
 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง   พระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๖๔ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก   

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  รวมท้ังส้ิน  ๒๓๖,๙๕๕  ราย   

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๒ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

กระทรวงสาธารณสุข 

สํานักงานรัฐมนตร ี

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสาวชนกนันท  ชมชยั 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายมงคล  เกษสุนทร 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑,๖๗๒  ราย) 

 ๑ นายกชบดินฐ  พลชนะ 

 ๒ นายกมล  จรัสวิศรุต 

 ๓ นายกมลฤทธิ์  นิมิตกุล 

 ๔ นายกรกฤษณ  บุญราช 

 ๕ นายกรเทพ  ลูกหลี 

 ๖ นายกฤชฐา  ใยดี 

 ๗ นายกฤชพล  ดวงยอด 

 ๘ นายกฤตมุข  โอมพรนุวัฒน 

 ๙ นายกฤตานน  คงวัดใหม 

 ๑๐ นายกฤษณะ  พานทอง 

 ๑๑ นายกฤษณะ  อรุณเจริญย่ิง 

 ๑๒ นายกวีวัธน  ธนธรวีรเกียรติ 

 ๑๓ นายกัมธร  กลีบสุวรรณ 

 ๑๔ นายกาณฑ  ศรีกาญจน 

 ๑๕ นายกานแกว  ศรีเนตร 

 ๑๖ นายกามาลูดิง  เจะมิง 

 ๑๗ นายกิจจา  ดูวา 

 ๑๘ นายกิจพงศ  ชูพันธ 

 ๑๙ นายกิฎฐา  กองสมุทร 

 ๒๐ นายกิตติพงศ  ภิญโญสโมสร 

 ๒๑ นายกิตติศักดิ์  จําปาสา 

 ๒๒ นายกิตติศักดิ์  จูกระโทก 

 ๒๓ นายกิตติศักดิ์  ถานุ 

 ๒๔ นายกิติศักดิ์  เพชรปานกัน 

 ๒๕ นายกิติศักดิ์  มูลละ 

 ๒๖ วาที่รอยตรี กิติศักดิ์  ศรีดี 

 ๒๗ นายกิฟลี  โตะเล็ง 

 ๒๘ นายกีรติ  สมตระกูล 

 ๒๙ นายเกรียงไกร  ก้ําไพบูลย 

 ๓๐ นายเกียรติพล  พรพิพัฒน 

 ๓๑ นายเกียรติรัตน  โรจนารุณ 

 ๓๒ นายโกมล  ชัยวณิชยา 

 ๓๓ นายโกสินทร  สินเธาว 

 ๓๔ นายขรรคชัย  วรรณุรักษ 



 หนา   ๓ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๕ นายเขมภพ  ยงชัยรัตน 

 ๓๖ นายคเชนทร  บุญรอด 

 ๓๗ นายคณินธร  เอื้อเสริมพงศ 

 ๓๘ นายคมกริช  หัสดี 

 ๓๙ นายโคมทอง  ปตุจาตุรนต 

 ๔๐ นายจรินทร  เพชโรภาส 

 ๔๑ นายจักรพันธ  คํานนท 

 ๔๒ นายจักรพันธ  คําศุกล 

 ๔๓ นายจารุพัฒน  ธีระปญญาชัย 

 ๔๔ นายจิรภัทร  ชลไกรสุวัฒน 

 ๔๕ นายจิระปะคุณ  โทขันธ 

 ๔๖ นายจิระศักดิ์  บัวหลวง 

 ๔๗ นายจิรายุ  ปณณานุสรณ 

 ๔๘ นายจีระศักดิ์  กวียานนท 

 ๔๙ นายจุมภฏ  โสตถิถาวร 

 ๕๐ นายจุฬาลักษณ  สายสุด 

 ๕๑ นายเจน  ปตานุพงศ 

 ๕๒ นายเจนวิชญ  พิสุทธิพันธุวงศ 

 ๕๓ นายเจษฎา  ใจพรหม 

 ๕๔ นายฉลวย  วงกลม 

 ๕๕ นายเฉลิมเกียรติ  ตรีสุทธาชีพ 

 ๕๖ นายเฉลิมเกียรติ  ไพโรจน 

 ๕๗ นายเฉลิมพล  ลือราช 

 ๕๘ นายชนินทร  แสงตาย 

 ๕๙ นายชลอ  ยานสากล 

 ๖๐ นายชวกฤษ  ถาพรธนวัต 

 ๖๑ นายชวลิต  มะโนเพียว 

 ๖๒ นายชวาล  มีนาภา 

 ๖๓ นายชัชวาล  บรรพจันทร 

 ๖๔ นายชัชวาลย  ทองเกล้ียง 

 ๖๕ นายชัชวาลย  ยศบุญเรือง 

 ๖๖ นายชัชวาลย  เอกอนันตกุล 

 ๖๗ นายชัยวัฒน  รอดใส 

 ๖๘ นายชาญยุทธ  แสนเลิศ 

 ๖๙ นายชาตรี  ยีรัมย 

 ๗๐ นายชานนท  ศิริกุล 

 ๗๑ นายชานนท  อาวสินธุศิริ 

 ๗๒ นายชานินทร  บุญตั้งใจ 

 ๗๓ นายชาลี  อินทาหลา 

 ๗๔ นายชิตพล  สินไชย 

 ๗๕ นายชินวัตร  คําหา 

 ๗๖ นายชุมพร  ปานเปย 

 ๗๗ นายชูเกียรติ  เขตสระนอย 

 ๗๘ นายชูสงา  สีสัน 

 ๗๙ นายเชฏฐา  ฐานคร 

 ๘๐ นายไชยวัฒน  น้ําเย็น 

 ๘๑ นายไชยศรี  จิตรปรีดา 

 ๘๒ นายซาการียา  มะบากอ 

 ๘๓ พันโท ฐมฤกษ  แสงเงิน 

 ๘๔ นายฐากูร  พูนธนานิวัฒนกุล 



 หนา   ๔ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๕ นายฐิติพงศ  เศรษฐลิขิต 

 ๘๖ นายฐิติพงศ  อ่ําศรี 

 ๘๗ นายฐิติพันธ  บุญสัตย 

 ๘๘ นายณรงค  กังศรานนท 

 ๘๙ นายณัฏฐวุฒิ  อิทธิพงศธร 

 ๙๐ นายณัฏฐเสฏฐ  ชิณวงศ 

 ๙๑ พันตรี ณัฏฐากร  วงศสุรินทร 

 ๙๒ นายณัฏฐานนท  หนูจันทร 

 ๙๓ นายณัฐพงศ  ศีติสาร 

 ๙๔ นายณัฐพงศ  อินทองคํา 

 ๙๕ นายณัฐพล  พรรณเชษฐ 

 ๙๖ นายณัฐพล  แพเจริญ 

 ๙๗ นายณัฐพล  เรียบเลิศหิรัญ 

 ๙๘ นายณัฐภูมิ  อนันตสิทธิ์ 

 ๙๙ นายณัฐวัฒน  เหมือยไธสง 

 ๑๐๐ นายณัฐวุฒิ  คณะนาม 

 ๑๐๑ นายณาศิส  สอยโว 

 ๑๐๒ นายดนุพล  แสงงาม 

 ๑๐๓ นายดาริทธิ์  สุวรรณรัตน 

 ๑๐๔ นายดิษพล  ฐิติวราภรณ 

 ๑๐๕ นาวาอากาศตรี ตฤณ  รื่นรมย 

 ๑๐๖ นายตอศักดิ์  ถานะลุน 

 ๑๐๗ นายถวิล  หมอก็เปน 

 ๑๐๘ นายทนุกูล  จักษุพา 

 ๑๐๙ นายทนุสิน  ตามบุญ 

 ๑๑๐ นายทรงพล  ตระกูลเงินไทย 

 ๑๑๑ นายทรงวุฒิ  สารจันทึก 

 ๑๑๒ นายทวีวัฒน  ภัทรวีรโชติสกุล 

 ๑๑๓ นายทวีศักดิ์  คํากลึง 

 ๑๑๔ นายทวีศิลป  อุนไธสง 

 ๑๑๕ นายทศพร  อัครแสง 

 ๑๑๖ นายทศพล  ชุมสูงเนิน 

 ๑๑๗ นายทศพล  ปุสวิโร 

 ๑๑๘ นายทองดี  อุนทะโคตร 

 ๑๑๙ นายทัสสิมนต  ภัทโรพงศ 

 ๑๒๐ นายทินกร  พันเพ็ชร 

 ๑๒๑ นายธงชัย  ตันตาว 

 ๑๒๒ นายธงชัย  ทองบู 

 ๑๒๓ นายธนกร  บูรณะชนอาภา 

 ๑๒๔ นายธนดล  อิทธิภาพ 

 ๑๒๕ นายธนวัฒน  กลัดสอาด 

 ๑๒๖ นายธนวัฒน  เต็งศิริโกมล 

 ๑๒๗ นายธนา  ภานุมาตรัศมี 

 ๑๒๘ นายธนากร  ไชยชนะ 

 ๑๒๙ นายธนาธร  เติมไกรศรี 

 ๑๓๐ นายธนาธรณ  พุฒิกานนท 

 ๑๓๑ นายธนาวุฒิ  รวมสุก 

 ๑๓๒ นายธนาวุฒิ  หิรัญธนวิวัฒน 

 ๑๓๓ นายธนิต  ศิริเลขอนันต 

 ๑๓๔ นายธวัช  ขาสันเทียะ 



 หนา   ๕ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๕ นายธวัชชัย  เลือดศรี 

 ๑๓๖ นายธวัชชัย  แสนศรี 

 ๑๓๗ นายธันญนวิชญ  คําทา 

 ๑๓๘ นายธํามรงค  วิริยันตเมฆ 

 ๑๓๙ นายธิติสรรค  เหลืองศุภบูลย 

 ๑๔๐ นายธีรวุฒิ  กอวุฒิกุลรังษี 

 ๑๔๑ นายธีรศักดิ์  อัมพรวิโรจนกิจ 

 ๑๔๒ นายธีระพงษ  ตันมิ่ง 

 ๑๔๓ นายธีระวัฒน  ไลออน 

 ๑๔๔ นายนคร  เนตรภักดี 

 ๑๔๕ นายนคร  วงคชัยนันท 

 ๑๔๖ นายนครินทร  ตนคลัง 

 ๑๔๗ นายนพดล  ทับเปรม 

 ๑๔๘ นายนพดล  พลานุกูลวงศ 

 ๑๔๙ นายนพดล  เอกัคคตาจิต 

 ๑๕๐ นายนราธิป  ทองทับ 

 ๑๕๑ นายนริศ  ติวะตันสกุล 

 ๑๕๒ นายนัซรุดดีน  เบ็ญอาบีดีน 

 ๑๕๓ นายนัฐชัย  อินทปาน 

 ๑๕๔ นายนันทวัฒน  วิไลงาม 

 ๑๕๕ นายนําโชค  ชํานาญวงศ 

 ๑๕๖ นายนิกร  ดวงกลาง 

 ๑๕๗ นายนิคม  ชวยสุข 

 ๑๕๘ นายนิติ  หัตถพิถีพันธุ 

 ๑๕๙ นายนิติชาญ  จันโทสุทธิ์ 

 ๑๖๐ นายนิติรัฐ  ฤกษรัตนวารี 

 ๑๖๑ นายนิธิพัทธ  วทัญุตา 

 ๑๖๒ นายนิพนธ  สารารัมย 

 ๑๖๓ นายนิมาดี  หลีตอสัน 

 ๑๖๔ นายนิยม  เชื้อศุภโรบล 

 ๑๖๕ นายนิรันดร  จางคง 

 ๑๖๖ นายนิอาดิ  แวอาลี 

 ๑๖๗ นายบัณฑิต  วรรณศุภผล 

 ๑๖๘ นายบัณฑิต  วิวัฒนานุกูล 

 ๑๖๙ นายบัสรี  หมัดโรโรจน 

 ๑๗๐ นายบุญเชิด  มีชนะ 

 ๑๗๑ นายบุญเลิศ  ดวงนภาสถิต 

 ๑๗๒ นายบุญเสริม  บุญเตียม 

 ๑๗๓ นายปกรณกิต  เจริญชนิกานต 

 ๑๗๔ นายปฐมพงศ  อัครพัฒนากูล 

 ๑๗๕ นายปรพงศ  เพชรอินทร 

 ๑๗๖ นายปรมินทร  สินมาก 

 ๑๗๗ นายประกายสิทธิ์  ลาภูตะมะ 

 ๑๗๘ นายประทวน  หงสวิลัย 

 ๑๗๙ นายประยุกต  พรหมกุล 

 ๑๘๐ นายประสพสุข  ไททอง 

 ๑๘๑ นายประสิทธิ์  โพธิ์ศรี 

 ๑๘๒ นายปรัชญา  รักษานา 

 ๑๘๓ นายปราการ  ศิริคํานอย 

 ๑๘๔ นายปราโมช  ชีจะโปะ 



 หนา   ๖ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๘๕ นายปราโมทย  จินสกุล 

 ๑๘๖ นายปราโมทย  มั่นเมือง 

 ๑๘๗ นายปริญญา  โชควิริยะประเสริฐ 

 ๑๘๘ นายปริญญา  ดวงแข 

 ๑๘๙ นายปริญญา  ทองเขาออน 

 ๑๙๐ นายปริญญา  มิตรางกูร 

 ๑๙๑ นายปริณ  ปองเรือณ 

 ๑๙๒ นายปริยวิศว  เนียมศรี 

 ๑๙๓ นายปรีดี  แซเฮง 

 ๑๙๔ นายปรีดี  ดิษร 

 ๑๙๕ นายปองพล  ธรรมคง 

 ๑๙๖ นายปญญา  ทาพรมมา 

 ๑๙๗ นายปณณวิชญ  ผลถาวรเวชวัฒน 

 ๑๙๘ นายปติ  ชางประดับ 

 ๑๙๙ นายปยนพ  นุชนารถ 

 ๒๐๐ นายปยพันธุ  วรรณสินธ 

 ๒๐๑ นายปยะ  นําภา 

 ๒๐๒ นายปยะ  แยมบุญเรือง 

 ๒๐๓ นายปยะ  หอมรส 

 ๒๐๔ นายพงศพัฒน  เรืองวิทย 

 ๒๐๕ นายพงศพีระ  ตรีรัตนพันธุ 

 ๒๐๖ นายพงศสุรีย  ภูวรัตนาวิวิธ 

 ๒๐๗ นายพงศอนันต  จันดารัตน 

 ๒๐๘ นายพงษชยันต  ภูมิโคกรักษ 

 ๒๐๙ นายพงษนรินทร  รูคงประเสริฐ 

 ๒๑๐ นายพงษเนตร  เมืองยศ 

 ๒๑๑ นายพงษพันธุ  อินตะวิน 

 ๒๑๒ นายพงษพิสุทธิ์  สภาวะหา 

 ๒๑๓ นายพงษอนันต  แสงศีลา 

 ๒๑๔ นายพจน  พนาพิศาล 

 ๒๑๕ นายพนธกร  เหมะจันทร 

 ๒๑๖ นายพรชัย  ตะคํา 

 ๒๑๗ พันจาเอก พรชัย  บุญเพียร 

 ๒๑๘ นายพัฒนา  องคะสุวรรณ 

 ๒๑๙ นายพัทธดนย  มวงเพชร 

 ๒๒๐ นายพิชย  แสวงภพ 

 ๒๒๑ นายพิเชษฐ  คําบุญมา 

 ๒๒๒ นายพิทักษ  มูลประดับ 

 ๒๒๓ นายพิศณุ  เรืองฤทธา 

 ๒๒๔ นายพีรพัฒน  แจมศรี 

 ๒๒๕ นายพีรพัฒน  สําราญ 

 ๒๒๖ นายพีระพงษ  ลีอํานาจวงศ 

 ๒๒๗ นายพีระพัชร  ไทยสยาม 

 ๒๒๘ นายพูลศักดิ์  จันทรสุข 

 ๒๒๙ นายเพชร  เครือชัย 

 ๒๓๐ นายเพรียวพันธุ  อุสาย 

 ๒๓๑ นายเพลิน  โทนสระนอย 

 ๒๓๒ นายไพฑูรย  แกวสนั่น 

 ๒๓๓ นายไพศาล  แซจอง 

 ๒๓๔ นายไพศาล  บัวกล่ิน 
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 ๒๓๕ นายฟาซี  บาหลัง 

 ๒๓๖ นายภรานนท  ลิมปรัชตามร 

 ๒๓๗ นายภักดี  แกวแปงจันทร 

 ๒๓๘ นายภัทร  เจียเจริญพงษ 

 ๒๓๙ นายภัทรชัย  โสภาพ 

 ๒๔๐ นายภัทรพงศ  บุตรกัณหา 

 ๒๔๑ นายภาคิน  ธนการเวคิน 

 ๒๔๒ นายภาณุพงศ  คําหนอแกว 

 ๒๔๓ นายภาณุพงศ  ราชอุปนันท 

 ๒๔๔ นายภานุพงศ  ทองศรี 

 ๒๔๕ นายภานุพงศ  สุวรรณละเอียด 

 ๒๔๖ นายภานุวัตร  ปสสาโก 

 ๒๔๗ นายภานุวิชญ  ละอองเอี่ยม 

 ๒๔๘ นายภาวัช  อาภรณรัตน 

 ๒๔๙ นายภาสกร  ปุจฉาการ 

 ๒๕๐ นายภูตะวัน  คทวณิช 

 ๒๕๑ นายมนตรี  สุนทโรวิทย 

 ๒๕๒ นายมรรค  ทองสิงห 

 ๒๕๓ นายมะนาเซ  นาป 

 ๒๕๔ นายมานพ  ผลวิเศษสิทธิ์ 

 ๒๕๕ นายมาหัมมัด  มะมิง 

 ๒๕๖ นายมูคลิศ  ยะยอ 

 ๒๕๗ นายมูหัมมัดไซนูเด็น  มิงซู 

 ๒๕๘ นายมูฮํามัดเตาเฟต  มะซากา 

 ๒๕๙ นายเมธัส  ไทยอุทิศ 

 ๒๖๐ นายเมธาวิน  ปนธิโก 

 ๒๖๑ นายเมธี  ดวงศิริ 

 ๒๖๒ นายยงยุทธ  ปนสกุล 

 ๒๖๓ นายยงยุทธ  หนูพรหม 

 ๒๖๔ นายยศกร  อินทะรังษี 

 ๒๖๕ นายยศวัจน  ตั้งตรงจิตร 

 ๒๖๖ นายยศวัจน  พักเทา 

 ๒๖๗ นายยอดกฤต  เมืองใจ 

 ๒๖๘ นายยุทธนา  นิละนนท 

 ๒๖๙ นายยุทธนา  พาฤทธิ์ 

 ๒๗๐ นายยุทธนา  ยังมี 

 ๒๗๑ นายยุทธนาไชย  เหล็กแท 

 ๒๗๒ นายยุทธพงศ  ชัชวาลย 

 ๒๗๓ นายรอโซ  แลแม 

 ๒๗๔ นายรัฐพงศ  ศิวะวามร 

 ๒๗๕ นายรัฐพล  จันทรสม 

 ๒๗๖ นายรัฐวิชญ  สุนทร 

 ๒๗๗ นายรัฐศักดิ์  เสือหนู 

 ๒๗๘ นายรัตติกรณ  อัครจันทร 

 ๒๗๙ นายราชันต  นอยวิบล 

 ๒๘๐ นายราชิต  เทอดสุวรรณ 

 ๒๘๑ นายรุงธรรม  สินบริสุทธิ์ 

 ๒๘๒ นายรุงรวิน  ขัตติยวิทยากุล 

 ๒๘๓ วาที่รอยเอก ฤทธิยันต  อุดานนท 

 ๒๘๔ นายลิขิต  บุญเกิด 
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 ๒๘๕ นายวชิระ  สาแม 

 ๒๘๖ นายวรเทพ  พองพรหม 

 ๒๘๗ นายวรพงษ  นันทธนาคาร 

 ๒๘๘ นายวรุตม  พิสุทธินนทกุล 

 ๒๘๙ นายวสันต  จันทรกระจาง 

 ๒๙๐ นายวัชระ  เล็กพิทยา 

 ๒๙๑ นายวัชระ  สมพันธ 

 ๒๙๒ นายวัชรินทร  คํามาเร็ว 

 ๒๙๓ นายวัชรินทร  อินทนา 

 ๒๙๔ นายวัลลภ  พัสสาริกรณ 

 ๒๙๕ นายวายุภักดิ์  บอนคํา 

 ๒๙๖ นายวิชยา  เบญจานุกร 

 ๒๙๗ นายวิชัย  ลําพุทธา 

 ๒๙๘ นายวิชัย  ส้ินชัยภูมิ 

 ๒๙๙ นายวิชิต  วงศอินอยู 

 ๓๐๐ นายวิเชียร  เจริญจิตต 

 ๓๐๑ นายวิทยา  รุงแจงรัมย 

 ๓๐๒ นายวิทูร  ชิตมณี 

 ๓๐๓ นายวิธวินท  สวางเดือน 

 ๓๐๔ นายวินัสนรรจ  หมวกเปยะ 

 ๓๐๕ นายวินิจ  อินพรหม 

 ๓๐๖ นายวิรชัย  สันทอง 

 ๓๐๗ นายวิรัตน  ทาวบุญญาภินิกุล 

 ๓๐๘ นายวิริยะ  ลีลาสุธานนท 

 ๓๐๙ นายวิวัธน  สุทธินนท 

 ๓๑๐ นายวิศิษฏ  โสดาวิชิต 

 ๓๑๑ นายวิษณุ  รักษารัตน 

 ๓๑๒ นายวิษณุรักษ  ศรีทอง 

 ๓๑๓ นายวิสารท  มะโนมะยา 

 ๓๑๔ นายวิสิทธิ์  มารินทร 

 ๓๑๕ นายวีรวัฒน  พัดไธสง 

 ๓๑๖ นายวีระกุล  ประทุมกุล 

 ๓๑๗ นายวีระชัย  เพ็ชรเพ็ง 

 ๓๑๘ นายวีระพล  บุณรงค 

 ๓๑๙ นายวีระพล  เมืองกลาง 

 ๓๒๐ นายวุฒิไกร  กรพิมาย 

 ๓๒๑ นายวุฒิพงศ  พูลเพ่ิม 

 ๓๒๒ นายเวช  วิจารณปรีชา 

 ๓๒๓ นายเวทิศ  แทนพิทักษ 

 ๓๒๔ นายแวตัรมีซี  มือลี 

 ๓๒๕ นายแวฮาหมัดฮาดี  กมาลอดิง 

 ๓๒๖ นายศตวรรษ  ปยะกุลวรวัฒน 

 ๓๒๗ นายศรัณย  ศรีคํา 

 ๓๒๘ นายศราวุธ  หรีกประโคน 

 ๓๒๙ นายศศลักษณ  จันทรโนนมวง 

 ๓๓๐ นายศักดิ์ดา  ดีสม 

 ๓๓๑ นายศักดิ์ดา  วรรณขาม 

 ๓๓๒ นายศังกร  นภาคณากร 

 ๓๓๓ นายศิครินทร  บุญรมย 

 ๓๓๔ นายศิระ  กิตติวัฒนโชติ 
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 ๓๓๕ นายศิระปรุฬห  ทองเทพ 

 ๓๓๖ นายศิริ  ครุสันธิ์ 

 ๓๓๗ นายศิโรตม  เหลืองศุภบูลย 

 ๓๓๘ นายศีลวัต  บุญนํา 

 ๓๓๙ นายศุภกร  ตันมิ่ง 

 ๓๔๐ นายศุภกร  มะลิขาว 

 ๓๔๑ นายศุภกฤต  มาศประสิทธิ์ 

 ๓๔๒ นายศุภชัย  บุญอิ่ม 

 ๓๔๓ นายศุภณัฐ  กองเจริญ 

 ๓๔๔ นายศุภสิทธิ์  นาแซง 

 ๓๔๕ นายสนั่น  แยมเกษร 

 ๓๔๖ นายสมเกียรติ  แสงสีดา 

 ๓๔๗ นายสมชัย  หงษทอง 

 ๓๔๘ นายสมชัย  อุสังหาร 

 ๓๔๙ นายสมบัติ  ทองขอน 

 ๓๕๐ นายสมบัติ  ทั่งรอด 

 ๓๕๑ นายสมปอง  สีลา 

 ๓๕๒ นายสมพบ  รักษาสกุลวงศ 

 ๓๕๓ นายสมศักดิ์  ปญจสมานวงศ 

 ๓๕๔ นายสมศักดิ์  พรมจันทร 

 ๓๕๕ นายสรายุธ  บุหลาด 

 ๓๕๖ นายสวัสชัย  ล่ิม 

 ๓๕๗ นายสหรัฐ  เดชดํารงสกุล 

 ๓๕๘ นายสักกพันธ  เลาหสุรโยธิน 

 ๓๕๙ นายสัญชัย  แดงพิทักษ 

 ๓๖๐ นายสัญชัย  นอยมิ่ง 

 ๓๖๑ นายสัตยา  คงวัฒนา 

 ๓๖๒ นายสันติ  จันทรทิพย 

 ๓๖๓ นายสันติ  บุญย้ิม 

 ๓๖๔ นายสันติภาพ  พุทธนิมนต 

 ๓๖๕ นายสันทัด  ปล่ังกลาง 

 ๓๖๖ นายสามัน  ดอเลาะ 

 ๓๖๗ นายสายันต  สุเมธวานิชย 

 ๓๖๘ นายสาโรช  บุญใบ 

 ๓๖๙ นายสิทธิ์  คัดชู 

 ๓๗๐ นายสิทธิกรณ  เลาเจริญวาณิชย 

 ๓๗๑ นายสิทธินันท  ตัณจักรวรานนท 

 ๓๗๒ นายสืบวงษ  ภูพิชญพงษ 

 ๓๗๓ นายสุขสันติ  สายแวว 

 ๓๗๔ นายสุจิไกร  คงกระจาง 

 ๓๗๕ นายสุจิต  รัตนปญญา 

 ๓๗๖ นายสุชัจจ  ภูสันติ 

 ๓๗๗ นายสุชา  คํานูณทรัพย 

 ๓๗๘ นายสุทธพงษ  ผาทอง 

 ๓๗๙ นายสุทธิพงศ  บัวขาว 

 ๓๘๐ นายสุทธิพงษ  เชาวชื่น 

 ๓๘๑ นายสุทธิพงษ  นามณีย 

 ๓๘๒ นายสุทธิพงษ  บุญสถาพร 

 ๓๘๓ นายสุทธิศักดิ์  วงศศรีวัฒนกุล 

 ๓๘๔ นายสุทัศน  สิมพราช 
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 ๓๘๕ นายสุทัศน  อัตถเจริญสุข 

 ๓๘๖ นายสุที  คําเหลา 

 ๓๘๗ นายสุนทร  ปนไพบูลย 

 ๓๘๘ นายสุนทร  โมทอง 

 ๓๘๙ นายสุนทร  โสภณอัมพรเสนีย 

 ๓๙๐ นายสุพจน  รุงเรือง 

 ๓๙๑ นายสุพัฒนา  ปงเมือง 

 ๓๙๒ นายสุภเวช  โชติพานิช 

 ๓๙๓ นายสุมิตร  เจียมทอง 

 ๓๙๔ นายสุรกิจ  สุทธิเกิด 

 ๓๙๕ นายสุรเชษฐ  เอี่ยมธนะสินชัย 

 ๓๙๖ นายสุรเดช  จิตสํารวย 

 ๓๙๗ นายสุรพงษ  ญาติสมบูรณ 

 ๓๙๘ นายสุรพล  เหลาอารีรัตน 

 ๓๙๙ นายสุรวุฒิ  ดอเลาะ 

 ๔๐๐ นายสุรวุธ  บุญราชา 

 ๔๐๑ นายสุรศักดิ์  คณานันท 

 ๔๐๒ นายสุรศักดิ์  บุญแกว 

 ๔๐๓ นายสุรศักดิ์  สิทธิผล 

 ๔๐๔ นายสุรัตน  ชัชวาลย 

 ๔๐๕ นายสุริยัน  ถุงพุดซา 

 ๔๐๖ นายสุริยา  สุขเนียม 

 ๔๐๗ นายสุริยาวุฒ  คุมเมือง 

 ๔๐๘ นายสุลักษณ  อิศราดิสัยกุล 

 ๔๐๙ นายสุวรรณ  ยันตฉิมพลี 

 ๔๑๐ นายสุวสันต  บุญยะรัตน 

 ๔๑๑ นายสุวิช  แกวทองดี 

 ๔๑๒ นายสุวิทย  ขุนทองทรัพย 

 ๔๑๓ นายสุวิทย  สุวรรณวงศ 

 ๔๑๔ นายสูไฮมี  เจะดาโอะ 

 ๔๑๕ นายเสกสรรค  ศรีสวัสดิ์ 

 ๔๑๖ นายเสมอเทพ  แวนวิชัย 

 ๔๑๗ นายเสวต  ศรีสวาง 

 ๔๑๘ นายโสภณ  ถิรกิจไพโรจน 

 ๔๑๙ นายหัสดินทร  ยามิง 

 ๔๒๐ นายหาญณรงค  แสงแก 

 ๔๒๑ นายแหลมสิน  เชียงลํ้า 

 ๔๒๒ นายอดิเทพ  มิ่งสวน 

 ๔๒๓ นายอดิศร  จงหมื่นไวย 

 ๔๒๔ นายอธิพัฒน  อธิพงษอาภรณ 

 ๔๒๕ นายอนล  สถาพรสถิต 

 ๔๒๖ นายอนันต  มิตคํา 

 ๔๒๗ นายอนันต  สําลีวอง 

 ๔๒๘ นายอนันตชัย  ใจสบาย 

 ๔๒๙ นายอนิรุทธ  ศรีสกุล 

 ๔๓๐ นายอนิรุทธิ์  สําเภาทอง 

 ๔๓๑ นายอนุชา  ซุนสุวรรณ 

 ๔๓๒ นายอนุชา  สรอยเปา 

 ๔๓๓ นายอนุชาติ  บุระตะ 

 ๔๓๔ นายอนุเชษฐ  ทานะขันธ 
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 ๔๓๕ นายอนุศิษฎ  อนันคุณานนท 

 ๔๓๖ นายอนุสรณ  แกวเพียร 

 ๔๓๗ นายอภิชาติ  อภิกรกวี 

 ๔๓๘ นายอภิวัฒน  ยุวพันธุ 

 ๔๓๙ นายอภิสิทธิ์  ล่ีดํารงวัฒนากุล 

 ๔๔๐ นายอมร  สุขรี 

 ๔๔๑ นายอมรเดช  ทองโอเอี่ยม 

 ๔๔๒ นายอรรณพ  ชัยพรแกว 

 ๔๔๓ นายอรรถกร  คําแกว 

 ๔๔๔ นายอรรถพงษ  ฉัตรดอน 

 ๔๔๕ นายอรรถพล  ขวัญเกิด 

 ๔๔๖ นายอรรถพล  ศรีวัฒนะ 

 ๔๔๗ นายอรรนพ  สุขสวัสดิ์ 

 ๔๔๘ นายอวบ  มีแดนไผ 

 ๔๔๙ นายอังกูณ  ถนอมทรัพย 

 ๔๕๐ นายอัฑฒกร  ชัยพล 

 ๔๕๑ นายอับดุลเลาะ  ตะตายะอา 

 ๔๕๒ นายอับดุลอาซิ  มะแซ 

 ๔๕๓ นายอัสมาน  สะอิ 

 ๔๕๔ นายอัสรีย  มิเซ็ง 

 ๔๕๕ นายอัสวรรณ  เจะเลาะ 

 ๔๕๖ นายอาคม  นิลภักดิ์ 

 ๔๕๗ นายอาคม  สังขพนัส 

 ๔๕๘ นายอาทร  ตั้งจิตวัฒนากร 

 ๔๕๙ นายอาทิตย  กุมารา 

 ๔๖๐ นายอานนท  พลแสน 

 ๔๖๑ นายอานัส  พลราชม 

 ๔๖๒ นายอาสา  เบญจรุราวงศ 

 ๔๖๓ นายอาหมัด  ตระกูลกลกิจ 

 ๔๖๔ นายอํานวย  รุงอุทัย 

 ๔๖๕ นายอํานาจ  คายาดี 

 ๔๖๖ นายอิทธิเดช  กําธรธนกาญจน 

 ๔๖๗ นายอิทธิพล  ปรีชาเวทยากุล 

 ๔๖๘ นายอิบรอฮิม  ดามิเด็ง 

 ๔๖๙ นายอิสระ  เล่ือนแปน 

 ๔๗๐ นายอุดร  ณ ถลาง 

 ๔๗๑ นายอุทัย  เอื้อพัฒนาพานิชย 

 ๔๗๒ นายอุเทน  จาดยางโทน 

 ๔๗๓ นายอุสราน  มะตาเฮ 

 ๔๗๔ นายเอกพจน  ล้ีวัฒณากุล 

 ๔๗๕ นายเอกพจน  อินโสม 

 ๔๗๖ นายเอื้อการย  บุตรโพธิ์ศรี 

 ๔๗๗ นายโอฬาร  หงษบุตร 

 ๔๗๘ นายฮาซัน  อวัณบุตร 

 ๔๗๙ นางสาวกชพร  จันทรโอ 

 ๔๘๐ นางสาวกชพร  วงษสุย 

 ๔๘๑ นางกชพร  สาลีสิงห 

 ๔๘๒ นางสาวกนกกาญจน  ฐานทอง 

 ๔๘๓ นางสาวกนกนันท  อินทับทิม 

 ๔๘๔ นางสาวกนกนาฏ  บุญมา 



 หนา   ๑๒ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๘๕ นางสาวกนกพร  จันทรลอย 

 ๔๘๖ นางกนกพร  ชินะขาย 

 ๔๘๗ นางสาวกนกพร  โชคคติวัฒน 

 ๔๘๘ นางสาวกนกพร  ตุมทอง 

 ๔๘๙ นางสาวกนกพร  นาคกนก 

 ๔๙๐ นางกนกพร  สุปติ 

 ๔๙๑ นางสาวกนกวรรณ  จันทรา 

 ๔๙๒ นางกนกวรรณ  จิตมานะ 

 ๔๙๓ นางสาวกนกวรรณ  ยอดมณี 

 ๔๙๔ นางสาวกนกวรรณ  ล้ิมศรีเจริญ 

 ๔๙๕ นางสาวกนกวรรณ  สงคราม 

 ๔๙๖ นางกนิษฐา  มั่นเข็มทอง 

 ๔๙๗ นางสาวกมลฉัตร  แกวเหมือน 

 ๔๙๘ นางสาวกมลทิพย  ยุทธพงศ 

 ๔๙๙ นางสาวกมลพร  มากภิรมย 

 ๕๐๐ นางกมลรส  ตาเลิศ 

 ๕๐๑ นางกมลวรรณ  กลมแปน 

 ๕๐๒ นางสาวกรกมล  ทรัพยทวีผลบุญ 

 ๕๐๓ นางสาวกรชุลี  พรประยุทธ 

 ๕๐๔ นางสาวกรณิกา  พลฤทธิ์ 

 ๕๐๕ นางสาวกรภัทร  ระลึกฤาเดช 

 ๕๐๖ นางกรรญาณี  ชมดง 

 ๕๐๗ นางสาวกรรณนิการ  ทองฟก 

 ๕๐๘ นางกรรณภัค  เรืองหนู 

 ๕๐๙ นางกรรณิกา  เศิกศิริ 

 ๕๑๐ นางสาวกรรณิการ  แซเจ่ีย 

 ๕๑๑ นางสาวกรรณิการ  รมทับทิม 

 ๕๑๒ นางสาวกรรณิการ  เริ่มคิดการณ 

 ๕๑๓ นางกรรณิการ  สุขเกตุ 

 ๕๑๔ นางกรวิกา  พงศวรินทร 

 ๕๑๕ นางกรวิวรรณ  คลองประเสริฐ 

 ๕๑๖ นางกฤษณา  ไชยชนะ 

 ๕๑๗ นางสาวกฤษณา  ทรัพยปราชญ 

 ๕๑๘ นางสาวกฤษณา  โปรงไธสง 

 ๕๑๙ นางกฤษณา  แสนสม 

 ๕๒๐ นางสาวกลับพัฒน  กังสุกุล 

 ๕๒๑ นางสาวกษมา  เทพรักษ 

 ๕๒๒ นางสาวกษิตา  ทุนศิริ 

 ๕๒๓ นางกองสิน  ผานาค 

 ๕๒๔ นางสาวกอบกาญจน  ชูปาน 

 ๕๒๕ นางสาวกอบกาญจน  เพียรเกิด 

 ๕๒๖ นางสาวกัญชณา  วิเศษการ 

 ๕๒๗ นางสาวกัญญาณี  สิตานนท 

 ๕๒๘ นางสาวกัญญานี  สระแกว 

 ๕๒๙ นางสาวกัญญาภัค  สะอาดอน 

 ๕๓๐ นางกัญรัสมิ์  สําราญ 

 ๕๓๑ นางสาวกัณฐมณี  กี่สุน 

 ๕๓๒ นางกันตกมล  สุวรรณรัตน 

 ๕๓๓ นางกันตณัฐ  ผองบุรุษ 

 ๕๓๔ นางสาวกันตฤทัย  แกวมีสุข 



 หนา   ๑๓ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๓๕ นางสาวกันตาภารัตน  อวนศรีเมือง 

 ๕๓๖ นางกันยา  ทรัพยสิงห 

 ๕๓๗ นางกันยารัตน  เจนปา 

 ๕๓๘ นางสาวกัลยา  คูเจริญถาวร 

 ๕๓๙ นางกัลยาณี  ลนทม 

 ๕๔๐ นางสาวกาญจนา  เจริญธัญรักษ 

 ๕๔๑ นางกาญจนา  ทับสระ 

 ๕๔๒ นางสาวกาญจนา  พรหมวิจิตร 

 ๕๔๓ นางสาวกาญจนา  ศรีไว 

 ๕๔๔ นางสาวกานตนภัส  ปติอัครวัชร 

 ๕๔๕ นางสาวกานตนลิน  ตอฑีฆะ 

 ๕๔๖ นางสาวกามีละ  มะลี 

 ๕๔๗ นางสาวการตินี  รอหฮีม 

 ๕๔๘ นางกิ่งกาญจน  ลลิตจรูญ 

 ๕๔๙ นางสาวกิ่งกาญจน  หาญลํายวง 

 ๕๕๐ นางสาวกิ่งนภา  ฤาชัยราม 

 ๕๕๑ นางสาวกิตติมา  เรืองศรี 

 ๕๕๒ นางสาวกิตติมา  สัชชานนท 

 ๕๕๓ นางสาวกิตติยา  นาดี 

 ๕๕๔ นางสาวกิตติยา  สินธนา 

 ๕๕๕ นางกิตติยา  หมอมหมื่นทอง 

 ๕๕๖ นางสาวกิสตีนา  หะยีแวนาแว 

 ๕๕๗ นางสาวกุลธิดา  ชัยกูล 

 ๕๕๘ นางสาวกุลวดี  พิเศษพิชญา 

 ๕๕๙ นางสาวกุลวลี  จุสมใจ 

 ๕๖๐ นางกุลสิริยา  เมฆอินทร 

 ๕๖๑ นางสาวเก็จกานต  จิรวัฒนศิวาพร 

 ๕๖๒ นางสาวเกลาฟา  ธัญญสิทธิ์ 

 ๕๖๓ นางเกวลิน  บุญญานุพันธ 

 ๕๖๔ นางสาวเกวลี  มูรามัญ 

 ๕๖๕ นางสาวเกศิณี  หลอนิมิตดี 

 ๕๖๖ นางสาวเกศินี  วานิชชัง 

 ๕๖๗ นางสาวเกษมศรี  มาสศรี 

 ๕๖๘ นางสาวเกษราภรณ  สุขประเสริฐ 

 ๕๖๙ นางสาวขนิษฐา  พรหมมา 

 ๕๗๐ นางขวัญชู  พันธศรี 

 ๕๗๑ นางขวัญนภา  ชุมปาน 

 ๕๗๒ นางขวัญพร  ทองหลิม 

 ๕๗๓ นางขวัญรัศม  เอื้อประเสริฐ 

 ๕๗๔ นางขวัญเรือน  ฉิมพาลี 

 ๕๗๕ นางสาวขวัญฤทัย  เอนกรัตน 

 ๕๗๖ นางสาวขวัญสุดา  ชาติโสม 

 ๕๗๗ นางสาวขวัญสุดา  เย็นศรี 

 ๕๗๘ นางสาวขวัญหทัย  กวมทรัพย 

 ๕๗๙ นางสาวขัตติยา  ล่ิมเจริญลาภ 

 ๕๘๐ นางเข็มพร  พูลทรัพย 

 ๕๘๑ นางคนึงนิจ  นามณีย 

 ๕๘๒ นางสาวคัทลียา  อินทุวงศ 

 ๕๘๓ นางสาวคีตภัทร  บัวมะดัน 

 ๕๘๔ นางสาวเครือวรรณ  ศรีสารคาม 



 หนา   ๑๔ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๘๕ นางแคทรียาพร  คําพิชิต 

 ๕๘๖ นางสาวจตุพร  กันทาแกว 

 ๕๘๗ นางสาวจรรยา  กรรเชียง 

 ๕๘๘ นางจรินญา  บุงทอง 

 ๕๘๙ นางจันทนา  ปทุมคณารักษ 

 ๕๙๐ นางสาวจันทนี  รอดอยู 

 ๕๙๑ นางสาวจันทรจิรา  ไกรสังข 

 ๕๙๒ นางสาวจันทรดา  บุญประเสริฐ 

 ๕๙๓ นางจันทรไตย  วัฒโน 

 ๕๙๔ นางจันทรทิมา  ทองถาวร 

 ๕๙๕ นางสาวจันทรเพ็ญ  ฉัตรแกว 

 ๕๙๖ นางจันทรเพ็ญ  มาตราช 

 ๕๙๗ นางจันทรเพ็ญ  สวางไธสง 

 ๕๙๘ นางสาวจันทรา  หอทอง 

 ๕๙๙ นางจันทิรา  แฟงแยม 

 ๖๐๐ นางสาวจาเน็ต  หลายอํานวย 

 ๖๐๑ นางจามจุรี  เหลืองออน 

 ๖๐๒ นางสาวจารี  ล้ิมพันธ 

 ๖๐๓ นางสาวจารุณี  ศรัทธากาล 

 ๖๐๔ นางสาวจารุตา  ศรีแกว 

 ๖๐๕ นางสาวจารุนี  เจียมประเสริฐบุญ 

 ๖๐๖ นางจารุรี  จันทรออน 

 ๖๐๗ นางจารุวรรณ  เดียวสุรินทร 

 ๖๐๘ นางจิณัฐตา  คําพัฒน 

 ๖๐๙ นางจิตตวาณี  งามวิจิตร 

 ๖๑๐ นางสาวจิตติญา  เผ่ือนบุษบง 

 ๖๑๑ นางสาวจิตติพร  ตรินันท 

 ๖๑๒ นางจิตติมา  ไรบูลย 

 ๖๑๓ นางจิตรลดา  พันธสายเชื้อ 

 ๖๑๔ นางจิตรวรรณ  แปงการิยา 

 ๖๑๕ นางสาวจิตราภรณ  คงปาน 

 ๖๑๖ นางสาวจิตสุภา  ออนนิภา 

 ๖๑๗ นางสาวจินตนา  คําสด 

 ๖๑๘ นางจินตนา  เครือคุณ 

 ๖๑๙ นางสาวจินตนา  ตั้งจิตตสุนทร 

 ๖๒๐ นางสาวจินตนา  โตมาปา 

 ๖๒๑ นางจินตนา  ปญญาสอน 

 ๖๒๒ นางจินตนา  ปูนิล 

 ๖๒๓ นางจิรนันท  ชวยศรีนวล 

 ๖๒๔ นางสาวจิรภิญญา  สุขลน 

 ๖๒๕ นางสาวจิรวรรณ  ทองชูชวย 

 ๖๒๖ นางจิรวรรณ  พลกะสินธุ 

 ๖๒๗ นางสาวจิรัชญา  นิพัทธนันธิภาคย 

 ๖๒๘ นางสาวจิรัชยา  ถาวะโร 

 ๖๒๙ นางจิรัฏฐวรา  พันธุบัว 

 ๖๓๐ นางสาวจิรัฐติกาล  ทองเลิศ 

 ๖๓๑ นางจิรัตติกาล  ไพศาลยศกุล 

 ๖๓๒ นางสาวจิราพร  นัทธี 

 ๖๓๓ นางสาวจิรารัตน  แสงวงศ 

 ๖๓๔ นางจิราวรรณ  วิริยะกิจไพบูลย 



 หนา   ๑๕ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๓๕ นางสาวจุฑาทิพย  ทิพยจันทา 

 ๖๓๖ นางสาวจุฑาภรณ  เบ็ญจเลาหรัตน 

 ๖๓๗ นางสาวจุฑามาศ  ศรีพงษพันธุกุล 

 ๖๓๘ นางสาวจุฑามาศ  สุตาธิกานนท 

 ๖๓๙ นางสาวจุฑามาศ  เสาวกูล 

 ๖๔๐ นางสาวจุฑามาส  คงสีพุทธ 

 ๖๔๑ นางสาวจุฑารัตน  จรลักษณ 

 ๖๔๒ นางสาวจุรีพร  วันดี 

 ๖๔๓ นางสาวจุรีรัตน  เฉลียวฉลาด 

 ๖๔๔ นางสาวจุฬารัตน  บุตรโยจันโท 

 ๖๔๕ นางสาวเจนสุมา  บัวแกว 

 ๖๔๖ นางเจษฎาวดี  แกวมณีชัย 

 ๖๔๗ นางเจะซากูรา  ดอลี 

 ๖๔๘ นางสาวใจฉัตร  เมฆอรุณกมล 

 ๖๔๙ นางฉวี  ทองกลม 

 ๖๕๐ นางฉัตรธยา  ศรีหาเศษ 

 ๖๕๑ นางสาวฉัตราพร  แทนชัยกุล 

 ๖๕๒ นางสาวฉันทณี  ชอพิมาย 

 ๖๕๓ นางเฉิดโฉม  วงศอนันต 

 ๖๕๔ นางสาวชญาดา  เมืองแกว 

 ๖๕๕ นางสาวชญานิศ  รัตนกาญจน 

 ๖๕๖ นางสาวชนกานต  นิยมทอง 

 ๖๕๗ นางสาวชนนิพัทธ  ประเสริฐพรรณ 

 ๖๕๘ นางสาวชนมนิภา  นามแสง 

 ๖๕๙ นางสาวชนากานต  ตันจรารักษ 

 ๖๖๐ นางชนิกา  มหารักษ 

 ๖๖๑ นางชนิกา  ศฤงคารชยธวัช 

 ๖๖๒ นางสาวชนิดาภา  ปราบสิมา 

 ๖๖๓ นางชมพูนุช  มานะธรรมสมบัติ 

 ๖๖๔ นางสาวชมพูนุท  ขวัญโพธิ์ 

 ๖๖๕ นางสาวชมพูนุท  จุฑานันท 

 ๖๖๖ นางสาวชยาภรณ  วิชิตกุล 

 ๖๖๗ นางสาวชลกร  เขมมะปติสกุล 

 ๖๖๘ นางสาวชลดา  เลาหวีรนิตย 

 ๖๖๙ นางสาวชลธิชา  ชูเกียรติศิริ 

 ๖๗๐ นางสาวชลธิชา  นิลภา 

 ๖๗๑ นางชลธีรา  เจริญไชย 

 ๖๗๒ นางชลลดา  สรณอนุศาสน 

 ๖๗๓ นางสาวชลาลัย  พยัฆเนตร 

 ๖๗๔ นางสาวชลิดา  จ่ันนพรัตน 

 ๖๗๕ นางสาวชวรจน  จันทรสืบสาย 

 ๖๗๖ นางชวาลา  หมีนเจะ 

 ๖๗๗ นางสาวชวิกา  วรรณโร 

 ๖๗๘ นางชอผกา  คําโพธา 

 ๖๗๙ นางชัญญานุช  เพชรสาย 

 ๖๘๐ นางสาวชาติ์สิริ  ตั้งชูพงศ 

 ๖๘๑ นางสาวชาลินี  สัจเดว 

 ๖๘๒ นางชิดชนก  จักรโนวรรณ 

 ๖๘๓ นางชิดชนก  วิทยาไพโรจน 

 ๖๘๔ นางสาวชื่นกมล  จันทวงศ 



 หนา   ๑๖ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๘๕ นางชื่นกมล  พูลลน 

 ๖๘๖ นางสาวชื่นสุมน  ลาภชิตาภรณ 

 ๖๘๗ นางชุติกาญจน  ครูอน 

 ๖๘๘ นางสาวชุติมา  จันทรไกรโรจน 

 ๖๘๙ นางสาวชุลีกร  สิทธิสันติ์ 

 ๖๙๐ นางสาวชุษณา  รุงอดุลพิศาล 

 ๖๙๑ นางโชติมณี  คูณรังษีสมบูรณ 

 ๖๙๒ นางสาวโชติมา  อิภิชาติ 

 ๖๙๓ นางซัลวา  ลาเมาะ 

 ๖๙๔ นางสาวซารีฟาร  อับดุลซามะ 

 ๖๙๕ นางสาวซาลีฮา  เซะ 

 ๖๙๖ นางซีตีฟาตีเมาะ  ทองคํา 

 ๖๙๗ นางสาวซูรีตา  ดาโอะ 

 ๖๙๘ นางสาวซูไรยา  กามา 

 ๖๙๙ นางสาวซูฮานา  ลืองิ 

 ๗๐๐ นางสาวแซมซียะห  มูซอ 

 ๗๐๑ นางสาวไซนี  หะยีอับดุลรอแม 

 ๗๐๒ นางสาวญาณินี  โกไศยกานนท 

 ๗๐๓ นางฐานกุล  คํานูณทรัพย 

 ๗๐๔ นางฐิติชญาร  มณีรัตน 

 ๗๐๕ นางสาวฐิติพร  จริยาชวลิต 

 ๗๐๖ นางสาวฐิติมา  มานะพัฒนเสถียร 

 ๗๐๗ นางสาวฐิติเมตต  รังจิรานนท 

 ๗๐๘ นางฐิติรัตน  นิลพันธ 

 ๗๐๙ นางสาวณฉัตรติยา  นาคมา 

 ๗๑๐ นางณฐพร  เทศสุวรรณ 

 ๗๑๑ นางณธิดา  จันทรสุข 

 ๗๑๒ นางสาวณพัชรสิริ  รังคะกนก 

 ๗๑๓ นางสาวณภัชนันท  โลหิตหาญ 

 ๗๑๔ นางสาวณภัทร  วารีจันทร 

 ๗๑๕ นางณมนพรรณ  บุญธิมา 

 ๗๑๖ นางสาวณหทัย  อุณาภาค 

 ๗๑๗ นางณัชกมล  แสนโคตร 

 ๗๑๘ นางสาวณัฏฐกา  สุรเสน 

 ๗๑๙ นางสาวณัฏฐยา  ปราอาภรณ 

 ๗๒๐ นางสาวณัฏฐวดี  เวียงเพ่ิม 

 ๗๒๑ นางสาวณัฏฐอริญ  เดชะศิริพงษ 

 ๗๒๒ นางณัฏยา  ผองใสศรี 

 ๗๒๓ นางสาวณัฐกฤตา  ทรัพยมั่น 

 ๗๒๔ นางสาวณัฐกา  ชุมแสง 

 ๗๒๕ นางณัฐกาญ  วัฒนาเวียงปถัมภ 

 ๗๒๖ นางณัฐกานต  วัฒนกูล 

 ๗๒๗ นางสาวณัฐชยา  ธนทรัพยสิน 

 ๗๒๘ นางณัฐชา  โชติจักรดิกุล 

 ๗๒๙ นางสาวณัฐธยาน  ไวยศรีแสง 

 ๗๓๐ นางณัฐนันทน  ศิริ 

 ๗๓๑ นางสาวณัฐวรรณ  พิพิธเวช 

 ๗๓๒ นางณัฐวิภา  โลเกศเสถียร 

 ๗๓๓ นางสาวณัฐสุดา  นุชรุงเรือง 

 ๗๓๔ นางสาวณัฐาศิริ  โคตรใจหลัก 
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 ๗๓๕ นางณัฐิกา  ตันรัตนสุวรรณ 

 ๗๓๖ นางสาวณัทนิชาภา  เจือนาค 

 ๗๓๗ นางสาวณิชา  ธีราทร 

 ๗๓๘ นางสาวณิชาดา  ธารนีนันท 

 ๗๓๙ นางณิชาพัฒน  รินทรึก 

 ๗๔๐ นางสาวเณศรา  โซเงิน 

 ๗๔๑ นางดณยฉัตร  พานิชเลิศ 

 ๗๔๒ นางดรุณี  กมลสินธุ 

 ๗๔๓ นางดรุณี  ธรรมประเสริฐ 

 ๗๔๔ นางดลนภา  จารุวังสันติ 

 ๗๔๕ นางสาวดลฤดี  ฉวีจันทร 

 ๗๔๖ นางสาวดวงกมล  จันทรงาม 

 ๗๔๗ นางดวงเดือน  ฟูแสง 

 ๗๔๘ นางสาวดวงเนตร  สุดนิยาย 

 ๗๔๙ นางสาวดวงพร  อนุอัน 

 ๗๕๐ นางสาวดวงรัตน  โอวัฒนาพานิช 

 ๗๕๑ นางสาวดวงวดี  แซตัน 

 ๗๕๒ นางสาวดารัญญา  เอกวงษา 

 ๗๕๓ นางสาวดารัตน  เลิศธนู 

 ๗๕๔ นางดาริกา  ศิริสุทธา 

 ๗๕๕ นางสาวดารุณี  ดะชิ 

 ๗๕๖ นางสาวดาว  ลือวัฒนานนท 

 ๗๕๗ นางสาวดาววลี  รุนบาง 

 ๗๕๘ นางตวนรอฮานี  ตอป 

 ๗๕๙ นางตวนอาซียะห  แซแร 

 ๗๖๐ นางตอยยีบะห  ฮาแว 

 ๗๖๑ นางตัซนีม  กลอมสม 

 ๗๖๒ นางสาวเตชินี  ฉัตรพิชัย 

 ๗๖๓ นางเตือนใจ  คนงาม 

 ๗๖๔ นางสาวเตือนใจ  ดีดสี 

 ๗๖๕ นางถนอม  เปรี่ยมสุข 

 ๗๖๖ นางสาวทติญา  แยมนาม 

 ๗๖๗ นางทองคูณ  ไชยคินี 

 ๗๖๘ นางทองทิพย  เกตุนิ่ม 

 ๗๖๙ นางสาวทักษพร  เคาแกว 

 ๗๗๐ นางสาวทัตตาภา  อั้นเตง 

 ๗๗๑ นางสาวทับทิม  แสงเพ็ง 

 ๗๗๒ นางสาวทัศนันท  งวนสน 

 ๗๗๓ นางสาวทัศนา  ดรบัญหา 

 ๗๗๔ นางทัศนา  อโนทิพย 

 ๗๗๕ นางทัศนีย  เขาฟง 

 ๗๗๖ นางสาวทัศนีย  รัตนสโลบล 

 ๗๗๗ นางทัศนีย  ศรีสุขโข 

 ๗๗๘ นางสาวทัศนีย  สัสดี 

 ๗๗๙ นางทัศนีย  เอื้อวุฒิธรรม 

 ๗๘๐ นางทัศวรรณ  สกุลเดช 

 ๗๘๑ นางทิพยภาวรรณ  อรรถวิลัย 

 ๗๘๒ นางทิพยวดี  ธรรมคง 

 ๗๘๓ นางทิพยวรรณ  ชูชิต 

 ๗๘๔ นางสาวทิพวรรณ  เตนากุล 
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 ๗๘๕ นางสาวทิวาพร  พรหมหงษ 

 ๗๘๖ นางทิวาพร  รมสุข 

 ๗๘๗ นางเทียนมณี  เปรมศรี 

 ๗๘๘ นางเทียนหยด  รวยพงษ 

 ๗๘๙ นางสาวธณัฐญา  รุดโถ 

 ๗๙๐ นางธนพร  ศรีแสง 

 ๗๙๑ นางสาวธนพรรษ  ย่ีภู 

 ๗๙๒ นางสาวธนวรรณ  ไกรทิพย 

 ๗๙๓ นางธนวรรณ  แดงเงิน 

 ๗๙๔ นางสาวธนวรรณ  เหลาพิพัฒนา 

 ๗๙๕ นางสาวธนัชฌา  พุทธสิมา 

 ๗๙๖ นางสาวธนัชพร  ไกรสวัสดิ์ 

 ๗๙๗ นางสาวธนัชพร  ปรีชาวุฒินันท 

 ๗๙๘ นางสาวธนัญญา  แสนสระดี 

 ๗๙๙ นางธนัทกัญญ  วรรธนพิสิฐกุล 

 ๘๐๐ นางธนิตสรณ  ศรีจันทร 

 ๘๐๑ นางสาวธนิวรา  ออนนวล 

 ๘๐๒ นางธนิษฐา  เอี่ยมรุงพาณิชย 

 ๘๐๓ นางธยาดา  หมั่นการ 

 ๘๐๔ นางธราธิป  ไชยตนเทือก 

 ๘๐๕ นางสาวธราพัชร  อุปถัมภ 

 ๘๐๖ นางสาวธัญกมล  กําแพงทิพย 

 ๘๐๗ นางสาวธัญญชยา  สุขรี 

 ๘๐๘ นางสาวธัญญลักษณ  แพรแจม 

 ๘๐๙ นางธัญญาพร  เกิดศักดิ์ ณ แวงนอย 

 ๘๑๐ นางธัญญาภรณ  ปวนปนคํา 

 ๘๑๑ นางสาวธัญญารักษ  วงคคําหลา 

 ๘๑๒ นางสาวธัญญาสรณ  สุทธิพงษสุภา 

 ๘๑๓ นางธัญธนาภา  สีสถาน 

 ๘๑๔ นางธัญรดี  คงทน 

 ๘๑๕ นางสาวธัญลักษณ  บริรักษ 

 ๘๑๖ นางสาวธัญวรัตน  ดวงชมภู 

 ๘๑๗ นางสาวธันยธร  เมืองดี 

 ๘๑๘ นางธาดาพร  สองพจน 

 ๘๑๙ นางธารทิพย  ชื่นจรูญ 

 ๘๒๐ นางสาวธาริณี  ฤกษนันทน 

 ๘๒๑ นางสาวธิดา  ปยะวัฒนาถาวร 

 ๘๒๒ นางธิดา  ยามาเจริญ 

 ๘๒๓ นางธิดาวรรณ  สีนาม 

 ๘๒๔ นางธิติดา  ล้ิมสมุทรเพชร 

 ๘๒๕ นางสาวธิติมา  นามสิริกุล 

 ๘๒๖ นางสาวธิติมา  เพชรเลียบ 

 ๘๒๗ นางสาวธิติยา  จารุกิจพิพัฒน 

 ๘๒๘ นางธิติรัตน  ยรรยงค 

 ๘๒๙ นางธีรดา  ดิเรกโภค 

 ๘๓๐ นางสาวธีราพร  ศรีศิลปศาสตร 

 ๘๓๑ นางนงลักษณ  ปนตาสม 

 ๘๓๒ นางสาวนงลักษณ  อยูสวัสดิ์ 

 ๘๓๓ นางสาวนนธกานต  จันทรรักษ 

 ๘๓๔ นางสาวนพมาส  ชัยสุกัญญาสันต 
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 ๘๓๕ นางสาวนพรัตน  เจริญศรี 

 ๘๓๖ นางนภารัตน  ศรีแกว 

 ๘๓๗ นางสาวนภาลักษณ  จันทรศรี 

 ๘๓๘ นางสาวนรมน  บวรรัชศิริ 

 ๘๓๙ นางนรินทรทิพย  กัญญาภัทรโภคิน 

 ๘๔๐ นางสาวนฤมล  จิตรสม 

 ๘๔๑ นางนฤมล  มวงทอง 

 ๘๔๒ นางสาวนฤมล  สุทธิแสงจันทร 

 ๘๔๓ นางสาวนฤวรรณ  เนินทอง 

 ๘๔๔ นางสาวนวลจันทร  หวังศุภดิลก 

 ๘๔๕ นางนวลปรางค  หมันมณี 

 ๘๔๖ นางสาวนองนุช  บุตรเวส 

 ๘๔๗ นางสาวนัฏกานท  มะโนยานะ 

 ๘๔๘ นางนัฏยาภรณ  แกวปองปก 

 ๘๔๙ นางสาวนัดดา  หนอทอง 

 ๘๕๐ นางสาวนันทนา  คชาอนันต 

 ๘๕๑ นางสาวนันทิดา  สกุณา 

 ๘๕๒ นางสาวนันทิภัคค  พีรวัสธนะวุฒิ 

 ๘๕๓ นางสาวนัยยพัทธ  เอี่ยมกุลวรพงษ 

 ๘๕๔ นางสาวนัยลา  หะยีหะมิ 

 ๘๕๕ นางสาวนาฏจิต  แจมอวม 

 ๘๕๖ นางนาฏญา  มณีโชติ 

 ๘๕๗ นางนาฏนารี  เสือเพ็ชร 

 ๘๕๘ นางสาวนาฏยา  ทองดี 

 ๘๕๙ นางนาตยา  ออนสะอาด 

 ๘๖๐ นางสาวนารีรัตน  พุมสลุด 

 ๘๖๑ นางสาวนาอีหมะ  เจะแว 

 ๘๖๒ นางน้ําทิพย  ธงหาร 

 ๘๖๓ นางสาวน้ําฝน  แขไขแสง 

 ๘๖๔ นางน้ําฝน  เทพวงศ 

 ๘๖๕ นางน้ําฝน  เทียมเลิศ 

 ๘๖๖ นางน้ําฝน  โปทาศร ี

 ๘๖๗ นางน้ําหวา  แตงอ่ํา 

 ๘๖๘ นางสาวนิกาภัทธ  ฝายเทศ 

 ๘๖๙ นางนิจฐิมา  เบ็ญนา 

 ๘๗๐ นางนิจติยา  เหลาสกุล 

 ๘๗๑ นางสาวนิชกานต  เอกระโทก 

 ๘๗๒ นางสาวนิชนันท  ตันติศิริวิทย 

 ๘๗๓ นางสาวนิชาภัทร  กุลจันทร 

 ๘๗๔ นางนิซะ  มาซอ 

 ๘๗๕ นางสาวนิญดา  เศรษฐวัฒนา 

 ๘๗๖ นางนิตยา  จินดาวัลย 

 ๘๗๗ นางสาวนิตยา  เมินหา 

 ๘๗๘ นางสาวนิตยา  ใสศรี 

 ๘๗๙ นางนิตยา  อินทา 

 ๘๘๐ นางนิตยาภรณ  สุวรรณโณ 

 ๘๘๑ นางสาวนิธิดา  สุขวังไทร 

 ๘๘๒ นางนิพา  รมแกว 

 ๘๘๓ นางสาวนิพาภรณ  ศรีคํา 

 ๘๘๔ นางสาวนิภาพร  ชัยแกว 
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 ๘๘๕ นางนิภาพร  นิยมแสง 

 ๘๘๖ นางสาวนิภาภรณ  ดุสิตกุล 

 ๘๘๗ นางนิภารัตน  มีวงษ 

 ๘๘๘ นางสาวนิยะดา  ชิณะศรี 

 ๘๘๙ นางสาวนิยุตตา  ทักษิญ 

 ๘๙๐ นางนิลยา  ธรรมสุทธิ์ 

 ๘๙๑ นางนิศราวรรณ  คงบัน 

 ๘๙๒ นางนิศา  มิ่งมณี 

 ๘๙๓ นางสาวนิศานาถ  ใจบุญเรือง 

 ๘๙๔ นางสาวนิสรา  เกษางาม 

 ๘๙๕ นางนิสา  วิทยศลาพงษ 

 ๘๙๖ นางสาวนิสา  เอกสาร 

 ๘๙๗ นางสาวนิสารัตน  ขุนสวัสดิ์ 

 ๘๙๘ นางนีรอวาตี  แมยู 

 ๘๙๙ นางนุจรีย  เพ็ชรศิริ 

 ๙๐๐ นางสาวนุชจรี  มณีภาค 

 ๙๐๑ นางสาวนุชจิราวรรณ  ยาทองไชย 

 ๙๐๒ นางนุชธิดา  ระดิ่งหิน 

 ๙๐๓ นางสาวนุยาตี  สามาณ 

 ๙๐๔ นางสาวนุรฮายาตี  สะมะแอ 

 ๙๐๕ นางสาวนุรฮายาตี  แวและ 

 ๙๐๖ นางนุสรา  พัฒนชัยวงษคูณ 

 ๙๐๗ นางนุสรินทร  ตาวงค 

 ๙๐๘ นางสาวนุสรีนา  บินสะแหละหมัน 

 ๙๐๙ นางสาวนูรซาบีกิง  อาแด 

 ๙๑๐ นางสาวนูรยานา  อาแว 

 ๙๑๑ นางสาวนูรรอยฮันซ  เจะแม 

 ๙๑๒ นางสาวเนตรทราย  โตวินัส 

 ๙๑๓ นางสาวเนตรนภา  วงศกัน 

 ๙๑๔ นางสาวเนรัญชรา  สายกาล 

 ๙๑๕ นางเนาวรัตน  วังนาดี 

 ๙๑๖ นางโนรีซัน  เจะอารง 

 ๙๑๗ นางบงกชทิพย  เหลาคันธาร 

 ๙๑๘ นางบังอร  แจมสุข 

 ๙๑๙ นางสาวบัวขวัญ  ชินกุลกิจนิวัฒน 

 ๙๒๐ นางสาวบัวขาว  กะฐินใหม 

 ๙๒๑ นางสาวบัวเลิศ  ใจเกล้ียง 

 ๙๒๒ นางสาวบัวสอน  สุโพธิ์ 

 ๙๒๓ นางบานเย็น  นอมกลาง 

 ๙๒๔ นางบุญญารัสมิ์  ธํารงวิไลเนตร 

 ๙๒๕ นางสาวบุญรอด  สมนึก 

 ๙๒๖ นางบุญเรือง  แซอึ้ง 

 ๙๒๗ นางบุญเรือน  พ่ึงพงษ 

 ๙๒๘ นางสาวบุณยวีร  วิเชียรณรัตน 

 ๙๒๙ นางสาวบุปผา  ภิรมยไทย 

 ๙๓๐ นางสาวบุปผา  รุงเดช 

 ๙๓๑ นางสาวบุปผาวรรณ  เศรษฐสุวรรณ 

 ๙๓๒ นางสาวบุรัสกร  ทรัพยสุพรรณ 

 ๙๓๓ นางบุลิน  นาคะ 

 ๙๓๔ นางบุษกร  บุญสังข 



 หนา   ๒๑ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๓๕ นางบุษราคํา  อภิชาตภักดี 

 ๙๓๖ นางสาวบุษราพรรณ  รุงอรุณสุนทร 

 ๙๓๗ นางเบญจพร  พรหมสูง 

 ๙๓๘ นางเบญจวรรณ  ไชยสอน 

 ๙๓๙ นางสาวเบญจวรรณ  ตระกูลสถิตยมั่น 

 ๙๔๐ นางสาวเบญจวรรณ  บุญสง 

 ๙๔๑ นางเบญจวรรณ  พรหมพา 

 ๙๔๒ นางสาวเบญจวรรณ  วรรณเกื้อ 

 ๙๔๓ นางเบญจวรรณ  ศิริรัตน 

 ๙๔๔ นางสาวเบญจวรรณ  แกวตาย 

 ๙๔๕ นางสาวปฏิณญา  ทับจีน 

 ๙๔๖ นางสาวปฐพร  ประชาภิญโญ 

 ๙๔๗ นางปฐมาพร  พลอํานวย 

 ๙๔๘ นางสาวปทิตตา  ปานเฟอง 

 ๙๔๙ นางสาวปนัดดา  ขวัญสุวรรณ 

 ๙๕๐ นางสาวปนัดดา  ศรีวิชิต 

 ๙๕๑ นางสาวปนิดา  คุณทรงเกียรติ 

 ๙๕๒ นางสาวปภัทรสิริ  ศรีคํา 

 ๙๕๓ นางสาวปภาณิน  กาศวิลาศ 

 ๙๕๔ นางปภาวดี  โพธิรุกข 

 ๙๕๕ นางสาวปรมินทรตรา  จิตมณี 

 ๙๕๖ นางสาวประไพ  จอมสูง 

 ๙๕๗ นางประไพ  พรไธสง 

 ๙๕๘ นางสาวประไพรัตน  เหมราช 

 ๙๕๙ นางประไพศรี  ไชยพงศ 

 ๙๖๐ นางสาวประภัสสร  ศาลารมย 

 ๙๖๑ นางสาวประภาพร  คําเหมือง 

 ๙๖๒ นางสาวประภาวดี  ทิวงศษา 

 ๙๖๓ นางสาวประภาศรี  ภูผายาง 

 ๙๖๔ นางประเสริฐ  สุจารี 

 ๙๖๕ นางสาวปราณี  ลายลักษณ 

 ๙๖๖ นางสาวปรานทิพย  เทพพิทักษ 

 ๙๖๗ นางสาวปรีญา  ทวีปเรืองอุดม 

 ๙๖๘ นางปรดีา  แกวกวน 

 ๙๖๙ นางปรีดาวรรณ  ลือพันธุ 

 ๙๗๐ นางสาวปรียาภัสสร  ฉัตรเท่ียง 

 ๙๗๑ นางปวีณา  ย่ิงยง 

 ๙๗๒ นางสาวปองนุช  บุญยไพศาลเจริญ 

 ๙๗๓ นางปญจมนภัทร  สิทธิชุณหภัทร 

 ๙๗๔ นางสาวปญรัตน  เพลาแกว 

 ๙๗๕ นางสาวปทมวรรณ  โคนันท 

 ๙๗๖ นางสาวปทมา  เรืองผล 

 ๙๗๗ นางสาวปทมา  อุดม 

 ๙๗๘ นางสาวปทมาพร  ปทมาสราวุธ 

 ๙๗๙ นางปทมาภรณ  ศรีวิภาต 

 ๙๘๐ นางปาณิสรา  โตสติ 

 ๙๘๑ นางปาตีเมาะ  สาและ 

 ๙๘๒ นางสาวปารณีย  พัฒนไทยานนท 

 ๙๘๓ นางสาวปาริฉัตร  หวงทอง 

 ๙๘๔ นางปยนุช  พลเย่ียม 
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เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๘๕ นางสาวปยนุช  ยงรุงเรือง 

 ๙๘๖ นางสาวปยมณฑ  สงคง 

 ๙๘๗ นางสาวปยมาภรณ  วงษถาวรเรือง 

 ๙๘๘ นางสาวปยวัล  แสงลี 

 ๙๘๙ นางสาวปยะกานต  สอนภู 

 ๙๙๐ นางปยะนุช  หามะ 

 ๙๙๑ นางปยะเนตร  ปานเกิด 

 ๙๙๒ นางสาวปยะพร  ภักดี 

 ๙๙๓ นางสาวปยะพร  สิงหกลาง 

 ๙๙๔ นางปยะวรรณ  แสงชูติ 

 ๙๙๕ นางสาวปยะศิริ  อักโข 

 ๙๙๖ นางสาวปยานันต  จรูญอนันต 

 ๙๙๗ นางสาวปยาภา  เชาวลิต 

 ๙๙๘ นางสาวปุญญชา  ตั้งเทอดชนะกิจ 

 ๙๙๙ นางสาวปุณยภัทร  ล้ินแกว 

 ๑๐๐๐ นางเปยมจิต  ปทุมวัน 

 ๑๐๐๑ นางสาวผองพรรณ  บุญชู 

 ๑๐๐๒ นางผองพรรณ  อินตา 

 ๑๐๐๓ นางสาวผองพรรณ  สมบัติ 

 ๑๐๐๔ นางสาวผาณิต  ศรีสุวรัตน 

 ๑๐๐๕ นางสาวพจนา  บุญเรือง 

 ๑๐๐๖ นางสาวพชรพร  ชุมแสงศรี 

 ๑๐๐๗ นางสาวพนิดา  ธานี 

 ๑๐๐๘ นางสาวพนิดา  บุบผาไชย 

 ๑๐๐๙ นางพร  สีขาว 

 ๑๐๑๐ นางสาวพรกมล  บริพัตรโกศล 

 ๑๐๑๑ นางพรจิต  หาญสุวรรณ 

 ๑๐๑๒ นางสาวพรทิพย  ปนทอง 

 ๑๐๑๓ นางสาวพรทิพย  อนาคามี 

 ๑๐๑๔ นางสาวพรทิพา  พรหมเดชบุญ 

 ๑๐๑๕ นางพรธนา  ทินรัตน 

 ๑๐๑๖ นางพรนภัส  สมานมิตร 

 ๑๐๑๗ นางสาวพรนิภา  ผาสุข 

 ๑๐๑๘ นางพรปวีณ  อานไธสง 

 ๑๐๑๙ นางสาวพรพรรณ  จิตตธรรม 

 ๑๐๒๐ นางสาวพรพิมล  เกษมสุข 

 ๑๐๒๑ นางสาวพรพิมล  ขันชูสวัสดิ์ 

 ๑๐๒๒ นางพรพิมล  คําวัน 

 ๑๐๒๓ นางพรพิมล  ธนบูลยกอกิจ 

 ๑๐๒๔ นางพรพิมล  นาคสุวรรณ 

 ๑๐๒๕ นางพรเพชร  รักเกตุ 

 ๑๐๒๖ นางสาวพรเพียร  เภาเนือง 

 ๑๐๒๗ นางสาวพรภิมล  ปมหทัยวุฒิ 

 ๑๐๒๘ นางสาวพรมอุษา  ตันประเสริฐ 

 ๑๐๒๙ นางสาวพรรณทิพ  แสงสวาง 

 ๑๐๓๐ นางสาวพรรณทิพย  อินทรเนตร 

 ๑๐๓๑ นางพรรณธิดา  หลาวงษ 

 ๑๐๓๒ นางสาวพรรณรวี  ทาริยะ 

 ๑๐๓๓ นางสาวพรรณวิภา  ดอเลาะ 

 ๑๐๓๔ นางสาวพรรณินทร  ตีรสวัสดิชัย 
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 ๑๐๓๕ นางสาวพรรณี  ทวีสุข 

 ๑๐๓๖ นางสาวพรรณี  วัฒนานนทศรี 

 ๑๐๓๗ นางสาวพลอยรักษ  จินตนไชยวัฒน 

 ๑๐๓๘ นางสาวพวงผกา  จิตตรง 

 ๑๐๓๙ นางสาวพอตา  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๐๔๐ นางพักตรพิไล  เตนากุล 

 ๑๐๔๑ นางพัชนี  โชติชม 

 ๑๐๔๒ นางสาวพัชรพร  ตรีเนตร 

 ๑๐๔๓ นางพัชรพรรณ  นามจรัสเรืองศรี 

 ๑๐๔๔ นางสาวพัชรสุภี  เทพษร 

 ๑๐๔๕ นางสาวพัชรา  จีนประชา 

 ๑๐๔๖ นางสาวพัชราภรณ  นัยโกวิทขจร 

 ๑๐๔๗ นางสาวพัชราวรรณ  ศิริสวัสดิ์ 

 ๑๐๔๘ นางพัชริกา  รัตนวงค 

 ๑๐๔๙ นางพัชรินทร  เมืองขวา 

 ๑๐๕๐ นางสาวพัชรี  ใจเย็น 

 ๑๐๕๑ นางพัชรี  ตันเจริญ 

 ๑๐๕๒ นางสาวพัชรี  สีสองสม 

 ๑๐๕๓ นางสาวพัชรีญา  พิณตานนท 

 ๑๐๕๔ นางพัชรีพร  บุญรอด 

 ๑๐๕๕ นางพัชรียา  ผิวศิริ หะธรรมวงษ 

 ๑๐๕๖ นางพัทธนันต  อินาลา 

 ๑๐๕๗ นางพัทธยา  เอกสุข 

 ๑๐๕๘ นางพัทธวรรณ  หาวหาญ 

 ๑๐๕๙ นางสาวพาวิณี  สุคําภา 

 ๑๐๖๐ นางสาวพิกุลทอง  โยธา 

 ๑๐๖๑ นางพิจิกานต  บุญกอน 

 ๑๐๖๒ นางสาวพิจิตรา  สุลักษณานนท 

 ๑๐๖๓ นางสาวพิชญธินันท  จิรัชยโชติ 

 ๑๐๖๔ นางสาวพิชญนันท  พิชัย 

 ๑๐๖๕ นางสาวพิณประไพ  เกื้อกูล 

 ๑๐๖๖ นางสาวพิมพกานต  หลอวณิชย 

 ๑๐๖๗ นางสาวพิมพชนก  ปริยเอกสุต 

 ๑๐๖๘ นางสาวพิมพประไพ  ปาไม 

 ๑๐๖๙ นางสาวพิมพร  เทียนเขียว 

 ๑๐๗๐ นางสาวพิมพวดี  อาษา 

 ๑๐๗๑ นางพิราวรรณ  ไพศาลกิตติสกุล 

 ๑๐๗๒ นางสาวพิริยะ  จิตนภากาญจน 

 ๑๐๗๓ นางสาวพิริยาภรณ  แสงศรีคํา 

 ๑๐๗๔ นางพิไลวรรณ  ทารการ 

 ๑๐๗๕ นางสาวพิศพร  เลยะกุล 

 ๑๐๗๖ นางสาวพิศมัย  ชมจันทร 

 ๑๐๗๗ นางสาวพิศอาภา  ธงภักดิ์ 

 ๑๐๗๘ นางพีริยา  จันทรแกว 

 ๑๐๗๙ นางสาวเพชรชรินทร  ทองมณี 

 ๑๐๘๐ นางเพชรมาศ  อาระวิล 

 ๑๐๘๑ นางสาวเพชรลดา  ภิญโญเศรษฐ 

 ๑๐๘๒ นางเพชรศิริ  ตรันเจริญ 

 ๑๐๘๓ นางสาวเพชรอําไพ  พยุงธรรม 

 ๑๐๘๔ นางสาวเพ็ญ  ทุเรศพล 
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 ๑๐๘๕ นางสาวเพ็ญนภา  อุปลา 

 ๑๐๘๖ นางเพลินจันทร  ชิ้นจอหอ 

 ๑๐๘๗ นางสาวเพียงขวัญ  เพ่ิมพูล 

 ๑๐๘๘ นางสาวเพียงรวี  จงเจริญ 

 ๑๐๘๙ นางสาวเพียงฤทัย  ริรัตนพงษ 

 ๑๐๙๐ นางสาวเพียว  บริสุทธิ์ 

 ๑๐๙๑ นางสาวแพร  วงษตั้งมั่น 

 ๑๐๙๒ นางสาวไพรินทร  โดยเจริญ 

 ๑๐๙๓ นางไพเราะ  แสงทอง 

 ๑๐๙๔ นางสาวไพลิน  นามงาม 

 ๑๐๙๕ นางสาวฟาเดีย  หลงแดวา 

 ๑๐๙๖ นางสาวฟาตีเมาะ  อับดุลนิเลาะ 

 ๑๐๙๗ นางฟาริดา  สูเด็น 

 ๑๐๙๘ นางสาวฟารีซา  มณีหิยา 

 ๑๐๙๙ นางฟาอีซะ  นิแซ 

 ๑๑๐๐ นางสาวฟรดาว  สาตออุมา 

 ๑๑๐๑ นางสาวภคินี  คงภิญโญพาณิชย 

 ๑๑๐๒ นางภัทธาวรรณ  พรหมพันธ 

 ๑๑๐๓ นางสาวภัทรพร  รัตนเกษตรสิน 

 ๑๑๐๔ นางสาวภัทรพร  หะยะมิน 

 ๑๑๐๕ นางภัทราภรณ  นพแกว 

 ๑๑๐๖ นางภัทริกานต  ใจวัน 

 ๑๑๐๗ นางสาวภัทริดา  เชื้อบัณฑิต 

 ๑๑๐๘ นางสาวภัทรีพันธุ  ฦๅชา 

 ๑๑๐๙ นางภัศราวรรณ  สาระดิษฐ 

 ๑๑๑๐ นางสาวภัสรี  พัฒนสุวรรณา 

 ๑๑๑๑ นางสาวภัสสร  วัฒนชัย 

 ๑๑๑๒ นางสาวภัสสศา  สินคา 

 ๑๑๑๓ นางสาวภาณุมาศ   

  ประกายมั่นตระกูล 

 ๑๑๑๔ นางสาวภารดี  กั้งโสม 

 ๑๑๑๕ นางสาวภารดี  เทพอุโมงค 

 ๑๑๑๖ นางภาวิณี  ไชยรัตน 

 ๑๑๑๗ นางสาวภาวิณี  ประแกว 

 ๑๑๑๘ นางสาวภาวินี  พุฒเขียว 

 ๑๑๑๙ นางสาวภูมรินทร  จวนสาง 

 ๑๑๒๐ นางสาวภูษิชา  สิริเดชาภัทรา 

 ๑๑๒๑ นางสาวมณฑา  วรรณดี 

 ๑๑๒๒ นางมณทิวา  ตาทอง 

 ๑๑๒๓ นางสาวมณีกัลยา  ชมชาญ 

 ๑๑๒๔ นางสาวมณีรัตน  สัตถา 

 ๑๑๒๕ นางสาวมณีรัตน  แสงสุริย 

 ๑๑๒๖ นางมณีรัตนา  เจะมะยูโซะ 

 ๑๑๒๗ นางสาวมนภัทร  เชี่ยววานิช 

 ๑๑๒๘ นางสาวมนัญญา  นิมิตรพงศธร 

 ๑๑๒๙ นางสาวมนันญา  ปจฉิม 

 ๑๑๓๐ นางมนัสนันท  ชัยประทาน 

 ๑๑๓๑ จาเอกหญิง มยุรี  ดวงแสนโว 

 ๑๑๓๒ นางมยุรี  รัตนพันธ วงคสม 

 ๑๑๓๓ นางมลธิดา  นาวาจะ 
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 ๑๑๓๔ นางมลวิภา  จําปาทอง 

 ๑๑๓๕ นางมะลิวรรณ  นาสมใจ 

 ๑๑๓๖ นางสาวมะลิวัลย  สุขประเสริฐ 

 ๑๑๓๗ นางสาวมัยสุรี  ดําเตะ 

 ๑๑๓๘ นางมัลลิกา  พลขันธ 

 ๑๑๓๙ นางสาวมัสยา  อุมาติกุล 

 ๑๑๔๐ นางมายาวี  เทพฉิม 

 ๑๑๔๑ นางสาวมาริยา  หัสมา 

 ๑๑๔๒ นางสาวมาริสา  มะอาแซ 

 ๑๑๔๓ นางมารียานี  ซา 

 ๑๑๔๔ นางสาวมาเรียนี  ซาลีซิง 

 ๑๑๔๕ นางสาวมิ่งขวัญ  วรรณโภชน 

 ๑๑๔๖ นางสาวมินตรา  พรมพันหาว 

 ๑๑๔๗ นางสาวมุกดา  นิวรสุวรรณกุล 

 ๑๑๔๘ นางมุกดา  สอนประเทศ 

 ๑๑๔๙ นางสาวมุนา  บือราเฮง 

 ๑๑๕๐ นางมูรนี  บินบอสอ 

 ๑๑๕๑ นางแมนมาศ  ภูตองศรี 

 ๑๑๕๒ นางสาวโมฬี  อภิพัฒนะมนตรี 

 ๑๑๕๓ นางสาวยาลีละห  เจะนา 

 ๑๑๕๔ นางสาวยุพดี  ย้ิมยอง 

 ๑๑๕๕ นางยุพยงค  ยอดหงษ 

 ๑๑๕๖ นางยุพา  คงเมือง 

 ๑๑๕๗ นางสาวยุพาวดี  ถําวาป 

 ๑๑๕๘ นางยุภาพร  ขันตรี 

 ๑๑๕๙ นางยุภาภรณ  ทิพยอาจ 

 ๑๑๖๐ นางสาวยุภาภรณ  ยาพันธ 

 ๑๑๖๑ นางสาวยุรานีย  เกียรติคุณรัตน 

 ๑๑๖๒ นางสาวยุวธิดา  ศิริจันดา 

 ๑๑๖๓ นางสาวยูนัยนะ  หะยีบือราเฮง 

 ๑๑๖๔ นางเยาวลักษณ  คําคาน 

 ๑๑๖๕ นางรจณาพร  สุขเลิศ 

 ๑๑๖๖ นางสาวรจนา  ปตลา 

 ๑๑๖๗ นางรจละออง  หนูพันธ 

 ๑๑๖๘ นางสาวรติกร  แซจอง 

 ๑๑๖๙ นางสาวรพีพรรณ  อินทา 

 ๑๑๗๐ นางสาวรภรัตน  โภคา 

 ๑๑๗๑ นางสาวรริน  อิ่มเกษร 

 ๑๑๗๒ นางรวงทิพย  สิทธิยศ 

 ๑๑๗๓ นางสาวรวีวรรณ  ธเนศพลกุล 

 ๑๑๗๔ นางสาวรวีวรรณ  สันปนจอ 

 ๑๑๗๕ นางรอซีดะห  การุโณ 

 ๑๑๗๖ นางสาวระวิวรรณ  อัคคีสุวรรณ 

 ๑๑๗๗ นางรังสินี  โพธิ 

 ๑๑๗๘ นางรัชฎา  จอมคําสิงห 

 ๑๑๗๙ นางสาวรัชฎาภรณ  ชื่นจิต 

 ๑๑๘๐ นางสาวรัชนี  กอบจิตติ 

 ๑๑๘๑ นางสาวรัชนี  ทําจํารัส 

 ๑๑๘๒ นางสาวรัชนีกร  ตาเสน 

 ๑๑๘๓ นางรัชนีวรรณ  ไชยวรรณ 



 หนา   ๒๖ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๘๔ นางสาวรัชนีวรรณ  ยอดวิมล 

 ๑๑๘๕ นางรัชลัคน  โคตรอาษา 

 ๑๑๘๖ นางสาวรัฐชญา  ลองเซง 

 ๑๑๘๗ นางสาวรัฐพร  ปราบโคบุตร 

 ๑๑๘๘ นางสาวรัฐสภา  ครองชัยกมล 

 ๑๑๘๙ นางสาวรัตติกาล  วงศชุมภู 

 ๑๑๙๐ นางสาวรัตติยา  นิยม 

 ๑๑๙๑ นางสาวรัตนติญา  หิรัญเกื้อ 

 ๑๑๙๒ นางรัตนเทพ  โสภานิตย 

 ๑๑๙๓ นางสาวรัตนพร  เบญจมานนท 

 ๑๑๙๔ นางรัตนภรณ  มังคะมณี 

 ๑๑๙๕ นางสาวรัตนวราณ  ทองศาสตร 

 ๑๑๙๖ นางรัตนวลี  พลายดวง 

 ๑๑๙๗ นางรัตนา  เบญญากาจ 

 ๑๑๙๘ นางราตรี  ขาววรรณะ 

 ๑๑๙๙ นางรื่นฤดี  ยามเย็น 

 ๑๒๐๐ นางสาวรุงกาณต  รักษาสกุล 

 ๑๒๐๑ นางสาวรุงจิตร  ภัณฑะประทีป 

 ๑๒๐๒ นางรุงทิพย  มิ่งไชย 

 ๑๒๐๓ นางสาวรุงทิวา  เทพดวงแกว 

 ๑๒๐๔ นางสาวรุงนภา  มหาวรรณ 

 ๑๒๐๕ นางสาวรุงรวี  ตอบุณยศุภชัย 

 ๑๒๐๖ นางสาวรุงลาวัลย  ทองล่ิม 

 ๑๒๐๗ นางสาวรุงอรุณ  พิพัฒนนนทชัย 

 ๑๒๐๘ นางสาวรุจิเลขา  บัวคําภู 

 ๑๒๐๙ นางสาวรุซหมะ  ดาราแม็ง 

 ๑๒๑๐ นางสาวรุสนีย  พิศาลสุทธิกุล 

 ๑๒๑๑ นางสาวรุสมีนี  สะมะแต 

 ๑๒๑๒ นางเรืองรอง  วรรณุวาส 

 ๑๒๑๓ นางสาวแรมรัศมี  พูลเทพ 

 ๑๒๑๔ นางไรหนับ  วงคนิสะ 

 ๑๒๑๕ นางสาวลดาพร  วงษกัณหา 

 ๑๒๑๖ นางสาวลดารัตน  สุริยวงศ 

 ๑๒๑๗ นางสาวลลิตตา  มณีโชติ 

 ๑๒๑๘ นางสาวลออง  ทิพจรูญ 

 ๑๒๑๙ นางละมัย  ยูโซะ 

 ๑๒๒๐ นางละอองดาว  ยุมังกูร 

 ๑๒๒๑ นางสาวลักษมล  สุวรรณพุม 

 ๑๒๒๒ นางสาวลัดดา  ปนกรวด 

 ๑๒๒๓ นางสาวลัดดาวรรณ  นวลสงค 

 ๑๒๒๔ นางสาวลัดดาวรรณ  แสนเสน 

 ๑๒๒๕ นางสาวลัดดาวัลย  เมธากิจตระกูล 

 ๑๒๒๖ นางลําพอง  สุขแจม 

 ๑๒๒๗ นางสาวลําเพย  แกวยา 

 ๑๒๒๘ นางสาวลิสา  กองเงิน 

 ๑๒๒๙ นางสาวไลลา  ตุกังหัน 

 ๑๒๓๐ นางไลลีนา  แวดือราแม 

 ๑๒๓๑ นางสาววงษดิษฐ  วิเชียรเทียบ 

 ๑๒๓๒ นางวจี  จันทรเพชร 

 ๑๒๓๓ นางสาววจีธรรม  สามสี 



 หนา   ๒๗ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๓๔ นางสาววชิยา  เพลียซาย 

