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

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา 

ประจําป  ๒๕๖๓ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเหรียญจักรมาลา  จํานวน  ๒๗,๔๓๘  ราย   

และเหรียญจักรพรรดิมาลา  จํานวน  ๗๒,๕๕๘  ราย  รวมทั้งส้ิน  ๙๙,๙๙๖  ราย  เนื่องในโอกาส   

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๒ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

เหรียญจักรพรรดิมาลา 

กระทรวงสาธารณสุข 

สํานักงานรัฐมนตร ี

 ๑ นางนิสิตา  รอบุญ 

 ๒ นางสาวปนิดา  หงษอุปร ี

 ๓ นางดวงมณี  มีกล่ินหอม 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ๑ นายกตัญู  หาญณรงค 

 ๒ นายกนกศักดิ์  ภุมรากูล 

 ๓ นายกมล  คุณาประเสริฐ 

 ๔ นายกมล  จิตชุม 

 ๕ นายกมล  แซปง 

 ๖ นายกมล  มีฤทธิ์ 

 ๗ นายกมล  ยะคําแจ 

 ๘ นายกมลชัย  ชีเปรม 

 ๙ นายกมลชัย  โอดพิมพ 

 ๑๐ นายกรกช  พลแดง 

 ๑๑ นายกรกฎต  ศรีอุทัย 

 ๑๒ นายกรกิจ  พัฒนนิติศักดิ์ 

 ๑๓ นายกริชเพชร  สังขวัฒน 

 ๑๔ นายกรีฑา  บุญฮก 

 ๑๕ นายกรีเพ็ชร  แสงศร 

 ๑๖ นายกฤชณัฐ  ชูเฉลิม 

 ๑๗ นายกฤตชญา  จันทรพุฒ 

 ๑๘ นายกฤษฎา  สมคะเณย 

 ๑๙ นายกฤษฎา  สาเขตร 

 ๒๐ นายกฤษฎา  หงศาลา 

 ๒๑ นายกฤษฎา  เหล็กเพชร 

 ๒๒ นายกฤษณ  ผิวออน 

 ๒๓ นายกฤษณ  พัชนี 

 ๒๔ นายกฤษณพงศ  จงเจริญ 

 ๒๕ นายกฤษณพงษ  นกชัยภูมิ 

 ๒๖ นายกฤษณะ  แกวมูล 

 ๒๗ นายกฤษณะ  บัวคล่ี 

 ๒๘ นายกฤษณะ  เพชรบอใหญ 

 ๒๙ นายกฤษณะ  ภูรังษี 

 ๓๐ นายกฤษณะ  รมยานนท 

 ๓๑ นายกฤษณะ  วัฒนพานิช 

 ๓๒ นายกฤษณัฎ  พรหมณี 

 ๓๓ นายกฤษดา  เทียนศรี 

 ๓๔ นายกฤษดา  พรหมสุวรรณ 

 ๓๕ นายกฤษดา  โพธิ์สาวัง 

 ๓๖ นายกฤษดา  สุวรรณแสง 

 ๓๗ นายกฤษธน  อินทะศร 

 ๓๘ นายกวีวัฒน  โพธิ์ศรีทอง 



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

 

 ๓๙ นายกวีวัธน  ธนธรวีรเกียรติ 

 ๔๐ นายกษิบดินทร  ลอนิ 

 ๔๑ นายกสิณพจน  ฟูเจริญกัลยา 

 ๔๒ นายกสิวัฒน  ศรีประดิษฐ 

 ๔๓ นายกอกุศล  บุญสนอง 

 ๔๔ นายกอเกียรติ  จตุรภัทร 

 ๔๕ นายกอง  เค็มกระโทก 

 ๔๖ นายกองเกียรติ  เชยบัวแกว 

 ๔๗ นายกองไพร  ตันสุชาติ 

 ๔๘ นายกอนคํา  พลวงค 

 ๔๙ นายกอบชัย  จิรชาญชัย 

 ๕๐ นายกันตชาติ  บุญปน 

 ๕๑ นายกันตนพ  ฐิติรุงเรือง 

 ๕๒ นายกันตพงศ  ขําผุด 

 ๕๓ นายกันตภณ  สินพูลผล 

 ๕๔ นายกันตินันท  บุญรักษา 

 ๕๕ นายกัมปนาท  มาลัยศรี 

 ๕๖ นายกัมปนาท  มีชู 

 ๕๗ นายกัมพล  โกสินทรตระการ 

 ๕๘ นายกัมพล  คําไหว 

 ๕๙ นายกัมพล  เอี่ยมเกื้อกูล 

 ๖๐ นายกัลปตรี  โสดาศรี 

 ๖๑ นายกัลย  ลิมกุล 

 ๖๒ นายกาญจน  จิรธนา 

 ๖๓ นายกานดิศ  ระฆังทอง 

 ๖๔ นายกานต  อ่ําผ้ึง 

 ๖๕ นายกานตนิธิ  ไชยบุตร 

 ๖๖ นายกานท  หลักแหลม 

 ๖๗ นายกามนิต  มงคลเกตุ 

 ๖๘ นายการียา  อารีบุหงา 

 ๖๙ นายการุญ  อาจวิชัย 

 ๗๐ นายการุณ  กลสามัญ 

 ๗๑ นายการุณย  ไกรศรินท 

 ๗๒ นายกําจัด  ทานา 

 ๗๓ นายกําธร  ทองสุวรรณ 

 ๗๔ นายกําพล  เศรษฐสุข 

 ๗๕ นายกําพล  สายปนตา 

 ๗๖ นายกําหนด  มีจักร 

 ๗๗ นายกิจชัย  พรมมิ 

 ๗๘ นายกิจนิรัตน  เพชรประดิษฐ 

 ๗๙ นายกิตติ  กาวงค 

 ๘๐ นายกิตติ  แกวศรี 

 ๘๑ นายกิตติ  ทุคหิต 

 ๘๒ นายกิตติ  บุญประกายแกว 

 ๘๓ นายกิตติ  พิกุลทอง 

 ๘๔ นายกิตติ  เมอะประโคน 

 ๘๕ นายกิตติ  วงศไพรินทร 

 ๘๖ นายกิตติ  สุวรรณประทีป 

 ๘๗ นายกิตติ  อําพลจันทน 

 ๘๘ นายกิตติ  อิ่มใจ 



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

 

 ๘๙ นายกิตติ  เอื้อพงศธร 

 ๙๐ นายกิตติกร  นาคพริก 

 ๙๑ นายกิตติชัย  ปกธงไชย 

 ๙๒ นายกิตตินันท  จติวัธนชัยกูล 

 ๙๓ นายกิตติพงค  วับสันเทียะ 

 ๙๔ นายกิตติพงศ  เอี่ยมอนุพงษ 

 ๙๕ นายกิตติพงษ  กาญจนูปถัมภ 

 ๙๖ นายกิตติพงษ  ชื่นบาน 

 ๙๗ นายกิตติพงษ  บัวติก 

 ๙๘ นายกิตติพงษ  มณีเติม 

 ๙๙ นายกิตติพงษ  สงวนพงษ 

 ๑๐๐ นายกิตติพงษ  เสนาะพิณ 

 ๑๐๑ นายกิตติพร  จันทราภาขจี 

 ๑๐๒ นายกิตติพล  ขจรกิตติยุทธ 

 ๑๐๓ นายกิตติพล  อารีพล 

 ๑๐๔ นายกิตติพัชร  มาราสา 

 ๑๐๕ นายกิตติภัฎ  ไทยประสิทธิ์ 

 ๑๐๖ นายกิตติภัทร  อบอุน 

 ๑๐๗ นายกิตติภัทร  อางบุญตา 

 ๑๐๘ นายกิตติศักดิ์  ดวงบุดศรี 

 ๑๐๙ นายกิตติศักดิ์  ติณจินดา 

 ๑๑๐ นายกิตติศักดิ์  ทรงพัฒนาศิลป 

 ๑๑๑ นายกิตติศักดิ์  นกพรหมพะเนา 

 ๑๑๒ นายกิตติศักดิ์  มูลวงษ 

 ๑๑๓ นายกิตติศักดิ์  ระจิตดํารงค 

 ๑๑๔ พันจาเอก กิตติศักดิ์  วงษแสน 

 ๑๑๕ นายกิตติศักดิ์  วิมลศิริสุวรรณ 

 ๑๑๖ นายกิตติศักดิ์  เอกฉันท 

 ๑๑๗ นายกิติพงษ  ยังอยู 

 ๑๑๘ นายกิติศักดิ์  แกวนิ่ม 

 ๑๑๙ นายกิมจุย  แซล้ิม 

 ๑๒๐ นายกุญชภัช  จันทรัตน 

 ๑๒๑ นายกูเกียรติ  จรุงศิรวัฒน 

 ๑๒๒ นายกูเกียรติ  สุขขี 

 ๑๒๓ นายกูรอเชด  สัญญา 

 ๑๒๔ นายเกริกเกียรติ  คงกรุด 

 ๑๒๕ นายเกรียงไกร  ชุมภูขอด 

 ๑๒๖ นายเกรียงไกร  น้ําใจดี 

 ๑๒๗ นายเกรียงไกร  บุญโหล 

 ๑๒๘ นายเกรียงไกร  พวงพุก 

 ๑๒๙ นายเกรียงไกร  ยอดเรือน 

 ๑๓๐ นายเกรียงศักดิ์  กุลวงค 

 ๑๓๑ นายเกรียงศักดิ์  เขยกัน 

 ๑๓๒ นายเกรียงศักดิ์  คําปาแลว 

 ๑๓๓ นายเกรียงศักดิ์  จัดของ 

 ๑๓๔ นายเกรียงศักดิ์  จันดา 

 ๑๓๕ นายเกรียงศักดิ์  ตุยโชติ 

 ๑๓๖ นายเกรียงศักดิ์  ทินวงศ 

 ๑๓๗ นายเกรียงศักดิ์  นาราศรี 

 ๑๓๘ นายเกรียงศักดิ์  นิตยพันธ 



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

 

 ๑๓๙ นายเกรียงศักดิ์  เมืองฤกษ 

 ๑๔๐ วาท่ีรอยตรี เกรียงศักดิ์  ยนตชัย 

 ๑๔๑ นายเกรียงศักดิ์  ยศพิมพ 

 ๑๔๒ นายเกรียงศักดิ์  ศรีขาว 

 ๑๔๓ นายเกรียงศักดิ์  ศรีวิมล 

 ๑๔๔ นายเกรียงศักดิ์  สาลีผล 

 ๑๔๕ นายเกรียงศักดิ์  สุทิน 

 ๑๔๖ นายเกษม  ประภาสะวัต 

 ๑๔๗ นายเกษม  ผุดผาด 

 ๑๔๘ นายเกษมชาติ  จาสิงห 

 ๑๔๙ นายเกิดชัย  เครือยา 

 ๑๕๐ นายเกิดผล  บุญเลิศ 

 ๑๕๑ นายเกิดศักดิ์  ชอบคุย 

 ๑๕๒ นายเกิดสุข  เมืองสมบัติ 

 ๑๕๓ นายเกียรติ  มานะกิจ 

 ๑๕๔ นายเกียรติกอง  โพธิ์ศรี 

 ๑๕๕ นายเกียรติชัย  อินภิบาล 

 ๑๕๖ นายเกียรติพร  แกวกวน 

 ๑๕๗ นายเกียรติศักดิ์  คําอุน 

 ๑๕๘ นายเกียรติศักดิ์  ประเสริฐสังข 

 ๑๕๙ นายเกียรติศักดิ์  พงประเสริฐ 

 ๑๖๐ นายเกียรติศักดิ์  เพียซาย 

 ๑๖๑ วาที่รอยตรี เกียรติศักดิ์  สุภาคุณ 

 ๑๖๒ นายเกียรติศักดิ์  อุนศิริ 

 ๑๖๓ นายเกื้อกูล  เย่ือปุย 

 ๑๖๔ นายโกมล  ภูถาวรทรัพย 

 ๑๖๕ นายโกมินทร  รักษาสนธิ์ 

 ๑๖๖ นายโกเมนทร  ชวฤทธิ์ 

 ๑๖๗ นายโกวิท  ชูเรือง 

 ๑๖๘ นายโกวิทย  สมัครสมาน 

 ๑๖๙ นายโกศล  ตล่ิงทอง 

 ๑๗๐ นายโกศล  อยูพรหม 

 ๑๗๑ นายไกร  เหมืองหมอ 

 ๑๗๒ นายไกรพิศ  โคตรบุญครอง 

 ๑๗๓ นายไกรฤกษ  วัยวัฒนะ 

 ๑๗๔ นายไกรลาศ  ใจเกษม 

 ๑๗๕ นายไกรวุฒิ  บุตตะ 

 ๑๗๖ นายไกรวุฒิ  สุขสนิท 

 ๑๗๗ นายไกรสร  พิกุลรัตน 

 ๑๗๘ นายไกรสุข  เพชระบูรณิน 

 ๑๗๙ นายขจร  ทองเสน 

 ๑๘๐ นายขจร  รังผ้ึง 

 ๑๘๑ นายขจร  วินัยพานิช 

 ๑๘๒ นายขจรกฤษณ  พุธทรง 

 ๑๘๓ นายขจรศักดิ์  ทรรศนะวารี 

 ๑๘๔ นายขจรศักดิ์  บุญย่ิงเหลือ 

 ๑๘๕ นายขจรศักดิ์  เมตตา 

 ๑๘๖ นายขรรคชัย  ศิริวัฒนา 

 ๑๘๗ นายขวัญชัย  กันทะใจ 

 ๑๘๘ นายขวัญชัย  พันมาตย 

 ๑๘๙ นายขวัญชัย  พาสนยงภิญโญ 

 ๑๙๐ นายขวัญชัย  สุระเสียง 



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

 

 ๑๙๑ นายคงศักดิ์  เสือจอย 

 ๑๙๒ นายคเชนทร  ชูพินิจ 

 ๑๙๓ นายคณตชา  วิชาสิริกุล 

 ๑๙๔ นายคเณศ  ทองศรีสุข 

 ๑๙๕ นายคทายุทธ  โกบยาหยัง 

 ๑๙๖ นายคธา  บัวลา 

 ๑๙๗ นายคนอง  ยาสิงหทอง 

 ๑๙๘ นายคนิสสร  นาคนอย 

 ๑๙๙ นายคมกริช  ชูรักษา 

 ๒๐๐ นายคมกริช  พรรณวงศ 

 ๒๐๑ นายคมกริช  เสนาคุณ 

 ๒๐๒ นายคมกริช  หุตะวัฒนะ 

 ๒๐๓ นายคมกฤช  จันทะศรี 

 ๒๐๔ นายคมกฤช  พอควร 

 ๒๐๕ นายคมกฤษ  จิตรพิลัย 

 ๒๐๖ นายคมกฤษณ  เทียมกลาง 

 ๒๐๗ นายคมกฤษณ  ไสยวุฒิ 

 ๒๐๘ นายคมศักดิ์  ชูพรมวงษ 

 ๒๐๙ วาท่ีรอยเอก คมสัน  เลิศภูเขียว 

 ๒๑๐ นายคมสัน  อมรพิชญ 

 ๒๑๑ นายคมสันต  กาลจักร 

 ๒๑๒ นายคมสันต  จันทสีมา 

 ๒๑๓ นายคมสิทธิ์  พัตรา 

 ๒๑๔ นายครรชิต  กันทะสอน 

 ๒๑๕ นายครรชิต  จักรสาร 

 ๒๑๖ นายครรชิต  ชนะทิพย 

 ๒๑๗ นายครรชิต  ชูกล่ิน 

 ๒๑๘ นายครรชิต  เชี่ยวชาญ 

 ๒๑๙ นายครรชิต  แซลือ 

 ๒๒๐ นายครรชิต  พรมสุย 

 ๒๒๑ นายครรชิต  สัมฤทธิ์ 

 ๒๒๒ นายครรชิต  สุวรรณาลัย 

 ๒๒๓ นายคะเชนทร  จันทรทิพย 

 ๒๒๔ นายคะนอง  เจ้ียวกก 

 ๒๒๕ นายคันธวุฒิ  พลอยอุบล 

 ๒๒๖ นายคัมภีร  แสงสีดํา 

 ๒๒๗ นายคําทิพย  แผวชนะ 

 ๒๒๘ นายคํานึง  แกวเวียงเดช 

 ๒๒๙ นายคํารณ  จันทรตน 

 ๒๓๐ นายคุณากร  บุตรชัย 

 ๒๓๑ นายฆฑณัฏฐ  อิสระ 

 ๒๓๒ นายจงกิจวัตร  จิววิจิตต 

 ๒๓๓ นายจงรักษ  หนูทอง 

 ๒๓๔ นายจตุชัย  มณีรัตน 

 ๒๓๕ นายจตุพงษ  ระวังภัย 

 ๒๓๖ นายจตุพจน  ชัชวาลย 

 ๒๓๗ นายจตุพร  ยุทธศิลปเสวี 

 ๒๓๘ นายจตุภพ  ดิษผล 

 ๒๓๙ นายจตุรงค  ทับวิธร 

 ๒๔๐ นายจรกฤตย  ชํานาญศรี 

 ๒๔๑ นายจรพรต  อภิชัย 

 ๒๔๒ นายจรรยา  พาที 



 หนา   ๗ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๓ นายจรวด  จําปา 

 ๒๔๔ นายจรวย  อารีราษฎร 

 ๒๔๕ นายจรัญ  ปนจันทร 

 ๒๔๖ นายจรัญ  มากเทพพงษ 

 ๒๔๗ นายจรัล  กองจันดา 

 ๒๔๘ นายจรัส  การเกษ 

 ๒๔๙ นายจรัส  สอนศรี 

 ๒๕๐ นายจรัสกิจ  จันทรผอง 

 ๒๕๑ นายจรูญ  ชาสวัสดิ์ 

 ๒๕๒ นายจรูญ  เบาชารี 

 ๒๕๓ นายจรูญ  ปนะกาสา 

 ๒๕๔ นายจรูญ  มีอุดร 

 ๒๕๕ นายจรูญศักดิ์  จันทะโชติ 

 ๒๕๖ นายจรูญศักดิ์  ศิริพงษอาภรณ 

 ๒๕๗ นายจเร  กวางขวาง 

 ๒๕๘ นายจเร  บัวสัมฤทธิ์ 

 ๒๕๙ นายจอง  บุญอาจ 

 ๒๖๐ นายจักรกฤช  สุวรรณเทพ 

 ๒๖๑ นายจักรกฤษ  แยมวัฒนะ 

 ๒๖๒ นายจักรกฤษณ  ปานสมบัติ 

 ๒๖๓ นายจักรกฤษณ  เย็นสม 

 ๒๖๔ นายจักรกฤษณ  แยมกลีบ 

 ๒๖๕ นายจักรกฤษณ  รอดรักษ 

 ๒๖๖ นายจักรกฤษณ  สูงรัง 

 ๒๖๗ นายจักรพงศ  คงศรีเจริญ 

 ๒๖๘ นายจักรพงษ  จําปา 

 ๒๖๙ นายจักรพงษ  ล่ิมพงศพันธุ 

 ๒๗๐ นายจักรพงษ  ศรีเมือง 

 ๒๗๑ นายจักรพงษ  เสารทอง 

 ๒๗๒ นายจักรพงษ  ศุภษร 

 ๒๗๓ นายจักรพันธ  นิวรณุสิต 

 ๒๗๔ นายจักรพันธ  บุญสง 

 ๒๗๕ นายจักรพันธ  ศรีวิไชย 

 ๒๗๖ นายจักรพันธุ  กฤตมโนรถ 

 ๒๗๗ นายจักรวาล  อินทรเทศ 

 ๒๗๘ นายจักราวุธ  พลเหิม 

 ๒๗๙ นายจักริน  คงเจริญ 

 ๒๘๐ นายจักริน  เชาวนิรนาท 

 ๒๘๑ นายจักริน  ฟองเขียว 

 ๒๘๒ นายจักริน  ภูธรารักษ 

 ๒๘๓ นายจักรินทร  กาญจนอโนทัย 

 ๒๘๔ นายจักรี  จันทรพิมล 

 ๒๘๕ นายจักรี  ตวงวิไล 

 ๒๘๖ นายจักรี  เพียรประเสริฐ 

 ๒๘๗ นายจักรี  สาริกานนท 

 ๒๘๘ นายจาตุรงค  จันทรเรือง 

 ๒๘๙ นายจาตุรงค  เทพาหุดี 

 ๒๙๐ นายจารึก  ประคํา 

 ๒๙๑ นายจารุ  โรจนธรรม 

 ๒๙๒ นายจารุกิตติ์  นาคคํา 

 ๒๙๓ นายจารุวัฒน  เกล้ียงเกลา 

 ๒๙๔ นายจารุวัฒน  แจงวัง 



 หนา   ๘ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๕ นายจํานง  บุญศรี 

 ๒๙๖ นายจํานงค  มีลาภ 

 ๒๙๗ นายจําเนียร  โพธิ์ออน 

 ๒๙๘ นายจํารัส  ศรีปตตา 

 ๒๙๙ นายจํารูญ  สามใจ 

 ๓๐๐ นายจําลอง  ทองทุง 

 ๓๐๑ นายจําลอง  วัฒนา 

 ๓๐๒ นายจิณณะ  ศรีแจมดี 

 ๓๐๓ นายจิตกร  ภูงาแกว 

 ๓๐๔ นายจิตชยา  นอยหมื่นไว 

 ๓๐๕ นายจิตติพันธ  อธิวาสนพงศ 

 ๓๐๖ นายจิตรกร  แกวอุทัย 

 ๓๐๗ นายจิตรกัณฐ  สาลิง 

 ๓๐๘ นายจิติวัฒน  ศิลปเจริญ 

 ๓๐๙ นายจินดา  สรรพคุณ 

 ๓๑๐ นายจิรกิตต  สุดตัง 

 ๓๑๑ นายจิรชัย  เริงศิริ 

 ๓๑๒ นายจิรชาติ  จันทรชื่น 

 ๓๑๓ นายจิรชาติ  เชื้อภักดี 

 ๓๑๔ นายจิรชาย  ประสพธัญญา 

 ๓๑๕ นายจิรเดช  ชูอาวุธ 

 ๓๑๖ นายจิรพงศ  วสุวิภา 

 ๓๑๗ นายจิรพันธ  พูนพนัง 

 ๓๑๘ นายจิรวัฒน  กองคํา 

 ๓๑๙ นายจิรวัฒน  ตีระเดชะวาทย 

 ๓๒๐ นายจิรวัฒน  วรธรรมาทิพย 

 ๓๒๑ นายจิรวัฒน  สุวรรณกอน 

 ๓๒๒ นายจิรวิทย  มากมิ่งจวน 

 ๓๒๓ นายจิรศักดิ์  จิรากูลสวัสดิ์ 

 ๓๒๔ นายจิรศักดิ์  ส่ือสุนทรานนท 

 ๓๒๕ นายจิรศักดิ์  เหลาโชติ 

 ๓๒๖ นายจิระ  มุกดาสนิท 

 ๓๒๗ นายจิระชัย  วัยวราวุธ 

 ๓๒๘ นายจิระศักดิ์  ไชยเชิด 

 ๓๒๙ นายจิรัฏฐ  งันลาโสม 

 ๓๓๐ นายจิรัฏฐ  รัตนจินดา 

 ๓๓๑ นายจิรัฐติกาล  วงศสุวรรณ 

 ๓๓๒ นายจิรานุวัฒน  หัตถพรหม 

 ๓๓๓ นายจิรายุ  เล็กพิทยา 

 ๓๓๔ นายจิรายุส  จันทะแจม 

 ๓๓๕ นายจิโรจน  เทพมินทร 

 ๓๓๖ นายจีรพันธ  เวศมโน 

 ๓๓๗ นายจีรศักดิ์  พุทธนิยม 

 ๓๓๘ นายจีระเกียรติ  ประสานธนกุล 

 ๓๓๙ นายจีระพงษ  คงเกิด 

 ๓๔๐ นายจีระพันธุ  นิ่มตรง 

 ๓๔๑ นายจีระวัฒน  บุตรโคตร 

 ๓๔๒ นายจุมพล  เมาทับ 

 ๓๔๓ นายจุฬา  ทองมี 

 ๓๔๔ นายจุฬา  พวงพ้ัว 

 ๓๔๕ นายเจด็จ  ตันติปญญาเทพ 

 ๓๔๖ นายเจตนา  คันธาทิพย 



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

 

 ๓๔๗ นายเจตพล  เกษแกว 

 ๓๔๘ นายเจน  เมืองสุวรรณ 

 ๓๔๙ นายเจนวิทย  เขตเจริญ 

 ๓๕๐ นายเจมส  คํามาเร็ว 

 ๓๕๑ นายเจริญ  นภาพงศสุริยา 

 ๓๕๒ นายเจริญ  มวงแกน 

 ๓๕๓ นายเจริญชัย  นวพาณิชย 

 ๓๕๔ นายเจริญชัย  มัทมิฬ 

 ๓๕๕ นายเจริญฤทธิ์  ขวัญรอด 

 ๓๕๖ นายเจริญศักดิ์  เลิศมงคล 

 ๓๕๗ นายเจษฎา  ตั้งกิจงามวงศ 

 ๓๕๘ นายเจษฎา  ทองนพคุณ 

 ๓๕๙ นายเจษฎา  บัวกระสินธุ 

 ๓๖๐ นายเจษฎา  ปวีณเกียรติคุณ 

 ๓๖๑ นายเจษฎา  รัตนพลแสน 

 ๓๖๒ นายเจษฎาวุฒิ  บุญทา 

 ๓๖๓ นายเจิมวิทย  พิรัตน 

 ๓๖๔ นายเจียงศักดิ์  เรืองไพศาล 

 ๓๖๕ นายใจเพชร  พลสงคราม 

 ๓๖๖ นายใจหาญ  วังใน 

 ๓๖๗ นายฉลวย  เจริญผล 

 ๓๖๘ นายฉลอง  งามขํา 

 ๓๖๙ นายฉลอง  ทวีชีพ 

 ๓๗๐ นายฉลอง  มีสงค 

 ๓๗๑ นายฉลองชัย  จันทรกิตติโอภาส 

 ๓๗๒ นายฉลาด  ภัยวิมุติ 

 ๓๗๓ นายฉัชวาลย  ทะนานทอง 

 ๓๗๔ นายฉัตร  วัฏิสุ 

 ๓๗๕ นายฉัตรชัย  ขันติยะ 

 ๓๗๖ นายฉัตรชัย  คงสอดทรัพย 

 ๓๗๗ นายฉัตรชัย  เครือสาร 

 ๓๗๘ นายฉัตรชัย  จําปา 

 ๓๗๙ นายฉัตรชัย  แจงเรือง 

 ๓๘๐ นายฉัตรชัย  เนาวรัตน 

 ๓๘๑ นายฉัตรชัย  ปอมลิขิตกุล 

 ๓๘๒ วาที่รอยเอก ฉัตรชัย  ลีลาด 

 ๓๘๓ นายฉัตรชัย  สินธพวงศานนท 

 ๓๘๔ นายฉัตรชัย  เสมาทอง 

 ๓๘๕ นายฉัตรชัย  เหลากรุงเกา 

 ๓๘๖ นายฉัตรชัย  อักษรทิพย 

 ๓๘๗ นายเฉลิม  ทองบุญ 

 ๓๘๘ นายเฉลิมชัย  บัวเกตุ 

 ๓๘๙ นายเฉลิมชัย  แปนนอย 

 ๓๙๐ นายเฉลิมชัย  สาแกว 

 ๓๙๑ นายเฉลิมโชค  วัฒนธรรม 

 ๓๙๒ นายเฉลิมพร  จันทรทอง 

 ๓๙๓ นายเฉลิมพล  คุมศรี 

 ๓๙๔ นายเฉลิมพล  จิตรสุทธิทรัพย 

 ๓๙๕ นายเฉลิมพล  วรรณประไพ 

 ๓๙๖ นายเฉลิมพล  ศรีนวลแสง 

 ๓๙๗ นายเฉลิมยศ  ปองทอง 

 ๓๙๘ นายเฉลิมรัฐ  ค้ําชูชาติ 



 หนา   ๑๐ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๙๙ นายเฉลิมศักดิ์  ทาวนอก 

 ๔๐๐ นายชกิจ  ชัยสูงเนิน 

 ๔๐๑ นายชณัฏฐ  เอี่ยมนอย 

 ๔๐๒ นายชนนชนก  ลิขิตวัฒนาเกียรติ์ 

 ๔๐๓ นายชนะ  สมัครการ 

 ๔๐๔ นายชนะชาติ  องอาจเอกกุล 

 ๔๐๕ นายชนะพงษ  นาคใหญ 

 ๔๐๖ นายชนะสิงห  ราหุล 

 ๔๐๗ นายชนัตถ  คุณชยางกูร 

 ๔๐๘ นายชนากร  ศีรษะภูมิ 

 ๔๐๙ นายชนินทรพัฒน  ทิสุวรรณ 

 ๔๑๐ นายชมพู  ศรีประทักษ 

 ๔๑๑ นายชยพล  สินวรณ 

 ๔๑๒ นายชยางกูร  พุทธวงศวัน 

 ๔๑๓ นายชยานนท  สุคุณา 

 ๔๑๔ นายชยุต  อัมภรัตน 

 ๔๑๕ นายชลพิวัฒนะ  เล็กเจริญ 

 ๔๑๖ นายชลอ  ยังใหผล 

 ๔๑๗ นายชลัช  แสงมีศรี 

 ๔๑๘ นายชวการ  ชาญเชี่ยว 

 ๔๑๙ นายชวนากร  ศรีปรางค 

 ๔๒๐ นายชวพล  อิทธิพานิชพงศ 

 ๔๒๑ นายชวลิต  พวงมาลา 

 ๔๒๒ นายชวศักดิ์  กนกกันฑพงษ 

 ๔๒๓ นายชวินทร  สุขทัศน 

 ๔๒๔ นายชวิษฐ  จูวัตร 

 ๔๒๕ นายชอบเรียน  วงศศิริ 

 ๔๒๖ นายชัชชัย  ดานสุนทรวงศ 

 ๔๒๗ นายชัชชัย  ทรงเจริญ 

 ๔๒๘ นายชัชชัย  เทพจินดา 

 ๔๒๙ นายชัชชัย  นาคยศ 

 ๔๓๐ นายชัชชัย  ระหัสทอง 

 ๔๓๑ นายชัชชัย  เหมือนศรีชัย 

 ๔๓๒ นายชัชชัย  แฮนหลุน 

 ๔๓๓ นายชัชชาย  เพชรพิมพ 

 ๔๓๔ นายชัชวาล  เผือกเนียร 

 ๔๓๕ นายชัชวาล  สุขสมเชาว 

 ๔๓๖ นายชัชวาลย  แกวคุณ 

 ๔๓๗ นายชัชวาลย  คงสุวรรณ 

 ๔๓๘ นายชัชวาลย  ไชยตะมาตย 

 ๔๓๙ นายชัชวาลย  นอยสุวรรณา 

 ๔๔๐ นายชัชวาลย  เส็งทอง 

 ๔๔๑ นายชัด  ชาคําสัย 

 ๔๔๒ นายชัย  ทองผา 

 ๔๔๓ นายชัยกฤต  ยศจุฑาธิบดิ์ 

 ๔๔๔ นายชัยเจริญ  อํานวยพาณิชย 

 ๔๔๕ นายชัยชาญ  กอนจินดา 

 ๔๔๖ นายชัยชาญ  บุญคูณ 

 ๔๔๗ นายชัยณรงค  พุมฉายา 

 ๔๔๘ นายชัยณรงค  สมสะอาด 

 ๔๔๙ นายชัยณรงค  สังวังเลาว 

 ๔๕๐ นายชัยณรงค  สุขขํา 



 หนา   ๑๑ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๕๑ นายชัยณรงค  อริยานุชิตกุล 

 ๔๕๒ นายชัยธวัช  นิลวดี 

 ๔๕๓ นายชัยนคร  แกวหลวง 

 ๔๕๔ นายชัยนคร  ปานขาว 

 ๔๕๕ นายชัยนันท  พินิจเกสร 

 ๔๕๖ นายชัยพงษ  บุญชวย 

 ๔๕๗ นายชัยพร  แจมรัตน 

 ๔๕๘ นายชัยพฤกษ  เจริญจิตต 

 ๔๕๙ นายชัยภัทร  ธีรชาญไชย 

 ๔๖๐ นายชัยยน  โสมาบุตร 

 ๔๖๑ นายชัยยะ  วิทยายนตร 

 ๔๖๒ นายชัยยุทธ  ขวัญสี 

 ๔๖๓ นายชัยยุทธ  ทยาวิทิต 

 ๔๖๔ นายชัยรัช  ตั้งสงวนนุช 

 ๔๖๕ นายชัยรัตน  เจริญสุข 

 ๔๖๖ นายชัยรัตน  ทับทอง 

 ๔๖๗ นายชัยรัตน  ธรรมวินัยสถิต 

 ๔๖๘ นายชัยรัตน  เรืองฤทธิ์ 

 ๔๖๙ นายชัยรัตน  ลําโป 

 ๔๗๐ นายชัยวัฒน  คงตระกูลพิทักษ 

 ๔๗๑ นายชัยวัฒน  ทองไหม 

 ๔๗๒ นายชัยวัฒน  บุญแจง 

 ๔๗๓ นายชัยวัฒน  เบิกบาน 

 ๔๗๔ นายชัยวัฒน  ปะหะระตา 

 ๔๗๕ นายชัยวัฒน  แพทยวิโรจนกุล 

 ๔๗๖ นายชัยวัฒน  ศรีทอง 

 ๔๗๗ นายชัยวัฒน  สัมมา 

 ๔๗๘ นายชัยวัฒน  หนูแกว 

 ๔๗๙ นายชัยวัฒน  อิสสวาณิชย 

 ๔๘๐ นายชัยวิทย  พวงเกตุ 

 ๔๘๑ นายชัยสิทธิ์  ทาปลัด 

 ๔๘๒ นายชัยสิทธิ์  พลกลา 

 ๔๘๓ นายชัยสิทธิ์  เรืองโรจน 

 ๔๘๔ นายชัยสิทธิ์  วรรณโพธิ์กลาง 

 ๔๘๕ นายชัยสิทธิ์  หวังกลุมกลาง 

 ๔๘๖ นายชัยสิน  เลาหะวีร 

 ๔๘๗ นายชัยอนันท  ชํานาญภูมิ 

 ๔๘๘ นายชาคริต  นุมสารพัดนึก 

 ๔๘๙ นายชาครินท  รัตนเนตร 

 ๔๙๐ นายชาญชัย  กัลยาณี 

 ๔๙๑ นายชาญชัย  กุลวงศ 

 ๔๙๒ นายชาญชัย  เตียวไพสิฐพงษ 

 ๔๙๓ นายชาญชัย  เทศประสิทธิ์ 

 ๔๙๔ นายชาญชัย  ปญจารุ 

 ๔๙๕ นายชาญชัย  พรทองประเสริฐ 

 ๔๙๖ นายชาญชัย  พิทยศักดิ์ 

 ๔๙๗ นายชาญชัย  ภูวงษ 

 ๔๙๘ นายชาญชัย  มวงสัมฤทธิ์ 

 ๔๙๙ นายชาญชัย  ล้ิมธงเจริญ 

 ๕๐๐ นายชาญชัย  สุประสงคสิน 

 ๕๐๑ นายชาญชัย  อวนกันยา 

 ๕๐๒ นายชาญณรงค  คนขยัน 
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 ๕๐๓ นายชาญณรงค  งามกิจ 

 ๕๐๔ นายชาญณรงค  ทองไทย 

 ๕๐๕ นายชาญณรงค  พละศักดิ์ 

 ๕๐๖ นายชาญยุทธ  พิมพศรี 

 ๕๐๗ นายชาญยุทธ  ราชบุตร 

 ๕๐๘ นายชาญยุทธ  ศรีภูวงษ 

 ๕๐๙ นายชาญยุทธ  เสนาจันทร 

 ๕๑๐ นายชาญวิทย  คุมวงศ 

 ๕๑๑ นายชาญวิทย  จันทศรี 

 ๕๑๒ นายชาญวิทย  ไชยโรจน 

 ๕๑๓ นายชาญศักดิ์  เจียมวงศากุล 

 ๕๑๔ นายชาญศักดิ์  เทิ้งกิ่ม 

 ๕๑๕ นายชาญสิน  จันทรตรีรัตน 

 ๕๑๖ นายชาญอักษร  มาลีนอย 

 ๕๑๗ นายชาตรี  ขลังธรรมเนียม 

 ๕๑๘ นายชาตรี  คําเขื่อน 

 ๕๑๙ นายชาตรี  ชัยนาคิน 

 ๕๒๐ นายชาตรี  เบาลี 

 ๕๒๑ นายชาตรี  พงษพันธ 

 ๕๒๒ นายชาตรี  พงษเล็ก 

 ๕๒๓ นายชาตรี  พิมพา 

 ๕๒๔ นายชาตรี  สุวรรณกูฏ 

 ๕๒๕ นายชาติ  เกษศรี 

 ๕๒๖ นายชาติ  แกวบุตร 

 ๕๒๗ นายชาติฉกรรจ  ระถี 

 ๕๒๘ นายชาติชาย  จันคํา 

 ๕๒๙ นายชาติชาย  ไชยวงศ 

 ๕๓๐ นายชาติมงคล  ศิริมูล 

 ๕๓๑ นายชานุวัฒน  ฤกษอ่ํา 

 ๕๓๒ นายชายปเวสน  สุนันสา 

 ๕๓๓ นายชารีย  พิทาคํา 

 ๕๓๔ นายชาลี  พรหมนอย 

 ๕๓๕ นายชาลี  ยะวร 

 ๕๓๖ นายชํานาญ  คงพากเพียร 

 ๕๓๗ นายชํานาญ  ประดับเพชร 

 ๕๓๘ นายชํานาญ  ปนนาค 

 ๕๓๙ นายชํานาญ  พิเคราะห 

 ๕๔๐ นายชํานาญ  ศิริวรรณ 

 ๕๔๑ นายชํานาญ  สมรมิตร 

 ๕๔๒ นายชํานาญ  สุขศรี 

 ๕๔๓ นายชํานิ  ทุยดอย 

 ๕๔๔ นายชิงชัย  บัวทอง 

 ๕๔๕ นายชินกร  สุจิมงคล 

 ๕๔๖ นายชินกฤต  เมธาสุวภัทร 

 ๕๔๗ นายชินกฤต  ยะหัตตะ 

 ๕๔๘ นายชินดนัย  เชาวศิริกุล 

 ๕๔๙ นายชินภัทร  วิทศิริ 

 ๕๕๐ นายชินวัฒน  เดชวงษา 

 ๕๕๑ นายชินวัฒน  ธรรมพาเลิศ 

 ๕๕๒ นายชิษณุธร  เรืองถาวรกุล 

 ๕๕๓ นายชิษณุพงศ  ตั้งอดุลยรัตน 

 ๕๕๔ นายชีระ  สิงคลีประภา 
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 ๕๕๕ นายชีวรรณ  สันประโคน 

 ๕๕๖ นายชุติไกร  ตันติชัยวนิช 

 ๕๕๗ นายชุมพร  อุปรี 

 ๕๕๘ นายชุมพล  ศรีอุดม 

 ๕๕๙ นายชูเกียรติ  จันทรประไพ 

 ๕๖๐ นายชูเกียรติ  ประเสริฐศิลป 

 ๕๖๑ นายชูชาติ  นอยจีน 

 ๕๖๒ นายชูชาติ  ฝนเต็ม 

 ๕๖๓ นายชูชาติ  แสนแทน 

 ๕๖๔ นายชูชาติ  อรรคเศรษฐัง 

 ๕๖๕ นายชูชาติ  อินทรปน 

 ๕๖๖ นายชูชีพ  น้ํานุช 

 ๕๖๗ นายชูชีพ  มณีพรรณ 

 ๕๖๘ นายชูเชิด  ราชรี 

 ๕๖๙ นายชูเดช  เรือนคํา 

 ๕๗๐ นายชูพงศ  อิสระณรงคพันธ 

 ๕๗๑ นายชูพงษ  ชวดพงษ 

 ๕๗๒ นายชูพินิจ  สาลีสวัสดิ์ 

 ๕๗๓ นายชูรัก  เหลาอรรคะ 

 ๕๗๔ นายชูวิทย  แกวมุลตรี 

 ๕๗๕ นายชูศักดิ์  จอมกัน 

 ๕๗๖ นายชูศักดิ์  สุขอุดมกอบกุล 

 ๕๗๗ นายเชวงศักดิ์  อินทรบุตร 

 ๕๗๘ นายเชษฐ  ฉายจิต 

 ๕๗๙ วาที่รอยตรี เชษฐชัยวัฒน  สิริจามร 

 ๕๘๐ นายเชษฐธวัท  เศวตวงศ 

 ๕๘๑ นายเชษฐา  วงศกาฬสินธุ 

 ๕๘๒ นายเชาวโกมล  เสาโกมุท 

 ๕๘๓ นายเชาวฤทธิ์  จันทราศรีไศล 

 ๕๘๔ นายเชาวฤทธิ์  เลขตะระโก 

 ๕๘๕ นายเชาวลิต  ทองอินทร 

 ๕๘๖ นายเชาวลิต  ล่ิมวิจิตรวงศ 

 ๕๘๗ นายเชิงชาย  ชื่นชม 

 ๕๘๘ นายเชิด  คชพล 

 ๕๘๙ นายเชิดชัย  เชื้อบัณฑิต 

 ๕๙๐ นายเชิดชาย  ชยวัฑโฒ 

 ๕๙๑ นายเชิดศักดิ์  มาศมหิศักดิ์ 

 ๕๙๒ นายเชิดศักดิ์  ยศปญญา 

 ๕๙๓ นายเชิดศักดิ์  ใยวังหนา 

 ๕๙๔ นายเชี่ยวชาญ  พานแสนชา 

 ๕๙๕ นายโชคชัย  กิ่มโสม 

 ๕๙๖ นายโชคชัย  เมืองศิริ 

 ๕๙๗ นายโชคดี  สวัสดิ์โกมล 

 ๕๙๘ นายโชคนิติพัฒน  วิสูญ 

 ๕๙๙ นายโชคอนันต  จุลทัศน 

 ๖๐๐ นายโชดิวัต  ไทยกูล 

 ๖๐๑ นายโชติพันธ  โรยอุตระ 

 ๖๐๒ นายโชติรช  สุตารมย 

 ๖๐๓ นายโชติรัชต  เงาฉาย 

 ๖๐๔ นายโชติวงศ  เสริฐวิชา 

 ๖๐๕ นายโชติวัฒน  พูลสิน 

 ๖๐๖ นายไชยณรงค  วาป 



 หนา   ๑๔ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๐๗ นายไชยพร  มิตรมาตร 

 ๖๐๘ นายไชยยศ  รุมนุม 

 ๖๐๙ นายไชยยันต  จานโอ 

 ๖๑๐ นายไชยยุทธ  ทองล่ิม 

 ๖๑๑ นายไชยรัตน  กิ่งมณี 

 ๖๑๒ นายไชยรัตน  เปรมรักษ 

 ๖๑๓ นายไชยรัตน  รังษา 

 ๖๑๔ นายไชยวัฒน  ชํานาญกูล 

 ๖๑๕ นายไชยวัฒน  สิมา 

 ๖๑๖ นายไชยศิริ  บูโฮม 

 ๖๑๗ นายซอลาฮุดเดน  หะยีหะมิ 

 ๖๑๘ นายซาอูดี  เจะดอเลาะ 

 ๖๑๙ นายญาณ  อุปถัมภ 

 ๖๒๐ นายญาณทิพย  สุทธิโสภณ 

 ๖๒๑ นายญาณวิทย  สิทธิสรวง 

 ๖๒๒ นายฐากูร  เกชิต 

 ๖๒๓ นายฐาชยกร  ยงฤทธิ์ 

 ๖๒๔ นายฐานวัฒน  จูมแพงจารุพงศ 

 ๖๒๕ นายฐิติ  ผจงศิลป 

 ๖๒๖ นายฐิติพันธ  บุญสัตย 

 ๖๒๗ นายฐิติวัฒน  ขัตติ 

 ๖๒๘ นายฐิรพงศ  จินตกานนท 

 ๖๒๙ นายฐิรโรจน  ปฐวีรวมชาติ 

 ๖๓๐ นายฐิรวัฒน  บุญจวง 

 ๖๓๑ นายฑศฐภรณ  ดิษฐพานิช 

 ๖๓๒ นายฑิณกร  โนรี 

 ๖๓๓ นายณชรต  เพชรภูกันดาน 

 ๖๓๔ นายณฐธนพล  ดิถีทวีศักดิ์ 

 ๖๓๕ นายณฐวรรฒน  พลเหิม 

 ๖๓๖ นายณตฤณ  จันทะเสน 

 ๖๓๗ นายณธกร  จุมพลักษณ 

 ๖๓๘ นายณธัชพงศ  ปญญาบุญ 

 ๖๓๙ นายณประวีร  ณัฐวรศาสตร 

 ๖๔๐ นายณพงษ  แพทยอุดม 

 ๖๔๑ นายณพล  เชื้อดวงผูย 

 ๖๔๒ นายณพวรรธน  รัชตพิสิฐกร 

 ๖๔๓ นายณรงค  กังศรานนท 

 ๖๔๔ นายณรงค  กาญจนพิมาย 

 ๖๔๕ นายณรงค  คันธกุลดุษฎี 

 ๖๔๖ นายณรงค  เครือคํา 

 ๖๔๗ นายณรงค  จันทรส 

 ๖๔๘ นายณรงค  จันทินมาธร 

 ๖๔๙ นายณรงค  ดํารงโภวรรณ 

 ๖๕๐ นายณรงค  ประกายรุงทอง 

 ๖๕๑ นายณรงค  ประทุมเกษร 

 ๖๕๒ นายณรงค  เปล่ียนทัศน 

 ๖๕๓ นายณรงค  เปยมชัยวัฒน 

 ๖๕๔ นายณรงค  พรหมศรีจันทร 

 ๖๕๕ นายณรงค  พันธศรี 

 ๖๕๖ นายณรงค  พิมพา 

 ๖๕๗ นายณรงค  เมืองมูล 

 ๖๕๘ นายณรงค  โลหิต 



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

 

 ๖๕๙ นายณรงค  วงศเสนห 

 ๖๖๐ นายณรงค  สุกใส 

 ๖๖๑ นายณรงค  หนูเกล้ียง 

 ๖๖๒ นายณรงค  เห็นประเสริฐแท 

 ๖๖๓ นายณรงค  เอี่ยมรอด 

 ๖๖๔ นายณรงคชัย  ดําเนินสวัสดิ์ 

 ๖๖๕ นายณรงคชัย  สังซา 

 ๖๖๖ นายณรงคฤทธิ์  สายมณี 

 ๖๖๗ นายณรงคฤทธิ์  อามาตยชาดี 

 ๖๖๘ นายณรงคฤทธิ์  อินทมูล 

 ๖๖๙ นายณรงคศักดิ์  เชลงวิทย 

 ๖๗๐ นายณรงคศักดิ์  เชิดชูไทย 

 ๖๗๑ นายณรงคศักดิ์  ดิษสาย 

 ๖๗๒ นายณรงศักดิ์  ทองคํา 

 ๖๗๓ นายณรงศักดิ์  เพ็งหีต 

 ๖๗๔ นายณรัชตพงศ  ตุงคะมณี 

 ๖๗๕ นายณเรศ  เขาคาย 

 ๖๗๖ นายณฤทธิ์  ชมชื่น 

 ๖๗๗ นายณฤพล  สุทธิโคตร 

 ๖๗๘ นายณวรรธ  ปญญาคํา 

 ๖๗๙ นายณัฎฐพล  เผด็จสุวันนุกูล 

 ๖๘๐ นายณัฎฐวัส  ประสมนาค 

 ๖๘๑ นายณัฏฐ  กาญจนอนันตชัย 

 ๖๘๒ นายณัฏฐชัย  คําแสน 

 ๖๘๓ นายณัฏฐชัย  สมรรถนเรศวร 

 ๖๘๔ นายณัฏฐธารณ  เชิดพงษฐกิตติ์ 

 ๖๘๕ นายณัฏฐธีร  แหลมสัก 

 ๖๘๖ นายณัฏฐพล  เสนีย 

 ๖๘๗ นายณัฏฐวุฒิ  วีระกุล 

 ๖๘๘ นายณัฐกรณพล  จันทะวงศ 

 ๖๘๙ นายณัฐกานต  ปวะบุตร 

 ๖๙๐ นายณัฐณรงค  สาขาชาติ 

 ๖๙๑ นายณัฐนนท  อากาจิ 

 ๖๙๒ นายณัฐนันท  แซล้ิม 

 ๖๙๓ นายณัฐนันท  สุตะวงศ 

 ๖๙๔ นายณัฐนันท  สูตรสุวรรณ 

 ๖๙๕ นายณัฐพงศ  เครือเทศ 

 ๖๙๖ นายณัฐพงศ  ชาติมนตรี 

 ๖๙๗ นายณัฐพงศ  ดวนมี 

 ๖๙๘ นายณัฐพงศ  วงศวิวัฒน 

 ๖๙๙ นายณัฐพงศ  ศิรินวล 

 ๗๐๐ นายณัฐพงษ  พูลทรัพย 

 ๗๐๑ นายณัฐพล  กนธวงศ 

 ๗๐๒ นายณัฐพล  ตะโกใหญ 

 ๗๐๓ นายณัฐพล  นนทสกุล 

 ๗๐๔ นายณัฐพล  มีพรหม 

 ๗๐๕ นายณัฐพล  ลือตาล 

 ๗๐๖ นายณัฐพัชร  รุงเจริญ 

 ๗๐๗ นายณัฐภณ  เดชพงษโชติ 

 ๗๐๘ นายณัฐภพ  ประจักกะตา 

 ๗๐๙ นายณัฐภูมิ  คํามี 

 ๗๑๐ นายณัฐวัฒน  ธนาเกียรติเมธิน 



 หนา   ๑๖ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๑๑ นายณัฐวิชญ  ชุนสาย 

 ๗๑๒ นายณัฐวิทย  คหวัฒนธรางกูร 

 ๗๑๓ นายณัฐวุฒิ  ใจชมชื่น 

 ๗๑๔ นายณัฐวุฒิ  แตงรม 

 ๗๑๕ นายณัฐวุฒิ  แทนศิลา 

 ๗๑๖ นายณัฐวุฒิ  พลครุฑ 

 ๗๑๗ นายณัฐวุฒิ  พินิจสัย 

 ๗๑๘ นายณัฐศักดิ์  อิทธโยภาสกุล 

 ๗๑๙ นายณัฐิวุฒิ  จันตะแสง 

 ๗๒๐ นายดนัย  พวงภัทรพงศ 

 ๗๒๑ นายดนัย  รอดแสวง 

 ๗๒๒ นายดนุภพ  ฤทธิ์บํารุง 

 ๗๒๓ นายดลย  นภสุวรรณ 

 ๗๒๔ นายดลยฤทธิ์  เรืองรินทร 

 ๗๒๕ นายดวงฤทธิ์  ยานะ 

 ๗๒๖ นายดอกดิน  นอยตรีมูล 

 ๗๒๗ นายดํารงค  เครือศุภพงศ 

 ๗๒๘ นายดํารงค  วงคไชยา 

 ๗๒๙ นายดํารงค  สีระสูงเนิน 

 ๗๓๐ นายดํารงค  หนูนอย 

 ๗๓๑ นายดํารงรัตน  ลือนาม 

 ๗๓๒ นายดํารงศักดิ์  เจริญรักษ 

 ๗๓๓ นายดํารัส  จันทนาค 

 ๗๓๔ นายดิเรก  ปานโสภณ 

 ๗๓๕ นายดิเรกฤทธิ์  สมสจิตร 

 ๗๓๖ นายดิลก  จันทนาอรพินท 

 ๗๓๗ นายดิลก  นูมหันต 

 ๗๓๘ นายดิศพงศ  มหาแสน 

 ๗๓๙ นายดุลยภาพ  ปานกลาง 

 ๗๔๐ นายดุสิต  จันทราชา 

 ๗๔๑ นายดุสิต  ดอนปนไพร 

 ๗๔๒ นายดุสิต  นะสม 

 ๗๔๓ นายดุสิต  ปยวรกุล 

 ๗๔๔ นายดุสิต  พรมแกวงาม 

 ๗๔๕ นายดุสิต  รัตนประทุม 

 ๗๔๖ นายเดชา  ใจระหอย 

 ๗๔๗ นายเดชา  มีสุข 

 ๗๔๘ นายเดชา  วชิระศิริ 

 ๗๔๙ นายเดนศิลป  รัชโพธิ์ 

 ๗๕๐ นายโดม  เรืองเดช 

 ๗๕๑ นายตรินัยน  ทากัน 

 ๗๕๒ นายตวงสิทธิ์  จันทวี 

 ๗๕๓ นายตอพงษ  คําคงศักดิ์ 

 ๗๕๔ นายตอศักดิ์  ศิวิไลย 

 ๗๕๕ นายตะวัน  อดิการกุล 

 ๗๕๖ นายเตชทัต  หอมบุปผา 

 ๗๕๗ นายเต็ม  อินทวิวัฒน 

 ๗๕๘ นายโตมร  ทองศรี 

 ๗๕๙ นายถนอมศักดิ์  ชัยมินทร 

 ๗๖๐ นายถนอมศิลป  กานมะลิ 

 ๗๖๑ นายถวัลย  ชูแสง 

 ๗๖๒ นายถวัลย  ดวงนิล 



 หนา   ๑๗ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๖๓ นายถวัลย  แสนนา 

 ๗๖๔ นายถวิล  วงศกันทิยะ 

 ๗๖๕ นายถาวร  จันทรทรง 

 ๗๖๖ นายถาวร  จํานงค 

 ๗๖๗ นายถาวร  บัลลังการ 

 ๗๖๘ นายถาวร  เผือกสุวรรณ 

 ๗๖๙ นายถาวร  ศรีกิติกุลชัย 

 ๗๗๐ นายถาวร  สาลี 

 ๗๗๑ นายถาวร  หลอดแพง 

 ๗๗๒ นายถาวร  โฮมแพน 

 ๗๗๓ นายถิร  เอี่ยมจิตร 

 ๗๗๔ นายถิรคุณ  สีลาโคตร 

 ๗๗๕ นายถิรวัฒน  เองฉวน 

 ๗๗๖ นายเถลิงศักดิ์  พลทรัพยศิริ 

 ๗๗๗ นายทนง  แดงอุบล 

 ๗๗๘ นายทนงศักดิ์  ผิวทอง 

 ๗๗๙ นายทนงศักดิ์  อินนอย 

 ๗๘๐ นายทนุสินธ  ศรีวิลัย 

 ๗๘๑ นายทรงเกียรติ  โรจชะยะ 

 ๗๘๒ นายทรงชัย  นาคศูนย 

 ๗๘๓ นายทรงเดช  โภคสวัสดิ์ 

 ๗๘๔ นายทรงธรรม  ไพพินิจ 

 ๗๘๕ นายทรงพล  ฉลอง 

 ๗๘๖ นายทรงพล  ชูเกาะทวด 

 ๗๘๗ นายทรงพล  ถนอมเกียรติ 

 ๗๘๘ นายทรงพล  นารินทร 

 ๗๘๙ นายทรงพล  บุญเท่ียงตรง 

 ๗๙๐ นายทรงพล  เริงใจ 

 ๗๙๑ นายทรงพล  แสงงาม 

 ๗๙๒ นายทรงยศ  แกวหานาม 

 ๗๙๓ นายทรงรักษ  แอนดราดา 

 ๗๙๔ นายทรงวุฒิ  หมื่นศรี 

 ๗๙๕ นายทรงศักดิ์  ชุมศรี 

 ๗๙๖ นายทรงศักดิ์  นาคสังข 

 ๗๙๗ นายทรงศักดิ์  พิทักษรัตนานุกูล 

 ๗๙๘ นายทรงศักดิ์  อันทะสีดา 

 ๗๙๙ นายทรัพยชัย  พันไทยศิริ 

 ๘๐๐ นายทรายุทธ  บุญเจริญ 

 ๘๐๑ นายทวิช  ทับขุนทด 

 ๘๐๒ นายทวี  ครึ่งธิ 

 ๘๐๓ นายทวี  จบสองชั้น 

 ๘๐๔ นายทวี  ชัยสมุทร 

 ๘๐๕ นายทวี  ลุนราช 

 ๘๐๖ นายทวี  สายอุดตะ 

 ๘๐๗ นายทวีชัย  พละสาร 

 ๘๐๘ นายทวีชัย  แสงชาติ 

 ๘๐๙ นายทวีทรัพย  ชเนตตมหรรฆ 

 ๘๑๐ นายทวีป  จันทะบุรี 

 ๘๑๑ นายทวีป  สุขบรรเทิง 

 ๘๑๒ นายทวีพงษ  จรบุรมณ 

 ๘๑๓ วาที่รอยตรี ทวีพันธ  วิศวกลกาล 

 ๘๑๔ นายทวีลาภ  แสงมวง 



 หนา   ๑๘ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๑๕ นายทวีวัฒน  วุฒิสาร 

 ๘๑๖ นายทวีวัธน  ตายใหญเที่ยง 

 ๘๑๗ นายทวีศักดิ์  แกนสุข 

 ๘๑๘ นายทวีศักดิ์  ชูวา 

 ๘๑๙ นายทวีศักดิ์  ซอมประโคน 

 ๘๒๐ นายทวีศักดิ์  ทองทิพย 

 ๘๒๑ นายทวีศักดิ์  ปดเต 

 ๘๒๒ นายทวีศักดิ์  ลีแสน 

 ๘๒๓ นายทวีศักดิ์  ศักดิ์ศรีวิทยากูล 

 ๘๒๔ นายทวีศักดิ์  เสมาใหญ 

 ๘๒๕ นายทศพร  จันทาทอง 

 ๘๒๖ นายทศพร  ชุมนุย 

 ๘๒๗ นายทศพร  เสนนันตา 

 ๘๒๘ นายทศพร  อุยเลิศ 

 ๘๒๙ นายทศพล  สุวรรณ 

 ๘๓๐ นายทศพล  แสงไกร 

 ๘๓๑ นายทองปาน  พันจุย 

 ๘๓๒ นายทองสุข  สิทธิไพศาล 

 ๘๓๓ นายทอมสันต  เพ็ชราชัย 

 ๘๓๔ นายทักษ  จันทรชูกล่ิน 

 ๘๓๕ นายทักษิณ  วรรณศิริ 

 ๘๓๖ นายทักษิณ  เสงี่ยมศักดิ์ 

 ๘๓๗ นายทัคคนา  สุวรรณไตรย 

 ๘๓๘ นายทัดพงศ  พรหมวิจิตร 

 ๘๓๙ นายทัตภณ  พลอยพลาย 

 ๘๔๐ นายทัยธรรมรส  ปททุม 

 ๘๔๑ นายทัศนสุระ  ใจคุม 

 ๘๔๒ วาท่ีรอยตรี ทัศนะ  สุขประดิษฐ 

 ๘๔๓ นายทํานุรัฐ  ดีเส็ง 

 ๘๔๔ นายทิชากร  ธรรมบุตร 

 ๘๔๕ นายทินกร  กาสา 

 ๘๔๖ นายทินกร  แชมลําเจียก 

 ๘๔๗ นายทินกร  ทองรัตน 

 ๘๔๘ นายทินกร  นามนวด 

 ๘๔๙ นายทินกร  บินหะยีอารง 

 ๘๕๐ พันจาเอก ทินณรงค  เรทนู 

 ๘๕๑ นายทิพากร  ดีแดง 

 ๘๕๒ นายทิพากร  ศรีวิไชย 

 ๘๕๓ นายทิวาพงษ  อุทัยดา 

 ๘๕๔ นายเทพฤทธิ์  วัลลิกุล 

 ๘๕๕ พันจาเอก เทพสัญ  ดงเจริญ 

 ๘๕๖ นายเทวกร  แกวบัวพันธ 

 ๘๕๗ นายเทวราช  ทองเทพ 

 ๘๕๘ นายเทวฤทธิ์  เชี่ยวชาญคีรี 

 ๘๕๙ นายเทวา  แสนภักดี 

 ๘๖๐ นายเทอด  ฑีฆะภรณ 

 ๘๖๑ นายเทอดคุณ  พันธการ 

 ๘๖๒ นายเทอดชัย  ทองอุน 

 ๘๖๓ นายเทอดศักดิ์  จุลนีย 

 ๘๖๔ นายเทิดชัย  ฐิตโสมกุล 

 ๘๖๕ นายเทิดศักดิ์  โลนุช 

 ๘๖๖ นายเท่ียงธรรม  อินแกว 



 หนา   ๑๙ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๖๗ นายเทียนชัย  ตั้งสุจริตธรรม 

 ๘๖๘ นายธง  นวนเทา 

 ๘๖๙ นายธงชัย  ใจสงบ 

 ๘๗๐ นายธงชัย  ฉิมสุด 

 ๘๗๑ นายธงชัย  ธิลาว 

 ๘๗๒ นายธงชัย  นรสิงหเริงฤทธิ์ 

 ๘๗๓ นายธงชัย  บุสทิพย 

 ๘๗๔ นายธงชัย  เผากันทะ 

 ๘๗๕ นายธงชัย  โพธิ์รัศมี 

 ๘๗๖ นายธงชัย  สุมิตสวรรค 

 ๘๗๗ นายธนกร  จีระออน 

 ๘๗๘ นายธนกร  ตระเวทิธรรม 

 ๘๗๙ นายธนกร  วอทอง 

 ๘๘๐ นายธนกร  สอวิเศษ 

 ๘๘๑ นายธนกร  หุงเมือง 

 ๘๘๒ นายธนกฤต  ชินวัฒน 

 ๘๘๓ นายธนกฤต  พริ้วไธสง 

 ๘๘๔ นายธนกฤต  มาศรีนวล 

 ๘๘๕ นายธนกฤตศกร  จาจุมปา 

 ๘๘๖ นายธนกฤษณ  ปุยกระโทก 

 ๘๘๗ นายธนงค  รวมแสง 

 ๘๘๘ นายธนชณ  จันทรหมื่น 

 ๘๘๙ นายธนโชติ  ดวงตะวัน 

 ๘๙๐ นายธนนิตย  สังคมกําแหง 

 ๘๙๑ นายธนบูลย  คนหาญ 

 ๘๙๒ นายธนพัฒน  พวงเพชร 

 ๘๙๓ นายธนพัฒน  ศรีวรขาน 

 ๘๙๔ นายธนพันธุ  ลีลานันทกิจ 

 ๘๙๕ นายธนภณ  เพ็ชรนิล 

 ๘๙๖ นายธนภัทร  แกวสมบัติ 

 ๘๙๗ นายธนภัทร  อุยเจริญ 

 ๘๙๘ นายธนภูมิ  เจสระ 

 ๘๙๙ นายธนภูมิ  ศรีอุทัย 

 ๙๐๐ นายธนรัตน  รัตนเมืองสอง 

 ๙๐๑ นายธนวรรธ  สุดสุข 

 ๙๐๒ นายธนวัฒน  จันทรวิวัฒนากูล 

 ๙๐๓ นายธนวัฒน  มัธุรัตน 

 ๙๐๔ นายธนวัฒน  ศากยโรจน 

 ๙๐๕ นายธนวัฒนชัย  สุริยะ 

 ๙๐๖ นายธนวินท  วลัยศรี 

 ๙๐๗ นายธนศักดิ์  บรรดาศักดิ์ 

 ๙๐๘ นายธนเศรษฐ  สมุทรเพชร 

 ๙๐๙ นายธนเศรษฐ  จําปางาม 

 ๙๑๐ นายธนสิทธิ์  ภูขาว 

 ๙๑๑ นายธนเสฎฐ  สายยาโน 

 ๙๑๒ นายธนะเชฏฐ  กังสภัทรกุล 

 ๙๑๓ นายธนะศักดิ์  เชงสันติสุข 

 ๙๑๔ นายธนัชพงศ  แสงอินทร 

 ๙๑๕ นายธนันทชัย  กองแกว 

 ๙๑๖ นายธนา  บํารุงเชาวเกษม 

 ๙๑๗ นายธนา  อิ่นอาย 

 ๙๑๘ นายธนากร  คลังแสง 



 หนา   ๒๐ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๑๙ นายธนากร  จันทรยานนท 

 ๙๒๐ นายธนากร  รัตนกรัณฑกุล 

 ๙๒๑ นายธนากร  อินออน 

 ๙๒๒ นายธนากรณ  แกวยก 

 ๙๒๓ นายธนากูล  หอมคําวะ 

 ๙๒๔ นายธนาคม  ชุมภักดี 

 ๙๒๕ นายธนาดร  คําดํา 

 ๙๒๖ นายธนายุทธ  สิมคํา 

 ๙๒๗ นายธนาวัฒน  เสนะบุตร 

 ๙๒๘ นายธนิต  บริรักษศุภกร 

 ๙๒๙ นายธนิต  มูสิกปาละ 

 ๙๓๐ นายธนิต  อภิรักขิตบุญญา 

 ๙๓๑ นายธนิวรรธน  เลิศทวีรัชต 

 ๙๓๒ นายธนิสร  ธิติปภาดา 

 ๙๓๓ นายธนิสร  เมธาโชติพิพัฒน 

 ๙๓๔ นายธนู  เครือวรรณ 

 ๙๓๕ นายธเนศ  ดุสิตสุนทรกุล 

 ๙๓๖ นายธเนศ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 

 ๙๓๗ นายธม  ทาหาร 

 ๙๓๘ วาท่ีรอยเอก ธรณพัฒน  กลับภิรมย 

 ๙๓๙ นายธรรมนูญ  ชามทอง 

 ๙๔๐ นายธรรมนูญ  มีศรเอี่ยม 

 ๙๔๑ นายธรรมนูญ  สวัสดี 

 ๙๔๒ นายธรรมนูญ  แสนตลาด 

 ๙๔๓ นายธรรมนูญ  อัจริยะเมต 

 ๙๔๔ นายธรรมรงค  ทวีศรี 

 ๙๔๕ นายธรรมรงค  พรหมจรรย 

 ๙๔๖ นายธรรมรัตน  ชายน้ําเค็ม 

 ๙๔๗ นายธรรมรัตน  ศรีวิเชียร 

 ๙๔๘ นายธรรมศักดิ์  สิงหสถิตยสุข 

 ๙๔๙ นายธรรศ  เกิดลาภผล 

 ๙๕๐ นายธราธิป  วิเศษพสธร 

 ๙๕๑ นายธราพงษ  วงคศิริเลิศชน 

 ๙๕๒ นายธราพงษ  สะโสดา 

 ๙๕๓ นายธวัช  แกวประการ 

 ๙๕๔ นายธวัช  เจียมรัตนจรัส 

 ๙๕๕ นายธวัช  โชติชวง 

 ๙๕๖ นายธวัช  เตียวิไล 

 ๙๕๗ นายธวัช  สุขสถิตย 

 ๙๕๘ นายธวัช  อุนเปนนิจย 

 ๙๕๙ นายธวัชชัย  กวานเจาจันทร 

 ๙๖๐ นายธวัชชัย  เข็มอุทา 

 ๙๖๑ นายธวัชชัย  เดชเพชร 

 ๙๖๒ นายธวัชชัย  ทองนํา 

 ๙๖๓ นายธวัชชัย  เทียมกลาง 

 ๙๖๔ นายธวัชชัย  บุญเพ็ง 

 ๙๖๕ นายธวัชชัย  บุญลับ 

 ๙๖๖ นายธวัชชัย  พรหมประสิทธิ์ 

 ๙๖๗ นายธวัชชัย  พัฒนาวานิชย 

 ๙๖๘ นายธวัชชัย  มากมน 

 ๙๖๙ นายธวัชชัย  เมืองโคตร 

 ๙๗๐ นายธวัชชัย  ยุบลเขต 



 หนา   ๒๑ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๗๑ นายธวัชชัย  ราชประสิทธิ์ 

 ๙๗๒ นายธวัชชัย  วงศวีรยุทธ 

 ๙๗๓ นายธวัชชัย  วงษลี 

 ๙๗๔ นายธวัชชัย  อินสอน 

 ๙๗๕ นายธวัฒชัย  ภิรมณ 

 ๙๗๖ นายธวิน  อินฟูลํา 

 ๙๗๗ นายธัชนนท  มุงเครือกลาง 

 ๙๗๘ นายธัชพงศ  สืบศรี 

 ๙๗๙ นายธัชวิทย  วงศเข็มมา 

 ๙๘๐ นายธัญญา  ธัญญาวุฒิ 

 ๙๘๑ นายธัญญา  หนูเริก 

 ๙๘๒ นายธัณทกานต  ปงแกว 

 ๙๘๓ นายธันดร  แกวกลํ่า 

 ๙๘๔ นายธันวา  พิทักษสุธีพงศ 

 ๙๘๕ นายธันวา  วงศตุย 

 ๙๘๖ นายธาตรี  วงศทรัพยสกุล 

 ๙๘๗ นายธานินทร  คชกาญจน 

 ๙๘๘ นายธานินทร  เพ็งอน 

 ๙๘๙ นายธานี  วงษชัย 

 ๙๙๐ นายธานี  ศรีสองเมือง 

 ๙๙๑ นายธารา  ตระกูลคําพานิช 

 ๙๙๒ นายธารา  เฮดดิการด 

 ๙๙๓ นายธารินทร  พุทธชู 

 ๙๙๔ นายธํารง  ศรีรัตน 

 ๙๙๕ นายธํารงศักดิ์  แสนยศ 

 ๙๙๖ นายธิติ  วีระปรียากูร 

 ๙๙๗ นายธิติ  แสวงธรรม 

 ๙๙๘ นายธิติพงษ  เจนทวีพรกุล 

 ๙๙๙ นายธิติพันธุ  อยูย่ิง 

 ๑๐๐๐ นายธิทัย  สัจจาวงศวณิชย 

 ๑๐๐๑ นายธีรชัย  เพ่ิมพานิช 

 ๑๐๐๒ นายธีรชัย  อวนศรี 

 ๑๐๐๓ นายธีรเดช  เรืองหนาย 

 ๑๐๐๔ นายธีรนันท  เจียมจราพันธ 

 ๑๐๐๕ นายธีรบูลย  นิ่มอนุสสรณกุล 

 ๑๐๐๖ นายธีรพงษ  กนแกม 

 ๑๐๐๗ นายธีรพงษ  เถวนสาริกิจ 

 ๑๐๐๘ นายธีรพงษ  พัฒนคูหะ 

 ๑๐๐๙ นายธีรพงษ  สินเจริญมณี 

 ๑๐๑๐ นายธีรพงษ  สุคนธ 

 ๑๐๑๑ นายธีรพล  เกาะเทียน 

 ๑๐๑๒ นายธีรพล  จันทรสังสา 

 ๑๐๑๓ นายธีรพล  มาถนอม 

 ๑๐๑๔ นายธีรพล  สุขมาก 

 ๑๐๑๕ นายธีรพัฒน  ศรีภาพงศเวช 

 ๑๐๑๖ นายธีรพัฒน  สุทธิประภา 

 ๑๐๑๗ นายธีรภพ  เผือกโสมณ 

 ๑๐๑๘ นายธีรยุทธ  โพธิกุล 

 ๑๐๑๙ นายธีรยุทธ  ศรีทะโร 

 ๑๐๒๐ นายธีรยุทธ  อริยะอุดมกิจ 

 ๑๐๒๑ นายธีรวัฒน  พิมพชาย 

 ๑๐๒๒ นายธีรวัฒน  รักจิตร 



 หนา   ๒๒ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๒๓ นายธีรวัฒน  วงคตัน 

 ๑๐๒๔ นายธีรวัฒน  วงษาไฮ 

 ๑๐๒๕ นายธีรวิชญ  ศรชัย 

 ๑๐๒๖ นายธีรศักดิ์  กสิณสันต 

 ๑๐๒๗ นายธีรศักดิ์  คูณกิ่ง 

 ๑๐๒๘ นายธีรศักดิ์  เดชประภัสสร 

 ๑๐๒๙ นายธีรศักดิ์  พานิช 

 ๑๐๓๐ นายธีรศักดิ์  มงคล 

 ๑๐๓๑ นายธีรศักดิ์  รัตนเทวะเนตร 

 ๑๐๓๒ นายธีรศักดิ์  รัตนาเอนกชัย 

 ๑๐๓๓ นายธีรศักดิ์  อัมพรวิโรจนกิจ 

 ๑๐๓๔ สิบเอก ธีรศักดิ์มนตรี  พวงทอง 

 ๑๐๓๕ นายธีระ  วาลีประโคน 

 ๑๐๓๖ นายธีระ  ศรีสะระ 

 ๑๐๓๗ นายธีระ  หลาวงศ 

 ๑๐๓๘ นายธีระชัย  ทรงเกียรติกวิน 

 ๑๐๓๙ นายธีระชัย  พนมชัยสวาง 

 ๑๐๔๐ นายธีระชัย  ยุรี 

 ๑๐๔๑ นายธีระชัย  ลีลาเมธากุล 

 ๑๐๔๒ นายธีระพงษ  จันทรจร 

 ๑๐๔๓ นายธีระพงษ  ฐิติธนากุล 

 ๑๐๔๔ นายธีระพล  พรหมเสน 

 ๑๐๔๕ นายธีระพันธุ  คําสะอาด 

 ๑๐๔๖ นายธีระยุทธ  บุตรทหาร 

 ๑๐๔๗ นายธีระศักดิ์  จิตสัตย 

 ๑๐๔๘ นายธีระศักดิ์  ดีกระจาง 

 ๑๐๔๙ วาท่ีรอยตรี ธีระศักดิ์  ทองสิทธิ์ 

 ๑๐๕๐ นายธีระศักดิ์  แปะปอง 

 ๑๐๕๑ นายธีระศักดิ์  พลซา 

 ๑๐๕๒ นายธีระศักดิ์  พลสวัสดิ์ 

 ๑๐๕๓ นายธีระศักดิ์  เพริศแกว 

 ๑๐๕๔ นายธีระศักดิ์  วิมลจิตร 

 ๑๐๕๕ นายธีระศักดิ์  ออนสา 

 ๑๐๕๖ นายธีราภัทร  อุณาพรหม 

 ๑๐๕๗ นายธีราวุฒิ  มีชํานาญ 

 ๑๐๕๘ นายนคร  ชินพันธ 

 ๑๐๕๙ นายนคร  บัวคําโคก 

 ๑๐๖๐ นายนคร  ไพรบึง 

 ๑๐๖๑ นายนคร  สาแกว 

 ๑๐๖๒ นายนครินทร  ฉินตระกูลประดับ 

 ๑๐๖๓ นายนครินทร  พิฐพัฒนพงษ  

 ๑๐๖๔ นายนครินทร  ศิริ 

 ๑๐๖๕ นายนที  หอมนาน 

 ๑๐๖๖ นายนนทชัย  ชูเชิด 

 ๑๐๖๗ นายนนทชา  มานะวิสาร 

 ๑๐๖๘ นายนนทธวัฒน  ยอดอินทร 

 ๑๐๖๙ นายนนทภพ  ธัชศฤงคารสกุล 

 ๑๐๗๐ นายนนทวรรษ  สอนกะสิน 

 ๑๐๗๑ นายนพ  ไกรทอง 

 ๑๐๗๒ นายนพ  สังขไพฑูรย 

 ๑๐๗๓ นายนพกิจ  นิลยอง 

 ๑๐๗๔ นายนพคุณ  แทนผักแวน 



 หนา   ๒๓ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๗๕ นายนพชัย  ประสงคสุธน 

 ๑๐๗๖ นายนพดนธ  พงศรุจิกร 

 ๑๐๗๗ นายนพดล  กิตติวราฤทธิ์ 

 ๑๐๗๘ นายนพดล  ใจกันทา 

 ๑๐๗๙ นายนพดล  แดงแกว 

 ๑๐๘๐ นายนพดล  ทิวาศิริ 

 ๑๐๘๑ นายนพดล  ธรรมสนอง 

 ๑๐๘๒ นายนพดล  นพมณี 

 ๑๐๘๓ นายนพดล  พิมพจันทร 

 ๑๐๘๔ นายนพดล  พุทธโคตร 

 ๑๐๘๕ นายนพดล  มุลิ 

 ๑๐๘๖ นายนพดล  ยศบรรเทิง 

 ๑๐๘๗ นายนพดล  ริยะสาร 

 ๑๐๘๘ นายนพดล  วณิชชากร 

 ๑๐๘๙ นายนพดล  ศรีอินทร 

 ๑๐๙๐ นายนพดล  สาสิทธิ์ 

 ๑๐๙๑ นายนพดล  เสนากูล 

 ๑๐๙๒ นายนพพร  รากวงค 

 ๑๐๙๓ นายนพพร  สุวรรณจักร 

 ๑๐๙๔ นายนพภดล  ละลี 

 ๑๐๙๕ นายนพภรณ  งีบสอม 

 ๑๐๙๖ นายนพรัตน  คุปติธรรมา 

 ๑๐๙๗ นายนพรัตน  ทวมพงษ 

 ๑๐๙๘ นายนพรุจ  คําเหนือ 

 ๑๐๙๙ นายนพรุจ  ปนทอง 

 ๑๑๐๐ นายนพวัชร  สมานคติวัฒน 

 ๑๑๐๑ นายนภศริต  สละ 

 ๑๑๐๒ นายนภัธ  ลือเรือง 

 ๑๑๐๓ นายนภัสพงษ  ศิริคช 

 ๑๑๐๔ นายนรชัย  มุลลุน 

 ๑๑๐๕ นายนรัตว  ประสพโชค 

 ๑๑๐๖ นายนรากร  สุทธิประภา 

 ๑๑๐๗ นายนราธร  มุงหมายผล 

 ๑๑๐๘ นายนราธิป  เพ่ิมผล 

 ๑๑๐๙ นายนราพงศ  ธีรอัครวิภาส 

 ๑๑๑๐ นายนราวิชญ  ไชยบัวแดง 

 ๑๑๑๑ นายนราวุฒิ  วังคําฟู 

 ๑๑๑๒ นายนราวุธ  โคศรีเพชร 

 ๑๑๑๓ นายนราสรรค  วงศศรีชา 

 ๑๑๑๔ นายนรินทร  รักชุม 

 ๑๑๑๕ นายนรินทร  ศรีรุงเรือง 

 ๑๑๑๖ นายนรินทรโชติ  สิริพันธเตโช 

 ๑๑๑๗ นายนริศ  ชัยสงคราม 

 ๑๑๑๘ นายนรุตมชัย  แกวสอน 

 ๑๑๑๙ นายนเรศ  ยินดี 

 ๑๑๒๐ นายนเรศ  สายบัวตอ 

 ๑๑๒๑ นายนฤพงศ  ภักดี 

 ๑๑๒๒ นายนฤพนธ  เพ็งอน 

 ๑๑๒๓ นายนฤพนธ  เล่ือมใจหาญ 

 ๑๑๒๔ นายนฤพนธ  วุฒิเดชกําจร 

 ๑๑๒๕ นายนฤพนธ  อึ้งอุปละชัย 

 ๑๑๒๖ นายนวภัทร  ดอกพยอม 



 หนา   ๒๔ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๒๗ นายนวเรศ  เหลืองใส 

 ๑๑๒๘ นายนวัตกรณ  มระกรณ 

 ๑๑๒๙ นายนัทธร  นิธิถิรายุ 

 ๑๑๓๐ นายนันทชัย  จันทรทิพย 

 ๑๑๓๑ นายนันทพล  พรหมจันทร 

 ๑๑๓๒ นายนันทพล  พรหมมี 

 ๑๑๓๓ นายนันทวัฒน  ทองนพ 

 ๑๑๓๔ นายนันทวิชญ  พุทธานุ 

 ๑๑๓๕ นายนัยสิทธิ์  กล่ินจุย 

 ๑๑๓๖ นายนาท  ทองขุนดํา 

 ๑๑๓๗ นายนาวิน  การะยะ 

 ๑๑๓๘ นายนาวิน  นุชชม 

 ๑๑๓๙ นายนาวิน  มหาวงศ 

 ๑๑๔๐ นายนาวิน  ลาวชัย 

 ๑๑๔๑ นายนาวิน  สมอบาน 

 ๑๑๔๒ นายนาวิน  เหมือนมี 

 ๑๑๔๓ นายนาวี  กล่ินจันทร 

 ๑๑๔๔ นายนําโชค  ชํานาญวงศ 

 ๑๑๔๕ นายนิกร  รัตนวรพล 

 ๑๑๔๖ นายนิคม  กิตติวิโรจน 

 ๑๑๔๗ นายนิคม  แกวน้ําอาง 

 ๑๑๔๘ นายนิคม  ชวยสุข 

 ๑๑๔๙ นายนิคม  บังอร 

 ๑๑๕๐ จาเอก นิคม  บุญกอบ 

 ๑๑๕๑ นายนิคม  เบญจกรรณ 

 ๑๑๕๒ นายนิคม  เล็กชูผล 

 ๑๑๕๓ นายนิคม  สิริคํา 

 ๑๑๕๔ นายนิคม  เสือดาว 

 ๑๑๕๕ นายนิคม  หมูสาร 

 ๑๑๕๖ นายนิชิต  เสนไสย 

 ๑๑๕๗ นายนิซัมซัม  มาหิเละ 

 ๑๑๕๘ นายนิเดช  กฤตสิน 

 ๑๑๕๙ นายนิตย  รวมสุข 

 ๑๑๖๐ นายนิติ  เหตานุรักษ 

 ๑๑๖๑ นายนิติกร  ชนะกุล 

 ๑๑๖๒ นายนิติธร  หงษเวียงจันทร 

 ๑๑๖๓ นายนิติพล  เภาตะคุ 

 ๑๑๖๔ นายนิติพัฒน  นิธิปญญาบดี 

 ๑๑๖๕ นายนิติพัฒน  พิมพเจริญวงศ 

 ๑๑๖๖ นายนิทัศน  นอยจันอัด 

 ๑๑๖๗ นายนิเทศน  สุขสามัคคี 

 ๑๑๖๘ นายนิธิพัฒน  บุษบารติ 

 ๑๑๖๙ นายนิธิโรจน  พิพัฒนชาติกุล 

 ๑๑๗๐ นายนินนาท  มุขดี 

 ๑๑๗๑ นายนิพนธ  ขจรพฤกษ 

 ๑๑๗๒ นายนิพนธ  ขวัญพรหม 

 ๑๑๗๓ นายนิพนธ  จันทรสวาง 

 ๑๑๗๔ นายนิพนธ  จิตอนุกูล 

 ๑๑๗๕ นายนิพนธ  นาสุริวงค 

 ๑๑๗๖ นายนิพนธ  ปรีดเปรม 

 ๑๑๗๗ นายนิพนธ  พัชระภัทร 

 ๑๑๗๘ นายนิพนธ  พ่ัวสําโรง 



 หนา   ๒๕ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๗๙ นายนิพนธ  ภริงคาร 

 ๑๑๘๐ นายนิพล  มหาอุตย 

 ๑๑๘๑ นายนิพล  วีเกษ 

 ๑๑๘๒ นายนิเพาซาน  วาบา 

 ๑๑๘๓ นายนิมิตร  อินปนแกว 

 ๑๑๘๔ นายนิมิตร  เกตุสุวรรณ 

 ๑๑๘๕ นายนิยม  นาขาวเบา 

 ๑๑๘๖ นายนิยม  สินทรัพย 

 ๑๑๘๗ นายนิยม  สีสวนแกว 

 ๑๑๘๘ นายนิรัญ  กุศล 

 ๑๑๘๙ นายนิรันดร  พุทธรักษา 

 ๑๑๙๐ นายนิรันดร  จันทวี 

 ๑๑๙๑ นายนิรันดร  จันทสาร 

 ๑๑๙๒ นายนิรันดร  ใจตา 

 ๑๑๙๓ นายนิรันดร  ตานอย 

 ๑๑๙๔ นายนิรันดร  ภัทรคุณโชติพันธ 

 ๑๑๙๕ นายนิรันดร  วิชเศรษฐสมิต 

 ๑๑๙๖ นายนิรันดร  วิเชียรทอง 

 ๑๑๙๗ นายนิรันดร  สุนทรารักษ 

 ๑๑๙๘ นายนิรุจน  แกวกรี 

 ๑๑๙๙ นายนิรุตติ  พวงรอด 

 ๑๒๐๐ นายนิรุทธิ์  พยัคโฆ 

 ๑๒๐๑ นายนิวัช  เทพสง 

 ๑๒๐๒ นายนิวัฒน  จิตรัตน 

 ๑๒๐๓ นายนิวัฒน  วงศประทุม 

 ๑๒๐๔ นายนิวัฒน  สุคันธมาลา 

 ๑๒๐๕ นายนิวัฒน  สุดชารี 

 ๑๒๐๖ นายนิวัฒน  เอี่ยวภักดีกุล 

 ๑๒๐๗ นายนิวัตน  ลวนเสง 

 ๑๒๐๘ นายนิวัติ  กันธิยะเทพ 

 ๑๒๐๙ นายนิเวศน  เส็งสมวงศ 

 ๑๒๑๐ นายนิศักดิ์  คติอุดมพร 

 ๑๒๑๑ นายนิอาซิ  นิจินิการี 

 ๑๒๑๒ นายนิอายุบ  นิเงาะ 

 ๑๒๑๓ นายนุกูล  สีกลา 

 ๑๒๑๔ นายนุสรณ  เปยมจิตร 

 ๑๒๑๕ นายเนรมิต  ศรีครุฑ 

 ๑๒๑๖ นายเนาวรัตน  กันยานนท 

 ๑๒๑๗ นายบดินทร  ปทุมทอง 

 ๑๒๑๘ นายบดินทร  อินตายวง 

 ๑๒๑๙ นายบรรจง  คําแกว 

 ๑๒๒๐ นายบรรจง  จันทรจีน 

 ๑๒๒๑ นายบรรจง  ปะสาวะโพธิ์ 

 ๑๒๒๒ นายบรรจง  เมตตา 

 ๑๒๒๓ นายบรรจง  ย่ังยืน 

 ๑๒๒๔ นายบรรจง  เลาหุไรกุล 

 ๑๒๒๕ นายบรรจบ  ลอยประโคน 

 ๑๒๒๖ นายบรรจบ  สุคันธมาลา 

 ๑๒๒๗ นายบรรเจิด  ทิงเหม 

 ๑๒๒๘ นายบรรเจิด  มะโนตา 

 ๑๒๒๙ นายบรรเจิด  เมืองศิริ 

 ๑๒๓๐ นายบรรณ  เอี๋ยวสกุล 



 หนา   ๒๖ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๓๑ นายบรรณกร  เสือสิงห 

 ๑๒๓๒ นายบรรดิษ  งามคุณ 

 ๑๒๓๓ นายบรรเทา  โตหริ่ม 

 ๑๒๓๔ นายบรรลือศักดิ์  แสนสุข 

 ๑๒๓๕ นายบรรเลง  นามกรณ 

 ๑๒๓๖ นายบวร  เกียรติมงคล 

 ๑๒๓๗ นายบัญชา  คงคาหลวง 

 ๑๒๓๘ นายบัญชา  แจงรัมย 

 ๑๒๓๙ นายบัญชา  ทองคํา 

 ๑๒๔๐ นายบัญชา  แปนแกว 

 ๑๒๔๑ นายบัญญัติ  เกียรติสิงหนคร 

 ๑๒๔๒ นายบัญญัติ  ศรีพรหมมา 

 ๑๒๔๓ นายบัณฑิต  โฆสิตะมงคล 

 ๑๒๔๔ นายบัณฑิต  ไชยดี 

 ๑๒๔๕ นายบัณฑิต  บุญกระเตื้อง 

 ๑๒๔๖ นายบัณฑิต  พอบํารุง 

 ๑๒๔๗ นายบันดิษฐ  ศรีธรรมมา 

 ๑๒๔๘ นายบันลือ  ชอดอก 

 ๑๒๔๙ นายบัลลังค  ศรีโฉมงาม 

 ๑๒๕๐ นายบํารุง  แกมเงิน 

 ๑๒๕๑ นายบุญเกียรติ  วัฒนเรืองรอง 

 ๑๒๕๒ นายบุญชวย  สหกิจรุงเรือง 

 ๑๒๕๓ นายบุญชัย  กิ่งเพ็ชรรุงเรือง 

 ๑๒๕๔ นายบุญเชิด  ดวงนิ่ม 

 ๑๒๕๕ นายบุญเชิด  มาประจวบ 

 ๑๒๕๖ นายบุญเชิด  อินพลทัน 

 ๑๒๕๗ นายบุญถือ  พุมจันทร 

 ๑๒๕๘ นายบุญทัน  แตมคม 

 ๑๒๕๙ นายบุญทัน  สมีนอย 

 ๑๒๖๐ นายบุญไทย  ผาใต 

 ๑๒๖๑ นายบุญธรรม  กล่ินสน 

 ๑๒๖๒ นายบุญธรรม  คงมาก 

 ๑๒๖๓ นายบุญธรรม  ยศกาญจน 

 ๑๒๖๔ นายบุญธรรม  หลีรักษา 

 ๑๒๖๕ นายบุญธรรม  เหลาฝาย 

 ๑๒๖๖ นายบุญนพ  ปุกละ 

 ๑๒๖๗ นายบุญพิสิฐษ  ธรรมกุล 

 ๑๒๖๘ นายบุญมี  โพธิ์สนาม 

 ๑๒๖๙ นายบุญมี  หิมะคุณ 

 ๑๒๗๐ นายบุญเย่ียม  แกวสอน 

 ๑๒๗๑ นายบุญเย่ียม  เจริญรัมย 

 ๑๒๗๒ นายบุญรวม  บุญพรม 

 ๑๒๗๓ นายบุญรอด  สืบเพ็ง 

 ๑๒๗๔ นายบุญเรือง  สมดี 

 ๑๒๗๕ นายบุญโรม  สิทธิ์ทองหลาง 

 ๑๒๗๖ นายบุญฤทธิ์  การุญเมธี 

 ๑๒๗๗ นายบุญฤทธิ์  ปราบรัตน 

 ๑๒๗๘ นายบุญฤทธิ์  เฮ็งไล 

 ๑๒๗๙ นายบุญลักษณ  มงคลลักษมี 

 ๑๒๘๐ นายบุญลือ  วิทยา 

 ๑๒๘๑ นายบุญเลิศ  นิลวัฒนวนาพันธ 

 ๑๒๘๒ นายบุญเลิศ  รณกิตติพิสุทธิ์ 



 หนา   ๒๗ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๘๓ นายบุญเลิศ  ศรีไพโรจนกุล 

 ๑๒๘๔ นายบุญเลิศ  ศรีอารีย 

 ๑๒๘๕ นายบุญวัฒน  ไทรยอย 

 ๑๒๘๖ นายบุญเวียน  ถึงคําภู 

 ๑๒๘๗ นายบุญศักดิ์  พรมเคน 

 ๑๒๘๘ นายบุญศิลป  ติวทอง 

 ๑๒๘๙ นายบุญสง  จันทรฉาย 

 ๑๒๙๐ นายบุญสง  ทวีผล 

 ๑๒๙๑ นายบุญสง  ลอมรื่น 

 ๑๒๙๒ นายบุญสัมฤทธิ์  ตั้งขจรศักดิ์ 

 ๑๒๙๓ นายบุญสืบ  ศรีไชยวงค 

 ๑๒๙๔ นายบุญเสริม  ทองชวย 

 ๑๒๙๕ นายบุญเสริม  บุญเตียม 

 ๑๒๙๖ นายบุญแสง  บุญจิตธรรม 

 ๑๒๙๗ นายบุญหยัด  โสสวาง 

 ๑๒๙๘ นายบุญโฮม  แกวชนะ 

 ๑๒๙๙ นายบุรินทร  จินดาพรรณ 

 ๑๓๐๐ นายบุริศร  จันทรเจริญ 

 ๑๓๐๑ นายบุรีณวรัตน  ผาสุข 

 ๑๓๐๒ นายบูรพา  ทองเกล้ียง 

 ๑๓๐๓ นายเบญจพล  สุวรรณะ 

 ๑๓๐๔ นายเบ็ญจรงห  แกวมณี 

 ๑๓๐๕ นายปกรณ  เกียรติวุฒิอมร 

 ๑๓๐๖ นายปกรณ  ขุนสวัสดิ์ 

 ๑๓๐๗ นายปกรณ  ปตาโส 

 ๑๓๐๘ นายปกรณ  ลิมปนวัสส 

 ๑๓๐๙ นายปกรณ  วิทยประภารัตน 

 ๑๓๑๐ นายปกรณ  ศรีทองกูล 

 ๑๓๑๑ นายปกรณเกียรติ  พลฉิมพันธุ 

 ๑๓๑๒ นายปฏิการ  ดิสนีเวทย 

 ๑๓๑๓ นายปฏิวัติ  วงศงาม 

 ๑๓๑๔ นายปฏิเวธ  พรหมราช 

 ๑๓๑๕ นายปฐมพงษ  ศรีเศียรเพชร 

 ๑๓๑๖ นายปณภูผา  แกวเจริญตา 

 ๑๓๑๗ นายปณิธาน  ชํานาญเนาว 

 ๑๓๑๘ นายปณิธาน  แลวฤทธิ์ 

 ๑๓๑๙ นายปรมินทร  ทิอุด 

 ๑๓๒๐ นายปรเมนทร  อริเดช 

 ๑๓๒๑ นายปรเมษฐ  สังขวัฒน 

 ๑๓๒๒ นายปรวรรษ  ทวินันท 

 ๑๓๒๓ นายปรวีณ  บายคลอย 

 ๑๓๒๔ นายประกฤต  ประภาอินทร 

 ๑๓๒๕ นายประกอบ  นาคสุข 

 ๑๓๒๖ นายประกอบ  ปลูกรัก 

 ๑๓๒๗ นายประกอบ  พุทธเมฆ 

 ๑๓๒๘ นายประกอบ  วองไว 

 ๑๓๒๙ นายประกอบ  สุขบรรเทิง 

 ๑๓๓๐ นายประกาศ  เจริญราษฎร 

 ๑๓๓๑ นายประกาศ  ทนทาน 

 ๑๓๓๒ นายประกาศ  เปลงพานิชย 

 ๑๓๓๓ นายประกิจ  ทรัพยเกษมสุข 

 ๑๓๓๔ นายประกิต  เกิดมี 



 หนา   ๒๘ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๓๕ นายประกิต  สุทธิธรรม 

 ๑๓๓๖ นายประเกียรติ  วงษศรีจันทร 

 ๑๓๓๗ นายประเคน  หนุมเพชร 

 ๑๓๓๘ นายประจวบ  เจริญพร 

 ๑๓๓๙ นายประจวบ  มากหนู 

 ๑๓๔๐ นายประจักษ  ขันเวท 

 ๑๓๔๑ นายประจักษ  แจงทอง 

 ๑๓๔๒ นายประจักษ  ดอนจันทรเขียว 

 ๑๓๔๓ นายประจักษ  โพธิ์เรือง 

 ๑๓๔๔ นายประจักษ  รุงฉวี 

 ๑๓๔๕ นายประจักษ  สีลาชาติ 

 ๑๓๔๖ นายประจิตร  ภูสอาด 

 ๑๓๔๗ นายประจินต  เหลาเที่ยง 

 ๑๓๔๘ นายประชัญ  เกิดไชย 

 ๑๓๔๙ นายประชากร  พ้ืนบาตร 

 ๑๓๕๐ นายประเชิญ  ทองจันทร 

 ๑๓๕๑ นายประณต  เขียวหวาน 

 ๑๓๕๒ นายประณต  ชาเครือ 

 ๑๓๕๓ นายประณม  กระตาย 

 ๑๓๕๔ นายประดับ  เพ็ชรจรูญ 

 ๑๓๕๕ นายประดับวุฒิ  ณ นิโรจน 

 ๑๓๕๖ นายประดิษ  ภูมิแสน 

 ๑๓๕๗ นายประดิษฐ  นิรัติศัย 

 ๑๓๕๘ นายประดิษฐ  วองพรรณงาม 

 ๑๓๕๙ นายประดิษฐ  แทนธรรมโรจน 

 ๑๓๖๐ นายประดิษฐ  บุตรยา 

 ๑๓๖๑ นายประดิษฐ  ประทองคํา 

 ๑๓๖๒ นายประดิษฐ  พันธุประดับ 

 ๑๓๖๓ นายประเดิม  ศิริคช 

 ๑๓๖๔ นายประทีป  คงแนวดี 

 ๑๓๖๕ นายประทีป  จันทรสิงห 

 ๑๓๖๖ นายประทีป  รอดพงศกร 

 ๑๓๖๗ นายประเทศ  เอกอุรุ 

 ๑๓๖๘ นายประธาน  ขาวอิ่น 

 ๑๓๖๙ นายประธาน  เดชพิบูลย 

 ๑๓๗๐ นายประพจน  เกษมพิณ 

 ๑๓๗๑ พันจาโท ประพจน  เนียมศิริ 

 ๑๓๗๒ นายประพจน  ประภัสสรพงษ 

 ๑๓๗๓ นายประพนธุ  หงษทอง 

 ๑๓๗๔ นายประพฤทธิ์  ธนกิจจารุ 

 ๑๓๗๕ นายประพล  แกวคง 

 ๑๓๗๖ นายประพัฒน  ธรรมศร 

 ๑๓๗๗ นายประพันธ  นันทปรีชากุล 

 ๑๓๗๘ นายประพันธ  บุญมน 

 ๑๓๗๙ นายประพันธ  พลันสันเทียะ 

 ๑๓๘๐ นายประพันธ  มังสระคู 

 ๑๓๘๑ นายประพันธ  ระดาบุตร 

 ๑๓๘๒ นายประพันธ  รัตนมิ่ง 

 ๑๓๘๓ นายประภัสร  ศุขศรีไพศาล 

 ๑๓๘๔ นายประภัสร  อัศยเผา 

 ๑๓๘๕ นายประภาส  จิบสมานบุญ 

 ๑๓๘๖ นายประภาส  ใจตรง 



 หนา   ๒๙ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๘๗ นายประภาส  ทองใบ 

 ๑๓๘๘ นายประภาส  บารมี 

 ๑๓๘๙ นายประภาส  เหลาแชม 

 ๑๓๙๐ นายประมนัส  ตุมทอง 

 ๑๓๙๑ นายประมวล  หลอมประโคน 

 ๑๓๙๒ นายประยงค  คุณปอง 

 ๑๓๙๓ นายประยงค  เจตนมงคลรัตน 

 ๑๓๙๔ นายประยงค  สุดสุข 

 ๑๓๙๕ นายประยิน  ลิขิตกาญจน 

 ๑๓๙๖ นายประยุกต  ปติวรยุทธ 

 ๑๓๙๗ นายประยุทธ  คําผาสุวรรณ 

 ๑๓๙๘ นายประยุธ  โอทาน 

 ๑๓๙๙ นายประยูร  หนูเมือง 

 ๑๔๐๐ นายประวัติ  บัวศรี 

 ๑๔๐๑ นายประวัติ  วันศุกร 

 ๑๔๐๒ นายประวิช  มงคลพร 

 ๑๔๐๓ นายประวิตร  ฤทธิ์เจริญวัตถุ 

 ๑๔๐๔ นายประวิทย  นามโคตร 

 ๑๔๐๕ นายประวิทย  นิพัทธสัจก 

 ๑๔๐๖ นายประวิทย  ภังคสังข 

 ๑๔๐๗ นายประวิทย  ศิริรังสรรคกุล 

 ๑๔๐๘ นายประวิทย  สังขรัตน 

 ๑๔๐๙ นายประวิทย  สุวรรณ 

 ๑๔๑๐ นายประวีณ  ทับแสง 

 ๑๔๑๑ นายประวุฒิ  พุทธขิน 

 ๑๔๑๒ นายประเวช  ทัดเทียม 

 ๑๔๑๓ นายประเวศ  ตรงฤทธิชัยการ 

 ๑๔๑๔ นายประเวศ  อุนสถาน 

 ๑๔๑๕ นายประสงค  กุยราพเนาว 

 ๑๔๑๖ นายประสงค  เคาแคน 

 ๑๔๑๗ นายประสงค  นะเขิน 

 ๑๔๑๘ วาท่ีรอยตรี ประสงค  ลายวงษสุวรรณ 

 ๑๔๑๙ นายประสพโชค  สุขทวี 

 ๑๔๒๐ นายประสพสุข  ผจญกลา 

 ๑๔๒๑ นายประสาท  กันชัย 

 ๑๔๒๒ นายประสาท  พรมเมือง 

 ๑๔๒๓ นายประสาน  ทัดลอง 

 ๑๔๒๔ นายประสิทธิ์  เขจรจิตร 

 ๑๔๒๕ นายประสิทธิ์  คนสูง 

 ๑๔๒๖ นายประสิทธิ์  ชวยรักษา 

 ๑๔๒๗ นายประสิทธิ์  บังใบ 

 ๑๔๒๘ นายประสิทธิ์  สรรศรี 

 ๑๔๒๙ นายประสิทธิ์  สินพรม 

 ๑๔๓๐ นายประสิทธิ์  แสนสุด 

 ๑๔๓๑ นายประเสริฐ  กิจจารุวรรณกุล 

 ๑๔๓๒ นายประเสริฐ  กูลหลัก 

 ๑๔๓๓ นายประเสริฐ  ฉัตรวิชชานนท 

 ๑๔๓๔ นายประเสริฐ  ทองใบ 

 ๑๔๓๕ นายประเสริฐ  ศรีสารคาม 

 ๑๔๓๖ นายประเสริฐ  ไหลหาโคตร 

 ๑๔๓๗ นายประเสริฐ  อาปจชิง 

 ๑๔๓๘ นายประเสริฐศรี  บุญสวัสดิ์ 



 หนา   ๓๐ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๓๙ นายประหยัด  ชอไม 

 ๑๔๔๐ นายประหยัด  นพโสภณ 

 ๑๔๔๑ นายประหยัด  สองสีใส 

 ๑๔๔๒ นายปรัชญา  กรรณิกา 

 ๑๔๔๓ นายปรัชญา  แกวพัฒน 

 ๑๔๔๔ นายปรัชญา  เรือนเจริญสิน 

 ๑๔๔๕ นายปรัชญา  วัฒนาการ 

 ๑๔๔๖ นายปราการ  ชุมภูปน 

 ๑๔๔๗ นายปราการ  อภิบาลศรี 

 ๑๔๔๘ นายปราชญสกล  ชวยสุดสกุลชัย 

 ๑๔๔๙ นายปราโมช  จันทรงาม 

 ๑๔๕๐ นายปราโมทย  อินทรเรืองศร 

 ๑๔๕๑ นายปรารภ  บาลบุรี 

 ๑๔๕๒ นายปราสาท  อินจาย 

 ๑๔๕๓ นายปริญญ  สรอยวิทยา 

 ๑๔๕๔ นายปริญญา  กล่ันสกุล 

 ๑๔๕๕ นายปริญญา  ถึงแสง 

 ๑๔๕๖ นายปริญญา  พงษานุสรณ 

 ๑๔๕๗ นายปรินทร  รัตนกูล 

 ๑๔๕๘ นายปริพัฒน  ทะแวนสาริกิจ 

 ๑๔๕๙ นายปรีชวิชญ  พรมจักร 

 ๑๔๖๐ นายปรีชา  จันทองสี 

 ๑๔๖๑ นายปรีชา  ชัยชนันท 

 ๑๔๖๒ นายปรีชา  ไชยเพ็ชร 

 ๑๔๖๓ นายปรีชา  เต็งทอง 

 ๑๔๖๔ นายปรีชา  ทองวัชรากรณ 

 ๑๔๖๕ นายปรีชา  ธะนะถุง 

 ๑๔๖๖ นายปรีชา  บริวรรตวงศ 

 ๑๔๖๗ นายปรีชา  บุญสรณะ 

 ๑๔๖๘ นายปรีชา  ฟกทอง 

 ๑๔๖๙ นายปรีชา  มะโนยศ 

 ๑๔๗๐ นายปรีชา  ไมตรีจิตต 

 ๑๔๗๑ นายปรีชา  ยะถา 

 ๑๔๗๒ นายปรีชา  ยาทองไชย 

 ๑๔๗๓ นายปรีชา  รอดปนนา 

 ๑๔๗๔ นายปรีชา  ลากวงษ 

 ๑๔๗๕ นายปรีชา  ศรีโซง 

 ๑๔๗๖ นายปรีชา  ศรีนอยขาว 

 ๑๔๗๗ นายปรีชา  ศรีแสงแกว 

 ๑๔๗๘ นายปรีชาญ  สงโพธิ์กลาง 

 ๑๔๗๙ นายปรีชาพล  แกวณรงค 

 ๑๔๘๐ นายปรีชารัตน  รัตนธาวัลย 

 ๑๔๘๑ นายปรีดา  กรพันธุ 

 ๑๔๘๒ นายปรีดา  วรหาร 

 ๑๔๘๓ นายปฤษทัศว  สิทธิศิวกร 

 ๑๔๘๔ นายปวิช  แกวจงกูล 

 ๑๔๘๕ นายปวิช  อุปริรัตน 

 ๑๔๘๖ นายปวีณพิเชษฐ  สิทธิโห 

 ๑๔๘๗ นายปองพล  ไตรรัตน 

 ๑๔๘๘ นายปญจพล  แกวอุบล 

 ๑๔๘๙ นายปญจะ  ญาณศิริวรกุล 

 ๑๔๙๐ นายปญญทีป  เย่ียงพฤกษาวัลย 



 หนา   ๓๑ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๙๑ นายปญญวัฒน  อุดชาชน 

