ นายประเสริฐ  ปัญญากุล 

 ๑๔๑ นายประหยัด  อะรัญ 

 ๑๔๒ นายปราโมทย์  ช านาญ 

 ๑๔๓ นายปรีชา  ปวงค า 

 ๑๔๔ นายปรีชา  สนิทไทย 



 หน้า   ๑๑ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๕ นายปรีดา  บุษย์เพชร 

 ๑๔๖ นายปลวัชร  วรรณจงค า 

 ๑๔๗ นายปัตพงศ์  อ่อนโพธา 

 ๑๔๘ นายปุณยวีร์  ประสิทธิ์ศร 

 ๑๔๙ นายผลแรก  ค าฮอม 

 ๑๕๐ นายพงศ์วิชญ์  เขียวมณีรัตน์ 

 ๑๕๑ นายพงษ์ศักดิ์  คณะมะ 

 ๑๕๒ นายพนมเทียน  สรรพานิช 

 ๑๕๓ นายพรหมรินทร์  ทาทอง 

 ๑๕๔ นายพัฒนา  ตุนา 

 ๑๕๕ นายพัฒนา  โพธิ์บอน 

 ๑๕๖ นายพิทักษ์  มวมขุนทด 

 ๑๕๗ นายพิทักษ์ศิลป์  แก้วอุ่นเรือน 

 ๑๕๘ นายพินัย  ปัทมัตย์ 

 ๑๕๙ นายพิพัฒน์  กองพล 

 ๑๖๐ นายพิสดาร  ประดา 

 ๑๖๑ นายพีรพงศ์  รัตนประภาศิริ 

 ๑๖๒ นายพีระ  สุวรรณลา 

 ๑๖๓ นายพุฒิพงษ์  ยะพลหา 

 ๑๖๔ นายเพชรสงคราม  ยิ้มเสงี่ยม 

 ๑๖๕ ว่าที่ร้อยตรี ไพฑูรย์  ศรีราจันทร์ 

 ๑๖๖ นายไพโรจน์  ขาวล้วน 

 ๑๖๗ นายภักดี  พรมเมือง 

 ๑๖๘ นายภาณุวิชญ์  พันพละ 

 ๑๖๙ นายมงคล  แก้วพรม 

 ๑๗๐ นายมงคล  บุญประสิทธิ์ 

 ๑๗๑ นายมโณ  บุญวรรโณ 

 ๑๗๒ นายมนตรี  ฮมแสน 

 ๑๗๓ นายมนูญ  หงษ์สามสิบหก 

 ๑๗๔ นายมรกต  ชินสิทธิ์ 

 ๑๗๕ นายมรกต  วิเลิศปรีชาตระกูล 

 ๑๗๖ นายมีชัย  นาใจดี 

 ๑๗๗ นายยศวริศ  มังกรทอง 

 ๑๗๘ นายยุทธพงค์  สุริยะวงค์ 

 ๑๗๙ นายโยธิน  สิทธิ 

 ๑๘๐ นายรณภพ  เกลียวทอง 

 ๑๘๑ นายรักเกียรติ  แก้วดวงดี 

 ๑๘๒ นายรังสรรค์  เชื้อสาวะถี 

 ๑๘๓ นายรังสฤษฏ์  นาคเพ็ชร์ 

 ๑๘๔ ว่าที่ร้อยโท รัตนชัย  ซองศิริ 

 ๑๘๕ นายราเชนทร์  หนุนแปง 

 ๑๘๖ นายรือทัย  ตงบุญชัย 

 ๑๘๗ นายเรวัตร  สุดหอม 

 ๑๘๘ นายโรจกร  วรรณศรี 

 ๑๘๙ นายลิขิต  พันธุนิบาตร 

 ๑๙๐ นายเลิศยุทธ  ดวงเนตร 

 ๑๙๑ นายเลิศวิชญ์  เลิศศิรวรเมธ 

 ๑๙๒ นายวชิรพันธ์  ค าเอี่ยม 

 ๑๙๓ นายวรพิสิฐ  ด้วงสงค์ 

 ๑๙๔ นายวรวิทย์  สมบัติยานุชิต 

 ๑๙๕ นายวรศักดิ์  สันชุมภู 

 ๑๙๖ นายวสันต์  ศรีจุดานุ 



 หน้า   ๑๒ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๗ นายวสันต์  ศรีนุกูล 

 ๑๙๘ นายวัชระ  ธรรมปัญญาสกุล 

 ๑๙๙ นายวัฒนา  ศรีวิรัช 

 ๒๐๐ นายวันชัย  เครือเตชา 

 ๒๐๑ นายวิจิตร  แก้วกาหลง 

 ๒๐๒ นายวิชาญ  มาตโค 

 ๒๐๓ นายวิเชียร  เบ้าหนองบัว 

 ๒๐๔ นายวิทยา  เข็มอุทา 

 ๒๐๕ นายวิทยา  พลอยหวังบุญ 

 ๒๐๖ นายวิทยา  มะตะราช 

 ๒๐๗ ว่าที่ร้อยตรี วินัย  ดอกจอก 

 ๒๐๘ นายวินัย  บัวชูก้าน 

 ๒๐๙ นายวินัย  พุทธรัตนัง 

 ๒๑๐ นายวิรพล  เยาวะพันธ์ 

 ๒๑๑ นายวิษณุ  จันทร์โพธิ์ 

 ๒๑๒ นายวีรกานต์  บุญตัน 

 ๒๑๓ นายวีรชัย  จันทร์ศรีนวล 

 ๒๑๔ นายวีระ  เพ็ญจ ารัส 

 ๒๑๕ นายวีระพงษ์  อ่างทอง 

 ๒๑๖ นายวีระพล  ปักค าไทย 

 ๒๑๗ นายวุฒิภาค  นาคเปี่ยมสุข 

 ๒๑๘ นายวุฒิศักดิ์  บุญทวี 

 ๒๑๙ นายเวนิช  ทองดี 

 ๒๒๐ นายศราวุฒิ  สีหะวงษ์ 

 ๒๒๑ นายศวัส  ศรียะ 

 ๒๒๒ นายศักดาวุฒิ  ยุติธรรม 

 ๒๒๓ นายศุขกวี  แย้มพุทธคุณ 

 ๒๒๔ นายเศรษฐวัฒน์  อุทรส 

 ๒๒๕ นายเศรษฐา  ตังคะวัชระ 

 ๒๒๖ นายสถาน  แสนสุข 

 ๒๒๗ นายสถาพร  ศรีนาม 

 ๒๒๘ นายสถาพร  สินธุศิริ 

 ๒๒๙ นายสนิท  มาวัน 

 ๒๓๐ นายสนิท  รัตนส าเนียง 

 ๒๓๑ นายสมเกียรติ  เครือวงศ์ 

 ๒๓๒ นายสมเกียรติ  ไชยณรงค์ 

 ๒๓๓ นายสมเกียรติ  ปูคะธรรม 

 ๒๓๔ นายสมควร  ประทุมชาติ 

 ๒๓๕ นายสมชาย  บัวสองสี 

 ๒๓๖ นายสมชาย  สุวรรณโณ 

 ๒๓๗ นายสมชิต  ไชยชาติ 

 ๒๓๘ นายสมเด็จ  คันธะวงค์ 

 ๒๓๙ นายสมเดช  พันแอ 

 ๒๔๐ นายสมนึก  บุญยี่ 

 ๒๔๑ นายสมบัติ  สุรเสน 

 ๒๔๒ นายสมพงษ์  เกตุพันธ์ 

 ๒๔๓ นายสมยศ  เรืองจรัส 

 ๒๔๔ นายสมศักดิ์  ไกรเดช 

 ๒๔๕ นายสมศักดิ์  ไกรอ่ า 

 ๒๔๖ นายสมศักดิ์  จิตร์ภักดี 

 ๒๔๗ นายสมศักดิ์  จิตรวิไลย 

 ๒๔๘ นายสมศักดิ์  ทวีทรัพย์ 



 หน้า   ๑๓ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๙ นายสมัย  เชิงหอม 

 ๒๕๐ นายสรศักดิ์  เสนาภักดิ์ 

 ๒๕๑ นายสะมะภู  สิงห์ดง 

 ๒๕๒ นายสังวาร  สีหากุ 

 ๒๕๓ นายสัณหพงศ์  สร้อยเสพ 

 ๒๕๔ นายสัมพันธ์  ค ายอด 

 ๒๕๕ นายสายัณห์  ชูฤทธิ์ 

 ๒๕๖ นายส าราญ  พงศ์พิพัฒนพันธุ์ 

 ๒๕๗ นายส าเริง  เกษาชาติ 

 ๒๕๘ นายสิทธิรังสรรค์  จันทร์ศรี 

 ๒๕๙ นายสิน  โจระสา 

 ๒๖๐ นายสุคิต  บุญทัน 

 ๒๖๑ นายสุชาติ  นามตาปี 

 ๒๖๒ นายสุชาติ  ภัคพาณิชย์ 

 ๒๖๓ นายสุชาติ  รอดชู 

 ๒๖๔ นายสุชาติ  รักษ์แก้ว 

 ๒๖๕ นายสุเชต  กิตติเรืองระยับ 

 ๒๖๖ นายสุดสาคร  แสนสุข 

 ๒๖๗ นายสุทธิเกียรติ  จันทพันธ์ 

 ๒๖๘ นายสุทธินันท์  โนนทนวงษ์ 

 ๒๖๙ นายสุทธิรักษ์  ศรีสุเลิศ 

 ๒๗๐ นายสุเทพ  ศรีรักษา 

 ๒๗๑ นายสุนันท์  ถือฉลาด 

 ๒๗๒ นายสุบรร  สลับศรี 

 ๒๗๓ นายสุบิน  ปาเวียง 

 ๒๗๔ นายสุพัตร  คงเพ็ชร 

 ๒๗๕ นายสุภัท  สังฆโต 

 ๒๗๖ นายสุมิตร  มะหมัด 

 ๒๗๗ นายสุเมธ  แก้วมณีชัย 

 ๒๗๘ นายสุรจิต  สุขบัติ 

 ๒๗๙ นายสุรชัย  มุสิกสูตร 

 ๒๘๐ นายสุรชิต  มณีโชติ 

 ๒๘๑ นายสุรเดช  บ้านกล้วย 

 ๒๘๒ นายสุรพงค์  พาณิชยเวชสันติ 

 ๒๘๓ นายสุรพงษ์  เขียวผึ้ง 

 ๒๘๔ นายสุรพร  เกษโกมล 

 ๒๘๕ นายสุรพันธ์  สุวรรณโชติ 

 ๒๘๖ นายสุรศักดิ์  แหล่งหล้า 

 ๒๘๗ นายสุวรรณ  มัควรรณ 

 ๒๘๘ นายสุวิทย์  พุ่มทอง 

 ๒๘๙ นายสุสังข์  ชุ่มมะโน 

 ๒๙๐ นายเสกสรรค์  วรรณโวหาร 

 ๒๙๑ นายเสฏฐชัย  ยุทธเศรษฐสิริ 

 ๒๙๒ นายเสถียร  ทองดี 

 ๒๙๓ นายเสน่  นุชบ้านป่า 

 ๒๙๔ นายเสรี  จิตรเวช 

 ๒๙๕ นายแสงจันทร์  กันยาง 

 ๒๙๖ นายอดุลย์  เกิดจันทร์ 

 ๒๙๗ นายอนันต์  แก้วประสงค์ 

 ๒๙๘ นายอนุกูล  โตวิวัฒน์ 

 ๒๙๙ นายอนุฑิต  จันทร์งาม 

 ๓๐๐ นายอนุพงศ์  นาจรัส 



 หน้า   ๑๔ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๐๑ นายอนุฤกษ์  หลิมสุวรรณ 

 ๓๐๒ นายอภัย  เอียดชูทอง 

 ๓๐๓ นายอภิเชษฐ  เกิดมี 

 ๓๐๔ นายอภินันท์  เกิดสุข 

 ๓๐๕ นายอภินันท์  หงษ์ค า 

 ๓๐๖ นายอรรถพงษ์  อยู่เกตุ 

 ๓๐๗ นายอรัญ  สินพิชัย 

 ๓๐๘ นายอรุโณทัย  จันทวีสุข 

 ๓๐๙ นายอลงกต  สุขเกตุ 

 ๓๑๐ นายอัครเดช  ช่างเหล็ก 

 ๓๑๑ นายอานนท์  บุญชู 

 ๓๑๒ นายอ านาจ  ชื่นสุราษฎร์ 

 ๓๑๓ นายอ านาจ  สร้อยสุวรรณ์ 

 ๓๑๔ นายอ าพร  พลเยี่ยม 

 ๓๑๕ นายอ าพรชัย  วิชิตพรชัย 

 ๓๑๖ นายอิบรอฮีม  แวสะมาแอ 

 ๓๑๗ นายอุดม  แก้ววัน 

 ๓๑๘ นายอุดร  อินทร์เรืองศรี 

 ๓๑๙ นางกชพร  เพ็ชรรัตน์ 

 ๓๒๐ นางกนกรัชต์  วงษ์กาฬสินธุ์ 

 ๓๒๑ นางสาวกนกรัตน์  พ่อค้า 

 ๓๒๒ ว่าที่ร้อยตรีหญิง กนกลักษณ์  เกตุก าพล 

 ๓๒๓ นางกนกวรรณ  พาภักดี 

 ๓๒๔ นางสาวกนิฏฐา  อุนันต๊ะ 

 ๓๒๕ นางสาวกมนนุช  ด าประเสริฐ 

 ๓๒๖ นางสาวกรกมล  มโนสันติ์ 

 ๓๒๗ นางสาวกรชญาณี  ญาณถ้อย 

 ๓๒๘ ว่าที่ร้อยตรีหญิง กรรณาภรณ์   

  กิติกรเศรษฐ์ 

 ๓๒๙ นางสาวกรรณิการ์  ลิขิตพัฒนะกุล 

 ๓๓๐ นางกรศจี  พรหมทอง 

 ๓๓๑ นางกรุณา  คงด้วง 

 ๓๓๒ นางกรุณา  มานะดี 

 ๓๓๓ นางกฤติกาญจน์  มีเอี่ยม 

 ๓๓๔ นางกฤษฎา  ส่งต่าย 

 ๓๓๕ นางกฤษณา  อธิบดี 

 ๓๓๖ นางสาวกฤษนา  แตงตาด 

 ๓๓๗ นางสาวกษิณา  รุจินาม 

 ๓๓๘ นางสาวกัญจนา  สุขสบาย 

 ๓๓๙ นางสาวกัญญา  ด าสมาน 

 ๓๔๐ นางกัญญา  วะเกิดเป้ง 

 ๓๔๑ นางกันชาณัฎฐ์  เนียมทอง 

 ๓๔๒ นางสาวกันยารัตน์  พิพัฒน์วัชรา 

 ๓๔๓ นางสาวกัลนิกา  วุฒาพิทักษ์ 

 ๓๔๔ นางกัลยา  ตรีอาภรณ์วงศ์ 

 ๓๔๕ นางกัลยา  สกุลมีฤทธิ์ 

 ๓๔๖ นางกาญจนา  ชูแก้ว 

 ๓๔๗ นางกาญจนา  รัตนเมกุล 

 ๓๔๘ นางสาวกาญจนา  ลิขสิทธิ์ 

 ๓๔๙ นางสาวกาญจนา  ศรีสร้อย 

 ๓๕๐ นางกาญจนา  เหลืองวิเศษ 

 ๓๕๑ นางกาญจนา  อยู่ศิลป์ 



 หน้า   ๑๕ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๒ นางสาวกาญดา  แก้วเอียด 

 ๓๕๓ นางสาวกาญดา  จิตมานะ 

 ๓๕๔ นางสาวการีมะห์  บากา 

 ๓๕๕ นางสาวกิ่งกาญจน์  สุขอนันต์ 

 ๓๕๖ นางสาวกิ่งกานต์  ชูรัตน์ 

 ๓๕๗ นางสาวกุลชา  ศรัทธาทิพย์ 

 ๓๕๘ นางสาวกุลณิศ  ศรีวชิรวัฒน์ 

 ๓๕๙ นางสาวกุลณิษฐาน์  ขันขวา 

 ๓๖๐ นางกุลรัตน์  ด่านวรนันท์ 

 ๓๖๑ นางเกศลา  ทองค าเจริญ 

 ๓๖๒ นางสาวเกษร  กันสุ่ม 

 ๓๖๓ นางสาวเกษร  สงค์เนย 

 ๓๖๔ นางเกษศิรินทร์  โพธิ์สุวรรณ 

 ๓๖๕ นางขนิษฐ์  สีลาดเลา 

 ๓๖๖ นางขนิษฐา  กุมารสิทธิ์ 

 ๓๖๗ นางสาวขนิษฐา  เปรี่ยมดี 

 ๓๖๘ นางขวัญแข  อ่อนส าอางค์ 

 ๓๖๙ นางสาวขวัญจิต  สัมฤทธิ์กิจเจริญ 

 ๓๗๐ นางขวัญใจ  วงศ์สุวัฒน์ 

 ๓๗๑ นางขวัญชนก  สิทธิจันทร์ 

 ๓๗๒ นางเขมากร  วุทฒิรักษ์ 

 ๓๗๓ นางสาวคนิษฐา  สุทธิบูรณ์ 

 ๓๗๔ นางคันธรส  รองรัตนพันธุ์ 

 ๓๗๕ นางเครือวัลย์  เชียห้วน 

 ๓๗๖ นางสาวงามตา  ยืนยง 

 ๓๗๗ นางงามตา  สิงห์สูง 

 ๓๗๘ นางสาวจงดี  ทิพย์มาก 

 ๓๗๙ นางจงธพรรณ  ยงพฤกษา 

 ๓๘๐ นางจงรักษ์  เสมอ่วม 

 ๓๘๑ นางจงลักษณ์  อุดมศักดิ์ 

 ๓๘๒ นางจรรยา  บริบูรณ์ 

 ๓๘๓ นางจรรยา  พรหมเทพ 

 ๓๘๔ นางจรัสพร  บุญเงิน 

 ๓๘๕ นางจรัสศรี  รัตนบุรี 

 ๓๘๖ นางจริญญา  บุญธรรม 

 ๓๘๗ นางจรินทร์  อรุณพันธ์ 

 ๓๘๘ นางจริพร  ทีนะกุล 

 ๓๘๙ นางจริยา  รอดเพ็ง 

 ๓๙๐ นางจรุงรักษ์  ยอดสิงห์ 

 ๓๙๑ นางสาวจรูญรัตน์  ณ สุวรรณ 

 ๓๙๒ นางจันทร์จิรา  บัวสุทธิกุล 

 ๓๙๓ นางจันทรนันท์  สุดจริง 

 ๓๙๔ นางสาวจันทร์นิภา  รุ่งอินทร์ 

 ๓๙๕ นางจันทร์เพ็ญ  ชิณภา 

 ๓๙๖ นางสาวจันทร์เพ็ญ  ลิขิตผลิน 

 ๓๙๗ นางสาวจันทรรัตน์  ศรีสังวรณ์ 

 ๓๙๘ นางสาวจันทร์หอม  สีแดง 

 ๓๙๙ นางสาวจันทิมา  พุ่มส าเภา 

 ๔๐๐ นางสาวจารุณี  บัวแก้ว 

 ๔๐๑ นางจารุณี  ศรีนา 

 ๔๐๒ นางจารุณี  หอมเกษร 

 ๔๐๓ นางสาวจารุวรรณ  คล่องตา 



 หน้า   ๑๖ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๐๔ นางสาวจารุวรรณ  ค าบอน 

 ๔๐๕ นางจารุวรรณ  จันทร์มา 

 ๔๐๖ นางจารุวรรณ  ไชยณรงค์ 

 ๔๐๗ นางจาวะลี  อินต๊ะวงศ์ 

 ๔๐๘ นางจิตตรา  พาหุกาญจน์ 

 ๔๐๙ นางสาวจิตนา  ศรีกุลบุตร 

 ๔๑๐ นางจิตสุภา  ผดุงเจริญ 

 ๔๑๑ นางจินดา  นาจรัส 

 ๔๑๒ นางสาวจินต์จุฑา  สัจจหทยาศรม 

 ๔๑๓ นางสาวจินตนา  ชื่นบุญชู 

 ๔๑๔ นางจิรพรรณ  จันทร์ประมุข 

 ๔๑๕ นางจิรภา  เชื้อดวงผุย 

 ๔๑๖ ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิรวรรณ  ถาวรสุข 

 ๔๑๗ นางสาวจิรัชญา  จิ๋วเครือ 

 ๔๑๘ นางจิรา  ชูบัวทอง 

 ๔๑๙ นางจิรานุช  เพชรคง 

 ๔๒๐ นางจิราพร  สิมมาลี 

 ๔๒๑ นางจิราภา  ลือสาคร 

 ๔๒๒ นางสาวจิรารัตน์  ถึงสุข 

 ๔๒๓ นางจิรารัตน์  ปรีชาหาญ 

 ๔๒๔ นางสาวจิวสา  ธนาพลภิญโญ 

 ๔๒๕ นางจิฬาภรณ์  วงศ์ด้วง 

 ๔๒๖ นางสาวจีรจิต  ทองสีขาว 

 ๔๒๗ นางจีรภัทร์  รองแก้ว 

 ๔๒๘ นางสาวจุฑารัตน์  นุ่นโฉม 

 ๔๒๙ นางสาวจุธารัตน์  อนันทมาศ 

 ๔๓๐ นางจุรินทร์  ดรศรีจันทร์ 

 ๔๓๑ นางสาวจุรีรัตน์  บุญเรืองฤทธิ์ 

 ๔๓๒ นางสาวจุฬาภรณ์  ธิรัตยา 

 ๔๓๓ นางจูมทอง  พลโลหะ 

 ๔๓๔ นางเจะรอเมาะ  สะมูเดง 

 ๔๓๕ นางสาวเจะรูหานิง  กาเดร์ 

 ๔๓๖ นางสาวเจ๊ะอัสนะห์  เจ๊ะสะแม 

 ๔๓๗ นางสาวฉวี  ปีอาทิตย์ 

 ๔๓๘ นางฉวีวรรณ์  โพธิ์ศรี 

 ๔๓๙ นางฉันทนา  อรุณรัตน์ 

 ๔๔๐ นางเฉลิมวงศ์  ล าพุทธา 

 ๔๔๑ นางชฎาพร  ร่มธรรมกุล 

 ๔๔๒ นางชฎามาศ  ผิวผ่อง 

 ๔๔๓ นางสาวชณลดา  บุษราคัม 

 ๔๔๔ นางสาวชณัญทิตา  เนตรกลัด 

 ๔๔๕ นางสาวชนากานต์  ไชยฤทธิ์ 

 ๔๔๖ นางสาวชนากานต์  มูกขุนทด 

 ๔๔๗ นางชนิดา  กรีแสง 

 ๔๔๘ นางสาวชนิดา  เทพพา 

 ๔๔๙ นางชมพูนุท  ธรรมยา 

 ๔๕๐ นางชมภูนุช  กุลกะดี 

 ๔๕๑ นางชไมกาญจน์  อ่อนสนิท 

 ๔๕๒ นางชไมพร  แหวนเพ็ชร 

 ๔๕๓ นางชยาภา  ค าสิงห์ 

 ๔๕๔ นางชรินรัตน์  ถูกคะเน 

 ๔๕๕ นางชลธิชา  มาตรรักษ์ 



 หน้า   ๑๗ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๕๖ นางชลิดา  สมรภูมิ 

 ๔๕๗ นางสาวชิดชม  ป้อมบุบผา 

 ๔๕๘ นางชิตกนก  สุวรรณธรรมา 

 ๔๕๙ นางชุดาณัฏฐ์  กอแก้ว 

 ๔๖๐ นางชุติมา  บุญประเสริฐสิทธิ์ 

 ๔๖๑ นางชูวรัตน์  สมแก้ว 

 ๔๖๒ นางสาวเชาวลีย์  เพชรรัตน์ 

 ๔๖๓ นางญาณิฐา  ออธนศิริพงศ ์

 ๔๖๔ นางฐานิต  ศรีมหาพรหม 

 ๔๖๕ นางฐานิต  หล าค า 

 ๔๖๖ นางฐานิตย์  บุญสนอง 

 ๔๖๗ นางฐิตารีย์  สรวงศิริธนกุล 

 ๔๖๘ นางฐิตินันท์  บุญค า 

 ๔๖๙ นางฐิติพรรณ  โปร่งฟ้า 

 ๔๗๐ นางฐิติยา  สร้อยเสพ 

 ๔๗๑ นางสาวฐิติรัตน์  เกิดเอนก 

 ๔๗๒ นางสาวฐิติรัตน์  รสนู 

 ๔๗๓ นางสาวณปภัช  รักษากุล 

 ๔๗๔ นางณภัทรชนม์  ศุภพงศ์อิทธิ์ 

 ๔๗๕ นางสาวณภาภัช  แฝงจันดา 

 ๔๗๖ นางณัชปภา  สังข์เจริญ 

 ๔๗๗ นางณัฏฐ์พัชญาณ์  มุสิกะปาน 

 ๔๗๘ นางณัฐกานต์  ทองหมั้น 

 ๔๗๙ นางสาวณัฐกานต์  เที่ยงมณี 

 ๔๘๐ นางณัฐกานต์  ผลโภค 

 ๔๘๑ นางณัฐกานต์  สยามรัฐ 

 ๔๘๒ นางสาวณัฐชยา  ศรีด า 

 ๔๘๓ นางสาวณัฐฐาพันธุ์  โชติบุญนนท์ 

 ๔๘๔ นางณัฐธิฌา  พัฒนชัย 

 ๔๘๕ นางณัฐนรี  ศรีชัยยะ 

 ๔๘๖ นางสาวณัฐนิช  อินทสระ 

 ๔๘๗ นางสาวณัฐนียา  เธียรธ ารง 

 ๔๘๘ นางณัฐภัทร  ศิริพันธุ์ 

 ๔๘๙ นางสาวณัฐรวี  ตันธีระพลชัย 

 ๔๙๐ นางณัฐวลัญช์  ทุมทอง 

 ๔๙๑ นางสาวณัฐสมน  ธาตุค าภู 

 ๔๙๒ นางสาวณัฐิดา  สัชญาญาณโชติ 

 ๔๙๓ นางณิชพลัฏฐ์  วรรณค า 

 ๔๙๔ นางสาวณิชาทิพย์  อุบลบาลไชโรจน์ 

 ๔๙๕ นางดรุณี  เทพคง 

 ๔๙๖ นางดวงใจ  ปะกิระคะ 

 ๔๙๗ นางดวงใจ  พยัพเดช 

 ๔๙๘ นางดวงใจ  อินทร์พรม 

 ๔๙๙ นางสาวดวงรัตน์  ช้างเนียม 

 ๕๐๐ นางดวงรัตน์  ฤกษ์ดี 

 ๕๐๑ นางสาวดารณี  มุ้ยแก้ว 

 ๕๐๒ นางดารณี  โมกกาย 

 ๕๐๓ นางดาราณี  ผิวขาว 

 ๕๐๔ นางดาริกา  เทพธวัช 

 ๕๐๕ นางดาวเรือง  วิเศษศรี 

 ๕๐๖ นางดาหวัน  พวงมณี 

 ๕๐๗ นางตวงทิพย์  ปราบโรค 



 หน้า   ๑๘ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๐๘ นางตะติยา  วงษ์วาล 

 ๕๐๙ นางเต็มดวง  สารพันธ์ 

 ๕๑๐ นางทรัพย์สิน  โพธิ์ขาว 

 ๕๑๑ นางสาวทวีวรรณ  เกิดก่อ 

 ๕๑๒ นางทศมนพร  พุทธจันทรา 

 ๕๑๓ นางทองสุข  พิมพา 

 ๕๑๔ นางทองหล่อ  สวัสดิเทพ 

 ๕๑๕ นางสาวทับทิม  แท่งค า 

 ๕๑๖ นางสาวทัศนาภรณ์  จันทร์ดง 

 ๕๑๗ นางทัศนี  ทับพิมล 

 ๕๑๘ นางทัศนี  ลือฤทธิ์ 

 ๕๑๙ นางสาวทัศนีย์  นนทมาตย์ 

 ๕๒๐ นางทัศนีย์  สองเมือง 

 ๕๒๑ นางสาวทัศนีย์  สุวรรณนิตย์ 

 ๕๒๒ นางสาวทัศนียา  หนองคู 

 ๕๒๓ นางทิพย์วรรณ  แก้วทอง 

 ๕๒๔ นางทิพย์วรรณ  เหล็กจันทร์ 

 ๕๒๕ นางสาวทิพย์วัลย์  สมบูรณ์ธนรัชต์ 

 ๕๒๖ นางสาวทิพวรรณ  ลือยศ 

 ๕๒๗ นางสาวทิพวัลย์  ทันหา 

 ๕๒๘ นางทิพากร  แก่นอินทร์ 

 ๕๒๙ นางทิพากร  นามมั่น 

 ๕๓๐ นางทิพาพันธ์  บัวเผื่อนน้อย 

 ๕๓๑ นางทิพาภรณ์  เกตทิพย์ 

 ๕๓๒ นางสาวทิพาลักษณ์  สิทธิสาร 

 ๕๓๓ นางทิราวรรณ  บุญสนิท 

 ๕๓๔ นางธนพร  เผ่าพงษ์ 

 ๕๓๕ นางธนพร  เพ็ญสุต 

 ๕๓๖ นางธนัชพร  จันทร์เผิบ 

 ๕๓๗ นางธนาภรณ์  ทองเกิด 

 ๕๓๘ นางธนินท์รัฐ  รุ่งพิพัฒน์สุข 

 ๕๓๙ นางสาวธริดา  เฑียรฆชาติ 

 ๕๔๐ นางธัญชนก  หมั่นหมาย 

 ๕๔๑ นางสาวธัญญ์วรัตน์  หมุนศรี 

 ๕๔๒ นางสาวธัญญาณี  ศรีใจอินทร์ 

 ๕๔๓ นางธัญรัตน์  วงษ์ช านาญ 

 ๕๔๔ นางสาวธัญลักษณ์  ชันไธสง 

 ๕๔๕ นางธัญสินี  แก้วศิริ 

 ๕๔๖ นางธัญสิริ  บรรลังก์ 

 ๕๔๗ นางธันยพร  โกยสวัสดิ์ 

 ๕๔๘ นางสาวธันยพร  แสนปลื้ม 

 ๕๔๙ นางสาวธารทิพย์  สุดทองคง 

 ๕๕๐ นางธิดา  ธิกัน 

 ๕๕๑ นางธิดารัตน์  ขยันตรวจ 

 ๕๕๒ นางนงคราญ  เจริญภักดี 

 ๕๕๓ นางสาวนงนภัส  จุรักษ์ 

 ๕๕๔ นางนงนุช  ส่วนบุญ 

 ๕๕๕ นางสาวนงนุช  สุทธิยา 

 ๕๕๖ นางนงเยาว์  เนียรนาท 

 ๕๕๗ นางสาวนงลักษณ์  กันทสาร 

 ๕๕๘ นางนงลักษณ์  ถวิลการ 

 ๕๕๙ นางสาวนงลักษณ์  นพกร 



 หน้า   ๑๙ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๖๐ นางสาวนงลักษณ์  แสนโสภาวัน 

 ๕๖๑ นางนนทพร  สุรศร 

 ๕๖๒ นางสาวนพพร  แซมสีม่วง 

 ๕๖๓ นางสาวนภัทร  โชติเกษม 

 ๕๖๔ นางนภัสนันท์  อัครพงศ์อังกูร 

 ๕๖๕ นางนภาพร  ดงทอง 

 ๕๖๖ นางสาวนภาพรรณ  สายน้ าเย็น 

 ๕๖๗ นางนรินรัตน์  แก้วมูณี 

 ๕๖๘ นางนฤมล  ขันตี 

 ๕๖๙ นางนฤมล  เวชสุภา 

 ๕๗๐ นางนฤมล  ศิริวัฒนสิทธิ์ 

 ๕๗๑ นางนลินญาวรรณ  วงศ์สุขแสวง 

 ๕๗๒ นางนลินี  อิจิ 

 ๕๗๓ นางนวพร  ปัญญากรสกุล 

 ๕๗๔ นางนัฏฐากร  กองค้า 

 ๕๗๕ นางสาวนัฏธนา  สัตย์กุศล 

 ๕๗๖ นางนัฏยา  สมฤทธิ์ 

 ๕๗๗ นางนัฐกานต์  ศรีทอง 

 ๕๗๘ นางสาวนัทธมนพร  ขุนทรง 

 ๕๗๙ นางสาวนันท์นภัส  สุมงคล 

 ๕๘๐ นางสาวนันท์นภัส  สุวรรณา 

 ๕๘๑ นางนันทนา  องอาจ 

 ๕๘๒ นางนันทนิษฐ์  สวัสดิ์ภูมิ 

 ๕๘๓ นางนันทพรรณ  แสงสีอ่อน 

 ๕๘๔ นางสาวนันทวัน  กังวาลวงศ์ 

 ๕๘๕ นางนันทา  ทองไทย 

 ๕๘๖ นางนันทาวดี  โรจนาธิวัฒน์ 

 ๕๘๗ นางสาวนันธิดา  นัทธิโพธิ์ 

 ๕๘๘ นางสาวนัยนา  บุญจันทร์ศรี 

 ๕๘๙ นางนัยนา  ว่องไว 

 ๕๙๐ นางสาวนัษฐา  เทพกุล 

 ๕๙๑ นางนาฏญา  เอกอินทร์ 

 ๕๙๒ นางนาตยา  ไชยโยราช 

 ๕๙๓ นางน่าน  เทพค า 

 ๕๙๔ นางสาวนาวีญา  นวลศรี 

 ๕๙๕ นางสาวนิตย์วดี  ทองฉิม 

 ๕๙๖ นางสาวนิตยา  ค ายา 

 ๕๙๗ นางนิตยา  ชุมเชิงกาญจน์ 

 ๕๙๘ นางนิตยา  ทัศคร 

 ๕๙๙ นางนิตยา  ปัญญามี 

 ๖๐๐ นางสาวนิตยา  พลขีดขีน 

 ๖๐๑ นางนิตยา  พลเยี่ยม 

 ๖๐๒ นางนิตยา  มะลิขาว 

 ๖๐๓ นางนิตยา  ศรีสุระ 

 ๖๐๔ นางสาวนิตยา  สมสกุลชัย 

 ๖๐๕ นางสาวนิพัทธา  รองเดช 

 ๖๐๖ นางสาวนิภา  ทองก้อน 

 ๖๐๗ นางนิภา  พฤกษะวัน 

 ๖๐๘ นางนิภาพรรณ  จันทร์เจ้า 

 ๖๐๙ นางนิภาภรณ์  พานทอง 

 ๖๑๐ นางนิภาภรณ์  สินเส็ง 

 ๖๑๑ นางนิรดา  สงวนคัมธรณ์ 



 หน้า   ๒๐ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๑๒ นางสาวนิรมล  เพชรชู 

 ๖๑๓ นางนิรันดร์  ธนัชาศรีจันทร์ 

 ๖๑๔ นางสาวนิสภร  พรหมจันทร์ 

 ๖๑๕ นางนุสรา  ธรรมฤาชุ 

 ๖๑๖ นางเนาวรัตน์  พรหมน้อย 

 ๖๑๗ นางสาวโนรี  มณีรัตน์ 

 ๖๑๘ นางบงกชกาญจน์  ทวดเสนา 

 ๖๑๙ นางบังอร  พรปัญญาวัฒน 

 ๖๒๐ นางบ าเพ็ญ  จันทร์กุบ 

 ๖๒๑ นางบุญเกิด  ศรครามครัน 

 ๖๒๒ นางบุญชู  ภักดิ์ประไพ 

 ๖๒๓ นางบุญญิสา  จันทร์ทอง 

 ๖๒๔ นางบุญธรรม  สุภารัตน์ 

 ๖๒๕ นางบุญมี  ดีการกล 

 ๖๒๖ นางบุญสนอง  พรมมา 

 ๖๒๗ นางสาวบุญสม  ทัดละมัย 

 ๖๒๘ นางบุณฑริกา  ยอดไพบูลย์ 

 ๖๒๙ นางบุณยวีร์  ทองสิงห์ 

 ๖๓๐ นางบุปผา  สุขอนันต์ 

 ๖๓๑ นางบุปผา  อาภากุลอนุ 

 ๖๓๒ นางบุศญา  ภักดีฉนวน 

 ๖๓๓ นางสาวบุศราวรรณ  เรืองช่อ 

 ๖๓๔ นางบุศรินทร์  พลรบ 

 ๖๓๕ นางสาวเบญจพร  ฉวีวรรณ 

 ๖๓๖ นางเบญจมาศ  ทองทวี 

 ๖๓๗ นางเบญจมาศ  ประเสริฐโชคประชา 

 ๖๓๘ นางเบญจมาศ  สุทัศน์ ณ อยุธยา 

 ๖๓๙ นางสาวเบญจวรรณ  หมื่นระย้า 

 ๖๔๐ นางปณิตา  มณีรัตน์ 

 ๖๔๑ นางปทิตตา  มีชิตสม 

 ๖๔๒ นางปทุมมาศ  ช่วงกรุด 

 ๖๔๓ นางสาวปนัดดา  แก้วภิรมย์ 

 ๖๔๔ นางปนัดดา  แก้วมณี 

 ๖๔๕ นางปรมาภรณ์  วิวัฒนะ 

 ๖๔๖ นางประคองศรี  พลรัฐธนาสิทธิ์ 

 ๖๔๗ นางประณีวรรณ  ซาซุม 

 ๖๔๘ นางประทุมทิพย์  ขุนเจริญ 

 ๖๔๙ นางสาวประเทือง  ค านาค 

 ๖๕๐ นางประพิณ  พรรณศิริ 

 ๖๕๑ นางประพิมพา  วัฒนา 

 ๖๕๒ นางประเพิน  ภูสง่า 

 ๖๕๓ นางประไพ  กรายแก้ว 

 ๖๕๔ นางสาวประไพ  เม่นฉาย 

 ๖๕๕ นางประไพศรี  อารีเอื้อ 

 ๖๕๖ นางสาวประภัสสร  ชัยสิทธิ์ 

 ๖๕๗ นางประภา  ปานนิตยกุล 

 ๖๕๘ นางสาวประภาพร  ปัญญาหาร 

 ๖๕๙ นางประภาวดี  ร่มเย็น 

 ๖๖๐ นางประภาวดี  หมื่นพวง 

 ๖๖๑ นางปราณี  แก้วอินัง 

 ๖๖๒ นางสาวปราณี  จตุธรรม 

 ๖๖๓ นางปราณี  จินาบุญ 



 หน้า   ๒๑ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๖๔ นางสาวปราณี  ศรีนวลขาว 

 ๖๖๕ นางปราณี  สายบัว 

 ๖๖๖ นางปราณี  หวัดสูงเนิน 

 ๖๖๗ นางสาวปรารถนา  พุทธเจริญ 

 ๖๖๘ นางสาวปริยัติ  รักษาทรัพย์ 

 ๖๖๙ นางสาวปริศนา  กันธิวาท 

 ๖๗๐ นางปรีญาพัชญ์  เลิศฤทธิ์ชนินทร 

 ๖๗๑ นางปรีดา  แก้วพูล 

 ๖๗๒ นางปรียา  หนูคง 

 ๖๗๓ นางปรียานุช  สุพิมพานนท์ 

 ๖๗๔ นางปรียาวรรณ  พัสดร 

 ๖๗๕ นางสาวปวันรัตน์  ศรีจันทร์ 

 ๖๗๖ นางปสุตา  ศรีวงษา 

 ๖๗๗ นางปัทมรัตน์  สุวรรณเกยูร 

 ๖๗๘ นางสาวปัทมา  พนิตกุล 

 ๖๗๙ นางปัทมาวดี  สุปัญญา 

 ๖๘๐ นางสาวปาณิสรา  ใจเย็น 

 ๖๘๑ นางปารณิท  ตุ้ยชัย 

 ๖๘๒ นางปาริชาติ  ชอบใช้ 

 ๖๘๓ นางปาริชาติ  ชาญพานิชย์ 

 ๖๘๔ นางสาวปาริชาติ  ดีที่สุด 

 ๖๘๕ นางปาริชาติ  ทองสีด า 

 ๖๘๖ นางปาริชาติ  สุรบัณฑิตวงศ์ 

 ๖๘๗ นางปารีล๊ะ  มะยูมิง 

 ๖๘๘ นางปิยดา  ไกรแก้ว 

 ๖๘๙ นางปิยนาฎ  ดวงเทียน 

 ๖๙๐ นางปิยะดา  สิงห์สาย 

 ๖๙๑ นางปิยะนุช  ศูนย์คล้าย 

 ๖๙๒ นางสาวปิยะพรรณ  ทรงสุรางค์ 

 ๖๙๓ นางสาวปุณฐิตา  คงแก้ว 

 ๖๙๔ นางปุณิกา  ตาลประดิษฐ์ 

 ๖๙๕ นางเปรมกมล  ปันศักดิ์ 

 ๖๙๖ นางเปรมฤทัย  ไกรวิจิตร 

 ๖๙๗ นางผกาวัลย์  น้ าแก้ว 

 ๖๙๘ นางสาวผ่องพรรณ  สมจิตร์ 

 ๖๙๙ นางผ่องพรรณ  อรุณรักษ์ 

 ๗๐๐ นางผุสดี  ดวงเนตร 

 ๗๐๑ นางพจนา  คล่องใจ 

 ๗๐๒ นางพจนารถ  เหล่าที 

 ๗๐๓ นางพจนี  ผ่องใส 

 ๗๐๔ นางพนิดา  คงเสน 

 ๗๐๕ นางพนิดา  ธ ารงทรัพย์ 

 ๗๐๖ นางสาวพนิดา  เล๊าะนะ 

 ๗๐๗ นางพนิตตา  สุขสิน 

 ๗๐๘ นางสาวพรกนก  สุขอุดม 

 ๗๐๙ นางสาวพรทิพย์  กิ่งนอก 

 ๗๑๐ นางสาวพรทิพย์  จันทะพา 

 ๗๑๑ นางพรทิพย์  เมืองมาน้อย 

 ๗๑๒ นางพรทิพย์  สมโสภา 

 ๗๑๓ นางสาวพรทิพย์  อุทธสิงห์ 

 ๗๑๔ นางพรธฤดี  ไชยปรปักษ์ 

 ๗๑๕ นางสาวพรประภา  ลาดบัวขาว 



 หน้า   ๒๒ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๑๖ นางสาวพรพิมล  จ ารัสพันธุ์ 

 ๗๑๗ นางพรมาลี  ทาราทิพย์ 

 ๗๑๘ นางพรรณนี  เอ่งฉ้วน 

 ๗๑๙ นางสาวพรรณิภา  ไกรรักษ์ 

 ๗๒๐ ว่าที่ร้อยตรีหญิง พรลภัส  แก้วศรีทอง 

 ๗๒๑ นางพรวรรณ์  ปัญต๊ะบุตร 

 ๗๒๒ นางพรศรี  พุ่มพัว 

 ๗๒๓ นางสาวพรศรี  พูลสุข 

 ๗๒๔ นางพวงผกา  สีรัง 

 ๗๒๕ นางพวงพยอม  ดาสันทัด 

 ๗๒๖ นางสาวพะนิดา  มุณีบังเกิด 

 ๗๒๗ นางพัชณีภรณ์  เหมือนเสน 

 ๗๒๘ นางพัชราภรณ์  ดวงมณีย์ 

 ๗๒๙ นางสาวพัชราภา  เขื่อนแปด 

 ๗๓๐ นางพัชราวรรณ  พจนา 

 ๗๓๑ นางพัชรินทร์  เกษมรุ่ง 

 ๗๓๒ นางพัชรินทร์  ธรรมสาร 

 ๗๓๓ นางพัชรินทร์  พาณิชยเวชสันติ 

 ๗๓๔ นางพัชรินทร์  สมหอม 

 ๗๓๕ นางพัชรินทร์  อยู่ภักดี 

 ๗๓๖ นางพัชรินทร์  อ่องบางน้อย 

 ๗๓๗ นางพัชรี  แก้วสว่าง 

 ๗๓๘ นางพัชรี  สอนราษฎร์ 

 ๗๓๙ นางพัชรี  สุขบัติ 

 ๗๔๐ นางสาวพัชรีย์  ส าราญรัตน์ 

 ๗๔๑ นางพัฒนา  ธรรมสรณกุล 

 ๗๔๒ นางสาวพัณณ์ณัฐฐา  ภูชิตจารุวงษ์ 

 ๗๔๓ นางพัณณิตา  ประถมมูล 

 ๗๔๔ นางพันทณี  แป้นทอง 

 ๗๔๕ นางสาวพิชญนันท์  เลิศพิริยะพัฒน์ 

 ๗๔๖ นางสาวพิชญา   

  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 

 ๗๔๗ นางสาวพิมพ์ประไพ  สร้างดี 

 ๗๔๘ นางสาวพิมพ์วลัญ  ธัญธรพงศ์ 

 ๗๔๙ นางพิมภา  บุญวรรโณ 

 ๗๕๐ นางพิมลนาถ  ครองยุทธ 

 ๗๕๑ นางพิมลรัตน์  ปั่นแก้ว 

 ๗๕๒ นางพิไล  จอมพงษ์ 

 ๗๕๓ นางสาวพิศมัย  ปิ่นบุตร 

 ๗๕๔ นางสาวพิสมัย  สุพะก า 

 ๗๕๕ นางพูนคณิต  เขตประทุม 

 ๗๕๖ นางสาวพูนศรี  เถาธรรมสถิตย์ 

 ๗๕๗ นางพูล  เพชรแกมแก้ว 

 ๗๕๘ นางสาวเพ็ญโฉม  สีแสด 

 ๗๕๙ นางเพ็ญนภา  อินทร์ชั้นศรี 

 ๗๖๐ นางเพ็ญประภา  สีเขียว 

 ๗๖๑ นางเพ็ญศรี  ค าเกาะ 

 ๗๖๒ นางสาวเพ็ญศรี  จุมพล 

 ๗๖๓ นางเพ็ญศรี  วิจิตร 

 ๗๖๔ นางเพ็ญศรี  ศรวงษ์ 

 ๗๖๕ นางเพ็ญศรี  สายช่วย 

 ๗๖๖ นางเพียงใจ  ยาดี 



 หน้า   ๒๓ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๖๗ นางแพทลียา  พรมแดน 

 ๗๖๘ นางสาวแพรวพรรณ  ภูมิวัน 

 ๗๖๙ นางสาวไพรินทร์  อินทรักษา 

 ๗๗๐ นางไพเราะ  ภัทรธรรมกุล 

 ๗๗๑ นางสาวไพลิน  ช่วยพยุง 

 ๗๗๒ นางไพวัลย์  พรพ่วง 

 ๗๗๓ นางสาวฟารีดา  ม่าเหร็ม 

 ๗๗๔ นางภรภัทร  กุลวราธร 

 ๗๗๕ นางภัณพัท  ศักดิ์หอม 

 ๗๗๖ นางสาวภัทร์ชุพร  จันทรสิงห์ 

 ๗๗๗ นางภัทรพร  เอื้ออิสระวิมล 

 ๗๗๘ นางภัทรภร  เกลี้ยงแก้ว 

 ๗๗๙ นางสาวภัทรวรรณ  อรุณรัตน์ 

 ๗๘๐ นางภัศริกา  กลิ่นอุดม 

 ๗๘๑ นางภาณี  ยะตา 

 ๗๘๒ นางภาวดี  ปาละวงศ์ 

 ๗๘๓ นางสาวมณฑา  แก้วชัย 

 ๗๘๔ นางมณฑาทิพย์  นาทองห่อ 

 ๗๘๕ นางมณทิชา  พัฒนพิพิธไพศาล 

 ๗๘๖ นางสาวมณี  โนนศรีชัย 

 ๗๘๗ นางมณี  ศรีประเสริฐศักดิ์ 

 ๗๘๘ นางมณีพร  วุฒิศรี 

 ๗๘๙ นางมธุรส  วงษ์ต๊ะ 

 ๗๙๐ นางสาวมนทิรา  เข็มทอง 

 ๗๙๑ นางมนัสนันท์  งามใจ 

 ๗๙๒ นางมนัสนันท์  เวียงอินทร์ 

 ๗๙๓ นางมยุรี  ปัญญาอินทร์ 

 ๗๙๔ นางมะลิ  ไชยยัง 

 ๗๙๕ นางมะลิ  นางาม 

 ๗๙๖ นางมะลิ  พิชญานุพงศ์ 

 ๗๙๗ นางสาวมะลิวัลย์  แข็งธัญญะกิจ 

 ๗๙๘ นางมัจฉา  สมานรัตน์ 

 ๗๙๙ นางมัชฌิมา  เนียมเกลี้ยง 

 ๘๐๐ นางมัทยานี  สมรูป 

 ๘๐๑ นางมัลลิกา  จีนหลักร้อย 

 ๘๐๒ นางมัลลิกา  ทองเทพ 

 ๘๐๓ นางมัลลิกา  เอกสูงเนิน 

 ๘๐๔ นางมาเรียม  ดอเสาะ 

 ๘๐๕ นางมาลี  กิ้มเจี้ยม 

 ๘๐๖ นางสาวมิรินดา  สัตยสุนทร 

 ๘๐๗ นางมุกดา  บุตรละคร 

 ๘๐๘ นางมุกดาวัน  สัญจรดี 

 ๘๐๙ นางเมรี  ขวัญโภคา 

 ๘๑๐ นางสาวเมษา  เชียงส่ง 

 ๘๑๑ นางสาวยารอน๊ะ  หลังเกตุ 

 ๘๑๒ นางยุพดี  ผิวนิล 

 ๘๑๓ นางยุพดี  หาญอักษรณรงค์ 

 ๘๑๔ นางยุพา  กลิ่นหอม 

 ๘๑๕ นางยุพา  จันดี 

 ๘๑๖ นางยุพา  แพงจันทร์ 

 ๘๑๗ นางสาวยุพา  โสรถาวร 

 ๘๑๘ นางยุภา  ประจันทร์ 



 หน้า   ๒๔ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๑๙ นางยุภา  พุทธรักษ์ 

 ๘๒๐ นางยุภาพร  ทีบุตร 

 ๘๒๑ นางยุวดี  พิมอาจหาญ 

 ๘๒๒ นางสาวยุวดี  มีล่าม 

 ๘๒๓ นางเยาวรัตน์  พันธุ์ทอง 

 ๘๒๔ นางเยาวลักษณ์  ปรีชาเวทยากุล 

 ๘๒๕ นางเยาวลักษณ์  สวัสดิไชย 

 ๘๒๖ นางโยทะกา  สุขยานุดิษฐ์ 

 ๘๒๗ นางสาวรจนา  ทัพศรี 

 ๘๒๘ นางสาวรจนา  พรหมดีสาร 

 ๘๒๙ นางรจนา  สิงหรา ณ อยุธยา 

 ๘๓๐ นางรตี  ปาปะโข 

 ๘๓๑ นางรมณี  นุบาล 

 ๘๓๒ นางร่มไทร  สุนทรหงษ์ 

 ๘๓๓ นางรวีวรรณ  คัมภิรานนท์ 

 ๘๓๔ นางรสนา  หลีน้อย 

 ๘๓๕ นางระพีพันธ์  สินธู 

 ๘๓๖ นางสาวรักนิกร  แสนทวีสุข 

 ๘๓๗ นางรัชฎาภรณ์  จรัสโสภณ 

 ๘๓๘ นางรัชดาวรรณ  ค าเอี่ยม 

 ๘๓๙ นางรัชตา  แย้มพุทธคุณ 

 ๘๔๐ นางรัชนี  กายสันเทียะ 

 ๘๔๑ นางสาวรัชนี  นาคทัด 

 ๘๔๒ นางรัชนี  พลหงษ์ 

 ๘๔๓ นางรัชนี  สาระวิถี 

 ๘๔๔ นางรัชนี  แสงสว่าง 

 ๘๔๕ นางรัชนีกร  กลมกล่อม 

 ๘๔๖ นางรัตนวัลย์  วิจิตร 

 ๘๔๗ นางสาวรัตนากร  ทองรักษ์ 

 ๘๔๘ นางรัตนากร  ศรวัฒนา 

 ๘๔๙ นางรัตนาวดี  นาคมูล 

 ๘๕๐ นางรัศมีเพ็ญ  ศรีราจันทร์ 

 ๘๕๑ นางสาวรัสยานันท์  ฆารวิพัฒน์ 

 ๘๕๒ นางราณี  วงศ์ลุน 

 ๘๕๓ นางสาวรานี  แก้วสีขาว 

 ๘๕๔ นางราไวย์  ศิริวงศ์ 

 ๘๕๕ นางสาวรุ่งทิพย์  ฟองโหย 

 ๘๕๖ นางรุ่งทิวา  เล่นวารี 

 ๘๕๗ นางรุ่งนภา  รักฉายา 

 ๘๕๘ นางรุ้งเพชร  รัตนบุศย์ 

 ๘๕๙ นางเรณู  ชัยศักดิ์ศรี 

 ๘๖๐ นางเรณู  ชูจันทร์ 

 ๘๖๑ นางสาวเรณู  เอี่ยมงาม 

 ๘๖๒ นางฤดี  ศิรสิทธิ์พงศ์พล 

 ๘๖๓ นางฤดี  หาดอ้าน 

 ๘๖๔ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ลักษณา  ข่ายม่าน 

 ๘๖๕ นางลัดดา  พรหมเมือง 

 ๘๖๖ นางสาวลัดดาวรรณ  แสงทับ 

 ๘๖๗ นางสาวลัดดาวัลย์  ปัญญาส่าน 

 ๘๖๘ นางลาภินธร  รัตนไพโรจน์ 

 ๘๖๙ นางล าดวน  จ านงค์กิจ 

 ๘๗๐ นางล าไย  วรรณค า 



 หน้า   ๒๕ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๗๑ นางลิขิต  สุขวิญญา 

 ๘๗๒ นางเลิศลักษณ์  พิพัฒน์พงษ์ 

 ๘๗๓ นางสาววณัฐณิชา  ค าภากุล 

 ๘๗๔ นางวนัสสุดา  ฟังเพราะ 

 ๘๗๕ นางสาววนิชดา  สร้อยมณี 

 ๘๗๖ นางวนิดา  ด้วงอิน 

 ๘๗๗ นางวนิดา  นาคนาคา 

 ๘๗๘ นางวนิดา  เพชรกาฬ 

 ๘๗๙ นางวนิดา  มัฆวิมาลย์ 

 ๘๘๐ นางวนิดา  สวนเอก 

 ๘๘๑ นางวนิดา  สิงห์แก้ว 

 ๘๘๒ นางวรนุช  กรุงเกตุ 

 ๘๘๓ นางวรภร  ทองน้อย 

 ๘๘๔ นางวรรณดี  แจ้งแสง 

 ๘๘๕ นางวรรณมุกดา  ใจห้าว 

 ๘๘๖ นางวรรณรวี  วรรณชาติ 

 ๘๘๗ นางวรรณี  รุ่งรัตน์ 

 ๘๘๘ นางวรรณี  หอมหวล 

 ๘๘๙ นางวรานันทน์  โคตรธรรม 

 ๘๙๐ นางสาววราพร  จันชัยภูมิ 

 ๘๙๑ นางวราภรณ์  ปั้นสมสกุล 

 ๘๙๒ นางวราภรณ์  มนูเนตร 

 ๘๙๓ นางวริยา  ม่วงไหมทอง 

 ๘๙๔ นางวรีพร  ภูแล่นกี่ 

 ๘๙๕ นางวลัยพรรณ  ยศสิงห์ค า 

 ๘๙๖ นางสาววสุธิดา  เสนาธรรม 

 ๘๙๗ นางสาววะดี  จักรราช 

 ๘๙๘ นางสาววัชรี  ค าดี 

 ๘๙๙ นางสาววัฒนา  นนทะภา 

 ๙๐๐ นางสาววันดี  ศรีขวัญ 

 ๙๐๑ นางวันเพ็ญ  รัตนบุรี 

 ๙๐๒ นางวันเพ็ญ  ลูกสยาม 

 ๙๐๓ นางวัลภา  เจ๊ะยะหลี 

 ๙๐๔ นางวัลลา  สาทราลัย 

 ๙๐๕ นางวารุณี  ทองสุขแก้ง 

 ๙๐๖ นางวารุณี  บูรณะปิยะวงศ์ 

 ๙๐๗ นางสาววาสนา  แก้วนา 

 ๙๐๘ นางวาสนา  ซาตะนัย 

 ๙๐๙ นางวาสนา  บุญจันทรานุรักษ์ 

 ๙๑๐ นางวาสนา  แย้มกระโทก 

 ๙๑๑ นางวาสนา  อยู่จันทร์ 

 ๙๑๒ นางสาววาสนา  อังวะ 

 ๙๑๓ นางวาสินี  พฤกษชาติ 

 ๙๑๔ นางสาววิจิตร  หลงชิน 

 ๙๑๕ นางวิภา  เอกหิรัณยราษฎร์ 

 ๙๑๖ นางวิภาดา  โปซิว 

 ๙๑๗ นางวิภารัตน์  ค าลือ 

 ๙๑๘ นางวิภารัตน์  มีพันธ์ 

 ๙๑๙ นางวิภารัตน์  สิงห์แก้ว 

 ๙๒๐ นางวิภาวี  นิยมสมิต 

 ๙๒๑ นางสาววิภาวี  ลุยจันทร์ 

 ๙๒๒ นางสาววิมลมณี  รื่นญาติ 



 หน้า   ๒๖ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๒๓ นางสาววิมลวรรณ  ศรียาภัย 

 ๙๒๔ นางสาววิราวรรณ  มั่นจิตต์ 

 ๙๒๕ นางวิลัดดา  แต้มประเสริฐ 

 ๙๒๖ นางวิลาวรรณ  อักษรวุฒิ 

 ๙๒๗ นางวิไลตา  งิ้วไชยราช 

 ๙๒๘ นางวิไลพร  พรหมตรุษ 

 ๙๒๙ นางวิศิษฏ์ศิริ  ศรีเมืองสุข 

 ๙๓๐ นางวีณา  ปาระมี 

 ๙๓๑ นางศรสวรรค์  สุวรรณรัตน์ 

 ๙๓๒ นางศรินทราภรณ์  ไกรเสือ 

 ๙๓๓ นางศรีทอง  เอกฉันท์ 

 ๙๓๔ นางสาวศรีไพร  ไชยขันธุ์ 

 ๙๓๕ นางศรีรัชดา  พรรณา 

 ๙๓๖ นางศรีวรา  สมเกตุ 

 ๙๓๗ นางศรีสุดา  เอกะวิภาต 

 ๙๓๘ นางศศิกาญจน์  ตระการศาสตร์ 

 ๙๓๙ นางศศิธร  เชิงหอม 

 ๙๔๐ นางศศิธร  สกุลสามารถ 

 ๙๔๑ นางศศิธร  หมูล้อม 

 ๙๔๒ นางสาวศศิภรณ์  ประมงค์ 

 ๙๔๓ นางสาวศันสนีย์  คงแจง 

 ๙๔๔ นางสาวศิตา  เวียงจันทร์ 

 ๙๔๕ นางศิภชา  พิมพา 

 ๙๔๖ นางศิริณัฐ  พันธ์ชาติ 

 ๙๔๗ นางศิรินันท์  ทองจันทร์ 

 ๙๔๘ นางศิรินุช  สูงสุด 

 ๙๔๙ นางสาวศิริพร  กาวะโล 

 ๙๕๐ นางศิริพร  ตั้งสกุล 

 ๙๕๑ นางศิริพร  พลเยี่ยม 

 ๙๕๒ นางศิริพร  พุทธิมา 

 ๙๕๓ นางศิริพร  ฤทธิสนธิ์ 

 ๙๕๔ นางสาวศิริพร  อินทร์โคกสูง 

 ๙๕๕ นางสาวศิริรัตน์  คงทอง 

 ๙๕๖ นางศิริรัตน์  ไชยหงษ์ 

 ๙๕๗ นางสาวศิริรัตน์  โลหะประภากุล 

 ๙๕๘ นางศิริรัตน์  สมจิตรักษากุล 

 ๙๕๙ นางศิริวรรณ  ติยะธะ 

 ๙๖๐ นางศิริวรรณ  นนท์ตา 

 ๙๖๑ นางสาวศิริวรรณ  ยอดศิริ 

 ๙๖๒ นางศุปริญญา  ปัญญาแก้ว 

 ๙๖๓ นางศุภรี  ดวงมะลิ 

 ๙๖๔ นางศุภวรรณ  ขวัญเขียว 

 ๙๖๕ นางศุภวรรณ  พลดงนอก 

 ๙๖๖ นางศุภักษิน  ไชยสิทธิ์ 

 ๙๖๗ นางสาวศุภาณัฐ  จันทร์ฤาชัย 

 ๙๖๘ นางโศภิษส์ฏาพ์  พรหมสุข 

 ๙๖๙ นางสกลวรรณ  พัวพิทักษ์ชัย 

 ๙๗๐ นางสกุลทอง  ดอนกลาง 

 ๙๗๑ นางสาวส่งศรี  คนยั้ง 

 ๙๗๒ นางสาวสนอง  แพนลา 

 ๙๗๓ นางสาวสมจิตร์  เต็มใจ 

 ๙๗๔ นางสาวสมใจ  จารัตน์ 
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 ๙๗๕ นางสมใจ  ทัศน์สุวรรณ 

 ๙๗๖ นางสมใจ  เพชรล้อมทอง 

 ๙๗๗ นางสมทรง  เกตุสะอาด 

 ๙๗๘ นางสมบูรณ์  โมราศิลป์ 

 ๙๗๙ นางสาวสมพร  จงประเสริฐวงศ์ 

 ๙๘๐ นางสมพร  สุชิรณวงษ์ 

 ๙๘๑ นางสมพิศ  ปูนจัตุรัส 

 ๙๘๒ นางสาวสมพิศ  วิเศษศิริ 

 ๙๘๓ นางสาวสมพิศ  อุตอามาตย์ 

 ๙๘๔ นางสาวสมฤทัย  ยิ้มหิ้น 

 ๙๘๕ นางสาวสมวาท  เนตรทิพวัลย์ 

 ๙๘๖ นางสาวสมหมาย  หลาวทอง 

 ๙๘๗ นางสาวสรัญญา  ตุลาพันธ์ 

 ๙๘๘ นางสรัลพร  สุขเพ็ง 

 ๙๘๙ นางสรินนา  ทับชุม 

 ๙๙๐ นางสาวสรินยา  มาตรด า 

 ๙๙๑ นางสาวสวณีย์  มีเจริญ 

 ๙๙๒ นางสวนีย์  ชูเพ็ง 

 ๙๙๓ นางสะมัยพร  คงพารา 

 ๙๙๔ นางสะอาดตา  มากชู 

 ๙๙๕ นางสายใจ  เรือนใจหลัก 

 ๙๙๖ นางสายชล  ดอกอินทร์ 

 ๙๙๗ นางสาวสายชล  มุสิกะ 

 ๙๙๘ นางสายเนตร  อานุ 

 ๙๙๙ นางสายฝน  เทียนงาม 

 ๑๐๐๐ นางสาวสายพิณ  เกิดจันทร์ตรง 

 ๑๐๐๑ นางสายหยุด  แสงดาว 

 ๑๐๐๒ นางสาวสารภี  จันทร์ศรีนวล 

 ๑๐๐๓ นางสารภี  จีนไทย 

 ๑๐๐๔ นางสาริณี  วงษ์รอด 

 ๑๐๐๕ นางสาวสาริศา  สุดใจ 

 ๑๐๐๖ นางสาวิตรี  ประดิษแจ้ง 

 ๑๐๐๗ นางสาวสาวิตรี  ล าดับศรี 

 ๑๐๐๘ นางส ารวย  เดชผิว 

 ๑๐๐๙ นางสินิทธิ์  ณ น่าน 

 ๑๐๑๐ นางสิริกัลยพัชร์  จอมสว่าง 

 ๑๐๑๑ นางสิริพร  อบเชย 

 ๑๐๑๒ นางสิริพรรณ  แก้วนรินทร์ 

 ๑๐๑๓ นางสิริลักษณ์  พัดกระจ่าง 

 ๑๐๑๔ นางสิริวิมล  จักรแก้ว 

 ๑๐๑๕ นางสีทอง  ประภาวงษ์ 

 ๑๐๑๖ นางสีนวล  นุเวที 

 ๑๐๑๗ นางสาวสุกฤตา  พ้นภัย 

 ๑๐๑๘ นางสุกใส  เข็มอุทา 

 ๑๐๑๙ นางสุกัญญา  หมื่นภู 

 ๑๐๒๐ นางสุขาวดี  เริ่มฤกษ์ 

 ๑๐๒๑ นางสาวสุจริต  ขวัญทอง 

 ๑๐๒๒ นางสุจิตร  ทิพย์โสต 

 ๑๐๒๓ นางสุชาดา  กิจการ 

 ๑๐๒๔ นางสาวสุชาดา  นิลประภา 

 ๑๐๒๕ นางสุชาดา  ไม้ตะเภา 

 ๑๐๒๖ นางสาวสุชาลี  ทองดี 
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 ๑๐๒๗ นางสาวสุชีรา  โบหวาน 

 ๑๐๒๘ นางสาวสุณิสา  ใจมั่น 

 ๑๐๒๙ นางสาวสุณีย์  น้ ายาง 

 ๑๐๓๐ นางสาวสุดจิต  พิศพล 

 ๑๐๓๑ นางสุดใจ  เทพฤทธิ์ 

 ๑๐๓๒ นางสุดใจ  พานทอง 

 ๑๐๓๓ นางสุดา  ประทุมมาส 

 ๑๐๓๔ นางสุทธิพร  ศรีฤทธิสกุล 

 ๑๐๓๕ นางสุธีพร  ศรีสกุล 

 ๑๐๓๖ นางสาวสุนทรา  ม่วงอร่าม 

 ๑๐๓๗ นางสุนทรี  นวนิล 

 ๑๐๓๘ นางสุนันท์  จันทร์สว่าง 

 ๑๐๓๙ นางสาวสุนันทา  พุสิงห์ 

 ๑๐๔๐ นางสุนันทา  เพชรพันธ์ 

 ๑๐๔๑ นางสาวสุนีย์  มาหะ 

 ๑๐๔๒ นางสุปราณี  รัชอินทร์ 

 ๑๐๔๓ นางสุปรานี  ละครชัย 

 ๑๐๔๔ นางสุปัญญา  วิรัตน์เกษ 

 ๑๐๔๕ นางสุปิน  พลอยใหม่ 

 ๑๐๔๖ นางสาวสุพร  คลิ้งช่วย 

 ๑๐๔๗ นางสุพรรณี  เซี่ยงเห็น 

 ๑๐๔๘ นางสุพัตรา  โพธิสุข 

 ๑๐๔๙ นางสุพัตรา  วงษ์จันทร์ 

 ๑๐๕๐ นางสาวสุพิชญา  จันดี 

 ๑๐๕๑ นางสาวสุพิชา  สอนบุญลา 

 ๑๐๕๒ นางสุภา  พรหมชูแก้ว 

 ๑๐๕๓ นางสาวสุภาพร  เที่ยงตรง 

 ๑๐๕๔ นางสุภาพร  รัตนสุวรรณ 

 ๑๐๕๕ นางสุภาพร  ฤทธิ์ทรงเมือง 

 ๑๐๕๖ นางสุภาพร  ศรีประทุม 

 ๑๐๕๗ นางสาวสุภาพรรณ  เชื้อสุวรรณ 

 ๑๐๕๘ นางสุภาภรณ์  ไวแสน 

 ๑๐๕๙ นางสุภาวดี  สมบูรณ์ 

 ๑๐๖๐ นางสุมณฑา  สาวงษ์ 

 ๑๐๖๑ นางสาวสุมารี  เต้จั้น 

 ๑๐๖๒ นางสุมาลี  พุ่มโกสุม 

 ๑๐๖๓ นางสาวสุมาลี  ศิรินิกร 

 ๑๐๖๔ นางสุมิตรา  บุญโสดากร 

 ๑๐๖๕ นางสุมิตา  ศรีวิบูลย์ 

 ๑๐๖๖ นางสุรญาณี  จั่นบ ารุง 

 ๑๐๖๗ นางสาวสุรัตน์  ไชยธวัช 

 ๑๐๖๘ นางสุรางค์รัตน์  เสมสวัสดิ์ 

 ๑๐๖๙ นางสาวสุริยาวดี  ภิรมย์ 

 ๑๐๗๐ นางสุรีย์พร  แผนสูงเนิน 

 ๑๐๗๑ นางสุรีย์มาศ  กล่อมกมล 

 ๑๐๗๒ นางสาวสุรีย์มาศ  บุตรใส 

 ๑๐๗๓ นางสุรีรัตน์  ดวงไกรวงศ์ 

 ๑๐๗๔ นางสุรีรัตน์  มาศงามเมือง 

 ๑๐๗๕ นางสาวสุรีวรรณ  คณนา 

 ๑๐๗๖ นางสาวสุวนิจ  พิทักษ์ชาติ 

 ๑๐๗๗ นางสุวรรณ  สุกตะกั่ว 

 ๑๐๗๘ นางสาวสุวรรณา  บุหงา 



 หน้า   ๒๙ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๗๙ นางสาวสุวรรณา  สงนุ้ย 

 ๑๐๘๐ นางสาวสุวรรณี  ศิริโกศล 

 ๑๐๘๑ นางสาวสุวิมล  เจ้าแก่นแก้ว 

 ๑๐๘๒ นางสาวสุวิมล  เมืองค าบุตร 

 ๑๐๘๓ นางสาวสุวีร์ลักษณ์  ประภาสโนบล 

 ๑๐๘๔ นางเสาวคนธ์  พูลชัย 

 ๑๐๘๕ นางเสาวภาคย์  นิ่มนวล 

 ๑๐๘๖ นางเสาวลักษณ์  ไชยเมือง 

 ๑๐๘๗ นางเสาวลักษณ์  เบ็ญเจิด 

 ๑๐๘๘ นางแสงเงิน  ไกรนรา 

 ๑๐๘๙ นางแสงเดือน  เต็มสวัสดิ์ 

 ๑๐๙๐ นางแสงตะวัน  แก้วอ าไพ 

 ๑๐๙๑ นางแสงระวี  รักสัตย์ 

 ๑๐๙๒ นางแสงอรุณ  ใจยืน 

 ๑๐๙๓ นางแสงอรุณ  พหุพันธ์ 

 ๑๐๙๔ นางโสพิศ  อินถา 

 ๑๐๙๕ นางสาวโสภาพร  วิศิษฏ์พงศ์ 

 ๑๐๙๖ นางสาวโสภาวดี  ผ่องแผ้ว 

 ๑๐๙๗ นางสาวโสภิดา  บุญเนาว์ 

 ๑๐๙๘ นางสาวหงษา  ศรีวิลาศ 

 ๑๐๙๙ นางหทัยรัตน์  ฝ่ายหินร่อง 

 ๑๑๐๐ นางหยกแก้ว  เหงกระโทก 

 ๑๑๐๑ นางเหมือนขวัญ  ปิ่นกุมภีร์ 

 ๑๑๐๒ นางสาวองุ่น  พันธ์บัว 

 ๑๑๐๓ นางอดิศร  พรหมอยู่ 

 ๑๑๐๔ นางสาวอนงค์  ตุ้นรัตน์ 

 ๑๑๐๕ นางอนงนาฏ  กิตติสุบรรณ 

 ๑๑๐๖ นางอนัญญา  หลังสตา 

 ๑๑๐๗ นางอนุรักษ์  ประทุมชาติ 

 ๑๑๐๘ นางอนุรักษ์  พิเนตรเสถียร 

 ๑๑๐๙ นางอนุรีย์  ปาติปาเลท 

 ๑๑๑๐ นางอโนชา  แสงชาติ 

 ๑๑๑๑ นางสาวอภิญญา  ช่างศรี 

 ๑๑๑๒ นางอภิรดา  ค าแพทย์ 

 ๑๑๑๓ นางอภิรดี  พ่วงชวาลวงศ์ 

 ๑๑๑๔ นางสาวอมรจิต  ขานพิมาย 

 ๑๑๑๕ นางอมรรักษ์  วงศ์ษา 

 ๑๑๑๖ นางสาวอมรรัตน์  กาทองทุ่ง 

 ๑๑๑๗ นางสาวอมรรัตน์  แก้วชาดก 

 ๑๑๑๘ นางสาวอมรรัตน์  เหมือนเส็น 

 ๑๑๑๙ นางสาวอรจิรัฎฐ์  เกตะวันดี 

 ๑๑๒๐ นางอรชร  จรัสแผ้ว 

 ๑๑๒๑ นางอรทัย  จันทร์ผ่อง 

 ๑๑๒๒ นางอรยา  ชอบสร้างสิน 

 ๑๑๒๓ นางสาวอรวรรณ  ทรงประกอบ 

 ๑๑๒๔ นางสาวอรวรรณ  ศรีเกตุ 

 ๑๑๒๕ นางสาวอรวีย์  แสงทอง 

 ๑๑๒๖ นางสาวอรสา  ประชุมฉลาด 

 ๑๑๒๗ นางอรอุมา  พรหมดีสาร 

 ๑๑๒๘ นางอรัญญา  ขุขันธิน 

 ๑๑๒๙ นางอรัญญา  ใยแสง 

 ๑๑๓๐ นางอรุณลักษณ์  สังข์ด้วงยาง 



 หน้า   ๓๐ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๓๑ นางอรุณวัน  ดวงบุญมี 

 ๑๑๓๒ นางอรุณศรี  เดชะเทศ 

 ๑๑๓๓ นางอรุณศรี  หอมตา 

 ๑๑๓๔ นางอรุณี  ไอยรารัตน์ 

 ๑๑๓๕ นางสาวอรุโณทัย  รงควานิช 

 ๑๑๓๖ นางอลิษา  ศรีนพคุณ 

 ๑๑๓๗ นางอวยพร  ยาปะนะ 

 ๑๑๓๘ นางอักษร  นามโชติ 

 ๑๑๓๙ นางอังคณา  จิตรวิไลย 

 ๑๑๔๐ นางสาวอังคณา  ผาลิพัฒน์ 

 ๑๑๔๑ นางอังสะกา  แจ่มนิลพิพัฒน์ 

 ๑๑๔๒ นางสาวอัจจิมา  มุสิกะพันธุ์ 

 ๑๑๔๓ นางสาวอัจฉรา  เชียงทอง 

 ๑๑๔๔ นางสาวอัจฉรา  ทิพย์ท ามา 

 ๑๑๔๕ นางสาวอัจฉรา  ไพรสงบ 

 ๑๑๔๖ นางอัจฉรา  ศรีทานันท์ 

 ๑๑๔๗ นางสาวอัจฉรา  เสือครุฑ 

 ๑๑๔๘ นางสาวอัญชนิดา  กมลเพ็ชร 

 ๑๑๔๙ นางสาวอัญชลี  เฉลยรัตน์ 

 ๑๑๕๐ นางสาวอัญชลี  สุขสุเสียง 

 ๑๑๕๑ นางอัฏจิมาภรณ์  จิตรจักร 

 ๑๑๕๒ นางสาวอัมพร  ไชยโย 

 ๑๑๕๓ นางอัมพร  สุดดี 

 ๑๑๕๔ นางอัมพวัน  แสงทอง 

 ๑๑๕๕ นางอัมพา  ลิ้มประเสริฐ 

 ๑๑๕๖ นางอัมภา  สุดยิ่ง 

 ๑๑๕๗ นางสาวอาพร  เทพหนู 

 ๑๑๕๘ นางอาภาศรี  วรรณบวร 

 ๑๑๕๙ นางสาวอารมณ์  ลักษณะวิมล 

 ๑๑๖๐ นางสาวอาริยาพร  สีหะเนิน 

 ๑๑๖๑ นางสาวอารียาพร  ธรรมวงษ์ 

 ๑๑๖๒ นางสาวอารีรักษ์  มณีวรรณ์ 

 ๑๑๖๓ นางอ าไพ  ดวงคุณ 

 ๑๑๖๔ นางอ ามร  ช่วยทอง 

 ๑๑๖๕ นางอินทุมาลี  ปลื้มประมล 

 ๑๑๖๖ นางสาวอิศราภรณ์  มากอิ่ม 

 ๑๑๖๗ นางสาวอิสราพรรธน์  น้ าหมั่นคง 

 ๑๑๖๘ นางอุทัย  ทองแก้ว 

 ๑๑๖๙ นางอุทัยรัตน์  ค าวัจนัง 

 ๑๑๗๐ นางสาวอุทุมพร  ฉลาดรอบ 

 ๑๑๗๑ นางสาวอุบล  โชติชัย 

 ๑๑๗๒ นางอุบล  ปิริยะ 

 ๑๑๗๓ นางอุบล  เพียรชอบ 

 ๑๑๗๔ นางอุบล  อินทรสูต 

 ๑๑๗๕ นางอุบลรัตน์  ฉลองกลาง 

 ๑๑๗๖ นางสาวอุบลรัตน์  ชูช่วย 

 ๑๑๗๗ นางอุเรียน  แกมนิรัตน์ 

 ๑๑๗๘ นางอุไร  เกตุทัพ 

 ๑๑๗๙ นางอุไร  เชื้อบุญมี 

 ๑๑๘๐ นางสาวอุไร  บรรเทิงสุข 

 ๑๑๘๑ นางสาวอุไร  สิมมา 

 ๑๑๘๒ นางอุไรวรรณ  วังภูสิทธิ์ 



 หน้า   ๓๑ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
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 ๑๑๘๓ นางอุษา  ยินเจริญ 

 ๑๑๘๔ นางเอกหทัย  พนมอุปถัมภ์ 

 ๑๑๘๕ นางเอกอนงค์  อ่อนเกตุพล 

 ๑๑๘๖ นางสาวเอมอร  นิมมานโศภณ 

 ๑๑๘๗ นางสาวโอรินทร์  ศรีจันทร์ 

กรมทีด่ิน 

 ๑ นายกนก  นุ่นโฉม 

 ๒ นายกมล  เทศสลุด 

 ๓ นายกมล  ประทุมสินธุ์ 

 ๔ นายกมล  รัตนนิคม 

 ๕ นายกมลชัย  สุวรรณลอยล่อง 

 ๖ นายกฤตเมธ  โขเจริญผล 

 ๗ นายกฤตยวัฒน์  จิระโร 

 ๘ นายกฤษณ์  บัวสมบูรณ์ 

 ๙ นายกิตต์  บ ารุงวงศ์ดี 

 ๑๐ นายกิตติศักดิ์  ธีรภัทรสิริ 

 ๑๑ จ่าอากาศเอก เกริกชัย  โพธิ์ทอง 

 ๑๒ นายเกรียงศักดิ์  ค าภีรทูล 

 ๑๓ นายเกษม  ค าหริ่ม 

 ๑๔ นายเกษม  มาภู 

 ๑๕ นายเกียรติศักดิ์  แสงบุญ 

 ๑๖ นายโกศล  โพธิ์ศรีมา 

 ๑๗ นายไกรสิทธิ์  อัครวิไล 

 ๑๘ นายขวัญชัย  อรัญเวช 

 ๑๙ นายขวัญชิต  ไพราม 

 ๒๐ นายขุนแผน  อาจาริยางกูร 

 ๒๑ นายคเชนทร์  คูณเมือง 

 ๒๒ นายคณพศ  ทิพย์ประวัติกุล 

 ๒๓ นายคณิต  ซาสร้อย 

 ๒๔ นายครรชิต  วังวารี 

 ๒๕ นายคูณทรัพย์  นนท์พละ 

 ๒๖ นายจตุพงศ์  คุ้มครอง 

 ๒๗ นายจตุรงค์  ภูลสนอง 

 ๒๘ นายจรัล  อินทนะนก 

 ๒๙ นายจรัส  อิ่มใจ 

 ๓๐ นายจักรพันธ์  จันทรภูมิ 

 ๓๑ นายจักรพันธ์  เนาว์สุข 

 ๓๒ นายจักรรัตน์  ดวงจิโน 

 ๓๓ นายจ านงค์  ด ารงวัธน์ 

 ๓๔ นายจิรเดช  วงศ์เคน 

 ๓๕ นายจิรพันธ์  แสงจง 

 ๓๖ นายจิรวัฒน์  กองกันภัย 

 ๓๗ นายจิรวุฒิ  จีนด้วง 

 ๓๘ นายจิราวัฒน์  คงมนต์ 

 ๓๙ นายจีระ  ศรีระสันต์ 

 ๔๐ นายเจริญราช  กุหลาบศรี 

 ๔๑ นายเจษฎา  สัมมาวรณ์ 

 ๔๒ นายฉลาด  พรมน้อย 



 หน้า   ๓๒ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๓ นายเฉลิมเกียรติ  ด ารงรัตน์นุวงศ์ 

 ๔๔ นายเฉลิมศักดิ์  ชะนะมา 

 ๔๕ นายเฉลียว  กัลยากาญจน์ 

 ๔๖ นายเฉลียว  มีสุข 

 ๔๗ นายชวทัศน์  ยุโสต 

 ๔๘ นายชัชวาล  ดอนโพธิ์ก้อม 

 ๔๙ นายชัยโชติ  บวรสาโชติ 

 ๕๐ นายชัยณรงค์  นนทสวัสดิ์ศรี 

 ๕๑ นายชัยนันท์  กั้นชัยภูมิ 

 ๕๒ นายชัยพฤกษ์  บุญทอง 

 ๕๓ นายชัยยุทธ  โรจนะบุรานนท์ 

 ๕๔ นายชัยรัตน์  ชลพรมงคล 

 ๕๕ นายชาติอุบล  เอื้อกิจ 

 ๕๖ นายชินัด  สุขาบูรณ์ 

 ๕๗ นายชิษณุพงศ์  แนววิไล 

 ๕๘ นายชุบ  กัลยาณมิตร 

 ๕๙ นายชุมพร  พินิจธนสาร 

 ๖๐ นายชูเกียรติ  เกียรติเฉลิมคุณ 

 ๖๑ นายชูเกียรติ  ฤกษ์สมิต 

 ๖๒ นายเชษฐา  มั่นทองค า 

 ๖๓ นายโชคชัย  เชยรส 

 ๖๔ นายโชคชัย  บูชาบุญ 

 ๖๕ นายฐิปกรณ์  ดาวเรือง 

 ๖๖ นายณฐกร  ตลอดไธสง 

 ๖๗ นายณรงค์ชัย  สุขชู 

 ๖๘ สิบเอก ณรงค์พล  ขีดขิน 

 ๖๙ นายณรงค์เวทย์  วงษารัตน์ 

 ๗๐ นายณรินทร  เฉียวฉกรรจ์ 

 ๗๑ นายณัฐณรงค์  มวลกิจนิตยชัย 

 ๗๒ นายดิเรก  ไตรปัญญา 

 ๗๓ นายดุสิต  มาสาซ้าย 

 ๗๔ นายเดชอุดม  วงศ์ไทย 

 ๗๕ นายต่อศักดิ์  ตันวรัตน์ 

 ๗๖ นายเต็มศักดิ์  ใจอารีย์ 

 ๗๗ นายทนันชัย  แก้วเทพ 

 ๗๘ นายทรงพล  โตเดช 

 ๗๙ นายทวิช  แสงจันทร์ 

 ๘๐ นายทวี  เบ็นหะซัน 

 ๘๑ นายทวีศักดิ์  ทรงอยู่ 

 ๘๒ นายทวีศักดิ์  บุญนะรัตน์ 

 ๘๓ นายทวีศักดิ์  ลีลา 

 ๘๔ นายทศพล  ฟูดุลยวัจนานนท์ 

 ๘๕ นายทศพล  เอกปิยะกุล 

 ๘๖ นายทองค า  พ่วงพร้อม 

 ๘๗ นายทองภูจิณห์  นามสุวรรณมัธยะ 

 ๘๘ นายทัศชัย  อุปทอง 

 ๘๙ นายทายาท  กะตะเวที 

 ๙๐ นายทิพย์อนันท์  สกุลเลิศศักดิ์ศรี 

 ๙๑ นายทิศชัย  ประเสริฐศิริสร 

 ๙๒ นายเทพนิมิตร  สาหีม 

 ๙๓ นายเทอดวงศ์  เหิรเมฆ 

 ๙๔ นายเทอดศักดิ์  บุรีรักษ์ 
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เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๕ นายเทิดศักดิ์  แสนคลัง 

 ๙๖ นายธงชัย  ชูบาล 

 ๙๗ นายธงไชย  หอมกลิ่น 

 ๙๘ นายธณัฐชัย  มุลาลินท์ 

 ๙๙ นายธนกรณ์  สกุลกิม 

 ๑๐๐ นายธนณัฏฐ์  ธนนท์เศรษฐ์ 

 ๑๐๑ นายธนาภัทร  กรินชัย 

 ๑๐๒ นายธนิต  สรชิตสาลี 

 ๑๐๓ นายธเนตร์  คงแก้ว 

 ๑๐๔ นายธเนศ  จอมสง่าวงศ์ 

 ๑๐๕ นายธวัช  ศรีมีชัย 

 ๑๐๖ นายธวัช  สมันเหมือน 

 ๑๐๗ นายธีรโชติ  วุฒิอุตดม 

 ๑๐๘ นายธีร์ธวัช  ปินตาสะอาด 

 ๑๐๙ นายธีรนันท์  เรืองฤทธิ์ 

 ๑๑๐ นายธีรพงษ์  เข็มทอง 

 ๑๑๑ นายธีรพล  ปาณะจ านงค์ 

 ๑๑๒ นายธีรภัทร์  ภัทรถิ่นไทย 

 ๑๑๓ นายธีรวัต  ศิวพรมณฑล 

 ๑๑๔ นายธีระชัย  กาญจนด ารงนันท์ 

 ๑๑๕ นายธีระพล  ภู่รุ่งเรืองผล 

 ๑๑๖ ว่าที่ร้อยตรี ธีระยุทธ  พรหมวงศ์ 

 ๑๑๗ นายเธียรธานี  ตาถาวัน 

 ๑๑๘ นายนพกนก  สีสาวแห 

 ๑๑๙ นายนพดล  บัวขวัญ 

 ๑๒๐ นายนรภัทร  ลิ้นจี่ 

 ๑๒๑ นายนรินทร์  จักรแก้ว 

 ๑๒๒ นายนเรนทร์  รณรงค์ฤทธิ์ 

 ๑๒๓ นายนเรศ  วงค์หลวง 

 ๑๒๔ นายนฤชาติ  ใจคง 

 ๑๒๕ นายนฤดล  เจริญศิลป์ 

 ๑๒๖ นายนัทธวัฒน์  ปันเงิน 

 ๑๒๗ นายนันท์มนัส  วิมลมาลา 

 ๑๒๘ นายน าชัย  วงศ์สุริยา 

 ๑๒๙ นายนิคม  ใจเที่ยง 

 ๑๓๐ นายนิธิโรจน์  ลุนทา 

 ๑๓๑ นายนิพนธ์  ฉัตรตระกูลดี 

 ๑๓๒ นายนิพนธ์  ศรีโพธิ์ 

 ๑๓๓ นายนิพนธ์  สื่อหงวน 

 ๑๓๔ นายนุชา  บัวพุม 

 ๑๓๕ นายบรรจง  นันต๊ะนา 

 ๑๓๖ นายบัญชา  กองบุญ 

 ๑๓๗ นายบัญญัติ  ดีสุ่น 

 ๑๓๘ นายบัณฑิต  อินสอน 

 ๑๓๙ นายบุญชัย  สันทัดอนุวัตร 

 ๑๔๐ นายบุญชัย  อินปัน 

 ๑๔๑ นายบุญญสิทธิ์  พงษ์ปณตพิพัฒน์ 

 ๑๔๒ นายบุญธรรม  วิศาลสัมพันธ์ 

 ๑๔๓ นายบุญโยด  เครือปลูก 

 ๑๔๔ นายบุญส่ง  ใจขันธ์ 

 ๑๔๕ นายบุญสืบ  อาสนะธรรม 

 ๑๔๖ นายประจักษ์  ข าอิ่ม 



 หน้า   ๓๔ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๗ นายประจักษ์  ทองรอด 

 ๑๔๘ นายประจักษ์  ใบโพธิ์ 

 ๑๔๙ นายประชา  ภาพันธ์ 

 ๑๕๐ นายประธาน  สาทองขาว 

 ๑๕๑ นายประพัทธ์  ตันโสภณ 

 ๑๕๒ นายประมรรัตน์  ปะวันเต 

 ๑๕๓ นายประมวล  ชุ่มพิมาย 

 ๑๕๔ นายประมวล  ศิริคุณ 

 ๑๕๕ นายประยง  หนูเจริญ 

 ๑๕๖ นายประโยชน์  กันก าไร 

 ๑๕๗ นายประสิทธิ์  แช่มขุนทด 

 ๑๕๘ นายประสิทธิ์  ภู่คร้าม 

 ๑๕๙ นายประสิทธิ์  อนุวรรค 

 ๑๖๐ นายประสิทธิชัย  จงอักษร 

 ๑๖๑ นายประเสริฐ  ทองนวล 

 ๑๖๒ นายปรัชญา  พานิชกุล 

 ๑๖๓ นายปราการ  ตั้งไพวรรณ 

 ๑๖๔ นายปราบ  ทองปลิว 

 ๑๖๕ นายปริญ  พลชัย 

 ๑๖๖ นายปรีชา  คณิตผาติสกุล 

 ๑๖๗ นายปรีชาชัย  ประเสริฐประศาสน์ 

 ๑๖๘ นายปาลวัฒน์  จงกฎ 

 ๑๖๙ นายปิ่นเศารยะ  ไตรพันธุ์ 

 ๑๗๐ นายปิยะรัตน์  ทองใหม่ 

 ๑๗๑ นายพงศ์พล  เตียงพลกรัง 

 ๑๗๒ นายพงศ์พีระ  ตุลยพงศ์รักษ์ 

 ๑๗๓ นายพงศ์ศักดิ์  อักษรพาลี 

 ๑๗๔ นายพงศ์อนันต์  โชติมณี 

 ๑๗๕ นายพงษ์เทพ  เลื่องสุนทร 

 ๑๗๖ นายพงษ์วัฒน์  กาฬมิค 

 ๑๗๗ นายพงษ์วิสิทธิ์  สังฆะพรม 

 ๑๗๘ นายพยง  ก้องวัฒนโกศล 

 ๑๗๙ นายพรชัย  โชติมโนธรรม 

 ๑๘๐ นายพรณฤทธิ์  จันทร์ปา 

 ๑๘๑ นายพรรณษา  ศรีเมือง 

 ๑๘๒ นายพรหมรินทร์  คะชา 

 ๑๘๓ นายพัทธ์ยศ  บุผาสน 

 ๑๘๔ นายพัลลพ  สิงหา 

 ๑๘๕ นายพาวุธ  เหมาะหมาย 

 ๑๘๖ นายพิชิต  ตันเวชกูล 

 ๑๘๗ นายพิมลศักดิ์  มีเพียร 

 ๑๘๘ นายพิศฐ์ศักดิ์  รอยหัตถกิจ 

 ๑๘๙ นายพิศักดิ์  เพ็ชร์สุวรรณ์ 

 ๑๙๐ นายพิศุทธิ์  อิ่มสินสกุล 

 ๑๙๑ นายพิสิษฐ์  แสงอรุณ 

 ๑๙๒ นายพิสุทธิพงษ์  มหาณรงค์ ณ ราชสีมา 

 ๑๙๓ นายพีรพงค์  ศรีสุขใส 

 ๑๙๔ นายพีรภัทร์  มิ่งแก้ว 

 ๑๙๕ นายพูลศักดิ์  สิทธิวิไล 

 ๑๙๖ นายไพทูรย์  พุทธรักษา 

 ๑๙๗ นายไพโรจน์  กลั่นเมฆ 

 ๑๙๘ นายภคพล  ธเนศถาวรกุล 



 หน้า   ๓๕ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๙ นายภัทราวุฒิ  วงค์ปุกแก้ว 

 ๒๐๐ นายภาณุวัฒน์  อัศวเสนีย์ 

 ๒๐๑ นายภานุพงศ์  หยูทอง 

 ๒๐๒ จ่าเอก ภาสกร  ชัยรุ่งโรจน์สกุล 

 ๒๐๓ นายภุชงค์  วิเศษสิทธางกูร 

 ๒๐๔ นายภูษิญ  มณีโชติ 

 ๒๐๕ นายมงคล  ศรีวีรพงศ์ 

 ๒๐๖ นายมงคล  ส าราญภูมิ 

 ๒๐๗ นายมณู  สุขีธรรม 

 ๒๐๘ นายมนต์นรินทร์  จารุเดชา 

 ๒๐๙ นายมนตรี  แกล้วกล้า 

 ๒๑๐ นายมนตรี  ทองวิเศษ 

 ๒๑๑ นายมนตรี  แสไพศาล 

 ๒๑๒ นายมนูญ  ชุมจันทร์ 

 ๒๑๓ นายเมธา  ชวาลสันตติ 

 ๒๑๔ นายยงยุทธ์  พิมลพันธุ์ 

 ๒๑๕ นายยงยุทธ  ยะปะเต 

 ๒๑๖ นายยุติธรรม  เทพสถิตย์ 

 ๒๑๗ นายยุทธชัย  จิณณวาโส 

 ๒๑๘ นายยุทธพงษ์  แสงศาลาศรี 

 ๒๑๙ นายยูโสบ  หมัดเหม 

 ๒๒๐ นายรณศักดิ์  พันธ์วงศ์ 

 ๒๒๑ นายรหัท  ชุติศรี 

 ๒๒๒ นายรังสรรค์  สิงห์ล้ า 

 ๒๒๓ นายรุ่ง  ชนปทาธิป 

 ๒๒๔ นายรุ่ง  วารีย์ทิพย์ขจร 

 ๒๒๕ นายรุ่งชัย  ตั้งบุญนิธิวงศ์ 

 ๒๒๖ นายรุทะชัย  ทุมวารีย์ 

 ๒๒๗ นายเรวัตร์  ฟองวรรณา 

 ๒๒๘ นายเรวิทย์  เวชกุล 

 ๒๒๙ นายวรากร  พรมมิราช 

 ๒๓๐ นายวรินทร  เกียรติกุนทร 

 ๒๓๑ นายวโรตม์  อุบลโพธิ์ 

 ๒๓๒ นายวสันต์  เปาอินทร์ 

 ๒๓๓ นายวัชระ  มาลัยมาตร 

 ๒๓๔ นายวัชรินทร์  อร่ามจิต 

 ๒๓๕ นายวัฒนา  ณ นคร 

 ๒๓๖ นายวัฒนา  วงศ์ชูศักดิ์ 

 ๒๓๗ นายวันชัย  จันจั่น 

 ๒๓๘ นายวันมีโชค  สมใส 

 ๒๓๙ นายวัลลภ  อนุสิทธิ์หิรัญ 

 ๒๔๐ นายวาริน  แย้มจันทร์ฉาย 

 ๒๔๑ นายวิชัย  แก้วหนูนวล 

 ๒๔๒ นายวิชาญ  นาคสมบูรณ์ 

 ๒๔๓ พันจ่าเอก วิชิต  มะกรูดอินทร์ 

 ๒๔๔ นายวิเชียร  หงษ์หลง 

 ๒๔๕ นายวิทยา  แซ่ตั้ง 

 ๒๔๖ นายวิทยา  สาสุนทร 

 ๒๔๗ นายวินัย  แผดศรี 

 ๒๔๘ นายวิบูลย์  จูปรางค์ 

 ๒๔๙ นายวิระศักดิ์  สวัสดิสาร 

 ๒๕๐ นายวิรัช  แก้วธ ารงค์ 



 หน้า   ๓๖ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๑ นายวิรัตน์  วิโรจน์ชีวัน 

 ๒๕๒ นายวิรัตน์  สุขแจ่ม 

 ๒๕๓ นายวิศัลย์  หิรัณย์วัฒนพงศ์ 

 ๒๕๔ นายวิศิษฐ์  ทองเต็ม 

 ๒๕๕ นายวิษณุ  ยุตวัน 

 ๒๕๖ นายวิสุทธิ์  ยมจันทร์ 

 ๒๕๗ นายวีรวัฒน์  ลัทธิมนต์ 

 ๒๕๘ นายวีระ  บุษราคัม 

 ๒๕๙ นายวีระพงศ์  นุ่นวิเชียร 

 ๒๖๐ นายวีระพงศ์  มาลยเวช 

 ๒๖๑ นายวีระพล  ขันธ์สุวรรณ 

 ๒๖๒ นายวุฒิชัย  พูนขันธ์ 

 ๒๖๓ นายวุฒิพงษ์  เครือรัตน์ 

 ๒๖๔ นายเวียง  พรหมเดช 

 ๒๖๕ นายศรายุทธ  ศรีสมบัติ 

 ๒๖๖ นายศรายุธ  จันทร์ด า 

 ๒๖๗ ว่าที่ร้อยตรี ศรีศักดิ์  สิงหะผลิน 

 ๒๖๘ นายศักดิ์ชัย  ชีวธรรมากร 

 ๒๖๙ นายศักดิ์ชัย  ตระกูลพัว 

 ๒๗๐ นายศักดิ์ชัย  อ าพันทอง 

 ๒๗๑ นายศักดิ์สิทธิ์  กิ่งทอง 

 ๒๗๒ นายศุภชัย  ไชยโคตร 

 ๒๗๓ นายศุภชัย  สอาดโฉม 

 ๒๗๔ สิบต ารวจเอก ศุภวิชญ์  ชูชาติ 

 ๒๗๕ นายศุภวุฒิ  บัวผุด 

 ๒๗๖ นายสกุล  สิริสุวัฒน์ตระกูล 

 ๒๗๗ นายสง่า  น้อยหมอ 

 ๒๗๘ นายสง่า  พาที 

 ๒๗๙ นายสง่า  ลาภธนาภรณ์ 

 ๒๘๐ นายสมเกียรติ  แย้มกลีบ 

 ๒๘๑ นายสมเกียรติ  รองเดช 

 ๒๘๒ นายสมเกียรติ  เสริมศิลป์ 

 ๒๘๓ นายสมคิด  แสงแก้ว 

 ๒๘๔ นายสมเจตน์  พวันทา 

 ๒๘๕ นายสมชัย  สุทธิช่วย 

 ๒๘๖ นายสมชาติ  เพชรรัตน์ 

 ๒๘๗ นายสมชาย  ช่างเติม 

 ๒๘๘ นายสมชาย  ทองนพรัตน์ 

 ๒๘๙ นายสมชาย  พูลเสน 

 ๒๙๐ นายสมชาย  หล่อศิริรัตนากุล 

 ๒๙๑ นายสมชาย  อุดมไพจิตรกุล 

 ๒๙๒ นายสมบัติ  กสิพร้อง 

 ๒๙๓ นายสมบัติ  โคกเทียน 

 ๒๙๔ นายสมบัติ  มั่งคั่ง 

 ๒๙๕ นายสมบัติ  ลาอ่อน 

 ๒๙๖ นายสมบัติ  สิงห์สม 

 ๒๙๗ นายสมบัติ  อาจสุ่น 

 ๒๙๘ นายสมบูรณ์  ประเทืองทิพย์ 

 ๒๙๙ นายสมบูรณ์  หัตถแพทย์ 

 ๓๐๐ นายสมพร  ไทยเอียด 

 ๓๐๑ นายสมพร  เพชรมีศรี 

 ๓๐๒ นายสมพล  ธนวิชชาบูรณ์ 



 หน้า   ๓๗ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
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 ๓๐๓ นายสมภพ  พันธ์ไชยศรี 