 ๑๒๓๕ นางสาววณิชชา  พุทธานุ 

 ๑๒๓๖ นางวณิชฌา  เต็มบุญประเสริฐสุข 

 ๑๒๓๗ นางวณิตา  หมั่นเรียน 

 ๑๒๓๘ นางสาววนิดา  กมลคร 

 ๑๒๓๙ นางวนิดา  ดรุณกานต 

 ๑๒๔๐ นางสาววนิดา  ดีเทียน 

 ๑๒๔๑ นางวนิดา  นังตะลา 

 ๑๒๔๒ นางวรรณนิภา  จิรโชติรังสรรค 

 ๑๒๔๓ นางสาววรรณพร  โรจนปญญา 

 ๑๒๔๔ นางวรรณภา  พูนนาค 

 ๑๒๔๕ นางวรรณฤดี  กูพิมาย 

 ๑๒๔๖ นางสาววรรณวิภา  จันทรวีระชัย 

 ๑๒๔๗ นางวรรณา  วราวงศ 

 ๑๒๔๘ นางสาววรรษพร  อมรไชย 

 ๑๒๔๙ นางวรวนิต  วุฒิภัทรวงษ 

 ๑๒๕๐ นางสาววรวรรณ  เพ็ญภัทรกุล 

 ๑๒๕๑ นางสาววรวรรณ  รอดประสิทธิ์ชัย 

 ๑๒๕๒ นางสาววรัญญา  โลมพรรณ 

 ๑๒๕๓ นางวราภรณ  เกตุคํา 

 ๑๒๕๔ นางวราภรณ  ชูยกปน 

 ๑๒๕๕ นางสาววราภา  เหรียญพิทักษกุล 

 ๑๒๕๖ นางสาววรินทรา  เข็มเพชร 

 ๑๒๕๗ นางสาววริศรา  จันตะดุลย 

 ๑๒๕๘ นางวริศรา  จินาทองไทย 

 ๑๒๕๙ นางสาววริศรา  ซิ่วเกษร 

 ๑๒๖๐ นางสาววริสรา  กิตติวรพงษกิจ 

 ๑๒๖๑ นางสาววสุ  จันทรเทพย 

 ๑๒๖๒ นางสาววสุนธรี  ขันธรรม 

 ๑๒๖๓ นางวสุวิภา  กังวาล 

 ๑๒๖๔ นางวัชราภรณ  ปอมหิน 

 ๑๒๖๕ นางสาววัฒนาศิลป  แปงพังงา 

 ๑๒๖๖ นางวันดี  ทับทรวง 

 ๑๒๖๗ นางสาววันดี  พุกสุภา 

 ๑๒๖๘ นางวันทนา  นกแกว 

 ๑๒๖๙ นางวันทนา  แสงดาว 

 ๑๒๗๐ นางสาววันฟาตีมะฮ  แวสอิ 

 ๑๒๗๑ นางสาววัลยา  สุนทรา 

 ๑๒๗๒ นางสาววัลลภา  โกศล 

 ๑๒๗๓ นางสาววานิตา  ตําหมัน 

 ๑๒๗๔ นางสาววานิตา  ยิสัน 

 ๑๒๗๕ นางสาววาสนา  จันทิมา 

 ๑๒๗๖ นางวาสนา  ถาสืบ 

 ๑๒๗๗ นางวาสนา  โพธิ์ศรีทอง 

 ๑๒๗๘ นางวาสนา  แสนแกว 

 ๑๒๗๙ นางสาววาสินี  วงศอินทร 

 ๑๒๘๐ นางวิจิตรา  ณ ลําปาง 

 ๑๒๘๑ นางสาววิจิตรา  รัตนกุล 

 ๑๒๘๒ นางสาววิชชุดา  ชลธารสีหวัฒน 

 ๑๒๘๓ นางสาววิชิราสิริ  กันทะปน 



 หนา   ๒๘ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๘๔ นางวิชุตา  บุญมา 

 ๑๒๘๕ นางสาววิทิตา  แจงเอี่ยม 

 ๑๒๘๖ นางสาววินิดา  วงษวิชา 

 ๑๒๘๗ นางสาววินิตา  กมลเพชร 

 ๑๒๘๘ นางสาววิภา  คณะไชย 

 ๑๒๘๙ นางสาววิภากร  ศุภพิมล 

 ๑๒๙๐ นางสาววิภาดา  สังสูงเนิน 

 ๑๒๙๑ นางสาววิภาดา  อัศวรัตน 

 ๑๒๙๒ นางวิภาพร  จําเริญควร 

 ๑๒๙๓ นางสาววิภาพร  อาคมวัฒนะ 

 ๑๒๙๔ นางสาววิภารัตน  ยาทองไชย 

 ๑๒๙๕ นางสาววิภาวรรณ  ปรีดี 

 ๑๒๙๖ นางวิภาวัลย  กล่ินจันทร 

 ๑๒๙๗ นางสาววิภาวี  เหลาจตุรพิศ 

 ๑๒๙๘ นางวิมลรัตน  กลัดคราม 

 ๑๒๙๙ นางวิมลรัตน  ตะสุ 

 ๑๓๐๐ นางวิมลศิริ  สายงาม 

 ๑๓๐๑ นางสาววิมลิน  ขนาบแกว 

 ๑๓๐๒ นางสาววิรดา  สาแม็ง 

 ๑๓๐๓ นางสาววิรพร  วิทิพยรอด 

 ๑๓๐๔ นางวิลักษณา  แมนยํา 

 ๑๓๐๕ นางสาววิลาวัลย  วังสวาง 

 ๑๓๐๖ นางวิไล  ชวาลา 

 ๑๓๐๗ นางวิไลทิพย  เหลืองดํารงค 

 ๑๓๐๘ นางวิไลพร  มูลเมือง 

 ๑๓๐๙ นางสาววิไลพร  วรเกตุ 

 ๑๓๑๐ นางวิไลวรรณ  พิพัฒนเทวกุล 

 ๑๓๑๑ นางวิไลวรรณ  อาจจํานงค 

 ๑๓๑๒ นางวิศัลยา  ส่ือศิริธํารงค 

 ๑๓๑๓ นางวิสนีย  ชมภูพ้ืน 

 ๑๓๑๔ นางสาววิสาข  วัฒนาสุรกิตต 

 ๑๓๑๕ นางสาววีรนุช  บุตรเต 

 ๑๓๑๖ นางสาววีรยา  ปองมิตรอมรา 

 ๑๓๑๗ นางสาววีรวรรณ  ฉิมกูล 

 ๑๓๑๘ นางสาววีรวรรณา  บุญญานุวัตร 

 ๑๓๑๙ นางสาววีระวรรณ  ไชยสง 

 ๑๓๒๐ นางสาววีราพร  วรรณดะธรรม 

 ๑๓๒๑ นางเวียงทอง  สามทา 

 ๑๓๒๒ นางสาวแวรอฮิมะห  เจะหะ 

 ๑๓๒๓ นางแววเนตร  ขุทรานนท 

 ๑๓๒๔ นางสาวศมากร  กุลปวโรภาส 

 ๑๓๒๕ นางศรัณยรัชต  สูนประหัตถ 

 ๑๓๒๖ นางสาวศริน  ทองสวัสดิ์วงศ 

 ๑๓๒๗ นางสาวศรินทรา  ตั้งพานิชดี 

 ๑๓๒๘ นางสาวศรินทรา  แสงแกว 

 ๑๓๒๙ นางศรินยา  แกวออน 

 ๑๓๓๐ นางสาวศรินรัตน  พรเลิศรักษา 

 ๑๓๓๑ นางศรีสกุล  เจียมจิต 

 ๑๓๓๒ นางสาวศรีสัตยา  พลรัฐ 

 ๑๓๓๓ นางสาวศวรรณี  ฉัตรวรานนท 



 หนา   ๒๙ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๓๔ นางสาวศศิธร  ตันมิ่ง 

 ๑๓๓๕ นางศศิภา  จันทรา 

 ๑๓๓๖ นางสาวศศิยา  ศิริรัตนวรางกูร 

 ๑๓๓๗ นางสาวศศิวิมล  สัมฤทธิ์ตระกูล 

 ๑๓๓๘ นางสาวศอฟาอ  หะยีสาอิ 

 ๑๓๓๙ นางศันสนีย  เชาวนเกตุ 

 ๑๓๔๐ นางสาวศันสนีย  พงษวิริยะธรรม 

 ๑๓๔๑ นางสาวศิริกานต  นากระโทก 

 ๑๓๔๒ นางสาวศิริขวัญ  ใจชื่น 

 ๑๓๔๓ นางสาวศิริญญา  ดวงวาส 

 ๑๓๔๔ นางสาวศิริญา  พานโฮม 

 ๑๓๔๕ นางสาวศิริธร  วงคคําปวน 

 ๑๓๔๖ นางสาวศิรินทรา  ศิริพรมพิศาล 

 ๑๓๔๗ นางสาวศิรินภา  พนาศรัณย 

 ๑๓๔๘ นางสาวศิรินันท  ชัยภูมี 

 ๑๓๔๙ นางสาวศิรินุช  ยางปอม 

 ๑๓๕๐ นางสาวศิรินุช  อิ่มสําอางค 

 ๑๓๕๑ นางศิริพร  จันขุนทด 

 ๑๓๕๒ นางศิริพร  ยนตสําอางค 

 ๑๓๕๓ นางสาวศิริพร  วรพงศมนูพงศ 

 ๑๓๕๔ นางสาวศิริมล  กิ่มพะแกว 

 ๑๓๕๕ นางสาวศิริลักษณ  เกสรินทร 

 ๑๓๕๖ นางศิริลักษณ  โถแพ 

 ๑๓๕๗ นางสาวศิริวรรณ  เชาวโน 

 ๑๓๕๘ นางสาวศิริวรรณ  ศรีสังวาลย 

 ๑๓๕๙ นางสาวศิริวรรณ  แสงสวาง 

 ๑๓๖๐ นางสาวศิริวัฒน  นุริตมนต 

 ๑๓๖๑ นางสาวศิวนาฏ  พีระเชื้อ 

 ๑๓๖๒ นางสาวศิวิมล  อารีพงษ 

 ๑๓๖๓ นางศุภกนก  หันทยุง 

 ๑๓๖๔ นางสาวศุภกาญจน  เปลงปล่ัง 

 ๑๓๖๕ นางสาวศุภกานต  นักบุญ 

 ๑๓๖๖ นางสาวศุภยาลักษณ  บุญเจริญ 

 ๑๓๖๗ นางสาวศุภร  จิตตเสถียร 

 ๑๓๖๘ นางศุภลักษณ  นิยะสม 

 ๑๓๖๙ นางสาวศุภลักษณ  ศิริวานิชย 

 ๑๓๗๐ นางสาวศุภลัคณา  เทียมเมฆา 

 ๑๓๗๑ นางสาวศุภศิริ  อยูชู 

 ๑๓๗๒ นางศุภัทรา  เชื้อชาญ 

 ๑๓๗๓ นางสาวษารินี  จันทรอนันต 

 ๑๓๗๔ นางสาวสกุลรัตน  พรอมเพรียง 

 ๑๓๗๕ นางสาวสดใส  โลสกุล 

 ๑๓๗๖ นางสไบแพร  ทรัพยวิบูลยชัย 

 ๑๓๗๗ นางสมจิต  กองบุตร 

 ๑๓๗๘ นางสาวสมจินตนา  สมบัติไพรวัน 

 ๑๓๗๙ นางสมบูรณ  พิมศักดิ์ 

 ๑๓๘๐ นางสาวสมปรารถนา  มังกรแกว 

 ๑๓๘๑ นางสมพร  นุสีวอ 

 ๑๓๘๒ นางสาวสมฤพร  รัตนพงษ 

 ๑๓๘๓ นางสมสุข  ตุลารักษ 
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 ๑๓๘๔ นางสาวสรชา  โสภาเนตร 

 ๑๓๘๕ นางสาวสรัญกร  ศักดิ์ชินบุตร 

 ๑๓๘๖ นางสาวสรัญทิพย  สุขสมานวงศ 

 ๑๓๘๗ นางสาวสราสินี  ศรีณรงคฤทธิ์ 

 ๑๓๘๘ นางสาวสริญญา  มารมย 

 ๑๓๘๙ นางสาวสรินยา  เจิมขุนทด 

 ๑๓๙๐ นางสาวสลิล  ชํานาญเวช 

 ๑๓๙๑ นางสาวสวนีย  นิรันดรศิริผล 

 ๑๓๙๒ นางสาวสศิริ  ดิลกธราดล 

 ๑๓๙๓ นางสาวสะอาดะ  มะยูโซะ 

 ๑๓๙๔ นางสาวสัณหจุฑา  สุดจันทร 

 ๑๓๙๕ นางสาวสาคร  เสริญไธสง 

 ๑๓๙๖ นางสาปอหรา  รบบานา 

 ๑๓๙๗ นางสายทอง  มูลศรีแกว 

 ๑๓๙๘ นางสายฝน  วังคีรี 

 ๑๓๙๙ นางสาวสายพิณ  ชื่นโชคสันต 

 ๑๔๐๐ นางสาวสาลิตา  หัดสะและ 

 ๑๔๐๑ นางสาวสาล่ี  แดงทําดี 

 ๑๔๐๒ นางสาวสาลีปะ  เจะเงาะ 

 ๑๔๐๓ นางสาวิตรี  ใจหาญ 

 ๑๔๐๔ นางสํารวย  จิตรธรรม 

 ๑๔๐๕ นางสาวสิดาพร  ลําดวน 

 ๑๔๐๖ นางสาวสิริกานต  จันทรประเสริฐ 

 ๑๔๐๗ นางสาวสิริกานต  ปุญญฤทธิ์ 

 ๑๔๐๘ นางสาวสิริน  ศิลธรรม 

 ๑๔๐๙ นางสาวสิรินทร  กาญจนการุณ 

 ๑๔๑๐ นางสาวสิรินทรา  เติมกลา 

 ๑๔๑๑ นางสิริพร  ตั๋นสกุล 

 ๑๔๑๒ นางสาวสิริเพ็ญ  มณีรัตน 

 ๑๔๑๓ นางสาวสิริมาน  นราแกว 

 ๑๔๑๔ นางสาวสิริรัตน  อัศวฤกษนันท 

 ๑๔๑๕ นางสาวสิริลักษณ  เตี้ยคํา 

 ๑๔๑๖ นางสาวสิริลักษณ  ย้ิมเจริญ 

 ๑๔๑๗ นางสาวสิรีกรณ  มณีชมภู 

 ๑๔๑๘ นางสิรีรัศมิ์  กล่ินพยอม 

 ๑๔๑๙ นางสาวสุกัญญา  นรชาญ 

 ๑๔๒๐ นางสาวสุกัญญา  อินถา 

 ๑๔๒๑ นางสาวสุกัลยา  ทศภักดี 

 ๑๔๒๒ นางสาวสุกิจ  แกวดํา 

 ๑๔๒๓ นางสาวสุขฤทัย  อารียทรัพย 

 ๑๔๒๔ นางสาวสุคนธา  เมืองจันทร 

 ๑๔๒๕ นางสาวสุจิตรา  วิเชียรรัตน 

 ๑๔๒๖ นางสาวสุจิตรา  สีมา 

 ๑๔๒๗ นางสุจิน  ชมภูมิ่ง 

 ๑๔๒๘ นางสาวสุชาดา  กิตติปญญาวรคุณ 

 ๑๔๒๙ นางสาวสุชาดา  สุวรรณศรี 

 ๑๔๓๐ นางสาวสุชายา  จีรานุโกศล 

 ๑๔๓๑ นางสาวสุชาสินี  พานทอง 

 ๑๔๓๒ นางสาวสุชีรา  อมรมหพรรณ 

 ๑๔๓๓ นางสาวสุณิสา  อินทรนนทวิไล 
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 ๑๔๓๔ นางสาวสุดา  ยะโกะ 

 ๑๔๓๕ นางสุดารัตน  ไกรแกว 

 ๑๔๓๖ นางสาวสุดารัตน  ลอนันทกุล 

 ๑๔๓๗ นางสาวสุดารัตน  ลอยเจริญ 

 ๑๔๓๘ นางสาวสุดารัตน  ศิรประภานุรัตน 

 ๑๔๓๙ นางสาวสุดารัตน  แกวจันทร 

 ๑๔๔๐ นางสาวสุทธินี  สังขันธ 

 ๑๔๔๑ นางสุทา  เนื่องนํา 

 ๑๔๔๒ นางสาวสุทินัน  พรหมมาน 

 ๑๔๔๓ นางสาวสุธาทิพย  วัฒนะพนาลัย 

 ๑๔๔๔ นางสุธิดา  คลังของ 

 ๑๔๔๕ นางสาวสุธิดา  ศรีวิทยานันต 

 ๑๔๔๖ นางสาวสุธิภรณ  ศรีประโชติ 

 ๑๔๔๗ นางสาวสุนันทา  ธงทอง 

 ๑๔๔๘ นางสาวสุนิสา  ประสานศรี 

 ๑๔๔๙ นางสุนิสา  เลิศศิริรักษ 

 ๑๔๕๐ นางสุนิสา  หะยีเลาะแม 

 ๑๔๕๑ นางสาวสุพรรณษา  กล่ินกลอม 

 ๑๔๕๒ นางสุพรรณษา  กาวีระ 

 ๑๔๕๓ นางสาวสุพรรณิการ  อมรวิจิตร 

 ๑๔๕๔ นางสุพรรณี  กฤตปุญญพัฒน 

 ๑๔๕๕ นางสุพรรณี  แกวกัลยา 

 ๑๔๕๖ นางสุพรรณี  ยาวรัมย 

 ๑๔๕๗ นางสาวสุพรรษา  จันทรแพ 

 ๑๔๕๘ นางสาวสุพรรษา  วรรณบวร 

 ๑๔๕๙ นางสุพรรษา  วิประกษิต 

 ๑๔๖๐ นางสุพรรษา  ศรีอรห 

 ๑๔๖๑ นางสาวสุพรรษา  อุนทริจันทร 

 ๑๔๖๒ นางสุพัตรา  มหาโชติ 

 ๑๔๖๓ นางสาวสุพัตรา  วงษดี 

 ๑๔๖๔ นางสุพัตรา  สุขเกษม 

 ๑๔๖๕ นางสาวสุพัตรา  อูแกว 

 ๑๔๖๖ นางสาวสุพิชฌาย  เฉลิมเรืองสิทธิ์ 

 ๑๔๖๗ นางสุพิศ  คาสบาย 

 ๑๔๖๘ นางสุพิศ  แสนอุบล 

 ๑๔๖๙ นางสุภชา  สีทา 

 ๑๔๗๐ นางสาวสุภัทธนาวดี  ภูศรี 

 ๑๔๗๑ นางสาวสุภา  สุขจํานงค 

 ๑๔๗๒ นางสาวสุภางค  ประสงคนาค 

 ๑๔๗๓ นางสุภาณี  ธนสมบัติ 

 ๑๔๗๔ นางสุภาพ  สินเธาว 

 ๑๔๗๕ นางสาวสุภาพร  ชดชอย 

 ๑๔๗๖ นางสุภาพร  ชํารัมย 

 ๑๔๗๗ นางสุภาพร  วรพิพัฒนสกุล 

 ๑๔๗๘ นางสาวสุภาพร  วรรณมณี 

 ๑๔๗๙ นางสาวสุภาพร  สารเรือน 

 ๑๔๘๐ นางสาวสุภาภรณ  ปองศรี 

 ๑๔๘๑ นางสาวสุภาภรณ  พวงสุวรรณ 

 ๑๔๘๒ นางสุภาภรณ  มีแกว 

 ๑๔๘๓ นางสาวสุภาภรณ  ไวยากรณ 
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 ๑๔๘๔ นางสาวสุภาภรณ  เสมศรี 

 ๑๔๘๕ นางสาวสุภารัตน  ทิพยประเสริฐ 

 ๑๔๘๖ นางสุภาวดี  ธรรมโกศล 

 ๑๔๘๗ นางสุภาวดี  มณีโชติ 

 ๑๔๘๘ นางสาวสุภาวดี  ศิริมาตย 

 ๑๔๘๙ นางสุมนา  โกสินธ 

 ๑๔๙๐ นางสาวสุมนา  คารมย 

 ๑๔๙๑ นางสาวสุมนา  ปรีชาศิลป 

 ๑๔๙๒ นางสาวสุมล  จิตตธรรม 

 ๑๔๙๓ นางสุมะนีย  เอกพันธุ 

 ๑๔๙๔ นางสุมาพร  กล่ินเกิด 

 ๑๔๙๕ นางสาวสุมาพร  ตรีวัชรานนท 

 ๑๔๙๖ นางสาวสุมารี  คําผุย 

 ๑๔๙๗ นางสาวสุมาลัย  เปยมสิน 

 ๑๔๙๘ นางสาวสุมาลี  เดชาฤทธิ์ 

 ๑๔๙๙ นางสาวสุมาลี  โตเปยว 

 ๑๕๐๐ นางสาวสุมาลี  ฝาซาย 

 ๑๕๐๑ นางสาวสุมาลี  สังขนอย 

 ๑๕๐๒ นางสาวสุมิตรา  จันทรเพ็ง 

 ๑๕๐๓ นางสาวสุมิตรา  เอี่ยมประเสริฐสุข 

 ๑๕๐๔ นางสาวสุรดา  ตัณฑธนานุกูล 

 ๑๕๐๕ นางสาวสุรอยดะห  หะยีกอเดร 

 ๑๕๐๖ นางสาวสุรัสวดี  สุขเกษม 

 ๑๕๐๗ นางสาวสุรางคนางค  นนทพจน 

 ๑๕๐๘ นางสาวสุราลัย  จงรักวงศ 

 ๑๕๐๙ นางสาวสุราวรรณ  แชมชื่น 

 ๑๕๑๐ นางสุรินทร  สอนศรียา 

 ๑๕๑๑ นางสุรีย  คํามูลละ 

 ๑๕๑๒ นางสาวสุรียพรรณ  วังแสง 

 ๑๕๑๓ นางสุรียรัตน  รุงเรือง 

 ๑๕๑๔ นางสาวสุรีรัตน  จันทวรรณ 

 ๑๕๑๕ นางสาวสุรีรัตน  วัฒนธรรม 

 ๑๕๑๖ นางสุรีลักษณ  บุญถาวร 

 ๑๕๑๗ นางสาวสุลักขณา  สุทธิคุณ 

 ๑๕๑๘ นางสุวรรณลีย  แซอุย 

 ๑๕๑๙ นางสาวสุวรรณา  พิชญชัยประเสริฐ 

 ๑๕๒๐ นางสาวสุวรรณี  เกษนอก 

 ๑๕๒๑ นางสุวรรณี  ล้ีสมบูรณผล 

 ๑๕๒๒ นางสุวรรณี  สาคเรศ 

 ๑๕๒๓ นางสาวสุวลักษณ  แสงนาโก 

 ๑๕๒๔ นางสาวสุวารี  เส็งทอง 

 ๑๕๒๕ นางสาวสุวิชชา  ธํารงโชติ 

 ๑๕๒๖ นางสุวิมล  เทศสีหา 

 ๑๕๒๗ นางสาวสุวิมล  สาระกาล 

 ๑๕๒๘ นางสุวิมล  สุตะพันธ 

 ๑๕๒๙ นางสุไวบะ  อาดํา 

 ๑๕๓๐ นางสาวสูไวบะห  มะดีเยาะ 

 ๑๕๓๑ นางสาวเสนอ  อินสอน 

 ๑๕๓๒ นางเสาวคนธ  นวลจันทร 

 ๑๕๓๓ นางสาวเสาวณีย  โคตรนิมิตร 
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 ๑๕๓๔ นางสาวเสาวณีย  ยาผา 

 ๑๕๓๕ นางเสาวนีย  ชนะพาล 

 ๑๕๓๖ นางเสาวลักษณ  ขายมาน 

 ๑๕๓๗ นางเสาวลักษณ  ผิวผัน 

 ๑๕๓๘ นางสาวเสาวลักษณ  ลาภสาร 

 ๑๕๓๙ นางสาวเสาวลักษณ  เลียบวาณิช 

 ๑๕๔๐ นางเสาวลักษณ  สราญบุรุษ 

 ๑๕๔๑ นางสาวเสาวลักษณ  อุดมสุข 

 ๑๕๔๒ นางแสงดาว  จงสุข 

 ๑๕๔๓ นางสาวแสงเดือน  จันทรคง 

 ๑๕๔๔ นางสาวแสงระวี  เนาวโกมุท 

 ๑๕๔๕ นางสาวโสภา  นิลนอย 

 ๑๕๔๖ นางโสภา  วันฤกษ 

 ๑๕๔๗ นางโสภานนท  เทียนทอง 

 ๑๕๔๘ นางสาวโสวิชญา  ดิบทิพย 

 ๑๕๔๙ นางหทัยทิพย  จันทรเวชกุล 

 ๑๕๕๐ นางสาวหทัยทิพย  เจริญศรี 

 ๑๕๕๑ นางหนึ่งนุช  หางถิ่น 

 ๑๕๕๒ นางสาวหนึ่งฤทัย  ไชยโยราช 

 ๑๕๕๓ นางสาวหนึ่งฤทัย  อวดกลา 

 ๑๕๕๔ นางสาวหรรษรัตน  โชติกวณิชย 

 ๑๕๕๕ นางหัสยา  เนียมเกิด 

 ๑๕๕๖ นางสาวเหมรัสมิ์  หนูทิพย 

 ๑๕๕๗ นางอจิรวดี  หิรัญกนกพันธ 

 ๑๕๕๘ นางอนามฤณ  เทพประดิษฐ 

 ๑๕๕๙ นางอนุศรา  วัดเส็น 

 ๑๕๖๐ นางอนุสรา  ปลัดสงคราม 

 ๑๕๖๑ นางสาวอภัสศร  ฟองออน 

 ๑๕๖๒ นางสาวอภิจารี  ชูศักดิ์ 

 ๑๕๖๓ นางสาวอภิชญา  สุขประเสริฐ 

 ๑๕๖๔ นางสาวอภิญญา  จิวสืบพงษ 

 ๑๕๖๕ นางสาวอภินทรพร  แกวนอก 

 ๑๕๖๖ นางอภิยา  เหตุทอง 

 ๑๕๖๗ นางอภิวัน  แสงพลสิทธิ์ 

 ๑๕๖๘ นางสาวอมรรัตน  วงศณรัตน 

 ๑๕๖๙ นางอมรรัตน  วัฒนจิตร 

 ๑๕๗๐ นางสาวอมรรัตน  สัตยาภรณ 

 ๑๕๗๑ นางสาวอมรวรรณ  ชวยเรือง 

 ๑๕๗๒ นางสาวอมราพักตร  สารกุล 

 ๑๕๗๓ นางสาวอมลรุจี  คําพิชัย 

 ๑๕๗๔ นางสาวอรกร  บุญยเกียรติ 

 ๑๕๗๕ นางสาวอรกัญญา  เล่ียมทอง 

 ๑๕๗๖ นางอรณิชา  ศุภอักษร 

 ๑๕๗๗ นางอรนุช  ไชยสันต 

 ๑๕๗๘ นางสาวอรปภา  ภานุธนานันท 

 ๑๕๗๙ นางสาวอรพรรณ  แกวเชื้อ 

 ๑๕๘๐ นางสาวอรพรรณ  บุษบงก 

 ๑๕๘๑ นางสาวอรพิน  มโนรส 

 ๑๕๘๒ นางสาวอรพินท  ครุฑจับนาค 

 ๑๕๘๓ นางสาวอรวรรณ  พุทซาคํา 
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 ๑๕๘๔ นางสาวอรวี  ปญจวงศ 

 ๑๕๘๕ นางอรวีย  ปยะศิริโสฬส 

 ๑๕๘๖ นางสาวอรสา  โนนทอง 

 ๑๕๘๗ นางอรสา  สุวรรณา 

 ๑๕๘๘ นางสาวอรสา  เสนชุม 

 ๑๕๘๙ นางสาวอรอนงค  กฐินหอม 

 ๑๕๙๐ นางอรอุมา  แทนบุญ 

 ๑๕๙๑ นางอรอุษา  พุมดวง 

 ๑๕๙๒ นางสาวอรัญญา  สาวสวรรค 

 ๑๕๙๓ นางอรัญญา  สีนวลเอียด 

 ๑๕๙๔ นางสาวอริชสา  เจริญมิตร 

 ๑๕๙๕ นางสาวอริสา  สิริปทมกุล 

 ๑๕๙๖ นางสาวอรุณี  สุวรรณโยธี 

 ๑๕๙๗ นางสาวอรุณีย  นิลแกว 

 ๑๕๙๘ นางอลิษา  หะมิงมะ 

 ๑๕๙๙ นางอลิสา  ตันดี 

 ๑๖๐๐ นางสาวออนนุช  หมวดคูณ 

 ๑๖๐๑ นางสาวออมกร  บุณยประทีปรัตน 

 ๑๖๐๒ นางสาวออมใจ  เสนลา 

 ๑๖๐๓ นางออมชอม  คงเจริญ 

 ๑๖๐๔ นางสาวอังคณา  บุญวิลัย 

 ๑๖๐๕ นางสาวอังคณิสร  ชมเชย 

 ๑๖๐๖ นางสาวอังศุมาลิน  ศรีสาสนรัตน 

 ๑๖๐๗ นางสาวอัจฉรา  ชางรบ 

 ๑๖๐๘ นางสาวอัจฉรา  ชํานาญพจน 

 ๑๖๐๙ นางสาวอัจฉรา  นันทสิงห 

 ๑๖๑๐ นางสาวอัจฉรา  บุญเทียน 

 ๑๖๑๑ นางสาวอัจฉรา  ศรีสุข 

 ๑๖๑๒ นางสาวอัจฉราภรณ  ทองเย็น 

 ๑๖๑๓ นางสาวอัจฉรี  จุติยนต 

 ๑๖๑๔ นางอัญชลี  วังกระแส 

 ๑๖๑๕ นางสาวอัฐธนกาญจน  แกวประดิษฐ 

 ๑๖๑๖ นางสาวอัมพิกา  มณีเมือง 

 ๑๖๑๗ นางอัมแพง  ศรีโสภา 

 ๑๖๑๘ นางอัมรา  ดีแท 

 ๑๖๑๙ นางสาวอัยยารี  บูรกุลชัยวณิช 

 ๑๖๒๐ นางสาวอัลฟาดีละห  สาอิ 

 ๑๖๒๑ นางสาวอัศวินี  ธินรุงโรจน 

 ๑๖๒๒ นางอัสนี  ดอเลาะ 

 ๑๖๒๓ นางอัสมา  หะยีอาแว 

 ๑๖๒๔ นางอาซีซะห  จะปะกียา 

 ๑๖๒๕ นางสาวอาตาวียะห  มะลี 

 ๑๖๒๖ นางอาทิชา  สมบัติเพ่ิม 

 ๑๖๒๗ นางอาทิตยา  เพ็ชรมาตศรี 

 ๑๖๒๘ นางสาวอาธินี  อับดุลมานะ 

 ๑๖๒๙ นางสาวอาภรณ  ปแกว 

 ๑๖๓๐ นางสาวอาภา  ชื่นบาล 

 ๑๖๓๑ นางสาวอามาณีย  ดือราแม 

 ๑๖๓๒ นางสาวอามีเนาะ  หิเลาะ 

 ๑๖๓๓ นางอามีเนาะ  สือนิ 
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 ๑๖๓๔ นางสาวอายูซะ  เละดุวี 

 ๑๖๓๕ นางอารยา  ศิริวัฒน 

 ๑๖๓๖ นางอาริยา  ตั้งมโนกุล 

 ๑๖๓๗ นางอาริวรรณ  วังคะออม 

 ๑๖๓๘ นางสาวอาริสา  หวังหลี 

 ๑๖๓๙ นางสาวอารี  ไชยสิน 

 ๑๖๔๐ นางอารียพร  พ่ึงจันทร 

 ๑๖๔๑ นางสาวอารียวรรณ  สินเพ็ง 

 ๑๖๔๒ นางสาวอารีรัตน  พรมชาวนา 

 ๑๖๔๓ นางอาลาวียะห  กาเจ 

 ๑๖๔๔ นางสาวอาลิสา  มาตาเอ 

 ๑๖๔๕ นางสาวอาแอเสาะ  แตบาตู 

 ๑๖๔๖ นางสาวอํานวยพร  ใจตื้อ 

 ๑๖๔๗ นางสาวอําไพ  เกิดแกว 

 ๑๖๔๘ นางอําไพ  ดาสา 

 ๑๖๔๙ นางอินธิรา  อุปทา 

 ๑๖๕๐ นางอุดม  วรรณโชติ 

 ๑๖๕๑ นางอุทัยวรรณ  วงษศรีแกว 

 ๑๖๕๒ นางอุทุมพร  แกวคํา 

 ๑๖๕๓ นาวาตรีหญิง อุทุมพร  เหมันต 

 ๑๖๕๔ นางอุมา  รัตนะ 

 ๑๖๕๕ นางสาวอุมาวรรณ  ล้ิมย่ิงเจริญ 

 ๑๖๕๖ นางอุรภา  ชนปทาธิป 

 ๑๖๕๗ นางอุไรพร  ตั้งประเสริฐพร 

 ๑๖๕๘ นางสาวอุไรวรรณ  คมไพบูลยกิจ 

 ๑๖๕๙ นางสาวอุไรวรรณ  เสาวพันธ 

 ๑๖๖๐ นางสาวอุษณา  เทพอาวุธ 

 ๑๖๖๑ นางอุษณา  แรงทอง 

 ๑๖๖๒ นางเอมอร  พันธุสมบัติ 

 ๑๖๖๓ นางเอมิกา  เต็งการณกิจ 

 ๑๖๖๔ นางสาวเอษณีย  คําเวียงสา 

 ๑๖๖๕ นางเอื้องอรุณ  สมนึก 

 ๑๖๖๖ นางสาวไอรดา  สายปญญา 

 ๑๖๖๗ นางสาวไอศวรรค  อสัมภินาวงศ 

 ๑๖๖๘ นางสาวฮาซานี  สาและ 

 ๑๖๖๙ นางฮาตี้ย  ปะดุกา 

 ๑๖๗๐ นางสาวฮาปซา  บือซา 

 ๑๖๗๑ นางสาวฮาพเสาะ  เจะแล 

 ๑๖๗๒ นางสาวฮาวา  จอหวัง 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒,๙๗๕  ราย) 

 ๑ นายกรกช  ศรีอนุวัติพงศ 

 ๒ นายกรกต  สมฤทธิ์ 

 ๓ นายกรภัทร  พงศดารา 

 ๔ นายกรวิก  เลาลักษณจรรยา 

 ๕ นายกรวิชญ  ชิรวาณิชย 

 ๖ นายกฤตกร  ฤาชากูล 

 ๗ นายกฤตพณ  วงศนายะ 

 ๘ นายกฤตพล  บุญเรือง 



 หนา   ๓๖ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙ นายกฤตภัทร  วชิรปรัษฐา 

 ๑๐ นายกฤติน  วิภาหัสน 

 ๑๑ นายกฤษฎา  จิตตคําภา 

 ๑๒ นายกฤษฎา  นันทสินธ 

 ๑๓ นายกฤษฎา  บัวประชา 

 ๑๔ นายกฤษฏ์ิ  อุนพงค 

 ๑๕ นายกฤษณศิเดช  เสพิลา 

 ๑๖ นายกฤษดา  คําสอน 

 ๑๗ นายกฤษศรานุวัฒน  เกียรติวชิรพันธ 

 ๑๘ นายกลาณรงค  ระติเดช 

 ๑๙ นายกวิน  กวินวงศโกวิท 

 ๒๐ นายกวีวัฒน  ชุมนุมพร 

 ๒๑ นายกอเกียรติ  หนูจันทร 

 ๒๒ นายกันตชนะ  เจริญจิตต 

 ๒๓ นายกันตภณ  เกื้อหนุน 

 ๒๔ นายกันตภณ  ขอพลอยกลาง 

 ๒๕ นายกันตภณ  ตางวิวัฒน 

 ๒๖ นายกัมปนาท  สุขมั่น 

 ๒๗ นายกัมพล  ย้ิมรัตนานุวัตร 

 ๒๘ นายกิจมงคล  ทาดทา 

 ๒๙ นายกิตตน  กิติโชตนกุล 

 ๓๐ นายกิตติ  ขาวนวล 

 ๓๑ นายกิตติกานต  ทองซอนกลีบ 

 ๓๒ นายกิตติคุณ  พงษผกาทิพย 

 ๓๓ นายกิตติชัย  ล้ิมวัฒนา 

 ๓๔ นายกิตติโชค  จงกลสุวรรณ 

 ๓๕ นายกิตติเทพ  สุขคง 

 ๓๖ นายกิตติธัช  เติมรัมย 

 ๓๗ นายกิตติพงศ  อภิวงศษา 

 ๓๘ นายกิตติพงษ  ตีตรา 

 ๓๙ นายกิตติพงษ  สกุลวิไลเลิศ 

 ๔๐ นายกิตติพศ  ของหลิม 

 ๔๑ นายกิตติภณ  คูสุวรรณ 

 ๔๒ นายกิตติภณ  วงศวทัญุตา 

 ๔๓ นายกิติภัทร  วิจารณ 

 ๔๔ นายกุลภัทร  กล่ินหอม 

 ๔๕ นายกุลวิชญ  อโนทัยสถาพร 

 ๔๖ จาเอก เกรียงไกร  เกิดหนู 

 ๔๗ นายเกรียงไกร  พวงพุก 

 ๔๘ นายเกรียงไกร  ลํ้าเมธี 

 ๔๙ นายเกรียงไกร  วลัยศรี 

 ๕๐ นายเกรียงไกร  โสรจสฤษฎกุล 

 ๕๑ นายเกษม  จองวัฒนศักดิ์ 

 ๕๒ นายเกษม  ดํานอก 

 ๕๓ นายเกียรติพันธุ  อินทิแสง 

 ๕๔ นายเกียรติศักดิ์  ขันธเสน 

 ๕๕ นายเกียรติศักดิ์  เชิญกลาง 

 ๕๖ นายแกว  นาวีวิตรผดุง 

 ๕๗ นายขจรยศ  ศรีสุข 

 ๕๘ นายขุมธน  ถนนทิพย 
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 ๕๙ นายเขม  บุญคมรัตน 

 ๖๐ นายคงกฤช  จริยสุนทรกิจ 

 ๖๑ นายคณากร  วงศพงษคํา 

 ๖๒ นายคณิน  ลองเซง 

 ๖๓ นายคมสันต  ยศอินทร 

 ๖๔ นายคัมภีร  จ๋ิวนอต 

 ๖๕ นายคุณากร  จารุโรจนปกรณ 

 ๖๖ นายจตุพร  ศรีทอง 

 ๖๗ นายจตุพล  ภูวงษา 

 ๖๘ นายจักรกริช  เถื่อนคําแสน 

 ๖๙ นายจักรธิป  วีรวิทยาเศรษฐ 

 ๗๐ นายจักรพงษ  ดาวุธ 

 ๗๑ นายจักรพงษ  สุมประสงค 

 ๗๒ นายจักรพันธ  เพ็ชรัตน 

 ๗๓ นายจักรพันธ  อินตะสอน 

 ๗๔ นายจักรพันธุ  ศักดิ์ชัยนันท 

 ๗๕ นายจักรี  เพียรประเสริฐ 

 ๗๖ นายจาตุรนต  คาปลาสด 

 ๗๗ นายจิรภัทร  อินทํา 

 ๗๘ นายจิรเมธ  ปลอดออน 

 ๗๙ นายจิรวัฒน  ไตรเกียรติภูมิ 

 ๘๐ นายจิระเดช  ดงรุง 

 ๘๑ นายจีรยุทธ  ใจเขียนดี 

 ๘๒ นายจุฑารพ  ตุนภรณ 

 ๘๓ นายเจตพล  ย่ิงวิริยะประพันธ 

 ๘๔ นายเจนกิจ  กิจเจริญ 

 ๘๕ นายเจริญ  จักรเครือ 

 ๘๖ นายเจษฎา  บุตรโคตร 

 ๘๗ นายเจษฎากร  โสธรเจริญสินธุ 

 ๘๘ นายเจษฎาวุฒิ  บุญทา 

 ๘๙ นายเจะอุสมาน  เจะมูซอ 

 ๙๐ นายฉัตตฤณ  ชูมาลัยวงศ 

 ๙๑ นายฉัตรชัย  ฉัตรณรงคชัย 

 ๙๒ นายฉันทิศร  เด็ดรักษทิพย 

 ๙๓ นายเฉลิม  หงษสุด 

 ๙๔ นายเฉลิมเกียรติ  ตาตะมิ 

 ๙๕ นายเฉลิมชนม  สุทธหลวง 

 ๙๖ นายเฉลิมรัช  ประเสริฐสังข 

 ๙๗ นายเฉลิมวัฒน  เสือลอย 

 ๙๘ นายเฉลิมวุฒิ  ซังปาน 

 ๙๙ นายชนาธิป  ไชยเหล็ก 

 ๑๐๐ จาเอก ชมมิตร  หิรัญคํา 

 ๑๐๑ นายชยธัช  สันตติวงศไชย 

 ๑๐๒ นายชยสรณ  คชสิทธิ์ 

 ๑๐๓ นายชยานันต  ศิริพานิชกร 

 ๑๐๔ นายชลกร  เชาวรัตน 

 ๑๐๕ นายชลัช  นีรพัฒนกุล 

 ๑๐๖ นายชัชพงศ  มากมี 

 ๑๐๗ นายชัชวาล  สืบนุการณ 

 ๑๐๘ นายชัยณิวัฒน  สุวรรณอาสน 
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 ๑๐๙ นายชัยวรรณ  จิตรหาญ 

 ๑๑๐ นายชัยวัฒน  แสงฉิม 

 ๑๑๑ นายชาคริสต  ตูจินดา 

 ๑๑๒ นายชาครีย  ล้ีอิศรามาศ 

 ๑๑๓ นายชาญ  ศุภภิญโญพงศ 

 ๑๑๔ นายชาญชัย  จงทวีสถาพร 

 ๑๑๕ นายชาญณรงค  มุงหมาย 

 ๑๑๖ นายชานนท  พิเนตร 

 ๑๑๗ นายชานุพงษ  ชัยสวาง 

 ๑๑๘ นายชายศักดิ์  ถนนแกว 

 ๑๑๙ นายชารีฟ  นิภิรมย 

 ๑๒๐ นายชินวัฒน  อนุพันธ 

 ๑๒๑ นายชีพ  เจริญลาภ 

 ๑๒๒ นายชุติพนธ  บุญมาก 

 ๑๒๓ นายชุติมันต  พงศไตรภูมิ 

 ๑๒๔ นายชูเกียรติ  รวีไชยวัฒน 

 ๑๒๕ นายเชษฐ  กันใจมา 

 ๑๒๖ นายเชาวฤทธิ์  นาลาด 

 ๑๒๗ นายเชาวัฒน  ขุนใหม 

 ๑๒๘ นายเชิดพงศ  เชิญกลาง 

 ๑๒๙ นายโชคชัย  เสนเผือก 

 ๑๓๐ นายไชยณรงค  วงศวิริยะกุล 

 ๑๓๑ นายไชยา  นพโสภณ 

 ๑๓๒ นายซอฟวัน  ลือแบลูวง 

 ๑๓๓ นายฐากูร  กาญจโนภาศ 

 ๑๓๔ นายฐากูร  อัญฤาชัย 

 ๑๓๕ นายฐาปกรณ  ศิริรัตนโสพร 

 ๑๓๖ นายฐาปนิก  ทิสะเส 

 ๑๓๗ นายฐิติพงศ  ศิริลักษณ 

 ๑๓๘ นายฐิติวัสส  เทพไหว 

 ๑๓๙ นายณฏฐพงษ  พิมพโคตร 

 ๑๔๐ นายณฐนันท  เจนสัจวรรณ 

 ๑๔๑ นายณภัทร  ตะปะสา 

 ๑๔๒ นายณภัทร  ภัทรพันธกุล 

 ๑๔๓ นายณภัทร  วังศิริไพศาล 

 ๑๔๔ นายณรงครัชต  ฤทธิเมน 

 ๑๔๕ นายณฤดล  สุวรรณคะโต 

 ๑๔๖ นายณัชพล  ทองสวัสดิ์ 

 ๑๔๗ นายณัฏฐ  ประจักษรัตน 

 ๑๔๘ นายณัฏฐนวัต  เทพนิกร 

 ๑๔๙ นายณัฏฐพงศ  ยางกลาง 

 ๑๕๐ นายณัฏฐภัทร  ถาวรพัฒนพงศ 

 ๑๕๑ นายณัฐกาญจน  วิเศษฤทธิ์ 

 ๑๕๒ นายณัฐชนน  วงศชา 

 ๑๕๓ นายณัฐดนัย  มะลิวัน 

 ๑๕๔ นายณัฐพงศ  ตะจันทร 

 ๑๕๕ นายณัฐพงศ  เหมยากร 

 ๑๕๖ นายณัฐพงษ  พุทธวงค 

 ๑๕๗ นายณัฐพงษ  ศรีเท่ียงตรง 

 ๑๕๘ นายณัฐพล  ผลดี 



 หนา   ๓๙ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๙ นายณัฐพล  พ่ึงปญญา 

 ๑๖๐ นายณัฐพล  ภักดี 

 ๑๖๑ นายณัฐพล  สีนอยขาว 

 ๑๖๒ นายณัฐพล  ธรธนดล 

 ๑๖๓ นายณัฐพล  นิสภา 

 ๑๖๔ นายณัฐพีระ  ณัฏฐาพรรณ 

 ๑๖๕ นายณัฐวัฒน  ปจดี 

 ๑๖๖ นายณัฐวัฒน  ลาวัดพรม 

 ๑๖๗ นายณัฐวิทย  เดชรักษา 

 ๑๖๘ นายณัฐวุฒิ  ชองแสก 

 ๑๖๙ นายณัฐวุฒิ  พลมวง 

 ๑๗๐ นายณัฐวุฒิ  พูลเขาลาน 

 ๑๗๑ นายณัฐวุฒิ  ฮอศิริกุล 

 ๑๗๒ นายณัฐศักดิ์  บูหมะ 

 ๑๗๓ นายดนิษฐ  เลียวสุธามาศ 

 ๑๗๔ นายดนุเดช  วิชาคุณ 

 ๑๗๕ นายดล  วิรานุวัตร 

 ๑๗๖ นายดุสิต  กลํ่าถึก 

 ๑๗๗ นายตรีทเศศ  สุวรรณธรรมา 

 ๑๗๘ นายตอศักดิ์  ตาวงค 

 ๑๗๙ นายตะวัน  สงวนเกียรติ 

 ๑๘๐ นายตะวัน  แสงซื่อ 

 ๑๘๑ นายติณห  ปญญาวราภรณ 

 ๑๘๒ นายตุลธร  เฉลิมชวง 

 ๑๘๓ นายไตรทศ  ชางชุบ 

 ๑๘๔ นายไตรลักษณ  ยศพล 

 ๑๘๕ นายถิร  ปุญญวัฒนะ 

 ๑๘๖ นายถิรนัย  วงษเจริญผล 

 ๑๘๗ นายทวีศักดิ์  กาวกาย 

 ๑๘๘ นายทวีศักดิ์  แกวเปย 

 ๑๘๙ นายทวีศักดิ์  จันทรังษี 

 ๑๙๐ นายทวีศักดิ์  โชติสนธิ์ 

 ๑๙๑ นายทวีศักดิ์  สมศักดิ์ 

 ๑๙๒ นายทศพล  มณีวรรณ 

 ๑๙๓ นายทศพล  สิงหนาท 

 ๑๙๔ นายทัสสยุ  วะสิโน 

 ๑๙๕ นายทิวัตถ  พิสิษฐกุล 

 ๑๙๖ นายเทพ  จูสุวรรณ 

 ๑๙๗ นายเทวา  แสนภักดี 

 ๑๙๘ นายเทอดพงษ  อุนแกว 

 ๑๙๙ นายเทียนชัย  ปแกว 

 ๒๐๐ นายธนกร  อุดมพงษ 

 ๒๐๑ นายธนบดี  พงษธัญญะวิริยา 

 ๒๐๒ นายธนพงศ  โลกคําลือ 

 ๒๐๓ นายธนพัฒน  บุญทวนพิทักษ 

 ๒๐๔ นายธนพัฒน  บุญรักษา 

 ๒๐๕ นายธนพัฒน  มณี 

 ๒๐๖ นายธนพัฒน  สุขเกษม 

 ๒๐๗ นายธนภัทร  รมสายหยุด 

 ๒๐๘ นายธนภัทร  ล่ิมชูเชื้อ 



 หนา   ๔๐ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐๙ นายธนภูมิ  โอสถเจริญผล 

 ๒๑๐ นายธนภูมิ  ปทมเมธิน 

 ๒๑๑ นายธนวัฒน  เสวาภัย 

 ๒๑๒ นายธนัชเศรษฐ  คัมภิรานนท 

 ๒๑๓ นายธนัท  ติกปญญาวุฒิ 

 ๒๑๔ นายธนาวิทย  ธีระวุฒิชัยกิจ 

 ๒๑๕ นายธนิสร  วิชยศึกษ 

 ๒๑๖ นายธนุส  ลาโหยด 

 ๒๑๗ นายธเนศ  ธรรมภิบาล 

 ๒๑๘ นายธรณิศวร  อินทรปรีชา 

 ๒๑๙ นายธรรมเชษฐ  เดชวีระธรรม 

 ๒๒๐ นายธรรมรัตน  วาวงศมูล 

 ๒๒๑ นายธรรมวิทย  สุนทรรักษ 

 ๒๒๒ นายธรรศภาคย  เจริญพานธุวงศ 

 ๒๒๓ นายธฤต  ธิติรังสี 

 ๒๒๔ นายธวัช  แองบัวใหญ 

 ๒๒๕ นายธวัชชัย  ทยานรัมย 

 ๒๒๖ นายธวัชชัย  เนตรัตน 

 ๒๒๗ นายธัชชัย  โอภาบูรณะกุล 

 ๒๒๘ นายธัชพล  อิงคประเสริฐ 

 ๒๒๙ นายธัตรชัย  ธารณชัยเตชาวุฒิ 

 ๒๓๐ นายธันยพงศ  ดําดี 

 ๒๓๑ นายธาดา  นาชิโนรส 

 ๒๓๒ นายธิติมันท  วรธงชัย 

 ๒๓๓ นายธิติวัฒน  เพชรกี่ 

 ๒๓๔ นายธิเบศร  จําปา 

 ๒๓๕ นายธีรดนัย  พุฒิกานนท 

 ๒๓๖ นายธีรพร  ไชยเสนา 

 ๒๓๗ นายธีรภัทร  การะวิโก 

 ๒๓๘ นายธีรภัทร  โพธิ์พิมลวัฒนะ 

 ๒๓๙ นายธีรภัทร  ไชยยา 

 ๒๔๐ นายธีรภัทร  วงศมณีรุง 

 ๒๔๑ นายธีรยุทธ  กุรุพินฑารักษ 

 ๒๔๒ นายธีรวัฒน  คุณวันดี 

 ๒๔๓ นายธีรวัฒน  ไชยรักษ 

 ๒๔๔ นายธีรวิชญ  วีระรักษเดชา 

 ๒๔๕ นายธีรเวท  บัณฑิตยธรรม 

 ๒๔๖ นายธีระวัฒน  สิงหราช 

 ๒๔๗ นายนครินทรฺ  ยันตะบุศย 

 ๒๔๘ นายนนทปวิช  นิมมานเกียรติกุล 

 ๒๔๙ นายนพกร  บุตรหมัน 

 ๒๕๐ นายนพณัฐ  เตียรถสุวรรณ 

 ๒๕๑ นายนพดล  จิตผิวงาม 

 ๒๕๒ นายนพดล  ลือโขง 

 ๒๕๓ นายนพพล  สีพิมพ 

 ๒๕๔ นายนภกฤษฎ  หนูขวัญ 

 ๒๕๕ นายนภนต  เปล่ียนศักดิ์ 

 ๒๕๖ นายนภันตพุทธคุณ  นิมมานนันทน 

 ๒๕๗ นายนราธิป  รวมธรรม 

 ๒๕๘ นายนราวิชญ  สมพรไพลิน 



 หนา   ๔๑ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๕๙ นายนราวิชญ  อนศิริ 

 ๒๖๐ นายนรินทร  กันตา 

 ๒๖๑ นายนฤเบศร  ไชยคต 

 ๒๖๒ นายนวพล  เสถียรกุลวงศ 

 ๒๖๓ นายนวพล  บุญทองเพชร 

 ๒๖๔ นายนัฐพล  ใหญกระโทก 

 ๒๖๕ นายนันทวิชญ  ซื่อตรง 

 ๒๖๖ นายนิคม  ยังกองแกว 

 ๒๖๗ นายนิติพงษ  เตชูปกรณ 

 ๒๖๘ นายนิธินันท  ถิรพงษไพศาล 

 ๒๖๙ นายนิธิพงศ  คงบุญ 

 ๒๗๐ นายนิพนธ  วาตาดา 

 ๒๗๑ นายนิพัทธ  เนตรธุวกุล 

 ๒๗๒ นายนิยม  บุญทัน 

 ๒๗๓ นายนิรุตติ์  บําเพ็ญผล 

 ๒๗๔ นายนิววิทย  เจริญกิตติศักดิ์ 

 ๒๗๕ นายนิวัติ  พรหมวิง 

 ๒๗๖ นายเนติชาติ  เทอดธรรมไพศาล 

 ๒๗๗ นายบัญญัติ  มีฤทัย 

 ๒๗๘ นายบุญญฤทธิ์  ศรีสมุทร 

 ๒๗๙ นายเบญจพล  โคตรชาลี 

 ๒๘๐ นายเบญจมินทร  มูลเขียน 

 ๒๘๑ นายปกปอง  เลิศจันทร 

 ๒๘๒ นายปกปอง  เศวตชนะ 

 ๒๘๓ นายปฏิเวธ  ปะมา 

 ๒๘๔ นายปฐมพงศ  แกวมรกต 

 ๒๘๕ นายปฐมพร  ทองนุม 

 ๒๘๖ นายปณิธาน  แลวฤทธิ์ 

 ๒๘๗ นายปรณัช  สําเภาเงิน 

 ๒๘๘ นายปรวีร  ดายะ 

 ๒๘๙ นายประจักษ  โชตะวัน 

 ๒๙๐ นายประทีป  เทียนนอย 

 ๒๙๑ นายประพจน  สุขน 

 ๒๙๒ นายประพันธ  ขวัญเมืองแกว 

 ๒๙๓ นายประวิทย  ไชยคุณ 

 ๒๙๔ นายประวีณ  ทับทิมสี 

 ๒๙๕ นายประเวช  แซงคํา 

 ๒๙๖ นายประสานวงษ  แกวประกาย 

 ๒๙๗ นายประสิทธิ์  คําลือชา 

 ๒๙๘ นายประสิทธิ์  คุณแสนใส 

 ๒๙๙ นายประสิทธิ์  งะสตูล 

 ๓๐๐ นายประเสริฐ  วงศจันทร 

 ๓๐๑ นายปรัชญวัฒก  คันธเสวี 

 ๓๐๒ นายปรัชญเศวต  รักษรงค 

 ๓๐๓ นายปรีชา  ศิลาวุธ 

 ๓๐๔ นายปวงสรรค  ยักกะพันธ 

 ๓๐๕ นายปวรวัฒน  กระออมแกว 

 ๓๐๖ นายปวีณ  จันทรผา 

 ๓๐๗ นายปวุติ  วัฒนพงศศิริ 

 ๓๐๘ นายปองคุณ  โพธิ์กัน 



 หนา   ๔๒ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๐๙ นายปญญา  ไชยสุข 

 ๓๑๐ นายปติพันธ  เชื้อเมืองพาน 

 ๓๑๑ นายปยพันธุ  ภูโอบ 

 ๓๑๒ นายปยวัฒน  จริยะวัฒนา 

 ๓๑๓ นายปยะณัฐ  สินธุญา 

 ๓๑๔ นายปยะพงษ  ปงลังกา 

 ๓๑๕ นายปยะวัฒน  ศรีคงมาก 

 ๓๑๖ นายปุณณวิช  คงพิทักษสกุล 

 ๓๑๗ นายเปนหนึ่ง  ไชยวงศ 

 ๓๑๘ นายพงศกร  อัตถศิลปกิจ 

 ๓๑๙ นายพงศธร  มิตรภูมิวิบูลย 

 ๓๒๐ นายพงศธร  โตอินทร 

 ๓๒๑ นายพงศปณต  สิทธิขันแกว 

 ๓๒๒ นายพงศภัค  ศรีสมทรง 

 ๓๒๓ นายพงศภัค  ภูมิวัฒน 

 ๓๒๔ นายพงศวริศ  ปนจันทร 

 ๓๒๕ นายพงศศักดิ์  เอี่ยมไธสง 

 ๓๒๖ นายพงศศิริ  เกษมุติ 

 ๓๒๗ นายพงศสันต  ตงประเสริฐ 

 ๓๒๘ นายพงษ  สูงสวาง 

 ๓๒๙ นายพงษนิวัฒน  จันทนา 

 ๓๓๐ นายพงษพจน  นะมาเส 

 ๓๓๑ นายพงษศักดิ์  ทอดชัยภูมิ 

 ๓๓๒ นายพงษศิริ  เผาภูธร 

 ๓๓๓ นายพงษสกร  ทัศนราพันธ 

 ๓๓๔ นายพงษเสก  สมสุข 

 ๓๓๕ นายพชร  เตโชพิริยะกุล 

 ๓๓๖ นายพนม  สัมพัดสิม 

 ๓๓๗ นายพนิต  เกตุทอง 

 ๓๓๘ นายพยงค  คับพวง 

 ๓๓๙ นายพร  ชัชวาลย 

 ๓๔๐ นายพรชัย  ชัยดายันท 

 ๓๔๑ นายพรชัย  บัวอิ่น 

 ๓๔๒ นายพรเทพ  สุวรรณประสพ 

 ๓๔๓ นายพรพงษ  สุธิรังกูร 

 ๓๔๔ นายพรภวิษย  ตั้งเสรีสุข 

 ๓๔๕ นายพลวัฒน  สุภาพันธ 

 ๓๔๖ นายพอพล  จอมมูล 

 ๓๔๗ นายพัชระ  มูลประถม 

 ๓๔๘ นายพันธการต  สะอีด 

 ๓๔๙ นายพันธพัฒน  ปาจรียพงษ 

 ๓๕๐ นายพันธมิตร  พันธุสาย 

 ๓๕๑ นายพาวิศณุ  ถึงรัตน 

 ๓๕๒ นายพิจักษณ  ออนละออ 

 ๓๕๓ นายพิชญ  ทิพรส 

 ๓๕๔ นายพิชานนท  มิ่งฉาย 

 ๓๕๕ นายพิทยาทร  ชวาลิต 

 ๓๕๖ นายพิทยาธร  เวียงทอง 

 ๓๕๗ นายพิมานรัตน  ปนโย 

 ๓๕๘ นายพิริยะ  ภิบาลกุล 



 หนา   ๔๓ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๕๙ นายพิษณุพงษ  ดวงคํา 

 ๓๖๐ นายพีรฑัต  วงศสวัสดิ์ 

 ๓๖๑ นายพีรดนย  ศรีวิพัฒน 

 ๓๖๒ นายพีรพัฒน  ภูพิบูลย 

 ๓๖๓ นายพีรยุทธ  รัตนเสลานนท 

 ๓๖๔ นายพีรวัฒน  แกวกียูร 

 ๓๖๕ นายพีรวัส  พรหมประทุม 

 ๓๖๖ นายพีระคง  หลาพันธ 

 ๓๖๗ นายพีระพล  เย่ียมพิพัฒนา 

 ๓๖๘ นายพีระศักดิ์  กาติ๊บ 

 ๓๖๙ นายไพจิตร  อธิไภริน 

 ๓๗๐ นายไพฑูรย  นามโคตร 

 ๓๗๑ นายไพบูลย  หนูวงศ 

 ๓๗๒ นายฟาฏิน  บินลาเตะ 

 ๓๗๓ นายภคพงศ  เกิดทวี 

 ๓๗๔ นายภคินทร  ดีดานคอ 

 ๓๗๕ นายภรกฤษฏ์ิ  บุญอํานวย 

 ๓๗๖ นายภราดร  เบาวรรณ 

 ๓๗๗ นายภสันต  จํารูญกุล 

 ๓๗๘ นายภัคพล  นิลกาญจน 

 ๓๗๙ นายภัคพล  วงคไชยา 

 ๓๘๐ นายภัทรโชติ  กันหาเรียง 

 ๓๘๑ นายภัทรพงศ  แสนอุบล 

 ๓๘๒ นายภัทรวรรธน  สุขสาครธนาวัฒน 

 ๓๘๓ นายภัทราวุธ  คมคาย 

 ๓๘๔ นายภากร  อรัญเชาวนชัย 

 ๓๘๕ นายภาคภูมิ  ชัยวงค 

 ๓๘๖ นายภาคภูมิ  ภูสุธาสี 

 ๓๘๗ นายภาคิณ  รสจันทร 

 ๓๘๘ นายภาคิน  บุญพิชาชาญ 

 ๓๘๙ นายภาคิไนย  สีหะอําไพ 

 ๓๙๐ นายภาณุเดช  นกอินทร 

 ๓๙๑ นายภาณุพงศ  เลิศวิกรานต 

 ๓๙๒ นายภาณุวัฒน  จันทรคํา 

 ๓๙๓ นายภาณุสิทธิ์  จางศิริกูล 

 ๓๙๔ นายภาติกวัฒน  จอมพรรษา 

 ๓๙๕ นายภานุวัฒน  ณรงคศิลป 

 ๓๙๖ นายภุชเคนทร  กําแพงทอง 

 ๓๙๗ นายภูบดี  ตันติกุล 

 ๓๙๘ นายภูเบศ  วัชรวิรุฬห 

 ๓๙๙ นายภูมิรพี  เขมประเสริฐ 

 ๔๐๐ นายโภคิน  วรินทร 

 ๔๐๑ นายมงคลพรรณ  ทิพยเนตร 

 ๔๐๒ นายมนตรี  พิมพา 

 ๔๐๓ นายมนัส  นันตาบุตร 

 ๔๐๔ นายมรุต  สนธิเณร 

 ๔๐๕ นายมะยากี  มุสะอะรง 

 ๔๐๖ นายมะยีดิง  เตะ 

 ๔๐๗ นายมานิต  นาควัน 

 ๔๐๘ นายมาโนชย  อรกุล 



 หนา   ๔๔ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๐๙ นายมุหัมหมัด  ยาชะรัด 

 ๔๑๐ นายมูซัมมี  สมัย 

 ๔๑๑ นายมูฮัมหมัดมัรยาน  ลาเตะบือริง 

 ๔๑๒ นายไมรตรี  มุลตรีภักดิ์ 

 ๔๑๓ นายยงยุทธ  สุพรรณรัตน 

 ๔๑๔ นายยรรยงค  มณีวงษ 

 ๔๑๕ นายยศ  ยุนยะสิทธิ์ 

 ๔๑๖ นายยศภัทร  ญาติภักดี 

 ๔๑๗ นายยอดเย่ียม  ย่ิงยง 

 ๔๑๘ นายยอดรัก  รัตนคุณ 

 ๔๑๙ นายยุทธชัย  นาดอน 

 ๔๒๐ นายยุทธวีร  ศิริจันทร 

 ๔๒๑ นายยุทธศาสตร  เผาพงศศักดิ์ 

 ๔๒๒ นายยุรนันท  ประภาการ 

 ๔๒๓ นายรชฏ  วงษจันทร 

 ๔๒๔ นายรชานนท  กาญจนศักดิ์ชัย 

 ๔๒๕ นายระพี  เลาประสพวัฒนา 

 ๔๒๖ นายระพีพัฒน  ศรีแจม 

 ๔๒๗ นายรัชชานนท  เจริญศรีรุงเรือง 

 ๔๒๘ นายรัชชานนท  รัตนฐานู 

 ๔๒๙ นายรัชตะ  สุพรรณโรจน 

 ๔๓๐ นายรัชพล  หาพันธ 

 ๔๓๑ นายรัฐภูมิ  ทิศร 

 ๔๓๒ นายรัตนเลิศ  เนาวรัตน 

 ๔๓๓ นายราชภูมิ  อนุกูล 

 ๔๓๔ นายราชัน  ขุนชนะธง 

 ๔๓๕ นายรุงเกียรติ  ชัยศุภกิจสินธ 

 ๔๓๖ นายรุงธรรม  ภูประเสริฐ 

 ๔๓๗ นายรุงโรจน  สลับ 

 ๔๓๘ นายรุงโรจน  สุขใจ 

 ๔๓๙ นายเรืองฤทธิ์  มั่นคง 

 ๔๔๐ นายลัภพงษ  จินตสุภาวงศ 

 ๔๔๑ นายวงศวริศ  ธนบูลยกอกิจ 

 ๔๔๒ นายวชิร  อินทรปาน 

 ๔๔๓ นายวชิรากรณ  ตลับนาค 

 ๔๔๔ นายวทัญู  อุปปง 

 ๔๔๕ นายวรการ  ตีระกนก 

 ๔๔๖ นายวรดร  ปโรสิยานนท 

 ๔๔๗ นายวรพจน  หอมบุตร 

 ๔๔๘ นายวรพันธุ  ฤทธิเดช 

 ๔๔๙ นายวรวัช  กาญจนสาวิตรี 

 ๔๕๐ นายวรเศรษฐ  ขอรม 

 ๔๕๑ นายวรัญู  สุทธิกาศนีย 

 ๔๕๒ นายวรากร  พัฒนาธรชัย 

 ๔๕๓ นายวรางกูร  จันทรปาน 

 ๔๕๔ นายวราชันย  ไชยกันทะ 

 ๔๕๕ นายวราทิตย  ทารา 

 ๔๕๖ นายวราพงษ  จันศรีลา 

 ๔๕๗ นายวราพล  เพ็งคํา 

 ๔๕๘ นายวรุตพร  อําพลพรรณ 



 หนา   ๔๕ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๕๙ นายวศิน  เพริศพรายวงศ 

 ๔๖๐ นายวสันต  แดงขาว 

 ๔๖๑ นายวสันต  ธรรมาธร 

 ๔๖๒ นายวัชรพงษ  อัตตสิริลักษณ 

 ๔๖๓ นายวัชระ  จิตตแมน 

 ๔๖๔ นายวัชรินทร  ชูบรรจง 

 ๔๖๕ นายวัชเรศร  มะมา 

 ๔๖๖ นายวัฒนพงษ  วรรณโพธิ์กลาง 

 ๔๖๗ นายวัฒนภพ  ปลากัดทอง 

 ๔๖๘ นายวัฒนา  ตาแสน 

 ๔๖๙ นายวัฒนา  พอบํารุง 

 ๔๗๐ นายวันจักร  ชวปนชัย 

 ๔๗๑ นายวันฉัตร  เรียงสี 

 ๔๗๒ นายวันชนะ  วงษชาชม 

 ๔๗๓ นายวันชาติ  บุญไล 

 ๔๗๔ นายวันมงคล  เล็กทาไม 

 ๔๗๕ นายวิจัย  เสนสกุล 

 ๔๗๖ นายวิชชรัชต  เลาหชาญวนิชย 

 ๔๗๗ นายวิชา  กอแกว 

 ๔๗๘ นายวิชาญ  วิชัย 

 ๔๗๙ นายวิชิต  ธีรไกรศรี 

 ๔๘๐ นายวิทธวัช  จอมคํา 

 ๔๘๑ นายวิทยา  กนกหงส 

 ๔๘๒ นายวิทยา  เฉลิมกุล 

 ๔๘๓ นายวิธวินท  หวังเพ่ิมพูน 

 ๔๘๔ นายวิรัตน  ย้ิมมี 

 ๔๘๕ นายวิวัฒน  คลายหลอ 

 ๔๘๖ นายวิศว  ถาวรศักดิ์ 

 ๔๘๗ นายวิศว  ศรีณัษฐพงษ 

 ๔๘๘ นายวิเศษสรรค  พรศิริอนันต 

 ๔๘๙ นายวิษณุ  ย่ิงยอด 

 ๔๙๐ นายวิษรุจน  แสงกระจาง 

 ๔๙๑ นายวีรชาติ  พันธุบานแหลม 

 ๔๙๒ นายวีรเดช  ชางเจรจา 

 ๔๙๓ นายวีรพล  โนชัย 

 ๔๙๔ นายวีรภัทร  รี้พลมหา 

 ๔๙๕ นายวีรยุทธ  แผนพรหม 

 ๔๙๖ นายวีรสิญจน  อวยพรชัยสกุล 

 ๔๙๗ นายวุฒิชัย  วรพาสน 

 ๔๙๘ นายวุฒิชัย  ศรีจันทร 

 ๔๙๙ นายวุฒิพงศ  วันทอง 

 ๕๐๐ นายวุฒิพงษ  ปราณีวงศ 

 ๕๐๑ นายวุฒิพล  สุธีราภรณ 

 ๕๐๒ นายเวธนวิทย  สุขแกว 

 ๕๐๓ นายศตชนมพรรษ  เท่ียงตรง 

 ๕๐๔ นายศตวรรษ  จิระปาน 

 ๕๐๕ นายศรัญู  หวันบิหลาย 

 ๕๐๖ นายศรัณย  เบญจมปริญญากูล 

 ๕๐๗ นายศรัณย  สุจินพรัหม 

 ๕๐๘ นายศรายุทธ  นวลแกว 



 หนา   ๔๖ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๐๙ นายศราวุฒิ  ทุมเสน 

 ๕๑๐ นายศราวุฒิ  บุญญะรัง 

 ๕๑๑ นายศรุต  นวเจริญชัย 

 ๕๑๒ นายศศิกร  ปรีชา 

 ๕๑๓ นายศักดิ์ชัย  แซเฮง 

 ๕๑๔ นายศักดิธัช  ดงประถา 

 ๕๑๕ นายศักดิ์สิทธิ์  สิงหรา ณ อยุธยา 

 ๕๑๖ นายศิรณัฐ  ขาวสังข 

 ๕๑๗ นายศิรวิชญ  วลัยพัชรา 

 ๕๑๘ นายศิริพงษ  อภิสิทธิเวช 

 ๕๑๙ นายศิวกร  เงินอินตะ 

 ๕๒๐ นายศิวชัย  กันเงิน 

 ๕๒๑ นายศิวพล  ทุงสงค 

 ๕๒๒ นายศิวะนันท  ศิวประสิทธิ์กุล 

 ๕๒๓ นายศิวัช  สันธิติพงศ 

 ๕๒๔ นายศุภกร  อึ้งโชคอํานวย 

 ๕๒๕ นายศุภกิต  เกตุเสง 

 ๕๒๖ นายศุภกิตติ์  เธียรธีรวรรณ 

 ๕๒๗ นายศุภศิษฎ  การดี 

 ๕๒๘ นายศุภสัณห  เกียรติสุวรรณ 

 ๕๒๙ นายศุภสุข  กิตติพล 

 ๕๓๐ นายศุภากร  แสนทําพล 

 ๕๓๑ นายเศรษฐพร  จุนหวิทยะ 

 ๕๓๒ นายสกฤษฏ์ิ  โมคศิริ 

 ๕๓๓ นายสดายุ  จารุสิริรังษี 

 ๕๓๔ นายสถาปตย  สารธิยากุล 

 ๕๓๕ นายสนั่น  พลไชย 

 ๕๓๖ นายสมเจตน  แนวกลาง 

 ๕๓๗ นายสมชาติ  ชุมนุมอาสา 

 ๕๓๘ นายสมเดช  พันคง 

 ๕๓๙ นายสมพงษ  ตะวงค 

 ๕๔๐ นายสมพงษ  ระดาศักดิ์ 

 ๕๔๑ นายสมศักดิ์  บุญเขื่อง 

 ๕๔๒ พันจาโท สมัย  วงคํา 

 ๕๔๓ นายสยามรัฐ  จูงไทย 

 ๕๔๔ นายสรณศิริ  นาคสุริยันต 

 ๕๔๕ นายสรณสิริ  วัฒนเรืองชัย 

 ๕๔๖ นายสรพงศ  คงปนนา 

 ๕๔๗ นายสรวัฒน  ธนานุภาพไพศาล 

 ๕๔๘ นายสรวิชญ  พุฒินาถ 

 ๕๔๙ นายสรวิศ  เจริญพันธ 

 ๕๕๐ นายสรศักดิ์  เกาประโคน 

 ๕๕๑ นายสรัทธ  รอดภัยปวง 

 ๕๕๒ นายสรายุทธ  ยาแรสางะ 

 ๕๕๓ นายสรายุทธ  หยงสิทธิ์ 

 ๕๕๔ นายสราวุธ  ชัชวาลกิจกุล 

 ๕๕๕ นายสราวุธ  อัมพร 

 ๕๕๖ นายสันสกฤต  วิภาศรีนิมิต 

 ๕๕๗ นายสาธิต  พนมแกน 

 ๕๕๘ นายสาธิต  พรหมขจร 
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 ๕๕๙ นายสิทธิกรณ  แมเราะ 

 ๕๖๐ นายสิทธินันท  พ้ัวปอง 

 ๕๖๑ นายสิทธิพงศ  ชานอย 

 ๕๖๒ นายสิทธิศักดิ์  กาลเนาวกุล 

 ๕๖๓ นายสิทธิศักดิ์  งาสิทธิ์ 

 ๕๖๔ นายสิรดนัย  วัฒนวงษคีรี 

 ๕๖๕ นายสิรภพ  ธรรมสวยดี 

 ๕๖๖ นายสิริกร  ทันดอน 

 ๕๖๗ นายสิริวัฒน  บุญโภค 

 ๕๖๘ นายสุกฤต  ตรีวัฒนาวงศ 

 ๕๖๙ นายสุกฤษฎ์ิ  ใจแกลว 

 ๕๗๐ นายสุชาติ  พิทักษแกวกนก 

 ๕๗๑ นายสุทธานนท  จันทพัฒสกุณ 

 ๕๗๒ นายสุทธิวัฒน  ขุมเงิน 

 ๕๗๓ นายสุทธิวัฒน  ศรศักดิ์ 

 ๕๗๔ นายสุทธิศักดิ์  ฝูงทองเจริญ 

 ๕๗๕ นายสุทธิศักดิ์  แหเลิศตระกูล 

 ๕๗๖ นายสุทธี  พลรักษา 

 ๕๗๗ นายสุธรรม  จิรพนากร 

 ๕๗๘ นายสุนทร  ขันธิกุล 

 ๕๗๙ นายสุนทร  พันฤทธิ์ดํา 

 ๕๘๐ นายสุบิน  กองเมือง 

 ๕๘๑ นายสุประกฤษฏ์ิ  ศรีษะเกตุ 

 ๕๘๒ นายสุภวัชร  โรจนปญญากิจ 

 ๕๘๓ นายสุเมธ  บุญเพลิง 

 ๕๘๔ นายสุเมธ  พงศดารา 

 ๕๘๕ นายสุรชา  ชารู 

 ๕๘๖ นายสุรเชษฐ  ฤทธิเหิม 

 ๕๘๗ นายสุรเดช  แสงวิสิทธิ์ 

 ๕๘๘ นายสุรวัช  ปยะวรรณรัตน 

 ๕๘๙ นายสุรศักดิ์  ทําดี 

 ๕๙๐ นายสุรเสกข  จรรยาศิริ 

 ๕๙๑ นายสุรัฐ  ปอตระกูล 

 ๕๙๒ นายสุรัตน  ทัศณศร 

 ๕๙๓ นายสุริยา  ทองกอน 

 ๕๙๔ นายสุวิจักขณ  ปุญนุวงศ 

 ๕๙๕ นายสุวิทย  สุระเสียง 

 ๕๙๖ นายเสกสิทธิ์  ขอนทอง 

 ๕๙๗ นายเสธ  อินทุวงศ 

 ๕๙๘ วาที่รอยตรี เสนห  แกวอุดร 

 ๕๙๙ นายเสริมพงษ  ยวนพันธ 

 ๖๐๐ นายเสรี  ไชยโส 

 ๖๐๑ นายหริรักษ  หอมพูลทรัพย 

 ๖๐๒ นายหะสัน  ดาโหะ 

 ๖๐๓ นายองอาจ  ผองวรรณ 

 ๖๐๔ นายอดินันต  ดือราซอลีมา 

 ๖๐๕ นายอดินันต  สิงหดี 

 ๖๐๖ นายอดิศักดิ์  ศรีชัยแสง 

 ๖๐๗ นายอดุลย  แสนศรี 

 ๖๐๘ นายอธิป  ยังอยูดี 
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 ๖๐๙ นายอธิป  กิจขจรเกียรติ 

 ๖๑๐ นายอนนต  ยอดเรืองวงศ 

 ๖๑๑ นายอนุชา  โพธิ์กระสังข 

 ๖๑๒ นายอนุชา  ศรีเล็ก 

 ๖๑๓ นายอนุพงค  กล่ินอุดม 

 ๖๑๔ นายอนุวัฒน  จําปาสอน 

 ๖๑๕ นายอนุวัฒน  สรวนรัมย 

 ๖๑๖ นายอนุศร  การะเกษ 

 ๖๑๗ นายอนุสรณ  พุทธนิยม 

 ๖๑๘ นายอภิชาติ  ใจดีเจริญ 

 ๖๑๙ นายอภิชาติ  สุนทร 

 ๖๒๐ นายอภิเชษฐ  โกตัน 

 ๖๒๑ นายอภิเชษฐ  ตนเกตุ 

 ๖๒๒ นายอภิรมย  ไมทอง 

 ๖๒๓ นายอภิวัฒน  โยวมุด 

 ๖๒๔ นายอภิสิทธิ์  มานะเจริญ 

 ๖๒๕ นายอมร  มะบูยา 

 ๖๒๖ นายอมรธีร  ศรีสะอาด 

 ๖๒๗ นายอรรถกฤษฏ  กุลวงษ 

 ๖๒๘ นายอรรถพร  บุตรเพชร 

 ๖๒๙ นายอรรถพล  ประกายสิทธิ์ 

 ๖๓๐ นายอรรถพล  แหวเพ็ชร 

 ๖๓๑ นายอรรถวัฒน  โคตรสาอุประ 

 ๖๓๒ นายอรุชา  วงศพีรกุล 

 ๖๓๓ นายอลงกรณ  นิติธัญญรัตนา 

 ๖๓๔ นายอวยชัย  สิทธิหาโคตร 

 ๖๓๕ นายอวยพร  ชื่นจรูญ 

 ๖๓๖ นายอัคบัร  แวมามะ 

 ๖๓๗ นายอัฐพงศ  ฮวกนิล 

 ๖๓๘ นายอัฒพงษ  บุญเสริม 

 ๖๓๙ นายอัดนัน  กาหลง 

 ๖๔๐ นายอับดลลาตีฟ  มะยุโสะ 

 ๖๔๑ นายอับดุลซูโกร  ยูโซะ 

 ๖๔๒ นายอัมรันดร  แวหะยี 

 ๖๔๓ นายอัศวิน  คุมภัยเพ่ือน 

 ๖๔๔ นายอาชว  กาญจนปกรณชัย 

 ๖๔๕ นายอาชวิชญ  บุญเอนก 

 ๖๔๖ นายอาทิตย  เที่ยงธรรม 

 ๖๔๗ นายอาทิตย  โสมแผว 

 ๖๔๘ นายอานนท  เผาเวียงคํา 

 ๖๔๙ นายอานุภาพ  สงคราม 

 ๖๕๐ นายอายุ  ดะเจะตู 

 ๖๕๑ นายอํานวย  สํานักโนน 

 ๖๕๒ นายอํานาจ  ขําสุวรรณ 

 ๖๕๓ นายอํานาจพล  รัชพล 

 ๖๕๔ นายอํามาร  ดารามะ 

 ๖๕๕ นายอิสมาแอ  ดอลี 

 ๖๕๖ นายอิสระพงศ  อุปนิสากร 

 ๖๕๗ นายอุทิตย  บรรยง 

 ๖๕๘ นายอุเทน  กูลการขาย 



 หนา   ๔๙ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๕๙ นายอุเทน  สะมิน 

 ๖๖๐ นายอุเทน  หนูชิต 

 ๖๖๑ นายอุสมาน  บือราเฮง 

 ๖๖๒ นายเอกชนก  วัชรปญจมาศ 

 ๖๖๓ นายเอกชัย  ชูเพ็ง 

 ๖๖๔ นายเอกฐากร  กิตยารักษ 

 ๖๖๕ นายเอกนฤน  จิวชัยศักดิ์ 

 ๖๖๖ นายเอกพล  คุณาดิเรก 

 ๖๖๗ นายเอกพันธ  นครขวาง 

 ๖๖๘ นางสาวกชกร  คันธฬิกา 

 ๖๖๙ นางสาวกชกร  เจนสาริกิจ 

 ๖๗๐ นางสาวกชกร  วีรสมิทธ 

 ๖๗๑ นางกชพร  ไกยสินธุ 

 ๖๗๒ นางกชพร  บุญเลิศ 

 ๖๗๓ นางสาวกชวรรณ  ศิริคะเณรัตน 

 ๖๗๔ นางสาวกติกา  ใจกลา 

 ๖๗๕ นางสาวกนกกาญจน  ขอรัตน 

 ๖๗๖ นางกนกกาญจน  เถื่อนโยธา 

 ๖๗๗ นางกนกนวล  อินธิเสน 

 ๖๗๘ นางสาวกนกพร  กอวัฒนมงคล 

 ๖๗๙ นางสาวกนกพร  ปญญาดี 

 ๖๘๐ นางสาวกนกพร  อ่ําเงิน 

 ๖๘๑ นางสาวกนกพร  อินทรเหงา 

 ๖๘๒ นางสาวกนกรัตน  ศรีนา 

 ๖๘๓ นางสาวกนกวรรณ  แกวเพ็ง 

 ๖๘๔ นางสาวกนกวรรณ  แซล่ิว 

 ๖๘๕ นางสาวกนกวรรณ  เนียมจิตร 

 ๖๘๖ นางสาวกนกวรรณ  ปญญาหลวง 

 ๖๘๗ นางสาวกนกวรรณ  พรหมมานพ 

 ๖๘๘ นางสาวกนกวรรณ  ยุทธนา 

 ๖๘๙ นางสาวกนกวรรณ  หงษศรีจันทร 

 ๖๙๐ นางสาวกนกวรรณ  ปญญาศร 

 ๖๙๑ นางสาวกนกวรรณ  ศิริรัตน 

 ๖๙๒ นางสาวกนกอร  รอตเรือง 

 ๖๙๓ นางสาวกนกอร  สุขอยู 

 ๖๙๔ นางสาวกนันตพัสตร  กาญจนะวสิต 

 ๖๙๕ นางสาวกนันตภรณ  กาญจนะวสิต 

 ๖๙๖ นางสาวกมลชนก  ตันโชติกุล 

 ๖๙๗ นางสาวกมลชนก  นอยเต็ม 

 ๖๙๘ นางสาวกมลชล  ศรีวรสาร 

 ๖๙๙ นางสาวกมลทิพย  ธรรมวงษศา 

 ๗๐๐ นางสาวกมลทิพย  โลหะพิริยกุล 

 ๗๐๑ นางสาวกมลทิพย  วิมูลชาติ 

 ๗๐๒ นางสาวกมลทิพย  สุวรรณโน 

 ๗๐๓ นางกมลภัทร  สุขมี 

 ๗๐๔ นางสาวกมลรส  ตันติสุวณิชยกุล 

 ๗๐๕ นางสาวกมลรัช  คงประเสริฐ 

 ๗๐๖ นางสาวกมลรัตน  กังใจ 

 ๗๐๗ นางสาวกมลลักษณ  จิตสันติกุล 

 ๗๐๘ นางสาวกมลวรรณ  กิจเจริญปญญา 
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 ๗๐๙ นางกมลวรรณ  ประมายะยัง 

 ๗๑๐ นางสาวกมลวรรณ  อุนเจริญกิจโสภา 

 ๗๑๑ นางสาวกมลวรรณ  แดงประเสริฐ 

 ๗๑๒ นางกมลวรรณ  จ้ีตะนันท 

 ๗๑๓ นางสาวกมลวัน  ล่ิมสกุล 

 ๗๑๔ นางสาวกมลารัช  เกษรพรม 

 ๗๑๕ นางสาวกมิลา  โกสุมพันธ 

 ๗๑๖ นางสาวกรกช  มะโนเรศ 

 ๗๑๗ นางสาวกรกนก  ขันทโคครัย 

 ๗๑๘ นางสาวกรกนก  ชัยสุวรรณรักษ 

 ๗๑๙ นางสาวกรกนก  อันสน 

 ๗๒๐ นางสาวกรพัชร  สัพทเสวี 

 ๗๒๑ นางสาวกรรณิกา  ธงชัย 

 ๗๒๒ นางสาวกรรณิการ  ชาญศรี 

 ๗๒๓ นางกรรณิการ  เลิศแกว 

 ๗๒๔ นางกรรณิการ  อินทรษร 

 ๗๒๕ นางสาวกรรัตน  สกุลวานิช 

 ๗๒๖ นางสาวกรวรรณ  บุญสวาง 

 ๗๒๗ นางกรองแกว  ลาภโพธิ์ชัย 

 ๗๒๘ นางสาวกรุณา  ทิพยวังเมฆ 

 ๗๒๙ นางสาวกรุณา  เจริญนวรัตน 

 ๗๓๐ นางสาวกฤชวรรณ  รุงเริงชัย 

 ๗๓๑ นางสาวกฤตกนก  จินดายก 

 ๗๓๒ นางสาวกฤตพร  ออมแกว 

 ๗๓๓ นางสาวกฤตยา  รองสวัสดิ์ 

 ๗๓๔ นางสาวกฤตยา  เวทเวคิน 

 ๗๓๕ นางสาวกฤตอร  เหลาอินทร 

 ๗๓๖ นางสาวกฤติญา  ภูวเมธวงศา 

 ๗๓๗ นางสาวกฤษณา  โนราช 

 ๗๓๘ นางกฤษณา  วงคปวน 

 ๗๓๙ นางสาวกฤษณาพร  เถื่อนโทสาร 

 ๗๔๐ นางสาวกฤษติยา  ริตตา 

 ๗๔๑ นางสาวกวิสรา  วรรณเสวต 

 ๗๔๒ นางสาวกัญจนชญา  โกศลศิรศักดิ์ 

 ๗๔๓ นางสาวกัญจนา  พ่ึงทอง 

 ๗๔๔ นางสาวกัญญณัท  บุณยทรรพ 

 ๗๔๕ นางสาวกัญญา  กลายสุข 

 ๗๔๖ นางสาวกัญญา  วงษตาชีพ 

 ๗๔๗ นางสาวกัญญาพิมพ  สะอะ 

 ๗๔๘ นางกัญญาภัค  โคตรมงคุณ 

 ๗๔๙ นางกัญญามาศ  วิจิตร 

 ๗๕๐ นางสาวกัญธศิริ  กองสอาด 

 ๗๕๑ นางสาวกัณฐรวี  ศิริโชติ 

 ๗๕๒ นางสาวกัณฑรีย  ศิริภาภรณ 

 ๗๕๓ นางสาวกันธิชา  สุทธิสุวรรณ 

 ๗๕๔ นางสาวกันยารัตน  ศรีสวัสดิ์ 

 ๗๕๕ นางกัลยรัตน  ขันโพธิ์นอย 

 ๗๕๖ นางกัลยา  ทองกัน 

 ๗๕๗ นางกัลยา  สุวะจันทร 

 ๗๕๘ นางสาวกัลยา  หวันยะหวา 
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 ๗๕๙ นางสาวกัลยาณี  มวงประโคน 

 ๗๖๐ นางสาวกาญจนหทัย  สิมราช 

 ๗๖๑ นางสาวกาญจนา  กลางนอก 

 ๗๖๒ นางกาญจนา  กัตติยบุตร 

 ๗๖๓ นางสาวกาญจนา  แกวละออ 

 ๗๖๔ นางกาญจนา  คล่ีแกว 

 ๗๖๕ นางสาวกาญจนา  ชามนตรี 

 ๗๖๖ นางสาวกาญจนา  ไดยะศรี 

 ๗๖๗ นางกาญจนา  ตรีประสิทธิ์ชัย 

 ๗๖๘ นางกาญจนา  ตั้งใจ 

 ๗๖๙ นางสาวกาญจนา  ทองเตาหมก 

 ๗๗๐ นางสาวกาญจนา  แผนสทาน 

 ๗๗๑ นางกาญจนา  เพียรประสม 

 ๗๗๒ นางกาญจนา  ฟุจันทร 

 ๗๗๓ นางสาวกาญจนา  มณีเนตร 

 ๗๗๔ นางกาญจนา  มิ่งขวัญ 

 ๗๗๕ นางกาญจนา  ยอดย่ิง 

 ๗๗๖ นางสาวกาญจนา  รังสวัสดิ์จิตร 

 ๗๗๗ นางสาวกาญจนา  วรรณกิจ 

 ๗๗๘ นางสาวกาญจนา  สีนากสุก 

 ๗๗๙ นางสาวกาญจนา  อาษาสรอย 

 ๗๘๐ นางสาวกาญจนาภา  ศุภบูรณ 

 ๗๘๑ นางสาวการีมะห  แวหามะ 

 ๗๘๒ นางสาวกิ่งกมล  ศรีกะกุล 

 ๗๘๓ นางสาวกิ่งกาญจน  ชวยละแม 

 ๗๘๔ นางสาวกิตติพร  เกตุดี 

 ๗๘๕ นางสาวกิตติยา  ชวยชู 

 ๗๘๖ นางกิตติยา  ชูวงษวัฒนะ 

 ๗๘๗ นางสาวกิตติยา  มั่นตอ 

 ๗๘๘ นางสาวกิตพร  แผลงฤทธิ์ 

 ๗๘๙ นางสาวกิตินารถ  นาคเสน 

 ๗๙๐ นางกิติยา  เจริญชนม 

 ๗๙๑ นางกิรณา  ราชประดิษฐ 

 ๗๙๒ นางสาวกุณฑลี  ชมภูวิเศษ 

 ๗๙๓ นางกุลธิดา  เทพกอง 

 ๗๙๔ นางกุลธิดา  สุวัฒนพูนลาภ 

 ๗๙๕ นางสาวกุลนัดดา  อภัยโส 

 ๗๙๖ นางกุลลดา  นันตะรัตน 

 ๗๙๗ นางสาวกุลวดี  ล่ิมเฮง 

 ๗๙๘ นางสาวกุลิสรา  นอบนอม 

 ๗๙๙ นางสาวกุสุมา  ทองโกฏ์ิ 

 ๘๐๐ นางสาวกุสุมา  บุญมาตา 

 ๘๐๑ นางสาวกุสุมาลย  จันทรเพ็ชร 

 ๘๐๒ นางสาวกุสุมาลย  มีพืชน 

 ๘๐๓ นางกูยารีฟะ  แมเราะ 

 ๘๐๔ นางเกตุแกว  จิตรอําพร 

 ๘๐๕ นางเกตุมะณี  สวยแสง 

 ๘๐๖ นางสาวเกตุสุณี  คันศร 

 ๘๐๗ นางเกวลิน  แกนทอง 

 ๘๐๘ นางเกวลี  แกวกิติกุล 
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 ๘๐๙ นางสาวเกศณีย  เกอะประสิทธิ์ 