 ๑๔๙๒ นายปญญา  กระบวนศรี 

 ๑๔๙๓ นายปญญา  ขวัญวงศ 

 ๑๔๙๔ นายปญญา  ดีขามปอม 

 ๑๔๙๕ นายปญญา  ฤทธิ์ภู 

 ๑๔๙๖ นายปญญา  วงศจินดาพรรณ 

 ๑๔๙๗ นายปญญา  สนั่นพานิชกุล 

 ๑๔๙๘ นายปญญาวุธ  ไพเราะ 

 ๑๔๙๙ นายปณณวัฒน  หมีคุม 

 ๑๕๐๐ นายปานทอง  ผุดผอง 

 ๑๕๐๑ นายปารเมศ  เสนาสนะ 

 ๑๕๐๒ นายปติ  คูวณิชยวงศ 

 ๑๕๐๓ นายปติกิต  แสงพฤกษ 

 ๑๕๐๔ นายปติเกียรติ  โปรงฟา 

 ๑๕๐๕ นายปติสุข  พันสอน 

 ๑๕๐๖ นายปยเชษฐ  จตุเทน 

 ๑๕๐๗ นายปยพงศ  ประพันธ 

 ๑๕๐๘ นายปยพงษ  อุปถัมภ 

 ๑๕๐๙ นายปยพล  จันทนา 

 ๑๕๑๐ นายปยเรศ  คงพรม 

 ๑๕๑๑ นายปยวัฒน  ประสารสืบ 

 ๑๕๑๒ นายปยวิทย  ขันวิเศษ 

 ๑๕๑๓ นายปยะ  แยมบุญเรือง 

 ๑๕๑๔ นายปยะ  วัยนิพิฐพงษ 

 ๑๕๑๕ นายปยะ  เสตพันธ 

 ๑๕๑๖ นายปยะเดช  ศรีชัย 

 ๑๕๑๗ นายปยะเทพ  ศรพรหม 

 ๑๕๑๘ นายปยะพล  งานดี 

 ๑๕๑๙ วาท่ีรอยเอก ปยะพล  ชมชื่น 

 ๑๕๒๐ นายปยะวัฒน  ศิลปรัศมี 

 ๑๕๒๑ นายปลันธน  วงศทอง 

 ๑๕๒๒ นายปุณณภพ  อภิปยโภคิณ 

 ๑๕๒๓ นายปุนภพ  ชัยรัตนศักดา 

 ๑๕๒๔ นายเปน  รักเกิด 

 ๑๕๒๕ นายผดุงชาติ  สีหมอก 

 ๑๕๒๖ นายเผด็จ  เวศกิจกุล 

 ๑๕๒๗ นายเผาพงษ  นราลัยกุล 

 ๑๕๒๘ นายฝนชัย  ตันเจริญ 

 ๑๕๒๙ นายพงคภณศ  ศรีสมบูรณ 

 ๑๕๓๐ นายพงปพันธ  นามวิชัยศิริกุล 

 ๑๕๓๑ นายพงศกร  ตันติวรางกูร 

 ๑๕๓๒ นายพงศเทพ  วงศวัชรไพบูลย 

 ๑๕๓๓ นายพงศธีระ  ทวีศักดิ์ 

 ๑๕๓๔ นายพงศปณต  นงรัตน 

 ๑๕๓๕ นายพงศพัฒน  ชวโรกร 

 ๑๕๓๖ นายพงศพันธ  รัตนาธรรมวัฒน 

 ๑๕๓๗ นายพงศพันธ  สายยศ 

 ๑๕๓๘ นายพงศวิพัฒน  เพ็งวิชัย 

 ๑๕๓๙ นายพงศศักดิ์  โวหาร 

 ๑๕๔๐ นายพงษกฤษฎ  เทียนครบ 

 ๑๕๔๑ นายพงษเทพ  โกฉัยพัฒน 

 ๑๕๔๒ นายพงษเทพ  ใจวงศ 



 หนา   ๓๒ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๔๓ นายพงษเทพ  นามวงค 

 ๑๕๔๔ นายพงษเทพ  รอดทาไม 

 ๑๕๔๕ นายพงษนรินทร  รูคงประเสริฐ 

 ๑๕๔๖ นายพงษนิกร  ธรรมลังกา 

 ๑๕๔๗ นายพงษปกรณ  สินมาก 

 ๑๕๔๘ นายพงษพัชร  ยุทธธนสาทร 

 ๑๕๔๙ นายพงษพันธ  พรทิพย 

 ๑๕๕๐ นายพงษพันธ  พันธุงาม 

 ๑๕๕๑ นายพงษพันธุ  อินตะวิน 

 ๑๕๕๒ นายพงษพัส  สมัยธาดาพงษ 

 ๑๕๕๓ นายพงษภัทร  บุณยะนิวาศ 

 ๑๕๕๔ นายพงษวิทย  นาแพร 

 ๑๕๕๕ นายพงษศักดิ์  ไกรวาป 

 ๑๕๕๖ นายพงษศักดิ์  จันทรตืน 

 ๑๕๕๗ นายพงษศักดิ์  เชาววันกลาง 

 ๑๕๕๘ นายพงษศักดิ์  นวลจริง 

 ๑๕๕๙ นายพงษศักดิ์  นามมีศร ี

 ๑๕๖๐ นายพงษศักดิ์  บุญทัด 

 ๑๕๖๑ นายพงษศักดิ์  พวงประดับ 

 ๑๕๖๒ นายพงษศักดิ์  ศรีสุข 

 ๑๕๖๓ นายพจนารถ  ศรีใจ 

 ๑๕๖๔ นายพชร  มาเทียน 

 ๑๕๖๕ นายพชร  อังกูรเจริญพร 

 ๑๕๖๖ นายพณพัฒณ  โตเจริญวาณิช 

 ๑๕๖๗ วาที่รอยตรี พณวรรธน   

  ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม 

 ๑๕๖๘ นายพนม  โคตรตาแสง 

 ๑๕๖๙ นายพนม  ใจอุน 

 ๑๕๗๐ นายพนม  สําราญสุข  

 ๑๕๗๑ นายพนม  สิทธิชนาสุทธิ์ 

 ๑๕๗๒ นายพนมไพร  ศรียากูล 

 ๑๕๗๓ นายพนอ  ชิดปราง 

 ๑๕๗๔ นายพนอ  มีจันทร 

 ๑๕๗๕ นายพนัส  มานัสฤดี 

 ๑๕๗๖ นายพนา  ทัศนะเวทิน 

 ๑๕๗๗ นายพนา  พงศชํานะภัย 

 ๑๕๗๘ นายพนา  แสงสุริยโชค 

 ๑๕๗๙ นายพยุง  ศรีกงพาน 

 ๑๕๘๐ นายพยุงศักดิ์  เวิดขุนทด 

 ๑๕๘๑ นายพรเกลา  ปนเพ็ง 

 ๑๕๘๒ นายพรชัย  กลัดเข็มทอง 

 ๑๕๘๓ นายพรชัย  กุลสิวลี 

 ๑๕๘๔ นายพรชัย  ชิณวงค 

 ๑๕๘๕ นายพรชัย  ทองสม 

 ๑๕๘๖ นายพรชัย  ปุนโพธิ์ 

 ๑๕๘๗ นายพรชัย  พรสวรรค 

 ๑๕๘๘ นายพรชัย  มณีจํารัสรัตน 

 ๑๕๘๙ นายพรชัย  วรกําพล 

 ๑๕๙๐ นายพรชัย  อัศวกุลกําเนิด 

 ๑๕๙๑ นายพรทวี  สุวรรณพรม 

 ๑๕๙๒ นายพรเทพ  กองคา 

 ๑๕๙๓ นายพรเทพ  ทองทิน 



 หนา   ๓๓ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๙๔ นายพรเทพ  ไพจิตร 

 ๑๕๙๕ นายพรเทพ  ยุงทอง 

 ๑๕๙๖ นายพรเทพ  แยมทรัพย 

 ๑๕๙๗ นายพรเทพ  ศรีปรีชาพัฒนะ 

 ๑๕๙๘ นายพรเทพ  แสงทอง 

 ๑๕๙๙ นายพรเทพ  อัครมโนไพศาล 

 ๑๖๐๐ นายพรประสิทธิ์  ยูปานนท 

 ๑๖๐๑ นายพรพจน  คิ้วดวงตา 

 ๑๖๐๒ นายพรพจน  พรมสายออ 

 ๑๖๐๓ นายพรพจน  เพาพะงาพงศ 

 ๑๖๐๔ นายพรภิษณุ  ยาทวม 

 ๑๖๐๕ นายพรรณศักดิ์  บุรกรณ 

 ๑๖๐๖ นายพรศักดิ์  ขันซาย 

 ๑๖๐๗ นายพรศักดิ์  ถิรธนบูรณ 

 ๑๖๐๘ นายพรศักดิ์  ทองประไพ 

 ๑๖๐๙ นายพรศักดิ์  ฤาไกรศรี 

 ๑๖๑๐ นายพรสวัสดิ์  อินทรักษ 

 ๑๖๑๑ นายพรหมมาตร  ปฏิสังข 

 ๑๖๑๒ นายพรหมินทร  เคาโคตร 

 ๑๖๑๓ นายพรอนันต  กล่ินสุหราย 

 ๑๖๑๔ นายพรายจุมพล  สายเสมา 

 ๑๖๑๕ นายพรายเพชร  มากพันธ 

 ๑๖๑๖ นายพฤฒิพงศ  ศักดิ์สถาพร 

 ๑๖๑๗ นายพล  จันทะคุณ 

 ๑๖๑๘ นายพลเทพ  มณีวรรณ 

 ๑๖๑๙ นายพลวรรธน  วิทูรกลชิต 

 ๑๖๒๐ นายพลอย  เพ็ชรแบน 

 ๑๖๒๑ นายพละ  พลวุฒิ 

 ๑๖๒๒ นายพสุ  สีหะวงษ 

 ๑๖๒๓ นายพหล  ศรีพล 

 ๑๖๒๔ นายพอซี  เดะแอ 

 ๑๖๒๕ รอยเอก พัชรพล  พงษภักดี 

 ๑๖๒๖ นายพัชรวาท  พงษสนิท 

 ๑๖๒๗ นายพัฒนกิจ  นวมวัฒน 

 ๑๖๒๘ นายพัฒนชัย  รัชอินทร 

 ๑๖๒๙ นายพัฒนพงศ  ปาละวงศ 

 ๑๖๓๐ นายพัฒนพงศ  สกุนินนท 

 ๑๖๓๑ นายพัฒนพงษ  ภักติยานุวรรตน 

 ๑๖๓๒ นายพัฒนพงษ  แสนชนม 

 ๑๖๓๓ นายพัฒนภูมิ  อินทรวิเชียร 

 ๑๖๓๔ วาที่รอยตรี พัฒนา  คําเพชรดี 

 ๑๖๓๕ นายพัฒนา  พิมเทพา 

 ๑๖๓๖ นายพัฒนา  ศรชัย 

 ๑๖๓๗ นายพัฒพงศ  พนมไพร 

 ๑๖๓๘ นายพัทธศิษ  กุลวงศ 

 ๑๖๓๙ นายพันทวี  มณีโชติ 

 ๑๖๔๐ นายพันทะนันท  วงคแสนสี 

 ๑๖๔๑ นายพันธนพ  ควรดํารงธรรม 

 ๑๖๔๒ นายพันธพงศ  ตาเรืองศรี 

 ๑๖๔๓ นายพันธลภ  คงหลํา 

 ๑๖๔๔ นายพัลลภ  ถนอมจิตร 

 ๑๖๔๕ นายพัลลภ  ยอดศิรจินดา 



 หนา   ๓๔ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๔๖ นายพากยชัยวัฒน  กินร 

 ๑๖๔๗ นายพาศกร  แสงสุวรรณ 

 ๑๖๔๘ นายพาสันต  บํารุง 

 ๑๖๔๙ นายพิเจษฎ  นิยามรัตนกุลศิริ 

 ๑๖๕๐ นายพิชน  ศรีนวลชัย 

 ๑๖๕๑ นายพิชัย  ทองเฟอง 

 ๑๖๕๒ นายพิชัย  บุญมาศรี 

 ๑๖๕๓ นายพิชัย  ปาพันธ 

 ๑๖๕๔ นายพิชัย  พละเดช 

 ๑๖๕๕ นายพิชิต  จินดารัตน 

 ๑๖๕๖ นายพิชิต  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๖๕๗ นายพิชิตชัย  เชิดชู 

 ๑๖๕๘ นายพิชิตชัย  วงศคําจันทร 

 ๑๖๕๙ นายพิชิตพล  ธงสันเทียะ 

 ๑๖๖๐ นายพิเชฐ  ทองรักษ 

 ๑๖๖๑ นายพิเชฐ  อกนิษฐาภิชาติ 

 ๑๖๖๒ นายพิเชด  ชมภู 

 ๑๖๖๓ นายพิเชษฐ  พรหมอักษร 

 ๑๖๖๔ นายพิเชษฐ  ศักดิ์แสง 

 ๑๖๖๕ นายพิเชษฐ  แสนพันดร 

 ๑๖๖๖ นายพิเชษฐ  กันภูมิ 

 ๑๖๖๗ นายพิเชษฐ  คํามณีย 

 ๑๖๖๘ นายพิเชษฐ  คิดเห็น 

 ๑๖๖๙ นายพิเชษฐ  โจหิงค 

 ๑๖๗๐ นายพิเชษฐ  ชังเก 

 ๑๖๗๑ นายพิเชษฐ  เชื้อขํา 

 ๑๖๗๒ นายพิเชษฐ  ผัดผอง 

 ๑๖๗๓ นายพิเชษฐ  พิมแพง 

 ๑๖๗๔ นายพิเชษฐ  เพ็ชรเจริญ 

 ๑๖๗๕ นายพิเชษฐ  ศรีคีรีสวรรค 

 ๑๖๗๖ นายพิเชษฐ  สุธรรมรักษ 

 ๑๖๗๗ นายพิเชษฐ  หมั่นคิด 

 ๑๖๗๘ นายพิทยพุฒ  แกนโต 

 ๑๖๗๙ นายพิทยา  ขามาลา 

 ๑๖๘๐ นายพิทยา  แววสุวรรณ 

 ๑๖๘๑ นายพิทักษ  กาฬภักดี 

 ๑๖๘๒ นายพิทักษ  กุมสันเทียะ 

 ๑๖๘๓ นายพิทักษ  แกวยองผาง 

 ๑๖๘๔ นายพิทักษ  จิตพิทักษ 

 ๑๖๘๕ นายพิทักษ  ตีเหล็ก 

 ๑๖๘๖ นายพิทักษ  พิทักษบูรพา 

 ๑๖๘๗ นายพิทักษ  มูลประดับ 

 ๑๖๘๘ นายพิทักษ  ลาตําแย 

 ๑๖๘๙ นายพิทักษ  หวังชัย 

 ๑๖๙๐ นายพิทักษพงษ  จันทศรี 

 ๑๖๙๑ นายพิธา  พรหมลิขิตชัย 

 ๑๖๙๒ นายพิน  สุริพัฒน 

 ๑๖๙๓ นายพินิจ  ธราภูมิพิพัฒน 

 ๑๖๙๔ นายพินิจ  ศรีใส 

 ๑๖๙๕ นายพิพัฒ  เคลือบวัง 

 ๑๖๙๖ นายพิพัฒน  กวางนอก 

 ๑๖๙๗ นายพิพัฒน  เกษรนวล 



 หนา   ๓๕ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๙๘ นายพิพัฒน  แกวอุดม 

 ๑๖๙๙ นายพิพัฒน  โชติมารัตน 

 ๑๗๐๐ นายพิพัฒน  ทัดเท่ียง 

 ๑๗๐๑ นายพิพัฒน  พุทธโร 

 ๑๗๐๒ นายพิพัฒน  วัชระพงศไพบูลย 

 ๑๗๐๓ นายพิพัฒน  วีระภาคยการุณ 

 ๑๗๐๔ นายพิพัฒน  เวทนาสุข 

 ๑๗๐๕ นายพิพัฒน  สายทอง 

 ๑๗๐๖ นายพิพัฒน  เหลืองเลิศวันชัย 

 ๑๗๐๗ นายพิมาน  พละเลิศ 

 ๑๗๐๘ นายพิรมย  บุญตอม 

 ๑๗๐๙ นายพิระสกุนต  พรหมทา 

 ๑๗๑๐ นายพิริยพัทธ  พงศพัชราพันธุ 

 ๑๗๑๑ นายพิริยะ  บุษยพรรณพงศ 

 ๑๗๑๒ นายพิรุณ  เกษม 

 ๑๗๑๓ นายพิศนุ  มูลทรัพย 

 ๑๗๑๔ นายพิศาล  แจมใส 

 ๑๗๑๕ นายพิศิษฐ  อินทรสูต 

 ๑๗๑๖ นายพิเศษ  มั่นประสงค 

 ๑๗๑๗ นายพิษณุ  กิ่งแกว 

 ๑๗๑๘ นายพิษณุ  ธรรมใจ 

 ๑๗๑๙ นายพิษณุ  ปนเหนงเพ็ชร 

 ๑๗๒๐ นายพิษณุ  วณิชชานนท 

 ๑๗๒๑ นายพิสิทธิ์  ภูมิพ้ืนผล 

 ๑๗๒๒ นายพิสิทธิ์  วิจิตรานุวัตร 

 ๑๗๒๓ นายพิสิษฐ  วงศเติมแตม 

 ๑๗๒๔ นายพิสุทธิ์  ภูพวง 

 ๑๗๒๕ นายพิสุทธิ์  วงคออด 

 ๑๗๒๖ นายพีรดิษฐ  พัทธยากร 

 ๑๗๒๗ นายพีรพงศ  นิลพัฒน 

 ๑๗๒๘ นายพีรพงษ  ใยด ี

 ๑๗๒๙ นายพีรพัฒน  หวยหงษทอง 

 ๑๗๓๐ นายพีรภัทร  บุญชมภู 

 ๑๗๓๑ นายพีรวัฒน  ล้ิมมหาคุณ 

 ๑๗๓๒ นายพีรวิชญ  พาดี 

 ๑๗๓๓ นายพีระ  เจริญสุข 

 ๑๗๓๔ นายพีระ  สีปานเงิน 

 ๑๗๓๕ นายพีระชัย  สนองชาติ 

 ๑๗๓๖ นายพีระพงษ  คุมครอง 

 ๑๗๓๗ นายพีระพงษ  บัวเกษ 

 ๑๗๓๘ นายพีระพงษ  ประกอบกัน 

 ๑๗๓๙ นายพีระพงษ  รื่นรส 

 ๑๗๔๐ นายพีระพล  ธนเดชาสิทธิ์ 

 ๑๗๔๑ นายพีระพลศิลป  ทวมไธสง 

 ๑๗๔๒ นายพีระยุทธ  เตโชฬาร 

 ๑๗๔๓ นายพีระวัฒน  เดี่ยวเจริญ 

 ๑๗๔๔ นายพุฒินันต  นามดี 

 ๑๗๔๕ นายพุฒิเศรษฐ  คลายวิมุติ 

 ๑๗๔๖ นายพุทธางกูร  ใจเปน 

 ๑๗๔๗ นายพูนทรัพย  สุขโสม 

 ๑๗๔๘ พันจาเอก พูนสุข  แขงขัน 

 ๑๗๔๙ นายพูลศักดิ์  จันดาศักดิ์ 



 หนา   ๓๖ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๕๐ นายพูลสวัสดิ์  เมืองเล็น 

 ๑๗๕๑ นายพูลสวัสดิ์  วงศวิชิต 

 ๑๗๕๒ นายเพงสวรรค  โพธิ 

 ๑๗๕๓ นายเพียงเทพ  จิรรัตนโสภา 

 ๑๗๕๔ นายเพียร  สาวันดี 

 ๑๗๕๕ นายไพจิตร  ฤทธิธรรม 

 ๑๗๕๖ นายไพจิตร  แซโงย 

 ๑๗๕๗ นายไพเชษฐ  บุญทศ 

 ๑๗๕๘ นายไพฑูรย  แกวสนั่น 

 ๑๗๕๙ นายไพฑูรย  โกสาแสง 

 ๑๗๖๐ นายไพฑูรย  คําจอน 

 ๑๗๖๑ พันจาเอก ไพฑูรย  คําพันธ 

 ๑๗๖๒ นายไพฑูรย  คําพุธ 

 ๑๗๖๓ นายไพฑูรย  จําวงศ 

 ๑๗๖๔ นายไพฑูรย  จิตไชยรักษ 

 ๑๗๖๕ นายไพฑูรย  พันธุมี 

 ๑๗๖๖ นายไพฑูรย  สุทธไชย 

 ๑๗๖๗ นายไพฑูรย  อุไรชื่น 

 ๑๗๖๘ นายไพฑูรย  เอมโอษฐ 

 ๑๗๖๙ นายไพทูลย  จันทคัต 

 ๑๗๗๐ นายไพบูลย  กูลพิมาย 

 ๑๗๗๑ นายไพบูลย  วรรณศิริ 

 ๑๗๗๒ นายไพบูลย  ไวกยี 

 ๑๗๗๓ นายไพบูลย  อธิคมานนท 

 ๑๗๗๔ นายไพรวัลย  อนันตสลุง 

 ๑๗๗๕ นายไพรวัลย  ออนชาติ 

 ๑๗๗๖ นายไพรศาล  อัดโดดดร 

 ๑๗๗๗ นายไพรอบ  พรหมบุตร 

 ๑๗๗๘ นายไพรัช  ไพรลือชา 

 ๑๗๗๙ นายไพรัช  สุทธิพัฒนกิจ 

 ๑๗๘๐ นายไพรัช  หอมนาน 

 ๑๗๘๑ นายไพรัช  อินทองชวย 

 ๑๗๘๒ นายไพรัชช  โมกมัน 

 ๑๗๘๓ นายไพรัตน  ติ๊บแกว 

 ๑๗๘๔ นายไพริน  ปูเชียงแดง 

 ๑๗๘๕ นายไพโรจน  เกตุแกว 

 ๑๗๘๖ นายไพโรจน  เกตุศิริ 

 ๑๗๘๗ นายไพโรจน  เกตุอรุณ 

 ๑๗๘๘ นายไพโรจน  จึงอนุวัตร 

 ๑๗๘๙ นายไพโรจน  เจริญพงษ 

 ๑๗๙๐ นายไพโรจน  ชมชู 

 ๑๗๙๑ นายไพโรจน  นนทวุฒิชัย 

 ๑๗๙๒ นายไพโรจน  พากวัด 

 ๑๗๙๓ นายไพโรจน  รัตนะเจริญธรรม 

 ๑๗๙๔ นายไพโรจน  วิริยะอมรพันธุ 

 ๑๗๙๕ นายไพโรจน  ศรีนอก 

 ๑๗๙๖ นายไพโรจน  ศิตศิรัตน 

 ๑๗๙๗ นายไพโรจน  แสนจันทร 

 ๑๗๙๘ นายไพวัลย  ไชยบุญทัน 

 ๑๗๙๙ นายไพวัลย  สิงหชา 

 ๑๘๐๐ นายไพวิทย  ศรีพัฒนพิริยกุล 

 ๑๘๐๑ นายไพศักดิ์  เงินแจม 



 หนา   ๓๗ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๐๒ นายไพศาล  ไกรรัตน 

 ๑๘๐๓ นายไพศาล  เธียรถาวร 

 ๑๘๐๔ นายไพศาล  ปนทวาย 

 ๑๘๐๕ นายไพศาล  พรมจรรย 

 ๑๘๐๖ นายไพศาล  พวงสมบัติ 

 ๑๘๐๗ นายไพศาล  พินทิสืบ 

 ๑๘๐๘ นายไพศาล  พูลศิลป 

 ๑๘๐๙ นายไพศาล  วีระพงษ 

 ๑๘๑๐ นายไพศาล  สนานพร 

 ๑๘๑๑ นายไพศาล  สืบจากลา 

 ๑๘๑๒ นายไพศาล  เสียงประเสริฐ 

 ๑๘๑๓ นายไพสน  พันศรี 

 ๑๘๑๔ นายไพสิทธิ์  ล่ิมเกตุรัตน 

 ๑๘๑๕ นายภควันต  จันตะ 

 ๑๘๑๖ นายภพธรรม  สุขสนิท 

 ๑๘๑๗ นายภรัณยู  ปนพรมราช 

 ๑๘๑๘ นายภราดร  แปนเจริญ 

 ๑๘๑๙ นายภราดร  พัฒนะธนัง 

 ๑๘๒๐ นายภราดร  แมนยํา 

 ๑๘๒๑ นายภราดรชาตรี  เต็มจิรวัฒน 

 ๑๘๒๒ นายภราดา  บุราณสาร 

 ๑๘๒๓ นายภวัคร  ชัยมั่น 

 ๑๘๒๔ นายภักดี  วังคะฮาต 

 ๑๘๒๕ นายภัควัฒน  ใจบุญ 

 ๑๘๒๖ นายภัทร  ตั้งตระกูลวิจิตร 

 ๑๘๒๗ นายภัทร  ภัทรกุล 

 ๑๘๒๘ นายภัทร  ศรีเพชรภูมิ 

 ๑๘๒๙ นายภัทรพงศ  อุดมพัฒน 

 ๑๘๓๐ นายภัทรพงษ  เกตุคลาย 

 ๑๘๓๑ นายภัทรพล  พุทธโชติ 

 ๑๘๓๒ นายภัทราวุฒิ  ชินศักดิ์ชัย 

 ๑๘๓๓ นายภัทราวุธ  เปดปญญา 

 ๑๘๓๔ นายภาคภูมิ  ธิวงศเงิน 

 ๑๘๓๕ นายภาคภูมิ  รัตนกิจ 

 ๑๘๓๖ นายภาณุ  ศึกษาการ 

 ๑๘๓๗ นายภาณุพงศ  มณีวรรณ 

 ๑๘๓๘ นายภาณุพล  ระจินดา 

 ๑๘๓๙ นายภาณุพันธ  โตมณีพิทักษ 

 ๑๘๔๐ นายภาณุมาศ  มณีรัตน 

 ๑๘๔๑ นายภาณุมาศ  ย้ิมเจริญ 

 ๑๘๔๒ นายภาณุมาศ  เหลืองไพบูลย 

 ๑๘๔๓ นายภาณุมาศ  อัครบาล 

 ๑๘๔๔ นายภาณุเมศ  สระทองหอ 

 ๑๘๔๕ นายภาณุรักษ  หอมกล่ิน 

 ๑๘๔๖ นายภาณุวัฒน  ฤทธิเรือง 

 ๑๘๔๗ นายภาณุวัตร  สังหาวิทย 

 ๑๘๔๘ นายภานุ  ใจกุล 

 ๑๘๔๙ นายภานุวัฒน  กองจําปา 

 ๑๘๕๐ นายภาวัช  อาภรณรัตน 

 ๑๘๕๑ นายภาสกร  กิติศรีวรพันธุ 

 ๑๘๕๒ นายภาสกร  ผัดตันตุน 

 ๑๘๕๓ นายภาสกร  อุนคํา 



 หนา   ๓๘ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๕๔ นายภิญโญ  พุมหอม 

 ๑๘๕๕ นายภิรมณ  ถี่ถวน 

 ๑๘๕๖ นายภิรมย  เกาะลุน 

 ๑๘๕๗ นายภิเษก  ย้ิมแยม 

 ๑๘๕๘ นายภิเษก  ศิระวงษ 

 ๑๘๕๙ นายภูดิท  สินชัยกิจ 

 ๑๘๖๐ นายภูดิท  โอนออนปภากุล 

 ๑๘๖๑ นายภูดิศ  แกวจรูญ 

 ๑๘๖๒ นายภูทัย  ตาปน 

 ๑๘๖๓ นายภูไท  เอี่ยมระยับ 

 ๑๘๖๔ นายภูธร  แววศรี 

 ๑๘๖๕ นายภูธร  สารสวัสดิ์ 

 ๑๘๖๖ นายภูเบตร  พัฒนากร 

 ๑๘๖๗ นายภูมินทร  บุญเรือง 

 ๑๘๖๘ นายภูมิวศิษฏ  วงษา 

 ๑๘๖๙ นายภูมิศิลป  เกงกาจ 

 ๑๘๗๐ นายภูริต  พิมพประเสริฐ 

 ๑๘๗๑ นายภูริปกรณ  ภักดีรัตน 

 ๑๘๗๒ นายภูริพันธ  แกวชํานาญ 

 ๑๘๗๓ นายภูวณัฏฐ  ฤกษดีทวีกุล 

 ๑๘๗๔ นายภูวเดช  ยอดบุญฤทธิ์ 

 ๑๘๗๕ นายภูวนัย  สังขทอง 

 ๑๘๗๖ นายภูวเรศ  คําหวาย 

 ๑๘๗๗ นายภูษณะ  ทองดารา 

 ๑๘๗๘ นายมงคล  กันภิรมย 

 ๑๘๗๙ นายมงคล  โชตแสง 

 ๑๘๘๐ นายมงคล  นันตาลิตร 

 ๑๘๘๑ นายมงคล  เผือกมัน 

 ๑๘๘๒ นายมงคล  ภัทรทิวานนท 

 ๑๘๘๓ เรือโท มงคล  ภูชัย 

 ๑๘๘๔ นายมงคล  มะระประเสริฐศักดิ์ 

 ๑๘๘๕ นายมงคล  โมราบุตร 

 ๑๘๘๖ นายมงคล  ยศมาดี 

 ๑๘๘๗ นายมงคล  ลือสกลกิจ 

 ๑๘๘๘ นายมงคล  ศรีวิเศษ 

 ๑๘๘๙ นายมงคล  แสงทอง 

 ๑๘๙๐ นายมงคล  หวังสุดดี 

 ๑๘๙๑ นายมงคล  ไหมวัด 

 ๑๘๙๒ นายมงคล  โอชรัมย 

 ๑๘๙๓ นายมงคลชัย  แกวพวงงาม 

 ๑๘๙๔ นายมงคลสวัสดิ์  แสงคีรีเขต 

 ๑๘๙๕ นายมณเฑียร  จุยสกุล 

 ๑๘๙๖ นายมณเฑียร  รัตนตรัง 

 ๑๘๙๗ นายมนชัย  ขุนนคร 

 ๑๘๙๘ นายมนตชัย  ทวีโคตร 

 ๑๘๙๙ นายมนตชัย  นาคนิยม 

 ๑๙๐๐ นายมนตชัย  เย็นสุข 

 ๑๙๐๑ นายมนตชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ 

 ๑๙๐๒ นายมนตรี  แกวประเสริฐ 

 ๑๙๐๓ นายมนตรี  คชวงษ 

 ๑๙๐๔ นายมนตรี  ดิษฐสรอย 

 ๑๙๐๕ นายมนตรี  นันทมานพ 



 หนา   ๓๙ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๐๖ นายมนตรี  โพธิ์ทอง 

 ๑๙๐๗ นายมนตรี  ภมร 

 ๑๙๐๘ นายมนตรี  มูลมะนัส 

 ๑๙๐๙ นายมนตรี  ลิจุติภูมิ 

 ๑๙๑๐ นายมนตรี  ล่ิมระนางกูร 

 ๑๙๑๑ นายมนตรี  สกุลเดช 

 ๑๙๑๒ นายมนตรี  ใหญบก 

 ๑๙๑๓ นายมนัญชัย  รูปต่ํา 

 ๑๙๑๔ นายมนัด  บุฬา 

 ๑๙๑๕ นายมนัท  ยรรยงนวกิจ 

 ๑๙๑๖ นายมนัส  จันทรใหญ 

 ๑๙๑๗ นายมนัส  ใจยาเก 

 ๑๙๑๘ นายมนัสกิตติ์  ลีประโคน 

 ๑๙๑๙ นายมนู  มุสิทธิมณี 

 ๑๙๒๐ นายมนูญ  ชัวนินี 

 ๑๙๒๑ นายมนูญ  ตาบุดดา 

 ๑๙๒๒ นายมนูญ  เบญจพรหม 

 ๑๙๒๓ นายมนูญ  เลียวนรเศรษฐ 

 ๑๙๒๔ นายมนูญ  วงศนิลจันทร 

 ๑๙๒๕ นายมรกต  สอนสิงหไชย 

 ๑๙๒๖ นายมลวิชิต  กองษา 

 ๑๙๒๗ นายมะซอและห  สาและ 

 ๑๙๒๘ นายมะรุสตา  สะมะแอ 

 ๑๙๒๙ นายมังกร  ใจใส 

 ๑๙๓๐ นายมังกร  ศรีชมภู 

 ๑๙๓๑ นายมานพ  มาสอาด 

 ๑๙๓๒ นายมานพ  เหลาพวงศักดิ์ 

 ๑๙๓๓ นายมานพ  อยูรอต 

 ๑๙๓๔ นายมานรรถ  เหล็กชุมภู 

 ๑๙๓๕ นายมานะ  การะเกษ 

 ๑๙๓๖ นายมานะ  ขวัญซาย 

 ๑๙๓๗ นายมานะ  ภูมิพันธุ 

 ๑๙๓๘ นายมานะ  วรรณกระจาง 

 ๑๙๓๙ นายมานะ  วิเศษดี 

 ๑๙๔๐ นายมานะชัย  ทองมี 

 ๑๙๔๑ นายมานิต  คงแปน 

 ๑๙๔๒ นายมานิต  คงสติ 

 ๑๙๔๓ นายมานิต  ดวงพล 

 ๑๙๔๔ นายมานิต  ตันเจริญ 

 ๑๙๔๕ นายมานิต  รัตนธนากร 

 ๑๙๔๖ นายมานิตย  นิยมเหลา 

 ๑๙๔๗ นายมานิตย  บํารุงยา 

 ๑๙๔๘ นายมานิตย  ผดุงกรรณ 

 ๑๙๔๙ นายมานิตย  อิ๋วสกุล 

 ๑๙๕๐ นายมาโนชญ  ชังปล้ืม 

 ๑๙๕๑ นายมาโนชญ  บูรณโชคไพศาล 

 ๑๙๕๒ นายมามุ  ตาเหร 

 ๑๙๕๓ นายมารุต  อินทรประเสริฐ 

 ๑๙๕๔ นายมารุต  โอลําผล 

 ๑๙๕๕ นายมาวิน  คุณธรณ 

 ๑๙๕๖ นายมิตร  รุงเรืองวานิช 

 ๑๙๕๗ นายมุฎฐิฑไกร  โพธิน 



 หนา   ๔๐ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๕๘ นายมูฮัมมัดตัรมีซี  สาแม 

 ๑๙๕๙ นายมูฮํามัด  สาเล็ง 

 ๑๙๖๐ นายเม็ดชัย  ประสงค 

 ๑๙๖๑ นายเมธา  ธรรมโชติ 

 ๑๙๖๒ นายเมธินทร  ขอบุญสงเสริม 

 ๑๙๖๓ นายเมธี  เทกอง 

 ๑๙๖๔ นายเมธี  ผาจิรวัฒนชาติ 

 ๑๙๖๕ นายเมธี  พันธุเทียน 

 ๑๙๖๖ นายเมธี  มวลไธสง 

 ๑๙๖๗ นายเมธี  สรรพศรี 

 ๑๙๖๘ นายแมน  เชี่ยวชาญ 

 ๑๙๖๙ นายแมนศักดิ์  โพธิ์ขาว 

 ๑๙๗๐ นายโมคิน  พาเจริญ 

 ๑๙๗๑ นายไมตรี  ทองสถิตย 

 ๑๙๗๒ นายไมตรี  ทัพซาย 

 ๑๙๗๓ นายไมตรี  ธนประสิทธิ์พัฒนา 

 ๑๙๗๔ นายไมตรี  ล้ีสงวน 

 ๑๙๗๕ นายยงยส  จีระธัญญาสกุล 

 ๑๙๗๖ นายยงยุทธ  คําอาจ 

 ๑๙๗๗ นายยงยุทธ  นิรมลไพสิฐ 

 ๑๙๗๘ นายยงยุทธ  ปนสกุล 

 ๑๙๗๙ นายยงยุทธ  พุทธชัย 

 ๑๙๘๐ นายยงยุทธ  เมากําเหนิด 

 ๑๙๘๑ นายยงยุทธ  สลีวงศ 

 ๑๙๘๒ นายยงยุทธ  สุพรรณรัตน 

 ๑๙๘๓ นายยงยุทธ  ใหมตา 

 ๑๙๘๔ นายยงยุทธ  ศรีอรุณ 

 ๑๙๘๕ นายยงยุทธ  สุขพิทักษ 

 ๑๙๘๖ นายยงยุทธ  แสงสอดแกว 

 ๑๙๘๗ นายยรรยง  สุดใจ 

 ๑๙๘๘ นายยศกร  อินทะรังษี 

 ๑๙๘๙ นายยศธน  ใจสบาย 

 ๑๙๙๐ นายยอดชาย  คุณวุฒิ 

 ๑๙๙๑ นายยอดชาย  จิตสูง 

 ๑๙๙๒ นายยอดชาย  สุวรรณธาร 

 ๑๙๙๓ นายยอดชาย  สุวรรณวงษ 

 ๑๙๙๔ นายยอดรัก  รัตนคุณ 

 ๑๙๙๕ นายยา  เปาะมะ 

 ๑๙๙๖ นายยาฮารี  ดือเระ 

 ๑๙๙๗ นายย่ิงยง  พงศนิรันดร 

 ๑๙๙๘ นายย่ิงยง  สุขเสถียร 

 ๑๙๙๙ นายยุทธกร  สุติ 

 ๒๐๐๐ นายยุทธกรรณ  จอยสุดใจ 

 ๒๐๐๑ นายยุทธการ  หนองพงษ 

 ๒๐๐๒ นายยุทธชัย  นพพิบูลย 

 ๒๐๐๓ นายยุทธดนัย  อักษรวิลัย 

 ๒๐๐๔ นายยุทธนา  เกาล้ิม 

 ๒๐๐๕ นายยุทธนา  คํานิล 

 ๒๐๐๖ นายยุทธนา  ตรงดี 

 ๒๐๐๗ นายยุทธนา  ถาวงค 

 ๒๐๐๘ นายยุทธนา  ทิพยสุวรรณ 

 ๒๐๐๙ นายยุทธนา  บุญลํ้า 



 หนา   ๔๑ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๑๐ นายยุทธนา  ผือโย 

 ๒๐๑๑ นายยุทธนา  มาสูงเนิน 

 ๒๐๑๒ นายยุทธนา  รามดิษฐ 

 ๒๐๑๓ นายยุทธนา  ศรีพิบูลบรรเจิด 

 ๒๐๑๔ นายยุทธนา  สมสะอาด 

 ๒๐๑๕ นายยุทธนา  สังขวรรณ 

 ๒๐๑๖ นายยุทธนา  แสนหลา 

 ๒๐๑๗ นายยุทธพงษ  ฉิ่งวังตะกอ 

 ๒๐๑๘ นายยุทธพงษ  เทียมปญญา 

 ๒๐๑๙ นายยุทธศักดิ์  แคนมี 

 ๒๐๒๐ นายยุทธศักดิ์  สุขศรี 

 ๒๐๒๑ นายยุทธศาสตร  แกววิเศษ 

 ๒๐๒๒ นายยุทธศิลป  แกวมุกดา 

 ๒๐๒๓ นายยูโซะ  ดือเลาะ 

 ๒๐๒๔ นายโยธิน  จิตมั่น 

 ๒๐๒๕ นายโยธิน  พงษพานิช 

 ๒๐๒๖ นายรณชัย  ดวงแกว 

 ๒๐๒๗ นายรณชัย  สิทธิเลิศ 

 ๒๐๒๘ นายรณชัย  หลอสุวรรณกุล 

 ๒๐๒๙ นายรณภพ  มีศิริ 

 ๒๐๓๐ นายรณยุทธ  ชาติพุดซา 

 ๒๐๓๑ นายรณรา  อมรขันธ 

 ๒๐๓๒ นายรณวิทย  ไพโรจน 

 ๒๐๓๓ นายรพีภัทร  ปนมุนี 

 ๒๐๓๔ นายรเมศ  วองวิไลรัตน 

 ๒๐๓๕ นายรวงทิพย  แดงสูงเนิน 

 ๒๐๓๖ นายรวิชญ  สีดาธรรม 

 ๒๐๓๗ นายระพี  เฉลิมวุฒานนท 

 ๒๐๓๘ นายรักชาติ  หมื่นรัตน 

 ๒๐๓๙ นายรักษพงศ  เวียงเจริญ 

 ๒๐๔๐ นายรักษพล  ถาวรธิรา 

 ๒๐๔๑ นายรังสรรค  ฉิมนุมาศ 

 ๒๐๔๒ นายรังสรรค  บุญสราง 

 ๒๐๔๓ นายรังสรรค  พานจันทร 

 ๒๐๔๔ นายรังสรรค  เลิศฤทธิ์ 

 ๒๐๔๕ นายรังสรรค  ศิริชัย 

 ๒๐๔๖ นายรังสรรค  เศรษฐธัญกิจ 

 ๒๐๔๗ นายรัชนิกร  สีน้ําเงิน 

 ๒๐๔๘ นายรัชพล  แจมมี 

 ๒๐๔๙ นายรัฐกรณ  สําแดงเดช 

 ๒๐๕๐ นายรัฐกรณ  อินทะสรอย 

 ๒๐๕๑ นายรัฐพล  อินทรวิชัย 

 ๒๐๕๒ นายรัตนพงศ  วรัมมานุสัย 

 ๒๐๕๓ นายรัตนพล  จันทรศรี 

 ๒๐๕๔ นายรัตนศิลป  ศรีไสย 

 ๒๐๕๕ นายรัตพล  สวัสดิ์วงศไชย 

 ๒๐๕๖ นายรัศมี  อนันทวรรณ 

 ๒๐๕๗ นายราชศักดิ์  สืบเพ็ง 

 ๒๐๕๘ นายราชัน  ไชยบัง 

 ๒๐๕๙ นายราชันย  กิจโป 

 ๒๐๖๐ นายราชันย  ทาวพา 

 ๒๐๖๑ นายราชิ  ปาลือชา 



 หนา   ๔๒ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๖๒ นายราเชน  ฟุงสวัสดิ์ 

 ๒๐๖๓ นายราเชนทร  ทําของดี 

 ๒๐๖๔ นายราเชนทร  เลาะเหลางาม 

 ๒๐๖๕ นายราเชษฎ  เชิงพนม 

 ๒๐๖๖ นายราม  กิจจารักษ 

 ๒๐๖๗ นายรายิน  อโรรา 

 ๒๐๖๘ นายรุง  จันทศิริ 

 ๒๐๖๙ นายรุง  มาสิก 

 ๒๐๗๐ นายรุง  หวางแสง 

 ๒๐๗๑ นายรุงตะวัน  ปองบุญจันทร 

 ๒๐๗๒ นายรุงทิวา  เรืองหิรัญวนิช 

 ๒๐๗๓ นายรุงธรรม  สินบริสุทธิ์ 

 ๒๐๗๔ นายรุงพันธุ  กลมดวง 

 ๒๐๗๕ นายรุงเรือง  ลาดบัวขาว 

 ๒๐๗๖ นายรุงโรจน  คลํ้าประเสริฐ 

 ๒๐๗๗ นายรุงโรจน  จุลภาคี 

 ๒๐๗๘ นายรุงโรจน  ตั้งสถิตพร 

 ๒๐๗๙ นายรุงโรจน  ทีอุทิศ 

 ๒๐๘๐ นายรุงโรจน  พันธดี 

 ๒๐๘๑ นายรุงศักดิ์  คําฤาชา 

 ๒๐๘๒ นายรุงศักดิ์  จอสกุล 

 ๒๐๘๓ นายรุงหิรัญ  อินเจก 

 ๒๐๘๔ นายรุงอรุณ  ฟองจันทร 

 ๒๐๘๕ นายรุซตา  สาและ 

 ๒๐๘๖ นายรุสลัน  สือแม 

 ๒๐๘๗ นายเรวัต  รักเกื้อ 

 ๒๐๘๘ นายเรวัตร  พรหมเนตร 

 ๒๐๘๙ นายเรวัตร  แพงภูงา 

 ๒๐๙๐ นายเรวัตร  หิรัญรักษ 

 ๒๐๙๑ นายเรืองเดช  สิงหทอง 

 ๒๐๙๒ นายเรืองยุทธ  ภูวงศ 

 ๒๐๙๓ นายเรืองฤทธิ์  ทวีมูล 

 ๒๐๙๔ วาที่รอยเอก โรช  วิจิตขจี 

 ๒๐๙๕ นายฤชา  ตั้งจิตธรรม 

 ๒๐๙๖ นายฤทธาธร  ดอกพอง 

 ๒๐๙๗ นายฤทธิ์  ชางปด 

 ๒๐๙๘ วาที่รอยโท ฤทธิรงค  นุชลํายอง 

 ๒๐๙๙ นายฤทธิรงค  เสือทอง 

 ๒๑๐๐ นายฤทธิรงค  หอมเหล็ก 

 ๒๑๐๑ นายฤทัย  เร็วเรียบ 

 ๒๑๐๒ นายลาภิน  แสงโสภณ 

 ๒๑๐๓ นายลําจวน  วิเศษโวหาร 

 ๒๑๐๔ นายลิขิต  แกวใส 

 ๒๑๐๕ นายลิขิต  สรอยนาค 

 ๒๑๐๖ นายลือชัย  ชุมสวัสดิ์ 

 ๒๑๐๗ นายลือฤทธิ์  ปองศิริ 

 ๒๑๐๘ นายลุกมาน  เร็งมา 

 ๒๑๐๙ นายเลอพงษ  ทองบุญเหลือ 

 ๒๑๑๐ นายเลอพงษ  ปลีโรย 

 ๒๑๑๑ นายเลอศักดิ์  ทองตะกุก 

 ๒๑๑๒ นายเลิศรัตน  เอกสถาพรสกุล 

 ๒๑๑๓ นายเลิศวุฒิ  บัวเลิศ 



 หนา   ๔๓ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๑๔ นายเลิศศักดิ์  ออนสอาด 

 ๒๑๑๕ นายวงศวุฒิ  รอดประเสริฐ 

 ๒๑๑๖ นายวงษกลาง  กุดวงษา 

 ๒๑๑๗ นายวชิรศักดิ์  ภูริสวัสดิ์ 

 ๒๑๑๘ นายวชิระ  สาสิงห 

 ๒๑๑๙ นายวชิระ  สิทธิบุศย 

 ๒๑๒๐ นายวนัส  อินปรา 

 ๒๑๒๑ นายวรกร  เขื่อนธนะ 

 ๒๑๒๒ นายวรกิจ  สมบูรณรัตนชาติ 

 ๒๑๒๓ วาท่ีรอยตรี วรงค  คําสวาสดิ์ 

 ๒๑๒๔ นายวรงค  รุงเรือง 

 ๒๑๒๕ นายวรเชษฐ  เวชมงคลกร 

 ๒๑๒๖ นายวรนาท  ตองเรียน 

 ๒๑๒๗ นายวรเนตร  เมืองโคตร 

 ๒๑๒๘ นายวรพงศ  กาบบัวเหลือง 

 ๒๑๒๙ นายวรพงศ  มหายศนันท 

 ๒๑๓๐ นายวรพงษ  สุจริตพงษพันธ 

 ๒๑๓๑ นายวรพงษ  แสงไชยสุวรรณ 

 ๒๑๓๒ นายวรพจน  ปล้ืมฤดี 

 ๒๑๓๓ นายวรพจน  รัสกิจ 

 ๒๑๓๔ นายวรพจน  วงษปาน 

 ๒๑๓๕ นายวรพจน  ศรีจันทรดร 

 ๒๑๓๖ นายวรพจน  เหลืองจิรโณทัย 

 ๒๑๓๗ นายวรพล  คนใจบุญ 

 ๒๑๓๘ นายวรพล  ทองกิ่ง 

 ๒๑๓๙ นายวรพล  บูรณโชคไพศาล 

 ๒๑๔๐ นายวรพล  อาศนสุวรรณ 

 ๒๑๔๑ นายวรภัทร  ชัยชนะ 

 ๒๑๔๒ นายวรเมธ  บุญสงค 

 ๒๑๔๓ นายวรยศ  ภูมิธรรมศิตติ์ 

 ๒๑๔๔ นายวรรณกร  เดชนรสิงห 

 ๒๑๔๕ นายวรรณวณัช  คุมบุญ 

 ๒๑๔๖ นายวรรณะ  วรรณแสงทอง 

 ๒๑๔๗ นายวรรธนัย  อัตถากร 

 ๒๑๔๘ นายวรวรรธน  คําภักดี 

 ๒๑๔๙ นายวรวรรธน  ประมาคะเต 

 ๒๑๕๐ นายวรวัฒน  เดชวงคยา 

 ๒๑๕๑ นายวรวิทย  ตันติศิริวัฒน 

 ๒๑๕๒ นายวรวิทย  เสงี่ยมวรกุล 

 ๒๑๕๓ นายวรวิทย  อิ้มพัฒน 

 ๒๑๕๔ นายวรวุฒิ  เขื่อนเมือง 

 ๒๑๕๕ นายวรวุฒิ  บัวทอง 

 ๒๑๕๖ นายวรวุฒิ  เพชรไพร 

 ๒๑๕๗ นายวรวุฒิ  โอฬารวณิช 

 ๒๑๕๘ นายวรเวทย  สุวรรณ 

 ๒๑๕๙ นายวรัญู  จันทรละออ 

 ๒๑๖๐ นายวรัฎฐา  จิระธนินทร 

 ๒๑๖๑ นายวรากร  ปากออน 

 ๒๑๖๒ นายวราชัย  สมคะเณย 

 ๒๑๖๓ นายวรายุทธ  สมบูรณนาดี 

 ๒๑๖๔ นายวราวุธ  อสิพงษ 

 ๒๑๖๕ นายวรินทร  เลาตระกูล 



 หนา   ๔๔ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๖๖ นายวริวุทธิ์  จันทรพงษ 

 ๒๑๖๗ นายวรุต  พุฒิกรเมธากุล 

 ๒๑๖๘ นายวศิน  กล่ินสุคนธ 

 ๒๑๖๙ นายวสวัฒน  ถิ่นพังงา 

 ๒๑๗๐ นายวสวัตติ์  อรุณศรี 

 ๒๑๗๑ นายวสันต  ทองคําดี 

 ๒๑๗๒ นายวสันต  ผดุงกิจ 

 ๒๑๗๓ นายวสันต  พลพระราม 

 ๒๑๗๔ นายวสันต  วงศลาม 

 ๒๑๗๕ นายวสันต  สวางศรี 

 ๒๑๗๖ นายวสันติ  ดิสกุล 

 ๒๑๗๗ นายวสิทธิ์  รัตนพรพิรุฬห 

 ๒๑๗๘ นายวสิน  เทียนกิ่งแกว 

 ๒๑๗๙ นายวสุ  เตชะไพฑูรย 

 ๒๑๘๐ นายวัชรชัย  คารว 

 ๒๑๘๑ นายวัชรชัย  ทิวากรกฎ 

 ๒๑๘๒ นายวัชรพงศ  ใจใหญ 

 ๒๑๘๓ นายวัชรพงศ  เชิงไกรยัง 

 ๒๑๘๔ นายวัชรพงศ  พงศวิวัฒน 

 ๒๑๘๕ นายวัชรพงศ  ศรีชาญชัย 

 ๒๑๘๖ นายวัชรพงษ  จุลยุเสน 

 ๒๑๘๗ นายวัชรพงษ  วัชรินทร 

 ๒๑๘๘ นายวัชรพล  คงมนต 

 ๒๑๘๙ นายวัชระ  กอนแกว 

 ๒๑๙๐ นายวัชระ  รักวาทิน 

 ๒๑๙๑ นายวัชรากร  กุชโร 

 ๒๑๙๒ นายวัชรากร  ดอนหัวบอ 

 ๒๑๙๓ นายวัชราวุฒิ  เศษจันทร 

 ๒๑๙๔ นายวัชรินทร  จันทรเสม 

 ๒๑๙๕ นายวัชรินทร  แจงใจเย็น 

 ๒๑๙๖ นายวัชรินทร  ผลภิญโญ 

 ๒๑๙๗ นายวัชรินทร  สงฆรักษ 

 ๒๑๙๘ นายวัฒนชัย  จรูญวรรธนะ 

 ๒๑๙๙ นายวัฒนพล  บุญธรรม 

 ๒๒๐๐ นายวัฒนะชัย  นามตะ 

 ๒๒๐๑ นายวัฒนา  ทิพอุตร 

 ๒๒๐๒ นายวัฒนา  นิลบรรพต 

 ๒๒๐๓ นายวัฒนา  วงศเทพเตียน 

 ๒๒๐๔ นายวันชัย  ขวาธิจักร 

 ๒๒๐๕ นายวันชัย  จารุสมบัติ 

 ๒๒๐๖ นายวันชัย  ตุยไชย 

 ๒๒๐๗ นายวันชัย  พิลาพันธ 

 ๒๒๐๘ นายวันชัย  สมศักดิ์ 

 ๒๒๐๙ นายวันชาติ  ผังดี 

 ๒๒๑๐ นายวันมงคล  อังอรรถสัตย 

 ๒๒๑๑ นายวัลลพ  เทียนสังขมนตรี 

 ๒๒๑๒ นายวัลลภ  จันทรสวาง 

 ๒๒๑๓ นายวัลลภ  ธรรมสุวรรณ 

 ๒๒๑๔ นายวัลลภ  เพชรดี 

 ๒๒๑๕ นายวัลลภ  มงคลรัตน 

 ๒๒๑๖ นายวัลลภ  มั่งดี 

 ๒๒๑๗ สิบเอก วาทิต  สุวรรณศรี 



 หนา   ๔๕ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๑๘ นายวิกร  วัฒนะดิฐ 

 ๒๒๑๙ นายวิกรม  ปรีชาปญญากุล 

 ๒๒๒๐ นายวิจารย  มารยา 

 ๒๒๒๑ นายวิจิตร  ธรรมบุตร 

 ๒๒๒๒ นายวิจิตร  พิมพบุญ 

 ๒๒๒๓ นายวิจิตร  เรืองแสนสกุล 

 ๒๒๒๔ นายวิชช  ธรรมปญญา 

 ๒๒๒๕ นายวิชัย  กมลเลิศ 

 ๒๒๒๖ นายวิชัย  ดาโอะ 

 ๒๒๒๗ นายวิชัย  ธนาโสภณ 

 ๒๒๒๘ นายวิชัย  บุญเขื่อง 

 ๒๒๒๙ นายวิชัย  พลสะทอน 

 ๒๒๓๐ นายวิชัย  เรืองวิไลทรัพย 

 ๒๒๓๑ นายวิชัย  ลําพุทธา 

 ๒๒๓๒ นายวิชัย  ศรีนอย 

 ๒๒๓๓ นายวิชัย  สุขภาคกิจ 

 ๒๒๓๔ นายวิชัย  อุดมเพ็ญ 

 ๒๒๓๕ นายวิชา  กอแกว 

 ๒๒๓๖ นายวิชา  สันติภาพถาวร 

 ๒๒๓๗ นายวิชาญ  จงประสาธนสุข 

 ๒๒๓๘ นายวิชาญ  โชคเรืองสกุล 

 ๒๒๓๙ นายวิชาญ  ปล้ืมชัยภูมิ 

 ๒๒๔๐ นายวิชาญ  มาสังข 

 ๒๒๔๑ สิบเอก วิชาญ  ศรีดอนชัย 

 ๒๒๔๒ นายวิชิต  ธันธรา 

 ๒๒๔๓ นายวิชิต  นาคเหล็ก 

 ๒๒๔๔ นายวิชิต  นามลักษณ 

 ๒๒๔๕ นายวิชิต  บุรพชนก 

 ๒๒๔๖ นายวิชิต  มีสุวรรณ 

 ๒๒๔๗ นายวิเชฐ  เจริญสิทธิชัย 

 ๒๒๔๘ นายวิเชษฐ  เนียมหอม 

 ๒๒๔๙ นายวิเชษฐ  อยูเครือ 

 ๒๒๕๐ นายวิเชียร  แกวแยม 

 ๒๒๕๑ นายวิเชียร  คําอวม 

 ๒๒๕๒ นายวิเชียร  ปอเฮือน 

 ๒๒๕๓ นายวิเชียร  ปาตังคะโร 

 ๒๒๕๔ นายวิเชียร  โพธิจักร 

 ๒๒๕๕ นายวิเชียร  โมรานอก 

 ๒๒๕๖ นายวิเชียร  วรเนตรสุดาทิพย 

 ๒๒๕๗ นายวิเชียร  สังขานุ 

 ๒๒๕๘ นายวิไชย  ดอกพุฒ 

 ๒๒๕๙ นายวิญู  ขยันงาน 

 ๒๒๖๐ นายวิฑูรย  กมลเดชเดชา 

 ๒๒๖๑ นายวิฑูรย  จันทรโรทัย 

 ๒๒๖๒ นายวิฑูรย  มุงจาง 

 ๒๒๖๓ นายวิทยา  กาพิน 

 ๒๒๖๔ นายวิทยา  กิจสมุทร 

 ๒๒๖๕ นายวิทยา  ตนนอย 

 ๒๒๖๖ นายวิทยา  ทาจิตต 

 ๒๒๖๗ นายวิทยา  บรรณบดี 

 ๒๒๖๘ นายวิทยา  บุญเลิศเกิดไกร 

 ๒๒๖๙ นายวิทยา  บุตรสาระ 



 หนา   ๔๖ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๗๐ นายวิทยา  ประทินทอง 

 ๒๒๗๑ นายวิทยา  ประสพกิจพรชัย 

 ๒๒๗๒ นายวิทยา  ผิวศิริ 

 ๒๒๗๓ นายวิทยา  แมนประโคน 

 ๒๒๗๔ นายวิทยา  ยอดเงิน 

 ๒๒๗๕ นายวิทยา  วงษเรือง 

 ๒๒๗๖ นายวิทยา  สงากลาง 

 ๒๒๗๗ นายวิทยา  สุริโย 

 ๒๒๗๘ นายวิทยา  แหวนหลอ 

 ๒๒๗๙ นายวิทวัส  ศรีเพชร 

 ๒๒๘๐ นายวิทิต  สฤษฎีชัยกุล 

 ๒๒๘๑ นายวิทิน  สรอยเพชร 

 ๒๒๘๒ นายวิทูร  ศรีคํา 

 ๒๒๘๓ นายวิทูล  ปลูกสราง 

 ๒๒๘๔ นายวิธาน  จันทรอุย 

 ๒๒๘๕ นายวินัย  บุญยู 

 ๒๒๘๖ นายวินัย  ปานดํา 

 ๒๒๘๗ นายวินัย  เพ็ชรภาน 

 ๒๒๘๘ นายวินัย  ศรีสุวรรณ 

 ๒๒๘๙ นายวินัย  โสมออน 

 ๒๒๙๐ นายวินัย  หงสพิทักษพงศ 

 ๒๒๙๑ นายวินัย  อินทรชนะ 

 ๒๒๙๒ นายวินัย  อินสุวรรณ 

 ๒๒๙๓ นายวินัย  อึงพินิจพงศ 

 ๒๒๙๔ นายวินัย  อุทัย 

 ๒๒๙๕ นายวินัสนันท  เทพลักษณ 

 ๒๒๙๖ นายวินิจ  เกื้อกูลวงศชัย 

 ๒๒๙๗ นายวินิจ  อินพรหม 

 ๒๒๙๘ วาท่ีรอยโท วินิต  แกนจําปา 

 ๒๒๙๙ นายวินิทร  พรมั่งใหม 

 ๒๓๐๐ นายวิบูลย  เตชะโกศล 

 ๒๓๐๑ นายวิบูลย  ภัณฑบดีกรณ 

 ๒๓๐๒ นายวิพล  โชคบัณฑิต 

 ๒๓๐๓ นายวิมล  จิตรปล้ืม 

 ๒๓๐๔ นายวิมลศักดิ์  ปริยงค 

 ๒๓๐๕ นายวิมาน  คงเกษม 

 ๒๓๐๖ นายวิยานนท  พิมล 

 ๒๓๐๗ นายวิรยุทธธ  เลิศวิลัยย 

 ๒๓๐๘ นายวิระ  พวงจันทร 

 ๒๓๐๙ นายวิระชัย  ทองสามัญ 

 ๒๓๑๐ นายวิระวัฒน  โสภัณ 

 ๒๓๑๑ นายวิรัช  บรรเจิดพงศชัย 

 ๒๓๑๒ นายวิรัช  บัวธารา 

 ๒๓๑๓ นายวิรัช  รัตนกุล 

 ๒๓๑๔ นายวิรัช  วนพงศไพศาล 

 ๒๓๑๕ นายวิรัช  เหราหมัด 

 ๒๓๑๖ นายวิรัตน  ทองรอด 

 ๒๓๑๗ นายวิรัตน  ทาสะโก 

 ๒๓๑๘ นายวิรัตน  พวงจันทร 

 ๒๓๑๙ นายวิรัตน  อินทรัตน 

 ๒๓๒๐ นายวิรัลวิชญ  รูย่ิง 

 ๒๓๒๑ นายวิริทธิ์พล  ตระบรรณพฤกษ 



 หนา   ๔๗ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๒๒ นายวิริยะ  จันทรประเสริฐ 

 ๒๓๒๓ นายวิริยะ  จํานรรจสิริ 

 ๒๓๒๔ นายวิรุฬห  คุยเพียภูมิ 

 ๒๓๒๕ นายวิโรจน  บัวกลม 

 ๒๓๒๖ นายวิโรจน  ภาวะพรหม 

 ๒๓๒๗ นายวิโรจน  เลิศพงศพิพัฒน 

 ๒๓๒๘ นายวิโรจน  วรรณภิระ 

 ๒๓๒๙ นายวิโรจน  วาณิชยเจริญพร 

 ๒๓๓๐ นายวิโรจน  เอี่ยมละมัย 

 ๒๓๓๑ นายวิวรรธน  วิมาลัย 

 ๒๓๓๒ นายวิวรรธน  สีแดง 

 ๒๓๓๓ นายวิวัชน  ชวยความดี 

 ๒๓๓๔ นายวิวัฒน  ฉัตรวงศวาน 

 ๒๓๓๕ นายวิวัฒน  บุญชวย 

 ๒๓๓๖ นายวิวัฒน  ลีวิริยะพันธุ 

 ๒๓๓๗ นายวิวัฒน  สมหารวงค 

 ๒๓๓๘ นายวิวัฒน  หาญพีรเกรียงไกร 

 ๒๓๓๙ นายวิเวก  คําราพิช 

 ๒๓๔๐ นายวิศณุ  นันทัยเกื้อกูล 

 ๒๓๔๑ นายวิศรุต  อิงคณิสร 

 ๒๓๔๒ นายวิศิษฎ  อภิสิทธิ์วิทยา 

 ๒๓๔๓ นายวิศิษฐ  สนป 

 ๒๓๔๔ นายวิเศษ  คนมั่น 

 ๒๓๔๕ นายวิษณุ  กุดั่น 

 ๒๓๔๖ นายวิษณุ  ชูวงษ 

 ๒๓๔๗ นายวิษณุ  บุญเลิศ 

 ๒๓๔๘ นายวิษณุ  มานะกิจ 

 ๒๓๔๙ นายวิษณุ  สุภศร 

 ๒๓๕๐ นายวิษณุ  เสตพันธ 

 ๒๓๕๑ นายวิษณุกร  ออนประสงค 

 ๒๓๕๒ นายวิษณุพงษ  จตุเทน 

 ๒๓๕๓ นายวิษณุพงษ  ยารวง 

 ๒๓๕๔ นายวิสัน  ศรีตระกูล 

 ๒๓๕๕ นายวิสารท  ใจดี 

 ๒๓๕๖ นายวิสิฏฐ  สิงหขันธ 

 ๒๓๕๗ นายวิสิษฎ  อาจหาญ 

 ๒๓๕๘ นายวิสุทธิ์  ทองศิริ 

 ๒๓๕๙ นายวิสุทธิ์  นาคะวิสุทธิ์ 

 ๒๓๖๐ นายวิสุทธิ์  บุญชัย 

 ๒๓๖๑ นายวิสุทธิ์  รอดคํา 

 ๒๓๖๒ นายวิสุทธิ์  รักษากุล 

 ๒๓๖๓ นายวิสุทธิ์  สุริพล 

 ๒๓๖๔ นายวิสูตร  รอดการ 

 ๒๓๖๕ นายวีรกาญน  พิมพา 

 ๒๓๖๖ นายวีรชัย  โฆษิตชัยยงค 

 ๒๓๖๗ นายวีรชัย  ซื่อตรง 

 ๒๓๖๘ นายวีรชัย  ถุงทรัพย 

 ๒๓๖๙ นายวีรพงษ  ชมภูมิ่ง 

 ๒๓๗๐ นายวีรพงษ  ภูมิประพัทธ 

 ๒๓๗๑ นายวีรพงษ  ศรีวิลัยนุรักษ 

 ๒๓๗๒ นายวีรพรรณ  อันทาว 

 ๒๓๗๓ นายวีรพล  เพริศแกว 



 หนา   ๔๘ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๗๔ นายวีรพล  ศรีนิล 

 ๒๓๗๕ นายวีรภัทร  กันหมุด 

 ๒๓๗๖ นายวีรภัทร  ชากรแกว 

 ๒๓๗๗ นายวีรยุทธ  ศรีธรรมรงค 

 ๒๓๗๘ นายวีรรัตน  อภิวัฒนเสวี 

 ๒๓๗๙ นายวีรศักดิ์  นนทารมย 

 ๒๓๘๐ นายวีรศักดิ์  หนูคลาย 

 ๒๓๘๑ นายวีระ  ศิริวรรณ 

 ๒๓๘๒ นายวีระ  สังขบุญชู 

 ๒๓๘๓ นายวีระ  อิสระธานันท 

 ๒๓๘๔ นายวีระกุล  ประทุมกุล 

 ๒๓๘๕ นายวีระชน  เกลียวกลม 

 ๒๓๘๖ นายวีระชัย  กิจรุงไพบูลย 

 ๒๓๘๗ นายวีระชัย  ชงโคสันติสุข 

 ๒๓๘๘ นายวีระชัย  เซงงาย 

 ๒๓๘๙ นายวีระชัย  เปยกไธสง 

 ๒๓๙๐ นายวีระชัย  ผิวขํา 

 ๒๓๙๑ นายวีระชัย  ผิวผาง 

 ๒๓๙๒ นายวีระชัย  ยินดีมาก 

 ๒๓๙๓ นายวีระชาติ  บุญเกิน 

 ๒๓๙๔ นายวีระชาติ  แผนทอง 

 ๒๓๙๕ นายวีระพงษ  นวลเนือง 

 ๒๓๙๖ นายวีระพงษ  โรจนบุรานนท 

 ๒๓๙๗ นายวีระพงษ  ศรีมุงคุณ 

 ๒๓๙๘ นายวีระพล  เมืองกลาง 

 ๒๓๙๙ นายวีระพล  รุงนิศากร 

 ๒๔๐๐ นายวีระพันธ  นันตา 

 ๒๔๐๑ นายวีระพันธุ  หงษหนึ่ง 

 ๒๔๐๒ พันจาโท วีระยุทธ  กะตุดเงิน 

 ๒๔๐๓ นายวีระวงศ  กุลสุโชติสิน 

 ๒๔๐๔ นายวีระวัฒน  ศรีจันทร 

 ๒๔๐๕ นายวีระวุฒิ  ศรีอํานวย 

 ๒๔๐๖ นายวีระศักดิ์  คงบัว 

 ๒๔๐๗ นายวีระศักดิ์  จรบุรมย 

 ๒๔๐๘ นายวีระศักดิ์  พงศพิริยะไมตรี 

 ๒๔๐๙ นายวีระศักดิ์  ภูขัติหมื่น 

 ๒๔๑๐ นายวีระศักดิ์  แสงภักดี 

 ๒๔๑๑ นายวีระศักดิ์  อุดมดี 

 ๒๔๑๒ นายวุฒิ  วิโนทัย 

 ๒๔๑๓ นายวุฒิ  ศิริพันธุ 

 ๒๔๑๔ นายวุฒิกร  จําปาศิริ 

 ๒๔๑๕ นายวุฒิชัย  ครองยุทธ 

 ๒๔๑๖ นายวุฒิชัย  ตั้งสิริสุธีกุล 

 ๒๔๑๗ นายวุฒิชัย  วงษเล้ียง 

 ๒๔๑๘ นายวุฒิชัย  ใสยอด 

 ๒๔๑๙ นายวุฒินันท  พันธะเสน 

 ๒๔๒๐ นายวุฒิพงศ  จอสูงเนิน 

 ๒๔๒๑ นายวุฒิพงศ  ดีย่ิง 

 ๒๔๒๒ นายวุฒิพงษ  เขตบญุพรอม 

 ๒๔๒๓ นายวุฒิพงษ  อักกะมานัง 

 ๒๔๒๔ นายวุฒิภัทร  คําใจ 

 ๒๔๒๕ นายวุฒิศักดิ์  คําภาษี 



 หนา   ๔๙ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๒๖ นายวุฒิศักดิ์  จูมวันทา 

 ๒๔๒๗ นายวุฒิศักดิ์  วิบูลยศิริกุล 

 ๒๔๒๘ นายวุฒิศาล  จริยหัตถะกิจ 

 ๒๔๒๙ นายเวคิน  เจียโหงว 

 ๒๔๓๐ นายเวชสิทธิ์  เหมะธุลิน 

 ๒๔๓๑ นายเวทิส  ประทุมศรี 

 ๒๔๓๒ นายเวนิส  เฉยฉิว 

 ๒๔๓๓ นายเวสารัช  วรุตมะพงศพันธุ 

 ๒๔๓๔ นายเวียงศักดิ์  วิชัยดิษฐ 

 ๒๔๓๕ นายแวยูโซะ  จะปะกิยา 

 ๒๔๓๖ นายแววประกาย  พันธเลิศ 

 ๒๔๓๗ นายแวอูเซ็ง  กาซอ 

 ๒๔๓๘ นายไวพจน  รัตนพันธ 

 ๒๔๓๙ นายไวยวุฒิ  จันทรเพ็ญ 

 ๒๔๔๐ นายศตพรรษ  โตอินทร 

 ๒๔๔๑ พันตรี ศตวรรษ  สินประสิทธิ์กุล 

 ๒๔๔๒ นายศตศักดิ์  กลอมสุข 

 ๒๔๔๓ นายศรณพชร  ดวงแกว 

 ๒๔๔๔ นายศรรักษ  กาญจนถิ่น 

 ๒๔๔๕ นายศรัทธา  มวงไหมทอง 

 ๒๔๔๖ นายศรายุทธ  ทองหลอ 

 ๒๔๔๗ นายศรายุทธ  นาคดี 

 ๒๔๔๘ นายศรายุทธ  ภานุมนตวาที 

 ๒๔๔๙ นายศรายุทธ  วุฒา 

 ๒๔๕๐ นายศรายุธ  สรอยระยา 

 ๒๔๕๑ นายศราวุฒิ  หมุดเจริญ 

 ๒๔๕๒ นายศราวุธ  แกวมาตย 

 ๒๔๕๓ นายศราวุธ  คําภีระ 

 ๒๔๕๔ นายศราวุธ  พิพัฒนนราพงศ 

 ๒๔๕๕ นายศราวุธ  ลอประเสริฐกุล 

 ๒๔๕๖ นายศราวุธ  ลอมศรี 

 ๒๔๕๗ นายศรีไพร  ปอสิงห 

 ๒๔๕๘ นายศรีศักดิ์  ใหมตะ 

 ๒๔๕๙ นายศักชัย  มีอารีย 

 ๒๔๖๐ นายศักดา  ไชยวงศ 

 ๒๔๖๑ นายศักดา  ตุยหลา 

 ๒๔๖๒ นายศักดา  ธงชัย 

 ๒๔๖๓ นายศักดา  ล้ิมเทียมรัตน 

 ๒๔๖๔ นายศักดาพันธ  พันธุสวัสดิ์ 

 ๒๔๖๕ นายศักดิ์กยะ  บุญรอด 

 ๒๔๖๖ นายศักดิ์ชาย  โรจชะยะ 

 ๒๔๖๗ นายศักดินันท  โชติเสว 

 ๒๔๖๘ นายศักดินันท  ดวงตา 

 ๒๔๖๙ นายศักดิพงษ  ไชยชนะ 

 ๒๔๗๐ นายศักดิพัฒน  ปญญาพวน 

 ๒๔๗๑ นายศักดิ์รินทร  บุญเจริญ 

 ๒๔๗๒ นายศักดิ์ศรี  อภิวงค 

 ๒๔๗๓ นายศักดิ์สยาม  สุวรรณสุทธิ์ 

 ๒๔๗๔ นายศักดิ์สิทธิ์  ทุมเชียงลํา 

 ๒๔๗๕ นายศักดิ์สิทธิ์  บอแกว 

 ๒๔๗๖ นายศิรยุสม  วรามิตร 

 ๒๔๗๗ นายศิระ  เพชรเจริญจริง 



 หนา   ๕๐ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๗๘ นายศิระ  หลาธรรม 

 ๒๔๗๙ นายศิริชัย  เทียงดาห 

 ๒๔๘๐ นายศิริชัย  พุทไธสง 

 ๒๔๘๑ นายศิริชัย  รินทะราช 

 ๒๔๘๒ นายศิริชัย  สิทธิประเสริฐ 

 ๒๔๘๓ นายศิริชัย  เหมะ 

 ๒๔๘๔ นายศิริพงษ  เอี่ยมเจริญ 

 ๒๔๘๕ นายศิริพัฒน  คุณวุฒิฤทธิรณ 

 ๒๔๘๖ นายศิริเพชร  ออนสีทา 

 ๒๔๘๗ นายศิริศักดิ์  ขวัญสุข 

 ๒๔๘๘ นายศิริศักดิ์  พิมพาเรือ 

 ๒๔๘๙ นายศิริศักดิ์  ศรีสังวรณ 

 ๒๔๙๐ นายศิริสมบุญ  ตอวิวัฒน 

 ๒๔๙๑ นายศิลป  อายุยืน 

 ๒๔๙๒ นายศิลปชัย  นามสงวน 

 ๒๔๙๓ นายศิลปชัย  เนตรทานนท 

 ๒๔๙๔ นายศิวกร  พงษภักดิ์ 

 ๒๔๙๕ นายศิวะพร  จึงพิชาญวณิชย 

 ๒๔๙๖ นายศิวัช  จะงาม 

 ๒๔๙๗ นายศิวัช  นาคะพงษ 

 ๒๔๙๘ นายศิวาพัชร  ภูเมฆรวีรัศน 

 ๒๔๙๙ นายศุภกร  จิบสมานบุญ 

 ๒๕๐๐ นายศุภกร  จุฑาจันทร 

 ๒๕๐๑ นายศุภกร  ชื่นรอด 

 ๒๕๐๒ นายศุภกฤต  ยุทธเลิศ 

 ๒๕๐๓ นายศุภกิจ  เฉลิมกิตติชัย 

 ๒๕๐๔ นายศุภกิจ  ทองมั่น 

 ๒๕๐๕ นายศุภกิจ  พลหาญ 

 ๒๕๐๖ นายศุภกิจ  ลีประโคน 

 ๒๕๐๗ นายศุภกิตติ์  พะวัน 

 ๒๕๐๘ นายศุภจักร  ใยสําลี 

 ๒๕๐๙ นายศุภจิตต  เฮารัง 

 ๒๕๑๐ นายศุภชัย  ฉวนกล่ิน 

 ๒๕๑๑ นายศุภชัย  เดชฤาชา 

 ๒๕๑๒ นายศุภชัย  วับสันเทียะ 

 ๒๕๑๓ นายศุภชัย  สามารถ 

 ๒๕๑๔ นายศุภชัย  สุขเรือง 

 ๒๕๑๕ นายศุภชัย  อุปฮาด 

 ๒๕๑๖ นายศุภชาติ  เขมวุฒิพงษ 

 ๒๕๑๗ นายศุภโชค  กุศลวัตร 

 ๒๕๑๘ นายศุภโชค  ยอดแกว 

 ๒๕๑๙ นายศุภณัฏฐ  ไชยพัชรกุล 

 ๒๕๒๐ นายศุภณัฐ  อินธรรม 

 ๒๕๒๑ นายศุภณัฐกรณ  มูลฟู 

 ๒๕๒๒ นายศุภภัทร  ศรีชนะ 

 ๒๕๒๓ นายศุภรักษ  ศุภเอม 

 ๒๕๒๔ นายศุภวัฒณ  ปนแกว 

 ๒๕๒๕ นายศุภศักดิ์  ชอยชาญชัยกุล 

 ๒๕๒๖ นายศุภศิลป  ภูยาทิพย 

 ๒๕๒๗ นายศุภัชปกรณ  กองโภค 

 ๒๕๒๘ นายเศกสรรค  ชวนะดีเลิศ 

 ๒๕๒๙ นายเศกสิทธิ์  บําบัดภัย 



 หนา   ๕๑ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๓๐ นายเศรษฐพล  ปญญาทอง 

 ๒๕๓๑ นายสกนธ  แกวกอง 

 ๒๕๓๒ นายสกล  สุขพรหม 

 ๒๕๓๓ นายสกลศักดิ์  เพงพินิจ 

 ๒๕๓๔ นายสงกรานต  จันทรมุณี 

 ๒๕๓๕ นายสงกรานต  ไชยสมบัติ 

 ๒๕๓๖ นายสงกรานต  โทหลา 

 ๒๕๓๗ นายสงกรานต  นักบุญ 

 ๒๕๓๘ นายสงกรานต  ปญญานะ 

 ๒๕๓๙ นายสงกรานต  ลํ่างาม 

 ๒๕๔๐ นายสงกรานต  วังแสง 

 ๒๕๔๑ วาท่ีรอยเอก สงกรานต  ศุภสุข 

 ๒๕๔๒ นายสงกรานต  สมนาม 

 ๒๕๔๓ นายสงกรานต  สาตนอก 

 ๒๕๔๔ นายสงกรานต  ไหมชุม 

 ๒๕๔๕ นายสงคราม  ยามเสด็จ 

 ๒๕๔๖ นายสงคราม  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๕๔๗ พันจาเอก สงวน  สังขทองหลาง 

 ๒๕๔๘ นายสงัด  สิงหคํา 

 ๒๕๔๙ นายสงา  ไชยนา 

 ๒๕๕๐ นายสญชัย  ทรัพยสุริต 

 ๒๕๕๑ นายสถาปนา  พานนนท 

 ๒๕๕๒ นายสถาพร  บัวระพา 

 ๒๕๕๓ นายสถาพร  โมราราช 

 ๒๕๕๔ นายสถาพร  วาจาสัตย 

 ๒๕๕๕ นายสถาพร  สองศรี 

 ๒๕๕๖ นายสถาพร  เหลืองอราม 

 ๒๕๕๗ นายสถิตย  ทิมแพร 

 ๒๕๕๘ นายสถิตย  บัวงาม 

 ๒๕๕๙ นายสนตนา  รัตนพงศ 

 ๒๕๖๐ นายสนธยา  แกวคําแสน 

 ๒๕๖๑ นายสนธยา  ศรีมาตร 

 ๒๕๖๒ นายสนอง  นวลลา 

 ๒๕๖๓ นายสนามชัย  ศิริมาลา 

 ๒๕๖๔ นายสนิท  ตะตา 

 ๒๕๖๕ นายสนิท  บุญนา 

 ๒๕๖๖ นายสนิท  รัตนเมือง 

 ๒๕๖๗ นายสมเกียรติ  กะบัง 

 ๒๕๖๘ นายสมเกียรติ  กาญจนสินิทธ 

 ๒๕๖๙ นายสมเกียรติ  จินดา 

 ๒๕๗๐ นายสมเกียรติ  ชูฉิม 

 ๒๕๗๑ นายสมเกียรติ  ทองเลิศ 

 ๒๕๗๒ นายสมเกียรติ  เทพา 

 ๒๕๗๓ นายสมเกียรติ  ปุญญประดิษฐพร 

 ๒๕๗๔ นายสมเกียรติ  พรพนาวัลย 

 ๒๕๗๕ วาที่รอยตรี สมเกียรติ  ระยัน 

 ๒๕๗๖ วาที่รอยโท สมเกียรติ  ศรีรัตน 

 ๒๕๗๗ นายสมเกียรติ  สมศรีมี 

 ๒๕๗๘ นายสมเกียรติ  เสวกวรรณ 

 ๒๕๗๙ นายสมเกียรติ  ออนทรัพย 

 ๒๕๘๐ นายสมเกียรติ  อุทัยวงษ 

 ๒๕๘๑ นายสมควร  นิ่มนวลศรี 



 หนา   ๕๒ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๘๒ นายสมควร  ภูกระบิล 

 ๒๕๘๓ นายสมควร  ยาวิชัย 

 ๒๕๘๔ นายสมคิด  กาคําเครือ 

 ๒๕๘๕ นายสมคิด  เครือคุณ 

 ๒๕๘๖ นายสมคิด  ตันประวัติ 

 ๒๕๘๗ นายสมคิด  พรหมทา 

 ๒๕๘๘ นายสมคิด  มารักษา 

 ๒๕๘๙ นายสมคิด  สงคราม 

 ๒๕๙๐ นายสมคิด  แสงลี 

 ๒๕๙๑ นายสมจิต  มากมี 

 ๒๕๙๒ นายสมจิตร  จุลพรหม 

 ๒๕๙๓ นายสมจิตร  ไชยพรม 

 ๒๕๙๔ นายสมจิตร  มุลศรีสุข 

 ๒๕๙๕ นายสมจิตร  ศรีชาติ 

 ๒๕๙๖ นายสมจินต  มากพา 

 ๒๕๙๗ นายสมเจตน  เจียมเจือจันทร 

 ๒๕๙๘ นายสมใจ  ผานภูวงษ 

 ๒๕๙๙ นายสมชัย  นุมนิ่ม 

 ๒๖๐๐ นายสมชาติ  พูลเขตกิจ 

 ๒๖๐๑ นายสมชาย  งวนชู 

 ๒๖๐๒ นายสมชาย  ชลิศราพงศ 

 ๒๖๐๓ นายสมชาย  ชินวานิชยเจริญ 

 ๒๖๐๔ นายสมชาย  ไชยณรงคพรศิริ 

 ๒๖๐๕ นายสมชาย  ติรัตนสรณ 

 ๒๖๐๖ นายสมชาย  ทองสูบ 

 ๒๖๐๗ นายสมชาย  นวลศิริ 

 ๒๖๐๘ นายสมชาย  พันธุไพโรจน 

 ๒๖๐๙ นายสมชาย  มารักษา 

 ๒๖๑๐ นายสมชาย  รุงสวาง 

 ๒๖๑๑ นายสมชาย  วงศขันตี 

 ๒๖๑๒ นายสมชาย  วิโนทัย 

 ๒๖๑๓ นายสมชาย  สุวรรณกําเนิด 

 ๒๖๑๔ นายสมชาย  หัตถา 

 ๒๖๑๕ นายสมโชค  ขวัญเมือง 

 ๒๖๑๖ นายสมโชค  นงคนวล 

 ๒๖๑๗ นายสมโชค  ศรีสุทโธ 

 ๒๖๑๘ นายสมเดช  ลิขิตวิเศษกุล 

 ๒๖๑๙ นายสมเดช  ศรีทัด 

 ๒๖๒๐ นายสมถวิล  แพรขาว 

 ๒๖๒๑ นายสมทบ  สอนราช 

 ๒๖๒๒ นายสมทรัพย  อุนใจ 

 ๒๖๒๓ นายสมนึก  แกวแกน 

 ๒๖๒๔ นายสมนึก  แชมชอย 

 ๒๖๒๕ นายสมนึก  ตันติสุทธิวงษ 

 ๒๖๒๖ นายสมนึก  ถาวร 

 ๒๖๒๗ นายสมนึก  พ่ึงพรม 

 ๒๖๒๘ นายสมนึก  โสภา 

 ๒๖๒๙ นายสมนึก  ฮาเส็ม 

 ๒๖๓๐ นายสมบัติ  คงมาก 

 ๒๖๓๑ นายสมบัติ  ดุลยรัตน 

 ๒๖๓๒ จาเอก สมบัติ  เดชพร 

 ๒๖๓๓ นายสมบัติ  ทั่งทอง 



 หนา   ๕๓ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๓๔ นายสมบัติ  แวนไว 

 ๒๖๓๕ นายสมบัติ  ศรีมงคลชัย 

 ๒๖๓๖ นายสมบัติ  สิงฆาฬะ 

 ๒๖๓๗ นายสมบัติ  สุวรรณนันท 

 ๒๖๓๘ นายสมบัติ  แสงเพ็ชร 

 ๒๖๓๙ นายสมบัติ  อนุเคราะห 

 ๒๖๔๐ นายสมบัติ  ออดกัน 

 ๒๖๔๑ นายสมบัติชนก  หัตถะปนิตร 

 ๒๖๔๒ นายสมบูรณ  ทรัพยพุม 

 ๒๖๔๓ นายสมบูรณ  ปริยทรัพย 

 ๒๖๔๔ นายสมบูรณ  มนอยูพะเนาว 

 ๒๖๔๕ นายสมบูรณ  ยามี 

 ๒๖๔๖ นายสมบูรณ  รวมธรรม 

 ๒๖๔๗ นายสมบูรณ  สุวรรณเทวะคุปต 

 ๒๖๔๘ นายสมบูรณ  อภิชัยย่ิงยอด 

 ๒๖๔๙ นายสมประสงค  ปวไธสง 

 ๒๖๕๐ นายสมประสงค  พุฒวงศสกุล 

 ๒๖๕๑ นายสมปรารถนา  นิ่มนุช 

 ๒๖๕๒ นายสมปอง  รัตนวาร 

 ๒๖๕๓ นายสมปอง  เสรีกุล 

 ๒๖๕๔ นายสมพงศ  จึงสมเจตไพศาล 

 ๒๖๕๕ นายสมพงศ  แสนบอ 

 ๒๖๕๖ นายสมพงษ  กานแกว 

 ๒๖๕๗ นายสมพงษ  ขําเลิศ 

 ๒๖๕๘ นายสมพงษ  เจริญพงษ 

 ๒๖๕๙ นายสมพงษ  เฉลยไตร 

 ๒๖๖๐ นายสมพงษ  ทองรวง 

 ๒๖๖๑ นายสมพงษ  ธุวพิรุฬห 

 ๒๖๖๒ นายสมพงษ  บุญขาว 

 ๒๖๖๓ นายสมพงษ  บุษราคัม 

 ๒๖๖๔ นายสมพงษ  พัฒนกิจไพโรจน 

 ๒๖๖๕ นายสมพงษ  โพธิบัติ 

 ๒๖๖๖ นายสมพงษ  มลิวัลย 

 ๒๖๖๗ นายสมพงษ  ลือกลาง 

 ๒๖๖๘ นายสมพงษ  หามวงค 

 ๒๖๖๙ นายสมพร  แกวทอง 

 ๒๖๗๐ นายสมพร  จันทรแกว 

 ๒๖๗๑ นายสมพร  จันสุ 

 ๒๖๗๒ นายสมพร  จารึกกลาง 

 ๒๖๗๓ นายสมพร  ชัยพิทักษ 

 ๒๖๗๔ นายสมพร  เตชะพันธุ 

 ๒๖๗๕ นายสมพร  ทิพพาหา 

 ๒๖๗๖ นายสมพร  ระยายอย 

 ๒๖๗๗ นายสมพร  วัยวุฒิ 

 ๒๖๗๘ นายสมพล  ทองฉวี 

 ๒๖๗๙ นายสมพล  ปญญา 

 ๒๖๘๐ นายสมพาน  โคตรธารินทร 

 ๒๖๘๑ นายสมพิศ  วิชัยตะ 

 ๒๖๘๒ นายสมโพชน  จํารัสพันธุ 

 ๒๖๘๓ นายสมภพ  ทํากอม 

 ๒๖๘๔ นายสมภาส  มูลเหลา 

 ๒๖๘๕ นายสมภาส  สงวนวงศวิจิตร 



 หนา   ๕๔ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๘๖ นายสมโภช  เพ็งใจงาม 

 ๒๖๘๗ นายสมโภชน  เจริญย่ิง 

 ๒๖๘๘ นายสมโภชน  ทรัพยเจริญพันธ 

 ๒๖๘๙ นายสมโภชน  พุทธวงค 

 ๒๖๙๐ นายสมมารถ  โผนผ้ึง 

 ๒๖๙๑ นายสมยศ  พงษชนะ 

 ๒๖๙๒ นายสมยศ  พินิจมนตรี 

 ๒๖๙๓ นายสมยศ  ลาปะ 

 ๒๖๙๔ นายสมยศ  ศรีโยธี 

 ๒๖๙๕ นายสมยศ  แสวงสุข 

 ๒๖๙๖ นายสมยศ  หลําสะอาด 

 ๒๖๙๗ นายสมยศ  อยูนาน 

 ๒๖๙๘ นายสมยศ  อินทรสุวรรณ 

 ๒๖๙๙ นายสมยุทธ  ศรศุกลรัตน 

 ๒๗๐๐ นายสมร  วงศหาจักร 

 ๒๗๐๑ นายสมฤกษ  สารียัง 

 ๒๗๐๒ นายสมฤทธิ์  หงษกัน 

 ๒๗๐๓ นายสมวงศ  แกวเกตุ 

 ๒๗๐๔ นายสมศักดิ์  กันธิ 

 ๒๗๐๕ นายสมศักดิ์  กิจพจนีย 

 ๒๗๐๖ นายสมศักดิ์  แกวอรสาร 

 ๒๗๐๗ นายสมศักดิ์  ขลังธรรมเนียม 

 ๒๗๐๘ นายสมศักดิ์  จึงภัทรไพศาล 

 ๒๗๐๙ นายสมศักดิ์  เตชะอุน 

 ๒๗๑๐ นายสมศักดิ์  ทรายเงิน 

 ๒๗๑๑ นายสมศักดิ์  นิลพงศ 

 ๒๗๑๒ นายสมศักดิ์  บุญเนาว 

 ๒๗๑๓ นายสมศักดิ์  ประสาร 

 ๒๗๑๔ นายสมศักดิ์  เผาสอน 

 ๒๗๑๕ นายสมศักดิ์  พรพรรณรัตน 

 ๒๗๑๖ นายสมศักดิ์  พ่ึงประชา 

 ๒๗๑๗ นายสมศักดิ์  ลัทธิพรหม 

 ๒๗๑๘ นายสมศักดิ์  สนิท 

 ๒๗๑๙ นายสมศักดิ์  สหสิทธิวัฒน 

 ๒๗๒๐ นายสมศักดิ์  สังขจุย 

 ๒๗๒๑ นายสมสนอง  พันจันทร 

 ๒๗๒๒ นายสมสฤษดิ์  แสงพลสิทธิ์ 

 ๒๗๒๓ นายสมสิทธิ์  นิธิธนนนต 

 ๒๗๒๔ นายสมหมาย  คําพิชิต 

 ๒๗๒๕ นายสมหมาย  วงษกวน 

 ๒๗๒๖ นายสมหมาย  สุขประสิทธิ์ 

 ๒๗๒๗ นายสมหวัง  จันมา 

 ๒๗๒๘ นายสมหวัง  เปงทอง 

 ๒๗๒๙ นายสมัคร  สมสนุก 

 ๒๗๓๐ นายสมัคร  สอนภิรมย 

 ๒๗๓๑ นายสมัคร  สุลา 

 ๒๗๓๒ นายสมัชชา  บุญเพ็ง 

 ๒๗๓๓ นายสมัญญา  บัวครื้น 

 ๒๗๓๔ นายสมัย  พรหมประดิษฐ 

 ๒๗๓๕ นายสมาน  ดอเลาะ 

 ๒๗๓๖ นายสมาน  ทันตเจริญกิจ 

 ๒๗๓๗ นายสมาน  เผือกพันธ 



 หนา   ๕๕ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๓๘ วาท่ีรอยตรี สมาน  เพ็งสอน 

 ๒๗๓๙ นายสมาน  แยมใส 

 ๒๗๔๐ นายสมาพร  ปรีชา 

 ๒๗๔๑ นายสมิง  กมลเลิศ 

 ๒๗๔๒ นายสมิต  ศมพันธุพงศ 

 ๒๗๔๓ นายสมิทธิ์  สาสะเดาะห 

 ๒๗๔๔ นายสมิทธินันท  พงษเผ่ือน 

 ๒๗๔๕ นายสยาม  เรนทอน 

 ๒๗๔๖ นายสยาม  สามงามอินทร 

 ๒๗๔๗ นายสยาม  ฮะฮวด 

 ๒๗๔๘ นายสยามราชย  ฟูเจริญกัลยา 

 ๒๗๔๙ นายสรณจักร  ปรีชา 

 ๒๗๕๐ นายสรพงศ  ขลุยเงิน 

 ๒๗๕๑ นายสรพงษ  ทนงรบ 

 ๒๗๕๒ นายสรภัญ  สงเสริมพงษ 

 ๒๗๕๓ นายสรวิศ  โพธิกิจ 

 ๒๗๕๔ นายสรศักดิ์  มะโนมัย 

 ๒๗๕๕ นายสรศักดิ์  ริมสุข 

 ๒๗๕๖ นายสรสิทธิ์  ทวนชีพ 

 ๒๗๕๗ นายสรัญ  ล้ิมวัฒนา 

 ๒๗๕๘ นายสรัญ  อินตะวัน 

 ๒๗๕๙ นายสรายุทธ  ชวยศรี 

 ๒๗๖๐ นายสรายุทธ  ญาติปราโมทย 

 ๒๗๖๑ นายสรายุทธ  ไชยวาที 

 ๒๗๖๒ นายสรายุทธ  มาลังค 

 ๒๗๖๓ นายสราวุธ  กลไกร 

 ๒๗๖๔ นายสราวุธ  กาญจนวัฒนา 

 ๒๗๖๕ นายสราวุธ  ทาวนิล 

 ๒๗๖๖ นายสราวุธ  นาแฉลม 

 ๒๗๖๗ นายสราวุธ  พันธมุย 

 ๒๗๖๘ นายสราวุธ  วิชิตนันทน 

 ๒๗๖๙ นายสราวุธ  โสภณ 

 ๒๗๗๐ นายสราวุธ  อินทะวงศ 

 ๒๗๗๑ นายสฤษดิ์  วันนา 

 ๒๗๗๒ นายสฤษดิ์  หันตรา 

 ๒๗๗๓ นายสฤษดิ์  อุดแกว 

 ๒๗๗๔ นายสวัสดิ์  แกวประการ 

 ๒๗๗๕ นายสวัสดิ์  ขันติพรพนา 

 ๒๗๗๖ นายสหโชค  เณรจาพี 

 ๒๗๗๗ นายสหพัฒน  รวมสมัคร 

 ๒๗๗๘ นายสหรัฐ  โอษคลัง 

 ๒๗๗๙ นายสอแหละ  หมัดยูโสะ 

 ๒๗๘๐ นายสะรี  สาและ 

 ๒๗๘๑ นายสะอาด  โพธิ์ออง 

 ๒๗๘๒ นายสักชัย  สุรินทร 

 ๒๗๘๓ นายสังกาศ  สุวรรณวิไล 

 ๒๗๘๔ นายสังวาลย  สิงหสถิตย 

 ๒๗๘๕ นายสังเวียน  ปนะสุ 

 ๒๗๘๖ นายสัจจะ  บุญมาเกี๋ยง 

 ๒๗๘๗ นายสัญกฤศ  อันทินทา 

 ๒๗๘๘ นายสัญชัย  นอยมิ่ง 

 ๒๗๘๙ นายสัญญา  การปล้ืมจิตต 



 หนา   ๕๖ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๙๐ นายสัญญา  กีรติวาสี 

 ๒๗๙๑ นายสัญญา  บุญรักษา 

 ๒๗๙๒ นายสัญญา  บุตราช 

 ๒๗๙๓ นายสัญญา  ปานสังข 

 ๒๗๙๔ นายสัญญา  พระพิชิต 

 ๒๗๙๕ นายสัญญา  มาศิริ 

 ๒๗๙๖ นายสัญญา  มีมานะ 

 ๒๗๙๗ นายสัญญา  วิลัยวาศ 

 ๒๗๙๘ นายสัญญา  ศรีเนตร 

 ๒๗๙๙ นายสัญญา  สังวาลย 

 ๒๘๐๐ นายสัญญา  สารกาล 

 ๒๘๐๑ นายสัณฑิติ  วงศปุรนานนท 

 ๒๘๐๒ นายสันต  พรมสร 

 ๒๘๐๓ นายสันติ  การภักดี 

 ๒๘๐๔ นายสันติ  เข็มทอง 

 ๒๘๐๕ นายสันติ  คชราช 

 ๒๘๐๖ นายสันติ  ชาวดอนคูณ 

 ๒๘๐๗ นายสันติ  ทินวล 

 ๒๘๐๘ นายสันติ  เทียนสิงห 

 ๒๘๐๙ นายสันติ  บุญย่ิง 

 ๒๘๑๐ นายสันติ  บุญย้ิม 

 ๒๘๑๑ นายสันติ  ประวิทยธนา 

 ๒๘๑๒ นายสันติ  โพธิ์ทอง 

 ๒๘๑๓ นายสันติ  รัญชัย 

 ๒๘๑๔ นายสันติ  ราชบุตร 

 ๒๘๑๕ นายสันติ  ศุภนันธร 

 ๒๘๑๖ นายสันติ  แสงอุทัย 

 ๒๘๑๗ นายสันติ  อนันทขาล 

 ๒๘๑๘ นายสันติ  อังผาดผล 

 ๒๘๑๙ นายสันทนา  ดือเระ 

 ๒๘๒๐ นายสัมพันธ  เกษานุช 

 ๒๘๒๑ นายสัมพันธ  พรประไพ 

 ๒๘๒๒ นายสัมพันธ  ศิลาราช 

 ๒๘๒๓ นายสัมภาษณ  ชาติอลงกรณ 

 ๒๘๒๔ นายสัมฤทธิ์  จําปาแพง 

 ๒๘๒๕ นายสัมฤทธิ์  ตันติวัฒนากุล 

 ๒๘๒๖ นายสัมฤทธิ์  ธรรมฤทธิ์ 

 ๒๘๒๗ นายสัมฤทธิ์  สีสมุทร 

 ๒๘๒๘ นายสัมฤทธิ์  สุพรรณ 

 ๒๘๒๙ นายสัมฤทธิ์  แสวงผล 

 ๒๘๓๐ นายสาคร  เกตศักดิ์ 

 ๒๘๓๑ นายสาคร  ไชยอํามาตย 

 ๒๘๓๒ นายสาคร  วันทอง 

 ๒๘๓๓ นายสาธร  เนื้อนุย 

 ๒๘๓๔ นายสาธิต  กานทอง 

 ๒๘๓๕ นายสาธิต  กิมศิริ 

 ๒๘๓๖ นายสาธิต  คูณสมบัติกุล 

 ๒๘๓๗ นายสาธิต  จันทรสวาง 

 ๒๘๓๘ นายสาธิต  ไตรยขันธ 

 ๒๘๓๙ นายสาธิต  ภูขาว 

 ๒๘๔๐ นายสาธิต  ยอดปน 

 ๒๘๔๑ นายสาปรักษ  สาเลศ 



 หนา   ๕๗ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๔๒ นายสามนต  บรรลือพืช 

 ๒๘๔๓ นายสามารถ  จันทรกลาง 

 ๒๘๔๔ นายสามารถ  บุญนาค 

 ๒๘๔๕ นายสามารถ  ปรุงแตงกิจ 

 ๒๘๔๖ นายสามารถ  สายบุตร 

 ๒๘๔๗ นายสามารถ  สุขเจริญ 

 ๒๘๔๘ นายสามารถ  เอื้อมเก็บ 

 ๒๘๔๙ นายสายชล  นากระโทก 

 ๒๘๕๐ นายสายชล  พิมพเกาะ 

 ๒๘๕๑ นายสายชล  ศรีพนมวรรณ 

 ๒๘๕๒ นายสายชล  เสือคลาย 

 ๒๘๕๓ นายสายฝน  จันทะบุตร 

 ๒๘๕๔ นายสายฝน  ใจคง 

 ๒๘๕๕ นายสายยนต  ดารา 

 ๒๘๕๖ นายสายัญ  บุญเลิศ 

 ๒๘๕๗ นายสายัณห  ชาตะเมธีวงศ 

 ๒๘๕๘ นายสายัณห  เรืองกิตติกุล 

 ๒๘๕๙ นายสายัณห  เหลาสุนทรวงศ 

 ๒๘๖๐ พันจาโท สายัน  ภาคโภไคย 

 ๒๘๖๑ นายสายันต  ปฏิกานัง 

 ๒๘๖๒ นายสายันต  สวยรูป 

 ๒๘๖๓ นายสายันห  มีแกว 

 ๒๘๖๔ นายสายันห  เมืองเกล้ียง 

 ๒๘๖๕ นายสาโรจน  เครือแต 

 ๒๘๖๖ นายสาโรจน  จันทรแกว 

 ๒๘๖๗ นายสาโรจน  ธีระกุล 

 ๒๘๖๘ นายสาโรจน  ประพรมมา 

 ๒๘๖๙ นายสาโรจน  วงศไกรเวท 

 ๒๘๗๐ นายสํารวย  ชูตระกูล 

 ๒๘๗๑ นายสํารวย  เชยจันทร 

 ๒๘๗๒ นายสํารวย  ภูเพ็ชร 

 ๒๘๗๓ นายสํารอง  ยันตพันธ 

 ๒๘๗๔ นายสําราญ  ไชยชนะ 

 ๒๘๗๕ นายสําราญ  ดํารงสัตยาภรณ 

 ๒๘๗๖ นายสําราญ  ดีอาษา 

 ๒๘๗๗ นายสําราญ  นนทรักษ 

 ๒๘๗๘ นายสําราญ  ศรีประสาร 

 ๒๘๗๙ นายสําราญ  สารสาตร 

 ๒๘๘๐ นายสําราญ  อนุเวช 

 ๒๘๘๑ นายสําเริง  ชิณพันธ 

 ๒๘๘๒ นายสําเริง  นพชํานาญ 

 ๒๘๘๓ นายสําเริง  ปานปน 

 ๒๘๘๔ นายสําเริง  พวงทอง 

 ๒๘๘๕ นายสําเริง  เล้ียงนาค 

 ๒๘๘๖ นายสิกิจ  กาวิลเครือ 

 ๒๘๘๗ นายสิงหแกว  กันธิยะ 

 ๒๘๘๘ นายสิงหา  กระแสรเพ่ิม 

 ๒๘๘๙ นายสิทธนะ  วชิระสิริกุล 

 ๒๘๙๐ นายสิทธปตถ  พรรณขาม 

 ๒๘๙๑ นายสิทธา  สอาดศรี 

 ๒๘๙๒ นายสิทธิชัย  ขําชัยภูมิ 

 ๒๘๙๓ นายสิทธิชัย  จิตรศิลป 



 หนา   ๕๘ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๙๔ นายสิทธิชัย  ชัยศิริ 