 ๓๐๔ นายสมโภช  พ่ึงบุญ 

 ๓๐๕ นายสมโภชน์  แตงรัตนา 

 ๓๐๖ นายสมศักดิ์  บุนฑารักษ์ 

 ๓๐๗ นายสมศักดิ์  ล่องวิเชียร 

 ๓๐๘ นายสมัคร  ตวยกระโทก 

 ๓๐๙ นายสยาม  แก้วสมบัติ 

 ๓๑๐ นายสรพงษ์  มานะสุขอนันต์ 

 ๓๑๑ นายสราวุธ  เพชรทอง 

 ๓๑๒ นายสวัสดิ์  เกษร 

 ๓๑๓ นายสังวาลย์  กลิ่นประทุม 

 ๓๑๔ นายสัจจา  ยะตา 

 ๓๑๕ นายสัญญา  ปัดถาวโร 

 ๓๑๖ นายสัญญา  พูลพนัง 

 ๓๑๗ นายสัญญา  อ่อนสง 

 ๓๑๘ นายสัตยา  สัจจานุรักษ์กุล 

 ๓๑๙ นายสัทธา  วนพานิช 

 ๓๒๐ นายสันต์ติ  เสารยะวิเศษ 

 ๓๒๑ นายสันติ  อ าไพจิตต์ 

 ๓๒๒ นายสันทนา  อู่ส าราญ 

 ๓๒๓ นายสัมพันธ์  ชูพูล 

 ๓๒๔ นายสาธิต  ศุภวรรธนะวงศ์ 

 ๓๒๕ นายสานิต  นพนภาพร 

 ๓๒๖ นายสายชล  แคพิมาย 

 ๓๒๗ นายสายชัดพงษ์  อาษา 

 ๓๒๘ นายสิทธิชัย  ทับทิมทอง 

 ๓๒๙ นายสิทธิชัย  เรืองอร่าม 

 ๓๓๐ นายสิทธิชัย  สุทธศรี 

 ๓๓๑ นายสิริพงศ์  โพธิ์มะฮาด 

 ๓๓๒ นายสุเคน  ไชยสงคราม 

 ๓๓๓ นายสุชาติ  พันธุ์มาก 

 ๓๓๔ นายสุชาติ  พุฒนุ้ย 

 ๓๓๕ นายสุชาติ  พูลเกื้อ 

 ๓๓๖ นายสุชาติ  ลิ้มวรรณเสถียร 

 ๓๓๗ นายสุทธิพงษ์  ค ามณีจันทร์ 

 ๓๓๘ นายสุทธิลักษณ์  สุวรรณ 

 ๓๓๙ นายสุทัศน์  ขุนไม้งาม 

 ๓๔๐ นายสุเทพ  เลี่ยนเล็ก 

 ๓๔๑ นายสุธี  ช่างเพชร์ผล 

 ๓๔๒ นายสุนทร  ชวลิตธรรมโชติ 

 ๓๔๓ นายสุนัย  จูมวันทา 

 ๓๔๔ นายสุบิน  จงใจเทศ 

 ๓๔๕ นายสุพจน์  ข าขาว 

 ๓๔๖ นายสุภาพ  ศรีนอเนตร 

 ๓๔๗ นายสุรกิจ  ศรีพรหม 

 ๓๔๘ นายสุรชัย  ม่วงพานิช 

 ๓๔๙ นายสุรเชษฎฐ์  ศิลปสิทธิ์ 

 ๓๕๐ นายสุรพงษ์  บัวงาม 

 ๓๕๑ นายสุรพงษ์  อ าพันธุ์ทอง 

 ๓๕๒ นายสุรพล  ศรีล้ า 

 ๓๕๓ นายสุรศักดิ์  พรหมแก้ว 

 ๓๕๔ นายสุรศักดิ์  ลี้พิทักษ์พงศ์ 



 หน้า   ๓๘ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๕ นายสุรศักดิ์  สุวรรณศิลป์ 

 ๓๕๖ นายสุรัตน์  แซ่เฮ้ง 

 ๓๕๗ นายสุริ  หงษาวง 

 ๓๕๘ นายสุวิทย์  พิมพขันธ์ 

 ๓๕๙ นายเสกสรร  สันติสุขลาภ 

 ๓๖๐ นายเสริมศักดิ์  เกลื่อนกลางดอน 

 ๓๖๑ นายเสวก  ตรงดี 

 ๓๖๒ นายเสวก  โพธิ์พันธุ์กระจ่าง 

 ๓๖๓ นายหวันยะสะ  หมัดหมัน 

 ๓๖๔ นายอดิศักดิ์  จิตต์การุณย์ 

 ๓๖๕ นายอดุล  แข็งขัน 

 ๓๖๖ นายอดุลย์  ด่วนเดิน 

 ๓๖๗ นายอดุลย์ศักดิ์  อินต๊ะนัย 

 ๓๖๘ นายอธิษฐาน  มณีเกี๋ยง 

 ๓๖๙ นายอนันชัย  แสงอรุณ 

 ๓๗๐ นายอนันต์  เกิดวัน 

 ๓๗๑ นายอนันต์  นิสวงค์ 

 ๓๗๒ นายอนันต์  มณีพงษ์ 

 ๓๗๓ นายอนุมัติ  หวังสมัด 

 ๓๗๔ นายอนุรักษ์  วิวัฒน์นนท์กร 

 ๓๗๕ นายอนุวัฒน์  สอนสุภาพ 

 ๓๗๖ นายอนุวัตย์  ปิดตาละเพ 

 ๓๗๗ นายอนุสรณ์  พุทธิระพิพรรณ 

 ๓๗๘ นายอนุสิทธิ์  ศรีทองคง 

 ๓๗๙ นายอเนกคุณ  กล่อมนาค 

 ๓๘๐ นายอภิชาติ  เตชเพ็ญพันธ์ 

 ๓๘๑ นายอภิวัฒน์  สังข์ทอง 

 ๓๘๒ นายอภิศักดิ์  ศักดิ์สง 

 ๓๘๓ นายอรรถพล  ศรีษะน้อย 

 ๓๘๔ นายอรรถสิทธิ์  ณ พัทลุง 

 ๓๘๕ นายอรุณ  มั่นศรีจันทร์ 

 ๓๘๖ นายอรุณ  มาชาตรี 

 ๓๘๗ นายอัครเดช  ประเสริฐวัฒน์ 

 ๓๘๘ นายอาคม  เหมจันทร์ 

 ๓๘๙ นายอานนท์  พยัฆวิเชียร 

 ๓๙๐ นายอานันต์  มัจฉา 

 ๓๙๑ นายอาสาฬ์  สุวรรณสันต์ 

 ๓๙๒ นายอ านวย  ฟองกันทา 

 ๓๙๓ นายอ านวย  วงษ์กัลหา 

 ๓๙๔ นายอ านาจ  อุบลพันธ์ 

 ๓๙๕ นายอ าไพ  ทองพบ 

 ๓๙๖ นายอิทธิพล  สุนทรพงศ์ 

 ๓๙๗ นายอิศรา  อินทนา 

 ๓๙๘ นายอิสมาแอน  หนุนอนันต์ 

 ๓๙๙ นายอุดร  พรอมตตระกูล 

 ๔๐๐ นายอุเทน  ทิพย์ด ารงค์ 

 ๔๐๑ นายเอกวัฒน์  เจตน์ศักดา 

 ๔๐๒ นายเอกศักดิ์  ศิวิลัยซ์ 

 ๔๐๓ นายเอเธนส์  แสงศิริ 

 ๔๐๔ นายเอนกชัย  ประกอบกิจ 

 ๔๐๕ นายโอกาศ  ผูกสี 

 ๔๐๖ นางกชแก้ว  เพิ่มภัทรพร 



 หน้า   ๓๙ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๐๗ นางสาวกนก  แก้วบวร 

 ๔๐๘ นางกนกพร  ไกรตรวจพล 

 ๔๐๙ นางกนกพรรณ  นนทสวัสดิ์ศรี 

 ๔๑๐ นางกนิษฐา  พุ่มพวง 

 ๔๑๑ นางกมณพร  จันตะเสน 

 ๔๑๒ นางกมลพรรณ  สุธรรมโน 

 ๔๑๓ นางกมลวรรณ  เอียดปุ่ม 

 ๔๑๔ นางกรกนก  สนใจ 

 ๔๑๕ นางกรณัฏฐ์  สุนทรพงศ์ 

 ๔๑๖ นางกรรณิกา  ราชอาษา 

 ๔๑๗ นางกฤชณัณท์  ศิริโชติ 

 ๔๑๘ นางกฤตญา  จิตเงิน 

 ๔๑๙ นางกฤติกา  แว่นแก้ว 

 ๔๒๐ นางกฤติยา  ปลื้มกระจ่าง 

 ๔๒๑ นางสาวกฤษณา  บุรีรัตน์ 

 ๔๒๒ นางกฤษดา  สิงห์สถิตย์ 

 ๔๒๓ นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  ปัญจชัย 

 ๔๒๔ นางสาวกัญจน์ณิชา  ศิริไพบูลย์ 

 ๔๒๕ นางสาวกัญญ์ชิสา  ธนชิตพิพัฒน์ 

 ๔๒๖ นางกัญญ์วณิช  ด ารงทวีศักดิ์ 

 ๔๒๗ นางสาวกัญญา  ภู่เกตุ 

 ๔๒๘ นางกัญญา  แสงสกุล 

 ๔๒๙ นางสาวกัญญาณี  เพชรประเสริฐชาติ 

 ๔๓๐ นางสาวกัญญานุช  สุวรรณมณี 

 ๔๓๑ นางกันติชา  แก้วสมบัติ 

 ๔๓๒ นางสาวกันยา  พระมาลา 

 ๔๓๓ นางกันยารัตน์  น้อยสุวรรณ์ 

 ๔๓๔ นางสาวกัลยภร  จินดาภัทรทวี 

 ๔๓๕ นางกัลยา  จีนด้วง 

 ๔๓๖ นางกัลยา  ศรีเสมอ 

 ๔๓๗ นางสาวกัลยา  สาระถี 

 ๔๓๘ นางกาญจนา  กสิพร้อง 

 ๔๓๙ นางกาญจนา  ปรัชญาประเสริฐ 

 ๔๔๐ นางกาญจนา  ศิวพรมณฑล 

 ๔๔๑ นางสาวกาญจนี  จริตพจน์ 

 ๔๔๒ นางกานต์นิธิ  อาจสุ่น 

 ๔๔๓ นางกาหลง  อินทสุภา 

 ๔๔๔ นางสาวกิตติกา  สิงห์หร่าย 

 ๔๔๕ นางสาวกิติพร  มีโภคา 

 ๔๔๖ นางกุลภาภร  บ่อค า 

 ๔๔๗ นางสาวกุหลาบ  ชีวะเสรีชล 

 ๔๔๘ นางสาวเกตุนภา  ตั้งจิตถนอม 

 ๔๔๙ นางเกศกานดา  วงศ์ครองศักดิ์ 

 ๔๕๐ นางเกศมณี  ศรีแย้ม 

 ๔๕๑ นางเกสร  อุมะวิชนี 

 ๔๕๒ นางสาวขวัญจิตร  พิศเพ็ง 

 ๔๕๓ นางสาวขวัญใจ  ดอกพฤกศรี 

 ๔๕๔ นางขวัญใจ  เมืองข า 

 ๔๕๕ นางสาวเขมรุจิ  พิทักษา 

 ๔๕๖ นางเครือวัลย์  อุ่ยเจริญ 

 ๔๕๗ นางจรรยา  พวงทอง 

 ๔๕๘ นางจรัสศรี  กมลพนัส 



 หน้า   ๔๐ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๕๙ นางสาวจรินทร์  แซ่โค้ว 

 ๔๖๐ นางจรีพร  สายเพ็ญ 

 ๔๖๑ นางจอมแก้ว  เจริญทรัพย์ 

 ๔๖๒ นางสาวจันทร์เพ็ญ  เมืองสมัย 

 ๔๖๓ นางสาวจันทรัศม์  บุญฤทธิ์นันท์ 

 ๔๖๔ นางสาวจันทรัสม์  นบนอบ 

 ๔๖๕ นางสาวจามจุรี  วงศ์หาญรุ่งโรจน์ 

 ๔๖๖ นางจารุณี  ขัติศรี 

 ๔๖๗ นางสาวจารุณี  ทองประดู่ 

 ๔๖๘ นางจารุรัตน์  บรรจบพุดซา 

 ๔๖๙ นางจารุวรรณ  ไชยรุ่งเรือง 

 ๔๗๐ นางสาวจารุวรรณ  น้อมน าทรัพย์ 

 ๔๗๑ นางจ าลอง  ไหมทอง 

 ๔๗๒ นางสาวจิดาภา  จันทร์เจริญ 

 ๔๗๓ นางจิตติมา  ซอวีระศักดิ์ศรี 

 ๔๗๔ นางสาวจิตราภรณ์  ไชยวังเทพ 

 ๔๗๕ นางจินดา  ทองนวล 

 ๔๗๖ นางสาวจินต์จุฑา  ทองน้อย 

 ๔๗๗ นางสาวจินตนา  เขมะศักดิ์ชัย 

 ๔๗๘ นางจินตนา  คงชู 

 ๔๗๙ นางจินตนา  สุจิระวงศ์ 

 ๔๘๐ นางสาวจินตนา  แสงทอง 

 ๔๘๑ นางสาวจินตนา  แสงวิมาน 

 ๔๘๒ นางจินตภัสน์  ปาณลักษณ์ 

 ๔๘๓ นางสาวจิรนันท์  วิทยกิจพิพัฒน์ 

 ๔๘๔ นางจิรพร  เจริญศิริชัยกุล 

 ๔๘๕ นางจิรา  จิวสกุล 

 ๔๘๖ นางจิราภรณ์  ชูพูล 

 ๔๘๗ นางจิราภรณ์  ดวงเทียน 

 ๔๘๘ นางจิราภา  นคราวงศ์ 

 ๔๘๙ นางจิราวัลย์  ชูภู่ 

 ๔๙๐ นางสาวจีรนุช  ฤกษ์ลักษณี 

 ๔๙๑ นางสาวจุฑาทิพย์  บ ารุงเขต 

 ๔๙๒ นางสาวจุฑามาศ  ขติยะสุนทร 

 ๔๙๓ นางจุฑามาศ  คล้ายหิรัญ 

 ๔๙๔ นางจุฑามาศ  จันทร์พัฒน์ 

 ๔๙๕ นางสาวจุฬาภรณ์  กาญจนาลิขิต 

 ๔๙๖ นางสาวจุฬาวดี  อุทธศิลป์ 

 ๔๙๗ นางโฉมยงค์  เตียเจริญ 

 ๔๙๘ นางชญาดา  หิรัญรัตน์ 

 ๔๙๙ นางชฎารักษ์  พงษ์จันทร์ 

 ๕๐๐ นางชนกกานต์  พวงค า 

 ๕๐๑ นางสาวชนม์ณภัทร  แซ่ขู่ 

 ๕๐๒ นางสาวชนัดดา  อั้นทอง 

 ๕๐๓ นางชนา  โง่นหงษ์ 

 ๕๐๔ นางชนากานต์  จันทาพูน 

 ๕๐๕ นางสาวชนานันท์  หงษ์สาม 

 ๕๐๖ นางสาวชนิตา  กระจ่างโพธิ์ 

 ๕๐๗ นางชลธิชา  สุวรรณสา 

 ๕๐๘ นางชลภัช  ล่องวิเชียร 

 ๕๐๙ นางช่อผกา  ตั้งนิธิบุญ 

 ๕๑๐ นางสาวชัญญา  มั่นคง 



 หน้า   ๔๑ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๑๑ นางสาวชัญญากาญจน์  ธิแปง 

 ๕๑๒ นางชัยญารัตน์  ทรงศิริ 

 ๕๑๓ นางชุติกาญจน์  แสงจันทร์ฉาย 

 ๕๑๔ นางโชติกา  แก้วธรรมชัย 

 ๕๑๕ นางโชติกา  ขาวหิรัญ 

 ๕๑๖ นางโชติมณี  วิศาลสมพงษ์ 

 ๕๑๗ นางสาวญาณิศา  กร้ ามาตร 

 ๕๑๘ นางสาวฐมรัตน์  ตันติเอกรัตน์ 

 ๕๑๙ นางฐานิตา  พงค์ค า 

 ๕๒๐ นางสาวฐิตานันท์  โหสกุล 

 ๕๒๑ นางสาวฐิติรัตน์  เฟ่ืองเพ็ชร 

 ๕๒๒ นางสาวณฐพร  สว่างศรี 

 ๕๒๓ นางสาวณัฐชานันท์  กิมาคม 

 ๕๒๔ นางสาวณัฐณิชา  สุขสิทธิ์ 

 ๕๒๕ นางสาวณัฐภร  แดบสูงเนิน 

 ๕๒๖ นางณัฐอนงค์  กันภัยศิจญา 

 ๕๒๗ นางณิชชา  มาตโสภา 

 ๕๒๘ นางสาวดนชนก  สุโอฬาร 

 ๕๒๙ นางดรุณี  บุญเสริม 

 ๕๓๐ นางสาวดลพร  ณรงค์สิทธิศักดิ์ 

 ๕๓๑ นางดวงจันทร์  ปิ่นสุวรรณ 

 ๕๓๒ นางดวงใจ  จันทร์ดาประดิษฐ์ 

 ๕๓๓ นางดวงรัตน์  วงศ์ชูศักดิ์ 

 ๕๓๔ นางดวงสมร  ตันติศิริเจริญ 

 ๕๓๕ นางดวงสมร  ศิริภรณ์ 

 ๕๓๖ นางเดือนเพ็ญ  มหิทธิรุกข์ 

 ๕๓๗ นางสาวเดือนเพ็ญ  รัตนการตรง 

 ๕๓๘ นางตลับเพชร  ช่วยแก้ว 

 ๕๓๙ นางเตือนจิตร์  บุญนะรัตน์ 

 ๕๔๐ นางทรายทอง  โพธิ์กีรติกุล 

 ๕๔๑ นางทวี  ฉิมสา 

 ๕๔๒ นางสาวทวีพร  เจ็กภู่ 

 ๕๔๓ นางสาวทศพร  งามข า 

 ๕๔๔ นางทองม้วน  ศรีสาวงศ์ 

 ๕๔๕ นางทักษิณา  จิตต์สุนทร 

 ๕๔๖ นางทันยา  ตันเรืองชาติ 

 ๕๔๗ นางสาวทับทิม  ขุนพิลึก 

 ๕๔๘ นางทับทิม  ทิพย์พิลา 

 ๕๔๙ นางสาวทัศนีย์  มิ่งขวัญ 

 ๕๕๐ นางสาวทัศพร  ขันธจิตต ์

 ๕๕๑ นางทิพย์กาวิล  วรรณรัตน์ 

 ๕๕๒ นางทิพย์วรรณ  พิทักษ์การ 

 ๕๕๓ นางทิพวรรณ์  ยะลา 

 ๕๕๔ นางสาวทิพวรรณ  สุดารามพาณิชย์ 

 ๕๕๕ นางทิพาวรรณ์  กุมทอง 

 ๕๕๖ นางสาวธนกร  โชติคุณ 

 ๕๕๗ นางสาวธนกรณ์  ทองเทือก 

 ๕๕๘ นางสาวธนวรรณ  ภัทรวิรุฬห์ 

 ๕๕๙ นางธนาวดี  บุญหมั่น 

 ๕๖๐ นางสาวธรณัส  ธฤตณิชรัชต์ 

 ๕๖๑ นางธัญญรัตน์  มิ่งบุญ 

 ๕๖๒ นางสาวธัญวรัตน์  ใจหวัง 



 หน้า   ๔๒ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๖๓ นางสาวธันยนันท์  แจงบ ารุง 

 ๕๖๔ นางสาวธันยาภัทร์  แวนาแว 

 ๕๖๕ นางธิดา  ประดิษฐ์สังข์ 

 ๕๖๖ นางธิดารัตน์  กิ่มใจเย็น 

 ๕๖๗ นางธิดาวรรณ  เคนวารีย์ 

 ๕๖๘ นางธิติกานต์  บัวจันทร์ 

 ๕๖๙ นางสาวธิติมา  นิลกิจ 

 ๕๗๐ นางนงค์รัก  อัครเอกฒาลิน 

 ๕๗๑ นางนงค์ลักษณ์  พ่ึงพุทธ 

 ๕๗๒ นางสาวนงค์ลักษณ์  สุขแยง 

 ๕๗๓ นางนพวรรณ  กรสังข์ 

 ๕๗๔ นางนภลภัส  เต็มยอด 

 ๕๗๕ นางนริภา  มณฑาสกุล 

 ๕๗๖ นางนริสรา  จันทรพา 

 ๕๗๗ นางสาวนฤมล  หมุดระเด่น 

 ๕๗๘ นางสาวน้องเกล้า  ดอนปัญญา 

 ๕๗๙ นางสาวนันท์นภัส  โรจน์นิรภัย 

 ๕๘๐ นางนันทนิตย์  เพชรอักษร 

 ๕๘๑ นางนันทพัชร์  รุจิเศรษฐรักษ์ 

 ๕๘๒ นางนันทา  จันทรา 

 ๕๘๓ นางสาวนารีรัตน์  จันทะโก 

 ๕๘๔ นางนิตยพร  สมบูรณ์ 

 ๕๘๕ นางนิตยา  ฉิมสง่า 

 ๕๘๖ นางสาวนิธินาถ  ประมวล 

 ๕๘๗ นางสาวนิภาพงษ์  ปัญญาวีราภรณ์ 

 ๕๘๘ นางสาวนิภาพร  นินเนินนนท์ 

 ๕๘๙ นางนิรมล  แสนทวีสุข 

 ๕๙๐ นางนิสากร  พุทธิจุล 

 ๕๙๑ นางนุชนาถ  ศรีปินตา 

 ๕๙๒ นางนูระหม๊ะ  แวดาราเซะ 

 ๕๙๓ นางสาวเนตรดาว  เสาสูงยาง 

 ๕๙๔ นางเนตรนภาพร  เคารพาพงศ์ 

 ๕๙๕ นางเนตรอนงค์  แก้วมณี 

 ๕๙๖ นางบรรจง  หระแก้ว 

 ๕๙๗ นางบังอร  เจริญศักดิ์ 

 ๕๙๘ นางบังอร  ดลภราดร 

 ๕๙๙ นางบังอร  ศิริประสพ 

 ๖๐๐ นางบุญช่วย  ถิ่นแก้ว 

 ๖๐๑ นางสาวบุปผา  กลิ่นจันทร์ 

 ๖๐๒ นางบุษกร  วงค์อามาตย์ 

 ๖๐๓ นางสาวบุษณีย์  นาคมอญ 

 ๖๐๔ นางสาวบุษบา  สัมฤทธิยานุสรณ์ 

 ๖๐๕ นางบุษยา  วงศ์ษา 

 ๖๐๖ นางเบญจพร  ติรไพรวงศ์ 

 ๖๐๗ นางเบญจพร  พวงสุวรรณ 

 ๖๐๘ นางเบญจมาศ  เพชรทอง 

 ๖๐๙ นางสาวเบญจมาศ  โพธิ์จินดา 

 ๖๑๐ นางสาวเบญจมาศ  รื่นดู่ 

 ๖๑๑ นางสาวเบญจวรรณ  ธโนภาสรัตน์ 

 ๖๑๒ นางสาวเบญจวรรณ  วรดิษฐ์ 

 ๖๑๓ นางประนอม  แลหะ 

 ๖๑๔ นางประภา  บุญครอบ 



 หน้า   ๔๓ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๑๕ นางสาวประภา  พวงบุบผา 

 ๖๑๖ นางปรีดา  จินาผล 

 ๖๑๗ นางสาวปรีดาภรณ์  ทองโสม 

 ๖๑๘ นางสาวปฤษณา  พลเสน 

 ๖๑๙ นางสาวปวีณา  สวนจันทร์ 

 ๖๒๐ นางปัญญ์สิดา  ประสาทพรพิสิฐ 

 ๖๒๑ นางสาวปัณฑิตา  ฉายะนานนท์ 

 ๖๒๒ นางสาวปัทมา  ปัทมดิเรกกุล 

 ๖๒๓ นางสาวปัทมา  สมจอมชาญ 

 ๖๒๔ นางปาณิศา  ลังคุลจินดา 

 ๖๒๕ นางปาณิสรา  ตอสี 

 ๖๒๖ นางปาริชาติ  เหยี่ยวประยูร 

 ๖๒๗ นางสาวปิยนาถ  บุญสว่าง 

 ๖๒๘ นางปิยาภรณ์  ยิ้มเขียว 

 ๖๒๙ นางสาวปุณยนุช  วิชัยประเสริฐ 

 ๖๓๐ นางปุณยวีร์  สมาแอ 

 ๖๓๑ นางสาวปุณิกา  ชาลีนิวัตร์ 

 ๖๓๒ นางผกามาศ  ประทุมสินธุ์ 

 ๖๓๓ นางผกายวรรณ  ก้อนค า 

 ๖๓๔ นางพนารัตน์  ศิริถาพร 

 ๖๓๕ นางสาวพนิดา  รื่นเมธี 

 ๖๓๖ นางสาวพรทิพย์  โสภณไพศาล 

 ๖๓๗ นางพรนภา  ไชยศิริทรัพย์ 

 ๖๓๘ นางพรผกา  สารสุวรรณ 

 ๖๓๙ นางพรพณา  สงจร 

 ๖๔๐ นางพรพนา  ไพศาลวิทย์ 

 ๖๔๑ นางพรพรรณ  กรรณเทพ 

 ๖๔๒ นางพรพิมล  พฤกษ์เพ็ชรไพศาล 

 ๖๔๓ นางสาวพรพิมล  ส าเภาทอง 

 ๖๔๔ นางพรเพ็ญ  เพิ่มพงศ์วุฒิเวท 

 ๖๔๕ นางพรภสร  ดาจันทร์ 

 ๖๔๖ นางพรภัทธ์  พรหมเย็น 

 ๖๔๗ นางพรรณวดี  กังวาลวงศ์ 

 ๖๔๘ นางสาวพรรณวดี  ชิณศรี 

 ๖๔๙ นางสาวพรรณี  วานิชพันธุ์ 

 ๖๕๐ นางพรรณี  แหลมคม 

 ๖๕๑ นางสาวพรหมภัสสร  เชยกุล 

 ๖๕๒ นางสาวพวงทิพย์  ลาภวิบูลย์กิจ 

 ๖๕๓ นางพัชนันท์  คงค้าน 

 ๖๕๔ นางสาวพัชมณ  อภิบุญศิวากร 

 ๖๕๕ นางสาวพัชรนันท์  ทองพูลพัฒนกุล 

 ๖๕๖ นางพัชรวรรณ์  พุทธวงศ์ 

 ๖๕๗ นางพัชราภรณ์  วงศ์เสาร์เนาว์ 

 ๖๕๘ นางพัชรีย์  มิ่งภูษา 

 ๖๕๙ นางพัฒนา  สามารถกุล 

 ๖๖๐ นางสาวพัทธนันท์  เสงี่ยมไตรฤกษ์ 

 ๖๖๑ นางสาวพัทยา  มีสมมนต์ 

 ๖๖๒ นางพันธ์ณา  รองสวัสดิ์ 

 ๖๖๓ นางพัสวี  ผาสุข 

 ๖๖๔ นางสาวพาลินี  เอี่ยมสุภา 

 ๖๖๕ นางสาวพิชาพา  กันไชยชาติ 

 ๖๖๖ นางพิมพ์กมน  วงศ์พัชรธรรม 



 หน้า   ๔๔ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
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 ๖๖๗ นางสาวพิมพา  วงษ์เบาะ 

 ๖๖๘ นางพิมลทิพย์  พรหมเพชร 

 ๖๖๙ นางสาวพิริยา  พูนขุนทด 

 ๖๗๐ นางพิลาศลักษณ์  ทรงอยู่ 

 ๖๗๑ นางสาวพิศไพลิน  ทรรศปิยนันท์ 

 ๖๗๒ นางพิศมัย  อังกาบ 

 ๖๗๓ นางเพชรรัตน์  มั่นอ่วม 

 ๖๗๔ นางสาวเพ็ญแข  เข็มปัญญา 

 ๖๗๕ นางสาวเพ็ญนภา  จันทร์เชย 

 ๖๗๖ นางเพ็ญพักตร์  ทองเติม 

 ๖๗๗ นางสาวเพ็ญพิมล  พ่วงโพธิ์ทอง 

 ๖๗๘ นางเพียงวรินทร์  เกิดศิริ 

 ๖๗๙ นางแพรวพรรณ  ศุภผล 

 ๖๘๐ นางไพจิตร  วงศ์สัมพันธ์ 

 ๖๘๑ นางภรณ์นภัส  สิงหา 

 ๖๘๒ นางภรภัทร  ตันวราโชติ 

 ๖๘๓ นางภัควรินทร์  อมรวริยาภัสร์ 

 ๖๘๔ นางสาวภัชนีย์  สุวรรณค า 

 ๖๘๕ นางภัทร์นลิน  กวีเมธี 

 ๖๘๖ นางสาวภัทรวรรณ  ชมมณี 

 ๖๘๗ นางสาวภัทราพร  กาญจนานเรศ 

 ๖๘๘ นางสาวภัสรัญชน์  พันธุ์จันทร์ 

 ๖๘๙ นางภาวิไล  มหาวิริโย 

 ๖๙๐ นางภิญญดา  อิ่มเจริญ 

 ๖๙๑ นางมณฑา  เพชรยอดศรี 

 ๖๙๒ นางสาวมณี  เสมอหน้า 

 ๖๙๓ นางสาวมณีรัตน์  ธสนธิ์ 

 ๖๙๔ นางสาวมณีรัตน์  วรสายัณห์ 

 ๖๙๕ นางมยุรี  รัตนวัน 

 ๖๙๖ นางมลฤดี  อุ่นใจ 

 ๖๙๗ นางมานิสา  วิมลสถิตย์ 

 ๖๙๘ นางสาวมาลี  ปูเงิน 

 ๖๙๙ นางมาลี  ยศรุ่งเรือง 

 ๗๐๐ นางสาวมุทิตา  สวัสดิ์ 

 ๗๐๑ นางเมตตา  ภาคสอง 

 ๗๐๒ นางเมตตา  วรรธนะกุล 

 ๗๐๓ นางเมธาพร  พยาวงศ์ 

 ๗๐๔ นางยศยา  สืบไชย 

 ๗๐๕ นางยินดี  ขุนพิทักษ์ 

 ๗๐๖ นางยุพดี  บัวผุด 

 ๗๐๗ นางยุพยง  ศรีจันทร์ 

 ๗๐๘ นางยุพาภรณ์  คีรี 

 ๗๐๙ นางยุพิณ  สอพิมาย 

 ๗๑๐ นางสาวยุพิน  นามค า 

 ๗๑๑ นางยุพิน  ปัญญา 

 ๗๑๒ นางสาวยุพิน  โรจนวิภาค 

 ๗๑๓ นางสาวยุพิน  อินทมะโน 

 ๗๑๔ นางยุวนิตย์  ตันติสุนทรากุล 

 ๗๑๕ นางเยาวมาลย์  สงวนพันธ์ 

 ๗๑๖ นางเยาวลักษณ์  สิทธิเชาวนะ 

 ๗๑๗ นางเยาวลักษณ์  แสงแก้วอนันต์ 

 ๗๑๘ นางรจนา  สุขสว่าง 



 หน้า   ๔๕ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๑๙ นางสาวรชาดา  ยนต์นิยม 

 ๗๒๐ นางรวีรัตน์  อุปทอง 

 ๗๒๑ นางสาวรวีวรรณ  คงถาวร 

 ๗๒๒ นางรัชฎาพร  รักษาแก้ว 

 ๗๒๓ นางรัฏชลิต  ฤทธิชัย 

 ๗๒๔ นางสาวรัตนา  บุญชู 

 ๗๒๕ นางรัตนา  เพื่อตระกูล 

 ๗๒๖ นางรัสส์กร  กอดแก้ว 

 ๗๒๗ นางราตรี  เปรมฤดีชัยศักดิ์ 

 ๗๒๘ นางสาวราตรี  ลูกอินทร์ 

 ๗๒๙ นางรุ้งทอง  วิรัชลาภ 

 ๗๓๐ นางรุ่งทิพย์  ระสระน้อย 

 ๗๓๑ นางสาวรุ่งธิภา  จันทกาญจน์ 

 ๗๓๒ นางรุ่งนภา  เดชผล 

 ๗๓๓ นางรุ่งนภา  รุ่งเรืองใจเพชร 

 ๗๓๔ นางสาวรุ่งนภา  อุ่นสมัย 

 ๗๓๕ นางรุ่งรัตน์  ค าวิแสง 

 ๗๓๖ นางสาวรุ่งฤดี  จันทรสามารถ 

 ๗๓๗ นางสาวฤดี  สุทธิบุตร 

 ๗๓๘ นางลภัสรดา  วิชิตนาค 

 ๗๓๙ นางลลิลลักษณ์  จันทราสุทธิ์ 

 ๗๔๐ นางลักษณา  ชัยสวัสดิ์ 

 ๗๔๑ นางสาวลัดดา  ขันติธรานันท์ 

 ๗๔๒ นางสาวลัดดา  งามสรรพกิจ 

 ๗๔๓ นางลัดดา  ฟูผล 

 ๗๔๔ นางลัดดาวัลย์  รัตนพันธ์ 

 ๗๔๕ นางลัดดาวัลย์  เสาโรธา 

 ๗๔๖ นางลาณี  โกลละสุต 

 ๗๔๗ นางลาวรรณ์  เตชะวโร 

 ๗๔๘ นางสาวล าดวน  โทบุรี 

 ๗๔๙ นางวนิดา  กฤตเมธาพร 

 ๗๕๐ นางสาววนิดา  ฮวดเชี่ยวชาญ 

 ๗๕๑ นางวรรณพร  ขัณฑ์ชลา 

 ๗๕๒ นางวรรณศิลป์  ตุ้งสวัสดิ์ 

 ๗๕๓ นางวรรณา  ชูคง 

 ๗๕๔ นางวรวรรณ  ทับทิมแดง 

 ๗๕๕ นางสาววรารักษ์  จิตโสภา 

 ๗๕๖ นางวราลักษณ์  เหียนส าเภา 

 ๗๕๗ นางสาววรินธร  และส าราญ 

 ๗๕๘ นางสาววรินร าไพ  จันทร์เพ็ญ 

 ๗๕๙ นางวลัยพร  ดาวเวียงกัน 

 ๗๖๐ นางวไลลักษณ์  กันภัย 

 ๗๖๑ นางวัชฎาพร  ไพศาลศักดิ์ 

 ๗๖๒ นางวัชรี  มโหฬาร 

 ๗๖๓ นางวัชรี  หนูหมอก 

 ๗๖๔ นางวัฒนวิภา  อินทร์อยู่ 

 ๗๖๕ นางสาววัฒนา  ชาวสวน 

 ๗๖๖ นางวันดี  สุขบุญเหลือ 

 ๗๖๗ นางวันเพ็ญ  นะมะหุต 

 ๗๖๘ นางวายุลี  การบุญ 

 ๗๖๙ นางวารุณี  โต๊ะมิ 

 ๗๗๐ สิบโทหญิง วาสนา  ขันทอง 



 หน้า   ๔๖ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๗๑ นางวาสนา  ฉิมสะอาด 

 ๗๗๒ นางสาววาสนา  ช่วยเมือง 

 ๗๗๓ นางวิชดา  รัตนวงศ์ 

 ๗๗๔ นางวิภา  โยมมาก 

 ๗๗๕ นางสาววิมลศรี  ไชยเดช 

 ๗๗๖ นางวิริยา  ทองม่วง 

 ๗๗๗ นางวิลัยรัตน์  สินธพสมุทร 

 ๗๗๘ นางวิไล  ทองเลิศ 

 ๗๗๙ นางวิไลพร  จันทร์เกิดผล 

 ๗๘๐ นางวิไลลักษณ์  บัวน่วม 

 ๗๘๑ นางวิไลวรรณ  อินทร์ธิวงศ์ 

 ๗๘๒ นางวีระพัฒน์  วรสถิตย์ 

 ๗๘๓ นางศรัญญา  วังศิลป์ 

 ๗๘๔ นางสาวศรีรัตน์  เดชาฤทธิ์ 

 ๗๘๕ นางศรีสมบัติ  เกตุสุวรรณ์ 

 ๗๘๖ นางศรีสุดา  รักงาม 

 ๗๘๗ นางศรีสุดา  วิถีชัย 

 ๗๘๘ นางศรุตยา  สุวรรณราษฎ 

 ๗๘๙ นางศศิธร  จันทวิรัช 

 ๗๙๐ นางศศิธร  วรรณรัตน์ 

 ๗๙๑ นางศศิพิน  เอกอัครรุ่งโรจน์ 

 ๗๙๒ นางสาวศิริชล  ด้วยประดิษฐ์ 

 ๗๙๓ นางสาวศิริพร  งามสวนพลู 

 ๗๙๔ นางศิริพร  วัฒนาวงศ์ 

 ๗๙๕ นางศิริพรรณ  ตันติธนภักดีกุล 

 ๗๙๖ นางศิริมาศ  เรืองเดช 

 ๗๙๗ นางศิริรัตน์  บรรพต 

 ๗๙๘ นางสาวศิริลักษณ์  บุตรดีมี 

 ๗๙๙ นางสาวศิริวรรณ  วัฒนะประทาย 

 ๘๐๐ นางศิริอร  ณ ประดิษฐ์ 

 ๘๐๑ นางศุภลักษณ์  บัวขวัญ 

 ๘๐๒ นางสาวศุภิณญา  โซวเซ็ง 

 ๘๐๓ นางศุลาลิวรรณ  มาเอียด 

 ๘๐๔ นางสกุณา  อินฤดี 

 ๘๐๕ นางสดสี  บึงไกร 

 ๘๐๖ นางสมจิตร  จิณณวาโส 

 ๘๐๗ นางสาวสมจิตร  สามเรืองศรี 

 ๘๐๘ นางสมนิสา  สีดาน้อย 

 ๘๐๙ นางสาวสมบุญ  ก้องวัฒนโกศล 

 ๘๑๐ นางสมพร  วิเศษคามิน 

 ๘๑๑ นางสวภา  ศรีธนสาร 

 ๘๑๒ นางสาวสาคร  บุญพักตร์ 

 ๘๑๓ นางสาคร  ปิ่นเสริมศักดิ์ 

 ๘๑๔ นางสาคร  อิ่มรัตน์ 

 ๘๑๕ นางสาธร  เครือบุญมา 

 ๘๑๖ นางสาวสายใจ  แก้วมณี 

 ๘๑๗ นางสายใจ  นาดี 

 ๘๑๘ นางสายชล  นิ่มสิทธิกุล 

 ๘๑๙ นางสายธาร  นาคทองอินทร์ 

 ๘๒๐ นางสายสมร  หลวงสืบ 

 ๘๒๑ นางสาวสายสวาสดิ์  ศิริสวัสดิ์ 

 ๘๒๒ นางสาวสาวิตรี  สินหนัง 



 หน้า   ๔๗ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๒๓ นางส าเนียง  ภูส าเภา 

 ๘๒๔ นางส าเภา  มะกรูดอินทร์ 

 ๘๒๕ นางส าราญ  สุโนภักดิ์ 

 ๘๒๖ นางสิริกร  ช่างเกวียน 

 ๘๒๗ นางสาวสิริพร  ทยายุทธ 

 ๘๒๘ นางสาวสิริพร  พิมพ์ทวด 

 ๘๒๙ นางสาวสุกรี  สนเทียนวัด 

 ๘๓๐ นางสุกัญญา  กัลปหา 

 ๘๓๑ นางสาวสุกัณยา  สนองคุณ 

 ๘๓๒ นางสาวสุกัลยา  วงศ์นิรัติศัย 

 ๘๓๓ นางสุกัลยา  สุดาวงษ์ 

 ๘๓๔ นางสุขใจ  อภัยนุกูล 

 ๘๓๕ นางสุขุมา  บุตรรัตน์ 

 ๘๓๖ นางสาวสุจรรยา  ปริมนตรี 

 ๘๓๗ นางสุชาดา  วชิรวิชัย 

 ๘๓๘ นางสุชาดา  สุขสิทธิ์ 

 ๘๓๙ นางสาวสุชารัตน์  นาวิก 

 ๘๔๐ นางสุดใจ  สุวารี 

 ๘๔๑ นางสาวสุดา  สิทธิโชติ 

 ๘๔๒ นางสุดาทิพย์  กาลรักษ์ 

 ๘๔๓ นางสาวสุธาศิณี  เชิดช านาญ 

 ๘๔๔ นางสาวสุธิตา  รักษาวงษ์ 

 ๘๔๕ นางสุนทรา  บุญสอด 

 ๘๔๖ นางสาวสุนทรีย์  บุญปักษ์ 

 ๘๔๗ นางสาวสุนัน  เต่าทอง 

 ๘๔๘ นางสาวสุนิตย์  เชิญทอง 

 ๘๔๙ นางสุนิสา  บางด้วนสวัสดิ์ 

 ๘๕๐ นางสาวสุนี  ศิริมงคล 

 ๘๕๑ นางสุนีย์  เมืองใจ 

 ๘๕๒ นางสาวสุนีรัตน์  พัชนี 

 ๘๕๓ นางสุปรียา  ทับทอง 

 ๘๕๔ สิบต ารวจเอกหญิง สุพรรณี  สิงห์แก้ว 

 ๘๕๕ นางสาวสุพัตรา  จ้าเสียง 

 ๘๕๖ นางสุพาภรณ์  นามไพร 

 ๘๕๗ นางสาวสุพิชณาย์  นพวงค์ 

 ๘๕๘ นางสาวสุพินยา  วาฤทธิ์ 

 ๘๕๙ นางสุภา  พุ่มแพรพันธ์ 

 ๘๖๐ นางสุภาพร  สายแก้ว 

 ๘๖๑ นางสาวสุภาภรณ์  บุญสดวก 

 ๘๖๒ นางสาวสุภาวดี  ละมูลน้อย 

 ๘๖๓ นางสุมณฑา  สัญญวงศ์ 

 ๘๖๔ นางสาวสุมาลัย  หอมทอง 

 ๘๖๕ นางสุมาลี  บุญเหลือ 

 ๘๖๖ นางสาวสุรกัญญาภรณ์  เจริญอัครมณี 

 ๘๖๗ นางสาวสุรภี  คุณรัตน์ 

 ๘๖๘ นางสุริยา  สุดลาภา 

 ๘๖๙ นางสาวสุรีย์พร  โรหิตจันทร์ 

 ๘๗๐ นางสาวสุวพร  แก้วมะ 

 ๘๗๑ นางสาวสุวรรฒณา  แหยมบุญ 

 ๘๗๒ นางสุวรรณา  กระจับเงิน 

 ๘๗๓ นางสาวสุวรรณี  เร่งเดช 

 ๘๗๔ นางสาวสุวิมล  ตันติพลาวนิชย์ 



 หน้า   ๔๘ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๗๕ นางสาวเสาวนี  โพธิ์สุวรรณ 

 ๘๗๖ นางเสาวลักษณ์  วสุรักษ์ไพบูลย์ 

 ๘๗๗ นางแสงเพชร  ธรรมสาร 

 ๘๗๘ นางโสภา  ช่วยชู 

 ๘๗๙ นางโสภา  สรวนแย้ม 

 ๘๘๐ นางโสภาพิชญ์  แก้วจุฬา 

 ๘๘๑ นางหนึ่งนุช  ทองศิลป์ 

 ๘๘๒ นางสาวอโณทัย  จันทร์ทิพย์ 

 ๘๘๓ นางอทิตยา  คูณะโคตร 

 ๘๘๔ นางอนงค์  สุขประเสริฐ 

 ๘๘๕ นางสาวอนงค์นาถ  สายสิญจน์ 

 ๘๘๖ นางอนัญญา  ชนาฐิติกุล 

 ๘๘๗ นางอนัญญา  สุทธิ 

 ๘๘๘ นางอมราวดี  กาวิละ 

 ๘๘๙ นางอมิตา  รักกมล 

 ๘๙๐ นางอรทิพย์  โอภิธากร 

 ๘๙๑ นางอรรัมภา  อรุโณทัย 

 ๘๙๒ นางอรุณรัตน์  ศรีศักดิ์ชัย 

 ๘๙๓ นางอรุณี  ฉิมเรศ 

 ๘๙๔ นางอรุณี  บุญศรีรัตนะ 

 ๘๙๕ นางสาวอสมา  ไชยานุกิจ 

 ๘๙๖ นางสาวอังค์ริสา  แป้นภู 

 ๘๙๗ นางอัปสร  ชุมนุม 

 ๘๙๘ นางสาวอัมพวัน  ลอยเมฆ 

 ๘๙๙ นางอาภรณ์  ศรีบัว 

 ๙๐๐ นางอารยา  วงษ์ช่างหล่อ 

 ๙๐๑ นางอารีย์  อุบลน้อย 

 ๙๐๒ นางสาวอารีรัตน์  อัตตวิริยะสุวร 

 ๙๐๓ นางสาวอารีวรรณ  วรรณสุข 

 ๙๐๔ นางอ าไพ  พรหมมา 

 ๙๐๕ นางอ าไพ  สุนทร 

 ๙๐๖ นางสาวอิชยา  เลารัตน์ 

 ๙๐๗ นางสาวอุดมพร  ค าขุม 

 ๙๐๘ นางอุดมรัตน์  อุปนิ 

 ๙๐๙ นางอุมาพร  พูลเสน 

 ๙๑๐ นางสาวอุไร  ฤกษ์ใหญ่ 

 ๙๑๑ นางสาวอุไรวรรณ  ศาลาแก้ว 

 ๙๑๒ นางสาวอุไรวรรณ  สุขเกษม 

 ๙๑๓ นางสาวเอื้อง  ราชบุตร 

กรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

 ๑ นายกฤชเพชร  เพชระบูรณิน 

 ๒ นายกฤษณะ  ไพโรจน์กุล 

 ๓ นายกิตติกรณ์  เทพอยู่อ านวย 

 ๔ นายเกรียงศักดิ์  สมตน 

 ๕ นายโกศล  ศิริทวี 

 ๖ นายคณิศร  โชปัญญา 

 ๗ นายคูณ  ควรกระโทก 

 ๘ นายจรัญ  ย่องนุ่น 



 หน้า   ๔๙ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙ นายจักร์นริส  วันเพ็ญ 

 ๑๐ นายจิรวุฑฒิ  ผะอบเหล็ก 

 ๑๑ นายจิระพจน์  ชุมภูประสิทธิ์ 

 ๑๒ นายชวิศ  ป้องขันธ์ 

 ๑๓ นายชัชวาลย์  พฤกษชาติ 

 ๑๔ นายชัยวัฒน์  สุวรรณประทีป 

 ๑๕ นายโชคชัย  ทองอร่าม 

 ๑๖ นายไชยา  หลีสัน 

 ๑๗ นายณัฐวรรธน์  พรรังสรรค์ 

 ๑๘ นายเดชา  ปัญญะพงษ์ 

 ๑๙ นายเดชา  เรืองอ่อน 

 ๒๐ ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล  โทธรรม 

 ๒๒ นายเติมศักดิ์  กังวล 

 ๒๒ นายทรรศน์  ปุ่นวงศ์ 

 ๒๓ นายทองปาน  ยอดคีรี 

 ๒๔ นายธงชัย  เสนาะศรีตระกูล 

 ๒๕ นายธนนนัตถ์  เจริญวิมลนรกูล 

 ๒๖ นายธนัท  เหลืองวิเศษ 

 ๒๗ นายธัญญา  วัฒนวีรพงษ์ 

 ๒๘ นายนิกร  จันทร์นาเป็ง 

 ๒๙ นายนิคม  วงศ์ก่อ 

 ๓๐ นายบรรจงศักดิ์  ภูพันนา 

 ๓๑ นายบุญช่วย  ไชยมูล 

 ๓๒ นายบุญสิทธิ์  กลิ่นเกษร 

 ๓๓ นายปกรณ์  กิจพิทักษ์ 

 ๓๔ นายประจบ  เจริญกิจไกรเกษม 

 ๓๕ นายประมวล  โตสันเทียะ 

 ๓๖ นายประมวล  โพธิ์หล้า 

 ๓๗ นายประสงค์  กุนอก 

 ๓๘ นายประเสริฐ  เหนือแสน 

 ๓๙ จ่าเอก ปรีดี  เอ้งเส้ง 

 ๔๐ นายพงศภัค  ตรีผลา 

 ๔๑ นายพรเทพ  จิระรัตน์ 

 ๔๒ นายพล  เชื้อทหาร 

 ๔๓ นายพลภัทร  เอกธนาพงศกร 

 ๔๔ นายพินิจ  ปัดภัย 

 ๔๕ นายพิสิฐ  ควรพิบูลย์ 

 ๔๖ นายพูนสิทธิ์  อ่ าพันธุ์ 

 ๔๗ นายเพ่ิมวิทยา  กันทะทรง 

 ๔๘ นายไพบูลย์  ศรีค าม้วน 

 ๔๙ นายไพรัตน์  โกศล 

 ๕๐ นายภราดล  รุ่งโรจน์ธีระ 

 ๕๑ นายภัทรพงศ์  ไชยค า 

 ๕๒ นายมนตรี  บัวสถิตย์ 

 ๕๓ นายมัตตัญญู  มณีรัตน์ 

 ๕๔ นายเมธาสิทธิ์  หอมจะบก 

 ๕๕ นายยุทธนา  โพธิ์ศรี 

 ๕๖ นายโรจน์ชานัน  กุลินจิรโรจน์ 

 ๕๗ นายฤกษ์  ผดุงกิจ 

 ๕๘ นายวัตน์ธนัถ  สุทธิชื่นตรีกุล 

 ๕๙ นายวารินทร์  เจริญทรัพย์ 

 ๖๐ นายวินัย  ดวงแก้ว 



 หน้า   ๕๐ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๑ นายวิรพัฒน์  อ่อนสุระทุม 

 ๖๒ ร้อยต ารวจตรี ศตพร  บุญทะจิตต์ 

 ๖๓ นายศุภพล  พลเยี่ยม 

 ๖๔ นายสมทรง  ศรีสวัสดิ์ 

 ๖๕ นายสมบูรณ์  จิวธนานุพงษ์ 

 ๖๖ นายสมพงษ์  ลือขจร 

 ๖๗ นายสมพร  เอียดฉิม 

 ๖๘ นายสรรเสริญ  สีติภูตะ 

 ๖๙ นายสว่าง  อิ่นแก้ว 

 ๗๐ นายสหรัฐ  วงศ์สกุลวิวัฒน์ 

 ๗๑ พันจ่าเอก สันติพล  พุ่มสุข 

 ๗๒ นายสาริกา  สันสมบัติ 

 ๗๓ นายสิทธิพร  เพชรดี 

 ๗๔ นายสุกฤษฎิ์  มิตรวงค์ 

 ๗๕ นายสุทัศน์  ขาวเผือก 

 ๗๖ นายสุนา  คนบุญ 

 ๗๗ นายสุพร  ประคองเก็บ 

 ๗๘ นายสุเมธ  บัวบาน 

 ๗๙ นายสุรเทพ  พิพัฒนสุข 

 ๘๐ นายสุวิทย์  เศรษฐสุข 

 ๘๑ นายเสกสันต์  โตทรงศักดิ์ 

 ๘๒ นายอนุเธียร  บุญรังษี 

 ๘๓ นายอภินันท์  บัวทองจันทร์ 

 ๘๔ นายอัฎฐวัฒน์  เอี่ยมชนะ 

 ๘๕ นายอ าพล  เอี่ยมสอาด 

 ๘๖ นายเอกภพ  จันทร์เพ็ญ 

 ๘๗ นายโอลาพันธ์  จันทร์อ่อน 

 ๘๘ นางกรรนิกา  เจริญไชย 

 ๘๙ นางกานต์มณี  เพชรแก้ว 

 ๙๐ นางกิติยา  บุนนท์ 

 ๙๑ นางขนิษฐา  นามโคตร 

 ๙๒ นางขนิษฐา  แพรสุวัฒน์ศิลป์ 

 ๙๓ นางสาวจรัสศรี  นาคนคร 

 ๙๔ นางจรีภรณ์  เอกวงษา 

 ๙๕ นางสาวจินดา  จันทร์เจริญ 

 ๙๖ นางสาวจุฑามาศ  เดชพิทักษ์ 

 ๙๗ นางชยมล  ตรีสุคนธ์ 

 ๙๘ นางสาวชัชดาพร  บุญพีระณัช 

 ๙๙ นางสาวชุตินันท์  สุขเหม 

 ๑๐๐ นางสาวฐิตินันท์  สัญชาติ 

 ๑๐๑ นางสาวณัฐริภัสร์  สุรเชษฐคมสัน 

 ๑๐๒ นางณิชชาอร  แก่นบุญ 

 ๑๐๓ นางดวงฤดี  สุขสมบัติ 

 ๑๐๔ นางสาวตลัมภักดิ์  ทวีกสิกรรม 

 ๑๐๕ นางสาวทิพวรรณ  ปัญญาคม 

 ๑๐๖ นางนุชนาถ  ประสพทรัพย์ 

 ๑๐๗ นางเนาวรัตน์  เอกภาพันธ์ 

 ๑๐๘ นางเบญจวรรณ  กนกวารี 

 ๑๐๙ นางประภา  ทรัพย์ลออ 

 ๑๑๐ นางปราณี  ผิวประเสริฐ 

 ๑๑๑ เรือตรีหญิง ปรารถนา  นิตยสมบูรณ์ 

 ๑๑๒ นางสาวปาริชาติ  เสมใจดี 



 หน้า   ๕๑ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๓ นางปิยวรรณ  โมรา 

 ๑๑๔ นางพจนารถ  สุขเกื้อ 

 ๑๑๕ นางพวงเพชร  กรรักษ์วิวัฒน์ 

 ๑๑๖ นางพิมพ์ฤดี  มณีสุข ด้วงชู 

 ๑๑๗ นางเพ็ญจันทร์  แซ่หลี 

 ๑๑๘ นางเพ็ญศรี  นวลบริบูรณ ์

 ๑๑๙ นางสาวภัคจีรา  พรหมดี 

 ๑๒๐ นางภาสินี  สุวรรณเจริญ 

 ๑๒๑ นางเยาวภา  พูลพิพัฒน์ 

 ๑๒๒ นางรัชนี  สินคณารักษ์ 

 ๑๒๓ นางรัตติยา  แก้วสองศรี 

 ๑๒๔ นางรัตนา  ศิริพานิช 

 ๑๒๕ นางสาวรุ่งมัณฐกาญจน์  สุขวิญญาณ์ 

 ๑๒๖ นางรุจา  ทุมนัส 

 ๑๒๗ นางวลัย  ยิ่งด านุ่น 

 ๑๒๘ นางวันวิสาข์  ศรีบุญเพ็ง 

 ๑๒๙ นางวาสนา  จรุงสิริทรัพย์ 

 ๑๓๐ นางวาสนา  รุ่งโรจน์ธีระ 

 ๑๓๑ นางวิยะดา  วงษ์น้อย 

 ๑๓๒ นางศรีวรรณ  โสภณรัตน์ 

 ๑๓๓ นางศรีสุข  ศักดิ์ศรี 

 ๑๓๔ นางศรีสุดา  โยธาสุข 

 ๑๓๕ นางศศสรัญ  ข าทิพย์ 

 ๑๓๖ นางสาวศศิภัสส์  สงสมพันธ์ 

 ๑๓๗ นางศิริพร  สุขยิ่ง 

 ๑๓๘ นางสาวศิริพร  หัตถเสรีพงษ์ 

 ๑๓๙ นางสาวสุกัญญา  ต้นทุน 

 ๑๔๐ นางสิริพิน  ทิพย์รภัสกุล 

 ๑๔๑ นางสุนีย์  สายระย้า 

 ๑๔๒ นางสาวสุพีพร  โมรา 

 ๑๔๓ นางสุรัญญา  ปานค า 

 ๑๔๔ นางสุรินทร์  วงศ์วิไล 

 ๑๔๕ นางสาวสุรีย์พร  เมืองนาม 

 ๑๔๖ นางเสาวณี  ข าคม 

 ๑๔๗ นางโสภิศ  ยิ่งค านึง 

 ๑๔๘ นางสาวหรัญญา  ชูเชิด 

 ๑๔๙ นางอรพิน  พงษ์ศิริ 

 ๑๕๐ นางสาวอรพิน  หาญธรรม 

 ๑๕๑ นางอรภา  สอาดเอี่ยม 

 ๑๕๒ นางอัจชริญาณ์  บุญทาค า 

 ๑๕๓ นางสาวอัลิปรียา  ภู่ทอง 

 ๑๕๔ นางอ านวยพร  ศรีอ่อนแสง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 ๑ นายกนก  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒ นายกฤษณะ  ปานจิตต์ 

 ๓ นายกัฬชัย  เทพวรชัย 

 ๔ นายกิตต์  มักการุณ 

 ๕ นายกิติพงษ์  เคี้ยนสมบูรณ์ 

 ๖ ว่าที่ร้อยตรี เกรียงไกร  ศรีสมหมาย 



 หน้า   ๕๒ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗ นายเกียรติศักดิ์  พรหมโสภณ 

 ๘ นายจตุพร  อรุณพันธุ์ 

 ๙ นายจิรวัฒน์  สุวรรณลิขิต 

 ๑๐ นายจิระวัฒน์  เรืองฤทธิ์ 

 ๑๑ นายเจริญ  ดิ้นเมือง 

 ๑๒ นายเจริญ  ศรีเลี้ยง 

 ๑๓ นายเฉลิมชาติ  ทองไหม 

 ๑๔ นายชัยวัฒน์  ปลายเนิน 

 ๑๕ นายชิดชัย  อังคะไวมงคล 

 ๑๖ นายชุมพร  เนตรนิยม 

 ๑๗ นายณรินทร์  รินสันเทียะ 

 ๑๘ นายณัฏฐกิติ  เศตะพราหมณ์ 

 ๑๙ นายณัฐวัชต์  พัฒนจันทร์ 

 ๒๐ นายดลยะดีด  แอเดียว 

 ๒๑ นายดุษฎี  เจริญลาภ 

 ๒๒ นายทวีศักดิ์  ไชยบัณฑิต 

 ๒๓ นายธนโชติ  เกษตรสิงห์ 

 ๒๔ นายธนวัฒน์  โชติชัยปรีชา 

 ๒๕ นายธนะเมศฐ์  มหาวงศนันท์ 

 ๒๖ นายธนิก  วิชาญวิทยา 

 ๒๗ นายธีรยุทธ  วงศ์อนุ 

 ๒๘ นายธีรยุทธ  สุทธิเจษฎาโรจน์ 

 ๒๙ นายนเรนทร  เกษกุล 

 ๓๐ นายนิกร  ชูทอง 

 ๓๑ นายนิตติพร  หนูประกอบ 

 ๓๒ นายบดินทร์  ยาจันทรา 

 ๓๓ นายบรรเจิด  บุญประจง 

 ๓๔ นายประลองชัย  อันบุรี 

 ๓๕ นายประเสริฐ  ศรีชัยตัน 

 ๓๖ นายปิยะพงศ์  ไชยจิตต์ 

 ๓๗ นายพรชัย  ปุณณรัตนกุล 

 ๓๘ นายไพรัตน์  ทรงเย็น 

 ๓๙ นายภูชนะ  อ่อนน้อม 

 ๔๐ นายภูวดล  นฤมิตร 

 ๔๑ นายภูษิต  ไสยมรรคา 

 ๔๒ นายมาหามะ  สุยี 

 ๔๓ นายยงศักดิ์  ใหญ่จริง 

 ๔๔ นายระพีพัฒน์  แสงสว่าง 

 ๔๕ นายรัฐการ  ดาราทอง 

 ๔๖ นายรุ่งชัย  จิ้วตระกูล 

 ๔๗ นายเริงฤทธิ์  พุทธจันทึก 

 ๔๘ นายวรวิทย์  สังเกตุดี 

 ๔๙ นายวัชรินทร์  ศิริรัตน์ 

 ๕๐ นายวิชาญ  ศรีจ านงค์ 

 ๕๑ นายวิเชียร  ประเทพา 

 ๕๒ นายวิทยา  สุรินา 

 ๕๓ นายวินัย  ภูมิพิทักษ์กุล 

 ๕๔ นายวิรัช  ตั้งมั่นคงวรกูล 

 ๕๕ นายวิโรจน์  พุ่มพวง 

 ๕๖ นายวีระ  จันทร์ประทักษ์ 

 ๕๗ นายศิริชัย  ด าแจ่ม 

 ๕๘ นายศุภกิจ  ศิริโชคธนทรัพย์ 



 หน้า   ๕๓ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๙ นายศุภชัย  ด าชมทรัพย์ 

 ๖๐ นายสนาม  หนูเมียน 

 ๖๑ นายสมเกียรติ  จินตนาผล 

 ๖๒ นายสมเกียรติ  วิริยะกุลนันท์ 

 ๖๓ นายสักรินทร์  อินทรสถิตย์ 

 ๖๔ นายสันติสุข  วรรณศรี 

 ๖๕ นายสัมพันธ์  โยธกุลสิริ 

 ๖๖ นายสิทธิภัทร  ปาละนันทน์ 

 ๖๗ นายสุรชัย  ปานวัฒน์วาณิช 

 ๖๘ นายสุรศักดิ์  ชูก าเนิด 

 ๖๙ นายสุริยา  จิตเส้ง 

 ๗๐ นายสุริยา  ดงค า 

 ๗๑ นายหัทชัย  โพธิ์เหาะ 

 ๗๒ นายอธิราช  กนกเวชยันต์ 

 ๗๓ นายอนุชา  เวียงชัย 

 ๗๔ นายอนุชิต  ใจดี 

 ๗๕ นายอนุสรณ์  กสิบุตร 

 ๗๖ นายอานันต์  สมทรัพย์ 

 ๗๗ นายอิ่นแก้ว  ค าวัง 

 ๗๘ นายอิสระ  สาสุนทร 

 ๗๙ นายอุทัย  เวชกามา 

 ๘๐ นายอุทิศ  รักสัจจะ 

 ๘๑ นางสาวกนกภรณ์  ทองขาว 

 ๘๒ นางกมล  ทองตรี 

 ๘๓ นางกฤตยา  เดชเฉลิมวงศ์ 

 ๘๔ นางสาวกิตติญา  พรมรัตน์ 

 ๘๕ นางสาวเกศสุดา  จุลบาท 

 ๘๖ นางสาวเกษราภรณ์  ยงยศ 

 ๘๗ นางสาวจริยาพร  จิตต์ใจมั่น 

 ๘๘ นางจารุวรรณ  ชัยศิริ 

 ๘๙ นางจินตนา  ทองหว่าง 

 ๙๐ นางชาลิสา  ทองช่วง 

 ๙๑ นางสาวชื่นจิตร  ทรัพย์พุ่ม 

 ๙๒ นางสาวซ่อนกลิ่น  ถนอมเงิน 

 ๙๓ ร้อยต ารวจโทหญิง ญาดา  อักกะมานัง 

 ๙๔ นางณัฐชยา  เอี่ยมเจริญ 

 ๙๕ นางสาวดารณี  คงกลิ่น 

 ๙๖ นางสาวทิพวรรณ  ศรีสมุทรนาค 

 ๙๗ นางธนพร  กิจงาม 

 ๙๘ นางสาวธิตยาพัฐ  ปภาซาง 

 ๙๙ นางสาวนภวรรณ  ธาตุอินจันทร์ 

 ๑๐๐ นางนฤมล  วัชรพุทธ 

 ๑๐๑ นางนันทนา  จ าจด 

 ๑๐๒ นางนิภาพร  ทองอยู่ 

 ๑๐๓ นางนุศรา  บัวช้อย 

 ๑๐๔ นางบุญจิรา  เจริญศักดิ์ 

 ๑๐๕ นางสาวประณีต  สิทธิวงษ์ 

 ๑๐๖ นางสาวปรานอม  จิตกระโทก 

 ๑๐๗ นางสาวพรรณทิพย์  เปี่ยมพุทธากุล 

 ๑๐๘ นางสาวภาวิณี  จูดคง 

 ๑๐๙ นางมณีกานต์  ชุมคง 

 ๑๑๐ นางรจนา  เสือคง 



 หน้า   ๕๔ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๑ นางสาวรัตน์ติยา  สัจจโภชน์ 

 ๑๑๒ นางสาวราตรี  ศรีวิรัญ 

 ๑๑๓ นางสาวรุ่งรัตน์  ขวัญอ่วม 

 ๑๑๔ นางสาวรุ่งศิริ  นาเมือง 

 ๑๑๕ นางสาวฤทัยทิพย์  อดุลย์กิตติชัย 

 ๑๑๖ นางวาสนา  ไกรประสิทธิ์ 

 ๑๑๗ สิบต ารวจตรีหญิง วิภัสสร  พัสสร 

 ๑๑๘ นางสมบุญ  ทองนาค 

 ๑๑๙ นางสาวสิริกุล  เลี้ยงอนันต์ 

 ๑๒๐ นางสุภาวรัตน์  ฟูฟุ้ง 

 ๑๒๑ นางสุภินา  ศรีเจริญ 

 ๑๒๒ นางสุมลฑา  ศรีรักษา 

 ๑๒๓ นางแสงเทียน  ห้วยหงษ์ทอง 

 ๑๒๔ นางสาวโสภิต  สังขนันท์ 

 ๑๒๕ นางอัมพร  เหราบัตย์ 

 ๑๒๖ นางอุทิศา  กมโล 

 ๑๒๗ นางสาวอุบล  บุญศรี 

กรมการปกครอง 

 ๑ นายกรชวาลวิชญ์  ชัยพีรวัส 

 ๒ นายกฤศ  รัตน์ทิพย์ 

 ๓ นายกฤษชัย  เกษสุนทร 

 ๔ นายกฤษณ  ภูภักดี 

 ๕ นายกฤษณัย  ราศรี 

 ๖ นายกฤษนัย  ยาศาล 

 ๗ นายกล้าณรงค์  พงศ์สิทธิคุณ 

 ๘ นายกวี  ขุนทรงอักษร 

 ๙ นายกล้าณรงค์  ยุติธรรม 

 ๑๐ นายก้องสกุล  จันทราช 

 ๑๑ นายก าจรเดช  ภูมิพันธ์ 

 ๑๒ นายก าพล  เกียรติปฐมชัย 

 ๑๓ นายก าพล  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๔ นายกิ่งเพชร  พันธ์ประยูร 

 ๑๕ นายกิจจา  ดวงแก้ว 

 ๑๖ นายกิจชัย  กุลสัมฤทธิ์ 

 ๑๗ นายกิตติ  ชัยดรุณ 

 ๑๘ นายกิตติ  ลิ้มศิริชัย 

 ๑๙ นายกิตติ  สัตย์ซื่อ 

 ๒๐ นายกิตติไกร  ฝีปากเพราะ 

 ๒๑ ว่าที่ร้อยตรี กิตติวัฒน์  กิตติเวช 

 ๒๒ นายกุลนิติ  นวตระกูลพิสุทธิ์ 

 ๒๓ นายเกรียงไกร  ชื่นบุตร 

 ๒๔ นายเกรียงศักดิ์  ชูดอกไม้ 

 ๒๕ นายเกรียงศักดิ์  วุฒิพงษ์ 

 ๒๖ นายเกรียงศักดิ์  สมจิต 

 ๒๗ นายเกษมสันต์  พินศิริ 

 ๒๘ นายเกียรติ์ก้อง  แตงอ่อน 

 ๒๙ นายเกียรติคุณ  จงขจรพันธุ์ 

 ๓๐ นายเกียรติชาย  ฉายแสงจันทร์ 



 หน้า   ๕๕ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑ จ่าเอก แก้ว  คงวงศ์ 

 ๓๒ นายโกวิทย์  ทับธนะ 

 ๓๓ นายโกศล  จันทรัศมี 

 ๓๔ นายโกศล  ถิ่นจะนะ 

 ๓๕ นายโกศล  ธรรมวิเศษ 

 ๓๖ นายไกรวิชญ์  มาตโสภา 

 ๓๗ นายขวัญชัย  นิลอร่าม 

 ๓๘ นายขุนไกร  สุขสุมิตร 

 ๓๙ นายเขม  คงสินชัย 

 ๔๐ นายเข็มเพชร  นาคแก้ว 

 ๔๑ นายคฑาสิทธิ์  เนื่องหล้า 

 ๔๒ นายคณพศ  นิธิธนาพล 

 ๔๓ นายคมกริช  ไชยฮั่ง 

 ๔๔ นายคมกฤต  บุญทอง 

 ๔๕ นายค านึง  จิตรานนท์ 

 ๔๖ นายค ารณค์  งอกงาม 

 ๔๗ นายคุณากร  ช่วงกระจ่าง 

 ๔๘ นายจรัล  หร่ายมะณี 

 ๔๙ นายจรุงศักดิ์  แย้มดี 

 ๕๐ นายจรูญ  ตรังคตระการ 

 ๕๑ นายจรูญ  บุหิรัญ 

 ๕๒ นายจเร  โคติวงศ์ 

 ๕๓ นายจักร  เพชรมณี 

 ๕๔ นายจักรกฤษณ์  เกษศรี 

 ๕๕ นายจักรกฤษณ์  ปรีกุล 

 ๕๖ นายจักรพงษ์  สกุลวิพัฒน์ 

 ๕๗ นายจักรพันธ์  คงสอน 

 ๕๘ นายจักรพันธ์  สุริต 

 ๕๙ นายจันทร์  เหรียญสุกาญจน์ 

 ๖๐ นายจาตุรงค์  ถนอมกลาง 

 ๖๑ นายจารุบท  สิงห์ส าราญ 

 ๖๒ นายจารุวัฒน์  วงศ์จอม 

 ๖๓ นายจ านงค์  จันทร์วงค์ 

 ๖๔ นายจ านงค์  สมรูป 

 ๖๕ นายจ ารูญ  คงไพฑูรย์ 

 ๖๖ นายจิตติวัชร์  คีรีพันธ์ 

 ๖๗ นายจิรโรจน์  ส าแดง 

 ๖๘ นายจิรศักดิ์  ศรีบุญลือ 

 ๖๙ นายจิระพล  หวานสนิท 

 ๗๐ นายจีรศักดิ์  แสงหอย 

 ๗๑ นายจีรศักดิ์  หมื่นหาวงศ์ 

 ๗๒ นายเจษฎา  พันธุ์พิทักษ์ 

 ๗๓ สิบต ารวจเอก เจษฎาบดี  บายศรี 

 ๗๔ นายฉกาจ  อาสาสนา 

 ๗๕ นายฉลอง  พึ่งโคกสูง 

 ๗๖ นายเฉลิมกิตต์  กฤตยาวิเศษศักดิ์ 

 ๗๗ นายเฉลิมชัย  วิสุทธิชานนท์ 

 ๗๘ นายชนพัฒน์  ธิติเวศน์สกุล 

 ๗๙ นายชลชัย  ไพโรจน์ 

 ๘๐ นายชลอ  อินทพันธุ์ 

 ๘๑ นายชวลิต  โรจนรัตน์ 

 ๘๒ นายชัชชัย  ลิ้มภักดี 



 หน้า   ๕๖ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๓ นายชัชวาล  สุนทรประสิทธิ์ 

 ๘๔ นายชัชวาลย์  สกุณาทวงษ์ 

 ๘๕ นายชัญญ  โครธาสุวรรณ์ 

 ๘๖ นายชัยกฤต  หมวดจันทร์ 

 ๘๗ นายชัยณรงค์  นันตาสาย 

 ๘๘ นายชัยณรงค์  สีแข่นไตร 

 ๘๙ นายชัยนิวัฒน์  สุนทรศารทูล 

 ๙๐ นายชัยมิตร  บุญตัน 

 ๙๑ นายชัยยงค์  เมธาสุรวิทย์ 

 ๙๒ นายชัยยันต์  บ ารุงวงศ์ 

 ๙๓ นายชัยรัก  สุทิพันธ์ 

 ๙๔ นายชัยวัฒน์  ประดับเพชร 

 ๙๕ นายชัยวัฒน์  คนว่อง 

 ๙๖ นายชัยวัฒน์  พรหมพินิจ 

 ๙๗ นายชัยศักดิ์  สุจริตธนารักษ์ 

 ๙๘ นายชัยสิทธิ์  ชัยสัมฤทธิ์ผล 

 ๙๙ นายชาญ  จูดคง 

 ๑๐๐ นายชาญชัย  ทัศสุ 

 ๑๐๑ นายชาญชัย  วิทยาภรณ์ 

 ๑๐๒ นายชาญยุทธ  หันตุลา 

 ๑๐๓ นายชาญวิทย์  ไชยวงษ์ 

 ๑๐๔ นายชาตรี  โก้กระโทก 

 ๑๐๕ นายชาตรี  ณ ถลาง 

 ๑๐๖ นายชาติชาย  จุลพันธ์ 

 ๑๐๗ นายชาติชาย  อุติลา 

 ๑๐๘ นายชานนท์  ราหุล 

 ๑๐๙ นายช านาญ  สรรพลิขิต 

 ๑๑๐ นายชินโชติ  สนามพล 

 ๑๑๑ นายชุมพล  พิมพ์ศรี 

 ๑๑๒ นายชุมพล  ภูนาเหนือ 

 ๑๑๓ นายชูชีพ  ทองสวน 

 ๑๑๔ นายชูศักดิ์  พละพัฒนางกูร 

 ๑๑๕ นายเชฎฐรัตน์  จ าลองพันธ์ 

 ๑๑๖ นายเชาวฤทธิ์  พงศ์ชลฤทธิ์ 

 ๑๑๗ นายเชิงชาย  ไพรพฤกษ์ 

 ๑๑๘ นายเชิดชาย  แดงอร่าม 

 ๑๑๙ นายเชิดชาย  สิงห์พรหม 

 ๑๒๐ นายเชิดศักดิ์  ค าเติม 

 ๑๒๑ นายไชยกฤต  ยอดพานิช 

 ๑๒๒ นายไชยพร  นิยมแก้ว 

 ๑๒๓ นายไชยวัฒน์  จุนถิระพงศ์ 

 ๑๒๔ นายฒิพงษ์สวัสดิ์  งามเลิศ 

 ๑๒๕ นายณฐพล  เถื่อนนาดี 

 ๑๒๖ นายณฐพลธร  ภูช่างทอง 

 ๑๒๗ นายณรงค์  แก้วมรกต 

 ๑๒๘ นายณรงค์  วิลาพันธ์ 

 ๑๒๙ นายณรงค์  ทับหลักสินธุ์ 

 ๑๓๐ นายณัฏฐ์  ต้นมณีรุ่งโรจน์ 

 ๑๓๑ นายณัฐกิตติ์  ตาแมะ 

 ๑๓๒ นายณัฐกิตติ์  มะโนค า 

 ๑๓๓ นายณัฐชนน  นามเคนอุโฆษ 

 ๑๓๔ นายณัฐพัชร์  ภัทรพิศิษฐ์ 



 หน้า   ๕๗ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๕ นายณัฐวัฒน์  ตะโกนา 

 ๑๓๖ นายณัฐวุฒิ  สังข์สุข 

 ๑๓๗ นายดนัย  เมืองซอง 

 ๑๓๘ นายดนัย  สุขสกุล 

 ๑๓๙ นายดนุพัฒน์  รัตนสุวรรณ 

 ๑๔๐ นายด ารงค์  เกษมศรี 

 ๑๔๑ นายด ารงค์  เจริญจิตต์ 

 ๑๔๒ นายด ารงศักดิ์  แก้วดวง 

 ๑๔๓ พันจ่าเอก เดช  เสนาะค า 

 ๑๔๔ นายเดชมนตรี  ผิวเหลือง 

 ๑๔๕ นายเดชสกล  อาดัม 

 ๑๔๖ นายเดชาธร  เชาว์เลขา 

 ๑๔๗ นายต้นโชค  บุญยิ่ง 

 ๑๔๘ นายไตรภพ  ธรรมสัตย์ 

 ๑๔๙ นายไตรภพ  วงศ์ไตรรัตน์ 

 ๑๕๐ นายถาวร  ศรีเสมอ 

 ๑๕๑ นายถาวร  สังขะมาน 

 ๑๕๒ สิบเอก เถลิงศักดิ์  ที่รัก 

 ๑๕๓ ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว 

 ๑๕๔ นายทวิช  เที่ยวมาพบสุข 

 ๑๕๕ นายทวี  รัตนพวงทอง 

 ๑๕๖ นายทวี  ฮวบสกุล 

 ๑๕๗ นายทวีชัย  ด้วงช้าง 

 ๑๕๘ นายทวีรัตน์  บุญขวัญ 

 ๑๕๙ นายทวีศักดิ์  พุ่มมรดก 

 ๑๖๐ นายทวีศักดิ์  สุจารีพิพัฒน์ 

 ๑๖๑ นายทวีศิลป์  เสนามา 

 ๑๖๒ นายทศพล  เผื่อนอุดม 

 ๑๖๓ นายทัศน์พล  ประทีป ณ ถลาง 

 ๑๖๔ นายทัศไนย  ชิตมินทร์ 

 ๑๖๕ นายเทพพนม  สมเสมอ 

 ๑๖๖ นายเทพา  ทุณพัฒน์ 

 ๑๖๗ นายเทียบ  เพิ่มพร้อม 

 ๑๖๘ นายธงชัย  อัครธรรมบดี 

 ๑๖๙ นายธงชัย  โอฬารพัฒนะชัย 

 ๑๗๐ นายธณกฤต  แสงเพชร 

 ๑๗๑ นายธนกฤช  ศิริภักดิ์ 

 ๑๗๒ นายธนกฤต  ฉันทะจ ารัสศิลป์ 

 ๑๗๓ นายธนกฤต  แสงเพชร 

 ๑๗๔ นายธนชัย  พัชรวงศ์ 

 ๑๗๕ นายธนณัฏฐ์  นวไพบูลย์ 

 ๑๗๖ นายธนณัฏฐ์  ศรีสันต์ 

 ๑๗๗ นายธนเดช  พันธ์ทาร์ 

 ๑๗๘ นายธนธช  ธนรสหอม 

 ๑๗๙ นายธนบดีรัชต์  ชินาธิปนิธีวราโชค 

 ๑๘๐ นายธนวรรธน์  ศิริรัตน์ 

 ๑๘๑ นายธนสรร  วงษ์เที่ยง 

 ๑๘๒ นายธนะศักดิ์  สามงามไกร 

 ๑๘๓ นายธนัย  อุปมนต์ 

 ๑๘๔ นายธนิต  คงประดิษฐ 

 ๑๘๕ นายธเนตร  เมืองกระจ่าง 

 ๑๘๖ นายธรรมนูญ  สุขเจริญ 



 หน้า   ๕๘ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๗ นายธรรมศักดิ์  ตรีศิริ 

 ๑๘๘ นายธรรมศักดิ์  เวชรังษี 

 ๑๘๙ นายธรรมศักดิ์  สายน้ าเย็น 

 ๑๙๐ นายธราดล  อภิจารี 

 ๑๙๑ นายธวัช  พวงสุวรรณ 

 ๑๙๒ นายธวัชชัย  นามสมุทร 

 ๑๙๓ นายธวัชชัย  กงเพชร 

 ๑๙๔ นายธาตรี  สิริรุ่งวนิช 

 ๑๙๕ นายธ ารงค์  ช่วยยก 

 ๑๙๖ นายธีรจิตร์  พิมพ์ศิริ 

 ๑๙๗ นายธีรพล  สงเล็ก 

 ๑๙๘ นายธีรยุทธ  สวนทอง 

 ๑๙๙ นายธีรศักดิ์  ลิขิต 

 ๒๐๐ นายธีรศักดิ์  สุขสงวน 

 ๒๐๑ นายธีระพงษ์  คุ่มเคี่ยม 

 ๒๐๒ นายนคร  จันทภาโส 

 ๒๐๓ นายนคร  ศิวิลัย 

 ๒๐๔ นายนคร  สายยืด 

 ๒๐๕ นายนครชัย  แสงมณี 

 ๒๐๖ นายนพพร  เรืองสว่าง 

 ๒๐๗ นายนพพร  หนูเพชร 

 ๒๐๘ นายนพพล  กันธรรม 

 ๒๐๙ นายนพภา  อินทรักษ์ 

 ๒๑๐ นายนพฤทธิ์  ศิริโกศล 

 ๒๑๑ นายนรวัฒน์  ศรีเงินยวง 

 ๒๑๒ ว่าที่ร้อยโท นราธิพงษ์  พิลาภ 

 ๒๑๓ นายนริศ  นิรามัยวงศ์ 

 ๒๑๔ นายนันทวัฒน์  กิตติพันธุ์พัฒนา 

 ๒๑๕ นายนิติ  วิวัฒน์วานิช 

 ๒๑๖ นายนิติชัย  วิริยานนท์ 

 ๒๑๗ นายนิติภูมิ  โภชากรณ์ 

 ๒๑๘ นายนิพนธ์  กัมพลานนท์ 

 ๒๑๙ นายนิมิต  ปัทมเจริญ 

 ๒๒๐ นายนิมิตร  งามละม่อม 

 ๒๒๑ นายนิมิตร  ไชยรัตน์ 

 ๒๒๒ นายนิยม  ศิลา 

 ๒๒๓ นายนิรันดร  พรเรืองวงศ์ 

 ๒๒๔ นายนิรันดร์  ละม้ายศรี 

 ๒๒๕ นายนิวัฒน์  อัญชุลี 

 ๒๒๖ นายนิอับดุลฮากีม  มะกาเจ 

 ๒๒๗ นายนุกูล  ทรัพย์ทวี 

 ๒๒๘ นายเนติวิทย์  ขาวดี 

 ๒๒๙ นายเนรมิต  ค าภู 

 ๒๓๐ นายบรรจง  สร้อยชมภู 

 ๒๓๑ นายบรรพต  มีพรหม 

 ๒๓๒ นายบัณฑิต  นราภักดิ์ 

 ๒๓๓ นายบัณฑูร  นริศรางกูร 

 ๒๓๔ นายบุญถิ่น  ภิรมกิจ 

 ๒๓๕ นายบุญธรรม  บุญล้อม 

 ๒๓๖ นายบุญนาค  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๓๗ นายบุญฤทธิ์  สิริกุสโลปกรณ์ 

 ๒๓๘ นายบุญลือ  ธรรมธรานุรักษ์ 



 หน้า   ๕๙ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๙ นายบุญเลิศ  อินทวิสัย 

 ๒๔๐ นายบุญเลี้ยง  เรียมทอง 

 ๒๔๑ นายบุญส่ง  โคตรธรรม 

 ๒๔๒ นายบุญสนอง  ชุมแวงวาปี 

 ๒๔๓ นายบุญเหลี่ยม  ตาค า 

 ๒๔๔ นายบุญเหลือ  บารมี 

 ๒๔๕ นายบูรณ์ล้อม  ดีเสริมยศ 

 ๒๔๖ นายปกรณ์  ตั้งใจตรง 

 ๒๔๗ นายปกรณ์เกียรติ  กาฬษร 

 ๒๔๘ นายปกาศิต  สุขุม 

 ๒๔๙ นายปกาสิต  พรประสิทธิ์ 

 ๒๕๐ นายปกาสิต  ศึกสงคราม 

 ๒๕๑ นายปฏิณญา  พานิชอัตรา 

 ๒๕๒ นายปฏิพล  บุญเรือง 

 ๒๕๓ นายปฐมพร  หงษาวงษ์ 

 ๒๕๔ นายประครอง  ศิรประภาพรสกุล 

 ๒๕๕ นายประจวบ  จิตคุ้ม 

 ๒๕๖ นายประจักร์  จินดาจ ารูญ 

 ๒๕๗ นายประจักษ์  ปั้นงาม 

 ๒๕๘ นายประชา  แสนกลาง 

 ๒๕๙ พันจ่าอากาศเอก ประดับ  พิมพ์ 

 ๒๖๐ นายประเดิม  เดชายนต์บัญชา 

 ๒๖๑ นายประทีป  การมิตรี 

 ๒๖๒ นายประทีป  ท้ายรอด 

 ๒๖๓ นายประทีป  ทิพย์บรรจง 

 ๒๖๔ นายประทุม  สงค์จันทร์ 

 ๒๖๕ นายประธาน  รัตนพาณิชย์ 

 ๒๖๖ นายประพัฒน์  วงค์ชมภู 

 ๒๖๗ นายประพัทธพงศ์  พราหมณี 

 ๒๖๘ นายประพันธ์ศักดิ์  บุตรรัตน์ 

 ๒๖๙ นายประภาส  หมีดเส็น 

 ๒๗๐ นายประโมทย์  แก้วเพ็ง 

 ๒๗๑ นายประเวช  แสนทวีสุข 

 ๒๗๒ นายประสานมิตร  อมะรักษ์ 

 ๒๗๓ นายประสิทธิ์  ดุษณีย์วงศ์ 

 ๒๗๔ นายประสิทธิ์  ศรีหรั่งไพโรจน์ 

 ๒๗๕ นายประสิทธิ์ชัย  ผังรอดรัตน์ 

 ๒๗๖ นายประเสริฐ  จิตต์พลีชีพ 

 ๒๗๗ นายประเสริฐ  ปาโต 

 ๒๗๘ นายประเสริฐ  แสงอรุณ 

 ๒๗๙ นายปรัชญา  เปปะตัง 

 ๒๘๐ นายปรัชญา  วงษ์ชมพู 

 ๒๘๑ นายปราโมช  นิติธรรมโชติ 

 ๒๘๒ นายปริญญา  ตันสุวรรณ 

 ๒๘๓ นายปรีชา  นวลน้อย 

 ๒๘๔ นายปรีชา  วรพงศ์ปกรณ์ 

 ๒๘๕ นายปรีชา  ศิรินาม 

 ๒๘๖ นายปรีชา  สมชัย 

 ๒๘๗ นายปรีชา  สุขประเสริฐ 

 ๒๘๘ นายปรีชาชาญ  เพ็ชรหาญ 

 ๒๘๙ นายปรีชาพงศ์  ทองมี 

 ๒๙๐ นายปรีดา  ชนะพลชัย 



 หน้า   ๖๐ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๑ นายปวิธ  รักษาพล 

 ๒๙๒ นายปัญญา  จันทร์สระแก้ว 

 ๒๙๓ นายปัญญา  ใช้เฮ็ง 

 ๒๙๔ นายปาน  หาจัตุรัส 

 ๒๙๕ นายปิตานนท์  ปัญญา 

 ๒๙๖ นายผดุงเกียรติ  ศรีสิทธิ์ 

 ๒๙๗ นายผดุงศักดิ์  อิ่มเอิบ 

 ๒๙๘ นายผะอบ  บินสะอาด 

 ๒๙๙ ว่าที่ร้อยโท พงค์  กูลนรา 

 ๓๐๐ นายพงศกร  กลิ่นพิบูลย์ 

 ๓๐๑ นายพงศกร  สุดเสน่หา 

 ๓๐๒ นายพงศ์เทพ  ประทุมสุวรรณ 

 ๓๐๓ นายพงศ์พล  นคราวงศ์ 

 ๓๐๔ นายพงศพัศ  บัวเพชร 

 ๓๐๕ นายพงษ์ศักดิ์  อุสาหะพงษ์สิน 

 ๓๐๖ นายพงษ์ศิลป์  ผาลา 

 ๓๐๗ นายพงษ์สันต์  โลมะบรรณ์ 

 ๓๐๘ นายพนัส  นวลมูสิก 

 ๓๐๙ นายพยุงค์  กองแสน 

 ๓๑๐ นายพยูนศักดิ์  เกตุปรางค์ 

 ๓๑๑ นายพรชัย  คุ่ยต่วน 

 ๓๑๒ นายพรชัย  เพ็ญสุต 

 ๓๑๓ นายพรเทพ  รอดพยาธิ์ 

 ๓๑๔ นายพรธนเกียรติ  ประสานศักดิ์ 

 ๓๑๕ นายพรรณยศ  ปวนทา 

 ๓๑๖ นายพรรธวัสคุ์  นิลพัฒน์ 

 ๓๑๗ นายพรรษิษฐ์  ดรชัย 

 ๓๑๘ นายพรสถิต  กาศขุนทด 

 ๓๑๙ นายพรหมพงศ์  ดวงพรม 

 ๓๒๐ นายพฤกษา  เกียรติเวช 

 ๓๒๑ นายพฤฒิพงศ์  แม้นสุรินทร์ 

 ๓๒๒ นายพฤหัส  รัตนวิจิตร 

 ๓๒๓ นายพลกฤต  พวงวลัยสิน 

 ๓๒๔ นายพลวัฒน์  วงษ์ทองดี 

 ๓๒๕ นายพสิษฐ์  พูลสุมล 

 ๓๒๖ นายพหุไท  วรรัตนานุรักษ์ 

 ๓๒๗ นายพะเนตร  อุทัยรังษี 

 ๓๒๘ นายพัฒนพงษ์  สร้อยอินทรากุล 

 ๓๒๙ จ่าเอก พัฒนา  แก้วใจดี 

 ๓๓๐ นายพัฒนา  พิมมะรัตน์ 

 ๓๓๑ จ่าเอก พัฒนากร  ช่างทอง 

 ๓๓๒ นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง 

 ๓๓๓ นายพัสวีร์  ถือสัตย์ 

 ๓๓๔ ว่าที่ร้อยตรี พิชญะ  เพียราช 

 ๓๓๕ นายพิเชฐ  ทิพยชิต 

 ๓๓๖ นายพิเชษฐ  สุชาติวุฒิ 

 ๓๓๗ นายพิทยา  ช านาญเนียม 

 ๓๓๘ นายพิทักษ์เกียรติ  ศิลาวรรณ 

 ๓๓๙ นายพิทักษ์สิทธิ์  ชุมแวงวาปี 

 ๓๔๐ นายพิธาสรวง  จันทร์ฉายฉัตร 

 ๓๔๑ นายพินิจ  เรืองยังมี 

 ๓๔๒ นายพิริยะ  ฉันทดิลก 



 หน้า   ๖๑ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๓ นายพิริยะ  อรุณดี 

 ๓๔๔ นายพิสิฐ  กังไพบูลย์ 

 ๓๔๕ นายพิสิษฐ  สิริสวัสดินุกูล 

 ๓๔๖ นายพิสิษฐ์พงศ์  หล่อยดา 

 ๓๔๗ ว่าที่ร้อยตรี พีระ  เอี่ยมสุนทร 

 ๓๔๘ นายพีระชัย  บุญเจริญ 

 ๓๔๙ นายพีระพงศ์  สนองชาติ 

 ๓๕๐ นายพุธรัตน์  สาใจ 

 ๓๕๑ นายเพชร  สุพพัตกุล 

 ๓๕๒ นายเพชร  หาญสาริกิจ 

 ๓๕๓ นายไพทูรย์  เกษแก้วเกลี้ยง 

 ๓๕๔ นายไพรัช  ประทุมรัตน์ 

 ๓๕๕ นายไพรัช  สุวรรณเกยูร 

 ๓๕๖ นายไพรัตน์  ทับชุม 

 ๓๕๗ นายไพรัตน์  สมุทบาล 

 ๓๕๘ นายไพโรจน์  บวบทอง 

 ๓๕๙ นายไพศาล  ทองแทน 

 ๓๖๐ ร้อยต ารวจโท ภพชนก  ชลานุเคราะห์ 

 ๓๖๑ นายภราดร  สังขพงศ์ 

 ๓๖๒ นายภัคภณ  รักษ์ธรรม 

 ๓๖๓ นายภัทรชัย  หาญวิศิษฏ์ 

 ๓๖๔ นายภิเษก  นาคสวัสดิ์ 

 ๓๖๕ นายภูมิชัย  วิเศษสา 

 ๓๖๖ นายภูมินันท์  คงดี 

 ๓๖๗ ว่าที่ร้อยตรี ภูมิศักดิ์  ข าปู่ 

 ๓๖๘ นายภูริวัจน์  พงษ์มาตรสุวร 

 ๓๖๙ นายโภควินท์  วงศ์ราษฎร์ 

 ๓๗๐ นายมงคล  ภักดีสุวรรณ์ 

 ๓๗๑ นายมงคล  ภูมิมาศ 

 ๓๗๒ นายมงคล  เลิศพรทิพย์ 

 ๓๗๓ นายมนตรี  ปรีดา 

 ๓๗๔ นายมนต์เอก  กิจธิคุณ 

 ๓๗๕ นายมนัส  เนียมเงิน 

 ๓๗๖ นายมนัส  ภูมี 

 ๓๗๗ นายมนู  เชื้อบุญมี 

 ๓๗๘ นายมนูญ  สุขส าราญ 

 ๓๗๙ นายมนูญศักดิ์  สังข์ทอง 

 ๓๘๐ นายมหัตม์  มงคล 

 ๓๘๑ นายมะรีเพ็ง  อุดิง 

 ๓๘๒ นายมานพ  นิ่มทับทิม 

 ๓๘๓ นายมานะ  สิมมา 

 ๓๘๔ นายมารุฒ  มหายศนันท์ 

 ๓๘๕ นายมีศักดิ์  ใจเย็น 

 ๓๘๖ นายยงยุทธ  นิชลานนท์ 

 ๓๘๗ นายยศพล  อินทฤทธิ์ 

 ๓๘๘ นายยอดอักษร  วัฒนดิเรก 

 ๓๘๙ นายยุทธการ  เทียนแก้ว 

 ๓๙๐ นายยุทธชัย  ค าภู 

 ๓๙๑ นายยุทธนา  วงศ์วัฒนา 

 ๓๙๒ นายรณไชย  รัตนจันทร์ 

 ๓๙๓ นายรณภพ  ขันแก้ว 

 ๓๙๔ นายรณภพ  บุตรสยาตรัส 



 หน้า   ๖๒ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๙๕ นายรมณ์  พาพันธ์ 

 ๓๙๖ ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง  ใครบุตร 

 ๓๙๗ นายรักษา  วงศ์ฟู 

 ๓๙๘ นายรังษี  ดีกา 

 ๓๙๙ นายรังสรรค์  ทางทอง 

 ๔๐๐ นายรังสรรค์  เปสูงเนิน 

 ๔๐๑ นายรัชกฤต  พยัคฆ์ 

 ๔๐๒ สิบเอก รัชชพล  ค าอ้อ 

 ๔๐๓ จ่าเอก รุ่งโรจน์  ตันวุฒิ 

 ๔๐๔ พันจ่าอากาศเอก รุ่งโรจน์  สะท้าน 

 ๔๐๕ นายเรวัต  เครือบุดดีมหาโชค 

 ๔๐๖ นายเรืองเดช  แก้วโกย 

 ๔๐๗ นายเรืองศักดิ์  หวังดี 

 ๔๐๘ นายฤทธิไกร  สายสุด 

 ๔๐๙ นายลิขิต  สุขเยาว์ 

 ๔๑๐ นายเลิศพันธุ์  สินบรรเลงเสนาะ 

 ๔๑๑ นายเลิศยศ  แย้มพราย 

 ๔๑๒ นายเลียบ  อ่อนเอียด 

 ๔๑๓ นายวงศ์เทพ  ทาวงค์ 

 ๔๑๔ นายวรพจน์  อาจภิรมย์ 

 ๔๑๕ นายวรพันธุ์  สุวรรณยุหะ 

 ๔๑๖ นายวรวัฒน์  สุวรรณชูสาย 

 ๔๑๗ นายวรวิทย์  ชัยสวัสดิ์ 

 ๔๑๘ นายวรสิทธิ์  สุกทน 

 ๔๑๙ นายวรแสน  ประสงค์ 

 ๔๒๐ นายวรากร  ปานเพชร 

 ๔๒๑ นายวราดิศร  อ่อนนุช 

 ๔๒๒ นายวัชรพงค์  ฮ่มป่า 

 ๔๒๓ นายวัฒนา  เจริญจิตร 

 ๔๒๔ นายวันชัย  ค าสาลี 

 ๔๒๕ นายวันชัย  ธ ารงธิติวงศ์ 

 ๔๒๖ จ่าเอก วันชัย  อุทาวงค์ 

 ๔๒๗ นายวิจัย  เรืองวุฒิ 

 ๔๒๘ นายวิจิตร  กิจวิรัตน์ 

 ๔๒๙ นายวิชัย  เนื่องไชยยศ 

 ๔๓๐ นายวิชัย  บุญมี 

 ๔๓๑ นายวิชัย  ประวิง 

 ๔๓๒ นายวิชัย  พันธุ์ภักดี 

 ๔๓๓ นายวิชาญ  ชัยเศรษฐสัมพันธ์ 

 ๔๓๔ นายวิชาญ  น้อยโต 

 ๔๓๕ นายวิเชา  อ้วนวรรณา 

 ๔๓๖ จ่าเอก วิเชียร  สิริอาภัสสร 

 ๔๓๗ นายวิฑูร  โทนสุข 

 ๔๓๘ นายวิฑูรย์  ต้นทอง 

 ๔๓๙ นายวิทยา  นุ่นแจ้ง 

 ๔๔๐ นายวิทยา  พุ่มพวง 

 ๔๔๑ นายวิทยา  โมฬี 

 ๔๔๒ นายวิทยา  ศรีค าจันทร์ 

 ๔๔๓ นายวิทยา  สืบแต่ตระกูล 

 ๔๔๔ นายวิทยาพล  ภู่ประเสริฐ 

 ๔๔๕ นายวินัย  วงค์ษา 

 ๔๔๖ นายวิพัฒ  ทักษิณ 



 หน้า   ๖๓ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๔๗ นายวิมล  แก้วโภคา 