 ๘๑๐ นางสาวเกศรา  เครื่องพันธ 

 ๘๑๑ นางสาวเกศรินทร  กาอินตา 

 ๘๑๒ นางสาวเกศรินทร  ไชโยธา 

 ๘๑๓ นางสาวเกศินี  รัตนทัศนีย 

 ๘๑๔ นางสาวเกษมศร  ขันติพงศ 

 ๘๑๕ นางสาวเกษร  พลบํารุง 

 ๘๑๖ นางเกษร  ไมดี 

 ๘๑๗ นางเกษร  ฤทธนพงศธร 

 ๘๑๘ นางสาวเกษร  โอวเต็ง 

 ๘๑๙ นางเกษรา  บุญเปง 

 ๘๒๐ นางสาวเกษราภรณ  บินมา 

 ๘๒๑ นางสาวเกสรา  วิเชียรสรรค 

 ๘๒๒ นางแกมกาญจน  พรหมบุตร 

 ๘๒๓ นางสาวขจีมาส  สินชัย 

 ๘๒๔ นางขนิษฐา  ขุนสุวรรณ 

 ๘๒๕ นางสาวขนิษฐา  ครุนันท 

 ๘๒๖ นางสาวขนิษฐา  ทองเย็น 

 ๘๒๗ นางสาวขนิษฐา  ภาษี 

 ๘๒๘ นางสาวขนิษฐา  ยอดไกร 

 ๘๒๙ นางสาวขนิษฐา  ศิริธรรม 

 ๘๓๐ นางขวัญแข  บุตรมารศรี 

 ๘๓๑ นางสาวขวัญจิต  ผิวไธสง 

 ๘๓๒ นางขวัญจิตต  วิไลลักษณ 

 ๘๓๓ นางขวัญใจ  คําประไพ 

 ๘๓๔ นางสาวขวัญใจ  สืบสุนทร 

 ๘๓๕ นางสาวขวัญชนก  คงรักษาเกียรติ 

 ๘๓๖ นางสาวขวัญชนก  คูณรังษีสมบูรณ 

 ๘๓๗ นางสาวขวัญชนก  สันติกลาง 

 ๘๓๘ นางสาวขวัญชนก  สินเธาว 

 ๘๓๙ นางสาวขวัญชนก  ศิริโยธา 

 ๘๔๐ นางสาวขวัญตา  คําพิรัง 

 ๘๔๑ นางขวัญพัฒน  ปตวิบลเสถียร 

 ๘๔๒ นางสาวขวัญรตา  จันทรทา 

 ๘๔๓ นางสาวขวัญฤดี  เชื้อแกว 

 ๘๔๔ นางสาวขวัญฤดี  ราชทรัพย 

 ๘๔๕ นางสาวขวัญฤทัย  มาทเนตร 

 ๘๔๖ นางขวัญฤทัย  เสารแกว 

 ๘๔๗ นางสาวขวัญศิริ  ยกทอง 

 ๘๔๘ นางสาวขวัญสุดา  นามจันโท 

 ๘๔๙ นางขวัญหทัย  ไผทศิริพัฒน 

 ๘๕๐ นางสาวเขมภัทร  เตชะสืบ 

 ๘๕๑ นางคนึงนิตย  อาจพรม 

 ๘๕๒ นางสาวคนึงเนตร  คําปา 

 ๘๕๓ นางสาวคริษฐา  กิจกลาง 

 ๘๕๔ นางสาวคอรีเยาะ  เลาะปนสา 

 ๘๕๕ นางสาวคุณจิรัฏฐ  ยศศิริพันธุ 

 ๘๕๖ นางสาวเครือฟา  นาทสีทา 

 ๘๕๗ นางสาวเครือมาส  หนูนอย 

 ๘๕๘ นางสาวแคดติญา  จาลุขมูล 



 หนา   ๕๓ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๕๙ นางสาวแคทธริน  แซวาง 

 ๘๖๐ นางแคทรียา  ทองรูปพรรณ 

 ๘๖๑ นางสาวแคทลียา  การะกิจ 

 ๘๖๒ นางสาวฆอลีเยาะ  สุเร็ง 

 ๘๖๓ นางสาวฆิม  วงศเจริญรัตน 

 ๘๖๔ นางสาวจงกลณี  ตรีสุวรรณวัฒน 

 ๘๖๕ นางสาวจงดี  พูลสวัสดิ์ 

 ๘๖๖ นางสาวจตุพร  เพลาะกระโทก 

 ๘๖๗ นางจตุพร  โพธิ์ศรีมาตย 

 ๘๖๘ นางจตุพร  สกูลดี 

 ๘๖๙ นางสาวจรรยเทพ  สะอาด 

 ๘๗๐ นางจรรยา  กงทิพย 

 ๘๗๑ นางจรัส  ศิลปเสวตร 

 ๘๗๒ นางสาวจรัสศรี  ชูศิลป 

 ๘๗๓ นางสาวจริยา  การุญ 

 ๘๗๔ นางจริยา  แกวสีไว 

 ๘๗๕ นางจริยา  ไชยพรม 

 ๘๗๖ นางสาวจริยา  ตุยพิมาย 

 ๘๗๗ นางจริยา  บุหลัน 

 ๘๗๘ นางสาวจริยา  แวสะแลแม 

 ๘๗๙ นางจริยา  เหล่ือมปุย 

 ๘๘๐ นางจรีวรรณ  กันตังกุล 

 ๘๘๑ นางสาวจันจิรา  ถวิลรักษ 

 ๘๘๒ นางสาวจันทรกานต  หนูสุด 

 ๘๘๓ นางสาวจันทรจิรา  ทองกันหา 

 ๘๘๔ นางสาวจันทรจิรา  ศรีเหรา 

 ๘๘๕ นางสาวจันทรทรา  เซียรัมย 

 ๘๘๖ นางสาวจันทรประกาย  ปนตัน 

 ๘๘๗ นางสาวจันทรพยอม  ศรีภักดี 

 ๘๘๘ นางสาวจันทรพิมพ  สีหานาม 

 ๘๘๙ นางจันทรเพ็ญ  ดีระเมียด 

 ๘๙๐ นางสาวจันทรเพ็ญ  ประสมศรี 

 ๘๙๑ นางสาวจันทรเพ็ญ  ศิลารักษ 

 ๘๙๒ นางจันทรเพ็ญ  โสภากุ 

 ๘๙๓ นางสาวจันทรแรม  ขวัญเพชร 

 ๘๙๔ นางสาวจันทรแรม  พิกุลขาว 

 ๘๙๕ นางสาวจันทรสุดา  นันทโกมล 

 ๘๙๖ นางสาวจันทรสุดา  สมจิตมูล 

 ๘๙๗ นางจันทิพย  พิมพโพธิ์ 

 ๘๙๘ นางสาวจันทิมา  แยมทัศ 

 ๘๙๙ นางจันทิรา  เจริญทรัพย 

 ๙๐๐ นางสาวจารุณี  แกววันนา 

 ๙๐๑ นางสาวจารุวรรณ  ชองงาม 

 ๙๐๒ นางจารุวรรณ  ทรัพยสมบูรณ 

 ๙๐๓ นางสาวจารุวรรณ  นิ่มพันธุ 

 ๙๐๔ นางสาวจารุวรรณ  รินรส 

 ๙๐๕ นางสาวจารุวรรณ  สรอยหอม 

 ๙๐๖ นางจํานง  สิทธิเลิศ 

 ๙๐๗ นางจําลองลักษณ  เรืองฤทธิ์ 

 ๙๐๘ นางสาวจิณวราห  คําดอน 



 หนา   ๕๔ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๐๙ นางสาวจิดาภา  สมปญญา 

 ๙๑๐ นางจิตตณภัส  อวดราง 

 ๙๑๑ นางสาวจิตตรา  จันทรสุริยา 

 ๙๑๒ นางสาวจิตตราวดี  สุวรรณชาตรี 

 ๙๑๓ นางจิตติมา  บุญกอง 

 ๙๑๔ นางสาวจิตรเรขา  สัมพันธรัตน 

 ๙๑๕ นางจิตรเรขา  เหมแดง 

 ๙๑๖ นางสาวจิตรอนงค  สูตรเลข 

 ๙๑๗ นางจิตราภา  วรกมล 

 ๙๑๘ นางจิตราวดี  นารัตนโท 

 ๙๑๙ นางจิตรีมา  ศิลากุล 

 ๙๒๐ นางสาวจิตฤทัย  ทิสม 

 ๙๒๑ นางสาวจินดารัตน  บุญแพ 

 ๙๒๒ นางจินตนา  จันทรเสถียร 

 ๙๒๓ นางสาวจินตนา  ตุงคโสภา 

 ๙๒๔ นางสาวจินตนา  ทองอม 

 ๙๒๕ นางจินตนา  บัวบานชื่น 

 ๙๒๖ นางสาวจินตนา  เพชรรัตน 

 ๙๒๗ นางจินตนา  มโนรมณ 

 ๙๒๘ นางจินตนา  สังขบัวแกว 

 ๙๒๙ นางสาวจินตนา  สายวิเศษ 

 ๙๓๐ นางจินตนาพร  เสเนตร 

 ๙๓๑ นางสาวจินตวาณี  พานิช 

 ๙๓๒ นางสาวจินตหรา  ประจันติ 

 ๙๓๓ นางสาวจินตหรา  สาทิพจันทร 

 ๙๓๔ นางสาวจิรนันท  กุลฉวะ 

 ๙๓๕ นางสาวจิรนันท  ผดุงวัฒนชัย 

 ๙๓๖ นางจิรภา  ธรรมสาร 

 ๙๓๗ นางจิรภา  สุภาพ 

 ๙๓๘ นางจิรวดี  สุขใจ 

 ๙๓๙ นางจิระพิณ  มังคละมณี 

 ๙๔๐ นางสาวจิรัชญาภรณ  เครือวุฒิศาล 

 ๙๔๑ นางสาวจิรัสสา  สวัสดี 

 ๙๔๒ นางสาวจิราพร  มงคลสวัสดิ์ 

 ๙๔๓ นางสาวจิราพร  มวงกลาง 

 ๙๔๔ นางสาวจิราพร  รติกรธนประยูร 

 ๙๔๕ นางจิราพร  ศิริวัฒนไพบูลย 

 ๙๔๖ นางสาวจิราพร  สุดดี 

 ๙๔๗ นางจิราพร  หนูจิตต 

 ๙๔๘ นางสาวจิราพร  อาจรักษา 

 ๙๔๙ นางจิราภรณ  กังแฮ 

 ๙๕๐ นางสาวจิราภรณ  แกวทอง 

 ๙๕๑ นางสาวจิราภรณ  คงจิตรคา 

 ๙๕๒ นางจิราภรณ  ธรรมราช 

 ๙๕๓ นางสาวจิราภรณ  พรมประสิทธิ์ 

 ๙๕๔ นางสาวจิราภรณ  สีสวาง 

 ๙๕๕ นางสาวจิราภรณ  บุดดาวงศ 

 ๙๕๖ นางสาวจิราภา  เกิดสลุง 

 ๙๕๗ นางจิรายุ  สุกใสย 

 ๙๕๘ นางสาวจิราวดี  ไลสีดา 
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 ๙๕๙ นางสาวจิราวดี  สีหานู 

 ๙๖๐ นางสาวจิราวรรณ  สวางจิต 

 ๙๖๑ นางจิราวรรณ  องควรรณดี 

 ๙๖๒ นางสาวจีรนันท  ยมจันทร 

 ๙๖๓ นางสาวจีรพรรณ  หาญลํายวง 

 ๙๖๔ นางสาวจีรวรรณ  ชัยนันทนทีกุล 

 ๙๖๕ นางสาวจีรวรรณ  มาสิงบุญ 

 ๙๖๖ นางจีระวัน  ทัดศรี 

 ๙๖๗ นางสาวจีรัญดา  ภูโต 

 ๙๖๘ นางสาวจีราภรณ  จอมกัน 

 ๙๖๙ นางจุฑาทิพย  ชูเลิศ 

 ๙๗๐ นางสาวจุฑาทิพย  ตัณฑะสุวรรณะ 

 ๙๗๑ นางสาวจุฑาทิพย  พันธุออน 

 ๙๗๒ นางสาวจุฑาทิพย  ภูริบัญชา 

 ๙๗๓ นางสาวจุฑาพร  ฉันทภักดี 

 ๙๗๔ นางสาวจุฑาพร  เพ็ชรพงศ 

 ๙๗๕ นางสาวจุฑาพร  ศิริแสง 

 ๙๗๖ นางสาวจุฑาพัชร  เครือบคนโท 

 ๙๗๗ นางสาวจุฑามาศ  คําพฤกษ 

 ๙๗๘ นางสาวจุฑามาศ  บัวคํา 

 ๙๗๙ นางจุฑามาศ  พูนชัย 

 ๙๘๐ นางสาวจุฑามาศ  สารวัน 

 ๙๘๑ นางสาวจุฑารัตน  จันทรมณี 

 ๙๘๒ นางจุฑารัตน  ปราบนคร 

 ๙๘๓ นางจุฑารัตน  แวดลอม 

 ๙๘๔ นางสาวจุฑารัตน  เสียมไหม 

 ๙๘๕ นางสาวจุฑารัตน  อรุณพัฒน 

 ๙๘๖ นางสาวจุฑาลักษณ  รัตนสุภา 

 ๙๘๗ นางจุฑาวรรณ  ดวงกมล 

 ๙๘๘ นางสาวจุมพิตตา  ชัยเชาวรัตน 

 ๙๘๙ นางจุรารตัน  รัตนสัตยา 

 ๙๙๐ นางสาวจุรีพร  บินมูซอ 

 ๙๙๑ นางสาวจุรีพร  มอญเพชร 

 ๙๙๒ นางสาวจุรีพร  รัมมะรัตน 

 ๙๙๓ นางสาวจุรีรัตน  คําอินทร 

 ๙๙๔ นางสาวจุรีรัตน  เทพสิทธิ์ 

 ๙๙๕ นางสาวจุไรวรรณ  ยอดอั้น 

 ๙๙๖ นางสาวจุฬาพร  ไตรธิเลน 

 ๙๙๗ นางสาวจุฬารัตน  บรรเทากุล 

 ๙๙๘ นางจุฬารัตน  บุตตะโคตร 

 ๙๙๙ นางจุฬารัตน  มากเกิด 

 ๑๐๐๐ นางจุฬารัตน  มานมุงศิลป 

 ๑๐๐๑ นางจุฬาลักษณ  จิตไธสง 

 ๑๐๐๒ นางสาวจุฬาลักษณ  ดวนใหญ 

 ๑๐๐๓ นางจุฬาลักษณ  ภูมิชัย 

 ๑๐๐๔ นางสาวจุฬาลักษณ  สมภักดี 

 ๑๐๐๕ นางสาวจุฑามาศ  ภูสงา 

 ๑๐๐๖ นางสาวเจณญา  จุฑาแกว 

 ๑๐๐๗ นางสาวเจนจิรา  กล่ินยา 

 ๑๐๐๘ นางสาวเจนจิรา  พรหมศร 
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 ๑๐๐๙ นางสาวเจนจิรา  หงสพิทักษชน 

 ๑๐๑๐ นางสาวเจนจิรา  หวนสันเทียะ 

 ๑๐๑๑ นางสาวเจนจิรา  เอื้อพุทธจรรยา 

 ๑๐๑๒ นางสาวเจนจิรา  นาดํา 

 ๑๐๑๓ นางสาวฉวีวรรณ  มินเทน 

 ๑๐๑๔ นางฉัตรชฎา  รัตนสวัสดิ์ 

 ๑๐๑๕ นางสาวฉัตรติญา  จําปาทิพย 

 ๑๐๑๖ นางสาวฉัตรธรินทร  สิงหธรรม 

 ๑๐๑๗ นางฉัตรลดา  แสงสวาง 

 ๑๐๑๘ นางสาวฉันทพิชา  ธราธรพิสุทธิกุล 

 ๑๐๑๙ นางสาวชญานิศ  นิลรัตนกุล 

 ๑๐๒๐ นางสาวชญานิศ  ฮิลมี 

 ๑๐๒๑ นางสาวชญานิษฐ  วงษวิวัฒนาวุฒิ 

 ๑๐๒๒ นางสาวชญานิษฐ  เสนาะพิณ 

 ๑๐๒๓ นางสาวชญานี  สินโสภณกิจ 

 ๑๐๒๔ นางสาวชฎาทิพย  สวนกูล 

 ๑๐๒๕ นางสาวชฎาภรณ  สุขเสริม 

 ๑๐๒๖ นางสาวชฎาวัลย  สุริยพันตรี 

 ๑๐๒๗ นางชฏาพัณณ  ชัยยศสกุล 

 ๑๐๒๘ นางสาวชณัญญา  วงศโสภา 

 ๑๐๒๙ นางสาวชณัฏฐา  เสตพันธ 

 ๑๐๓๐ นางชณัฐกานต  ศรีประเสริฐ 

 ๑๐๓๑ นางสาวชณุตพร  ชางเขียน 

 ๑๐๓๒ นางสาวชนกภรณ  อนุอัน 

 ๑๐๓๓ นางสาวชนมณนันท  ผาตา 

 ๑๐๓๔ นางสาวชนมนิภา  สิทธิประเวช 

 ๑๐๓๕ นางสาวชนัญชิดา  จันทรังษี 

 ๑๐๓๖ นางสาวชนัญชิดา  ไชยแกว 

 ๑๐๓๗ นางสาวชนัญชิตา  เชื้อชาติ 

 ๑๐๓๘ นางสาวชนัดดา  ปรีดีวงษ 

 ๑๐๓๙ นางสาวชนันทญาณ  พงศจิรวัฒนา 

 ๑๐๔๐ นางสาวชนากานต  ปานเพ็ชร 

 ๑๐๔๑ นางชนากานต  เปรียบย่ิง 

 ๑๐๔๒ นางสาวชนากานต  พรหมคุณ 

 ๑๐๔๓ นางสาวชนากานต  อนุรักษธงไชย 

 ๑๐๔๔ นางสาวชนานันท  เฉี้ยนเงิน 

 ๑๐๔๕ นางสาวชนาพร  โตแฉง 

 ๑๐๔๖ นางสาวชนิกานต  วงศระวีกุล 

 ๑๐๔๗ นางสาวชนิดา  โกพลรัตน 

 ๑๐๔๘ นางสาวชนิดา  ชัยวร 

 ๑๐๔๙ นางสาวชนิดา  บรรเทา 

 ๑๐๕๐ นางสาวชนิดา  สิทธิการกุล 

 ๑๐๕๑ นางชนิตา  เพชรไทย 

 ๑๐๕๒ นางสาวชนิภรณ  อนันตวัฒนานนท 

 ๑๐๕๓ นางสาวชนิสรา  สืบบุก 

 ๑๐๕๔ นางสาวชเนตตี  แสงมณี 

 ๑๐๕๕ นางสาวชมพูทิพย  ศิริวรรัตน 

 ๑๐๕๖ นางสาวชมพูนุช  พนาพิศาล 

 ๑๐๕๗ นางสาวชไมพร  เดชะราช 

 ๑๐๕๘ นางชไมพร  นวลอํานวยศิริ 
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 ๑๐๕๙ นางสาวชไมพร  บุญลน 

 ๑๐๖๐ นางสาวชยาพร  หัสดิเสวี 

 ๑๐๖๑ นางสาวชริญญา  ปฐมรัตนภิบาล 

 ๑๐๖๒ นางสาวชรินรัตน  บุดดีพันธ 

 ๑๐๖๓ นางสาวชโรบล  ศุภสามเสน 

 ๑๐๖๔ นางสาวชลธิชา  จึงมั่นคง 

 ๑๐๖๕ นางสาวชลธิชา  ชื่นตา 

 ๑๐๖๖ นางชลธิชา  นิยมสุข 

 ๑๐๖๗ นางสาวชลธิชา  เลาหจีรพันธุ 

 ๑๐๖๘ นางสาวชลธิชา  เสนาะจิตร 

 ๑๐๖๙ นางสาวชลธิรา  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๐๗๐ นางสาวชลรส  ดีพอ 

 ๑๐๗๑ นางสาวชลลดา  คณานุศิษฎ 

 ๑๐๗๒ นางสาวชลาภัทร  คําพิมาน 

 ๑๐๗๓ นางสาวชลิดา  ศรีอริยะกุล 

 ๑๐๗๔ นางสาวชลิตา  เตียวตระกูล 

 ๑๐๗๕ นางสาวชลิตา  ศิริรักษ 

 ๑๐๗๖ นางชัชดาภรณ  ศิริชนะ 

 ๑๐๗๗ นางสาวชัชรวีร  ยอดมาลัย 

 ๑๐๗๘ นางสาวชัญญรัสย  เดชพิทักษ 

 ๑๐๗๙ นางสาวชิดชนก  สมานวงศไทย 

 ๑๐๘๐ นางชิดดาว  เนตรสุวรรณ 

 ๑๐๘๑ นางสาวชีวารัตน  ศรีจันทรปลิว 

 ๑๐๘๒ นางสาวชื่นฤทัย  แกวปู 

 ๑๐๘๓ นางสาวชุณานุช  แกวสมนึก 

 ๑๐๘๔ นางสาวชุดา  พรหมเพ็ญ 

 ๑๐๘๕ นางสาวชุติกาญจน  ขันสิงห 

 ๑๐๘๖ นางชุติกาญจน  บอนคํา 

 ๑๐๘๗ นางสาวชุติกาญจน  โอสถเจริญผล 

 ๑๐๘๘ นางสาวชุติกาญจน  เหลืองรุงรัส 

 ๑๐๘๙ นางสาวชุติพร  หวานเสนาะ 

 ๑๐๙๐ นางสาวชุติมณฑน  จินดาเชื้อ 

 ๑๐๙๑ นางสาวชุติมา  ชมชื่น 

 ๑๐๙๒ นางสาวชุติมา  ทรงวิรัตน 

 ๑๐๙๓ นางสาวชุติมา  เรืองภวัด 

 ๑๐๙๔ นางชุติมา  เลขะวัฒนะ 

 ๑๐๙๕ นางสาวชุลีพร  วงพรม 

 ๑๐๙๖ นางสาวชูจิต  ปยปญญาวงศ 

 ๑๐๙๗ นางสาวโชติกา  ศรีนวล 

 ๑๐๙๘ นางสาวโชติมณี  พันธุภาไพ 

 ๑๐๙๙ นางซากียะ  เจะอีแต 

 ๑๑๐๐ นางสาวซาอียะ  เจะมะ 

 ๑๑๐๑ นางสาวซุนนียา  สอเหลบ 

 ๑๑๐๒ นางสาวซูลวีนาร  ซีเดะ 

 ๑๑๐๓ นางสาวเซาดะ  สะอุ 

 ๑๑๐๔ นางสาวโซฟยา  เจะและ 

 ๑๑๐๕ นางโซเฟย  สาดีน 

 ๑๑๐๖ นางสาวไซนุน  ฮายอ 

 ๑๑๐๗ นางสาวญณินี  เล่ือนศักดิ์ 

 ๑๑๐๘ นางสาวญัสมี  ดาลี 
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 ๑๑๐๙ นางสาวญาชินี  ณ พัทลุง 

 ๑๑๑๐ นางญาณิศา  จันทรหอม 

 ๑๑๑๑ นางสาวญาณิศา  สมบูรณเทอดธนา 

 ๑๑๑๒ นางสาวญาณิศา  อาจวาริน 

 ๑๑๑๓ นางสาวญาณิสรา  ปนตานา 

 ๑๑๑๔ นางสาวญาณี  ศิริบูรณพิพัฒนา 

 ๑๑๑๕ นางสาวญาดา  จันทหาญ 

 ๑๑๑๖ นางสาวฎรินรัมภา  หิงไธสง 

 ๑๑๑๗ นางฐะปนีย  เกษมทรัพย 

 ๑๑๑๘ นางสาวฐานิกา  โรจนทนง 

 ๑๑๑๙ นางสาวฐานิดา  เกตุสุวรรณ 

 ๑๑๒๐ วาที่รอยตรีหญิง ฐานิสา   

  กิจศิริลีสุวรรณ 

 ๑๑๒๑ นางฐาปนี  ขัดลิ 

 ๑๑๒๒ นางสาวฐาปนี  อับดุลยการเดร 

 ๑๑๒๓ นางสาวฐิตาพร  สุพรรณนนท 

 ๑๑๒๔ นางสาวฐิตารีย  ทวีคุณ 

 ๑๑๒๕ นางสาวฐิตินันทน  ศรีมานพ 

 ๑๑๒๖ นางสาวฐิติพร  สงสังข 

 ๑๑๒๗ นางสาวฐิติพร  สิระใจ 

 ๑๑๒๘ นางฐิติมา  ดีโลนงาม 

 ๑๑๒๙ นางสาวฐิติมา  ทวีทาว 

 ๑๑๓๐ นางสาวฐิติมา  เล่ือมใส 

 ๑๑๓๑ นางฐิติมา  โพธิ์มีศิริ 

 ๑๑๓๒ นางสาวฐิติรัตน  ตอสกุลศักดิ์ 

 ๑๑๓๓ นางสาวฐิติวรดา  ชายแกว 

 ๑๑๓๔ นางสาวฑิฆัมพร  กระจิวผา 

 ๑๑๓๕ นางสาวฑิฆัมพร  เกตุศรี 

 ๑๑๓๖ นางสาวฑิตยา  วัฒนสมบัติศิริ 

 ๑๑๓๗ นางสาวฑิตยาพร  หินกอง 

 ๑๑๓๘ นางณกันยา  จิตรจักร 

 ๑๑๓๙ นางณชญาดา  รัตนรักษพงศ 

 ๑๑๔๐ นางสาวณฐมน  เองฉวน 

 ๑๑๔๑ นางณดา  ภูวนากิจจากร 

 ๑๑๔๒ นางสาวณพิชญา  วิริยะ 

 ๑๑๔๓ นางสาวณภัค  สิริบริรักษ 

 ๑๑๔๔ นางณภัค  ออดตอกัน 

 ๑๑๔๕ นางสาวณภัคมณ  มะเนาะ 

 ๑๑๔๖ นางสาวณมนกาญจน  นะวาระ 

 ๑๑๔๗ นางสาวณมนณ  ศานติวรวงศ 

 ๑๑๔๘ นางสาวณรินี  เชื้อเมืองพาน 

 ๑๑๔๙ นางสาวณหทัย  นนทะโคตร 

 ๑๑๕๐ นางสาวณหทัย  ศรีวัฒนวงศ 

 ๑๑๕๑ นางสาวณัชชลิดา  ทิพวัจนา 

 ๑๑๕๒ นางณัชชา  มณฑาจันทร 

 ๑๑๕๓ นางสาวณัชชา  มะดง 

 ๑๑๕๔ นางสาวณัชชา  ศรีชมภู 

 ๑๑๕๕ นางสาวณัชชา  เสนาวิน 

 ๑๑๕๖ นางสาวณัฎฐา  นาเล่ือน 

 ๑๑๕๗ นางสาวณัฎฐิชา  ตองเรียน 
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 ๑๑๕๘ นางณัฏฐณริน  ดารีย 

 ๑๑๕๙ นางสาวณัฏฐนิกาญจน  สารีบุตร 

 ๑๑๖๐ นางสาวณัฏฐนิช  พัฒนเสรีเสถียร 

 ๑๑๖๑ นางณัฏฐภิญญา  จักรวิทยธํารง 

 ๑๑๖๒ นางสาวณัฏฐา  หอมชื่น 

 ๑๑๖๓ นางสาวณัฏฐากร  เพ็ชรรัตน 

 ๑๑๖๔ นางสาวณัฏฐาพร  ชวนจิตต 

 ๑๑๖๕ นางสาวณัฏฐิกา  จันดี 

 ๑๑๖๖ นางสาวณัฏฐิการ  แสงนิล 

 ๑๑๖๗ นางสาวณัฐกฤตา  ชัยประสิทธิกุล 

 ๑๑๖๘ นางณัฐกาญ  อินทุวงศ 

 ๑๑๖๙ นางสาวณัฐกาญจน  หมื่นแกว 

 ๑๑๗๐ นางณัฐกานต  กันสาย 

 ๑๑๗๑ นางสาวณัฐกานต  ณรงคเปล่ียน 

 ๑๑๗๒ นางสาวณัฐกานต  พงษสังข 

 ๑๑๗๓ นางสาวณัฐกานต  พิณเขียว 

 ๑๑๗๔ นางสาวณัฐกานต  แรงกลา 

 ๑๑๗๕ นางสาวณัฐกานต  สลางสิงห 

 ๑๑๗๖ นางสาวณัฐกานต  สินเจริญรุง 

 ๑๑๗๗ นางสาวณัฐกานต  อนันต 

 ๑๑๗๘ นางสาวณัฐกิติมา  ตั้งวิริยะพาณิชย 

 ๑๑๗๙ นางสาวณัฐชนก  กิจเจริญ 

 ๑๑๘๐ นางสาวณัฐชยา  ประสาธนากร 

 ๑๑๘๑ นางสาวณัฐญา  อยูสมบูรณ 

 ๑๑๘๒ นางสาวณัฐฑิณี  คันธาทอง 

 ๑๑๘๓ นางสาวณัฐณัณฑ  ตนจันทร 

 ๑๑๘๔ นางสาวณัฐณิชา  ชิตพิทักษ 

 ๑๑๘๕ นางสาวณัฐธิดา  คะณาวรรณ 

 ๑๑๘๖ นางณัฐธิดา  ดิสเสถียร 

 ๑๑๘๗ นางณัฐนันท  สมทอง 

 ๑๑๘๘ นางสาวณัฐนิช  ปงพิพัฒนตระกูล 

 ๑๑๘๙ นางณัฐปภัสร  หลักพิบูลมงคล 

 ๑๑๙๐ นางณัฐพร  ทองดี 

 ๑๑๙๑ นางสาวณัฐพร  ผองปญญา 

 ๑๑๙๒ นางสาวณัฐพร  มณีไพโรจน 

 ๑๑๙๓ นางสาวณัฐพร  วลีธรชีพสวัสดิ์ 

 ๑๑๙๔ นางสาวณัฐพร  ศิริพรสวางเลิศ 

 ๑๑๙๕ นางสาวณัฐพร  อุดเมืองเพีย 

 ๑๑๙๖ นางสาวณัฐพร  นิมมานนท 

 ๑๑๙๗ นางสาวณัฐพัชร  วิเวกคีรี 

 ๑๑๙๘ นางณัฐพิมล  ตรีนิธิรัตน 

 ๑๑๙๙ นางณัฐยา  ศรีสุยนต 

 ๑๒๐๐ นางสาวณัฐรดา  บุรุษเล่ียม 

 ๑๒๐๑ นางณัฐรานุช  ศิวบุณยวงศ 

 ๑๒๐๒ นางสาวณัฐรุจา  อนันบุญทริก 

 ๑๒๐๓ นางสาวณัฐวดี  มณีมัย 

 ๑๒๐๔ นางสาวณัฐวิริยา  กิจเจริญชาวัชร 

 ๑๒๐๕ นางณัฐสุดา  คุณากรประทีป 

 ๑๒๐๖ นางสาวณัฐฬส  เวิดขุนทด 

 ๑๒๐๗ นางสาวณัตกรานต  ปางเดิม 
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 ๑๒๐๘ นางณันฐินี  ไชยแสงราช 

 ๑๒๐๙ นางณิชชนันทน  ตุมนอย 

 ๑๒๑๐ นางสาวณิชา  ระดมสุทธิกุล 

 ๑๒๑๑ นางสาวณิชาภา  เครือกิตติบุญ 

 ๑๒๑๒ นางสาวณิชาภา  สุทาตาร 

 ๑๒๑๓ นางสาวณิชารัฐ  สวางโรจน 

 ๑๒๑๔ นางสาวณิชารีย  นกครุฑ 

 ๑๒๑๕ นางสาวณิทธิกาญจน  ตรีเวก 

 ๑๒๑๖ นางณิรดา  สุคนธยืนยงกุล 

 ๑๒๑๗ นางสาวณิรัศมรยา  ไชยฉกรรจ 

 ๑๒๑๘ นางสาวณีรนุช  ปราบคนชั่ว 

 ๑๒๑๙ นางสาวดรุณี  มณีสิงห 

 ๑๒๒๐ นางสาวดรุณี  ศรีนะพรม 

 ๑๒๒๑ นางสาวดลนภา  ศุภราทิตย 

 ๑๒๒๒ นางดลฤดี  มณีฉาย 

 ๑๒๒๓ นางสาวดลฤทัย  ชมพลภักดี 

 ๑๒๒๔ นางสาวดวงกมล  นมะหุต 

 ๑๒๒๕ นางสาวดวงแกว  เพชรดวง 

 ๑๒๒๖ นางสาวดวงแข  โตะโทน 

 ๑๒๒๗ นางสาวดวงใจ  สวนสวรรค 

 ๑๒๒๘ นางสาวดวงดาว  พุทธสกุลมงคล 

 ๑๒๒๙ นางสาวดวงนภา  พรมทิพย 

 ๑๒๓๐ นางสาวดวงพร  สุรินทร 

 ๑๒๓๑ นางสาวดวงฤดี  จันทรสิงห 

 ๑๒๓๒ นางสาวดวงฤดี  จําปาสาร 

 ๑๒๓๓ นางสาวดวงฤดี  ตอโชติ 

 ๑๒๓๔ นางสาวดวงสุรีย  ดาวศรี 

 ๑๒๓๕ นางสาวดาปนีย  แสนปอง 

 ๑๒๓๖ นางดามพวรรณ  เพ๊ียตร 

 ๑๒๓๗ นางสาวดาราวรรณ  เข็มตรง 

 ๑๒๓๘ นางสาวดาริน  ปญญาชัย 

 ๑๒๓๙ นางสาวดาวฤดี  ศิริแกว 

 ๑๒๔๐ นางสาวดุษฎี  สุวรรณรัก 

 ๑๒๔๑ นางสาวเดียรนา  เบญจมาพร 

 ๑๒๔๒ นางสาวเดือนจันทร  ตันยุชน 

 ๑๒๔๓ นางสาวเดือนเพชร  สัมฤทธิ์ 

 ๑๒๔๔ นางสาวเดือนเพ็ญ  มนทานอย 

 ๑๒๔๕ นางสาวตรงฤทัย  นาถธีระพงษ 

 ๑๒๔๖ นางสาวตริตราภรณ  สวรรคตรานนท 

 ๑๒๔๗ นางตรีนุช  วิจิตสุขุม 

 ๑๒๔๘ นางสาวตรีเนตร  สุวรรณมา 

 ๑๒๔๙ นางสาวตวงพร  กุลนิรันดร 

 ๑๒๕๐ นางสาวตวงพร  ตันติวัฒนนิยม 

 ๑๒๕๑ นางสาวตะวันฉาย  บุตรธนู 

 ๑๒๕๒ นางสาวติยารัชต  ขยันกิจ 

 ๑๒๕๓ นางสาวตุลาพร  เนื่องแกว 

 ๑๒๕๔ นางสาวเตือนใจ  ประดิษฐพฤกษ 

 ๑๒๕๕ นางสาวเตือนตา  แดงชาวนา 

 ๑๒๕๖ นางถนอมทรัพย  บทมาตย 

 ๑๒๕๗ นางสาวทติยา  เลิศเรืองปญญา 
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 ๑๒๕๘ นางสาวทรงลักษณ  ทองสีดํา 

 ๑๒๕๙ นางสาวทรายแกว  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๒๖๐ นางสาวทฤฒมน  อิ่มวิทยา 

 ๑๒๖๑ นางสาวทองยอย  เบ็ญจรูญ 

 ๑๒๖๒ นางสาวทอรุง  รีอินทร 

 ๑๒๖๓ นางสาวทักษพร  ศรีวรรณ 

 ๑๒๖๔ นางทัชชญา  คงศรี 

 ๑๒๖๕ นางสาวทัชชา  พูลเพ่ิม 

 ๑๒๖๖ นางสาวทัดดาว  ฮวบอินทร 

 ๑๒๖๗ นางสาวทัตติกา  ดวงอินตะ 

 ๑๒๖๘ นางสาวทัตพิชา  ณะดํา 

 ๑๒๖๙ นางสาวทัศณีย  แสนคาร 

 ๑๒๗๐ นางทัศนา  ไขมุกด 

 ๑๒๗๑ นางทัศนีย  ดากิ่ง 

 ๑๒๗๒ นางสาวทัศนีย  นิตุธร 

 ๑๒๗๓ นางสาวทัศนีย  ยอดกลา 

 ๑๒๗๔ นางสาวทัศนีย  วงศิริ 

 ๑๒๗๕ นางสาวทัศนีย  อินไชยยา 

 ๑๒๗๖ นางสาวทัศวรรณ  บุรีขันธ 

 ๑๒๗๗ นางสาวทานตะวัน  พฤทธกิตติวงศ 

 ๑๒๗๘ นางสาวทิพพวรรณ  อินทรศร 

 ๑๒๗๙ นางสาวทิพยเกสร  ประทุมอาจ 

 ๑๒๘๐ นางสาวทิพยภรณ  วรรณสุ 

 ๑๒๘๑ นางทิพยมณี  แกงอินทร 

 ๑๒๘๒ นางสาวทิพยรัตน  คําเพ็ง 

 ๑๒๘๓ นางสาวทิพยฤทัย  ลาเบาะ 

 ๑๒๘๔ นางสาวทิพยวดี  ไชยจันดา 

 ๑๒๘๕ นางทิพยวรรณ  กุมารสิทธิ์ 

 ๑๒๘๖ นางทิพยวรรณ  ขันทะสอน 

 ๑๒๘๗ นางทิพยสุดา  วิชัย 

 ๑๒๘๘ นางสาวทิพยสุมน  จิตตวงศพันธุ 

 ๑๒๘๙ นางสาวทิพรัตน  แสนอุนเมือง 

 ๑๒๙๐ นางสาวทิพวรรณ  แกวพวง 

 ๑๒๙๑ นางสาวทิพวรรณ  ตูแกว 

 ๑๒๙๒ นางสาวทิพวรรณ  พันธสารคาม 

 ๑๒๙๓ นางสาวทิพวรรณ  มุงเขตกลาง 

 ๑๒๙๔ วาที่รอยตรีหญิง ทิพวรรณ  สมรัตน 

 ๑๒๙๕ นางสาวทิพวรรณ  ใจประเสริฐ 

 ๑๒๙๖ นางทิพวัลย  พงษพิพัฒน 

 ๑๒๙๗ นางสาวทิพานันท  จิตจักร 

 ๑๒๙๘ นางสาวทิภาพรรณ  เหลากลม 

 ๑๒๙๙ นางสาวไทยอักษร  รักษาภักดี 

 ๑๓๐๐ นางธชามาศ  เลาตง 

 ๑๓๐๑ นางสาวธดาวีย  ธูปเมฆ 

 ๑๓๐๒ นางสาวธนพร  ประทีปชัยบูรณ 

 ๑๓๐๓ นางสาวธนภรณ  แสงเดช 

 ๑๓๐๔ นางสาวธนยพร  อรุณแสง 

 ๑๓๐๕ นางสาวธนัชชา  มาลัย 

 ๑๓๐๖ นางธนัชญา  ลาตวงษ 

 ๑๓๐๗ นางธนัชญาน  พินศิริกุล 



 หนา   ๖๒ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๐๘ นางสาวธนัชพร  หมวดเมืองกลาง 

 ๑๓๐๙ นางสาวธนัชวรรณ  พลเวียง 

 ๑๓๑๐ นางสาวธนัฎฐา  พัฒนพงษไพบูลย 

 ๑๓๑๑ นางธนาภรณ  ขันคํา 

 ๑๓๑๒ นางสาวธนาภรณ  ผองศาลา 

 ๑๓๑๓ นางสาวธนารักษ  ทองสุข 

 ๑๓๑๔ นางสาวธนาวดี  ฉลองกุลศักดิ์ 

 ๑๓๑๕ นางสาวธนิดา  ไลเขีย 

 ๑๓๑๖ นางสาวธนิดา  เสริมแกว 

 ๑๓๑๗ นางธนิสรา  สงาประโคน 

 ๑๓๑๘ นางสาวธมน  เนียมรัตน 

 ๑๓๑๙ นางธมนตกานต  รัตนชมภู 

 ๑๓๒๐ นางสาวธมนวรรณ  นรเศรษฐโศภน 

 ๑๓๒๑ นางสาวธมลพรรณ  หงษทอง 

 ๑๓๒๒ นางธมลวรรณ  จันทรงาม 

 ๑๓๒๓ นางสาวธมลวรรณ  แยมมูล 

 ๑๓๒๔ นางสาวธัญชนก  เศวตาภรณ 

 ๑๓๒๕ นางสาวธัญฌวรัตศ  หมื่นตื้อ 

 ๑๓๒๖ นางสาวธัญญพัทธ  วิชัยบวรวัฒน 

 ๑๓๒๗ นางสาวธัญญพัทธ  ศิริวัฒนานิธิกุล 

 ๑๓๒๘ นางสาวธัญญพิชชา   

  จินดาวัชระพัทธ 

 ๑๓๒๙ นางสาวธัญญรัตน  มหาจักษ 

 ๑๓๓๐ นางธัญญานุช  นอยฉ่ํา 

 ๑๓๓๑ นางสาวธัญญารัตน  พวงลําภู 

 ๑๓๓๒ นางสาวธัญญาวรรณ   

  ประเสริฐกิจพันธุ 

 ๑๓๓๓ นางสาวธัญพร  ลีลารัตนรุงเรือง 

 ๑๓๓๔ นางสาวธัญลักษณ  ทิพยะวัฒน 

 ๑๓๓๕ นางสาวธัญลักษณ  ลือคําหาญ 

 ๑๓๓๖ นางสาวธัญวรัตน  ปะการะนัง 

 ๑๓๓๗ นางสาวธัญวรัตน  วชิรมน 

 ๑๓๓๘ นางธัญวรัตม  เต็งมณี 

 ๑๓๓๙ นางสาวธัญวรัตม  สารทอง 

 ๑๓๔๐ นางสาวธัญวลี  พีรสุขประเสริฐ 

 ๑๓๔๑ นางสาวธันยชนก  พานิชสมบัติ 

 ๑๓๔๒ นางสาวธันยณัฐฏ  หลวงพงษ 

 ๑๓๔๓ นางสาวธันยนันท  สุพัฒนเศรษฐ 

 ๑๓๔๔ นางสาวธารทิพย  อุทัยพัฒน 

 ๑๓๔๕ นางสาวธาราพร  สุนทรารักษ 

 ๑๓๔๖ นางสาวธารารัตน  สมชื่อ 

 ๑๓๔๗ นางสาวธารินี  แกวมณีชัย 

 ๑๓๔๘ นางสาวธารินี  บุญรอดรัมย 

 ๑๓๔๙ นางธารินี  รักศิลป 

 ๑๓๕๐ นางสาวธารีรัตน  เหลาพงศพิชญ 

 ๑๓๕๑ นางธิฆัมพร  กีรติพิพัฒนพงศ 

 ๑๓๕๒ นางธิดา  แกวฟอง 

 ๑๓๕๓ นางสาวธิดากานต  เปงศิริ 

 ๑๓๕๔ นางสาวธิดาภรณ  เปลงอุดมกิจ 

 ๑๓๕๕ นางสาวธิดารัตน  กลวยไม ณ อยุธยา 



 หนา   ๖๓ (เลมท่ี  ๙) 
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 ๑๓๕๖ นางสาวธิดารัตน  จําปาวงศ 

 ๑๓๕๗ นางสาวธิดารัตน  จิงวังสะ 

 ๑๓๕๘ นางสาวธิดารัตน  บุญลือ 

 ๑๓๕๙ นางสาวธิดารัตน  สุทธิรักษา 

 ๑๓๖๐ นางสาวธิดารัตน  ทิพยโพธิ์ 

 ๑๓๖๑ นางสาวธิติมา  หอยแจง 

 ๑๓๖๒ นางสาวธิติรัตน  โทษาธรรม 

 ๑๓๖๓ นางธิพธชา  คํามงคล 

 ๑๓๖๔ นางสาวธิราณี  ประพฤติกิจ 

 ๑๓๖๕ นางสาวธิราณุช  เงาวัฒนาประทีป 

 ๑๓๖๖ นางธิรารัตน  ญี่นาง 

 ๑๓๖๗ นางธิวารักษ  ล้ีพล 

 ๑๓๖๘ นางธีมาภรณ  วันละ 

 ๑๓๖๙ นางสาวธีรดา  แกววันทา 

 ๑๓๗๐ นางสาวธีรตา  วนาภิรักษ 

 ๑๓๗๑ นางสาวธีรภรณ  บุญยืน 

 ๑๓๗๒ นางสาวธีรยา  เนาวโคอักษร 

 ๑๓๗๓ นางสาวธีรยา  สระแกว 

 ๑๓๗๔ นางธีรวรรณ  วงศศีลธรรม 

 ๑๓๗๕ นางธีรัถยา  แสนสอน 

 ๑๓๗๖ นางธีราพร  กอนสีลา 

 ๑๓๗๗ นางสาวธีราพรรณ  อัครหริกุล 

 ๑๓๗๘ นางสาวนงลักษณ  กุลคํา 

 ๑๓๗๙ นางสาวนงลักษณ  คุมโสระ 

 ๑๓๘๐ นางสาวนงลักษณ  ทองใบ 

 ๑๓๘๑ นางนงลักษณ  มาลา 

 ๑๓๘๒ นางนนธิชา  อภิรัตน 

 ๑๓๘๓ นางสาวนพมาส  อินทรแจง 

 ๑๓๘๔ นางนพรัตน  ชูแผว 

 ๑๓๘๕ นางสาวนพวรรณ  งามเถื่อน 

 ๑๓๘๖ นางนพวรรณ  มานะตอ 

 ๑๓๘๗ นางสาวนภเกตน  พรมมา 

 ๑๓๘๘ นางสาวนภชนก  มูลประสาร 

 ๑๓๘๙ นางสาวนภสร  จันทรสงค 

 ๑๓๙๐ นางสาวนภสร  สุรวณิชนิรชร 

 ๑๓๙๑ นางสาวนภัส  ชัยวัฒโนดม 

 ๑๓๙๒ นางนภัสนันท  ดวงอินทร 

 ๑๓๙๓ นางสาวนภัสวรรณ  พงศสุธรรม 

 ๑๓๙๔ นางนภาพร  ทองชู 

 ๑๓๙๕ นางสาวนภาพร  ปล้ืมผล 

 ๑๓๙๖ นางสาวนภาพร  พิมพา 

 ๑๓๙๗ นางสาวนภาพรรณ  สมคะเน 

 ๑๓๙๘ นางสาวนภารัตน  ไชยะ 

 ๑๓๙๙ นางนภารัตน  ฤทธิ์วัฒนเดช 

 ๑๔๐๐ นางสาวนภาลัย  เมาขุนทด 

 ๑๔๐๑ นางสาวนรินทรยา  ล้ิมเจริญ 

 ๑๔๐๒ นางสาวนรินทิพย  เคนทาว 

 ๑๔๐๓ นางสาวนริศรา  จันทรทอง 

 ๑๔๐๔ นางสาวนริศรา  พลดาหาร 

 ๑๔๐๕ นางสาวนริศา  ลาวัลย 



 หนา   ๖๔ (เลมท่ี  ๙) 
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 ๑๔๐๖ นางนรีรัตน  หมวดฉิม 

 ๑๔๐๗ นางนฤนาท  นวนโยม 

 ๑๔๐๘ นางสาวนฤภร  จริยานันทศักดิ์ 

 ๑๔๐๙ นางนฤมล  ธรรมสุ 

 ๑๔๑๐ นางสาวนฤมล  พุมพวง 

 ๑๔๑๑ นางนฤมล  มณีวรรณ 

 ๑๔๑๒ นางสาวนฤมล  มุทาวัน 

 ๑๔๑๓ นางนฤมล  เรืองศิริพัฒน 

 ๑๔๑๔ นางนฤมล  ศรีสุวรรณ 

 ๑๔๑๕ นางสาวนฤมล  สงาอารียกูล 

 ๑๔๑๖ นางนฤมล  สุกนุน 

 ๑๔๑๗ นางสาวนลิตา  เหลาแหลม 

 ๑๔๑๘ นางสาวนลินี  กตัญูกิตติ 

 ๑๔๑๙ นางสาวนวนิตย  จอยศรีเกตุ 

 ๑๔๒๐ นางสาวนวพร  กล่ันดี 

 ๑๔๒๑ นางสาวนวพร  คุมสมบัติ 

 ๑๔๒๒ นางสาวนวพร  โฆษิตพันธวงศ 

 ๑๔๒๓ นางสาวนวพร  สิมะรังสรรค 

 ๑๔๒๔ นางสาวนวภรณ  ชาญฤทธิเสน 

 ๑๔๒๕ นางสาวนวรัตน  กุวลัยรัตน 

 ๑๔๒๖ นางสาวนวรัตน  เจริญถาวรโภคา 

 ๑๔๒๗ นางสาวนวรัตน  จ่ันเพชร 

 ๑๔๒๘ นางสาวนวลปรางค  สังขะทิพย 

 ๑๔๒๙ นางนวลอนงค  สุปญญา 

 ๑๔๓๐ นางสาวนัจยูวา  ดิงนามอ 

 ๑๔๓๑ นางสาวนัชชา  อภิชาติปยกุล 

 ๑๔๓๒ นางสาวนัฎฐนิยา  ราชเพียแกว 

 ๑๔๓๓ นางสาวนัฏฐกานต  โสภา 

 ๑๔๓๔ นางสาวนัทธมนต  สวากัน 

 ๑๔๓๕ นางสาวนันทนภัส  บูชากรณ 

 ๑๔๓๖ นางสาวนันทนภัส  สําเร็จ 

 ๑๔๓๗ วาที่รอยตรีหญิง นันทนา  แคนอินทร 

 ๑๔๓๘ นางนันทนี  ไตชิละสุนทร 

 ๑๔๓๙ นางสาวนันทพร  ไชยสุขทักษิณ 

 ๑๔๔๐ นางสาวนันทพร  นวลจันทึก 

 ๑๔๔๑ นางสาวนันทภัค  ศรีทาบุตร 

 ๑๔๔๒ นางสาวนันทรัตน  สีมันตรานนท 

 ๑๔๔๓ นางสาวนันทวงศ  คงเมฆ 

 ๑๔๔๔ นางสาวนันทวดี  พรหมบังเกิด 

 ๑๔๔๕ นางสาวนันทวัน  ชนะพิศ 

 ๑๔๔๖ นางสาวนันทวัน  นิ่มพันธุ 

 ๑๔๔๗ นางสาวนันทสิตา  สิทธิราช 

 ๑๔๔๘ นางสาวนันทิกานต  พรอมเพรียงชัย 

 ๑๔๔๙ นางนันทิดา  ทองอนันต 

 ๑๔๕๐ นางสาวนันทิยา  ใหญยงค 

 ๑๔๕๑ นางสาวนัยนา  สุเสนา 

 ๑๔๕๒ นางสาวนัศรียะฮ  สาเมาะ 

 ๑๔๕๓ นางนาซอฝะ  เหลนเพ็ชร 

 ๑๔๕๔ นางสาวนาตยา  โคตรสักดา 

 ๑๔๕๕ นางสาวนาตาชา  สุขสมโภชน 



 หนา   ๖๕ (เลมท่ี  ๙) 
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 ๑๔๕๖ นางสาวนาตาลี  ลินนีมัยเยอร 

 ๑๔๕๗ นางสาวนารดา  แสงสวาง 

 ๑๔๕๘ นางสาวนารีซะ  สาอะ 

 ๑๔๕๙ นางสาวนารีรัตน  ไรแตง 

 ๑๔๖๐ นางสาวนารีรัตน  สุพร 

 ๑๔๖๑ นางสาวน้ําทิพย  กําจัดศัตรูพาย 

 ๑๔๖๒ นางสาวน้ําทิพย  บุญประสิทธิ์ 

 ๑๔๖๓ นางน้ําทิพย  ศักดาธนกุลชัย 

 ๑๔๖๔ นางสาวน้ําฝน  ใจสะอาด 

 ๑๔๖๕ นางน้ําฝน  นกนุช 

 ๑๔๖๖ นางน้ําฟา  นิตสาวงค 

 ๑๔๖๗ นางสาวนิจพร  วชิรัตนพงษเมธี 

 ๑๔๖๘ นางสาวนิชุดา  เพ็ชรดี 

 ๑๔๖๙ นางสาวนิดา  บุญเมือง 

 ๑๔๗๐ นางนิตยา  ขันธิฉัตร 

 ๑๔๗๑ นางสาวนิตยา  ขาวขํา 

 ๑๔๗๒ นางนิตยา  นิลเกตุ 

 ๑๔๗๓ นางสาวนิตยา  มัดศรี 

 ๑๔๗๔ นางสาวนิตยา  สุชาติ 

 ๑๔๗๕ นางนิตยา  อินนอก 

 ๑๔๗๖ นางสาวนิภาธร  จรุตานันท 

 ๑๔๗๗ นางนิภาพร  ศรีศิลป 

 ๑๔๗๘ นางสาวนิภาพรรณ  จากปลอง 

 ๑๔๗๙ นางสาวนิภาพรรณ  สวัสดี 

 ๑๔๘๐ นางนิภารัตน  พาเจริญ 

 ๑๔๘๑ นางนิรามัย  อินทสะอาด 

 ๑๔๘๒ นางสาวนิรินทรวรรณ  อุสาหะ 

 ๑๔๘๓ นางสาวนิลทร  บุญวัง 

 ๑๔๘๔ นางสาวนิลยา  เมืองแกว 

 ๑๔๘๕ นางสาวนิศากร  กิ่งแกว 

 ๑๔๘๖ นางสาวนิศาชล  ชื่นชอบ 

 ๑๔๘๗ นางสาวนิศาชล  บุรณศิริ 

 ๑๔๘๘ นางสาวนิสา  เกษแกว 

 ๑๔๘๙ นางสาวนิสาชล  ไกรสุข 

 ๑๔๙๐ นางสาวนิสาชล  เนียมหนอ 

 ๑๔๙๑ นางสาวนิสาชล  พุทธกัง 

 ๑๔๙๒ นางสาวนิสารัตน  ประสิทธิ์ 

 ๑๔๙๓ นางนิสารัตน  พูลอนันต 

 ๑๔๙๔ นางสาวนิฮายาดี  หมันหมาด 

 ๑๔๙๕ นางสาวนุจจิรา  แปนทอง 

 ๑๔๙๖ นางสาวนุจริน  รัตนแสง 

 ๑๔๙๗ นางสาวนุจรีย  โกสีลา 

 ๑๔๙๘ นางสาวนุชจรี  บุญเย็น 

 ๑๔๙๙ นางสาวนุชจรียา  เหมสลาหมาด 

 ๑๕๐๐ นางสาวนุชนภา  เพลียพล 

 ๑๕๐๑ นางสาวนุชนาฎ  เมฆฉ่ํา 

 ๑๕๐๒ นางนุชนาถ  จํานงศักดิ์ 

 ๑๕๐๓ นางสาวนุชนารถ  อุปฮาด 

 ๑๕๐๔ นางนุชรา  อังกาบ 

 ๑๕๐๕ นางสาวนุชราภรณ  สุโพนอก 



 หนา   ๖๖ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๐๖ นางสาวนุชรินทร  นิลดํา 

 ๑๕๐๗ นางสาวนุชรินทร  อุนคํา 

 ๑๕๐๘ นางสาวนุชรี  ดําคง 

 ๑๕๐๙ นางสาวนุรดา  มะสาแม 

 ๑๕๑๐ นางนุรมา  หลังยาหนาย 

 ๑๕๑๑ นางสาวนุษยา  อะหลี 

 ๑๕๑๒ นางสาวนูรอัยนี  โตะอีแม 

 ๑๕๑๓ นางสาวนูรอัยมี่  ตวนอาดัม 

 ๑๕๑๔ นางสาวนูรอิสล  หะยีแวเด็ง 

 ๑๕๑๕ นางสาวนูรไอนี  หะยีสาแล 

 ๑๕๑๖ นางสาวนูรฮูดา  สะอิ 

 ๑๕๑๗ นางสาวนูรีดา  ดารามะ 

 ๑๕๑๘ นางสาวนูรีดา  เปาะเดร 

 ๑๕๑๙ นางสาวนูรีฮัน  มะแซ 

 ๑๕๒๐ นางนูรีฮา  บาแย 

 ๑๕๒๑ นางเนตรชนก  ธงสิบเกา 

 ๑๕๒๒ นางสาวเนตรนภา  บัวแกว 

 ๑๕๒๓ นางเนตรนภา  สุขตังไตยกุล 

 ๑๕๒๔ นางสาวเนตรฤมล  นาดี 

 ๑๕๒๕ นางสาวโนรีซาน  มะยิ 

 ๑๕๒๖ นางสาวบงกช  ธิติโรจนะวัฒน 

 ๑๕๒๗ นางสาวบังอร  คิดเห็น 

 ๑๕๒๘ นางสาวบังอร  ชูกร 

 ๑๕๒๙ นางสาวบังอร  นามะ 

 ๑๕๓๐ นางสาวบังอร  วารีรัตน 

 ๑๕๓๑ นางสาวบัณฑิณี  แพชัยสงค 

 ๑๕๓๒ นางสาวบัณฑิตา  สมบูรณ 

 ๑๕๓๓ นางสาวบานเย็น  ตรีรัตน 

 ๑๕๓๔ นางบาฮีหยะ  มือดะ 

 ๑๕๓๕ นางสาวบิสมีรา  ขุนอภิรมย 

 ๑๕๓๖ นางสาวบุญจิรา  ชํานิ 

 ๑๕๓๗ นางบุญญิสา  อุดมพัฒน 

 ๑๕๓๘ นางสาวบุญพิสุทธิ์  ชินกุลกิจนิวัฒน 

 ๑๕๓๙ สิบเอกหญิง บุณฑริกา  วริสาร 

 ๑๕๔๐ นางบุบผา  นอยมาลัย 

 ๑๕๔๑ นางสาวบุปผชาติ  ทรัพยผลไทย 

 ๑๕๔๒ นางสาวบุปผาชล  บัวจันทร 

 ๑๕๔๓ นางสาวบุศรารัตน  โอบออม 

 ๑๕๔๔ นางสาวบุษกร  พรตะโก 

 ๑๕๔๕ นางสาวบุษกร  ภูลําสัตย 

 ๑๕๔๖ นางบุษบง  บุตรลาเพ็ง 

 ๑๕๔๗ นางบุษบา  บุญหลาย 

 ๑๕๔๘ นางสาวบุษยา  คงเพชรศักดิ์ 

 ๑๕๔๙ นางสาวบุษราคัม  ธาตุอินทร 

 ๑๕๕๐ นางสาวบุษราคัม  โภชนาธาร 

 ๑๕๕๑ นางสาวบุษรินทร  ปายหาญ 

 ๑๕๕๒ นางสาวเบญจจมาภรณ  กองสู 

 ๑๕๕๓ นางสาวเบญจนรี  ชูไสว 

 ๑๕๕๔ นางเบญจพร  ประสานเชื้อ 

 ๑๕๕๕ นางสาวเบญจพร  มณฑาแดง 



 หนา   ๖๗ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๕๖ นางสาวเบญจพร  วรปาณิ 

 ๑๕๕๗ นางสาวเบญจพร  พันธุสีดา 

 ๑๕๕๘ นางสาวเบญจภรณ  จันทรศรีทอง 

 ๑๕๕๙ นางสาวเบญจภรณ  อุทัยวัตร 

 ๑๕๖๐ นางสาวเบญจมาภรณ  เสรีนนทชัย 

 ๑๕๖๑ นางสาวเบญจมาศ  แกวใจ 

 ๑๕๖๒ นางเบญจมาศ  พ่ึงสุข 

 ๑๕๖๓ นางสาวเบญจมาศ  รุงกาญจนานนท 

 ๑๕๖๔ นางสาวเบญจมาส  ประกอบไวทยกิจ 

 ๑๕๖๕ นางสาวเบญจรัตน  นัคเร 

 ๑๕๖๖ นางสาวเบญจรัตน  อุนพันธุวาท 

 ๑๕๖๗ นางสาวเบญจรัศมิ์  เขมะจิตร 

 ๑๕๖๘ นางสาวเบญจลักษณ  เชยทอง 

 ๑๕๖๙ นางสาวเบญจวรรณ  ขันนาค 

 ๑๕๗๐ นางสาวเบญจวรรณ  คณะราษฎร 

 ๑๕๗๑ นางเบญจวรรณ  มีสถิตย 

 ๑๕๗๒ นางสาวเบญจวรรณ  สวัสดิผล 

 ๑๕๗๓ นางเบญจวรรณ  แสนวัง 

 ๑๕๗๔ นางสาวเบญญาภา  ชวลิตพิเชฐ 

 ๑๕๗๕ นางสาวเบญญาภา  ทานะเวช 

 ๑๕๗๖ นางสาวเบญอาภา  สืบสายออน 

 ๑๕๗๗ นางสาวใบหยก  นามเจ็ดสี 

 ๑๕๗๘ นางสาวปกฉัตร  ผองสวัสดิ์กุล 

 ๑๕๗๙ นางสาวปกฉัตร  บุญภู 

 ๑๕๘๐ นางสาวปฏิญญา  โรจวัฒนา 

 ๑๕๘๑ นางสาวปฏิมาวดี  มูลวงศ 

 ๑๕๘๒ นางสาวปฐมวลี  สินธุเพ็ชย 

 ๑๕๘๓ นางปฐมาว  รวยทรัพย 

 ๑๕๘๔ นางปฐมาวดี  อติชาต 

 ๑๕๘๕ นางสาวปณวรรณ  สุจริตจันทร 

 ๑๕๘๖ นางสาวปณาลี  ลาภอุดมพันธ 

 ๑๕๘๗ นางปณิตา  ศรีรักษา 

 ๑๕๘๘ นางสาวปณิตา  อรเอก 

 ๑๕๘๙ นางสาวปติณยา  แสงอรุณ 

 ๑๕๙๐ นางสาวปติมา  เสริมใหม 

 ๑๕๙๑ นางสาวปนัดดา  ตปนียวรวงศ 

 ๑๕๙๒ นางปนัดดา  พลรัตน 

 ๑๕๙๓ นางสาวปนัดดา  มวงทอง 

 ๑๕๙๔ นางปนัดดา  สุริยานิติกุล 

 ๑๕๙๕ นางสาวปพิชญา  พิเชษฐบุญเกียรติ 

 ๑๕๙๖ นางสาวปภาวรินทร  รังสรรคธรรม 

 ๑๕๙๗ นางสาวปภาวี  ยอดวันดี 

 ๑๕๙๘ นางสาวปภาวี  วณิชดิลกกุล 

 ๑๕๙๙ นางสาวปรมาภรณ  พัตตาสิงห 

 ๑๖๐๐ นางสาวปรมาภรณ  ไตรยวงค 

 ๑๖๐๑ นางประดับ  สังฆะมณี 

 ๑๖๐๒ นางสาวประนอม  แถวลีลา 

 ๑๖๐๓ นางประนัสศิริ  กัณธิยะ 

 ๑๖๐๔ นางสาวประภัสรา  เข็มเงิน 

 ๑๖๐๕ นางประภัสสร  บรรยง 



 หนา   ๖๘ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๖๐๖ นางประภัสสร  พ่ึงพรธรรมกุล 

 ๑๖๐๗ นางสาวประภาทิพย  รัตนทิพา 

 ๑๖๐๘ นางประภาพร  สุภิรับ 

 ๑๖๐๙ นางสาวประภาพรรณ  ศรีมันตะ 

 ๑๖๑๐ นางสาวประภาพันธ  ดํารงไทย 

 ๑๖๑๑ นางประภาภรณ  สมสกีสิทธิ์ 

 ๑๖๑๒ นางสาวประภารัตน  แกวใส 

 ๑๖๑๓ นางประภาศรี  ทูลธรรม 

 ๑๖๑๔ นางสาวประภาศรี  สุดเสนห 

 ๑๖๑๕ นางประภาศรี  อารยะพงศ 

 ๑๖๑๖ นางสาวปรัชญณรัตน  สิทธิบวรโชติ 

 ๑๖๑๗ นางปรัศนีย  วรรณมานะ 

 ๑๖๑๘ นางสาวปรางทอง  ชํานิพันธ 

 ๑๖๑๙ นางสาวปรางทิพย  ขุนศร ี

 ๑๖๒๐ นางปรางทิพย  สมจันทรตา 

 ๑๖๒๑ นางสาวปรางทิพย  สุขศรีจักรวาฬ 

 ๑๖๒๒ นางสาวปรางทิพย  วรขจิต 

 ๑๖๒๓ นางปราณี  คณทา 

 ๑๖๒๔ นางสาวปราณี  วงษยะลา 

 ๑๖๒๕ นางปราณี  ศิรินนท 

 ๑๖๒๖ นางสาวปราณี  แสงนาค 

 ๑๖๒๗ นางสาวปราณี  บัวศรี 

 ๑๖๒๘ นางสาวปรานิสา  นําทาน 

 ๑๖๒๙ นางสาวปรารถนา  กิมพร 

 ๑๖๓๐ นางสาวปรารถนา  ทองวิจิตร 

 ๑๖๓๑ นางปรารถนา  อิ่มสุด 

 ๑๖๓๒ นางสาวปริญญ  คําวิจิตร 

 ๑๖๓๓ นางสาวปริญญารัตน  เพ็งพุฒ 

 ๑๖๓๔ นางสาวปริยชาติ  เงินจ่ัน 

 ๑๖๓๕ นางสาวปริศนา  แกนบุญ 

 ๑๖๓๖ นางสาวปรีชญา  อภิเนาวนิเวศน 

 ๑๖๓๗ นางสาวปรีติ  สําราญทรัพย 

 ๑๖๓๘ นางปรียาทิพย  แสงสุวรรณ 

 ๑๖๓๙ นางปรียานุช  จอมทิพย 

 ๑๖๔๐ นางสาวปรียานุช  จําปาเทศ 

 ๑๖๔๑ นางสาวปรียานุช  มนทา 

 ๑๖๔๒ นางสาวปรียาพร  สุพรรณพงศ 

 ๑๖๔๓ นางสาวปรียาภรณ  ทองศรีอน 

 ๑๖๔๔ นางสาวปวริศา  สมิทธากร 

 ๑๖๔๕ นางสาวปวิชญา  นามเสนา 

 ๑๖๔๖ นางสาวปวิตรา  พวงสุวรรณ 

 ๑๖๔๗ นางสาวปวีณธิดา  เหลืองอราม 

 ๑๖๔๘ นางสาวปวีณนุช  ศุภวันต 

 ๑๖๔๙ นางสาวปวีณา  นามปญญา 

 ๑๖๕๐ นางสาวปวีณา  เนตรกันหา 

 ๑๖๕๑ นางสาวปวีณา  บุพศิร ิ

 ๑๖๕๒ นางสาวปวีณา  โพธิ์ศรี 

 ๑๖๕๓ นางสาวปองกานต  ทัศการ 

 ๑๖๕๔ นางสาวปชญานีย  นุชจีด 

 ๑๖๕๕ นางสาวปญจพร  ตองจิตร 



 หนา   ๖๙ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๖๕๖ นางสาวปญญาเรศ  บุญเถื่อน 

 ๑๖๕๗ นางสาวปณฑารีย  สายหยุด 

 ๑๖๕๘ นางสาวปทนภรณ  สิงหแกว 

 ๑๖๕๙ นางสาวปทมา  เจียมวงษา 

 ๑๖๖๐ นางสาวปทมา  เทอดไทย 

 ๑๖๖๑ นางสาวปทมาภรณ  พุมเกาะ 

 ๑๖๖๒ นางปทมาสน  ล่ิมวรพันธ 

 ๑๖๖๓ นางสาวปาจรีย  สังขประสิทธิ์ 

 ๑๖๖๔ นางสาวปาจารี  ไชยรัตน 

 ๑๖๖๕ นางสาวปาญริกัญ  พิทักษวงศ 

 ๑๖๖๖ นางสาวปาณิศา  ใจทน 

 ๑๖๖๗ นางปาณิสรา  รุงกมลวิฉาย 

 ๑๖๖๘ นางสาวปาตีเมาะ  ดาระเซาะ 

 ๑๖๖๙ นางสาวปาตีเมาะ  อาแวกือจิ 

 ๑๖๗๐ นางสาวปานจรีย  อติชาต 

 ๑๖๗๑ นางสาวปานชนก  ไกยสวน 

 ๑๖๗๒ นางสาวปานรวี  สุขวัฒก 

 ๑๖๗๓ นางปานิมาส  รุยัน 

 ๑๖๗๔ นางสาวปารมี  นอยศรี 

 ๑๖๗๕ นางสาวปารวี  มั่นสุม 

 ๑๖๗๖ นางสาวปาริฉัตร  เฉลิมผา 

 ๑๖๗๗ นางสาวปาริฉัตร  เปงปู 

 ๑๖๗๘ นางสาวปาริฉัตร  พวงศรี 

 ๑๖๗๙ นางสาวปาริฉัตร  เหมกุล 

 ๑๖๘๐ นางสาวปาริฉัตร  อูแกว 

 ๑๖๘๑ นางปาริฉัตร  แชมทะเพรียว 

 ๑๖๘๒ นางสาวปาริชาต  คงทน 

 ๑๖๘๓ นางสาวปาริชาติ  ชื่นฉ่ํา 

 ๑๖๘๔ นางสาวปาริชาติ  วินาโท 

 ๑๖๘๕ นางปาริสา  ศรีโท 

 ๑๖๘๖ นางสาวปาลีรัฐ  ชูวารี 

 ๑๖๘๗ นางสาวปาลีรัตน  ชูชัย 

 ๑๖๘๘ นางสาวปนมณี  วงษสมบัติ 

 ๑๖๘๙ นางสาวปนมณี  สาริการินทร 

 ๑๖๙๐ นางสาวปยณัฏฐ  กังสวัสดิ์ 

 ๑๖๙๑ นางสาวปยดา  วิริเยนะวัตร 

 ๑๖๙๒ นางสาวปยนุช  นอยถนอม 

 ๑๖๙๓ นางสาวปยนุช  ยอดปราง 

 ๑๖๙๔ นางสาวปยพร  เจริญศุภพงศ 

 ๑๖๙๕ นางสาวปยวรรณ  คําศรีพล 

 ๑๖๙๖ นางสาวปยวรรณ  จิตมานนท 

 ๑๖๙๗ นางปยวรรณ  ทองบุญช ู

 ๑๖๙๘ นางสาวปยวรรณ  โทศรี 

 ๑๖๙๙ นางสาวปยะดา  พรมสาร 

 ๑๗๐๐ นางสาวปยะนาฏ  จงรักษ 

 ๑๗๐๑ นางสาวปยะนาถ  ปททุม 

 ๑๗๐๒ นางสาวปยะนุช  บุญรอดรัมย 

 ๑๗๐๓ นางสาวปยะนุช  บุพศรี 

 ๑๗๐๔ นางสาวปยะนุช  รือสะ 

 ๑๗๐๕ นางสาวปยะพร  เพชรพรหม 



 หนา   ๗๐ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗๐๖ นางสาวปยาณี  กษิรวัฒน 

 ๑๗๐๗ นางปยาภรณ  พรมสาร 

 ๑๗๐๘ นางสาวปยาภรณ  หงษา 

 ๑๗๐๙ นางปุญชญา  โสดาจันทร 

 ๑๗๑๐ นางสาวปุญชรัสมิ์  ทองสุทธิ์ 

 ๑๗๑๑ นางสาวปุณณมา  เชยชม 

 ๑๗๑๒ นางสาวปุณณัตถตา  นามวิเศษ 

 ๑๗๑๓ นางสาวปุณยนุช  นกนวม 

 ๑๗๑๔ นางปุณิกา  รุงฤทธิ ์

 ๑๗๑๕ นางเปรมกมล  ประทีป 

 ๑๗๑๖ นางผกายดาว  พรหมสุรีย 

 ๑๗๑๗ นางสาวผกาวดี  สุวรรณโณ 

 ๑๗๑๘ นางผยุง  ปฏิมารัตนานันท 

 ๑๗๑๙ นางสาวผองพรรณ  การีชุม 

 ๑๗๒๐ นางสาวผองพรรณ  สลับเพชร 

 ๑๗๒๑ นางสาวผองเพ็ญ  คําผิว 

 ๑๗๒๒ นางสาวผองศรี  นุนทิพย 

 ๑๗๒๓ นางสาวฝนทิพย  เจินธรรม 

 ๑๗๒๔ นางสาวฝนทิพย  เลาหะวิสุทธิ์ 

 ๑๗๒๕ นางฝนทิวา  นันตะเสน 

 ๑๗๒๖ นางสาวฝาอีซะห  กามา 

 ๑๗๒๗ นางสาวพงศวิไล  วิลัยพงษ 

 ๑๗๒๘ นางสาวพงษลัดดา  วงศสุวรรณ 

 ๑๗๒๙ นางสาวพจนา  อินทรรอง 

 ๑๗๓๐ นางสาวพจนีย  เทศสาย 

 ๑๗๓๑ นางสาวพชร  พุมจันทร 

 ๑๗๓๒ นางพนอจิตต  สุนทะโร 

 ๑๗๓๓ นางพนิดา  ฉิมพาลี 

 ๑๗๓๔ นางสาวพนิดา  ปวะบุตร 

 ๑๗๓๕ นางสาวพนิดา  วงศประสิทธิ์ 

 ๑๗๓๖ นางพนิดา  แสนหอม 

 ๑๗๓๗ นางสาวพนิตนาถ  เขมปญจกุล 

 ๑๗๓๘ นางสาวพเยาว  จําปา 

 ๑๗๓๙ นางสาวพรจุรี  แซผู 

 ๑๗๔๐ นางสาวพรทิพย  ชวยบํารุง 

 ๑๗๔๑ นางสาวพรทิพย  ชอบงาม 

 ๑๗๔๒ นางสาวพรทิพย  ไชยงาม 

 ๑๗๔๓ นางสาวพรทิพย  บุตรดาวงค 

 ๑๗๔๔ นางสาวพรทิพย  พรมเกตุ 

 ๑๗๔๕ นางสาวพรทิพย  วงษละคร 

 ๑๗๔๖ นางพรทิพย  ศรีมา 

 ๑๗๔๗ นางพรทิพย  สุมมาตร 

 ๑๗๔๘ นางสาวพรทิพย  เสียงเพราะ 

 ๑๗๔๙ นางพรทิพย  อุไรวงศ 

 ๑๗๕๐ นางสาวพรทิพยพา  แสนพันธ 

 ๑๗๕๑ นางสาวพรทิภา  ลาภบุตร 

 ๑๗๕๒ นางสาวพรทิวา  ถาแวง 

 ๑๗๕๓ นางสาวพรนภา  บุญชูเชิด 

 ๑๗๕๔ นางสาวพรปวีณ  ตรีวรปรัชญ 

 ๑๗๕๕ นางสาวพรพรรณ  ทาชมภู 



 หนา   ๗๑ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗๕๖ นางสาวพรพรรณ  ภุมรินทร 

 ๑๗๕๗ นางสาวพรพรรณ  รักพงษ 

 ๑๗๕๘ นางพรพรรณ  วรวงศ 

 ๑๗๕๙ นางสาวพรพรรณ  อินตะจา 

 ๑๗๖๐ นางสาวพรพรรษา  ลิไธสง 

 ๑๗๖๑ นางสาวพรพิชชา  วรรณสิทธิ์ 

 ๑๗๖๒ นางพรพิมล  คําแพง 

 ๑๗๖๓ นางสาวพรพิมล  จันทมา 

 ๑๗๖๔ นางพรพิมล  มณีโชติ 

 ๑๗๖๕ นางพรพิมล  เรียนแพง 

 ๑๗๖๖ นางพรพิมล  วิเศษวงษา 

 ๑๗๖๗ นางสาวพรพิมล  สุริยะ 

 ๑๗๖๘ นางพรพิมล  โสมาบุตร 

 ๑๗๖๙ นางพรภิวรรณ  เพียสังกะ 

 ๑๗๗๐ นางสาวพรมีนา  กุลสะทาน 

 ๑๗๗๑ นางพรรณงาม  ชัยวงศ 

 ๑๗๗๒ นางสาวพรรณทิวา  โพธิ์สุข 

 ๑๗๗๓ นางสาวพรรณธนิต  พิศพันธุ 

 ๑๗๗๔ นางสาวพรรณพิลาศ  เย็นสบาย 

 ๑๗๗๕ นางสาวพรรณภษา  วิระกา 

 ๑๗๗๖ นางสาวพรรณภา  พิมพพระธรรม 

 ๑๗๗๗ นางสาวพรรณวรส  ศรีคําพา 

 ๑๗๗๘ นางสาวพรรณศิริ  จันทวี 

 ๑๗๗๙ นางพรรณิภา  บุญเขื่อง 

 ๑๗๘๐ นางสาวพรรธิภา  ถึงสุข 

 ๑๗๘๑ นางพรรนิภา  สุขใสบูลย 

 ๑๗๘๒ นางสาวพรฤดี  ประเทิง 

 ๑๗๘๓ นางพรวิภา  ประมูลพงศ 

 ๑๗๘๔ นางสาวพรศิริ  คําภูแสน 

 ๑๗๘๕ นางสาวพรศิลป  รักษี 

 ๑๗๘๖ นางพรสุดา  ศิริวงค 

 ๑๗๘๗ นางสาวพราวนภา  นาทองคํา 

 ๑๗๘๘ นางสาวพริมารตี  กอนผา 

 ๑๗๘๙ นางสาวพริศริญา  กอนผา 

 ๑๗๙๐ นางสาวพลอยนภัส  มิตรอัครสิน 

 ๑๗๙๑ นางสาวพลอยพิณ  จุรุพันธุ 

 ๑๗๙๒ นางสาวพวงทอง  สายทอง 

 ๑๗๙๓ นางสาวพวงเพ็ชร  สายทอง 

 ๑๗๙๔ นางพสชนัน  จิตรแกว 

 ๑๗๙๕ นางสาวพอใจ  ชมภู 

 ๑๗๙๖ นางสาวพอตา  ผดุงญาติ 

 ๑๗๙๗ นางสาวพัชนี  ศรีคลัง 

 ๑๗๙๘ นางสาวพัชนีพร  เพ็ชรสมบูรณ 

 ๑๗๙๙ นางสาวพัชรณิชา  ดวนเดิน 

 ๑๘๐๐ นางสาวพัชรนันท  จิรฐิติวงศ 

 ๑๘๐๑ นางสาวพัชรนันท  เยาวนิจ 

 ๑๘๐๒ นางสาวพัชรพร  วงศเดโช 

 ๑๘๐๓ นางพัชรวรรณ  สุขทรัพย 

 ๑๘๐๔ นางสาวพัชรวรินทร  กล่ินกลอม 

 ๑๘๐๕ นางสาวพัชรา  เขื่อนกองแกว 
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 ๑๘๐๖ นางสาวพัชรา  จันทะนาขา 

 ๑๘๐๗ นางสาวพัชรา  ชัยปญญา 

 ๑๘๐๘ นางสาวพัชรา  เพ็งแจม 

 ๑๘๐๙ นางสาวพัชรา  ราพเดโช 

 ๑๘๑๐ นางสาวพัชรา  อ่ําสอาด 

 ๑๘๑๑ นางสาวพัชราภรณ  แซเลา 

 ๑๘๑๒ นางสาวพัชริการ  พามี 

 ๑๘๑๓ นางสาวพัชริดา  พลเสน 

 ๑๘๑๔ นางพัชรินทร  ทองสิงห 

 ๑๘๑๕ นางสาวพัชรินทร  แทตระกูล 

 ๑๘๑๖ นางสาวพัชรินทร  วัจนา 

 ๑๘๑๗ นางสาวพัชรินทร  แหวโสม 

 ๑๘๑๘ นางพัชรินทร  อารีย 

 ๑๘๑๙ นางสาวพัชรินทร  อินตา 

 ๑๘๒๐ นางสาวพัชริภา  ไสยะ 

 ๑๘๒๑ นางพัชริศา  นาสําแดง 

 ๑๘๒๒ นางสาวพัชรี  คลายชม 

 ๑๘๒๓ นางสาวพัชรี  บรรยงกิจ 

 ๑๘๒๔ นางสาวพัชรี  รุงศรีรัส 

 ๑๘๒๕ นางสาวพัชรี  โลประโคน 

 ๑๘๒๖ นางสาวพัชรี  วัชรกานนท 

 ๑๘๒๗ นางสาวพัชรีภรณ  จันทอุตสาห 

 ๑๘๒๘ นางสาวพัชรียภรณ  สมัยนิยม 

 ๑๘๒๙ นางสาวพัณณชิตา  ปุณศรีอมรรัชต 

 ๑๘๓๐ นางสาวพัณณิศา  ไกวัลอาภรณ 

 ๑๘๓๑ นางสาวพัณนิดา  ชูฤทธิ์ 

 ๑๘๓๒ นางสาวพัตรา  สิงคุณา 

 ๑๘๓๓ นางสาวพัทธนันท  พิศกลาง 

 ๑๘๓๔ นางสาวพัทธมน  บุญสิริพิพัฒน 

 ๑๘๓๕ นางสาวพัทธมน  วิบูลยพงศ 

 ๑๘๓๖ นางสาวพัทยาพร  พิมพทอง 

 ๑๘๓๗ นางพันธธิยา  พรมทา 

 ๑๘๓๘ นางสาวพันธนีย  มากแกว 

 ๑๘๓๙ นางสาวพันธุทิพย  สุวรรณรัตน 

 ๑๘๔๐ นางสาวพันสกาว  สันติเทวกุล 

 ๑๘๔๑ นางสาวพัสวีร  ตังเดชะหิรัญ 

 ๑๘๔๒ นางสาวพาอีซะ  สาและ 

 ๑๘๔๓ นางพิกุลทอง  เสาประโคน 

 ๑๘๔๔ นางสาวพิชชา  สฤษดิสุข 

 ๑๘๔๕ นางสาวพิชชา  นิลทวี 

 ๑๘๔๖ นางสาวพิชชานันท  วรพันธ 

 ๑๘๔๗ นางสาวพิชชาพร  สิริสุวรรณา 

 ๑๘๔๘ นางสาวพิชญพร  พรึงลําภู 

 ๑๘๔๙ นางสาวพิชญา  ตันธนวิกรัย 

 ๑๘๕๐ นางสาวพิชญา  น้ําคางงาม 

 ๑๘๕๑ นางสาวพิชญา  นิพนธวัฒนกุล 

 ๑๘๕๒ นางสาวพิชญา  อิศระภิญโญ 

 ๑๘๕๓ นางสาวพิชญากานต  ยะพงศ 

 ๑๘๕๔ นางสาวพิชญาภัค  สังขสน 

 ๑๘๕๕ นางพิณทอง  สุขสง 
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 ๑๘๕๖ นางสาวพินิตา  ปวงสุข 

 ๑๘๕๗ นางสาวพิมนิศา  เพ็ชร 

 ๑๘๕๘ นางสาวพิมประภาส  ลูกแกว 

 ๑๘๕๙ นางสาวพิมพกนก  กนกนอยหมอ 

 ๑๘๖๐ นางสาวพิมพจุฑา  ใจทา 

 ๑๘๖๑ นางสาวพิมพชนก  ใจอารีย 

 ๑๘๖๒ นางสาวพิมพชนก  โอสถประสิทธิ์ 

 ๑๘๖๓ นางสาวพิมพนภัส  แกวไดหนู 

 ๑๘๖๔ นางสาวพิมพนารา  โชคสิริหิรัญ 

 ๑๘๖๕ วาที่รอยตรีหญิง พิมพนารา  นาใจ 

 ๑๘๖๖ นางสาวพิมพนารา  รักเสมอวงค 

 ๑๘๖๗ นางพิมพประภา  แสนเตชะ 

 ๑๘๖๘ นางสาวพิมพผกา  สุกุมาร 

 ๑๘๖๙ นางสาวพิมพร  ถาวร 

 ๑๘๗๐ นางสาวพิมพรดา  หงษสวัสดิ์ 

 ๑๘๗๑ นางสาวพิมพรพัชร  หาญเชิงชัย 

 ๑๘๗๒ นางพิมพลภัชร  ธนพลวิเชียรชัย 

 ๑๘๗๓ นางสาวพิมพวลัญช  พรหมสุวรรณ 

 ๑๘๗๔ นางพิมพา  จันทรนวล 

 ๑๘๗๕ นางสาวพิมพิลัย  เรืองรัมย 

 ๑๘๗๖ นางพิรญา  สิทธิเวช 

 ๑๘๗๗ นางสาวพิรัลยา  มิ่งวงศ 

 ๑๘๗๘ นางพิรุฬหลักษณ  สอดโคกสูง 

 ๑๘๗๙ นางพิไลพรรณ  วรเนตรสุดาทิพย 

 ๑๘๘๐ นางสาวพิศุทธิ์  ชนะรัตน 

 ๑๘๘๑ นางสาวพิสมัย  ดีประเสริฐ 

 ๑๘๘๒ นางพิสมัย  ประสาร 

 ๑๘๘๓ นางพิสมัย  พรหมบุตร 

 ๑๘๘๔ นางสาวพิสุทธินี  กันธารักษ 

 ๑๘๘๕ นางสาวพีชญาดา  อนุเสถียร 

 ๑๘๘๖ นางสาวพีรดา  เกตุวีระพงศ 

 ๑๘๘๗ นางพีรภา  จินดาวงษ 

 ๑๘๘๘ นางสาวพีรยาภรณ  พวงมลิวัลย 

 ๑๘๘๙ นางสาวพีระยา  หวังชูผล 

 ๑๘๙๐ นางสาวพีริยา  เท่ียงตรง 

 ๑๘๙๑ นางสาวพุฒพร  สะเดาทอง 

 ๑๘๙๒ นางสาวพุทธชาติ  ธัญญเจริญ 

 ๑๘๙๓ นางสาวพุทธชาติ  มีสังข 

 ๑๘๙๔ นางสาวพุทธพร  สอนจันทร 

 ๑๘๙๕ นางสาวพุทธิมน  จงไกรจักร 

 ๑๘๙๖ นางสาวพุธิตา  ชุมรักษา 

 ๑๘๙๗ นางสาวพูแพง  แตงเหมาะ 

 ๑๘๙๘ นางเพ็ชรมะณี  พลราชม 

 ๑๘๙๙ นางสาวเพชรรัตน  คุณคง 

 ๑๙๐๐ นางสาวเพชรรัตน  ญาณสุคนธ 

 ๑๙๐๑ นางสาวเพชรรัตน  ภัทรนุกุลกิจ 

 ๑๙๐๒ นางเพชรรัตน  สุขเกษม 

 ๑๙๐๓ นางสาวเพชรัตน  ปราจันทร 

 ๑๙๐๔ นางเพ็ญจิตร  เมืองไข 

 ๑๙๐๕ นางสาวเพ็ญชญาณัฏฐ  เมืองดาน 
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 ๑๙๐๖ นางสาวเพ็ญนภา  คนคลอง 

 ๑๙๐๗ นางเพ็ญนภา  เครือวัลย 

 ๑๙๐๘ นางสาวเพ็ญนภา  โชติพันธ 

 ๑๙๐๙ นางสาวเพ็ญนภา  สายชุมดี 

 ๑๙๑๐ นางเพ็ญนภา  สูขวัญ 

 ๑๙๑๑ นางสาวเพ็ญนภา  อุนทอง 

 ๑๙๑๒ นางสาวเพ็ญนิภา  เศรษฐกิจ 

 ๑๙๑๓ นางสาวเพ็ญนิสา  การฟุง 

 ๑๙๑๔ นางสาวเพ็ญพรรณ  ย่ีสุนแกว 

 ๑๙๑๕ นางสาวเพ็ญพินิจ  เกตุทอง 

 ๑๙๑๖ นางเพ็ญระวี  สุมหิรันต 

 ๑๙๑๗ นางเพ็ญรักษ  ศิริงาม 

 ๑๙๑๘ นางเพ็ญลักษณ  สงวนนาม 

 ๑๙๑๙ นางสาวเพ็ญวดี  ตายธานี 

 ๑๙๒๐ นางสาวเพ็ญวิสา  ศาลารักษ 

 ๑๙๒๑ นางเพ็ญศิริ  แกวโพนยอ 

 ๑๙๒๒ นางสาวเพ็ญศิริ  คงไทย 

 ๑๙๒๓ นางสาวเพ็ญศิริ  พิมพเรือง 

 ๑๙๒๔ นางเพลินพิศ  สายคําภา 

 ๑๙๒๕ นางสาวเพียงใจ  บุญเวช 

 ๑๙๒๖ นางสาวเพียงตะวัน  เขจรศาสตร 

 ๑๙๒๗ นางเพียงตะวัน  คุมศิริ 

 ๑๙๒๘ นางสาวเพียงตะวัน  เพ่ิมเจริญ 

 ๑๙๒๙ นางสาวเพียงตะวัน  รอดฉ่ํา 

 ๑๙๓๐ นางสาวเพียงพิศ  สมรฤทธิ์ 

 ๑๙๓๑ นางเพียงภู  วงษสงา 

 ๑๙๓๒ นางเพียงรวี  ล้ิมวัฒนาพันธ 

 ๑๙๓๓ นางสาวแพรพิไล  สิงหบํารุง 

 ๑๙๓๔ นางสาวแพรวนภา  คันถรจนาจารย 

 ๑๙๓๕ นางสาวแพรวอําพัน  เภตรา 

 ๑๙๓๖ นางสาวโพยมพรรณ  รัตนเจริญฤทธิ์ 

 ๑๙๓๗ นางไพรินทร  สอนเกตุ 

 ๑๙๓๘ นางสาวไพเราะ  แชมเนียม 

 ๑๙๓๙ นางสาวฟาดีละห  ธีระอดุลย 

 ๑๙๔๐ นางสาวฟาตีเมาะ  แยนา 

 ๑๙๔๑ นางสาวฟาตีฮะห  ยูโซะ 

 ๑๙๔๒ นางฟาริดา  จิโอน 

 ๑๙๔๓ นางสาวฟาริดา  ยุโสป 

 ๑๙๔๔ นางฟาริสา  หมะ 

 ๑๙๔๕ นางสาวฟารีดา  ปะจู 

 ๑๙๔๖ นางสาวฟารีดา  ปญญาเหล็ก 

 ๑๙๔๗ นางสาวฟูสิมา  หมัดอะดั้ม 

 ๑๙๔๘ นางสาวเฟองลัดดา  ใจอิ้ง 

 ๑๙๔๙ นางสาวภคพร  อินจันทร 

 ๑๙๕๐ นางสาวภคพรวรรณ  รามฤทธิ์ 

 ๑๙๕๑ นางสาวภคภัทร  พิชิตกุลธรรม 

 ๑๙๕๒ นางสาวภคมน  จบศรี 

 ๑๙๕๓ นางสาวภครพร  ภูสนาม 

 ๑๙๕๔ นางสาวภควรรณ  ภัทรวรกมล 

 ๑๙๕๕ นางสาวภณพร  ออนเส็ง 



 หนา   ๗๕ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๕๖ นางสาวภณิดา  เชื้อเมืองพาน 

