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

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง   พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดมิาลา 

ประจําป  ๒๕๖๓ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเหรียญจักรมาลา  จํานวน  ๒๗,๔๓๘  ราย   

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

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตรี

 



 หนา   ๒ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

เหรียญจักรพรรดิมาลา 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 ๑๑๐๐๑ นางเมตตา  จันทรยานนท 

 ๑๑๐๐๒ นางสาวเมตตา  จิตชอบคา 

 ๑๑๐๐๓ นางสาวเมตตา  เช้ือแดง 

 ๑๑๐๐๔ นางเมตตา  ดํากล่ิน 

 ๑๑๐๐๕ นางเมตตา  มงคลบุตร 

 ๑๑๐๐๖ นางเมตตา  มาปอง 

 ๑๑๐๐๗ นางเมตตา  มาสันติ 

 ๑๑๐๐๘ นางสาวเมตตา  ศรีสรอย 

 ๑๑๐๐๙ นางเมตตา  ศิลา 

 ๑๑๐๑๐ นางเมตตา  สังขสุวรรณ 

 ๑๑๐๑๑ นางสาวเมตตา  หวังสุข 

 ๑๑๐๑๒ นางเมตตา  เหรียญทองคํา 

 ๑๑๐๑๓ นางเมตตา  เหลาเมฆ 

 ๑๑๐๑๔ นางสาวเมตตา  อิ่มสําอางค 

 ๑๑๐๑๕ นางเมตตาจิตร  เจริญทรัพย 

 ๑๑๐๑๖ นางเมทิกา  เทียมวรรณ 

 ๑๑๐๑๗ นางสาวเมทินี  กาญจนคงคา 

 ๑๑๐๑๘ นางสาวเมธ  ชวนคุณากร 

 ๑๑๐๑๙ นางสาวเมธพร  วิภูพงศไพศาล 

 ๑๑๐๒๐ นางสาวเมธาพร  จางตระกูล 

 ๑๑๐๒๑ นางสาวเมธาพร  ทองดี 

 ๑๑๐๒๒ นางเมธาพร  ลัภโนปกรณ 

 ๑๑๐๒๓ นางสาวเมธาวดี  ลาภสัมปนน 

 ๑๑๐๒๔ นางสาวเมธาวี  พลย่ิง 

 ๑๑๐๒๕ นางเมธิญา  มะมุดีน 

 ๑๑๐๒๖ นางเมธินันท  ผิวขํา 

 ๑๑๐๒๗ นางเมธินันท  สุชิลา 

 ๑๑๐๒๘ นางเมธินุช  ทรงวิศิษฏ 

 ๑๑๐๒๙ นางเมลิน  กลันทกพันธ 

 ๑๑๐๓๐ นางเมษา  งามสุวรรณวงษ 

 ๑๑๐๓๑ นางเมษิยา  ภูผา 

 ๑๑๐๓๒ นางยมนา  เครือแกว 

 ๑๑๐๓๓ นางยมนา  งามจันทร 

 ๑๑๐๓๔ นางยมนา  เพชรนุยณพงศ 

 ๑๑๐๓๕ นางยมนา  สังขอินทร 

 ๑๑๐๓๖ นางสาวยลนภา  ชโลทร 

 ๑๑๐๓๗ นางยศยา  หลักคํา 

 ๑๑๐๓๘ นางสาวยศวดี  ตะถา 

 ๑๑๐๓๙ นางยศวลี  เชาวนการกิจ 

 ๑๑๐๔๐ นางสาวยโสธรา  เลิศวิจิตรอนันต 

 ๑๑๐๔๑ นางยอดขวัญ  นามดีประเสริฐ 

 ๑๑๐๔๒ นางสาวยาฎาวีร  นิธิชิษณุพงศ 

 ๑๑๐๔๓ นางสาวยามีละ  มุซอ 

 ๑๑๐๔๔ นางสาวยาวาเห  ดอเลาะเซ็ง 

 ๑๑๐๔๕ นางยาวาเฮร  มะมิง 

 ๑๑๐๔๖ นางย่ิงสุข  วิทศิริ 

 ๑๑๐๔๗ นางยินดี  อัมภาราม 

 ๑๑๐๔๘ นางสาวยุคลทร  สิงหดา 

 ๑๑๐๔๙ นางสาวยุคลธร  จันทเจริญจริง 

 ๑๑๐๕๐ นางสาวยุคลธร  จิรพงศพิทักษ 



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

 

 ๑๑๐๕๑ นางสาวยุคลธร  หวังเรืองสถิตย 

 ๑๑๐๕๒ นางยุบล  โฉมงาม 

 ๑๑๐๕๓ นางสาวยุพดี  คงประโคน 

 ๑๑๐๕๔ นางยุพดี  ทองเล็ก 

 ๑๑๐๕๕ นางยุพดี  ปจฉิมศิริ 

 ๑๑๐๕๖ นางยุพดี  พิมพศิริ 

 ๑๑๐๕๗ นางยุพดี  รวมรักษ 

 ๑๑๐๕๘ นางยุพดี  อนุกูล 

 ๑๑๐๕๙ นางยุพนา  ลิงลม 

 ๑๑๐๖๐ นางยุพยงค  เอกอุเวชกุล 

 ๑๑๐๖๑ นางยุพเยาว  เอนกชัย 

 ๑๑๐๖๒ นางยุพเรศ  จํารัสธนสาร 

 ๑๑๐๖๓ นางยุพเรศ  มาตาพิทักษ 

 ๑๑๐๖๔ นางยุพเรส  แรเพชร 

 ๑๑๐๖๕ นางยุพา  ขันชุมพล 

 ๑๑๐๖๖ นางยุพา  คชวงษ 

 ๑๑๐๖๗ นางยุพา  ถาปาวงศ 

 ๑๑๐๖๘ นางสาวยุพา  พลเสน 

 ๑๑๐๖๙ นางยุพา  พัฒนาวานิชย 

 ๑๑๐๗๐ นางสาวยุพา  ฟูชื่น 

 ๑๑๐๗๑ นางสาวยุพา  วิศิษฏรุงเรือง 

 ๑๑๐๗๒ นางยุพา  สกุลปยะเทวัญ 

 ๑๑๐๗๓ นางยุพา  สันเทียะ 

 ๑๑๐๗๔ นางยุพา  เหลาออง 

 ๑๑๐๗๕ นางยุพา  อานุภาพ 

 ๑๑๐๗๖ นางสาวยุพาพร  จันทรพงษ 

 ๑๑๐๗๗ นางยุพาพร  ชาญเดชสิทธิกุล 

 ๑๑๐๗๘ นางยุพาพร  บํารุงยา 

 ๑๑๐๗๙ นางยุพาพรรณ  ภิรมยรักษ 

 ๑๑๐๘๐ นางสาวยุพาพรรณ  สําลี 

 ๑๑๐๘๑ นางยุพาพรรณ  มาหา 

 ๑๑๐๘๒ นางยุพาภรณ  ใหญกวาวงศ 

 ๑๑๐๘๓ นางสาวยุพารัตน  ก่ําจําปา 

 ๑๑๐๘๔ นางสาวยุพาวดี  รานอก 

 ๑๑๐๘๕ นางสาวยุพิณ  บุญประกอบ 

 ๑๑๐๘๖ นางยุพิณ  เย็นกลาง 

 ๑๑๐๘๗ นางยุพิณ  อินทะรังษี 

 ๑๑๐๘๘ นางยุพิณภรณ  ขําชู 

 ๑๑๐๘๙ นางยุพิน  กาญจนชาติทักษิณ 

 ๑๑๐๙๐ นางยุพิน  แกลวทนงค 

 ๑๑๐๙๑ นางสาวยุพิน  จรัญญา 

 ๑๑๐๙๒ นางยุพิน  ชมภูพ้ืน 

 ๑๑๐๙๓ นางสาวยุพิน  ชาติทอง 

 ๑๑๐๙๔ นางยุพิน  เชื้อใจ 

 ๑๑๐๙๕ นางยุพิน  ดรชัย 

 ๑๑๐๙๖ นางสาวยุพิน  ดีมังกร 

 ๑๑๐๙๗ นางยุพิน  ตั้งสกุลเรืองไล 

 ๑๑๐๙๘ นางยุพิน  ทองเพ็ชร 

 ๑๑๐๙๙ นางสาวยุพิน  ทับสี 

 ๑๑๑๐๐ นางยุพิน  ธรรมใจกุล 



 หนา   ๔ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๑๐๑ นางยุพิน  นวานุช 

 ๑๑๑๐๒ นางยุพิน  นาคโคตร 

 ๑๑๑๐๓ นางยุพิน  บัวติ๊บ 

 ๑๑๑๐๔ นางยุพิน  พงษพิมาย 

 ๑๑๑๐๕ นางยุพิน  พรมทอง 

 ๑๑๑๐๖ นางยุพิน  พราหมณชื่น 

 ๑๑๑๐๗ นางยุพิน  พิมพสวัสดิ์ 

 ๑๑๑๐๘ นางยุพิน  พิลายนต 

 ๑๑๑๐๙ นางยุพิน  พุมตุบ 

 ๑๑๑๑๐ นางยุพิน  ภิญโญฤทธิ์ 

 ๑๑๑๑๑ นางยุพิน  มีบุญลํ้า 

 ๑๑๑๑๒ นางยุพิน  มีอินทร 

 ๑๑๑๑๓ นางสาวยุพิน  ฤทธิฤาชัย 

 ๑๑๑๑๔ นางยุพิน  วงษวาลย 

 ๑๑๑๑๕ นางยุพิน  เวทสรากุล 

 ๑๑๑๑๖ นางยุพิน  สาเรือง 

 ๑๑๑๑๗ นางสาวยุพิน  แสนดวง 

 ๑๑๑๑๘ นางสาวยุพิน  แสนทอน 

 ๑๑๑๑๙ นางสาวยุพิน  หมีทอง 

 ๑๑๑๒๐ นางสาวยุพิน  อําพาพันธ 

 ๑๑๑๒๑ นางยุพิน  อินทรักษา 

 ๑๑๑๒๒ นางยุภา  แกวภมร 

 ๑๑๑๒๓ นางยุภา  ฉลาดถอย 

 ๑๑๑๒๔ นางสาวยุภา  มิ่งมีชัย 

 ๑๑๑๒๕ นางยุภาพร  คงมาตย 

 ๑๑๑๒๖ นางยุภาพร  สิงหคํา 

 ๑๑๑๒๗ นางยุภาพร  เสริฐกวี 

 ๑๑๑๒๘ นางยุภาพร  ใสจูง 

 ๑๑๑๒๙ นางยุภาพรรณ  ศรีคํา 

 ๑๑๑๓๐ นางยุภาภรณ  ดรหมั่น 

 ๑๑๑๓๑ นางยุภารัตต  อนุพันธ 

 ๑๑๑๓๒ นางสาวยุภารัตน  โพธิขํา 

 ๑๑๑๓๓ นางสาวยุภาวดี  พิมพโมทย 

 ๑๑๑๓๔ นางสาวยุภาวรรณ  ภูใบบัง 

 ๑๑๑๓๕ รอยตํารวจเอกหญิง ยุรีพรรณ   

  วณิชโยบล 

 ๑๑๑๓๖ นางสาวยุลีพร  ศรีณรงค 

 ๑๑๑๓๗ นางยุวดี  เกรียงไกร 

 ๑๑๑๓๘ นางสาวยุวดี  จันทรชวย 

 ๑๑๑๓๙ นางยุวดี  แดงเพ็ง 

 ๑๑๑๔๐ นางยุวดี  ถนิมกาญจน 

 ๑๑๑๔๑ นางสาวยุวดี  นอยหาด 

 ๑๑๑๔๒ นางยุวดี  เบญญธาดา 

 ๑๑๑๔๓ นางยุวดี  รัตนจินดา 

 ๑๑๑๔๔ นางยุวดี  ฤทธิ์ศรีบุญ 

 ๑๑๑๔๕ นางยุวดี  วัดศรีสวัสดิ์ 

 ๑๑๑๔๖ นางยุวดี  สมานมิตร 

 ๑๑๑๔๗ นางยุวดี  สุปนตี 

 ๑๑๑๔๘ นางยุวพร  จันทรวิเศษ 

 ๑๑๑๔๙ นางยุวรี  ทองศิริ 



 หนา   ๕ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๑๕๐ นางยุวรี  นิ้มเจริญ 

 ๑๑๑๕๑ นางยุวรี  วุฒิเสลา 

 ๑๑๑๕๒ นางยูนัยดะห  กะดะแซ 

 ๑๑๑๕๓ นางเย็นจิตร  โภคสวัสดิ์ 

 ๑๑๑๕๔ นางเย็นจิตร  รัตนกร 

 ๑๑๑๕๕ นางเย็นใจ  ประสพธัญญา 

 ๑๑๑๕๖ นางเย็นใจ  พิมพบรรณ 

 ๑๑๑๕๗ นางเย็นตา  พรหมดี 

 ๑๑๑๕๘ นางเย็นฤดี  สุขศรี 

 ๑๑๑๕๙ นางสาวเย็นฤดี  แสงเพ็ชร 

 ๑๑๑๖๐ นางเยาวดี  จันทรละเอียด 

 ๑๑๑๖๑ นางเยาวนันท  แข็งแรง 

 ๑๑๑๖๒ นางเยาวนา  เพชรสถิตย 

 ๑๑๑๖๓ นางเยาวนุช  กุหลาบทอง 

 ๑๑๑๖๔ นางเยาวพา  จันทรบุตร 

 ๑๑๑๖๕ นางสาวเยาวพา  ชูถึง 

 ๑๑๑๖๖ นางสาวเยาวภรณ  ประชาสุข 

 ๑๑๑๖๗ นางเยาวภา  เจริญพร 

 ๑๑๑๖๘ นางสาวเยาวภา  ชางสัก 

 ๑๑๑๖๙ นางสาวเยาวภา  เต็งคิว 

 ๑๑๑๗๐ นางเยาวภา  ทับฤทธิ์ 

 ๑๑๑๗๑ นางเยาวภา  ศรีบุรินทร 

 ๑๑๑๗๒ นางเยาวภา  สมสุข 

 ๑๑๑๗๓ นางเยาวภา  สีดอกบวบ 

 ๑๑๑๗๔ นางสาวเยาวภา  หลําพรม 

 ๑๑๑๗๕ นางสาวเยาวภา  อินทแยม 

 ๑๑๑๗๖ นางสาวเยาวมาลย   

  เพ็ญรัตนไพฑูรย 

 ๑๑๑๗๗ นางสาวเยาวรัก  โคตรชมภู 

 ๑๑๑๗๘ นางเยาวรักษ  ทะนาไธสง 

 ๑๑๑๗๙ นางเยาวรัตน  ไกรรักษ 

 ๑๑๑๘๐ นางเยาวรัตน  จันทรแดง 

 ๑๑๑๘๑ นางเยาวราภรณ  ยืนยงค 

 ๑๑๑๘๒ นางสาวเยาวเรศ  กิตติธเนศวร 

 ๑๑๑๘๓ นางเยาวเรศ  เขียวพฤกษ 

 ๑๑๑๘๔ นางเยาวเรศ  ดวงแกว 

 ๑๑๑๘๕ นางเยาวเรศ  ดวงดี 

 ๑๑๑๘๖ นางเยาวเรศ  บุญรัตนสุทโธ 

 ๑๑๑๘๗ นางเยาวเรศ  ผองแผว 

 ๑๑๑๘๘ นางเยาวเรศ  มหาสมิติ 

 ๑๑๑๘๙ นางสาวเยาวเรศ  เครือเพลา 

 ๑๑๑๙๐ นางสาวเยาวลักษณ  กาละภักดี 

 ๑๑๑๙๑ นางเยาวลักษณ  ขันติอยู 

 ๑๑๑๙๒ นางสาวเยาวลักษณ  คนชุม 

 ๑๑๑๙๓ นางเยาวลักษณ  คําบุญ 

 ๑๑๑๙๔ นางเยาวลักษณ  จึงภัทรไพศาล 

 ๑๑๑๙๕ นางเยาวลักษณ  ทวีกสิกรรม 

 ๑๑๑๙๖ นางสาวเยาวลักษณ  นารินทร 

 ๑๑๑๙๗ นางเยาวลักษณ  บัวจันทร 

 ๑๑๑๙๘ นางเยาวลักษณ  บุญเรืองขาว 



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

 

 ๑๑๑๙๙ นางเยาวลักษณ  ประมูลจาใส 

 ๑๑๒๐๐ นางเยาวลักษณ  ปานแกว 

 ๑๑๒๐๑ นางเยาวลักษณ  พินิจดํา 

 ๑๑๒๐๒ นางเยาวลักษณ  โภคละทวีพงศ 

 ๑๑๒๐๓ นางสาวเยาวลักษณ  ยอดดําเนิน 

 ๑๑๒๐๔ นางเยาวลักษณ  ยอดปน 

 ๑๑๒๐๕ นางเยาวลักษณ  เรียงอิศราง 

 ๑๑๒๐๖ นางเยาวลักษณ  เรือนนอย 

 ๑๑๒๐๗ นางเยาวลักษณ  ศรีวิลัย 

 ๑๑๒๐๘ นางเยาวลักษณ  สมสงวน 

 ๑๑๒๐๙ นางสาวเยาวลักษณ  สวางเมฆ 

 ๑๑๒๑๐ นางเยาวลักษณ  สีกงพลี 

 ๑๑๒๑๑ นางเยาวลักษณ  สีหะวิมล 

 ๑๑๒๑๒ นางเยาวลักษณ  หอมสาย 

 ๑๑๒๑๓ นางสาวเยาวลักษณ  อจลภูติ 

 ๑๑๒๑๔ นางสาวเยาวลักษณ  อบอุน 

 ๑๑๒๑๕ นางเยาวลักษณ  อรัญญาเกษมสุข 

 ๑๑๒๑๖ นางเยาวะรัตน  แดงประสาท 

 ๑๑๒๑๗ นางเย่ียมศรี  ยังสุข 

 ๑๑๒๑๘ นางโยษิตา  อยูเจริญกิจ 

 ๑๑๒๑๙ นางโยสิตา  รุงเรือง 

 ๑๑๒๒๐ นางสาวรจน  เพ็งแกว 

 ๑๑๒๒๑ นางรจนา  ขอนทอง 

 ๑๑๒๒๒ นางสาวรจนา  จันทรักษ 

 ๑๑๒๒๓ นางรจนา  ใจจง 

 ๑๑๒๒๔ นางรจนา  ฉิมออย 

 ๑๑๒๒๕ นางรจนา  ชํานาญเรือ 

 ๑๑๒๒๖ นางสาวรจนา  ไชยธรรม 

 ๑๑๒๒๗ นางสาวรจนา  แซนิ้ม 

 ๑๑๒๒๘ นางรจนา  บัวกิ่ง 

 ๑๑๒๒๙ นางรจนา  พรมพงค 

 ๑๑๒๓๐ นางสาวรจนา  รักอิสระ 

 ๑๑๒๓๑ นางสาวรจนา  ศรีเล็ก 

 ๑๑๒๓๒ นางรจนา  สุโพธิ์ 

 ๑๑๒๓๓ นางรจนา  หลวงสนาม 

 ๑๑๒๓๔ นางรจเรขา  เอียยะบุตร 

 ๑๑๒๓๕ นางสาวรจิดา  คีรีวงศ 

 ๑๑๒๓๖ นางสาวรชนีกร  วิชิราภรณ 

 ๑๑๒๓๗ นางสาวรชยา  เรืองชอ 

 ๑๑๒๓๘ นางรฐา  โชติเจริญเกษม 

 ๑๑๒๓๙ นางรฐา  วัฒนมะโน 

 ๑๑๒๔๐ นางสาวรณัฐณัณ  ผาทองธนาทัศน 

 ๑๑๒๔๑ นางรณิดา  ไชยสมิตรกุล 

 ๑๑๒๔๒ นางรดา  กลกาล 

 ๑๑๒๔๓ นางสาวรดาธร  นิลละออ 

 ๑๑๒๔๔ นางรดาวรรณ  เกื้อหนุน 

 ๑๑๒๔๕ นางสาวรตนกร  นาคเกษม 

 ๑๑๒๔๖ นางรตนพร  ตรีพืช 

 ๑๑๒๔๗ นางรติกร  ปญจขันธ 

 ๑๑๒๔๘ นางสาวรติกร  เผือกสูงเนิน 



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

 

 ๑๑๒๔๙ นางรติกร  พลอาจ 

 ๑๑๒๕๐ นางรติกร  เลาไพศาลวนิชศิริ 

 ๑๑๒๕๑ นางรติณัฎฐ  แสงประสิทธิ์ 

 ๑๑๒๕๒ นางรตินันทน  เตชะสืบ 

 ๑๑๒๕๓ นางสาวรติภรณ  โลราช 

 ๑๑๒๕๔ นางสาวรติมา  มณีวัลย 

 ๑๑๒๕๕ นางสาวรติมา  ลือวิบูลยรัตน 

 ๑๑๒๕๖ นางรติมา  สิงหเสม 

 ๑๑๒๕๗ นางสาวรติยา  ชัยศิริ 

 ๑๑๒๕๘ นางรพิรัตน  รอดเทียน 

 ๑๑๒๕๙ นางรพีพร  คําตัน 

 ๑๑๒๖๐ นางสาวรพีพร  บูรณะคุณ 

 ๑๑๒๖๑ นางสาวรพีพร  สุวรรณวงศ 

 ๑๑๒๖๒ นางรพีพร  อนเลห 

 ๑๑๒๖๓ นางรพีพรรณ  นอยปน 

 ๑๑๒๖๔ นางสาวรพีพรรณ  ภิญโญ 

 ๑๑๒๖๕ นางรพีภรณ  เจียรกูล 

 ๑๑๒๖๖ นางสาวรมณภัทร  ขันเที่ยง 

 ๑๑๒๖๗ นางรมณี  บุตรเคียง 

 ๑๑๒๖๘ นางสาวรมณีย  ปญญาประเสริฐ 

 ๑๑๒๖๙ นางรมณียา  สังวิบุตร 

 ๑๑๒๗๐ นางรมัญญา  ริชารด 

 ๑๑๒๗๑ นางรวงทอง  นอยน้ําใส 

 ๑๑๒๗๒ นางรวงทอง  สุภาพ 

 ๑๑๒๗๓ นางรวงทอง  อนันตธนสาร 

 ๑๑๒๗๔ นางสาวรวมพร  ติรสถิตย 

 ๑๑๒๗๕ นางรวยริน  กอนแกว 

 ๑๑๒๗๖ นางรวิพร  หมวกชา 

 ๑๑๒๗๗ นางรวิวรรณ  เตชะรัก 

 ๑๑๒๗๘ นางรวิวรรณ  ศรีสังข 

 ๑๑๒๗๙ นางสาวรวิสรา  เผือกสิงห 

 ๑๑๒๘๐ นางรวีพร  อุดมกานตง 

 ๑๑๒๘๑ นางรวีลักษ  มากวิสิฐธนธร 

 ๑๑๒๘๒ นางรวีวรรณ  แกวดํา 

 ๑๑๒๘๓ นางสาวรวีวรรณ  แซล่ิม 

 ๑๑๒๘๔ นางรวีวรรณ  พุกสอน 

 ๑๑๒๘๕ นางรวีวรรณ  ลพสูงเนิน 

 ๑๑๒๘๖ นางสาวรวีวรรณ  อธิกุลวงศ 

 ๑๑๒๘๗ นางสาวรษิกา  ชื่นสุขอุรา 

 ๑๑๒๘๘ นางรสนี  ดุลยกุล 

 ๑๑๒๘๙ นางรสมาลิน  แกวประไพ 

 ๑๑๒๙๐ นางสาวรสริน  ดีประเสริฐ 

 ๑๑๒๙๑ นางสาวรสริน  พลอยวิเศษ 

 ๑๑๒๙๒ นางรสรินทร  สุวรรณพรม 

 ๑๑๒๙๓ นางรสวัลย  โสวะ 

 ๑๑๒๙๔ นางสาวรสสุคนธ  แกวโกมินทวงษ 

 ๑๑๒๙๕ นางสาวรสสุคนธ  แกวปองปก 

 ๑๑๒๙๖ นางสาวรสสุคนธ  คําหนอย 

 ๑๑๒๙๗ นางสาวรสสุคนธ  ตันติวิชิตเวช 

 ๑๑๒๙๘ นางรสสุคนธ  แตมทอง 



 หนา   ๘ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๒๙๙ นางรสสุคนธ  ธรรมนิตยางกูร 

 ๑๑๓๐๐ นางสาวรสสุคนธ  บุญพิทักษ 

 ๑๑๓๐๑ นางรสสุคนธ  ศรีปรางค 

 ๑๑๓๐๒ นางรสสุคนธ  ศรีใส 

 ๑๑๓๐๓ นางรสิตา  ศักดิ์โสภิณ 

 ๑๑๓๐๔ นางรสิตา  เสงนวลนิ่ม 

 ๑๑๓๐๕ นางสาวรหัส  ทาวสืบมา 

 ๑๑๓๐๖ นางรอดียะ  สืบศิริ 

 ๑๑๓๐๗ นางรอรีซา  ยานยา 

 ๑๑๓๐๘ นางสาวรอสนิม  หลังปุเตะ 

 ๑๑๓๐๙ นางรอหะนา  สาและ 

 ๑๑๓๑๐ นางรอฮานี  หามะ 

 ๑๑๓๑๑ นางรอฮาโย  หะยีหมัด 

 ๑๑๓๑๒ นางระเบียบ  แกวสมบัติ 

 ๑๑๓๑๓ นางสาวระเบียบ  คงพิรอด 

 ๑๑๓๑๔ นางระเบียบ  งามขํา 

 ๑๑๓๑๕ นางระเบียบ  เงางาม 

 ๑๑๓๑๖ นางระเบียบ  จันทวี 

 ๑๑๓๑๗ นางระเบียบ  เถียรหนู 

 ๑๑๓๑๘ นางสาวระพีพร  ทองเหลือง 

 ๑๑๓๑๙ นางระพีพร  นุชเจริญ 

 ๑๑๓๒๐ นางสาวระพีพร  พ่ัวพันธุ 

 ๑๑๓๒๑ นางระพีพร  สุระชาติ 

 ๑๑๓๒๒ นางระพีพรรณ  แกวนักคลา 

 ๑๑๓๒๓ นางระพีพรรณ  มูสิกพันธุ 

 ๑๑๓๒๔ นางระพีพรรณ  ศิลารักษ 

 ๑๑๓๒๕ นางระพีภัทร  โสตถิบําเพ็ญ 

 ๑๑๓๒๖ นางระรินทิพย  ธรรมเจริญ 

 ๑๑๓๒๗ นางสาวระวิวรรณ  พานิชขจรกุล 

 ๑๑๓๒๘ นางสาวระวี  แชมชื่น 

 ๑๑๓๒๙ นางระวี  วงคชัย 

 ๑๑๓๓๐ นางสาวระวีวรรณ  บุญดี 

 ๑๑๓๓๑ นางสาวระวีวรรณ  โพธิ์ศรี 

 ๑๑๓๓๒ นางระวีวรรณ  สายออง 

 ๑๑๓๓๓ นางรักชนก  กั้งจําปา 

 ๑๑๓๓๔ นางรักชนก  โกศัย 

 ๑๑๓๓๕ นางสาวรักชนก  เข็มหนู 

 ๑๑๓๓๖ นางสาวรักชนก  งามเพราะแตง 

 ๑๑๓๓๗ นางรักชนก  จันดาวาป 

 ๑๑๓๓๘ นางรักชนก  แดงสด 

 ๑๑๓๓๙ นางรักชนก  ปดทอง 

 ๑๑๓๔๐ นางสาวรักชนก  เพชรมาก 

 ๑๑๓๔๑ นางรักชนก  วงคบรรใจ 

 ๑๑๓๔๒ นางรักชนก  วงษกาวิน 

 ๑๑๓๔๓ นางสาวรักตาภา  พรหมมูล 

 ๑๑๓๔๔ นางสาวรักษชนก  ทองศิลป 

 ๑๑๓๔๕ นางสาวรักษณา  ทอนใจ 

 ๑๑๓๔๖ นางสาวรักษติยา  สุขยานุดิษฐ 

 ๑๑๓๔๗ นางรักษสินี  ชอบดี 

 ๑๑๓๔๘ นางรักษิณาริน  สงคราม 



 หนา   ๙ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๓๔๙ นางสาวรังศิมา  ประคองกาย 

 ๑๑๓๕๐ นางสาวรังสิมา  คาระวะ 

 ๑๑๓๕๑ นางรังสิมา  อินทรแกว 

 ๑๑๓๕๒ นางรังสิยา  พินิจมนตรี 

 ๑๑๓๕๓ นางสาวรังสิยาภรณ  อินทะนาม 

 ๑๑๓๕๔ นางรัชชิดา  วิจิตรจรัสแสง 

 ๑๑๓๕๕ นางสาวรัชฎา  ขําศิริ 

 ๑๑๓๕๖ นางสาวรัชฎา  จุยจําลอง 

 ๑๑๓๕๗ นางสาวรัชฎา  ภูธงทอง 

 ๑๑๓๕๘ นางสาวรัชฎา  เมืองเกษม 

 ๑๑๓๕๙ รอยเอกหญิง รัชฎาพร   

  ประพันธวิทยา 

 ๑๑๓๖๐ นางรัชฎาพร  พัฒนมงคลเชฐ 

 ๑๑๓๖๑ นางสาวรัชฎาภรณ  เกตุกะราช 

 ๑๑๓๖๒ นางรัชฎาภรณ  จารุการ 

 ๑๑๓๖๓ นางสาวรัชฎาภรณ  รัฐธรรม 

 ๑๑๓๖๔ นางรัชฎาภรณ  สุขจิตต 

 ๑๑๓๖๕ นางรัชฎาวรรณ  ปญจพัฒนศิริ 

 ๑๑๓๖๖ นางสาวรัชฎาวัล  พาประจง 

 ๑๑๓๖๗ นางสาวรัชณีกรณ  ศักดิ์ศรีวัฒนา 

 ๑๑๓๖๘ นางรัชณีย  พันธุเสือ 

 ๑๑๓๖๙ นางรัชดา  คุมเมือง 

 ๑๑๓๗๐ นางรัชดา  จิตนิยม 

 ๑๑๓๗๑ นางรัชดา  จึงธนวงศ 

 ๑๑๓๗๒ นางรัชดา  เจนวิทยารักษ 

 ๑๑๓๗๓ นางรัชดา  เจริญวัฒนา 

 ๑๑๓๗๔ นางรัชดา  ชิตสุวรรณ 

 ๑๑๓๗๕ นางสาวรัชดา  พิพัฒนศาสตร 

 ๑๑๓๗๖ นางสาวรัชดา  มณีแดง 

 ๑๑๓๗๗ นางสาวรัชดา  ยารังษี 

 ๑๑๓๗๘ นางรัชดา  สิงหสถิตยสุข 

 ๑๑๓๗๙ นางรัชดา  หนูศรีแกว 

 ๑๑๓๘๐ นางรัชดากรณ  จันทสิงห 

 ๑๑๓๘๑ นางสาวรัชดาพร  ชางแกว 

 ๑๑๓๘๒ นางรัชดาพร  ดวงไฟ 

 ๑๑๓๘๓ นางรัชดาพร  นิตยกระโทก 

 ๑๑๓๘๔ นางรัชดาพร  พงษอิศราพันธ 

 ๑๑๓๘๕ นางรัชดาพร  มั่นทรงธรรม 

 ๑๑๓๘๖ นางสาวรัชดาพร  มาศกุล 

 ๑๑๓๘๗ นางสาวรัชดาภรณ  บัวแกว 

 ๑๑๓๘๘ นางรัชดาภรณ  ไผจันทร 

 ๑๑๓๘๙ นางรัชดาภรณ  รอดทองสุข 

 ๑๑๓๙๐ นางรัชดาภรณ  วงคศิลป 

 ๑๑๓๙๑ นางสาวรัชดาภรณ  ศรีณรงค 

 ๑๑๓๙๒ นางรัชดาภรณ  สุมามาลย 

 ๑๑๓๙๓ นางรัชดาภรณ  แสงภักดิ์ 

 ๑๑๓๙๔ นางสาวรัชดาภรณ  เอื้อใจ 

 ๑๑๓๙๕ นางสาวรัชดาวรรณ  ทองคุม 

 ๑๑๓๙๖ นางสาวรัชดาวรรณ  มากไมตรี 

 ๑๑๓๙๗ นางรัชดาวรรณ  ลองลอย 



 หนา   ๑๐ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๓๙๘ นางสาวรัชดาวรรณ   

  เลขวรรณวิจิตร 

 ๑๑๓๙๙ นางรัชดาวรรณ  สุดสี 

 ๑๑๔๐๐ นางรัชตา  ชัยดิลกฤทธิ์ 

 ๑๑๔๐๑ นางรัชติยา  มณีวรรณ 

 ๑๑๔๐๒ นางรัชนก  ทองคํา 

 ๑๑๔๐๓ นางรัชนก  เมฆกระจาง 

 ๑๑๔๐๔ นางสาวรัชนก  ศรีธาตุ 

 ๑๑๔๐๕ นางรัชนก  หมื่นแกว 

 ๑๑๔๐๖ นางรัชนันท  โลกันภัย 

 ๑๑๔๐๗ นางรัชนิดา  เจริญรบ 

 ๑๑๔๐๘ นางรัชนิดา  บูสะมัญ 

 ๑๑๔๐๙ นางสาวรัชนี  กอบจิตติ 

 ๑๑๔๑๐ นางรัชนี  กาวีวน 

 ๑๑๔๑๑ นางรัชนี  คงหอม 

 ๑๑๔๑๒ นางสาวรัชนี  คําหลา 

 ๑๑๔๑๓ นางรัชนี  จันทิพย 

 ๑๑๔๑๔ นางรัชนี  จิตรวงค 

 ๑๑๔๑๕ นางรัชนี  ชํานาญกูล 

 ๑๑๔๑๖ นางรัชนี  ตระกูลลําเจริญ 

 ๑๑๔๑๗ นางสาวรัชนี  ทองรักษ 

 ๑๑๔๑๘ นางรัชนี  บุญประสม 

 ๑๑๔๑๙ นางรัชนี  ประสีระเก 

 ๑๑๔๒๐ นางรัชนี  ปราบปญจะ 

 ๑๑๔๒๑ นางรัชนี  ผดุงสุนทร 

 ๑๑๔๒๒ นางสาวรัชนี  ผะกาทอง 

 ๑๑๔๒๓ นางรัชนี  พลราชม 

 ๑๑๔๒๔ นางสาวรัชนี  พองเสียง 

 ๑๑๔๒๕ นางรัชนี  พิพิธ 

 ๑๑๔๒๖ นางสาวรัชนี  พิมเสน 

 ๑๑๔๒๗ นางรัชนี  เพชรดํา 

 ๑๑๔๒๘ นางรัชนี  โพธิ์ประสระ 

 ๑๑๔๒๙ นางรัชนี  มาสังข 

 ๑๑๔๓๐ นางรัชนี  วงศสุวัฒน 

 ๑๑๔๓๑ นางรัชนี  ศรเจียงคํา 

 ๑๑๔๓๒ นางรัชนี  ศรีดารักษ 

 ๑๑๔๓๓ นางสาวรัชนี  ศรีสงค 

 ๑๑๔๓๔ นางสาวรัชนี  ศรีโสภา 

 ๑๑๔๓๕ นางรัชนี  ศิลปกันตัง 

 ๑๑๔๓๖ นางรัชนี  สอนดา 

 ๑๑๔๓๗ นางสาวรัชนี  สิงหนอย 

 ๑๑๔๓๘ นางสาวรัชนีกร  จิตกลา 

 ๑๑๔๓๙ นางรัชนีกร  เทียมกลาง 

 ๑๑๔๔๐ นางสาวรัชนีกร  บัวแดง 

 ๑๑๔๔๑ นางรัชนีกร  เปรื่องปราช 

 ๑๑๔๔๒ นางสาวรัชนีกร  ศรีหวาด 

 ๑๑๔๔๓ นางสาวรัชนีกร  หาแกว 

 ๑๑๔๔๔ นางรัชนีย  นามะเสน 

 ๑๑๔๔๕ นางสาวรัชนีย  สวัสดิ์ลาภ 

 ๑๑๔๔๖ นางสาวรัชนียา  แสงทาว 



 หนา   ๑๑ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๔๔๗ นางสาวรัชนีวรรณ  พันเสนา 

 ๑๑๔๔๘ นางสาวรัชลินทร  วิบูลยศิลป 

 ๑๑๔๔๙ นางรัญชนา  หมะหลี 

 ๑๑๔๕๐ นางรัญชนา  เอกฉัตร 

 ๑๑๔๕๑ นางรัญญา  กันทะรส 

 ๑๑๔๕๒ นางรัญญารัตน  ปราจันทร 

 ๑๑๔๕๓ นางรัญญารินทร  ธีระรัตนเวช 

 ๑๑๔๕๔ นางรัฏฐาธิป  ศรีเชียงสา 

 ๑๑๔๕๕ นางสาวรัฐกาญจน  ลีวรางกุล 

 ๑๑๔๕๖ นางรัฐฐาพร  พิพัฒน 

 ๑๑๔๕๗ นางรัฐติพร  รุงเรืองศิรินนท 

 ๑๑๔๕๘ นางรัฐนอม  โอตปฉิมพลี 

 ๑๑๔๕๙ นางรัฐษณียา  ระยัน 

 ๑๑๔๖๐ นางสาวรัณณฎา  ชลธาร 

 ๑๑๔๖๑ นางรัดกาว  กัญญาบัญดิษฐ 

 ๑๑๔๖๒ นางสาวรัดเกลา  ศักดิกุล 

 ๑๑๔๖๓ นางรัดดารัตน  โกจะกัง 

 ๑๑๔๖๔ นางรัตญา  บรรพต 

 ๑๑๔๖๕ นางรัตติกร  มหายนต 

 ๑๑๔๖๖ นางรัตติกร  ยาวอหะซัน 

 ๑๑๔๖๗ นางสาวรัตติกร  เหลาศิริถาวร 

 ๑๑๔๖๘ นางรัตติกรณ  มูลเครือคํา 

 ๑๑๔๖๙ นางสาวรัตติกาล  คงประจักษ 

 ๑๑๔๗๐ นางรัตติกาล  ปานสุด 

 ๑๑๔๗๑ นางรัตติกาล  ยศสูงเนิน 

 ๑๑๔๗๒ นางรัตติกาล  รัชบุตร 

 ๑๑๔๗๓ นางรัตติกาล  สุขพรอมสรรพ 

 ๑๑๔๗๔ นางรัตติกาล  อากรชี 

 ๑๑๔๗๕ นางรัตติยา  ขวัญทอง 

 ๑๑๔๗๖ นางรัตติยา  คูน 

 ๑๑๔๗๗ นางรัตติยา  จะระนอง 

 ๑๑๔๗๘ นางสาวรัตติยา  ทาแทงทอง 

 ๑๑๔๗๙ นางรัตติยา  ยังไว 

 ๑๑๔๘๐ นางรัตติยา  รอดคําทุย 

 ๑๑๔๘๑ นางรัตติยา  เรืองสุข 

 ๑๑๔๘๒ นางรัตติยา  ลายรักษ 

 ๑๑๔๘๓ นางรัตติยา  วงศลาภพานิช 

 ๑๑๔๘๔ นางรัตติยา  วงษเจริญ 

 ๑๑๔๘๕ นางสาวรัตติยา  ศรอินทร 

 ๑๑๔๘๖ นางรัตติยา  สองทิศ 

 ๑๑๔๘๗ นางรัตติยา  สะโสดา 

 ๑๑๔๘๘ นางสาวรัตติยา  เสมามอญ 

 ๑๑๔๘๙ นางรัตติยา  อุนนวล 

 ๑๑๔๙๐ นางสาวรัตติยากร  ภูผาทอง 

 ๑๑๔๙๑ นางรัตติยาพร  มากชิต 

 ๑๑๔๙๒ นางรัตติรส  มั่นบุปผชาติ 

 ๑๑๔๙๓ นางรัตทวี  วรรณโณมัย 

 ๑๑๔๙๔ นางรัตนเกลา  สุมานิก 

 ๑๑๔๙๕ นางรัตนจิราพัศ  ทิวกรกมลรัตน 

 ๑๑๔๙๖ นางสาวรัตนจี  ไตรภพกลาง 



 หนา   ๑๒ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๔๙๗ นางรัตนดาภรณ  บุญชวย 

 ๑๑๔๙๘ นางรัตนติยา  สายนาค 

 ๑๑๔๙๙ นางสาวรัตนวรรณ  เดชารุงโรจน 

 ๑๑๕๐๐ นางรัตนวรรณ  พงษประเสริฐ 

 ๑๑๕๐๑ นางรัตนสิรินพร  นาสุริวงค 

 ๑๑๕๐๒ นางรัตนสุกานต  บัวคง 

 ๑๑๕๐๓ นางรัตนหทัย  กังสันเทียะ 

 ๑๑๕๐๔ นางรัตนอรุณ  ขุนภักดี 

 ๑๑๕๐๕ นางรัตนา  กองคํา 

 ๑๑๕๐๖ นางสาวรัตนา  กองสุทธิผล 

 ๑๑๕๐๗ นางรัตนา  กาไชย 

 ๑๑๕๐๘ นางสาวรัตนา  กิจมะโน 

 ๑๑๕๐๙ นางรัตนา  แกลมกระโทก 

 ๑๑๕๑๐ นางรัตนา  แกลวกลา 

 ๑๑๕๑๑ นางรัตนา  แกวทา 

 ๑๑๕๑๒ นางรัตนา  คงชาตรี 

 ๑๑๕๑๓ นางรัตนา  คําตาบุตร 

 ๑๑๕๑๔ นางรัตนา  จันทรดี 

 ๑๑๕๑๕ นางรัตนา  จันทรวัฒน 

 ๑๑๕๑๖ นางสาวรัตนา  จันแปงเงิน 

 ๑๑๕๑๗ นางรัตนา  จิตรวิเศษ 

 ๑๑๕๑๘ นางสาวรัตนา  จินดารัตน 

 ๑๑๕๑๙ นางสาวรัตนา  ใจเย็น 

 ๑๑๕๒๐ นางรัตนา  ชูโชติ 

 ๑๑๕๒๑ นางรัตนา  เชื้อกลาง 

 ๑๑๕๒๒ นางรัตนา  ไชยรักษ 

 ๑๑๕๒๓ นางรัตนา  ซอนกล่ิน 

 ๑๑๕๒๔ นางรัตนา  ดวงพรม 

 ๑๑๕๒๕ นางสาวรัตนา  ดวงสูงเนิน 

 ๑๑๕๒๖ นางสาวรัตนา  ดานปรีดา 

 ๑๑๕๒๗ นางรัตนา  ตาจุมปา 

 ๑๑๕๒๘ นางสาวรัตนา  ทบหลง 

 ๑๑๕๒๙ นางรัตนา  ทินบุตร 

 ๑๑๕๓๐ นางรัตนา  ทุมมา 

 ๑๑๕๓๑ นางรัตนา  นาควรานนท 

 ๑๑๕๓๒ นางรัตนา  นิยมเดชา 

 ๑๑๕๓๓ นางสาวรัตนา  บุญเส่ียง 

 ๑๑๕๓๔ นางรัตนา  บุตสุริย 

 ๑๑๕๓๕ นางรัตนา  ประกอบสุข 

 ๑๑๕๓๖ นางสาวรัตนา  ปรีชาสุชาติ 

 ๑๑๕๓๗ นางรัตนา  ปองสนาม 

 ๑๑๕๓๘ นางรัตนา  พนมวัน ณ อยุธยา 

 ๑๑๕๓๙ นางรัตนา  พรมอุทัย 

 ๑๑๕๔๐ นางรัตนา  เพชรสุทธิ์ 

 ๑๑๕๔๑ นางรัตนา  เพ็ญภู 

 ๑๑๕๔๒ นางสาวรัตนา  เพียรประสพ 

 ๑๑๕๔๓ นางรัตนา  ภิรมณ 

 ๑๑๕๔๔ นางรัตนา  มหิมา 

 ๑๑๕๔๕ นางรัตนา  ยุนเพ็ญ 

 ๑๑๕๔๖ นางสาวรัตนา  รักพนาลี 



 หนา   ๑๓ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๕๔๗ นางสาวรัตนา  รุงเรือง 

 ๑๑๕๔๘ นางสาวรัตนา  ลาสุนนท 

 ๑๑๕๔๙ นางรัตนา  วัฒนศรี 

 ๑๑๕๕๐ นางรัตนา  ศรชัย 

 ๑๑๕๕๑ นางสาวรัตนา  ศรีมณฑล 

 ๑๑๕๕๒ นางรัตนา  สังขทองงาม 

 ๑๑๕๕๓ นางรัตนา  สาธุเสน 

 ๑๑๕๕๔ นางรัตนา  สายยศ 

 ๑๑๕๕๕ นางสาวรัตนา  สาระบุญ 

 ๑๑๕๕๖ นางรัตนา  สีคราม 

 ๑๑๕๕๗ นางรัตนา  สีจะแปง 

 ๑๑๕๕๘ นางรัตนา  สุวรรณวงศ 

 ๑๑๕๕๙ นางรัตนา  โสดาศรี 

 ๑๑๕๖๐ นางรัตนา  หลงกลาง 

 ๑๑๕๖๑ นางสาวรัตนา  หาญพรม 

 ๑๑๕๖๒ นางรัตนา  หาทนต 

 ๑๑๕๖๓ นางรัตนา  อินทรีย 

 ๑๑๕๖๔ นางรัตนา  อุตสาหะ 

 ๑๑๕๖๕ นางสาวรัตนากร  เจริญกุล 

 ๑๑๕๖๖ นางรัตนาพร  คําพงษ 

 ๑๑๕๖๗ นางรัตนาพร  พัฒนะโชติ 

 ๑๑๕๖๘ นางรัตนาพร  ศรีสารคาม 

 ๑๑๕๖๙ นางรัตนาภรณ  กั้นกางกูล 

 ๑๑๕๗๐ นางรัตนาภรณ  เกียรติเจริญเสรี 

 ๑๑๕๗๑ นางสาวรัตนาภรณ  คงอยู 

 ๑๑๕๗๒ นางรัตนาภรณ  จองแหลง 

 ๑๑๕๗๓ นางรัตนาภรณ  ปญญาโรจน 

 ๑๑๕๗๔ นางรัตนาภรณ  โพธิเสน 

 ๑๑๕๗๕ นางรัตนาภรณ  รัตนโชติ 

 ๑๑๕๗๖ นางสาวรัตนาภรณ  เลือดกลาหาญ 

 ๑๑๕๗๗ นางรัตนาภรณ  วรามิตร 

 ๑๑๕๗๘ นางรัตนาภรณ  วิทยาขาว 

 ๑๑๕๗๙ นางสาวรัตนาภรณ  ศรีเสงี่ยม 

 ๑๑๕๘๐ นางรัตนาภรณ  ศิวะวิชชกิจ 

 ๑๑๕๘๑ นางรัตนาภรณ  อุปแกว 

 ๑๑๕๘๒ นางรัตนิดา  บัวตูม 

 ๑๑๕๘๓ นางสาวรัติการณ  กอมขุนทด 

 ๑๑๕๘๔ นางรัติกาล  ขุนฤทธิ์ 

 ๑๑๕๘๕ นางสาวรัติยา  ถิ่นโสภา 

 ๑๑๕๘๖ นางรัติยา  รักดี 

 ๑๑๕๘๗ นางรันญารา  ลาภภักดี 

 ๑๑๕๘๘ นางสาวรับขวัญ  เครือสิงห 

 ๑๑๕๘๙ นางสาวรัยฮานี  บือราเฮง 

 ๑๑๕๙๐ นางรัศณี  เจริญกุล 

 ๑๑๕๙๑ นางรัศมนต  เทียนสัมฤทธิ์ 

 ๑๑๕๙๒ นางรัศมี  เกิดไชย 

 ๑๑๕๙๓ นางรัศมี  คําชาลี 

 ๑๑๕๙๔ นางรัศมี  ใจอุน 

 ๑๑๕๙๕ นางสาวรัศมี  ชาติไทย 

 ๑๑๕๙๖ นางรัศมี  โซเงิน 



 หนา   ๑๔ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๕๙๗ นางรัศมี  ทองสามัญ 

 ๑๑๕๙๘ นางรัศมี  นะติกา 

 ๑๑๕๙๙ นางสาวรัศมี  ประทีปธนากร 

 ๑๑๖๐๐ นางรัศมี  พงษสาหราย 

 ๑๑๖๐๑ นางรัศมี  แมนประโคน 

 ๑๑๖๐๒ นางรัศมี  วัชโรสินธุ 

 ๑๑๖๐๓ นางรัศมี  ศิริสวัสดิ์ 

 ๑๑๖๐๔ นางรัศมี  หลาแสนเมือง 

 ๑๑๖๐๕ นางสาวรัศมีแข  ธรรมโสภณ 

 ๑๑๖๐๖ นางสาวรัศมีแข  พรหมประกาย 

 ๑๑๖๐๗ นางสาวรัษฎาวัลย  โพธิขันธ 

 ๑๑๖๐๘ นางสาวรัสรินทร  พงษวิชยนนท 

 ๑๑๖๐๙ นางสาวรัสรินทร  สันติสิทธินนท 

 ๑๑๖๑๐ นางราชาวดี  เดี่ยวตระกูล 

 ๑๑๖๑๑ นางราณี  คําแสง 

 ๑๑๖๑๒ นางราณี  ใจจุมปู 

 ๑๑๖๑๓ นางราณี  พูนกําลัง 

 ๑๑๖๑๔ นางราตรี  กองไทยสง 

 ๑๑๖๑๕ นางราตรี  เกียรติขจรพันธุ 

 ๑๑๖๑๖ นางราตรี  จดแตง 

 ๑๑๖๑๗ นางสาวราตรี  จิตรแหลม 

 ๑๑๖๑๘ นางราตรี  ชวยสุข 

 ๑๑๖๑๙ นางราตรี  ชอจําป 

 ๑๑๖๒๐ นางราตรี  ชัยวรรณะ 

 ๑๑๖๒๑ นางราตรี  เชาววิไลย 

 ๑๑๖๒๒ นางราตรี  ธนูมาศ 

 ๑๑๖๒๓ นางราตรี  นาคกลัด 

 ๑๑๖๒๔ นางราตรี  นาคยันยงค 

 ๑๑๖๒๕ นางราตรี  นิลพยัคฆ 

 ๑๑๖๒๖ นางราตรี  บุญธรรม 

 ๑๑๖๒๗ นางราตรี  บุญมี 

 ๑๑๖๒๘ นางราตรี  ปนแกว 

 ๑๑๖๒๙ นางราตรี  เปงใจ 

 ๑๑๖๓๐ นางสาวราตรี  แปนแจง 

 ๑๑๖๓๑ นางราตรี  ผลสุขการ 

 ๑๑๖๓๒ นางราตรี  พรมเนตร 

 ๑๑๖๓๓ นางสาวราตรี  พลเดช 

 ๑๑๖๓๔ นางราตรี  พลเย่ียม 

 ๑๑๖๓๕ นางสาวราตรี  พลอินทร 

 ๑๑๖๓๖ นางราตรี  พวงทอง 

 ๑๑๖๓๗ นางราตรี  เรงมานะวงษ 

 ๑๑๖๓๘ นางราตรี  วงษลคร 

 ๑๑๖๓๙ นางราตรี  วัฒนาธร 

 ๑๑๖๔๐ นางสาวราตรี  สุขหงษ 

 ๑๑๖๔๑ นางราตรี  สุจินดา 

 ๑๑๖๔๒ นางราตรี  สุพรมมา 

 ๑๑๖๔๓ นางราตรี  อบอุน 

 ๑๑๖๔๔ นางราตรี  อ่ําบุญ 

 ๑๑๖๔๕ นางสาวราตรี  อุยแกว 

 ๑๑๖๔๖ นางราศินี  ชางวัลย 



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

 

 ๑๑๖๔๗ นางสาวราเฮ  มะทา 

 ๑๑๖๔๘ นางรําพรรณ  ขอดแกว 

 ๑๑๖๔๙ นางรําพึง  โคตรพัฒน 

 ๑๑๖๕๐ นางรําพึง  จินันทุยา 

 ๑๑๖๕๑ นางรําพึง  นิ่มนุช 

 ๑๑๖๕๒ นางรําพึง  ออกประเสริฐ 

 ๑๑๖๕๓ นางรําไพ  คําบุญสูง 

 ๑๑๖๕๔ นางรําไพ  ตั้งไตรทิพย 

 ๑๑๖๕๕ นางรําไพ  เทศสวัสดิ์วงศ 

 ๑๑๖๕๖ นางรําไพ  วรรณสิทธิ์ 

 ๑๑๖๕๗ นางรําไพ  สุวรรณประเสริฐ 

 ๑๑๖๕๘ นางรําไพ  ฮังโยธา 

 ๑๑๖๕๙ นางสาวรําไพณี  วงศชัย 

 ๑๑๖๖๐ นางรําไพพัตร  นิติอมรบดี 

 ๑๑๖๖๑ นางริญญรัตน  พิทยาอรุณภัสร 

 ๑๑๖๖๒ นางริญญรัตน  เลิศรุจิดํารงคกุล 

 ๑๑๖๖๓ นางริญญาภัทร  ใจนุม 

 ๑๑๖๖๔ นางรินทร  ศิริขันธ 

 ๑๑๖๖๕ นางสาวรินนภา  พลอยเขียว 

 ๑๑๖๖๖ นางรินรดา  ฤาชา 

 ๑๑๖๖๗ นางสาวรินฤดี  สานิเกตุ 

 ๑๑๖๖๘ นางสาวริยาภรณ  สาเสียง 

 ๑๑๖๖๙ นางสาวรีสา  ชะฎา 

 ๑๑๖๗๐ นางรื่นจิตร  บุญเขื่อง 

 ๑๑๖๗๑ นางรื่นฤดี  ศรีอํารุง 

 ๑๑๖๗๒ นางสาวรุง  โยย่ิง 

 ๑๑๖๗๓ นางรุงกาญจน  มิตรชื่น 

 ๑๑๖๗๔ นางสาวรุงกานต  เทียนจันทร 

 ๑๑๖๗๕ นางรุงกานต  ปราชญศรีภูมิ 

 ๑๑๖๗๖ นางรุงขวัญ  ขําวงษ 

 ๑๑๖๗๗ นางรุงจรัส  ปานย่ิง 

 ๑๑๖๗๘ นางสาวรุงจิต  ตามสีวัน 

 ๑๑๖๗๙ นางรุงณภา  สุวรรณรินทร 

 ๑๑๖๘๐ นางรุงตะวัน  นินทรีย 

 ๑๑๖๘๑ นางรุงตะวัน  เนื้อทอง 

 ๑๑๖๘๒ นางสาวรุงตะวัน  จันคณา 

 ๑๑๖๘๓ นางสาวรุงตะวัน  รอดสินธ 

 ๑๑๖๘๔ นางสาวรุงทิพย  กาญจนฤกษ 

 ๑๑๖๘๕ นางสาวรุงทิพย  ใจแกว 

 ๑๑๖๘๖ นางสาวรุงทิพย  ใจชวย 

 ๑๑๖๘๗ นางรุงทิพย  ฉิมเกิด 

 ๑๑๖๘๘ นางสาวรุงทิพย  ชอชบา 

 ๑๑๖๘๙ นางรุงทิพย  ชอบเพ่ือน 

 ๑๑๖๙๐ นางสาวรุงทิพย  ทรงกลด 

 ๑๑๖๙๑ นางรุงทิพย  ทองเนียม 

 ๑๑๖๙๒ นางสาวรุงทิพย  ทองพุฒน 

 ๑๑๖๙๓ นางรุงทิพย  บัวกลม 

 ๑๑๖๙๔ นางสาวรุงทิพย  บุญลํ่าสัน 

 ๑๑๖๙๕ นางรุงทิพย  บุญสวาง 

 ๑๑๖๙๖ นางรุงทิพย  ประวัติศร ี



 หนา   ๑๖ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๖๙๗ นางรุงทิพย  ปะกิคา 

 ๑๑๖๙๘ นางรุงทิพย  ปญญา 

 ๑๑๖๙๙ นางรุงทิพย  พลภักดี 

 ๑๑๗๐๐ นางสาวรุงทิพย  พันธุเจริญ 

 ๑๑๗๐๑ นางรุงทิพย  พินิจสุวรรณ 

 ๑๑๗๐๒ นางรุงทิพย  แพงเมือง 

 ๑๑๗๐๓ นางสาวรุงทิพย  โพธิ์เจริญ 

 ๑๑๗๐๔ นางรุงทิพย  วงคคม 

 ๑๑๗๐๕ นางรุงทิพย  สวัสดี 

 ๑๑๗๐๖ นางรุงทิพย  สุริยากุลพันธ 

 ๑๑๗๐๗ นางรุงทิพย  อรรถสุข 

 ๑๑๗๐๘ นางรุงทิพย  อุตสาหะ 

 ๑๑๗๐๙ นางรุงทิพย  ชุมโชคดี 

 ๑๑๗๑๐ นางรุงทิพย  เมืองศรี 

 ๑๑๗๑๑ นางรุงทิพย  อาสะโภ 

 ๑๑๗๑๒ นางรุงทิวา  กอนแพง 

 ๑๑๗๑๓ นางสาวรุงทิวา  คําภูผา 

 ๑๑๗๑๔ นางรุงทิวา  จักษุรุงฤทธิ์ระวี 

 ๑๑๗๑๕ นางรุงทิวา  จิบสมานบุญ 

 ๑๑๗๑๖ นางรุงทิวา  ปนทะรส 

 ๑๑๗๑๗ นางรุงทิวา  เลาะเหลางาม 

 ๑๑๗๑๘ นางรุงทิวา  วิทยาลัย 

 ๑๑๗๑๙ นางสาวรุงทิวา  อนุเมธางกูร 

 ๑๑๗๒๐ นางรุงธิวา  กันทายวง 

 ๑๑๗๒๑ นางสาวรุงนภา  กิตติขจร 

 ๑๑๗๒๒ นางสาวรุงนภา  ไกรษี 

 ๑๑๗๒๓ นางรุงนภา  ขจรเพชร 

 ๑๑๗๒๔ นางรุงนภา  ขัติยศ 

 ๑๑๗๒๕ นางรุงนภา  คงทองสังข 

 ๑๑๗๒๖ นางรุงนภา  คงมนต 

 ๑๑๗๒๗ นางรุงนภา  คมปรียารัตน 

 ๑๑๗๒๘ นางรุงนภา  คําหลอ 

 ๑๑๗๒๙ นางรุงนภา  โคตรคําจันทร 

 ๑๑๗๓๐ นางสาวรุงนภา  โคตรสมบัติ 

 ๑๑๗๓๑ นางรุงนภา  โครงไพบูลย 

 ๑๑๗๓๒ นางรุงนภา  ชมเมือง 

 ๑๑๗๓๓ นางสาวรุงนภา  ชาวแกลง 

 ๑๑๗๓๔ นางรุงนภา  ชูเพชร 

 ๑๑๗๓๕ นางสาวรุงนภา  แซอุย 

 ๑๑๗๓๖ นางสาวรุงนภา  ทองคําพานิช 

 ๑๑๗๓๗ นางรุงนภา  ทองทิพย 

 ๑๑๗๓๘ นางสาวรุงนภา  เทพกําเนิด 

 ๑๑๗๓๙ นางรุงนภา  บุญเขียน 

 ๑๑๗๔๐ นางสาวรุงนภา  บุตรชาง 

 ๑๑๗๔๑ นางสาวรุงนภา  ปล้ืมบุญ 

 ๑๑๗๔๒ นางสาวรุงนภา  โพธิ์ทอง 

 ๑๑๗๔๓ นางรุงนภา  ฟกแฟง 

 ๑๑๗๔๔ นางสาวรุงนภา  ยอดระบํา 

 ๑๑๗๔๕ นางรุงนภา  ยุทธธนโรจน 

 ๑๑๗๔๖ นางรุงนภา  รัชตวรคุณ 



 หนา   ๑๗ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๗๔๗ นางรุงนภา  รัตตะมาน 