 ๔๔๘ นายวิระชัย  ชุมแก้ว 

 ๔๔๙ นายวิริยะ  ธนะศรีนนท์ 

 ๔๕๐ นายวิรุต  ตรียวง 

 ๔๕๑ พันจ่าอากาศเอก วิโรจน์  สนธิกรณ์ 

 ๔๕๒ นายวิวัฒน์  สันติพิทักษ์ 

 ๔๕๓ นายวิวัฒน์  ศรีประเสริฐ 

 ๔๕๔ นายวิศิษฏ์  มานะคิด 

 ๔๕๕ นายวิศิษฐ์  เบญจพิทักษ์กุล 

 ๔๕๖ นายวิสุทธิ์  จรบุรี 

 ๔๕๗ นายวิสูตร  หยงสตาร์ 

 ๔๕๘ นายวีระ  จันทร์ลอย 

 ๔๕๙ นายวีระ  พวงภู่ 

 ๔๖๐ นายวีระ  ฤกษ์วาณิชย์กุล 

 ๔๖๑ นายวีระเกียรติ  สุวรรณฤกษ์ 

 ๔๖๒ นายวีระพล  ใจดี 

 ๔๖๓ นายวีระวัฒน์  วัฒนวงศ์พฤกษ์ 

 ๔๖๔ นายวีระศักดิ์  แสงประเสริฐสุข 

 ๔๖๕ นายวุฒิกร  ค ามา 

 ๔๖๖ นายวุฒิไกร  สีหวัน 

 ๔๖๗ นายวุฒิวัฒน์  ภควรรณ 

 ๔๖๘ จ่าเอก วุฒิศักดิ์  ตั้นศรีกุลวงศ์ 

 ๔๖๙ นายศรายุทธ  หมอปาน 

 ๔๗๐ นายศราวุฒิ  ศิลปวิลาวัณย์ 

 ๔๗๑ นายศราวุธ  ทอนฮามแก้ว 

 ๔๗๒ นายศรี  ศรีพุทธรินทร์ 

 ๔๗๓ นายศรีธรรม  ราชแก้ว 

 ๔๗๔ นายศักดา  พุกประเสริฐ 

 ๔๗๕ นายศักดาชัย  ไชยวิเชียร 

 ๔๗๖ นายศักดิ์ชัย  สุชะยากูล 

 ๔๗๗ นายศิริ  วีระวรรณโณ 

 ๔๗๘ นายศิริศักดิ์  ผดุงโภค 

 ๔๗๙ นายศิวะ  ธมิกานนท์ 

 ๔๘๐ นายศิวะเสก  สินโทรัมย์ 

 ๔๘๑ นายศุภกิจ  ปิ่นปรีชาชัย 

 ๔๘๒ นายศุภพิชญ์  สงภักดิ์ 

 ๔๘๓ นายศุภฤกษ์  ฟักฟูม 

 ๔๘๔ นายศุภวัฒน์  เพิงมาก 

 ๔๘๕ นายเศรษฐพล  ทนันชัย 

 ๔๘๖ นายเศรษฐสรร  แสนประดิษฐ์ 

 ๔๘๗ นายเศวตฉัตร  สุวรรณรัตน์ 

 ๔๘๘ นายสกล  แก้วปวงค า 

 ๔๘๙ นายสง่า  แว่นแคว้น 

 ๔๙๐ นายสถิตย์  หาญมงคล 

 ๔๙๑ นายสนั่น  สนธิเมือง 

 ๔๙๒ นายสนิท  จุลเนตร 

 ๔๙๓ นายสนิท  อยู่บาง 

 ๔๙๔ นายสนิท  อุ่นอก 

 ๔๙๕ นายสมเกียรติ  มณฑีรรัตน์ 

 ๔๙๖ นายสมเกียรติ  เรืองสังข์ 

 ๔๙๗ นายสมเกียรติ  วิสุทธิพันธุ์ 

 ๔๙๘ นายสมควร  รัตนปัญญากร 



 หน้า   ๖๔ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๙๙ นายสมคิด  กาญจนหิรัญ 

 ๕๐๐ นายสมคิด  กาฬสุวรรณ 

 ๕๐๑ นายสมเจตน์  พิมพานนท์ 

 ๕๐๒ นายสมชาย  น่วมทนง 

 ๕๐๓ นายสมชาย  บุตรบุญแก้ว 

 ๕๐๔ นายสมชาย  เปรมปรุงวิทย์ 

 ๕๐๕ ว่าที่ร้อยโท สมชาย  เรืองจันทร์ 

 ๕๐๖ นายสมชาย  อุทัยน้อย 

 ๕๐๗ นายสมเดช  รุ่งธรรมมานนท์ 

 ๕๐๘ นายสมนึก  รัมมะวงษ์ 

 ๕๐๙ นายสมบัติ  คานธ์ 

 ๕๑๐ นายสมบูรณ์  ตันติการุณย์ 

 ๕๑๑ นายสมบูรณ์  นิลพันธุ์ 

 ๕๑๒ นายสมบูรณ์  มานาดี 

 ๕๑๓ จ่าสิบเอก สมปอง  พงษ์วัน 

 ๕๑๔ นายสมพงษ์  หมื่นดาบ 

 ๕๑๕ นายสมพร  ศรีถัทธ์ 

 ๕๑๖ นายสมพิศ  เทียนเสม 

 ๕๑๗ นายสมภพ  ประดับทอง 

 ๕๑๘ นายสมมาตร  ทองอ่อน 

 ๕๑๙ นายสมมาตร  บารา 

 ๕๒๐ นายสมยศ  เขียวบรรจง 

 ๕๒๑ จ่าเอก สมฤทธิ์  ค าเคลื่อน 

 ๕๒๒ นายสมลักษ์  ยกน้อยวงษ์ 

 ๕๒๓ นายสมศักดิ์  ทิพย์มณี 

 ๕๒๔ นายสมศักดิ์  บุญจันทร์ 

 ๕๒๕ นายสมศักดิ์  พ่ึงเจริญ 

 ๕๒๖ นายสมศักดิ์  ศรีบุศย์ด ี

 ๕๒๗ นายสมศักดิ์  หลวงเทพ 

 ๕๒๘ นายสมศักดิ์  เอ่งฉ้วน 

 ๕๒๙ นายสมศักดิ์  ฮวดค่วน 

 ๕๓๐ นายสมหมาย  ประดับเพชร 

 ๕๓๑ นายสมหมาย  เป็นมงคล 

 ๕๓๒ นายสมหมาย  สุขโชติ 

 ๕๓๓ นายสมหมาย  สุวรรณรุ่ง 

 ๕๓๔ นายสมหวัง  ยงเพชร 

 ๕๓๕ นายสมหวัง  คนซื่อ 

 ๕๓๖ นายสมาร์ท  สาพาที 

 ๕๓๗ นายสมิง  วงศ์ศิริเนตร 

 ๕๓๘ นายสยามพงษ์  ชาบัวน้อย 

 ๕๓๙ นายสรณต  ณ ศรีโต 

 ๕๔๐ นายสรวิศ  แก้วหัวไทร 

 ๕๔๑ นายสรวิศ  รัตนะพันธุ์ 

 ๕๔๒ นายสรวิศ  สมพงษ์ 

 ๕๔๓ นายสรวุฒิ  แจ้วชุ่มชื่น 

 ๕๔๔ นายสราวุธ  เรืองบุตร 

 ๕๔๕ นายสราวุธ  วาสนาสมศักดิ์ 

 ๕๔๖ นายสวนิต  สุริยกุล ณ อยุธยา 

 ๕๔๗ นายสวัสดิ์  กะดิรัตน์ 

 ๕๔๘ นายสวัสดิ์  ลือยศ 

 ๕๔๙ นายสว่าง  กัณห์อุไร 

 ๕๕๐ นายสหรัฐ  พุ่มศรีธร 



 หน้า   ๖๕ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๕๑ นายสังคม  เกิดก่อ 

 ๕๕๒ นายสังคม  คัดเชียงแสน 

 ๕๕๓ นายสังวาลย์  แร่เพชร 

 ๕๕๔ นายสัญญพงศ์  ศิริเรืองวัฒนา 

 ๕๕๕ นายสันติพงษ์  สมศรี 

 ๕๕๖ นายสนัติภาพ  จันทเดช 

 ๕๕๗ นายสัมฤทธิ์  เลาแก้วหนู 

 ๕๕๘ นายสาทร  หวังพัฒน์ 

 ๕๕๙ นายสายัณ  ธูปบูชา 

 ๕๖๐ นายสายัณห์  ค าฟูบุตร 

 ๕๖๑ นายส านวน  ทองศรี 

 ๕๖๒ นายส าเนียง  ครุธเงิน 

 ๕๖๓ นายส าราญ  แตงสะอาด 

 ๕๖๔ นายสิงหราช  วงษ์เสงี่ยม 

 ๕๖๕ นายสิทธิชัย  เจริญศิลป์ 

 ๕๖๖ นายสิทธิรัตน์  เอกพิชิตมาร 

 ๕๖๗ นายสินธร  ดาวกระจาย 

 ๕๖๘ นายสิริวัศ  ปัญเศษ 

 ๕๖๙ นายสุกิจ  สุขใส 

 ๕๗๐ ว่าที่ร้อยตรี สุขุม  ดลโสภณ 

 ๕๗๑ นายสุจินต์  วาจากิจ 

 ๕๗๒ นายสุจินต์  แสนสุพันธุ์ 

 ๕๗๓ นายสุเจตน์  เทพเนาว์ 

 ๕๗๔ นายสุชน  สุวรรณรัตน์ 

 ๕๗๕ นายสุชาติ  จันทร์ชุ่ม 

 ๕๗๖ นายสุชาติ  เทียนหอม 

 ๕๗๗ นายสุชาติ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๕๗๘ นายสุโชค  ศรีเพชร์ 

 ๕๗๙ นายสุทธิ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๕๘๐ นายสุทธิพงษ์  เสถียร 

 ๕๘๑ นายสุทธิรักษ์  สายน้ าทิพย์ 

 ๕๘๒ นายสุทธิรัตน์  แสงเพ็ญจันทร์ 

 ๕๘๓ นายสุทธิศักดิ์  จงขจรพงษ์ 

 ๕๘๔ นายสุทัศน์  นันโท 

 ๕๘๕ นายสุทัศน์  ลิ้มวณิชย์กุล 

 ๕๘๖ นายสุเทพ  ค าโต 

 ๕๘๗ พันจ่าอากาศเอก สุเทพ  พินผึ้ง 

 ๕๘๘ นายสุธี  ช านาญจิตร 

 ๕๘๙ นายสุธี  ศิริอนันต์ 

 ๕๙๐ นายสุนทร  ฉิมปาน 

 ๕๙๑ นายสุนทร  ฝายทะจักร 

 ๕๙๒ นายสุพจน์  ปราบหงษ์ 

 ๕๙๓ นายสุพจน์  พึ่งจะแย้ม 

 ๕๙๔ นายสุพล  ภูมิฐานนท์ 

 ๕๙๕ นายสุพล  สวัสดิผล 

 ๕๙๖ นายสุพัฒน์  ศรีสวัสดิ์ 

 ๕๙๗ จ่าเอก สุมาศ  ธรรมสาร 

 ๕๙๘ นายสุเมธ  สุขเจริญ 

 ๕๙๙ นายสุรเชษฐ  นรถี 

 ๖๐๐ นายสุรเดช  สร้อยอุทา 

 ๖๐๑ นายสุรพงษ์  สกุลทิพย์เนตร 

 ๖๐๒ นายสุรพล  ศรีพนมธนากร 



 หน้า   ๖๖ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๐๓ นายสุรพล  สุนทรพงศ์ 

 ๖๐๔ นายสุรศักดิ์  คงคาศรี 

 ๖๐๕ นายสุรศักดิ์  ตาดี 

 ๖๐๖ นายสุรศักดิ์  ผลยังส่ง 

 ๖๐๗ สิบเอก สุรศักดิ์  มาลา 

 ๖๐๘ นายสุรศักดิ์  พรมเกตุ 

 ๖๐๙ นายสุรัตน์  กองรอด 

 ๖๑๐ นายสุรินทร์  เขียวชอุ่ม 

 ๖๑๑ นายสุริยา  เสนานุช 

 ๖๑๒ นายสุวรรณ  คชรัตน์ 

 ๖๑๓ นายสุวิจักขณ์  เพ็ชร์รักษ์ษา 

 ๖๑๔ นายสุวิทย์  สุวรรณ 

 ๖๑๕ นายสุวิทย์  แสงมณี 

 ๖๑๖ นายเสกสม  ลินดาพรประเสริฐ 

 ๖๑๗ นายเสกสรรพ์  ประชานิยม 

 ๖๑๘ นายเสฐียรพงษ์  อาจอ านวย 

 ๖๑๙ นายเสริมชัย  บริสุทธิ์ 

 ๖๒๐ นายเสรี  พลอยงาม 

 ๖๒๑ นายเสรี  ลิขิตภิญโญ 

 ๖๒๒ นายแสวง  หินทอง 

 ๖๒๓ นายโสภณ  ตุ่นทิม 

 ๖๒๔ นายโสวัฒน์  ดาวะศรี 

 ๖๒๕ นายไสว  วาจะเสน 

 ๖๒๖ นายหร่ออ๊บ  มุเส็มสะเดา 

 ๖๒๗ นายหฤษฎ์  สินธุ์ภูมิ 

 ๖๒๘ ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์  ดวงจินดา 

 ๖๒๙ ว่าที่ร้อยตรี อดุลเดช  หมั่นวิชาชัย 

 ๖๓๐ นายอดุลย์  นาคสุวรรณ์ 

 ๖๓๑ นายอดุลย์  นุกูลรัตนชัย 

 ๖๓๒ นายอดุลย์  สองเมือง 

 ๖๓๓ นายอติพงษ์  คุณสิงห์ 

 ๖๓๔ นายอธิพงศ์  พงษ์สุวรรณ์ 

 ๖๓๕ นายอนิรุต  ทวีรัตน์ 

 ๖๓๖ นายอนิรุทธ์  ต่อบวรรัตน์ 

 ๖๓๗ นายอนุกูล  เรือนแก้ว 

 ๖๓๘ นายอนุชา  ใจช่วงโชติ 

 ๖๓๙ ร้อยโท อนุชา  ตั้งพาณิชย์ 

 ๖๔๐ นายอนุพงษ์  วงศ์ษา 

 ๖๔๑ นายอนุพงษ์  ส าราญผล 

 ๖๔๒ นายอนุสรณ์  แสงกล้า 

 ๖๔๓ นายอโนธร  จิ้วตระกูล 

 ๖๔๔ นายอภิชาติ  นาคสุข 

 ๖๔๕ นายอภิสิทธิ์  แสงอุดม 

 ๖๔๖ นายอรรณพ  พองพรหม 

 ๖๔๗ นายอร่าม  ญาณแก้ว 

 ๖๔๘ นายอรุณ  เมฆฉาย 

 ๖๔๙ นายอลงกต  เอี่ยมประไพ 

 ๖๕๐ นายอัครโชค  สุวรรณทอง 

 ๖๕๑ นายอับดุลการีม  ยีด า 

 ๖๕๒ นายอัศวชัย  จุฑาศรี 

 ๖๕๓ นายอัศวิน  ศรีค าขลิบ 

 ๖๕๔ นายอานนท์  คีรีรัตน์ 



 หน้า   ๖๗ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
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 ๖๕๕ นายอานนท์  หนุนชู 

 ๖๕๖ นายอานุภาพ  รักษ์เจริญ 

 ๖๕๗ นายอารมณ์  ค าทอง 

 ๖๕๘ นายอารยันต์  ท่าใหญ่ 

 ๖๕๙ นายอ านวยศิลป์  มานะงาน 

 ๖๖๐ นายอ านาจ  เจริญศรี 

 ๖๖๑ นายอ าพล  ช่วยรักษ์ 

 ๖๖๒ นายอ าพล  สังข์ทอง 

 ๖๖๓ นายอิทธิพัทธ์  สังข์กระแสร์ 

 ๖๖๔ นายอุดร  โสภารัตน์ 

 ๖๖๕ นายอุทัย  ศรีนวล 

 ๖๖๖ นายเอกภพ  โสภณ 

 ๖๖๗ นายเอกสิทธิ์  ศรศิริ 

 ๖๖๘ นายเอนก  ตัวละมูล 

 ๖๖๙ นายเอนก  ศรีจรรยา 

 ๖๗๐ นายเอนก  วิทยาพิรุณทอง 

 ๖๗๑ นายเอราวัณ  รัตนเดชอุดม 

 ๖๗๒ นายโอฬาร  บิลสัน 

 ๖๗๓ นางสาวกงทวี  อินธิโคตร 

 ๖๗๔ นางกชพรรณ  กัณฐกฤตธรรม 

 ๖๗๕ นางกชามาศ  สิทธิชุม 

 ๖๗๖ นางสาวกนกลักษณ์  บุญขจร 

 ๖๗๗ นางสาวกนกวรรณ  สมนา 

 ๖๗๘ นางกนกวรรณ  อติวรรณาพัฒน์ 

 ๖๗๙ นางกนกอร  จงไกรจักร 

 ๖๘๐ นางกมลทิพย์  น้อยชูชื่น 

 ๖๘๑ นางกมลทิพย์  พุ่มอิ่มผล 

 ๖๘๒ นางกมลวรรณ  เกตุมอญ 

 ๖๘๓ นางสาวกมลวรรณ  แย้มเกษร 

 ๖๘๔ นางกรรณิกา  ตันด ารงค์ 

 ๖๘๕ นางสาวกรวรรณ  มวลมนตรี 

 ๖๘๖ นางสาวกฤติญา  เรืองวัฒกี 

 ๖๘๗ นางกรรณิการ์  เกียรติเลขา 

 ๖๘๘ นางกฤษดาพันธ์  ล างาม 

 ๖๘๙ นางสาวกวิสรา  มารมย์ 

 ๖๙๐ นางกษมาพร  ชุษณวิภาส 

 ๖๙๑ นางกัญญดา  ปิ่นเจริญทอง 

 ๖๙๒ นางสาวกัญญภัทร  สังข์ทอง 

 ๖๙๓ นางสาวกัญญา  ทองคง 

 ๖๙๔ นางกัญญา  โปร่งมณี 

 ๖๙๕ นางกัญญา  ศิรเตชวิวัฒน์ 

 ๖๙๖ นางกัญญาวีร์  รักษาศิลป์ 

 ๖๙๗ นางสาวกัลยา  ขู่ซุ่ยหลี 

 ๖๙๘ นางกัลยา  จุใจ 

 ๖๙๙ นางกัลยา  วงค์ศรีชา 

 ๗๐๐ นางสาวกัลยา  แสงปรางค์ 

 ๗๐๑ นางสาวกัลยา  อมรสิน 

 ๗๐๒ นางกาญจน์ดา  พิทักษ์วาที 

 ๗๐๓ นางกาญจนา  เจนสุขอุดม 

 ๗๐๔ นางกาญจนา  บุตรลพ 

 ๗๐๕ นางกาญจนา  มาตวิจิตร์ 

 ๗๐๖ นางกาญจนา  อุตตะระนาค 



 หน้า   ๖๘ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
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 ๗๐๗ นางกาญจนา  เอี่ยมส าอางค์ 

 ๗๐๘ นางก าไล  ทาศรีภู 

 ๗๐๙ นางก าไลทอง  เอี่ยมทัด 

 ๗๑๐ นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีจันทร์แสง 

 ๗๑๑ นางกิ่งแก้ว  สุทธคุณ 

 ๗๑๒ นางกิตติยา  นิ้วยะวงศ์ 

 ๗๑๓ นางกิติกนก  สุนทรกรัณย์ 

 ๗๑๔ นางกิรณา  ใจรักหลวง 

 ๗๑๕ นางกุลภัสสรณ์  เกษร 

 ๗๑๖ นางสาวกุลยา  สกุลครู 

 ๗๑๗ นางสาวกุลวดี  เกตุโกวิทย์ 

 ๗๑๘ นางกุลวดี  อักษรภักดิ์ 

 ๗๑๙ นางกุสุมา  ชื่นยุติธรรม 

 ๗๒๐ นางเกตุแก้ว  ช่างเหล็ก 

 ๗๒๑ นางเกตุแก้ว  ดอนอินทร์ 

 ๗๒๒ นางเกศินี  มีเนตรี 

 ๗๒๓ นางเกษร  น้อยสนอง 

 ๗๒๔ นางเกษร  แสงมณี 

 ๗๒๕ นางเกษร  ถูกคะเนย์ 

 ๗๒๖ นางเกษราภรณ์  พุทธโกสัย 

 ๗๒๗ นางสาวโกศล  จรวุฒิพันธ์ 

 ๗๒๘ นางไกรสอน  จิตรจามีกร 

 ๗๒๙ นางสาวขนิฐาพร  มีนิล 

 ๗๓๐ นางขวัญใจ  แก้วน้อย 

 ๗๓๑ นางขวัญใจ  จันทร์ชีลอง 

 ๗๓๒ นางขวัญใจ  จันทร์เพ็ญ 

 ๗๓๓ นางสาวขวัญใจ  เพ็ชรพันธ์ 

 ๗๓๔ นางขวัญใจ  วงษ์โชติปิ่นทอง 

 ๗๓๕ นางขวัญตา  มูลจันที 

 ๗๓๖ นางสาวขวัญเรือน  แสงทอง 

 ๗๓๗ นางสาวเขมิกา  สุวิมล 

 ๗๓๘ นางสาวไข่ฟ้า  หมอกโคกสูง 

 ๗๓๙ นางจงจิตร  โคตรพันธ์ 

 ๗๔๐ นางจงดี  ศรีประสม 

 ๗๔๑ นางจงรัก  จงธณทรัพย 

 ๗๔๒ นางจงรักษ์  ยาสุข 

 ๗๔๓ นางจงรักษ์  ศิริวัฒน์ธนรักษ์ 

 ๗๔๔ นางสาวจงรักษ์  สุขในจิตต์ 

 ๗๔๕ นางจตุพร  ทัดไธสง 

 ๗๔๖ นางจตุพร  ภัทรางกุล 

 ๗๔๗ นางจตุพร  มณีดุลย์ 

 ๗๔๘ นางสาวจริยา  ขันธ์วราพันธิชัย 

 ๗๔๙ นางสาวจริยา  เพ่งนุ่ม 

 ๗๕๐ นางสาวจักร์ดา  ทะนันไชย 

 ๗๕๑ นางสาวจัญญา  เอมบ ารุง 

 ๗๕๒ นางสาวจัญรงค์  อยู่มั่น 

 ๗๕๓ นางจันทนา  กองกันภัย 

 ๗๕๔ นางจันทนา  แก้วมณี 

 ๗๕๕ นางจันทนา  จันทเลิศ 

 ๗๕๖ นางจันทนา  สุริโย 

 ๗๕๗ นางสาวจันทร์จิรา  แกมทับทิม 

 ๗๕๘ นางสาวจันทร์จิรา  จิละถา 



 หน้า   ๖๙ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๕๙ นางจันทร์จิรา  บุญยะบา 

 ๗๖๐ นางจันทร์ฉาย  ราชวงค์ 

 ๗๖๑ นางจันทร์พิมร์  บัวทอง 

 ๗๖๒ นางจันทร์เพ็ญ  อ้นค า 

 ๗๖๓ นางจันทร์ออน  กัปปะหะ 

 ๗๖๔ นางจันทรา  ค้อมทอง 

 ๗๖๕ นางจันทรา  หิรัญประจักษ์ 

 ๗๖๖ นางจันทวี  ทองแสน 

 ๗๖๗ นางจันทัปปภา  จันโท 

 ๗๖๘ นางจันทิรา  สิทธิเขตรกรณ์ 

 ๗๖๙ นางสาวจารี  ชมชื่น 

 ๗๗๐ นางสาวจารุณี  เอี่ยมนิรมิต 

 ๗๗๑ นางสาวจารุภรณ์  อติเปรมานนท์ 

 ๗๗๒ นางจารุวรรณ  เกตุเคน 

 ๗๗๓ นางสาวจารุวรรณ  ปิ่นจอม 

 ๗๗๔ นางจ าเนียร  สายราช 

 ๗๗๕ นางจิดาภา  บุญไกร 

 ๗๗๖ นางสาวจิตราภรณ์  ยลถวิล 

 ๗๗๗ นางสาวจิตสุภา  สันธนะวิทย์ 

 ๗๗๘ นางจิตอนงค์  ภูศรีสม 

 ๗๗๙ นางสาวจินดา  คุ้มประดิษฐ์ 

 ๗๘๐ นางจินดา  แตงไทย 

 ๗๘๑ นางจินตนา  มุงเมือง 

 ๗๘๒ นางจินตนา  สารบุตร 

 ๗๘๓ นางจินตนา  อินทบุตร 

 ๗๘๔ นางจิรนันท์  ปั้นลี้ 

 ๗๘๕ นางจิรพร  ยวงทอง 

 ๗๘๖ นางจิรภา  เจริญภูมิ 

 ๗๘๗ นางสาวจิรมณฑ์  ใบโพธิ์ 

 ๗๘๘ นางจิราพร  เจริญพงศ์ 

 ๗๘๙ นางจิราพร  โยชน์ไธสง 

 ๗๙๐ นางจิราพร  หันไชยุงวา 

 ๗๙๑ นางจิราพร  ดวงแจ่ม 

 ๗๙๒ นางสาวจิราภรณ์  ไชยเตกูล 

 ๗๙๓ นางจิราภรณ์  พรหมหนู 

 ๗๙๔ นางจิราภา  ท่าม่วง 

 ๗๙๕ นางจิราวดี  ขันแก้ว 

 ๗๙๖ นางจีรณา  โพธิ์แก้ว 

 ๗๙๗ นางสาวจีรพัส  บุญประคอง 

 ๗๙๘ นางสาวจีรภา  ถาค า 

 ๗๙๙ นางสาวจีรวรรณ  ศรีสงคราม 

 ๘๐๐ นางสาวจุฑาภรณ์  สุขใส 

 ๘๐๑ นางจุฑารัตน์  คงวุธ 

 ๘๐๒ นางสาวจุมพิต  เคลือบคนโท 

 ๘๐๓ นางจุราพร  ชุนหกิจ 

 ๘๐๔ นางจุรี  เทพปุ๋ย 

 ๘๐๕ นางสาวจุรี  สุวรรณมณี 

 ๘๐๖ นางสาวจุรีพร  พลพืช 

 ๘๐๗ นางจุลจีรา  ช้างสอน 

 ๘๐๘ นางสาวจุฬา  พิศนาท 

 ๘๐๙ นางจุฬา  ศรีเรือง 

 ๘๑๐ นางจุฬีพร  จันพลโท 



 หน้า   ๗๐ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๑๑ นางเจตนา  ทองสั้น 

 ๘๑๒ นางเจนจิรัตรา  มูลเมืองแสน 

 ๘๑๓ นางสาวเจนนิสา  พูลเขตกิจ 

 ๘๑๔ นางสาวเจียงกรณ์  ตั้งบุญพูลธนโชติ 

 ๘๑๕ นางฉณัจตา  พวงมาลัย 

 ๘๑๖ นางฉวี  ป้องนาทราย 

 ๘๑๗ นางฉวีวรรณ  แก้วกันทา 

 ๘๑๘ นางฉวีวรรณ  ขาวอ าไพ 

 ๘๑๙ นางฉวีวรรณ  สว่างจิตร 

 ๘๒๐ นางสาวฉวีวรรณ  อิ่มนาง 

 ๘๒๑ นางฉัตรณภัทรณ์  สินบรรเลงเสนาะ 

 ๘๒๒ นางสาวเฉลิมขวัญ  นามศรี 

 ๘๒๓ นางสาวแฉล้ม  ดวงจิตร์ 

 ๘๒๔ นางสาวชฎาฎา  พงษ์สุภากิติ 

 ๘๒๕ นางสาวชดาภัสสร์  ชัยเอื้อด ารงชัย 

 ๘๒๖ นางสาวชนกพิมพ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ 

 ๘๒๗ นางสาวชนาธร  พระพิชิต 

 ๘๒๘ นางสาวชนาภัทร  อินทร์ชุมนุม 

 ๘๒๙ นางชนิภา  พงษ์ลือเลิศ 

 ๘๓๐ นางชมนาฏ  พันธุ์ศุภผล 

 ๘๓๑ นางสาวชมพิชา  ชาญกล 

 ๘๓๒ นางชลิดา  ทัศนเปรมสิน 

 ๘๓๓ นางชวนพิศ  สิงห์อังกุระ 

 ๘๓๔ นางสาวชวัลลักษณ์  มีเหม็ง 

 ๘๓๕ นางชะมัยพร  สว่างพันธุ์ 

 ๘๓๖ นางชัชชญา  ศิริธรรม 

 ๘๓๗ นางสาวชาลิสา  ชลชลา 

 ๘๓๘ นางชื่นจิตต์  ทิพยชยางกุล 

 ๘๓๙ นางสาวชุติภา  ไชยเยศ 

 ๘๔๐ นางชุติกาญจน์  ธรรมประเสริฐ 

 ๘๔๑ นางสาวชุติกาญจน์  วรหล้า 

 ๘๔๒ นางชุติมา  จงเจียมใจ 

 ๘๔๓ นางสาวชุติมา  บรรลือ 

 ๘๔๔ นางสาวชุติมาพร  เสาสูง 

 ๘๔๕ นางชูใจ  บุญรัตน์ 

 ๘๔๖ นางเชาวณี  เทพอาจ 

 ๘๔๗ นางโชษิตา  ชุมสงฆ์ 

 ๘๔๘ นางญาณิศา  พีรสุขประเสริฐ 

 ๘๔๙ นางสาวญาดา  ม่านกาญจนานันต์ 

 ๘๕๐ นางฐปนี  เปียงแก้ว 

 ๘๕๑ นางฐานธร  เจษฎากุลทวี 

 ๘๕๒ นางสาวฐิตาพร  ชูมก 

 ๘๕๓ นางฐิติมา  สัตถาพร 

 ๘๕๔ นางสาวฐิติมาศ  แก้วใส่เงิน 

 ๘๕๕ นางสาวฐิติรัตน์  สินเจริญ 

 ๘๕๖ นางสาวณปภัช  โกยชัย 

 ๘๕๗ นางสาวณปภัช  โภคินพศุตม์ 

 ๘๕๘ นางสาวณปภัช  ไม้แก้ว 

 ๘๕๙ นางณปภา  ตันติธนากรกุล 

 ๘๖๐ นางณภัทร  ศรีส าราญ 

 ๘๖๑ นางสาวณมนศร  แช่มชูกุล 

 ๘๖๒ นางสาวณรัตญา  พวงมาลัย 



 หน้า   ๗๑ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๖๓ นางณษฌา  หุ่นโพธิ์ 

 ๘๖๔ นางสาวณัชชา  ฟูสิริปรีชา 

 ๘๖๕ นางณัชสรณ์  สิงสุ่ม 

 ๘๖๖ นางณัฎฐินีร์  ชายวงศ์ 

 ๘๖๗ นางสาวณัฏฐนัญ  วงศ์วัชรเสถียร 

 ๘๖๘ นางณัฐกมล  ศรีวงษา 

 ๘๖๙ นางสาวณัฐกานต์  พรามนาค 

 ๘๗๐ นางสาวณัฐติยา  แก้วประดิษฐ์ 

 ๘๗๑ นางณัฐนา  ลีเจ้ยวะระ 

 ๘๗๒ นางสาวณัฐพร  ชัยพันธุ์ 

 ๘๗๓ นางสาวณัฐภรณ์  ชุนปิยภักดี 

 ๘๗๔ นางสาวณัฐภัทรา  รามาตย์ 

 ๘๗๕ นางณัฐวรรณ  รินค า 

 ๘๗๖ นางสาวณัฐวิภา  หนสมสุข 

 ๘๗๗ นางณัฐวีณ์  สิรนันธนพร 

 ๘๗๘ นางสาวณัฐสินี  ศรีวิเชียร 

 ๘๗๙ นางณัฐหทัย  วัฒนไตรสิงห์ 

 ๘๘๐ นางณัตปาณศ์  อุพลเถียร 

 ๘๘๑ นางณันรฌา  น้อยอ่อนโพธิ์ 

 ๘๘๒ นางสาวณิชนันทน์  รัตน์ไทรแก้ว 

 ๘๘๓ นางณิชาภัทร  ชามขุนทด 

 ๘๘๔ นางณิภา  รูขะจี 

 ๘๘๕ นางสาวดรุณี  วรพล 

 ๘๘๖ นางสาวดรุณี  สุขศรีทอง 

 ๘๘๗ นางดรุณี  เหล็กดี 

 ๘๘๘ นางสาวดวงกมล  ไชยรัตน์ 

 ๘๘๙ นางสาวดวงจันทร์  แก้วคูนอก 

 ๘๙๐ นางดวงใจ  เหมรัตนานนท์ 

 ๘๙๑ นางสาวดวงเดือน  พงษ์พันธ์ 

 ๘๙๒ นางสาวดวงเดือน  ภู่ดัด 

 ๘๙๓ นางดวงทิพย์  ศรีจรัสวัฒนชัย 

 ๘๙๔ นางดวงธิดา  ขันค านันต๊ะ 

 ๘๙๕ นางสาวดวงพร  ทองบุญ 

 ๘๙๖ นางดาลาวัลย์  ศรีบุญเรือง 

 ๘๙๗ นางสาวเดือนเพ็ญ  นรมาตย ์

 ๘๙๘ นางตรีสุคนธ์  ใจกว้าง 

 ๘๙๙ นางเตือนใจ  ดวงภักดี 

 ๙๐๐ นางเตือนใจ  ลายทอง 

 ๙๐๑ นางเตือนตา  สิทธิ์ทองหลาง 

 ๙๐๒ นางถนอม  กาญจนรงค์ 

 ๙๐๓ นางถนอมศรี  ขุนนุ้ย 

 ๙๐๔ นางถนอมศรี  จิรังดา 

 ๙๐๕ นางทรงสมร  วรรณโร 

 ๙๐๖ นางทองค า  แก้วไวยุทธ 

 ๙๐๗ นางทองค า  แสนณรงค ์

 ๙๐๘ นางสาวทองใบ  โยธาแข็ง 

 ๙๐๙ นางทองเพียร  แก้วสามัคคี 

 ๙๑๐ นางทัญญา  ขุนแก้ว 

 ๙๑๑ นางสาวทัตธนนันท์  ศตนันท์นนต์ 

 ๙๑๒ นางทัศน์ทยา  ศิริสาห์ 

 ๙๑๓ นางทัศนารถ  พิมพ์เวิน 

 ๙๑๔ นางทัศนีย์  จ าปี 



 หน้า   ๗๒ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๑๕ นางทัศนีย์  ทองกลิ่น 

 ๙๑๖ นางทัศนีย์  บุญมะโน 

 ๙๑๗ นางสาวทัศนีย์  พลซา 

 ๙๑๘ นางทัศนีย์  ยะภา 

 ๙๑๙ นางสาวทิพย์สุคนธ์  เพ็ญพรพิไล 

 ๙๒๐ นางทิพรัต  พงษ์อนันต์ 

 ๙๒๑ นางสาวทุติยา  หอมชื่น 

 ๙๒๒ นางสาวธนภัทร  ดาวมณี 

 ๙๒๓ นางธนภัทร์  เหรียญเขียว 

 ๙๒๔ นางสาวธนวรรณ  หลานวงษ์ 

 ๙๒๕ นางธนัชพร  ทรัพย์ข า 

 ๙๒๖ นางสาวธนาภา  คีรีรัตน์ 

 ๙๒๗ นางธนิดา  สุขสวัสดิ์ 

 ๙๒๘ นางธภัทร  ผางจันดา 

 ๙๒๙ นางธัญญธร  ราชธา 

 ๙๓๐ นางธัญญา  ตีรสุกิตติมา 

 ๙๓๑ นางสาวธัญพร  เมืองนพเก้า 

 ๙๓๒ นางธัญรดี  อิราณี 

 ๙๓๓ นางธัญรัศมิ์  ศรีสมบัติธีรา 

 ๙๓๔ นางสาวธัญลักษณ์  ลิ้มจิระวัฒนา 

 ๙๓๕ นางสาวธันยกานต์  หวังสิริรัตน์ 

 ๙๓๖ นางธันยนันท์  สุกศิริรุจจิรา 

 ๙๓๗ นางธันยมัย  ดิษยเดชาวัต 

 ๙๓๘ นางธารารัตน์  ทองบุตร 

 ๙๓๙ นางสาวธิรพา  ทองล้วน 

 ๙๔๐ นางนงนุช  ค่อมสิงห์ 

 ๙๔๑ นางนงนุช  ไชยมาโย 

 ๙๔๒ นางนงเยาว์  ศึกขะชาติ 

 ๙๔๓ นางนงลักษณ์  รายะ 

 ๙๔๔ นางสาวนงลักษณ์  อยู่พุ่ม 

 ๙๔๕ นางนนทิชา  เอกจริยกร 

 ๙๔๖ นางนพวรรณ  เกลี้ยงจันทร์ 

 ๙๔๗ นางนภัสกนก  ยุ้งศิริ 

 ๙๔๘ นางสาวนภัสวรรณ์  วิกรมธีรานันท์ 

 ๙๔๙ นางนภา  สายธนู 

 ๙๕๐ นางสาวนภาพร  คงสวัสดิ์ 

 ๙๕๑ นางนภาภรณ์  แก้วค าสอน 

 ๙๕๒ นางนริศรา  ชัยธรวรโชติ 

 ๙๕๓ นางนริสสา  ระหว่างบ้าน 

 ๙๕๔ นางสาวนฤมล  บุญรัตน์ 

 ๙๕๕ นางนลินภัสร์  ธีรวงศ์เจริญ 

 ๙๕๖ นางนลินี  เห่งรวย 

 ๙๕๗ นางสาวนวรัตน์  อ่วมแย้ม 

 ๙๕๘ นางนวลจันทร์  โคสาสุ 

 ๙๕๙ นางนวลใย  แก้วนิล 

 ๙๖๐ นางนวลวรรณ  ค่ ามาลี 

 ๙๖๑ นางนวลักษณ์  ธรรมวานิช 

 ๙๖๒ นางสาวนัฎฐาพร  สุขใส 

 ๙๖๓ นางนัฏชนก  กุลสุนทร 

 ๙๖๔ นางสาวนัทธมน  เกษางาม 

 ๙๖๕ นางนันทกร  บุญสร้อย 

 ๙๖๖ นางสาวนันท์นภัส  มหัทธนพล 



 หน้า   ๗๓ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๖๗ นางนัฑสุคนธ์  ศิริสุนทร 

 ๙๖๘ นางสาวนันทนา  บุญอยู่ 

 ๙๖๙ นางสาวนันทนา  วรรณค า 

 ๙๗๐ นางนันทวรรณ  เพียรท า 

 ๙๗๑ นางนันทวรรณ  วงศ์วาน 

 ๙๗๒ นางนันทิยา  ใยอ้น 

 ๙๗๓ นางสาวนันทิยา  อิ่มอุระ 

 ๙๗๔ นางนันธ์หทัย  องค์สวัสดิ์ 

 ๙๗๕ นางนาฏยานี  สายคติกรณ์ 

 ๙๗๖ นางนาตยา  สอนจรูญ 

 ๙๗๗ นางน้ าอ้อย  นวลมณี 

 ๙๗๘ นางสาวนิจจารีย์  อ้อนประเสริฐ 

 ๙๗๙ นางนิชนันท์  อามิตร 

 ๙๘๐ นางนิชาภา  กันทะจิตร 

 ๙๘๑ นางสาวนิชารัศมิ์  ภัทรทวีเศรษฐ์ 

 ๙๘๒ นางนิฐินาฏ  พงศ์สุวรรณ 

 ๙๘๓ นางสาวนิตย์ดา  สงวนวงศ์ 

 ๙๘๔ นางสาวนิตยา  กุลบุตร 

 ๙๘๕ นางนิตยา  ทองขวัญ 

 ๙๘๖ นางนิตยา  พิมพ์สวัสดิ์ 

 ๙๘๗ นางนิตยา  เพื่อนฝูง 

 ๙๘๘ นางนิตยา  สุขสุนทรีย์ 

 ๙๘๙ นางสาวนิตยา  สุขอินทร์ 

 ๙๙๐ นางนิตยา  แสงเด่น 

 ๙๙๑ นางนิพัทธา  พฤกษา 

 ๙๙๒ นางสาวนิภา  ค านวล 

 ๙๙๓ นางนิภาภัทร์  แก้วรัตนะ 

 ๙๙๔ นางนิ่มนวล  โม้ชัย 

 ๙๙๕ นางสาวนิยมล  ยาวินัง 

 ๙๙๖ นางนิรมล  อร่ามเรือง 

 ๙๙๗ นางนิรัชฎา  เซะบารู 

 ๙๙๘ นางนิโลบล  คุณประทุม 

 ๙๙๙ นางนิศากร  พรหมวัชรานนท์ 

 ๑๐๐๐ นางนีรชา  ประสบชัยกุล 

 ๑๐๐๑ นางนุชนาถ  จารณะ 

 ๑๐๐๒ นางสาวนุชนาถ  ประเสริฐศรี 

 ๑๐๐๓ นางนุชนาถ  จารณะ 

 ๑๐๐๔ นางนุสรา  กันถะกัสสานนท์ 

 ๑๐๐๕ นางสาวนุสรา  ธรรมประดิษฐ์ 

 ๑๐๐๖ นางเนตรนภา  เกียรติเจริญศิริ 

 ๑๐๐๗ นางสาวเนาวรัช  อนุบุตร 

 ๑๐๐๘ นางสาวเนาวรัตน์  แสงยิ่ง 

 ๑๐๐๙ นางบรรณธนา  บุญยวง 

 ๑๐๑๐ นางสาวบรรทนา  ทองย้อย 

 ๑๐๑๑ นางบริมาส  หมื่นสิทธิแพร่ 

 ๑๐๑๒ นางบวรลักษณ์  อาจแก้ว 

 ๑๐๑๓ นางบังอร  พงษ์สวัสดิ์ 

 ๑๐๑๔ นางสาวบ ารุง  นันโท 

 ๑๐๑๕ นางบ ารุงรัตน์  ประยูรพันธ์ 

 ๑๐๑๖ นางบุญเชิญ  เจริญสุข 

 ๑๐๑๗ นางบุญญพร  จาระนัย 

 ๑๐๑๘ นางบุญมา  วิเชียรวงศ์ 



 หน้า   ๗๔ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๑๙ นางบุญเรือน  นพพรพิทักษ์ 

 ๑๐๒๐ นางบุญศรี  ริมดุสิต 

 ๑๐๒๑ นางบุญสม  วามะลุน 

 ๑๐๒๒ นางบุญสิริ  โมด า 

 ๑๐๒๓ นางบุณยรัตน์  นันทชัยบัญชา 

 ๑๐๒๔ นางบุปผา  กิจค้า 

 ๑๐๒๕ นางสาวบุปผา  ใจวังเย็น 

 ๑๐๒๖ นางสาวบุศรา  ไชยสิทธิ์ 

 ๑๐๒๗ นางบุษกร  ชินอ้วน 

 ๑๐๒๘ นางบุษรา  ภิรมจิตรผ่อง 

 ๑๐๒๙ นางสาวบุหงา  แต้เจริญ 

 ๑๐๓๐ นางสาวเบญจวรรณ  ฟักแก้ว 

 ๑๐๓๑ นางเบญจวรรณ  วัชราภัย 

 ๑๐๓๒ นางสาวปทิตตา  ธวิตอังกูร 

 ๑๐๓๓ นางปทุมมา  เดชนาลักษณ์ 

 ๑๐๓๔ นางปทุมวรรณ  รัตนพันธ์ 

 ๑๐๓๕ นางปนัดดา  พิมลา 

 ๑๐๓๖ นางปนัดดา  แก้วขอมดี 

 ๑๐๓๗ นางปพัชญา  ธงศรี 

 ๑๐๓๘ นางปภาดา  พินสุวรรณ 

 ๑๐๓๙ นางสาวปภาวรินทร์  ผกามาศ 

 ๑๐๔๐ นางสาวปภาอร  จีบสุวรรณ์ 

 ๑๐๔๑ นางประกามาศ  นวลจันทร์ 

 ๑๐๔๒ นางประครอง  สามศรี 

 ๑๐๔๓ นางสาวประคอง  สุระทศ 

 ๑๐๔๔ นางประคอง  อนุพันธ์วิทยากุล 

 ๑๐๔๕ นางสาวประทุมมาฉวี  สีภา 

 ๑๐๔๖ นางประเทอม  ปัททุม 

 ๑๐๔๗ นางสาวประนอม  แก้วก าพล 

 ๑๐๔๘ นางประเพียร  ดิลกพิบูล 

 ๑๐๔๙ นางประภัสสร  สีแดง 

 ๑๐๕๐ นางประภากร  เทียรอุดม 

 ๑๐๕๑ นางประภาพร  สมศักดิ์ 

 ๑๐๕๒ นางประภาพรรณ  วรฉัตร 

 ๑๐๕๓ นางประภาภรณ์  บุญทัศน์ 

 ๑๐๕๔ นางประเสริฐ  จันทร์ตระกูล 

 ๑๐๕๕ นางปราณี  เจริญสม 

 ๑๐๕๖ นางสาวปราณี  ด้วงเสน 

 ๑๐๕๗ นางปราณี  วันดี 

 ๑๐๕๘ นางปริญญา  ตรีครุฑพันธุ์ 

 ๑๐๕๙ นางปริณดา  เหมเหาะ 

 ๑๐๖๐ นางปรียานันท์  พงษ์จิตสุภาพ 

 ๑๐๖๑ นางปรียภาต์  ร่มพุดตาล 

 ๑๐๖๒ นางปรียาภรณ์  กาญจนวิเศษ 

 ๑๐๖๓ นางสาวปรียาภรณ์  ปนยะ 

 ๑๐๖๔ นางปลื้มจิต  สุทิน 

 ๑๐๖๕ นางปองทิพย์  เหล่าอูด 

 ๑๐๖๖ นางปัญจพร  ธัญญเจริญ 

 ๑๐๖๗ นางปัญจมา  จันทเขต 

 ๑๐๖๘ นางสาวปัญจาภรณ์  รุ่งเรือง 

 ๑๐๖๙ นางสาวปัญชิกา  โตแก้ว 

 ๑๐๗๐ นางสาวปัญญ์ชลี  เมืองจันทร์ 



 หน้า   ๗๕ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๗๑ นางปัญยนัช  หนูทองแดง 

 ๑๐๗๒ นางปัฐวีย์  จิราภานุกูล 

 ๑๐๗๓ นางสาวปานรดา  ผลรุ่ง 

 ๑๐๗๔ นางปารย์นลิล  อุดมศิริพัชร 

 ๑๐๗๕ นางปาริชาติ  ฉิมอยู่ 

 ๑๐๗๖ นางปิณฑิรา  เก่งการพานิช 

 ๑๐๗๗ นางปิ่นแก้ว  ชุติอาภากร 

 ๑๐๗๘ นางปิยดา  บุญทวี 

 ๑๐๗๙ นางปิยนาฏ  หอมกลิ่น 

 ๑๐๘๐ นางสาวปิยะฉัตร  ไพชนม์ 

 ๑๐๘๑ นางเปรมิกา  แปงเครื่อง 

 ๑๐๘๒ นางเปี่ยมใจ  เสียมทอง 

 ๑๐๘๓ นางสาวเปี่ยมลาภ  อันทวาปี 

 ๑๐๘๔ นางผ่องศรี  ชัยมณี 

 ๑๐๘๕ นางผ่องใส  ค าพับ 

 ๑๐๘๖ นางสาวผาสุข  จิตวิกร 

 ๑๐๘๗ นางผุสดี  อนิลบล 

 ๑๐๘๘ นางสาวฝันทิพย์  นุกูลกิจ 

 ๑๐๘๙ นางฝ้าสิย๊ะ  มะหมัด 

 ๑๐๙๐ นางพจนา  เติมทอง 

 ๑๐๙๑ นางพนิดา  หมัดดะอี 

 ๑๐๙๒ นางพนิตตา  มากกลาง 

 ๑๐๙๓ นางพยอม  กรแก้ว 

 ๑๐๙๔ นางพยอม  ไชยเดช 

 ๑๐๙๕ นางพรกนก  เดชลิขิต 

 ๑๐๙๖ นางพรจิตร  สุขสมบูรณ์ 

 ๑๐๙๗ นางสาวพรทิพย์  มณีฉาย 

 ๑๐๙๘ นางพรพรรณ  ศรีกิ้ม 

 ๑๐๙๙ นางพรพิวรรณ  เที่ยงพูนวงศ์ 

 ๑๑๐๐ นางสาวพรพิศ  ผัดวัง 

 ๑๑๐๑ นางพรรณพัตร  รวยสูงเนิน 

 ๑๑๐๒ นางพรรณา  สุขประทุม 

 ๑๑๐๓ นางพรรณี  จันทร์ป้อง 

 ๑๑๐๔ นางสาวพรรณี  เพชรบุรี 

 ๑๑๐๕ นางพรรณี  โพธิ์ศรี 

 ๑๑๐๖ นางพรรณี  ยกน้อยวงษ์ 

 ๑๑๐๗ นางสาวพรศรี  วงค์ไชยธง 

 ๑๑๐๘ นางพรศรี  อาจอ านวย 

 ๑๑๐๙ นางพวงพิศ  ค ากองแพง 

 ๑๑๑๐ นางสาวพวงเพชร  ชัยลังกา 

 ๑๑๑๑ นางพวงรัตน์  สุวรรณวงค์ 

 ๑๑๑๒ นางสาวพักตร์วิภา  น้อยหรุ่น 

 ๑๑๑๓ นางพัชญ์กุญฐ์  สิริเหมวริทธิ์ 

 ๑๑๑๔ นางสาวพัชรพิชญ์  พรหมเผ่า 

 ๑๑๑๕ นางพัชรวรินทร์  บุณยะวิโรจ 

 ๑๑๑๖ นางพัชรา  เกตุแก้ว 

 ๑๑๑๗ นางพัชรา  วัฒนพงษ์ 

 ๑๑๑๘ นางพัชราวลัย  ศรีม่วง 

 ๑๑๑๙ นางพัชรินทร์  บุญตาปวน 

 ๑๑๒๐ นางสาวพัชรินทร์  มานิตย์ 

 ๑๑๒๑ นางพัชรี  จันทร์เพ็ญ 

 ๑๑๒๒ นางพัชรี  บุญเรือง 



 หน้า   ๗๖ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๒๓ นางพัชรี  พูนประสิทธิ์ 

 ๑๑๒๔ นางพัชรี  ภิรมย์ 

 ๑๑๒๕ นางพัฒน์นรี  ฮวบนวม 

 ๑๑๒๖ นางพัทยา  บัวโอภาส 

 ๑๑๒๗ นางพิกุล  โสภา 

 ๑๑๒๘ นางพิจารณา  งามสมบัติ 

 ๑๑๒๙ นางสาวพิชชากร  ทองกวาว 

 ๑๑๓๐ นางพิชญ์สินี  สัมมานุช 

 ๑๑๓๑ นางพิชญ์สุภัชชา  ธรรมสีหา 

 ๑๑๓๒ นางพิชญา  บุระสิงห์ 

 ๑๑๓๓ นางพิชญา  สวนเวียง 

 ๑๑๓๔ นางพิชาภัค  อัครไชยสิทธิ์ 

 ๑๑๓๕ นางพิณเพราะ  กัณห์อุไร 

 ๑๑๓๖ นางสาวพิทยา  ใจห้าว 

 ๑๑๓๗ นางสาวพินดาว  อินทร์มั่น 

 ๑๑๓๘ นางสาวพิมพ์นารา  สุดสาคร 

 ๑๑๓๙ นางพิมพ์พร  จิ๋วปัญญา 

 ๑๑๔๐ นางสาวพิมพ์พันธุ์  ไพสนิท 

 ๑๑๔๑ นางสาวพิมพา  สุวรรณรัตน์ 

 ๑๑๔๒ นางพิไรพร  คุ่ยปรัง 

 ๑๑๔๓ นางพิลาส  เว็ทสไตน์ 

 ๑๑๔๔ นางพิศมัย  จ้อยภูเขียว 

 ๑๑๔๕ นางพิศเรศ  สุภาษา 

 ๑๑๔๖ นางพิศสุภาพ  แก้วถาวร 

 ๑๑๔๗ นางสาวพิสมัย  จี๋คีรี 

 ๑๑๔๘ นางพีรธัญญา  แสงศรี 

 ๑๑๔๙ นางสาวพุทธชาติ  นวยชัย 

 ๑๑๕๐ นางสาวพุทธชาติ  สามารถชัย 

 ๑๑๕๑ นางสาวพุทธวรรณ  โพธิ์แก้ว 

 ๑๑๕๒ นางสาวพูนศรี  มีเดช 

 ๑๑๕๓ นางพูนศรี  สิทธิเกษร 

 ๑๑๕๔ นางเพชรรัตน์  เตี้ยมานะ 

 ๑๑๕๕ นางสาวเพ็ชรา  บุญพร้อม 

 ๑๑๕๖ นางเพ็ญ  ซ่อนกลิ่น 

 ๑๑๕๗ นางเพ็ญมณี  พลช านิ 

 ๑๑๕๘ นางเพ็ญศรี  จิรารัตน์ 

 ๑๑๕๙ นางเพ็ญศรี  รสสุคนธ์ 

 ๑๑๖๐ นางเพ็ญสุข  สุรเพชร 

 ๑๑๖๑ นางเพลินพิศ  ชัยเพ็ชร์ 

 ๑๑๖๒ นางเพลินพิศ  นาโควงค์ 

 ๑๑๖๓ นางสาวเพียงพิมพ์เพ็ชร   

  จงปัญญานนท์ 

 ๑๑๖๔ นางแพรพรรณ  พันธ์ผจญ 

 ๑๑๖๕ นางไพรจิตร  ชนะภัย 

 ๑๑๖๖ นางไพรวรรณ  เจียมเจริญ 

 ๑๑๖๗ นางไพรวรรณ  อันนอก 

 ๑๑๖๘ นางไพรวีณา  ภาใจดี 

 ๑๑๖๙ นางไพริน  ค าเขียว 

 ๑๑๗๐ นางภมรวรรณ  ร่างมณี 

 ๑๑๗๑ นางสาวภรณ์วิภา  ซี่ซ้าย 

 ๑๑๗๒ นางภรภัทร  รูปคมอิทธิกูล 

 ๑๑๗๓ นางสาวภัคฐ์พิชา  หาประทุม 



 หน้า   ๗๗ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๗๔ นางสาวภัฑรีภรณ์  จ าปาโพธิ์ 

 ๑๑๗๕ นางสาวภัณฑิรา  สุหร่ายเพ็ชร 

 ๑๑๗๖ นางสาวภัทรนิช  อาทิตย์ตั้ง 

 ๑๑๗๗ นางสาวภัทรภร  วิสัยเกษม 

 ๑๑๗๘ นางภัทรภร  อุปพงษ์ 

 ๑๑๗๙ นางภัทราพร  กัปตัน 

 ๑๑๘๐ นางภัทราภรณ์  โฆษิตสุริยะพันธุ์ 

 ๑๑๘๑ นางภัทราภรณ์  ฉิมพลี 

 ๑๑๘๒ นางภันตรี  แสนทวีสุข 

 ๑๑๘๓ นางภานุมาศ  จันทร์แก้ว 

 ๑๑๘๔ นางสาวภาวิณี  พิมพ์ศิริ 

 ๑๑๘๕ นางสาวภิญญาพัชญ์  พวงไม้ 

 ๑๑๘๖ นางภิมพสร  ต้นกันยา 

 ๑๑๘๗ นางภิรมย์ญา  ไชยเสน 

 ๑๑๘๘ นางสาวภุมริน  เพชรช าลิ 

 ๑๑๘๙ นางสาวภูเพชร  วะสาร 

 ๑๑๙๐ นางสาวมณฑา  เลี้ยงศิริ 

 ๑๑๙๑ นางมณฑา  โสทรจิตร์ 

 ๑๑๙๒ นางสาวมณฑีรัตน์  มณีฤทธิ์ 

 ๑๑๙๓ นางสาวมณทิพย์  ธงรอด 

 ๑๑๙๔ นางสาวมณฤทัย  ย่ าเที่ยง 

 ๑๑๙๕ นางสาวมณี  แพรศรีทอง 

 ๑๑๙๖ นางสาวมณีเพ็ญ  ภู่พันธุ์ 

 ๑๑๙๗ นางมนันพัทธ์  รุ่งพศวัฒน์ 

 ๑๑๙๘ นางสาวมนัสนันท์  ตรีนอก 

 ๑๑๙๙ นางสาวมยุรี  ชูติรัมย์ 

 ๑๒๐๐ นางสาวมยุรี  รุ่งเรือง 

 ๑๒๐๑ นางมลิวรรณ  บุพนิมิตร 

 ๑๒๐๒ นางมะลิ  ธรรมชาติ 

 ๑๒๐๓ นางมะลิวัน  กลิ่นดี 

 ๑๒๐๔ นางมัณฑนา  พรมท้วม 

 ๑๒๐๕ นางมัณทนา  ชื่นตา 

 ๑๒๐๖ นางสาวมาลินี  โกศลศรี 

 ๑๒๐๗ นางสาวมาลินี  วงศ์ไพรัชต์ 

 ๑๒๐๘ นางมาลินี  วัฒนบุรินทร์กุล 

 ๑๒๐๙ นางมาลี  ทาไชยวงค์ 

 ๑๒๑๐ นางมินทร์ตรา  สันติพิทักษ์ 

 ๑๒๑๑ นางมุฑิตา  สงผัด 

 ๑๒๑๒ นางเมตตา  เขียวรัตน์ 

 ๑๒๑๓ นางสาวแม้นมาศ  อนุพงษ์ 

 ๑๒๑๔ นางยุณี  ขุนภิบาล 

 ๑๒๑๕ นางสาวยุพเยาว์  บุญเพ็ง 

 ๑๒๑๖ นางยุพา  เลาะพึ่ง 

 ๑๒๑๗ นางยุพา  เอี่ยมสิทธิพันธุ์ 

 ๑๒๑๘ นางยุพาพิน  ม่วงประเสริฐ 

 ๑๒๑๙ นางสาวยุพิน  ทนานนท์ 

 ๑๒๒๐ นางยุพิน  นิยม 

 ๑๒๒๑ นางสาวยุพิน  นิลบุตร 

 ๑๒๒๒ นางสาวยุภา  จันทวงษ์ 

 ๑๒๒๓ นางยุภาวดี  พงษ์อนันต์ 

 ๑๒๒๔ นางยุรนันท์  เทพจันตา 

 ๑๒๒๕ นางยุวดี  กาญจนพบู 



 หน้า   ๗๘ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๒๖ นางสาวเยาวดี  มณีฉาย 

 ๑๒๒๗ นางเยาวมาลย์  อรรคนิตย์ 

 ๑๒๒๘ นางเยาวเรศ  สาใจ 

 ๑๒๒๙ นางเยาวลักษณ์  ตะกรุดงาม 

 ๑๒๓๐ นางรดา  เบ้าวรรณ 

 ๑๒๓๑ นางรดา  เพ็ชรกูล 

 ๑๒๓๒ นางสาวรดา  สินทรัพย์ 

 ๑๒๓๓ นางรถิกา  พันธ์ศิริ 

 ๑๒๓๔ นางสาวรพีพรรณ  พินรุ่ง 

 ๑๒๓๕ นางรวิภา  ผาลาด 

 ๑๒๓๖ นางสาวรวิวรรณ  แก้วทรงเพชร 

 ๑๒๓๗ นางระเบียบ  จรรยาวิศิษฏ์ 

 ๑๒๓๘ นางรังสิมา  เหล่าสิทธิสุข 

 ๑๒๓๙ นางรัชฎาพร  บุญชิต 

 ๑๒๔๐ นางสาวรัชนี  ช่วงไธสง 

 ๑๒๔๑ นางสาวรัชนี  เลิศศรีชัยนนท์ 

 ๑๒๔๒ นางสาวรัชนี  วิเศษศิริลักษณ์ 

 ๑๒๔๓ นางรัชนีกร  ทองจีน 

 ๑๒๔๔ นางรัชนีวรรณ  ฉัตรศรี 

 ๑๒๔๕ นางรัญชิดา  เมธาบวรนันท์ 

 ๑๒๔๖ นางรัตนศิลป  สุวรรณเทน 

 ๑๒๔๗ นางสาวรัตนา  นวลละออง 

 ๑๒๔๘ นางสาวรัตนา  แสงสว่าง 

 ๑๒๔๙ นางสาวรัตนา  หิงพุดซา 

 ๑๒๕๐ นางรัตนากร  เลาแก้วหนู 

 ๑๒๕๑ นางสาวรัตนาวลัย  ทรัพย์เย็น 

 ๑๒๕๒ นางรัตมณี  ต้นสีนนท์ 

 ๑๒๕๓ นางรัตยา  สระทอง 

 ๑๒๕๔ นางรัมภา  ขีระมาตย์ 

 ๑๒๕๕ นางสาวรัษฎาภรณ์  ดอกสลิด 

 ๑๒๕๖ นางสาวราณี  ไกรทัต 

 ๑๒๕๗ นางสาวราณี  ลภาภัทร 

 ๑๒๕๘ นางสาวราตรี  เขียวชะอุ่ม 

 ๑๒๕๙ นางราตรี  มงคลศรี 

 ๑๒๖๐ นางราตรี  วงษา 

 ๑๒๖๑ นางราตรี  วาจะเสน 

 ๑๒๖๒ นางสาววีราภรณ์  ฑิตถากรณ์ 

 ๑๒๖๓ นางสาวร าพึง  ฤกษ์โสธร 

 ๑๒๖๔ นางร าไพ  ขวัญนิมิตร 

 ๑๒๖๕ นางรุ้งดาว  ชมไพบูลย์ 

 ๑๒๖๖ นางสาวรุ่งทิพย์  ปุยงาม 

 ๑๒๖๗ นางรุ่งนภา  ไตรสารศรี 

 ๑๒๖๘ นางรุ้งเพชร  เทียกมูล 

 ๑๒๖๙ นางรุ่งรักษ์  บุญไทย 

 ๑๒๗๐ นางสาวรุ้งลาวัลย์  มีวงศ์ปาน 

 ๑๒๗๑ นางสาวรุ่งอรุณ  พิทักษา 

 ๑๒๗๒ นางสาวรุ่งอรุณ  สายจิตต์ 

 ๑๒๗๓ นางรุจิรา  ปัทมธรรม 

 ๑๒๗๔ นางสาวเรณู  ฉายรังษี 

 ๑๒๗๕ นางเรณู  ศิริอินทร์ 

 ๑๒๗๖ นางเรืองวัฒนาภรณ์  น้อยพรหม 

 ๑๒๗๗ นางเรืองอุไร  รักผลดี 



 หน้า   ๗๙ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๗๘ นางฤทัย  กันยาสนธ์ 

 ๑๒๗๙ นางฤทัย  ชินอ่อนส้าว 

 ๑๒๘๐ นางสาวฤทัย  ธนูศิลป์ 

 ๑๒๘๑ นางลมัย  นวลศรี 

 ๑๒๘๒ นางลลิดา  ช่วยบุญชู 

 ๑๒๘๓ นางสาวละไม  มะโร 

 ๑๒๘๔ นางละออ  ถิ่นทอง 

 ๑๒๘๕ นางละอองทอง  ตันติธนากรกุล 

 ๑๒๘๖ นางละอองทิพย์  ศิริคมธรรม 

 ๑๒๘๗ นางละอองเพชร  พุฒิพัฒน์พาณิชย์ 

 ๑๒๘๘ นางสาวลักษณาภรณ์  บานแบ่ง 

 ๑๒๘๙ นางลัดดา  ชาวดง 

 ๑๒๙๐ นางลัดดา  พรศุภมาศ 

 ๑๒๙๑ นางลาวรรณ  ท้ายเซ่ง 

 ๑๒๙๒ นางลาวัณย์  ค าสัตย์ 

 ๑๒๙๓ นางสาววงค์เดือน  พงษ์มณี 

 ๑๒๙๔ นางสาววงศ์เดือน  อ่อนละมัย 

 ๑๒๙๕ นางสาววชิราภรณ์  เกตุนวม 

 ๑๒๙๖ นางวทันยา  ดรุมาศ 

 ๑๒๙๗ นางวรนุช  เกียรติศิริกุล 

 ๑๒๙๘ นางวรนุช  นุ่มนวล 

 ๑๒๙๙ นางสาววรรณภา  ชูปรารมย์ 

 ๑๓๐๐ นางวรรณภา  คณารส 

 ๑๓๐๑ นางสาววรรณฤดี  ไหมคง 

 ๑๓๐๒ นางวรรณวิภา  ด าน้อย 

 ๑๓๐๓ นางวรรณา  เกษสุนทร 

 ๑๓๐๔ นางวรรณา  ธรรมเจริญ 

 ๑๓๐๕ นางสาววรรณา  บุญชู 

 ๑๓๐๖ นางวรรณา  ประจง 

 ๑๓๐๗ นางวรรณา  สหะวัน 

 ๑๓๐๘ นางสาววรรณิดา  หอมสิน 

 ๑๓๐๙ นางสาววรรนภา  เกิดผลหลาก 

 ๑๓๑๐ นางวรฤทัย  ยติกุลโกศล 

 ๑๓๑๑ นางวรันธร  พงษ์อธิยุต 

 ๑๓๑๒ นางวรางคณา  ดวงกางใต้ 

 ๑๓๑๓ นางวราพรรณ  เนตรค า 

 ๑๓๑๔ นางสาววราภรณ์  วงค์น้ านอง 

 ๑๓๑๕ นางวราภรณ์  ศรีกัลยาณบุตร 

 ๑๓๑๖ นางวรารัตน์  พันธ์สว่าง 

 ๑๓๑๗ นางวราวรรณ  สื่อเฉย 

 ๑๓๑๘ นางสาววลัยพร  จันทร์คง 

 ๑๓๑๙ นางวลัยพร  อาด า 

 ๑๓๒๐ นางสาววลัยลักษณ์  สิริจินดานนท์ 

 ๑๓๒๑ นางสาววศิกาน  สงเนียม 

 ๑๓๒๒ นางวศินี  กลิ่นหอม 

 ๑๓๒๓ นางสาววัชรา  ผจญจิตต์ 

 ๑๓๒๔ นางวัชราภรณ์  แตงหมี 

 ๑๓๒๕ นางวัชราภรณ์  นาท้าว 

 ๑๓๒๖ นางวัฒนา  สกุลทองเสรี 

 ๑๓๒๗ นางวันชุลี  นกด า 

 ๑๓๒๘ นางสาววันทนา  กองเพชร 

 ๑๓๒๙ นางวันธิวาห์  กระชัน 



 หน้า   ๘๐ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๓๐ นางสาววันเพ็ญ  ดวงสิทธิ์ 

 ๑๓๓๑ นางวันเพ็ญ  ทองจันทร์ 

 ๑๓๓๒ นางสาววัลลภา  ตุมา 

 ๑๓๓๓ นางวาณี  ธรรมโม 

 ๑๓๓๔ นางวาทินี  รัตนจารุวัฒน์ 

 ๑๓๓๕ นางสาววารินทร์  เพ็งศรี 

 ๑๓๓๖ นางวารุณี  ประเสริฐลาภ 

 ๑๓๓๗ นางวาสนา  แก้วอินทร์ 

 ๑๓๓๘ นางสาววาสนา  ไกยสวน 

 ๑๓๓๙ นางสาววาสนา  คงคืน 

 ๑๓๔๐ นางวาสนา  งามฉวี 

 ๑๓๔๑ นางวาสนา  ด้วงฉุย 

 ๑๓๔๒ นางสาววาสนา  ดาราฉาย 

 ๑๓๔๓ นางวาสนา  ทุ่งล้อม 

 ๑๓๔๔ นางสาววาสนา  เทพณรงค์ 

 ๑๓๔๕ นางวาสนา  บ้งกุล 

 ๑๓๔๖ นางวาสนา  บุญธรรมช่วย 

 ๑๓๔๗ นางวาสนา  มีเพียร 

 ๑๓๔๘ นางสาวศรินทิพย์  เรี่ยวแรง 

 ๑๓๔๙ นางวิจิตร  คล่องดี 

 ๑๓๕๐ นางสาววิจิตรา  ตาเพชร์ 

 ๑๓๕๑ นางสาววิชญาดา  แก้วสีขาว 

 ๑๓๕๒ นางวิชุดา  กันหาลา 

 ๑๓๕๓ นางวิพารัตน์  พวงแก้ว 

 ๑๓๕๔ นางวิภา  ดะนัย 

 ๑๓๕๕ นางวิภา  นีระเสน 

 ๑๓๕๖ นางวิภา  พงษ์บุญ 

 ๑๓๕๗ นางวิภาดา  เจะเตะ 

 ๑๓๕๘ นางสาววิภาดา  ประดับวงศ์ 

 ๑๓๕๙ นางวิภาพร  ทองไทย 

 ๑๓๖๐ นางวิภารัตน์  รักษาวังสันต์ 

 ๑๓๖๑ นางวิมลณัฐ  ทุมชะ 

 ๑๓๖๒ นางวิรวรรณ  กลิ่นฟุ้ง 

 ๑๓๖๓ นางสาววิรัลฐิตา  เพ็งศรี 

 ๑๓๖๔ นางวิราวรรณ์  ยิ้มแย้ม 

 ๑๓๖๕ นางวิลาลัย  ชุ่มในใจ 

 ๑๓๖๖ นางสาววิไล  ผดุงลาภ 

 ๑๓๖๗ นางสาววิไล  จันทร์ชพุ่ม 

 ๑๓๖๘ นางวิไล  อาจวาที 

 ๑๓๖๙ นางสาววิไลลักษณ์  โกมุทสกุณี 

 ๑๓๗๐ นางวิไลลักษณ์  วรคุณพิเศษ 

 ๑๓๗๑ นางวิไลวรรณ  เกียรติอร่ามกุล 

 ๑๓๗๒ นางวิไลวรรณ  ยืดยาว 

 ๑๓๗๓ นางสาววิวรรธณี  นิลโพธิ์ 

 ๑๓๗๔ นางแววตา  กะสังข์ 

 ๑๓๗๕ นางสาวศตนันท์  กัลยา บุษบง 

 ๑๓๗๖ นางศรญา  ศรลัมพ์ 

 ๑๓๗๗ นางสาวศรสวรรค์  จันทนสาร 

 ๑๓๗๘ นางศราทิพย ์ เดชนะ 

 ๑๓๗๙ นางสาวศรินทิพย์  เรี่ยงแรง 

 ๑๓๘๐ นางศรีตระกูล  เจียมจีรกุล 

 ๑๓๘๑ นางศรีประไพ  อินทรีย์ 



 หน้า   ๘๑ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๘๒ นางศรีประภา  พรมบุตร 

 ๑๓๘๓ นางศรีสังวาลย์  จันทร์เย็น 

 ๑๓๘๔ นางสาวศรีสุภาพ  ราชอาษา 

 ๑๓๘๕ นางศลิตา  เสนา 

 ๑๓๘๖ นางศศมน  วาดวงศ์ 

 ๑๓๘๗ นางศศิกาญจน์  ศรีเมือง 

 ๑๓๘๘ นางศศินันท์  สุชนวงศ์ 

 ๑๓๘๙ นางสาวศศิมาพร  คุ้มบัว 

 ๑๓๙๐ นางศัณสนีย์  ศรีจันทร์ 

 ๑๓๙๑ นางสาวศิรดา  นูมหันต์ 

 ๑๓๙๒ นางศิราณี  บุญส าราญ 

 ๑๓๙๓ นางศิริ  เหล็กกล้า 

 ๑๓๙๔ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิรินันท์  แกล้วกล้า 

 ๑๓๙๕ นางศิรินันท์  เยาวลักษณ์ 

 ๑๓๙๖ นางศิรินันท์  โลหะกิจ 

 ๑๓๙๗ นางสาวศิรินาฎ  พันธุ์ภักดี 

 ๑๓๙๘ นางศิริประกาย  อยู่ดี 

 ๑๓๙๙ นางศิริพร  พิมพานนท์ 

 ๑๔๐๐ นางสาวศิริพร  เล่ห์อิ่ม 

 ๑๔๐๑ นางศิริพร  ศรัทธานุศาสตร์ 

 ๑๔๐๒ นางศิริพรรณ  เป้าเพชร 

 ๑๔๐๓ นางศิริพักตร์  ล้ าเลิศ 

 ๑๔๐๔ นางศิริภรณ์  วงศ์ทะเล 

 ๑๔๐๕ นางศิริวรรณ  กลิ่นสุคนธ์ 

 ๑๔๐๖ นางศิวนาถ  ประทับทอง 

 ๑๔๐๗ นางสาวศุจีภรณ์  ทองวัฒนะนันท์ 

 ๑๔๐๘ นางศุภณัฐ  พุ่มโพธิ์ 

 ๑๔๐๙ นางศุภลักษณ์  ตรงสุจริต 

 ๑๔๑๐ นางสาวศุภวรรณ์  สวนกูล 

 ๑๔๑๑ นางศุภากร  นามประกาย 

 ๑๔๑๒ นางส.มัศยา  ปุรัษากาญจน์ 

 ๑๔๑๓ นางสาวสมจิต  ตั้งคุณาพันธุ์ 

 ๑๔๑๔ นางสมจิต  ฤทธิยา 

 ๑๔๑๕ นางสาวสมใจ  ชมโคกกรวด 

 ๑๔๑๖ นางสาวสมใจ  ชมใจ 

 ๑๔๑๗ นางสาวสมใจ  ชุมภูวร 

 ๑๔๑๘ นางสาวสมใจ  ศรีธิ 

 ๑๔๑๙ นางสมถวิล  พันธ์แสน 

 ๑๔๒๐ นางสาวสมทรง  เขียวเกษม 

 ๑๔๒๑ นางสมนึก  ฤทธิ์ตา 

 ๑๔๒๒ นางสาวสมบุญ  แสงเทียน 

 ๑๔๒๓ นางสมพร  มีทรัพย์ 

 ๑๔๒๔ นางสาวสมพิศ  คุณวุฑฒ์ 

 ๑๔๒๕ นางสมพิศ  ศรีโยธา 

 ๑๔๒๖ นางสมพิศ  ศิริบุรี 

 ๑๔๒๗ นางสาวสมมาส  แผ่วฉิมพลี 

 ๑๔๒๘ นางสมยา  วงษ์อ่อน 

 ๑๔๒๙ นางสมฤดี  ทองขาว 

 ๑๔๓๐ นางสาวสมศรี  ฉัตรรัตนาภรณ์ 

 ๑๔๓๑ นางสาวสมหมาย  เกตุรัตน์ 

 ๑๔๓๒ นางสมหมาย  ศรีคอนไทย 

 ๑๔๓๓ นางสรคณ  มุสิกสังข์ 



 หน้า   ๘๒ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๓๔ นางสรชา  กุลรัตนเวคิน 

 ๑๔๓๕ นางสรวงกนก  สุทธิมวล 

 ๑๔๓๖ นางสาวสรัญญา  ธีระธรรมประชา 

 ๑๔๓๗ นางสรัลรัชช์  สิทธิชัยนันทน์ 

 ๑๔๓๘ นางสาวสราวรรณ  แสงอุทัย 

 ๑๔๓๙ นางสรินทิพย์  จิตต์มั่นการ 

 ๑๔๔๐ นางสหัสยา  มากมี 

 ๑๔๔๑ นางสังวาลย์  ชูช่วย 

 ๑๔๔๒ นางสาวสาคร  อ าพินธุ์ 

 ๑๔๔๓ นางสาธนีย์  แพ้ชัยภูมิ 

 ๑๔๔๔ นางสายใจ  ชอบด้วยไทย 

 ๑๔๔๕ นางสาวสายชล  ทองรุช 

 ๑๔๔๖ นางสายทอง  พึ่งสาระ 

 ๑๔๔๗ นางสาวสายฝน  โคตรบรรเทา 

 ๑๔๔๘ นางสายพิณ  ปราบรัตน์ 

 ๑๔๔๙ นางสายสมร  จงสวัสดิ์ 

 ๑๔๕๐ นางสายสวาท  ปราบพยัคฆ์ 

 ๑๔๕๑ นางสาลินี  ขันธลักษณ์ 

 ๑๔๕๒ นางสาลีนา  สีระโก 

 ๑๔๕๓ นางสาวิตรี  ไพโรจน์ 

 ๑๔๕๔ นางส าเนียง  ทองอ้น 

 ๑๔๕๕ นางส าเภา  จันทร์ชุม 

 ๑๔๕๖ นางส ารวล  ตันพานิช 

 ๑๔๕๗ นางส าราญ  ตาดสุวรรณ์ 

 ๑๔๕๘ นางส าเริง  พรหมขุนทอง 

 ๑๔๕๙ นางส าเรียง  แพรงาม 

 ๑๔๖๐ นางส าอาง  ประสงค์ศรี 

 ๑๔๖๑ นางส าอิงค์  อบนวล 

 ๑๔๖๒ นางสิทธิพร  หลังประเสริฐ 

 ๑๔๖๓ นางสินีนารถ  ปัดสา 

 ๑๔๖๔ นางสิริกร  สิทธิโรจนกุล 

 ๑๔๖๕ นางสิริญ์กัญญา  มะลิ 

 ๑๔๖๖ นางสิริญาดา  ศรีพนม 

 ๑๔๖๗ นางสาวสิรินทร  แพงแก้ว 

 ๑๔๖๘ นางสาวสิรินทร์รัตน์  แจ้งสว่าง 

 ๑๔๖๙ นางสาวสิรินทิพย์  วรวลัย 

 ๑๔๗๐ นางสาวสิรินพรรณ  สุขใยพัธน์ 

 ๑๔๗๑ นางสาวสิรินาฎ  เยือจันทร์ 

 ๑๔๗๒ นางสิริบูรณ์  เฮงประสาทพร 

 ๑๔๗๓ นางสิริพร  ภูมิช่วง 

 ๑๔๗๔ นางสิริพรรณ  ศรีทิน 

 ๑๔๗๕ นางสิริรัตน์  กองวัน 

 ๑๔๗๖ นางสีประภา  ชุมแวงวาปี 

 ๑๔๗๗ นางสุกฤตา  ช่อวิเชียร 

 ๑๔๗๘ นางสุกฤตา  น๊ะทิพย์ 

 ๑๔๗๙ นางสาวสุกัญญา  กุลสุวรรณ์ 

 ๑๔๘๐ นางสาวสุกัญญา  แตงเจริญ 

 ๑๔๘๑ นางสุกัญญา  เปมิกาพงศ์ 

 ๑๔๘๒ นางสาวสุกานดา  หวงรัตนากร 

 ๑๔๘๓ นางสาวสุกุมา  เพชรม่วง 

 ๑๔๘๔ นางสาวสุจิตรา  จันทร์เส้ง 

 ๑๔๘๕ นางสาวสุจิตรา  วันนา 



 หน้า   ๘๓ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๘๖ นางสาวสุจิตรา  สวัสดิ์ 

 ๑๔๘๗ นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวจนะโรจน์ 

 ๑๔๘๘ นางสุจินต์  ไชโย 

 ๑๔๘๙ นางสุจินต์  ดาวแดน 

 ๑๔๙๐ นางสุชาดา  ชูบัว 

 ๑๔๙๑ นางสาวสุชาดา  วงษ์ประดิษฐ์ 

 ๑๔๙๒ นางสาวสุชาวลัญช์  ปานาผล 

 ๑๔๙๓ นางสาวสุชีรา  ชาบาง 

 ๑๔๙๔ นางสุดารัช  ลี้ชัยสิน 

 ๑๔๙๕ นางสุดารัตน์  จิรทรัพย์ไพศาล 

 ๑๔๙๖ นางสุดารัตน์  ชานนท์ 

 ๑๔๙๗ นางสาวสุดารัตน์  อรุณสุดา 

 ๑๔๙๘ นางสุธาดา  ทันเจริญ 

 ๑๔๙๙ นางสุธามาศ  เฉลิมวัย 

 ๑๕๐๐ นางสาวสุนทรี  เหล่าลดา 

 ๑๕๐๑ นางสาวสุนันท์  ทองโฉม 

 ๑๕๐๒ นางสุนันท์  นาถมทอง 

 ๑๕๐๓ นางสุนันทา  เตียงทอง 

 ๑๕๐๔ นางสาวสุนันทา  อรัญฤทธิ์ 

 ๑๕๐๕ นางสุนิสา  เอกพิชิตมาร 

 ๑๕๐๖ นางสาวสุนี  ประทุมชัย 

 ๑๕๐๗ นางสาวสุนีย์  ชูตระกูล 

 ๑๕๐๘ นางสุนีย์รัตน์  มีเนียม 

 ๑๕๐๙ นางสาวสุประวีณ์  อ่อนชูสูงทรง 

 ๑๕๑๐ นางสาวสุปราณี  ซาเล็ม 

 ๑๕๑๑ นางสุปราณี  ใสบริสุทธิ์ 

 ๑๕๑๒ นางสุปรียา  อุทัยน้อย 

 ๑๕๑๓ นางสุพร  บัวทอง 

 ๑๕๑๔ นางสุพรรณี  พิบูลย์ 

 ๑๕๑๕ นางสุพรรณี  ยางเดี่ยว 

 ๑๕๑๖ นางสุพัฒ  หนูเจริญ 

 ๑๕๑๗ นางสุพัฒน์  บุญโสดากร 

 ๑๕๑๘ นางสาวสุพัตรา  ครองสุข 

 ๑๕๑๙ นางสาวสุพัตรา  แดงเครือ 

 ๑๕๒๐ นางสาวสุพัตรา  ลอว์เรนส์ 

 ๑๕๒๑ นางสุพัตรา  ลักษณะอัฐ 

 ๑๕๒๒ นางสุพัตรา  วุฒิพันธุ์ 

 ๑๕๒๓ นางสุพัตรา  สาระศรี 

 ๑๕๒๔ นางสาวสุพิชฌาย์  บงแก้ว 

 ๑๕๒๕ นางสุภัทนันทร์  สมรรถชัยศรี 

 ๑๕๒๖ นางสุภัสชา  จันทสุข 

 ๑๕๒๗ นางสาวสุภัสศรณ์  บุดดา 

 ๑๕๒๘ นางสุภาพ  อุพิณ 

 ๑๕๒๙ นางสุภาพร  ขวัญเมือง 

 ๑๕๓๐ นางสุภาพร  ทับไทร 

 ๑๕๓๑ นางสุภาพร  พลายทอง 

 ๑๕๓๒ นางสุภาพร  รัตนา 

 ๑๕๓๓ นางสุภาพร  หอยแก้ว 

 ๑๕๓๔ นางสาวสุภาพร  อิษฎาธิคม 

 ๑๕๓๕ นางสุภาพร  รอดมินทร์ 

 ๑๕๓๖ นางสุภาว์  รุ่งเรือง 

 ๑๕๓๗ นางสุภาวดี  ละม้าย 



 หน้า   ๘๔ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๓๘ นางสุมาลัย  ศรีสุข 

 ๑๕๓๙ นางสุมาลี  สันเจริญ 

 ๑๕๔๐ นางสุมาลี  สุบรรณพงษ์ 

 ๑๕๔๑ นางสุมาลี  อนันตกานนท์ 

 ๑๕๔๒ นางสุรนิตย์  กาพย์แก้ว 

 ๑๕๔๓ นางสาวสุรัศวดี  จันทาทอง 

 ๑๕๔๔ นางสุรางค์  สายหยุด 

 ๑๕๔๕ นางสุรารักษ์  อินทรดม 

 ๑๕๔๖ นางสุริยา  เวียงยศ 

 ๑๕๔๗ นางสุริสา  ล าเภาธีรภัทร 

 ๑๕๔๘ นางสาวสุรีย์  แสงพุ่ม 

 ๑๕๔๙ นางสุรีรัตน์  สิวายะวิโรจน์ 

 ๑๕๕๐ นางสุวพร  เคล้าละม่อม 

 ๑๕๕๑ นางสุวรรณรัตน์  สังวรวิตร 

 ๑๕๕๒ นางสุวรรณา  จันทร์ต๊ะวงศ์ 

 ๑๕๕๓ นางสุวรรณา  ธีระราษฎร์ 

 ๑๕๕๔ นางสุวรรณา  สิงห์พรหม 

 ๑๕๕๕ นางสุวรรณี  พิลาภ 

 ๑๕๕๖ นางสุวรรณี  วรสิทธิ์ชัย 

 ๑๕๕๗ นางสุวารี  เพ่ิมพูล 

 ๑๕๕๘ นางเสนิภาภรณ์  บุตรธิสาร 

 ๑๕๕๙ นางสาวเสาวณิต  แสงโสภา 

 ๑๕๖๐ นางเสาวณีย์  โตะเจ๊ะ 

 ๑๕๖๑ นางเสาวภา  เดชศิริกุล 

 ๑๕๖๒ นางสาวเสาวรี  มลวิสัย 

 ๑๕๖๓ นางเสาวลักษณ์  ตรีกลาง 

 ๑๕๖๔ นางสาวเสาวลักษณ์  นิ่มไพบูลย์ 

 ๑๕๖๕ นางเสาวลักษณ์  วิมลญาณ 

 ๑๕๖๖ นางเสาวลักษณ์  เสริฐเลิศ 

 ๑๕๖๗ นางแสงแข  เลอยุกต์ 

 ๑๕๖๘ นางแสงจันทร์  วงวิลาศ 

 ๑๕๖๙ นางแสงเดือน  บัวองค์ 

 ๑๕๗๐ นางแสงเดือน  สุวรรณโน 

 ๑๕๗๑ นางสาวแสงเดือน  เสริมสุข 

 ๑๕๗๒ นางโสภา  กาวไธสง 

 ๑๕๗๓ นางสาวโสภา  สาระพันธ์ 

 ๑๕๗๔ นางโสภารักษ์  ปัจจัยเตร 

 ๑๕๗๕ นางหทัยรัตน์  ศรียะวงษ์ 

 ๑๕๗๖ นางหนึ่งฤทัย  จินตสกุล 

 ๑๕๗๗ นางหรรษาสุข  ใจปลื้ม 

 ๑๕๗๘ นางสาวหัตถภรณ์  ตันติวรเวศน์ 

 ๑๕๗๙ นางสาวหัทยา  นภาดล 

 ๑๕๘๐ นางหัสดี  วิจารณปัญญา 

 ๑๕๘๑ นางสาวอติภา  เปรมศรี 

 ๑๕๘๒ นางอนงค์พร  ภัคพิรุฬห์กุล 

 ๑๕๘๓ นางอนัญญา  ดิลกภาคินทร์ 

 ๑๕๘๔ นางอนัญญา  ต่อพล 

 ๑๕๘๕ นางอนัญญา  เนตรักษ์ 

 ๑๕๘๖ นางอโนทัย  ชัยสัมฤทธิ์ผล 

 ๑๕๘๗ นางสาวอภิญญา  ไพบูลย์สิริวัฒน์ 

 ๑๕๘๘ นางอภิญญา  เอี่ยมอ าภา 

 ๑๕๘๙ นางสาวอภิรดี  กลิ่นพยอม 



 หน้า   ๘๕ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๙๐ นางอภิรมย์  ผลตาล 

 ๑๕๙๑ นางอภิวันท์  ดวงดี 

 ๑๕๙๒ นางสาวอภิวันทร์  ภิรมย์เนตร 

 ๑๕๙๓ นางสาวอมร  โขพิมพ์ 

 ๑๕๙๔ นางสาวอมรรัตน์  ทับทิมโต 

 ๑๕๙๕ นางอมรรัตน์  พงษ์ปวน 

 ๑๕๙๖ นางอมราภรณ์  ปราสาทเวสร์ 

 ๑๕๙๗ นางสาวอมรารัตน์  จันมณีชัย 

 ๑๕๙๘ นางสาวอรชพร  ทองดาดาษ 

 ๑๕๙๙ นางอรทัย  มุสิกากุล 

 ๑๖๐๐ นางอรทัย  ศรีสารัตน์ 

 ๑๖๐๑ นางสาวอรพา  ชุ่มอินจักร 

 ๑๖๐๒ นางอรพินท์  พรมสุข 

 ๑๖๐๓ นางสาวอรวรรณ  เขียวแดง 

 ๑๖๐๔ นางสาวอรวรรณ  ชุ่มคุมสิน 

 ๑๖๐๕ นางอรวรรณ  นุตะดี 

 ๑๖๐๖ นางอรสา  จิตตรีงาม 

 ๑๖๐๗ นางสาวอรสา  อ่างศิลา 

 ๑๖๐๘ นางอรอนงค์  จันทร์สองดวง 

 ๑๖๐๙ นางสาวอรอนงค์  พุ่มประเสริฐ 

 ๑๖๑๐ นางสาวอรอินทร์  รวมธรรม 

 ๑๖๑๑ นางอรัญญา  เพชรเจริญ 

 ๑๖๑๒ นางอร่ามศรี  เพ็งพิทักษ์ 

 ๑๖๑๓ นางสาวอรุณ  นามนวล 

 ๑๖๑๔ นางอรุณภัส  เพิ่มพล 

 ๑๖๑๕ นางอรุณรัตน์  นันทบุรมย์ 

 ๑๖๑๖ นางอรุณี  ใจดี 

 ๑๖๑๗ นางอรุณี  ภูนะยา 

 ๑๖๑๘ นางอรุณี  วงศ์ก าภู 

 ๑๖๑๙ นางอ้อมอารีย์  ยี่วาศรี 

 ๑๖๒๐ นางสาวอังคณา  เพ็ชรพรหม 

 ๑๖๒๑ นางอังคณา  ศรีประเสริฐ 

 ๑๖๒๒ นางอัจจิมา  โกศลศรีวิวัฒน์ 

 ๑๖๒๓ นางอัจฉรา  ชัยวรภัทร 

 ๑๖๒๔ นางอัจฉรา  สุวัตธิกะ 

 ๑๖๒๕ นางอัจฉรา  ดิษฐานพงศ์ 

 ๑๖๒๖ นางอัจฉรา  เพียงแก้ว 

 ๑๖๒๗ นางอัญชนา  ฤทธิ์เมือง 

 ๑๖๒๘ นางอัญชิษฐา  แก้วบางพระ 

 ๑๖๒๙ นางอัญชิษฐา  หาญณรงค์ 

 ๑๖๓๐ นางสาวอัญมณีกานต์  ช ากรม 

 ๑๖๓๑ นางอัตติยา  หละเขียว 

 ๑๖๓๒ นางอันน์ธัญ  ทองจันทร์แก้ว 

 ๑๖๓๓ นางอัมพร  หลาวเงิน 

 ๑๖๓๔ นางสาวอัมพร  หอมแพง 

 ๑๖๓๕ นางสาวอัมพรรณ์  จุ้ยส าราญ 

 ๑๖๓๖ นางอัศนี  แย้มสกุล 

 ๑๖๓๗ นางอาภารัตน์  ปริกสุวรรณ 

 ๑๖๓๘ นางอายีซะ  วามะ 

 ๑๖๓๙ นางอารยา  ลาภอุดม 

 ๑๖๔๐ นางอารยา  วรการเดชา 

 ๑๖๔๑ นางอารินทร์  ธ ารงโชติ 



 หน้า   ๘๖ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๔๒ นางสาวอารินทร์  แสงทอง 

 ๑๖๔๓ นางอารี  อินทะเสม 

 ๑๖๔๔ นางสาวอารีรักษ์  ปัญญาไชย 

 ๑๖๔๕ นางอารีรัตน์  พรหมวิเชียร 

 ๑๖๔๖ นางอารีวรรณ  ค าทอง 

 ๑๖๔๗ นางอ านวยผล  กมลหัตถ์ 

 ๑๖๔๘ นางอ าพร  จุลพันธ์ 

 ๑๖๔๙ นางอ าพร  ผดุงกิจ 

 ๑๖๕๐ นางอ าไพ  สุขเกษม 

 ๑๖๕๑ นางอิงอร  อาศัยบุญ 

 ๑๖๕๒ นางอุทัย  โคตรตะ 

 ๑๖๕๓ นางอุบล  ชูชื่น 

 ๑๖๕๔ นางอุบลวรรณ  ทองนุ่น 

 ๑๖๕๕ นางสาวอุบลวรรณ  ฮวดพรม 

 ๑๖๕๖ นางอุบลวรรณา  ค าหอม 

 ๑๖๕๗ นางสาวอุมา  ไข่ทองดี 

 ๑๖๕๘ นางสาวอุไร  กาญจนพันธ์ 

 ๑๖๕๙ นางอุไร  มัณฑการ 

 ๑๖๖๐ นางสาวอุไร  ยิ่งรัมย ์

 ๑๖๖๑ นางอุไรวรรณ  พ่อเพ็ชร 

 ๑๖๖๒ นางอุไรวรรณ  ยงกิจวรกุล 

 ๑๖๖๓ นางอุไรวรรณ  วงษ์ทอง 

 ๑๖๖๔ นางอุไรวรรณ  ฮวบสกุล 

 ๑๖๖๕ นางอุษา  ชูประสิทธิ์ 

 ๑๖๖๖ นางสาวอุสาห์  รักด้วง 

 ๑๖๖๗ นางสาวอุษา  บุญญาธนานุรัตน์ 

 ๑๖๖๘ นางเอมอร  วิจิตรพงษา 

 ๑๖๖๙ นางเอื้อม  โอนตึ่ง 

 ๑๖๗๐ นางเอื้อมพร  รักษาศรี 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 ๑ นายกนกพล  ไม่เศร้า 

 ๒ นายกนต์ธร  ชั้นโรจน์ 

 ๓ นายกนต์ธร  เหล่ากุนทา 

 ๔ นายกมล  กิจจานนท์ 

 ๕ นายกมล  ชัยกันทะ 

 ๖ นายกมล  ภูวนกลกรรม 

 ๗ จ่าสิบเอก กรกต  วุฒิ 

 ๘ นายกรณ์วัชพล  นุสุริยาสันต์ 

 ๙ นายกรพนม  อิสระทะ 

 ๑๐ พันจ่าเอก กรมิษฐ์  กรรณิกา 

 ๑๑ นายกรรชัยจักขณ์  จันทร์เพชร 

 ๑๒ นายกรเอก  ปานลักษณ์ 

 ๑๓ นายกรเอก  มีสมบัติดี 

 ๑๔ ว่าที่ร้อยตรี กรัสนัย  ผลสนอง 

 ๑๕ นายกริช  อายุวัฒน์ 

 ๑๖ นายกริชเพชร  แตงสกุล 

 ๑๗ นายกรีตร้า  ผาสิน 

 ๑๘ นายกฤช  ฤทธิยา 



 หน้า   ๘๗ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙ นายกฤชณัท  สุพันธกิจ 

 ๒๐ นายกฤดิทัต  บุตรโพธิ์ 

 ๒๑ นายกฤตชัย  แป้นสม 

 ๒๒ นายกฤติ  ศิริกาญจนพงศ์ 

 ๒๓ นายกฤษฎา  บุญญนรังษี 

 ๒๔ จ่าเอก กฤษฎา  อ าพร 

 ๒๕ นายกฤษณะพัธณ์  พงศ์อัครจิรา 

 ๒๖ นายกฤษดา  ดาวดวงน้อย 

 ๒๗ นายกฤษดา  ศิลประเสริฐ 

 ๒๘ นายกฤษติพงษ์  สุป้อง 

 ๒๙ นายกฤษวัฒน์  ไสยาสน์ 

 ๓๐ สิบเอก กล  โกยชัย 

 ๓๑ นายกวิน  แดงนุ้ย 

 ๓๒ นายก้องกิดาการ  คงกะพันธ์ 

 ๓๓ นายก้องเกียรติ  เอียดแจ่ม 

 ๓๔ นายกองแก้ว  จ้อยสุดใจ 

 ๓๕ พันจ่าเอก ก้องภพ  รอดทิม 

 ๓๖ นายกอบโชค  กัลยาลัง 

 ๓๗ นายกันตพัฒน์  ชายเขียวบุญวงศ์ 

 ๓๘ นายกันยา  บัวเคน 

 ๓๙ นายกัมปนาท  มาเทพ 

 ๔๐ นายกัมปนาท  ระวังพันธุ์ 

 ๔๑ นายกานต์  บูรณพิริยะพงศ์ 

 ๔๒ นายการชัย  จันทะเนาว์ 

 ๔๓ นายการุณ  พิริยายน 

 ๔๔ นายการุณย์  เสนจันทร์ฒิไชย 

 ๔๕ นายก าธร  ฉัตรเสน 

 ๔๖ นายก าพล  ชัยวิชิต 

 ๔๗ นายก าแพง  ไชยมาตย์ 

 ๔๘ นายกิจจา  กาละวงศ์ 

 ๔๙ นายกิจพิพัฒน์  ขุ่มด้วง 

 ๕๐ นายกิตติ  ทองด้วง 

 ๕๑ นายกิตติ  มิลินทร์ 

 ๕๒ นายกิตติ  สังข์ศิริ 

 ๕๓ นายกิตติ  อ้อเสถียร 

 ๕๔ นายกิตติชัย  ศักดิ์มาตุภูมิ 

 ๕๕ นายกิตติพงศ์  สิงห์ทอง 

 ๕๖ นายกิตติพงศ์  สุภาพ 

 ๕๗ นายกิตติพงษ์  เกิดฤทธิ์ 

 ๕๘ นายกิตติพงษ์  คัชมาตย์ 

 ๕๙ นายกิตติพงษ์  นิวัฒน์บรรหาร 

 ๖๐ จ่าเอก กิตติพัฒน์  สวะกิจ 

 ๖๑ นายกิตติพิชญ์  ดุงโคกกรวด 

 ๖๒ นายกิตติภัณฑ์  ร าจวนจร 

 ๖๓ นายกิตติโรจน์  เชื้อฮ้อ 

 ๖๔ นายกิตติศักดิ์  เกิดนอก 

 ๖๕ จ่าโท กิตติศักดิ์  ตุลา 

 ๖๖ นายกิตติศักดิ์  มนต์แก้ว 

 ๖๗ จ่าเอก กิตติศักดิ์  มะโนทัย 

 ๖๘ สิบเอก กิตติศักดิ์  โอภาสนิธิวัฒน์ 

 ๖๙ นายกิติชาติ  ชูสุริแสง 

 ๗๐ นายกิติภูมิ  ภูริยศสกุล 



 หน้า   ๘๘ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๑ นายกิติศักดิ์  เกียรติเจริญศิริ 