 ๑๙๕๗ นางสาวภณิตา  จารุวัฒนมงคล 

 ๑๙๕๘ นางสาวภรณี  ศรีกงพาน 

 ๑๙๕๙ นางสาวภรทิพย  มาลัยรักษ 

 ๑๙๖๐ นางสาวภัคพิชา  ศรีสกุล 

 ๑๙๖๑ นางสาวภัควลัญชน  ศรีสุธรรม 

 ๑๙๖๒ นางสาวภัทรนิษฐ  คงเกษม 

 ๑๙๖๓ นางสาวภัทรภร  คงอินทร 

 ๑๙๖๔ นางภัทรภร  ไชยหัด 

 ๑๙๖๕ นางสาวภัทรลภา  ดุจจานุทัศน 

 ๑๙๖๖ นางสาวภัทรวดี  คุณสิทธิ์ 

 ๑๙๖๗ นางสาวภัทรวดี  ไหมทอง 

 ๑๙๖๘ นางสาวภัทรสิณี  ลิขิตพันธพิสิฐ 

 ๑๙๖๙ นางสาวภัทรา  จัยสิน 

 ๑๙๗๐ นางสาวภัทราพร  ศิริทิพย 

 ๑๙๗๑ นางสาวภัทราภรณ  ประคองใจ 

 ๑๙๗๒ นางภัทราภรณ  สงวนศิลป 

 ๑๙๗๓ นางภัทราวดี  ประทีปรัตชวาลย 

 ๑๙๗๔ นางภัทราวดี  สุจจะชารี 

 ๑๙๗๕ นางสาวภัทรียา  ภักดีบํารุงวงษ 

 ๑๙๗๖ นางสาวภัศรา  วงศสุบรรณ 

 ๑๙๗๗ นางสาวภัสรภรณ  วรธงไชย 

 ๑๙๗๘ นางสาวภัสสร  ออนสนิท 

 ๑๙๗๙ นางสาวภาณินี  ปญญะการ 

 ๑๙๘๐ นางสาวภาณี  ไชยชาญ 

 ๑๙๘๑ นางสาวภานุดา  เที่ยงตรง 

 ๑๙๘๒ นางสาวภานุมาศ  เทียรฆนิธิกูล 

 ๑๙๘๓ นางภาวนา  คาเอน 

 ๑๙๘๔ นางภาวิณี  เกาะสังข 

 ๑๙๘๕ นางภาวิณี  สีดาธรรม 

 ๑๙๘๖ นางสาวภาวิณี  เหลืองอภิชาติ 

 ๑๙๘๗ นางสาวภาวิณี  อรรณพพรชัย 

 ๑๙๘๘ นางสาวภาวิดา  อมรชาติ 

 ๑๙๘๙ นางสาวภาวิตา  สวัสดิ์มงคล 

 ๑๙๙๐ นางสาวภาวินี  อมรชาติ 

 ๑๙๙๑ นางสาวภาศิริ  เสงี่ยมจิตตเกษม 

 ๑๙๙๒ นางสาวภาสินี  เตจะวันดี 

 ๑๙๙๓ นางสาวภิญญดา  คําผาเชื้อ 

 ๑๙๙๔ นางสาวภิญญาพร  อามาตยชาดี 

 ๑๙๙๕ นางสาวภีรฌา  ศรนุวัตร 

 ๑๙๙๖ นางสาวภูริสา  ทองบุตร 

 ๑๙๙๗ นางสาวมณฑศิริ  กลอมยัง 

 ๑๙๙๘ นางสาวมณธิญา  มีเจริญ 

 ๑๙๙๙ นางสาวมณีรัตน  จิตตสุวรรณ 

 ๒๐๐๐ นางสาวมณีรัตน  ทับเสือ 

 ๒๐๐๑ นางสาวมธุรส  จามรี 

 ๒๐๐๒ นางสาวมธุรส  เอี่ยมรักษา 

 ๒๐๐๓ นางสาวมนทกานติ์  อินใจดี 

 ๒๐๐๔ นางสาวมนธิดา  สุนทรานุยุตกิจ 

 ๒๐๐๕ นางมนฤดี  สุวรรณรัตน 



 หนา   ๗๖ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐๐๖ นางสาวมนันยา  ละภูเขียว 

 ๒๐๐๗ นางมนัสนันท  ซาลีม 

 ๒๐๐๘ นางสาวมลฤดี  ตุนดวง 

 ๒๐๐๙ นางสาวมลฤดี  พัฒนพงษ 

 ๒๐๑๐ นางสาวมะลิวรรณ  วัชเรนวงศ 

 ๒๐๑๑ นางมะลิวัลย  เพลินชัยวาณิช 

 ๒๐๑๒ นางสาวมะลิวัลย  วัฒนกูล 

 ๒๐๑๓ นางสาวมะลิสา  ชินวงษ 

 ๒๐๑๔ นางสาวมัชฌิมา  ชารีวรรณ 

 ๒๐๑๕ นางสาวมัชฌิมา  วงศคต 

 ๒๐๑๖ นางสาวมัทนา  ออนสําราญ 

 ๒๐๑๗ นางสาวมัทนา  อูมา 

 ๒๐๑๘ นางมัทรี  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๐๑๙ นางสาวมัลลิกา  ธรรมาเจริญราช 

 ๒๐๒๐ นางสาวมัลลิกา  เปรมทอง 

 ๒๐๒๑ นางมัลลิกา  พรไชยสงค 

 ๒๐๒๒ นางสาวมัลลิกา  มาชู 

 ๒๐๒๓ นางสาวมัลลิกา  รอดชาง 

 ๒๐๒๔ นางสาวมัลลิกา  รัตนวิจิตร 

 ๒๐๒๕ นางสาวมาซือนี  มะหามะ 

 ๒๐๒๖ นางสาวมานิตา  แกวการะเวก 

 ๒๐๒๗ นางสาวมานิตา  บุบผาวาสน 

 ๒๐๒๘ นางสาวมานิตา  พรหมทอง 

 ๒๐๒๙ นางสาวมายีดะห  มะลี 

 ๒๐๓๐ นางสาวมาริษา  จันทรคํา 

 ๒๐๓๑ นางสาวมาริสา  งามสมบัติเจริญ 

 ๒๐๓๒ นางสาวมารี  สูสวัสดิ์ 

 ๒๐๓๓ นางมารียะ  หะตะมะ 

 ๒๐๓๔ นางสาวมารียานี  มะเด็ง 

 ๒๐๓๕ นางสาวมาเรีย  เตะเหร็ม 

 ๒๐๓๖ นางสาวมาเรียนา  มะยิ 

 ๒๐๓๗ นางสาวมาลินี  แลแตบาตู 

 ๒๐๓๘ นางสาวมาลีหยะ  หงะเจะแอ 

 ๒๐๓๙ นางสาวมาวิการ  สิงหนาท 

 ๒๐๔๐ นางสาวมิญชญา  ภักดีไตรภพ 

 ๒๐๔๑ นางสาวมินตรา  กันกูล 

 ๒๐๔๒ นางสาวมินตรา  จันทราพิรัตน 

 ๒๐๔๓ นางมินตรา  ราชบัวศรี 

 ๒๐๔๔ นางสาวมินตรา  หนูกลาง 

 ๒๐๔๕ นางสาวมุก  อิงคประเสริฐ 

 ๒๐๔๖ นางสาวมุฑิตา  ราชหุน 

 ๒๐๔๗ นางสาวมุตจิตา  มุสอแยนา 

 ๒๐๔๘ นางสาวมูนาวเราะฮ  ระนี 

 ๒๐๔๙ นางสาวเมฐิกา  ลิขิตบุญฤทธิ์ 

 ๒๐๕๐ นางเมตตา  เครือเนียม 

 ๒๐๕๑ นางสาวเมทินี  กันธะคํา 

 ๒๐๕๒ นางเมธาวี  ลาภเวที 

 ๒๐๕๓ นางสาวเมธาวี  วัชรกุล 

 ๒๐๕๔ นางสาวเมธีรา  อริยเดช 

 ๒๐๕๕ นางสาวยมลภัทร  จิรอุไรพงษ 



 หนา   ๗๗ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐๕๖ นางสาวยอดหญิง  ศรีสวาง 

 ๒๐๕๗ นางสาวยาตรา  บุญชวย 

 ๒๐๕๘ นางสาวยาวารียะห  เปาะเฮง 

 ๒๐๕๙ นางสาวยาสมีน  มอน็อง 

 ๒๐๖๐ นางสาวยุพดี  นวลหอม 

 ๒๐๖๑ นางสาวยุพาภรณ  จวงเงิน 

 ๒๐๖๒ นางสาวยุพาวดี  นิรันดรพุฒ 

 ๒๐๖๓ นางสาวยุพาวรรณ  กล่ินเผน 

 ๒๐๖๔ นางยุพิน  ชมภูบุตร 

 ๒๐๖๕ นางสาวยุวดี  ภาคอินทรีย 

 ๒๐๖๖ นางสาวยุวธิดา  คงนุมัติ 

 ๒๐๖๗ นางสาวยุวนิตย  พิศงาม 

 ๒๐๖๘ นางยูซรอ  มะวิง 

 ๒๐๖๙ นางสาวเยาวลักษณ  เอนกชัยไกรศร 

 ๒๐๗๐ นางรจนา  เชวงโชติ 

 ๒๐๗๑ นางสาวรจเรข  ธรรมกราง 

 ๒๐๗๒ นางสาวรดา  คุณสมบัติ 

 ๒๐๗๓ นางรดา  ไชยชิน 

 ๒๐๗๔ นางรติพร  สําเภานนท 

 ๒๐๗๕ นางสาวรพีพร  ผิวนวล 

 ๒๐๗๖ นางสาวรภัสสรณ  พัณพิชญนันท 

 ๒๐๗๗ นางสาวรภีภรณ  ดวงมาตยพล 

 ๒๐๗๘ นางสาวรวมพร  ศรีบุญยงค 

 ๒๐๗๙ นางสาวรวีรัตน  เรืองจิตต 

 ๒๐๘๐ นางสาวรวีวรรณ  สถิตยพงษ 

 ๒๐๘๑ นางสาวรสนา  ตาเยะ 

 ๒๐๘๒ นางสาวรสริน  ใจเย็น 

 ๒๐๘๓ นางสาวรสสุคนธ  ทําทวี 

 ๒๐๘๔ นางสาวรสสุคนธ  มุงมาตร 

 ๒๐๘๕ นางสาวรอบีอะ  กะดอง 

 ๒๐๘๖ นางสาวรอสมี  เกปน 

 ๒๐๘๗ นางสาวรอฮายา  กาโฮง 

 ๒๐๘๘ นางสาวระพีพร  หนูเอียด 

 ๒๐๘๙ นางสาวระพีพรรณ  กุลณาวงศ 

 ๒๐๙๐ นางสาวระวิวรรณ  วิชิตเขตแดนไกล 

 ๒๐๙๑ นางสาวรักชนก  ธนิตสุขการ 

 ๒๐๙๒ นางรัชฎากรณ  สายตรี 

 ๒๐๙๓ นางสาวรัชฎาภรณ  วรรณา 

 ๒๐๙๔ นางรัชฏชญาภรณ  ธรรมสิทธิ์ 

 ๒๐๙๕ นางสาวรัชดา  ปญญา 

 ๒๐๙๖ นางสาวรัชนก  หฤทัยถาวร 

 ๒๐๙๗ นางรัชนี  คําเงิน 

 ๒๐๙๘ นางสาวรัชนี  นอยอามาตร 

 ๒๐๙๙ นางสาวรัชนีวรรณ  จันทรสมบัติ 

 ๒๑๐๐ นางรัชนีวรรณ  ผานคํา 

 ๒๑๐๑ นางสาวรัชวรรณ  เจิดเสริมอนันต 

 ๒๑๐๒ นางสาวรัชวิภา  นาคภู 

 ๒๑๐๓ นางสาวรัฐญา  รักษาสกุล 

 ๒๑๐๔ นางสาวรัฐติยา  สิมหาบุตร 

 ๒๑๐๕ นางสาวรัดเกลา  วงศชัยสุริยะ 



 หนา   ๗๘ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑๐๖ นางรัตติการ  เผือกพันธ 

 ๒๑๐๗ นางรัตติกาล  คัมภีราวัฒน 

 ๒๑๐๘ นางสาวรัตติกาล  สาธุเม 

 ๒๑๐๙ นางสาวรัตติยา  มาราสา 

 ๒๑๑๐ นางสาวรัตติยาภรณ  อัครกิจภูมิสกุล 

 ๒๑๑๑ นางรัตนดา  โอฬารวนาวรรณ 

 ๒๑๑๒ นางสาวรัตนมน  เลือกรัมย 

 ๒๑๑๓ นางสาวรัตนวลี  คิดดีจริง 

 ๒๑๑๔ นางรัตนา  คําเรืองศรี 

 ๒๑๑๕ นางสาวรัตนา  ทองจีน 

 ๒๑๑๖ นางรัตนา  ทองเอม 

 ๒๑๑๗ นางรัตนา  วงคหาญ 

 ๒๑๑๘ นางสาวรัตนา  แสนสี 

 ๒๑๑๙ นางสาวรัตนา  อินทะสุระ 

 ๒๑๒๐ นางรัตนาพร  ธรรมวงษ 

 ๒๑๒๑ นางรัตนาภรณ  ชาลี 

 ๒๑๒๒ นางสาวรัตนาภรณ  ราษฎรสะอาด 

 ๒๑๒๓ นางสาวรัตนาวดี  เรืองวงศ 

 ๒๑๒๔ นางรัตนาวลี  วงศน้ําคํา 

 ๒๑๒๕ นางสาวรัตนาวลี  สูงดี 

 ๒๑๒๖ นางสาวรับขวัญ  งานไว 

 ๒๑๒๗ นางรัสสิตา  เกิดอําแพง 

 ๒๑๒๘ นางราตรี  ครองราษฎร 

 ๒๑๒๙ นางราตรี  ฆารวาส 

 ๒๑๓๐ นางสาวราตรี  วงษคุย 

 ๒๑๓๑ นางราตรี  ศรีมุงคุล 

 ๒๑๓๒ นางสาวรําไพ  โพธิ์ศัย 

 ๒๑๓๓ นางสาวรินทรลิตา  ศรีชัยสันติกุล 

 ๒๑๓๔ นางสาวรินธาร  เจียมสวัสดิ์ 

 ๒๑๓๕ นางสาวรินรดา  บุษบาธร 

 ๒๑๓๖ นางริระดา  แกวมะไฟ 

 ๒๑๓๗ นางสาวริสา  โรจนพร 

 ๒๑๓๘ นางสาวรุงตะวัน  จันทรังศรี 

 ๒๑๓๙ นางรุงทิพย  ชินหัวดง 

 ๒๑๔๐ นางสาวรุงทิพย  สถาวรินทุ 

 ๒๑๔๑ นางสาวรุงทิพย  สินวิเศษ 

 ๒๑๔๒ นางสาวรุงทิวา  แตงออน 

 ๒๑๔๓ นางสาวรุงนภา  กุลพรม 

 ๒๑๔๔ นางสาวรุงนภา  คําหงษา 

 ๒๑๔๕ นางรุงนภา  ซอมงาม 

 ๒๑๔๖ นางรุงนภา  สวนเสมอ 

 ๒๑๔๗ นางสาวรุงรัตน  ผิวผัน 

 ๒๑๔๘ นางสาวรุงอรุณ  จันทรา 

 ๒๑๔๙ นางสาวรุงอรุณ  วงศสุวรรณ 

 ๒๑๕๐ นางสาวรุจาพร  แดหวา 

 ๒๑๕๑ นางรุจิพัชญ  บุญสวาง 

 ๒๑๕๒ นางสาวรุจิระ  มังตะการ 

 ๒๑๕๓ นางสาวรุจิเรศ  เตปน 

 ๒๑๕๔ นางสาวรุจิษยา  สงวนเผา 

 ๒๑๕๕ นางสาวรุสณี  เหร็มเหระ 



 หนา   ๗๙ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑๕๖ นางสาวรุสนา  สาเฮาะ 

 ๒๑๕๗ นางสาวรุสนานี  สะแลแม 

 ๒๑๕๘ นางสาวรูสมีณี  หะมะ 

 ๒๑๕๙ นางสาวเรขณพัศ  ศรีนพรัตนกุล 

 ๒๑๖๐ นางสาวเรวดี  ประจวบผล 

 ๒๑๖๑ วาที่รอยตรีหญิง เรวดี   

  เอนกชัยไกรศร 

 ๒๑๖๒ นางฤทัยรัตน  วงศแสงประทีป 

 ๒๑๖๓ นางสาวฤทัยรัตน  อุทัยเล้ียง 

 ๒๑๖๔ นางลดาวัลย  สุขประเสริฐ 

 ๒๑๖๕ นางสาวลลิตวดี  โชตึก 

 ๒๑๖๖ นางสาวลลิตา  วงศวรรณกร 

 ๒๑๖๗ นางสาวลลิตา  สนธยาสถาพร 

 ๒๑๖๘ นางสาวลักขณา  พันธวาสนา 

 ๒๑๖๙ นางสาวลักขณา  เสาเวียง 

 ๒๑๗๐ นางสาวลักษณา  คลายมี 

 ๒๑๗๑ นางสาวลักษณา  สุขใส 

 ๒๑๗๒ นางสาวลักษณา  หลอเงิน 

 ๒๑๗๓ นางสาวลักษมณ  ใจหาญ 

 ๒๑๗๔ นางสาวลักษิกา  เกรียงไกรศักดา 

 ๒๑๗๕ นางสาวลัดดาวัลย  ทองใบ 

 ๒๑๗๖ นางลัดดาวัลย  สุขมะแปน 

 ๒๑๗๗ นางสาวลัดดาวัลย  อินธิจักร 

 ๒๑๗๘ นางลัลนลลิต  จินดามณีพล 

 ๒๑๗๙ นางสาวลาวรรณ  พรัดขํา 

 ๒๑๘๐ นางสาวลาวัณย  ชมเชย 

 ๒๑๘๑ นางลาวัลย  กลอมใจ 

 ๒๑๘๒ นางสาวลาวัลย  ขันคํา 

 ๒๑๘๓ นางสาวลีดา  บือตง 

 ๒๑๘๔ นางสาวเลิศลักษณ  ปุณยะสาร 

 ๒๑๘๕ นางสาววกุล  ลัญจกรสิริพันธุ 

 ๒๑๘๖ นางสาววงเดือน  ศรีงาม 

 ๒๑๘๗ นางสาววจมนต  สุภวัตรจริยากุล 

 ๒๑๘๘ นางสาววชิรญาณ  วงคชัย 

 ๒๑๘๙ นางสาววชิราภรณ  ทองดุลดํา 

 ๒๑๙๐ นางสาววชิราภรณ  นุชนา 

 ๒๑๙๑ นางวชิราภรณ  ศรีสะอาด 

 ๒๑๙๒ นางสาววชิราลักษณ  โตทอง 

 ๒๑๙๓ นางสาววทันยา  รงคทองอราม 

 ๒๑๙๔ นางสาววนัสนันท  มลคลํ้า 

 ๒๑๙๕ นางสาววนัสนันทน  นิยมเหลา 

 ๒๑๙๖ นางสาววนิดา  แสนเมือง 

 ๒๑๙๗ นางสาววรนันท  มุกนําพร 

 ๒๑๙๘ นางสาววรนาถ  เพ็งเสงี่ยม 

 ๒๑๙๙ นางสาววรเนตร  วรรณเกษมสุข 

 ๒๒๐๐ นางสาววรพรรณ  หลาสมศรี 

 ๒๒๐๑ นางวรรณดี  สุวรรณกุล 

 ๒๒๐๒ นางสาววรรณธิการ  ยินดี 

 ๒๒๐๓ นางสาววรรณนิภา  บํารุงวงศ 

 ๒๒๐๔ นางสาววรรณนิศา  ฐิตสุภากร 



 หนา   ๘๐ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๒๐๕ นางวรรณพร  คัมภทวี 

 ๒๒๐๖ นางสาววรรณพร  มุสิกวัตร 

 ๒๒๐๗ นางสาววรรณเพ็ญ  เจริญจตุภัทร 

 ๒๒๐๘ นางสาววรรณภรณ  ศรีมณี 

 ๒๒๐๙ นางสาววรรณภา  ไคขุนทด 

 ๒๒๑๐ นางสาววรรณภา  ชรารัตน 

 ๒๒๑๑ นางสาววรรณภา  อนุกูล 

 ๒๒๑๒ นางสาววรรณรัตน  หันจันทร 

 ๒๒๑๓ นางสาววรรณวลัย  วิทยสิริไพบูลย 

 ๒๒๑๔ นางสาววรรณษร  อุตอามาตย 

 ๒๒๑๕ นางสาววรรณอนงค  คงทรัพย 

 ๒๒๑๖ นางสาววรรณา  เขียวเขาโพธิ์ 

 ๒๒๑๗ นางวรรณิภา  สวากัน 

 ๒๒๑๘ นางสาววรรณิศา  คลายโพธิ์ทอง 

 ๒๒๑๙ นางสาววรรณิศา  บวบนา 

 ๒๒๒๐ นางสาววรรณิศา  ปกโคทะกัง 

 ๒๒๒๑ นางสาววรรณี  นันตะภาพ 

 ๒๒๒๒ นางสาววรรธณีย  ทิพยรักษ 

 ๒๒๒๓ นางสาววรรษมน  ทองแท 

 ๒๒๒๔ นางสาววรวรรณ  จันทรศิริวิไลกุล 

 ๒๒๒๕ นางสาววรวรรณ  ปนรัตน 

 ๒๒๒๖ นางสาววรัญชลี  กิตนวตระกูล 

 ๒๒๒๗ นางวรัญญา  คําหอม 

 ๒๒๒๘ นางสาววรัญญา  แสงสุกวาว 

 ๒๒๒๙ นางสาววรัญญา  อุกญาณ 

 ๒๒๓๐ นางสาววรันธร  พรมรักษ 

 ๒๒๓๑ นางสาววรากร  มณีสุวรรณ 

 ๒๒๓๒ นางวราคณา  ชินพัณณ 

 ๒๒๓๓ นางสาววรางคณา  กะนะลัย 

 ๒๒๓๔ นางวรางคณา  ย่ังยืน 

 ๒๒๓๕ นางสาววรางคณา  ลิหงวน 

 ๒๒๓๖ นางวรางคณา  สุพรรณกูล 

 ๒๒๓๗ นางสาววรางคณา  สุวรรณโพธิ์รุง 

 ๒๒๓๘ นางวรางคณา  ฮาดะ 

 ๒๒๓๙ นางสาววรางคศิริ  สุขโข 

 ๒๒๔๐ นางสาววรานันทน  ฐานวิเศษ 

 ๒๒๔๑ นางวราพรรณ  นิลพัทธ 

 ๒๒๔๒ นางสาววราภรณ  ขยันการนาวี 

 ๒๒๔๓ นางสาววราภรณ  เตจะสา 

 ๒๒๔๔ นางสาววราภรณ  ทองนาท 

 ๒๒๔๕ นางวราภรณ  นามแกว 

 ๒๒๔๖ นางวราภรณ  บุตรชัยงาม 

 ๒๒๔๗ นางสาววราภรณ  ปานธรรม 

 ๒๒๔๘ นางวราภรณ  แปนจันทร 

 ๒๒๔๙ นางวราภรณ  พลแสน 

 ๒๒๕๐ นางสาววราภรณ  อุนนันกาศ 

 ๒๒๕๑ นางสาววราภรณ  งามสมบุญ 

 ๒๒๕๒ นางวราลักษณ  เนริกุล 

 ๒๒๕๓ นางสาววริฏฐา  เจริญพงศ 

 ๒๒๕๔ นางสาววรินดา  จํานวน 



 หนา   ๘๑ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๒๕๕ นางสาววริยา  ศิริยศ 

 ๒๒๕๖ นางสาววริศรา  เจริญย่ิงไพศาล 

 ๒๒๕๗ นางสาววริศรา  บุญพรอม 

 ๒๒๕๘ นางวริศรา  ภูมิวาส 

 ๒๒๕๙ นางวริศา  ตรีโรจนพร 

 ๒๒๖๐ นางสาววริสรา  ควรอนันต 

 ๒๒๖๑ นางสาววลัย  สมปาง 

 ๒๒๖๒ นางสาววสุนันท  เธียรภักดีกุล 

 ๒๒๖๓ นางสาววังกสุข  วิทยาปญญานนท 

 ๒๒๖๔ นางสาววัชพร  จิระวิทยาบุญ 

 ๒๒๖๕ นางสาววัชราภรณ  งามแพง 

 ๒๒๖๖ นางสาววัชราภรณ  จันทรมณี 

 ๒๒๖๗ นางสาววัชราภรณ  ทองมี 

 ๒๒๖๘ นางวัชรี  กาพยไชย 

 ๒๒๖๙ นางสาววัชรี  พันธเถร 

 ๒๒๗๐ นางสาววัชรี  สังอรดี 

 ๒๒๗๑ นางสาววัชรีกร  ภิมาลย 

 ๒๒๗๒ นางสาววัชรียา  ปาละกุล 

 ๒๒๗๓ นางสาววันทกานต  ชาวคําเขตต 

 ๒๒๗๔ นางสาววันทนา  จันทรเสงี่ยม 

 ๒๒๗๕ นางสาววันทิตา  ออนวรรณะ 

 ๒๒๗๖ นางสาววันวิสา  ยาวิใจ 

 ๒๒๗๗ นางสาววันสม  แวดอเลาะ 

 ๒๒๗๘ นางสาววันสิริ  สีดามาตย 

 ๒๒๗๙ นางสาววัลยลิยา  กันยารัตน 

 ๒๒๘๐ นางวัลรักษ  อุยสีรักษ 

 ๒๒๘๑ นางสาววัลราญา  นิเต็ม 

 ๒๒๘๒ นางสาววัสนา  กะลุบี 

 ๒๒๘๓ นางสาววัสพร  กอนคํา 

 ๒๒๘๔ นางสาววารณี  กายียุ 

 ๒๒๘๕ นางสาววารุณี  จันทรขาว 

 ๒๒๘๖ นางสาววารุณี  เติมงาม 

 ๒๒๘๗ นางสาววารุณี  พรมคํา 

 ๒๒๘๘ นางสาววารุณี  วสันตวิษุวัต 

 ๒๒๘๙ นางสาววาสนา  เท่ียงธรรม 

 ๒๒๙๐ นางวาสนา  ธรรมธีระศิษฏ 

 ๒๒๙๑ นางสาววาสนา  ปนหมู 

 ๒๒๙๒ นางสาววาสนา  วิศิษฏรักษากุล 

 ๒๒๙๓ นางสาววาสนา  ศาสตรพงษ 

 ๒๒๙๔ นางสาววาสนา  สามพันพวง 

 ๒๒๙๕ นางสาววาสนา  สิงหสรศรี 

 ๒๒๙๖ นางสาววาสิริน  หูเขียว 

 ๒๒๙๗ นางวิกริชตรา  โปรงจิต 

 ๒๒๙๘ นางสาววิกานดา  ทยานุวัฒน 

 ๒๒๙๙ นางวิจิตรา  กรวยทอง 

 ๒๓๐๐ นางสาววิจิตรา  บึงมุม 

 ๒๓๐๑ นางสาววิจิตรา  บุญอินเขียว 

 ๒๓๐๒ นางสาววิจิตรา  ผิวบาง 

 ๒๓๐๓ นางสาววิจิตรา  เพ็ญปภาสิทธิ์ 

 ๒๓๐๔ นางวิจิตรา  สุวรรณอําไพ 
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 ๒๓๐๕ นางสาววิชิดา  ประเสริฐรุงพาณิช 

 ๒๓๐๖ นางสาววิชุตา  บุญพบ 

 ๒๓๐๗ นางสาววิชุตา  ศรีไสยเพชร 

 ๒๓๐๘ นางวิชุนันท  มากดวง 

 ๒๓๐๙ นางสาววิทยาภรณ  จ๋ิวนารายณ 

 ๒๓๑๐ นางสาววิพรรษา  เลิศเกษม 

 ๒๓๑๑ นางสาววิภัสรา  สวัสดี 

 ๒๓๑๒ นางสาววิภา  คงเพ็ง 

 ๒๓๑๓ นางวิภา  หมดหลง 

 ๒๓๑๔ นางสาววิภาดา  กระจางดารา 

 ๒๓๑๕ นางวิภาพร  ภูสงา 

 ๒๓๑๖ นางสาววิภาพร  สบายใจ 

 ๒๓๑๗ นางสาววิภาพร  อะโน 

 ๒๓๑๘ นางสาววิภาพร  สุวรรณพรม 

 ๒๓๑๙ นางวิภาวดี  เลิศเจตนารมณ 

 ๒๓๒๐ นางสาววิภาวรรณ  นอยใย 

 ๒๓๒๑ นางสาววิภาวีร  ฤทธิ์แกว 

 ๒๓๒๒ นางสาววิมลรัตน  บุตรงาม 

 ๒๓๒๓ นางสาววิมลวรรณ  นวลสนอง 

 ๒๓๒๔ นางสาววิราณี  คุณวิศรุต 

 ๒๓๒๕ นางวิลาพร  ชากิจดี 

 ๒๓๒๖ นางสาววิลาวัณย  นามวงศ 

 ๒๓๒๗ นางสาววิลาวัณย  อภัยพงค 

 ๒๓๒๘ นางสาววิลาวัลย  เพ็ชรสมบูรณ 

 ๒๓๒๙ นางสาววิลาวัลย  ละเอียด 

 ๒๓๓๐ นางสาววิลาวัลย  ลาชโรจน 

 ๒๓๓๑ นางสาววิลาศินี  บัญชาศักดิ์เจริญ 

 ๒๓๓๒ นางสาววิลาสิณี  ปกเกษ 

 ๒๓๓๓ นางวิลาสินี  ชูโชติ 

 ๒๓๓๔ นางวิลาสินี  พลศักดิ์ 

 ๒๓๓๕ นางสาววิลาสินี  วารี 

 ๒๓๓๖ นางสาววิลาสินี  แสนปญญา 

 ๒๓๓๗ นางสาววิลิตตา  อิ่มปญญา 

 ๒๓๓๘ นางสาววิไลพร  บุญชวย 

 ๒๓๓๙ นางสาววิไลรัตน  แกวกุณโฑ 

 ๒๓๔๐ นางวิไลลักษณ  ประทุม 

 ๒๓๔๑ นางวิไลวรรณ  ดวงพัสตรา 

 ๒๓๔๒ นางสาววิไลวรรณ  ประเสริฐศรี 

 ๒๓๔๓ นางวิไลวรรณ  พรหมจรรย 

 ๒๓๔๔ นางสาววิไลวรรณ  สิงหสวัสดิ์ 

 ๒๓๔๕ นางสาววิไลวรรณ  หนองนา 

 ๒๓๔๖ นางสาววิสสุตา  ประไพพร 

 ๒๓๔๗ นางสาววิสุดา  ใหญสมบูรณ 

 ๒๓๔๘ นางสาววีนัสตา  ขําเขียว 

 ๒๓๔๙ นางสาววีนัสนันท  เพียงดวงใจ 

 ๒๓๕๐ นางสาววีนัสรินทร  เครือจีน 

 ๒๓๕๑ นางสาววีรพิชญ  ตั้งมานะกิจ 

 ๒๓๕๒ นางวีระวรรณ  บุญสุข 

 ๒๓๕๓ นางเวณิกา  ศรีสุข 

 ๒๓๕๔ นางสาวแวกามารียะห  มะดามิ 
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 ๒๓๕๕ นางแวนทิพย  ไผเฟอย 

 ๒๓๕๖ นางสาวแวนทิพย  ศรีพรหม 

 ๒๓๕๗ นางสาวแวนุรฮายาตี  อิสาเฮาะ 

 ๒๓๕๘ นางสาวแวเยาะ  แวนาแว 

 ๒๓๕๙ นางแววดาว  บุญเดช 

 ๒๓๖๐ นางสาวแววธิดา  นาสา 

 ๒๓๖๑ นางสาวแวฮาลีเมาะ  แปเฮาะอีเล 

 ๒๓๖๒ นางสาวแวฮาลีเมาะ  หะยีเจะเตะ 

 ๒๓๖๓ นางสาวศดานันท  คําฝอย 

 ๒๓๖๔ นางสาวศนิ  ปญญาจงเลิศ 

 ๒๓๖๕ นางศรัญญา  จินดารัตน 

 ๒๓๖๖ นางสาวศรัญญา  มีศรี 

 ๒๓๖๗ นางสาวศรัญญา  ศิริงามเมือง 

 ๒๓๖๘ นางสาวศรัณดา  ยะวา 

 ๒๓๖๙ นางสาวศรัณยธร  อุปละกูล 

 ๒๓๗๐ นางสาวศรัณยา  ศรีวราสาสน 

 ๒๓๗๑ นางสาวศริณญา  ทับสุวรรณ 

 ๒๓๗๒ นางศรินทรา  กองอัด 

 ๒๓๗๓ นางสาวศรินยา  อิ่นคํา 

 ๒๓๗๔ นางศริยา  มณีแกว 

 ๒๓๗๕ นางสาวศรีกานดา  เฟองกลัด 

 ๒๓๗๖ นางศรีนวน  ศิลามาศ 

 ๒๓๗๗ นางสาวศรีพรรณ  ตันเจริญ 

 ๒๓๗๘ นางสาวศรีภัสสร  ธงไชย 

 ๒๓๗๙ นางสาวศรีลัดดา  สัณฐิติเศรษฐ 

 ๒๓๘๐ นางศรีวรรณ  ดอกเทียน 

 ๒๓๘๑ นางสาวศรีวิสุทธิ์  ถังคบุตร 

 ๒๓๘๒ นางสาวศรีสอาง  พ่ึงตา 

 ๒๓๘๓ นางสาวศรุดา  เนียมมะโน 

 ๒๓๘๔ นางสาวศวัสรุจา  ตาสะหรี 

 ๒๓๘๕ นางสาวศศวรรณ  ลือขจร 

 ๒๓๘๖ รอยตํารวจเอกหญิง ศศิกรานต   

  มูลพิมพ 

 ๒๓๘๗ นางสาวศศิกานต  เจริญสุขรุงเรือง 

 ๒๓๘๘ นางสาวศศิกานต  อานไทยสง 

 ๒๓๘๙ นางสาวศศิธร  ชาววัลจันทึก 

 ๒๓๙๐ นางสาวศศิธร  ไชยศรี 

 ๒๓๙๑ นางศศิธร  เมนจาด 

 ๒๓๙๒ นางศศิธร  ลือประสิทธิ์สกุล 

 ๒๓๙๓ นางสาวศศิธร  ฮอมณี 

 ๒๓๙๔ นางสาวศศินิภา  สารการ 

 ๒๓๙๕ นางสาวศศิพิมพ  บุญเพ็ง 

 ๒๓๙๖ นางศศิภา  แกวแสงใส 

 ๒๓๙๗ นางสาวศศิภาณี  ธนาสูรย 

 ๒๓๙๘ นางสาวศศิมนต  วงศวัชรานนท 

 ๒๓๙๙ นางสาวศศิรธา  เสนาสี 

 ๒๔๐๐ นางสาวศศิรอร  ไพบูลยพูนพิพัฒน 

 ๒๔๐๑ นางสาวศศิลักษณ  ชูแปน 

 ๒๔๐๒ นางสาวศศิวิภา  ทะนุการ 

 ๒๔๐๓ นางสาวศศิวิมล  เขื่อนแกว 
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 ๒๔๐๔ นางสาวศศิวิมล  สุนนนาม 

 ๒๔๐๕ นางศันทนีย  แสงตะวัน 

 ๒๔๐๖ นางสาวศันสนีย  ลวงมัจฉา 

 ๒๔๐๗ นางศิฑิตา  ยุชังกูล 

 ๒๔๐๘ นางศินิญา  อัศวภูมิ 

 ๒๔๐๙ นางศิภัชรดา  จันทรใจ 

 ๒๔๑๐ นางสาวศิยาพร  จรูญศรีสวัสดิ์ 

 ๒๔๑๑ นางศิรประภา  ทาธิ 

 ๒๔๑๒ นางสาวศิรประภา  หาปอง 

 ๒๔๑๓ นางสาวศิราวรรณ  คนขยัน 

 ๒๔๑๔ นางสาวศิริกาญจน  รินฤาษี 

 ๒๔๑๕ นางสาวศิริขวัญ  นามศิริ 

 ๒๔๑๖ นางสาวศิรินทรธร  พรชัย 

 ๒๔๑๗ นางสาวศิรินทรา  จันทรศร 

 ๒๔๑๘ นางสาวศิรินทรา  ชะมาย 

 ๒๔๑๙ นางสาวศิรินทรา  บานบู 

 ๒๔๒๐ นางสาวศิรินทิพย  ศรีสุวรรณ 

 ๒๔๒๑ นางสาวศิรินันท  พิมเสน 

 ๒๔๒๒ นางสาวศิรินันท  อินปน 

 ๒๔๒๓ นางสาวศิริพร  กตัญู 

 ๒๔๒๔ นางสาวศิริพร  แจมจํารัส 

 ๒๔๒๕ นางสาวศิริพร  ชวาลตันพิพัทธ 

 ๒๔๒๖ นางสาวศิริพร  ชูประดิษฐ 

 ๒๔๒๗ นางสาวศิริพร  ผลวาวแวว 

 ๒๔๒๘ นางศิริพร  เรืองประดับ 

 ๒๔๒๙ นางสาวศิริพร  เลิศอาวาส 

 ๒๔๓๐ นางศิริพร  ศิริแสง 

 ๒๔๓๑ นางศิริพร  หมายเคียงกลาง 

 ๒๔๓๒ นางศิริพร  เหมือนเงิน 

 ๒๔๓๓ นางศิริพร  ชามนตรี 

 ๒๔๓๔ นางสาวศิริพรรณ  แซโคว 

 ๒๔๓๕ นางสาวศิริพรรณ  สิตะรุโณ 

 ๒๔๓๖ นางศิริเพ็ญ  มานะชน 

 ๒๔๓๗ นางศิริเพ็ญ  อาทะวิมล 

 ๒๔๓๘ นางศิริภา  ดวงภักดี 

 ๒๔๓๙ นางศิริมา  ชัยรัตน 

 ๒๔๔๐ นางสาวศิริยา  มณี 

 ๒๔๔๑ นางสาวศิริรัตน  เขียวนิล 

 ๒๔๔๒ นางศิริรัตน  ฉ่ําตากอง 

 ๒๔๔๓ นางสาวศิริลักษณ  สวางภพ 

 ๒๔๔๔ นางสาวศิริลักษณ  สิงหเรือง 

 ๒๔๔๕ นางสาวศิริลักษณ  สุมมาตย 

 ๒๔๔๖ นางศิริลักษณ  ออนผิว 

 ๒๔๔๗ นางสาวศิริวรรณ  นพคุณ 

 ๒๔๔๘ นางสาวศิริวรรณ  บุญเพ่ิม 

 ๒๔๔๙ นางสาวศิริวรรณ  ภุมมาลา 

 ๒๔๕๐ นางสาวศิริวรรณ  สุริโย 

 ๒๔๕๑ นางสาวศิริอร  แหยมนุช 

 ๒๔๕๒ นางสาวศิวาพร  กุสละพัชรินทร 

 ๒๔๕๓ นางศิวาพร  นาทประยุทธ 
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 ๒๔๕๔ นางสาวศิวาพร  พิมพประเสริฐ 

 ๒๔๕๕ นางสาวศิวิไล  เฮงตระกูล 

 ๒๔๕๖ นางสาวศุธิษา  ใจชุม 

 ๒๔๕๗ นางสาวศุภนิตย  โคตรวงษา 

 ๒๔๕๘ นางสาวศุภร  เตียวสกุล 

 ๒๔๕๙ นางศุภรักษ  สายเชื้อ 

 ๒๔๖๐ นางสาวศุภรัตน  โชติอําไพกรณ 

 ๒๔๖๑ นางสาวศุภรัตน  ลือประสิทธิ์ 

 ๒๔๖๒ นางสาวศุภรานัน  หอวงศสกุล 

 ๒๔๖๓ นางสาวศุภลดา  เชี่ยวชาญวิทย 

 ๒๔๖๔ นางศุภลักษณ  ไขแสง 

 ๒๔๖๕ นางศุภลักษณ  คันศร 

 ๒๔๖๖ นางสาวศุภลักษณ  นามทะจันทร 

 ๒๔๖๗ นางสาวศุภลักษณา  ศรีประมงค 

 ๒๔๖๘ นางสาวศุภวรรณ  ศรีชัยเชิด 

 ๒๔๖๙ นางสาวศุภวารี  จะเรียกรัมย 

 ๒๔๗๐ นางศุภานัน  นาประจัด 

 ๒๔๗๑ นางศุภาพร  โนนชนะ 

 ๒๔๗๒ นางสาวศุภาภรณ  เองฉวน 

 ๒๔๗๓ นางศุภิสานันท  พุฒธิ 

 ๒๔๗๔ นางเศรณี  ประเสริฐไทย 

 ๒๔๗๕ นางสาวโศภิตา  สินสิทธิ์ 

 ๒๔๗๖ นางสาวโศรยา  มาทํามา 

 ๒๔๗๗ นางสาวสกุณา  ชูสีออน 

 ๒๔๗๘ นางสาวสกุลรัตน  สาริกิจ 

 ๒๔๗๙ นางสาวสงกรานต  ดงพระจันทร 

 ๒๔๘๐ นางสาวสุมพร  ชอบธรรม 

 ๒๔๘๑ นางสาวสนธญา  พันธกิ่งทิพย 

 ๒๔๘๒ นางสาวสนธญา  สายกี่เส็ง 

 ๒๔๘๓ นางสาวสนัญญา  สินธุสนธิชาติ 

 ๒๔๘๔ นางสาวสไบ  บุตรน้ําเพ็ชร 

 ๒๔๘๕ นางสมคิด  ทวีพันธ 

 ๒๔๘๖ นางสมจิตย  เสาวรส 

 ๒๔๘๗ นางสมใจ  กัญชนะกาญจน 

 ๒๔๘๘ นางสาวสมธิดา  วชิรปุรานนท 

 ๒๔๘๙ นางสมบูรณ  มีลักษณะสม 

 ๒๔๙๐ นางสาวสมพร  ฟุมฟองฟู 

 ๒๔๙๑ นางสาวสมพร  ย้ิมละมาย 

 ๒๔๙๒ นางสาวสมพร  เอี่ยมละออ 

 ๒๔๙๓ นางสาวสมฤดี  การรัมย 

 ๒๔๙๔ นางสมฤดี  คงดีสกุล 

 ๒๔๙๕ นางสาวสมฤดี  นวลงาม 

 ๒๔๙๖ นางสาวสมฤทัย  ใจขันธ 

 ๒๔๙๗ นางสาวสมฤทัย  อินตะ 

 ๒๔๙๘ นางสาวสมลักษณ  ภูนวกุล 

 ๒๔๙๙ นางสาวสมศรี  จันทรเมา 

 ๒๕๐๐ นางสมัญญา  สักกะวงศ 

 ๒๕๐๑ นางสาวสรรพพร  บุญวงศ 

 ๒๕๐๒ นางสาวสรัญญา  ศรีโลห 

 ๒๕๐๓ นางสาวสราญภัทร  ภูไทย 
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 ๒๕๐๔ นางสาวสโรชา  สันติธรรมศักดิ์ 

 ๒๕๐๕ นางสาวสวิตา  ศรีเทพบุตร 

 ๒๕๐๖ นางสาวสะใบพร  บุตรละคร 

 ๒๕๐๗ นางสาวสัญชญาภัทร  ยุคง 

 ๒๕๐๘ นางสัตยาพร  เศษจันทร 

 ๒๕๐๙ นางสันทนา  พรหมจันทร 

 ๒๕๑๐ นางสาวสากีนะห  หะแว 

 ๒๕๑๑ นางสาวสาธิกา  กระตายทอง 

 ๒๕๑๒ นางสาธิกา  บวรวุฒิพงศ 

 ๒๕๑๓ นางสายทิม  วงศหอม 

 ๒๕๑๔ นางสายฝน  ทาแกง 

 ๒๕๑๕ นางสาวสายฝน  มีสุข 

 ๒๕๑๖ นางสาวสายรุง  เกณเขตรรักร่ํา 

 ๒๕๑๗ นางสาวสายฤดี  สุกใส 

 ๒๕๑๘ นางสาวสายสุดา  ขวัญเพชร 

 ๒๕๑๙ นางสายไหม  มั่นคง 

 ๒๕๒๐ นางสาวสาระพัน  คุณะชัย 

 ๒๕๒๑ นางสาวสารีหะ  ยานยา 

 ๒๕๒๒ นางสาลินี  มิ่งมิตรมี 

 ๒๕๒๓ นางสาลินี  อัลมาตร 

 ๒๕๒๔ นางสาวิตรี  คําคูเมือง 

 ๒๕๒๕ นางสาวสาวิตรี  ศรีโชค 

 ๒๕๒๖ นางสาวิตรี  สายคีรินท 

 ๒๕๒๗ นางสาวสาวินี  คลังคา 

 ๒๕๒๘ นางสาวสิตา  สนธยาสถาพร 

 ๒๕๒๙ นางสาวสินีนันท  ศิวชาติ 

 ๒๕๓๐ นางสินีนาฎ  ประกอบแสง 

 ๒๕๓๑ นางสาวสินีนาฏ  โฉมศรี 

 ๒๕๓๒ นางสาวสินีนาฏ  พูลกสิวิทย 

 ๒๕๓๓ นางสาวสินีนาถ  บัวอุไร 

 ๒๕๓๔ นางสาวสินีนาถ  แสนประเสริฐ 

 ๒๕๓๕ นางสาวสิมิลัน  บรรจงการ 

 ๒๕๓๖ นางสาวสิรพร  สุบิน 

 ๒๕๓๗ นางสาวสิรภัทร  คนฉลาด 

 ๒๕๓๘ นางสาวสิรอักษร  สายกระสุน 

 ๒๕๓๙ นางสาวสิริกร  เลิศเสรี 

 ๒๕๔๐ นางสิริกัญญา  วงศกาฬสินธุ 

 ๒๕๔๑ นางสาวสิริณี  ทองแมน 

 ๒๕๔๒ นางสาวสิริธร  มณีวรรณ 

 ๒๕๔๓ นางสิรินภา  ฤทธิ์ทองกุล 

 ๒๕๔๔ นางสาวสิรินาถ  มนัสไพบูลย 

 ๒๕๔๕ นางสิริพร  อนุพันธ 

 ๒๕๔๖ นางสาวสิริเพ็ญ  อัคคะเมธี 

 ๒๕๔๗ นางสาวสิริรัตน  คําแมน 

 ๒๕๔๘ นางสาวสิริรัตน  เจริญศุภพงศ 

 ๒๕๔๙ นางสาวสิริรัตน  นอยวรรณะ 

 ๒๕๕๐ นางสิริรัตน  ภูเงิน 

 ๒๕๕๑ นางสาวสิริรัตน  สินไชย 

 ๒๕๕๒ นางสิริลักษณ  คชงิน 

 ๒๕๕๓ นางสาวสิริลักษณ  ย่ังยืน 
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 ๒๕๕๔ นางสาวสิริอร  งามบุญชื่น 

 ๒๕๕๕ นางสาวสิริอาภา  ฉลาดถอย 

 ๒๕๕๖ นางสาวสิรีธร  ชัชวาลา 

 ๒๕๕๗ นางสาวสิรีธร  ทองแจม 

 ๒๕๕๘ นางสุกัญญา  เชื้อเมืองพาน 

 ๒๕๕๙ นางสาวสุกัญญา  ทองเงิน 

 ๒๕๖๐ นางสาวสุกัญญา  นวลแสง 

 ๒๕๖๑ นางสุกัญญา  นาคพันธ 

 ๒๕๖๒ นางสาวสุกัญญา  นาทะยัพ 

 ๒๕๖๓ นางสุกัญญา  นินทะวงษ 

 ๒๕๖๔ นางสาวสุกัญญา  บุญพา 

 ๒๕๖๕ นางสาวสุกัญญา  บุริภักดิ์ 

 ๒๕๖๖ นางสาวสุกัญญา  พาลี 

 ๒๕๖๗ นางสาวสุกัญญา  มณีวงศ 

 ๒๕๖๘ นางสาวสุกัญญา  มวงนอย 

 ๒๕๖๙ นางสาวสุกัญญา  ฤทธิ์ลํ้า 

 ๒๕๗๐ นางสาวสุกัลยา  ทองนอก 

 ๒๕๗๑ นางสาวสุกัลยา  อุดบัววงศ 

 ๒๕๗๒ นางสาวสุกานดา  ขาวสนิท 

 ๒๕๗๓ นางสุกานดา  หมัดหมาน 

 ๒๕๗๔ นางสาวสุคนทิพย  กองมณี 

 ๒๕๗๕ นางสาวสุจิตรา  ปติโชคโภคินท 

 ๒๕๗๖ นางสาวสุจิตรา  แสนอุบล 

 ๒๕๗๗ นางสาวสุจิตรา  หงษแพง 

 ๒๕๗๘ นางสาวสุจิมา  สุนาถวนิชยกุล 

 ๒๕๗๙ นางสาวสุจิรัตน  รุงรักษาธรรม 

 ๒๕๘๐ นางสุจิรา  พรหมสวัสดิ์ 

 ๒๕๘๑ นางสาวสุจิรา  พิชัยยุทธ 

 ๒๕๘๒ นางสาวสุชญา  อุดมพันท 

 ๒๕๘๓ นางสาวสุชัญญา  มณีรัตน 

 ๒๕๘๔ นางสุชาดา  เกษมสุข 

 ๒๕๘๕ นางสาวสุชาดา  ฉายารัตนศิลป 

 ๒๕๘๖ นางสาวสุชาดา  ดีทน 

 ๒๕๘๗ นางสาวสุชาดา  นวนทอง 

 ๒๕๘๘ นางสาวสุชาดา  นันทการ 

 ๒๕๘๙ นางสาวสุชาดา  สีสม 

 ๒๕๙๐ นางสาวสุชาวดี  อินธรรมระ 

 ๒๕๙๑ นางสาวสุฑาทิพย  พะวา 

 ๒๕๙๒ นางสาวสุณัชชา  ไวยสุนทรี 

 ๒๕๙๓ นางสาวสุณิชา  เกิดบุญ 

 ๒๕๙๔ นางสุณี  เชยชัยภูมิ 

 ๒๕๙๕ นางสาวสุดธิดา  พงศภัทรภัค 

 ๒๕๙๖ นางสาวสุดา  โสพิน 

 ๒๕๙๗ นางสาวสุดารัตน  เกตุรัตน 

 ๒๕๙๘ นางสุดารัตน  คุณพาที 

 ๒๕๙๙ นางสาวสุดาวรรณ  มาอาษา 

 ๒๖๐๐ นางสาวสุติมา  ศรีบุรินทร 

 ๒๖๐๑ นางสาวสุทธิดา  ชัยชนะ 

 ๒๖๐๒ นางสาวสุทธิ์นภา  วงศสวย 

 ๒๖๐๓ นางสาวสุทธิลักษณ  จันทามี 
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 ๒๖๐๔ นางสาวสุทัศนา  ชัยมานะการ 

 ๒๖๐๕ นางสาวสุทิสา  คําสอน 

 ๒๖๐๖ นางสาวสุธัมมา  พรมแสน 

 ๒๖๐๗ นางสาวสุธัสสา  บุญญเลสนิรันตร 

 ๒๖๐๘ นางสาวสุธาทิพย  เสาวรส 

 ๒๖๐๙ นางสาวสุธารัตน  โพคทรัพย 

 ๒๖๑๐ นางสาวสุธารา  เฮงเจริญ 

 ๒๖๑๑ นางสาวสุธาสิณี  แกวแกนเพชร 

 ๒๖๑๒ นางสุธาสินี  พิมพาชาติ 

 ๒๖๑๓ นางสาวสุธาสินี  ภูสมศรี 

 ๒๖๑๔ นางสุธาสินี  ศรีมณีรัตน 

 ๒๖๑๕ นางสาวสุธาสินี  ศรีสรอย 

 ๒๖๑๖ นางสาวสุธิมา  เกิดทอง 

 ๒๖๑๗ นางสาวสุนทรีย  แสงเฮอ 

 ๒๖๑๘ นางสาวสุนันดา  นรินทรรัมย 

 ๒๖๑๙ นางสุนันท  แสงอินทร 

 ๒๖๒๐ นางสาวสุนันทา  เงินกลม 

 ๒๖๒๑ นางสุนันทา  ชูมณี 

 ๒๖๒๒ นางสาวสุนันทา  เชื้องาม 

 ๒๖๒๓ นางสาวสุนันทา  เมฆสวัสดิชัย 

 ๒๖๒๔ นางสุนัสดา  พินิจมนตรี 

 ๒๖๒๕ นางสาวสุนาพร  สําราญสกุล 

 ๒๖๒๖ นางสาวสุนาริน  เกรงอํานาจ 

 ๒๖๒๗ นางสาวสุนิยาวดี  สินทอง 

 ๒๖๒๘ นางสุนิษา  โคปน 

 ๒๖๒๙ นางสาวสุนิษา  ชัยมงคล 

 ๒๖๓๐ นางสาวสุนิษา  ศรีทองอินทร 

 ๒๖๓๑ นางสุนิสา  ไกรทอง 

 ๒๖๓๒ นางสุนิสา  โคสาสุ 

 ๒๖๓๓ นางสาวสุนิสา  จันทรวัน 

 ๒๖๓๔ นางสาวสุนิสา  แซหลี 

 ๒๖๓๕ นางสาวสุนิสา  ภูรุง 

 ๒๖๓๖ นางสาวสุนิสา  วงศญาติ 

 ๒๖๓๗ นางสาวสุนิสา  สาบเสือ 

 ๒๖๓๘ นางสาวสุนิสา  แสงทอง 

 ๒๖๓๙ นางสาวสุไบดะฮ  รับประยูร 

 ๒๖๔๐ นางสาวสุประวีณ  เขียวพรอม 

 ๒๖๔๑ นางสุปราณี  โคตรสุวรรณ 

 ๒๖๔๒ นางสุพรพิมล  ภานนท 

 ๒๖๔๓ นางสาวสุพรรณภา  ธนาสูรย 

 ๒๖๔๔ นางสาวสุพรรณี  แกวคําลือ 

 ๒๖๔๕ นางสาวสุพรรณี  นามมุงคุณ 

 ๒๖๔๖ นางสาวสุพรรณี  หาญชัย 

 ๒๖๔๗ นางสาวสุพรรษา  บุญอินทร 

 ๒๖๔๘ นางสาวสุพรรษา  โพธิ์กล่ิน 

 ๒๖๔๙ นางสาวสุพัฒธิดา  จันระคล 

 ๒๖๕๐ นางสาวสุพัณณิตา  พิลาสันต 

 ๒๖๕๑ นางสุพัตรา  กางนนท 

 ๒๖๕๒ นางสาวสุพัตรา  ตอศรี 

 ๒๖๕๓ นางสาวสุพัตรา  เที่ยงลุน 
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เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๖๕๔ นางสาวสุพัตรา  นิลเนตร 

 ๒๖๕๕ นางสุพัตรา  พรมมา 

 ๒๖๕๖ นางสุพัตรา  ระดมสุข 

 ๒๖๕๗ นางสาวสุพัตรา  ศรีรางวัล 

 ๒๖๕๘ นางสาวสุพัตรา  สิทธิรักษ 

 ๒๖๕๙ นางสาวสุพัตรา  สุดโต 

 ๒๖๖๐ นางสาวสุพัตรา  เคนพิทักษ 

 ๒๖๖๑ นางสุพัตรา  เชื้อสะอาด 

 ๒๖๖๒ นางสุพาณี  เกิดศรี 

 ๒๖๖๓ นางสาวสุพิชชา  กิจจานุกิจ 

 ๒๖๖๔ นางสุพิชชา  ชนาภาสกุล 

 ๒๖๖๕ นางสาวสุพิชชา  แสนยาสมุทร 

 ๒๖๖๖ นางสุพิศ  ทองนิตย 

 ๒๖๖๗ นางสาวสุพิศ  บัวพัฒน 

 ๒๖๖๘ นางสาวสุพิศตา  รอบคอบ 

 ๒๖๖๙ นางสาวสุภัทรชา  มณีเพชร 

 ๒๖๗๐ นางสุภัทรา  สีสมบา 

 ๒๖๗๑ นางสุภานันท  เทพหนู 

 ๒๖๗๒ นางสุภาพ  เงาแกว 

 ๒๖๗๓ นางสาวสุภาพร  บัวลา 

 ๒๖๗๔ นางสาวสุภาพร  บัวหอม 

 ๒๖๗๕ นางสุภาพร  ประทุมสินธุ 

 ๒๖๗๖ นางสุภาพร  ปดภัย 

 ๒๖๗๗ นางสุภาพร  ยืนบุรี 

 ๒๖๗๘ นางสาวสุภาพร  ราชา 

 ๒๖๗๙ นางสาวสุภาพร  ฤกษงาม 

 ๒๖๘๐ นางสาวสุภาพร  อึ้งเจริญ 

 ๒๖๘๑ นางสาวสุภาพร  พรหมแสง 

 ๒๖๘๒ นางสาวสุภาภร  ติยสถาพร 

 ๒๖๘๓ นางสาวสุภาภรณ  ชูประเสริฐ 

 ๒๖๘๔ นางสุภาภรณ  ศิริวัฒนชัยศิลป 

 ๒๖๘๕ นางสาวสุภาภรณ  ศูนยศร 

 ๒๖๘๖ นางสาวสุภาภรณ  สายเสาร 

 ๒๖๘๗ นางสาวสุภาภรณ  สุปนทัง 

 ๒๖๘๘ นางสาวสุภาวดี  แกนไร 

 ๒๖๘๙ นางสาวสุภาวดี  แกมกลา 

 ๒๖๙๐ นางสาวสุภาวดี  พรมแจม 

 ๒๖๙๑ นางสาวสุภาวดี  พิมาพันธุศรี 

 ๒๖๙๒ นางสาวสุภาวดี  วิไชยวงศ 

 ๒๖๙๓ นางสาวสุภาวิณีย  วิลานัน 

 ๒๖๙๔ นางสุภิญญา  มูลปลัด 

 ๒๖๙๕ นางสาวสุภิดา  ยืนยง 

 ๒๖๙๖ นางสาวสุภิสรา  สินมา 

 ๒๖๙๗ นางสุมาภรณ  กุลจิตติจรรยา 

 ๒๖๙๘ นางสาวสุมาลี  พุมชื่น 

 ๒๖๙๙ นางสุมาลี  วานนท 

 ๒๗๐๐ นางสุมาลี  อินทวงค 

 ๒๗๐๑ นางสาวสุมิตรา  บรรณารักษ 

 ๒๗๐๒ นางสาวสุรัชนี  ตันพิริยะวงศ 

 ๒๗๐๓ นางสาวสุรัยยา  เฮ็งปยา 
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 ๒๗๐๔ นางสาวสุรัสวดี  จิตชู 

 ๒๗๐๕ นางสาวสุรางคนา  อุทัยแสงสุข 

 ๒๗๐๖ นางสาวสุรีฉาย  โมงปราณีต 

 ๒๗๐๗ นางสุรีมา  วงศกาฬสินธุ 

 ๒๗๐๘ นางสาวสุรียพร  ทําของดี 

 ๒๗๐๙ นางสาวสุรียพร  บุญโพธิ์ 

 ๒๗๑๐ นางสาวสุรียพันธ  มณีวรรณ 

 ๒๗๑๑ นางสาวสุรีรัตน  ขวัญมา 

 ๒๗๑๒ นางสาวสุรีรัตน  สุวรรณบัวสด 

 ๒๗๑๓ นางสุรีวรรณ  เอียดชูทอง 

 ๒๗๑๔ นางสาวสุวดี  ไลไธสง 

 ๒๗๑๕ นางสุวพร  อดิวัฒนชัย 

 ๒๗๑๖ นางสุวพา  เอี่ยมคํา 

 ๒๗๑๗ นางสาวสุวรรณษา  อิ่มเต็ม 

 ๒๗๑๘ นางสุวรรณา  วรรณสาตร 

 ๒๗๑๙ นางสาวสุวรรณี  เวชรังษี 

 ๒๗๒๐ นางสาวสุวารี  เชิงดี 

 ๒๗๒๑ นางสาวสุวิณี  พงษม ี

 ๒๗๒๒ นางสาวสุวิทตรา  กมล 

 ๒๗๒๓ นางสาวสุวิมล  ภูดวงจิตต 

 ๒๗๒๔ นางสาวสุวิมล  วชระพันธ 

 ๒๗๒๕ นางสาวสุวิมล  วรรณปะเก 

 ๒๗๒๖ นางสุวิมล  สังขเมือง 

 ๒๗๒๗ นางสาวสุวิสาข  จันทรสุรินทร 

 ๒๗๒๘ นางสาวสุไวดะ  บายศรี 

 ๒๗๒๙ นางสาวสุอัลวา  หมินโฉะ 

 ๒๗๓๐ นางสาวสุไฮนี  แวดราแม 

 ๒๗๓๑ นางเสาวณีย  แพงเพ็ง 

 ๒๗๓๒ นางสาวเสาวนิตย  ศรีสกุล 

 ๒๗๓๓ นางสาวเสาวภา  วีระสกุล 

 ๒๗๓๔ นางสาวเสาวภา  สมรูป 

 ๒๗๓๕ นางสาวเสาวลักษณ  ขอนทอง 

 ๒๗๓๖ นางสาวเสาวลักษณ  จันทรเขียว 

 ๒๗๓๗ นางสาวเสาวลักษณ  ทะนิตะ 

 ๒๗๓๘ นางสาวเสาวลักษณ  ฝอยทอง 

 ๒๗๓๙ นางสาวเสาวลักษณ  ยอดพันคํา 

 ๒๗๔๐ นางเสาวลักษณ  วงษคํา 

 ๒๗๔๑ นางสาวเสาวลักษณ  สุกสุทธิ 

 ๒๗๔๒ นางสาวแสงแข  บุญรอด 

 ๒๗๔๓ นางสาวแสงจันทร  บุตรพรม 

 ๒๗๔๔ นางสาวแสงทิพย  มากสุข 

 ๒๗๔๕ นางสาวแสงเพชร  กาฝากสม 

 ๒๗๔๖ นางสาวแสงสุรีย  เอี่ยมสะอาด 

 ๒๗๔๗ นางสาวแสงอุษา  มารูปหมอก 

 ๒๗๔๘ นางสาวโสพิศ  อินทันแกว 

 ๒๗๔๙ นางสาวโสภา  ประจงบัว 

 ๒๗๕๐ นางโสภา  ชุมทอง 

 ๒๗๕๑ นางสาวโสภารัตน  พุทธรักษ 

 ๒๗๕๒ นางสาวโสภิดา  แกวนาหลวง 

 ๒๗๕๓ นางสาวโสภิดา  ท่ีพ่ึง 



 หนา   ๙๑ (เลมท่ี  ๙) 
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 ๒๗๕๔ นางโสภิลักษณ  นุพานิช 

 ๒๗๕๕ นางสาวโสรยา  ค้ํากระโทก 

 ๒๗๕๖ นางสาวหงสหยก  ชาวหวยหมาก 

 ๒๗๕๗ นางสาวหทัยกาญจน  เทพบุรี 

 ๒๗๕๘ นางสาวหทัยชนก  พงศกฤตธมน 

 ๒๗๕๙ นางสาวหทัยชนก  มณีพรหม 

 ๒๗๖๐ นางสาวหทัยชนก  มนูรัชต 

 ๒๗๖๑ นางหทัยชนก  สมบูรณ 

 ๒๗๖๒ นางสาวหทัยทิพย  เคนโพธิ์ 

 ๒๗๖๓ นางหทัยรัตน  จันทรศรี 

 ๒๗๖๔ นางสาวหทัยรัตน  ปญญา 

 ๒๗๖๕ นางสาวหทัยรัตน  ยาวิชัย 

 ๒๗๖๖ นางสาวหทัยรัตน  อุนตรงจิตร 

 ๒๗๖๗ นางสาวหนึ่งฤทัย  วงษตา 

 ๒๗๖๘ นางสาวหนึ่งฤทัย  วงษา 

 ๒๗๖๙ นางสาวหนึ่งฤทัย  สุนทราทิพย 

 ๒๗๗๐ นางสาวหยาดฟา  พุทธรักษา 

 ๒๗๗๑ นางสาวหยาดอรุณ  กิจสวน 

 ๒๗๗๒ นางหรรษา  ขันทอง 

 ๒๗๗๓ นางสาวหรรษา  สุทรงชัย 

 ๒๗๗๔ นางสาวหฤทัย  ลาตวงษ 

 ๒๗๗๕ นางหฤทัย  ศรีสรอย 

 ๒๗๗๖ นางสาวหฤทัย  ศิริ 

 ๒๗๗๗ นางสาวหิรัญญา  คงทองสอาด 

 ๒๗๗๘ นางสาวเหมดี  โกศรียบุตร 

 ๒๗๗๙ นางสาวเหมือนฝน  ตันเจริญ 

 ๒๗๘๐ นางสาวใหม  ปุยพรม 

 ๒๗๘๑ นางสาวองศา  หอพิสุทธิ์ 

 ๒๗๘๒ นางสาวอชิรญา  โอสธีรกุล 

 ๒๗๘๓ นางสาวอโณทัย  วิริยะกาญจนา 

 ๒๗๘๔ นางอติพร  จตุเทน 

 ๒๗๘๕ นางสาวอทิตยา  รักพอ 

 ๒๗๘๖ นางสาวอนงค  เกาะเกตุ 

 ๒๗๘๗ นางสาวอนงค  ทอนแกว 

 ๒๗๘๘ นางสาวอนารยา  ภาระพรมราช 

 ๒๗๘๙ นางสาวอนุฉิดา  เขาเมือง 

 ๒๗๙๐ นางอนุชธิดา  วงศศรีชัย 

 ๒๗๙๑ นางสาวอนุชิดา  นาคแกว 

 ๒๗๙๒ นางสาวอนุชิดา  มูลละออง 

 ๒๗๙๓ นางสาวอนุธิดา  พันธสวัสดิ์ 

 ๒๗๙๔ นางสาวอนุสรา  นอยหา 

 ๒๗๙๕ นางอนุสรา  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๗๙๖ นางอนุสรา  ภูปาน 

 ๒๗๙๗ นางสาวอภิจารวี  สุริยะ 

 ๒๗๙๘ นางสาวอภิญญา  ตะเวียงนาน 

 ๒๗๙๙ นางสาวอภิญญา  ทองดอนขอ 

 ๒๘๐๐ นางอภิญญา  ผิวเพ็ง 

 ๒๘๐๑ นางสาวอภิญญา  ละอองศรี 

 ๒๘๐๒ นางสาวอภิญญา  เหลืองวิเชียรพร 

 ๒๘๐๓ นางสาวอภิญญารัตน  ศรีนวม 
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 ๒๘๐๔ นางอภิรดา  ฉิมพาลี 

 ๒๘๐๕ นางสาวอภิรดี  แสนล่ี 

 ๒๘๐๖ นางสาวอภิรมย  อนันต 

 ๒๘๐๗ นางสาวอภิษฐา  ตันติยาภรณ 

 ๒๘๐๘ นางสาวอภิสรา  ตามวงค 

 ๒๘๐๙ นางสาวอภิสุดา  วัฒนปรีชานนท 

 ๒๘๑๐ นางสาวอมร  แกวนารินทร 

 ๒๘๑๑ นางสาวอมรรัตน  แกวพวง 

 ๒๘๑๒ นางสาวอมรรัตน  คําอินตะ 

 ๒๘๑๓ นางสาวอมรรัตน  ทองประพันธ 

 ๒๘๑๔ นางสาวอมรรัตน  ทะขัติ 

 ๒๘๑๕ นางสาวอมรรัตน  ทะวงศนา 

 ๒๘๑๖ นางสาวอมรรัตน  พะวงจิตร 

 ๒๘๑๗ นางสาวอมรรัตน  พันหลอมโส 

 ๒๘๑๘ นางอมรรัตน  วงศวิเศษ 

 ๒๘๑๙ นางสาวอมรรัตน  สีวระคร 

 ๒๘๒๐ นางสาวอมรรัตน  อินทรศวร 

 ๒๘๒๑ นางสาวอมรรัตน  อุดเรือน 

 ๒๘๒๒ นางสาวอมรรัตน  ฮองตน 

 ๒๘๒๓ นางสาวอมรรัตน  ไชยรบ 

 ๒๘๒๔ นางอมรรัตน  ซะสันติ 

 ๒๘๒๕ นางสาวอมรรัตน  หนูเกล้ียง 

 ๒๘๒๖ นางอมรา  ศิริศรี 

 ๒๘๒๗ นางอมราภรณ  โคษา 

 ๒๘๒๘ นางอรจิรา  ศรีอําพัน 

 ๒๘๒๙ นางสาวอรณิช  พุทธิศรี 

 ๒๘๓๐ นางสาวอรณิชา  ญาณิสราพันธ 

 ๒๘๓๑ นางสาวอรดา  สระแผง 

 ๒๘๓๒ นางสาวอรทัย  ชัยอินทร 

 ๒๘๓๓ นางสาวอรทิรา  เรือนมา 

 ๒๘๓๔ นางสาวอรพรรณ  ดีประเสริฐ 

 ๒๘๓๕ นางสาวอรพรรณ  วิภารัตนพงศ 

 ๒๘๓๖ นางสาวอรพรรณ  สุปญญา 

 ๒๘๓๗ นางสาวอรพรรณ  อินทรคํา 

 ๒๘๓๘ นางสาวอรพิณ  หมูภัทรโรจน 

 ๒๘๓๙ นางสาวอรพิน  สุขเรง 

 ๒๘๔๐ นางสาวอรพิสาส  พรมโสด 

 ๒๘๔๑ นางอรวรรณ  จันทรดํา 

 ๒๘๔๒ นางสาวอรวรรณ  โรจนคีรีสันติ 

 ๒๘๔๓ นางสาวอรวรรณ  ศรีวงษ 

 ๒๘๔๔ นางอรวรรณ  อยูสุวรรณ 

 ๒๘๔๕ นางสาวอรอนงค  เพ็ชรสุทธิ์ 

 ๒๘๔๖ นางสาวอรอนงค  อยูสุข 

 ๒๘๔๗ นางสาวอรอุมา  เซี่ยงหว็อง 

 ๒๘๔๘ วาที่รอยตรีหญิง อรอุมา  ถึงศรี 

 ๒๘๔๙ นางอริยาพร  เชื้อกลาง 

 ๒๘๕๐ นางสาวอริษา  ปฏิสนธิ์ 

 ๒๘๕๑ นางสาวอริสา  เหล่ือมสีจันทร 

 ๒๘๕๒ นางสาวอรุณลักษณ  ชุมภูแสง 

 ๒๘๕๓ นางสาวอรุณวรรณ  มีมุข 
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 ๒๘๕๔ นางสาวอรุณศิริ  สุวรรขํา 

 ๒๘๕๕ นางสาวอรุณี  แยมแตง 

 ๒๘๕๖ นางอรุโณทัย  กิติสัก 

 ๒๘๕๗ นางสาวอลิตตา  พรมชัย 

 ๒๘๕๘ นางสาวอลิษา  ฤทธิธรรม 

 ๒๘๕๙ นางสาวอลิษา  ศิวิลัย 

 ๒๘๖๐ นางสาวอลิสา  วัฒนวานิชย 

 ๒๘๖๑ นางสาวอวยพร  พันธุแกว 

 ๒๘๖๒ นางสาวออมขวัญ  แซโงว 

 ๒๘๖๓ นางสาวออมขวัญ  ศิริจร 

 ๒๘๖๔ นางสาวออมจิตร  โนนตาเถร 

 ๒๘๖๕ นางสาวออมใจ  วัฒนารุงเรืองกูร 

 ๒๘๖๖ นางสาวออมทรัพย  คํางาม 

 ๒๘๖๗ นางสาวอัครีมะห  เจะแฮ 

 ๒๘๖๘ นางสาวอังคณา  บูรณเจริญ 

 ๒๘๖๙ นางอังคณา  มุตุมาจันทร 

 ๒๘๗๐ นางสาวอังคณาวรรณ  อูเงิน 

 ๒๘๗๑ นางสาวอังควรา  ใจยา 

 ๒๘๗๒ นางสาวอังควิภา  ชวยรักษ 

 ๒๘๗๓ นางสาวอังประภา  พุทธรักษา 

 ๒๘๗๔ นางสาวอัจจิมา  ศรีบุญเรือง 

 ๒๘๗๕ นางสาวอัจฉรา  แงมสุราช 

 ๒๘๗๖ นางสาวอัจฉรา  โสภาภิรมย 

 ๒๘๗๗ นางสาวอัจฉรา  อริวันนา 

 ๒๘๗๘ นางสาวอัจฉรา  เอกพันธุ 

 ๒๘๗๙ นางอัจฉราพร  นอมมงคลวงศ 

 ๒๘๘๐ นางอัจฉราพร  มุกธวัตร 

 ๒๘๘๑ นางสาวอัจฉราพร  รองพล 

 ๒๘๘๒ นางสาวอัจฉราพร  สีคงแกว 

 ๒๘๘๓ นางสาวอัจฉราพรรณ  คําเกิด 

 ๒๘๘๔ นางสาวอัจฉราพรรณ  ทองทิพย 

 ๒๘๘๕ นางสาวอัจฉราพรรณ  สารคํา 

 ๒๘๘๖ นางสาวอัจฉรียพร  อินเบา 

 ๒๘๘๗ นางอัชราพรรณ  ฉิ่งสูงเนิน 

 ๒๘๘๘ นางสาวอัญชนา  จงเขตการ 

 ๒๘๘๙ นางสาวอัญชนา  แดงเกื้อสกุล 

 ๒๘๙๐ นางสาวอัญชนา  ถิรโสภี 

 ๒๘๙๑ นางสาวอัญชนา  นิรโคตร 

 ๒๘๙๒ นางสาวอัญชลิดา  ดิฐมหาผล 

 ๒๘๙๓ นางสาวอัญชลินทร  พรสินธุเศรษฐ 

 ๒๘๙๔ นางสาวอัญชลี  เกิดลาภ 

 ๒๘๙๕ นางสาวอัญชลี  ฉัตรพงศไพบูลย 

 ๒๘๙๖ นางสาวอัญชลี  บากบั่น 

 ๒๘๙๗ นางสาวอัญชลี  บุญบาล 

 ๒๘๙๘ นางอัญชลี  บุญสืบ 

 ๒๘๙๙ นางสาวอัญชิสา  มั่งคั่ง 

 ๒๙๐๐ นางสาวอัญชิสา  ลีวิสุทธิกุล 

 ๒๙๐๑ นางสาวอัญญา  บิลหวันตาหา 

 ๒๙๐๒ นางสาวอัญมณี  เสวฤทธิ์ 

 ๒๙๐๓ นางสาวอัฐภิญญา  ทับพิมพแสน 
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 ๒๙๐๔ นางอัมพร  สังจันทร 

 ๒๙๐๕ นางสาวอัมพร  สายแจง 

 ๒๙๐๖ นางอัมพวรรณ  วงศคําจันทร 

 ๒๙๐๗ นางสาวอัมพวัน  รีสี 

 ๒๙๐๘ นางอัมพาพัชร  โชติวีณะคุปต 

 ๒๙๐๙ นางสาวอัมพิกา  อนันตธนสาร 

 ๒๙๑๐ นางอัมภวรรณ  โพธิ์ทอง 

 ๒๙๑๑ นางสาวอัสซูรา  หาบยุโซะ 

 ๒๙๑๒ นางสาวอาซีซะ  ระโซะโซะ 

 ๒๙๑๓ นางสาวอาซีซาน  มะโยะ 

 ๒๙๑๔ นางสาวอาซีเยาะ  ตะยีเจะโซะ 

 ๒๙๑๕ สิบเอกหญิง อาทิตยติมา  จันทะเวช 

 ๒๙๑๖ นางสาวอาทิตยา  ศศิฉาย 

 ๒๙๑๗ นางสาวอาทิตยา  สกุลไทย 

 ๒๙๑๘ นางสาวอาทิตยาพร  กลาหาญ 

 ๒๙๑๙ นางสาวอานาตี  สุทธิพันธ 

 ๒๙๒๐ นางสาวอาภัสรา  กุณา 

 ๒๙๒๑ นางสาวอาภัสสร  จันทรสิริรุง 

 ๒๙๒๒ นางสาวอาภาพร  ครโสภา 

 ๒๙๒๓ นางสาวอารญา  พรหมมีชัย 

 ๒๙๒๔ นางสาวอารดา  นามเหลา 

 ๒๙๒๕ นางอารยา  ชัยชล 

 ๒๙๒๖ นางสาวอารยา  ดาวไธสง 

 ๒๙๒๗ นางสาวอารยา  ทองแดง 

 ๒๙๒๘ นางอาริยา  เกิดแกว 

 ๒๙๒๙ นางสาวอาริษา  คนหาญ 

 ๒๙๓๐ นางสาวอารีนาร  ยูโซะ 

 ๒๙๓๑ นางอารีย  ใจมั่น 

 ๒๙๓๒ นางสาวอารีย  เส็งสาย 

 ๒๙๓๓ นางสาวอารียา  ทวีชัย 

 ๒๙๓๔ นางอารีรัตน  อินทรงาม 

 ๒๙๓๕ นางสาวอารีรัตน  คุซิตา 

 ๒๙๓๖ นางสาวอาสียะห  โดยหมะ 

 ๒๙๓๗ นางสาวอาอีเซาะห  สุไงบารู 

 ๒๙๓๘ นางสาวอําพร  เชื้อทอง 

 ๒๙๓๙ นางอําพร  บุตรโคตร 

 ๒๙๔๐ นางสาวอําพร  ศรีสุวอ 

 ๒๙๔๑ นางสาวอําภาพร  ยอดปรางค 

 ๒๙๔๒ นางสาวอิศราภรณ  พรพนาพงศ 

 ๒๙๔๓ นางสาวอิศราภรณ  หงษทอง 

 ๒๙๔๔ นางสาวอิสยาภรณ  วิถี 

 ๒๙๔๕ นางสาวอิสรีย  กลาหาญ 

 ๒๙๔๖ นางสาวอุทัยทิพย  ไชยศิลป 

 ๒๙๔๗ นางอุทุมพร  วงคนพรัตน 

 ๒๙๔๘ นางสาวอุบลรัตน  ทรายละเอียด 

 ๒๙๔๙ นางสาวอุบลรัตน  ปามุทา 

 ๒๙๕๐ นางสาวอุมชนก  การลพ 

 ๒๙๕๑ นางสาวอุมาพร  บุญมาดํา 

 ๒๙๕๒ นางสาวอุมาพร  ปะตาทะยัง 

 ๒๙๕๓ นางสาวอุมาพร  รอดออน 
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 ๒๙๕๔ นางอุมารินทร  ลาดพิลา 

 ๒๙๕๕ นางอุราวดี  อุทัยเวียนกุล 

 ๒๙๕๖ นางสาวอุไร  เรียนหัตถกรรม 

 ๒๙๕๗ นางสาวอุไร  สมัครการ 

 ๒๙๕๘ นางอุไรพร  ขวัญศรีวงค 

 ๒๙๕๙ นางอุไรภรณ  มุกธวัตร 

 ๒๙๖๐ นางอุไรรัตน  พุกกานนท 

 ๒๙๖๑ นางสาวอุไรวรรณ  ทองพลขวา 

 ๒๙๖๒ นางอุไรวรรณ  มุพิลา 

 ๒๙๖๓ นางสาวอุไรวรรณ  อรนอม 

 ๒๙๖๔ นางสาวอุไลวรรณ  พรมสิงห 

 ๒๙๖๕ นางสาวอุษณี  เอี่ยมนาคะ 

 ๒๙๖๖ นางสาวอุษณีย  ไชยวิศิษฎกุล 

 ๒๙๖๗ นางอุสา  โพธิ์เหล็ก 

 ๒๙๖๘ นางสาวเอมวิกา  ที่รัก 

 ๒๙๖๙ นางสาวเอมวิกา  ปญญากาศ 

 ๒๙๗๐ นางสาวเอมอร  คุณมี 

 ๒๙๗๑ นางไอลดา  นาพนัง 

 ๒๙๗๒ นางสาวฮาบีบะ  อาแซ 

 ๒๙๗๓ นางสาวฮายาตี  สะมะแอ 

 ๒๙๗๔ นางสาวฮาลีเมาะ  กอตอ 

 ๒๙๗๕ นางสาวฮูดัยบะห  มูหามัด 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑,๕๓๑  ราย) 

 ๑ นายกมล  บุญญานุกูล 

 ๒ นายกฤษฎา  โมกขมงคลกุล 

 ๓ นายกฤษณศรัณย  โสธนไพศาล 

 ๔ นายกฤษณะ  ไกรเทศ 

 ๕ นายกฤษดา  เครือวัลย 

 ๖ นายกิตติชัย  ศรีสมเด็จมงคล 

 ๗ นายกิตติธร  เลิศสุริยกาญจน 

 ๘ นายกิตติวัฒน  พิมพทอง 

 ๙ นายกิตติวัฒน  ใสยเวช 

 ๑๐ นายกุลชาติ  อุทัยวิชากุล 

 ๑๑ นายกุลภัทร  สืบประดิษฐ 

 ๑๒ นายโกพลรัตน  มั่นใจ 

 ๑๓ นายคมกริษ  นาคจรุง 

 ๑๔ นายคมฉัตร  แกวบัวดี 

 ๑๕ นายคมศักดิ์  สังขนิมิตร 

 ๑๖ นายคมสัน  หินซอน 

 ๑๗ นายคํา  กรองสติปญญา 

 ๑๘ นายคุมวงศ  องอาจ 

 ๑๙ นายจักรกฤษณ  รมโพธิ์ชี 

 ๒๐ นายจักรพงศ  อาคะมา 

 ๒๑ นายจักรพันธ  จันทราช 

 ๒๒ นายจักราพจน  อยูไว 

 ๒๓ นายจักริน  จินดารักษ 

 ๒๔ นายจิรวุฒิ  รุงรัตนาอุบล 

 ๒๕ นายจีรศักดิ์  กันพนม 

 ๒๖ นายจุฑาวัชร  สวางไธสง 
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 ๒๗ นายเจษฎา  เสนาจอหอ 

 ๒๘ นายเฉลิมวุฒิ  ทองนอย 

 ๒๙ นายชนกันต  จารุพนาเวช 

 ๓๐ นายชยางกูร  คํายันต 

 ๓๑ นายชวลิต  ติรพัฑฒ 

 ๓๒ นายชัชวาล  อรามรัตน 

 ๓๓ นายชัยพร  เชื้อเมืองพาน 

 ๓๔ นายชัยฤกษ  มั่นแสง 

 ๓๕ นายชาคริต  วิสุทธิวรรณ 

 ๓๖ นายชินกร  แกวมีพอ 

 ๓๗ นายชินวุฒิ  วิมลรัตนปญญา 

 ๓๘ นายเชิดศักดิ์  สมสวย 

 ๓๙ นายญาณวุฒิ  ศรีนวล 

 ๔๐ นายฐานุปติ  กุลสินทรัพย 

 ๔๑ นายฐิตินันท  จันทะพา 

 ๔๒ นายณฐพร  บุญยืน 

 ๔๓ นายณภัทร  เสงี่ยมพงษ 

 ๔๔ นายณรงคชัย  คัมภิรา 

 ๔๕ นายณวรงกรณ  นาถาดทอง 

 ๔๖ นายณัฎฐศักดิ์  ศรีบุรมย 

 ๔๗ นายณัฏฐาพล  ยมพุก 

 ๔๘ นายณัฐธรรม  จิระเกียรติ์ 

 ๔๙ นายณัฐนนท  ผลากรกุล 

 ๕๐ นายณัฐพล  ย่ิงดํานุน 

 ๕๑ นายณัฐวัฒน  หลาบสีดา 

 ๕๒ นายณัฐวัตร  เพชรโสม 

 ๕๓ นายณัฐวุฒิ  เดือนใหม 

 ๕๔ นายณัฐวุฒิ  เมียมขุนทด 

 ๕๕ นายดนัยณัฏฐ  เจริญภาณุพงษ 

 ๕๖ นายดํารง  เต็มอรุณรุง 

 ๕๗ นายดิตถ  ยูงทอง 

 ๕๘ สิบเอก ดิเรก  คลองยวน 

 ๕๙ นายเดี่ยว  อูปแกว 

 ๖๐ นายตรินัยน  ไพรสรรณ 

 ๖๑ นายตวงสิทธิ์  สุนทรพินิจ 

 ๖๒ นายตอศักดิ์  พิสัยพันธ 

 ๖๓ นายโตง  มโนมัย 

 ๖๔ นายถิรายุสฌ  วีระเสถียร 

 ๖๕ นายทรงวุฒิ  พรมโท 

 ๖๖ นายทศพล  เตมีย 

 ๖๗ นายทักษิณ  ประพฤติ 

 ๖๘ นายเทพสิน  อินจําปา 

 ๖๙ นายแทนพร  เลิศวงษไพศาล 

 ๗๐ นายธกานต  โอษฐแกว 

 ๗๑ นายธงชัย  ดวงประทีป 

 ๗๒ นายธณินวัฒน  รัตนจารุวัฒณ 

 ๗๓ นายธนกฤต  ดงบัง 

 ๗๔ นายธนโชติ  พยุงรัตน 

 ๗๕ นายธนภัทร  พิศุทธิ์ธนาพร 

 ๗๖ นายธนวิชญ  จิรเดชพิทักษ 
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 ๗๗ นายธนันต  ตั้งสุขสันต 

 ๗๘ นายธเนศ  หลาสรอย 

 ๗๙ นายธวัชชัย  นาคปน 

 ๘๐ นายธัญพิสิฐ  วรดิษฐสกุล 

 ๘๑ นายธียุทธ  อยูจงดี 

 ๘๒ นายธีรพงศ  กรองทรัพย 

 ๘๓ นายธีรภพ  ปญญากร 

 ๘๔ นายธีระ  ฤทธิคุปต 

 ๘๕ นายธีระพงษ  ยืนย่ัง 

 ๘๖ นายธีระพงษ  หลักทอง 

 ๘๗ นายธีระพล  ผานภูเขียว 

 ๘๘ นายธีระยุทธ  มีมา 

 ๘๙ นายนพรัตน  วงศตระกูล 

 ๙๐ นายนพรุจ  แกวปฏิบัติ 

 ๙๑ นายนภัทร  อิทธิไพบูลย 

 ๙๒ นายนราศักดิ์  มหาพรม 

 ๙๓ นายนรินทร  หุนกระโทก 

 ๙๔ นายนฤทธิ์  คิดสม 

 ๙๕ นายนัฐพงษ  วังคีรี 

 ๙๖ นายนําทัพ  เหล็กกลา 

 ๙๗ นายบัญชัย  ปทุมพร 

 ๙๘ นายบุญเกิด  เพ่ิมพูน 

 ๙๙ นายบุญเรียน  ถาวรชน 

 ๑๐๐ นายบุญลือ  พุทธานุเสกสรร 

 ๑๐๑ นายบุญสม  พงคไพรภูมิ 

 ๑๐๒ นายบุญเสริม  ชูกาน 

 ๑๐๓ นายบุลวัชร  กุญชรินทร 

 ๑๐๔ นายปกรณ  รุงแสนทอง 

 ๑๐๕ นายปฐม  อุปลิขิต 

 ๑๐๖ นายปณิธาน  ปนทะวัง 

 ๑๐๗ นายปภังกร  กันทะคีรี 

 ๑๐๘ นายปรเมษฐ  ปุริมายะตา 

 ๑๐๙ นายประกาศิต  ศรีวรรณ 

 ๑๑๐ นายประณิธิ  พิพัฒนประทานพร 

 ๑๑๑ นายประพันธ  ภูพุม 

 ๑๑๒ นายประสิทธิ์  พวงมะสิมา 

 ๑๑๓ นายปรัชญชวิน  เหลาหชัยอรุณ 

 ๑๑๔ นายปริญ  อภิธนเจริญ 

 ๑๑๕ นายปริญญา  โลกโบว 

 ๑๑๖ นายปรีชา  ศรีบุญเรือง 

 ๑๑๗ นายปญญา  แซหวอง 

 ๑๑๘ นายปานสินธุ  พุทธิมา 

 ๑๑๙ นายปติกานต  นัดสาสาร 

 ๑๒๐ นายปติพงษ  ประกอบจันทร 

 ๑๒๑ นายปุญญพัฒน  นาวีการ 

 ๑๒๒ นายปุญญพัฒน  หวังดี 

 ๑๒๓ นายเปรม  มงคลเคหา 

 ๑๒๔ นายเผด็จ  โสมโสรส 

 ๑๒๕ นายพงพันธ  กรองบริสุทธิ์ 

 ๑๒๖ นายพงศประสิทธิ์  แซโซง 
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 ๑๒๗ นายพงษศักดิ์  กอใหญ 