 ๑๑๗๔๘ นางสาวรุงนภา  วงษพานิช 

 ๑๑๗๔๙ นางรุงนภา  สกุลราช 

 ๑๑๗๕๐ นางรุงนภา  สังขแกว 

 ๑๑๗๕๑ นางรุงนภา  สิงหมงคลศักดิ์ 

 ๑๑๗๕๒ นางรุงนภา  สุยหนู 

 ๑๑๗๕๓ นางรุงนภา  อารีรมย 

 ๑๑๗๕๔ นางสาวรุงนภา  อุณากัณฑพร 

 ๑๑๗๕๕ นางรุงนภา  ตันจินดาประทีป 

 ๑๑๗๕๖ นางรุงนิพา  บุญเพ็ง 

 ๑๑๗๕๗ นางรุงเพชร  นิ่มนวล 

 ๑๑๗๕๘ นางสาวรุงฟา  บุตรพันธ 

 ๑๑๗๕๙ นางรุงฟา  เปยมาลย 

 ๑๑๗๖๐ นางสาวรุงรจิต  ราษฎรเจริญ 

 ๑๑๗๖๑ นางสาวรุงระวี  พิทักษกาญจน 

 ๑๑๗๖๒ นางรุงระวี  มีทองคํา 

 ๑๑๗๖๓ นางรุงระวี  ศรีนุน 

 ๑๑๗๖๔ นางรุงระวี  อุทธา 

 ๑๑๗๖๕ นางรุงรัก  มวงบุญ 

 ๑๑๗๖๖ นางรุงรักษ  แกวสิงห 

 ๑๑๗๖๗ นางสาวรุงรัตน  กวยสุวรรณ 

 ๑๑๗๖๘ นางสาวรุงรัตน  เกาเอี้ยน 

 ๑๑๗๖๙ นางสาวรุงรัตน  งามจิรัฐิติกาล 

 ๑๑๗๗๐ นางรุงรัตน  ทวีวงษ 

 ๑๑๗๗๑ นางรุงรัตน  ธีระโกศล 

 ๑๑๗๗๒ นางสาวรุงรัตน  พรมแดน 

 ๑๑๗๗๓ นางรุงรัตน  มุณฑากรม 

 ๑๑๗๗๔ นางสาวรุงรัตน  เล่ียมเพชร 

 ๑๑๗๗๕ นางสาวรุงรัตน  ศรีเจริญ 

 ๑๑๗๗๖ นางรุงรัตน  ศรีภูธร 

 ๑๑๗๗๗ นางสาวรุงรัตน  สรรพลุน 

 ๑๑๗๗๘ นางสาวรุงรัตน  เสนาวัง 

 ๑๑๗๗๙ นางรุงรัตน  อุนสําราญ 

 ๑๑๗๘๐ นางรุงรัศมี  ออนหวาน 

 ๑๑๗๘๑ นางสาวรุงราตรี  สาลีจันทร 

 ๑๑๗๘๒ นางรุงราวรรณ  ชมภูโคตร 

 ๑๑๗๘๓ นางสาวรุงฤดี  เชี่ยววัฒนะ 

 ๑๑๗๘๔ นางรุงฤดี  นนทะมาตย 

 ๑๑๗๘๕ นางรุงฤดี  บัวดี 

 ๑๑๗๘๖ นางรุงฤดี  บัวระบัน 

 ๑๑๗๘๗ นางรุงฤดี  เพ็งวิชัย 

 ๑๑๗๘๘ นางสาวรุงฤดี  เลงระบํา 

 ๑๑๗๘๙ นางรุงฤดี  ศรีอุบล 

 ๑๑๗๙๐ นางรุงฤดี  สงภักดี 

 ๑๑๗๙๑ นางรุงฤดี  สันติ 

 ๑๑๗๙๒ นางรุงฤดี  สีสัน 

 ๑๑๗๙๓ นางรุงฤดี  แสงคํา 

 ๑๑๗๙๔ นางรุงฤดี  หอมจํารูญ 

 ๑๑๗๙๕ นางรุงฤดี  ออนทา 

 ๑๑๗๙๖ นางสาวรุงฤทธิ์  สุทําทาน 



 หนา   ๑๘ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๗๙๗ นางรุงลดา  ธานี 

 ๑๑๗๙๘ นางสาวรุงลักษณ  ชวนินทวิสุทธิ์ 

 ๑๑๗๙๙ นางรุงลาวรรณ  บุพลับ 

 ๑๑๘๐๐ นางรุงลาวัณย  ประสงค 

 ๑๑๘๐๑ นางรุงลาวัณย  รวมสุข 

 ๑๑๘๐๒ นางรุงลาวัลย  วิสาทาโส 

 ๑๑๘๐๓ นางรุงลาวัลย  แกวหานาม 

 ๑๑๘๐๔ นางสาวรุงลาวัลย  เจษฎาฐิติกุล 

 ๑๑๘๐๕ นางรุงลาวัลย  สุธรรม 

 ๑๑๘๐๖ นางรุงศิริ  สุภศร 

 ๑๑๘๐๗ นางสาวรุงศิรินทร  แกวมาคูณ 

 ๑๑๘๐๘ นางรุงสุริยา  พรรณขาม 

 ๑๑๘๐๙ นางรุงสุรีย  ทองจันทร 

 ๑๑๘๑๐ นางสาวรุงสุรีย  บุตรสู 

 ๑๑๘๑๑ นางสาวรุงอรุณ  จําเนียน 

 ๑๑๘๑๒ นางสาวรุงอรุณ  ธีรนิตยภาพ 

 ๑๑๘๑๓ นางรุงอรุณ  ภูใหผล 

 ๑๑๘๑๔ นางรุงอรุณ  วงศจินดารักษ 

 ๑๑๘๑๕ นางรุงอรุณ  อะโคตรมี 

 ๑๑๘๑๖ นางสาวรุจนนลิน  พีระกมลโรจน 

 ๑๑๘๑๗ นางรุจราภา  ขาวโต 

 ๑๑๘๑๘ นางรุจลักษณ  เอกพงศเมธี 

 ๑๑๘๑๙ นางรุจา  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ๑๑๘๒๐ นางสาวรุจิกร  สิทธิจันทร 

 ๑๑๘๒๑ นางรุจิพรรณ  พุทธิมา 

 ๑๑๘๒๒ นางรุจิรดา  นันกลาง 

 ๑๑๘๒๓ นางรุจิรดา  บุญยางาม 

 ๑๑๘๒๔ นางรุจิรัตน  จันทะลาม 

 ๑๑๘๒๕ นางรุจิรัตน  ชูจินดา 

 ๑๑๘๒๖ นางรุจิรัตน  ธิโนชัย 

 ๑๑๘๒๗ นางรุจิรา  กองเกียรติชัย 

 ๑๑๘๒๘ นางรุจิรา  กุลบุตร 

 ๑๑๘๒๙ นางรุจิรา  เข็มเพ็ชร 

 ๑๑๘๓๐ นางรจิุรา  จันทะพัน 

 ๑๑๘๓๑ นางรุจิรา  จันทักษ 

 ๑๑๘๓๒ นางสาวรุจิรา  ไชยบุญเรือง 

 ๑๑๘๓๓ นางรุจิรา  แดงหมื่นไวย 

 ๑๑๘๓๔ นางรุจิรา  ผือโย 

 ๑๑๘๓๕ นางสาวรุจิรา  พันธสุข 

 ๑๑๘๓๖ นางรุจิรา  ลักษณพรหม 

 ๑๑๘๓๗ นางสาวรุจิรา  หัสสากร 

 ๑๑๘๓๘ นางรุจิรา  หาญณรงค 

 ๑๑๘๓๙ นางรุจิรา  อุทัย 

 ๑๑๘๔๐ นางรุจิราภรณ  มงคลสวัสดิ์ 

 ๑๑๘๔๑ นางรุจิราภา  กระเชาเพ็ชร 

 ๑๑๘๔๒ นางรุจิราวรรณ  จันกระจาย 

 ๑๑๘๔๓ นางสาวรุจิเรข  ครุฑตัน 

 ๑๑๘๔๔ นางรุจิเรข  ลอไป 

 ๑๑๘๔๕ นางรุจิเรข  สุวรรณชัยรบ 

 ๑๑๘๔๖ นางรุจิเรศ  ฤาไกรศรี 



 หนา   ๑๙ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๘๔๗ นางรุจี  คามาก 

 ๑๑๘๔๘ นางสาวรุจี  จินดารัตน 

 ๑๑๘๔๙ นางรุจี  มงคลเกตุ 

 ๑๑๘๕๐ นางรุจีรา  หอมเหล็ก 

 ๑๑๘๕๑ นางรุนนา  ใจสุข 

 ๑๑๘๕๒ นางรุสนา  ธนาธรณทัศศิริ 

 ๑๑๘๕๓ นางรูซหละ  บินอาแซ 

 ๑๑๘๕๔ นางสาวเรขา  ทองย้ิม 

 ๑๑๘๕๕ นางเรขา  วิจิตรปญญา 

 ๑๑๘๕๖ นางสาวเรณุกา  หัสดีสุวรรณ 

 ๑๑๘๕๗ นางเรณุการ  มากเจริญ 

 ๑๑๘๕๘ นางเรณู  กาฬสิงห 

 ๑๑๘๕๙ นางเรณู  เกล่ือนแกว 

 ๑๑๘๖๐ นางเรณู  แกวน้ําอาง 

 ๑๑๘๖๑ นางสาวเรณู  จันทราวดี 

 ๑๑๘๖๒ นางเรณู  จําชาติ 

 ๑๑๘๖๓ นางเรณู  ชูโชติ 

 ๑๑๘๖๔ นางเรณู  ดวงเนตร 

 ๑๑๘๖๕ นางเรณู  ทองมาก 

 ๑๑๘๖๖ นางเรณู  แบนสุภา 

 ๑๑๘๖๗ นางเรณู  ปนทอง 

 ๑๑๘๖๘ นางเรณู  มวงทอง 

 ๑๑๘๖๙ นางเรณู  ยาวิชัย 

 ๑๑๘๗๐ นางเรณู  รัชตานนท 

 ๑๑๘๗๑ นางเรณู  สมแสง 

 ๑๑๘๗๒ นางเรณู  สินสวัสดิ์ 

 ๑๑๘๗๓ นางเรณู  สุนันตะพันธ 

 ๑๑๘๗๔ นางเรณู  อินตะพันธุ 

 ๑๑๘๗๕ นางสาวเรณู  อินทรตา 

 ๑๑๘๗๖ นางเรวดี  ชูถิ่น 

 ๑๑๘๗๗ นางเรวดี  ดวงชู 

 ๑๑๘๗๘ นางเรวดี  รังษีโกศัย 

 ๑๑๘๗๙ นางสาวเรวดี  รัตนพันธ 

 ๑๑๘๘๐ นางเรวดี  ไสไทย 

 ๑๑๘๘๑ นางเรวดี  หมั่นทํา 

 ๑๑๘๘๒ นางสาวเรวดี  อนุฤทธิ์ 

 ๑๑๘๘๓ นางเรวดี  อองศรี 

 ๑๑๘๘๔ นางสาวเรวดี  อานุภาพศรีธาดา 

 ๑๑๘๘๕ นางเรศนภา  กาวิโล 

 ๑๑๘๘๖ นางเรียมพร  หมั่นการ 

 ๑๑๘๘๗ นางเรียมรักษ  บุญตาปวน 

 ๑๑๘๘๘ นางเรียมวรินทร  พุทธกัลญา 

 ๑๑๘๘๙ นางเรืองยศ  โพธิขํา 

 ๑๑๘๙๐ นางเรืองรัตน  ฉายาวิก 

 ๑๑๘๙๑ นางเรืองศรี  ธนะวัฒน 

 ๑๑๘๙๒ นางเรืองอุไร  ตันกิม 

 ๑๑๘๙๓ นางแรมจันทร  ทรงทอง 

 ๑๑๘๙๔ นางโรสสิยา  เบญจสมัย 

 ๑๑๘๙๕ นางสาวไรวินท  พึงพิพัฒน 

 ๑๑๘๙๖ นางสาวฤดี  จงสถาวร 



 หนา   ๒๐ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๘๙๗ นางสาวฤตินันท  ดุสรักษ 

 ๑๑๘๙๘ นางฤทัย  เรืองโรจน 

 ๑๑๘๙๙ นางฤทัยทิพย  พรกระแส 

 ๑๑๙๐๐ นางสาวฤทัยวรรณ  พลอยนัด 

 ๑๑๙๐๑ นางสาวฤธิชา  หมวดทอง 

 ๑๑๙๐๒ นางสาวลชฎาธิป  เมฆอุไร 

 ๑๑๙๐๓ นางลดารัตน  คํากอน 

 ๑๑๙๐๔ นางลดารัตน  บุญขาว 

 ๑๑๙๐๕ นางลดารัตน  วับสันเทียะ 

 ๑๑๙๐๖ นางลดารัตน  สุจริต 

 ๑๑๙๐๗ นางสาวลดาวัลย  ไตรรักษ 

 ๑๑๙๐๘ นางลดาวัลย  เนตรทิพย 

 ๑๑๙๐๙ นางสาวลดาวัลย  บุญจันทร 

 ๑๑๙๑๐ นางลดาวัลย  บุญถึง 

 ๑๑๙๑๑ นางลดาวัลย  ฟุกลอย 

 ๑๑๙๑๒ นางลดาวัลย  รัตนประพันธ 

 ๑๑๙๑๓ นางลดาวัลย  เรืองเหล็ก 

 ๑๑๙๑๔ นางสาวลดาวัลย  ศรีเทียม 

 ๑๑๙๑๕ นางสาวลดาวัลย  ศิริงาม 

 ๑๑๙๑๖ นางลดาวัลย  สบายสมัย 

 ๑๑๙๑๗ นางลมัย  นิรมิตรถวิล 

 ๑๑๙๑๘ นางลลิดา  และตี 

 ๑๑๙๑๙ นางลลิตา  พรพนาวัลย 

 ๑๑๙๒๐ นางลลิตา  รัตนพันธ 

 ๑๑๙๒๑ นางลลิตา  ศรีเคลือบ 

 ๑๑๙๒๒ นางลองประภา  สวนมาลี 

 ๑๑๙๒๓ นางลอยพิมพ  พุฒวงศสกุล 

 ๑๑๙๒๔ นางลออ  เติมสุข 

 ๑๑๙๒๕ นางสาวละมอม  กลาหาญ 

 ๑๑๙๒๖ นางละมอม  มาศรี 

 ๑๑๙๒๗ นางสาวละมัย  เกิดเปยม 

 ๑๑๙๒๘ นางละมัย  ทองนุช 

 ๑๑๙๒๙ นางสาวละมัย  ปูสารัมย 

 ๑๑๙๓๐ นางละมัย  ยูโซะ 

 ๑๑๙๓๑ นางละมัย  ศรีมุงคุณ 

 ๑๑๙๓๒ นางละไม  จอกกระโทก 

 ๑๑๙๓๓ นางสาวละไม  ธรรมษา 

 ๑๑๙๓๔ นางสาวละไม  เย็นใจ 

 ๑๑๙๓๕ นางละออ  ขอสกุล 

 ๑๑๙๓๖ นางละออ  ตันมา 

 ๑๑๙๓๗ นางละออ  พลอยประเสริฐ 

 ๑๑๙๓๘ นางละออ  แสงเมล 

 ๑๑๙๓๙ นางละออง  คงแกว 

 ๑๑๙๔๐ นางละออง  ดวงคง 

 ๑๑๙๔๑ นางละออง  บุตรศาสตร 

 ๑๑๙๔๒ นางละออง  วรรณชาลี 

 ๑๑๙๔๓ นางละออง  หอมหวล 

 ๑๑๙๔๔ นางละอองจิตร  ดีมั่น 

 ๑๑๙๔๕ นางละอองดาว  รังกล่ิน 

 ๑๑๙๔๖ นางละอองทิพย  โบราณินทร 



 หนา   ๒๑ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๙๔๗ นางละอองนวล  อิสระธานันท 

 ๑๑๙๔๘ นางสาวละอองฝน  หอประยูร 

 ๑๑๙๔๙ นางละอองศรี  กันเพชร 

 ๑๑๙๕๐ นางสาวละออทิพย  ไชยวรรณ 

 ๑๑๙๕๑ นางละออทิพย  แสงทอง 

 ๑๑๙๕๒ นางละเอียด  แกวประเสริฐ 

 ๑๑๙๕๓ นางสาวละเอียด  จารุสมบัติ 

 ๑๑๙๕๔ นางละเอียด  นรมาตย 

 ๑๑๙๕๕ นางละเอียด  วงศวัชรานุกูล 

 ๑๑๙๕๖ นางละเอียด  สืบญาติ 

 ๑๑๙๕๗ นางสาวลักขณา  แกวเล็ก 

 ๑๑๙๕๘ นางลักขณา  แกวสอน 

 ๑๑๙๕๙ นางลักขณา  จันทรโสฬส 

 ๑๑๙๖๐ นางลักขณา  โซไธสง 

 ๑๑๙๖๑ นางสาวลักขณา  ณ สุวรรณ 

 ๑๑๙๖๒ นางลักขณา  ทวีพุดซา 

 ๑๑๙๖๓ นางสาวลักขณา  นาคขํา 

 ๑๑๙๖๔ นางสาวลักขณา  นาคนอย 

 ๑๑๙๖๕ นางลักขณา  เนตรยัง 

 ๑๑๙๖๖ นางสาวลักขณา  ปล่ังใย 

 ๑๑๙๖๗ นางสาวลักขณา  พรชัย 

 ๑๑๙๖๘ นางสาวลักขณา  พวงดอกไม 

 ๑๑๙๖๙ นางลักขณา  ภัทรเสน 

 ๑๑๙๗๐ นางลักขณา  ภูแจง 

 ๑๑๙๗๑ นางลักขณา  ภูวิชัย 

 ๑๑๙๗๒ นางลักขณา  มาคะพุฒ 

 ๑๑๙๗๓ นางลักขณา  ฤาเดช 

 ๑๑๙๗๔ นางลักขณา  ละอองวิจิตร 

 ๑๑๙๗๕ นางลักขณา  วงศเสาร 

 ๑๑๙๗๖ นางลักขณา  สิกบุตร 

 ๑๑๙๗๗ นางสาวลักขณา  สีดวงแกว 

 ๑๑๙๗๘ นางลักขณา  สุขใหญ 

 ๑๑๙๗๙ นางลักขณา  สุวรรณฤกษ 

 ๑๑๙๘๐ นางลักขณา  หงษภู 

 ๑๑๙๘๑ นางลักขณา  ออดินารด 

 ๑๑๙๘๒ นางลักขณาพร  โทวรรธนะ 

 ๑๑๙๘๓ นางสาวลักขณาภรณ  โพธิ์ศรี 

 ๑๑๙๘๔ นางสาวลักคณา  พันธสอน 

 ๑๑๙๘๕ นางสาวลักษณพัชร  วรรณสถิตย 

 ๑๑๙๘๖ นางลักษณมณ  วัฒนพลาชัยกูร 

 ๑๑๙๘๗ นางลักษณะวะดี  สุพรหม 

 ๑๑๙๘๘ นางลักษณา  พรมสอน 

 ๑๑๙๘๙ นางลักษณา  เยรานี 

 ๑๑๙๙๐ นางสาวลักษณาวดี  เนตรทิพย 

 ๑๑๙๙๑ นางลักษมณ  ทองอินทร 

 ๑๑๙๙๒ นางลักษมณี  สุภาตา 

 ๑๑๙๙๓ นางลักษมี  อุนอุดม 

 ๑๑๙๙๔ นางสาวลักษวดี  ชุตาภา 

 ๑๑๙๙๕ นางลัคขณา  เกี๋ยงคํา 

 ๑๑๙๙๖ นางลัคนา  คุณลาน 



 หนา   ๒๒ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๙๙๗ นางสาวลัคนา  แซบู 

 ๑๑๙๙๘ นางสาวลัคนา  เปรมสกุล 

 ๑๑๙๙๙ นางลัคนา  สิทธิฤทธิ์กวิน 

 ๑๒๐๐๐ นางสาวลัชชา  สุวรรณชัย 

 ๑๒๐๐๑ นางสาวลัชนา  ฉายศรี 

 ๑๒๐๐๒ นางลัฐิยา  แสงรุง 

 ๑๒๐๐๓ นางลัดใจ  คงดอนหัน 

 ๑๒๐๐๔ นางสาวลัดดา  กอบอรรถกิจ 

 ๑๒๐๐๕ นางลัดดา  กั้นกลางกุล 

 ๑๒๐๐๖ นางลัดดา  จิตอักษร 

 ๑๒๐๐๗ นางลัดดา  เจะแว 

 ๑๒๐๐๘ นางลัดดา  ดอหลา 

 ๑๒๐๐๙ นางสาวลัดดา  ไทยปรีชา 

 ๑๒๐๑๐ นางลัดดา  มาเกิด 

 ๑๒๐๑๑ นางลัดดา  รัตนฤทธิ์ 

 ๑๒๐๑๒ นางลัดดา  ราชพรหม 

 ๑๒๐๑๓ นางลัดดา  เรืองเดช 

 ๑๒๐๑๔ นางสาวลัดดา  วงษศานิล 

 ๑๒๐๑๕ นางสาวลัดดา  ศรีปญญา 

 ๑๒๐๑๖ นางลัดดา  สมมิตร 

 ๑๒๐๑๗ นางลัดดา  สระแกว 

 ๑๒๐๑๘ นางลัดดา  สุพรมมา 

 ๑๒๐๑๙ นางสาวลัดดา  เหล็กมั่น 

 ๑๒๐๒๐ นางลัดดา  อภิรักขิตบุญญา 

 ๑๒๐๒๑ นางลัดดา  เอี่ยมกลาหาญ 

 ๑๒๐๒๒ นางลัดดาพร  สาเมฆ 

 ๑๒๐๒๓ นางลัดดาวรรณ  แคมวงค 

 ๑๒๐๒๔ นางลัดดาวรรณ  จรัสนิโรจน 

 ๑๒๐๒๕ นางลัดดาวรรณ  บัวทอง 

 ๑๒๐๒๖ นางลัดดาวรรณ  มะโรหบุตร 

 ๑๒๐๒๗ นางลัดดาวรรณ  ศิริสลุง 

 ๑๒๐๒๘ นางลัดดาวัลย  กิณเรศ 

 ๑๒๐๒๙ นางลัดดาวัลย  ขํางาม 

 ๑๒๐๓๐ นางลัดดาวัลย  ไชยาโส 

 ๑๒๐๓๑ นางลัดดาวัลย  ดวงชื่น 

 ๑๒๐๓๒ นางลัดดาวัลย  เตชรัตน 

 ๑๒๐๓๓ นางลัดดาวัลย  ทองจํารูญ 

 ๑๒๐๓๔ นางสาวลัดดาวัลย  เทวสัตย 

 ๑๒๐๓๕ นางลัดดาวัลย  เทียมกลาง 

 ๑๒๐๓๖ นางสาวลัดดาวัลย  บุญรักษ 

 ๑๒๐๓๗ นางลัดดาวัลย  พันธประดับ 

 ๑๒๐๓๘ นางสาวลัดดาวัลย  พิศโสระ 

 ๑๒๐๓๙ นางลัดดาวัลย  มหาวงศนันท 

 ๑๒๐๔๐ นางลัดดาวัลย  มานะดี 

 ๑๒๐๔๑ นางลัดดาวัลย  ศิริวัฒน 

 ๑๒๐๔๒ นางสาวลัดดาวัลย  สมจิตร 

 ๑๒๐๔๓ นางสาวลัดดาวัลย  สุทธิประภา 

 ๑๒๐๔๔ นางลัดดาวัลย  หนองคู 

 ๑๒๐๔๕ นางลัดดาวัลย  อุดมดี 

 ๑๒๐๔๖ นางสาวลัทธพรรณ  ชูทอง 



 หนา   ๒๓ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๐๔๗ นางสาวลัลนลลิญา  มีคติธรรม 

 ๑๒๐๔๘ นางลาณี  อามาตยพล 

 ๑๒๐๔๙ นางลาตีปะห  หะยีลาเตะ 

 ๑๒๐๕๐ นางลาวรรณ  ทิพยวังเมฆ 

 ๑๒๐๕๑ นางสาวลาวรรณ  สุปญโญ 

 ๑๒๐๕๒ นางลาวรรณ  แสงสวาง 

 ๑๒๐๕๓ นางลาวัณย  ดีสวัสดิ์ 

 ๑๒๐๕๔ นางลาวัลย  พรมจักร 

 ๑๒๐๕๕ นางลาวัลย  เวชกิจวาณิชย 

 ๑๒๐๕๖ นางสาวลาวัลย  เอี่ยมสะอาด 

 ๑๒๐๕๗ นางลําดวน  กล่ินหอม 

 ๑๒๐๕๘ นางลําดวน  งามเพียร 

 ๑๒๐๕๙ นางสาวลําดวน  ไชยรักษ 

 ๑๒๐๖๐ นางลําดวน  รัตนมงคล 

 ๑๒๐๖๑ นางลําปาง  กําหอม 

 ๑๒๐๖๒ นางลําปาง  โจทกราช 

 ๑๒๐๖๓ นางสาวลําพรรณ  จันคํา 

 ๑๒๐๖๔ นางลําพวน  ใจแสน 

 ๑๒๐๖๕ นางสาวลําพู  อมตวิยานนท 

 ๑๒๐๖๖ นางลําพูน  ทองศรี 

 ๑๒๐๖๗ นางลําพูน  สุริยมาตย 

 ๑๒๐๖๘ นางสาวลําเพย  ไทยภักดี 

 ๑๒๐๖๙ นางลําไพ  วจีสิงห 

 ๑๒๐๗๐ นางสาวลําไพร  นาบํารุง 

 ๑๒๐๗๑ นางสาวลําไพร  มุงแสง 

 ๑๒๐๗๒ นางลําไพร  สนั่นเมือง 

 ๑๒๐๗๓ นางลํายอง  ขํานอย 

 ๑๒๐๗๔ นางลํายอง  แปนนอย 

 ๑๒๐๗๕ นางลําใย  หนักแกว 

 ๑๒๐๗๖ นางลิขิตจา  วสุวัต 

 ๑๒๐๗๗ นางลิตา  สมนึก 

 ๑๒๐๗๘ นางลินนภัสร  ถิ่นเมธาเสฏฐ 

 ๑๒๐๗๙ นางลีลาวดี  แสงทอง 

 ๑๒๐๘๐ นางสาวลีฬฆวรรณ  โคกรักษา 

 ๑๒๐๘๑ นางลุนณี  สุวรรณโมรา 

 ๑๒๐๘๒ นางลุนนี  พลคํามาก 

 ๑๒๐๘๓ นางเลิศขวัญ  ประกอบแกว 

 ๑๒๐๘๔ นางเลิศพร  เชื้อสัตตบงกช 

 ๑๒๐๘๕ นางสาวเลิศลักษณ  อินทรสถิต 

 ๑๒๐๘๖ นางใล  จุลสม 

 ๑๒๐๘๗ นางไลยาลีนา  พาที 

 ๑๒๐๘๘ นางวงคดารา  วงศพิทักษ 

 ๑๒๐๘๙ นางวงจันทร  เชิดชูนิตย 

 ๑๒๐๙๐ นางวงเดือน  ดวงแกว 

 ๑๒๐๙๑ นางวงเดือน  นิลสาคู 

 ๑๒๐๙๒ นางวงเดือน  พระนคร 

 ๑๒๐๙๓ นางวงเดือน  โอฆะพนม 

 ๑๒๐๙๔ นางวงเดือน  เฮ็งนิรันดร 

 ๑๒๐๙๕ นางวงธิพา  ศรีทุมมา 

 ๑๒๐๙๖ นางสาววงศจันทร  ธนาวิชิตฤกษ 



 หนา   ๒๔ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๐๙๗ นางสาววงศจันทร  วงศเกียรติ์ขจร 

 ๑๒๐๙๘ นางสาววงศผกา  พรหมสูตร 

 ๑๒๐๙๙ นางวงศศิริ  โมฬี 

 ๑๒๑๐๐ นางวงษเดือน  เทียมจันทร 

 ๑๒๑๐๑ นางวงษทิพ  อินปน 

 ๑๒๑๐๒ นางสาววชิดา  ลีประโคน 

 ๑๒๑๐๓ นางวชิรญา  ศรีออน 

 ๑๒๑๐๔ นางวชิรา  จําปาทอง 

 ๑๒๑๐๕ นางวชิรา  แซโงย 

 ๑๒๑๐๖ นางวชิรา  ตันสกุล 

 ๑๒๑๐๗ นางสาววชิรา  เทพมงคล 

 ๑๒๑๐๘ นางวชิราพร  เมืองเล็น 

 ๑๒๑๐๙ นางสาววชิราภรณ  คงคาเขตร 

 ๑๒๑๑๐ นางสาววชิราภรณ  คงคาสอาด 

 ๑๒๑๑๑ นางวชิราภรณ  เคนบุปผา 

 ๑๒๑๑๒ นางสาววชิราภรณ  เชิดธนากร 

 ๑๒๑๑๓ นางสาววชิราภรณ  พงศพุทธชาติ 

 ๑๒๑๑๔ นางวชิราภรณ  ไรวิบูลย 

 ๑๒๑๑๕ นางวชิราภรณ  สินเจริญเลิศ 

 ๑๒๑๑๖ นางวชิราภรณ  อินตาสาย 

 ๑๒๑๑๗ นางวชิราลักษณ  ไพรสิงห 

 ๑๒๑๑๘ นางสาววชิราวลี  โชติมณี 

 ๑๒๑๑๙ นางวณิชยา  หมื่นคํายอง 

 ๑๒๑๒๐ นางวณิธ  อนุเวช 

 ๑๒๑๒๑ นางวณิภา  ทาระวา 

 ๑๒๑๒๒ นางสาววณี  บุญสุด 

 ๑๒๑๒๓ นางวณีณัฐ  ฤสิงหพิชย 

 ๑๒๑๒๔ นางวทันยา  โชคชัยภักดี 

 ๑๒๑๒๕ นางสาววทันยา  ธันยชนกพงศ 

 ๑๒๑๒๖ นางสาววนัชพร  ทองจันทร 

 ๑๒๑๒๗ นางวนัชวรรณ  แพรกปาน 

 ๑๒๑๒๘ นางวนัญญา  เงาะเศษ 

 ๑๒๑๒๙ นางวนัสชพร  สืบใหม 

 ๑๒๑๓๐ นางวนัสสุดา  เรในไพร 

 ๑๒๑๓๑ นางวนาลักษณ  รอวิลาน 

 ๑๒๑๓๒ นางสาววนิดา  การีกล่ิน 

 ๑๒๑๓๓ นางวนิดา  แกวรุงฟา 

 ๑๒๑๓๔ นางสาววนิดา  ขันทอง 

 ๑๒๑๓๕ นางวนิดา  เข็มพิมาย 

 ๑๒๑๓๖ นางวนิดา  คงคลัง 

 ๑๒๑๓๗ นางวนิดา  คําปอง 

 ๑๒๑๓๘ นางสาววนิดา  คุณกิตติ 

 ๑๒๑๓๙ นางวนิดา  คุมแกว 

 ๑๒๑๔๐ นางสาววนิดา  โคตรผาย 

 ๑๒๑๔๑ นางวนิดา  จงเลิศตระกูล 

 ๑๒๑๔๒ นางวนิดา  แจงสิทธาเวช 

 ๑๒๑๔๓ นางวนิดา  ชะเอม 

 ๑๒๑๔๔ นางวนิดา  เชื้อผูดี 

 ๑๒๑๔๕ นางวนิดา  ดวงประทุม 

 ๑๒๑๔๖ นางวนิดา  ตอสี 



 หนา   ๒๕ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๑๔๗ นางวนิดา  ตุยแมน 

 ๑๒๑๔๘ นางสาววนิดา  ทองดีนอก 

 ๑๒๑๔๙ นางวนิดา  ทองใส 

 ๑๒๑๕๐ นางวนิดา  นาคศิลา 

 ๑๒๑๕๑ นางวนิดา  บมสระนอย 

 ๑๒๑๕๒ นางสาววนิดา  บุญญวงศ 

 ๑๒๑๕๓ นางวนิดา  บุญโต 

 ๑๒๑๕๔ นางวนิดา  บุญเสถียร 

 ๑๒๑๕๕ นางวนิดา  ประจันตะเสน 

 ๑๒๑๕๖ นางวนิดา  ประสงคศรี 

 ๑๒๑๕๗ นางวนิดา  ปนจักร 

 ๑๒๑๕๘ นางสาววนิดา  เปรียญจม 

 ๑๒๑๕๙ นางวนิดา  เพ็ชรเพ็ง 

 ๑๒๑๖๐ นางสาววนิดา  โพธิ์ศรีชัย 

 ๑๒๑๖๑ นางวนิดา  มาชัย 

 ๑๒๑๖๒ นางวนิดา  วงศวิจิตร 

 ๑๒๑๖๓ นางสาววนิดา  เวียงพิทักษ 

 ๑๒๑๖๔ นางสาววนิดา  ศรีจรูญ 

 ๑๒๑๖๕ นางวนิดา  ศรีศัมภุวงศ 

 ๑๒๑๖๖ นางวนิดา  ศักขินาดี 

 ๑๒๑๖๗ นางวนิดา  ศุภศร 

 ๑๒๑๖๘ นางสาววนิดา  สระแกว 

 ๑๒๑๖๙ นางวนิดา  สองจันทร 

 ๑๒๑๗๐ นางวนิดา  สุทธิอาจ 

 ๑๒๑๗๑ นางสาววนิดา  สุภจันทร 

 ๑๒๑๗๒ นางวนิดา  สุวรรณชาตรี 

 ๑๒๑๗๓ นางวนิดา  เสียงเย็น 

 ๑๒๑๗๔ นางวนิดา  หนูศักดิ์ 

 ๑๒๑๗๕ นางวนิดา  เหมเมือง 

 ๑๒๑๗๖ นางสาววนิดา  อังกุรวิโรจน 

 ๑๒๑๗๗ นางสาววนิดา  อินตะเสาร 

 ๑๒๑๗๘ นางสาววนิดา  อินทรวงศ 

 ๑๒๑๗๙ นางวนิภรย  ศรีดามณี 

 ๑๒๑๘๐ นางสาววนิษา  ทองบุราณ 

 ๑๒๑๘๑ นางสาววยุรีย  ลุนพุฒ 

 ๑๒๑๘๒ นางวรกมล  ชุมทอง 

 ๑๒๑๘๓ นางวรกร  รัตนพลแสน 

 ๑๒๑๘๔ นางวรกุล  ครุฑสุวรรณ 

 ๑๒๑๘๕ นางสาววรจรรย  วงศอําไพ 

 ๑๒๑๘๖ นางวรณัน  ดาวหาง 

 ๑๒๑๘๗ นางสาววรณัน  ออนนวม 

 ๑๒๑๘๘ นางวรท  อุตรมาตย 

 ๑๒๑๘๙ นางสาววรนุช  ชมภูศรี 

 ๑๒๑๙๐ นางสาววรนุช  นวลเจริญ 

 ๑๒๑๙๑ นางวรนุช  มีรัตน 

 ๑๒๑๙๒ นางวรนุช  รอยโนรี 

 ๑๒๑๙๓ นางสาววรนุช  วงษจํานงค 

 ๑๒๑๙๔ นางสาววรนุช  วรสัจจานนท 

 ๑๒๑๙๕ นางสาววรนุช  วิริยานุรักษนคร 

 ๑๒๑๙๖ นางวรนุช  สมจิตพิจารย 



 หนา   ๒๖ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๑๙๗ นางวรปกรณ  ทองบุราณ 

 ๑๒๑๙๘ นางวรพร  เกียรติวุฒิอมร 

 ๑๒๑๙๙ นางวรพร  วงษบุญตร ี

 ๑๒๒๐๐ นางสาววรพร  เวฬุการ 

 ๑๒๒๐๑ นางวรพรรณ  ถมยา 

 ๑๒๒๐๒ นางวรพรรณ  อรไชย 

 ๑๒๒๐๓ นางสาววรพรรณี  พิสิษฐพงศ 

 ๑๒๒๐๔ นางสาววรภัทร  สาระกูล 

 ๑๒๒๐๕ นางวรภัทร  แสงแกว 

 ๑๒๒๐๖ นางวรมน  แสนเสนา 

 ๑๒๒๐๗ นางวรรณกร  กุลบุตร 

 ๑๒๒๐๘ นางวรรณกร  ตาบานดู 

 ๑๒๒๐๙ นางวรรณกร  สมชัย 

 ๑๒๒๑๐ นางวรรณกานต  กันเจียก 

 ๑๒๒๑๑ นางสาววรรณชนานันท  คูหาศักดิ์ 

 ๑๒๒๑๒ นางสาววรรณดี  ไตรสังข 

 ๑๒๒๑๓ นางวรรณดี  แมนเมฆ 

 ๑๒๒๑๔ นางวรรณดี  อัครปฐมกุล 

 ๑๒๒๑๕ นางสาววรรณทนา  วิเศษเธียรกุล 

 ๑๒๒๑๖ นางวรรณทอง  คําปา 

 ๑๒๒๑๗ นางวรรณนงค  ติวสรอย 

 ๑๒๒๑๘ นางวรรณนภา  มิ่งคํามี 

 ๑๒๒๑๙ นางวรรณนลิน  นิลรัตน 

 ๑๒๒๒๐ นางวรรณนา  กองสุวรรณ 

 ๑๒๒๒๑ นางวรรณนิภา  ขันดี 

 ๑๒๒๒๒ นางวรรณนิภา  บุญเต็ม 

 ๑๒๒๒๓ นางวรรณพร  กิจพฤกษ 

 ๑๒๒๒๔ นางวรรณพร  จิตตคาม 

 ๑๒๒๒๕ นางวรรณพร  บุญดา 

 ๑๒๒๒๖ นางวรรณพร  ปกฉิมพลี 

 ๑๒๒๒๗ นางวรรณพร  รักษาอินทร 

 ๑๒๒๒๘ นางวรรณพร  อรรถธรรมสุนทร 

 ๑๒๒๒๙ นางวรรณเพ็ญ  สระทองยอด 

 ๑๒๒๓๐ นางวรรณภรณ  นิลพานิช 

 ๑๒๒๓๑ นางสาววรรณภา  จันทรักษรังษี 

 ๑๒๒๓๒ นางวรรณภา  ชอนทอง 

 ๑๒๒๓๓ นางสาววรรณภา  นิติมงคลชัย 

 ๑๒๒๓๔ นางวรรณภา  บุญสม 

 ๑๒๒๓๕ นางวรรณภา  พิทักษา 

 ๑๒๒๓๖ นางสาววรรณภา  มีบุญมาก 

 ๑๒๒๓๗ นางวรรณภา  สังขวิจิตร 

 ๑๒๒๓๘ นางวรรณภา  เหนือกาฬสินธุ 

 ๑๒๒๓๙ นางวรรณรัตน  พรหมสุวรรณ 

 ๑๒๒๔๐ นางวรรณรัตน  สายสิงห 

 ๑๒๒๔๑ นางสาววรรณรัตน  สุวรรณรัตน 

 ๑๒๒๔๒ นางวรรณรัตน  เอกธรรมเสถียร 

 ๑๒๒๔๓ นางสาววรรณราย  อารีย 

 ๑๒๒๔๔ นางสาววรรณลดา  เต็งนอย 

 ๑๒๒๔๕ นางวรรณลดา  ผุดผอง 

 ๑๒๒๔๖ นางวรรณวนัช  กอดสอาด 



 หนา   ๒๗ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๒๔๗ นางสาววรรณวรางค  กรุงไกรเพชร 

 ๑๒๒๔๘ นางวรรณวรางค  คหวัฒนธรางกูร 

 ๑๒๒๔๙ นางสาววรรณวรางค  บริบูรณ 

 ๑๒๒๕๐ นางวรรณวิภา  จันทงค 

 ๑๒๒๕๑ นางวรรณวิภา  จิตตรีเที่ยง 

 ๑๒๒๕๒ นางวรรณวิภา  พัฒนคุณางกูร 

 ๑๒๒๕๓ นางวรรณวิภา  ศรียะวงษ 

 ๑๒๒๕๔ นางวรรณวิมล  ผลรอด 

 ๑๒๒๕๕ นางสาววรรณวิมล  สุรินทรศักดิ์ 

 ๑๒๒๕๖ นางวรรณวิไล  ธีรพงศานุรักษ 

 ๑๒๒๕๗ นางสาววรรณวิไล  แสงโพธิ์แกว 

 ๑๒๒๕๘ นางวรรณวิษา  ธรรมนุรักษ 

 ๑๒๒๕๙ นางวรรณวิสาข  ล้ีสงวน 

 ๑๒๒๖๐ นางวรรณศกล  สุนทรา 

 ๑๒๒๖๑ นางวรรณศรี  ชาญพนา 

 ๑๒๒๖๒ นางสาววรรณศิลป  บุญณะแกว 

 ๑๒๒๖๓ นางวรรณสิริ  คูคํามี 

 ๑๒๒๖๔ นางสาววรรณสิริ  ไทยานนท 

 ๑๒๒๖๕ นางวรรณสุภา  มูลกัน 

 ๑๒๒๖๖ นางวรรณะ  รัตนพันธ 

 ๑๒๒๖๗ นางวรรณา  กลัดเข็มทอง 

 ๑๒๒๖๘ นางสาววรรณา  กิตติภัทรภิญโญ 

 ๑๒๒๖๙ นางวรรณา  เกาเอี้ยน 

 ๑๒๒๗๐ นางวรรณา  แกวโกมุท 

 ๑๒๒๗๑ นางวรรณา  เขียวแกว 

 ๑๒๒๗๒ นางสาววรรณา  คนึงหมาย 

 ๑๒๒๗๓ นางสาววรรณา  จงเจริญมั่นคง 

 ๑๒๒๗๔ นางสาววรรณา  จันทรงาม 

 ๑๒๒๗๕ นางวรรณา  เฉลยจิตตกุล 

 ๑๒๒๗๖ นางวรรณา  ชุมสุวรรณ 

 ๑๒๒๗๗ นางสาววรรณา  ดอกผ้ึง 

 ๑๒๒๗๘ นางวรรณา  ดีมูล 

 ๑๒๒๗๙ นางสาววรรณา  ทรัพยเจริญมาก 

 ๑๒๒๘๐ นางวรรณา  บรรเทิงใจ 

 ๑๒๒๘๑ นางวรรณา  บัวขาว 

 ๑๒๒๘๒ นางวรรณา  บินยูโซะ 

 ๑๒๒๘๓ นางวรรณา  บุญเพ็ชร 

 ๑๒๒๘๔ นางสาววรรณา  บุญมา 

 ๑๒๒๘๕ นางสาววรรณา  ปยะเศวตกุล 

 ๑๒๒๘๖ นางสาววรรณา  พลเดช 

 ๑๒๒๘๗ นางวรรณา  มะยมทอง 

 ๑๒๒๘๘ นางสาววรรณา  มุกสกุล 

 ๑๒๒๘๙ นางวรรณา  เรืองศรี 

 ๑๒๒๙๐ นางวรรณา  วงษสาร ี

 ๑๒๒๙๑ นางสาววรรณา  วุฒิชัยภูมิ 

 ๑๒๒๙๒ นางสาววรรณา  ศิริโชติ 

 ๑๒๒๙๓ นางสาววรรณา  ศิริเวช 

 ๑๒๒๙๔ นางวรรณา  โศภิษฐิกุล 

 ๑๒๒๙๕ นางวรรณา  สวัสดิ์ 

 ๑๒๒๙๖ นางวรรณา  สุขันทอง 



 หนา   ๒๘ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๒๙๗ นางสาววรรณา  สุภาพ 

 ๑๒๒๙๘ นางวรรณา  อิ่มคุม 

 ๑๒๒๙๙ นางสาววรรณา  อุไรรัตน 

 ๑๒๓๐๐ นางวรรณาภรณ  มั่งคั่ง 

 ๑๒๓๐๑ นางวรรณิกา  สกุลราช 

 ๑๒๓๐๒ นางสาววรรณิภา  เจริญศรี 

 ๑๒๓๐๓ นางวรรณิภา  ฟองคํา 

 ๑๒๓๐๔ นางวรรณิภา  ศรีนคร 

 ๑๒๓๐๕ นางวรรณิภา  แสนศรี 

 ๑๒๓๐๖ นางวรรณิศา  สุวรรณศิริ 

 ๑๒๓๐๗ นางวรรณี  กระจางโยธิน 

 ๑๒๓๐๘ นางสาววรรณี  กาญบุตร 

 ๑๒๓๐๙ นางวรรณี  เกิดแกว 

 ๑๒๓๑๐ นางสาววรรณี  จตุเทน 

 ๑๒๓๑๑ นางสาววรรณี  จิระวาณิชยกุล 

 ๑๒๓๑๒ นางสาววรรณี  ตันติประสิทธิ์ 

 ๑๒๓๑๓ นางสาววรรณี  ปทุมวิวัฒนา 

 ๑๒๓๑๔ นางวรรณี  พันธวิไล 

 ๑๒๓๑๕ นางวรรณี  ศิริศักดิ์ 

 ๑๒๓๑๖ นางวรรณี  สังวาลย 

 ๑๒๓๑๗ นางวรรณี  สุขชวย 

 ๑๒๓๑๘ นางวรรณี  เสนาราช 

 ๑๒๓๑๙ นางวรรณี  อารียวงษ 

 ๑๒๓๒๐ นางวรรณี  อินรุณ 

 ๑๒๓๒๑ นางวรรทนา  สกลวิรัตน 

 ๑๒๓๒๒ นางวรรธณี  อําไพชา 

 ๑๒๓๒๓ นางวรรธนวรรณ  อาจหาญ 

 ๑๒๓๒๔ นางวรรธนวรรณ  วิเศษหมื่น 

 ๑๒๓๒๕ นางวรรธนา  พงษจันทร 

 ๑๒๓๒๖ นางวรรนิภา  แกวดํา 

 ๑๒๓๒๗ นางวรรเพ็ญ  ดํานก 

 ๑๒๓๒๘ นางสาววรรษมน  สิงหโสภา 

 ๑๒๓๒๙ นางสาววรรษัตรี  เจรจา 

 ๑๒๓๓๐ นางสาววรรัตน  ผาลาด 

 ๑๒๓๓๑ นางสาววรฤทัย  โหรวิชิต 

 ๑๒๓๓๒ นางวรลักษณ  แกวจันทรา 

 ๑๒๓๓๓ นางวรลักษณ  บุญเกิด 

 ๑๒๓๓๔ นางวรลักษณ  มนัสปญญากุล 

 ๑๒๓๓๕ นางวรลักษณ  รัญเวศ 

 ๑๒๓๓๖ นางวรลักษณ  ศรีวิลัย 

 ๑๒๓๓๗ นางวรลักษณ  เหล็กฉิมมา 

 ๑๒๓๓๘ นางวรลักษณ  ออดกัน 

 ๑๒๓๓๙ นางวรวรรณ  ไกรนรา 

 ๑๒๓๔๐ นางวรวาส  เลิศฤทธิ์ 

 ๑๒๓๔๑ นางวรวิมล  ลาภสาร 

 ๑๒๓๔๒ เรืออากาศเอกหญิง วรวีร   

  ตั้งมโนวุฒิกุล 

 ๑๒๓๔๓ นางสาววรวีร  ปวงคํา 

 ๑๒๓๔๔ นางวรัชยา  เรือนเถิน 

 ๑๒๓๔๕ นางสาววรัชยากร  จักรอินทร 



 หนา   ๒๙ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๓๔๖ นางวรัญชญา  ปานวรรักษ 

 ๑๒๓๔๗ นางสาววรัญชลี  พรหมสูงวงษ 

 ๑๒๓๔๘ นางสาววรัญญรัตน  มะลิแยม 

 ๑๒๓๔๙ นางวรัญญา  กวินเลิศวัฒนา 

 ๑๒๓๕๐ นางวรัญญา  กุลประจวบ 

 ๑๒๓๕๑ นางวรัญญา  ไชยะวงษ 

 ๑๒๓๕๒ นางวรัญญา  ทองฝอย 

 ๑๒๓๕๓ นางวรัญญา  นิวัตยะกุล 

 ๑๒๓๕๔ นางวรัญญา  เวทยไวกูณฐ 

 ๑๒๓๕๕ นางวรัญญา  หนูสลุง 

 ๑๒๓๕๖ นางวรัญญา  อนุตธโต 

 ๑๒๓๕๗ นางสาววรัญญาภรณ  ประเสริฐดี 

 ๑๒๓๕๘ นางวรัญู  สิริเพชรสมบัติ 

 ๑๒๓๕๙ นางสาววรัญดา  สิงหโต 

 ๑๒๓๖๐ นางวรัฐญา  คําแจ 

 ๑๒๓๖๑ นางสาววรัตรา  เดชอุดมทรัพย 

 ๑๒๓๖๒ นางสาววรัท  สุขศิลป 

 ๑๒๓๖๓ นางสาววรัทยา  ครามณีนันท 

 ๑๒๓๖๔ นางวรัทยา  ติยะจามร 

 ๑๒๓๖๕ นางวรัทยา  เมฆใหม 

 ๑๒๓๖๖ นางวรันตฐิตา  สิทธิฤทธิ์ 

 ๑๒๓๖๗ นางสาววรันธร  กล่ินจะโปะ 

 ๑๒๓๖๘ นางวรันพัจน  กภูทิน 

 ๑๒๓๖๙ นางวรัสฐยา  ฝนปนวงค 

 ๑๒๓๗๐ นางสาววรากร  บังเลา 

 ๑๒๓๗๑ นางวรากุล  ทิพาปกรณ 

 ๑๒๓๗๒ นางวรางกุล  ลครชัย 

 ๑๒๓๗๓ นางสาววรางคณา  ควรจริต 

 ๑๒๓๗๔ นางสาววรางคณา  เทียมภักดี 

 ๑๒๓๗๕ นางวรางคณา  ศรีภูวงษ 

 ๑๒๓๗๖ นางสาววรางคณา  สุวรรณปกษ 

 ๑๒๓๗๗ นางวรางคณา  หงษสีทอง 

 ๑๒๓๗๘ นางสาววรางครัตน  คมนาคม 

 ๑๒๓๗๙ นางวราจิตร  ยอดสงา 

 ๑๒๓๘๐ นางวราทิพย  บุญญรากุล 

 ๑๒๓๘๑ นางวรานุรัตน  เครืออาจ 

 ๑๒๓๘๒ นางวราพร  กรพิทักษ 

 ๑๒๓๘๓ นางวราพร  แกนเพชร 

 ๑๒๓๘๔ นางสาววราพร  คํามั่น 

 ๑๒๓๘๕ นางวราพร  แซหวง 

 ๑๒๓๘๖ นางวราพร  ธนะรุง 

 ๑๒๓๘๗ นางสาววราพร  ธัญญโยธิน 

 ๑๒๓๘๘ นางวราพร  ประมังคะตา 

 ๑๒๓๘๙ นางวราพร  โพธิสวัสดิ์ 

 ๑๒๓๙๐ นางสาววราพร  สิงหทะโยม 

 ๑๒๓๙๑ นางวราพร  สุนยตะคุ 

 ๑๒๓๙๒ นางสาววราพรรณ  ศรชัย 

 ๑๒๓๙๓ นางวราภรณ  กรโสภา 

 ๑๒๓๙๔ นางวราภรณ  กิจศรีไพศาล 

 ๑๒๓๙๕ นางวราภรณ  กุลดิลก 



 หนา   ๓๐ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๓๙๖ รอยตํารวจโทหญิง วราภรณ   

  แกวกังวาล 

 ๑๒๓๙๗ นางวราภรณ  เขียวดี 

 ๑๒๓๙๘ นางวราภรณ  คงเสนห 

 ๑๒๓๙๙ นางวราภรณ  จัดดี 

 ๑๒๔๐๐ นางวราภรณ  จันทรตะ 

 ๑๒๔๐๑ นางวราภรณ  จันทรวิรัช 

 ๑๒๔๐๒ นางวราภรณ  จิตตหมั่น 

 ๑๒๔๐๓ นางวราภรณ  เจนวาณิชยานนท 

 ๑๒๔๐๔ นางวราภรณ  เจริญเกษมวิทย 

 ๑๒๔๐๕ นางวราภรณ  ใจไว 

 ๑๒๔๐๖ นางสาววราภรณ  เฉลยจรูญ 

 ๑๒๔๐๗ นางวราภรณ  ชวยราย 

 ๑๒๔๐๘ นางวราภรณ  ชัยชนันท 

 ๑๒๔๐๙ นางวราภรณ  ชุมภู 

 ๑๒๔๑๐ นางวราภรณ  โชติเชย 

 ๑๒๔๑๑ นางวราภรณ  ตุยเครือ 

 ๑๒๔๑๒ นางวราภรณ  ถิ่นจะนะ 

 ๑๒๔๑๓ นางสาววราภรณ  ทุมแกว 

 ๑๒๔๑๔ นางสาววราภรณ  เทศจําปา 

 ๑๒๔๑๕ นางวราภรณ  ธัญญาวุฒิ 

 ๑๒๔๑๖ นางวราภรณ  นวลแกว 

 ๑๒๔๑๗ นางสาววราภรณ  นาฬิเกร 

 ๑๒๔๑๘ นางวราภรณ  เนียมเพชร 

 ๑๒๔๑๙ นางวราภรณ  บังใบ 

 ๑๒๔๒๐ นางวราภรณ  บัวลา 

 ๑๒๔๒๑ นางวราภรณ  บํารุง 

 ๑๒๔๒๒ นางวราภรณ  บุญประเสริฐ 

 ๑๒๔๒๓ นางวราภรณ  บุญสังข 

 ๑๒๔๒๔ นางวราภรณ  ประสิทธิธัญการ 

 ๑๒๔๒๕ นางสาววราภรณ  ปกษี 

 ๑๒๔๒๖ นางวราภรณ  ปาคํามา 

 ๑๒๔๒๗ นางวราภรณ  ปนจันทร 

 ๑๒๔๒๘ นางวราภรณ  ผังดี 

 ๑๒๔๒๙ นางวราภรณ  พรมแสน 

 ๑๒๔๓๐ นางสาววราภรณ  พลเมือง 

 ๑๒๔๓๑ นางวราภรณ  พวงจิตร 

 ๑๒๔๓๒ นางสาววราภรณ  พ่ึงเดชะ 

 ๑๒๔๓๓ นางวราภรณ  พุทธวงศวัน 

 ๑๒๔๓๔ นางวราภรณ  พุทธาน ุ

 ๑๒๔๓๕ นางวราภรณ  เพียโคตร 

 ๑๒๔๓๖ นางวราภรณ  ไพรสณฑ 

 ๑๒๔๓๗ นางวราภรณ  ภักดี 

 ๑๒๔๓๘ นางวราภรณ  ภูทองจันทร 

 ๑๒๔๓๙ นางวราภรณ  ภูสุจริต 

 ๑๒๔๔๐ นางวราภรณ  มีเมือง 

 ๑๒๔๔๑ นางวราภรณ  ยุพิน 

 ๑๒๔๔๒ นางสาววราภรณ  เรืองประวัติกุล 

 ๑๒๔๔๓ นางวราภรณ  วงษสุวรรณ 

 ๑๒๔๔๔ นางวราภรณ  วชิรินทราวัฒน 



 หนา   ๓๑ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๔๔๕ นางวราภรณ  วังเมธากุล 

 ๑๒๔๔๖ นางวราภรณ  วานกระ 

 ๑๒๔๔๗ นางวราภรณ  ไวทยบูรณ 

 ๑๒๔๔๘ นางสาววราภรณ  ศรีไทย 

 ๑๒๔๔๙ นางสาววราภรณ  ศรีมุกค 

 ๑๒๔๕๐ นางวราภรณ  ศานติโสภา 

 ๑๒๔๕๑ นางวราภรณ  ศิริญาณ 

 ๑๒๔๕๒ นางสาววราภรณ  สมรักษ 

 ๑๒๔๕๓ นางวราภรณ  สาแกว 

 ๑๒๔๕๔ นางวราภรณ  สาวิสิทธิ์ 

 ๑๒๔๕๕ นางวราภรณ  สิงหศรี 

 ๑๒๔๕๖ นางวราภรณ  สิทธิไพศาล 

 ๑๒๔๕๗ นางวราภรณ  สีดาบุตร 

 ๑๒๔๕๘ นางวราภรณ  อภินทนาพงศ 

 ๑๒๔๕๙ นางวราภรณ  อังศธรรมรัตน 

 ๑๒๔๖๐ นางสาววราภรณ  อ่ําชาง 

 ๑๒๔๖๑ นางสาววราภรณ  อําพันกาญจน 

 ๑๒๔๖๒ นางวราภรณ  อินทสโร 

 ๑๒๔๖๓ นางวราภรณ  อินธิแสง 

 ๑๒๔๖๔ นางวราภรณ  อุดมชนะรุงโรจน 

 ๑๒๔๖๕ นางวราภัสร  โกศรีรุงโรจน 

 ๑๒๔๖๖ นางวรารัตน  ชุมแวงวาป 

 ๑๒๔๖๗ นางวรารัตน  ไชยวงค 

 ๑๒๔๖๘ นางสาววรารัตน  ไชยโอชะ 

 ๑๒๔๖๙ นางวรารัตน  แดงดี 

 ๑๒๔๗๐ นางวรารัตน  ภูโคกยาว 

 ๑๒๔๗๑ นางสาววรารัตน  ราเริงวิจิตร 

 ๑๒๔๗๒ นางวรารัตน  วิศาล 

 ๑๒๔๗๓ นางวราลีย  ธนโชติกุลสิทธิ์ 

 ๑๒๔๗๔ นางวราสิณี  แกวอุนเรือน 

 ๑๒๔๗๕ นางวริณรําไพ  นันทวงษ 

 ๑๒๔๗๖ นางวริดา  บุญลือ 

 ๑๒๔๗๗ นางวริดา  สุดสงวน 

 ๑๒๔๗๘ นางสาววรินทร  จันทสิโร 

 ๑๒๔๗๙ นางวรินทร  ลวกุล 

 ๑๒๔๘๐ นางสาววรินทร  สมฤทธิ์ 

 ๑๒๔๘๑ นางสาววรินทร  หอมจันทร 

 ๑๒๔๘๒ นางวรินทรทิพย  คงพรม 

 ๑๒๔๘๓ นางวรินทรทิพย  ภูเงิน 

 ๑๒๔๘๔ นางวรินทรธาร  ละอองอินทร 

 ๑๒๔๘๕ นางวรินทรพร  ชโลธร 

 ๑๒๔๘๖ นางวรินทรยุภา  พลสมัคร 

 ๑๒๔๘๗ นางวรินธร  ตนะทิพย 

 ๑๒๔๘๘ นางวรินธร  พุมย้ิม 

 ๑๒๔๘๙ นางสาววรินรําไพ  บริณกุล 

 ๑๒๔๙๐ นางวริยา  มโนปราณีต 

 ๑๒๔๙๑ นางวรศิรา  กลีบรังค 

 ๑๒๔๙๒ นางวริศรา  ตุมทอง 

 ๑๒๔๙๓ นางวริศรา  ทับทิมแสน 

 ๑๒๔๙๔ นางวริศรา  นันทมานพ 



 หนา   ๓๒ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๔๙๕ นางวริศรา  เบานู 