 ๗๒ นายกิติศักดิ์  แก้วตา 

 ๗๓ นายกิระศักดิ์  ชมภูอาจ 

 ๗๔ นายกีรติฐ์  บุญสร้าง 

 ๗๕ นายกุนที  เทียนกัณฑ์เทศน์ 

 ๗๖ นายกุศล  ชูคง 

 ๗๗ นายกู้เกียรติ  นิ่มเนียม 

 ๗๘ นายเก่งกล้า  เกตุแก้ว 

 ๗๙ นายเกชัย  หัตถพนม 

 ๘๐ พันจ่าเอก เกรียงไกร  ด ารงแดน 

 ๘๑ นายเกรียงไกร  ว่องวรานนท์ 

 ๘๒ นายเกรียงไกร  วุฒิมานพ 

 ๘๓ นายเกรียงศักดิ์  คงคะชาติ 

 ๘๔ นายเกรียงศักดิ์  ช่างจัด 

 ๘๕ นายเกรียงศักดิ์  ช่ าชอง 

 ๘๖ นายเกรียงศักดิ์  ไทยประเสริฐ 

 ๘๗ นายเกรียงศักดิ์  หีบแก้ว 

 ๘๘ นายเกษตร  ถนอมรอด 

 ๘๙ สิบต ารวจเอก เกษม  กลิ่นชิด 

 ๙๐ นายเกษม  ไกรลาศ 

 ๙๑ นายเกษม  จันทร์ขาว 

 ๙๒ นายเกษม  ดอนดี 

 ๙๓ นายเกษม  ทองรอด 

 ๙๔ นายเกษม  พันธุ์มณฑา 

 ๙๕ นายเกษม  วรสิทธิชัย 

 ๙๖ นายเกษม  สังสีแก้ว 

 ๙๗ นายเกษม  แสงทองดี 

 ๙๘ นายเกษม  หนักเพ็ชร 

 ๙๙ นายเกษมสันต์  คงแสนค า 

 ๑๐๐ นายเกษมสินธุ์  สอนสุข 

 ๑๐๑ นายเกียรติคุณ  จันแก่น 

 ๑๐๒ นายเกียรติยศ  โชติช่วง 

 ๑๐๓ นายเกียรติศักดิ์  กองจันทึก 

 ๑๐๔ นายเกียรติศักดิ์  บุญแสน 

 ๑๐๕ ว่าที่ร้อยตรี เกียรติศักดิ์  เพียรผลดีสกุล 

 ๑๐๖ สิบต ารวจโท เกื้อกูล  กังวล 

 ๑๐๗ จ่าสิบเอก โกมล  ยันตนะ 

 ๑๐๘ นายโกวิท  พรหมเสน 

 ๑๐๙ พันจ่าตรี ไกรวิทย์  ไชยสูง 

 ๑๑๐ นายไกรสร  หมื่นสุนทร 

 ๑๑๑ นายขจร  ทองไทย 

 ๑๑๒ นายขจร  นันท์ชัย 

 ๑๑๓ นายขวัญชัย  พรฐิตานนท์ 

 ๑๑๔ นายขวัญชัย  พิพัฒนมงคลไชย 

 ๑๑๕ นายขวัญชัย  แสงแก้ว 

 ๑๑๖ นายขวัญชาติ  ศรีหารักษา 

 ๑๑๗ พันจ่าเอก ขวัญพนา  พัฒสังวาล 

 ๑๑๘ นายขันติ  ตันติบรรพกุล 

 ๑๑๙ นายเขตร์  สุดใจ 

 ๑๒๐ นายคงกฤช  แย้มศรี 

 ๑๒๑ นายคเชนทร์  แดงกัลยาณวัจน์ 

 ๑๒๒ นายคณพศ  อุมรินทร์ 



 หน้า   ๘๙ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๓ นายคณาพจน์  อาจสม 

 ๑๒๔ นายคณิตกูล  กรจักร์ 

 ๑๒๕ นายคณิศร  สะอาดเอี่ยม 

 ๑๒๖ นายคเณศ  ดวงเพียราช 

 ๑๒๗ นายคเณศ  เทพสุวรรณ 

 ๑๒๘ สิบเอก คนองเดช  ถนอมศรี 

 ๑๒๙ นายคมกฤช  ส าลีปั้น 

 ๑๓๐ นายคมสัน  นาคสระฮาง 

 ๑๓๑ นายคมสัน  เลิศวิชยา 

 ๑๓๒ นายคมสัน  วงศ์สวัสดิ์ 

 ๑๓๓ พันจ่าโท คมสัน  ศรีชุมพล 

 ๑๓๔ นายคัมภีร์  ดาแนแม 

 ๑๓๕ นายคารมย์  รัตนกูล 

 ๑๓๖ นายค านึง  ธรรมสกุล 

 ๑๓๗ นายค านึง  รักษาชนม์ 

 ๑๓๘ นายค าพอง  เทพาค า 

 ๑๓๙ นายค าพันธ์  ค้าโค 

 ๑๔๐ นายค าแพง  จันทรมหา 

 ๑๔๑ นายค าภา  วิถาทานัง 

 ๑๔๒ จ่าสิบต ารวจ ค ารณ  พงศ์ถวิล 

 ๑๔๓ นายคึกฤทธิ์  ชาวโยธา 

 ๑๔๔ พันจ่าเอก คุณากร  จันดาวาปี 

 ๑๔๕ นายคุณากร  ศิลาประเสริฐ 

 ๑๔๖ นายจงศักดิ์  พุทธวงษ์ 

 ๑๔๗ นายจตุพร  จันทุมา 

 ๑๔๘ นายจตุพร  เหมือนจันทร์ 

 ๑๔๙ นายจตุพล  อินต๊ะสงค์ 

 ๑๕๐ นายจตุรพร  สมหอม 

 ๑๕๑ นายจรรยา  นวลนิ่ม 

 ๑๕๒ นายจรัญ  แก้วมล 

 ๑๕๓ นายจรัญ  มีอาหาร 

 ๑๕๔ นายจรัญ  เลาหล่าย 

 ๑๕๕ นายจรัญศักดิ์  ข่ายสุวรรณ 

 ๑๕๖ นายจรัส  ดวงแก้ว 

 ๑๕๗ นายจรัสพงษ์  สระแก้ว 

 ๑๕๘ นายจรัสศิ์  จรัสแสงไพบูลย์ 

 ๑๕๙ นายจรัสสรรค์  นพจินดา 

 ๑๖๐ นายจรุณ  แฝงกระโทก 

 ๑๖๑ นายจรูญ  กาญจนโสภาค 

 ๑๖๒ นายจรูญ  จันทร์มณี 

 ๑๖๓ นายจรูญศักดิ์  รินสาธร 

 ๑๖๔ นายจักร  ศรีจันทร์ 

 ๑๖๕ นายจักรกฤษณ์  จันที 

 ๑๖๖ จ่าสิบเอก จักรกฤษณ์  ปลื้มมะลัง 

 ๑๖๗ นายจักรปาณี  สุวรรณศรี 

 ๑๖๘ นายจักรพงค์  อินทรรุจิกุล 

 ๑๖๙ นายจักรพงศ์  ค าอักษร 

 ๑๗๐ นายจักรพงศ์  สุวรรณมณี 

 ๑๗๑ นายจักรพล  ทิพสูตร 

 ๑๗๒ นายจักรพันธ์  พิมพ์พันธุ์ 

 ๑๗๓ นายจกัรพันธ์  สาหร่ายทอง 

 ๑๗๔ นายจักรพันธ์  สีตะวัน 



 หน้า   ๙๐ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๕ นายจักรวาล  พาดฤทธิ์ 

 ๑๗๖ นายจักรินทร์  สังข์ชุม 

 ๑๗๗ นายจักรี  แสงสุริยินทร์ 

 ๑๗๘ นายจารึก  เทพศรีเมือง 

 ๑๗๙ นายจารึก  เพ็ชรคง 

 ๑๘๐ นายจารุวัฒน์  พรหมทัศน์ 

 ๑๘๑ นายจารุวัฒน์  อนุกูล 

 ๑๘๒ นายจ านงค์  แก้วไทย 

 ๑๘๓ นายจ านงค์  เรืองเกษม 

 ๑๘๔ นายจ านงค์  แสนจ าหน่าย 

 ๑๘๕ นายจ าเนียร  สุขอร่าม 

 ๑๘๖ จ่าเอก จ ารัก  จักรเสน 

 ๑๘๗ นายจ ารัส  เจริญรัตนวัฒน์ 

 ๑๘๘ นายจ ารัส  ชุมแก้ว 

 ๑๘๙ นายจ ารัส  บัวงาม 

 ๑๙๐ จ่าเอก จ ารัส  บุญนาค 

 ๑๙๑ นายจ ารัส  มีสกุล 

 ๑๙๒ นายจ าเริญ  ภูผิวเดือน 

 ๑๙๓ นายจ าลอง  โคตรพัฒน์ 

 ๑๙๔ นายจ าลักษ์  กันเพ็ชร์ 

 ๑๙๕ นายจิตตะ  ระกิติ 

 ๑๙๖ นายจิตติกร  สันแหลม 

 ๑๙๗ นายจิตติศักดิ์  บุญทัน 

 ๑๙๘ นายจิตรกร  จุติ 

 ๑๙๙ จ่าเอก จิตรกร  ศรีโนนซี 

 ๒๐๐ นายจิรเดช  คุณอุดม 

 ๒๐๑ นายจิรพงศ์  เวฬุสาโรจน์ 

 ๒๐๒ พันจ่าเอก จิรภัทร  พัฒพันธุ์ 

 ๒๐๓ นายจิรยุทธ  อาสาเสน 

 ๒๐๔ นายจิรวัฒน์  วัฒนาอุดม 

 ๒๐๕ นายจิรศักดิ์  พรหมชนะ 

 ๒๐๖ จ่าเอก จิรศักดิ์  ศรีใส 

 ๒๐๗ นายจิระชัย  จิระชีวี 

 ๒๐๘ นายจิระพงษ์  แปลงแดง 

 ๒๐๙ นายจิระพัฒน์  มีผล 

 ๒๑๐ นายจิระวัฒน์  ปัญญประเสริฐกุล 

 ๒๑๑ นายจิระศักดิ์  เกียรติสิลังกุล 

 ๒๑๒ นายจิระศักดิ์  ชาญปราณีต 

 ๒๑๓ นายจีรพงษ์  ถึงถิ่น 

 ๒๑๔ ว่าที่ร้อยตรี จุตติ  คนธรัตน์กุล 

 ๒๑๕ นายจุลพงษ์  เพ็งวิชัย 

 ๒๑๖ นายเจน  จ าลองราช 

 ๒๑๗ นายเจนณรงค์  ภาระเวช 

 ๒๑๘ นายเจนวิทย์  เจนนาวิน 

 ๒๑๙ สิบเอก เจริญ  กลมเกลี้ยง 

 ๒๒๐ นายเจริญ  ขุ้มทอง 

 ๒๒๑ นายเจริญศักดิ์  สุวรรณศิลป์ 

 ๒๒๒ ว่าที่ร้อยตรี เจษฎา  จันทร์วีระชัย 

 ๒๒๓ นายเจษฎา  พวงเงิน 

 ๒๒๔ นายเจษฎาพงษ์  ธนสมิทธิเวสน์ 

 ๒๒๕ นายฉลอง  งามแก้ม 

 ๒๒๖ นายฉลอง  พาที 



 หน้า   ๙๑ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๗ นายฉลองชัย  ปริติวิชกานต์ 

 ๒๒๘ นายฉัตรกูล  อนันทนาธร 

 ๒๒๙ นายฉัตรชัย  กระสานติ์กุล 

 ๒๓๐ นายฉัตรชัย  กุลภัทรเมธา 

 ๒๓๑ นายฉัตรชัย  สิงห์สถิตย์ 

 ๒๓๒ นายฉัตรชัย  หุมอาจ 

 ๒๓๓ นายฉัตรชัย  อภิรัตนานุสรณ์ 

 ๒๓๔ นายฉัตรพร  เจริญเวช 

 ๒๓๕ นายฉัตรมงคล  หอมเลิศนลิน 

 ๒๓๖ นายเฉลา  เกษศิลป์ 

 ๒๓๗ นายเฉลิม  อุดมศิลป์ 

 ๒๓๘ นายเฉลิมเกียรติ  พิทาค า 

 ๒๓๙ นายเฉลิมเกียรติ  สายะเวส 

 ๒๔๐ นายเฉลิมเกียรติ  หล้าค า 

 ๒๔๑ นายเฉลิมชัย  จึงศิริวัฒน์ 

 ๒๔๒ จ่าสิบเอก เฉลิมชัย  วัชรพนาพงศ์ 

 ๒๔๓ นายเฉลิมพร  นุชสาย 

 ๒๔๔ ร้อยตรี เฉลิมพล  วิชาธร 

 ๒๔๕ นายเฉลิมศักดิ์  จรัสจันทร์ 

 ๒๔๖ ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมศักดิ์  เดชโฮม 

 ๒๔๗ นายเฉลิมศักดิ์  รักพวกกลาง 

 ๒๔๘ นายแฉล้ม  นาคใหม่ 

 ๒๔๙ ว่าที่ร้อยโท ชนสิษฏ์  สบาย 

 ๒๕๐ นายชนะ  บุญมณี 

 ๒๕๑ นายชนะ  หม่องสนธิ 

 ๒๕๒ นายชนะ  อรุณจิตร 

 ๒๕๓ นายชนะวัชย์  ธรรมมะปิยวงศ์ 

 ๒๕๔ จ่าสิบเอก ชเนศ  นราพจน์ 

 ๒๕๕ ว่าที่ร้อยตรี ชมภู  สมโมรา 

 ๒๕๖ นายชยณัฐ  ช านิกาญจน์ 

 ๒๕๗ นายชยพล  ช านาญวาด 

 ๒๕๘ นายชยพล  โชคทวีธัญกร 

 ๒๕๙ นายชยางกูร  กาฬสุวรรณ 

 ๒๖๐ นายชยานนท์  มนเพียรจันทร์ 

 ๒๖๑ นายชรัส  สมบูรณ์ 

 ๒๖๒ นายชริน  ม่วงสิงห์ 

 ๒๖๓ นายชเรนทร์  พงษ์เจริญ 

 ๒๖๔ นายชลิต  ไทยทอง 

 ๒๖๕ นายชวดล  เที่ยงแท้ 

 ๒๖๖ นายชวนากร  ไชยรัตน์ 

 ๒๖๗ จ่าเอก ชวฤทธิ์  เชิดนอก 

 ๒๖๘ นายชวลิต  กล่อมจิตต์ 

 ๒๖๙ นายชวลิต  คันธหัตถี 

 ๒๗๐ นายชวลิต  ถนอมสุข 

 ๒๗๑ นายชวลิต  พิศภักตร์ 

 ๒๗๒ จ่าเอก ชวลิต  ศรีเข็ม 

 ๒๗๓ นายชวลิต  สุขเจริญ 

 ๒๗๔ นายชัชชนม์  เกษศรี 

 ๒๗๕ จ่าเอก ชัชชัย  จุลพันธ์ 

 ๒๗๖ นายชัชชัย  สามารถ 

 ๒๗๗ นายชัชวาล  ค าประเสริฐ 

 ๒๗๘ นายชัชวาล  ค ามณี 



 หน้า   ๙๒ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๙ นายชัชวาลย์  ค าอ้อ 

 ๒๘๐ นายชัยชนะ  มีศิริ 

 ๒๘๑ นายชัยชาติ  เค้าโคน 

 ๒๘๒ จ่าเอก ชัยชุมพล  ช านาญมาก 

 ๒๘๓ นายชัยเดช  วัฒนวิไลกุล 

 ๒๘๔ นายชัยนาม  ธรรมกถึก 

 ๒๘๕ นายชัยมงคล  ชนะสงคราม 

 ๒๘๖ นายชัยยา  ศรีด้วง 

 ๒๘๗ นายชัยยุทธ  พิรุณ 

 ๒๘๘ นายชัยยุทธ  ลักษณะปิยะ 

 ๒๘๙ นายชัยรัตน์  จิตรไพบูลย์ 

 ๒๙๐ นายชัยรัตน์  สุวรรณเก 

 ๒๙๑ นายชัยฤทธิ์  จิตสงค์ 

 ๒๙๒ นายชัยวัช  เกษรสมบัติ 

 ๒๙๓ นายชัยวัช  เวชกามา 

 ๒๙๔ นายชัยวัฒน์  แก้วกูล 

 ๒๙๕ นายชัยวัฒน์  ค าเจ๊ก 

 ๒๙๖ นายชัยวัฒน์  จิระมณี 

 ๒๙๗ นายชัยวัฒน์  ณ พัทลุง 

 ๒๙๘ จ่าสิบเอก ชัยวัฒน์  ทองปาน 

 ๒๙๙ นายชัยวัฒน์  นันต๊ะกูล 

 ๓๐๐ นายชัยวัตร  กลมเกลี้ยง 

 ๓๐๑ นายชัยสิทธิ์  นาชัยเพชร 

 ๓๐๒ นายชากล้า  กองสุวรรณ 

 ๓๐๓ นายชาคริต  ไวยพัฒน์ 

 ๓๐๔ นายชาคริต  สุรณัฐกุล 

 ๓๐๕ นายชาคริส  ทองศรี 

 ๓๐๖ จ่าสิบเอก ชาญ  บุญนุกูล 

 ๓๐๗ จ่าเอก ชาญชัย  วันสา 

 ๓๐๘ นายชาญชัย  สุขโข 

 ๓๐๙ นายชาญชัย  อรุณ 

 ๓๑๐ นายชาญไชย  ณรงค์เดชา 

 ๓๑๑ นายชาญเดช  พิมใจ 

 ๓๑๒ นายชาญปัท  นูเพ็งฐ์ 

 ๓๑๓ นายชาญยุทธ  หอมละออ 

 ๓๑๔ นายชาญวิทย์  จันละมุด 

 ๓๑๕ นายชาตรี  จูมจะนะ 

 ๓๑๖ นายชาตรี  ต้องประสงค์ 

 ๓๑๗ ว่าที่ร้อยตรี ชาตรี  มารอบ 

 ๓๑๘ นายชาตรี  ศุภรัตน์สมบัติ 

 ๓๑๙ นายชาตรี  สองศรี 

 ๓๒๐ สิบเอก ชาตรี  สุคนธชาติ 

 ๓๒๑ นายชาติ  อินธิราช 

 ๓๒๒ นายชาติชาตรี  ธรรมโหร 

 ๓๒๓ จ่าเอก ชาติตระการ  ชาญประโคน 

 ๓๒๔ สิบเอก ชารินทร์  อยู่เย็น 

 ๓๒๕ นายชาละ  แสงอรุณ 

 ๓๒๖ นายชาลี  โพธิ์พรหม 

 ๓๒๗ นายชาลี  เอี่ยมโสต 

 ๓๒๘ ว่าที่พันตรี ช านาญ  เพิ่มขึ้น 

 ๓๒๙ นายช านาญ  มูลทิพย์ 

 ๓๓๐ นายช านาญ  อ่อนน่วม 



 หน้า   ๙๓ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๓๑ นายชิณรุทธ์  ทวีพงษ์ 

 ๓๓๒ นายชิดชัย  จรรยาภิสัณห์ 

 ๓๓๓ นายชินกร  ชาตาดี 

 ๓๓๔ นายชินชนะ  พิริยะธนกุล 

 ๓๓๕ นายชินเชษฎ์  แสนวันดี 

 ๓๓๖ นายชิษนุพงศ์  โพธิ์สุวรรณพร 

 ๓๓๗ นายชีวธันย์  ใจงาม 

 ๓๓๘ นายชุติพล  คงวิเชียร 

 ๓๓๙ นายชุมพล  แก้วมี 

 ๓๔๐ นายชุมพล  แก้วสด 

 ๓๔๑ จ่าสิบเอก ชุมพล  คมข า 

 ๓๔๒ นายชุมพล  พิทักษ์ตระกูล 

 ๓๔๓ สิบต ารวจโท ชุมพล  โพธิ์อ่อง 

 ๓๔๔ นายชู  สุดสะอาด 

 ๓๔๕ นายชเูกียรติ  กันธิยะ 

 ๓๔๖ นายชูเกียรติ  เคร่งครัด 

 ๓๔๗ นายชูจิตร  ไตรวรรณ์ 

 ๓๔๘ นายชูชัย  ฤทธิ์หมุน 

 ๓๔๙ นายชูชาติ  คล้ายทิม 

 ๓๕๐ จ่าเอก ชูชาติ  ไทยกล้า 

 ๓๕๑ นายชูวิทย์  เวียงนาค 

 ๓๕๒ นายชูศักดิ์  กระพี้สัตย์ 

 ๓๕๓ นายชูศักดิ์  ค าครุฑ 

 ๓๕๔ นายชูศักดิ์  หิรัญวิริยะ 

 ๓๕๕ นายเชษฐาพร  อุดานนท์ 

 ๓๕๖ นายเชาว์  ตุ้ยนะ 

 ๓๕๗ นายเชาว์  มีคุณ 

 ๓๕๘ นายเชาวรัตน์  กองสวัสดิ์ 

 ๓๕๙ นายเชาวฤทธิ์  เท่าธุรี 

 ๓๖๐ นายเชิงชาย  สร้อยพานิช 

 ๓๖๑ นายเชิดชาย  พรหมช่วย 

 ๓๖๒ นายเชิดพงษ์  คุ้มเขต 

 ๓๖๓ นายเชิดศักดิ์  อินเกตุ 

 ๓๖๔ นายโชคชัย  โชคภัทรชัย 

 ๓๖๕ นายโชคดี  หนูเอก 

 ๓๖๖ นายโชติ  กฤษอัมร์ 

 ๓๖๗ นายโชติ  นิลมณี 

 ๓๖๘ สิบต ารวจเอก โชติ  รินทอง 

 ๓๖๙ นายใช้  วงศ์นิตยลัภย์ 

 ๓๗๐ จ่าสิบเอก ไชยณรงค์  แสนแทน 

 ๓๗๑ นายไชยยันต์  เกมกลาง 

 ๓๗๒ นายไชยยา  ชานุ 

 ๓๗๓ นายไชยยา  รังษา 

 ๓๗๔ นายไชยวัฒ  มีคุณ 

 ๓๗๕ นายไชยวัฒน์  พัฒนพานิชย์ 

 ๓๗๖ นายไชยา  กลิ่นทอง 

 ๓๗๗ จ่าสิบเอก ไชยา  เมฆกมล 

 ๓๗๘ นายไชยา  สมบัติก าไร 

 ๓๗๙ นายซูดิน  โรจนอุดมศาสตร์ 

 ๓๘๐ นายฌัชช์  ประเสริฐสวัสดิ์ 

 ๓๘๑ พันจ่าเอก ญาติเยี่ยม  มั่นคง 

 ๓๘๒ พันจ่าโท ฐกร  ถิระกิจธนขจร 



 หน้า   ๙๔ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๘๓ พันจ่าเอก ฐปนพงศ์  เวียงค า 

 ๓๘๔ นายฐิฒิพงษ์  มาตย์นอก 

 ๓๘๕ นายฐิตินัย  ใช้ไหวพริบ 

 ๓๘๖ นายฐิติพงศ์  เรียบร้อย 

 ๓๘๗ จ่าสิบเอก ฐิติภัทร  กองทอง 

 ๓๘๘ สิบเอก ฑณากร  จ ารูญศิริ 

 ๓๘๙ นายฑวัตพงษ์  สารีศรี 

 ๓๙๐ นายณกรณ์  ผการัตน์ 

 ๓๙๑ จ่าสิบตรี ณฐพล  กันศัสตราชัยศรี 

 ๓๙๒ นายณฐภัทร  บัวทอง 

 ๓๙๓ นายณภัทร  จิณานุกูล 

 ๓๙๔ พันจ่าเอก ณรงค์  ก้านจักร 

 ๓๙๕ นายณรงค์  จุมพล 

 ๓๙๖ นายณรงค์  เจริญผล 

 ๓๙๗ นายณรงค์  นีละกาญจน์ 

 ๓๙๘ นายณรงค์  ปลั่งสุข 

 ๓๙๙ นายณรงค์  ปลิวกระโทก 

 ๔๐๐ จ่าเอก ณรงค์  ป่าเกลือ 

 ๔๐๑ นายณรงค์  มากบาง 

 ๔๐๒ นายณรงค์  แสงดิษฐ์ 

 ๔๐๓ นายณรงค์ฤทธิ์  บุญทัย 

 ๔๐๔ นายณรงค์ศักดิ์  กอบเกื้อสุวรรณ 

 ๔๐๕ นายณรงค์ศักดิ์  เทียนฟัก 

 ๔๐๖ จ่าสิบเอก ณรงค์ศักดิ์  อัคฮาด 

 ๔๐๗ จ่าเอก ณรัตน์  รอดอ๊าต 

 ๔๐๘ สิบเอก ณราวุฒิ  บุญเจริญ 

 ๔๐๙ พันจ่าเอก ณเริงชล  คุณสุทธิ์ 

 ๔๑๐ นายณวรรณ์  การุญ 

 ๔๑๑ สิบเอก ณัฎฐ์วัฒน์  สร้อยโท 

 ๔๑๒ นายณัฏฐ์  ช่างปณีตัง 

 ๔๑๓ นายณัฏฐ์  พูลสนอง 

 ๔๑๔ สิบเอก ณัฏฐ์  ภัทรพิไลรักษ์ 

 ๔๑๕ นายณัฏฐสิน  ตลิ่งไธสง 

 ๔๑๖ นายณัฐกร  พรหมรัตน์ 

 ๔๑๗ จ่าเอก ณัฐกิจ  ไชยรังษี 

 ๔๑๘ จ่าเอก ณัฐกิตต์  วิจิตธัญโรจน์ 

 ๔๑๙ จ่าสิบเอก ณัฐปคัลภ์  ศรีใจ 

 ๔๒๐ นายณัฐพงศ์  ขจรนาม 

 ๔๒๑ นายณัฐพงศ์  เตชาวงศ์ 

 ๔๒๒ นายณัฐพงศ์  วุฒิเอ้ย 

 ๔๒๓ นายณัฐพงศ์  แสนทวีสุข 

 ๔๒๔ นายณัฐพงษ์  สุนาโท 

 ๔๒๕ นายณัฐพงษ์  เอกวงษา 

 ๔๒๖ นายณัฐพล  ผสมญาติ 

 ๔๒๗ นายณัฐพล  พัฒน์ชู 

 ๔๒๘ นายณัฐพศิน  นิลผายปพัฒน์ 

 ๔๒๙ นายณัฐพีพัฒน์  บรรจงปรุ 

 ๔๓๐ นายณัฐวรรธ  วงศ์เดช 

 ๔๓๑ นายณัฐวัฒน์  สัปปพันธ์ 

 ๔๓๒ นายณัฐวุฒิ  กิงวาจา 

 ๔๓๓ จ่าเอก ณัฐวุฒิ  ขายม 

 ๔๓๔ นายณัฐวุฒิ  พุฒิพงศ์กวิน 



 หน้า   ๙๕ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๓๕ นายณัฐวุฒิ  หอมหวล 

 ๔๓๖ นายณัฐสันต์  อุตสาสาร 

 ๔๓๗ นายณัทพล  บุญจันทร์ 

 ๔๓๘ จ่าเอก ดนัย  บุตรดี 

 ๔๓๙ นายดวงเด่น  ศรีบุรี 

 ๔๔๐ จ่าเอก ดวงเด่น  สังฆมณี 

 ๔๔๑ นายดาว  สนองญาติ 

 ๔๔๒ นายดาวเรือง  ค าภูเขียว 

 ๔๔๓ นายด ารง  พุมมา 

 ๔๔๔ นายด ารง  สัมฤทธิ์ 

 ๔๔๕ นายด ารงเกียรติ  ศรีเกษม 

 ๔๔๖ นายด ารงค์  ด ารงค์สินธุ์ 

 ๔๔๗ นายด ารงค์  เมืองมูล 

 ๔๔๘ นายด ารงศักดิ์  นาคกระจ่าง 

 ๔๔๙ นายด าริ  บุญศรี 

 ๔๕๐ นายด าริ  ลอยหา 

 ๔๕๑ นายด าริห์  เกิดทอง 

 ๔๕๒ นายดิเรก  พัดเปรม 

 ๔๕๓ นายดิเรก  เรืองบุตร 

 ๔๕๔ นายดิเรก  ศรีมงคล 

 ๔๕๕ นายดิเรก  สุขศิริ 

 ๔๕๖ นายดิเรก  อาบนาค 

 ๔๕๗ นายดิลก  ณ น่าน 

 ๔๕๘ นายดิลก  ตุ้นทัพไทย 

 ๔๕๙ จ่าสิบเอก ดิษฐพงษ์  นาคสีหมอก 

 ๔๖๐ นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์ 

 ๔๖๑ นายดุสิต  สุวรรณโชติ 

 ๔๖๒ สิบเอก เดชชัย  สมประสงค์ 

 ๔๖๓ พันจ่าเอก เด็ด  ดวงนภา 

 ๔๖๔ นายเด่นชัย  เมิดจันทึก 

 ๔๖๕ นายโดม  โวสุนทรยุทธ 

 ๔๖๖ นายตนุภัทร์  นะรานันท์ 

 ๔๖๗ นายตรีเทพ  น้อยจินดา 

 ๔๖๘ นายตรีเนตร  เหมือนเลื่อน 

 ๔๖๙ นายตรึก  อุ่มครุฑ 

 ๔๗๐ นายต่อพงศ์  เหล็กกล้า 

 ๔๗๑ นายติณณ์  บุญแต่ง 

 ๔๗๒ นายเตชทัต  กรรณทิพย์ 

 ๔๗๓ นายเต็มสิทธิ  ลิ้มศุภรัตน์ 

 ๔๗๔ นายไตรภพ  บุญศรี 

 ๔๗๕ พันจ่าอากาศตรี ถนอม  ทองวงศ์ษา 

 ๔๗๖ นายถนอม  ท้าวจัตุรัส 

 ๔๗๗ จ่าเอก ถนอม  บัตรประโคน 

 ๔๗๘ นายถนอม  สายเสมา 

 ๔๗๙ จ่าเอก ถนอมชัย  หมอจีต 

 ๔๘๐ นายถนอมศักดิ์  ซิมทิม 

 ๔๘๑ นายถวิล  รุ่งเรือง 

 ๔๘๒ จ่าเอก ถวิล  เสียงเสนาะ 

 ๔๘๓ ว่าที่ร้อยตรี เถลิงศักดิ์  สิงห์ไกรหาญ 

 ๔๘๔ นายทณัฏฐ์ชัย  พยัคฆะนิธิ 

 ๔๘๕ นายทนงค์  แจ้งความดี 

 ๔๘๖ นายทนงชัย  กาญจนภิญพงศ์ 



 หน้า   ๙๖ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๘๗ นายทนงศักดิ์  มรรคมนตรี 

 ๔๘๘ นายทนงศักดิ์  วงษ์สวัสดิ์ 

 ๔๘๙ นายทนงศักดิ์  สุขเจริญ 

 ๔๙๐ นายทนงศักดิ์  อักษรสวัสดิ์ 

 ๔๙๑ นายทนุธรรม  ศุภผลา 

 ๔๙๒ นายทรงกลด  จตุวงศ์ 

 ๔๙๓ นายทรงเกียรติ  คงชื่น 

 ๔๙๔ นายทรงชัย  นาคแป้น 

 ๔๙๕ นายทรงเดช  นามพุทธา 

 ๔๙๖ พันจ่าอากาศเอก ทรงเดช  ประดิษฐ์จา 

 ๔๙๗ จ่าสิบเอก ทรงพล  เรืองขษาปณ์ 

 ๔๙๘ พันจ่าเอก ทรงวุฒิ  บุญพันธ์ 

 ๔๙๙ นายทรงวุฒิ  เพชรศรี 

 ๕๐๐ นายทรงวุฒิ  เรืองสิริภคกุล 

 ๕๐๑ นายทรงวุฒิ  อรุณสวัสดิ์ 

 ๕๐๒ นายทรงศักดิ์  มิทราวงศ์ 

 ๕๐๓ นายทรงศักดิ์  ศรีสว่างวงค์ 

 ๕๐๔ นายทรงศิลป์  รักษาภักดี 

 ๕๐๕ นายทวน  บุญมี 

 ๕๐๖ นายทวนชัย  กุลจันทร์ 

 ๕๐๗ นายทวี  ก้องเกียรติชัย 

 ๕๐๘ นายทวี  ฮั้วรุ่งเรือง 

 ๕๐๙ นายทวีจิต  ศรีวิชัย 

 ๕๑๐ พันจ่าเอก ทวีป  เชี่ยวสุวรรณ 

 ๕๑๑ นายทวีป  ทองเทศ 

 ๕๑๒ นายทวีป  วงษ์ศิริ 

 ๕๑๓ นายทวีศักดิ์  ประเคนแก้ว 

 ๕๑๔ นายทวีศักดิ์  สัตนันท์ 

 ๕๑๕ นายทวีศักดิ์  สีดามุย 

 ๕๑๖ จ่าเอก ทศกรรณ  ผลาไวย์ 

 ๕๑๗ นายทองปาน  เต็มวงษ์ 

 ๕๑๘ นายทองมา  พาเจริญ 

 ๕๑๙ นายทองสุข  ขันรักษา 

 ๕๒๐ นายทองสุข  หวานแหลม 

 ๕๒๑ นายทองหล่อ  พวงสุข 

 ๕๒๒ สิบเอก ทัศดี  ทอนเทพ 

 ๕๒๓ นายทัศนัย  ประจวบมอญ 

 ๕๒๔ นายทินกร  พิมพ์สิงห์ 

 ๕๒๕ นายทนิกร  มั่นยวน 

 ๕๒๖ นายทินกร  รวมภักดี 

 ๕๒๗ นายทิพพร  เพียงกลาง 

 ๕๒๘ นายทิพย์  ศรีไตรรัตน์ 

 ๕๒๙ นายเทพเทวา  คงมะกล่ า 

 ๕๓๐ นายเทพพนม  สีสด 

 ๕๓๑ พันจ่าเอก เทพภวัน  กระจ่างแจ้ง 

 ๕๓๒ นายเทอดศักดิ์  นันตมาศ 

 ๕๓๓ จ่าเอก เทอดศักดิ์  เสพสิริสุข 

 ๕๓๔ สิบเอก เทิดศักดิ์  มีแก้ว 

 ๕๓๕ นายเทิดศักดิ์  เสารยะวิเศษ 

 ๕๓๖ พันจ่าเอก เที่ยง  ล้อมตะคุ 

 ๕๓๗ นายเทียนชัย  นามวงษ์ 

 ๕๓๘ พันจ่าเอก เทียบ  สง่าประโคน 



 หน้า   ๙๗ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๓๙ นายไทยรัตน์  กันธะหมื่น 

 ๕๔๐ นายธง  อินภู่ 

 ๕๔๑ นายธงชัย  แก้วจุฬาลักษณ์ 

 ๕๔๒ สิบเอก ธงชัย  พานิชมาท 

 ๕๔๓ พันจ่าเอก ธงชัย  มีศิริโรจน์ 

 ๕๔๔ นายธงชัย  วิชัยดิษฐ 

 ๕๔๕ นายธงชัย  อักษรพันธ์ 

 ๕๔๖ นายธงธวัช  ลูกรักษ์ 

 ๕๔๗ จ่าเอก ธณัช  สังข์แก้ว 

 ๕๔๘ นายธณัฏฐ์  พ่วงเดช 

 ๕๔๙ นายธนกร  คล่องรัฐ 

 ๕๕๐ นายธนกร  วังขัดสีใส 

 ๕๕๑ นายธนกฤต  บัวเขียว 

 ๕๕๒ จ่าเอก ธนกฤต  บ ารุงชีพ 

 ๕๕๓ นายธนกฤต  ร่มพฤกษา 

 ๕๕๔ สิบเอก ธนชัย  อัตถาพร 

 ๕๕๕ นายธนชาติ  ชัยศิริกุล 

 ๕๕๖ นายธนดล  อินทร์สุข 

 ๕๕๗ นายธนเดช  จะบัง 

 ๕๕๘ นายธนนน  ด ารงภัทรวัฒน์ 

 ๕๕๙ นายธนบูลย์  มาทอง 

 ๕๖๐ พันจ่าเอก ธนพล  ผูกรักษ์ 

 ๕๖๑ นายธนภณ  ภูมิชัย 

 ๕๖๒ นายธนภัทร  หวังสม 

 ๕๖๓ นายธนภัสสร์  ทองเมืองธัญเทพ 

 ๕๖๔ นายธนรัฐ  มหาศาล 

 ๕๖๕ นายธนวรรธน์  ปิ่นสุข 

 ๕๖๖ นายธนศักดิ์  ชาญเฉลิม 

 ๕๖๗ นายธนเสฏฐ์  ศรีอัครโชตน์ 

 ๕๖๘ นายธนะเมศฐ์  ฉิมมา 

 ๕๖๙ นายธนัชกฤช  บุญชูธนะวัตร 

 ๕๗๐ นายธนัญชัย  อักษรวงศ์ 

 ๕๗๑ นายธนัท  ทองจีน 

 ๕๗๒ นายธนันต์ชัย  สายหยุด 

 ๕๗๓ นายธนากร  ทองเชื้อ 

 ๕๗๔ นายธนาคาร  ค าสอน 

 ๕๗๕ นายธนาธิป  สุมาลัย 

 ๕๗๖ สิบต ารวจเอก ธนานันต์  เภาโพนงาม 

 ๕๗๗ นายธนานุวัฒน์  คนรู้ 

 ๕๗๘ นายธนาพัฒน์  แย้มสุนทรา 

 ๕๗๙ นายธนาวุธ  แก้วภาพ 

 ๕๘๐ นายธนาเศรษฐ์  ใจสิทธิ 

 ๕๘๑ นายธนิต  เพชรจรัส 

 ๕๘๒ นายธนิต  มิ่งมงคล 

 ๕๘๓ นายธนิตพงศ์  ธีระธนิตโรจน์ 

 ๕๘๔ นายธนิษฐ์  วงษ์ค า 

 ๕๘๕ นายธเนศ  กอกน้อย 

 ๕๘๖ นายธเนศ  กาญจนบูรภิภพ 

 ๕๘๗ นายธเนศ  ประสพศักดิ์ 

 ๕๘๘ นายธภัทร  ธรโชติหิรัญ 

 ๕๘๙ นายธรดล  หมวดรุ่ง 

 ๕๙๐ นายธรรมนูญ  แซ่ตั้ง 



 หน้า   ๙๘ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๙๑ จ่าเอก ธรรมนูญ  รุ่งสว่าง 

 ๕๙๒ นายธรรมรัตน์  สนองสินธุ์ 

 ๕๙๓ นายธรรมอ านาจ  ดวงบุปผา 

 ๕๙๔ นายธราดล  มิล าเอียง 

 ๕๙๕ นายธราธร  สิงห์ตระหง่าน 

 ๕๙๖ นายธวัช  กล่อมแก้ว 

 ๕๙๗ นายธวัช  ขจรกลิ่น 

 ๕๙๘ นายธวัช  ครองศิล 

 ๕๙๙ นายธวัชชัย  เจริญวัฒนวิญญู 

 ๖๐๐ นายธวัชชัย  ชัยชิต 

 ๖๐๑ นายธวัชชัย  ทองมั่ง 

 ๖๐๒ นายธวัชชัย  ประดิษฐอุกฤษฎ์ 

 ๖๐๓ สิบเอก ธวัชชัย  เผ่าทองไทย 

 ๖๐๔ นายธวัชชัย  พัฒนะสุภาภรณ์ 

 ๖๐๕ นายธวัชชัย  รักษ์ศรีทอง 

 ๖๐๖ นายธัชธรรม  ศรีทา 

 ๖๐๗ นายธัชนะ  โตวิยานนท์ 

 ๖๐๘ นายธัญญลักษณ์  เหมทานนท์ 

 ๖๐๙ พันจ่าเอก ธัญพิสิษฐ์  แหวนทองค า 

 ๖๑๐ นายธาดา  แก้วชูด 

 ๖๑๑ นายธาดาวัฒน์  สีตะวัน 

 ๖๑๒ จ่าสิบเอก ธานินท์  ไลยเจริญ 

 ๖๑๓ นายธานินทร์  ธานี 

 ๖๑๔ นายธานินทร์  อุยยะพัฒน์ 

 ๖๑๕ นายธานี  ถือธรรม 

 ๖๑๖ นายธารายุทธ  ทิมทอง 

 ๖๑๗ นายธารินทร์  งาหัตถี 

 ๖๑๘ นายธ ามรงค์  ทิพย์อักษร 

 ๖๑๙ นายธ ามรงค์  เมฆาอภิรักษ์ 

 ๖๒๐ นายธ ารง  ประธานราษฎร์ 

 ๖๒๑ จ่าสิบโท ธ ารงยุทธ  พรหมพร 

 ๖๒๒ นายธิติพันธ์  มิตรชู 

 ๖๒๓ นายธีรเชษฐ์  ดื่นตา 

 ๖๒๔ นายธีรเดช  ศรีเจริญ 

 ๖๒๕ นายธีรนันท์  เขียมรัมย์ 

 ๖๒๖ นายธีรพงศ์  ลลิตดาลกุล 

 ๖๒๗ นายธีรพงษ์  ลุนคุณ 

 ๖๒๘ พันจ่าเอก ธีรพันธ์  ศิริปักมานนท์ 

 ๖๒๙ นายธีรพูนชัย  มุงคุล 

 ๖๓๐ นายธีรยุทธ  ชัยกิจ 

 ๖๓๑ ว่าที่ร้อยตรี ธีรยุทธ  ธีระโสพิศ 

 ๖๓๒ จ่าเอก ธีรยุทธ  ปภูสโร 

 ๖๓๓ นายธีรยุทธ  ส าราญทรัพย์ 

 ๖๓๔ นายธีรวัฒน์  รัตนดากุล 

 ๖๓๕ นายธีรวัตถ์  เหลาสุภาพ 

 ๖๓๖ นายธีรวุฒิ  สุขประเสริฐ 

 ๖๓๗ จ่าเอก ธีรศักดิ์  กิตติอุดมพันธ์ 

 ๖๓๘ นายธีรศักดิ์  คุณทรัพย ์

 ๖๓๙ นายธีรศักดิ์  จันทรส 

 ๖๔๐ จ่าเอก ธีรศักดิ์  บานสันเทียะ 

 ๖๔๑ นายธีระ  จันทร์ทองพูน 

 ๖๔๒ นายธีระ  เฉลยโภชน์ 



 หน้า   ๙๙ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๔๓ นายธีระ  พงศ์สุขธีรสุทธิ์ 

 ๖๔๔ นายธีระ  ศรีโสภา 

 ๖๔๕ นายธีระชัย  หงษ์ทอง 

 ๖๔๖ นายธีระชาติ  ศิริตันหยง 

 ๖๔๗ นายธีระทัศน์  ทองปัน 

 ๖๔๘ นายธีระรัตน์  วงษ์จักร 

 ๖๔๙ นายธีระวัฒน์  ทองแท้ 

 ๖๕๐ พันจ่าเอก ธีระศักดิ์  ภูผา 

 ๖๕๑ นายเธียรชัย  วงษ์ศิริ 

 ๖๕๒ นายนคร  ประเสริฐรัตน์ 

 ๖๕๓ นายนคร  วงศ์วิเศษ 

 ๖๕๔ นายนคร  สุขเจริญ 

 ๖๕๕ นายนครินทร์  เหลือบุญชู 

 ๖๕๖ นายนที  สินพูล 

 ๖๕๗ นายนนทกฤชณ์  ขจรวัฒนากุล 

 ๖๕๘ นายนพกร  หวังพราย 

 ๖๕๙ นายนพกุล  ปัญญาแก้ว 

 ๖๖๐ นายนพชัย  วงศ์บุญ 

 ๖๖๑ นายนพดล  เกตุมณี 

 ๖๖๒ นายนพดล  แก้วมหิทธิ์ 

 ๖๖๓ ว่าที่ร้อยตรี นพดล  ค าสม 

 ๖๖๔ นายนพดล  ธนูศิลป์ 

 ๖๖๕ นายนพดล  พิริยะ 

 ๖๖๖ นายนพดล  ศรีวะรมย์ 

 ๖๖๗ นายนพดล  ศุภวุฒิ 

 ๖๖๘ นายนพดล  สวัสดิ์ 

 ๖๖๙ นายนพพร  พนานุสรณ์ 

 ๖๗๐ จ่าเอก นพพร  พันกิจ 

 ๖๗๑ นายนพรัตน์  จงรักษ์ 

 ๖๗๒ ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์  จันทองทิพย์ 

 ๖๗๓ นายนพสิทธิ์  ภัทรปิยประสิทธิ์ 

 ๖๗๔ นายนรศักดิ์  สุขสมบูรณ์ 

 ๖๗๕ นายนรสิงห์  อรุณบรรเจิดกุล 

 ๖๗๖ นายนรากร  เพชรมาตย์ 

 ๖๗๗ นายนราธิป  บุญมา 

 ๖๗๘ นายนราวุธ  อาวุธ 

 ๖๗๙ จ่าเอก นราศักดิ์  ปานบุตร 

 ๖๘๐ นายนรินทร์  ปิยะรัตน์ 

 ๖๘๑ นายนรินทร์  พรชัยสิทธิกุล 

 ๖๘๒ นายนรินทร์  รักฉายา 

 ๖๘๓ นายนรินทร์เดช  ทรงเจริญ 

 ๖๘๔ นายนริศ  มั่นคง 

 ๖๘๕ นายนริศ  รอตศิริ 

 ๖๘๖ นายนเรศ  รักเพ็ง 

 ๖๘๗ จ่าเอก นฤเบศร์  ศรีคุณ 

 ๖๘๘ นายนฤพนธ์  วงษ์พานิชย์ 

 ๖๘๙ นายนวสินธุ์  ช ามะรี 

 ๖๙๐ นายนักรบ  ทองศรี 

 ๖๙๑ นายนัชรัศม์  ชูหิรัญญ์วัฒน์ 

 ๖๙๒ นายนัฐพงษ์  แก้วสมนึก 

 ๖๙๓ นายนัฐพล  ชุมภูวร 

 ๖๙๔ นายนัฐพล  ผายเงิน 



 หน้า   ๑๐๐ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๙๕ นายนัทวุฒิ  ร้อยศรี 

 ๖๙๖ นายนันต์  ปิริยะ 

 ๖๙๗ นายนันทชัย  ทองคุณ 

 ๖๙๘ นายนันทโชติ  สิงหพันธ์ 

 ๖๙๙ นายนันทสิทธิ์  โพธิ์งาม 

 ๗๐๐ นายนันทา  ศรีนา 

 ๗๐๑ นายนาวิน  ค้ าจุน 

 ๗๐๒ นายนิกร  กลิ่นเกลี้ยง 

 ๗๐๓ นายนิกร  ค าวังสวัสดิ์ 

 ๗๐๔ นายนิกร  มาเอียด 

 ๗๐๕ นายนิกร  อินทะจักร์ 

 ๗๐๖ นายนิกร  ฮะเจริญ 

 ๗๐๗ ดาบต ารวจ นิคม  ค านวล 

 ๗๐๘ นายนิคม  ปริมาส 

 ๗๐๙ นายนิคม  ศรีสุกิจจา 

 ๗๑๐ นายนิติพงศ์  ไตรพืช 

 ๗๑๑ นายนิติศักดิ์  สมอารยพงศ์ 

 ๗๑๒ นายนิเทศก์  สาธุเสน 

 ๗๑๓ นายนิธิทรรศน์  แจ้งนิลรัตน์ 

 ๗๑๔ นายนิธิศ  บุญญาศิริ 

 ๗๑๕ นายนิธิศ  ผดุงลักษณ์ 

 ๗๑๖ นายนิธิศ  ล าเภาพันธ์ 

 ๗๑๗ นายนินนาท  พรเรืองวงศ์ 

 ๗๑๘ นายนิพนธ์  ซาส าโรง 

 ๗๑๙ นายนิพนธ์  โพนยงค์ 

 ๗๒๐ นายนิพนธ์  ภมรสูตร 

 ๗๒๑ นายนิพนธ์  เวียงยศ 

 ๗๒๒ นายนิพนธ์  ศรีลาเรือง 

 ๗๒๓ จ่าเอก นิพนธ์  สร้อยปุ 

 ๗๒๔ นายนิพล  จันทนะ 

 ๗๒๕ นายนิพล  ผานาค 

 ๗๒๖ จ่าเอก นิยม  ไกลสนาม 

 ๗๒๗ พันจ่าเอก นิยม  แต่งเมือง 

 ๗๒๘ นายนิยม  วิชัยโย 

 ๗๒๙ นายนิยม  สวมชัยภูมิ 

 ๗๓๐ นายนิรภัย  บุญเรืองลือ 

 ๗๓๑ นายนิรัญ  พูลโต 

 ๗๓๒ นายนิรันดร์  เงาะปก 

 ๗๓๓ นายนิรันดร์  ชุมภู 

 ๗๓๔ นายนิรันดร์  ชูจิต 

 ๗๓๕ นายนิรันดร์  ทองคุปต์ 

 ๗๓๖ นายนิรันดร์  เปิดชั้น 

 ๗๓๗ นายนิรันดร  อุ่นค า 

 ๗๓๘ นายนิรุธ  งอสอน 

 ๗๓๙ นายนิรุธ  ใจดี 

 ๗๔๐ จ่าสิบเอก นิวัช  ศุภพงศ์ 

 ๗๔๑ นายนิวัต  ว่องวรรธนะกุล 

 ๗๔๒ พันจ่าเอก นิวัตร์  ภู่สากล 

 ๗๔๓ นายนิวัติ  ยิ้มสกุล 

 ๗๔๔ นายนิวัติ  วงค์บุญมา 

 ๗๔๕ จ่าเอก นิเวศ  เหลืองยวง 

 ๗๔๖ นายนิษฐิโชค  ช่างสาร 



 หน้า   ๑๐๑ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๔๗ นายนุกร  ผุยพงษ์ 

 ๗๔๘ นายนุกูล  กาญจนานุกูล 

 ๗๔๙ นายนุกูล  นุ่มเออ 

 ๗๕๐ นายนุชิต  เกรียงริช 

 ๗๕๑ นายนุสนธิ  ศุขพัฒน์ 

 ๗๕๒ นายเนติ  เรืองเริงกุลฤทธิ์ 

 ๗๕๓ นายเนติธร  เนติศานนท์ 

 ๗๕๔ นายบพิตร  อรัญสาร 

 ๗๕๕ นายบพิธ  อุพันทา 

 ๗๕๖ จ่าเอก บรรจง  คุ้มเขว้า 

 ๗๕๗ นายบรรจง  เดวิเลาะ 

 ๗๕๘ นายบรรจง  บุตรแก้ว 

 ๗๕๙ นายบรรจง  สุกหอม 

 ๗๖๐ จ่าเอก บรรจง  แสงสุกวาว 

 ๗๖๑ ว่าที่ร้อยโท บรรจบ  อัศฤกษ์ 

 ๗๖๒ สิบเอก บรรเจิด  นิ่มน้อย 

 ๗๖๓ นายบรรเจิด  แผ่พุ่มทรัพย์ 

 ๗๖๔ นายบรรเจิด  ฝาระมี 

 ๗๖๕ นายบรรทม  คนขยัน 

 ๗๖๖ นายบรรพต  ศักดา 

 ๗๖๗ นายบรรลือ  ใจเย็น 

 ๗๖๘ นายบรรลือ  แพงพงศ์ 

 ๗๖๙ จ่าเอก บรรหาญ  บุญชู 

 ๗๗๐ นายบรรหาญ  วงษาพรหม 

 ๗๗๑ สิบเอก บริบูรณ์  เชยชม 

 ๗๗๒ นายบริรักษ์  สาระวิถี 

 ๗๗๓ นายบัญชา  โสรมรรค 

 ๗๗๔ นายบัญชา  เห็นสุข 

 ๗๗๕ นายบัณฑิต  ช านาญศิลป์ 

 ๗๗๖ นายบัณฑิต  ศิริภักดิ์ 

 ๗๗๗ นายบัวสี  ศรีอ่อน 

 ๗๗๘ นายบาฮารี  มะดาอู 

 ๗๗๙ จ่าเอก บ ารุง  วงษ์ภูมี 

 ๗๘๐ นายบ ารุง  เสนาผัน 

 ๗๘๑ นายบุญกว้าง  เนตรเสนา 

 ๗๘๒ นายบุญเกียรติ  เดชอินทร์ 

 ๗๘๓ นายบุญชนะ  มรกตวิจิตรการ 

 ๗๘๔ นายบุญชวน  ลุนวิรัตน์ 

 ๗๘๕ นายบุญช่วย  นิลนพคุณ 

 ๗๘๖ นายบุญช่วย  ล่ากระโทก 

 ๗๘๗ นายบุญชั้น  ล าพองชาติ 

 ๗๘๘ จ่าสิบเอก บุญชู  ถนอมกล่อม 

 ๗๘๙ นายบุญเชิด  นิลสนธิ 

 ๗๙๐ นายบุญเชิด  พิณปรุ 

 ๗๙๑ นายบุญโชติ  เกตุแก้ว 

 ๗๙๒ นายบุญถม  จันทบุตร 

 ๗๙๓ นายบุญถม  วรรณทอง 

 ๗๙๔ นายบุญทวี  นันสถิตย์ 

 ๗๙๕ นายบุญธรรม  โบราณมูล 

 ๗๙๖ จ่าสิบเอก บุญเพ็ง  ตาทอง 

 ๗๙๗ นายบุญเพียร  ยาวิไชย 

 ๗๙๘ นายบุญภาศ  ทองฤทธิ์นุ่น 



 หน้า   ๑๐๒ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๙๙ จ่าเอก บุญมา  ปิ่นละออ 

 ๘๐๐ นายบุญเยี่ยม  เสาศิลา 

 ๘๐๑ นายบุญรักษ์  เนื้อนุ่ม 

 ๘๐๒ นายบุญเรือง  โพธิ์นิล 

 ๘๐๓ นายบุญเรือง  วรรณพงษ์ 

 ๘๐๔ นายบุญเรือง  แสนโคตร 

 ๘๐๕ นายบุญลือ  ถึกวงษ์ 

 ๘๐๖ พันจ่าเอก บุญลือ  สุขศรี 

 ๘๐๗ นายบุญเลิศ  แก้วเอียด 

 ๘๐๘ จ่าเอก บุญเลิศ  บรุณพันธ์ 

 ๘๐๙ นายบุญเลิศ  วิชาเรือง 

 ๘๑๐ นายบุญวาส  โสมแสน 

 ๘๑๑ นายบุญศรี  นุ่นรักษา 

 ๘๑๒ นายบุญส่ง  จันทร์ฉ่อง 

 ๘๑๓ นายบุญส่ง  ถินจ าลอง 

 ๘๑๔ นายบุญส่ง  ปานทอง 

 ๘๑๕ นายบุญส่ง  ศรีกอนติ 

 ๘๑๖ นายบุญสนอง  ฆารเลิศ 

 ๘๑๗ นายบุญสม  แป้นศิริ 

 ๘๑๘ จ่าสิบเอก บุญสม  สังข์ทอง 

 ๘๑๙ นายบุญสรวง  พุฒิพัฒน์พาณิชย์ 

 ๘๒๐ นายบุญสร้างไว้  เทียนทอง 

 ๘๒๑ นายบุญหลาย  เสมอสุข 

 ๘๒๒ นายบุญอุ้ม  ศรีกันชัย 

 ๘๒๓ สิบเอก ใบวันคมน์  บุญคร่ า 

 ๘๒๔ นายปกป้อง  เฮ้าประมงค์ 

 ๘๒๕ นายปกรณ์  เกิดศิริ 

 ๘๒๖ นายปฏิพัทธิ์  ศิรสิทธินันท์ 

 ๘๒๗ นายปฐม  บัวอินทร์ 

 ๘๒๘ นายปฐมพงษ์  โคตรสมบัติ 

 ๘๒๙ นายปณัยวิชญ์  ปรีชา 

 ๘๓๐ นายปณิธาน  พูลชัยนาท 

 ๘๓๑ พันจ่าเอก ปภังกร  กันอยู่ 

 ๘๓๒ นายปรเมษฐ์  สังขวรรณะ 

 ๘๓๓ นายประกอบ  จตุรัตนา 

 ๘๓๔ นายประกอบ  นิละปะกะ 

 ๘๓๕ จ่าเอก ประกอบ  บุญเพ็ชร์ 

 ๘๓๖ นายประกอบ  พนาลิกุล 

 ๘๓๗ นายประกอบ  ศรีจันทร์ทอง 

 ๘๓๘ นายประกิจ  ตันเดี่ยว 

 ๘๓๙ นายประคิ่น  ศรีทวี 

 ๘๔๐ นายประเคน  สีเสน 

 ๘๔๑ สิบเอก ประจบ  เพชรฤทธิ์ 

 ๘๔๒ นายประจวบ  แก้วงาม 

 ๘๔๓ นายประจวบ  ชูจิตร 

 ๘๔๔ นายประจวบ  ดีจะมาลา 

 ๘๔๕ นายประจักษ์  โชตินิคม 

 ๘๔๖ นายประจักษ์  ภิรมย์รัตน์ 

 ๘๔๗ นายประจักษ์  หรมหนู 

 ๘๔๘ นายประจักษ์  หวังดี 

 ๘๔๙ นายประจิตร์  ปัญญาผาบ 

 ๘๕๐ นายประเจียม  กูลระวัง 



 หน้า   ๑๐๓ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๕๑ นายประชา  ทุ่นใจ 

 ๘๕๒ นายประชิต  พิสิฐธนกุล 

 ๘๕๓ นายประณีต  สุ่มมาตย์ 

 ๘๕๔ นายประดับ  สังฆะมณี 

 ๘๕๕ นายประดิษฐ์  เควันดี 

 ๘๕๖ นายประดิษฐ์  ธนูชาญ 

 ๘๕๗ นายประดิษฐ์  เปรมไธสง 

 ๘๕๘ นายประดิษฐ์  รัตนเจริญ 

 ๘๕๙ นายประทักษ์  วันจันทร์ 

 ๘๖๐ นายประทัย  จันทะสี 

 ๘๖๑ นายประทิญญา  ทองดี 

 ๘๖๒ นายประทีป  กองศักดิ์ 

 ๘๖๓ นายประทีป  ค าบรรลือ 

 ๘๖๔ สิบเอก ประทีป  นันทะเรือน 

 ๘๖๕ นายประทุม  ธาระพิษ 

 ๘๖๖ นายประเทียน  ผันรักษ์ 

 ๘๖๗ จ่าเอก ประธาน  จันทร์ภักดี 

 ๘๖๘ นายประพจน์  สุขพัทธี 

 ๘๖๙ นายประพณ  นิวัฒน์บรรหาร 

 ๘๗๐ สิบต ารวจโท ประพล  มีสติ 

 ๘๗๑ นายประพันธ์  แป้นไทย 

 ๘๗๒ จ่าเอก ประพันธ์  เพชรพวง 

 ๘๗๓ นายประภัสสร  เปรมสมบัติ 

 ๘๗๔ นายประภากร  แก้ววงศ์ 

 ๘๗๕ นายประภากร  ถวิลประวัติ 

 ๘๗๖ สิบเอก ประภาส  ไกรสิงห์ 

 ๘๗๗ นายประภาส  จินดานุ 

 ๘๗๘ นายประมวล  พฤฑฒิกุล 

 ๘๗๙ นายประมวล  มะธิโตปะน า 

 ๘๘๐ นายประยงค์  แก้วชู 

 ๘๘๑ สิบเอก ประยงค์  อ าไพทอง 

 ๘๘๒ นายประยุทธ  โค้งนอก 

 ๘๘๓ นายประยุทธ  เอี่ยมสุวรรณ 

 ๘๘๔ ร้อยตรี ประยูรศักดิ์  ลิ่มพาณิชย์ 

 ๘๘๕ นายประยูรศักดิ์  สิริรานันท์ 

 ๘๘๖ นายประวัติ  เพียสมนา 

 ๘๘๗ นายประวิทย์  วงศ์ศศิธร 

 ๘๘๘ นายประวิทย์  ศรีสวัสดิ์ 

 ๘๘๙ นายประวิทย์  หุ่นเที่ยง 

 ๘๙๐ นายประเวช  วัชรวิวรรณ 

 ๘๙๑ นายประเวศน์  คชสาร 

 ๘๙๒ นายประสงค์  ยุติมิตร 

 ๘๙๓ นายประสงค์  เหมืองจา 

 ๘๙๔ นายประสงค์  อักษรานุชาต 

 ๘๙๕ จ่าสิบต ารวจ ประสพผล  สุขเกษม 

 ๘๙๖ นายประสาตร์  เสาไธสง 

 ๘๙๗ นายประสาททอง  มิ่งโอโล 

 ๘๙๘ ว่าที่ร้อยตรี ประสาน  กิติโกฬะ 

 ๘๙๙ นายประสาน  ชัยรัตน์ 

 ๙๐๐ นายประสาน  ชุมภูอินทร์ 

 ๙๐๑ นายประสาน  เอี่ยวกิติคุณ 

 ๙๐๒ นายประสาร  รัตติ 



 หน้า   ๑๐๔ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๐๓ นายประสิทธิ์  เจริญพงศ์ 

 ๙๐๔ นายประสิทธิ์  แฉล้มวงษ์ 

 ๙๐๕ นายประสิทธิ์  บุษดี 

 ๙๐๖ นายประสิทธิ์  ลิ้มติ้ว 

 ๙๐๗ นายประสิทธิ์  เวทประสิทธิ์ 

 ๙๐๘ จ่าสิบเอก ประสิทธิ์  เวียงสงค์ 

 ๙๐๙ จ่าสิบเอก ประสิทธิ์  เวียงสมุทร 

 ๙๑๐ นายประสิทธิ์  สมศักดิ์ 

 ๙๑๑ นายประสิทธิ์  หินอ่อน 

 ๙๑๒ นายประเสริฐ  คงเพ็ชร 

 ๙๑๓ พันจ่าเอก ประเสริฐ  คงหาญ 

 ๙๑๔ นายประเสริฐ  เงินท๊อก 

 ๙๑๕ นายประเสริฐ  จ าปาแดง 

 ๙๑๖ นายประเสริฐ  ตรีพงษ์ 

 ๙๑๗ นายประเสริฐ  น้อยข า 

 ๙๑๘ นายประเสริฐ  บุญศรี 

 ๙๑๙ จ่าเอก ประเสริฐ  มีสุข 

 ๙๒๐ นายประเสริฐ  รวยป้อม 

 ๙๒๑ พันจ่าเอก ประเสริฐ  สิงห์พร 

 ๙๒๒ นายประเสริฐ  สุขคะโต 

 ๙๒๓ นายประเสริฐ  สุวรรณบงกช 

 ๙๒๔ นายประเสริฐ  หกขุนทด 

 ๙๒๕ นายประเสริฐ  หนูมาก 

 ๙๒๖ นายประเสริฐ  องค์ทอง 

 ๙๒๗ นายประหยัด  ใจเพ็ชร 

 ๙๒๘ นายประหยัด  วงค์อ้ายตาล 

 ๙๒๙ นายปรัชญา  เจียรจ านงค์ 

 ๙๓๐ นายปราชชญยุทธ  เดชสุภา 

 ๙๓๑ นายปราโมทย์  กัลยาศรี 

 ๙๓๒ นายปราโมทย์  ค าโถ 

 ๙๓๓ นายปราโมทย์  ชื่นนิยม 

 ๙๓๔ นายปราโมทย์  ท านอง 

 ๙๓๕ นายปราโมทย์  ศากยโรจน์ 

 ๙๓๖ นายปริญญา  รัตนวรรณี 

 ๙๓๗ นายปริญญา  สมมาตย์ 

 ๙๓๘ นายปรีชา  แซ่ซื้อ 

 ๙๓๙ นายปรีชา  แดงแสงทอง 

 ๙๔๐ พันจ่าเอก ปรีชา  ถึกสูงเนิน 

 ๙๔๑ นายปรีชา  ทิมหงิม 

 ๙๔๒ นายปรีชา  เรืองหวาน 

 ๙๔๓ นายปรีชา  ศรีเอี่ยม 

 ๙๔๔ นายปรีชา  สังขสัญญา 

 ๙๔๕ นายปรีชา  สาลี 

 ๙๔๖ นายปรีชา  สุทธิจักร 

 ๙๔๗ ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา  อุดมพันธุ์ 

 ๙๔๘ นายปรีดา  คูณขุนทด 

 ๙๔๙ นายปรีดา  ลาสกุล 

 ๙๕๐ นายปฤจฉา  วงศ์นุกูล 

 ๙๕๑ นายปลอด  ใจน้ า 

 ๙๕๒ นายปลื้ม  เซาะปลอด 

 ๙๕๓ นายปัญญา  มาจิตต์ 

 ๙๕๔ นายปัญญา  สุจริต 



 หน้า   ๑๐๕ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
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 ๙๕๕ นายปัญญา  เสนานุช 

 ๙๕๖ นายปัญญา  เอี่ยมสุดใจ 

 ๙๕๗ นายปัณณวิชญ์  พัชรากิตติพัฒน์ 

 ๙๕๘ นายปิติพงษ์  บัวไชยา 

 ๙๕๙ จ่าเอก ปิยชาติ  เนียมสุวรรณ 

 ๙๖๐ พันจ่าเอก ปิยปราชญ์  สิทธิโยธี 

 ๙๖๑ นายปิยพงศ์  เรืองหิรัญ 

 ๙๖๒ นายปิยราช  เสริมสมรรถ 

 ๙๖๓ นายปิยวัฒน์  ดวงเทียน 

 ๙๖๔ สิบเอก ปิยะ  บุญประสิทธิ์ 

 ๙๖๕ นายปิยะ  ฟองศรัณย์ 

 ๙๖๖ พันจ่าอากาศเอก ปิยะ  สันธนะโยธิน 

 ๙๖๗ นายปิยะ  แสงรัตน์ 

 ๙๖๘ นายปิยะชาติ  ศรนุวัตร์ 

 ๙๖๙ นายปิยะพงษ์  อนุรัตน์ 

 ๙๗๐ นายปิยะพร  ลิ้มทองสกุล 

 ๙๗๑ นายปิยะวัฒน์  ถนอมในเมือง 

 ๙๗๒ นายปุญญพัฒน์  ชูแก้ว 

 ๙๗๓ นายปุญญาพัฒน์  นพางค์แก้วเก้าพิธา 

 ๙๗๔ จ่าเอก ผดุง  เพ็ชรภา 

 ๙๗๕ นายผดุงเกียรติ  ทองภู 

 ๙๗๖ นายผนึก  ริวรรณ 

 ๙๗๗ สิบเอก เผด็จ  การินทร์ 

 ๙๗๘ นายพงค์ศักดิ์  ศิริทัพ 

 ๙๗๙ จ่าเอก พงภทิพย์  บุญมี 

 ๙๘๐ พันจ่าอากาศเอก พงศกร  ปัญญายิ่ง 

 ๙๘๑ นายพงศกร  สนิทวาจา 

 ๙๘๒ นายพงศ์พีระ  วงษ์อุทา 

 ๙๘๓ นายพงศ์สิน  กีรติวัฒน์ธนกุล 

 ๙๘๔ นายพงษ์ธนพฤทธ์  น้อยวัน 

 ๙๘๕ นายพงษ์พันธ์  คุ้มชูศรี 

 ๙๘๖ นายพงษ์พันธ์  เตมียนันท์ 

 ๙๘๗ นายพงษ์พันธ์  สัจจาคุณ 

 ๙๘๘ นายพงษ์พีระ  วงษ์อุทา 

 ๙๘๙ จ่าเอก พงษ์ศักดิ์  แคนตรี 

 ๙๙๐ นายพงษ์ศักดิ์  จันทรเกษ 

 ๙๙๑ นายพงษ์ศักดิ์  ตระการเจริญพร 

 ๙๙๒ นายพงษ์ศักดิ์  ถุงอนันติกานนท์ 

 ๙๙๓ นายพงษ์ศักดิ์  น าสวัสดิ์ 

 ๙๙๔ นายพงษ์ศักดิ์  ป้อมทอง 

 ๙๙๕ นายพงษ์ศิริ  สงเคราะห์ราษฎร์ 

 ๙๙๖ นายพงษ์สรรค์  ปูยอดเครือ 

 ๙๙๗ นายพงษ์สวัสดิ์  ดาราฤกษ์ 

 ๙๙๘ นายพนม  อุดค ามี 

 ๙๙๙ นายพนม  ฮวดศรี 

 ๑๐๐๐ นายพนมเทียน  ท้าวนิล 

 ๑๐๐๑ นายพบเอก  พุ่มเจริญ 

 ๑๐๐๒ พันจ่าเอก พยุง  ประเสริฐพงษ์ 

 ๑๐๐๓ นายพยุงศักดิ์  ใจตรง 

 ๑๐๐๔ จ่าสิบเอก พเยาว์  ศรีจ าปา 

 ๑๐๐๕ นายพเยาว์  สีหว้าสะโสม 

 ๑๐๐๖ นายพรกฤษณ์  ปิ่นกุมภีร์ 
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 ๑๐๐๗ นายพรชัย  กายทอง 

 ๑๐๐๘ นายพรชัย  แก้วค าดี 

 ๑๐๐๙ นายพรชัย  เทศเจริญ 

 ๑๐๑๐ นายพรชัย  พงษ์ดี 

 ๑๐๑๑ นายพรชัย  พยุหไพบูลย ์

 ๑๐๑๒ นายพรชัย  พวงวรินทร์ 

 ๑๐๑๓ นายพรชัย  รุ่งจ ารัส 

 ๑๐๑๔ นายพรทวี  พลเวียงพล 

 ๑๐๑๕ นายพรทวี  สุจินพรหม 

 ๑๐๑๖ นายพรเทพ  เลี่ยนกัตวา 

 ๑๐๑๗ นายพรเทพ  วิสูตรตระการ 

 ๑๐๑๘ นายพรเทพ  ศรีจักร์ 

 ๑๐๑๙ ว่าที่ร้อยตรี พรรุ่ง  เหมือนพงษ์ 

 ๑๐๒๐ นายพรศักดิ์  มูลศาสตร์ 

 ๑๐๒๑ นายพรสมพล  ค ามณี 

 ๑๐๒๒ ว่าที่ร้อยตรี พร้อม  ทรายใจ 

 ๑๐๒๓ นายพฤก  ข าจันทร์ 

 ๑๐๒๔ นายพลกฤต  โกฏิกุล 

 ๑๐๒๕ นายพลภัทร  จุฬามณี 

 ๑๐๒๖ นายพลากร  ศรีนพรัตน์ 

 ๑๐๒๗ นายพลีศักดิ์  พิทักษ์ธนวงษ์ 

 ๑๐๒๘ นายพสธร  พังแสงสุ 

 ๑๐๒๙ นายพสธร  แสนเหมือน 

 ๑๐๓๐ นายพสิษฐ์  ค าเพราะ 

 ๑๐๓๑ นายพหลโยธิน  งามเสงี่ยม 

 ๑๐๓๒ นายพะยูร  กิ่งแก้ว 

 ๑๐๓๓ พันจ่าเอก พัชรภณ  ใจโพธิ์ 

 ๑๐๓๔ นายพัชรินทร์  มุสิกะพืช 

 ๑๐๓๕ นายพัฒนะ  จรรยาสุทธิวงศ์ 

 ๑๐๓๖ จ่าโท พัฒนา  จิตสัมพันธ์ 

 ๑๐๓๗ นายพัฒนา  บุญประกอบ 

 ๑๐๓๘ นายพันธมิตร  สันป่าแก้ว 

 ๑๐๓๙ นายพันธ์ศักดิ์  อนุตรชัยสิริ 

 ๑๐๔๐ นายพันธุ์ธัช  ศรีหาพล 

 ๑๐๔๑ นายพันวิทย์  ชูจักร 

 ๑๐๔๒ นายพัลลภ  จันทร์ชาย 

 ๑๐๔๓ นายพัศกร  ค าโคตร 

 ๑๐๔๔ นายพิชัย  ช านาญยา 

 ๑๐๔๕ นายพิชัย  อันปัญญา 

 ๑๐๔๖ นายพิชัย  อิ่นแก้ว 

 ๑๐๔๗ นายพิชาญ  ไชยฤกษ์ 

 ๑๐๔๘ นายพิชิฏฏ์  ชิดไพฑูรย์ 

 ๑๐๔๙ นายพิชิต  เสนาะจิตร์ 

 ๑๐๕๐ นายพิเชษฐ์  ศรีวะรมย์ 

 ๑๐๕๑ นายพิเชษฐ์  สกุลสรรัตน์ 

 ๑๐๕๒ สิบเอก พิเชษฐ  เกตุหิรัญ 

 ๑๐๕๓ นายพิเดช  จันทร์ศิริ 

 ๑๐๕๔ นายพิเดช  นาคพรม 

 ๑๐๕๕ นายพิทยา  บุญเลี้ยง 

 ๑๐๕๖ นายพิทยา  ศรสุวรรณ 

 ๑๐๕๗ นายพิทยา  เสาประโคน 

 ๑๐๕๘ นายพิทักศิษย์  พานิชธนาคม 



 หน้า   ๑๐๗ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๕๙ จ่าเอก พิทักษ์  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๐๖๐ นายพิทักษ์  สร้อยสนธิ์ 

 ๑๐๖๑ นายพิทักษ์  สระบัว 

 ๑๐๖๒ นายพิทักษ์  แสนลือชา 

 ๑๐๖๓ นายพิทักษ์  โสตแก้ว 

 ๑๐๖๔ นายพินิจ  จริตรัมย์ 

 ๑๐๖๕ นายพินิจ  มณีประดิษฐ์ 

 ๑๐๖๖ นายพิพัช  ธาระเขตต์ 

 ๑๐๖๗ นายพิพัฒน์  คงสัตย์ 

 ๑๐๖๘ นายพิพัฒน์  พงษ์อธิยุต 

 ๑๐๖๙ นายพิพัฒน์  เรืองประโคน 

 ๑๐๗๐ นายพิพัฒน์  เลิศรัตนะธารา 

 ๑๐๗๑ นายพิพัฒน์  อินทนา 

 ๑๐๗๒ นายพิมล  โกษาจันทร์ 

 ๑๐๗๓ นายพิมล  พูลพิพัฒน์ 

 ๑๐๗๔ นายพิมล  อรรคค า 

 ๑๐๗๕ นายพิรุณ  กุลสุวรรณ 

 ๑๐๗๖ นายพิศาล  อุทธา 

 ๑๐๗๗ นายพิษณุ  เจริญภัทราวุฒิ 

 ๑๐๗๘ นายพิษณุ  รัตนเศรณี 

 ๑๐๗๙ นายพิสิทธิ์  ธรรมมุลตรี 

 ๑๐๘๐ จ่าเอก พิสิทธิ์  นัทธี 

 ๑๐๘๑ จ่าเอก พิสิษฐ์  เมิงขุนทด 

 ๑๐๘๒ นายพิสุทธิ์  สีนอเพีย 

 ๑๐๘๓ นายพีรพงศ์  ชัยวรานุรักษ์ 

 ๑๐๘๔ นายพีรพงศ์  สุทธินุ่น 

 ๑๐๘๕ นายพีรพงษ์  พัฒนโชครุ่งเรือง 

 ๑๐๘๖ พันจ่าอากาศเอก พีรพงษ์  เวชบุตร 

 ๑๐๘๗ นายพีรวัส  ฉิมกูล 

 ๑๐๘๘ นายพีรวิชญ์  สุทธะมุสิก 

 ๑๐๘๙ นายพีระ  วงค์หมอ 

 ๑๐๙๐ นายพีระพงษ์  พงษ์ประดิษฐ์ 

 ๑๐๙๑ นายพีระยุทธ์  วัฒนาสกุลเจริญ 

 ๑๐๙๒ นายพีระยุทธ  วงษ์หอย 

 ๑๐๙๓ นายพืชมงคล  ริดจันทร์ 

 ๑๐๙๔ นายพุฒิพงศ์  พสิษฐ์เกษม 

 ๑๐๙๕ นายพุฒิพงษ์  จ าปาทิ 

 ๑๐๙๖ พันจ่าเอก พุทธมินทร์  ภูษิต 

 ๑๐๙๗ นายพูนชาติ  ฟังวัฒนา 

 ๑๐๙๘ นายพูนพิพัฒน์  ปัตตาเทสัง 

 ๑๐๙๙ นายพูลสวัสดิ์  ใจหนัก 

 ๑๑๐๐ นายพูลสวัสดิ์  สุนทรารักษ์ 

 ๑๑๐๑ นายเพชรดี  ไวยพัฒน์ 

 ๑๑๐๒ จ่าสิบเอก เพชรัตน์  สมบัติมี 

 ๑๑๐๓ นายไพฑูรย์  จันทนสิน 

 ๑๑๐๔ พันจ่าเอก ไพฑูรย์  ซื่อตรง 

 ๑๑๐๕ นายไพฑูรย์  นวะมะวัฒน์ 

 ๑๑๐๖ นายไพฑูรย์  ปัญญาอินทร์ 

 ๑๑๐๗ นายไพฑูรย์  มิ่งเจริญ 

 ๑๑๐๘ นายไพฑูรย์  รักษ์สมิทธ์สันติ 

 ๑๑๐๙ พันจ่าเอก ไพบูลย์  จูมพิลา 

 ๑๑๑๐ พันจ่าเอก ไพบูลย์  พิตะพันธ์ 



 หน้า   ๑๐๘ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๑๑ นายไพบูลย์  พุทธิพงษ์ 

 ๑๑๑๒ ว่าที่ร้อยตรี ไพบูลย์  ศรีบุรินทร์ 

 ๑๑๑๓ นายไพบูลย์  เสือทองหลาง 

 ๑๑๑๔ จ่าเอก ไพบูลย์  แสนสุข 

 ๑๑๑๕ นายไพบูลย์  หล้าชาญ 

 ๑๑๑๖ พันจ่าเอก ไพรรินทร์  ถกลประจักษ์ 

 ๑๑๑๗ จ่าเอก ไพรัตน์  ภักดี 

 ๑๑๑๘ นายไพรัตน์  รัตนชมภู 

 ๑๑๑๙ ว่าที่พนัตรี ไพรัตน์  สินเจริญ 

 ๑๑๒๐ นายไพโรจน์  เจริญรอด 

 ๑๑๒๑ สิบต ารวจเอก ไพโรจน์  นิลนนท์ 

 ๑๑๒๒ จ่าเอก ไพโรจน์  มุ่งหมาย 

 ๑๑๒๓ นายไพโรจน์  รังสินธุ์ 

 ๑๑๒๔ จ่าเอก ไพโรจน์  ศรีรอด 

 ๑๑๒๕ นายไพโรจน์  โสมณวัฒน์ 

 ๑๑๒๖ นายไพศาล  งามโสภา 

 ๑๑๒๗ นายไพศาล  จรุงพันธ์ 

 ๑๑๒๘ นายไพศาล  น้อยประเสริฐ 

 ๑๑๒๙ นายไพศาล  พงศ์สุภากุล 

 ๑๑๓๐ นายไพศาล  อนันตรัตน์ 

 ๑๑๓๑ นายภนัยน์  สระเกิด 

 ๑๑๓๒ นายภพพิสุทธิ์  สุทธิพงษ์ 

 ๑๑๓๓ จ่าเอก ภวิศ  บังอร 

 ๑๑๓๔ นายภัคพล  บุญเหลือ 

 ๑๑๓๕ นายภัควัฒน์  พลายละหาร 

 ๑๑๓๖ นายภัทรชนน  เก่าเงิน 

 ๑๑๓๗ นายภัทรชัย  สุวรรณจิตต์ 

 ๑๑๓๘ จ่าสิบเอก ภัทรพล  ยอดด าเนิน 

 ๑๑๓๙ นายภัทรพล  สังขสูตร์ 

 ๑๑๔๐ จ่าสิบเอก ภากรณ์  ปานวงษ์ 

 ๑๑๔๑ นายภาคภูมิ  ค าภิระ 

 ๑๑๔๒ นายภาคินัย  สุนทรวิภาต 

 ๑๑๔๓ นายภาณุ  สาระคน 

 ๑๑๔๔ นายภาณุพงค์  นกแก้ว 

 ๑๑๔๕ นายภาณุมาศ  หารวาระ 

 ๑๑๔๖ นายภาณุรัตน์  เมืองมุงคุณ 

 ๑๑๔๗ นายภาณุวัฒน์  วิถีเทพ 

 ๑๑๔๘ จ่าเอก ภานุพงศ์  หารินใสล 

 ๑๑๔๙ นายภาสกร  โพธิ์แสง 

 ๑๑๕๐ นายภาสกร  วรรณมูลิก 

 ๑๑๕๑ นายภิญโญ  ประพันธ์ 

 ๑๑๕๒ นายภิญโญ  พิเคราะห์ฤกษ์ 

 ๑๑๕๓ นายภิบาล  อันทานุวัฒน์ 

 ๑๑๕๔ นายภุชงค์  ขวัญใจ 

 ๑๑๕๕ นายภุชงค์  มหาวงศนันท์ 

 ๑๑๕๖ จ่าเอก ภุชงค์  อาทิตย์วงษ์ 

 ๑๑๕๗ นายภุชพงศ์  บุญศรีรัตนะ 

 ๑๑๕๘ นายภุชพงศ์  สรรวิชัย 

 ๑๑๕๙ นายภูดิท  กอบพ่ึงตน 

 ๑๑๖๐ นายภูมิพงศ์  ไพศาลศิริเลิศ 

 ๑๑๖๑ นายภูริชัย  ต่ายเกิด 

 ๑๑๖๒ นายภูริพงษ์  รัตนานิคม 



 หน้า   ๑๐๙ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๖๓ จ่าเอก ภูรี  เชยหอม 

 ๑๑๖๔ นายภูวเดช  จันทร์สนธิ 

 ๑๑๖๕ นายภูวริศ  ทรงศิลป์ 

 ๑๑๖๖ นายภูวิศ  วรรณพฤกษ์ 

 ๑๑๖๗ นายภูษิต  บุณยายน 

 ๑๑๖๘ นายภูษิต  พิมพ์เสน 

 ๑๑๖๙ นายภูษิต  วงศ์อิน 

 ๑๑๗๐ นายภูษิต  สังข์เมือง 

 ๑๑๗๑ นายภูษิต  อนันทสุข 

 ๑๑๗๒ นายมงคล  จ าเริญ 

 ๑๑๗๓ นายมงคล  เชาว์วิวัฒน์สกุล 

 ๑๑๗๔ นายมงคล  ตัณฑชน 

 ๑๑๗๕ พันจ่าเอก มงคล  ทดกิ่ง 

 ๑๑๗๖ นายมณเฑียร  บรรจง 

 ๑๑๗๗ นายมณเทียร  ทองรัตน์ 

 ๑๑๗๘ นายมนต์ชัย  สุดใจ 

 ๑๑๗๙ พันจ่าอากาศเอก มนตรี  ชมภูวิเศษ 

 ๑๑๘๐ นายมนตรี  ดุลย์เภรี 

 ๑๑๘๑ นายมนตรี  ทอนมาตย์ 

 ๑๑๘๒ นายมนตรี  นามคีรี 

 ๑๑๘๓ นายมนตรี  พรหมฤทธิ์ 

 ๑๑๘๔ นายมนตรี  สงรอง 

 ๑๑๘๕ นายมนตรี  ส่งศรี 

 ๑๑๘๖ นายมนตรี  สีนาค 

 ๑๑๘๗ นายมนเทียร  ยุทธรัตน์ 

 ๑๑๘๘ นายมนรัตน์  แสงสว่าง 

 ๑๑๘๙ นายมนัส  ป.ปาน 

 ๑๑๙๐ นายมนัส  วงศ์สร 

 ๑๑๙๑ นายมนิต  เพชรสุวรรณ 

 ๑๑๙๒ นายมนู  คูขุนทด 

 ๑๑๙๓ นายมนู  สิมะพรม 

 ๑๑๙๔ นายมนูญ  ทินนึง 

 ๑๑๙๕ นายมนูญ  นิลสนิท 

 ๑๑๙๖ นายมนูญ  แสงมณี 

 ๑๑๙๗ นายมนูธรรม  สาปั่น 

 ๑๑๙๘ นายมรุเดช  เดชามะลิสิน 

 ๑๑๙๙ นายมหาชาติ  เสริมใหม่ 

 ๑๒๐๐ นายมะซากี  อีซอ 

 ๑๒๐๑ นายมะนัส  อุไรพันธ์ 

 ๑๒๐๒ นายมะรอกี  เวาะเลง 

 ๑๒๐๓ นายมังกรทอง  อุสาพรหม 

 ๑๒๐๔ นายมัลวาซี  ศิริฮาซัน 

 ๑๒๐๕ นายมาณุพันธ์  พ่วงพลับ 

 ๑๒๐๖ นายมานพ  วิยาสิงห์ 

 ๑๒๐๗ นายมานพ  หนูสอน 

 ๑๒๐๘ นายมานพ  อึ้งสวรรค์ 

 ๑๒๐๙ พันจ่าตรี มานะ  จันคณา 

 ๑๒๑๐ นายมานะ  บุญกัณฑ์ 

 ๑๒๑๑ นายมานะ  ยุวศิริกุลชัย 

 ๑๒๑๒ นายมานะ  ส าภา 

 ๑๒๑๓ นายมานะ  อิ่มอุดม 

 ๑๒๑๔ นายมานัส  มาตรา 



 หน้า   ๑๑๐ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๑๕ นายมานิช  ถาอ้าย 

 ๑๒๑๖ นายมานิต  ยะเรือน 

 ๑๒๑๗ จ่าสิบเอก มาโนช  โพธิ์ศรีประเสริฐ 

 ๑๒๑๘ นายมาโนช  เฟื่องแก้ว 

 ๑๒๑๙ นายมาโนชญ์  จันทร์สองสี 

 ๑๒๒๐ นายมาโนชญ์  แสนตระกูล 

 ๑๒๒๑ นายมาศ  โพธิ์สูงเนิน 

 ๑๒๒๒ นายมาหามะซอรี  มาโซ 

 ๑๒๒๓ นายมิตรศักดิ์  ทะนินรัมย์ 

 ๑๒๒๔ จ่าสิบเอก มุก  สกุลไทย 

 ๑๒๒๕ นายเมธี  สาธิตธรรมชาติ 

 ๑๒๒๖ จ่าเอก ยงยุทธ์  กลิ่นเทศ 

 ๑๒๒๗ นายยงยุทธ  นิลโกศล 

 ๑๒๒๘ นายยงยุทธ  พรหมมินทร์ 

 ๑๒๒๙ นายยงยุทธ  สุวรรณศิลป์ 

 ๑๒๓๐ นายยงยุทธ  แสงดี 

 ๑๒๓๑ จ่าเอก ยงยุทธ  โสพรม 

 ๑๒๓๒ นายยศ  ชาติรังสรรค์ 

 ๑๒๓๓ นายยศพล  เถื่อนมูล 

 ๑๒๓๔ จ่าเอก ยศพล  สัจจทองดี 

 ๑๒๓๕ นายยศวัฒน์  เกียรติศิรภัทร์ 

 ๑๒๓๖ นายยืนยง  หงษ์ทอง 

 ๑๒๓๗ นายยุทธกาล  สุนทรศารทูล 

 ๑๒๓๘ นายยุทธชัย  เพชรรักษ์ 

 ๑๒๓๙ นายยุทธนา  ค ามงคล 

 ๑๒๔๐ นายยุทธนา  บุญมาก 

 ๑๒๔๑ นายยุทธนา  ปัญญา 

 ๑๒๔๒ นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ 

 ๑๒๔๓ นายยุทธนา  สาจุ้ย 

 ๑๒๔๔ นายยุทธนา  เสถียรฐิติพงศ์ 

 ๑๒๔๕ นายยุทธนา  หิรัญ 

 ๑๒๔๖ จ่าเอก ยุทธพงษ์  พวงทอง 

 ๑๒๔๗ นายยุทธพร  จีระออน 

 ๑๒๔๘ สิบเอก ยุทธภูมิ  ขันทอง 

 ๑๒๔๙ นายยุทธสิทธิ์  เสริฐศรี 

 ๑๒๕๐ พันจ่าเอก ยุทธิชัย  คุ่มเคี่ยม 

 ๑๒๕๑ สิบเอก โย  อาชา 

 ๑๒๕๒ นายโยธิน  วงษ์วัชระโยธิน 

 ๑๒๕๓ นายโยธิน  ศิริรัตน์ 

 ๑๒๕๔ นายโยธิน  สมงาม 

 ๑๒๕๕ จ่าเอก โยธิน  เอิบอิ่ม 

 ๑๒๕๖ นายรชต  สุทธิพันธ์ 

 ๑๒๕๗ จ่าเอก รณชัย  มณีอินทร์ 

 ๑๒๕๘ นายรพี  สุนทร 

 ๑๒๕๙ นายรภัสสิทธิ์  นิธิบุญเศรษฐ์ 

 ๑๒๖๐ นายรมัยพล  วีระเศรษฐกุล 

 ๑๒๖๑ นายรมิดา  คล้ายทองค า 

 ๑๒๖๒ นายรวิ  ศรีหาญ 

 ๑๒๖๓ นายรอหาดี  เจ๊ะสนิ 

 ๑๒๖๔ นายระดม  รุ่งรัตน์ 

 ๑๒๖๕ นายระพี  ค าสอนพันธ์ 

 ๑๒๖๖ นายระพีพัฒน์  มหาโคตร 



 หน้า   ๑๑๑ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๖๗ นายรักชาติ  วิเชียร 

 ๑๒๖๘ นายรักศักดิ์  แก้วรอด 

 ๑๒๖๙ นายรังษี  หลิมก าเหนิด 

 ๑๒๗๐ นายรังษีกรกช  ทองธรรมชาติ 

 ๑๒๗๑ นายรังสรรค์  พันธุ์ชื่น 

 ๑๒๗๒ นายรังสรรค์  สุวรรณสิงห์ 

 ๑๒๗๓ นายรังสันต์  โยศรีคุณ 

 ๑๒๗๔ นายรัฐประกิตจ์  วัชรกิจเสถียร 

 ๑๒๗๕ ว่าที่ร้อยตรี รัตตภูมิ  หอมหวล 

 ๑๒๗๖ นายรัตน์กัมพลชัย  อิ้วสวัสดิ์ 

 ๑๒๗๗ นายรัตนชัย  ชะลาลัย 

 ๑๒๗๘ ดาบต ารวจ รัตน์ทวนน   

  ชนะศุภพาณิชย ์

 ๑๒๗๙ นายรัตน์ประกร  ธนัทพวงเงินมาก 

 ๑๒๘๐ นายรัสพัธน์  รสหวาน 

 ๑๒๘๑ นายราช  รักษนาเวศ 

 ๑๒๘๒ นายราชทัย  ยะเจริญ 

 ๑๒๘๓ นายราชันย์  บุญชอบ 

 ๑๒๘๔ นายราชันย์  วงษ์ชีพ 

 ๑๒๘๕ นายราวี  โม้ลา 

 ๑๒๘๖ นายร าไพ  โคตะมา 

 ๑๒๘๗ นายรุ่ง  คีรีแลง 

 ๑๒๘๘ นายรุ่งนิรันดร์  จันทราช 

 ๑๒๘๙ นายรุ่งรดิศ  ขัดเชิง 

 ๑๒๙๐ นายรุ่งโรจน์  สุทธิเขตวนิช 

 ๑๒๙๑ นายเรวัฒน์  ขุนแก้วติยะสกุล 

 ๑๒๙๒ นายเรวัต  เฉลิมพงษ์ 

 ๑๒๙๓ นายเรวัสว์  โพธิ์หิรัญ 

 ๑๒๙๔ นายเรืองมงคล  ต.วัฒนผล 

 ๑๒๙๕ นายเรืองฤทธิ์  ไม้เรือนงาม 

 ๑๒๙๖ นายเรืองฤทธิ์  วรสาร 

 ๑๒๙๗ นายเรืองวิทย์  นวลแก้ว 

 ๑๒๙๘ นายเรืองศักดิ์  สุริรักษ์ 

 ๑๒๙๙ นายโรม  ไชยมล 

 ๑๓๐๐ พันจ่าเอก โรม  พูนศรี 

 ๑๓๐๑ นายฤทธิเกริกเกรียงไกร  ศรีมูลตรี 

 ๑๓๐๒ นายฤทธิรงค์  สายสุ่ม 

 ๑๓๐๓ นายฤทธิรณ  ไทยสงคราม 

 ๑๓๐๔ สิบตรี ละมัย  ยศปัญญา 

 ๑๓๐๕ นายลาแมน  สุวรรณสนธิ์ 

 ๑๓๐๖ นายลขิิต  ตันติยาพิทักษ์ 

 ๑๓๐๗ นายลิขิต  พันมีทอง 

 ๑๓๐๘ นายลือชา  แก้วศรี 

 ๑๓๐๙ นายลือเดช  สิทธิเชียงพิณ 

 ๑๓๑๐ นายลุน  จันทะพิลา 

 ๑๓๑๑ นายเลิศจอมยุทธ  บุรกรณ์ 

 ๑๓๑๒ นายเลิศศักดิ์  ค าปลิว 

 ๑๓๑๓ นายเลิศศักดิ์  จิรยุวัฒนกุล 

 ๑๓๑๔ นายเลิศศักดิ์  ทิพย์สุวรรณ 

 ๑๓๑๕ พันจ่าเอก เลียว  นามขยัน 

 ๑๓๑๖ ว่าที่ร้อยตรี วงศ์เทวัญ  ล าพูน 

 ๑๓๑๗ ว่าที่ร้อยตรี วชรเมศ  สินนุรักษ์ 



 หน้า   ๑๑๒ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๑๘ นายวชิระ  สกุลชิต 

 ๑๓๑๙ พันจ่าเอก วชิรากรณ์  หวลก าเนิด 

 ๑๓๒๐ จ่าเอก วณิตย์  แจ่มวุฒิปรีชา 

 ๑๓๒๑ นายวทัญญู  ปิ่นทอง 

 ๑๓๒๒ นายวรเชษฐ์  จิตรพิไล 

 ๑๓๒๓ นายวรเดช  นาคบัว 

 ๑๓๒๔ นายวรเดช  รักต์ยศ 

 ๑๓๒๕ นายวรทิตย์  อภิวัชรารัตน์ 

 ๑๓๒๖ นายวรเทพ  นุชน้อย 

 ๑๓๒๗ นายวรเทพ  สุขจินดาเสถียร 

 ๑๓๒๘ จ่าสิบเอก วรพงศ์  ต้นสอน 

 ๑๓๒๙ พันจ่าเอก วรพงศ์  ศรีเตชะ 

 ๑๓๓๐ นายวรพล  อยู่มั่น 

 ๑๓๓๑ นายวรยุทธ  วุฒิจรุงชัย 

 ๑๓๓๒ นายวรรณพจน์  เฮงสุวรรณ 

 ๑๓๓๓ ว่าที่ร้อยตรี วรรณิศร  พลราชม 

 ๑๓๓๔ นายวรรยุท  สัมพันธมาศ 

 ๑๓๓๕ นายวรวรรธน์  ธัญสิริพิสิฐ 

 ๑๓๓๖ นายวรวิช  สามพวงทอง 

 ๑๓๓๗ นายวรวิทย์  คุณุรัตน์ 

 ๑๓๓๘ นายวรวิทย์  จันทะมุงคุณ 

 ๑๓๓๙ นายวรวิทย์  วงค์สุภา 

 ๑๓๔๐ นายวรศักดิ์  กาญจนสีมา 

 ๑๓๔๑ นายวรศักดิ์  รัชเสนา 

 ๑๓๔๒ นายวรเศรษฐ์  พฤฒิศาสตร์ 

 ๑๓๔๓ นายวรัญญู  อินทร์จันทร์ 

 ๑๓๔๔ ว่าที่ร้อยโท วรากร  ก้องเกรียงไกร 

 ๑๓๔๕ นายวรากร  เกษสังข์ 

 ๑๓๔๖ นายวรากร  ธีระวัชโรทัย 

 ๑๓๔๗ นายวรายุทธ์  เกิดผล 

 ๑๓๔๘ นายวรารักษ์  หนึ่งโชคชัย 

 ๑๓๔๙ นายวริทธิ์นันท์  วังชะรัตน์ 

 ๑๓๕๐ นายวรุณ  อยู่ประเสริฐ 

 ๑๓๕๑ นายวรุต  อยู่พันธ์ 

 ๑๓๕๒ นายวรุตม์  โพธิ์ประสิทธิ์ 

 ๑๓๕๓ นายวศิน  มาดารัตน์ 

 ๑๓๕๔ นายวศิน  สุล านาจ 

 ๑๓๕๕ นายวศินภัทร์  ฉิมทิน 

 ๑๓๕๖ นายวสันต์  ขวัญสืบ 

 ๑๓๕๗ นายวสันต์  เครือเพชร 

 ๑๓๕๘ จ่าเอก วสันต์  จันทร์เพ็ญ 

 ๑๓๕๙ นายวสันต์  บุญมาก 

 ๑๓๖๐ นายวสันต์  ปรีดานันต์ 

 ๑๓๖๑ นายวสันต์  โปตวัฒน์ 

 ๑๓๖๒ สิบเอก วัชกร  จันทร์ชมภู 

 ๑๓๖๓ ว่าที่ร้อยเอก วัชรชัย  โฉมอินทร์ 

 ๑๓๖๔ นายวัชรพงค์  สุทธิโยชน์ 

 ๑๓๖๕ นายวัชรวิชย์  เนื่องมัจฉา 

 ๑๓๖๖ นายวัชรวิชย์  สุขวัฒนาภิรมย์ 

 ๑๓๖๗ นายวัชรวิทย์  พุทธบุญ 

 ๑๓๖๘ นายวัชระ  เจริญรัตน์ 

 ๑๓๖๙ นายวัชระ  นันทมัจฉา 



 หน้า   ๑๑๓ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๗๐ นายวัชระ  เลิศภัทรกิจ 