 ๒๘๙๕ นายสิทธิชัย  ไชยทองพันธ 

 ๒๘๙๖ นายสิทธิชัย  ไชยวรรณ 

 ๒๘๙๗ นายสิทธิชัย  บุตรฟองคํา 

 ๒๘๙๘ นายสิทธิชัย  ศรีวิภาสถิตย 

 ๒๘๙๙ นายสิทธิชัย  เอี่ยมกระสินธ 

 ๒๙๐๐ นายสิทธิ์ชัย  ชูจีน 

 ๒๙๐๑ นายสิทธิชาติ  บุญเย่ียม 

 ๒๙๐๒ นายสิทธิโชค  จันทรแกนรัตน 

 ๒๙๐๓ นายสิทธิโชค  ตันประดับสิงห 

 ๒๙๐๔ นายสิทธิโชค  ภิญโญทรัพย 

 ๒๙๐๕ นายสิทธิโชค  วชิราศรีศิริกุล 

 ๒๙๐๖ นายสิทธิพงศ  ทับทิม 

 ๒๙๐๗ วาท่ีรอยตรี สิทธิพงศ  อุปจักร 

 ๒๙๐๘ นายสิทธิพร  คงสมจิตต 

 ๒๙๐๙ นายสิทธิพร  แจงสุข 

 ๒๙๑๐ นายสิทธิพร  ศศิวรรณพงศ 

 ๒๙๑๑ นายสิทธิศักดิ์  รักษาทรัพย 

 ๒๙๑๒ นายสิทธิศานติ์  ทรัพยสิริโสภา 

 ๒๙๑๓ นายสินธุ  คีรินทร 

 ๒๙๑๔ นายสินสมุทร  ตะกรุดราช 

 ๒๙๑๕ นายสิริพงศ  แกวธีรโรจน 

 ๒๙๑๖ นายสิริพรชัย  ไกรศรีสุนทร 

 ๒๙๑๗ นายสืบศักดิ์  เจริญเกษมวิทย 

 ๒๙๑๘ นายสุกรีย  โตสุจริตธรรม 

 ๒๙๑๙ นายสุกฤษ  ชัยพงษ 

 ๒๙๒๐ นายสุกิจ  ทิพทิพากร 

 ๒๙๒๑ นายสุกิจ  สุขประเสริฐ 

 ๒๙๒๒ นายสุขประสิทธิ์  ไชยสงคราม 

 ๒๙๒๓ นายสุขวรรณ  ชุติวัตรพงศธร 

 ๒๙๒๔ นายสุขวิสูตร  มณีนวล 

 ๒๙๒๕ นายสุขสรรค  ศรีกงพลี 

 ๒๙๒๖ นายสุขสันต  เตชาพิสุทธิ์ 

 ๒๙๒๗ นายสุขสันต  สรอยระยา 

 ๒๙๒๘ นายสุขสันต  สลางสิงห 

 ๒๙๒๙ นายสุขสันต  เสริฐกวี 

 ๒๙๓๐ นายสุขสันติ์  มรรคาเขต 

 ๒๙๓๑ นายสุคนธ  สุมาลา 

 ๒๙๓๒ นายสุจิตต  บุญชวย 

 ๒๙๓๓ นายสุจิน  เข็มทรัพย 

 ๒๙๓๔ นายสุจินดา  เขมนเขตวิทย 

 ๒๙๓๕ นายสุชัยรัตน  วิเวกรวงทอง 

 ๒๙๓๖ นายสุชาติ  จันทรบุตร 

 ๒๙๓๗ นายสุชาติ  จันทะจิต 

 ๒๙๓๘ นายสุชาติ  ชัยกิจ 

 ๒๙๓๙ นายสุชาติ  ชูจันทร 

 ๒๙๔๐ นายสุชาติ  ถนอมวราภรณ 

 ๒๙๔๑ นายสุชาติ  นันนิยงค 

 ๒๙๔๒ นายสุชาติ  นิกระโทก 

 ๒๙๔๓ นายสุชาติ  เนตรสุวรรณ 

 ๒๙๔๔ นายสุชาติ  ย่ังยืน 

 ๒๙๔๕ นายสุชาติ  ลวนกลา 



 หนา   ๕๙ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๔๖ นายสุชาติ  สําเภา 

 ๒๙๔๗ นายสุชาติ  สุวรรณลี 

 ๒๙๔๘ นายสุชาติ  ไสวารี 

 ๒๙๔๙ นายสุชาติ  อุดม 

 ๒๙๕๐ นายสุชาติ  อุบลโชติ 

 ๒๙๕๑ นายสุชาติ  เอื้อพันธุพงศ 

 ๒๙๕๒ นายสุชิน  เชี่ยวชาญวัฒนา 

 ๒๙๕๓ นายสุดใจ  คําสุข 

 ๒๙๕๔ นายสุดใจ  ใจภักดี 

 ๒๙๕๕ นายสุดชา  จันมี 

 ๒๙๕๖ นายสุดชาย  เลยวานิชยเจริญ 

 ๒๙๕๗ นายสุดสงวน  วงษเพ็ญ 

 ๒๙๕๘ นายสุดสาคร  พลายงาม 

 ๒๙๕๙ นายสุดอํานาจ  ธรรมชัย 

 ๒๙๖๐ นายสุทธพงษ  ผาทอง 

 ๒๙๖๑ นายสุทธเวช  พิมพมา 

 ๒๙๖๒ นายสุทธิชัย  คําพิลา 

 ๒๙๖๓ นายสุทธิชาติ  เมืองปาน 

 ๒๙๖๔ นายสุทธินันท  อนันทวุฒิกานนท 

 ๒๙๖๕ นายสุทธิพงศ  บัวขาว 

 ๒๙๖๖ นายสุทธิพงศ  เหลาศิริวุฒิ 

 ๒๙๖๗ นายสุทธิพงษ  เจริญแกวพันสี 

 ๒๙๖๘ นายสุทธิพงษ  เทียนสิงห 

 ๒๙๖๙ นายสุทธิพงษ  พิมพทอง 

 ๒๙๗๐ นายสุทธิพงษ  ภารพันธ 

 ๒๙๗๑ นายสุทธิพงษ  ย่ิงสูง 

 ๒๙๗๒ นายสุทธิรัตน  สุทธิสําแดง 

 ๒๙๗๓ นายสุทธิศักดิ์  กองพันธ 

 ๒๙๗๔ นายสุทธิศักดิ์  เสมอภพ 

 ๒๙๗๕ นายสุทธิศักดิ์  ฮาดแสนเมือง 

 ๒๙๗๖ นายสุทน  อังษานาม 

 ๒๙๗๗ นายสุทัน  ละจุม 

 ๒๙๗๘ นายสุทัศน  เจริญวัฒนวิญู 

 ๒๙๗๙ นายสุทัศน  เชิงคา 

 ๒๙๘๐ นายสุทัศน  โตลอย 

 ๒๙๘๑ นายสุทัศน  ทองสมุทร 

 ๒๙๘๒ นายสุทัศน  บุญสม 

 ๒๙๘๓ นายสุทัศน  วงศสุวรรณ 

 ๒๙๘๔ นายสุทัศน  แสนเกษม 

 ๒๙๘๕ นายสุทัศน  หงษยนต 

 ๒๙๘๖ นายสุทัศน  โอษฐิเวช 

 ๒๙๘๗ นายสุทิน  สลางสิงห 

 ๒๙๘๘ นายสุทิน  สุขโอสถ 

 ๒๙๘๙ นายสุทิน  แสงชมภู 

 ๒๙๙๐ นายสุทิศ  ศรีเลศิลป 

 ๒๙๙๑ นายสุที  วงคละคร 

 ๒๙๙๒ นายสุเทพ  เกษรครบุรี 

 ๒๙๙๓ นายสุเทพ  ดําอินทร 

 ๒๙๙๔ นายสุเทพ  ทรดิษ 

 ๒๙๙๕ นายสุเทพ  พันธุระ 

 ๒๙๙๖ นายสุเทพ  ภูติประวรรณ 

 ๒๙๙๗ นายสุเทพ  รัตนภิรมย 



 หนา   ๖๐ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๙๘ นายสุเทพ  สกุลโชติพงศ 

 ๒๙๙๙ นายสุเทพ  สันปาเงิน 

 ๓๐๐๐ นายสุเทพ  สายสวัสดิ์ 

 ๓๐๐๑ นายสุเทพ  สินกิตติยานนท 

 ๓๐๐๒ นายสุเทพ  สุธาไทยารักษ 

 ๓๐๐๓ นายสุธน  วงษสุธน 

 ๓๐๐๔ นายสุธรรม  คําสุวรรณ 

 ๓๐๐๕ นายสุธรรม  จิตรพรหม 

 ๓๐๐๖ นายสุธี  โกติรัมย 

 ๓๐๐๗ นายสุธี  คุมอักษร 

 ๓๐๐๘ นายสุธี  จาตุม 

 ๓๐๐๙ นายสุธี  ทับแปลง 

 ๓๐๑๐ นายสุธี  ศรีประสงค 

 ๓๐๑๑ นายสุธี  สิงหชู 

 ๓๐๑๒ นายสุนทร  แกวอําไพ 

 ๓๐๑๓ นายสุนทร  คลังจันทร 

 ๓๐๑๔ นายสุนทร  เชื้ออภัย 

 ๓๐๑๕ นายสุนทร  ธีรพัฒนพงศ 

 ๓๐๑๖ นายสุนทร  วิริยะพันธ 

 ๓๐๑๗ นายสุนทร  โวหาร 

 ๓๐๑๘ นายสุนทร  หงษทอง 

 ๓๐๑๙ นายสุนทร  อารีย 

 ๓๐๒๐ นายสุนัน  แดงนา 

 ๓๐๒๑ นายสุนิตย  พาณิชยเจริญสกุล 

 ๓๐๒๒ นายสุนิล  กุลจลา 

 ๓๐๒๓ นายสุเนตร  ทิพฤาตรี 

 ๓๐๒๔ นายสุบิน  กวาวหนึ่ง 

 ๓๐๒๕ นายสุประพล  บินตํามะหงง 

 ๓๐๒๖ นายสุเปรม  หนูเมือง 

 ๓๐๒๗ นายสุพงศ  จงสกุล 

 ๓๐๒๘ นายสุพจน  กลอมจิตต 

 ๓๐๒๙ นายสุพจน  กันทัง 

 ๓๐๓๐ นายสุพจน  เฉล่ียสมบูรณ 

 ๓๐๓๑ นายสุพจน  ไชยแกว 

 ๓๐๓๒ นายสุพจน  ดีทั่ว 

 ๓๐๓๓ นายสุพจน  นาแพร 

 ๓๐๓๔ นายสุพจน  บุญพร 

 ๓๐๓๕ นายสุพจน  โพธิ์แกว 

 ๓๐๓๖ นายสุพจน  โพธิ์สุยะ 

 ๓๐๓๗ นายสุพจน  รัตนเพียร 

 ๓๐๓๘ นายสุพจน  เล้ียงพรม 

 ๓๐๓๙ นายสุพจน  สุดสี 

 ๓๐๔๐ นายสุพจน  เสือขํา 

 ๓๐๔๑ นายสุพจน  เอียดทอง 

 ๓๐๔๒ นายสุพร  สิงหัษฐิต 

 ๓๐๔๓ นายสุพรรณ  ลีทุม 

 ๓๐๔๔ นายสุพรรณ  ถอยกระโทก 

 ๓๐๔๕ นายสุพรรณสิทธิ์  วรงค 

 ๓๐๔๖ นายสุพรหม  คุปวานิชพงษ 

 ๓๐๔๗ นายสุพล  เซี่ยงใช 

 ๓๐๔๘ นายสุพล  นามแกว 

 ๓๐๔๙ นายสุพล  บงกชมาศ 
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 ๓๐๕๐ นายสุพล  พรมเอี่ยม 

 ๓๐๕๑ นายสุพัฒนพงศ  สิงหยะบุศย 

 ๓๐๕๒ นายสุพันธ  เตโช 

 ๓๐๕๓ นายสุพิตร  แคลวภัย 

 ๓๐๕๔ นายสุพิธพงษ  ศุภเศรษฐศิริ 

 ๓๐๕๕ นายสุพิศ  กันชัย 

 ๓๐๕๖ นายสุพิศ  โคตะมาศ 

 ๓๐๕๗ นายสุพีร  บัวบาน 

 ๓๐๕๘ นายสุเพ็ญ  เที่ยงชัด 

 ๓๐๕๙ นายสุเพียร  คําวงศ 

 ๓๐๖๐ นายสุภกฤษ  ธรรมดิษฐ 

 ๓๐๖๑ นายสุภชัย  ขวดทอง 

 ๓๐๖๒ นายสุภเวช  โชติพานิช 

 ๓๐๖๓ นายสุภัทร  หลีกทุกข 

 ๓๐๖๔ นายสุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ 

 ๓๐๖๕ นายสุภาพ  ฟกเอม 

 ๓๐๖๖ นายสุมน  ตั้งสุนทรวิวัฒน 

 ๓๐๖๗ วาที่รอยตรี สุมนต  คําเรือง 

 ๓๐๖๘ นายสุมิตร  ศิริ 

 ๓๐๖๙ นายสุมิตรชัย  คําเขาแดง 

 ๓๐๗๐ นายสุเมธ  กล่ินกรุน 

 ๓๐๗๑ นายสุเมธ  โคตรชารี 

 ๓๐๗๒ นายสุเมธ  เทพรักษ 

 ๓๐๗๓ นายสุเมธ  นิรมิตรมหาปญญา 

 ๓๐๗๔ นายสุเมธ  บํารุงจิตต 

 ๓๐๗๕ นายสุเมธี  สาสีมา 

 ๓๐๗๖ นายสุรกิจ  กิจสมานมิตร 

 ๓๐๗๗ นายสุรจิตต  นิมิตรวงศสกุล 

 ๓๐๗๘ นายสุรชัย  กิจติกาล 

 ๓๐๗๙ นายสุรชัย  จันทรศรี 

 ๓๐๘๐ นายสุรชัย  บินชัย 

 ๓๐๘๑ นายสุรชัย  รัตตะมาน 

 ๓๐๘๒ นายสุรชัย  ศิเศรษฐกุล 

 ๓๐๘๓ นายสุรชัย  หลอยดา 

 ๓๐๘๔ นายสุรชัย  อภินวถาวรกุล 

 ๓๐๘๕ นายสุรชาติ  คําวรรณะ 

 ๓๐๘๖ นายสุรชาติ  เลิศวิไลสถาพร 

 ๓๐๘๗ นายสุรชาติ  สุวรรณา 

 ๓๐๘๘ นายสุรเชษฎ  โควบวนอาน 

 ๓๐๘๙ นายสุรเชษฐ  บุระมาน 

 ๓๐๙๐ นายสุรเชษฐ  นุชบุษบา 

 ๓๐๙๑ นายสุรเดช  วงอุปปา 

 ๓๐๙๒ นายสุรทิน  มาลีหวล 

 ๓๐๙๓ นายสุรนัย  อมรไชย 

 ๓๐๙๔ นายสุรพงศ  คีรีเพ็ชรพันธุ 

 ๓๐๙๕ นายสุรพงษ  มั่นสวาทะไพบูลย 

 ๓๐๙๖ นายสุรพงษ  แสงฉายา 

 ๓๐๙๗ นายสุรพร  นนทแกว 

 ๓๐๙๘ นายสุรพล  จันทรสุข 

 ๓๐๙๙ นายสุรพล  ไชยโคตร 

 ๓๑๐๐ นายสุรพล  ประทุมทา 

 ๓๑๐๑ นายสุรพล  ศิรินาม 



 หนา   ๖๒ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๐๒ นายสุรพล  สุพวง 

 ๓๑๐๓ นายสุรพัฒน  สกุลไทย 

 ๓๑๐๔ นายสุรพิน  แววบุตร 

 ๓๑๐๕ นายสุรวิชญ  วิลาสคัมภีร 

 ๓๑๐๖ นายสุรวิทย  ทิพยโสภากุล 

 ๓๑๐๗ นายสุรวุฒิ  เจริญขจรชัย 

 ๓๑๐๘ นายสุรวุฒิ  นฤภัย 

 ๓๑๐๙ นายสุรวุฒิ  เมฆนิติ 

 ๓๑๑๐ นายสุรวุฒิ  สุเรรัมย 

 ๓๑๑๑ นายสุรศักดิ์  กําขันตี 

 ๓๑๑๒ นายสุรศักดิ์  เกษมศิริ 

 ๓๑๑๓ นายสุรศักดิ์  จันทรกลับ 

 ๓๑๑๔ นายสุรศักดิ์  ชางคนมี 

 ๓๑๑๕ นายสุรศักดิ์  เตียงงา 

 ๓๑๑๖ นายสุรศักดิ์  นําชัยทศพล 

 ๓๑๑๗ นายสุรศักดิ์  นุยเสง 

 ๓๑๑๘ นายสุรศักดิ์  บุญผล 

 ๓๑๑๙ นายสุรศักดิ์  เปรมจันทรวงศ 

 ๓๑๒๐ นายสุรศักดิ์  พรหมหมื่นไวย 

 ๓๑๒๑ นายสุรศักดิ์  พลอาสา 

 ๓๑๒๒ นายสุรศักดิ์  ยอดมงคล 

 ๓๑๒๓ นายสุรศักดิ์  เล้ียงตน 

 ๓๑๒๔ นายสุรศักดิ์  วลัญชพฤกษ 

 ๓๑๒๕ นายสุรศักดิ์  สุขสาย 

 ๓๑๒๖ นายสุรศักดิ์  สุตธรรม 

 ๓๑๒๗ นายสุรศักดิ์  สุภาพรม 

 ๓๑๒๘ นายสุรศักดิ์  อามะจันทรตรี 

 ๓๑๒๙ นายสุรศักดิ์  อุปการ 

 ๓๑๓๐ นายสุรศาสตร  คลังเพชร 

 ๓๑๓๑ นายสุรสิทธิ์  คนขยัน 

 ๓๑๓๒ นายสุรสิทธิ์  ธนปารวงศ 

 ๓๑๓๓ นายสุรสีห  แสนทวีสุข 

 ๓๑๓๔ นายสุระชัย  บัวอาจ 

 ๓๑๓๕ นายสุระชัย  สาสีรัตน 

 ๓๑๓๖ นายสุระพันธ  ใจกลา 

 ๓๑๓๗ นายสุระศักดิ์  เจริญคุณ 

 ๓๑๓๘ นายสุระศักดิ์  ตวนใจ 

 ๓๑๓๙ นายสุรัช  วิเศษ 

 ๓๑๔๐ นายสุรัฐ  แสงรุงรัตน 

 ๓๑๔๑ นายสุรัตน  กัณหา 

 ๓๑๔๒ นายสุรัตน  ตันติทวีวรกุล 

 ๓๑๔๓ นายสุรัตน  ปาโพธิ์ชัย 

 ๓๑๔๔ นายสุรัตน  พรหมเมืองขวา 

 ๓๑๔๕ นายสุรัตน  สมัยกลาง 

 ๓๑๔๖ นายสุรัตน  สุขสวาง 

 ๓๑๔๗ นายสุรัตน  หินวิเศษ 

 ๓๑๔๘ นายสุรัส  พานิชย 

 ๓๑๔๙ นายสุราษฎร  บุญปญญา 

 ๓๑๕๐ นายสุรินทร  รินรส 

 ๓๑๕๑ นายสุรินทร  สุริยงค 

 ๓๑๕๒ นายสุรินทร  หิรัญธนิศา 

 ๓๑๕๓ นายสุริยพงษ  บุญชัย 
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 ๓๑๕๔ นายสุริยะ  ปยผดุงกิจ 

 ๓๑๕๕ นายสุริยัณห  สุระสระ 

 ๓๑๕๖ นายสุริยัน  ชวัลวิทยโชติกุล 

 ๓๑๕๗ นายสุริยัน  ถุงพุดซา 

 ๓๑๕๘ นายสุริยัน  นันทา 

 ๓๑๕๙ นายสุริยัน  รักกะเปา 

 ๓๑๖๐ นายสุริยันต  แนบเนียน 

 ๓๑๖๑ นายสุริยันต  หิรัญพรหม 

 ๓๑๖๒ นายสุริยา  นะที 

 ๓๑๖๓ นายสุริยา  พรมสอน 

 ๓๑๖๔ นายสุริยา  เพ็งพานิช 

 ๓๑๖๕ นายสุริยา  ภาคากิจ 

 ๓๑๖๖ นายสุริยา  หมอกไชย 

 ๓๑๖๗ นายสุริยา  เอกสุทธิ์ 

 ๓๑๖๘ นายสุรีย  ลอมโฮม 

 ๓๑๖๙ นายสุวรรณ  จินดาศรี 

 ๓๑๗๐ นายสุวรรณ  เพ็ชรรุง 

 ๓๑๗๑ นายสุวรรณ  มณี 

 ๓๑๗๒ นายสุวรรณ  วงศสุวรรณ 

 ๓๑๗๓ นายสุวรรณ  ศรีสมชัย 

 ๓๑๗๔ นายสุวรรณ  โสพัฒน 

 ๓๑๗๕ นายสุวรรณ  ธุมา 

 ๓๑๗๖ นายสุวรรณะ  บัวทอง 

 ๓๑๗๗ นายสุวัจชัย  ศรีละครดี 

 ๓๑๗๘ นายสุวัฒน  เขียนสันเทียะ 

 ๓๑๗๙ นายสุวัฒน  ชํานาญ 

 ๓๑๘๐ นายสุวัฒน  ปริสุทธิวุฒิพร 

 ๓๑๘๑ นายสุวิช  ผิวออน 

 ๓๑๘๒ นายสุวิช  สายสวัสดิ์ 

 ๓๑๘๓ นายสุวิท  ใสจูง 

 ๓๑๘๔ นายสุวิทชัย  แกวนามเมือง 

 ๓๑๘๕ นายสุวิทย  ดิลกวัฒนา 

 ๓๑๘๖ นายสุวิทย  ทองจํารัส 

 ๓๑๘๗ นายสุวิทย  บํารุงวุฒิ 

 ๓๑๘๘ นายสุวิทย  ผองวรรณ 

 ๓๑๘๙ นายสุวิทย  สุทธิอํานวยกูล 

 ๓๑๙๐ นายสุวิทย  สุวรรณรัตน 

 ๓๑๙๑ นายสุวิศิษฎ  เชี่ยวธนะกุล 

 ๓๑๙๒ นายสุเวทย  คําปลิว 

 ๓๑๙๓ นายสุเวียต  ดวงแกว 

 ๓๑๙๔ นายเสกวิทย  วทัญูสัมฤทธิ์ 

 ๓๑๙๕ นายเสกสรร  จันเต็ม 

 ๓๑๙๖ นายเสกสรร  วงศศิริ 

 ๓๑๙๗ นายเสกสรรค  คงอาชีวกิจ 

 ๓๑๙๘ นายเสกสรรค  ชางเขียว 

 ๓๑๙๙ นายเสกสรรค  บุญเขตต 

 ๓๒๐๐ นายเสกสรรค  ปนทอง 

 ๓๒๐๑ นายเสกสรรค  วิทยปรีชากุล 

 ๓๒๐๒ นายเสกสรรค  สวัสดี 

 ๓๒๐๓ นายเสกสรรณ  สกุลเอื้อ 

 ๓๒๐๔ นายเสกสัน  ทองแดง 

 ๓๒๐๕ นายเสกสันต  ชํานาญยา 
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 ๓๒๐๖ นายเสกสันติ์  จันทนะ 

 ๓๒๐๗ นายเสงี่ยม  ชุมภู 

 ๓๒๐๘ นายเสงี่ยม  สกุลรักษ 

 ๓๒๐๙ นายเสฏฐวุฒิ  โตมรศิริสกุล 

 ๓๒๑๐ นายเสด็จ  โรจนธรรม 

 ๓๒๑๑ นายเสถียร  ทิวัตถวงศ 

 ๓๒๑๒ นายเสถียร  นารี 

 ๓๒๑๓ นายเสถียร  ฤกษนันทน 

 ๓๒๑๔ นายเสถียร  สายชล 

 ๓๒๑๕ นายเสนห  คนขยัน 

 ๓๒๑๖ นายเสนห  มีพวงผล 

 ๓๒๑๗ นายเสนห  เล่ียมทอง 

 ๓๒๑๘ นายเสนห  สังขเมือง 

 ๓๒๑๙ นายเสนอ  จีนเมือง 

 ๓๒๒๐ นายเสริม  บัวทอง 

 ๓๒๒๑ นายเสรี  พรมวงปอ 

 ๓๒๒๒ นายเสรี  อุยประสิทธิ์ 

 ๓๒๒๓ นายแสงเงิน  ชัยประเศียร 

 ๓๒๒๔ นายแสงชัย  ดีเลิศ 

 ๓๒๒๕ นายแสงชัย  ธีรปกรณ 

 ๓๒๒๖ นายแสงประเสริฐ  จันทราภรณ 

 ๓๒๒๗ นายแสนศักดิ์  คําสุนันท 

 ๓๒๒๘ นายโสพล  ศิริเศรษฐ 

 ๓๒๒๙ นายโสภณ  แพทยสิทธิรัตน 

 ๓๒๓๐ นายโสฬส  จูเจริญ 

 ๓๒๓๑ นายโสฬส  มั่งสูงเนิน 

 ๓๒๓๒ นายหมัด  หีมเหม 

 ๓๒๓๓ นายหวันมูฮํามัดรุสดี  เจะอาแว 

 ๓๒๓๔ นายหัตถพล  แกวตา 

 ๓๒๓๕ นายหัสชา  เนือยทอง 

 ๓๒๓๖ นายหาญณรงค  เพนเทศ 

 ๓๒๓๗ นายเหมชาติ  นีละสมิต 

 ๓๒๓๘ นายเหมราช  สุขพันธุ 

 ๓๒๓๙ นายเหรียญทอง  จินะไชย 

 ๓๒๔๐ พันจาเอก แหลม  สมบูรณ 

 ๓๒๔๑ นายองอาจ  ไชยอวน 

 ๓๒๔๒ พันจาเอก อโณทัย  โถชารี 

 ๓๒๔๓ วาที่รอยตรี อดิเทพ  วงศพิกุล 

 ๓๒๔๔ นายอดิพัฒน  พรมทา 

 ๓๒๔๕ นายอดิเรก  สอนดา 

 ๓๒๔๖ นายอดิเรก  สุปนธรรม 

 ๓๒๔๗ วาที่รอยตรี อดิศร  คําภาสันต 

 ๓๒๔๘ นายอดิศร  วรฉายสมบัติ 

 ๓๒๔๙ นายอดิศร  สามสี 

 ๓๒๕๐ นายอดิศร  เสนแกว 

 ๓๒๕๑ นายอดิศักดิ์  แกลวกลา 

 ๓๒๕๒ นายอดิศักดิ์  เครือเอี่ยม 

 ๓๒๕๓ นายอดิศักดิ์  นอยวงศ 

 ๓๒๕๔ นายอดิศักดิ์  นาแกว 

 ๓๒๕๕ นายอดิศักดิ์  พิมพเหม 

 ๓๒๕๖ นายอดิสร  พรมสันต 

 ๓๒๕๗ นายอดิสรณ  สาระพล 



 หนา   ๖๕ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๒๕๘ นายอดุลย  สอนสุภาพ 

 ๓๒๕๙ นายอดุลยศักดิ์  มิ่งสอน 

 ๓๒๖๐ นายอติชาต  หงษทอง 

 ๓๒๖๑ นายอธิพงษ  สุขเพ็ญ 

 ๓๒๖๒ นายอธิวัฒน  คําพันธ 

 ๓๒๖๓ นายอธิวัฒน  อั่นครุฑ 

 ๓๒๖๔ นายอธิวัตร  ปอมพิมพ 

 ๓๒๖๕ นายอธิศักดิ์  พิเนตรเสถียร 

 ๓๒๖๖ นายอธิษฐ  แกวทวีพัฒน 

 ๓๒๖๗ นายอธิสันต  สุนันทศิลป 

 ๓๒๖๘ นายอนนท  เถาวัลดี 

 ๓๒๖๙ นายอนนท  เหลาศิริวิจิตร 

 ๓๒๗๐ นายอนันชัย  กลางทิม 

 ๓๒๗๑ นายอนันต  กนกศิลป 

 ๓๒๗๒ นายอนันต  ดวงบานยาง 

 ๓๒๗๓ นายอนันต  ทอนฮามแกว 

 ๓๒๗๔ นายอนันต  แปลงมาลย 

 ๓๒๗๕ นายอนันต  เพชรพัด 

 ๓๒๗๖ นายอนันต  วิชัยดิษฐ 

 ๓๒๗๗ นายอนันต  สําลีวอง 

 ๓๒๗๘ นายอนันต  หะยีสะอิ 

 ๓๒๗๙ นายอนันท  บุญชวย 

 ๓๒๘๐ นายอนันท  พรมนิน 

 ๓๒๘๑ นายอนุกูล  กล่ินกมล 

 ๓๒๘๒ นายอนุกูล  พลวัชรินทร 

 ๓๒๘๓ นายอนุชัย  เจริญสุข 

 ๓๒๘๔ นายอนุชา  คําปาสังข 

 ๓๒๘๕ นายอนุชา  ดีฉนวน 

 ๓๒๘๖ นายอนุชา  ตันปติกร 

 ๓๒๘๗ นายอนุชา  ตาสิติ 

 ๓๒๘๘ นายอนุชา  ถุงคํา 

 ๓๒๘๙ นายอนุชา  ทองสิทธิ์ 

 ๓๒๙๐ นายอนุชา  บัวแกว 

 ๓๒๙๑ นายอนุชา  ปนเพชร 

 ๓๒๙๒ นายอนุชา  ริยะบุตร 

 ๓๒๙๓ นายอนุชา  แสงหิรัญ 

 ๓๒๙๔ นายอนุชา  อาชีวะ 

 ๓๒๙๕ นายอนุชาติ  ชิณภา 

 ๓๒๙๖ นายอนุชาติ  สําเภารัตน 

 ๓๒๙๗ นายอนุชิต  กันตะกวาง 

 ๓๒๙๘ นายอนุชิต  โนรดี 

 ๓๒๙๙ นายอนุชิต  พันธุโพธิ์ 

 ๓๓๐๐ นายอนุชิต  สุทธิเจริญพาณิชย 

 ๓๓๐๑ นายอนุตร  ตันจะโข 

 ๓๓๐๒ นายอนุพงศ  มีจันที 

 ๓๓๐๓ นายอนุพงษ  แกวมา 

 ๓๓๐๔ นายอนุรักษ  เข็มอนุสุข 

 ๓๓๐๕ นายอนุรักษ  ใจยินดี 

 ๓๓๐๖ นายอนุรักษ  ตอชาติ 

 ๓๓๐๗ นายอนุรักษ  พรมจาด 

 ๓๓๐๘ นายอนุรักษ  พิทักษบูรพา 

 ๓๓๐๙ นายอนุรักษ  มาลาลักษมี 



 หนา   ๖๖ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๓๑๐ นายอนุรักษ  อังษานาม 

 ๓๓๑๑ นายอนุวัชช  จันทรทิพย 

 ๓๓๑๒ นายอนุวัฒน  จําปาวงษ 

 ๓๓๑๓ นายอนุวัฒน  จําปาสอน 

 ๓๓๑๔ นายอนุวัฒน  เอกอายะ 

 ๓๓๑๕ นายอนุวัตน  พิพิธ 

 ๓๓๑๖ นายอนุวาท  ยามา 

 ๓๓๑๗ พันจาเอก อนุศักดิ์  หัตถวนิชากรกุล 

 ๓๓๑๘ นายอนุสรณ  คําโท 

 ๓๓๑๙ นายอนุสรณ  คําพีระ 

 ๓๓๒๐ นายอนุสรณ  บัวทอง 

 ๓๓๒๑ นายอนุสรณ  ศรีจันทร 

 ๓๓๒๒ นายอนุสรณ  หันตรา 

 ๓๓๒๓ นายอเนก  ทิมทับ 

 ๓๓๒๔ นายอภัย  บุญสําราญ 

 ๓๓๒๕ นายอภิชน  สงสุข 

 ๓๓๒๖ นายอภิชัย  นพคุณวิจัย 

 ๓๓๒๗ นายอภิชัย  ประคองภักดิ์ 

 ๓๓๒๘ นายอภิชัย  พันธแจม 

 ๓๓๒๙ นายอภิชัย  ลิมานนท 

 ๓๓๓๐ นายอภิชัย  ศรีสุวรรณ 

 ๓๓๓๑ นายอภิชา  พูลศักดิ์ 

 ๓๓๓๒ นายอภิชาต  วชิระปราการพงษ 

 ๓๓๓๓ นายอภิชาติ  กนกสิงห 

 ๓๓๓๔ นายอภิชาติ  ขันตี 

 ๓๓๓๕ นายอภิชาติ  เจริญยุทธ 

 ๓๓๓๖ นายอภิชาติ  เชาวนปรีชาพร 

 ๓๓๓๗ วาท่ีรอยตรี อภิชาติ  ดีดานคอ 

 ๓๓๓๘ นายอภิชาติ  ดีสวัสดิ์ 

 ๓๓๓๙ นายอภิชาติ  ตันติวิชชาภรณ 

 ๓๓๔๐ นายอภิชาติ  ธิติมาธัญญากุล 

 ๓๓๔๑ นายอภิชาติ  นอยถนอม 

 ๓๓๔๒ นายอภิชาติ  ปจฉิมศิริ 

 ๓๓๔๓ นายอภิชาติ  พ้ืนผา 

 ๓๓๔๔ นายอภิชาติ  เพ็ชรประสิทธิ์ 

 ๓๓๔๕ นายอภิชาติ  ลักษณะ 

 ๓๓๔๖ นายอภิชาติ  ศรีเรือง 

 ๓๓๔๗ นายอภิชาติ  สิงหชัย 

 ๓๓๔๘ นายอภิชาติ  สิมงาม 

 ๓๓๔๙ นายอภิชาติ  อนุศรี 

 ๓๓๕๐ นายอภิเชษฐ  เตชาทวีวรรณ 

 ๓๓๕๑ นายอภิโชค  สอดจันทร 

 ๓๓๕๒ นายอภินันต  ลือศิริ 

 ๓๓๕๓ นายอภินันท  เจะอาบู 

 ๓๓๕๔ นายอภินันท  สนั่นเมือง 

 ๓๓๕๕ นายอภิพล  ทะโป 

 ๓๓๕๖ นายอภิภู  ปภากิจพงศภัค 

 ๓๓๕๗ นายอภิรักษ  ฑีฆะ 

 ๓๓๕๘ นายอภิรักษ  ทิพยานนท 

 ๓๓๕๙ นายอภิรักษ  ยังประยูร 

 ๓๓๖๐ นายอภิรักษ  ยายืน 

 ๓๓๖๑ นายอภิรักษ  ยุคันตวรานันท 



 หนา   ๖๗ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๓๖๒ นายอภิรักษ  อรรถาชิต 

 ๓๓๖๓ นายอภิรัตน  จงประดับชัย 

 ๓๓๖๔ นายอภิวัฒน  จันทราช 

 ๓๓๖๕ นายอภิศักดิ์  สะใบ 

 ๓๓๖๖ นายอภิศักดิ์  อินทนา 

 ๓๓๖๗ นายอภิสิทธิ์  ปทมารัตน 

 ๓๓๖๘ นายอภิสิทธิ์  ศรีหมาด 

 ๓๓๖๙ นายอภิสิทธิ์  อินตะเขื่อน 

 ๓๓๗๐ นายอมร  ลลิตพงศสกุล 

 ๓๓๗๑ นายอมร  อินทจร 

 ๓๓๗๒ นายอมร  เอี่ยนเจง 

 ๓๓๗๓ นายอมรเชษฐ  คําแดงชัย 

 ๓๓๗๔ นายอมรเดช  ทองโอเอี่ยม 

 ๓๓๗๕ นายอมฤต  ชนะกุล 

 ๓๓๗๖ นายอยุธยา  พุฒวัจน 

 ๓๓๗๗ นายอรรคราธร  สงวนตระกูล 

 ๓๓๗๘ นายอรรฆพร  สุวรรณ 

 ๓๓๗๙ นายอรรณพ  จงเจริญ 

 ๓๓๘๐ นายอรรณพ  วิริยอุดมศิริ 

 ๓๓๘๑ นายอรรณพ  หิรัญดิษฐ 

 ๓๓๘๒ นายอรรถกร  แกวไพศาล 

 ๓๓๘๓ นายอรรถพงษ  ฉลาดการณ 

 ๓๓๘๔ นายอรรถพร  บุญณรังษี 

 ๓๓๘๕ นายอรรถพร  บุตรเพชร 

 ๓๓๘๖ นายอรรถพล  กิจรันต 

 ๓๓๘๗ นายอรรถพันธ  ลิขิตวิบูลย 

 ๓๓๘๘ นายอรรถสิทธิ์  ทรัพยเย็น 

 ๓๓๘๙ นายอรัญ  บัวชุม 

 ๓๓๙๐ นายอรุณ  เคยะกูล 

 ๓๓๙๑ นายอรุณ  เมืองแสน 

 ๓๓๙๒ นายอรุณ  ยอดแกว 

 ๓๓๙๓ นายอรุณ  สีหมอก 

 ๓๓๙๔ นายอรุณ  เสลราษฎร 

 ๓๓๙๕ นายอรุณ  แสงแดง 

 ๓๓๙๖ พันจาเอก อลงกต  โพธิ์แสงดา 

 ๓๓๙๗ นายอลงกรณ  ชูวงษ 

 ๓๓๙๘ นายอลงกรณ  โอฆะพนม 

 ๓๓๙๙ นายอวยพร  ชื่นจรูญ 

 ๓๔๐๐ นายอเสข  แกวกันหา 

 ๓๔๐๑ นายอหมัดมูซูลัม  เปาะจิ 

 ๓๔๐๒ นายออด  ศักดิ์ศิริ 

 ๓๔๐๓ นายอัคคเดช  แกวปรางค 

 ๓๔๐๔ วาที่รอยตรี อัครเดช  ตันดี 

 ๓๔๐๕ นายอัครเดช  มาศธนพันธ 

 ๓๔๐๖ นายอัครเดช  อามีเราะ 

 ๓๔๐๗ นายอัครพงศ  จุธากรณ 

 ๓๔๐๘ นายอัครพล  ชางเผือก 

 ๓๔๐๙ นายอัครวัฒน  ตะภูเขียว 

 ๓๔๑๐ นายอัครวิจักษณ  กล่ินศรีสุข 

 ๓๔๑๑ นายอัครวุฒิ  ศุภอักษร 

 ๓๔๑๒ นายอัจฉริยะ  ประสงคสิน 

 ๓๔๑๓ นายอัญชนะ  พานิช 



 หนา   ๖๘ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๑๔ นายอัฎฐศักดิ์  นาคคุม 

 ๓๔๑๕ นายอัฐพงค  คงชวย 

 ๓๔๑๖ นายอัฐพงศ  นาคบุญนํา 

 ๓๔๑๗ นายอัฐพล  มีขํา 

 ๓๔๑๘ นายอัฒพงษ  บุญเสริม 

 ๓๔๑๙ นายอัทธนีย  อุทรักษ 

 ๓๔๒๐ นายอับดุลรอซะ  วงศนรานนท 

 ๓๔๒๑ นายอับดุลรอซัก  สะมะแอ 

 ๓๔๒๒ นายอับดุลรอมาน  เลาะแม 

 ๓๔๒๓ นายอับดุลเลาะ  ศรีทาดาน 

 ๓๔๒๔ นายอับดุลอาซีส  หะยีอาแว 

 ๓๔๒๕ นายอับดุลฮาเล็ม  เบ็ญราซัค 

 ๓๔๒๖ นายอัฟฟาน  ภัทราภินันท 

 ๓๔๒๗ นายอัมพร  ดวงพรม 

 ๓๔๒๘ นายอัมพร  ทองคําชู 

 ๓๔๒๙ นายอัมรัน  สะอะ 

 ๓๔๓๐ นายอัศวิน  เชื้อเจ็ดตน 

 ๓๔๓๑ นายอัศวิน  ล้ิมฤกษลํารึก 

 ๓๔๓๒ นายอัษฎางค  เพียรธัญญกรณ 

 ๓๔๓๓ นายอัษฎาว  เทพรักษ 

 ๓๔๓๔ นายอัษฎาวุธ  ศิริธร 

 ๓๔๓๕ นายอากร  เพ็งแกว 

 ๓๔๓๖ นายอาคม  ทองดี 

 ๓๔๓๗ นายอาคม  นนทสาร 

 ๓๔๓๘ นายอาคม  บิณฑาประสิทธิ์ 

 ๓๔๓๙ นายอาคม  พงษศรี 

 ๓๔๔๐ นายอาคม  รัฐวงษา 

 ๓๔๔๑ นายอาคม  วังคีรี 

 ๓๔๔๒ นายอาคม  อารยาวิชานนท 

 ๓๔๔๓ นายอาณัติ  ขุนมธุรส 

 ๓๔๔๔ นายอาณัติ  ชาญศิริ 

 ๓๔๔๕ นายอาณัติ  ประดิษแจง 

 ๓๔๔๖ นายอาดือนัน  สาและ 

 ๓๔๔๗ นายอาทร  กิตติกุลเมธี 

 ๓๔๔๘ นายอาทร  เดชา 

 ๓๔๔๙ นายอาทิตย  กุสุมาลยนุกูล 

 ๓๔๕๐ นายอาทิตย  นิยมพันธุ 

 ๓๔๕๑ นายอาทิตย  นิลทะราช 

 ๓๔๕๒ นายอาทิตย  มณีกลัด 

 ๓๔๕๓ นายอาทิตย  ลิขิตกุลธนพร 

 ๓๔๕๔ นายอาทิตย  สารนาค 

 ๓๔๕๕ นายอาทินันทน  วสุวัต 

 ๓๔๕๖ นายอานนท  โกฎิคํา 

 ๓๔๕๗ นายอานนท  นิทาน 

 ๓๔๕๘ จาเอก อานนท  พูนมณี 

 ๓๔๕๙ นายอานนท  ภักมี 

 ๓๔๖๐ นายอานนท  วัฒนกรกุล 

 ๓๔๖๑ นายอานัติ  หนูมวง 

 ๓๔๖๒ นายอานุพงษ  แสนสุขอุดมไพร 

 ๓๔๖๓ นายอานุภาพ  รุงเรืองระยับ 

 ๓๔๖๔ นายอาบัสห  สามะ 

 ๓๔๖๕ นายอายุ  คาเรง 



 หนา   ๖๙ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๖๖ นายอารักษ  แกนเพ่ิม 

 ๓๔๖๗ นายอารักษ  ผดุงวิทยากร 

 ๓๔๖๘ นายอาหมัดซายดี  มิงซู 

 ๓๔๖๙ นายอาหะมะ  ภูมิบุตร 

 ๓๔๗๐ นายอํานวย  เกศนี 

 ๓๔๗๑ นายอํานวย  ฉางแกว 

 ๓๔๗๒ นายอํานวย  รุงอุทัย 

 ๓๔๗๓ นายอํานวย  โรจนจรุง 

 ๓๔๗๔ นายอํานวยโชค  ทะนงศักดิ์สกุล 

 ๓๔๗๕ นายอํานาจ  แกวสุข 

 ๓๔๗๖ นายอํานาจ  จันทรมณี 

 ๓๔๗๗ นายอํานาจ  ชูตะกูล 

 ๓๔๗๘ นายอํานาจ  ซุยดา 

 ๓๔๗๙ นายอํานาจ  ทองผอม 

 ๓๔๘๐ นายอํานาจ  นาคสมบูรณ 

 ๓๔๘๑ นายอํานาจ  บุญเกิด 

 ๓๔๘๒ นายอํานาจ  บุญมีศรี 

 ๓๔๘๓ นายอํานาจ  บุญศรี 

 ๓๔๘๔ นายอํานาจ  ปาโมกข 

 ๓๔๘๕ นายอํานาจ  พลานุ 

 ๓๔๘๖ นายอํานาจ  พันธพิทักษ 

 ๓๔๘๗ นายอํานาจ  มะปะเต 

 ๓๔๘๘ นายอํานาจ  รักษงาน 

 ๓๔๘๙ นายอํานาจ  ราชบัณฑิต 

 ๓๔๙๐ นายอํานาจ  รินทราช 

 ๓๔๙๑ นายอํานาจ  วรรณรัตน 

 ๓๔๙๒ นายอํานาจ  วองไว 

 ๓๔๙๓ นายอํานาจ  สลับศรี 

 ๓๔๙๔ นายอํานาจ  สุวรรณไตร 

 ๓๔๙๕ นายอํานาจ  หมวดวัด 

 ๓๔๙๖ นายอํานาจ  เหมสะอาด 

 ๓๔๙๗ นายอําพล  พิมพพรม 

 ๓๔๙๘ นายอําพล  เวหะชาติ 

 ๓๔๙๙ นายอิชยอธิป  บุญศักดิ์เลิศ 

 ๓๕๐๐ นายอิฐร  วรรัตน 

 ๓๕๐๑ นายอิทธาวุธ  งามพสุธาดล 

 ๓๕๐๒ นายอิทธิกร  เรืองอมรวิวัฒน 

 ๓๕๐๓ นายอิทธิพล  จรัสโอฬาร 

 ๓๕๐๔ นายอิทธิพล  ดวงแกว 

 ๓๕๐๕ นายอิทธิพล  เธียรถาวร 

 ๓๕๐๖ จาเอก อิทธิพล  บัณฑิต 

 ๓๕๐๗ นายอิทธิพล  พลบูรณ 

 ๓๕๐๘ นายอิธิรัตน  ศรีนาคา 

 ๓๕๐๙ นายอินทรเทียม  วันคํา 

 ๓๕๑๐ นายอิบรอเฮง  ตรือแน 

 ๓๕๑๑ นายอิสมาแอ  เวาะแม 

 ๓๕๑๒ นายอิสรภาพ  มาเรือน 

 ๓๕๑๓ นายอิสระ  โกยสมบัติโอฬาร 

 ๓๕๑๔ นายอิสเรศ  อัศวเมธาพันธ 

 ๓๕๑๕ นายอุกฤษฎ  ภูมิศรี 

 ๓๕๑๖ นายอุดม  สุขประเสริฐ 

 ๓๕๑๗ นายอุดม  สุดใจ 
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 ๓๕๑๘ นายอุดมชัย  สายสาระ 

 ๓๕๑๙ นายอุดมศักดิ์  ณ นรงค 

 ๓๕๒๐ นายอุดมศักดิ์  บุปผา 

 ๓๕๒๑ นายอุดร  พรอมมูล 

 ๓๕๒๒ นายอุดร  เพชรรัตน 

 ๓๕๒๓ นายอุตสาห  บุญมาก 

 ๓๕๒๔ นายอุทยาน  จันทรโสภา 

 ๓๕๒๕ นายอุทัย  แถวโนนงิ้ว 

 ๓๕๒๖ นายอุทัย  ทองออน 

 ๓๕๒๗ นายอุทัย  เพ็งธรรม 

 ๓๕๒๘ นายอุทัย  สมสุข 

 ๓๕๒๙ นายอุทัย  สุลักษณานนท 

 ๓๕๓๐ นายอุทาน  วิจิตรจันทร 

 ๓๕๓๑ นายอุทิศ  ดวงผาสุข 

 ๓๕๓๒ นายอุเทน  ใจจะดี 

 ๓๕๓๓ นายอุเทน  บุญย่ิง 

 ๓๕๓๔ นายอุปพัทธ  จันทพิมพะ 

 ๓๕๓๕ นายอุสมัน  กาเซ็ง 

 ๓๕๓๖ นายเอก  อินพหล 

 ๓๕๓๗ นายเอกคณิต  ประวัติวงศ 

 ๓๕๓๘ นายเอกชัย  กัลยา 

 ๓๕๓๙ นายเอกชัย  คําเพชร 

 ๓๕๔๐ นายเอกชัย  สัมฤทธิ์รินทร 

 ๓๕๔๑ นายเอกชัย  อรุณฉลาด 

 ๓๕๔๒ นายเอกนาท  พัฒนพระพรหม 

 ๓๕๔๓ นายเอกพงศ  มากปรางค 

 ๓๕๔๔ นายเอกภพ  สะเดา 

 ๓๕๔๕ นายเอกภพ  อุทัยแสง 

 ๓๕๔๖ นายเอกภัสสร  สุดใจสกุลพงษ 

 ๓๕๔๗ นายเอกรัฐ  คําวิไล 

 ๓๕๔๘ นายเอกราช  ระศร 

 ๓๕๔๙ นายเอกราช  สุริยเลิศ 

 ๓๕๕๐ นายเอกรินทร  อวมอุม 

 ๓๕๕๑ นายเอกลักษณ  เตจะ 

 ๓๕๕๒ นายเอกลักษณ  ศาลางาม 

 ๓๕๕๓ นายเอกวิทย  เจียวกก 

 ๓๕๕๔ นายเอกสถิต  มั่นคง 

 ๓๕๕๕ นายเอนก  คําวัง 

 ๓๕๕๖ นายเอนก  วงศวัชร 

 ๓๕๕๗ นายเอนก  ศรีทรัพย 

 ๓๕๕๘ นายเอนก  สงกล่ิน 

 ๓๕๕๙ นายเอลวิล  เพชรปลูก 

 ๓๕๖๐ นายเอื้อการย  บุตรโพธิ์ศรี 

 ๓๕๖๑ นายโอภาส  ไชยมหาพฤกษ 

 ๓๕๖๒ นายโอภาส  สําเนียงเพราะ 

 ๓๕๖๓ นายฮัสสัน  ดอเลาะ 

 ๓๕๖๔ นางกงใจ  โสแสนนอย 

 ๓๕๖๕ นางกชกร  บุญครอบ 

 ๓๕๖๖ นางกชกร  เปนแผน 

 ๓๕๖๗ นางกชกร  ศิริประไพ 

 ๓๕๖๘ นางกชกร  อินทวิเศษ 

 ๓๕๖๙ นางกชกร  เฮประโคน 



 หนา   ๗๑ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๗๐ นางสาวกชกร  หงษศรี วูลเลย 

 ๓๕๗๑ นางกชณากาญ  ดวงมาตยพล 

 ๓๕๗๒ นางสาวกชนัฐ  มะสาแม 

 ๓๕๗๓ นางสาวกชนันท  คิดเห็น 

 ๓๕๗๔ นางกชพร  กาฬหวา 

 ๓๕๗๕ นางสาวกชพร  เขื่อนธนะ 

 ๓๕๗๖ นางกชพร  คงไพฑูรย 

 ๓๕๗๗ นางกชพร  พิมพสี 

 ๓๕๗๘ นางกชพร  ล้ิมรักษบํารุง 

 ๓๕๗๙ นางสาวกชพรรณ  ขันคํา 

 ๓๕๘๐ นางกชภัส  เหล็กบังวัน 

 ๓๕๘๑ นางกชมน  บุญมา 

 ๓๕๘๒ นางกชรัตน  แสนราช 

 ๓๕๘๓ นางสาวกณิฐฌา  ศักดิ์กุลชัยกิจ 

 ๓๕๘๔ นางสาวกณิษชมภู  ดวงศรี 

 ๓๕๘๕ นางสาวกตัญู  โมมาลี 

 ๓๕๘๖ นางกนกกร  ประเสริฐสังข 

 ๓๕๘๗ นางกนกกาญ  ทีปานุเคราะห 

 ๓๕๘๘ นางกนกกาญจน  จงจัดกลาง 

 ๓๕๘๙ นางกนกกาญจน  บุญประสาน 

 ๓๕๙๐ นางกนกกาญจน  ปฐมาวัฒนากาญจน 

 ๓๕๙๑ นางสาวกนกกาญจน  โสรัสสะ 

 ๓๕๙๒ นางกนกฉัตร  สายดวงแกว 

 ๓๕๙๓ นางสาวกนกชญช  เพาะปลูก 

 ๓๕๙๔ นางกนกทิพย  ทองรัตน 

 ๓๕๙๕ นางสาวกนกทิพย  มรรคาเขต 

 ๓๕๙๖ นางกนกนวล  โพธิ์ศรี 

 ๓๕๙๗ นางสาวกนกพร  เข็มทอง 

 ๓๕๙๘ นางกนกพร  คลังภักดี 

 ๓๕๙๙ นางกนกพร  แตงริด 

 ๓๖๐๐ นางกนกพร  ทองแจม 

 ๓๖๐๑ นางสาวกนกพร  ทองเล่ือน 

 ๓๖๐๒ นางสาวกนกพร  นพกาล 

 ๓๖๐๓ นางกนกพร  นาถ้ําพลอย 

 ๓๖๐๔ นางกนกพร  บุญทวีบรรจง 

 ๓๖๐๕ นางสาวกนกพร  โพธิ์เกตุ 

 ๓๖๐๖ นางสาวกนกพร  ไพศาลสุจารีกุล 

 ๓๖๐๗ นางกนกพร  เล็กเครือสุวรรณ 

 ๓๖๐๘ นางกนกพร  สิงขร 

 ๓๖๐๙ นางกนกพร  อินทรสัตยพงศ 

 ๓๖๑๐ นางกนกพรรณ  กิจพิทักษ 

 ๓๖๑๑ นางกนกพรรณ  บุณยกาญจนกุล 

 ๓๖๑๒ นางกนกพรรณ  มหิทธิพงศา 

 ๓๖๑๓ นางกนกพัชร  ทองแดง 

 ๓๖๑๔ นางกนกภรณ  เกษนอย 

 ๓๖๑๕ นางกนกภัณฑ  วีรปกรณ 

 ๓๖๑๖ นางกนกรัตน  จันวะโร 

 ๓๖๑๗ นางกนกรัตน  ใจกลา 

 ๓๖๑๘ นางสาวกนกรัตน  ทิพนี 

 ๓๖๑๙ นางกนกรัตน  นาจําปา 

 ๓๖๒๐ นางกนกวรรณ  กลับสุข 

 ๓๖๒๑ นางกนกวรรณ  คงศรีเจริญ 



 หนา   ๗๒ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๖๒๒ นางสาวกนกวรรณ  จารุมะกร 

 ๓๖๒๓ นางกนกวรรณ  เจริญศิริ 

 ๓๖๒๔ นางกนกวรรณ  แจงจิต 

 ๓๖๒๕ นางสาวกนกวรรณ  ชูกล่ิน 

 ๓๖๒๖ นางกนกวรรณ  ไชยคําจันทร 

 ๓๖๒๗ นางกนกวรรณ  ทรงผาสุข 

 ๓๖๒๘ นางสาวกนกวรรณ  ทองใบ 

 ๓๖๒๙ นางสาวกนกวรรณ  ทองมาก 

 ๓๖๓๐ นางกนกวรรณ  ทานา 

 ๓๖๓๑ นางกนกวรรณ  นิลน้ําเพชร 

 ๓๖๓๒ นางกนกวรรณ  บึงมุม 

 ๓๖๓๓ นางกนกวรรณ  บุญเกื้อ 

 ๓๖๓๔ นางกนกวรรณ  ปานบุตร 

 ๓๖๓๕ นางสาวกนกวรรณ  พณิชีพ 

 ๓๖๓๖ นางกนกวรรณ  พรมมา 

 ๓๖๓๗ นางสาวกนกวรรณ  พลซา 

 ๓๖๓๘ นางสาวกนกวรรณ  พุทธวงศ 

 ๓๖๓๙ นางสาวกนกวรรณ  รอดผล 

 ๓๖๔๐ นางกนกวรรณ  รัตนแกว 

 ๓๖๔๑ นางกนกวรรณ  รุงศรี 

 ๓๖๔๒ นางกนกวรรณ  วงศวราธิปกุล 

 ๓๖๔๓ นางกนกวรรณ  วงศวานิช 

 ๓๖๔๔ นางสาวกนกวรรณ  วงษชัยสมร 

 ๓๖๔๕ นางกนกวรรณ  วากเนอร 

 ๓๖๔๖ นางกนกวรรณ  ศรีมีทรัพย 

 ๓๖๔๗ นางกนกวรรณ  ศิริรัตนพันธ 

 ๓๖๔๘ นางสาวกนกวรรณ  ศิลวัฒนานุสานติ์ 

 ๓๖๔๙ นางกนกวรรณ  สงสุขเลิศสันติ 

 ๓๖๕๐ นางสาวกนกวรรณ  สวนแยม 

 ๓๖๕๑ นางกนกวรรณ  สันตติภัค 

 ๓๖๕๒ นางกนกวรรณ  สายนวล 

 ๓๖๕๓ นางสาวกนกวรรณ  สุขมาก 

 ๓๖๕๔ นางกนกวรรณ  เสาหิน 

 ๓๖๕๕ นางสาวกนกวรรณ  แสงอรุณ 

 ๓๖๕๖ นางสาวกนกวรรณ  โสเจยยะ 

 ๓๖๕๗ นางสาวกนกวรรณ  เหลาสาร 

 ๓๖๕๘ นางกนกวรรณ  อรัญถิตย 

 ๓๖๕๙ นางกนกวรรณ  กงไกรราช 

 ๓๖๖๐ นางกนกวลี  เสาไพบูลย 

 ๓๖๖๑ นางสาวกนกศรี  เชื้อหมอ 

 ๓๖๖๒ นางกนกอร  จันทะวงศ 

 ๓๖๖๓ นางกนกอร  ณ เจริญ 

 ๓๖๖๔ นางสาวกนกอร  ตางจงราช 

 ๓๖๖๕ นางกนกอร  แทนสอน 

 ๓๖๖๖ นางกนกอร  เนตรกลาง 

 ๓๖๖๗ นางกนจนี  คําศรี 

 ๓๖๖๘ นางกนิฏฐรัตน  ผลแกว 

 ๓๖๖๙ นางกนิฏฐา  ลีพลากร 

 ๓๖๗๐ นางกนิษฐา  ตะวันสุกี 

 ๓๖๗๑ นางสาวกนิษฐา  ธรรมพิทักษ 

 ๓๖๗๒ นางกนิษฐา  เนาวแกว 

 ๓๖๗๓ นางสาวกนิษฐา  บริบูรณ 
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 ๓๖๗๔ นางกนิษฐา  สอนพวง 

 ๓๖๗๕ นางกนิษฐา  สาระสิทธิ์ 

 ๓๖๗๖ นางกมล  เดือนขาว 

 ๓๖๗๗ นางกมลขวัญ  จุลแสน 

 ๓๖๗๘ นางสาวกมลชนก  รอตงาม 

 ๓๖๗๙ นางกมลทิพย  กาศสมบูรณ 

 ๓๖๘๐ นางกมลทิพย  เกียรติรุงนพคุณ 

 ๓๖๘๑ นางกมลทิพย  จันทรสาขา 

 ๓๖๘๒ นางกมลทิพย  มั่นดี 

 ๓๖๘๓ นางสาวกมลทิพย  แยมกลํ่า 

 ๓๖๘๔ นางสาวกมลทิพย  สิทธิชัย 

 ๓๖๘๕ นางกมลทิพย  แสงสุเทพ 

 ๓๖๘๖ นางสาวกมลทิพย  หงษขาว 

 ๓๖๘๗ นางกมลนัทธ  ดวงใจ 

 ๓๖๘๘ นางกมลนัทธ  วุฒิสาร 

 ๓๖๘๙ นางสาวกมลเนตร  จิระประภูศักดิ์ 

 ๓๖๙๐ นางกมลพร  เพชรรัตน 

 ๓๖๙๑ นางกมลพรรค  เจริญย่ิง 

 ๓๖๙๒ นางกมลพรรณ  โชติงาม 

 ๓๖๙๓ นางสาวกมลพันธ  คงสมัย 

 ๓๖๙๔ นางกมลรัตน  ลิมปปทมปาณี 

 ๓๖๙๕ นางกมลรัตน  ลุนพิลา 

 ๓๖๙๖ นางกมลรัตน  แสงแกว 

 ๓๖๙๗ นางกมลลักษณ  ศีลบุตร 

 ๓๖๙๘ นางกมลวรรณ  กิจประชา 

 ๓๖๙๙ นางสาวกมลวรรณ  แซเฮง 

 ๓๗๐๐ นางกมลวรรณ  ทาปญญา 

 ๓๗๐๑ นางกมลวรรณ  พินิจเกสร 

 ๓๗๐๒ นางกมลวรรณ  ภูพงษ 

 ๓๗๐๓ นางกมลวรรณ  มุสิกะปาละ 

 ๓๗๐๔ นางสาวกมลวรรณ  วุฒิจํานงค 

 ๓๗๐๕ นางกมลวรรณ  สิริอารีย 

 ๓๗๐๖ นางสาวกมลวรรณ  แสงสุวรรณ 

 ๓๗๐๗ นางกมลวรรณ  ออนบัวขาว 

 ๓๗๐๘ นางกมลวรรณ  อินทจันทร 

 ๓๗๐๙ นางสาวกมลวันท  วิทยาพิชัยกุล 

 ๓๗๑๐ นางกมลวัลย  พรหมอุดม 

 ๓๗๑๑ นางกมลา  แกวบริสุทธิ์ 

 ๓๗๑๒ นางสาวกรกฎ  นิตยาจารย 

 ๓๗๑๓ นางกรกฎ  พิจอมบุตร 

 ๓๗๑๔ นางสาวกรกฎา  จันทรสม 

 ๓๗๑๕ นางสาวกรกนก  บุญนํา 

 ๓๗๑๖ นางกรกนก  ศรีจันทร 

 ๓๗๑๗ นางสาวกรกริยา  ออนเผา 

 ๓๗๑๘ นางสาวกรชุดา  ศรีวิสุทธิกุล 

 ๓๗๑๙ นางกรณศศิร  หนุนทรัพย 

 ๓๗๒๐ นางสาวกรณิการ  คํางาม 

 ๓๗๒๑ นางสาวกรณิการ  หิริศักดิ์สกุล 

 ๓๗๒๒ นางสาวกรณิการ  อรามฤทัยเลิศ 

 ๓๗๒๓ นางสาวกรทักษ  คลายอักษร 

 ๓๗๒๔ นางสาวกรทิพย  จันทรเทพ 

 ๓๗๒๕ นางกรทิพย  ภูหองเพชร 



 หนา   ๗๔ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๒๖ นางสาวกรพินธุ  เรืองสุวรรณ 

 ๓๗๒๗ นางกรพินธุ  ฤกษงาม 

 ๓๗๒๘ นางกรพินธุ  ศรีวรรณ 

 ๓๗๒๙ นางกรภัทร  บุญศรี 

 ๓๗๓๐ นางสาวกรภัทร  สุวรรณสม 

 ๓๗๓๑ นางสาวกรรฐิลักษณ  เดชสถิตยณุรักษ 

 ๓๗๓๒ นางกรรณกนก  กิตติธีรานุรักษ 

 ๓๗๓๓ นางสาวกรรณหา  นุนงาม 

 ๓๗๓๔ นางสาวกรรณิกา  แกวเพ็ชร 

 ๓๗๓๕ นางกรรณิกา  คําโพธา 

 ๓๗๓๖ นางสาวกรรณิกา  จงดี 

 ๓๗๓๗ นางกรรณิกา  จันทรเพ็ญ 

 ๓๗๓๘ นางกรรณิกา  จํานรรจสิริ 

 ๓๗๓๙ นางสาวกรรณิกา  ตรีชฎารุงเรือง 

 ๓๗๔๐ นางสาวกรรณิกา  เตไชยา 

 ๓๗๔๑ นางกรรณิกา  ทุมเชียงลํา 

 ๓๗๔๒ นางกรรณิกา  นนทศิริวรรษ 

 ๓๗๔๓ นางกรรณิกา  ผายเงิน 

 ๓๗๔๔ นางกรรณิกา  สกุนินนท 

 ๓๗๔๕ นางกรรณิกา  สุรําไพ 

 ๓๗๔๖ นางกรรณิกา  หงษใจ 

 ๓๗๔๗ นางสาวกรรณิกา  เหมือนจันทรแจม 

 ๓๗๔๘ นางกรรณิกาแกว  อุปลา 

 ๓๗๔๙ นางสาวกรรณิการ  กล่ินเกษร 

 ๓๗๕๐ นางสาวกรรณิการ  เกตุทิพย 

 ๓๗๕๑ นางกรรณิการ  คล่ืนแกว 

 ๓๗๕๒ นางกรรณิการ  จันแดง 

 ๓๗๕๓ นางกรรณิการ  ใจตรง 

 ๓๗๕๔ นางสาวกรรณิการ  ชนะภักดี 

 ๓๗๕๕ นางกรรณิการ  ชายพรม 

 ๓๗๕๖ นางสาวกรรณิการ  ชินอักษร 

 ๓๗๕๗ นางกรรณิการ  ไชยโรจน 

 ๓๗๕๘ นางสาวกรรณิการ  ตุยเจิม 

 ๓๗๕๙ นางสาวกรรณิการ  ถนอมธีระนันท 

 ๓๗๖๐ นางกรรณิการ  ทําดี 

 ๓๗๖๑ นางกรรณิการ  ธะนะ 

 ๓๗๖๒ นางสาวกรรณิการ  ธีรวุฒิวรเวทย 

 ๓๗๖๓ นางกรรณิการ  นวมอินทร 

 ๓๗๖๔ นางสาวกรรณิการ  นาชัยนาค 

 ๓๗๖๕ นางกรรณิการ  ประสงค 

 ๓๗๖๖ นางสาวกรรณิการ  ปนใจ 

 ๓๗๖๗ นางกรรณิการ  ปานณรงค 

 ๓๗๖๘ นางกรรณิการ  พัวพานิช 

 ๓๗๖๙ นางกรรณิการ  พิทักษปทมกร 

 ๓๗๗๐ นางกรรณิการ  มรดก 

 ๓๗๗๑ นางกรรณิการ  รัชอินทร 

 ๓๗๗๒ นางกรรณิการ  ราชสาวงศ 

 ๓๗๗๓ นางกรรณิการ  ศรีมงคลธาราธร 

 ๓๗๗๔ นางกรรณิการ  ศุภกิจอนันตคุณ 

 ๓๗๗๕ นางกรรณิการ  ส้ันปอม 

 ๓๗๗๖ นางกรรณิการ  สายตรี 

 ๓๗๗๗ นางกรรณิการ  สีลาภเกื้อ 



 หนา   ๗๕ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๗๘ นางกรรณิการ  สุรศักดิ์ชัยสกุล 

 ๓๗๗๙ นางกรรณิการ  อุนา 

 ๓๗๘๐ นางกรรณิการ  เอี่ยมแกว 

 ๓๗๘๑ นางกรรณิภา  แกวกองบุญ 

 ๓๗๘๒ นางกรรธิมา  ฝาระมี 

 ๓๗๘๓ นางกรรนิกา  ภุมรินทร 

 ๓๗๘๔ นางกรรนิษฐา  หนองคาย 

 ๓๗๘๕ นางกรรุณา  สุภะนานัย 

 ๓๗๘๖ นางกรวรรณ  กนกลภัสปรีดา 

 ๓๗๘๗ นางกรวรรณ  เกี๋ยงแกว 

 ๓๗๘๘ นางกรวรรณ  เถาถวิล 

 ๓๗๘๙ นางสาวกรวรรณ  ทองใบ 

 ๓๗๙๐ นางกรวรรณ  ธิติปภาดา 

 ๓๗๙๑ นางสาวกรวรรณ  ปานแพ 

 ๓๗๙๒ นางกรวรรณ  พูลสมบัติ 

 ๓๗๙๓ นางกรวรรณ  สักลอ 

 ๓๗๙๔ นางกรวิภา  แกวสุข 

 ๓๗๙๕ นางกรวี  วงคไชยา 

 ๓๗๙๖ นางกรองกาญจน  นันทวิสุทธิ์ 

 ๓๗๙๗ นางกรองแกว  สีซุย 

 ๓๗๙๘ นางกรองแกว  อัคเนตร 

 ๓๗๙๙ นางกรองแกว  อึ้งสําราญ 

 ๓๘๐๐ นางกรองจิตร  จันทวงศ 

 ๓๘๐๑ นางสาวกรองทอง  กสิกิจ 

 ๓๘๐๒ นางกรองทอง  พันทอง 

 ๓๘๐๓ นางสาวกรองทอง  ฬียาพรรณ 

 ๓๘๐๔ นางกรองทิพย  สุวรรณมณีเภสัช 

 ๓๘๐๕ นางกรองพร  คงสุข 

 ๓๘๐๖ นางสาวกรองพุทธ  พิมพหาญ 

 ๓๘๐๗ นางสาวกรอุไร  ใบตาเย็บ 

 ๓๘๐๘ นางสาวกรัณยพิชญ  โคตรประทุม 

 ๓๘๐๙ นางกริยา  ชูชัย 

 ๓๘๑๐ นางสาวกรุณา  เครือเนตร 

 ๓๘๑๑ นางสาวกรุณา  ชวยทุกขเพ่ือน 

 ๓๘๑๒ นางสาวกรุณา  นัดพบสุข 

 ๓๘๑๓ นางกรุณา  วรรณวิมลศรี 

 ๓๘๑๔ นางสาวกรุณา  สุขเจริญ 

 ๓๘๑๕ นางสาวกรุณาพร  สารทอง 

 ๓๘๑๖ นางกฤชญา  พรหมนาค 

 ๓๘๑๗ นางสาวกฤชญา  มั่นเขตกิจ 

 ๓๘๑๘ นางกฤตญา  ชาญเวชศาสตร 

 ๓๘๑๙ นางกฤตติยากร  ปรากฎกลา 

 ๓๘๒๐ นางสาวกฤตยภรณ  แสงสุริยะ 

 ๓๘๒๑ นางกฤตยา  บรรเทิง 

 ๓๘๒๒ นางกฤตยา  วงศา 

 ๓๘๒๓ นางสาวกฤตวรรธน  ผาศิริ 

 ๓๘๒๔ นางกฤติกา  คชเกตุ 

 ๓๘๒๕ นางกฤติกา  เฉิดโฉม 

 ๓๘๒๖ นางกฤติกา  ชนประชา 

 ๓๘๒๗ นางกฤติกา  ผลาทิพย 

 ๓๘๒๘ นางสาวกฤติกา  ศรกุล 

 ๓๘๒๙ นางกฤติญา  จองมูลสุข 



 หนา   ๗๖ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๘๓๐ นางกฤติยา  ดวงแสงฤทธิ์ 

 ๓๘๓๑ นางกฤติยา  บัวทอง 

 ๓๘๓๒ นางกฤติยา  ปานชาง 

 ๓๘๓๓ นางสาวกฤติยา  พิพัฒนผล 

 ๓๘๓๔ นางกฤติยา  รัตนวงศ 

 ๓๘๓๕ นางกฤติยา  ลือโมะ 

 ๓๘๓๖ นางสาวกฤติยาพร  พรมวิชา 

 ๓๘๓๗ นางสาวกฤษฎาญชุลี  กิมพันธ 

 ๓๘๓๘ นางสาวกฤษณา  กาญจนอักษร 

 ๓๘๓๙ นางกฤษณา  แกวธไนศวรรย 

 ๓๘๔๐ นางกฤษณา  จริตงาม 

 ๓๘๔๑ นางกฤษณา  ชวติรัตน 

 ๓๘๔๒ นางกฤษณา  ทองคํา 

 ๓๘๔๓ นางกฤษณา  นุชิต 

 ๓๘๔๔ นางกฤษณา  เนติประเสริฐ 

 ๓๘๔๕ นางกฤษณา  บุณโยประการ 

 ๓๘๔๖ นางกฤษณา  แปลกวงษ 

 ๓๘๔๗ เรืออากาศโทหญิง กฤษณา   

  พจนวรพงษ 

 ๓๘๔๘ นางกฤษณา  พรรณรัตน 

 ๓๘๔๙ นางกฤษณา  พลายศิริ 

 ๓๘๕๐ นางกฤษณา  พิมสาร ี

 ๓๘๕๑ นางกฤษณา  พ่ึงศรี 

 ๓๘๕๒ นางกฤษณา  เพชรมณี 

 ๓๘๕๓ นางกฤษณา  เพียชํานิ 

 ๓๘๕๔ นางกฤษณา  มณีโชติ 

 ๓๘๕๕ นางกฤษณา  มิดชิด 

 ๓๘๕๖ นางกฤษณา  มิสา 

 ๓๘๕๗ นางสาวกฤษณา  รอดใส 

 ๓๘๕๘ นางกฤษณา  รินทราช 

 ๓๘๕๙ นางกฤษณา  ล้ิมประเสริฐ 

 ๓๘๖๐ นางสาวกฤษณา  ศรีมวง 

 ๓๘๖๑ นางกฤษณา  ศรีสดใส 

 ๓๘๖๒ นางกฤษณา  ศิริพานทอง 

 ๓๘๖๓ นางกฤษณา  สมสะอาด 

 ๓๘๖๔ นางกฤษณา  สันวงคตา 

 ๓๘๖๕ นางสาวกฤษณา  สุวรรณรงค 

 ๓๘๖๖ นางสาวกฤษณา  สูเสงี่ยม 

 ๓๘๖๗ นางกฤษณา  หนูแกว 

 ๓๘๖๘ นางกฤษณา  หลวงยี 

 ๓๘๖๙ นางสาวกฤษณาภา  กอนเครือ 

 ๓๘๗๐ นางกฤษณี  กลอมเกลา 

 ๓๘๗๑ นางสาวกฤษณี  วิชาญ 

 ๓๘๗๒ นางกฤษณี  วิชิตะกุล 

 ๓๘๗๓ นางกฤษนา  สุวรรณธาดา 

 ๓๘๗๔ นางกฤษมัญญา  บัวระภา 

 ๓๘๗๕ นางกฤษยากร  อินยา 

 ๓๘๗๖ นางสาวกลวยไม  บัวนุช 

 ๓๘๗๗ นางกลอมจิต  ตนมณี 

 ๓๘๗๘ นางสาวกลอมจิตต  การเพียร 

 ๓๘๗๙ นางกลอยใจ  ดํารงคกูล 

 ๓๘๘๐ นางสาวกลอยใจ  นิลการเกตุ 



 หนา   ๗๗ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๘๘๑ นางสาวกลอยใจ  สิงหสุวรรณ 

 ๓๘๘๒ นางสาวกล่ินเกลา  จากผา 

 ๓๘๘๓ นางสาวกล่ินแกว  สงาจิตต 

 ๓๘๘๔ นางกล่ินผกา  เลวัน 

 ๓๘๘๕ นางกล่ินผกา  สินธุเดช 

 ๓๘๘๖ นางสาวกลีบผกา  ปลิวศรีแกว 

 ๓๘๘๗ นางกวิตา  ศรสินชัย 

 ๓๘๘๘ นางสาวกวินชิดา  ศรีมี 

 ๓๘๘๙ นางกวินวรรณ  วิบูลรังสรรค 

 ๓๘๙๐ นางกวิศรา  สอนพูด 

 ๓๘๙๑ นางกวิสรา  นามวงศ 

 ๓๘๙๒ นางสาวกวิสรา  ลําทา 

 ๓๘๙๓ นางกศินันท  กิตติธนาพงศ 

 ๓๘๙๔ นางกษมพร  สุวรรณชาตรี 

 ๓๘๙๕ นางกษมา  เพ็ญนิ่ม 

 ๓๘๙๖ นางสาวกษมา  มั่นประสงค 

 ๓๘๙๗ นางสาวกษมา  สุขแกว 

 ๓๘๙๘ นางกษมาพร  พรมบุตร 

 ๓๘๙๙ นางกษิรา  จันทรมณี 

 ๓๙๐๐ นางสาวกองกาญจน  แกวกอง 

 ๓๙๐๑ นางกองแกว  ไชยศรีษะ 

 ๓๙๐๒ นางกองทิพย  ปนะกาโน 

 ๓๙๐๓ นางกอบกาญจน  บุญแจม 

 ๓๙๐๔ นางสาวกอบกาญจน  เพ็ญนุกูล 

 ๓๙๐๕ นางสาวกอบกาญจน  รัตนตรัง 

 ๓๙๐๖ นางกอบกาญจน  วิชิตสโร 

 ๓๙๐๗ นางสาวกอบกาญจน  เอกสินธุ 

 ๓๙๐๘ นางกอบกุล  กลีบบัว 

 ๓๙๐๙ นางสาวกอบกุล  งามละออ 

 ๓๙๑๐ นางสาวกอบกุล  ประโมกข 

 ๓๙๑๑ นางกอบกุล  ปญญานะ 

 ๓๙๑๒ นางสาวกอบกุล  ศิลาอาสน 

 ๓๙๑๓ นางกอบกุล  สระทองออด 

 ๓๙๑๔ นางกอบกุล  อัมพวา 

 ๓๙๑๕ นางกอบแกว  กระตาย 

 ๓๙๑๖ นางสาวกอบแกว  ดาศรี 

 ๓๙๑๗ นางสาวกอบแกว  บูรพา 

 ๓๙๑๘ นางกอบแกว  เริงธรรม 

 ๓๙๑๙ นางสาวกัญจนชญา  นุยนวล 

 ๓๙๒๐ นางกัญจนชรัตน  ชุมวงศ 

 ๓๙๒๑ นางกัญจนณัฏฐ  สังขนาค 

 ๓๙๒๒ นางกัญจนธิมา  จันทรทอง 

 ๓๙๒๓ นางกัญจนนรี  จิตตธนานันท 

 ๓๙๒๔ นางสาวกัญจนพร  สุนันตะ 

 ๓๙๒๕ นางกัญจนพร  เดชประภัสสร 

 ๓๙๒๖ นางสาวกัญจนพร  พชรชัยพงศ 

 ๓๙๒๗ นางกัญจนพรรณ  สุริยะกาญจน 

 ๓๙๒๘ นางกัญจนรัตน  จันทราทิพย 

 ๓๙๒๙ นางกัญจนรัตน  มาตยวงศ 

 ๓๙๓๐ นางสาวกัญจนอมล  เอี่ยมสอาด 

 ๓๙๓๑ นางกัญจนา  ทองศรีเนียม 

 ๓๙๓๒ นางกัญจนา  ราชประสิทธิ์ 



 หนา   ๗๘ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๙๓๓ นางกัญจนาฎ  หนูนาค 

 ๓๙๓๔ นางกัญจนี  มุทุตา 

 ๓๙๓๕ นางกัญชพร  แสนเรืองเดช 

 ๓๙๓๖ นางกัญชลาภรณ  แจมจันทร 

 ๓๙๓๗ นางสาวกัญชลิดา  แจงตาโทน 

 ๓๙๓๘ นางสาวกัญญชลา  สาหมุน 

 ๓๙๓๙ นางสาวกัญญฐพิมพ  กล่ินแยม 

 ๓๙๔๐ นางสาวกัญญณัฐ  คงแจม 

 ๓๙๔๑ นางสาวกัญญณัฐฑ  ชวยบํารุง 

 ๓๙๔๒ นางสาวกัญญพิชญา  กุลโอฬารไพศาล 

 ๓๙๔๓ นางกัญญพิดา  ตะภา 

 ๓๙๔๔ นางสาวกัญญภรณ  โรจนกูลเศรษฐ 

 ๓๙๔๕ นางสาวกัญญมล  สุมาลี 

 ๓๙๔๖ นางกัญญลักษณ  กรกชภณ 

 ๓๙๔๗ จาโทหญิง กัญญา  กสิพรอง 

 ๓๙๔๘ นางกัญญา  จันทรเรือง 

 ๓๙๔๙ นางสาวกัญญา  ทบัทิมทอง 

 ๓๙๕๐ นางกัญญา  เนินหาด 

 ๓๙๕๑ นางกัญญา  ผลกระโทก 

 ๓๙๕๒ นางสาวกัญญา  พรอมตตระกูล 

 ๓๙๕๓ นางกัญญา  วสิกรัตน 

 ๓๙๕๔ นางกัญญา  ศรีวิเศษ 

 ๓๙๕๕ นางกัญญา  อัตถกิจมงคล 

 ๓๙๕๖ นางกัญญาณัฏฐ  รักชาติไทย 

 ๓๙๕๗ นางกัญญาณัฐ  แกวฝาย 

 ๓๙๕๘ นางสาวกัญญาณัฐ  ใจกลาง 

 ๓๙๕๙ นางสาวกัญญาณัฐ  เทพพรบัญชากิจ 

 ๓๙๖๐ นางกัญญาณัฐ  บุญไทย 

 ๓๙๖๑ นางกัญญาณัฐ  บุญริ้ว 

 ๓๙๖๒ นางกัญญาณัฐ  ปนตาสาย 

 ๓๙๖๓ นางสาวกัญญาณัฐ  พยัคฆ 

 ๓๙๖๔ นางกัญญาณัฐ  พรหมประกอบ 

 ๓๙๖๕ นางกัญญาณัฐ  เสริมทรัพย 

 ๓๙๖๖ นางกัญญาณัฐ  โอชํารัมย 

 ๓๙๖๗ นางกัญญาพัชร  กิณเรศ 

 ๓๙๖๘ นางสาวกัญญาพัชร  ประยูร 

 ๓๙๖๙ นางกัญญาภัค  กุลวงศ 

 ๓๙๗๐ นางกัญญาภัค  จบปาน 

 ๓๙๗๑ นางสาวกัญญาภัค  จันทะโน 

 ๓๙๗๒ นางกัญญาภัค  โจพิมาย 

 ๓๙๗๓ นางสาวกัญญาภัค  บุญคุณ 

 ๓๙๗๔ นางกัญญาภัค  พรหมเชษฐา 

 ๓๙๗๕ นางสาวกัญญาภัค  มาฆะสิทธิ์ 

 ๓๙๗๖ นางสาวกัญญาภัคษ  พลีไพร 

 ๓๙๗๗ นางกัญญาภัทร  ภาพีรนนท 

 ๓๙๗๘ นางกัญญาภัทร  ศึกวัฒนา 

 ๓๙๗๙ นางสาวกัญญาภัทร  สวางศรี 

 ๓๙๘๐ นางสาวกัญญามน  กิจพิทักษ 

 ๓๙๘๑ นางกัญญารัช  ยาวิลาศ 

 ๓๙๘๒ นางกัญญารัตน  ทองสด 

 ๓๙๘๓ นางสาวกัญญารัตน  ประกอบชาติ 

 ๓๙๘๔ นางกัญญารัตน  แสงสมัคร 



 หนา   ๗๙ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๙๘๕ นางสาวกัญญารัตน  หวังขอกลาง 

 ๓๙๘๖ นางสาวกัญญารัตน  อยูยืน 

 ๓๙๘๗ นางกัญญาลักษณ  ขําดี 

 ๓๙๘๘ นางกัญญิกา  บุญจันทร 

 ๓๙๘๙ นางกัญณรัช  ดูพงษธนัช 

 ๓๙๙๐ นางกัญทิยา  ปญญาใส 

 ๓๙๙๑ นางกัญนิภา  แสงอรุณ 

 ๓๙๙๒ นางกัญพิชา  ออนดี 

 ๓๙๙๓ นางกัญภร  ไชยพัชรกุล 

 ๓๙๙๔ นางกัญภร  สุนันทชัยกุล 

 ๓๙๙๕ นางสาวกัญยา  สุยะมั่ง 

 ๓๙๙๖ นางกัญลญารัตน  วัชรธนากรณ 

 ๓๙๙๗ นางสาวกัญศร  บุญมาดง 

 ๓๙๙๘ นางกัณฐาภรณ  เกิดแกว 

 ๓๙๙๙ นางกัตติกา  พิงคะสัน 

 ๔๐๐๐ นางสาวกัตติกา  มงคล 

 ๔๐๐๑ นางสาวกันจนา  มีเกาะ 

 ๔๐๐๒ นางสาวกันตกนิษฐ  ทองธนพัฒนธาดา 

 ๔๐๐๓ นางกันตนา  สุวรรณสิงห 

 ๔๐๐๔ นางกันตหทัย  ชลสุวรรณ 

 ๔๐๐๕ นางกันตา  แกวสวาง 

 ๔๐๐๖ นางกันติชา  ศรีมาตร 

 ๔๐๐๗ นางสาวกันตินันท  มหาสุวีระชัย 

 ๔๐๐๘ นางกันติมา  อัคพิน 

 ๔๐๐๙ นางกันทิมา  แกวแกมทอง 

 ๔๐๑๐ นางสาวกันทิมา  มณีฉาย 

 ๔๐๑๑ นางสาวกันธิมา  อินทรสุวรรณ 

 ๔๐๑๒ นางสาวกันยรัตน  คัจฉวารี 

 ๔๐๑๓ นางกันยสินี  ไชยวงค 

 ๔๐๑๔ นางสาวกันยสินี  สุขสินชัย 

 ๔๐๑๕ นางกันยา  จงประสาธนสุข 

 ๔๐๑๖ นางกันยา  ธวัชชัยเฉลิมกุล 

 ๔๐๑๗ นางสาวกันยา  วิรุฬหวณิชย 

 ๔๐๑๘ นางสาวกันยา  สิทธิการ 

 ๔๐๑๙ นางกันยา  แสงเงิน 

 ๔๐๒๐ นางกันยากร  รัชคร 

 ๔๐๒๑ นางกันยาพรรณ  ตันศิริ 

 ๔๐๒๒ นางสาวกันยารัตน  เกตรามฤทธิ์ 

 ๔๐๒๓ นางกันยารัตน  ธนเกียรติสกุล 

 ๔๐๒๔ นางกันยารัตน  ศรีราช 

 ๔๐๒๕ นางกันรักษา  พรมกุล 

 ๔๐๒๖ นางสาวกัลญา  สุทธิธรรม 

 ๔๐๒๗ นางสาวกัลฐิพร  ชัยประทานพงษ 

 ๔๐๒๘ นางกัลยกร  มานก 

 ๔๐๒๙ นางสาวกัลยกร  สาลีกุล 

 ๔๐๓๐ นางกัลยนภัส  เกษทองมา 

 ๔๐๓๑ นางกัลยนภัส  ภูสกุลวัฒน 

 ๔๐๓๒ นางสาวกัลยวรรธน  ศิริเศรษฐกุล 

 ๔๐๓๓ นางสาวกัลยวีร  ขําทับทิม 

 ๔๐๓๔ นางกัลยวีร  นามอุตวงษ 

 ๔๐๓๕ นางสาวกัลยา  กลัดแกว 

 ๔๐๓๖ นางกัลยา  กิติมา 



 หนา   ๘๐ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๐๓๗ นางกัลยา  แกลวกลา 

 ๔๐๓๘ นางกัลยา  แกวผอน 

 ๔๐๓๙ นางกัลยา  คํามอญ 

 ๔๐๔๐ นางกัลยา  เชาวลิต 

 ๔๐๔๑ นางกัลยา  ฐิตินันทเมือง 

 ๔๐๔๒ นางกัลยา  ถาวงค 

 ๔๐๔๓ นางสาวกัลยา  ทรัพยสินพันธุ 

 ๔๐๔๔ นางสาวกัลยา  ทองเทพ 

 ๔๐๔๕ นางกัลยา  เทพชวย 

 ๔๐๔๖ นางกัลยา  นนทะมาศ 

 ๔๐๔๗ นางกัลยา  บุญชัย 

 ๔๐๔๘ นางสาวกัลยา  พรหมนิยม 

 ๔๐๔๙ นางกัลยา  พุฒฤทธิ์ 

 ๔๐๕๐ นางกัลยา  มงคลชัยพฤกษา 

 ๔๐๕๑ นางกัลยา  มดแสง 

 ๔๐๕๒ นางสาวกัลยา  มั่นลวน 

 ๔๐๕๓ นางสาวกัลยา  รัศมีมาสเมือง 

 ๔๐๕๔ นางสาวกัลยา  ศรีสมุทร 

 ๔๐๕๕ นางสาวกัลยา  ศิริวัฒนาโยธิน 

 ๔๐๕๖ นางกัลยา  สวัสดิ์วงศไชย 

 ๔๐๕๗ นางกัลยา  สังลาย 

 ๔๐๕๘ นางสาวกัลยา  สืบกลาง 

 ๔๐๕๙ นางกัลยา  สุขสถิตย 

 ๔๐๖๐ นางกัลยา  หมอนไหม 

 ๔๐๖๑ นางสาวกัลยา  เหลืองกมลจินดา 

 ๔๐๖๒ นางกัลยา  อภิฉัตรวงศ 

 ๔๐๖๓ นางสาวกัลยาณี  คําศรี 

 ๔๐๖๔ นางสาวกัลยาณี  ไชยลา 

 ๔๐๖๕ นางสาวกัลยาณี  นาคฤทธิ์ 

 ๔๐๖๖ นางสาวกัลยาณี  โนอินทร 

 ๔๐๖๗ นางกัลยาณี  โพธิ์รัง 

 ๔๐๖๘ นางสาวกัลยาณี  มะลิงาม 

 ๔๐๖๙ รอยตํารวจโทหญิง กัลยาณี   

  วรรณภาสนี 

 ๔๐๗๐ นางกัลยาณี  ศิริพาณิชยศกุนต 

 ๔๐๗๑ นางสาวกัลยาณี  สีสวาท 

 ๔๐๗๒ นางกัลยาณี  สุขชิต 

 ๔๐๗๓ นางสาวกัลยาณี  เหลากุลรักษ 

 ๔๐๗๔ นางกัลยาณี  อัครกิตติมงคล 

 ๔๐๗๕ นางกัลยานา  สุขสําราญ 

 ๔๐๗๖ นางกัลยาพร  ทาสิทธิ์ 

 ๔๐๗๗ นางกัลยาพร  เพชรรักษ 

 ๔๐๗๘ นางกัลยาภัสร  อัครภูมิรัศม 

 ๔๐๗๙ นางกัลยามาศ  แจมกลาง 

 ๔๐๘๐ นางกัลยารัตน  ชนะวรรณโณ 

 ๔๐๘๑ นางกัลยารัตน  ระถี 

 ๔๐๘๒ นางสาวกัลยารัตน  สุวรรณ 

 ๔๐๘๓ นางกัลยารัตน  ฮอไทยสงค 

 ๔๐๘๔ นางสาวกัลลิดา  แสงปรีชา 

 ๔๐๘๕ นางสาวกาญจณา  บัวหอม 

 ๔๐๘๖ นางสาวกาญจนา  กังสดาลวิรุฬห 

 ๔๐๘๗ นางกาญจนา  กันฟอง 



 หนา   ๘๑ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๐๘๘ นางสาวกาญจนา  กาญประกอบ 

 ๔๐๘๙ นางกาญจนา  แกวคงทน 

 ๔๐๙๐ นางกาญจนา  แกววิเศษ 

 ๔๐๙๑ นางสาวกาญจนา  แกวสุวรรณ 

 ๔๐๙๒ นางกาญจนา  โกยดุลย 

 ๔๐๙๓ นางกาญจนา  เขมะปญญา 

 ๔๐๙๔ นางกาญจนา  คําภาเกะ 

 ๔๐๙๕ นางกาญจนา  คีรีรัตน 

 ๔๐๙๖ นางกาญจนา  เครือราช 

 ๔๐๙๗ นางกาญจนา  จันทคณางกูร 

 ๔๐๙๘ นางกาญจนา  จันทรโสภา 

 ๔๐๙๙ นางกาญจนา  จําปาทิพย 

 ๔๑๐๐ นางกาญจนา  เจะและ 

 ๔๑๐๑ นางกาญจนา  ชวยอุปการ 

 ๔๑๐๒ นางกาญจนา  ชัยสา 

 ๔๑๐๓ นางกาญจนา  ดีมั่น 

 ๔๑๐๔ นางกาญจนา  ตั้งโชควัฒนะ 

 ๔๑๐๕ นางสาวกาญจนา  ทองศิริ 

 ๔๑๐๖ นางสาวกาญจนา  ทิมแจง 

 ๔๑๐๗ นางกาญจนา  ธไนศวรรย 

 ๔๑๐๘ นางกาญจนา  นาคเขียว 

 ๔๑๐๙ นางสาวกาญจนา  นาสา 

 ๔๑๑๐ นางสาวกาญจนา  นิมิตรพันธกุล 

 ๔๑๑๑ นางสาวกาญจนา  นิยกิจ 

 ๔๑๑๒ นางกาญจนา  นุชลํายอง 

 ๔๑๑๓ นางกาญจนา  เนกขัมมะ 

 ๔๑๑๔ นางสาวกาญจนา  เนินธรรม 

 ๔๑๑๕ นางกาญจนา  เนียมหอม 

 ๔๑๑๖ นางกาญจนา  บวรโมทย 

 ๔๑๑๗ นางกาญจนา  บัวเนียม 

 ๔๑๑๘ นางกาญจนา  บัวหอม 

 ๔๑๑๙ นางกาญจนา  ปทุมรัตนโรจน 

 ๔๑๒๐ นางกาญจนา  ปราณีวัฒน 

 ๔๑๒๑ นางกาญจนา  เปรมพรหม 

 ๔๑๒๒ นางสาวกาญจนา  พรมเสน 

 ๔๑๒๓ นางกาญจนา  พรมหลอ 

 ๔๑๒๔ นางกาญจนา  พลราช 

 ๔๑๒๕ นางกาญจนา  พลราช 

 ๔๑๒๖ นางกาญจนา  พันธเสน 

 ๔๑๒๗ นางสาวกาญจนา  พาพิมพ 

 ๔๑๒๘ นางสาวกาญจนา  พุทธรักษา 

 ๔๑๒๙ นางกาญจนา  ฟงวัฒนา 

 ๔๑๓๐ นางกาญจนา  มิ่งเชื้อ 

 ๔๑๓๑ นางกาญจนา  เมฆะสุวรรณดิษฐ 

 ๔๑๓๒ นางสาวกาญจนา  เมงพัด 

 ๔๑๓๓ นางกาญจนา  ยันตวิเศษ 

 ๔๑๓๔ นางกาญจนา  รักงาม 

 ๔๑๓๕ นางกาญจนา  แรงทน 

 ๔๑๓๖ นางกาญจนา  วรรณไชย 

 ๔๑๓๗ นางกาญจนา  แวนแกว 

 ๔๑๓๘ นางสาวกาญจนา  ศรบุญลา 

 ๔๑๓๙ นางกาญจนา  ศรรุง 



 หนา   ๘๒ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๑๔๐ นางกาญจนา  ศรัทธาผล 

 ๔๑๔๑ นางสาวกาญจนา  ศรีสวัสดิ์ 

 ๔๑๔๒ นางกาญจนา  ศศิธร 

 ๔๑๔๓ นางกาญจนา  ศิริประภาวัฒน 

 ๔๑๔๔ นางกาญจนา  สนิท 

 ๔๑๔๕ นางกาญจนา  สมภาวะ 

 ๔๑๔๖ นางกาญจนา  สมุทรานนท 

 ๔๑๔๗ นางสาวกาญจนา  สอนทองมา 

 ๔๑๔๘ นางสาวกาญจนา  สังขสิงห 

 ๔๑๔๙ นางกาญจนา  สาหมาน 

 ๔๑๕๐ นางกาญจนา  สําเลิศรัมย 

 ๔๑๕๑ นางกาญจนา  สุขขี 

 ๔๑๕๒ นางสาวกาญจนา  แสงนก 

 ๔๑๕๓ นางสาวกาญจนา  หมื่นอาษา 

 ๔๑๕๔ นางกาญจนา  หอมสมบัติ 

 ๔๑๕๕ นางกาญจนา  หูตาชัย 

 ๔๑๕๖ นางสาวกาญจนา  เหล่ียมการคา 

 ๔๑๕๗ นางกาญจนา  อินทรประสิทธิ์ 

 ๔๑๕๘ นางกาญจนา  อินทสูตร 

 ๔๑๕๙ นางกาญจนา  อินธิศักดิ์ 

 ๔๑๖๐ นางกาญจนา  อินนุพัฒน 

 ๔๑๖๑ นางกาญจนา  อุปนัน 

 ๔๑๖๒ นางกาญจนา  เอกพันธ 

 ๔๑๖๓ นางสาวกาญจนา  เอี่ยมสุภา 

 ๔๑๖๔ นางกาญจนาพร  ดานสกุล 

 ๔๑๖๕ นางกาญจนาพร  ภาษิต 

 ๔๑๖๖ นางกาญจนารัตน  คําเสียง 

 ๔๑๖๗ นางกาญจนี  แกนกอ 

 ๔๑๖๘ นางกาญจนี  ขวาเนาว 

 ๔๑๖๙ นางกาญจนี  จํารัส 

 ๔๑๗๐ นางสาวกาญจนี  เพียรดี 

 ๔๑๗๑ นางกาญจนีย  พุฒฤทธิ์ 

 ๔๑๗๒ นางกานกง  เจตนา 

 ๔๑๗๓ นางกานดา  ชัยสาร 

 ๔๑๗๔ นางกานดา  ชิณวัฒน 

 ๔๑๗๕ นางสาวกานดา  ดารารัตน 

 ๔๑๗๖ นางกานดา  ถิ่นหนองจิก 

 ๔๑๗๗ นางกานดา  พงศธารา 

 ๔๑๗๘ นางกานดา  โพธิขํา 

 ๔๑๗๙ นางกานดา  วงคใหญ 

 ๔๑๘๐ นางกานดา  ศรีโพธิ์ชัย 

 ๔๑๘๑ นางกานดา  แสงแดง 

 ๔๑๘๒ นางกานดา  อริยณัฐวงศ 

 ๔๑๘๓ นางกานดา  เอี่ยมสอาด 

 ๔๑๘๔ นางกานตณิชา  แดงนอย 

 ๔๑๘๕ นางสาวกานตธิดา  จันทรพุม 

 ๔๑๘๖ นางสาวกานตนิภัทร  ภูมิเรศสุนทร 

 ๔๑๘๗ นางสาวกานตพิชชา  ชางพาน 

 ๔๑๘๘ นางกานตพิชชา  เทพเสถียร 

 ๔๑๘๙ นางกานตพิชชา  พลศรีเมือง 

 ๔๑๙๐ นางกานตพิชชา  พุทธปญญา 

 ๔๑๙๑ นางสาวกานตรวี  กอบสุข 



 หนา   ๘๓ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๑๙๒ นางกานตรวี  แกลวกลา 

 ๔๑๙๓ นางกานตศิรัส  เชื้อวีระชน 

 ๔๑๙๔ นางกานตสินี  นาครัตน 

 ๔๑๙๕ นางกานติมา  เหิมฉลาด 

 ๔๑๙๖ นางกานพดารัตน  พลับพลา 

 ๔๑๙๗ นางสาวกานวิตา  แซคู 

 ๔๑๙๘ นางกาบแกว  ถึงสุข 

 ๔๑๙๙ นางกาบอุบล  มณีวรรณ 

 ๔๒๐๐ นางกามีละห  ดือเลาะ 

 ๔๒๐๑ นางสาวกามีลา  อาบู 

 ๔๒๐๒ นางกายทิพย  แกวพิลาบ 

 ๔๒๐๓ นางการะเกด  ปมปา 

 ๔๒๐๔ นางการะเวก  วงศแสน 

 ๔๒๐๕ นางการัมบีบี  แซลีมา 

 ๔๒๐๖ นางกาละเกตุ  อารียกิจ 

 ๔๒๐๗ นางสาวกาสินธุ  กันยาบัณฑิตย 

 ๔๒๐๘ นางกําจาย  รัดทุง 

 ๔๒๐๙ นางกําไล  ศรีวิชัยลําพันธ 

 ๔๒๑๐ นางกําไลทอง  แพงพันธ 

 ๔๒๑๑ นางกําไลทอง  ล้ีทวีเกียรติสกุล 

 ๔๒๑๒ นางสาวกิ่งกมล  ครุฑชื่น 

 ๔๒๑๓ นางกิ่งกมล  ไชยมาตย 

 ๔๒๑๔ นางกิ่งกมล  หลายบุญ 

 ๔๒๑๕ นางกิ่งกมล  หาญลคร 

 ๔๒๑๖ นางสาวกิ่งกาญจน  พจนชนะชัย 

 ๔๒๑๗ นางกิ่งกาญจน  พัชรเวสน 

 ๔๒๑๘ นางกิ่งกาญจน  ศิริครินทร 

 ๔๒๑๙ นางกิ่งกาญจน  สังขสิงห 

 ๔๒๒๐ นางกิ่งกาญจน  เสนากูล 

 ๔๒๒๑ นางกิ่งกาญจน  เอกกระจาย 

 ๔๒๒๒ นางสาวกิ่งแกว  กลางประพันธ 

 ๔๒๒๓ นางกิ่งแกว  นวลจันทร 

 ๔๒๒๔ นางสาวกิ่งแกว  วิระเทพสุภรณ 

 ๔๒๒๕ นางสาวกิ่งดาว  ทะแกลวพันธ 

 ๔๒๒๖ นางกิ่งดาว  บุญยะวันตัง 

 ๔๒๒๗ นางสาวกิ่งดาว  พิมพา 

 ๔๒๒๘ นางกิ่งดาว  โพธิ์สุยะ 

 ๔๒๒๙ นางสาวกิ่งดาว  ลาภสมบูรณศิริ 

 ๔๒๓๐ นางกิ่งทอง  สดายุรัตน 

 ๔๒๓๑ นางกิ่งเพชร  บุราสิทธิ์ 

 ๔๒๓๒ นางสาวกิ่งฟา  รักถนอม 

 ๔๒๓๓ นางสาวกิจญมาส  นาคแกว 

 ๔๒๓๔ นางกิตติกาญจน  ปญญาวัฒโน 

 ๔๒๓๕ นางกิตติคุณ  เจริญวานิช 

 ๔๒๓๖ นางกิตติธรา  ฝายสงฆ 

 ๔๒๓๗ นางกิตตินันท  ธนูอินทร 

 ๔๒๓๘ นางกิตติพร  จันทรเพชร 

 ๔๒๓๙ นางสาวกิตติพร  จิตใจตรง 

 ๔๒๔๐ นางกิตติพร  ธเนศเศรษฐ 

 ๔๒๔๑ นางกิตติพรรณ  ผาดโผน 

 ๔๒๔๒ นางสาวกิตติมา  เกิดเสวียด 

 ๔๒๔๓ นางกิตติยา  เกษาอาจ 



 หนา   ๘๔ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
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 ๔๒๔๔ นางกิตติยา  ขจร 