 ๑๒๔๙๖ นางวริศรา  วิไลรัตน 

 ๑๒๔๙๗ นางสาววริศรา  ศรีตะปญญะ 

 ๑๒๔๙๘ นางวริษฐา  คําสิงห 

 ๑๒๔๙๙ นางสาววริษฐา  แยมกล่ิน 

 ๑๒๕๐๐ นางวริษา  พรรณลา 

 ๑๒๕๐๑ นางวริษา  โพธิ์รัง 

 ๑๒๕๐๒ นางสาววริสรา  โสภณ 

 ๑๒๕๐๓ นางวรีวรรณ  แกวธีรโรจน 

 ๑๒๕๐๔ นางวรุณกาญจน  ทุงสวาง 

 ๑๒๕๐๕ นางสาววรุณพิศา  เบญจาทิกุล 

 ๑๒๕๐๖ นางวรุณยประอร  จีนบุตร 

 ๑๒๕๐๗ นางสาววรุณรัตน  พันธุพิริยะ 

 ๑๒๕๐๘ นางวรุณี  ปกติง 

 ๑๒๕๐๙ นางสาววรุณี  วงศนาถ 

 ๑๒๕๑๐ นางวรุณี  ศิลาราช 

 ๑๒๕๑๑ นางวฤนดา  ตางใจ 

 ๑๒๕๑๒ นางวฤษศรา  ทศแสนสิน 

 ๑๒๕๑๓ นางวฤษาย  ยืนยง 

 ๑๒๕๑๔ นางวลัย  เมืองมา 

 ๑๒๕๑๕ นางวลัยพร  คงเทพ 

 ๑๒๕๑๖ นางวลัยพร  ชูเพ็ชร 

 ๑๒๕๑๗ นางวลัยพร  สุวรรณบูรณ 

 ๑๒๕๑๘ นางวลัยพรรณ  โชตวรพันธุ 

 ๑๒๕๑๙ นางวลัยภรณ  เทียนทอง 

 ๑๒๕๒๐ นางสาววลัยภรณ  วงศมณีธรรม 

 ๑๒๕๒๑ นางสาววลัยรัตน  กาญจนระพีพงษ 

 ๑๒๕๒๒ นางวลัยรัตน  ตรวจพล 

 ๑๒๕๒๓ นางวลัยรัตน  พรเลิศ 

 ๑๒๕๒๔ นางสาววลัยรัตน  หัฎฐะเมตตา 

 ๑๒๕๒๕ นางวลัยลักษณ  จันเต็ม 

 ๑๒๕๒๖ นางสาววลัยลักษณ  พันธภาพ 

 ๑๒๕๒๗ นางสาววลัยลักษณ  รัสดีดวง 

 ๑๒๕๒๘ นางสาววลัยลักษณ  สาราทิศ 

 ๑๒๕๒๙ นางวลัยลักษณ  เห็นกลาง 

 ๑๒๕๓๐ นางสาววลี  กิตติรักษปญญา 

 ๑๒๕๓๑ นางวลีรัตน  กุลเถกิง 

 ๑๒๕๓๒ นางสาววลีรัตน  ไกรโกศล 

 ๑๒๕๓๓ นางสาววลีรัตน  ใจสูงเนิน 

 ๑๒๕๓๔ นางวลีวัลย  เกียรติจตุรงค 

 ๑๒๕๓๕ นางสาววไลพร  คํากอน 

 ๑๒๕๓๖ นางวไลพร  มีขวด 

 ๑๒๕๓๗ นางสาววไลพร  สุพงศ 

 ๑๒๕๓๘ นางวไลพรรณ  บางทับ 

 ๑๒๕๓๙ นางวไลลักษณ  โชติธรรม 

 ๑๒๕๔๐ นางสาววศศิ  ธาตุไชย 

 ๑๒๕๔๑ นางสาววะนัสนัน  วันสืบ 

 ๑๒๕๔๒ นางวะลัยพร  บัวคําภา 

 ๑๒๕๔๓ นางสาววัจณาภรณ  สมบูรณเกื้อ 

 ๑๒๕๔๔ นางวัจนา  พุมมณี 



 หนา   ๓๓ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๕๔๕ นางสาววัชชิรา  ดวงแกว 

 ๑๒๕๔๖ นางวัชรา  กํามะลาต 

 ๑๒๕๔๗ นางวัชรา  แกวกิจจา 

 ๑๒๕๔๘ นางสาววัชรา  แกวตา 

 ๑๒๕๔๙ นางสาววัชรา  แจมจํารัส 

 ๑๒๕๕๐ นางสาววัชรา  ตุมวิจิตร 

 ๑๒๕๕๑ นางวัชรา  ปอทองคํา 

 ๑๒๕๕๒ นางวัชรา  พรหมบุญ 

 ๑๒๕๕๓ นางสาววัชรา  มณีกาศ 

 ๑๒๕๕๔ นางสาววัชรา  เมืองแก 

 ๑๒๕๕๕ นางวัชรา  สมานกสิกรณ 

 ๑๒๕๕๖ นางวัชรา  สิงหผาสุข 

 ๑๒๕๕๗ นางวัชราพร  ภักดี 

 ๑๒๕๕๘ นางสาววัชราพร  วชิรเมธากุล 

 ๑๒๕๕๙ นางวัชราภรณ  โคตรชมภู 

 ๑๒๕๖๐ นางวัชราภรณ  เดชา 

 ๑๒๕๖๑ นางสาววัชราภรณ  ทิมเมือง 

 ๑๒๕๖๒ นางวัชราภรณ  นาฬิกุล 

 ๑๒๕๖๓ นางวัชราภรณ  เพชรดี 

 ๑๒๕๖๔ นางวัชราภรณ  ไพศาลนันทน 

 ๑๒๕๖๕ นางสาววัชราภรณ  ยุระตา 

 ๑๒๕๖๖ นางวัชราภรณ  สถิตพิทยายุทธ 

 ๑๒๕๖๗ นางวัชราภรณ  สัมพันธรัตน 

 ๑๒๕๖๘ นางวัชราภรณ  สิงหประยูร 

 ๑๒๕๖๙ นางวัชราภรณ  สุวรรณไตรย 

 ๑๒๕๗๐ นางวัชราภรณ  อุสาราช 

 ๑๒๕๗๑ นางวัชราวรรณ  จันทรแกว 

 ๑๒๕๗๒ นางสาววัชราวัลย  ธีรวัฒน 

 ๑๒๕๗๓ นางวัชรินทร  กางกรณ 

 ๑๒๕๗๔ นางวัชรินทร  คําภีร 

 ๑๒๕๗๕ นางวัชรินทร  โคมบัว 

 ๑๒๕๗๖ นางสาววัชรินทร  นามวงศ 

 ๑๒๕๗๗ นางวัชรินทร  ปนน้ําเงิน 

 ๑๒๕๗๘ นางวัชรินทร  สรอยเพ็ชร 

 ๑๒๕๗๙ นางวัชรินทร  หอมอม 

 ๑๒๕๘๐ นางวัชรินทร  อิงคนินันท 

 ๑๒๕๘๑ นางวัชรี  เกตุนาค 

 ๑๒๕๘๒ นางวัชรี  แกวมุกดา 

 ๑๒๕๘๓ นางวัชรี  ใจโพธิ์ 

 ๑๒๕๘๔ นางวัชรี  ฉุยฉาย 

 ๑๒๕๘๕ นางวัชรี  ชื่นเชิงชม 

 ๑๒๕๘๖ นางวัชรี  ดวงสมสา 

 ๑๒๕๘๗ นางวัชรี  ทองกูล 

 ๑๒๕๘๘ นางวัชรี  บุญบําเรอ 

 ๑๒๕๘๙ นางวัชรี  ประมูลชัย 

 ๑๒๕๙๐ นางวัชรี  ปะโคทัง 

 ๑๒๕๙๑ นางวัชรี  ผุดเพชรแกว 

 ๑๒๕๙๒ นางวัชรี  พรหมประกอบ 

 ๑๒๕๙๓ นางวัชรี  พิทักษโสภณ 

 ๑๒๕๙๔ นางสาววัชรี  พิมพภักดี 



 หนา   ๓๔ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๕๙๕ นางสาววัชรี  เฟองตระกูล 

 ๑๒๕๙๖ นางวัชรี  สายชนะพันธ 

 ๑๒๕๙๗ นางวัชรี  สุขสมบัติ 

 ๑๒๕๙๘ นางวัชรี  อินอิว 

 ๑๒๕๙๙ นางวัชรีพร  ควรดํารงธรรม 

 ๑๒๖๐๐ นางวัชรีภรณ  เบาทองหลอ 

 ๑๒๖๐๑ นางวัชรีย  ชัชวาลย 

 ๑๒๖๐๒ นางสาววัชรีย  แผนสงา 

 ๑๒๖๐๓ นางสาววัชรีย  แสงกอ 

 ๑๒๖๐๔ นางวัชรียา  ชูเถื่อน 

 ๑๒๖๐๕ นางวัชรีวรรณ  แข็งขัน 

 ๑๒๖๐๖ นางวัญชลี  จิตรนําทรัพย 

 ๑๒๖๐๗ นางสาววัญรัตน  ฉัตรวิโรจน 

 ๑๒๖๐๘ นางวัฒนา  ทรัพยสํารวย 

 ๑๒๖๐๙ นางวัฒนา  ปวนธิ 

 ๑๒๖๑๐ นางวัฒนา  พรหมกสิกร 

 ๑๒๖๑๑ นางสาววัฒนาวรรณ   

  เอื้อพิทักษสกุล 

 ๑๒๖๑๒ นางวัณณา  แสงฤทธิ์ 

 ๑๒๖๑๓ นางสาววันจันทร  ปุญญวันทนีย 

 ๑๒๖๑๔ นางวันจันทร  อภิวัฒนานนท 

 ๑๒๖๑๕ นางสาววันฉัตร  เหลมตระกูล 

 ๑๒๖๑๖ นางวันเฉลิม  จุลพล 

 ๑๒๖๑๗ นางวันดี  แกวนพรัตน 

 ๑๒๖๑๘ นางสาววันดี  คงพันธ 

 ๑๒๖๑๙ นางสาววันดี  จันทา 

 ๑๒๖๒๐ นางวันดี  เจียมพานทอง 

 ๑๒๖๒๑ นางวันดี  เชิดชู 

 ๑๒๖๒๒ นางสาววันดี  แชมสนอง 

 ๑๒๖๒๓ นางสาววันดี  ไชยศร 

 ๑๒๖๒๔ นางวันดี  ทองสม 

 ๑๒๖๒๕ นางวันดี  เนตรสุวรรณ 

 ๑๒๖๒๖ นางวันดี  พุทธเวท 

 ๑๒๖๒๗ นางวันดี  ย้ิมยอง 

 ๑๒๖๒๘ นางวันดี  ฤทธิญาณ 

 ๑๒๖๒๙ นางวันดี  ล้ิมธนะกุล 

 ๑๒๖๓๐ นางสาววันดี  วงศอุดมมงคล 

 ๑๒๖๓๑ นางวันดี  ศรีเรืองรัตน 

 ๑๒๖๓๒ นางสาววันดี  สารเวช 

 ๑๒๖๓๓ นางวันดี  อิ่มสําราญ 

 ๑๒๖๓๔ นางสาววันทกานต  วงศวิกรม 

 ๑๒๖๓๕ นางสาววันทนา  คุมเกตุ 

 ๑๒๖๓๖ นางวันทนา  จันทวงศ 

 ๑๒๖๓๗ นางวันทนา  จุฑามณี 

 ๑๒๖๓๘ นางวันทนา  นกแกว 

 ๑๒๖๓๙ นางวันทนา  มานะดี 

 ๑๒๖๔๐ นางวันทนา  รักษาพล 

 ๑๒๖๔๑ นางวันทนีย  เชยบัวแกว 

 ๑๒๖๔๒ นางวันทนีย  เชื่อมรัมย 

 ๑๒๖๔๓ นางวันทนีย  ทองหนุน 



 หนา   ๓๕ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๖๔๔ นางวันทนีย  ธัญสิริพิชญากร 

 ๑๒๖๔๕ นางวันทนีย  ปานเพชร 

 ๑๒๖๔๖ นางวันทนีย  ภาพยนต 

 ๑๒๖๔๗ นางวันทนีย  มูลชมภู 

 ๑๒๖๔๘ นางวันทนีย  เล้ียงพันธ 

 ๑๒๖๔๙ นางสาววันทิตา  ดุลยะศิริ 

 ๑๒๖๕๐ นางวันเพ็ญ  กสิกิจพาณิชย 

 ๑๒๖๕๑ นางวันเพ็ญ  คลายพันธ 

 ๑๒๖๕๒ นางวันเพ็ญ  คําดี 

 ๑๒๖๕๓ นางวันเพ็ญ  คํามงคล 

 ๑๒๖๕๔ นางวันเพ็ญ  คําวัง 

 ๑๒๖๕๕ นางสาววันเพ็ญ  จีรัตกรณ 

 ๑๒๖๕๖ นางสาววันเพ็ญ  เจริญลักษณ 

 ๑๒๖๕๗ นางวันเพ็ญ  ชยาวนิช 

 ๑๒๖๕๘ นางวันเพ็ญ  ซาล้ิม 

 ๑๒๖๕๙ นางวันเพ็ญ  ญาณผาด 

 ๑๒๖๖๐ นางวันเพ็ญ  ดวงประทุม 

 ๑๒๖๖๑ นางวันเพ็ญ  ดีทองสุข 

 ๑๒๖๖๒ นางวันเพ็ญ  เตหลอง 

 ๑๒๖๖๓ นางวันเพ็ญ  ทองสุข 

 ๑๒๖๖๔ นางวันเพ็ญ  บูรณวานิช 

 ๑๒๖๖๕ นางวันเพ็ญ  ผวาผดุง 

 ๑๒๖๖๖ นางสาววันเพ็ญ  พุมเกตุ 

 ๑๒๖๖๗ นางวันเพ็ญ  เพชรภา 

 ๑๒๖๖๘ นางวันเพ็ญ  เพชรรักษ 

 ๑๒๖๖๙ นางวันเพ็ญ  โพธิขํา 

 ๑๒๖๗๐ นางวันเพ็ญ  มีชูสิน 

 ๑๒๖๗๑ นางวันเพ็ญ  รุงเชา 

 ๑๒๖๗๒ นางวันเพ็ญ  ลายเสือ 

 ๑๒๖๗๓ นางวันเพ็ญ  เลขพลการ 

 ๑๒๖๗๔ นางวันเพ็ญ  วงษคงคํา 

 ๑๒๖๗๕ นางวันเพ็ญ  วรรณนิยม 

 ๑๒๖๗๖ นางวันเพ็ญ  วิชัยดิษฐ 

 ๑๒๖๗๗ นางสาววันเพ็ญ  ศรีชุม 

 ๑๒๖๗๘ นางสาววันเพ็ญ  ศรีธนะ 

 ๑๒๖๗๙ นางวันเพ็ญ  สรางสกุล 

 ๑๒๖๘๐ นางสาววันเพ็ญ  สวนสุคนธมาศ 

 ๑๒๖๘๑ นางวันเพ็ญ  สอนศิลป 

 ๑๒๖๘๒ นางวันเพ็ญ  สามเตี้ย 

 ๑๒๖๘๓ นางสาววันเพ็ญ  สิมากรณ 

 ๑๒๖๘๔ นางสาววันเพ็ญ  สูงสงาวงศ 

 ๑๒๖๘๕ นางวันเพ็ญ  แสงอินทร 

 ๑๒๖๘๖ นางวันเพ็ญ  แหมงปง 

 ๑๒๖๘๗ นางวันเพ็ญ  อินทุรัตน 

 ๑๒๖๘๘ นางวันเพ็ญ  เอี่ยมละมัย 

 ๑๒๖๘๙ นางวันวิภา  เอี่ยมลออ 

 ๑๒๖๙๐ นางวันวิลาส  นิเลาะ 

 ๑๒๖๙๑ นางวันวิสา  บุญยืนมั่น 

 ๑๒๖๙๒ นางวันวิสา  พงษศิริ 

 ๑๒๖๙๓ นางวันวิสา  มะลิแยม 



 หนา   ๓๖ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๖๙๔ นางวันวิสา  เล่ือมใจหาญ 

 ๑๒๖๙๕ นางวันวิสา  วัฒนกุล 

 ๑๒๖๙๖ นางวันวิสา  แสงสุโพธิ์ 

 ๑๒๖๙๗ นางวันวิสาข  จันทรคลาย 

 ๑๒๖๙๘ นางสาววันวิสาข  เชื้อดวงผูย 

 ๑๒๖๙๙ นางวันวิสาข  ผิวเผือก 

 ๑๒๗๐๐ นางสาววันวิสาข  มณีรัตน 

 ๑๒๗๐๑ นางสาววันวิสาข  มีสวัสดิ์ 

 ๑๒๗๐๒ นางสาววันวิสาข  แวงวรรณ 

 ๑๒๗๐๓ นางสาววันวิสาข  สนใจ 

 ๑๒๗๐๔ นางวันวิสาข  สุวรรณ 

 ๑๒๗๐๕ นางวันวิสาข  หวังรวมกลาง 

 ๑๒๗๐๖ นางสาววันสกาว  โชติมัน 

 ๑๒๗๐๗ นางวันสุ  ทวีคณะโชติ  โพธิพรณ 

 ๑๒๗๐๘ นางสาววัลชุลี  เรืองคณะ 

 ๑๒๗๐๙ นางสาววัลภา  ดาวเศรษฐ 

 ๑๒๗๑๐ นางวัลภา  นุมจิตร 

 ๑๒๗๑๑ นางสาววัลภา  เพ็ชรสูงเนิน 

 ๑๒๗๑๒ นางวัลภา  เฟอยงาราช 

 ๑๒๗๑๓ นางสาววัลภา  เมื่อยสุข 

 ๑๒๗๑๔ นางวัลภา  เวชสัสถ 

 ๑๒๗๑๕ นางสาววัลยลิกา  ธิบูรณบุญ 

 ๑๒๗๑๖ นางวัลยลิดา  เชียงโยธากุล 

 ๑๒๗๑๗ นางสาววัลยา  จันทรมุกดานนท 

 ๑๒๗๑๘ นางสาววัลยา  วิสุทธิวรรณ 

 ๑๒๗๑๙ นางวัลยา  ศรีพล 

 ๑๒๗๒๐ นางสาววัลยา  สุขศิริ 

 ๑๒๗๒๑ นางวัลยาภรณ  ทังสุภูติ 

 ๑๒๗๒๒ นางวัลลดา  ปทมจิตร 

 ๑๒๗๒๓ นางวัลลภา  กุณฑียะ 

 ๑๒๗๒๔ นางวัลลภา  ชางเจรจา 

 ๑๒๗๒๕ นางสาววัลลภา  เดชาเสถียร 

 ๑๒๗๒๖ นางสาววัลลภา  ทองศรีอน 

 ๑๒๗๒๗ นางวัลลภา  บินชัย 

 ๑๒๗๒๘ นางวัลลภา  บุญปด 

 ๑๒๗๒๙ นางสาววัลลภา  ปญญาหิรัญ 

 ๑๒๗๓๐ นางวัลลภา  ปญหา 

 ๑๒๗๓๑ นางสาววัลลภา  ลียากาศ 

 ๑๒๗๓๒ นางสาววัลลภา  ศาศวัตตระกูล 

 ๑๒๗๓๓ นางวัลลภา  สนธิเส็ง 

 ๑๒๗๓๔ นางสาววัลลภา  อินทชัยศรี 

 ๑๒๗๓๕ นางวัลลภา  เอกธรรมเสถียร 

 ๑๒๗๓๖ นางวัลลิยา  รินรส 

 ๑๒๗๓๗ นางวัลลี  พัชนีย 

 ๑๒๗๓๘ นางสาววัลลีย  แซตัน 

 ๑๒๗๓๙ นางวาณี  แกวพยศ 

 ๑๒๗๔๐ นางวาณี  ลอยใหม 

 ๑๒๗๔๑ นางวาทินี  ชุณหปราณ 

 ๑๒๗๔๒ นางวาทินี  นวลเอียด 

 ๑๒๗๔๓ นางสาววาทินี  บุญญรัตน 



 หนา   ๓๗ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๗๔๔ นางวาทินี  เลิศพิทักษพงศ 

 ๑๒๗๔๕ นางวานิช  แกวใส 

 ๑๒๗๔๖ นางวารณี  เวชพันธ 

 ๑๒๗๔๗ นางสาววารัตติกาล  โอมพนา 

 ๑๒๗๔๘ นางวาริน  ปราชญา 

 ๑๒๗๔๙ นางสาววาริน  ฟาอรุณ 

 ๑๒๗๕๐ นางวารินทร  แกนเฟอง 

 ๑๒๗๕๑ นางวารินทร  คณานนท 

 ๑๒๗๕๒ นางสาววารินทร  ทวีผล 

 ๑๒๗๕๓ นางวารินทร  เนตรทิพย 

 ๑๒๗๕๔ นางสาววารินทร  แผนเจริญ 

 ๑๒๗๕๕ นางวารินทร  วิริยอุดมศิริ 

 ๑๒๗๕๖ นางวารินทร  สายยศ 

 ๑๒๗๕๗ นางวาริพินทร  นันทวรรณ 

 ๑๒๗๕๘ นางวาริศา  ธนาวุฒิมงคล 

 ๑๒๗๕๙ นางวารี  ไชยะ 

 ๑๒๗๖๐ นางสาววารี  เท่ียงตรง 

 ๑๒๗๖๑ นางวารี  ประมูลศรี 

 ๑๒๗๖๒ นางวารี  ฤทธิ์งาม 

 ๑๒๗๖๓ นางสาววารี  สุขวัฒนานุกิจ 

 ๑๒๗๖๔ นางสาววารี  สุดกรยุทธ 

 ๑๒๗๖๕ นางวารีย  เปยสวน 

 ๑๒๗๖๖ นางวารีย  สมใจแพร 

 ๑๒๗๖๗ นางสาววารีรัตน  รื่นเจริญ 

 ๑๒๗๖๘ นางวารีลักษณ  จันทฤทธิ์ 

 ๑๒๗๖๙ นางวารุจิตร  หลักเขต 

 ๑๒๗๗๐ นางวารุณี  กองอุดม 

 ๑๒๗๗๑ นางสาววารุณี  กิตติกุลวานิช 

 ๑๒๗๗๒ นางวารุณี  จันแกว 

 ๑๒๗๗๓ นางวารุณี  แจงสวาง 

 ๑๒๗๗๔ นางวารุณี  ชูศรีเอี่ยม 

 ๑๒๗๗๕ นางสาววารุณี  แซริม 

 ๑๒๗๗๖ นางสาววารุณี  แซอึ้ง 

 ๑๒๗๗๗ นางสาววารุณี  ดาหลาย 

 ๑๒๗๗๘ นางวารุณี  แดวอสนุง 

 ๑๒๗๗๙ นางวารุณี  ทองชุม 

 ๑๒๗๘๐ นางวารุณี  ไทรงาม 

 ๑๒๗๘๑ นางสาววารุณี  บุญธรรม 

 ๑๒๗๘๒ นางวารุณี  บุตรนัย 

 ๑๒๗๘๓ นางสาววารุณี  ปรึกษา 

 ๑๒๗๘๔ นางวารุณี  เปงทอง 

 ๑๒๗๘๕ นางสาววารุณี  พรชัย 

 ๑๒๗๘๖ นางวารุณี  พรรคพล 

 ๑๒๗๘๗ นางวารุณี  พรรณวงศ 

 ๑๒๗๘๘ นางสาววารุณี  พาหุบุตร 

 ๑๒๗๘๙ นางวารุณี  ภูพิมาย 

 ๑๒๗๙๐ นางวารุณี  มีฉลาด 

 ๑๒๗๙๑ นางวารุณี  รุมนุม 

 ๑๒๗๙๒ นางสาววารุณี  ล้ิมพงศานุรักษ 

 ๑๒๗๙๓ นางวารุณี  วงศเมฆ 



 หนา   ๓๘ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๗๙๔ นางสาววารุณี  วสันตวิษุวัต 

 ๑๒๗๙๕ นางวารุณี  เวชรังษี 

 ๑๒๗๙๖ นางวารุณี  ศรีจรัส 

 ๑๒๗๙๗ นางวารุณี  ศรีสวาง 

 ๑๒๗๙๘ นางวารุณี  ศรีแสง 

 ๑๒๗๙๙ นางวารุณี  สีสันต 

 ๑๒๘๐๐ นางวารุณี  สุพิมล 

 ๑๒๘๐๑ นางวารุณี  สุวรรณรัตน 

 ๑๒๘๐๒ นางวารุณี  เสาทอง 

 ๑๒๘๐๓ นางสาววารุณี  แสงเมฆ 

 ๑๒๘๐๔ นางสาววารุณี  แสงออน 

 ๑๒๘๐๕ นางวารุณี  โสตะทวิ 

 ๑๒๘๐๖ นางวารุณี  หงสทองคํา 

 ๑๒๘๐๗ นางวารุณี  หิรัญรัตนา 

 ๑๒๘๐๘ นางวารุณี  แหลมภู 

 ๑๒๘๐๙ นางวารุณี  อินเหลา 

 ๑๒๘๑๐ นางวารุณี  อุนเมือง 

 ๑๒๘๑๑ นางวารุณีย  อภิวงศสุวรรณ 

 ๑๒๘๑๒ นางวาศินันท  หอมจันทร 

 ๑๒๘๑๓ นางวาสนา  กั้งเหลง 

 ๑๒๘๑๔ นางวาสนา  กาญจนะ 

 ๑๒๘๑๕ นางสาววาสนา  กิตติพรอาภา 

 ๑๒๘๑๖ นางสาววาสนา  ขยันการนา 

 ๑๒๘๑๗ นางสาววาสนา  เข็มทอง 

 ๑๒๘๑๘ นางวาสนา  เขื่อนแกว 

 ๑๒๘๑๙ นางสาววาสนา  ครื้นจิต 

 ๑๒๘๒๐ นางสาววาสนา  คําเซง 

 ๑๒๘๒๑ นางสาววาสนา  คุมพล 

 ๑๒๘๒๒ นางวาสนา  คุมวัตร 

 ๑๒๘๒๓ นางสาววาสนา  จงกล 

 ๑๒๘๒๔ นางสาววาสนา  จันทิมา 

 ๑๒๘๒๕ นางวาสนา  จิตรสวาท 

 ๑๒๘๒๖ นางสาววาสนา  จิตอักษร 

 ๑๒๘๒๗ นางวาสนา  จึงตระกูล 

 ๑๒๘๒๘ นางวาสนา  ใจเงา 

 ๑๒๘๒๙ นางวาสนา  ใจพรหม 

 ๑๒๘๓๐ นางสาววาสนา  ใจอารีย 

 ๑๒๘๓๑ นางสาววาสนา  ชาญจิตร 

 ๑๒๘๓๒ นางสาววาสนา  ชุมมงคล 

 ๑๒๘๓๓ นางวาสนา  ชูดวง 

 ๑๒๘๓๔ นางวาสนา  ดาหะมิ 

 ๑๒๘๓๕ นางวาสนา  เดชะพันธ 

 ๑๒๘๓๖ นางสาววาสนา  ตันติรัตนานนท 

 ๑๒๘๓๗ นางวาสนา  ทรัพยเพ่ิมพูล 

 ๑๒๘๓๘ นางวาสนา  ทองสาลี 

 ๑๒๘๓๙ นางวาสนา  นราธิปสกุล 

 ๑๒๘๔๐ นางวาสนา  นอยสะปุง 

 ๑๒๘๔๑ นางสาววาสนา  นาคย้ิม 

 ๑๒๘๔๒ นางวาสนา  นามเหลา 

 ๑๒๘๔๓ นางวาสนา  นิมิตร 



 หนา   ๓๙ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๘๔๔ นางวาสนา  บํารุงบุญ 

 ๑๒๘๔๕ นางวาสนา  บุญเปง 

 ๑๒๘๔๖ นางวาสนา  บุตรสาฤทธิ์ 

 ๑๒๘๔๗ นางวาสนา  ปานดอก 

 ๑๒๘๔๘ นางวาสนา  ผลเอนก 

 ๑๒๘๔๙ นางวาสนา  ผองแผว 

 ๑๒๘๕๐ นางวาสนา  พวงบุญ 

 ๑๒๘๕๑ นางวาสนา  พันธุศิริ 

 ๑๒๘๕๒ นางสาววาสนา  พูลผล 

 ๑๒๘๕๓ นางวาสนา  เพ็ชรทอง 

 ๑๒๘๕๔ นางวาสนา  เพ็ชรวงค 

 ๑๒๘๕๕ นางวาสนา  เพ็ญหิรัญ 

 ๑๒๘๕๖ นางวาสนา  ฟกแฟง 

 ๑๒๘๕๗ นางวาสนา  ภูมีคํา 

 ๑๒๘๕๘ นางวาสนา  มีชาง 

 ๑๒๘๕๙ นางวาสนา  มีเพียร 

 ๑๒๘๖๐ นางวาสนา  มุงหมาย 

 ๑๒๘๖๑ นางวาสนา  ยงทว ี

 ๑๒๘๖๒ นางวาสนา  ย่ิงยง 

 ๑๒๘๖๓ นางวาสนา  ยูโซะ 

 ๑๒๘๖๔ นางสาววาสนา  รักเดช 

 ๑๒๘๖๕ นางวาสนา  รักนุย 

 ๑๒๘๖๖ นางสาววาสนา  วงคศาบัวหลวง 

 ๑๒๘๖๗ นางวาสนา  วงศไชยา 

 ๑๒๘๖๘ นางสาววาสนา  วงษศิลป 

 ๑๒๘๖๙ นางวาสนา  วัฒนากร 

 ๑๒๘๗๐ นางสาววาสนา  วัฒนาโภคยกิจ 

 ๑๒๘๗๑ นางสาววาสนา  วันเพ็ญ 

 ๑๒๘๗๒ นางวาสนา  วินัยพานิช 

 ๑๒๘๗๓ นางวาสนา  วิริยะกุล 

 ๑๒๘๗๔ นางวาสนา  เวียงดาว 

 ๑๒๘๗๕ นางวาสนา  แวบราเฮง 

 ๑๒๘๗๖ นางวาสนา  ศิริไพรวัน 

 ๑๒๘๗๗ นางสาววาสนา  สังฆโสภณ 

 ๑๒๘๗๘ นางวาสนา  สัมมา 

 ๑๒๘๗๙ นางวาสนา  สายรวมญาติ 

 ๑๒๘๘๐ นางวาสนา  สิทธิฤทัย 

 ๑๒๘๘๑ นางสาววาสนา  สีละบุตร 

 ๑๒๘๘๒ นางวาสนา  สีสุวรรณ 

 ๑๒๘๘๓ นางวาสนา  สุจริต 

 ๑๒๘๘๔ นางวาสนา  สุทธิประภา 

 ๑๒๘๘๕ นางสาววาสนา  สุนทรธรรม 

 ๑๒๘๘๖ นางวาสนา  สุพวง 

 ๑๒๘๘๗ นางวาสนา  สุระโคต 

 ๑๒๘๘๘ นางสาววาสนา  สุระภักดิ์ 

 ๑๒๘๘๙ นางสาววาสนา  เส็งเจริญ 

 ๑๒๘๙๐ นางวาสนา  หนองนาว 

 ๑๒๘๙๑ นางวาสนา  หนูรักษ 

 ๑๒๘๙๒ นางสาววาสนา  หมาดโกบ 

 ๑๒๘๙๓ นางวาสนา  หะยีกือจิ 



 หนา   ๔๐ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๘๙๔ นางสาววาสนา  เหมทานนท 

 ๑๒๘๙๕ นางวาสนา  เหมือนมี 

 ๑๒๘๙๖ นางสาววาสนา  อําพนไชยกุล 

 ๑๒๘๙๗ นางวาสิฏฐี  ศิริชัย 

 ๑๒๘๙๘ นางวาสินี  ชุมจิตร 

 ๑๒๘๙๙ นางสาววาสินี  ลัทธิศักดิ์ 

 ๑๒๙๐๐ นางสาววิกานดา  ฟองเลา 

 ๑๒๙๐๑ นางวิกานดา  วิหาระธรรมเม 

 ๑๒๙๐๒ นางวิขิตร  นาคพรหม 

 ๑๒๙๐๓ นางวิงวอน  หลาคําลือ 

 ๑๒๙๐๔ นางสาววจิิตร  ตุลารักษ 

 ๑๒๙๐๕ นางวิจิตรา  กาบสลับ 

 ๑๒๙๐๖ นางสาววิจิตรา  เกษโกมล 

 ๑๒๙๐๗ นางวิจิตรา  ขันทะสีมา 

 ๑๒๙๐๘ นางวิจิตรา  ใจเพชร 

 ๑๒๙๐๙ นางวิจิตรา  ปานทอง 

 ๑๒๙๑๐ นางวิจิตรา  พวงเกาะ 

 ๑๒๙๑๑ นางวิจิตรา  แพงขะ 

 ๑๒๙๑๒ นางวิจิตรา  โพนสงคราม 

 ๑๒๙๑๓ นางวิจิตรา  มีรัตน 

 ๑๒๙๑๔ นางวิจิตรา  รักวิชา 

 ๑๒๙๑๕ นางวิจิตรา  ล้ิมเจริญ 

 ๑๒๙๑๖ นางวิจิตรา  วาลีประโคน 

 ๑๒๙๑๗ นางวิจิตรา  ศรีชะนนท 

 ๑๒๙๑๘ นางสาววิจิตรา  หลาดวงดี 

 ๑๒๙๑๙ นางวิจิตรา  อัครชาติ 

 ๑๒๙๒๐ นางวิชชากร  สมกลา 

 ๑๒๙๒๑ นางสาววิชชาภรณ  สุทธิโยค 

 ๑๒๙๒๒ นางวิชชุดา  กิตติวราฤทธิ์ 

 ๑๒๙๒๓ นางวิชชุดา  เชื้อแปน 

 ๑๒๙๒๔ นางวิชชุตา  เพชรสงคราม 

 ๑๒๙๒๕ นางวิชชุนีย  ธีระบุญญกุล 

 ๑๒๙๒๖ นางวิชญา  คชรักษ 

 ๑๒๙๒๗ นางวิชญารัศ  กิจเชิดชู 

 ๑๒๙๒๘ นางวิชยาวตี  มามะ 

 ๑๒๙๒๙ นางสาววิชรา  เสวกพรหม 

 ๑๒๙๓๐ นางสาววิชุดา  ไพฑูรยเนรมิต 

 ๑๒๙๓๑ นางวิชุดา  สิมพันธ 

 ๑๒๙๓๒ นางวิชุรา  งามสมัย 

 ๑๒๙๓๓ นางวิชุลดา  เกียรติมงคล 

 ๑๒๙๓๔ นางวิเชียร  ถนอมเขต 

 ๑๒๙๓๕ นางวิญญา  ศิริรักษ 

 ๑๒๙๓๖ นางวิทวา  สมสุข 

 ๑๒๙๓๗ นางสาววิทูรทิพย  รังสิยานนท 

 ๑๒๙๓๘ นางวิธศมน  วุฒิศิรินุกูล 

 ๑๒๙๓๙ นางวิบูลพร  พรมจันทร 

 ๑๒๙๔๐ นางสาววิปาจรีย  ศิริโชติ 

 ๑๒๙๔๑ นางวิภา  แกวนวล 

 ๑๒๙๔๒ นางวิภา  ชูทอง 

 ๑๒๙๔๓ นางวิภา  นุชคุม 



 หนา   ๔๑ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๙๔๔ นางวิภา  ศิริพันธุ 

 ๑๒๙๔๕ นางสาววิภา  สรอยอึ้ง 

 ๑๒๙๔๖ นางสาววิภา  หาทอน 

 ๑๒๙๔๗ นางวิภา  อัศยเผา 

 ๑๒๙๔๘ นางสาววิภาณี  บุสษา 

 ๑๒๙๔๙ นางวิภาดา  เชี่ยวชาญวัฒนา 

 ๑๒๙๕๐ นางสาววิภาดา  นภาเพ็ชร 

 ๑๒๙๕๑ นางวิภาดา  นัดดา 

 ๑๒๙๕๒ นางวิภาดา  นาคสมบูรณ 

 ๑๒๙๕๓ นางสาววิภาดา  พูนชัย 

 ๑๒๙๕๔ นางวิภาดา  สีทา 

 ๑๒๙๕๕ นางวิภาดา  สืบนิพนธ 

 ๑๒๙๕๖ นางสาววิภาดา  สุดาวรรณศักดิ์ 

 ๑๒๙๕๗ นางวิภาดา  อาสนะ 

 ๑๒๙๕๘ นางวิภาพร  การีม ี

 ๑๒๙๕๙ นางวิภาพร  ขุนมธุรส 

 ๑๒๙๖๐ นางวิภาพร  ทรัพยสม 

 ๑๒๙๖๑ นางวิภาพร  ทวีพฤกษสกุล 

 ๑๒๙๖๒ นางวิภาพร  มักการุณ 

 ๑๒๙๖๓ นางวิภาพร  ยอดแกว 

 ๑๒๙๖๔ นางสาววิภาพร  สาลีคงชัย 

 ๑๒๙๖๕ นางวิภาภรณ  เฟองฟุง 

 ๑๒๙๖๖ นางวิภาภรณ  ศรีจันทร 

 ๑๒๙๖๗ นางวิภาภัทร  ชูจร 

 ๑๒๙๖๘ นางวิภารัช  จันทวาส 

 ๑๒๙๖๙ นางวิภารัตน  กันทาทรัพย 

 ๑๒๙๗๐ นางวิภารัตน  ขวัญมา 

 ๑๒๙๗๑ นางวิภารัตน  คําเชียง 

 ๑๒๙๗๒ นางสาววิภารัตน  จันทะคุณ 

 ๑๒๙๗๓ นางวิภารัตน  ใจขาน 

 ๑๒๙๗๔ นางวิภารัตน  ชนะทิพย 

 ๑๒๙๗๕ นางวิภารัตน  ทองธานี 

 ๑๒๙๗๖ นางวิภารัตน  นุพันธ 

 ๑๒๙๗๗ นางวิภารัตน  มะลิตน 

 ๑๒๙๗๘ นางวิภารัตน  เมืองแกว 

 ๑๒๙๗๙ นางสาววิภารัตน  รวยสุวรรณ 

 ๑๒๙๘๐ นางวิภารัตน  รองยาง 

 ๑๒๙๘๑ นางวิภารัตน  ลครพล 

 ๑๒๙๘๒ นางวิภารัตน  ลิมสวัสดิ์ 

 ๑๒๙๘๓ นางวิภารัตน  วรหาร 

 ๑๒๙๘๔ นางวิภารัตน  เวียงชัย 

 ๑๒๙๘๕ นางวิภารัตน  สิงหพร 

 ๑๒๙๘๖ นางสาววิภารัตน  สุวรรณโณ 

 ๑๒๙๘๗ นางวิภารัศมิ์  อภิปรัชญาสกุล 

 ๑๒๙๘๘ นางวิภาลฎา  รางแดง 

 ๑๒๙๘๙ นางวิภาลักษณ  สุขพงศธาริน 

 ๑๒๙๙๐ นางสาววิภาวดี  ณ พัทลุง 

 ๑๒๙๙๑ นางสาววิภาวดี  นิลวรรณ 

 ๑๒๙๙๒ นางสาววิภาวดี  บุญแสนแผน 

 ๑๒๙๙๓ นางวิภาวดี  พงษชื่น 



 หนา   ๔๒ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๙๙๔ นางวิภาวดี  วงศมาศ 

 ๑๒๙๙๕ นางวิภาวดี  ศรีแกว 

 ๑๒๙๙๖ นางวิภาวรรณ  บุญลือชา 

 ๑๒๙๙๗ นางวิภาวรรณ  ศรีสังข 

 ๑๒๙๙๘ นางสาววิภาวรรณ  สืบสายทองคํา 

 ๑๒๙๙๙ นางวิภาวรรณ  สุทธิวารี 

 ๑๓๐๐๐ นางวิภาวี  ตะวันแกว 

 ๑๓๐๐๑ นางวิภาวี  ตั๋นบี๊ 

 ๑๓๐๐๒ นางสาววิภาวี  ธรรมะ 

 ๑๓๐๐๓ นางวิภาวี  พรหมสูตร 

 ๑๓๐๐๔ นางสาววิภาวี  ภูชฎาภิรมย 

 ๑๓๐๐๕ นางวิภาวี  ย่ังยืน 

 ๑๓๐๐๖ นางสาววิภาวี  สัจจวาณิชย 

 ๑๓๐๐๗ นางวิภาวี  ออนชื่นจิตร 

 ๑๓๐๐๘ นางวิมล  กิตติอรุณพันธ 

 ๑๓๐๐๙ นางวิมล  กีรติเจริญวงศ 

 ๑๓๐๑๐ นางวิมล  แกววารี 

 ๑๓๐๑๑ นางสาววิมล  วงศหนู 

 ๑๓๐๑๒ นางวิมล  สบูมวง 

 ๑๓๐๑๓ นางวิมล  สุชาติ 

 ๑๓๐๑๔ นางวิมลณัฐ  ครองชัย 

 ๑๓๐๑๕ นางวิมลทิพย  ตลับเงิน 

 ๑๓๐๑๖ นางวิมลพรรนชฎาษ   

  ปราบพล หลินหะตระกูล 

 ๑๓๐๑๗ นางวิมลพันธ  โชติพานิช 

 ๑๓๐๑๘ นางสาววิมลมาลย  สุดแสง 

 ๑๓๐๑๙ นางวิมลมาศ  แสงทอง 

 ๑๓๐๒๐ นางวิมลมาศ  ออนรักษ 

 ๑๓๐๒๑ นางวิมลรัตน  เกษมสุข 

 ๑๓๐๒๒ นางสาววิมลรัตน  แกวบุญมา 

 ๑๓๐๒๓ นางสาววิมลรัตน  คชอาจ 

 ๑๓๐๒๔ นางสาววิมลรัตน  เชาวนประเทือง 

 ๑๓๐๒๕ นางสาววิมลรัตน  ผลงาม 

 ๑๓๐๒๖ นางสาววิมลรัตน  เมฆขุนทด 

 ๑๓๐๒๗ นางวิมลรัตน  สุรกุล 

 ๑๓๐๒๘ นางวิมลรัตน  โอภาษี 

 ๑๓๐๒๙ นางวิมลศิริ  สุตธรรม 

 ๑๓๐๓๐ นางวิมานแมน  โอฬารบัณฑิตกุล 

 ๑๓๐๓๑ นางสาววิมานรัตน  บุญยบุตร 

 ๑๓๐๓๒ นางวิยดา  ชมบุญ 

 ๑๓๐๓๓ นางสาววิยดา  ทุมเมืองปก 

 ๑๓๐๓๔ นางวิยะดา  เจริญการยนต 

 ๑๓๐๓๕ นางวิยะดา  บรรจง 

 ๑๓๐๓๖ นางสาววิยะดา  วงศมุกดา 

 ๑๓๐๓๗ นางวิยะดาวัลย  แสงจันทร 

 ๑๓๐๓๘ นางสาววิรงรอง  จรัญรักษ 

 ๑๓๐๓๙ นางสาววิรงรอง  อรุณแสงสีสด 

 ๑๓๐๔๐ นางสาววิรญา  จันทรโอ 

 ๑๓๐๔๑ นางวิรดา  ผองศิลป 

 ๑๓๐๔๒ นางวิรวรรณ  ธนจินดา 



 หนา   ๔๓ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๐๔๓ นางวิรังรอง  ไชยจิตร 

 ๑๓๐๔๔ นางสาววิรัชฎา  ดาดาษ 

 ๑๓๐๔๕ นางสาววิรัชรา  เกตุเพชร 

 ๑๓๐๔๖ นางวิรัณสิริ  เหลือลนนิธิศ 

 ๑๓๐๔๗ นางวิรัตน  ศรีคํา 

 ๑๓๐๔๘ นางวิรัตน  อุนนวน 

 ๑๓๐๔๙ นางวิรัตนา  คัชมุข 

 ๑๓๐๕๐ นางสาววิรัลพัชร  คําผุย 

 ๑๓๐๕๑ นางวิราพร  ยัญญางกูร 

 ๑๓๐๕๒ นางวิราวรรณ  สุตาสุข 

 ๑๓๐๕๓ นางวิราวรรณ  เอกรักษา 

 ๑๓๐๕๔ นางสาววิราวรรณ  ทุมมาลา 

 ๑๓๐๕๕ นางสาววิราวัณย  พานทอง 

 ๑๓๐๕๖ นางวิราวัลย  ปริญญาปุณโณ 

 ๑๓๐๕๗ นางวิริญญา  โชติพันธชินคํา 

 ๑๓๐๕๘ นางวิริญา  ศรีสุทโธ 

 ๑๓๐๕๙ นางวิริยา  พลแสน 

 ๑๓๐๖๐ นางวิริยา  มาตรา 

 ๑๓๐๖๑ นางสาววิริยา  ศิรินทรวงค 

 ๑๓๐๖๒ นางวิริยาพัชน  ปญญานะ 

 ๑๓๐๖๓ นางวิริศรา  ปนตานา 

 ๑๓๐๖๔ นางวิโรชา  เพียรเจริญ 

 ๑๓๐๖๕ นางวิลัยพร  วงษชา 

 ๑๓๐๖๖ นางวิลัยรัตน  บุญพรหม 

 ๑๓๐๖๗ นางวิลัยลักษณ  ไชยรักษ 

 ๑๓๐๖๘ นางวิลัยวรรณ  พรมนอย 

 ๑๓๐๖๙ นางสาววิลัยวัลย  ภาษิต 

 ๑๓๐๗๐ นางสาววิลัสนา  ธนบดินทร 

 ๑๓๐๗๑ นางวิลาพร  พลเย่ียม 

 ๑๓๐๗๒ นางวิลาพรรณ  คณารักษ 

 ๑๓๐๗๓ นางวิลาภา  ยศมาดี 

 ๑๓๐๗๔ นางวิลาลักษณ  ปุรัตถิภาค 

 ๑๓๐๗๕ นางสาววิลาวรรณ  เกตุแทน 

 ๑๓๐๗๖ นางสาววิลาวรรณ  เกิดโชค 

 ๑๓๐๗๗ นางวิลาวรรณ  ทองหิน 

 ๑๓๐๗๘ นางวิลาวรรณ  นิลรัตนโกศล 

 ๑๓๐๗๙ นางสาววิลาวรรณ  รอดมา 

 ๑๓๐๘๐ นางวิลาวรรณ  ไรคลองครุ 

 ๑๓๐๘๑ นางสาววิลาวรรณ  ศฤงคาร 

 ๑๓๐๘๒ นางวิลาวรรณ  พิมพพงษ 

 ๑๓๐๘๓ นางวิลาวรรณ  อิงคมนตรี 

 ๑๓๐๘๔ นางวิลาวัณย  เงินงาม 

 ๑๓๐๘๕ นางวิลาวัณย  เปลือยหนองแข 

 ๑๓๐๘๖ นางวิลาวัณย  พงษอยู 

 ๑๓๐๘๗ นางวิลาวัณย  มูลเกตุ 

 ๑๓๐๘๘ นางสาววิลาวัลย  กิจบํารุงกุลถาวร 

 ๑๓๐๘๙ นางวิลาวัลย  เกียรติอมรเวช 

 ๑๓๐๙๐ นางวิลาวัลย  งามคุณ 

 ๑๓๐๙๑ นางวิลาวัลย  ชูตรัง 

 ๑๓๐๙๒ นางวิลาวัลย  ตันติพงศวิวัฒน 



 หนา   ๔๔ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๐๙๓ นางวิลาวัลย  ประกอบบุญมา 

 ๑๓๐๙๔ นางวิลาวัลย  พรหมโสภา 

 ๑๓๐๙๕ นางวิลาวัลย  พานิช 

 ๑๓๐๙๖ นางสาววิลาวัลย  ภูทองจันทร 

 ๑๓๐๙๗ นางสาววิลาวัลย  รงคสกุล 

 ๑๓๐๙๘ นางวิลาวัลย  ศรีปะโค 

 ๑๓๐๙๙ นางวิลาวัลย  ศิริรักษ 

 ๑๓๑๐๐ นางสาววิลาวัลย  หมอมูล 

 ๑๓๑๐๑ นางวิลาวัลย  หลอหลอม 

 ๑๓๑๐๒ นางวิลาวัลย  อรรถสาร 

 ๑๓๑๐๓ นางวิลาวัลย  อึงพินิจพงศ 

 ๑๓๑๐๔ นางวิลาศลักษณ  ทะนงศักดิ์สกุล 

 ๑๓๑๐๕ นางวิลาสิณีฐ  จันทรมูล 

 ๑๓๑๐๖ นางวิลาสินี  จันทรเดช 

 ๑๓๑๐๗ นางสาววิลาสินี  จิตคติ 

 ๑๓๑๐๘ นางสาววิลาสินี  บุตรศรี 

 ๑๓๑๐๙ นางสาววิลาสินี  พลเสนา 

 ๑๓๑๑๐ นางสาววิลาสินี  วิชาดี 

 ๑๓๑๑๑ นางสาววิลาสินี  สัตยาทิตย 

 ๑๓๑๑๒ นางวิลาสินี  สีหานาม 

 ๑๓๑๑๓ นางวิเลียน  วุฒิสาร 

 ๑๓๑๑๔ นางสาววิไล  คําสิน 

 ๑๓๑๑๕ นางวิไล  จิตชัยภูมิ 

 ๑๓๑๑๖ นางวิไล  ทองดีพันธ 

 ๑๓๑๑๗ นางสาววิไล  เนตรหัสนัยน 

 ๑๓๑๑๘ นางสาววิไล  พรหมบุตร 

 ๑๓๑๑๙ นางวิไล  พูลศิลป 

 ๑๓๑๒๐ นางวิไลพร  แกวปุก 

 ๑๓๑๒๑ นางวิไลพร  จันทรแสง 

 ๑๓๑๒๒ นางวิไลพร  ชวดไชย 

 ๑๓๑๒๓ นางวิไลพร  ชางสี 

 ๑๓๑๒๔ นางวิไลพร  เท่ียงคุณ 

 ๑๓๑๒๕ นางวิไลพร  บุทธเสน 

 ๑๓๑๒๖ นางวิไลพร  พ่ึงชา 

 ๑๓๑๒๗ นางวิไลพร  วัชรสินธุ 

 ๑๓๑๒๘ นางสาววิไลพร  วันเต็ม 

 ๑๓๑๒๙ นางวิไลพร  ศรีแจม 

 ๑๓๑๓๐ นางวิไลภรณ  วงศเสาร 

 ๑๓๑๓๑ นางวิไลรัตน  คลาพิมาย 

 ๑๓๑๓๒ นางวิไลรัตน  ราชนาวี 

 ๑๓๑๓๓ นางวิไลรัตน  ละงู 

 ๑๓๑๓๔ นางวิไลรัตน  ลิมโพธิ์ทอง 

 ๑๓๑๓๕ นางสาววิไลรัตน  วงษศิริ 

 ๑๓๑๓๖ นางวิไลรัตน  สุทธิประภา 

 ๑๓๑๓๗ นางวิไลลักษ  ทรัพยอนันต 

 ๑๓๑๓๘ นางวิไลลักษณ  กําจัดภัย 

 ๑๓๑๓๙ นางวิไลลักษณ  จงพิทักษกุล 

 ๑๓๑๔๐ นางวิไลลักษณ  ทองมา 

 ๑๓๑๔๑ นางวิไลลักษณ  ทิวากรกฎ 

 ๑๓๑๔๒ นางสาววิไลลักษณ  เที่ยงผดุง 



 หนา   ๔๕ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๑๔๓ นางวิไลลักษณ  ไทยวงษ 

 ๑๓๑๔๔ นางวิไลลักษณ  ธงยันต 

 ๑๓๑๔๕ นางวิไลลักษณ  ประสมทรัพย 

 ๑๓๑๔๖ นางสาววิไลลักษณ  โปรงจันทึก 

 ๑๓๑๔๗ นางวิไลลักษณ  ผองสุข 

 ๑๓๑๔๘ นางสาววิไลลักษณ  ผุดผอง 

 ๑๓๑๔๙ นางวิไลลักษณ  มีรัตน 

 ๑๓๑๕๐ นางสาววิไลลักษณ  ลําสมุทร 

 ๑๓๑๕๑ นางวิไลลักษณ  วินทะไชย 

 ๑๓๑๕๒ นางสาววิไลลักษณ  ศรีราช 

 ๑๓๑๕๓ นางสาววิไลลักษณ  สีขาว 

 ๑๓๑๕๔ นางวิไลวรรณ  กงเพชร 

 ๑๓๑๕๕ นางวไิลวรรณ  แกวคําปา 

 ๑๓๑๕๖ นางสาววิไลวรรณ  แกวพรหม 

 ๑๓๑๕๗ พันตรีหญิง วิไลวรรณ   

  ขาวเมืองนอย 

 ๑๓๑๕๘ นางสาววิไลวรรณ  คมขํา 

 ๑๓๑๕๙ นางวิไลวรรณ  จักรสาร 

 ๑๓๑๖๐ นางสาววิไลวรรณ  จิตรใส 

 ๑๓๑๖๑ นางวิไลวรรณ  จิตรีวรรณ 

 ๑๓๑๖๒ นางวิไลวรรณ  ฉลอม 

 ๑๓๑๖๓ นางวิไลวรรณ  เชื้อเหรียญทอง 

 ๑๓๑๖๔ นางวิไลวรรณ  เดชไพรขลา 

 ๑๓๑๖๕ นางสาววิไลวรรณ  ตามแบบ 

 ๑๓๑๖๖ นางวิไลวรรณ  ประพาฬ 

 ๑๓๑๖๗ นางสาววิไลวรรณ  ปาลี 

 ๑๓๑๖๘ นางวิไลวรรณ  พละศักดิ์ 

 ๑๓๑๖๙ นางวิไลวรรณ  มวงกลาง 

 ๑๓๑๗๐ นางวิไลวรรณ  มาคํา 

 ๑๓๑๗๑ นางวิไลวรรณ  เลิศศิริวานิชกุล 

 ๑๓๑๗๒ นางวิไลวรรณ  เวชกามา 

 ๑๓๑๗๓ นางสาววิไลวรรณ  ศรีสวาง 

 ๑๓๑๗๔ นางวิไลวรรณ  สืบราช 

 ๑๓๑๗๕ นางวิไลวรรณ  อุดมฤทธิ์ 

 ๑๓๑๗๖ นางสาววิไลวรรณา  สงาศรี 

 ๑๓๑๗๗ นางสาววิวัชรา  ชมภูนุช 

 ๑๓๑๗๘ นางวิวัฒนา  สุขทองสา 

 ๑๓๑๗๙ นางวิวัลญา  อุดมเดชาเวทย 

 ๑๓๑๘๐ นางสาววิศรณีย  เสภู 

 ๑๓๑๘๑ นางวิศันสนีย  การุญบุญญานันท 

 ๑๓๑๘๒ นางวิศัลยศญาพร  ขําเอนก 

 ๑๓๑๘๓ นางวิษณี  เทพกัน 

 ๑๓๑๘๔ นางสาววิษาณ  บัวจงกล 

 ๑๓๑๘๕ นางวิสา  อนันตวิทู 

 ๑๓๑๘๖ นางสาววิสาขา  สาพิพัฒน 

 ๑๓๑๘๗ นางวิสารีย  พราหมณชู 

 ๑๓๑๘๘ นางวิสิฐศนีย  บุญศักดิ์ 

 ๑๓๑๘๙ นางสาววิสุภารัตน  อัครจันทร 

 ๑๓๑๙๐ นางสาววิฬารวฏี  อุดมพรทวีพงศ 

 ๑๓๑๙๑ นางวีณา  กมลสัมฤทธิ์ผล 



 หนา   ๔๖ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๑๙๒ นางวีณา  แซมเขียว 

 ๑๓๑๙๓ นางสาววีณา  ผูกพานิช 

 ๑๓๑๙๔ นางสาววีณา  สิทธิคงศักดิ์ 

 ๑๓๑๙๕ นางวีนัส  คําเมืองใจ 

 ๑๓๑๙๖ นางสาววีนัส  เจือจันทร 

 ๑๓๑๙๗ นางวีนัส  มีศรี 

 ๑๓๑๙๘ นางสาววีนา  ปญญาณธรรม 

 ๑๓๑๙๙ นางวีรญา  บํารุงสวัสดิ์ 

 ๑๓๒๐๐ นางวีรญา  ศรีแกว 

 ๑๓๒๐๑ นางวีรญา  สอนงายดี 

 ๑๓๒๐๒ นางสาววีรนุช  มีชัย 

 ๑๓๒๐๓ นางวีรยา  ชัวจิตร 

 ๑๓๒๐๔ นางวีรยา  เพ่ิมทรัพย 

 ๑๓๒๐๕ นางสาววีรยา  มาตยสุริย 

 ๑๓๒๐๖ นางวีรวรรณ  คนสําเนา 

 ๑๓๒๐๗ นางสาววีรวรรณ  แซหุน 

 ๑๓๒๐๘ นางวีระนุช  กอแกว 

 ๑๓๒๐๙ นางสาววีระพรรณ  บุญมีวิเศษ 

 ๑๓๒๑๐ นางวีระวรรณ  เหลาวิทวัส 

 ๑๓๒๑๑ นางสาววีระสุดา  สวัสดี 

 ๑๓๒๑๒ นางวีรักษ  ฑีฆาวงค 

 ๑๓๒๑๓ นางวีราภรณ  ธารณามัย 

 ๑๓๒๑๔ นางสาววีริณทร  วงษโภควินท 

 ๑๓๒๑๕ นางสาวเวณิก  ฉายโฉมศรี 

 ๑๓๒๑๖ นางเวียงพยอม  รัตนาธรรมวัฒน 

 ๑๓๒๑๗ นางสาวแวซําซียะ  ปารามัล 

 ๑๓๒๑๘ นางแวปารีดะห  เจะเลาะ 

 ๑๓๒๑๙ นางสาวแวแยนะ  สะนอ 

 ๑๓๒๒๐ นางแวรุสณี  เตะเจะ 

 ๑๓๒๒๑ นางแววใจ  ทัดเทียม 

 ๑๓๒๒๒ นางแววดาว  พิมลธเรศ 

 ๑๓๒๒๓ นางสาวแววตา  วาเลนซูลา 

 ๑๓๒๒๔ นางแวววรี  ไกรสีกาจ 

 ๑๓๒๒๕ นางแวสะปยะห  ยามิน 

 ๑๓๒๒๖ นางไววิทย  ฤทธิ์ภู 

 ๑๓๒๒๗ นางศกุนา  ล้ิมบุพศิริพร 

 ๑๓๒๒๘ นางสาวศกุนี  จันสุทธิรางกูร 

 ๑๓๒๒๙ นางสาวศจิภานันต  พินยะพงค 

 ๑๓๒๓๐ นางศจีมาศ  พวงประทุม 

 ๑๓๒๓๑ นางศฐา  รัตนพันธ 

 ๑๓๒๓๒ นางสาวศตพร  จรัสแสง 

 ๑๓๒๓๓ นางศตพร  เลขะคุณ 

 ๑๓๒๓๔ นางศตพร  หนูทิม 

 ๑๓๒๓๕ นางศนิศา  รวมจิตร 

 ๑๓๒๓๖ นางศมนยา  ฤทธิ์สุวรรณ 

 ๑๓๒๓๗ นางศรทิพย  ทองประไพ 

 ๑๓๒๓๘ นางสาวศรวณีย  รัฐฐานนท 

 ๑๓๒๓๙ นางศรัญญา  ชํานาญวุธ 

 ๑๓๒๔๐ นางสาวศรัญญา  ชีพสุวรรณ 

 ๑๓๒๔๑ นางศรัญญา  ดวงสิงหชัย 



 หนา   ๔๗ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๒๔๒ นางศรัญญา  เนินพลับ 