 ๑๓๗๑ นายวัชระ  สะเจริญ 

 ๑๓๗๒ นายวัชรินทร์  ทองปี้ 

 ๑๓๗๓ นายวัชรินทร์  อ้อยหอย 

 ๑๓๗๔ นายวัฒน์  ทวีโชค 

 ๑๓๗๕ นายวัฒนา  กระวีสายสุนทร 

 ๑๓๗๖ นายวัฒนา  ธรรมศิริจินดา 

 ๑๓๗๗ นายวัฒนา  ใบสูงเนิน 

 ๑๓๗๘ นายวัฒนา  ศรีประภาพงศ์ 

 ๑๓๗๙ ว่าที่ร้อยเอก วัทธิกร  ทรงยศวัฒนา 

 ๑๓๘๐ นายวันเฉลิม  เพ่งพินิจ 

 ๑๓๘๑ นายวันชัย  ชมฉ่ า 

 ๑๓๘๒ นายวันชัย  ปาลวัฒน์ 

 ๑๓๘๓ นายวันชัย  ภูมิสุทธิกุล 

 ๑๓๘๔ นายวันชัย  เลิศนภา 

 ๑๓๘๕ นายวันชัย  วันชยานนท์ 

 ๑๓๘๖ ว่าที่ร้อยตรี วันชัย  สีต๊ะสาร 

 ๑๓๘๗ นายวันชัย  สุดโต 

 ๑๓๘๘ นายวัย  ชูชั้น 

 ๑๓๘๙ นายวัลยุทธ์  ทศกฎไพรี 

 ๑๓๙๐ สิบเอก วัลลภ  ชนะชัย 

 ๑๓๙๑ นายวัลลภ  ช่วยบ ารุง 

 ๑๓๙๒ นายวัลลภ  ชัยยะ 

 ๑๓๙๓ นายวัลลภ  ชิณวัง 

 ๑๓๙๔ นายวัลลภ  นาสมบัติ 

 ๑๓๙๕ สิบเอก วัลลภ  ปรักแก้ว 

 ๑๓๙๖ นายวัลลภ  มาลา 

 ๑๓๙๗ นายวัลลภ  ยืนยงค์ 

 ๑๓๙๘ นายวัลลภ  สงล่า 

 ๑๓๙๙ นายวัลลภ  เอกตะคุ 

 ๑๔๐๐ สิบเอก วาสิษฐ์  แก้วเนตร 

 ๑๔๐๑ นายวิไกร  ยุวะบุตร 

 ๑๔๐๒ พันจ่าเอก วิจิตร  ตุลาภิรมย์ 

 ๑๔๐๓ นายวิชัย  จ าปาทิ 

 ๑๔๐๔ นายวิชัย  ตั้งธนาวรารัตน์ 

 ๑๔๐๕ นายวิชัย  ทาโบราณ 

 ๑๔๐๖ นายวิชัย  พรหมพิทยาจารย์ 

 ๑๔๐๗ นายวิชา  วัฒนาปรีชาเกียรติ 

 ๑๔๐๘ นายวิชาญ  ชาติเผือก 

 ๑๔๐๙ นายวิชาญ  บุญเรือง 

 ๑๔๑๐ จ่าสิบต ารวจ วิชาญ  ผิวผ่อง 

 ๑๔๑๑ นายวิชาญ  มาลัยทอง 

 ๑๔๑๒ สิบต ารวจโท วิชาญ  รอดไพบูลย์ 

 ๑๔๑๓ จ่าเอก วิชิต  ค าบุรี 

 ๑๔๑๔ นายวิชิต  เทพพิชัย 

 ๑๔๑๕ นายวิเชช  ปัญญาจิรภัทร์ 

 ๑๔๑๖ นายวิเชษฐ  มโนศรี 

 ๑๔๑๗ นายวิเชษฐ  หนูรอด 

 ๑๔๑๘ นายวิเชียร  ด้วงพริ้ม 

 ๑๔๑๙ นายวิเชียร  บุญมี 

 ๑๔๒๐ นายวิเชียร  มุขคีรี 

 ๑๔๒๑ นายวิเชียร  รัตนสุภา 



 หน้า   ๑๑๔ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๒๒ นายวิเชียร  สุนธนนท์ 

 ๑๔๒๓ นายวิเชียร  อรรถพร 

 ๑๔๒๔ นายวิเชียร  อาจหาญ 

 ๑๔๒๕ นายวิญญู  สิงหเสม 

 ๑๔๒๖ ว่าที่เรืออากาศตรี วิฑูรย์  ด้วงเงิน 

 ๑๔๒๗ นายวิฑูรย์  รุจิรกาโมทย์ 

 ๑๔๒๘ นายวิฑูล  สุนาอาจ 

 ๑๔๒๙ ว่าที่ร้อยตรี วิทยภัทร์  สมุติรัมย์ 

 ๑๔๓๐ นายวิทยา  จ าปาแขม 

 ๑๔๓๑ นายวิทยา  ประดิษฐ์ค่าย 

 ๑๔๓๒ นายวิทยา  พรหมมี 

 ๑๔๓๓ จ่าเอก วิทยา  พุฒิประภาส 

 ๑๔๓๔ นายวิทยา  สุวัณณารุน 

 ๑๔๓๕ นายวิทยา  แสงค าไพ 

 ๑๔๓๖ นายวิทยา  ใหม่คามิ 

 ๑๔๓๗ จ่าเอก วิทวัส  แสงทอง 

 ๑๔๓๘ นายวิน  ส าเนียงเสนาะ 

 ๑๔๓๙ นายวินัย  จ าพันดุง 

 ๑๔๔๐ นายวินัย  ชูศรี 

 ๑๔๔๑ นายวินัย  ปานเขียว 

 ๑๔๔๒ นายวินัย  พรหมศิริพัฒน์ 

 ๑๔๔๓ นายวินัย  พิมพ์จุฬา 

 ๑๔๔๔ นายวินัย  สอิ้งทอง 

 ๑๔๔๕ นายวินิจ  จอกดี 

 ๑๔๔๖ จ่าเอก วิภาส  นวนศรี 

 ๑๔๔๗ นายวิรัช  จิโรจน์พงศา 

 ๑๔๔๘ จ่าเอก วิรัช  รักดี 

 ๑๔๔๙ นายวิรัตน์  ถาวรยิ่ง 

 ๑๔๕๐ นายวิรัตน์  ใยนิรัตน์ 

 ๑๔๕๑ นายวิรัตน์  สมจิตร 

 ๑๔๕๒ นายวิรัตน์  เส็งเล็ก 

 ๑๔๕๓ นายวิรัตน์  เอี่ยมสอาด 

 ๑๔๕๔ นายวิโรจน์  กลิ่นกลาง 

 ๑๔๕๕ นายวิโรจน์  ค าหวาน 

 ๑๔๕๖ นายวิโรจน์  ทองชะนะ 

 ๑๔๕๗ นายวิโรจน์  พัฒพงษ์ 

 ๑๔๕๘ พันจ่าเอก วิโรจน์  ย่องเหล่ายูง 

 ๑๔๕๙ นายวิโรจน์  โยธาสุข 

 ๑๔๖๐ จ่าเอก วิโรจน์  ร างาม 

 ๑๔๖๑ นายวิโรจน์  ฤทธิ์ชู 

 ๑๔๖๒ นายวิโรจน์  วิชิตานาค 

 ๑๔๖๓ จ่าสิบโท วิโรจน์  สวนทอง 

 ๑๔๖๔ นายวิโรจน์  สายทอง 

 ๑๔๖๕ นายวิโรจน์  อินทโมนี 

 ๑๔๖๖ นายวิลาศ  โลหะสาร 

 ๑๔๖๗ นายวิลาศ  วุ่นแก้ว 

 ๑๔๖๘ นายวิวรรธน์  วัสยษฎิ์ 

 ๑๔๖๙ นายวิวัฒน์  ธงชัยเลิศ 

 ๑๔๗๐ นายวิวัฒน์  นิ่มระวี 

 ๑๔๗๑ นายวิวัฒน์  ศิริวัฒน์ 



 หน้า   ๑๑๕ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๗๒ นายวิวัฒน์ชัย  วงษ์เคี่ยม 

 ๑๔๗๓ นายวิวัฒน์ชัย  ศรีจันทร์ 

 ๑๔๗๔ นายวิศนุ  สุระก าแหง 

 ๑๔๗๕ นายวิศรุต  อ้อยทอง 

 ๑๔๗๖ นายวิศิษฎ์  วิเชียรสวรรค์ 

 ๑๔๗๗ นายวิษณุ  วาสานนท์ 

 ๑๔๗๘ นายวิษณุ  สอาดศรี 

 ๑๔๗๙ พันจ่าตรี วิสวัส  เอิบสภาพ 

 ๑๔๘๐ นายวิสิฐศักดิ์  วงศ์วรชาติ 

 ๑๔๘๑ นายวิสุทธิ์  ชัยประดิษฐ์ 

 ๑๔๘๒ นายวิสุทธิ์  บุญการกิจ 

 ๑๔๘๓ นายวิสุทธิ์  ศิริกิจวัฒนา 

 ๑๔๘๔ นายวิสุทธิ  สินเพ็ง 

 ๑๔๘๕ นายวีรพงษ์  พงษ์บุญ 

 ๑๔๘๖ จ่าเอก วีรพล  กุลแก้ว 

 ๑๔๘๗ นายวีรพล  ณ น่าน 

 ๑๔๘๘ นายวีรพล  สุขสว่าง 

 ๑๔๘๙ นายวีรวัฒน์  มูลหา 

 ๑๔๙๐ นายวีรวิชญ์  ผลประเสริฐมาก 

 ๑๔๙๑ นายวีรศักดิ์  แจ้งใจ 

 ๑๔๙๒ นายวีระ  ค าพันธ์ 

 ๑๔๙๓ นายวีระ  นามคุณ 

 ๑๔๙๔ นายวีระชัย  คงจิตรค้า 

 ๑๔๙๕ นายวีระชัย  พรรณราย 

 ๑๔๙๖ นายวีระชิต  ค าชมภู 

 ๑๔๙๗ นายวีระพงศ์  เพชรดี 

 ๑๔๙๘ สิบต ารวจโท วีระพงษ์  เอ่งฉ้วน 

 ๑๔๙๙ นายวีระยุทธ   

  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 ๑๕๐๐ นายวีระศักดิ์  พงศ์สุภา 

 ๑๕๐๑ นายวีระศักดิ์  พุฒละ 

 ๑๕๐๒ นายวีระศักดิ์  ระวิจันทร์ 

 ๑๕๐๓ นายวีระศักดิ์  สาเขตต์ 

 ๑๕๐๔ นายวีระศักดิ์  สินปรุ 

 ๑๕๐๕ นายวุฒิ  เจริญกุล 

 ๑๕๐๖ นายวุฒิกรณ์  ศรีหาตา 

 ๑๕๐๗ นายวุฒิชัย  โชคสวัสดิ์ 

 ๑๕๐๘ จ่าเอก วุฒิชัย  รัตนา 

 ๑๕๐๙ นายวุฒิชัย  สุขแช่ม 

 ๑๕๑๐ นายวุฒิศักดิ์  ลอมศรีสกุล 

 ๑๕๑๑ นายวุฒิศักดิ์  สุริโย 

 ๑๕๑๒ นายเวนิส  นวมทอง 

 ๑๕๑๓ นายเวนิส  ศิริทอง 

 ๑๕๑๔ นายเวหา  ค าเหมือง 

 ๑๕๑๕ นายไวพจน์  สีท ามา 

 ๑๕๑๖ นายไวย์พจน์  พิมพิศาล 

 ๑๕๑๗ นายศรชัย  ยอดยิ่ง 

 ๑๕๑๘ สิบเอก ศรชัย  ศรศรี 

 ๑๕๑๙ นายศรัณย์  พิมพะนิตย์ 

 ๑๕๒๐ นายศรายุทธ  ละลี 

 ๑๕๒๑ นายศรายุทธ  เสนเผือก 

 ๑๕๒๒ นายศราวุธ  ไชยมณเฑียร 



 หน้า   ๑๑๖ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๒๓ นายศรีวิทย์  สุประดิษฐ์ 

 ๑๕๒๔ นายศศิธร  ธ ารงค์วัฒนกุล 

 ๑๕๒๕ นายศักดาเดช  หมื่นสาย 

 ๑๕๒๖ นายศักดิ์  ใจหาญ 

 ๑๕๒๗ นายศักดิ์ชัย  ชัยกิจ 

 ๑๕๒๘ นายศักดิ์ดา  ธรสินธุ์ 

 ๑๕๒๙ นายศักดิ์ดา  อุณหพิเชษฐวัฒนา 

 ๑๕๓๐ นายศักดิ์สิทธิ์  โพธิ์ไพร 

 ๑๕๓๑ นายศักพิชัย  คู่ควร 

 ๑๕๓๒ นายศานิศ  นาคทอง 

 ๑๕๓๓ นายศาสตรา  ศรนารายณ์ 

 ๑๕๓๔ นายศิรชัช  ตะต้องใจ 

 ๑๕๓๕ นายศิรชัช  บุณยรัตน์ 

 ๑๕๓๖ จ่าเอก ศิรวิชญ์  เวชกิจ 

 ๑๕๓๗ นายศิระ  วีระวงศ์ 

 ๑๕๓๘ นายศิริ  ช้างมุกดา 

 ๑๕๓๙ นายศิริชัย  แก้วกุลฑล 

 ๑๕๔๐ นายศิริชัย  ใจศิริ 

 ๑๕๔๑ นายศิริชัย  นัครา 

 ๑๕๔๒ นายศิริชัย  ผันกระโทก 

 ๑๕๔๓ นายศิริชัย  ยังโยมร 

 ๑๕๔๔ นายศิริชัย  ศิริไปล์ 

 ๑๕๔๕ นายศิริชัย  อยู่โต 

 ๑๕๔๖ นายศิริทัศน์  ประศักดิ์พงษ์ 

 ๑๕๔๗ พันจ่าเอก ศิริพล  กูนา 

 ๑๕๔๘ นายศิริวัฒน์  จีรวัฒน์ธนพงศ์ 

 ๑๕๔๙ นายศิริวัฒน์  ศิรินาวี 

 ๑๕๕๐ นายศิริศักดิ์  ดวงวิไล 

 ๑๕๕๑ นายศิโรจน์  ดวงศศิโรจน์ 

 ๑๕๕๒ นายศิลป์  คิดชัย 

 ๑๕๕๓ นายศิวะพงค์  ชีช้าง 

 ๑๕๕๔ นายศึกษา  ชัยสุวรรณ 

 ๑๕๕๕ นายศุญวิชญ์  ร่มกลาง 

 ๑๕๕๖ นายศุภกร  ขวัญบุรี 

 ๑๕๕๗ สิบเอก ศุภกร  พงศ์วิภาวัส 

 ๑๕๕๘ ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต  ส าเนียงใหม่ 

 ๑๕๕๙ นายศุภกันต์  สุขรอด 

 ๑๕๖๐ นายศุภกิจ  สัจกุล 

 ๑๕๖๑ นายศุภชัย  โภคาพาณิชย์ 

 ๑๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรี ศุภชัย  สนธิรักษ ์

 ๑๕๖๓ นายศุภณัฐ  แก้วมี 

 ๑๕๖๔ นายศุภท า  ข าไพโรจน์ 

 ๑๕๖๕ นายศุภภณ  บานแย้ม 

 ๑๕๖๖ นายศุภวิชญ์  สุวรรณมณี 

 ๑๕๖๗ นายศุภวิทย์  เนตรพิทูร 

 ๑๕๖๘ นายศุภสิทธิ์  ทะค า 

 ๑๕๖๙ นายเศกสรรค์  สัจจศรี 

 ๑๕๗๐ พันจ่าเอก เศรษฐกานต์  โตวิเศษ 

 ๑๕๗๑ นายเศรษฐพงษ์  ประเปรียว 

 ๑๕๗๒ จ่าเอก เศรษฐพงษ์  สรรเสริญ 

 ๑๕๗๓ นายเศรษฐพร  ถนัดหัตถกรรม 

 ๑๕๗๔ นายโศภิต  วงศ์คูณ 



 หน้า   ๑๑๗ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๗๕ พันจ่าเอก สกล  วัฒนอัมพร 

 ๑๕๗๖ จ่าเอก สงกรานต์  พันธ์พืช 

 ๑๕๗๗ นายสงบ  ศรีทอง 

 ๑๕๗๘ นายสงวน  ตุ่นหนิ้ว 

 ๑๕๗๙ นายสงัด  บุญญติพงษ์ 

 ๑๕๘๐ สิบต ารวจเอก สง่า  เดชะบูรณ์ 

 ๑๕๘๑ นายสง่า  รัตนเกษมสุข 

 ๑๕๘๒ นายสง่า  ศรีสุวรรณ 

 ๑๕๘๓ นายสง่าชัย  หมูเนียม 

 ๑๕๘๔ นายสถิตย์  กองพันธ์ 

 ๑๕๘๕ นายสถิตย์  ต้นสกุล 

 ๑๕๘๖ นายสถิตย์  ไฝปวง 

 ๑๕๘๗ นายสถิตย์  ศรีภุชงค์ 

 ๑๕๘๘ นายสถิตย์  สีวะรมย์ 

 ๑๕๘๙ นายสถิระ  โกมาศ 

 ๑๕๙๐ นายสนธยา  แก้วหาญ 

 ๑๕๙๑ นายสนธยา  จิตต์ร าพึง 

 ๑๕๙๒ นายสนธยา  ช้างสาร 

 ๑๕๙๓ จ่าสิบโท สนอง  กะรัมย์ 

 ๑๕๙๔ นายสนั่น  ขันตี 

 ๑๕๙๕ นายสนิท  ไกรเทพ 

 ๑๕๙๖ นายสนิท  พาณิชย์ 

 ๑๕๙๗ นายสมเกียรติ  คณะศิริวงศ์ 

 ๑๕๙๘ นายสมเกียรติ  ดาวสุข 

 ๑๕๙๙ นายสมเกียรติ  บุตรแก้ว 

 ๑๖๐๐ นายสมเกียรติ  ลือกิจ 

 ๑๖๐๑ นายสมเกียรติ  เวคีวิทยา 

 ๑๖๐๒ นายสมเกียรติ  อภิสิตานนท์ 

 ๑๖๐๓ พันจ่าตรี สมควร  ธรรมเสน 

 ๑๖๐๔ นายสมคิด  คงทน 

 ๑๖๐๕ นายสมคิด  ชาติด า 

 ๑๖๐๖ นายสมคิด  บุญครอบ 

 ๑๖๐๗ นายสมคิด  ฮ่อธิวงศ์ 

 ๑๖๐๘ นายสมจิตต์  ใจประการ 

 ๑๖๐๙ นายสมจิตร  เพ็งประเสริฐ 

 ๑๖๑๐ นายสมเจตน์  วีรไตรกรสกุล 

 ๑๖๑๑ สิบเอก สมใจ  เตียนพลกรัง 

 ๑๖๑๒ นายสมชัย  ไชยณรงค์ 

 ๑๖๑๓ นายสมชัย  ดองโพธิ์ 

 ๑๖๑๔ นายสมชัย  ปานปึก 

 ๑๖๑๕ นายสมชัย  สุนทรเมฆินทร์ 

 ๑๖๑๖ นายสมชาติ  อินทรพุฒิ 

 ๑๖๑๗ นายสมชาย  กัลยะกิติ 

 ๑๖๑๘ นายสมชาย  แก้วตาด 

 ๑๖๑๙ นายสมชาย  ครองระวะ 

 ๑๖๒๐ นายสมชาย  จินดารัตน์ 

 ๑๖๒๑ นายสมชาย  เดือนเพ็ญ 

 ๑๖๒๒ จ่าเอก สมชาย  น้อยจรัส 

 ๑๖๒๓ นายสมชาย  บ้านใหม่ 

 ๑๖๒๔ นายสมชาย  พูนประสิทธิ์ 

 ๑๖๒๕ นายสมชาย  ม่วงไทย 

 ๑๖๒๖ นายสมชาย  มาน้อย 



 หน้า   ๑๑๘ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๒๗ นายสมชาย  เมฆขยาย 

 ๑๖๒๘ นายสมชาย  ฤกขะวุฒิกุล 

 ๑๖๒๙ นายสมชาย  ฤทธิ์ทวี 

 ๑๖๓๐ นายสมชาย  ศิริทาน 

 ๑๖๓๑ นายสมชาย  สายมี 

 ๑๖๓๒ นายสมชาย  หงษ์นิกร 

 ๑๖๓๓ นายสมชาย  อารีชม 

 ๑๖๓๔ จ่าเอก สมชาย  อิศรานุกูล 

 ๑๖๓๕ นายสมโชค  สุทธินุ้ย 

 ๑๖๓๖ นายสมโชค  อัตตวิศาล 

 ๑๖๓๗ นายสมเด็จ  จันทร์ศิริ 

 ๑๖๓๘ นายสมเดช  แก้วตุ่น 

 ๑๖๓๙ นายสมทบ  ฉวีกลาง 

 ๑๖๔๐ นายสมนึก  เครือวัน 

 ๑๖๔๑ นายสมนึก  มาสวัสดิ์ 

 ๑๖๔๒ นายสมนึก  สุขสันติชัย 

 ๑๖๔๓ นายสมบัติ  คุ่ยสวัสดิ์ 

 ๑๖๔๔ นายสมบัติ  บินตะคุ 

 ๑๖๔๕ นายสมบัติ  พัฒนายิ่งเจริญ 

 ๑๖๔๖ นายสมบัติ  ภูมีเขียน 

 ๑๖๔๗ นายสมบัติ  ภูศรีฤทธิ์ 

 ๑๖๔๘ นายสมบัติ  รัตนชัย 

 ๑๖๔๙ นายสมบัติ  สังข์ในเมือง 

 ๑๖๕๐ นายสมบัติ  เสงี่ยมศักดิ์ 

 ๑๖๕๑ นายสมบัติ  อุดมเดช 

 ๑๖๕๒ นายสมบูรณ์  ณะจันทร์ 

 ๑๖๕๓ นายสมบูรณ์  ฤทธิ์เลิศ 

 ๑๖๕๔ นายสมบูรณ์  ศรีบุรินทร์ 

 ๑๖๕๕ นายสมบูรณ์  อุปจักร์ 

 ๑๖๕๖ นายสมประสงค์  จันทะพันธ์ 

 ๑๖๕๗ นายสมประสงค์  ลิ้มเกียรติสถาพร 

 ๑๖๕๘ นายสมประสงค์  หงษ์อุดร 

 ๑๖๕๙ นายสมปอง  ค าบุดดา 

 ๑๖๖๐ นายสมปอง  มากรักษ์ 

 ๑๖๖๑ นายสมปอง  สินเขียว 

 ๑๖๖๒ นายสมพงษ์  กล้าหาญ 

 ๑๖๖๓ นายสมพงษ์  ใจมนต์ 

 ๑๖๖๔ นายสมพงษ์  ปั่นเอี่ยม 

 ๑๖๖๕ นายสมพงษ์  วะเท 

 ๑๖๖๖ จ่าเอก สมพงษ์  ศรีสุทธิ 

 ๑๖๖๗ พันจ่าเอก สมพงษ์  ศิริกิจ 

 ๑๖๖๘ นายสมพงษ์  สุขศรีชัยรัตน์ 

 ๑๖๖๙ นายสมพงษ์  สุริยะวงศ์ 

 ๑๖๗๐ นายสมพงษ์  หมื่นเดช 

 ๑๖๗๑ นายสมพร  ค านึงคุณากร 

 ๑๖๗๒ นายสมพร  จ้อยภูเขียว 

 ๑๖๗๓ นายสมพร  ชิดสิน 

 ๑๖๗๔ นายสมพร  ติ้นอ๋อง 

 ๑๖๗๕ นายสมพร  บุญทรง 

 ๑๖๗๖ นายสมพร  ปรีติกุล 

 ๑๖๗๗ นายสมพร  แสงเกตุ 

 ๑๖๗๘ นายสมพร  ฮวดเลี้ยง 



 หน้า   ๑๑๙ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๗๙ สิบต ารวจเอก สมพ้อง  เชาว์ภาษี 

 ๑๖๘๐ นายสมพาส  แดงมณีกุล 

 ๑๖๘๑ สิบเอก สมภพ  ไชยสาร 

 ๑๖๘๒ พันจ่าอากาศเอก สมภพ  ดีอารมย์ 

 ๑๖๘๓ นายสมภพ  ใบบัว 

 ๑๖๘๔ นายสมภพ  สังข์สุวรรณ 

 ๑๖๘๕ นายสมภักดิ์  สมศิริ 

 ๑๖๘๖ นายสมโภช  อยู่เย็น 

 ๑๖๘๗ จ่าสิบต ารวจ สมโภชน์  แก้วทองค า 

 ๑๖๘๘ นายสมมาตร์  คุ้มพิทักษ์ 

 ๑๖๘๙ นายสมมาตร  ช่างแก้ว 

 ๑๖๙๐ นายสมยศ  ขันทอง 

 ๑๖๙๑ นายสมยศ  ทองค า 

 ๑๖๙๒ นายสมยศ  ทองตัน 

 ๑๖๙๓ นายสมยศ  นันทวงษ์ 

 ๑๖๙๔ นายสมยศ  แผ่นทอง 

 ๑๖๙๕ นายสมยศ  มั่งสมบัติ 

 ๑๖๙๖ นายสมร  แสนรัก 

 ๑๖๙๗ นายสมรรถชัย  ชนะชัย 

 ๑๖๙๘ นายสมรัตน์  อุทัยมา 

 ๑๖๙๙ นายสมศักดิ์  กลิ่นเจาะ 

 ๑๗๐๐ พันจ่าอากาศเอก สมศักดิ์  กันสาตร 

 ๑๗๐๑ นายสมศักดิ์  กาญจนศุภศักดิ์ 

 ๑๗๐๒ นายสมศักดิ์  แก้วกิริยา 

 ๑๗๐๓ นายสมศักดิ์  ขาวชูเกียรติ 

 ๑๗๐๔ นายสมศักดิ์  จงหมื่นไวย์ 

 ๑๗๐๕ จ่าสิบโท สมศักดิ์  จันเพชร 

 ๑๗๐๖ นายสมศักดิ์  ชูจิตร 

 ๑๗๐๗ นายสมศักดิ์  ตระบันพฤกษ์ 

 ๑๗๐๘ นายสมศักดิ์  ทองค า 

 ๑๗๐๙ นายสมศักดิ์  นันทะชัย 

 ๑๗๑๐ นายสมศักดิ์  ประดิษฐ์ศิลป์ 

 ๑๗๑๑ จ่าเอก สมศักดิ์  เป็งบาง 

 ๑๗๑๒ นายสมศักดิ์  ผกากอง 

 ๑๗๑๓ นายสมศักดิ์  มีกรูด 

 ๑๗๑๔ นายสมศักดิ์  ลองจ านงค์ 

 ๑๗๑๕ นายสมศักดิ์  ศิริหล้า 

 ๑๗๑๖ นายสมศักดิ์  สิทธิ์กลาง 

 ๑๗๑๗ นายสมศักดิ์  เหมรา 

 ๑๗๑๘ นายสมหมาย  บุญครอบ 

 ๑๗๑๙ นายสมหมาย  ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ 

 ๑๗๒๐ นายสมหมาย  ลูกอินทร์ 

 ๑๗๒๑ นายสมหมาย  สวยกลาง 

 ๑๗๒๒ พันจ่าเอก สมหวัง  แผงฤทธิ์ 

 ๑๗๒๓ นายสมัย  นาคเคลือ 

 ๑๗๒๔ นายสมาน  แตงบัว 

 ๑๗๒๕ นายสมาน  ทองชู 

 ๑๗๒๖ นายสมาน  มากมูล 

 ๑๗๒๗ พันจ่าเอก สมาน  รินทวุฒิ 

 ๑๗๒๘ นายสมิง  เพ็งโสภา 

 ๑๗๒๙ นายสยาม  บุญต่อ 

 ๑๗๓๐ พันจ่าเอก สยาม  แพทยารักษ์ 



 หน้า   ๑๒๐ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๓๑ จ่าเอก สยาม  มโนใจ 

 ๑๗๓๒ นายสยาม  สมบัติทอง 

 ๑๗๓๓ พันจ่าเอก สรชาญ  สางชัยภูมิ 

 ๑๗๓๔ พันจ่าเอก สรพงษ์  สนทนารักษ์ 

 ๑๗๓๕ นายสรรชัย  วงศ์สุวรรณ 

 ๑๗๓๖ นายสรรทัศน์  ประทุมชาติ 

 ๑๗๓๗ นายสรรพสิทธิ์  เจริญศักดิ์ 

 ๑๗๓๘ นายสรรเพชญ  กุลวิจิตร 

 ๑๗๓๙ นายสรวิชญ์  ไชยราช 

 ๑๗๔๐ จ่าเอก สรวุฒิ  ก้องสมุทร 

 ๑๗๔๑ นายสรวุฒิ  วัชรีนันท์ 

 ๑๗๔๒ นายสรายุทธ  พุทธวงศ์ 

 ๑๗๔๓ จ่าเอก สรายุธ  หาทนต์ 

 ๑๗๔๔ นายสราวุฒิ  กุลแดง 

 ๑๗๔๕ นายสราวุธ  ทองปัน 

 ๑๗๔๖ นายสฤษดิ์พร  เกิดบุญส่ง 

 ๑๗๔๗ นายสวัสดิ์  ชะนะพิน 

 ๑๗๔๘ นายสวัสดิ์  แถลงศรี 

 ๑๗๔๙ สิบต ารวจโท สวัสดิ์  ไทยธะนง 

 ๑๗๕๐ นายสวัสดิ์  พุทธวาศรี 

 ๑๗๕๑ นายสวัสดิ์  มาเอียด 

 ๑๗๕๒ สิบเอก สวัสดิ์  หนุนกระโทก 

 ๑๗๕๓ สิบต ารวจเอก สวัสดิ์  หล้าทุม 

 ๑๗๕๔ นายสว่าง  ประสานเชื้อ 

 ๑๗๕๕ นายสว่าง  สมัครสมาน 

 ๑๗๕๖ นายสวาท  โคตรบิน 

 ๑๗๕๗ สิบต ารวจโท สวาท  จ าปาอูป 

 ๑๗๕๘ นายสวาท  รัตนวิชัย 

 ๑๗๕๙ นายสวิง  คล่องแคล่ว 

 ๑๗๖๐ จ่าสบิต ารวจ สวิท  พงศ์ต้น 

 ๑๗๖๑ นายสหพัฒน์  พลอยเพ็ชร 

 ๑๗๖๒ นายสหรัฐ  ทองน้อย 

 ๑๗๖๓ นายสักรินทร์  ภูงามเงิน 

 ๑๗๖๔ พันจ่าเอก สังคม  แจ่มหม้อ 

 ๑๗๖๕ นายสังคม  ไชยสงเมือง 

 ๑๗๖๖ นายสังวร  ภริงคาร 

 ๑๗๖๗ นายสังวาลย์  พิศพาร 

 ๑๗๖๘ นายสัญชัย  มาศพูนผล 

 ๑๗๖๙ นายสัญญา  สายสิงห์ 

 ๑๗๗๐ พันจ่าเอก สัญญา  อาวรณ์ 

 ๑๗๗๑ นายสัณทิฏฐ์  ด้วงแพง 

 ๑๗๗๒ จ่าสิบเอก สันติ  แก้วบวร 

 ๑๗๗๓ นายสันติ  ประทุมค า 

 ๑๗๗๔ นายสันติ  โสโพธิ์ 

 ๑๗๗๕ นายสันติภาพ  โพธิพงศา 

 ๑๗๗๖ นายสันทยา  เพชรอุทัย 

 ๑๗๗๗ นายสันธนะ  เพชรชู 

 ๑๗๗๘ พันจ่าโท สัมพันธ์  ม่วงสวัสดิ์ 

 ๑๗๗๙ นายสัมพันธุ์  จันทร์ลี 

 ๑๗๘๐ สิบต ารวจเอก สัมฤทธิ์  บัววารี 

 ๑๗๘๑ นายสัมฤทธิ์  พรหมบุตร 

 ๑๗๘๒ นายสัมฤทธิ์  สุขอุดมพันธ์ 



 หน้า   ๑๒๑ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๘๓ นายสากล  เพียดสิงห์ 

 ๑๗๘๔ นายสากล  สารการ 

 ๑๗๘๕ นายสากล  แสนเสร็จ 

 ๑๗๘๖ นายสาคร  มุงธิสาร 

 ๑๗๘๗ นายสาคร  หล่าเพ็ชร 

 ๑๗๘๘ นายสาธิต  จาดเรียบร้อย 

 ๑๗๘๙ นายสาธิต  ชูใจ 

 ๑๗๙๐ นายสาธิต  เณรตาก้อง 

 ๑๗๙๑ พันจ่าอากาศเอก สาธิต   

  พงศ์พิพัฒนา 

 ๑๗๙๒ นายสาธิต  พูลทิพยานนท์ 

 ๑๗๙๓ นายสาธิต  ศิริพัฒนวรสกุล 

 ๑๗๙๔ ว่าที่ร้อยตรี สามารถ  ศรีจันทร์งาม 

 ๑๗๙๕ นายสามารถ  ศิริรัฐภรณ์ 

 ๑๗๙๖ นายสามารถ  สงวนศิลป์ 

 ๑๗๙๗ นายสายชล  ชะนา 

 ๑๗๙๘ จ่าเอก สายชล  โช้วันดี 

 ๑๗๙๙ นายสายชล  ประเสริฐกุล 

 ๑๘๐๐ จ่าเอก สายัณห์  ทองคณารักษ์ 

 ๑๘๐๑ นายสารวย  เสือป่า 

 ๑๘๐๒ นายสารวิทย์  เกียรติเลขา 

 ๑๘๐๓ นายสารัตน์  เกี่ยวข้อง 

 ๑๘๐๔ สิบเอก สาโรจน์  นาครักษา 

 ๑๘๐๕ นายส านวน  ทองหล่อ 

 ๑๘๐๖ พันจ่าเอก ส าเนียง  ลาอ่อน 

 ๑๘๐๗ นายส าราญ  ค าพะไม 

 ๑๘๐๘ นายส าราญ  ภักดี 

 ๑๘๐๙ นายส าเริง  การปลื้มจิตต์ 

 ๑๘๑๐ นายส าเริง  ชัยรัตน์ 

 ๑๘๑๑ นายส าเริง  ทัดไทย 

 ๑๘๑๒ นายสิงห์ดง  คงจันทร์ 

 ๑๘๑๓ นายสิทธิ์  ทองก้อน 

 ๑๘๑๔ พันจ่าเอก สิทธิกร  พลฉวี 

 ๑๘๑๕ นายสิทธิชัย  วงศ์สถิตจิรกาล 

 ๑๘๑๖ นายสิทธิชัย  อินทร์บุญ 

 ๑๘๑๗ จ่าเอก สิทธิพงษ์  ยวงใย 

 ๑๘๑๘ นายสิทธิพร  เกตุชีพ 

 ๑๘๑๙ นายสิทธิพร  คัดทะจันทร์ 

 ๑๘๒๐ นายสิทธิศักดิ์  ชูรักษ์ 

 ๑๘๒๑ นายสิทธิศักดิ์  สุวรรณรินทร์ 

 ๑๘๒๒ สิบต ารวจตรี สินชัย  ขวัญเขียว 

 ๑๘๒๓ นายสปิปวิชญ์  ลุนดาพร 

 ๑๘๒๔ นายสิรกิจ  วาปีธรรม 

 ๑๘๒๕ นายสิรพัชญ์  สิรไชยพัฒน์ 

 ๑๘๒๖ นายสิราวิชญ์  ส านักสกุล 

 ๑๘๒๗ นายสิริ  หิรัญบริรักษ์ 

 ๑๘๒๘ นายสิริเศรษฐ  กานอิน 

 ๑๘๒๙ นายสืบศักดิ์  โพธิวรรณ์ 

 ๑๘๓๐ นายสุกรรณ์  ค าภู 

 ๑๘๓๑ นายสุกานต์  ฐานกุมมา 

 ๑๘๓๒ นายสุกิจ  อินทร์เจริญ 

 ๑๘๓๓ นายสุข  ภูมิเขตร์ 
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 ๑๘๓๔ นายสุขเกษม  สมบัติ 

 ๑๘๓๕ นายสุขขี  วิชาธิคุณ 

 ๑๘๓๖ นายสุขโข  เผยเผ่าเย็น 

 ๑๘๓๗ พันจ่าเอก สุขปัญญา  เขียวปัก 

 ๑๘๓๘ จ่าอากาศเอก สุขสรร  สุทธิพันธุ์ 

 ๑๘๓๙ นายสุขสันต์  เกลียวทอง 

 ๑๘๔๐ พันจ่าเอก สุขสันต์  ภูสมนึก 

 ๑๘๔๑ นายสุขสันต์  สุวรรณโคตร 

 ๑๘๔๒ นายสุขส าราญ  ภูศรี 

 ๑๘๔๓ นายสุขุม  พานดอกไม้ 

 ๑๘๔๔ นายสุจิน  พ่วงพ่ีดี 

 ๑๘๔๕ นายสุจินต์  ดวงแก้ว 

 ๑๘๔๖ นายสุจินต์  หล้าค า 

 ๑๘๔๗ นายสุชน  แรกรุ่น 

 ๑๘๔๘ นายสุชลธ์  สินเจริญ 

 ๑๘๔๙ นายสุชากร  กาญจนศิลป์ 

 ๑๘๕๐ นายสุชาติ  ชูหลิน 

 ๑๘๕๑ นายสุชาติ  ทองกระจาย 

 ๑๘๕๒ นายสุชาติ  ทองโพธิ์ 

 ๑๘๕๓ นายสุชาติ  บริรักษ์กิจด ารง 

 ๑๘๕๔ นายสุชาติ  ปล้องไหม 

 ๑๘๕๕ จ่าเอก สุชาติ  พุดทะเล 

 ๑๘๕๖ นายสุชาติ  สมัครสมาน 

 ๑๘๕๗ นายสุชาติ  แสงแก้ว 

 ๑๘๕๘ นายสุชาติ  อาจศัตรู 

 ๑๘๕๙ นายสุชาติ  อุ่นชู 

 ๑๘๖๐ นายสุดใจ  เลิศงาม 

 ๑๘๖๑ นายสุดพนม  เพ่ิมมี 

 ๑๘๖๒ นายสุทธิเกียรติ  ฮังกาสี 

 ๑๘๖๓ นายสุทธิชัย  ปิยดิลก 

 ๑๘๖๔ นายสุทธิชัย  พรหมบุตร 

 ๑๘๖๕ นายสุทธิชัย  เอ่งฉ้วน 

 ๑๘๖๖ นายสุทธินันท์  พุทธเจริญ 

 ๑๘๖๗ นายสุทธินันท์  สมบัติจิราภรณ์ 

 ๑๘๖๘ นายสุทธิพงศ์  ไกรเนตร 

 ๑๘๖๙ นายสุทธิพงษ์  จันทร์อุดม 

 ๑๘๗๐ นายสุทธิพงษ์  ดวงจันทร์ 

 ๑๘๗๑ นายสุทธิพงษ์  วงศ์ศิริ 

 ๑๘๗๒ นายสุทธิพงษ์  อ้วนศรี 

 ๑๘๗๓ พันจ่าอากาศเอก สุทธิศักดิ์  ราชหงษ์ 

 ๑๘๗๔ นายสุทัศน์  โพธิกุล 

 ๑๘๗๕ นายสุทัศน์  โพธิ์สุ่ม 

 ๑๘๗๖ นายสุทัศน์  วังคีรี 

 ๑๘๗๗ นายสุทัศน์  อุ่นใจ 

 ๑๘๗๘ นายสุทิตย์  มงคลคลี 

 ๑๘๗๙ นายสุทิน  พรมสี 

 ๑๘๘๐ นายสุทิพย์  ไชยประพันธ์ 

 ๑๘๘๑ นายสุทิวัส  กิณเสน 

 ๑๘๘๒ นายสุเทพ  กลิ้งกลม 

 ๑๘๘๓ พันจ่าเอก สุเทพ  การะกรณ์ 

 ๑๘๘๔ นายสุเทพ  แก้วอาษา 

 ๑๘๘๕ นายสุเทพ  เทพวงศ์ษา 
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 ๑๘๘๖ นายสุเทพ  ธรรมชาติ 

 ๑๘๘๗ นายสุเทพ  มูลเกตุ 

 ๑๘๘๘ นายสุเทพ  รองเดช 

 ๑๘๘๙ นายสุเทพ  ฤกษ์อ่อน 

 ๑๘๙๐ พันจ่าอากาศเอก สุเทพ  หอมหวล 

 ๑๘๙๑ นายสุธรรม  ขาวข า 

 ๑๘๙๒ นายสุธรรม  เจ๊ะดะหยอ 

 ๑๘๙๓ นายสุธรรม  อินทร์ทองค า 

 ๑๘๙๔ นายสุธานิน  อุ่นเรือน 

 ๑๘๙๕ นายสุธี  ดงรุ่ง 

 ๑๘๙๖ นายสุธีย์  ยอดเพชร 

 ๑๘๙๗ นายสุธีร์  สุขฟอง 

 ๑๘๙๘ จ่าเอก สุนทร  กลิ่นไม้ 

 ๑๘๙๙ นายสุนทร  จันทรา 

 ๑๙๐๐ นายสุนทร  ทองกาสี 

 ๑๙๐๑ นายสุนทร  พลวงค์ 

 ๑๙๐๒ นายสุนทร  วิริยะกรศิริ 

 ๑๙๐๓ พันจ่าเอก สุนทร  แสงมะลัย 

 ๑๙๐๔ นายสุนทร  อุ่นใจ 

 ๑๙๐๕ นายสุนทร  ฮกฮั้ว 

 ๑๙๐๖ พันจ่าเอก สุบรรเทิง  จันทร์อิน 

 ๑๙๐๗ นายสุบัน  สีมา 

 ๑๙๐๘ นายสุบิน  ทราบรัมย์ 

 ๑๙๐๙ นายสุปรีชา  ถิ่นกมุท 

 ๑๙๑๐ นายสุปัญญา  ชูเพชร 

 ๑๙๑๑ นายสุปัทม์  ทองรัตน์ 

 ๑๙๑๒ นายสุพงษ์  ศรีหาภูธร 

 ๑๙๑๓ นายสุพจน์  ไกรวงศ์ 

 ๑๙๑๔ นายสุพจน์  ค าน้อย 

 ๑๙๑๕ สิบเอก สุพจน์  คุณาวงค์ 

 ๑๙๑๖ นายสุพจน์  โคตรมณี 

 ๑๙๑๗ นายสุพจน์  จูดคง 

 ๑๙๑๘ นายสุพจน์  โตจะโปะ 

 ๑๙๑๙ นายสุพจน์  นเรนทราช 

 ๑๙๒๐ นายสุพจน์  ประยงค์หอม 

 ๑๙๒๑ จ่าสิบเอก สุพจน์  มาลาวงษ์ 

 ๑๙๒๒ นายสุพจน์  สุทธิจิระพันธ์ 

 ๑๙๒๓ นายสุพล  เรืองฤทธิ์ 

 ๑๙๒๔ นายสุพัฒน์  นาคนชม 

 ๑๙๒๕ นายสุพันธ์  บุตรปาน 

 ๑๙๒๖ นายสุพิศ  บุญประชุม 

 ๑๙๒๗ นายสุพิศ  ฝักแต้ 

 ๑๙๒๘ นายสุภนิติ์  สาสะเน 

 ๑๙๒๙ นายสุภักดิ์  แสนเสนาะ 

 ๑๙๓๐ จ่าเอก สุภัคร  พาณิชย์ศิริ 

 ๑๙๓๑ นายสุภัทร์  ศัตรูคร้าม 

 ๑๙๓๒ นายสุภาพ  เทพรักษ์ 

 ๑๙๓๓ นายสุภาพ  บุญท านุก 

 ๑๙๓๔ นายสุภาพ  พวงสมบัติ 

 ๑๙๓๕ นายสุภาพ  ภักดี 

 ๑๙๓๖ นายสุภาพ  สาโรจน์ 

 ๑๙๓๗ นายสุภาพ  โอ๊ดต่อม 
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 ๑๙๓๘ นายสุภาส  กุศลชู 

 ๑๙๓๙ นายสุเมธ  วงศ์สุวรรณ 

 ๑๙๔๐ นายสุเมธ  แสนสิงห์ชัย 

 ๑๙๔๑ นายสุรการ  ไชยชาติ 

 ๑๙๔๒ นายสุรจิตร  จาเพียราช 

 ๑๙๔๓ จ่าสิบตรี สุรจิตร  วิเศษศรี 

 ๑๙๔๔ นายสุรชัย  โคตะยันต์ 

 ๑๙๔๕ พันจ่าเอก สุรชัย  ภูขมัง 

 ๑๙๔๖ นายสุรชัย  มรรยาทอ่อน 

 ๑๙๔๗ นายสุรชัย  สืบสาย 

 ๑๙๔๘ พันจ่าเอก สุรชัย  สุขพานิชย์ 

 ๑๙๔๙ นายสุรเชษฐ์  ขุนจันทร์ 

 ๑๙๕๐ นายสุรเดช  ค าภู 

 ๑๙๕๑ นายสุรเดช  นามจริง 

 ๑๙๕๒ นายสุรเดช  เลาหสวัสดิ์ 

 ๑๙๕๓ สิบเอก สุรพงศ์  มีกมลเวช 

 ๑๙๕๔ นายสุรพงษ์  กาญจนเตมีย์ 

 ๑๙๕๕ นายสุรพงษ์  ฐานสมบัติ 

 ๑๙๕๖ นายสุรพจน์  มาณพ 

 ๑๙๕๗ สิบเอก สุรพรชัย  เกิดมงคล 

 ๑๙๕๘ นายสุรพล  แก้วตา 

 ๑๙๕๙ นายสุรพล  ค าใส 

 ๑๙๖๐ นายสุรพล  เจริญภูมิ 

 ๑๙๖๑ นายสุรพล  พันธุ์ทอง 

 ๑๙๖๒ นายสุรพล  ยศพล 

 ๑๙๖๓ นายสุรพล  ศรีใย 

 ๑๙๖๔ จ่าเอก สุรพล  หวังรวยกลาง 

 ๑๙๖๕ นายสุรวิจักษณ์  วงศ์ค าปัน 

 ๑๙๖๖ นายสุรวุฒิ  พวงจ าปา 

 ๑๙๖๗ นายสุรวุฒิ  แพชนะ 

 ๑๙๖๘ นายสุรศักดิ์  เกษงาม 

 ๑๙๖๙ นายสุรศักดิ์  จันทฤก 

 ๑๙๗๐ นายสุรศักดิ์  นิลแสง 

 ๑๙๗๑ นายสุรศักดิ์  บูรณะสีม่วง 

 ๑๙๗๒ นายสุรศักดิ์  ใบบาง 

 ๑๙๗๓ นายสุรศักดิ์  ภักดีไทย 

 ๑๙๗๔ นายสุรศักดิ์  ภาคเจริญ 

 ๑๙๗๕ นายสุรศักดิ์  มลิลา 

 ๑๙๗๖ นายสุรศักดิ์  หันชัยศรี 

 ๑๙๗๗ นายสุรศิริ  อรุณฤกษ์ 

 ๑๙๗๘ นายสุรสิทธิ์  ประทุมวัฒน์ 

 ๑๙๗๙ นายสุรสิทธิ์  เฝ้าทรัพย์ 

 ๑๙๘๐ นายสุรสิทธิ์  เพ็งสุวรรณ 

 ๑๙๘๑ นายสุรสิทธิ์  สวนะปรีดี 

 ๑๙๘๒ นายสุรสีห์  จันทร์รัตนประภา 

 ๑๙๘๓ นายสุระ  บิลสมล 

 ๑๙๘๔ นายสุระชัย  ขันชัยภูมิ 

 ๑๙๘๕ นายสุระชัย  ศิลาศรี 

 ๑๙๘๖ ว่าที่ร้อยโท สุรัตน์  ฉิมจินดา 

 ๑๙๘๗ ว่าที่ร้อยตรี สุรัตน์  น้อมระวี 

 ๑๙๘๘ นายสุรัตน์  สุละสินธุ์ 

 ๑๙๘๙ จ่าเอก สุรัติ  แก้วกัญญาติ 



 หน้า   ๑๒๕ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๙๐ นายสุรินทร์  จันทร์สุวรรณ 

 ๑๙๙๑ นายสุรินทร์  อักษรณรงค์ 

 ๑๙๙๒ นายสุรินทร์  อินทสุวรรณ 

 ๑๙๙๓ ว่าที่ร้อยตรี สุริยน  สีหไตร 

 ๑๙๙๔ นายสุริยะ  จริตงาม 

 ๑๙๙๕ นายสุริยะ  แช่มศรีรัตน์ 

 ๑๙๙๖ จ่าสิบเอก สุริยันต์  จ าปานิล 

 ๑๙๙๗ สิบต ารวจโท สุริยันต์  ภูมิเรือง 

 ๑๙๙๘ นายสุริยันต์  อรัญวาส 

 ๑๙๙๙ นายสุริยา  กังวานเกียรติกุล 

 ๒๐๐๐ นายสุริยา  เชื้อช่วยชู 

 ๒๐๐๑ นายสุริยา  ศรีมามาศ 

 ๒๐๐๒ นายสุริยา  สอนบ้านไผ่ 

 ๒๐๐๓ นายสุริยา  อ่อนศิลา 

 ๒๐๐๔ นายสุวนัย  ภูมาศ 

 ๒๐๐๕ นายสุวรรณ์  ขันตี 

 ๒๐๐๖ นายสุวัฒน์  ทองดอนโต 

 ๒๐๐๗ นายสุวัฒน์  บุญปล้อง 

 ๒๐๐๘ นายสุวัฒน์  ศรีผง 

 ๒๐๐๙ นายสุวันต์  ใจชนะ 

 ๒๐๑๐ สิบต ารวจโท สุวิทย์  ช่วยบุญชู 

 ๒๐๑๑ นายสุวิทย์  ธรรมรัตนพงศ์ 

 ๒๐๑๒ สิบต ารวจโท สุวิทย์  ภูแก้ว 

 ๒๐๑๓ นายสุวิทย์  สนิทนอก 

 ๒๐๑๔ นายสุวีรพัฒน์  เพชรรัตน์ 

 ๒๐๑๕ นายสุเวทย์  จิตภักดีบดินทร์ 

 ๒๐๑๖ นายเสงี่ยม  จันทร์สุวรรณ 

 ๒๐๑๗ นายเสถียร  ชาติทรัพย์สิน 

 ๒๐๑๘ นายเสถียร  ทิพย์สนเท่ห์ 

 ๒๐๑๙ พันจ่าเอก เสถียร  ยิ้มพงษ์ 

 ๒๐๒๐ พันจ่าเอก เสถียร  สร้อยอุดม 

 ๒๐๒๑ นายเสน่ห์  ถาวรวงศ์ 

 ๒๐๒๒ นายเสน่ห์  วงศ์ชัย 

 ๒๐๒๓ นายเสน่ห์  สนองพงษ์ 

 ๒๐๒๔ นายเสน่ห์  สารฤทธิ์ 

 ๒๐๒๕ นายเสนอ  ศรีตัมภวา 

 ๒๐๒๖ นายเสริมเกียรติ  ศรีพะเนิน 

 ๒๐๒๗ นายเสรี  เกิดศิริ 

 ๒๐๒๘ นายเสรี  นิติราษฎร์ จันทร์ดี 

 ๒๐๒๙ นายเสรี  บุญมา 

 ๒๐๓๐ พันจ่าเอก เสรี  สุขศาลา 

 ๒๐๓๑ นายเสรี  หาญกล้า 

 ๒๐๓๒ นายแสง  ชุ่มฉิมพลี 

 ๒๐๓๓ นายแสวง  จันทวงค์ 

 ๒๐๓๔ นายแสวง  บังใบ 

 ๒๐๓๕ นายโสพรรณ์  สืบบุตร 

 ๒๐๓๖ นายโสภณ  แก้วเอียด 

 ๒๐๓๗ นายโสภณ  เจียประเสริฐ 

 ๒๐๓๘ นายโสภณ  พานิช 

 ๒๐๓๙ นายโสภณ  มุสิกฤษ 

 ๒๐๔๐ นายโสภณ  หาญอยู่คุ้ม 

 ๒๐๔๑ นายไสว  บ ารุงบุญ 



 หน้า   ๑๒๖ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๔๒ นายหนูกัน  สีสา 

 ๒๐๔๓ นายหมวดโท พงษ์ศักดิ์  พลเยี่ยม 

 ๒๐๔๔ นายหวันอิสเฮาะ  แวมามะ 

 ๒๐๔๕ นายหัสนัย  บัวเผียน 

 ๒๐๔๖ นายเหม  หมัดอาหวา 

 ๒๐๔๗ นายองอาจ  ธงทอง 

 ๒๐๔๘ นายองอาจ  พวงไพบูลย์ 

 ๒๐๔๙ นายองอาจ  เพชรศรี 

 ๒๐๕๐ นายอดิเทพ  ไชยเชษฐ์ 

 ๒๐๕๑ นายอดินันท์  กะดะแซ 

 ๒๐๕๒ นายอดิพงษ์  จันทศ 

 ๒๐๕๓ พันจ่าเอก อดิศร  ประจ า 

 ๒๐๕๔ นายอดิศักดิ์  ขาวละเอียด 

 ๒๐๕๕ นายอดิศักดิ์  คุณวงศ์ 

 ๒๐๕๖ นายอดิศักดิ์  โคตรชุม 

 ๒๐๕๗ นายอดิศักดิ์  ชัยณรงค์ชัย 

 ๒๐๕๘ นายอดิศักดิ์  ชาววัง 

 ๒๐๕๙ นายอดิศักดิ์  นานาวัน 

 ๒๐๖๐ นายอดิศักดิ์  นามพิทักษ์ 

 ๒๐๖๑ จ่าเอก อดิศักดิ์  สุขศรีเพ็ง 

 ๒๐๖๒ นายอธิภัทร  นามโลมา 

 ๒๐๖๓ จ่าเอก อธิวัฒน์  ปาคาถา 

 ๒๐๖๔ นายอนันต์  ทองดง 

 ๒๐๖๕ นายอนันต์  บรรดาศักดิ์ 

 ๒๐๖๖ นายอนันต์  บุญชู 

 ๒๐๖๗ จ่าเอก อนันต์  พูนพะเนาว์ 

 ๒๐๖๘ นายอนันต์วัฒน์  พิมพ์มนต์ 

 ๒๐๖๙ นายอนันตะ  ไชยวัง 

 ๒๐๗๐ นายอนันท์  ดิษฐศิริ 

 ๒๐๗๑ นายอนันทศักดิ์  ศรีชาดา 

 ๒๐๗๒ นายอนิรุทธิ์  ประจันตะเสน 

 ๒๐๗๓ นายอนุกูล  จันทรจิต 

 ๒๐๗๔ นายอนุชา  งามชนะอนุรักษ์ 

 ๒๐๗๕ นายอนุชา  โตวินัต 

 ๒๐๗๖ นายอนุชา  ธนาวุฒิ 

 ๒๐๗๗ ว่าที่ร้อยตรี อนุชา  ปัญจขันธ์ 

 ๒๐๗๘ นายอนุชา  พระสุวรรณ 

 ๒๐๗๙ พันจ่าเอก อนุชา  ศรียางนอก 

 ๒๐๘๐ นายอนุชา  สีดาวงษ์ 

 ๒๐๘๑ นายอนุชา  สุภาษิต 

 ๒๐๘๒ นายอนุชิต  มะลิลา 

 ๒๐๘๓ นายอนุชิต  หนูส่ง 

 ๒๐๘๔ นายอนุชิน  อุทัยชาติ 

 ๒๐๘๕ นายอนุพันธ์  กล้าหาญ 

 ๒๐๘๖ นายอนุภาพ  คูเจริญไพศาล 

 ๒๐๘๗ พันจ่าเอก อนุรักษ์  ข าก าเหนิด 

 ๒๐๘๘ นายอนุรักษ์  พลเสน 

 ๒๐๘๙ นายอนุวัตร  เจริญไทย 

 ๒๐๙๐ นายอนุศักดิ์  เปรมเปราะ 

 ๒๐๙๑ นายอนุสรณ์  คเชนทรพรรค 

 ๒๐๙๒ นายอนุสรณ์  ยุพเยาว์ 

 ๒๐๙๓ นายอนุสิฏฐ์  กิจวิสาละ 



 หน้า   ๑๒๗ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๙๔ นายอนุสิทธิ์  คงเชย 

 ๒๐๙๕ นายอนุสิทธิ์  พิเชฏฐ์ชัย 

 ๒๐๙๖ นายอเนก  สบายสุข 

 ๒๐๙๗ นายอภิชัย  กางทอง 

 ๒๐๙๘ นายอภิชัย  พลเผือก 

 ๒๐๙๙ นายอภิชาญ  สุสะเส็ง 

 ๒๑๐๐ นายอภิชาต  ไชยราช 

 ๒๑๐๑ นายอภิชาต  ห่อไธสง 

 ๒๑๐๒ นายอภิชาติ  โชติเจริญไพศาล 

 ๒๑๐๓ นายอภิชาติ  ตั้งปรัชญากูล 

 ๒๑๐๔ นายอภิชาติ  ทรายแก้ว 

 ๒๑๐๕ นายอภิชาติ  ศิริธนะ 

 ๒๑๐๖ จ่าเอก อภิเชฏฐ์  ชัชวาลจิรโรจน์ 

 ๒๑๐๗ จ่าเอก อภิรักต์  ยอดคีรี 

 ๒๑๐๘ นายอภิรักษ์  ถาบุตร 

 ๒๑๐๙ นายอภิรักษ์  แสงศศิธร 

 ๒๑๑๐ นายอภิรักษ์  อุ่นใจ 

 ๒๑๑๑ นายอภิราช  พงษ์ศรีทัศน์ 

 ๒๑๑๒ นายอภิวัฒน์  แช่มช้อย 

 ๒๑๑๓ นายอภิวัฒน์  โตชัยภูมิ 

 ๒๑๑๔ นายอภิวัฒน์  ประเสริฐ 

 ๒๑๑๕ นายอมรเทพ  ทองปาน 

 ๒๑๑๖ นายอมรศักดิ์  บุญล้น 

 ๒๑๑๗ พันจ่าอากาศเอก อรงกต  กองศิลป์ 

 ๒๑๑๘ นายอรรณพ  ชิงชัย 

 ๒๑๑๙ นายอรรณพ  ไวพานิชการ 

 ๒๑๒๐ นายอรรถพร  พฤกษ์สุวรรณ 

 ๒๑๒๑ นายอรรถพล  การดี 

 ๒๑๒๒ นายอรรถพล  นนทสวัสดิ์ศรี 

 ๒๑๒๓ จ่าเอก อรรถพล  ภู่พลับ 

 ๒๑๒๔ สิบเอก อรรถพันธ์  วรรณวิจิตร์ 

 ๒๑๒๕ สิบต ารวจตรี อรรถวุฒิ  สมนึก 

 ๒๑๒๖ พันจ่าเอก อรรถสิทธิ์  เหมพรม 

 ๒๑๒๗ พันจ่าตรี อรรนพ  พฤกษวานิช 

 ๒๑๒๘ นายอรรนพ  เวียงสงค์ 

 ๒๑๒๙ นายอร่าม  ประคีตะวาทิน 

 ๒๑๓๐ พันจ่าเอก อรุณ  คงชู 

 ๒๑๓๑ นายอรุณ  อาด า 

 ๒๑๓๒ นายอรุณเดช  เดชะโคบุตร 

 ๒๑๓๓ สิบเอก อวิรุทธิ์  ปันต่า 

 ๒๑๓๔ นายอ่อนตา  ใจสะอาด 

 ๒๑๓๕ นายอะหมีน  ขุนด าริ 

 ๒๑๓๖ นายอัครณัฏฐ์  บุตรพระองค์ 

 ๒๑๓๗ นายอัครณัฐ  อุ่นจางวาง 

 ๒๑๓๘ นายอัครเดช  ดีวัน 

 ๒๑๓๙ นายอัครเดช  บ ารุงชู 

 ๒๑๔๐ พันจ่าเอก อัครนิธิ  คิอินธิ 

 ๒๑๔๑ นายอัครพล  ขาวฉอ้อน 

 ๒๑๔๒ นายอัครพล  เถาวัลย์ราช 

 ๒๑๔๓ นายอัครพล  บริกุล 

 ๒๑๔๔ นายอัครวุฒิ  บุญเติม 

 ๒๑๔๕ นายอัคราธร  ศรีสิงห์ 



 หน้า   ๑๒๘ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๔๖ นายอัชรีย์  ศุภศิริ 

 ๒๑๔๗ จ่าสิบเอก อัฎฐพนธ์  ทรัพย์มาก 

 ๒๑๔๘ จ่าโท อับดุลลาเต๊ะ  อุเส็นยาง 

 ๒๑๔๙ นายอัมพร  ศรีก าเหนิด 

 ๒๑๕๐ นายอัมพล  ทองพุ 

 ๒๑๕๑ นายอัศวิน  เกตุแก้ว 

 ๒๑๕๒ นายอัศวิน  วงค์นาค 

 ๒๑๕๓ นายอัสดง  วงษ์ชีรี 

 ๒๑๕๔ จ่าเอก อาคม  ชูรักษ์ 

 ๒๑๕๕ นายอาคม  ลวนาภรณ ์

 ๒๑๕๖ นายอาชว์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา 

 ๒๑๕๗ นายอาแซ  วาเด็ง 

 ๒๑๕๘ นายอาทิตย์  ถนอมสัตย์ 

 ๒๑๕๙ นายอาทิตย์  พรหมฤทธิ์ 

 ๒๑๖๐ นายอาทิตย์  มั่นอินทร์ 

 ๒๑๖๑ นายอาทิตย์  มีสุข 

 ๒๑๖๒ นายอานนท์  วิสมิตะนันทน์ 

 ๒๑๖๓ นายอานัติ  สาทอง 

 ๒๑๖๔ นายอาเน  เชยชื่นกลิ่น 

 ๒๑๖๕ นายอารมณ์  เธียรถาวร 

 ๒๑๖๖ นายอารมณ์  แหวะสอน 

 ๒๑๖๗ นายอารีย์  มนูญดาหวี 

 ๒๑๖๘ นายอ านวย  กันพร้อม 

 ๒๑๖๙ นายอ านวย  ไกยสวน 

 ๒๑๗๐ นายอ านวย  เจริญรุ่งเรืองชัย 

 ๒๑๗๑ นายอ านวย  สงบุตร 

 ๒๑๗๒ นายอ านาจ  คนข า 

 ๒๑๗๓ นายอ านาจ  ค าสมหมาย 

 ๒๑๗๔ นายอ านาจ  ลาพินี 

 ๒๑๗๕ พันจ่าเอก อ านาจ  ศรีเตชะ 

 ๒๑๗๖ นายอ านาจ  อยู่ประเสริฐ 

 ๒๑๗๗ นายอ าพล  คล้ายทวน 

 ๒๑๗๘ นายอ าพล  หน่อตุ่น 

 ๒๑๗๙ นายอ าพันธ์  ขันประกอบ 

 ๒๑๘๐ นายอ าพันธ์  จันทร์แจ่ม 

 ๒๑๘๑ นายอ าไพ  ด าพลับ 

 ๒๑๘๒ พันจ่าเอกพิเศษ อิทธิกร   

  สาระธิยากุล 

 ๒๑๘๓ นายอิทธิชัย  ชูเรณู 

 ๒๑๘๔ นายอิทธิพงษ์  วรสายัณห์ 

 ๒๑๘๕ นายอิทธิพร  โรจน์ธนะธัญญา 

 ๒๑๘๖ นายอิทธิพล  โพธิราชา 

 ๒๑๘๗ นายอิทธิพล  อุปชีวะ 

 ๒๑๘๘ นายอินศร  อุ่นใจ 

 ๒๑๘๙ พันจ่าตรี อิศรา  เค็มกระโทก 

 ๒๑๙๐ นายอิศรา  ปิยะวาทินทร์ 

 ๒๑๙๑ นายอิสระ  ละอองสกุล 

 ๒๑๙๒ นายอุกฤษฎ์  รวมสุข 

 ๒๑๙๓ สิบเอก อุดม  กาติ๊บ 

 ๒๑๙๔ นายอุดม  การะนันต์ 

 ๒๑๙๕ นายอุดม  นาคบุตร 

 ๒๑๙๖ นายอุดม  บุตรศรีตัน 



 หน้า   ๑๒๙ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๙๗ นายอุดม  ประสิว 

 ๒๑๙๘ นายอุดม  มาศิริ 

 ๒๑๙๙ นายอุดม  ลาพินี 

 ๒๒๐๐ นายอุดม  สิงสาคร 

 ๒๒๐๑ นายอุดม  สุขเกิด 

 ๒๒๐๒ ว่าที่ร้อยตรี อุดม  สุวรรณพิมพ์ 

 ๒๒๐๓ นายอุดมชัย  เกษศรีรัตน์ 

 ๒๒๐๔ นายอุดมศักดิ์  เพชรอุดม 

 ๒๒๐๕ นายอุดมศักดิ์  วัชรานุภากุล 

 ๒๒๐๖ นายอุดร  ระโหฐาน 

 ๒๒๐๗ นายอุทัย  ทุมไพร 

 ๒๒๐๘ นายอุทัย  ทุเรียนทอง 

 ๒๒๐๙ นายอุทัย  นนตะบุตร 

 ๒๒๑๐ นายอุทัย  ภาควุฒิ 

 ๒๒๑๑ จ่าสิบเอก อุทัย  มุ่งหมาย 

 ๒๒๑๒ นายอุทัย  สุรางค์กุล 

 ๒๒๑๓ นายอุทัย  อุตมะมุณีย์ 

 ๒๒๑๔ นายอุทิศ  ชมภู 

 ๒๒๑๕ นายอุเทน  อุปลี 

 ๒๒๑๖ นายอุปถัมภ์  เข็มทอง 

 ๒๒๑๗ สิบเอก เอกชัย  ใจกลม 

 ๒๒๑๘ จ่าเอก เอกชัย  ชนะใหญ่ 

 ๒๒๑๙ นายเอกชัย  นุชนิยม 

 ๒๒๒๐ นายเอกชัย  รอดภิรมย์ 

 ๒๒๒๑ นายเอกชาติ  นวลจันทร์ 

 ๒๒๒๒ นายเอกพร  ทองส่งโสม 

 ๒๒๒๓ นายเอกพล  แก่นคิรี 

 ๒๒๒๔ จ่าเอก เอกภพ  บ ารุงวัด 

 ๒๒๒๕ จ่าเอก เอกภพ  เวียงแก้ว 

 ๒๒๒๖ นายเอกรัฐ  อุทัยเสรี 

 ๒๒๒๗ จ่าเอก เอกราช  กะระกล 

 ๒๒๒๘ นายเอกราช  ปัญญาโรจน์ 

 ๒๒๒๙ นายเอกรินทร์  ทิยาว 

 ๒๒๓๐ นายเอนก  เตี่ยวขุ้ย 

 ๒๒๓๑ นายเอนก  บรรณสาร 

 ๒๒๓๒ นายเอนก  วัดแย้ม 

 ๒๒๓๓ สิบเอก เอนก  อุระแสง 

 ๒๒๓๔ นายเอนกสรร  วงค์สาย 

 ๒๒๓๕ นายเอื้อน  บุญมี 

 ๒๒๓๖ นายโอภาส  นนท์แก้ว 

 ๒๒๓๗ นายโอภาส  ประภาสโนบล 

 ๒๒๓๘ นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น 

 ๒๒๓๙ นางกชกร  รอดชู 

 ๒๒๔๐ นางกชณาภร  ธรภัทรจินดา 

 ๒๒๔๑ นางสาวกชนิภา  ภคศิริวัฒนา 

 ๒๒๔๒ นางกชพรรณ  ทองแย้ม 

 ๒๒๔๓ นางกชพรรณ  พ่ึงศรี 

 ๒๒๔๔ นางกชพรรณ  สิมมา 

 ๒๒๔๕ นางกชพันธ์  ชีววุฒิพงศ์ 

 ๒๒๔๖ นางกนกกร  เกษมสุขจรัสแสง 

 ๒๒๔๗ นางกนกญาดา  อรุณลักษณ์ 

 ๒๒๔๘ นางกนกพร  จันทโคตร 



 หน้า   ๑๓๐ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๔๙ นางกนกพร  ช้างมุกดา 

 ๒๒๕๐ นางกนกพร  ทาระพันธ์ 

 ๒๒๕๑ นางสาวกนกพร  พู่ทรงชัย 

 ๒๒๕๒ นางกนกพร  เพ่ิมสุข 

 ๒๒๕๓ นางกนกภรณ์  รัตนยิ่ง 

 ๒๒๕๔ นางกนกรัตน์  พุทธนิมิตร 

 ๒๒๕๕ นางกนกรัตน์  ศรีสท้าน 

 ๒๒๕๖ นางกนกวรรณ  เขียวชะอุ่ม 

 ๒๒๕๗ นางกนกวรรณ  ช่างจัด 

 ๒๒๕๘ นางสาวกนกวรรณ  ไชยรัตนะ 

 ๒๒๕๙ นางกนกวรรณ  ธัญพืช 

 ๒๒๖๐ นางกนกวรรณ  พันค า 

 ๒๒๖๑ นางสาวกนกวรรณ  ภู่สกุล 

 ๒๒๖๒ นางสาวกนกวรรณ  มหานิล 

 ๒๒๖๓ นางกนกวรรณ  วันชูพริ้ง 

 ๒๒๖๔ นางกนกวรรณ  สารปะ 

 ๒๒๖๕ นางกนกอร  จันทร์สอน 

 ๒๒๖๖ นางกนกอร  ไชยศร 

 ๒๒๖๗ นางกนกอร  พูลผล 

 ๒๒๖๘ นางสาวกนกอร  สินธวิจิตร 

 ๒๒๖๙ นางกนิษฐา  ศรีพันธ์ 

 ๒๒๗๐ นางกนิษฐา  สุขมาก 

 ๒๒๗๑ นางสาวกมนพรรธน์  ทองค า 

 ๒๒๗๒ นางกมนรัตน์  บุญจีน 

 ๒๒๗๓ นางกมล  กันทะพันธ์ 

 ๒๒๗๔ นางกมลจิต  โชติกะ 

 ๒๒๗๕ นางกมลชนก  กลับรอด 

 ๒๒๗๖ นางสาวกมลทิพย์  จันทร์ศิริ 

 ๒๒๗๗ นางกมลทิพย์  วงษ์แสงจันทร์ 

 ๒๒๗๘ นางกมลพร  เคียนยี่คิ้ว 

 ๒๒๗๙ นางสาวกมลพร  อภิเอกโยธิน 

 ๒๒๘๐ นางสาวกมลพรรณ  พัฒนา 

 ๒๒๘๑ นางกมลพรรณ  อินทรประดิษฐ์ 

 ๒๒๘๒ นางสาวกมลภรณ์  สมานจิต 

 ๒๒๘๓ นางกมลมาศ  นาคทับที 

 ๒๒๘๔ นางสาวกมลรัตน์  ทองภูเบศร์ 

 ๒๒๘๕ นางกมลวรรณ  จึงคงอนันต์ 

 ๒๒๘๖ นางกมลวรรณ  ด ารงค์พานิช 

 ๒๒๘๗ นางกมลวรรณ  สัมฤทธิกุล 

 ๒๒๘๘ นางกรกมล  โนภา 

 ๒๒๘๙ นางกรกมล  เพ่ิมผล 

 ๒๒๙๐ นางกรรณชนม์  ใจบุญ ปิ่นแก้ว 

 ๒๒๙๑ นางกรรณาภรณ์  สุขดี 

 ๒๒๙๒ นางกรรณิกา  ฆารเลิศ 

 ๒๒๙๓ นางสาวกรรณิกา  ปาลกะวงศ์ 

 ๒๒๙๔ นางกรรณิกา  สอนไต่แก้ว 

 ๒๒๙๕ นางกรรณิการ์  กาญจนมิตร 

 ๒๒๙๖ นางกรรณิการ์  เกียรติชูเจริญ 

 ๒๒๙๗ นางกรรณิการ์  บัวล่าย 

 ๒๒๙๘ นางกรรณิการ์  บุญเหลือ 

 ๒๒๙๙ นางกรรณิการ์  รักษา 

 ๒๓๐๐ นางสาวกรรณิการ์  ฤทธิเดช 



 หน้า   ๑๓๑ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๐๑ นางกรรณิการ์  วงศ์โยธา 

 ๒๓๐๒ นางกรรณิการ์  ศรีเชษฐา 

 ๒๓๐๓ นางกรรณิการ์  สุมา 

 ๒๓๐๔ นางกรรณิการ์  อึ๊งสวัสดิ์ 

 ๒๓๐๕ นางสาวกรรณิการ  กันต์รพีเกสร 

 ๒๓๐๖ นางกรรนิการ์  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๓๐๗ นางกรวรรณ  วงศาโรจน์ 

 ๒๓๐๘ นางกรศรี  แก้วทิพย์ 

 ๒๓๐๙ นางสาวกรองแก้ว  ไชยบัณฑิตย์ 

 ๒๓๑๐ นางสาวกรองแก้ว  แย้มทอง 

 ๒๓๑๑ นางกรองแก้ว  ศิรินคร 

 ๒๓๑๒ นางสาวกรองทอง  ชื่นอารมณ์ 

 ๒๓๑๓ นางกรองทอง  โอกุศล 

 ๒๓๑๔ นางสาวกรองทิพย์  วรรณแจ่ม 

 ๒๓๑๕ นางกรุณา  เกียรติเสรีกุล 

 ๒๓๑๖ นางสาวกฤตกานต์  โภคินโชคปิติ 

 ๒๓๑๗ นางสาวกฤตพร  ดีสมุทร 

 ๒๓๑๘ นางกฤตยา  ชาติศรี 

 ๒๓๑๙ นางสาวกฤตยานาฏ  วงศ์ประดิษฐ์ 

 ๒๓๒๐ นางกฤติกา  เทพยุหะ 

 ๒๓๒๑ นางกฤติกา  ปาลคเชนทร์ 

 ๒๓๒๒ นางกฤติยา  ก่อกอง 

 ๒๓๒๓ นางกฤติยา  กิจเกตุ 

 ๒๓๒๔ นางกฤษณา  กอสัมพันธ์ 

 ๒๓๒๕ นางกฤษณา  จิระปาน 

 ๒๓๒๖ นางกฤษณา  ผลปรเสริฐ 

 ๒๓๒๗ นางกฤษณา  มังจันทึก 

 ๒๓๒๘ นางกล้วยไม้  ภูมิโคกรักษ์ 

 ๒๓๒๙ นางกล่อมจิต  สมสอางค์ 

 ๒๓๓๐ นางกวินทิพย์  แดนสีแก้ว 

 ๒๓๓๑ นางสาวกวินรัตน์  ดีบุรี 

 ๒๓๓๒ นางสาวกษมา  บุณยะวรรธนะ 

 ๒๓๓๓ นางกองขัน  รอดอินทร์ 

 ๒๓๓๔ นางกองสิน  ชื่นชมกลิ่น 

 ๒๓๓๕ นางสาวกอบกาญจน์  เรืองศิลป์ 

 ๒๓๓๖ นางกอบกุล  วรทัศน์ 

 ๒๓๓๗ นางกอบแก้ว  บริรักษ์เลิศ 

 ๒๓๓๘ นางกัญกร  จุลเพชร 

 ๒๓๓๙ นางกัญจนา  จันทะไพร 

 ๒๓๔๐ นางสาวกัญจนา  ลุนจันทา 

 ๒๓๔๑ นางสาวกัญชริญา  อครเดชกัณฑ ์

 ๒๓๔๒ นางกัญญคง  อรุณรัตน์ 

 ๒๓๔๓ นางกัญญภา  กุลภัคศิริ 

 ๒๓๔๔ นางกัญญ์รินท์  วุฒิศยานันท์ 

 ๒๓๔๕ นางกัญญา  บุญศรีนุ้ย 

 ๒๓๔๖ นางกัญญา  เพ็ชรสุก 

 ๒๓๔๗ นางกัญญา  ศรีสุข 

 ๒๓๔๘ นางสาวกัญญา  ศิริพิน 

 ๒๓๔๙ นางสาวกัญญา  อดิตโต 

 ๒๓๕๐ นางกัญญาณี  ร่มสุข 

 ๒๓๕๑ นางกัญญาพัชร์  ศรีนาราง 

 ๒๓๕๒ นางกัญญาพัชร  คงคาสุริฉาย 



 หน้า   ๑๓๒ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๕๓ นางกัญญาพัชร  ช่างพินิจ 

 ๒๓๕๔ นางสาวกัญญาภัค  ชื่นชม 

 ๒๓๕๕ นางกัญญาภัค  ภูพา 

 ๒๓๕๖ นางกัญญาภัค  วงษ์ดี 

 ๒๓๕๗ นางกัญญาภัค  เสตพันธ์ 

 ๒๓๕๘ นางกัญญาภัทร  ศรีชาหลวง 

 ๒๓๕๙ นางสาวกัญญารัตน์  กรีโภค 

 ๒๓๖๐ นางกัญญารัตน์  ก้อนทรัพย์ 

 ๒๓๖๑ นางกัญญาวีร์  ดิษฐวงศ์ 

 ๒๓๖๒ นางสาวกัญณรัช  บุตรรักษ์ 

 ๒๓๖๓ นางกัณหา  จินตาคม 

 ๒๓๖๔ นางกันต์รพี  นภันต์ภีมพล 

 ๒๓๖๕ นางกันตินันท์  วงษ์เชษฐ์ 

 ๒๓๖๖ นางสาวกันทิมา  ใจดี 

 ๒๓๖๗ นางสาวกันทิมา  ดีมาก 

 ๒๓๖๘ นางกันยา  เทพมณี 

 ๒๓๖๙ นางกันยารัตน์  ค าบาล 

 ๒๓๗๐ นางกันยารัตน์  ทัพประไพ 

 ๒๓๗๑ นางกันยารัตน์  อรัญรุตม์ 

 ๒๓๗๒ นางกัลชนา  พุทธศรี 

 ๒๓๗๓ นางกัลญา  ไชยเหล็ก 

 ๒๓๗๔ นางสาวกัลย์จิรัตน์  สุทธิไชยา 

 ๒๓๗๕ นางกัลยวรรธณ์  ใจประเสริฐ 

 ๒๓๗๖ นางกัลยวรรธน์  ธัญญเจริญ 

 ๒๓๗๗ นางกัลยา  ก้าหรีมละ 

 ๒๓๗๘ นางกัลยา  เก่งธัญญกรณ์ 

 ๒๓๗๙ นางกัลยา  เกษตรภิบาล 

 ๒๓๘๐ นางกัลยา  ขาวละออง 

 ๒๓๘๑ นางสาวกัลยา  จันทร์ประภาพ 

 ๒๓๘๒ นางกัลยา  ทองเอียด 

 ๒๓๘๓ นางกัลยา  บุญญามณี 

 ๒๓๘๔ นางกัลยา  พลแหลม 

 ๒๓๘๕ นางสาวกัลยา  พุ่มพวง 

 ๒๓๘๖ นางกัลยา  มาน้อย 

 ๒๓๘๗ นางกัลยา  วงศ์วานิช 

 ๒๓๘๘ นางสาวกัลยา  วัฒนเกษมเสวี 

 ๒๓๘๙ นางกัลยา  ศรีวงษา 

 ๒๓๙๐ นางกัลยา  เสรีธนโรจน์ 

 ๒๓๙๑ นางกัลยา  อนันตพันธ์ 

 ๒๓๙๒ นางกัลยาณี  บุญประภาพิทักษ์ 

 ๒๓๙๓ นางสาวกัลยาณี  ยังอุ่น 

 ๒๓๙๔ นางกัลยารัตน์  จรุงพันธ์ 

 ๒๓๙๕ นางกัลยารัตน์  หาญธรรมธีรวัช 

 ๒๓๙๖ นางสาวกัลสุมา  บุญพันธ์ 

 ๒๓๙๗ นางสาวกาญจณา  สิงห์น้อย 

 ๒๓๙๘ นางกาญจนรัตน์  กูลศัตยาภิรมย์ 

 ๒๓๙๙ นางกาญจน์สุจิณณา  เจิมสุวรรณ 

 ๒๔๐๐ นางสาวกาญจนา  กีกาศ 

 ๒๔๐๑ นางสาวกาญจนา  คอนทรัพย์ 

 ๒๔๐๒ นางกาญจนา  จันทมัตตุการ 

 ๒๔๐๓ นางกาญจนา  จันทวาศ 

 ๒๔๐๔ นางกาญจนา  จิอู๋ 



 หน้า   ๑๓๓ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๐๕ นางกาญจนา  ชมมาลี 

 ๒๔๐๖ นางสาวกาญจนา  ไชยกันทะ 

 ๒๔๐๗ นางสาวกาญจนา  เตลียะโชติ 

 ๒๔๐๘ นางสาวกาญจนา  ถาดี 

 ๒๔๐๙ นางสาวกาญจนา  ทองค า 

 ๒๔๑๐ นางสาวกาญจนา  เทนอิสสระ 

 ๒๔๑๑ นางกาญจนา  ประดับวัน 

 ๒๔๑๒ นางกาญจนา  พรนิคม 

 ๒๔๑๓ นางกาญจนา  พันธุ์ทอง 

 ๒๔๑๔ นางกาญจนา  พิพุฒ 

 ๒๔๑๕ นางกาญจนา  เพียงกระโทก 

 ๒๔๑๖ นางกาญจนา  เมืองนิล 

 ๒๔๑๗ นางสาวกาญจนา  ยังคง 

 ๒๔๑๘ นางกาญจนา  วังมณี 

 ๒๔๑๙ นางกาญจนา  วิวัฒน์ชุตินันท์ 

 ๒๔๒๐ นางกาญจนา  สร้อยเพชร 

 ๒๔๒๑ นางสาวกาญจนา  สว่างไสว 

 ๒๔๒๒ นางกาญจนา  สุทธาวาศ 

 ๒๔๒๓ นางกาญจนา  สุทธิชลสกุล 

 ๒๔๒๔ นางกาญจนา  เหลืองศิริธัญญา 

 ๒๔๒๕ นางกานดา  กีรติกาลกุล 

 ๒๔๒๖ นางกานต์ติมา  เกตุเผือก 

 ๒๔๒๗ นางสาวกานต์ติมา  จันทร์งาม 

 ๒๔๒๘ นางกานต์นรี  ไชยมงคล 

 ๒๔๒๙ นางกานต์พิชชา  ข าสาคร 

 ๒๔๓๐ ว่าที่ร้อยตรีหญิง กานต์พิชชา  ภูมิโสม 

 ๒๔๓๑ นางกานต์รวี  ทองโฉม 

 ๒๔๓๒ นางสาวกานต์รวี  พิมพิเศษสาร 

 ๒๔๓๓ นางกานติมา  เครือใหญ่ 

 ๒๔๓๔ นางกาบจันทร์  วงค์พุทธค า 

 ๒๔๓๕ นางการเวก  ลิขิตผลิน 

 ๒๔๓๖ นางการะเกด  สุจริตธรรม 

 ๒๔๓๗ นางการะเวก  จารุนันท์ศิริ 

 ๒๔๓๘ นางสาวกาหลง  โศภิษฐ์สิทธิกุล 

 ๒๔๓๙ นางก าไร  อรุณประชารัตน์ 

 ๒๔๔๐ นางก าไล  หอสกุล 

 ๒๔๔๑ นางกิ่งกาญจน์  เปี่ยมสุวรรณ 

 ๒๔๔๒ นางกิ่งกาญจน์  ลุ่มนอก 

 ๒๔๔๓ นางสาวกิ่งแก้ว  เกตุผาสุข 

 ๒๔๔๔ นางกิ่งแก้ว  ชนะดี 

 ๒๔๔๕ นางกิ่งแก้ว  ศรีนุ 

 ๒๔๔๖ นางกิ่งนุสสรา  แก้วกระชูติ 

 ๒๔๔๗ นางกิ่งอุบล  ศรีแสง 

 ๒๔๔๘ นางกิจญาภา  ศุภฤกษ์เกิดศรี 

 ๒๔๔๙ นางกิตตยา  เผ่างามพันธุ์ 

 ๒๔๕๐ นางกิตติกานต์  อินทร์สัตยพงศ์ 

 ๒๔๕๑ นางกิตติพร  ชุ่มชื่น 

 ๒๔๕๒ นางสาวกิตติยา  ศรีสงคราม 

 ๒๔๕๓ นางกิตติยา  สุวรรณศรี 

 ๒๔๕๔ นางกิตติยา  หวังสุข 

 ๒๔๕๕ นางกิติยา  พรหมมินทร์ 

 ๒๔๕๖ นางสาวกุลภัสสรณ์  ศรีสุขช่วย 



 หน้า   ๑๓๔ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๕๗ นางกุลยาดา  รอยประโคน 

 ๒๔๕๘ นางกุลยาภรณ์  เยากรกุล 

 ๒๔๕๙ ร้อยเอกหญิง กุลรดี  ศิริรัตชตพงษ์ 

 ๒๔๖๐ นางกุลอัญชิสา  เรืองเศรษฐากูร 

 ๒๔๖๑ นางกุลิสรา  เผือกแก้ว 

 ๒๔๖๒ นางกุลิสรา  โพธิ์เหลือง 

 ๒๔๖๓ นางกุสุมา  ขนอม 

 ๒๔๖๔ นางสาวกุสุมาลย์  สวาศรี 

 ๒๔๖๕ นางเกศกมล  พลตื้อ 

 ๒๔๖๖ นางเกศกัลยา  ปั้นกา 

 ๒๔๖๗ นางเกศแก้ว  ศิริวัฒน์ 

 ๒๔๖๘ นางเกศนี  ไพรสนธิ์ 

 ๒๔๖๙ นางสาวเกศร  ค าแสน 

 ๒๔๗๐ นางเกศร  สุกัน 

 ๒๔๗๑ นางเกศรา  หวังสะและฮ์ 

 ๒๔๗๒ นางเกศริน  ศรีทาพุฒ 

 ๒๔๗๓ นางเกศสุดา  สอนแปง 

 ๒๔๗๔ นางเกศสุรางค์  พ่ึงน้อย 

 ๒๔๗๕ นางสาวเกศินี  ทวีปัญญาภรณ์ 

 ๒๔๗๖ นางสาวเกศินี  อินถา 

 ๒๔๗๗ นางเกษณี  แก้วศรี 

 ๒๔๗๘ นางเกษณี  วงษ์ฟอง 

 ๒๔๗๙ นางเกษณี  สมพีรพันธุ์ 

 ๒๔๘๐ นางเกษมศรี  จันทโนบล 

 ๒๔๘๑ นางสาวเกษร  ฉายศรี 

 ๒๔๘๒ นางสาวเกษร  ช าปฏิ 

 ๒๔๘๓ นางสาวเกษร  เซ่งก าเหนิด 

 ๒๔๘๔ นางเกษร  พรหมสวัสดิ์ 

 ๒๔๘๕ นางเกษร  ภักดีพันดอน 

 ๒๔๘๖ นางเกษร  วีระกุล 

 ๒๔๘๗ นางเกษรา  ศรีไชย 

 ๒๔๘๘ นางเกษศิรินทร์  มะลิวัลย์ 

 ๒๔๘๙ นางเกสร  ปัญสุวรรณ์ 

 ๒๔๙๐ นางสาวแก้ว  หงส์ทอง 

 ๒๔๙๑ นางแก้วใจ  ธนศักดิ์สุรางค์ 

 ๒๔๙๒ นางสาวแก้วตา  สิงหรัตน์ 

 ๒๔๙๓ นางสาวใกล้รุ่ง  กองแก้ว 

 ๒๔๙๔ นางขนิษฐา  จันทรศรี 

 ๒๔๙๕ นางขนิษฐา  เดชพรหม 

 ๒๔๙๖ นางขนิษฐา  พรมเลิศ 

 ๒๔๙๗ นางขนิษฐา  พลเพชร 

 ๒๔๙๘ นางขนิษฐา  โพธิสินธุ์ 

 ๒๔๙๙ นางขนิษฐา  รังสิมันตุชาติ 

 ๒๕๐๐ นางสาวขนิษฐา  ไวยประสิทธิ์ 

 ๒๕๐๑ นางขนิษฐา  สมหวัง 

 ๒๕๐๒ นางขนิษฐา  สังข์ศิริ 

 ๒๕๐๓ นางขนิษฐา  สุขมี 

 ๒๕๐๔ นางขนิษฐา  แสงมณี 

 ๒๕๐๕ นางขนิษฐา  อุ่นอ่อน 

 ๒๕๐๖ นางขวัญจิต  กาญจนยิ่งวิโรจน์ 

 ๒๕๐๗ นางขวัญจิต  โชติทักษิณ 

 ๒๕๐๘ นางสาวขวัญจิต  ไชยนุวัติ 



 หน้า   ๑๓๕ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๐๙ นางสาวขวัญจิตต์  ทองเชิด 

 ๒๕๑๐ นางขวัญใจ  แก้วหอม 

 ๒๕๑๑ นางขวัญตา  สิมมาพิมพ์ 

 ๒๕๑๒ นางขวัญพืช  แสงกระจ่าง 

 ๒๕๑๓ นางสาวขวัญยืน  สังข์วรรณะ 

 ๒๕๑๔ นางสาวขวัญรัตน์  คุณจันทรโชติ 

 ๒๕๑๕ นางขวัญเรือน  จ ารัสพันธุ์ 

 ๒๕๑๖ นางขวารี  ดอนสมหมาย 

 ๒๕๑๗ นางขัตติยา  วงศ์สกุล 

 ๒๕๑๘ นางสาวเขมจิรา  ศิวธนกุล 

 ๒๕๑๙ นางสาวเขมจีรัสย์  โพธิ์พึ่ง 

 ๒๕๒๐ นางเขมิสรา  ขันติวงษ์ 

 ๒๕๒๑ นางไขศรี  พัศดารักษ์ 

 ๒๕๒๒ นางคณพร  พรหมสุวรรณ์ 

 ๒๕๒๓ นางคณภร  นิลโสม 

 ๒๕๒๔ นางคณาทิพย์  แก้วมณี 

 ๒๕๒๕ นางคณาภรณ์  เซี่ยงฉิน 

 ๒๕๒๖ นางคนึงนิจ  จันทระ 

 ๒๕๒๗ นางคนึงนิจ  พุ่มสวัสดิ์ 

 ๒๕๒๘ นางสาวคนึงนิตย์  กมุทชาติ 

 ๒๕๒๙ นางสาวคมคาย  คชวราฤทธิ์ 

 ๒๕๓๐ นางสาวคมคาย  ช านาญพันธ์ 

 ๒๕๓๑ นางคมคาย  ภิญโญ 

 ๒๕๓๒ นางคมเนตร  เรืองวิริยะชัย 

 ๒๕๓๓ นางครองขวัญ  อัศวธรรมกุล 

 ๒๕๓๔ นางคัทรียา  มีฤกษ์สม 

 ๒๕๓๕ นางสาวค าขวัญ  ยังกองแก้ว 

 ๒๕๓๖ นางสาวค าคูณ  กองอุดม 

 ๒๕๓๗ นางค าจันทร์  แก้วกัลยา 

 ๒๕๓๘ นางค าพร  รสทองค า 

 ๒๕๓๙ นางค าภา  ศรีสมุทร์ 

 ๒๕๔๐ นางสาวคิรินทรา  มุสิกะเจริญ 

 ๒๕๔๑ นางสาวคุรุวันท์  เวทยากร 

 ๒๕๔๒ นางสาวแคทลิยา  สวัสดี 

 ๒๕๔๓ นางงามเนตร  โชติมณี 

 ๒๕๔๔ นางสาวจงกล  ทองสดุดี 

 ๒๕๔๕ นางสาวจงกล  ศิริวิบูลย์ทรัพย์ 

 ๒๕๔๖ นางจงกล  สังข์ทอง 

 ๒๕๔๗ นางสาวจงกลนี  โตวิจารณ์ 

 ๒๕๔๘ นางจงกลนี  รุ่งเรือง 

 ๒๕๔๙ นางจงกลนี  หอมนาน 

 ๒๕๕๐ นางสาวจงจิต  ศรีรัตนาภรณ์ 

 ๒๕๕๑ นางจงจิตร  สุทธิเพท 

 ๒๕๕๒ นางจงดี  ชนะเพียร 

 ๒๕๕๓ นางจงรักษ์  วรรณพงษ์ 

 ๒๕๕๔ นางสาวจตุพร  เถาว์หิรัญ 

 ๒๕๕๕ นางจตุพร  มณีเนตร 

 ๒๕๕๖ นางจตุพร  วิเชียนโชติ 

 ๒๕๕๗ นางจตุพร  สุทธิรัตน์ 

 ๒๕๕๘ นางสาวจรรจิรา  เรืองทอง 

 ๒๕๕๙ นางจรรยงค์  ธราสิทธิ์ 

 ๒๕๖๐ นางจรรยา  กุลวิศิษฎ์ 



 หน้า   ๑๓๖ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๖๑ นางจรรยา  เจริญรัตน์ 

 ๒๕๖๒ นางจรรยา  ชนะกุล 

 ๒๕๖๓ นางจรรยา  บุญตามช่วย 

 ๒๕๖๔ นางจรรยารักษ์  โพธิ์ทองงาม 

 ๒๕๖๕ นางจรวยพร  ใจเปี้ย 

 ๒๕๖๖ นางจรวยพร  สดากร 

 ๒๕๖๗ นางจรัญญา  กล้วยพันธิ์งาม 

 ๒๕๖๘ นางจรัสทิพย์  ทอดสนิท 

 ๒๕๖๙ นางจรัสนภา  ศรีนวลอินทร์ 

 ๒๕๗๐ นางจรัสพร  ยังโยมร 

 ๒๕๗๑ นางจรัสศรี  บัวจันทร์ 

 ๒๕๗๒ นางจริญญา  หมวกแก้ว 

 ๒๕๗๓ นางจรินทร์  ตันเจริญ 

 ๒๕๗๔ นางจรินทร์  รักษาชนม์ 

 ๒๕๗๕ นางจริยา  จันทพันธ์ 

 ๒๕๗๖ นางสาวจริยา  เจริญยศ 

 ๒๕๗๗ นางจริยา  ถาปินตา 

 ๒๕๗๘ นางสาวจริยา  ประเสริฐศรี 

 ๒๕๗๙ นางจริยา  ปานบุตร 

 ๒๕๘๐ นางสาวจริยา  เพชรบูรณ์ 

 ๒๕๘๑ นางจริยา  มงคลคมรัตน์ 

 ๒๕๘๒ นางสาวจริยา  รวยสวัสดิ์ 

 ๒๕๘๓ นางจริยา  เสือแซมเสริม 

 ๒๕๘๔ นางสาวจริยา  อ่อนดี 

 ๒๕๘๕ นางจรีพร  ตระกูลก าเนิด 

 ๒๕๘๖ นางจรีภรณ์  ศรีรักษา 

 ๒๕๘๗ นางจรียาพร  บุญญกิจ 

 ๒๕๘๘ นางจรูญ  ชุมภูทอง 

 ๒๕๘๙ นางจัดติพร  รัตนมาลี 

 ๒๕๙๐ นางจันจิรา  ศรีหล้า 

 ๒๕๙๑ นางสาวจันจีรา  พรมงาม 

 ๒๕๙๒ นางจันท์ทกานต์  เจริญผล 

 ๒๕๙๓ นางจันทนา  คล้ายนาค 

 ๒๕๙๔ นางจันทนา  ช าห้าน 

 ๒๕๙๕ นางสาวจันทนา  ถิระการ 

 ๒๕๙๖ นางสาวจันทนา  ปาณธูป 

 ๒๕๙๗ นางจันทนา  ราญจิตต์ 

 ๒๕๙๘ นางสาวจันทนา  สายบัณฑิต 

 ๒๕๙๙ นางจันทนา  อินทะวงษ์ 

 ๒๖๐๐ นางจันทพร  โพธิ์สุ่ม 

 ๒๖๐๑ นางสาวจันทร  เลิศจันทรางกูล 

 ๒๖๐๒ นางจันทรง  แก่นโสม 

 ๒๖๐๓ นางจันทร์จิรา  เข็มเพ็ชร 

 ๒๖๐๔ นางจันทร์จิรา  นิธิวงษ์ 

 ๒๖๐๕ นางจันทร์จิรา  รัตนพันธุ์ 

 ๒๖๐๖ นางสาวจันทรจิรา  ข าดวง 

 ๒๖๐๗ นางจันทร์จีรา  อินต๊ะนนท์ 

 ๒๖๐๘ นางจันทร์จุฬา  อรุณโรจน์ 

 ๒๖๐๙ นางสาวจันทร์ฉาย  กรรณิกา 

 ๒๖๑๐ นางจันทร์ฉาย  เทียมดวงแก้ว 

 ๒๖๑๑ นางจันทร์ฉาย  เผือกพ่วง 

 ๒๖๑๒ นางจันทร์ฉาย  สุขกมล 



 หน้า   ๑๓๗ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๑๓ นางจันทร์ทรา  โสภา 

 ๒๖๑๔ นางจันทร์ทิพย์  กาละพันธ์ 

 ๒๖๑๕ นางสาวจันทร์ทิพย์  เพ่ิมสินศักดา 

 ๒๖๑๖ นางสาวจันทร์ทิพย์  ลามิตร 

 ๒๖๑๗ นางสาวจันทร์ประภา  ชุมชัย 

 ๒๖๑๘ นางจันทร์เพ็ญ  แก้วโมรา 

 ๒๖๑๙ นางจันทร์เพ็ญ  เจนกิจณรงค์ 

 ๒๖๒๐ นางสาวจันทร์เพ็ญ  ธนุพิลา 

 ๒๖๒๑ นางจันทร์เพ็ญ  เปรมปรุงวิทย์ 

 ๒๖๒๒ นางจันทร์เพ็ญ  ศาสตร์ศรี 

 ๒๖๒๓ นางจันทร์เพ็ญ  สว่างศรี 

 ๒๖๒๔ นางจันทร์เพ็ญ  สุทธิจิระพันธ์ 

 ๒๖๒๕ นางจันทร์เพ็ญ  โสภณ 

 ๒๖๒๖ นางจันทร์เพ็ญ  หนูช่วย 

 ๒๖๒๗ นางจันทร์เพ็ญ  อ่อนแล 

 ๒๖๒๘ นางจันทร์รัตน์  อาวุธปัญญากุล 

 ๒๖๒๙ นางจันทร์แรม  สีหะวงษ์ 

 ๒๖๓๐ นางจันทร์ศรี  ทิพย์วิมลมาศ 

 ๒๖๓๑ นางจันทรัช  สุวรรณประเสริฐ 

 ๒๖๓๒ นางจันทรา  เที่ยงทัด 

 ๒๖๓๓ นางจันทรา  บุญมีประเสริฐ 

 ๒๖๓๔ นางสาวจันทรา  มหาเบญจวงศ์ 

 ๒๖๓๕ นางจันทอง  น้ าทับทิมทอง 

 ๒๖๓๖ นางสาวจันทินี  ศิริวัฒนาโรจน์ 

 ๒๖๓๗ นางจันทิพย์  รังสิปราการ 

 ๒๖๓๘ นางจันทิมา  แจ้งสนอง 

 ๒๖๓๙ นางจันทิมา  ปิ่นทอง 

 ๒๖๔๐ นางจันทิมา  หลากจิตร 

 ๒๖๔๑ นางจันทิวา  ลาโภ 

 ๒๖๔๒ นางจามจุรี  สุตะโคตร 

 ๒๖๔๓ นางจามรี  เฉลยศาสตร์ 

 ๒๖๔๔ นางจาริณี  รัชมาศ 

 ๒๖๔๕ นางจารี  ส้มเกิด 

 ๒๖๔๖ นางจารีย์  ขุนช านาญ 

 ๒๖๔๗ นางจารีย์  ศรียิ้ม 

 ๒๖๔๘ นางจารีวัล  จินเขตร์กิจ 

 ๒๖๔๙ นางจารึก  ช่วยสังข์ 

 ๒๖๕๐ นางจารุณา  ดรุณเพท 

 ๒๖๕๑ นางจารุณี  ยะภักดี 

 ๒๖๕๒ นางจารุณี  ศาลาจันทร์ 

 ๒๖๕๓ นางจารุณี  หงษ์เวียงจันทร์ 

 ๒๖๕๔ นางสาวจารุดา  บุญธนรังสี 

 ๒๖๕๕ นางสาวจารุนันท์  จันท์โชติกุล 

 ๒๖๕๖ นางจารุพร  ใจเย็น 

 ๒๖๕๗ นางจารุมาศ  ฉางทรัพย์ 

 ๒๖๕๘ นางจารุวรรณ  กิ่งเพชรเสรีชน 

 ๒๖๕๙ นางสาวจารุวรรณ  คงทน 

 ๒๖๖๐ นางจารุวรรณ  เดชขุน 

 ๒๖๖๑ นางสาวจารุวรรณ  ปัญญาเป็ง 

 ๒๖๖๒ นางสาวจารุวรรณ  มารุ่งเรือง 

 ๒๖๖๓ นางสาวจารุวรรณ  เมธวิริยศักดิ์ 

 ๒๖๖๔ นางจารุวรรณ  เยื่อสูงเนิน 



 หน้า   ๑๓๘ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๖๕ นางจารุวัลย์  พรหมลิ 