 ๑๒๘ นายพรชัย  จันทรมาศ 

 ๑๒๙ นายพรนเรศ  สายลังกา 

 ๑๓๐ นายพรมมา  แคนมืด 

 ๑๓๑ นายพรหมเทพ  เงินมาก 

 ๑๓๒ นายพรหมวินิจ  สัตยาทิตย 

 ๑๓๓ นายพอพล  อิ่มพัฒน 

 ๑๓๔ นายพัชรพงศ  แสงสวาง 

 ๑๓๕ นายพัลลภ  มนเดชา 

 ๑๓๖ นายพิชชากร  สุขเสถียร 

 ๑๓๗ นายพิชญ  แสงประทีปทอง 

 ๑๓๘ นายพิชยดนย  สาจันทร 

 ๑๓๙ นายพิชิต  แกนกลา 

 ๑๔๐ นายพิเชษฐ  เฮงบริบูรณพงศ 

 ๑๔๑ นายพิทยา  เอมหยวก 

 ๑๔๒ นายพิทักษพงศ  ทรงคํา 

 ๑๔๓ นายพิพัฒน  โลหชิงชัยฤทธิ์ 

 ๑๔๔ นายพิริยะ  กาญจนกังวาฬกุล 

 ๑๔๕ นายพิศนุ  พรมดี 

 ๑๔๖ นายพิสิฏฐ  ศรีลวน 

 ๑๔๗ นายพีรพันธ  ทามูล 

 ๑๔๘ นายไพฑูรย  ออดเอก 

 ๑๔๙ นายไพรสน  โชติสถิตถาวร 

 ๑๕๐ นายภัทรพงษ  เสนหา 

 ๑๕๑ นายภัทรพล  ไทยจงรักษ 

 ๑๕๒ นายภาคภูมิ  ขํามาลัย 

 ๑๕๓ นายภาณุกิตติ์  ทรัพยสุขอํานวย 

 ๑๕๔ นายภาณุวัฒน  รุงแสง 

 ๑๕๕ นายภาณุวิชญ  ทองนวล 

 ๑๕๖ นายภูไกร  เองฉวน 

 ๑๕๗ นายมณฑสิริ  จินาเพ็ญ 

 ๑๕๘ นายมนัสชัย  และสงา 

 ๑๕๙ นายมนู  ตันสกุล 

 ๑๖๐ นายมานิต  อินธิราช 

 ๑๖๑ นายมานิตย  ชมเชยโฉม 

 ๑๖๒ นายเมธา  ธุระแพง 

 ๑๖๓ นายยศพล  พัฒนพงษ 

 ๑๖๔ นายรังสรรค  ขวัญมงคล 

 ๑๖๕ นายรุงโรจน  อังวัชรปราการ 

 ๑๖๖ นายรุงสวัสดิ์  ศิริชา 

 ๑๖๗ นายวงศกร  พรมเคน 

 ๑๖๘ นายวทัญู  เนื่องมหา 

 ๑๖๙ นายวรวัฒน  ศรีบุญเพ็ง 

 ๑๗๐ นายวรวีร  ชูรุจิพร 

 ๑๗๑ นายวัชรพงษ  กมลเลิศ 

 ๑๗๒ นายวัชรพงษ  มวงศรี 

 ๑๗๓ นายวัชระ  หนอแกว 

 ๑๗๔ นายวัศพล  ทองสมบูรณ 

 ๑๗๕ นายวิชยะ  ทัฬหกิจ 

 ๑๗๖ นายวิชยุตม  ดุรงคพงศเกษม 
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 ๑๗๗ นายวิชัย  ทองมี 

 ๑๗๘ นายวิชิต  แสลหมัน 

 ๑๗๙ นายวิทยา  ศิริมงคล 

 ๑๘๐ นายวิรัช  จิตเมตตาธรรม 

 ๑๘๑ นายวิษณุ  ไกรนรา 

 ๑๘๒ นายวิษณุ  อุดทาคํา 

 ๑๘๓ นายวีรพันธ  กังวาลไพร 

 ๑๘๔ นายวีรยุทธ  เรียนไธสง 

 ๑๘๕ นายวีรยุทธ  สุวรรณทวีกุล 

 ๑๘๖ นายวีระ  ดีพูน 

 ๑๘๗ นายวีระชัย  เปล้ืองรัมย 

 ๑๘๘ นายวีระยุทธ  บัวระภา 

 ๑๘๙ นายวุฒิจักร  เชื้อดี 

 ๑๙๐ นายวุฒิชัย  ประสานพิมพ 

 ๑๙๑ นายวุฒิชัย  สมกิจ 

 ๑๙๒ นายวุฒิพงศ  ชูสุข 

 ๑๙๓ นายศรัญู  สมัคร 

 ๑๙๔ นายศรัญู  สานนท 

 ๑๙๕ นายศรัณย  จันทรเจริญ 

 ๑๙๖ นายศราวุธ  สถิตย 

 ๑๙๗ นายศิรวิทย  สถิตสมิทธ 

 ๑๙๘ นายศิวัช  วัชระวิกรานต 

 ๑๙๙ นายศุภกิจ  กุศล 

 ๒๐๐ นายศุภชัย  แซตั้ง 

 ๒๐๑ นายศุภชัย  แซเอียบ 

 ๒๐๒ นายศุภโชค  วีระวัฒนโสภณ 

 ๒๐๓ นายศุภวัฒน  พิชญจิรัฏฐ 

 ๒๐๔ นายสนั่น  เจริญสุข 

 ๒๐๕ นายสมเกียรติ  ซื่อสัตย 

 ๒๐๖ นายสมเกียรติ  โพธิ์งาม 

 ๒๐๗ วาที่รอยตรี สมยงค  อุปจักร 

 ๒๐๘ นายสมยศ  ราชบังคับ 

 ๒๐๙ นายสมยศ  วงษภักดี 

 ๒๑๐ นายสรพงษ  รัตนจําเริญ 

 ๒๑๑ นายสรอรรถ  เลาประสพวัฒนา 

 ๒๑๒ นายสหพัฒน  กุสาวดี 

 ๒๑๓ นายสหัสชัย  โกสีย 

 ๒๑๔ นายสันติพงษ  วารีรักษ 

 ๒๑๕ นายสันธยา  โคตรสมบัติ 

 ๒๑๖ นายสิทธิพร  แกวอรสาร 

 ๒๑๗ นายสิบทิศ  เที่ยงทัต 

 ๒๑๘ นายสิรวิชญ  กลวัชร 

 ๒๑๙ นายสุกิจ  หวลกําเนิด 

 ๒๒๐ นายสุขเกษม  ศรีไพโรจน 

 ๒๒๑ นายสุชาติ  ฟองศรี 

 ๒๒๒ นายสุทธิศักดิ์  เดนดวงใจ 

 ๒๒๓ นายสุพศิน  บูชา 

 ๒๒๔ นายสุพัฒน  ตวงสิน 

 ๒๒๕ นายสุพัตร  พรถนอมวงศ 

 ๒๒๖ นายสุรศักดิ์  แซจาว 
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 ๒๒๗ นายสุรัตน  พัศดุ 

 ๒๒๘ นายสุวิช  สีหะวงษ 

 ๒๒๙ นายสุวิทย  สุภาพ 

 ๒๓๐ นายเสวก  สันตินามชัย 

 ๒๓๑ นายหมื่นศักดิ์  ตะกาบโค 

 ๒๓๒ นายอติวัณณ  อิ่นแกว 

 ๒๓๓ นายอธิปพัฒน  มงคลสิทธิรักษ 

 ๒๓๔ นายอธิโรจน  นอยทิพย 

 ๒๓๕ นายอธิวัตร  สุวรรณศิลป 

 ๒๓๖ นายอนุพล  อินทรเกษา 

 ๒๓๗ นายอภิชาต  เสนาะกล่ิน 

 ๒๓๘ นายอภินันท  คําอาจ 

 ๒๓๙ นายอภิสิทธิ์  ประหลาดเนตร 

 ๒๔๐ นายอมรเทพ  ศรีนา 

 ๒๔๑ นายอรรถพร  อาจหาญ 

 ๒๔๒ นายอรรถพล  ปนดี 

 ๒๔๓ นายอรรถมน  ทองเรือง 

 ๒๔๔ นายอรรถวิทย  ปนศิโรดม 

 ๒๔๕ นายอรุณ  จางจิตต 

 ๒๔๖ หมอมหลวงอลงกต  สุขสวัสดิ์ 

 ๒๔๗ นายอวิรุทธ  อมรวิริยะกูล 

 ๒๔๘ นายอัตชัย  ปตตัง 

 ๒๔๙ นายอาทิตย  โพนชัย 

 ๒๕๐ นายอานนท  อัครปทุม 

 ๒๕๑ นายอํานาจ  หวังสุดดี 

 ๒๕๒ นายอุดม  สิริโรจนธรรม 

 ๒๕๓ นายเอกฉัตร  โสดา 

 ๒๕๔ นายเอกชัย  เนตรแสงสี 

 ๒๕๕ นายเอกพงษ  วงศใหญ 

 ๒๕๖ นายเอกรัตน  ริยาพันธ 

 ๒๕๗ นายเอกวัฒน  อุนแกว 

 ๒๕๘ นางสาวกณิการ  เวชพร 

 ๒๕๙ นางสาวกนกกาญจน  สวางเมือง 

 ๒๖๐ นางสาวกนกพร  วิมลสันติรังษี 

 ๒๖๑ นางสาวกนกวรรณ  จันทมาศ 

 ๒๖๒ นางสาวกนกวรรณ  จันทรอ่ํา 

 ๒๖๓ นางสาวกนกวรรณ  จันหา 

 ๒๖๔ นางกนกวรรณ  เจียจันทร 

 ๒๖๕ นางสาวกนกวรรณ  ตรีพล 

 ๒๖๖ นางสาวกนกวรรณ  เทพรัตน 

 ๒๖๗ นางสาวกนกวรรณ  นามวงศ 

 ๒๖๘ นางกนกวรรณ  สะสม 

 ๒๖๙ นางสาวกนกวรรณ  อาจกมล 

 ๒๗๐ นางสาวกมลชนก  ชูศักดิ์ 

 ๒๗๑ นางกมลวรรณ  ปญญามูล 

 ๒๗๒ นางสาวกมลศรี  จุมพล 

 ๒๗๓ นางสาวกรกมล  สวางศรี 

 ๒๗๔ นางสาวกรกันยา  ไหลหาโคตร 

 ๒๗๕ นางสาวกรณัฏฐ  พนาดร 

 ๒๗๖ นางกรรณิกา  โสตะวงค 
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 ๒๗๗ นางกรรณิการ  กานลําใย 

 ๒๗๘ นางสาวกรรณิการ  งามแสง 

 ๒๗๙ นางสาวกรรวี  เหลืองประเสริฐ 

 ๒๘๐ นางสาวกรวิกา  ศรินทรวนิช 

 ๒๘๑ นางสาวกรวิกา  ศรีบางรัก 

 ๒๘๒ นางสาวกรวีร  ขจรวัฒนากุล 

 ๒๘๓ นางกรุณา  จอมภา 

 ๒๘๔ นางสาวกฤตยา  พรหมสีใหม 

 ๒๘๕ นางกฤตวรรณ  ณพลพงศกร 

 ๒๘๖ นางกฤติกา  สุกฤษกุล 

 ๒๘๗ นางสาวกฤติยา  ชํามริ 

 ๒๘๘ นางกฤษณา  ธรรมวงศ 

 ๒๘๙ นางกฤษณา  ปุณณวิชปรีชา 

 ๒๙๐ นางสาวกฤษมาภรณ  เกิดดี 

 ๒๙๑ นางกษิรา  อัศวนพคุณ 

 ๒๙๒ นางสาวกองนภา  สายสุพรรณ 

 ๒๙๓ นางกอบแกว  ไชยคํามี 

 ๒๙๔ นางสาวกัญจนณัฏฐ  สมพงษ 

 ๒๙๕ นางสาวกัญญวสี  กาญจนา 

 ๒๙๖ นางกัญญา  สมราช 

 ๒๙๗ นางสาวกัญญาณัฐ  ภูมิ่งแกว 

 ๒๙๘ นางกัญญาณัฐ  อินยา 

 ๒๙๙ นางสาวกัญญารัตน  คงบัว 

 ๓๐๐ นางสาวกัญญารัตน  เดชชิด 

 ๓๐๑ นางสาวกัญญาลักษณ  ขนอม 

 ๓๐๒ นางสาวกัญณภัทรชญาณ  ศรีสมบูรณ 

 ๓๐๓ นางสาวกัณฐภรณ  ส่ิวสําแดง 

 ๓๐๔ นางสาวกัณฐิกา  เข็มทอง 

 ๓๐๕ นางสาวกัณฑิกา  พันทวี 

 ๓๐๖ นางสาวกันตพัฒน  ขําศรี 

 ๓๐๗ นางสาวกัลยา  สิทธิสงคราม 

 ๓๐๘ นางกัลยากรณ  แสนสุวรรณ 

 ๓๐๙ นางสาวกาญจนชริน  หารคุโน 

 ๓๑๐ นางสาวกาญจนา  ไขสะ 

 ๓๑๑ นางสาวกาญจนา  สรอยมาลุน 

 ๓๑๒ นางสาวกาญจนา  เสนารักษ 

 ๓๑๓ นางสาวกาญจนา  วุฒิสาร 

 ๓๑๔ นางสาวกานดา  ดิษสวน 

 ๓๑๕ นางสาวกานตกนิษฐา  ศิริรัตน 

 ๓๑๖ นางสาวกิ่งแกว  ทหารไทย 

 ๓๑๗ นางสาวกิตติพร  บุงทอง 

 ๓๑๘ นางสาวกิริยา  บานเพียน 

 ๓๑๙ นางสาวกีระวรรณ  ตุยไชย 

 ๓๒๐ นางสาวกุลกัญญา  เมฆางกูร 

 ๓๒๑ นางสาวกุลธิดา  พิมพบุญ 

 ๓๒๒ นางสาวกุลนุช  ทัพซาย 

 ๓๒๓ นางสาวกุลหงษ  พราวไธสง 

 ๓๒๔ นางกุสุมา  ตุพิมาย 

 ๓๒๕ นางสาวกุสุมา  สิงหปอง 

 ๓๒๖ นางสาวเกตุวลี  มีรส 



 หนา   ๑๐๒ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๒๗ นางสาวเกวลิน  หลีทศรัตน 

 ๓๒๘ นางสาวเกวลี  ปญโญนันท 

 ๓๒๙ นางสาวเกศินี  วังเวียง 

 ๓๓๐ นางสาวเกศินี  อาจสด 

 ๓๓๑ นางสาวเกษนันท  ประชุมสุข 

 ๓๓๒ นางเกษมศรี  จันทรประเสริฐ 

 ๓๓๓ นางสาวเกษรา  งามเลิศ 

 ๓๓๔ นางสาวเกษราภรณ  สาดกําปง 

 ๓๓๕ นางเกษศิรินทร  สมแกว 

 ๓๓๖ นางสาวแกวใจ  ปล้ืมวงษ 

 ๓๓๗ นางสาวขจีไพร  ไชยฮะนิจ 

 ๓๓๘ นางสาวขนิษฐา  จําปาสิม 

 ๓๓๙ นางสาวขนิษฐา  ผักกูด 

 ๓๔๐ นางขวัญใจ  บุญธรรม 

 ๓๔๑ นางสาวขวัญใจ  ภาเรือง 

 ๓๔๒ นางสาวขวัญชนก  ชูหนู 

 ๓๔๓ นางสาวขวัญชนก  ไชยสงคราม 

 ๓๔๔ นางสาวขวัญชนก  สิริสุขพุทธวัจน 

 ๓๔๕ นางสาวขวัญชนก  สืบพันธโพธิ์ 

 ๓๔๖ นางขวัญเรือน  เบียดขุนทด 

 ๓๔๗ นางสาวขวัญเรือน  เหล็กเทพ 

 ๓๔๘ นางขวัญฤทัย  ทองหนูนุย 

 ๓๔๙ นางขวัญฤทัย  วิเชียรศรี 

 ๓๕๐ นางขวัญฤทัย  ไวยเกษี 

 ๓๕๑ นางขวัญฤทัย  อินทรักษา 

 ๓๕๒ นางขวัญศิริ  ทะสุนทร 

 ๓๕๓ นางขันมาลา  แกนแกว 

 ๓๕๔ นางสาวเขมญดา  เรืองธาดากุล 

 ๓๕๕ นางคชาภา  ค้ําคูณ 

 ๓๕๖ นางสาวคะนึงนิจ  ปญญาใส 

 ๓๕๗ นางสาวแคทลียา  สายหลักคํา 

 ๓๕๘ นางสาวงามพิศ  จินาลอง 

 ๓๕๙ นางสาวจตุพร  สารจุม 

 ๓๖๐ นางสาวจรรยา  สาดล 

 ๓๖๑ นางสาวจริยา  กรรณิกา 

 ๓๖๒ นางสาวจริยา  ผินเขียว 

 ๓๖๓ นางจริยา  สุโสะ 

 ๓๖๔ นางสาวจริยา  อุษายะ 

 ๓๖๕ นางสาวจริยาภรณ  เชาวสมชาติ 

 ๓๖๖ นางจรีพร  พาคํา 

 ๓๖๗ นางสาวจรูญรัตน  ฉันวิจิตร 

 ๓๖๘ นางสาวจันทจร  ที่ภักดี 

 ๓๖๙ นางจันทนา  ปานวิเศษ 

 ๓๗๐ นางจันทนีย  วงศดาว 

 ๓๗๑ นางจันทรจีรา  เงินเส็ง 

 ๓๗๒ นางสาวจันทรทิพย  พลาบดีวัฒน 

 ๓๗๓ นางจันทรนภา  สุทธิประภา 

 ๓๗๔ นางสาวจันทรเพ็ญ  เพ็ญสุภา 

 ๓๗๕ นางจันทรา  เพ่ิมพิพัฒน 

 ๓๗๖ นางสาวจันทิมา  อุตสุภา 



 หนา   ๑๐๓ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๗๗ นางสาวจัสมิน  หลังเศษ 

 ๓๗๘ นางสาวจาริยา  ธรรมสละ 

 ๓๗๙ นางจารุณี  สระอุบล 

 ๓๘๐ นางสาวจารุนัย  คํามิ่ง 

 ๓๘๑ นางจารุมาศ  เปรื่องธรรมกุล 

 ๓๘๒ นางสาวจารุวรรณ  สุขการ 

 ๓๘๓ นางสาวจิณณณณัช  ปญโญ 

 ๓๘๔ นางจิดาภา  จันทรเทพ 

 ๓๘๕ นางสาวจิตตราภรณ  จาเคน 

 ๓๘๖ นางสาวจิตติพร  คนซื่อ 

 ๓๘๗ นางจิตรดา  จาน้ําเที่ยง 

 ๓๘๘ นางสาวจิตรวดี  วิโรจน 

 ๓๘๙ นางจิตรวรรณ  สุขกลอม 

 ๓๙๐ นางสาวจินตชุตา  แสงสุวรรณโณ 

 ๓๙๑ นางจินตนา  เข็มมาลัย 

 ๓๙๒ นางสาวจินตนา  บับภาร 

 ๓๙๓ นางสาวจินตนา  มุณีรัตน 

 ๓๙๔ นางสาวจินตนา  วงคอดทํา 

 ๓๙๕ นางจินตนา  อินสม 

 ๓๙๖ นางจิรนันท  แกวอินแสง 

 ๓๙๗ นางจิรนันท  ชมเชย 

 ๓๙๘ นางจิรวดี  วิจิตร 

 ๓๙๙ นางสาวจิรอร  แยมบุปผา 

 ๔๐๐ นางสาวจิราทิพย  ดะรุณ 

 ๔๐๑ นางสาวจิราพร  พรมชู 

 ๔๐๒ นางสาวจิราภร  โสดา 

 ๔๐๓ นางสาวจิราภรณ  เมืองจันทึก 

 ๔๐๔ นางสาวจิราภรณ  ฤกษชัย 

 ๔๐๕ นางสาวจิราภา  แกวศรี 

 ๔๐๖ นางจิราวดี  มุสิก 

 ๔๐๗ นางจิราวรรณ  เศรษฐี 

 ๔๐๘ นางสาวจิราวรรณ  หมุนลี 

 ๔๐๙ นางสาวจีรนันท  เทพสุทะ 

 ๔๑๐ นางจีรวรรณ  เสือทอง 

 ๔๑๑ นางจีระภา  นิลราย 

 ๔๑๒ นางสาวจุฑาทิพย  ปนคํา 

 ๔๑๓ นางสาวจุฑาภรณ  สัมพันธ 

 ๔๑๔ นางจุฑาภรณ  ศรีสุข 

 ๔๑๕ นางสาวจุฑามาศ  แกวเกิด 

 ๔๑๖ นางสาวจุฑามาศ  จวนสาง 

 ๔๑๗ นางจุฑามาศ  จิตสวาง 

 ๔๑๘ นางจุฑามาศ  เดชบัญชา 

 ๔๑๙ นางสาวจุฑามาศ  เทศนา 

 ๔๒๐ นางสาวจุฑามาศ  แทนไธสง 

 ๔๒๑ นางจุฑามาศ  สมบูรณ 

 ๔๒๒ นางจุฑามาส  พจนสมพงษ 

 ๔๒๓ นางสาวจุฑามาส  เพชรสะแก 

 ๔๒๔ นางสาวจุฑารัตน  คําจัตุรัส 

 ๔๒๕ นางสาวจุฑารัตน  ไชยเอียด 

 ๔๒๖ นางสาวจุฑารัตน  เนตรพนา 



 หนา   ๑๐๔ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๒๗ นางสาวจุฑารัตน  พรหมรักษ 

 ๔๒๘ นางจุฑารัตน  สมสาย 

 ๔๒๙ นางสาวจุฑารัตน  สุรินทร 

 ๔๓๐ นางสาวจุฑาลักษมี  ปริญญา 

 ๔๓๑ นางสาวจุติพร  เกื้อนะ 

 ๔๓๒ นางจุติพร  ปญญา 

 ๔๓๓ นางสาวจุรารัตน  ไชยวัน 

 ๔๓๔ นางสาวจุรารัตน  ย้ิมไธสง 

 ๔๓๕ นางสาวจุรี  สาระวารี 

 ๔๓๖ นางสาวจุรีพร  เย็บปก 

 ๔๓๗ นางสาวจุรีพร  โรนพิมาย 

 ๔๓๘ นางสาวจุรีพร  แสงเขียวรัตน 

 ๔๓๙ นางสาวจุรีรัตน  เนื้อออน 

 ๔๔๐ นางสาวจุรีรัตน  พลศิริ 

 ๔๔๑ นางสาวเจนจิรา  เนียมเถื่อน 

 ๔๔๒ นางสาวเจริญพร  จันทรประสงค 

 ๔๔๓ นางสาวเจษฎาวรรณ  ธรรมภัทรกุล 

 ๔๔๔ นางฉัตรมณี  ธนาศิลปเกษม 

 ๔๔๕ นางสาวฉัตรวรินทร  สกุลแต 

 ๔๔๖ นางฉัตรวิไล  สาเฉย 

 ๔๔๗ นางสาวฉันทนา  ชางชุบ 

 ๔๔๘ นางฉันทพร  พิทักษธรรม 

 ๔๔๙ นางสาวฉันทิชา  แกวมะโน 

 ๔๕๐ นางสาวเฉลิมเพชร  ไชยวงศษา 

 ๔๕๑ นางสาวเฉิดฉาย  แซโคว 

 ๔๕๒ นางสาวชญานันทน  ทีฆกุล 

 ๔๕๓ นางสาวชญานิศ  รัตนวิบูลย 

 ๔๕๔ นางสาวชญาภา  เสริมบุญสราง 

 ๔๕๕ นางสาวชญาษร  สายทอง 

 ๔๕๖ นางชฎาภรณ  เผาภูธร 

 ๔๕๗ นางสาวชฏารัตน  อุดมแสวงโชค 

 ๔๕๘ นางสาวชนนิกานต  อักษรมี 

 ๔๕๙ นางสาวชนภัทร  สิมงาม 

 ๔๖๐ นางสาวชนานันท  ชวงไชยยะ 

 ๔๖๑ นางชนิฐา  อิสาน 

 ๔๖๒ นางสาวชนิดา  วงษยาทัน 

 ๔๖๓ นางชนิดา  วรนุช 

 ๔๖๔ นางสาวชนิสรา  เชาวนดี 

 ๔๖๕ นางสาวชมณดา  มณีจันสุข 

 ๔๖๖ นางสาวชมพู  สายวิลัย 

 ๔๖๗ นางสาวชยานันต  ลือจันดา 

 ๔๖๘ นางชรินรัตน  ทีปะลา 

 ๔๖๙ นางสาวชลธิรา  แนววิเศษ 

 ๔๗๐ นางชลรัตนดา  บุญจิระสวัสดิ์ 

 ๔๗๑ นางสาวชลลดา  ชาวประชา 

 ๔๗๒ นางสาวชลลดา  อัตถากร 

 ๔๗๓ นางชลาริน  สิทธิสาร 

 ๔๗๔ นางสาวชลาลัย  ใจทน 

 ๔๗๕ นางสาวชลิดา  คําพลงาม 

 ๔๗๖ นางสาวชลินทรา  จันทะคุณ 



 หนา   ๑๐๕ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๗๗ นางสาวชวนชม  ฟูศรีกุล 

 ๔๗๘ นางชวนฝน  เลาะหะนะ 

 ๔๗๙ นางสาวชอชบา  เกศนรินทร 

 ๔๘๐ นางสาวชัชฎาภรณ  ไชยนา 

 ๔๘๑ นางสาวชิดใจ  ผิวไธสง 

 ๔๘๒ นางสาวชิดหทัย  วองวิทยเดชา 

 ๔๘๓ นางสาวชื่นใจ  โตเปาะ 

 ๔๘๔ นางชุดา  สมวิลัย 

 ๔๘๕ นางสาวชุดาพร  คูณภาค 

 ๔๘๖ นางสาวชุติกาญจน  เสียงลํ้า 

 ๔๘๗ นางสาวชุติมา  ชาวระ 

 ๔๘๘ นางสาวชุติมา  รัชชะ 

 ๔๘๙ นางชุลีกรณ  กันทะนิด 

 ๔๙๐ นางโชติกา  สวางศรี 

 ๔๙๑ นางสาวซากีเราะ  โตะกูบาฮา 

 ๔๙๒ นางสาวญาณิกา  วัฒนเรืองชัย 

 ๔๙๓ นางสาวญาดา  ทวีสิทธิเดช 

 ๔๙๔ นางสาวฐานิยา  พันธศิลป 

 ๔๙๕ นางสาวฐาปนี  ศรีสุระ 

 ๔๙๖ นางสาวฐิตารีย  นิธิโชติอมรชัย 

 ๔๙๗ นางสาวฐิตารีย  สีกะพา 

 ๔๙๘ นางฐิติพรรณ  แยมจันทร 

 ๔๙๙ นางสาวฐิติศรี  ครึ่งธิ 

 ๕๐๐ นางสาวเฑียรมณี  รุมดอน 

 ๕๐๑ นางสาวณฎา  แสนเสนา 

 ๕๐๒ นางสาวณฐพร  ผิวผาด 

 ๕๐๓ นางสาวณปภา  อินทรผาย 

 ๕๐๔ นางสาวณภัทรารัตน  อัมลา 

 ๕๐๕ นางสาวณวรา  ณ นคร 

 ๕๐๖ นางสาวณัชชา  ชาญอนุสรสิทธิ์ 

 ๕๐๗ นางสาวณัชชา  ไทยขํา 

 ๕๐๘ นางสาวณัชชา  พันธุสังข 

 ๕๐๙ นางสาวณัชชา  สาธุธรรม 

 ๕๑๐ นางสาวณัฏฐรณันท  เจือจันทร 

 ๕๑๑ นางณัฐกฤตา  ทวีชัย 

 ๕๑๒ นางสาวณัฐกานต  จิวเดช 

 ๕๑๓ นางสาวณัฐกานต  ถนอมศักดิ์ 

 ๕๑๔ นางณัฐชนก  เหลาคนคา 

 ๕๑๕ นางสาวณัฐชยา  ทองมาลัย 

 ๕๑๖ นางสาวณัฐชา  เบญจพลากร 

 ๕๑๗ นางสาวณัฐญา  วรัญชิตพงศา 

 ๕๑๘ นางณัฐฐมนญ  เพียรี 

 ๕๑๙ นางสาวณัฐฐา  ทองเนื้อนวล 

 ๕๒๐ นางสาวณัฐฐิติยาพรรณ  นุกูลสวัสดิ์ 

 ๕๒๑ นางสาวณัฐณิชา  อินทรอักษร 

 ๕๒๒ นางสาวณัฐธยาน  แกวเจริญ 

 ๕๒๓ นางณัฐธยาน  ธํารงธันยธรณ 

 ๕๒๔ นางสาวณัฐธิดา  สังสิทธยากร 

 ๕๒๕ นางสาวณัฐพร  จันทรมณี 

 ๕๒๖ นางสาวณัฐพร  พลเมฆ 



 หนา   ๑๐๖ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๒๗ นางสาวณัฐพร  วงษจันทร 

 ๕๒๘ นางสาวณัฐภรณ  โสมล 

 ๕๒๙ นางสาวณัฐยา  ผาดํา 

 ๕๓๐ นางสาวณัฐรียา  ภูยอดนิล 

 ๕๓๑ นางสาวณัฐวดี  รัตนา 

 ๕๓๒ นางสาวณัฐิกานต  เสมาทอง 

 ๕๓๓ นางสาวณัทชาภัทร  คําคะณา 

 ๕๓๔ นางณิชกมล  พรหมฤทธิ์ 

 ๕๓๕ นางสาวณิชชาภัทร  อัมพรมุนี 

 ๕๓๖ นางสาวณิชชาอร  วรรณสัมพันธ 

 ๕๓๗ นางสาวณิชนันท  มันตะเสน 

 ๕๓๘ นางสาวณิชมน  บุษบงก 

 ๕๓๙ นางสาวณิชากร  พัดชุมพร 

 ๕๔๐ นางสาวณิชาภา  มนตเหลา 

 ๕๔๑ นางสาวดนุกานต  บุนนาค 

 ๕๔๒ นางสาวดรุณี  นฤดีศรีอุทัย 

 ๕๔๓ นางดวงกมล  ภักดีสาร 

 ๕๔๔ นางสาวดวงจันทร  วงศสีเบอะ 

 ๕๔๕ นางสาวดวงใจ  เกิดทอง 

 ๕๔๖ นางสาวดวงใจ  นุสิทธิ์ 

 ๕๔๗ นางสาวดวงใจ  เรือแกว 

 ๕๔๘ นางสาวดวงใจ  อุตสาห 

 ๕๔๙ นางสาวดวงดาลัด  ดิษฐรักษ 

 ๕๕๐ นางสาวดวงเดือน  วันเพ็ญ 

 ๕๕๑ นางสาวดวงเนตร  แหวนนิล 

 ๕๕๒ นางสาวดวงพร  ปญญายอง 

 ๕๕๓ นางสาวดวงพร  มะหังสา 

 ๕๕๔ นางสาวดวงฤทัย  โชติวุฒิพัฒนา 

 ๕๕๕ นางสาวดวงสมร  ดวงใจ 

 ๕๕๖ นางสาวดวงอนงค  เขื่อนสอน 

 ๕๕๗ นางสาวดารณี  ทองประเสริฐ 

 ๕๕๘ นางสาวดาริกา  คํากาน 

 ๕๕๙ นางสาวดารินทร  อินทรสถิตย 

 ๕๖๐ นางสาวดาฤมล  นุนแกว 

 ๕๖๑ นางสาวดุจดาว  ธัญญธัชนนท 

 ๕๖๒ นางสาวเดือนมนัส  วงศสัมฤทธิ์ 

 ๕๖๓ นางสาวตฤณทรี  อุดมศิลป 

 ๕๖๔ นางสาวตะวันฉาย  อินมาใหม 

 ๕๖๕ นางสาวตะวันพร  อินทอง 

 ๕๖๖ นางสาวตุกตา  วังสงคราม 

 ๕๖๗ นางสาวเตือนใจ  เกตุแกว 

 ๕๖๘ นางสาวถนอมพร  ปานแกว 

 ๕๖๙ นางสาวทรายทอง  คงเจริญ 

 ๕๗๐ นางสาวทรายทิพย  จันทรโรจน 

 ๕๗๑ นางสาวทองพันธ  เพ็ชรหาญ 

 ๕๗๒ นางสาวทับทิม  ตะวัน 

 ๕๗๓ นางสาวทัศนีย  คําเบาเมือง 

 ๕๗๔ นางสาวทัศนีย  หอมกล่ิน 

 ๕๗๕ นางทิฆัมพร  นวลนิ่ม 

 ๕๗๖ นางทิตยา  กุดวงคแกว 



 หนา   ๑๐๗ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๗๗ นางสาวทิพญานี  ชําบุญมี 

 ๕๗๘ นางสาวทิพเนตร  คนสูง 

 ๕๗๙ นางสาวทิพยนรินทร  ขุนศรี 

 ๕๘๐ นางทิพยวิมล  วงษหนองแวง 

 ๕๘๑ นางสาวทิพยวิมล  ศรีจอมพล 

 ๕๘๒ นางสาวทิพยสุคนธ  พูลเพ่ิม 

 ๕๘๓ นางสาวทิพยสุคนธ  ลือบางใหญ 

 ๕๘๔ นางสาวทิพยสุดา  คําแดง 

 ๕๘๕ นางสาวทิพยสุมล  มุขมะณีย 

 ๕๘๖ นางสาวทิพวรรณ  ประสพสงค 

 ๕๘๗ นางสาวทิพวรรณ  อรัญวาส 

 ๕๘๘ นางทิพวรรณ  อินทรีย 

 ๕๘๙ นางทิพวรรณ  เอี่ยมอองกิจ 

 ๕๙๐ นางทิพวัลย  ณัฐจิรสุวรรณ 

 ๕๙๑ นางทิพากร  โสมออน 

 ๕๙๒ นางสาวธนกร  ทองคลาย 

 ๕๙๓ นางสาวธนพร  เจริญย่ิง 

 ๕๙๔ นางสาวธนวรรณ  สินมาก 

 ๕๙๕ นางสาวธนาภา  หรีรักษ 

 ๕๙๖ นางสาวธนิตา  วงษเสงี่ยม 

 ๕๙๗ นางสาวธนิศา  ศิริทัพ 

 ๕๙๘ นางสาวธมนวรรณ  ลังลองสถิตย 

 ๕๙๙ นางสาวธมลวรรณ  ทับพึง 

 ๖๐๐ นางสาวธัญญลักษณ  สอนพงษ 

 ๖๐๑ นางสาวธัญญารัตน  ทับนาโคก 

 ๖๐๒ นางธัญนุช  ทิมโม 

 ๖๐๓ นางสาวธัญพิชชา  กาวีวน 

 ๖๐๔ นางสาวธัญลักษณ  บุญชวย 

 ๖๐๕ นางสาวธันญวริน  ธนเตชินรัตน 

 ๖๐๖ นางธิดานนท  ฉิ่งสุวรรณโรจน 

 ๖๐๗ นางสาวธิดาพร  เพชรนอย 

 ๖๐๘ นางธิดารัตน  ฉิมหลวง 

 ๖๐๙ นางธิดารัตน  ทิพยไสยาสน 

 ๖๑๐ นางสาวธิติมา  สืบนัยธรรม 

 ๖๑๑ นางสาวธีรจุฑา  ชัยเธียร 

 ๖๑๒ นางสาวธีรดา  สีดา 

 ๖๑๓ นางธีราภรณ  พุฒพิลา 

 ๖๑๔ นางสาวธีรารัตน  ศรีวิเศษ 

 ๖๑๕ นางสาวนงคราญ  วะสุรีย 

 ๖๑๖ นางสาวนงนุช  เทศทอง 

 ๖๑๗ นางสาวนงลักษณ  เดชมณี 

 ๖๑๘ นางสาวนงลักษณ  เพิกเฉย 

 ๖๑๙ นางนทกมล  เชษฐธง 

 ๖๒๐ นางสาวนภสร  ฝาหละเหย็บ 

 ๖๒๑ นางสาวนภัสชญา  พวงแกว 

 ๖๒๒ สิบตํารวจเอกหญิง นภัสนันท  มณีทับ 

 ๖๒๓ นางสาวนภัสนันทร  ถึงมาก 

 ๖๒๔ นางสาวนภา  บุบภาที 

 ๖๒๕ นางนภาพร  ชัยวงค 

 ๖๒๖ นางสาวนภาพร  นามณี 



 หนา   ๑๐๘ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๒๗ นางสาวนภาพร  ปทมธนิสร 

 ๖๒๘ นางนภาพร  ฝางแดง 

 ๖๒๙ นางสาวนภาพร  พรมโคตร 

 ๖๓๐ นางสาวนราธิวาส  รักษาไพรวัลย 

 ๖๓๑ นางสาวนรินทร  ขอพ่ึง 

 ๖๓๒ นางสาวนริศรา  วิชาพร 

 ๖๓๓ นางสาวนริศรา  สวางพิทักษ 

 ๖๓๔ นางสาวนรีลักษณ  ธุระเสน 

 ๖๓๕ นางนฤทัย  กอนแกว 

 ๖๓๖ นางสาวนฤธารณ  เกโส 

 ๖๓๗ นางสาวนฤมล  ดอกสะบา 

 ๖๓๘ นางสาวนฤมล  เด็กหลี 

 ๖๓๙ นางสาวนฤมล  ศิริสุนทร 

 ๖๔๐ นางสาวนวพร  กิจทวีรัตน 

 ๖๔๑ นางสาวนวลสิริ  พงษโคกกรวด 

 ๖๔๒ นางสาวนัฐญา  สมนึก 

 ๖๔๓ นางนันทนนัทภัท  นิธิทัชธนานนทน 

 ๖๔๔ นางนันทนภัส  ชอบสอาด 

 ๖๔๕ นางนันทนภัส  ชูปญญา 

 ๖๔๖ นางสาวนันทนภัส  อําไพ 

 ๖๔๗ นางนันทพันธ  เกตุพีรศิษฐ 

 ๖๔๘ นางสาวนันทรัตน  รัตนจรัสโรจน 

 ๖๔๙ นางนันทวรรณ  จันทะเสน 

 ๖๕๐ นางสาวนันทวรรณ  ศรีอรุณ 

 ๖๕๑ นางสาวนันทิกา  อนันตถาวรวงศ 

 ๖๕๒ นางสาวนันทิตา  หมัดชะบูลย 

 ๖๕๓ นางสาวนันทิยา  แกวเขียว 

 ๖๕๔ นางสาวนันทิยาภรณ  ราชวรรณา 

 ๖๕๕ นางสาวนันทิวา  เบ็ดเสร็จ 

 ๖๕๖ นางสาวนันทิวา  สมภักดี 

 ๖๕๗ นางสาวนันทิวา  หมุนโย 

 ๖๕๘ นางสาวนัยญาณี  จันทวารีย 

 ๖๕๙ นางนาฎชนก  เขียวปอม 

 ๖๖๐ นางสาวนาฏยา  เชาวนะพงษ 

 ๖๖๑ นางนาฏยา  โสสีดา 

 ๖๖๒ นางนาตยา  สวัสดิ์พล 

 ๖๖๓ นางสาวนาถอนงค  สุโพ 

 ๖๖๔ นางสาวนารถนลิน  สุภเพียร 

 ๖๖๕ นางนาริน  จันทรหาญ 

 ๖๖๖ นางสาวนารีนาถ  จิรดาวิรุฬ 

 ๖๖๗ นางสาวนารีรัตน  นักปราชญ 

 ๖๖๘ นางนารีรัตน  วงศภาดี 

 ๖๖๙ นางนารีรัตน  สิงหแกว 

 ๖๗๐ นางน้ําผ้ึง  เข็มเพชร 

 ๖๗๑ นางสาวน้ําฝน  โสมสุพิน 

 ๖๗๒ นางสาวนิกษา  ทนงศักดิ์มนตรี 

 ๖๗๓ นางนิชานันท  เสือถาย 

 ๖๗๔ นางสาวนิชาวี  แสงอุทัย 

 ๖๗๕ นางนิตยา  คูณตุม 

 ๖๗๖ นางนิตยา  ใจคําลือ 



 หนา   ๑๐๙ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๗๗ นางนิตยา  ชัชวาลรังสรรค 

 ๖๗๘ นางสาวนิตยา  โตสุพรรณ 

 ๖๗๙ นางนิตยา  นาโพนงาม 

 ๖๘๐ นางสาวนิตยา  มีจันทร 

 ๖๘๑ นางสาวนิตยากร  ผาภา 

 ๖๘๒ นางนิตยาภรณ  เศรษฐศิริสกุล 

 ๖๘๓ นางสาวนิติยา  ปดตาทะเน 

 ๖๘๔ สิบเอกหญิง นิธินันท  อาจพินิจนันท 

 ๖๘๕ นางนิภาพร  ฮวดไล 

 ๖๘๖ นางสาวนิภาพรรณ  ขันแกวเมืองมูล 

 ๖๘๗ นางนิภาพรรณ  จันทสะเร 

 ๖๘๘ นางสาวนิภาภรณ  แสนสุข 

 ๖๘๙ นางสาวนิภาวรรณ  แกวระหัน 

 ๖๙๐ นางสาวนิภาวรรณ  ทานศรี 

 ๖๙๑ นางสาวนิภาวรรณ  หล่ิงแกว 

 ๖๙๒ นางนิรมล  บังพิมาย 

 ๖๙๓ นางนิรมล  ภูหวล 

 ๖๙๔ นางสาวนิษฐาภรณ  พจนพิสิฎฐ 

 ๖๙๕ นางนิอันนิสาอ  กาหลง 

 ๖๙๖ นางสาวนิอารีนา  นิสาเฮาะ 

 ๖๙๗ นางสาวนีละมัย  วังทะพันธ 

 ๖๙๘ นางสาวนุจรินทร  ศรีวะรมย 

 ๖๙๙ นางสาวนุจรี  มณีภักดี 

 ๗๐๐ นางสาวนุชนาฎ  อริยชาติ 

 ๗๐๑ นางสาวนุชนาถ  มาศโอสถ 

 ๗๐๒ นางสาวนุชนารถ  ศิริทองจักร 

 ๗๐๓ นางนุชสุดา  นามวงษ 

 ๗๐๔ นางสาวเนตรนภา  แซอุย 

 ๗๐๕ นางสาวเนตรนภา  พราหมณพรหม 

 ๗๐๖ นางสาวบวรรัตน  สุตัณฑวิบูลย 

 ๗๐๗ นางสาวบัวหลัน  ศรจําปา 

 ๗๐๘ นางบุญญากานต  พรมลัภ 

 ๗๐๙ นางบุญยาพร  ศรีสุข 

 ๗๑๐ นางบุญอําภา  ล่ิมบุตร 

 ๗๑๑ นางบุณยรัตน  ชมชื่น 

 ๗๑๒ นางบุบผา  บัวชม 

 ๗๑๓ นางสาวบุศรา  เหลาพัทรเกษม 

 ๗๑๔ นางบุษกร  วงคชมภู 

 ๗๑๕ นางสาวบุษกร  ษรบัณฑิต 

 ๗๑๖ นางบุษยา  ขวัญออน 

 ๗๑๗ นางสาวบุษราคัม  สอนโพธิ์ 

 ๗๑๘ นางสาวบุษราคัม  สุธิตา 

 ๗๑๙ นางสาวบุษรินทร  หาญกลา 

 ๗๒๐ นางสาวเบ็ญเกษญ  กะลันตัน 

 ๗๒๑ นางสาวเบญจภรณ  เตชนันต 

 ๗๒๒ นางเบญจมาศ  จันทรดี 

 ๗๒๓ นางสาวเบญจมาศ  ฮุยนอย 

 ๗๒๔ นางเบญจรงค  แสงแพง 

 ๗๒๕ นางสาวเบญจรัตน  ชนะไพริน 

 ๗๒๖ นางสาวเบญจรัตน  พรวิไลกุล 



 หนา   ๑๑๐ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๒๗ นางสาวเบญจวรรณ  จินดาหลวง 

 ๗๒๘ นางสาวเบญจวรรณ  ชูศักดิ์ 

 ๗๒๙ นางเบญจวรรณ  พงศพัชราพันธุ 

 ๗๓๐ นางสาวเบญจวรรณ  ภูระยับ 

 ๗๓๑ นางสาวเบญจวรรณ  ไมแกว 

 ๗๓๒ นางเบญจวรรณ  อัตนโถ 

 ๗๓๓ นางสาวเบญญาพร  ธนาภิญโญวิวัฒน 

 ๗๓๔ นางสาวปชัญญา  ปาณศรี 

 ๗๓๕ นางสาวปฏิญญา  ชยานันท 

 ๗๓๖ นางสาวปณิดาภา  จองมล 

 ๗๓๗ นางปทุมพร  เบิกบาน 

 ๗๓๘ นางสาวปนัดดา  ยาจามิ 

 ๗๓๙ นางสาวปนัดดา  ศิลาวงศ 

 ๗๔๐ นางปนัดดา  สิทธิ์ไทย 

 ๗๔๑ นางปนิตรา  สมบูรณ 

 ๗๔๒ นางสาวปภัสชนัญญ  ชัยศรีรัมย 

 ๗๔๓ นางสาวปภากร  หมื่นนาค 

 ๗๔๔ นางสาวปภาวี  สมฤทธิ์ 

 ๗๔๕ นางสาวประกายดาว  อินทรบาล 

 ๗๔๖ นางสาวประถมาภรณ  นิลรัตนคํา 

 ๗๔๗ นางประทินทิพย  อรรคบุตร 

 ๗๔๘ นางสาวประไพ  ขันกําเหนิด 

 ๗๔๙ นางประไพศรี  แกวสมนึก 

 ๗๕๐ นางสาวประภัทรสรณ  ธูปแกว 

 ๗๕๑ นางสาวประภัสรา  สิงหศรี 

 ๗๕๒ นางประภัสสร  จริตนอม 

 ๗๕๓ นางประภัสสร  ดอกพุทธา 

 ๗๕๔ นางสาวประภัสสร  เพชรอักษร 

 ๗๕๕ นางประภัสสร  ย้ิมยวน 

 ๗๕๖ นางสาวประภัสสร  แสนศรี 

 ๗๕๗ นางสาวประภัสสร  ดีลน 

 ๗๕๘ นางสาวประภาพร  แคลวไพรี 

 ๗๕๙ นางประภาพร  สาจักร 

 ๗๖๐ นางสาวประภาวรรณ  แตงทิม 

 ๗๖๑ นางสาวปรางคทิพย  สะอาด 

 ๗๖๒ นางสาวปรางทิพย  คําสิงห 

 ๗๖๓ นางสาวปรางทิพย  บัวเฟอง 

 ๗๖๔ นางสาวปราชญา  วัฒนา 

 ๗๖๕ นางปราณี  ลีลาธร 

 ๗๖๖ นางปราณี  สิงหธนะ 

 ๗๖๗ นางสาวปริญญธร  สงเสริม 

 ๗๖๘ นางปริยา  จ๋ีใจหลา 

 ๗๖๙ นางสาวปริยานุช  พรมผาย 

 ๗๗๐ นางสาวปริศนา  แซงภูเขียว 

 ๗๗๑ นางสาวปริศนา  เปรี่ยมสูงเนิน 

 ๗๗๒ นางสาวปรีชญาดา  จันทรวัน 

 ๗๗๓ นางปรีดา  สระบุตร 

 ๗๗๔ นางปรีดาภรณ  บริบูรณ 

 ๗๗๕ นางสาวปรียนิตย  เทนอิสสระ 

 ๗๗๖ นางปรียาพร  วงศเวียน 



 หนา   ๑๑๑ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๗๗ นางสาวปลมา  โสบุตร 

 ๗๗๘ นางสาวปวริศา  ไพรเขียว 

 ๗๗๙ นางสาวปวริศา  เสาวบุปผา 

 ๗๘๐ นางสาวปวันรัตน  กิจเฉลา 

 ๗๘๑ นางสาวปวีณา  ปดตาลาโพธิ์ 

 ๗๘๒ นางสาวปวีณา  พงษพันนา 

 ๗๘๓ นางปณภัทสรณ  วัดเขาหลาม 

 ๗๘๔ นางสาวปทมา  นันตา 

 ๗๘๕ นางปทมาพร  แสงแกว 

 ๗๘๖ นางปทมาภรณ  วันจันทร 

 ๗๘๗ นางสาวปานชีวัน  พิกุลปาน 

 ๗๘๘ นางสาวปานทิพย  อยูคง 

 ๗๘๙ นางสาวปานฤทัย  บาลเย็น 

 ๗๙๐ นางสาวปานเลขา  เลือดกระโทก 

 ๗๙๑ นางปาริฉัตร  นิธิมหาศาล 

 ๗๙๒ นางสาวปาริฉัตร  สิงคําโล 

 ๗๙๓ นางปาริชาติ  มักเจียว 

 ๗๙๔ นางปติพร  ปลอดสิริกุล 

 ๗๙๕ นางปยฉัตร  พิมพสุวรรณ 

 ๗๙๖ นางสาวปยฉัตร  พ่ึงแพง 

 ๗๙๗ นางปยดา  ทาบัว 

 ๗๙๘ นางปยนันท  คําใส 

 ๗๙๙ นางสาวปยลักษณ  บุญใหญ 

 ๘๐๐ นางสาวปยวดี  เสียงหวาน 

 ๘๐๑ นางสาวปยะดา  ทาพรม 

 ๘๐๒ นางสาวปยะดา  มั่งเมือง 

 ๘๐๓ นางสาวปยะนันท  ศรีชาย 

 ๘๐๔ นางสาวปยะนุช  กุลตังวัฒนา 

 ๘๐๕ นางปยะนุช  บุญชอบ 

 ๘๐๖ นางสาวปยะนุช  ศรีอุตวงศ 

 ๘๐๗ นางสาวปยะพร  สิงหา 

 ๘๐๘ นางปยะพรรณ  กล่ินหอม 

 ๘๐๙ นางปยานันท  พวงชื่น 

 ๘๑๐ นางสาวปุญญวีร  พูลเพ่ิม 

 ๘๑๑ นางสาวปุญญิศา  หาญสุวรรณกุล 

 ๘๑๒ นางปุณยณุช  แซงโคตร 

 ๘๑๓ นางสาวเปรมจิต  สิงหร 

 ๘๑๔ นางสาวเปรมธกานส  เมธาภาวะกรกูล 

 ๘๑๕ นางสาวโปรดปราน  โนรินทร 

 ๘๑๖ นางผกาพันธ  วรรณทัศน 

 ๘๑๗ นางผลทวี  ประสานดี 

 ๘๑๘ นางสาวผองศรี  พรมแยม 

 ๘๑๙ นางสาวฝนทิพย  ทะนิตะ 

 ๘๒๐ นางพจนันท  ศรีบาง 

 ๘๒๑ นางสาวพจนารถ  โตพานิชสุรีย 

 ๘๒๒ นางสาวพจนีย  ดีอําภา 

 ๘๒๓ นางสาวพนารัตน  แดงเถิน 

 ๘๒๔ นางสาวพนิดา  พิลาเกิด 

 ๘๒๕ นางพนิดา  สายสุทธิญา 

 ๘๒๖ นางสาวพนิตพร  ตาลเจิม 



 หนา   ๑๑๒ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๒๗ นางสาวพนิตศนี  ศรีรักษา 

 ๘๒๘ นางพนิตา  พงศาปาน 

 ๘๒๙ นางสาวพยุงลักษณ  สลางสิงห 

 ๘๓๐ นางสาวพรกนก  กันเอี่ยม 

 ๘๓๑ นางพรจิตร  สาโพธิ์ลาย 

 ๘๓๒ นางพรชนก  ย่ีลังกา 

 ๘๓๓ นางสาวพรทิพย  ชารีชื่น 

 ๘๓๔ นางสาวพรทิพย  สุขประสงค 

 ๘๓๕ นางสาวพรทิมา  พนะราบ 

 ๘๓๖ นางสาวพรทิวา  เนื่องไชยศ 

 ๘๓๗ นางพรทิวา  สุภาใจ 

 ๘๓๘ นางสาวพรปวีณ  แจมศรี 

 ๘๓๙ นางสาวพรปวีณ  สังฆบุญ 

 ๘๔๐ นางสาวพรปวีณ  พูลเพ่ิม 

 ๘๔๑ นางสาวพรพนา  ผาเพ็ญ 

 ๘๔๒ นางสาวพรพนาพรรณ  มังคุด 

 ๘๔๓ นางสาวพรพรรณ  ศรีสําราญ 

 ๘๔๔ นางสาวพรพิมล  จูลจันโท 

 ๘๔๕ นางสาวพรพิมล  ศรีมวง 

 ๘๔๖ นางพรพิมล  รถทิพย 

 ๘๔๗ นางพรพิไล  ทองเอนก 

 ๘๔๘ นางสาวพรรณกาญจน  ไวแสน 

 ๘๔๙ นางสาวพรรณพิม  สุขานนท 

 ๘๕๐ นางสาวพรรณเพ็ญ  จันใด 

 ๘๕๑ นางสาวพรรณราย  โยทู 

 ๘๕๒ นางสาวพรรณี  โมปอ 

 ๘๕๓ นางพรลัดดา  วงศไชยสิทธิ์ 

 ๘๕๔ นางสาวพรสวรรค  จันทะนาม 

 ๘๕๕ นางสาวพรสุดา  ดาดขุนทด 

 ๘๕๖ นางพวงเพชร  กุลสุวรรณ 

 ๘๕๗ นางสาวพวงเพ็ญ  มณีรัตน 

 ๘๕๘ นางสาวพวงหยก  กอบความดี 

 ๘๕๙ นางสาวพศิกา  สาโท 

 ๘๖๐ นางสาวพสิกา  กุลวงศษา 

 ๘๖๑ นางสาวพัชชา  ธงศิลา 

 ๘๖๒ นางสาวพัชนี  บัวบุญ 

 ๘๖๓ นางพัชนี  ไลเลิศ 

 ๘๖๔ นางสาวพัชยา  สิทธิสาริบุตร 

 ๘๖๕ นางสาวพัชรา  กองยศสืบ 

 ๘๖๖ นางพัชรา  เกตุแกว 

 ๘๖๗ นางสาวพัชราพร  นาคสิงห 

 ๘๖๘ นางสาวพัชราพร  สีขอน 

 ๘๖๙ นางสาวพัชราภรณ  กะสิรักษ 

 ๘๗๐ นางสาวพัชราภรณ  โคตะยันต 

 ๘๗๑ นางพัชราภรณ  ฉัตรทอง 

 ๘๗๒ นางพัชราวดี  ประสาร 

 ๘๗๓ นางสาวพัชรินทร  มาหลา 

 ๘๗๔ นางสาวพัชรินทร  ลาสนาม 

 ๘๗๕ นางพัชรินทร  ศรีจันทร 

 ๘๗๖ นางสาวพัชรินทร  อยูดี 



 หนา   ๑๑๓ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๗๗ นางพัชรินทร  อินทรปาน 

 ๘๗๘ นางสาวพัชรี  เจริญสุข 

 ๘๗๙ นางสาวพัชรีญา  คํามุงคุณ 

 ๘๘๐ นางสาวพัชรีญา  ศิริพานทอง 

 ๘๘๑ นางสาวพัชรีย  เดชเกิด 

 ๘๘๒ นางสาวพัชรียา  สุทธกุล 

 ๘๘๓ นางพัทธกัญจน  เพ็ชรบูรณ 

 ๘๘๔ นางสาวพัทธนันท  กลาแข็ง 

 ๘๘๕ นางพัทยา  พนาบํารุง 

 ๘๘๖ นางสาวพันธิภา  หมูนสิงห 

 ๘๘๗ นางสาวพันธุทิพย  โอดเปย 

 ๘๘๘ นางสาวพายุรี  แบนใจวาง 

 ๘๘๙ นางสาวพาลินทุ  ศิริเลศ 

 ๘๙๐ นางพิกุล  ธิติพลวิภาส 

 ๘๙๑ นางพิชญสินี  จินดาวัฒนวงศ 

 ๘๙๒ นางสาวพิชญาภา  จันทรประโคน 

 ๘๙๓ นางพิชญารัตน  บัวทอง 

 ๘๙๔ นางสาวพิชญินทร  วิศวชัยวัฒน 

 ๘๙๕ นางสาวพิชามญชุ  ชินสวนานนท 

 ๘๙๖ นางสาวพิญชานันท  สุวรรณศิริ 

 ๘๙๗ นางสาวพิณทิพย  แข็งแรง 

 ๘๙๘ นางพินผกา  ภูกก 

 ๘๙๙ นางพินรตรี  ทําคาม 

 ๙๐๐ นางสาวพิมพกานดา  มณีรัตน 

 ๙๐๑ นางสาวพิมพทิพย  สงวนไว 

 ๙๐๒ นางสาวพิมพพิชชา  รักษา 

 ๙๐๓ นางพิมพพิไล  คําปวง 

 ๙๐๔ นางพิมลดา  จันทะคีรี 

 ๙๐๕ นางสาวพิมลทิพย  แกวโสภาค 

 ๙๐๖ นางพิศมัย  ศรีสุวงษ 

 ๙๐๗ นางสาวพีรกานต  สุขประสงค 

 ๙๐๘ นางสาวพีรดา  ศรีรักษา 

 ๙๐๙ นางสาวพุทธิดา  จันทรสวาง 

 ๙๑๐ นางสาวเพ็ญจันทร  คําพันธ 

 ๙๑๑ นางสาวเพ็ญนภา  ใจฉวะ 

 ๙๑๒ นางสาวเพ็ญนิภา  ฟกศรี 

 ๙๑๓ นางเพ็ญประภา  ปล่ังขํา 

 ๙๑๔ นางสาวเพ็ญพักตร  เฟองฟุง 

 ๙๑๕ นางสาวเพ็ญพิมล  กันทะกําแหง 

 ๙๑๖ นางสาวเพ็ญวรา  วรามิตร 

 ๙๑๗ นางสาวเพียงลัดดา  สิทธิษา 

 ๙๑๘ นางสาวไพรพนา  วงศรัศมีเดือน 

 ๙๑๙ นางสาวฟารีดะ  เล็งสือนิ 

 ๙๒๐ นางสาวภรณทิพย  ศรีสถาน 

 ๙๒๑ นางสาวภัคนันญ  สามดานจาก 

 ๙๒๒ นางภัควลัญช  วงคศิริ 

 ๙๒๓ นางสาวภัชทราวลี  คําพินิจ 

 ๙๒๔ นางสาวภัชราภรณ  จันตาบุญ 

 ๙๒๕ นางสาวภัทร  อันชื่น 

 ๙๒๖ นางภัทรพร  วงศศรีสมุทร 



 หนา   ๑๑๔ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๒๗ นางภัทรศรี  พิมทา 

 ๙๒๘ นางสาวภัทรา  ขาวศิริ 

 ๙๒๙ นางสาวภัทรา  ดําเนินสวัสดิ์ 

 ๙๓๐ นางภัทรา  พรมมงคล 

 ๙๓๑ นางสาวภัทราพร  วังชนะชัย 

 ๙๓๒ นางสาวภัทราพร  เอี้ยงล่ี 

 ๙๓๓ นางภัทราวดี  ประมวล 

 ๙๓๔ นางภัทราวดี  วิชาชัย 

 ๙๓๕ นางภัทราวดี  หนูปาน 

 ๙๓๖ นางสาวภานิชา  ก่ําศิริ 

 ๙๓๗ นางสาวภาวิณี  ดอนอินทร 

 ๙๓๘ นางภาวิณี  ทองเงิน 

 ๙๓๙ นางสาวภาวิณี  เสนจันตะ 

 ๙๔๐ นางสาวภิญญดา  อินทรแสน 

 ๙๔๑ นางสาวภิญญา  โคตรนรินทร 

 ๙๔๒ นางสาวภิญธิญา  โนนหิน 

 ๙๔๓ นางภิณญาพัชญ  พรหมมูล 

 ๙๔๔ นางสาวภิรดี  สันติอภิรมย 

 ๙๔๕ นางสาวภิรมพร  โชติศรี 

 ๙๔๖ นางสาวมณฑกานต  สุขีรัตน 

 ๙๔๗ นางสาวมณี  เนียมหอม 

 ๙๔๘ นางมณีนุช  อภิญญาภิญโญ 

 ๙๔๙ นางสาวมณีรัตน  ผาสีดา 

 ๙๕๐ นางมณีวรรณ  สิทธิผล 

 ๙๕๑ นางสาวมทินา  หมอกมูล 

 ๙๕๒ นางสาวมนตจันทร  พิมใจ 

 ๙๕๓ นางสาวมนปริยา  ปทุมราษฎร 

 ๙๕๔ นางสาวมนฤดี  พันธไสว 

 ๙๕๕ นางสาวมนันยา  ทาวนาง 

 ๙๕๖ นางสาวมนัสยา  หวังชอบ 

 ๙๕๗ นางสาวมนัสรา  พนาคุปต 

 ๙๕๘ นางสาวมยุรฉัตร  พิมมี 

 ๙๕๙ นางสาวมยุรา  อินตะจันทร 

 ๙๖๐ นางมยุรี  วรนาม 

 ๙๖๑ นางสาวมลฤดี  บัวคล่ี 

 ๙๖๒ นางมะลิณิล  สงศรี 

 ๙๖๓ นางสาวมะลิวัลย  ขวัญดํา 

 ๙๖๔ นางมะลิวัลย  คําแปลงตัน 

 ๙๖๕ นางสาวมัญจนา  เหล็มโสะ 

 ๙๖๖ นางมัญชณณิชา  วรโชติโรจนหิรัญ 

 ๙๖๗ นางสาวมัญชรี  นพคุณ 

 ๙๖๘ นางมัณฑนา  หาญดี 

 ๙๖๙ นางสาวมัณฑริกา  แพงบุดดี 

 ๙๗๐ นางมัลลิกา  โกศัยภัทร 

 ๙๗๑ นางสาวมาริดา  กองเกิด 

 ๙๗๒ นางมาลา  บุญเกื้อ 

 ๙๗๓ นางสาวมาลินีย  คําแดง 

 ๙๗๔ นางมาศสุดา  โพธิ์สุวรรณ 

 ๙๗๕ นางสาวมินตรา  ทองสาม 

 ๙๗๖ นางสาวมินพิตา  หิเล 



 หนา   ๑๑๕ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๗๗ นางสาวมุทิตา  ชัยดี 

 ๙๗๘ นางสาวเมชญา  บุราชรินทร 

 ๙๗๙ นางเมตตา  สุวรรณสําลี 

 ๙๘๐ นางเมธกานต  ไชยหอม 

 ๙๘๑ นางสาวยอดขวัญ  ตรีรัตนวีรพงศ 

 ๙๘๒ นางยุพิน  บุญประคม 

 ๙๘๓ นางยุภาพร  บุญประจักษ 

 ๙๘๔ นางยุภาพร  เทียนสันเทียะ 

 ๙๘๕ นางสาวยุภาวดี  หมั่นการ 

 ๙๘๖ นางสาวยุวดี  วันทองสุข 

 ๙๘๗ นางสาวยุวดี  สีสงค 

 ๙๘๘ นางเย็นจิตร  ทิพยเนตร 

 ๙๘๙ นางสาวเยาวณี  สุขแสง 

 ๙๙๐ นางเยาวนันท  วงศมะยุรา 

 ๙๙๑ นางสาวเยาวภา  ยอยโพธิสัย 

 ๙๙๒ นางสาวเยาวลักษณ  จันทรอําไพ 

 ๙๙๓ นางสาวเยาวลักษณ  เจริญพันธ 

 ๙๙๔ นางสาวรจนา  ศรีวิโรจน 

 ๙๙๕ นางสาวรจนา  สนธิรัตน 

 ๙๙๖ นางสาวรชนีกร  บริพันธ 

 ๙๙๗ นางสาวรดา  ฐิติรังสี 

 ๙๙๘ นางสาวรดา  สุวรรณชาตรี 

 ๙๙๙ นางสาวรติกร  ทองไพร 

 ๑๐๐๐ นางสาวรตี  อนุตตรังกูร 

 ๑๐๐๑ นางสาวรพีพร  ศรีจูม 

 ๑๐๐๒ นางสาวรวิสรา  หงสกฤษดากร 

 ๑๐๐๓ นางสาวรสสุคนธ  ปริพล 

 ๑๐๐๔ นางสาวรสสุคนธ  อินตะราช 

 ๑๐๐๕ นางสาวระพิงค  คํามุงคุณ 

 ๑๐๐๖ นางสาวระพีพันธ  พรมบาง 

 ๑๐๐๗ นางระวีวรรณ  หรุนนุพันธ 

 ๑๐๐๘ นางสาวรักษิณา  ลิขิตเจริญพันธ 

 ๑๐๐๙ นางสาวรังสิยา  เพียรใจ 

 ๑๐๑๐ นางสาวรัชชาภรณ  ชัยรัตน 

 ๑๐๑๑ นางสาวรัชฎาภรณ  แดงติ๊บ 

 ๑๐๑๒ นางรัชฎาภรณ  วงคอามาตย 

 ๑๐๑๓ นางสาวรัชตา  โรจนธนชัย 

 ๑๐๑๔ นางสาวรัชตาวรรณ  โพธิ์เวียงคํา 

 ๑๐๑๕ นางสาวรัชทยา  ศิริทอง 

 ๑๐๑๖ นางสาวรัฐกานต  สัตยสม 

 ๑๐๑๗ นางรัตติกาณ  มีสุข 

 ๑๐๑๘ นางรัตติกาล  กาญจนวัฒนา 

 ๑๐๑๙ นางรัตติกาล  จันทรฝาย 

 ๑๐๒๐ นางรัตติกาล  สุขเรือง 

 ๑๐๒๑ นางสาวรัตนพร  ทวีพลายนต 

 ๑๐๒๒ นางรัตนา  เกตุพันธ 

 ๑๐๒๓ นางสาวรัตนา  ขวัญเมือง 

 ๑๐๒๔ นางสาวรัตนา  คําวัง 

 ๑๐๒๕ นางรัตนา  ทิพยคํา 

 ๑๐๒๖ นางสาวรัตนา  ปงกุล 



 หนา   ๑๑๖ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๒๗ นางสาวรัตนาพร  เจริญอาจ 

 ๑๐๒๘ นางสาวรัตนาภรณ  เทพมณี 

 ๑๐๒๙ นางรัตยา  ศิริกําเนิด 

 ๑๐๓๐ นางรัศมี  วันดี 

 ๑๐๓๑ นางสาวราตรี  เอี่ยมสอาด 

 ๑๐๓๒ นางรินดา  ดวงฤทัย 

 ๑๐๓๓ นางสาวรินนา  ศรีสรอย 

 ๑๐๓๔ นางสาวริศรา  นพวรรณ 

 ๑๐๓๕ นางสาวรุงการ  กองดี 

 ๑๐๓๖ นางสาวรุงจิรา  จันทรแจง 

 ๑๐๓๗ นางสาวรุงทิพย  โพยนอก 

 ๑๐๓๘ นางสาวรุงทิวา  แกวเทพ 

 ๑๐๓๙ นางสาวรุงทิวา  ผูพงษ 

 ๑๐๔๐ นางรุงนภา  เฉลยพจน 

 ๑๐๔๑ นางสาวรุงนภา  ชัยมณี 

 ๑๐๔๒ นางสาวรุงนภา  สุขรอบ 

 ๑๐๔๓ นางสาวรุงนภา  หินฝนทอง 

 ๑๐๔๔ นางสาวรุงนภา  เหลืองออน 

 ๑๐๔๕ นางสาวรุงฤดี  ลัทธิมนต 

 ๑๐๔๖ นางสาวรุงฤดี  โสประดิษฐ 

 ๑๐๔๗ นางสาวรุงลาวัลย  เตจะยวง 

 ๑๐๔๘ นางสาวรุจิกร  บุญสม 

 ๑๐๔๙ นางสาวรุจิราภรณ  คงมี 

 ๑๐๕๐ นางสาวเรวดี  วัฒนกูล 

 ๑๐๕๑ นางโรสมาลิน  โดยิ 

 ๑๐๕๒ นางสาวฤดี  มิ่งขวัญ 

 ๑๐๕๓ นางสาวฤดีวรรณ  เพชรสงค 

 ๑๐๕๔ นางฤทัยรัตน  บุตรศรีภูมิ 

 ๑๐๕๕ นางฤทัยรัตน  หมื่นคําสี 

 ๑๐๕๖ นางสาวลภัสรดา  คําภูเลิศ 

 ๑๐๕๗ นางสาวลลิดา  คงอินทร 

 ๑๐๕๘ นางสาวลลิดา  พลภักดี 

 ๑๐๕๙ นางสาวลลิดา  สมสา 

 ๑๐๖๐ นางสาวลลิตา  กุลาเลิศ 

 ๑๐๖๑ นางลลิตา  จันทะสอน 

 ๑๐๖๒ นางสาวลลิตา  ศิลาแกว 

 ๑๐๖๓ นางสาวลลิตา  หอมกอ 

 ๑๐๖๔ นางสาวละมุล  ประเสริฐผล 

 ๑๐๖๕ นางสาวละอองดาว  จันทศิลป 

 ๑๐๖๖ นางสาวลักขณา  ศักดิ์นาวีพร 

 ๑๐๖๗ นางสาวลักคณาพร  กองคําทา 

 ๑๐๖๘ นางสาวลัดดา  เปยบุญมี 

 ๑๐๖๙ นางสาวลัดดาพร  คําทอง 

 ๑๐๗๐ นางสาวลัดดาวรรณ  วงษา 

 ๑๐๗๑ นางสาวลาตีผะ  เซ็ง 

 ๑๐๗๒ นางสาววงเดือน  ศิริ 

 ๑๐๗๓ นางสาววงเดือน  อภัยศิลา 

 ๑๐๗๔ นางวชิรา  นธีนาม 

 ๑๐๗๕ นางสาววณชยางค  ยอดอุดม 

 ๑๐๗๖ นางวณิชยา  เขื่อนทอง 



 หนา   ๑๑๗ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๗๗ นางวนิดา  เทพอินทร 

 ๑๐๗๘ นางสาววนิดา  หมั่นขัน 

 ๑๐๗๙ นางวรทัย  วรรณชัยสม 

 ๑๐๘๐ นางสาววรนิต  พรมกาวงษ 

 ๑๐๘๑ นางวรนุช  จิโน 

 ๑๐๘๒ นางวรนุช  สุวรรณประสิทธิ์ 

 ๑๐๘๓ นางสาววรพรรณ  พลเย่ียม 

 ๑๐๘๔ นางสาววรรณกร  คงเจริญ 

 ๑๐๘๕ นางสาววรรณพร  สุดสาย 

 ๑๐๘๖ นางวรรณพร  หมายพิทักษพงศ 

 ๑๐๘๗ นางวรรณภา  จันทรกาบ 

 ๑๐๘๘ นางสาววรรณภา  เฉลิมรัมย 

 ๑๐๘๙ นางสาววรรณวิการ  ทวีนันท 

 ๑๐๙๐ นางสาววรรณา  แข็งฤทธิ์ 

 ๑๐๙๑ นางวรรณา  หนูแกว 

 ๑๐๙๒ นางสาววรรณิภา  พุภูเขียว 

 ๑๐๙๓ นางสาววรรณิศา  โคตรสมอ 

 ๑๐๙๔ นางสาววรรณิศา  โถตันคํา 

 ๑๐๙๕ นางวรรพุธษา  สุขจิตร 

 ๑๐๙๖ นางสาววรรวิษา  บุญเสริมสุข 

 ๑๐๙๗ นางวรวลัญช  ดรบัณฑิตย 

 ๑๐๙๘ นางสาววรวัลย  มีนาค 

 ๑๐๙๙ นางวรัญชยา  เดชตระกูล 

 ๑๑๐๐ นางสาววรัญญา  กอบนิยม 

 ๑๑๐๑ นางวรัญญา  สุวรรณ 

 ๑๑๐๒ นางสาววรัญู  เสริมเกษมสิน 

 ๑๑๐๓ นางวรางคณา  บูแกว 

 ๑๑๐๔ นางสาววรางคณา  มหาศักดิ์ณรงค 

 ๑๑๐๕ นางสาววรางคณา  วรฉายากร 

 ๑๑๐๖ นางสาววราทิพย  ดวงแกว 

 ๑๑๐๗ นางวรานุช  ทิพยรมย 

 ๑๑๐๘ นางวราพร  สุขแกว 

 ๑๑๐๙ นางสาววราภรณ  แกวบุดดา 

 ๑๑๑๐ นางสาววราภรณ  บัวนาค 

 ๑๑๑๑ นางสาววราภรณ  ปจฉาพร 

 ๑๑๑๒ นางสาววราภรณ  ผลาเลิศ 

 ๑๑๑๓ นางสาววราภรณ  เผากันทะ 

 ๑๑๑๔ นางวราภรณ  สารทอง 

 ๑๑๑๕ นางสาววราภรณ  หมีนสัน 

 ๑๑๑๖ นางสาววราภรณ  อาจอาสา 

 ๑๑๑๗ นางสาววริศรา  ปาปะใน 

 ๑๑๑๘ นางวลัยภรณ  ไกแกว 

 ๑๑๑๙ นางวลัยรัตน  สิทธิมนต 

 ๑๑๒๐ นางสาววลัยลักษณ  บุตรสา 

 ๑๑๒๑ นางสาววลีรัตน  วิเวก 

 ๑๑๒๒ นางสาววศินี  ปลองนิราศ 

 ๑๑๒๓ นางวัจนา  สวากัลป 

 ๑๑๒๔ นางวัจนา  โสภาเวทย 

 ๑๑๒๕ นางวัชราภรณ  ธรรมไชย 

 ๑๑๒๖ นางสาววัชราภรณ  ประโยชนมี 



 หนา   ๑๑๘ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๒๗ นางสาววัชรี  สุขกาญจนะ 

 ๑๑๒๘ นางวัชรี  สุริยะ 

 ๑๑๒๙ นางสาววันไซนูน  แวดอเลาะ 

 ๑๑๓๐ นางวันวารัก  คนการณ 

 ๑๑๓๑ นางสาววันวิสา  ขุนทอง 

 ๑๑๓๒ นางสาววันวิสาข  ขุนจิตพักดี 

 ๑๑๓๓ นางสาววันวิสาข  ทรัพยทวีสิน 

 ๑๑๓๔ นางสาววันวิสาข  นาที 

 ๑๑๓๕ นางสาววันวิสาข  ไพเรืองโสม 

 ๑๑๓๖ นางสาววัลยา  กิตติสุนทรากุล 

 ๑๑๓๗ นางวัลยุลี  มาดา 

 ๑๑๓๘ นางสาววัลลภา  โซวเซ็ง 

 ๑๑๓๙ นางสาววัลวรา  มารยา 

 ๑๑๔๐ นางสาววารินทร  ประชาสุจิต 

 ๑๑๔๑ นางสาววารุณี  ชวนะกุลชัย 

 ๑๑๔๒ นางวารุณี  ลาเลิศ 

 ๑๑๔๓ นางวารุณี  อินสาคํา 

 ๑๑๔๔ นางวาสนา  เขื่อนแกว 

 ๑๑๔๕ นางสาววาสนา  หะยีอาซา 

 ๑๑๔๖ นางสาววิจิตรา  บรรดาศักดิ์ 

 ๑๑๔๗ นางสาววิจิตรา  มหาชัย 

 ๑๑๔๘ นางสาววิชุดา  ภาโนมัย 

 ๑๑๔๙ นางสาววิบุศยามาศ  ทิพยเมธนวนิช 

 ๑๑๕๐ นางวิภาดา  เทพสุระ 

 ๑๑๕๑ นางสาววิภาดา  มิ่งเดชานนท 

 ๑๑๕๒ นางวิภาพร  โพธิ์ไทร 

 ๑๑๕๓ นางสาววิภาพร  ศรีสุนทร 

 ๑๑๕๔ นางสาววิภาภรณ  อินเทพ 

 ๑๑๕๕ นางสาววิภารัตน  สามารถไพร 

 ๑๑๕๖ นางสาววิภาวดี  โสมภีร 

 ๑๑๕๗ นางสาววิภาวรรณ  สีพูแพน 

 ๑๑๕๘ นางสาววิภาวรรณ  อุปไชย 

 ๑๑๕๙ นางสาววิภาวี  จริงจิตร 

 ๑๑๖๐ นางสาววิมลรัตน  หัตถิ 

 ๑๑๖๑ นางสาววิยะดา  เสนานุช 

 ๑๑๖๒ นางสาววิราพร  จันทรรุญ 

 ๑๑๖๓ นางสาววิลัยพร  กุมภาพงษ 

 ๑๑๖๔ นางวิลาไล  ชูพันธ 

 ๑๑๖๕ นางสาววิลาวรรณ  สีบุ 

 ๑๑๖๖ นางสาววิลาวัลย  นุนทอง 

 ๑๑๖๗ นางสาววิลาสินี  นอมรอด 

 ๑๑๖๘ นางสาววิลาสินี  ยะหัวดง 

 ๑๑๖๙ นางวิไลภรณ  แพนลา 

 ๑๑๗๐ นางสาววิไลลักษณ  กิ่งสกุล 

 ๑๑๗๑ นางสาววิไลวรรณ  ภูวัด 

 ๑๑๗๒ นางสาววิสษา  ธรรมนาม 

 ๑๑๗๓ นางวีรตรี  ศรีธรรมา 

 ๑๑๗๔ นางสาววีรนันท  มีดี 

 ๑๑๗๕ นางสาววีรยา  แกวนอย 

 ๑๑๗๖ นางสาววีรยา  เพ็งชวย 



 หนา   ๑๑๙ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๗๗ นางสาวเวียงทอง  คุณวุฒิ 

 ๑๑๗๘ นางสาวแวววจี  เชาวสุโข 

 ๑๑๗๙ นางสาวศดานันท  ธิสม 

 ๑๑๘๐ นางสาวศรัญญา  พนิชจีระสิน 

 ๑๑๘๑ นางศรัญญา  มักสิก 

 ๑๑๘๒ นางสาวศรัญพร  สรไกร 

 ๑๑๘๓ นางศริญญา  วงศบุญญานุวัฒน 

 ๑๑๘๔ นางสาวศรินญา  วิถาทานัง 

 ๑๑๘๕ นางศรินทรทิพย  ทิพยปญญา 

 ๑๑๘๖ นางศรินยา  กําลาง 

 ๑๑๘๗ นางศรีเมือง  อวัสดาถาวร 

 ๑๑๘๘ นางสาวศรีวรรณ  ประจํานอย 

 ๑๑๘๙ นางสาวศวิตา  โลศุภกาญจน 

 ๑๑๙๐ นางสาวศศิจิรา  บวบมี 

 ๑๑๙๑ นางสาวศศิณัฐ  จันทรประเสริฐ 

 ๑๑๙๒ นางสาวศศิตรา  ตรีพรชัยศักดิ์ 

 ๑๑๙๓ นางสาวศศิธร  ใจกะเสิม 

 ๑๑๙๔ นางสาวศศิธร  ชูพันธ 

 ๑๑๙๕ นางสาวศศิธร  พลทํา 

 ๑๑๙๖ นางสาวศศิธร  อินทรชิต 

 ๑๑๙๗ นางสาวศศิภา  เทียนนา 

 ๑๑๙๘ นางสาวศศิวิมล  คูสําโรง 

 ๑๑๙๙ นางสาวศศิวิมล  เทพจักร 

 ๑๒๐๐ นางศันสนีย  นันตะเคน 

 ๑๒๐๑ นางสาวศันสนีย  สิงหปรีชา 

 ๑๒๐๒ นางสาวศิรัญญา  กิ่งแกว 

 ๑๒๐๓ นางสาวศิริกาญจน  ขันตี 

 ๑๒๐๔ นางศิริกุล  ธงอาษา 

 ๑๒๐๕ นางสาวศิริขวัญ  ชูศรีทอง 

 ๑๒๐๖ นางสาวศิริธร  เนียมหอม 

 ๑๒๐๗ นางสาวศิรินทิพย  เดชขันธ 

 ๑๒๐๘ นางสาวศิรินทิพย  วงศพนากร 

 ๑๒๐๙ นางสาวศิรินธร  ขําทะมา 

 ๑๒๑๐ นางสาวศิรินภา  ไชยรักษ 

 ๑๒๑๑ นางสาวศิรินภา  โนพรวน 

 ๑๒๑๒ นางสาวศิรินภา  ปูนะอุด 

 ๑๒๑๓ นางสาวศิรินภา  โรมพันธ 

 ๑๒๑๔ นางสาวศิรินภา  ละแมนชัย 

 ๑๒๑๕ นางศิรินภา  แสงจันทร 

 ๑๒๑๖ นางสาวศิรินภา  หลายวน 

 ๑๒๑๗ นางสาวศิรินลักษณ  ลุนสําโรง 

 ๑๒๑๘ นางสาวศิรินันท  นาคผักแวน 

 ๑๒๑๙ นางสาวศิริพร  คงมี 

 ๑๒๒๐ นางสาวศิริพร  คลายมั่ง 

 ๑๒๒๑ นางศิริพร  สุขพงษ 

 ๑๒๒๒ นางศิริเพ็ญ  เกื้อสกุล 

 ๑๒๒๓ นางสาวศิริภัทรชญา  อุตโรกุล 

 ๑๒๒๔ นางสาวศิริรัตน  ทองทวี 

 ๑๒๒๕ นางสาวศิริรัตน  ศศินันทวัฒน 

 ๑๒๒๖ นางสาวศิริรัตน  แสงเฉวตร 



 หนา   ๑๒๐ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๒๗ นางศิริรัตน  หิงแกว 

 ๑๒๒๘ นางศิริลักษณ  กองมา 

 ๑๒๒๙ นางสาวศิริลักษณ  บัวปอม 

 ๑๒๓๐ นางสาวศิริลักษณ  วงษเลิศ 

 ๑๒๓๑ นางสาวศิริวรรณ  บอชล 

 ๑๒๓๒ นางศิริวรรณ  ศรีอําพร 

 ๑๒๓๓ นางสาวศิริวรรณ  สังขจันทร 

 ๑๒๓๔ นางสาวศิริวรรณ  ปนยศ 

 ๑๒๓๕ นางศิลินทิพย  แกวขาว 

 ๑๒๓๖ นางสาวศิศรา  ลาวใส 

 ๑๒๓๗ นางศุจิรัตน  คงสิน 

 ๑๒๓๘ นางสาวศุทธินี  เจริญบุตรานนท 

 ๑๒๓๙ นางสาวศุพัทธธีรา  หินขาว 

 ๑๒๔๐ นางสาวศุภมาส  แสงมณี 

 ๑๒๔๑ นางศุภรัตน  ไชยชนะ 

 ๑๒๔๒ นางศุภรัสมิ์  โพดาพล 

 ๑๒๔๓ นางสาวศุภรา  นอยไม 

 ๑๒๔๔ นางสาวศุภฤดีวัลย  ทองจันทร 

 ๑๒๔๕ นางสาวศุภลักษณ  คําปวน 

 ๑๒๔๖ นางศุภลักษณ  ทําพล 

 ๑๒๔๗ นางศุภลักษณ  นาสินเพ่ิม 

 ๑๒๔๘ นางศุภลักษณ  ปงหาญ 

 ๑๒๔๙ นางสาวศุภษร  ใยยอง 

 ๑๒๕๐ นางสาวศุภากานต  ภักดีเศรษฐกุล 

 ๑๒๕๑ นางสาวศุภางค  แตระกุล 

 ๑๒๕๒ นางสาวศุมารินทร  ยาวิลาศ 

 ๑๒๕๓ นางศุลีพร  คงฤทธิ์ 

 ๑๒๕๔ นางโศจิรัตน  สุขขาว 

 ๑๒๕๕ นางสาวโศภิตา  จินะกะ 

 ๑๒๕๖ นางสาวษานะ  หมัดหมาน 

 ๑๒๕๗ นางสาวสกาวเดือน  ทุมทองหลาง 

 ๑๒๕๘ นางสาวสกาวรัตน  ตียาพันธ 

 ๑๒๕๙ นางสาวสกาวรัตน  พรมลาย 

 ๑๒๖๐ นางสงคกา  ออนหวาน 

 ๑๒๖๑ นางสาวสมใจ  ตินจินดา 

 ๑๒๖๒ นางสาวสมใจ  ศรีออนนวล 

 ๑๒๖๓ นางสาวสมพร  แกวแสน 

 ๑๒๖๔ นางสาวสมพร  พืชทองหลาง 

 ๑๒๖๕ นางสาวสมพิศ  ปริกกระโทก 

 ๑๒๖๖ นางสยุมพร  ชาภักจานนท 

 ๑๒๖๗ นางสาวสรัญญา  วงศจอม 

 ๑๒๖๘ นางสาวสรัญญา  โสมนัส 

 ๑๒๖๙ นางสาวสรัญธร  ทองวิเศษ 

 ๑๒๗๐ นางสาวสริตา  มุกุระ 

 ๑๒๗๑ นางสาวสโรชา  สุภาธาดา 

 ๑๒๗๒ นางสลิลทิพย  เสมอการ 

 ๑๒๗๓ นางสาวสลิลทิพย  เจริญพงศ 

 ๑๒๗๔ นางสาวสวิตา  ยังวัฒนา 

 ๑๒๗๕ นางสาวสายใจ  นครชัย 

 ๑๒๗๖ นางสาวสายฝน  เลขทิพย 



 หนา   ๑๒๑ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๗๗ นางสาวสายรุง  กฤษดี 

 ๑๒๗๘ นางสาวสายรุง  ราชเนตร 

 ๑๒๗๙ นางสายรุง  ศรีนารัตน 

 ๑๒๘๐ นางสายรุง  แสงกลา 

 ๑๒๘๑ นางสาวสารภี  เขลากระโทก 

 ๑๒๘๒ นางสาวสาวิตรี  คําจันทร 

 ๑๒๘๓ นางสาวสาวิตรี  อุทธอินทร 

 ๑๒๘๔ นางสําราญจิต  คําปญโญ 

 ๑๒๘๕ นางสาวสิตกมล  คงดวง 

 ๑๒๘๖ นางสาวสินีนาฏ  เพชรประทุม 

 ๑๒๘๗ นางสาวสินีนาฏ  หงษนอย 

 ๑๒๘๘ นางสาวสินีลักษณ  ชุมเมือง 

 ๑๒๘๙ นางสาวสิบูรณลักษณ  หลักขัน 

 ๑๒๙๐ นางสาวสิริกร  ใจมิภักดิ์ 

 ๑๒๙๑ นางสาวสิริกัลยา  เมืองบาล 

 ๑๒๙๒ นางสาวสิริขวัญ  ถาวรเจริญทรัพย 

 ๑๒๙๓ นางสิรินพร  เพ็ชรกลม 

 ๑๒๙๔ นางสิรินภา  วิศิษฏเศรษฐ 

 ๑๒๙๕ นางสิรินยา  เกียรติพิมล 

 ๑๒๙๖ นางสาวสิริมา  วีระอาชากุล 

 ๑๒๙๗ นางสิริยากร  ปานาตี 

 ๑๒๙๘ นางสิริยาภรณ  กอนทอง 

 ๑๒๙๙ นางสาวสิริรัตนา  ชาญเขวา 

 ๑๓๐๐ นางสาวสิริลักษณ  มัติโก 

 ๑๓๐๑ นางสาวสิริวรรณ  วรวิวัฒนวงศ 

 ๑๓๐๒ นางสาวสิริวัฑฒ  สุพลาวุฒิ 

 ๑๓๐๓ นางสาวสิริวิมล  ตงศิริ 

 ๑๓๐๔ นางสาวสิริอร  ไฝสุข 

 ๑๓๐๕ นางสาวสุกัญญา  กันธิยะเขียว 

 ๑๓๐๖ นางสาวสุกัญญา  คําแกว 

 ๑๓๐๗ นางสาวสุกัญญา  โคตรวงค 

 ๑๓๐๘ นางสุกัญญา  เทศะศิลป 

 ๑๓๐๙ นางสุกัญญา  บรรเลง 

 ๑๓๑๐ นางสาวสุกันยา  บุญมั่งมี 

 ๑๓๑๑ นางสาวสุขฤทัย  พานโน 

 ๑๓๑๒ นางสาวสุขุมา  สมประเสริฐ 

 ๑๓๑๓ นางสาวสุขุมาภรณ  วงศสวาง 

 ๑๓๑๔ นางสาวสุจิณณา  หินทอง 

 ๑๓๑๕ นางสาวสุจิตรา  โพธิยา 

 ๑๓๑๖ นางสาวสุจิราภรณ  นาคอน 

 ๑๓๑๗ นางสุชาดา  เจียวกก 

 ๑๓๑๘ นางสุชาดา  ถันทอง 

 ๑๓๑๙ นางสุชาดา  มหายศนันท 

 ๑๓๒๐ นางสุชาดา  สวยพันธ 

 ๑๓๒๑ นางสุชาดา  อรรถพร 

 ๑๓๒๒ นางสาวสุชานันท  ราชแปน 

 ๑๓๒๓ นางสาวสุดรัก  จันทรประเทศ 

 ๑๓๒๔ นางสาวสุดาพร  ปยะกุล 

 ๑๓๒๕ นางสาวสุดาภรณ  คันศร 

 ๑๓๒๖ นางสุดารัตน  นามวงศพรหม 



 หนา   ๑๒๒ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๒๗ นางสาวสุดารัตน  พรปยรัตน 

 ๑๓๒๘ นางสาวสุทธาสินี  ทีอุทิศ 

 ๑๓๒๙ นางสาวสุทธิดา  ศุภพงศ 

 ๑๓๓๐ นางสาวสุทธิดา  อยูเวชวัฒนา 

 ๑๓๓๑ นางสาวสุทธิพร  กลาขยัน 

 ๑๓๓๒ นางสุทธิรา  อินทรสวน 

 ๑๓๓๓ นางสาวสุทินาฎ  สิงหชู 

 ๑๓๓๔ นางสาวสุทิษา  ทองรอง 

 ๑๓๓๕ นางสุธาทิพ  ชางวัดศิริอนันต 

 ๑๓๓๖ นางสาวสุธิชา  ทบหลง 

 ๑๓๓๗ นางสาวสุธิชา  พูลสมบัติ 

 ๑๓๓๘ นางสาวสุธิดาภรณ  มูลทอง 

 ๑๓๓๙ นางสุนารี  ไชยเลิศ 

 ๑๓๔๐ นางสุนิตรา  ไพบูลย 

 ๑๓๔๑ นางสาวสุนิศา  พลไธสง 

 ๑๓๔๒ นางสาวสุนิษา  ตันชิน 

 ๑๓๔๓ นางสาวสุนิษา  อภัยศรี 

 ๑๓๔๔ นางสาวสุนิสา  พารหาร 

 ๑๓๔๕ นางสุนิสา  ศักดิ์เทวิน 

 ๑๓๔๖ นางสาวสุพรรณี  ขัติรัตน 

 ๑๓๔๗ นางสาวสุพรรณี  จันทลี 

 ๑๓๔๘ นางสาวสุพรรณี  เปยมนอง 

 ๑๓๔๙ นางสุพรรษา  มหาคาม 

 ๑๓๕๐ นางสาวสุพัชญา  อินตะแสน 

 ๑๓๕๑ นางสุพัตรา  เกษมพิพัฒนกุล 

 ๑๓๕๒ นางสาวสุพัตรา  คงกล่ันดี 

 ๑๓๕๓ นางสาวสุพัตรา  บุญพินิจ 

 ๑๓๕๔ นางสุพัตรา  ปนทะมา 

 ๑๓๕๕ นางสาวสุพัตรา  พิมพเขต 

 ๑๓๕๖ นางสาวสุพัตรา  พุทธจันทร 

 ๑๓๕๗ นางสาวสุพัตรา  เพ็ญนุน 

 ๑๓๕๘ นางสาวสุพัตรา  มุราชัย 

 ๑๓๕๙ นางสาวสุพัตรา  สุขนิสัย 

 ๑๓๖๐ นางสาวสุพัตรา  อรรคพัฒน 

 ๑๓๖๑ นางสาวสุพิชญา  ชัยรัตน 

 ๑๓๖๒ นางสาวสุพิศษา  เทศกาล 

 ๑๓๖๓ นางสาวสุภัทรินทร  พฤกษชาติ 

 ๑๓๖๔ นางสุภาณี  สองเมือง 

 ๑๓๖๕ นางสาวสุภาพ  ศรีมาตร 

 ๑๓๖๖ นางสุภาพร  จันทรดาวรรณ 

 ๑๓๖๗ นางสุภาพร  ชมภูจันทร 

 ๑๓๖๘ นางสาวสุภาพร  แรใจดี 

 ๑๓๖๙ นางสาวสุภาพร  ศรีงาม 

 ๑๓๗๐ นางสุภาพร  สมบูรณธนากร 

 ๑๓๗๑ นางสาวสุภาพร  แสงหิน 

 ๑๓๗๒ นางสาวสุภาภรณ  ชางตอ 

 ๑๓๗๓ นางสุภาภรณ  สุขสม 

 ๑๓๗๔ นางสาวสุภามาส  จันทบุตร 

 ๑๓๗๕ นางสาวสุภาวดี  ชนะมาร 

 ๑๓๗๖ นางสาวสุภาวดี  ศรีชัย 



 หนา   ๑๒๓ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๗๗ นางสาวสุภาวดี  สาที 