 ๑๓๒๔๓ นางสาวศรัญญา  ปานปน 

 ๑๓๒๔๔ นางศรัญญา  มณีจักร 

 ๑๓๒๔๕ นางสาวศรัญญา  เลียววิจักขณ 

 ๑๓๒๔๖ นางสาวศรัญญา  ศิริโสภโณ 

 ๑๓๒๔๗ นางศรัญญา  สุวรรณสิงห 

 ๑๓๒๔๘ นางศรัณญา  ทิพยศิริ 

 ๑๓๒๔๙ นางสาวศรัณยพร  มณีวงศ 

 ๑๓๒๕๐ นางสาวศรัณยพร  อั้งสกุล 

 ๑๓๒๕๑ นางศรัณยภัทร  เชื้อสะอาด 

 ๑๓๒๕๒ นางศรัณยรัชต  ศิลาแกว 

 ๑๓๒๕๓ นางศรัณยรัชต  สูนประหัตถ 

 ๑๓๒๕๔ นางศรัณยา  บุตรชัย 

 ๑๓๒๕๕ นางสาวศรัณยา  วงศไพบูลยวัฒน 

 ๑๓๒๕๖ นางศรัณยา  อุนาวงศ 

 ๑๓๒๕๗ นางศรัณรัชย  ไชยรัตน 

 ๑๓๒๕๘ นางสาวศรันญพัชร   

  ปญญะจินตวัฒน 

 ๑๓๒๕๙ นางสาวศรันยา  แสงละออ 

 ๑๓๒๖๐ นางศราณี  คําแกว 

 ๑๓๒๖๑ นางศราวรณ  ชอบรู 

 ๑๓๒๖๒ นางสาวศราวรรณ  จันทรเจริญ 

 ๑๓๒๖๓ นางศริญญา  วงศสุวัฒน 

 ๑๓๒๖๔ นางศริญญา  อินทรโสม 

 ๑๓๒๖๕ นางศรินญา  เจริญ 

 ๑๓๒๖๖ นางสาวศรินญา  ไพราม 

 ๑๓๒๖๗ นางศรินดา  เกตุนิล 

 ๑๓๒๖๘ นางศรินดา  เขียวพันธ 

 ๑๓๒๖๙ นางสาวศริพร  เมณเสน 

 ๑๓๒๗๐ นางศริษา  เสวยทรง 

 ๑๓๒๗๑ นางศรีกมล  จันระมาด 

 ๑๓๒๗๒ นางสาวศรีกัญญา  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๓๒๗๓ นางศรีกัลยา  วุฒินันทชัย 

 ๑๓๒๗๔ นางศรีกิจ  ศิริสมบัติ 

 ๑๓๒๗๕ นางสาวศรีเกษม  เอมทรัพย 

 ๑๓๒๗๖ นางสาวศรีจันต  พูลตาย 

 ๑๓๒๗๗ นางศรีจันทร  พรศิริ 

 ๑๓๒๗๘ นางศรีจันทรา  จันทรชวง 

 ๑๓๒๗๙ นางศรีชา  โคตรศรีวงศ 

 ๑๓๒๘๐ นางศรีทอง  อสุรพงค 

 ๑๓๒๘๑ นางสาวศรีทอน  มหาวันแจม 

 ๑๓๒๘๒ นางศรีไทย  เรือนมูล 

 ๑๓๒๘๓ นางศรีนวล  นิลมัย 

 ๑๓๒๘๔ นางศรีนวล  ผจญกลา 

 ๑๓๒๘๕ นางศรีนวล  เรือนคํา 

 ๑๓๒๘๖ นางศรีนวล  ลักษมีรัตนกุล 

 ๑๓๒๘๗ นางสาวศรีนวล  เอมพิทักษ 

 ๑๓๒๘๘ นางศรีประไพ  ชาธรรมา 

 ๑๓๒๘๙ นางสาวศรีประภา  จันทรมีศรี 

 ๑๓๒๙๐ นางสาวศรีพร  เดชพุทธวัจน 



 หนา   ๔๘ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๒๙๑ นางศรีพรรณ  กล่ินสักโก 

 ๑๓๒๙๒ นางศรีพรรณ  ปุรณะพรรค 

 ๑๓๒๙๓ นางศรีพรรณ  วรรณธนศร ี

 ๑๓๒๙๔ นางศรีแพร  ย้ิมยวน 

 ๑๓๒๙๕ นางสาวศรีแพร  เองฉวน 

 ๑๓๒๙๖ นางศรีไพร  กรีนเวย 

 ๑๓๒๙๗ นางศรีไพร  กัลปดี 

 ๑๓๒๙๘ นางศรีไพร  คณะเมือง 

 ๑๓๒๙๙ นางศรีไพร  คําขาม 

 ๑๓๓๐๐ นางสาวศรีไพร  จันตาสิงห 

 ๑๓๓๐๑ นางศรีไพร  ผิวขาว 

 ๑๓๓๐๒ นางศรีไพร  พลตื้อ 

 ๑๓๓๐๓ นางศรีไพร  พันธศรี 

 ๑๓๓๐๔ นางศรีไพร  พันธุมี 

 ๑๓๓๐๕ นางสาวศรีรัตน  แกวกัลยา 

 ๑๓๓๐๖ นางสาวศรีรัตน  สุขทรัพย 

 ๑๓๓๐๗ นางสาวศรีวรรณ  กุหลาบพนา 

 ๑๓๓๐๘ นางศรีวรรณ  รองเดช 

 ๑๓๓๐๙ นางสาวศรีวรรณ  อารีการ 

 ๑๓๓๑๐ นางศรีวิพัฒน  ภูสุนทรธรรม 

 ๑๓๓๑๑ นางศรีวิไล  วิลัยศรี 

 ๑๓๓๑๒ นางสาวศรีเวียงค  ทองสมัคร 

 ๑๓๓๑๓ นางศรีศรัญญา  ธรรมาภรณ 

 ๑๓๓๑๔ นางสาวศรีศุภรักษ  สวนแกว 

 ๑๓๓๑๕ นางศรีสกุล  แจคํา 

 ๑๓๓๑๖ นางศรีสมพร  ถวิลการ 

 ๑๓๓๑๗ นางศรีสมร  สาระพล 

 ๑๓๓๑๘ นางศรีสมาน  อินสุวรรณ 

 ๑๓๓๑๙ นางสาวศรีสุคนธ  หลักดี 

 ๑๓๓๒๐ นางศรีสุดา  ขวัญดี 

 ๑๓๓๒๑ นางศรีสุดา  ทองศักดิ์แสง 

 ๑๓๓๒๒ นางสาวศรีสุดา  ปานสังข 

 ๑๓๓๒๓ นางสาวศรีสุดา  ภูพะเนียด 

 ๑๓๓๒๔ นางศรีสุดา  รักษเพชร 

 ๑๓๓๒๕ นางศรีสุดา  ศรีทรัพยเมธิน 

 ๑๓๓๒๖ นางศรีสุดา  ศิลาโชติ 

 ๑๓๓๒๗ นางศรีสุมล  คุณโลก 

 ๑๓๓๒๘ นางศรีสุรางค  พรมคําตัน 

 ๑๓๓๒๙ นางศรีหลม  สุทธิเจริญพาณิชย 

 ๑๓๓๓๐ นางศรุดาภัทร  บุญยัง 

 ๑๓๓๓๑ นางศรุตยา  สิทธิฤทธิ์ 

 ๑๓๓๓๒ นางศรุตยา  สุขเรือง 

 ๑๓๓๓๓ นางศลิษา  ตัณฑกูล 

 ๑๓๓๓๔ นางศลิษา  เหลืองขมิ้น 

 ๑๓๓๓๕ นางศวรรยาพร  นันทะบุญมา 

 ๑๓๓๓๖ นางสาวศศรส  หลายพูนสวัสดิ์ 

 ๑๓๓๓๗ นางสาวศศิกร  นาคมณี 

 ๑๓๓๓๘ นางสาวศศิกาญจน  คํามีสีนนท 

 ๑๓๓๓๙ นางศศิกาญจน  ตะเกิงผล 

 ๑๓๓๔๐ นางศศิกาญจน  อินทรวิเศษ 



 หนา   ๔๙ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๓๔๑ นางศศิกานต  ยังสังข 

 ๑๓๓๔๒ นางศศิกานต  หาญฉวะ 

 ๑๓๓๔๓ นางศศิณา  รักบํารุง 

 ๑๓๓๔๔ นางสาวศศิทิพย  แตมเติม 

 ๑๓๓๔๕ นางศศิธร  กลองนรินทร 

 ๑๓๓๔๖ นางสาวศศิธร  กิจสุวรรณ 

 ๑๓๓๔๗ นางศศิธร  แกวศรี 

 ๑๓๓๔๘ นางศศิธร  จันทรตื้อ 

 ๑๓๓๔๙ นางสาวศศิธร  จันทรมหา 

 ๑๓๓๕๐ นางสาวศศิธร  ชวยสถิตย 

 ๑๓๓๕๑ นางศศิธร  ชาญพาณิชย 

 ๑๓๓๕๒ นางสาวศศิธร  ถาวรพันธ 

 ๑๓๓๕๓ นางสาวศศิธร  ถิ่นปรุ 

 ๑๓๓๕๔ นางศศิธร  ทองฉิม 

 ๑๓๓๕๕ นางศศิธร  เทาธุรี 

 ๑๓๓๕๖ นางสาวศศิธร  ธานี 

 ๑๓๓๕๗ นางสาวศศิธร  ธูปแจม 

 ๑๓๓๕๘ นางศศิธร  นาเมืองรักษ 

 ๑๓๓๕๙ นางศศิธร  บัวประดิษฐ 

 ๑๓๓๖๐ นางศศิธร  บุญถูก 

 ๑๓๓๖๑ นางสาวศศิธร  ปทุมมัง 

 ๑๓๓๖๒ นางศศิธร  ประสารสืบ 

 ๑๓๓๖๓ นางสาวศศิธร  พัฒนจิตเกษม 

 ๑๓๓๖๔ นางสาวศศิธร  เพ็ชรมนต 

 ๑๓๓๖๕ นางศศิธร  ภิญญะพงษ 

 ๑๓๓๖๖ นางสาวศศิธร  มั่นสาว 

 ๑๓๓๖๗ นางศศิธร  รชานนททัศน 

 ๑๓๓๖๘ นางศศิธร  วงษศรีจันทร 

 ๑๓๓๖๙ นางสาวศศิธร  วันชัย 

 ๑๓๓๗๐ นางศศิธร  สัณหภักดี 

 ๑๓๓๗๑ นางสาวศศิธร  สายวงศ 

 ๑๓๓๗๒ นางศศิธร  แสนปญญา 

 ๑๓๓๗๓ นางศศิธร  เหลาฤทธิ์ 

 ๑๓๓๗๔ นางศศิธร  อินทรรุจิกุล 

 ๑๓๓๗๕ นางสาวศศินันท  วิริยจารี 

 ๑๓๓๗๖ นางสาวศศินา  บัวลาด 

 ๑๓๓๗๗ นางศศิประภา  ตุละ 

 ๑๓๓๗๘ นางศศิพงศ  นันทไมยกุล 

 ๑๓๓๗๙ นางศศิพรรณ  จองวัฒนากิจ 

 ๑๓๓๘๐ นางศศิพัชร  สวัสดิ์พละ 

 ๑๓๓๘๑ นางสาวศศิพิชญ  วารุกา 

 ๑๓๓๘๒ นางสาวศศิเพ็ญ  นาคบริสุทธิ์ 

 ๑๓๓๘๓ นางศศิภา  ชูชัยมงคล 

 ๑๓๓๘๔ นางศศิภา  ชูตารัตนตระกูล 

 ๑๓๓๘๕ นางศศิภา  สายคําติ่ง 

 ๑๓๓๘๖ นางศศิภาส  กลัดเล็ก 

 ๑๓๓๘๗ นางศศิภาส  อริสริยวงศ 

 ๑๓๓๘๘ นางสาวศศิมา  ตั้งลิขิตสกุล 

 ๑๓๓๘๙ นางศศิมา  ทองทิพย 

 ๑๓๓๙๐ นางศศิมา  วงศทางประเสริฐ 



 หนา   ๕๐ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๓๙๑ นางศศิรัศมิ์  พุมจัตุรัส 

 ๑๓๓๙๒ นางศศิรัศมิ์  เวสสะสุนทร 

 ๑๓๓๙๓ นางศศิลักษณ  ศรีดารา 

 ๑๓๓๙๔ นางศศิวรรณ  บัวแดง 

 ๑๓๓๙๕ นางสาวศศิวรรณ  ฤกษงาม 

 ๑๓๓๙๖ นางศศิวิมล  มนูญผล 

 ๑๓๓๙๗ นางศศิวิมล  วิริยะไชโย 

 ๑๓๓๙๘ นางศศี  ศรีโชติ 

 ๑๓๓๙๙ นางสาวศันสนีย  ทองธรรมชาติ 

 ๑๓๔๐๐ นางสาวศันสนีย  สายศร 

 ๑๓๔๐๑ นางศันสนีย  แสงรัมย 

 ๑๓๔๐๒ นางสาวศันสิดา  ชูชาญ 

 ๑๓๔๐๓ นางสาวศาธนา  มูประสิทธิ์ 

 ๑๓๔๐๔ นางศิกานต  ขาวนวล 

 ๑๓๔๐๕ นางศิญารัตน  ศักดิ์เมธาวิชญ 

 ๑๓๔๐๖ นางสาวศิฐิหลิว  สุทธิจิตกานันท 

 ๑๓๔๐๗ นางศินีนารถ  อุนเมือง 

 ๑๓๔๐๘ นางศินุช  สะสมทรัพย 

 ๑๓๔๐๙ นางสาวศิมา  บุญศรี 

 ๑๓๔๑๐ นางศิยากร  ครองศิล 

 ๑๓๔๑๑ นางศิรดา  สอนศรี 

 ๑๓๔๑๒ นางศิรประภา  ธิติเมธาวัฒน 

 ๑๓๔๑๓ นางสาวศิรประภา  อุทัย 

 ๑๓๔๑๔ นางสาวศิรพัชร  อังหิรัญ 

 ๑๓๔๑๕ นางศิรสา  นิยมสุจริต 

 ๑๓๔๑๖ นางศิระษา  ชูตะกูล 

 ๑๓๔๑๗ นางศิราณี  คงไทย 

 ๑๓๔๑๘ นางศิราณี  ผลถาวรสุข 

 ๑๓๔๑๙ นางสาวศิราณี  สุขจินดา 

 ๑๓๔๒๐ นางศิราณี  เสนานุช 

 ๑๓๔๒๑ นางสาวศิราธร  สุภัทโรบล 

 ๑๓๔๒๒ นางสาวศิรานันต  พลเหี้ยมหาญ 

 ๑๓๔๒๓ นางศิราภรณ  สมคะเณย 

 ๑๓๔๒๔ นางสาวศิราภรณ  อินทรผล 

 ๑๓๔๒๕ นางศิริกมล  ฮมปา 

 ๑๓๔๒๖ นางสาวศิริกร  เสาวภาคย 

 ๑๓๔๒๗ นางสาวศิริกาญจน  เจริญไชยธํารง 

 ๑๓๔๒๘ นางสาวศิริกาญจน  ฉลองวงศ 

 ๑๓๔๒๙ นางศิริกุล  แกวดวง 

 ๑๓๔๓๐ นางศิริกุล  ดิษฐเจริญ 

 ๑๓๔๓๑ นางสาวศิริกุล  ทรัพยเรือง 

 ๑๓๔๓๒ นางสาวศิริกุล  เหล่ียมศิริวัฒนา 

 ๑๓๔๓๓ นางสาวศิริขวัญ  เลิศวิภู 

 ๑๓๔๓๔ นางศิริจันทร  ดองโพธิ์ 

 ๑๓๔๓๕ นางสาวศิริจิตร  แจงพลาย 

 ๑๓๔๓๖ นางศิริญาพร  ญาณพันธุ 

 ๑๓๔๓๗ นางสาวศิริณา  สินดํารงค 

 ๑๓๔๓๘ นางศิริทิพย  ติยะสุทธิพันธุ 

 ๑๓๔๓๙ นางศิริธร  เชิดพานิช 

 ๑๓๔๔๐ นางศิริธร  ตุนา 



 หนา   ๕๑ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๔๔๑ นางศิริธร  ทองเฉลิม 

 ๑๓๔๔๒ นางศิรินทร  จันทรแกว 

 ๑๓๔๔๓ นางสาวศิรินทร  สามสี 

 ๑๓๔๔๔ นางสาวศิรินทรทิพย  จิตตกุล 

 ๑๓๔๔๕ นางสาวศิรินทรทิพย  เจริญผล 

 ๑๓๔๔๖ นางสาวศิรินทรทิพย  สุพรรณ 

 ๑๓๔๔๗ นางศิรินธร  อินทมงคล 

 ๑๓๔๔๘ นางศิรินันท  ไชยรักษ 

 ๑๓๔๔๙ นางศิรินาฏ  โตยัง 

 ๑๓๔๕๐ นางสาวศิรินาถ  ทัศนไตรลักษณ 

 ๑๓๔๕๑ นางศิรินาถ  บุญไทย 

 ๑๓๔๕๒ นางสาวศิรินารถ  พลละคร 

 ๑๓๔๕๓ นางศิริเนตร  เรืองหนาย 

 ๑๓๔๕๔ นางศิริเนตร  เตโชกิจ 

 ๑๓๔๕๕ นางสาวศิริบังอร  นิลผาย 

 ๑๓๔๕๖ นางสาวศิริบุตร  หลวงพันเทา 

 ๑๓๔๕๗ นางศิริพงศ  เจอะสุข 

 ๑๓๔๕๘ นางศิริพร  กุณา 

 ๑๓๔๕๙ นางสาวศิริพร  กุลมธุรพจน 

 ๑๓๔๖๐ นางศิริพร  ขวัญชุม 

 ๑๓๔๖๑ นางศิริพร  ขุยศร 

 ๑๓๔๖๒ นางศิริพร  คําศรี 

 ๑๓๔๖๓ นางศิริพร  งามชัยภูมิ 

 ๑๓๔๖๔ นางศิริพร  จงปลูกกลาง 

 ๑๓๔๖๕ นางศิริพร  จันทรทิพย 

 ๑๓๔๖๖ นางสาวศิริพร  จันทรบาง 

 ๑๓๔๖๗ นางศิริพร  จันทินมาธร 

 ๑๓๔๖๘ นางศิริพร  จินดารัตน 

 ๑๓๔๖๙ นางศิริพร  จุลพล 

 ๑๓๔๗๐ นางศิริพร  ใจพินิจ 

 ๑๓๔๗๑ นางสาวศิริพร  ใจยะเขียว 

 ๑๓๔๗๒ นางสาวศิริพร  ชมชื่น 

 ๑๓๔๗๓ นางศิริพร  ชายภักดิ์ 

 ๑๓๔๗๔ นางศิริพร  ไชยสงคราม 

 ๑๓๔๗๕ นางสาวศิริพร  ตั้งกิจวานิชย 

 ๑๓๔๗๖ นางศิริพร  ตั้งสิทธิคุณ 

 ๑๓๔๗๗ นางศิริพร  เตชะอินทร 

 ๑๓๔๗๘ นางศิริพร  ทวะชารี 

 ๑๓๔๗๙ นางศิริพร  ทองคลอด 

 ๑๓๔๘๐ นางศิริพร  ทองล่ิม 

 ๑๓๔๘๑ นางสาวศิริพร  ทองสุข 

 ๑๓๔๘๒ นางศิริพร  ธรรมวินัยสถิต 

 ๑๓๔๘๓ นางศิริพร  นนทภา 

 ๑๓๔๘๔ นางศิริพร  นิยมสุจริต 

 ๑๓๔๘๕ นางศิริพร  บานคุม 

 ๑๓๔๘๖ นางศิริพร  บุญจอม 

 ๑๓๔๘๗ นางศิริพร  บุญชวย 

 ๑๓๔๘๘ นางสาวศิริพร  บูรณกุลกิจการ 

 ๑๓๔๘๙ นางศิริพร  ปาละวงศ 

 ๑๓๔๙๐ นางศิริพร  ปติวัย 



 หนา   ๕๒ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๔๙๑ นางศิริพร  ผลประเสริฐ 

 ๑๓๔๙๒ นางสาวศิริพร  พงษพิสุทธิ์ 

 ๑๓๔๙๓ นางสาวศิริพร  พรหมดี 

 ๑๓๔๙๔ นางสาวศิริพร  พรหมศิริ 

 ๑๓๔๙๕ นางสาวศิริพร  พลศรี 

 ๑๓๔๙๖ นางศิริพร  พ่ัวสําโรง 

 ๑๓๔๙๗ นางศิริพร  พิมพสวัสดิ์ 

 ๑๓๔๙๘ นางศิริพร  พิริยะธนาพงศ 

 ๑๓๔๙๙ นางสาวศิริพร  พิศาลรัตนคุณ 

 ๑๓๕๐๐ นางศิริพร  พุมมาก 

 ๑๓๕๐๑ นางศิริพร  เพนเทศ 

 ๑๓๕๐๒ นางสาวศิริพร  รามัญวงษ 

 ๑๓๕๐๓ นางศิริพร  รื่นถวิล 

 ๑๓๕๐๔ นางศิริพร  รุงสุวรรณ 

 ๑๓๕๐๕ นางศิริพร  วงศจันทรมณี 

 ๑๓๕๐๖ นางสาวศิริพร  วัฒนพฤกษ 

 ๑๓๕๐๗ นางสาวศิริพร  วันชื่น 

 ๑๓๕๐๘ นางศิริพร  วิบูลยศักดิ์สกุล 

 ๑๓๕๐๙ นางสาวศิริพร  ศรีประวิชกร 

 ๑๓๕๑๐ นางศิริพร  ศรีพันธ 

 ๑๓๕๑๑ นางศิริพร  ศรีสะระ 

 ๑๓๕๑๒ นางสาวศิริพร  ศุภศรี 

 ๑๓๕๑๓ นางศิริพร  สนิทนิตย 

 ๑๓๕๑๔ นางสาวศิริพร  สมไชยวงค 

 ๑๓๕๑๕ นางศิริพร  สวางศรี 

 ๑๓๕๑๖ นางศิริพร  สอนเผา 

 ๑๓๕๑๗ นางสาวศิริพร  สัตถาพร 

 ๑๓๕๑๘ นางสาวศิริพร  สามแกว 

 ๑๓๕๑๙ นางศิริพร  สุขประเสริฐ 

 ๑๓๕๒๐ นางศิริพร  สุขสวาง 

 ๑๓๕๒๑ นางสาวศิริพร  แสนเมือง 

 ๑๓๕๒๒ นางศิริพร  เหลาโชติ 

 ๑๓๕๒๓ นางศิริพร  อังกูรวรัญู 

 ๑๓๕๒๔ นางศิริพรรณ  เที่ยงสันเทียะ 

 ๑๓๕๒๕ นางสาวศิริพรรณ  ภาชโร 

 ๑๓๕๒๖ นางศิริพรรณ  สีทับทิม 

 ๑๓๕๒๗ นางสาวศิริพรรณ  มาตยสมบัติ 

 ๑๓๕๒๘ นางศิริพรรษา  วัฒนชานันท 

 ๑๓๕๒๙ นางศิริพันทน  รัตนพรม 

 ๑๓๕๓๐ นางศิริพันธ  วิญญาวงศ 

 ๑๓๕๓๑ นางศิริพันธ  สุวะมาตย 

 ๑๓๕๓๒ นางศิริพันธุ  ผ้ึงภุมริน 

 ๑๓๕๓๓ นางศิริเพ็ญ  เจะสือแม 

 ๑๓๕๓๔ นางสาวศิริเพ็ญ  ชูแปน 

 ๑๓๕๓๕ นางสาวศิริเพ็ญ  เตียวเจริญโสภา 

 ๑๓๕๓๖ นางสาวศิริเพ็ญ  เทพเดชาชาญ 

 ๑๓๕๓๗ นางสาวศิริเพ็ญ  สิทธิบรรณ 

 ๑๓๕๓๘ นางศิริเพ็ญ  อภิกรกวี 

 ๑๓๕๓๙ นางศิริภร  แกวมณี 

 ๑๓๕๔๐ นางศิริภรณ  วงศวิไลย 



 หนา   ๕๓ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๕๔๑ นางสาวศิริภัทร  แซล้ิม 

 ๑๓๕๔๒ นางสาวศิริมล  เนตรมนตประภา 

 ๑๓๕๔๓ นางศิริมา  ทับทอง 

 ๑๓๕๔๔ นางศิริมา  บังศรี 

 ๑๓๕๔๕ นางศิริมา  ยามา 

 ๑๓๕๔๖ นางสาวศิริมา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

 ๑๓๕๔๗ นางศิริมาศ  พรหมพิทักษ 

 ๑๓๕๔๘ นางสาวศิริมาศ  อัครวิบูลย 

 ๑๓๕๔๙ นางศิริมาส  บุญประสาร 

 ๑๓๕๕๐ นางศิริรักษ  เกียรติเฉลิมพร 

 ๑๓๕๕๑ นางสาวศิริรักษ  ปานเกตุ 

 ๑๓๕๕๒ นางศิริรักษ  เหมือนฤทธิ์ 

 ๑๓๕๕๓ นางศิริรตัน  กิจจารุวงษ 

 ๑๓๕๕๔ นางศิริรัตน  โงนมณี 

 ๑๓๕๕๕ นางสาวศิริรัตน  จรัสแสง 

 ๑๓๕๕๖ นางสาวศิริรัตน  จันตรี 

 ๑๓๕๕๗ นางศิริรัตน  จันทรพล 

 ๑๓๕๕๘ นางสาวศิริรัตน  ดวงดารา 

 ๑๓๕๕๙ นางสาวศิริรัตน  โตมาชา 

 ๑๓๕๖๐ นางศิริรัตน  ทัศนา 

 ๑๓๕๖๑ นางสาวศิริรัตน  นาคงาม 

 ๑๓๕๖๒ นางสาวศิริรัตน  ปจฉิมกุล 

 ๑๓๕๖๓ นางศิริรัตน  พุทธสีเสน 

 ๑๓๕๖๔ นางศิริรัตน  มณีโชติ 

 ๑๓๕๖๕ นางศิริรัตน  รวยดี 

 ๑๓๕๖๖ นางศิริรัตน  รินอินทร 

 ๑๓๕๖๗ นางศิริรัตน  ศิรินวล 

 ๑๓๕๖๘ นางสาวศิริรัตน  ศิริเลิศ 

 ๑๓๕๖๙ นางสาวศิริรัตน  หรีกประโคน 

 ๑๓๕๗๐ นางศิริรัตน  อินตะสาร 

 ๑๓๕๗๑ นางสาวศิริรัตน  อุดมชัย 

 ๑๓๕๗๒ นางศิริลักษณ  กฤตสัมพันธ 

 ๑๓๕๗๓ นางศิริลักษณ  กวาวสิบสาม 

 ๑๓๕๗๔ นางศิริลักษณ  กองลี 

 ๑๓๕๗๕ นางศิริลักษณ  เกบุตร 

 ๑๓๕๗๖ นางสาวศิริลักษณ  ครอบนพรัตน 

 ๑๓๕๗๗ นางสาวศิริลักษณ  จํานงมา 

 ๑๓๕๗๘ นางศิริลักษณ  เชี่ยวชาญ 

 ๑๓๕๗๙ นางสาวศิริลักษณ  ณ กาฬสินธุ 

 ๑๓๕๘๐ นางศิริลักษณ  ดวงจิตร 

 ๑๓๕๘๑ นางศิริลักษณ  บุญชัย 

 ๑๓๕๘๒ นางศิริลักษณ  บุดดาพันธ 

 ๑๓๕๘๓ นางศิริลักษณ  มหาครอง 

 ๑๓๕๘๔ นางศิริลักษณ  มหาวงศนันท 

 ๑๓๕๘๕ นางศิริลักษณ  รัตนดวง 

 ๑๓๕๘๖ นางศิริลักษณ  เวียงทอง 

 ๑๓๕๘๗ นางสาวศิริลักษณ  ศรีวิจิตต 

 ๑๓๕๘๘ นางศิริลักษณ  สรอยเสน 

 ๑๓๕๘๙ นางศิริลักษณ  สิมาชัย 

 ๑๓๕๙๐ นางศิริลักษณ  เอกมาตร 



 หนา   ๕๔ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๕๙๑ นางศิริวรรณ  การสมบัติ 

 ๑๓๕๙๒ นางศิริวรรณ  เกียรติกสิกร 

 ๑๓๕๙๓ นางศิริวรรณ  โกมลเสนาะ 

 ๑๓๕๙๔ นางศิริวรรณ  คงบุญแกว 

 ๑๓๕๙๕ นางศิริวรรณ  จิตรปรีดา 

 ๑๓๕๙๖ นางศิริวรรณ  เจือจํา 

 ๑๓๕๙๗ นางศิริวรรณ  ดวงตา 

 ๑๓๕๙๘ นางศิริวรรณ  เดชดี 

 ๑๓๕๙๙ นางศิริวรรณ  เดชะรัฐ 

 ๑๓๖๐๐ นางสาวศิริวรรณ  ธรรมปรีชา 

 ๑๓๖๐๑ นางสาวศิริวรรณ  เธียรวรรณ 

 ๑๓๖๐๒ นางศิริวรรณ  นวมานกร 

 ๑๓๖๐๓ นางสาวศิริวรรณ  บุญยืน 

 ๑๓๖๐๔ นางศิริวรรณ  พราหมณฤกษ 

 ๑๓๖๐๕ นางสาวศิริวรรณ  พิมพจันทร 

 ๑๓๖๐๖ นางศิริวรรณ  ฟุงพงษ 

 ๑๓๖๐๗ นางศิริวรรณ  มะยาระ 

 ๑๓๖๐๘ นางศิริวรรณ  มาตยาคุณ 

 ๑๓๖๐๙ นางสาวศิริวรรณ  รัศมี 

 ๑๓๖๑๐ นางศิริวรรณ  แรนาค 

 ๑๓๖๑๑ นางศิริวรรณ  ล้ีวิบูลยศิลป 

 ๑๓๖๑๒ นางสาวศิริวรรณ   

  เลิศอุดมกิจไพศาล 

 ๑๓๖๑๓ นางศิริวรรณ  ศรีนอยขาว 

 ๑๓๖๑๔ นางสาวศิริวรรณ  สมใจจริง 

 ๑๓๖๑๕ นางศิริวรรณ  อินทรวิเชียรคชา 

 ๑๓๖๑๖ นางศิริวรรณ  วิปุณณวรรณ 

 ๑๓๖๑๗ นางศิริวัฒนา  ตั้งสมสุข 

 ๑๓๖๑๘ นางศิริวัลย  อุดมเศรษฐ 

 ๑๓๖๑๙ นางศิริวาท  มุณีไชย 

 ๑๓๖๒๐ นางศิริษา  จันทรเชื้อ 

 ๑๓๖๒๑ นางศิริโสภา  มะโนวรรณ 

 ๑๓๖๒๒ นางสาวศิริเอมอร  วิชาชาติ 

 ๑๓๖๒๓ นางสาวศิโรรัตน  โชติกสถิตย 

 ๑๓๖๒๔ นางศิโรรัตน  วงคประไพ 

 ๑๓๖๒๕ นางศิลมน  ปนศิริ 

 ๑๓๖๒๖ นางศิลาณีย  ยุพานิชย 

 ๑๓๖๒๗ นางศิวพร  เกิดแกว 

 ๑๓๖๒๘ นางสาวศิวพร  ฉวีราช 

 ๑๓๖๒๙ นางสาวศิวพร  พินสุวรรณ 

 ๑๓๖๓๐ นางสาวศิวพร  มิทธิศร 

 ๑๓๖๓๑ นางศิวพร  เลยวานิชยเจริญ 

 ๑๓๖๓๒ นางศิวพร  ศรชัยดา 

 ๑๓๖๓๓ นางศิวพร  ศรีแสนตอ 

 ๑๓๖๓๔ นางศิวพร  สมรักษ 

 ๑๓๖๓๕ นางสาวศิวพร  โสตรุดร 

 ๑๓๖๓๖ นางศิวพร  เหลาศิริวุฒิ 

 ๑๓๖๓๗ นางศิวพร  อินทสะโร 

 ๑๓๖๓๘ นางศิวลี  นิยมเอื้อ 

 ๑๓๖๓๙ นางสาวศิวะพร  ประยูรเทพ 



 หนา   ๕๕ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๖๔๐ นางศิวะพร  ศิริสวัสดิ์ 

 ๑๓๖๔๑ นางสาวศิวานันท  นาคแดง 

 ๑๓๖๔๒ นางศิวาพร  เกื้อเกตุ 

 ๑๓๖๔๓ นางศิวาพร  เพ็ชรปราณี 

 ๑๓๖๔๔ นางสาวศิวาพร  ภุมรินทร 

 ๑๓๖๔๕ นางศิวาพร  รักษารัตน 

 ๑๓๖๔๖ นางศิวาภรณ  ทุมมา 

 ๑๓๖๔๗ นางสาวศิวาลัย  เสมาทอง 

 ๑๓๖๔๘ นางศิษยา  กล่ินสุคนธ 

 ๑๓๖๔๙ นางศีตลา  สิทธิวงษ 

 ๑๓๖๕๐ นางสาวศีลนิตย  พ่ึงเจษฎา 

 ๑๓๖๕๑ นางสาวศุขศรี  สุขสําราญ 

 ๑๓๖๕๒ นางศุจินันท  สมนาม 

 ๑๓๖๕๓ นางศุณี  ไชยมล 

 ๑๓๖๕๔ นางสาวศุทธสินี  ศุภพัชรชญานนท 

 ๑๓๖๕๕ นางสาวศุทธิณี  โยยานะ 

 ๑๓๖๕๖ นางสาวศุทธินี  คงฤทธิ์ 

 ๑๓๖๕๗ นางศุทธินี  มณีอินทร 

 ๑๓๖๕๘ นางศุทธิวรรณ  อินออน 

 ๑๓๖๕๙ นางศุภการ  พลพันธ 

 ๑๓๖๖๐ นางศุภกิจ  วารุณโรจน 

 ๑๓๖๖๑ นางสาวศุภจิรา  สืบสีสุข 

 ๑๓๖๖๒ นางศุภณัฏฐ  กนกรัตนสุนทร 

 ๑๓๖๖๓ นางศุภดี  เบญจกุล 

 ๑๓๖๖๔ นางสาวศุภดี  หยูดวง 

 ๑๓๖๖๕ นางศุภธาภรณ  มะหุวรรณ 

 ๑๓๖๖๖ นางศุภพิชญ  ไสยาทา 

 ๑๓๖๖๗ นางศุภมาศ  ตีระสิทธิพล 

 ๑๓๖๖๘ นางสาวศุภมาศ  ถิ่นจันดา 

 ๑๓๖๖๙ นางศุภมาศ  พิทักษราษฎร 

 ๑๓๖๗๐ นางสาวศุภมาส  ชูชื่น 

 ๑๓๖๗๑ นางศุภมาส  วงศมณี 

 ๑๓๖๗๒ นางศุภมาส  ศรีอํานาจ 

 ๑๓๖๗๓ นางสาวศุภมาส  อรชร 

 ๑๓๖๗๔ นางศุภร  สาสะเดาะห 

 ๑๓๖๗๕ นางศุภรดา  เทศมงคล 

 ๑๓๖๗๖ นางศุภรดา  ประเสริฐกุล 

 ๑๓๖๗๗ นางศุภรักษ  อุทธโยธา 

 ๑๓๖๗๘ นางศุภรัตน  เพ็ญพาส 

 ๑๓๖๗๙ นางศุภรัตน  ภูเกิด 

 ๑๓๖๘๐ นางศุภรัสมิ์  ทองมี 

 ๑๓๖๘๑ นางศุภรา  สินธวาชีวะ 

 ๑๓๖๘๒ นางศุภรานันท  ซิมงาม 

 ๑๓๖๘๓ นางศุภราภรณ  ใจวงค 

 ๑๓๖๘๔ นางศุภลักษณ  คลายสมมุติ 

 ๑๓๖๘๕ นางสาวศุภลักษณ  จันหาญ 

 ๑๓๖๘๖ นางศุภลักษณ  จิตรจันทร 

 ๑๓๖๘๗ นางสาวศุภลักษณ  ชายบุญแกว 

 ๑๓๖๘๘ นางสาวศุภลักษณ  ไตรรัตนกุล 

 ๑๓๖๘๙ นางศุภลักษณ  เทาเทียมตน 



 หนา   ๕๖ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๖๙๐ นางศุภลักษณ  ธนามี 

 ๑๓๖๙๑ นางศุภลักษณ  ธิบดี 

 ๑๓๖๙๒ นางศุภลักษณ  บุญตามชู 

 ๑๓๖๙๓ นางศุภลักษณ  บุญสาระวัง 

 ๑๓๖๙๔ นางสาวศุภลักษณ  เพชรบุรี 

 ๑๓๖๙๕ นางศุภลักษณ  รูปคํา 

 ๑๓๖๙๖ นางศุภลักษณ  สุขไพบูลย 

 ๑๓๖๙๗ นางสาวศุภลักษณ  อัจฉริยวรพงศ 

 ๑๓๖๙๘ นางสาวศุภวรรณ  บุญชุม 

 ๑๓๖๙๙ นางศุภวรรณ  แสงจันทร 

 ๑๓๗๐๐ นางสาวศุภวรรณ  เจิงกล่ินจันทร 

 ๑๓๗๐๑ นางสาวศุภวัลย  คําชาย 

 ๑๓๗๐๒ นางสาวศุภสิตางค  ศิริพัฒน 

 ๑๓๗๐๓ นางศุภสุตา  บุญมาศ 

 ๑๓๗๐๔ นางศุภักษณา  ตันซาว 

 ๑๓๗๐๕ นางศุภัคชญา  กองแม 

 ๑๓๗๐๖ นางศุภัทรา  เชื้อชาญ 

 ๑๓๗๐๗ นางสาวศุภากร  ปติภูมิวิเศษ 

 ๑๓๗๐๘ นางศุภากร  เผือกคํา 

 ๑๓๗๐๙ นางศุภากร  หมายมั่น 

 ๑๓๗๑๐ นางศุภากร  เอกมฤเคนทร 

 ๑๓๗๑๑ นางสาวศุภากาญจน  ทศานนท 

 ๑๓๗๑๒ นางศุภางค  พินิจการ 

 ๑๓๗๑๓ นางสาวศุภานัน  รจนัย 

 ๑๓๗๑๔ นางศุภาพรรณ  ปานอวม 

 ๑๓๗๑๕ นางศุภาพิชญ  มวงมนตรี 

 ๑๓๗๑๖ นางศุภาภรณ  พรหมอักษร 

 ๑๓๗๑๗ นางศุภิศา  บุญปก 

 ๑๓๗๑๘ นางสาวศุภิสรา  คําซุย 

 ๑๓๗๑๙ นางศุภิสรา  รอดรักษ 

 ๑๓๗๒๐ นางศุภิสรา  วรรณแสงทอง 

 ๑๓๗๒๑ นางสาวศุรดา  มาพันธุ 

 ๑๓๗๒๒ นางศุลีพร  คงเกิด 

 ๑๓๗๒๓ นางสาวศุลีพร  แมนนนทรัตน 

 ๑๓๗๒๔ นางศุลีพร  ศรีสูงเนิน 

 ๑๓๗๒๕ นางศุศราพร  อินทองคํา 

 ๑๓๗๒๖ นางศุศราภรณ  สุขแสน 

 ๑๓๗๒๗ นางเศาวนิต  พลแกง 

 ๑๓๗๒๘ นางโศธิดา  ปะวะสี 

 ๑๓๗๒๙ นางสาวโศภิตา  ผลสุทธิ์ 

 ๑๓๗๓๐ นางโศภิษฐ  สกุลทองมา 

 ๑๓๗๓๑ นางโศภิษฐา  ภูกาบิน 

 ๑๓๗๓๒ นางโศรดา  ชัยพานิชยกุล 

 ๑๓๗๓๓ นางสาวษมากร  ปรารถนารักษ 

 ๑๓๗๓๔ นางสาวษารินทร  สิงหสวัสดิ์ 

 ๑๓๗๓๕ นางสาวสกลวรรณ  ผองอารมย 

 ๑๓๗๓๖ นางสกลวรรณ  มวงสี 

 ๑๓๗๓๗ นางสาวสกาวเดือน  นําแสงกุล 

 ๑๓๗๓๘ นางสกาวเดือน   

  ปาละกะวงศ ณ อยุธยา 



 หนา   ๕๗ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๗๓๙ นางสกาวรัตน  เชยจันทร 

 ๑๓๗๔๐ นางสาวสกาวรัตน  แดงมันฮับ 

 ๑๓๗๔๑ นางสกาวรัตน  ตายทอง 

 ๑๓๗๔๒ นางสาวสกาวรัตน  บัวรมย 

 ๑๓๗๔๓ นางสาวสกาวรัตน  สรรเสริญ 

 ๑๓๗๔๔ นางสาวสกาวรัตน  เหมือนละมาย 

 ๑๓๗๔๕ นางสาวสกุนา  สุภานันท 

 ๑๓๗๔๖ นางสกุลกาญต  หุนศรีสกุล 

 ๑๓๗๔๗ นางสาวสกุลทิพย  ประภัทรพรกุล 

 ๑๓๗๔๘ นางสกุลรัตน  เกตุปญญาพงศ 

 ๑๓๗๔๙ นางสกุลรัตน  ทองจันทร 

 ๑๓๗๕๐ นางสาวสกุลรัตน  เหมมั่น 

 ๑๓๗๕๑ นางสงกรานต  ครูสอน 

 ๑๓๗๕๒ นางสาวสงกรานต  เนตรวงษ 

 ๑๓๗๕๓ นางสาวสงกรานต  เสือเถื่อน 

 ๑๓๗๕๔ นางสงกรานต  อาบสุวรรณ 

 ๑๓๗๕๕ นางสงวน  ศรีจันทร 

 ๑๓๗๕๖ นางสงวนทิพย  ชมภูชัยเกิด 

 ๑๓๗๕๗ นางสาวสงวนศรี  เทพสุรินทร 

 ๑๓๗๕๘ นางสงศรี  ฉูดสูงเนิน 

 ๑๓๗๕๙ นางสาวสงา  ประโพธิ์ทัง 

 ๑๓๗๖๐ นางสงาศรี  เนาวฤทธิ์ 

 ๑๓๗๖๑ นางสจี  ชาญพัฒนนันท 

 ๑๓๗๖๒ นางสาวสดศรี  ใจจุมปา 

 ๑๓๗๖๓ นางสาวสดับพิณ  แซฉิน 

 ๑๓๗๖๔ นางสาวสดุดี  วิสุทธิแพทย 

 ๑๓๗๖๕ นางสตรีรักษ  โชติสวัสดิ์ 

 ๑๓๗๖๖ นางสาวสตรีรัตน  ดอกนาค 

 ๑๓๗๖๗ นางสตรีรัตน  ทาคํามา 

 ๑๓๗๖๘ นางสตรีรัตน  มานัสฤดี 

 ๑๓๗๖๙ นางสาวสถาพร  เกิดแกว 

 ๑๓๗๗๐ นางสถาพร  ชาติอลงกรณ 

 ๑๓๗๗๑ นางสถาพร  มีชูแสง 

 ๑๓๗๗๒ นางสถาพร  เสมียนเพชร 

 ๑๓๗๗๓ นางสถาพร  อินทโก 

 ๑๓๗๗๔ นางสถิดา  นอยพลี 

 ๑๓๗๗๕ นางสถิดา  สุดดี 

 ๑๓๗๗๖ นางสาวสถิตพร  สาลีโท 

 ๑๓๗๗๗ นางสาวสนใจ  พรพัฒนานิคม 

 ๑๓๗๗๘ นางสาวสนทนา  ทองพูล 

 ๑๓๗๗๙ นางสาวสนธยา  ขวัญอยู 

 ๑๓๗๘๐ นางสนธยา  ชีชาง 

 ๑๓๗๘๑ นางสนธยา  ดาวนุไร 

 ๑๓๗๘๒ นางสนธยา  ติ๊บปะละวงศ 

 ๑๓๗๘๓ นางสนธยา  ทองรุง 

 ๑๓๗๘๔ นางสาวสนธยา  ไทรทองคํา 

 ๑๓๗๘๕ นางสาวสนธยา  มโนชัยวุฒิกุล 

 ๑๓๗๘๖ นางสนธยา  วงศเสนห 

 ๑๓๗๘๗ นางสนธยา  วัฒนชยานนท 

 ๑๓๗๘๘ นางสนธิยา  คงนาค 



 หนา   ๕๘ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๗๘๙ นางสนนทพร  ศิริ 

 ๑๓๗๙๐ นางสนันตน  เอี่ยมสะอาด 

 ๑๓๗๙๑ นางสาวสนิท  ชมสวน 

 ๑๓๗๙๒ นางสนิท  พิเนตรเสถียร 

 ๑๓๗๙๓ นางสนิท  หินวิเศษ 

 ๑๓๗๙๔ นางสาวสนิทพิมพ  ชูอาวุธ 

 ๑๓๗๙๕ นางสไบ  นันทะสิงห 

 ๑๓๗๙๖ นางสไบทิพย  วิเศษสิงห 

 ๑๓๗๙๗ นางสปนแกว  พัฒนากุล 

 ๑๓๗๙๘ นางสปเยาะ  อารง 

 ๑๓๗๙๙ นางสภัทรพร  แปงใจ 

 ๑๓๘๐๐ นางสมคิด  กรรณิกา 

 ๑๓๘๐๑ นางสาวสมคิด  ติยะวงศ 

 ๑๓๘๐๒ นางสมคิด  เทียมแกว 

 ๑๓๘๐๓ นางสมคิด  บุญพิทักษ 

 ๑๓๘๐๔ นางสาวสมคิด  ปานประเสริฐ 

 ๑๓๘๐๕ นางสมคิด  วงษา 

 ๑๓๘๐๖ นางสาวสมจิต  จันทรบาง 

 ๑๓๘๐๗ นางสาวสมจิต  ไชยพุทธ 

 ๑๓๘๐๘ นางสาวสมจิต  แซจึง 

 ๑๓๘๐๙ นางสาวสมจิต  หมัดเลียด 

 ๑๓๘๑๐ นางสาวสมจิต  อิ่มคลาย 

 ๑๓๘๑๑ นางสมจิตร  ไชยวิจิตร 

 ๑๓๘๑๒ นางสาวสมจิตร  ดํามินเสก 

 ๑๓๘๑๓ นางสมจิตร  นาละออง 

 ๑๓๘๑๔ นางสมจิตร  นิรมลไพสิฐ 

 ๑๓๘๑๕ นางสมจิตร  ไปปะวิล 

 ๑๓๘๑๖ นางสาวสมจิตร  พ่ึงเจาะ 

 ๑๓๘๑๗ นางสาวสมจิตร  มะลิดา 

 ๑๓๘๑๘ นางสมจิตร  วงศคํา 

 ๑๓๘๑๙ นางสมจิตร  สิงคิพร 

 ๑๓๘๒๐ นางสาวสมจิตร  สิทธิวงษ 

 ๑๓๘๒๑ นางสมจิตร  สุวรรณศรี 

 ๑๓๘๒๒ นางสมจิตร  หาญนอย 

 ๑๓๘๒๓ นางสมจิตร  เหลาประเสริฐ 

 ๑๓๘๒๔ นางสาวสมจิตร  เชี่ยวชาญ 

 ๑๓๘๒๕ นางสมจิตร  ตั้งตรง 

 ๑๓๘๒๖ นางสาวสมจิตร  ปติธรรมรัตน 

 ๑๓๘๒๗ นางสาวสมจิตร  พานะ 

 ๑๓๘๒๘ นางสมจิตร  โพลังสกุล 

 ๑๓๘๒๙ นางสมใจ  เจริญพันธุ 

 ๑๓๘๓๐ นางสมใจ  แจงเรือง 

 ๑๓๘๓๑ นางสาวสมใจ  ชินภาชน 

 ๑๓๘๓๒ นางสาวสมใจ  แซอึ้ง 

 ๑๓๘๓๓ นางสมใจ  ณัฎฐวรรธนะ 

 ๑๓๘๓๔ นางสมใจ  ดอกมณฑา 

 ๑๓๘๓๕ นางสาวสมใจ  ตันติวุฒิกุญชร 

 ๑๓๘๓๖ นางสมใจ  ทองมนต 

 ๑๓๘๓๗ นางสมใจ  พรมณี 

 ๑๓๘๓๘ นางสมใจ  มานะกรโกวิท 



 หนา   ๕๙ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๘๓๙ นางสมใจ  มีเทพ 

 ๑๓๘๔๐ นางสมใจ  มีสิทธิ์ 

 ๑๓๘๔๑ นางสาวสมใจ  ย่ิงทวีหยก 

 ๑๓๘๔๒ นางสมใจ  วิริยพงศรัตน 

 ๑๓๘๔๓ นางสมใจ  สวัสดิ์วงษ 

 ๑๓๘๔๔ นางสมใจ  สัตยดี 

 ๑๓๘๔๕ นางสมใจ  สิทธิลภ 

 ๑๓๘๔๖ นางสาวสมใจ  สุทธิศัย 

 ๑๓๘๔๗ นางสมใจ  อาจวิชัย 

 ๑๓๘๔๘ นางสมใจนึก  กันขาว 

 ๑๓๘๔๙ นางสาวสมญาภรณ  พุทธรักษา 

 ๑๓๘๕๐ นางสมถวิล  บงกชมาศ 

 ๑๓๘๕๑ นางสมถวิล  บํารุงภักดิ์ 

 ๑๓๘๕๒ นางสมถวิล  ประเสริฐ 

 ๑๓๘๕๓ นางสมถวิล  ลันขุนทด 

 ๑๓๘๕๔ นางสมถวิล  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๓๘๕๕ นางสมถวิล  สุภาว 

 ๑๓๘๕๖ นางสมถวิล  อุทัยศิริตานนท 

 ๑๓๘๕๗ นางสมทรง  กิจสมโภชน 

 ๑๓๘๕๘ นางสาวสมทรง  ขุนพรหม 

 ๑๓๘๕๙ นางสาวสมทรง  ทุเรียน 

 ๑๓๘๖๐ นางสาวสมทรง  สีที 

 ๑๓๘๖๑ นางสาวสมทรง  อินทสอน 

 ๑๓๘๖๒ นางสมนต  กุมรีจิตร 

 ๑๓๘๖๓ นางสมนึก  คําพิกุล 

 ๑๓๘๖๔ นางสมบัติ  นิยมนา 

 ๑๓๘๖๕ นางสาวสมบัติ  บัวบุตร 

 ๑๓๘๖๖ นางสาวสมบัติ  ประเสริฐแกว 

 ๑๓๘๖๗ นางสาวสมบัติ  สุทธิชุม 

 ๑๓๘๖๘ นางสมบูรณ  เทียมวงศ 

 ๑๓๘๖๙ นางสาวสมบูรณ  นิกรบัว 

 ๑๓๘๗๐ นางสมบูรณ  นิยามรัตนกุลศิริ 

 ๑๓๘๗๑ นางสมบูรณ  บัวศักดิ์ 

 ๑๓๘๗๒ นางสมประสงค  แปนเกล้ียง 

 ๑๓๘๗๓ นางสาวสมประสงค  รมยาคม 

 ๑๓๘๗๔ นางสมประสงค  หุตะวัฒนะ 

 ๑๓๘๗๕ นางสมปรารถนา  จันไธสง 

 ๑๓๘๗๖ นางสมปรารถนา  แตมทอง 

 ๑๓๘๗๗ นางสมปรารถนา  ภักติยานุวรรตน 

 ๑๓๘๗๘ นางสมปรารถนา  หวังพิทักษวงศ 

 ๑๓๘๗๙ นางสมปอง  เจริญกลาง 

 ๑๓๘๘๐ นางสมปอง  ชาววัง 

 ๑๓๘๘๑ นางสาวสมปอง  นามนาเมือง 

 ๑๓๘๘๒ นางสาวสมปอง  พุทธา 

 ๑๓๘๘๓ นางสมปอง  มิลินทานนท 

 ๑๓๘๘๔ นางสมปอง  ยงดี 

 ๑๓๘๘๕ นางสมปอง  รัตนาเอนกชัย 

 ๑๓๘๘๖ นางสมปอง  แสงธูป 

 ๑๓๘๘๗ นางสมพร  เกษมสุข 

 ๑๓๘๘๘ นางสมพร  ขําพันธ 



 หนา   ๖๐ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๘๘๙ นางสมพร  ฉิมพลี 

 ๑๓๘๙๐ นางสาวสมพร  บุญญาเขตชัย 

 ๑๓๘๙๑ นางสาวสมพร  บุญธนพร 

 ๑๓๘๙๒ นางสมพร  บุตรเต 

 ๑๓๘๙๓ นางสมพร  ประทุมขันธ 

 ๑๓๘๙๔ นางสมพร  พงษรอด 

 ๑๓๘๙๕ นางสมพร  พนาลิกุล 

 ๑๓๘๙๖ นางสมพร  ยวนพันธ 

 ๑๓๘๙๗ นางสาวสมพร  รักษาภักดี 

 ๑๓๘๙๘ นางสมพร  รุงอินทร 

 ๑๓๘๙๙ นางสมพร  วิศาลกมล 

 ๑๓๙๐๐ นางสมพร  ศรีสุขา 

 ๑๓๙๐๑ นางสาวสมพร  สมภาร 

 ๑๓๙๐๒ นางสาวสมพร  สายเมฆ 

 ๑๓๙๐๓ นางสมพร  หงษเวียง 

 ๑๓๙๐๔ นางสาวสมพร  เอี่ยมแฝงกรุง 

 ๑๓๙๐๕ นางสมพรอม  ผลแกว 

 ๑๓๙๐๖ นางสาวสมพิศ  ทองสุก 

 ๑๓๙๐๗ นางสมพิศ  ปรีดาศักดิ์ 

 ๑๓๙๐๘ นางสมพิศ  ฟกเล็ก 

 ๑๓๙๐๙ นางสมพิศ  รัตนปกรณ 

 ๑๓๙๑๐ นางสาวสมพิศ  วิสิฐพงศกร 

 ๑๓๙๑๑ นางสมพิศ  ศรีวรลักขณา 

 ๑๓๙๑๒ นางสาวสมภาร  จงเทพ 

 ๑๓๙๑๓ นางสมภาร  ศิริมูล 

 ๑๓๙๑๔ นางสมภูมิ  กัลปดี 

 ๑๓๙๑๕ นางสมร  ทองคําเภา 

 ๑๓๙๑๖ นางสมร  บุญญาสถิตย 

 ๑๓๙๑๗ นางสมร  บุญวิสูตร 

 ๑๓๙๑๘ นางสาวสมร  พยุงดี 

 ๑๓๙๑๙ นางสมร  ภูมี 

 ๑๓๙๒๐ นางสมร  แสนดาหมื่น 

 ๑๓๙๒๑ นางสาวสมรวม  ภาษี 

 ๑๓๙๒๒ นางสมรัก  ภูติยานันต 

 ๑๓๙๒๓ นางสมรัก  อิงคยะกุล 

 ๑๓๙๒๔ นางสมรักษ  สุขแสง 

 ๑๓๙๒๕ นางสมรัตน  แดงสกุล 

 ๑๓๙๒๖ นางสมรัตน  เรืองสุวรรณ 

 ๑๓๙๒๗ นางสาวสมฤดี  ไชยรักษ 

 ๑๓๙๒๘ นางสมฤดี  แดนไทยธรรม 

 ๑๓๙๒๙ นางสาวสมฤดี  ทินมาลา 

 ๑๓๙๓๐ นางสาวสมฤดี  บุญรอด 

 ๑๓๙๓๑ นางสมฤดี  แยมเกษร 

 ๑๓๙๓๒ นางสาวสมฤทัย  แกวมณี 

 ๑๓๙๓๓ นางสมฤทัย  สุขใส 

 ๑๓๙๓๔ นางสาวสมฤทัย  ใหมคามิ 

 ๑๓๙๓๕ นางสาวสมฤทัย  ออนชะอ่ํา 

 ๑๓๙๓๖ นางสมลักษณ  กอกุลจันทร 

 ๑๓๙๓๗ นางสมลักษณ  กองศูนยพนิช 

 ๑๓๙๓๘ นางสมลักษณ  แกวชิณ 



 หนา   ๖๑ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๙๓๙ นางสมลักษณ  ครุธฉ่ํา 

 ๑๓๙๔๐ นางสมลักษณ  ชวยทัต 

 ๑๓๙๔๑ นางสาวสมลักษณ  ตัญญะวังรัตน 

 ๑๓๙๔๒ นางสมลักษณ  มิตรจิระพงศ 

 ๑๓๙๔๓ นางสมศรี  คําคง 

 ๑๓๙๔๔ นางสมศรี  ชวยคุณูปการ 

 ๑๓๙๔๕ นางสาวสมศรี  ปานพลอย 

 ๑๓๙๔๖ นางสมศรี  พลการ 

 ๑๓๙๔๗ นางสมศรี  พิทักษพงษธร 

 ๑๓๙๔๘ นางสมศรี  สายสอาด 

 ๑๓๙๔๙ นางสมศรี  ส้ินโศรก 

 ๑๓๙๕๐ นางสมศรี  สุวรรณรัตน 

 ๑๓๙๕๑ นางสมศรี  แสงพรม 

 ๑๓๙๕๒ นางสาวสมศรี  แสงสุข 

 ๑๓๙๕๓ นางสมศรี  เอียดแกว 

 ๑๓๙๕๔ นางสมศรี  เอียดทอง 

 ๑๓๙๕๕ นางสมศิริ  ชูเกิด 

 ๑๓๙๕๖ นางสมศิลป  จันทราช 

 ๑๓๙๕๗ นางสมศีล  บัวทอง 

 ๑๓๙๕๘ นางสาวสมสกุล  ชูแวน 

 ๑๓๙๕๙ นางสมสนุก  ชั่งหนอง 

 ๑๓๙๖๐ นางสมสมร  ปานทอง 

 ๑๓๙๖๑ เรืออากาศโทหญิง สมสมร   

  นาคเกษม 

 ๑๓๙๖๒ นางสมสมัย  สวัสดิ์ประภา 

 ๑๓๙๖๓ นางสมสวาท  หิรัญวัฒนสุข 

 ๑๓๙๖๔ นางสมโสภณ  นิ่มสําฤทธิ์ 

 ๑๓๙๖๕ นางสมหญิง  ฉิมพลีปกษ 

 ๑๓๙๖๖ นางสมหญิง  บํารุงศิลป 

 ๑๓๙๖๗ นางสมหญิง  ยอดจักร 

 ๑๓๙๖๘ นางสมหญิง  วีระจินตนา 

 ๑๓๙๖๙ นางสาวสมหญิง  ศิริมาตรกูล 

 ๑๓๙๗๐ นางสมหญิง  อินพุม 

 ๑๓๙๗๑ นางสมหมาย  โคตรสีเขียว 

 ๑๓๙๗๒ นางสมหมาย  จูกูล 

 ๑๓๙๗๓ นางสมหมาย  บํารุงศรี 

 ๑๓๙๗๔ นางสาวสมหมาย  ปสสา 

 ๑๓๙๗๕ นางสาวสมหมาย  พันธสุ 

 ๑๓๙๗๖ นางสาวสมหมาย  ภิรมยไทย 

 ๑๓๙๗๗ นางสาวสมหมาย  มีกมล 

 ๑๓๙๗๘ นางสาวสมหมาย  อริยะดิบ 

 ๑๓๙๗๙ นางสมหวัง  ดวงพร 

 ๑๓๙๘๐ นางสาวสมัย  อยูฉิม 

 ๑๓๙๘๑ นางสาวสมาน  บุญสวัสดิ์ 

 ๑๓๙๘๒ นางสมาพร  เจริญรื่น 

 ๑๓๙๘๓ นางสมาพร  มนตรีโพธิ์ 

 ๑๓๙๘๔ นางสมาพร  เสตพันธ 

 ๑๓๙๘๕ นางสมาพร  แสงนวล 

 ๑๓๙๘๖ นางสาวสมาภรณ  บุญชม 

 ๑๓๙๘๗ นางสยุมพร  โตออน 



 หนา   ๖๒ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๙๘๘ นางสยุมพร  พูนมั่น 