 ๒๖๖๖ นางสาวจ านงค์  อนันทมาศ 

 ๒๖๖๗ นางจ านวน  ทองเจือ 

 ๒๖๖๘ นางสาวจ าเนียร  จูเจริญ 

 ๒๖๖๙ นางจ าเนียร  พรประยุทธ 

 ๒๖๗๐ นางสาวจ าเนียร  ศรีกรด 

 ๒๖๗๑ นางจ าปา  พวงสุข 

 ๒๖๗๒ นางจ ารัส  แก้วจันดา 

 ๒๖๗๓ นางสาวจ ารัส  เขาดี 

 ๒๖๗๔ สิบเอกหญิง จ ารัส  ทองสุริเดช 

 ๒๖๗๕ นางจ ารัส  มณีกุล 

 ๒๖๗๖ นางจ ารูญ  ตุ้มอยู่ 

 ๒๖๗๗ นางสาวจ าเริญสุข  วงศ์ค าจันทร์ 

 ๒๖๗๘ นางจ าลอง  ถาวร 

 ๒๖๗๙ นางจ าลักษณ์  ลาภเกิด 

 ๒๖๘๐ นางจิญาณี  พรหมเจียม 

 ๒๖๘๑ นางจิณห์นภักดิ์  เลิศวัลภาชัย 

 ๒๖๘๒ นางจิณัฐตา  แก้วจุนันท์ 

 ๒๖๘๓ นางจิดาภา  จันทะรัตน์ 

 ๒๖๘๔ นางจิดาภา  นิลวิเศส 

 ๒๖๘๕ นางจิดาภา  บุณย์แต่ง 

 ๒๖๘๖ นางจิดาภา  พรหมลิขิต 

 ๒๖๘๗ นางจิดาภา  พุฒสีแก้ว 

 ๒๖๘๘ นางจิดาภา  เพชรแก้ว 

 ๒๖๘๙ นางจิดาภา  ภูทิพยวงษา 

 ๒๖๙๐ นางสาวจิดาภา  ยอดอานนท์ 

 ๒๖๙๑ นางสาวจิดาภา  เสพสิริสุข 

 ๒๖๙๒ นางจิตตมาส  เขตคาม 

 ๒๖๙๓ นางจิตต์อารี  จอมใจ อินดี 

 ๒๖๙๔ นางจิตตานาถ  ปลอดสกุล 

 ๒๖๙๕ นางจิตตินันท์  ไมตรีจิตร์ 

 ๒๖๙๖ นางจิตติมา  จุกสีดา 

 ๒๖๙๗ นางจิตติมา  ณะวงวิเศษ 

 ๒๖๙๘ นางจิตติมา  บัวแก้ว 

 ๒๖๙๙ นางสาวจิตติมา  บัวน้อย 

 ๒๗๐๐ นางจิตติมา  เปรุนาวิน 

 ๒๗๐๑ นางจิตติมา  พรมเทพ 

 ๒๗๐๒ นางสาวจิตติมา  พักเพียง 

 ๒๗๐๓ นางจิตติมา  ยอดเขื่อง 

 ๒๗๐๔ นางสาวจิตนภา  กว้างมาก 

 ๒๗๐๕ นางจิตรลดา  อรุณสถิตย์ 

 ๒๗๐๖ นางจิตรา  วุฒิศักดิ์ 

 ๒๗๐๗ นางจิตรา  หนูแก้ว 

 ๒๗๐๘ นางจิตราภรณ์  วิโย 

 ๒๗๐๙ นางจิตราวรรณ  หวังเจริญ 

 ๒๗๑๐ นางจิตสุดา  ดวงมาลา 

 ๒๗๑๑ นางจินดา  เด่นกลาง 

 ๒๗๑๒ นางจินดา  วีระสุนทร 

 ๒๗๑๓ นางจินดา  ศรีสงคราม 

 ๒๗๑๔ นางจินดา  โสภณประเสริฐ 

 ๒๗๑๕ นางจินดา  อ่ าเอี่ยม 

 ๒๗๑๖ นางจินดาพร  แซ่เฉีย 



 หน้า   ๑๓๙ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๑๗ นางจินดาพร  นาสูงชน 

 ๒๗๑๘ นางจินดามาศฆ์  สุขะอาคม 

 ๒๗๑๙ นางสาวจินดารัตน์  ทาริน 

 ๒๗๒๐ นางจินดารัตน์  ผลินธรสิริ 

 ๒๗๒๑ นางจินตนา  กงเพชร 

 ๒๗๒๒ นางจินตนา  กาญจนะ 

 ๒๗๒๓ นางจินตนา  จ าเริญพิศ 

 ๒๗๒๔ นางจินตนา  ช านาญไพร 

 ๒๗๒๕ นางจินตนา  ทุ่งเก้า 

 ๒๗๒๖ นางจินตนา  พรหมแก้ว 

 ๒๗๒๗ นางสาวจินตนา  มั่นใจ 

 ๒๗๒๘ นางจินตนา  รวมภักดี 

 ๒๗๒๙ นางสาวจินตนา  รักเสรีจินดา 

 ๒๗๓๐ นางจินตนา  รัตนโชติกุล 

 ๒๗๓๑ นางจินตนา  เรืองมะเริง 

 ๒๗๓๒ นางจินตนา  ลิ่มอัศวโกวิท 

 ๒๗๓๓ นางจินตนา  วิโนทัย 

 ๒๗๓๔ นางจินตนา  สายศรีบัณฑิต 

 ๒๗๓๕ นางจินตนา  อ่อนน้อม 

 ๒๗๓๖ นางสาวจินตนา  อินมณี 

 ๒๗๓๗ นางสาวจินตนาพร  วงศ์ศรีลา 

 ๒๗๓๘ นางจิรฐา  โชติธนะภัทร 

 ๒๗๓๙ นางจิรพา  จักรกลม 

 ๒๗๔๐ นางจิรภา  คินิมาน 

 ๒๗๔๑ นางจิรภา  ดอนชาดา 

 ๒๗๔๒ นางจิรภา  พอจิต 

 ๒๗๔๓ นางจิรภา  ระดมสุทธิกุล 

 ๒๗๔๔ นางจิรภา  รัตนะวงศะวัต 

 ๒๗๔๕ นางจิรภา  เลิศเกษมสุขสกุล 

 ๒๗๔๖ นางจิรภา  ศิริวัฒน์ 

 ๒๗๔๗ นางจิรภาภรณ์  ปัญญารัตนโชติ 

 ๒๗๔๘ นางจิรรัตน์  เก็จมยูร 

 ๒๗๔๙ นางสาวจิระพันธ์  ขาวยิน 

 ๒๗๕๐ นางจิระพันธ์  โชติกวณิชย์ 

 ๒๗๕๑ นางจิระภา  เจริญนนท์ 

 ๒๗๕๒ นางจิระวรรณ  ผลสด 

 ๒๗๕๓ นางจิระวรรณ  รุ่งฤทัยวัฒน์ 

 ๒๗๕๔ นางจิรัชญา  พาณิชย์ 

 ๒๗๕๕ นางสาวจิรัชญา  ไมตรีจิตร 

 ๒๗๕๖ นางจิรัชญา  ศรีอภิมหาโชค 

 ๒๗๕๗ นางสาวจิรา  ตรัสพันธ์ 

 ๒๗๕๘ นางจิรานี  แก้วบริสุทธิ์ 

 ๒๗๕๙ นางจิราพร  ขวัญทอง 

 ๒๗๖๐ นางสาวจิราพร  ขวัญมา 

 ๒๗๖๑ นางจิราพร  งามพุดซา 

 ๒๗๖๒ นางจิราพร  จรพงศ์ 

 ๒๗๖๓ นางจิราพร  โชตินอก 

 ๒๗๖๔ นางสาวจิราพร  ต๊ะตา 

 ๒๗๖๕ นางสาวจิราพร  ตั้งวานิชกพงษ์ 

 ๒๗๖๖ นางจิราพร  ทองทิพย์ 

 ๒๗๖๗ ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิราพร  พรหมชมชา 

 ๒๗๖๘ นางจิราพร  รสเข้ม 



 หน้า   ๑๔๐ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๖๙ นางจิราพร  หลงแย้ม 

 ๒๗๗๐ นางจิราพรรณ์  เกลี้ยงเกลา 

 ๒๗๗๑ นางจิราภร  สุธาวา 

 ๒๗๗๒ นางจิราภรณ์  คุ้มชนะ 

 ๒๗๗๓ นางจิราภรณ์  ต่อบุญ 

 ๒๗๗๔ นางสาวจิราภรณ์  นาคทอง 

 ๒๗๗๕ นางจิราภรณ์  บุญญะวัติพงศ์ 

 ๒๗๗๖ นางสาวจิราภรณ์  ปราณี 

 ๒๗๗๗ นางจิราภรณ์  วัฒนกิจ 

 ๒๗๗๘ นางจิราภรณ์  สาลีเอาะ 

 ๒๗๗๙ นางจิราวดี  หัสดิสาร 

 ๒๗๘๐ นางจิราสิน  ภาระดี 

 ๒๗๘๑ นางสาวจีรนันท์  กรกชกร 

 ๒๗๘๒ นางสาวจีรนันท์  จันทยุทธ 

 ๒๗๘๓ นางจีรนันท์  ปิติฤกษ์ 

 ๒๗๘๔ นางจีรนันท์  อนรรฆธนะกุล 

 ๒๗๘๕ นางสาวจีรนันทน์  มะโรงรัตน์ 

 ๒๗๘๖ นางสาวจีรพันธ์  โสตถิกุล 

 ๒๗๘๗ นางจีรภา  ขุนประเสริฐ 

 ๒๗๘๘ นางจีรภา  ประดา 

 ๒๗๘๙ นางสาวจีรมล  พรมโยธา 

 ๒๗๙๐ นางสาวจีรวรรณ  กาญจนสงคราม 

 ๒๗๙๑ นางจีรวรรณ  แจกสินธุ์ 

 ๒๗๙๒ นางจีรวรรณ  ผดุงตระกูล 

 ๒๗๙๓ นางสาวจีรวรรณ  เสลาหลัก 

 ๒๗๙๔ นางจีรวัฒน์  อาจจินดา 

 ๒๗๙๕ นางจีระนัน  ไชยบุญเรือง 

 ๒๗๙๖ นางจีระพร  รักเอียด 

 ๒๗๙๗ นางจีรานนท์  สินงาม 

 ๒๗๙๘ นางจีรายุ  บุญสนอง 

 ๒๗๙๙ นางสาวจีราวรรณ  นิ้วแก้ว 

 ๒๘๐๐ นางสาวจุฑาทิพย์  สุขอ่อง 

 ๒๘๐๑ นางจุฑาธิบดิ์  อินทรวงศ์ 

 ๒๘๐๒ นางจุฑาพร  ทองเจริญ 

 ๒๘๐๓ นางจุฑาพร  ปานมณี 

 ๒๘๐๔ นางจุฑาพร  สิริกรรณะ 

 ๒๘๐๕ นางจุฑามาศ  กองบัว 

 ๒๘๐๖ นางสาวจุฑามาศ  จิระรัตน์พิศาล 

 ๒๘๐๗ ว่าที่ร้อยตรีหญิง จุฑามาศ  ดีเลิศ 

 ๒๘๐๘ นางจุฑามาศ  พลรักมิตร 

 ๒๘๐๙ นางจุฑามาศ  มหัตธน 

 ๒๘๑๐ นางจุฑามาศ  เรือนสอน 

 ๒๘๑๑ นางสาวจุฑามาศ  เวฬุการ 

 ๒๘๑๒ นางจุฑามาศ  ศรีภูมิสุริยกานต์ 

 ๒๘๑๓ นางจุฑามาศ  แสงพันธุ์ 

 ๒๘๑๔ นางจุฑามาศ  โสทอง 

 ๒๘๑๕ นางสาวจุฑามาส  ประเสริฐศิลป์ 

 ๒๘๑๖ นางจุฑามาส  ไฝทอง 

 ๒๘๑๗ นางจุฑามาส  เพ็ชรส่ง 

 ๒๘๑๘ นางจุฑามาสฐ์  อังกูรดิษฐพงศ์ 

 ๒๘๑๙ นางจุฑารัชต์  มีศรี 

 ๒๘๒๐ นางสาวจุฑารัตน์  กุณฑโร 



 หน้า   ๑๔๑ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๒๑ นางสาวจุฑารัตน์  คลังเกษม 

 ๒๘๒๒ นางจุฑารัตน์  ตรีเพ็ชร 

 ๒๘๒๓ นางจุฑารัตน์  ธรรมสัตย์ 

 ๒๘๒๔ นางจุฑารัตน์  บรรจงปรุ 

 ๒๘๒๕ นางจุฑารัตน์  รัชตะกิตติวัฒน์ 

 ๒๘๒๖ นางจุนิตา  รัตนประทีป 

 ๒๘๒๗ นางจุมพิตา  มานะชัย 

 ๒๘๒๘ นางจุรี  ยอดใส 

 ๒๘๒๙ นางจุรีพร  คุริรัง 

 ๒๘๓๐ นางจุรีพร  สงแพง 

 ๒๘๓๑ นางจุรีพร  สุขขัง 

 ๒๘๓๒ นางจุรีย์  เรืองยิ่ง 

 ๒๘๓๓ นางจุรีย์  ลิ้มสันติธรรม 

 ๒๘๓๔ นางจุรีรัตน์  เจนกสิสาตร์ 

 ๒๘๓๕ นางจุรีรัตน์  ใจดี 

 ๒๘๓๖ นางจุไรรัตน์  แก้วสารพัดนึก 

 ๒๘๓๗ นางสาวจุไรรัตน์  ชาญพิชิต 

 ๒๘๓๘ นางจุไรรัตน์  รัฐภูมิภักดิ์ 

 ๒๘๓๙ นางสาวจุไรรัตน์  ศรีเอี่ยมสะอาด 

 ๒๘๔๐ นางจุไรรัตน์  สร้อยมาลุน 

 ๒๘๔๑ นางจุไรรัตน์  อุปนันท์ 

 ๒๘๔๒ นางจุลยารัตน์  สกนธ์ก าแหง 

 ๒๘๔๓ นางสาวจุไลภรณ์  วิเศษคุณ 

 ๒๘๔๔ นางจุฬาณี  บุบผาพิลา 

 ๒๘๔๕ นางสาวจุฬาภร  ทองอินทร์โชติ 

 ๒๘๔๖ นางจุฬาภร  ศิริเวช 

 ๒๘๔๗ นางจุฬาภรณ์  จันทนา 

 ๒๘๔๘ นางสาวจุฬาลักษณ์  เสนาะเสียง 

 ๒๘๔๙ นางเจตนา  ญาติฝูง 

 ๒๘๕๐ นางเจนจิรารภัส  สิริวราพงศ์ 

 ๒๘๕๑ นางเจษฎา  แช่มสวัสดิ์ 

 ๒๘๕๒ นางเจียมจิตร  เพี้ยนภักตร์ 

 ๒๘๕๓ นางแจ่มจันทร์  พันทะ 

 ๒๘๕๔ นางแจ่มศรี  ข าทิพย ์

 ๒๘๕๕ นางแจ่มศรี  สุมนัสเสถียร 

 ๒๘๕๖ นางสาวใจทิพย์  วินุราช 

 ๒๘๕๗ นางฉริยา  นามโคตร 

 ๒๘๕๘ นางฉวีวรรณ  กิจบ าเรอ 

 ๒๘๕๙ นางฉวีวรรณ  แก้วก่า 

 ๒๘๖๐ นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์กา 

 ๒๘๖๑ นางฉวีวรรณ  เพชรอาวุธ 

 ๒๘๖๒ นางฉวีวรรณ  มงคลรัตน์ 

 ๒๘๖๓ นางฉวีวรรณ  วาสนา 

 ๒๘๖๔ นางฉวีวรรณ  โอชะโร 

 ๒๘๖๕ นางสาวฉอ้อน  กลิ่นอินทร์ 

 ๒๘๖๖ นางฉัตรกมล  นวมจิตต์ 

 ๒๘๖๗ นางฉัตรชนก  บุญสุภา 

 ๒๘๖๘ นางฉัตรฐาธรรม  ทะไกรราช 

 ๒๘๖๙ นางสาวฉัตรธิภรณ์  ศิริวัฒน์ 

 ๒๘๗๐ นางฉัตรนัฌฌา  พิทักษ์วงศ์ 

 ๒๘๗๑ นางสาวฉัตรวดี  ศรีปลาด 

 ๒๘๗๒ นางสาวฉันทนา  จงหมื่นไวย 



 หน้า   ๑๔๒ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๗๓ นางสาวฉันทนา  ช านิ 

 ๒๘๗๔ นางฉันทนา  ทองน้อย 

 ๒๘๗๕ นางฉันทนา  เพียบุตวงศ์ 

 ๒๘๗๖ นางฉันทนา  ศรีสุวรรณ 

 ๒๘๗๗ นางเฉลยกิจ  สุขเลี้ยง 

 ๒๘๗๘ นางเฉลารัตน์  ซ้ายเกลี้ยง 

 ๒๘๗๙ นางเฉลิมพร  แสงมณี 

 ๒๘๘๐ นางเฉลิมศรี  ชอบประดิถ 

 ๒๘๘๑ นางเฉลียว  ศรีรัตนประสิทธิ์ 

 ๒๘๘๒ นางสาวแฉล้ม  เรืองงาม 

 ๒๘๘๓ นางโฉมศรี  เสาวนนท์ 

 ๒๘๘๔ นางโฉมศรี  เสียงแจ๋ว 

 ๒๘๘๕ นางสาวไฉไล  ไชยสินธุ์ 

 ๒๘๘๖ นางชคะมาศ  จิระอภิรักษ์ 

 ๒๘๘๗ นางชญาน์นันท์  กรีสวัสดิ์ 

 ๒๘๘๘ นางสาวชญาน์นันท์  ลิ้มจิตสมบูรณ์ 

 ๒๘๘๙ นางสาวชญานิน  กล้าแข็ง 

 ๒๘๙๐ นางชญานิน  จ าปาทอง 

 ๒๘๙๑ นางสาวชญานิษ  คงศรีไพร 

 ๒๘๙๒ นางชฎารัตน์  กาญจนะ 

 ๒๘๙๓ ร้อยเอกหญิง ชฎารัตน์  สมวี 

 ๒๘๙๔ นางสาวชณัฐภัฒสา  ศรีค าแหง 

 ๒๘๙๕ นางชนกพร  ฤทธิ์อร่าม 

 ๒๘๙๖ นางชนกานต์  ห่วงไธสง 

 ๒๘๙๗ นางชนนิกานต์  ขันธวณี 

 ๒๘๙๘ นางชนนิกานต์  พีระพรประเสริฐ 

 ๒๘๙๙ นางชนัญชิดา  จันทศิริพัฒน์ 

 ๒๙๐๐ นางชนากานต์  เสตะพงษ์สัตย์ 

 ๒๙๐๑ นางชนากานต์  แสนสุข 

 ๒๙๐๒ นางชนาทิพย์  พรมศรี 

 ๒๙๐๓ นางชนานันท์  ทองนาค 

 ๒๙๐๔ นางสาวชนาภา  สุขุมาลวงศ์ 

 ๒๙๐๕ นางชนิกานต์  สุวรรณหงษ์ 

 ๒๙๐๖ นางชนิกานต์  อุไรรัตน์ 

 ๒๙๐๗ นางชนิดา  ทองทวี 

 ๒๙๐๘ นางชนิดา  เพชรโรจน์ 

 ๒๙๐๙ นางชนิดา  วงศ์สาวัตร 

 ๒๙๑๐ นางชนิดา  วงศ์สุวรรณ 

 ๒๙๑๑ นางชนิดา  ฮะวังจู 

 ๒๙๑๒ นางชนิดาภรณ์  สุริยกานนท์ 

 ๒๙๑๓ นางชนิดาภา  คุ้มวิริยะกุล 

 ๒๙๑๔ นางชนิตา  จันทร์อยู่ 

 ๒๙๑๕ นางชนิตา  ธุวนลิน 

 ๒๙๑๖ นางชนิตา  พงษ์สกุล 

 ๒๙๑๗ นางสาวชนิตา  มานิตากุล 

 ๒๙๑๘ นางชนิตา  สนโต 

 ๒๙๑๙ นางชนิสรา  มาศส าโรง 

 ๒๙๒๐ นางชบา  มหาโชติ 

 ๒๙๒๑ นางชมขวัญ  ขุนวิเศษ 

 ๒๙๒๒ นางชมนาถ  ศิริรัตนธนา 

 ๒๙๒๓ นางสาวชมพูนุท  เดชป้อง 

 ๒๙๒๔ นางสาวชมภู  รักษ์คิด 



 หน้า   ๑๔๓ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๒๕ นางชมภู่นุช  ก้อนชัยเสริฐ 

 ๒๙๒๖ นางชไมพร  โบราณวัฒน์ 

 ๒๙๒๗ นางชยานันท์  กมล 

 ๒๙๒๘ นางชยานิษฐ์  นิธิเมธีพิพิธ 

 ๒๙๒๙ นางชยาภรณ์  เที้ยวพันธ์ 

 ๒๙๓๐ นางชยาภัสร์  นาคเป้า 

 ๒๙๓๑ นางสาวชลธิชา  งามนิล 

 ๒๙๓๒ นางชลธิชา  วรรณา 

 ๒๙๓๓ นางชลธิชา  อยู่แพ 

 ๒๙๓๔ นางชลธิชา  อาลีมีน 

 ๒๙๓๕ นางชลธิรา  พิศาลวานิช 

 ๒๙๓๖ นางชลลัดดา  พึ่งต าบล 

 ๒๙๓๗ นางชลสีต์  จันทาสี 

 ๒๙๓๘ นางชลอรัตน์  ส านวนกลาง 

 ๒๙๓๙ นางสาวชลันดา  สุขจันทร์ 

 ๒๙๔๐ นางชลัยรัตน์  มีช านาญจิรกิจ 

 ๒๙๔๑ นางชลิดา  เชี่ยวไล่กุล 

 ๒๙๔๒ นางชลีกุล  วงษ์ถาวร 

 ๒๙๔๓ นางสาวชลียา  ทึงข า 

 ๒๙๔๔ นางชวนคนึง  ณ ล าปาง ศักรภพน์ 

 ๒๙๔๕ นางชวนชม  ทองแท่ง 

 ๒๙๔๖ นางสาวชวนชม  นวลค า 

 ๒๙๔๗ นางชวนชม  เวียงเงิน 

 ๒๙๔๘ นางชวนพิศ  ค าภาลา 

 ๒๙๔๙ นางสาวชวนพิศ  ณ รังสี 

 ๒๙๕๐ นางชวนพิศ  วงศ์นุกูล 

 ๒๙๕๑ นางชวลิตร์  สุวรรณ์ 

 ๒๙๕๒ นางสาวชวัลนุช  สุดวิไล 

 ๒๙๕๓ นางสาวช่ออารีย์  จันทรวิรุจ 

 ๒๙๕๔ นางชะบา  ศรีวิลัย 

 ๒๙๕๕ นางชะไมพร  สาดแฟง 

 ๒๙๕๖ นางสาวชะอ้อน  เสือสิงห์ 

 ๒๙๕๗ นางชัชชษา  นวลศรี 

 ๒๙๕๘ นางสาวชัชฎา  สงวนจิตร 

 ๒๙๕๙ นางชัชนิตย์  ดีวิเศษ 

 ๒๙๖๐ นางชัชวรรณ  จันทร์นพรัตน์ 

 ๒๙๖๑ นางชัญญรัช  ตามประวัติ 

 ๒๙๖๒ นางสาวชัญญา  สุนทรชัชเวช 

 ๒๙๖๓ นางชัญญานุช  แสงสว่าง 

 ๒๙๖๔ นางสาวชัญญาภัค  ผุดผ่อง 

 ๒๙๖๕ นางสาวชัยยุทธ  บรรจมาตย์ 

 ๒๙๖๖ นางสาวชาคริยา  สุขปาน 

 ๒๙๖๗ นางสาวชาครีย์  ณ ล าปาง 

 ๒๙๖๘ นางชิดชนก  งามจริต 

 ๒๙๖๙ นางชิดชนก  รักสุจริต 

 ๒๙๗๐ นางชิดชไม  แสงเทียน 

 ๒๙๗๑ นางชิดหทัย  สุขสมกิจ 

 ๒๙๗๒ นางชิษณุชา  โอบอ้อม 

 ๒๙๗๓ นางสาวชีวธันย์  เมธีธนาภิวัฒน์ 

 ๒๙๗๔ นางสาวชื่นจิตต์  วงษ์พนัส 

 ๒๙๗๕ นางชื่นจิตร  เหลี่ยมสิงขร 

 ๒๙๗๖ นางชุติกาญจน์  มั่งคั่ง 



 หน้า   ๑๔๔ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๗๗ นางชุติญา  ธิติธ ารงเวช 

 ๒๙๗๘ นางชุติพรรณ  สุริแสง 

 ๒๙๗๙ นางชุติมณฑน์  ส่งวัฒนา 

 ๒๙๘๐ นางชุติมันต์  ปวนทา 

 ๒๙๘๑ นางชุติมา  แก้วศรีงาม 

 ๒๙๘๒ นางชุติมา  ตรีชาลี 

 ๒๙๘๓ นางชุติมา  พูลเพ่ิม 

 ๒๙๘๔ นางชุติมา  สุธีระกูล 

 ๒๙๘๕ นางชุติมา  แสนสมบัติ 

 ๒๙๘๖ นางชุติมา  อาจสอน 

 ๒๙๘๗ นางสาวชุรีรัตน์  พ่วงเนียม 

 ๒๙๘๘ นางชุรีรัตน์  อายุวัฒน์ 

 ๒๙๘๙ นางชุลีพร  บุญเกตุ 

 ๒๙๙๐ นางสาวชุลีภรณ์  แก้วทอง 

 ๒๙๙๑ นางชุลีรัตน์  สุพรรณโมกข์ 

 ๒๙๙๒ นางเชาวณี  มณีฉาย 

 ๒๙๙๓ นางโชติกา  คอยดอน 

 ๒๙๙๔ นางสาวโชติกา  เชื้อแก้ว 

 ๒๙๙๕ นางโชติกา  โชติพินทุ 

 ๒๙๙๖ นางสาวโชติกา  ด่านนอก 

 ๒๙๙๗ นางโชษิตา  สุกันทา 

 ๒๙๙๘ นางฌานิยา  เวณุโกเศศ 

 ๒๙๙๙ นางญาณวรรณ  ชมภูวิเศษ 

 ๓๐๐๐ นางญาณิศา  วิลาวรรณ์ 

 ๓๐๐๑ นางญาณิศา  อินทร์เมือง 

 ๓๐๐๒ นางญาดา  เกลี้ยงกลม 

 ๓๐๐๓ นางสาวฐปตา  สงวนธนากร 

 ๓๐๐๔ นางฐานะมาศ  มะลิลา 

 ๓๐๐๕ นางฐานิตา  ราชวงษ์ 

 ๓๐๐๖ นางสาวฐานิตา  วรรณพงษ์ 

 ๓๐๐๗ นางฐาปณี  จิตรปลื้ม 

 ๓๐๐๘ นางฐาปนี  ตั๊นเจริญสกุลชัย 

 ๓๐๐๙ นางฐิตาพร  ปั้นเงิน 

 ๓๐๑๐ นางสาวฐิตาภัทร์  เกิดแก้ว 

 ๓๐๑๑ นางฐิตารีย์  ทรัพย์ภักดี 

 ๓๐๑๒ นางฐิตารีย์  ปัจจุสานนท์ 

 ๓๐๑๓ นางสาวฐิตารีย์  ปินตาค า 

 ๓๐๑๔ นางฐิตารีย์  สร้อยจิตต์ 

 ๓๐๑๕ นางสาวฐิติกร  แช่มสุขี 

 ๓๐๑๖ นางฐิติกานต์  บัวประทุม 

 ๓๐๑๗ นางฐิตินันท์  ทองอยู่ 

 ๓๐๑๘ นางฐิติพร  จันทร์เส้ง 

 ๓๐๑๙ นางฐิติพร  พรหมศร 

 ๓๐๒๐ นางฐิติพร  พรหมเสือ 

 ๓๐๒๑ นางฐิติพร  สิทธิโชคธรรม 

 ๓๐๒๒ นางสาวฐิติมา  ปุยอ๊อต 

 ๓๐๒๓ นางฐิติยา  จันทร์ชัยภูมิ 

 ๓๐๒๔ นางฐิติยารัตน์  ปินชัย 

 ๓๐๒๕ นางฐิติรัตน์  ชลิตเลิศรัตน์ 

 ๓๐๒๖ นางฐิติรัตน์  พาลเสือ 

 ๓๐๒๗ นางสาวฐิติวัลค์  ประกอบสุข 

 ๓๐๒๘ นางสาวฐิรัฐฌภรณ์  วงศ์ขันตี 



 หน้า   ๑๔๕ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๐๒๙ นางสาวณชนก  สงข า 

 ๓๐๓๐ นางณทิตา  มณีรัตนโชติ 

 ๓๐๓๑ นางสาวณธกร  พงศ์ก้อนค า 

 ๓๐๓๒ นางณปภา  โพธิ์สุวรรณ 

 ๓๐๓๓ นางณพสร  พงษ์เพชร 

 ๓๐๓๔ นางณภัค  ปิยภัทร์กิติ 

 ๓๐๓๕ นางณภัทร  ฉายแก้ว 

 ๓๐๓๖ นางณภัทร  สื่อสุนทรานนท์ 

 ๓๐๓๗ นางณภัสวรรณ์  ประดับเพ็ชร์ 

 ๓๐๓๘ นางณภาภัช  ด าแสงสวัสดิ์ 

 ๓๐๓๙ นางณภิญาสรณ์  เชื่อมชิต 

 ๓๐๔๐ นางณมน  ทะวาแสน 

 ๓๐๔๑ นางสาวณราภรณ์  หาญยิ่ง 

 ๓๐๔๒ นางสาวณฤพร  น้อยโพนทอง 

 ๓๐๔๓ นางสาวณฤภร  ปัญญาศรีเลิศ 

 ๓๐๔๔ นางณสุภา  ไข่มุกข์ 

 ๓๐๔๕ นางณัชชา  รักนุ่ม 

 ๓๐๔๖ นางณัฎฐ์ฐาเพ็ญ  จงจิตต์ 

 ๓๐๔๗ นางสาวณัฏฐกันย์  มาพันธุ์สุ 

 ๓๐๔๘ นางณัฏฐนันท์  นกพรหมพะเนา 

 ๓๐๔๙ นางณัฏฐนิช  อันปัญญา 

 ๓๐๕๐ นางณัฏฐา  ทองน า 

 ๓๐๕๑ นางณัฐกันต์  ศรีสุวรรณ 

 ๓๐๕๒ นางณัฐกานต์  กั่วพานิช 

 ๓๐๕๓ นางสาวณัฐกานต์  จองค า 

 ๓๐๕๔ นางณัฐกานต์  พิทักษ์ศิลป์ 

 ๓๐๕๕ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัฐจิตกานต์   

  จันทร์โอพาส 

 ๓๐๕๖ นางณัฐจิรา  สุขมา 

 ๓๐๕๗ นางสาวณัฐชยา  ช่างแกะ 

 ๓๐๕๘ นางณัฐชยา  บรมสุขสิริวัฒนา 

 ๓๐๕๙ นางสาวณัฐชริดา  ศรีแสง 

 ๓๐๖๐ นางณัฐชา  รอดสวัสดิ์ 

 ๓๐๖๑ นางสาวณัฐญา  นพเก้า 

 ๓๐๖๒ นางณัฐฐิญา  แป้นไทย 

 ๓๐๖๓ นางณัฐณิชา  มังคละกุล 

 ๓๐๖๔ นางสาวณัฐตา  บุญฤทธา 

 ๓๐๖๕ นางณัฐทิพย์  พ่วงศาสตร์ 

 ๓๐๖๖ นางสาวณัฐธิชา  งามสันเทียะ 

 ๓๐๖๗ นางสาวณัฐนชา  นินนานนท์ 

 ๓๐๖๘ นางณัฐนรี  มีสวน 

 ๓๐๖๙ นางณัฐนี  วันลับแล 

 ๓๐๗๐ นางณัฐปภัสร์  ชูดวง 

 ๓๐๗๑ นางณัฐปภัสร์  เพร็นเดอร์กาสท์ 

 ๓๐๗๒ นางสาวณัฐพิมล  ด่านกลาง 

 ๓๐๗๓ นางณัฐภัสสร  แก้วนพรัตน์ 

 ๓๐๗๔ พันจ่าเอกหญิง ณัฐยา  แก้วไธสง 

 ๓๐๗๕ นางณัฐรดา  เสติ 

 ๓๐๗๖ นางณัฐรินทร์  ปรียาวรวัฒน์ 

 ๓๐๗๗ นางณัฐรี  เนียมเงิน 

 ๓๐๗๘ นางณัฐวดี  นนทโคตร 

 ๓๐๗๙ นางสาวณัฐวดี  โรจน์เจริญทรัพย์ 



 หน้า   ๑๔๖ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๐๘๐ นางสาวณัฐวรา  สุทธิสัตยาภรณ์ 

 ๓๐๘๑ นางณัฐศวรรณ  พิทักษ์ธนวงษ์ 

 ๓๐๘๒ นางณัฐษา  มณีบุตร 

 ๓๐๘๓ นางณัฐสุดา  ทองปาน 

 ๓๐๘๔ นางณัฐิฎา  มุสิกวงศ์ 

 ๓๐๘๕ นางสาวณัทนรินทร์  ใจแก้ว 

 ๓๐๘๖ นางสาวณัษฐภรณ์  เอกประยูร 

 ๓๐๘๗ นางสาวณิชชยา  พันธ์ขอ 

 ๓๐๘๘ นางณิชชา  คงรัตน์ 

 ๓๐๘๙ นางณิชชา  ถาวรพราหมณ์ 

 ๓๐๙๐ นางณิชชา  ยี่ตระกูล 

 ๓๐๙๑ นางณิชชา  ศิริพันธุ์ 

 ๓๐๙๒ นางณิชชาภัทร  กลิ่นมาลา 

 ๓๐๙๓ นางณิชชาภัทร  แก้วมณี 

 ๓๐๙๔ นางสาวณิชชารีย์  นรภัทร์จารีย์ 

 ๓๐๙๕ นางณิชญาพัฒน์  ขาวคง 

 ๓๐๙๖ นางสาวณิชนันทน์  ฤทธิคง 

 ๓๐๙๗ นางณิชมน  โหราศาสตร์ 

 ๓๐๙๘ นางสาวณิชานันท์  วิโรจน์พันธุ์ 

 ๓๐๙๙ นางสาวณิชานันทน์  ภูวอง 

 ๓๑๐๐ นางณิชาพร  อัศวโชควิเศษ 

 ๓๑๐๑ นางสาวณิชาภา  สุขารมย์ 

 ๓๑๐๒ นางสาวณิธัญญา  บุญครอบ 

 ๓๑๐๓ นางสาวณิปภาสร  ทองก่าน 

 ๓๑๐๔ นางณิรดา  วิไลภักดี 

 ๓๑๐๕ นางสาวณิรัญญา  ป้องเชียงพิณ 

 ๓๑๐๖ นางสาวณิษา  ไพรีรณ 

 ๓๑๐๗ นางณีรนุช  สมบุญสุโข 

 ๓๑๐๘ นางสาวดนุพิชชา  ประไพตระกูล 

 ๓๑๐๙ นางสาวดนุศิริ  จันทะแจ้ง 

 ๓๑๑๐ นางดรุณวรรณ  ทะสังขา 

 ๓๑๑๑ นางดรุณวรรณ  พวงสุวรรณ์ 

 ๓๑๑๒ นางดรุณี  กิจภาณัฐการ 

 ๓๑๑๓ นางดรุณี  กุลวงศ์ 

 ๓๑๑๔ นางดรุณี  ค ามีคร 

 ๓๑๑๕ นางดรุณี  ดีธรรม 

 ๓๑๑๖ นางดรุณี  พิรุฬห์วรวงศ์ 

 ๓๑๑๗ นางดรุณี  วิชิต 

 ๓๑๑๘ นางสาวดรุณี  ศรีจันทร์ 

 ๓๑๑๙ นางสาวดรุณี  ศรีลาภ 

 ๓๑๒๐ นางดลใจ  อัคราพิทักษ์ 

 ๓๑๒๑ นางดลชนก  ทะลาสี 

 ๓๑๒๒ นางดลพร  ประสิทธิเขตรวิทย์ 

 ๓๑๒๓ นางดลฤดี  ประจักษ์เมือง 

 ๓๑๒๔ นางดลฤดี  วันสืบ 

 ๓๑๒๕ นางดวงกมล  จันทนะ 

 ๓๑๒๖ นางดวงกมล  ณ หนองคาย 

 ๓๑๒๗ นางดวงแข  อักษรานุชาต 

 ๓๑๒๘ นางดวงจันทร์  คุณวงศ์ 

 ๓๑๒๙ นางดวงจันทร์  เถาวัลย์ 

 ๓๑๓๐ นางดวงจิต  เกียรติพัฒนกุล 

 ๓๑๓๑ นางดวงจิตร  หัตถนิรันดร์ 



 หน้า   ๑๔๗ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๓๒ นางดวงใจ  ทดแทน 

 ๓๑๓๓ นางดวงใจ  โรงกลาง 

 ๓๑๓๔ นางดวงใจ  ส านึกศักดิ์ศรี 

 ๓๑๓๕ นางดวงใจ  เสมแก้ว 

 ๓๑๓๖ นางดวงดาว  ม่วงเถื่อน 

 ๓๑๓๗ นางสาวดวงเดือน  กาญจนเดชะ 

 ๓๑๓๘ นางสาวดวงเดือน  ชาวรัตนพันธุ์ 

 ๓๑๓๙ นางดวงเดือน  ช านาญพจน์ 

 ๓๑๔๐ นางสาวดวงเดือน  นกทวี 

 ๓๑๔๑ นางดวงเดือน  บัวทอง 

 ๓๑๔๒ นางดวงเดือน  บุญไชย 

 ๓๑๔๓ นางสาวดวงเดือน  วัฒนบท 

 ๓๑๔๔ นางสาวดวงตา  ปัญญาศรี 

 ๓๑๔๕ นางดวงนภา  อัจฉริยะรุ่งโรจน์ 

 ๓๑๔๖ นางดวงเนตร  วรเพชรายุทธ 

 ๓๑๔๗ นางดวงพร  กลับหอม 

 ๓๑๔๘ นางดวงพร  โง้วสุวรรณ์ 

 ๓๑๔๙ นางดวงพร  นิ่มแก้ว 

 ๓๑๕๐ นางดวงพร  เนตตกุล 

 ๓๑๕๑ นางดวงพร  สิงห์แจ่ม 

 ๓๑๕๒ พันจ่าเอกหญิง ดวงมณี  จันทร์ทอง 

 ๓๑๕๓ นางสาวดวงรัตน์  แก้วนิลกุล 

 ๓๑๕๔ นางดวงรัตน์  แซ่เจีย 

 ๓๑๕๕ นางดวงฤดี  ดอกค า 

 ๓๑๕๖ นางดอกไม้  โยธะสิงห์ 

 ๓๑๕๗ นางดอกไม้  อินทสุวรรณ์ 

 ๓๑๕๘ นางสาวดอกเอื้อง  บวรสุคนธชาติ 

 ๓๑๕๙ นางดะดิษฐวณี  ช านาญเพชร์ 

 ๓๑๖๐ นางสาวดัชนี  มงคลบุตร 

 ๓๑๖๑ นางดารณี  มะขามหอม 

 ๓๑๖๒ นางดารัตน์  สุรักขกะ 

 ๓๑๖๓ นางดารา  ผิวผ่อง 

 ๓๑๖๔ นางสาวดาราพร  แก้วสุวรรณ 

 ๓๑๖๕ นางสาวดาราพร  นิพนธ์วงศ์เลขา 

 ๓๑๖๖ นางดาราพร  เปี่ยมงาม 

 ๓๑๖๗ นางดารารัตน์  ท้าววงษา 

 ๓๑๖๘ นางดารารัตน์  ศรีสมปอง 

 ๓๑๖๙ นางดาราวรรณ  โฆษิตอัมพรวัฒน์ 

 ๓๑๗๐ นางดาราวรรณ  พันธ์ศรี 

 ๓๑๗๑ นางสาวดาราวรรณ  สุภานันท์ 

 ๓๑๗๒ นางดาริน  ล่องพานิช 

 ๓๑๗๓ นางดาริน  สุขสุวรรณ 

 ๓๑๗๔ นางสาวดาลัด  เชิดชิด 

 ๓๑๗๕ นางดาลัด  สุวรรณฉิม 

 ๓๑๗๖ นางดาวทอง  พระวิจิตต์ 

 ๓๑๗๗ นางสาวดาวเรือง  รวมเจริญ 

 ๓๑๗๘ นางดุษฎี  พิศพาร 

 ๓๑๗๙ นางดุษฎีรัตน์  มีจันทร์ 

 ๓๑๘๐ นางเดือนดารา  รักเดช 

 ๓๑๘๑ นางเดือนนภา  เหง้าโคกงาม 

 ๓๑๘๒ นางเดือนเพ็ญ  ราศรีกฤษณ์ 

 ๓๑๘๓ นางเดือนรุ่ง  สังข์เสวก 



 หน้า   ๑๔๘ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๘๔ นางตรีชฎา  จันทร์ทอง 

 ๓๑๘๕ นางตรีทิพย์นิภา  รัตนอนุชาติกมล 

 ๓๑๘๖ นางตวงพร  เพ็งประเสริฐ 

 ๓๑๘๗ นางเต็มดวง  ธรรมโชติ 

 ๓๑๘๘ นางเต็มดวง  นมเกษม 

 ๓๑๘๙ นางสาวเตือนจิต  มะเริงสิทธิ์ 

 ๓๑๙๐ นางเตือนใจ  เกียจเกาะ 

 ๓๑๙๑ นางเตือนใจ  ดอกบุญนาค 

 ๓๑๙๒ นางเตือนใจ  ทองเหลือง 

 ๓๑๙๓ นางเตือนใจ  เฟอร์สชัวร์ 

 ๓๑๙๔ นางเตือนใจ  แฟงจันทร์ 

 ๓๑๙๕ นางเตือนใจ  รชตวิริยะกุล 

 ๓๑๙๖ นางเตือนใจ  วิศาลธรรมกร 

 ๓๑๙๗ นางสาวเตือนใจ  ศรีพระราม 

 ๓๑๙๘ นางถนอม  ไชยปัญญา 

 ๓๑๙๙ นางถนอมขวัญ  อินโท่โล่ 

 ๓๒๐๐ นางถนอมจิต  กาหลง 

 ๓๒๐๑ นางถนอมจิต  คงคาศรี 

 ๓๒๐๒ นางถนอมทรัพย์  จันทร์แพง 

 ๓๒๐๓ นางสาวถนอมศรี  อภัยรัตน์ 

 ๓๒๐๔ นางถนัดจิตร  ประทาน 

 ๓๒๐๕ นางถวิล  คงปราบ 

 ๓๒๐๖ นางถิรญา  อภิกิตติภัทร์ 

 ๓๒๐๗ นางทรงกลด  ธรรมเศก 

 ๓๒๐๘ นางทรงรัตน์  หิรัญอุทก 

 ๓๒๐๙ นางทรงศิริ  จันทร์อ้น 

 ๓๒๑๐ นางทรงสิริ  มะนีวัน 

 ๓๒๑๑ นางทรรศนพร  โกเมนทร์ 

 ๓๒๑๒ นางทรายค า  สุขวณิช 

 ๓๒๑๓ นางทวาย  อินต๊ะนันต์ 

 ๓๒๑๔ นางทวีพร  กัลปภิญโญกุล 

 ๓๒๑๕ นางสาวทวีพร  เสนามนตรี 

 ๓๒๑๖ นางทวีลักษณ์  สีแก 

 ๓๒๑๗ นางสาวทศพร  รัตนพันธ์ 

 ๓๒๑๘ นางทศพร  สุระภี 

 ๓๒๑๙ นางทองค า  กิ่งพุดซา 

 ๓๒๒๐ นางทองค า  ปรินแคน 

 ๓๒๒๑ นางทองเจือ  พลอยแสง 

 ๓๒๒๒ นางสาวทองพูน  สาทนิยม 

 ๓๒๒๓ นางสาวทองเพียร  เขื่อนแก้ว 

 ๓๒๒๔ นางสาวทองย้อย  ช่างเกวียน 

 ๓๒๒๕ นางทองวาท  คาดสนิท 

 ๓๒๒๖ นางทองศรี  ใจมนต์ 

 ๓๒๒๗ นางทองสวย  สีโท 

 ๓๒๒๘ นางสาวทองใส  เชื้ออุ่น 

 ๓๒๒๙ นางสาวทักษกร  ไวแอ็ต 

 ๓๒๓๐ นางสาวทัดทรวง  พรรณสาร 

 ๓๒๓๑ นางสาวทัธนา  สุวรณณชัย 

 ๓๒๓๒ นางสาวทันตา  ชุมเปีย 

 ๓๒๓๓ นางทับทิม  ศรีรัตนา 

 ๓๒๓๔ นางทัศณีย์  เรืองชู 

 ๓๒๓๕ นางสาวทัศนันท์  บุญเสวก 



 หน้า   ๑๔๙ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๒๓๖ นางสาวทัศนันท์  สุโพณะ 

 ๓๒๓๗ นางทัศนี  แช่ทอง 

 ๓๒๓๘ นางทัศนี  สมใจ 

 ๓๒๓๙ นางสาวทัศนี  สังข์ศิลป์ชัย 

 ๓๒๔๐ นางทัศนีย์  ชลาวงศ์ 

 ๓๒๔๑ นางทัศนีย์  ต้นจันทน์ 

 ๓๒๔๒ นางทัศนีย์  ทองประเทือง 

 ๓๒๔๓ นางทัศนีย์  ทองพูล 

 ๓๒๔๔ นางทัศนีย์  ธานีรัตน์ 

 ๓๒๔๕ นางทัศนีย์  บานแย้ม 

 ๓๒๔๖ นางทัศนีย์  พนมรัสมี 

 ๓๒๔๗ นางทัศนีย์  พรแก้ว 

 ๓๒๔๘ นางทัศนีย์  วงค์สุภา 

 ๓๒๔๙ นางทัศนีย์  สิงห์ภู่ 

 ๓๒๕๐ นางทัศนีย์  สุนันต๊ะ 

 ๓๒๕๑ นางทัศนีย์  อมรศานติตระกูล 

 ๓๒๕๒ นางทัศนีย์พร  นาคมุสิก 

 ๓๒๕๓ นางทัศนียา  ชีวีวิวัฒน์วงศ์ 

 ๓๒๕๔ นางทัศนียา  หมวกไสว 

 ๓๒๕๕ นางทัศวลี  ผึ้งสีใส 

 ๓๒๕๖ นางทัศสุคนธ์  อยู่ประเสริฐ 

 ๓๒๕๗ นางทานตะวัน  ควรพินิจ 

 ๓๒๕๘ นางทิตยาพร  เพชรประดับ 

 ๓๒๕๙ นางทินนภา  โคกกรวด 

 ๓๒๖๐ นางทิพปภา  ลพประเสริฐ 

 ๓๒๖๑ นางทิพพาภรณ์  พันธุ์อัจฉริย 

 ๓๒๖๒ นางทิพมล  ลีฬหานนท์ 

 ๓๒๖๓ นางทิพมาศ  พงษ์ไทย 

 ๓๒๖๔ นางทิพย์รัตน์  ปลั่งสุข 

 ๓๒๖๕ นางทิพย์วัลย์  ต่อบวรรัตน์ 

 ๓๒๖๖ นางทิพย์วัลย์  ศรีสุนทร 

 ๓๒๖๗ นางทิพยาภรณ์  วรรณพงษ์ 

 ๓๒๖๘ นางทิพรัตน์  ก าเนิดถาวร 

 ๓๒๖๙ นางทิพวรรณ  ประทีปเสถียรกุล 

 ๓๒๗๐ นางสาวทิพวรรณ  พ่ึงทอง 

 ๓๒๗๑ นางทิพวรรณ  ยิ้มพงษ์ 

 ๓๒๗๒ นางทิพวรรณ  ลาภวิไล 

 ๓๒๗๓ นางทิพวรรณ  หอมเกตุ 

 ๓๒๗๔ นางทิพวัน  เกตุสิริ 

 ๓๒๗๕ นางทิพอุไร  ประสิทธิ์ 

 ๓๒๗๖ นางทิพากร  เพชรสีม่วง 

 ๓๒๗๗ นางสาวทิพากร  สุทธิ 

 ๓๒๗๘ นางทิพาพร  ประทุมโทน 

 ๓๒๗๙ นางสาวทิพาภรณ์  วงษ์เจริญ 

 ๓๒๘๐ นางทิพารัตน์  ต้นงาม 

 ๓๒๘๑ นางสาวทิภากร  สร้อยบุดดา 

 ๓๒๘๒ นางทิราภรณ์  อินทะเทศ 

 ๓๒๘๓ นางทิวาภรณ์  มากพูน 

 ๓๒๘๔ นางทิศากร  รุ่งสุข 

 ๓๒๘๕ นางทุติยา  พรมกมล 

 ๓๒๘๖ นางทุมมา  แสนตรี 

 ๓๒๘๗ นางสาวทุเรียน  มะกรูดอินทร์ 



 หน้า   ๑๕๐ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
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 ๓๒๘๘ นางทุเรียน  ศรีสงคราม 

 ๓๒๘๙ นางสาวธฐรัศม์ชนม์  ชุติเวทย์คู 

 ๓๒๙๐ นางธณต  เลิศล้ า 

 ๓๒๙๑ นางธนกร  นัททีเขต 

 ๓๒๙๒ นางธนกร  มัชฌิมะปุระ 

 ๓๒๙๓ นางธนพร  แก้วชารุณ 

 ๓๒๙๔ นางสาวธนพร  โชติชุ่ม 

 ๓๒๙๕ นางธนพร  วิไล 

 ๓๒๙๖ นางธนพร  สมบูรณ์ 

 ๓๒๙๗ นางธนพร  หงษ์ทอง 

 ๓๒๙๘ นางธนพรรธน์  สุขตัว 

 ๓๒๙๙ นางธนภรณ์  เผือกม่วงศรี 

 ๓๓๐๐ นางธนภรณ์  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 

 ๓๓๐๑ นางธนวรรณ์  ช้อยสระน้อย 

 ๓๓๐๒ นางธนวรรณ  ฤทธิ์เทวา 

 ๓๓๐๓ นางธนวรรณ  วรทัต 

 ๓๓๐๔ นางธนัชชา  สืบม่วงไทย 

 ๓๓๐๕ นางธนัณนัฎฐ์  นาสวาสดิ์ 

 ๓๓๐๖ นางสาวธนันท์ธร  บุณยรัตน์โกศล 

 ๓๓๐๗ นางสาวธนัสสรณ์  เขมทินธนวัฒน์ 

 ๓๓๐๘ นางธนากานต์  นิติรักษ์ธราดล 

 ๓๓๐๙ นางสาวธนานันท์  กรวยทรัพย์ 

 ๓๓๑๐ นางสาวธนาภร  เกษรบัว 

 ๓๓๑๑ นางธนาภา  ทองดี 

 ๓๓๑๒ นางธนาภา  ราชประสิทธิ์ 

 ๓๓๑๓ นางธนาวดี  กิตติคุณธราดล 

 ๓๓๑๔ นางธนาวดี  สังข์แก้ว 

 ๓๓๑๕ นางธนาวรรณ  ขนาน 

 ๓๓๑๖ นางธนาวรรณ  ธีระวัชโรทัย 

 ๓๓๑๗ นางสาวธนาวรรณ  สวยรูป 

 ๓๓๑๘ นางธนิดา  ธงสวัสดิ์ 

 ๓๓๑๙ นางธนิดา  มณทิพย์ 

 ๓๓๒๐ นางสาวธนิษฐา  ชัยเวทย์ 

 ๓๓๒๑ นางธนิสรา  สุขกันตะ 

 ๓๓๒๒ นางธมกร  หวังอ้อมกลาง 

 ๓๓๒๓ นางธมนธร  วงษ์เล็ก 

 ๓๓๒๔ นางธมลญาณ์  ด้วงแก้ว 

 ๓๓๒๕ นางสาวธรรณกมล  แก้วบ่อ 

 ๓๓๒๖ นางธฤตา  รัตนมงคล 

 ๓๓๒๗ นางธัชชาภรณ์  คินดอนทราย 

 ๓๓๒๘ นางสาวธัชวรรณ  ทองเงิน 

 ๓๓๒๙ นางสาวธัญจิรา  สุนทรธนาวุฒิ 

 ๓๓๓๐ นางสาวธัญชนก  ช่วยแก้ว 

 ๓๓๓๑ นางธัญญชล  ผาสบาย 

 ๓๓๓๒ นางธัญญ์พัฒน์  พลเยี่ยม 

 ๓๓๓๓ นางสาวธัญญพัทธ์  ปัญญาศิริพัฒน์ 

 ๓๓๓๔ นางธัญญพัทธ์  รัฐพงศ์กิตติกร 

 ๓๓๓๕ นางสาวธัญญลักษณ์  แก้วลาย 

 ๓๓๓๖ นางธัญญวรัศม์  ทองมานิตย์ 

 ๓๓๓๗ นางธัญญ์อร  ประระทา 

 ๓๓๓๘ นางสาวธัญญาภรณ์  นิ่มนวล 

 ๓๓๓๙ นางธัญณิชา  ปุยฝ้าย 
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 ๓๓๔๐ นางธัญธร  อนุรักษ์ภูวดล 

 ๓๓๔๑ นางธัญพร  กมลกุลรภัส 

 ๓๓๔๒ นางธัญพร  ไคร้ยะ 

 ๓๓๔๓ นางสาวธัญพร  พันออด 

 ๓๓๔๔ นางธัญพร  ศรีมะเริง 

 ๓๓๔๕ นางธัญพร  สารสุวรรณ 

 ๓๓๔๖ นางธัญพร  เสรีสันติกุล 

 ๓๓๔๗ นางธัญรัค  สินทวี 

 ๓๓๔๘ นางสาวธัญรัตน์  เข็มทอง 

 ๓๓๔๙ นางธัญลักษณ์  เกวขุนทด 

 ๓๓๕๐ นางธัญลักษณ์  บัวแก้ว 

 ๓๓๕๑ นางธัญวรัตน์  แบรนด์ 

 ๓๓๕๒ นางธัญวรัตน์  อัฒจักร 

 ๓๓๕๓ นางธัญวรินทร์  พัฒนพงศ์อนันต์ 

 ๓๓๕๔ นางสาวธัญวลัย  แผดศรี 

 ๓๓๕๕ นางธัณย์ประภา  ดวงกุลวรเสฏฐ์ 

 ๓๓๕๖ นางธันย์ชนก  โสมวิภาต 

 ๓๓๕๗ นางธันยพร  ก าเนิดแขก 

 ๓๓๕๘ นางธันยพร  เกตุแก้ว 

 ๓๓๕๙ นางธันยพร  สัจจวิเศษ 

 ๓๓๖๐ นางสาวธันยพร  สาธุภาค 

 ๓๓๖๑ นางสาวธันย์วรัชญ์  เขียวทองมี 

 ๓๓๖๒ นางธิญาดา  จันต๊ะวงศ์ 

 ๓๓๖๓ นางธิดา  พิทักษ์เพ็ง 

 ๓๓๖๔ นางธิดา  รัศมีเพ็ญ 

 ๓๓๖๕ นางธิดารัตน์  พลายชุม 

 ๓๓๖๖ นางธิดารัตน์  สงวนเพชรจินดา 

 ๓๓๖๗ นางธิดารัตน์  โสภณ 

 ๓๓๖๘ นางสาวธิติญาณ์  เพ็ชรนพรัตน์ 

 ๓๓๖๙ นางธิธาดา  ญาณวรัตน์ 

 ๓๓๗๐ นางธิพร  เผือกเพ็ชร์ 

 ๓๓๗๑ นางธิภากาญ  พรานเนื้อ 

 ๓๓๗๒ นางธิราพร  กราพันธ์ 

 ๓๓๗๓ นางธิราวรรณ  เนตรระกาศ 

 ๓๓๗๔ นางธีรนันท์  ผานิจ 

 ๓๓๗๕ นางธีรประภา  ทองวิเศษ 

 ๓๓๗๖ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธีรวรรณ  รักทอง 

 ๓๓๗๗ นางธีรวรรณ  อักษรวงศ์ 

 ๓๓๗๘ นางสาวธีราพร  เรียบร้อย 

 ๓๓๗๙ นางสาวธีรารัตน์  จิตร์สง่า 

 ๓๓๘๐ นางสาวธุวารัศมิ์  ฉัตรปัญญพัฒน์ 

 ๓๓๘๑ นางนงค์คราญ  วิลาศ 

 ๓๓๘๒ นางนงค์นิจ  เถาชาลี 

 ๓๓๘๓ นางนงค์เยาว์  มูลค าเกต 

 ๓๓๘๔ นางนงคราญ  คามบุตร 

 ๓๓๘๕ นางนงคราญ  ทาเวียง 

 ๓๓๘๖ นางนงนภัส  ธนัสถวงศกร 

 ๓๓๘๗ นางนงนภัส  เรืองดิษฐ 

 ๓๓๘๘ นางสาวนงนาฎ  ทัศนุรักษ์ 

 ๓๓๘๙ นางสาวนงนารถ  ยังพ่ึง 

 ๓๓๙๐ นางนงนารถ  ศิริปักมานนท์ 

 ๓๓๙๑ นางนงนุช  แคร่กระโทก 
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 ๓๓๙๒ นางนงนุช  จิตหาญ 

 ๓๓๙๓ นางสาวนงนุช  ทองวรรณ์ 

 ๓๓๙๔ นางนงนุช  ยะสะกะ 

 ๓๓๙๕ นางนงนุช  รสฟุ้ง 

 ๓๓๙๖ นางนงนุช  ศรีวรกุล 

 ๓๓๙๗ นางนงนุช  หาดรื่น 

 ๓๓๙๘ นางนงนุช  เอี่ยมศิริ 

 ๓๓๙๙ นางนงพรรณ  วิหารพรหม 

 ๓๔๐๐ นางสาวนงเยาว์  จินดาวงค์ 

 ๓๔๐๑ นางนงเยาว์  เจริญวิริยะภาพ 

 ๓๔๐๒ นางนงเยาว์  ชัยยา 

 ๓๔๐๓ นางนงเยาว์  นิละพันธ์ 

 ๓๔๐๔ นางนงเยาว์  บัวพรม 

 ๓๔๐๕ นางนงเยาว์  โปทาวี 

 ๓๔๐๖ นางสาวนงเยาว์  สิทธิชัย 

 ๓๔๐๗ นางนงเยาว์  สุขกิ้ม 

 ๓๔๐๘ นางสาวนงเยาว์  สุทธิสงค์ 

 ๓๔๐๙ นางนงลักษณ์  ขัดแก้ว 

 ๓๔๑๐ นางนงลักษณ์  ค าเติม 

 ๓๔๑๑ นางนงลักษณ์  แจ้งจิตร 

 ๓๔๑๒ นางนงลักษณ์  ชมสินธุ์จีระศักดิ์ 

 ๓๔๑๓ นางนงลักษณ์  พุทธวิเชียร 

 ๓๔๑๔ นางนงลักษณ์  เมืองไทย 

 ๓๔๑๕ นางนงลักษณ์  วงศ์ค า 

 ๓๔๑๖ นางนงลักษณ์  ศรีพัชรมงคล 

 ๓๔๑๗ นางนงลักษณ์  สีตาบุตร 

 ๓๔๑๘ นางนงลักษณ์  เสียงดี 

 ๓๔๑๙ นางนนทรส  อิ่นค า 

 ๓๔๒๐ นางนนทิพา  เอกอุรุ 

 ๓๔๒๑ นางนพเก้า  หลักแหลม 

 ๓๔๒๒ นางสาวนพพร  ฉ่ าเอี่ยม 

 ๓๔๒๓ นางนพภาภรณ์  ฉัตรฉลวย 

 ๓๔๒๔ นางนพมน  แร่เพชร 

 ๓๔๒๕ นางนพมาศ  แสงสว่าง 

 ๓๔๒๖ นางสาวนพมาศ  เหล็กคง 

 ๓๔๒๗ นางสาวนพมาศ  อินจันทร์ 

 ๓๔๒๘ นางนพรัตน์  ช่างสลัก 

 ๓๔๒๙ นางนพรัตน์  เอี่ยมผ่อง 

 ๓๔๓๐ ว่าที่ร้อยตรีหญิง นพวรรณ์  ไชยชนะ 

 ๓๔๓๑ นางนพวรรณ  คัชมาตย์ 

 ๓๔๓๒ นางนพวรรณ  แป้นเหมือน 

 ๓๔๓๓ นางสาวนพวรรณ  พุฒศิริ 

 ๓๔๓๔ นางนภนรรณ  ทองเรือง 

 ๓๔๓๕ นางนภพร  อัมพรจรัส 

 ๓๔๓๖ นางสาวนภวรรณ  แก้วสุวรรณ 

 ๓๔๓๗ นางนภัทร  สมวงษ์อินทร์ 

 ๓๔๓๘ นางสาวนภัสนันทน์  พลกันยิ้ม 

 ๓๔๓๙ นางนภัสวรรณ  เจษฎาพงศธร 

 ๓๔๔๐ นางนภัสวรรณ  แสงชื่น 

 ๓๔๔๑ นางสาวนภา  แก้วมณี 

 ๓๔๔๒ นางนภา  พ่ึงสลุด 

 ๓๔๔๓ นางนภาพร  ทองทับ 
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 ๓๔๔๔ นางนภาพร  พิทักษ์พิเศษ 

 ๓๔๔๕ นางสาวนภาพร  วงศ์รัตนรักษ์ 

 ๓๔๔๖ นางสาวนภาพร  วรรณทอง 

 ๓๔๔๗ นางนภาพร  ศรีทิม 

 ๓๔๔๘ นางนภาพร  อโรคา 

 ๓๔๔๙ นางสาวนภาพรรณ  นุชพงษ์ 

 ๓๔๕๐ นางนภาพิน  บุญจูง 

 ๓๔๕๑ นางนภาเพ็ญ  สุภโตษะ 

 ๓๔๕๒ นางนภาภรณ์  นาพินิจ 

 ๓๔๕๓ นางนภาภรณ์  อามาตย์มุลตรี 

 ๓๔๕๔ นางนภาวดี  ทองค า 

 ๓๔๕๕ นางสาวนรารัตน์  ไชยเพชร 

 ๓๔๕๖ นางนรารัตน์  บุญญานุวัตร์ 

 ๓๔๕๗ นางนรินทร์  เคหาบาล 

 ๓๔๕๘ นางนรินทร์ธร  เคนตู้ 

 ๓๔๕๙ นางนรินรัตน์  มโนรัศมี 

 ๓๔๖๐ นางนริศรา  นามพุทธา 

 ๓๔๖๑ นางนริศรา  นุ่นชูผล 

 ๓๔๖๒ นางสาวนริศรา  พลเตชา 

 ๓๔๖๓ นางนริศราวรรณ  มั่นนุช 

 ๓๔๖๔ นางนริสา  นะรินยา 

 ๓๔๖๕ นางสาวนริสา  นิเซ็ง 

 ๓๔๖๖ นางสาวนฤมล  กาญจนภักดิ์ 

 ๓๔๖๗ นางนฤมล  ขันประกอบ 

 ๓๔๖๘ นางนฤมล  ชญานนท์นาถ 

 ๓๔๖๙ นางนฤมล  ทองพันธ์ 

 ๓๔๗๐ นางสาวนฤมล  บุญแสวง 

 ๓๔๗๑ นางนฤมล  ปั้นทรัพย์ 

 ๓๔๗๒ นางนฤมล  พิศมัย 

 ๓๔๗๓ นางนฤมล  วรรณารักษ์ 

 ๓๔๗๔ นางนฤมล  สมบัตินิมิตร 

 ๓๔๗๕ นางนฤมล  สว่างนภา 

 ๓๔๗๖ นางนฤมล  สืบเสนาะ 

 ๓๔๗๗ นางนฤมล  สุขข า 

 ๓๔๗๘ นางนลินกาญจน์  ส้มเขียวหวาน 

 ๓๔๗๙ นางนลินทิพย์  พุทธิวงศ์ 

 ๓๔๘๐ นางนลินภัสร์  พูนทรัพย์นรา 

 ๓๔๘๑ นางนลินี  ทองโพช 

 ๓๔๘๒ นางนลินี  นันทจินดา 

 ๓๔๘๓ นางนวพร  นวลจันทร์ 

 ๓๔๘๔ นางนวพร  เป้าทอง 

 ๓๔๘๕ นางนวพรรณ  มะลิรักษ์ 

 ๓๔๘๖ นางนวยนาด  เกื้อหนุน 

 ๓๔๘๗ นางนวรัตน์  กาจนาเทวฤทธิ์ 

 ๓๔๘๘ นางนวรัตน์  ชลคงคา 

 ๓๔๘๙ นางสาวนวรัตน์  พึ่งพร 

 ๓๔๙๐ นางนวรัตน์  ยื่นแก้ว 

 ๓๔๙๑ นางสาวนวรัตน์  สันติกูล 

 ๓๔๙๒ นางนวรัตน์  อังศุภัค 

 ๓๔๙๓ นางนวลจันทร์  นาแสวง 

 ๓๔๙๔ นางนวลจันทร์  พงษ์เพียจันทร์ 

 ๓๔๙๕ นางนวลนารถ  มาวัน 



 หน้า   ๑๕๔ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๙๖ นางนวลนิตย์  สารพร 

 ๓๔๙๗ นางนวลประภัสสร์  อุดมศิลป์ 

 ๓๔๙๘ นางนวลราตรี  บรรยงบุญฤทธิ์ 

 ๓๔๙๙ นางสาวนวลฤดี  โสดบ้ง 

 ๓๕๐๐ นางนวลอนงค์  ทองประสาร 

 ๓๕๐๑ นางนวลอนงค์  เอี่ยมอ่อน 

 ๓๕๐๒ นางนววรรณ  เนตรบุตร 

 ๓๕๐๓ นางน้องทราย  เย็นประสิทธิ์ 

 ๓๕๐๔ นางนัจภัค  พิณเสนาะ 

 ๓๕๐๕ นางนัชชศร  โพธา 

 ๓๕๐๖ นางสาวนัชชา  บุญประมวล 

 ๓๕๐๗ นางนัฎฐ์ทศา  ถิระธนบุตรศรี 

 ๓๕๐๘ นางนัฏฐ์มัทนพร  บัวทิพย์ 

 ๓๕๐๙ นางสาวนัฏฐิกานต์  ไชยวงศ์ 

 ๓๕๑๐ นางนัฏฐิยา  โยมไธสง 

 ๓๕๑๑ นางนัฐชาภรณ์  คมคง 

 ๓๕๑๒ นางนัฐนันท์  อัครพงษ์ภานนท์ 

 ๓๕๑๓ นางนัฐวดี  แดงอินทร์ 

 ๓๕๑๔ นางสาวนัทช์หทัย  ศิริสุวรรณ 

 ๓๕๑๕ นางนัทภา  วรรณประพันธ์ 

 ๓๕๑๖ นางนันท์ณิภัค  หมื่นหาวงศ์ 

 ๓๕๑๗ นางสาวนันท์นภัส  กอเซ็ม 

 ๓๕๑๘ นางสาวนันท์นภัส  ทองพานิช 

 ๓๕๑๙ นางสาวนันท์นภัส  แนมขุนทด 

 ๓๕๒๐ นางนันท์นภัส  เบ็ญพาด 

 ๓๕๒๑ นางนันท์นภัส  เมฆลา 

 ๓๕๒๒ นางนันท์นภัส  ศรีสุวรรณ 

 ๓๕๒๓ นางสาวนันท์นภัส  เสงี่ยมสิน 

 ๓๕๒๔ นางนันท์นลิน  ทองปัน 

 ๓๕๒๕ นางนันทนัช  หวังกลุ่มกลาง 

 ๓๕๒๖ นางนันทนา  วิชาเทพ 

 ๓๕๒๗ นางสาวนันทนา  สุขบงกช 

 ๓๕๒๘ นางนันท์นิชา  ขุนท านาย 

 ๓๕๒๙ นางนันทพร  ทองฤทธิ์นุ่น 

 ๓๕๓๐ นางนันทพร  แสงยุนนท์ 

 ๓๕๓๑ นางสาวนันทวัน  แก้วเฉลิมทอง 

 ๓๕๓๒ นางนันทา  เพชรย้อย 

 ๓๕๓๓ นางนันทา  ศรีนคร 

 ๓๕๓๔ นางสาวนันทากร  คัมภีร์พงศ์ 

 ๓๕๓๕ นางนันทิชา  มองเพชร 

 ๓๕๓๖ นางนันทิชา  อักษร 

 ๓๕๓๗ นางนันทิยา  ทองท้วม 

 ๓๕๓๘ นางสาวนันทิยา  บุญเลิศ 

 ๓๕๓๙ นางนันทิยา  ปั้นทอง 

 ๓๕๔๐ นางนัยน์ปพร  สิริชยานนท์ 

 ๓๕๔๑ นางนัยนา  แก้วพะเนาว์ 

 ๓๕๔๒ นางสาวนัยนา  มนจ้อย 

 ๓๕๔๓ นางนัยนา  รตโนภาส 

 ๓๕๔๔ นางนัสฐาพร  โรติโตปการ 

 ๓๕๔๕ นางนาฏยา  นวลจันทร์ 

 ๓๕๔๖ นางนาตยา  แก้วเถาว์ 

 ๓๕๔๗ นางนาทยา  ส่งนุ้ย 



 หน้า   ๑๕๕ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๔๘ นางนาราภัทร  ณัฐวสุธา 

 ๓๕๔๙ นางสาวนารี  เทพสุภรณ์กุล 

 ๓๕๕๐ นางนารี  พวงวรินทร์ 

 ๓๕๕๑ นางนารี  อยู่เอี่ยม 

 ๓๕๕๒ นางนารี  อินทะสมบัติ 

 ๓๕๕๓ นางนารีรัตน์  ณ ชาตรี 

 ๓๕๕๔ นางน้ าค้าง  วุฒิเนตร 

 ๓๕๕๕ นางน้ าเชื่อม  แก้ววิชิต 

 ๓๕๕๖ นางน้ าผึ้ง  ชอบสูงเนิน 

 ๓๕๕๗ นางน้ าผึ้ง  แสงพลโรจน์ 

 ๓๕๕๘ นางสาวน้ าฝน  วลานันทฤทธิ์ 

 ๓๕๕๙ นางสาวน้ าฝน  สุวุฒิกุล 

 ๓๕๖๐ นางน้ าเพชร  เพชรพลอย 

 ๓๕๖๑ นางสาวน้ าเพ็ชร์  สถิรคุปต์ 

 ๓๕๖๒ นางนิจษรา  เข็มทอง 

 ๓๕๖๓ นางนิชกานต์  โกฏิกุล 

 ๓๕๖๔ นางนิชดา  สุขเกษม 

 ๓๕๖๕ นางนิชธาวัลย์  จันทร์แก้ว 

 ๓๕๖๖ นางนิชาภา  ชูนิล 

 ๓๕๖๗ นางนิชาภา  องอาจทวีชัย 

 ๓๕๖๘ นางสาวนิชารัศมิ์  ภัทรทวีเศรษฐ์ 

 ๓๕๖๙ นางนิดา  นันต๊ะกูล 

 ๓๕๗๐ นางสาวนิดา  สุหลง 

 ๓๕๗๑ นางนิดาพัฒ  สุทธิพงษ์ 

 ๓๕๗๒ นางนิตติญา  สุวรรณ์โรจน 

 ๓๕๗๓ นางนิตย์ธีรา  ขุนเณร 

 ๓๕๗๔ นางนิตยา  กีเกษมศรี 

 ๓๕๗๕ นางนิตยา  เจนนาวิน 

 ๓๕๗๖ นางนิตยา  ซองทุมมินทร์ 

 ๓๕๗๗ นางนิตยา  ณ กาฬสินธุ์ 

 ๓๕๗๘ นางนิตยา  ธุระกิจ 

 ๓๕๗๙ นางนิตยา  พบกิ่ง 

 ๓๕๘๐ นางนิตยา  พิเคราะห์งาน 

 ๓๕๘๑ นางสาวนิตยา  โพธิ์ศรี 

 ๓๕๘๒ นางนิตยา  มงคุณ 

 ๓๕๘๓ นางสาวนิตยา  เรืองวิจิตร 

 ๓๕๘๔ นางสาวนิตยา  วรเลิศ 

 ๓๕๘๕ นางสาวนิตยา  ศุภพัฒน์ 

 ๓๕๘๖ นางนิตยา  สิมมะลี 

 ๓๕๘๗ นางนิตยา  สุวรรณกุล 

 ๓๕๘๘ นางสาวนิตยา  สุวรรณโน 

 ๓๕๘๙ นางนิตยา  สุวรรณมณี 

 ๓๕๙๐ นางนิตยา  เสนานาค 

 ๓๕๙๑ นางนิตยา  อินทชุ่ม 

 ๓๕๙๒ นางนิตยาภรณ์  กิ่งไธสง 

 ๓๕๙๓ นางนิตยารัศม์  สุวภิญโญภาส 

 ๓๕๙๔ นางนิทราพร  เจริญไทย 

 ๓๕๙๕ นางนิธิกานต์  ขวัญบุญ 

 ๓๕๙๖ นางนินนาท  แนบกระโทก 

 ๓๕๙๗ นางนิพาดา  อาจโนนเปลือย 

 ๓๕๙๘ นางสาวนิภัทรพร  ค าพรหม 

 ๓๕๙๙ นางสาวนิภา  จ าปาเงิน 



 หน้า   ๑๕๖ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๖๐๐ นางนิภา  เชาวนรังค์ 

 ๓๖๐๑ นางนิภา  ดอกพิกุล 

 ๓๖๐๒ นางนิภา  แนบทางดี 

 ๓๖๐๓ นางนิภา  พรหมเทศ 

 ๓๖๐๔ นางนิภา  พุกสอน 

 ๓๖๐๕ นางสาวนิภา  มธุรส 

 ๓๖๐๖ นางนิภา  วันพนม 

 ๓๖๐๗ นางนิภา  ศรีชมภู 

 ๓๖๐๘ นางนิภาธร  พงศาปาน 

 ๓๖๐๙ นางสาวนิภาพร  สุภาพพันธ์ 

 ๓๖๑๐ นางนิภาวัลย์  เพ็ชร์ผึ้ง 

 ๓๖๑๑ นางนิ่มนวล  กอศรี 

 ๓๖๑๒ นางนิมิตร  ลีเอาะ 

 ๓๖๑๓ นางนิยดา  ดาเดะ 

 ๓๖๑๔ นางนิยม  ยี่แพร 

 ๓๖๑๕ นางนิยา  อินนุพัฒน์ 

 ๓๖๑๖ นางนิรมน  ช่อผูก 

 ๓๖๑๗ นางสาวนิรมล  กลัดสมบูรณ์ 

 ๓๖๑๘ นางนิรมล  ตันตินิติธรรม 

 ๓๖๑๙ นางนิรมล  รักษ์นิลวงศ์ 

 ๓๖๒๐ นางสาวนิรมล  สมัครราษฎร์ 

 ๓๖๒๑ นางนิรมล  อรุณเดชาชัย 

 ๓๖๒๒ นางนิรมล  อ่อนศรี 

 ๓๖๒๓ นางนิรวย  บุญยก 

 ๓๖๒๔ นางนิรัตน์สร  ชุมแสง 

 ๓๖๒๕ นางสาวนิรันดร  พองพลา 

 ๓๖๒๖ นางนิรานี  ตราศรี 

 ๓๖๒๗ นางนิลุบล  เดชเกตุ 

 ๓๖๒๘ นางนิลุบล  ทองอินทร์ 

 ๓๖๒๙ นางนิลุบล  ภูมิพัชรไชวงศ์ 

 ๓๖๓๐ นางนิลุบล  สินธุปัน 

 ๓๖๓๑ นางสาวนิศาชล  กิ้วลาดแยง 

 ๓๖๓๒ นางนิศานาถ  บุญสูง 

 ๓๖๓๓ นางนิศานาถ  วรรณรัตน์ 

 ๓๖๓๔ นางนิศารัตน์  แรกขึ้น 

 ๓๖๓๕ นางนิศาวรรณ  บุญประเสริฐภิญโญ 

 ๓๖๓๖ นางนิสยา  วิถาทานัง 

 ๓๖๓๗ นางสาวนิสรา  สุวิมล 

 ๓๖๓๘ นางสาวนิสา  พินิจวัจนะวงศ์ 

 ๓๖๓๙ นางนิสา  เรืองช่วย 

 ๓๖๔๐ นางนิสา  ศรีอินทร์ 

 ๓๖๔๑ นางสาวนิสากร  ศรีปวนใจ 

 ๓๖๔๒ นางนิสากร  เหล็งสุดใจ 

 ๓๖๔๓ นางนิสิริญ  ลอสวัสดิ์ 

 ๓๖๔๔ นางนุจรินทร์  ปาละโชติ 

 ๓๖๔๕ นางนุจรี  เกียรติสิลังกุล 

 ๓๖๔๖ นางนุชจรินทร์  จันทร์หอม 

 ๓๖๔๗ นางนุชจรินทร์  แสดงจิตร 

 ๓๖๔๘ นางนุชนภา  กุณฑีทอง 

 ๓๖๔๙ นางนุชนาถ  นิ่มด า 

 ๓๖๕๐ นางนุชนารถ  จงจุนกลาง 

 ๓๖๕๑ นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์ 



 หน้า   ๑๕๗ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๖๕๒ นางนุชรินทร์  นินทรกิจ 

 ๓๖๕๓ นางนุชรี  มาณะแก้ว 

 ๓๖๕๔ นางนุชรี  รัตนบุรี 

 ๓๖๕๕ นางนุชรี  อุปสรรค์ 

 ๓๖๕๖ นางนุชรีย์  ยารังษี 

 ๓๖๕๗ นางนุชรีย์  อยู่ดี 

 ๓๖๕๘ นางนุญาติ  ศรีด้วง 

 ๓๖๕๙ นางนุตประวีณ์  เหมือนพะวงศ์ 

 ๓๖๖๐ นางนุสรณ์  วุฒิศักดิ์ 

 ๓๖๖๑ นางนุสรา  กุลธวัชศิริ 

 ๓๖๖๒ นางนุสรา  ไพรวรรณ์ 

 ๓๖๖๓ นางเนตรดาว  ประคอง 

 ๓๖๖๔ นางเนตรทราย  รอดพิทักษ์ 

 ๓๖๖๕ นางเนตรนภา  นาคทอง 

 ๓๖๖๖ นางเนตรนภา  ปล้องบรรจง 

 ๓๖๖๗ นางเนาวรัตน์  ชูฤกษ์ 

 ๓๖๖๘ นางเนาวรัตน์  แซ่ฮุ้น 

 ๓๖๖๙ นางเนาวรัตน์  พุ่มแก้ว 

 ๓๖๗๐ นางเนาวรัตน์  ละอองศิริวงศ์ 

 ๓๖๗๑ นางเนาวรัตน์  ลัดดาสวัสดิ์ 

 ๓๖๗๒ นางเนาวรัตน์  วิทยสุนทร 

 ๓๖๗๓ นางเนาวรัตน์  วิสัยชนม์ 

 ๓๖๗๔ นางเนาวรัตน์  สุขก่ า 

 ๓๖๗๕ นางเนาวเรศ  แสนค า 

 ๓๖๗๖ นางเนาวลักษณ์  ใชยทิศ 

 ๓๖๗๗ นางบงกช  นิลอ่อน 

 ๓๖๗๘ นางบงกช  ปลอดกระโทก 

 ๓๖๗๙ นางบงกช  พันธ์คง 

 ๓๖๘๐ นางสาวบรรจง  น้อยพันธุ์ 

 ๓๖๘๑ นางบังอร  คุณรัตนมนตรี 

 ๓๖๘๒ นางบังอร  โคตะมี 

 ๓๖๘๓ นางบังอร  ทับทิม 

 ๓๖๘๔ นางสาวบังอร  ทัพเจริญ 

 ๓๖๘๕ นางบังอร  นาชัยเวียง 

 ๓๖๘๖ นางบังอร  บุญทิพย์ 

 ๓๖๘๗ นางบังอร  บุญอ่ า 

 ๓๖๘๘ นางบังอร  พารุ่ง 

 ๓๖๘๙ นางบังอร  มณีวรรณ 

 ๓๖๙๐ นางบังอร  เลาหวัฒนภิญโญ 

 ๓๖๙๑ นางบังอร  ศรีสมุทรนาค 

 ๓๖๙๒ นางบังอร  อาจวิชัย 

 ๓๖๙๓ นางบังเอิญ  วีระฉายา 

 ๓๖๙๔ นางบัญญัติ  รองในเมือง 

 ๓๖๙๕ นางสาวบัวไข  บุญอนันต์ 

 ๓๖๙๖ นางบัวชมพู  อรทัย 

 ๓๖๙๗ นางบัวชลค์ชินี  สวนสุวรรณ 

 ๓๖๙๘ นางสาวบัวทิพย์  องคะริยะพงษ์ 

 ๓๖๙๙ นางบัวลอย  พรมเวช 

 ๓๗๐๐ นางบานชื่น  ปัญญาเรือง 

 ๓๗๐๑ นางบานเย็น  วังสิงห์ 

 ๓๗๐๒ นางบุญชรัตน์  เอี่ยวกิติคุณ 

 ๓๗๐๓ นางบุญชอบ  สัญนาค 



 หน้า   ๑๕๘ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๐๔ นางบุญชู  เสียงเสนาะ 

 ๓๗๐๕ นางบุญญนุช  เปรมปรี 

 ๓๗๐๖ นางบุญญา  นวลออง 

 ๓๗๐๗ นางสาวบุญญาพร  นาคนิล 

 ๓๗๐๘ นางบุญเตือน  จะระ 

 ๓๗๐๙ นางบุญทิวา  ธีระนังสุ 

 ๓๗๑๐ นางบุญน า  วรรณแก้ว 

 ๓๗๑๑ นางบุญน า  เอี่ยมปาน 

 ๓๗๑๒ นางบุญนิสา  จันโทภาส 

 ๓๗๑๓ นางสาวบุญยิ่ง  แก้วทับทิม 

 ๓๗๑๔ นางสาวบุญรอด  สกุลวัฒนะ 

 ๓๗๑๕ นางบุญรักษา  คิดซื่อ 

 ๓๗๑๖ นางบุญราศี  ศุภเกียรติสุนทร 

 ๓๗๑๗ นางบุญเรียม  มากนวล 

 ๓๗๑๘ นางบุญเรือน  ปัญญาศรี 

 ๓๗๑๙ นางบุญล้อม  ไปพะนา 

 ๓๗๒๐ นางบุญล้ า  ทวีรัตน์ 

 ๓๗๒๑ นางบุญศรี  ไชยลังการณ์ 

 ๓๗๒๒ นางบุญศรี  บรรเลงการ 

 ๓๗๒๓ นางบุญศิริ  ภูชาบุตร 

 ๓๗๒๔ นางบุญศิลป์  อ าพรัตน์ 

 ๓๗๒๕ นางบุญสงฆ์  ปอสิงห์ 

 ๓๗๒๖ นางบุญสนอง  รักเกตุ 

 ๓๗๒๗ นางบุญสม  ถุงทรัพย์ 

 ๓๗๒๘ นางบุญสม  เลี้ยงรอด 

 ๓๗๒๙ นางบุญสิตา  ค ามา 

 ๓๗๓๐ นางสาวบุญสูง  ตัณฑวณิช 

 ๓๗๓๑ นางบุญเสริม  พิกุลกาญจนธานี 

 ๓๗๓๒ นางบุณฑริกา  มาศงามเมือง 

 ๓๗๓๓ นางบุณยวีร์  ชาติวัลลภ 

 ๓๗๓๔ นางสาวบุณยวีร์  วัชรโชคชัยพงษ์ 

 ๓๗๓๕ นางบุณยานุช  ค้าแก้ว 

 ๓๗๓๖ นางสาวบุณยารัตน์  เหล่าตั้งจิตตรง 

 ๓๗๓๗ นางบุบผวรรณ  เข็มนาค 

 ๓๗๓๘ นางสาวบุบผา  พลับดี 

 ๓๗๓๙ นางสาวบุบผา  มัฆพาน 

 ๓๗๔๐ นางบุปผา  กายะสิทธิ์ 

 ๓๗๔๑ นางบุปผา  ขัดแก้ว 

 ๓๗๔๒ นางบุปผา  นันตะวงศ์ 

 ๓๗๔๓ นางบุปผา  ประเทศ 

 ๓๗๔๔ นางสาวบุปผา  สุวรรณกิจ 

 ๓๗๔๕ นางสาวบุศรา  จันทร์กล้า 

 ๓๗๔๖ นางบุศรา  เทพยา 

 ๓๗๔๗ นางสาวบุศรา  พวงจันทร์ 

 ๓๗๔๘ นางสาวบุศรา  สื่อกลาง 

 ๓๗๔๙ นางสาวบุศราคัม  พุ่มจันทร์ 

 ๓๗๕๐ นางสาวบุศรินทร์  สื่อกลาง 

 ๓๗๕๑ นางสาวบุษกร  โกฎิวิเชียร 

 ๓๗๕๒ นางบุษกร  จ าปาพันธ์ 

 ๓๗๕๓ นางสาวบุษกร  ตระกูลเกษมสิริ 

 ๓๗๕๔ นางบุษกร  นาคคล้าย 

 ๓๗๕๕ นางบุษกร  พัดบุบผา 



 หน้า   ๑๕๙ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๕๖ นางบุษกร  สุวรรณเนตร 

 ๓๗๕๗ นางสาวบุษบง  ชูโตชนะ 

 ๓๗๕๘ นางบุษบา  ก๊กศรี 

 ๓๗๕๙ นางสาวบุษบา  ค าโทน 

 ๓๗๖๐ นางบุษบา  ชื่นชม 

 ๓๗๖๑ นางบุษบา  แตงโต 

 ๓๗๖๒ นางบุษบา  ทิววัฒน์ปกรณ์ 

 ๓๗๖๓ นางสาวบุษบา  นันทเสรี 

 ๓๗๖๔ นางบุษบา  บัวพรม 

 ๓๗๖๕ นางบุษบา  บุญยืน 

 ๓๗๖๖ นางบุษบา  ประสิทธิ์อยู่ศีล 

 ๓๗๖๗ นางบุษบา  สหกิจวัฒนา 

 ๓๗๖๘ นางบุษยา  จันทรโต 

 ๓๗๖๙ นางบุษยากรณ์  ทักคุ้ม 

 ๓๗๗๐ นางบุษรา  เขมะบาล 

 ๓๗๗๑ นางบุษรากร  ทิมะวงศ์ 

 ๓๗๗๒ นางสาวบุษราคัม  คอนเอม 

 ๓๗๗๓ นางบุษราคัม  นิยโมสถ 

 ๓๗๗๔ นางบุษราภรณ์  อ่อนเกลี้ยง 

 ๓๗๗๕ นางบุษวรรณ  เชื้อชะเอม 

 ๓๗๗๖ นางเบญจนา  กล่อมแก้ว 

 ๓๗๗๗ นางสาวเบญจพร  จิตต์จง 

 ๓๗๗๘ นางเบญจพร  พรรณรังษี 

 ๓๗๗๙ นางเบญจพร  เอี่ยมประเสริฐ 

 ๓๗๘๐ นางเบญจมาภรณ์  เทพี 

 ๓๗๘๑ นางเบญจมาศ  คงสืบชาติ 

 ๓๗๘๒ นางเบญจมาศ  ครองสุขศิริชัย 

 ๓๗๘๓ นางเบญจมาศ  เครือประสิทธิ์ 

 ๓๗๘๔ นางเบญจมาศ  ชะโนภาส 

 ๓๗๘๕ นางเบญจมาศ  ชุมเดช 

 ๓๗๘๖ นางสาวเบญจมาศ  ดิสภักดี 

 ๓๗๘๗ นางสาวเบญจมาศ  ปัญญาฟู 

 ๓๗๘๘ นางเบญจมาศ  มีชาญ 

 ๓๗๘๙ นางเบญจมาศ  วงศ์สมบัติ 

 ๓๗๙๐ นางเบญจมาศ  ศิริมูล 

 ๓๗๙๑ นางสาวเบญจรัตน์  วิบูลย์พันธุ์ 

 ๓๗๙๒ นางเบญจวรรณ  บรรจง 

 ๓๗๙๓ นางสาวเบญจวรรณ  บุญเอี่ยม 

 ๓๗๙๔ นางสาวเบญจวรรณ  ผึ้งม่วง 

 ๓๗๙๕ นางเบญจวรรณ  เศรษฐวิวัฒนกุล 

 ๓๗๙๖ นางเบ็ญจวรรณ  กางกรณ์ 

 ๓๗๙๗ นางเบ็ญจวรรณ  ชั้นสกุล 

 ๓๗๙๘ นางสาวเบญจา  เกตประยูร 

 ๓๗๙๙ นางเบ็ญจา  ธนประสิทธิ์พัฒนา 

 ๓๘๐๐ นางเบ็ญจา  รสหวาน 

 ๓๘๐๑ นางเบ็ญจา  ศรีชาย 

 ๓๘๐๒ นางเบญจางค์  สีสุกไสย 

 ๓๘๐๓ นางเบญจางค์  อธิมุตติกาล 

 ๓๘๐๔ นางสาวเบญญาณิช  กิจเต่ง 

 ๓๘๐๕ นางเบญญาภา  เขมะวานิช คริบบิน 

 ๓๘๐๖ นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย 

 ๓๘๐๗ นางเบญญาภา  มุ่งต่อกิจ 



 หน้า   ๑๖๐ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๘๐๘ นางเบญญาภา  ศรีพันธุ์ 

 ๓๘๐๙ จ่าสิบต ารวจหญิง เบญมาศ   

  แก้วลังกา 

 ๓๘๑๐ นางปฏิมาพร  เพ็งธรรม 

 ๓๘๑๑ นางปฐมรัตน์  ทิพย์อาภากุล 

 ๓๘๑๒ นางสาวปณัฐภรณ์  สยมภาค 

 ๓๘๑๓ นางสาวปณิกา  ยิ้มพงษ์ 

 ๓๘๑๔ นางปณิตฐา  บริพันธ์ 

 ๓๘๑๕ นางปทิตตา  ทองสกลรัชต์ 

 ๓๘๑๖ นางปทุม  จินดาวงศ์ 

 ๓๘๑๗ นางปทุมเกษร  ปันเต 

 ๓๘๑๘ นางสาวปทุมนภา  จ าปาหาญ 

 ๓๘๑๙ นางสาวปทุมมาศ  กมลเวช 

 ๓๘๒๐ นางสาวปทุมศรี  ไชยยะ 

 ๓๘๒๑ นางสาวปทุมา  ประทุมยศ 

 ๓๘๒๒ นางปนัดดา  เกตุเทศ 

 ๓๘๒๓ นางปนัดดา  ดวงงาม 

 ๓๘๒๔ นางสาวปนัดดา  บรรเลง 

 ๓๘๒๕ นางปนัสวรรณ  สังข์ทอง 

 ๓๘๒๖ นางปพิธพิน  พูลพุทธา 

 ๓๘๒๗ นางสาวปภัสสร  ศิริสวัสดิ์ 

 ๓๘๒๘ นางปภาณิน  ขาวล้วน 

 ๓๘๒๙ นางสาวปภาดา  ประภาสโนบล 

 ๓๘๓๐ นางปภาวรินท์  ภูวิจิตร 

 ๓๘๓๑ นางสาวปรวรรณ  ธรรมวาโร 

 ๓๘๓๒ นางประกอบ  สอนสุภาพ 

 ๓๘๓๓ พันต ารวจโทหญิง ประกาย  ทับศรี 

 ๓๘๓๔ นางสาวประจบ  น้อยแจง 

 ๓๘๓๕ นางประจวบ  คงแจ่ม 

 ๓๘๓๖ นางสาวประจวบ  ค้อนกระโทก 

 ๓๘๓๗ นางประดับ  แสงค าไพ 

 ๓๘๓๘ นางประทีป  จูทิม 

 ๓๘๓๙ นางประทีป  ถิ่นโคกสูง 

 ๓๘๔๐ นางสาวประทุม  จั่นแก้ว 

 ๓๘๔๑ นางประทุม  บุญสมยา 

 ๓๘๔๒ นางประทุม  หีดจันทร์ 

 ๓๘๔๓ นางประทุมมา  ค าละมูล 

 ๓๘๔๔ นางประเทือง  บุญชะเน 

 ๓๘๔๕ นางประนอม  งิ้วโสม 

 ๓๘๔๖ นางประนอม  บุญยะเสนา 

 ๓๘๔๗ นางสาวประนอม  พลเกตุ 

 ๓๘๔๘ นางประนอม  เมืองเอก 

 ๓๘๔๙ นางสาวประนอม  รั่งสันเทียะ 

 ๓๘๕๐ นางประพันธ์  บุพศิริ 

 ๓๘๕๑ นางประพาก  สมัครกิจ 

 ๓๘๕๒ นางประพิศ  โอทอง 

 ๓๘๕๓ นางประพีร์  ใหญ่ยง 

 ๓๘๕๔ นางประไพ  คงเปลื้อง 

 ๓๘๕๕ นางประไพ  คชไกร 

 ๓๘๕๖ นางประไพ  วิสุทธิวัชรกุล 

 ๓๘๕๗ นางประไพพร  นาคีเพด 

 ๓๘๕๘ นางสาวประไพพิศ  รัตนประสบ 



 หน้า   ๑๖๑ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๘๕๙ นางสาวประไพวดี  ทศพันธ์ 

 ๓๘๖๐ นางประไพศรี  แก่นอินทร์ 

 ๓๘๖๑ นางประไพศรี  นันทวัน ณ อยุธยา 

 ๓๘๖๒ นางประไพศรี  เอียดเกลี้ยง 

 ๓๘๖๓ นางประไพศิลป์  สืบวงษ์เหรียญ 

 ๓๘๖๔ นางประภัสษร  ปัญญาสาร 

 ๓๘๖๕ นางสาวประภัสสร  ช่อโถ 

 ๓๘๖๖ นางประภัสสร  หาค า 

 ๓๘๖๗ นางประภา  ช้างพลาย 

 ๓๘๖๘ นางประภากร  ควรรณสุ 

 ๓๘๖๙ นางประภาแก้ว  เทพยรัตน์ 

 ๓๘๗๐ นางสาวประภาพร  แก้วแสงใส 

 ๓๘๗๑ นางประภาพร  ธัมมะทัตตะโยธิน 

 ๓๘๗๒ นางประภาพรรณ  โพธิ์มีศิริ 

 ๓๘๗๓ นางประภาพรรณ  มุ่งสมัคร 

 ๓๘๗๔ นางประภาพรรณ  ศรีนนท์ 

 ๓๘๗๕ นางประภาวรรณ  ทองรัศมี 

 ๓๘๗๖ นางประภาสิริ  ตั้งวงศ์ 

 ๓๘๗๗ นางประมวล  สุวะศรี 

 ๓๘๗๘ นางสาวประเมิน  เพ็งจันทร์ 

 ๓๘๗๙ นางสาวประยงค์  คงทัศน์ 

 ๓๘๘๐ นางประยงค์  อินทรประเสริฐ 

 ๓๘๘๑ นางประยูร  จงหมื่นไวย 

 ๓๘๘๒ นางประสงค์  บุญหล่ า 

 ๓๘๘๓ นางสาวประสานศรี  ดวงแก้ว 

 ๓๘๘๔ นางสาวประอรดิษฐ์  ธ ารงราชภัฏ 

 ๓๘๘๕ นางสาวประอรพรรณ  บางนกแขวก 

 ๓๘๘๖ นางปราณทอง  เลิศคุณลักษณ์ 

 ๓๘๘๗ นางปราณี  แก่นดู่ 

 ๓๘๘๘ นางปราณี  ขัดสม 

 ๓๘๘๙ นางปราณี  ขุนจิตรใจ 

 ๓๘๙๐ นางปราณี  จงจอหอ 

 ๓๘๙๑ นางปราณี  จันทร์เกิน 

 ๓๘๙๒ นางปราณี  จันวัฒนะ 

 ๓๘๙๓ นางสาวปราณี  เจริญสุข 

 ๓๘๙๔ นางปราณี  ธิตะจารี 

 ๓๘๙๕ นางปราณี  บุญมาศ 

 ๓๘๙๖ นางปราณี  บุณยเกียรติ 

 ๓๘๙๗ นางสาวปราณี  ปานอ้น 

 ๓๘๙๘ นางปราณี  ภูมิพงศ์ 

 ๓๘๙๙ นางสาวปราณี  ยามเย็น 

 ๓๙๐๐ นางสาวปราณี  เยาว์ด า 

 ๓๙๐๑ นางปราณี  รามัญอุดม 

 ๓๙๐๒ นางปราณี  ศิริวุฒิ 

 ๓๙๐๓ นางสาวปราณี  สุวัณจรรยากุล 

 ๓๙๐๔ นางปราณี  สุหญ้านาง 

 ๓๙๐๕ นางสาวปราณี  อินทโชติ 

 ๓๙๐๖ นางปราณี  อินวาทย์ 

 ๓๙๐๗ นางปรานอม  ไกรสุทธา 

 ๓๙๐๘ นางปรานอม  ขัดปัญญา 

 ๓๙๐๙ นางสาวปรานอม  ขาวเหลือง 

 ๓๙๑๐ นางปรานอม  มุมทอง 



 หน้า   ๑๖๒ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๙๑๑ นางปรารถนา  รักศิลป์ 