 ๔๒๔๕ นางสาวกิตติยา  จิตจักร 

 ๔๒๔๖ นางสาวกิตติยา  ธรรมขันธ 

 ๔๒๔๗ นางสาวกิตติยา  สมวานิช 

 ๔๒๔๘ นางกิตติยา  สันติผลธรรม 

 ๔๒๔๙ นางกิตติวรรณ  บุษเนตร 

 ๔๒๕๐ นางกิตติวรา  อุปพันธ 

 ๔๒๕๑ นางกิตยา  สะตะ 

 ๔๒๕๒ นางสาวกิติกร  สมาทา 

 ๔๒๕๓ นางกิติยา  โกวิทยานนท 

 ๔๒๕๔ นางสาวกิติยา  ธรรมจริยกุล 

 ๔๒๕๕ นางกิติยา  ศิริโชติ 

 ๔๒๕๖ นางกิติยาพร  สังฆศรีสมบัติ 

 ๔๒๕๗ นางสาวกินนร  ศิริมุณี 

 ๔๒๕๘ นางสาวกินรี  แกวสะเทือน 

 ๔๒๕๙ นางกินรี  คํานุชนารถ 

 ๔๒๖๐ นางกินรี  สุขเณร 

 ๔๒๖๑ นางกิมทอง  แกววิจิตร 

 ๔๒๖๒ นางสาวกิรญาดา  ไชยเพชร 

 ๔๒๖๓ นางกิรณา  ภักดีบุรีกุล 

 ๔๒๖๔ นางสาวกิรณา  อรุณแสงสด 

 ๔๒๖๕ นางสาวกิรติกานต  มาตยาบุญ 

 ๔๒๖๖ นางกิริยา  บุตรดี 

 ๔๒๖๗ นางกีรติญา  สุพรรณิกุล 

 ๔๒๖๘ นางกีรติพันธุ  อุปติ 

 ๔๒๖๙ นางกุณธีรา  คํานึง 

 ๔๒๗๐ นางกุลฉัตร  ชวโรกร 

 ๔๒๗๑ นางกุลฉัตร  พูลเพ่ิม 

 ๔๒๗๒ นางสาวกุลชญา  แกวจันทร 

 ๔๒๗๓ นางกุลชลี  เจริญสุข 

 ๔๒๗๔ นางสาวกุลชลี  แสงสวาง 

 ๔๒๗๕ นางสาวกุลดา  ดีมาก 

 ๔๒๗๖ นางกุลทรัพย  คํามี 

 ๔๒๗๗ นางกุลทรัพย  จงศิริ 

 ๔๒๗๘ นางกุลทรัพย  ชํานาญรบ 

 ๔๒๗๙ นางกุลทรัพย  ลุนนี 

 ๔๒๘๐ นางกุลธิดา  คนรู 

 ๔๒๘๑ นางกุลธิดา  ณะไชย 

 ๔๒๘๒ นางกุลธิดา  พิชญพนัส 

 ๔๒๘๓ นางกุลธิดา  สองสีใส 

 ๔๒๘๔ นางสาวกุลธิดา  สัมมาวงศ 

 ๔๒๘๕ นางสาวกุลธิดา  อุนวงศ 

 ๔๒๘๖ นางกุลนรี  นาคบํารุง 

 ๔๒๘๗ นางสาวกุลนาถ  ทองเทศ 

 ๔๒๘๘ นางสาวกุลนิษฐ  มีนรินทร 

 ๔๒๘๙ นางสาวกุลประภัสสร  คังคะประดิษฐ 

 ๔๒๙๐ นางกุลภรณพัชร  ย่ิงจรัสแสง 

 ๔๒๙๑ นางกุลมณี  เท่ียงธรรม 

 ๔๒๙๒ นางสาวกุลยา  เทพพนมรัตน 

 ๔๒๙๓ นางสาวกุลรภัส  เสนาวัตร 

 ๔๒๙๔ นางสาวกุลริสา  มีชัย 

 ๔๒๙๕ นางกุลฤดี  นาคสวาท 
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 ๔๒๙๖ นางสาวกุลลัดดา  พละกุล 

 ๔๒๙๗ นางสาวกุลวดี  อภิสุนทราวงศ 

 ๔๒๙๘ นางกุลวัลย  มาลัย 

 ๔๒๙๙ นางสาวกุลวีณ  สุวรรณเพชร 

 ๔๓๐๐ นางกุลสตรี  มัทธุ 

 ๔๓๐๑ นางกุลิสรา  ไชยแสง 

 ๔๓๐๒ นางกุศล  ธรรมวงค 

 ๔๓๐๓ นางสาวกุศลาสัย  สุราอามาตย 

 ๔๓๐๔ นางสาวกุศลิน  บุญมี 

 ๔๓๐๕ นางกุสวดี  จิตภักดีบดินทร 

 ๔๓๐๖ นางกุสุมา  แกนไร 

 ๔๓๐๗ นางสาวกุสุมา  เจริญศิริ 

 ๔๓๐๘ นางกุสุมา  เจะเตะ 

 ๔๓๐๙ นางกุสุมา  นรังศิยา 

 ๔๓๑๐ นางสาวกุสุมา  เพ่ิมพูนทรัพย 

 ๔๓๑๑ นางกุสุมา  วสันตชื่น 

 ๔๓๑๒ นางกุสุมา  วันดีราช 

 ๔๓๑๓ นางสาวกุสุมา  สวางพันธุ 

 ๔๓๑๔ นางสาวกุสุมา  สุวรรณ 

 ๔๓๑๕ นางกุสุมา  อุยสกุล 

 ๔๓๑๖ นางกุสุมาลย  บริสุทธิ์ 

 ๔๓๑๗ นางสาวกุสุมาลย  รามศิริ 

 ๔๓๑๘ นางสาวกุหลาบ  ไกรทอง 

 ๔๓๑๙ นางกุหลาบ  สิงหวงษ 

 ๔๓๒๐ นางกุหลาบ  เสนาเพ็ง 

 ๔๓๒๑ นางกุหลาบทิพย  วงศสาลี 

 ๔๓๒๒ นางกูกามารียะ  สะซี 

 ๔๓๒๓ นางสาวเกงปญญา  เริงโอสถ 

 ๔๓๒๔ นางเกณิกา  รุงสิทธิมงคล 

 ๔๓๒๕ นางเกตมณี  นิพขันธ 

 ๔๓๒๖ นางเกตมณี  แสนจันทะ 

 ๔๓๒๗ นางสาวเกตสุดา  หัสขันธ 

 ๔๓๒๘ นางเกตุทิพย  เชียงคํา 

 ๔๓๒๙ นางสาวเกตุทิพย  มูลเกตุ 

 ๔๓๓๐ นางเกตุพันธ  มากมาย 

 ๔๓๓๑ นางเกยูร  กุจะพันธ สมิธ 

 ๔๓๓๒ นางเกวดี  สิงหชัย 

 ๔๓๓๓ นางเกวลิน  บุญญานุพันธ 

 ๔๓๓๔ นางเกวลี  ดุลนีย 

 ๔๓๓๕ นางสาวเกศกมล  หอมมะลิ 

 ๔๓๓๖ นางเกศแกว  พลฤทธิ์ 

 ๔๓๓๗ นางเกศแกว  ศรีมัญจาบุรี 

 ๔๓๓๘ นางเกศทิพย  บัวแกว 

 ๔๓๓๙ พันจาเอกหญิง เกศมณี  โคตรมุงคุณ 

 ๔๓๔๐ นางเกศมณี  บุญรอด 

 ๔๓๔๑ นางเกศยา  ทรัพยสมพล 

 ๔๓๔๒ นางเกศรา  โกมาสถิตย 

 ๔๓๔๓ นางสาวเกศรา  จริยานุกูล 

 ๔๓๔๔ นางเกศรา  ภูทอง 

 ๔๓๔๕ นางเกศรา  วิริยะชาติ 

 ๔๓๔๖ นางสาวเกศรา  ศรีปทุมภรณ 

 ๔๓๔๗ นางเกศราภรณ  คงสุขโข 
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 ๔๓๔๘ นางเกศริน  แสนนิล 

 ๔๓๔๙ นางเกศรินท  ฉลาดการณ 

 ๔๓๕๐ นางเกศรี  เจริญศรี 

 ๔๓๕๑ นางเกศศิรินทร  อินตะ 

 ๔๓๕๒ นางสาวเกศสุดา  เกษรสุคนธ 

 ๔๓๕๓ นางเกศสุดา  จินดาพรรณ 

 ๔๓๕๔ นางเกศสุดา  บุญจอม 

 ๔๓๕๕ นางเกศสุดา  วรรณประเวศ 

 ๔๓๕๖ นางสาวเกศสุดา  สวนแกว 

 ๔๓๕๗ นางสาวเกศสุดา  สุขไทย 

 ๔๓๕๘ นางเกศิณี  แจมวุฒิปรีชา 

 ๔๓๕๙ นางเกศิณีนารถ  ราชนุกูล 

 ๔๓๖๐ นางเกศิณีย  ชายกุล 

 ๔๓๖๑ นางเกศินี  จันตาเวียง 

 ๔๓๖๒ นางสาวเกศินี  จันทรสุริยา 

 ๔๓๖๓ นางเกศินี  เชาววัตร 

 ๔๓๖๔ นางเกศินี  ทองบุตรดี 

 ๔๓๖๕ นางสาวเกศินี  รังสีปญญา 

 ๔๓๖๖ นางเกศินี  วุฒิยา 

 ๔๓๖๗ นางเกษกนก  ขําโต 

 ๔๓๖๘ นางเกษฎาภรณ  กาญจนกัณโห 

 ๔๓๖๙ นางเกษฎาภรณ  วรรณสุทธิ์ 

 ๔๓๗๐ นางเกษณี  จุลภักดิ์ 

 ๔๓๗๑ นางสาวเกษณี  ศรีบุญปวน 

 ๔๓๗๒ นางสาวเกษณี  เสมสรไชย 

 ๔๓๗๓ นางเกษณี  อยูสุข 

 ๔๓๗๔ นางเกษณี  ออนเขตร 

 ๔๓๗๕ นางเกษนภา  กิ่งกาน 

 ๔๓๗๖ นางเกษไพลิน  มาลีเจริญ 

 ๔๓๗๗ นางสาวเกษม  บัวพิมพ 

 ๔๓๗๘ นางเกษมศรี  อยางสุโข 

 ๔๓๗๙ นางเกษร  ตาปญญา 

 ๔๓๘๐ นางสาวเกษร  เทียนแกว 

 ๔๓๘๑ นางเกษร  ธีสุระ 

 ๔๓๘๒ นางเกษร  บัวขันธ 

 ๔๓๘๓ นางเกษร  ภูแฉลม 

 ๔๓๘๔ นางเกษร  มั่นคง 

 ๔๓๘๕ นางเกษร  ลัทธิสิทธิ์ 

 ๔๓๘๖ นางสาวเกษร  เลงระบํา 

 ๔๓๘๗ นางเกษร  เสียงเพราะ 

 ๔๓๘๘ นางสาวเกษร  แหมไธสง 

 ๔๓๘๙ นางเกษรา  เข็มทอง 

 ๔๓๙๐ นางเกษรา  บุญเปง 

 ๔๓๙๑ นางเกษรา  ย้ิมศิริวัฒนะ 

 ๔๓๙๒ นางเกษรา  เวียงเหล็ก 

 ๔๓๙๓ นางเกษรา  เหมทานนท 

 ๔๓๙๔ นางเกษราภรณ  จันดี 

 ๔๓๙๕ นางเกษราภรณ  ซาลิซ 

 ๔๓๙๖ นางเกษริน  สุขแกว 

 ๔๓๙๗ นางเกษรุจิดา  ตรีมงคล 

 ๔๓๙๘ นางเกษศิรินทร  โพธิ์ทิพย 

 ๔๓๙๙ นางเกษศิรินทร  ศรีกงพลี 



 หนา   ๘๗ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๔๐๐ นางเกษสุฎา  หรรษา 

 ๔๔๐๑ นางเกษสุดา  บุตรละคร 

 ๔๔๐๒ นางเกสร  ลีลานันทกิจ 

 ๔๔๐๓ นางเกสร  วงศสุริยศักดิ์ 

 ๔๔๐๔ นางเกสร  อิทธิมา 

 ๔๔๐๕ นางเกสรา  ยอดแกว 

 ๔๔๐๖ นางเกสรา  รักษจันทึก 

 ๔๔๐๗ นางสาวเกสรา  อินทรักษ 

 ๔๔๐๘ นางเกสราภรณ  มวงมายา 

 ๔๔๐๙ นางเกสราวรรณ  ประดับพจน 

 ๔๔๑๐ นางเกสสุดา  นาคนิยม 

 ๔๔๑๑ นางเกสินี  มากพา 

 ๔๔๑๒ นางเกียรติยา  ศรีวิชา 

 ๔๔๑๓ นางแกนจันทน  เนือยทอง 

 ๔๔๑๔ นางแกวกรรญญา  รอดขันเมือง 

 ๔๔๑๕ นางแกวกัณหา  พรหมนอย 

 ๔๔๑๖ นางสาวแกวใจ  แดงขวัญทอง 

 ๔๔๑๗ นางแกวใจ  สิทธิศักดิ์ 

 ๔๔๑๘ นางแกวใจ  แสนพาน 

 ๔๔๑๙ นางแกวตา  เกตุกระโทก 

 ๔๔๒๐ นางแกวตา  โกศลอินทรีย 

 ๔๔๒๑ นางแกวตา  ขวัญกระโทก 

 ๔๔๒๒ นางแกวตา  จันทะโชติ 

 ๔๔๒๓ นางแกวตา  ศรีบุรุษ 

 ๔๔๒๔ นางโกลัญญา  พากเพียร 

 ๔๔๒๕ นางโกลัญญา  พุมเข็ม 

 ๔๔๒๖ นางโกสุม  ซุนฮั้ว 

 ๔๔๒๗ นางสาวโกสุม  ทาสี 

 ๔๔๒๘ นางโกสุม  สรรสม 

 ๔๔๒๙ นางสาวโกสุมภวรรณ  ตันธนวัฒน 

 ๔๔๓๐ นางโกสุมากร  บรรดาศักดิ์ 

 ๔๔๓๑ นางสาวใกลรุง  ขุนทองคํา 

 ๔๔๓๒ นางใกลรุง  คงกระพันธ 

 ๔๔๓๓ นางสาวใกลรุง  บุญชู 

 ๔๔๓๔ นางสาวใกลรุง  สิงหพรหม 

 ๔๔๓๕ นางไกรศร  ภางาม 

 ๔๔๓๖ นางไกรสร  คลังชํานาญ 

 ๔๔๓๗ นางสาวขจร  เพียสุพรรณ 

 ๔๔๓๘ นางขจรพรรณ  คงวิวัฒน 

 ๔๔๓๙ นางขจรศรี  สอนมาลา 

 ๔๔๔๐ นางสาวขณิตา  ไขวพันธุ 

 ๔๔๔๑ นางสาวขนบกร  กายลอมเพชร 

 ๔๔๔๒ นางขนบเนตร  แสงประสิทธิ์ 

 ๔๔๔๓ นางขนบพร  นามโยธา 

 ๔๔๔๔ นางขนิษฐา  ขลังธรรมเนียม 

 ๔๔๔๕ นางขนิษฐา  จันทราทิพย 

 ๔๔๔๖ นางขนิษฐา  จันทิมา 

 ๔๔๔๗ นางขนิษฐา  จารุการ 

 ๔๔๔๘ นางสาวขนิษฐา  จิตตพรหม 

 ๔๔๔๙ นางสาวขนิษฐา  ไชยโชติ 

 ๔๔๕๐ นางสาวขนิษฐา  ไชยทองศรี 

 ๔๔๕๑ นางขนิษฐา  ตั้งใจ 



 หนา   ๘๘ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๔๕๒ นางขนิษฐา  ทาพรมมา 

 ๔๔๕๓ นางขนิษฐา  ทิวาศิร ิ

 ๔๔๕๔ นางสาวขนิษฐา  โทสุวรรณ 

 ๔๔๕๕ นางสาวขนิษฐา  บวรเศรษฐ 

 ๔๔๕๖ นางขนิษฐา  ปานฝกดี 

 ๔๔๕๗ นางขนิษฐา  ฝอยทอง 

 ๔๔๕๘ นางขนิษฐา  พงศศักพิบูรณ 

 ๔๔๕๙ นางสาวขนิษฐา  พูลทอง 

 ๔๔๖๐ นางสาวขนิษฐา  ภาประจง 

 ๔๔๖๑ นางสาวขนิษฐา  มวงพลับ 

 ๔๔๖๒ นางขนิษฐา  มอญพันธุ 

 ๔๔๖๓ นางขนิษฐา  เลิศอุดมโชค 

 ๔๔๖๔ นางขนิษฐา  วงศสุวรรณ 

 ๔๔๖๕ นางสาวขนิษฐา  วงษสด 

 ๔๔๖๖ นางขนิษฐา  วรเชษฐ 

 ๔๔๖๗ นางสาวขนิษฐา  วัณพงษ 

 ๔๔๖๘ นางสาวขนิษฐา  วิระเทพสุภรณ 

 ๔๔๖๙ นางขนิษฐา  ศรุตโยภาส 

 ๔๔๗๐ นางสาวขนิษฐา  ศิรินพกุล 

 ๔๔๗๑ หมอมหลวงขนิษฐา  ศุขสวัสดิ 

 ๔๔๗๒ นางสาวขนิษฐา  สมรักษ 

 ๔๔๗๓ นางขนิษฐา  สระฏัน 

 ๔๔๗๔ นางขนิษฐา  สิงหทวีศักดิ์ 

 ๔๔๗๕ นางสาวขนิษฐา  สุนพคุณศรี 

 ๔๔๗๖ นางสาวขนิษฐา  แสนใจรักษ 

 ๔๔๗๗ นางสาวขนิษฐา  เอกปชฌาย 

 ๔๔๗๘ นางขวัญกมล  ณ นาน 

 ๔๔๗๙ นางขวัญกมล  อึ้งกุศลมงคล 

 ๔๔๘๐ นางขวัญจิต  พรมวงษา 

 ๔๔๘๑ นางขวัญจิต  อุนใจ 

 ๔๔๘๒ นางขวัญจิตร  ภักมี 

 ๔๔๘๓ นางขวัญจิรา  ไชยลือชา 

 ๔๔๘๔ นางสาวขวัญใจ  แจมจันทร 

 ๔๔๘๕ นางสาวขวัญใจ  ดวงกุณา 

 ๔๔๘๖ นางขวัญใจ  ทรัพยสุทธิ์ 

 ๔๔๘๗ นางขวัญใจ  ธรรมกุล 

 ๔๔๘๘ นางสาวขวัญใจ  บุญถาวร 

 ๔๔๘๙ นางสาวขวัญใจ  บุญยม 

 ๔๔๙๐ นางขวัญใจ  เพ็งชัย 

 ๔๔๙๑ นางขวัญใจ  มีแสง 

 ๔๔๙๒ นางขวัญใจ  ลือโฮง 

 ๔๔๙๓ นางขวัญใจ  สมบุญ 

 ๔๔๙๔ นางขวัญใจ  สังขประเสริฐ 

 ๔๔๙๕ นางสาวขวัญใจ  แหยมประสงค 

 ๔๔๙๖ นางขวัญชนก  นันทสมบูรณ 

 ๔๔๙๗ นางขวัญชนก  สวางแสง 

 ๔๔๙๘ นางสาวขวัญชล  ผดุงลักษณ 

 ๔๔๙๙ นางขวัญดาว  ขันกสิกรรม 

 ๔๕๐๐ นางสาวขวัญดาว  เต็มราม 

 ๔๕๐๑ นางขวัญดาว  มงคลพันธ 

 ๔๕๐๒ นางขวัญดาว  สมวงศ 

 ๔๕๐๓ นางขวัญดี  มณีวงศ 



 หนา   ๘๙ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๕๐๔ นางขวัญตา  ดวงกุณา 

 ๔๕๐๕ นางขวัญตา  ทุนประเทือง 

 ๔๕๐๖ นางสาวขวัญตา  เพิกเฉย 

 ๔๕๐๗ นางขวัญตา  มีศิริโรจน 

 ๔๕๐๘ นางขวัญตา  ยศประสงค 

 ๔๕๐๙ นางสาวขวัญตา  วงษคลองเขื่อน 

 ๔๕๑๐ นางขวัญทอง  คงนันทะ 

 ๔๕๑๑ นางขวัญธนา  สุขโอสถ 

 ๔๕๑๒ นางสาวขวัญธิดา  อินทรพิมพ 

 ๔๕๑๓ นางสาวขวัญนภา  จันทรวรศิริ 

 ๔๕๑๔ นางขวัญนภา  ติณสุวรรณ 

 ๔๕๑๕ นางขวัญนภา  ปญญาภู 

 ๔๕๑๖ นางขวัญนภา  สภาพันธ 

 ๔๕๑๗ นางขวัญเนตร  ศรีเสมอ 

 ๔๕๑๘ นางขวัญพจน  สดใส 

 ๔๕๑๙ นางสาวขวัญพัฒน  เรืองสิทธิ์ 

 ๔๕๒๐ นางสาวขวัญยืน  กุนนานันท 

 ๔๕๒๑ นางขวัญยืน  เดนดวง 

 ๔๕๒๒ นางขวัญเรือน  เขียวบุรี 

 ๔๕๒๓ นางขวัญเรือน  นันกลาง 

 ๔๕๒๔ นางขวัญเรือน  บริบูรณ 

 ๔๕๒๕ นางขวัญเรือน  พัดศรีเรือง 

 ๔๕๒๖ นางขวัญเรือน  พานทอง 

 ๔๕๒๗ นางขวัญเรือน  วงศประยูร 

 ๔๕๒๘ นางขวัญเรือน  สิงหกวาง 

 ๔๕๒๙ นางขวัญเรือน  อุตธาพงษ 

 ๔๕๓๐ นางขวัญฤดี  เสงซิ้ว 

 ๔๕๓๑ นางขวัญฤทัย  ขาสัก 

 ๔๕๓๒ นางขวัญฤทัย  ไลสกุล 

 ๔๕๓๓ นางขวัญฤทัย  อักษรวงศ 

 ๔๕๓๔ นางขวัญวรางค  สุธรรมวรโรจน 

 ๔๕๓๕ นางขวัญศิริ  ลือพัฒธิมา 

 ๔๕๓๖ นางสาวขวัญหทัย  คําไว 

 ๔๕๓๗ นางขวัญหทัย  พรทองประเสริฐ 

 ๔๕๓๘ นางสาวขวัญหทัย  เภตรา 

 ๔๕๓๙ นางขวญัหลา  ชุบเล้ียง 

 ๔๕๔๐ นางขวัญหลา  ไชยเมือง 

 ๔๕๔๑ นางขษีรสิริ  มงคล 

 ๔๕๔๒ นางขอขวัญ  เพ็ชรไทย 

 ๔๕๔๓ นางสาวขอขวัญ  เรืองบุบผา 

 ๔๕๔๔ นางขะธิณยา  ศรีแกว 

 ๔๕๔๕ นางขัตติญา  อุปถัมภกานนท 

 ๔๕๔๖ นางขัตติยา  ย้ิมแยม 

 ๔๕๔๗ นางสาวขัตติยา  วัฒนพานิช 

 ๔๕๔๘ นางสาวเขมจิรา  คชเวช 

 ๔๕๔๙ นางเขมจิรา  จันทร 

 ๔๕๕๐ นางเขมจิรา  ทองใบ 

 ๔๕๕๑ นางสาวเขมจิรา  นามวงษ 

 ๔๕๕๒ นางเขมจิรา  โพธิ์งาม 

 ๔๕๕๓ นางสาวเขมญดา  เรืองธาดากุล 

 ๔๕๕๔ นางสาวเขมณัฏฐ  ศรีพรหมภัทร 

 ๔๕๕๕ นางสาวเขมตชิศณัชช  สินสายออ 



 หนา   ๙๐ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๕๕๖ นางเข็มทอง  ผาพิบูล 

 ๔๕๕๗ นางเขมมวราลักษณ  บุตรน้ําเพ็ชร 

 ๔๕๕๘ นางสาวเข็มมาลา  ไชยสงคราม 

 ๔๕๕๙ นางสาวเขมวันต  ทองคํา 

 ๔๕๖๐ นางเขมิกา  บุญอินทร 

 ๔๕๖๑ นางเขมิกา  บุตรครุฑ 

 ๔๕๖๒ นางเขมิกา  พงษศร ี

 ๔๕๖๓ นางไขศรี  สิรินําบุญทวี 

 ๔๕๖๔ นางไขแสง  จันทรประเทศ 

 ๔๕๖๕ นางสาวไขแสง  โพธิ์แกว 

 ๔๕๖๖ นางคงขวัญ  กาญจนพิมาย 

 ๔๕๖๗ นางคชาภา  อุปริสัจกุล 

 ๔๕๖๘ นางสาวคณิตดา  เฉลยวงศ 

 ๔๕๖๙ นางคณิตนันต  จับปรั่ง 

 ๔๕๗๐ นางสาวคณิตสรณ  มหึมา 

 ๔๕๗๑ นางคณิตา  กาวงศ 

 ๔๕๗๒ นางคณิตา  มะนารัมย 

 ๔๕๗๓ นางคณิตา  อาดํา 

 ๔๕๗๔ นางคณินทรา  ปสเสนะ 

 ๔๕๗๕ นางสาวคนิษฐา  โคตรธรรม 

 ๔๕๗๖ นางสาวคนึง  แกวจันทรเพชร 

 ๔๕๗๗ นางคนึงนิจ  คําหวาน 

 ๔๕๗๘ นางคนึงนิจ  หุตะวัฒนะ 

 ๔๕๗๙ นางคนึงนิตย  สิงหแกววงค 

 ๔๕๘๐ นางคนึงนิตย  สุวรรณเนตร 

 ๔๕๘๑ นางสาวคนึงนิตย  เอี่ยมผา 

 ๔๕๘๒ นางคนึงนิล  หอมจันทร 

 ๔๕๘๓ นางสาวคนึงนุช  อินทรสุวรรณ 

 ๔๕๘๔ นางคมแข  จันดารัตน 

 ๔๕๘๕ นางสาวคมคาย  แจมใสดี 

 ๔๕๘๖ นางคมคาย  นาคทุงเตา 

 ๔๕๘๗ นางคมคาย  ปญญาเปยมศักดิ์ 

 ๔๕๘๘ นางสาวคมคาย  พระเอก 

 ๔๕๘๙ นางสาวคมคาย  รักษสิงหทอง 

 ๔๕๙๐ นางครวญศิริ  รัตนโกสัย 

 ๔๕๙๑ นางครองแกว  อิทธิธรรมบูรณ 

 ๔๕๙๒ นางสาวครองสิน  เทพธรรม 

 ๔๕๙๓ นางครินท  เจริญผล 

 ๔๕๙๔ นางควรพิศวัลย  เมืองมุสิก 

 ๔๕๙๕ นางสาวคอรีหนะ  บือราเฮง 

 ๔๕๙๖ นางสาวคอลีเยาะ  สนิหวี 

 ๔๕๙๗ นางสาวคัทคนา  บํารุงสุข 

 ๔๕๙๘ นางคัทมอญ  เลงเวหาสถิตย 

 ๔๕๙๙ นางคัทรียา  แกวประดิษฐ 

 ๔๖๐๐ นางคัทรียา  พ่ึงสุนทรศิริมาศ 

 ๔๖๐๑ นางคัทลียา  เพ็ญนารา 

 ๔๖๐๒ นางคัทลียา  อักษรครบุรี 

 ๔๖๐๓ นางสาวคัทลียากรณ  ไวโอเร็ต 

 ๔๖๐๔ นางคันธมาทน  แกลวสาริการณ 

 ๔๖๐๕ นางสาวคันธรส  จิตอัคคะ 

 ๔๖๐๖ นางสาวคันธุลี  คิดรอบ 

 ๔๖๐๗ นางคัมภีรพร  พิทักษชื่น 
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 ๔๖๐๘ นางคําปว  ปานใจนาม 

 ๔๖๐๙ นางสาวคําปุย  พิมพา 

 ๔๖๑๐ นางคําแปลง  ศรีซง 

 ๔๖๑๑ นางคําพร  ทองศรี 

 ๔๖๑๒ นางคําพอง  อักษร 

 ๔๖๑๓ นางคําภี  กลางประพันธ 

 ๔๖๑๔ นางคุณญภัทร  จันรอดภัย 

 ๔๖๑๕ นางคุณัญญา  พละศักดิ์ 

 ๔๖๑๖ นางสาวคุณารัตน  ศรีวีระ 

 ๔๖๑๗ นางคุลิกา  วงษตา 

 ๔๖๑๘ นางเครือมัน  สาวแดง 

 ๔๖๑๙ นางสาวเครือวัลย  กระตุดนาค 

 ๔๖๒๐ นางสาวเครือวัลย  จันทรดาสุด 

 ๔๖๒๑ นางสาวเครือวัลย  ตรางิ้ว 

 ๔๖๒๒ นางเครือวัลย  ธเนศเศรษฐ 

 ๔๖๒๓ นางเคียงเพ็ญ  ฐานะภักดี 

 ๔๖๒๔ นางเคี่ยม  จันทรพวง 

 ๔๖๒๕ นางสาวแคทริยา  จันทรย้ิม 

 ๔๖๒๖ นางแคทลียา  ทับแสง 

 ๔๖๒๗ นางงามจิต  เมืองแสน 

 ๔๖๒๘ นางงามจิตร  ทองนอย 

 ๔๖๒๙ นางงามจิตร  คิดควร 

 ๔๖๓๐ นางสาวงามนิจ  ขวัญชวย 

 ๔๖๓๑ นางงามนิตย  ไทรดวง 

 ๔๖๓๒ นางงามเนตร  บุญประสงค 

 ๔๖๓๓ นางสาวงามปน  มวงศรีจันทร 

 ๔๖๓๔ นางงามพิศ  สุวรรณรัศมี 

 ๔๖๓๕ นางสาวจงกล  จิบสมานบุญ 

 ๔๖๓๖ นางจงกล  ดาวเรือง 

 ๔๖๓๗ นางจงกล  โรจนอารัมภกุล 

 ๔๖๓๘ นางสาวจงกล  ฤกษเย็น 

 ๔๖๓๙ นางจงกล  ศิลปศุภร 

 ๔๖๔๐ นางสาวจงกล  สอนนารา 

 ๔๖๔๑ นางจงกล  สุกิจจารักษ 

 ๔๖๔๒ นางสาวจงกล  หิรัญวงศ 

 ๔๖๔๓ นางจงกล  อรุณรัตน 

 ๔๖๔๔ นางจงกลณี  แจมกระจาง 

 ๔๖๔๕ นางสาวจงจิต  กลับกระโทก 

 ๔๖๔๖ นางจงจิต  จําปาขีด 

 ๔๖๔๗ นางจงจิต  ประทุมชาติ 

 ๔๖๔๘ นางจงจิตต  บุญเดชา 

 ๔๖๔๙ นางสาวจงจิตร  จิราภิญโญ 

 ๔๖๕๐ นางจงจิตร  ชูภักดิ์ 

 ๔๖๕๑ นางสาวจงจิตร  มืดทัพไทย 

 ๔๖๕๒ นางจงจิตร  กะมินสิน 

 ๔๖๕๓ นางสาวจงดี  เสาเวียง 

 ๔๖๕๔ นางจงดีพรรณ  สวางแจง 

 ๔๖๕๕ นางสาวจงรัก  กิจธนามงคลชัย 

 ๔๖๕๖ นางจงรัก  จัดแจง 

 ๔๖๕๗ นางสาวจงรัก  รมยนุกูล 

 ๔๖๕๘ นางสาวจงรักษ  คงถัน 

 ๔๖๕๙ นางจงรักษ  คนจริง 
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 ๔๖๖๐ นางจงรักษ  เผด็จศึก 

 ๔๖๖๑ นางจงรักษ  ศรีอนุตชัย 

 ๔๖๖๒ นางจงริ  บุญอินทร 

 ๔๖๖๓ นางจงลักษณ  วงษคํา 

 ๔๖๖๔ นางจณัญญา  จันศิริมงคล 

 ๔๖๖๕ นางจณิศาภ  แนมใส 

 ๔๖๖๖ นางสาวจณิสตา  แหกาน 

 ๔๖๖๗ นางจตุพร  แกวชื่น 

 ๔๖๖๘ นางสาวจตุพร  โคตรบรม 

 ๔๖๖๙ นางสาวจตุพร  ไตรภัทรกิจโกศล 

 ๔๖๗๐ นางสาวจตุพร  ทุมพันธุ 

 ๔๖๗๑ นางจตุพร  บํารุงกาญจน 

 ๔๖๗๒ นางสาวจตุพร  บุญยืด 

 ๔๖๗๓ นางจตุพร  พันธการ 

 ๔๖๗๔ นางจตุพร  เพ่ิมพรสกุล 

 ๔๖๗๕ นางจตุพร  ลํ้าประเสริฐ 

 ๔๖๗๖ นางจตุพร  ศุภนิทัศนาภร 

 ๔๖๗๗ นางจตุพร  สรางขุนทด 

 ๔๖๗๘ นางจตุพร  สุมิตสวรรค 

 ๔๖๗๙ นางจตุพร  สุวรรณขิน 

 ๔๖๘๐ นางจตุพร  แสงพฤกษ 

 ๔๖๘๑ นางจตุพร  อิ่มสะอาด 

 ๔๖๘๒ นางจนัญญา  คลายเพชร 

 ๔๖๘๓ นางจมาภรณ  พุกพิบูลย 

 ๔๖๘๔ นางสาวจรณินท  ชารีวัน 

 ๔๖๘๕ นางสาวจรรยพร  หยวกแกว 

 ๔๖๘๖ นางจรรยรักษ  วงศวิวัฒน 

 ๔๖๘๗ นางจรรยวัจน  ศรีวงษชัย 

 ๔๖๘๘ นางจรรยา  กําเหนิดเกาะ 

 ๔๖๘๙ นางจรรยา  คําอุน 

 ๔๖๙๐ นางจรรยา  คุณภาที 

 ๔๖๙๑ นางจรรยา  จงปลูกกลาง 

 ๔๖๙๒ นางจรรยา  จุวรรณ 

 ๔๖๙๓ นางจรรยา  ใจหนุน 

 ๔๖๙๔ นางจรรยา  ชมชายผล 

 ๔๖๙๕ นางสาวจรรยา  บุญประเสริฐ 

 ๔๖๙๖ นางจรรยา  เปรมจิตร 

 ๔๖๙๗ นางสาวจรรยา  พันธุสวัสดิ์ 

 ๔๖๙๘ นางจรรยา  มะลิงาม 

 ๔๖๙๙ นางสาวจรรยา  ยอดจันทร 

 ๔๗๐๐ นางสาวจรรยา  สิงหกวาง 

 ๔๗๐๑ นางจรรยา  สุรภักดิ์ 

 ๔๗๐๒ นางสาวจรรยา  สุวรรณรัตน 

 ๔๗๐๓ นางสาวจรรยา  สุวรรณวงศ 

 ๔๗๐๔ นางจรรยา  แสนชัย 

 ๔๗๐๕ นางสาวจรรยา  หลงหา 

 ๔๗๐๖ นางจรรยา  อรรคเศรษฐัง 

 ๔๗๐๗ นางจรรยา  อุนเสียม 

 ๔๗๐๘ นางสาวจรรยาภรณ  พุมจันทร 

 ๔๗๐๙ นางสาวจรรยาภรณ  สิงหบํารุง 

 ๔๗๑๐ นางสาวจรรยารักษ  ศรแกว 

 ๔๗๑๑ นางสาวจรรยารักษ  สุหรายคิมหันต 
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 ๔๗๑๒ นางจรวย  ทองเนื้อขาว 

 ๔๗๑๓ นางสาวจรวยพร  เลิศลัคณา 

 ๔๗๑๔ นางจรัญญา  จุฬารี 

 ๔๗๑๕ นางสาวจรัญญา  แซหาน 

 ๔๗๑๖ นางจรัญญา  นาคบุตรศรี 

 ๔๗๑๗ นางสาวจรัญญา  เรือนมูล 

 ๔๗๑๘ นางสาวจรัญญา  วิเศษโกสิน 

 ๔๗๑๙ นางจรัญญา  หงษคํา 

 ๔๗๒๐ นางจรัสพร  ชาวแกลง 

 ๔๗๒๑ นางจรัสพร  หอมจันทรดี 

 ๔๗๒๒ นางจรัสพิมพ  ตูไทยสงค 

 ๔๗๒๓ นางสาวจรัสศรี  ถนอมสิน 

 ๔๗๒๔ นางจรัสศรี  พรหมเผา 

 ๔๗๒๕ นางสาวจรัสศรี  มัทวานนท 

 ๔๗๒๖ นางจรัสศรี  ยุทธพรพงศ 

 ๔๗๒๗ นางจรัสศรี  สังวังเลาว 

 ๔๗๒๘ นางจรัสศรี  สาพิมาย 

 ๔๗๒๙ นางจรัสศรี  แสนยอดคํา 

 ๔๗๓๐ นางจรัสศรี  หนูรุน 

 ๔๗๓๑ นางสาวจรัสศรี  หินศิลป 

 ๔๗๓๒ นางจรัสศรี  อกตัน 

 ๔๗๓๓ นางจรัสศรี  อนุเคราะห 

 ๔๗๓๔ นางสาวจรัสศิลป  ชุมจิตร 

 ๔๗๓๕ นางจริญญา  กิจเมธี 

 ๔๗๓๖ นางจริญญา  ขวัญยืน 

 ๔๗๓๗ นางจริญญา  ไชยกลางเมือง 

 ๔๗๓๘ นางจริญญา  เนติศานนท 

 ๔๗๓๙ นางสาวจริญญา  ภูสําราญ 

 ๔๗๔๐ นางจริญญา  เมืองศิริ 

 ๔๗๔๑ นางสาวจริญญา  ศิริสมบูรณ 

 ๔๗๔๒ นางจริญญา  หงสกาญจนกุล 

 ๔๗๔๓ นางสาวจริญญา  อินทวิเศษ 

 ๔๗๔๔ นางจรินทร  พวงรอด 

 ๔๗๔๕ นางจรินทร  ประทุมมาศ 

 ๔๗๔๖ นางจรินทร  อินทรจันทร 

 ๔๗๔๗ นางจรินทรยา  ชําปฏิ 

 ๔๗๔๘ นางสาวจรินธร  ศรีวิไสย 

 ๔๗๔๙ นางจรินยา  วิเศษวุฒิ 

 ๔๗๕๐ นางจริยา  ขุนอินทร 

 ๔๗๕๑ นางจริยา  เขจรศาสตร 

 ๔๗๕๒ นางจริยา  เครือคํา 

 ๔๗๕๓ นางจริยา  ชัยจันทร 

 ๔๗๕๔ นางจริยา  แซตัน 

 ๔๗๕๕ นางจริยา  นิลนนท 

 ๔๗๕๖ นางสาวจริยา  บางย่ีขัน 

 ๔๗๕๗ นางสาวจริยา  บุญราศรี 

 ๔๗๕๘ จาโทหญิง จริยา  บุญสุข 

 ๔๗๕๙ นางสาวจริยา  ประวิทยธนา 

 ๔๗๖๐ นางจริยา  พลับพลี 

 ๔๗๖๑ นางสาวจริยา  โลหสวัสดิ์กุล 

 ๔๗๖๒ นางจริยา  วงษประยูร 

 ๔๗๖๓ นางจริยา  สีโท 
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 ๔๗๖๔ นางสาวจริยา  สุขสอน 

 ๔๗๖๕ นางจริยา  สุทธิจันทร 

 ๔๗๖๖ นางจริยา  หนูแสง 

 ๔๗๖๗ นางจริยา  อัฐนาค 

 ๔๗๖๘ นางจริยาพร  สังขมณีโชติ 

 ๔๗๖๙ นางจริยาภรณ  ศรีใจ 

 ๔๗๗๐ นางสาวจริยาวดี  โตวิวัฒน 

 ๔๗๗๑ นางจริยาวดี  ภูโท 

 ๔๗๗๒ นางจรีย  ไพศาลสินทรัพย 

 ๔๗๗๓ นางจรีรัตน  คงการุณ 

 ๔๗๗๔ นางจรีรัตน  มัชฌิมวงศ 

 ๔๗๗๕ นางจรีรัตน  สินสวาท 

 ๔๗๗๖ นางจรีรัตน  อองคํา 

 ๔๗๗๗ นางจรุงจิตต  วงคสุวรรณ 

 ๔๗๗๘ นางจรุงพร  มั่นมาก 

 ๔๗๗๙ นางจรุงศรี  บุญกุศล 

 ๔๗๘๐ นางจรุงศรี  อุมา 

 ๔๗๘๑ นางจรุญรัตน  สมงาม 

 ๔๗๘๒ นางจรูญผล  แสงสิริไพบูลย 

 ๔๗๘๓ นางจรูญลักษณ  ถวิลไพร 

 ๔๗๘๔ นางจรูญลักษณ  มนตรี 

 ๔๗๘๕ นางสาวจรูญลักษณ  โรจนประทักษ 

 ๔๗๘๖ นางจอมขวัญ  ขําคม 

 ๔๗๘๗ นางสาวจอมขวัญ  คูสาย 

 ๔๗๘๘ นางจอมขวัญ  นวพันธ 

 ๔๗๘๙ นางจอมขวัญ  รุงโชติ 

 ๔๗๙๐ นางสาวจอมขวัญ  วรรณมาลีรัตน 

 ๔๗๙๑ นางสาวจอมขวัญ  เหรียญทอง 

 ๔๗๙๒ นางจะเร  บวรเกียรติ์ภากร 

 ๔๗๙๓ นางจังกร  สุดหลักทอง 

 ๔๗๙๔ นางจัญญา  ทองสุภา 

 ๔๗๙๕ นางจันจิรา  ชูเมือง 

 ๔๗๙๖ นางสาวจันจิรา  ชูเอี่ยม 

 ๔๗๙๗ นางจันจิรา  นิลสนิท 

 ๔๗๙๘ นางสาวจันจิรา  บุญรักษ 

 ๔๗๙๙ นางจันจิรา  สุพร 

 ๔๘๐๐ นางจันจีรา  พรรณหาญ 

 ๔๘๐๑ นางสาวจันตญา  ผินสูงเนิน 

 ๔๘๐๒ นางสาวจันทกานต  ซอนขํา 

 ๔๘๐๓ นางจันทกานต  สะราคํา 

 ๔๘๐๔ นางจันทนจิรา  วิมาลา 

 ๔๘๐๕ นางจันทนา  กอนทองคํา 

 ๔๘๐๖ นางสาวจันทนา  กําเนิด 

 ๔๘๐๗ นางสาวจันทนา  คันธิก 

 ๔๘๐๘ นางจันทนา  คําดี 

 ๔๘๐๙ นางจันทนา  จรณโยธิน 

 ๔๘๑๐ นางจันทนา  จันทรโคตร 

 ๔๘๑๑ นางสาวจันทนา  ชุมเย็น 

 ๔๘๑๒ นางสาวจันทนา  ชูเกษร 

 ๔๘๑๓ นางจันทนา  เชื้อผูดี 

 ๔๘๑๔ นางสาวจันทนา  ตันติกุลพัฒนา 

 ๔๘๑๕ นางสาวจันทนา  ทองชื่น 
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 ๔๘๑๖ นางจันทนา  ทับมณี 

 ๔๘๑๗ นางจันทนา  นันยะ 

 ๔๘๑๘ นางสาวจันทนา  บุญเกตุ 

 ๔๘๑๙ นางจันทนา  เผือกทอง 

 ๔๘๒๐ นางจันทนา  พรหมจันทร 

 ๔๘๒๑ นางจันทนา  พูลผล 

 ๔๘๒๒ นางจันทนา  มะโนวัฒนา 

 ๔๘๒๓ นางจันทนา  มะหันตาพันธ 

 ๔๘๒๔ นางจันทนา  วิมลจิตรสอาด 

 ๔๘๒๕ นางจันทนา  ศรีจันทร 

 ๔๘๒๖ นางจันทนา  ศรีสุพรรณ 

 ๔๘๒๗ นางสาวจันทนา  สุขารมณ 

 ๔๘๒๘ นางจันทนา  โสพรรณ 

 ๔๘๒๙ นางจันทนา  หิเล 

 ๔๘๓๐ นางสาวจันทนา  โอจริยภูมิ 

 ๔๘๓๑ นางจันทนิภา  ธีรพงษ 

 ๔๘๓๒ นางสาวจันทนี  นิลพัฒน 

 ๔๘๓๓ นางสาวจันทนี  ศักดิ์ศิลปอุดม 

 ๔๘๓๔ นางสาวจันทนี  สัตยรุงเรือง 

 ๔๘๓๕ นางสาวจันทพร  ยาวะโนภาส 

 ๔๘๓๖ นางสาวจันทพร  อิ่มบํารุง 

 ๔๘๓๗ นางสาวจันทพิมพ  บุญชู 

 ๔๘๓๘ นางจันทมาส  ชัยสุขโกศล 

 ๔๘๓๙ นางสาวจันทร  อุทลี 

 ๔๘๔๐ นางจันทรกนก  สังฆคุณ 

 ๔๘๔๑ นางจันทรจาว  หมื่นสุข 

 ๔๘๔๒ นางจันทรจิรา  คาคลอง 

 ๔๘๔๓ นางสาวจันทรจิรา  คําเถื่อน 

 ๔๘๔๔ นางจันทรจิรา  งามลํายวง 

 ๔๘๔๕ นางจันทรจิรา  เชิดปรุ 

 ๔๘๔๖ นางสาวจันทรจิรา  มูสิกะ 

 ๔๘๔๗ นางจันทรจิรา  เมากําเหนิด 

 ๔๘๔๘ นางจันทรจิรา  วรรัตน 

 ๔๘๔๙ นางจันทรจิรา  เศรษฐธรกุล 

 ๔๘๕๐ นางจันทรจิรา  สองหอง 

 ๔๘๕๑ นางสาวจันทรจิรา  สิงหคง 

 ๔๘๕๒ นางจันทรจิรา  สุระดม 

 ๔๘๕๓ นางสาวจันทรจิรา  อยูวัฒนา 

 ๔๘๕๔ นางจันทรจิรา  อิ่มวงษ 

 ๔๘๕๕ นางจันทรจิราภรณ  ชาตรี 

 ๔๘๕๖ นางสาวจันทรจีรา  งามเกียรติขจร 

 ๔๘๕๗ นางจันทรแจม  ซื่อสัตย 

 ๔๘๕๘ นางจันทรฉาย  จรวุฒิพันธ 

 ๔๘๕๙ นางจันทรฉาย  ทําวอง 

 ๔๘๖๐ นางสาวจันทรฉาย  นุติประพันธ 

 ๔๘๖๑ นางสาวจันทรฉาย  บัวกระสินธุ 

 ๔๘๖๒ นางจันทรฉาย  แปนนอย 

 ๔๘๖๓ นางสาวจันทรฉาย  พิทักษสุธีพงศ 

 ๔๘๖๔ นางสาวจันทรฉาย  วิชางาม 

 ๔๘๖๕ นางจันทรเฉลิม  ปราชญเวทย 

 ๔๘๖๖ นางจันทรดี  ปอมสีทอง 

 ๔๘๖๗ นางสาวจันทรตรี  ศรีทรัพย 



 หนา   ๙๖ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๘๖๘ นางจันทรติ๊บ  เตชนันท 

 ๔๘๖๙ นางจันทรติมา  เล็กมาก 

 ๔๘๗๐ นางจันทรติมา  วิชิต 

 ๔๘๗๑ นางจันทรถุนา  ฉัตรวัฒนาสกุล 

 ๔๘๗๒ นางจันทรทราทิพย  เพทาย 

 ๔๘๗๓ นางจันทรทา  ธิเขียว 

 ๔๘๗๔ นางจันทรทิต  เพียรภายลุน 

 ๔๘๗๕ นางจันทรทิพย  จิตรวงค 

 ๔๘๗๖ นางสาวจันทรทิพย  แกวคําจันทร 

 ๔๘๗๗ นางจันทรทิพย  จังพินิจกุล 

 ๔๘๗๘ นางสาวจันทรทิพย  ฉั่วเจริญ 

 ๔๘๗๙ นางสาวจันทรทิพย  ชูแจง 

 ๔๘๘๐ นางสาวจันทรทิพย  เพียรประเสริฐ 

 ๔๘๘๑ นางจันทรทิพย  มหาสุวีระชัย 

 ๔๘๘๒ นางจันทรทิพย  เมืองประดิษฐ 

 ๔๘๘๓ นางจันทรทิพย  สิริอภัย 

 ๔๘๘๔ นางจันทรทิพย  อภัยภักดิ์ 

 ๔๘๘๕ นางสาวจันทรประภา  มีไมจน 

 ๔๘๘๖ นางสาวจันทรพร  เพชรสมบูรณ 

 ๔๘๘๗ นางสาวจันทรพร  จันทรสิน 

 ๔๘๘๘ นางจันทรพร  โชคถวาย 

 ๔๘๘๙ นางจันทรพร  สัตยธรรม 

 ๔๘๙๐ นางจันทรพิมพ  กิจเวช 

 ๔๘๙๑ นางจันทรเพ็ง  เครื่องทอง 

 ๔๘๙๒ นางจันทรเพ็ญ  กันตพานิชการ 

 ๔๘๙๓ นางจันทรเพ็ญ  ขัติยะวงศ 

 ๔๘๙๔ นางจันทรเพ็ญ  ขําวงษ 

 ๔๘๙๕ นางสาวจันทรเพ็ญ  ขุนณรงค 

 ๔๘๙๖ นางจันทรเพ็ญ  คําแหง 

 ๔๘๙๗ นางจันทรเพ็ญ  จันทรพรหม 

 ๔๘๙๘ นางจันทรเพ็ญ  จันสุทธะ 

 ๔๘๙๙ นางจันทรเพ็ญ  จําปาแกว 

 ๔๙๐๐ นางจันทรเพ็ญ  จึงวานิช 

 ๔๙๐๑ นางจันทรเพ็ญ  จูฬติตตะ 

 ๔๙๐๒ นางจันทรเพ็ญ  ฉิมเมือง 

 ๔๙๐๓ นางสาวจันทรเพ็ญ  แซอัง 

 ๔๙๐๔ นางจันทรเพ็ญ  ดีชัย 

 ๔๙๐๕ นางจันทรเพ็ญ  ประโยงค 

 ๔๙๐๖ นางจันทรเพ็ญ  พวงดอกไม 

 ๔๙๐๗ นางจันทรเพ็ญ  พิมพิลา 

 ๔๙๐๘ นางจันทรเพ็ญ  พิสัยสถาน 

 ๔๙๐๙ นางจันทรเพ็ญ  แพงดวงแกว 

 ๔๙๑๐ นางจันทรเพ็ญ  ไพศาล 

 ๔๙๑๑ นางสาวจันทรเพ็ญ  ภูตะวัน 

 ๔๙๑๒ นางสาวจันทรเพ็ญ  มานะกิจไพบูลย 

 ๔๙๑๓ นางสาวจันทรเพ็ญ  เลขวรรณวิจิตร 

 ๔๙๑๔ นางสาวจันทรเพ็ญ  วองวิวิธกุล 

 ๔๙๑๕ นางจันทรเพ็ญ  ศรีธาดา 

 ๔๙๑๖ นางสาวจันทรเพ็ญ  ศุภโกศล 

 ๔๙๑๗ นางจันทรเพ็ญ  สถาผล 

 ๔๙๑๘ นางสาวจันทรเพ็ญ  สัพโส 

 ๔๙๑๙ นางจันทรเพ็ญ  สายทองเถื่อน 
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 ๔๙๒๐ นางจันทรเพ็ญ  สืบบุก 

 ๔๙๒๑ นางจันทรเพ็ญ  สุขพูล 

 ๔๙๒๒ นางจันทรเพ็ญ  สุขศิริ 

 ๔๙๒๓ นางจันทรเพ็ญ  สุขแสง 

 ๔๙๒๔ นางสาวจันทรเพ็ญ  หทยวัฒน 

 ๔๙๒๕ นางจันทรเพ็ญ  อุปพงศ 

 ๔๙๒๖ นางจันทรยา  เกิดสง 

 ๔๙๒๗ นางสาวจันทรแรม  มณีเมือง 

 ๔๙๒๘ นางสาวจันทรวิมล  จันทรพงษ 

 ๔๙๒๙ นางจันทรศิริ  บวรสุวรรณ 

 ๔๙๓๐ นางจันทรสม  แปงปวนจู 

 ๔๙๓๑ นางจันทรสุดา  บุญพงษ 

 ๔๙๓๒ นางจันทรสุดา  สีหมอก 

 ๔๙๓๓ นางจันทรสุดา  อินเที่ยง 

 ๔๙๓๔ นางสาวจันทรัตน  พนภัย 

 ๔๙๓๕ นางจันทรา  เครือศรี 

 ๔๙๓๖ นางสาวจันทรา  ชนก 

 ๔๙๓๗ นางสาวจันทรา  โซจามกู 

 ๔๙๓๘ นางจันทรา  ทองอยูคง 

 ๔๙๓๙ นางจันทรา  บุญศักดิ์ 

 ๔๙๔๐ นางจันทรา  พุฒิกรดุรงค 

 ๔๙๔๑ นางสาวจันทรา  พูลศิลป 

 ๔๙๔๒ นางจันทรา  รักษศรี 

 ๔๙๔๓ นางจันทรา  สุกใส 

 ๔๙๔๔ นางจันทรา  สุดประโคน 

 ๔๙๔๕ นางสาวจันทรากุล  จันทมูล 

 ๔๙๔๖ นางจันทราวรรณ  สุริยะไชย 

 ๔๙๔๗ นางจันทริกา  สนั่นเกียรติเจริญ 

 ๔๙๔๘ นางสาวจันทา  พูเหล็ก 

 ๔๙๔๙ นางสาวจันทิพย  สิวะทรัพยทวี 

 ๔๙๕๐ นางสาวจันทิมา  กิตติถนอมวงษ 

 ๔๙๕๑ นางจันทิมา  เกียรติไพบูลย 

 ๔๙๕๒ นางสาวจันทิมา  คงมนต 

 ๔๙๕๓ นางสาวจันทิมา  จิตตสะอาด 

 ๔๙๕๔ นางจันทิมา  เจียมบัวศรี 

 ๔๙๕๕ นางจันทิมา  ชาวสระใคร 

 ๔๙๕๖ นางสาวจันทิมา  ทวีชาติ 

 ๔๙๕๗ นางจันทิมา  เที่ยวทั่ว 

 ๔๙๕๘ นางจันทิมา  นาถ้ําพลอย 

 ๔๙๕๙ นางจันทิมา  บุนนาค 

 ๔๙๖๐ นางจันทิมา  ปล้ืมกุศล 

 ๔๙๖๑ นางจันทิมา  ผลภิญโญ 

 ๔๙๖๒ นางจันทิมา  มาตชายเคน 

 ๔๙๖๓ นางจันทิมา  เมืองแสน 

 ๔๙๖๔ นางสาวจันทิมา  ยอดเงิน 

 ๔๙๖๕ นางจันทิมา  ฤทธิพร 

 ๔๙๖๖ นางจันทิมา  สมบัติหลาย 

 ๔๙๖๗ นางจันทิมา  สอาดมวง 

 ๔๙๖๘ นางสาวจันทิมา  อริยานนท 

 ๔๙๖๙ นางจันทิมาคํา  สมบูรณ 

 ๔๙๗๐ นางสาวจันทิรา  ชาญตะกั่ว 

 ๔๙๗๑ นางสาวจันทิรา  โชติรัตน 



 หนา   ๙๘ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
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 ๔๙๗๒ นางสาวจันทิรา  วงศชาลี 

 ๔๙๗๓ นางจันทิรา  สุกิมานิล 

 ๔๙๗๔ นางสาวจันทิรา  หอมวิจิตรกุล 

 ๔๙๗๕ นางจันที  บุญมั่น 

 ๔๙๗๖ นางสาวจันที  ศรีโพธิ์ 

 ๔๙๗๗ นางจันธรณ  นาคแกว 

 ๔๙๗๘ นางสาวจันธิมา  วิไพบูลย 

 ๔๙๗๙ นางจันนิรา  จันทรสวัสดิ์ 

 ๔๙๘๐ นางสาวจาฏพัจน  จันทรศรี 

 ๔๙๘๑ นางสาวจาฏพัจน  เอี่ยมศิริ 

 ๔๙๘๒ นางจามรมาศ  ปนตุน 

 ๔๙๘๓ นางจามรี  พลดี 

 ๔๙๘๔ นางสาวจามรี  เพ็ญเขียว 

 ๔๙๘๕ นางจารนัย  แนบเนียน 

 ๔๙๘๖ นางสาวจารวี  ขํานิ่ม 

 ๔๙๘๗ นางสาวจาริณี  ฐอสุวรรณ 

 ๔๙๘๘ นางสาวจาริณี  พรพินิจเจริญ 

 ๔๙๘๙ นางจาริณี  เลิศกิตติสกุล 

 ๔๙๙๐ นางจารินี  บุญมาวัฒน 

 ๔๙๙๑ นางจาริยา  วงศวิทยาพิทักษ 

 ๔๙๙๒ นางจารีย  ฤทธิเดช 

 ๔๙๙๓ นางสาวจารีรัตน  ชูทอง 

 ๔๙๙๔ นางจารุ  สุวรรณภักดี 

 ๔๙๙๕ นางสาวจารุจิต  ประจิตร 

 ๔๙๙๖ นางจารุณี  งามไพบูลยทรัพย 

 ๔๙๙๗ นางจารุณี  จินาวงค 

 ๔๙๙๘ นางจารุณี  ตาสืบ 

 ๔๙๙๙ นางจารุณี  นาสอน 

 ๕๐๐๐ นางจารุณี  บัวกลม 

 ๕๐๐๑ นางจารุณี  ปลายยอด 

 ๕๐๐๒ นางสาวจารุณี  มูลตรี 

 ๕๐๐๓ นางจารุณี  เวชพัฒน 

 ๕๐๐๔ นางจารุณี  อสิธารานุสรณ 

 ๕๐๐๕ นางสาวจารุนันท  พิชัยรัตน 

 ๕๐๐๖ นางจารุนันท  มามั่งคั่ง 

 ๕๐๐๗ นางจารุนี  แกวอุบล 

 ๕๐๐๘ นางจารุเนตร  ฉัตรเงิน 

 ๕๐๐๙ นางจารุพร  ตามสัตย 

 ๕๐๑๐ นางจารุพร  โถตันคํา 

 ๕๐๑๑ นางจารุพร  แสนสุด 

 ๕๐๑๒ นางจารุพรรณ  กิมิเส 

 ๕๐๑๓ นางจารุพรรณ  บุฬา 

 ๕๐๑๔ นางจารุพรรณ  ปนเพ็ง 

 ๕๐๑๕ นางจารุพรรณ  มโนสิทธิศักดิ์ 

 ๕๐๑๖ นางสาวจารุภัส  ยอดบุญฤทธิ์ 

 ๕๐๑๗ นางจารุภา  สายนันท 

 ๕๐๑๘ นางจารุมน  ลัคนาวิวัฒน 

 ๕๐๑๙ นางจารุรัตน  พัฒนทอง 

 ๕๐๒๐ นางจารุรัศมิ์  พันธุมาดี 

 ๕๐๒๑ นางจารุวรรณ  กะลึงคพล 

 ๕๐๒๒ นางจารุวรรณ  โกฎแสง 

 ๕๐๒๓ นางสาวจารุวรรณ  แขมคํา 



 หนา   ๙๙ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
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 ๕๐๒๔ นางจารุวรรณ  คงเมือง 

 ๕๐๒๕ นางสาวจารุวรรณ  คลังทรัพย 

 ๕๐๒๖ นางจารุวรรณ  โคตรศรี 

 ๕๐๒๗ นางสาวจารุวรรณ  จันทรอินทร 

 ๕๐๒๘ นางจารุวรรณ  จุลสัตย 

 ๕๐๒๙ นางสาวจารุวรรณ  จุฬาชัยงาม 

 ๕๐๓๐ นางจารุวรรณ  ชีวางกูล 

 ๕๐๓๑ นางสาวจารุวรรณ  ตันนอย 

 ๕๐๓๒ นางจารุวรรณ  ถนอมจิตร 

 ๕๐๓๓ นางจารุวรรณ  ทวีศักดิ์ 

 ๕๐๓๔ นางจารุวรรณ  ทัดมาลา 

 ๕๐๓๕ นางสาวจารุวรรณ  บุญบางยาง 

 ๕๐๓๖ นางสาวจารุวรรณ  บุญไมตรีสัมพันธ 

 ๕๐๓๗ นางจารุวรรณ  ประกิระนะ 

 ๕๐๓๘ นางจารุวรรณ  ประดิษฐพงษ 

 ๕๐๓๙ นางจารุวรรณ  ปานเกิด 

 ๕๐๔๐ นางจารุวรรณ  พลแสน 

 ๕๐๔๑ นางจารุวรรณ  พัฒนาพิสุทธิ์พงศ 

 ๕๐๔๒ นางจารุวรรณ  พ่ึงตนเอง 

 ๕๐๔๓ นางสาวจารุวรรณ  พุมวิเศษ 

 ๕๐๔๔ นางจารุวรรณ  ภูสาลี 

 ๕๐๔๕ นางสาวจารุวรรณ  มะสะอะ 

 ๕๐๔๖ นางจารุวรรณ  มิทะลา 

 ๕๐๔๗ นางจารุวรรณ  ยะธิเปง 

 ๕๐๔๘ นางจารุวรรณ  ยุบล 

 ๕๐๔๙ นางจารุวรรณ  รักษาควร 

 ๕๐๕๐ นางจารุวรรณ  เล่ียมแกว 

 ๕๐๕๑ นางจารุวรรณ  วงคเทวราช 

 ๕๐๕๒ นางสาวจารุวรรณ  ศิลา 

 ๕๐๕๓ นางจารุวรรณ  สวัสดีมูล 

 ๕๐๕๔ นางจารุวรรณ  สับประสาน 

 ๕๐๕๕ นางจารุวรรณ  สินธุโทวงศ 

 ๕๐๕๖ นางสาวจารุวรรณ  สุหรายคิมหันต 

 ๕๐๕๗ นางจารุวรรณ  หาวัน 

 ๕๐๕๘ นางจารุวรรณ  อุตสาหปน 

 ๕๐๕๙ นางจารุวรรณ  เอี่ยมสอาด 

 ๕๐๖๐ นางจารุวรรณ  กิจสุภา 

 ๕๐๖๑ นางจารุวัฒน  บูรพันธ 

 ๕๐๖๒ นางจารุวัณย  รัตนะมงคลกุล 

 ๕๐๖๓ นางสาวจารุวี  กาญจนคีรีธํารง 

 ๕๐๖๔ นางสาวจารุวี  พรหมสอน 

 ๕๐๖๕ นางสาวจาฤดี  กองผล 

 ๕๐๖๖ นางจํานงค  ตนะทิพย 

 ๕๐๖๗ นางจํานรรจา  ชวยเนียม 

 ๕๐๖๘ นางสาวจําเนียน  แจงประดิษฐ 

 ๕๐๖๙ นางจําเนียร  ประสงคศรี 

 ๕๐๗๐ นางจําเนียร  ไปงาม 

 ๕๐๗๑ นางจําเนียร  พรหมชาติ 

 ๕๐๗๒ นางจําเนียร  ลือศักดิ์ 

 ๕๐๗๓ นางจําปูน  โพธิบัต ิ

 ๕๐๗๔ นางจําพร  วงษทรัพยทวี 

 ๕๐๗๕ นางจํารูญศรี  หลักขัน 
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 ๕๐๗๖ นางจําเริญพร  ชาตรี 

 ๕๐๗๗ นางสาวจําลอง  ไปลสุวรรณ 

 ๕๐๗๘ นางสาวจําลอง  ภูพิมล 

 ๕๐๗๙ นางจําลอง  เสนาธรรม 

 ๕๐๘๐ นางจําลองลักษณ  ยอดพานิช 

 ๕๐๘๑ นางสาวจําเลียง  ทองปาน 

 ๕๐๘๒ นางจิณณญาภา  ศรีประทุมวงศ 

 ๕๐๘๓ นางจิณณพัต  เพ็ชรตุน 

 ๕๐๘๔ นางสาวจิณณะพัฏ  สุวรรณพฤกษ 

 ๕๐๘๕ นางจิณัฏฐภัค  ชนะยุทธ 

 ๕๐๘๖ นางจิดาพร  อินทพงษ 

 ๕๐๘๗ นางจิดาภา  คูเคียง 

 ๕๐๘๘ นางจิดาภา  ชัยบวรสกุล 

 ๕๐๘๙ นางจิดาภา  ทรัพยไพบูลยกิจ 

 ๕๐๙๐ นางจิดาภา  นุยปากชอง 

 ๕๐๙๑ นางสาวจิดาภา  เนียมไธสง 

 ๕๐๙๒ นางจิดาภา  บุณยกิติ 

 ๕๐๙๓ นางสาวจิดาภา  ปติพัฒน 

 ๕๐๙๔ นางจิดาภา  ภักดีประยูรวงศ 

 ๕๐๙๕ นางจิดาภา  เลาหกาญจนไพบูลย 

 ๕๐๙๖ นางจิดาภา  วิเศษวุฒิ 

 ๕๐๙๗ นางสาวจิดาภา  ศรีของไทย 

 ๕๐๙๘ นางจิดาภา  สรอยระยา 

 ๕๐๙๙ นางจิดาภา  สังฆะมณี 

 ๕๑๐๐ นางสาวจิดาภา  สุวรรณฤทธิ์ 

 ๕๑๐๑ นางจิดาภา  อายุวัฒน 

 ๕๑๐๒ นางสาวจิดาภา  อ่ําทรัพย 

 ๕๑๐๓ นางสาวจิตกระจาง  พรอมแกวมณี 

 ๕๑๐๔ นางจิตกัญญา  ใจชื้น 

 ๕๑๐๕ นางสาวจิตชานันทน  อภิญชญาภัฏฐ 

 ๕๑๐๖ นางจิตตพร  นิลจันทร 

 ๕๑๐๗ นางจิตตพร  แกวสามดวง 

 ๕๑๐๘ นางจิตตรา  จันทรเส็ง 

 ๕๑๐๙ นางจิตตรา  ตันเจริญ 

 ๕๑๑๐ นางจิตตรา  สุขพันธเย่ียม 

 ๕๑๑๑ นางสาวจิตตวดี  ประจักษวิมล 

 ๕๑๑๒ นางจิตตา  สิงหนุวัฒนะ 

 ๕๑๑๓ นางจิตตานันทิ์  ธิแปลง 

 ๕๑๑๔ นางจิตติกาญจน  หอมตา 

 ๕๑๑๕ นางสาวจิตติมา  กบิลสิงห 

 ๕๑๑๖ นางสาวจิตติมา  คําปลอง 

 ๕๑๑๗ นางสาวจิตติมา  จันทรโท 

 ๕๑๑๘ นางจิตติมา  ตรีเหลา 

 ๕๑๑๙ นางจิตติมา  ตะตองใจ 

 ๕๑๒๐ นางสาวจิตติมา  ทองคณารักษ 

 ๕๑๒๑ นางสาวจิตติมา  ทินวล 

 ๕๑๒๒ นางจิตติมา  นิติธรรมวุฒิ 

 ๕๑๒๓ นางจิตติมา  เนตรวิศุทธ 

 ๕๑๒๔ นางสาวจิตติมา  บุญลน 

 ๕๑๒๕ นางจิตติมา  มณี 

 ๕๑๒๖ นางจิตติมา  รําพึงกุล 

 ๕๑๒๗ นางจิตติมา  เสริมสิน 
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เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๑๒๘ นางสาวจิตติมา  เอกตระกูลชัย 

 ๕๑๒๙ นางจิตติยา  เพียรวัฒนผล 

 ๕๑๓๐ นางจิตนาพร  โรจนธรรม 

 ๕๑๓๑ นางจิตภา  ชาญโพธิ์ 

 ๕๑๓๒ นางจิตรตรา  คชเสน 

 ๕๑๓๓ นางจิตรทิพย  วาณิชยชลกิจ 

 ๕๑๓๔ นางจิตรลดา  ดีอิทธิกุล 

 ๕๑๓๕ นางจิตรลดา  บุญจํานง 

 ๕๑๓๖ นางจิตรลดา  พิมพพรหม 

 ๕๑๓๗ นางจิตรลดา  แสนกาวี 

 ๕๑๓๘ นางสาวจิตรลัดดา  คําดี 

 ๕๑๓๙ นางจิตรวรรณ  บุญครอบ 

 ๕๑๔๐ นางจิตรวรรณ  ย้ิมอยู 

 ๕๑๔๑ นางจิตรอารีย  ชลภาพ 

 ๕๑๔๒ นางจิตรา  แกวบัณฑิต 

 ๕๑๔๓ นางจิตรา  จําละคร 

 ๕๑๔๔ นางสาวจิตรา  เตียสกุล 

 ๕๑๔๕ นางสาวจิตรา  ประมวลสุข 

 ๕๑๔๖ นางสาวจิตรา  ผลเล็ก 

 ๕๑๔๗ นางจิตรา  โพธิ์คํา 

 ๕๑๔๘ นางจิตรา  ศรีเพชรภูมิ 

 ๕๑๔๙ นางสาวจิตรา  สายศร 

 ๕๑๕๐ นางจิตรานนท  โยธานนท 

 ๕๑๕๑ นางจิตราพร  ไชยอุปละ 

 ๕๑๕๒ นางสาวจิตราพร  ทิอุด 

 ๕๑๕๓ นางสาวจิตราพร  แสนเสนาะ 

 ๕๑๕๔ นางจิตราภรณ  ชัฎอนันต 

 ๕๑๕๕ นางจิตราภรณ  อินประชา 

 ๕๑๕๖ นางจิตราวดี  เหล็กศิริ 

 ๕๑๕๗ นางสาวจิตษฎาคม  ไชยบูรณ 

 ๕๑๕๘ นางสาวจิตสถา  พรหมวิหาร 

 ๕๑๕๙ นางสาวจิตสุภา  แสงไพโรจน 

 ๕๑๖๐ นางจิตสุภากานต  บุญจิราพิพัฒน 

 ๕๑๖๑ นางสาวจิตสุมา  ปุนอุดม 

 ๕๑๖๒ นางจิตาภัทร  แสงพัฒน 

 ๕๑๖๓ นางสาวจิติมา  นพพลายบูรณ 

 ๕๑๖๔ นางสาวจินดา  คุมกลัด 

 ๕๑๖๕ นางจินดา  แซตั้ง 

 ๕๑๖๖ นางสาวจินดา  แซนะ 

 ๕๑๖๗ นางจินดา  แดงสาย 

 ๕๑๖๘ นางจินดา  ทองคมขํา 

 ๕๑๖๙ นางจินดา  ทองใบ 

 ๕๑๗๐ นางจินดา  บุญมาเลิศ 

 ๕๑๗๑ นางจินดา  บุตรา 

 ๕๑๗๒ นางจินดา  มีทรัพย 

 ๕๑๗๓ นางสาวจินดา  ย่ิงไพบูลยสุข 

 ๕๑๗๔ นางสาวจินดา  วรรธนะบูรณ 

 ๕๑๗๕ นางจินดา  หันตรา 

 ๕๑๗๖ นางจินดา  อนุญาหงษ 

 ๕๑๗๗ นางสาวจินดาพร  งามจริง 

 ๕๑๗๘ นางจินดาพร  พรมไธสง 

 ๕๑๗๙ นางจินดาพร  ลันดา 
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 ๕๑๘๐ นางจินดารัตน  บุญสวน 

 ๕๑๘๑ นางจินดารัตน  สาโรชสัมพันธ 

 ๕๑๘๒ นางสาวจินดารัตน  สุทธิปาโล 

 ๕๑๘๓ นางสาวจินดารัตน  อิ่มสุวรรณ 

 ๕๑๘๔ นางจินดาว  คําวังจันทร 

 ๕๑๘๕ นางสาวจินตจุฑาพร  ตั้งวีระพงษ 

 ๕๑๘๖ นางจินตณัฐฐา  รุงสุวรรณ 

 ๕๑๘๗ นางจินตนา  กันทานันท 

 ๕๑๘๘ นางจินตนา  กันยะ 

 ๕๑๘๙ นางจินตนา  เกิดสมศรี 

 ๕๑๙๐ นางสาวจินตนา  แกวถาวร 

 ๕๑๙๑ นางสาวจินตนา  คงสุข 

 ๕๑๙๒ นางจินตนา  คําจันดี 

 ๕๑๙๓ นางจินตนา  เครือคุณ 

 ๕๑๙๔ นางสาวจินตนา  โฆวินวิพัฒน 

 ๕๑๙๕ นางจินตนา  จักรปง 

 ๕๑๙๖ นางสาวจินตนา  จันทโชติ 

 ๕๑๙๗ นางสาวจินตนา  จํานงคสุข 

 ๕๑๙๘ นางจินตนา  ชัยหาญ 

 ๕๑๙๙ นางสาวจินตนา  ชาลีวงษ 

 ๕๒๐๐ นางสาวจินตนา  ชีวจตุรภัทร 

 ๕๒๐๑ นางสาวจินตนา  ชื่นชม 

 ๕๒๐๒ นางสาวจินตนา  ชูเกียรติศิริ 

 ๕๒๐๓ นางจินตนา  ชูสุริแสง 

 ๕๒๐๔ นางจินตนา  ไชยพงษ 

 ๕๒๐๕ นางสาวจินตนา  ณ พัทลุง 

 ๕๒๐๖ นางจินตนา  ดอนลาว 

 ๕๒๐๗ นางสาวจินตนา  ดาวขุนทด 

 ๕๒๐๘ นางจินตนา  เดชเจริญพร 

 ๕๒๐๙ นางสาวจินตนา  ตั้งสิชฌนกุล 

 ๕๒๑๐ นางสาวจินตนา  ตั้งอมรสถิตย 

 ๕๒๑๑ นางสาวจินตนา  โตะนากายอ 

 ๕๒๑๒ นางจินตนา  ทองนพ 

 ๕๒๑๓ นางจินตนา  นินทสินธ 

 ๕๒๑๔ นางจินตนา  เนียมสําเภา 

 ๕๒๑๕ นางจินตนา  บุญชวย 

 ๕๒๑๖ นางสาวจินตนา  บุญแตง 

 ๕๒๑๗ นางจินตนา  บุญพร 

 ๕๒๑๘ นางจินตนา  บุญย่ิง 

 ๕๒๑๙ นางสาวจินตนา  บุดดานอย 

 ๕๒๒๐ นางสาวจินตนา  ปริยทรัพย 

 ๕๒๒๑ นางสาวจินตนา  ปนตาศรี 

 ๕๒๒๒ นางจินตนา  ปนทอง 

 ๕๒๒๓ นางสาวจินตนา  พรมดีราช 

 ๕๒๒๔ นางจินตนา  พลพระราม 

 ๕๒๒๕ นางจินตนา  พุมจําปา 

 ๕๒๒๖ นางจินตนา  เพิกเฉย 

 ๕๒๒๗ นางจินตนา  โพธิ์ตาก 

 ๕๒๒๘ นางจินตนา  โภชนสาลี 

 ๕๒๒๙ นางจินตนา  มาเอี่ยม 

 ๕๒๓๐ นางจินตนา  รอดรักษ 

 ๕๒๓๑ นางจินตนา  ระตะขันธ 
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 ๕๒๓๒ นางสาวจินตนา  รักคํา 

 ๕๒๓๓ นางจินตนา  รุงสันเทียะ 

 ๕๒๓๔ นางจินตนา  เรนทอน 

 ๕๒๓๕ นางสาวจินตนา  เรืองฤทธิ์ฉายแสง 

 ๕๒๓๖ นางจินตนา  เลิศศิริสวัสดิ์ 

 ๕๒๓๗ นางจินตนา  วงศยุทธจักร 

 ๕๒๓๘ นางจินตนา  วงศหอคํา 

 ๕๒๓๙ นางสาวจินตนา  วงษปาน 

 ๕๒๔๐ นางจินตนา  วิทยาพันธ 

 ๕๒๔๑ นางสาวจินตนา  ศรีทอง 

 ๕๒๔๒ นางจินตนา  ศรีรวมสอน 

 ๕๒๔๓ นางจินตนา  สวางรัตน 

 ๕๒๔๔ นางจินตนา  สะโมทาน 

 ๕๒๔๕ นางสาวจินตนา  สายแกวมา 

 ๕๒๔๖ นางสาวจินตนา  สินพิบูลย 

 ๕๒๔๗ นางจินตนา  สุกใส 

 ๕๒๔๘ นางจินตนา  สุขประเสริฐ 

 ๕๒๔๙ นางสาวจินตนา  สุขสวัสดิ์ 

 ๕๒๕๐ นางจินตนา  สุทธิพงศ 

 ๕๒๕๑ นางจินตนา  แสงทอง 

 ๕๒๕๒ นางจินตนา  เหลาทองมีสกุล 

 ๕๒๕๓ นางจินตนา  อินสม 

 ๕๒๕๔ นางจินตนาภรณ  นิ่มปฏิพัทธพงศ 

 ๕๒๕๕ นางจินตนาภรณ  สุทธิอาจ 

 ๕๒๕๖ นางจินตภา  ออนจาย 

 ๕๒๕๗ นางจินตสินี  รักษานาม 

 ๕๒๕๘ นางจินตหรา  แดนเขตร 

 ๕๒๕๙ นางจินนาภา  หมื่นโพธิ์ 

 ๕๒๖๐ นางจินรัตน  ภารพันธ 

 ๕๒๖๑ นางจินฤทธิ์  ไดวงษ 

 ๕๒๖๒ นางจินลดา  วงษชํานาญ 

 ๕๒๖๓ นางจินหจุฑา  คําใส 

 ๕๒๖๔ นางจิรชยา  ครองยุทธ 

 ๕๒๖๕ นางจิรฐา  แจมศรี 

 ๕๒๖๖ นางจิรนันท  ครุฑอยู 

 ๕๒๖๗ นางจิรนันท  ดวงสําราญ 

 ๕๒๖๘ นางสาวจิรนันท  บุญปญญา 

 ๕๒๖๙ นางสาวจิรนันท  อมรประเสริฐสุข 

 ๕๒๗๐ นางจิรประภา  ประคํา 

 ๕๒๗๑ นางสาวจิรปรียา  คําวาส 

 ๕๒๗๒ นางจิรปรียา  สังคะฤก 

 ๕๒๗๓ นางจิรพร  กล่ินสุคนธ 

 ๕๒๗๔ นางจิรพร  ภัทรนุธาพร 

 ๕๒๗๕ นางจิรพร  เมธีโชติเศรษฐ 

 ๕๒๗๖ นางสาวจิรพรรณ  กตัญู 

 ๕๒๗๗ นางสาวจิรพรรณ  กําเนิดบุญ 

 ๕๒๗๘ นางจิรพรรณ  เขียวขํา 

 ๕๒๗๙ นางจิรพรรณ  เพ็ญทอง 

 ๕๒๘๐ นางสาวจิรพรรณ  วัฒนชัยนันท 

 ๕๒๘๑ นางจิรภรณ  รื่นศิริกุล 

 ๕๒๘๒ นางจิรภัทร  ปรีดิศรีพิพัฒน 

 ๕๒๘๓ นางจิรภัทร  สิงหชัย 



 หนา   ๑๐๔ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๒๘๔ นางจิรภา  ตาแสง 

 ๕๒๘๕ นางสาวจิรภา  ผงทอง 

 ๕๒๘๖ นางสาวจิรภา  พิจารณจันทร 

 ๕๒๘๗ นางสาวจิรภา  ศรีพรหม 

 ๕๒๘๘ นางจิรภิญญา  เบามูลตรี 

 ๕๒๘๙ นางสาวจิรภิญญา  พุทธแสน 

 ๕๒๙๐ นางจิรลักษณ  พรหมมณี 

 ๕๒๙๑ นางจิรวดี  ศรีจันทร 

 ๕๒๙๒ นางจิรวดี  อํานาจบุดดี 

 ๕๒๙๓ นางสาวจิรวรรณ  โชติวิชชา 

 ๕๒๙๔ นางจิรวรรณ  วังบุญคง 

 ๕๒๙๕ นางจิรวรรณ  สารกิจ 

 ๕๒๙๖ นางสาวจิรวรรธ  ไชยสิทธิ์ 

 ๕๒๙๗ นางสาวจิรวรรธ  ยอดเลิศ 

 ๕๒๙๘ นางสาวจิรสุดา  หอยย่ีภู 

 ๕๒๙๙ นางจิรสุตา  นิลกําแหง 

 ๕๓๐๐ นางสาวจิรสุตา  เสารหงษ 

 ๕๓๐๑ นางจิระนันต  อินทรนุน 

 ๕๓๐๒ นางจิระนันท  ทองนอย 

 ๕๓๐๓ นางสาวจิระนันท  เสริฐศรี 

 ๕๓๐๔ นางจิระประไพ  พิทยานุรักษ 

 ๕๓๐๕ นางสาวจิระพร  ยอดทาหวา 

 ๕๓๐๖ นางสาวจิระภา  ทมเจริญ 

 ๕๓๐๗ นางสาวจิระภา  สุขมี 

 ๕๓๐๘ นางจิรัชญา  คําแกว 

 ๕๓๐๙ นางสาวจิรัชญา  จานุสรณ 

 ๕๓๑๐ นางสาวจิรัชญา  นิพัทธนันธิภาคย 

 ๕๓๑๑ นางจิรัชญา  พรรณอาราม 

 ๕๓๑๒ นางจิรัชญา  พูนสุวรรณ 

 ๕๓๑๓ นางจิรัชญา  อุไรวงศ 

 ๕๓๑๔ นางจิรัชยา  ศรีเมือง 

 ๕๓๑๕ นางจิรัฏฐ  สิทธิแพทย 

 ๕๓๑๖ นางจิรัฐติกาล  กาสกูล 

 ๕๓๑๗ นางจิรัฐเศรษฐ  เปล่ียนทัศน 

 ๕๓๑๘ นางจิรา  ทองออน 

 ๕๓๑๙ นางจิราธร  ทาทอง 

 ๕๓๒๐ นางจิราธร  ปญญาสิทธิ ์

 ๕๓๒๑ นางจิรานันท  พระตลับ 

 ๕๓๒๒ นางจิรานี  ทนโนนแดง 

 ๕๓๒๓ นางจิราพร  เกี้ยวสันเทียะ 

 ๕๓๒๔ นางจิราพร  คงทอง 

 ๕๓๒๕ นางจิราพร  คงทอง 

 ๕๓๒๖ นางสาวจิราพร  คงเอี่ยม 

 ๕๓๒๗ นางจิราพร  ตะมูล 

 ๕๓๒๘ นางสาวจิราพร  ทรัพยผาสุข 

 ๕๓๒๙ นางจิราพร  ทิพมอม 

 ๕๓๓๐ นางจิราพร  นวลดี 

 ๕๓๓๑ นางจิราพร  บุษบา 

 ๕๓๓๒ นางสาวจิราพร  ปริปุรณะ 

 ๕๓๓๓ นางจิราพร  ปะโมนะตา 

 ๕๓๓๔ นางจิราพร  พรหมรังษี 

 ๕๓๓๕ นางจิราพร  พิทักษ 



 หนา   ๑๐๕ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๓๓๖ นางสาวจิราพร  เพ่ิมเยาว 

 ๕๓๓๗ นางจิราพร  มณีพราย 

 ๕๓๓๘ นางสาวจิราพร  มุงแสง 

 ๕๓๓๙ นางจิราพร  รังคะราษฎร 

 ๕๓๔๐ นางจิราพร  ศรีชุม 

 ๕๓๔๑ นางจิราพร  สมานมิตร 

 ๕๓๔๒ นางจิราพร  สลางสิงห 

 ๕๓๔๓ นางจิราพร  สังสุข 

 ๕๓๔๔ นางจิราพร  สาระคง 

 ๕๓๔๕ นางจิราพร  แสงศักดิ์ 

 ๕๓๔๖ นางจิราพร  หมื่นศรี 

 ๕๓๔๗ นางสาวจิราพร  หลวงใหญ 

 ๕๓๔๘ นางสาวจิราพร  เอี่ยมสอาด 

 ๕๓๔๙ นางจิราพรรณ  นุกูลวรรณ 

 ๕๓๕๐ นางจิราพรรณ  วรรณบุตร 

 ๕๓๕๑ นางจิราพัชร  ปานนิล 

 ๕๓๕๒ นางสาวจิราภร  จําปา 

 ๕๓๕๓ นางจิราภรณ  กันไชยคํา 

 ๕๓๕๔ นางจิราภรณ  กาชะวงศ 

 ๕๓๕๕ นางจิราภรณ  จตุเทน 

 ๕๓๕๖ นางจิราภรณ  ใจวังโลก 

 ๕๓๕๗ นางสาวจิราภรณ  ฉัตรศุภกุล 

 ๕๓๕๘ นางจิราภรณ  ชัยทัศน 

 ๕๓๕๙ นางสาวจิราภรณ  ชิณโสม 

 ๕๓๖๐ นางจิราภรณ  ณ ลําปาง 

 ๕๓๖๑ นางจิราภรณ  ดาวจร 

 ๕๓๖๒ นางจิราภรณ  ถิรบุตร 

 ๕๓๖๓ นางสาวจิราภรณ  ทีพันธ 

 ๕๓๖๔ นางจิราภรณ  ธาดาธนานันท 

 ๕๓๖๕ นางจิราภรณ  นกแกว 

 ๕๓๖๖ นางจิราภรณ  นงคนวล 

 ๕๓๖๗ นางจิราภรณ  บงทัด 

 ๕๓๖๘ นางสาวจิราภรณ  บุญปองหา 

 ๕๓๖๙ นางสาวจิราภรณ  ผิวทอง 

 ๕๓๗๐ นางจิราภรณ  พรหมวงษซาย 

 ๕๓๗๑ นางสาวจิราภรณ  เพชรทัต 

 ๕๓๗๒ นางจิราภรณ  ภิรมยรักษ 

 ๕๓๗๓ นางจิราภรณ  มีชัย 

 ๕๓๗๔ นางสาวจิราภรณ  ย้ิมพะ 

 ๕๓๗๕ นางสาวจิราภรณ  รัตนพิทักษ 

 ๕๓๗๖ นางจิราภรณ  รัศมียูงทอง 

 ๕๓๗๗ นางจิราภรณ  วีระนนท 

 ๕๓๗๘ นางจิราภรณ  สิมสวัสดิ์ 

 ๕๓๗๙ นางสาวจิราภรณ  สุจินพรัหม 

 ๕๓๘๐ นางจิราภรณ  สุทธิพัฒนกิจ 

 ๕๓๘๑ นางสาวจิราภรณ  สุพลมาตย 

 ๕๓๘๒ นางสาวจิราภรณ  อริยสิทธิ์ 

 ๕๓๘๓ นางจิราภรณ  อัครสูรย 

 ๕๓๘๔ นางจิราภรณ  อินทรประเสริฐ 

 ๕๓๘๕ นางสาวจิราภรณ  อินโยธา 

 ๕๓๘๖ นางสาวจิราภรย  เปยมปาน 

 ๕๓๘๗ นางจิราภัค  ราชสีห 



 หนา   ๑๐๖ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๓๘๘ นางจิราภา  เฉลิมกิจ 

 ๕๓๘๙ นางสาวจิราภา  เมธาวนิช 

 ๕๓๙๐ นางจิรายุ  เตชะดี 

 ๕๓๙๑ นางจิรายุ  ทองคําชู 

 ๕๓๙๒ นางจิรายุ  สุธีรภิญโญ 

 ๕๓๙๓ นางจิรารัชต  คําใจ 

 ๕๓๙๔ นางจิรารัตน  คงประเสริฐย่ิง 

 ๕๓๙๕ นางสาวจิรารัตน  บุตรา 

 ๕๓๙๖ นางจิราวรรณ  กองจําปา 

 ๕๓๙๗ นางจิราวรรณ  ใจเที่ยง 

 ๕๓๙๘ นางจิราวรรณ  ใจเที่ยง 

 ๕๓๙๙ นางจิราวรรณ  มะโนมัย 

 ๕๔๐๐ นางจิราวรรณ  มาราช 

 ๕๔๐๑ นางจิราวรรณ  ศรีทองพิมพ 

 ๕๔๐๒ นางจิราวรรณ  สุวรรณศรี 

 ๕๔๐๓ นางจิราวรรณ  หลาที 

 ๕๔๐๔ นางจิราวรรณ  ทองแสง 

 ๕๔๐๕ นางจิราวัฒน  อมรไชย 

 ๕๔๐๖ นางจิริณี  วงศละคร 

 ๕๔๐๗ นางจิริสุดา  กาญจนสถิตยกุล 

 ๕๔๐๘ นางจิริสุดา  ธานีรัตน 

 ๕๔๐๙ นางจิลาวัลย  ศรีคุณโน 

 ๕๔๑๐ นางจิฬาภรณ  สีแกน 

 ๕๔๑๑ นางจีรนันท  ขุมเพ็ชร 

 ๕๔๑๒ นางจีรนันท  จิตตินันท 

 ๕๔๑๓ นางจีรนันท  ชานนท 

 ๕๔๑๔ นางจีรนันท  ติวทอง 

 ๕๔๑๕ นางจีรนันท  นามวิเศษ 

 ๕๔๑๖ นางสาวจีรนันท  ปะติสุวรรณ 

 ๕๔๑๗ นางสาวจีรนันท  ปนะถา 

 ๕๔๑๘ นางสาวจีรนันท  ล้ีฮั่วฮวด 

 ๕๔๑๙ นางจีรนันท  สุวรรณรัตน 

 ๕๔๒๐ นางจีรนุช  ธนะโสภา 

 ๕๔๒๑ นางจีรนุช  พงศจันทรเสถียร 

 ๕๔๒๒ นางจีรพร  วงศคําจันทร 

 ๕๔๒๓ นางจีรพร  วงษแสน 

 ๕๔๒๔ นางจีรพร  สงคราม 

 ๕๔๒๕ นางสาวจีรพรรณ  พิทักษ 

 ๕๔๒๖ นางจีรพันธ  พันธุเวช 

 ๕๔๒๗ นางจีรภัทร  พ่ึงเกษม 

 ๕๔๒๘ นางสาวจีรภา  ชาญสูงเนิน 

 ๕๔๒๙ นางจีรภา  ฝกฝาย 

 ๕๔๓๐ นางจีรภา  รัตนพันธ 

 ๕๔๓๑ นางจีรภา  วงศสุนทร 

 ๕๔๓๒ นางจีรยา  ชํานาญกิจ 

 ๕๔๓๓ นางจีรวดี  หงษบุญ เมทโส 

 ๕๔๓๔ นางจีรวรรณ  กัญญาประสิทธิ์ 

 ๕๔๓๕ นางจีรวรรณ  ปนสะเภา 

 ๕๔๓๖ นางสาวจีรวรรณ  ลาชิต 

 ๕๔๓๗ นางจีรวรรณ  วรรณโร 

 ๕๔๓๘ นางจีรวรรณ  สุวรรณชาตรี 

 ๕๔๓๙ นางจีรวรรณ  อนันตะเศรษฐกูล 



 หนา   ๑๐๗ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๔๔๐ นางสาวจีรวรรณ  ออนเกตุพล 

 ๕๔๔๑ นางจีรวรรณ  โอฬารกิจ 

 ๕๔๔๒ นางสาวจีระนันท  ทนงธนะสิทธิ์ 

 ๕๔๔๓ นางจีระนันท  ทินนะพรม 

 ๕๔๔๔ นางจีระนันท  เปกทอง 

 ๕๔๔๕ นางจีระนันท  พลเย่ียม 

 ๕๔๔๖ นางจีระนันท  ย่ิงยงวัฒนกิจ 

 ๕๔๔๗ นางจีระพร  พันตา 

 ๕๔๔๘ นางจีระภา  กังแฮ 

 ๕๔๔๙ นางสาวจีระภา  นาคนิล 

 ๕๔๕๐ นางจีระภา  อุดมคํา 

 ๕๔๕๑ นางจีระวัลย  วงศงาม 

 ๕๔๕๒ นางสาวจีรัฐติกร  เกษมพรมณี 

 ๕๔๕๓ นางสาวจีรานุช  ดิษประพัฒน 

 ๕๔๕๔ นางจีราพร  กองตาพันธุ 

 ๕๔๕๕ นางจีราพร  แจมปญญา 

 ๕๔๕๖ นางจีราพร  ปกษี 

 ๕๔๕๗ นางสาวจีราพร  อวยพร 

 ๕๔๕๘ นางสาวจีราพัชร  กาบปธนาวัฒน 

 ๕๔๕๙ นางสาวจีราภรณ  ตันสถาพร 

 ๕๔๖๐ นางจีราภรณ  หวังสม 

 ๕๔๖๑ นางจีรารัตน  พลายศิริ 

 ๕๔๖๒ นางสาวจีราวรรณ   

  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 ๕๔๖๓ นางจีริสุดา  อิฐรัตน 

 ๕๔๖๔ นางจีฬาพันธ  รุจอุดมพร 

 ๕๔๖๕ นางจุฑาทิพ  นบนอบ 

 ๕๔๖๖ นางจุฑาทิพ  พิกุลทิพยสาคร 

 ๕๔๖๗ นางจุฑาทิพย  กาฬสุวรรณ 

 ๕๔๖๘ นางจุฑาทิพย  คําหอมกุล 

 ๕๔๖๙ นางสาวจุฑาทิพย  จิตประคอง 

 ๕๔๗๐ นางสาวจุฑาทิพย  ทับบรรทม 

 ๕๔๗๑ นางจุฑาทิพย  นุนดวง 

 ๕๔๗๒ นางจุฑาทิพย  ปานชัย 

 ๕๔๗๓ นางสาวจุฑาทิพย  รัตนอนุ 

 ๕๔๗๔ นางจุฑาทิพย  วงศประชุม 

 ๕๔๗๕ นางสาวจุฑาทิพย  วงศสมศรี 

 ๕๔๗๖ นางจุฑาทพิย  ศรีเมือง 

 ๕๔๗๗ นางสาวจุฑาทิพย  อุดมทรัพย 

 ๕๔๗๘ นางจุฑาธิป  ใบบิเด็น 

 ๕๔๗๙ นางจุฑาธิป  เองเถี้ยว 

 ๕๔๘๐ นางสาวจุฑาพร  ศรีพุทธคุณ 

 ๕๔๘๑ นางสาวจุฑาพรรณ  กุหลาบแยม 

 ๕๔๘๒ นางจุฑาภรณ  โกศลกาญจน 

 ๕๔๘๓ นางสาวจุฑาภรณ  จูฑะวนิช 

 ๕๔๘๔ นางสาวจุฑาภรณ  ณ พัทลุง 

 ๕๔๘๕ นางสาวจุฑาภัค  อิ่มสมุทร 

 ๕๔๘๖ นางสาวจุฑามณี  กาญจนกุล 

 ๕๔๘๗ นางสาวจุฑามาศ  จันทรักษ 

 ๕๔๘๘ นางจุฑามาศ  จีวะรัตน 

 ๕๔๘๙ นางสาวจุฑามาศ  ฉิมเรศ 

 ๕๔๙๐ นางจุฑามาศ  ทองใบ 



 หนา   ๑๐๘ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๔๙๑ นางจุฑามาศ  ทาปลัด 

 ๕๔๙๒ นางจุฑามาศ  ปราบแกว 

 ๕๔๙๓ นางสาวจุฑามาศ  ปุญญปุระ 

 ๕๔๙๔ นางจุฑามาศ  ไปดง 

 ๕๔๙๕ นางสาวจุฑามาศ  พอบํารุง 

 ๕๔๙๖ นางจุฑามาศ  พุมมา 

 ๕๔๙๗ นางสาวจุฑามาศ  ไพรศรี 

 ๕๔๙๘ นางจุฑามาศ  ยะนิน 

 ๕๔๙๙ นางจุฑามาศ  ฤกษดี 

 ๕๕๐๐ นางจุฑามาศ  ลัดดาวรากรณ 

 ๕๕๐๑ นางสาวจุฑามาศ  ศรีโสภา 

 ๕๕๐๒ นางสาวจุฑามาศ  เศวตเวช 

 ๕๕๐๓ นางจุฑามาศ  อรรถีโภค 

 ๕๕๐๔ นางจุฑามาศ  อาจภัยรินทร 

 ๕๕๐๕ นางสาวจุฑามาศ  อิ่มอวบ 

 ๕๕๐๖ นางจุฑามาศ  อุปานันท 

 ๕๕๐๗ นางสาวจุฑามาศ  เอี่ยมวุฒิวัฒนา 

 ๕๕๐๘ นางจุฑามาส  เตโช 

 ๕๕๐๙ นางจุฑามาส  ทองสอน 

 ๕๕๑๐ นางจุฑามาส  ยอดเรือน 

 ๕๕๑๑ นางสาวจุฑามาส  แยมอนสุข 

 ๕๕๑๒ นางสาวจุฑามาส  สินศรานนท 

 ๕๕๑๓ นางจุฑามาส  อนดิสถ 

 ๕๕๑๔ นางสาวจุฑารัตน  แกวบุตร 

 ๕๕๑๕ นางสาวจุฑารัตน  คาแพง 

 ๕๕๑๖ นางจุฑารัตน  ฉายบัณฑิต 

 ๕๕๑๗ นางจุฑารัตน  ชุติภาณุ 

 ๕๕๑๘ นางจุฑารัตน  ตนุภัทรสรณ 

 ๕๕๑๙ นางจุฑารัตน  ติณราช 

 ๕๕๒๐ นางจุฑารัตน  ถนอมศักดิ์ 

 ๕๕๒๑ นางสาวจุฑารัตน  ทองคํา 

 ๕๕๒๒ นางสาวจุฑารัตน  บุญวัฒน 

 ๕๕๒๓ นางสาวจุฑารัตน  ปริสัญู 

 ๕๕๒๔ นางจุฑารัตน  พงษสิน 

 ๕๕๒๕ นางจุฑารัตน  เมืองพรวน 

 ๕๕๒๖ นางจุฑารัตน  ยงยืน 

 ๕๕๒๗ นางสาวจุฑารัตน  รัศมีเหลืองออน 

 ๕๕๒๘ นางสาวจุฑารัตน  ลีสมาจาร 

 ๕๕๒๙ นางจุฑารัตน  วนะบดีนิมิต 

 ๕๕๓๐ นางสาวจุฑารัตน  ศิริอินทร 

 ๕๕๓๑ นางจุฑารัตน  สายอาย 

 ๕๕๓๒ นางจุฑารัตน  สุขโข 

 ๕๕๓๓ นางจุฑารัตน  สุริยะกาญจน 

 ๕๕๓๔ นางจุฑารัตน  หนูกลาง 

 ๕๕๓๕ นางสาวจุฑารัตน  อินทพันธุ 

 ๕๕๓๖ นางจุฑารัตน  อูวิเชียร 

 ๕๕๓๗ นางจุฑารัศม  กิ่งมณี 

 ๕๕๓๘ นางจุฑาลักษณ  พรหมรักษ 

 ๕๕๓๙ นางจุฑาวดี  วงษสมบัติ 

 ๕๕๔๐ นางจุติกา  แยมโคกสูง 

 ๕๕๔๑ นางจุติพร  บุญไพศาล 

 ๕๕๔๒ นางจุติพร  สินเพ็ง 



 หนา   ๑๐๙ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๕๔๓ นางจุติพร  หวลกําเนิด 

 ๕๕๔๔ นางจุติมา  สุกสา 

 ๕๕๔๕ นางจุติมาภรณ  อัคฮาด 

 ๕๕๔๖ นางจุติรุง  แพทยโอสถ 

 ๕๕๔๗ นางจุธาลักษณ  แกวมะไฟ 

 ๕๕๔๘ นางจุราพร  คํางาม 

 ๕๕๔๙ นางสาวจุราพร  บํารุงภักดิ ์

 ๕๕๕๐ นางจุริพร  ครองยุทธ 

 ๕๕๕๑ นางสาวจุรี  ทองศรีเทพ 

 ๕๕๕๒ นางสาวจุรี  หนูเอียด 

 ๕๕๕๓ นางจุรีพร  ซวนสี 

 ๕๕๕๔ นางจุรีพร  ทิพยประคอง 

 ๕๕๕๕ นางจุรีพร  พอนา 

 ๕๕๕๖ นางจุรีพร  ฤทธิ์เดช 

 ๕๕๕๗ นางจุรีย  สุขจิตร 

 ๕๕๕๘ นางจุรียภรณ  ชีพอุบัติ 

 ๕๕๕๙ นางจุรียรัตน  ไชยชมภู 

 ๕๕๖๐ นางจุรีรัตน  เกิดสรรค 

 ๕๕๖๑ นางสาวจุรีรัตน  แกวเกาะสะบา 

 ๕๕๖๒ นางจุรีรัตน  คงชีพ 

 ๕๕๖๓ นางจุรีรัตน  คงปาน 

 ๕๕๖๔ นางจุรีรัตน  เงินทอก 

 ๕๕๖๕ นางจุรีรัตน  จันทรเทพ 

 ๕๕๖๖ นางจุรีรัตน  ถาวรเจริญ 

 ๕๕๖๗ นางจุรีรัตน  ธุรานุช 

 ๕๕๖๘ นางจุรีรัตน  ประวาลลัญฉกร 

 ๕๕๖๙ นางจุรีรัตน  พิมสาร 

 ๕๕๗๐ นางจุรีรัตน  สมณะ 

 ๕๕๗๑ นางสาวจุรีรัตน  อัศวัฒนวิไกร 

 ๕๕๗๒ นางสาวจุไร  บาระมี 

 ๕๕๗๓ นางจุไรภรณ  พิมพตรา 

 ๕๕๗๔ นางจุไรรัตน  ประจงใส 

 ๕๕๗๕ นางจุไรรัตน  ผาแกว 

 ๕๕๗๖ นางจุไรรัตน  ภัทรสิทธิกุลชัย 

 ๕๕๗๗ นางจุไรรัตน  ฤทัยวัฒน 

 ๕๕๗๘ นางสาวจุไรรัตน  วงษคาร 

 ๕๕๗๙ นางสาวจุไรรัตน  วุฒิระวัฒน 

 ๕๕๘๐ นางจุไรรัตน  สงพะโยม 

 ๕๕๘๑ นางจุไรรัตน  สิงหลํ้าเลิศ 

 ๕๕๘๒ นางจุไรรัตน  สีดาวเรือง 

 ๕๕๘๓ นางจุไรรัตน  เสนาจันทร 

 ๕๕๘๔ นางจุไรลักน  ขวัญแควน 

 ๕๕๘๕ นางสาวจุไรลักษณ  แสนจันทร 

 ๕๕๘๖ นางสาวจุไรวรรณ  พ่ึงแพง 

 ๕๕๘๗ นางสาวจุไรวัลย  สุนทรวรรณ 

 ๕๕๘๘ นางสาวจุลกิฬา  เชื้อจํารูญ 

 ๕๕๘๙ นางสาวจุลนิตย  จันทรชมภู 

 ๕๕๙๐ นางจุลินรัตน  ศรีนาค 

 ๕๕๙๑ นางจุไลลักษณ  หาญชนะ 

 ๕๕๙๒ นางจุฬาพร  ขําดี 

 ๕๕๙๓ นางจุฬาพรรณ  เผาฉนวน 

 ๕๕๙๔ นางจุฬาภรณ  โตนะโพ 



 หนา   ๑๑๐ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๕๙๕ นางจุฬาภรณ  ภูสมนึก 