 ๑๓๗๘ นางสาวสุภาวดี  สุนิรันดร 

 ๑๓๗๙ นางสาวสุภาวดี  โสมกล้ิง 

 ๑๓๘๐ นางสาวสุภาวดี  อินทะรังษี 

 ๑๓๘๑ นางสาวสุภาวรรณ  เพ็ชรแกว 

 ๑๓๘๒ นางสุมนมาลย  ไผลอม 

 ๑๓๘๓ นางสาวสุมิตรา  จันทรวรวงศดี 

 ๑๓๘๔ นางสุมิตรา  ติระพงศประเสริฐ 

 ๑๓๘๕ นางสาวสุมินตรา  นันตะ 

 ๑๓๘๖ นางสุรางคณา  ศรีสวน 

 ๑๓๘๗ นางสาวสุรางคลักษณ  วงคคําลือ 

 ๑๓๘๘ นางสาวสุรินทรธร  สีลา 

 ๑๓๘๙ นางสาวสุริสา  จันทชาติ 

 ๑๓๙๐ นางสาวสุรีรัตน  ขวัญศรี 

 ๑๓๙๑ นางสุวรรณี  ภูเภา 

 ๑๓๙๒ นางสาวสุวิชา  ใจเย็น 

 ๑๓๙๓ นางสุวิญชา  จักรเฮียม 

 ๑๓๙๔ นางสุวิมล  เกตุพิจิตร 

 ๑๓๙๕ นางสุวิมล  แกวประสิทธิ์ 

 ๑๓๙๖ นางสาวสุวิมล  รุงมา 

 ๑๓๙๗ นางสาวสุวิมล  สมบัติมี 

 ๑๓๙๘ นางสุวิมล  สุรินทรธรรม 

 ๑๓๙๙ นางสาวสุวิสา  พูลชาติ 

 ๑๔๐๐ นางสาวสุหรรษา  เหล็งรักษา 

 ๑๔๐๑ นางเสริมศรี  เล่ืยมเพ็ชรรัตน 

 ๑๔๐๒ นางสาวเสาวณีย  ไกรตรี 

 ๑๔๐๓ นางเสาวณีย  จันทะมะณี 

 ๑๔๐๔ นางสาวเสาวณีย  จุฬา 

 ๑๔๐๕ นางสาวเสาวภา  สุคะตะ 

 ๑๔๐๖ นางเสาวภา  เสนยะ 

 ๑๔๐๗ นางเสาวลักษ  สามิลา 

 ๑๔๐๘ นางสาวแสงดาว  ประยูรคํา 

 ๑๔๐๙ นางสาวหทัยภัทร  วิศวไพศาล 

 ๑๔๑๐ นางหทัยรัตน  คงคากุล 

 ๑๔๑๑ นางสาวหทัยรัตน  ชวัติชัย 

 ๑๔๑๒ นางสาวหทัยรัตน  หมั่นหา 

 ๑๔๑๓ นางหนึ่งฤทัย  สุวนิชย 

 ๑๔๑๔ นางสาวหนึ่งฤทัย  อุตรสัก 

 ๑๔๑๕ นางสาวหภิฤดี  ทองประดับ 

 ๑๔๑๖ นางหยาดฝน  ฤทธิรน 

 ๑๔๑๗ นางสาวหรรษา  ตุนสําอางค 

 ๑๔๑๘ นางหฤทัยรัตน  สินธ ู

 ๑๔๑๙ นางสาวหวานฤทัย  อุปละสืบ 

 ๑๔๒๐ นางสาวองุน  กาศสกุล 

 ๑๔๒๑ นางอโณทัย  พันธุชัย 

 ๑๔๒๒ นางสาวอนงคนาฎ  รับความสุข 

 ๑๔๒๓ นางอนงนาจ  พองนวล 

 ๑๔๒๔ นางสาวอนิษา  เพ่ิมพูล 

 ๑๔๒๕ นางสาวอนุชิดา  ศรีโยวงค 

 ๑๔๒๖ นางสาวอนุตรธิดา  ศรีศักดิ์นอก 

 ๑๔๒๗ นางอนุธิดา  ศรีรอด 

 ๑๔๒๘ นางอนุสรา  ขันทอง 
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 ๑๔๒๙ นางสาวอนุสรา  เถื่อนลือชัย 

 ๑๔๓๐ นางอนุสรา  ผลไธสง 

 ๑๔๓๑ นางสาวอนุสรา  ภูวดล 

 ๑๔๓๒ นางสาวอนุสรา  แสนปวง 

 ๑๔๓๓ นางสาวอภิญญา  ตันใบ 

 ๑๔๓๔ นางอภิญญา  ลูกหลี 

 ๑๔๓๕ นางสาวอภิญญา  วิชชุตานนท 

 ๑๔๓๖ นางอภิญญา  สารภักดิ์ 

 ๑๔๓๗ นางสาวอภิญญารัตน  อภิญ 

 ๑๔๓๘ นางสาวอภิญพร  สมชาติ 

 ๑๔๓๙ นางสาวอภินิจ  สายเคน 

 ๑๔๔๐ นางอมรรัตน  จุลบาท 

 ๑๔๔๑ นางอมรรัตน  พลสําโรง 

 ๑๔๔๒ นางอมรรัตน  พลอาษา 

 ๑๔๔๓ นางสาวอมรานันท  วิชาอัครวิทย 

 ๑๔๔๔ นางสาวอมลภา  บุษยวรพัฒน 

 ๑๔๔๕ นางสาวอรจิรา  เมืองงาม 

 ๑๔๔๖ นางสาวอรณัฐ  วนาสิทธชัยวัฒน 

 ๑๔๔๗ นางสาวอรดี  เกื้อทาน 

 ๑๔๔๘ นางสาวอรทัย  ประสารวงค 

 ๑๔๔๙ นางสาวอรทัย  ประเสริฐกุล 

 ๑๔๕๐ นางสาวอรทัย  รัตนถาวร 

 ๑๔๕๑ นางอรทัย  สรอยสวน 

 ๑๔๕๒ นางสาวอรนุช  ปาวงษ 

 ๑๔๕๓ นางสาวอรนุช  ยุทธพรพงศ 

 ๑๔๕๔ นางอรพรรณ  เงาตระกูล 

 ๑๔๕๕ นางสาวอรพรรณ  วัฒนสุชาติ 

 ๑๔๕๖ นางอรพิน  ราชศักดิ์ 

 ๑๔๕๗ นางอรวรรณ  คํารังษี 

 ๑๔๕๘ นางสาวอรวรรณ  บุรีนอก 

 ๑๔๕๙ นางสาวอรวรรณ  พุทธรักษา 

 ๑๔๖๐ นางสาวอรวรรณ  แสงรัตน 

 ๑๔๖๑ นางสาวอรวรรณ  ออมแกว 

 ๑๔๖๒ นางสาวอรสา  บุพศิริ 

 ๑๔๖๓ นางสาวอรอนงค  เกาเอี้ยน 

 ๑๔๖๔ นางอรอนงค  ปะติเก 

 ๑๔๖๕ นางสาวอรอนงค  ศาลาแกว 

 ๑๔๖๖ นางสาวอรอุมา  วงทาแตม 

 ๑๔๖๗ นางสาวอรัชพร  ทับทิมทอง 

 ๑๔๖๘ นางสาวอริสรา  ชนะสิงห 

 ๑๔๖๙ นางสาวอรุณรุง  ศรีชาพุฒ 

 ๑๔๗๐ นางสาวอรุณี  สุทธินนท 

 ๑๔๗๑ นางอรุโณทัย  กาสมุทร 

 ๑๔๗๒ นางสาวอลิสรา  อยูเลิศลบ 

 ๑๔๗๓ นางสาวอวิกา  คงธนะ 

 ๑๔๗๔ นางออมใจ  มาลาคํา 

 ๑๔๗๕ นางสาวออยทิพย  ทองธนะเศรษฐ 

 ๑๔๗๖ นางสาวอักษราภัค  นิติพันธ 

 ๑๔๗๗ นางสาวอังคณา  โตลํามะ 

 ๑๔๗๘ นางสาวอังคณา  เรือนเหมย 

 ๑๔๗๙ นางสาวอังคณิต  รุงสมทรัพย 

 ๑๔๘๐ นางสาวอังศิมาภรณ  เปยศิริ 
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 ๑๔๘๑ นางอังศุมาลิน  ไชยมงคล 

 ๑๔๘๒ นางสาวอังสุมาลิน  ตั๋นวงค 

 ๑๔๘๓ นางสาวอัจฉรา  แกวเรือน 

 ๑๔๘๔ นางสาวอัจฉรา  เรือนคํา 

 ๑๔๘๕ นางอัจฉรา  ลบศรี 

 ๑๔๘๖ นางอัจฉรา  วังใจ 

 ๑๔๘๗ นางสาวอัจฉรา  เศรษฐจินดาเลิศ 

 ๑๔๘๘ นางอัจฉราพร  ประชาชิต 

 ๑๔๘๙ นางสาวอัจฉราภรณ  พิมพเพียง 

 ๑๔๙๐ นางอัชรวรรณ  กอมนอย 

 ๑๔๙๑ นางสาวอัญชลี  จิตรรักษ 

 ๑๔๙๒ นางสาวอัญชลีญา  ชินะโชติ 

 ๑๔๙๓ นางสาวอัญสิริ  แจหมเครือ 

 ๑๔๙๔ นางอัมพร  ทองเงา 

 ๑๔๙๕ นางสาวอัมพวรรณ  ขาวสําอางค 

 ๑๔๙๖ นางอัมรา  โสพันพิมพ 

 ๑๔๙๗ นางสาวอัสมา  เจะอาลี 

 ๑๔๙๘ นางสาวอาทิตติยา  พิมพบูรณ 

 ๑๔๙๙ นางอาทิตยา  ใจเขม็ง 

 ๑๕๐๐ นางสาวอาทิตยา  มหาวรรณ 

 ๑๕๐๑ นางสาวอาภาพร  เข็มทิศ 

 ๑๕๐๒ นางอาภาพร  สุขนันท 

 ๑๕๐๓ นางสาวอามรทิพย  จันสมาน 

 ๑๕๐๔ นางสาวอารดา  ทะระถา 

 ๑๕๐๕ นางสาวอารี  กอเผือกกลาง 

 ๑๕๐๖ นางสาวอารีย  ท่ังรื่น 

 ๑๕๐๗ นางสาวอารีรัตน  ใจเฮือน 

 ๑๕๐๘ นางสาวอําพร  โมกเกตุ 

 ๑๕๐๙ นางสาวอําไพ  ปงปาคํา 

 ๑๕๑๐ นางสาวอินทิราณี  เขียวคํารพ 

 ๑๕๑๑ นางสาวอุทัยวรรณ  แกวพวง 

 ๑๕๑๒ นางสาวอุทัยวรรณ  นิยมสัตย 

 ๑๕๑๓ นางอุทัยวรรณ  อภิรักษ 

 ๑๕๑๔ นางอุทุมพร  พรมทา 

 ๑๕๑๕ นางสาวอุทุมพร  เมืองพรม 

 ๑๕๑๖ นางสาวอุบลรัตน  เมืองมล 

 ๑๕๑๗ นางสาวอุบลวรรณ  สุตาภิรัตน 

 ๑๕๑๘ นางสาวอุมาพร  เคางาม 

 ๑๕๑๙ นางสาวอุมาภรณ  นามหาชัย 

 ๑๕๒๐ นางสาวอุมาวัลย  ไชยเพชร 

 ๑๕๒๑ นางสาวอุไรพรรณ  ฟองสุยะ 

 ๑๕๒๒ นางสาวอุไรวรรณ  จออนันต 

 ๑๕๒๓ นางสาวอุษณี  แปลยาว 

 ๑๕๒๔ นางอุษาวดี  กุมภาพันธ 

 ๑๕๒๕ นางสาวเอมอร  พรมจันทร 

 ๑๕๒๖ นางสาวเอมิการ  จานจะโปะ 

 ๑๕๒๗ นางสาวเอี่ยมศิริ  จันทรทอง 

 ๑๕๒๘ นางสาวเอื้ออารีย  สืบเสาะดี 

 ๑๕๒๙ นางสาวแอน  พูนสวน 

 ๑๕๓๐ นางสาวไอลดา  วิโรจนะ 

 ๑๕๓๑ นางสาวฮูดา  ดือรามะ 
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ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔,๓๙๑  ราย) 

 ๑ นายกนกพล  ประเสริฐวิทย 

 ๒ นายกมล  พรมลังกา 

 ๓ นายกรกช  พรหมบุตร 

 ๔ นายกรภัทร  ปุญญพัฒนวรโชติ 

 ๕ นายกฤษฎา  ฐานะวุฒิกุล 

 ๖ นายกฤษฎา  วีระธรณิศวร 

 ๗ นายกฤษฎา  แสวงหา 

 ๘ นายกฤษฎา  หัตถาภรณสกุล 

 ๙ นายกฤษณปภัทธ  แกวยม 

 ๑๐ นายกฤษณะ  ศรีปรางค 

 ๑๑ นายกฤษตฤณ  กฤษวรนนท 

 ๑๒ นายกฤษภณ  อินบัวทอง 

 ๑๓ นายกษิดิ์เดช  ขันทอง 

 ๑๔ นายกองเกียรติ  สุขจันทร 

 ๑๕ นายกันตภณ  รัตนชื่อสกุล 

 ๑๖ นายกัมปนาท  ตองชู 

 ๑๗ นายกัมพล  ออมสิน 

 ๑๘ นายกานต  สุธรรมเทวกุล 

 ๑๙ นายกิจฐิภัค  ศรีชมภู 

 ๒๐ นายกิตติกุล  วิทยศักดิ์พันธุ 

 ๒๑ นายกิตติพงษ  นามวงศ 

 ๒๒ นายกิตติพงษ  พรหมทอง 

 ๒๓ นายกิตติพงษ  หอมไกล 

 ๒๔ นายกิตติภพ  ดอนเขวา 

 ๒๕ นายกิตติศักดิ์  เกษเกษม 

 ๒๖ นายกิตติศักดิ์  วงคศรีชา 

 ๒๗ นายกิตทยา  ประสารรส 

 ๒๘ นายกิติพงษ  อินปน 

 ๒๙ นายกิติภูมิ  ทองคนทา 

 ๓๐ นายกีรติ  แขโส 

 ๓๑ นายกีรติพงศ  อินมะณี 

 ๓๒ นายกุลธร  บุญกลาง 

 ๓๓ นายกุลประสูติ  ศิริอนันต 

 ๓๔ นายกุศล  ทองอรุณศรี 

 ๓๕ นายเกรียงไกร  กําเนิดมงคล 

 ๓๖ นายเกรียงไกร  ตอมทอง 

 ๓๗ นายเกรียงไกร  บํารุงตา 

 ๓๘ นายเกียรติรักษสิทธิ์  พรรณารุโณทัย 

 ๓๙ นายโกทัศน  โคตะขุน 

 ๔๐ นายโกวิทย  แทงทอง 

 ๔๑ นายไกรวิทย  จันวินิจ 

 ๔๒ นายไกรศักดิ์  วงศจันทร 

 ๔๓ นายขวัญชัย  ดอกพุฒ 

 ๔๔ นายคงเดช  ถิ่นสพุง 

 ๔๕ นายคณัสนันท  ทิพยจิตติกุล 

 ๔๖ นายคณิต  บุญธารา 

 ๔๗ นายคณิศร  กุรัมย 

 ๔๘ นายคธาวุฒิ  สุระมรรคา 
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 ๔๙ นายคนึงจิตร  ทิศกูล 

 ๕๐ นายคะนองฤทธิ์  จรัญจอหอ 

 ๕๑ นายคุณากร  บุญชวย 

 ๕๒ นายคุณานนต  หนูเอียด 

 ๕๓ นายคุดรีย  หะยีสะอุ 

 ๕๔ นายจตุพร  ดีผาย 

 ๕๕ นายจตุพล  ไลยกาล 

 ๕๖ นายจตุรวิทย  ตรีวรปรัชญ 

 ๕๗ นายจตุราช  มณีกาศ 

 ๕๘ นายจรูญศักดิ์  จินาพร 

 ๕๙ นายจอมจักร  อภิสุทธิศิลป 

 ๖๐ นายจักรกฤษ  คงสมจิตต 

 ๖๑ นายจักรพงษ  นิลดี 

 ๖๒ นายจักรพล  บุญกิตติ 

 ๖๓ นายจักรพันธ  นิลดี 

 ๖๔ นายจักรสมิทธานนท  ผุยหัวดง 

 ๖๕ นายจักราวุธ  ฉายพล 

 ๖๖ นายจิณณพัชร  ดวงปากเพ็ง 

 ๖๗ นายจิตติภัทร  ระหารนอก 

 ๖๘ นายจิตริน  เชื้อสูง 

 ๖๙ นายจิรกร  ศรีสะอาด 

 ๗๐ นายจิรเมธ  ฝายกลาง 

 ๗๑ นายจิรวิจักษณ  จรัสอุดมรัตน 

 ๗๒ นายจิระพงศ  สงวนเจริญพงศ 

 ๗๓ นายจิรันทัศน  ระวิชัย 

 ๗๔ นายจีรวัฒน  พิลา 

 ๗๕ นายจีราวัฒน  ชัยสมสวน 

 ๗๖ สิบเอก เจนวิทย  ชัยศิริ 

 ๗๗ นายเจริญชัย  แสนเฉลิม 

 ๗๘ นายเจษฎา  กาญจนวงษา 

 ๗๙ นายเจษฎา  เกตุวงษ 

 ๘๐ นายเจษฎา  วิเชียรนอย 

 ๘๑ นายเจษฎากร  อินตะวิชา 

 ๘๒ นายฉัตรชัย  โภคบุตร 

 ๘๓ นายฉัตรชัย  ศิริรัตนากร 

 ๘๔ นายเฉลิมศักดิ์  รักษา 

 ๘๕ นายชนกันต  อึ้งบริบูรณไพศาล 

 ๘๖ นายชนมพิสิฐ  มณฑล 

 ๘๗ นายชนะ  คําสีสรอย 

 ๘๘ นายชนะพล  ทองวงศบุตร 

 ๘๙ นายชนะพล  ปอมสุวรรณ 

 ๙๐ นายชนาสิน  วรนุช 

 ๙๑ นายชยพล  อาจสูงเนิน 

 ๙๒ นายชยานันท  สันติธรรมากร 

 ๙๓ นายชวดล  ประหลาดเนตร 

 ๙๔ นายชวลิต  มหาไชย 

 ๙๕ นายชวลิต  รัตนโกสียกิจ 

 ๙๖ นายชวลิต  สุขสงา 

 ๙๗ นายชัชวาล  จินตโสภณ 

 ๙๘ นายชัชวาล  หิรัญญบุตร 
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 ๙๙ นายชัยชนะ  ละดาดก 

 ๑๐๐ นายชัยนุชิต  ผิวขํา 

 ๑๐๑ นายชัยรัตน  เชวงมหาปติ 

 ๑๐๒ นายชัยวัฒน  พรหมปญญา 

 ๑๐๓ นายชัยสิทธิ์  ศรียางนอก 

 ๑๐๔ นายชัยอนันต  ลีลาบูรณะศักดิ์ 

 ๑๐๕ นายชาคริต  เขตกระโทก 

 ๑๐๖ นายชาญณรงค  ธรรมธุระสาร 

 ๑๐๗ นายชาญศักดิ์  ศิริสาคร 

 ๑๐๘ นายชาตรี  เถื่อนเทพ 

 ๑๐๙ นายชินกฤต  อิศราภรณ 

 ๑๑๐ นายชินดนัย  ระกิติ 

 ๑๑๑ นายชินวัฒน  เฮนะเกษตร 

 ๑๑๒ นายชีวิน  พหลทัพ 

 ๑๑๓ นายชุดาภัค  อํานาจผูก 

 ๑๑๔ นายชุติพงศ  ขวัญทอง 

 ๑๑๕ นายชูเกียรติ  อินทรปาน 

 ๑๑๖ นายชูชัย  นามประเสริฐ 

 ๑๑๗ นายชูวิทย  พานิชสมัย 

 ๑๑๘ นายเชิด  พูนเพ่ิม 

 ๑๑๙ นายโชคชัย  เมฆศิรินภาพงศ 

 ๑๒๐ นายโชติชนิต  ธานีรัตน 

 ๑๒๑ นายโชติพัฒน  กาญจนเวโรจน 

 ๑๒๒ นายไชยศิริ  บุรินทรกุล 

 ๑๒๓ นายไชโย  ชมภู 

 ๑๒๔ นายซูกีมัน  ตวนโนะ 

 ๑๒๕ นายฐปนท  ทองรอง 

 ๑๒๖ นายฐากูร  ชัยศรีสุข 

 ๑๒๗ นายฐากูร  แสนเขื่อน 

 ๑๒๘ นายฐาปกรณ  เกงการ 

 ๑๒๙ นายฐาปกรณ  ศิระวัฒนชัย 

 ๑๓๐ นายฐิติวัชร  เรืองเสาวพงศ 

 ๑๓๑ นายณกรณ  เกษมสุข 

 ๑๓๒ นายณฐกร  ผองศรีสุข 

 ๑๓๓ นายณฐกร  สมานพงษ 

 ๑๓๔ นายณพล  โอสายไทย 

 ๑๓๕ นายณภัทรพงษ  หงษีทอง 

 ๑๓๖ นายณรงคฤทธิ์  โลไธสง 

 ๑๓๗ นายณวัฒน  นิพนธทิวากาล 

 ๑๓๘ นายณัชพล  จตุเทน 

 ๑๓๙ นายณัฏฐพัฒน  จักรพุดซา 

 ๑๔๐ นายณัฐ  สัตตมัย 

 ๑๔๑ นายณัฐกิตติ์  คับเพียง 

 ๑๔๒ นายณัฐชนน  นาคฤทธิ์ 

 ๑๔๓ นายณัฐนันท  จันทรมานนท 

 ๑๔๔ นายณัฐพงศ  ทาไครกลาง 

 ๑๔๕ นายณัฐพงศ  เมฆมัธยันห 

 ๑๔๖ นายณัฐพงษ  ฤกษใหญ 

 ๑๔๗ นายณัฐพงษ  เลาะหนับ 

 ๑๔๘ นายณัฐพงษ  แตงฮอ 



 หนา   ๑๒๙ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๙ นายณัฐพล  แกววัง 

 ๑๕๐ นายณัฐพล  ทายะ 

 ๑๕๑ วาที่รอยตรี ณัฐพล  ภูวรงคกุล 

 ๑๕๒ นายณัฐพล  เรืองฤาหาร 

 ๑๕๓ นายณัฐพล  วงศสุวรรณ 

 ๑๕๔ นายณัฐพล  ศาลาแกว 

 ๑๕๕ นายณัฐพล  หมื่นสีพรม 

 ๑๕๖ นายณัฐพล  อุดมศิลป 

 ๑๕๗ นายณัฐยุตม  มหิทธาฟองกุล 

 ๑๕๘ นายณัฐวัฒน  จิรพลาธิวัฒน 

 ๑๕๙ นายณัฐวิชช  จักรเจริญฤทธิ์ 

 ๑๖๐ นายณัฐวุฒิ  มะปะเม 

 ๑๖๑ นายณัฐวุฒิ  วงศพรหมพิริยะ 

 ๑๖๒ นายณัฐสิทธิ์  ปรัชญาชัยพิมล 

 ๑๖๓ นายเดชชัย  นัดดาหิรัญ 

 ๑๖๔ นายเดน  อันทะลัย 

 ๑๖๕ นายเดนชัย  อุปเถย 

 ๑๖๖ นายตนัย  รัตนธัมมากูล 

 ๑๖๗ นายตฤณ  โพธิ์สุวรรณ 

 ๑๖๘ นายตฤน  อามาตย 

 ๑๖๙ นายตวนมะลาซู  ตวนบือซา 

 ๑๗๐ นายตันติกรณ  วิเศษดี 

 ๑๗๑ นายติณณ  เกียรติโชติชัย 

 ๑๗๒ นายเตชิน  ผาอินทร 

 ๑๗๓ นายโตษณาการ  เทศแท 

 ๑๗๔ นายไตรรงค  ชูทรงเดช 

 ๑๗๕ นายไตรสิทธิ์  ชื่นปติกุล 

 ๑๗๖ นายทยากร  สามารถ 

 ๑๗๗ นายทรงคุณ  ศิลปศาสตร 

 ๑๗๘ นายทรงเทพ  ขาวเรือง 

 ๑๗๙ นายทวีศักดิ์  พันธศรี 

 ๑๘๐ นายทวีศิลป  กุละนาม 

 ๑๘๑ นายทศพร  พยัคฆ 

 ๑๘๒ นายทัศนพล  ศุกลสกุล 

 ๑๘๓ นายทิชานนท  ปญญาคํา 

 ๑๘๔ นายทินกร  อุตตะกะ 

 ๑๘๕ นายทิวา  ใจชวง 

 ๑๘๖ นายทีปรกร  ศรีบุญเรือง 

 ๑๘๗ นายเทพพิทักษ  ดวงดี 

 ๑๘๘ นายเทพฤทธิ์  เทียมประเสริฐ 

 ๑๘๙ นายธงฉาน  หาญสาริกิจ 

 ๑๙๐ นายธงชัย  บัวทอง 

 ๑๙๑ นายธนกร  มีนนท 

 ๑๙๒ นายธนกฤต  ออนเปง 

 ๑๙๓ นายธนชัย  โอภาสกรกุล 

 ๑๙๔ นายธนดล  ตรีขจรศักดิ์ 

 ๑๙๕ นายธนบัตร  ยังวนิชเศรษฐ 

 ๑๙๖ นายธนพล  เฌอมือ 

 ๑๙๗ นายธนพล  พูลสุขโข 

 ๑๙๘ นายธนภัทร  พันธุศักดิ์ศิริ 



 หนา   ๑๓๐ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๙ นายธนมณฑล  เตียวเจริญ 

 ๒๐๐ นายธนรัตน  เทียนลํา 

 ๒๐๑ นายธนวัช  สําราญพิศ 

 ๒๐๒ นายธนวัฒน  ทองถนอม 

 ๒๐๓ นายธนวัฒน  สมบูรณ 

 ๒๐๔ นายธนวัฒน  สุขสมบูรณ 

 ๒๐๕ นายธนวินท  โชติเรืองประเสริฐ 

 ๒๐๖ นายธนะศักดิ์  ศรีโสภา 

 ๒๐๗ นายธนัท  สังขรักษ 

 ๒๐๘ นายธนันธร  รัตนพรสมปอง 

 ๒๐๙ นายธนา  เลิศสุทธิเมตตา 

 ๒๑๐ นายธนากร  โสเสมอ 

 ๒๑๑ นายธนากรณ  ธรรมราช 

 ๒๑๒ นายธนากรณ  ลิขิตกาญจนากรกิจ 

 ๒๑๓ นายธนาคาร  สาระคํา 

 ๒๑๔ นายธนาธิป  ตันติธนเศรษฐ 

 ๒๑๕ นายธนาพร  วงษไทย 

 ๒๑๖ นายธนายุทธ  พุทธรัตน 

 ๒๑๗ นายธนาสิทธิ์  ย่ิงกําแหง 

 ๒๑๘ นายธเนศ  ชัชวาลชัยทรัพย 

 ๒๑๙ นายธมวุช  พบลาภ 

 ๒๒๐ นายธรรมรัตน  รถทอง 

 ๒๒๑ นายธวลทัศน  สมานวรกิจ 

 ๒๒๒ นายธวัชชัย  ฉิมใจงาม 

 ๒๒๓ นายธวัชชัย  ฐิติสุรวัฒน 

 ๒๒๔ นายธวัชชัย  พิมภาค 

 ๒๒๕ นายธัญวุฒิ  พลอยจิระชัย 

 ๒๒๖ นายธันวา  ยอดคํามี 

 ๒๒๗ นายธาดา  สุวรรณดี 

 ๒๒๘ นายธารา  เจริญสวาง 

 ๒๒๙ นายธีรกานต  เจริญไชย 

 ๒๓๐ นายธีรชัย  มานาค 

 ๒๓๑ นายธีรเชษฐ  ปุญญพัฒนตรีภพ 

 ๒๓๒ นายธีรธวัช  ลอยประเสริฐ 

 ๒๓๓ นายธีรพงษ  นาคนชม 

 ๒๓๔ นายธีรพล  ธเนศอนันต 

 ๒๓๕ นายธีรพัฒน  สมพงษพิพัฒน 

 ๒๓๖ นายธีรพันธ  ทองกรณ 

 ๒๓๗ นายธีรภัทร  ศุกลสกุล 

 ๒๓๘ นายธีรภัทร  รัตนธัญญา 

 ๒๓๙ นายธีระยุทธ  สอนนุชาติ 

 ๒๔๐ นายนคร  เชี่ยวพฤกษ 

 ๒๔๑ นายนที  อิ่มใจจิตร 

 ๒๔๒ นายนนทชัย  ทวยมีฤทธิ์ 

 ๒๔๓ นายนนทชัย  บุญรวม 

 ๒๔๔ นายนนทนรา  สีลวานิช 

 ๒๔๕ นายนนทปวิธ  ปนโต 

 ๒๔๖ นายนพนันท  ชมจันทร 

 ๒๔๗ นายนพพงษ  ไตรบัญญัติกุล 

 ๒๔๘ นายนรพนธ  พรสมุทรสินธุ 



 หนา   ๑๓๑ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๔๙ นายนรุตมชัย  พัฒนะดํารงชัย 

 ๒๕๐ นายนฤเทพ  วงษจันทร 

 ๒๕๑ นายนฤเบศร  อะโน 

 ๒๕๒ นายนฤพนธิ์  อินทนาคม 

 ๒๕๓ นายนัฐพงษ  สรรพสมบัติ 

 ๒๕๔ นายนันทวัฒน  ผิวใบคํา 

 ๒๕๕ นายนันทวุฒิ  อุนเรือน 

 ๒๕๖ นายนาวาวี  สาและ 

 ๒๕๗ นายนําพล  กิ่งแสง 

 ๒๕๘ นายนิกร  ภูแสนใบ 

 ๒๕๙ นายนิติกุล  จิตปรีดา 

 ๒๖๐ นายนิพัทธ  นิพัทธผลสกุล 

 ๒๖๑ นายนิฟุดดีน  ชุมประเวศ 

 ๒๖๒ นายนิรุต  จันทะบุตร 

 ๒๖๓ นายนิรุตติ  ศรีมาคํา 

 ๒๖๔ นายนิรุตน  รถขุนทด 

 ๒๖๕ นายนิวัฒน  ดับพิษ 

 ๒๖๖ นายนิศรัณย  สกุลไทย 

 ๒๖๗ นายนุกูล  หนูสุข 

 ๒๖๘ สิบเอก นุพล  บุญรอด 

 ๒๖๙ นายเนติการ  หนูสิงห 

 ๒๗๐ นายเนติธร  ยืนยงค 

 ๒๗๑ นายเนธิวุฒิ  บุญศรี 

 ๒๗๒ นายบดินทร  เจริญวัฒน 

 ๒๗๓ นายบรรยวัสถ  วันแกว 

 ๒๗๔ นายบริณต  ปญญาฐิติวรกุล 

 ๒๗๕ นายบริพัฒน  นิยมเหมาะ 

 ๒๗๖ นายบัญญัติ  ศรีแดง 

 ๒๗๗ นายบุญทัน  ทองหุน 

 ๒๗๘ นายบุญธรรม  กันทอง 

 ๒๗๙ นายบุญลือ  เอี่ยมชัย 

 ๒๘๐ นายบูณียา  บิงดอเลาะ 

 ๒๘๑ นายเบญจม  เบญจมาลา 

 ๒๘๒ นายปกปอง  อาริยะ 

 ๒๘๓ นายปชา  สินธรเกษม 

 ๒๘๔ นายปฐมพงษ  นาโสก 

 ๒๘๕ นายปฐมพร  อวนวุฒิ 

 ๒๘๖ นายปฐมพล  คันธะรินทร 

 ๒๘๗ นายปณิธาน  สมมาตย 

 ๒๘๘ นายปนัทธพล  จิตนาเรียง 

 ๒๘๙ นายปยุต  มั่นประเสริฐ 

 ๒๙๐ นายปรเมษฐ  สกุลพัสวี 

 ๒๙๑ นายปรัชญานันท  รุจิชินวงศ 

 ๒๙๒ นายปรัตถกร  วงศกาฬสินธุ 

 ๒๙๓ นายปริวัฒน  เศษวิชัย 

 ๒๙๔ นายปริวัตร  พิมพบุตร 

 ๒๙๕ นายปรีชา  พิชิตคีรี 

 ๒๙๖ นายปวริศ  ธีระชัยวรกุล 

 ๒๙๗ นายปญญา  แกววันนา 

 ๒๙๘ นายปาณัทพงษ  กิจเอื้อเฟอ 



 หนา   ๑๓๒ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๙๙ นายปารเมศ  ทองภักดี 

 ๓๐๐ นายปาริวรรต  ผดุงอรรถ 

 ๓๐๑ สิบเอก ปยณัฐ  ศรีรังษ 

 ๓๐๒ นายปยพงค  จันทาพูน 

 ๓๐๓ นายปยพัทธ  แวทไธสง 

 ๓๐๔ นายปยพันธ  แกวศรี 

 ๓๐๕ นายปยะพงษ  ศรีสุข 

 ๓๐๖ นายปุญญพัฒน  เจริญดี 

 ๓๐๗ นายปุณณวิชญ  อุนนุช 

 ๓๐๘ นายพงศกร  เนตรไพฑูรย 

 ๓๐๙ นายพงศกร  บัวลา 

 ๓๑๐ นายพงศกร  เพ็ชรหาญ 

 ๓๑๑ นายพงศกร  ไมยโภคา 

 ๓๑๒ นายพงศกร  จีนกลํ่า 

 ๓๑๓ นายพงศเทพ  ทอเตี้ย 

 ๓๑๔ นายพงศธร  ผลเกิด 

 ๓๑๕ นายพงศพิชญชา  พิมเสน 

 ๓๑๖ นายพงศภวัต  อนุจารี 

 ๓๑๗ นายพงศภัค  ผองผิว 

 ๓๑๘ นายพงศวิศิว  พงศสุธรรม 

 ๓๑๙ นายพงศศรัณย  พัฒนาเมธากุล 

 ๓๒๐ นายพงศศิริ  ดูดวง 

 ๓๒๑ นายพงศอาชว  พลอยชิตกุล 

 ๓๒๒ นายพงษระวี  วีระพงษ 

 ๓๒๓ นายพงษสิทธิ์  ไกรสีห 

 ๓๒๔ นายพชร  ชูวัฒนขจร 

 ๓๒๕ นายพชร  ชวยชู 

 ๓๒๖ นายพชรพล  ปุจอย 

 ๓๒๗ นายพฒนพงศ  ทรัพยพิริยะอานันต 

 ๓๒๘ นายพนมพร  แกวมูล 

 ๓๒๙ นายพรชัย  สุขใส 

 ๓๓๐ นายพรพจน  ยานสากล 

 ๓๓๑ นายพรสุวรรณ  จันทรวิวัฒน 

 ๓๓๒ นายพลธนัถ  สดาษเสดียร 

 ๓๓๓ นายพลวัฒน  บุญเสือ 

 ๓๓๔ นายพลสินธุ  เขจร 

 ๓๓๕ นายพลากร  ลําขาว 

 ๓๓๖ นายพสธร  เจนตระกูลโรจน 

 ๓๓๗ นายพสธร  ยศทวีพรอนันต 

 ๓๓๘ นายพัทธนันท  พระสุพรรณ 

 ๓๓๙ นายพิชยคุณ  บุญสนิท 

 ๓๔๐ นายพิเดช  บุญนาม 

 ๓๔๑ นายพิทยา  กรุณากอ 

 ๓๔๒ นายพิทักษ  ไทรศรีคํา 

 ๓๔๓ นายพิธาดา  นาระกันทา 

 ๓๔๔ นายพิพัฒนพล  สกุลสุข 

 ๓๔๕ นายพิศุทธิ์  กุศล 

 ๓๔๖ นายพิษณุ  จอยนุแสง 

 ๓๔๗ นายพิษณุ  สาดอ่ํา 

 ๓๔๘ นายพิษณุ  อุไชย 



 หนา   ๑๓๓ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๔๙ นายพิสิทธิ์  จิตตยานันต 

 ๓๕๐ นายพีรสันติ์  โคตรชมภู 

 ๓๕๑ นายพีระศักดิ์  ปานเสนห 

 ๓๕๒ นายเพชรสุริยา  สีกรวด 

 ๓๕๓ นายไพเจน  แกวสองดวง 

 ๓๕๔ นายไพฑูรย  ปตถาทุม 

 ๓๕๕ นายไพฑูรย  สวางวงค 

 ๓๕๖ นายไพรสันต  กันเพ็ชร 

 ๓๕๗ นายไพริน  ดํามี 

 ๓๕๘ นายเฟาซี  ดํายูโซะ 

 ๓๕๙ นายภคภพ  จินาทองไทย 

 ๓๖๐ นายภรัณยู  พลอยเจริญ 

 ๓๖๑ นายภัครสวัสดิ์  มะพันธ 

 ๓๖๒ นายภัทรชัย  สําแดงภัย 

 ๓๖๓ นายภัทรนันท  บุญยืน 

 ๓๖๔ นายภัทรวิชญ  พรหมรักษ 

 ๓๖๕ นายภัทรสิทธิ์  จินดาปทีป 

 ๓๖๖ นายภัทระ  อุนเจริญ 

 ๓๖๗ นายภาคภูมิ  ธรรมวัตร 

 ๓๖๘ นายภาณุเดช  เรืองสวัสดิ์ 

 ๓๖๙ นายภาณุพงศ  นาคชวย 

 ๓๗๐ นายภาณุวัฒน  ธาราทิพยกุล 

 ๓๗๑ นายภาณุศาสน  การเกษ 

 ๓๗๒ นายภานุพันธ  วันเกล้ียง 

 ๓๗๓ นายภาสกร  เจริญสักสวรรค 

 ๓๗๔ นายภาสกร  ตรีทิพยสถิตย 

 ๓๗๕ นายภาสกร  ผองกมล 

 ๓๗๖ นายภาสกร  วันทวิน 

 ๓๗๗ นายภิสรินธันญ  สะโมรินทร 

 ๓๗๘ นายภีระ  เรือนแกว 

 ๓๗๙ นายภูนัส  ออนศรี 

 ๓๘๐ นายภูมิชาย  จิตรรักษ 

 ๓๘๑ นายภูมิวิชญ  รอดนิตย 

 ๓๘๒ นายภูมิสิทธิ์  ตะนะสอน 

 ๓๘๓ นายภูริบูรณ  วิเชียรสรรค 

 ๓๘๔ นายภูวนาท  แจมใส 

 ๓๘๕ นายภูวนาท  สายยนต 

 ๓๘๖ นายภูวเนตร  หอมหวล 

 ๓๘๗ นายมงคล  เถื่อนศรี 

 ๓๘๘ นายมงคล  ลาดตะนะ 

 ๓๘๙ นายมณเฑียร  คนึงบุตร 

 ๓๙๐ นายมนัสนันท  กนกทิพยนารา 

 ๓๙๑ นายมะนาบีล  มะเซ็ง 

 ๓๙๒ นายมะยา  ยูโซะ 

 ๓๙๓ นายมัดลุตฝ  รูบามา 

 ๓๙๔ นายมานะ  พรหมราช 

 ๓๙๕ นายมารวย  จูตะวิริยะสกุล 

 ๓๙๖ นายมุขพล  ยงพิศาลภพ 

 ๓๙๗ นายเมธา  โพธารินทร 

 ๓๙๘ นายเมธาวุฒิ  ชนะจะโปะ 



 หนา   ๑๓๔ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๙๙ นายเมธาวุฒิ  เชื้อกุณะ 

 ๔๐๐ นายยุทธการ  ภูมิฐานนท 

 ๔๐๑ นายยุทธการ  หาญกา 

 ๔๐๒ นายยุทธนา  แกวมืด 

 ๔๐๓ นายยุทธนา  นะติ๊บ 

 ๔๐๔ นายยุทธนา  ศรีทอง 

 ๔๐๕ นายยุทธนา  สอนตะโก 

 ๔๐๖ นายยุทธนา  หอมจู 

 ๔๐๗ นายยุทธพงษ  อาฤทธิ์ 

 ๔๐๘ นายยุรนันท  สืบลี 

 ๔๐๙ นายโยธิน  เสนชัย 

 ๔๑๐ นายรชต  ศุภโชคอุดมชัย 

 ๔๑๑ นายรณชัย  ทันสาร 

 ๔๑๒ นายรณชัย  พงษธนู 

 ๔๑๓ นายรณชัย  ภารสําเร็จ 

 ๔๑๔ นายรวี  ภูประสงค 

 ๔๑๕ นายรังศิวุธ  ฤทธิธาดา 

 ๔๑๖ นายรังสิมันต  สมหวังพงศเผา 

 ๔๑๗ นายรัชชานนท  มนูธรรม 

 ๔๑๘ นายรัชพล  เกษมกสิริ 

 ๔๑๙ นายรัชพล  งามสม 

 ๔๒๐ นายรัฐกร  นพกร 

 ๔๒๑ นายรัฐธรรมนูญ  ลมุลศรี 

 ๔๒๒ นายรัฐพงษ  หาไชย 

 ๔๒๓ นายรัฐพล  ผิวจันทร 

 ๔๒๔ นายรัตนพงษ  สิงหกุย 

 ๔๒๕ นายรัตนพนธ  นวมหนอม 

 ๔๒๖ นายราเชนทร  เสรีสกุลไชย 

 ๔๒๗ นายรุงนิวัฒน  แกวโพนยอ 

 ๔๒๘ นายรุงโรจน  สมเพชร 

 ๔๒๙ นายโรมรัน  บรรเทา 

 ๔๓๐ นายฤชากร  กุลขจรพันธ 

 ๔๓๑ นายฤทธิชัย  ศรีระยศ 

 ๔๓๒ นายฤทธิชัย  สามะหาดไทย 

 ๔๓๓ นายลิขิต  แสงกลา 

 ๔๓๔ นายเลอพงศ  ขุนเขียว 

 ๔๓๕ นายเลอพงษ  ทองบุญเหลือ 

 ๔๓๖ นายเลิศพันธุ  ทัศนเศรษฐ 

 ๔๓๗ นายเลิศฤทธิ์  มูลสอาด 

 ๔๓๘ นายวชิรวิทย  กลมเกลียว 

 ๔๓๙ นายวชิรวิทย  เพ็ญรัตน 

 ๔๔๐ นายวทัญู  เดชอุดม 

 ๔๔๑ นายวทัญู  มีมาก 

 ๔๔๒ นายวรงค  โลหะพันธุชัย 

 ๔๔๓ นายวรเดช  เกรียงไกรชัยพร 

 ๔๔๔ วาที่รอยตรี วรปรัชญ  ตาละ 

 ๔๔๕ นายวรพงษ  แสงวงค 

 ๔๔๖ นายวรพันธ  อุนนุช 

 ๔๔๗ นายวรภัทร  กระทู 

 ๔๔๘ นายวรวิช  สุวรรณทา 



 หนา   ๑๓๕ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๔๙ นายวรวิชญ  คํารินทร 

 ๔๕๐ นายวรากรณ  เอี่ยมสําอางค 

 ๔๕๑ นายวราวุฒิ  สงวนศรี 

 ๔๕๒ นายวรุฒ  แกวบุตรสา 

 ๔๕๓ นายวสันต  นาคสนธิ์ 

 ๔๕๔ นายวสันต  ยอดสนิท 

 ๔๕๕ นายวสุวัต  วรอิทธินันท 

 ๔๕๖ นายวัชร  เอกประดิษฐ 

 ๔๕๗ นายวัชรพงค  แสงดาว 

 ๔๕๘ นายวัชรพงษ  ศรีจักร 

 ๔๕๙ นายวัชรพล  จําปาทอง 

 ๔๖๐ นายวัชรพล  พันธุระ 

 ๔๖๑ นายวัชรากร  เลิศดวยลาภ 

 ๔๖๒ นายวัชเวศน  วสุเสถียร 

 ๔๖๓ นายวัฒนาทิตย  วิมาลย 

 ๔๖๔ นายวันเฉลิม  ทาวแพทย 

 ๔๖๕ นายวันชนะ  อุดมศรี 

 ๔๖๖ นายวันธิชัย  สีใส 

 ๔๖๗ นายวันลือ  มงคลจิตร 

 ๔๖๘ นายวาทิวุทธ  เมืองแกว 

 ๔๖๙ นายวาสิทธิ์  นงนุช 

 ๔๗๐ นายวิชญ  กิติสุภรณพันธ 

 ๔๗๑ นายวิชญะ  เสวกาพานิช 

 ๔๗๒ นายวิชาญ  สิงหทอง 

 ๔๗๓ นายวิทยา  กาเจริญ 

 ๔๗๔ นายวิทวัช  พลเดช 

 ๔๗๕ นายวิทวุฒิ  กุลโคก 

 ๔๗๖ นายวินัย  ทองฤทธิ์ 

 ๔๗๗ นายวิรกูล  ปาระดี 

 ๔๗๘ นายวิรุฬหธณัฏฐ  พงษพานิช 

 ๔๗๙ นายวิวิทย  รินทรวิฑูรย 

 ๔๘๐ นายวิศรุต  แกวเหล็ก 

 ๔๘๑ นายวิศรุต  เมามูล 

 ๔๘๒ นายวิศวะ  เทวะหา 

 ๔๘๓ นายวิศวุฒิ  เดชเชียร 

 ๔๘๔ นายวีรชิต  เมฆฉาย 

 ๔๘๕ นายวีรพงษ  อนันตโท 

 ๔๘๖ นายวีรพล  ศรีทอง 

 ๔๘๗ นายวีรภัทร  ชัยสิทธิ์ 

 ๔๘๘ นายวีระ  สารสิทธิ 

 ๔๘๙ นายวีระพล  ดานกระโทก 

 ๔๙๐ นายวีระพล  วิเศษสังข 

 ๔๙๑ นายวีระศักดิ์  ใจบุญ 

 ๔๙๒ นายวุฒิไกร  ศรีใจวงศ 

 ๔๙๓ นายวุฒิชัย  กอนแปง 

 ๔๙๔ นายวุฒิชัย  คําพูน 

 ๔๙๕ นายวุฒิชัย  แสนอุบล 

 ๔๙๖ นายวุฒิพล  โพธิ์แกว 

 ๔๙๗ นายศตวรรษ  โคตรชมภู 

 ๔๙๘ นายศรายุทธ  ดวงสรแสง 
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 ๔๙๙ นายศรายุทธ  บงกชวณิชกุล 

 ๕๐๐ นายศราวุฒิ  พิมลัง 

 ๕๐๑ นายศราวุธ  พานิชาภรณ 

 ๕๐๒ นายศรีปกรณ  ออนละมาย 

 ๕๐๓ นายศรุต  เดียววัฒนวิวัฒน 

 ๕๐๔ นายศักดา  เจกชาตรี 

 ๕๐๕ นายศักดิ์สยาม  สินทุมวงค 

 ๕๐๖ นายศาสวัติ  อุนแกว 

 ๕๐๗ นายศิรปรัชญ  จําปาหอม 

 ๕๐๘ นายศิรวัตน  แยมทิม 

 ๕๐๙ นายศิวกร  พงศทิพยพนัส 

 ๕๑๐ นายศิวดล  เขื่อนแกว 

 ๕๑๑ นายศิวพงษ  ศิริมาศรังษี 

 ๕๑๒ นายศุภกร  ลิขิตภิญโญ 

 ๕๑๓ นายศุภกฤต  เกาเอี้ยน 

 ๕๑๔ นายศุภกิจ  แสงเฮอ 

 ๕๑๕ นายศุภชัย  ศรัณยพฤทธิ์ 

 ๕๑๖ นายศุภณัฏฐ  ถนอมธีระนันท 

 ๕๑๗ นายศุภณัฐ  แซะอามา 

 ๕๑๘ นายศุภณัฐ  บุบผาลุน 

 ๕๑๙ นายศุภนันท  จันทะกรณ 

 ๕๒๐ นายศุภนันท  มินวงศ 

 ๕๒๑ นายศุภฤกษ  วิทยกุล 

 ๕๒๒ นายศุภฤกษ  สาธานนท 

 ๕๒๓ นายศุภสิทธิ  เปนพนัสสัก 

 ๕๒๔ นายศุภอัฑฒ  อนุกูลเรืองกิตติ์ 

 ๕๒๕ นายเศรษฐวุฒิ  ประยูรศิริ 

 ๕๒๖ นายสถิตยพงษ  นันใจ 

 ๕๒๗ นายสนธยา  พริ้งเพราะ 

 ๕๒๘ นายสมจินต  จันทนะ 

 ๕๒๙ นายสรนันท  ไชยฤกษ 

 ๕๓๐ นายสรวิศ  เจนธนสาร 

 ๕๓๑ นายสรวิศ  สาฆอง 

 ๕๓๒ นายสราวุฒิ  สินธิพงษ 

 ๕๓๓ นายสราวุธ  จิรสุวรรณกุล 

 ๕๓๔ นายสัญญา  ศรีอัมพร 

 ๕๓๕ นายสันติ  เกิดย้ิม 

 ๕๓๖ นายสันติ  บริบาล 

 ๕๓๗ นายสันติชัย  เขงเงิน 

 ๕๓๘ นายสันติภาพ  ชัยนาม 

 ๕๓๙ นายสายธาร  คนมี 

 ๕๔๐ นายสารัช  จรัญญา 

 ๕๔๑ นายสารัช  มาตตายา 

 ๕๔๒ นายสิทธิกร  ภูมิสุราษฎร 

 ๕๔๓ นายสิทธิชัย  เนียมอินทร 

 ๕๔๔ นายสิทธิชัย  สรรพากร 

 ๕๔๕ นายสิทธิพงศ  ปาปะกัง 

 ๕๔๖ นายสิทธิพงษ  วงษปญญา 

 ๕๔๗ นายสิทธิพร  บุรานอก 

 ๕๔๘ นายสิทธิพล  ศุภพินิ 
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เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๔๙ นายสืบศักดิ์  มั่นหมาย 

 ๕๕๐ นายสุกฤษฏ์ิ  บุญชิต 

 ๕๕๑ ดาบตํารวจ สุกิจ  มหาวัน 

 ๕๕๒ นายสุจริต  สินไพบูลยเลิศ 

 ๕๕๓ นายสุจิตคุณ  ขันธญาณะ 

 ๕๕๔ นายสุชาติ  พรหมเสน 

 ๕๕๕ นายสุทธิพงษ  กอพุฒิ 

 ๕๕๖ นายสุทิวา  สมบัติ 

 ๕๕๗ นายสุประดิษฐ  กองประดิษฐ 

 ๕๕๘ นายสุภวัส  ถาวรแกว 

 ๕๕๙ นายสุภวิชญ  ตายนะศานติ 

 ๕๖๐ นายสุรกิจ  หนอคําหลา 

 ๕๖๑ นายสุรกิจ  เมืองจันทร 

 ๕๖๒ สิบเอก สุรพจน  สุรพิน 

 ๕๖๓ นายสุรศักดิ์  เดชะบูรณ 

 ๕๖๔ นายสุรัตน  บุพเตย 

 ๕๖๕ นายสุริยา  แกวภูมิแห 

 ๕๖๖ นายสุริยา  สุวรรณมา 

 ๕๖๗ นายสุไลมาน  ลาเฉลิม 

 ๕๖๘ นายสุวัฒน  รุงเรือง 

 ๕๖๙ นายเสกสรร  สงมา 

 ๕๗๐ นายเสกสิทธิ์  รอดเมือง 

 ๕๗๑ นายเสฐียรพงษ  เกษร 

 ๕๗๒ นายหริรักษ  เกล้ียงสะอาด 

 ๕๗๓ นายหิรัญ  ศักดิ์ประโคน 

 ๕๗๔ นายองอาจ  สีดา 

 ๕๗๕ นายอดิเทพ  เจริญโยธากุล 

 ๕๗๖ นายอธิป  ลาคํา 

 ๕๗๗ นายอธิษฐ  จิรนภาวิบูลย 

 ๕๗๘ นายอนวัช  ฉลอม 

 ๕๗๙ นายอนุชิต  ชัยอัมพร 

 ๕๘๐ นายอนุทิน  กายะ 

 ๕๘๑ นายอนุรักษ  ถามา 

 ๕๘๒ นายอนุรักษ  อินแสง 

 ๕๘๓ นายอนุสรณ  สุริวรรณ 

 ๕๘๔ นายอภิชัย  สิงหาภู 

 ๕๘๕ นายอภิชาติ  กองดวง 

 ๕๘๖ นายอภิชาติ  โชติ 

 ๕๘๗ นายอภิชาติ  สมบูรณ 

 ๕๘๘ นายอภิชาติ  หิรัญสุข 

 ๕๘๙ นายอภิเชษฐ  ชัยพร 

 ๕๙๐ นายอภินันท  ชุมชื่นสระนอย 

 ๕๙๑ นายอภิวัฒนชัย  ศรีทอง 

 ๕๙๒ นายอภิศักดิ์  จูจุยเอี่ยม 

 ๕๙๓ นายอมร  มงคลวัจน 

 ๕๙๔ นายอรรถพล  จันทรเสาร 

 ๕๙๕ นายอรรถพล  ภูฆัง 

 ๕๙๖ นายอรรถภงศ  พีระพัฒนพงษ 

 ๕๙๗ นายอรรถวุฒิ  อดิศัยมนตรี 

 ๕๙๘ นายอริญชย  จันทรคุณาภาส 
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 ๕๙๙ นายอรุณชัย  ฮอมเงิน 

 ๖๐๐ นายอัครพล  กองกูล 

 ๖๐๑ นายอัครวิทย  อวนวิจิตร 

 ๖๐๒ นายอัคเรศ  ไตรยวงค 

 ๖๐๓ นายอัฐชัย  สมบูรณ 

 ๖๐๔ นายอับดุลการีม  สาแม 

 ๖๐๕ นายอับดุลเราะมาน  มาหะมะ 

 ๖๐๖ นายอับดุลฮาฟซ  มีดามี 

 ๖๐๗ นายอาณัฐ  ฐิติเรืองรัตน 

 ๖๐๘ นายอาณัฐ  พิณทุกานนท 

 ๖๐๙ นายอาทิตย  ศรีเหรา 

 ๖๑๐ นายอาทินันทน  สมุทรสารัญ 

 ๖๑๑ นายอานันท  ดิเรกวุฒิกุล 

 ๖๑๒ นายอานันท  สิงหสถิตย 

 ๖๑๓ นายอารัญ  ทัพศิริ 

 ๖๑๔ นายอารีพิณ  บินอิบรอเฮง 

 ๖๑๕ นายอาหะหมัด  ลาเตะ 

 ๖๑๖ นายอําพล  หลวงพาบ 

 ๖๑๗ นายอิทธิเทพ  นวลดอกรักษ 

 ๖๑๘ นายอิทธิพล  กาญจนเรืองวัฒน 

 ๖๑๙ นายอินทัช  ณ พัทลุง 

 ๖๒๐ นายอินทัช  ศรีอัสดร 

 ๖๒๑ นายอิลฮัม  หวังแอ 

 ๖๒๒ นายอิสระพงษ  อินทรสิทธิ์ 

 ๖๒๓ นายเอกชัย  นาควิโรจน 

 ๖๒๔ นายเอกดนัย  ทองมูล 

 ๖๒๕ นายเอกนรินทร  เจียมชัยภูมิ 

 ๖๒๖ นายเอกพงษ  ครอบเพชร 

 ๖๒๗ นายเอกพจน  เสถา 

 ๖๒๘ นายเอกพันธ  ไชยเชษฐ 

 ๖๒๙ นายเอกภพ  สืบเสาะเสมอ 

 ๖๓๐ นายเอกรัฐ  มายาย 

 ๖๓๑ นายเอกวัฒน  มโนมัยวงศ 

 ๖๓๒ นายเอกสิทธิ์  วงศธรหัส 

 ๖๓๓ นายเอเทน  หายโศรก 

 ๖๓๔ นายโอมฤทธิ์  แสงสกุล 

 ๖๓๕ นายไอยวิศ  ทองเหลือง 

 ๖๓๖ นายฮาฟส  ยูโซะ 

 ๖๓๗ นางสาวกชกร  เขงคุม 

 ๖๓๘ นางสาวกชกร  ชาตะโชติ 

 ๖๓๙ นางสาวกชกร  อภิวงคงาม 

 ๖๔๐ นางสาวกชณิชา  ศรีแกว 

 ๖๔๑ นางกชพรรณ  จิระธรรม 

 ๖๔๒ นางกชภรณ  สินธารัตนะ 

 ๖๔๓ นางกชามาส  วีเกษ 

 ๖๔๔ นางสาวกณิศา  ฉ่ําพ่ึง 

 ๖๔๕ นางสาวกตชกร  โพธิ์นางรอง 

 ๖๔๖ นางสาวกติกา  สําโรงแสง 

 ๖๔๗ นางสาวกนก  พฤฒิพงศพาณิชย 

 ๖๔๘ นางสาวกนกกร  เทพวัง 
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 ๖๔๙ นางสาวกนกทิพย  พงศนวเลิศปญญา 

 ๖๕๐ นางสาวกนกทิพย  อินทวิมล 

 ๖๕๑ นางสาวกนกทิพย  อิ่นเอย 

 ๖๕๒ นางสาวกนกพร  จงจํารัสศิลป 

 ๖๕๓ นางกนกพร  บุญเกิน 

 ๖๕๔ นางกนกพร  พรมขัน 

 ๖๕๕ นางสาวกนกพร  สองแสง 

 ๖๕๖ นางกนกพร  สาน้ําอาง 

 ๖๕๗ นางสาวกนกพร  อินทะนะ 

 ๖๕๘ นางสาวกนกพร  สุขทรัพย 

 ๖๕๙ นางสาวกนกพรรณ  บุญวิจิตร 

 ๖๖๐ นางสาวกนกพิชญ  ชูประจง 

 ๖๖๑ นางสาวกนกรัตน  พันธชัย 

 ๖๖๒ นางสาวกนกลักษณ  ตระการผล 

 ๖๖๓ นางสาวกนกลักษณ  นิลดี 

 ๖๖๔ นางสาวกนกลักษณ  หวยทราย 

 ๖๖๕ นางสาวกนกวรรณ  กางทอง 

 ๖๖๖ นางสาวกนกวรรณ  กาแดง 

 ๖๖๗ นางสาวกนกวรรณ  ขันหลวง 

 ๖๖๘ นางสาวกนกวรรณ  จายประเสริฐ 

 ๖๖๙ นางสาวกนกวรรณ  เจริญวงศคีรี 

 ๖๗๐ นางสาวกนกวรรณ  ชะมายกลาง 

 ๖๗๑ นางสาวกนกวรรณ  ชาวอุบล 

 ๖๗๒ นางสาวกนกวรรณ  ใบยา 

 ๖๗๓ นางสาวกนกวรรณ  พานทอง 

 ๖๗๔ นางสาวกนกวรรณ  พิลาวงศ 

 ๖๗๕ นางสาวกนกวรรณ  รอดดารา 

 ๖๗๖ นางสาวกนกวรรณ  อาวสกุล 

 ๖๗๗ นางสาวกนกวรรณ  อินตะวิไชย 

 ๖๗๘ นางสาวกนกวรรณ  โฆษิตพนิตกุล 

 ๖๗๙ นางสาวกนกวรรณ  ศรีกอม 

 ๖๘๐ นางสาวกนกวรรณ  ไกรจัตุรัส 

 ๖๘๑ นางสาวกนิษฐา  แผวพลสง 

 ๖๘๒ นางสาวกมล  ตรีเมฆ 

 ๖๘๓ นางสาวกมลกานต  ดงสิงห 

 ๖๘๔ นางกมลชนก  กอนกลีบ 

 ๖๘๕ นางสาวกมลชนก  โกยทา 

 ๖๘๖ นางสาวกมลชนก  ขุนจิตดําริห 

 ๖๘๗ นางสาวกมลชนก  ฉิมนวน 

 ๖๘๘ นางกมลชนก  ชอบมี 

 ๖๘๙ นางสาวกมลชนก  บัวผัน 

 ๖๙๐ นางสาวกมลชนก  บุญเอี่ยม 

 ๖๙๑ นางสาวกมลชนก  โพธิ์เปยศรี 

 ๖๙๒ นางสาวกมลชนก  อินทรโส 

 ๖๙๓ นางสาวกมลทิพย  กอบกระโทก 

 ๖๙๔ นางสาวกมลทิพย  เพ็ชรวิสูตร 

 ๖๙๕ นางสาวกมลทิพย  เพชรหวน 

 ๖๙๖ นางกมลทิพย  ยอดเถื่อน 

 ๖๙๗ นางสาวกมลนัทธ  มั่นทัพ 

 ๖๙๘ นางสาวกมลนาถ  พงคพันธ 



 หนา   ๑๔๐ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๙๙ นางสาวกมลนิตย  บุญมณี 

 ๗๐๐ นางสาวกมลพร  สีแสงจันทร 

 ๗๐๑ นางสาวกมลพร  หาลุคําจา 

 ๗๐๒ นางสาวกมลพรรณ  มณีกัน 

 ๗๐๓ นางสาวกมลภัทร  ทองมูล 

 ๗๐๔ นางสาวกมลรส  โสภา 

 ๗๐๕ นางกมลรัตน  ดวงจันทร 

 ๗๐๖ นางสาวกมลรัตน  สิบรัมย 

 ๗๐๗ นางสาวกมลรัตน  แสงบํารุง 

 ๗๐๘ นางกมลรัตน  แสนทวีสุข 

 ๗๐๙ นางสาวกมลวรรณ  แกนย่ิง 

 ๗๑๐ นางสาวกมลวรรณ  มีพรบูชา 

 ๗๑๑ นางสาวกมลศา  จันทสิทธิ์ 

 ๗๑๒ นางสาวกรกนก  ฐานะพิศุทธิ์ 

 ๗๑๓ นางสาวกรกนก  ดวงทอง 

 ๗๑๔ นางสาวกรกนก  บุญเชิด 

 ๗๑๕ นางสาวกรกมล  ทาบึงการ 

 ๗๑๖ นางสาวกรกมล  อภิวงศ 

 ๗๑๗ นางสาวกรกานต  เมาศรี 

 ๗๑๘ นางสาวกรฎา  ตาวเต็บ 

 ๗๑๙ นางสาวกรณดิละ  ดอเลาะเซ็ง 

 ๗๒๐ นางสาวกรณิกา  นันทะเสนา 

 ๗๒๑ นางสาวกรณิการ  บุญจรัชชะ 

 ๗๒๒ นางกรณิการ  ศรวิชัย 

 ๗๒๓ นางสาวกรรณศิรินทร  ดําสุข 

 ๗๒๔ นางสาวกรรณิกา  กิ่งกนทา 

 ๗๒๕ นางกรรณิกา  ขอสกุล 

 ๗๒๖ นางสาวกรรณิกา  ตาเห็น 

 ๗๒๗ นางสาวกรรณิกา  บาเส็ม 

 ๗๒๘ นางกรรณิกา  พันธรักษ 

 ๗๒๙ นางกรรณิกา  วิทยาขาว 

 ๗๓๐ นางสาวกรรณิการ  แกวจรัญ 

 ๗๓๑ นางสาวกรรณิการ  คะเสนา 

 ๗๓๒ นางสาวกรรณิการ  ชัยมัดชิม 

 ๗๓๓ นางสาวกรรณิการ  ชิดทอง 

 ๗๓๔ นางสาวกรรณิการ  ตะปญญา 

 ๗๓๕ นางสาวกรรณิการ  โตวิรัตน 

 ๗๓๖ นางกรรณิการ  นาคพจน 

 ๗๓๗ นางสาวกรรณิการ  บัวเขียว 

 ๗๓๘ นางกรรณิการ  บุญศรี 

 ๗๓๙ นางสาวกรรณิการ  พุมโพชนา 

 ๗๔๐ นางสาวกรรณิการ  สิงหแกว 

 ๗๔๑ นางกรรณิการ  สุขมหาหลวง 

 ๗๔๒ นางสาวกรรณิการ  หนูเนตร 

 ๗๔๓ นางสาวกรรณิการ  เปากระโทก 

 ๗๔๔ นางสาวกรรธิราพร  ฝายราช 

 ๗๔๕ นางสาวกรวรรณ  ผุดผอง 

 ๗๔๖ นางสาวกรองกาญจน  ฉั่วประเสริฐ 

 ๗๔๗ นางสาวกรัณฑรัตน  สุกันธา 

 ๗๔๘ นางกรีตา  เมืองทรัพย 
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 ๗๔๙ นางกรุณา  พรมวงษ 

 ๗๕๐ นางกฤชมน  เพ็ชรสวัสดิ์ 

 ๗๕๑ นางสาวกฤตนันท  นรสาร 

 ๗๕๒ นางกฤตพร  หงษศิลา 

 ๗๕๓ นางสาวกฤตยา  ประการะโพธิ์ 

 ๗๕๔ นางสาวกฤตยา  เปงปน 

 ๗๕๕ นางสาวกฤตยา  แสงสุนทร 

 ๗๕๖ นางสาวกฤติกา  กรุงไกรจักร 

 ๗๕๗ นางกฤติกา  โคกสีอํานวย 

 ๗๕๘ นางสาวกฤติยา  ดอนชาไพร 

 ๗๕๙ นางสาวกฤติยาภรณ  จันทะเขต 

 ๗๖๐ นางสาวกฤษณา  ซากลม 

 ๗๖๑ นางสาวกฤษณา  สีดาคุณ 

 ๗๖๒ นางสาวกฤษณี  กนกทอง 

 ๗๖๓ นางกฤษณี  เชื้อรามัญ 

 ๗๖๔ นางสาวกล่ินถลา  ไชยสุข 

 ๗๖๕ นางสาวกล่ินผกา  มณีอําไพร 

 ๗๖๖ นางสาวกวีรณัฏฐ  สินธุรัตน 

 ๗๖๗ นางสาวกษมพร  ปทุมรังสรรค 

 ๗๖๘ นางสาวกอบแกว  ประสานสุข 

 ๗๖๙ นางกอบพร  วงษปญญา 

 ๗๗๐ นางกัญชริญา  สองสี 

 ๗๗๑ นางสาวกัญญณัช  หอมคํา 

 ๗๗๒ นางสาวกัญญา  จันแยง 

 ๗๗๓ นางกัญญา  ทองมาก 

 ๗๗๔ นางกัญญาณัฐ  ชลาชัย 

 ๗๗๕ นางสาวกัญญาภัค  คําถาเครือ 

 ๗๗๖ นางสาวกัญญาภัค  เดชสิริโภคิน 

 ๗๗๗ นางกัญญาภัทร  ยะตุย 

 ๗๗๘ นางสาวกัญญารัตน  ธรรมดา 

 ๗๗๙ นางกัญญารัตน  มีศิลป 

 ๗๘๐ นางกัญญารัตน  ศรีพรหม 

 ๗๘๑ นางสาวกัญญารัตน  สุยาละ 

 ๗๘๒ นางสาวกัญญาวรรณ  ยุบลมล 

 ๗๘๓ นางสาวกัญยาณี  ถิ่นโพนตาล 

 ๗๘๔ นางสาวกัณฐิกา  ตั้งพงษ 

 ๗๘๕ นางสาวกัณฐิกา  พรมโน 

 ๗๘๖ นางสาวกันตกนก  ปาประโคน 

 ๗๘๗ นางสาวกันตพร  แกวชมภู 

 ๗๘๘ นางกันยา  จันทรผง 

 ๗๘๙ นางสาวกันยา  สํารวมจิต 

 ๗๙๐ นางกัลยธีรา  พันธุมี 

 ๗๙๑ นางสาวกัลยพัทธ  ชูแกว 

 ๗๙๒ นางกัลยา  ทองกาญจน 

 ๗๙๓ นางสาวกัลยา  ปะวรรณะ 

 ๗๙๔ นางสาวกัลยา  ปญญาแดง 

 ๗๙๕ นางสาวกัลยา  และสัน 

 ๗๙๖ นางกัลยาณี  แกวมาเมือง 

 ๗๙๗ นางกัลยาณี  โคตรธรรม 

 ๗๙๘ นางสาวกัลยารัตน  ศิริวรรธนะไชย 
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 ๗๙๙ นางสาวกาญจนพรรณ  จิวรมณี 

 ๘๐๐ นางสาวกาญจนรวี  คงเกิด 

 ๘๐๑ นางสาวกาญจนรัตน  วุฒิชา 

 ๘๐๒ นางสาวกาญจนหทัย  กองภา 

 ๘๐๓ นางสาวกาญจนา  กมลรัตน 

 ๘๐๔ นางสาวกาญจนา  กลํ่าผันผอน 

 ๘๐๕ นางสาวกาญจนา  กันทะลา 

 ๘๐๖ นางสาวกาญจนา  เครือเตียว 

 ๘๐๗ นางกาญจนา  บวบสด 

 ๘๐๘ นางสาวกาญจนา  พันธมณี 

 ๘๐๙ นางสาวกาญจนา  เพียรักษา 

 ๘๑๐ นางสาวกาญจนา  ยืนย่ิง 

 ๘๑๑ นางสาวกาญจนา  วงศอินตา 

 ๘๑๒ นางสาวกาญจนา  สัญใจ 

 ๘๑๓ นางสาวกาญจนา  สีขาว 

 ๘๑๔ นางสาวกาญจนา  สืบสิงห 

 ๘๑๕ นางสาวกาญจนา  อังขุนทด 

 ๘๑๖ นางสาวกาญจนา  ชัยประโคม 

 ๘๑๗ นางสาวกานดา  พลายเพชร 

 ๘๑๘ นางสาวกานตจุฑา  รัตนสมบัติ 

 ๘๑๙ นางสาวกานตธิดา  รตาภรณ 

 ๘๒๐ นางสาวกานตรวี  กล่ินนิล 

 ๘๒๑ นางสาวกานตรวี  มีนุน 

 ๘๒๒ นางสาวกานตรวี  เมืองชาง 

 ๘๒๓ นางสาวการตพิชชา  ฉวีเวช 

 ๘๒๔ นางการะเกด  ไชยบุญเรือง 

 ๘๒๕ นางสาวกิจการ  ตุยดา 

 ๘๒๖ นางสาวกิตติกา  สาคําภีร 

 ๘๒๗ นางสาวกิตติกานต  มัยวงศ 

 ๘๒๘ นางสาวกิตติมา  ทรัพยสุข 

 ๘๒๙ นางสาวกิตติมา  มาลีหวล 

 ๘๓๐ นางสาวกิตติมาภรณ  ทองสวัสดิ์ 

 ๘๓๑ นางสาวกิตติยา  จินดาพล 

 ๘๓๒ นางกิตติยา  นันตะ 

 ๘๓๓ นางสาวกิตติยา  เพชรจุล 

 ๘๓๔ นางสาวกิตติยา  ฟาเล่ือน 

 ๘๓๕ นางสาวกิตติยา  มากนวล 

 ๘๓๖ นางสาวกิตติยาพร  ไชยเพชร 

 ๘๓๗ นางสาวกิตลดา  กิตยคม 

 ๘๓๘ นางสาวกิติกาญจน  ปนสูรย 

 ๘๓๙ นางสาวกิติพร  กวียานนท 

 ๘๔๐ นางกิติมา  วัชรการุณย 

 ๘๔๑ นางสาวกิติมา  วิเชียรศิริ 

 ๘๔๒ นางสาวกิติยา  รัตนพรม 

 ๘๔๓ นางสาวกิติยา  เสียระหัง 

 ๘๔๔ นางสาวกิติยา  อัมภรัตน 

 ๘๔๕ นางกิติยา  จันทะเขตร 

 ๘๔๖ นางสาวกินรี  บัวอิ่น 

 ๘๔๗ นางสาวกิรดา  คงเหลา 

 ๘๔๘ นางสาวกีรณา  แทนนิล 



 หนา   ๑๔๓ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๔๙ นางสาวกีรติ  สวรรณยานุกิจ 

 ๘๕๐ นางสาวกีรติกาญจน  โชติวัฒนาวิจิตร 

 ๘๕๑ นางสาวกุณฑลี  เทียนศรี 

 ๘๕๒ นางสาวกุลดา  จําปางาม 

 ๘๕๓ นางสาวกุลธิดา  ขวัญแกว 

 ๘๕๔ นางสาวกุลธิดา  คลองกาย 

 ๘๕๕ นางสาวกุลธิดา  จันทรดํา 

 ๘๕๖ นางกุลปาลี  สุริโย 

 ๘๕๗ นางสาวกุลวนิดา  ใบบัว 

 ๘๕๘ นางกุลวรา  ฉายาวิก 

 ๘๕๙ นางกุลิสรา  ศรีวิบูลย 

 ๘๖๐ นางสาวกุสาวดี  จึงศิรกุลวิทย 

 ๘๖๑ นางกุสุมา  กามสันเทียะ 

 ๘๖๒ นางกุสุมา  จุลศิลป 

 ๘๖๓ นางสาวกุสุมา  จูมศิลา 

 ๘๖๔ นางสาวกุสุมา  ชวยปุง 

 ๘๖๕ นางสาวกุสุมา  มานโสม 

 ๘๖๖ นางสาวกุสุมา  เย้ือนย้ิม 

 ๘๖๗ นางสาวกุสุมาภรณ  นามไธสง 

 ๘๖๘ นางสาวกุสุมาภรณ  ศิริรัตน 

 ๘๖๙ นางสาวเกณิกา  มหาไม 

 ๘๗๐ นางสาวเกตุแกว  ศุภัทรานนท 

 ๘๗๑ นางสาวเกตุแกว  โยธานันท 

 ๘๗๒ นางสาวเกวลี  รักแกว 

 ๘๗๓ นางสาวเกวลี  สถิตยวัฒนาสันติ์ 

 ๘๗๔ นางสาวเกศกนก  พรมกสิกร 

 ๘๗๕ นางสาวเกศรา  คําแกว 

 ๘๗๖ นางสาวเกศริน  บุญชู 

 ๘๗๗ นางสาวเกศรินทร  จําปาทิพย 

 ๘๗๘ นางสาวเกศรินทร  บุตรไธสง 

 ๘๗๙ นางสาวเกศสุดา  กองแกว 

 ๘๘๐ นางสาวเกศสุดา  กันเนตรกาศ 

 ๘๘๑ นางสาวเกศสุดา  การุณวงษ 

 ๘๘๒ นางสาวเกศินี  กําเหนิดแกว 

 ๘๘๓ นางสาวเกศินี  คงเย็น 

 ๘๘๔ นางสาวเกศินี  ทองสิพพัญู 

 ๘๘๕ นางสาวเกษแกว  นาเมืองรักษ 

 ๘๘๖ นางสาวเกษร  จันแดง 

 ๘๘๗ นางสาวเกษรา  งามย่ิง 

 ๘๘๘ นางสาวเกษรา  เพชรเหล่ียม 

 ๘๘๙ นางสาวเกสร  หายโศก 

 ๘๙๐ นางขจีวรรณ  วันทะมาตร 

 ๘๙๑ นางสาวขนิษฐา  เกื้อเพชร 

 ๘๙๒ นางขนิษฐา  ใจย่ังยืน 

 ๘๙๓ นางสาวขนิษฐา  ตะลุตะกํา 

 ๘๙๔ นางสาวขนิษฐา  ตั้งนอย 

 ๘๙๕ นางสาวขนิษฐา  แตงดี 

 ๘๙๖ นางสาวขนิษฐา  บุพพพันธ 

 ๘๙๗ นางสาวขนิษฐา  มิกทา 

 ๘๙๘ นางขนิษฐา  สิมมาวิทย 
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เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๙๙ นางขนิษฐา  แสงสุริยา 

 ๙๐๐ นางสาวขนิษฐา  อินทรสุข 

 ๙๐๑ นางสาวขวัญจิรา  ไฝเครือ 

 ๙๐๒ นางสาวขวัญใจ  คําภาพักตร 

 ๙๐๓ นางสาวขวัญใจ  แตงเหมาะ 

 ๙๐๔ นางสาวขวัญชนก  บุญแตง 

 ๙๐๕ นางขวัญชนก  แยมกลัด 

 ๙๐๖ นางสาวขวัญชนก  รอดเกตุ 

 ๙๐๗ นางสาวขวัญชนากานต  ประดับ 

 ๙๐๘ นางสาวขวัญดาว  สุภาษิต 

 ๙๐๙ นางสาวขวัญตา  ซื่อตรง 

 ๙๑๐ นางสาวขวัญมนัส  กุฎีพันธ 

 ๙๑๑ นางขวัญรัตน  ดาสีวังปา 

 ๙๑๒ นางสาวขวัญเรือน  นิลอวน 

 ๙๑๓ นางสาวขวัญสุดา  บุญทรง 

 ๙๑๔ นางสาวขวัญสุภา  สุขเนตร 

 ๙๑๕ นางขวัญหทัย  สดสุข 

 ๙๑๖ นางสาวขัตติยา  ชัยชนะ 

 ๙๑๗ นางสาวขัตติยา  แกวคํา 

 ๙๑๘ นางสาวเขมจิรา  สุขยืน 

 ๙๑๙ นางสาวเขมพร  โตเปรี้ยว 

 ๙๒๐ นางสาวไขมุก  บุญชัย 

 ๙๒๑ นางสาวคณิดาวัลคุ  จิตตปราณี 

 ๙๒๒ นางสาวคณิตตา  ขมิ้นเขียว 

 ๙๒๓ นางสาวคนึงนิจ  โฉมไทยสง 

 ๙๒๔ นางสาวคนึงนิจ  สวางแสง 

 ๙๒๕ นางคนึงนิตย  รสจันทร 

 ๙๒๖ นางสาวคัคนางค  วะรงค 

 ๙๒๗ นางสาวคัญทิมา  ทูคํามี 

 ๙๒๘ นางสาวคัทลิยา  เลิศยะโส 

 ๙๒๙ นางคิดชนก  ศรีตะคุ 

 ๙๓๐ นางสาวคุณัญญา  เชิดชูพันธ 

 ๙๓๑ นางสาวคุณิตา  มิตรเปรียญ 

 ๙๓๒ นางสาวแคทลียา  หิริโอ 

 ๙๓๓ นางสาวจตุพร  รอดเกื้อ 

 ๙๓๔ นางสาวจตุพร  ฤกษตระกูล 

 ๙๓๕ นางสาวจตุพร  ฤกษสมผุส 

 ๙๓๖ นางสาวจตุรพร  คติบัญชา 

 ๙๓๗ นางสาวจตุรพร  ไถวสินธุ 

 ๙๓๘ นางสาวจนัญญา  โหงนคํา 

 ๙๓๙ นางสาวจรรยพัสร  ธนวงษพัฒน 

 ๙๔๐ นางจรรยา  คชรักษ 

 ๙๔๑ นางจรรยา  จองกา 

 ๙๔๒ นางสาวจรรยา  พูนนอก 

 ๙๔๓ นางสาวจรรยา  อนุจร 

 ๙๔๔ นางสาวจรรยารักษ  โอโดเชา 

 ๙๔๕ นางสาวจรรยารัตน  ทาสีดา 

 ๙๔๖ นางสาวจรัญญา  สุวรรณ 

 ๙๔๗ นางจรัญญา  คลายสุวรรณ 

 ๙๔๘ นางจริญญา  ภูปุย 
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 ๙๔๙ นางสาวจริญญา  มิทราวงศ 

 ๙๕๐ นางสาวจรินทรยา  กันพรมกาศ 

 ๙๕๑ นางสาวจริยา  คลายถม 

 ๙๕๒ นางสาวจริยา  ใจตรง 

 ๙๕๓ นางจริยา  ทองภิรมย 

 ๙๕๔ นางสาวจริยา  ปานเคลือบ 

 ๙๕๕ นางสาวจริยา  ปานศรีแกว 

 ๙๕๖ นางสาวจริยา  ภาโส 

 ๙๕๗ นางสาวจริยา  มิตพะมา 

 ๙๕๘ นางสาวจริยา  ย้ิมเจริญ 

 ๙๕๙ นางจริยา  ศรีปะโค 

 ๙๖๐ นางสาวจริยา  สิงหแกว 

 ๙๖๑ นางสาวจริยา  สุขเกษม 

 ๙๖๒ นางจริยา  สุริยนต 

 ๙๖๓ นางสาวจริยา  หิดแหว 

 ๙๖๔ นางสาวจริยา  ปตตาระเต 

 ๙๖๕ นางสาวจริยาภรณ  ภิรมยไกรภักดิ์ 

 ๙๖๖ นางสาวจริยาภรณ  สาแกว 

 ๙๖๗ นางสาวจรีภรณ  เสาทอง 

 ๙๖๘ นางสาวจรีวรรณ  ปลัดกอง 

 ๙๖๙ นางสาวจัตวา  ชุมมงคล 

 ๙๗๐ นางสาวจันจิรา  เพ็งปาน 

 ๙๗๑ นางสาวจันจิรา  วงศศิลป 

 ๙๗๒ นางสาวจันจิรา  ศรีทอง 

 ๙๗๓ นางสาวจันจิรา  ศรีสุวรรณ 

 ๙๗๔ นางจันจิรา  สิทธิ 

 ๙๗๕ นางสาวจันณภา  ขันแกว 

 ๙๗๖ นางจันดา  ปาปะเขา 

 ๙๗๗ นางจันติมา  สวัสดี 

 ๙๗๘ นางสาวจันทนา  สางโน 

 ๙๗๙ นางจันทรจิรา  ทองจัตุ 

 ๙๘๐ นางสาวจันทรจิรา  พัฒนประดิษฐ 

 ๙๘๑ นางสาวจันทรจิรา  เฟอยงาราช 

 ๙๘๒ นางสาวจันทรจิรา  มูลแจม 

 ๙๘๓ นางสาวจันทรจิรา  เวชพราหมณ 

 ๙๘๔ นางจันทรจิรา  สังขกลาง 

 ๙๘๕ นางสาวจันทรจิรา  สีกา 

 ๙๘๖ นางสาวจันทรฉาย  โรคา 

 ๙๘๗ นางสาวจันทรทิวา  เทพา 

 ๙๘๘ นางสาวจันทรนภัส  ครองชื่น 

 ๙๘๙ นางสาวจันทรเพ็ญ  แซมทอง 

 ๙๙๐ นางจันทรเพ็ญ  บุญย่ิง 

 ๙๙๑ นางสาวจันทรเพ็ญ  พุทธชาติ 

 ๙๙๒ นางสาวจันทรรัตน  หิรัญธนวัฒน 

 ๙๙๓ นางสาวจันทรแรม  ปมกลาง 

 ๙๙๔ นางสาวจันทรแรม  เภอสม 

 ๙๙๕ นางสาวจันทรศรี  ชางน้ํา 

 ๙๙๖ นางสาวจันทัปภา  รินจอย 

 ๙๙๗ นางสาวจันทิดา  พงษประเสริฐ 

 ๙๙๘ นางจันทิมา  ดีอวม 
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 ๙๙๙ นางสาวจันทิมา  สมานพรรค 

 ๑๐๐๐ นางสาวจันทิมา  สาระพันธ 

 ๑๐๐๑ นางสาวจันทิมา  สุวรรณ 

 ๑๐๐๒ นางสาวจันทิรา  พุทธโกศล 

 ๑๐๐๓ นางสาวจาคะ  อนุจารี 

 ๑๐๐๔ นางสาวจามจุรี  คลองดี 

 ๑๐๐๕ นางจามรี  ศรีหาสมบัติ 

 ๑๐๐๖ นางสาวจารณี  มะลิมาศ 

 ๑๐๐๗ นางสาวจารุณี  สุขผล 

 ๑๐๐๘ นางสาวจารุพร  สีรัง 

 ๑๐๐๙ นางสาวจารุภา  บุญเผย 

 ๑๐๑๐ นางสาวจารุวรรณ  คลาดโรค 

 ๑๐๑๑ นางสาวจารุวรรณ  ทิพยทอง 

 ๑๐๑๒ นางสาวจารุวรรณ  นอยคําเมือง 

 ๑๐๑๓ นางสาวจารุวรรณ  นันติ 

 ๑๐๑๔ นางสาวจารุวรรณ  นิยมทอง 

 ๑๐๑๕ นางสาวจารุวรรณ  ปุลพัฒน 

 ๑๐๑๖ นางจารุวรรณ  เพชรรัตน 

 ๑๐๑๗ นางสาวจารุวรรณ  มูลคํา 

 ๑๐๑๘ นางสาวจารุวรรณ  ฤทธิมน 

 ๑๐๑๙ นางสาวจารุวรรณ  วรรณโสภา 

 ๑๐๒๐ นางสาวจารุวรรณ  สิงหอินทร 

 ๑๐๒๑ นางสาวจารุวรรณ  สุทธิประภา 

 ๑๐๒๒ นางสาวจําเรียง  สืบศิริ 

 ๑๐๒๓ นางสาวจําลองลักษณ  สายลอด 

 ๑๐๒๔ นางสาวจิณัฐตา  ผิวผาน 

 ๑๐๒๕ นางสาวจิดาเพชร  พราวแดง 

 ๑๐๒๖ นางสาวจิตชิดา  บุญหนุน 

 ๑๐๒๗ นางสาวจิตตรา  โพธิ์ 

 ๑๐๒๘ นางสาวจิตตอารี  สิริใหม 

 ๑๐๒๙ นางจิตติมา  รอดแสวง 

 ๑๐๓๐ นางสาวจิตติยา  ใจคํา 

 ๑๐๓๑ นางสาวจิตรนภา  ดวงพิลา 

 ๑๐๓๒ นางจิตรโสภา  ธุระกิจเสรี 

 ๑๐๓๓ นางสาวจิตระวี  สังขจันทร 

 ๑๐๓๔ นางสาวจิตรา  แสงบุญ 

 ๑๐๓๕ นางสาวจิตรา  อัมมินทร 

 ๑๐๓๖ นางสาวจิตรานันท  คหวิริยะโกศล 

 ๑๐๓๗ นางสาวจิตรานุช  กัลยา 

 ๑๐๓๘ นางสาวจิตรานุช  พงษสุพรรณ 

 ๑๐๓๙ นางจิตสุภา  ล่ีวิรุฬห 

 ๑๐๔๐ นางสาวจินดา  จันทรสุขศรี 

 ๑๐๔๑ นางจินดารัตน  กุลสิงห 

 ๑๐๔๒ นางสาวจินดาวรรณ  ดวงนิล 

 ๑๐๔๓ นางสาวจินตนา  ตันติสวัสดิ์ 

 ๑๐๔๔ นางสาวจินตนา  ตับไหว 

 ๑๐๔๕ นางสาวจินตนา  ทองดีนอก 

 ๑๐๔๖ นางจินตนา  บุญโคตร 

 ๑๐๔๗ นางสาวจินตนา  บุญทะแสง 

 ๑๐๔๘ นางจินตนา  ปะถะมา 



 หนา   ๑๔๗ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๔๙ นางจินตนา  ลับโกษา 