 ๓๙๑๒ นางปราริชาติ  มหัทธนพิทักษ์ 

 ๓๙๑๓ นางสาวปริชาติ  พัวพันธ์ 

 ๓๙๑๔ นางปริปัญญา  เอียดแก้ว 

 ๓๙๑๕ นางปริมใจ  ฟักกระโทก 

 ๓๙๑๖ นางปริมปภัสร์  งานวงศ์พาณิชย์ 

 ๓๙๑๗ นางปริยากร  ศรีทรัพย์ 

 ๓๙๑๘ นางปริยานุช  รักษ์ไพรสาณฑ์ 

 ๓๙๑๙ นางปรีณ์ยา  จอมทัน 

 ๓๙๒๐ นางปรีดา  ช่วยสุข 

 ๓๙๒๑ นางสาวปรีดา  บุญญสุวรรณ 

 ๓๙๒๒ นางปรีดา  รุธิรโก 

 ๓๙๒๓ นางปรีดา  เลิศจินตนากิจ 

 ๓๙๒๔ นางปรีดา  แสนทวีสุข 

 ๓๙๒๕ นางปรีดา  หอมนุ่น 

 ๓๙๒๖ นางสาวปรีดาพร  ธรรมรัตน์ 

 ๓๙๒๗ นางปรียา  บุตรชา 

 ๓๙๒๘ นางปรียา  มหาศิริ 

 ๓๙๒๙ นางปรียา  ห้องหาย 

 ๓๙๓๐ นางปรียานุช  ชัยรัตน์ 

 ๓๙๓๑ นางปรียาภรณ์  ถนอมพุดซา 

 ๓๙๓๒ นางปรียาภรณ์  ฤทธิ์ชุมพล 

 ๓๙๓๓ นางปรียารัตน์  ลานพลอย 

 ๓๙๓๔ นางปวรวรรณ  จันทร์ทอง 

 ๓๙๓๕ นางปวริศา  กาญจนกูล 

 ๓๙๓๖ นางปวริศา  ใจมั่น 

 ๓๙๓๗ นางปวิชญา  แบนเพชร 

 ๓๙๓๘ นางปวีญา  พัฒนพงศ์ 

 ๓๙๓๙ นางสาวปวีณา  นพรัตน์ 

 ๓๙๔๐ นางปวีณา  พิมพ์เมืองเก่า 

 ๓๙๔๑ นางสาวปวีณา  อุ่นบางหลวง 

 ๓๙๔๒ นางสาวปสุตา  รุกข์พันธ์ 

 ๓๙๔๓ นางปองชนกานต์  บุญมี 

 ๓๙๔๔ นางปะรินดา  ปัญจะสุวรรณ 

 ๓๙๔๕ นางปัญจมาพร  คงสมมาตร 

 ๓๙๔๖ นางปัญจรัศมิ์  กาจารี 

 ๓๙๔๗ นางปัญญาทิพย์  สุขเจริญ 

 ๓๙๔๘ นางสาวปัญญาภรณ์  สันติวิริยาภรณ์ 

 ๓๙๔๙ นางปัณฑิตา  จินาล่อง 

 ๓๙๕๐ นางปัทมา  นาคะประวิง 

 ๓๙๕๑ นางปัทมา  นิลพันธุ์ 

 ๓๙๕๒ นางปัทมา  ริ้วอินทร์ 

 ๓๙๕๓ นางสาวปัทมา  วุฒิประดิษฐ์ 

 ๓๙๕๔ นางสาวปัทมาพร  ไชยวรรณ 

 ๓๙๕๕ นางปัทมาภรณ์  ประไพพันธุ์ 

 ๓๙๕๖ นางปาจรีย์  ศรีสุข 

 ๓๙๕๗ นางสาวปาณิตา  ปานมน 

 ๓๙๕๘ นางปาณิศา  จันทร์หมื่นไวย 

 ๓๙๕๙ นางปาณิศา  อินทร์ใหม่ 

 ๓๙๖๐ นางสาวปาณิสรา  กนกนาค 

 ๓๙๖๑ นางปาณิสรา  เพ็ชรนิล 

 ๓๙๖๒ นางปานจิตร  จินหิรัญ 



 หน้า   ๑๖๓ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๙๖๓ นางปานใจ  อยู่หลง 

 ๓๙๖๔ นางปานทิพย์  ลายิ้ม 

 ๓๙๖๕ นางสาวปารณีย์  ประดับวงศ์ 

 ๓๙๖๖ นางสาวปาริชาต  แสวงศิลป์ 

 ๓๙๖๗ นางปาริชาติ  ซาชิโย 

 ๓๙๖๘ นางปาริชาติ  ดรุณวรคุณ 

 ๓๙๖๙ นางปาริชาติ  ตันสุธิกุล 

 ๓๙๗๐ นางปาริชาติ  ทองค าเจริญ 

 ๓๙๗๑ นางปาริชาติ  พรหมจันทร์ 

 ๓๙๗๒ นางสาวปาริชาติ  วงศ์สง่า 

 ๓๙๗๓ นางสาวปาริชาติ  วิไลสมสกุล 

 ๓๙๗๔ นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์ 

 ๓๙๗๕ นางปารีณา  ศิริพูล 

 ๓๙๗๖ นางสาวปาลิกา  ฉายวิริยกุล 

 ๓๙๗๗ นางปิติพร  ค าบัว 

 ๓๙๗๘ นางปิติพร  ดีพรหม 

 ๓๙๗๙ นางปิ่นประภา  นกพลับ 

 ๓๙๘๐ นางปิยฉัตร  เกษรบัว 

 ๓๙๘๑ นางสาวปิยณัฎฐา  ห่วงจีน 

 ๓๙๘๒ นางสาวปิยดา  ธนะนิมิตร 

 ๓๙๘๓ นางปิยนันท์  สิงห์ทอง 

 ๓๙๘๔ นางปิยนุช  อุษณวศิน 

 ๓๙๘๕ นางปิยมน  วสุพลกุล 

 ๓๙๘๖ นางปิยรัตน์  ประทุมสินธุ์ 

 ๓๙๘๗ นางปิยวดี  เข็มมณฑา 

 ๓๙๘๘ นางปิยวดี  เพ็ชรอ าไพ 

 ๓๙๘๙ นางปิยวรรณ  ธีรธรรมนุวัฒน์ 

 ๓๙๙๐ นางสาวปิยะดา  พามูล 

 ๓๙๙๑ นางปิยะนาถ  เด่นถาวร 

 ๓๙๙๒ นางปิยะภรณ์  ด้วงตุด 

 ๓๙๙๓ นางปิยากร  สู่สุข 

 ๓๙๙๔ นางปิยาภรณ์  เจนจรัสอารี 

 ๓๙๙๕ นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ 

 ๓๙๙๖ นางสาวปิลันตรี  สมเป็ง 

 ๓๙๙๗ นางสาวปุญญพัฒน์  ชัยชนะ 

 ๓๙๙๘ นางสาวปุณณดา  สิงห์ไชย 

 ๓๙๙๙ นางปุณยนุช  ฉัตรธรรมกุล 

 ๔๐๐๐ นางปุณยนุช  ไชยแก้ว 

 ๔๐๐๑ นางปุณยนุช  เนตรพินทุ 

 ๔๐๐๒ นางสาวปุณิกา  พ่วงทรัพย์ 

 ๔๐๐๓ นางเปรมจิต  ตรีภูริทัต 

 ๔๐๐๔ นางเปรมจิต  นาคบ้านกวย 

 ๔๐๐๕ นางเปรมจิตร  ศิริกัณรัตน์ 

 ๔๐๐๖ นางเปรมยุดา  อินทสโร 

 ๔๐๐๗ นางเปรมฤดี  แข็งการ 

 ๔๐๐๘ นางผกา  คุ้มม่วง 

 ๔๐๐๙ นางผกาทอง  อุปันโน 

 ๔๐๑๐ นางผการัตน์  ผิวสะอาด 

 ๔๐๑๑ นางผกาวรรณ  รื่นเรืองฤทธิ์ 

 ๔๐๑๒ นางผกาสร  ไขกัณหา 

 ๔๐๑๓ นางผจงจิตร  ชีวพัฒนพิบูลย์ 

 ๔๐๑๔ นางผ่องพรรณ  ค าสียา 



 หน้า   ๑๖๔ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๐๑๕ นางผ่องพรรณ  ทองแสน 

 ๔๐๑๖ นางผ่องพรรณ  มุริกานนท์ 

 ๔๐๑๗ นางผ่องศรี  เพชราภา 

 ๔๐๑๘ นางสาวผ่องศรี  โสติน 

 ๔๐๑๙ นางผาณิต  พาภักดี 

 ๔๐๒๐ นางสาวผาณิต  อานุนามัง 

 ๔๐๒๑ นางผาณิตา  สุวรรณหงษ์ 

 ๔๐๒๒ นางผาณิตา  องอาจโอฬาร 

 ๔๐๒๓ นางผานิต  เกียรติวินัยสกุล 

 ๔๐๒๔ นางผุสดี  ขันผนึก 

 ๔๐๒๕ นางผุสดี  จิตคงสง 

 ๔๐๒๖ นางผุสดี  บัวสิน 

 ๔๐๒๗ นางสาวผุสดี  สว่างวรรณ์ 

 ๔๐๒๘ นางผุสดี  อ่อนน้อย 

 ๔๐๒๙ นางพงศ์แก้ว  ภู่สุวรรณ 

 ๔๐๓๐ นางพงษ์ศรี  ศิริค า 

 ๔๐๓๑ นางสาวพจนา  เลาวณาภิบาล 

 ๔๐๓๒ นางสาวพจนา  วรรณเสวี 

 ๔๐๓๓ นางพจนีย์  ทองเสม 

 ๔๐๓๔ นางพจนีย์  ทับเงิน 

 ๔๐๓๕ นางพจมาน  จงอบกลาง 

 ๔๐๓๖ นางพชรธรณ์  กุณธูป 

 ๔๐๓๗ นางพชรมน  เกษา 

 ๔๐๓๘ นางพชรวรรณ  ชาวหันค า 

 ๔๐๓๙ นางพณีวรรณ  ค าทอง 

 ๔๐๔๐ นางพนมพร  สุทา 

 ๔๐๔๑ นางสาวพนมวรรณ  นันตาดี 

 ๔๐๔๒ นางพนอจิตร์  จันทร์วิรัช 

 ๔๐๔๓ นางสาวพนัดดา  เห่งพุ่ม 

 ๔๐๔๔ นางพนาไพร  คุ้มสดวก 

 ๔๐๔๕ นางพนารัตน์  วิทยอนันต์ 

 ๔๐๔๖ นางสาวพนารี  กิมฮู้ 

 ๔๐๔๗ นางพนิดา  จันทวงศ์ 

 ๔๐๔๘ นางพนิดา  นามบุรี 

 ๔๐๔๙ นางพนิดา  นาวาทอง 

 ๔๐๕๐ นางสาวพนิดา  บุญบ ารุง 

 ๔๐๕๑ นางพนิดา  สุทธิประภา 

 ๔๐๕๒ นางพนิตนันท์  ชลวานิช 

 ๔๐๕๓ นางพนิตสิรี  พิมพ์โชติภูวดล 

 ๔๐๕๔ นางพมรศรี  ทินนาม 

 ๔๐๕๕ นางสาวพมลพร  วินทะไชย 

 ๔๐๕๖ นางพยอม  ถิรมนตรี 

 ๔๐๕๗ นางพยุงจิตร  บุญโนนแต้ 

 ๔๐๕๘ นางพยุงศรี  จิรภัคพร 

 ๔๐๕๙ นางพเยาว์  จงวงษ์ 

 ๔๐๖๐ นางพเยาว์  วงศ์วิเศษ 

 ๔๐๖๑ นางพรกช  เอียดอุ้ย 

 ๔๐๖๒ นางพรกมล  พานิชกรณ์ 

 ๔๐๖๓ นางพรแก้ว  จันทร์เพ็ญ 

 ๔๐๖๔ นางพรจนา  สุขวิบูลย์ 

 ๔๐๖๕ นางพรจันทร์  ปรุงปลื้ม 

 ๔๐๖๖ นางพรจารุ  ศรีแก้วแฝก 



 หน้า   ๑๖๕ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๐๖๗ นางพรชนก  ขวัญเชื้อ 

 ๔๐๖๘ นางพรชนก  บัวนิ่ม 

 ๔๐๖๙ นางพรทิพภา  แก่นเรือง 

 ๔๐๗๐ นางพรทิพย์  กาบขุนทด 

 ๔๐๗๑ นางพรทิพย์  คงนาค 

 ๔๐๗๒ นางพรทิพย์  จันทร์ตระกูล 

 ๔๐๗๓ นางพรทิพย์  เจริญยิ่ง 

 ๔๐๗๔ นางพรทิพย์  ดาราช 

 ๔๐๗๕ นางพรทิพย์  เดชะทัศน์ 

 ๔๐๗๖ นางสาวพรทิพย์  น้อมน าทรัพย์ 

 ๔๐๗๗ นางพรทิพย์  นาตรีชน 

 ๔๐๗๘ นางสาวพรทิพย์  บัวบง 

 ๔๐๗๙ นางพรทิพย์  บัวพา 

 ๔๐๘๐ นางพรทิพย์  ปาละนันท์ 

 ๔๐๘๑ นางพรทิพย์  ไพบูลย์ 

 ๔๐๘๒ นางพรทิพย์  ม้วนอ่อม 

 ๔๐๘๓ นางพรทิพย์  มิ่งมณเฑียร 

 ๔๐๘๔ นางพรทิพย์  รัตนวัน 

 ๔๐๘๕ นางพรทิพย์  ฤทธิ์เกิด 

 ๔๐๘๖ นางสาวพรทิพย์  ส่องเมืองสุข 

 ๔๐๘๗ นางสาวพรทิพย์  สิทธิศักดิ์ 

 ๔๐๘๘ นางสาวพรทิพย์  สินประสงค์ 

 ๔๐๘๙ นางสาวพรทิพย์  อินทร์ประสิทธิ์ 

 ๔๐๙๐ นางพรทิพา  จินดาเหม 

 ๔๐๙๑ นางสาวพรทิพา  ประดิษฐ์ผล 

 ๔๐๙๒ นางสาวพรทิพานันท์  บุญสว่าง 

 ๔๐๙๓ นางพรทิวา  ศรีสุริยะธาดา 

 ๔๐๙๔ นางพรธนา  พฤกษ์วราภรณ์ 

 ๔๐๙๕ นางสาวพรนภัส  แก้วบุดดา 

 ๔๐๙๖ นางสาวพรนภา  ขันแก้ว 

 ๔๐๙๗ นางพรนภา  จันดา 

 ๔๐๙๘ นางพรนภา  ศรีโพธิ์ 

 ๔๐๙๙ นางสาวพรนิภา  ว่องไว 

 ๔๑๐๐ นางพรปวีย์  สนธิ์ชัย 

 ๔๑๐๑ นางสาวพรพณา  จันทร์ดวง 

 ๔๑๐๒ นางพรพณา  ภิญโญศาสตร์ 

 ๔๑๐๓ นางสาวพรพนธ์  แพทย์เพียร 

 ๔๑๐๔ นางพรพนา  ศรีสะอาด 

 ๔๑๐๕ นางสาวพรพรรณ  กิติคุณ 

 ๔๑๐๖ นางพรพรรณ  จิตรตั้งตรง 

 ๔๑๐๗ นางพรพรรณ  ชลประทาน 

 ๔๑๐๘ นางสาวพรพิชชา  พานแก้ว 

 ๔๑๐๙ นางพรพิมล  แกล้วกล้า 

 ๔๑๑๐ นางสาวพรพิมล  ขอนทอง 

 ๔๑๑๑ นางสาวพรพิมล  ธรรมาธิกรณ์ชัย 

 ๔๑๑๒ นางพรพิมล  โพธิจักร์ 

 ๔๑๑๓ นางพรพิมล  ลุนเสนา 

 ๔๑๑๔ นางพรพิศ  สลักลาย 

 ๔๑๑๕ นางพรเพ็ญ  กลิ่นก าธรกุล 

 ๔๑๑๖ นางสาวพรเพ็ญ  กว้างขวาง 

 ๔๑๑๗ นางพรเพ็ญ  งามเสงี่ยม 

 ๔๑๑๘ นางพรเพ็ญ  พิตรพิบูลย์พันธุ์ 



 หน้า   ๑๖๖ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๑๑๙ นางพรเพ็ญ  แพเกาะ 

 ๔๑๒๐ นางพรเพ็ญ  สมบัติมาก 

 ๔๑๒๑ นางพรเพ็ญ  แสงแก้ว 

 ๔๑๒๒ นางพรเพ็ญ  อินทร์เจริญสุข 

 ๔๑๒๓ นางสาวพรไพลิน  อิ่มสุนทรรักษา 

 ๔๑๒๔ นางพรรณทิมาพร  โพธิ์ทอง 

 ๔๑๒๕ นางพรรณนภา  ฆารไสว 

 ๔๑๒๖ นางพรรณนภา  เจษฎาลักษณ์ 

 ๔๑๒๗ นางพรรณนิภา  พร้อมเพียง 

 ๔๑๒๘ นางพรรณภา  โททุมพล 

 ๔๑๒๙ นางพรรณยมล  สร้อยเกลียว 

 ๔๑๓๐ นางสาวพรรณรัตน์  ประสมพันธ์ 

 ๔๑๓๑ นางสาวพรรณวิไล  งานดี 

 ๔๑๓๒ นางสาวพรรณิภา  มณีเนตร 

 ๔๑๓๓ นางพรรณี  ค าภักดี 

 ๔๑๓๔ นางพรรณี  จ าเป็น 

 ๔๑๓๕ นางพรรณี  จินนาคุณ 

 ๔๑๓๖ นางพรรณี  โภชฌงค์ 

 ๔๑๓๗ นางพรรณี  ฤทธิรงค์ 

 ๔๑๓๘ นางสาวพรรณี  ลิ้มเจริญ 

 ๔๑๓๙ นางสาวพรรณี  ศิริไพศาล 

 ๔๑๔๐ นางพรรณี  สุ่มมาตย์ 

 ๔๑๔๑ นางสาวพรรวินท์  สาแดง 

 ๔๑๔๒ นางพรรษา  คลังจันทร์ 

 ๔๑๔๓ นางสาวพรฤดี  ถือทอง 

 ๔๑๔๔ นางพรลักษมี  เมืองเกิด 

 ๔๑๔๕ นางสาวพรวดี  ทับเที่ยง 

 ๔๑๔๖ นางพรวดี  วงศ์เจริญกิจ 

 ๔๑๔๗ นางสาวพรวิสาข์  สังข์สุวรรณ 

 ๔๑๔๘ นางพรศิริ  อภัยศรี 

 ๔๑๔๙ นางพรสถิตย์  เดชาวุธ 

 ๔๑๕๐ นางสาวพรสวรรค์  ดีสุขแสง 

 ๔๑๕๑ นางสาวพรสวรรค์  ศรีสุพรรณ 

 ๔๑๕๒ นางพร้อมพร  ลีพฤติ 

 ๔๑๕๓ นางพรอ าไพ  จันทร์นุ่น 

 ๔๑๕๔ นางพฤกษา  ตั้งกิจวนิชกุล 

 ๔๑๕๕ นางพฤษภา  ปุยานุสรณ์ 

 ๔๑๕๖ นางสาวพลอยชวรรณ  จินดาแก้ว 

 ๔๑๕๗ นางพลับพลึง  โพธิกุล 

 ๔๑๕๘ นางพวงแข  สิงห์เล็ก 

 ๔๑๕๙ นางพวงจันทร์  อุทรา 

 ๔๑๖๐ นางพวงทอง  วงศ์จันทร์ค า 

 ๔๑๖๑ นางพวงทิพย์  ธรรมกิจจา 

 ๔๑๖๒ นางพวงผกา  พรหมมา 

 ๔๑๖๓ นางสาวพวงผกา  เพชรรัตน์ 

 ๔๑๖๔ นางพวงพยอม  เทพกัญญา 

 ๔๑๖๕ นางพวงพยอม  ธรรมเชื้อ 

 ๔๑๖๖ นางสาวพวงเพชร  จั่นศรี 

 ๔๑๖๗ นางพวงเพชร  ลูกอินทร์ 

 ๔๑๖๘ นางพวงเพ็ญ  แพนลา 

 ๔๑๖๙ นางสาวพวงมาศ  มหาภาส 

 ๔๑๗๐ นางพวงสุข  ขวัญสุวรรณ 



 หน้า   ๑๖๗ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๑๗๑ นางสาวพอเนตร  ศิริภูล 

 ๔๑๗๒ นางสาวพะเยาว์  ส ารวยรื่น 

 ๔๑๗๓ นางพะเยาว์  เอ่งฉ้วน 

 ๔๑๗๔ นางพัชฎาพร  โพธิ์จันทร์ 

 ๔๑๗๕ นางพัชณี  มโนวัฒน์ 

 ๔๑๗๖ นางพัชนิดา  สุวรรณจักร์ 

 ๔๑๗๗ นางสาวพัชนี  นามเมือง 

 ๔๑๗๘ นางพัชนี  ใบธรรม 

 ๔๑๗๙ นางพัชนี  สุขเกษม 

 ๔๑๘๐ นางสาวพัชนี  อักษรเดช 

 ๔๑๘๑ นางพัชภร  สุรสิทธิ์ 

 ๔๑๘๒ นางพัชมณฑ์  ค าพิหล้า 

 ๔๑๘๓ นางสาวพัชยา  อินทร์น้อย 

 ๔๑๘๔ นางพัชรภรณ์  วารินสอาด 

 ๔๑๘๕ นางพัชรา  คงเนียม 

 ๔๑๘๖ นางพัชรา  โพธิ์พันธุ์ 

 ๔๑๘๗ นางสาวพัชรา  สมเครือ 

 ๔๑๘๘ นางพัชริดา  ศรีเพ็ชร 

 ๔๑๘๙ นางพัชรินทร์  จั่นแก้ว 

 ๔๑๙๐ นางพัชรินทร์  จิตจักร 

 ๔๑๙๑ นางพัชรินทร์  ชีธรรมรัตน์ 

 ๔๑๙๒ นางพัชรินทร์  ไชยสุทธิ์ 

 ๔๑๙๓ นางพัชรินทร์  ศิริพัฒนวรสกุล 

 ๔๑๙๔ นางพัชรี  ขจรศิลป์ 

 ๔๑๙๕ นางพัชรี  เข็มมุข 

 ๔๑๙๖ นางพัชรี  คงสวัสดิ์ 

 ๔๑๙๗ นางพัชรี  คูหะมณี 

 ๔๑๙๘ นางพัชรี  เทวกุล ณ อยุธยา 

 ๔๑๙๙ นางพัชรี  ธนวิวัฒน์ 

 ๔๒๐๐ นางพัชรี  วรรณศรี 

 ๔๒๐๑ นางพัชรี  ศรีสอาด 

 ๔๒๐๒ นางพัชรีกรณ์  ธรสินธุ์ 

 ๔๒๐๓ นางพัชรีย์  อ าภิน 

 ๔๒๐๔ นางพัชรียา  พรหมเสนา 

 ๔๒๐๕ นางพัชรียา  เพิ่มพูน 

 ๔๒๐๖ นางพัชรียา  รัตนวงศ์ 

 ๔๒๐๗ นางพัชลีย์กานต์  ยิ้มเมือง 

 ๔๒๐๘ นางสาวพัชอร  งิ้วราย 

 ๔๒๐๙ นางพัฒนฉัตร  พลับขาว 

 ๔๒๑๐ นางสาวพัฒน์ศรี  ห่อทอง 

 ๔๒๑๑ นางสาวพัฒนา  กิจประสงค์ 

 ๔๒๑๒ นางพัฒนา  นาสมบัติ 

 ๔๒๑๓ นางพัฒนาพร  กิตติวิบูลย์ 

 ๔๒๑๔ นางสาวพัฒนี  เมืองใจมา 

 ๔๒๑๕ นางพัณณ์ชิตา  ปลอดทอง 

 ๔๒๑๖ นางพัณณิตา  เล็กนพรัตน์ 

 ๔๒๑๗ นางพัณณิตา  วรรณเสวก 

 ๔๒๑๘ นางพัณณิตา  สมเก่า 

 ๔๒๑๙ นางพัทธจิต  จิรรัชตะสิริ 

 ๔๒๒๐ นางพัทธนันท์  ไตรนพ 

 ๔๒๒๑ นางพันนรา  ขจีจิตร์ 

 ๔๒๒๒ นางพัลภา  ชมจันทร์ 



 หน้า   ๑๖๘ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๒๒๓ นางพัลลภา  แสนวันดี 

 ๔๒๒๔ นางสาวพัลลภา  เอี๋ยวสกุล 

 ๔๒๒๕ นางสาวพัสรกาณญ์  ทองพูน 

 ๔๒๒๖ นางพัสราณี  ทนุจันทร์ 

 ๔๒๒๗ นางพาขวัญ  กิติสาระกุลชัย 

 ๔๒๒๘ นางพาณี  สุขสวัสดิ์ 

 ๔๒๒๙ นางพิกุล  แก้วค า 

 ๔๒๓๐ นางพิกุล  จันทร์หอม 

 ๔๒๓๑ นางพิกุล  เผยกระโทก 

 ๔๒๓๒ นางพิกุล  พันธุระ 

 ๔๒๓๓ นางพิกุล  ยวงทอง 

 ๔๒๓๔ นางพิกุลทอง  ไชยปัญหา 

 ๔๒๓๕ นางพิจิตรา  เงินแพทย์ 

 ๔๒๓๖ นางพิชชาภรณ์  หงษ์ทอง 

 ๔๒๓๗ นางพิชชาภา  แหวนชุม 

 ๔๒๓๘ นางสาวพิชญ์สิริ  คนทัศน์ 

 ๔๒๓๙ นางพิชญา  เพชรสุวรรณ 

 ๔๒๔๐ นางพิชยา  คล้ายเคลื่อน 

 ๔๒๔๑ สิบเอกหญิง พิฐชญาณ์  จิรสวานนท์ 

 ๔๒๔๒ นางพิณรัตน์  พ่อค าจันทร์ 

 ๔๒๔๓ นางพิณรัตน์  รัตนาคะ 

 ๔๒๔๔ นางพิทยา  หังสพฤกษ์ 

 ๔๒๔๕ นางพิธภรณ์  ค าไตรย์ 

 ๔๒๔๖ นางสาวพินทอง  สุวัฒนพันธ์ 

 ๔๒๔๗ นางสาวพินทิพย์  ไขประภาย 

 ๔๒๔๘ นางพิมนภัทร์  เพ็งพันล า 

 ๔๒๔๙ นางสาวพิมนภา  ธรรมศิลา 

 ๔๒๕๐ นางพิมปไพ  เสนา 

 ๔๒๕๑ นางพิมประภา  อินทร์ศรีทอง 

 ๔๒๕๒ นางพิมพ์ใจ  ทองศรี 

 ๔๒๕๓ นางพิมพ์ใจ  แสงอบ 

 ๔๒๕๔ นางพิมพ์ชญา  ภัทรปิยประสิทธิ์ 

 ๔๒๕๕ นางพิมพ์นิภา  จักรวุฒิตรีสิน 

 ๔๒๕๖ นางพิมพ์ปวีณ์  สืบสาย 

 ๔๒๕๗ นางพิมพ์พรรณ  วงศ์ปัดสา 

 ๔๒๕๘ นางสาวพิมพ์พิชชา  ด าโข 

 ๔๒๕๙ นางพิมพ์พิชชา  เอี่ยมปู่ 

 ๔๒๖๐ นางสาวพิมพ์พิศา  แสนไชยศรี 

 ๔๒๖๑ นางพิมพ์พิศา  อุดมรัตน์ 

 ๔๒๖๒ นางสาวพิมพ์ภรณ์  เอกวรรณัง 

 ๔๒๖๓ นางสาวพิมพร  ราตรี 

 ๔๒๖๔ นางพิมพร  สิงห์กาญจนโรจน์ 

 ๔๒๖๕ นางพิมพร  อู่ไม้ 

 ๔๒๖๖ นางพิมพ์รพัทธ์  ยุทธกิตติกร 

 ๔๒๖๗ นางพิมพ์รภัส  สินธุระวิทย์ 

 ๔๒๖๘ นางสาวพิมพ์รัตน์  สุเพียรศิริ 

 ๔๒๖๙ นางพิมพ์ลภัส  แจ่มจันทร์ 

 ๔๒๗๐ นางสาวพิมพ์ลภัส  บุตรแผ้ว 

 ๔๒๗๑ นางพิมพาภรณ์  ธนเจริญพิลาศ 

 ๔๒๗๒ นางพิมภวัลย์  เขาสื่อ 

 ๔๒๗๓ นางพิมภาพร  อินทร์จันทร์ 

 ๔๒๗๔ นางพิมลพรรณ  คูณจันทร์ทึก 



 หน้า   ๑๖๙ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๒๗๕ นางพิมลพรรณ  เวชกุล 

 ๔๒๗๖ นางสาวพิมลรัตน์  ส าเภารอด 

 ๔๒๗๗ นางสาวพิมลสิริ  ภาชนะ 

 ๔๒๗๘ นางพิมสุดา  รื่นญาติ 

 ๔๒๗๙ นางพิรม  พูลสวัสดิ์ 

 ๔๒๘๐ นางพิริยา  น่วมตาด 

 ๔๒๘๑ นางพิรุณ  พงศ์พิริยะวนิช 

 ๔๒๘๒ นางพิรุณห์ลักษณ์  จั่นทอง 

 ๔๒๘๓ นางพิลัยวัลย์  ศิริภักดิ์ 

 ๔๒๘๔ นางสาวพิศเพลิน  พันธุ 

 ๔๒๘๕ นางพิศเพลิน  อินนุ่มพันธุ์ 

 ๔๒๘๖ นางพิศมัย  นันโท 

 ๔๒๘๗ นางพิศมัย  พรมชาติ 

 ๔๒๘๘ นางพิศมัย  ยลถวิล 

 ๔๒๘๙ นางสาวพิศมัย  วราชุน 

 ๔๒๙๐ นางพิศมัย  วัฒนพฤกษชาติ 

 ๔๒๙๑ นางพิศมัย  ศรีเมือง 

 ๔๒๙๒ นางพิศมัย  สอนไชยา 

 ๔๒๙๓ นางพิศมัย  เหล็กแก้ว 

 ๔๒๙๔ นางพิศมัย  อาจพินิจ 

 ๔๒๙๕ นางพิสมัย  คูศรีพิทักษ์ 

 ๔๒๙๖ นางพิสมัย  พรมวังขวา 

 ๔๒๙๗ นางสาวพิสวาท  ชาระ 

 ๔๒๙๘ นางพีรยา  บัวหนอง 

 ๔๒๙๙ นางพรียา  สุภาวะ 

 ๔๓๐๐ นางพีรานุช  ซาวค าเขต 

 ๔๓๐๑ นางพุฒิตา  กลิ่นโพธิ์ 

 ๔๓๐๒ นางพุทธรักษา  บุญประสิทธิ์ 

 ๔๓๐๓ นางพุทธาพร  แอสาร 

 ๔๓๐๔ นางพูนแก้ว  ช่างผัส 

 ๔๓๐๕ นางสาวพูนทรัพย์  จันทร์กระจ่าง 

 ๔๓๐๖ นางพูนภัสสร  ภูศรีฤทธิ์ 

 ๔๓๐๗ นางพูนสุข  ศรีไชย 

 ๔๓๐๘ นางพูลทรัพย์  รัตนสุภา 

 ๔๓๐๙ นางพูลศรี  กมุท 

 ๔๓๑๐ นางพูลศรี  ศรีเข้ม 

 ๔๓๑๑ นางพูลศรี  หาญสวัสดิ์ 

 ๔๓๑๒ นางสาวพูลศรี  เหง้าพรหมมินทร์ 

 ๔๓๑๓ นางเพชรชมภู  ปรึกษา 

 ๔๓๑๔ นางเพชรดารินทร์  กาญจนวิลานนท์ 

 ๔๓๑๕ นางเพชรมณี  จันทร์ส่อง 

 ๔๓๑๖ นางสาวเพชรรินทร์  พิมพ์สวัสดิ์ 

 ๔๓๑๗ นางสาวเพชรินทร์  ตามวงศ์ 

 ๔๓๑๘ นางเพ็ญกัลย์  จันทร์เพชร 

 ๔๓๑๙ นางเพ็ญจันทร์  ช่วงเจริญ 

 ๔๓๒๐ นางสาวเพ็ญณี  ส้มเอม 

 ๔๓๒๑ นางเพ็ญทิพย์  จันทร์ศรีวงค์ 

 ๔๓๒๒ นางสาวเพ็ญนภา  คนคล่อง 

 ๔๓๒๓ นางเพ็ญนภา  แดงเรือน 

 ๔๓๒๔ นางสาวเพ็ญนภา  สถิรวิสาลกิจ 

 ๔๓๒๕ นางเพ็ญประภา  คุ้มผล 

 ๔๓๒๖ นางเพ็ญประภา  ภูมิโคกรักษ์ 



 หน้า   ๑๗๐ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๓๒๗ นางเพ็ญพรรณ  ขุนหนู 

 ๔๓๒๘ นางสาวเพ็ญพรรณ  ฐีตานนท์ 

 ๔๓๒๙ นางสาวเพ็ญเพียร  ชิดสุข 

 ๔๓๓๐ นางเพ็ญโพยม  บัวอินทร์ 

 ๔๓๓๑ นางสาวเพ็ญภาค  พันธ์ทอง 

 ๔๓๓๒ นางเพ็ญศรี  เฉวียงหงษ์ 

 ๔๓๓๓ นางเพ็ญศรี  ทางดี 

 ๔๓๓๔ นางเพ็ญศรี  บุญเดช 

 ๔๓๓๕ นางเพ็ญศรี  บุญสมร 

 ๔๓๓๖ นางเพ็ญศรี  ประเสริฐถาวรศิริ 

 ๔๓๓๗ นางเพ็ญศรี  รามสินธุ์ 

 ๔๓๓๘ นางเพ็ญศรี  เสี่ยงบุญ 

 ๔๓๓๙ นางเพ็ญศรี  หนูเซ่ง 

 ๔๓๔๐ นางเพ็ญศิริ  ภูถมศรี 

 ๔๓๔๑ นางเพลินจิต  เนียมสอาด 

 ๔๓๔๒ นางเพลินตา  บุญเล็ก 

 ๔๓๔๓ นางสาวเพียงขวัญ  นะวะค า 

 ๔๓๔๔ นางเพียงขวัญ  สูงศักดิ์ 

 ๔๓๔๕ นางสาวเพียงใจ  หมอยา 

 ๔๓๔๖ นางเพียงใจ  อรชร 

 ๔๓๔๗ นางสาวเพียงใจ  ออมสิน 

 ๔๓๔๘ นางสาวเพียงพิณ  ปันโย 

 ๔๓๔๙ นางเพียงพิส  โสพิกุล 

 ๔๓๕๐ นางสาวเพียงรัก  ใสสุชล 

 ๔๓๕๑ นางเพียรรัตน์  แกล้วทนงค์ 

 ๔๓๕๒ นางเพียรหทัย  อ านวย 

 ๔๓๕๓ นางแพตทิชา  จันต๊ะไทย 

 ๔๓๕๔ นางแพทอง  บุญจันทร์ 

 ๔๓๕๕ นางสาวแพรมณี  ทองเสน 

 ๔๓๕๖ นางไพจิตร  เกษางาม 

 ๔๓๕๗ นางไพจิตร  ไชยนา 

 ๔๓๕๘ นางไพจิตร  สุขภูตานันท์ 

 ๔๓๕๙ นางสาวไพจิตร  สุขสบาย 

 ๔๓๖๐ นางไพรวรรณ์  มาตตายา 

 ๔๓๖๑ นางไพรวรรณ  จิตภิรมย์ศักดิ์ 

 ๔๓๖๒ นางไพรวัณ  สุวรรณประทีบ 

 ๔๓๖๓ นางสาวไพรัตน์  เพ็ชรมณี 

 ๔๓๖๔ นางไพรัลญา  เมฆมุสิก 

 ๔๓๖๕ นางไพรินทร์  พัฒนชัยวัฒน์ 

 ๔๓๖๖ นางไพเราะ  ใจชื่น 

 ๔๓๖๗ นางไพลิน  ธนิกกุล 

 ๔๓๖๘ นางไพลิน  พรมเกตุ 

 ๔๓๖๙ นางไพวัลย์  พันธุ์เกิด 

 ๔๓๗๐ นางไพศรี  ง่วนทอง 

 ๔๓๗๑ นางไพษร  โม๊ะดี 

 ๔๓๗๒ นางฟ้ารุ่ง  บรรเรืองทอง 

 ๔๓๗๓ นางภคกร  ทองเลิศ 

 ๔๓๗๔ นางภคพร  กระพี้ 

 ๔๓๗๕ นางภควรรณ  ธรรมชัย 

 ๔๓๗๖ นางภณิดา  เสือกลิ่น 

 ๔๓๗๗ นางสาวภรณ์สวรรค์  เก่งธัญญกรณ์ 

 ๔๓๗๘ นางสาวภรธนา  ตารินทร์ 



 หน้า   ๑๗๑ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๓๗๙ นางสาวภรพิศ  มธุรส 

 ๔๓๘๐ นางภราดา  ชนะสงคราม 

 ๔๓๘๑ นางสาวภวรัญชน์อร  ทิพย์เพชร 

 ๔๓๘๒ นางภัคจิรา  ทองเรือง 

 ๔๓๘๓ นางสาวภัคจิรา  หงษา 

 ๔๓๘๔ นางภัคชุดา  พรหมพ้วย 

 ๔๓๘๕ นางภัคณัฏฐ์  เรืองสวัสดิ์ 

 ๔๓๘๖ นางสาวภัคนันท์  ศรีช านาญ 

 ๔๓๘๗ นางภัคมณฑ์ณิภา  มงคล 

 ๔๓๘๘ นางภัณธนภร  ชาลี 

 ๔๓๘๙ นางสาวภัททิยา  ไกรนฤมล 

 ๔๓๙๐ นางสาวภัททิยา  บัววัฒนา 

 ๔๓๙๑ นางภัททิรา  ช ากรม 

 ๔๓๙๒ นางภัทธิราภรณ์  ทองลิ้ม 

 ๔๓๙๓ นางภัทนียา  ประภาสโนบล 

 ๔๓๙๔ นางสาวภัทรกมล  เจริญ 

 ๔๓๙๕ นางสาวภัทรพร  แจ้งไพศาล 

 ๔๓๙๖ นางภัทรพร  ยุวศิลปิน 

 ๔๓๙๗ นางสาวภัทรภร  ไกยะวินิจ 

 ๔๓๙๘ นางภัทรภร  บัวเพียร 

 ๔๓๙๙ นางสาวภัทรภร  โปตวัฒน์ 

 ๔๔๐๐ นางภัทรภร  ฤทธิชัย 

 ๔๔๐๑ นางสาวภัทรภร  สนั่นเสียง 

 ๔๔๐๒ นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 

 ๔๔๐๓ นางภัทรา  จันทระโสภา 

 ๔๔๐๔ นางสาวภัทรา  ชนมาสุข 

 ๔๔๐๕ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ภัทรานิษฐ์  ทองบัว 

 ๔๔๐๖ นางภัทรานี  เกตุสังข์พันธ์ 

 ๔๔๐๗ นางภัทริกา  ต่างใจเย็น 

 ๔๔๐๘ นางภัสฑามาศ  ฝายนันทะ 

 ๔๔๐๙ นางภัสฑิรา  ยิ้มเจริญศักดิ์ 

 ๔๔๑๐ นางภัสทรีพร  ยกยิ่ง 

 ๔๔๑๑ นางภัสธารีย์  ธีรเสรีวงศ์ 

 ๔๔๑๒ นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กุล 

 ๔๔๑๓ นางสาวภัสสุรางค์  ด้วงอินทร์ 

 ๔๔๑๔ นางภาคินัย  เฉลิมแสน 

 ๔๔๑๕ นางสาวภาธินี  ชัยปริญญา 

 ๔๔๑๖ นางภาพิมน  จันทร์โสด 

 ๔๔๑๗ นางภารดี  สิงอุบล 

 ๔๔๑๘ นางภาริณี  ผ่องแผ้ว 

 ๔๔๑๙ นางสาวภาลินี  แสงรี 

 ๔๔๒๐ นางภาวดี  ติวาวิไล 

 ๔๔๒๑ นางสาวภาวดี  สังขะเวช 

 ๔๔๒๒ นางภาวนา  ดวงเพียราช 

 ๔๔๒๓ นางภาวนา  พุทธจักร 

 ๔๔๒๔ นางภาวนา  สายทอง 

 ๔๔๒๕ นางสาวภาวนา  แสงค า 

 ๔๔๒๖ นางภาวนา  เอี่ยมสอาด 

 ๔๔๒๗ นางภาวิณี  ไกล่เกลี่ย 

 ๔๔๒๘ นางภาวิณี  แจ่มอัมพร 

 ๔๔๒๙ นางภาวิณี  ไพจิตโรจนา 

 ๔๔๓๐ นางภาวิณี  โสธรรมมงคล 



 หน้า   ๑๗๒ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
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 ๔๔๓๑ นางภาวิณี  โสมณวัฒน์ 

 ๔๔๓๒ นางภาวิตา  พรมสีดา 

 ๔๔๓๓ นางสาวภาวินี  วรรณจินดาพร 

 ๔๔๓๔ นางภาวินี  อ านวย 

 ๔๔๓๕ นางสาวภาสิตา  โพธิ 

 ๔๔๓๖ นางภาสิรี  ศรีขาว 

 ๔๔๓๗ นางภิชาภัช  วรุรวรภัทร 

 ๔๔๓๘ นางภิญญดา  เจริญสุข 

 ๔๔๓๙ นางสาวภิญญดา  สีหาจักร์ 

 ๔๔๔๐ นางสาวภิญญา  รักษาพันธ์ 

 ๔๔๔๑ นางภิญญาพัชญ์  ยุทธเศรษฐสิริ 

 ๔๔๔๒ นางภิยะกาญจน์  ทองไหม 

 ๔๔๔๓ นางภิรดา  จินดาอินทร์ 

 ๔๔๔๔ นางสาวภูษณิศา  แสงกล้า 

 ๔๔๔๕ นางสาวมณฑา  กองสูงเนิน 

 ๔๔๔๖ นางมณฑา  ช่วยนุ่ม 

 ๔๔๔๗ นางมณฑา  ด ามณี 

 ๔๔๔๘ นางมณฑา  ศรีชัย 

 ๔๔๔๙ นางมณฑา  ศักดิ์ศรีวัฒนา 

 ๔๔๕๐ นางมณฑา  สมมาตย์ 

 ๔๔๕๑ นางมณฑาทิพย์  ต้นแขม 

 ๔๔๕๒ สิบต ารวจตรีหญิง มณฑาทิพย์   

  เมฆาวรรณ์ 

 ๔๔๕๓ นางมณฑิชา  ศรีสว่างวงค์ 

 ๔๔๕๔ นางสาวมณฑิตา  แก้วสุขศรี 

 ๔๔๕๕ นางสาวมณฑิรา  สายวิเศษ 

 ๔๔๕๖ นางสาวมณเฑียร  พุ่มงาม 

 ๔๔๕๗ นางมณทิพย์  พลับบดี 

 ๔๔๕๘ นางสาวมณิษา  งามฉวี 

 ๔๔๕๙ นางมณี  แจ่มสว่าง 

 ๔๔๖๐ นางมณี  แสงสอาด 

 ๔๔๖๑ นางมณีกานต์  วิชัยวงษ์ 

 ๔๔๖๒ นางมณีนุช  รักกลาง 

 ๔๔๖๓ นางมณีพรรณ  บุญทัน 

 ๔๔๖๔ นางมณีภรณ์  ไชยฤทธิ์ 

 ๔๔๖๕ นางสาวมณีรัตน์  กล้ายุทธ 

 ๔๔๖๖ นางสาวมณีรัตน์  ขวัญสังข์ 

 ๔๔๖๗ นางมณีรัตน์  ตะปะชุม 

 ๔๔๖๘ นางมณีรัตน์  พ่วงบุญมาก 

 ๔๔๖๙ นางมณีรัตน์  ฤทธานนท์ 

 ๔๔๗๐ นางมณีวรรณ  เจริญดี 

 ๔๔๗๑ นางมณีวรรณ  ปิยมาพรชัย 

 ๔๔๗๒ นางสาวมทินา  สารครศรี 

 ๔๔๗๓ นางมธุภาณี  เจ้ยชุม 

 ๔๔๗๔ นางมธุรจน์  สุภาษิต 

 ๔๔๗๕ นางมธุรส  จัตุรงค์ 

 ๔๔๗๖ นางมนฑ์เธียร  พัฒนาวงศ์ 

 ๔๔๗๗ นางมนต์ฤดี  ปิ่นโสภณ 

 ๔๔๗๘ นางมนทกานติ์  อินทร 

 ๔๔๗๙ นางมนธิรา  ชมโคกกรวด 

 ๔๔๘๐ นางมนธิรา  วรสาร 

 ๔๔๘๑ นางสาวมนสิขา  โฉมฉาย 
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 ๔๔๘๒ นางมนัญญา  พุทธรักษา 

 ๔๔๘๓ นางมนัสนันท์  นิยมะจันทร์ 

 ๔๔๘๔ นางมนัสนันท์  สาธุพันธ์ 

 ๔๔๘๕ นางสาวมนัสวรรณ  สุดดี 

 ๔๔๘๖ นางมยุรา  สราญจิตร์ 

 ๔๔๘๗ นางมยุรี  ไชยบัง 

 ๔๔๘๘ นางมยุรี  ติดพวงมาลี 

 ๔๔๘๙ นางมยุรี  ประสิทธินาวา 

 ๔๔๙๐ นางมยุรี  ลิมปกานนท์ 

 ๔๔๙๑ นางสาวมยุรี  เวียงวิเศษ 

 ๔๔๙๒ นางสาวมยุรี  ส าเภาทิพย์ 

 ๔๔๙๓ นางมยุรี  หนูห่อ 

 ๔๔๙๔ นางมยุรี  เหมหิรัณย์ 

 ๔๔๙๕ นางมรกต  จันทรารัตน์ 

 ๔๔๙๖ นางมรกต  เตรียมเวชวุฒิไกร 

 ๔๔๙๗ นางมรกต  ลาวช่าง 

 ๔๔๙๘ นางมลฑาทิพย์  แวโด 

 ๔๔๙๙ นางมลทิรา  ไชยช่อฟ้า 

 ๔๕๐๐ นางมลฤดี  บุญชม 

 ๔๕๐๑ นางมลฤดี  สิทธิเดชกุลถาวร 

 ๔๕๐๒ นางสาวมลวิภา  บุญหนุน 

 ๔๕๐๓ นางสาวมลินี  วงศ์บุตตะ 

 ๔๕๐๔ นางมลินี  อุราสาย 

 ๔๕๐๕ นางมลิวรรณ  ประจันนวล 

 ๔๕๐๖ นางมะลิวรรณ  นีรนาถภูวดล 

 ๔๕๐๗ นางมะลิวรรณ  วงษ์ประยูร 

 ๔๕๐๘ นางมะลิวัลย์  บุญเรืองศรี 

 ๔๕๐๙ นางสาวมัณฑนา  หมาดมาสัน 

 ๔๕๑๐ นางมัณฑนา  อ่อนสองชั้น 

 ๔๕๑๑ นางมัตติพร  ลือกิจ 

 ๔๕๑๒ นางมัตสยา  ภู่ทอง 

 ๔๕๑๓ นางมัทนา  จันทร์เทศ 

 ๔๕๑๔ นางมัทนา  มณฑา 

 ๔๕๑๕ นางมัลลิกา  จริงจิตร 

 ๔๕๑๖ นางมัลลิกา  ภักดีศรี 

 ๔๕๑๗ นางมัลลิกา  ศุภพิทักไพบูลย์ 

 ๔๕๑๘ นางสาวมาณวิกา  ทองเปลว 

 ๔๕๑๙ นางสาวมาดี  รักษา 

 ๔๕๒๐ นางมาติกา  สิงสุ่ม 

 ๔๕๒๑ นางมารยาท  เสาวภาคย์ 

 ๔๕๒๒ นางมารศรี  พันธุ์เจริญ 

 ๔๕๒๓ นางสาวมาริศา  นนทสุบรรณ 

 ๔๕๒๔ นางมาริสา  เจนพรมราช 

 ๔๕๒๕ นางมาลัยรัตน์  พงษ์โพธิ์ 

 ๔๕๒๖ นางมาลา  พวงมาลัย 

 ๔๕๒๗ นางมาลา  สุวรรณประเสริฐ 

 ๔๕๒๘ นางมาลาพร  ศักดา 

 ๔๕๒๙ นางมาลิน  จันทร์ศรีนวล 

 ๔๕๓๐ นางสาวมาลินี  เชื่อมกลาง 

 ๔๕๓๑ นางสาวมาลินี  บุตรศรีเมือง 

 ๔๕๓๒ นางสาวมาลินี  วัฒนกุลพาณิชย์ 

 ๔๕๓๓ นางมาลินี  สังสีแก้ว 
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 ๔๕๓๔ นางมาลิสา  ศิริฉาย 

 ๔๕๓๕ นางสาวมาลี  แซ่ภู่ 

 ๔๕๓๖ นางสาวมาลี  บานพิกุล 

 ๔๕๓๗ นางสาวมาลี  พรรัตน์ 

 ๔๕๓๘ นางมาลี  เพ็งน่วม 

 ๔๕๓๙ นางสาวมาลี  ยินดีสุข 

 ๔๕๔๐ นางมาลี  ศิริโท 

 ๔๕๔๑ นางมาลี  สุคนธรส 

 ๔๕๔๒ นางสาวมาลี  อินทะกะ 

 ๔๕๔๓ นางมาลีนี  พลละคร 

 ๔๕๔๔ นางมาลียา  ระวังวงศ์ 

 ๔๕๔๕ นางมาลีวัลย์  กองหล้า 

 ๔๕๔๖ นางมินตรา  วงศ์แสนสุข 

 ๔๕๔๗ นางมินทิรา  วารินทร์ 

 ๔๕๔๘ นางมินทิราพร  มีสัจ 

 ๔๕๔๙ นางมินรฏา  แดงอุไร 

 ๔๕๕๐ นางมุกดา  ช้างสาร 

 ๔๕๕๑ นางมุกดา  นิ่มอนงค์ 

 ๔๕๕๒ นางมุกดาวรรณ  วิยาภรณ์ 

 ๔๕๕๓ นางมุจลินท์  เสือพาดกลอน 

 ๔๕๕๔ นางมุตจรินทร์  ดีทะเล 

 ๔๕๕๕ นางสาวมุตทิตา  ก้านบัว 

 ๔๕๕๖ นางมุทิตา  คล้ายพงษ์ 

 ๔๕๕๗ นางสาวมุทิตา  ไชยบุรี 

 ๔๕๕๘ นางเมตตา  คงบ่าว 

 ๔๕๕๙ นางเมตตา  ไชยมณีวรรณ 

 ๔๕๖๐ นางสาวเมตตา  พิเกณฑ์ 

 ๔๕๖๑ นางสาวเมตตา  รังไสว 

 ๔๕๖๒ นางเมธินันท์  สุทธิเดช 

 ๔๕๖๓ นางเมธินี  พูลโต 

 ๔๕๖๔ นางยลพักตร์  ศรีเอี่ยม 

 ๔๕๖๕ นางยศยา  ประสูตรเสน 

 ๔๕๖๖ นางสาวยศวดี  คนงาน 

 ๔๕๖๗ นางยินดี  บัวขวัญ 

 ๔๕๖๘ นางสาวยุคลธร  ศรีพล 

 ๔๕๖๙ นางยุพดี  ยิ้มอาจ 

 ๔๕๗๐ นางยุพดี  วิเชียรวรรณกูล 

 ๔๕๗๑ นางยุพา  ขันเงิน 

 ๔๕๗๒ นางยุพา  ขาวรมย์ 

 ๔๕๗๓ นางยุพา  ทองสร้าง 

 ๔๕๗๔ นางยุพา  ธนันทา 

 ๔๕๗๕ นางสาวยุพา  น่วมนิ่ม 

 ๔๕๗๖ นางยุพา  ผิวงาม 

 ๔๕๗๗ นางยุพา  รัตนมณี 

 ๔๕๗๘ นางสาวยุพา  โสมพันธ์ 

 ๔๕๗๙ นางยุพานันท์  ชูแข 

 ๔๕๘๐ นางสาวยุพาพร  พันกา 

 ๔๕๘๑ นางยุพาพรรณ  ปรปักษ์เป็นจุณ 

 ๔๕๘๒ นางยุพาวดี  กุลทอง 

 ๔๕๘๓ นางยุพิน  นาคะ 

 ๔๕๘๔ นางยุพิน  พานทอง 

 ๔๕๘๕ นางยุพิน  รัฐอังกูร 



 หน้า   ๑๗๕ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๕๘๖ นางยุพิน  วาระเพียง 

 ๔๕๘๗ นางยุพิน  สภาพไทย 

 ๔๕๘๘ นางยุพิน  สุวรรณรักษา 

 ๔๕๘๙ นางยุพิน  อุดมรัตนศิริชัย 

 ๔๕๙๐ นางยุภา  นาเลิศ 

 ๔๕๙๑ นางยุภา  อรัญญไพโรจน์ 

 ๔๕๙๒ นางยุภาพร  งอกสิน 

 ๔๕๙๓ นางยุภาพร  ไชยเมือง 

 ๔๕๙๔ นางยุภาพร  ทวยจันทร์ 

 ๔๕๙๕ นางยุวดี  ปรีหะจินดา 

 ๔๕๙๖ นางยุวดี  หวังสุข 

 ๔๕๙๗ นางเยาวนาท  วิริยประสิทธิ์ชัย 

 ๔๕๙๘ นางเยาวเรศ  หมัดโส๊ะ 

 ๔๕๙๙ นางสาวเยาวลักษณ์  ไชยยา 

 ๔๖๐๐ นางเยาวลักษณ์  บุญคงแก้ว 

 ๔๖๐๑ นางเยาวลักษณ์  ประคอง 

 ๔๖๐๒ นางเยาวลักษณ์  วางขุนทด 

 ๔๖๐๓ นางสาวรชตต์ธณพร  เอกภัทร์ชัยวงศ์ 

 ๔๖๐๔ นางสาวรชยา  จันทร์ศิริ 

 ๔๖๐๕ นางรชยา  รัตนสีมา 

 ๔๖๐๖ นางรณิดา  วัฒนะแย้ม 

 ๔๖๐๗ นางรณิดา  อภิโสภณกุล 

 ๔๖๐๘ นางรดาฉวี  นาระถี 

 ๔๖๐๙ นางสาวรภัทภร  สายเย็น 

 ๔๖๑๐ นางรภัทร  นิธิอาภาสิริ 

 ๔๖๑๑ นางรภัทรภร  ปานิเสน 

 ๔๖๑๒ นางรมมะณี  วิชิตแย้ม 

 ๔๖๑๓ นางรมย์รัมภา  แก้วเศษ 

 ๔๖๑๔ นางรวงทอง  หวานชิต 

 ๔๖๑๕ นางรวีวรรณ  จตุรพรโอภากุล 

 ๔๖๑๖ นางรวีวรรณ  ลิ่มพาณิชย์ 

 ๔๖๑๗ นางรวีวรรณ  หอมหวาน 

 ๔๖๑๘ นางสาวรวีวรรณ  อินทจันทร์ 

 ๔๖๑๙ นางรสกร  ทรัพย์มา 

 ๔๖๒๐ นางรสกร  ทองน้อย 

 ๔๖๒๑ นางสาวรสริน  กิจพร้อมผล 

 ๔๖๒๒ นางสาวรสริน  แก้วก าแพง 

 ๔๖๒๓ นางรสริน  ตุกวุ่น 

 ๔๖๒๔ นางรสรินทร์  ช่างเหล็ก 

 ๔๖๒๕ นางรสสุคนธ์  ไชยบุตร 

 ๔๖๒๖ นางรสสุคนธ์  ตรีสมบูรณ์ 

 ๔๖๒๗ นางรสสุคนธ์  เพิ่มศิริวาณิชย์ 

 ๔๖๒๘ นางรองไร  พลเยี่ยม 

 ๔๖๒๙ นางระเบียบ  จิตราษฎร์ 

 ๔๖๓๐ นางสาวระเบียบ  บุญส่ง 

 ๔๖๓๑ นางระเบียบ  เพ็ญต่าย 

 ๔๖๓๒ นางระเบียบ  วราสินธุ์ 

 ๔๖๓๓ นางระพีพร  สมสุข 

 ๔๖๓๔ นางระพีพรรณ  บุญแห่ห้อม 

 ๔๖๓๕ นางระภีพร  ขันตี 

 ๔๖๓๖ นางระรื่น  คงฉิม 

 ๔๖๓๗ นางระวิวรรณ  เงาศรี 



 หน้า   ๑๗๖ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
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 ๔๖๓๘ นางสาวระวีวรรณ  ธนาเพ็งจันทร์ 

 ๔๖๓๙ นางระวีวรรณ  สุขสงวน 

 ๔๖๔๐ นางสาวระวีวรรณ  สุขอุดม 

 ๔๖๔๑ นางสาวรักคิด  เทียมกามา 

 ๔๖๔๒ นางรักชนก  อรรถวิทยากุล 

 ๔๖๔๓ นางรักษณาพา  รอสูงเนิน 

 ๔๖๔๔ นางรักษณาลี  ภาสสกุลวงศ์ 

 ๔๖๔๕ นางรังสิมา  จันทะโชติ 

 ๔๖๔๖ นางรังสิมา  ต่ายทอง 

 ๔๖๔๗ นางรังสิยา  นุทกิจ 

 ๔๖๔๘ นางรัชช์ฐดาพร  โทแก้วรัตนศิริ 

 ๔๖๔๙ นางรัชฎา  วีระวงศ์ 

 ๔๖๕๐ นางรัชฎาพร  มงคลสวัสดิ์ 

 ๔๖๕๑ นางรัชฎาภรณ์  ภักดี 

 ๔๖๕๒ นางรัชณี  แก้วอ้วน 

 ๔๖๕๓ นางสาวรัชดา  คงบ่าว 

 ๔๖๕๔ นางรัชดา  คชเสวตร์ 

 ๔๖๕๕ นางสาวรัชดา  บัวพันธ์ 

 ๔๖๕๖ นางรัชดา  รัตนจามิตร 

 ๔๖๕๗ นางรัชดาภรณ์  เกิดโต 

 ๔๖๕๘ นางรัชดาภรณ์  ไชยเสน 

 ๔๖๕๙ นางสาวรัชดาภรณ์  ประถมวงษ์ 

 ๔๖๖๐ นางรัชดาภรณ์  ลาภมูล 

 ๔๖๖๑ นางสาวรัชดาวรรณ  สุขประสงค์ 

 ๔๖๖๒ นางรัชต์วดี  สามารถ 

 ๔๖๖๓ นางสาวรัชต์วลี  คุณพิพัฒน์กุล 

 ๔๖๖๔ นางรัชติกาล  หอมจันทร์ 

 ๔๖๖๕ นางรัชนก  อินพรม 

 ๔๖๖๖ นางสาวรัชนี  กึนพันธ์ 

 ๔๖๖๗ นางสาวรัชนี  คุ้มครอง 

 ๔๖๖๘ นางรัชนี  จ าเริญสัตย์ 

 ๔๖๖๙ นางรัชนี  เฉลิม 

 ๔๖๗๐ นางรัชนี  ไชยศรีสุทธิ์ 

 ๔๖๗๑ นางรัชนี  ตันเกษม 

 ๔๖๗๒ นางรัชนี  นิยมเดชา 

 ๔๖๗๓ นางรัชนี  พันออด 

 ๔๖๗๔ นางรัชนี  พัสลังก์ 

 ๔๖๗๕ นางสาวรัชนี  พิทักษ์ญาติ 

 ๔๖๗๖ นางรัชนี  ภูวิจิตร 

 ๔๖๗๗ นางรัชนี  วอเร็ท 

 ๔๖๗๘ นางสาวรัชนี  วัฒนสุวรรณ 

 ๔๖๗๙ นางรัชนี  สีหะ 

 ๔๖๘๐ นางรัชนี  อริยรักษ์ 

 ๔๖๘๑ นางรัชนีกร  โกสา 

 ๔๖๘๒ นางสาวรัชนีกร  เทวรุทธ 

 ๔๖๘๓ นางสาวรัชนีกร  แท่งทอง 

 ๔๖๘๔ นางรัชนีกร  เพ่ิมพร 

 ๔๖๘๕ นางรัชนีกรณ์  ลายจุด 

 ๔๖๘๖ นางรัชนีพร  จันทร์คามค า 

 ๔๖๘๗ นางสาวรัชนีพรรณ  กันธิยะ 

 ๔๖๘๘ นางรัชนีวรรณ  กุตระแสง 

 ๔๖๘๙ นางรัชนีวรรณ  เพชรประดับ 
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 ๔๖๙๐ นางสาวรัชภรณ์  โสภาแดง 

 ๔๖๙๑ นางรัฐชฎา  ชูศิริ 

 ๔๖๙๒ นางรัตติ  ทองดี 

 ๔๖๙๓ นางรัตติกาล  หม่อมปลัด 

 ๔๖๙๔ นางสาวรัตติยา  สุวรรณศรี 

 ๔๖๙๕ นางรัตติยา  เหล่าพิทักษ์วรกุล 

 ๔๖๙๖ นางสาวรัตนพร  คูหามณีรัตน์ 

 ๔๖๙๗ นางรัตนพร  งามพิศ 

 ๔๖๙๘ นางรัตนพร  บุญท้าว 

 ๔๖๙๙ นางรัตนวรรณ  จอมสวรรค์ 

 ๔๗๐๐ นางรัตนะ  ค าหอม 

 ๔๗๐๑ นางรัตนา  เกิดไชยศรี 

 ๔๗๐๒ นางรัตนา  ขานทะราชา 

 ๔๗๐๓ นางรัตนา  คนคล่อง 

 ๔๗๐๔ นางสาวรัตนา  คมจักรกฤษ 

 ๔๗๐๕ นางรัตนา  เครือค าอ้าย 

 ๔๗๐๖ นางรัตนา  จันทร์ช่วยนา 

 ๔๗๐๗ นางรัตนา  จิตพิไล 

 ๔๗๐๘ นางรัตนา  ตั้งค า 

 ๔๗๐๙ นางรัตนา  นันทพรวิญญู 

 ๔๗๑๐ นางรัตนา  นิยมการ 

 ๔๗๑๑ นางรัตนา  บุญรอด 

 ๔๗๑๒ นางรัตนา  โพวันดี 

 ๔๗๑๓ นางรัตนา  มณีกุล 

 ๔๗๑๔ นางรัตนา  มนตรี 

 ๔๗๑๕ นางรัตนา  ยั่งยืน 

 ๔๗๑๖ นางสาวรัตนา  รัตนอุดมวรรณา 

 ๔๗๑๗ นางรัตนา  รัตนานุภาพ 

 ๔๗๑๘ นางสาวรัตนา  ลาภธนาพงศ์ 

 ๔๗๑๙ นางรัตนา  วงศ์สุวรรณ์ 

 ๔๗๒๐ นางรัตนา  สมใจนึก 

 ๔๗๒๑ นางรัตนา  สุขตะ 

 ๔๗๒๒ นางรัตนา  สุชาติพงษ์ 

 ๔๗๒๓ นางรัตนา  หวังสมบูรณ์ศิริ 

 ๔๗๒๔ นางรัตนา  หาญอาษา 

 ๔๗๒๕ นางรัตนาพร  เพชโรภาส 

 ๔๗๒๖ นางสาวรัตนาพร  สุวรรณธรรมา 

 ๔๗๒๗ นางสาวรัตนาภร  สุดดี 

 ๔๗๒๘ นางรัตนาภรณ์  รอดบาง 

 ๔๗๒๙ นางรัตนาภรณ์  วัฒนา 

 ๔๗๓๐ นางสาวรัตนารี  เสริมแก้ว 

 ๔๗๓๑ นางรัมภา  จ าลองราช 

 ๔๗๓๒ นางรัศมี  แสงบัวท้าว 

 ๔๗๓๓ นางรัศมี  แสนอุบล 

 ๔๗๓๔ นางรัศมีดาว  จ่าภา 

 ๔๗๓๕ นางสาวราเชญ  ยุไร 

 ๔๗๓๖ นางราณี  บัวแก้ว 

 ๔๗๓๗ นางราตรี  ฉวีวงศ์ 

 ๔๗๓๘ นางราตรี  ไชยพันโท 

 ๔๗๓๙ นางราตรี  ดอกสันเทียะ 

 ๔๗๔๐ นางราตรี  ภูมิแสน 

 ๔๗๔๑ นางราตรี  รัตนพันธ์ 
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 ๔๗๔๒ นางร าเพย  ชัยสิทธิ์ 

 ๔๗๔๓ นางร าไพ  แก่นสาร 

 ๔๗๔๔ นางสาวร าไพ  ค าหล้า 

 ๔๗๔๕ นางร าไพ  พรหมมา 

 ๔๗๔๖ นางรินนา  ศิริรักษ์ 

 ๔๗๔๗ นางรินลญา  วัชโรปกรณ์ 

 ๔๗๔๘ นางสาวรุ่งกานต์  สิริรัตน์เรืองสุข 

 ๔๗๔๙ นางรุ้งทอง  เรืองทัพ 

 ๔๗๕๐ นางสาวรุ่งทิพย์  คงเนียม 

 ๔๗๕๑ นางรุ่งทิพย์  จ าปีเพ็ชร์ 

 ๔๗๕๒ นางรุ่งทิพย์  นิยมสินธุ์ 

 ๔๗๕๓ นางรุ่งทิภา  เมนะรัตน์ 

 ๔๗๕๔ นางรุ่งทิวา  จาตุพรพิพัฒน์ 

 ๔๗๕๕ นางสาวรุ่งทิวา  ปึกขาว 

 ๔๗๕๖ นางรุ่งทิวา  ศักดิ์เลิศวงษ์ยิ่ง 

 ๔๗๕๗ นางรุ่งนภา  แจ้งรุ่งเรือง 

 ๔๗๕๘ นางรุ่งนภา  ทองทับ 

 ๔๗๕๙ นางรุ่งนภา  ทิพย์เที่ยงแท้ 

 ๔๗๖๐ นางสาวรุ่งนภา  ทุมมาจันทร์ 

 ๔๗๖๑ นางสาวรุ่งนภา  โพโน 

 ๔๗๖๒ นางรุ่งนภา  ไล้ฉิม 

 ๔๗๖๓ นางรุ่งนภา  วงษ์โสภา 

 ๔๗๖๔ นางสาวรุ่งนภา  วิชาโคตร 

 ๔๗๖๕ นางรุ่งนภา  เวียงสมุทร 

 ๔๗๖๖ นางสาวรุ่งฟ้า  ชูบาล 

 ๔๗๖๗ นางสาวรุ่งรัชนี  ศรีหาบัติ 

 ๔๗๖๘ นางรุ่งรัตน์  แก้วหาญ 

 ๔๗๖๙ นางสาวรุ่งรัตน์  คุปติธรรมา 

 ๔๗๗๐ นางรุ่งเรือง  ไชยสุริยานุทิต 

 ๔๗๗๑ นางสาวรุ่งอรุณ  พ่วงเจริญ 

 ๔๗๗๒ นางสาวรุ่งอรุณ  วงษ์อินทร์ 

 ๔๗๗๓ นางสาวรุจรวี  โพธิใย 

 ๔๗๗๔ นางรุจาภา  พระแท่น 

 ๔๗๗๕ นางรุจิรา  เทียนเงิน 

 ๔๗๗๖ นางรุจิรา  มั่นเขียว 

 ๔๗๗๗ นางรุจิรา  ลับเหลี่ยม 

 ๔๗๗๘ นางรุจิวรรณ  อารยะชัยกุล 

 ๔๗๗๙ นางรุจี  ชิวราภรณ์ 

 ๔๗๘๐ นางรุจี  นนท์มุติ 

 ๔๗๘๑ นางรูสมีนา  มะนอ 

 ๔๗๘๒ นางเรณู  แจ่มสุวรรณ 

 ๔๗๘๓ นางเรณู  ใจบุญลือ 

 ๔๗๘๔ นางเรณู  ชัยคงสถิตย์ 

 ๔๗๘๕ นางเรณู  ธรรมาวุฒิ 

 ๔๗๘๖ นางเรณู  ผดุงโภค 

 ๔๗๘๗ นางเรณู  พันรอบ 

 ๔๗๘๘ นางสาวเรณู  เอี่ยมโซ๊ะ 

 ๔๗๘๙ นางเรไร  กังรวมบุตร 

 ๔๗๙๐ นางสาวเรวดี  ด าเพ็ง 

 ๔๗๙๑ นางเรวดี  ประสงพงค์ 

 ๔๗๙๒ นางเรียม  รักวงษ์ 

 ๔๗๙๓ นางเรืองศรี  ปักกังเวสัง 



 หน้า   ๑๗๙ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๗๙๔ นางเรือนค า  บุญเหมาะ 

 ๔๗๙๕ นางสาวโรสนี  นิเย๊ะ 

 ๔๗๙๖ นางฤทธิญา  บุตรเขียว 

 ๔๗๙๗ นางสาวฤทัยรัตน์  จินดาพล 

 ๔๗๙๘ นางฤทัยวรรณ  น้อยเอียด 

 ๔๗๙๙ นางสาวลดาวัลย์  วงศ์เพชรอนันต์ 

 ๔๘๐๐ นางลดาวัลย์  ศรี-ศรี 

 ๔๘๐๑ นางลภัส  ชิดชอบ 

 ๔๘๐๒ นางลมัย  ดาวลอย 

 ๔๘๐๓ นางสาวลมุล  บุญชูด า 

 ๔๘๐๔ นางลลดา  ธรรมฉวี 

 ๔๘๐๕ นางลลิตกาญจน์  เติมประยูร 

 ๔๘๐๖ นางละม่อม  ชัยศิลปิน 

 ๔๘๐๗ นางละมัย  มาชู 

 ๔๘๐๘ นางละม้าย  สังขารา 

 ๔๘๐๙ นางละมุล  จินตรารักษ์ 

 ๔๘๑๐ นางละมุล  เนื่องสุข 

 ๔๘๑๑ นางสาวละเมียด  ออมทรัพย์ 

 ๔๘๑๒ นางสาวละวัลย์  แก้วเปี้ย 

 ๔๘๑๓ นางละออ  นึกชัยภูมิ 

 ๔๘๑๔ นางละออ  ภู่ข า 

 ๔๘๑๕ นางละออง  บุญกาวิน 

 ๔๘๑๖ นางละออง  สกุลพราห์ม 

 ๔๘๑๗ นางละออง  เสริมศรี 

 ๔๘๑๘ นางละอองเดือน  ศรีระบุตร 

 ๔๘๑๙ นางละเอียด  ดีมุข 

 ๔๘๒๐ นางสาวลักขณา  กล่อมจิตต์ 

 ๔๘๒๑ นางลักขณา  กลิ่นศรีสุข 

 ๔๘๒๒ นางลักขณา  บุตรพรม 

 ๔๘๒๓ นางลักขณา  เบญจวรรณ 

 ๔๘๒๔ นางลักขณา  ศรีรักษา 

 ๔๘๒๕ นางลักขณา  สาก า 

 ๔๘๒๖ นางลักขณา  สุภาไชยกิจ 

 ๔๘๒๗ นางลักษฎ์ศิกาญ์  หอมทอง 

 ๔๘๒๘ นางลักษณะวดี  คงชูศรี 

 ๔๘๒๙ นางลักษณา  ธรรมวิฐาน 

 ๔๘๓๐ นางลักษณา  สุขศรี 

 ๔๘๓๑ นางลักษมี  ชุมภูธร 

 ๔๘๓๒ นางสาวลักษมี  อนรรฆนนท์ 

 ๔๘๓๓ นางลัชนันท์  ศรีบุรินทร์ 

 ๔๘๓๔ นางลัดดา  ไชยศรี 

 ๔๘๓๕ นางลัดดา  เริงปรีดารมย์ 

 ๔๘๓๖ นางลัดดา  ศรีสุวรรณ 

 ๔๘๓๗ นางลัดดา  สิงค าโม 

 ๔๘๓๘ นางลัดดา  อิงชัยภูมิ 

 ๔๘๓๙ นางลัดดาวรรณ  เจียมสถิตย์ 

 ๔๘๔๐ นางลัดดาวรรณ  พรหมชาติ 

 ๔๘๔๑ นางลัดดาวรรณ  พิกุลศรี 

 ๔๘๔๒ นางสาวลัดดาวรรณ  สานิชวรรณกุล 

 ๔๘๔๓ นางลัดดาวรรณ  อินทนนท์ 

 ๔๘๔๔ นางลัดดาวัลย์  ขวัญชู 

 ๔๘๔๕ นางลัดดาวัลย์  ชาไธสง 



 หน้า   ๑๘๐ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๘๔๖ นางลัดดาวัลย์  บุญสองชั้น 

 ๔๘๔๗ นางสาวลัดดาวัลย์  มหาโชติ 

 ๔๘๔๘ นางลัดดาวัลย์  มอบนรินทร์ 

 ๔๘๔๙ นางลัลน์ทริมาล  วงศ์บุรี 

 ๔๘๕๐ นางลาวะดี  ก าลังทวี 

 ๔๘๕๑ นางลาวัณย์  จันท์แดง 

 ๔๘๕๒ นางลาวัณย์  จีนาวงศ์ 

 ๔๘๕๓ นางสาวลาวัลย์  พงศ์พันธุ์ 

 ๔๘๕๔ นางล าดวน  ใจแก้ว 

 ๔๘๕๕ นางสาวล าดวน  ใจบาน 

 ๔๘๕๖ นางล าดวน  ต่างใจ 

 ๔๘๕๗ นางล าดวน  ไตรทิพยากร 

 ๔๘๕๘ นางล าดวน  พรเรืองวงศ์ 

 ๔๘๕๙ นางล าดวน  พุกสุข 

 ๔๘๖๐ นางล าพู  ศรีชัย 

 ๔๘๖๑ นางล าพูน  พานิชมาท 

 ๔๘๖๒ นางล าไพ  โพธิจักร 

 ๔๘๖๓ นางล าไพ  ม่วงแมน 

 ๔๘๖๔ นางสาวล ายอง  กาศชัยการ 

 ๔๘๖๕ นางล ายอง  ธรรมประณีต 

 ๔๘๖๖ นางสาวล าใย  โคตุทา 

 ๔๘๖๗ นางล าใย  สีม่วง 

 ๔๘๖๘ นางล าใย  แสงสว่าง 

 ๔๘๖๙ นางสาวล าใย  โสภาพ 

 ๔๘๗๐ นางลินดาวรรณ  ไทยเขียว 

 ๔๘๗๑ นางลูกอินทร์  ใจจิตต์ 

 ๔๘๗๒ นางสาวเลขา  ปัสเสนะ 

 ๔๘๗๓ นางไลล่า  แยนา 

 ๔๘๗๔ นางสาววงษ์มณี  วิเศษแก้ว 

 ๔๘๗๕ นางวณิชกร  เวียงกมล 

 ๔๘๗๖ นางวณิชชา  บุญชุ่ม 

 ๔๘๗๗ นางสาววณิชฌา  นิติธรรม 

 ๔๘๗๘ นางวณิษฐา  มั่นคง 

 ๔๘๗๙ นางวนภรณ์  มหาโชติ 

 ๔๘๘๐ นางวนัสนันท์  ลีลาภิรักษ์ 

 ๔๘๘๑ นางวนา  ส าราญทรัพย์ 

 ๔๘๘๒ นางวนาลัย  ขุนจักร์ 

 ๔๘๘๓ นางสาววนาลี  รัชตโชติกุล 

 ๔๘๘๔ นางวนิดา  แก้วบุญเรือง 

 ๔๘๘๕ นางวนิดา  คงหนูเกตุ 

 ๔๘๘๖ นางสาววนิดา  จันทรนาคี 

 ๔๘๘๗ นางวนิดา  จันมณี 

 ๔๘๘๘ นางวนิดา  ชมภูวิเศษ 

 ๔๘๘๙ นางสาววนิดา  เทพชุม 

 ๔๘๙๐ นางสาววนิดา  พรกรัณย์รัตน์ 

 ๔๘๙๑ นางวนิดา  รอดเจริญ 

 ๔๘๙๒ นางวนิดา  รัตนะ 

 ๔๘๙๓ นางวนิดา  ละม้ายศรี 

 ๔๘๙๔ นางวนิดา  ศรีสง 

 ๔๘๙๕ นางวนิดา  สายะวงศ์ 

 ๔๘๙๖ นางวนิดา  อ าภรณ์ 

 ๔๘๙๗ นางวนิดา  อึ้งสกุล 



 หน้า   ๑๘๑ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๘๙๘ นางวนิษฐา  จันทร์ฝ่าย 

 ๔๘๙๙ นางวรญา  อินชูรันต์ 

 ๔๙๐๐ นางสาววรณัน  บุตร์เพชร์ 

 ๔๙๐๑ นางวรดา  ลาภจิตร 

 ๔๙๐๒ นางวรนาท  อุ่นเจริญ 

 ๔๙๐๓ นางวรนุช  ทรัพย์สมบูรณ์ 

 ๔๙๐๔ นางสาววรนุช  ภมรพล 

 ๔๙๐๕ นางสาววรนุช  สนธิกุล 

 ๔๙๐๖ นางวรนุช  สุนทรพุทธศาสน์ 

 ๔๙๐๗ นางวรพินทร์  สายชนะพันธ์ 

 ๔๙๐๘ นางวรภาณี  กล้าอาสากิจ 

 ๔๙๐๙ นางสาววรมัย  อดุลย์เดช 

 ๔๙๑๐ นางสาววรรชมล  อัญชลิสังกาศ 

 ๔๙๑๑ นางวรรณณิกา  จินดาทรัพย์ 

 ๔๙๑๒ นางวรรณณี  สุขมี 

 ๔๙๑๓ นางวรรณดี  มัยยะ 

 ๔๙๑๔ นางวรรณดี  สุดสวาสดิ์ จิ้วไม้แดง 

 ๔๙๑๕ นางวรรณทิพย์  ขุนทิพย์แสง 

 ๔๙๑๖ นางวรรณทิภา  ธรรมโชติ 

 ๔๙๑๗ นางวรรณธานี  เวชชะ 

 ๔๙๑๘ นางวรรณนา  พรหมกสิกร 

 ๔๙๑๙ นางวรรณนิดา  ช่างสาร 

 ๔๙๒๐ นางสาววรรณพร  เนื้อทอง 

 ๔๙๒๑ นางสาววรรณเพ็ญ  ทองศรี 

 ๔๙๒๒ นางสาววรรณภา  ขันติสมบูรณ์ 

 ๔๙๒๓ นางวรรณภา  ด ารงค์ไชย 

 ๔๙๒๔ นางวรรณภา  พุดสี 

 ๔๙๒๕ นางวรรณภา  ร.ฤทธิ์บุญ 

 ๔๙๒๖ นางวรรณภา  เวฬุวาปี 

 ๔๙๒๗ นางวรรณภา  ศรีอินทร์ 

 ๔๙๒๘ นางวรรณ์ลดา  อร่ามศรีธรรม 

 ๔๙๒๙ นางวรรณลี  ผ่อนผัน 

 ๔๙๓๐ นางสาววรรณวิมล  ควรมิตร 

 ๔๙๓๑ นางวรรณวิไล  เอี่ยมอนันต์ 

 ๔๙๓๒ นางสาววรรณา  เขียวข า 

 ๔๙๓๓ นางวรรณา  ค าวัน 

 ๔๙๓๔ นางวรรณา  ใจแต้ 

 ๔๙๓๕ นางวรรณา  ชูเกลี้ยง 

 ๔๙๓๖ นางวรรณา  ประสมพงษ์ 

 ๔๙๓๗ นางวรรณา  เปรมมีพันธุ์ 

 ๔๙๓๘ นางวรรณา  ผลเจริญ 

 ๔๙๓๙ นางวรรณา  โพธิ์เถื่อน 

 ๔๙๔๐ นางวรรณา  รุ่งเลิศเรืองกิจ 

 ๔๙๔๑ นางสาววรรณา  ศรีศิริ 

 ๔๙๔๒ นางวรรณา  สมศรี 

 ๔๙๔๓ นางสาววรรณา  แสงสอาด 

 ๔๙๔๔ นางสาววรรณา  อยู่พุ่ม 

 ๔๙๔๕ นางวรรณา  อัศวิชชก าจาย 

 ๔๙๔๖ นางสาววรรณา  อิ่มชื่น 

 ๔๙๔๗ นางสาววรรณิดา  ธรรมบุญเป็ง 

 ๔๙๔๘ นางวรรณี  เชียงทา 

 ๔๙๔๙ นางวรรณี  ภู่ประเสริฐ 



 หน้า   ๑๘๒ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๙๕๐ นางสาววรรณี  รุจิธิ 

 ๔๙๕๑ นางสาววรรณี  สุขขะ 

 ๔๙๕๒ นางวรรณี  เอกะวิภาต 

 ๔๙๕๓ นางสาววรรทนา  พวงทอง 

 ๔๙๕๔ นางวรรธยา  โตมี 

 ๔๙๕๕ นางสาววรรษพร  นนท์ขุนทด 

 ๔๙๕๖ นางวรลักษณ์  สุบิน 

 ๔๙๕๗ นางวรวรรณ  แก้ววรรณ 

 ๔๙๕๘ นางวรัญญา  สมโลก 

 ๔๙๕๙ นางสาววรัทยา  วัชรธีรเดช 

 ๔๙๖๐ นางวรัศรัญย์  ฐิติอังกูล 

 ๔๙๖๑ นางสาววรัษฏา  นัตตะโร 

 ๔๙๖๒ นางวรางคณา  จุลวรสกุลชัย 

 ๔๙๖๓ นางสาววรางคณา  ไชยเมืองชื่น 

 ๔๙๖๔ นางวรางคณา  ดอนไธสง 

 ๔๙๖๕ นางวรางคณา  พลรัตนศักดิ์ 

 ๔๙๖๖ นางสาววรางคณา  พูลสุขโข 

 ๔๙๖๗ นางวรางคณางค์  สุรมิตร 

 ๔๙๖๘ นางวราณี  สุภาตรี 

 ๔๙๖๙ นางวราทิตย์  กุลวงษ์ 

 ๔๙๗๐ นางวราพร  เขียวแก้ว 

 ๔๙๗๑ นางวราพร  พลสยาม 

 ๔๙๗๒ นางวราพร  วาจาสุจริต 

 ๔๙๗๓ นางวราพร  ศรีทารัง 

 ๔๙๗๔ นางวราพันธุ์  พันธุ์ประเสริฐ 

 ๔๙๗๕ นางวราภรณ์  จิตรบุตร 

 ๔๙๗๖ นางสาววราภรณ์  ชลานนท์ 

 ๔๙๗๗ นางวราภรณ์  ท่านมุข 

 ๔๙๗๘ นางสาววราภรณ์  พรเจริญ 

 ๔๙๗๙ นางสาววราภรณ์  เพชรานนท์ 

 ๔๙๘๐ นางสาววราภรณ์  วัชรินทร์ 

 ๔๙๘๑ นางวราภรณ์  สถาพรพิบูลย์ 

 ๔๙๘๒ นางสาววราภรณ์  สอนจันแดง 

 ๔๙๘๓ นางวราภรณ์  เองวิชญารักษ์ 

 ๔๙๘๔ นางวรารัตน์  เพ็ชรพงษ์เกษม 

 ๔๙๘๕ นางสาววรารัตน์  ภูเฉลิม 

 ๔๙๘๖ นางวริทธิ์ศา  แสงไพบูลย์ 

 ๔๙๘๗ นางวรินทร์  ปานนิล 

 ๔๙๘๘ นางสาววริยา  พุฆพิมพ์ 

 ๔๙๘๙ นางวริยา  เวทวงค์ 

 ๔๙๙๐ นางวริศรา  เทพประดิษฐ์ 

 ๔๙๙๑ นางวริษฐา  บูรพัฒน์ 

 ๔๙๙๒ นางสาววริษฐา  แสงยางใหญ่ 

 ๔๙๙๓ นางสาววรีพร  จั่นเพ็ชร์ 

 ๔๙๙๔ นางวรีวรรณ  พานิช 

 ๔๙๙๕ นางสาววรุจี  หอมสมบัติ 

 ๔๙๙๖ นางวไรรัตน์  อุตมะ 

 ๔๙๙๗ นางสาววลัญช์ชยา  เลิศรัชชาพันธุ์ 

 ๔๙๙๘ นางวลัยนภกนิษฐา  กองเพ็ชร์ 

 ๔๙๙๙ นางวลัยพร  คงเจริญ 

 ๕๐๐๐ นางวลัยพร  โพธิ์แดง 

 ๕๐๐๑ นางสาววลัยพร  อิงปัญจลาภ 



 หน้า   ๑๘๓ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๐๐๒ นางวลัยพรรณ  พลอยแสงสาย 

 ๕๐๐๓ นางวลัยพรรณ  สายตา 

 ๕๐๐๔ นางวลัยรัตน์  พุแพง 

 ๕๐๐๕ นางวลัยลักษณ์  ธรรมวิศาล 

 ๕๐๐๖ นางวลีรัชต์  อุดมเสฏฐ์ชัย 

 ๕๐๐๗ นางวลีรัตน์  ชูค า 

 ๕๐๐๘ นางวลีรัตน์  ใยส าลี 

 ๕๐๐๙ นางสาววสนันทน์  วิชิตเจริญวงศ์ 

 ๕๐๑๐ นางวสุธิดา  นนทพันธ์ 

 ๕๐๑๑ นางวัจนีย์  บ ารุงจันทร์ 

 ๕๐๑๒ นางสาววัชรา  นาคนิล 

 ๕๐๑๓ นางวัชราภรณ์  สีสด 

 ๕๐๑๔ นางสาววัชราภรณ์  เสนามาตย ์

 ๕๐๑๕ นางวัชราภรณ์  อารง 

 ๕๐๑๖ นางวัชรินทร์  โกฏิรักษ์ 

 ๕๐๑๗ นางวัชรินทร์  ขาวเจริญ 

 ๕๐๑๘ นางสาววัชรี  จันทาพูน 

 ๕๐๑๙ นางวัชรี  ชูเลิศ 

 ๕๐๒๐ นางวัชรี  เชาวรักษ์ 

 ๕๐๒๑ นางวัชรี  บุญถนอม 

 ๕๐๒๒ นางวัชรี  เสาน่วม 

 ๕๐๒๓ นางวัชรี  หารบัวค า 

 ๕๐๒๔ นางวัชรีพร  อาวะจินดา 

 ๕๐๒๕ นางวัฒนา  จุลกาญจน์ 

 ๕๐๒๖ นางวัฒนา  ไวยนาคร 

 ๕๐๒๗ นางสาววันจันทร์  สมบูรณ์ 

 ๕๐๒๘ นางวันเฉลิม  ทิพยจันทร์ 

 ๕๐๒๙ นางวันดี  ก้านทอง 

 ๕๐๓๐ นางสาววันดี  เนียมสังข์ 

 ๕๐๓๑ นางวันดี  บุญเรือง 

 ๕๐๓๒ นางวันดี  ประแดงปุย 

 ๕๐๓๓ นางสาววันดี  ลาภวิไล 

 ๕๐๓๔ นางสาววันทนา  แกะกระโทก 

 ๕๐๓๕ นางวันทนา  พรหมสะอาด 

 ๕๐๓๖ นางสาววันทนา  ยู่ไล้ 

 ๕๐๓๗ นางวันทนา  ศรีสว่าง 

 ๕๐๓๘ นางวันทนีย์  กันสิงห์ 

 ๕๐๓๙ นางวันทา  พิมลรัตนกานต์ 

 ๕๐๔๐ นางวันเพ็ญ  จันทร์เจริญ 

 ๕๐๔๑ นางวันเพ็ญ  ใจทหาร 

 ๕๐๔๒ นางสาววันเพ็ญ  ชมรัตน์ 

 ๕๐๔๓ นางวันเพ็ญ  ชูจุ้ย 

 ๕๐๔๔ นางวันเพ็ญ  บุญเผือก 

 ๕๐๔๕ นางสาววันเพ็ญ  พรอมตตระกูล 

 ๕๐๔๖ นางสาววันเพ็ญ  ยงภูมิพุทธา 

 ๕๐๔๗ นางสาววันเพ็ญ  หยัดน้ า 

 ๕๐๔๘ นางวัลณา  ท้องช้าง 

 ๕๐๔๙ นางวัลยา  สุภาวิมล 

 ๕๐๕๐ นางสาววัลลภา  เผ่าต ารวจ 

 ๕๐๕๑ นางวัลลภา  ยาวะนิล 

 ๕๐๕๒ นางวัลลภา  สุวรรณรังษี 

 ๕๐๕๓ นางสาววาณี  แก้วค าสอน 



 หน้า   ๑๘๔ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๐๕๔ นางสาววาทินี  มูลประสาน 

 ๕๐๕๕ นางวารยา  ชุติด ารง 

 ๕๐๕๖ นางวารินทร์  กาบแก้ว 

 ๕๐๕๗ นางวารี  แดงสีหยุ่น 

 ๕๐๕๘ นางวารีย์  ศักดิ์ศิริรัตน์ 

 ๕๐๕๙ นางวารุณี  กงพาน 

 ๕๐๖๐ นางสาววารุณี  ช้างม่วง 

 ๕๐๖๑ นางสาววารุณี  ทวียศ 

 ๕๐๖๒ นางสาววารุณี  นวลแก้ว 

 ๕๐๖๓ นางสาววารุณี  เรือนแก้ว 

 ๕๐๖๔ นางวารุณี  ลาดมะโรง 

 ๕๐๖๕ นางวารุณี  วงศ์พิมพ์พระ 

 ๕๐๖๖ นางวารุณีย์  เขมะพัฒนสมาน 

 ๕๐๖๗ นางวาฤดี  สินประสิทธิ์ 

 ๕๐๖๘ นางวาสนา  ขัติยะ 

 ๕๐๖๙ นางวาสนา  จันทร์น้อย 

 ๕๐๗๐ นางวาสนา  ชลารักษ์ 

 ๕๐๗๑ นางวาสนา  ช่างแก้ว 

 ๕๐๗๒ นางวาสนา  ดาวบริบูรณ์ 

 ๕๐๗๓ นางสาววาสนา  ตันติมาลาพงศ์ 

 ๕๐๗๔ นางวาสนา  เทศเขียว 

 ๕๐๗๕ นางวาสนา  เทียนแก้ว 

 ๕๐๗๖ นางวาสนา  นรกิจ 

 ๕๐๗๗ นางวาสนา  น้อยด า 

 ๕๐๗๘ นางวาสนา  นันตะกูล 

 ๕๐๗๙ นางวาสนา  นาคคล้าม 

 ๕๐๘๐ นางวาสนา  นาทอง 

 ๕๐๘๑ นางวาสนา  ผาสุข 

 ๕๐๘๒ นางสาววาสนา  พรศิวกุลวงศ์ 

 ๕๐๘๓ นางวาสนา  มงคลสิทธิ์ 

 ๕๐๘๔ นางวาสนา  เมืองเล็ก 

 ๕๐๘๕ นางวาสนา  รักษาแก้ว 

 ๕๐๘๖ นางวาสนา  ศรีสังข์ 

 ๕๐๘๗ นางวาสนา  สังข์เพิ่ม 

 ๕๐๘๘ นางวาสนา  สังข์สมบูรณ์ 

 ๕๐๘๙ นางวาสนา  สุขสวัสดิ์ 

 ๕๐๙๐ นางวาสนา  หนูวุ่น 

 ๕๐๙๑ นางสาววาสนา  หวยสูงเนิน 

 ๕๐๙๒ นางวาสนา  อินทสมบูรณ์ 

 ๕๐๙๓ นางสาววิกานดา  หอมนาน 

 ๕๐๙๔ นางวิจารีย์  อ่องละออ 

 ๕๐๙๕ นางสาววิจิตรา  คล้ างาม 

 ๕๐๙๖ นางวิจิตรา  คูณขุนทด 

 ๕๐๙๗ นางวิจิตรา  จรูญสนองกิจ 

 ๕๐๙๘ นางวิจิตรา  ชะนา 

 ๕๐๙๙ นางวิชชุดา  วรรณภพ 

 ๕๑๐๐ นางสาววิชชุตา  ดาค า 

 ๕๑๐๑ นางสาววิชญา  อาจริยอาจอง 

 ๕๑๐๒ นางวิชนันท์  จุลบุตร 

 ๕๑๐๓ นางสาววิชิตา  ค ามาก 

 ๕๑๐๔ นางวิชิตา  เลียวไพโรจน์ 

 ๕๑๐๕ นางวิชุดา  ช่วยดู 



 หน้า   ๑๘๕ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๑๐๖ นางสาววิเชียร  มีมุข 

 ๕๑๐๗ นางวิทยาภรณ์  หนูไข่ 

 ๕๑๐๘ นางวินญา  ศรีอุทธา 

 ๕๑๐๙ นางวินา  หว่านดี 

 ๕๑๑๐ นางวินิตตรา  แจ้วเสียง 

 ๕๑๑๑ นางวินิตา  วิทิตปุณยโชติ 

 ๕๑๑๒ นางวิบูลย์ศรี  มุสิทธิมณี 

 ๕๑๑๓ นางสาววิบูลย์ศรี  อินทรสุนทร 

 ๕๑๑๔ นางวิภา  จ าปาค า 

 ๕๑๑๕ นางสาววิภา  ทองหยด 

 ๕๑๑๖ นางวิภา  ธรรมมิกะกุล 

 ๕๑๑๗ นางวิภา  นิลเอก 

 ๕๑๑๘ นางวิภา  พรหมอุบล 

 ๕๑๑๙ นางวิภา  มีนิล 

 ๕๑๒๐ นางวิภาดา  เต็มยอด 

 ๕๑๒๑ นางสาววิภาดา  พจนาภรณ์ 

 ๕๑๒๒ นางวิภาดา  พรหมมณี 

 ๕๑๒๓ นางวิภาพร  พึ่งสุข 

 ๕๑๒๔ นางวิภารัตน์  ช่วยแท่น 

 ๕๑๒๕ นางวิภารัตน์  ทิพย์ปิ่นวงศ์ 

 ๕๑๒๖ นางวิภารัตน์  วัชรภิรมย์ 

 ๕๑๒๗ นางสาววิภาลักข์  วชิระธรรมา 

 ๕๑๒๘ นางวิภาวดี  ธะประวัติ 

 ๕๑๒๙ นางสาววิภาวดี  วงษ์บริสุทธิ์ 

 ๕๑๓๐ นางสาววิภาวรรณ  ขาวลิขิต 

 ๕๑๓๑ นางวิภาวรรณ  ศรีอนันต์ 

 ๕๑๓๒ นางวิภาวรรณ  สังข์สม 

 ๕๑๓๓ นางวิภาวรรณ  เสนาะศรีตระกูล 

 ๕๑๓๔ นางสาววิภาวัลย์  นิวาสประกฤติ 

 ๕๑๓๕ นางวิภาวี  เจริญศรี 

 ๕๑๓๖ นางวิมล  จิตต์หมั่น 

 ๕๑๓๗ นางสาววิมล  จิรังดา 

 ๕๑๓๘ นางวิมล  บุญรอด 

 ๕๑๓๙ นางวิมล  วัจนะรัตน์ 

 ๕๑๔๐ นางวิมล  วาจาสุวรรณ 

 ๕๑๔๑ นางวิมล  อักโขสุวรรณ 

 ๕๑๔๒ นางวิมล  อุปนันท์ 

 ๕๑๔๓ นางวิมลพรรณ  สุประพันธ์ 

 ๕๑๔๔ นางวิมลรัตน์  คันธานุรักษ์ 

 ๕๑๔๕ นางวิมลรัตน์  พุทธคุณ 

 ๕๑๔๖ นางสาววิมลรัตน์  ฤาชา 

 ๕๑๔๗ นางสาววิมลรัตน์  สุคม 

 ๕๑๔๘ นางวิมลรัตน์  เสมพืช 

 ๕๑๔๙ นางสาววิมลศรี  สกุลณมรรคา 

 ๕๑๕๐ นางวิยะดา  เชื้อทอง 

 ๕๑๕๑ นางสาววิยะดา  บุญกล้า 

 ๕๑๕๒ นางวิรัตน์  ราศรีชัย 

 ๕๑๕๓ นางวิรัตน์  ศรีสุดโท 

 ๕๑๕๔ นางวิรัทยา  ปานดวง 

 ๕๑๕๕ นางวิรัลพัชร  ปัดถม 

 ๕๑๕๖ นางสาววิราภรณ์  ทองยัง 

 ๕๑๕๗ นางวิราวรรณ  ใจจังหรีด 



 หน้า   ๑๘๖ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๑๕๘ นางวิเรียม  พิคะวัฒน์ 

 ๕๑๕๙ นางสาววิลัดดา  วิระธรรมโม 

 ๕๑๖๐ นางวิลัย  ขุนช านาญ 

 ๕๑๖๑ นางวิลาพรรณ  จันเกมแก้ว 

 ๕๑๖๒ นางวิลาวรรณ  เถาว์โท 

 ๕๑๖๓ นางวิลาวรรณ  สุวรรณสา 

 ๕๑๖๔ นางสาววิลาวัณย์  จตุพนาพร 

 ๕๑๖๕ นางวิลาวัณย์  ทองพงษ์ 

 ๕๑๖๖ นางวิลาวัณย์  นิติวรากุล 

 ๕๑๖๗ นางวิลาวัณย์  ศิริพันธ์โนน 

 ๕๑๖๘ นางวิลาวัลย์  โคตรนัวะ 

 ๕๑๖๙ นางวิลาวัลย์  ประสงค์เงิน 

 ๕๑๗๐ นางวิลาสินี  สมานชาติ 

 ๕๑๗๑ นางวิไล  กาญจนพิทักษ์ 

 ๕๑๗๒ นางวิไล  ขุนทิพย์ 

 ๕๑๗๓ นางวิไล  บุญพรหม 

 ๕๑๗๔ นางสาววิไล  พังสอาด 

 ๕๑๗๕ นางวิไล  มีเสียง 

 ๕๑๗๖ นางวิไลรัตน์  ทองลอย 

 ๕๑๗๗ นางสาววิไลรัตน์  บุญวงค์ 

 ๕๑๗๘ นางสาววิไลลักษณ์  แก้วสด 

 ๕๑๗๙ นางสาววิไลลักษณ์  สาธุอยู่ศิริกุล 

 ๕๑๘๐ นางวิไลลักษณ์  อัครอ านวย 

 ๕๑๘๑ นางวิไลวรรณ์  โพธิ์หล้า 

 ๕๑๘๒ นางวิไลวรรณ์  สมใจ 

 ๕๑๘๓ นางวิไลวรรณ  จิตตนานนท์ 

 ๕๑๘๔ นางสาววิไลวรรณ  ปานนาค 

 ๕๑๘๕ นางวิไลวรรณ  สามพิมพ์ 

 ๕๑๘๖ นางวิไลวรรณ  หอมอ่อน 

 ๕๑๘๗ นางสาววิศัลย์ศยา  พาพรหม 

 ๕๑๘๘ นางวีณา  คันธานุรักษ์ 

 ๕๑๘๙ นางวีรยา  ทองมอญ 

 ๕๑๙๐ นางสาววีรยา  เวียงทอง 

 ๕๑๙๑ นางวีรวรรณ  ชิตมน 

 ๕๑๙๒ นางวีระยา  ทองเทพ 

 ๕๑๙๓ นางวีระอนงค์  เจริญไพศาลตระกูล 

 ๕๑๙๔ นางวีราภรณ์  โกศล 

 ๕๑๙๕ นางเวธกา  สมานไทย 

 ๕๑๙๖ นางเวียงรวี  บุญทูล 

 ๕๑๙๗ นางแว่นแก้ว  ขาวเถิน 

 ๕๑๙๘ นางแวนูรฮายาตี  ปัตยะบุตร 

 ๕๑๙๙ นางแวแยนะ  วาแม 

 ๕๒๐๐ นางสาวแวว  เย็นกาย 

 ๕๒๐๑ นางแววตา  หอมสมบัติ 

 ๕๒๐๒ นางสาวศกุนิชญ์  ชูเชิด 

 ๕๒๐๓ นางศรัญญา  บุตรวงษ์ 

 ๕๒๐๔ นางศรัญญา  พรทรัพย์ศิริ 

 ๕๒๐๕ นางศรัญญา  วิเชียรทอง 

 ๕๒๐๖ นางศรัณยา  สายทอง 

 ๕๒๐๗ นางศรัณยา  ไหมละเอียด 

 ๕๒๐๘ นางศราวลี  ยิ้มพระ 

 ๕๒๐๙ นางศริญญา  วิถีเทพ 



 หน้า   ๑๘๗ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๒๑๐ นางสาวศริณี  มิลินทร์ 