 ๑๓๙๘๙ นางสาวสรชา  แสงพิชัย 

 ๑๓๙๙๐ นางสาวสรรพวรรณ  เนื่องวัง 

 ๑๓๙๙๑ นางสรวงสุดา  ธรรมวิลัยพันธ 

 ๑๓๙๙๒ นางสาวสรอยจันทร  พานทอง 

 ๑๓๙๙๓ นางสาวสรอยทิพย  บุษบงก 

 ๑๓๙๙๔ นางสาวสรอยพรม  ยาหอม 

 ๑๓๙๙๕ นางสรอยเพชร  วิภาพเสถียรกุล 

 ๑๓๙๙๖ นางสาวสรอยเพ็ชร  ชัยรุงปญญา 

 ๑๓๙๙๗ นางสรอยฟา  พรมงาม 

 ๑๓๙๙๘ นางสรอยมณี  แปลงมาลย 

 ๑๓๙๙๙ นางสรอยสวรรค  เกตุไทย 

 ๑๔๐๐๐ นางสรอยสุดา  ชาติพรอมพงษ 

 ๑๔๐๐๑ นางสรัญญา  กุลวงศ 

 ๑๔๐๐๒ นางสาวสรัญญา  คงขวัญ 

 ๑๔๐๐๓ นางสรัญญา  เชื้อชิต 

 ๑๔๐๐๔ นางสรัญญา  ปณฑวงศ 

 ๑๔๐๐๕ นางสรัญญา  แยมศรี 

 ๑๔๐๐๖ นางสราญนันต  โสภาพ 

 ๑๔๐๐๗ นางสาวสรามาศ  สุขเอม 

 ๑๔๐๐๘ นางสริณญา  พรพัฒนาจิรพันธิ 

 ๑๔๐๐๙ นางสริตา  สายจันทร 

 ๑๔๐๑๐ นางสาวสรินยา  บุพศิริ 

 ๑๔๐๑๑ นางสาวสรินยา  เวชกัลยามิตร 

 ๑๔๐๑๒ นางสาวสรินยา  ศาสนพิสุทธิกุล 

 ๑๔๐๑๓ นางสาวสรินยา  สาสมบูรณ 

 ๑๔๐๑๔ นางสาวสรินวรรณ  ตันติวิมงคล 

 ๑๔๐๑๕ นางสรินา  วิถีกุล 

 ๑๔๐๑๖ นางสาวสรียาวรรธน  แสนสงค 

 ๑๔๐๑๗ นางสโรชา  จันทรเพ็ชร 

 ๑๔๐๑๘ นางสาวสโรชา  มาตลอย 

 ๑๔๐๑๙ นางสโรชา  วองจิรกิตติ์ 

 ๑๔๐๒๐ นางสโรชา  ใหมจันทร 

 ๑๔๐๒๑ นางสลักจิต  งามสงา 

 ๑๔๐๒๒ นางสลักจิต  เชิดชูถิ่น 

 ๑๔๐๒๓ นางสาวสลันยา  ตั้นหลก 

 ๑๔๐๒๔ นางสลิล  ไพพินิจ 

 ๑๔๐๒๕ นางสลิล  เอียงเทศ 

 ๑๔๐๒๖ นางสาวสลิลดา  สังหาด 

 ๑๔๐๒๗ นางสลิลทิพย  แสงศร 

 ๑๔๐๒๘ นางสาวสลิลลา  เลิศวงศอุดมพร 

 ๑๔๐๒๙ นางสวรรยา  ดุสิตงามมงคล 

 ๑๔๐๓๐ นางสวรรยา  ทวีวัน 

 ๑๔๐๓๑ นางสวรรยา  ผลรักษา 

 ๑๔๐๓๒ นางสวรส  เขมะวนิช 

 ๑๔๐๓๓ นางสวรส  พงศสุธรรม 

 ๑๔๐๓๔ นางสวรินทร  คุมภัย 

 ๑๔๐๓๕ นางสาวสวรินทร  อุทัย 

 ๑๔๐๓๖ นางสวลี  พ่ึงราษฎร 

 ๑๔๐๓๗ นางสวัลชนา  มีลาภ 



 หนา   ๖๓ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๐๓๘ นางสวัลยา  เพชรสุข 

 ๑๔๐๓๙ นางสาวสวาท  เรืองฤทธิ์ 

 ๑๔๐๔๐ นางสาวสวาท  อินทนนท 

 ๑๔๐๔๑ นางสาวสวิชญา  ท่ังหิรัญ 

 ๑๔๐๔๒ นางสาวสวิตตา  กอนใส 

 ๑๔๐๔๓ นางสวิตตา  ชมทอง 

 ๑๔๐๔๔ นางสาวสวิตตา  ธงยศ 

 ๑๔๐๔๕ นางสวีวรรณ  หรายลอย 

 ๑๔๐๔๖ นางสสิธร  นุนจํานงค 

 ๑๔๐๔๗ นางสองศรี  มั่นหมาย 

 ๑๔๐๔๘ นางสองศรี  หลาปาซาง 

 ๑๔๐๔๙ นางสอฝเยาะห  เทศนอก 

 ๑๔๐๕๐ นางสออน  โลเกตุ 

 ๑๔๐๕๑ นางสอางคศรี  ชมภูมิ่ง 

 ๑๔๐๕๒ นางสาวสอาดะ  พันธุสะ 

 ๑๔๐๕๓ นางสัญญรัตน  คงดวง 

 ๑๔๐๕๔ นางสาวสัญญลักษณ  ตอประเสริฐ 

 ๑๔๐๕๕ นางสัญญาพร  ธรรมมี 

 ๑๔๐๕๖ นางสัญญาลักษณ  หมูดวง 

 ๑๔๐๕๗ นางสันทนา  มาลัย 

 ๑๔๐๕๘ นางสันทนา  สายบัวทอง 

 ๑๔๐๕๙ นางสาวสันทราย  จิระรชตกุลศิริ 

 ๑๔๐๖๐ นางสันธนา  เสียงออน 

 ๑๔๐๖๑ นางสันธนี  พวงแพ 

 ๑๔๐๖๒ นางสัมพันธ  เส็งสมวงศ 

 ๑๔๐๖๓ นางสัมฤทธิ์  ทําทอง 

 ๑๔๐๖๔ นางสัมฤทธิ์  บุตมะ 

 ๑๔๐๖๕ นางสัมฤทธิ์  มังสระคู 

 ๑๔๐๖๖ นางสากล  ชัยภักดี 

 ๑๔๐๖๗ นางสาคร  คําเขื่อง 

 ๑๔๐๖๘ นางสาคร  ชํานิกลา 

 ๑๔๐๖๙ นางสาคร  ปตตาเคนัง 

 ๑๔๐๗๐ นางสาคร  พลดงนอก 

 ๑๔๐๗๑ นางสาวสาคร  วงศคํา 

 ๑๔๐๗๒ นางสาธนี  บัวเผ่ือน 

 ๑๔๐๗๓ นางสาวสาธนี  บุญเย็น 

 ๑๔๐๗๔ นางสาธร  แปงหนอย 

 ๑๔๐๗๕ นางสาวสาธิตา  บุตรบํารุง 

 ๑๔๐๗๖ นางสาธิตา  ภูแกว 

 ๑๔๐๗๗ นางสาวสาปเยาะ  ตีลี 

 ๑๔๐๗๘ นางสายจิต  คงชู 

 ๑๔๐๗๙ นางสายใจ  กอนแกว 

 ๑๔๐๘๐ นางสายใจ  เกมมะ 

 ๑๔๐๘๑ นางสายใจ  ขวัญสถาพรกุล 

 ๑๔๐๘๒ นางสายใจ  ชัยออน 

 ๑๔๐๘๓ นางสาวสายใจ  ดีพลงาม 

 ๑๔๐๘๔ นางสายใจ  ดีออน 

 ๑๔๐๘๕ นางสาวสายใจ  ถิรประกอบกิจ 

 ๑๔๐๘๖ นางสาวสายใจ  บุญเกตุ 

 ๑๔๐๘๗ นางสายใจ  ปะตังถาโต 



 หนา   ๖๔ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๐๘๘ นางสายใจ  พรมมุณี 

 ๑๔๐๘๙ นางสายใจ  พรมหันต 

 ๑๔๐๙๐ นางสายใจ  ภิญโญ 

 ๑๔๐๙๑ นางสายใจ  ย้ิมนิล 

 ๑๔๐๙๒ นางสายใจ  ศิลปพรหมมาศ 

 ๑๔๐๙๓ นางสายใจ  สังหรัตน 

 ๑๔๐๙๔ นางสายใจ  เอี่ยมวิจารณ 

 ๑๔๐๙๕ นางสายชล  ผัดตันตุน 

 ๑๔๐๙๖ นางสายชล  พยุงธรรม 

 ๑๔๐๙๗ นางสายชล  วงศชัย 

 ๑๔๐๙๘ นางสาวสายชล  ศรีแพง 

 ๑๔๐๙๙ นางสายชล  สิงหแสงภัณฑ 

 ๑๔๑๐๐ นางสายทอง  แปนเกิด 

 ๑๔๑๐๑ นางสายทอง  วงศคํา 

 ๑๔๑๐๒ นางสายทอง  ศุกรเสพย 

 ๑๔๑๐๓ นางสายทอง  อิงคสันตติกุล 

 ๑๔๑๐๔ นางสายน้ําผ้ึง  นาคํา 

 ๑๔๑๐๕ นางสายบัว  กาญจนมาลา 

 ๑๔๑๐๖ นางสายฝน  แกวที 

 ๑๔๑๐๗ นางสายฝน  เขื่อนสุวรรณ 

 ๑๔๑๐๘ นางสายฝน  คงแกว 

 ๑๔๑๐๙ นางสาวสายฝน  ชัยขันท 

 ๑๔๑๑๐ นางสาวสายฝน  ปานนอย 

 ๑๔๑๑๑ นางสายฝน  พันธุวงศ 

 ๑๔๑๑๒ นางสาวสายฝน  เมืองใจ 

 ๑๔๑๑๓ นางสายฝน  ยอดปรางค 

 ๑๔๑๑๔ นางสายฝน  รวมวงค 

 ๑๔๑๑๕ นางสายฝน  ศรีวิจารย 

 ๑๔๑๑๖ นางสายฝน  สารินทร 

 ๑๔๑๑๗ นางสาวสายฝน  สิงภิรมย 

 ๑๔๑๑๘ นางสายฝน  สุวรรณ 

 ๑๔๑๑๙ นางสายฝน  ใหทอง 

 ๑๔๑๒๐ นางสายฝน  อนันตภักดิ์ 

 ๑๔๑๒๑ นางสายฝน  อุนคํา 

 ๑๔๑๒๒ นางสาวสายพัฒ  กันธะนะ 

 ๑๔๑๒๓ นางสาวสายพิณ  กุลดิลก 

 ๑๔๑๒๔ นางสายพิณ  คําไฝ 

 ๑๔๑๒๕ นางสายพิณ  เชื่องชาง 

 ๑๔๑๒๖ นางสายพิณ  ยานะ 

 ๑๔๑๒๗ นางสายพิณ  ลาภหลาย 

 ๑๔๑๒๘ นางสายพิณ  ศรีเกตุ 

 ๑๔๑๒๙ นางสาวสายพิณ  ศิลางาม 

 ๑๔๑๓๐ นางสายพิน  กัลชาญพิเศษ 

 ๑๔๑๓๑ นางสายพิน  ตุลิตะธรรม 

 ๑๔๑๓๒ นางสาวสายพิน  มุงจองกลาง 

 ๑๔๑๓๓ นางสายพิน  โสภารัตนากูล 

 ๑๔๑๓๔ นางสาวสายฟา  คําเทิ้ม 

 ๑๔๑๓๕ นางสายยน  ทินนท 

 ๑๔๑๓๖ นางสายใย  กอนคํา 

 ๑๔๑๓๗ นางสายรุง  ขวัญบัว 



 หนา   ๖๕ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๑๓๘ นางสายรุง  จาริการ 

 ๑๔๑๓๙ นางสายรุง  สุมประเสริฐ 

 ๑๔๑๔๐ นางสายรุง  แสงรัศมี 

 ๑๔๑๔๑ นางสายรุง  อบมาลี 

 ๑๔๑๔๒ นางสาวสายวรุณ  ขันธธน 

 ๑๔๑๔๓ นางสายวรุณ  เขียวแดง 

 ๑๔๑๔๔ นางสายวลุน  จันทคาม 

 ๑๔๑๔๕ นางสายวสันต  สวยสมเรียม 

 ๑๔๑๔๖ นางสายวารี  เข็มเพชร 

 ๑๔๑๔๗ นางสายสมร  เจริญศิลป 

 ๑๔๑๔๘ นางสายสมร  สุทธวัจน 

 ๑๔๑๔๙ นางสายสมร  อินตะยศ 

 ๑๔๑๕๐ นางสายสวาท  ซูลาบาย 

 ๑๔๑๕๑ นางสายสวาท  สันธิ 

 ๑๔๑๕๒ นางสาวสายสวาท  สุทธิรักษา 

 ๑๔๑๕๓ นางสายสวาท  อุปสิทธิ์ 

 ๑๔๑๕๔ นางสาวสายสุชล  สอดสอง 

 ๑๔๑๕๕ นางสายสุณี  กรแกว 

 ๑๔๑๕๖ นางสายสุณี  ใจดี 

 ๑๔๑๕๗ นางสาวสายสุณี  นิโครธะ 

 ๑๔๑๕๘ นางสายสุณี  สอนศิริ 

 ๑๔๑๕๙ นางสายสุณี  สาคําภีร 

 ๑๔๑๖๐ นางสายสุณีย  จันทรดี 

 ๑๔๑๖๑ นางสายสุณีย  มิตรแกว 

 ๑๔๑๖๒ นางสายสุดา  กิจมานะ 

 ๑๔๑๖๓ นางสายสุดา  พุมเกล้ียง 

 ๑๔๑๖๔ นางสายสุดา  โภคา 

 ๑๔๑๖๕ นางสายสุดา  สักขาพรม 

 ๑๔๑๖๖ นางสายสุนี  มาประจวบ 

 ๑๔๑๖๗ นางสายสุนีย  ดีปญญา 

 ๑๔๑๖๘ นางสายสุมล  บุงทอง 

 ๑๔๑๖๙ นางสาวสายสุรีย  คําเหล็ก 

 ๑๔๑๗๐ นางสายหยุด  เจนสระคู 

 ๑๔๑๗๑ นางสายหยุด  เพ็ชรโต 

 ๑๔๑๗๒ นางสายหยุด  โลหะกาลก 

 ๑๔๑๗๓ นางสายอรุณ  ลงศรี 

 ๑๔๑๗๔ นางสายัณห  พิมพสิงห 

 ๑๔๑๗๕ นางสารภี  จํานวน 

 ๑๔๑๗๖ นางสารภี  ทองพานิช 

 ๑๔๑๗๗ นางสารภี  ทินวงค 

 ๑๔๑๗๘ นางสารภี  นนทตา 

 ๑๔๑๗๙ นางสารภี  นพคุณ 

 ๑๔๑๘๐ นางสารภี  สังศิริ 

 ๑๔๑๘๑ นางสาวสารภี  แสงเดช 

 ๑๔๑๘๒ นางสารภี  หนูเกล้ียง 

 ๑๔๑๘๓ นางสาริกา  มีเจริญ 

 ๑๔๑๘๔ นางสาริกา  สุวรรณรอด 

 ๑๔๑๘๕ นางสาริณี  วอนเกานอย 

 ๑๔๑๘๖ นางสารินทร  มหาวงศนันท 

 ๑๔๑๘๗ นางสาริศา  ครองยุทธ 



 หนา   ๖๖ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๑๘๘ นางสาวสาริศา  ทองมี 

 ๑๔๑๘๙ นางสาวสาริศา  นามโคตร 

 ๑๔๑๙๐ นางสาวสาริศา  พูลทวี 

 ๑๔๑๙๑ นางสาวสาริศา  เพชรรัตน 

 ๑๔๑๙๒ นางสาริสา  ตันตยานนท 

 ๑๔๑๙๓ นางสาวสาริสา  อวมสถิตย 

 ๑๔๑๙๔ นางสารี  เกตุอินทร 

 ๑๔๑๙๕ นางสาวสาโรจน  ฉะฉิ้น 

 ๑๔๑๙๖ นางสาวสาลิกา  นาคกลอม 

 ๑๔๑๙๗ นางสาลิกา  บุญจันทึก 

 ๑๔๑๙๘ นางสาลินี  รัตนพันธ 

 ๑๔๑๙๙ นางสาลินี  วีระพันธ 

 ๑๔๒๐๐ นางสาวสาลินี  อภิบาลศรี 

 ๑๔๒๐๑ นางสาวสาวรีย  กาศเกษม 

 ๑๔๒๐๒ นางสาวิกากาญจน  เที่ยงธรรม 

 ๑๔๒๐๓ นางสาวิตรี  ขันธมั่น 

 ๑๔๒๐๔ นางสาวสาวิตรี  เชยชม 

 ๑๔๒๐๕ นางสาวิตรี  ตันสกุล 

 ๑๔๒๐๖ นางสาวิตรี  เติมอารมณ 

 ๑๔๒๐๗ นางสาวิตรี  พาทีทิน 

 ๑๔๒๐๘ นางสาวสาวิตรี  มุสิกวัณณ 

 ๑๔๒๐๙ นางสาวิตรี  ศรีโมรส 

 ๑๔๒๑๐ นางสาวิทตรี  แสงเงิน 

 ๑๔๒๑๑ นางสาวสาหราย  แกวปญญาเพ็ญ 

 ๑๔๒๑๒ นางสาวสาหราย  อิ่มมาก 

 ๑๔๒๑๓ นางสําเนียง  เขียวแก 

 ๑๔๒๑๔ นางสําเนียง  ศรีละมนตรี 

 ๑๔๒๑๕ นางสําเนียง  สังขพุก 

 ๑๔๒๑๖ นางสําเนียง  สําโรง 

 ๑๔๒๑๗ นางสําเนียง  เสนาะเมือง 

 ๑๔๒๑๘ นางสําเนียง  หวยใหญ 

 ๑๔๒๑๙ นางสํารวง  กุยราพเนาว 

 ๑๔๒๒๐ นางสาวสํารวย  บัวงาม 

 ๑๔๒๒๑ นางสาวสํารวย  เผาพงษจันทร 

 ๑๔๒๒๒ นางสําราญ  โคกเกษม 

 ๑๔๒๒๓ นางสําราญ  จันทรพงษ 

 ๑๔๒๒๔ นางสําราญ  ชานนท 

 ๑๔๒๒๕ นางสําราญ  เมอะประโคน 

 ๑๔๒๒๖ นางสําราญใจ  พรศิริวงศ 

 ๑๔๒๒๗ นางสําเร็จ  สิงหกล่ิน 

 ๑๔๒๒๘ นางสําอาง  คณารักษ 

 ๑๔๒๒๙ นางสาวสําอาง  โคตะมี 

 ๑๔๒๓๐ นางสาวสําอางค  เกียรติเจริญสิน 

 ๑๔๒๓๑ นางสําอางค  สุมนนอก 

 ๑๔๒๓๒ นางสิชา  ฌานวุฒิพงศ 

 ๑๔๒๓๓ นางสิชากาญจ  ชูแกว 

 ๑๔๒๓๔ นางสาวสิดากร  เพชรวรา 

 ๑๔๒๓๕ นางสิตา  ฟูตระกูล 

 ๑๔๒๓๖ นางสิตา  อักษรพันธ 

 ๑๔๒๓๗ นางสิตา  อิ่มโอษฐ 



 หนา   ๖๗ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๒๓๘ นางสาวสิตาไร  จันทรศรี 

 ๑๔๒๓๙ นางสินทาน  หมื่นโฮง 

 ๑๔๒๔๐ นางสินากร  ศรีทรัพย 

 ๑๔๒๔๑ นางสินิทธนาถ  เจียสุวรรณ 

 ๑๔๒๔๒ นางสินิทธิ์  อนันทวัฒน 

 ๑๔๒๔๓ นางสินิพร  งามละมัย 

 ๑๔๒๔๔ นางสินีนาฎ  ครุฑทิพย 

 ๑๔๒๔๕ นางสินีนาฎ  เนาวสุวรรณ 

 ๑๔๒๔๖ นางสินีนาฎ  บุญกิจ 

 ๑๔๒๔๗ นางสินีนาฎ  หอนบุญเหิม 

 ๑๔๒๔๘ นางสินีนาฏ  ขําทับน้ํา 

 ๑๔๒๔๙ นางสินีนาฏ  ฐิตยานุวัฒน 

 ๑๔๒๕๐ นางสินีนาฏ  ตรีรินทร 

 ๑๔๒๕๑ นางสาวสินีนาฏ  หรูจิตตวิวัฒน 

 ๑๔๒๕๒ นางสินีนาถ  เกียรติอมรเวช 

 ๑๔๒๕๓ นางสินีนาถ  ศรีใจ 

 ๑๔๒๕๔ นางสินีนาถ  เหลืองสนิท 

 ๑๔๒๕๕ นางสินีนุช  เพลินคูธรรม 

 ๑๔๒๕๖ นางสิยาพัฏ  เหลาคํา 

 ๑๔๒๕๗ นางสิรตา  กาสา 

 ๑๔๒๕๘ นางสิรภัค  ขันกําเหนิด 

 ๑๔๒๕๙ นางสาวสิรภัทธ  รัตนฉวี 

 ๑๔๒๖๐ นางสาวสิรภัทร  ชวยดี 

 ๑๔๒๖๑ นางสิรภัทร  หนูเพชร 

 ๑๔๒๖๒ นางสิราทิพย  สอดจิตร 

 ๑๔๒๖๓ นางสิรานีย  ประเสริฐยศ 

 ๑๔๒๖๔ นางสิราพัชร  โสระเนตร 

 ๑๔๒๖๕ นางสาวสิริกร  จิตจํานงค 

 ๑๔๒๖๖ นางสิริกร  ชัยเพชร 

 ๑๔๒๖๗ นางสิริกร  ปญกาญจนสกุล 

 ๑๔๒๖๘ นางสิริกร  วงศสําราญ 

 ๑๔๒๖๙ นางสิริกร  เสวตวงษ 

 ๑๔๒๗๐ นางสาวสิริกร  อายเปง 

 ๑๔๒๗๑ นางสาวสิริกัญญา  สงวนพัฒน 

 ๑๔๒๗๒ นางสิริกัลยา  อุปนิสากร 

 ๑๔๒๗๓ นางสิริกาญจน  วิชาเครื่อง 

 ๑๔๒๗๔ นางสิริกาญจน  ศิวสวัสดิ์ 

 ๑๔๒๗๕ นางสาวสิริกานต  กรัณยวัฒนกุล 

 ๑๔๒๗๖ นางสิริกุล  เจียมสิริ 

 ๑๔๒๗๗ นางสิริกุล  ทองสองสี 

 ๑๔๒๗๘ นางสาวสิริกุล  บุญไพโรจน 

 ๑๔๒๗๙ นางสาวสิริกุล  ปอมใย 

 ๑๔๒๘๐ นางสาวสิริกุล  รักสกุล 

 ๑๔๒๘๑ นางสาวสิริจรรยา  บุญเพียร 

 ๑๔๒๘๒ นางสิริญญา  กัลยาณลาภ 

 ๑๔๒๘๓ นางสาวสิริญญา  งามกาละ 

 ๑๔๒๘๔ นางสาวสิริญา  ไผปอง 

 ๑๔๒๘๕ นางสิริญากาญจน  สุขเปง 

 ๑๔๒๘๖ นางสาวสิริณ  เข็มทอง 

 ๑๔๒๘๗ นางสิริณัฐกุล  ทวีผล 



 หนา   ๖๘ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๒๘๘ นางสิริดวงนภา  เกตุวิชิต 

 ๑๔๒๘๙ นางสิริธรี  แกววงควาน 

 ๑๔๒๙๐ นางสิริน  มะลินิล 

 ๑๔๒๙๑ นางสิรินดา  วงศตรี 

 ๑๔๒๙๒ นางสิรินดา  โสกันทัด 

 ๑๔๒๙๓ นางสิรินทร  ตั้งศิริสกุลไทย 

 ๑๔๒๙๔ นางสิรินทร  สูนานนท 

 ๑๔๒๙๕ นางสิรินทิพย  กุศล 

 ๑๔๒๙๖ นางสาวสิรินทิพย  สิวะทรัพยทวี 

 ๑๔๒๙๗ นางสิรินธร  เครือเทศ 

 ๑๔๒๙๘ นางสิรินธร  สงวนเจียม 

 ๑๔๒๙๙ นางสิรินันท  ตระกูลกองโต 

 ๑๔๓๐๐ นางสาวสิรินันท  รัตนะ 

 ๑๔๓๐๑ นางสิรินาถ  เกียรติสูงสง 

 ๑๔๓๐๒ นางสาวสิรินาถ  คําใจหนัก 

 ๑๔๓๐๓ นางสิรินาถ  รัตนประเสริฐ 

 ๑๔๓๐๔ นางสิรินิจ  เจริญวงศ 

 ๑๔๓๐๕ นางสิรินี  จานิ 

 ๑๔๓๐๖ นางสิรินี  ปวงสุข 

 ๑๔๓๐๗ นางสาวสิริปรางค  ขุนสาร 

 ๑๔๓๐๘ นางสิริพงษ  ชูรัตน 

 ๑๔๓๐๙ นางสิริพร  แกวมหาวงศ 

 ๑๔๓๑๐ นางสิริพร  เดนบุรณะ 

 ๑๔๓๑๑ นางสาวสิริพร  นาโถ 

 ๑๔๓๑๒ นางสิริพร  บุญสรณะ 

 ๑๔๓๑๓ นางสิริพร  ผลวัฒน 

 ๑๔๓๑๔ นางสิริพร  พูลเกิด 

 ๑๔๓๑๕ นางสิริพร  วิจารณปรีชา 

 ๑๔๓๑๖ นางสิริพร  ศรีอินทร 

 ๑๔๓๑๗ นางสาวสิริพร  ศิวะกุล 

 ๑๔๓๑๘ นางสาวสิริพร  สรหงษ 

 ๑๔๓๑๙ นางสิริพร  หรรษานนท 

 ๑๔๓๒๐ นางสิริพรรณ  ไตรทิพย 

 ๑๔๓๒๑ นางสิริพรรณ  เนียมหมื่นไวย 

 ๑๔๓๒๒ นางสาวสิริพรรณ  มนะวณิช 

 ๑๔๓๒๓ นางสิริพรรณ  มหาแกว 

 ๑๔๓๒๔ นางสิริพรรณ  ไวกยี 

 ๑๔๓๒๕ นางสิริภรณ  เอี่ยมโอฐ 

 ๑๔๓๒๖ นางสาวสิริภรย  จาพันดุง 

 ๑๔๓๒๗ นางสิริภัคฏ  แพรไพศาล 

 ๑๔๓๒๘ นางสาวสิริภัสสร  กําเนิดเพ็ชร 

 ๑๔๓๒๙ นางสิริมา  เกื้อสังข 

 ๑๔๓๓๐ นางสิริมา  จันทรเจริญ 

 ๑๔๓๓๑ นางสิริมา  ชาสวัสดิ์ 

 ๑๔๓๓๒ นางสิริมา  ดอยลอม 

 ๑๔๓๓๓ นางสิริมา  ปะดุลัง 

 ๑๔๓๓๔ นางสิริมา  สังขคําชัย 

 ๑๔๓๓๕ นางสาวสิริมาศ  กมลชื่นพิรุณสง 

 ๑๔๓๓๖ นางสาวสิริมาส  แสงทอง 

 ๑๔๓๓๗ นางสิริยาพร  จักรทอง 



 หนา   ๖๙ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๓๓๘ นางสิริยาพร  นิติคุณเกษม 

 ๑๔๓๓๙ นางสิริรักษ  วรรณลา 

 ๑๔๓๔๐ นางสาวสิริรัชต  สอิ้งทอง 

 ๑๔๓๔๑ นางสิริรัตน  จันทะกี 

 ๑๔๓๔๒ นางสิริรัตน  เจริญสวรรค 

 ๑๔๓๔๓ นางสิริรัตน  ชัยเชียงเอม 

 ๑๔๓๔๔ นางสาวสิริรัตน  ชัยพินิจพรรณ 

 ๑๔๓๔๕ นางสิริรัตน  เดชแกว 

 ๑๔๓๔๖ นางสิริรัตน  ตื้อยศ 

 ๑๔๓๔๗ นางสิริรัตน  นามสุข 

 ๑๔๓๔๘ นางสิริรัตน  มัณยานนท 

 ๑๔๓๔๙ นางสิริรัตน  ลิมกุล 

 ๑๔๓๕๐ นางสิริรัตน  สมนึก 

 ๑๔๓๕๑ นางสิริรัตน  สุขอราม 

 ๑๔๓๕๒ นางสาวสิริรัตน  เหลืองโสมนภา 

 ๑๔๓๕๓ นางสิริลักษณ  ตองทรัพยอนันต 

 ๑๔๓๕๔ นางสาวสิริลักษณ  โตวรานนท 

 ๑๔๓๕๕ นางสิริลักษณ  ทุมสิทธิ์ 

 ๑๔๓๕๖ นางสิริลักษณ  ธะนะถุง 

 ๑๔๓๕๗ นางสิริลักษณ  พุมบานเซา 

 ๑๔๓๕๘ นางสิริลักษณ  มนตฤทธินาค 

 ๑๔๓๕๙ นางสิริลักษณ  รัตนพันธ 

 ๑๔๓๖๐ นางสาวสิริลักษณ  รัตนสุวรรณ 

 ๑๔๓๖๑ นางสิริลักษณ  หลาวทอง 

 ๑๔๓๖๒ นางสิริลัดดา  บุญเนาว 

 ๑๔๓๖๓ นางสิริวรรณ  โตจีน 

 ๑๔๓๖๔ นางสิริวรรณ  แสนทอน 

 ๑๔๓๖๕ นางสิริวรรณ  หวังวโรดม 

 ๑๔๓๖๖ นางสิริวรรณ  นิลตระกูล 

 ๑๔๓๖๗ นางสิริวัลย  แสวงไวศยสุข 

 ๑๔๓๖๘ นางสาวสิริสา  เทียมทัน 

 ๑๔๓๖๙ นางสิริอนงค  ธรรมมาภรณ 

 ๑๔๓๗๐ นางสาวสิริอัปสร  เปลงดีสกุล 

 ๑๔๓๗๑ นางสาวสิริอาภา  แกวพรหม 

 ๑๔๓๗๒ นางสาวสิริอําไพ  ใจดง 

 ๑๔๓๗๓ นางสิรี  ตาสนธิ 

 ๑๔๓๗๔ นางสิรีรัศมิ์  สิงหสนธิ 

 ๑๔๓๗๕ นางสิรีลักษณ  นาคพาณิชย 

 ๑๔๓๗๖ นางสิวภรณ  อัตสาระ 

 ๑๔๓๗๗ นางสิวาวัลย  พละกสิกร 

 ๑๔๓๗๘ นางสิวินีย  จันทรคง 

 ๑๔๓๗๙ นางสีชมพู  นุนแกว 

 ๑๔๓๘๐ นางสาวสีตลา  สนิทใจรักษ 

 ๑๔๓๘๑ นางสีนวน  บุญนาค 

 ๑๔๓๘๒ นางสีนวล  สารขันธ 

 ๑๔๓๘๓ นางสีฟา  มงคลการุณย 

 ๑๔๓๘๔ นางสีสวาท  ตุลยธํารงกิจ 

 ๑๔๓๘๕ นางสืบศรี  บุษบงกไพฑูรย 

 ๑๔๓๘๖ นางสาวสุกมล  สามเพชรเจริญ 

 ๑๔๓๘๗ นางสุกรรยา  สุทธิพงศ 



 หนา   ๗๐ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๓๘๘ นางสุกฤตา  เมืองทอง 

 ๑๔๓๘๙ นางสุกฤตา  แยมจะบก 

 ๑๔๓๙๐ นางสุกฤตา  แสงเพชร 

 ๑๔๓๙๑ นางสุกฤตา  แสนหาญ 

 ๑๔๓๙๒ นางสาวสุกัญญา  กินขุนทด 

 ๑๔๓๙๓ นางสุกัญญา  ขาวหอม 

 ๑๔๓๙๔ เรืออากาศเอกหญิง สุกัญญา   

  ขุนสังวาลย 

 ๑๔๓๙๕ นางสุกัญญา  คงเมือง 

 ๑๔๓๙๖ นางสุกัญญา  คําศรี 

 ๑๔๓๙๗ นางสุกัญญา  จบสองชั้น 

 ๑๔๓๙๘ นางสุกัญญา  จํารูญศิริ 

 ๑๔๓๙๙ นางสาวสุกัญญา  เจริญทวิโรจนกุล 

 ๑๔๔๐๐ นางสุกัญญา  ชัยสูงเนิน 

 ๑๔๔๐๑ นางสุกัญญา  ชาญประโคน 

 ๑๔๔๐๒ นางสุกัญญา  ชูธนโชต 

 ๑๔๔๐๓ นางสุกัญญา  เตชะโชควิวัฒน 

 ๑๔๔๐๔ นางสุกัญญา  ทองชัยประสิทธิ์ 

 ๑๔๔๐๕ นางสุกัญญา  ทองแถม 

 ๑๔๔๐๖ นางสุกัญญา  ทองแปน 

 ๑๔๔๐๗ นางสาวสุกัญญา  ทองพรหม 

 ๑๔๔๐๘ นางสุกัญญา  เทพบล 

 ๑๔๔๐๙ นางสุกัญญา  ธรรมโชโต 

 ๑๔๔๑๐ นางสุกัญญา  นรขุน 

 ๑๔๔๑๑ นางสุกัญญา  นาชัยเพ่ิม 

 ๑๔๔๑๒ นางสุกัญญา  นําชัยทศพล 

 ๑๔๔๑๓ นางสาวสุกัญญา  บัวชุม 

 ๑๔๔๑๔ นางสุกัญญา  ปลูกรัก 

 ๑๔๔๑๕ นางสุกัญญา  แปนสมบูรณ 

 ๑๔๔๑๖ นางสุกัญญา  ผองใส 

 ๑๔๔๑๗ นางสุกัญญา  พงษศิริรักษ 

 ๑๔๔๑๘ นางสาวสุกัญญา  พรมมาศ 

 ๑๔๔๑๙ นางสาวสุกัญญา  พฤกษาโคตร 

 ๑๔๔๒๐ นางสุกัญญา  พวงดาวเรือง 

 ๑๔๔๒๑ นางสุกัญญา  พัวพงษพันธ 

 ๑๔๔๒๒ นางสาวสุกัญญา  พุกแจงงาม 

 ๑๔๔๒๓ นางสุกัญญา  เพ้ียนศรี 

 ๑๔๔๒๔ นางสาวสุกัญญา  โพธิสิทธิศักดิ์ 

 ๑๔๔๒๕ นางสาวสุกัญญา  ภัยหลีกล้ี 

 ๑๔๔๒๖ นางสาวสุกัญญา  ภูทอง 

 ๑๔๔๒๗ นางสุกัญญา  มณีรักษ 

 ๑๔๔๒๘ นางสุกัญญา  มนธรรมสกุล 

 ๑๔๔๒๙ นางสุกัญญา  ย้ิมนวล 

 ๑๔๔๓๐ นางสุกัญญา  รังษี 

 ๑๔๔๓๑ นางสุกัญญา  รื่นสุข 

 ๑๔๔๓๒ นางสุกัญญา  รุงมงคล 

 ๑๔๔๓๓ นางสาวสุกัญญา  วังขนาย 

 ๑๔๔๓๔ นางสุกัญญา  วิรุณพันธ 

 ๑๔๔๓๕ นางสุกัญญา  วุฒิเดชกําจร 

 ๑๔๔๓๖ นางสุกัญญา  ศรีเจริญ 



 หนา   ๗๑ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๔๓๗ นางสาวสุกัญญา  ศรีผา 

 ๑๔๔๓๘ นางสุกัญญา  ศรีสุวรรณ 

 ๑๔๔๓๙ นางสุกัญญา  สวัสดิ์พานิช 

 ๑๔๔๔๐ นางสุกัญญา  สุขวรรณโน 

 ๑๔๔๔๑ นางสุกัญญา  สุทธิพันธ 

 ๑๔๔๔๒ นางสุกัญญา  หัตถพรหม 

 ๑๔๔๔๓ นางสาวสุกัญญา  อนุญาหงษ 

 ๑๔๔๔๔ นางสุกัญญา  ออนจู 

 ๑๔๔๔๕ นางสาวสุกัญญา  อําพลวิริยะพันธ 

 ๑๔๔๔๖ นางสุกัญญา  อินทรบุตร 

 ๑๔๔๔๗ นางสาวสุกัญญา  อินทรัตน 

 ๑๔๔๔๘ นางสุกัณยา  แกวพวง 

 ๑๔๔๔๙ นางสุกันดา  ศรีชาติ 

 ๑๔๔๕๐ นางสุกัลญา  รัตนวงษ 

 ๑๔๔๕๑ นางสุกัลยา  กุลมณี 

 ๑๔๔๕๒ นางสาวสุกัลยา  เขื่อนแกว 

 ๑๔๔๕๓ นางสุกัลยา  เครือมา 

 ๑๔๔๕๔ นางสุกัลยา  โคตรมณี 

 ๑๔๔๕๕ นางสุกัลยา  ธนกิจจารุ 

 ๑๔๔๕๖ นางสุกัลยา  โพธาราม 

 ๑๔๔๕๗ นางสุกัลยา  รามศรี 

 ๑๔๔๕๘ นางสาวสุกัลยา  ศรีษะนาราช 

 ๑๔๔๕๙ นางสุกัลยา  สุวรรณไตรย 

 ๑๔๔๖๐ นางสุกัลยา  เฮงหลี 

 ๑๔๔๖๑ นางสุกานณดา  แสนบุญศิริ 

 ๑๔๔๖๒ นางสุกานดา  พลบุตร 

 ๑๔๔๖๓ นางสุกานดา  สําเภาทอง 

 ๑๔๔๖๔ นางสาวสุกิจ  แกวดํา 

 ๑๔๔๖๕ นางสาวสุกิจ  พงศกระพันธุ 

 ๑๔๔๖๖ นางสุกีรติ  กปลกาญจน 

 ๑๔๔๖๗ นางสุกุมา  สุวรรณหิตาทร 

 ๑๔๔๖๘ นางสุขขี  แสงสอง 

 ๑๔๔๖๙ นางสุขจิตรา  สําเนียงแจม 

 ๑๔๔๗๐ นางสุขใจ  ถือแกว 

 ๑๔๔๗๑ นางสุขชาดา  เสาวกุล 

 ๑๔๔๗๒ นางสุขทิวา  กฤตมโนรถ 

 ๑๔๔๗๓ จาสิบตํารวจหญิง สุขนภัสสร   

  พรมมา 

 ๑๔๔๗๔ นางสุขนันทสินี  เพชรสุวรรณ 

 ๑๔๔๗๕ นางสุขระวีณ  พวงแสงธนกุล 

 ๑๔๔๗๖ นางสุขศรี  กันงาม 

 ๑๔๔๗๗ นางสาวสุขศรี  มลสุวรรณ 

 ๑๔๔๗๘ นางสุขศิริ  แสงทอง 

 ๑๔๔๗๙ นางสุขสวัสดิ์  คลายมาลา 

 ๑๔๔๘๐ นางสุขสันต  ไกรทรัพยสม 

 ๑๔๔๘๑ นางสุขสันต  ชูพงศธเนศ 

 ๑๔๔๘๒ นางสุขสิน  เอกา 

 ๑๔๔๘๓ นางสาวสุขุมาภรณ  กระสวยทอง 

 ๑๔๔๘๔ นางสุขุมาล  แกวเสน 

 ๑๔๔๘๕ นางสุขุมาล  โรจนพัฒนกุล 



 หนา   ๗๒ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๔๘๖ นางสุคน  ปสสาคร 

 ๑๔๔๘๗ นางสุคนทิพย  ชูสุริแสง 

 ๑๔๔๘๘ นางสุคนธ  จันทรอุย 

 ๑๔๔๘๙ นางสุคนธ  ชูเอียด 

 ๑๔๔๙๐ นางสาวสุคนธ  อรามเรือง 

 ๑๔๔๙๑ นางสุคนธ  เอกสินิทธกุล 

 ๑๔๔๙๒ นางสาวสุคนธทิพย  รัตนอุไร 

 ๑๔๔๙๓ นางสาวสุคนธทิพย  ศรีหาวงศ 

 ๑๔๔๙๔ นางสาวสุคนธา  แกนเพ็ชร 

 ๑๔๔๙๕ นางสุคนธา  ไพเราะ 

 ๑๔๔๙๖ นางสุคนธา  รักสวัสดิ์ 

 ๑๔๔๙๗ นางสุคนธา  วัฒนพงษ 

 ๑๔๔๙๘ นางสาวสุคนธา  สุวรรณพรรค 

 ๑๔๔๙๙ นางสุจรรยา  ตรรกนันท 

 ๑๔๕๐๐ นางสุจรรยา  บุตรนอย 

 ๑๔๕๐๑ นางสุจรรยา  เปรื่องปราช 

 ๑๔๕๐๒ นางสาวสุจรรยา  สาเอี่ยม 

 ๑๔๕๐๓ นางสุจันทรา  จําปาทอง 

 ๑๔๕๐๔ นางสาวสุจารี  ย่ิงยง 

 ๑๔๕๐๕ นางสาวสุจารี  หอไตรรงค 

 ๑๔๕๐๖ นางสุจารีย  จันขุด 

 ๑๔๕๐๗ นางสุจิตต  จังกา 

 ๑๔๕๐๘ นางสุจิตตา  ทิพยคํามี 

 ๑๔๕๐๙ นางสุจิตน  ไหมชุม 

 ๑๔๕๑๐ นางสุจิตร  แพนศรี 

 ๑๔๕๑๑ นางสาวสุจิตร  พูนเกิด 

 ๑๔๕๑๒ นางสุจิตรตรา  ซื่อตรง 

 ๑๔๕๑๓ นางสุจิตรา  คําทิพย 

 ๑๔๕๑๔ นางสาวสุจิตรา  ชาติตะคุ 

 ๑๔๕๑๕ นางสุจิตรา  ซองทุมมินทร 

 ๑๔๕๑๖ นางสาวสุจิตรา  ดีเท่ียงธรรม 

 ๑๔๕๑๗ นางสุจิตรา  เทพภูเขียว 

 ๑๔๕๑๘ นางสาวสุจิตรา  บุญรักษ 

 ๑๔๕๑๙ นางสาวสุจิตรา  บุตรเจริญ 

 ๑๔๕๒๐ นางสุจิตรา  ปรีชาธนวิชญ 

 ๑๔๕๒๑ นางสุจิตรา  พรหมสวาสดิ์ 

 ๑๔๕๒๒ นางสุจิตรา  ยะวร 

 ๑๔๕๒๓ นางสุจิตรา  แยมกล่ิน 

 ๑๔๕๒๔ นางสุจิตรา  วิมานศักดิ์ 

 ๑๔๕๒๕ นางสาวสุจิตรา  ศรีสกุลเตียว 

 ๑๔๕๒๖ นางสุจิตรา  ศาลางาม 

 ๑๔๕๒๗ นางสาวสุจิตรา  ศิริจันทร 

 ๑๔๕๒๘ นางสาวสุจิตรา  ศิริวงศ 

 ๑๔๕๒๙ นางสุจิตรา  ศีลสุทธิ์ 

 ๑๔๕๓๐ นางสุจิตรา  สงบุญธรรม 

 ๑๔๕๓๑ นางสุจิตรา  สมวงษา 

 ๑๔๕๓๒ นางสุจิตรา  สยามไชย 

 ๑๔๕๓๓ นางสาวสุจิตรา  สุนทรเพราะ 

 ๑๔๕๓๔ นางสุจิตรา  เสงสง 

 ๑๔๕๓๕ นางสุจิตรา  เสนา 



 หนา   ๗๓ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๕๓๖ นางสุจิตรา  เหลาทวี 

 ๑๔๕๓๗ นางสุจิตรา  โอฬารกิจวานิช 

 ๑๔๕๓๘ นางสุจิน  ชมภูมิ่ง 

 ๑๔๕๓๙ นางสาวสุจิน  วันเสาร 

 ๑๔๕๔๐ นางสุจินดา  ขําสินธุ 

 ๑๔๕๔๑ นางสาวสุจินดา  จันทนา 

 ๑๔๕๔๒ นางสุจินดา  เตจะ 

 ๑๔๕๔๓ นางสุจินดา  ปล้ืมใจ 

 ๑๔๕๔๔ นางสุจินดา  ปานชวย 

 ๑๔๕๔๕ นางสุจินดา  หัตถา 

 ๑๔๕๔๖ นางสุจินต  แกวเอียด 

 ๑๔๕๔๗ นางสุจินต  วองสงสาร 

 ๑๔๕๔๘ นางสุจินต  ศรีสุข 

 ๑๔๕๔๙ นางสาวสุจิรา  บรรจง 

 ๑๔๕๕๐ นางสุจิรา  ประดาศักดิ์ 

 ๑๔๕๕๑ นางสุจิรา  ปองขันธ 

 ๑๔๕๕๒ นางสุจิรา  โพธิ์ชัยเลิศ 

 ๑๔๕๕๓ นางสาวสุชญา  ลีลาเจริญทอง 

 ๑๔๕๕๔ นางสุชญา  วรงค 

 ๑๔๕๕๕ นางสาวสุชญา  ศรีรักษา 

 ๑๔๕๕๖ นางสุชญามน  ทองแกว 

 ๑๔๕๕๗ นางสาวสุชนะ  ภัทรกุลพิสิฐ 

 ๑๔๕๕๘ นางสุชลี  แสนธรรมจักร 

 ๑๔๕๕๙ นางสุชัญญา  บุญพรมออน 

 ๑๔๕๖๐ นางสุชาฎา  บุญทิพย 

 ๑๔๕๖๑ นางสุชาฎา  สงไพศาล 

 ๑๔๕๖๒ นางสุชาดา  กรอบมุข 

 ๑๔๕๖๓ นางสาวสุชาดา  แกวผดุงรัตน 

 ๑๔๕๖๔ นางสุชาดา  จิตวิไล 

 ๑๔๕๖๕ นางสุชาดา  ดาทุมมา 

 ๑๔๕๖๖ นางสาวสุชาดา  เดชเดชะสุนันท 

 ๑๔๕๖๗ นางสุชาดา  ตราชู 

 ๑๔๕๖๘ นางสุชาดา  ทังเจริญสุข 

 ๑๔๕๖๙ นางสุชาดา  ทิมใหผล 

 ๑๔๕๗๐ นางสาวสุชาดา  เนตรภักดี 

 ๑๔๕๗๑ นางสุชาดา  บรรจง 

 ๑๔๕๗๒ นางสุชาดา  ผุดผอง 

 ๑๔๕๗๓ นางสาวสุชาดา  พวงเกษ 

 ๑๔๕๗๔ นางสุชาดา  โพธิ์นิ่มไทย 

 ๑๔๕๗๕ นางสุชาดา  มงคล 

 ๑๔๕๗๖ นางสุชาดา  มะลัยทอง 

 ๑๔๕๗๗ นางสุชาดา  รัศมี 

 ๑๔๕๗๘ นางสุชาดา  วงศปญญา 

 ๑๔๕๗๙ นางสุชาดา  วิรชัชติกุล 

 ๑๔๕๘๐ นางสุชาดา  สงวนพานิช 

 ๑๔๕๘๑ นางสุชาดา  สังสะนา 

 ๑๔๕๘๒ นางสุชาดา  สิทธิวงศ 

 ๑๔๕๘๓ นางสาวสุชาดา  อยูเปนสุข 

 ๑๔๕๘๔ นางสาวสุชาดา  โอเอี่ยม 

 ๑๔๕๘๕ นางสุชานันท  ธรรมขันคํา 



 หนา   ๗๔ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๕๘๖ นางสุชานันท  โพธิ์สูง 

 ๑๔๕๘๗ นางสุชารัตน  ธิโป 

 ๑๔๕๘๘ นางสาวสุชีรา  แกวประไพ 

 ๑๔๕๘๙ นางสุชีรา  วรรณสิงห 

 ๑๔๕๙๐ นางสุชีรา  ไวทเฮิรสต 

 ๑๔๕๙๑ นางสุชีรา  อุตมะยาน 

 ๑๔๕๙๒ นางสุเช็ง  โพธิกุล 

 ๑๔๕๙๓ นางสาวสุฑารัตน  ชูรส 

 ๑๔๕๙๔ นางสาวสุณัฏฐา  ศิริพจนาทิพย 

 ๑๔๕๙๕ นางสุณัฏฐา  เหลาศิริวิจิตร 

 ๑๔๕๙๖ นางสาวสุณัฏดา  คเชนทรชัย 

 ๑๔๕๙๗ นางสาวสุณิฐฐา  สีหหิรัญภากุล 

 ๑๔๕๙๘ นางสุณิตา  ทองบอ 

 ๑๔๕๙๙ นางสาวสุณิภา  ชัยศรีประเสริฐ 

 ๑๔๖๐๐ นางสาวสุณิสา  บุญครอบ 

 ๑๔๖๐๑ นางสุณิสา  ศรีโมออน 

 ๑๔๖๐๒ นางสาวสุณิสา  หนูนวล 

 ๑๔๖๐๓ นางสุณี  กาเหวาลาย 

 ๑๔๖๐๔ นางสุณี  สุขเสริม 

 ๑๔๖๐๕ นางสุณีภัสร  กุลธนนทเมธี 

 ๑๔๖๐๖ นางสุณีย  เคหะรอด 

 ๑๔๖๐๗ นางสุณีย  ลาดศิลป 

 ๑๔๖๐๘ นางสุณีย  แสงดาว 

 ๑๔๖๐๙ นางสาวสุณียพร  แดงภูมี 

 ๑๔๖๑๐ นางสุณีวรรณ  หนูอุดม 

 ๑๔๖๑๑ นางสุดคนึง  เจ็กภู 

 ๑๔๖๑๒ นางสุดคนึง  เหียนขุนทด 

 ๑๔๖๑๓ นางสาวสุดจิต  เผาไทย 

 ๑๔๖๑๔ นางสุดใจ  เขาทอง 

 ๑๔๖๑๕ นางสาวสุดใจ  แจมเจือ 

 ๑๔๖๑๖ นางสุดใจ  ไชยศรียา 

 ๑๔๖๑๗ นางสุดใจ  ดิษเจริญ 

 ๑๔๖๑๘ นางสุดใจ  ปานแกว 

 ๑๔๖๑๙ นางสาวสุดใจ  ปุริโต 

 ๑๔๖๒๐ นางสุดใจ  แพใหญ 

 ๑๔๖๒๑ นางสุดใจ  สนองสัตย 

 ๑๔๖๒๒ นางสุดธิดา  ภาระพงษ 

 ๑๔๖๒๓ นางสุดรัก  กลอมเกลา 

 ๑๔๖๒๔ นางสุดรัก  อาจบัว 

 ๑๔๖๒๕ นางสุดฤดี  อิ่มนาง 

 ๑๔๖๒๖ นางสุดสวาท  พันธลาภตรัง 

 ๑๔๖๒๗ นางสุดสวาท  วังดง 

 ๑๔๖๒๘ นางสาวสุดา  กรุงไกรจักร 

 ๑๔๖๒๙ นางสาวสุดา  เครือบุญ 

 ๑๔๖๓๐ นางสุดา  จันทรศาล 

 ๑๔๖๓๑ นางสุดา  เฉื่อยฉ่ํา 

 ๑๔๖๓๒ นางสาวสุดา  แซตี่ 

 ๑๔๖๓๓ นางสุดา  นิสาลักษณ 

 ๑๔๖๓๔ นางสุดา  บุตรศรี 

 ๑๔๖๓๕ นางสุดา  พวงงาม 



 หนา   ๗๕ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๖๓๖ นางสุดา  ศรเพชร 

 ๑๔๖๓๗ นางสุดา  ศรีปุตรา  ณ ยะลา 

 ๑๔๖๓๘ นางสาวสุดา  สาวสุดชาติ 

 ๑๔๖๓๙ นางสุดา  หมั่นตลุง 

 ๑๔๖๔๐ นางสาวสุดา  หมื่นอาจย้ิม 

 ๑๔๖๔๑ นางสุดาจันทร  สุคะตะ 

 ๑๔๖๔๒ นางสุดาพร  คําอักษร 

 ๑๔๖๔๓ นางสุดาพร  โคตรมุงคุณ 

 ๑๔๖๔๔ นางสุดาพร  จ้ิวบุญสราง 

 ๑๔๖๔๕ นางสาวสุดาพร  ไชยศรี 

 ๑๔๖๔๖ นางสุดาพร  ปลองทอง 

 ๑๔๖๔๗ นางสุดาพร  วงษาเนาว 

 ๑๔๖๔๘ นางสุดาพร  ศิริวัจนพร 

 ๑๔๖๔๙ นางสุดาภรณ  สังขทองจีน 

 ๑๔๖๕๐ นางสุดารัตน  ขนาดผล 

 ๑๔๖๕๑ นางสาวสุดารัตน  คําวิชา 

 ๑๔๖๕๒ นางสุดารัตน  จันโหนง 

 ๑๔๖๕๓ นางสุดารัตน  จิตตซื่อ 

 ๑๔๖๕๔ นางสาวสุดารัตน  ชูแนม 

 ๑๔๖๕๕ นางสาวสุดารัตน  ตันติกําธน 

 ๑๔๖๕๖ นางสุดารัตน  ทิพยจันทร 

 ๑๔๖๕๗ นางสาวสุดารัตน  เธียรธรรมธาดา 

 ๑๔๖๕๘ นางสาวสุดารัตน  บัวมั่น 

 ๑๔๖๕๙ นางสุดารัตน  บุตรศรีภูมิ 

 ๑๔๖๖๐ นางสาวสุดารัตน  แพเรือง 

 ๑๔๖๖๑ นางสาวสุดารัตน  ภูมิประเสริฐรุง 

 ๑๔๖๖๒ นางสาวสุดารัตน  มีคติธรรม 

 ๑๔๖๖๓ นางสุดารัตน  เมธีกสิพิพัฒน 

 ๑๔๖๖๔ นางสาวสุดารัตน  รสโสดา 

 ๑๔๖๖๕ นางสุดารัตน  รัตนดํารงภิญโญ 

 ๑๔๖๖๖ นางสาวสุดารัตน  รัตนรังษี 

 ๑๔๖๖๗ นางสาวสุดารัตน  รับงาม 

 ๑๔๖๖๘ นางสุดารัตน  ล่ิมสถิตคงวิศาล 

 ๑๔๖๖๙ นางสาวสุดารัตน  โลนุชิต 

 ๑๔๖๗๐ นางสาวสุดารัตน  ศรีทอง 

 ๑๔๖๗๑ นางสาวสุดารัตน  ศรีนอก 

 ๑๔๖๗๒ นางสุดารัตน  ศรีเพ็ชร 

 ๑๔๖๗๓ นางสุดารัตน  ศิลปสุวรรณ 

 ๑๔๖๗๔ นางสาวสุดารัตน  สุทธิประภา 

 ๑๔๖๗๕ นางสุดารัตน  อนุชน 

 ๑๔๖๗๖ นางสาวสุดารัตน  เอี่ยมสอาด 

 ๑๔๖๗๗ นางสุดาลักษณ  ขาวสุวรรณ 

 ๑๔๖๗๘ นางสุดาวดี  สินทรัพย 

 ๑๔๖๗๙ นางสุดาวรรณ  เนียมหอม 

 ๑๔๖๘๐ นางสาวสุดาวิมล  เพียรพิทักษ 

 ๑๔๖๘๑ นางสาวสุดาสินี  สุทธิฤทธิ์ 

 ๑๔๖๘๒ นางสุติมา  ทรงสังข 

 ๑๔๖๘๓ นางสาวสุทธดา  มหาภูวตานนท 

 ๑๔๖๘๔ นางสุทธภา  บางเพลิง 

 ๑๔๖๘๕ นางสุทธสินี  ขุนสทาน 



 หนา   ๗๖ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๖๘๖ นางสุทธสินี  ทองมูลไพร 

 ๑๔๖๘๗ นางสาวสุทธาสินี  ล้ิมมณี 

 ๑๔๖๘๘ นางสุทธิฉันท  เทพารส 

 ๑๔๖๘๙ นางสุทธิชา  จบสัญจร 

 ๑๔๖๙๐ นางสาวสุทธิดา  กาญจนโชติกพงศ 

 ๑๔๖๙๑ นางสุทธิดา  ทิฐิธรรมเจริญ 

 ๑๔๖๙๒ นางสุทธิดา  ผกากรอง 

 ๑๔๖๙๓ นางสุทธิดา  วรรณสุคนธ 

 ๑๔๖๙๔ นางสุทธิตานันท  เลิศทวีรัชต 

 ๑๔๖๙๕ นางสุทธินันท  รัตนกุล 

 ๑๔๖๙๖ นางสุทธินี  วัฒนกุล 

 ๑๔๖๙๗ นางสาวสุทธินี  สุขรักษ 

 ๑๔๖๙๘ นางสาวสุทธิพร  ไกรมาก 

 ๑๔๖๙๙ นางสุทธิพร  วรบรรณากร 

 ๑๔๗๐๐ นางสุทธิรักษ  บุญชู 

 ๑๔๗๐๑ นางสุทธิรักษ  ปอมใย 

 ๑๔๗๐๒ นางสุทธิรัตน  จันทรากุล 

 ๑๔๗๐๓ นางสาวสุทธิรา  พวงทอง 

 ๑๔๗๐๔ นางสาวสุทธิสา  จิโรจนกุล 

 ๑๔๗๐๕ นางสาวสุทัตตา  ชางเทศ 

 ๑๔๗๐๖ นางสาวสุทัตรา  คงศรี 

 ๑๔๗๐๗ นางสาวสุทันตา  วิชาชัย 

 ๑๔๗๐๘ นางสุทาทิพย  เจริญวัฒนวิญู 

 ๑๔๗๐๙ นางสุทิชา  นากสุก 

 ๑๔๗๑๐ นางสาวสุทิน  ใจรักษ 

 ๑๔๗๑๑ นางสุทิน  นงลักษณ 

 ๑๔๗๑๒ นางสุทินา  วงศฉายา 

 ๑๔๗๑๓ นางสุทิพย  จินตาคม 

 ๑๔๗๑๔ นางสุทิพร  ศรีประวรรณ 

 ๑๔๗๑๕ นางสุทิพา  ใจสมัคร 

 ๑๔๗๑๖ นางสาวสุทิพา  ชุนแจม 

 ๑๔๗๑๗ นางสาวสุทิมา  ศุกรีเขตร 

 ๑๔๗๑๘ นางสุทิรา  คนขยัน 

 ๑๔๗๑๙ นางสุทิรา  ศุภเศรษฐศิริ 

 ๑๔๗๒๐ นางสุทิศา  คงเมือง 

 ๑๔๗๒๑ นางสุทิศา  คลาดโรค 

 ๑๔๗๒๒ นางสาวสุทิศา  ชูออน 

 ๑๔๗๒๓ นางสุทิศา  ทองงาม 

 ๑๔๗๒๔ นางสุทิศา  พรหมจินดา 

 ๑๔๗๒๕ นางสาวสุทิศา  ภักดีบุรี 

 ๑๔๗๒๖ นางสุทิศา  สุวรรณมณี 

 ๑๔๗๒๗ นางสาวสุทิศา  อาภาเภสัช 

 ๑๔๗๒๘ นางสาวสุทิสา  เจ่ียเจริญ 

 ๑๔๗๒๙ นางสาวสุธัญญา  ชวงงาม 

 ๑๔๗๓๐ นางสาวสุธา  โพธิ์ทอง 

 ๑๔๗๓๑ นางสาวสุธาดา  วงษสงา 

 ๑๔๗๓๒ นางสุธาทิพย  จันทคาร 

 ๑๔๗๓๓ นางสุธาทิพย  ชาวบางงาม 

 ๑๔๗๓๔ นางสาวสุธาทิพย  ทิพยคงคา 

 ๑๔๗๓๕ นางสาวสุธาทิพย  ทิพยมงคล 



 หนา   ๗๗ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๗๓๖ นางสาวสุธาทิพย  ปริญญวัฒน 