 ๕๕๙๖ นางจุฬาภรณ  ยาวิธี 

 ๕๕๙๗ นางสาวจุฬาภรณ  ศิริรัตน 

 ๕๕๙๘ นางจุฬาภรณ  สอแสง 

 ๕๕๙๙ นางจุฬาภรณ  สุขประเสริฐ 

 ๕๖๐๐ นางจุฬาร  วิเศษครอ 

 ๕๖๐๑ นางสาวจุฬารัตน  พรไธสง 

 ๕๖๐๒ นางจุฬารัตน  สิงหสังข 

 ๕๖๐๓ นางจุฬารัตน  สุนนทนาม 

 ๕๖๐๔ นางจุฬารัศมี  เวทยจรัส 

 ๕๖๐๕ นางจุฬาลักษณ  จันทศร 

 ๕๖๐๖ นางสาวจุฬาลักษณ  ชินกุลวงษ 

 ๕๖๐๗ นางสาวจุฬาลักษณ  เฮาบุญ 

 ๕๖๐๘ นางเจตตสุภา  ตะคํา 

 ๕๖๐๙ นางเจตนา  สุรินธรรม 

 ๕๖๑๐ นางเจตนาพร  ศรีทอง 

 ๕๖๑๑ นางเจตสุภา  จันทรปาน 

 ๕๖๑๒ นางสาวเจติยา  สุรารักษ 

 ๕๖๑๓ นางเจติยา  อารีพงษ 

 ๕๖๑๔ นางเจนจิรา  คําโนนงิ้ว 

 ๕๖๑๕ นางเจนจิรา  จันทรโสภา 

 ๕๖๑๖ นางสาวเจนจิรา  เจนใจ 

 ๕๖๑๗ นางสาวเจนจิรา  แซล้ิม 

 ๕๖๑๘ นางเจนจิรา  ดาดี 

 ๕๖๑๙ นางเจนจิรา  วงศปญญา 

 ๕๖๒๐ นางเจนจิรา  ศรีกระจาง 

 ๕๖๒๑ นางเจนจิรา  สุตนนท 

 ๕๖๒๒ นางเจนณิสตา  ธนเดชาสิทธิ์ 

 ๕๖๒๓ นางเจนทรจีรา  พงศอัมพรพินิต 

 ๕๖๒๔ นางเจนสุดา  พรมมาบุญ 

 ๕๖๒๕ นางสาวเจรติย  วุฒิชาญ 

 ๕๖๒๖ นางเจริญพร  พลนาค ู

 ๕๖๒๗ นางเจริญพร  สายสูง 

 ๕๖๒๘ นางเจริญศรี  ขันติวงศ 

 ๕๖๒๙ นางเจษฎาวดี  แกวมณีชัย 

 ๕๖๓๐ นางเจะปารีดะห  มะมิง 

 ๕๖๓๑ นางเจะพาตีเมาะ  วาเตะ 

 ๕๖๓๒ นางเจะมีเนาะ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

 ๕๖๓๓ นางเจะรอปยะห  ยามา 

 ๕๖๓๔ นางเจะรานิง  แฉะ 

 ๕๖๓๕ นางเจิมขวัญ  แพรสี 

 ๕๖๓๖ นางเจียมจันทร  บุญตอ 

 ๕๖๓๗ นางสาวเจียมจิตร  เจริญขุน 

 ๕๖๓๘ นางเจียมจิตร  ดวงศิริ 

 ๕๖๓๙ นางเจียมใจ  ตายเพ็ชร 

 ๕๖๔๐ นางเจียมใจ  ฮวบเอี่ยม 

 ๕๖๔๑ นางสาวเจียรนันต  จันทรแกว 

 ๕๖๔๒ นางเจียรไน  ภูสี 

 ๕๖๔๓ นางเจียระไน  รักมาก 

 ๕๖๔๔ นางเจือจันทร  ทิพรม 

 ๕๖๔๕ นางสาวเจือจันทร  สายบุญ 

 ๕๖๔๖ นางแจมจันทร  พุมโพธิ์ 



 หนา   ๑๑๑ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๖๔๗ นางสาวแจมจันทร  แสงสุรินทร 

 ๕๖๔๘ นางแจมจันทร  แหวนวิเศษ 

 ๕๖๔๙ นางสาวแจมศรี  ทองชัย 

 ๕๖๕๐ นางใจทิพ  ดาวภคนันท 

 ๕๖๕๑ นางสาวใจทิพย  กรธนเวโรจน 

 ๕๖๕๒ นางใจสวรรค  ผัดมาลา 

 ๕๖๕๓ นางใจอารีย  ทองผิว 

 ๕๖๕๔ นางฉลวย  กูลพิมาย 

 ๕๖๕๕ นางฉลองขวัญ  นอยผา 

 ๕๖๕๖ นางฉลองรัตน  มีศรี 

 ๕๖๕๗ นางฉวีวรรณ  กริมไช 

 ๕๖๕๘ นางฉวีวรรณ  กุณานัย 

 ๕๖๕๙ นางสาวฉวีวรรณ  โงวศรีกุล 

 ๕๖๖๐ นางฉวีวรรณ  จัดภัย 

 ๕๖๖๑ นางสาวฉวีวรรณ  ทองทาสี 

 ๕๖๖๒ นางฉวีวรรณ  นกหนู 

 ๕๖๖๓ นางสาวฉวีวรรณ  บุญทอง 

 ๕๖๖๔ นางฉวีวรรณ  ภูสมบูรณ 

 ๕๖๖๕ นางฉวีวรรณ  มวงชูอินทร 

 ๕๖๖๖ นางสาวฉวีวรรณ  รวมคิด 

 ๕๖๖๗ นางฉวีวรรณ  รอดดอน 

 ๕๖๖๘ นางสาวฉวีวรรณ  ฤกษดีมงคล 

 ๕๖๖๙ นางฉวีวรรณ  ศรีสอาด 

 ๕๖๗๐ นางสาวฉวีวรรณ  สําเภา 

 ๕๖๗๑ นางฉวีวรรณ  แสนนา 

 ๕๖๗๒ นางฉวีวรรณ  ตั้งทรงเรือง 

 ๕๖๗๓ นางสาวฉอเลาะ  ธรรมวิริยะ 

 ๕๖๗๔ นางฉัฐปรัศว  วงศเชียงยืน 

 ๕๖๗๕ นางสาวฉัณภสิณี  เตรียมพล 

 ๕๖๗๖ นางสาวฉัตรกุล  กระจางจิตร 

 ๕๖๗๗ นางฉัตรแกว  เฉลียว 

 ๕๖๗๘ นางสาวฉัตรชนก  พุมพวง 

 ๕๖๗๙ นางฉัตรทอง  บุณยภัทรากุล 

 ๕๖๘๐ นางฉัตรพร  สังประพล 

 ๕๖๘๑ นางฉัตรภรณ  มาบุญมี 

 ๕๖๘๒ นางฉัตรสรวง  กิจรันต 

 ๕๖๘๓ นางสาวฉัตรสุดา  กาฬกาญจน 

 ๕๖๘๔ นางสาวฉัตรสุดา  จํารัส 

 ๕๖๘๕ นางฉัตรสุดา  บุตรสาพันธุ 

 ๕๖๘๖ นางฉัตราพร  สีบาล 

 ๕๖๘๗ นางฉัทชนัน  ย้ิมรักษา 

 ๕๖๘๘ นางสาวฉันทชนก  ถาวรียพัฒน 

 ๕๖๘๙ นางฉันทนา  กรุงสูงเนิน 

 ๕๖๙๐ นางสาวฉันทนา  ฉุยเมี่ยง 

 ๕๖๙๑ นางฉันทนา  วงษบัณฑิต 

 ๕๖๙๒ นางฉันทนา  วัชโรธร 

 ๕๖๙๓ นางฉันทนา  สุดประเสริฐ 

 ๕๖๙๔ นางฉันทนิตย  พานิช 

 ๕๖๙๕ นางฉายวสันต  คุณอุดม 

 ๕๖๙๖ นางเฉลิมขวัญ  ฉิมนุมาศ 

 ๕๖๙๗ นางเฉลิมขวัญ  มลิพันธ 

 ๕๖๙๘ นางเฉลิมขวัญ  สิงหประพันธ 



 หนา   ๑๑๒ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๖๙๙ นางสาวเฉลิมพร  ซุนส้ัน 

 ๕๗๐๐ นางเฉลิมพร  ปญญา 

 ๕๗๐๑ นางสาวเฉลิมพร  ปญญาวัน 

 ๕๗๐๒ นางเฉลิมวรรณ  รักจิตร 

 ๕๗๐๓ นางเฉลิมศรี  นามลักษณ 

 ๕๗๐๔ นางเฉลิมศรี  บํารุงสุข 

 ๕๗๐๕ นางเฉลิมศรี  มบขุนทด 

 ๕๗๐๖ นางเฉลิมศรี  รอดขํา 

 ๕๗๐๗ นางเฉลียว  เทียนขาว 

 ๕๗๐๘ นางเฉลียว  ศรีหะมงคล 

 ๕๗๐๙ นางเฉิดฉวี  ไกรจันทร 

 ๕๗๑๐ นางเฉิดฉาย  สุวรรณศักดิ์ 

 ๕๗๑๑ นางสาวเฉิดโฉม  มณีวิหค 

 ๕๗๑๒ นางโฉมชบา  ทองวิเศษ 

 ๕๗๑๓ นางโฉมนภา  นอยน้ําเที่ยง 

 ๕๗๑๔ นางโฉมยงค  จิตสัตย 

 ๕๗๑๕ นางโฉมศิริ  มาลารัตน 

 ๕๗๑๖ นางไฉไล  งามเลิศ 

 ๕๗๑๗ นางสาวชงโค  นิสสัยดี 

 ๕๗๑๘ นางสาวชงโค  พันธเพียร 

 ๕๗๑๙ นางสาวชญภัค  เกษมสวัสดิ์ 

 ๕๗๒๐ นางสาวชญาณนันท  คุณปติวัฒน 

 ๕๗๒๑ นางชญาณนันท  ฟูเจริญกัลยา 

 ๕๗๒๒ นางชญาดา  ไชยชาญยุทธิ์ 

 ๕๗๒๓ นางชญาดา  โทะนาบุตร 

 ๕๗๒๔ นางชญาดา  เนียมจันทร 

 ๕๗๒๕ นางชญาดา  บุญชิต 

 ๕๗๒๖ นางสาวชญาดา  พหลยุทธ 

 ๕๗๒๗ นางชญาดา  มีสุพรรณาพร 

 ๕๗๒๘ นางสาวชญาดา  วรสถิตย 

 ๕๗๒๙ นางชญานภัส  ไทธานี 

 ๕๗๓๐ นางชญานิศ  พรมเอี่ยม 

 ๕๗๓๑ นางสาวชญานิษฐ  แกนกาญจน 

 ๕๗๓๒ นางชญานิษฐ  ตะภา 

 ๕๗๓๓ นางสาวชญานิษฐ  โปธิปก 

 ๕๗๓๔ นางชญานี  สวางจิตร 

 ๕๗๓๕ นางสาวชญานุช  สืบพันธ 

 ๕๗๓๖ นางชญาภา  จันทรพลงาม 

 ๕๗๓๗ นางสาวชญาภา  บุศยประจง 

 ๕๗๓๘ นางชญาภา  สงวนทรัพย 

 ๕๗๓๙ นางชญารัฐ  มวงขาว 

 ๕๗๔๐ นางชญาสุภา  ปนงาม 

 ๕๗๔๑ นางชฎาณัตถ  ชิตชิกูล 

 ๕๗๔๒ นางชฎาพร  จันทรแยม 

 ๕๗๔๓ นางสาวชฎาพร  เยาวเจริญสุข 

 ๕๗๔๔ นางชฎาพร  รัตนศิริพรหม 

 ๕๗๔๕ นางสาวชฎาพร  สุขประเสริฐ 

 ๕๗๔๖ นางชฎาพร  อนอารีย 

 ๕๗๔๗ นางสาวชฎาภรณ  เพชรรัตนโมรา 

 ๕๗๔๘ นางชฎาภรณ  ศรบุญทอง 

 ๕๗๔๙ นางชฎารัตน  ขําถนอม 

 ๕๗๕๐ นางชณัดดา  แสวงลาภ 



 หนา   ๑๑๓ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๗๕๑ นางชณานิศ  รายะรุจิ 

 ๕๗๕๒ นางสาวชณารัศมิ์  ชัยสิทธิ์ธนาภัทร 

 ๕๗๕๓ นางชณิศา  ชัยชิต 

 ๕๗๕๔ นางสาวชดชอย  ชาติกุล 

 ๕๗๕๕ นางชนกณภัสร  จินดาศิริวัฒน 

 ๕๗๕๖ นางชนกนันท  โพยนอก 

 ๕๗๕๗ นางสาวชนกพร  เดียวประเสริฐ 

 ๕๗๕๘ นางสาวชนกพร  ผลทรัพย 

 ๕๗๕๙ นางสาวชนกานต  กลางประพันธ 

 ๕๗๖๐ นางชนชนก  ศกภูเขียว 

 ๕๗๖๑ นางชนนิกา  เธียรประดับโชค 

 ๕๗๖๒ นางสาวชนนิพิชฌ  โพธิ์ศรีทอง 

 ๕๗๖๓ นางสาวชนมณกานต  บุญศรีรัมย 

 ๕๗๖๔ นางสาวชนมนิภา  แปนทอง 

 ๕๗๖๕ นางชนมนิภา  พ่ึงดอกไม 

 ๕๗๖๖ นางชนมสุภัค  ศรีใจวงศ 

 ๕๗๖๗ นางสาวชนมาภรณ  ภูมิชัย 

 ๕๗๖๘ นางชนรนาจ  สีสถาน 

 ๕๗๖๙ นางชนัญชิดา  จุฑาสงฆ 

 ๕๗๗๐ นางสาวชนัญชิดา  เตโช 

 ๕๗๗๑ นางชนัญชิดา  โพธิประสาท 

 ๕๗๗๒ นางสาวชนัญชิดา  ยอดพินิจ 

 ๕๗๗๓ นางสาวชนัญชิดา  สังฆะมณี 

 ๕๗๗๔ นางชนัญญฐิตา  คําพิมพฐากร 

 ๕๗๗๕ นางสาวชนัญญา  วิสุทธิศักดิ์ 

 ๕๗๗๖ นางชนัญดา  อินทองปาล 

 ๕๗๗๗ นางสาวชนัญดา  อิ่มพรมราช 

 ๕๗๗๘ นางชนัฏฐพร  จันทยาพาณิช 

 ๕๗๗๙ นางชนัฐตา  พ้ืนบาตร 

 ๕๗๘๐ นางชนัณชิดา  จิรสัตยาวงษ 

 ๕๗๘๑ นางชนัณธร  ปองบุญจันทร 

 ๕๗๘๒ นางสาวชนัดดา  ณ สุวรรณ 

 ๕๗๘๓ นางชนัดดา  เลขะวรกุล 

 ๕๗๘๔ นางสาวชนัดดา  ศุภมงคล 

 ๕๗๘๕ นางสาวชนัดดา  สระโสม 

 ๕๗๘๖ นางชนัดถดา  ราชกิจจํานงค 

 ๕๗๘๗ นางชนันตญาต  ศรีพันดอน 

 ๕๗๘๘ นางชนันธร  เสียงลํ้า 

 ๕๗๘๙ นางชนันพร  มงคลรังสฤษฎ 

 ๕๗๙๐ นางชนัยกานต  แกวอุทัย 

 ๕๗๙๑ นางชนากานต  ฉันทานุสิทธิ์ 

 ๕๗๙๒ นางชนากานต  ภวภูตานันท 

 ๕๗๙๓ นางสาวชนากานต  อนันตริยกุล 

 ๕๗๙๔ นางชนากานต  ฮอธิวงศ 

 ๕๗๙๕ นางชนาธิป  กระจางแจม 

 ๕๗๙๖ นางสาวชนาธิป  ทองมุกดากุล 

 ๕๗๙๗ นางชนานันท  รังสินารา 

 ๕๗๙๘ นางชนาภา  ไชยศาสตร 

 ๕๗๙๙ นางชนิกา  ศรเดช 

 ๕๘๐๐ นางสาวชนิกานต  กอเซ็ม 

 ๕๘๐๑ นางชนิกานต  จีนทอง 

 ๕๘๐๒ นางสาวชนิกานต  ศรีวรรณ 



 หนา   ๑๑๔ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๘๐๓ นางชนิกานต  โสภาพันธุ 

 ๕๘๐๔ นางชนิญญา  พัฒนศักดิ์ภิญโญ 

 ๕๘๐๕ นางชนิฎา  สายเสมา 

 ๕๘๐๖ นางสาวชนิดา  นวรัตนากร 

 ๕๘๐๗ นางชนิดา  ผาหยาด 

 ๕๘๐๘ นางสาวชนิดา  พวงกล่ิน 

 ๕๘๐๙ นางชนิดา  เมืองโคตร 

 ๕๘๑๐ นางชนิดา  รังสิทัตศุกล 

 ๕๘๑๑ นางชนิดา  สรรพโส 

 ๕๘๑๒ นางชนิดาพร  พลบูรณ 

 ๕๘๑๓ นางชนิดาภา  จันทบุตร 

 ๕๘๑๔ นางชนิดาภา  มาตยบัณฑิต 

 ๕๘๑๕ นางชนิดาภา  รักษธรรมกิจ 

 ๕๘๑๖ นางสาวชนิดาภา  ศิริ 

 ๕๘๑๗ นางสาวชนิตา  กิตติวีราพัชร 

 ๕๘๑๘ นางสาวชนิตา  จําเริญ 

 ๕๘๑๙ นางสาวชนิตา  ธนภัทรธัญกร 

 ๕๘๒๐ นางชนินทร  ทุยดอย 

 ๕๘๒๑ นางสาวชนิพา  สุวรรณเนาว 

 ๕๘๒๒ นางสาวชนิษฎา  บุญอาสา 

 ๕๘๒๓ นางชนิสรา  จินดารัตน 

 ๕๘๒๔ นางสาวชนิสรา  ญาติบํารุง 

 ๕๘๒๕ นางสาวชบา  คลายยา 

 ๕๘๒๖ นางชบาพร  ฤทธิกุลสิทธิชัย 

 ๕๘๒๗ นางชบาไพร  กาบบัวเหลือง 

 ๕๘๒๘ นางชบาไพร  แกวกงพาน 

 ๕๘๒๙ นางชบาไพร  ชาลี 

 ๕๘๓๐ นางชบาไพร  สังเกตุ 

 ๕๘๓๑ นางสาวชมขวัญ  สุขกันต 

 ๕๘๓๒ นางสาวชมพิชาน  แกววิเชียร 

 ๕๘๓๓ นางชมพู  สารกอง 

 ๕๘๓๔ นางสาวชมพูนุช  จินน้ําใส 

 ๕๘๓๕ นางชมพูนุช  จินนุพันธ 

 ๕๘๓๖ นางสาวชมพูนุช  หาญธนสาร 

 ๕๘๓๗ นางสาวชมพูนุท  พัฒนจักร 

 ๕๘๓๘ นางชมพูนุท  มุงดี 

 ๕๘๓๙ นางชมภู  แหวนเพ็ชร 

 ๕๘๔๐ นางชมภู  ทองสุวรรณ 

 ๕๘๔๑ นางชมภูนุช  กุลณาวงศ 

 ๕๘๔๒ นางชมภูนุช  ตลึงเพชร 

 ๕๘๔๓ นางชมภูนุช  สุวรรณศรี 

 ๕๘๔๔ นางชมัยพร  ปรีชา 

 ๕๘๔๕ นางสาวชมาภรณ  ดีทองออน 

 ๕๘๔๖ นางชไมพร  ตระการกิจนุกูล 

 ๕๘๔๗ นางสาวชไมพร  ธนะกุลมาส 

 ๕๘๔๘ นางสาวชไมพร  ภาคเจริญ 

 ๕๘๔๙ นางชไมพร  เลิศฤทธิ์ 

 ๕๘๕๐ นางชไมพร  สีทอง 

 ๕๘๕๑ นางสาวชยาภรณ  เรืองรักษ 

 ๕๘๕๒ นางชยาภัสร  ขวัญหวาน 

 ๕๘๕๓ นางชยาภัสร  ศรีพิธาธนสกุล 

 ๕๘๕๔ นางชรัชพร  ดุลยาธิการ 



 หนา   ๑๑๕ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๘๕๕ นางสาวชรินทร  สุดประเสริฐ 

 ๕๘๕๖ นางสาวชรินทร  ศรีสุข 

 ๕๘๕๗ นางชลดา  ชาญประโคน 

 ๕๘๕๘ นางชลดา  ดารายน 

 ๕๘๕๙ นางชลดา  บัวประทุม 

 ๕๘๖๐ นางสาวชลดา  มาเกิด 

 ๕๘๖๑ นางชลดา  มีนาภา 

 ๕๘๖๒ นางชลธิชา  ขระเขื่อน 

 ๕๘๖๓ นางสาวชลธิชา  โชติมัน 

 ๕๘๖๔ นางชลธิชา  นากระโทก 

 ๕๘๖๕ นางสาวชลธิชา  นามโคตร 

 ๕๘๖๖ นางชลธิชา  ปานหงษ 

 ๕๘๖๗ นางชลธิชา  มัคคญาณวัฒน 

 ๕๘๖๘ นางชลธิชา  เมฆนิติ 

 ๕๘๖๙ นางสาวชลธิชา  ศรีสงคราม 

 ๕๘๗๐ นางชลธิชา  แสงมณี 

 ๕๘๗๑ นางชลธิชา  หวังพงษ 

 ๕๘๗๒ นางสาวชลธิชา  อารมยเสรี 

 ๕๘๗๓ นางชลธิรา  เย่ียมวาณิชนันท 

 ๕๘๗๔ นางชลธิศา  ไทยประดิษฐ 

 ๕๘๗๕ นางชลนที  ศรีมูล 

 ๕๘๗๖ นางสาวชลนัฒย  สุขครึ้ม 

 ๕๘๗๗ นางสาวชลมัย  รัฐสยาม 

 ๕๘๗๘ นางชลรัตดา  ดีอุด 

 ๕๘๗๙ นางชลฤดี  สดศรี 

 ๕๘๘๐ นางสาวชลลดา  แกวกา 

 ๕๘๘๑ นางสาวชลลดา  คูสุวรรณ 

 ๕๘๘๒ นางชลลดา  ใจมอย 

 ๕๘๘๓ นางชลลดา  พิฉินทธารี 

 ๕๘๘๔ นางชลลดา  อยูศิริ 

 ๕๘๘๕ นางชลลัดดา  บุญสุข 

 ๕๘๘๖ นางชลัญธร  ตรียมณีรัตน 

 ๕๘๘๗ นางชลันธร  คูประดิษฐานนท 

 ๕๘๘๘ นางชลัยรัตน  วงศสุทธิเลิศ 

 ๕๘๘๙ นางสาวชลากร  กันหานนท 

 ๕๘๙๐ นางชลาลัย  เทวานาครี 

 ๕๘๙๑ นางชลาลัย  พูลทรัพย 

 ๕๘๙๒ นางชลาลัย  เรืองเวช 

 ๕๘๙๓ นางชลิดา  เกียรติดิลกรัฐ 

 ๕๘๙๔ นางชลิดา  คณะพัฒน 

 ๕๘๙๕ นางชลิดา  เดชบํารุง 

 ๕๘๙๖ นางชลิดา  สุดสุขสําราญ 

 ๕๘๙๗ นางสาวชลิตา  สุขเพชร 

 ๕๘๙๘ นางสาวชลิตา  แสงจันทร 

 ๕๘๙๙ นางชลียา  แตงชาติ 

 ๕๙๐๐ นางสาวชโลธร  โกสาทอง 

 ๕๙๐๑ นางชวนชม  รุญราด 

 ๕๙๐๒ นางสาวชวนชื่น  ดุษฎีประเสริฐ 

 ๕๙๐๓ นางชวนพิศ  เคหาบาล 

 ๕๙๐๔ นางชวนพิศ  จันทรจร 

 ๕๙๐๕ นางชวนพิศ  เพชรโก 

 ๕๙๐๖ นางชวรยี  ศิริพินิตนันท 



 หนา   ๑๑๖ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๙๐๗ นางสาวชวลี  ณ ตะกั่วทุง 

 ๕๙๐๘ นางสาวชวันรัตน  เสถียรกิตติ์ธนา 

 ๕๙๐๙ นางชวัลลักษณ  สุลีสถิระ 

 ๕๙๑๐ นางชวัลวลัย  เมฆสวัสดิชัย 

 ๕๙๑๑ นางชวิศา  ประกอบดี 

 ๕๙๑๒ นางชอกนก  ปอมหิน 

 ๕๙๑๓ นางชอชฎา  เคราส 

 ๕๙๑๔ นางชอทิพ  เรืองพีระกุล 

 ๕๙๑๕ นางชอทิพย  ตันฮวด 

 ๕๙๑๖ นางสาวชอผกา  จ่ันประดับ 

 ๕๙๑๗ นางสาวชอผกา  ปุยขาว 

 ๕๙๑๘ นางสาวชอผกา  แสนคํามา 

 ๕๙๑๙ นางชอเพชร  เกิดแกว 

 ๕๙๒๐ นางสาวชอฟา  ปรีดี 

 ๕๙๒๑ นางชออัจฉรา  จตุรโพธิ์ 

 ๕๙๒๒ นางชอเอื้อง  คมขํา 

 ๕๙๒๓ นางชะมัด  ปาลสินกุลกิจ 

 ๕๙๒๔ นางสาวชัชกมล  สุริโยธิน 

 ๕๙๒๕ นางสาวชัชจิรา  สุขไทย 

 ๕๙๒๖ นางสาวชัชฌารี  บวรนันทเสถียร 

 ๕๙๒๗ นางชัชญา  เชิดบารมี 

 ๕๙๒๘ นางชัชญา  วงศเชวงทรัพย 

 ๕๙๒๙ นางสาวชัชฎา  ปุสสนาคะวาทิน 

 ๕๙๓๐ นางสาวชัชฎาภรณ   

  มนตรีกุล ณ อยุธยา 

 ๕๙๓๑ นางชัชฎาภรณ  มรกต 

 ๕๙๓๒ นางชัชฎาภรณ  ศิริพงศตระกูล 

 ๕๙๓๓ นางสาวชัชฎาวดี  ปานเชื้อ 

 ๕๙๓๔ นางสาวชัชธัญญ  แหลมฉลาด 

 ๕๙๓๕ นางชัชมนต  ชื่นสําโรง 

 ๕๙๓๖ นางสาวชัชวาลย  สุขดี 

 ๕๙๓๗ นางชัญญนิฏฐ  วงศอุดมกอง 

 ๕๙๓๘ นางชัญญนิษฐ  ฉายสุวรรณ 

 ๕๙๓๙ นางชัญญนิษฐ  โชตินันทภิญโญ 

 ๕๙๔๐ นางชัญญนิษฐ  ศรีแสนยงค 

 ๕๙๔๑ นางชัญญา  จุมวงษ 

 ๕๙๔๒ นางสาวชัญญา  ติดตาสี 

 ๕๙๔๓ นางชัญญา  มณีวรรณ 

 ๕๙๔๔ นางชัญญา  ศิริศิลป 

 ๕๙๔๕ นางชัญญา  อุดมทรัพย 

 ๕๙๔๖ นางสาวชัญญา  อุทัศสิริพานิช 

 ๕๙๔๗ นางชัญญากร  ภูนา 

 ๕๙๔๘ นางสาวชัญญานุช  ขามสมุทร 

 ๕๙๔๙ นางชัญญานุช  จิไธสง 

 ๕๙๕๐ นางชัญญานุช  ราชคม 

 ๕๙๕๑ นางสาวชัญญานุต  ดํานิล 

 ๕๙๕๒ นางชัญญาภัค  ชาญประโคน 

 ๕๙๕๓ นางชัญญาวีร  สนั่นเสียง 

 ๕๙๕๔ นางชัญฐิชา  ชมภูทอง 

 ๕๙๕๕ นางชัยภรณ  โพธิผล 

 ๕๙๕๖ นางชาคริยา  ปริมิตร 

 ๕๙๕๗ นางสาวชาตยา  ฤตวิรุฬห 



 หนา   ๑๑๗ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๙๕๘ นางสาวชาริณี  ตุงใย 

 ๕๙๕๙ นางสาวชารี  แสงสวาง 

 ๕๙๖๐ นางชารียา  ช่ําชอง 

 ๕๙๖๑ นางชาลินี  พูลสวัสดิ์ 

 ๕๙๖๒ นางชาลินี  สวัสดินา 

 ๕๙๖๓ นางชาลิสา  ศรีชาย 

 ๕๙๖๔ นางสาวชิดกนก  ทาทอง 

 ๕๙๖๕ นางชิดชนก  สุรพัศสกุล 

 ๕๙๖๖ นางชิดหทัย  สาระบูรณ 

 ๕๙๖๗ นางชิตชนก  ถาวรนุรักษ 

 ๕๙๖๘ นางชิตชนก  หงษทอง 

 ๕๙๖๙ นางชิษณุชา  สีวาโย 

 ๕๙๗๐ นางสาวชีวิน  สุขกลํ่า 

 ๕๙๗๑ นางสาวชื่นกมล  สุขดี 

 ๕๙๗๒ นางชื่นจิต  เผือกหอม 

 ๕๙๗๓ นางสาวชื่นจิตต  คงเจริญ 

 ๕๙๗๔ นางชื่นจิตต  แดงจันทรตา 

 ๕๙๗๕ นางสาวชื่นจิตต  สมจิตต 

 ๕๙๗๖ นางสาวชื่นนภา  คมขํา 

 ๕๙๗๗ นางสาวชื่นนภา  สมศักดิ์ 

 ๕๙๗๘ นางชื่นฤดี  รบชนะ 

 ๕๙๗๙ นางชื่นสกุล  แสงพิทักษ 

 ๕๙๘๐ นางชื่นสุข  ศรีวิมล 

 ๕๙๘๑ นางชุฒิปภา  สุขเกษม 

 ๕๙๘๒ นางชุดา  สิงบุดดี 

 ๕๙๘๓ นางชุดาภา  มีบุญญา 

 ๕๙๘๔ นางชุตานันท  เชิดนอก 

 ๕๙๘๕ นางชุตาภา  พองพงษศรี 

 ๕๙๘๖ นางชุติกาญจน  กาญจนารัตน 

 ๕๙๘๗ นางสาวชุติกาญจน  เขียนแมน 

 ๕๙๘๘ นางชุติกาญจน  ชาแพน 

 ๕๙๘๙ นางสาวชุติกาญจน  ถาวรเจริญ 

 ๕๙๙๐ นางชุติกาญจน  นามปาน 

 ๕๙๙๑ นางชุติกาญจน  บัวขาว 

 ๕๙๙๒ นางชุติกาญจน  พงศเพ็งธรรม 

 ๕๙๙๓ นางชุติกาญจน  พิลาออน 

 ๕๙๙๔ นางชุติกาญจน  วงศมิตรวาที 

 ๕๙๙๕ นางสาวชุติญา  วังวรวุฒ ิ

 ๕๙๙๖ นางสาวชุติญา  ศรีสุรักษ 

 ๕๙๙๗ นางชุติธนา  ภัทรทิวานนท 

 ๕๙๙๘ นางชุติธรรม  นิลพัฒน 

 ๕๙๙๙ นางสาวชุตินธร  เรียนแพง 

 ๖๐๐๐ นางชุตินันท  โคตรทัศน 

 ๖๐๐๑ นางชุตินันท  ไชยทอง 

 ๖๐๐๒ นางสาวชุตินาถ  ทัศจันทร 

 ๖๐๐๓ นางสาวชุติพร  แจมสวาง 

 ๖๐๐๔ นางสาวชุติพร  ฝดศิริ 

 ๖๐๐๕ นางชุติมน  สุวิมล 

 ๖๐๐๖ นางสาวชุติมันต  อุดมศิลทรัพย 

 ๖๐๐๗ นางชุติมา  การะกํา 

 ๖๐๐๘ นางชุติมา  กิตติเพ่ิมพูน 

 ๖๐๐๙ นางสาวชุติมา  ใครครวญ 



 หนา   ๑๑๘ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๐๑๐ นางสาวชุติมา  จันทรนิยม 

 ๖๐๑๑ นางชุติมา  จารุวัฒน 

 ๖๐๑๒ นางชุติมา  จิระนภารัตน 

 ๖๐๑๓ นางชุติมา  แซยาง 

 ๖๐๑๔ นางสาวชุติมา  ดวงมาลา 

 ๖๐๑๕ นางชุติมา  ดาโอะ 

 ๖๐๑๖ นางสาวชุติมา  ดีสวัสดิ์ 

 ๖๐๑๗ นางชุติมา  แถวจันทึก 

 ๖๐๑๘ นางชุติมา  เทพอวยพร 

 ๖๐๑๙ นางชุติมา  บางบอ 

 ๖๐๒๐ นางชุติมา  บายเที่ยง 

 ๖๐๒๑ นางชุติมา  บูรพา 

 ๖๐๒๒ นางสาวชุติมา  ปญญาประดิษฐ 

 ๖๐๒๓ นางชุติมา  ปแนบาโง 

 ๖๐๒๔ นางชุติมา  ผดุงใจ 

 ๖๐๒๕ นางชุติมา  ผลานันต 

 ๖๐๒๖ นางสาวชุติมา  พรอมเพรียง 

 ๖๐๒๗ นางชุติมา  พูลสง 

 ๖๐๒๘ นางสาวชุติมา  รักการ 

 ๖๐๒๙ นางชุติมา  ศิริรัฐภรณ 

 ๖๐๓๐ นางชุติมา  สักลอ 

 ๖๐๓๑ นางสาวชุติมา  สีนวล 

 ๖๐๓๒ นางชุติมา  สีมา 

 ๖๐๓๓ นางชุติมา  สุนทะวงษ 

 ๖๐๓๔ นางชุติมา  สุวรรณแกว 

 ๖๐๓๕ นางชุติมา  เห็มภูมิ 

 ๖๐๓๖ นางชุติมา  อุนแดง 

 ๖๐๓๗ นางชุติวรรณ  ดวงขวัญ 

 ๖๐๓๘ นางชุติวรรณี  จันทรดา 

 ๖๐๓๙ นางชุมพร  ประชาฉาย 

 ๖๐๔๐ นางชุมสุข  ขุนภักดี 

 ๖๐๔๑ นางสาวชุรีพร  ตรีษะศรี 

 ๖๐๔๒ นางชุรีพร  ตันยา 

 ๖๐๔๓ นางชุลี  คงเพ่ิม 

 ๖๐๔๔ นางสาวชุลี  เรี่ยมประการ 

 ๖๐๔๕ นางสาวชุลี  ลีฬหะวิโรจน 

 ๖๐๔๖ นางสาวชุลีกร  ทาทอง 

 ๖๐๔๗ นางสาวชุลีกร  ศิริโสดา 

 ๖๐๔๘ นางชุลีกร  เสงี่ยมศักดิ์ 

 ๖๐๔๙ นางชุลีพร  กล่ินหอม 

 ๖๐๕๐ นางชุลีพร  คงเล่ียม 

 ๖๐๕๑ นางชุลีพร  คลายคลึง 

 ๖๐๕๒ นางสาวชุลีพร  ชาญประโคน 

 ๖๐๕๓ นางชุลีพร  สิงหประเสริฐ 

 ๖๐๕๔ นางชุลีภรณ  เดนพายัพ 

 ๖๐๕๕ นางสาวชุลีรัตน  นอยมณี 

 ๖๐๕๖ นางชุลีวรรณ  ปรีชา 

 ๖๐๕๗ นางชุษณาพร  ประเสริฐพงษ 

 ๖๐๕๘ นางชูขวัญ  วงษราช 

 ๖๐๕๙ นางชูจิตร  เหมือนชู 

 ๖๐๖๐ นางสาวชูใจ  กุลอําภา 

 ๖๐๖๑ นางสาวชูใจ  มะโรหบุตร 



 หนา   ๑๑๙ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๐๖๒ นางชูพักตร  สุภาพ 

 ๖๐๖๓ นางชูวงศ  คชสาร 

 ๖๐๖๔ นางชูศรี  พุทละ 

 ๖๐๖๕ นางชูศรี  สอนสา 

 ๖๐๖๖ นางเชนิกา  เตมียบุตร 

 ๖๐๖๗ นางเชาวณี  ซอนพุฒ 

 ๖๐๖๘ นางเชาวณี  อรามเรือง 

 ๖๐๖๙ นางสาวโชฐษิตา  วิสุทธิสาย 

 ๖๐๗๐ นางโชติกา  จันทรหนองแวง 

 ๖๐๗๑ นางโชติกา  จุยดอนกลอย 

 ๖๐๗๒ นางโชติกา  ไชยธงรัตน 

 ๖๐๗๓ นางสาวโชติกา  ไชยวงษ 

 ๖๐๗๔ นางโชติกา  ตาสีเรือน 

 ๖๐๗๕ นางสาวโชติกา  นําอินทร 

 ๖๐๗๖ นางโชติกา  เพ่ิมพูล 

 ๖๐๗๗ นางสาวโชติกา  สรอยทองคํา 

 ๖๐๗๘ นางสาวโชติกาญจน  แถวอุทุม 

 ๖๐๗๙ นางสาวโชติกาญจน  พลฉวี 

 ๖๐๘๐ นางโชติภา  นอยตะริ 

 ๖๐๘๑ นางสาวโชติมา  โชติปราโมทย 

 ๖๐๘๒ นางสาวโชติมา  โรจนประดิษฐ 

 ๖๐๘๓ นางโชติรส  ศรีนวลจันทร 

 ๖๐๘๔ นางโชติรส  อาดํา 

 ๖๐๘๕ นางสาวโชติวรรณ  คงรอด 

 ๖๐๘๖ นางโชษิตา  คุมตลอด 

 ๖๐๘๗ นางซอดะ  แวสุหลง 

 ๖๐๘๘ นางสาวซอนกล่ิน  ศรีสมโภชน 

 ๖๐๘๙ นางซอรฟเยาะ  สองเมือง 

 ๖๐๙๐ นางซอลีฮะห  เปาะเลาะ 

 ๖๐๙๑ นางสาวซันโดรา  อามิน 

 ๖๐๙๒ นางซับทรวง  นามอภิรมย 

 ๖๐๙๓ นางซากีนะ  สุระกําแหง 

 ๖๐๙๔ นางซากียะ  เวาะมะ 

 ๖๐๙๕ นางซานียะฮ  อัลวานี 

 ๖๐๙๖ นางซายตง  เงาะ 

 ๖๐๙๗ นางซารีตา  นิเงาะ 

 ๖๐๙๘ นางซารีปะ  ดอเลาะ 

 ๖๐๙๙ นางซารีหะห  ยีหะมะ 

 ๖๑๐๐ นางซาวียะห  เดอรามันห 

 ๖๑๐๑ นางสาวซิ่วหงษ  แซล้ิม 

 ๖๑๐๒ นางสาวซิ่วฮวย  แซล้ิม 

 ๖๑๐๓ นางซูมัยยะฮ  แวหะมะ 

 ๖๑๐๔ นางเซี่ยมหงส  พรหมประกาย 

 ๖๑๐๕ นางแซงซีเยาะ  วาโซะ 

 ๖๑๐๖ นางแซนมา  ละหวา 

 ๖๑๐๗ นางไซนับ  ศุภศิริ 

 ๖๑๐๘ นางสาวเฌอชมาศญ  สิงละคร 

 ๖๑๐๙ นางญวนใจ  มุมกลาง 

 ๖๑๑๐ นางญาณิกา  เอกนก 

 ๖๑๑๑ นางสาวญาณิชกาญจน  บุญยืน 

 ๖๑๑๒ นางสาวญาณิชศา  พงศพูคํา 

 ๖๑๑๓ นางสาวญาณินทร  สมเนตร 



 หนา   ๑๒๐ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๑๑๔ นางญาณินี  วิเชียรวรรณ 

 ๖๑๑๕ นางญาณิศา  คําราพิศ 

 ๖๑๑๖ นางญาณิศา  ตั้งเขาทอง 

 ๖๑๑๗ นางญาณิศา  วิทยาภูมิ 

 ๖๑๑๘ นางสาวญาณิศา  สุวรรณศรี 

 ๖๑๑๙ นางญาณิศา  อํานรรฆ 

 ๖๑๒๐ นางญาณี  ธรรมปญญา 

 ๖๑๒๑ นางญาดา  กมลวีระพันธกุล 

 ๖๑๒๒ นางสาวญาดาพัฒน  คํากู 

 ๖๑๒๓ นางญาตา  แกนเผือก 

 ๖๑๒๔ นางสาวญาธิรภรณ  นิลบล 

 ๖๑๒๕ นางญานี  ถนอมธรรม 

 ๖๑๒๖ นางญาปภัช  ทองเกล้ียง 

 ๖๑๒๗ นางญามินตรา  ล้ิมวงษทอง 

 ๖๑๒๘ นางสาวญาริมล  เดชกุล 

 ๖๑๒๙ นางญาหณิศา  จาตุย 

 ๖๑๓๐ นางูรัตน  โภคทรัพย 

 ๖๑๓๑ นางสาวฐณัชญพร  ขุมดวง 

 ๖๑๓๒ นางฐนมนต  สหัสรังษีวิทยา 

 ๖๑๓๓ นางฐปนท  รักบานเกิด 

 ๖๑๓๔ นางฐาณิญา  วิสารวัฒนา 

 ๖๑๓๕ นางฐาณิตา  อัปมาตย 

 ๖๑๓๖ นางฐานิกา  กันภูมิ 

 ๖๑๓๗ นางสาวฐานิดา  แถมไสว 

 ๖๑๓๘ นางสาวฐานิดา  วิทยไพศาสตร 

 ๖๑๓๙ นางสาวฐานิตร  ใจการ 

 ๖๑๔๐ นางฐานิตา  พรหมสิทธิ์ 

 ๖๑๔๑ นางฐานิตา  อยูเจริญ 

 ๖๑๔๒ นางฐานินี  ศิรินานันท 

 ๖๑๔๓ นางฐานิศา  โตะทอง 

 ๖๑๔๔ นางฐาปณี  เกษแกว 

 ๖๑๔๕ นางสาวฐาปณีย  กลอมจิต 

 ๖๑๔๖ นางฐาศศิร  ติ่วกุล 

 ๖๑๔๗ นางสาวฐิดานันทน  นาคแกว 

 ๖๑๔๘ นางฐิตา  กนกเทศ 

 ๖๑๔๙ นางสาวฐิตาพร  งามเจริญ 

 ๖๑๕๐ นางฐิตาพร  เรเรือง 

 ๖๑๕๑ นางฐิตาภรณ  ณ พัทลุง 

 ๖๑๕๒ นางสาวฐิตาภรณ  เตงหลี 

 ๖๑๕๓ นางฐิตาภา  ขุนราช 

 ๖๑๕๔ นางฐิตาภา  ชลสุภวรรณ 

 ๖๑๕๕ นางฐิตาภา  ทิพยโภชน 

 ๖๑๕๖ นางฐิตาภา  สุขสวรรค 

 ๖๑๕๗ นางสาวฐิตารีย  คมสันต 

 ๖๑๕๘ นางฐิตารีย  ทองธีรภาพ 

 ๖๑๕๙ นางฐิตารีย  รุกขชาติ 

 ๖๑๖๐ นางสาวฐิตารีย  วรัทไพบูลย 

 ๖๑๖๑ นางฐิตารีย  วัสสวัสดิ์ 

 ๖๑๖๒ นางสาวฐิติกาญจน  ผิวออนดี 

 ๖๑๖๓ นางสาวฐิติกาญจน  ไวยพัฒน 

 ๖๑๖๔ นางสาวฐิติกานต  วงศอินทร 

 ๖๑๖๕ นางสาวฐิติชญา  คงเจริญ 



 หนา   ๑๒๑ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๑๖๖ นางฐิติญา  จับบาง 

 ๖๑๖๗ นางฐิติญาภรณ  สมเครือ 

 ๖๑๖๘ นางฐิตินันท  ตุยเต็มวงศ 

 ๖๑๖๙ นางฐิตินันท  เทียนขาว 

 ๖๑๗๐ นางสาวฐิตินันท  วิชัยวงค 

 ๖๑๗๑ นางสาวฐิตินุช  งามสมุทร 

 ๖๑๗๒ นางฐิติพร  จตุพรพิพัฒน 

 ๖๑๗๓ นางฐิติพร  ชอบชู 

 ๖๑๗๔ นางสาวฐิติพร  ภัทรกุลพิสิฐ 

 ๖๑๗๕ นางสาวฐิติพร  วานเครือ 

 ๖๑๗๖ นางสาวฐิติพร  ศรีสุวรรณ 

 ๖๑๗๗ นางสาวฐิติพร  สืบนุการวัฒนา 

 ๖๑๗๘ นางสาวฐิติพรรณ  พรอมวงศ 

 ๖๑๗๙ นางสาวฐิติภรณ  คงเมือง 

 ๖๑๘๐ นางสาวฐิติภัสร  พรประภาธนารัตน 

 ๖๑๘๑ นางสาวฐิติมา  คําประกอบ 

 ๖๑๘๒ นางสาวฐิติมา  ชายพระอินทร 

 ๖๑๘๓ นางฐิติมา  แซแต 

 ๖๑๘๔ นางฐิติมา  ทาวี 

 ๖๑๘๕ นางสาวฐิติมา  โทธรรม 

 ๖๑๘๖ นางฐิติมา  วงศวิชิต 

 ๖๑๘๗ นางสาวฐิติมา  สนับชาง 

 ๖๑๘๘ นางฐิติมา  สอวัฒนชาติ 

 ๖๑๘๙ นางฐิติมา  สีใส 

 ๖๑๙๐ นางฐิติมา  แสนโชติ 

 ๖๑๙๑ นางสาวฐิติมา  อยูคง 

 ๖๑๙๒ นางสาวฐิติมา  อินทรสังขนาวิน 

 ๖๑๙๓ นางฐิติยาพร  คุณลาน 

 ๖๑๙๔ นางสาวฐิติยาพร  โดยประกอบ 

 ๖๑๙๕ นางฐิติรัตน  กันทอง 

 ๖๑๙๖ นางฐิติรัตน  กิ่งแกว 

 ๖๑๙๗ นางฐิติรัตน  เกตุสาคร 

 ๖๑๙๘ นางสาวฐิติรัตน  จูงกลาง 

 ๖๑๙๙ นางฐิติรัตน  ทศแกว 

 ๖๒๐๐ นางฐิติรัตน  เย็นสุข 

 ๖๒๐๑ นางฐิติรัตน  ราตรี 

 ๖๒๐๒ นางฐิติรัตน  ฤทธิ์มนตรี 

 ๖๒๐๓ นางสาวฐิติรัตน  โสธรเจริญสินธุ 

 ๖๒๐๔ นางสาวฐิติรัตน  อิฐงาม 

 ๖๒๐๕ นางสาวฐิติวรดา  ขวัญจิตร 

 ๖๒๐๖ นางฐิติวรดา  อัครภานุวัฒน 

 ๖๒๐๗ นางสาวฐิรญากรชวัล  ดํารงชัยพุฒิพร 

 ๖๒๐๘ นางสาวฐิรัฐลิณ  สุรเชษฐคมสัน 

 ๖๒๐๙ นางฐิราภรณ  ทองสีจัด 

 ๖๒๑๐ นางฑิฆัมพร  ดิษฐะเนตร 

 ๖๒๑๑ นางฑิตาภรณ  ศรีนวลแกว 

 ๖๒๑๒ นางฑิบงกช  สุขสวัสดิ์ 

 ๖๒๑๓ นางณชนก  พงษชาง 

 ๖๒๑๔ นางณญาดา  ชุมมะ 

 ๖๒๑๕ นางสาวณฎปพร  บุญรองเรือง 

 ๖๒๑๖ นางณฐพร  สกุลสันติพร 

 ๖๒๑๗ นางสาวณฐมน  มณีวงศ 



 หนา   ๑๒๒ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๒๑๘ นางณฐมน  แวงวรรณ 

 ๖๒๑๙ นางสาวณฐมน  ศรีดี 

 ๖๒๒๐ นางสาวณฐมน  สามเมือง 

 ๖๒๒๑ นางสาวณณันท  จันทรโสม 

 ๖๒๒๒ นางสาวณดาพัณ  บุญมั่น 

 ๖๒๒๓ นางณทชา  สุวรรณศรี 

 ๖๒๒๔ นางณทิรา  คลายสุบรรณ 

 ๖๒๒๕ นางสาวณทุดา  อุปวรรณดี 

 ๖๒๒๖ นางณปภัช  ไกรวิเศษ 

 ๖๒๒๗ นางสาวณปภัช  จันทรเจริญ 

 ๖๒๒๘ นางณปภัช  ไทยศิริ 

 ๖๒๒๙ นางณปภัช  นิกรวัฒน 

 ๖๒๓๐ นางณปภัช  พงษชิตธนะ 

 ๖๒๓๑ นางสาวณปภัช  พากุลทรัพย 

 ๖๒๓๒ นางณปภัช  สาเขตร 

 ๖๒๓๓ นางสาวณปภัช  อรุณคง 

 ๖๒๓๔ นางสาวณพัชชานัน  พรมจรรย 

 ๖๒๓๕ นางสาวณภัค  ศรีสุวรรณ 

 ๖๒๓๖ นางณภัทร  จันทสุข 

 ๖๒๓๗ นางสาวณภัทร  ไชยวาด 

 ๖๒๓๘ นางณภัทร  นิธิถิรายุ 

 ๖๒๓๙ นางสาวณภัทร  พรมใหม 

 ๖๒๔๐ นางณภัทร  สิงหทอง 

 ๖๒๔๑ นางณภัทรา  เสถียรฐิติพงศ 

 ๖๒๔๒ นางสาวณภัทริน  พุฒศรี 

 ๖๒๔๓ นางสาวณภาภัช  แกวจันทึก 

 ๖๒๔๔ นางสาวณภาภัช  ควรดี 

 ๖๒๔๕ นางณภาภัช  วัฒนวลีกุล 

 ๖๒๔๖ นางสาวณภาภัช  เอี่ยมงาม 

 ๖๒๔๗ นางณรรฐวรรณ  นุนตุง 

 ๖๒๔๘ นางณรัชญวัณย  คลังเมือง 

 ๖๒๔๙ นางสาวณริศา  บุญเขียน 

 ๖๒๕๐ นางสาวณฤดี  จุลพงษ 

 ๖๒๕๑ นางณฤทัย  นักบุญ 

 ๖๒๕๒ นางสาวณหทัย  แกวมุงคุณ 

 ๖๒๕๓ นางณหทัย  สีสังข 

 ๖๒๕๔ นางณัจฉรียา  ราษี 

 ๖๒๕๕ นางสาวณัจยา  เกียรติเกษม 

 ๖๒๕๖ นางสาวณัชชา  กองโกย 

 ๖๒๕๗ นางสาวณัชชา  กิ่งคํา 

 ๖๒๕๘ นางณัชชา  กุลกัลยากรกมล 

 ๖๒๕๙ นางณัชชา  คําเครือ 

 ๖๒๖๐ นางณัชชา  ทิพยนาวา 

 ๖๒๖๑ นางณัชชา  ธรรมเสนห 

 ๖๒๖๒ นางณัชชา  พัฒพันธุ 

 ๖๒๖๓ นางณัชชา  พูนธนานิวัฒนกุล 

 ๖๒๖๔ นางสาวณัชชา  วรสาร 

 ๖๒๖๕ นางณัชชา  ศักดิ์ศรี 

 ๖๒๖๖ นางณัชชา  สุขรอด 

 ๖๒๖๗ นางณัชชา  หาระมี 

 ๖๒๖๘ นางณัชชา  อินทรงาม 

 ๖๒๖๙ นางณัชญวลัช  พงษพันธ 



 หนา   ๑๒๓ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๒๗๐ นางณัชพร  ชุมพงษ 

 ๖๒๗๑ นางณัชมนพรรณ  ปล้ืมรุงโรจน 

 ๖๒๗๒ นางณัชสุคนธ  สืบญาติ 

 ๖๒๗๓ นางณัฎฐนันท  ธัญญจิโรจน 

 ๖๒๗๔ นางณัฎฐพัชร  กองแปน 

 ๖๒๗๕ นางสาวณัฎฐลิณ  คุมรอด 

 ๖๒๗๖ นางณัฎฐา  ดวงเกา 

 ๖๒๗๗ นางณัฎธีรา  สุวรรณ 

 ๖๒๗๘ นางณัฏฐกมล  รังษี 

 ๖๒๗๙ นางณัฏฐกันย  ใจเทียมศักดิ์ 

 ๖๒๘๐ นางณัฏฐกันย  ชูติสูตร 

 ๖๒๘๑ นางณัฏฐกานดา  แปนโพธิ์กลาง 

 ๖๒๘๒ นางณัฏฐชัญญา  ประเสริฐศรี 

 ๖๒๘๓ นางณัฏฐชุดา  เลือดนักรบ 

 ๖๒๘๔ นางณัฏฐณิช  คําภา 

 ๖๒๘๕ นางสาวณัฏฐปวี  จารุโรจนจินดา 

 ๖๒๘๖ นางณัฏฐพัชร  สุวรรณโคตร 

 ๖๒๘๗ นางสาวณัฏฐรมณ  จันทรยัง 

 ๖๒๘๘ นางสาวณัฏฐริญา  เครือพาณิชยวงศ 

 ๖๒๘๙ นางสาวณัฏฐฤทัย  ไพโรจน 

 ๖๒๙๐ นางณัฏฐลิตา  จันทรหอม 

 ๖๒๙๑ นางณัฏฐวรัตถ  นิลาทะวงษ 

 ๖๒๙๒ นางสาวณัฏฐวศา  แสนภิรมย 

 ๖๒๙๓ นางณัฏฐวี  หวยหงษทอง 

 ๖๒๙๔ นางณัฏฐหทัย  แสงพงษนภา 

 ๖๒๙๕ นางณัฏฐิกานต  โสภา 

 ๖๒๙๖ นางสาวณัฏฐิณี  ทองคง 

 ๖๒๙๗ นางณัฏฐิรา  สืบสําราญ 

 ๖๒๙๘ นางณัฏยา  จุนถิระพงศ 

 ๖๒๙๙ นางสาวณัฐกมล  มุกดา 

 ๖๓๐๐ นางณัฐกมล  รอดสืบชาติ 

 ๖๓๐๑ นางณัฐกมล  ออนสนิท 

 ๖๓๐๒ นางณัฐกฤตา  กุลทอง 

 ๖๓๐๓ นางสาวณัฐกฤตา  จตุรภัคโภคิน 

 ๖๓๐๔ นางณัฐกฤตา  นิ่มประสารทรัพย 

 ๖๓๐๕ นางณัฐกฤตา  ผลออ 

 ๖๓๐๖ นางณัฐกาญ  เย็นใจ 

 ๖๓๐๗ นางสาวณัฐกาญจน  เฉลิมธนวงษ 

 ๖๓๐๘ นางสาวณัฐกาญจน  พันหาบ 

 ๖๓๐๙ นางสาวณัฐกาญจน  ยุทธศักดิ์สมบุญ 

 ๖๓๑๐ นางสาวณัฐกานต  จันทรโอภาส 

 ๖๓๑๑ นางสาวณัฐกานต  ตัวสะอาด 

 ๖๓๑๒ นางสาวณัฐกานต  ทัศนาวิวัฒน 

 ๖๓๑๓ นางณัฐกานต  บุญโกง 

 ๖๓๑๔ นางณัฐกานต  ปตตะนี 

 ๖๓๑๕ นางณัฐจรีวรรณ  ศิริกาญจนพงศ 

 ๖๓๑๖ นางสาวณัฐชญา  ประสงคสุข 

 ๖๓๑๗ นางณัฐชญา  รามจันทร 

 ๖๓๑๘ นางสาวณัฐชยภรณ  เดินไพร 

 ๖๓๑๙ นางณัฐชยา  ไชยกาฬสินธุ 

 ๖๓๒๐ นางสาวณัฐชยา  แสงสี 

 ๖๓๒๑ นางณัฐชลี  สุกันทา 



 หนา   ๑๒๔ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๓๒๒ นางณัฐชานันท  โปรงอารมยเจริญ 

 ๖๓๒๓ นางสาวณัฐชานันท  แสนอุทัย 

 ๖๓๒๔ นางสาวณัฐชุดา  นิลผาย 

 ๖๓๒๕ นางณัฐญา  นิยมทอง 

 ๖๓๒๖ นางณัฐญา  บรรณาลังค 

 ๖๓๒๗ นางสาวณัฐญา  ปานสังข 

 ๖๓๒๘ นางสาวณัฐฎปภาดา  สาแช 

 ๖๓๒๙ นางณัฐฎา  สุรณัฐกุล 

 ๖๓๓๐ นางณัฐฏตวัญค  มะโนทน 

 ๖๓๓๑ นางณัฐฏนวดี  ปญญาทิพย 

 ๖๓๓๒ นางณัฐฐพัชร  กัญญะสิริ 

 ๖๓๓๓ นางสาวณัฐฐา  สุขใจ 

 ๖๓๓๔ นางสาวณัฐฐินัน  โชคนิรันดร 

 ๖๓๓๕ นางณัฐณิชา  ทิอวน 

 ๖๓๓๖ นางสาวณัฐณิชา  เทียนพรหมมณี 

 ๖๓๓๗ นางณัฐณิชา  ไทยแท 

 ๖๓๓๘ นางสาวณัฐณิชา  พรหมเมธ 

 ๖๓๓๙ นางณัฐณิชา  ยอดบริบูรณ 

 ๖๓๔๐ นางณัฐณิชา  อุทธโยธา 

 ๖๓๔๑ นางณัฐทิรา  ชุมชูจันทร 

 ๖๓๔๒ นางณัฐธภา  กล่ินอุบล 

 ๖๓๔๓ นางณัฐธยา  สังแดหวา 

 ๖๓๔๔ นางณัฐธยาน  เคยะกูล 

 ๖๓๔๕ นางสาวณัฐธยาน  บุญโกย 

 ๖๓๔๖ นางสาวณัฐธยาน  ปนเมือง 

 ๖๓๔๗ นางณัฐธยาน  พรมภักดี 

 ๖๓๔๘ นางสาวณัฐธยาน  พฤทธิ์ธนัตพร 

 ๖๓๔๙ นางสาวณัฐธยาน  พิมลกาญจนคุณ 

 ๖๓๕๐ นางสาวณัฐธยาน  สายสุวรรณ 

 ๖๓๕๑ นางสาวณัฐธยาน  สุดชาดี 

 ๖๓๕๒ นางณัฐธิญาน  บัวภา 

 ๖๓๕๓ นางสาวณัฐธิดา  แดงพยนต 

 ๖๓๕๔ นางณัฐธิดา  ยุทธเลิศ 

 ๖๓๕๕ นางณัฐธิดา  สุริโย 

 ๖๓๕๖ นางณัฐธิยา  ปญญาเดช 

 ๖๓๕๗ นางณัฐนพิน  อินทนะ 

 ๖๓๕๘ นางสาวณัฐนพินท  พรนิลแสงสัก 

 ๖๓๕๙ นางณัฐนันท  ณัฐศักดิ์ศิริ 

 ๖๓๖๐ นางณัฐนันท  ทัศนวิสุทธิ์ 

 ๖๓๖๑ นางณัฐนันท  ธาติ 

 ๖๓๖๒ นางณัฐนันท  ย้ิมประเสริฐ 

 ๖๓๖๓ นางณัฐนันท  สายชวย 

 ๖๓๖๔ นางณัฐนิชา  สมหมาย 

 ๖๓๖๕ นางสาวณัฐนี  สุทธิพณิชพงศ 

 ๖๓๖๖ นางณัฐเนตร  นิยมพันธุ 

 ๖๓๖๗ นางณัฐปภัสร  ปูลา 

 ๖๓๖๘ นางสาวณัฐปภัสร  เรือนวงค 

 ๖๓๖๙ นางสาวณัฐพร  คํามี 

 ๖๓๗๐ นางณัฐพร  ไชยประดิษฐกุล 

 ๖๓๗๑ นางณัฐพร  ทองวรรณ 

 ๖๓๗๒ นางสาวณัฐพร  พลเสน 

 ๖๓๗๓ นางณัฐพร  สนิทมัจโร 



 หนา   ๑๒๕ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๓๗๔ นางสาวณัฐพร  สายพันธุ 

 ๖๓๗๕ นางณัฐพัชร  กอประดิษฐ 

 ๖๓๗๖ นางสาวณัฐพัชร  ทองสีนาค 

 ๖๓๗๗ นางณัฐพัชร  แสนทน 

 ๖๓๗๘ นางณัฐพิสุทธิ์  เกษรินทร 

 ๖๓๗๙ นางณัฐภรณ  ศรีมนตรี 

 ๖๓๘๐ นางณัฐภัสสร  คณาพงศไพบูล 

 ๖๓๘๑ นางณัฐภารัตน  ปานเกตุ 

 ๖๓๘๒ นางสาวณัฐภาส  จันทรพิมล 

 ๖๓๘๓ นางณัฐมน  คํานัด 

 ๖๓๘๔ นางสาวณัฐยา  คําธรรม 

 ๖๓๘๕ นางณัฐยา  จันทรรัตน 

 ๖๓๘๖ นางณัฐยา  ธุระพันธุ 

 ๖๓๘๗ นางณัฐรดา  เขียวออน 

 ๖๓๘๘ นางณัฐรินีย  อิ่มสําอางค 

 ๖๓๘๙ นางณัฐรุจา  ดวงแกว 

 ๖๓๙๐ นางณัฐรุจา  มีฤทธิ์ 

 ๖๓๙๑ นางณัฐฤดี  สุทธิบูรณ 

 ๖๓๙๒ นางสาวณัฐลดา  ลมมนตรี 

 ๖๓๙๓ นางณัฐลักษณ  ตันณรงคกุลโชค 

 ๖๓๙๔ นางณัฐลัดดา  ศิลาอาสน 

 ๖๓๙๕ นางณัฐลียา  เกตจุนา 

 ๖๓๙๖ นางสาวณัฐวดี  ลีประโคน 

 ๖๓๙๗ นางณัฐวดี  แสงประจง 

 ๖๓๙๘ นางณัฐวนันท  ธรรมสนอง 

 ๖๓๙๙ นางณัฐวรรณ  จันทรปรางมาศ 

 ๖๔๐๐ นางสาวณัฐวรรณ  ตั้นสกุล 

 ๖๔๐๑ นางณัฐวรา  ทัศบุตร 

 ๖๔๐๒ นางณัฐวรา  พุมกลอม 

 ๖๔๐๓ นางณัฐวรา  สินไชย 

 ๖๔๐๔ นางสาวณัฐวลี  แกวกรอง 

 ๖๔๐๕ นางณัฐวสา  ชัยเสนา 

 ๖๔๐๖ นางณัฐวิภา  จรรยพัฒน 

 ๖๔๐๗ นางณัฐวิภา  บุญเกิดรัมย 

 ๖๔๐๘ นางณัฐสินี  กวางแกว 

 ๖๔๐๙ นางณัฐสินี  สิริกุลวัฒน 

 ๖๔๑๐ นางณัฐสิมา  กัลยาศรี 

 ๖๔๑๑ นางณัฐสิมา  ไวยมัย 

 ๖๔๑๒ นางสาวณัฐสุชา  อินทรประสิทธิ์ 

 ๖๔๑๓ นางณัฐสุดา  สาครินทร 

 ๖๔๑๔ นางณัฐสุมน  ศิริวงศ 

 ๖๔๑๕ นางณัฐอุษา  สิทธิสิงห 

 ๖๔๑๖ นางณัฐิยา  ดีดานคอ 

 ๖๔๑๗ นางณัตตินา  เพ็งพันธ 

 ๖๔๑๘ นางณัติฐินี  จันทรคง 

 ๖๔๑๙ นางณัทฐิญา  อุลนรุต 

 ๖๔๒๐ นางสาวณาตยา  แกวพยศ 

 ๖๔๒๑ นางณาตยา  ไชยภักดิ์ 

 ๖๔๒๒ นางณาตยา  ดีประสิทธิ์ 

 ๖๔๒๓ นางณาตยา  ทรัพยพวง 

 ๖๔๒๔ นางสาวณาตยา  ภูประคํา 

 ๖๔๒๕ นางณิชกานต  กากแกว 



 หนา   ๑๒๖ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๔๒๖ นางณิชกานต  จันทชิด 

 ๖๔๒๗ นางสาวณิชกานต  ไชยรังษี 

 ๖๔๒๘ นางณิชกานต  หนูสลุง 

 ๖๔๒๙ นางณิชกุล  บุญอาจ 

 ๖๔๓๐ นางสาวณิชชา  ความคุนเคย 

 ๖๔๓๑ นางณิชชา  คุปตกาญจนากุล 

 ๖๔๓๒ นางณิชชา  โชติวรรธนันท 

 ๖๔๓๓ นางณิชชารีย  ใจคํา 

 ๖๔๓๔ นางณิชชารีย  ภูมิพาณิชยชัย 

 ๖๔๓๕ นางณิชนันท  ปองกัน 

 ๖๔๓๖ นางณิชนันทน  ทองคํา 

 ๖๔๓๗ นางณิชนันทน  ทองพันธ 

 ๖๔๓๘ นางณิชภัทร  ศิวิลัย 

 ๖๔๓๙ นางณิชมน  ภูสนาม 

 ๖๔๔๐ นางณิชมน  สินสุวงศวัฒน 

 ๖๔๔๑ นางสาวณิชยาวรัตน  สังขมรรทร 

 ๖๔๔๒ นางสาวณิชา  ไชยสิทธิ์ 

 ๖๔๔๓ นางณิชา  บุตตะหึงษ 

 ๖๔๔๔ นางณิชากร  แกนเผือก 

 ๖๔๔๕ นางณิชากร  จิรัคคกุล 

 ๖๔๔๖ นางณิชากร  ศรีชาลี 

 ๖๔๔๗ นางสาวณิชานันท  สังกัดกลาง 

 ๖๔๔๘ นางณิชานันท  สุรินสม 

 ๖๔๔๙ นางณิชาพัฒน  ชัยผองอนันต 

 ๖๔๕๐ นางณิชาภัทร  คิดเร็ว 

 ๖๔๕๑ นางณิชาภัทร  บุญสวัสดิ์กุลชัย 

 ๖๔๕๒ นางณิชาภัทร  ปติภพ 

 ๖๔๕๓ นางณิชาภัทร  แยมวิจิตรจรรยา 

 ๖๔๕๔ นางสาวณิชาภา  เชาวนเมธา 

 ๖๔๕๕ นางณิชาภา  วงษวองไว 

 ๖๔๕๖ นางสาวณิชารัศมิ์  กมลหิรัญพงศ 

 ๖๔๕๗ นางสาวณิชิรา  แกวรวมวงศ 

 ๖๔๕๘ นางณิดามาศ  สุขพรหม 

 ๖๔๕๙ นางณิภากร  งามภักดิ์ 

 ๖๔๖๐ นางสาวณิรัรชฎา  รัตนตรัยพร 

 ๖๔๖๑ นางสาวณิราวรรณ  ปทุมวิทย 

 ๖๔๖๒ นางสาวณิลยา  ชูนาวา 

 ๖๔๖๓ นางสาวณิศชาญา  วงศภาธร 

 ๖๔๖๔ นางณิศศา  เสนามาตย 

 ๖๔๖๕ นางณิสสรณ  กุลทิพย 

 ๖๔๖๖ นางณียากร  รัตนศิริเนตร 

 ๖๔๖๗ นางสาวณีรนุช  ภัทรปยกุล 

 ๖๔๖๘ นางณีระภา  ฉิมวัฒน 

 ๖๔๖๙ นางสาวเณริศา  ใจแกว 

 ๖๔๗๐ นางดนชิดา  จรัสพันธุ 

 ๖๔๗๑ นางดนตราทิพย  สมบัติแกว 

 ๖๔๗๒ นางสาวดนิตา  เพ็งจันทร 

 ๖๔๗๓ นางดนิตา  เหมือนมี 

 ๖๔๗๔ นางดนุชา  พูลสิน 

 ๖๔๗๕ นางดนุลดา  อินทรีย 

 ๖๔๗๖ นางดรรชนี  คําศรี 

 ๖๔๗๗ นางดรรชนี  เชิดพงษฐกิตติ์ 



 หนา   ๑๒๗ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๔๗๘ นางดรรชนี  มะลิงาม 

 ๖๔๗๙ นางดรัลรัตน  สุขสําราญ 

 ๖๔๘๐ นางดรุณพร  สุจริตธรรม 

 ๖๔๘๑ นางดรุณรัตน  พูตระกูล 

 ๖๔๘๒ นางดรุณวรรณ  ชัยรัตน 

 ๖๔๘๓ นางสาวดรุณวรรณ  อาภานุพงศ 

 ๖๔๘๔ นางดรุณี  กองเซ็น 

 ๖๔๘๕ นางดรุณี  คนรู 

 ๖๔๘๖ นางดรุณี  เจริญสุข 

 ๖๔๘๗ นางสาวดรุณี  ชนะภัย 

 ๖๔๘๘ นางสาวดรุณี  ชัยอํานวยรุง 

 ๖๔๘๙ นางดรุณี  ไตรยางค 

 ๖๔๙๐ นางดรุณี  ทิพยมณฑา 

 ๖๔๙๑ นางดรุณี  ธารบรรพต 

 ๖๔๙๒ นางดรณีุ  นาสมรูป 

 ๖๔๙๓ นางดรุณี  ปญญา 

 ๖๔๙๔ นางดรุณี  พงศศรี 

 ๖๔๙๕ นางดรุณี  พรหมนวล 

 ๖๔๙๖ นางดรุณี  พลอาสา 

 ๖๔๙๗ นางดรุณี  พิชิตชัยวัฒนกุล 

 ๖๔๙๘ นางสาวดรุณี  มะลิซอน 

 ๖๔๙๙ นางดรุณี  มาตฒิวัฒน 

 ๖๕๐๐ นางดรุณี  รวมสุข 

 ๖๕๐๑ นางดรุณี  รักษาวงศ 

 ๖๕๐๒ นางดรุณี  วุฒิปรีดี 

 ๖๕๐๓ นางสาวดรุณี  ศรีวิไล 

 ๖๕๐๔ นางสาวดรุณี  สหะวิริยะ 

 ๖๕๐๕ นางสาวดรุณี  สืบจากพันธ 

 ๖๕๐๖ นางดรุณี  หมาดเตะ 

 ๖๕๐๗ นางดรุณี  อัมโร 

 ๖๕๐๘ นางดรุณี  อินตะ 

 ๖๕๐๙ นางดลชนก  พิทยาพล 

 ๖๕๑๐ นางสาวดลณพร  ปงปญญายืน 

 ๖๕๑๑ นางดลนภัส  กล่ินหวาน 

 ๖๕๑๒ นางสาวดลนภัส  เพียรแกว 

 ๖๕๑๓ นางดลนภา  จีระออน 

 ๖๕๑๔ นางดลนภา  เพชรพลอยนิล 

 ๖๕๑๕ นางดลนภา  สุขสวัสดิ์ 

 ๖๕๑๖ นางดลนภา  สุนเวียง 

 ๖๕๑๗ นางสาวดลนภา  อุดมศรี 

 ๖๕๑๘ นางสาวดลพร  กินขุนทด 

 ๖๕๑๙ นางดลพร  พงษจิบนิตย 

 ๖๕๒๐ นางดลยภัทรา  เอกโกมลรัตน 

 ๖๕๒๑ นางดลยา  ทอดทอง 

 ๖๕๒๒ นางดลยา  บุญเย็น 

 ๖๕๒๓ นางดลรวี  สิมคํา 

 ๖๕๒๔ นางสาวดลฤดี  เงินขาว 

 ๖๕๒๕ นางสาวดลฤดี  ชุมภูรัตน 

 ๖๕๒๖ นางสาวดลฤดี  มโนภินิเวศ 

 ๖๕๒๗ นางดลฤดี  สุรินทร 

 ๖๕๒๘ นางดลฤทัย  มีชัยชนะ 

 ๖๕๒๙ นางดลหทัย  สุขสมบูรณ 



 หนา   ๑๒๘ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๕๓๐ นางสาวดลินยารัตน  โภคประเสริฐ 

 ๖๕๓๑ นางสาวดวงกมล  การุณธนกุล 

 ๖๕๓๒ นางสาวดวงกมล  เฉลิมวงศ 

 ๖๕๓๓ นางดวงกมล  ตันประวัติ 

 ๖๕๓๔ นางดวงกมล  บานแบง 

 ๖๕๓๕ นางดวงกมล  ประพรหม 

 ๖๕๓๖ นางดวงกมล  วิเชียรเลิศ 

 ๖๕๓๗ นางดวงกมล  สังขเครือ 

 ๖๕๓๘ นางสาวดวงแกว  สุทธินนท 

 ๖๕๓๙ นางสาวดวงขวัญ  เปรมพินิจพงศ 

 ๖๕๔๐ นางดวงแข  ขันฑะสีมาเฉลิม 

 ๖๕๔๑ นางดวงแข  บุญเชิด 

 ๖๕๔๒ นางดวงจันทร  โทหลา 

 ๖๕๔๓ นางดวงจันทร  บัวรัตน 

 ๖๕๔๔ นางดวงจันทร  บุราณ 

 ๖๕๔๕ นางสาวดวงจันทร  อุทรดัน 

 ๖๕๔๖ นางดวงจิตร  ทองสังวรณ 

 ๖๕๔๗ นางดวงจิตร  ภาวะรี 

 ๖๕๔๘ นางดวงจิตร  สําราญจิต 

 ๖๕๔๙ นางสาวดวงใจ  เกื้อคลัง 

 ๖๕๕๐ นางดวงใจ  โกติกูล 

 ๖๕๕๑ นางสาวดวงใจ  ขึ้นนกขุม 

 ๖๕๕๒ นางสาวดวงใจ  คําคง 

 ๖๕๕๓ นางดวงใจ  จงรวมกลาง 

 ๖๕๕๔ นางดวงใจ  เจริญทอง 

 ๖๕๕๕ นางสาวดวงใจ  ทรงสุจริตกุล 

 ๖๕๕๖ นางดวงใจ  ทองกานเหลือง 

 ๖๕๕๗ นางดวงใจ  นนทะภา 

 ๖๕๕๘ นางสาวดวงใจ  ปล่ังกมล 

 ๖๕๕๙ นางดวงใจ  พุทธิปาน 

 ๖๕๖๐ นางสาวดวงใจ  พุทไธสง 

 ๖๕๖๑ นางดวงใจ  โภชากรณ 

 ๖๕๖๒ นางสาวดวงใจ  วงศวิชิต 

 ๖๕๖๓ นางดวงใจ  ศรีภิรมย 

 ๖๕๖๔ นางสาวดวงใจ  สอนเสนา 

 ๖๕๖๕ นางดวงใจ  สิทธิสกุลรัตน 

 ๖๕๖๖ นางสาวดวงใจ  สุวรรณพงศ 

 ๖๕๖๗ นางดวงใจ  หาพรหม 

 ๖๕๖๘ นางดวงใจ  อดิศักดิ์สดใส 

 ๖๕๖๙ นางสาวดวงดาว  กาพยชน 

 ๖๕๗๐ นางดวงดาว  เมืองสมบัติ 

 ๖๕๗๑ นางดวงดาว  ย่ีจอหอ 

 ๖๕๗๒ นางดวงดาว  วัฒนาเสรีกุล 

 ๖๕๗๓ นางสาวดวงดาว  อมรเมธากุล 

 ๖๕๗๔ นางสาวดวงเดือน  กมลพิทักษกุล 

 ๖๕๗๕ นางดวงเดือน  คําอาย 

 ๖๕๗๖ นางดวงเดือน  จันทรเจริญกิจ 

 ๖๕๗๗ นางดวงเดือน  ดํารงศักดิ์ 

 ๖๕๗๘ นางดวงเดือน  ธะนะ 

 ๖๕๗๙ นางสาวดวงเดือน  เนตรวงศ 

 ๖๕๘๐ นางดวงเดือน  ฟูแสง 

 ๖๕๘๑ นางดวงเดือน  ฤทธิเดช 



 หนา   ๑๒๙ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๕๘๒ นางดวงเดือน  สุขสมบูรณ 

 ๖๕๘๓ นางดวงเดือน  หนูย้ิม 

 ๖๕๘๔ นางดวงทิพย  เกตุหิรัญ 

 ๖๕๘๕ นางดวงธิดา  พังสอาด 

 ๖๕๘๖ นางดวงนภา  ขจรโมทย 

 ๖๕๘๗ นางดวงนภา  จันทนาตาล 

 ๖๕๘๘ นางดวงนภา  พวงจําปา 

 ๖๕๘๙ นางดวงนภา  หลาบเงิน 

 ๖๕๙๐ นางดวงนภา  อิศรานุวัตร 

 ๖๕๙๑ นางดวงเนตร  จันทสิทธิ์ 

 ๖๕๙๒ นางดวงเนตร  ไชยวงศคต 

 ๖๕๙๓ นางดวงพชร  พราหมณพันธุ 

 ๖๕๙๔ นางสาวดวงพร  จินาพันธุ 

 ๖๕๙๕ นางดวงพร  จุงจิตร 

 ๖๕๙๖ นางดวงพร  ชัยฤทธินุกูล 

 ๖๕๙๗ นางสาวดวงพร  ชูกล่ิน 

 ๖๕๙๘ นางดวงพร  ถวัลยชัยวัฒน 

 ๖๕๙๙ นางดวงพร  บุญมาวรรณ 

 ๖๖๐๐ นางดวงพร  ผักกาด 

 ๖๖๐๑ นางสาวดวงพร  พันธธรรม 

 ๖๖๐๒ นางดวงพร  มรรคาเขต 

 ๖๖๐๓ นางสาวดวงพร  วิวัฒนศร 

 ๖๖๐๔ นางดวงพร  ศรีบุรินทร 

 ๖๖๐๕ นางดวงพร  ศาลติกุลนุการ 

 ๖๖๐๖ นางสาวดวงพร  สีสันต 

 ๖๖๐๗ นางสาวดวงพร  สุนศุข 

 ๖๖๐๘ นางดวงพร  หมัดสุเด็น 

 ๖๖๐๙ นางสาวดวงพรรณ  หลาวทอง 

 ๖๖๑๐ นางสาวดวงภรณ  เนตรสวาง 

 ๖๖๑๑ นางดวงมณี  เติมประเสริฐสกุล 

 ๖๖๑๒ นางดวงมณี  บัลลังการ 

 ๖๖๑๓ นางดวงมณี  พงษสุข 

 ๖๖๑๔ นางสาวดวงมณี  มะลิพันธ 

 ๖๖๑๕ นางสาวดวงมณี  สุวรรณรัตน 

 ๖๖๑๖ นางสาวดวงรัตน  ชลศฤงคาร 

 ๖๖๑๗ นางสาวดวงรัตน  แผวพลสง 

 ๖๖๑๘ นางดวงรัตน  ศิลา 

 ๖๖๑๙ นางสาวดวงรัตน  อุนจรัส 

 ๖๖๒๐ นางดวงฤดี  บัวสด 

 ๖๖๒๑ นางดวงฤดี  บุญยก 

 ๖๖๒๒ นางดวงฤดี  พูลรอด 

 ๖๖๒๓ นางดวงฤดี  วรชิณ 

 ๖๖๒๔ นางสาวดวงฤทัย  กลอมแกว 

 ๖๖๒๕ นางดวงฤทัย  ถาธัญ 

 ๖๖๒๖ นางสาวดวงลัดดา  มานักฆอง 

 ๖๖๒๗ นางสาวดวงสมร  บุรงค 

 ๖๖๒๘ นางดวงสุดา  บุญอนันต 

 ๖๖๒๙ นางดวงหทัย  ขําศรี 

 ๖๖๓๐ นางสาวดวงหทัย  บอวาร ี

 ๖๖๓๑ นางดอกไม  เกตุดี 

 ๖๖๓๒ นางสาวดอกสรอย  อรชร 

 ๖๖๓๓ นางดอกออ  ตามเมืองปกษ 



 หนา   ๑๓๐ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๖๓๔ นางดอกออ  มณีคํา 

 ๖๖๓๕ นางดารกา  เศรษฐวานิช 

 ๖๖๓๖ นางสาวดารณี  คงชีพ 

 ๖๖๓๗ นางดารณี  บุรัตน 

 ๖๖๓๘ นางดารณี  รมณีย 

 ๖๖๓๙ นางสาวดารณี  วัฒนะจิตพงศ 

 ๖๖๔๐ นางสาวดารณี  หมอมจอมทอง 

 ๖๖๔๑ นางดารณี  อีบุ 

 ๖๖๔๒ นางดารณีย  อนะมาน 

 ๖๖๔๓ นางสาวดารพรรณ  สุวรรณพงษ 

 ๖๖๔๔ นางสาวดารา  จวนรุง 

 ๖๖๔๕ นางดารา  มังคละไชยา 

 ๖๖๔๖ นางดารา  วงศไพรินทร 

 ๖๖๔๗ นางดารากร  ผสมทรัพย 

 ๖๖๔๘ นางดารากุล  กัลยาณมิตร 

 ๖๖๔๙ นางสาวดาราณี  แซเอี่ยม 

 ๖๖๕๐ นางดาราทิพย  ฤทธิรวม 

 ๖๖๕๑ นางดาราพรรณ  งามเกียรติขจร 

 ๖๖๕๒ นางสาวดาราภรณ  ทองภาพ 

 ๖๖๕๓ นางดารารัตน  กุณสิทธิ์ 

 ๖๖๕๔ นางดารารัตน  เชิญทอง 

 ๖๖๕๕ นางสาวดารารัตน  โชคเหรียญสุขชัย 

 ๖๖๕๖ นางดารารัตน  ไชยมงคล 

 ๖๖๕๗ นางดารารัตน  ดีคําปา 

 ๖๖๕๘ นางสาวดารารัตน  ธรรมมะ 

 ๖๖๕๙ นางดารารัตน  นวมทอง 

 ๖๖๖๐ นางสาวดารารัตน  บันลือพงศเจริญ 

 ๖๖๖๑ นางดารารัตน  สุจันทา 

 ๖๖๖๒ นางสาวดารารัตน  อุนศรี 

 ๖๖๖๓ นางสาวดาราวดี  แสงจันทร 

 ๖๖๖๔ นางสาวดาราวรรณ  ฐานวิเศษ 

 ๖๖๖๕ นางดาราวรรณ  ทองยอย 

 ๖๖๖๖ นางดาราวรรณ  นันทะ 

 ๖๖๖๗ นางสาวดาราวรรณ  สิรินพคุณ 

 ๖๖๖๘ นางดาราวัณย  บุญเย่ียม 

 ๖๖๖๙ นางสาวดาริกา  จันทรดี 

 ๖๖๗๐ นางดาริน  วะสัตย 

 ๖๖๗๑ นางดารินทร  ทีอุทิศ 

 ๖๖๗๒ นางดารินทร  อโรรา 

 ๖๖๗๓ นางดารียา  แกวนวล 

 ๖๖๗๔ นางดารุณี  กองแกว 

 ๖๖๗๕ นางดารุณี  ชัยขันท 

 ๖๖๗๖ นางดารุณี  ทองเดช 

 ๖๖๗๗ นางดารุณี  นมิมิตตานนท 

 ๖๖๗๘ นางดารุณี  บุญเต็ม 

 ๖๖๗๙ นางดารุณี  เผ่ือนย้ิม 

 ๖๖๘๐ นางดารุณี  แฝงวัด 

 ๖๖๘๑ นางดารุณี  ยงหนู 

 ๖๖๘๒ นางดารุณี  รนที 

 ๖๖๘๓ นางดารุณีย  แกวสวาง 

 ๖๖๘๔ นางดาเรศ  เที่ยงจิตต 

 ๖๖๘๕ นางสาวดาเรศ  เพชรสงค 



 หนา   ๑๓๑ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๖๘๖ นางดาเรศ  อินทวิเศษ 

 ๖๖๘๗ นางดาฤณี  หลาวเพ็ชร 

 ๖๖๘๘ นางสาวดาวใจ  ฟองแกว 

 ๖๖๘๙ นางดาวประกาย  กุนมล 

 ๖๖๙๐ นางดาวรรณ  ประสมุทร 

 ๖๖๙๑ นางดาวรุง  กลีบสัตบุตร 

 ๖๖๙๒ นางดาวรุง  ใจเหี้ยม 

 ๖๖๙๓ นางดาวรุง  ชาทองยศ 

 ๖๖๙๔ นางดาวรุง  ดงกระโทก 

 ๖๖๙๕ นางสาวดาวรุง  ดอนสมจิตร 

 ๖๖๙๖ นางสาวดาวรุง  บริสุทธิ์ 

 ๖๖๙๗ นางดาวรุง  พิมพแสงศิลป 

 ๖๖๙๘ นางสาวดาวรุง  เหลืองออน 

 ๖๖๙๙ นางดาวเรือง  ชํานาญแปน 

 ๖๗๐๐ นางดาวเรือง  บุญจันทร 

 ๖๗๐๑ นางดาวเรือง  บุญชู 

 ๖๗๐๒ นางดาววดี  ลีลาวัฒนานนทกุล 

 ๖๗๐๓ นางสาวดาววิภา  สาศรีเมือง 

 ๖๗๐๔ นางดาวัน  แสงทอง 

 ๖๗๐๕ นางสาวดาวัล  กิมนอย 

 ๖๗๐๖ นางสาวดาหวัน  จันทรอิน 

 ๖๗๐๗ นางดําเนิน  นิ่มนวล 

 ๖๗๐๘ นางดําเนิน  แสงนิล 

 ๖๗๐๙ นางดิฐี  ไชยเพชร 

 ๖๗๑๐ นางสาวดุจดาว  บุญสนิท 

 ๖๗๑๑ นางสาวดุจเดือน  คีรีศรี 

 ๖๗๑๒ นางดุจเดือน  ตั้งเสถียร 

 ๖๗๑๓ นางสาวดุจเนตร  สุริยา 

 ๖๗๑๔ นางดุลยรัตน  โถวประเสริฐ 

 ๖๗๑๕ นางดุษฎี  เข็มศิริ 

 ๖๗๑๖ นางสาวดุษฎี  ซิ้มประเสริฐ 

 ๖๗๑๗ นางดุษฎี  รัจพจน 

 ๖๗๑๘ นางดุษฎี  วรกิจพนิต 

 ๖๗๑๙ นางสาวดุษฎี  วิวัฒนวงศวนา 

 ๖๗๒๐ นางดุษฎี  อินปรา 

 ๖๗๒๑ นางสาวดุษณี  บุญธรรม 

 ๖๗๒๒ นางดุษณี  หัวหนา 

 ๖๗๒๓ นางดุษณี  อิสระไพโรจน 

 ๖๗๒๔ นางดุษพร  สารรัตนะ 

 ๖๗๒๕ นางสาวเดนดาว  อินตะ 

 ๖๗๒๖ นางสาวเดนนภา  ภูมิเวียงศรี 

 ๖๗๒๗ นางสาวเดนพร  พรมฟา 

 ๖๗๒๘ นางเดือนฉาย  จินดาศรี 

 ๖๗๒๙ นางสาวเดือนฉาย  บัวแยม 

 ๖๗๓๐ นางเดือนฉาย  วงนวนตา 

 ๖๗๓๑ นางเดือนฉาย  อวนเจริญกุล 

 ๖๗๓๒ นางสาวเดือนฉาย  อินทรอยู 

 ๖๗๓๓ นางสาวเดือนเดน  จันทรโคตร 

 ๖๗๓๔ นางเดือนเพ็ญ  กลอมจิตร 

 ๖๗๓๕ นางเดือนเพ็ญ  เข็มอุทา 

 ๖๗๓๖ นางเดือนเพ็ญ  ควนวิไล 

 ๖๗๓๗ นางสาวเดือนเพ็ญ  ไชยวงค 



 หนา   ๑๓๒ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๗๓๘ นางเดือนเพ็ญ  ตั้งเมตตาจิตตกุล 

 ๖๗๓๙ นางเดือนเพ็ญ  พิทักษวงศ 

 ๖๗๔๐ นางเดือนเพ็ญ  เพ็ญรัตน 

 ๖๗๔๑ นางเดือนเพ็ญ  โพธิ์พรม 

 ๖๗๔๒ นางเดือนเพ็ญ  สิงหทอง 

 ๖๗๔๓ นางเดือนแรม  ชื่นศิริ 

 ๖๗๔๔ นางสาวตถารักษ  ไมสน 

 ๖๗๔๕ นางตรรกพร  วงศเพชร 

 ๖๗๔๖ นางสาวตรัยมาส  คงเรือง 

 ๖๗๔๗ นางตวงทรัพย  สืบพันธ 

 ๖๗๔๘ นางตวงพร  แกวมณี 

 ๖๗๔๙ นางสาวตวงรัตน  นาโสม 

 ๖๗๕๐ นางตวนรอกีเยาะ  หะยีซะ 

 ๖๗๕๑ นางตวิษา  อ่ําผอง 

 ๖๗๕๒ นางสาวตองหทัย  สัสดีแพง 

 ๖๗๕๓ นางตะวัน  เมาทับ 

 ๖๗๕๔ นางตานจิตร  ชนะสุวรรณ 

 ๖๗๕๕ นางสาวตามรัก  บุญจีม 

 ๖๗๕๖ นางติชิลา  มณีกอง 

 ๖๗๕๗ นางติชิลา  แสงแกว 

 ๖๗๕๘ นางติญาพร  ทองชุบ 

 ๖๗๕๙ นางสาวติณณญาดา  ขันพล 

 ๖๗๖๐ นางสาวติณณา  แสงดํา 

 ๖๗๖๑ นางสาวตุกตา  ศุขเหมือน 

 ๖๗๖๒ นางตุลยศุภร  วังสําเภา 

 ๖๗๖๓ นางสาวตุลามาศ  กาญจนะ 

 ๖๗๖๔ นางตู  สมปาน 

 ๖๗๖๕ นางเต็มดวง  อินทวงค 

 ๖๗๖๖ นางสาวเต็มศิริ  ขุนยงค 

 ๖๗๖๗ นางเตือนจิต  พุทธานุ 

 ๖๗๖๘ นางเตือนจิตต  ศักดิ์ถาวรเลิศ 

 ๖๗๖๙ นางสาวเตือนใจ  ขุนทอง 

 ๖๗๗๐ นางเตือนใจ  คําบุญ 

 ๖๗๗๑ นางสาวเตือนใจ  โคตรสมบัติ 

 ๖๗๗๒ นางเตือนใจ  จําปาแดง 

 ๖๗๗๓ นางสาวเตือนใจ  เจียรบุตร 

 ๖๗๗๔ นางสาวเตือนใจ  ใจคํา 

 ๖๗๗๕ นางเตือนใจ  ใจจะดี 

 ๖๗๗๖ นางเตือนใจ  ชินคํา 

 ๖๗๗๗ นางเตือนใจ  ดุลยาภรณ 

 ๖๗๗๘ นางเตือนใจ  มีแกว 

 ๖๗๗๙ นางเตือนใจ  ราชบุตร 

 ๖๗๘๐ นางเตือนใจ  ลับโกษา 

 ๖๗๘๑ นางเตือนใจ  สัมพัทธพงศ 

 ๖๗๘๒ นางสาวเตือนใจ  สุดจันทร 

 ๖๗๘๓ นางเตือนใจ  เสมอเหมือน 

 ๖๗๘๔ นางเตือนใจ  อูโภคิน 

 ๖๗๘๕ นางสาวถนอมจิต  ลพานุสรณ 

 ๖๗๘๖ นางสาวถนอมจิตต  พรหมเอาะ 

 ๖๗๘๗ นางสาวถนอมทรัพย  สกุลทอง 

 ๖๗๘๘ นางถนอมพร  แยมไสย 

 ๖๗๘๙ นางถนอมศรี  อนันตศรี 



 หนา   ๑๓๓ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๗๙๐ นางถนอมศรี  อักษรชู 

 ๖๗๙๑ นางถนอมศิลป  พันธมุย 

 ๖๗๙๒ นางถนอมสิน  หิรัญสถิตย 

 ๖๗๙๓ นางถนิมกาญจน  ญาณธรรม 

 ๖๗๙๔ นางถาวร  ประชานันท 

 ๖๗๙๕ นางสาวถิรนันท  เที่ยงธรรม 

 ๖๗๙๖ นางสาวทนุนันท  โซเงิน 

 ๖๗๙๗ นางทยิดา  เหงาละคร 

 ๖๗๙๘ นางทรงบุปผา  ผลทาเลิศ 

 ๖๗๙๙ นางทรงพร  ประศาสนธรรม 

 ๖๘๐๐ นางสาวทรงพร  ศิริพร 

 ๖๘๐๑ นางสาวทรงศรี  ครุฑธานุชาติ 

 ๖๘๐๒ นางทรงศิริ  คันศร 

 ๖๘๐๓ นางสาวทรงสมร  แยมอรุณ 

 ๖๘๐๔ นางทรงสุดา  ประวัติ 

 ๖๘๐๕ นางสาวทรรศนา  มั่นแกว 

 ๖๘๐๖ นางทรรศนี  พหลยุทธ 

 ๖๘๐๗ นางสาวทรรศนีย  ทานกระโทก 

 ๖๘๐๘ นางสาวทรรศนีย  นําเจริญ 

 ๖๘๐๙ นางสาวทรรศิตา  ธนากรอัครกุล 

 ๖๘๑๐ นางสาวทรัพยทวี  ทรัพยมาก 

 ๖๘๑๑ นางทรัพยสิริ  แสนแกว 

 ๖๘๑๒ นางทรายแกว  ปญญา 

 ๖๘๑๓ นางสาวทรายทอง  รูปยะเวชน 

 ๖๘๑๔ นางทวาย  เต็มสอาด 

 ๖๘๑๕ นางทวารัตน  อติชาตสินธพ 

 ๖๘๑๖ นางทวินันท  พวงมาลา 

 ๖๘๑๗ นางทวีทรัพย  อินภิโล 

 ๖๘๑๘ นางทวีพร  สลางสิงห 

 ๖๘๑๙ นางสาวทวีพร  สําราญอินทร 

 ๖๘๒๐ นางทวีวรรณ  ศรีธานี ชูประจง 

 ๖๘๒๑ นางสาวทวีสิน  บุตรดีวงค 

 ๖๘๒๒ นางทศพร  ภูมิศรี 

 ๖๘๒๓ นางสาวทองกวาว  ทิพยปราบ 

 ๖๘๒๔ นางทองแคน  ยอดแกน 

 ๖๘๒๕ นางทองงาม  สุดสน 

 ๖๘๒๖ นางทองดี  รัตนวัน 

 ๖๘๒๗ นางสาวทองเต็ม  มะกรูดอินทร 

 ๖๘๒๘ นางทองทรัพย  ทะนานทอง 

 ๖๘๒๙ นางสาวทองทราย  ขันคําตั้ง 

 ๖๘๓๐ นางทองทิพย  ปกครอง 

 ๖๘๓๑ นางสาวทองนาค  ออนเฉวียง 

 ๖๘๓๒ นางสาวทองใบ  ดื่มโชค 

 ๖๘๓๓ นางทองมวน  น้ํากระจาย 

 ๖๘๓๔ นางทองมา  ประวัติพงษ 

 ๖๘๓๕ นางทองศรี  ศรีจันทร 

 ๖๘๓๖ นางทองศรี  สิริพฤกษา 

 ๖๘๓๗ นางทองสุข  กิจติกาล 

 ๖๘๓๘ นางทองสุข  ดาราษฎร 

 ๖๘๓๙ นางทองไสย  เจริญสุข 

 ๖๘๔๐ นางทองใหม  หลวงขัน 

 ๖๘๔๑ นางสาวทักษภร  โปรงสูงเนิน 



 หนา   ๑๓๔ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๘๔๒ นางทักษสินี  เข็มทอง 

 ๖๘๔๓ นางทักษิณา  วารุณี 

 ๖๘๔๔ นางสาวทัชชกร  กระจางศรี 

 ๖๘๔๕ นางทัชชา  เส็งประสาน 

 ๖๘๔๖ นางทัชชาพร  เขมนเขตวิทย 

 ๖๘๔๗ นางสาวทัญกร  เสียงวิเวก 

 ๖๘๔๘ นางทัณฑิมา  แสงบุศย 

 ๖๘๔๙ นางทัตชญา  แฝงเพ็ชร 

 ๖๘๕๐ นางทัตนา  อุนใจ 

 ๖๘๕๑ นางทับทิม  อุตะเดช 

 ๖๘๕๒ นางทัศณวรรณ  ชุนลาหานาค 

 ๖๘๕๓ นางทัศณีย  กําทองดี 

 ๖๘๕๔ นางทัศดาพร  นิตยพันธ 

 ๖๘๕๕ นางสาวทัศนวรรณ  ธรรมธวัช 

 ๖๘๕๖ นางสาวทัศนวรรณ  เสือเปรม 

 ๖๘๕๗ นางสาวทัศนา  เจนวิทยานันท 

 ๖๘๕๘ นางทัศนา  มากมี 

 ๖๘๕๙ นางสาวทัศนาวดี  เมยไธสง 

 ๖๘๖๐ นางทัศนาวรรณ  ดอกแกว 

 ๖๘๖๑ นางสาวทัศนี  การวัฒน ี

 ๖๘๖๒ นางทัศนี  บรรจง 

 ๖๘๖๓ นางทัศนี  รวงผ้ึง 

 ๖๘๖๔ นางทัศนี  ศรีปตตา 

 ๖๘๖๕ นางทัศนี  อินเอก 

 ๖๘๖๖ นางทัศนีย  กล่ินหอม 

 ๖๘๖๗ นางทัศนีย  กลีบรัง 

 ๖๘๖๘ นางทัศนีย  แกวสาร 

 ๖๘๖๙ นางทัศนีย  ขุยรอด 

 ๖๘๗๐ นางทัศนีย  คําวงคปน 

 ๖๘๗๑ นางทัศนีย  จันทรเดิม 

 ๖๘๗๒ นางทัศนีย  จันทรักษ 

 ๖๘๗๓ นางสาวทัศนีย  จิตหวัง 

 ๖๘๗๔ นางทัศนีย  เจริญรี 

 ๖๘๗๕ นางทัศนีย  ฉายพูล 

 ๖๘๗๖ นางทัศนีย  ไชยแขวง 

 ๖๘๗๗ นางทัศนีย  ไชยะเดชะ 

 ๖๘๗๘ นางทัศนีย  ญาณวุฒิโท 

 ๖๘๗๙ นางสาวทัศนีย  แดขุนทด 

 ๖๘๘๐ นางทัศนีย  ตรีรัตนนุกูล 

 ๖๘๘๑ นางสาวทัศนีย  ตุมผะกา 

 ๖๘๘๒ นางสาวทัศนีย  โตปติ 

 ๖๘๘๓ นางทัศนีย  ทาจิตต 

 ๖๘๘๔ นางสาวทัศนีย  ธรรมเริง 

 ๖๘๘๕ นางสาวทัศนีย  ธรรมสาลี 

 ๖๘๘๖ นางสาวทัศนีย  นวลปาน 

 ๖๘๘๗ นางทัศนีย  นุชสาย 

 ๖๘๘๘ นางทัศนีย  บุญเชิดชู 

 ๖๘๘๙ นางสาวทัศนีย  ผาสุข 

 ๖๘๙๐ นางทัศนีย  พรมสมปาน 

 ๖๘๙๑ นางทัศนีย  พรรณา 

 ๖๘๙๒ นางทัศนีย  พรหมมินทร 

 ๖๘๙๓ นางสาวทัศนีย  พราวศรี 



 หนา   ๑๓๕ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๘๙๔ นางทัศนีย  พลหงษ 

 ๖๘๙๕ นางสาวทัศนีย  แพงภูงา 

 ๖๘๙๖ นางทัศนีย  โพธิศิรวัฒนา 

 ๖๘๙๗ นางทัศนีย  รมเย็น 

 ๖๘๙๘ นางทัศนีย  เริงใจ 

 ๖๘๙๙ นางทัศนีย  เวทยาวงศกุล 

 ๖๙๐๐ นางสาวทัศนีย  ศรีโคตร 

 ๖๙๐๑ นางสาวทัศนีย  สิงหธนะ 

 ๖๙๐๒ นางทัศนีย  แสงเงิน 

 ๖๙๐๓ นางสาวทัศนีย  อุตรวิเชียร 

 ๖๙๐๔ นางสาวทัศนีย  เอี้ยนเลง 

 ๖๙๐๕ นางสาวทัศนียวรรณ  ธีสุระ 

 ๖๙๐๖ นางสาวทัศนียา  ไกรสรสวัสดิ์ 

 ๖๙๐๗ นางสาวทัศนียา  งามเนตร 

 ๖๙๐๘ นางทัศนียา  ชัยประสงคสุข 

 ๖๙๐๙ นางทัศนียา  ศิริ 

 ๖๙๑๐ นางสาวทัศนียา  สายแวว 

 ๖๙๑๑ นางทัศนียา  สุทธินุน 

 ๖๙๑๒ นางทัศพร  เทียนพิทักษ 

 ๖๙๑๓ นางทัศวรรณ  เกลียวกลม 

 ๖๙๑๔ นางทัศวรรณ  เมนทอง 

 ๖๙๑๕ นางสาวทัศสนีย  สุเดชะ 

 ๖๙๑๖ นางสาวทัสสิมา  ทัศวิล 

 ๖๙๑๗ นางทัฬหกาณฑ  พิมพวงศทอง 

 ๖๙๑๘ นางทานตะวัน  สายทิพย 

 ๖๙๑๙ นางทานี  ปนฟอง 

 ๖๙๒๐ นางทาริกา  เรือนเงิน 

 ๖๙๒๑ นางสาวทาริกา  วีรวงศตระกูล 

 ๖๙๒๒ นางทิชากร  แกวอัคฮาด 

 ๖๙๒๓ นางทิฏฐิกา  สุดจิตต 

 ๖๙๒๔ นางทิตยาภรณ  กลอมสุข 

 ๖๙๒๕ นางทินกร  แยมกล่ิน 

 ๖๙๒๖ นางทิพธิรา  บุระตะ 

 ๖๙๒๗ นางทิพนาฏย  เทพทอง 

 ๖๙๒๘ นางทิพประภา  ละมุล 

 ๖๙๒๙ นางทิพพา  ทิพยโพธิ์ 

 ๖๙๓๐ นางทิพพิมล  แดงแกว 

 ๖๙๓๑ นางสาวทิพยธนัณญา  คําจันทร 

 ๖๙๓๒ นางทิพยพิมล  โออินทร 

 ๖๙๓๓ นางทิพยพิมาน  ไชยจินดา 

 ๖๙๓๔ นางทิพยภาพร  สมทรัพย 

 ๖๙๓๕ นางสาวทิพยรัตน  กงจีน 

 ๖๙๓๖ นางทิพยรัตน  จินดาศักดิ์ 

 ๖๙๓๗ นางสาวทิพยวรรณ  คําสาย 

 ๖๙๓๘ นางทิพยวรรณ  คุยจาด 

 ๖๙๓๙ นางสาวทิพยวรรณ  ชุมขุนทด 

 ๖๙๔๐ นางทิพยวรรณ  โพธิ์ตา 

 ๖๙๔๑ นางทิพยวัลย  เชาวนวม 

 ๖๙๔๒ นางทิพยวิพา  นามแสน 

 ๖๙๔๓ นางสาวทิพยวิภา  นวลแกว 

 ๖๙๔๔ นางทิพยวิภา  อินทราเวศน 

 ๖๙๔๕ นางทิพยวิมล  โมพัด 



 หนา   ๑๓๖ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๙๔๖ นางทิพยสุคนธ  ลายวงษสุวรรณ 