 ๑๐๕๐ นางจินตนา  สวางดาว 

 ๑๐๕๑ นางสาวจินตนา  สุวรรณออน 

 ๑๐๕๒ นางสาวจินตนา  อือนอก 

 ๑๐๕๓ นางจินตนาพร  บุตรศร ี

 ๑๐๕๔ นางสาวจินตหรา  การภักดี 

 ๑๐๕๕ นางสาวจินตหรา  นามจุมจัง 

 ๑๐๕๖ นางจินลักษณ  ยะตั๋น 

 ๑๐๕๗ นางจิรนันท  สีกัลยา 

 ๑๐๕๘ นางสาวจิรนันทร  สายยาน 

 ๑๐๕๙ นางจิรวรรณ  มีศรี 

 ๑๐๖๐ นางสาวจิรวรรณ  เรืองวัฒฐานะ 

 ๑๐๖๑ นางสาวจิรวรรณ  ฤกษเจริญชัย 

 ๑๐๖๒ นางสาวจิระพร  ไพรทอง 

 ๑๐๖๓ นางสาวจิรัฏญาภรณ  วาตาดา 

 ๑๐๖๔ นางสาวจิรัตติกร  ผุยพรหม 

 ๑๐๖๕ นางจิราพร  กวางชัยภูมิ 

 ๑๐๖๖ นางสาวจิราพร  กิจประเสริฐ 

 ๑๐๖๗ นางจิราพร  ประเพโส 

 ๑๐๖๘ นางสาวจิราพร  พวงมาลัย 

 ๑๐๖๙ นางจิราพร  สาระวะ 

 ๑๐๗๐ นางสาวจิราพรรณ  พรมกลาง 

 ๑๐๗๑ นางสาวจิราพรรณ  สุตันแกว 

 ๑๐๗๒ นางสาวจิราพัชร  ธีระเวชวงษ 

 ๑๐๗๓ นางจิราภรณ  เกษมแสง 

 ๑๐๗๔ นางจิราภรณ  ณ นคร 

 ๑๐๗๕ นางจิราภรณ  นามเกียรติ 

 ๑๐๗๖ นางสาวจิราภรณ  บุญยวง 

 ๑๐๗๗ นางจิราภรณ  มหาหงษ 

 ๑๐๗๘ นางสาวจิราภรณ  สมภพ 

 ๑๐๗๙ นางสาวจิราภรณ  สายสีสด 

 ๑๐๘๐ นางจิราภรณ  สืบเมืองซาย 

 ๑๐๘๑ นางสาวจิราภรณ  ออระเอี่ยม 

 ๑๐๘๒ นางสาวจิราภา  ใจกลา 

 ๑๐๘๓ นางสาวจิราภา  พ่ึงพิบูลย 

 ๑๐๘๔ นางสาวจิรารัตน  จองบุญวัฒนา 

 ๑๐๘๕ นางสาวจิรารัตน  ย่ิงเจริญมาก 

 ๑๐๘๖ นางสาวจิรารัตน  สุวรรณเรืองศรี 

 ๑๐๘๗ นางสาวจิราวรรณ  ชะลอกลาง 

 ๑๐๘๘ นางสาวจิราวรรณ  ทรงชุมสาย 

 ๑๐๘๙ นางสาวจิราวรรณ  บริสุทธิ์ 

 ๑๐๙๐ นางสาวจิราวรรณ  พัดทาบ 

 ๑๐๙๑ นางสาวจิราวรรณ  โยธะมาตย 

 ๑๐๙๒ นางสาวจิราวรรณ  สิมสุพัฒน 

 ๑๐๙๓ นางสาวจิราวรรณ  บรรณบดี 

 ๑๐๙๔ นางสาวจีรญา  เหลืองอภิรมย 

 ๑๐๙๕ นางสาวจีรณัฐ  ประจันตะเสน 

 ๑๐๙๖ นางสาวจีรนันท  สวัสดิ์ละคร 

 ๑๐๙๗ นางสาวจีรพรรณ  หงสวรานนท 

 ๑๐๙๘ นางสาวจีรภา  จีระฌานลมัย 



 หนา   ๑๔๘ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๙๙ นางสาวจีรภา  ตันเต็ง 

 ๑๑๐๐ นางสาวจีรวรรณ  นวลเต็ม 

 ๑๑๐๑ นางสาวจีรันดา  เสนพริก 

 ๑๑๐๒ นางสาวจีราภรณ  อุตเจริญ 

 ๑๑๐๓ นางสาวจีราวรรณ  เกิดสวัสดิ์มงคล 

 ๑๑๐๔ นางสาวจุฎารัตน  จําปาเทศ 

 ๑๑๐๕ นางสาวจุฑากาญจน  วิหก 

 ๑๑๐๖ นางสาวจุฑาทิพย  จีระออน 

 ๑๑๐๗ นางจุฑาทิพย  เชื่อมเนียม 

 ๑๑๐๘ นางสาวจุฑาทิพย  แตงตรง 

 ๑๑๐๙ นางสาวจุฑาทิพย  ปญญาดิษฐ 

 ๑๑๑๐ นางสาวจุฑาทิพย  โพธิ์ทอง 

 ๑๑๑๑ นางสาวจุฑาทิพย  ไพเรืองโสม 

 ๑๑๑๒ นางสาวจุฑาทิพย  ศรีริเกตุ 

 ๑๑๑๓ นางสาวจุฑาธิป  ธรรมมุทิศ 

 ๑๑๑๔ นางสาวจุฑาพร  ชูจันทร 

 ๑๑๑๕ นางสาวจุฑาพร  นิตยรัตน 

 ๑๑๑๖ นางสาวจุฑาพร  ผูกประยูร 

 ๑๑๑๗ นางสาวจุฑาพร  สังคะดี 

 ๑๑๑๘ นางสาวจุฑาพัฒน  หนูคง 

 ๑๑๑๙ นางสาวจุฑาภรณ  จรดล 

 ๑๑๒๐ นางสาวจุฑามาศ  กมลเสถียร 

 ๑๑๒๑ นางสาวจุฑามาศ  เชื้อเวียง 

 ๑๑๒๒ นางสาวจุฑามาศ  บุญชวย 

 ๑๑๒๓ นางสาวจุฑามาศ  บุญมากุล 

 ๑๑๒๔ นางสาวจุฑามาศ  พุฒชนะ 

 ๑๑๒๕ นางสาวจุฑามาศ  แพงไทย 

 ๑๑๒๖ นางสาวจุฑามาศ  เย็นใส 

 ๑๑๒๗ นางสาวจุฑามาศ  สมบูรณ 

 ๑๑๒๘ นางสาวจุฑามาศ  สีคํา 

 ๑๑๒๙ นางสาวจุฑามาศ  สุขประโคน 

 ๑๑๓๐ นางสาวจุฑามาศ  แสนลัง 

 ๑๑๓๑ นางสาวจุฑามาศ  หนไธสง 

 ๑๑๓๒ นางสาวจุฑามาศ  อาภรณพัฒนา 

 ๑๑๓๓ นางสาวจุฑามาศ  อุนจะนํา 

 ๑๑๓๔ นางสาวจุฑามาส  ใบปกทอง 

 ๑๑๓๕ นางสาวจุฑารัตน  แกวเกล้ียง 

 ๑๑๓๖ นางสาวจุฑารัตน  คํามี 

 ๑๑๓๗ นางจุฑารัตน  จันฟก 

 ๑๑๓๘ นางสาวจุฑารัตน  ฐิตะฐาน 

 ๑๑๓๙ นางสาวจุฑารัตน  ตางกลาง 

 ๑๑๔๐ นางจุฑารัตน  ทองลอง 

 ๑๑๔๑ นางสาวจุฑารัตน  บุญนา 

 ๑๑๔๒ นางสาวจุฑารัตน  เปนมูล 

 ๑๑๔๓ นางสาวจุฑารัตน  พ่ึงแผน 

 ๑๑๔๔ นางสาวจุฑารัตน  ภูเงินงาม 

 ๑๑๔๕ นางสาวจุฑารัตน  ภูหัวดอน 

 ๑๑๔๖ นางสาวจุฑารัตน  มีคม 

 ๑๑๔๗ นางสาวจุฑารัตน  ยุทธกิจ 

 ๑๑๔๘ นางสาวจุฑารัตน  แลตรง 



 หนา   ๑๔๙ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๔๙ นางสาวจุฑารัตน  สมศรี 

 ๑๑๕๐ นางสาวจุฑารัตน  ฉันทโรจน 

 ๑๑๕๑ นางสาวจุติพร  เพชรภักดี 

 ๑๑๕๒ นางจุบแจง  เนียมแจง 

 ๑๑๕๓ นางสาวจุราพร  สังฆะพันธ 

 ๑๑๕๔ นางสาวจุรีพร  ศรีคัตนาม 

 ๑๑๕๕ นางสาวจุรีพร  ศรีเมือง 

 ๑๑๕๖ นางสาวจุรีภรณ  กอนดวง 

 ๑๑๕๗ นางสาวจุไรรัตน  แปงชัย 

 ๑๑๕๘ นางสาวจุไรรัตน  พรหมกาวงศ 

 ๑๑๕๙ นางจุไรรัตน  ล่ิมสกุล 

 ๑๑๖๐ นางสาวจุไรรัตน  ศิริวงค 

 ๑๑๖๑ นางสาวจุไรวรรณ  แสนแอ 

 ๑๑๖๒ นางสาวจุลลดา  เสนา 

 ๑๑๖๓ นางจุฬาภรณ  สอนสุภาพ 

 ๑๑๖๔ นางสาวจุฬารัตน  รัตนวงค 

 ๑๑๖๕ นางสาวจุฬารัตน  อินทะสอน 

 ๑๑๖๖ นางสาวจุฬารัตน  พงศธรวงศ 

 ๑๑๖๗ นางสาวจุฬาลักษณ  เขตกัน 

 ๑๑๖๘ นางสาวจุฬาลักษณ  เข็มทอง 

 ๑๑๖๙ นางสาวจุฬาลักษณ  จอมศรี 

 ๑๑๗๐ นางสาวจุฬาลักษณ  ปรึกไธสง 

 ๑๑๗๑ นางสาวจุฬาลักษณ  บุณยะวัน 

 ๑๑๗๒ นางจุฬาวัลย  บุญรวม 

 ๑๑๗๓ นางสาวเจนจิรา  คงทวี 

 ๑๑๗๔ นางสาวเจนจิรา  คัณทักษ 

 ๑๑๗๕ นางสาวเจนจิรา  คําภูนิจ 

 ๑๑๗๖ นางสาวเจนจิรา  ดวงแกว 

 ๑๑๗๗ นางสาวเจนจิรา  เวียงเงิน 

 ๑๑๗๘ นางเจนจิรา  สาคร 

 ๑๑๗๙ นางสาวเจนจิรา  สุวรรณผดุง 

 ๑๑๘๐ นางสาวเจนจิรา  สิงหาอาจ 

 ๑๑๘๑ นางสาวเจนทิพย  ชางชนะ 

 ๑๑๘๒ นางสาวเจนนี่  มากนคร 

 ๑๑๘๓ นางสาวเจนนี่  เซงเข็ม 

 ๑๑๘๔ นางเจนวดี  เรียนสูงเนิน 

 ๑๑๘๕ นางสาวเจษฎาพร  ตันโต 

 ๑๑๘๖ นางสาวเจษฎาภรณ  สุธรรม 

 ๑๑๘๗ นางสาวเจิมขวัญญ  ไชยรัตนสกุล 

 ๑๑๘๘ นางแจมจันทร  ศรีบุตรตา 

 ๑๑๘๙ นางสาวแจมนภา  นิตยคําหาญ 

 ๑๑๙๐ นางฉวีวรรณ  อุปธรรม 

 ๑๑๙๑ นางสาวฉัตรชฎา  พักแพง 

 ๑๑๙๒ นางสาวฉัตรชนก  คูณแกว 

 ๑๑๙๓ นางสาวฉัตรตรี  เสนชุม 

 ๑๑๙๔ นางฉัตรนรินรัต  เพ็งมีศรี 

 ๑๑๙๕ นางสาวฉัตรระวี  นอสูงเนิน 

 ๑๑๙๖ นางสาวฉัตรวรดา  พนาพรสกุล 

 ๑๑๙๗ นางสาวฉัตรสิริ  พันชัย 

 ๑๑๙๘ นางสาวฉันทนา  วัดเขง 



 หนา   ๑๕๐ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๙๙ นางสาวฉันทพิชญา  พิกุล 

 ๑๒๐๐ นางสาวฉันทพิชญา  เพ็ชรธรรมรงค 

 ๑๒๐๑ นางฉันทพิชญา  เวียงอินทร 

 ๑๒๐๒ นางสาวฉันทิกา  สังชาดี 

 ๑๒๐๓ นางสาวฉันธิพิชญา  พิมพุฒ 

 ๑๒๐๔ นางสาวฉารีอะฮ  แหละโตะหีม 

 ๑๒๐๕ นางสาวเฉลิมขวัญ  ฤทธิ์ทอง 

 ๑๒๐๖ นางเฉลิมสวย  นักระบํา 

 ๑๒๐๗ นางชญากุล  อนันตเพชร 

 ๑๒๐๘ นางสาวชญาดา  พิมเคน 

 ๑๒๐๙ นางสาวชญานิศ  มณีงาม 

 ๑๒๑๐ นางสาวชฎานันท  คํายันต 

 ๑๒๑๑ นางสาวชฎาพร  กลมประโคน 

 ๑๒๑๒ นางสาวชฎาพร  วรรณบวร 

 ๑๒๑๓ นางสาวชฎาพร  หาญรักษ 

 ๑๒๑๔ นางสาวชฎาพร  อองสกุล 

 ๑๒๑๕ นางสาวชฎาภรณ  บัวเถื่อน 

 ๑๒๑๖ นางสาวชฎาภรณ  ยาทองไชย 

 ๑๒๑๗ นางสาวชณันรัตน  นิธิวรียพร 

 ๑๒๑๘ นางสาวชณิภา  บัวบุบผา 

 ๑๒๑๙ นางสาวชติยากรณ  ชัยสุริยะวิรัตน 

 ๑๒๒๐ นางสาวชนกนันท  ตันติไวทยพันธุ 

 ๑๒๒๑ นางสาวชนกนันท  ศิริชาติ 

 ๑๒๒๒ นางสาวชนกนันท  อึ๊งสกุล 

 ๑๒๒๓ นางสาวชนกพร  ศรีเทพ 

 ๑๒๒๔ นางชนกพร  สรอยจิตร 

 ๑๒๒๕ นางสาวชนกสุดา  เชื้อชวด 

 ๑๒๒๖ นางสาวชนัญชิดา  ปยรัตนพันธ 

 ๑๒๒๗ นางสาวชนัญชิดา  พวงทับทิม 

 ๑๒๒๘ นางสาวชนัญทรฎา  นามวงศ 

 ๑๒๒๙ นางสาวชนัดดา  ขันทอง 

 ๑๒๓๐ นางสาวชนัดดา  สงวนทรัพย 

 ๑๒๓๑ นางสาวชนันจันท  เสารมั่น 

 ๑๒๓๒ นางสาวชนันพร  เตียวเจริญโสภา 

 ๑๒๓๓ นางสาวชนากานต  ตุมธรรมรงค 

 ๑๒๓๔ นางสาวชนากานต  สินเสรีกุล 

 ๑๒๓๕ นางสาวชนาธิป  อาชวานนท 

 ๑๒๓๖ นางสาวชนาพร  ปรีสวิง 

 ๑๒๓๗ นางสาวชนาภา  นิสยันต 

 ๑๒๓๘ นางสาวชนาภา  ฤาชา 

 ๑๒๓๙ นางสาวชนาภา  เลิศศิริวรกุล 

 ๑๒๔๐ นางสาวชนิกา  โยทะสอน 

 ๑๒๔๑ นางสาวชนิกานต  คอประเสริฐศักดิ์ 

 ๑๒๔๒ นางสาวชนิกานต  จันทรขาว 

 ๑๒๔๓ นางสาวชนิกานต  ใจเย็น 

 ๑๒๔๔ นางสาวชนิกานต  เพ่ิมทองชูชัย 

 ๑๒๔๕ นางสาวชนิดา  เดชภักดี 

 ๑๒๔๖ นางสาวชนิดา  สารีคํา 

 ๑๒๔๗ นางสาวชนิตา  เกาะลอย 

 ๑๒๔๘ นางสาวชบาไพร  นามวงษา 



 หนา   ๑๕๑ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๔๙ นางสาวชบาไพร  ลิทราย 

 ๑๒๕๐ นางสาวชมพูนุท  สุภาพปญญา 

 ๑๒๕๑ นางสาวชมภูนุช  นันตาคํา 

 ๑๒๕๒ นางชมัยพร  ขันติยะชัย 

 ๑๒๕๓ นางสาวชไมพร  สุดโลก 

 ๑๒๕๔ นางสาวชไมพร  หิรัญชัย 

 ๑๒๕๕ นางสาวชรินรัตน  ศิริทวี 

 ๑๒๕๖ นางสาวชลธิชา  โฆษิตเจริญสุข 

 ๑๒๕๗ นางสาวชลธิชา  ชํานาญศิริ 

 ๑๒๕๘ นางชลธิชา  ชุมศรี 

 ๑๒๕๙ นางสาวชลธิชา  ย่ิงยง 

 ๑๒๖๐ นางชลธิชา  อุนเมืองอินท 

 ๑๒๖๑ นางชลธิชา  คายสงคราม 

 ๑๒๖๒ นางชลธิดา  ลาภย่ิง 

 ๑๒๖๓ นางชลภา  จันทแสง 

 ๑๒๖๔ นางชลรดา  เขื่อนเพชร 

 ๑๒๖๕ นางสาวชลลดา  แนบตู 

 ๑๒๖๖ นางสาวชลันดา  ธรรมจักร 

 ๑๒๖๗ นางสาวชลันธร  ไชยเมือง 

 ๑๒๖๘ นางชลาธาร  โชติมิตร 

 ๑๒๖๙ นางสาวชลิกา  แหลมมาก 

 ๑๒๗๐ จาสิบเอกหญิง ชลิญา  เพ็ชรเหมือน 

 ๑๒๗๑ นางสาวชลิดา  เมฆลอย 

 ๑๒๗๒ นางสาวชลิดา  หรีหรอง 

 ๑๒๗๓ นางสาวชลิตา  จิยะพงค 

 ๑๒๗๔ นางสาวชลินันท  เขียวจันทรา 

 ๑๒๗๕ นางสาวชอทิพย  โททํา 

 ๑๒๗๖ นางชอทิพย  ประกิระสา 

 ๑๒๗๗ นางชอเพชร  มหาทรัพย 

 ๑๒๗๘ นางสาวชอลัดดา  แสวงศักดิ์ 

 ๑๒๗๙ นางสาวชัชชญา  สัจจานิจการ 

 ๑๒๘๐ นางสาวชัชชญา  เพียรจงกล 

 ๑๒๘๑ นางสาวชัชฎาภรณ  กุลบุตร 

 ๑๒๘๒ นางสาวชัชฎาภรณ  ไชยชนะ 

 ๑๒๘๓ นางสาวชัชมน  ไทยานันท 

 ๑๒๘๔ นางสาวชัชศรัณย  อินธิสาร 

 ๑๒๘๕ นางสาวชัญญา  มุกดารัตน 

 ๑๒๘๖ นางชัญญานุช  พิกุลทอง 

 ๑๒๘๗ นางสาวชาคริยา  มณีวรรณ 

 ๑๒๘๘ นางสาวชาลียา  โพธิ์ทอง 

 ๑๒๘๙ นางสาวชิดชนก  จันทรตรี 

 ๑๒๙๐ นางสาวชิดชนก  ณ นครพนม 

 ๑๒๙๑ นางสาวชิดชนก  เหล็กดี 

 ๑๒๙๒ นางสาวชื่นกมล  ดวงอาย 

 ๑๒๙๓ นางสาวชุณหกาญจน  บัวกิ่ง 

 ๑๒๙๔ นางสาวชุดาภา  วิมลพันธุ 

 ๑๒๙๕ นางสาวชุติกาญจน  บรรเทิง 

 ๑๒๙๖ นางสาวชุตินันท  จันทรพลี 

 ๑๒๙๗ นางสาวชุตินันท  ไชยเนตร 

 ๑๒๙๘ นางชุติพร  มีหนา 



 หนา   ๑๕๒ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๙๙ นางสาวชุติมณฑน  ไวยหงษ 

 ๑๓๐๐ นางสาวชุติมา  แกวเติมทอง 

 ๑๓๐๑ นางสาวชุติมา  คําปุน 

 ๑๓๐๒ นางสาวชุติมา  ชินนะ 

 ๑๓๐๓ นางสาวชุติมา  พันธอําไพ 

 ๑๓๐๔ นางสาวชุติมา  เฟองไพบูลย 

 ๑๓๐๕ นางสาวชุติมา  มะธิมาตา 

 ๑๓๐๖ นางสาวชุติมา  มีปน 

 ๑๓๐๗ นางสาวชุติมา  ศรีเมือง 

 ๑๓๐๘ นางสาวชุติมา  สันตินิภานนท 

 ๑๓๐๙ นางสาวชุติมา  สิงหคาร 

 ๑๓๑๐ นางสาวชุติมา  วิลามาศ 

 ๑๓๑๑ นางชุรีพร  เจียรมณีโชติชัย 

 ๑๓๑๒ นางสาวชุลิตา  ดารากัย 

 ๑๓๑๓ นางสาวชุลีพร  ทองหนาศาล 

 ๑๓๑๔ นางสาวชุลีพร  องอาจ 

 ๑๓๑๕ นางเชษฐาภรณ  จันทรเลิศฤทธิ์ 

 ๑๓๑๖ นางสาวโชติกา  เผือกเสวก 

 ๑๓๑๗ นางสาวโชติมา  เวศานนทเวช 

 ๑๓๑๘ นางสาวซอบารียา  มาแย 

 ๑๓๑๙ นางสาวซอฟยะห  ดาเดะ 

 ๑๓๒๐ นางซะอาดะห  หะยีปยวงศ 

 ๑๓๒๑ นางสาวซัลมา  โตะดะ 

 ๑๓๒๒ นางสาวซัลวา  ยูโซะยุ 

 ๑๓๒๓ นางสาวซานียะห  มะแงสะแต 

 ๑๓๒๔ นางสาวซาบีกะ  บือสา 

 ๑๓๒๕ นางสาวซารสุดา  มะเละแซ 

 ๑๓๒๖ นางสาวซารีนา  สังขจันทร 

 ๑๓๒๗ นางสาวซารียะ  ทองแดง 

 ๑๓๒๘ นางสาวซาลิสา  สะแลแม 

 ๑๓๒๙ นางสาวซูฟยะฮ  มะณีหิยา 

 ๑๓๓๐ นางสาวซูฮัยดี  ลาแดง 

 ๑๓๓๑ นางสาวซูไฮลา  มะเซ็ง 

 ๑๓๓๒ นางสาวไซฝะฮ  โตะราหนี 

 ๑๓๓๓ นางสาวฌัชมารินทร  กันสา 

 ๑๓๓๔ นางสาวญณกร  โพธิ์เงิน 

 ๑๓๓๕ นางญาณภา  ใจตาง 

 ๑๓๓๖ นางสาวญาณิดา  วงษดี 

 ๑๓๓๗ นางสาวญาณิน  รัตนติกุล 

 ๑๓๓๘ นางสาวญาณิศา  ขวัญเกื้อ 

 ๑๓๓๙ นางสาวญาณิศา  เพชรรัตน 

 ๑๓๔๐ นางสาวญาณี  ไทรพันธแกว 

 ๑๓๔๑ นางสาวญาดา  วรรณโพธิ์กลาง 

 ๑๓๔๒ นางสาวญาติกา  ขันจันแสง 

 ๑๓๔๓ นางสาวญานิล  ชนะประโคน 

 ๑๓๔๔ นางสาวญานิศา  สิรวิชยกุล 

 ๑๓๔๕ นางสาวญาศินี  แดงสุวรรณ 

 ๑๓๔๖ นางสาวฐชานันท  อิสริยะชัยกุล 

 ๑๓๔๗ นางสาวฐานิต  คําคงแกว 

 ๑๓๔๘ นางสาวฐาปณี  ธิติโรจนโภคิน 



 หนา   ๑๕๓ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๔๙ นางสาวฐาปณี  อบอุน 

 ๑๓๕๐ นางสาวฐาปนันท  พุมกาญจน 

 ๑๓๕๑ นางสาวฐาปนี  รอดบานสวน 

 ๑๓๕๒ นางสาวฐาปนี  ขจรฤทธิ์ 

 ๑๓๕๓ นางสาวฐิตาพร  ฉายาวุฒิพงศ 

 ๑๓๕๔ นางสาวฐิตาภรณ  ฤทธิรงคสกุล 

 ๑๓๕๕ นางสาวฐิตารีย  พรมฉิมพลี 

 ๑๓๕๖ นางสาวฐิติชญา  คงแสงภักดิ์ 

 ๑๓๕๗ นางสาวฐิติชญาณ  สุขเกษม 

 ๑๓๕๘ นางฐิตินันท  ทรัพยพันแสน 

 ๑๓๕๙ นางฐิติพร  ถิ่นวนา 

 ๑๓๖๐ นางสาวฐิติพร  บุญปราบ 

 ๑๓๖๑ นางฐิติพร  รุงโรจนถาวร 

 ๑๓๖๒ นางสาวฐิติพร  สกุลพราหมณ 

 ๑๓๖๓ นางสาวฐิติพร  อนันต 

 ๑๓๖๔ นางสาวฐิติภรณ  โฉมทัพ 

 ๑๓๖๕ นางสาวฐิติภัสร  ตาปนานนท 

 ๑๓๖๖ นางสาวฐิติมน  ชัยชนะทรัพย 

 ๑๓๖๗ นางสาวฐิติมน  แซเตีย 

 ๑๓๖๘ นางสาวฐิติมา  เกล้ียงกลม 

 ๑๓๖๙ นางสาวฐิติมา  แกวอรสาร 

 ๑๓๗๐ นางสาวฐิติมา  ถมทอง 

 ๑๓๗๑ นางสาวฐิติมา  ทองแดง 

 ๑๓๗๒ นางสาวฐิติมา  ธรรมเพชร 

 ๑๓๗๓ นางฐิติมา  นาขาม 

 ๑๓๗๔ นางสาวฐิติมา  ประจุดทะสังข 

 ๑๓๗๕ นางสาวฐิติมา  มีแสง 

 ๑๓๗๖ นางสาวฐิติมา  รัตนรัตน 

 ๑๓๗๗ นางสาวฐิติมา  อารีอุดมวงศ 

 ๑๓๗๘ นางสาวฐิติรัตน  รักษวิทย 

 ๑๓๗๙ นางสาวฐิติรัตน  วิลัยฤทธิ์ 

 ๑๓๘๐ นางสาวฐิติรัตน  อยูย่ังยืน 

 ๑๓๘๑ นางสาวฐิปนี  นามรินทร 

 ๑๓๘๒ นางฑาริกานันท  มะลิดวง 

 ๑๓๘๓ นางสาวฑิตฐิตา  วงมา 

 ๑๓๘๔ นางสาวฑิตภากร  เกาแกกูล 

 ๑๓๘๕ นางฑิตยาพร  คงทน 

 ๑๓๘๖ นางฑิพา  เลิศอัศวภัทร 

 ๑๓๘๗ นางสาวณกมล  สุขประเสริฐ 

 ๑๓๘๘ นางณฎาร  มูลสมบัติ 

 ๑๓๘๙ นางสาวณฐพร  ตนอินทร 

 ๑๓๙๐ นางสาวณฐาฉัตร  คํายา 

 ๑๓๙๑ นางสาวณปภัช  พลเสน 

 ๑๓๙๒ นางสาวณปภัช  สังฆโสภณ 

 ๑๓๙๓ นางณปภัช  สุโพธิ์คํา 

 ๑๓๙๔ นางสาวณปภา  ประยูรวงษ 

 ๑๓๙๕ นางสาวณภัชชา  ประทุมทอง 

 ๑๓๙๖ นางสาวณภัสสวรรณ  ผสมพราหมณ 

 ๑๓๙๗ นางสาวณภาภัช  จันทรแทน 

 ๑๓๙๘ นางณภาภัช  เดินแปง 



 หนา   ๑๕๔ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๙๙ นางสาวณภาสณัฐ  ดวงนิล 

 ๑๔๐๐ นางสาวณรินทร  สันทอง 

 ๑๔๐๑ นางสาวณวรา  เหลาวาณิชย 

 ๑๔๐๒ นางสาวณัชชา  เต็งเติงวงศ 

 ๑๔๐๓ นางสาวณัชมาศ  บุญคํา 

 ๑๔๐๔ นางสาวณัฎฐณิชา  ลิมปโชติกุล 

 ๑๔๐๕ นางสาวณัฎฐนรีย  ชนะชัย 

 ๑๔๐๖ นางสาวณัฎฐพร  เตชะสา 

 ๑๔๐๗ นางสาวณัฎฐภรณ  นพกวด 

 ๑๔๐๘ นางสาวณัฏฐชานันท  กมลฤกษ 

 ๑๔๐๙ นางสาวณัฏฐณิชา  โกมลพันธ 

 ๑๔๑๐ นางสาวณัฏฐนันท  จันทรลือ 

 ๑๔๑๑ นางสาวณัฏฐนันท  วิทิตธีรานนท 

 ๑๔๑๒ นางณัฏฐพัชร  นิ่มนวล 

 ๑๔๑๓ นางสาวณัฏฐยาภัทร  ดวงจันคํา 

 ๑๔๑๔ นางสาวณัฏฐิญา  ขอสูงเนิน 

 ๑๔๑๕ นางสาวณัฏฐิญา  ชูจิตร 

 ๑๔๑๖ นางสาวณัฏฐิยาภรณ  ศรีมุงคุณ 

 ๑๔๑๗ นางสาวณัฐกษิญามน   

  แกวเสถียรมงกุฎ 

 ๑๔๑๘ นางสาวณัฐกาญ  พลอยเหล่ียม 

 ๑๔๑๙ นางณัฐกานต  สอนมา 

 ๑๔๒๐ นางสาวณัฐกานต  หมื่นไก 

 ๑๔๒๑ นางณัฐกานต  อันทราศรี 

 ๑๔๒๒ นางสาวณัฐชนิกา  สินธุชัย 

 ๑๔๒๓ นางสาวณัฐชยา  กิริวรรณา 

 ๑๔๒๔ นางสาวณัฐชยา  เสนอใจ 

 ๑๔๒๕ นางณัฐญา  ตั้งพระกิตติคุณ 

 ๑๔๒๖ นางสาวณัฐฐา  โพธิ์นอก 

 ๑๔๒๗ นางณัฐฐาพร  รุงเรืองกาฬะเกศ 

 ๑๔๒๘ นางสาวณัฐณิชา  กันสุทธิ 

 ๑๔๒๙ นางสาวณัฐณิชา  กาญจนไวกูณฐ 

 ๑๔๓๐ นางสาวณัฐณิชา  ชางคลาย 

 ๑๔๓๑ นางสาวณัฐณิชา  ธัญญาดี 

 ๑๔๓๒ นางสาวณัฐณิชา  ปานศักดิ์ 

 ๑๔๓๓ นางสาวณัฐดาวัลญ  มากบุญ 

 ๑๔๓๔ นางณัฐติกา  พุทธพงศ 

 ๑๔๓๕ นางสาวณัฐติกานต  กฤษณัมพก 

 ๑๔๓๖ นางสาวณัฐติยา  อภิวาท 

 ๑๔๓๗ นางสาวณัฐทรา  คณาภิบาล 

 ๑๔๓๘ นางสาวณัฐธยาน  กล่ินจําปาศรี 

 ๑๔๓๙ นางสาวณัฐธยาน  แพทยเมืองจันทร 

 ๑๔๔๐ นางสาวณัฐธิดา  เกตุวันดี 

 ๑๔๔๑ นางสาวณัฐธิดา  ขําปราง 

 ๑๔๔๒ นางสาวณัฐธิดา  ปานชาง 

 ๑๔๔๓ นางสาวณัฐธิดา  ยอดแยม 

 ๑๔๔๔ นางสาวณัฐธิดา  รุนมี 

 ๑๔๔๕ นางสาวณัฐธิดา  เรงพัฒนกิจ 

 ๑๔๔๖ นางสาวณัฐธิตา  กองแกว 

 ๑๔๔๗ นางสาวณัฐธินีย  ติดตองรัมย 



 หนา   ๑๕๕ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๔๘ นางสาวณัฐนรี  ศรีสารคาม 

 ๑๔๔๙ นางสาวณัฐนรี  ศิริบุญมากูล 

 ๑๔๕๐ นางณัฐนัญญา  มยุโรวาท 

 ๑๔๕๑ นางสาวณัฐนันท  แซตั้ง 

 ๑๔๕๒ นางสาวณัฐนันท  ราชาเดช 

 ๑๔๕๓ นางสาวณัฐนิชา  ดําริห 

 ๑๔๕๔ นางสาวณัฐพร  แกวคํา 

 ๑๔๕๕ นางสาวณัฐพร  สิงหนาท 

 ๑๔๕๖ นางสาวณัฐพร  อินสัน 

 ๑๔๕๗ นางณัฐพัชร  สันติวรนันท 

 ๑๔๕๘ นางสาวณัฐพัชร  ทองอันตัง 

 ๑๔๕๙ นางณัฐพัชร  ไทยพสิษฐ 

 ๑๔๖๐ นางสาวณัฐภรณ  พรเงิน 

 ๑๔๖๑ นางสาวณัฐภากานต  ศรีจันทร 

 ๑๔๖๒ นางณัฐยา  ดีโยธา 

 ๑๔๖๓ นางสาวณัฐยาภรณ  คามีศักดิ์ 

 ๑๔๖๔ นางสาวณัฐรดี  พานิชวงษ 

 ๑๔๖๕ นางสาวณัฐริกา  เอี่ยมทรัพย 

 ๑๔๖๖ นางสาวณัฐริภรณ  เกตุแกว 

 ๑๔๖๗ นางสาวณัฐวดี  ดิษเทศ 

 ๑๔๖๘ นางสาวณัฐสุดา  คําวุฒิ 

 ๑๔๖๙ นางณัฐสุดา  ธรรมราช 

 ๑๔๗๐ นางสาวณัฐสุภา  พรสมบุญ 

 ๑๔๗๑ นางสาวณัฐิดา  จูมเอย 

 ๑๔๗๒ นางสาวณัฐิดา  ศิริแกว 

 ๑๔๗๓ นางสาวณัฐิยา  รูปเหมาะ 

 ๑๔๗๔ นางสาวณิชกานต  พรมทองดี 

 ๑๔๗๕ นางสาวณิชกานต  พินิจจิตรสมุทร 

 ๑๔๗๖ นางณิชชยา  โตเสม 

 ๑๔๗๗ นางสาวณิชฎาภา  ศรอินทร 

 ๑๔๗๘ นางสาวณิชนันท  ฉากกิ่ง 

 ๑๔๗๙ นางณิชนันทน  วิฆเนศรังสรรค 

 ๑๔๘๐ นางสาวณิชมน  เอี่ยมตระกูล 

 ๑๔๘๑ นางสาวณิชากร  สองแสง 

 ๑๔๘๒ นางสาวณิชาดา  รัตนเสถียร 

 ๑๔๘๓ นางสาวณิชานันท  เสมาทอง 

 ๑๔๘๔ นางณิรัชญา  กําเนิดสิงห 

 ๑๔๘๕ นางสาวณิศรา  จงเจริญ 

 ๑๔๘๖ นางสาวณีรชา  คมขํา 

 ๑๔๘๗ นางสาวณุตลาวัณท  ธนากิจวุฒิกรณ 

 ๑๔๘๘ นางสาวดรัลพร  ทับทิมดํา 

 ๑๔๘๙ นางสาวดรุณี  ชนะพาล 

 ๑๔๙๐ นางสาวดรุณี  ดวงสูง 

 ๑๔๙๑ นางสาวดรุณี  ศรีนภา 

 ๑๔๙๒ นางดลญา  พรรณราย 

 ๑๔๙๓ นางสาวดลยา  จันทรคณา 

 ๑๔๙๔ นางสาวดลฤดี  โสพรรณเมศ 

 ๑๔๙๕ นางสาวดวงกมล  ซําโพธิ์ 

 ๑๔๙๖ นางสาวดวงกมล  ศรีวงศ 

 ๑๔๙๗ นางสาวดวงกมล  สุขมวง 



 หนา   ๑๕๖ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๙๘ นางดวงจันทร  ปานพรม 

 ๑๔๙๙ นางสาวดวงใจ  งบไธสง 

 ๑๕๐๐ นางสาวดวงใจ  ปวงสุข 

 ๑๕๐๑ นางสาวดวงดาว  ชนะสุข 

 ๑๕๐๒ นางสาวดวงเดือน  ชนะสุข 

 ๑๕๐๓ นางสาวดวงพร  โคตรจรรยา 

 ๑๕๐๔ นางสาวดวงพร  ฆองเล็ก 

 ๑๕๐๕ นางสาวดวงพร  สมาฤกษ 

 ๑๕๐๖ นางสาวดวงฤทัย  สีสาคุณ 

 ๑๕๐๗ นางสาวดวงสมร  อินไชย 

 ๑๕๐๘ นางดวงหทัย  พลเสน 

 ๑๕๐๙ นางสาวดารัตน  เชื้อนวน 

 ๑๕๑๐ นางสาวดารัตน  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๕๑๑ นางสาวดาราณี  เจะเลาะ 

 ๑๕๑๒ นางสาวดาราธิป  วังบุญคง 

 ๑๕๑๓ นางสาวดารารัตน  ทิพยวงค 

 ๑๕๑๔ นางสาวดารารัตน  พืชนอก 

 ๑๕๑๕ นางสาวดารารัตน  มีไมดี 

 ๑๕๑๖ นางสาวดาริณี  ลุนเรียง 

 ๑๕๑๗ นางสาวดาริน  ศรีภาชา 

 ๑๕๑๘ นางดารินทร  จันทรเพชร 

 ๑๕๑๙ นางดารุณี  ไชยธานี 

 ๑๕๒๐ นางสาวดารุณี  ทิพยปญญา 

 ๑๕๒๑ นางดารุณี  นิ่มสุวรรณ 

 ๑๕๒๒ นางดาเรศ  คงภู 

 ๑๕๒๓ นางสาวดาวตะวัน  รักทอง 

 ๑๕๒๔ นางสาวดาวรุง  พลรัตน 

 ๑๕๒๕ นางดาวลอย  วรสาร 

 ๑๕๒๖ นางสาวดาวสุดารัตน  โสภาจันทร 

 ๑๕๒๗ นางสาวดาฮียา  หลีเบ็นหมาน 

 ๑๕๒๘ นางสาวดีนา  จินดาเพ็ชร 

 ๑๕๒๙ นางสาวดีนา  เลาะตะโละ 

 ๑๕๓๐ นางสาวดุจเดือน  สวารักษ 

 ๑๕๓๑ นางสาวดุฏฐณียา  ปดสําราญ 

 ๑๕๓๒ นางดุษฎี  ไชยแสง 

 ๑๕๓๓ นางดุษฎี  เทศสี 

 ๑๕๓๔ นางสาวดุษณี  จันทรอุดร 

 ๑๕๓๕ นางสาวดุสิตา  ศรีสมบูรณสกุล 

 ๑๕๓๖ นางสาวเดนนภา  สุขสําราญ 

 ๑๕๓๗ นางเดนนภา  อินจันทร 

 ๑๕๓๘ นางสาวเดือน  โพธิ์คํา 

 ๑๕๓๙ นางสาวเดือนนภา  อักษรไทย 

 ๑๕๔๐ นางสาวตติยา  พวงใต 

 ๑๕๔๑ นางตรีชฎาพร  คําแปร 

 ๑๕๔๒ นางตรีเนตร  นอยนาค 

 ๑๕๔๓ นางตรึงตา  หวานแท 

 ๑๕๔๔ นางสาวตัสนีม  สัสดีกุล 

 ๑๕๔๕ นางสาวตุลยดา  อุนแกว 

 ๑๕๔๖ นางสาวตุลาภรณ  ศรีหริ่ง 

 ๑๕๔๗ นางสาวเตือนใจ  สรอยสูงเนิน 



 หนา   ๑๕๗ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๔๘ นางสาวทรรศนีย  ราชไพบูลย 

 ๑๕๔๙ นางสาวทวินันท  พันธุทอง 

 ๑๕๕๐ นางสาวทวินันท  โพธิ์พรม 

 ๑๕๕๑ นางสาวทักษพร  พันธุวงษ 

 ๑๕๕๒ นางทักษิณา  ประภาการ 

 ๑๕๕๓ นางสาวทัชชภร  เหมทิพย 

 ๑๕๕๔ นางสาวทัดดาว  นวลจําปา 

 ๑๕๕๕ นางสาวทัตสรวง  อัศวหิรัญภัทร 

 ๑๕๕๖ นางทับทิม  อาสนาทิพย 

 ๑๕๕๗ นางทัศนีย  บุษบงค 

 ๑๕๕๘ วาที่รอยตรีหญิง ทัศนีย  พระวงษวัน 

 ๑๕๕๙ นางสาวทัศนีย  สัมพันธ 

 ๑๕๖๐ นางสาวทัศนีย  หนูหนุด 

 ๑๕๖๑ นางสาวทัศนีย  อินทเรย 

 ๑๕๖๒ นางสาวทัศนียา  เจะแม 

 ๑๕๖๓ นางทัศวรรณ  สมลิคุณ 

 ๑๕๖๔ นางสาวทาริกา  บุญปน 

 ๑๕๖๕ นางทิคัมพร  ย้ิมไพบูลยธิปญญา 

 ๑๕๖๖ นางทิชากร  แกวประทุม 

 ๑๕๖๗ นางสาวทิตยาพร  คงมอญ 

 ๑๕๖๘ นางสาวทิพปภา  เปงคํา 

 ๑๕๖๙ นางสาวทิพยภาพร  เพียรหา 

 ๑๕๗๐ นางสาวทิพยรัชต  เพชราภิรัชต 

 ๑๕๗๑ นางสาวทิพยรัตน  กันทะ 

 ๑๕๗๒ นางสาวทิพยลดา  อินสวาง 

 ๑๕๗๓ นางสาวทิพยสราลี  ฤาชา 

 ๑๕๗๔ นางสาวทิพยสุคนธ  สุขแจม 

 ๑๕๗๕ นางสาวทิพยสุดา  แซเฮง 

 ๑๕๗๖ นางทิพยสุดา  ยกชู 

 ๑๕๗๗ นางสาวทิพยอนงค  เกตุฉันท 

 ๑๕๗๘ นางสาวทิพยอาภรณ  มุงชิดกลาง 

 ๑๕๗๙ นางสาวทิพวรรณ  ปอปรีดา 

 ๑๕๘๐ นางสาวทิพวรรณ  ผาพันธ 

 ๑๕๘๑ นางสาวทิพวรรณ  ยูรสวัสดิ์ 

 ๑๕๘๒ นางสาวทิพวรรณ  ศรีบุญมี 

 ๑๕๘๓ นางสาวทิพวรรณ  ศรีบุญเลิศ 

 ๑๕๘๔ นางสาวทิพวรรณ  หาหลา 

 ๑๕๘๕ นางทิพวรรณ  อึ้งตระกูล 

 ๑๕๘๖ นางสาวทิพวัลย  สังขแกว 

 ๑๕๘๗ นางทิพวิมล  จินาวรรณ 

 ๑๕๘๘ นางสาวทิพอักษร  ไมเรกัน 

 ๑๕๘๙ นางสาวทิพานันท  เทพคง 

 ๑๕๙๐ นางทิมวรรณ  เสาเวียง 

 ๑๕๙๑ นางสาวเทียนเงิน  เนตรขันธ 

 ๑๕๙๒ นางธณัชภัค  ทิพยเดช 

 ๑๕๙๓ นางสาวธนปตี  เพชรชวย 

 ๑๕๙๔ นางสาวธนพร  จงสืบสิทธิ 

 ๑๕๙๕ นางสาวธนพร  บวรเศรษฐากุล 

 ๑๕๙๖ นางสาวธนพร  ศุภโชคชัยวัฒนา 

 ๑๕๙๗ นางสาวธนพร  สุมะณี 



 หนา   ๑๕๘ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๙๘ นางธนวรรณ  ทรงเดชะ 

 ๑๕๙๙ นางสาวธนวันต  วรรักษหิรัญโชค 

 ๑๖๐๐ นางสาวธนัชพร  วิจยาภรณ 

 ๑๖๐๑ นางสาวธนัชพร  สงรอง 

 ๑๖๐๒ นางสาวธนัชพัชญ  มีเดช 

 ๑๖๐๓ นางสาวธนัสถา  อินทรวิเชียร 

 ๑๖๐๔ นางสาวธนากิตติ์  ศรีน้ําออม 

 ๑๖๐๕ นางสาวธนาทิพย  สายคําทอน 

 ๑๖๐๖ นางธนาพร  คําบูชา 

 ๑๖๐๗ นางสาวธนาภรณ  จักขุเรือง 

 ๑๖๐๘ นางสาวธนาภรณ  ทาวัง 

 ๑๖๐๙ นางสาวธนาภรณ  โทศิริกุล 

 ๑๖๑๐ นางธนาภรณ  พิพัฒนศาสตร 

 ๑๖๑๑ นางสาวธนาภรณ  โพยมชัชวาล 

 ๑๖๑๒ นางสาวธนาภรณ  ศรีธิเมืองใจ 

 ๑๖๑๓ นางสาวธนาภรณ  สันติสุทธิ์ 

 ๑๖๑๔ นางสาวธนาภรณ  หมอทอง 

 ๑๖๑๕ นางธนาภา  มั่นคง 

 ๑๖๑๖ นางธนิตา  อุบลบาน 

 ๑๖๑๗ นางสาวธนิศรา  เรียวเรืองแสงกุล 

 ๑๖๑๘ นางสาวธนิสร  พรประสิทธิ์ 

 ๑๖๑๙ นางสาวธนุตรา  เอี่ยมอธิพงษ 

 ๑๖๒๐ นางสาวธมลวรรณ  รักพงษ 

 ๑๖๒๑ นางสาวธราญา  พันธุคุมเกา 

 ๑๖๒๒ นางสาวธัญญกาญจน  สการ 

 ๑๖๒๓ นางสาวธัญญลักษณ  ดวงคําจันทร 

 ๑๖๒๔ นางสาวธัญญลักษณ  ชูเชิด 

 ๑๖๒๕ นางสาวธัญญวรัท  ทองขวัญ 

 ๑๖๒๖ นางสาวธัญญาภรณ  ไชยา 

 ๑๖๒๗ นางสาวธัญญาภรณ  ปามุทา 

 ๑๖๒๘ นางสาวธัญญาภรณ  ภาสะฐิติ 

 ๑๖๒๙ นางธัญญาภรณ  สวัสดิ์อารีย 

 ๑๖๓๐ นางสาวธัญญารัตน  กัณฐรัตน 

 ๑๖๓๑ นางสาวธัญญาลักษณ  พรหมเพชร 

 ๑๖๓๒ นางสาวธัญญาลักษณ  ฟองยอย 

 ๑๖๓๓ นางสาวธัญญาลักษณ  สุวงษา 

 ๑๖๓๔ นางสาวธัญญาลักษณ  ชูสังข 

 ๑๖๓๕ นางสาวธัญนันท  ฟูธนวรธันย 

 ๑๖๓๖ นางสาวธัญพร  วุฑฒยากร 

 ๑๖๓๗ สิบเอกหญิง ธัญพิชชา  สุดาชม 

 ๑๖๓๘ นางสาวธัญรัตน  ซุยโพธิ์นอย 

 ๑๖๓๙ นางสาวธัญลักษณ  เขื่อนแกว 

 ๑๖๔๐ นางสาวธัญลักษณ  ผาสุก 

 ๑๖๔๑ นางสาวธัญลักษณ  หมานดาโตะ 

 ๑๖๔๒ นางสาวธัญลักษณ  หวังมวนกลาง 

 ๑๖๔๓ นางสาวธัญวรรณ  กุศลชู 

 ๑๖๔๔ นางสาวธัญวรรณ  เพ็ชรนอย 

 ๑๖๔๕ นางสาวธัญวรัตน  ทองศรี 

 ๑๖๔๖ นางสาวธัญวรัตม  ทนทะนาน 

 ๑๖๔๗ นางสาวธัญวรัตม  บรรจุทรัพย 



 หนา   ๑๕๙ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๖๔๘ นางสาวธัญวรินทร  พิริยธัญภัทร 

 ๑๖๔๙ นางสาวธัญสินี  สุวรรณ 

 ๑๖๕๐ นางสาวธันญพร  วงคทองดี 

 ๑๖๕๑ นางสาวธันยธร  บุญชูโชค 

 ๑๖๕๒ นางสาวธันยนันท  พรมสีหา 

 ๑๖๕๓ นางสาวธันยพร  วรสายัณห 

 ๑๖๕๔ นางธันยาภรณ  ไกรสรไขศรี 

 ๑๖๕๕ นางสาวธันยาภรณ  หนูหนุน 

 ๑๖๕๖ นางธันววดี  สาริกาพันธ 

 ๑๖๕๗ นางสาวธันวา  ดาแร 

 ๑๖๕๘ นางสาวธาดารัตน  บังเอิญ 

 ๑๖๕๙ นางสาวธาดารัตน  พลชัย 

 ๑๖๖๐ นางธารทิพย  พหลสิทธิวงศ 

 ๑๖๖๑ นางสาวธารารัตน  ทรัพยสังข 

 ๑๖๖๒ นางสาวธารารัตน  มีชัย 

 ๑๖๖๓ นางสาวธาริณี  ศิริธนาศาสตร 

 ๑๖๖๔ นางสาวธารินนา  บุญท ี

 ๑๖๖๕ นางธารีรัตน  ศศิภัทรกุล 

 ๑๖๖๖ นางสาวธิดา  มวงศรี 

 ๑๖๖๗ นางสาวธิดารัตน  ชาวเหนือ 

 ๑๖๖๘ นางสาวธิดารัตน  ทองชูศักดิ์ 

 ๑๖๖๙ นางธิดารัตน  ทองโอเอี่ยม 

 ๑๖๗๐ นางธิดารัตน  บัวผัน 

 ๑๖๗๑ นางสาวธิดารัตน  บุญจริง 

 ๑๖๗๒ นางสาวธิดารัตน  พงษปลัด 

 ๑๖๗๓ นางสาวธิดารัตน  มันยะหงษ 

 ๑๖๗๔ นางสาวธิดารัตน  วงศษา 

 ๑๖๗๕ นางสาวธิดารัตน  วองทวีเจริญพร 

 ๑๖๗๖ นางสาวธิดารัตน  สุวพัฒน 

 ๑๖๗๗ นางสาวธิดารัตน  อินตะกัน 

 ๑๖๗๘ นางสาวธิติภรณ  ทิพวงศ 

 ๑๖๗๙ นางสาวธิมาภรณ  คูณพงษ 

 ๑๖๘๐ นางสาวธิรดา  วงษศิลป 

 ๑๖๘๑ นางสาวธิรัญฎา  สุทธิพงศ 

 ๑๖๘๒ นางสาวธีรภรณ  เรือนนุช 

 ๑๖๘๓ นางสาวธีรรัตน  ดาวแดน 

 ๑๖๘๔ นางสาวธีระนันท  ตั้งธีระวัฒนะ 

 ๑๖๘๕ นางสาวธีรานันท  มะปะโท 

 ๑๖๘๖ นางสาวธีราพร  กองแดนไพร 

 ๑๖๘๗ นางสาวธีราพร  อารีธีรภาส 

 ๑๖๘๘ นางสาวธีราพร  อุตชี 

 ๑๖๘๙ นางสาวนงคลักษณ  ยอดเกื้อ 

 ๑๖๙๐ นางสาวนงควรภัทร  วนิชยถนอม 

 ๑๖๙๑ นางสาวนงนภัส  บุญทาวงค 

 ๑๖๙๒ นางสาวนงนารถ  รัศมีเจริญพร 

 ๑๖๙๓ นางสาวนงนุช  ซาเสน 

 ๑๖๙๔ นางสาวนงนุช  วันทะนา 

 ๑๖๙๕ นางสาวนงนุช  สีดาดาน 

 ๑๖๙๖ นางสาวนงนุช  อาจปร ุ

 ๑๖๙๗ นางสาวนงนุช  เอี่ยมสอาด 



 หนา   ๑๖๐ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๖๙๘ นางสาวนงเยาว  พงษกิ่ง 

 ๑๖๙๙ นางสาวนงลักษณ  ปนใหญ 

 ๑๗๐๐ นางสาวนงลักษณ  เปลาเล 

 ๑๗๐๑ นางนงลักษณ  ยศปญญา 

 ๑๗๐๒ นางสาวนจี  แกวสลํา 

 ๑๗๐๓ นางสาวนธีร  ทองนอก 

 ๑๗๐๔ นางสาวนนทยา  จํารูญ 

 ๑๗๐๕ นางสาวนพรัตน  ดําสนิท 

 ๑๗๐๖ นางนพรัตน  ทองด ี

 ๑๗๐๗ นางนพรัตน  ฝูงใหญ 

 ๑๗๐๘ นางสาวนพรัตน  เสนาฮาด 

 ๑๗๐๙ นางนพรัตน  หมั่นกิจ 

 ๑๗๑๐ นางสาวนพรัตน  ผลดี 

 ๑๗๑๑ นางสาวนพวรรณ  ปลองบรรจง 

 ๑๗๑๒ นางสาวนพวรรณ  ศรีสุข 

 ๑๗๑๓ นางสาวนพวรรณ  สอนอําคา 

 ๑๗๑๔ นางสาวนภกมล  วาสนาวณิช 

 ๑๗๑๕ นางสาวนภวรรณ  สินธุวงษ 

 ๑๗๑๖ นางสาวนภสร  เมฆาวุฒิกุล 

 ๑๗๑๗ นางสาวนภัสนันท  โสภา 

 ๑๗๑๘ นางสาวนภัสพัฒน  สวัสดิ์สรเดช 

 ๑๗๑๙ นางนภัสวรรณ  จันทรเมฆา 

 ๑๗๒๐ นางสาวนภัสวรรณ  บางคําหลวง 

 ๑๗๒๑ นางสาวนภัสวรรณ  บุญฤทธิ์ 

 ๑๗๒๒ นางนภัสวรรณ  สรอยคํา 

 ๑๗๒๓ นางสาวนภัสสร  พูลทอง 

 ๑๗๒๔ นางสาวนภัสสร  มาตา 

 ๑๗๒๕ นางสาวนภาดา  กระจางโรจน 

 ๑๗๒๖ นางสาวนภาพร  บุญพา 

 ๑๗๒๗ นางนภาพร  ศิลาพฤกษ 

 ๑๗๒๘ นางสาวนภาพร  สัดสนั่น 

 ๑๗๒๙ นางนภาพร  แสงสวาง 

 ๑๗๓๐ นางสาวนภาพรรณ  ปนธรรม 

 ๑๗๓๑ นางสาวนภาพรรณ  วิรุฬปกษี 

 ๑๗๓๒ นางนภาลักษณ  เทระวงษณา 

 ๑๗๓๓ นางสาวนภาลัย  พูนศิริ 

 ๑๗๓๔ นางสาวนภาวี  ตรีมูล 

 ๑๗๓๕ นางสาวนรกมล  สุวรรณพันธ 

 ๑๗๓๖ นางสาวนรนาถฐา  จันทรแสง 

 ๑๗๓๗ นางสาวนรรณปภรรต  เทียงปา 

 ๑๗๓๘ นางสาวนรัญลักษมณ  แสงทอง 

 ๑๗๓๙ นางนรัฐภรณ  ศุภสิทธิ์ปกรณ 

 ๑๗๔๐ นางสาวนรากร  ภูผา 

 ๑๗๔๑ นางสาวนราทิพย  เพริศแกว 

 ๑๗๔๒ นางสาวนราธิป  โสประดิษฐ 

 ๑๗๔๓ นางสาวนราพรรณ  นาคจันทร 

 ๑๗๔๔ นางสาวนราวรรณ  สุพรังค 

 ๑๗๔๕ นางสาวนรินทรกร  ไทยราษฎร 

 ๑๗๔๖ นางสาวนรินทิพย  จิตตจํานงค 

 ๑๗๔๗ นางสาวนรินทิพย  นาระถี 



 หนา   ๑๖๑ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗๔๘ นางสาวนริศรา  เขื่อนแกว 

 ๑๗๔๙ นางสาวนริศรา  คําโสกเชือก 

 ๑๗๕๐ นางสาวนริศรา  จินดาประทุม 

 ๑๗๕๑ นางสาวนริศรา  ธารประเสริฐ 

 ๑๗๕๒ นางสาวนริศรา  พุมชุม 

 ๑๗๕๓ นางสาวนริศรา  อัฐนาค 

 ๑๗๕๔ นางสาวนริสา  ชูพูล 

 ๑๗๕๕ นางสาวนรีกานต  แสงดาว 

 ๑๗๕๖ นางสาวนฤภร  พิศโฉม 

 ๑๗๕๗ นางสาวนฤมล  คําเฝา 

 ๑๗๕๘ นางนฤมล  ตันติสุขุมาล 

 ๑๗๕๙ นางสาวนฤมล  เทือกตา 

 ๑๗๖๐ นางนฤมล  ผาผอง 

 ๑๗๖๑ นางสาวนฤมล  พรมดวง 

 ๑๗๖๒ นางสาวนฤมล  โพพันธ 

 ๑๗๖๓ นางสาวนฤมล  มงคลสวัสดิ์ 

 ๑๗๖๔ วาที่รอยตรีหญิง นฤมล   

  วชิรสัจจานนท 

 ๑๗๖๕ นางสาวนฤมล  ศรีโวหะ 

 ๑๗๖๖ นางสาวนฤมล  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๗๖๗ นางสาวนฤมล  สายัณน 

 ๑๗๖๘ นางสาวนฤมล  แสงสุข 

 ๑๗๖๙ นางสาวนฤมล  หนูดี 

 ๑๗๗๐ นางสาวนฤมล  หาญพุฒิ 

 ๑๗๗๑ นางสาวนฤมล  หาฝายเหนือ 

 ๑๗๗๒ นางนฤมลชนก  ดานรุงโรจน 

 ๑๗๗๓ นางสาวนลัทพร  ภูชื่น 

 ๑๗๗๔ นางสาวนลินภัสร  คงชีวินรุงเรือง 

 ๑๗๗๕ นางสาวนลินรัตน  แกนเวียงรัตน 

 ๑๗๗๖ นางสาวนลินี  นามชัยภูมิ 

 ๑๗๗๗ นางสาวนลินี  วงคตาขน 

 ๑๗๗๘ นางสาวนลินี  สีสังข 

 ๑๗๗๙ นางสาวนลินี  อิ่นมะโน 

 ๑๗๘๐ นางสาวนวทิพย  รัตนทิพา 

 ๑๗๘๑ นางสาวนวพร  รัตนจริยา 

 ๑๗๘๒ นางสาวนวภัทร  เกตุพันธ 

 ๑๗๘๓ นางสาวนวรัตน  บุญมาก 

 ๑๗๘๔ นางสาวนวรัตน  ปอมเชียงพิณ 

 ๑๗๘๕ นางสาวนวรัตน  ยะนา 

 ๑๗๘๖ นางสาวนวลจันทร  จันทะสม 

 ๑๗๘๗ นางสาวนวลฉวี  โควกิมชุน 

 ๑๗๘๘ นางสาวนวลฉวี  สิทธิโสม 

 ๑๗๘๙ นางสาวนวลตอง  สาระมูล 

 ๑๗๙๐ นางสาวนวลนภา  เรืองฤทธิ์ 

 ๑๗๙๑ นางสาวนวลปราง  บุญผองเสถียร 

 ๑๗๙๒ นางสาวนัจพร  พรมชัยศรี 

 ๑๗๙๓ นางสาวนัฎฐา  เอ็มบุตร 

 ๑๗๙๔ นางสาวนัฏฐิยา  คําสุข 

 ๑๗๙๕ นางสาวนัฐภรณ  ชิตาภรณพันธุ 

 ๑๗๙๖ นางสาวนัฐภรณ  นุยสอน 



 หนา   ๑๖๒ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗๙๗ นางสาวนัตธิกา  มาลินี 

 ๑๗๙๘ นางนัตนภา  ศิริชุมชัย 

 ๑๗๙๙ นางสาวนัทธธิญา  ตะนะโส 

 ๑๘๐๐ นางสาวนัทธลินี  กําลังเกง 

 ๑๘๐๑ นางสาวนันทกา  สืบสวน 

 ๑๘๐๒ นางสาวนันทกานต  เยาวยอด 

 ๑๘๐๓ นางสาวนันทกานต  อันประสิทธิ์ 

 ๑๘๐๔ นางสาวนันทจิตร  ภูมี 

 ๑๘๐๕ นางสาวนันทนภัส  บัวใหญ 

 ๑๘๐๖ นางสาวนันทนภัส  เรือนคํา 

 ๑๘๐๗ นางนันทนภัส  ลีเลียง 

 ๑๘๐๘ นางสาวนันทนัช  ชั้นประเสริฐ 

 ๑๘๐๙ นางสาวนันทนา  ผิวเหลือง 

 ๑๘๑๐ นางนันทนา  เพลาะกระโทก 

 ๑๘๑๑ นางสาวนันทนีย  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๘๑๒ นางสาวนันทพร  ใจเท่ียง 

 ๑๘๑๓ นางสาวนันทพร  ดวงเจียน 

 ๑๘๑๔ นางสาวนันทวรรณ  ดวงภมร 

 ๑๘๑๕ นางสาวนันทวรรณ  ปรึกษาชีพ 

 ๑๘๑๖ นางสาวนันทวรรณ  หะรังศรี 

 ๑๘๑๗ นางสาวนันทวัน  ปราบรัตน 

 ๑๘๑๘ นางสาวนันทัชกร  บุตะภักดิ์ 

 ๑๘๑๙ นางสาวนันทิกานต  ศุภอังกูร 

 ๑๘๒๐ นางสาวนันทิกานต  มุงเอื้อมกลาง 

 ๑๘๒๑ นางนันทิชา  วงษาพรหม 

 ๑๘๒๒ นางสาวนันทิชา  อัมพวัน 

 ๑๘๒๓ นางสาวนันทิดา  ภูทับทิม 

 ๑๘๒๔ นางสาวนันทิยา  ทิ่งนุย 

 ๑๘๒๕ นางสาวนันทิยา  เทพแสง 

 ๑๘๒๖ นางสาวนันทิยา  สมนึก 

 ๑๘๒๗ นางสาวนันทิยา  แปลงไธสง 

 ๑๘๒๘ นางสาวนันทิยา  มาตยนอก 

 ๑๘๒๙ นางนันยภรณ  ชมพล 

 ๑๘๓๐ นางสาวนัยนปพร  กัญญาสาย 

 ๑๘๓๑ นางสาวนัยนา  ชายคํา 

 ๑๘๓๒ นางนัยนา  อิ่มหนํา 

 ๑๘๓๓ นางสาวนาซีฮัน  ยูโซะ 

 ๑๘๓๔ นางสาวนาฎอนงค  กาล้ิม 

 ๑๘๓๕ นางสาวนาดียะห  มะสีละ 

 ๑๘๓๖ นางสาวนาตยา  ดําดี 

 ๑๘๓๗ นางสาวนาตยา  โพธิ์ดี 

 ๑๘๓๘ นางสาวนาตรพร  ศรีโสวรรณา 

 ๑๘๓๙ นางสาวนาตาชา  หมีนหนุด 

 ๑๘๔๐ นางสาวนาถณิช  สอาด 

 ๑๘๔๑ นางสาวนาถนภา  เขียวพวง 

 ๑๘๔๒ นางสาวนาถลดา  พิมพิสาร 

 ๑๘๔๓ นางสาวนาถินี  อมรธรรมวุฒิ 

 ๑๘๔๔ นางสาวนานธกานต  ผานภพ 

 ๑๘๔๕ นางสาวนาบีลา  บูเอียด 

 ๑๘๔๖ นางสาวนารถอนงค  จุลอักษร 



 หนา   ๑๖๓ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๘๔๗ นางสาวนารินทร  คชยาพันธ 

 ๑๘๔๘ นางสาวนารินทร  ดิษฐาพันธ 

 ๑๘๔๙ นางสาวนารินทร  ตาวัง 

 ๑๘๕๐ นางสาวนารีนุช  เพชรเวช 

 ๑๘๕๑ นางสาวนารีพร  มังคละ 

 ๑๘๕๒ นางสาวนารีรัตน  เตะยานิง 

 ๑๘๕๓ นางสาวนารีรัตน  ผาแกว 

 ๑๘๕๔ นางสาวน้ําคาง  ประสงดี 

 ๑๘๕๕ นางสาวน้ําทิพย  ชาญณรงค 

 ๑๘๕๖ นางสาวน้ําทิพย  พูลแกว 

 ๑๘๕๗ นางน้ําทิพย  แสนใจวุฒิ 

 ๑๘๕๘ นางสาวน้ําผ้ึง  เกี้ยวกลาง 

 ๑๘๕๙ นางสาวน้ําผ้ึง  จันทะรังษี 

 ๑๘๖๐ นางสาวน้ําผ้ึง  พุมพวง 

 ๑๘๖๑ นางสาวน้ําผ้ึง  ไพเราะ 

 ๑๘๖๒ นางสาวน้ําฝน  บุญเปง 

 ๑๘๖๓ นางน้ํามนต  ธัญญารักษ 

 ๑๘๖๔ นางสาวน้ําออย  ฉันงูเหลือม 

 ๑๘๖๕ นางสาวน้ําออย  นครกลาง 

 ๑๘๖๖ นางสาวนิชนันท  บุญรอด 

 ๑๘๖๗ นางนิชาภา  มัทธวรัตน 

 ๑๘๖๘ นางนิชาภา  แสนปวนหาญ 

 ๑๘๖๙ นางสาวนิซาฟยะ  นิมะมิง 

 ๑๘๗๐ นางสาวนิตติยา  พวงบุตร 

 ๑๘๗๑ นางสาวนิตยา  ขาวจิตร 

 ๑๘๗๒ นางนิตยา  เจดียวุฒิ 

 ๑๘๗๓ นางนิตยา  เจิมขุนทด 

 ๑๘๗๔ นางสาวนิตยา  ชวยอินทร 

 ๑๘๗๕ นางสาวนิตยา  ชาวดง 

 ๑๘๗๖ นางสาวนิตยา  ณะวัน 

 ๑๘๗๗ นางสาวนิตยา  ทะลือ 

 ๑๘๗๘ นางสาวนิตยา  ทิวคง 

 ๑๘๗๙ นางสาวนิตยา  นันทพันธ 

 ๑๘๘๐ นางสาวนิตยา  นาโสก 

 ๑๘๘๑ นางสาวนิตยา  ผิวเพชร 

 ๑๘๘๒ นางนิตยา  พลบูรณศรี 

 ๑๘๘๓ นางนิตยา  มนัส 

 ๑๘๘๔ นางนิตยา  มากะเต 

 ๑๘๘๕ นางสาวนิตยา  ยอดหาญ 

 ๑๘๘๖ นางสาวนิตยา  ศิริวรรณ 

 ๑๘๘๗ นางสาวนิตยา  สดมพฤกษา 

 ๑๘๘๘ นางสาวนิตยา  สายทอง 

 ๑๘๘๙ นางสาวนิตยา  สารีกิจ 

 ๑๘๙๐ นางสาวนิตยา  สุทธิ 

 ๑๘๙๑ นางนิตยา  ไมละหมาด 

 ๑๘๙๒ นางสาวนิตยา  สุวรรณชาติ 

 ๑๘๙๓ นางสาวนิตยาภรณ  เพชราเวช 

 ๑๘๙๔ นางสาวนิติพร  ทาคําวงค 

 ๑๘๙๕ นางสาวนิติมา  แกวบานเหลา 

 ๑๘๙๖ นางสาวนิติยา  แสนทวีสุข 



 หนา   ๑๖๔ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๘๙๗ นางสาวนิธินันท  ปรีชาวนา 

 ๑๘๙๘ นางสาวนิธิภรณ  ทองระหมาน 

 ๑๘๙๙ นางสาวนิธิภา  ภูเวียนวงศ 

 ๑๙๐๐ นางสาวนิภา  สวางแกว 

 ๑๙๐๑ นางสาวนิภาพร  แกวเกื้อ 

 ๑๙๐๒ นางสาวนิภาพร  คารงาม 

 ๑๙๐๓ นางสาวนิภาพร  คํานุ 

 ๑๙๐๔ นางสาวนิภาพร  โทขัน 

 ๑๙๐๕ นางสาวนิภาพร  เพชรขันชัย 

 ๑๙๐๖ นางสาวนิภาพร  เพียรสดับ 

 ๑๙๐๗ นางสาวนิภาพร  มูลติ๊ด 

 ๑๙๐๘ นางสาวนิภาพร  ศรีไม 

 ๑๙๐๙ นางสาวนิภาพร  ศรีสุขเจริญรัตน 

 ๑๙๑๐ นางสาวนิภาพร  อิ่นแกว 

 ๑๙๑๑ นางสาวนิภาพรรณ  จันทะมา 

 ๑๙๑๒ นางสาวนิภาภรณ  เนียนแนบ 

 ๑๙๑๓ นางสาวนิภาภรณ  พลสีลา 

 ๑๙๑๔ นางสาวนิภาภรณ  มาซา 

 ๑๙๑๕ นางสาวนิภาวรรณ  จันทรดอกรัก 

 ๑๙๑๖ นางสาวนิภาวรรณ  เสนชัย 

 ๑๙๑๗ นางสาวนิ่มนวล  พลเย่ียม 

 ๑๙๑๘ นางสาวนิ่มนวล  อิ้งชัยภูมิ 

 ๑๙๑๙ นางสาวนิ่มอนงค  กาญจนพัฒน 

 ๑๙๒๐ นางสาวนิยาพร  แกวเกล้ียง 

 ๑๙๒๑ นางสาวนิรชา  ตันติธรรม 

 ๑๙๒๒ นางนิรมล  ถาวรยศนนท 

 ๑๙๒๓ นางสาวนิรมล  แสนราชา 

 ๑๙๒๔ นางสาวนิรมล  อนันตภักดี 

 ๑๙๒๕ นางสาวนิรัชพร  วิจักษณบุญ 

 ๑๙๒๖ นางสาวนิรามัย  คฤหพันธุวณิช 

 ๑๙๒๗ นางสาวนิราวรรณ  ชมสําราญ 

 ๑๙๒๘ นางสาวนิลเนตร  เพชรวิเศษ 

 ๑๙๒๙ นางสาวนิลมล  บุตรโชติ 

 ๑๙๓๐ นางสาวนิลยา  รักย้ิม 

 ๑๙๓๑ นางสาวนิลุบล  ฉานุรักษ 

 ๑๙๓๒ นางสาวนิโลบล  ฉานุรักษ 

 ๑๙๓๓ นางสาวนิโลบล  ชมมร 

 ๑๙๓๔ นางสาวนิโลบล  บุญกระเตื้อง 

 ๑๙๓๕ นางสาวนิศากร  จอกแกว 

 ๑๙๓๖ นางสาวนิศากร  นอยบัวทอง 

 ๑๙๓๗ นางสาวนิศาชล  ไชยแหมง 

 ๑๙๓๘ นางสาวนิศาชล  แซล่ิม 

 ๑๙๓๙ นางนิศาชล  ทิพวิไชย 

 ๑๙๔๐ นางสาวนิศาชล  เที่ยงสาย 

 ๑๙๔๑ นางสาวนิศาชล  ธาราวดี 

 ๑๙๔๒ นางสาวนิศานาถ  ยอดสงา 

 ๑๙๔๓ นางสาวนิศารัตน  จันทาพูน 

 ๑๙๔๔ นางสาวนิศารัตน  บุรีศรี 

 ๑๙๔๕ นางสาวนิสา  วิภาสวงศ 

 ๑๙๔๖ นางสาวนิสา  ทองมี 
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 ๑๙๔๗ นางสาวนีดะ  มูซอ 

 ๑๙๔๘ นางสาวนียานี  ขารี 

 ๑๙๔๙ นางนุจรินทร  จตุพัฒนวโรดม 

 ๑๙๕๐ นางสาวนุจรี  สินออมทรัพย 

 ๑๙๕๑ นางสาวนุจรีย  ไมออนดี 

 ๑๙๕๒ นางสาวนุจิรดา  วาระนัง 

 ๑๙๕๓ นางสาวนุจิรา  สามัญ 

 ๑๙๕๔ นางสาวนุจิฬาภรณ  ศิริไมย 

 ๑๙๕๕ นางนุชจริยา  ชมชื่น 

 ๑๙๕๖ นางสาวนุชจรี  ถาวรศักดิ์ 

 ๑๙๕๗ นางสาวนุชจรี  เมืองบาล 

 ๑๙๕๘ นางสาวนุชจรี  ศรีนวล 

 ๑๙๕๙ นางนุชจรีย  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๙๖๐ นางสาวนุชจิรา  ทองดวง 

 ๑๙๖๑ นางสาวนุชนาฏ  ดวงตะวงษ 

 ๑๙๖๒ นางสาวนุชนาฏ  อูอรุณ 

 ๑๙๖๓ นางสาวนุชนาถ  กินรี 

 ๑๙๖๔ นางสาวนุชนาถ  จักรสมรชัย 

 ๑๙๖๕ นางนุชนารถ  แกวใส 

 ๑๙๖๖ นางสาวนุชรดา  จรีทรัพย 

 ๑๙๖๗ นางสาวนุชรัตน  พุทธวงค 

 ๑๙๖๘ นางสาวนุชราพร  มโนสีลา 

 ๑๙๖๙ นางสาวนุชราภรณ  สุริโย 

 ๑๙๗๐ นางนุชรีย  พิมมะลา 

 ๑๙๗๑ นางสาวนุชสุภา  บุญชุม 

 ๑๙๗๒ นางสาวนุดี  ชาลีเชียงพิณ 

 ๑๙๗๓ นางสาวนุธิดา  โพธิปลัด 

 ๑๙๗๔ นางสาวนุรฮูดา  มาหามะ 

 ๑๙๗๕ นางสาวนุรียัล  เส็นและ 

 ๑๙๗๖ นางสาวนุศรา  ดีแจง 

 ๑๙๗๗ นางนุศรา  วรหาร 

 ๑๙๗๘ นางสาวนุสบา  ถาวรวรานนท 

 ๑๙๗๙ นางสาวนุสรา  บัวเชย 

 ๑๙๘๐ นางสาวนุสรา  เมืองแดง 

 ๑๙๘๑ นางสาวนุสา  สุพรม 

 ๑๙๘๒ นางสาวนูรซีตา  รอนิง 

 ๑๙๘๓ นางสาวนูรฟตรี  ปาแย 

 ๑๙๘๔ นางสาวนูรมา  แม 

 ๑๙๘๕ นางสาวนูรอาซีกิน  ยูโซะ 

 ๑๙๘๖ นางนูรฮายาตี  ศรีรัตน 

 ๑๙๘๗ นางสาวนูรีซัน  กาโฮง 

 ๑๙๘๘ นางสาวนูรีดา  วาแมดีซา 

 ๑๙๘๙ นางสาวนูรียะห  กอและ 

 ๑๙๙๐ นางสาวนูรียะห  สาและ 

 ๑๙๙๑ นางสาวนูรียา  อีแมทา 

 ๑๙๙๒ นางสาวนูรูลฮูดา  ตาเละ 

 ๑๙๙๓ นางสาวเนตนิราภรณ  หนูแกว 

 ๑๙๙๔ นางเนตรชนก  แสนธิการ 

 ๑๙๙๕ นางสาวเนตรณพิศ  สุธรรม 

 ๑๙๙๖ นางสาวเนตรนภา  ไชยวุฒิ 
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 ๑๙๙๗ นางสาวเนตรนภา  ศรีอินทรคํา 

 ๑๙๙๘ นางสาวเนียนวิภา  วิเศษลา 

 ๑๙๙๙ นางบงกชรัตน  ขัติคํา 

 ๒๐๐๐ นางสาวบังอร  เทศมี 

 ๒๐๐๑ นางสาวบัณฑิตา  กล่ินมาลี 

 ๒๐๐๒ นางบัวกนก  ไชยพารา 

 ๒๐๐๓ นางสาวบัวตอง  กรชูโชค 

 ๒๐๐๔ นางสาวบัวสุวรรณ  วงษจําลอง 

 ๒๐๐๕ นางสาวบาบียา  เพ็ชรประเสริฐ 

 ๒๐๐๖ นางสาวบารนี  ชํานาญวินิจฉัย 

 ๒๐๐๗ นางสาวบิณฑสุคนธ  นุธรรมโชติ 

 ๒๐๐๘ นางสาวบุญชิชญา  ชํานาญไพร 

 ๒๐๐๙ นางสาวบุญญาพร  ติ๊บอุตม 

 ๒๐๑๐ นางสาวบุญญาพร  ทองแมน 

 ๒๐๑๑ นางบุญญิกา  จรลําโกน 

 ๒๐๑๒ นางสาวบุญฑริกา  แกวระวังเมือง 

 ๒๐๑๓ นางสาวบุญฑริกา  ธรรมเกษร 

 ๒๐๑๔ นางบุญสิตา  พุทธสรณ 

 ๒๐๑๕ นางสาวบุณยนุช  เสมอมิตร 

 ๒๐๑๖ นางสาวบุณยวีร  แกวพฤกษ 

 ๒๐๑๗ นางสาวบุบผา  แกวภักดี 

 ๒๐๑๘ นางสาวบุปผา  บุญยืน 

 ๒๐๑๙ นางบุปผาวัลย  จันดามุก 

 ๒๐๒๐ นางสาวบุศยรินทร  ไชยพรม 

 ๒๐๒๑ นางสาวบุศราพร  มีณรงค 

 ๒๐๒๒ นางสาวบุศริยา  บัวสมุย 

 ๒๐๒๓ นางสาวบุษกร  สิงหงาม 

 ๒๐๒๔ นางสาวบุษบง  อาษากิจ 

 ๒๐๒๕ นางสาวบุษบา  ครองยุทธ 

 ๒๐๒๖ นางสาวบุษบา  ตาปนจอม 

 ๒๐๒๗ นางบุษบา  โนนใหญ 

 ๒๐๒๘ นางสาวบุษยมาศ  สุวรรณชัยรบ 

 ๒๐๒๙ นางบุษยาณี  สระสวย 

 ๒๐๓๐ นางสาวบุษราคัม  ลีกา 

 ๒๐๓๑ นางสาวบุษลา  สวรรคประทาน 

 ๒๐๓๒ นางบุหงา  ออกราโชติ 

 ๒๐๓๓ นางสาวบูรณา  ตอยกระโทก 

 ๒๐๓๔ นางสาวบูไรดา  ดุหลํายะแม 

 ๒๐๓๕ นางสาวเบญจพร  เกื้อสกุล 

 ๒๐๓๖ นางสาวเบญจพร  ดาวเรือง 

 ๒๐๓๗ นางสาวเบญจพร  เรืองพิพัฒนพันธุ 

 ๒๐๓๘ นางสาวเบญจพร  สาธิตการมณี 

 ๒๐๓๙ นางสาวเบญจพร  ออนจันทร 

 ๒๐๔๐ นางสาวเบญจพร  แอบบัว 

 ๒๐๔๑ นางสาวเบ็ญจพร  วงษสกุล 

 ๒๐๔๒ นางเบญจภรณ  รัศมี 

 ๒๐๔๓ นางสาวเบญจมา  วงศกําภู 

 ๒๐๔๔ นางเบญจมาภรณ  ตระกูลคลอยดี 

 ๒๐๔๕ นางสาวเบญจมาภรณ  สุขหมื่น 

 ๒๐๔๖ นางเบญจมาศ  แกวบุญทอง 
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 ๒๐๔๗ นางสาวเบญจมาศ  ไกรสุวรรณ 

 ๒๐๔๘ นางสาวเบญจมาศ  คะมา 

 ๒๐๔๙ นางเบญจมาศ  คําหวาง 

 ๒๐๕๐ นางสาวเบญจมาศ  จาระณะ 

 ๒๐๕๑ นางสาวเบญจมาศ  ชุมภู 

 ๒๐๕๒ นางสาวเบญจมาศ  ทองดีนอก 

 ๒๐๕๓ นางสาวเบญจมาศ  ธุระกิจ 

 ๒๐๕๔ นางเบญจมาศ  เพ็ชรเทียน 

 ๒๐๕๕ นางสาวเบญจมาศ  เพ็ชรรักษา 

 ๒๐๕๖ นางสาวเบญจมาศ  วิรเศรษฐ 

 ๒๐๕๗ นางสาวเบญจมาศ  ศรีนาค 

 ๒๐๕๘ นางสาวเบญจมาศ  สะระ 

 ๒๐๕๙ นางสาวเบญจมาศ  สายทองคํา 

 ๒๐๖๐ นางสาวเบ็ญจมาศ  ซายน้ําจืด 

 ๒๐๖๑ นางสาวเบญจลักษณ  คณารักษ 

 ๒๐๖๒ นางสาวเบญจวรรณ  ขอสืบ 

 ๒๐๖๓ นางสาวเบญจวรรณ  ครุฑนาค 

 ๒๐๖๔ นางสาวเบญจวรรณ  ฉิมมี 

 ๒๐๖๕ นางสาวเบญจวรรณ  ทับผอง 

 ๒๐๖๖ นางสาวเบญจวรรณ  พันหนองหวา 

 ๒๐๖๗ นางสาวเบญจวรรณ  วงษรอด 

 ๒๐๖๘ นางเบญจวรรณ  ศรีกันชัย 

 ๒๐๖๙ นางสาวเบญจวรรณ  ใจเอื้อ 

 ๒๐๗๐ นางสาวเบ็ญจวรรณ  เทพสาร 

 ๒๐๗๑ นางเบญจา  เขื่อนคํา 

 ๒๐๗๒ นางสาวเบ็ญญาทิพย  วงษวรรณ 

 ๒๐๗๓ นางโบตั๋น  ชาญณรงค 

 ๒๐๗๔ นางสาวปฏิญญา  คําภูษา 

 ๒๐๗๕ นางสาวปฏิญญา  สมบัติบุญมา 

 ๒๐๗๖ นางสาวปฏิมา  พิลานนท 

 ๒๐๗๗ นางสาวปฐมพร  ชัยงาม 

 ๒๐๗๘ นางสาวปฐมพร  รัตนออน 

 ๒๐๗๙ นางสาวปฐมา  ณรงคหนู 

 ๒๐๘๐ นางสาวปณิชนันท  ทองวงศญาติ 

 ๒๐๘๑ นางสาวปณิตา  สนิท 

 ๒๐๘๒ นางปณิตา  สืบแกว 

 ๒๐๘๓ นางสาวปทุมพร  จุฬาพรพรหมณ 

 ๒๐๘๔ นางสาวปทุมพร  นาคสัน 

 ๒๐๘๕ นางสาวปทุมมา  ราชศรีเมือง 

 ๒๐๘๖ นางปทุมรัตน  เอกพจน 

 ๒๐๘๗ นางสาวปทุมวดี  คํามาวัน 

 ๒๐๘๘ นางสาวปทุมวัน  กล่ันจังหรีด 

 ๒๐๘๙ นางสาวปทุมา  ขุนสูงเนิน 

 ๒๐๙๐ นางสาวปนัดดา  นอมมนัส 

 ๒๐๙๑ นางสาวปนัดดา  แนนอุดร 

 ๒๐๙๒ นางปนัดดา  บุญราช 

 ๒๐๙๓ นางปนัดดา  ปลุกใจ 

 ๒๐๙๔ นางสาวปนัดดา  พันอุสาห 

 ๒๐๙๕ นางปนัดดา  มณีฉาย 

 ๒๐๙๖ นางสาวปนัสดา  ศรีมณฑา 
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 ๒๐๙๗ นางสาวปภัสรา  เทพณรงค 

 ๒๐๙๘ นางสาวปภัสสร  เสริมราษฎร 

 ๒๐๙๙ นางสาวปภาดา  อุเมฆ 

 ๒๑๐๐ นางสาวปรทิพย  บุญมาแกว 

 ๒๑๐๑ นางสาวปรพิมล  ยะปญญา 

 ๒๑๐๒ นางสาวปรภาว   

  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 ๒๑๐๓ นางสาวประกายรุง  ทองเงิน 

 ๒๑๐๔ นางสาวประณิดา  คุระนันท 

 ๒๑๐๕ นางสาวประดิษฐา  สิมมาเตา 

 ๒๑๐๖ นางประทุมพร  ศิริสินเลิศ 

 ๒๑๐๗ นางสาวประทุมวรรณ  พันธุนิยม 

 ๒๑๐๘ นางประไพพิศ  ธนธรรมนุกูล 

 ๒๑๐๙ นางสาวประภัสสร  คนขยัน 

 ๒๑๑๐ นางสาวประภัสสร  โงวศิลปศาสตร 

 ๒๑๑๑ นางสาวประภัสสร  จ๋ีมะลิ 

 ๒๑๑๒ นางประภัสสร  บัวภา 

 ๒๑๑๓ นางสาวประภา  แยมชู 

 ๒๑๑๔ นางสาวประภาพร  เกตุบางลาย 

 ๒๑๑๕ นางประภาพร  คชสาร 

 ๒๑๑๖ นางสาวประภาพรรณ  ชาญเชี่ยว 

 ๒๑๑๗ นางสาวประภาพรรณ  พราวศรี 

 ๒๑๑๘ นางประภาพรรณ  เรืองเดช 

 ๒๑๑๙ นางประภาพันธ  สุขแสง 

 ๒๑๒๐ นางสาวประภาภรณ  พฤกษชาติ 

 ๒๑๒๑ นางสาวประภาภรณ  มีทอง 

 ๒๑๒๒ นางสาวประภาภรณ  วรวิสันต 

 ๒๑๒๓ นางประภารัตน  ปกษา 

 ๒๑๒๔ นางสาวประภาวดี  คานโนนทัน 

 ๒๑๒๕ นางสาวประภาวรรณ  ผสมทา 

 ๒๑๒๖ นางสาวประภาศรี  มังคละสุ 

 ๒๑๒๗ นางสาวประภาศิณี  อินทรโก 

 ๒๑๒๘ นางสาวประสงค  ไชยพล 

 ๒๑๒๙ นางสาวปรัชญวรรณ  วีระพล 

 ๒๑๓๐ นางสาวปรัศนีย  นิยมธรรม 

 ๒๑๓๑ นางสาวปรางคทิพย  ขยายศรี 

 ๒๑๓๒ นางสาวปรางทิพย  เทียนทอง 

 ๒๑๓๓ นางปรางทิพย  มะแอเคียน 

 ๒๑๓๔ นางสาวปราญจิต  งอยจันทร 

 ๒๑๓๕ นางสาวปราณี  เขตจรัสแสง 

 ๒๑๓๖ นางสาวปราณี  คําศรี 

 ๒๑๓๗ นางสาวปราณี  มานะเพียร 

 ๒๑๓๘ นางสาวปราณี  แยมประยงค 

 ๒๑๓๙ นางสาวปรารถนา  ขันธรักษา 

 ๒๑๔๐ นางสาวปรารถนา  พันธุปาน 

 ๒๑๔๑ นางสาวปรารถนา  รอดมา 

 ๒๑๔๒ นางปรารถนา  รัตนเจริญ 

 ๒๑๔๓ นางสาวปรารถนา  สุขสบาย 

 ๒๑๔๔ นางสาวปริฉัตร  นาคผอง 

 ๒๑๔๕ นางสาวปริฉัตร  โอวาทวงษ 
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 ๒๑๔๖ นางสาวปริญญาพร  ศรีพรหม 

 ๒๑๔๗ นางสาวปริญญาพร  สังขะพงษ 

 ๒๑๔๘ นางสาวปริณดา  ยอดแกว 

 ๒๑๔๙ นางสาวปริณดานันท   

  โรจนบุญญรัสมิ์ 

 ๒๑๕๐ นางสาวปริยากร  บุตรพรม 

 ๒๑๕๑ นางปริยาภรณ  แพงคําแสน 

 ๒๑๕๒ นางสาวปริยาภัทร  เพชรประดู 

 ๒๑๕๓ นางสาวปริศนา  ทองเชื้อ 

 ๒๑๕๔ นางสาวปริศนา  วิถีไพร 

 ๒๑๕๕ นางปริศรา  สังขเงิน 

 ๒๑๕๖ นางสาวปรีญาภา  พลศรีดา 

 ๒๑๕๗ นางสาวปรีดา  รุงรัตนพงษพร 

 ๒๑๕๘ นางสาวปรีดาภรณ  จิตรมา 

 ๒๑๕๙ นางสาวปรียชนัน  โตวณะบุตร 

 ๒๑๖๐ นางสาวปรียานุช  แกวนํา 

 ๒๑๖๑ นางสาวปรียานุช  เชื้อบาง 

 ๒๑๖๒ นางสาวปรียานุช  ดวงศรี 

 ๒๑๖๓ นางสาวปรียานุช  มวงมณี 

 ๒๑๖๔ นางสาวปรียานุช  ราชบังคับ 

 ๒๑๖๕ นางสาวปรยีานุช  หวยทราย 

 ๒๑๖๖ นางสาวปรียามาศ  คูณสิริไพบูลย 

 ๒๑๖๗ นางสาวปรียารัตน  เปรมศิริสกุล 

 ๒๑๖๘ นางสาวปวรวรรณ  ปดภัย 

 ๒๑๖๙ นางสาวปวริศา  ประเดิม 

 ๒๑๗๐ นางปวริศา  เวียงจันดา 

 ๒๑๗๑ นางสาวปวรีย  อินออน 

 ๒๑๗๒ นางสาวปวีณา  คงขุนทด 

 ๒๑๗๓ นางปวีณา  ใจเอื้อย 

 ๒๑๗๔ นางปวีณา  ดวงทิพย 

 ๒๑๗๕ นางปวีณา  พ่ึงมา 

 ๒๑๗๖ นางสาวปวีณา  ยุบลไมย 

 ๒๑๗๗ นางสาวปวีณา  เยาวขันธ 

 ๒๑๗๘ นางสาวปวีณา  มรรคาเขต 

 ๒๑๗๙ นางปวีพัฒน  ทองดี 

 ๒๑๘๐ นางสาวปวีรณา  ลาภประเสริฐ 

 ๒๑๘๑ นางสาวปองขวัญ  เอกจิตต 

 ๒๑๘๒ นางสาวปะการัง  ศรีวะสุทธิ์ 

 ๒๑๘๓ นางสาวปญจมาพร  ศรีอาษา 

 ๒๑๘๔ นางสาวปญญาพร  เจริญรุงเรืองชัย 

 ๒๑๘๕ นางสาวปญรัฏฐ  แสงทอง 

 ๒๑๘๖ นางสาวปทมวรรณ  อิสลาม 

 ๒๑๘๗ นางสาวปทมา  กล่ินละออ 

 ๒๑๘๘ นางสาวปทมา  เกษหอม 

 ๒๑๘๙ นางปทมา  จันเหลือง 

 ๒๑๙๐ นางสาวปทมา  ปฏิสังข 

 ๒๑๙๑ นางสาวปทมา  ปาโส 

 ๒๑๙๒ นางสาวปทมา  ภูฆัง 

 ๒๑๙๓ นางสาวปทมา  วงศรีจันทร 

 ๒๑๙๔ นางสาวปทมา  วรรณทอง 
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 ๒๑๙๕ นางสาวปทมา  หนูเกล้ียง 