 ๑๔๗๓๗ นางสุธาทิพย  พวงสมบัติ 

 ๑๔๗๓๘ นางสุธาทิพย  พันธุฤทธิ์ 

 ๑๔๗๓๙ นางสาวสุธาทิพย  เรือนทองดี 

 ๑๔๗๔๐ นางสุธาทิพย  อินทะนันท 

 ๑๔๗๔๑ นางสาวสุธาภินันท  พรเลิศทวีกุล 

 ๑๔๗๔๒ นางสุธารส  ไชยมงคล 

 ๑๔๗๔๓ นางสุธารัตน  วงษอ่ํานก 

 ๑๔๗๔๔ นางสุธาสินี  ไชยเดชกําจร 

 ๑๔๗๔๕ นางสุธาสินี  นนทวาสี 

 ๑๔๗๔๖ นางสุธาสินี  พุมวิวัฒนศิริกุล 

 ๑๔๗๔๗ นางสุธาสินี  ศรีใจ 

 ๑๔๗๔๘ นางสุธาสินี  สายบุญตั้ง 

 ๑๔๗๔๙ นางสุธาสินี  เอกชยุตวรพงศ 

 ๑๔๗๕๐ นางสาวสุธิดา  จันทรอุย 

 ๑๔๗๕๑ นางสุธิดา  พรหมดํา 

 ๑๔๗๕๒ นางสุธิดา  ลอยสง 

 ๑๔๗๕๓ นางสุธิดา  สมลี 

 ๑๔๗๕๔ นางสาวสุธิดา  เหลาประดิษฐ 

 ๑๔๗๕๕ นางสาวสุธิพร  เงี้ยวเกิด 

 ๑๔๗๕๖ นางสาวสุธิมา  บุตรรัตน 

 ๑๔๗๕๗ นางสุธิศา  สุขเกษม 

 ๑๔๗๕๘ นางสาวสุธี  สงนัทธี 

 ๑๔๗๕๙ นางสาวสุธีมนต  สกุลพงษ 

 ๑๔๗๖๐ นางสาวสุธีรัตน  สุปนตา 

 ๑๔๗๖๑ นางสุธีรา  กังวานใจ 

 ๑๔๗๖๒ นางสาวสุธีรา  จันทรชมภู 

 ๑๔๗๖๓ นางสุธีรา  แถวจันทึก 

 ๑๔๗๖๔ นางสุธีรา  ทรัพยพุม 

 ๑๔๗๖๕ นางสุธีรา  รมลําดวน 

 ๑๔๗๖๖ นางสุนทร  จันทรแกว 

 ๑๔๗๖๗ นางสุนทร  ไพรวิจารณ 

 ๑๔๗๖๘ นางสาวสุนทรา  ครรชิตวงศ 

 ๑๔๗๖๙ นางสุนทรา  เผาพนัส 

 ๑๔๗๗๐ นางสาวสุนทรา  พลเจริญ 

 ๑๔๗๗๑ นางสุนทรี  กอนแข็ง 

 ๑๔๗๗๒ นางสุนทรี  แกวสุวรรณ 

 ๑๔๗๗๓ นางสุนทรี  ขุนทอง 

 ๑๔๗๗๔ นางสาวสุนทรี  คงสวัสดิ์ 

 ๑๔๗๗๕ นางสาวสุนทรี  ชื่นชม 

 ๑๔๗๗๖ นางสุนทรี  ทานมุข 

 ๑๔๗๗๗ นางสาวสุนทรี  ศิริพรอดุลศิลป 

 ๑๔๗๗๘ นางสุนทรี  สละทาน 

 ๑๔๗๗๙ นางสาวสุนทรี  สิงหสถิต 

 ๑๔๗๘๐ นางสุนทรี  ออดกัน 

 ๑๔๗๘๑ นางสุนทรียา  ธีปนรัชต 

 ๑๔๗๘๒ นางสุนทรียา  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๔๗๘๓ นางสาวสุนหทัย  ตุมศิริ 

 ๑๔๗๘๔ นางสุนันฑา  ทวีทอง 

 ๑๔๗๘๕ นางสุนันณี  อนุรักษอําพัน 



 หนา   ๗๘ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๗๘๖ นางสุนันท  ชวยไทย 

 ๑๔๗๘๗ นางสุนันท  บรรเทิง 

 ๑๔๗๘๘ นางสาวสุนันท  บุญคง 

 ๑๔๗๘๙ นางสุนันท  พรรณรายน 

 ๑๔๗๙๐ นางสาวสุนันท  พิลาถอย 

 ๑๔๗๙๑ นางสาวสุนันท  รื่นสุข 

 ๑๔๗๙๒ นางสุนันท  เวือนประโคน 

 ๑๔๗๙๓ นางสุนันท  ศรีทะบาล 

 ๑๔๗๙๔ นางสุนันท  สิงหเดช 

 ๑๔๗๙๕ นางสุนันท  เสียงเสนาะ 

 ๑๔๗๙๖ นางสุนันท  หอมชื่น 

 ๑๔๗๙๗ นางสุนันท  อุตสาหะ 

 ๑๔๗๙๘ นางสาวสุนันทรา  คายแกว 

 ๑๔๗๙๙ นางสุนันทา  กล่ินเทศ 

 ๑๔๘๐๐ นางสุนันทา  การะนันต 

 ๑๔๘๐๑ นางสุนันทา  ขจรพฤกษ 

 ๑๔๘๐๒ นางสุนันทา  จันทรสม 

 ๑๔๘๐๓ นางสาวสุนันทา  จันทรสิงห 

 ๑๔๘๐๔ นางสุนันทา  ชิโนะฮาระ 

 ๑๔๘๐๕ นางสุนันทา  ไชยคําภา 

 ๑๔๘๐๖ นางสุนันทา  ตาทอง 

 ๑๔๘๐๗ นางสุนันทา  ทินราช 

 ๑๔๘๐๘ นางสาวสุนันทา  ทุงคาใน 

 ๑๔๘๐๙ นางสาวสุนันทา  บุญฉาย 

 ๑๔๘๑๐ นางสุนันทา  ปจฉิมศิริ 

 ๑๔๘๑๑ นางสุนันทา  พยัฆโช 

 ๑๔๘๑๒ นางสาวสุนันทา  พันธุ 

 ๑๔๘๑๓ นางสุนันทา  รอดชู 

 ๑๔๘๑๔ นางสาวสุนันทา  เล่ือมนิรันดร 

 ๑๔๘๑๕ นางสุนันทา  ศรีกุล 

 ๑๔๘๑๖ นางสุนันทา  สงกา 

 ๑๔๘๑๗ นางสาวสุนันทา  สุวรรณ 

 ๑๔๘๑๘ นางสาวสุนันทา  เสือสมุทร 

 ๑๔๘๑๙ นางสุนันทา  อรรถาชิต 

 ๑๔๘๒๐ นางสุนันทา  อรุณจักร 

 ๑๔๘๒๑ นางสาวสุนันทา  อินตะจอมวงศ 

 ๑๔๘๒๒ นางสุนารี  สังขแกว 

 ๑๔๘๒๓ นางสุนิจ  ธรรมสอน 

 ๑๔๘๒๔ นางสุนิชา  ดีทั่ว 

 ๑๔๘๒๕ นางสุนิฑา  อาแว 

 ๑๔๘๒๖ นางสาวสุนิดา  ยังศิริ 

 ๑๔๘๒๗ นางสุนิดา  เรือนวงศ 

 ๑๔๘๒๘ นางสุนิดา  สามะ 

 ๑๔๘๒๙ นางสาวสุนิตย  คําหลา 

 ๑๔๘๓๐ นางสุนิตรา  ทองดี 

 ๑๔๘๓๑ นางสุนิรัตน  พรมโนพาศ 

 ๑๔๘๓๒ นางสุนิศา  หนูเมือง 

 ๑๔๘๓๓ นางสุนิษฐา  สงวนเชื้อ 

 ๑๔๘๓๔ นางสุนิสา  กองทอง 

 ๑๔๘๓๕ นางสาวสุนิสา  กาญจนจันทร 



 หนา   ๗๙ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๘๓๖ นางสุนิสา  จตุพรฤกษ 

 ๑๔๘๓๗ นางสุนิสา  จันทรจินดา 

 ๑๔๘๓๘ นางสาวสุนิสา  จุฬาริกุล 

 ๑๔๘๓๙ นางสุนิสา  ชะนะพล 

 ๑๔๘๔๐ นางสุนิสา  ชื่นมาธูรไพจิตร 

 ๑๔๘๔๑ นางสาวสุนิสา  แซเอ็ง 

 ๑๔๘๔๒ นางสุนิสา  ประทุมวรรณ 

 ๑๔๘๔๓ นางสาวสุนิสา  ประสานศรี 

 ๑๔๘๔๔ นางสาวสุนิสา  ปทมาภรณพงศ 

 ๑๔๘๔๕ นางสุนิสา  ภูขมัง 

 ๑๔๘๔๖ นางสาวสุนิสา  ยุคะลัง 

 ๑๔๘๔๗ นางสุนิสา  ลีวานิชย 

 ๑๔๘๔๘ นางสาวสุนิสา  เลียะเครือ 

 ๑๔๘๔๙ นางสุนิสา  สุวรรณะ 

 ๑๔๘๕๐ นางสุนีพร  รัตนบุรี 

 ๑๔๘๕๑ นางสุนีย  จรัสรุงเรืองชัย 

 ๑๔๘๕๒ นางสุนีย  เจริญเตีย 

 ๑๔๘๕๓ นางสุนีย  แจงสวาง 

 ๑๔๘๕๔ นางสุนีย  ดือราแม 

 ๑๔๘๕๕ นางสุนีย  ทวีผล 

 ๑๔๘๕๖ นางสุนีย  บุญประเสริฐ 

 ๑๔๘๕๗ นางสุนีย  โพอุทัย 

 ๑๔๘๕๘ นางสาวสุนีย  มนทการติวงค 

 ๑๔๘๕๙ นางสุนีย  สกูลหรัง 

 ๑๔๘๖๐ นางสุนีย  เส็งศรี 

 ๑๔๘๖๑ นางสาวสุนีย  หอยทอง 

 ๑๔๘๖๒ นางสุนีย  เอี่ยมทองอินทร 

 ๑๔๘๖๓ นางสุนีรัตน  เชิดชูไทย 

 ๑๔๘๖๔ นางสุนีรัตน  เดชตระกูล 

 ๑๔๘๖๕ นางสุนีรัตน  โทรัตน 

 ๑๔๘๖๖ นางสุนีรัตน  อินยา 

 ๑๔๘๖๗ นางสุเนตร  เพชรนาค 

 ๑๔๘๖๘ นางสุเนตรา  สุวรรณรินทร 

 ๑๔๘๖๙ นางสุบลวรางค  พุดนอก 

 ๑๔๘๗๐ นางสาวสุปนิตา  สังขแกว 

 ๑๔๘๗๑ นางสุประวีณ  งามมีฤทธิ์สกุล 

 ๑๔๘๗๒ นางสาวสุปราณี  กิติพิมพ 

 ๑๔๘๗๓ นางสุปราณี  เครือสุคนธ 

 ๑๔๘๗๔ นางสุปราณี  จันทรมิตร 

 ๑๔๘๗๕ นางสุปราณี  นอยแนบ 

 ๑๔๘๗๖ นางสาวสุปราณี  นิ่มนวลศรี 

 ๑๔๘๗๗ นางสุปราณี  ประกอบสุข 

 ๑๔๘๗๘ นางสุปราณี  ผือโย 

 ๑๔๘๗๙ นางสาวสุปราณี  พวงทอง 

 ๑๔๘๘๐ นางสาวสุปราณี  เพ็งสวาง 

 ๑๔๘๘๑ นางสุปราณี  เพียราช 

 ๑๔๘๘๒ นางสุปราณี  เฟองฟุง 

 ๑๔๘๘๓ นางสุปราณี  วงศใหญ 

 ๑๔๘๘๔ นางสุปราณี  วุฒิมานพ 

 ๑๔๘๘๕ นางสุปราณี  ศรีนา 



 หนา   ๘๐ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๘๘๖ นางสาวสุปราณี  ศรีหะโคตร 

 ๑๔๘๘๗ นางสาวสุปราณี  สัจจะธนาพร 

 ๑๔๘๘๘ นางสาวสุปราณี  หาญพรหม 

 ๑๔๘๘๙ นางสุปรานี  พรพิริยะศานติ 

 ๑๔๘๙๐ นางสุปรานี  สีโมคา 

 ๑๔๘๙๑ นางสาวสุปราลาณี  สอนโกษา 

 ๑๔๘๙๒ นางสุปริญญา  ยุวธนานนท 

 ๑๔๘๙๓ นางสุปรียา  ไกรสีกาจ 

 ๑๔๘๙๔ นางสุปรียา  บุญเกษม 

 ๑๔๘๙๕ นางสุปรียา  บุตรทหาร 

 ๑๔๘๙๖ นางสุปรียา  พันธรัมย 

 ๑๔๘๙๗ นางสาวสุปรียา  พิทักษเจริญ 

 ๑๔๘๙๘ นางสุปรียา  ศรกอม 

 ๑๔๘๙๙ นางสุปรียา  อินนรา 

 ๑๔๙๐๐ นางสุปญญา  นนทะเสน 

 ๑๔๙๐๑ นางสุปญญา  บุญถูก 

 ๑๔๙๐๒ นางสุปนยา  เปรมปรี 

 ๑๔๙๐๓ นางสุปยา  ชัยพิสุทธิ์สกุล 

 ๑๔๙๐๔ นางสาวสุปยา  วานิชรักษ 

 ๑๔๙๐๕ นางสุพนิดา  กอผล 

 ๑๔๙๐๖ นางสุพพัต  ปฐมพรทวีวัฒน 

 ๑๔๙๐๗ นางสุพพัตวดี  สมบัติพานิช 

 ๑๔๙๐๘ นางสุพร  แกวทอง 

 ๑๔๙๐๙ นางสุพร  มณฑาสุวรรณ 

 ๑๔๙๑๐ นางสุพร  สมศรีแสง 

 ๑๔๙๑๑ นางสาวสุพร  สุขสม 

 ๑๔๙๑๒ นางสุพร  โสรมรรค 

 ๑๔๙๑๓ นางสาวสุพรกรัณย  ทิตสุขแสงรัตน 

 ๑๔๙๑๔ นางสุพรนภา  ชินพร 

 ๑๔๙๑๕ นางสาวสุพรรณ  ไชยวรรณะ 

 ๑๔๙๑๖ นางสุพรรณ  นามอยู 

 ๑๔๙๑๗ นางสุพรรณ  ภูครองหิน 

 ๑๔๙๑๘ นางสุพรรณ  มหิตธิ 

 ๑๔๙๑๙ นางสุพรรณ  สุริยะจักร 

 ๑๔๙๒๐ นางสุพรรณนี  จันทรหอม 

 ๑๔๙๒๑ นางสาวสุพรรณพิลาศ  ไชยศรี 

 ๑๔๙๒๒ นางสุพรรณา  พงวัง 

 ๑๔๙๒๓ นางสาวสุพรรณา  ยมดี 

 ๑๔๙๒๔ นางสุพรรณา  สุวรรณ 

 ๑๔๙๒๕ นางสุพรรณิการ  บินสะมะแอ 

 ๑๔๙๒๖ นางสุพรรณิการ  ปฐมเจริญโรจน 

 ๑๔๙๒๗ นางสุพรรณี  กรรณลา 

 ๑๔๙๒๘ นางสุพรรณี  เกกินะ 

 ๑๔๙๒๙ นางสุพรรณี  เกตุทิศ 

 ๑๔๙๓๐ นางสาวสุพรรณี  คําวิลาศ 

 ๑๔๙๓๑ นางสุพรรณี  จรรยา 

 ๑๔๙๓๒ นางสุพรรณี  แชมชื่น 

 ๑๔๙๓๓ นางสุพรรณี  เณรโสภา 

 ๑๔๙๓๔ นางสุพรรณี  ดวงดี 

 ๑๔๙๓๕ นางสุพรรณี  ถ้ําหิน 



 หนา   ๘๑ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๙๓๖ นางสุพรรณี  นิลวงศ 

 ๑๔๙๓๗ นางสาวสุพรรณี  แนนอุดร 

 ๑๔๙๓๘ นางสุพรรณี  พฤกษา 

 ๑๔๙๓๙ นางสุพรรณี  มณีปญญา 

 ๑๔๙๔๐ นางสุพรรณี  รันนันท 

 ๑๔๙๔๑ นางสุพรรณี  รามพูล 

 ๑๔๙๔๒ นางสาวสุพรรณี  ศรีสงา 

 ๑๔๙๔๓ นางสาวสุพรรณี  สมนอย 

 ๑๔๙๔๔ นางสาวสุพรรณี  สินสวัสดิ์ 

 ๑๔๙๔๕ นางสาวสุพรรณี  สุธรรมวงศ 

 ๑๔๙๔๖ นางสุพรรณี  อุดมผล 

 ๑๔๙๔๗ นางสาวสุพรรนี  แซจิว 

 ๑๔๙๔๘ นางสุพล  นิ่มพิลา 

 ๑๔๙๔๙ นางสุพักตร  มีทอง 

 ๑๔๙๕๐ นางสุพักตรา  พรหมเสน 

 ๑๔๙๕๑ นางสาวสุพัชนา  เอี่ยมอรุณ 

 ๑๔๙๕๒ นางสาวสุพัฒตรา  อิ่มอวยพร 

 ๑๔๙๕๓ นางสุพัตรา  กมลรัตน 

 ๑๔๙๕๔ นางสุพัตรา  กล่ินศรีสุข 

 ๑๔๙๕๕ นางสุพัตรา  โกมลกุญชร 

 ๑๔๙๕๖ นางสุพัตรา  จันทรคา 

 ๑๔๙๕๗ นางสุพัตรา  จิตแกลว 

 ๑๔๙๕๘ นางสุพัตรา  จิววิจิตต 

 ๑๔๙๕๙ นางสาวสุพัตรา  ชายแกว 

 ๑๔๙๖๐ นางสุพัตรา  ไชยะ 

 ๑๔๙๖๑ นางสุพัตรา  ดีมั่น 

 ๑๔๙๖๒ นางสาวสุพัตรา  เดชฉกรรจ 

 ๑๔๙๖๓ นางสุพัตรา  แดงนา 

 ๑๔๙๖๔ นางสุพัตรา  ทองขาว 

 ๑๔๙๖๕ นางสุพัตรา  นพแกว 

 ๑๔๙๖๖ นางสุพัตรา  นาคแปน 

 ๑๔๙๖๗ นางสาวสุพัตรา  บุญชิต 

 ๑๔๙๖๘ นางสุพัตรา  ปรีฉันท 

 ๑๔๙๖๙ นางสาวสุพัตรา  พยุงทรัพย 

 ๑๔๙๗๐ นางสุพัตรา  พันทอง 

 ๑๔๙๗๑ นางสุพัตรา  พินพาทร 

 ๑๔๙๗๒ นางสุพัตรา  เพียรการดี 

 ๑๔๙๗๓ นางสุพัตรา  โพธิมาตย 

 ๑๔๙๗๔ นางสาวสุพัตรา  มหานิล 

 ๑๔๙๗๕ นางสาวสุพัตรา  มูลพินิจ 

 ๑๔๙๗๖ นางสุพัตรา  เมฆพิรุณ 

 ๑๔๙๗๗ นางสาวสุพัตรา  วรรณศิริ 

 ๑๔๙๗๘ นางสุพัตรา  ศรีวิชา 

 ๑๔๙๗๙ นางสุพัตรา  ศิริพงษ 

 ๑๔๙๘๐ นางสุพัตรา  แสงมาก 

 ๑๔๙๘๑ นางสุพัตรา  แสนสีจันทร 

 ๑๔๙๘๒ นางสุพัตรา  แสวงหา 

 ๑๔๙๘๓ นางสุพัตรา  หนูอินทร 

 ๑๔๙๘๔ นางสุพัตรา  หมวกไธสง 

 ๑๔๙๘๕ นางสุพัตรา  ออนนอม 



 หนา   ๘๒ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๙๘๖ นางสาวสุพัทยา  สารพล 

 ๑๔๙๘๗ นางสุพัทรา  จตุเทน 

 ๑๔๙๘๘ นางสุพานี  วงศไพศาลลักษณ 

 ๑๔๙๘๙ นางสาวสุพาพร  วิเชียร 

 ๑๔๙๙๐ นางสุพาภรณ  เตชะ 

 ๑๔๙๙๑ นางสุพิชชา  ขัติวงค 

 ๑๔๙๙๒ นางสาวสุพิชชา  เชาวรัตน 

 ๑๔๙๙๓ นางสุพิชชา  ทัดไทย 

 ๑๔๙๙๔ นางสาวสุพิชฌาย  แซฝา 

 ๑๔๙๙๕ นางสุพิชฌาย  ถิรพุทธิ์เอกภพ 

 ๑๔๙๙๖ นางสุพิชฌาย  ปติโชติโชคโภคิน 

 ๑๔๙๙๗ นางสุพิชญา  คมขุนทด 

 ๑๔๙๙๘ นางสาวสุพิชญา  ออนนอม 

 ๑๔๙๙๙ นางสุพิชตรา  ชาทองยศ 

 ๑๕๐๐๐ นางสาวสุพิณญา  เจียมจํารัสโรจน 

 ๑๕๐๐๑ นางสาวสุพิณดา  สงวนสัตย 

 ๑๕๐๐๒ นางสุพิณยา  มหาสุข 

 ๑๕๐๐๓ นางสุพิน  คลังบุรี 

 ๑๕๐๐๔ นางสาวสุพิน  รูธรรม 

 ๑๕๐๐๕ นางสุพินดา  ศรีราช 

 ๑๕๐๐๖ นางสาวสุพินดา  สาทรกิจ 

 ๑๕๐๐๗ นางสุพินธุ  เชื้อไพบูลย 

 ๑๕๐๐๘ นางสาวสุพิมพ  เพ็งบุปผา 

 ๑๕๐๐๙ นางสาวสุพิมล  บุตรรัตนะ 

 ๑๕๐๑๐ นางสุพิรุณ  หอมขจร 

 ๑๕๐๑๑ นางสุพิศ  ปนเงิน 

 ๑๕๐๑๒ นางสุพิศ  ยอแสง 

 ๑๕๐๑๓ นางสุพิศ  รักเพ็ชร 

 ๑๕๐๑๔ นางสุพิศ  แสงยาอรุณ 

 ๑๕๐๑๕ นางสาวสุพิศ  อุทจักร 

 ๑๕๐๑๖ นางสาวสุพิศตรา  สุวรรณธนะ 

 ๑๕๐๑๗ นางสุเพ็ญ  มณีอินทร 

 ๑๕๐๑๘ นางสาวสุเพ็ญลักษณ  พวยอวน 

 ๑๕๐๑๙ นางสาวสุภควดี  ธนสีลังกูร 

 ๑๕๐๒๐ นางสุภชา  คําเขียน 

 ๑๕๐๒๑ นางสุภฎา  เชยโชติ 

 ๑๕๐๒๒ นางสาวสุภฎา  ไชยรัตน 

 ๑๕๐๒๓ นางสุภนา  วิชนา 

 ๑๕๐๒๔ นางสุภปณฑา  สุขวงษ 

 ๑๕๐๒๕ นางสุภมาส  กล่ินหวาน 

 ๑๕๐๒๖ นางสุภมาส  แสนหอม 

 ๑๕๐๒๗ นางสุภร  กรุงไกรจักร 

 ๑๕๐๒๘ นางสุภรณ  ตาลไธสง 

 ๑๕๐๒๙ นางสุภรดา  สุนันสา 

 ๑๕๐๓๐ นางสุภรัตน  ดําพลงาม 

 ๑๕๐๓๑ นางสาวสุภรัตน  พลายเพชร 

 ๑๕๐๓๒ นางสุภรัตน  พูลผล 

 ๑๕๐๓๓ นางสาวสุภวรรณ  แกวอําไพ 

 ๑๕๐๓๔ นางสุภสนอง  พรวงคเลิศ 

 ๑๕๐๓๕ นางสุภัค  สุดจิตร 



 หนา   ๘๓ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๐๓๖ นางสาวสุภัค  อุดม 

 ๑๕๐๓๗ นางสาวสุภัคนันท  หมั่นวิชา 

 ๑๕๐๓๘ นางสุภัคนิตย  โพธิสุธา 

 ๑๕๐๓๙ นางสุภัครพร  แพรขาว 

 ๑๕๐๔๐ นางสุภัชเขม  สมสินนกุล 

 ๑๕๐๔๑ นางสาวสุภัชชา  โลหิตไทย 

 ๑๕๐๔๒ นางสุภัชชา  สาลียงพวย 

 ๑๕๐๔๓ นางสาวสุภัณลินี  ปรีชากุล 

 ๑๕๐๔๔ นางสุภัตรา  คําหลวงเติม 

 ๑๕๐๔๕ นางสุภัตรา  ศรีวรสาร 

 ๑๕๐๔๖ นางสาวสุภัทร  พันธเปล่ียน 

 ๑๕๐๔๗ นางสุภัทร  ศรีบุตร 

 ๑๕๐๔๘ นางสุภัทรา  กล่ินมาลา 

 ๑๕๐๔๙ นางสุภัทรา  คลายเขียว 

 ๑๕๐๕๐ นางสาวสุภัทรา  เจริญสุข 

 ๑๕๐๕๑ นางสุภัทรา  บุตรวงศ 

 ๑๕๐๕๒ นางสุภัทรา  พลีดี 

 ๑๕๐๕๓ นางสาวสุภัทรา  วิเศษคามิน 

 ๑๕๐๕๔ นางสุภัทรา  ศรีสุวรรณ 

 ๑๕๐๕๕ นางสุภัทรา  สุดหลา 

 ๑๕๐๕๖ นางสาวสุภัทรา  หลวงเมือง 

 ๑๕๐๕๗ นางสุภัสตรา  ยืนยง 

 ๑๕๐๕๘ นางสุภัสตา  โชติเพ่ิม 

 ๑๕๐๕๙ นางสาวสุภัสราภรณ  แสงกลา 

 ๑๕๐๖๐ นางสุภัสษร  วรรณา 

 ๑๕๐๖๑ นางสุภัสษร  สมบูรณธนกิจ 

 ๑๕๐๖๒ นางสาวสุภา  ไกรสุวรรณ 

 ๑๕๐๖๓ นางสุภา  เตชะวัฒนารุงเรือง 

 ๑๕๐๖๔ นางสาวสุภา  ทองนาคอารักษ 

 ๑๕๐๖๕ นางสุภา  ทองพรหม 

 ๑๕๐๖๖ นางสาวสุภา  มุสิกกุล 

 ๑๕๐๖๗ นางสุภา  ยอดรัก 

 ๑๕๐๖๘ นางสาวสุภา  สุวรรณเจริญ 

 ๑๕๐๖๙ นางสาวสุภา  อนันตา 

 ๑๕๐๗๐ นางสุภา  อินทรโม 

 ๑๕๐๗๑ นางสุภากรณ  รัตนประพันธ 

 ๑๕๐๗๒ นางสุภากิจ  ไชยภูมิ 

 ๑๕๐๗๓ นางสุภางค  กฤษอัมร 

 ๑๕๐๗๔ นางสุภาณี  กาวิลเครือ 

 ๑๕๐๗๕ นางสุภาณี  ทะนันชัย 

 ๑๕๐๗๖ นางสุภาณี  นันทะแสน 

 ๑๕๐๗๗ นางสุภาณี  ฟน บรัสเซล 

 ๑๕๐๗๘ นางสุภาณี  เรรุราช 

 ๑๕๐๗๙ นางสุภาณี  ลิกขไชย 

 ๑๕๐๘๐ นางสุภาณี  วาจาดี 

 ๑๕๐๘๑ นางสุภาณี  สิทธิวงศ 

 ๑๕๐๘๒ นางสุภาณี  โสมาสา 

 ๑๕๐๘๓ นางสุภาทิพย  เรือนแสน 

 ๑๕๐๘๔ นางสาวสุภานัน  รุงสาง 

 ๑๕๐๘๕ นางสุภานีย  วงษสวัสดิ์ 



 หนา   ๘๔ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๐๘๖ นางสุภาพ  กองสาสนะ 

 ๑๕๐๘๗ นางสุภาพ  จอกนาค 

 ๑๕๐๘๘ นางสาวสุภาพ  ไชยสวนดอก 

 ๑๕๐๘๙ นางสาวสุภาพ  ดวงดารา 

 ๑๕๐๙๐ นางสุภาพ  ดารามาศ 

 ๑๕๐๙๑ นางสุภาพ  แปงออน 

 ๑๕๐๙๒ นางสุภาพ  พงษทอง 

 ๑๕๐๙๓ นางสุภาพ  ภาสุรกุล 

 ๑๕๐๙๔ นางสุภาพ  มิ่งชนิด 

 ๑๕๐๙๕ นางสุภาพ  วิชาชัย 

 ๑๕๐๙๖ นางสาวสุภาพ  ศรีขจร 

 ๑๕๐๙๗ นางสุภาพ  ศรีทองแกว 

 ๑๕๐๙๘ นางสุภาพ  ออมชมภู 

 ๑๕๐๙๙ นางสาวสุภาพร  กิ่งทอง 

 ๑๕๑๐๐ นางสุภาพร  เกียรติจิรกุล 

 ๑๕๑๐๑ นางสุภาพร  แกวอราม 

 ๑๕๑๐๒ นางสาวสุภาพร  แขงขัน 

 ๑๕๑๐๓ นางสุภาพร  คิดดี 

 ๑๕๑๐๔ นางสุภาพร  เงินดี 

 ๑๕๑๐๕ นางสาวสุภาพร  จันทรเทพ 

 ๑๕๑๐๖ นางสุภาพร  จันทาคีรี 

 ๑๕๑๐๗ นางสาวสุภาพร  จันลมูล 

 ๑๕๑๐๘ นางสุภาพร  เจือมา 

 ๑๕๑๐๙ นางสุภาพร  ใจอาย 

 ๑๕๑๑๐ นางสาวสุภาพร  เฉยทิม 

 ๑๕๑๑๑ นางสุภาพร  เชื้อวงศ 

 ๑๕๑๑๒ นางสาวสุภาพร  โตชัยภูมิ 

 ๑๕๑๑๓ นางสุภาพร  ทองระยา 

 ๑๕๑๑๔ นางสุภาพร  ทาไธสง 

 ๑๕๑๑๕ นางสุภาพร  ทาวสูงเนิน 

 ๑๕๑๑๖ นางสาวสุภาพร  ทุงพรหมศรี 

 ๑๕๑๑๗ นางสาวสุภาพร  เทียนทอง 

 ๑๕๑๑๘ นางสุภาพร  แทนสุนทร 

 ๑๕๑๑๙ นางสุภาพร  นิติพจน 

 ๑๕๑๒๐ นางสุภาพร  ปราศรัย 

 ๑๕๑๒๑ นางสุภาพร  ปญญาอินทร 

 ๑๕๑๒๒ นางสุภาพร  ปานทอง 

 ๑๕๑๒๓ นางสาวสุภาพร  พงษชวลิต 

 ๑๕๑๒๔ นางสาวสุภาพร  พงษพวงเพชร 

 ๑๕๑๒๕ นางสาวสุภาพร  พรหมจรรย 

 ๑๕๑๒๖ นางสุภาพร  พลซา 

 ๑๕๑๒๗ นางสุภาพร  พานิช 

 ๑๕๑๒๘ นางสุภาพร  พุมวิเศษ 

 ๑๕๑๒๙ นางสาวสุภาพร  เพงมานะยล 

 ๑๕๑๓๐ นางสุภาพร  เพชรชนะ 

 ๑๕๑๓๑ นางสาวสุภาพร  เพชรรักษ 

 ๑๕๑๓๒ นางสุภาพร  ภิญโญศักดิ์ 

 ๑๕๑๓๓ นางสุภาพร  ยอดนิปาน 

 ๑๕๑๓๔ นางสาวสุภาพร  รัตนมณี 

 ๑๕๑๓๕ นางสุภาพร  วิลัยสุทธิ์ 



 หนา   ๘๕ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๑๓๖ นางสุภาพร  ศรีภูธร 

 ๑๕๑๓๗ นางสุภาพร  ศรียาภัย 

 ๑๕๑๓๘ นางสาวสุภาพร  ศิริจันทร 

 ๑๕๑๓๙ นางสุภาพร  ศุภรวิชญานนท 

 ๑๕๑๔๐ นางสุภาพร  สกุลทอง 

 ๑๕๑๔๑ นางสุภาพร  สมณะ 

 ๑๕๑๔๒ นางสุภาพร  สมหวัง 

 ๑๕๑๔๓ นางสุภาพร  สาดย้ิม 

 ๑๕๑๔๔ นางสุภาพร  สายสิงห 

 ๑๕๑๔๕ นางสาวสุภาพร  สุทธิ 

 ๑๕๑๔๖ นางสาวสุภาพร  สุพรม 

 ๑๕๑๔๗ นางสาวสุภาพร  สุวรรณภาพ 

 ๑๕๑๔๘ นางสุภาพร  แสงทองลวน 

 ๑๕๑๔๙ นางสุภาพร  แสนจันศรี 

 ๑๕๑๕๐ นางสุภาพร  หลวงฟอง 

 ๑๕๑๕๑ นางสาวสุภาพร  อโนทัย 

 ๑๕๑๕๒ นางสุภาพร  อินทรชนะ 

 ๑๕๑๕๓ นางสุภาพร  เอี่ยมออน 

 ๑๕๑๕๔ นางสุภาพรรณ  ชูประเสริฐ 

 ๑๕๑๕๕ นางสุภาพรรณ  บุญชุม 

 ๑๕๑๕๖ นางสุภาพรรณ  ปาละสัน 

 ๑๕๑๕๗ นางสุภาพรรณ  รวมสมัคร 

 ๑๕๑๕๘ นางสุภาพรรณ  ศรีภักดี 

 ๑๕๑๕๙ นางสุภาพรรณ  สุวรรณ 

 ๑๕๑๖๐ นางสาวสุภาพรรณ  เอี่ยมทา 

 ๑๕๑๖๑ นางสุภาพันธ  เกื้อเดช 

 ๑๕๑๖๒ นางสาวสุภาภร  แซเตียว 

 ๑๕๑๖๓ นางสุภาภรณ  กันทา 

 ๑๕๑๖๔ นางสุภาภรณ  กาละ 

 ๑๕๑๖๕ นางสุภาภรณ  กําเนิดคํา 

 ๑๕๑๖๖ นางสุภาภรณ  แกวมณี 

 ๑๕๑๖๗ นางสุภาภรณ  คําเขาแดง 

 ๑๕๑๖๘ นางสุภาภรณ  จงงาม 

 ๑๕๑๖๙ นางสุภาภรณ  เจียวย่ี 

 ๑๕๑๗๐ นางสาวสุภาภรณ  ชูถนอม 

 ๑๕๑๗๑ นางสุภาภรณ  ดวงสงค 

 ๑๕๑๗๒ นางสุภาภรณ  เดชาเลิศ 

 ๑๕๑๗๓ นางสุภาภรณ  โตมณีพิทักษ 

 ๑๕๑๗๔ นางสาวสุภาภรณ  ทัศนอนันชัย 

 ๑๕๑๗๕ นางสุภาภรณ  เทพพานิช 

 ๑๕๑๗๖ นางสุภาภรณ  ธรรมานุวงศ 

 ๑๕๑๗๗ นางสาวสุภาภรณ  นาคเพ็ง 

 ๑๕๑๗๘ นางสุภาภรณ  บัญญัติ 

 ๑๕๑๗๙ นางสุภาภรณ  บุญยานาม 

 ๑๕๑๘๐ นางสุภาภรณ  บุญเรือง 

 ๑๕๑๘๑ นางสาวสุภาภรณ  ประยูรมหิศร 

 ๑๕๑๘๒ นางสาวสุภาภรณ  ปวนสุรินทร 

 ๑๕๑๘๓ นางสุภาภรณ  พลศรี 

 ๑๕๑๘๔ นางสุภาภรณ  เพียะวงค 

 ๑๕๑๘๕ นางสุภาภรณ  ไพชํานาญ 



 หนา   ๘๖ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๑๘๖ นางสุภาภรณ  ภูมิอรัญ 

 ๑๕๑๘๗ นางสาวสุภาภรณ  รอดโพธิ์ทอง 

 ๑๕๑๘๘ นางสุภาภรณ  รักษี 

 ๑๕๑๘๙ นางสุภาภรณ  วิสุทธิเมธีกร 

 ๑๕๑๙๐ นางสาวสุภาภรณ  สุติบุตร 

 ๑๕๑๙๑ นางสุภาภรณ  แสงวิถีชัย 

 ๑๕๑๙๒ นางสุภาภรณ  ใหญแกนทราย 

 ๑๕๑๙๓ นางสุภารัก  ไมแสนดี 

 ๑๕๑๙๔ นางสุภารัตน  ธงชัย 

 ๑๕๑๙๕ นางสาวสุภารัตน  พรหมเผา 

 ๑๕๑๙๖ นางสุภารัตน  เรืองสมบัติ 

 ๑๕๑๙๗ นางสุภารัตน  วัฒนสมบัติ 

 ๑๕๑๙๘ นางสุภารัตน  แสงแกว 

 ๑๕๑๙๙ นางสุภารัตน  เหลาอรรคะ 

 ๑๕๒๐๐ นางสุภารัตน  อรามโสภา 

 ๑๕๒๐๑ นางสุภาลักษณ  ใครบุตร 

 ๑๕๒๐๒ นางสุภาลักษณ  ยามี 

 ๑๕๒๐๓ นางสุภาลักษณ  อนันตพรรค 

 ๑๕๒๐๔ นางสุภาวดี  กลัดทอง 

 ๑๕๒๐๕ นางสุภาวดี  เกาะกายสิทธิ์ 

 ๑๕๒๐๖ นางสุภาวดี  แกวตา 

 ๑๕๒๐๗ นางสาวสุภาวดี  แกวปองปก 

 ๑๕๒๐๘ นางสุภาวดี  คงไสยะ 

 ๑๕๒๐๙ นางสาวสุภาวดี  เงินย่ิง 

 ๑๕๒๑๐ นางสุภาวดี  เจะและ 

 ๑๕๒๑๑ นางสุภาวดี  ชัยอรรถ 

 ๑๕๒๑๒ นางสุภาวดี  ชูเสือหึง 

 ๑๕๒๑๓ นางสุภาวดี  ไชยมงคล 

 ๑๕๒๑๔ นางสาวสุภาวดี  เซี่ยงฉิน 

 ๑๕๒๑๕ นางสาวสุภาวดี  ดอกงา 

 ๑๕๒๑๖ นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง 

 ๑๕๒๑๗ นางสุภาวดี  เตียงงา 

 ๑๕๒๑๘ นางสุภาวดี  แตงออน 

 ๑๕๒๑๙ นางสุภาวดี  โถแกว 

 ๑๕๒๒๐ นางสาวสุภาวดี  ธีรานันท 

 ๑๕๒๒๑ นางสุภาวดี  นามแกว 

 ๑๕๒๒๒ นางสุภาวดี  นามรัตน 

 ๑๕๒๒๓ นางสุภาวดี  ผิวกลม 

 ๑๕๒๒๔ นางสุภาวดี  พรหมคุณ 

 ๑๕๒๒๕ นางสุภาวดี  มณีนวล 

 ๑๕๒๒๖ นางสุภาวดี  มหาชัย 

 ๑๕๒๒๗ นางสุภาวดี  รัตนละออ 

 ๑๕๒๒๘ นางสุภาวดี  รัตนาวงศไชยา 

 ๑๕๒๒๙ นางสุภาวดี  วะสูงเนิน 

 ๑๕๒๓๐ นางสาวสุภาวดี  เวชกามา 

 ๑๕๒๓๑ นางสาวสุภาวดี  ศรีทองเพ็ชร 

 ๑๕๒๓๒ นางสาวสุภาวดี  ศรีสุขศิริพันธ 

 ๑๕๒๓๓ นางสุภาวดี  ศิระเชาวเจริญ 

 ๑๕๒๓๔ นางสาวสุภาวดี  สงัดศรี 

 ๑๕๒๓๕ นางสาวสุภาวดี  สมบูรณผล 



 หนา   ๘๗ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๒๓๖ นางสุภาวดี  สัตถาพร 

 ๑๕๒๓๗ นางสุภาวดี  สีแกวคง 

 ๑๕๒๓๘ นางสุภาวดี  สุดเพียร 

 ๑๕๒๓๙ นางสาวสุภาวดี  สุทธิอาจ 

 ๑๕๒๔๐ นางสุภาวดี  แสกรุง 

 ๑๕๒๔๑ นางสาวสุภาวดี  อรรถมณี 

 ๑๕๒๔๒ นางสาวสุภาวดี  เองฉวน 

 ๑๕๒๔๓ นางสุภาวดี  ไอยรากาญจนกุล 

 ๑๕๒๔๔ นางสุภาวรรณ  วัฒนทันติ 

 ๑๕๒๔๕ นางสุภาวรรณ  หลาธรรม 

 ๑๕๒๔๖ นางสาวสุภาวรรณ  อินทะเรืองศร 

 ๑๕๒๔๗ นางสุภาวรรณ  มูลมี 

 ๑๕๒๔๘ นางสุภาวรรณ  ศรีสุด 

 ๑๕๒๔๙ นางสุภาวะดี  ใจตา 

 ๑๕๒๕๐ นางสาวสุภาวิณี  แตงตรง 

 ๑๕๒๕๑ นางสุภาสิริ  เฉลยโภชน 

 ๑๕๒๕๒ นางสุภิญญา  ปญญาศรี 

 ๑๕๒๕๓ นางสุภิดา  โจทยสัน 

 ๑๕๒๕๔ นางสุภิรัชต  นิธิวิสุทธิ์ 

 ๑๕๒๕๕ นางสุภิลักษณ  ครุฑธา 

 ๑๕๒๕๖ นางสุภี  ดวงศรี 

 ๑๕๒๕๗ นางสาวสุภี  วัฒนสิทธิ์ 

 ๑๕๒๕๘ นางสุภีร  ผุดผอง 

 ๑๕๒๕๙ นางสุมณฑา  กระมุท 

 ๑๕๒๖๐ นางสาวสุมณฑา  เงยวิจิตร 

 ๑๕๒๖๑ นางสุมณฑา  ดีพาชู 

 ๑๕๒๖๒ นางสาวสุมณฑา  เทพดารา 

 ๑๕๒๖๓ นางสุมณฑา  บุนนาค 

 ๑๕๒๖๔ นางสุมณฑา  พันธุจันทรดี 

 ๑๕๒๖๕ นางสุมณฑา  มักคุน 

 ๑๕๒๖๖ นางสาวสุมนตณกิจ  ไมงาม 

 ๑๕๒๖๗ นางสุมนมาลย  ชวลิตนิธิกุล 

 ๑๕๒๖๘ นางสุมนมาลย  อุตระศรี 

 ๑๕๒๖๙ นางสาวสุมนยา  รังสิมันตุชาติ 

 ๑๕๒๗๐ นางสุมนา  โกสินธ 

 ๑๕๒๗๑ นางสาวสุมนา  สมานทอง 

 ๑๕๒๗๒ นางสุมลฑา  เศรษฐการ 

 ๑๕๒๗๓ นางสุมลฑา  อินทรสุวรรณ 

 ๑๕๒๗๔ นางสุมลทิพย  แสงจันทร 

 ๑๕๒๗๕ นางสาวสุมลธา  ธรรมเกษา 

 ๑๕๒๗๖ นางสุมลมาลย  วงศใหญ 

 ๑๕๒๗๗ นางสุมลรัตน  ชูสกุล 

 ๑๕๒๗๘ นางสุมลรัตน  เทียบวงษ 

 ๑๕๒๗๙ นางสาวสุมลรัตน  นิ่มกิ่งรัตน 

 ๑๕๒๘๐ นางสุมลรัตน  ภวานุวงศ 

 ๑๕๒๘๑ นางสุมา  สิงฆาฬะ 

 ๑๕๒๘๒ นางสาวสุมาตย  เถินหิต 

 ๑๕๒๘๓ นางสุมาพร  ไทยเจริญ 

 ๑๕๒๘๔ นางสุมาเรียม  สองแสง 

 ๑๕๒๘๕ นางสุมาลัย  คําอาจ 



 หนา   ๘๘ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๒๘๖ นางสุมาลา  คงพูล 

 ๑๕๒๘๗ นางสาวสุมาลี  กัลยาประสิทธิ์ 

 ๑๕๒๘๘ นางสุมาลี  แกงคํา 

 ๑๕๒๘๙ นางสุมาลี  ขุนพลนาควาส 

 ๑๕๒๙๐ นางสุมาลี  คําไพร 

 ๑๕๒๙๑ นางสุมาลี  คุมสุวรรณ 

 ๑๕๒๙๒ นางสุมาลี  จันทรสละ 

 ๑๕๒๙๓ นางสุมาลี  ชวยเนียม 

 ๑๕๒๙๔ นางสาวสุมาลี  ชูรัตน 

 ๑๕๒๙๕ นางสุมาลี  ไชยพงศ 

 ๑๕๒๙๖ นางสาวสุมาลี  ดวนเดิน 

 ๑๕๒๙๗ นางสุมาลี  ตะนุมาตร 

 ๑๕๒๙๘ นางสุมาลี  ตันประสิทธิ์ 

 ๑๕๒๙๙ นางสุมาลี  นิติอัครพงศ 

 ๑๕๓๐๐ นางสุมาลี  บริสุทธิ์ 

 ๑๕๓๐๑ นางสาวสุมาลี  บัวผัน 

 ๑๕๓๐๒ นางสุมาลี  บุญเต็ม 

 ๑๕๓๐๓ นางสุมาลี  บุญธรรม 

 ๑๕๓๐๔ นางสุมาลี  ปราบมาก 

 ๑๕๓๐๕ นางสุมาลี  ปลวาสน 

 ๑๕๓๐๖ นางสุมาลี  แปงใจ 

 ๑๕๓๐๗ นางสุมาลี  เผนจันทึก 

 ๑๕๓๐๘ นางสุมาลี  พริ้มพลาย 

 ๑๕๓๐๙ นางสุมาลี  พูลเขตกิจ 

 ๑๕๓๑๐ นางสาวสุมาลี  เพียรธัญญกรรม 

 ๑๕๓๑๑ นางสุมาลี  รูปเหล่ียม 

 ๑๕๓๑๒ นางสาวสุมาลี  ลีลาภรณ 

 ๑๕๓๑๓ นางสุมาลี  วันนา 

 ๑๕๓๑๔ นางสุมาลี  วิชัยโย 

 ๑๕๓๑๕ นางสุมาลี  ศรีเศรษฐการ 

 ๑๕๓๑๖ นางสาวสุมาลี  สงวนศักดิ์ 

 ๑๕๓๑๗ นางสุมาลี  สามารถ 

 ๑๕๓๑๘ นางสุมาลี  สุดสุข 

 ๑๕๓๑๙ นางสุมาลี  โสชาติ 

 ๑๕๓๒๐ นางสุมาลี  หนูบูรณ 

 ๑๕๓๒๑ นางสุมาลี  เหลาทอง 

 ๑๕๓๒๒ นางสุมาลี  อาสานอก 

 ๑๕๓๒๓ นางสุมาลี  อินทรโก 

 ๑๕๓๒๔ นางสาวสุมาวีนา  กาญจนสุคนธ 

 ๑๕๓๒๕ นางสุมิตตา  มหถาวร 

 ๑๕๓๒๖ นางสุมิตตา  สิริโม 

 ๑๕๓๒๗ นางสุมิตรา  แกมนิล 

 ๑๕๓๒๘ นางสาวสุมิตรา  นิธิสินประเสริฐ 

 ๑๕๓๒๙ นางสุมิตรา  พรานฟาน 

 ๑๕๓๓๐ นางสุมิตรา  รักษาสัตย 

 ๑๕๓๓๑ นางสาวสุมิตรา  รักสัตย 

 ๑๕๓๓๒ นางสาวสุมิตรา  วรรณโชดก 

 ๑๕๓๓๓ นางสุเมธ  ทองขาว 

 ๑๕๓๓๔ นางสุรกัญญา  ปงศรีวินิจ 

 ๑๕๓๓๕ นางสาวสุรจนา  พอจิต 



 หนา   ๘๙ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๓๓๖ นางสุรดา  จันทรา 

 ๑๕๓๓๗ นางสุรดา  ถนอมรัตน 

 ๑๕๓๓๘ นางสุรพันธุ  เชื่องสูงเนิน 

 ๑๕๓๓๙ นางสุรภรณ  สิงหโต 

 ๑๕๓๔๐ นางสุรภา  ปภากรเกตุรัตน 

 ๑๕๓๔๑ นางสุรภา  ภูจอมจิตร 

 ๑๕๓๔๒ นางสาวสุรภิญ  ชนะพิศ 

 ๑๕๓๔๓ นางสาวสุรัญณี  เผากันทะ 

 ๑๕๓๔๔ นางสุรัตน  กุจะพันธ 

 ๑๕๓๔๕ นางสาวสุรัตน  โกษะ 

 ๑๕๓๔๖ นางสุรัตน  จโนภาส 

 ๑๕๓๔๗ นางสุรัตน  น้ําดอกไม 

 ๑๕๓๔๘ นางสาวสุรัตน  ปริชาตินนท 

 ๑๕๓๔๙ นางสุรัตน  พันธุรัตน 

 ๑๕๓๕๐ นางสุรัตน  หาดคํา 

 ๑๕๓๕๑ นางสาวสุรัตนา  กระเวนเวช 

 ๑๕๓๕๒ นางสุรัตนา  อินทรฉิม 

 ๑๕๓๕๓ นางสุรัถยา  สุวรรณหงษ 

 ๑๕๓๕๔ นางสุรัยยา  สมานสกุลภักดี 

 ๑๕๓๕๕ นางสุรัสวดี  คําย่ิง 

 ๑๕๓๕๖ นางสุรัสวดี  นิ่มนวล 

 ๑๕๓๕๗ นางสุรางค  โกมารกุล ณ นคร 

 ๑๕๓๕๘ นางสุรางค  จารุปรัชญ 

 ๑๕๓๕๙ นางสุรางค  นิรมิตรมหาปญญา 

 ๑๕๓๖๐ นางสาวสุรางค  แปนไทย 

 ๑๕๓๖๑ นางสุรางค  วิมลธาดา 

 ๑๕๓๖๒ นางสาวสุรางค  สลับสี 

 ๑๕๓๖๓ นางสุรางค  หวั่นทอก 

 ๑๕๓๖๔ นางสุรางคนา  แกวสะเระ 

 ๑๕๓๖๕ นางสุรางครัตน  พองพาน 

 ๑๕๓๖๖ นางสุรางควดี  ตั้งดํารงวัฒน 

 ๑๕๓๖๗ นางสุราณี  สรางชาง 

 ๑๕๓๖๘ นางสาวสุรายา  พุฒวัจน 

 ๑๕๓๖๙ นางสุรินทร  พ้ืนผา 

 ๑๕๓๗๐ นางสุรินทร  มณีฉาย 

 ๑๕๓๗๑ นางสุรินทร  สีระสูงเนิน 

 ๑๕๓๗๒ นางสุรินทรยา  โคมเดือน 

 ๑๕๓๗๓ นางสาวสุริย  ทอดภักดี 

 ๑๕๓๗๔ นางสุริยประภา  สงคราม 

 ๑๕๓๗๕ นางสุริยา  ทองอินทร 

 ๑๕๓๗๖ นางสุริยา  ธาราวร 

 ๑๕๓๗๗ นางสุริยา  บินรัตแกว 

 ๑๕๓๗๘ นางสุริยา  ปยะโสภา 

 ๑๕๓๗๙ นางสุริยาพร  ลามุล 

 ๑๕๓๘๐ นางสุร ี ธรรมพานิชวงศ 

 ๑๕๓๘๑ นางสาวสุรี  บุหงารัตน 

 ๑๕๓๘๒ นางสุรีพร  กระฉอดนอก 

 ๑๕๓๘๓ นางสาวสุรีพร  ชูหิรัญ 

 ๑๕๓๘๔ นางสุรีพร  ถาวรรัตน 

 ๑๕๓๘๕ นางสุรีพร  ไทยเขียว 



 หนา   ๙๐ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๓๘๖ นางสุรีพร  เนตรทัศน 

 ๑๕๓๘๗ นางสาวสุรีพร  ปายาง 

 ๑๕๓๘๘ นางสุรีพร  สินสุภางค 

 ๑๕๓๘๙ นางสุรีพร  โสมมีชัย 

 ๑๕๓๙๐ นางสุรีภรณ  สุขประเสริฐ 

 ๑๕๓๙๑ นางสุรีย  จุลเจริญ 

 ๑๕๓๙๒ นางสุรีย  แดงเรือ 

 ๑๕๓๙๓ นางสุรีย  ธงศรี 

 ๑๕๓๙๔ นางสาวสุรีย  โภคา 

 ๑๕๓๙๕ นางสุรีย  เสารพูล 

 ๑๕๓๙๖ นางสุรียพร  คําสอน 

 ๑๕๓๙๗ นางสุรียพร  ชวยเชียร 

 ๑๕๓๙๘ นางสุรียพร  ชื่นอารมย 

 ๑๕๓๙๙ นางสุรียพร  พงษเนตร 

 ๑๕๔๐๐ นางสุรียพร  พานนนท 

 ๑๕๔๐๑ นางสุรียพร  เย้ืองทิพย 

 ๑๕๔๐๒ นางสุรียพร  ศักดิ์เพชร 

 ๑๕๔๐๓ นางสุรียพร  แหวนหลอ 

 ๑๕๔๐๔ นางสุรียพร  โอชารส 

 ๑๕๔๐๕ นางสุรียภรณ  พรรณโรจน 

 ๑๕๔๐๖ นางสุรียภรณ  สุวรัตน 

 ๑๕๔๐๗ นางสุรียรัตน  กิ่งพลอยเดิม 

 ๑๕๔๐๘ นางสาวสุรียวรรณ  ภาสศุภร 

 ๑๕๔๐๙ นางสุรีรักษ  อจลพงศ 

 ๑๕๔๑๐ นางสุรีรัช  บุตรชา 

 ๑๕๔๑๑ นางสาวสุรีรัตน  กล่ินไม 

 ๑๕๔๑๒ นางสุรีรัตน  เกิดนอก 

 ๑๕๔๑๓ นางสุรีรัตน  โกฏแสง 

 ๑๕๔๑๔ นางสาวสุรีรัตน  นุตัน 

 ๑๕๔๑๕ นางสาวสุรีรัตน  ปาละกาศ 

 ๑๕๔๑๖ นางสุรีรัตน  มงคลปทุมรัตน 

 ๑๕๔๑๗ นางสาวสุรีรัตน  วงศมูล 

 ๑๕๔๑๘ นางสุรีรัตน  วงษเพ็ญ 

 ๑๕๔๑๙ นางสุรีรัตน  อัมวรรณ 

 ๑๕๔๒๐ นางสุรีวรรณ  แสวงหา 

 ๑๕๔๒๑ นางสุไรยาห  กาแมแล 

 ๑๕๔๒๒ นางสุไรรัตน  ปานสวัสดิ์ 

 ๑๕๔๒๓ นางสาวสุลัดดา  บุญคง 

 ๑๕๔๒๔ นางสาวสุลีพร  ตนโพธิ์ 

 ๑๕๔๒๕ นางสุวคนธ  กองสุข 

 ๑๕๔๒๖ นางสุวคนธ  ผุดผอง 

 ๑๕๔๒๗ นางสุวคนธ  ภูกองสังข 

 ๑๕๔๒๘ นางสุวชา  เสาวภาคย 

 ๑๕๔๒๙ นางสุวณีย  สาระปารัง 

 ๑๕๔๓๐ นางสาวสุวดี  กิตติมากุล 

 ๑๕๔๓๑ นางสาวสุวดี  ธรรมกิจ 

 ๑๕๔๓๒ นางสาวสุวดี  มีสมบูรณ 

 ๑๕๔๓๓ นางสาวสุวนุช  พรอมมูล 

 ๑๕๔๓๔ นางสุวพร  คมวัชรพงศ 

 ๑๕๔๓๕ นางสุวพา  การะเกตุ 



 หนา   ๙๑ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๔๓๖ นางสาวสุวพิชญ  ซอมจันรทรา 

 ๑๕๔๓๗ นางสาวสุวภัชร  มณีโชติ 

 ๑๕๔๓๘ นางสาวสุวภัทร  คําโตนด 

 ๑๕๔๓๙ นางสุวภัทร  ชัยสูงเนิน 

 ๑๕๔๔๐ นางสุวภัทร  สุวรรณคง 

 ๑๕๔๔๑ นางสุวรรณ  ชุมสวัสดิ์ 

 ๑๕๔๔๒ นางสาวสุวรรณ  ประสงคตันสกุล 

 ๑๕๔๔๓ นางสุวรรณ  พัฒนคูหะ 

 ๑๕๔๔๔ นางสุวรรณ  วงศทิม 

 ๑๕๔๔๕ นางสุวรรณ  แสงจันทร 

 ๑๕๔๔๖ นางสาวสุวรรณทิพย  ชูทัพ 

 ๑๕๔๔๗ นางสุวรรณพร  จีระพันธ 

 ๑๕๔๔๘ นางสาวสุวรรณภา  โสชู 

 ๑๕๔๔๙ นางสุวรรณา  แกนจันทร 

 ๑๕๔๕๐ นางสาวสุวรรณา  คงหมวก 

 ๑๕๔๕๑ นางสาวสุวรรณา  จันดาวรรณ 

 ๑๕๔๕๒ นางสาวสุวรรณา  จันทรคง 

 ๑๕๔๕๓ นางสุวรรณา  จันทัง 

 ๑๕๔๕๔ นางสุวรรณา  ชนะภัย 

 ๑๕๔๕๕ นางสุวรรณา  เชื้อทอง 

 ๑๕๔๕๖ นางสุวรรณา  ไชยนันทน 

 ๑๕๔๕๗ นางสุวรรณา  ตอมย้ิม 

 ๑๕๔๕๘ นางสุวรรณา  แตงออน 

 ๑๕๔๕๙ นางสาวสุวรรณา  ทองเที่ยง 

 ๑๕๔๖๐ นางสุวรรณา  ประทุมวัลย 

 ๑๕๔๖๑ นางสาวสุวรรณา  ผลไม 

 ๑๕๔๖๒ นางสุวรรณา  พรหมพัฒน 

 ๑๕๔๖๓ นางสุวรรณา  พาพรหม 

 ๑๕๔๖๔ นางสุวรรณา  เพชรเกล้ียง 

 ๑๕๔๖๕ นางสาวสุวรรณา  ภูบุญเติม 

 ๑๕๔๖๖ นางสุวรรณา  รัตนพันธ 

 ๑๕๔๖๗ นางสุวรรณา  ศรีนวลขาว 

 ๑๕๔๖๘ นางสุวรรณา  ศรีนิ่ม 

 ๑๕๔๖๙ นางสุวรรณา  สุคันธมาลา 

 ๑๕๔๗๐ นางสุวรรณา  แสวงรู 

 ๑๕๔๗๑ นางสุวรรณา  หนอคําบุตร 

 ๑๕๔๗๒ นางสุวรรณา  เหมือนศรีชัย 

 ๑๕๔๗๓ นางสุวรรณา  อักขระ 

 ๑๕๔๗๔ นางสุวรรณา  อิ่มอุไร 

 ๑๕๔๗๕ นางสาวสุวรรณี  ขวัญขาว 

 ๑๕๔๗๖ นางสุวรรณี  คํารักษ 

 ๑๕๔๗๗ นางสุวรรณี  คําศรี 

 ๑๕๔๗๘ นางสุวรรณี  ชัยกิจ 

 ๑๕๔๗๙ นางสุวรรณี  ชูเชิด 

 ๑๕๔๘๐ นางสาวสุวรรณี  แซอุย 

 ๑๕๔๘๑ นางสุวรรณี  ดําดี 

 ๑๕๔๘๒ นางสาวสุวรรณี  โตแกว 

 ๑๕๔๘๓ นางสุวรรณี  บุญอบ 

 ๑๕๔๘๔ นางสุวรรณี  พลหาราช 

 ๑๕๔๘๕ นางสุวรรณี  เพ็งนอย 



 หนา   ๙๒ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๔๘๖ นางสุวรรณี  ศรีวงศ 