 ๖๙๔๗ นางสาวทิพยสุคนธ  นิลผองอําไพ 

 ๖๙๔๘ นางสาวทิพยสุดา  งวนกิจ 

 ๖๙๔๙ นางทิพยสุดา  แสนดี 

 ๖๙๕๐ นางสาวทิพยสุดา  หลาเตจา 

 ๖๙๕๑ นางสาวทิพยา  ภูเจริญ 

 ๖๙๕๒ นางทิพรรัตน  วางพรม 

 ๖๙๕๓ นางทิพรส  หล่ิวนอย 

 ๖๙๕๔ นางสาวทิพรัตน  ควรกิจ 

 ๖๙๕๕ นางทิพรัตน  แซเอี้ย 

 ๖๙๕๖ นางทิพวดี  สีสุข 

 ๖๙๕๗ นางทิพวรรณ  กองกาย 

 ๖๙๕๘ นางสาวทิพวรรณ  เกตุวิทยา 

 ๖๙๕๙ นางทิพวรรณ  แกวโรจน 

 ๖๙๖๐ นางสาวทิพวรรณ  จํารัสแสง 

 ๖๙๖๑ นางสาวทิพวรรณ  ซอนเพ็ชร 

 ๖๙๖๒ นางสาวทิพวรรณ  ดวงมุลตรี 

 ๖๙๖๓ นางทิพวรรณ  ตั้งเพ่ิมพูนสมบัติ 

 ๖๙๖๔ นางทิพวรรณ  ทองบริสุทธิ์ 

 ๖๙๖๕ นางทิพวรรณ  นวลนิรันดร 

 ๖๙๖๖ นางสาวทิพวรรณ  นามคํา 

 ๖๙๖๗ นางทิพวรรณ  นําเจริญ 

 ๖๙๖๘ นางทิพวรรณ  นิยมสุข 

 ๖๙๖๙ นางสาวทิพวรรณ  บัวขันธ 

 ๖๙๗๐ นางสาวทิพวรรณ  บุญยะ 

 ๖๙๗๑ นางสาวทิพวรรณ  ประวัติเลิศวัฒนา 

 ๖๙๗๒ นางทิพวรรณ  ปตใจ 

 ๖๙๗๓ นางทิพวรรณ  ปนกลาง 

 ๖๙๗๔ นางสาวทิพวรรณ  พรหมเพ็ญ 

 ๖๙๗๕ นางทิพวรรณ  เพ่ิมปญญา 

 ๖๙๗๖ นางทิพวรรณ  มั่งมีผล 

 ๖๙๗๗ นางทิพวรรณ  มูลทรัพย 

 ๖๙๗๘ นางทิพวรรณ  ศริพันธุ 

 ๖๙๗๙ นางทิพวรรณ  อินทะแกลว 

 ๖๙๘๐ นางทิพวรรณ  เอกสุทธิ์ 

 ๖๙๘๑ นางสาวทิพวรรณ  เอียบอวน 

 ๖๙๘๒ นางทิพวรรณ  กระถินทองกุล 

 ๖๙๘๓ นางสาวทิพวรรณ  สุขพรอม 

 ๖๙๘๔ นางทิพวันย  เฑียรฆโรจน 

 ๖๙๘๕ นางทิพวัล  คงนวล 

 ๖๙๘๖ นางทิพวัลย  เกล้ียงอุบล 

 ๖๙๘๗ นางทิพวัลย  เกิดมีมูล 

 ๖๙๘๘ นางทิพวัลย  ชูชาติมนีย 

 ๖๙๘๙ นางทิพวัลย  ไชยวงศ 

 ๖๙๙๐ นางทิพวัลย  บุญญะศานต 

 ๖๙๙๑ นางทิพวัลย  พรหมศร 

 ๖๙๙๒ นางทิพวัลย  มุสิกพงศ 

 ๖๙๙๓ นางทิพวัลย  สดศรี 

 ๖๙๙๔ นางทิพวิมล  สุวรรณ 

 ๖๙๙๕ นางทิพสุคนธ  กิ่งมณี 

 ๖๙๙๖ นางทิพสุคนธ  สรอยปุ 

 ๖๙๙๗ นางทิพา  ผลเกิด 



 หนา   ๑๓๗ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๙๙๘ นางทิพากร  เชาวจันทรกุล 

 ๖๙๙๙ นางทิพากร  ไดพร 

 ๗๐๐๐ นางทิพากร  ไทยดี 

 ๗๐๐๑ นางทิพากร  เพชรพิพัฒน 

 ๗๐๐๒ นางสาวทิพากร  วังคะวงษ 

 ๗๐๐๓ นางสาวทิพากร  วิบูลยศักดิ์ 

 ๗๐๐๔ นางสาวทิพาพร  จอยเจริญ 

 ๗๐๐๕ นางทิพาพร  นอยสวรรค 

 ๗๐๐๖ นางทิพาพร  สุจินตธรรมสาร 

 ๗๐๐๗ นางสาวทิพาพรรณ  วรรณคํา 

 ๗๐๐๘ นางทิพาพันธ  สัมพันธ 

 ๗๐๐๙ นางสาวทิภาพร  หมื่นจันทร 

 ๗๐๑๐ นางสาวทิวา  รอดกสิกรรม 

 ๗๐๑๑ นางทิวากร  ออกมณโฑ 

 ๗๐๑๒ นางทิวาพร  เกษสร 

 ๗๐๑๓ นางทิวาพร  เขาสุเมรุ 

 ๗๐๑๔ นางทิวาพร  ตุมทอง 

 ๗๐๑๕ นางทิวาพร  ไตรรงควิจิตร 

 ๗๐๑๖ นางสาวทิวาพร  พิมพสกุล 

 ๗๐๑๗ นางสาวทิวาพร  ภักดี 

 ๗๐๑๘ นางทิวาพร  สุภาพ 

 ๗๐๑๙ นางสาวทิวารัตน  เวโรจนกุล 

 ๗๐๒๐ นางทิวารัตน  อินปนแกว 

 ๗๐๒๑ นางสาวทิษฏยา  เอื้อมอุน 

 ๗๐๒๒ นางทีปกาญจน  ณ บางชาง 

 ๗๐๒๓ นางทุติยาภรณ  พิรุณรุจิพร 

 ๗๐๒๔ นางทุติยาภรณ  สินธุสกุล 

 ๗๐๒๕ นางสาวทุมพร  สมสัตย 

 ๗๐๒๖ นางทุเรียน  เพชรปราณี 

 ๗๐๒๗ นางเทพธิดา  สายศร 

 ๗๐๒๘ นางสาวเทพิน  พัชระสุภา 

 ๗๐๒๙ นางเทพีรัตน  เทศประสิทธิ์ 

 ๗๐๓๐ นางเทวาพร  สุริพล 

 ๗๐๓๑ นางเทียนทอง  เอื้อสามาลย 

 ๗๐๓๒ นางสาวเทียมแข  ปราณอุดมรัตน 

 ๗๐๓๓ นางสาวเทียมแข  สุขสกาวผอง 

 ๗๐๓๔ นางเทียมจิตต  กัญยวงศหา 

 ๗๐๓๕ นางสาวธชิตา  นาวัลย 

 ๗๐๓๖ นางสาวธณัชชกรณ  ปะทะดวง 

 ๗๐๓๗ นางธณัฎฐภรณ  ทะแวนสาริกิจ 

 ๗๐๓๘ นางสาวธณัฏฐชริญา  เสือหนู 

 ๗๐๓๙ นางสาวธณัฏฐภร  บัวปรางค 

 ๗๐๔๐ นางธดากุล  ธนะภูมิชัย 

 ๗๐๔๑ นางธนกร  สายวาริน 

 ๗๐๔๒ นางสาวธนญดา  จิตรหวล 

 ๗๐๔๓ นางธนพร  ทรวงถูก 

 ๗๐๔๔ นางธนพร  บึงมุม 

 ๗๐๔๕ นางธนพร  บุตรเวียงพันธ 

 ๗๐๔๖ นางธนพร  ประสงค 

 ๗๐๔๗ นางธนพร  มางาม 

 ๗๐๔๘ นางธนพร  โมงทุน 

 ๗๐๔๙ นางธนพร  รวมทรัพย 



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

 

 ๗๐๕๐ นางธนพร  รักษาศีล 

 ๗๐๕๑ นางธนพร  วงศพรัด 

 ๗๐๕๒ นางธนพร  วังกาวรรณ 

 ๗๐๕๓ นางสาวธนพร  วิชชุเวสคามินทร 

 ๗๐๕๔ นางธนพร  สุดยอดสุข 

 ๗๐๕๕ นางธนพร  สุวรรณ 

 ๗๐๕๖ นางธนพรรณ  บางเพ็ง 

 ๗๐๕๗ นางสาวธนพรรษ  ย่ีภู 

 ๗๐๕๘ นางธนพัชร  สมใจ 

 ๗๐๕๙ นางสาวธนภร  กฤษณาพันธ 

 ๗๐๖๐ นางธนภร  แกวสากล 

 ๗๐๖๑ นางสาวธนภร  เขื่อนไชย 

 ๗๐๖๒ นางธนภร  คงกระพันธ 

 ๗๐๖๓ นางธนภร  เครือพิมาย 

 ๗๐๖๔ นางธนภร  ประดิษฐผล 

 ๗๐๖๕ นางธนภร  มีทรัพย 

 ๗๐๖๖ นางธนภร  เลิศโภไคย 

 ๗๐๖๗ นางธนภรณ  ชนะไพริน 

 ๗๐๖๘ นางสาวธนภรณ  ทองศรี 

 ๗๐๖๙ นางสาวธนภรณ  ยอดคง 

 ๗๐๗๐ นางธนมา  เทพบุตร 

 ๗๐๗๑ นางสาวธนรัฐกร  กองคํา 

 ๗๐๗๒ นางธนวรรณ  แทบมะลัย 

 ๗๐๗๓ นางธนวรรณ  พรหมรักษ 

 ๗๐๗๔ นางธนวรรณ  ศรีหานาม 

 ๗๐๗๕ นางธนวรรณ  สําราญสุข 

 ๗๐๗๖ นางธนวันต  ธะนะศรีญาณวุฒิ 

 ๗๐๗๗ นางธนสร  ดอกไม 

 ๗๐๗๘ นางธนสร  ลภัสจิโรภาส 

 ๗๐๗๙ นางธนัชชนันท  นุชนนท 

 ๗๐๘๐ นางธนัชชา  ชาญณรงค 

 ๗๐๘๑ นางธนัชญา  ชัยจันทร 

 ๗๐๘๒ นางธนัชญา  ยนตชัย 

 ๗๐๘๓ นางธนัชพร  เผาแสนเมือง 

 ๗๐๘๔ นางธนัญชญา  คําแสนกุล 

 ๗๐๘๕ นางธนัญชนก  คําลือ 

 ๗๐๘๖ นางสาวธนัญชนก  ฉ่ําเย็นอุรา 

 ๗๐๘๗ นางธนัญญา  กสิกรรม 

 ๗๐๘๘ นางสาวธนัญญา  โกวฤทธิ์ 

 ๗๐๘๙ นางธนัญญาณ  กาวงศ 

 ๗๐๙๐ นางสาวธนัญภัศศ  จรัสธํารงพันธุ 

 ๗๐๙๑ นางธนัดดา  นครพรัต 

 ๗๐๙๒ นางสาวธนัตชนก  ไชยเปง 

 ๗๐๙๓ นางสาวธนันณัฎฐ  ฐิติเปรมภาว 

 ๗๐๙๔ นางธนันดรกรณ  เนียมสําราญ 

 ๗๐๙๕ นางสาวธนันดา  พูนนอย 

 ๗๐๙๖ นางธนันพัชร  ผลประเสริฐ 

 ๗๐๙๗ นางธนัยนันท  บุญใส 

 ๗๐๙๘ นางธนานันต  อาสนานิ 

 ๗๐๙๙ นางธนาภรณ  ขันคํา 

 ๗๑๐๐ นางสาวธนาภรณ  ประสมศรี 

 ๗๑๐๑ นางสาวธนาภรณ  สุทธะพินทุ 



 หนา   ๑๓๙ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๑๐๒ นางสาวธนาภรณ  อาจศึก 

 ๗๑๐๓ นางธนารักษ  พุมไม 

 ๗๑๐๔ นางธนารัตน  เกียรติไกรสิน 

 ๗๑๐๕ นางธนารัตน  คําเลิศ 

 ๗๑๐๖ นางสาวธนิญา  นอยเปยง 

 ๗๑๐๗ นางธนิดา  คงมั่น 

 ๗๑๐๘ นางธนิดา  เนืองเฉลิม 

 ๗๑๐๙ นางสาวธนิดา  สุกนิรันดร 

 ๗๑๑๐ นางธนิดา  สุขรมย 

 ๗๑๑๑ นางสาวธนิตา  ทองนิล 

 ๗๑๑๒ นางสาวธนิตา  บุณยพิพัฒน 

 ๗๑๑๓ นางธนินทรัฐ  แกลวเกษตรกรณ 

 ๗๑๑๔ นางสาวธนิภา  ขนาบแกว 

 ๗๑๑๕ นางธนิษฐา  จันทรคลาย 

 ๗๑๑๖ นางธนีนุช  ปานพันธุ 

 ๗๑๑๗ นางสาวธนียา  ศรีวิพัฒน 

 ๗๑๑๘ นางสาวธเนศ  ทิพมอม 

 ๗๑๑๙ นางสาวธภัคนันท  อินทราวุธ 

 ๗๑๒๐ นางธมกร  เชื้อทอง 

 ๗๑๒๑ นางธมกร  ประพัฒนทอง 

 ๗๑๒๒ นางสาวธมกร  ประเสริฐสุข 

 ๗๑๒๓ นางธมนตพร  เล่ือนเชย 

 ๗๑๒๔ นางธมนวรรณ  ชุมศรี 

 ๗๑๒๕ นางสาวธมนวรรณ  ศรีจันทร 

 ๗๑๒๖ นางสาวธมลกานต  กุลนะ 

 ๗๑๒๗ นางสาวธรณัส  พราหมณี 

 ๗๑๒๘ นางธรรมชาติ  ถิ่นญวน 

 ๗๑๒๙ นางสาวธรรมทัฬห  บุญชวย 

 ๗๑๓๐ นางสาวธรรมรพร  พันนา 

 ๗๑๓๑ นางธรรมรักษ  นารีรักษ 

 ๗๑๓๒ นางธรรยธรณ  อนุกูลชาญชม 

 ๗๑๓๓ นางธรรศพร  พลศักดิ์ซาย 

 ๗๑๓๔ นางธรารัตน  ผาพิศาล 

 ๗๑๓๕ นางสาวธวัลรัตน  กิตติศักดิ์ชัย 

 ๗๑๓๖ นางสาวธวัลรัตน  ทองปน 

 ๗๑๓๗ นางธัชณี  ดีคลาย 

 ๗๑๓๘ นางธัชวรรณ  ดลรุง 

 ๗๑๓๙ นางธัญกานต  สังขยัง 

 ๗๑๔๐ นางธัญชนก  จิตจง 

 ๗๑๔๑ นางสาวธัญชนก  ดวงแกวนอย 

 ๗๑๔๒ นางธัญชนก  พละปญญา 

 ๗๑๔๓ นางสาวธัญชนก  วัฒนะภูมิ 

 ๗๑๔๔ นางธัญชนก  สุภิสิงห 

 ๗๑๔๕ นางธัญชนก  สุรพล 

 ๗๑๔๖ นางธัญชนก  สุวรรณรงค 

 ๗๑๔๗ นางธัญญกร  บุษยรัตน 

 ๗๑๔๘ นางธัญญชนก  แสงแกวสันติสุข 

 ๗๑๔๙ นางธัญญนลิน  จิรกิติพงษสุข 

 ๗๑๕๐ นางธัญญนันท  ดีบุญมี ณ ชุมแพ 

 ๗๑๕๑ นางธัญญพัทธ  จันทราฐิติชัยกุล 

 ๗๑๕๒ นางธัญญพัทธ  พสุธาเมตตกิตติกุล 

 ๗๑๕๓ นางสาวธัญญภรณ  ใจมั่ง 



 หนา   ๑๔๐ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๑๕๔ นางสาวธัญญภัสร  ราศรี 

 ๗๑๕๕ นางธัญญรัตน  หงษคง 

 ๗๑๕๖ นางธัญญรัศม  ลิขิต 

 ๗๑๕๗ นางธัญญรัศม  สิริรณชัยกุล 

 ๗๑๕๘ นางธัญญลักษ  บรรทจิตร 

 ๗๑๕๙ นางสาวธัญญลักษณ  เกตุทนง 

 ๗๑๖๐ นางธัญญลักษณ  โลหะเวช 

 ๗๑๖๑ นางธัญญา  กฤตสัมพันธ 

 ๗๑๖๒ นางธัญญา  คัจฉพันธ 

 ๗๑๖๓ นางธัญญา  จีระสมบูรณย่ิง 

 ๗๑๖๔ นางสาวธัญญา  เตะหนิหมะ 

 ๗๑๖๕ นางธัญญา  เนตรหาญ 

 ๗๑๖๖ นางธัญญา  บรรณคร 

 ๗๑๖๗ นางสาวธัญญา  รสหวาน 

 ๗๑๖๘ นางธัญญา  สวยลํ้า 

 ๗๑๖๙ นางธัญญาภรณ  แกวเงิน 

 ๗๑๗๐ นางสาวธัญญาภรณ  จิระโชติจารุภักดิ์ 

 ๗๑๗๑ นางธัญญาภรณ  เตียวัฒนาตระกูล 

 ๗๑๗๒ นางธัญญาภรณ  เสนรัตน 

 ๗๑๗๓ นางธัญญาภรณ  อังษานาม 

 ๗๑๗๔ นางธัญญารัตน  นาคสุทธิ์ 

 ๗๑๗๕ นางสาวธัญญารัตน  ประชากรณ 

 ๗๑๗๖ นางสาวธัญญารัตน  ปญญาสิทธิโรจน 

 ๗๑๗๗ นางธัญญารัตน  ศรีศรทอง 

 ๗๑๗๘ นางธัญญาลักษณ  นาคบรรพ 

 ๗๑๗๙ นางสาวธัญดา  ธนาวิจิตรกุล 

 ๗๑๘๐ นางสาวธัญนันท  แดงตนุ 

 ๗๑๘๑ นางธัญพร  จรุงจิตร 

 ๗๑๘๒ นางสาวธัญพร  วณิชชานนท 

 ๗๑๘๓ นางธัญพร  ศรีเทพย 

 ๗๑๘๔ นางสาวธัญพร  สมันตรัฐ 

 ๗๑๘๕ นางธัญภัค  ชัยคช 

 ๗๑๘๖ นางธัญภา  สุภสีมากุล 

 ๗๑๘๗ นางสาวธัญยธรณ  พงศสุภาชาคริต 

 ๗๑๘๘ นางธัญยธรณ  อภิชัยเลิศวัฒนา 

 ๗๑๘๙ นางธัญยพรรณ  แสงใส 

 ๗๑๙๐ นางสาวธัญยา  ศิลาลิตร 

 ๗๑๙๑ นางธัญรดี  ปราศจาก 

 ๗๑๙๒ นางสาวธัญรัตน  คร่ําทอง 

 ๗๑๙๓ นางสาวธัญรัตน  เรืองพิสุทธิ์ 

 ๗๑๙๔ นางธัญรัศม  ปานแดง 

 ๗๑๙๕ นางสาวธัญรัศม  ศรีบุษยาลักษณ 

 ๗๑๙๖ นางสาวธัญลักษณ  เกิดมวง 

 ๗๑๙๗ นางสาวธัญลักษณ  เฉียบแหลม 

 ๗๑๙๘ นางสาวธัญลักษณ  ปาสาเน 

 ๗๑๙๙ นางสาวธัญลักษณ  พงศนุรักษ 

 ๗๒๐๐ นางธัญลักษณ  สายประเสริฐ 

 ๗๒๐๑ นางธัญวรัตน  ฮะเจริญ 

 ๗๒๐๒ นางธัญวรัตม  เจริญจิตต 

 ๗๒๐๓ นางธัญวัลย  ร่ําเทียนทอง 

 ๗๒๐๔ นางสาวธัญสร  ใจเท่ียง 

 ๗๒๐๕ นางสาวธัญสินี  จําปาลอย 



 หนา   ๑๔๑ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๒๐๖ นางสาวธัญสินี  บุญทศ 

 ๗๒๐๗ นางธัญสิริ  หมั่นดี 

 ๗๒๐๘ นางธัญสุดา  บัวคล่ีคลาย 

 ๗๒๐๙ นางธัญสุตา  ชิดชอบ 

 ๗๒๑๐ นางธัญาณิช  คําพอง 

 ๗๒๑๑ นางธันยชนก  นิ่มเจริญ 

 ๗๒๑๒ นางธันยธิชา  พิชญะอุดมโรจน 

 ๗๒๑๓ นางสาวธันยนันท  วงศวรรณภรณ 

 ๗๒๑๔ นางธันยพร  ถาธัญ 

 ๗๒๑๕ นางสาวธันยพัฒน  ธีรตินแทน 

 ๗๒๑๖ นางธันยพัต  สิทธิโคตร 

 ๗๒๑๗ นางธันยภรณ  จันทรไพจิตต 

 ๗๒๑๘ นางสาวธันยรดา  สาลัง 

 ๗๒๑๙ นางธันยวัน  ผิวแดง 

 ๗๒๒๐ นางสาวธันยวีร  ทาตะรัตน 

 ๗๒๒๑ นางธันยาภรณ  บุญนาค 

 ๗๒๒๒ นางสาวธันยาภรณ  โพธิ์ถาวร 

 ๗๒๒๓ นางสาวธันยาภรณ  อินทรา 

 ๗๒๒๔ นางสาวธันยาภัทร  เพ็ชรจรูญพงษ 

 ๗๒๒๕ นางสาวธันยาภัทร  วิริยะภัคนันท 

 ๗๒๒๖ นางธันยารัศมิ์  โอภาชาติ 

 ๗๒๒๗ นางธันยาสินี  พลคง 

 ๗๒๒๘ นางธารทิพย  ชื่นจรูญ 

 ๗๒๒๙ นางธารทิพย  ถาวร 

 ๗๒๓๐ นางธารทิพย  รัตนรักษ 

 ๗๒๓๑ นางธารทิพย  ศิริวรรณ 

 ๗๒๓๒ นางธารริณี  จันทรกลาง 

 ๗๒๓๓ นางสาวธารา  ศรีทาจันทร 

 ๗๒๓๔ นางธาราทิพย  เปาสมบัติ 

 ๗๒๓๕ นางสาวธารารัตน  สวยสะอาด 

 ๗๒๓๖ นางธาราลักษณ  สลางสิงห 

 ๗๒๓๗ นางธาริณี  สุวรรณลี 

 ๗๒๓๘ นางธาริดา  ชิศากรวณิช 

 ๗๒๓๙ นางธารินี  แกวกระจก 

 ๗๒๔๐ นางสาวธารินี  ลิมปทีป 

 ๗๒๔๑ นางธารินี  ศรีพัฒนพิริยกุล 

 ๗๒๔๒ นางธารินี  ศิริวัลย 

 ๗๒๔๓ นางธารินี  สุขโสม 

 ๗๒๔๔ นางธารินี  สุรเชาวตระกูล 

 ๗๒๔๕ นางธารินี  หาญวงศจิรวัฒน 

 ๗๒๔๖ นางธารีรัตน  หลาพิมพสิงห 

 ๗๒๔๗ นางธิชารัตน  วิภูสิราทิพย 

 ๗๒๔๘ นางสาวธิฐิมา  ยาวไธสง 

 ๗๒๔๙ นางธิดา  ขําเจริญ 

 ๗๒๕๐ นางธิดา  ตราชู 

 ๗๒๕๑ นางสาวธิดา  ตั้งสีทอง 

 ๗๒๕๒ นางธิดา  บุญมาวงศ 

 ๗๒๕๓ นางสาวธิดา  พ่ึงทหาร 

 ๗๒๕๔ นางธิดา  มามะ 

 ๗๒๕๕ นางธิดา  ยามาเจริญ 

 ๗๒๕๖ นางธิดา  ยุคันตวรานันท 

 ๗๒๕๗ นางธิดา  อินทรฉาย 



 หนา   ๑๔๒ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๒๕๘ นางสาวธิดาทิพย  ธิโนชัย 

 ๗๒๕๙ นางธิดาพร  พุมผล 

 ๗๒๖๐ นางธิดารัตน  จันทรา 

 ๗๒๖๑ นางธิดารัตน  ชูศรี 

 ๗๒๖๒ นางธิดารัตน  ซังปาน 

 ๗๒๖๓ นางธิดารัตน  ทองประดับเพ็ชร 

 ๗๒๖๔ นางสาวธิดารัตน  บุญสุยา 

 ๗๒๖๕ นางสาวธิดารัตน  ปดิฐพร 

 ๗๒๖๖ นางธิดารัตน  พรหมกสิกร 

 ๗๒๖๗ นางธิดารัตน  พลเสนา 

 ๗๒๖๘ นางธิดารัตน  ลาลาด 

 ๗๒๖๙ นางธิดารัตน  วงศสวัสดิ์ 

 ๗๒๗๐ นางสาวธิดารัตน  สุตะโคตร 

 ๗๒๗๑ นางธิดาลักษ  แกวแจม 

 ๗๒๗๒ นางธิดาวรรณ  ตลอดพงษ 

 ๗๒๗๓ นางธิดาวรรณ  ยินดีมาก 

 ๗๒๗๔ นางธิตยาภรณ  ฉิมพลีปกษ 

 ๗๒๗๕ นางธิตาพร  แกวเพ็ง 

 ๗๒๗๖ นางธิติมา  ไชยกูล 

 ๗๒๗๗ นางธิติมา  ตรีวิมล 

 ๗๒๗๘ นางธิติมา  สังขทอง 

 ๗๒๗๙ นางสาวธิติมาอภินันท  สุขบาล 

 ๗๒๘๐ นางสาวธิติยา  เนตรสุวรรณ 

 ๗๒๘๑ นางสาวธิติรัช  แสงจันทร 

 ๗๒๘๒ นางสาวธิรัมภา  ลุพรหมมา 

 ๗๒๘๓ นางสาวธิราพร  ปญญาเสน 

 ๗๒๘๔ นางสาวธิราภรณ  สายอาย 

 ๗๒๘๕ นางธิรารัตน  เทพาคํา 

 ๗๒๘๖ นางสาวธิรารัตน  สุวรรณ 

 ๗๒๘๗ นางสาวธิวาพร  จันทรขาว 

 ๗๒๘๘ นางธิสาชล  ธันยาวราธร 

 ๗๒๘๙ นางสาวธีนิดา  ใจตรง 

 ๗๒๙๐ นางสาวธีรนันท  เนื้อไม 

 ๗๒๙๑ นางสาวธีรนันท  ศรีตองออน 

 ๗๒๙๒ นางธีรนิชา  มนาคม 

 ๗๒๙๓ นางสาวธีรนุช  คงสวัสดิ์ 

 ๗๒๙๔ นางธีรยา  เหมเลา 

 ๗๒๙๕ นางธีรรัตน  สิงหราช 

 ๗๒๙๖ นางธีรวรรณ  เกตุทอง 

 ๗๒๙๗ นางธีรวรรณ  สุดดวง 

 ๗๒๙๘ นางธีรสุดา  โกศัย 

 ๗๒๙๙ นางธีระพรรณ  สุรักษ 

 ๗๓๐๐ นางสาวธีระวรรณ  ศรีสุวรรณ 

 ๗๓๐๑ นางธีรัถยา  แสนสอน 

 ๗๓๐๒ นางธีราพร  พัฒนาชวนชม 

 ๗๓๐๓ นางสาวธีราพร  ภูเจริญ 

 ๗๓๐๔ นางธีราพร  รุงอโนทัย 

 ๗๓๐๕ นางสาวธีราภรณ  บุณยประภาพันธ 

 ๗๓๐๖ นางธีราภรณ  ภาณุสัณห 

 ๗๓๐๗ นางธีรารัตน  รุงเรือง 

 ๗๓๐๘ นางสาวธีรารัตน  สุวรรณาลัย 

 ๗๓๐๙ นางนกแกว  สุติ 



 หนา   ๑๔๓ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๓๑๐ นางสาวนกนอย  จันทรเรือง 

 ๗๓๑๑ นางนครทัย  จิตรชื่น 

 ๗๓๑๒ นางสาวนงคนุช  บุญพวง 

 ๗๓๑๓ นางนงคนุช  บุณยมณี 

 ๗๓๑๔ นางสาวนงคนุช  หวายแกว 

 ๗๓๑๕ นางสาวนงคนุช  โฮมหงษ 

 ๗๓๑๖ นางสาวนงคพงา  นาสมตึก 

 ๗๓๑๗ นางนงคเยาว  กาวี 

 ๗๓๑๘ นางนงคเยาว  วงศราวิทย 

 ๗๓๑๙ นางสาวนงครัก  แชมสนิท 

 ๗๓๒๐ นางนงคราญ  จันทรเดช 

 ๗๓๒๑ นางนงคราญ  จิตกวี 

 ๗๓๒๒ นางนงคราญ  ชมภูวิเศษ 

 ๗๓๒๓ นางนงคราญ  พงศประภัสร 

 ๗๓๒๔ นางนงคราญ  พรหมปญญา 

 ๗๓๒๕ นางนงคราญ  พุฒิพิริยะ 

 ๗๓๒๖ นางนงคราญ  สกุณาพงศ 

 ๗๓๒๗ นางสาวนงคราญ  หะกาศ 

 ๗๓๒๘ นางสาวนงคราม  เกษศิริ 

 ๗๓๒๙ นางนงคลักษ  คชสาร 

 ๗๓๓๐ นางสาวนงคลักษณ  วงศพนารัตน 

 ๗๓๓๑ นางนงคลักษณ  เกตุจําปา 

 ๗๓๓๒ นางสาวนงคลักษณ  เทพประเสน 

 ๗๓๓๓ นางนงคลักษณ  ปดภัย 

 ๗๓๓๔ นางสาวนงคลักษณ  ลํานอย 

 ๗๓๓๕ นางนงคาร  แสงโชติ 

 ๗๓๓๖ นางนงนภัส  ขันแกว 

 ๗๓๓๗ นางสาวนงนภัส  นิลเพ็ชร 

 ๗๓๓๘ นางนงนาฎ  พุทธประทานพร 

 ๗๓๓๙ นางสาวนงนารถ  เสืออุดม 

 ๗๓๔๐ นางสาวนงนุช  แกวจิตร 

 ๗๓๔๑ นางนงนุช  คุมเงิน 

 ๗๓๔๒ นางนงนุช  จันทรงาม 

 ๗๓๔๓ นางนงนุช  จันทศรี 

 ๗๓๔๔ นางสาวนงนุช  แจมจํารูญ 

 ๗๓๔๕ นางสาวนงนุช  นิลประภา 

 ๗๓๔๖ นางสาวนงนุช  โนนศรีชัย 

 ๗๓๔๗ นางนงนุช  บุญธรรม 

 ๗๓๔๘ นางนงนุช  บุญสง 

 ๗๓๔๙ นางนงนุช  พชรสิริกุล 

 ๗๓๕๐ นางนงนุช  พรมมา 

 ๗๓๕๑ นางนงนุช  เพชรสม 

 ๗๓๕๒ นางนงนุช  รักชื่อดี 

 ๗๓๕๓ นางสาวนงนุช  เรืองฤทธิ์ 

 ๗๓๕๔ นางนงนุช  วุฒิกาญจน 

 ๗๓๕๕ นางนงนุช  สะอาด 

 ๗๓๕๖ นางนงนุช  สุขจิตร 

 ๗๓๕๗ นางนงนุช  สุทธิ 

 ๗๓๕๘ นางนงนุช  อํานวนทะนะ 

 ๗๓๕๙ นางสาวนงนุช  เอียวชุด 

 ๗๓๖๐ นางนงพะงา  วรรณทอง 

 ๗๓๖๑ นางสาวนงเยาว  เกตรา 



 หนา   ๑๔๔ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๓๖๒ นางนงเยาว  ขุนนะ 

 ๗๓๖๓ นางนงเยาว  ชัยสิทธิ์ 

 ๗๓๖๔ นางนงเยาว  ดอกบุญนาค 

 ๗๓๖๕ นางนงเยาว  ธราวรรณ 

 ๗๓๖๖ นางนงเยาว  ประเสริฐไทย 

 ๗๓๖๗ นางนงเยาว  ปากบารา 

 ๗๓๖๘ นางสาวนงเยาว  พรหมจันทร 

 ๗๓๖๙ นางนงเยาว  พลสวัสดิ์ 

 ๗๓๗๐ นางนงเยาว  เพชรประภาศรี 

 ๗๓๗๑ นางนงเยาว  รักอาชีพ 

 ๗๓๗๒ นางนงเยาว  วงศปดสา 

 ๗๓๗๓ นางนงเยาว  วงศลังกา 

 ๗๓๗๔ นางนงเยาว  แสนแกว 

 ๗๓๗๕ นางนงรักษ  ปรีศิริ 

 ๗๓๗๖ นางนงลักษ  เปลาเล 

 ๗๓๗๗ นางสาวนงลักษณ  เกิดทาไม 

 ๗๓๗๘ นางนงลักษณ  แกนจันทร 

 ๗๓๗๙ นางสาวนงลักษณ  คชพรหม 

 ๗๓๘๐ นางสาวนงลักษณ  เครือมา 

 ๗๓๘๑ นางนงลักษณ  จันทรเลน 

 ๗๓๘๒ นางนงลักษณ  จันทรสวาง 

 ๗๓๘๓ นางนงลักษณ  จิตตานนท 

 ๗๓๘๔ นางนงลักษณ  จูท่ิน 

 ๗๓๘๕ นางนงลักษณ  ตรากลาง 

 ๗๓๘๖ นางนงลักษณ  เตรียมชุมพร 

 ๗๓๘๗ นางนงลักษณ  ทวนชีพ 

 ๗๓๘๘ นางสาวนงลักษณ  นิตยกระโทก 

 ๗๓๘๙ นางนงลักษณ  นิลแกว 

 ๗๓๙๐ นางสาวนงลักษณ  บรรเทาทุกข 

 ๗๓๙๑ นางสาวนงลักษณ  บุญคง 

 ๗๓๙๒ นางนงลักษณ  บุญเนียง 

 ๗๓๙๓ นางนงลักษณ  บุตรชาดา 

 ๗๓๙๔ นางนงลักษณ  บุรินทรนิตย 

 ๗๓๙๕ นางนงลักษณ  เบญญธาดา 

 ๗๓๙๖ นางนงลักษณ  ปาลาศ 

 ๗๓๙๗ นางนงลักษณ  ผาทอง 

 ๗๓๙๘ นางนงลักษณ  พรอมเพรียง 

 ๗๓๙๙ นางสาวนงลักษณ  พูลสวัสดิ์ 

 ๗๔๐๐ นางนงลักษณ  ภูมิลาวัลย 

 ๗๔๐๑ นางสาวนงลักษณ  มะพงษเพ็ง 

 ๗๔๐๒ นางนงลักษณ  มะริดรัมย 

 ๗๔๐๓ นางนงลักษณ  ลือวิฑูรเวชกิจ 

 ๗๔๐๔ นางนงลักษณ  โลหะเวช 

 ๗๔๐๕ นางนงลักษณ  วงศลังกา 

 ๗๔๐๖ นางนงลักษณ  ศักดิ์เพชร 

 ๗๔๐๗ นางนงลักษณ  สิงหโสด 

 ๗๔๐๘ นางนงลักษณ  สุวรรณคีรี 

 ๗๔๐๙ นางนงลักษณ  แสงสวาง 

 ๗๔๑๐ นางสาวนงลักษณ  หนูเพ็งรัตน 

 ๗๔๑๑ นางนงลักษณ  หอยระยา 

 ๗๔๑๒ นางสาวนงลักษณ  อุทัยธรรม 

 ๗๔๑๓ นางนงศณพัชร  มณีอินทร 



 หนา   ๑๔๕ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๔๑๔ นางนชพรรณ  ดินิส 

 ๗๔๑๕ นางสาวนฏกร  คงหอม 

 ๗๔๑๖ นางนฐมน  มนปราณีต 

 ๗๔๑๗ นางนทิตา  เที่ยงสาย 

 ๗๔๑๘ นางสาวนนชพร  ศรีตระบุตร 

 ๗๔๑๙ นางสาวนนทพร  ตนะทิพย 

 ๗๔๒๐ นางนนทพร  ทากะถา 

 ๗๔๒๑ นางสาวนนทพันธ  ปราณี 

 ๗๔๒๒ นางสาวนนทยา  นาคะสิงห 

 ๗๔๒๓ นางนนทินี  กุศลสงเคราะหกุล 

 ๗๔๒๔ นางนนิตา  จักสาน 

 ๗๔๒๕ นางนพกาญจน  ปูซึ้ง 

 ๗๔๒๖ นางนพเกลา  คณะใน 

 ๗๔๒๗ นางนพเกา  ประดลชอบ 

 ๗๔๒๘ นางสาวนพนิตย  ไชยเทียมพล 

 ๗๔๒๙ นางนพพร  แกวกลา 

 ๗๔๓๐ นางสาวนพพร  จันทรเสนา 

 ๗๔๓๑ นางนพพร  สติภา 

 ๗๔๓๒ นางนพพร  สมงาม 

 ๗๔๓๓ นางสาวนพพร  สมจิต 

 ๗๔๓๔ นางนพมาศ  ชุมแดง 

 ๗๔๓๕ นางนพมาศ  บุญมาก 

 ๗๔๓๖ นางสาวนพมาศ  ราชบัณฑิต 

 ๗๔๓๗ นางนพมาศ  วุฒา 

 ๗๔๓๘ นางนพมาศ  ศรีทุม 

 ๗๔๓๙ นางนพมาส  ใจศิริ 

 ๗๔๔๐ นางนพรดา  เมธาสุวภัทร 

 ๗๔๔๑ นางนพรักษ  ชูแกว 

 ๗๔๔๒ นางนพรัตน  คุมครอง 

 ๗๔๔๓ นางนพรัตน  เจริญกิจ 

 ๗๔๔๔ นางนพรัตน  ไชยชอฟา 

 ๗๔๔๕ นางนพรัตน  แดงทน 

 ๗๔๔๖ นางนพรัตน  พรมจาด 

 ๗๔๔๗ นางสาวนพรัตน  มูลมณี 

 ๗๔๔๘ นางนพรัตน  วนเทียน 

 ๗๔๔๙ นางนพรัตน  ศรีสุวรรณ 

 ๗๔๕๐ นางนพรัตน  สุดาสุด 

 ๗๔๕๑ นางนพรัตน  สุวรรณสินธุ 

 ๗๔๕๒ นางนพวรรณ  ครองยุทธ 

 ๗๔๕๓ นางสาวนพวรรณ  จันณรงค 

 ๗๔๕๔ นางนพวรรณ  จิติวงศ 

 ๗๔๕๕ นางสาวนพวรรณ  ทองสงา 

 ๗๔๕๖ นางนพวรรณ  นันทา 

 ๗๔๕๗ นางนพวรรณ  นาคทับที 

 ๗๔๕๘ นางนพวรรณ  พุมเกษร 

 ๗๔๕๙ นางนพวรรณ  ภักดีรักษ 

 ๗๔๖๐ นางสาวนพวรรณ  วิเศษรักสกุล 

 ๗๔๖๑ นางนพวรรณ  หาญสุวรรณ 

 ๗๔๖๒ นางนพวัลย  สันลักษณ 

 ๗๔๖๓ นางนพวัลย  อินพหล 

 ๗๔๖๔ นางนพศร  ภูภัทรโภคีย 

 ๗๔๖๕ นางสาวนภพนิด  บุญพีรภัทร 



 หนา   ๑๔๖ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๔๖๖ นางสาวนภภรณ  ชัยสกุลกาญจน 

 ๗๔๖๗ นางสาวนภมณี  ไหลภาภรณ 

 ๗๔๖๘ นางสาวนภลดา  อาภรณรัตน 

 ๗๔๖๙ นางนภสร  ชินวรวิทิต 

 ๗๔๗๐ นางนภสร  เมงสวัสดิ์ 

 ๗๔๗๑ นางสาวนภสวรรณ  ชํานิวิกัยมาศ 

 ๗๔๗๒ นางนภัค  เพ็งพวง 

 ๗๔๗๓ นางนภัชชา  ภัทรเดชาวรชาติ 

 ๗๔๗๔ นางสาวนภัชชา  วณิชชานนท 

 ๗๔๗๕ นางนภัตสร  ปติรัชโภคิน 

 ๗๔๗๖ นางนภัทร  แกวอุบล 

 ๗๔๗๗ นางนภัทร  โชคสุภนัย 

 ๗๔๗๘ นางสาวนภัทร  อินทรติยะ 

 ๗๔๗๙ นางสาวนภัทร  ชูศรี 

 ๗๔๘๐ นางนภัสกร  ตันวงศ 

 ๗๔๘๑ นางนภัสกร  หมั่นกุล 

 ๗๔๘๒ นางนภัสนันท  จันทรยัง 

 ๗๔๘๓ นางนภัสนันท  เชยชม 

 ๗๔๘๔ นางนภัสรพี  โตสําลี 

 ๗๔๘๕ นางสาวนภัสวรรณ  ตาลผัด 

 ๗๔๘๖ นางนภัสวรรณ  บัวนวล 

 ๗๔๘๗ นางนภัสวรรณ  สงวนศิลป 

 ๗๔๘๘ นางนภัสวรรณ  อินาวัง 

 ๗๔๘๙ นางนภัสวรรณ  อุดมแกวกาญจน 

 ๗๔๙๐ นางสาวนภัสวรรณ  ภูริพันธุภิญโญ 

 ๗๔๙๑ นางสาวนภัสสร  รัตนพันธุ 

 ๗๔๙๒ นางสาวนภัสสรณ  พุมพิศ 

 ๗๔๙๓ นางสาวนภัสสรพร  เสมธพระ 

 ๗๔๙๔ นางสาวนภา  กฤษดาเรืองศรี 

 ๗๔๙๕ นางสาวนภา  ประทีปแกว 

 ๗๔๙๖ นางนภานุช  บุญสิริมงคล 

 ๗๔๙๗ นางสาวนภาพร  แกวคํา 

 ๗๔๙๘ นางนภาพร  แกวเครือคํา 

 ๗๔๙๙ นางนภาพร  คมสาคร 

 ๗๕๐๐ นางนภาพร  จันตะแสง 

 ๗๕๐๑ นางนภาพร  จาระนัย 

 ๗๕๐๒ นางนภาพร  ฉิมพสุทธิ์ 

 ๗๕๐๓ นางนภาพร  ชิลนาค 

 ๗๕๐๔ นางสาวนภาพร  นาคทองคํา 

 ๗๕๐๕ นางนภาพร  บุญโหล 

 ๗๕๐๖ นางนภาพร  ปรีกุล 

 ๗๕๐๗ นางนภาพร  พิมพสวัสดิ์ 

 ๗๕๐๘ นางนภาพร  เพ็ชรมนต 

 ๗๕๐๙ นางนภาพร  โพธิกุล 

 ๗๕๑๐ นางนภาพร  ภูวสันติ 

 ๗๕๑๑ นางสาวนภาพร  มานะเจริญสุข 

 ๗๕๑๒ นางสาวนภาพร  รัตนนลิน 

 ๗๕๑๓ นางสาวนภาพร  ไวโสภา 

 ๗๕๑๔ นางนภาพร  ศรีพิมพ 

 ๗๕๑๕ นางสาวนภาพร  เหมลา 

 ๗๕๑๖ นางนภาพร  อริยพฤกษ 

 ๗๕๑๗ นางนภาพร  อองแกว 



 หนา   ๑๔๗ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๕๑๘ นางนภาพร  ออมแกว 

 ๗๕๑๙ นางนภาพรรณ  ทะนันชัย 

 ๗๕๒๐ นางนภาพรรณ  ภูศรีเทศ 

 ๗๕๒๑ นางนภาพันธ  ทองออน 

 ๗๕๒๒ นางนภาภรณ  แกวมุงคุณ 

 ๗๕๒๓ นางนภาภรณ  แกวเหมือน 

 ๗๕๒๔ นางสาวนภาภรณ  คงชัย 

 ๗๕๒๕ นางสาวนภาภรณ  คําพลงาม 

 ๗๕๒๖ นางสาวนภาภรณ  นอยผา 

 ๗๕๒๗ นางนภาภรณ  บัวพันธ 

 ๗๕๒๘ นางนภาภรณ  ผลพูล 

 ๗๕๒๙ นางนภาภรณ  สมออน 

 ๗๕๓๐ นางสาวนภาภรณ  สุระเสียง 

 ๗๕๓๑ นางสาวนภารัตน  บัวศรีใส 

 ๗๕๓๒ นางนภารัตน  มานะกิจ 

 ๗๕๓๓ นางสาวนภาวรรณ  กันตะศิริ 

 ๗๕๓๔ นางสาวนภาวรรณ  กิตตินภากุล 

 ๗๕๓๕ นางนภาวรรณ  วันฮุสเซนต 

 ๗๕๓๖ นางนภาวรรณ  วิสุเวส 

 ๗๕๓๗ นางนภาวรรณ  พันธุสวัสดิ์ 

 ๗๕๓๘ นางสาวนมณรรถ  เสงี่ยม 

 ๗๕๓๙ นางนมิตา  ศิริโสม 

 ๗๕๔๐ นางนรมน  เฉล่ียสมบูรณ 

 ๗๕๔๑ นางสาวนรรัตน  กิ่งแกว 

 ๗๕๔๒ นางสาวนราจันทร  สุวรรณโณ 

 ๗๕๔๓ นางนราทิพ  อุดแกว 

 ๗๕๔๔ นางนราพรรณ  เมตตา 

 ๗๕๔๕ นางนราภรณ  สุมาลกันต 

 ๗๕๔๖ นางสาวนราวดี  ขําพรมราช 

 ๗๕๔๗ นางสาวนราวดี  ปูสูงเนิน 

 ๗๕๔๘ นางสาวนริดา  สุขเทพ 

 ๗๕๔๙ นางสาวนรินทร  บรรเทาวงศ 

 ๗๕๕๐ นางนรินรัตน  บุญฉ่ํา 

 ๗๕๕๑ นางสาวนริศรา  ขาวนวล 

 ๗๕๕๒ นางนริศรา  ตันหยงดายอ 

 ๗๕๕๓ นางสาวนริศรา  ทองงาม 

 ๗๕๕๔ นางนริศรา  นิลดีสระนอย 

 ๗๕๕๕ นางนริศรา  มานะคิด 

 ๗๕๕๖ นางสาวนริศรา  รัถยาพิทักษ 

 ๗๕๕๗ นางนริศรา  เลิศพรสวรรค 

 ๗๕๕๘ นางนริศรา  สรอุบล 

 ๗๕๕๙ นางนริศสา  ตานีเห็ง 

 ๗๕๖๐ นางนริสา  ชูสุวรรณ 

 ๗๕๖๑ นางสาวนริสา  ศิริรูป 

 ๗๕๖๒ นางสาวนริสา  สะมาแอ 

 ๗๕๖๓ นางนฤดี  สายสิงห 

 ๗๕๖๔ นางนฤทัย  เสริมสุขวัฒนกุล 

 ๗๕๖๕ นางนฤพร  พัชนี 

 ๗๕๖๖ นางนฤมล  กิจวิวัฒนาชัย 

 ๗๕๖๗ นางสาวนฤมล  กุงทอง 

 ๗๕๖๘ นางสาวนฤมล  กุศลชู 

 ๗๕๖๙ นางสาวนฤมล  เกตุแกว 



 หนา   ๑๔๘ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๕๗๐ นางนฤมล  คุปวานิชพงษ 

 ๗๕๗๑ นางนฤมล  จันทรพรหม 

 ๗๕๗๒ นางสาวนฤมล  เจริญกิจภัณฑ 

 ๗๕๗๓ นางสาวนฤมล  ฉายแสงเจริญ 

 ๗๕๗๔ นางนฤมล  ชังอินทร 

 ๗๕๗๕ นางนฤมล  ชูเกษร 

 ๗๕๗๖ นางนฤมล  ตรีมาลา 

 ๗๕๗๗ นางสาวนฤมล  ติลกานนท 

 ๗๕๗๘ นางนฤมล  ถาเตรียม 

 ๗๕๗๙ นางสาวนฤมล  ถาวรเจริญ 

 ๗๕๘๐ นางนฤมล  ทวมจันทร 

 ๗๕๘๑ นางนฤมล  ทองบุญสง 

 ๗๕๘๒ นางนฤมล  ธนะสังข 

 ๗๕๘๓ นางนฤมล  ธรรมสอน 

 ๗๕๘๔ นางสาวนฤมล  นามงาม 

 ๗๕๘๕ นางสาวนฤมล  บรรณประเสริฐ 

 ๗๕๘๖ นางนฤมล  บารมี 

 ๗๕๘๗ นางสาวนฤมล  บุญสนอง 

 ๗๕๘๘ นางนฤมล  ปราณีตพลกรัง 

 ๗๕๘๙ นางสาวนฤมล  ปนล้ี 

 ๗๕๙๐ นางสาวนฤมล  ปานประเสริฐ 

 ๗๕๙๑ นางนฤมล  เปงทา 

 ๗๕๙๒ นางสาวนฤมล  พงษสุวรรณ 

 ๗๕๙๓ นางนฤมล  พรอมสันเทียะ 

 ๗๕๙๔ นางนฤมล  พลายงาม 

 ๗๕๙๕ นางนฤมล  พานชัย 

 ๗๕๙๖ นางนฤมล  เพ่ิมพูล 

 ๗๕๙๗ นางนฤมล  มณีศรี 

 ๗๕๙๘ นางสาวนฤมล  มวงประเสริฐ 

 ๗๕๙๙ นางนฤมล  วงศวัยรักษ 

 ๗๖๐๐ นางนฤมล  วทัญูสัมฤทธิ์ 

 ๗๖๐๑ นางนฤมล  วรุณโรจน 

 ๗๖๐๒ นางสาวนฤมล  สมงาม 

 ๗๖๐๓ นางนฤมล  สินบริสุทธิ์ 

 ๗๖๐๔ นางนฤมล  สุขสวาง 

 ๗๖๐๕ นางนฤมล  สุนศักดิ์สวัสดิ์ 

 ๗๖๐๖ นางสาวนฤมล  สุวรรณเนาว 

 ๗๖๐๗ นางนฤมล  สุวรรณวิโรจน 

 ๗๖๐๘ นางสาวนฤมล  แสงออน 

 ๗๖๐๙ นางนฤมล  หอมดอก 

 ๗๖๑๐ นางนฤมล  อิ่มจําลอง 

 ๗๖๑๑ นางสาวนฤมล  อุดมสรณ 

 ๗๖๑๒ นางนฤมล  โอวรารินท 

 ๗๖๑๓ นางนฤมล  ฮะอุรา 

 ๗๖๑๔ นางนลพรรณ  พุมเลง 

 ๗๖๑๕ นางสาวนลฤนาถ  บูรณะ 

 ๗๖๑๖ นางสาวนลิน  ผลจันทร 

 ๗๖๑๗ นางสาวนลิน  แสงมณี 

 ๗๖๑๘ นางนลินฉัตร  ศิริเขตต 

 ๗๖๑๙ นางสาวนลินทร  สายทอง 

 ๗๖๒๐ นางสาวนลินภัสร  วราทิพยธนากุล 

 ๗๖๒๑ นางสาวนลินรัตน  กลาณรงค 



 หนา   ๑๔๙ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๖๒๒ นางสาวนลินรัตน  ชูจันทร 

 ๗๖๒๓ นางสาวนลินรัตน  พรหมโส 

 ๗๖๒๔ นางนลินรัตน  พลอาษา 

 ๗๖๒๕ นางนลินรัตน  เพิงมาก 

 ๗๖๒๖ นางนลินรัตน  สะอิ้งทอง 

 ๗๖๒๗ นางสาวนลินรัตน  เสือเฒา 

 ๗๖๒๘ นางนลินี  บัวพุม 

 ๗๖๒๙ นางนลินี  บุญธรรม 

 ๗๖๓๐ นางนลินี  วะจีประสี 

 ๗๖๓๑ นางนลินี  หนูหวง 

 ๗๖๓๒ นางนลินี  อุปภา 

 ๗๖๓๓ นางนวนจิลา  บัวศรี 

 ๗๖๓๔ นางสาวนวนละมัย  สุพร 

 ๗๖๓๕ นางนวพร  คําสุวรรณ 

 ๗๖๓๖ นางนวพร  แตงออน 

 ๗๖๓๗ นางสาวนวพร  ทรวงโพธิ์ 

 ๗๖๓๘ นางสาวนวพร  สุภาพพันธ 

 ๗๖๓๙ นางนวพร  หมายถิ่นกลาง 

 ๗๖๔๐ นางนวพรรณ  จํารูญพงษ 

 ๗๖๔๑ นางนวพรรณ  สิงหภูกัน 

 ๗๖๔๒ นางนวพรรษ  แกวฉีด 

 ๗๖๔๓ นางนวพรรษ  โคพล 

 ๗๖๔๔ นางนวภัทร  ดีกัลลา 

 ๗๖๔๕ นางสาวนวรัตน  ไวศยารัทธ 

 ๗๖๔๖ นางนวรัตน  กิตติโรจนพันธ 

 ๗๖๔๗ นางนวรัตน  ขัมภะกิจ 

 ๗๖๔๘ นางนวรัตน  จันดาวงษ 

 ๗๖๔๙ นางนวรัตน  จุลพันธ 

 ๗๖๕๐ นางสาวนวรัตน  เจริญวัยวฤทธิ์ 

 ๗๖๕๑ นางสาวนวรัตน  ชูณรงค 

 ๗๖๕๒ นางนวรัตน  ธรรมสละ 

 ๗๖๕๓ นางนวรัตน  รอบการ 

 ๗๖๕๔ นางนวรัตน  ล้ิมศาสตร 

 ๗๖๕๕ นางสาวนวรัตน  ศิริกุล 

 ๗๖๕๖ นางนวรัตน  หริ่มปราณี 

 ๗๖๕๗ นางนวรัตน  อนุเพชร 

 ๗๖๕๘ นางนวรัตน  อังศุพันธุ 

 ๗๖๕๙ นางนวลจันทร  กาฬเนตร 

 ๗๖๖๐ นางสาวนวลจันทร  จีรัตกรณ 

 ๗๖๖๑ นางนวลจันทร  ฉายากุล 

 ๗๖๖๒ นางนวลจันทร  ชมภูจันทร 

 ๗๖๖๓ นางนวลจันทร  พูลเกตุ 

 ๗๖๖๔ นางนวลจันทร  เพชรฑูรย 

 ๗๖๖๕ นางสาวนวลจันทร  สุพรรณ 

 ๗๖๖๖ นางนวลจันทร  เสาวกูล 

 ๗๖๖๗ นางสาวนวลจันทร  หาริชัย 

 ๗๖๖๘ นางนวลจันทร  อันทรง 

 ๗๖๖๙ นางสาวนวลฉวี  ขจิรัตน 

 ๗๖๗๐ นางนวลฉวี  จันทดวง 

 ๗๖๗๑ นางนวลฉวี  ศรีแกว 

 ๗๖๗๒ นางนวลฉวี  ศรีลาคํา 

 ๗๖๗๓ นางนวลฉวี  สุวรรณโภชน 



 หนา   ๑๕๐ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๖๗๔ นางนวลฉวี  แสงพราย 

 ๗๖๗๕ นางนวลนอง  วันจ๋ิว 

 ๗๖๗๖ นางนวลนิจ  ธีวันดา 

 ๗๖๗๗ นางนวลนิตย  ไชยเพชร 

 ๗๖๗๘ นางนวลนุช  พลพงษ 

 ๗๖๗๙ นางสาวนวลเนตรวัฒนา  แกวคําฟู 

 ๗๖๘๐ นางสาวนวลปรางค  ดวงสวาง 

 ๗๖๘๑ นางนวลปรางค  หมันมณี 

 ๗๖๘๒ นางนวลผจง  วินัยชาติศักดิ์ 

 ๗๖๘๓ นางนวลพรรณ  อินทนะ 

 ๗๖๘๔ นางนวลเพ็ญ  พิเคราะห 

 ๗๖๘๕ นางนวลมณี  เติมทานาม 

 ๗๖๘๖ นางนวลฤทัย  ศรีวังคํา 

 ๗๖๘๗ นางสาวนวลละออ  สังขทอง 

 ๗๖๘๘ นางนวลละออง  ทองโคตร 

 ๗๖๘๙ นางนวลละออง  สุขมารมย 

 ๗๖๙๐ นางนวลศรี  ครองโชค 

 ๗๖๙๑ นางนวลศรี  ชาจันทร 

 ๗๖๙๒ นางสาวนวลศิริ  บุญกวาง 

 ๗๖๙๓ นางนวลศิริ  ประมวลทรัพย 

 ๗๖๙๔ นางสาวนวลสวาท  ชื่นหมื่น 

 ๗๖๙๕ นางนวลอนงค  ลือกําลัง 

 ๗๖๙๖ นางนววรรณ  ศรีหลา 

 ๗๖๙๗ นางสาวนวิมล  จํากัด 

 ๗๖๙๘ นางนวิยา  สมภักดี 

 ๗๖๙๙ นางสาวนองนภา  วิเศษศรี 

 ๗๗๐๐ นางนองนุช  ภูมิสถาน 

 ๗๗๐๑ นางนองหญิง  รักสองหมื่น 

 ๗๗๐๒ นางสาวนอมจิตร  วัฒนเวศวิทย 

 ๗๗๐๓ นางนอรานี  มะนีวัน 

 ๗๗๐๔ นางสาวนัชกช  ชั้นวิสุทธิ์ 

 ๗๗๐๕ นางนัชชา  โภคภิรมย 

 ๗๗๐๖ นางนัฏกธร  พันธุจันทร 

 ๗๗๐๗ นางสาวนัฏฐินี  ชุดชา 

 ๗๗๐๘ นางนัฏฐิมา  บวรจิตติกุล 

 ๗๗๐๙ นางนัฏวรรณ  สนธิพร 

 ๗๗๑๐ นางนัฐพรรณ  ธุรีวรรณ 

 ๗๗๑๑ นางสาวนัฐิยา  สิงหนุต 

 ๗๗๑๒ นางสาวนัฐิราภรณ  พันธุพืช 

 ๗๗๑๓ นางสาวนัดดา  กงแกว 

 ๗๗๑๔ นางสาวนัดดา   

  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 ๗๗๑๕ นางนัดดา  สุทธิพงศ 

 ๗๗๑๖ นางสาวนัตติมา  สงวนทรัพย 

 ๗๗๑๗ นางสาวนัตติยา  หลงมาศ 

 ๗๗๑๘ นางนัตยา  ใจมณี 

 ๗๗๑๙ นางสาวนัทจี  เนื่องโพธิ์ 

 ๗๗๒๐ นางสาวนัทชญา  ตั่นหุย 

 ๗๗๒๑ นางนัทชา  เขตเจริญ 

 ๗๗๒๒ นางนัทชา  จงศิริฉัยกุล 

 ๗๗๒๓ นางสาวนัทธมณ  พันธแกว 

 ๗๗๒๔ นางสาวนัทธมน  มั่นแกว 



 หนา   ๑๕๑ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๗๒๕ นางนัทธมน  วิธิรวาท 

 ๗๗๒๖ นางนัทธมน  สมพร 

 ๗๗๒๗ นางนัทธมน  หรี่อินทร 

 ๗๗๒๘ นางนัทรี  บุญเกตุ 

 ๗๗๒๙ นางนัทลี  บุญนาค 

 ๗๗๓๐ นางนัทวรรณ  นวมดวง 

 ๗๗๓๑ นางนัธจกร  ยอดเสาร 

 ๗๗๓๒ นางสาวนัธฐกรณ  ความดี 

 ๗๗๓๓ นางนันตพร  แซเตียว 

 ๗๗๓๔ นางนันทกา  เหลาอรรคะ 

 ๗๗๓๕ นางนันทกานต  มังกิตะ 

 ๗๗๓๖ นางสาวนันทญา  กิตติพิทักษ 

 ๗๗๓๗ นางนันทญา  บัวขาว 

 ๗๗๓๘ นางสาวนันทณภสร  สรวงกัณหะรัตน 

 ๗๗๓๙ นางนันทณิภัค  พวงเกตุ 

 ๗๗๔๐ นางสาวนันทนภัส  กระออมแกว 

 ๗๗๔๑ นางนันทนภัส  กุลธนานิธินันท 

 ๗๗๔๒ นางสาวนันทนภัส  คงนุน 

 ๗๗๔๓ นางนันทนภัส  ชูเพ็ชร 

 ๗๗๔๔ นางนันทนภัส  นาคเผือก 

 ๗๗๔๕ นางนันทนภัส  บัณฑิตย 

 ๗๗๔๖ นางนันทนภัส  ประไพ 

 ๗๗๔๗ นางนันทนภัส  พลอินทร 

 ๗๗๔๘ นางนันทนภัส  มุงสมัคร 

 ๗๗๔๙ นางนันทนภัส  รองจิก 

 ๗๗๕๐ นางสาวนันทนภัส  ลีลา 

 ๗๗๕๑ นางสาวนันทนภัส  วิทยประสพชัย 

 ๗๗๕๒ นางสาวนันทนภัส  สุขสมบูรณสกุล 

 ๗๗๕๓ นางสาวนันทนภัส  แสนสุข 

 ๗๗๕๔ นางสาวนันทนภัส  เหลาชัย 

 ๗๗๕๕ นางสาวนันทนภัส  อยูยอด 

 ๗๗๕๖ นางนันทนภัส  อารัมภวิโรจน 

 ๗๗๕๗ นางนันทนลิน  นาคะกุล 

 ๗๗๕๘ นางนันทนัช  นงประโคน 

 ๗๗๕๙ นางนันทนัช  สนองคุณ 

 ๗๗๖๐ นางนันทนา  โขนภูเขียว 

 ๗๗๖๑ นางนันทนา  ควรรณสุ 

 ๗๗๖๒ นางสาวนันทนา  ชาวนา 

 ๗๗๖๓ นางนันทนา  ดีบุกคํา 

 ๗๗๖๔ นางนันทนา  ผกากอง 

 ๗๗๖๕ นางนันทนา  พยุงทรัพย 

 ๗๗๖๖ นางนันทนา  เพชรมาก 

 ๗๗๖๗ นางสาวนันทนา  มีศรี 

 ๗๗๖๘ นางนันทนา  รวมสุข 

 ๗๗๖๙ นางนันทนา  สุภาพคํา 

 ๗๗๗๐ นางนันทนี  รัตนกิจศร 

 ๗๗๗๑ นางสาวนันทพญาน  พิมพบุตร 

 ๗๗๗๒ นางนันทพร  แกวเกตุ 

 ๗๗๗๓ นางนันทพร  ไชยชนะ 

 ๗๗๗๔ นางสาวนันทพร  ทํามาตา 

 ๗๗๗๕ นางสาวนันทพร  นอยสุขเสริม 

 ๗๗๗๖ นางสาวนันทพร  ยันนาคี 



 หนา   ๑๕๒ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๗๗๗ นางนันทพร  ยารวง 

 ๗๗๗๘ นางนันทพร  ศรีเมฆารัตน 

 ๗๗๗๙ นางนันทพร  อังคะนาวิน 

 ๗๗๘๐ นางนันทพัชร  อ่ําชื่น 

 ๗๗๘๑ นางนันทพัทธ  ธีระวัฒนานนท 

 ๗๗๘๒ นางสาวนันทภรณ  ประจันทัง 

 ๗๗๘๓ นางสาวนันทภัคพร  สรารัชธนินท 

 ๗๗๘๔ นางสาวนันทมนัส  ทินนารัมย 

 ๗๗๘๕ นางนันทยา  ศรีวิไชย 

 ๗๗๘๖ นางนันทรนลินฐ  รอดเมือง 

 ๗๗๘๗ นางนันทรัตน  พลเหิม 

 ๗๗๘๘ นางสาวนันทรัตน  มณีโชติ 

 ๗๗๘๙ นางนันทรัตน  เอี้ยวพาเจริญ 

 ๗๗๙๐ นางสาวนันทวดี  ใจหาญ 

 ๗๗๙๑ นางนันทวดี  บุญเลิศ 

 ๗๗๙๒ นางนันทวรรณ  มณี 

 ๗๗๙๓ นางนันทวรรณ  วงศเกษม 

 ๗๗๙๔ นางนันทวรรณ  วองไวคุณอนันต 

 ๗๗๙๕ นางนันทวรรณ  โสวะภาส 

 ๗๗๙๖ นางนันทวรรณ  หอมกล่ิน 

 ๗๗๙๗ นางสาวนันทวรรณ  อวมบุญมี 

 ๗๗๙๘ นางสาวนันทวรรณ  ทองหลอม 

 ๗๗๙๙ นางนันทวลี  คะนานทอง 

 ๗๘๐๐ นางนันทวัน  เกิดสุขผล 

 ๗๘๐๑ นางนันทวัน  ตันตยาทร 

 ๗๘๐๒ นางนันทวัน  บุญอรามพงษ 

 ๗๘๐๓ นางสาวนันทวัน  ปนมาศ 

 ๗๘๐๔ นางนันทวัน  ปุรินทราภิบาล 

 ๗๘๐๕ นางสาวนันทวัน  มะยะเฉี่ยว 

 ๗๘๐๖ นางนันทวัน  วัฒนราช 

 ๗๘๐๗ นางสาวนันทวัน  แสงวันทอง 

 ๗๘๐๘ นางนันทวัลย  ไกรวาป 

 ๗๘๐๙ นางนันทะวรรณ  แกวเขื่อน 

 ๗๘๑๐ นางนันทัชพร  หลงเวช 

 ๗๘๑๑ นางสาวนันทา  เกื้อบุญสง 

 ๗๘๑๒ นางสาวนันทา  ยะสะโร 

 ๗๘๑๓ นางสาวนันทิกร  จําปาสา 

 ๗๘๑๔ นางนันทิดา  บูรณะมณฑล 

 ๗๘๑๕ นางนันทินี  ชูมณี 

 ๗๘๑๖ นางนันทิพร  ตั้งย่ิงยง 

 ๗๘๑๗ นางนันทิพร  ปญโญแกว 

 ๗๘๑๘ นางสาวนันทิมา  มะเดื่อปา 

 ๗๘๑๙ นางนันทิยา  แกวมณี 

 ๗๘๒๐ นางสาวนันทิยา  คําฤาชา 

 ๗๘๒๑ นางนันทิยา  งวนชู 

 ๗๘๒๒ นางนันทิยา  จันทรมณี 

 ๗๘๒๓ นางนันทิยา  จําปาบรรพ 

 ๗๘๒๔ นางนันทิยา  จินดานิรดุล 

 ๗๘๒๕ นางนันทิยา  ไทยภักดี 

 ๗๘๒๖ นางสาวนันทิยา  นอศรี 

 ๗๘๒๗ นางนันทิยา  นันทะกมล 

 ๗๘๒๘ นางสาวนันทิยา  พรหมรักษ 



 หนา   ๑๕๓ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๘๒๙ นางนันทิยา  มั่นการไถ 

 ๗๘๓๐ นางนันทิยา  สมบัติพูนผล 

 ๗๘๓๑ นางนันทิรัตน  จิตตรีทรง 

 ๗๘๓๒ นางนันทิรา  อิศรเดช 

 ๗๘๓๓ นางนันธิมา  คงนุน 

 ๗๘๓๔ นางสาวนัยนเนตร  จันทรอํารุง 

 ๗๘๓๕ นางนัยนา  ขอนทอง 

 ๗๘๓๖ นางนัยนา  จันแปงเงิน 

 ๗๘๓๗ นางนัยนา  จําเริญเจือ 

 ๗๘๓๘ นางนัยนา  ชนะ 

 ๗๘๓๙ นางสาวนัยนา  ไชยวัฒนมาลากุล 

 ๗๘๔๐ นางสาวนัยนา  แซซิ้ม 

 ๗๘๔๑ นางนัยนา  ณ ลําปาง 

 ๗๘๔๒ นางสาวนัยนา  ทองออน 

 ๗๘๔๓ นางนัยนา  เทวรักษ 

 ๗๘๔๔ นางนัยนา  นวพรเดชาวัต 

 ๗๘๔๕ นางนัยนา  บัวจันทร 

 ๗๘๔๖ นางนัยนา  ประจวบ 

 ๗๘๔๗ นางสาวนัยนา  ปาระมี 

 ๗๘๔๘ นางนัยนา  เปยกไธสง 

 ๗๘๔๙ นางนัยนา  ผาณิบุศย 

 ๗๘๕๐ นางนัยนา  พันโกฏิ 

 ๗๘๕๑ นางนัยนา  เมฆสงค 

 ๗๘๕๒ นางนัยนา  วิริยพัฒนากูล 

 ๗๘๕๓ นางสาวนัยนา  สกุลหอม 

 ๗๘๕๔ นางนัยนา  สัมพันธสิทธิ์ 

 ๗๘๕๕ นางนัยนา  สิงหเพชร 

 ๗๘๕๖ นางสาวนัยนา  สิงหสิทธิ์ 

 ๗๘๕๗ นางนัยนา  สุวรรณกูฏ 

 ๗๘๕๘ นางนัยนา  อินทรวง 

 ๗๘๕๙ นางนัยรัตน  อุดมกฤตยาชัย 

 ๗๘๖๐ นางนัยวนา  สงเล็ก 

 ๗๘๖๑ นางนัศรีน  จิตรแสวง 

 ๗๘๖๒ นางนัสภรณพรรณ  ขันธเวศน 

 ๗๘๖๓ นางนัสรียา  สะอุ 

 ๗๘๖๔ นางสาวนาคนอย  นนทวี 

 ๗๘๖๕ นางนาฏตยา  ภูขาว 

 ๗๘๖๖ นางสาวนาฏยา  นาขมิ้น 

 ๗๘๖๗ นางนาฏยา  บุญโท 

 ๗๘๖๘ นางนาฏยา  เพชรกาฬ 

 ๗๘๖๙ นางนาฏยา  อนุรักษ 

 ๗๘๗๐ นางสาวนาฏฤทัย  ผลผลา 

 ๗๘๗๑ นางนาฏอนงค  ศิลาภักดี 

 ๗๘๗๒ นางสาวนาฏอนงค  เสนาพรหม 

 ๗๘๗๓ นางนาตยา  กรีชัย 

 ๗๘๗๔ นางนาตยา  กิจสนาโยธิน 

 ๗๘๗๕ นางสาวนาตยา  คงคามี 

 ๗๘๗๖ นางสาวนาตยา  คําสวาง 

 ๗๘๗๗ นางสาวนาตยา  นาคนอย 

 ๗๘๗๘ นางสาวนาตยา  พละพลีวัลย 

 ๗๘๗๙ นางสาวนาตยา  พุมพวง 

 ๗๘๘๐ นางนาตยา  วงศสิริวิทยา 



 หนา   ๑๕๔ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๘๘๑ นางนาตยา  ศรีสุวรรณรัตน 

 ๗๘๘๒ นางสาวนาตยา  สถิตเกียรติไกร 

 ๗๘๘๓ นางนาตยา  สนธิไชย 

 ๗๘๘๔ นางนาตยา  สังขทอง 

 ๗๘๘๕ นางนาตยา  สุขกระจาง 

 ๗๘๘๖ นางนาตยา  สุเวช 

 ๗๘๘๗ นางสาวนาตยา  อดกล้ัน 

 ๗๘๘๘ นางนาตยา  อารินทร 

 ๗๘๘๙ นางสาวนาตยา  เอื้อมิตร 

 ๗๘๙๐ นางสาวนาถชนก  สุวรรณโณ 

 ๗๘๙๑ นางนาถดา  ภูอาว 

 ๗๘๙๒ นางนาถรัตดา  ใยรีอาง 

 ๗๘๙๓ นางนาถลดา  โพธิ์ขาว 

 ๗๘๙๔ นางนาถศิรินทร  สานอูป 

 ๗๘๙๕ นางนาถอนงค  ราชแข็ง 

 ๗๘๙๖ นางนารถฤดี  ศิริไทย 

 ๗๘๙๗ นางนารถวารินทร  ชํานาญเอื้อ 

 ๗๘๙๘ นางนาริศา  หีมสุหรี 

 ๗๘๙๙ นางสาวนารี  กัลยาลอง 

 ๗๙๐๐ นางสาวนารี  เกตผักแวน 

 ๗๙๐๑ นางนารี  ทองดีนอก 

 ๗๙๐๒ นางนารี  เอี่ยมศิริกิจ 

 ๗๙๐๓ นางนารีมาน  หีมเหม 

 ๗๙๐๔ นางสาวนารีรัตน  กลาวิกยกรณ 

 ๗๙๐๕ นางสาวนารีรัตน  เกิดสุข 

 ๗๙๐๖ นางสาวนารีรัตน  จันทะ 

 ๗๙๐๗ นางสาวนารีรัตน  ชูโชติ 

 ๗๙๐๘ นางนารีรัตน  ณรงคการดี 

 ๗๙๐๙ นางนารีรัตน  นาครักษา 

 ๗๙๑๐ นางสาวนารีรัตน  ประเสริฐศรี 

 ๗๙๑๑ นางนารีรัตน  พาแพง 

 ๗๙๑๒ นางนารีรัตน  เพ็ชรศิริ 

 ๗๙๑๓ นางสาวนารีรัตน  ศรีเทียวไทย 

 ๗๙๑๔ นางนารีรัตน  สกุลสิทธิ์ 

 ๗๙๑๕ นางสาวนารีรัตน  สินธุรัตน 

 ๗๙๑๖ นางนารีรัตนา  กลาจริง 

 ๗๙๑๗ นางนารีลักษณ  โปรงสูงเนิน 

 ๗๙๑๘ นางน้ําคาง  ธิติรัตนโชติ 

 ๗๙๑๙ นางน้ําคาง  พ่ึงนอย 

 ๗๙๒๐ นางสาวน้ําคาง  ศรีไตขํา 

 ๗๙๒๑ นางน้ําคาง  หางศร 

 ๗๙๒๒ นางสาวน้ําทิพย  คํานึง 

 ๗๙๒๓ นางน้ําทิพย  นพรัตน 

 ๗๙๒๔ นางสาวน้ําทิพย  ประสิทธิการ 

 ๗๙๒๕ นางน้ําทิพย  ภคบวร 

 ๗๙๒๖ นางน้ําทิพย  วัฒนวิจารณ 

 ๗๙๒๗ นางน้ําทิพย  วิชาชัย 

 ๗๙๒๘ นางน้ําทิพย  สีก่ํา 

 ๗๙๒๙ นางสาวน้ําผ้ึง  เกตุวิริยะการ 

 ๗๙๓๐ นางน้ําผ้ึง  คุณเกียรติ 

 ๗๙๓๑ นางน้ําผ้ึง  ปลูกสกุล 

 ๗๙๓๒ นางสาวน้ําผ้ึง  เพ็งพานิชภักดี 



 หนา   ๑๕๕ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๙๓๓ นางสาวน้ําผ้ึง  เอี่ยมปลัด 

 ๗๙๓๔ นางน้ําฝน  แกวใส 

 ๗๙๓๕ นางน้ําฝน  เฉลียวฉลาด 

 ๗๙๓๖ นางสาวน้ําฝน  ธรรมลิขิต 

 ๗๙๓๗ นางสาวน้ําฝน  พรหมสูตร 

 ๗๙๓๘ นางน้ําฝน  มหาวงศนันท 

 ๗๙๓๙ นางสาวน้ําฝน  วชิรัตนพงษเมธี 

 ๗๙๔๐ นางน้ําฝน  สันตะพันธ 

 ๗๙๔๑ นางนําพร  บัวทอง 

 ๗๙๔๒ นางน้ําเพชร  ขุนภักดิ์นา 

 ๗๙๔๓ นางน้ําเพชร  ราศรี 

 ๗๙๔๔ นางสาวน้ําเพชร  แสงวรรณกุล 

 ๗๙๔๕ นางน้ําเพ็ชร  เพ่ิมจิตอทิกูร 

 ๗๙๔๖ นางน้ําออย  ทวีสุข 

 ๗๙๔๗ นางน้ําออย  ทองทั่ว 

 ๗๙๔๘ นางน้ําออย  ทาเวียง 

 ๗๙๔๙ นางน้ําออย  ประสงค 

 ๗๙๕๐ นางสาวน้ําออย  มั่นศักดิ์ 

 ๗๙๕๑ นางน้ําออย  ยุติธรรมสันติ 

 ๗๙๕๒ นางนิจกานต  ตันอุนเดช 

 ๗๙๕๓ นางนิจฉรา  ชูผล 

 ๗๙๕๔ นางนิจนาถ  กาฬสุวรรณ 

 ๗๙๕๕ นางนิจวรรณ  ศากยโรจน 

 ๗๙๕๖ นางนิจวัลย  สอนราช 

 ๗๙๕๗ นางสาวนิจสากร  นังคลา 

 ๗๙๕๘ นางนิชกานต  มณีวรรณ 

 ๗๙๕๙ นางสาวนิชกานต  เรืองสุวรรณ 

 ๗๙๖๐ นางนิชธาวัลย  ถาวร 

 ๗๙๖๑ นางนิชนันท  หลีรักษา 

 ๗๙๖๒ นางสาวนิชนารถ  ปานอ่ํา 

 ๗๙๖๓ นางนิชรา  คําครุฑ 

 ๗๙๖๔ นางนิชานันท  สมคําศรี 

 ๗๙๖๕ นางนิชาพร  ปญญาสาร 

 ๗๙๖๖ นางนิชาภา  ทรัพยโสม 

 ๗๙๖๗ นางนิชาภา  ปนสกุล 

 ๗๙๖๘ นางสาวนิชาภา  เพชรพัฒนาไกร 

 ๗๙๖๙ นางนิซารีฟะห  เจะมะ 

 ๗๙๗๐ นางนิดชรากรณ  ชัยจันทร 

 ๗๙๗๑ นางนิดดา  ใสสีสูบ 

 ๗๙๗๒ นางสาวนิดดา  อินใจ 

 ๗๙๗๓ นางนิตญา  ถิ่นทาเรือ 

 ๗๙๗๔ นางนิตติยา  ขุมโมกข 

 ๗๙๗๕ นางนิตติยา  คณาศรี 

 ๗๙๗๖ นางนิตย  อุนบางหลวง 

 ๗๙๗๗ นางนิตยรดี  เต็งรัง 

 ๗๙๗๘ นางนิตยศรี  ดวงอาทิตย 

 ๗๙๗๙ นางนิตยา  กล่ินกลา 

 ๗๙๘๐ นางนิตยา  กองจินดา 

 ๗๙๘๑ นางสาวนิตยา  กอบบุญ 

 ๗๙๘๒ นางนิตยา  การปล้ืมจิตต 

 ๗๙๘๓ นางสาวนิตยา  กุยวงตาล 

 ๗๙๘๔ นางนิตยา  แกวเมธีกุล 



 หนา   ๑๕๖ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๙๘๕ นางสาวนิตยา  โกนันท 

 ๗๙๘๖ นางสาวนิตยา  คลองขยัน 

 ๗๙๘๗ นางนิตยา  คุมปาน 

 ๗๙๘๘ นางนิตยา  จันทรนนท 

 ๗๙๘๙ นางนิตยา  จิบสมานบุญ 

 ๗๙๙๐ นางนิตยา  ฉอยทนง 

 ๗๙๙๑ นางนิตยา  ชายกุล 

 ๗๙๙๒ นางสาวนิตยา  ไชยมิ่ง 

 ๗๙๙๓ นางสาวนิตยา  ดาวเชิญ 

 ๗๙๙๔ นางสาวนิตยา  ดาววงศญาต ิ

 ๗๙๙๕ นางนิตยา  ตลึงจิตร 

 ๗๙๙๖ นางสาวนิตยา  ใตราชโพธิ์ 

 ๗๙๙๗ นางนิตยา  ถนอมศักดิ์ศรี 

 ๗๙๙๘ นางสาวนิตยา  ทาวปราบภัย 

 ๗๙๙๙ นางนิตยา  นาคสงา 

 ๘๐๐๐ นางสาวนิตยา  นิโยนรัมย 

 ๘๐๐๑ นางนิตยา  บาลี 

 ๘๐๐๒ นางนิตยา  บุญทศ 

 ๘๐๐๓ นางสาวนิตยา  ปริญญาปริวัฒน 

 ๘๐๐๔ นางนิตยา  ปญญาคํา 

 ๘๐๐๕ นางนิตยา  พฤกษเพ็ชรไพศาล 

 ๘๐๐๖ นางนิตยา  พ่ึงพรหม 

 ๘๐๐๗ นางสาวนิตยา  พุกกําเนิด 

 ๘๐๐๘ นางสาวนิตยา  ภักดี 

 ๘๐๐๙ นางนิตยา  มันฑรัตน 

 ๘๐๑๐ นางนิตยา  เมรสนัด 

 ๘๐๑๑ นางนิตยา  เมืองแกว 

 ๘๐๑๒ นางนิตยา  เมืองเป 

 ๘๐๑๓ นางนิตยา  โยวัง 

 ๘๐๑๔ นางนิตยา  รติรัตนสูติ 

 ๘๐๑๕ นางสาวนิตยา  รอดพลอย 

 ๘๐๑๖ นางนิตยา  รัชโพธิ์ 

 ๘๐๑๗ นางนิตยา  ละออง 

 ๘๐๑๘ นางสาวนิตยา  วนะภูติ 

 ๘๐๑๙ นางสาวนิตยา  วังรัตนโสภณ 

 ๘๐๒๐ นางนิตยา  ศิริชัย 

 ๘๐๒๑ นางนิตยา  ศิรินุกูลพิพัฒน 

 ๘๐๒๒ นางนิตยา  สนพุม 

 ๘๐๒๓ นางสาวนิตยา  สินธุ 

 ๘๐๒๔ นางนิตยา  สินธุภูมิ 

 ๘๐๒๕ นางสาวนิตยา  สุทธิสุวรรณ 

 ๘๐๒๖ นางนิตยา  สุริยาภรณ 

 ๘๐๒๗ นางนิตยา  หงสเจริญ 

 ๘๐๒๘ นางนิตยา  หาญเทศ 

 ๘๐๒๙ นางนิตยา  อินทา 

 ๘๐๓๐ นางนิตยา  อินออน 

 ๘๐๓๑ นางสาวนิตยา  เอี่ยมวรนิรันดร 

 ๘๐๓๒ นางสาวนิตยา  เอี่ยมเอก 

 ๘๐๓๓ นางนิตยา  แอนปญญา 

 ๘๐๓๔ นางนิตยาพร  คุรุวาสี 

 ๘๐๓๕ นางนิติกาญจน  ยุถาวร 

 ๘๐๓๖ นางสาวนิติกานต  ซาเสน 



 หนา   ๑๕๗ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๐๓๗ นางนิติญา  วงศสุทธิ์ 

 ๘๐๓๘ นางสาวนิติญาภรณ  เพชรคงสกุล 

 ๘๐๓๙ นางสาวนิติพร  กิตติธิรางกูร 

 ๘๐๔๐ นางนิติยา  ศิริแกว 

 ๘๐๔๑ นางสาวนิธิมา  คลังชํานาญ 

 ๘๐๔๒ นางสาวนิธิมา  ประคีตะวาทิน 

 ๘๐๔๓ นางนิธิมา  ภูหงษทอง 

 ๘๐๔๔ นางสาวนิธิมา  ศรีแกว 

 ๘๐๔๕ นางสาวนิธิมา  อังวัชรปราการ 

 ๘๐๔๖ นางนิธิวดี  พงษพันธ 

 ๘๐๔๗ นางนิธิวดี  อังเรขพาณิชย 

 ๘๐๔๘ นางสาวนินี  สุไลมาน 

 ๘๐๔๙ นางนินูรีมะห  สุไลมาน 

 ๘๐๕๐ นางสาวนิพา  ฤทธิ์หิรัญ 

 ๘๐๕๑ นางนิพา  สืบสิงห 

 ๘๐๕๒ นางนิพาภรณ  กองทอง 

 ๘๐๕๓ นางนิภา  กะมะรี 

 ๘๐๕๔ นางนิภา  คงพันธ 

 ๘๐๕๕ นางนิภา  จันทรแสง 

 ๘๐๕๖ นางนิภา  ไชยสิงห 

 ๘๐๕๗ นางนิภา  ทองกอน 

 ๘๐๕๘ นางนิภา  ปญโญ 

 ๘๐๕๙ นางนิภา  เพียรประสพ 

 ๘๐๖๐ นางนิภา  ไพบูลยวุฒิโชค 

 ๘๐๖๑ นางนิภา  วามะลุน 

 ๘๐๖๒ นางนิภา  อักษรทิพย 

 ๘๐๖๓ นางสาวนิภาพร  จ๋ีใจหลา 

 ๘๐๖๔ นางนิภาพร  เดื่อดิน 

 ๘๐๖๕ นางนิภาพร  เตชาภิรมณ 

 ๘๐๖๖ นางนิภาพร  นาขาวเบา 

 ๘๐๖๗ นางนิภาพร  บัวแกว 

 ๘๐๖๘ นางนิภาพร  บึงสพาน 

 ๘๐๖๙ นางนิภาพร  บุญยู 

 ๘๐๗๐ นางนิภาพร  บุณยสมภพ 

 ๘๐๗๑ นางนิภาพร  ปรัชญาภราดร 

 ๘๐๗๒ นางนิภาพร  เปล่ียนสี 

 ๘๐๗๓ นางสาวนิภาพร  เปยมสิน 

 ๘๐๗๔ นางนิภาพร  มีชิน 

 ๘๐๗๕ นางนิภาพร  มุขแจง 

 ๘๐๗๖ นางนิภาพร  วงศศรีทา 

 ๘๐๗๗ นางนิภาพร  ศรีสวัสดิ์ 

 ๘๐๗๘ นางนิภาพร  หมุนอุดม 

 ๘๐๗๙ นางนิภาพรรณ  กาญจนกัณโห 

 ๘๐๘๐ นางนิภาพรรณ  แกวสุวรรณ 

 ๘๐๘๑ นางนิภาพรรณ  ขันทองดี 

 ๘๐๘๒ นางนิภาพรรณ  โชคทรัพย 

 ๘๐๘๓ นางสาวนิภาพรรณ  สวนสุข 

 ๘๐๘๔ นางสาวนิภาพัฒน  แกวมณีชัย 

 ๘๐๘๕ นางนิภาภรณ  โคสม 

 ๘๐๘๖ นางนิภาภรณ  จํานงคชอบ 

 ๘๐๘๗ นางนิภาภรณ  เชื้อยูนาน 

 ๘๐๘๘ นางสาวนิภาภรณ  ดอนจ๋ิวไพร 



 หนา   ๑๕๘ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๐๘๙ นางนิภาภรณ  พรหมประสิทธิ์ 

 ๘๐๙๐ นางสาวนิภาภรณ  มณีรัตน 

 ๘๐๙๑ นางนิภาภัคร  คงเกียรติพันธุ 

 ๘๐๙๒ นางนิภาภัทร  ชาวไว 

 ๘๐๙๓ นางนิภาภัทร  ผานภูวงษ 

 ๘๐๙๔ นางสาวนิภาภัทร  พานิชกุล 

 ๘๐๙๕ นางนิภารัตน  แกวสวัสดิ์ 

 ๘๐๙๖ นางนิภารัตน  ใจหลวง 

 ๘๐๙๗ นางนิภารัตน  ชูนวลศรี 

 ๘๐๙๘ นางสาวนิภารัตน  แซเซา 

 ๘๐๙๙ นางสาวนิภารัตน  เติมชวยบุญ 

 ๘๑๐๐ นางนิภารัตน  นอยจันทร 

 ๘๑๐๑ นางสาวนิภารัตน  นิยมทอง 

 ๘๑๐๒ นางนิภารัตน  ภูมิประเสริฐ 

 ๘๑๐๓ นางนิภารัตน  มิ่งแกว 

 ๘๑๐๔ นางสาวนิภารัตน  หนูสนิท 

 ๘๑๐๕ นางนิภาวรรณ  เจตตวัน 

 ๘๑๐๖ นางนิภาวรรณ  พิศิลป 

 ๘๑๐๗ นางสาวนิภาวัลย  จิตนุพงศ 

 ๘๑๐๘ นางนิ่มนวล  เกตุคลาย 

 ๘๑๐๙ นางสาวนิ่มนวล  วงศอนุการ 

 ๘๑๑๐ นางสาวนิยดา  สมบัติภิญโญ 

 ๘๑๑๑ นางนิยม  บุระคร 

 ๘๑๑๒ นางนิยม  ประโกสันตัง 

 ๘๑๑๓ นางนิยม  ภัทรมาลี 

 ๘๑๑๔ นางนิยม  เล็กชูผล 

 ๘๑๑๕ นางนิยม  อินมณเทียร 

 ๘๑๑๖ นางนิยมพร  ถานอย 

 ๘๑๑๗ นางนิยาภรณ  ฆารประเดิม 

 ๘๑๑๘ นางสาวนิยุตา  แซจิว 

 ๘๑๑๙ นางนิรชร  เทพรักษา 

 ๘๑๒๐ นางนิรชร  ยอดวงค 

 ๘๑๒๑ นางนิรดา  พรหมวิทักษ 

 ๘๑๒๒ นางสาวนิรมล  กุบแกว 

 ๘๑๒๓ นางนิรมล  เกตุพยัคฆ 

 ๘๑๒๔ นางนิรมล  ขัตติ 

 ๘๑๒๕ นางนิรมล  บุญประสิทธิ์ 

 ๘๑๒๖ นางนิรมล  พ่ึงธรรมเดช 

 ๘๑๒๗ นางนิรมล  พุทธโชติ 

 ๘๑๒๘ นางสาวนิรมล  รอดวินิจ 

 ๘๑๒๙ นางสาวนิรวรรณ  ไพโรจน 

 ๘๑๓๐ นางสาวนิราพาธ  มณีชาติ 

 ๘๑๓๑ นางนิราพาธ  สุทธะมุสิก 

 ๘๑๓๒ นางนิราวดี  พัชน ี

 ๘๑๓๓ นางนิฤมล  เริ่มภักดิ์ 

 ๘๑๓๔ นางนิลวรรณ  คณาบุตร 

 ๘๑๓๕ นางนิลวรรณ  ทองแพ 

 ๘๑๓๖ นางนิลวรรณ  ผองใสโสภณ 

 ๘๑๓๗ นางสาวนิลุบล  กติอนันต 

 ๘๑๓๘ นางนิลุบล  มณีวรรณ 

 ๘๑๓๙ นางนิลุบล  ศรีไชยวงค 

 ๘๑๔๐ นางนิโลบล  ลิจุติภูมิ 



 หนา   ๑๕๙ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๑๔๑ นางนิศา  บุญชวยแลว 

 ๘๑๔๒ นางนิศา  มิ่งมณี 

 ๘๑๔๓ นางนิศากร  ชินวานิชยเจริญ 

 ๘๑๔๔ นางนิศากร  บุตรโพธิ์ 

 ๘๑๔๕ นางนิศากร  ปานศิริ 

 ๘๑๔๖ นางนิศาชล  ประสารสุข 

 ๘๑๔๗ นางนิศาชล  หอยสังข 

 ๘๑๔๘ นางนิศาธัญญ  เลาหพิบูลรัตนา 

 ๘๑๔๙ นางสาวนิศารัตน  ขํานอย 

 ๘๑๕๐ นางนิศารัตน  คมขาว 

 ๘๑๕๑ นางนิศารัตน  ทับจีบ 

 ๘๑๕๒ นางนิษฐกานต  อังกูรอรุณโรจน 

 ๘๑๕๓ นางสาวนิษฐเนตร  สุขมหาเศรษฐี 

 ๘๑๕๔ นางนิษฐภัทร  วงษหาแกว 

 ๘๑๕๕ นางนิษณา  ยีรามัน 

 ๘๑๕๖ นางสาวนิสา  กองจินดา 

 ๘๑๕๗ นางนิสา  สําเภาเงิน 

 ๘๑๕๘ นางสาวนิสากร  พุทธรักษา 

 ๘๑๕๙ นางนิสารัตน  วงศกาฬสินธุ 

 ๘๑๖๐ เรืออากาศเอกหญิง นิสารัตน   

  ศรีนามนต 

 ๘๑๖๑ นางนิสิตา  วงษเมือง 

 ๘๑๖๒ นางนิเสาะ  ดือราโอะ 

 ๘๑๖๓ นางสาวนิอภัย  เอกมงคลพงศ 

 ๘๑๖๔ นางนิออน  ลีคะ 

 ๘๑๖๕ นางนิฮานานี  วาบา 

 ๘๑๖๖ นางนีรนาท  วิลาศรี 

 ๘๑๖๗ นางนีรนุช  จิรานันทสิริ 

 ๘๑๖๘ นางนีรนุช  บุญหนัก 

 ๘๑๖๙ นางนีระไพร  ธิกะ 

 ๘๑๗๐ นางนึง  บุญรังษี 

 ๘๑๗๑ นางนุจรินทร  ฉายผาดเรืองตระกูล 

 ๘๑๗๒ นางสาวนุจรินทร  แถมพยัคฆ 

 ๘๑๗๓ นางนุจรินทร  ผิวเกล้ียง 

 ๘๑๗๔ นางนุจรี  สุจริตพงษพันธ 

 ๘๑๗๕ นางนุจรีย  เมืองหนองหวา 

 ๘๑๗๖ นางนุจิเนตร  จันทรฉาย 

 ๘๑๗๗ นางนุจีรัตน  ล้ิมประเสริฐ 

 ๘๑๗๘ นางสาวนุชกานดา  เพชรมะดัน 

 ๘๑๗๙ นางสาวนุชจริน  ทองสุข 

 ๘๑๘๐ นางนุชจรินทร  ภูยางดี 

 ๘๑๘๑ นางสาวนุชจรินทร  ศรีวิชัย 

 ๘๑๘๒ นางนุชจรินทร  ศรีวิศร 

 ๘๑๘๓ นางนุชจรี  ใจปติ 

 ๘๑๘๔ นางสาวนุชจรี  นาคแกว 

 ๘๑๘๕ นางนุชจรี  ศิริกาญจนพงศ 

 ๘๑๘๖ นางสาวนุชจรีย  ชัยขันท 

 ๘๑๘๗ นางนุชจรีย  ยะสูงเนิน 

 ๘๑๘๘ นางนุชจรีย  แววสุวรรณ 

 ๘๑๘๙ นางสาวนุชจรีย  อักษรณรงค 

 ๘๑๙๐ นางนุชจิรา  สมัครสมาน 

 ๘๑๙๑ นางนุชชลี  ปานหอย 



 หนา   ๑๖๐ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๑๙๒ นางสาวนุชนภางค  มหาลีวีรัศมี 

 ๘๑๙๓ นางนุชนาจ  วิริยะประสิทธิ์ 

 ๘๑๙๔ นางนุชนาฎ  ฤทธิ์เล่ือน 

 ๘๑๙๕ นางสาวนุชนาฎ  หินวิเศษ 

 ๘๑๙๖ นางสาวนุชนาฏ  บุญชวย 

 ๘๑๙๗ นางนุชนาฏ  ปรีชาวิทย 

 ๘๑๙๘ นางนุชนาฏ  รวมญาติ 

 ๘๑๙๙ นางสาวนุชนาฏ  ลักษณะ 

 ๘๒๐๐ นางสาวนุชนาฏ  หลามะโน 

 ๘๒๐๑ นางสาวนุชนาฏ  อุตมกุล 

 ๘๒๐๒ นางสาวนุชนาถ  ไกรรัตนเจริญ 

 ๘๒๐๓ นางนุชนาถ  คะหาวงษ 

 ๘๒๐๔ นางสาวนุชนาถ  บุญกิจ 

 ๘๒๐๕ นางนุชนาถ  โพธิ์พิทักษ 

 ๘๒๐๖ นางนุชนาถ  โรจนธรรม 

 ๘๒๐๗ นางนุชนาถ  สารชัย 

 ๘๒๐๘ นางนุชนารถ  ตนกิตติรัตนกุล 

 ๘๒๐๙ นางนุชนารถ  นาคินทร 

 ๘๒๑๐ นางนุชนารถ  หุตะวัฒนะ 

 ๘๒๑๑ นางนุชนิรัตน  บุญมา 

 ๘๒๑๒ นางนุชบา  อยูเย็น 

 ๘๒๑๓ นางนุชรินทร  ชาลีเอน 

 ๘๒๑๔ นางนุชรินทร  สัจจะวาที 

 ๘๒๑๕ นางนุชรี  จิราภัย 

 ๘๒๑๖ นางสาวนุชรี  ทรัพยประเสริฐ 

 ๘๒๑๗ นางนุชรี  ทองออน 

 ๘๒๑๘ นางนุชรี  เปรียบปราง 

 ๘๒๑๙ นางนุชรีย  ทองเจิม 

 ๘๒๒๐ นางนุชรีย  พรชัยโชคอนันต 

 ๘๒๒๑ นางสาวนุชรีย  อนนตรี 

 ๘๒๒๒ นางนุชลี  ตันทอง 

 ๘๒๒๓ นางสาวนุชวรัญจ  คันธนินคมน 

 ๘๒๒๔ นางนุชวรา  ดอนเกิด 

 ๘๒๒๕ นางนุชสรา  เย่ือปุย 

 ๘๒๒๖ นางนุชสรินทร  รุงสวาง 

 ๘๒๒๗ นางนุชอนงค  อินทนู 

 ๘๒๒๘ นางนุชไอณี  เจะมะ 

 ๘๒๒๙ นางนุบาล  จันทจร 

 ๘๒๓๐ นางนุพรัตน  บุญเย่ียม 

 ๘๒๓๑ นางนุริญญา  เนติไชยพันธ 

 ๘๒๓๒ นางนุรีฮะห  บุญทว ี

 ๘๒๓๓ นางสาวนุศดา  เสริฐศรี 

 ๘๒๓๔ นางนุษรา  เทียมศิริ 

 ๘๒๓๕ นางสาวนุสกร  เนืองษา 

 ๘๒๓๖ นางนุสรา  กฤษณเกษกุล 

 ๘๒๓๗ นางนุสรา  งามสกุลพิพัฒน 

 ๘๒๓๘ นางนุสรา  โฉมอุทัย 

 ๘๒๓๙ นางนุสรา  เดชมาก 

 ๘๒๔๐ นางนุสรา  พัฒนชัยวงษคูณ 

 ๘๒๔๑ นางสาวนุสรา  อัยรานอย 

 ๘๒๔๒ นางนุสสรา  วิญญาณ 

 ๘๒๔๓ นางนูรดีนี  หมีดเส็น 



 หนา   ๑๖๑ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๒๔๔ นางนูรอัยณี  เบ็ญนา 

 ๘๒๔๕ นางนูรฮายาตี  นิมะซา 

 ๘๒๔๖ นางนูรีดะ  หะยีสาและ 

 ๘๒๔๗ นางนูรีดา  มะแอเคียน 

 ๘๒๔๘ นางนูรียะห  เจะและ 

 ๘๒๔๙ นางนูรียะห  ภัทราภินันท 

 ๘๒๕๐ นางเนตตยา  ทวีคูณ 

 ๘๒๕๑ นางเนตร  พันธไม 

 ๘๒๕๒ นางเนตรชนก  จุละวรรณโณ 

 ๘๒๕๓ นางเนตรชนก  พงษโสภา 

 ๘๒๕๔ นางเนตรชนก  มาฆทาน 

 ๘๒๕๕ นางเนตรชนก  วรรณรส 

 ๘๒๕๖ นางเนตรชนก  ไวโสภา 

 ๘๒๕๗ นางเนตรชนก  สถาวร 

 ๘๒๕๘ นางเนตรณภัทร  แสนองอาจ 

 ๘๒๕๙ นางเนตรดาว  โกไศยกานนท 

 ๘๒๖๐ นางเนตรดาว  ไทยกระโทก 

 ๘๒๖๑ นางเนตรดาว  มีธรรม 

 ๘๒๖๒ นางเนตรดาว  ยะสิน 

 ๘๒๖๓ นางเนตรตยา  แสงโสด 

 ๘๒๖๔ นางสาวเนตรทราย  ปญญชุณห 

 ๘๒๖๕ นางเนตรทราย  วะราหะ 

 ๘๒๖๖ นางเนตรทราย  สุทันติกร 

 ๘๒๖๗ นางเนตรทราย  เหมืองจา 

 ๘๒๖๘ นางเนตรนภา  กาวิโล 

 ๘๒๖๙ นางเนตรนภา  เกตุมั่งมี 

 ๘๒๗๐ นางเนตรนภา  คําพรมมา 

 ๘๒๗๑ นางเนตรนภา  จารุกําเนิดกุล 

 ๘๒๗๒ นางเนตรนภา  นวลจริง 

 ๘๒๗๓ นางเนตรนภา  พรหมเกิด 

 ๘๒๗๔ นางเนตรนภา  สอาดบัว 

 ๘๒๗๕ นางเนตรนภา  สิทธิศิวกร 

 ๘๒๗๖ นางเนตรนภา  ออนตา 

 ๘๒๗๗ นางสาวเนตรนะภา  ลุนเวลา 

 ๘๒๗๘ นางสาวเนตรนะภิส  ศุภกะ 

 ๘๒๗๙ นางเนตรนิภา  จันตระกูลชัย 

 ๘๒๘๐ นางสาวเนตรนุช  แสงบัลลังค 

 ๘๒๘๑ นางสาวเนตรรวีร  บุญรัตนไมตรี 

 ๘๒๘๒ นางเนตรฤดี  ทับทิมโต 

 ๘๒๘๓ นางเนตรวิไล  จินดาวัฒน 

 ๘๒๘๔ นางสาวเนตรสรา  บูชากรณ 

 ๘๒๘๕ นางเนตรอนงค  ศิริรักษ 

 ๘๒๘๖ นางเนติญา  พารพ 

 ๘๒๘๗ นางเนรัญชา  โดสามะ 

 ๘๒๘๘ นางสาวเนาวนา  ภูจาพล 

 ๘๒๘๙ นางสาวเนาวเนตร  เนตราคม 

 ๘๒๙๐ นางเนาวรัตน  ขจรวัฒนากุล 

 ๘๒๙๑ นางเนาวรัตน  จุฑาสงฆ 

 ๘๒๙๒ นางสาวเนาวรัตน  ดําสอน 

 ๘๒๙๓ นางเนาวรัตน  เดชนุน 

 ๘๒๙๔ นางเนาวรัตน  ตั้งพิมลจิตต 

 ๘๒๙๕ นางสาวเนาวรัตน  ทิพยอุทัย 



 หนา   ๑๖๒ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
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 ๘๒๙๖ นางสาวเนาวรัตน  ปะกียา 

 ๘๒๙๗ นางเนาวรัตน  พัฒนะแสง 

 ๘๒๙๘ นางเนาวรัตน  พิชัย 

 ๘๒๙๙ นางเนาวรัตน  เพ็ญจันทร 

 ๘๓๐๐ นางเนาวรัตน  รังสรรคลิขิต 

 ๘๓๐๑ นางสาวเนาวรัตน  รัตนพาหิระ 

 ๘๓๐๒ นางเนาวรัตน  ลีโทชวลิต 

 ๘๓๐๓ นางสาวเนาวรัตน  วัฒนันท 

 ๘๓๐๔ นางสาวเนาวรัตน  ศรีเสริม 

 ๘๓๐๕ นางเนาวรัตน  สถาพร 

 ๘๓๐๖ นางเนาวรัตน  สุวรรณวัฒน 

 ๘๓๐๗ นางเนาวรัตน  อาหมัด 

 ๘๓๐๘ นางเนาวรัตน  อินทรทาฉาง 

 ๘๓๐๙ นางเนียรนาถ  หวางคําภา 

 ๘๓๑๐ นางสาวเนียรนิภา  บุญอวน 

 ๘๓๑๑ นางเนื้อนวล  ไชยโชติ 

 ๘๓๑๒ นางโนรอัยณี  ดาราแมง 

 ๘๓๑๓ นางโนรอัยดา  การีนา 

 ๘๓๑๔ นางโนรี  กนกพัฒนรัตน 

 ๘๓๑๕ นางโนรีซัน  รอเซะ 

 ๘๓๑๖ นางบงกช  เครือสุวรรณ 

 ๘๓๑๗ นางสาวบงกช  ธรรมรักษ 

 ๘๓๑๘ นางบงกช  มวงศรีจันทร 

 ๘๓๑๙ นางบงกช  ศรขําพันธ 

 ๘๓๒๐ นางบงกช  แสงลอย 

 ๘๓๒๑ นางสาวบงกช  หมาดเตะ 

 ๘๓๒๒ นางบงกช  เหลืองศิริ 

 ๘๓๒๓ นางสาวบงกต  แยมผกา 

 ๘๓๒๔ นางบพิตร  โตมร 

 ๘๓๒๕ นางสาวบรรจง  ธรรมสมบัติ 

 ๘๓๒๖ นางบรรจง  ปงสุแสน 

 ๘๓๒๗ นางสาวบรรจง  พึงพิพัฒน 

 ๘๓๒๘ นางบรรจงจิตร  นนใส 

 ๘๓๒๙ นางสาวบรรจนา  กล่ินอม 

 ๘๓๓๐ นางสาวบรรเจิด  สละชุม 

 ๘๓๓๑ นางบรรเจิดลักษณ  จงนันทนาวนิชย 

 ๘๓๓๒ นางบรรยม  จันทรสามารถ 

 ๘๓๓๓ นางบริสุทธิ์  พานพินิจ 

 ๘๓๓๔ นางบวร  เภสัชชะ 

 ๘๓๓๕ นางสาวบังอร  กิจทา 

 ๘๓๓๖ นางสาวบังอร  ขุนรักษ 

 ๘๓๓๗ นางบังอร  คุณธรรม 

 ๘๓๓๘ นางบังอร  ไคนุนสิงห 

 ๘๓๓๙ นางบังอร  ใจสบาย 

 ๘๓๔๐ นางสาวบังอร  ชาติธรรม 

 ๘๓๔๑ นางบังอร  แซอั้ง 

 ๘๓๔๒ นางบังอร  ดวงแกว 

 ๘๓๔๓ นางบังอร  ทัพซาย 

 ๘๓๔๔ นางบังอร  นาเรือง 

 ๘๓๔๕ นางสาวบังอร  นิยม 

 ๘๓๔๖ นางบังอร  นิลพงศ 

 ๘๓๔๗ นางบังอร  บัวโคง 
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 ๘๓๔๘ นางสาวบังอร  บัวปอม 