 ๕๒๑๑ นางศรินทิพย์  เชาวนปรีชา 

 ๕๒๑๒ นางศรีกัญญา  สว่างเกล้า 

 ๕๒๑๓ นางศรีทอง  ชัยชนะ 

 ๕๒๑๔ นางศรีนวล  เทียมเมฆา 

 ๕๒๑๕ นางสาวศรีนวล  วิหครัตน์ 

 ๕๒๑๖ นางศรีนวล  เหลืออ้น 

 ๕๒๑๗ นางศรีประไพ  ชัยตระกูลธนสาร 

 ๕๒๑๘ นางสาวศรีประไพ  ไชยศรีรักษ์ 

 ๕๒๑๙ นางศรีประภา  จีนฉาย 

 ๕๒๒๐ หม่อมหลวงศรีประภาส  ศรีธวัช 

 ๕๒๒๑ นางศรีประเสริฐ  ละมั่งทอง 

 ๕๒๒๒ นางศรีไพร  บุญแผ่ผล 

 ๕๒๒๓ นางศรีไพร  ลังกาแก้ว 

 ๕๒๒๔ นางศรีไพล  ชเรพเลอร์ 

 ๕๒๒๕ นางสาวศรียา  เตียตระกูล 

 ๕๒๒๖ นางศรีรัตน์  วงษ์วิรัตน์ 

 ๕๒๒๗ นางศรีวรรณ  ประพฤติธรรม 

 ๕๒๒๘ นางศรีวรรณ  โพธิ์ชัยแสน 

 ๕๒๒๙ นางสาวศรีวรา  เลิศศรีนภาพร 

 ๕๒๓๐ นางสาวศรีวรารัตน์  นาคเสนา 

 ๕๒๓๑ นางสาวศรีวิตรา  รักพุดซา 

 ๕๒๓๒ นางศรีสุดา  สิงห์ทอง 

 ๕๒๓๓ นางสาวศรีสุดา  อินทะ 

 ๕๒๓๔ นางสาวศรีสุนา  ตันเจริญ 

 ๕๒๓๕ นางศรีสุนา  อนุกรมวีระกิจ 

 ๕๒๓๖ นางศรีสุพรรณ  จันทนสมิต 

 ๕๒๓๗ นางศรีอาน  เอื้อมงคล 

 ๕๒๓๘ นางศรีอุไร  คล้ายทองค า 

 ๕๒๓๙ นางศรุดา  สนิทมัจโร 

 ๕๒๔๐ นางศรุตยา  หอมจันทร์ 

 ๕๒๔๑ นางศลิษา  วรวิทยธาดา 

 ๕๒๔๒ นางศศิกาญจน์  โพธิ์ลังกา 

 ๕๒๔๓ นางศศิญา  จาวิสูตร 

 ๕๒๔๔ นางสาวศศิฎรัศมิ์  ตั้งพงษ์ 

 ๕๒๔๕ นางศศิธร  ก้อนทอง 

 ๕๒๔๖ นางศศิธร  กิตติรัตน์ชัชวาล 

 ๕๒๔๗ นางศศิธร  งอสอน 

 ๕๒๔๘ นางศศิธร  เถื่อนสว่าง 

 ๕๒๔๙ นางสาวศศิธร  ธรรมถาวร 

 ๕๒๕๐ นางศศิธร  ปาณะลักษณ์ 

 ๕๒๕๑ นางศศิธร  เมืองธรรม 

 ๕๒๕๒ นางศศิธร  ลุนาบุตร 

 ๕๒๕๓ นางสาวศศิธร  ศรีเขียว 

 ๕๒๕๔ นางศศิธร  เหมืองจา 

 ๕๒๕๕ นางศศิธร  อินทร์วิจิตร 

 ๕๒๕๖ นางศศินันท์  เรืองวงศ์โรจน์ 

 ๕๒๕๗ นางศศิพร  ชายสงค์ 

 ๕๒๕๘ นางศศิพร  เพ็ชรประดับ 

 ๕๒๕๙ นางศศิพรรณ  โพธิแท่น 

 ๕๒๖๐ นางศศิพิมล  อุดมรัตนโยธิน 

 ๕๒๖๑ นางสาวศศิภา  นาคะภากร 



 หน้า   ๑๘๘ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๒๖๒ นางศศิภาส์  ใจช่วย 

 ๕๒๖๓ นางศศิรินทร์  โนนใหม่ 

 ๕๒๖๔ นางศศิลักษณ์  รอดย้อย 

 ๕๒๖๕ นางศศิวิมล  สุริยะวงศ์ 

 ๕๒๖๖ นางศิณาภัทร์  เขม้นเขตการ 

 ๕๒๖๗ นางศิตาพร  ธรรมมา 

 ๕๒๖๘ นางศินีมาศ  ใจเมือง 

 ๕๒๖๙ นางสาวศิรกร  อรุณเรื่อ 

 ๕๒๗๐ นางสาวศิรญา  ยิ้มหนองเต่า 

 ๕๒๗๑ นางศิรภัสสร  ศรีไพบูลย์ 

 ๕๒๗๒ นางศิราณี  แวจูนา 

 ๕๒๗๓ นางสาวศิราณี  สุวรรณกูล 

 ๕๒๗๔ นางสาวศิราภรณ์  เผือกประคอง 

 ๕๒๗๕ นางศิริ  ไชยอ่อนแก้ว 

 ๕๒๗๖ นางศิริกร  พัฒนจันทร์ 

 ๕๒๗๗ นางศิริกัญญา  ปะกิทัง 

 ๕๒๗๘ นางสาวศิริกุล  ทัพซ้าย 

 ๕๒๗๙ นางศิริณกาญจน์  ภูมิรัง 

 ๕๒๘๐ นางศิริธร  สอนดิษฐ 

 ๕๒๘๑ นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ไชยสีหา 

 ๕๒๘๒ นางศิรินทร์รัตน์  ตั้งใจ 

 ๕๒๘๓ นางสาวศิรินาถ  เนียมภิรมย์ 

 ๕๒๘๔ นางศิรินิรันดร์  ศรีนาราง 

 ๕๒๘๕ นางศิริเนตร  นิลนามะ 

 ๕๒๘๖ นางศิริพร  เกิดจันทร์ 

 ๕๒๘๗ นางศิริพร  ค าภิระ 

 ๕๒๘๘ นางศิริพร  จันทร์เกิ้น 

 ๕๒๘๙ นางศิริพร  ชลารักษ์ 

 ๕๒๙๐ นางศิริพร  ชูเกิด 

 ๕๒๙๑ นางสาวศิริพร  ทวีชัย 

 ๕๒๙๒ นางศิริพร  นาคทั่ง 

 ๕๒๙๓ นางศิริพร  นิลสิงขรณ์ 

 ๕๒๙๔ นางศิริพร  เป็งสลี 

 ๕๒๙๕ นางศิริพร  ผ่องสมรูป 

 ๕๒๙๖ นางศิริพร  พงษ์ธานี 

 ๕๒๙๗ นางศิริพร  พิสุทธิพงษ์ 

 ๕๒๙๘ นางศิริพร  วัวล าพอง 

 ๕๒๙๙ นางสาวศิริพร  ศรีนุรัตน์ 

 ๕๓๐๐ นางศิริพร  สีดาราช 

 ๕๓๐๑ นางศิริพร  เสือทองค า 

 ๕๓๐๒ นางศิริพรรณ  จันทร์ศิริ 

 ๕๓๐๓ นางสาวศิริพรรณ  ผิวอ่อน 

 ๕๓๐๔ นางศิริพรรณ  ศิรสุกล 

 ๕๓๐๕ นางศิริพันธ์  สุธนภูมี 

 ๕๓๐๖ นางสาวศิริมา  เมี่ยงมุกข์ 

 ๕๓๐๗ นางศิริรัตน์  ค าเกลี้ยง 

 ๕๓๐๘ นางศิริรัตน์  ไชยสมปาน 

 ๕๓๐๙ นางศิริรัตน์  อินทร์ประสิทธิ์ 

 ๕๓๑๐ นางศิริรัตน์  อินทแสน 

 ๕๓๑๑ นางศิริลักษณ์  เกิดแก้ว 

 ๕๓๑๒ นางสาวศิริลักษณ์  ชนะตรีรัตนพันธุ์ 

 ๕๓๑๓ นางศิริลักษณ์  ชาป่ง 



 หน้า   ๑๘๙ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๓๑๔ นางสาวศิริลักษณ์  พรคง 

 ๕๓๑๕ นางสาวศิริลักษณ์  รุจิระกุล 

 ๕๓๑๖ นางศิริลักษณ์  สุขสิน 

 ๕๓๑๗ นางศิริลักษณ์  เสมอภพ 

 ๕๓๑๘ นางศิริลักษณ์  เอื้อราษฎร์ 

 ๕๓๑๙ นางศิริวรรณ  แก้วจุฑา 

 ๕๓๒๐ นางศิริวรรณ  ขวัญใจ 

 ๕๓๒๑ นางสาวศิริวรรณ  คาแพง 

 ๕๓๒๒ นางศิริวรรณ  เครือวัลย์ 

 ๕๓๒๓ นางศิริวรรณ  เด่นยุกต์ 

 ๕๓๒๔ นางสาวศิริวรรณ  ทวนทอง 

 ๕๓๒๕ นางสาวศิริวรรณ  มาน้อย 

 ๕๓๒๖ นางศิริวรรณ  ไม้เลี้ยง 

 ๕๓๒๗ นางสาวศิริวรรณ  สุรินทะ 

 ๕๓๒๘ นางศิริวรรณ  อนันต์ปรีชาศรี 

 ๕๓๒๙ นางศิริวาส  ดีวัน 

 ๕๓๓๐ นางศิริวิไล  เกิดแสง 

 ๕๓๓๑ นางศิลา  สงอาจินต์ 

 ๕๓๓๒ นางศิวพร  ทัพถาวร 

 ๕๓๓๓ นางศิวพร  บูรณพิริยพงศ์ 

 ๕๓๓๔ นางศิวพร  อินทรัตน์รังษี 

 ๕๓๓๕ นางศิวรรจน์  บุศวะ 

 ๕๓๓๖ นางสาวศิวริน  อินทรศร 

 ๕๓๓๗ นางสาวศุจิกา  ก าเนิดศรี 

 ๕๓๓๘ นางศุทธินี  ประสงค์ส าเร็จ 

 ๕๓๓๙ นางศุธาศิณี  อาณาเขต 

 ๕๓๔๐ นางศุพรรณี  ศรีโยธา 

 ๕๓๔๑ นางศุภมร  ชมภูมิ่ง 

 ๕๓๔๒ นางศุภมาศ  ทองพิจิตร 

 ๕๓๔๓ นางศุภมาส  ขุนทอง 

 ๕๓๔๔ นางศุภรดา  จันทร์ชูกลิ่น 

 ๕๓๔๕ นางศุภรัตน์  ทรายทอง 

 ๕๓๔๖ นางศุภรา  โคตรเมือง 

 ๕๓๔๗ นางสาวศุภราภรณ์  เถาเล็ก 

 ๕๓๔๘ นางศุภลักษณ์  ชุติพรภควัต 

 ๕๓๔๙ นางศุภลักษณ์  ศรีนาราง 

 ๕๓๕๐ นางศุภลักษณ์  สูงนารถ 

 ๕๓๕๑ นางศุภลักษมี  สงจันทร์ 

 ๕๓๕๒ นางศุภวดี  สุพัฒนวรางกูร 

 ๕๓๕๓ นางศุภวรรณ์  สัจจศรี 

 ๕๓๕๔ นางศุภวรรณ  ขุนจันทร์ 

 ๕๓๕๕ นางศุภวรรณ  ประสงค์ทรัพย์ 

 ๕๓๕๖ นางศุภากร  ไชยฤทธิ์ 

 ๕๓๕๗ นางศุภากร  เที่ยงธรรม 

 ๕๓๕๘ นางศุภากร  ศิลประเสริฐ 

 ๕๓๕๙ นางศุภานัน  อาขารักษ์ 

 ๕๓๖๐ นางศุภาวรรณ  สิงห์ทอง 

 ๕๓๖๑ นางสาวศุภิสรา  ทาทอง 

 ๕๓๖๒ นางศุภิสรา  เม่งช่วย 

 ๕๓๖๓ นางศุลีพร  ศรีวุฒิพงศ์ 

 ๕๓๖๔ นางสาวศุวภัทร  หมื่นชม 

 ๕๓๖๕ นางสาวโศจิมาศ  จุลวุฒิพงศ์ 



 หน้า   ๑๙๐ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๓๖๖ นางโศรยา  พงศ์สุภากุล 

 ๕๓๖๗ นางโศรยา  สุขลังการ 

 ๕๓๖๘ นางสงกรานต์  ผมหอม 

 ๕๓๖๙ นางสงกรานต์  ลาพิมล 

 ๕๓๗๐ นางสงวน  บุญรัตน์ 

 ๕๓๗๑ นางสงัด  ประเสริฐสุข 

 ๕๓๗๒ นางสดใส  ลุนพันธ์ 

 ๕๓๗๓ นางสดุดี  งามภูพันธ์ 

 ๕๓๗๔ นางสถาพร  ชัยสงคราม 

 ๕๓๗๕ นางสาวสนม  แก้วประสาน 

 ๕๓๗๖ นางสไบทิพย์  ระย้าอินทร์ 

 ๕๓๗๗ นางสปันญ์เนตร  เกตุบรรดาศักดิ์ 

 ๕๓๗๘ นางสมคิด  คชไกร 

 ๕๓๗๙ นางสมคิด  จันทรคณา 

 ๕๓๘๐ นางสมคิด  จุลเกตุ 

 ๕๓๘๑ นางสมคิด  สมโสภาพ 

 ๕๓๘๒ นางสมจิต  ใจด ารงค์ 

 ๕๓๘๓ นางสมจิต  เชี่ยวการค้า 

 ๕๓๘๔ นางสาวสมจิต  ผ่องใส 

 ๕๓๘๕ นางสมจิต  วาสนา 

 ๕๓๘๖ นางสมจิต  หลิมพัฒนวงศ์ 

 ๕๓๘๗ นางสมจิตต์  วิไลสวรรค์ 

 ๕๓๘๘ นางสมจิตต์  สายกิ้มซ้วน 

 ๕๓๘๙ นางสาวสมจิตร์  หวังทรัพย์ทวี 

 ๕๓๙๐ นางสมจิตร  จันทร์สม 

 ๕๓๙๑ นางสาวสมจิตร  จิตเนียม 

 ๕๓๙๒ นางสมจิตร  โชติพานิช 

 ๕๓๙๓ นางสมจิตร  ใยดี 

 ๕๓๙๔ นางสาวสมใจ  ใคร้บุญโต 

 ๕๓๙๕ นางสมใจ  ถนนแก้ว 

 ๕๓๙๖ นางสมใจ  มองมาไพรี 

 ๕๓๙๗ นางสมใจ  ยิ้มนุ่น 

 ๕๓๙๘ นางสมใจ  รุ่งเรือง 

 ๕๓๙๙ นางสาวสมใจ  ศรีเอี่ยม 

 ๕๔๐๐ นางสมถวิล  นาคะสิตร 

 ๕๔๐๑ นางสมถวิล  รินสาธร 

 ๕๔๐๒ นางสมทรง  กิจตินันท์ 

 ๕๔๐๓ นางสาวสมทรง  มีลุน 

 ๕๔๐๔ นางสมนี  ธรรมแสงโชติ 

 ๕๔๐๕ นางสมนึก  ทุ่งกลาง 

 ๕๔๐๖ นางสาวสมบัติ  ใจขันธ์ 

 ๕๔๐๗ นางสมบัติ  เทกอง 

 ๕๔๐๘ นางสมบัติ  เหล่าชุมพล 

 ๕๔๐๙ นางสมบูรณ์  เรืองทวีป 

 ๕๔๑๐ นางสมประสงค์  พื้นชัยภูมิ 

 ๕๔๑๑ นางสมปอง  มาตย์แท่น 

 ๕๔๑๒ นางสมปอง  เสน่ห์วงศ์ 

 ๕๔๑๓ นางสาวสมปอง  แสงเจริญ 

 ๕๔๑๔ นางสาวสมพร  เกิดทวี 

 ๕๔๑๕ นางสมพร  ทองเกตุ 

 ๕๔๑๖ นางสมพร  บุตรโส 

 ๕๔๑๗ นางสมพร  พุ่มเกษม 



 หน้า   ๑๙๑ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๔๑๘ นางสาวสมพร  ส าราญ 

 ๕๔๑๙ นางสาวสมพร  สุรินทร์กูล 

 ๕๔๒๐ นางสมพิกุล  กาฬพันธุ์ 

 ๕๔๒๑ นางสาวสมพิศ  ทองดารา 

 ๕๔๒๒ นางสาวสมพิศ  บุญพันธ์ 

 ๕๔๒๓ นางสมพิศ  สุนทรปุณยโชติ 

 ๕๔๒๔ นางสมพิศ  อินดี 

 ๕๔๒๕ นางสมเพชร  ภักดีอ านาจ 

 ๕๔๒๖ นางสมมาศ  รูปดี 

 ๕๔๒๗ นางสมร  ค าพิชชู 

 ๕๔๒๘ นางสาวสมร  นิมะพันธ์ 

 ๕๔๒๙ นางสมรัก  รัตนานนท์ 

 ๕๔๓๐ นางสมรักษ์  ชื่นอร่าม 

 ๕๔๓๑ นางสมฤดี  หัสมินทร์ 

 ๕๔๓๒ นางสมลักษณ์  แก่นคิรี 

 ๕๔๓๓ นางสมลักษณ์  คชาสัมฤทธิ์ 

 ๕๔๓๔ นางสาวสมลักษณ์  ตันพรพิทักษ์ 

 ๕๔๓๕ นางสมลักษณ์  พรโสภณ 

 ๕๔๓๖ นางสมลักษณ์  ศรส าราญ 

 ๕๔๓๗ นางสมศรี  ข าสกุล 

 ๕๔๓๘ นางสมศรี  ดีประเสริฐทรัพย์ 

 ๕๔๓๙ นางสมศรี  วิไลรัตน์ 

 ๕๔๔๐ นางสมส่วน  สะอาดถิ่น 

 ๕๔๔๑ นางสาวสมสุข  รามแก้ว 

 ๕๔๔๒ นางสมหญิง  รัตนะศิริสุวรรณ 

 ๕๔๔๓ นางสมหมาย  เข็มเงิน 

 ๕๔๔๔ นางสมหมาย  แถวโสภา 

 ๕๔๔๕ นางสมหมาย  นัยพร 

 ๕๔๔๖ นางสมหมาย  พรมพิทักษ์ 

 ๕๔๔๗ นางสมหมาย  พลมณี 

 ๕๔๔๘ นางสาวสมหมาย  ห่อสกุลกล 

 ๕๔๔๙ นางสมหวัง  แข้โส 

 ๕๔๕๐ นางสมหวัง  จันทร์สุวรรณ 

 ๕๔๕๑ นางสาวสมหวัง  เอี่ยมแก้ว 

 ๕๔๕๒ นางสาวสมาพร  ขัดแก้ว 

 ๕๔๕๓ นางสมิตา  อรรควงษ์ 

 ๕๔๕๔ นางสรวงภรณ์  คันศร 

 ๕๔๕๕ นางสาวสรวีย์  ค าฟู 

 ๕๔๕๖ นางสร้อยนภา  ศิริวัฒน์ 

 ๕๔๕๗ นางสร้อยฟ้า  โฮมประเสริฐ 

 ๕๔๕๘ นางสาวสรัญญา  เนตรล้อมวงศ์ 

 ๕๔๕๙ นางสรัญญา  สอดส่อง 

 ๕๔๖๐ นางสรัญญา  หมอโอสถ 

 ๕๔๖๑ นางสรัติตา  การศัพท์ 

 ๕๔๖๒ นางสรัลนุช  แขนโพธิ์ 

 ๕๔๖๓ นางสาวสรัลยาณ์  บรมัตถ์ 

 ๕๔๖๔ นางสรัสวดี  ปานสวัสดิ์ 

 ๕๔๖๕ นางสราญพัตร  ปรัชญาเมธี 

 ๕๔๖๖ นางสรินยา  สาคีรี 

 ๕๔๖๗ นางสลัก  พงษ์เต้า 

 ๕๔๖๘ นางสลิลพร  ภู่สว่าง 

 ๕๔๖๙ นางสาวสวลี  พงศ์พิริยะภาพย์ 



 หน้า   ๑๙๒ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๔๗๐ นางสวัสดิวัน  พรมทา 

 ๕๔๗๑ นางสวาท  ยศกลาง 

 ๕๔๗๒ นางสาวสวิตตา  ศรีเมือง 

 ๕๔๗๓ นางสสิยาภรณ์  ประทุมนันท์ 

 ๕๔๗๔ นางสอน  ศรัทธานุ 

 ๕๔๗๕ นางสอาง  ธรรมครบุรี 

 ๕๔๗๖ นางสอางค์ศรี  พิมพ์อูป 

 ๕๔๗๗ นางสอิ้งมาศ  สาโรจน์ 

 ๕๔๗๘ นางสะอิ้ง  ชอบธรรม 

 ๕๔๗๙ นางสังวาล  สุขกลาง 

 ๕๔๘๐ นางสังวาลย์  บรรเด็จ 

 ๕๔๘๑ นางสัจจาภรณ์  บุบผาสุวรรณ 

 ๕๔๘๒ นางสัญญา  สิทธิมา 

 ๕๔๘๓ นางสาวสัญติ์ญา  แก้วกัณหา 

 ๕๔๘๔ ร้อยตรีหญิง สันตวดี  แก้วมณีนวล 

 ๕๔๘๕ นางสันติยา  ศรีเจริญ 

 ๕๔๘๖ นางสันสนีย์  หนูประสิทธิ์ 

 ๕๔๘๗ นางสาวสาคร  ตรีพนากร 

 ๕๔๘๘ นางสาคร  โตจีน 

 ๕๔๘๙ นางสาคร  มโนรถจตุรงค์ 

 ๕๔๙๐ นางสาคร  แวงวรรณ 

 ๕๔๙๑ นางสาวสาธกา  ค าเงิน 

 ๕๔๙๒ นางสายใจ  เซ่งแซ่ 

 ๕๔๙๓ นางสายใจ  ทองค า 

 ๕๔๙๔ นางสายใจ  ไปรเวท 

 ๕๔๙๕ นางสายชล  ภาคศิริ 

 ๕๔๙๖ นางสาวสายชล  เมฆาวนิชย์ 

 ๕๔๙๗ นางสายชล  รักอินทร์ 

 ๕๔๙๘ นางสายชล  สุวรรณดี 

 ๕๔๙๙ นางสายทอง  ทองขาว 

 ๕๕๐๐ นางสายทอง  ธัญนายก 

 ๕๕๐๑ นางสาวสายธาร  ทวีเกตุ 

 ๕๕๐๒ นางสายฝน  จันใจ 

 ๕๕๐๓ นางสาวสายฝน  ถนอมรอด 

 ๕๕๐๔ นางสายฝน  ทองค า 

 ๕๕๐๕ นางสายฝน  ผ่องศรี 

 ๕๕๐๖ นางสายฝน  วุฒิพันธ์ 

 ๕๕๐๗ นางสายฝน  สายัญห์ 

 ๕๕๐๘ นางสายฝน  สุภาวะไตร 

 ๕๕๐๙ นางสายฝน  หงนิพนธ์ 

 ๕๕๑๐ นางสายพิณ  เศรษฐ์วิชัย 

 ๕๕๑๑ นางสายพิน  ชาติดี 

 ๕๕๑๒ นางสายพิน  ทหารเพียง 

 ๕๕๑๓ นางสายพิน  แท่นรัตน์ 

 ๕๕๑๔ นางสายพิน  บุญแก้ว 

 ๕๕๑๕ นางสายเพชร  ร่วมสุข 

 ๕๕๑๖ นางสายสมร  ชื้อทัศนประสิทธิ 

 ๕๕๑๗ นางสายสมร  บุญอาจ 

 ๕๕๑๘ นางสาวสายสมร  อ าไธสง 

 ๕๕๑๙ นางสายสุดา  ภูท ามา 

 ๕๕๒๐ นางสายสุนีย์  บัวขาว 

 ๕๕๒๑ นางสายสุนีย์  พันธุ์พานิช 



 หน้า   ๑๙๓ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๕๒๒ นางสายสุนีย์  ภูลวรรณ 

 ๕๕๒๓ นางสายสุนีย์  วาระสิทธิ์ 

 ๕๕๒๔ นางสาวสายหยุด  งามข า 

 ๕๕๒๕ นางสายหยุด  เพ็ชร์แบน 

 ๕๕๒๖ นางสาวสายหยุด  เลาหบุตร 

 ๕๕๒๗ นางสาวสายหยุด  อนุดวง 

 ๕๕๒๘ นางสารภี  พุ่มทิม 

 ๕๕๒๙ นางสารภี  สุวรรณจ่าง 

 ๕๕๓๐ นางสาระภี  ศรีพร 

 ๕๕๓๑ นางสารี  แท่นประมูล 

 ๕๕๓๒ นางสารี  มาลา 

 ๕๕๓๓ นางสาลินี  ภัสสรภาคย์ 

 ๕๕๓๔ นางสาลินี  มังคลาด 

 ๕๕๓๕ นางสาลินี  และสุม 

 ๕๕๓๖ นางสาวสาลี  พงศาปาน 

 ๕๕๓๗ นางสาลี  พรหมดวง 

 ๕๕๓๘ นางสาลี่  นุชบุษยา 

 ๕๕๓๙ นางสาวสาลี่  บางใบ 

 ๕๕๔๐ นางสาวิตรี  คงทอง 

 ๕๕๔๑ นางสาวิตรี  คะลีล้วน 

 ๕๕๔๒ นางสาวิตรี  ประทุมมาศ 

 ๕๕๔๓ นางสาวิตรี  เสรีรักษ์ 

 ๕๕๔๔ นางสาวิตา  อินทร์ด า 

 ๕๕๔๕ นางสาหร่าย  พริ้มพราย 

 ๕๕๔๖ นางส านวน  จิรนนทพันธ์ 

 ๕๕๔๗ นางส าเนียง  วชิรสกุลเกียรติ 

 ๕๕๔๘ นางส าเภา  พรหมรัตน์ 

 ๕๕๔๙ นางส ารวล  ดีภา 

 ๕๕๕๐ นางส าราญ  จันทรักษา 

 ๕๕๕๑ นางส าราญ  เภาพันธ์ 

 ๕๕๕๒ นางส าเริง  อยู่นิ่ม 

 ๕๕๕๓ นางส าลี  เขียวยิ่ง 

 ๕๕๕๔ นางส าลี  สถิตย์ภูมิ 

 ๕๕๕๕ นางส าอาง  โม้ลา 

 ๕๕๕๖ นางสาวสิดาพร  เครือด า 

 ๕๕๕๗ นางสิดารัศมิ์  นุ่มดี 

 ๕๕๕๘ นางสาวสิตานันท  ยิ่งยง 

 ๕๕๕๙ นางสาวสิทธิวรรณ  บุญยะมาลิก 

 ๕๕๖๐ นางสินีนาฎ  พงศ์พุทธชาติ 

 ๕๕๖๑ นางสินีนาฏ  พร้อมมูล 

 ๕๕๖๒ นางสาวสินีนาฏ  ศิลาพลอย 

 ๕๕๖๓ นางสินีนาถ  ศิริแก้ว 

 ๕๕๖๔ นางสิยาพัฐ  นพรัตน์ 

 ๕๕๖๕ นางสิร  เดชประสิทธิ์ 

 ๕๕๖๖ นางสิรานันท์  ศรีเพชร์ 

 ๕๕๖๗ นางสาวสิริกร  กังวานวรกุล 

 ๕๕๖๘ นางสาวสิริกร  บุษดี 

 ๕๕๖๙ นางสิริกาญจน์  บุษย์ธัญธร 

 ๕๕๗๐ นางสิริกาญจน์  รัตติ 

 ๕๕๗๑ นางสาวสิริญญา  กาสุนันท์ 

 ๕๕๗๒ นางสาวสิรินดา  จันทร์ผ่อง 

 ๕๕๗๓ นางสาวสิรินทร  โกฎฐา 



 หน้า   ๑๙๔ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๕๗๔ นางสาวสิรินธร  สืบสิงห์ 

 ๕๕๗๕ นางสาวสิรินพิชญ์  ภาผล 

 ๕๕๗๖ นางสิรินรัชช์  พันทนา 

 ๕๕๗๗ นางสิรินัดดา  หนุนกระโทก 

 ๕๕๗๘ นางสิรินาถ  นิปัจการนันท์ 

 ๕๕๗๙ นางสาวสิริพร  กาญจนะประโชติ 

 ๕๕๘๐ นางสิริพร  ทรัพย์พืช 

 ๕๕๘๑ นางสิริพร  เทียนสว่าง 

 ๕๕๘๒ นางสิริพร  สมบูรณ์ 

 ๕๕๘๓ นางสิริพร  อุทัยเรือง 

 ๕๕๘๔ นางสิริพรรณ  จันทร์วิชัย 

 ๕๕๘๕ นางสิริพรรณ  ประทุมมาศ 

 ๕๕๘๖ นางสิริพันธุ์  แนบสนิท 

 ๕๕๘๗ นางสาวสิริมา  งามศุภกร 

 ๕๕๘๘ นางสิริมา  ดวงมณี 

 ๕๕๘๙ นางสิริมา  เนื่องกลิ่น 

 ๕๕๙๐ นางสาวสิริมาศ  ทรายละเอียด 

 ๕๕๙๑ นางสาวสิริยา  โสธน 

 ๕๕๙๒ นางสิริรักษ์  ปัญญาทิพย์ 

 ๕๕๙๓ นางสิริรัฐ  ตี้กุล 

 ๕๕๙๔ นางสิริวรรณ  ธีรวุฒิอุดม 

 ๕๕๙๕ นางสิริวรรณ  บูรณสิงห์ 

 ๕๕๙๖ นางสิริวรรณ  โอภากุลวงษ์ 

 ๕๕๙๗ นางสิริสิทธิ์  อธากร 

 ๕๕๙๘ นางสิริสุข  สมมีชัย 

 ๕๕๙๙ นางสิริอาภามาศ  ไชยฤทธิ์ตรีคูณ 

 ๕๖๐๐ นางสิรียา  งิ้วเมือง 

 ๕๖๐๑ นางสาวสิวาพร  ภักดีรัตน์ 

 ๕๖๐๒ นางสุกัญจน์ธิมา  ศิริทีปตานนท์ 

 ๕๖๐๓ นางสุกัญญา  ไกรฤกษ์ 

 ๕๖๐๔ นางสุกัญญา  แขมค า 

 ๕๖๐๕ นางสุกัญญา  คล้ายสมาน 

 ๕๖๐๖ นางสุกัญญา  คินขุนทด 

 ๕๖๐๗ นางสุกัญญา  จิตรแก้ว 

 ๕๖๐๘ นางสาวสุกัญญา  จุมพลักษณ์ 

 ๕๖๐๙ นางสุกัญญา  ชมภูชัย 

 ๕๖๑๐ นางสุกัญญา  ชะบาราษีบุษย์ 

 ๕๖๑๑ นางสาวสุกัญญา  เชี่ยวพิริยะพันธุ์ 

 ๕๖๑๒ นางสุกัญญา  ซื่อตรง 

 ๕๖๑๓ นางสุกัญญา  โตชัยภูมิ 

 ๕๖๑๔ นางสุกัญญา  ทองจันทร์ 

 ๕๖๑๕ นางสุกัญญา  นัคเร 

 ๕๖๑๖ นางสุกัญญา  นาเมืองรักษ์ 

 ๕๖๑๗ นางสุกัญญา  บัวผุด 

 ๕๖๑๘ นางสุกัญญา  บ ารุงจิตร์ 

 ๕๖๑๙ จ่าสิบเอกหญิง สุกัญญา  ยวงทอง 

 ๕๖๒๐ นางสุกัญญา  ลิ้มเจริญ 

 ๕๖๒๑ นางสาวสุกัญญา  วงศ์ปัญ 

 ๕๖๒๒ นางสาวสุกัญญา  เวฬุนัส 

 ๕๖๒๓ นางสุกัญญา  ศุภศิริ 

 ๕๖๒๔ นางสุกัญญา  หลายแห่ง 

 ๕๖๒๕ นางสาวสุกัญญา  อินทาภรณ์ 



 หน้า   ๑๙๕ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
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 ๕๖๒๖ นางสุกัลญา  โพธิ์ละเดา 

 ๕๖๒๗ นางสุกัลยา  ไฝนุ้ย 

 ๕๖๒๘ นางสุกัลยา  รัตนเรืองจิตร 

 ๕๖๒๙ นางสุกัลยา  ลุ่งกี่ 

 ๕๖๓๐ นางสุกัลยา  แววไธสง 

 ๕๖๓๑ นางสุกาญจนา  รัตนกันทา 

 ๕๖๓๒ นางสาวสุกานดา  สันติภาพวิวัฒนา 

 ๕๖๓๓ นางสุขขี  สาวงาม 

 ๕๖๓๔ นางสุขฤทัย  แพงตาวงศ์ 

 ๕๖๓๕ นางสุขสวัสดิ์  บุญเปี่ยม 

 ๕๖๓๖ นางสุขสันต์  เอี่ยมงาม 

 ๕๖๓๗ นางสาวสุขี  ตาปราบ 

 ๕๖๓๘ นางสุขุมาภรณ์  ยิ้มอินทร์ 

 ๕๖๓๙ นางสุคนธ์  พรหมประเสริฐ 

 ๕๖๔๐ นางสุคนธ์  พร้อมมูล 

 ๕๖๔๑ จ่าสิบเอกหญิง สุคนธร  สุขสอาด 

 ๕๖๔๒ นางสุคนธา  ปรัตเถ 

 ๕๖๔๓ นางสุจรรยา  อักษรกูล 

 ๕๖๔๔ นางสาวสุจิตตา  มีเลิศ 

 ๕๖๔๕ นางสุจิตพลารักษ์  แสงกล้า 

 ๕๖๔๖ นางสุจิตรา  แก้วลา 

 ๕๖๔๗ นางสุจิตรา  คงสินชัย 

 ๕๖๔๘ นางสุจิตรา  จองโพธิ์ 

 ๕๖๔๙ นางสุจิตรา  ชลิตตานนท์ 

 ๕๖๕๐ นางสุจิตรา  ชูสุวรรณ 

 ๕๖๕๑ นางสาวสุจิตรา  ฌานฤทธิกุล 

 ๕๖๕๒ นางสุจิตรา  ทับทิมเทศ 

 ๕๖๕๓ นางสุจิตรา  นิชเปี่ยม 

 ๕๖๕๔ นางสุจิตรา  มิลินทร์ 

 ๕๖๕๕ นางสุจิตรา  สังข์ศิลป์ชัย 

 ๕๖๕๖ นางสุจิตรา  สัญญาค า 

 ๕๖๕๗ นางสุจิตรา  อุทธา 

 ๕๖๕๘ นางสุจิตรา  เอื้อนยศ 

 ๕๖๕๙ นางสุจินดา  ขวัญศรี 

 ๕๖๖๐ นางสุจินต์  รัตนพงศ์ 

 ๕๖๖๑ นางสาวสุจินตนา  กันยะ 

 ๕๖๖๒ นางสุจิรา  จิรจรัสตระกูล 

 ๕๖๖๓ นางสาวสุจิรา  ทรรพคช 

 ๕๖๖๔ นางสุจิราวรรณ  แต่งสวน 

 ๕๖๖๕ นางสาวสุชญา  ขจรไชยกูล 

 ๕๖๖๖ นางสาวสุชญา  อุตรมาตย์ 

 ๕๖๖๗ นางสุชญาน์  เลือดไทย 

 ๕๖๖๘ นางสาวสุชาดา  ก าหนดแน่ 

 ๕๖๖๙ นางสาวสุชาดา  แก้วอ าไพ 

 ๕๖๗๐ นางสาวสุชาดา  โกสีย์ไกรนิรมล 

 ๕๖๗๑ นางสุชาดา  คล้ายบ้านใหม่ 

 ๕๖๗๒ นางสุชาดา  จินดาน้อย 

 ๕๖๗๓ นางสาวสุชาดา  เพ่ิมพูน 

 ๕๖๗๔ นางสาวสุชาดา  มาลัย 

 ๕๖๗๕ นางสุชาดา  รักเกื้อ 

 ๕๖๗๖ นางสุชาดา  ฤทธิโชติ 

 ๕๖๗๗ นางสุชาดา  สุริโย 



 หน้า   ๑๙๖ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๖๗๘ นางสุชารัตน์  ขู่วิชัย 

 ๕๖๗๙ นางสาวสุชาลินีษ์  สังข์ทอง 

 ๕๖๘๐ นางสุชาวดี  อินทรักษ์ 

 ๕๖๘๑ นางสุชิน  อ่อนน้อมดี 

 ๕๖๘๒ นางสุชีพ  หอมเจริญ 

 ๕๖๘๓ นางสุชีรา  หงษ์เจริญ 

 ๕๖๘๔ นางสุฑามาศ  สุวรรณศิลป์ 

 ๕๖๘๕ นางสุณัฏฐา  คามวัลย์ 

 ๕๖๘๖ นางสุณิสา  พงศ์สุนนท์ 

 ๕๖๘๗ นางสุณิสา  รอดสันติกุล 

 ๕๖๘๘ นางสาวสุณี  พรวงค์เลิศ 

 ๕๖๘๙ นางสาวสุณีย์  ติ่วกุล 

 ๕๖๙๐ นางสาวสุดใจ  เปลี่ยนพล 

 ๕๖๙๑ นางสุดใจ  โพธิ์ชุ่ม 

 ๕๖๙๒ นางสาวสุดใจ  สาพิพัฒน์ 

 ๕๖๙๓ นางสุดสวาท  ทะนนท์ 

 ๕๖๙๔ นางสุดสายจิต  กุ่มดวง 

 ๕๖๙๕ นางสุดา  คงวุฒิ 

 ๕๖๙๖ นางสุดา  สนทมิโน 

 ๕๖๙๗ นางสุดาชล  กาละวงศ์ 

 ๕๖๙๘ นางสุดารัตน์  นารี 

 ๕๖๙๙ นางสุดารัตน์  บุญสว่าง 

 ๕๗๐๐ นางสุดารัตน์  เป็กกันใจ 

 ๕๗๐๑ นางสาวสุดารัตน์  รุ่งหิรัญวิโรจน์ 

 ๕๗๐๒ นางสาวสุดารัตน์  อดิการกุล 

 ๕๗๐๓ นางสุดารัตน์  อนุศักดากุล 

 ๕๗๐๔ นางสุดารัตน์  อิ่มหิรัญ 

 ๕๗๐๕ นางสุดารัตน์  อูปแก้ว 

 ๕๗๐๖ นางสาวสุดินา  แก้วดี 

 ๕๗๐๗ นางสาวสุทธิ  ธมานิมิตร 

 ๕๗๐๘ นางสุทธินีย์  กังวาลดี 

 ๕๗๐๙ นางสาวสุทธิพร  ภิรมย์ 

 ๕๗๑๐ นางสุทัสสี  ทับทิมทอง 

 ๕๗๑๑ นางสุทารัตน์  อรุณบรรเจิดกุล 

 ๕๗๑๒ นางสุทิน  แก้วรอด 

 ๕๗๑๓ นางสุทิน  คล่องนาวา 

 ๕๗๑๔ นางสาวสุทิน  ปู่ด า 

 ๕๗๑๕ นางสุทิสา  ทวีสุขสมบัติ 

 ๕๗๑๖ นางสุเทียน  กระจ่างจิตร 

 ๕๗๑๗ นางสุธา  พรหมมาศ 

 ๕๗๑๘ นางสาวสุธาดา  ศรีเริญ 

 ๕๗๑๙ นางสุธาทิพย์  บุญเสม 

 ๕๗๒๐ นางสาวสุธาทิพย์  ปิ่นวิเศษ 

 ๕๗๒๑ นางสุธารัตน์  สีสาย 

 ๕๗๒๒ นางสาวสุธาสินี  ดาวเรือง 

 ๕๗๒๓ นางสุธาสินี  เหาะหา 

 ๕๗๒๔ นางสุธาสินี  อินนุรักษ์ 

 ๕๗๒๕ นางสาวสุธิดา  ช่อมณี 

 ๕๗๒๖ นางสาวสุธิดา  ผ่องสุวรรณ 

 ๕๗๒๗ นางสุธิดา  ยิ่งเจริญพาสุข 

 ๕๗๒๘ นางสุธิดา  สุขวิสุทธิ์ 

 ๕๗๒๙ นางสาวสุธินันท์  วีสุวรรณ 



 หน้า   ๑๙๗ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๗๓๐ นางสุธีกาญจน์  สุวรรณไตรย์ 

 ๕๗๓๑ นางสุธีกาญจน์  อุไรรัตน์ 

 ๕๗๓๒ นางสุธีร์  เกษมราษฏร ์

 ๕๗๓๓ นางสาวสุธีรา  ดิษฐานนท์ 

 ๕๗๓๔ นางสุธีรา  วงค์สุวรรณ์ 

 ๕๗๓๕ นางสาวสุนทร  สุกาวิน 

 ๕๗๓๖ นางสุนทร  สุทธิสาร 

 ๕๗๓๗ นางสุนทรี  ครุฑสมพลี 

 ๕๗๓๘ นางสุนทรี  เจษฎาเมธานนท์ 

 ๕๗๓๙ นางสุนทรี  เชยชุ่ม 

 ๕๗๔๐ นางสุนทรี  ตั้งค า 

 ๕๗๔๑ นางสาวสุนทรี  เตชาวงศ์ 

 ๕๗๔๒ นางสาวสุนทรี  บางภู่ภมร 

 ๕๗๔๓ นางสุนทรี  ปรีชา 

 ๕๗๔๔ นางสุนทรีย์ลักษณ์  วิมุตตา 

 ๕๗๔๕ นางสุนัน  ไกรสิงห์ 

 ๕๗๔๖ นางสุนันท์  พุ่มซ่อนกลิ่น 

 ๕๗๔๗ นางสุนันทา  เจริญทรัพย์ 

 ๕๗๔๘ นางสาวสุนันทา  ปิยะทัศนานนท์ 

 ๕๗๔๙ นางสุนันทา  พุ่มมาลัย 

 ๕๗๕๐ นางสาวสุนันทา  ภูผิวแก้ว 

 ๕๗๕๑ นางสุนันทา  ระภาพันธ์ 

 ๕๗๕๒ นางสาวสุนันทา  ศุภสิทธิ์ 

 ๕๗๕๓ นางสุนันทา  สวัสดิพละ 

 ๕๗๕๔ นางสุนันทา  แสงมณี 

 ๕๗๕๕ นางสุนิดา  พานิชกิจ 

 ๕๗๕๖ นางสาวสุนิตย์  ชื่นเจริญ 

 ๕๗๕๗ นางสาวสุนิสา  จรูญรักษ์ 

 ๕๗๕๘ นางสุนิสา  ทองเกต 

 ๕๗๕๙ นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์ 

 ๕๗๖๐ นางสุนิสา  ป้อทองค า 

 ๕๗๖๑ นางสาวสุนิสา  ภิญโญ 

 ๕๗๖๒ นางสาวสุนี  ทองน า 

 ๕๗๖๓ นางสาวสุนี  วิริหา 

 ๕๗๖๔ นางสุนี  สวนอ่วม 

 ๕๗๖๕ นางสาวสุนีย์  จักษุศรี 

 ๕๗๖๖ นางสาวสุนีย์  ประดู่ 

 ๕๗๖๗ นางสุนีย์  มีเอก 

 ๕๗๖๘ นางสุนีย์  สถิตย์ 

 ๕๗๖๙ นางสุนีย์  อินสุวรรณ 

 ๕๗๗๐ นางสุเนตรา  กันธิยะ 

 ๕๗๗๑ นางสุประภา  คันธะวงศ์ 

 ๕๗๗๒ นางสุปราณี  กระสานติ์กุล 

 ๕๗๗๓ นางสุปราณี  คันธา 

 ๕๗๗๔ นางสุปราณี  บุญธรรม 

 ๕๗๗๕ นางสุปราณี  อัตนโถ 

 ๕๗๗๖ นางสุปรีดาภรณ์  ศุภนิตินันทน์ 

 ๕๗๗๗ นางสุปรียา  สาริโก 

 ๕๗๗๘ นางสาวสุปวีณ์  ศรีโสดา 

 ๕๗๗๙ นางสุพร  เสมอเชื้อ 

 ๕๗๘๐ นางสาวสุพรทิพย์  โพธิ์เบญจภา 

 ๕๗๘๑ นางสุพรพิศ  แดนพันธ์ 



 หน้า   ๑๙๘ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๗๘๒ นางสุพรรณ  จีแดง 

 ๕๗๘๓ นางสุพรรณิการ์  สังวร 

 ๕๗๘๔ นางสุพรรณี  กันทะปิง 

 ๕๗๘๕ นางสุพรรณี  เกลื่อนกลางดอน 

 ๕๗๘๖ นางสาวสุพรรณี  ใจยอดศิลป์ 

 ๕๗๘๗ นางสุพรรณี  ธรรมศิริจินดา 

 ๕๗๘๘ นางสาวสุพรรณี  บุญเพิ่ม 

 ๕๗๘๙ นางสาวสุพรรณี  มาสวัสดิ์ 

 ๕๗๙๐ นางสุพรรณี  มุทิตา 

 ๕๗๙๑ นางสุพรรณี  วิเชียรรัตน์ 

 ๕๗๙๒ นางสุพรรนีย์  น้อยวิจิตร์ 

 ๕๗๙๓ นางสาวสุพัฒตรา  อังคะนาวิน 

 ๕๗๙๔ นางสาวสุพัด  อ่อนทรวง 

 ๕๗๙๕ นางสาวสุพัตตรา  จั่นจ ารูญ 

 ๕๗๙๖ นางสุพตัรา  ตาทิพย์ 

 ๕๗๙๗ นางสาวสุพัตรา  พละเลิศ 

 ๕๗๙๘ นางสุพัตรา  ศักดิ์ถาพร 

 ๕๗๙๙ นางสาวสุพัตรา  ศิริ 

 ๕๘๐๐ นางสุพัตรา  สมบัติก าไร 

 ๕๘๐๑ นางสุพัตรา  หล้าสมศรี 

 ๕๘๐๒ นางสุพัตรา  เหลืองอภิชน 

 ๕๘๐๓ นางสุพัตรา  อุยสุย 

 ๕๘๐๔ นางสุพาณี  ศิริสวัสดิ์ 

 ๕๘๐๕ นางสุพานี  เรืองทอง 

 ๕๘๐๖ นางสุพิช  เรืองไทย 

 ๕๘๐๗ นางสาวสุพิชชา  สิทธิศักดิ์ 

 ๕๘๐๘ นางสาวสุพิชญ์นันท์  ศิริมงคล 

 ๕๘๐๙ นางสุพิชญาณ์  ทองอนันทวงศ์ 

 ๕๘๑๐ นางสาวสุพิน  ตระกูลตั้งอนันต์ 

 ๕๘๑๑ นางสาวสุพิน  สมบูรณ์ชัย 

 ๕๘๑๒ นางสุพิศ  จินชัย 

 ๕๘๑๓ นางสุพิศ  นามแก้ว 

 ๕๘๑๔ นางสาวสุพิศ  ศรีพันธุ์ 

 ๕๘๑๕ นางสุพิศศรี  ถิระพัฒน์ 

 ๕๘๑๖ นางสาวสุเพ็ญศรี  ปัญญาดี 

 ๕๘๑๗ นางสุเพียงพิศ  แดงเตี้ย 

 ๕๘๑๘ นางสุเพียงเพ็ญ  แถวไธสง 

 ๕๘๑๙ นางสาวสุภรักษ์  จันทร์ศักดิ์ศรี 

 ๕๘๒๐ นางสุภลักษณ์  ดียิ่ง 

 ๕๘๒๑ นางสุภัชชนี  คิดถูก 

 ๕๘๒๒ นางสุภัทรสรณ์  กระจ่างศิริ 

 ๕๘๒๓ นางสุภัทรา  โชติกเสถียร 

 ๕๘๒๔ นางสุภา  จิตต์เที่ยง 

 ๕๘๒๕ นางสุภา  ชินวงศ์ 

 ๕๘๒๖ นางสุภา  สาครชลธาร 

 ๕๘๒๗ นางสุภาคี  เรืองศรี 

 ๕๘๒๘ นางสุภาณี  วรจินต์ 

 ๕๘๒๙ นางสาวสุภาพ  คงบุญ 

 ๕๘๓๐ นางสุภาพ  ซ้อนจันดี 

 ๕๘๓๑ นางสุภาพ  ทองแก้ว 

 ๕๘๓๒ นางสุภาพ  พุ่มผลึก 

 ๕๘๓๓ นางสุภาพ  รุ่งธรรม 



 หน้า   ๑๙๙ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๘๓๔ นางสุภาพร  ขันมัง 

 ๕๘๓๕ นางสุภาพร  ชัยศิริถาวรกุล 

 ๕๘๓๖ นางสุภาพร  ตรีอาภรณ์วงศ์ 

 ๕๘๓๗ นางสุภาพร  นามไร่ 

 ๕๘๓๘ นางสุภาพร  พาราวิวัฒน์ 

 ๕๘๓๙ นางสุภาพร  เมืองชู 

 ๕๘๔๐ นางสุภาพร  ศรีภิรมย์ 

 ๕๘๔๑ นางสาวสุภาพร  ศิระบูชา 

 ๕๘๔๒ นางสาวสุภาพร  สว่างศรี 

 ๕๘๔๓ นางสุภาพร  สางห้วยไพร 

 ๕๘๔๔ นางสุภาพร  สามพวงทอง 

 ๕๘๔๕ นางสุภาพร  หมวดทอง 

 ๕๘๔๖ นางสุภาพร  เอี่ยมประเสริฐ 

 ๕๘๔๗ นางสุภาพรรณ  ดาษถนิม 

 ๕๘๔๘ นางสาวสุภาพรรณ  ถินจันทร์ 

 ๕๘๔๙ นางสุภาพรรณ  วงศ์เขื่อนแก้ว 

 ๕๘๕๐ นางสาวสุภาภรณ์  คูณขุนทด 

 ๕๘๕๑ นางสาวสุภาภรณ์  จันทะมาตย์ 

 ๕๘๕๒ นางสุภาภรณ์  จีบเกาะ 

 ๕๘๕๓ นางสุภาภรณ์  ช่วยข า 

 ๕๘๕๔ นางสุภาภรณ์  บุญพงษ์มณี 

 ๕๘๕๕ นางสุภาภรณ์  ปาลศรี 

 ๕๘๕๖ นางสุภาภรณ์  ผ่องใส 

 ๕๘๕๗ นางสุภาภรณ์  พงศ์วัฒนวิเชียร 

 ๕๘๕๘ นางสาวสุภาภรณ์  รัตนสุรการย์ 

 ๕๘๕๙ นางสุภาภรณ์  สืบเซ่ง 

 ๕๘๖๐ นางสาวสุภาภรณ์  สืบศรี 

 ๕๘๖๑ นางสุภาภรณ์  เส็งบางยาง 

 ๕๘๖๒ นางสุภาภรณ์  หนองคู 

 ๕๘๖๓ นางสุภาภรณ์  อักษรวุฒิ 

 ๕๘๖๔ สิบเอกหญิง สุภารัตน์  จินตกสิกรรม 

 ๕๘๖๕ นางสุภาลักษณ์  พรหมลา 

 ๕๘๖๖ นางสาวสุภาวดี  เจียกุลธร 

 ๕๘๖๗ นางสุภาวดี  พิพิธกุล 

 ๕๘๖๘ นางสุภาวดี  เพ็ญสุภา 

 ๕๘๖๙ นางสุภาวดี  โพธิกุล 

 ๕๘๗๐ นางสาวสุภาวดี  มงคลสุข 

 ๕๘๗๑ นางสุภาวดี  มลีรัตน์ 

 ๕๘๗๒ นางสุภาวดี  ลาภภิญโญ 

 ๕๘๗๓ นางสุภาวดี  ศรีพลวัฒน์ 

 ๕๘๗๔ นางสุภาวดี  อ่วมคง 

 ๕๘๗๕ นางสุภาวรรณ์  เมฆดินแดง 

 ๕๘๗๖ นางสุภาวิตา  ธรากิตติรัฐ 

 ๕๘๗๗ นางสุมณฑา  ทองใหญ่ 

 ๕๘๗๘ นางสุมณฑา  สาระมาน 

 ๕๘๗๙ นางสุมณฑา  ส าราญพิศ 

 ๕๘๘๐ นางสุมล  สมบูรณ์ปรีชากุล 

 ๕๘๘๑ นางสุมลรัตน์  ตั้งค า 

 ๕๘๘๒ นางสาวสุมา  สามเพชรเจริญ 

 ๕๘๘๓ นางสุมาริน  จั่นสมพงษ์ 

 ๕๘๘๔ นางสาวสุมารีย์  รองศักดิ์ 

 ๕๘๘๕ นางสาวสุมาลัย  มีสุข 



 หน้า   ๒๐๐ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๘๘๖ นางสุมาลี  กางนอก 

 ๕๘๘๗ นางสุมาลี  ค าดีบุญ 

 ๕๘๘๘ นางสุมาลี  จิตรเพียรค้า 

 ๕๘๘๙ นางสาวสุมาลี  เดียวสุขประเสริฐ 

 ๕๘๙๐ นางสุมาลี  ถาวรวิริยะนันท์ 

 ๕๘๙๑ นางสุมาลี  ประทุมถิ่น 

 ๕๘๙๒ นางสาวสุมาลี  ผลาเลิศ 

 ๕๘๙๓ นางสุมาลี  พันสนิท 

 ๕๘๙๔ นางสุมาลี  ฟองอ่อน 

 ๕๘๙๕ นางสุมาลี  เฟื่องแก้ว 

 ๕๘๙๖ นางสุมาลี  ร าจวนเกียรติ 

 ๕๘๙๗ นางสาวสุมาลี  ศรีเมือง 

 ๕๘๙๘ นางสุมาลี  หนวิชิต 

 ๕๘๙๙ นางสุมิตตา  นามสมุทร 

 ๕๙๐๐ นางสุรจิต  ไหมยา 

 ๕๙๐๑ นางสาวสุรภีพร  เกษก าธร 

 ๕๙๐๒ นางสาวสุรัตน์  รัตนภัทรนันท์ 

 ๕๙๐๓ นางสุรัตนา  เกื้อวงษ์ 

 ๕๙๐๔ นางสุรัมภา  กังฮา 

 ๕๙๐๕ นางสุรัสนันท์  กัลยวรรธนะ 

 ๕๙๐๖ นางสุรัสวดี  ค าอั้น 

 ๕๙๐๗ นางสุรางค์  จันทร์ผกา 

 ๕๙๐๘ นางสาวสุรางค์  วงษ์สเถียร 

 ๕๙๐๙ นางสุรางคนางค์  โฉมจันทร์ 

 ๕๙๑๐ นางสุรินทร์ทิพย์  เรือนสุข 

 ๕๙๑๑ นางสุริยา  สัจจาพันธุ์ 

 ๕๙๑๒ นางสาวสุริยา  หอมจันทร์ 

 ๕๙๑๓ นางสุรี  หลงสมบุญ 

 ๕๙๑๔ นางสุรีพร  ยังเหล็ก 

 ๕๙๑๕ นางสุรีพร  เหล็งสุดใจ 

 ๕๙๑๖ นางสุรีมนต์  ข าศิริ 

 ๕๙๑๗ นางสุรีย์  โทบุรี 

 ๕๙๑๘ นางสุรีย์  นุเคราะห์ชีพ 

 ๕๙๑๙ นางสาวสุรีย์  ป้องกัน 

 ๕๙๒๐ นางสาวสุรีย์  พิมพ์ปรุ 

 ๕๙๒๑ นางสุรีย์พร  จันทร์คลาย 

 ๕๙๒๒ นางสุรีย์พร  เที่ยงน่วม 

 ๕๙๒๓ นางสาวสุรีย์พร  ยิ้มละมัย 

 ๕๙๒๔ นางสุรีย์พร  วงศ์กระพันธุ์ 

 ๕๙๒๕ นางสุรีย์มาส  โวสุนทรยุทธ 

 ๕๙๒๖ นางสุรีย์รัตน์  โตอุรวงศ์ 

 ๕๙๒๗ นางสุรีย์รัตน์  ทองศรีชุม 

 ๕๙๒๘ นางสุรีย์รัตน์  มณีแสง 

 ๕๙๒๙ นางสุรีรัตน์  ช้อยอ่วม 

 ๕๙๓๐ นางสุรีรัตน์  ชินรัตน์ 

 ๕๙๓๑ นางสาวสุรีรัตน์  สรรประดิษฐ์ 

 ๕๙๓๒ นางสาวสุรีรัตน์  สัมฤทธิ์กุญชัย 

 ๕๙๓๓ นางสาวสุรีรัตน์  อินทจักร์ 

 ๕๙๓๔ นางสุรีวัลย์  สาริบุตร 

 ๕๙๓๕ นางสุเรียน  รัตนวรรณี 

 ๕๙๓๖ นางสุวคนธ์  จ าปา 

 ๕๙๓๗ นางสุวคนธ์  นเรกุล 



 หน้า   ๒๐๑ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๙๓๘ นางสุวณี  ศรีหงส์ 

 ๕๙๓๙ นางสุวดี  เขียวไพฑูรย์ 

 ๕๙๔๐ นางสาวสุวดี  วังเย็น 

 ๕๙๔๑ นางสาวสุวนา  ชูสิน 

 ๕๙๔๒ นางสาวสุวนีย์  ไวยนิกรณ์ 

 ๕๙๔๓ นางสุวพิชญ์  จินดากุล 

 ๕๙๔๔ นางสุวพิชญ์  ฉิมกูล 

 ๕๙๔๕ นางสุวรรณา  แก้วมณี 

 ๕๙๔๖ นางสาวสุวรรณา  เพ็งกลา 

 ๕๙๔๗ นางสุวรรณา  วังยาว 

 ๕๙๔๘ นางสุวรรณา  สังข์สุข 

 ๕๙๔๙ นางสาวสุวรรณา  หิรัญเนตร 

 ๕๙๕๐ นางสุวรรณี  แก้วพิกุล 

 ๕๙๕๑ นางสุวรรณี  ธนาศรี 

 ๕๙๕๒ นางสุวรรณี  พงษ์บุตร 

 ๕๙๕๓ นางสุวรรณี  เรืองถาวรกุล 

 ๕๙๕๔ นางสุวรรณี  อนันธศิริ 

 ๕๙๕๕ นางสุวรัชต์  สุขพราว 

 ๕๙๕๖ นางสุวรีย์  รามสินธุ์ 

 ๕๙๕๗ นางสาวสุวรีย์  สังสุทธิพงศ์ 

 ๕๙๕๘ นางสุวลี  บุหิรัญ 

 ๕๙๕๙ นางสุวะรินทร์  บุญส่ง 

 ๕๙๖๐ นางสาวสุวัจนา  ศรีวิเนตร 

 ๕๙๖๑ นางสาวสุวารี  สุวรรณเวศม์ 

 ๕๙๖๒ นางสาวสุวิชา  พวงจันทร์ 

 ๕๙๖๓ นางสุวิมล  กันทะสี 

 ๕๙๖๔ นางสาวสุวิมล  แซ่เฮง 

 ๕๙๖๕ นางสาวสุวิมล  ปานมี 

 ๕๙๖๖ นางสุวิมล  รัตนวิจิตร 

 ๕๙๖๗ นางสุวิมล  วงษ์สีมาอนันต์ 

 ๕๙๖๘ นางสุวิมล  อินทรวงศ์ 

 ๕๙๖๙ นางสาวสุวีลยา  สีม่วง 

 ๕๙๗๐ นางเสฏฐวี  อุนารักษ์ 

 ๕๙๗๑ นางเสน่หา  ขุนชัย 

 ๕๙๗๒ นางเสมอเดือน  พาพันธ์ 

 ๕๙๗๓ นางเสานีย์  ไพบูลย์ 

 ๕๙๗๔ นางสาวเสาวณีย์  ชินสิทธิรัตน์ 

 ๕๙๗๕ นางเสาวณีย์  ปรางสวรรค์ 

 ๕๙๗๖ นางเสาวนีย์  จันทร์รักษา 

 ๕๙๗๗ นางสาวเสาวนีย์  เจริญสุข 

 ๕๙๗๘ นางเสาวนีย์  ไชยโทน 

 ๕๙๗๙ นางเสาวนีย์  ดวงดาว 

 ๕๙๘๐ นางเสาวนีย์  นิรมลรัตน์ 

 ๕๙๘๑ นางสาวเสาวนีย์  บินลอย 

 ๕๙๘๒ นางเสาวนีย์  ศรีนุ้ย 

 ๕๙๘๓ นางเสาวนีย์  อารีรักษ์ 

 ๕๙๘๔ นางเสาวภา  พรหมทา 

 ๕๙๘๕ นางสาวเสาวภา  พิชัยรัตน์ 

 ๕๙๘๖ นางสาวเสาวภา  รัตนพันธุ์ 

 ๕๙๘๗ นางเสาวภา  วัฒนชนม์ 

 ๕๙๘๘ นางเสาวภา  ศิริมูล 

 ๕๙๘๙ นางสาวเสาวภาคย์  สุภาฤทธิ์ 
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 ๕๙๙๐ นางเสาวภาคย์  โสมคล้าย 

 ๕๙๙๑ นางเสาวลักษณ์  คงศรีสมบัติ 

 ๕๙๙๒ นางเสาวลักษณ์  จันทร์แก้ว 

 ๕๙๙๓ นางเสาวลักษณ์  จันทร์พิทักษ์กุล 

 ๕๙๙๔ นางสาวเสาวลักษณ์  เชี่ยวชาญ 

 ๕๙๙๕ นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมวนิช 

 ๕๙๙๖ นางเสาวลักษณ์  ยงยศยิ่ง 

 ๕๙๙๗ นางเสาวลี  ชุมชอบ 

 ๕๙๙๘ นางเสียงพิณ  พนารัตน์ 

 ๕๙๙๙ นางแสงแข  มลิวัลย์ 

 ๖๐๐๐ นางแสงจันทร์  ฤทธิ์มหา 

 ๖๐๐๑ นางแสงจันทร์  อินทรอุดม 

 ๖๐๐๒ นางแสงดา  มะโนหาญ 

 ๖๐๐๓ นางแสงดาว  น้ าฟ้า 

 ๖๐๐๔ นางแสงเดือน  เฉลิมจาน 

 ๖๐๐๕ นางแสงเดือน  ทิพยธร 

 ๖๐๐๖ นางแสงเทียน  หงษ์บินมา 

 ๖๐๐๗ นางแสงมณี  รอดเผือก 

 ๖๐๐๘ นางแสงรัตน์  มาลากรรณ 

 ๖๐๐๙ นางแสงวาท  ปั้นอิ่ม 

 ๖๐๑๐ นางแสงหล้า  พันธุ์โอภาส 

 ๖๐๑๑ นางแสงอรุณ  หาริชัย 

 ๖๐๑๒ นางโสพิศ  จริงจิตร 

 ๖๐๑๓ นางสาวโสพิศ  แถมจันทร์ 

 ๖๐๑๔ นางโสพิศ  รู้บุญ 

 ๖๐๑๕ นางโสภา  คงสุวรรณ 

 ๖๐๑๖ นางโสภา  จิรวัฒนชัย 

 ๖๐๑๗ นางโสภา  ตันติรัตน์ 

 ๖๐๑๘ นางโสภา  ทองสุข 

 ๖๐๑๙ นางโสภา  ทับผึ้ง 

 ๖๐๒๐ นางโสภา  นวโลหะกุล 

 ๖๐๒๑ นางสาวโสภา  มั่นศาสตร์ 

 ๖๐๒๒ นางโสภา  ศรีโสภา 

 ๖๐๒๓ นางโสภา  สังเศษ 

 ๖๐๒๔ นางโสภาวรรณ  จันทร์ฉาย 

 ๖๐๒๕ นางโสภิดา  แก้วทอง 

 ๖๐๒๖ นางสาวโสภิดา  ชอบท าเหมือน 

 ๖๐๒๗ นางโสภิดา  ผสมประโยชน์ 

 ๖๐๒๘ นางโสภิดา  ภู่เลิศตระกูล 

 ๖๐๒๙ นางโสภิต  ปิจนันท์ 

 ๖๐๓๐ นางโสภี  แพรสุรินทร์ 

 ๖๐๓๑ นางโสภี  สวายชุม 

 ๖๐๓๒ นางสาวโสมลัดดา  อันลิ้มภัณฑ์ 

 ๖๐๓๓ นางสาวโสระยา  บัญชาพัฒนศักดา 

 ๖๐๓๔ นางโสรัก  หงษ์ไพลิน 

 ๖๐๓๕ นางโสรัตน์  ชมโลก 

 ๖๐๓๖ นางโสริยา  บุตรวัง 

 ๖๐๓๗ นางหงษ์ลุน  สะท้านบัว 

 ๖๐๓๘ นางหทัยกานต์  จิตร์นาน 

 ๖๐๓๙ นางหทัยพันศย์  สิทธิวัง 

 ๖๐๔๐ นางสาวหทัยภัทร  ชาตอริยะกุล 

 ๖๐๔๑ นางหทัยรัตน์  กาลิก 



 หน้า   ๒๐๓ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๐๔๒ นางหทัยรัตน์  ภวังครัตน์ 

 ๖๐๔๓ นางหทัยวรรณ  บัวบาน 

 ๖๐๔๔ นางหนึ่งฤทัย  สุขจันทร์ 

 ๖๐๔๕ นางหนึ่งฤทัย  แสงสุวรรณ 

 ๖๐๔๖ นางหนูเตียง  มาเพชร 

 ๖๐๔๗ นางหนูวรรณ  ชุณหพงศ์พิเชฐ 

 ๖๐๔๘ นางหยาดรุ้ง  แก้วกูล 

 ๖๐๔๙ นางหยาดรุ้ง  จงรักพงศ์เผ่า 

 ๖๐๕๐ นางหรรษา  แก้วแกมแข 

 ๖๐๕๑ นางสาวหฤทัย  สิทธิชัย 

 ๖๐๕๒ นางหวันสนา  จอมประดิษฐ์ 

 ๖๐๕๓ นางหวานจิต  จันทร์แจ่ม 

 ๖๐๕๔ นางสาวหอมจันทร์  ทรงงาม 

 ๖๐๕๕ นางไหมพรม  บุญเอี่ยม 

 ๖๐๕๖ นางไหมละโฉม  หละสัน 

 ๖๐๕๗ นางฬิราภร  อยู่มั่น 

 ๖๐๕๘ นางสาวอชิรญา  พรรณการ 

 ๖๐๕๙ นางอชิรญาณ์  บุญเจริญ 

 ๖๐๖๐ นางอโณทัย  พรหมธีระวงศ์ 

 ๖๐๖๑ นางอดิศร  ฉินสูงเนิน 

 ๖๐๖๒ นางอติภา  นวมโคกสูง 

 ๖๐๖๓ นางอธิภัทร  ภมรสูตร 

 ๖๐๖๔ นางสาวอนงค์  การภักดี 

 ๖๐๖๕ นางอนงค์  แก้วจีน 

 ๖๐๖๖ นางอนงค์  เข้งนุเคราะห์ 

 ๖๐๖๗ นางอนงค์  บรรพต 

 ๖๐๖๘ นางสาวอนงค์  มังคละสวัสดิ์ 

 ๖๐๖๙ นางอนงค์  รัตนะ 

 ๖๐๗๐ นางอนงค์นารถ  หนิมพานิช 

 ๖๐๗๑ นางอนงค์รักษ์  คัมภิรานนท์ 

 ๖๐๗๒ นางอนงพร  ประยูรเมธา 

 ๖๐๗๓ นางสาวอนัญญา  ทองค า 

 ๖๐๗๔ นางอนัญพัทธ์  พงศ์เมธินทร์ 

 ๖๐๗๕ นางอนันรดา  ศรีรัตนประสิทธิ์ 

 ๖๐๗๖ นางสาวอนุช  พรหมอ่อน 

 ๖๐๗๗ นางอนุช  วงษ์ยี่ 

 ๖๐๗๘ นางอนุชนา  สิริพร 

 ๖๐๗๙ นางสาวอนุพร  สมบูรณ์วงษ์ 

 ๖๐๘๐ นางสาวอนุรักษ์  ประวิตราวงศ์ 

 ๖๐๘๑ นางอบเชย  สถิตย์ 

 ๖๐๘๒ นางอพิมพร  แก้วสว่าง 

 ๖๐๘๓ นางอภันตรี  ตู้บุดดา 

 ๖๐๘๔ นางอภิชญา  สวัสดี 

 ๖๐๘๕ นางอภิญญา  กล่อมแก้ว 

 ๖๐๘๖ นางอภิญญา  ชุมเพชร 

 ๖๐๘๗ นางอภิญญา  ตระกูลสุนทร 

 ๖๐๘๘ นางอภิญญา  ถิ่นแสนดี 

 ๖๐๘๙ นางอภิญญา  ถีระวงค์ 

 ๖๐๙๐ นางอภิญญา  นนทสวัสดิ์ศรี 

 ๖๐๙๑ นางอภิญญา  พิทักษ์วินัย 

 ๖๐๙๒ นางอภิญญา  ยุทธรัตน์ 

 ๖๐๙๓ นางอภิญญา  รักพวกกลาง 



 หน้า   ๒๐๔ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๐๙๔ นางสาวอภิญญา  แสนสามารถ 

 ๖๐๙๕ นางอภิญญา  อินทฉิม 

 ๖๐๙๖ นางอภิญญา  อินมณเฑียร 

 ๖๐๙๗ นางอภิรดี  กลกิจ 

 ๖๐๙๘ นางอภิรดี  จันโทริ 

 ๖๐๙๙ นางอภิรดี  ภัตติชาติ 

 ๖๑๐๐ นางอภิรดี  สัมพันธารักษ์ 

 ๖๑๐๑ นางสาวอภิรดี  สามศรี 

 ๖๑๐๒ นางอภิรยา  กาญจนะคช 

 ๖๑๐๓ นางอภิสรา  ตะพัง 

 ๖๑๐๔ นางอภิสรา  นนตะบุตร 

 ๖๑๐๕ นางอมรพรรณ  มีบัณฑิต 

 ๖๑๐๖ นางสาวอมรพันธุ์  เขื่อนรอบเขต 

 ๖๑๐๗ นางสาวอมรรัต  หิรัญพันธุ์ 

 ๖๑๐๘ นางสาวอมรรัตน์  แก้วม่วง 

 ๖๑๐๙ นางอมรรัตน์  คงบุญแก้ว 

 ๖๑๑๐ นางสาวอมรรัตน์  ทรัพย์มังสังข์ 

 ๖๑๑๑ นางอมรรัตน์  ทองคุปต์ 

 ๖๑๑๒ นางอมรรัตน์  บุญมา 

 ๖๑๑๓ นางสาวอมรรัตน์  ย่านเดิม 

 ๖๑๑๔ นางอมรรัตน์  ยารังษี 

 ๖๑๑๕ นางอมรรัตน์  สุวรรณภูมิ 

 ๖๑๑๖ นางอมรรัตน์  อ าพันสุข 

 ๖๑๑๗ นางอมรา  ใบแก้ว 

 ๖๑๑๘ นางอมลรชา  ศรีเนตรกูล 

 ๖๑๑๙ นางอมลรัตน์  มีเงิน 

 ๖๑๒๐ นางสาวอรกมล  ธรรมอมตปัตตา 

 ๖๑๒๑ นางอรกัญญา  เครือนาค 

 ๖๑๒๒ นางสาวอรจิรา  ยงดี คงค า 

 ๖๑๒๓ นางอรชร  เมฆอากาศ 

 ๖๑๒๔ นางอรชร  ศรีพิทักษ์ 

 ๖๑๒๕ นางอรณัฎฐา  โยธะกา 

 ๖๑๒๖ นางอรณี  น้ าใจตรง 

 ๖๑๒๗ นางอรดี  อินทะเกษ 

 ๖๑๒๘ นางอรดี  อุทัยเรือง 

 ๖๑๒๙ นางสาวอรทัย  กิจสินชัย 

 ๖๑๓๐ นางอรทัย  เกตุสุริยวงศ์ 

 ๖๑๓๑ นางอรทัย  คงวิทยา 

 ๖๑๓๒ นางอรทัย  ไชยเมือง 

 ๖๑๓๓ นางอรทัย  ธรรมโย 

 ๖๑๓๔ นางสาวอรทัย  บุญใคร่ 

 ๖๑๓๕ นางอรทัย  พราหมณ์ทอง 

 ๖๑๓๖ นางอรทัย  ยศพล 

 ๖๑๓๗ นางอรทัย  ลิ้มศุภรัตน์ 

 ๖๑๓๘ นางอรทัย  ศรีสุโพธิ์ 

 ๖๑๓๙ นางอรทัย  สงฉิม 

 ๖๑๔๐ นางอรไท  บุญโถ 

 ๖๑๔๑ นางอรนงค์  ชูล าภู 

 ๖๑๔๒ นางอรนุช  พรหมโยธา 

 ๖๑๔๓ นางอรนุช  พิณพงษ์ 

 ๖๑๔๔ นางอรนุช  อินทวัฒน์วงษา 

 ๖๑๔๕ นางอรพร  ยิ้มวัลย์ 



 หน้า   ๒๐๕ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๑๔๖ นางอรพรรณ  คงงาม 

 ๖๑๔๗ นางสาวอรพิน  ต้นสวรรค์ 

 ๖๑๔๘ นางอรพิน  อรุณธีร์กิจ 

 ๖๑๔๙ นางอรพินท์  สบายกาญจน์ 

 ๖๑๕๐ นางอรพินธ์  สายใย 

 ๖๑๕๑ นางอรพินธุ์  จิตต์สว่าง 

 ๖๑๕๒ นางสาวอรมน  เวียนสันเทียะ 

 ๖๑๕๓ นางอรรจนา  บุสนาม 

 ๖๑๕๔ นางอรฤทัย  สร้อยเสม 

 ๖๑๕๕ นางอรวรรณ  กาเดร์ 

 ๖๑๕๖ นางอรวรรณ  แก่นสาร 

 ๖๑๕๗ นางอรวรรณ  แก้วเรือง 

 ๖๑๕๘ นางอรวรรณ  ไชยมงคล 

 ๖๑๕๙ นางอรวรรณ  เพ็ชราการ 

 ๖๑๖๐ นางอรวรรณ  มุจจลินทร์ 

 ๖๑๖๑ นางอรวรรณ  รัตนเวลุน 

 ๖๑๖๒ นางอรวรรณ  ศรียาภัย 

 ๖๑๖๓ นางสาวอรวรรณ  ศรีรัตนะ 

 ๖๑๖๔ นางอรวรรณ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๖๑๖๕ นางอรวรรณ  สาลีสวัสดิ์ 

 ๖๑๖๖ นางอรวรรณ  สินพงศธร 

 ๖๑๖๗ นางอรวิภา  แก้วยิ่ง 

 ๖๑๖๘ นางสาวอรษา  นันทานนท์ 

 ๖๑๖๙ นางอรสา  จันทรวิจิตร 

 ๖๑๗๐ นางสาวอรสา  ประทุมถิ่น 

 ๖๑๗๑ นางสาวอรสา  ศรีนวล 

 ๖๑๗๒ นางอรสุรัชย์  ปฐมโรจนฤทธ์ 

 ๖๑๗๓ นางสาวอรอนงค์   

  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 

 ๖๑๗๔ นางอรอนงค์  รังวิเศษ 

 ๖๑๗๕ นางอรอร  หนูนอง 

 ๖๑๗๖ นางสาวอรอานันท์  มณีค า 

 ๖๑๗๗ นางอรัญญา  จิตต์บุญ 

 ๖๑๗๘ นางอรัญญา  ไชยวุฒิ 

 ๖๑๗๙ นางอรัญญา  บางรักษ์ 

 ๖๑๘๐ นางสาวอรัญญา  มาน้อย 

 ๖๑๘๑ นางอรัญญา  ยอดหาญ 

 ๖๑๘๒ นางสาวอรัญญา  ยอแสง 

 ๖๑๘๓ นางสาวอรัญญา  วลาอัฐ 

 ๖๑๘๔ นางอรัญญา  วัฒนเศรษฐานันท์ 

 ๖๑๘๕ นางสาวอรัญญา  วิสิทธิ์ 

 ๖๑๘๖ นางอรัญญา  สิทธิเขตการ 

 ๖๑๘๗ นางอริยา  บริบูรณ์ 

 ๖๑๘๘ นางอริยาพร  เทพรัตน์ 

 ๖๑๘๙ นางอริศรา  พัฒนากูล 

 ๖๑๙๐ นางสาวอรุชา  สุขัมศรี 

 ๖๑๙๑ นางสาวอรุณ  ปราณีตพลกรัง 

 ๖๑๙๒ นางสาวอรุณรัตน์  เกิดลาภศิริโรจน์ 

 ๖๑๙๓ นางอรุณรัตน์  ยะอนันต์ 

 ๖๑๙๔ นางอรุณรุ่ง  สายรัตน์ 

 ๖๑๙๕ นางอรุณศรี  ประยูรพันธ์ 

 ๖๑๙๖ นางอรุณี  กล้วยน้อย 



 หน้า   ๒๐๖ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๑๙๗ นางอรุณี  แก้วชะอุ่ม 

 ๖๑๙๘ นางอรุณี  จันทร์เจริญ 

 ๖๑๙๙ นางอรุณี  ตั้งซุยยัง 

 ๖๒๐๐ นางอรุณี  ทองปัน 

 ๖๒๐๑ นางอรุณี  ทองเลิศ 

 ๖๒๐๒ นางสาวอรุณี  นึกงาม 

 ๖๒๐๓ นางอรุณี  สุทธิเวช 

 ๖๒๐๔ นางสาวอลิศลา  ใจสบาย 

 ๖๒๐๕ นางอลิษา  กันทะหงษ์ 

 ๖๒๐๖ นางอลิสรา  รัตน์ไตรแก้ว 

 ๖๒๐๗ นางอลิสา  สกุลสมณเดโช 

 ๖๒๐๘ นางสาวอลิสา  สาอนันต์ 

 ๖๒๐๙ นางอ้อมใจ  ติยวลีย์ 

 ๖๒๑๐ นางสาวอ้อมเดือน  พงษ์แดง 

 ๖๒๑๑ นางอ้อมเดือน  ศรีมั่นคงธรรม 

 ๖๒๑๒ นางสาวอ้อยใจ  พรหมวังศรี 

 ๖๒๑๓ นางสาวอ้อวดี  สุนทรวิภาต 

 ๖๒๑๔ นางอักษราภัค  บรรณาคม 

 ๖๒๑๕ นางสาวอังคณา  เปียผ่อง 

 ๖๒๑๖ นางอังคณา  ภูมิพายัพ 

 ๖๒๑๗ นางอังคณา  ยิ้มฤทธิ์ 

 ๖๒๑๘ นางอังคณานันท์  ผิวอ่อน 

 ๖๒๑๙ นางอังค์ริสา  ศรีสมานุวัตร 

 ๖๒๒๐ นางอังดารักษ์  สวนจักร 

 ๖๒๒๑ นางอังสะนา  ยิ่งวงษ์ 

 ๖๒๒๒ นางสาวอัจจณา  เงาะหวาน 

 ๖๒๒๓ นางอัจฉรา  กองแก้ว 

 ๖๒๒๔ นางสาวอัจฉรา  โชคดี 

 ๖๒๒๕ นางอัจฉรา  ดวงแสง 

 ๖๒๒๖ นางอัจฉรา  ทองชะนะ 

 ๖๒๒๗ นางอัจฉรา  พุฒิมณี 

 ๖๒๒๘ นางอัจฉรา  โพธิชัย 

 ๖๒๒๙ นางอัจฉรา  สายคุณากร 

 ๖๒๓๐ นางอัจฉรา  สุขบรรเทิง 

 ๖๒๓๑ นางอัจฉรา  เสือคง 

 ๖๒๓๒ นางอัจฉรา  หงษ์แสงไทย 

 ๖๒๓๓ นางสาวอัจฉรา  อินทรรุจิกุล 

 ๖๒๓๔ นางอัจฉราพร  ธนาบูรณ์ 

 ๖๒๓๕ นางอัจฉราพร  บุญส่ง 

 ๖๒๓๖ นางอัจฉราพร  ฟูเขียว 

 ๖๒๓๗ นางสาวอัจฉราภรณ์  อนุสุเรนทร์ 

 ๖๒๓๘ นางอัจลี  เพชรคง 

 ๖๒๓๙ นางอัชญา  อมฤทธิ์วาจา 

 ๖๒๔๐ นางสาวอัชยา  คิสาลัง 

 ๖๒๔๑ นางสาวอัชลี  ไวยบท 

 ๖๒๔๒ นางอัญจนา  หนูประกอบ 

 ๖๒๔๓ นางสาวอัญชณา  บุญญาพิสถาน 

 ๖๒๔๔ นางสาวอัญชนา  ทุมเชื้อ 

 ๖๒๔๕ นางอัญชนี  ศรีรักษา 

 ๖๒๔๖ นางอัญชนีย์  สมศรีสุข 

 ๖๒๔๗ นางอัญชลี  แก้วใส 

 ๖๒๔๘ นางอัญชลี  คงทอง 



 หน้า   ๒๐๗ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๒๔๙ นางสาวอัญชลี  จันทร์ดี 

 ๖๒๕๐ นางสาวอัญชลี  จันทร์ปรุง 

 ๖๒๕๑ นางสาวอัญชลี  จันทรสอาด 

 ๖๒๕๒ นางอัญชลี  จั่นสกุล 

 ๖๒๕๓ นางสาวอัญชลี  จ านงค์ผล 

 ๖๒๕๔ นางอัญชลี  จิตรีสรรพ 

 ๖๒๕๕ นางอัญชลี  ชัยธนะกุลมงคล 

 ๖๒๕๖ นางอัญชลี  ธูปบ้านเซ่า 

 ๖๒๕๗ นางอัญชลี  บุลทวีนันท์ 

 ๖๒๕๘ นางอัญชลี  ปล่องทอง 

 ๖๒๕๙ นางอัญชลี  พรหมมาศ 

 ๖๒๖๐ นางอัญชลี  เพียสุระ 

 ๖๒๖๑ นางสาวอัญชลี  สุขมานพ 

 ๖๒๖๒ นางอัญชลี  หมื่นศรี 

 ๖๒๖๓ นางอัญชลี  อยู่พร้อม 

 ๖๒๖๔ นางอัญชสา  โรจน์อกนิษฐกุล 

 ๖๒๖๕ นางอัญชิษฐา  ดวงพัตรา 

 ๖๒๖๖ นางอัญชิสา  ศรีวิชา 

 ๖๒๖๗ นางสาวอัญชิสา  แสงกล้า 

 ๖๒๖๘ นางอัญชุลีกร  ขันติวีรวัฒน์ 

 ๖๒๖๙ นางอัญมณี  ปอพานิชกรณ์ 

 ๖๒๗๐ นางอัญลิกา  บุญสุข 

 ๖๒๗๑ นางอัธยานี  ใจสะอาด 

 ๖๒๗๒ นางอันชรีย์  ลอนจันทึก 

 ๖๒๗๓ นางอันธิกา  ผาสด 

 ๖๒๗๔ นางอัปสร  นิตยสุทธิ 

 ๖๒๗๕ นางอัมพร  เกื้อกูล 

 ๖๒๗๖ นางอัมพร  จ าเริญพานิช 

 ๖๒๗๗ นางอัมพร  ซาแพง 

 ๖๒๗๘ นางอัมพร  มะลิวัลย์ 

 ๖๒๗๙ นางอัมพร  หวันจันทร์กูล 

 ๖๒๘๐ นางอัมพรรณ  โภคาพันธ์ 

 ๖๒๘๑ นางอัมพรรัตน์  สีหนาท 

 ๖๒๘๒ นางอัมพวัน  พงศ์วุฒิศักดิ์ 

 ๖๒๘๓ นางอัมพวัน  สายใหม 

 ๖๒๘๔ นางอัมพัน  ประดับสุข 

 ๖๒๘๕ นางอัมพิกา  วงษ์ดี 

 ๖๒๘๖ นางสาวอัมไพวรรณ  มณี 

 ๖๒๘๗ นางอัมรา  ศรีงาม 

 ๖๒๘๘ นางอัมรินทร์  จันทระ 

 ๖๒๘๙ นางอาทิชา  รัตนา 

 ๖๒๙๐ นางสาวอาทิตยา  กวานปัชชา 

 ๖๒๙๑ นางอานิศราพร  ประจิมทิศ 

 ๖๒๙๒ นางอาพร  พรหมสุทธิ์ 

 ๖๒๙๓ นางสาวอาภรณ์  เพชรสงค์ 

 ๖๒๙๔ นางอาภรณ์  มาลา 

 ๖๒๙๕ นางอาภรณ์  ฤทธิเดช 

 ๖๒๙๖ นางอาภรณ์  อึ๊งเหมอนันต์ 

 ๖๒๙๗ นางอาภรณ์  ฮั่วลี้ 

 ๖๒๙๘ นางอาภัช  เล็กธ ารง 

 ๖๒๙๙ นางอาภา  ร่มเพชร 

 ๖๓๐๐ นางอาภาณี  วรินทรเวช 



 หน้า   ๒๐๘ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๓๐๑ นางสาวอาภาพันธ์  แสงดารา 

 ๖๓๐๒ นางอาภาภรณ์  บุญกว้าง 

 ๖๓๐๓ นางอาภารัตน์  บริกุล 

 ๖๓๐๔ นางสาวอามิสรา  จ าดูกอ 

 ๖๓๐๕ นางสาวอารมจิตต์  มีบางไทร 

 ๖๓๐๖ นางสาวอารมณ์  พิรุณ 

 ๖๓๐๗ นางสาวอารมณ์  พูลภักดี 

 ๖๓๐๘ นางอารมณ์  มณีโชติ 

 ๖๓๐๙ นางอารมณ์  ยกรัตน์ 

 ๖๓๑๐ นางอารมณ์  ศิริพรเลิศ 

 ๖๓๑๑ นางสาวอารมย์  อินทรสุวรรณ 

 ๖๓๑๒ นางสาวอารยา  เค้าแคน 

 ๖๓๑๓ นางสาวอารอบ  เพ็ชรศรีเงิน 

 ๖๓๑๔ นางอาริตา  ดวงจอมดี 

 ๖๓๑๕ นางอารินี  เพ็ชรเอียด 

 ๖๓๑๖ นางอาริยา  กัลยา 

 ๖๓๑๗ นางอาริศรา  เมฆไชยภักดิ์ 

 ๖๓๑๘ นางสาวอารี  แดงอุทัย 

 ๖๓๑๙ นางอารี  นาถมทอง 

 ๖๓๒๐ นางอารี  พิมเสน 

 ๖๓๒๑ นางอารี  ส ารองพันธุ์ 

 ๖๓๒๒ นางสาวอารีย์  ไกรทอง 

 ๖๓๒๓ นางอารีย์  จีนคร้าม 

 ๖๓๒๔ นางอารีย์  เจริญรักษ์ 

 ๖๓๒๕ นางอารีย์  ตรีตรง 

 ๖๓๒๖ นางอารีย์  นวลพรหม 

 ๖๓๒๗ นางสาวอารีย์  นามนวล 

 ๖๓๒๘ นางอารีย์  พงษ์สังข์ 

 ๖๓๒๙ นางอารีย์  ฟุ้งลัดดา 

 ๖๓๓๐ นางอารีย์  ภักดีจิตร 

 ๖๓๓๑ นางสาวอารีย์  ยอดรัตน์ 

 ๖๓๓๒ นางอารีย์  รมรัตน์ 

 ๖๓๓๓ นางอารีย์  วรคามิน 

 ๖๓๓๔ นางอารีย์  แสงแก้ว 

 ๖๓๓๕ นางอารีย์  แสนสม 

 ๖๓๓๖ นางสาวอารีย์  อนรรฆนนท์ 

 ๖๓๓๗ นางอารีย์  อยู่ฉิม 

 ๖๓๓๘ นางสาวอารีย์พร  นวลวิไล 

 ๖๓๓๙ นางอารียานันท์  วัฒกีหัตถกรรม 

 ๖๓๔๐ นางอารีรัตน์  เจริญพร 

 ๖๓๔๑ นางอารีรัตน์  นุชนิยม 

 ๖๓๔๒ นางสาวอารีรัตน์  เปรมวัติ 

 ๖๓๔๓ นางอารีลักษณ์  วันดี 

 ๖๓๔๔ นางสาวอารีวรรณ  ฉิมสุข 

 ๖๓๔๕ นางอารุณี  เชาวนพูนผล 

 ๖๓๔๖ นางอ านวย  ทองรอด 

 ๖๓๔๗ นางอ านวย  ปัญญาใส 

 ๖๓๔๘ นางอ านวย  พงศ์ไพบูลย์ 

 ๖๓๔๙ นางอ านวย  มณีบุตร 

 ๖๓๕๐ นางอ านวย  เหมไพศาลพิพัฒน์ 

 ๖๓๕๑ นางอ าพร  แจ่มกระจ่าง 

 ๖๓๕๒ นางอ าพร  นักวงค์รัมย์ 



 หน้า   ๒๐๙ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๓๕๓ นางอ าพร  พาสี 

 ๖๓๕๔ นางอ าพร  เมืองสง 

 ๖๓๕๕ นางอ าพร  เรือนสวัสดิ์ 

 ๖๓๕๖ นางสาวอ าพร  ฤทธิ์แดง 

 ๖๓๕๗ นางอ าพร  หล้าหนู 

 ๖๓๕๘ นางอ าพรรณ  วงศ์ภักดี 

 ๖๓๕๙ นางสาวอ าพรรณ  สุวรรณฤกษ์ 

 ๖๓๖๐ นางอ าพัน  คันถี 

 ๖๓๖๑ นางสาวอ าพัน  อึ้งตระกูล 

 ๖๓๖๒ นางอ าไพ  จันทร์เงิน 

 ๖๓๖๓ นางสาวอ าไพ  ปัญญานิติพันธ์ 

 ๖๓๖๔ นางอ าไพ  สมฟอง 

 ๖๓๖๕ นางอ าไพ  อักษรศิริ 

 ๖๓๖๖ นางสาวอิชยา  โอฬา 

 ๖๓๖๗ นางอินทิรา  ฆารเจริญ 

 ๖๓๖๘ นางอินทิรา  รัตนปัญญาโชติ 

 ๖๓๖๙ นางสาวอิศรัตน์  ประเสริฐศักดิ์ 

 ๖๓๗๐ นางอิศราวัลย์  สุขโต 

 ๖๓๗๑ นางสาวอิษยา  สาธรสันติกุล 

 ๖๓๗๒ นางอุดมพร  สุขเลิม 

 ๖๓๗๓ นางสาวอุดมพร  สุ่มประเสริฐ 

 ๖๓๗๔ นางอุดมฤกษ์  อิสริยวงศ์ปรีดี 

 ๖๓๗๕ นางอุดมลักษณ์  ใจเสือ 

 ๖๓๗๖ นางสาวอุดมลักษณ์  บุญนวล 

 ๖๓๗๗ นางอุทัย  ไข่มุกข์ 

 ๖๓๗๘ นางสาวอุทัย  จรสระน้อย 

 ๖๓๗๙ นางอุทัย  ณ ล าปาง 

 ๖๓๘๐ นางอุทัยทิพย์  เครือละม้าย 

 ๖๓๘๑ นางอุทัยวรรณ  บุญพร้อม 

 ๖๓๘๒ นางสาวอุทัยวรรณ  ปานศรี 

 ๖๓๘๓ นางสาวอุทัยวรรณ  วิเศษพงษ์ 

 ๖๓๘๔ นางอุทุมพร  กะริอุณะ 

 ๖๓๘๕ นางอุทุมพร  โกกอุ่น 

 ๖๓๘๖ นางอุทุมพร  บุญชุม 

 ๖๓๘๗ นางสาวอุทุมพร  พงศ์สุวรรณ 

 ๖๓๘๘ นางอุบล  ขุนทอง 

 ๖๓๘๙ นางอุบล  ชุมนิตย์ 

 ๖๓๙๐ นางอุบล  ตันเจริญ 

 ๖๓๙๑ นางอุบล  นาต๊ะ 

 ๖๓๙๒ นางอุบล  ยะไวทย์ณะวิชัย 

 ๖๓๙๓ นางอุบล  สมท่า 

 ๖๓๙๔ นางอุบล  อ่อนน้อม 

 ๖๓๙๕ นางอุบลรัตน์  งามจรุงจิต 

 ๖๓๙๖ นางสาวอุบลรัตน์  จันทโร 

 ๖๓๙๗ นางอุบลรัตน์  ไชยพานิชย์ 

 ๖๓๙๘ นางอุบลรัตน์  ทองค า 

 ๖๓๙๙ นางสาวอุบลรัตน์  พงษ์ยศ 

 ๖๔๐๐ นางอุบลรัตน์  ศรีละพัฒน์ 

 ๖๔๐๑ นางสาวอุบลรัตน์  อรุโณ 

 ๖๔๐๒ นางอุบลวรรณ  หาญณรงค์ 

 ๖๔๐๓ นางอุบลศิริ  ไชยแสง 

 ๖๔๐๔ นางอุปถัมภ์  เลพล 



 หน้า   ๒๑๐ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๔๐๕ นางอุมาพร  ภาสภิรมย์ 

 ๖๔๐๖ นางอุมาภรณ์  ทองนุ่ม 

 ๖๔๐๗ นางอุมาวรรณ  รักกิจศิริกุล 

 ๖๔๐๘ นางสาวอุราพร  แก้วเจือ 

 ๖๔๐๙ นางอุรารักษ์  พูลผล 

 ๖๔๑๐ นางสาวอุราลักษณ์  เสนา 

 ๖๔๑๑ นางอุไร  จุลรักษา 

 ๖๔๑๒ นางอุไร  ทองทิพย์ 

 ๖๔๑๓ นางสาวอุไร  ภาควิชัย 

 ๖๔๑๔ นางอุไร  สุขเอมโอช 

 ๖๔๑๕ นางสาวอุไร  อ่อนกล่ า 

 ๖๔๑๖ นางอุไรรัตน์  กิจกอบสิน 

 ๖๔๑๗ นางสาวอุไรรัตน์  อินทชาติ 

 ๖๔๑๘ นางอุไรวรรณ  เกษมสมาน 

 ๖๔๑๙ นางอุไรวรรณ  คงเสนา 

 ๖๔๒๐ นางสาวอุไรวรรณ  เจียมวิจิตร 

 ๖๔๒๑ นางสาวอุไรวรรณ  ตั้งประเสริฐ 

 ๖๔๒๒ นางอุไรวรรณ  ธรรมทินนะ 

 ๖๔๒๓ นางสาวอุไรวรรณ  มากพูน 

 ๖๔๒๔ นางอุไรวรรณ  วรรธนะวาสิน 

 ๖๔๒๕ นางอุไรวรรณ  อุทานนท์ 

 ๖๔๒๖ นางสาวอุษา  เกษตรสมบูรณ์ 

 ๖๔๒๗ นางอุษา  คล่องดี 

 ๖๔๒๘ นางอุษา  พูลศิริ 

 ๖๔๒๙ นางสาวอุษา  มาดี 

 ๖๔๓๐ นางสาวอุษา  โมทย์วารีศรี 

 ๖๔๓๑ นางสาวอุษา  ศักดิ์เจริญยิ่ง 

 ๖๔๓๒ นางอุษา  สาระมาศ 

 ๖๔๓๓ นางอุษา  แสงเพ็ง 

 ๖๔๓๔ นางสาวอุษา  อู่ตะเภา 

 ๖๔๓๕ นางอุษามณี  เสร่บาง 

 ๖๔๓๖ นางสาวเอกจิตตรา  อินคาคร 

 ๖๔๓๗ นางสาวเอกมณี  สีกุดหล้า 

 ๖๔๓๘ นางสาวเอมอร  ไชยมงคล 

 ๖๔๓๙ นางเอมอร  มั่นคง 

 ๖๔๔๐ นางสาวเอมอร  เสือจร 

 ๖๔๔๑ นางสาวเอื้อมพร  เกษมส าราญ 

 ๖๔๔๒ นางเอื้อมพร  โพธิ์ศรี 

 ๖๔๔๓ นางเอื้อมพร  ราชมณี 

 ๖๔๔๔ นางเอื้ออนุช  เทศกาล 

 ๖๔๔๕ นางไอรินทร์  อินค าเชื้อ 

กระทรวงยุติธรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

 ๑ นายกิตติศักดิ์  บุญไชย 

 ๒ นายชาคริต  สิทธิไกรพงษ ์

 ๓ นายทวีศักดิ์  สารทรัพย์ 

 ๔ นายธนพล  ถิรวัฒนวงษ์ 