 ๑๕๔๘๗ นางสุวรรณี  สังขทิน 

 ๑๕๔๘๘ นางสุวรรณี  สันดี 

 ๑๕๔๘๙ นางสุวรรณี  อารีกิจ 

 ๑๕๔๙๐ นางสาวสุวรรณี  อุดมทรัพย 

 ๑๕๔๙๑ นางสุวรรณีย  เริงเล่ือม 

 ๑๕๔๙๒ นางสาวสุวรินทร  ชัยสงคราม 

 ๑๕๔๙๓ นางสุวรีย  แสงไพศาล 

 ๑๕๔๙๔ นางสาวสุวลักษณ  ฟุงเกียรติคุณ 

 ๑๕๔๙๕ นางสุวลักษณ  หวังผลพัฒนศิริ 

 ๑๕๔๙๖ นางสุวัจนา  ณ พัทลุง 

 ๑๕๔๙๗ นางสาวสุวัจนา  พันธนาค 

 ๑๕๔๙๘ นางสาวสุวัจนา  ภักดิ์ภูมินทร 

 ๑๕๔๙๙ นางสุวัชรา  ทาวพา 

 ๑๕๕๐๐ นางสาวสุวัฒนา  ไชยศิริมงคล 

 ๑๕๕๐๑ นางสุวันนา  ศรีพยอม 

 ๑๕๕๐๒ นางสุวัลลีย  อุนวงแหวน 

 ๑๕๕๐๓ นางสุวารี  เจริญมุขยนันท 

 ๑๕๕๐๔ นางสุวารี  บุญญารัตนสถาพร 

 ๑๕๕๐๕ นางสาวสุวารี  พิริยะนันทกาญจน 

 ๑๕๕๐๖ นางสุวารี  อยูยอด 

 ๑๕๕๐๗ นางสุวิชญา  สีตะวัน 

 ๑๕๕๐๘ นางสาวสุวิชา  ชูศรีย่ิง 

 ๑๕๕๐๙ นางสุวิดา  พนาถิรกุล 

 ๑๕๕๑๐ นางสุวิทย  อินทรพันธ 

 ๑๕๕๑๑ นางสาวสุวิพรรณ  มาปู 

 ๑๕๕๑๒ นางสุวิภา  แสงเรียง 

 ๑๕๕๑๓ นางสุวิภา  หมื่นผอง 

 ๑๕๕๑๔ นางสาวสุวิมล  กองคํา 

 ๑๕๕๑๕ นางสุวิมล  กุลวัฒนสุวรรณ 

 ๑๕๕๑๖ นางสุวิมล  ขัตติยะ 

 ๑๕๕๑๗ นางสุวิมล  คําวงษา 

 ๑๕๕๑๘ นางสุวิมล  เจริญสิทธิชัย 

 ๑๕๕๑๙ นางสุวิมล  ทิพยชมภู 

 ๑๕๕๒๐ นางสุวิมล  นุชมี 

 ๑๕๕๒๑ นางสุวิมล  บังใบ 

 ๑๕๕๒๒ นางสุวิมล  บุญจันทร 

 ๑๕๕๒๓ นางสาวสุวิมล  ปฐมวัฒนพงศ 

 ๑๕๕๒๔ นางสุวิมล  ประไชโย 

 ๑๕๕๒๕ นางสุวิมล  โปติบุตร 

 ๑๕๕๒๖ นางสุวิมล  พละการ 

 ๑๕๕๒๗ นางสาวสุวิมล  โพคะรัตนศิริ 

 ๑๕๕๒๘ นางสาวสุวิมล  ไพโรจนประยูร 

 ๑๕๕๒๙ นางสุวิมล  ฤทธิ์ศิริ 

 ๑๕๕๓๐ นางสุวิมล  ลูกตั้น 

 ๑๕๕๓๑ นางสุวิมล  เลขพัฒน 

 ๑๕๕๓๒ นางสาวสุวิมล  สันติเวส 

 ๑๕๕๓๓ นางสุวิมล  เสนาะกลาง 

 ๑๕๕๓๔ นางสาวสุวิมล  เหลืองศิริ 

 ๑๕๕๓๕ นางสาวสุวิมล  อังคเศกวินัย 



 หนา   ๙๓ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๕๓๖ นางสุวิมล  อุสาพรหม 

 ๑๕๕๓๗ นางสุวิสา  จิตตละออง 

 ๑๕๕๓๘ นางสุวีณา  ไกรเทพ 

 ๑๕๕๓๙ นางสาวเสถียนทอง  ปจจูมลี 

 ๑๕๕๔๐ นางเสริมจิตร  จันทรรวงทอง 

 ๑๕๕๔๑ นางเสารวรส  ศรีชูศิลป 

 ๑๕๕๔๒ นางเสาวคนธ  จําปาแพง 

 ๑๕๕๔๓ นางเสาวคนธ  บุญชัยแสน 

 ๑๕๕๔๔ นางเสาวคนธ  แยมดวง 

 ๑๕๕๔๕ นางเสาวคนธ  สมตัว 

 ๑๕๕๔๖ นางเสาวคนธ  สาทะกิจ 

 ๑๕๕๔๗ นางสาวเสาวคนธ  อัศวศรีสุวรรณ 

 ๑๕๕๔๘ นางเสาวคนธ  อาชาไนยวิเศษพงศ 

 ๑๕๕๔๙ นางเสาวณิต  ตันสุริสาร 

 ๑๕๕๕๐ นางเสาวณิต  อาจจันดา 

 ๑๕๕๕๑ นางเสาวณี  กิตติพิทยานนท 

 ๑๕๕๕๒ นางสาวเสาวณี  รุงเรือง 

 ๑๕๕๕๓ นางเสาวณี  สิริบรรณวิชญ 

 ๑๕๕๕๔ นางเสาวณีย  นรสีหา 

 ๑๕๕๕๕ นางเสาวณีย  บัวชุม 

 ๑๕๕๕๖ นางสาวเสาวณีย  ปญญาเอก 

 ๑๕๕๕๗ นางสาวเสาวณีย  พงผ้ึง 

 ๑๕๕๕๘ นางสาวเสาวณีย  อานเปรื่อง 

 ๑๕๕๕๙ นางเสาวดี  อัดสูงเนิน 

 ๑๕๕๖๐ นางเสาวนิต  จูมดอก 

 ๑๕๕๖๑ นางเสาวนิต  มิ่งขวัญทอง 

 ๑๕๕๖๒ นางเสาวนิต  สีมาตย 

 ๑๕๕๖๓ นางเสาวนี  เกิดมั่งมี 

 ๑๕๕๖๔ นางเสาวนี  ดีรักษา 

 ๑๕๕๖๕ นางเสาวนีย  กรุดเงิน 

 ๑๕๕๖๖ นางเสาวนีย  กลาณรงค 

 ๑๕๕๖๗ นางเสาวนีย  เกษตรสิน 

 ๑๕๕๖๘ นางเสาวนีย  เกิดปากแพรก 

 ๑๕๕๖๙ นางเสาวนีย  แกวมงคล 

 ๑๕๕๗๐ นางเสาวนีย  เจริญกุล 

 ๑๕๕๗๑ นางเสาวนีย  เจริญสุขรุงเรือง 

 ๑๕๕๗๒ นางเสาวนีย  ซองชลัย 

 ๑๕๕๗๓ นางเสาวนีย  ถนอมชาติ 

 ๑๕๕๗๔ นางเสาวนีย  ทองผิว 

 ๑๕๕๗๕ นางเสาวนีย  นามศิริพงศพันธุ 

 ๑๕๕๗๖ นางเสาวนีย  แปลกลํายอง 

 ๑๕๕๗๗ นางเสาวนีย  ไฝจิต 

 ๑๕๕๗๘ นางเสาวนีย  พรมรัตน 

 ๑๕๕๗๙ นางสาวเสาวนีย  เพ็งจางค 

 ๑๕๕๘๐ นางสาวเสาวนีย  โภชะเจริญ 

 ๑๕๕๘๑ นางเสาวนีย  รัตนาเกียรติ์ 

 ๑๕๕๘๒ นางเสาวนีย  รัศมีรัตน 

 ๑๕๕๘๓ นางเสาวนีย  ล้ิมสมเกียรติ 

 ๑๕๕๘๔ นางสาวเสาวนีย  สวัสดิกุล 

 ๑๕๕๘๕ นางสาวเสาวนีย  สวัสดิ์รักษกุล 



 หนา   ๙๔ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๕๘๖ นางสาวเสาวนีย  สืบจากมี 

 ๑๕๕๘๗ นางเสาวภา  เข็มแกว 

 ๑๕๕๘๘ นางเสาวภา  จงจิต 

 ๑๕๕๘๙ นางเสาวภา  นันติวงค 

 ๑๕๕๙๐ นางเสาวภา  บุญชวย 

 ๑๕๕๙๑ นางสาวเสาวภา  ประดับกิจ 

 ๑๕๕๙๒ นางสาวเสาวภา  ยอดเครือวัลย 

 ๑๕๕๙๓ นางเสาวภา  สมบูรณ 

 ๑๕๕๙๔ นางสาวเสาวภา  อรรถนิศา 

 ๑๕๕๙๕ นางสาวเสาวภา  อินปลี 

 ๑๕๕๙๖ นางเสาวภา  เอนนู 

 ๑๕๕๙๗ นางสาวเสาวภาคย  แสงแกว 

 ๑๕๕๙๘ นางสาวเสาวภาคย  เหลืองวิไล 

 ๑๕๕๙๙ นางสาวเสาวรส  ชาติภูธร 

 ๑๕๖๐๐ นางสาวเสาวรีย  เนื้อทอง 

 ๑๕๖๐๑ นางเสาวลักษณ  กิณเรศ 

 ๑๕๖๐๒ นางเสาวลักษณ  แกวหนอ 

 ๑๕๖๐๓ นางเสาวลักษณ  ขันตี 

 ๑๕๖๐๔ นางเสาวลักษณ  จันทรพวง 

 ๑๕๖๐๕ นางเสาวลักษณ  จางพิพัฒนวกิจ 

 ๑๕๖๐๖ นางสาวเสาวลักษณ  ชูบางบอ 

 ๑๕๖๐๗ นางสาวเสาวลักษณ  ดีประเสริฐ 

 ๑๕๖๐๘ นางเสาวลักษณ  ถนอมวงศ 

 ๑๕๖๐๙ นางสาวเสาวลักษณ  ถาวรกฤษ 

 ๑๕๖๑๐ นางเสาวลักษณ  ทองสุวรรณ 

 ๑๕๖๑๑ นางเสาวลักษณ  เทียนสิงห 

 ๑๕๖๑๒ นางเสาวลักษณ  เนียมหอม 

 ๑๕๖๑๓ นางเสาวลักษณ  บัวบาน 

 ๑๕๖๑๔ นางเสาวลักษณ  บุตรชาดา 

 ๑๕๖๑๕ นางเสาวลักษณ  ปยะสิงห 

 ๑๕๖๑๖ นางสาวเสาวลักษณ  พลายมี 

 ๑๕๖๑๗ นางเสาวลักษณ  ภาวงคสิริกุล 

 ๑๕๖๑๘ นางเสาวลักษณ  มะเหศวร 

 ๑๕๖๑๙ นางเสาวลักษณ  มาศิริ 

 ๑๕๖๒๐ นางสาวเสาวลักษณ  ยอดแกว 

 ๑๕๖๒๑ นางสาวเสาวลักษณ  วดีศิริศักดิ์ 

 ๑๕๖๒๒ นางสาวเสาวลักษณ  วิจรณปติ 

 ๑๕๖๒๓ นางเสาวลักษณ  ศรีประจันทร 

 ๑๕๖๒๔ นางเสาวลักษณ  สุทธศรี 

 ๑๕๖๒๕ นางเสาวลักษณ  สุทธิเกิด 

 ๑๕๖๒๖ นางสาวเสาวลักษณ  อุนละมาย 

 ๑๕๖๒๗ นางสาวเสาวลี  พงษสุวรรณ 

 ๑๕๖๒๘ นางเสาวลี  รอดการ 

 ๑๕๖๒๙ นางสาวแสงแข  สะตะ 

 ๑๕๖๓๐ นางแสงจันทร  เดชพงษ 

 ๑๕๖๓๑ นางสาวแสงจันทร  บุญพรหม 

 ๑๕๖๓๒ นางสาวแสงจันทร  วงคขันแกว 

 ๑๕๖๓๓ นางแสงจันทร  สุวรรณศิริ 

 ๑๕๖๓๔ นางแสงดาว  มณีปญญา 

 ๑๕๖๓๕ นางแสงดาว  แสงไชย 



 หนา   ๙๕ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๖๓๖ นางสาวแสงเดือน  จันทรเพ็ญ 

 ๑๕๖๓๗ นางแสงเดือน  นอยคําเขียว 

 ๑๕๖๓๘ นางแสงเดือน  บุญขัน 

 ๑๕๖๓๙ นางสาวแสงเดือน  ปนตะ 

 ๑๕๖๔๐ นางสาวแสงเดือน  โปธา 

 ๑๕๖๔๑ นางแสงเดือน  พลเย่ียม 

 ๑๕๖๔๒ นางสาวแสงเดือน  พุฒลา 

 ๑๕๖๔๓ นางแสงเดือน  มาลัย 

 ๑๕๖๔๔ นางสาวแสงเดือน  มีเพชร 

 ๑๕๖๔๕ นางแสงเดือน  ย่ิงกวาชาติ 

 ๑๕๖๔๖ นางแสงเดือน  ศรีวรสาร 

 ๑๕๖๔๗ นางแสงเดือน  สลัดแกว 

 ๑๕๖๔๘ นางแสงเดือน  สวางศรี 

 ๑๕๖๔๙ นางแสงเดือน  โสภา 

 ๑๕๖๕๐ นางแสงทอง  นพเทา 

 ๑๕๖๕๑ นางแสงทอง  สมพงษ 

 ๑๕๖๕๒ นางแสงเทียน  นันทะวงศ 

 ๑๕๖๕๓ นางสาวแสงเทียน  รมณียกุล 

 ๑๕๖๕๔ นางแสงเทียน  อยูนัด 

 ๑๕๖๕๕ นางแสงไทย  ไตรยวงค 

 ๑๕๖๕๖ นางสาวแสงนวล  เชี่ยวประสิทธิ์ 

 ๑๕๖๕๗ นางสาวแสงระวี  คําใจเดียว 

 ๑๕๖๕๘ นางแสงระวี  เพียรประเสริฐ 

 ๑๕๖๕๙ นางแสงระวี  อุปสัย 

 ๑๕๖๖๐ นางแสงรัศมี  สุภามณี 

 ๑๕๖๖๑ นางแสงวิลัย  พรรณาขา 

 ๑๕๖๖๒ นางแสงสม  เพ่ิมพูล 

 ๑๕๖๖๓ นางแสงหลา  วงศราษฏร 

 ๑๕๖๖๔ นางแสงอรุณ  เชื้อเจ็ดตน 

 ๑๕๖๖๕ นางแสงอรุณ  ศิริวัฒนา 

 ๑๕๖๖๖ นางโสฏิณา  ชูสุวรรณ 

 ๑๕๖๖๗ นางโสพิณ  สําราญกิจ 

 ๑๕๖๖๘ นางโสพิต  แสงทอง 

 ๑๕๖๖๙ นางโสพิศ  ปุรินทราภิบาล 

 ๑๕๖๗๐ นางโสพิศ  ระเวกโฉม 

 ๑๕๖๗๑ นางสาวโสพิศ  ศรีพิลาภ 

 ๑๕๖๗๒ นางสาวโสภา  จัตตุชัย 

 ๑๕๖๗๓ นางโสภา  จันทรขางแรม 

 ๑๕๖๗๔ นางโสภา  ไชยแกว 

 ๑๕๖๗๕ นางโสภา  ตรีนันทวัน 

 ๑๕๖๗๖ นางโสภา  ตองประสงค 

 ๑๕๖๗๗ นางโสภา  เทพอักษร 

 ๑๕๖๗๘ นางโสภา  พาดี 

 ๑๕๖๗๙ นางสาวโสภา  โพธิ์มณี 

 ๑๕๖๘๐ นางโสภา  โพธิมา 

 ๑๕๖๘๑ นางโสภา  ศรีชัย 

 ๑๕๖๘๒ นางโสภา  สิงหชางชัย 

 ๑๕๖๘๓ นางโสภา  สุขุปชช 

 ๑๕๖๘๔ นางโสภา  หนูแปน 

 ๑๕๖๘๕ นางโสภา  หมูศิริ 



 หนา   ๙๖ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๖๘๖ นางโสภาพร  เคลียพวงพิทย 

 ๑๕๖๘๗ นางสาวโสภาพร  ผลพูน 

 ๑๕๖๘๘ นางโสภาพร  เล็กไมนอย 

 ๑๕๖๘๙ นางโสภาพรรณ  นันทะนอย 

 ๑๕๖๙๐ นางสาวโสภาภรณ  พันธุรัตน 

 ๑๕๖๙๑ นางสาวโสภาวดี  บัวเพชร 

 ๑๕๖๙๒ นางโสภิณ  วุนชุม 

 ๑๕๖๙๓ นางโสภิดา  ขามโนนวัด 

 ๑๕๖๙๔ นางสาวโสภิต  เครือสอน 

 ๑๕๖๙๕ นางโสภิต  ไพรโรจน 

 ๑๕๖๙๖ นางโสภิต  ยืนทน 

 ๑๕๖๙๗ นางสาวโสภิต  อุทิศพงษ 

 ๑๕๖๙๘ นางสาวโสภิตา  ขันแกว 

 ๑๕๖๙๙ นางโสภี  เพชรนิ่ม 

 ๑๕๗๐๐ นางสาวโสภีภรณ  ลัภนลาภลอย 

 ๑๕๗๐๑ นางสาวโสมนัส  ศิริลน 

 ๑๕๗๐๒ นางโสรดา  กาญจนสุทธิรักษ 

 ๑๕๗๐๓ นางสาวโสวัณ  เท่ียงมาก 

 ๑๕๗๐๔ นางโสฬวรรณ  แสนทวีสุข 

 ๑๕๗๐๕ นางหทยา  กาญจนอโนทัย 

 ๑๕๗๐๖ นางหทัย  ลานโรจน 

 ๑๕๗๐๗ นางสาวหทัยกาญจน  คําแดง 

 ๑๕๗๐๘ นางสาวหทัยกาญจน  จันทรา 

 ๑๕๗๐๙ นางหทัยกาญจน  เชื้อเจ็ดตน 

 ๑๕๗๑๐ นางหทัยกาญจน  ทวีสิน 

 ๑๕๗๑๑ นางหทัยกาญจน  ธรรมบุตร 

 ๑๕๗๑๒ นางหทัยกาญจน  ปล้ืมฤดี 

 ๑๕๗๑๓ นางสาวหทัยกาญจน  วงศชัย 

 ๑๕๗๑๔ นางหทัยกาญจน  วรรณวัฒน 

 ๑๕๗๑๕ นางหทัยกาญจน  สาวันดี 

 ๑๕๗๑๖ นางสาวหทัยกาญจน  สิทธิจักร 

 ๑๕๗๑๗ นางสาวหทัยกานต  สุขสอาด 

 ๑๕๗๑๘ นางหทัยชนก  จันทรนิยม 

 ๑๕๗๑๙ นางหทัยชนก  มีสงค 

 ๑๕๗๒๐ นางสาวหทัยทิพย  ทองมวง 

 ๑๕๗๒๑ นางหทัยทิพย  ปติลุ 

 ๑๕๗๒๒ นางสาวหทัยพัชร  กลางโนนงิ้ว 

 ๑๕๗๒๓ นางหทัยรัตน  คลายอักษร 

 ๑๕๗๒๔ นางสาวหทัยรัตน  แคนดา 

 ๑๕๗๒๕ นางหทัยรัตน  จีนเทห 

 ๑๕๗๒๖ นางสาวหทัยรัตน  ชาติมนตรี 

 ๑๕๗๒๗ นางสาวหทัยรัตน  ตันติพิศาลพงศ 

 ๑๕๗๒๘ นางหทัยรัตน  มากร 

 ๑๕๗๒๙ นางหทัยรัตน  วิจิตรจ่ัน 

 ๑๕๗๓๐ นางหทัยรัตน  วิทยาตันติธรรม 

 ๑๕๗๓๑ นางสาวหทัยรัตน  เวชมนัส 

 ๑๕๗๓๒ นางหทัยรัตน  แวนแกว 

 ๑๕๗๓๓ นางหทัยรัตน  ศิริวงศตระกูล 

 ๑๕๗๓๔ นางหทัยรัตน  เศรษฐวนิช 

 ๑๕๗๓๕ นางสาวหทัยรัตน  สรสิทธิ์ 



 หนา   ๙๗ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๗๓๖ นางสาวหทัยรัตน  สุขุมวัฒนกิจ 

 ๑๕๗๓๗ นางหนอย  ราโช 

 ๑๕๗๓๘ นางสาวหนึ่งนุช  คําเถื่อน 

 ๑๕๗๓๙ นางหนึ่งนุช  บุญพงษ 

 ๑๕๗๔๐ นางหนึ่งฤทัย  จอมใจ 

 ๑๕๗๔๑ นางหนึ่งฤทัย  ชางสมบุญ 

 ๑๕๗๔๒ นางสาวหนึ่งฤทัย  ดิษเจริญ 

 ๑๕๗๔๓ นางสาวหนึ่งฤทัย  ราษฎรภูธร 

 ๑๕๗๔๔ นางหนึ่งหทัย  เพชรจรัส 

 ๑๕๗๔๕ นางหนึ่งหทัย  แสงแข 

 ๑๕๗๔๖ นางหนูแกว  กองศรีมา 

 ๑๕๗๔๗ นางหนูเขตร  กิตติขจร 

 ๑๕๗๔๘ นางสาวหนูจอย  รามทัศน 

 ๑๕๗๔๙ นางหนูจันทร  เกษหอม 

 ๑๕๗๕๐ นางหนูเทียน  ภักดีแกว 

 ๑๕๗๕๑ นางหนูพิน  ญานะ 

 ๑๕๗๕๒ นางหนูพิศ  ทุนทอง 

 ๑๕๗๕๓ นางหนูเพียร  ชาทองยศ 

 ๑๕๗๕๔ นางหนูรัก  พิมพศรี 

 ๑๕๗๕๕ นางหนูเล็ก  ลาวชัย 

 ๑๕๗๕๖ นางหนูศรี  ลีพงษ 

 ๑๕๗๕๗ นางหมื่นไทย  เหลาบรรเทา 

 ๑๕๗๕๘ นางสาวหยาดฝน  ทองตัน 

 ๑๕๗๕๙ นางสาวหรรษภรณ  อาร ี

 ๑๕๗๖๐ นางหรรษลักษณ  แววบุตร 

 ๑๕๗๖๑ นางหรรษา  เกษประทุม 

 ๑๕๗๖๒ นางหฤทัย  กรรโณ 

 ๑๕๗๖๓ นางหฤทัย  สุขแสงรัตน 

 ๑๕๗๖๔ นางหฤหรรษ  พิมพเมือง 

 ๑๕๗๖๕ นางหลีจู  จูมจะนะ 

 ๑๕๗๖๖ นางหอมหวล  สืบพันธ 

 ๑๕๗๖๗ นางหัชชกานต  ขวัญมิ่ง 

 ๑๕๗๖๘ นางหัทญา  ทองอินทรแกว 

 ๑๕๗๖๙ นางหัสยา  ตันติสันติสม 

 ๑๕๗๗๐ นางสาวหานิสะ  แมกอง 

 ๑๕๗๗๑ นางหิรัญญา  ปนตานา 

 ๑๕๗๗๒ นางหิรัญญา  สวนบุญชวย 

 ๑๕๗๗๓ นางหิรัญรัศมิ์  พรรคบดินทร 

 ๑๕๗๗๔ นางเหนือชนก  ชํานาญ 

 ๑๕๗๗๕ นางสาวเหมือนฝน  ไกรวัลย 

 ๑๕๗๗๖ นางใหมมุหนะ  เอกอัคราภิบาล 

 ๑๕๗๗๗ นางฬสมาภรณ  เสือมี 

 ๑๕๗๗๘ นางอกนิษฐ  กมลวัชรพันธุ 

 ๑๕๗๗๙ นางอกนิษฐ  ชาติกิจอนันต 

 ๑๕๗๘๐ นางอกนิษฐ  ศรีชุมแสง 

 ๑๕๗๘๑ นางองุน  สันติวงศเดชา 

 ๑๕๗๘๒ นางอจิรวดี  ทองมั่ง 

 ๑๕๗๘๓ นางสาวอชิดา  บุญเจริญ 

 ๑๕๗๘๔ นางสาวอชิรญา  เอกจิตต 

 ๑๕๗๘๕ นางสาวอณุภา  ประไพ 



 หนา   ๙๘ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๗๘๖ นางอณุภา  โพธิ์เงิน 

 ๑๕๗๘๗ นางสาวอณุรัตน  ปาญชนะ 

 ๑๕๗๘๘ นางอโณทัย  เหลาเที่ยง 

 ๑๕๗๘๙ นางสาวอดิศยา  ชัยชนะ 

 ๑๕๗๙๐ นางอดิศยา  เศรษฐธนเวชกิจ 

 ๑๕๗๙๑ นางอติพร  ศิวิชัย 

 ๑๕๗๙๒ นางอติพร  หะยีดรอแม 

 ๑๕๗๙๓ นางอทิตยา  จามมาตย 

 ๑๕๗๙๔ นางสาวอทิตยา  ดาบลาอํา 

 ๑๕๗๙๕ นางอทิตยา  ปูหยัง 

 ๑๕๗๙๖ นางอทิตา  หวะสุวรรณ 

 ๑๕๗๙๗ นางสาวอทิตา  ออนนอม 

 ๑๕๗๙๘ นางอทิตา  อันเดอรสัน 

 ๑๕๗๙๙ นางสาวอธิชญา  ฤทธิ์สมบูรณ 

 ๑๕๘๐๐ นางสาวอธิชา  มานะเสนาะ 

 ๑๕๘๐๑ นางอธิศนันท  นนทพัฒนโอภาส 

 ๑๕๘๐๒ นางอนงค  แกวมณี 

 ๑๕๘๐๓ นางอนงค  จันทศิลป 

 ๑๕๘๐๔ นางอนงค  จานิกร 

 ๑๕๘๐๕ นางสาวอนงค  เชาวชาง 

 ๑๕๘๐๖ นางอนงค  ปญญาผล 

 ๑๕๘๐๗ นางอนงค  พินิจพงษ 

 ๑๕๘๐๘ นางอนงค  เพ็งประโคน 

 ๑๕๘๐๙ นางอนงค  มวลจันทร 

 ๑๕๘๑๐ นางสาวอนงค  มีศิริ 

 ๑๕๘๑๑ นางสาวอนงค  ล้ีหยง 

 ๑๕๘๑๒ นางอนงค  ลือโสภา 

 ๑๕๘๑๓ นางอนงค  วรรณสอน 

 ๑๕๘๑๔ นางสาวอนงค  สิมลี 

 ๑๕๘๑๕ นางอนงค  สีนุย 

 ๑๕๘๑๖ นางอนงค  เสงี่ยมวรกุล 

 ๑๕๘๑๗ นางอนงค  หลานามวงค 

 ๑๕๘๑๘ นางสาวอนงค  เห็มพิระ 

 ๑๕๘๑๙ นางอนงคนาฏ  สุขชวย 

 ๑๕๘๒๐ นางอนงคนาถ  จีนหนู 

 ๑๕๘๒๑ นางอนงคพร  อินทรเปล่ียน 

 ๑๕๘๒๒ นางอนงครัตน  สืบสม 

 ๑๕๘๒๓ นางสาวอนงคลักษณ  ชาเหลา 

 ๑๕๘๒๔ นางอนงนาฎ  สุขสงค 

 ๑๕๘๒๕ นางอนงนาถ  นามมาวงษ 

 ๑๕๘๒๖ นางสาวอนงนารถ  พันธุออน 

 ๑๕๘๒๗ นางสาวอนงนุช  ยะวา 

 ๑๕๘๒๘ นางอนงรัก  สุดงาม 

 ๑๕๘๒๙ นางอนงรักษ  เปนมงคล 

 ๑๕๘๓๐ นางอนงรัตน  เตียวิไล 

 ๑๕๘๓๑ นางอนัญชนา  ศรีบุรินทร 

 ๑๕๘๓๒ นางสาวอนัญญา  พรั้งขุนทด 

 ๑๕๘๓๓ นางสาวอนัญญาพร  อุดมวรรธนกุล 

 ๑๕๘๓๔ นางอนันทพร  วองไว 

 ๑๕๘๓๕ นางอนันทิยา  วงศรักษ 



 หนา   ๙๙ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๘๓๖ นางสาวอนิตสรา  พงษเขตกิจ 

 ๑๕๘๓๗ นางสาวอนุช  ย่ิงจอหอ 

 ๑๕๘๓๘ นางสาวอนุช  สิงหัตถะ 

 ๑๕๘๓๙ นางสาวอนุชฎา  ดอนไพร 

 ๑๕๘๔๐ นางอนุชตรา  คํามั่น 

 ๑๕๘๔๑ นางอนุชิดา  สิงหสนธิ 

 ๑๕๘๔๒ นางอนุชิดา  ใสบาล 

 ๑๕๘๔๓ นางสาวอนุตรา  ประพิตรไพศาล 

 ๑๕๘๔๔ นางอนุภา  ปานภูมิ 

 ๑๕๘๔๕ นางอนุรักษ  ชิดดี 

 ๑๕๘๔๖ นางอนุรักษ  สะตะ 

 ๑๕๘๔๗ นางสาวอนุรัตน  เชาวเลิศ 

 ๑๕๘๔๘ นางอนุษณา  ภูสอาด 

 ๑๕๘๔๙ นางอนุษร  ดวงกระโทก 

 ๑๕๘๕๐ นางสาวอนุสรณ  แขงขัน 

 ๑๕๘๕๑ นางอนุสรา  ไชยวงศ 

 ๑๕๘๕๒ นางอนุสรา  หวังสุดดี 

 ๑๕๘๕๓ นางอโนชา  พรหมจันทร 

 ๑๕๘๕๔ นางสาวอโนชา  ศริญญาวัจน 

 ๑๕๘๕๕ นางอโนชา  สหพัฒนา 

 ๑๕๘๕๖ นางอโนทัย  คงคลอง 

 ๑๕๘๕๗ นางอโนทัย  ชํานาญปน 

 ๑๕๘๕๘ นางสาวอพินยากร  พันชารี 

 ๑๕๘๕๙ นางอภันตรี  บุญดี 

 ๑๕๘๖๐ นางสาวอภันตรี  ล้ิมมงคล 

 ๑๕๘๖๑ นางอภันตรี  สุขกรณ 

 ๑๕๘๖๒ นางสาวอภัย  สุขเจริญ 

 ๑๕๘๖๓ นางอภัสรา  เจริญสุข 

 ๑๕๘๖๔ นางอภิชญา  ดอกพอง 

 ๑๕๘๖๕ นางอภิชญา  ทองใบ 

 ๑๕๘๖๖ นางอภิชญา  อํานาจไพบูลยสุข 

 ๑๕๘๖๗ นางอภิชญานันท  อัมพพิไลกุล 

 ๑๕๘๖๘ นางอภิญญา  กําจรกิตติคุณ 

 ๑๕๘๖๙ นางสาวอภิญญา  กุณฑลลักษมี 

 ๑๕๘๗๐ นางอภิญญา  เกตุสุวรรณ 

 ๑๕๘๗๑ นางอภิญญา  แกวปรางค 

 ๑๕๘๗๒ นางอภิญญา  โคตรลาคํา 

 ๑๕๘๗๓ นางอภิญญา  จอมทอง 

 ๑๕๘๗๔ นางอภิญญา  ดวงทอง 

 ๑๕๘๗๕ นางอภิญญา  ทองใหญ 

 ๑๕๘๗๖ นางอภิญญา  น้ําผ้ึง 

 ๑๕๘๗๗ นางอภิญญา  เนียมเล็ก 

 ๑๕๘๗๘ นางสาวอภิญญา  บุญรอดรัมย 

 ๑๕๘๗๙ นางสาวอภิญญา  ประทีป 

 ๑๕๘๘๐ นางอภิญญา  ยอดราช 

 ๑๕๘๘๑ นางอภิญญา  สังธรรม 

 ๑๕๘๘๒ นางอภิญญา  สายเย็น 

 ๑๕๘๘๓ นางอภิญญา  สิมมาโคตร 

 ๑๕๘๘๔ นางอภิญญา  เสียมศักดิ์ 

 ๑๕๘๘๕ นางอภิญญา  ใหมตา 



 หนา   ๑๐๐ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๘๘๖ นางสาวอภิญญา  อภัยฤทธิรงค 

 ๑๕๘๘๗ นางสาวอภิญญา  อารยะศิลปธร 

 ๑๕๘๘๘ นางอภิณหพร  ลีลาอัมพรสิน 

 ๑๕๘๘๙ นางอภินภัส  ประจวบ 

 ๑๕๘๙๐ นางสาวอภินันท  ชูวงษ 

 ๑๕๘๙๑ นางอภิรดี  เจริญจรรยากุล 

 ๑๕๘๙๒ นางสาวอภิรดี  ใจกลา 

 ๑๕๘๙๓ นางอภิรดี  ปณฑรางกูร 

 ๑๕๘๙๔ นางอภิรดี  พญาพรหม 

 ๑๕๘๙๕ นางสาวอภิรดี  มโนขันธ 

 ๑๕๘๙๖ นางอภิรดี  ศรีประทุม 

 ๑๕๘๙๗ นางอภิรมณ  ฤทธิชัย 

 ๑๕๘๙๘ นางสาวอภิรมย  ชวนประสิทธิ์กุล 

 ๑๕๘๙๙ นางอภิรวรรณ  มากสังข 

 ๑๕๙๐๐ นางสาวอภิรวี  พินิจสุวรรณ 

 ๑๕๙๐๑ นางสาวอภิวรรณ  ดวงมณี 

 ๑๕๙๐๒ นางอภิวรรณ  แสนทรัพย 

 ๑๕๙๐๓ นางสาวอภิษชฎาง  กล่ันสนิท 

 ๑๕๙๐๔ นางอภิสรา  บุญเฉิด 

 ๑๕๙๐๕ นางอภิสรา  พุทธาศรี 

 ๑๕๙๐๖ นางอภิสรา  มณีรัตน 

 ๑๕๙๐๗ นางสาวอภิสรา  สงเสริม 

 ๑๕๙๐๘ นางอมร  กัลยพฤกษ 

 ๑๕๙๐๙ นางอมร  บุญกอง 

 ๑๕๙๑๐ นางอมร  มนัสสา 

 ๑๕๙๑๑ นางสาวอมร  สวางจิตร 

 ๑๕๙๑๒ นางอมร  สุวรรณชัยรบ 

 ๑๕๙๑๓ นางสาวอมรพรรณ  คุมอักษร 

 ๑๕๙๑๔ นางอมรภัค  เหมืองหมอ 

 ๑๕๙๑๕ นางอมรรัตน  กงศรี 

 ๑๕๙๑๖ นางสาวอมรรัตน  กานิวาสน 

 ๑๕๙๑๗ นางอมรรัตน  แกวสวาง 

 ๑๕๙๑๘ นางสาวอมรรัตน  ขจร 

 ๑๕๙๑๙ นางอมรรัตน  คงนุรัตน 

 ๑๕๙๒๐ นางอมรรัตน  คันธปญญาศรี 

 ๑๕๙๒๑ นางสาวอมรรัตน  จีนะวงค 

 ๑๕๙๒๒ นางอมรรัตน  แจงถิ่นปา 

 ๑๕๙๒๓ นางอมรรัตน  ชวยสุทธิ์ 

 ๑๕๙๒๔ นางอมรรัตน  ชูแกว 

 ๑๕๙๒๕ นางอมรรัตน  ดวยกาแด 

 ๑๕๙๒๖ นางสาวอมรรัตน  ทรัพยนุย 

 ๑๕๙๒๗ นางอมรรัตน  ทะนอม 

 ๑๕๙๒๘ นางอมรรัตน  ทิมหอม 

 ๑๕๙๒๙ นางสาวอมรรัตน  เทียนบุญ 

 ๑๕๙๓๐ นางสาวอมรรัตน  บุญทนิมิตร 

 ๑๕๙๓๑ นางอมรรัตน  บุญยะสิทธิ์ 

 ๑๕๙๓๒ นางสาวอมรรัตน  บุญศิริ 

 ๑๕๙๓๓ นางอมรรัตน  บุญเอนก 

 ๑๕๙๓๔ นางอมรรัตน  ปานุวงศ 

 ๑๕๙๓๕ นางอมรรัตน  โปยขุนทด 



 หนา   ๑๐๑ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๙๓๖ นางสาวอมรรัตน  พัดดํา 

 ๑๕๙๓๗ นางอมรรัตน  พูลบรรเทิง 

 ๑๕๙๓๘ นางอมรรัตน  แพงไธสง 

 ๑๕๙๓๙ นางอมรรัตน  มะโนเรือง 

 ๑๕๙๔๐ นางอมรรัตน  ยืนยง 

 ๑๕๙๔๑ นางอมรรัตน  ยุติพันธ 

 ๑๕๙๔๒ นางอมรรัตน  รักพาณิชย 

 ๑๕๙๔๓ นางสาวอมรรัตน  รัตนปญญาโชติ 

 ๑๕๙๔๔ นางสาวอมรรัตน  วิบูลสุนทรางกูล 

 ๑๕๙๔๕ นางอมรรัตน  ศรีวิชา 

 ๑๕๙๔๖ นางสาวอมรรัตน  ศรีอนันต 

 ๑๕๙๔๗ นางอมรรัตน  สุขปน 

 ๑๕๙๔๘ นางอมรรัตน  เสติ 

 ๑๕๙๔๙ นางอมรรัตน  แสงสุวรรณ 

 ๑๕๙๕๐ นางอมรรัตน  หริ่งกระโทก 

 ๑๕๙๕๑ นางอมรรัตน  เหตานุรักษ 

 ๑๕๙๕๒ นางอมรรัตน  อั่นครุฑ 

 ๑๕๙๕๓ นางอมรฤทธิ์  แกววิเศษ 

 ๑๕๙๕๔ นางสาวอมรวรรณ  ทองโกมล 

 ๑๕๙๕๕ นางสาวอมรวรรณ  บัวทอง 

 ๑๕๙๕๖ นางสาวอมรวรรณ  ศรีเพ็ชร 

 ๑๕๙๕๗ นางอมรวัลย  ประกอบนอง 

 ๑๕๙๕๘ นางอมรสวรรค  รามอินทร 

 ๑๕๙๕๙ นางอมรสิทธิ์  ไผโคกสูง 

 ๑๕๙๖๐ นางอมรัตน  พันธุนวล 

 ๑๕๙๖๑ นางสาวอมรา  คุมสกุล 

 ๑๕๙๖๒ นางอมรานันท  ปนทอง 

 ๑๕๙๖๓ นางอมราภรณ  ชาครานนท 

 ๑๕๙๖๔ นางสาวอมรินทร  มณีกูลโรจน 

 ๑๕๙๖๕ นางอมลวรรณ  ตรีสุขี 

 ๑๕๙๖๖ นางอมลวรรณ  นาคแท 

 ๑๕๙๖๗ นางสาวอมาวสี  มั่นจิตร 

 ๑๕๙๖๘ นางอมิตา  พิลาสมบัติ 

 ๑๕๙๖๙ นางอมินตา  เกตุทอง 

 ๑๕๙๗๐ นางสาวอรกัญญา  จตุรงคโสธร 

 ๑๕๙๗๑ นางสาวอรกัญญา  ฉิมพาลี 

 ๑๕๙๗๒ นางอรกัญญา  เนาวงศ 

 ๑๕๙๗๓ นางอรกัญญา  มานิตร 

 ๑๕๙๗๔ นางอรกานต  โกยสวัสดิ์ 

 ๑๕๙๗๕ นางอรจิรา  ตองทํากิจ 

 ๑๕๙๗๖ นางอรจิรา  พัสกุล 

 ๑๕๙๗๗ นางอรชพร  วัฒนาวารีกุล 

 ๑๕๙๗๘ นางอรชร  ชอบคุย 

 ๑๕๙๗๙ นางอรชร  สุดตา 

 ๑๕๙๘๐ นางอรชา  วิใจเงิน 

 ๑๕๙๘๑ นางอรฑา  พ่ึงชื่น 

 ๑๕๙๘๒ นางอรณรัชช  เกียรติพวงชัย 

 ๑๕๙๘๓ นางอรณิช  เลิศลํ้า 

 ๑๕๙๘๔ นางอรณิชา  ดุลยลา 

 ๑๕๙๘๕ นางอรณิชา  สินชัยกิจ 



 หนา   ๑๐๒ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๙๘๖ นางสาวอรณิชา  อรุณฤกษ 

 ๑๕๙๘๗ นางอรณี  วานิชนาม 

 ๑๕๙๘๘ นางสาวอรดา  วงษไสว 

 ๑๕๙๘๙ นางสาวอรทัย  กนกทอง 

 ๑๕๙๙๐ นางสาวอรทัย  กองแกว 

 ๑๕๙๙๑ นางสาวอรทัย  กิตตินุกุลกิจ 

 ๑๕๙๙๒ นางอรทัย  ชวนชม 

 ๑๕๙๙๓ นางอรทัย  ไชยมะโย 

 ๑๕๙๙๔ นางอรทัย  ญาติปราโมทย 

 ๑๕๙๙๕ นางอรทัย  ดวงอินทร 

 ๑๕๙๙๖ นางอรทัย  ตระกูลอินทร 

 ๑๕๙๙๗ นางอรทัย  เตชะพิทยกุล 

 ๑๕๙๙๘ นางสาวอรทัย  ทิพยสูตร 

 ๑๕๙๙๙ นางสาวอรทัย  เที่ยงทางธรรม 

 ๑๖๐๐๐ นางอรทัย  ธรรมปอก 

 ๑๖๐๐๑ นางอรทัย  บุญมา 

 ๑๖๐๐๒ นางอรทัย  ผาบสิมมา 

 ๑๖๐๐๓ นางอรทัย  พริ้วไธสง 

 ๑๖๐๐๔ นางอรทัย  ไพรบึง 

 ๑๖๐๐๕ นางสาวอรทัย  ฟาหทัย 

 ๑๖๐๐๖ นางอรทัย  โภคะสุวรรณ 

 ๑๖๐๐๗ นางอรทัย  มสุการัตน 

 ๑๖๐๐๘ นางอรทัย  ฤทธิโรจน 

 ๑๖๐๐๙ นางอรทัย  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๖๐๑๐ นางอรทัย  สมรูป 

 ๑๖๐๑๑ นางอรทัย  สิทธิเวช 

 ๑๖๐๑๒ นางสาวอรทัย  เสนทอง 

 ๑๖๐๑๓ นางอรทัย  หวานเครือ 

 ๑๖๐๑๔ นางอรไท  วิมาลัย 

 ๑๖๐๑๕ นางอรนันท  พิชัย 

 ๑๖๐๑๖ นางอรนันท  ลอยประโคน 

 ๑๖๐๑๗ นางอรนิตย  สมคะเณย 

 ๑๖๐๑๘ นางอรนิตย  อํานวยพาณิชย 

 ๑๖๐๑๙ นางอรนุช  โกเอี้ยน 

 ๑๖๐๒๐ นางอรนุช  จ๋ิวแหยม 

 ๑๖๐๒๑ นางอรนุช  ตัณฑจํารูญ 

 ๑๖๐๒๒ นางอรนุช  ธรรมศร 

 ๑๖๐๒๓ นางสาวอรนุช  ธรรมสอน 

 ๑๖๐๒๔ นางอรนุช  บุญนา 

 ๑๖๐๒๕ นางอรนุช  ประทุมมา 

 ๑๖๐๒๖ นางอรนุช  พรวรธํารงค 

 ๑๖๐๒๗ นางสาวอรนุช  พูลขํา 

 ๑๖๐๒๘ นางอรนุช  มิตรเกื้อกูล 

 ๑๖๐๒๙ นางอรนุช  สมเพ็ชร 

 ๑๖๐๓๐ นางอรนุช  อุนทะเล 

 ๑๖๐๓๑ นางอรปภา  แสงวงศ 

 ๑๖๐๓๒ นางสาวอรปรียา  ลําพูน 

 ๑๖๐๓๓ นางอรปรียา  วงศศิริรักษ 

 ๑๖๐๓๔ นางสาวอรพร  ปญญะ 

 ๑๖๐๓๕ นางสาวอรพร  สมสิงห 



 หนา   ๑๐๓ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๐๓๖ นางอรพรรณ  ขุนติธรรม 

 ๑๖๐๓๗ นางอรพรรณ  คงศรีชาย 

 ๑๖๐๓๘ นางอรพรรณ  ทองเชื้อ 

 ๑๖๐๓๙ นางสาวอรพรรณ  ทิมรอด 

 ๑๖๐๔๐ นางอรพรรณ  ธรนันทกุลวุฒิ 

 ๑๖๐๔๑ นางอรพรรณ  นันตาดี 

 ๑๖๐๔๒ นางอรพรรณ  สาดมะเริง 

 ๑๖๐๔๓ นางอรพรรณ  สุนทวง 

 ๑๖๐๔๔ นางอรพิณ  นาใจ 

 ๑๖๐๔๕ นางอรพิณ  พรหมสอน 

 ๑๖๐๔๖ นางอรพิณท  ฟกแฟง 

 ๑๖๐๔๗ นางอรพิน  คงเจริญถิ่น 

 ๑๖๐๔๘ นางอรพิน  คําโต 

 ๑๖๐๔๙ นางสาวอรพิน  แซเตียว 

 ๑๖๐๕๐ นางสาวอรพิน  ทองสมนึก 

 ๑๖๐๕๑ นางสาวอรพิน  ธีรวัฒนสาร 

 ๑๖๐๕๒ นางอรพิน  นวลจุย 

 ๑๖๐๕๓ นางอรพิน  รอดทอง 

 ๑๖๐๕๔ นางสาวอรพิน  ศรีวิชัย 

 ๑๖๐๕๕ นางสาวอรพินท  ขันแข็ง 

 ๑๖๐๕๖ นางอรพินท  จันทคัต 

 ๑๖๐๕๗ นางอรพินท  นวมนิ่ม 

 ๑๖๐๕๘ นางอรพินท  พวงทอง 

 ๑๖๐๕๙ นางสาวอรพินท  พุมภัทรชาติ 

 ๑๖๐๖๐ นางอรพินท  เพ็งชัย 

 ๑๖๐๖๑ นางอรพินท  ศิริโชติตระการ 

 ๑๖๐๖๒ นางอรพิมพ  แปรโคกสูง 

 ๑๖๐๖๓ นางสาวอรไพลิน  แหลมหลวง 

 ๑๖๐๖๔ นางอรมน  บํารุงเชาวเกษม 

 ๑๖๐๖๕ นางสาวอรยา  เข็มทอง 

 ๑๖๐๖๖ นางอรรคญานี  งามหมู 

 ๑๖๐๖๗ นางอรรจนา  จุยสาย 

 ๑๖๐๖๘ นางอรรชร  สุนทรารักษ 

 ๑๖๐๖๙ นางสาวอรรถยา  อมรพรหมภักดี 

 ๑๖๐๗๐ นางอรฤทัย  ตะเฟย 

 ๑๖๐๗๑ นางอรวดี  วงษโสพนากุล 

 ๑๖๐๗๒ นางอรวรรณ  กมลเสถียร 

 ๑๖๐๗๓ นางสาวอรวรรณ  กอสุวรรณ 

 ๑๖๐๗๔ นางอรวรรณ  กูรมะสุวรรณ 

 ๑๖๐๗๕ นางสาวอรวรรณ  คงสมจิตร 

 ๑๖๐๗๖ นางอรวรรณ  คําเมือง 

 ๑๖๐๗๗ นางอรวรรณ  จันทรมุณี 

 ๑๖๐๗๘ นางอรวรรณ  จูศิริพงษกุล 

 ๑๖๐๗๙ นางสาวอรวรรณ  ฉิ้มฉาย 

 ๑๖๐๘๐ นางอรวรรณ  ชอวิเชียร 

 ๑๖๐๘๑ นางสาวอรวรรณ  ไชยวิศิษฏ 

 ๑๖๐๘๒ นางสาวอรวรรณ  แซฉั่ว 

 ๑๖๐๘๓ นางสาวอรวรรณ  ดงหงษ 

 ๑๖๐๘๔ นางอรวรรณ  ถนัดกิจ 

 ๑๖๐๘๕ นางอรวรรณ  ถิระสาโรช 
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 ๑๖๐๘๖ นางอรวรรณ  ทิพยประสิทธิ ์

 ๑๖๐๘๗ นางอรวรรณ  เทพรักษ 

 ๑๖๐๘๘ นางอรวรรณ  นอยประเสริฐ 

 ๑๖๐๘๙ นางอรวรรณ  นิ่มทัศนศิริ 

 ๑๖๐๙๐ นางอรวรรณ  บุญสิทธิ์ 

 ๑๖๐๙๑ นางอรวรรณ  บุษบงก 

 ๑๖๐๙๒ นางอรวรรณ  บุษราคัม 

 ๑๖๐๙๓ นางสาวอรวรรณ  ปราณีตพลกรัง 

 ๑๖๐๙๔ นางสาวอรวรรณ  พงษพานิช 

 ๑๖๐๙๕ นางอรวรรณ  พันธโยธี 

 ๑๖๐๙๖ นางอรวรรณ  พิมพโคตร 

 ๑๖๐๙๗ นางอรวรรณ  โพธิ์เงิน 

 ๑๖๐๙๘ นางสาวอรวรรณ  โพธิ์เสนา 

 ๑๖๐๙๙ นางอรวรรณ  มาออน 

 ๑๖๑๐๐ นางอรวรรณ  เมืองเจริญ 

 ๑๖๑๐๑ นางสาวอรวรรณ  เรณูชาติ 

 ๑๖๑๐๒ นางอรวรรณ  เรืองดิษฐ 

 ๑๖๑๐๓ นางสาวอรวรรณ  วงศสถิตย 

 ๑๖๑๐๔ นางอรวรรณ  วงศสุภา 

 ๑๖๑๐๕ นางอรวรรณ  วงศหลา 

 ๑๖๑๐๖ นางอรวรรณ  วงษกลอม 

 ๑๖๑๐๗ นางอรวรรณ  วัฒนาการ 

 ๑๖๑๐๘ นางสาวอรวรรณ  วารีรัตน 

 ๑๖๑๐๙ นางสาวอรวรรณ  สมบูรณจันทร 

 ๑๖๑๑๐ นางอรวรรณ  สิงหวิเศษ 

 ๑๖๑๑๑ นางอรวรรณ  สุขสุแพทย 

 ๑๖๑๑๒ นางสาวอรวรรณ  สุวรรณสิงห 

 ๑๖๑๑๓ นางอรวรรณ  อนารัตน 

 ๑๖๑๑๔ นางสาวอรวรรณ  อุตราวิสิทธิกุล 

 ๑๖๑๑๕ นางอรวรรณ  โอฆะพนม 

 ๑๖๑๑๖ นางอรวรรณ  สุขคะโต 

 ๑๖๑๑๗ นางอรวรรณ  เฮงยศมาก 

 ๑๖๑๑๘ นางสาวอรวรา  ทิพยกําพร 

 ๑๖๑๑๙ นางสาวอรวัลย  เมฆเคล่ือน 

 ๑๖๑๒๐ นางอรวิชญ  พาริหาญ 

 ๑๖๑๒๑ นางอรวิภา  กล่ินกําจร 

 ๑๖๑๒๒ นางอรวี  ถูกนึก 

 ๑๖๑๒๓ นางสาวอรศิริ  ศิริสุทธา 

 ๑๖๑๒๔ นางอรษา  กิจธารา 

 ๑๖๑๒๕ นางสาวอรษา  ศิริ 

 ๑๖๑๒๖ นางสาวอรสา  จินตนา 

 ๑๖๑๒๗ นางสาวอรสา  พงษวิจิตร 

 ๑๖๑๒๘ นางสาวอรสา  ลาภเจริญ 

 ๑๖๑๒๙ นางสาวอรสา  ศรีทองอินทร 

 ๑๖๑๓๐ นางอรสา  อาจหาญ 

 ๑๖๑๓๑ นางอรอนงค  กันทอง 

 ๑๖๑๓๒ นางอรอนงค  กุศลวัตร 

 ๑๖๑๓๓ นางสาวอรอนงค  คนเสงี่ยม 

 ๑๖๑๓๔ นางสาวอรอนงค  จรุงเกียรติขจร 

 ๑๖๑๓๕ นางอรอนงค  จันทรงาม 



 หนา   ๑๐๕ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๑๓๖ นางอรอนงค  ชูวงษ 

 ๑๖๑๓๗ นางอรอนงค  ดีแดง 

 ๑๖๑๓๘ นางอรอนงค  ดีพันธุ 

 ๑๖๑๓๙ นางอรอนงค  ตั้งอดุลยรัตน 

 ๑๖๑๔๐ นางอรอนงค  ทองเพ็ง 

 ๑๖๑๔๑ นางอรอนงค  นาเมืองรักษ 

 ๑๖๑๔๒ นางอรอนงค  บุญเสนาะ 

 ๑๖๑๔๓ นางอรอนงค  ประกอบทรัพย 

 ๑๖๑๔๔ นางอรอนงค  พันชะโก 

 ๑๖๑๔๕ นางอรอนงค  โพนแกว 

 ๑๖๑๔๖ นางอรอนงค  รัตนวิจิตร 

 ๑๖๑๔๗ นางอรอนงค  รุงสวาง 

 ๑๖๑๔๘ นางสาวอรอนงค  ศรีดุกา 

 ๑๖๑๔๙ นางสาวอรอนงค  สถาพรธีระ 

 ๑๖๑๕๐ นางอรอนงค  สอนสวัสดิ์ 

 ๑๖๑๕๑ นางอรอนงค  สาระทํา 

 ๑๖๑๕๒ นางอรอนงค  สุวรรณชัยรบ 

 ๑๖๑๕๓ นางสาวอรอนงค  โสมพลกรัง 

 ๑๖๑๕๔ นางอรอนงค  อินออน 

 ๑๖๑๕๕ นางอรอนงค  อุทัชกุล 

 ๑๖๑๕๖ นางอรอนงค  อุนอบ 

 ๑๖๑๕๗ นางอรอนงค  เอียกุล 

 ๑๖๑๕๘ นางอรอนงค  โอคง 

 ๑๖๑๕๙ นางสาวอรอินภุ  ปภิณวชิระบูรณ 

 ๑๖๑๖๐ นางอรอุมา  โกฉัยพัฒน 

 ๑๖๑๖๑ นางอรอุมา  โกมาสถิตย 

 ๑๖๑๖๒ นางอรอุมา  ขําเสงี่ยม 

 ๑๖๑๖๓ นางอรอุมา  จันศร 

 ๑๖๑๖๔ นางสาวอรอุมา  ชาญณรงค 

 ๑๖๑๖๕ นางสาวอรอุมา  ทองมี 

 ๑๖๑๖๖ นางอรอุมา  ธนะไชย 

 ๑๖๑๖๗ นางอรอุมา  บุญมาก 

 ๑๖๑๖๘ นางอรอุมา  ประสมพันธ 

 ๑๖๑๖๙ นางอรอุมา  ผือลองชัย 

 ๑๖๑๗๐ นางอรอุมา  พลซา 

 ๑๖๑๗๑ นางอรอุมา  พลซา 

 ๑๖๑๗๒ นางอรอุมา  พุมพวง 

 ๑๖๑๗๓ นางสาวอรอุมา  มีเสือทอง 

 ๑๖๑๗๔ นางอรอุมา  สิงหงาม 

 ๑๖๑๗๕ นางสาวอรอุมา  อินทนงลักษณ 

 ๑๖๑๗๖ นางอรัญ  ทองนบ 

 ๑๖๑๗๗ นางอรัญญา  กองสุทธิใจ 

 ๑๖๑๗๘ นางอรัญญา  กิจสมุทร 

 ๑๖๑๗๙ นางอรัญญา  โกมลวัฒน 

 ๑๖๑๘๐ นางอรัญญา  คนรํา 

 ๑๖๑๘๑ นางสาวอรัญญา  คําพ่ึง 

 ๑๖๑๘๒ นางอรัญญา  จันทมุนี 

 ๑๖๑๘๓ นางอรัญญา  จันลุทิน 

 ๑๖๑๘๔ นางอรัญญา  จึงรักษพงศ 

 ๑๖๑๘๕ นางอรัญญา  ชาญสมร 



 หนา   ๑๐๖ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๑๘๖ นางสาวอรัญญา  โชติสุวรรณ 

 ๑๖๑๘๗ นางอรัญญา  ซองศิริ 

 ๑๖๑๘๘ นางอรัญญา  ตอมทอง 

 ๑๖๑๘๙ นางอรัญญา  โตะประดู 

 ๑๖๑๙๐ นางอรัญญา  ทองมี 

 ๑๖๑๙๑ นางอรัญญา  ธรรมวงศา 

 ๑๖๑๙๒ นางอรัญญา  ธรรมเสถียร 

 ๑๖๑๙๓ นางอรัญญา  ประคองภักดิ์ 

 ๑๖๑๙๔ นางอรัญญา  เปรมใจ 

 ๑๖๑๙๕ นางอรัญญา  พงศนภดล 

 ๑๖๑๙๖ นางอรัญญา  พงษสิทธิถาวร 

 ๑๖๑๙๗ นางอรัญญา  พุทธวงษ 

 ๑๖๑๙๘ นางอรัญญา  ภูชัย 

 ๑๖๑๙๙ นางอรัญญา  ภูทะระ 

 ๑๖๒๐๐ นางอรัญญา  ยอดมาลี 

 ๑๖๒๐๑ นางอรัญญา  โยธาทูล 

 ๑๖๒๐๒ นางอรัญญา  ฤกษกํายี 

 ๑๖๒๐๓ นางอรัญญา  ฤทธิโชติ 

 ๑๖๒๐๔ นางอรัญญา  วงษสวัสดิ์ 

 ๑๖๒๐๕ นางอรัญญา  วรรณคํา 

 ๑๖๒๐๖ นางอรัญญา  เศวตวงศ 

 ๑๖๒๐๗ นางอรัญญา  สายพันธ 

 ๑๖๒๐๘ นางอรัญญา  เห็นชอบ 

 ๑๖๒๐๙ นางสาวอรัญญา  อาชญาทา 

 ๑๖๒๑๐ นางสาวอรัญญา  อุปตวงศ 

 ๑๖๒๑๑ นางอรัญญา  อุไรวรรณ 

 ๑๖๒๑๒ นางอราลีน  เข็มทองเกิด 

 ๑๖๒๑๓ นางอริญรดา  กิตติภิวัฒกุล 

 ๑๖๒๑๔ นางสาวอริยาภรณ  ฉิมพาลีชัยโชติ 

 ๑๖๒๑๕ นางอริสรา  เทพทอง 

 ๑๖๒๑๖ นางอริสรา  พลเสนา 

 ๑๖๒๑๗ นางอริสรา  แสงสวาง 

 ๑๖๒๑๘ นางอริสรา  หนูนําวงศ 

 ๑๖๒๑๙ นางอรุญ  พงษหาญ 

 ๑๖๒๒๐ นางอรุณ  ปานเพชร 

 ๑๖๒๒๑ นางอรุณ  โพธิงาม 

 ๑๖๒๒๒ นางอรุณทิพ  สุวรรณดี 

 ๑๖๒๒๓ นางอรุณนภา  ผลวิเศษสิทธิ์ 

 ๑๖๒๒๔ นางอรุณนี  เรืองคง 

 ๑๖๒๒๕ นางอรุณรัตน  แกวพะเนาว 

 ๑๖๒๒๖ นางสาวอรุณรัตน  แกวหนู 

 ๑๖๒๒๗ นางสาวอรุณรัตน  เปรมกมล 

 ๑๖๒๒๘ นางอรุณรัตน  เพ็ชรโทน 

 ๑๖๒๒๙ นางอรุณรัตน  ศิริตัน 

 ๑๖๒๓๐ นางสาวอรุณรัตน  สุวรรณรัตน 

 ๑๖๒๓๑ นางสาวอรุณรัตน  หอเที่ยงธรรม 

 ๑๖๒๓๒ นางอรุณวรรณ  คุมสวน 

 ๑๖๒๓๓ นางอรุณวรรณ  แมหลาย 

 ๑๖๒๓๔ นางอรุณศรี  แดงซาว 

 ๑๖๒๓๕ นางอรุณศรี  โภคสวัสดิ์ 



 หนา   ๑๐๗ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๒๓๖ นางอรุณศรี  สุขผล 