 ๘๓๔๙ นางบังอร  บินตํามะหงง 

 ๘๓๕๐ นางบังอร  แปนปล้ืม 

 ๘๓๕๑ นางบังอร  พิมพจันทร 

 ๘๓๕๒ นางบังอร  พุทธา 

 ๘๓๕๓ นางบังอร  รวมสุข 

 ๘๓๕๔ นางบังอร  รุงเรือง 

 ๘๓๕๕ นางบังอร  เรณู 

 ๘๓๕๖ นางบังอร  ลอมไธสง 

 ๘๓๕๗ นางบังอร  ลาดบาศรี 

 ๘๓๕๘ นางสาวบังอร  วะชุม 

 ๘๓๕๙ นางสาวบังอร  ศรีวิเชียร 

 ๘๓๖๐ นางสาวบังอร  สุดกระโทก 

 ๘๓๖๑ นางบังอร  สุดาชม 

 ๘๓๖๒ นางบังอรรัตน  บุญคง 

 ๘๓๖๓ นางสาวบัณฑา  หวยคําบอน 

 ๘๓๖๔ นางบัวทิพย  รักขัน 

 ๘๓๖๕ นางสาวบัวทิพย  สุขเจริญ 

 ๘๓๖๖ นางบัวผัด  ชัยเดช 

 ๘๓๖๗ นางบัวผัน  เจริญคุณ 

 ๘๓๖๘ นางบัวพา  ทรงคาศรี 

 ๘๓๖๙ นางบัวริม  จันทร 

 ๘๓๗๐ นางบัวเรียน  โพธิแสง 

 ๘๓๗๑ นางบัวลอย  เขียนสีออน 

 ๘๓๗๒ นางบัวลอย  ชุมกระโทก 

 ๘๓๗๓ นางบัวหลวง  สุภากรรณ 

 ๘๓๗๔ นางบานชื่น  กาญจนนาค 

 ๘๓๗๕ นางบานเย็น  ศรีวงษ 

 ๘๓๗๖ นางบําเพ็ญ  กระแสร 

 ๘๓๗๗ นางบําเพ็ญ  พิรุณสุนทร 

 ๘๓๗๘ นางสาวบําเพ็ญ  ไหนาค 

 ๘๓๗๙ นางสาวบํารุง  เกิดขันหมาก 

 ๘๓๘๐ นางสาวบํารุง  จุลเจริญ 

 ๘๓๘๑ นางบํารุง  ชัยนุพันทร 

 ๘๓๘๒ นางสาวบํารุง  วงศหิรัญ 

 ๘๓๘๓ นางสาวบุญขจิต  คุมปรีดี 

 ๘๓๘๔ นางบุญขวัญ  บุญมน 

 ๘๓๘๕ นางบุญชนวน  อิ่มปติวงศ 

 ๘๓๘๖ นางบุญชวย  นันทา 

 ๘๓๘๗ นางบุญชวย  บุบผามะโล 

 ๘๓๘๘ นางสาวบุญชวย  พิลึกดีเดช 

 ๘๓๘๙ นางสาวบุญญลักษณ  หอทรัพย 

 ๘๓๙๐ นางบุญญสิริ  วงคกาศ 

 ๘๓๙๑ นางบุญญาพร  ชิดชาญชัย 

 ๘๓๙๒ นางสาวบุญญาพร  เพ่ิมชาติ 

 ๘๓๙๓ นางสาวบุญญาพัฒน  โชคชัย 

 ๘๓๙๔ นางสาวบุญญาภัทร  พิลาวัลย 

 ๘๓๙๕ นางบุญญาภา  จันทรหอม 

 ๘๓๙๖ นางบุญญาภา  ราชเสนา 

 ๘๓๙๗ นางบุญญาภา  สุวรรณมาศ 

 ๘๓๙๘ นางสาวบุญญารัตน  ชาติทรัพยสิน 

 ๘๓๙๙ นางสาวบุญญารัศมิ์  ประคีตวาทิน 



 หนา   ๑๖๔ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๔๐๐ นางบุญญิสา  เพ็ชรอิม่ 

 ๘๔๐๑ นางบุญฐิตา  พรมแสนปง 

 ๘๔๐๒ นางสาวบุญฑริกา  แกลวกสิกรรม 

 ๘๔๐๓ นางสาวบุญตนา  พุมเลง 

 ๘๔๐๔ นางสาวบุญตา  ถาวรวัชรกุล 

 ๘๔๐๕ นางบุญตา  ศรีละออง 

 ๘๔๐๖ นางบุญตาย  สิทธิไพศาล 

 ๘๔๐๗ นางสาวบุญเตือน  มีสมพล 

 ๘๔๐๘ นางบุญทิวา  ไกลถิ่น 

 ๘๔๐๙ นางบุญเทียน  ยงกําลัง 

 ๘๔๑๐ นางบุญธรรม  จอยสุดใจ 

 ๘๔๑๑ นางสาวบุญธรรม  ภักดีพรหม 

 ๘๔๑๒ นางบุญธิญา  สุทธิโคตร 

 ๘๔๑๓ นางบุญธิดา  เมฆฉาย 

 ๘๔๑๔ นางบุญนาค  คงวัดใหม 

 ๘๔๑๕ นางสาวบุญนาค  อ่ําองอาจ 

 ๘๔๑๖ นางบุญนิสา  ปานสง 

 ๘๔๑๗ นางสาวบุญนิสา  ภูมิศร ี

 ๘๔๑๘ นางบุญปราณี  นันทวัฒนากรณ 

 ๘๔๑๙ นางสาวบุญพา  เจริญจิตร 

 ๘๔๒๐ นางบุญเพลิน  วงศเวชวินิต 

 ๘๔๒๑ นางสาวบุญภา  สุขเอี่ยม 

 ๘๔๒๒ นางบุญมา  ทองสีดํา 

 ๘๔๒๓ นางสาวบุญย่ิง  แกวมน 

 ๘๔๒๔ นางบุญย่ิง  ปยนุสรณ 

 ๘๔๒๕ นางสาวบุญยืน  ไชยเชตุ 

 ๘๔๒๖ นางบุญเย่ียม  ญาณัปปสุต 

 ๘๔๒๗ นางสาวบุญรักษ  พันธมิตร 

 ๘๔๒๘ นางบุญรัตน  จรุงจิตตานุสนธิ์ 

 ๘๔๒๙ นางบุญรัตน  บุญเจริญ 

 ๘๔๓๐ นางสาวบุญรัตน  ปนตา 

 ๘๔๓๑ นางบุญรัตน  พงษศุภรางค 

 ๘๔๓๒ นางสาวบุญรัตน  รักราวี 

 ๘๔๓๓ นางบุญเรียง  บุญฤทธิ์ 

 ๘๔๓๔ นางสาวบุญเรือง  สวางอารมณ 

 ๘๔๓๕ นางสาวบุญเรือน  จินตรานันท 

 ๘๔๓๖ นางบุญเรือน  ชูแสง 

 ๘๔๓๗ นางสาวบุญเรือน  ทองดีเลิศสกุล 

 ๘๔๓๘ นางบุญเรือน  บุตตะ 

 ๘๔๓๙ นางสาวบุญเรือน  วรสวาสดิ์ 

 ๘๔๔๐ นางบุญฤดี  บัญชา 

 ๘๔๔๑ นางบุญลวน  ตรีเมฆ 

 ๘๔๔๒ นางบุญลอม  นวนงาม 

 ๘๔๔๓ นางบุญเลิศ  กําลังหาญ 

 ๘๔๔๔ นางสาวบุญศรี  ขาวสุด 

 ๘๔๔๕ นางบุญศรี  จันทรเพ็ญ 

 ๘๔๔๖ นางสาวบุญศรี  ปยะตระกูลรัตน 

 ๘๔๔๗ นางบุญศรี  ปยะวรรณสุทธิ์ 

 ๘๔๔๘ นางบุญสง  ใจชื่น 

 ๘๔๔๙ นางบุญสง  บุญสูง 

 ๘๔๕๐ นางบุญสง  มานะวงษ 

 ๘๔๕๑ นางสาวบุญสม  พลีวัน 



 หนา   ๑๖๕ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๔๕๒ นางบุญสม  สืบทิม 

 ๘๔๕๓ นางบุญสิตา  ทองมูล 

 ๘๔๕๔ นางสาวบุญสุชิน  ฉัตรไพฑูรย 

 ๘๔๕๕ นางสาวบุณฑริก  คาขาย 

 ๘๔๕๖ นางบุณฑริก  อินจันทร 

 ๘๔๕๗ นางสาวบุณฑริกการ  เชยกีวงศ 

 ๘๔๕๘ นางบุณฑริกา  ดําแกว 

 ๘๔๕๙ นางสาวบุณยวีร  สังขบุญเสริม 

 ๘๔๖๐ นางบุณยวีรย  กาบทอง 

 ๘๔๖๑ นางบุณิกา  เรงมานะวงษ 

 ๘๔๖๒ นางบุณิกา  วงศนันทพร 

 ๘๔๖๓ นางบุบผา  คลายทิม 

 ๘๔๖๔ นางบุบผา  ถนอมทรัพย 

 ๘๔๖๕ นางบุบผา  นิ่มนวล 

 ๘๔๖๖ นางบุบผา  พุกพิลา 

 ๘๔๖๗ นางบุบผาชาติ  สัมพันธวงศ 

 ๘๔๖๘ นางบุบผาชาติ  สุขจิรัง 

 ๘๔๖๙ นางบุปผา  กุศลคุม 

 ๘๔๗๐ นางบุปผา  เจริญสิน 

 ๘๔๗๑ นางบุปผา  ใจดี 

 ๘๔๗๒ นางสาวบุปผา  นิตยากุล 

 ๘๔๗๓ นางสาวบุปผา  บุญเรือน 

 ๘๔๗๔ นางบุปผา  ประเสริฐกุล 

 ๘๔๗๕ นางบุปผา  พาโคกทม 

 ๘๔๗๖ นางบุปผา  แยมจันทึก 

 ๘๔๗๗ นางสาวบุปผา  รัตนจิตต 

 ๘๔๗๘ นางบุปผา  เรือนอินทร 

 ๘๔๗๙ นางบุปผา  วิริยะบุศย 

 ๘๔๘๐ นางบุปผา  สังขวิสุทธิ์ 

 ๘๔๘๑ นางบุปผา  เหมือนประสาท 

 ๘๔๘๒ นางสาวบุปผา  เหมือนโพธิ์สกุล 

 ๘๔๘๓ นางบุปผา  อัยรักษ 

 ๘๔๘๔ นางบุปผา  อินทะนาม 

 ๘๔๘๕ นางบุปผาชาติ  ทีงาม 

 ๘๔๘๖ นางสาวบุปผาสวรรค  อุดมพืชน 

 ๘๔๘๗ นางบุผา  อารติแยร 

 ๘๔๘๘ นางบุพเพ  อยูแยม 

 ๘๔๘๙ นางบุรัสสกร  สัตยาวิรุทธ 

 ๘๔๙๐ นางสาวบุศยรินทร  เพชรคง 

 ๘๔๙๑ นางบุศรา  เชื้อสุพรรณ 

 ๘๔๙๒ นางบุศรา  ดวนโคกสูง 

 ๘๔๙๓ นางบุศรา  ไทยบุตร 

 ๘๔๙๔ นางบุศรา  ศรีชัย 

 ๘๔๙๕ นางบุศรา  สุขสวัสดิ์ 

 ๘๔๙๖ นางสาวบุศราคํา  แยมเย้ือน 

 ๘๔๙๗ นางบุศราภรณ  เต็งรัง 

 ๘๔๙๘ นางบุศราภรณ  ปฐมโอสถ 

 ๘๔๙๙ นางบุศราภรณ  ลีวิริยะพันธุ 

 ๘๕๐๐ นางสาวบุศรินทร  กันกล่ิน 

 ๘๕๐๑ นางบุศรินทร  บุณยภัทรากุล 

 ๘๕๐๒ นางบุศรินทร  มูลชารี 

 ๘๕๐๓ นางบุศรินทร  ลัดดาโชติ 



 หนา   ๑๖๖ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๕๐๔ นางบุศรินทร  ศรีราจันทร 

 ๘๕๐๕ นางบุษกร  กนแกม 

 ๘๕๐๖ นางบุษกร  จันทรคลาย 

 ๘๕๐๗ นางสาวบุษกร  จันทรศิริ 

 ๘๕๐๘ นางสาวบุษกร  ตั้งสัจจวงศ 

 ๘๕๐๙ นางสาวบุษกร  ปุรณมณีวิวัฒน 

 ๘๕๑๐ นางสาวบุษกร  ผูพิทักษรัตนกุล 

 ๘๕๑๑ นางสาวบุษกร  ฟกเจริญ 

 ๘๕๑๒ นางสาวบุษกร  รําไพยะกุล 

 ๘๕๑๓ นางบุษกร  วิชัย 

 ๘๕๑๔ นางบุษกร  สืบซึ้ง 

 ๘๕๑๕ นางบุษกร  หลายเจ็ด 

 ๘๕๑๖ นางบุษกร  อองมี 

 ๘๕๑๗ นางบุษกล  ศุภอักษร 

 ๘๕๑๘ นางบุษฎี  สงเทพ 

 ๘๕๑๙ นางบุษดี  แกวกันยา 

 ๘๕๒๐ นางบุษดี  ภาระบาล 

 ๘๕๒๑ นางบุษบง  ธนะปุญญศิริ 

 ๘๕๒๒ นางสาวบุษบง  เสนีวงศ ณ อยุธยา 

 ๘๕๒๓ นางสาวบุษบา  กรุดเจียม 

 ๘๕๒๔ นางบุษบา  กวีมูล 

 ๘๕๒๕ นางบุษบา  กิติพันธ 

 ๘๕๒๖ นางบุษบา  แกวไพฑูรย 

 ๘๕๒๗ นางบุษบา  จันทรแยม 

 ๘๕๒๘ นางสาวบุษบา  ทองโพธิ์ศรี 

 ๘๕๒๙ นางสาวบุษบา  ทะนะกุล 

 ๘๕๓๐ นางบุษบา  พันธุภิญโญ 

 ๘๕๓๑ นางบุษบา  พิมาย 

 ๘๕๓๒ นางบุษบา  เลาเรื่อง 

 ๘๕๓๓ นางบุษบา  เสรีรักษ 

 ๘๕๓๔ นางบุษบา  เสียงหลาย 

 ๘๕๓๕ นางบุษบา  อุดม 

 ๘๕๓๖ นางบุษบากร  ไชยมงคล 

 ๘๕๓๗ นางบุษบากร  ธรรมสุวิไล 

 ๘๕๓๘ นางบุษบารัตน  กันทะสอน 

 ๘๕๓๙ นางสาวบุษย  ผัดแสน 

 ๘๕๔๐ นางบุษยมาส  ขําพรมราช 

 ๘๕๔๑ นางสาวบุษยา  จายพงษ 

 ๘๕๔๒ นางบุษยารัตน  จงประดิษฐ 

 ๘๕๔๓ นางบุษรา  ดอกบัว 

 ๘๕๔๔ นางสาวบุษรา  เลาหศิริ 

 ๘๕๔๕ นางสาวบุษราคัม  หอมจําปา 

 ๘๕๔๖ นางบุษราภรณ  เขื่อนคํา 

 ๘๕๔๗ นางบุษราภรณ  ศรีสงค 

 ๘๕๔๘ นางบุษรายาณีย  จับจัด 

 ๘๕๔๙ นางบุษรารัตน  คําบุญเรือง 

 ๘๕๕๐ นางสาวบุษราวรรณ  ไชยชนะวงศ 

 ๘๕๕๑ นางบุษริน  บายคลอย 

 ๘๕๕๒ นางบุษรินทร  ดวงสีแกว 

 ๘๕๕๓ นางสาวบุษรินทร  เลิศพิริยพงศ 

 ๘๕๕๔ นางสาวบุษรินทร  หลิมรัตนวงศ 

 ๘๕๕๕ นางบุสบัน  จันทรนุกูลกิจ 



 หนา   ๑๖๗ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๕๕๖ นางบุสบา  พรอมปฐมวงศ 

 ๘๕๕๗ นางบุหงา  แกวแจมจันทร 

 ๘๕๕๘ นางสาวบุหงา  คามาวาส 

 ๘๕๕๙ นางบุหงา  ราชประโคน 

 ๘๕๖๐ นางเบญจกานต  รอดพงษ 

 ๘๕๖๑ นางเบญจพร  ทองอนันต 

 ๘๕๖๒ นางเบญจพร  ประสงคศรี 

 ๘๕๖๓ นางเบญจพร  ปจฉาภาพ 

 ๘๕๖๔ นางเบญจพร  พัฒนากร 

 ๘๕๖๕ นางเบญจพร  เพริศแกว 

 ๘๕๖๖ นางเบญจพร  แพรแกว 

 ๘๕๖๗ นางเบญจพร  รัตนปรีชากุล 

 ๘๕๖๘ นางเบญจพร  สีนาม 

 ๘๕๖๙ นางเบญจพร  เสนาะธรรม 

 ๘๕๗๐ นางเบญจพรรณ  ศรีคง 

 ๘๕๗๑ นางสาวเบญจพาณี  ศรีบํารุงสันติ 

 ๘๕๗๒ นางเบญจมา  หารัญดา 

 ๘๕๗๓ นางเบญจมาภรณ  ชูชวย 

 ๘๕๗๔ นางเบญจมาภรณ  ถนอมเขตต 

 ๘๕๗๕ นางเบญจมาภรณ  รักษมณี 

 ๘๕๗๖ นางเบญจมาภรณ  ศรีพิศุทธิ์ตระกูล 

 ๘๕๗๗ นางสาวเบญจมาภรณ  ศิริเฉลิม 

 ๘๕๗๘ นางเบญจมาภรณ  ศิริโสม 

 ๘๕๗๙ นางสาวเบญจมาภรณ   

  เหลืองประเสริฐ 

 ๘๕๘๐ นางสาวเบญจมาศ  การินตา 

 ๘๕๘๑ นางเบญจมาศ  แกวเกตุ 

 ๘๕๘๒ นางสาวเบญจมาศ  จึงจงจิตต 

 ๘๕๘๓ นางสาวเบญจมาศ  เชื้อจันทึก 

 ๘๕๘๔ นางเบญจมาศ  ดวงเดือน 

 ๘๕๘๕ นางสาวเบญจมาศ  ไตรบรรณ 

 ๘๕๘๖ นางเบญจมาศ  ทองมี 

 ๘๕๘๗ นางเบญจมาศ  บุญโทแสง 

 ๘๕๘๘ นางเบญจมาศ  ปยะนาจ 

 ๘๕๘๙ นางเบญจมาศ  เปยสุยะ 

 ๘๕๙๐ นางเบญจมาศ  พรมจันทร 

 ๘๕๙๑ นางสาวเบญจมาศ  โพธิ์ทอง 

 ๘๕๙๒ นางเบญจมาศ  ยาชมภู 

 ๘๕๙๓ นางเบญจมาศ  วิจิตรปฐมกุล 

 ๘๕๙๔ นางเบญจมาศ  ศีรษะภูมิ 

 ๘๕๙๕ นางเบญจมาศ  สนิทวงศ 

 ๘๕๙๖ นางเบ็ญจมาศ  กํางา 

 ๘๕๙๗ นางสาวเบญจมาส  ชัยศรี 

 ๘๕๙๘ นางเบญจมาส  สาบานกลวย 

 ๘๕๙๙ นางสาวเบญจรัตน  พรมพิราม 

 ๘๖๐๐ นางเบญจรี  ใจนวล 

 ๘๖๐๑ นางสาวเบญจลักษณ  ชูชีพ 

 ๘๖๐๒ นางเบญจลักษณ  เดชวงคยา 

 ๘๖๐๓ นางสาวเบ็ญจลักษณ  สยามพันธ 

 ๘๖๐๔ นางสาวเบญจวรรณ  เกิดพิทักษ 

 ๘๖๐๕ นางเบญจวรรณ  เกิดรื่น 

 ๘๖๐๖ นางสาวเบญจวรรณ  เครือเนตร 



 หนา   ๑๖๘ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๖๐๗ นางเบญจวรรณ  จินตะมัย 

 ๘๖๐๘ นางเบญจวรรณ  ใจเย็น 

 ๘๖๐๙ นางเบญจวรรณ  ชาวบานใหม 

 ๘๖๑๐ นางเบญจวรรณ  ไชยคชบาล 

 ๘๖๑๑ นางเบญจวรรณ  ตั้งพัฒนาประดิษฐ 

 ๘๖๑๒ นางสาวเบญจวรรณ  ทรัพยคง 

 ๘๖๑๓ นางเบญจวรรณ  บุญประยงค 

 ๘๖๑๔ นางเบญจวรรณ  บุญรักษ 

 ๘๖๑๕ นางเบญจวรรณ  ปนทอง 

 ๘๖๑๖ นางเบญจวรรณ  ผิวออน 

 ๘๖๑๗ นางเบญจวรรณ  พรหมพา 

 ๘๖๑๘ นางสาวเบญจวรรณ  พวงภู 

 ๘๖๑๙ นางเบญจวรรณ  มนูญญา 

 ๘๖๒๐ นางเบญจวรรณ  ย้ิมเจริญ 

 ๘๖๒๑ นางเบญจวรรณ  โรจนวชิรนนท 

 ๘๖๒๒ นางสาวเบญจวรรณ  เลิศวิชิตเวช 

 ๘๖๒๓ นางสาวเบญจวรรณ  วงษศรีแกว 

 ๘๖๒๔ นางเบญจวรรณ  วงสวาห 

 ๘๖๒๕ นางสาวเบญจวรรณ  วรเวก 

 ๘๖๒๖ นางเบญจวรรณ  ศิวะยุทธกิจ 

 ๘๖๒๗ นางเบญจวรรณ  สงสุรินทร 

 ๘๖๒๘ นางเบญจวรรณ  เสนาลัย 

 ๘๖๒๙ นางเบญจวรรณ  ฮองซุน 

 ๘๖๓๐ นางเบญจวรรณ  สารวงษ 

 ๘๖๓๑ นางเบ็ญจวรรณ  ทมโยธา 

 ๘๖๓๒ นางเบ็ญจวรรณ  เมืองเกา 

 ๘๖๓๓ นางเบ็ญจวรรณ  ลอยวิเวก 

 ๘๖๓๔ นางสาวเบ็ญจวรรณ  วรรณบรรจง 

 ๘๖๓๕ นางเบ็ญจวรรณ  สุทธิ์สาวก 

 ๘๖๓๖ นางเบญจวัลย  โพธินี 

 ๘๖๓๗ นางสาวเบ็ญชา  กิ่งกาน 

 ๘๖๓๘ นางเบญญพร  เอมสรรค 

 ๘๖๓๙ นางเบญญา  สังขศิลปชัย 

 ๘๖๔๐ นางเบญญาภา  ไชยดรุณ 

 ๘๖๔๑ นางเบญญาภา  ทรัพยสินชัย 

 ๘๖๔๒ นางเบญญาภา  อินทรักษา 

 ๘๖๔๓ นางสาวเบญญาวรรณ  แซล้ี 

 ๘๖๔๔ นางเบ็ญลา  บัวถนอม 

 ๘๖๔๕ นางใบศรี  จึงมั่นคง 

 ๘๖๔๖ นางสาวใบศรี  หนูดา 

 ๘๖๔๗ นางปกรณแกว  มีสุข 

 ๘๖๔๘ นางสาวปฏิพัทธ  งามสม 

 ๘๖๔๙ นางปฏิพัทธ  ปญญาบุตร 

 ๘๖๕๐ นางปฏิมากรรม  บุญกอง 

 ๘๖๕๑ นางปฏิมาภรณ  ภูมิกอง 

 ๘๖๕๒ นางสาวปฐมพร  ขุนโพธิ์ 

 ๘๖๕๓ นางปฐมพร  ธนสารพิพัฒนคุณ 

 ๘๖๕๔ นางสาวปฐมา  โอสถาน 

 ๘๖๕๕ นางปฐมาภรณ  ชัยเพ็ชร 

 ๘๖๕๖ นางปณวรรณ  ประกอบพรเจริญ 

 ๘๖๕๗ นางปณาลี  คหาปนะ 

 ๘๖๕๘ นางปณาลี  มิ่งไธสงค 



 หนา   ๑๖๙ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๖๕๙ นางสาวปณิจตา  สินเปย 

 ๘๖๖๐ นางสาวปณิชา  ปฏิญญากุลพัชร 

 ๘๖๖๑ นางสาวปณิดา  เสมอชน 

 ๘๖๖๒ นางปณิตตรา  กําแกว 

 ๘๖๖๓ นางปณิตตรา  รวยลาภ 

 ๘๖๖๔ นางสาวปณิตา  ผลสุทธิ์ 

 ๘๖๖๕ นางสาวปณิตา  วงษคํา 

 ๘๖๖๖ นางสาวปณิตา  สอาดศรี 

 ๘๖๖๗ นางปถมาภรณ  จันทรโสภา 

 ๘๖๖๘ นางปทิตตา  กฤษณะกาฬ 

 ๘๖๖๙ นางปทิตตา  แกวจอน 

 ๘๖๗๐ นางปทิตตา  คุยเพียภูมิ 

 ๘๖๗๑ นางปทิตตา  จันทรฉาย 

 ๘๖๗๒ นางสาวปทิตตา  พงษธิกร 

 ๘๖๗๓ นางปทิตตา  ภูดิฐวัฒนโชค 

 ๘๖๗๔ นางปทิตตา  อภิวิชญภาคิน 

 ๘๖๗๕ นางปทุม  บัวแกว 

 ๘๖๗๖ นางปทุมพร  วรสกุลกาญจน 

 ๘๖๗๗ นางปทุมรัตน  พูลผล 

 ๘๖๗๘ นางสาวปทุมวรรณ  ปญญาเปยง 

 ๘๖๗๙ นางสาวปทุมา  ใจอารีย 

 ๘๖๘๐ นางสาวปธิตา  สุริยะ 

 ๘๖๘๑ นางปนัดดา  ใจมา 

 ๘๖๘๒ นางปนัดดา  ฉันทลาภ 

 ๘๖๘๓ นางปนัดดา  ทองโชติ 

 ๘๖๘๔ นางปนัดดา  ธนาวุฒิกูร 

 ๘๖๘๕ นางปนัดดา  ธานีตระกูล 

 ๘๖๘๖ นางปนัดดา  บุตรศรีคุย 

 ๘๖๘๗ นางปนัดดา  รอดเงิน 

 ๘๖๘๘ นางปนัดดา  ล้ิมธงเจริญ 

 ๘๖๘๙ นางสาวปนัดดา  ล้ีเจริญ 

 ๘๖๙๐ นางสาวปนัดดา  วราติณณวุฒิ 

 ๘๖๙๑ นางปนัดดา  ศักดิฤทธิ์ 

 ๘๖๙๒ นางปนัดดา  แสงเศวตมณีงาม 

 ๘๖๙๓ นางปนัดดา  อาคม 

 ๘๖๙๔ นางปนันธสรณ  วรรณพงศ 

 ๘๖๙๕ นางสาวปนัสดา  คมรัตนนนท 

 ๘๖๙๖ นางสาวปนิดา  ชมกล่ิน 

 ๘๖๙๗ นางปนิตา  วารีรักษ 

 ๘๖๙๘ นางปพรภัทร  ท่ังกลาง 

 ๘๖๙๙ นางปพิชญา  ทวีเศษ 

 ๘๗๐๐ นางปพิชญา  ปทวี 

 ๘๗๐๑ นางสาวปภังกร  ใจรอบคอบ 

 ๘๗๐๒ นางปภังกร  สมศักดิ์ 

 ๘๗๐๓ นางปภัสนันท  ศรีสุวรรณ 

 ๘๗๐๔ นางปภาชุดา  อึ๊งภากรณ 

 ๘๗๐๕ นางปภาณัท  เอี่ยมพญา 

 ๘๗๐๖ นางปภาดา  ทัศนะเวทิน 

 ๘๗๐๗ นางปภาดา  นนทภุตธนาธิป 

 ๘๗๐๘ นางปภาดา  ปานนิล 

 ๘๗๐๙ นางปภาดา  พิมมะรัตน 

 ๘๗๑๐ นางปภาดา  มังคลาด 



 หนา   ๑๗๐ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๗๑๑ นางปภาดา  วิไลลักษณ 

 ๘๗๑๒ นางปภาดา  สุขะชีวานนท 

 ๘๗๑๓ นางปภาดา  สุวรรณศรี 

 ๘๗๑๔ นางสาวปภานัน  สุตะวงษ 

 ๘๗๑๕ นางปภาวรินทร  ชินชะนะ 

 ๘๗๑๖ นางปภาวี  ประสงคสุข 

 ๘๗๑๗ นางปภาอร  เพชรมาตย 

 ๘๗๑๘ นางปภาอร  สืบวงษ 

 ๘๗๑๙ นางสาวปภินพิทย  รุจิธิ 

 ๘๗๒๐ นางสาวปยารี  พิริยะอุดมพร 

 ๘๗๒๑ นางปรมาภรณ  บุญศรี 

 ๘๗๒๒ นางประกฤตยา  ขําเจริญ 

 ๘๗๒๓ นางประกาย  ขันอาสา 

 ๘๗๒๔ นางประกาย  นาระกันทา 

 ๘๗๒๕ นางสาวประกาย  ปองกัน 

 ๘๗๒๖ นางสาวประกาย  สัญโญชนวิทย 

 ๘๗๒๗ นางประกายแกว  เศรษฐมาตย 

 ๘๗๒๘ นางประกายดาว  จานนอก 

 ๘๗๒๙ นางประกายพร  นราสุขเกษม 

 ๘๗๓๐ นางสาวประกายมาศ  หงษวิเศษ 

 ๘๗๓๑ นางประกายศรี  หอจันทร 

 ๘๗๓๒ นางประครอง  ไชยศรี 

 ๘๗๓๓ นางประครอง  ภูลายยาว 

 ๘๗๓๔ นางสาวประคอง  กองหิน 

 ๘๗๓๕ นางประคอง  ตากงูเหลือม 

 ๘๗๓๖ นางสาวประคอง  นาคสระนอย 

 ๘๗๓๗ นางประคอง  ย้ิมแยม 

 ๘๗๓๘ นางประคองศรี  แมนชัยภูมิ 

 ๘๗๓๙ นางประจวบ  รัตนแกว 

 ๘๗๔๐ นางประจวบ  อินทบุตร 

 ๘๗๔๑ นางประชุม  ศรีกิมแกว 

 ๘๗๔๒ นางสาวประชุมสุข  ชัยอํานาจ 

 ๘๗๔๓ นางประชุมา  บุตรแสงดี 

 ๘๗๔๔ นางประณมกร  พาหะนิช 

 ๘๗๔๕ นางประณมพร  ไทยทอง 

 ๘๗๔๖ นางสาวประณยา  ชนะเกียรติ 

 ๘๗๔๗ นางประณยา  เดชธรรมชัย 

 ๘๗๔๘ นางประดับ  ปรีชาญาณ 

 ๘๗๔๙ นางประดับพร  เนตวงษ 

 ๘๗๕๐ นางสาวประดับพิณ  ภูธนะกูล 

 ๘๗๕๑ นางประดิตร  ปะนะรัตน 

 ๘๗๕๒ นางสาวประทิน  สถานสุข 

 ๘๗๕๓ นางสาวประทิพย  ปนคํา 

 ๘๗๕๔ นางประทีป  สุขีลักษณ 

 ๘๗๕๕ นางประทุม  คมบาง 

 ๘๗๕๖ นางสาวประทุม  เคหะทอง 

 ๘๗๕๗ นางประทุม  สัทธิง 

 ๘๗๕๘ นางสาวประทุมทอง  ลือชัย 

 ๘๗๕๙ นางประทุมพร  ทองภูเบศร 

 ๘๗๖๐ นางประทุมพร  ผลดอน 

 ๘๗๖๑ นางประทุมพร  รุจิเจริญวรรณ 

 ๘๗๖๒ นางประทุมรตัน  เนาวบุตร 



 หนา   ๑๗๑ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๗๖๓ นางประทุมวรรณ  หวานเสียง 

 ๘๗๖๔ นางประทุมวรรณ  ผานบุตร 

 ๘๗๖๕ นางสาวประทุมวัน  วงศวรรณศรี 

 ๘๗๖๖ นางสาวประเทือง  มะลิรักษ 

 ๘๗๖๗ นางประนมพร  ตุมอญ 

 ๘๗๖๘ นางประนมพร  สนั่นเอื้อ 

 ๘๗๖๙ นางประนอง  พิมพานิช 

 ๘๗๗๐ นางประนอม  ชูศรี 

 ๘๗๗๑ นางประนอม  ปนงาม 

 ๘๗๗๒ นางประนอม  ปาวิน 

 ๘๗๗๓ นางประนอม  รัศมี 

 ๘๗๗๔ นางประนอม  แววศรี 

 ๘๗๗๕ นางประนอม  สังขวรรณ 

 ๘๗๗๖ นางประนอม  สามสี 

 ๘๗๗๗ นางสาวประนอม  หลีเกษม 

 ๘๗๗๘ นางประนอม  หาญประโคน 

 ๘๗๗๙ นางสาวประนอมจิตร  คุมแถว 

 ๘๗๘๐ นางประนัดดา  ศุภรานันท 

 ๘๗๘๑ นางประพรรัตน  วิเศษสิงห 

 ๘๗๘๒ นางประพิศพักตร  พูลศรี 

 ๘๗๘๓ นางประเพ็ญพร  ชํานาญพงษ 

 ๘๗๘๔ นางประเพียร  อสิพงษ 

 ๘๗๘๕ นางประไพ  กาญจนกันโห 

 ๘๗๘๖ นางประไพ  เกตุสุวรรณ 

 ๘๗๘๗ นางสาวประไพ  แกวมวง 

 ๘๗๘๘ นางประไพ  ไชยปาละ 

 ๘๗๘๙ นางสาวประไพ  ตันประเสริฐ 

 ๘๗๙๐ นางประไพ  นิยมพันธ 

 ๘๗๙๑ นางสาวประไพ  ภูวิภิรมย 

 ๘๗๙๒ นางประไพ  วัฒนะนุกูล 

 ๘๗๙๓ นางสาวประไพ  วิโรจน 

 ๘๗๙๔ นางประไพ  สกูลหรัง 

 ๘๗๙๕ นางประไพ  สมัยมาก 

 ๘๗๙๖ นางสาวประไพ  เสถียร 

 ๘๗๙๗ นางประไพ  แสนสุข 

 ๘๗๙๘ นางสาวประไพจิตร  พันธสงา 

 ๘๗๙๙ นางประไพรัตน  ปุณยรัตนยืนยง 

 ๘๘๐๐ นางประไพศรี  แสงชลินทร 

 ๘๘๐๑ นางสาวประภัสสร  กอนแกว 

 ๘๘๐๒ นางประภัสสร  กุลออน 

 ๘๘๐๓ นางสาวประภัสสร  เกียรติลือเดช 

 ๘๘๐๔ นางประภัสสร  แกวคง 

 ๘๘๐๕ นางสาวประภัสสร  ชํานาญศิลป 

 ๘๘๐๖ นางสาวประภัสสร  โชคไพศาล 

 ๘๘๐๗ นางประภัสสร  ทองอุทัยศรี 

 ๘๘๐๘ นางสาวประภัสสร  ทิพยอุทัย 

 ๘๘๐๙ นางสาวประภัสสร  นอยมิ่ง 

 ๘๘๑๐ นางประภัสสร  นาวิกวาณิชย 

 ๘๘๑๑ นางสาวประภัสสร  ผาสุข 

 ๘๘๑๒ นางประภัสสร  พันทอง 

 ๘๘๑๓ นางประภัสสร  พาตน 

 ๘๘๑๔ นางสาวประภัสสร  มนตออน 



 หนา   ๑๗๒ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๘๑๕ นางประภัสสร  เลิศภักดี 

 ๘๘๑๖ นางประภัสสร  วงตา 

 ๘๘๑๗ นางประภัสสร  ศรีพรม 

 ๘๘๑๘ นางสาวประภัสสร  ศันสนะพิทยากร 

 ๘๘๑๙ นางประภัสสร  ศิริวัฒน 

 ๘๘๒๐ นางประภัสสร  สายมะณี 

 ๘๘๒๑ นางสาวประภัสสินี  สันติปรานรนต 

 ๘๘๒๒ นางประภัสสิริ  ชูจิตร 

 ๘๘๒๓ นางประภา  จันทรประทีป 

 ๘๘๒๔ นางประภา  ฉายชูวงษ 

 ๘๘๒๕ นางประภา  ทองขาวบัว 

 ๘๘๒๖ นางประภา  โปธิ 

 ๘๘๒๗ นางประภา  พิทาคํา 

 ๘๘๒๘ นางประภากร  เปาะทองคํา 

 ๘๘๒๙ นางประภากร  พรหมบุตร 

 ๘๘๓๐ นางประภากร  เมืองมีศรี 

 ๘๘๓๑ นางประภากร  หวยทราย 

 ๘๘๓๒ นางประภาพร  แกวสุข 

 ๘๘๓๓ นางสาวประภาพร  โกสิน 

 ๘๘๓๔ นางสาวประภาพร  ขําดี 

 ๘๘๓๕ นางประภาพร  ถาวรภูวนนท 

 ๘๘๓๖ นางสาวประภาพร  ถ้ําแกว 

 ๘๘๓๗ นางประภาพร  นามวงศ 

 ๘๘๓๘ นางสาวประภาพร  พวงมะลิ 

 ๘๘๓๙ นางประภาพร  พิชวงค 

 ๘๘๔๐ นางประภาพร  พิรบรรณ 

 ๘๘๔๑ นางประภาพร  อัลเดรด 

 ๘๘๔๒ นางสาวประภาพร  อึ้งกิมบวน 

 ๘๘๔๓ นางประภาพรรณ  จันทรเงิน 

 ๘๘๔๔ นางสาวประภาพรรณ  จันพิบูลย 

 ๘๘๔๕ นางประภาพรรณ  ทาทอง 

 ๘๘๔๖ นางสาวประภาพรรณ  นิยมรัฐ 

 ๘๘๔๗ นางสาวประภาพรรณ  เนตรแสงศรี 

 ๘๘๔๘ นางประภาพรรณ  บุตรสมบัติ 

 ๘๘๔๙ นางประภาพรรณ  ปทุมสูติ 

 ๘๘๕๐ นางประภาพรรณ  อรัญศิริ 

 ๘๘๕๑ นางประภาภรณ  ขําพิทักษกุล 

 ๘๘๕๒ นางประภาภรณ  จันทาโลก 

 ๘๘๕๓ นางประภาภรณ  จันปุม 

 ๘๘๕๔ นางประภาภรณ  โปะประนม 

 ๘๘๕๕ นางสาวประภาภรณ  ศศิธร 

 ๘๘๕๖ นางสาวประภารัตน  ปนดี 

 ๘๘๕๗ นางประภาศรี  ทะนงค 

 ๘๘๕๘ นางประภาศรี  นามวงศ 

 ๘๘๕๙ นางสาวประภาศรี  หวยโศก 

 ๘๘๖๐ นางประภาศิริ  ศิราแรง 

 ๘๘๖๑ นางประมวล  ลาปะ 

 ๘๘๖๒ นางประมวล  สงวนสิน 

 ๘๘๖๓ นางประมวล  สุริยะ 

 ๘๘๖๔ นางประมาพร  พิลาวงค 

 ๘๘๖๕ นางประยงค  จันทะวงษ 

 ๘๘๖๖ นางสาวประยงค  แสวงบุญ 



 หนา   ๑๗๓ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๘๖๗ นางประยงค  เหลาพรหม 

 ๘๘๖๘ นางประยูรศรี  สยามรัตน 

 ๘๘๖๙ นางสาวประโลม  ชวยนุกูล 

 ๘๘๗๐ นางประโลม  พันธกิจจกุล 

 ๘๘๗๑ นางประวิณา  พองชัยภูมิ 

 ๘๘๗๒ นางสาวประวีณา  สีหะวงษ 

 ๘๘๗๓ นางสาวประสงค  ใจครุฑ 

 ๘๘๗๔ นางประสงค  ชั้วจําเริญ 

 ๘๘๗๕ นางประสพพิมพ  พรหมสิน 

 ๘๘๗๖ นางประสาทพร  ไตรสีห 

 ๘๘๗๗ นางสาวประสาทพร  วิวัฒนานนท 

 ๘๘๗๘ นางประสาน  โสฬส 

 ๘๘๗๙ นางประหยัด  เขียวสระคู 

 ๘๘๘๐ นางประหยัด  ฐิตเรวุฒิ 

 ๘๘๘๑ นางสาวประหยัด  วรรนิวาส 

 ๘๘๘๒ นางปรัชญา  วชิรัคกุล 

 ๘๘๘๓ นางสาวปรัชญาภรณ  จิตตรง 

 ๘๘๘๔ นางสาวปราง  คะณาวรรณ 

 ๘๘๘๕ นางสาวปรางทอง  ชัยวิชิต 

 ๘๘๘๖ นางสาวปรางมาศ  จันทรคง 

 ๘๘๘๗ นางสาวปราณปรียา  สิงหยะบุศย 

 ๘๘๘๘ นางปราณิสา  กอรม 

 ๘๘๘๙ นางปราณี  กระจับนาค 

 ๘๘๙๐ นางปราณี  คํามั่น 

 ๘๘๙๑ นางสาวปราณี  จันทราภิรมย 

 ๘๘๙๒ นางปราณี  เจตนานนท 

 ๘๘๙๓ นางปราณี  ชูพันธ 

 ๘๘๙๔ นางปราณี  ดีอุดม 

 ๘๘๙๕ นางปราณี  เดชะ 

 ๘๘๙๖ นางสาวปราณี  ตินพ 

 ๘๘๙๗ นางสาวปราณี  ทองคํา 

 ๘๘๙๘ นางปราณี  นงภา 

 ๘๘๙๙ นางสาวปราณี  นาค่ําคูณ 

 ๘๙๐๐ นางปราณี  บดีรัฐ 

 ๘๙๐๑ นางปราณี  ปะหะระตา 

 ๘๙๐๒ นางสาวปราณี  ปนแปง 

 ๘๙๐๓ นางปราณี  ปุมแพง 

 ๘๙๐๔ นางสาวปราณี  พจนาภิรักษ 

 ๘๙๐๕ นางปราณี  พรมมิ 

 ๘๙๐๖ นางปราณี  พรย่ิงเจริญ 

 ๘๙๐๗ นางสาวปราณี  พรหมประดิษฐ 

 ๘๙๐๘ นางสาวปราณี  เพียรทําดี 

 ๘๙๐๙ นางปราณี  ฟกทองพันธ 

 ๘๙๑๐ นางปราณี  ฟกเย็น 

 ๘๙๑๑ นางปราณี  ภูไกรลาศ 

 ๘๙๑๒ นางปราณี  มวยดี 

 ๘๙๑๓ นางปราณี  มาลาศรี 

 ๘๙๑๔ นางปราณี  ยอดราช 

 ๘๙๑๕ นางสาวปราณี  ลักขณาภิชนชัช 

 ๘๙๑๖ จาโทหญิง ปราณี  ลีลาวัฒนานนทกุล 

 ๘๙๑๗ นางสาวปราณี  ล้ีวิริยะ 

 ๘๙๑๘ นางปราณี  วิชัยแสง 



 หนา   ๑๗๔ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๙๑๙ นางปราณี  ศรีวรรณ 

 ๘๙๒๐ นางปราณี  เศษโถ 

 ๘๙๒๑ นางสาวปราณี  สิทธิศักดิ์ 

 ๘๙๒๒ นางสาวปราณี  แสงธนู 

 ๘๙๒๓ นางปราณี  แสนวิเศษ 

 ๘๙๒๔ นางสาวปราณี  เหลืองย่ังยืน 

 ๘๙๒๕ นางปราณี  อมรชัยชาญ 

 ๘๙๒๖ นางปราณี  อุดมพัฒน 

 ๘๙๒๗ นางปราณี  เอี่ยมนอย 

 ๘๙๒๘ นางปราณีต  ดีกา 

 ๘๙๒๙ นางปราณีต  พันเพชร 

 ๘๙๓๐ นางปราณีต  โพนแปะ 

 ๘๙๓๑ นางปราถนา  แสงแกว 

 ๘๙๓๒ นางปรานอม  กลไกร 

 ๘๙๓๓ นางสาวปรานอม  ตั้งธนตระกูลชัย 

 ๘๙๓๔ นางปรานอม  เนาวสุวรรณ 

 ๘๙๓๕ นางสาวปรานอม  หมูสูงเนิน 

 ๘๙๓๖ นางปรานอม  อิสระไพศาล 

 ๘๙๓๗ นางปรานี  แสงคํา 

 ๘๙๓๘ นางสาวปรารถนา  ขวัญบุญ 

 ๘๙๓๙ นางปรารถนา  ครุสันธิ์ 

 ๘๙๔๐ นางสาวปรารถนา  ซิ่งเถียรตระกูล 

 ๘๙๔๑ นางสาวปรารถนา  เพียรทอง 

 ๘๙๔๒ นางปรารถนา  เรืองรินทร 

 ๘๙๔๓ นางปรารถนา  ลีนะศิริมากุล 

 ๘๙๔๔ นางปรารถนา  สมรูป 

 ๘๙๔๕ นางสาวปรารถนาพร  จีนประโคน 

 ๘๙๔๖ นางปรารีชาติ  นําชัยเจนกิจ 

 ๘๙๔๗ นางสาวปราวีณา  ชุติปญญะบุตร 

 ๘๙๔๘ นางปราวีณา  นุกูลกิจ 

 ๘๙๔๙ นางปริชญา  จันทรขวัญ 

 ๘๙๕๐ นางปริชญา  ปญญาใส 

 ๘๙๕๑ นางสาวปริชญา  สิริเกียรติสวัสดิ์ 

 ๘๙๕๒ นางสาวปริชวัน  น้ําใจตรง 

 ๘๙๕๓ นางปริชาติ  ขัตติยะบุตร 

 ๘๙๕๔ นางปริชาติ  ขันทรักษ 

 ๘๙๕๕ นางปริชาติ  ผาสุข 

 ๘๙๕๖ นางปริญ  เปล่ียนสมัย 

 ๘๙๕๗ นางปริญญสิริย  มณีนัย 

 ๘๙๕๘ นางปริญญา  ชูไพฑูรย 

 ๘๙๕๙ นางปริญญา  ดวงทรัพย 

 ๘๙๖๐ นางปริญญา  นามกูล 

 ๘๙๖๑ นางปริญญา  เพงผล 

 ๘๙๖๒ นางปริญญา  มูลกันทะ 

 ๘๙๖๓ นางปริญญา  อยูเย็น 

 ๘๙๖๔ นางปริญญาภรณ  ปานมณี 

 ๘๙๖๕ นางปริญดา  ชางเอกวงศ 

 ๘๙๖๖ นางปรินรัตน  จันดาพืช 

 ๘๙๖๗ นางปริม  พิชคํา 

 ๘๙๖๘ นางปริมประภา  กอนแกว 

 ๘๙๖๙ นางสาวปริยพร  เจษฎาฉัตร 

 ๘๙๗๐ นางปริยะดา  สอนขํา 



 หนา   ๑๗๕ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๙๗๑ นางสาวปริยา  คอยผล 

 ๘๙๗๒ นางสาวปริยา  บัวสุวรรณ 

 ๘๙๗๓ นางปริยา  สวางศรี 

 ๘๙๗๔ นางปริยา  อัศวเมธาพันธ 

 ๘๙๗๕ นางปริศนา  กองคํา 

 ๘๙๗๖ นางสาวปริศนา  งอยผาลา 

 ๘๙๗๗ นางสาวปริศนา  ทาวฤทธิ์ 

 ๘๙๗๘ นางปริศนา  เทียนลํา 

 ๘๙๗๙ นางปริศนา  วิลาราช 

 ๘๙๘๐ นางปริษา  วุฒิพชรกุล 

 ๘๙๘๑ นางปริษา  สุขสุถาวร 

 ๘๙๘๒ นางปริสาท  มณีชวง 

 ๘๙๘๓ นางปรีชญา  จอมฟอง 

 ๘๙๘๔ นางปรีชญา  ระกิติ 

 ๘๙๘๕ นางปรีชาภรณ  ประจิตร 

 ๘๙๘๖ นางสาวปรีณา  ใจเพชร 

 ๘๙๘๗ นางปรีณาภา  เผ่ือนกลาง 

 ๘๙๘๘ นางปรีดา  แกวกวน 

 ๘๙๘๙ นางปรีดา  เฉลิมวงค 

 ๘๙๙๐ นางสาวปรีดา  สุขโข 

 ๘๙๙๑ นางปรีดา  หมั่นแกว 

 ๘๙๙๒ นางปรีดา  หาญณรงค 

 ๘๙๙๓ นางปรีดาภรณ  ล้ิมศักดิ์ชัยกิจ 

 ๘๙๙๔ นางปรีดารา  ปรุงชัยภูมิ 

 ๘๙๙๕ นางปรีดาวรรณ  ลือพันธุ 

 ๘๙๙๖ นางปรีนิดา  กล่ินกรุน 

 ๘๙๙๗ นางสาวปรีเปรม  คงคาเขตร 

 ๘๙๙๘ นางปรียกร  จันทรสวาง 

 ๘๙๙๙ นางปรียนันท  พิชัย 

 ๙๐๐๐ นางปรียนันท  อํานักมณี 

 ๙๐๐๑ นางปรียา  แกวตาทิพย 

 ๙๐๐๒ นางปรียา  ผดุงสิทธิเสรี 

 ๙๐๐๓ นางสาวปรียา  ศรีบัวทิพย 

 ๙๐๐๔ นางปรียา  สนสายสิงห 

 ๙๐๐๕ นางปรียากมล  ภาณุวณิชชากร 

 ๙๐๐๖ นางปรียาดา  ตรีประวัติ 

 ๙๐๐๗ นางปรียานันท  บงแกว 

 ๙๐๐๘ นางปรียานุช  เกษามูล 

 ๙๐๐๙ นางปรียานุช  ตรงฤทธิชัยการ 

 ๙๐๑๐ นางปรียานุช  หวานระรื่น 

 ๙๐๑๑ นางปรียาพร  เลาหวิโรจน 

 ๙๐๑๒ นางปรียาพัฒน  ทาขาว 

 ๙๐๑๓ นางปรียาภรณ  บุตรวิไล 

 ๙๐๑๔ นางปรียาภรณ  รุงเรืองวงศ 

 ๙๐๑๕ นางปรียาภรณ  เส็งขํา 

 ๙๐๑๖ นางปรียาภัสสร  เหล็กเพชร 

 ๙๐๑๗ นางปรียารัตน  เจริญลาภ 

 ๙๐๑๘ นางปรียาวดี  คุณสิงห 

 ๙๐๑๙ นางปรียาวดี  บุญไชยโย 

 ๙๐๒๐ นางสาวปรียาวรรณ  ถนอมสัมพันธ 

 ๙๐๒๑ นางปรียาสินี  เบญจฤทธิศักดิ์ 

 ๙๐๒๒ นางสาวปฤศนา  พฤศชนะ 



 หนา   ๑๗๖ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๐๒๓ นางสาวปลาชุน  ลําตาล 

 ๙๐๒๔ นางปล้ืมจิตต  อินทรงค 

 ๙๐๒๕ นางปวพร  ทิพอุตร 

 ๙๐๒๖ นางสาวปวรมน  ศรีบุษรา 

 ๙๐๒๗ นางปวริศา  คํามาเร็ว 

 ๙๐๒๘ นางปวริศา  ดิษร 

 ๙๐๒๙ นางปวริศา  ตุลาเนตร 

 ๙๐๓๐ นางปวริศา  เองฉวน 

 ๙๐๓๑ นางสาวปวลี  ชวงเจริญ 

 ๙๐๓๒ นางสาวปวลี  เสถียร 

 ๙๐๓๓ นางปวันตรี  จินตรา 

 ๙๐๓๔ นางสาวปวันรัตน  ศรีเศียรเพชร 

 ๙๐๓๕ นางปวันรัตน  หอมจันทรดี 

 ๙๐๓๖ นางปวัสยา  พิเนตรเสถียร 

 ๙๐๓๗ นางปวาสินี  สุขเจริญ 

 ๙๐๓๘ นางสาวปวิชญา  ชินณบดี 

 ๙๐๓๙ นางปวิชญา  เทพณรงค 

 ๙๐๔๐ นางสาวปวิดา  หอมสุวรรณ 

 ๙๐๔๑ นางสาวปวิตรี  ศรลัมภ 

 ๙๐๔๒ นางปวินา  บุญมี 

 ๙๐๔๓ นางปวีณ  ชัยชนะ 

 ๙๐๔๔ นางสาวปวีณนุท  ภูนาสอน 

 ๙๐๔๕ นางสาวปวีณริศา  เหมือนสอาด 

 ๙๐๔๖ นางปวีณา  กระแสรเด็น 

 ๙๐๔๗ นางสาวปวีณา  เงินถาวรกุล 

 ๙๐๔๘ นางปวีณา  จรัสเฉลิมพงศ 

 ๙๐๔๙ นางปวีณา  จินดาวัฒนวงศ 

 ๙๐๕๐ นางปวีณา  จึงสุวดี 

 ๙๐๕๑ นางสาวปวีณา  ทรัพยอภิสิทธิ์ 

 ๙๐๕๒ นางปวีณา  ทวีวิตยารักษ 

 ๙๐๕๓ นางสาวปวีณา  ทองทรัพย 

 ๙๐๕๔ นางสาวปวีณา  บัวตูม 

 ๙๐๕๕ นางปวีณา  บุญเกิด 

 ๙๐๕๖ นางปวีณา  ปนทอง 

 ๙๐๕๗ นางปวีณา  เพียราษฎร 

 ๙๐๕๘ นางปวีณา  มาลัยเลิศ 

 ๙๐๕๙ นางปวีณา  ยะใหมวงศ 

 ๙๐๖๐ นางปวีณา  ศรีเจริญ 

 ๙๐๖๑ นางสาวปวีณา  ศรีสุข 

 ๙๐๖๒ นางปวีณา  สุทธิรักษ 

 ๙๐๖๓ นางสาวปวีณา  ออนประไพ 

 ๙๐๖๔ นางปวีณา  เอี่ยมโซ 

 ๙๐๖๕ นางสาวปองฤทัย  ศรีสุข 

 ๙๐๖๖ นางปองหทัย  สุขทอง 

 ๙๐๖๗ นางปะอียาห  แวดือเระ 

 ๙๐๖๘ นางปญจนา  อุยใจดี 

 ๙๐๖๙ นางสาวปญจพร  เจือจันทร 

 ๙๐๗๐ นางปญจพร  นราชัย 

 ๙๐๗๑ นางปญจมาพร  สาตจีนพงษ 

 ๙๐๗๒ นางปญจรัตน  คําแหง 

 ๙๐๗๓ นางปญจรัศม  นวนเทา 

 ๙๐๗๔ นางปญจศรี  ยีหรีม 



 หนา   ๑๗๗ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๐๗๕ นางปญชนิศ  อักษร 

 ๙๐๗๖ นางสาวปญญดา  ทิพยะวัฒน 

 ๙๐๗๗ นางปญญา  นุมมีชัย 

 ๙๐๗๘ นางสาวปญญารักษ  แสงเจริญ 

 ๙๐๗๙ นางสาวปญฐิตา  แกวถา 

 ๙๐๘๐ นางปญฑารีย  บุญชวย 

 ๙๐๘๑ นางสาวปญนี  กิตติพงศพิทยา 

 ๙๐๘๒ นางปฐยา  นิรัติศัย 

 ๙๐๘๓ นางปณชญา  แกวทาพญา 

 ๙๐๘๔ นางปณชรัสม  กายแกว 

 ๙๐๘๕ นางปณญชรีมาศ  ไชยวัฒน 

 ๙๐๘๖ นางสาวปณฑา  กิจดี 

 ๙๐๘๗ นางสาวปณฑารีย  ทองงอก 

 ๙๐๘๘ นางสาวปณฑารีย  พิลึก 

 ๙๐๘๙ นางปณฑิตา  กะตากูล 

 ๙๐๙๐ นางปณณธร  สายพฤกษ 

 ๙๐๙๑ นางสาวปณณรัตน  วรเมธศิริพงษ 

 ๙๐๙๒ นางปณพร  ทองตะนุนาม 

 ๙๐๙๓ นางปณรินทร  กัณโสภา 

 ๙๐๙๔ นางปทมวรรณ  มาตรนอก 

 ๙๐๙๕ นางปทมา  กรองใจ 

 ๙๐๙๖ นางปทมา  ดวงเจริญศิริ 

 ๙๐๙๗ นางปทมา  ทองยอย 

 ๙๐๙๘ นางสาวปทมา  ทอเจริญ 

 ๙๐๙๙ นางปทมา  นวลปาน 

 ๙๑๐๐ นางปทมา  นาคเล็ก 

 ๙๑๐๑ นางปทมา  นาสูงเนิน 

 ๙๑๐๒ นางปทมา  เผาแสนเมือง 

 ๙๑๐๓ นางปทมา  พรทิพย 

 ๙๑๐๔ นางปทมา  พันธุงาม 

 ๙๑๐๕ นางสาวปทมา  วิเชียรรัตน 

 ๙๑๐๖ นางปทมา  วีสูงเนิน 

 ๙๑๐๗ นางปทมาพร  ชนะมาร 

 ๙๑๐๘ นางปทมาภรณ  ปทุมานนท 

 ๙๑๐๙ นางสาวปทมารัตน  บํารุงราชภักดี 

 ๙๑๑๐ นางปทมาวดี  แกวมาตย 

 ๙๑๑๑ นางปทมาวรรณ  ชูเที่ยง 

 ๙๑๑๒ นางปศนียา  นันทะโคตร 

 ๙๑๑๓ นางปาจรีย  เกตะวันดี 

 ๙๑๑๔ นางปาจรีย  แกวจรูญ 

 ๙๑๑๕ นางสาวปาจรีย  เดชปรารมย 

 ๙๑๑๖ นางปาจรีย  ปญจะสุวรรณ 

 ๙๑๑๗ นางปาจรีย  พิมาน 

 ๙๑๑๘ นางปาณิศรา  กุลรัศมีโรจน 

 ๙๑๑๙ นางสาวปาณิศา  พ่ึงเจาะ 

 ๙๑๒๐ นางสาวปาณิศา  วงศเครือเมฆ 

 ๙๑๒๑ นางปาณิสรา  กันธิยา 

 ๙๑๒๒ นางสาวปาณิสรา  แกวบุญธรรม 

 ๙๑๒๓ นางสาวปาณิสรา  จัตุภัทรกุล 

 ๙๑๒๔ นางสาวปาณิสรา  เจียมตน 

 ๙๑๒๕ นางสาวปาณิสรา  เปลงใส 

 ๙๑๒๖ นางปาณิสรา  ยลสําอางค 



 หนา   ๑๗๘ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๑๒๗ นางปาณิสรา  วัชรินทร 

 ๙๑๒๘ นางปาณิสรา  สุขสวัสดิ์ 

 ๙๑๒๙ นางสาวปาณิสรา  หุนไทย 

 ๙๑๓๐ นางสาวปาณิสา  บาลลา 

 ๙๑๓๑ นางสาวปานจันทร  ทรัพยปรุง 

 ๙๑๓๒ นางปานจิต  เดเช 

 ๙๑๓๓ นางปานจิต  ถนอมญาติ 

 ๙๑๓๔ นางปานจิต  วรรณภิระ 

 ๙๑๓๕ นางปานจิตร  เตียงงา 

 ๙๑๓๖ นางสาวปานใจ  อินพุม 

 ๙๑๓๗ นางปานทิพย  จ๋ิวรี 

 ๙๑๓๘ นางสาวปานทิพย  บริสุทธิ์ 

 ๙๑๓๙ นางปานทิพย  ผุดผอง 

 ๙๑๔๐ นางปานนาถ  สุวรรณพงษ 

 ๙๑๔๑ นางปานภัทน  ปนราลัยนนท 

 ๙๑๔๒ นางสาวปานรดา  โพธิ์สาน 

 ๙๑๔๓ นางปานิตา  เจริญวัฒน 

 ๙๑๔๔ นางปารณีย  สกุลนันธพงศ 

 ๙๑๔๕ นางสาวปารมี  วงคพยัคฆ 

 ๙๑๔๖ นางสาวปาราลี  ประสงค 

 ๙๑๔๗ นางสาวปาริฉัตร  บุญหนัก 

 ๙๑๔๘ นางปาริฉัตร  พงษหาร 

 ๙๑๔๙ นางสาวปาริฉัตร  มัทวานุกูล 

 ๙๑๕๐ นางปาริชาด  คําไล 

 ๙๑๕๑ นางปาริชาด  ทวีรัตน 

 ๙๑๕๒ นางปาริชาต  กริชนิกรกุล 

 ๙๑๕๓ นางปาริชาต  จตุราบัณฑิต 

 ๙๑๕๔ นางปาริชาต  จันทศรี 

 ๙๑๕๕ นางปาริชาต  ทิพยโสตญาน 

 ๙๑๕๖ นางสาวปาริชาต  บุตรดีมี 

 ๙๑๕๗ นางปาริชาต  บุระคํา 

 ๙๑๕๘ นางปาริชาต  เพ็งสมนึก 

 ๙๑๕๙ นางปาริชาต  มาลีรส 

 ๙๑๖๐ นางสาวปาริชาต  ล้ีพล 

 ๙๑๖๑ นางปาริชาต  วงศงาม 

 ๙๑๖๒ นางปาริชาต  วันละ 

 ๙๑๖๓ นางปาริชาต  วิชัยตะ 

 ๙๑๖๔ นางสาวปาริชาต  วิเชียรศรี 

 ๙๑๖๕ นางปาริชาต  สุทธิบูรณ 

 ๙๑๖๖ นางปาริชาต  โสภารักษ 

 ๙๑๖๗ นางปาริชาต  หาญมานพ 

 ๙๑๖๘ นางสาวปาริชาติ  กระแสรชล 

 ๙๑๖๙ นางปาริชาติ  กาญจนวงค 

 ๙๑๗๐ นางปาริชาติ  กิจพอคา 

 ๙๑๗๑ นางสาวปาริชาติ  ขวัญบุญ 

 ๙๑๗๒ นางสาวปาริชาติ  ขุนศรี 

 ๙๑๗๓ นางสาวปาริชาติ  คงเขียว 

 ๙๑๗๔ นางปาริชาติ  คงสมุทร 

 ๙๑๗๕ นางปาริชาติ  จรัณยานนท 

 ๙๑๗๖ นางปาริชาติ  จักธร 

 ๙๑๗๗ นางปาริชาติ  จันทรปราง 

 ๙๑๗๘ นางปาริชาติ  ใจระหอย 



 หนา   ๑๗๙ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๑๗๙ นางปาริชาติ  ไชยสังวล 

 ๙๑๘๐ นางปาริชาติ  ดวงสิมา 

 ๙๑๘๑ นางปาริชาติ  ดุมรถ 

 ๙๑๘๒ นางปาริชาติ  ทองแกว 

 ๙๑๘๓ นางสาวปาริชาติ  นอยประดิษฐ 

 ๙๑๘๔ นางปาริชาติ  บัวสี 

 ๙๑๘๕ นางปาริชาติ  บุญมี 

 ๙๑๘๖ นางปาริชาติ  บุญลือ 

 ๙๑๘๗ นางปาริชาติ  บุษดี 

 ๙๑๘๘ นางปาริชาติ  ปญญา 

 ๙๑๘๙ นางปาริชาติ  เผือกโสมณ 

 ๙๑๙๐ นางสาวปาริชาติ  พยัคฆรักษ 

 ๙๑๙๑ นางสาวปาริชาติ  พรบัณฑิตยปทมา 

 ๙๑๙๒ นางปาริชาติ  มหาธรรม 

 ๙๑๙๓ นางปาริชาติ  มูลผล 

 ๙๑๙๔ นางปาริชาติ  โมแซง 

 ๙๑๙๕ นางปาริชาติ  รัตนานันท 

 ๙๑๙๖ นางปาริชาติ  เล้ียงประยูร 

 ๙๑๙๗ นางปาริชาติ  วิชัยโย 

 ๙๑๙๘ นางปาริชาติ  ศรีสุริยสวัสดิ์ 

 ๙๑๙๙ นางปาริชาติ  ศักดิ์แกว 

 ๙๒๐๐ นางปาริชาติ  สองเมือง 

 ๙๒๐๑ นางสาวปาริชาติ  สังขฝาย 

 ๙๒๐๒ นางปาริชาติ  สําราญบัว 

 ๙๒๐๓ นางปาริชาติ  เสนา 

 ๙๒๐๔ นางปาริชาติ  อบสุวรรณ 

 ๙๒๐๕ นางปาริชาติ  อินทรกมล 

 ๙๒๐๖ นางปาริญ  ปาโพธิ์ชัน 

 ๙๒๐๗ นางปารีดะ  มณีฉันท 

 ๙๒๐๘ นางสาวปารีนุช  พรเจริญ 

 ๙๒๐๙ นางปาลรัธน  เพ็ญจันทร 

 ๙๒๑๐ นางปาลิดา  ธนรุงเจริญกิจ 

 ๙๒๑๑ นางปาลิดา  นราวุฒิพร 

 ๙๒๑๒ นางสาวปาลิดา  สุทธิ 

 ๙๒๑๓ นางปาลิดา  อินอําไพ 

 ๙๒๑๔ นางสาวปาลียา  หนูทวี 

 ๙๒๑๕ นางปาลีรัตน  นิธิภัทรพรปญญา 

 ๙๒๑๖ นางสาวปาวี  จันทรสารี 

 ๙๒๑๗ นางสาวปาหนัน  เอมเดช 

 ๙๒๑๘ นางสาวปญารัตน  จันทรเมธา 

 ๙๒๑๙ นางสาวปณฑิรา  แสวงหา 

 ๙๒๒๐ นางปติพร  เสวันนา 

 ๙๒๒๑ นางปตุพร  อักษรทิพย 

 ๙๒๒๒ นางสาวปนแกว  ชูกล่ิน 

 ๙๒๒๓ นางปนทิพย  รักษา 

 ๙๒๒๔ นางสาวปนมณี  พ้ืนพันธ 

 ๙๒๒๕ นางสาวปนรัตน  พูลละมาย 

 ๙๒๒๖ นางสาวปนอนงค  รัตนปทุมวงศ 

 ๙๒๒๗ นางสาวปยฉัตร  ราชสีห 

 ๙๒๒๘ นางสาวปยฉัตร  เมืองจันทร 

 ๙๒๒๙ นางปยดา  เคียง 

 ๙๒๓๐ นางสาวปยดา  วังขันธ 



 หนา   ๑๘๐ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๒๓๑ นางสาวปยตา  ธรรมมารักษ 

 ๙๒๓๒ นางปยธิดา  บวรสุธาศิน 

 ๙๒๓๓ นางสาวปยธิดา  พูนพัฒนปรีชา 

 ๙๒๓๔ นางปยนันต  เฉลิมกิจ 

 ๙๒๓๕ นางปยนันท  เกษพิมล 

 ๙๒๓๖ นางปยนันท  คมจิตร 

 ๙๒๓๗ นางสาวปยนันท  มาตราช 

 ๙๒๓๘ นางปยนันท  แสนสมบัติ 

 ๙๒๓๙ นางปยนาถ  เกสโรทยาน 

 ๙๒๔๐ นางปยนาถ  แกวบัวพันธ 

 ๙๒๔๑ นางปยนาถ  จงรักษ 

 ๙๒๔๒ นางปยนุช  กางออนตา 

 ๙๒๔๓ นางสาวปยนุช  เจริญกิจ 

 ๙๒๔๔ นางปยนุช  เทพนรินทร 

 ๙๒๔๕ นางปยนุช  ประฏิภาณวัตร 

 ๙๒๔๖ นางปยนุช  ยาทองไชย 

 ๙๒๔๗ นางสาวปยนุช  รองรัตน 

 ๙๒๔๘ นางปยนุช  วิเศษกล่ิน 

 ๙๒๔๙ นางสาวปยนุช  สรอยโสม 

 ๙๒๕๐ นางปยนุช  อินทรปน 

 ๙๒๕๑ นางปยนุช  อิสริยะวาณิช 

 ๙๒๕๒ นางปยเนตร  ศิริทิชากร 

 ๙๒๕๓ นางปยพร  จูมวันทา 

 ๙๒๕๔ นางปยพร  ศรลัมพ 

 ๙๒๕๕ นางสาวปยภัทร  หุตะโชค 

 ๙๒๕๖ นางสาวปยภัสรา  หรี่อินทร 

 ๙๒๕๗ นางสาวปยมน  ขวัญเงิน 

 ๙๒๕๘ นางสาวปยมาภรณ  กล่ินนาวี 

 ๙๒๕๙ นางปยมาภรณ  แจมศรี 

 ๙๒๖๐ นางปยมาภรณ  ทองโส 

 ๙๒๖๑ นางปยมาลย  ภัทรเธียรสกุล 

 ๙๒๖๒ นางสาวปยมาศ  ชาภิมล 

 ๙๒๖๓ นางปยรัตน  ไพรลือชา 

 ๙๒๖๔ นางปยรัตน  วองวิ่ง 

 ๙๒๖๕ นางปยวดี  บัวผัน 

 ๙๒๖๖ นางปยวดี  พรนิธิวงศ 

 ๙๒๖๗ นางปยวดี  ราชพลแสน 

 ๙๒๖๘ นางสาวปยวรรณ  คงตั้งจิตต 

 ๙๒๖๙ เรืออากาศเอกหญิง ปยวรรณ   

  จันทรสุขศรี 

 ๙๒๗๐ นางสาวปยวรรณ  ตัญตระกูล 

 ๙๒๗๑ นางปยวรรณ  ทองสมบูรณ 

 ๙๒๗๒ นางปยวรรณ  เบญจกุล 

 ๙๒๗๓ นางสาวปยวรรณ  ประดิษฐกุล 

 ๙๒๗๔ นางสาวปยวรรณ  ประดิษฐผล 

 ๙๒๗๕ นางปยวรรณ  ยุงคุณ 

 ๙๒๗๖ นางปยวรรณ  เลียงวงษสันต 

 ๙๒๗๗ นางปยวรรณ  สาลีผล 

 ๙๒๗๘ นางสาวปยวรรณ  หอมหวล 

 ๙๒๗๙ นางปยวรรณ  อภิวัฒิวรานันท 

 ๙๒๘๐ นางปยศิริ  อูสูงเนิน 

 ๙๒๘๑ นางสาวปยหทัย  ฟกทองพรรณ 



 หนา   ๑๘๑ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๒๘๒ นางปยอร  รัตนจันทร 

 ๙๒๘๓ นางปยะ  หวังตระกูลเลิศ 

 ๙๒๘๔ นางปยะกานต  คําชื่น 

 ๙๒๘๕ นางปยะฉัตร  ฆารเจริญ 

 ๙๒๘๖ นางสาวปยะฉัตร  ปตตานัง 

 ๙๒๘๗ นางสาวปยะฉัตร  สะอาดเอี่ยม 

 ๙๒๘๘ นางปยะฉัตร  สุจริตธรรม 

 ๙๒๘๙ นางสาวปยะชนก  แกวเพ็ง 

 ๙๒๙๐ นางปยะดา  โคตรอาษา 

 ๙๒๙๑ นางปยะดา  ดูพันดุง 

 ๙๒๙๒ นางปยะดา  บุตรกัณหา 

 ๙๒๙๓ นางปยะดา  พรหมศรี 

 ๙๒๙๔ นางปยะดา  สิริโพธิประภาณ 

 ๙๒๙๕ นางสาวปยะธิดา  โตปู 

 ๙๒๙๖ นางปยะนันต  สุวรรณพิทักษ 

 ๙๒๙๗ นางปยะนันท  บัวดก 

 ๙๒๙๘ นางสาวปยะนารถ  ทวมศิริ 

 ๙๒๙๙ นางปยะนุช  บุญวิเศษ 

 ๙๓๐๐ นางสาวปยะนุช  แผเต็ม 

 ๙๓๐๑ นางปยะเนตร  พรสินศิริรักษ 

 ๙๓๐๒ นางสาวปยะพร  เกล้ียงงาม 

 ๙๓๐๓ นางสาวปยะพร  ย่ังยืน 

 ๙๓๐๔ นางปยะพร  เย็นประยูร 

 ๙๓๐๕ นางสาวปยะพร  เรือนสังข 

 ๙๓๐๖ นางปยะพร  หลวงขัน 

 ๙๓๐๗ นางสาวปยะพร  หอมจันทร 

 ๙๓๐๘ นางปยะพร  ออนพันธ 

 ๙๓๐๙ นางปยะพัชร  เหลาบุรี 

 ๙๓๑๐ นางสาวปยะมาศ  เดิมหล่ิม 

 ๙๓๑๑ นางปยะมาศ  ลนหลาม 

 ๙๓๑๒ นางปยะมาศ  อนุอัน 

 ๙๓๑๓ นางปยะรัตน  โกมลศาสตร 

 ๙๓๑๔ นางปยะรัตน  ดาวดวงนอย 

 ๙๓๑๕ นางปยะรัตน  ระดาฤทธิ์ 

 ๙๓๑๖ นางสาวปยะวดี  ขจร 

 ๙๓๑๗ นางปยะวดี  พุฒไทย 

 ๙๓๑๘ นางสาวปยะวรรณ  ตั้งละมัย 

 ๙๓๑๙ นางปยะวรรณ  เทพมณี 

 ๙๓๒๐ นางปยะวรรณ  บัวทอง 

 ๙๓๒๑ นางปยะสิรี  ธาราสันติสุข 

 ๙๓๒๒ นางปยะหทัย  หนูนอย 

 ๙๓๒๓ นางปยานี  ราชจันทร 

 ๙๓๒๔ นางปยาพร  วรรณโชต ิ

 ๙๓๒๕ นางสาวปยาพัชร  ทาริยะ 

 ๙๓๒๖ นางปยาภรณ  กาฬภักดี 

 ๙๓๒๗ นางปยาภรณ  ดวงนิล 

 ๙๓๒๘ นางปยาภรณ  อรชร 

 ๙๓๒๙ นางสาวปยาภรณ  อินทรา 

 ๙๓๓๐ นางสาวปยุกฤษฏ  ทองบุญ 

 ๙๓๓๑ นางปรัญณิภัทร  ตรีธนรักษศิริโชติ 

 ๙๓๓๒ นางปยดา  กันภัย 

 ๙๓๓๓ นางปยวรา  พรหมปลัด 



 หนา   ๑๘๒ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๓๓๔ นางปยาภรณ  นครพรหม 

 ๙๓๓๕ นางปลันธนา  พูลเดช 

 ๙๓๓๖ นางปุญชรัสมิ์  นาคปลัด 

 ๙๓๓๗ นางปุญชรัสมิ์  พันธศิลป 

 ๙๓๓๘ นางปุญชรัสมิ์  ยุวศิริกุลชัย 

 ๙๓๓๙ นางสาวปุญญิศา  วัจฉละอนันท 

 ๙๓๔๐ นางปุญยิกร  บุตรเล่ียม 

 ๙๓๔๑ นางสาวปุณญภัส  ผดุงโชค 

 ๙๓๔๒ นางปุณญสิริ  ดอกไม 

 ๙๓๔๓ นางปุณญาดา  ชยากรคุณภัทร 

 ๙๓๔๔ นางปุณณดา  จวนออน 

 ๙๓๔๕ นางปุณณดา  วงษศิริ 

 ๙๓๔๖ นางสาวปุณณภา  โพธิ์สิงห 

 ๙๓๔๗ นางสาวปุณยนุช  แกวเพ็ง 

 ๙๓๔๘ นางสาวปุณยนุช  คงเสนห 

 ๙๓๔๙ นางปุณยนุช  บุญวรรณ 

 ๙๓๕๐ นางสาวปุณยนุช  ปจนํา 

 ๙๓๕๑ นางปุณยนุช  รตินันทวดี 

 ๙๓๕๒ นางสาวปุณยนุช  วัดพระยา 

 ๙๓๕๓ นางสาวปุณยนุช  ศิริแยม 

 ๙๓๕๔ นางปุณยนุช  สินคางาม 

 ๙๓๕๕ นางปุณยนุช  สุกุล 

 ๙๓๕๖ นางปุณยวีร  บุญอุดม 

 ๙๓๕๗ นางปุณยวีร  พัฒนาย่ิงเจริญ 

 ๙๓๕๘ นางสาวปุณยวีร  สุทธิกิจอนุรักษ 

 ๙๓๕๙ นางปุณศยา  วานิชกุล 

 ๙๓๖๐ นางปุณิกา  มาตยวงศ 

 ๙๓๖๑ นางสาวปุรินรัศม  ปานเชียงวงค 

 ๙๓๖๒ นางสาวเปมิกา  จํารัส 

 ๙๓๖๓ นางสาวเปมิกา  เทียนบุญ 

 ๙๓๖๔ นางสาวเปมิกา  บุตรจันทร 

 ๙๓๖๕ นางเปรม  รอดสําราญ 

 ๙๓๖๖ นางเปรมจิตร  ตันบุญยืน 

 ๙๓๖๗ นางเปรมใจ  ธนวรรณ 

 ๙๓๖๘ นางเปรมประภา  กอทรัพยอนันต 

 ๙๓๖๙ นางสาวเปรมยุดา  ศรีสุข 

 ๙๓๗๐ นางสาวเปรมรัตน  พางาม 

 ๙๓๗๑ นางเปรมฤดี  คําจันทรศรี 

 ๙๓๗๒ นางเปรมฤดี  โคตรสมบัติ 

 ๙๓๗๓ นางสาวเปรมฤดี  ไทรทองคํา 

 ๙๓๗๔ นางเปรมฤดี   

  ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม 

 ๙๓๗๕ นางสาวเปรมฤดี  ศรีเชษฐา 

 ๙๓๗๖ นางเปรมฤดี  แสงคํา 

 ๙๓๗๗ นางเปรมฤดี  ไสยยา 

 ๙๓๗๘ นางเปรมฤทัย  นิลพันธุ 

 ๙๓๗๙ นางเปรมวดี  เตียวเจริญกิจ 

 ๙๓๘๐ นางเปรมวดี  พัฒนสิริกุล 

 ๙๓๘๑ นางเปรียบดาว  กาญจนนาค 

 ๙๓๘๒ นางเปยมสุข  ทองพิทักษ 

 ๙๓๘๓ นางผกา  เกี่ยวพันธ 

 ๙๓๘๔ นางผกากาญจน  ศุภรจิตตโศภิน 



 หนา   ๑๘๓ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๓๘๕ นางผกาภรณ  จันทรโสดา 

 ๙๓๘๖ นางผกามาศ  โกวงค 

 ๙๓๘๗ นางผกามาศ  ทองแดง 

 ๙๓๘๘ นางสาวผกามาศ  ฟองโภคัย 

 ๙๓๘๙ นางผกามาศ  โรยทอง 

 ๙๓๙๐ นางผกามาส  ชุดไธสง 

 ๙๓๙๑ นางผกายมาศ  มีธรรม 

 ๙๓๙๒ นางสาวผกาวดี  อุดมศิลป 

 ๙๓๙๓ นางผกาวรรณ  ทองคร่ํา 

 ๙๓๙๔ นางผกาวัลย  ทาวบุตร 

 ๙๓๙๕ นางสาวผจงจิต  แกวเวชวงศ 

 ๙๓๙๖ นางสาวผจงจิตต  ภูพานิช 

 ๙๓๙๗ นางผดุงศิลป  ระดาฤทธิ์ 

 ๙๓๙๘ นางผองพรรณ  การชารี 

 ๙๓๙๙ นางผองพรรณ  ฉันทมิตร 

 ๙๔๐๐ นางผองพรรณ  พงศธนวรรณกร 

 ๙๔๐๑ นางผองพรรณ  เพียรอนุรักษ 

 ๙๔๐๒ นางผองพรรณ  ร่ํารวยธรรม 

 ๙๔๐๓ นางสาวผองพรรณ  วงศเกียรติขจร 

 ๙๔๐๔ นางผองพรรณ  สาคํานะ 

 ๙๔๐๕ นางผองพรรณ  สุพรรณ 

 ๙๔๐๖ นางผองศรี  โปทาสาย 

 ๙๔๐๗ นางผองศรี  พลอาจทัน 

 ๙๔๐๘ นางผองศรี  หนายคอน 

 ๙๔๐๙ นางผองศรี  เหลาภักดี 

 ๙๔๑๐ นางผองศรี  อุตราช 

 ๙๔๑๑ นางผองศรี  อุปละ 

 ๙๔๑๒ นางผองใส  ดวงสมสา 

 ๙๔๑๓ นางผาณิต  กิตติศาสตรา 

 ๙๔๑๔ นางผาณิต  คําหารพล 

 ๙๔๑๕ นางสาวผาณิต  ประสมทรัพย 

 ๙๔๑๖ นางสาวผานิตา  พ่ึงโพธิ์ทอง 

 ๙๔๑๗ นางสาวผารัตน  คาวิน 

 ๙๔๑๘ นางสาวผิวนวล  เสนาจักร 

 ๙๔๑๙ นางผ้ึงลักษณ  สมานทรัพย 

 ๙๔๒๐ นางสาวผุดผอง  ชาวไทย 

 ๙๔๒๑ นางผุสดี  ชัยศิลปน 

 ๙๔๒๒ นางผุสดี  เฝอคง 

 ๙๔๒๓ นางผุสดี  ฟุงสวัสดิ์ 

 ๙๔๒๔ นางผุสดี  มหาวงศ 

 ๙๔๒๕ นางผุสดี  วารคสแตรนด 

 ๙๔๒๖ นางพงษรัตน  นึกชนะ 

 ๙๔๒๗ นางสาวพงษราตรี  หิรัญเกิด 

 ๙๔๒๘ นางพงษลฎา  กุลรุงเรือง 

 ๙๔๒๙ นางสาวพงษลดา  อวนเจริญ 

 ๙๔๓๐ นางพงษลัดดา  ณ เชียงใหม 

 ๙๔๓๑ นางพจณา  เทพมังกร 

 ๙๔๓๒ นางสาวพจณิชา  ไชยโคตร 

 ๙๔๓๓ นางพจนพร  พลแดง 

 ๙๔๓๔ นางสาวพจนา  ชวยเจริญ 

 ๙๔๓๕ นางพจนา  ถ้ําแกว 

 ๙๔๓๖ นางสาวพจนา  ถึกแปลก 



 หนา   ๑๘๔ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๔๓๗ นางสาวพจนา  ธาระณะ 

 ๙๔๓๘ นางพจนา  บุญจูง 

 ๙๔๓๙ นางสาวพจนา  ลาภย่ิง 

 ๙๔๔๐ นางสาวพจนา  ศรีพิพัฒนกุล 

 ๙๔๔๑ นางสาวพจนา  สัทธานนท 

 ๙๔๔๒ นางสาวพจนารถ  จุลพันธ 

 ๙๔๔๓ นางพจนารถ  แชมลําเจียก 

 ๙๔๔๔ นางพจนารถ  มั่งสูงเนิน 

 ๙๔๔๕ นางพจนีย  ปนชู 

 ๙๔๔๖ นางสาวพจนีย  พรหมรักษา 

 ๙๔๔๗ นางสาวพจมาณ  ฤทธิ์ย่ิง 

 ๙๔๔๘ นางสาวพจมาน  อรุณพัฒน 

 ๙๔๔๙ นางพจมาลย  เฉลิมพลประภา 

 ๙๔๕๐ นางพจมาลย  ไชยปญญา 

 ๙๔๕๑ นางพจอาภา  ธนาบุญพัส 

 ๙๔๕๒ นางสาวพชณดา  เอี่ยมสกุล 

 ๙๔๕๓ นางพชรกมล  หุนติราช 

 ๙๔๕๔ นางสาวพชรนรี  เอี่ยมสําอางค 

 ๙๔๕๕ นางพชรพร  ฉัตรนุสรณ 

 ๙๔๕๖ นางพชรพร  ยะวัน 

 ๙๔๕๗ นางพชรมน  มากสอน 

 ๙๔๕๘ นางพชรา  นภัทรระวี 

 ๙๔๕๙ นางพชิรา  ฮอปสัน 

 ๙๔๖๐ นางพณณกร  รัตติกรโรจน 

 ๙๔๖๑ นางสาวพณิชา  สกุลโกสิน 

 ๙๔๖๒ นางพธู  บุญกอแกว 

 ๙๔๖๓ นางสาวพธูจิต  วังสโรจน 

 ๙๔๖๔ นางพนมพร  นามไพร 

 ๙๔๖๕ นางพนมวัลณ  แกวหีด 

 ๙๔๖๖ นางสาวพนมวัลย  บุญรักษ 

 ๙๔๖๗ นางพนอ  ลือทองจักร 

 ๙๔๖๘ นางสาวพนอจิต  คูวิบูลยศิลป 

 ๙๔๖๙ นางพนัชกร  คาผล 

 ๙๔๗๐ นางสาวพนัชกร  ธนิกานนท 

 ๙๔๗๑ นางพนัชกร  นวไพศาลกุล 

 ๙๔๗๒ นางพนัชญา  ประดับสุข 

 ๙๔๗๓ นางพนัด  หาญคําภา 

 ๙๔๗๔ นางพนัดดา  นักดนตรี 

 ๙๔๗๕ นางพนัดดา  หิรัญรักษ 

 ๙๔๗๖ นางสาวพนา  คุมเคี่ยม 

 ๙๔๗๗ นางสาวพนาพรรณ  บุญเรือง 

 ๙๔๗๘ นางสาวพนารัตน  คณโทเงิน 

 ๙๔๗๙ นางพนารัตน  ณรงคศักดิ์ 

 ๙๔๘๐ นางสาวพนารัตน  ตากสุนทร 

 ๙๔๘๑ นางพนารัตน  ตุยยวง 

 ๙๔๘๒ นางสาวพนารัตน  ทิพยสัมฤทธิ์กุล 

 ๙๔๘๓ นางสาวพนารัตน  บกแกว 

 ๙๔๘๔ นางสาวพนารัตน  พ่ึงชัยภูมิ 

 ๙๔๘๕ นางพนารัตน  มัชปะโม 

 ๙๔๘๖ นางพนารัตน  ฤทธิบาล 

 ๙๔๘๗ นางพนารัตน  สินธพ 

 ๙๔๘๘ นางพนารัตน  อนันตวรสกุล 



 หนา   ๑๘๕ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๔๘๙ นางพนารัตน  อุไรพันธุ 

 ๙๔๙๐ นางพนาวรรณ  แสงสุวรรณ 

 ๙๔๙๑ นางสาวพนาวัลย  ธรรมบริสุทธิ์ 

 ๙๔๙๒ นางพนิดา  กุลุแป 

 ๙๔๙๓ นางพนิดา  ขวัญพรหม 

 ๙๔๙๔ นางพนิดา  จันทรตะ 

 ๙๔๙๕ นางสาวพนิดา  จินตกสิกรรม 

 ๙๔๙๖ นางสาวพนิดา  เจริญสุข 

 ๙๔๙๗ นางพนิดา  ตนเงิน 

 ๙๔๙๘ นางพนิดา  เตงศิริธรรม 

 ๙๔๙๙ นางสาวพนิดา  ทวยมาตร 

 ๙๕๐๐ นางพนิดา  เพงภิรมย 

 ๙๕๐๑ นางสาวพนิดา  ภาสะเตมีย 

 ๙๕๐๒ นางสาวพนิดา  มีแสงเพชร 

 ๙๕๐๓ นางสาวพนิดา  ลียากาศ 

 ๙๕๐๔ นางพนิดา  วาณิชชาสถิต 

 ๙๕๐๕ นางพนิดา  วิชา 

 ๙๕๐๖ นางสาวพนิดา  ศรพรหม 

 ๙๕๐๗ นางสาวพนิดา  สมนันท 

 ๙๕๐๘ นางพนิดา  สอนตา 

 ๙๕๐๙ นางพนิดา  สุขประสงค 

 ๙๕๑๐ นางพนิดา  เสารเพ็ชร 

 ๙๕๑๑ รอยตํารวจโทหญิง พนิดา   

  อนันตอัมพร 

 ๙๕๑๒ นางพนิดา  อินทรธนู 

 ๙๕๑๓ นางสาวพนิต  พงศพิพัฒนพันธุ 

 ๙๕๑๔ นางพนิตนันท  น้ําดอกไม 

 ๙๕๑๕ นางสาวพนิตนันทร  หมื่นตั้ง 

 ๙๕๑๖ นางสาวพนิตา  คาผล 

 ๙๕๑๗ นางพนิตา  พัฒนะพันธ 

 ๙๕๑๘ นางสาวพยง  ทองคํานุช 

 ๙๕๑๙ นางพยอม  ดวงภักดี 

 ๙๕๒๐ นางพยอม  ปริยานนท 

 ๙๕๒๑ นางพยอม  เพชระบูรณิน 

 ๙๕๒๒ นางพยอม  มงคล 

 ๙๕๒๓ นางสาวพยอม  แสงอวม 

 ๙๕๒๔ นางพยอม  อุดมคํา 

 ๙๕๒๕ นางสาวพยุง  เมฆพยับ 

 ๙๕๒๖ นางพเยาว  คนหาญ 

 ๙๕๒๗ นางพเยาว  ชูแกว 

 ๙๕๒๘ นางสาวพเยาว  โสมยา 

 ๙๕๒๙ นางสาวพเยาว  อินหาดกรวด 

 ๙๕๓๐ นางสาวพรจันทร  เกษี 

 ๙๕๓๑ นางพรจันทร  แกววิเศษ 

 ๙๕๓๒ นางสาวพรจันทร  สุวรรณมนตรี 

 ๙๕๓๓ นางพรจิตร  สวัสดิ์ผล 

 ๙๕๓๔ นางพรชนก  คุมภัย 

 ๙๕๓๕ นางพรชนก  แสงจักรวาฬ 

 ๙๕๓๖ นางพรชนัน  บูรณีธนโภคาภวัต 

 ๙๕๓๗ นางพรชิตา  บริรักษ 

 ๙๕๓๘ นางพรญาณี  อินถา 

 ๙๕๓๙ นางพรณพรรณ  มาลีพันธ 



 หนา   ๑๘๖ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๕๔๐ นางสาวพรณภา  สุวรรณวิชณีย 

 ๙๕๔๑ นางพรทิพย  กุลสุ 

 ๙๕๔๒ นางสาวพรทิพย  เกรียงไกรวณิช 

 ๙๕๔๓ นางพรทิพย  ขุนจันทร 

 ๙๕๔๔ นางสาวพรทิพย  คลายนุช 

 ๙๕๔๕ นางสาวพรทิพย  โคติเวทย 

 ๙๕๔๖ นางพรทิพย  จันทรสนธิ 

 ๙๕๔๗ นางสาวพรทิพย  จันทุง 

 ๙๕๔๘ นางพรทิพย  จํารูญศิริ 

 ๙๕๔๙ นางพรทิพย  ชอบตรง 

 ๙๕๕๐ นางพรทิพย  เชาวภาษี 

 ๙๕๕๑ นางพรทิพย  ดําเอี่ยม 

 ๙๕๕๒ นางพรทิพย  ถวิลหวัง 

 ๙๕๕๓ นางพรทิพย  เถาวทอน 

 ๙๕๕๔ นางพรทิพย  ธรรมพรสิริ 

 ๙๕๕๕ นางสาวพรทิพย  ธีระวาณิชยกุล 

 ๙๕๕๖ นางสาวพรทิพย  เนตรแสงศรี 

 ๙๕๕๗ นางพรทิพย  บุญขันธ 

 ๙๕๕๘ นางพรทิพย  บุญถนอม 

 ๙๕๕๙ นางพรทิพย  บุญสุขเกิด 

 ๙๕๖๐ นางพรทิพย  บุตรดวง 

 ๙๕๖๑ นางพรทิพย  โปฏกรัตน 

 ๙๕๖๒ นางสาวพรทิพย  ผินกระโทก 

 ๙๕๖๓ นางพรทิพย  พรหมพิทักษกุล 

 ๙๕๖๔ นางพรทิพย  เพชรสงคราม 

 ๙๕๖๕ นางสาวพรทิพย  โพธิ์ทาราม 

 ๙๕๖๖ นางสาวพรทิพย  มัธยันต 

 ๙๕๖๗ นางพรทิพย  มาลากรรณ 

 ๙๕๖๘ นางสาวพรทิพย  มาหลิน 

 ๙๕๖๙ นางพรทิพย  รัตนหิรัญ 

 ๙๕๗๐ นางพรทิพย  รูปสวยดี 

 ๙๕๗๑ นางพรทิพย  เรืองพุทธ 

 ๙๕๗๒ นางพรทิพย  ลาภพล 

 ๙๕๗๓ นางพรทิพย  ลีลาพันธุไพบูลย 

 ๙๕๗๔ นางสาวพรทิพย  ลีลาไพบูลย 

 ๙๕๗๕ นางพรทิพย  ลือวณิชยพันธ 

 ๙๕๗๖ นางพรทิพย  วงษหนองหอย 

 ๙๕๗๗ นางสาวพรทิพย  วัฒนะมาศสกุล 

 ๙๕๗๘ นางพรทิพย  ศรีสมบัติ 

 ๙๕๗๙ นางพรทิพย  ศรีสุวรรณ 

 ๙๕๘๐ นางสาวพรทิพย  สมวัน 

 ๙๕๘๑ นางพรทิพย  สวยสม 

 ๙๕๘๒ นางพรทิพย  สัจจะไพบูลยกิจ 

 ๙๕๘๓ นางสาวพรทิพย  สําราญจิตร 

 ๙๕๘๔ นางพรทิพย  เสริมสาย 

 ๙๕๘๕ นางสาวพรทิพย  แสงชาติ 

 ๙๕๘๖ นางพรทิพย  แสงเดช 

 ๙๕๘๗ นางพรทิพย  หอมจันทร 

 ๙๕๘๘ นางพรทิพย  อรุณ 

 ๙๕๘๙ นางพรทิพย  อุไรรัตน 

 ๙๕๙๐ นางสาวพรทิพา  กิจธิคุณ 

 ๙๕๙๑ นางพรทิพา  ไชยสัตย 



 หนา   ๑๘๗ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๕๙๒ นางพรทิพา  พะยอม 

 ๙๕๙๓ นางพรทิพา  เวชกามา 

 ๙๕๙๔ นางพรทิพา  อบปรุง 

 ๙๕๙๕ นางสาวพรทิวา  ยาชุมภู 

 ๙๕๙๖ นางพรธนา  แกวคําปา 

 ๙๕๙๗ นางพรธิภา  พลอยแดง 

 ๙๕๙๘ นางสาวพรธีรา  วงษา 

 ๙๕๙๙ นางสาวพรนภัส  เจนเจริญ 

 ๙๖๐๐ นางพรนภัส  สมานมิตร 

 ๙๖๐๑ นางสาวพรนภา  แกวขาว 

 ๙๖๐๒ นางสาวพรนภา  คณารักษ 

 ๙๖๐๓ นางพรนภา  รูจํา 

 ๙๖๐๔ นางพรนภา  วัฒนามัย 

 ๙๖๐๕ นางสาวพรนภา  สภาพันธุ 

 ๙๖๐๖ นางพรนภา  หาญอุดม 

 ๙๖๐๗ นางสาวพรนิชา  ประสิทธิ์ 

 ๙๖๐๘ นางพรนิภา  ลีละธนาฤกษ 

 ๙๖๐๙ นางพรนิภา  สาโร 

 ๙๖๑๐ นางพรนิภา  ออละมูล 

 ๙๖๑๑ นางพรประภา  เฉลิมพรไพศาล 

 ๙๖๑๒ นางสาวพรปวีณ  แสงสุรศักดิ์ 

 ๙๖๑๓ นางพรพนา  สําเภา 

 ๙๖๑๔ นางพรพรรณ  ตั้งสงวนนุช 

 ๙๖๑๕ นางพรพรรณ  เพชรจิรพงศ 

 ๙๖๑๖ นางพรพรรณ  ภูมิประเทศ 

 ๙๖๑๗ นางพรพรรณ  วงศมีเกียรติ 

 ๙๖๑๘ นางพรพรรณ  วรรณไพบูลย 

 ๙๖๑๙ นางพรพรรณ  เหมสะอาด 

 ๙๖๒๐ นางพรพรรณ  ปนมูลศิลป 

 ๙๖๒๑ นางพรพรรณี  ศาลธิราช 

 ๙๖๒๒ นางสาวพรพัชรนันท  ภัทรพิรณฤทธิ์ 

 ๙๖๒๓ นางสาวพรพันธ  บุญศรี 

 ๙๖๒๔ นางพรพัส  มาสขาว 

 ๙๖๒๕ นางสาวพรพิชา  ศรีเพชร 

 ๙๖๒๖ นางสาวพรพินิต  ดารารุง 

 ๙๖๒๗ นางพรพิมชญา  พริกคง 

 ๙๖๒๘ นางสาวพรพิมล  โกพุฒหอย 

 ๙๖๒๙ นางพรพิมล  คําเหลือง 

 ๙๖๓๐ นางพรพิมล  จงศุภวิศาลกิจ 

 ๙๖๓๑ นางสาวพรพิมล  จิตธรรมมา 

 ๙๖๓๒ นางสาวพรพิมล  เนตรแสงศรี 

 ๙๖๓๓ นางพรพิมล  เผือกพันธ 

 ๙๖๓๔ นางพรพิมล  รัตนสมบัติ 

 ๙๖๓๕ นางพรพิมล  วองไว 

 ๙๖๓๖ นางพรพิมล  ศรีสุธอ 

 ๙๖๓๗ นางพรพิมล  สองเมืองสุข 

 ๙๖๓๘ นางพรพิมล  สําแดงเดช 

 ๙๖๓๙ นางสาวพรพิมล  สุขวงกฎ 

 ๙๖๔๐ นางพรพิมล  สุวรรณวงค 

 ๙๖๔๑ นางพรพิรุณ  อํานวยผล 

 ๙๖๔๒ นางพรพิไล  นิยมถิ่น 

 ๙๖๔๓ นางพรพิศ  กุดหอม 



 หนา   ๑๘๘ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๖๔๔ นางพรพิศ  บุญทรัพย 

 ๙๖๔๕ นางพรพิศ  พอสาร 

 ๙๖๔๖ นางพรพิศ  แววศรี 

 ๙๖๔๗ นางสาวพรเพ็ญ  ชลพนารักษ 

 ๙๖๔๘ นางพรเพ็ญ  ทองศรี 

 ๙๖๔๙ นางสาวพรเพ็ญ  น้ําทับทิมทอง 

 ๙๖๕๐ นางสาวพรเพ็ญ  บุญเอก 

 ๙๖๕๑ นางพรเพ็ญ  มารอด 

 ๙๖๕๒ นางพรเพ็ญ  เรืองชัยวิริยะ 

 ๙๖๕๓ นางสาวพรเพ็ญ  สังขอยู 

 ๙๖๕๔ นางพรเพ็ญ  สุนันตะ 

 ๙๖๕๕ นางสาวพรเพ็ญ  เสาวรัจ 

 ๙๖๕๖ นางสาวพรเพ็ญ  หนูแกว 

 ๙๖๕๗ นางสาวพรเพ็ญ  อิสระเสรีกุล 

 ๙๖๕๘ นางสาวพรภกา  พรอมศรีทอง 

 ๙๖๕๙ นางสาวพรภัคนันท  พงศภัควณัฐ 

 ๙๖๖๐ นางพรภิมล  ปดสาแกว 

 ๙๖๖๑ นางสาวพรมาศ  สาระเวก 

 ๙๖๖๒ นางพรยมล  โคกคํายาน 

 ๙๖๖๓ นางสาวพรรณงาม  กวินการ 

 ๙๖๖๔ นางพรรณงาม  แทนโสภา 

 ๙๖๖๕ นางพรรณงาม  อินทรประสงค 

 ๙๖๖๖ นางพรรณชนก  สังขฤทธิ์ 

 ๙๖๖๗ นางสาวพรรณญามล  บูรณะกนก 

 ๙๖๖๘ นางพรรณฑิราพร  เชิงรู 

 ๙๖๖๙ นางพรรณทพิย  คลายแจง 

 ๙๖๗๐ นางพรรณทิพย  ทิมทับ 

 ๙๖๗๑ นางพรรณทิพย  มีหิ้น 

 ๙๖๗๒ นางพรรณทิพย  สงมา 

 ๙๖๗๓ นางสาวพรรณทิพา  นันทะชาติ 

 ๙๖๗๔ นางพรรณทิพา  พลภูงา 

 ๙๖๗๕ นางพรรณทิพา  ราชมนตรี 

 ๙๖๗๖ นางพรรณทิวา  เกษมสุข 

 ๙๖๗๗ นางพรรณธรา  วิชัยดิษฐ 

 ๙๖๗๘ นางพรรณนา  ดวงสุวรรณ 

 ๙๖๗๙ นางพรรณปพร  ทองไทย 

 ๙๖๘๐ นางพรรณปพร  เภรีวงษ 

 ๙๖๘๑ นางพรรณพรรดิ์  สุขสวัสดิ์ 

 ๙๖๘๒ นางพรรณพัชร  ชัยคงสถิตย 

 ๙๖๘๓ นางพรรณพิมล  วิปุลากร 

 ๙๖๘๔ นางพรรณพิศ  ชื่อดํารงรักษ 

 ๙๖๘๕ นางสาวพรรณภัทร  เปาลิวัฒน 

 ๙๖๘๖ นางพรรณภา  ศิวะศาสนพงศ 

 ๙๖๘๗ นางพรรณมณี  ขันเงิน 

 ๙๖๘๘ นางพรรณมล  หิรัญพรหม 

 ๙๖๘๙ นางพรรณราย  ทรัพยทวีธนกิจ 

 ๙๖๙๐ นางพรรณราย  สายเนตร 

 ๙๖๙๑ นางพรรณรินทร  สุทธิใส 

 ๙๖๙๒ นางพรรณรี  ชวนนอก 

 ๙๖๙๓ นางพรรณวดี  จารุประสิทธิ์ 

 ๙๖๙๔ นางพรรณวดี  สุภาทิพย 

 ๙๖๙๕ นางสาวพรรณวรา  ศรีทะวงศ 



 หนา   ๑๘๙ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๖๙๖ นางพรรณวิภา  อุนคํา 