 ๑๖๒๓๗ นางอรุณศิริ  ภูอินทวรัญ 

 ๑๖๒๓๘ นางอรุณศิริ  สามนกฤษณะ 

 ๑๖๒๓๙ นางอรุณสิริ  วงคแสนสี 

 ๑๖๒๔๐ นางอรุณี  แกวกองทรัพย 

 ๑๖๒๔๑ นางสาวอรุณี  แกวแกน 

 ๑๖๒๔๒ นางอรุณี  คารว 

 ๑๖๒๔๓ นางสาวอรุณี  จันไชยชนะ 

 ๑๖๒๔๔ นางอรุณี  ชูมณี 

 ๑๖๒๔๕ นางอรุณี  ไตรแสง 

 ๑๖๒๔๖ นางอรุณี  บุญชู 

 ๑๖๒๔๗ นางสาวอรุณี  บุญยอด 

 ๑๖๒๔๘ นางสาวอรุณี  ผุยปุย 

 ๑๖๒๔๙ นางสาวอรุณี  พรมดี 

 ๑๖๒๕๐ นางสาวอรุณี  ไพรศรี 

 ๑๖๒๕๑ นางอรุณี  รอบรู 

 ๑๖๒๕๒ นางอรุณี  รักคํา 

 ๑๖๒๕๓ นางอรุณี  รัตจินดา 

 ๑๖๒๕๔ นางสาวอรุณี  ศรีจํานอง 

 ๑๖๒๕๕ นางอรุณี  ศักดิ์นิมิตวงศ 

 ๑๖๒๕๖ นางสาวอรุณี  สมพันธ 

 ๑๖๒๕๗ นางอรุณี  สมานสิทธิ์ 

 ๑๖๒๕๘ นางอรุณี  สัพบุรุษ 

 ๑๖๒๕๙ นางอรุณี  สิงหกวาง 

 ๑๖๒๖๐ นางอรุณี  สุวรรณโชติ 

 ๑๖๒๖๑ นางอรุณี  เสตพันธ 

 ๑๖๒๖๒ นางอรุณี  เสือสิงห 

 ๑๖๒๖๓ นางอรุณี  แสนสงค 

 ๑๖๒๖๔ นางอรุณีย  สายยืด 

 ๑๖๒๖๕ นางสาวอรุโณทัย  พุทธสิมมา 

 ๑๖๒๖๖ นางอรุรินทร  กิตติสุขตระกูล 

 ๑๖๒๖๗ นางอลงกรณ  ศรีกอก 

 ๑๖๒๖๘ นางอลิซรา  รักษากุล 

 ๑๖๒๖๙ นางอลิสรา  เตชะไพฑูรย 

 ๑๖๒๗๐ นางสาวอลิสา  ขําศิริ 

 ๑๖๒๗๑ นางอลิสา  รัฐวงษา 

 ๑๖๒๗๒ นางอวยพร  พิมาน 

 ๑๖๒๗๓ นางอวัสดา  จํานงจิต 

 ๑๖๒๗๔ นางสาวอสุนีย  วัฒนพล 

 ๑๖๒๗๕ นางออ  พรมดี 

 ๑๖๒๗๖ นางออนอนงค  ค้ําชูชาติ 

 ๑๖๒๗๗ นางออมแกว  นิยมวัน 

 ๑๖๒๗๘ นางสาวออมจิต  กังแฮ 

 ๑๖๒๗๙ นางสาวออมจิตร  แดงเจริญ 

 ๑๖๒๘๐ นางออมใจ  รุงทองใบสุรีย 

 ๑๖๒๘๑ นางออย  ประสพสมัย 

 ๑๖๒๘๒ นางสาวออยทิพย   

  ประสิทธิ์กุลไพศาล 

 ๑๖๒๘๓ นางออยทิพย  เมาลีทอง 

 ๑๖๒๘๔ นางออยนภา  จันทรอุป 



 หนา   ๑๐๘ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๒๘๕ นางอะแอเสาะ  หะยีเด 

 ๑๖๒๘๖ นางอะแอเสาะ  อุดมดี 

 ๑๖๒๘๗ นางอักษร  บํารุงพืช 

 ๑๖๒๘๘ นางสาวอักษราภัค  ปลอดมุสิก 

 ๑๖๒๘๙ นางอักษราภัค  ศิริดํารงเดช 

 ๑๖๒๙๐ นางอักษิพร  บุญแจง 

 ๑๖๒๙๑ นางสาวอัคพิน  สุริวรรณ 

 ๑๖๒๙๒ นางสาวอังคณา  กิตติเรืองผล 

 ๑๖๒๙๓ นางอังคณา  ขันธวิชัย 

 ๑๖๒๙๔ นางอังคณา  จันทบาล 

 ๑๖๒๙๕ นางสาวอังคณา  จําปาวัน 

 ๑๖๒๙๖ นางอังคณา  ชาวนา 

 ๑๖๒๙๗ นางอังคณา  ทัดจําปา 

 ๑๖๒๙๘ นางสาวอังคณา  ทุนดี 

 ๑๖๒๙๙ นางสาวอังคณา  ทูลพุฒ 

 ๑๖๓๐๐ นางสาวอังคณา  พงศโกมล 

 ๑๖๓๐๑ นางสาวอังคณา  เพลิดเพลิน 

 ๑๖๓๐๒ นางอังคณา  โพธิ์สุข 

 ๑๖๓๐๓ นางอังคณา  เมาเตจา 

 ๑๖๓๐๔ นางอังคณา  รัตนนราทร 

 ๑๖๓๐๕ นางอังคณา  เรืองกอง 

 ๑๖๓๐๖ นางอังคณา  ลอมรื่น 

 ๑๖๓๐๗ นางสาวอังคณา  ลายโถ 

 ๑๖๓๐๘ นางอังคณา  ลือศิริ 

 ๑๖๓๐๙ นางสาวอังคณา  วงศบุตร 

 ๑๖๓๑๐ นางอังคณา  วังทอง 

 ๑๖๓๑๑ นางอังคณา  วุฒิวิริยางค 

 ๑๖๓๑๒ นางอังคณา  ศรีจันทร 

 ๑๖๓๑๓ นางอังคณา  ศรีจันทร 

 ๑๖๓๑๔ นางสาวอังคณา  สินทวี 

 ๑๖๓๑๕ นางอังคณา  สุดแสวง 

 ๑๖๓๑๖ นางอังคณา  โสโพธิ์ 

 ๑๖๓๑๗ นางอังคณา  หลอรุงเลิศ 

 ๑๖๓๑๘ นางอังคณา  หูชัยภูมิ 

 ๑๖๓๑๙ นางสาวอังคณา  ไหลธรรมนูญ 

 ๑๖๓๒๐ นางอังคณา  เอียดเฉลิม 

 ๑๖๓๒๑ นางสาวอังคณารัชต  วงคคําตัน 

 ๑๖๓๒๒ นางอังคนาง  ฤทธิ์มนตรี 

 ๑๖๓๒๓ นางอังศณา  ไชยกิจ 

 ๑๖๓๒๔ นางอังศวีรรัก  ซื่อตรง 

 ๑๖๓๒๕ นางอังษณาภรณ  สวนเรือง 

 ๑๖๓๒๖ นางสาวอังสณา  กระจางแจง 

 ๑๖๓๒๗ นางอังสนา  กอวาอูตู 

 ๑๖๓๒๘ นางสาวอังสนา  ดวงสุวรรณ 

 ๑๖๓๒๙ นางสาวอังสนา  ศิริวัฒนเมธานนท 

 ๑๖๓๓๐ นางสาวอังสุมาลิน  สุทธิพงศบัณฑิต 

 ๑๖๓๓๑ นางอังสุรี  ชางสากล 

 ๑๖๓๓๒ นางอัจจนา  มีภู 

 ๑๖๓๓๓ นางสาวอัจจิมา  สิงหจันลา 

 ๑๖๓๓๔ นางอัจฉรพรรณ  คายาดี 



 หนา   ๑๐๙ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๓๓๕ นางอัจฉรา  กลาณรงค 

 ๑๖๓๓๖ นางสาวอัจฉรา  กุลานุวัตร 

 ๑๖๓๓๗ นางอัจฉรา  แกนทาว 

 ๑๖๓๓๘ นางอัจฉรา  จิรายุเจริญศักดิ์ 

 ๑๖๓๓๙ นางอัจฉรา  ไชยชนะ 

 ๑๖๓๔๐ นางอัจฉรา  ทองคําดี 

 ๑๖๓๔๑ พันตรีหญิง อัจฉรา  ทาวลา 

 ๑๖๓๔๒ นางสาวอัจฉรา  บุญเกิด 

 ๑๖๓๔๓ นางสาวอัจฉรา  บุญพิมพ 

 ๑๖๓๔๔ นางสาวอัจฉรา  บุตรรักษ 

 ๑๖๓๔๕ นางอัจฉรา  ผาสุก 

 ๑๖๓๔๖ นางอัจฉรา  พรพิสุทธิ์ 

 ๑๖๓๔๗ นางอัจฉรา  พวงประเสริฐ 

 ๑๖๓๔๘ นางอัจฉรา  โพธิ 

 ๑๖๓๔๙ นางอัจฉรา  มั่นหาญ 

 ๑๖๓๕๐ นางสาวอัจฉรา  มาขุนทด 

 ๑๖๓๕๑ นางอัจฉรา  เรืองสุวรรณ 

 ๑๖๓๕๒ นางอัจฉรา  ฤทธิเรือง 

 ๑๖๓๕๓ นางอัจฉรา  วรรณชารี 

 ๑๖๓๕๔ นางอัจฉรา  ศรีกุล 

 ๑๖๓๕๕ นางอัจฉรา  ศรีทองคํา 

 ๑๖๓๕๖ นางสาวอัจฉรา  ศรีสุข 

 ๑๖๓๕๗ นางสาวอัจฉรา  สงฆเจริญธรรม 

 ๑๖๓๕๘ นางสาวอัจฉรา  สายสุวรรณ 

 ๑๖๓๕๙ นางสาวอัจฉรา  สุจาจริง 

 ๑๖๓๖๐ นางอัจฉรา  เสรีรักษ 

 ๑๖๓๖๑ นางสาวอัจฉรา  แสงรัศมี 

 ๑๖๓๖๒ นางอัจฉรา  หฤทัย 

 ๑๖๓๖๓ นางอัจฉรา  ไอยรา 

 ๑๖๓๖๔ นางอัจฉราพร  กิ่งเล็ก 

 ๑๖๓๖๕ นางสาวอัจฉราพร  ล้ีกุล 

 ๑๖๓๖๖ นางอัจฉราภรณ  ชํานาญจันทร 

 ๑๖๓๖๗ นางอัจฉราภรณ  ทรัพยรวงทอง 

 ๑๖๓๖๘ นางอัจฉราภรณ  ทัสสโรภาส 

 ๑๖๓๖๙ นางอัจฉราภรณ  ศรีสุนทร 

 ๑๖๓๗๐ นางสาวอัจฉราลักษณ  แกวบัวดี 

 ๑๖๓๗๑ นางอัจฉราวดี  แกวแสงใส 

 ๑๖๓๗๒ นางอัจฉราวดี  ไชยเชิด 

 ๑๖๓๗๓ นางอัจฉราวดี  พิมพบุญ 

 ๑๖๓๗๔ นางอัจฉราวดี  เสนีย 

 ๑๖๓๗๕ นางสาวอัจฉราวรรณ  กสิวิทย 

 ๑๖๓๗๖ นางอัจฉราวรรณ  ทิพยรักษ 

 ๑๖๓๗๗ นางอัจฉราวรรณ  นอยเจริญ 

 ๑๖๓๗๘ นางสาวอัจฉราวรรณ  ผาคํา 

 ๑๖๓๗๙ นางอัจฉราวรรณ  ภาระเวช 

 ๑๖๓๘๐ นางอัจฉริยา  กาญจนสินิทธ 

 ๑๖๓๘๑ นางอัจฉริยา  บุญยะคงรัตน 

 ๑๖๓๘๒ นางอัจฉริยา  ปดตานัง 

 ๑๖๓๘๓ นางสาวอัจฉริยา  พงศาปาน 

 ๑๖๓๘๔ นางอัจฉริยา  ภุมรินทร 



 หนา   ๑๑๐ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๓๘๕ นางอัจฉริยากร  สนธิตระกูล 

 ๑๖๓๘๖ นางอัจฉรี  หลิพันธ 

 ๑๖๓๘๗ นางสาวอัจฉรียานุช  ผุดผอง 

 ๑๖๓๘๘ นางอัจชรี  รันดาเว 

 ๑๖๓๘๙ นางอัจนา  เจศรีชัย 

 ๑๖๓๙๐ นางอัจรา  ปะดุกา 

 ๑๖๓๙๑ นางอัชฌา  แสงกลาง 

 ๑๖๓๙๒ นางอัชรา  ภมร 

 ๑๖๓๙๓ นางสาวอัชรา  มั่นประสงค 

 ๑๖๓๙๔ นางอัชราภรณ  ตั้งกิติวงศ 

 ๑๖๓๙๕ นางอัชราวัลย  ไมทอง 

 ๑๖๓๙๖ นางสาวอัชรี  ปนศิริ 

 ๑๖๓๙๗ นางสาวอัชรียา  รูปทอง 

 ๑๖๓๙๘ นางสาวอัญชญา  ดุจจานุทัศน 

 ๑๖๓๙๙ นางอัญชนา  งามสงา 

 ๑๖๔๐๐ นางสาวอัญชนา  ชาตะวิถี 

 ๑๖๔๐๑ นางอัญชนา  ชูแวน 

 ๑๖๔๐๒ นางสาวอัญชนา  ตันติวงศ 

 ๑๖๔๐๓ นางสาวอัญชนา  พวงจิต 

 ๑๖๔๐๔ นางอัญชนา  ราวีศรี 

 ๑๖๔๐๕ นางอัญชนา  ลิขิตวัฒนาเกียรติ์ 

 ๑๖๔๐๖ นางสาวอัญชนา  สุขอนนท 

 ๑๖๔๐๗ นางสาวอัญชนา  เสนหดี 

 ๑๖๔๐๘ นางอัญชนา  เสมอภาค 

 ๑๖๔๐๙ นางสาวอัญชนา  โสภณ 

 ๑๖๔๑๐ นางสาวอัญชนิตร  สุขแท 

 ๑๖๔๑๑ นางอัญชรา  รุงเรืองระยับ 

 ๑๖๔๑๒ นางอัญชลี  กันทะทา 

 ๑๖๔๑๓ นางอัญชลี  การะเกตุ 

 ๑๖๔๑๔ นางสาวอัญชลี  กุศลสนอง 

 ๑๖๔๑๕ นางอัญชลี  เกิดแสง 

 ๑๖๔๑๖ นางอัญชลี  เกียรติกวินพงศ 

 ๑๖๔๑๗ นางสาวอัญชลี  คงอาย 

 ๑๖๔๑๘ นางอัญชลี  คํากําจร 

 ๑๖๔๑๙ นางอัญชลี  คําสุวรรณ 

 ๑๖๔๒๐ นางอัญชลี  งามผิว 

 ๑๖๔๒๑ นางอัญชลี  จริยนันทิยากุล 

 ๑๖๔๒๒ นางอัญชลี  จินพล 

 ๑๖๔๒๓ นางสาวอัญชลี  ฉัตรแกว 

 ๑๖๔๒๔ นางอัญชลี  โชติโภคา 

 ๑๖๔๒๕ นางอัญชลี  ไชยรัตนทอง 

 ๑๖๔๒๖ นางสาวอัญชลี  ทรงผาสุข 

 ๑๖๔๒๗ นางอัญชลี  ทรัพยกําเหนิด 

 ๑๖๔๒๘ นางอัญชลี  ทวีสิงห 

 ๑๖๔๒๙ นางสาวอัญชลี  ทิพยไพฑูรย 

 ๑๖๔๓๐ นางอัญชลี  ธนะขวาง 

 ๑๖๔๓๑ นางอัญชลี  เนตะเทศ 

 ๑๖๔๓๒ นางอัญชลี  ปรีชาฤทธิรงค 

 ๑๖๔๓๓ นางอัญชลี  ฝอยทอง 

 ๑๖๔๓๔ นางอัญชลี  พงษชนะ 



 หนา   ๑๑๑ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๔๓๕ นางสาวอัญชลี  พัฒนถาวร 

 ๑๖๔๓๖ นางอัญชลี  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๖๔๓๗ นางสาวอัญชลี  มีภู 

 ๑๖๔๓๘ นางอัญชลี  ยงยุทธ 

 ๑๖๔๓๙ นางอัญชลี  วงคชัยทะ 

 ๑๖๔๔๐ นางอัญชลี  วงศสกุล 

 ๑๖๔๔๑ นางอัญชลี  วงศสามารถ 

 ๑๖๔๔๒ นางสาวอัญชลี  วงษพานิช 

 ๑๖๔๔๓ นางอัญชลี  ศิริธนศาสตร 

 ๑๖๔๔๔ นางอัญชลี  สงากลาง 

 ๑๖๔๔๕ นางอัญชลี  สมัครไทย 

 ๑๖๔๔๖ นางสาวอัญชลี  สังขเจริญ 

 ๑๖๔๔๗ นางอัญชลี  สาแกว 

 ๑๖๔๔๘ นางสาวอัญชลี  สิงหสังเวียน 

 ๑๖๔๔๙ นางสาวอัญชลี  สุชฎา 

 ๑๖๔๕๐ นางสาวอัญชลี  สุนทรโชติ 

 ๑๖๔๕๑ นางสาวอัญชลี  เหมือนชู 

 ๑๖๔๕๒ นางอัญชลี  เหมือนพงษ 

 ๑๖๔๕๓ นางสาวอัญชลี  เหลืองเสรี 

 ๑๖๔๕๔ นางอัญชลี  ไหวยะ 

 ๑๖๔๕๕ นางอัญชลี  อังศธรรมรัตน 

 ๑๖๔๕๖ นางสาวอัญชลี  อุยส้ัว 

 ๑๖๔๕๗ นางอัญชลีพร  ตาดี 

 ๑๖๔๕๘ นางสาวอัญชลีภรณ  ผัดพิทักษกุล 

 ๑๖๔๕๙ นางอัญชสา  บํารุงจิตต 

 ๑๖๔๖๐ นางอัญชัญ  เค็มกระโทก 

 ๑๖๔๖๑ นางอัญชัญ  ปกษิณ 

 ๑๖๔๖๒ นางอัญชัญ  พามา 

 ๑๖๔๖๓ นางอัญชัญ  แสนสุภาคํา 

 ๑๖๔๖๔ นางอัญชัญ  หมื่นรัตน 

 ๑๖๔๖๕ นางอัญชิตา  คินไธสง 

 ๑๖๔๖๖ นางสาวอัญชุรีย  มันตะเข 

 ๑๖๔๖๗ นางสาวอัญชุลี  นัยจิต 

 ๑๖๔๖๘ นางสาวอัญชุลี  นิโครธ 

 ๑๖๔๖๙ นางอัญชุลี  พรวนกระโทก 

 ๑๖๔๗๐ นางอัญชุลี  ยอดบุญฤทธิ์ 

 ๑๖๔๗๑ นางอัญชุลี  อึ้งอุปละชัย 

 ๑๖๔๗๒ นางสาวอัญญา  แดงขํา 

 ๑๖๔๗๓ นางอัญญา  ศรีสุข 

 ๑๖๔๗๔ นางสาวอัญญาณี  อสิพงษ 

 ๑๖๔๗๕ นางอัญญารัตน  นาระคล 

 ๑๖๔๗๖ นางอัญญารัตน  รื่นรวย 

 ๑๖๔๗๗ นางสาวอัญญาลักษณ  กนิษฐวงศ 

 ๑๖๔๗๘ นางอัญฐิริมา  พิสัยพันธ 

 ๑๖๔๗๙ นางอัญธิกา  แสงศิริ 

 ๑๖๔๘๐ นางอัญธิชา  โพธิ์ขันชัย 

 ๑๖๔๘๑ นางอัญมณี  เพียรแกว 

 ๑๖๔๘๒ นางสาวอัณฑิกา  สุภรศรี 

 ๑๖๔๘๓ นางอัณณฉัตร  อินภิรมย 

 ๑๖๔๘๔ นางอัณศยา  แยมศิลา 



 หนา   ๑๑๒ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๔๘๕ นางอัตทยา  พิริยะพงศ 

 ๑๖๔๘๖ นางอันชรีย  ถี่ถวน 

 ๑๖๔๘๗ นางสาวอันธิกา  คงสิน 

 ๑๖๔๘๘ นางอันธิกา  คะระวานิช 

 ๑๖๔๘๙ นางสาวอันธิกา  ทองนุย 

 ๑๖๔๙๐ นางอันธิกา  ผองศรี 

 ๑๖๔๙๑ นางอัปสร  มณีอินทร 

 ๑๖๔๙๒ นางอัปสร  อภิญญาวงศเลิศ 

 ๑๖๔๙๓ นางอัมพร  จันทรบรรทัด 

 ๑๖๔๙๔ นางอัมพร  จันทรแพง 

 ๑๖๔๙๕ นางอัมพร  ตอออน 

 ๑๖๔๙๖ นางอัมพร  ตัดพุดซา 

 ๑๖๔๙๗ นางอัมพร  นาคมูล 

 ๑๖๔๙๘ นางอัมพร  นาคสมบูรณ 

 ๑๖๔๙๙ นางสาวอัมพร  พงษเทพนิวัติ 

 ๑๖๕๐๐ นางอัมพร  ไมตรีจิตต 

 ๑๖๕๐๑ นางอัมพร  ศรีมณี 

 ๑๖๕๐๒ นางอัมพรรณ  ภาชนะวรรณ 

 ๑๖๕๐๓ นางอัมพรวรรณ  สุภาพ 

 ๑๖๕๐๔ นางอัมพวัน  วุนพวน 

 ๑๖๕๐๕ นางสาวอัมพวัน  อุตตระพยอม 

 ๑๖๕๐๖ นางสาวอัมพวา  รุมรวย 

 ๑๖๕๐๗ นางอัมพิกา  แสงสอดแกว 

 ๑๖๕๐๘ นางอัมภา  สีแดด 

 ๑๖๕๐๙ นางอัมมอญ  ธุระเจน 

 ๑๖๕๑๐ นางสาวอัมรวรรณ  ดวงมณี 

 ๑๖๕๑๑ นางอัลลียา  สงนุย 

 ๑๖๕๑๒ นางสาวอัศนีย  ศรีสุข 

 ๑๖๕๑๓ นางอัษฎาพร  สงประสพ 

 ๑๖๕๑๔ นางสาวอัสเมาะ  ตาเฮร 

 ๑๖๕๑๕ นางอาจรีย  ยงทิพยวรากุล 

 ๑๖๕๑๖ นางสาวอาจารี  สุริยขันธ 

 ๑๖๕๑๗ นางสาวอาจารีย  งามสุข 

 ๑๖๕๑๘ นางสาวอาชัญญา  ทองยา 

 ๑๖๕๑๙ นางอาซีซะ  คําแปง 

 ๑๖๕๒๐ นางอาซีเยาะ  การี 

 ๑๖๕๒๑ นางสาวอาณาพรพิมพ  สุวรรณภูกิจ 

 ๑๖๕๒๒ นางอาณุลักษ  ขันตี 

 ๑๖๕๒๓ นางอาดารัศมิ์  เชาวรักษหิรัญ 

 ๑๖๕๒๔ นางสาวอาตีกะ  ยะโกะ 

 ๑๖๕๒๕ นางอาตีกะ  แกวดํารงชัย 

 ๑๖๕๒๖ นางอาทิตยา  กองมณี 

 ๑๖๕๒๗ นางอาทิตยา  จิระภัควิภาดา 

 ๑๖๕๒๘ นางอาทิตยา  ชูบุญสง 

 ๑๖๕๒๙ นางสาวอาทิตยา  ตะเปง 

 ๑๖๕๓๐ นางสาวอาทิตยา  นันตรี 

 ๑๖๕๓๑ นางสาวอาทิตยา  บุตรแสง 

 ๑๖๕๓๒ นางอาทิตยา  เปกทอง 

 ๑๖๕๓๓ นางอาทิตยา  ภูวชินพงศ 

 ๑๖๕๓๔ นางอาทิตยา  มาชมภู 



 หนา   ๑๑๓ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๕๓๕ นางอาทิตยา  ศิริคะเณรัตน 

 ๑๖๕๓๖ นางอาทิตยา  สุขหงษ 

 ๑๖๕๓๗ นางอาทิตยา  ออนศรี 

 ๑๖๕๓๘ นางอาทิตยา  อินจีน 

 ๑๖๕๓๙ นางอาทิน  คําซาว 

 ๑๖๕๔๐ นางสาวอาทิยา  วงศาพาน 

 ๑๖๕๔๑ นางสาวอาทิสุดา  ขําจิตต 

 ๑๖๕๔๒ นางอานงนุช  ยาวิชัย 

 ๑๖๕๔๓ นางอานันญา  เกตุตุม 

 ๑๖๕๔๔ นางอานันตทิยา  ศิริวรรณ 

 ๑๖๕๔๕ นางสาวอานันตยา  พลสักขวา 

 ๑๖๕๔๖ นางสาวอานีลา  มะแซ 

 ๑๖๕๔๗ นางสาวอานุภาพ  กันทะวงค 

 ๑๖๕๔๘ นางอานุรี  วังคะฮาต 

 ๑๖๕๔๙ นางอาบีดะ  อาแด 

 ๑๖๕๕๐ นางอาพร  เลิศสงคราม 

 ๑๖๕๕๑ นางอาภรณ  กามุณี 

 ๑๖๕๕๒ นางอาภรณ  คําภาแกว 

 ๑๖๕๕๓ นางอาภรณ  เจะอุบง 

 ๑๖๕๕๔ นางอาภรณ  เชื้อพันธ 

 ๑๖๕๕๕ นางอาภรณ  ดีอันกอง 

 ๑๖๕๕๖ นางอาภรณ  เทพนวล 

 ๑๖๕๕๗ นางอาภรณ  นวลสกุล 

 ๑๖๕๕๘ นางสาวอาภรณ  เพชรทอง 

 ๑๖๕๕๙ นางอาภรณ  แพนอย 

 ๑๖๕๖๐ นางอาภรณ  มาอินทร 

 ๑๖๕๖๑ นางอาภรณ  รอดเกล้ียง 

 ๑๖๕๖๒ นางสาวอาภรณ  เลิศหิรัญกิจ 

 ๑๖๕๖๓ นางสาวอาภรณ  สมพงศ 

 ๑๖๕๖๔ นางอาภรณ  สิงหชาดา 

 ๑๖๕๖๕ นางอาภรณ  สุระกําแหง 

 ๑๖๕๖๖ นางอาภรณ  เสมอภพ 

 ๑๖๕๖๗ นางอาภัสรา  จาทองคํา 

 ๑๖๕๖๘ นางอาภัสรา  ธรรมสาร 

 ๑๖๕๖๙ นางอาภัสรา  หอมนาน 

 ๑๖๕๗๐ นางอาภัสสร  สารศรี 

 ๑๖๕๗๑ นางอาภากร  ธานี 

 ๑๖๕๗๒ นางอาภากร  สืบศรี 

 ๑๖๕๗๓ นางอาภาพรรณ  ระจิตดํารงค 

 ๑๖๕๗๔ นางอาภาพรรณี  เขมวุฒิพงษ 

 ๑๖๕๗๕ นางอาภาภรณ  หงษทอง 

 ๑๖๕๗๖ นางอาภารัตน  พงศสุวรรณ 

 ๑๖๕๗๗ นางอาภาวรรณ  สุขขํา 

 ๑๖๕๗๘ นางสาวอามีนะ  มะมิง 

 ๑๖๕๗๙ นางสาวอารพิน  เสนาชัยสิทธิ์ 

 ๑๖๕๘๐ นางอารม  ฤทธิเดช 

 ๑๖๕๘๑ นางอารมย  โคกแกว 

 ๑๖๕๘๒ นางสาวอารยา  จิตรประชา 

 ๑๖๕๘๓ นางสาวอารยา  ฉัตรธนะพานิช 

 ๑๖๕๘๔ นางอารยา  ไชยวงค 



 หนา   ๑๑๔ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๕๘๕ นางสาวอารยา  ตั้งมั่น 

 ๑๖๕๘๖ นางอารยา  ถวิลหวัง 

 ๑๖๕๘๗ นางอารยา  บุญตอ 

 ๑๖๕๘๘ นางสาวอารยา  ปรีชาวาท 

 ๑๖๕๘๙ นางอารยา  พลูคํา 

 ๑๖๕๙๐ นางสาวอารยา  พิทักษโรจนานนท 

 ๑๖๕๙๑ นางอารยา  พิมพพิทักษ 

 ๑๖๕๙๒ นางอารยา  มหาวงศนันท 

 ๑๖๕๙๓ นางสาวอารยา  เลิศพงษวรพันธ 

 ๑๖๕๙๔ นางอารยา  วัตส 

 ๑๖๕๙๕ นางสาวอารยา  สุขอราม 

 ๑๖๕๙๖ นางสาวอารยา  เอี่ยมกุลเจริญศรี 

 ๑๖๕๙๗ นางอารินทร  โสมออน 

 ๑๖๕๙๘ นางอาริยา  แพนชัยภูมิ 

 ๑๖๕๙๙ นางอาริยา  ภูมิมา 

 ๑๖๖๐๐ นางอาริยา  วงคกุลพิลาศ 

 ๑๖๖๐๑ นางสาวอาริยา  อุปชิน 

 ๑๖๖๐๒ นางอารี  กันทะมาลา 

 ๑๖๖๐๓ นางอารี  ชูสังข 

 ๑๖๖๐๔ นางอารี  โชติกุล 

 ๑๖๖๐๕ นางอารี  พรมดอนยาง 

 ๑๖๖๐๖ นางอารี  วิจิตธรรมภาณี 

 ๑๖๖๐๗ นางอารี  ศิริวงศ 

 ๑๖๖๐๘ นางอารี  อังสุมาลี 

 ๑๖๖๐๙ นางอารีจิตร  โพธะเลศ 

 ๑๖๖๑๐ นางสาวอารีพร  มวงเพชร 

 ๑๖๖๑๑ นางอารีพร  สีแกว 

 ๑๖๖๑๒ นางสาวอารีพร  อุนพระบุ 

 ๑๖๖๑๓ นางอารีภรณ  เทพรักษ 

 ๑๖๖๑๔ นางอารีย  แกวมะคํา 

 ๑๖๖๑๕ นางอารีย  โกวพัฒนกิจ 

 ๑๖๖๑๖ นางอารีย  ฉายศิลป 

 ๑๖๖๑๗ นางอารีย  ไชยสวัสดิ์ 

 ๑๖๖๑๘ นางสาวอารีย  ดวงเอี่ยม 

 ๑๖๖๑๙ นางอารีย  ดุษฎีฤทธิชัย 

 ๑๖๖๒๐ นางอารีย  เทียมแสน 

 ๑๖๖๒๑ นางสาวอารีย  ธวัชวัฒนานันท 

 ๑๖๖๒๒ นางอารีย  บุสดี 

 ๑๖๖๒๓ นางอารีย  ภูมิประเสริฐโชค 

 ๑๖๖๒๔ นางสาวอารีย  มูลมณี 

 ๑๖๖๒๕ นางสาวอารีย  ยีมูดา 

 ๑๖๖๒๖ นางสาวอารีย  รุงอยูศิริ 

 ๑๖๖๒๗ นางสาวอารีย  ศรีปนเปา 

 ๑๖๖๒๘ นางอารีย  สวางศรี 

 ๑๖๖๒๙ นางอารีย  สอนมี 

 ๑๖๖๓๐ นางสาวอารียภรณ  ยกทิว 

 ๑๖๖๓๑ นางอารียรัตน  คัมภีระ 

 ๑๖๖๓๒ นางสาวอารียรัตน  วงศวาสน 

 ๑๖๖๓๓ นางอารียา  กันสืบ 

 ๑๖๖๓๔ นางอารียา  เกิดสุข 



 หนา   ๑๑๕ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๖๓๕ นางอารียา  ฉิมฉาย 

 ๑๖๖๓๖ นางอารียา  ชลรัตน 

 ๑๖๖๓๗ นางอารียา  บุญคุม 

 ๑๖๖๓๘ นางสาวอารียา  สกุลศรี 

 ๑๖๖๓๙ นางอารีรัตน  กุลวงค 

 ๑๖๖๔๐ นางอารีรัตน  เกื้อกูล 

 ๑๖๖๔๑ นางสาวอารีรัตน  คนสวน 

 ๑๖๖๔๒ นางอารีรัตน  นิลวัฒนวนาพันธ 

 ๑๖๖๔๓ นางสาวอารีรัตน  บุญตอ 

 ๑๖๖๔๔ นางสาวอารีรัตน  บุญประคอง 

 ๑๖๖๔๕ นางสาวอารีรัตน   

  ประเสริฐไทยเจริญ 

 ๑๖๖๔๖ นางอารีรัตน  ปอมเงิน 

 ๑๖๖๔๗ นางสาวอารีรัตน  พรมชาวนา 

 ๑๖๖๔๘ นางอารีรัตน  พักตรจันทร 

 ๑๖๖๔๙ นางสาวอารีรัตน  พันธภักดี 

 ๑๖๖๕๐ นางสาวอารีรัตน  แพงยอด 

 ๑๖๖๕๑ นางอารีรัตน  มวงไหมทอง 

 ๑๖๖๕๒ นางอารีรัตน  มาลีหวล 

 ๑๖๖๕๓ นางอารีรัตน  รักษพันธ 

 ๑๖๖๕๔ นางอารีรัตน  วรปสสุ 

 ๑๖๖๕๕ นางสาวอารีรัตน  สงวนสุข 

 ๑๖๖๕๖ นางอารีรัตน  สามพวงทอง 

 ๑๖๖๕๗ นางอารีรัตน  สุธารักษ 

 ๑๖๖๕๘ นางอารีวรรณ  ทองขุนดํา 

 ๑๖๖๕๙ นางสาวอารีวรรณ  วรสีห 

 ๑๖๖๖๐ นางสาวอารีวัน  หนูทอง 

 ๑๖๖๖๑ นางสาวอารีวัลย  อินทรอาษา 

 ๑๖๖๖๒ นางอารุณ  เชื้อเมืองพาน 

 ๑๖๖๖๓ นางสาวอารุณี  นาคขุนทด 

 ๑๖๖๖๔ นางสาวอารุวรรณ  มณีใหญ 

 ๑๖๖๖๕ นางอาวดี  สิงหสุพรรณ 

 ๑๖๖๖๖ นางสาวอาศิรา  คําเอียด 

 ๑๖๖๖๗ นางสาวอาสยา  รัตนมณี 

 ๑๖๖๖๘ นางสาวอาสิเยาะ  หมัดบาซา 

 ๑๖๖๖๙ นางสาวอาอีฉะ  บินดุสะ 

 ๑๖๖๗๐ นางสาวอํานวย  รัตนมณี 

 ๑๖๖๗๑ นางอํานวยพร  เมืองชนะพวง 

 ๑๖๖๗๒ นางอํานวยศรี  บัวมาศ 

 ๑๖๖๗๓ นางอําพร  กอรี 

 ๑๖๖๗๔ นางอําพร  จันนาค 

 ๑๖๖๗๕ นางอําพร  โชติทรัพย 

 ๑๖๖๗๖ นางสาวอําพร  นุชแปน 

 ๑๖๖๗๗ นางอําพร  ยศอาลัย 

 ๑๖๖๗๘ นางสาวอําพร  รอดสุด 

 ๑๖๖๗๙ นางอําพร  ศรีโยธา 

 ๑๖๖๘๐ นางสาวอําพรรณ  เทียมไทย 

 ๑๖๖๘๑ นางอําพัน  ก่ําโน 

 ๑๖๖๘๒ นางอําพันธ  วังคะฮาต 

 ๑๖๖๘๓ นางสาวอําพันธ  หงษา 



 หนา   ๑๑๖ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๖๘๔ นางอําพา  ชูเชิด 

 ๑๖๖๘๕ นางอําพา  นาเมืองรักษ 

 ๑๖๖๘๖ นางสาวอําไพ  ขวัญเพชร 

 ๑๖๖๘๗ นางสาวอําไพ  เข็มเมือง 

 ๑๖๖๘๘ นางอําไพ  คําไพโรจน 

 ๑๖๖๘๙ นางอําไพ  เณรบํารุง 

 ๑๖๖๙๐ นางอําไพ  ผองสุวรรณ 

 ๑๖๖๙๑ นางสาวอําไพ  พรมสู 

 ๑๖๖๙๒ นางอําไพ  พวงศรี 

 ๑๖๖๙๓ นางอําไพ  ล้ิมภักดี 

 ๑๖๖๙๔ นางอําไพ  ศรีอภัย 

 ๑๖๖๙๕ นางอําไพ  แสนทอน 

 ๑๖๖๙๖ นางอําไพพรรณ  อยูศิริ 

 ๑๖๖๙๗ นางสาวอําภา  แตแดงเพชร 

 ๑๖๖๙๘ นางอําภา  วีรกุล 

 ๑๖๖๙๙ นางอําภารัตน  อุตฐา 

 ๑๖๗๐๐ จาเอกหญิง อําวิภา  คุณวาที 

 ๑๖๗๐๑ นางอิงอร  พุทธาโร 

 ๑๖๗๐๒ นางสาวอินทรา  วิชุมา 

 ๑๖๗๐๓ นางอินทิรัตน  เครือสาร 

 ๑๖๗๐๔ นางสาวอินทิรา  แกวเกิด 

 ๑๖๗๐๕ นางอินทิรา  งอนกระโทก 

 ๑๖๗๐๖ นางอินทิรา  ชนเกานอย 

 ๑๖๗๐๗ นางอินทิรา  เดชงาม 

 ๑๖๗๐๘ นางอินทิรา  มาลีหวล 

 ๑๖๗๐๙ นางอินทิรา  มาเอี่ยม 

 ๑๖๗๑๐ นางอินทิรา  เลิศจันทรางกูร 

 ๑๖๗๑๑ นางอินทิรา  เลิศลํ้า 

 ๑๖๗๑๒ นางอินทิรา  ศิริสวัสดิ์ 

 ๑๖๗๑๓ นางอินทิรา  สุขรุงเรือง 

 ๑๖๗๑๔ นางสาวอินทิรา  หมูวิเศษ 

 ๑๖๗๑๕ นางอินทิรา  อินทนันท 

 ๑๖๗๑๖ นางสาวอินทิรา  อินทรเกิด 

 ๑๖๗๑๗ นางอินทิราพร  วาระเพียง 

 ๑๖๗๑๘ นางสาวอิ่มเอิบ  สุทธิวรรณ 

 ๑๖๗๑๙ นางอิรวดี  ภูอาภรณ 

 ๑๖๗๒๐ นางอิศรา  ศุภฤกษเดชากร 

 ๑๖๗๒๑ นางสาวอิศราพร  เกตุอินทร 

 ๑๖๗๒๒ นางอิศราภร  มิตรเมือง 

 ๑๖๗๒๓ นางอิศริยา  สุวรรณ 

 ๑๖๗๒๔ นางสาวอิษมา  หมาดโสะ 

 ๑๖๗๒๕ นางสาวอิสรา  บุญกําเหนิด 

 ๑๖๗๒๖ นางอิสราภรณ  เมธีรังสิมันต 

 ๑๖๗๒๗ นางสาวอิสราภรณ  อินทวิเศษ 

 ๑๖๗๒๘ นางสาวอิสรินทร  จันเหลือง 

 ๑๖๗๒๙ นางอิสริยา  บุญมารักษ 

 ๑๖๗๓๐ นางสาวอิสริยา  ปานงาม 

 ๑๖๗๓๑ นางอิสรีย  แตสงเคราะห 

 ๑๖๗๓๒ นางสาวอิสรีย  พยัคฆกูล 

 ๑๖๗๓๓ นางสาวอุดมพร  คงสุวรรณ 



 หนา   ๑๑๗ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๗๓๔ นางอุดมพร  ชัยยศ 

 ๑๖๗๓๕ นางอุดมพร  ดาบุตร 

 ๑๖๗๓๖ นางสาวอุดมพร  ติกขปญญกุล 

 ๑๖๗๓๗ นางอุดมพร  รักเถาว 

 ๑๖๗๓๘ นางอุดมพร  สินธุโคตร 

 ๑๖๗๓๙ นางสาวอุดมพร  อินธิสาร 

 ๑๖๗๔๐ นางสาวอุดมรัตน  เหลืองเจริญ 

 ๑๖๗๔๑ นางอุดมรัตน  อมรจรรยาพันธ 

 ๑๖๗๔๒ นางสาวอุดมลักษ  เชื้อแกว 

 ๑๖๗๔๓ นางอุดมลักษณ  ขจร 

 ๑๖๗๔๔ นางอุดมลักษณ  มายูร 

 ๑๖๗๔๕ นางอุดมศิลป  แกวกลํ่า 

 ๑๖๗๔๖ นางสาวอุทัย  บุญเรือน 

 ๑๖๗๔๗ นางอุทัยทิพย  พิมพมีลาย 

 ๑๖๗๔๘ นางอุทัยรัตน  พวงความสุข 

 ๑๖๗๔๙ นางอุทัยวรรณ  ขวัญเมือง 

 ๑๖๗๕๐ นางสาวอุทัยวรรณ  จิระชีวะนันท 

 ๑๖๗๕๑ นางอุทัยวรรณ  จีบบรรจง 

 ๑๖๗๕๒ นางอุทัยวรรณ  ตายแพร 

 ๑๖๗๕๓ นางอุทัยวรรณ  นันอุดร 

 ๑๖๗๕๔ นางอุทัยวรรณ  บุญธรรม 

 ๑๖๗๕๕ นางอุทัยวรรณ  ประมวล 

 ๑๖๗๕๖ นางอุทัยวรรณ  ภุชงควาริน 

 ๑๖๗๕๗ นางอุทัยวรรณ  มีแกว 

 ๑๖๗๕๘ นางสาวอุทัยวรรณ  โยคนิตย 

 ๑๖๗๕๙ นางอุทัยวรรณ  สกลวสันต 

 ๑๖๗๖๐ นางสาวอุทัยวรรณ  เสือโคลง 

 ๑๖๗๖๑ นางสาวอุทัยวรรณ  หาญอยู 

 ๑๖๗๖๒ นางอุทิตณ  เนตรวิศุทธ 

 ๑๖๗๖๓ นางสาวอุทิษา  สารีคํา 

 ๑๖๗๖๔ นางอุทุมพร  ถุงออน 

 ๑๖๗๖๕ นางอุทุมพร  ทองจิตติ 

 ๑๖๗๖๖ นางสาวอุทุมพร  พิทยพงษพัชร 

 ๑๖๗๖๗ นางอุทุมพร  มากจันทร 

 ๑๖๗๖๘ นางอุนใจ  แกวยศ 

 ๑๖๗๖๙ นางสาวอุนเรือน  คนซื่อ 

 ๑๖๗๗๐ นางสาวอุนเรือน  บัตรรัมย 

 ๑๖๗๗๑ นางสาวอุบล  แกนตะเคียน 

 ๑๖๗๗๒ นางอุบล  แกลวทนงค 

 ๑๖๗๗๓ นางอุบล  แกวพวงงาม 

 ๑๖๗๗๔ นางอุบล  เข็มแดง 

 ๑๖๗๗๕ นางอุบล  คูสกุลวัฒน 

 ๑๖๗๗๖ นางอุบล  ญาณะทวี 

 ๑๖๗๗๗ นางอุบล  นววงศเสถียร 

 ๑๖๗๗๘ นางสาวอุบล  สีแดงก่ํา 

 ๑๖๗๗๙ นางอุบล  หมายสุข 

 ๑๖๗๘๐ นางอุบล  อรามเรือง 

 ๑๖๗๘๑ นางอุบลพรรณ  เตชะทน 

 ๑๖๗๘๒ นางอุบลรัตน  กลางประพันธ 

 ๑๖๗๘๓ นางสาวอุบลรัตน  คลายนิ่ม 



 หนา   ๑๑๘ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๗๘๔ นางอุบลรัตน  จันทนะโพธิ 

 ๑๖๗๘๕ นางสาวอุบลรัตน  ชุมมะโน 

 ๑๖๗๘๖ นางสาวอุบลรัตน  บุญทา 

 ๑๖๗๘๗ นางสาวอุบลรัตน  ผลพัฒนา 

 ๑๖๗๘๘ นางอุบลรัตน  โพธิตามาตย 

 ๑๖๗๘๙ นางอุบลรัตน  ภักดีงาม 

 ๑๖๗๙๐ นางอุบลรัตน  สุขทรัพย 

 ๑๖๗๙๑ นางอุบลรัตน  แสงเมฆ 

 ๑๖๗๙๒ นางอุบลลักษณ  ภูมิชวง 

 ๑๖๗๙๓ นางสาวอุบลวรรณ  นิยมจันทร 

 ๑๖๗๙๔ นางสาวอุบลวรรณ  บุญลอย 

 ๑๖๗๙๕ นางสาวอุบลวรรณ  สาสุทธิ์ 

 ๑๖๗๙๖ นางอุบลวรรณ  สินทรัพย 

 ๑๖๗๙๗ นางสาวอุมา  สุขดี 

 ๑๖๗๙๘ นางอุมากร  พรหมดีมา 

 ๑๖๗๙๙ นางอุมาพร  เกื้อพันธุ 

 ๑๖๘๐๐ นางสาวอุมาพร  จันทะหะ 

 ๑๖๘๐๑ นางอุมาพร  ทาหาวงษ 

 ๑๖๘๐๒ นางสาวอุมาพร  พันธนาม 

 ๑๖๘๐๓ นางอุมาพร  มธุรส 

 ๑๖๘๐๔ นางสาวอุมาพร  วงศประยูร 

 ๑๖๘๐๕ นางอุมาพร  วัฒนไชย 

 ๑๖๘๐๖ นางอุมาพร  ศรีสุขใส 

 ๑๖๘๐๗ นางสาวอุมาพร  สอาดลวน 

 ๑๖๘๐๘ นางสาวอุมาพร  สัจจะประดิษฐ 

 ๑๖๘๐๙ นางอุมาพร  สีงาม 

 ๑๖๘๑๐ นางอุมาภรณ  กําลังดี 

 ๑๖๘๑๑ นางสาวอุมาภรณ  คําหลา 

 ๑๖๘๑๒ นางอุมาภรณ  เจริญสลุง 

 ๑๖๘๑๓ นางสาวอุมาภรณ  ไทรสุวรรณ 

 ๑๖๘๑๔ นางอุมาภรณ  นาเซ 

 ๑๖๘๑๕ นางสาวอุมาภรณ  เรืองภักดี 

 ๑๖๘๑๖ นางอุมาภรณ  สอนปญญา 

 ๑๖๘๑๗ นางสาวอุมารินทร  นวลนิรันดร 

 ๑๖๘๑๘ นางอุรชา  ภูมิจงรักษ 

 ๑๖๘๑๙ นางอุรัตน  อัตนะ 

 ๑๖๘๒๐ นางอุรัสยา  ศรีผองงาม 

 ๑๖๘๒๑ นางอุราภรณ  อรุณรัตน 

 ๑๖๘๒๒ นางอุราวรรณ  เทพชวย 

 ๑๖๘๒๓ นางอุไร  กําเหนิดสิงห 

 ๑๖๘๒๔ นางอุไร  คงแสง 

 ๑๖๘๒๕ นางอุไร  คุณาพันธ 

 ๑๖๘๒๖ นางสาวอุไร  เจริญมรรค 

 ๑๖๘๒๗ นางอุไร  แจะจันทร 

 ๑๖๘๒๘ นางสาวอุไร  ชาวสาน 

 ๑๖๘๒๙ นางอุไร  เดิมรัตนกุล 

 ๑๖๘๓๐ นางอุไร  ทองไชย 

 ๑๖๘๓๑ นางอุไร  ทิพนัด 

 ๑๖๘๓๒ นางอุไร  บัวมา 

 ๑๖๘๓๓ นางอุไร  พิทักษวงค 



 หนา   ๑๑๙ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๘๓๔ นางสาวอุไร  มิตรปราสาท 

 ๑๖๘๓๕ นางสาวอุไร  สมัครการ 

 ๑๖๘๓๖ นางสาวอุไรรัตน  กุลมี 

 ๑๖๘๓๗ นางอุไรรัตน  นิยมพันธ 

 ๑๖๘๓๘ นางอุไรรัตน  ภูสูงเนิน 

 ๑๖๘๓๙ นางสาวอุไรลักษ  แขมคํา 

 ๑๖๘๔๐ นางสาวอุไรวรรณ   

  กาญจนเภตรานันท 

 ๑๖๘๔๑ นางอุไรวรรณ  แกวเพชร 

 ๑๖๘๔๒ นางสาวอุไรวรรณ  ชอบศิลป 

 ๑๖๘๔๓ นางอุไรวรรณ  ไชยรัตนทอง 

 ๑๖๘๔๔ นางสาวอุไรวรรณ  ไชยอุปละ 

 ๑๖๘๔๕ นางอุไรวรรณ  ฐิติวัฒนากูล 

 ๑๖๘๔๖ นางอุไรวรรณ  ตั้งสุพพัตกุล 

 ๑๖๘๔๗ นางอุไรวรรณ  ถาวรพรหม 

 ๑๖๘๔๘ นางอุไรวรรณ  บรรลุศาสตร 

 ๑๖๘๔๙ นางอุไรวรรณ  บุญโคดม 

 ๑๖๘๕๐ นางสาวอุไรวรรณ  ปริญญาศิริ 

 ๑๖๘๕๑ นางอุไรวรรณ  พงษพานิช 

 ๑๖๘๕๒ นางสาวอุไรวรรณ  พรภิรมย 

 ๑๖๘๕๓ นางสาวอุไรวรรณ  พานทอง 

 ๑๖๘๕๔ นางอุไรวรรณ  มาตังครัตน 

 ๑๖๘๕๕ นางอุไรวรรณ  รอยดวง 

 ๑๖๘๕๖ นางอุไรวรรณ  รัตนคช 

 ๑๖๘๕๗ นางอุไรวรรณ  รากวงค 

 ๑๖๘๕๘ นางอุไรวรรณ  วรรณสวัสดิ์ 

 ๑๖๘๕๙ นางอุไรวรรณ  วิลัยรัตน 

 ๑๖๘๖๐ นางอุไรวรรณ  ศรแกว 

 ๑๖๘๖๑ นางอุไรวรรณ  ศรีเดช 

 ๑๖๘๖๒ นางอุไรวรรณ  ศรีวังพล 

 ๑๖๘๖๓ นางอุไรวรรณ  สุขสาลี 

 ๑๖๘๖๔ นางอุไรวรรณ  สุวรรณกําเนิด 

 ๑๖๘๖๕ นางอุไรวรรณ  สุขขุนทด 

 ๑๖๘๖๖ นางอุไรวัลย  ทองปญญา 

 ๑๖๘๖๗ นางอุไรวัลย  เมืองโคตร 

 ๑๖๘๖๘ นางอุลัย  ปตลา 

 ๑๖๘๖๙ นางอุลัยพร  เคาแคน 

 ๑๖๘๗๐ นางสาวอุลัยวรรณ  คําโต 

 ๑๖๘๗๑ นางอุไลวรรณ  อินทะรังษี 

 ๑๖๘๗๒ นางอุษณา  ทับจันทร 

 ๑๖๘๗๓ นางอุษณีย  บรรลือวงศ 

 ๑๖๘๗๔ นางสาวอุษณีย  เปรมสุริยา 

 ๑๖๘๗๕ นางอุษณีย  สังคมกําแหง 

 ๑๖๘๗๖ นางสาวอุษณีย  สามเตี้ย 

 ๑๖๘๗๗ นางอุษณีย  เสริมโสภณ 

 ๑๖๘๗๘ นางอุษา  ชลวานิช 

 ๑๖๘๗๙ นางสาวอุษา  ชวยชวง 

 ๑๖๘๘๐ นางอุษา  เชาวขุนทด 

 ๑๖๘๘๑ นางอุษา  ดําขํา 

 ๑๖๘๘๒ นางสาวอุษา  ทิมงาม 



 หนา   ๑๒๐ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๘๘๓ นางสาวอุษา  นิ่มอนงค 

 ๑๖๘๘๔ นางสาวอุษา  เพาะปลูก 

 ๑๖๘๘๕ นางสาวอุษา  มั่นใจ 

 ๑๖๘๘๖ นางอุษา  ศรีระวัตร 

 ๑๖๘๘๗ นางอุษา  ศิริสุข 

 ๑๖๘๘๘ นางอุษา  ศุภมิตรกฤษณา 

 ๑๖๘๘๙ นางอุษา  เอี่ยมองอาจ 

 ๑๖๘๙๐ นางอุษากร  ชุมชวย 

 ๑๖๘๙๑ นางอุษาวดี  จะระนิล 

 ๑๖๘๙๒ นางสาวอุสรา  เซี่ยงฉิน 

 ๑๖๘๙๓ นางอุสา  ปานสังข 

 ๑๖๘๙๔ นางสาวเอกกมล  สําลีรัตน 

 ๑๖๘๙๕ นางสาวเอกจิตรา  จินดาทอง 

 ๑๖๘๙๖ นางเอกมล  วิทูรอนันต 

 ๑๖๘๙๗ นางเอ็นดู  มาศิริ 

 ๑๖๘๙๘ นางสาวเอมจิต  ศุภวราสุวัฒน 

 ๑๖๘๙๙ นางสาวเอมอร  กนกกังวาน 

 ๑๖๙๐๐ นางสาวเอมอร  แตงรื่น 

 ๑๖๙๐๑ นางเอมอร  นาคพันธ 

 ๑๖๙๐๒ นางเอมอร  ผิวเกล้ียง 

 ๑๖๙๐๓ นางเอมอร  พันมา 

 ๑๖๙๐๔ นางเอมอร  เหลาะเหม 

 ๑๖๙๐๕ นางสาวเอมอร  อดุลโภคาธร 

 ๑๖๙๐๖ นางเอมอรณัฐ  เกียรติศักดิ์วณิช 

 ๑๖๙๐๗ นางเอี้ยง  ตระกาลจันทร 

 ๑๖๙๐๘ นางเอื้องพร  ชวยรักษา 

 ๑๖๙๐๙ นางเอื้องฟา  จิตหนักแนน 

 ๑๖๙๑๐ นางเอื้องลาวัลย  กอนแกว 

 ๑๖๙๑๑ นางเอื้องอรุณ  สมนึก 

 ๑๖๙๑๒ นางสาวเอื้องอรุณ  สรโยธิน 

 ๑๖๙๑๓ นางสาวเอื้อจิตต  ไทยดํารงค 

 ๑๖๙๑๔ นางเอื้อจิตร  อรรคคํา 

 ๑๖๙๑๕ นางสาวเอื้อม  ดอกตาลยงค 

 ๑๖๙๑๖ นางสาวเอื้อมจิต  บุตรไทย 

 ๑๖๙๑๗ นางสาวเอื้อมพร  ขยันทํา 

 ๑๖๙๑๘ นางเอื้อมพร  ขําคม 

 ๑๖๙๑๙ นางเอื้อมพร  นอยจินดา 

 ๑๖๙๒๐ นางเอื้อมพร  บุราณเคน 

 ๑๖๙๒๑ นางสาวเอื้อมพร  ภูผา 

 ๑๖๙๒๒ นางสาวเอื้อมพร  รอดชาง 

 ๑๖๙๒๓ นางเอื้อมพร  รุงหลํา 

 ๑๖๙๒๔ นางสาวเอื้อมพร  ศรีไล 

 ๑๖๙๒๕ นางเอื้อมพร  ไหลหล่ัง 

 ๑๖๙๒๖ นางเอื้ออังกูร  ชูทอง 

 ๑๖๙๒๗ นางสาวแอนนา  แซโงว 

 ๑๖๙๒๘ นางแอนนา  บุญอิ่ม 

 ๑๖๙๒๙ นางโอปอล  แยมโสพิศ 

 ๑๖๙๓๐ นางโอรถ  ปททุม 

 ๑๖๙๓๑ นางสาวไอรฎา  คงคาชัย 

 ๑๖๙๓๒ นางไอรัตนดา  พันธุโพธิ์ 



 หนา   ๑๒๑ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๙๓๓ นางไอริณ  เจะบา 

 ๑๖๙๓๔ นางไอลดา  กอบแกว 

 ๑๖๙๓๕ นางสาวไอลดา  มาแสวง 

 ๑๖๙๓๖ นางไอลดา  รักขพันธ 

 ๑๖๙๓๗ นางไอลดา  สงฆรักษ 

 ๑๖๙๓๘ นางฮัสนา  ใบกาเด็ม 

 ๑๖๙๓๙ นางสาวฮัสนีย  บินอิสริส 

 ๑๖๙๔๐ นางฮาซือนะ  เบญญากาจ 

 ๑๖๙๔๑ นางสาวฮามีดะ  แวและ 

 ๑๖๙๔๒ นางฮารีสะ  สนิทวาที 

กรมการแพทย 

 ๑ นายเกรียงศักดิ์  ปูนจัตุรัส 

 ๒ นายกมล  วิสุวรรณ 

 ๓ นายกริชรัฐ  วิเชียรกร 

 ๔ นายกฤษณพงศ  มโนธรรม 

 ๕ นายกิตติพงษ  มานหมัด 

 ๖ นายคเณศร  ธนกําธร 

 ๗ นายคมเดช  ลาภสุริยกุล 

 ๘ นายคุณาวิชญ  พินิจ 

 ๙ นายจิระวัฒน  อุปริรัตน 

 ๑๐ นายชัยยุทธ  อนันตศิริประภา 

 ๑๑ นายชัยวุฒิ  ยศถาสุโรดม 

 ๑๒ นายชาญชัย  สัจจอิสริยวุฒิ 

 ๑๓ นายชาติชาย  ไชยยะนนท 

 ๑๔ นายชาลี  สุเมธวานิชย 

 ๑๕ นายไชยวิชญ  บวรพีระวงศ 

 ๑๖ นายตฤณ  เสาทองหลาง 

 ๑๗ นายเต็มศักดิ์  ธนะศรี 

 ๑๘ นายทวีศักดิ์  ธงคํา 

 ๑๙ นายธนกร  กาญจนาประดิษฐ 

 ๒๐ นายธเนศ  ชาญดวยกิจ 

 ๒๑ นายธเนษฐ  ราชอุปนันท 

 ๒๒ นายธรรมรัฐ  ฉันทแดนสุวรรณ 

 ๒๓ นายธีระ  ดีสวัสดิ์ 

 ๒๔ นายนพดล  ชัยนาม   

 ๒๕ นายบุญหยาด  หมั่นอุตสาห 

 ๒๖ นายบุษบรรณ  สุวรรณมณี 

 ๒๗ นายปพนวิช  เรืองประทีป 

 ๒๘ นายประกิต  เนตรหิน 

 ๒๙ นายประดิษฐ  โสภา 

 ๓๐ นายพรเทพ  เคหะธนาชัยกุล 

 ๓๑ นายพิทักษ  สุริยะใจ 

 ๓๒ นายเพชรายุธ  กระโพธิ์ 

 ๓๓ นายไพรัตน  ทุมตะคุ 

 ๓๔ นายไพศาล  รวมวิบูลยสุข 

 ๓๕ นายภาสุ  สุขีพจน 

 ๓๖ นายมณเฑียรราช  ราชิวงศ 

 ๓๗ นายมานิตย  เลิศชัยพร 

 ๓๘ นายมาโนช  ทองมาก 