 ๙๖๙๗ นางพรรณศิริ  เพียรสกุลรัตน 

 ๙๖๙๘ นางพรรณสุดา  สาคะยัง 

 ๙๖๙๙ นางพรรณาราย  ปุณโณฑก 

 ๙๗๐๐ นางสาวพรรณิพา  แกวตั้งขึ้น 

 ๙๗๐๑ นางพรรณี  คําภีระ 

 ๙๗๐๒ นางพรรณี  จินะดิษฐ 

 ๙๗๐๓ นางพรรณี  แซฉั่ว 

 ๙๗๐๔ นางพรรณี  ตระกูลคําพานิช 

 ๙๗๐๕ นางพรรณี  ทองทวี 

 ๙๗๐๖ นางพรรณี  ทองทาย 

 ๙๗๐๗ นางพรรณี  นาคจาด 

 ๙๗๐๘ นางพรรณี  บุญเกาะ 

 ๙๗๐๙ นางพรรณี  ยอดญาติไทย 

 ๙๗๑๐ นางพรรณี  รักเสน 

 ๙๗๑๑ นางสาวพรรณี  ล้ีภัยรัตน 

 ๙๗๑๒ นางพรรณี  วงศกาฬสินธุ 

 ๙๗๑๓ นางพรรณี  วิริยรัตนคุรุ 

 ๙๗๑๔ นางสาวพรรณี  วุฒินันทชัย 

 ๙๗๑๕ นางพรรณี  สุโรพันธ 

 ๙๗๑๖ นางพรรณี  อารีเอื้อ 

 ๙๗๑๗ นางสาวพรรณี  อุนเอม 

 ๙๗๑๘ นางพรรณีย  รักบํารุงพงศ 

 ๙๗๑๙ นางสาวพรรทิพย  ศรีบุญ 

 ๙๗๒๐ นางสาวพรรธนชานัน  บุญไตรอุดมศรี 

 ๙๗๒๑ นางสาวพรรษชล  พรหมจรรย 

 ๙๗๒๒ นางพรรษพร  หานวิไล 

 ๙๗๒๓ นางพรรษา  เพียรพิทักษ 

 ๙๗๒๔ นางพรระวี  วังเวงจิตต 

 ๙๗๒๕ นางพรรัชดา  ธีรชาญไชย 

 ๙๗๒๖ นางพรรัตน  บริบูรณ 

 ๙๗๒๗ นางสาวพรฤดี  คงหมุน 

 ๙๗๒๘ นางพรฤดี  วิเศษวงษา 

 ๙๗๒๙ นางพรฤดี  สมุทรความ 

 ๙๗๓๐ นางพรลดา  อิงคสวัสดิ์ 

 ๙๗๓๑ นางพรลพัทธ  อรุณบกสกุล 

 ๙๗๓๒ นางพรลภัส  สิทธิเขต 

 ๙๗๓๓ นางพรเลขา  ชินวิชา 

 ๙๗๓๔ นางพรวิภา  นิจคําหาร 

 ๙๗๓๕ นางพรวิภา  เนตรนิยม 

 ๙๗๓๖ นางพรวิภา  บัวหลวง 

 ๙๗๓๗ นางสาวพรวิสุทธิ์  สันทัด 

 ๙๗๓๘ นางพรศรี  โกฎฉกรรจ 

 ๙๗๓๙ นางพรศรี  จึงธนสมบูรณ 

 ๙๗๔๐ นางพรศรี  เจริญศรี 

 ๙๗๔๑ นางพรศรี  สุขเลิศ 

 ๙๗๔๒ นางพรศิริ  พูลผล 

 ๙๗๔๓ นางพรศิริ  สมไพบูลย 

 ๙๗๔๔ นางพรสวรรค  แกวใจ 

 ๙๗๔๕ นางสาวพรสวรรค  นรโคตร 

 ๙๗๔๖ นางพรสวรรค  พิมพละมาศ 

 ๙๗๔๗ นางพรสวรรค  เห็มภูมิ 



 หนา   ๑๙๐ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๗๔๘ นางพรสวรรค  อุปญญ 

 ๙๗๔๙ นางพรสิริ  มณฑา 

 ๙๗๕๐ นางพรสุข  โอสถาพงษกาญจน 

 ๙๗๕๑ นางสาวพรสุดา  บัวภา 

 ๙๗๕๒ นางสาวพรสุรางค  จําชาติ 

 ๙๗๕๓ นางสาวพรหมลักษณ  หอมมาลัย 

 ๙๗๕๔ นางสาวพรหมศิริ  อําไพ 

 ๙๗๕๕ พันจาตรีหญิง พรอนันต  ขันทจันทร 

 ๙๗๕๖ นางพรอนันต  โชคบุญธิยานนท 

 ๙๗๕๗ นางพรอมพรรณ  ฟูกําเนิด 

 ๙๗๕๘ นางพรอมพรรณ  เรือนทอง 

 ๙๗๕๙ นางพรอุมา  การินทร 

 ๙๗๖๐ นางสาวพรอุมา  โอฬารฤทธินันท 

 ๙๗๖๑ นางพฤกษา  เกตุนามญาติ 

 ๙๗๖๒ นางพฤทธพัชร  ใจหลวง 

 ๙๗๖๓ นางสาวพฤษชาติ  คูณทวี 

 ๙๗๖๔ นางพฤษภา  บุญโสม 

 ๙๗๖๕ นางสาวพลรัตนดา  ดลสุข 

 ๙๗๖๖ นางพลอยธศร  ขวัญแกว 

 ๙๗๖๗ นางสาวพลอยนภัส  คูณเศรษฐชานน 

 ๙๗๖๘ นางสาวพลอยปภัส  มีอารีย 

 ๙๗๖๙ นางพลอยพรรณ  พวงจันทร 

 ๙๗๗๐ นางพลัฏฐธวัล  คําพันธ 

 ๙๗๗๑ นางพลับพลึง  นพคุณ 

 ๙๗๗๒ นางสาวพวงแกว  พรหมรส 

 ๙๗๗๓ นางพวงเงิน  พานทอง 

 ๙๗๗๔ นางพวงชมพู  อาจวิชัย 

 ๙๗๗๕ นางพวงทอง  เชาวศรีกุล 

 ๙๗๗๖ นางพวงทอง  พงษพัฒนกิตติ 

 ๙๗๗๗ นางสาวพวงทิพย  ศรีบุญเพ็ง 

 ๙๗๗๘ นางสาวพวงผกา  แกวมณี 

 ๙๗๗๙ นางพวงผกา  นรชาญ 

 ๙๗๘๐ นางพวงผกา  พันธุสนิท 

 ๙๗๘๑ นางพวงผะกา  เล้ียงถนอม 

 ๙๗๘๒ นางพวงพยอม  แกวผลึก 

 ๙๗๘๓ สิบเอกหญิง พวงพยอม  ธรรมนูญ 

 ๙๗๘๔ นางพวงพยอม  บุญงาม 

 ๙๗๘๕ นางพวงพยอม  พิทักเขต 

 ๙๗๘๖ นางพวงพยอม  หมีโชติ 

 ๙๗๘๗ นางพวงพรรณ  คําษร 

 ๙๗๘๘ นางสาวพวงพรรณ  อินดี 

 ๙๗๘๙ นางพวงเพชร  กล่ินเกลา 

 ๙๗๙๐ นางสาวพวงเพชร  นิลพันธุ 

 ๙๗๙๑ นางสาวพวงเพชร  ปวงสุข 

 ๙๗๙๒ นางพวงเพชร  มงคลสินธุ 

 ๙๗๙๓ นางสาวพวงเพชร  มณเฑียร 

 ๙๗๙๔ นางสาวพวงเพชร  มูลตา 

 ๙๗๙๕ นางพวงเพ็ชร  ชัยยาทา 

 ๙๗๙๖ นางสาวพวงเพ็ญ  ชูพงษ 

 ๙๗๙๗ นางพวงเพ็ญ  โชติประดิษฐ 

 ๙๗๙๘ นางพวงเพ็ญ  อุนสกุณี 

 ๙๗๙๙ นางพวงมณี  จิตตวงศพันธุ 



 หนา   ๑๙๑ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๘๐๐ นางพวงรัตน  เดชมณี 

 ๙๘๐๑ นางพะเยาว  ใบบัว 

 ๙๘๐๒ นางพะเยาว  เปรียงกระโทก 

 ๙๘๐๓ นางพะเยาว  พงษศักดิ์ 

 ๙๘๐๔ นางพักตรจิมา  สมานสุข 

 ๙๘๐๕ นางพักตรวิภา  ชัยศิลป 

 ๙๘๐๖ นางพังงา  ศรีภา 

 ๙๘๐๗ นางสาวพัจรินทร  อินทบุตร 

 ๙๘๐๘ นางสาวพัชญพิชา  พิพัฒฤทธิศักดิ์ 

 ๙๘๐๙ นางพัชฎาพร  สุวรรณไตรย 

 ๙๘๑๐ นางสาวพัชนก  ไพเราะ 

 ๙๘๑๑ นางสาวพัชนภา  ศรีเครือดํา 

 ๙๘๑๒ นางพัชนิกร  สืบชมภู 

 ๙๘๑๓ นางพัชนิดา  ภูชะวี 

 ๙๘๑๔ นางพัชนินทร  สิริสุระกานนท 

 ๙๘๑๕ นางพัชนินทร  อึ้งอําพร 

 ๙๘๑๖ นางพัชนี  ฤกษใหญ 

 ๙๘๑๗ นางสาวพัชนีพร  ปรปกษขาม 

 ๙๘๑๘ นางพัชนีย  โชติรัตน 

 ๙๘๑๙ นางสาวพัชมณฑ  เกษรบัว 

 ๙๘๒๐ นางพัชรกร  สงคแกว 

 ๙๘๒๑ นางสาวพัชรจริยา  ดําเรืองศรี 

 ๙๘๒๒ นางพัชรทิตา  อุลาด 

 ๙๘๒๓ นางพัชรธภรน  พงษลภัสร 

 ๙๘๒๔ นางพัชรธีรา  จันทะดวง 

 ๙๘๒๕ นางสาวพัชรนันท  พัชรเศรษฐสิริ 

 ๙๘๒๖ นางพัชรนันท  วงษพิมพา 

 ๙๘๒๗ นางพัชรนันท  สาเลศ 

 ๙๘๒๘ นางพัชรพรรณ  เวียงเกา 

 ๙๘๒๙ นางพัชรรวิอร  เมืองพูล 

 ๙๘๓๐ นางสาวพัชรศศิ  ลิขิตจรรยากุล 

 ๙๘๓๑ นางสาวพัชรัตน  เจริญทรัพย 

 ๙๘๓๒ นางสาวพัชรา  กล่ินหอม 

 ๙๘๓๓ นางพัชรา  คงชาญแพทย 

 ๙๘๓๔ นางพัชรา  ชวยปอง 

 ๙๘๓๕ นางสาวพัชรา  พยัคเวช 

 ๙๘๓๖ นางพัชรา  พาลีขัน 

 ๙๘๓๗ นางพัชรา  มาสังข 

 ๙๘๓๘ นางพัชรา  ย้ิมศรวล 

 ๙๘๓๙ นางสาวพัชรา  รัตนภักดี 

 ๙๘๔๐ นางพัชรา  วงศหมั้น 

 ๙๘๔๑ นางพัชรา  ศิริพันธ 

 ๙๘๔๒ นางพัชรา  สังขพันธ 

 ๙๘๔๓ นางพัชรา  สามะศิริ 

 ๙๘๔๔ นางพัชรา  สิทธิไพศาล 

 ๙๘๔๕ นางสาวพัชรา  สุขสุวรรณ 

 ๙๘๔๖ นางสาวพัชรา  หงษสุวรรณ 

 ๙๘๔๗ นางพัชรา  หาญอยู 

 ๙๘๔๘ นางพัชรา  อัดโดดดร 

 ๙๘๔๙ นางสาวพัชรากร  มิ่งไชย 

 ๙๘๕๐ นางพัชราพร  กุลชนะเสนา 

 ๙๘๕๑ นางพัชราพร  จงสมชัย 



 หนา   ๑๙๒ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๘๕๒ นางสาวพัชราพร  ชาลีเครือ 

 ๙๘๕๓ นางพัชราพร  นามโคตร 

 ๙๘๕๔ นางพัชราพร  พวงทอง 

 ๙๘๕๕ นางพัชราพร  สมตน 

 ๙๘๕๖ นางสาวพัชราภรณ  ดีทน 

 ๙๘๕๗ นางพัชราภรณ  ดียางหวาย 

 ๙๘๕๘ นางพัชราภรณ  บรรจงจิตร 

 ๙๘๕๙ นางสาวพัชราภรณ  ประสงค 

 ๙๘๖๐ นางพัชราภรณ  เปยมทวีศักดิ์ 

 ๙๘๖๑ นางพัชราภรณ  พรหมแกว 

 ๙๘๖๒ นางพัชราภรณ  รักษาวัง 

 ๙๘๖๓ นางพัชราภรณ  รัตนอราม 

 ๙๘๖๔ นางพัชราภรณ  ศรีสัตยเสถียร 

 ๙๘๖๕ นางสาวพัชราภรณ  หงษระนัย 

 ๙๘๖๖ นางพัชราภรณ  หมั่นอุตสาห 

 ๙๘๖๗ นางพัชราภา  นวกาญจนา 

 ๙๘๖๘ นางสาวพัชราภา  โพธิ์ทอง 

 ๙๘๖๙ นางพัชราภา  รัตนปญญา 

 ๙๘๗๐ นางพัชราภา  วาจนสุนทร 

 ๙๘๗๑ นางพัชราวลัย  หลิมวงษ 

 ๙๘๗๒ นางพัชราวัลย  หินสิน 

 ๙๘๗๓ นางพัชริดา  นพศรี 

 ๙๘๗๔ นางพัชริน  ปานปน 

 ๙๘๗๕ นางพัชริน  เพ่ิมผล 

 ๙๘๗๖ นางสาวพัชรินทร  ขวารัตน 

 ๙๘๗๗ นางสาวพัชรินทร  คํานวล 

 ๙๘๗๘ นางสาวพัชรินทร  คําสมหมาย 

 ๙๘๗๙ นางพัชรินทร  เคล่ือนเพชร 

 ๙๘๘๐ นางสาวพัชรินทร  ไคขุนทด 

 ๙๘๘๑ นางพัชรินทร  จันทะโพธิ์ 

 ๙๘๘๒ นางพัชรินทร  จุลอดุง 

 ๙๘๘๓ นางสาวพัชรินทร  เจริญผล 

 ๙๘๘๔ นางพัชรินทร  ชาประเสริฐ 

 ๙๘๘๕ นางสาวพัชรินทร  เซงส้ิม 

 ๙๘๘๖ นางพัชรินทร  ณ ลําพูน 

 ๙๘๘๗ นางพัชรินทร  ดิษฐประยูร 

 ๙๘๘๘ นางพัชรินทร  ตงศิริ 

 ๙๘๘๙ นางพัชรินทร  ติไชย 

 ๙๘๙๐ นางพัชรินทร  โตอุตตชนม 

 ๙๘๙๑ นางพัชรินทร  ถือบุญ 

 ๙๘๙๒ นางพัชรินทร  ทรัพยเอนก 

 ๙๘๙๓ นางพัชรินทร  นนทสิงห 

 ๙๘๙๔ นางพัชรนิทร  นวพลพัฒนา 

 ๙๘๙๕ จาเอกหญิง พัชรินทร  นักธรรม 

 ๙๘๙๖ นางพัชรินทร  นาคะอินทร 

 ๙๘๙๗ นางพัชรินทร  นาโควงศ 

 ๙๘๙๘ นางพัชรินทร  พลไตร 

 ๙๘๙๙ นางสาวพัชรินทร  มณีพงศ 

 ๙๙๐๐ นางพัชรินทร  มูลรังษี 

 ๙๙๐๑ นางพัชรินทร  รัฐอนันตพินิจ 

 ๙๙๐๒ นางพัชรินทร  เรณูพันธุ 

 ๙๙๐๓ นางพัชรินทร  ลิเขาสูง 



 หนา   ๑๙๓ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๙๐๔ นางพัชรินทร  ล้ิมวัฒนา 

 ๙๙๐๕ นางสาวพัชรินทร  วงศรีแกว 

 ๙๙๐๖ นางสาวพัชรินทร  วรเชษฐ 

 ๙๙๐๗ นางสาวพัชรินทร  ศรีสุข 

 ๙๙๐๘ นางพัชรินทร  ศิริวัง 

 ๙๙๐๙ นางสาวพัชรินทร  ศิลมั่น 

 ๙๙๑๐ นางพัชรินทร  สรรพลิขิต 

 ๙๙๑๑ นางพัชรินทร  สินโน 

 ๙๙๑๒ นางสาวพัชรินทร  สืบสายสุวรรณ 

 ๙๙๑๓ นางพัชรินทร  แสนชนม 

 ๙๙๑๔ นางพัชรินทร  แสนหาญ 

 ๙๙๑๕ นางพัชรินทร  หมวดมะหิงษ 

 ๙๙๑๖ นางพัชรินทร  เหลาสมบัติ 

 ๙๙๑๗ นางสาวพัชรินทร  อินทรนอย 

 ๙๙๑๘ นางพัชรินทร  เฮียงกอ 

 ๙๙๑๙ นางพัชริยา  พยัคฆพงษ 

 ๙๙๒๐ นางสาวพัชรี  กระชั้น 

 ๙๙๒๑ นางพัชรี  แกวคําลา 

 ๙๙๒๒ นางพัชรี  จิตรกูลสัมพันธ 

 ๙๙๒๓ นางสาวพัชรี  จิตอราม 

 ๙๙๒๔ นางพัชรี  ชมพูวงศ 

 ๙๙๒๕ นางพัชรี  ชุมชวย 

 ๙๙๒๖ นางสาวพัชรี  ดวงคําจันทร 

 ๙๙๒๗ นางพัชรี  ดอนจันทรเขียว 

 ๙๙๒๘ นางพัชรี  ดําดี 

 ๙๙๒๙ นางพัชรี  นิลวด ี

 ๙๙๓๐ นางสาวพัชรี  บุญหนิ 

 ๙๙๓๑ นางพัชรี  เปรมรักษ 

 ๙๙๓๒ นางพัชรี  ผองโสภา 

 ๙๙๓๓ นางสาวพัชรี  พงศสุจริตกุล 

 ๙๙๓๔ นางสาวพัชรี  พรมทับ 

 ๙๙๓๕ นางพัชรี  พรมวังขวา 

 ๙๙๓๖ นางพัชรี  พฤกษวังขาว 

 ๙๙๓๗ นางพัชรี  พิมพโคตร 

 ๙๙๓๘ นางพัชรี  เพ็งทา 

 ๙๙๓๙ นางสาวพัชรี  เพ็ชรรัตน 

 ๙๙๔๐ นางสาวพัชรี  ภูวศิริ 

 ๙๙๔๑ นางพัชรี  มาลา 

 ๙๙๔๒ นางสาวพัชรี  ยอดพินิจ 

 ๙๙๔๓ นางพัชรี  ยาประไพ 

 ๙๙๔๔ นางสาวพัชรี  ยินดี 

 ๙๙๔๕ นางพัชรี  ย่ีสุนศรี 

 ๙๙๔๖ นางพัชรี  โยมเอียด 

 ๙๙๔๗ นางพัชรี  รัตนขจรจิตต 

 ๙๙๔๘ นางพัชรี  วงศวรรณา 

 ๙๙๔๙ นางพัชรี  สรอยทองพูล 

 ๙๙๕๐ นางพัชรี  สอนจิตต 

 ๙๙๕๑ นางสาวพัชรี  สิงหโต 

 ๙๙๕๒ นางพัชรี  สินทอง 

 ๙๙๕๓ นางพัชรี  สีตะวัน 

 ๙๙๕๔ นางสาวพัชรี  สุทธิวงศ 

 ๙๙๕๕ นางสาวพัชรี  สุรัสโม 



 หนา   ๑๙๔ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๙๕๖ นางพัชรี  แสงฉายา 

 ๙๙๕๗ นางพัชรี  โอภาชาติ 

 ๙๙๕๘ นางพัชรีพร  เลิศลํ้า 

 ๙๙๕๙ นางพัชรีภรณ  ไชยณรงคพรศิริ 

 ๙๙๖๐ นางพัชรีภรณ  โปธาตุ 

 ๙๙๖๑ นางสาวพัชรีย  กลัดจอมพงษ 

 ๙๙๖๒ นางพัชรีย  นามลังกา 

 ๙๙๖๓ นางพัชรีย  พรหมสิงห 

 ๙๙๖๔ นางพัชรีย  สวนานนท 

 ๙๙๖๕ นางสาวพัชรียา  งามจบ 

 ๙๙๖๖ นางพัชรียา  ทิพยสัมฤทธิ์กุล 

 ๙๙๖๗ นางพัชลาวัล  สาระพันธ 

 ๙๙๖๘ นางพัชลีย  มาลัยลอย 

 ๙๙๖๙ นางสาวพัฒณี  ประทุมมินทร 

 ๙๙๗๐ นางสาวพัฒนชญา  ทองหยอด 

 ๙๙๗๑ นางสาวพัฒนนรี  เซี่ยงฝุง 

 ๙๙๗๒ นางสาวพัฒนนรี  อุบลบาน 

 ๙๙๗๓ นางพัฒนลดา  อุทัยวี 

 ๙๙๗๔ นางสาวพัฒนสรณ  การุญ 

 ๙๙๗๕ นางสาวพัฒนา  พอคา 

 ๙๙๗๖ นางพัฒนา  แสนคํา 

 ๙๙๗๗ นางพัฒนาพร  ตาลสลี 

 ๙๙๗๘ นางสาวพัฒนาวดี  ศรีเหรา 

 ๙๙๗๙ นางสาวพัฒนี  ชลไชยะ 

 ๙๙๘๐ นางพัฒนีย  จิตบวรศักดิ์ 

 ๙๙๘๑ นางพัฒสรัล  มีเสนา 

 ๙๙๘๒ นางพัณณชิตา  จันทรสุหราย 

 ๙๙๘๓ นางพัณณพรรษ  จีระดิษฐ 

 ๙๙๘๔ นางสาวพัณณิดา  ฉางแกว 

 ๙๙๘๕ นางพัตราภรณ  ทะเรรัมย 

 ๙๙๘๖ นางสาวพัทธธีรา  ประกอบทรัพย 

 ๙๙๘๗ นางพัทธธีรา  ปากันทะ 

 ๙๙๘๘ นางสาวพัทธธีรา  ยะใจ 

 ๙๙๘๙ นางพัทธธีรา  อินทรกง 

 ๙๙๙๐ นางสาวพัทธนันท  ชัยพานนทวิชญ 

 ๙๙๙๑ นางพัทธนันท  นพกูลวงศ 

 ๙๙๙๒ นางสาวพัทธนันท  บรรณสาร 

 ๙๙๙๓ นางพัทธนันท  วังกาษร 

 ๙๙๙๔ นางสาวพัทธนันท  ศรประสิทธิ์ 

 ๙๙๙๕ นางพัทธนันท  ศิวบุรินทมิตร 

 ๙๙๙๖ นางสาวพัทธนันท  ศุภลักษณ 

 ๙๙๙๗ นางพัทธนันท  อุปวงษา 

 ๙๙๙๘ นางพัทธนันท  เอี๋ยวสกุล 

 ๙๙๙๙ นางพัทธยา  คมบาง 

 ๑๐๐๐๐ นางพัทยา  ทองสุข 

 ๑๐๐๐๑ นางสาวพัทยา  มฤคินทร 

 ๑๐๐๐๒ นางพัทยา  รอดภัย 

 ๑๐๐๐๓ นางพัทยา  วันสุดล 

 ๑๐๐๐๔ นางสาวพัทยา  สุขศรี 

 ๑๐๐๐๕ นางสาวพัธชริดา  เหงกระโทก 

 ๑๐๐๐๖ นางพันณชิตา  ตี่โชติ 

 ๑๐๐๐๗ นางสาวพันทิพพา  อังคนุรักษพันธุ 



 หนา   ๑๙๕ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๐๐๘ นางพันทิพย  นีระพันธ 

 ๑๐๐๐๙ นางสาวพันทิพย  สีจะแปง 

 ๑๐๐๑๐ นางพันทิพา  คงทอง 

 ๑๐๐๑๑ นางพันทิพา  โยธินสิริทอง 

 ๑๐๐๑๒ นางพันทิพา  สีหานาม 

 ๑๐๐๑๓ นางสาวพันธทิพ  รงคทอง 

 ๑๐๐๑๔ นางพันธทิพย  จิตรพิทักษเลิศ 

 ๑๐๐๑๕ นางพันธทิพย  ปนแกว 

 ๑๐๐๑๖ นางพันธธสรณ  เหลาสืบสกุล 

 ๑๐๐๑๗ นางพันธนนันท  ชาประดิษฐ 

 ๑๐๐๑๘ นางสาวพันธนีย  เมฆมีเดช 

 ๑๐๐๑๙ นางพันธรัตน  โชนิรัตน 

 ๑๐๐๒๐ นางพันธุทิพย  มากชุมนุม 

 ๑๐๐๒๑ นางพันนิภา  ปงแลมาปุเลา 

 ๑๐๐๒๒ นางพันรดา  พ้ืนผล 

 ๑๐๐๒๓ นางพัลลภา  เทอดธรรมสถาพร 

 ๑๐๐๒๔ นางพัสดา  วงศบา 

 ๑๐๐๒๕ นางพัสตราภรณ  แกวสน 

 ๑๐๐๒๖ นางพัสตราภรณ  แทนแกว 

 ๑๐๐๒๗ นางสาวพัสตราภรณ  พงษสิทธิศักดิ์ 

 ๑๐๐๒๘ นางพัสตราภรณ  พุดตาล 

 ๑๐๐๒๙ นางพัสนียา  พุมจันทร 

 ๑๐๐๓๐ นางสาวพาขวัญ  สมเนียม 

 ๑๐๐๓๑ นางพาชื่น  วงศศรีสมุทร 

 ๑๐๐๓๒ นางพานิกรณ  พลบุรี 

 ๑๐๐๓๓ นางพานิช  ศรีเนตร 

 ๑๐๐๓๔ นางพาฝน  สาวงศนาม 

 ๑๐๐๓๕ นางพาฝน  สุวรรณพจน 

 ๑๐๐๓๖ นางพาพร  เหลาสีนาท 

 ๑๐๐๓๗ นางสาวพาริกา  อิ่นแกว 

 ๑๐๐๓๘ นางพาริณี  เหลาอุดม 

 ๑๐๐๓๙ นางพิกุล  แกวงาม 

 ๑๐๐๔๐ นางสาวพิกุล  แกวสังข 

 ๑๐๐๔๑ นางสาวพิกุล  เจริญสุข 

 ๑๐๐๔๒ นางพิกุล  ทองรักษ 

 ๑๐๐๔๓ นางพิกุล  ทองศรี 

 ๑๐๐๔๔ นางพิกุล  ทับวิธร 

 ๑๐๐๔๕ นางพิกุล  นันทกุล 

 ๑๐๐๔๖ นางสาวพิกุล  โพธิ์ทอง 

 ๑๐๐๔๗ นางสาวพิกุล  ยุคํามูล 

 ๑๐๐๔๘ นางสาวพิกุล  แยมชื่น 

 ๑๐๐๔๙ นางสาวพิกุล  ลีลา 

 ๑๐๐๕๐ นางพิกุล  วิชาชัย 

 ๑๐๐๕๑ นางสาวพิกุล  วิลาศ 

 ๑๐๐๕๒ นางพิกุล  ศรีสุระ 

 ๑๐๐๕๓ นางพิกุล  สายสินธ 

 ๑๐๐๕๔ นางพิกุลทอง  ทิพยพิมพวงศ 

 ๑๐๐๕๕ นางสาวพิกุลวรรณ  สุคนธรัตน 

 ๑๐๐๕๖ นางพิจิตรตรา  เพ็งจันทร 

 ๑๐๐๕๗ นางพิจิตรา  โผนผ้ึง 

 ๑๐๐๕๘ นางพิจิตรา  มหัตกุล 

 ๑๐๐๕๙ นางพิจิตรา  อินอุนโชติ 



 หนา   ๑๙๖ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๐๖๐ นางพิชชานันท  นิยมเหลา 

 ๑๐๐๖๑ นางพิชชานันท  ศิริทิพย 

 ๑๐๐๖๒ นางสาวพิชชาพร  บวรศักดิ์ 

 ๑๐๐๖๓ นางสาวพิชชาพร  เบิกบาน 

 ๑๐๐๖๔ นางพิชชาพร  ปนสง 

 ๑๐๐๖๕ นางพิชชาภา  อภิชาติวรกุล 

 ๑๐๐๖๖ นางพิชญจิรา  คิดถูก 

 ๑๐๐๖๗ นางสาวพิชญชยาพร  พาหา 

 ๑๐๐๖๘ นางพิชญดา  ปานจุย 

 ๑๐๐๖๙ นางพิชญดา  วงศสุริยะ 

 ๑๐๐๗๐ นางพิชญธาดา  วรภคปกรณ 

 ๑๐๐๗๑ นางพิชญพิมล  นิลวรรณ 

 ๑๐๐๗๒ นางพิชญพิมล  พันธุยุรา 

 ๑๐๐๗๓ นางพิชญวรรณ  สุวรรณไตรย 

 ๑๐๐๗๔ นางสาวพิชญสินี  จุมพิศ 

 ๑๐๐๗๕ นางพิชญา  มาตยภูธร 

 ๑๐๐๗๖ นางพิชญา  สีลาพล 

 ๑๐๐๗๗ นางพิชญากร  อมรโชติปราการ 

 ๑๐๐๗๘ นางสาวพิชญากรณ  อนนท 

 ๑๐๐๗๙ นางสาวพิชญาดา  ปนทอง 

 ๑๐๐๘๐ นางพิชญานิน  ฤทธิ์รัตนไตรกุล 

 ๑๐๐๘๑ นางพิชญาภร  ธีรโชตธนทิต 

 ๑๐๐๘๒ นางพิชญาภัค  บุญประสิทธิ์ 

 ๑๐๐๘๓ นางสาวพิชญาภา  แกวสอน 

 ๑๐๐๘๔ นางสาวพิชญาภา  นิลวัฒน 

 ๑๐๐๘๕ นางพิชญามณฑน  มุขแมนเหมือน 

 ๑๐๐๘๖ นางสาวพิชยา  จงเจริญ 

 ๑๐๐๘๗ นางสาวพิชยา  บุญราศรี 

 ๑๐๐๘๘ นางพิชยาพร  ทองอม 

 ๑๐๐๘๙ นางสาวพิชาญ  เพชรชู 

 ๑๐๐๙๐ นางพิชามญชุ  ผิวนวล 

 ๑๐๐๙๑ นางพิชามญชุ  ศรีบุญเรือง 

 ๑๐๐๙๒ นางพิณทอง  ศรีหาบุต 

 ๑๐๐๙๓ นางสาวพิณทิพย  พันธรักษ 

 ๑๐๐๙๔ นางพิณรวี  สิงหโต 

 ๑๐๐๙๕ นางพิณระวี  ศาสตรสมัย 

 ๑๐๐๙๖ นางสาวพิณรัฎ  บุญเจริญ 

 ๑๐๐๙๗ นางสาวพิณรัฐ  สุนทรเสถียร 

 ๑๐๐๙๘ นางพิณรัตน  พัวงามประเสริฐ 

 ๑๐๐๙๙ นางพิณรัตน  อินทรธนู 

 ๑๐๑๐๐ นางสาวพิณลักษณ  นิติภากรณ 

 ๑๐๑๐๑ นางสาวพิทยา  ภาโนมัย 

 ๑๐๑๐๒ นางสาวพิทยา  หนูเพชร 

 ๑๐๑๐๓ นางพิทยาภรณ  อรุณโชติ 

 ๑๐๑๐๔ นางสาวพิธพร  อุนเรือน 

 ๑๐๑๐๕ นางสาวพินดาธาร  พินธะ 

 ๑๐๑๐๖ นางพินพร  ลิมปนวิสุทธิ์ 

 ๑๐๑๐๗ นางพินยา  แกวหมื่นไวย 

 ๑๐๑๐๘ นางพินิจ  จันทรทอง 

 ๑๐๑๐๙ นางพิพัฒ  เกาะแกว 

 ๑๐๑๑๐ นางสาวพิมใจ  กลายุทธ 

 ๑๐๑๑๑ นางสาวพิมใจ  รายณสุข 



 หนา   ๑๙๗ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๑๑๒ นางพิมชนก  เอี่ยมอุไร 

 ๑๐๑๑๓ นางพิมผกา  ศรีใจอินทร 

 ๑๐๑๑๔ นางพิมพกนก  ขนานแกว 

 ๑๐๑๑๕ นางสาวพิมพกษมา  ศรีชาติธนวัต 

 ๑๐๑๑๖ นางสาวพิมพใจ  โชคอวยพรชัย 

 ๑๐๑๑๗ นางพิมพใจ  ดวงแกว 

 ๑๐๑๑๘ นางพิมพใจ  เตชะวัง 

 ๑๐๑๑๙ นางสาวพิมพใจ  บรรจงจิตร 

 ๑๐๑๒๐ นางพิมพใจ  พระเทพ 

 ๑๐๑๒๑ นางพิมพใจ  สืบสงัด 

 ๑๐๑๒๒ นางพิมพชญาณ  กันยะมี 

 ๑๐๑๒๓ นางสาวพิมพชนก  ขันแกวหลา 

 ๑๐๑๒๔ นางพิมพชนก  โสภา 

 ๑๐๑๒๕ นางสาวพิมพชนา  ประชากุล 

 ๑๐๑๒๖ นางพิมพชนา  พันธุพงษไทย 

 ๑๐๑๒๗ นางพิมพชลินทร  แยมศรี 

 ๑๐๑๒๘ นางพิมพญดา  สุนา 

 ๑๐๑๒๙ นางพิมพฐดา  วัฒนพงศสถิต 

 ๑๐๑๓๐ นางสาวพิมพณภัสร  ทองทราย 

 ๑๐๑๓๑ นางสาวพิมพณิชณิณ  ภิวงศกําจร 

 ๑๐๑๓๒ นางสาวพิมพทอง  ภิรมยลาภ 

 ๑๐๑๓๓ นางสาวพิมพนภัส  โภคา 

 ๑๐๑๓๔ นางสาวพิมพนภัส  ลําดวนรัตน 

 ๑๐๑๓๕ นางพิมพนารา  เพ็ญเขตรกรณ 

 ๑๐๑๓๖ นางสาวพิมพนารา  สินเทียม 

 ๑๐๑๓๗ นางพิมพนารี  เพ็ชรเจริญ 

 ๑๐๑๓๘ นางพิมพนุดา  เวชชกรสัมพันธ 

 ๑๐๑๓๙ นางสาวพิมพปวีณ  ชาวหวยหมาก 

 ๑๐๑๔๐ นางพิมพปวีณ  อีแวนส 

 ๑๐๑๔๑ นางพิมพพจี  พันธุลี 

 ๑๐๑๔๒ นางพิมพพร  คงชุม 

 ๑๐๑๔๓ นางสาวพิมพพรรณ  บุณนิรันดร 

 ๑๐๑๔๔ นางพิมพพรรณ  ปราสาททอง 

 ๑๐๑๔๕ นางพิมพพิชชา  จิตตภักดี 

 ๑๐๑๔๖ นางสาวพิมพพิชชา  อินทรยา 

 ๑๐๑๔๗ นางสาวพิมพพิชฌา  ไตยพันธ 

 ๑๐๑๔๘ นางพิมพพิชฌา  อินทนงค 

 ๑๐๑๔๙ นางพิมพพิลัย  ไชยพรม 

 ๑๐๑๕๐ นางสาวพิมพพิศา  พิชญสกุลกาญจน 

 ๑๐๑๕๑ นางพิมพพิศา  สรอยระยา 

 ๑๐๑๕๒ นางพิมพพิศา  สัจจวิเศษ 

 ๑๐๑๕๓ นางพิมพเพชร  สุขุมาลไพบูลย 

 ๑๐๑๕๔ นางสาวพิมพภัทรา  โสภาคดิษฐ 

 ๑๐๑๕๕ นางพิมพภัสร  ธนโชติศิริการกุล 

 ๑๐๑๕๖ นางพิมพภากร  ชเนตตมหรรฆ 

 ๑๐๑๕๗ นางพิมพมาดา  วัฒนสินธุ 

 ๑๐๑๕๘ นางสาวพิมพยุพา  อินทรประคอง 

 ๑๐๑๕๙ นางสาวพิมพเยาว  แยมปล้ืม 

 ๑๐๑๖๐ นางพิมพร  บุญยมโนนุกุล 

 ๑๐๑๖๑ นางพิมพร  ภัทรวิชญานนท 

 ๑๐๑๖๒ นางพิมพร  วงษพันธ 

 ๑๐๑๖๓ นางสาวพิมพรดา  สิริจิตตธงชัย 



 หนา   ๑๙๘ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๑๖๔ นางสาวพิมพรภัช  ฐิติรัตนภักดี 

 ๑๐๑๖๕ นางสาวพิมพรภัส  โสมจันทร 

 ๑๐๑๖๖ นางพิมพรรณ  บุญเตี่ยม 

 ๑๐๑๖๗ นางพิมพรรณ  ยาสิงหทอง 

 ๑๐๑๖๘ นางพิมพฤทัย  มีอยูเต็ม 

 ๑๐๑๖๙ นางพิมพลดา  ทวีวิเศษพงศ 

 ๑๐๑๗๐ นางพิมพลดา  วัชรจารุเศรษฐ 

 ๑๐๑๗๑ นางสาวพิมพลักษณ  อมรไชย 

 ๑๐๑๗๒ นางพิมพวรรณ  เจริญลอย 

 ๑๐๑๗๓ นางสาวพิมพวรา  วงศกุลวิจิตร 

 ๑๐๑๗๔ นางพิมพวาริณ  วรรธกวณิชย 

 ๑๐๑๗๕ นางพิมพษินี  ภูชินาพันธ 

 ๑๐๑๗๖ นางสาวพิมพสฐิดา  วรรณโคตร 

 ๑๐๑๗๗ นางสาวพิมพสิลภัส  โสตะวงศ 

 ๑๐๑๗๘ นางพิมพสุภา  ติดชม 

 ๑๐๑๗๙ นางสาวพิมพสุภางค  บุญประจวบ 

 ๑๐๑๘๐ นางพิมพสุรางค  สุวรรณเจริญ 

 ๑๐๑๘๑ นางพิมพา  พุทธรักษา 

 ๑๐๑๘๒ นางสาวพิมพา  แออวม 

 ๑๐๑๘๓ นางพิมพิกุล  แสงไสย 

 ๑๐๑๘๔ นางสาวพิมพิศา  เภสัชชา 

 ๑๐๑๘๕ นางพิมภาวรรณ  เขยะตา 

 ๑๐๑๘๖ นางสาวพิมรวี  สุจริตวิบูลย 

 ๑๐๑๘๗ นางพิมล  ชูแสง 

 ๑๐๑๘๘ นางพิมล  เทพเสถียร 

 ๑๐๑๘๙ นางพิมล  ยีโหวะ 

 ๑๐๑๙๐ นางสาวพิมล  หนูมา 

 ๑๐๑๙๑ นางพิมลพร  คํามณี 

 ๑๐๑๙๒ นางสาวพิมลพร  เสนีวงศ ณ อยุธยา 

 ๑๐๑๙๓ นางสาวพิมลพร  อินตะขัติ 

 ๑๐๑๙๔ นางสาวพิมลพรรณ  พูลศิริ 

 ๑๐๑๙๕ นางพิมลวรรณ  อาจหาญ 

 ๑๐๑๙๖ นางพิมวรา  หนองแส 

 ๑๐๑๙๗ นางพิมสุพรรณ  อนันตพรสกุล 

 ๑๐๑๙๘ นางสาวพิมาลา  แตงแดน 

 ๑๐๑๙๙ นางสาวพิรญาณ  งามบุญรอด 

 ๑๐๒๐๐ นางพิรานันท  ดวงอิน 

 ๑๐๒๐๑ นางพิราพร  บุญแสนแผน 

 ๑๐๒๐๒ นางสาวพิราวัลย  ฆารโสภณ 

 ๑๐๒๐๓ นางสาวพิริยาภรณ  เชื้อหมอ 

 ๑๐๒๐๔ นางสาวพิรุณรัตน  คลายสีนวน 

 ๑๐๒๐๕ นางพิลัยพร  อนุญาหงษ 

 ๑๐๒๐๖ นางพิลัยวัณย  พิศุทธิสุวรรณ 

 ๑๐๒๐๗ นางพิลาศลักษณ   

  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 

 ๑๐๒๐๘ นางพิไลพร  ปุรณะวิทย 

 ๑๐๒๐๙ นางพิไลพร  วงษนายะ 

 ๑๐๒๑๐ นางพิไลพรรณ  เพชรวิโรจน 

 ๑๐๒๑๑ นางพิศมัย  กองทรัพย 

 ๑๐๒๑๒ นางสาวพิศมัย  คุมครอง 

 ๑๐๒๑๓ นางสาวพิศมัย  ใจถาวร 

 ๑๐๒๑๔ นางพิศมัย  ชินวงษ 



 หนา   ๑๙๙ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๒๑๕ นางพิศมัย  ไชยตะมาตย 

 ๑๐๒๑๖ นางพิศมัย  โตไทยะ 

 ๑๐๒๑๗ นางพิศมัย  บาฬี 

 ๑๐๒๑๘ นางสาวพิศมัย  บุญมา 

 ๑๐๒๑๙ นางพิศมัย  บุตตะมี 

 ๑๐๒๒๐ นางสาวพิศมัย  บุตรวงค 

 ๑๐๒๒๑ นางพิศมัย  พงศพัฒนะกิจ 

 ๑๐๒๒๒ นางสาวพิศมัย  พันธุชาลี 

 ๑๐๒๒๓ นางพิศมัย  พันธุพืช 

 ๑๐๒๒๔ นางสาวพิศมัย  รัชบุตร 

 ๑๐๒๒๕ นางพิศมัย  โลแกว 

 ๑๐๒๒๖ นางพิศมัย  สายทอง 

 ๑๐๒๒๗ นางพิศมัย  อุดมศิริพันธุ 

 ๑๐๒๒๘ นางพิศวัสน  สารมานิตยกุล 

 ๑๐๒๒๙ นางสาวพิศวาท  ชูลิขิต 

 ๑๐๒๓๐ นางสาวพิศสมัย  ปุญญชโย 

 ๑๐๒๓๑ นางพิสมัย  กันทอินทร 

 ๑๐๒๓๒ นางสาวพิสมัย  เชื้อทอง 

 ๑๐๒๓๓ นางสาวพิสมัย  บุญมี 

 ๑๐๒๓๔ นางสาวพิสมัย  บุญรอด 

 ๑๐๒๓๕ นางพิสมัย  พันธุดวง 

 ๑๐๒๓๖ นางสาวพิสมัย  พ้ืนนวล 

 ๑๐๒๓๗ นางพิสมัย  ศรีทํานา 

 ๑๐๒๓๘ นางพิสมัย  หลายประสิทธิ์ 

 ๑๐๒๓๙ นางสาวพิสมัย  หวังผล 

 ๑๐๒๔๐ นางพิสวาส  ไชยวงศศรี 

 ๑๐๒๔๑ นางพิสา  แกนจันทร 

 ๑๐๒๔๒ นางพีชญา  วชิระสิริกุล 

 ๑๐๒๔๓ นางพีชาวิกา  ปานศิลา 

 ๑๐๒๔๔ นางพีรญา  ถิ่นวัดกลาง 

 ๑๐๒๔๕ นางพีรดา  ไทยเกง 

 ๑๐๒๔๖ นางสาวพีรดา  นงนิ่ม 

 ๑๐๒๔๗ นางพีรดา  สมพันธ 

 ๑๐๒๔๘ นางพีรนุช  อมรสุขสวัสดิ์ 

 ๑๐๒๔๙ นางสาวพีรพรรณ  เพ่ิมพงษ 

 ๑๐๒๕๐ นางพีระนันท  แกวสุกใส 

 ๑๐๒๕๑ นางพึงใจ  ชัยสุวรรณ 

 ๑๐๒๕๒ นางพึงพิศ  รัตนรัตน 

 ๑๐๒๕๓ นางพุฒิพร  วังมูล 

 ๑๐๒๕๔ นางพุดตาล  ปญญาพี 

 ๑๐๒๕๕ นางสาวพุทฒิฌา  วงศนากนากร 

 ๑๐๒๕๖ นางพุทธกัญญา  นารถศิลป 

 ๑๐๒๕๗ นางสาวพุทธชาด  คูวัจนกุล 

 ๑๐๒๕๘ นางพุทธชาด  จิตอารีย 

 ๑๐๒๕๙ นางพุทธชาติ  กนกบรรณกร 

 ๑๐๒๖๐ นางสาวพุทธชาติ  กัลยาศิริ 

 ๑๐๒๖๑ นางสาวพุทธชาติ  ดําพิทักษ 

 ๑๐๒๖๒ นางพุทธชาติ  ติวงค 

 ๑๐๒๖๓ นางพุทธชาติ  เนติศุภชีวิน 

 ๑๐๒๖๔ นางพุทธชาติ  บุญชัย 

 ๑๐๒๖๕ นางพุทธรักษ  อินทรหางหวา 

 ๑๐๒๖๖ นางพุทธิมา  จันทรสุข 



 หนา   ๒๐๐ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๒๖๗ นางพุทธิมา  สุวรรณสุนทร 

 ๑๐๒๖๘ นางสาวพุทธิรัตน  ปติสกลวัฒน 

 ๑๐๒๖๙ นางสาวพุทธิษา  เพ็งนุม 

 ๑๐๒๗๐ นางสาวพุมพวง  ตูปาน 

 ๑๐๒๗๑ นางพูนทรัพย  ดําสูงเนิน 

 ๑๐๒๗๒ นางพูนทรัพย  พวงบุญ 

 ๑๐๒๗๓ นางพูนทรัพย  พุทธาราม 

 ๑๐๒๗๔ นางสาวพูนทรัพย  สมกลา 

 ๑๐๒๗๕ นางพูนสิน  เชาวนพิทักษ 

 ๑๐๒๗๖ นางพูนสุข  พูลเพ่ิม 

 ๑๐๒๗๗ นางสาวพูนสุข  สืบสุข 

 ๑๐๒๗๘ นางพูลทรัพย  ศรีพรหม 

 ๑๐๒๗๙ นางพูลทรัพย  ศรีภัทรวัฒน 

 ๑๐๒๘๐ นางพูลศรี  พุทธิจุน 

 ๑๐๒๘๑ นางพูลศิลป  คําอน 

 ๑๐๒๘๒ นางพูลสวรรค  ชวัลวิทยโชติกุล 

 ๑๐๒๘๓ นางสาวเพชร  กัทลี 

 ๑๐๒๘๔ นางสาวเพชรดี  สุทธรัตนวงศ 

 ๑๐๒๘๕ นางสาวเพชรดี  โอฬารริกสุภัค 

 ๑๐๒๘๖ นางเพชรตะวัน  พิทักษทิม 

 ๑๐๒๘๗ นางเพ็ชรนภา  โยธานารถ 

 ๑๐๒๘๘ นางสาวเพ็ชรนภา  เสียงกอง 

 ๑๐๒๘๙ นางสาวเพ็ชรไพลิน  นาคะ 

 ๑๐๒๙๐ นางเพชรมณี  ลีทอง 

 ๑๐๒๙๑ นางเพชรรัตน  แกวอําไพ 

 ๑๐๒๙๒ นางสาวเพชรรัตน  ทรวงแกว 

 ๑๐๒๙๓ นางเพชรรัตน  ทัดเทียม 

 ๑๐๒๙๔ นางเพชรรัตน  บุตะกะ 

 ๑๐๒๙๕ นางเพชรรัตน  พัฒนชัย 

 ๑๐๒๙๖ นางเพชรรัตน  ศรีสุรัตน 

 ๑๐๒๙๗ นางเพ็ชรรัตน  ใจเมือง 

 ๑๐๒๙๘ นางเพ็ชรรัตน  เทียบวงษ 

 ๑๐๒๙๙ นางสาวเพชรรุง  ทองชุบ 

 ๑๐๓๐๐ นางสาวเพชรลัดดา  วังภูสิทธิ์ 

 ๑๐๓๐๑ นางสาวเพชรศรี  สารรัตน 

 ๑๐๓๐๒ นางเพชรสมร  รัตนวงค 

 ๑๐๓๐๓ นางเพชรสุดา  ครองยุติ 

 ๑๐๓๐๔ นางเพ็ชรัตน  เมืองแกว 

 ๑๐๓๐๕ นางสาวเพชรา  ชุมพร 

 ๑๐๓๐๖ นางเพชรา  เที่ยงขันธ 

 ๑๐๓๐๗ นางสาวเพชรินทร  สวัสดิ์อ่ํา 

 ๑๐๓๐๘ นางเพ็ชรินทร  เขียวสิงห 

 ๑๐๓๐๙ นางสาวเพ็ญ  ปนกัน 

 ๑๐๓๑๐ นางสาวเพ็ญแข  ชโยกิจเจริญ 

 ๑๐๓๑๑ นางเพ็ญแข  บูรณะพล 

 ๑๐๓๑๒ นางสาวเพ็ญแข  พรเลิศวดี 

 ๑๐๓๑๓ นางเพ็ญแข  วิวัฒนเทวกูล 

 ๑๐๓๑๔ นางสาวเพ็ญแข  ศรีวงศ 

 ๑๐๓๑๕ นางเพ็ญแข  อภิวัชรารัตน 

 ๑๐๓๑๖ นางเพ็ญจันทร  กุลสิทธิ์ 

 ๑๐๓๑๗ นางสาวเพ็ญจันทร  จันทรรอด 

 ๑๐๓๑๘ นางเพ็ญจันทร  ทองสม 



 หนา   ๒๐๑ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๓๑๙ นางสาวเพ็ญจันทร  หอมหวาน 

 ๑๐๓๒๐ นางเพ็ญจันทร  โฮมหงษ 

 ๑๐๓๒๑ นางสาวเพ็ญจิตต  สังขพงษ 

 ๑๐๓๒๒ นางเพ็ญจุรี  แสนสุริวงศ 

 ๑๐๓๒๓ รอยเอกหญิง เพ็ญชลี  หมื่นพล 

 ๑๐๓๒๔ นางเพ็ญณี  ศรีสุวรรณ 

 ๑๐๓๒๕ นางเพ็ญทวี  กอแกว 

 ๑๐๓๒๖ นางเพ็ญทิพย  เลนทัศน 

 ๑๐๓๒๗ นางเพ็ญทิวา  สารบุตร 

 ๑๐๓๒๘ นางสาวเพ็ญนภา  ตระกูลแกวมูล 

 ๑๐๓๒๙ นางเพ็ญนภา  ตั้งปณิธานนันท 

 ๑๐๓๓๐ นางสาวเพ็ญนภา  เทอดไทยเจริญ 

 ๑๐๓๓๑ นางสาวเพ็ญนภา  นาคแสง 

 ๑๐๓๓๒ นางเพ็ญนภา  เนียมสนิท 

 ๑๐๓๓๓ นางสาวเพ็ญนภา  บุญแกววรรณ 

 ๑๐๓๓๔ นางเพ็ญนภา  บุญพุฒ 

 ๑๐๓๓๕ นางสาวเพ็ญนภา  พงษศรี 

 ๑๐๓๓๖ นางเพ็ญนภา  พันธศิริ 

 ๑๐๓๓๗ นางสาวเพ็ญนภา  ภมร 

 ๑๐๓๓๘ นางสาวเพ็ญนภา  วงศชะอุม 

 ๑๐๓๓๙ นางสาวเพ็ญนภา  ศรวิเศษ 

 ๑๐๓๔๐ นางสาวเพ็ญนภา  ศรีกุลศศิธร 

 ๑๐๓๔๑ นางเพ็ญนภา  สินทา 

 ๑๐๓๔๒ นางเพ็ญนภา  แสนขวา 

 ๑๐๓๔๓ นางสาวเพ็ญประภา  คงมีศรี 

 ๑๐๓๔๔ นางเพ็ญประภา  จันทะไชยา 

 ๑๐๓๔๕ นางเพ็ญประภา  ชุมภักดี 

 ๑๐๓๔๖ นางสาวเพ็ญประภา  ทองสุก 

 ๑๐๓๔๗ นางเพ็ญประภา  ทักษิณา 

 ๑๐๓๔๘ นางเพ็ญประภา  ปญญาย่ิง 

 ๑๐๓๔๙ นางเพ็ญประภา  วุฒิชวย 

 ๑๐๓๕๐ นางเพ็ญประภา  สอนสมนึก 

 ๑๐๓๕๑ นางสาวเพ็ญประภา  สุขพรหม 

 ๑๐๓๕๒ นางเพ็ญพร  สายวิจิตร 

 ๑๐๓๕๓ นางสาวเพ็ญพร  สุคนธจามร 

 ๑๐๓๕๔ นางเพ็ญพรรณ  วัฒนา 

 ๑๐๓๕๕ นางเพ็ญพักตร  คงทองสังข 

 ๑๐๓๕๖ นางเพ็ญพักตร  ชุณหรัต 

 ๑๐๓๕๗ นางเพ็ญพัชร  คําโสภา 

 ๑๐๓๕๘ นางสาวเพ็ญพิชชา  ขิริบุ 

 ๑๐๓๕๙ นางเพ็ญพิชชา  หาญรบ 

 ๑๐๓๖๐ นางสาวเพ็ญพิชญา  คํารอดดํารง 

 ๑๐๓๖๑ นางเพ็ญพิมล  เปยงแกว 

 ๑๐๓๖๒ นางเพ็ญพิไล  พันธุเลง 

 ๑๐๓๖๓ นางสาวเพ็ญระวี  มีฤทธิ์ 

 ๑๐๓๖๔ นางเพ็ญรุง  เพชรศรีสุก 

 ๑๐๓๖๕ นางเพ็ญลักษณ  ธรรมแสง 

 ๑๐๓๖๖ นางสาวเพ็ญวดี  สกลกิติวัฒน 

 ๑๐๓๖๗ นางเพ็ญวิภา  สมวงษ 

 ๑๐๓๖๘ นางเพ็ญวิลัย  จิตใจกลา 

 ๑๐๓๖๙ นางสาวเพ็ญวิไล  แซล้ี 

 ๑๐๓๗๐ นางเพ็ญศรี  ไขคํา 



 หนา   ๒๐๒ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๓๗๑ นางเพ็ญศรี  เฉยฉิว 

 ๑๐๓๗๒ นางเพ็ญศรี  แตงนอย 

 ๑๐๓๗๓ นางเพ็ญศรี  ปญโญ 

 ๑๐๓๗๔ นางสาวเพ็ญศรี  พรหมสุวรรณ 

 ๑๐๓๗๕ นางเพ็ญศรี  โภชนกิจ 

 ๑๐๓๗๖ นางเพ็ญศรี  มาลัย 

 ๑๐๓๗๗ นางเพ็ญศรี  วงศจอม 

 ๑๐๓๗๘ นางเพ็ญศรี  วัฒยากร 

 ๑๐๓๗๙ นางเพ็ญศรี  ศรีบัวบาล 

 ๑๐๓๘๐ นางเพ็ญศรี  ศิริรังสรรคกุล 

 ๑๐๓๘๑ นางเพ็ญศิริ  ดวงกางกอ 

 ๑๐๓๘๒ นางเพ็ญศิริ  เดชะ 

 ๑๐๓๘๓ นางสาวเพ็ญศิริ  ธารทอง 

 ๑๐๓๘๔ นางสาวเพ็ญศิริ  มรกต 

 ๑๐๓๘๕ นางเพ็ญศิริ  วงษคําหาร 

 ๑๐๓๘๖ นางเพ็ญศิริ  อังศุโภไคย 

 ๑๐๓๘๗ นางเพ็ญสุดา  จิตโชติ 

 ๑๐๓๘๘ นางเพ็ญสุดา  ปุรณมณีวิวัฒน 

 ๑๐๓๘๙ นางสาวเพ็ญสุดา  ล้ิมศาสตร 

 ๑๐๓๙๐ นางเพทาย  เทพรัตน 

 ๑๐๓๙๑ นางเพทาย  รังษีสุทธิรัตน  

 ๑๐๓๙๒ นางสาวเพทิสรา  ไกรปราบ 

 ๑๐๓๙๓ นางสาวเพยาว  จิตตทิพย 

 ๑๐๓๙๔ นางสาวเพรียงไพฑูรย  จุลนันท 

 ๑๐๓๙๕ นางเพลินจิต  จันทนะ 

 ๑๐๓๙๖ นางสาวเพลินจิต  ประสานทอง 

 ๑๐๓๙๗ นางเพลินจิตร  สีมาลา 

 ๑๐๓๙๘ นางเพลินตา  หานุ 

 ๑๐๓๙๙ นางสาวเพลินตา  โอภาณุมาศ 

 ๑๐๔๐๐ นางเพลินทิพย  ภาชนะ 

 ๑๐๔๐๑ นางเพลินพร  กาญจนะ 

 ๑๐๔๐๒ นางเพลินพรรณ  โพธิ์บุตรดี 

 ๑๐๔๐๓ นางเพลินพิชชา  สายวิชัย 

 ๑๐๔๐๔ นางสาวเพลินพิศ  นพเสาร 

 ๑๐๔๐๕ นางเพลินพิศ  บุญพรอม 

 ๑๐๔๐๖ นางสาวเพลินพิศ  มีศิริ 

 ๑๐๔๐๗ นางเพลินพิศ  ยศประสงค 

 ๑๐๔๐๘ นางเพลินพิศ  วิชัยแสง 

 ๑๐๔๐๙ นางสาวเพลินพิศ  สาระสุข 

 ๑๐๔๑๐ นางเพ่ิมพร  ประดับศรี 

 ๑๐๔๑๑ นางเพ่ิมพูน  ศิริกิจ 

 ๑๐๔๑๒ นางเพียงใจ  ชื่นบาน 

 ๑๐๔๑๓ นางเพียงใจ  ถาวรคุณ 

 ๑๐๔๑๔ นางเพียงใจ  ทิมสุข 

 ๑๐๔๑๕ นางเพียงใจ  ปานเผือก 

 ๑๐๔๑๖ นางเพียงใจ  รัตนมณี 

 ๑๐๔๑๗ นางเพียงใจ  หวังเจริญ 

 ๑๐๔๑๘ นางเพียงดาว  รอดความทุกข 

 ๑๐๔๑๙ นางเพียงนคร  คําผา 

 ๑๐๔๒๐ นางสาวเพียงพิมพ  ปณระสี 

 ๑๐๔๒๑ นางเพียงพิศ  บํารุงอวม 

 ๑๐๔๒๒ นางสาวเพียงพิศ  รักษทอง 



 หนา   ๒๐๓ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๔๒๓ นางเพียงพิศ  วัชระมูสิก 

 ๑๐๔๒๔ นางสาวเพียงเพ็ญ  เทพโอภาส 

 ๑๐๔๒๕ นางสาวเพียงเพลิน  เปยวนิช 

 ๑๐๔๒๖ นางเพียรจิต  แตะกระโทก 

 ๑๐๔๒๗ นางเพียรพิศ  สกุลไทย 

 ๑๐๔๒๘ นางเพียรมะสอน  หมื่นหอ 

 ๑๐๔๒๙ นางแพงศรี  แกวมาตย 

 ๑๐๔๓๐ นางแพรว  เชาโพทอง 

 ๑๐๔๓๑ นางสาวแพรว  สุขเรือง 

 ๑๐๔๓๒ นางแพรวพร  สุริยะเรืองรัศมี 

 ๑๐๔๓๓ นางแพรวพรรณ  ชูแกว 

 ๑๐๔๓๔ นางแพรวพรรณ  ผลชีวิน 

 ๑๐๔๓๕ นางแพรวพรรณ  วงคตุย 

 ๑๐๔๓๖ นางแพรวพราว  วงศสมศักดิ์ 

 ๑๐๔๓๗ นางโพธิ์ศรี  คามพินิจ 

 ๑๐๔๓๘ นางสาวโพยมรัตน  ชูรัตน 

 ๑๐๔๓๙ นางไพจิตรี  มาอาย 

 ๑๐๔๔๐ นางไพทูรย  วรพันธุ 

 ๑๐๔๔๑ นางไพบูลย  อาจวิชัย 

 ๑๐๔๔๒ นางสาวไพรเรียน  พันแพง 

 ๑๐๔๔๓ นางไพรวัลย  ศรีสุข 

 ๑๐๔๔๔ นางไพรัช  ทับสี 

 ๑๐๔๔๕ นางสาวไพรัช  มวงศรี 

 ๑๐๔๔๖ นางไพรัตน  โลจรัส 

 ๑๐๔๔๗ นางไพริน  กล่ินอภัย 

 ๑๐๔๔๘ นางสาวไพริน  ชาวเวียง 

 ๑๐๔๔๙ นางไพริน  สวัสดิ์กนก 

 ๑๐๔๕๐ นางสาวไพรินทร  พุกอูด 

 ๑๐๔๕๑ นางไพเราะ  จันทรเชื้อ 

 ๑๐๔๕๒ นางไพเราะ  ศิริปทาวานิช 

 ๑๐๔๕๓ นางสาวไพลิน  กาญจนนิธิ 

 ๑๐๔๕๔ นางไพลิน  โคตรมิตร 

 ๑๐๔๕๕ นางสาวไพลิน  บุญแกวพุด 

 ๑๐๔๕๖ นางสาวไพลิน  เปรยะโพธิเดชะ 

 ๑๐๔๕๗ นางสาวไพลิน  พันกันทะ 

 ๑๐๔๕๘ นางไพลิน  มั่งคั่ง 

 ๑๐๔๕๙ นางสาวไพลิน  สุวรรณเศรษฐ 

 ๑๐๔๖๐ นางไพลิน  หอมนาน 

 ๑๐๔๖๑ นางไพลิน  เหลาวงคไทย 

 ๑๐๔๖๒ นางไพลินญ  จันทรทิพย 

 ๑๐๔๖๓ นางไพวรินทร  ควรนิเฮียะ 

 ๑๐๔๖๔ นางฟองเมฆ  สุทธิรักษ 

 ๑๐๔๖๕ นางฟกรียะ  ตาพา 

 ๑๐๔๖๖ นางฟตมา  ยูโซะ 

 ๑๐๔๖๗ นางฟาซียะ  แตปูซู 

 ๑๐๔๖๘ นางฟาตีมะห  ฮะยีอาซัน 

 ๑๐๔๖๙ นางฟารีดะห  อัลมุมีนีน 

 ๑๐๔๗๐ นางฟารีดาห  มะนิ 

 ๑๐๔๗๑ นางสาวฟารียาล  นิฮะ 

 ๑๐๔๗๒ นางฟาอีซะ  วันสอารี 

 ๑๐๔๗๓ นางสาวภคชล  ฤทธิเกษร 

 ๑๐๔๗๔ นางภคณี  แกวคูณ 



 หนา   ๒๐๔ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๔๗๕ นางภคนันท  ประวรรณจะ 

 ๑๐๔๗๖ นางภคพร  ชาเวียง 

 ๑๐๔๗๗ นางสาวภคพร  พรหมแกว 

 ๑๐๔๗๘ นางภคพร  วงศริยะ 

 ๑๐๔๗๙ นางภคมณ  กีรติเดชากิจ 

 ๑๐๔๘๐ นางภควรรณ  ทองอินทร 

 ๑๐๔๘๑ นางสาวภควีส  คงทอง 

 ๑๐๔๘๒ นางภคอร  บุญประสาท 

 ๑๐๔๘๓ นางภคอร  สุขเสียง 

 ๑๐๔๘๔ นางสาวภคินี  ภัทรกุล 

 ๑๐๔๘๕ นางภณกานต  บูแยม 

 ๑๐๔๘๖ นางภณิดา  มณีโชติ 

 ๑๐๔๘๗ นางภณิดา  รัชอินทร 

 ๑๐๔๘๘ นางภณิตา  ทองเกิด 

 ๑๐๔๘๙ นางภณิตา  วามะลุน 

 ๑๐๔๙๐ นางสาวภณิตา  สมวิทย 

 ๑๐๔๙๑ นางภณิตา  อรามรุงอรุณ 

 ๑๐๔๙๒ นางสาวภณิตา  อินมา 

 ๑๐๔๙๓ นางสาวภทรพร  ธาราสุข 

 ๑๐๔๙๔ นางภทรพร  ผ้ึงแสงศรี 

 ๑๐๔๙๕ นางสาวภทรพร  ล้ิมจ้ีจง 

 ๑๐๔๙๖ นางภพสยาม  ชุมสาย ณ อยุธยา ดีลี 

 ๑๐๔๙๗ นางภมรรัตน  แกวโมรา 

 ๑๐๔๙๘ นางภมรรัตน  จูฑะพันธุ 

 ๑๐๔๙๙ นางภมรรัตน  มณีรัตน 

 ๑๐๕๐๐ นางภมรศรี  ปอมปราณี 

 ๑๐๕๐๑ นางภมรศรี  ศรีวงคพันธ 

 ๑๐๕๐๒ นางสาวภรณพรรณ  พรหมเกตุ 

 ๑๐๕๐๓ นางสาวภรณี  โชติประดิษฐ 

 ๑๐๕๐๔ นางภรทิพย  มณีคง 

 ๑๐๕๐๕ นางสาวภรพิรุณ  มงคลสงา 

 ๑๐๕๐๖ นางสาวภรภร  พิมาลัย 

 ๑๐๕๐๗ นางภรภัทร  ธรรมเนียม 

 ๑๐๕๐๘ นางภรภัทร  อักตาอิ ดูเชส 

 ๑๐๕๐๙ นางภริญดา  ชัยประเดิมศักดิ์ 

 ๑๐๕๑๐ นางสาวภริฎศรา  ขัติวัง 

 ๑๐๕๑๑ นางภริตพร  จํานงคผล 

 ๑๐๕๑๒ นางภัคจิรา  คําปาลี 

 ๑๐๕๑๓ นางภัคจิรา  ศรีงาน 

 ๑๐๕๑๔ นางภัคจิรา  อาสกุล 

 ๑๐๕๑๕ นางภัคณัฏฐ  ธัญสิรินัทธ 

 ๑๐๕๑๖ นางภัคทิพา  จันบุตรดี 

 ๑๐๕๑๗ นางสาวภัคธดา  ธนูสนธิ์ 

 ๑๐๕๑๘ นางสาวภัคนันท  เลิศเสถียรพงศ 

 ๑๐๕๑๙ นางสาวภัคภร  เชียงนอย 

 ๑๐๕๒๐ นางสาวภัคภิญญา  กล่ินหอม 

 ๑๐๕๒๑ นางภัครวิภา  พลจารย 

 ๑๐๕๒๒ นางภัควดี  บุญมี 

 ๑๐๕๒๓ นางสาวภัควิภา  สมเกียรติ 

 ๑๐๕๒๔ นางสาวภัชชาภรณ  นิยม 

 ๑๐๕๒๕ นางสาวภัชญา  คัดธนะเงิน 

 ๑๐๕๒๖ นางสาวภัชณีน  พรหมอน 



 หนา   ๒๐๕ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๕๒๗ นางภัชนุช  ชิตพงศ 

 ๑๐๕๒๘ นางภัชราวลัย  บํารุง 

 ๑๐๕๒๙ นางภัฐธีรา  โมออน 

 ๑๐๕๓๐ นางภัณฑารัตน  ไพจิตรจินดา 

 ๑๐๕๓๑ นางสาวภัณฑิรา  สิริคุณาลัย 

 ๑๐๕๓๒ นางสาวภัณฑิลา  นนทบุตร 

 ๑๐๕๓๓ นางภัณฑิลา  ผองอําไพ 

 ๑๐๕๓๔ นางสาวภัทญานิษฐ  ดีแท 

 ๑๐๕๓๕ นางภัททิยา  ย่ีหลา 

 ๑๐๕๓๖ นางภัททิรา  เวียงคํา 

 ๑๐๕๓๗ นางภัททิรา  ศรีเกียรติเกษม 

 ๑๐๕๓๘ นางสาวภัททิรา  หอมหวล 

 ๑๐๕๓๙ นางภัทธวรรณ  บุญลอม 

 ๑๐๕๔๐ นางภัทธิดา  บุญแสร 

 ๑๐๕๔๑ นางสาวภัทธิยา  เชื้อเย็น 

 ๑๐๕๔๒ นางสาวภัทรกัญจนกมล   

  โรจนะหัสดิน 

 ๑๐๕๔๓ นางสาวภัทรชรัสมิ์  ถือมั่น 

 ๑๐๕๔๔ นางภัทรฐิตา  บุญธรรมมา 

 ๑๐๕๔๕ นางภัทรทิรา  ชาวบานกราง 

 ๑๐๕๔๖ นางภัทรธิฌา  โสดากุล 

 ๑๐๕๔๗ นางสาวภัทรนันท  ศรีโกศล 

 ๑๐๕๔๘ นางสาวภัทรปภา  พงศอักษร 

 ๑๐๕๔๙ นางภัทรพร  กนธวงศ 

 ๑๐๕๕๐ นางสาวภัทรพร  กัลยา 

 ๑๐๕๕๑ นางสาวภัทรพร  แกวมณีย 

 ๑๐๕๕๒ นางภัทรพร  สุวาหลํา 

 ๑๐๕๕๓ นางภัทรพร  หนูสวัสดิ์ 

 ๑๐๕๕๔ นางภัทรภร  กิตติไชยากร 

 ๑๐๕๕๕ นางภัทรภร  แควนคอนฉิม 

 ๑๐๕๕๖ นางสาวภัทรภร  ไชยสิกร 

 ๑๐๕๕๗ นางสาวภัทรภร  มาคัสสกุล 

 ๑๐๕๕๘ นางสาวภัทรภร  ลุสวัสดิ์ 

 ๑๐๕๕๙ นางสาวภัทรภร  แอนันท 

 ๑๐๕๖๐ นางภัทรภรณ  วงษกรณ 

 ๑๐๕๖๑ นางภัทรมน  สวาทรัมย 

 ๑๐๕๖๒ นางภัทรมล  ดิรกลาภ 

 ๑๐๕๖๓ นางภัทรวดี  ชาพรหมมา 

 ๑๐๕๖๔ นางภัทรวรรณ  วิสูตรรัตน 

 ๑๐๕๖๕ นางภัทรวีร  ยิบไธสง 

 ๑๐๕๖๖ นางสาวภัทรสิริย  สิงหธนะ 

 ๑๐๕๖๗ นางภัทรา  ชุนพงษทอง 

 ๑๐๕๖๘ นางภัทรา  รักษาสนธิ์ 

 ๑๐๕๖๙ นางภัทรา  ฤชุวรารักษ 

 ๑๐๕๗๐ นางสาวภัทรา  อารักษพุทธนันท 

 ๑๐๕๗๑ นางสาวภัทรานิษฐ  ปทุมทอง 

 ๑๐๕๗๒ นางสาวภัทรานิษฐ  สวัสดิ์ลน 

 ๑๐๕๗๓ นางภัทราพร  รักษากุล 

 ๑๐๕๗๔ นางภัทราพร  สอนปญญา 

 ๑๐๕๗๕ นางภัทราพรรณ  เหงสวัสดิ์ 

 ๑๐๕๗๖ นางภัทราภรณ  กาบกลาง 

 ๑๐๕๗๗ นางภัทราภรณ  เกตุวงศ 



 หนา   ๒๐๖ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๕๗๘ นางภัทราภรณ  จุยเจริญ 

 ๑๐๕๗๙ นางภัทราภรณ  นพแกว 

 ๑๐๕๘๐ นางภัทราภรณ  เพงพินิจ 

 ๑๐๕๘๑ นางภัทราภรณ  วรรณพันธ 

 ๑๐๕๘๒ นางภัทราภรณ  วิชัยดิษฐ 

 ๑๐๕๘๓ นางภัทราวดี  โตอุนเพ็ชร 

 ๑๐๕๘๔ นางภัทราวดี  ปกธงไชย 

 ๑๐๕๘๕ นางภัทราวดี  เรืองเศรษฐกิจ 

 ๑๐๕๘๖ นางภัทราวดี  สาเกตุ 

 ๑๐๕๘๗ นางภัทราวรรณ  อนุพัฒ 

 ๑๐๕๘๘ นางภัทริกา  ชาญพิพัฒนชัย 

 ๑๐๕๘๙ นางภัทริน  พิกุลศรี 

 ๑๐๕๙๐ นางภัทรินทร  สิริคํา 

 ๑๐๕๙๑ นางสาวภัทรีญา  ชุมชิต 

 ๑๐๕๙๒ นางภัทรียา  ภูษิต 

 ๑๐๕๙๓ นางภัทรียา  เมืองคํา 

 ๑๐๕๙๔ นางภัทศา  โพธิ์แสง 

 ๑๐๕๙๕ นางภัทิราวรรณ  วงคอิสรกุล 

 ๑๐๕๙๖ นางภัสชญา  ภูอาบออน 

 ๑๐๕๙๗ นางภัสดี  นอยศรี 

 ๑๐๕๙๘ นางภัสธารีย  ธนินเจริญวงษ 

 ๑๐๕๙๙ นางสาวภัสพร  สมภาร 

 ๑๐๖๐๐ นางสาวภัสรนรี  วิธิษณสิริกุล 

 ๑๐๖๐๑ นางภัสรา  ศรีมังกร 

 ๑๐๖๐๒ นางภัสราวรรณ  พุนานิน 

 ๑๐๖๐๓ นางสาวภัสรินทร  แหยงกระโทก 

 ๑๐๖๐๔ นางสาวภัสสร  ภูมิสิงหราช 

 ๑๐๖๐๕ นางสาวภัสสร  ส่ือยรรยงศิริ 

 ๑๐๖๐๖ นางภัสสศา  ฟกทองอยู 

 ๑๐๖๐๗ นางสาวภาเกตุ  จันทรเพ็ชร 

 ๑๐๖๐๘ นางภาณุมาศ  ไชยตะมาตย 

 ๑๐๖๐๙ นางสาวภาณุมาศ  เดชอินทร 

 ๑๐๖๑๐ นางภาณุมาศ  ปนสุข 

 ๑๐๖๑๑ นางสาวภาดา  เจริญพงศ 

 ๑๐๖๑๒ นางสาวภานิรัตน  อุดมพงษ 

 ๑๐๖๑๓ นางภานี  สุวรรณมณี 

 ๑๐๖๑๔ นางสาวภาพิมล  โกมล 

 ๑๐๖๑๕ นางสาวภารณี  ใจเที่ยง 

 ๑๐๖๑๖ นางสาวภารดา  ตรีนิธิรัตน 

 ๑๐๖๑๗ นางสาวภารดี  ชูรัตน 

 ๑๐๖๑๘ นางภารดี  ศิริวรรณ 

 ๑๐๖๑๙ นางภารวี  วันสามงาม 

 ๑๐๖๒๐ นางภารศา  ลานพิบูลย ฟุงเฟอง 

 ๑๐๖๒๑ นางภารุณี  แผนผา 

 ๑๐๖๒๒ นางภาลาวัณย  ภูกิ่งเงิน 

 ๑๐๖๒๓ นางภาวดี  โตทาโรง 

 ๑๐๖๒๔ นางสาวภาวดี  ทัพสิทธิ์ 

 ๑๐๖๒๕ นางภาวนา  ดาวงศศรี 

 ๑๐๖๒๖ นางภาวนา  ไทยรบ 

 ๑๐๖๒๗ นางภาวนา  พฤกพัฒนาชัย 

 ๑๐๖๒๘ นางภาวนา  ลีมีชัย 

 ๑๐๖๒๙ นางภาวนา  วิมาโน 



 หนา   ๒๐๗ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๖๓๐ นางภาวรัตน  จันทรา 

 ๑๐๖๓๑ นางสาวภาวิณี  กังวานศุภพันธ 

 ๑๐๖๓๒ นางภาวิณี  นอยอยูนิตย 

 ๑๐๖๓๓ นางภาวิณี  ปาลี 

 ๑๐๖๓๔ นางภาวิณี  พุมกลอม 

 ๑๐๖๓๕ นางสาวภาวิณี  มวงมิ่งสุข 

 ๑๐๖๓๖ นางสาวภาวิณี  วิไลพันธ 

 ๑๐๖๓๗ นางสาวภาวิณี  สุขตระกูล 

 ๑๐๖๓๘ นางภาวิณี  สุขประสิทธิพร 

 ๑๐๖๓๙ นางภาวิณี  หงษเจริญ 

 ๑๐๖๔๐ นางภาวิณี  อินเล่ือมใส 

 ๑๐๖๔๑ นางภาวิณี  เอี่ยมจันทน 

 ๑๐๖๔๒ นางสาวภาวิดา  พรหมขุนทอง 

 ๑๐๖๔๓ นางภาวิดา  วัฒนสุนทร 

 ๑๐๖๔๔ นางภาวินี  เล็งไธสง 

 ๑๐๖๔๕ นางสาวภาวินี  วงศประสิทธิ์ 

 ๑๐๖๔๖ นางสาวภาวินี  อมรกุล 

 ๑๐๖๔๗ นางภาษิตา  นิลบรรพต 

 ๑๐๖๔๘ นางสาวภาสินี  บุญจันดา 

 ๑๐๖๔๙ นางภาสินี  พนัสพิทักษชล 

 ๑๐๖๕๐ นางสาวภิญญดา  ทรงประจักษกุล 

 ๑๐๖๕๑ นางสาวภิญญดา  วงศาโรจน 

 ๑๐๖๕๒ นางภิญญดา  สอนซิว 

 ๑๐๖๕๓ นางภิญญลักษณ  ชัยศรีเศวตโชติ 

 ๑๐๖๕๔ นางภิญญาดา  ธัมมิกะกุล 

 ๑๐๖๕๕ นางภิญญาพัชญ  นวลศรี 

 ๑๐๖๕๖ นางภิญญาภรณ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๐๖๕๗ นางภิญโญ  เสโส 

 ๑๐๖๕๘ นางภิปราย  นุชิต 

 ๑๐๖๕๙ นางภิรญา  ตอสกุลโรจน 

 ๑๐๖๖๐ นางสาวภิรมย  ถลาประโคน 

 ๑๐๖๖๑ นางภิรมย  ปานะบุตร 

 ๑๐๖๖๒ นางภิสรา  ไฉยาวาศ 

 ๑๐๖๖๓ นางภีรดา  หมั่นทองสุขพร 

 ๑๐๖๖๔ นางภีรภาภรณ  ขอนศักดิ์ 

 ๑๐๖๖๕ นางภีระวรรณ  จิตรอารุณ 

 ๑๐๖๖๖ นางสาวภุมริน  จิตตรีมิตร 

 ๑๐๖๖๗ นางภูชิษา  คําบูรณโชติกร 

 ๑๐๖๖๘ นางภูรดา  ชายา 

 ๑๐๖๖๙ นางภูษนิศา  ภูศรี 

 ๑๐๖๗๐ นางมงคล  วารีย 

 ๑๐๖๗๑ นางมณฑนา  เลิศตระกูล 

 ๑๐๖๗๒ นางมณฑา  ดวงคําจันทร 

 ๑๐๖๗๓ นางมณฑา  โลดพวง 

 ๑๐๖๗๔ นางสาวมณฑา  วงศประเสริฐ 

 ๑๐๖๗๕ นางสาวมณฑา  ศิริวาลย 

 ๑๐๖๗๖ นางสาวมณฑา  อํามาตยโท 

 ๑๐๖๗๗ นางมณฑาทิพย  จันทรธุเศรษฐ 

 ๑๐๖๗๘ นางมณฑาทิพย  ชวยศรี 

 ๑๐๖๗๙ นางสาวมณฑาวดี  คชธีระ 

 ๑๐๖๘๐ นางมณฑาวดี  สินทรัพย 

 ๑๐๖๘๑ นางสาวมณฑิชา  เจนพานิชทรัพย 



 หนา   ๒๐๘ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๖๘๒ นางมณฑิรา  พลเย่ียม 

 ๑๐๖๘๓ นางมณฑิรา  วงศจันทร 

 ๑๐๖๘๔ นางมณเฑียร  เซียนฮะ 

 ๑๐๖๘๕ นางมณเฑียร  มุธิตา 

 ๑๐๖๘๖ นางสาวมณทกานต  นามแกว 

 ๑๐๖๘๗ นางมณทิพย  บรรลือพืช 

 ๑๐๖๘๘ นางสาวมณทิพย  บริสุทธิ์ 

 ๑๐๖๘๙ นางมณทิรา  สุทธินุน 

 ๑๐๖๙๐ นางมณทิรา  เสือสกุล 

 ๑๐๖๙๑ นางมณภา  กล่ันบุศย 

 ๑๐๖๙๒ นางมณรธีร  จิตจินดา 

 ๑๐๖๙๓ นางมณฤดี  นาคเรือง 

 ๑๐๖๙๔ นางสาวมณัชยา  สุยะลังกา 

 ๑๐๖๙๕ นางมณิสรา  ยอดย่ิง 

 ๑๐๖๙๖ นางมณี  จันทิมา 

 ๑๐๖๙๗ นางมณี  นันทรัตนกุล 

 ๑๐๖๙๘ นางสาวมณี  รวมมี 

 ๑๐๖๙๙ นางมณีนุช  ปริสุทธิคุณากร 

 ๑๐๗๐๐ นางมณีเนตร  พันนาภูมิ 

 ๑๐๗๐๑ นางมณีพร  วรสาร 

 ๑๐๗๐๒ นางมณีภรณ  บัวขาว 

 ๑๐๗๐๓ นางมณีรัฐ  บัวระภา 

 ๑๐๗๐๔ นางมณีรัตน  ขาวถิ่น 

 ๑๐๗๐๕ นางมณีรัตน  ชาวสาน 

 ๑๐๗๐๖ นางสาวมณีรัตน  ทาทอง 

 ๑๐๗๐๗ นางสาวมณีรัตน  ปจจะวงษ 

 ๑๐๗๐๘ นางมณีรัตน  พานโน 

 ๑๐๗๐๙ นางสาวมณีรัตน  พุจารย 

 ๑๐๗๑๐ นางมณีรัตน  มวงย้ิม 

 ๑๐๗๑๑ นางมณีรัตน  รอดสอาด 

 ๑๐๗๑๒ นางสาวมณีรัตน  รุงทวีชัย 

 ๑๐๗๑๓ นางสาวมณีรัตน  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๐๗๑๔ นางมณีรัตน  อุปรโคตร 

 ๑๐๗๑๕ นางมณีลักษณ  มาตขาว 

 ๑๐๗๑๖ นางสาวมณีวรรณ  เจริญสุข 

 ๑๐๗๑๗ นางมณีวรรณ  นุกูลจิตร 

 ๑๐๗๑๘ นางมณีวรรณ  พิทักษชัยโสภณ 

 ๑๐๗๑๙ นางมณีวรรณ  เรืองประทีป 

 ๑๐๗๒๐ นางมณีวรรณ  อุปมา 

 ๑๐๗๒๑ นางสาวมธุตฤณ  ประภากุล 

 ๑๐๗๒๒ นางสาวมธุรส  ชุมปาน 

 ๑๐๗๒๓ นางมธุรส  ถนอมเกียรติ 

 ๑๐๗๒๔ นางสาวมธุรส  พวงธรรม 

 ๑๐๗๒๕ นางมธุรส  โมพวง 

 ๑๐๗๒๖ นางสาวมธุรส  หมื่นสุข 

 ๑๐๗๒๗ นางมธุรส  อรุณรัตน 

 ๑๐๗๒๘ นางมนฑา  ภูริปาณิก 

 ๑๐๗๒๙ นางสาวมนฑิรา  แสนพรม 

 ๑๐๗๓๐ นางสาวมนณิกาญจน   

  นันทอันวิภัทร 

 ๑๐๗๓๑ นางมนตทิพย  ตั้งตรงจิตต 

 ๑๐๗๓๒ นางมนตทิพา  เทพเทียมทัศน 



 หนา   ๒๐๙ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๗๓๓ นางมนตเทียน  นิธิธนกุล 

 ๑๐๗๓๔ นางมนตรา  เผือกสวัสดิ์ 

 ๑๐๗๓๕ นางมนตสิริ  ทรดิษ 

 ๑๐๗๓๖ นางสาวมนทกานต  นามเมือง 

 ๑๐๗๓๗ นางมนทรัตม  เจิมสุจริต 

 ๑๐๗๓๘ นางมนทิพย  รัชตวิจิน 

 ๑๐๗๓๙ นางมนทิรา  แกวอําไพ 

 ๑๐๗๔๐ นางมนทิรา  เบี้ยวบรรจง 

 ๑๐๗๔๑ นางมนนที  เยาวยอด 

 ๑๐๗๔๒ นางมนรดา  สุจริต 

 ๑๐๗๔๓ นางมนฤดี  คําใจ 

 ๑๐๗๔๔ นางสาวมนฤดี  อนุสนธิ์ 

 ๑๐๗๔๕ นางมนสิชา  ครองศิริ 

 ๑๐๗๔๖ นางมนสิชา  นิยมยุสดี 

 ๑๐๗๔๗ นางมนสิชา  ปุณขันธ 

 ๑๐๗๔๘ นางมนสิชา  พิพิธกุล 

 ๑๐๗๔๙ นางมนสิชา  เวรุนัต 

 ๑๐๗๕๐ นางมนสินี  วงศวัฒนวิศิษฎ 

 ๑๐๗๕๑ นางมนัส  ยังประยูร 

 ๑๐๗๕๒ นางมนัสชกรณ  พิชัยจุมพล 

 ๑๐๗๕๓ นางมนัสนันท  กาเวระ 

 ๑๐๗๕๔ นางมนัสนันท  เกษงาม 

 ๑๐๗๕๕ นางมนัสนันท  เชื้อบัณฑิต 

 ๑๐๗๕๖ นางมนัสนันท  แดงพัฒน 

 ๑๐๗๕๗ นางสาวมนัสนันท  พ่ึงสังวาลย 

 ๑๐๗๕๘ นางมนัสนันท  โพธิ์ทอง 

 ๑๐๗๕๙ นางสาวมนัสนันท  รัตนสมบูรณ 

 ๑๐๗๖๐ นางมนัสนันท  ศรีมูลตรี 

 ๑๐๗๖๑ นางมนัสวี  เจริญพันธุ 

 ๑๐๗๖๒ นางมนัสศรา  อัจฉริยะเมธากุล 

 ๑๐๗๖๓ นางมนิดา  อภิวงค 

 ๑๐๗๖๔ นางมนิธี  ตอเศวตพงศ 

 ๑๐๗๖๕ นางมนิสรา  สูงทองจริยา 

 ๑๐๗๖๖ นางสาวมนิสิดา  อารีกุล 

 ๑๐๗๖๗ นางสาวมโนนาฎ  วัฒนะโชติ 

 ๑๐๗๖๘ นางมยุรฉัตร  เขจรจิตร 

 ๑๐๗๖๙ นางสาวมยุรฉัตร  คงรอด 

 ๑๐๗๗๐ นางมยุรา  ชูทอง 

 ๑๐๗๗๑ นางมยุรา  นิธิเกตุกุล 

 ๑๐๗๗๒ นางมยุรา  เบญจมามาศ 

 ๑๐๗๗๓ นางสาวมยุรา  เบามั่น 

 ๑๐๗๗๔ นางมยุรา  สิงหราช 

 ๑๐๗๗๕ นางมยุรี  จันทะภา 

 ๑๐๗๗๖ นางมยุรี  เจริญผล 

 ๑๐๗๗๗ นางสาวมยุรี  ชวยบํารุง 

 ๑๐๗๗๘ นางมยุรี  ดีสิน 

 ๑๐๗๗๙ นางมยุรี  เดชบุญ 

 ๑๐๗๘๐ นางมยุรี  ถนัดคา 

 ๑๐๗๘๑ นางมยุรี  เทียรวรรณ 

 ๑๐๗๘๒ นางมยุรี  ธูปหอม 

 ๑๐๗๘๓ นางสาวมยุรี  เนียมหลวง 

 ๑๐๗๘๔ นางสาวมยุรี  เบาะสาร 
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เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๗๘๕ นางมยุรี  มณีทอง 

 ๑๐๗๘๖ นางมยุรี  มหาเจริญสิริ 

 ๑๐๗๘๗ นางสาวมยุรี  ล้ิมรุงยืนยง 

 ๑๐๗๘๘ นางมยุรี  วังแกว 

 ๑๐๗๘๙ นางมยุรี  ศรีโพธิ์ 

 ๑๐๗๙๐ นางมยุรี  สิทธิบุศย 

 ๑๐๗๙๑ นางมยุรี  สุวรรณโคตร 

 ๑๐๗๙๒ นางมยุรี  สุวรรณไตรย 

 ๑๐๗๙๓ นางมยุรี  หมั่นคิด 

 ๑๐๗๙๔ นางมยุรี  หลําสะอาด 

 ๑๐๗๙๕ นางมยุรี  หาญมนตรี 

 ๑๐๗๙๖ นางมยุรีย  มือเสาะ 

 ๑๐๗๙๗ นางมยุรีย  สุทธิ 

 ๑๐๗๙๘ นางมยุเรศ  ใจโพธิ์ 

 ๑๐๗๙๙ นางสาวมยุเรศ  โนนคูเขตโขง 

 ๑๐๘๐๐ นางมยุเรศ  ฤทธิ์ทรงเมือง 

 ๑๐๘๐๑ นางมยุเรศ  สุคําภา 

 ๑๐๘๐๒ นางมรกต  คงสีปาน 

 ๑๐๘๐๓ นางมรกต  มุสิกธรรม 

 ๑๐๘๐๔ นางมรกต  ย่ิงพลพงศ 

 ๑๐๘๐๕ นางมรรยาท  กูลพฤกษี 

 ๑๐๘๐๖ นางมริศลา  ตัญญวงษ 

 ๑๐๘๐๗ นางมริสสา  กองสมบัติสุข 

 ๑๐๘๐๘ นางมริสา  สิงหเดช 

 ๑๐๘๐๙ นางมลฑา  เนื้อแกว 

 ๑๐๘๑๐ นางสาวมลฑา  วงศจร 

 ๑๐๘๑๑ นางมลฑา  สาคร 

 ๑๐๘๑๒ นางมลฑา  แสงภูวงษ 

 ๑๐๘๑๓ นางสาวมลฑา  อินกะโผะ 

 ๑๐๘๑๔ นางมลทิรา  สุขนิตย 

 ๑๐๘๑๕ นางมลเทียร  เผือกจีน 

 ๑๐๘๑๖ นางมลธิดา  ปยะพันธ 

 ๑๐๘๑๗ นางมลธิรา  แนบเนียน 

 ๑๐๘๑๘ นางมลธิรา  พรหมอินทร 

 ๑๐๘๑๙ นางสาวมลพิลา  นามเหลา 

 ๑๐๘๒๐ นางมลฤดี  ลีสีสุข 

 ๑๐๘๒๑ นางมลวิภา  กันทะเรือน 

 ๑๐๘๒๒ นางสาวมลวิภา  ประดิษฐทรัพย 

 ๑๐๘๒๓ นางสาวมลศิกานต  ทิพยกําเหนิด 

 ๑๐๘๒๔ นางมลิดา  อินานันท 

 ๑๐๘๒๕ นางสาวมลิวรรณ  อวนแกว 

 ๑๐๘๒๖ นางมลิวัลย  แกวเอียด 

 ๑๐๘๒๗ นางสาวมลิวัลย  ประสาทไชยพร 

 ๑๐๘๒๘ นางสาวมลิวัลย  ยุติธรรม 

 ๑๐๘๒๙ นางมลิวัลย  วิธุรัตน 

 ๑๐๘๓๐ นางมะณีวรรณ  เนตรคุณ 

 ๑๐๘๓๑ นางมะธุระ  ใจเย็น 

 ๑๐๘๓๒ นางมะยม  สมัครการ 

 ๑๐๘๓๓ นางสาวมะลิ  ดังตราชู 

 ๑๐๘๓๔ นางมะลิ  เนื่องวงษา 

 ๑๐๘๓๕ นางสาวมะลิ  พานิชขจรกุล 

 ๑๐๘๓๖ นางมะลิ  มอบกระโทก 



 หนา   ๒๑๑ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๘๓๗ นางมะลิ  สุปตติ 

 ๑๐๘๓๘ นางมะลิดา  จันทรพุม 

 ๑๐๘๓๙ นางสาวมะลิวรรณ  บุญแสน 

 ๑๐๘๔๐ นางมะลิวรรณ  รักษาศรี 

 ๑๐๘๔๑ นางมะลิวรรณ  สวัสดิ์วงษ 

 ๑๐๘๔๒ นางมะลิวัน  พุมสวัสดิ์ 

 ๑๐๘๔๓ นางมะลิวัลย  เกตุศักดิ์ 

 ๑๐๘๔๔ นางสาวมะลิวัลย  เงินเผือก 

 ๑๐๘๔๕ นางสาวมะลิวัลย  ถิตยสุวรรณ 

 ๑๐๘๔๖ นางสาวมะลิวัลย  ทินวงศ 

 ๑๐๘๔๗ นางมะลิวัลย  ฟองเพชร 

 ๑๐๘๔๘ นางมะลิวัลย  วงศวิรัตน 

 ๑๐๘๔๙ นางมะลิวัลย  วชิรบัณฑูร 

 ๑๐๘๕๐ นางมะลิสา  บุญรัตน 

 ๑๐๘๕๑ นางมัชฌิมา  จัตตุพงศ 

 ๑๐๘๕๒ นางมัชฌิมา  หอมบุญมา 

 ๑๐๘๕๓ นางสาวมัฌฌิมา  บุญคง 

 ๑๐๘๕๔ นางสาวมัญจนา  ดีอินทร 

 ๑๐๘๕๕ นางสาวมัญชุกานต  หมื่นคําวัง 

 ๑๐๘๕๖ นางสาวมัณฑณา  ธงทองทิพย 

 ๑๐๘๕๗ นางมัณฑนา  เคารพาพงศ 

 ๑๐๘๕๘ นางมัณฑนา  แจมมี 

 ๑๐๘๕๙ นางมัณฑนา  เพชรเศรษฐ 

 ๑๐๘๖๐ นางมัณฑนา  ไพชํานาญ 

 ๑๐๘๖๑ นางมัณฑนา  มิตะนุ 

 ๑๐๘๖๒ นางสาวมัณฑนา  ศรีวิราช 

 ๑๐๘๖๓ นางมัณฑนา  หงษคํา 

 ๑๐๘๖๔ นางสาวมัณทนา  ระฆัง 

 ๑๐๘๖๕ นางมัณธญาภัทธิ์  บุญเกษม 

 ๑๐๘๖๖ นางมัตตัญุตา  โสภา 

 ๑๐๘๖๗ นางมัตติกา  นําลาภ 

 ๑๐๘๖๘ นางมัทนา  เครื่องเงิน 

 ๑๐๘๖๙ นางมัทนา  บัณชาโต 

 ๑๐๘๗๐ นางสาวมัทนา  สมบัติวัฒนาเวศ 

 ๑๐๘๗๑ นางมัทนียา  ศรีแกว 

 ๑๐๘๗๒ นางสาวมัทรี  สันปาแกว 

 ๑๐๘๗๓ นางมัทรี  หุนงาม 

 ๑๐๘๗๔ นางมัธนา  เอ็มประโคน 

 ๑๐๘๗๕ นางสาวมัลลิกา  เขมา 

 ๑๐๘๗๖ นางสาวมัลลิกา  คมบาง 

 ๑๐๘๗๗ นางมัลลิกา  เนียมสูงเนิน 

 ๑๐๘๗๘ นางมัลลิกา  บุญทอง 

 ๑๐๘๗๙ นางมัลลิกา  พูนาค 

 ๑๐๘๘๐ นางสาวมัลลิกา  ฟองอินทร 

 ๑๐๘๘๑ นางสาวมัลลิกา  ลุนชัยภา 

 ๑๐๘๘๒ นางมัลลิกา  สังขบุญชู 

 ๑๐๘๘๓ นางมัลลิกา  อัศวเมธาพันธ 

 ๑๐๘๘๔ นางมัลลิดา  คําเรืองศรี 

 ๑๐๘๘๕ นางมัสยา  พิกุล 

 ๑๐๘๘๖ นางมาฆมาส  หรูเจริญ 

 ๑๐๘๘๗ นางมาจุรี  โชติพนัง 

 ๑๐๘๘๘ นางสาวมาซีเตาะ  ดะเลง 



 หนา   ๒๑๒ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๘๘๙ นางมาซือนะห  อามีเราะ 

 ๑๐๘๙๐ นางมาณี  ทีเหล็ก 

 ๑๐๘๙๑ นางมาธุพร  พลพงษ 

 ๑๐๘๙๒ นางมานิดา  ใจสมุทร 

 ๑๐๘๙๓ นางมานิต  ภูนาสอน 

 ๑๐๘๙๔ นางมานิตา  สิริวิบูลยฤทธิ์ 

 ๑๐๘๙๕ นางสาวมานิษา  ดวงเหม็น 

 ๑๐๘๙๖ นางมายีนะ  มะเระ 

 ๑๐๘๙๗ นางมารยาท  ชานุตโร 

 ๑๐๘๙๘ นางมารยาท  โตเหมือน 

 ๑๐๘๙๙ นางสาวมารยาท  สาระบัว 

 ๑๐๙๐๐ นางสาวมารศรี  มีธูป 

 ๑๐๙๐๑ นางมารศรี  มุกธวัตร 

 ๑๐๙๐๒ นางมารศรี  อุปฮาต 

 ๑๐๙๐๓ นางสาวมาระตี  ไชยรบ 

 ๑๐๙๐๔ นางสาวมาริยา  สุทธินนท 

 ๑๐๙๐๕ นางมาริศา  แสงอาคม 

 ๑๐๙๐๖ นางมาริษา  ชูอาวุธ 

 ๑๐๙๐๗ นางมาริษา  สุขพันธพงศ 

 ๑๐๙๐๘ นางมาริษา  ฮาดดา 

 ๑๐๙๐๙ นางสาวมาริสา  การุณ 

 ๑๐๙๑๐ นางมาริสา  ชัยชนะ 

 ๑๐๙๑๑ นางมาริสา  บัวบาน 

 ๑๐๙๑๒ นางมาริสา  ประทุมมา 

 ๑๐๙๑๓ นางสาวมารีนา  แวปามะ 

 ๑๐๙๑๔ นางมารีนา  หลําสะ 

 ๑๐๙๑๕ นางมารีเยาะ  ดาโอะ 

 ๑๐๙๑๖ นางมารีรัตน  เจะเงาะ 

 ๑๐๙๑๗ นางมารุนีย  สุขสัมพันธ 

 ๑๐๙๑๘ นางมาเรีย  บากา 

 ๑๐๙๑๙ นางสาวมาเรียม  เจตนจันทร 

 ๑๐๙๒๐ นางมาเรียม  พรหมเสนา 

 ๑๐๙๒๑ นางมาลัย  กินร 

 ๑๐๙๒๒ นางมาลัย  จันทนา 

 ๑๐๙๒๓ นางมาลัย  ใจวงษ 

 ๑๐๙๒๔ นางมาลัย  ยืนตน 

 ๑๐๙๒๕ นางมาลัย  ราชอินทร 

 ๑๐๙๒๖ นางมาลัย  สิทธินนท 

 ๑๐๙๒๗ นางมาลัย  อุดมวงษ 

 ๑๐๙๒๘ นางมาลัยพร  นุยสิน 

 ๑๐๙๒๙ นางมาลัยพร  บุตรศาสตร 

 ๑๐๙๓๐ นางสาวมาลัยพร  พรมมูล 

 ๑๐๙๓๑ นางมาลัยลักษณ  แสนใจวุฒิ 

 ๑๐๙๓๒ นางมาลา  คชรักษ 

 ๑๐๙๓๓ นางมาลาตรี  นามวงค 

 ๑๐๙๓๔ นางมาลาวรรณ  อ่ําสุวรรณ 

 ๑๐๙๓๕ นางมาลาศรี  เปาอินทร 

 ๑๐๙๓๖ นางมาลิณี  ธัญรัตนศรีสกุล 

 ๑๐๙๓๗ นางมาลิณี  ยาละ 

 ๑๐๙๓๘ นางมาลิน  เพ็ชรภาน 

 ๑๐๙๓๙ นางมาลินี  กุลานุวัตร 

 ๑๐๙๔๐ นางสาวมาลินี  จิตรนึก 



 หนา   ๒๑๓ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๙๔๑ นางมาลินี  ทองกลํ่า 

 ๑๐๙๔๒ นางมาลินี  ฝายเคนา 

 ๑๐๙๔๓ นางมาลินี  พวงจันทร 

 ๑๐๙๔๔ นางสาวมาลินี  ศรีบุญเรือง 

 ๑๐๙๔๕ นางมาลินี  อรุณรุงศรี 

 ๑๐๙๔๖ นางมาลิษา  ดานดํารงศักดิ์ 

 ๑๐๙๔๗ นางสาวมาลิสา  ขุนอินทร 

 ๑๐๙๔๘ นางมาลิสา  เหมรา 

 ๑๐๙๔๙ นางสาวมาลี  โกษะ 

 ๑๐๙๕๐ นางมาลี  จะดอม 

 ๑๐๙๕๑ นางมาลี  ตะวันแสง 

 ๑๐๙๕๒ นางมาลี  ทศกาญจน 

 ๑๐๙๕๓ นางสาวมาลี  นงคนวล 

 ๑๐๙๕๔ นางมาลี  พริกเล็ก 

 ๑๐๙๕๕ นางมาลี  แพใหญ 

 ๑๐๙๕๖ นางมาลี  รุงฉวี 

 ๑๐๙๕๗ นางมาลี  โรจนบุญถึง 

 ๑๐๙๕๘ นางมาลี  วัฒนวิกยกรรม 

 ๑๐๙๕๙ นางมาลี  สรอยสน 

 ๑๐๙๖๐ นางมาลี  สะมะโน 

 ๑๐๙๖๑ นางมาลี  หอมนาน 

 ๑๐๙๖๒ นางสาวมาลี  เหมืองหมอ 

 ๑๐๙๖๓ นางมาลี  อุสาหมัน 

 ๑๐๙๖๔ นางมาลีวัลย  บัวคํา 

 ๑๐๙๖๕ นางมาลีวิภา  เหนือคลอง 

 ๑๐๙๖๖ นางสาวมาเลียม  กล่ินโพธิ์ 

 ๑๐๙๖๗ นางมาฮานี  หะยียูโซะ 

 ๑๐๙๖๘ นางมิ่งขวัญ  ภักดี 

 ๑๐๙๖๙ นางมิ่งขวัญ  ภูหงษทอง 

 ๑๐๙๗๐ นางมิ่งขวัญ  แสงนิกุล 

 ๑๐๙๗๑ นางมิ่งขวัญ  อุดมผล 

 ๑๐๙๗๒ นางสาวมิณตรา  สีปุนนํา 

 ๑๐๙๗๓ นางมิถุนา  ศรีสมบูรณ 

 ๑๐๙๗๔ นางมินตรา  อินทรารักษ 

 ๑๐๙๗๕ นางมินตราภรณ  ทิพยวิชัย 

 ๑๐๙๗๖ นางสาวมีจันทร  จันปุม 

 ๑๐๙๗๗ นางสาวมีนา  ชูใจ 

 ๑๐๙๗๘ นางมีนา  บุญรอด 

 ๑๐๙๗๙ นางมุกชรินทร  สุภัทรางกูร 

 ๑๐๙๘๐ นางมุกดา  ทองประวิทย 

 ๑๐๙๘๑ นางมุกดา  เพชรแกว 

 ๑๐๙๘๒ นางสาวมุกดา  ศรีสุทัศน 

 ๑๐๙๘๓ นางมุกดา  สนจีน 

 ๑๐๙๘๔ นางสาวมุกดา  สุดงาม 

 ๑๐๙๘๕ นางมุกดา  สุทธิแสน 

 ๑๐๙๘๖ นางสาวมุจจรินทร  อัศวพัฒน 

 ๑๐๙๘๗ นางมุจรินทร  ขุมทรัพย 

 ๑๐๙๘๘ นางสาวมุจรินทร  ทีฆะพันธ 

 ๑๐๙๘๙ นางมุณินช  ภาวะดี 

 ๑๐๙๙๐ นางสาวมุตา  รัตนาแพง 

 ๑๐๙๙๑ นางมุทิกา  สุรสีหเรืองชัย 

 ๑๐๙๙๒ นางสาวมุทิตา  ปญติ 



 หนา   ๒๑๔ (เลมท่ี  ๑๕/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๙๙๓ นางมุทิตา  พิมพโคตร 

 ๑๐๙๙๔ นางมุทิตา  ไพโรจนไชยกุล 

 ๑๐๙๙๕ นางมุทิตา  สัมพุทธานนท 

 ๑๐๙๙๖ นางสาวมุนา  วงศาโรจน 

 ๑๐๙๙๗ นางมูซีหยะ  ปานมี 

 ๑๐๙๙๘ นางมูณา  สาดารา 

 ๑๐๙๙๙ นางมูรณี  ตานีเห็ง 

 ๑๑๐๐๐ นางเมตตรา  พูลทรัพย 
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