 ๒๑๙๖ นางสาวปทมา  อินจุย 

 ๒๑๙๗ นางสาวปทมากร  ชอทับทิม 

 ๒๑๙๘ นางสาวปทมาภรณ  แซะจอหอ 

 ๒๑๙๙ นางสาวปทมาภรณ  ศิริวุฒิ 

 ๒๒๐๐ นางสาวปาจรีย  เบ็ญจวงษ 

 ๒๒๐๑ นางสาวปาจรีย  เบาบาง 

 ๒๒๐๒ นางสาวปาญาดา  นุตสติ 

 ๒๒๐๓ นางสาวปาณิศรา  ทาตะ 

 ๒๒๐๔ นางสาวปาณิสรา  เนื้อแกว 

 ๒๒๐๕ นางสาวปานชีวา  ทองพรม 

 ๒๒๐๖ นางสาวปานทิพย  เพชรดี 

 ๒๒๐๗ นางสาวปานเลขา  พัดโพธิ์ 

 ๒๒๐๘ นางสาวปารดา  นนทกุลวิวัฒน 

 ๒๒๐๙ นางสาวปารวี  นนธิจันทร 

 ๒๒๑๐ นางสาวปารัช  ภิรมยรัตน 

 ๒๒๑๑ นางสาวปาริฉัตร  มีประเสริฐ 

 ๒๒๑๒ นางสาวปาริฉัตร  เศียรขุนทด 

 ๒๒๑๓ นางสาวปาริชาต  สวยขุนทด 

 ๒๒๑๔ นางสาวปาริชาต  แสงศิริไพศาล 

 ๒๒๑๕ นางสาวปาริชาติ  แกฉลาด 

 ๒๒๑๖ นางปาริชาติ  คียตปยกุล 

 ๒๒๑๗ นางสาวปาริชาต ิ เครือแสง 

 ๒๒๑๘ นางสาวปาริชาติ  ปนมวง 

 ๒๒๑๙ นางสาวปาริชาติ  เหมทานนท 

 ๒๒๒๐ นางปาริชาติ  อภัยพงศ 

 ๒๒๒๑ นางสาวปารีณา  สีหานาท 

 ๒๒๒๒ นางสาวปาลิตา  อินทรพรหม 

 ๒๒๒๓ นางปจะมาศ  ทองสอดแสง 

 ๒๒๒๔ นางปติพรรณ  แสงลา 

 ๒๒๒๕ นางปติยาภรณ  โพธิกุล 

 ๒๒๒๖ นางสาวปนเพ็ชร  ติชะรา 

 ๒๒๒๗ นางสาวปนอนงค  พิมพสุวรรณ 

 ๒๒๒๘ นางปยฉัตร  กําเหนิด 

 ๒๒๒๙ นางปยดา  อยูพิพัฒน 

 ๒๒๓๐ นางสาวปยธิดา  ศรีประสาร 

 ๒๒๓๑ นางปยนันท  ดลเฉลิมพรรค 

 ๒๒๓๒ นางสาวปยนุช  งามสาย 

 ๒๒๓๓ นางสาวปยนุช  นันทะเวช 

 ๒๒๓๔ นางสาวปยนุช  พวงมาลัย 

 ๒๒๓๕ นางปยนุช  รอดนวน 

 ๒๒๓๖ นางสาวปยนุช  ศรีบุญเรือง 

 ๒๒๓๗ นางสาวปยนุช  อุนคํา 

 ๒๒๓๘ นางสาวปยเนตร  เกียรติไกรวัลศิริ 

 ๒๒๓๙ นางสาวปยพร  จริยะประดับ 

 ๒๒๔๐ นางสาวปยมาลย  เมืองมีศรี 

 ๒๒๔๑ นางสาวปยรัตน  ทองบัว 

 ๒๒๔๒ นางสาวปยวรรณ  บุญยรัตน 

 ๒๒๔๓ นางสาวปยวรรณ  วิลาบุตร 

 ๒๒๔๔ นางสาวปยะกมล  พาสาลี 
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 ๒๒๔๕ นางสาวปยะดา  วงศอารีย 

 ๒๒๔๖ นางสาวปยะธิดา  ปวนปนตา 

 ๒๒๔๗ นางปยะนุช  คิดการ 

 ๒๒๔๘ นางสาวปยะนุช  จันทรธิ 

 ๒๒๔๙ นางสาวปยะนุช  ชางทํา 

 ๒๒๕๐ นางปยะนุช  วิชชุวัชรากร 

 ๒๒๕๑ นางสาวปยะนุช  ศรีปดถา 

 ๒๒๕๒ นางปยะนุช  ออนเกล้ียง 

 ๒๒๕๓ นางปยะพร  ชมภูคํา 

 ๒๒๕๔ นางสาวปยะพร  แซเฮง 

 ๒๒๕๕ นางสาวปยะภรณ  เสาเวียง 

 ๒๒๕๖ นางสาวปยะมาพร  แพนศรี 

 ๒๒๕๗ นางสาวปยะมาศ  สวาสดิ์นา 

 ๒๒๕๘ นางสาวปยะลักษณ  ไชยศรีจันทร 

 ๒๒๕๙ นางปยะวรรณ  จันฝาก 

 ๒๒๖๐ นางสาวปยะวรรณ  ยอดเพชร 

 ๒๒๖๑ นางสาวปยาพร  สวัสดิโกมล 

 ๒๒๖๒ นางสาวปยาพัชร  มีศักดิ์ 

 ๒๒๖๓ นางสาวปยาพัชร  จัตุรัส 

 ๒๒๖๔ นางสาวปยารัตน  อาจอินทร 

 ๒๒๖๕ นางสาวปยวรา  อมตเวทย 

 ๒๒๖๖ นางปยาวรรณ  สงชู 

 ๒๒๖๗ นางสาวปุญชิดา  อิ่มทอง 

 ๒๒๖๘ นางปุญยานุช  นามมนตรี 

 ๒๒๖๙ นางสาวปุณยาพร  ธนะพงศดิสทัต 

 ๒๒๗๐ นางสาวปุญชรัสมิ์  พรวิทยารัตน 

 ๒๒๗๑ นางสาวปูยียะห  แวหามะ 

 ๒๒๗๒ นางสาวเปมิกา  ปนดี 

 ๒๒๗๓ นางสาวเปรมกมล  ชุมไธสง 

 ๒๒๗๔ นางสาวเปรมจิต  ตาสอน 

 ๒๒๗๕ นางสาวเปรมฤดี  วอหา 

 ๒๒๗๖ นางสาวเปรมฤทัย  เปรมวรรธนไผท 

 ๒๒๗๗ นางสาวเปรมวดี  ดงแสนสุข 

 ๒๒๗๘ นางสาวเปรมิศา  ตรงตอการ 

 ๒๒๗๙ นางสาวเปรียวทิพย  นักรํา 

 ๒๒๘๐ นางสาวเปยทิพย  สอนภักดี 

 ๒๒๘๑ นางสาวผกาพรรณ  คํานันท 

 ๒๒๘๒ นางผกาพันธ  โสภาวัฒนะโรจน 

 ๒๒๘๓ นางสาวผกามาศ  คําทา 

 ๒๒๘๔ นางสาวผกามาศ  พิศเพ็ง 

 ๒๒๘๕ นางสาวผาณิต  ละอองสุวรรณ 

 ๒๒๘๖ นางสาวผุสดี  เล่ียมดี 

 ๒๒๘๗ นางสาวฝนทิพย  กุลกิจ 

 ๒๒๘๘ นางสาวฝนทิพย  พันธโภชน 

 ๒๒๘๙ นางฝนละออง  เหมืองเพ่ิม 

 ๒๒๙๐ นางสาวฝาตีมะ  ตาเดอิน 

 ๒๒๙๑ นางสาวพจนพร  จันทรหอม 

 ๒๒๙๒ นางสาวพจนารถ  ชุมนุม 

 ๒๒๙๓ นางสาวพจรินทร  ปกเกษ 

 ๒๒๙๔ นางสาวพชรกมล  ธรรมรัตนากร 
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 ๒๒๙๕ นางพชรพร  แวงวรรณ 

 ๒๒๙๖ นางสาวพชรวลัย  ฉ่ําชื่น 

 ๒๒๙๗ นางสาวพนมรัตน  ธานี 

 ๒๒๙๘ นางสาวพนาพร  กมลเลิศ 

 ๒๒๙๙ นางสาวพนิดา  กันพรมมา 

 ๒๓๐๐ นางสาวพนิดา  เกล่ือนกลางดอน 

 ๒๓๐๑ นางสาวพนิดา  คงพวง 

 ๒๓๐๒ นางสาวพนิดา  นาคบุรี 

 ๒๓๐๓ นางสาวพนิดา  พิทยกิตติวงศ 

 ๒๓๐๔ นางพนิดา  เสาวภากาญจน 

 ๒๓๐๕ นางสาวพนิดา  ภูลวรรณ 

 ๒๓๐๖ นางสาวพนิดา  คําขาด 

 ๒๓๐๗ นางสาวพนิตา  สุขสวัสดิ์ 

 ๒๓๐๘ นางสาวพเยาว  จอยเอกา 

 ๒๓๐๙ นางสาวพรชนก  คงเขียว 

 ๒๓๑๐ นางสาวพรชนก  สุริยา 

 ๒๓๑๑ นางพรชนก  แสนละมูล 

 ๒๓๑๒ นางสาวพรณภัส  ลักษณะปยะ 

 ๒๓๑๓ นางพรทิพย  คํามุงคุณ 

 ๒๓๑๔ นางสาวพรทิพย  คําสงค 

 ๒๓๑๕ นางสาวพรทิพย  จําชัยภูมิ 

 ๒๓๑๖ นางสาวพรทิพย  ใจสวาง 

 ๒๓๑๗ นางสาวพรทิพย  ฉลาดรอบ 

 ๒๓๑๘ นางสาวพรทิพย  ชื่นอารมย 

 ๒๓๑๙ นางสาวพรทิพย  ไชยลังการ 

 ๒๓๒๐ นางพรทิพย  ดวงกุลสา 

 ๒๓๒๑ นางสาวพรทิพย  ตั้งพรชัย 

 ๒๓๒๒ นางสาวพรทิพย  นึกได 

 ๒๓๒๓ นางสาวพรทิพย  เพ็งจันทร 

 ๒๓๒๔ นางสาวพรทิพย  แพงเจริญ 

 ๒๓๒๕ นางสาวพรทิพย  ล้ิมวนานนท 

 ๒๓๒๖ นางสาวพรทิพย  ศิริกิจวัชรกุล 

 ๒๓๒๗ นางสาวพรทิพย  สมรักอมร 

 ๒๓๒๘ นางสาวพรทิพย  หมายเกื้อ 

 ๒๓๒๙ นางสาวพรทิพย  เหลารัตน 

 ๒๓๓๐ นางสาวพรทิพย  อุมเอิบ 

 ๒๓๓๑ นางสาวพรทิพา  พงษเถื่อน 

 ๒๓๓๒ นางสาวพรทิพา  เสงี่ยมศักดิ์ 

 ๒๓๓๓ นางสาวพรนพรัตน  จางประเสริฐ 

 ๒๓๓๔ นางสาวพรนภา  ทองนอย 

 ๒๓๓๕ นางสาวพรนภา  เมฆกกตาล 

 ๒๓๓๖ นางสาวพรนัชชา  อัศวกาญจนกิจ 

 ๒๓๓๗ นางพรนิภา  หาสุข 

 ๒๓๓๘ นางสาวพรนิภา  อาจอาสา 

 ๒๓๓๙ นางสาวพรนิษา  สนธิกุล 

 ๒๓๔๐ นางสาวพรปวีณ  อารยพัฒนกุล 

 ๒๓๔๑ นางสาวพรพรรณ  ขันวิชัย 

 ๒๓๔๒ นางสาวพรพรรณ  แข็งขัน 

 ๒๓๔๓ นางสาวพรพรรณ  มีแสง 

 ๒๓๔๔ นางพรพรรณ  ยอดปทุม 



 หนา   ๑๗๓ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓๔๕ นางสาวพรพรรณ  สิทธิไตรย 

 ๒๓๔๖ นางสาวพรพิชญา  แจมใส 

 ๒๓๔๗ นางสาวพรพิชญา  รัตนศฤงค 

 ๒๓๔๘ นางสาวพรพิมล  แกววงษ 

 ๒๓๔๙ นางสาวพรพิมล  คําชุม 

 ๒๓๕๐ นางสาวพรพิมล  จําปาชัย 

 ๒๓๕๑ นางสาวพรพิมล  เทพกอม 

 ๒๓๕๒ นางสาวพรพิมล  สืบกินร 

 ๒๓๕๓ นางสาวพรพิมล  สุขมณี 

 ๒๓๕๔ นางสาวพรพิมล  โสนา 

 ๒๓๕๕ นางสาวพรพิมล  อุปการ 

 ๒๓๕๖ นางสาวพรรณกร  กองผล 

 ๒๓๕๗ นางสาวพรรณทิพย  มาวิน 

 ๒๓๕๘ นางสาวพรรณทิพา  จงปตนา 

 ๒๓๕๙ นางสาวพรรณทิวา  สีแสด 

 ๒๓๖๐ นางสาวพรรณธิภา  คําเวียง 

 ๒๓๖๑ นางสาวพรรณธิภา  มาเนตร 

 ๒๓๖๒ นางสาวพรรณนิภา  ผลกุศล 

 ๒๓๖๓ นางสาวพรรณนิภา  หินคํา 

 ๒๓๖๔ นางสาวพรรณวิภา  เชื้อพันธุ 

 ๒๓๖๕ นางสาวพรรณอาร ี ตั้งตรงไพโรจน 

 ๒๓๖๖ นางสาวพรรณา  เอื้อกิจ 

 ๒๓๖๗ นางสาวพรรณี  คารมย 

 ๒๓๖๘ นางสาวพรรณี  มาลัย 

 ๒๓๖๙ นางสาวพรรนิกา  แขงขัน 

 ๒๓๗๐ นางสาวพรรษชล  จันทรมหา 

 ๒๓๗๑ นางสาวพรฤดี  โคตรแสนลี 

 ๒๓๗๒ นางสาวพรลักษมี  ผ้ึงหลวง 

 ๒๓๗๓ นางสาวพรลิขิต  จันทรชนะ 

 ๒๓๗๔ นางสาวพรวดี  สุขขา 

 ๒๓๗๕ นางพรวลัญช  ไชยมิตรชิด 

 ๒๓๗๖ นางสาวพรวิภา  ปุณโยปกรณ 

 ๒๓๗๗ นางพรวิภา  สายัญ 

 ๒๓๗๘ นางสาวพรวิภา  สิงหพิลา 

 ๒๓๗๙ นางพรสวรรค  ไชยคุณ 

 ๒๓๘๐ นางพรสิริ  บําเรอราช 

 ๒๓๘๑ นางสาวพรสุดา  บุญเจือ 

 ๒๓๘๒ นางพรสุดา  เพ็ชรเเสนงาม 

 ๒๓๘๓ นางสาวพรสุดา  ออนวัน 

 ๒๓๘๔ นางสาวพรสุวรรณี  วันทมาตร 

 ๒๓๘๕ นางพรหมภัสสร  ไชยวัฒนะกรกุล 

 ๒๓๘๖ นางพรอมพรรณ  มวงเพชร 

 ๒๓๘๗ นางสาวพฤกษรดา  กําเนิดแจง 

 ๒๓๘๘ นางสาวพลอย  ใจทอง 

 ๒๓๘๙ นางพลอย  ปนศรี 

 ๒๓๙๐ นางสาวพลอยใจ  เย่ียมโกศรี 

 ๒๓๙๑ นางพลอยไพลิน  จันภูงา 

 ๒๓๙๒ นางพลอยไพลิน  แดงทอง 

 ๒๓๙๓ นางสาวพลอยไพลิน  ประสานศิลป 

 ๒๓๙๔ นางสาวพลอยไพลิน  พันธุดี 



 หนา   ๑๗๔ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓๙๕ นางสาวพลอยไพลิน  โพธิเพียรทอง 

 ๒๓๙๖ นางสาวพลอยไพลิน  สุขทอง 

 ๒๓๙๗ นางสาวพลินี  หงสไพฑูรย 

 ๒๓๙๘ นางพวงผกา  คําสองสี 

 ๒๓๙๙ นางสาวพวงฤทัย  พุทธรัตน 

 ๒๔๐๐ นางสาวพวรรณตรี  แสงนวล 

 ๒๔๐๑ นางสาวพัชนันท  พลโคตร 

 ๒๔๐๒ นางสาวพัชนี  ติรยะปยะกุล 

 ๒๔๐๓ นางพัชยา  กันทะวงค 

 ๒๔๐๔ นางสาวพัชรภรณ  ไชยรส 

 ๒๔๐๕ นางสาวพัชรวดีฐ  เอมชาวนา 

 ๒๔๐๖ นางพัชรอัมพร  คณธิคามี 

 ๒๔๐๗ นางพัชรา  กองสุวรรณ 

 ๒๔๐๘ นางสาวพัชรา  จุลทรักษ 

 ๒๔๐๙ นางสาวพัชรา  ผลวิเศษชัยกุล 

 ๒๔๑๐ นางสาวพัชรา  สังขสุข 

 ๒๔๑๑ นางสาวพัชรากร  สิทธิสม 

 ๒๔๑๒ นางพัชราพร  ตนประสงค 

 ๒๔๑๓ นางสาวพัชราพรรณ  คําภีร 

 ๒๔๑๔ นางสาวพัชราภรณ  เจียมใจ 

 ๒๔๑๕ นางสาวพัชราภรณ  ตันเขื่อนแกว 

 ๒๔๑๖ นางสาวพัชราภรณ  นิลสนธิ 

 ๒๔๑๗ นางสาวพัชราภรณ  บุญโยประการ 

 ๒๔๑๘ นางสาวพัชราภรณ  บุปผา 

 ๒๔๑๙ นางพัชราภรณ  มะโยธี 

 ๒๔๒๐ นางสาวพัชราภรณ  เมฆมวง 

 ๒๔๒๑ นางสาวพัชราภรณ  สาระกูล 

 ๒๔๒๒ นางสาวพัชราภรณ  สุทธกุล 

 ๒๔๒๓ นางสาวพัชราภรณ  โสภาพ 

 ๒๔๒๔ นางพัชราวรรณ  ขุนหนู 

 ๒๔๒๕ นางสาวพัชริดา  แกวประภา 

 ๒๔๒๖ นางสาวพัชรินทร  จันตาทะ 

 ๒๔๒๗ นางพัชรินทร  จันทรคลอย 

 ๒๔๒๘ นางพัชรินทร  เจนตระกูลโรจน 

 ๒๔๒๙ นางพัชรินทร  ชางยา 

 ๒๔๓๐ นางพัชรินทร  ชื่นวรารักษ 

 ๒๔๓๑ นางสาวพัชรินทร  เชื้อจํารูญ 

 ๒๔๓๒ นางพัชรินทร  ไตรกิตติวัฒน 

 ๒๔๓๓ นางสาวพัชรินทร  นครชัย 

 ๒๔๓๔ นางสาวพัชรินทร  ปจฉิม 

 ๒๔๓๕ นางสาวพัชรินทร  ปูหลุน 

 ๒๔๓๖ นางสาวพัชรินทร  พรหมคีรี 

 ๒๔๓๗ นางสาวพัชรินทร  พัวสุวรรณ 

 ๒๔๓๘ นางสาวพัชรินทร  เพ็ญศรี 

 ๒๔๓๙ นางสาวพัชรินทร  ภูมิขันธ 

 ๒๔๔๐ นางสาวพัชรินทร  โยชะออน 

 ๒๔๔๑ นางสาวพัชรินทร  รองกาศ 

 ๒๔๔๒ นางพัชรินทร  ลึกกันทึก 

 ๒๔๔๓ นางสาวพัชรินทร  สีหาทิพย 

 ๒๔๔๔ นางสาวพัชรี  เชวงกิจไพศาล 



 หนา   ๑๗๕ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๔๔๕ นางสาวพัชรี  แชมรัมย 

 ๒๔๔๖ นางพัชรี  ทิพมอม 

 ๒๔๔๗ นางสาวพัชรี  นกแกว 

 ๒๔๔๘ นางสาวพัชรี  นพรัตน 

 ๒๔๔๙ นางพัชรี  บัวคํา 

 ๒๔๕๐ นางสาวพัชรี  พัฒนสาร 

 ๒๔๕๑ นางสาวพัชรี  มั่นเรืองเดช 

 ๒๔๕๒ นางสาวพัชรี  เล็งไธสง 

 ๒๔๕๓ นางสาวพัชรี  เวชชศาสตร 

 ๒๔๕๔ นางสาวพัชรี  สาคํา 

 ๒๔๕๕ นางสาวพัชรี  สุบงกฎ 

 ๒๔๕๖ นางพัชรี  แสงออน 

 ๒๔๕๗ นางสาวพัชรี  หมวดสันเทียะ 

 ๒๔๕๘ นางพัชรีพร  ศรีรุง 

 ๒๔๕๙ นางสาวพัชรีภรณ  คํามุงคุณ 

 ๒๔๖๐ นางพัชรียา  วงคคําชาว 

 ๒๔๖๑ นางสาวพัฒนพิมล  เจนการ 

 ๒๔๖๒ นางสาวพัณณิตา  ลีฬหากาญจน 

 ๒๔๖๓ นางสาวพัดชา  หนูสวัสดิ์ 

 ๒๔๖๔ นางสาวพัดสุ  กุหลาบเหลือง 

 ๒๔๖๕ นางสาวพัทธธีรา  ทิพยจํานงค 

 ๒๔๖๖ นางสาวพัทธธีรา  อภัยโส 

 ๒๔๖๗ นางสาวพัทราภรณ  อุดตึง 

 ๒๔๖๘ นางสาวพัทรินทร  นุชิตภาพ 

 ๒๔๖๙ นางสาวพันทิวา  ทองดา 

 ๒๔๗๐ นางสาวพันธทิพย  เกตุพิมล 

 ๒๔๗๑ นางสาวพันนิดา  กานทอง 

 ๒๔๗๒ นางสาวพัลลภา  วิสุทธิจินดา 

 ๒๔๗๓ นางสาวพัศญา  ภานุรุจธนาภูมิ 

 ๒๔๗๔ นางพัสตราภรณ  ดวงดาว 

 ๒๔๗๕ นางสาวพาขวัญ  กุลชุติสิน 

 ๒๔๗๖ นางพาตีเมาะ  สุหลง 

 ๒๔๗๗ นางสาวพานทิพย  พลทํา 

 ๒๔๗๘ นางสาวพานิกา  โพธิ์ศรี 

 ๒๔๗๙ นางสาวพาพร  ทองนาค 

 ๒๔๘๐ นางสาวพาวิณี  ไพรวรรณ 

 ๒๔๘๑ นางสาวพาสนา  พันทอง 

 ๒๔๘๒ นางสาวพิจิตร  มาเบา 

 ๒๔๘๓ นางสาวพิจิตรา  ประเสริฐโส 

 ๒๔๘๔ นางสาวพิชชานี  เหลืองอิงคสุต 

 ๒๔๘๕ นางสาวพิชชานุช  หนอทาว 

 ๒๔๘๖ นางสาวพิชชาพัชร  สายแดง 

 ๒๔๘๗ นางสาวพิชชาภรณ  บัวแกว 

 ๒๔๘๘ นางพิชชาภา  ภูตีกา 

 ๒๔๘๙ นางสาวพิชชาอร  นามเพ็ง 

 ๒๔๙๐ นางสาวพิชญพร  อักกะมานัง 

 ๒๔๙๑ นางสาวพิชญภัคสินี  สุมมาตย 

 ๒๔๙๒ นางสาวพิชญสินี  ดงเย็น 

 ๒๔๙๓ นางสาวพิชญา  จันดาหาร 

 ๒๔๙๔ นางสาวพิชญา  มหานิล 



 หนา   ๑๗๖ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๔๙๕ นางสาวพิชญา  วรจักร 

 ๒๔๙๖ นางสาวพิชญา  ศิริอํานาจ 

 ๒๔๙๗ นางสาวพิชญา  สมานมิตร 

 ๒๔๙๘ นางสาวพิชญาภา  กายะชาติ 

 ๒๔๙๙ นางสาวพิชญาวรรณ  ศรีมงคล 

 ๒๕๐๐ นางสาวพิชยะภรณ  ตั้งโอฬารวสุ 

 ๒๕๐๑ นางสาวพิชาภรณ  สุรวงษสิน 

 ๒๕๐๒ นางสาวพิชามญช  จากยางโทน 

 ๒๕๐๓ นางสาวพิชามญชุ  มาลัยวงค 

 ๒๕๐๔ นางพิชามญธ  เคยชัยภูมิ 

 ๒๕๐๕ นางสาวพิณกัลยา  คงมณี 

 ๒๕๐๖ นางสาวพิณทิพย  ซาเฮียง 

 ๒๕๐๗ นางพิทยา  บรรพตาธิ 

 ๒๕๐๘ นางสาวพิธุภา  นุชชาวนา 

 ๒๕๐๙ นางสาวพิมชนก  ทองอม 

 ๒๕๑๐ นางสาวพิมชนก  บุญสีมาศ 

 ๒๕๑๑ นางพิมผกา  สุขประเสริฐ 

 ๒๕๑๒ นางสาวพิมพกาญจน  หาญพิทักษ 

 ๒๕๑๓ นางสาวพิมพชนก  ตะกรุดแกว 

 ๒๕๑๔ นางสาวพิมพชนก  ยืนชนม 

 ๒๕๑๕ นางสาวพิมพชนก  ทรัพยสุพรรณ 

 ๒๕๑๖ นางสาวพิมพพา  ชูรัตน 

 ๒๕๑๗ นางสาวพิมพร  สุขาวงค 

 ๒๕๑๘ นางพิมพรภัส  มณฑาทิพย 

 ๒๕๑๙ นางสาวพิมพรรณ  มาลัย 

 ๒๕๒๐ นางสาวพิมพรรณ  โรจนพันธุ 

 ๒๕๒๑ นางสาวพิมพวัสสา  ประเสริฐสุข 

 ๒๕๒๒ นางสาวพิมพอร  เจริญสุข 

 ๒๕๒๓ นางสาวพิมพา  ชาวดอน 

 ๒๕๒๔ นางสาวพิมพา  แอะรัมย 

 ๒๕๒๕ นางสาวพิมพารัตน  ใจบุญ 

 ๒๕๒๖ นางสาวพิมพิกา  ดวงวิโรจน 

 ๒๕๒๗ นางสาวพิมลพรรณ  คิวฝอ 

 ๒๕๒๘ นางสาวพิมลพรรณ  นาเสงี่ยม 

 ๒๕๒๙ นางสาวพิราภรณ  รักษายศ 

 ๒๕๓๐ นางพิราวรรณ  มาลัย 

 ๒๕๓๑ นางสาวพิริญาณ  สุทะปญญา 

 ๒๕๓๒ นางพิลาวรรณ  หาญจริง 

 ๒๕๓๓ นางพิลาวรรณ  จันทรทอง 

 ๒๕๓๔ นางสาวพิไลพร  โสประดิษฐ 

 ๒๕๓๕ นางพิไลลักษณ  พงษสุภา 

 ๒๕๓๖ นางสาวพิไลลักษณ  หัสสา 

 ๒๕๓๗ นางสาวพิไลวรรณ  บุญภา 

 ๒๕๓๘ นางสาวพิศมัย  รุงโรจน 

 ๒๕๓๙ นางพิสมัย  ตะมาแกว 

 ๒๕๔๐ นางพิสมัย  ทิพยวารี 

 ๒๕๔๑ นางสาวพีชนารถ  บุญมาธรรม 

 ๒๕๔๒ นางพีรชยา  สงศรี 

 ๒๕๔๓ นางสาวพีรญา  วันนา 

 ๒๕๔๔ นางพีรดา  พุมอยู 



 หนา   ๑๗๗ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๕๔๕ นางสาวพีรยา  รินรักษา 

 ๒๕๔๖ นางสาวพีริยา  ไกทอง 

 ๒๕๔๗ นางสาวพึงใจ  ไชยสง 

 ๒๕๔๘ นางสาวพูนพัชร  พระรัตภูมี 

 ๒๕๔๙ นางสาวเพชรรัตน  บัวเอี่ยม 

 ๒๕๕๐ นางสาวเพ็ญโฉม  เกษชาติ 

 ๒๕๕๑ นางสาวเพ็ญชนก  แสนทวีสุข 

 ๒๕๕๒ นางเพ็ญณภา  รุงรัตนตระกูล 

 ๒๕๕๓ นางสาวเพ็ญนภา  นพศรี 

 ๒๕๕๔ นางสาวเพ็ญนภา  พุทธรัตน 

 ๒๕๕๕ นางสาวเพ็ญนภา  วงษาบุตร 

 ๒๕๕๖ นางเพ็ญนภา  ศิริบุญธรรม 

 ๒๕๕๗ นางสาวเพ็ญนี  แกวเกิด 

 ๒๕๕๘ นางสาวเพ็ญประภา  พลแสน 

 ๒๕๕๙ นางเพ็ญพักต  รักดี 

 ๒๕๖๐ นางเพ็ญพักตร  แกวยาศรี 

 ๒๕๖๑ นางสาวเพ็ญพิชชา  พวงปรึก 

 ๒๕๖๒ นางสาวเพ็ญพิชชา  อาจฤทธิรงค 

 ๒๕๖๓ นางสาวเพ็ญพิรุฬห  ปนคลาย 

 ๒๕๖๔ นางสาวเพ็ญภัสสร  บุญเนตร 

 ๒๕๖๕ นางสาวเพ็ญระวี  วลมา 

 ๒๕๖๖ นางสาวเพ็ญศรี  เทศอมร 

 ๒๕๖๗ นางเพ็ญสุภัค  ศศิโรจน 

 ๒๕๖๘ นางสาวเพียงใจ  พรหมเมือง 

 ๒๕๖๙ นางสาวเพียงตะวัน  ดาวแกว 

 ๒๕๗๐ นางสาวเพียงฤทัย  วิเศษกุล 

 ๒๕๗๑ นางสาวแพรวพรรณ  เพชรพรหม 

 ๒๕๗๒ นางสาวแพรวไพรรินทร  จันตะขัติ 

 ๒๕๗๓ นางสาวแพรวรุง  แกงทอง 

 ๒๕๗๔ นางสาวไพรจิตรา  จอยสอดดง 

 ๒๕๗๕ นางสาวไพรจิตรา  ถางสูงเนิน 

 ๒๕๗๖ นางสาวไพรินทร  ตุยไชย 

 ๒๕๗๗ นางสาวไพรินทร  ปนทนันท 

 ๒๕๗๘ นางสาวไพลิน  ไกรโรจน 

 ๒๕๗๙ นางสาวไพลิน  เดชา 

 ๒๕๘๐ นางสาวไพลิน  บุญสมนึก 

 ๒๕๘๑ นางสาวไพลิน  มั่นประเสริฐ 

 ๒๕๘๒ นางสาวไพลิน  สุขแสน 

 ๒๕๘๓ นางสาวไพลิน  อินทรีย 

 ๒๕๘๔ นางสาวฟาดีละ  ดอเลาะ 

 ๒๕๘๕ นางสาวฟาตีมา  พันธุนิยม 

 ๒๕๘๖ นางสาวฟาตีฮะ  อูเซ็ง 

 ๒๕๘๗ นางสาวฟารติมา  คลายนา 

 ๒๕๘๘ นางสาวฟารีดา  เขียดนุย 

 ๒๕๘๙ นางสาวฟารีนา  วงคหมัดทอง 

 ๒๕๙๐ นางฟารียา  กระโหทอง 

 ๒๕๙๑ นางสาวฟาใส  พรอมจิตร 

 ๒๕๙๒ นางสาวภคนันท  สุขศุภากร 

 ๒๕๙๓ นางสาวภคภรณ  ภิญญาศิริกุล 

 ๒๕๙๔ นางสาวภคมนตร  จงพิพิธพร 



 หนา   ๑๗๘ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๕๙๕ นางสาวภคินี  อินจันทรตะ 

 ๒๕๙๖ นางสาวภรณทิพย  จันทรนอย 

 ๒๕๙๗ นางสาวภรณทพิย  อภัย 

 ๒๕๙๘ นางสาวภรณวดี  มโนจิตต 

 ๒๕๙๙ นางสาวภรณวศา  พลดงนอก 

 ๒๖๐๐ นางสาวภรภัทร  ภัคมัน 

 ๒๖๐๑ นางสาวภริตพร  ยังสวัสดิ์ 

 ๒๖๐๒ นางสาวภวิษยพร  บางชําบอน 

 ๒๖๐๓ นางสาวภัคชนันท  แสงสวาง 

 ๒๖๐๔ นางสาวภัควฬิกา  โรงสะอาด 

 ๒๖๐๕ นางภัชกุล  สิงหดี 

 ๒๖๐๖ นางสาวภัชธีญา  จินดา 

 ๒๖๐๗ นางสาวภัชธียา  สวางศรี 

 ๒๖๐๘ นางสาวภัฐชญา  ละมูล 

 ๒๖๐๙ นางภัณฑิรา  ปะดุกา 

 ๒๖๑๐ นางสาวภัณฑิรา  ภูมิศานติพงศ 

 ๒๖๑๑ นางสาวภัณฑิลา  เล้ียงผองพันธุ 

 ๒๖๑๒ นางสาวภัทรณลัลน  เพ็ญกาญจนดิศ 

 ๒๖๑๓ นางสาวภัทรนันท  วนารื่นรมย 

 ๒๖๑๔ นางสาวภัทรพร  นันตะแกว 

 ๒๖๑๕ นางภัทรพร  พระลับรักษา 

 ๒๖๑๖ นางสาวภัทรภร  ศรไชยญาติ 

 ๒๖๑๗ นางสาวภัทรภรณ  เขียนประเสริฐ 

 ๒๖๑๘ นางสาวภัทรฤดี  กระฉอดนอก 

 ๒๖๑๙ นางสาวภัทรลภา  หวลอารมณ 

 ๒๖๒๐ นางสาวภัทรวดี  บุญแซม 

 ๒๖๒๑ นางสาวภัทรวดี  มุณีเกิด 

 ๒๖๒๒ นางสาวภัทรวรรณ  มุงดี 

 ๒๖๒๓ นางสาวภัทรวรินทร  ทองมา 

 ๒๖๒๔ นางสาวภัทรศยา  เรืองรุง 

 ๒๖๒๕ นางสาวภัทรสุดา  ศรเทพา 

 ๒๖๒๖ นางสาวภัทรา  รักษาคาม 

 ๒๖๒๗ นางสาวภัทราพร  จันทรี 

 ๒๖๒๘ นางสาวภัทราพร  มอญดี 

 ๒๖๒๙ นางสาวภัทราพร  วันดี 

 ๒๖๓๐ นางสาวภัทราภรณ  กองณรงค 

 ๒๖๓๑ นางสาวภัทราภรณ  ดอนนันชัย 

 ๒๖๓๒ นางภัทราภรณ  แทนทอง 

 ๒๖๓๓ นางสาวภัทราภรณ  พรมเสน 

 ๒๖๓๔ นางภัทราภรณ  วงศวรรณา 

 ๒๖๓๕ นางสาวภัทราภรณ  สีหะวงษ 

 ๒๖๓๖ นางสาวภัทราภรณ  อวยศิลป 

 ๒๖๓๗ นางสาวภัทราลักษณ  อนันตสินกุล 

 ๒๖๓๘ นางสาวภัทราวดี  แกวแหวน 

 ๒๖๓๙ นางสาวภัทราวรรณ  หิรัญสมบูรณ 

 ๒๖๔๐ นางสาวภัทราสินี  ยืนย่ัง 

 ๒๖๔๑ นางสาวภัทริณี  บุญญาภิสมภาร 

 ๒๖๔๒ นางสาวภัทริยา  รังษีสม 

 ๒๖๔๓ นางสาวภัทรียา  ประดาสุข 

 ๒๖๔๔ นางสาวภัสรา  จันทรเสวก 



 หนา   ๑๗๙ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๖๔๕ นางสาวภัสราภรณ  ละออเอี่ยม 

 ๒๖๔๖ นางสาวภัสสร  มีแกว 

 ๒๖๔๗ นางสาวภัสสรา  นาคงาม 

 ๒๖๔๘ นางสาวภาณินี  ดิษฐแกว 

 ๒๖๔๙ นางสาวภาธีรา  สงวนศรี 

 ๒๖๕๐ นางสาวภานิณี  ยนตสุข 

 ๒๖๕๑ นางสาวภานิดา  ใจคง 

 ๒๖๕๒ นางสาวภานุมาศ  ตรีโชติ 

 ๒๖๕๓ นางภารณี  ศรีบุญเรือง 

 ๒๖๕๔ นางสาวภารณี  ศรีสุภะ 

 ๒๖๕๕ นางสาวภารดา  สุวรรณรินทร 

 ๒๖๕๖ นางสาวภาริณีย  สยามพันธ 

 ๒๖๕๗ นางสาวภาฤณี  หวยทราย 

 ๒๖๕๘ นางสาวภาวดี  งอกไม 

 ๒๖๕๙ นางภาวดี  ยุกตฤดี 

 ๒๖๖๐ นางภาวนา  จันทรเพ็ญ 

 ๒๖๖๑ นางภาวนา  เปยมยา 

 ๒๖๖๒ นางสาวภาวิณี  ณรงคกิจ 

 ๒๖๖๓ นางสาวภาวิณี  ถนอมบุญ 

 ๒๖๖๔ นางสาวภาวิณี  มาตยมูล 

 ๒๖๖๕ นางสาวภาวิณี  มีทา 

 ๒๖๖๖ นางสาวภาวิณี  ศรีสุชาติ 

 ๒๖๖๗ นางสาวภาวิณี  หอมยศ 

 ๒๖๖๘ นางสาวภาวิตรี  วิไลรัตน 

 ๒๖๖๙ นางภาวินี  กันดอก 

 ๒๖๗๐ นางภาวินี  ถือนิล 

 ๒๖๗๑ นางสาวภาวินี  เหมพรหมราช 

 ๒๖๗๒ นางสาวภาสินี  คงผล 

 ๒๖๗๓ นางสาวภิชญาพร  บุญลือ 

 ๒๖๗๔ นางสาวภิญญดา  กองแกว 

 ๒๖๗๕ นางภิญญดา  เย็นสุขศิริ 

 ๒๖๗๖ นางสาวภิญญดา  อัครจรัสโรจน 

 ๒๖๗๗ นางสาวภิมลพรรณ  นาคชื่น 

 ๒๖๗๘ นางสาวภิรมยา  นาดี 

 ๒๖๗๙ นางสาวภิระญาณ  ธรรมรังษี 

 ๒๖๘๐ นางสาวภิรัญญาภรณ  บุราโส 

 ๒๖๘๑ นางสาวภิราภรณ  ยะพันธ 

 ๒๖๘๒ นางสาวภีรุกานต  ไพรัตน 

 ๒๖๘๓ นางภูริชญา  ขุนติ๊บ 

 ๒๖๘๔ นางสาวภูษณิศา  โทษาธรรม 

 ๒๖๘๕ นางสาวเภานรี  บุญชวยเหลือ 

 ๒๖๘๖ นางสาวมณฑิกา  แกวบาง 

 ๒๖๘๗ นางสาวมณิสรา  ลีลาพัฒนาพาณิชย 

 ๒๖๘๘ นางสาวมณีนุช  เขียวจีน 

 ๒๖๘๙ นางสาวมณีรัตน  กุลณาวงศ 

 ๒๖๙๐ นางมณีรัตน  คนฉลาด 

 ๒๖๙๑ นางสาวมณีรัตน  คนซื่อ 

 ๒๖๙๒ นางมณีรัตน  คัตถาวร 

 ๒๖๙๓ นางมณีรัตน  จาอินทร 

 ๒๖๙๔ นางสาวมณีรัตน  โถงโฉม 



 หนา   ๑๘๐ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๖๙๕ นางสาวมณีรัตน  ปุริเส 

 ๒๖๙๖ นางสาวมณีรัตน  สุมัง 

 ๒๖๙๗ นางมณีรัตน  หนุสิงห 

 ๒๖๙๘ นางสาวมณีรัตน  หลาหา 

 ๒๖๙๙ นางมณีรัตน  อันทะสา 

 ๒๗๐๐ นางสาวมทินา  กุลภารัชต 

 ๒๗๐๑ นางมธุรส  พุทธาน ุ

 ๒๗๐๒ นางสาวมนทกานต  เกษมนาถกร 

 ๒๗๐๓ นางสาวมนทยา  ไกแกว 

 ๒๗๐๔ นางสาวมนธิดา  โตงิ้ว 

 ๒๗๐๕ นางสาวมนฤดี  เถาคําแกว 

 ๒๗๐๖ นางมนันทิรา  บุญเผย 

 ๒๗๐๗ นางมนันยา  เสนอินทร 

 ๒๗๐๘ นางมนัสนันท  จิณะเสน 

 ๒๗๐๙ นางสาวมนัสนันท  ชมภูวิเศษ 

 ๒๗๑๐ นางสาวมนัสยา  โคนาโล 

 ๒๗๑๑ นางสาวมนัสรา  จากผา 

 ๒๗๑๒ นางสาวมนัสวี  ปานนิล 

 ๒๗๑๓ นางสาวมนัสวีร  คงประเสริฐ 

 ๒๗๑๔ นางมยุรา  คลองบอ 

 ๒๗๑๕ นางสาวมยุรี  แกวพูน 

 ๒๗๑๖ นางสาวมยุรี  ประชน 

 ๒๗๑๗ นางสาวมยุรี  หวังหลี 

 ๒๗๑๘ นางสาวมรกต  ศรีชยานุพันธ 

 ๒๗๑๙ นางสาวมลณภัสร  อรพล 

 ๒๗๒๐ นางสาวมลธิรา  ชัยชนะ 

 ๒๗๒๑ นางสาวมลพิลา  ทรงกุล 

 ๒๗๒๒ นางสาวมลฤดี  จําปพรม 

 ๒๗๒๓ นางมลฤดี  นาคขวัญ 

 ๒๗๒๔ นางมลฤดี  สังขงาม 

 ๒๗๒๕ นางสาวมลฤดี  สารจันทร 

 ๒๗๒๖ นางสาวมลิวัลย  คงกลํ่า 

 ๒๗๒๗ นางสาวมะลิวัลย  จันทรออน 

 ๒๗๒๘ นางสาวมะลิวัลย  ตามมิดชิด 

 ๒๗๒๙ นางสาวมะลิวัลย  ศรีดี 

 ๒๗๓๐ นางสาวมัชฌิมา  ปดโตยันทัง 

 ๒๗๓๑ นางสาวมัชฌิมา  ศรีสมุทร 

 ๒๗๓๒ นางมัณฑนา  จงบุร ี

 ๒๗๓๓ นางสาวมัณฑนา  สายมั่น 

 ๒๗๓๔ นางสาวมัตติกา  คุลี 

 ๒๗๓๕ นางสาวมัตติการณ  วังแสง 

 ๒๗๓๖ นางสาวมัทณา  วรสาร 

 ๒๗๓๗ นางสาวมัทนา  เฮงฮั้ว 

 ๒๗๓๘ นางสาวมัทรี  กันทะวัง 

 ๒๗๓๙ นางสาวมัรวรรณี  วันอิดริส 

 ๒๗๔๐ นางสาวมัลลิกา  ขันธเลิศ 

 ๒๗๔๑ นางสาวมัลลิกา  วงศศรี 

 ๒๗๔๒ นางสาวมัลลิกา  วัฒนกุล 

 ๒๗๔๓ นางสาวมัลลิตา  กัณทาพันธุ 

 ๒๗๔๔ นางสาวมัสซีเตาะร  สํามะเนี๊ยะ 



 หนา   ๑๘๑ (เลมท่ี  ๙) 
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 ๒๗๔๕ นางสาวมัสนี  แมแล 

 ๒๗๔๖ นางสาวมัสรีตา  สนิ 

 ๒๗๔๗ นางสาวมาฆะสิริ  นามบุญลา 

 ๒๗๔๘ นางสาวมาซีฮัน  มะปเยาะ 

 ๒๗๔๙ นางมานิดา  จันทรคํา 

 ๒๗๕๐ นางสาวมานิตา  ตั้งวิพัฒนพงศ 

 ๒๗๕๑ นางสาวมานิตา  ธรรมญาณ 

 ๒๗๕๒ นางสาวมาริณี  วัชรสุตานนท 

 ๒๗๕๓ นางสาวมาริดา  บุญหอม 

 ๒๗๕๔ นางสาวมาริษา  ทองคุปต 

 ๒๗๕๕ นางสาวมาริษา  มาสอน 

 ๒๗๕๖ นางสาวมาริสา  โคตะมาลี 

 ๒๗๕๗ นางสาวมาริสา  ตื้อแกว 

 ๒๗๕๘ นางสาวมารียะ  แวดือราเฮง 

 ๒๗๕๙ นางสาวมารียา  สุขสงา 

 ๒๗๖๐ นางมาเรีย  เอี้ยวถึ้ง 

 ๒๗๖๑ นางมาลิณี  บัวคล่ี 

 ๒๗๖๒ นางสาวมาลินี  กุลนาแพง 

 ๒๗๖๓ นางสาวมาลินี  เพ็งพา 

 ๒๗๖๔ นางสาวมาลินี  ยศธิพานา 

 ๒๗๖๕ นางสาวมาลินี  เวียงคํา 

 ๒๗๖๖ นางสาวมาลี  อาหยิ 

 ๒๗๖๗ นางสาวมาลีรัตน  เมตุลา 

 ๒๗๖๘ นางสาวมาสสุภา  ประดุจชนม 

 ๒๗๖๙ นางสาวมิ่งขวัญ  ทองเชื้อ 

 ๒๗๗๐ นางมินตรา  พรหมทา 

 ๒๗๗๑ นางสาวมินทมันตา  ชินวุฒิศรีตระกูล 

 ๒๗๗๒ นางมิเรียม  พาบุ 

 ๒๗๗๓ นางสาวมิสมัส  แวโซะ 

 ๒๗๗๔ นางสาวมุกดา  คลังดี 

 ๒๗๗๕ นางสาวมุกดา  เทพนวน 

 ๒๗๗๖ นางสาวมุกดา  ธรรมวิเศษ 

 ๒๗๗๗ นางสาวมุกดา  สมประโคน 

 ๒๗๗๘ นางสาวมุกดารัตน  เสียนทอง 

 ๒๗๗๙ นางสาวมุกระวี  มูลคํากาเจริญ 

 ๒๗๘๐ นางสาวมุกรินทร  เกตุวงษา 

 ๒๗๘๑ นางสาวมุขคะริน  ไกยชาติ 

 ๒๗๘๒ นางสาวมุขรินทร  ทองผุย 

 ๒๗๘๓ นางสาวมุทิตา  จันทเดช 

 ๒๗๘๔ นางมุทิตา  พรหมมา 

 ๒๗๘๕ นางสาวมุทิตา  ศิริวัชรกาญจน 

 ๒๗๘๖ นางสาวมุธิตา  บุญเนาว 

 ๒๗๘๗ นางสาวมูณีเราะห  กลาแต 

 ๒๗๘๘ นางมูนีเราะห  อีแตเบ็ง 

 ๒๗๘๙ นางสาวเมฑามาศ  สมยา 

 ๒๗๙๐ นางสาวเมทินี  สุขวงศ 

 ๒๗๙๑ นางสาวเมธปยา  ศิริพูนทรัพย 

 ๒๗๙๒ นางสาวเมธรดี  โพธิสาร 

 ๒๗๙๓ นางสาวเมธาวดี  โพธิ์ศรี 

 ๒๗๙๔ นางสาวเมธาวี  ครโสภา 



 หนา   ๑๘๒ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๗๙๕ นางสาวเมธาวี  สวโรจน 

 ๒๗๙๖ นางสาวเมธินี  เจียมจับเลห 

 ๒๗๙๗ นางสาวเมพิชชา  มหิสยา 

 ๒๗๙๘ นางเมวดี  ชูจิตต 

 ๒๗๙๙ นางเมวดี  มงคล 

 ๒๘๐๐ นางสาวเมวิกา  จันทคํา 

 ๒๘๐๑ นางไมนี  ดีมาดี 

 ๒๘๐๒ นางสาวยมลพร  บุราณ 

 ๒๘๐๓ นางสาวยลลดา  คงโต 

 ๒๘๐๔ นางสาวยลวรรณ  แซล้ี 

 ๒๘๐๕ นางสาวยศมน  วารีสุรหาญ 

 ๒๘๐๖ นางสาวยัสมี  สะมะแอ 

 ๒๘๐๗ นางสาวยัสมีน  ตาเยะ 

 ๒๘๐๘ นางยาใจ  หลวงเทพ 

 ๒๘๐๙ นางสาวยามีลา  ปูโรง 

 ๒๘๑๐ นางสาวยาสมี  เจะเตะ 

 ๒๘๑๑ นางสาวยาสมี  ลาเตะ 

 ๒๘๑๒ นางสาวยุพดี  ธิแกว 

 ๒๘๑๓ นางสาวยุพา  เซงฮะ 

 ๒๘๑๔ นางสาวยุพา  สาภิราช 

 ๒๘๑๕ นางยุพาพรรณ  แสนออน 

 ๒๘๑๖ นางสาวยุพารัตน  แดงสกุล 

 ๒๘๑๗ นางสาวยุพาวรรณ  เพ็งนาค 

 ๒๘๑๘ นางยุพิณ  วัฒนวิจิตรวงศ 

 ๒๘๑๙ นางสาวยุพิน  โตรอด 

 ๒๘๒๐ นางสาวยุพิน  ทองวัน 

 ๒๘๒๑ นางยุพิน  เรืองชม 

 ๒๘๒๒ นางยุพิน  ศรีคํามวน 

 ๒๘๒๓ นางสาวยุภาพร  สีสุข 

 ๒๘๒๔ นางยุภาภรณ  ศรีลาลัย 

 ๒๘๒๕ นางสาวยุภาวดี  เชื้อโท 

 ๒๘๒๖ นางยุภาวดี  ทาสะโก 

 ๒๘๒๗ นางสาวยุภาวรรณ  เกษมณี 

 ๒๘๒๘ นางสาวยุวดี  วรรณทิพย 

 ๒๘๒๙ นางสาวยุวดี  เสนานุช 

 ๒๘๓๐ นางสาวยุวดี  หวยทราย 

 ๒๘๓๑ นางสาวยุวดี  อรุณรัตน 

 ๒๘๓๒ นางสาวยุวดี  อินยอด 

 ๒๘๓๓ นางสาวยุวธิดา  ทองชาติ 

 ๒๘๓๔ นางสาวยุวธิดา  ทองสอดแสง 

 ๒๘๓๕ นางสาวยุวธิดา  สารเลา 

 ๒๘๓๖ นางยุวนิตย  แทนทรัพย 

 ๒๘๓๗ นางสาวยุวพา  ไวนุแกว 

 ๒๘๓๘ นางยุวรัตน  มีเงิน 

 ๒๘๓๙ นางสาวเย็นฤดี  ทองหนูด 

 ๒๘๔๐ นางสาวเยาวณา  สุริยบุปผา 

 ๒๘๔๑ นางสาวเยาวนาฏ  พรกีรติจินดา 

 ๒๘๔๒ นางสาวเยาวภา  บุญพงษ 

 ๒๘๔๓ นางสาวเยาวภา  ปาลุรัตน 

 ๒๘๔๔ นางสาวเยาวภา  อรินทรเปง 



 หนา   ๑๘๓ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๘๔๕ นางสาวเยาวรีย  ดอเลาะ 

 ๒๘๔๖ นางสาวเยาวเรศ  แกวกลุม 

 ๒๘๔๗ นางเยาวเรศ  สุทธิมวล 

 ๒๘๔๘ นางสาวเยาวลักษณ  ชโลธร 

 ๒๘๔๙ นางสาวเยาวลักษณ  ทบวงศรี 

 ๒๘๕๐ นางสาวเยาวลักษณ  ผองอําพล 

 ๒๘๕๑ นางสาวเยาวลักษณ  ศรีคํามวม 

 ๒๘๕๒ นางสาวโยธกา  ภาคี 

 ๒๘๕๓ นางสาวรจนา  พวงรัตน 

 ๒๘๕๔ นางสาวรจนา  สระทองแกว 

 ๒๘๕๕ นางสาวรจนา  ใหมเทวิน 

 ๒๘๕๖ นางสาวรชธมน  ดิศแพทย 

 ๒๘๕๗ นางรฏิพร  ศิลาเหลือง 

 ๒๘๕๘ นางสาวรณพร  ทนุวงษ 

 ๒๘๕๙ นางสาวรติกร  ครองศรี 

 ๒๘๖๐ นางรติพร  ยุบล 

 ๒๘๖๑ นางสาวรติพร  สุภสิริ 

 ๒๘๖๒ นางสาวรติวรรณ  เพชรบางโกระ 

 ๒๘๖๓ นางสาวรพีพรรณ  นวนแดง 

 ๒๘๖๔ นางสาวรพีพรรณ  แพนกาง 

 ๒๘๖๕ นางรพีพรรณ  หมายติดกลาง 

 ๒๘๖๖ นางรภัทภร  กันธิยะ 

 ๒๘๖๗ นางสาวรมณเกศ  เทศสาลีธนา 

 ๒๘๖๘ นางสาวรมณีย  มาเรือน 

 ๒๘๖๙ นางสาวรมิดา  พรพุทธิชัย 

 ๒๘๗๐ นางสาวรวงขาว  บัวทอง 

 ๒๘๗๑ นางสาวรวิสรา  พุทธแกนวงค 

 ๒๘๗๒ นางสาวรวีวรรณ  ตรีเนตร 

 ๒๘๗๓ นางสาวรสริน  วรรณะพุก 

 ๒๘๗๔ นางรสรินทร  หมายมุง 

 ๒๘๗๕ นางรสรินทร  สมณา 

 ๒๘๗๖ นางรสลิน  สือรี 

 ๒๘๗๗ นางสาวรสสุคนธ  ชัยชิต 

 ๒๘๗๘ นางสาวรสสุคนธ  พ้ืนสะอาด 

 ๒๘๗๙ นางสาวรสสุคนธ  รอดคําทุย 

 ๒๘๘๐ นางสาวรสสุคนธ  ฤทธิ์อองรัก 

 ๒๘๘๑ นางสาวรสสุคนธ  สันติภาษ 

 ๒๘๘๒ นางรสสุคนธ  สุวรรณเจริญ 

 ๒๘๘๓ นางสาวรสิตา  หรีมหนก 

 ๒๘๘๔ นางสาวรอกีเยาะ  สาแม 

 ๒๘๘๕ นางสาวรอซีดา  เจะแว 

 ๒๘๘๖ นางรอซีดา  แหลทองคํา 

 ๒๘๘๗ นางรอฟดา  สันบากอ 

 ๒๘๘๘ นางสาวรอยมี่  ยะผา 

 ๒๘๘๙ นางสาวรอฮานี  กะโยะ 

 ๒๘๙๐ นางสาวระพีพรรณ  นนธิจันทร 

 ๒๘๙๑ นางสาวระพีพรรณ  แพงทอง 

 ๒๘๙๒ นางระวีวรรณ  กอเด็ม 

 ๒๘๙๓ นางสาวรักษยา  คําดี 

 ๒๘๙๔ นางสาวรังษิมาพร  เชียงเงินธัญกุล 



 หนา   ๑๘๔ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๘๙๕ นางสาวรังสินี  เพชรมณี 

 ๒๘๙๖ นางสาวรังสินี  สกุลงาม 

 ๒๘๙๗ นางรัชฎา  ทองคําชุม 

 ๒๘๙๘ นางสาวรัชฎา  ยะภักดี 

 ๒๘๙๙ นางสาวรัชฎา  สุขประชาพันธุ 

 ๒๙๐๐ นางสาวรัชฎาพร  อวดผล 

 ๒๙๐๑ นางรัชฎาพร  สุวรรณ 

 ๒๙๐๒ นางสาวรัชฎาภรณ  ชนะชัย 

 ๒๙๐๓ นางสาวรัชณี  จันทเดช 

 ๒๙๐๔ นางสาวรัชณีกร  บัวศรี 

 ๒๙๐๕ นางรัชณีย  แสงแกว 

 ๒๙๐๖ นางสาวรัชดา  แทนพลกรัง 

 ๒๙๐๗ นางสาวรัชดา  อุนจันทร 

 ๒๙๐๘ นางสาวรัชดาภรณ  วรรณทอง 

 ๒๙๐๙ นางรัชนก  เรือนศิลา 

 ๒๙๑๐ นางรัชนี  คชฤทธิ์ 

 ๒๙๑๑ นางสาวรัชนี  พรมสิงห 

 ๒๙๑๒ นางสาวรัชนีกร  เตจะนอย 

 ๒๙๑๓ นางรัชนีกร  สิขัณฑกนาค 

 ๒๙๑๔ นางสาวรัชนีกร  สุภาพ 

 ๒๙๑๕ นางรัชนีพร  กริสกุล 

 ๒๙๑๖ นางรัชนีวรรณ  ประกอบทรัพย 

 ๒๙๑๗ นางสาวรัชสุดา  ชวยรักษา 

 ๒๙๑๘ นางสาวรัฏดาภรณ  เหลาพร 

 ๒๙๑๙ นางสาวรัฐวรรณ  คุณแสน 

 ๒๙๒๐ นางสาวรัฒิยา  ไชยสีมา 

 ๒๙๒๑ นางสาวรัตติกานต  มะชะลา 

 ๒๙๒๒ นางสาวรัตติกาล  คํามูล 

 ๒๙๒๓ นางสาวรัตติพร  บรรดาศักดิ์ 

 ๒๙๒๔ นางสาวรัตติยา  พรมศาลา 

 ๒๙๒๕ นางสาวรัตติยา  สีสุข 

 ๒๙๒๖ นางสาวรัตติยา  แสงสุข 

 ๒๙๒๗ นางรัตนฐินี  สมจันทร 

 ๒๙๒๘ นางสาวรัตนธนาพร  ยองเพชร 

 ๒๙๒๙ นางสาวรัตนภรณ  สาระปญญา 

 ๒๙๓๐ นางสาวรัตนา  แกววิฑูรย 

 ๒๙๓๑ นางสาวรัตนา  ชิงชัย 

 ๒๙๓๒ นางสาวรัตนา  ซาซง 

 ๒๙๓๓ นางสาวรัตนากร  ยิงลํา 

 ๒๙๓๔ นางรัตนาพร  พนมแกน 

 ๒๙๓๕ นางสาวรัตนาพร  รัตนไภ 

 ๒๙๓๖ นางสาวรัตนาพร  เหงาแกว 

 ๒๙๓๗ นางสาวรัตนาพร  อยูพรอม 

 ๒๙๓๘ เรือโทหญิง รัตนาพร  ผดุงเทศ 

 ๒๙๓๙ นางสาวรัตนาภรณ  ขุนเทือง 

 ๒๙๔๐ นางสาวรัตนาภรณ  ทองเหงา 

 ๒๙๔๑ นางสาวรัตนาภรณ  บางขาว 

 ๒๙๔๒ นางสาวรัตนาภรณ  พันธเลิศ 

 ๒๙๔๓ นางรัตนาภรณ  เพ็งพะเนาว 

 ๒๙๔๔ นางสาวรัตนาภรณ  โพธิ์พรม 



 หนา   ๑๘๕ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๙๔๕ นางสาวรัตนาภรณ  ยุทธวิชัย 

 ๒๙๔๖ นางสาวรัตนาภรณ  วิลาบุตร 

 ๒๙๔๗ นางสาวรัตนาภรณ  ศรีผูย 

 ๒๙๔๘ นางสาวรัตนาภา  บุญชูดวง 

 ๒๙๔๙ นางสาวรัศมิ์ชญาณ  จิระพงษ 

 ๒๙๕๐ นางสาวราตรี  วงคทา 

 ๒๙๕๑ นางสาวราตรี  แสนลืม 

 ๒๙๕๒ นางสาวราตรีกุล  การดี 

 ๒๙๕๓ นางสาวรําไพพรรณ  หนอยบุญตัน 

 ๒๙๕๔ นางรินดา  ปูบุตรชา 

 ๒๙๕๕ นางรุงทิวา  เชียงทอง 

 ๒๙๕๖ นางสาวรุงทิวา  ณ ลําปาง 

 ๒๙๕๗ นางสาวรุงทิวา  ทองแจม 

 ๒๙๕๘ นางสาวรุงทิวา  แปนแกว 

 ๒๙๕๙ นางรุงทิวา  พงษธน ู

 ๒๙๖๐ นางรุงทิวา  แสงกระจาง 

 ๒๙๖๑ นางสาวรุงทิวา  เหมืองหมอ 

 ๒๙๖๒ นางรุงนภา  กรุณานํา 

 ๒๙๖๓ นางรุงนภา  เกิดจํารัส 

 ๒๙๖๔ นางสาวรุงนภา  คําแดงสุข 

 ๒๙๖๕ นางสาวรุงนภา  เพชรบุญ 

 ๒๙๖๖ นางรุงนภา  มีครองธรรม 

 ๒๙๖๗ นางสาวรุงนภา  วิญญาเงือก 

 ๒๙๖๘ นางสาวรุงระพีร  เพชรทอง 

 ๒๙๖๙ นางสาวรุงรัตน  พงษประเสริฐ 

 ๒๙๗๐ นางสาวรุงรัตน  รักญาติ 

 ๒๙๗๑ นางสาวรุงฤดี  กล่ินนิยม 

 ๒๙๗๒ สิบเอกหญิง รุงอรุณ  บาระมี 

 ๒๙๗๓ นางสาวรุงอรุณ  มูลสุวรรณ 

 ๒๙๗๔ นางสาวรุงอรุณ  สีพลเมือง 

 ๒๙๗๕ นางสาวรุงอรุณ  แสนจันแดง 

 ๒๙๗๖ นางรุจนีย  พัฒนสมบัติสกุล 

 ๒๙๗๗ นางรุจิมาพร  จันทรประทีป 

 ๒๙๗๘ นางสาวรุจิรัตน  สันกลกิจ 

 ๒๙๗๙ นางสาวรุจิรา  จันทรทรง 

 ๒๙๘๐ นางสาวรุจิรา  เลิศคุณาพร 

 ๒๙๘๑ นางสาวรุจิรา  กุลบุตร 

 ๒๙๘๒ นางสาวรุริญา  เกิดกัน 

 ๒๙๘๓ นางสาวรุสดา  ยีดิง 

 ๒๙๘๔ นางสาวรุสนา  เอามิง 

 ๒๙๘๕ นางสาวรุสนานิง  เจะเงาะ 

 ๒๙๘๖ นางสาวรุสนีตา  สนิทกันภัย 

 ๒๙๘๗ นางรุสมีนี  ไซละมุ 

 ๒๙๘๘ นางสาวเรณู  วันกล่ิน 

 ๒๙๘๙ นางสาวเรณู  อินปา 

 ๒๙๙๐ นางสาวเรวดี  ดวงคํา 

 ๒๙๙๑ นางสาวเรวดี  รัตนะ 

 ๒๙๙๒ นางสาวเรวดี  วงสม 

 ๒๙๙๓ นางสาวเรวดี  เสนากลาง 

 ๒๙๙๔ นางสาวเราะฮมะห  นอรอเอ 



 หนา   ๑๘๖ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๙๙๕ นางสาวเรืองพร  บัวเผ่ือน 

 ๒๙๙๖ นางสาวโรสนาณี  อารง 

 ๒๙๙๗ นางสาวโรสริน  เหล็มแดง 

 ๒๙๙๘ นางสาวฤดีมาศ  แขนจันทรหลวง 

 ๒๙๙๙ นางสาวฤทัยทิพย  ปททุม 

 ๓๐๐๐ นางฤทัยรัตน  ทะภูมินทร 

 ๓๐๐๑ นางสาวฤทัยรัตน  สุขฉนวน 

 ๓๐๐๒ นางฤทัยรัตน  อาการักษ 

 ๓๐๐๓ นางสาวฤทัยรัตน  อินทรมียืน 

 ๓๐๐๔ นางสาวลฎาภา  ระพาเพท 

 ๓๐๐๕ นางสาวลมัย  อุตลวง 

 ๓๐๐๖ นางลลิดา  บุญทัน 

 ๓๐๐๗ นางสาวลลิตพร  คืนประคอง 

 ๓๐๐๘ นางสาวลลิตา  ทับคําภา 

 ๓๐๐๙ นางสาวลลิตา  เรียบรอยเจริญ 

 ๓๐๑๐ นางลลิตา  สอนพันละ 

 ๓๐๑๑ นางสาวลลิตา  เสือเหลือง 

 ๓๐๑๒ นางสาวลออรัตน  มิตรจิตร 

 ๓๐๑๓ นางละอองดาว  นิยมวรรณ 

 ๓๐๑๔ นางละอองดาว  เมืองแกน 

 ๓๐๑๕ นางสาวลักขณา  ยุบลเลิศ 

 ๓๐๑๖ นางสาวลักษณานันทน  พูลเพียร 

 ๓๐๑๗ นางลักษณาพิศ  จิตหนักแนน 

 ๓๐๑๘ นางสาวลักษิภา  เศวตวรกานต 

 ๓๐๑๙ นางสาวลัดดา  นาวีวอง 

 ๓๐๒๐ นางสาวลัดดา  ประดิษฐ 

 ๓๐๒๑ นางสาวลัดดา  หาวแสน 

 ๓๐๒๒ นางสาวลัดดา  อรุณแจมวิไล 

 ๓๐๒๓ นางสาวลัดดาวรรณ  กําลังทรัพย 

 ๓๐๒๔ นางลัดดาวรรณ  เสียงดัง 

 ๓๐๒๕ นางสาวลัดดาวัลย  แกวศิริ 

 ๓๐๒๖ นางสาวลัดดาวัลย  ปยานันท 

 ๓๐๒๗ นางสาวลัดดาวัลย  ภูโพนมวง 

 ๓๐๒๘ นางสาวลัดดาวัลย  แสงอินทร 

 ๓๐๒๙ นางลําดวน  สุทธวงค 

 ๓๐๓๐ นางสาวลําพอง  ธรรมนาม 

 ๓๐๓๑ นางสาวลําไพร  พลพวก 

 ๓๐๓๒ นางสาวลิดา  แสงทองสกุล 

 ๓๐๓๓ นางสาวลินดา  พรหมกสิกร 

 ๓๐๓๔ นางสาวลินดา  เพ็ชรประยูร 

 ๓๐๓๕ นางสาวลินดา  ศรีวริยกุล 

 ๓๐๓๖ นางสาวลินดา  อาษาราช 

 ๓๐๓๗ นางลินนิกา  สิงหแกว 

 ๓๐๓๘ นางสาวเลอลักษณ  ปราบมนตร ี

 ๓๐๓๙ นางเลิศลักขณา  วิเศษชาติ 

 ๓๐๔๐ นางสาววงเดือน  โชจ้ิงหรีด 

 ๓๐๔๑ นางวงเดือน  บุราไกร 

 ๓๐๔๒ นางสาววงศรัชนี  พรหมกระบิล 

 ๓๐๔๓ นางสาววงศหทัย  มีปอม 

 ๓๐๔๔ นางสาววจพร  ธรรมกราง 



 หนา   ๑๘๗ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๐๔๕ นางสาววชรพร  จาพิมาย 

 ๓๐๔๖ นางสาววชิรา  พละศักดิ์ 

 ๓๐๔๗ นางสาววชิราภรณ  สมประสงค 

 ๓๐๔๘ นางสาววชิราภรณ  สายจันทร 

 ๓๐๔๙ นางสาววดี  แตงโสภา 

 ๓๐๕๐ นางสาววธุรตี  ไชยวงค 

 ๓๐๕๑ นางสาววนัชพร  ยศสุวรรณ 

 ๓๐๕๒ นางสาววนัฏฐา  บุญลอม 

 ๓๐๕๓ นางวนิชา  นาเมืองรักษ 

 ๓๐๕๔ นางสาววนิดา  คลายสะอาด 

 ๓๐๕๕ นางสาววนิดา  ตระกูลดี 

 ๓๐๕๖ นางวนิดา  เทพวงษ 

 ๓๐๕๗ นางสาววนิดา  นักบุญ 

 ๓๐๕๘ นางสาววนิดา  โพธิ์แพงพุม 

 ๓๐๕๙ นางวนิดา  มาดา 

 ๓๐๖๐ นางสาววนิดา  ระมัยวงค 

 ๓๐๖๑ นางสาววนิดา  รักษาภักดี 

 ๓๐๖๒ นางวนิดา  สัตถาธีรทรัพย 

 ๓๐๖๓ นางสาววนิดา  สีรินทร 

 ๓๐๖๔ นางสาววนิสา  สวัสดิ์มา 

 ๓๐๖๕ นางสาววรญา  ไตรรักษ 

 ๓๐๖๖ นางสาววรนาถ  รังคะรัสมี 

 ๓๐๖๗ นางวรนุช  คําชัย 

 ๓๐๖๘ นางสาววรพร  บัวกุล 

 ๓๐๖๙ นางสาววรพิชชา  กล่ินสุคนธ 

 ๓๐๗๐ นางสาววรภัทรียา  บัวเกา 

 ๓๐๗๑ นางสาววรมน  สวาท 

 ๓๐๗๒ นางสาววรรณจิรา  จันทวโรบุตร 

 ๓๐๗๓ นางสาววรรณชลัช  แซโคว 

 ๓๐๗๔ นางสาววรรณดี  ดวงหมอง 

 ๓๐๗๕ นางสาววรรณทณี  ราชวงศ 

 ๓๐๗๖ นางสาววรรณธกานต  ทองกุลณัฐน 

 ๓๐๗๗ นางสาววรรณธมล  คีรีวงก 

 ๓๐๗๘ นางสาววรรณนภา  ประดิษฐ 

 ๓๐๗๙ นางสาววรรณนิดา  เฟองฟู 

 ๓๐๘๐ นางสาววรรณนิภา  นราภัย 

 ๓๐๘๑ นางสาววรรณพร  จันทรชาญ 

 ๓๐๘๒ นางสาววรรณภรณ  ขันคํา 

 ๓๐๘๓ นางสาววรรณภา  จอมมาลา 

 ๓๐๘๔ นางสาววรรณภา  บุญชาญ 

 ๓๐๘๕ นางสาววรรณภา  บุระคํา 

 ๓๐๘๖ นางสาววรรณภา  โพธิจารย 

 ๓๐๘๗ นางสาววรรณรา  ขันธวงศ 

 ๓๐๘๘ นางวรรณวิภา  ยะนา 

 ๓๐๘๙ นางสาววรรณวิษา  โคตรศรี 

 ๓๐๙๐ นางสาววรรณวิษา  บํารุงภักดี 

 ๓๐๙๑ นางสาววรรณศิกา  สามารถ 

 ๓๐๙๒ นางสาววรรณศิริ  ฮามพิทักษ 

 ๓๐๙๓ นางวรรณอนงค  กัณหาจันทร 

 ๓๐๙๔ นางสาววรรณา  ชัยนา 



 หนา   ๑๘๘ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๐๙๕ นางสาววรรณา  พัดเงิน 

 ๓๐๙๖ นางสาววรรณา  เองฉวน 

 ๓๐๙๗ นางวรรณิกา  พรมไทย 

 ๓๐๙๘ นางสาววรรณิภา  ชุมทอง 

 ๓๐๙๙ นางสาววรรณิภา  ทาโสม 

 ๓๑๐๐ นางสาววรรณิภา  ปาโส 

 ๓๑๐๑ นางสาววรรณิภา  พูลสวัสดิ์ 

 ๓๑๐๒ นางสาววรรณิภา  ลีราช 

 ๓๑๐๓ นางสาววรรณิภา  ศรีสมบูรณ 

 ๓๑๐๔ นางสาววรรณิศา  นาคแสง 

 ๓๑๐๕ นางสาววรรณิศา  เพชรกันหา 

 ๓๑๐๖ นางสาววรรณิศา  สุวรรณ 

 ๓๑๐๗ นางสาววรรณิษา  วาลีประโคน 

 ๓๑๐๘ นางสาววรรณิสา  ชูทุงยอ 

 ๓๑๐๙ นางสาววรรณิสา  หลอดสันเทียะ 

 ๓๑๑๐ นางสาววรรณี  เนียกาศ 

 ๓๑๑๑ นางสาววรลักษณ  โชตินอก 

 ๓๑๑๒ นางสาววรลักษณ  ปดไชยสังข 

 ๓๑๑๓ นางสาววรลักษณ  ศรีสําราญ 

 ๓๑๑๔ นางสาววรลักษณ  สุขทอง 

 ๓๑๑๕ นางสาววรลักษณ  สุยะตา 

 ๓๑๑๖ นางสาววรวลัญช  ประพฤติดีพรอม 

 ๓๑๑๗ นางสาววรวลัญช  พงษจิรบูรณ 

 ๓๑๑๘ นางสาววรัญชธิตา  พัฒนจิระเมธา 

 ๓๑๑๙ นางสาววรัญญา  บุญมาก 

 ๓๑๒๐ นางสาววรัญญา  ประสงคเจริญ 

 ๓๑๒๑ นางสาววรัญญา  มะโนใจ 

 ๓๑๒๒ นางสาววรัญญา  เวียงแกว 

 ๓๑๒๓ นางสาววรัญญา  เสริมเกษมสิน 

 ๓๑๒๔ นางวรัญญา  ตันกิจประเสริฐ 

 ๓๑๒๕ นางวรัญทิพย  เผาบานฝาง 

 ๓๑๒๖ นางสาววรัญพัชร  แสนสุด 

 ๓๑๒๗ นางวรัญรดา  เชื้อตายา 

 ๓๑๒๘ นางสาววรันธร  สัทธาธรรมรักษ 

 ๓๑๒๙ นางสาววรากุล  แกนทาว 

 ๓๑๓๐ นางสาววรางคณา  กระศิริ 

 ๓๑๓๑ นางสาววรางคณา  กําลังเดช 

 ๓๑๓๒ นางสาววรางคณา  ชูสุวรรณ 

 ๓๑๓๓ นางสาววรางคณา  ทาระวรรณ 

 ๓๑๓๔ นางสาววรางคณา  เปลา 

 ๓๑๓๕ นางสาววรางคณา  พฤทธิ์ไพศาล 

 ๓๑๓๖ นางสาววรางคณา  วัชรสุนทร 

 ๓๑๓๗ นางวรางคณา  สายศรี 

 ๓๑๓๘ นางสาววรางคณา  หาริกุล 

 ๓๑๓๙ นางสาววรางคนา  นิยมวงศ 

 ๓๑๔๐ นางสาววราทิพย  ฉ่ําชื่น 

 ๓๑๔๑ นางสาววราพร  มวงตั้น 

 ๓๑๔๒ นางสาววราภรณ  กลัดทอง 

 ๓๑๔๓ นางสาววราภรณ  แซเตี๋ย 

 ๓๑๔๔ นางสาววราภรณ  ธาดา 



 หนา   ๑๘๙ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๑๔๕ นางสาววราภรณ  นออินทร 

 ๓๑๔๖ นางสาววราภรณ  พราหมณฤกษ 

 ๓๑๔๗ นางสาววราภรณ  พูนสุวรรณ 

 ๓๑๔๘ นางวราภรณ  มงคล 

 ๓๑๔๙ นางสาววราภรณ  รุงเจริญ 

 ๓๑๕๐ นางสาววราภรณ  เรืองอนันต 

 ๓๑๕๑ นางสาววราภรณ  วิรุณราช 

 ๓๑๕๒ นางสาววราภรณ  สุกา 

 ๓๑๕๓ นางสาววราภรณ  อิศาสตร 

 ๓๑๕๔ นางสาววราภรณ  โคตรปญญา 

 ๓๑๕๕ นางสาววราภรณ  ธรรมประกอบ 

 ๓๑๕๖ นางวรารัตน  กาสาทอง 

 ๓๑๕๗ นางสาววรารัตน  จันทรนุม 

 ๓๑๕๘ นางสาววรารัตน  ไชยวุฒิ 

 ๓๑๕๙ นางสาววรารัตน  วัชรสินธุ 

 ๓๑๖๐ นางสาววรารัตน  สินสถาพรพงศ 

 ๓๑๖๑ นางสาววรารัตน  อินทรเย็น 

 ๓๑๖๒ นางสาววรารัตน  อุมมี 

 ๓๑๖๓ นางสาววราลักษณ  มงคล 

 ๓๑๖๔ นางสาววราลักษณ  สิงคะตา 

 ๓๑๖๕ นางสาววริญญาภัทร  มิลินรดารัศมิ์ 

 ๓๑๖๖ นางสาววรินทรภัค  กัมภีรปญญาโชติ 

 ๓๑๖๗ นางสาววริยา  ฉัตรแดง 

 ๓๑๖๘ นางสาววริยา  ธีรวิศรุต 

 ๓๑๖๙ นางสาววริยา  เยาวใจ 

 ๓๑๗๐ นางสาววริศรา  โยมา 

 ๓๑๗๑ นางสาววริศรา  วองประเสริฐ 

 ๓๑๗๒ นางสาววริศรา  แสงทอง 

 ๓๑๗๓ นางสาววริศรา  อักษรรัตน 

 ๓๑๗๔ นางสาววฤณพร  โพธิวรรณา 

 ๓๑๗๕ นางวลี  ศรีเชียงสา 

 ๓๑๗๖ นางสาววสุธิดา  เหมาะไธสง 

 ๓๑๗๗ นางวัชรา  เดชธรรมรงค 

 ๓๑๗๘ นางสาววัชราพร  หมื่นสุข 

 ๓๑๗๙ นางสาววัชราภรณ  เข็มทอง 

 ๓๑๘๐ นางสาววัชราวรรณ  เลพล 

 ๓๑๘๑ นางสาววัชรี  จันเต 

 ๓๑๘๒ นางสาววัชรี  ดาราฉาย 

 ๓๑๘๓ นางสาววัชรี  ทองลือ 

 ๓๑๘๔ นางสาววัชรีพร  พันพา 

 ๓๑๘๕ นางสาววัชลาวลี  เกตุดี 

 ๓๑๘๖ นางวัฒนาพร  พิทักษ 

 ๓๑๘๗ นางสาววันดี  ขยันพูด 

 ๓๑๘๘ นางสาววันดี  ยอดพรหม 

 ๓๑๘๙ นางสาววันทกานต  สอนทอง 

 ๓๑๙๐ นางสาววันทนีย  สุริยศ 

 ๓๑๙๑ นางสาววันเพ็ญ  วัฒนกุลสุวรรณ 

 ๓๑๙๒ นางวันเพ็ญ  ศรีทอง 

 ๓๑๙๓ นางสาววันเพ็ญ  โสณะแสง 

 ๓๑๙๔ นางสาววันวิสา  แสนพันนา 



 หนา   ๑๙๐ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๑๙๕ นางสาววันวิสา  งานดี 

 ๓๑๙๖ นางสาววันวิสาข  คามวง 

 ๓๑๙๗ นางสาววันวิสาข  จักรสาร 

 ๓๑๙๘ นางสาววันวิสาข  ชัยมูล 

 ๓๑๙๙ นางวันวิสาข  ทับสระ 

 ๓๒๐๐ นางสาววันวิสาข  ปนตา 

 ๓๒๐๑ นางวันวิสาข  สังขแกว 

 ๓๒๐๒ นางสาววันวิสาข  สีชารี 

 ๓๒๐๓ นางสาววัลยา  เกื่องกระโทก 

 ๓๒๐๔ นางสาววัลยา  ทับทิม 

 ๓๒๐๕ นางวัลยา  มีดวยดี 

 ๓๒๐๖ นางสาววัลยุพา  วุฒิสังข 

 ๓๒๐๗ นางสาววัลลดา  ภูมิลา 

 ๓๒๐๘ นางสาววัลลิสา  แสนหูม 

 ๓๒๐๙ นางวัลลี  กําเนิดเมือง 

 ๓๒๑๐ นางวาทินี  แสงออน 

 ๓๒๑๑ นางสาววานิตา  สันอี 

 ๓๒๑๒ นางวาริน  จันทรลําภู 

 ๓๒๑๓ นางสาววารินทร  กูลใจ 

 ๓๒๑๔ นางสาววารินทร  แสงศรี 

 ๓๒๑๕ นางสาววารี  ประการแกว 

 ๓๒๑๖ นางสาววารีย  ภูทอง 

 ๓๒๑๗ นางสาววารีรัตน  สะนาค 

 ๓๒๑๘ นางสาววารีอะห  อายัต 

 ๓๒๑๙ นางสาววารุณี  คร่ําสุข 

 ๓๒๒๐ นางสาววารุณี  จินะตา 

 ๓๒๒๑ นางสาววารุณี  ลักษณะ 

 ๓๒๒๒ นางสาววาสนา  เกษงาม 

 ๓๒๒๓ นางสาววาสนา  คําอั้น 

 ๓๒๒๔ นางสาววาสนา  จินดาทจักร 

 ๓๒๒๕ นางสาววาสนา  ใจนอย 

 ๓๒๒๖ นางสาววาสนา  ดีหมื่นไวย 

 ๓๒๒๗ นางสาววาสนา  ดีอุดม 

 ๓๒๒๘ นางสาววาสนา  เดชะธีรประภา 

 ๓๒๒๙ นางสาววาสนา  ยอดออน 

 ๓๒๓๐ นางวาสนา  รัฐเมือง 

 ๓๒๓๑ นางสาววาสนา  วงศลอม 

 ๓๒๓๒ นางสาววาสนา  แสนทอง 

 ๓๒๓๓ นางสาววาสนา  ออนสําโรง 

 ๓๒๓๔ นางสาววาสิฏฐี  เพ็งเซง 

 ๓๒๓๕ นางสาววาสินี  คําปาน 

 ๓๒๓๖ นางวาสินี  บาเปย 

 ๓๒๓๗ นางสาววาสินี  มาลีแกว 

 ๓๒๓๘ นางสาววิกานดา  บุญโก 

 ๓๒๓๙ นางสาววิกานดา  ภูขมร 

 ๓๒๔๐ นางสาววิกาวี  ศิริสุข 

 ๓๒๔๑ นางวิจิตรตรา  บุพศิริ 

 ๓๒๔๒ นางวิจิตรา  ไกรเดช 

 ๓๒๔๓ นางสาววิจิตรา  ถมทอง 

 ๓๒๔๔ นางสาววิจิตรา  มีคุณ 
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 ๓๒๔๕ นางสาววิจิตรา  ศรีสรอย 

 ๓๒๔๖ นางสาววิจิตรา  แสงคําไพ 

 ๓๒๔๗ นางสาววิจิตรา  หยดยอย 

 ๓๒๔๘ นางสาววิชชุดา  ทองเขียว 

 ๓๒๔๙ นางสาววิชชุดา  ศรีวันทนา 

 ๓๒๕๐ นางสาววิชญาดา  เพ็งสุวรรณ 

 ๓๒๕๑ นางสาววิชาดา  ประโยชนอุดม 

 ๓๒๕๒ นางสาววิชุดา  ชื่นชม 

 ๓๒๕๓ นางวิชุดา  ตัณฑรัตน 

 ๓๒๕๔ นางสาววิชุดา  ทวีเงิน 

 ๓๒๕๕ นางสาววิชุดา  นิ่มดวง 

 ๓๒๕๖ นางวิชุดา  ภูบานชื่น 

 ๓๒๕๗ นางสาววิชุดา  ศรียุทธนา 

 ๓๒๕๘ นางสาววิชุดา  สิมมาวงศ 

 ๓๒๕๙ นางสาววิชุตา  จุลวรรณโณ 

 ๓๒๖๐ นางสาววิชุตา  ใบใหญ 

 ๓๒๖๑ นางสาววิชุตา  พงษมา 

 ๓๒๖๒ นางสาววิชุนันท  ขอบคุณ 

 ๓๒๖๓ นางสาววิชุนี  ชาอินทร 

 ๓๒๖๔ นางสาววิชุลดา  ชาลีเปรียม 

 ๓๒๖๕ นางสาววิฑิตา  จ่ันสกุล 

 ๓๒๖๖ นางวิพรรพร  คําปอง 

 ๓๒๖๗ นางสาววิภา  กาญจนภิวัฒน 

 ๓๒๖๘ นางวิภา  ฉันทะ 

 ๓๒๖๙ นางสาววิภา  สุขประโคน 

 ๓๒๗๐ นางสาววิภากร  หาสุข 

 ๓๒๗๑ นางวิภาณี  หัตตะโสภา 

 ๓๒๗๒ นางสาววิภาดา  ทองสัมฤทธิ์ 

 ๓๒๗๓ นางสาววิภาดา  ทับทิมหอม 

 ๓๒๗๔ นางสาววิภาดา  พรมเสน 

 ๓๒๗๕ นางสาววิภาดา  พลมาก 

 ๓๒๗๖ นางสาววิภาดา  สุริยะวงค 

 ๓๒๗๗ นางสาววิภาดา  อํานัคคะมาต 

 ๓๒๗๘ นางวิภาภรณ  ย่ิงคิด 

 ๓๒๗๙ นางสาววิภามาศ  ปะโสทะกัง 

 ๓๒๘๐ นางสาววิภารัตน  แซหลี 

 ๓๒๘๑ นางสาววิภารัตน  นากระโทก 

 ๓๒๘๒ นางสาววิภาวดี  ดอกคํา 

 ๓๒๘๓ นางสาววิภาวดี  ทําสีนาค 

 ๓๒๘๔ นางสาววิภาวดี  วุฒิเดช 

 ๓๒๘๕ นางสาววิภาวนา  ส่ือกลาง 

 ๓๒๘๖ นางสาววิภาวรรณ  งามวิลัย 

 ๓๒๘๗ นางสาววิภาวรรณ  เจริญรัมย 

 ๓๒๘๘ นางสาววิภาวรรณ  เจริญศิลป 

 ๓๒๘๙ นางสาววิภาวรรณ  ปนทะนา 

 ๓๒๙๐ นางสาววิภาวรรณ  ใจอินถา 

 ๓๒๙๑ นางสาววิภาวี  จันทรคง 

 ๓๒๙๒ นางสาววิภาวี  นวลแกว 

 ๓๒๙๓ นางสาววิภาวี  สิยานันท 

 ๓๒๙๔ นางสาววิมนตจันทร  บุญสง 
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 ๓๒๙๕ นางสาววิมล  ทิพศรีราช 

 ๓๒๙๖ นางวิมลพรรณ  ขันทราช 

 ๓๒๙๗ นางวิมลรัตน  แกนชัยภูมิ 

 ๓๒๙๘ นางสาววิมลวรรณ  ขําคง 

 ๓๒๙๙ นางสาววิมลวรรณ  ยืนหยัดชัย 

 ๓๓๐๐ นางสาววิรงรอง  พุมทอง 

 ๓๓๐๑ นางสาววิรชา  นิธิเสถียรชัย 

 ๓๓๐๒ นางสาววิรดา  การินไชย 

 ๓๓๐๓ นางสาววิรัตน  หินเงิน 

 ๓๓๐๔ นางสาววิรัลพัชร  เพียภูเขียว 

 ๓๓๐๕ นางวิราตรี  ถนอมบุญ 

 ๓๓๐๖ นางสาววิราพร  โปะโดย 

 ๓๓๐๗ นางสาววิราวรรณ  ผองใส 

 ๓๓๐๘ นางสาววิริญจ  เย้ืองประเสริฐ 

 ๓๓๐๙ นางสาววิริญญา  ลิมปสดใส 

 ๓๓๑๐ นางสาววิริยะ  จันทรพราหมณ 

 ๓๓๑๑ นางสาววิริยา  เตปน 

 ๓๓๑๒ นางสาววิริยา  ไทรดวง 

 ๓๓๑๓ นางสาววิลันดา  ลาโคตร 

 ๓๓๑๔ นางสาววิลัยรัตน  สัมพวงค 

 ๓๓๑๕ นางสาววิลัยวรรณ  กงไฉ 

 ๓๓๑๖ นางสาววิลาวัณย  กรินทร 

 ๓๓๑๗ นางสาววิลาวัณย  ขันธกระโทก 

 ๓๓๑๘ นางสาววิลาวัณย  บรรจงปรุ 

 ๓๓๑๙ นางสาววิลาวัณย  พรไตรรัตน 

 ๓๓๒๐ นางวิลาวัลย  ปล้ืมสุข 

 ๓๓๒๑ นางสาววิลาวัลย  แพงโคตร 

 ๓๓๒๒ นางสาววิลาวัลย  พงษพรต 

 ๓๓๒๓ นางสาววิลาสิณี  วงษนิคม 

 ๓๓๒๔ นางสาววิลาสินี  โกมลพันธ 

 ๓๓๒๕ นางวิลาสินี  ธงศรี 

 ๓๓๒๖ นางวิลาสินี  ธนะขวาง 

 ๓๓๒๗ นางสาววิลาสินี  นารี 

 ๓๓๒๘ นางสาววิลาสินี  วิชัยศรี 

 ๓๓๒๙ นางสาววิไลจิตร  กุลทวง 

 ๓๓๓๐ นางสาววิไลพร  ละไมสกุล 

 ๓๓๓๑ นางวิไลพร  วงคคําอาย 

 ๓๓๓๒ นางสาววิไลพร  หาระดี 

 ๓๓๓๓ นางสาววิไลพร  อินทรงาม 

 ๓๓๓๔ นางสาววิไลภรณ  ผลาผล 

 ๓๓๓๕ นางสาววิไลภรณ  โสภิพันธ 

 ๓๓๓๖ นางสาววิไลมาล  ชูเชิดเชื้อ 

 ๓๓๓๗ นางวิไลรักษ  ประสาทศรี 

 ๓๓๓๘ นางสาววิไลรัตน  พานุรัตน 

 ๓๓๓๙ นางสาววิไลลักษณ  จิตหาญ 

 ๓๓๔๐ นางสาววิไลลักษณ  เจะดะ 

 ๓๓๔๑ นางสาววิไลวรรณ  จันทะคัด 

 ๓๓๔๒ นางสาววิไลวรรณ  ทาประสาร 

 ๓๓๔๓ นางสาววิไลวรรณ  มนอินทร 

 ๓๓๔๔ นางสาววิไลวรรณ  วังเชิ่ง 
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 ๓๓๔๕ นางสาววิศัลยา  สงวนวงศวาน 

 ๓๓๔๖ นางสาววิสุดา  บุญเสริฐ 

 ๓๓๔๗ นางสาววีณา  บางมวงงาม 

 ๓๓๔๘ นางสาววีนัสรินทร  ประสมศรี 

 ๓๓๔๙ นางสาววีนา  สมในใจ 

 ๓๓๕๐ นางสาววีนา  ไหมทอง 

 ๓๓๕๑ นางสาววีรณา  สายสนธิ์ 

 ๓๓๕๒ นางวีรนุช  นุใหมสกุล 

 ๓๓๕๓ นางสาววีรยา  วรรณทวี 

 ๓๓๕๔ นางวีรวรรณ  วงษเนตร 

 ๓๓๕๕ นางสาววีราภรณ  บุญเฮา 

 ๓๓๕๖ นางสาวเวฬุรี  เลิศประเสริฐ 

 ๓๓๕๗ นางสาวแวใมมูเนาะ  แว 

 ๓๓๕๘ นางสาวแววตา  จันทะแจม 

 ๓๓๕๙ นางสาวแวววดี  วีรกิตติ 

 ๓๓๖๐ นางสาวแวสานีซะห  วายะโยะ 

 ๓๓๖๑ นางสาวแวอานีซะ  แวสุหลง 

 ๓๓๖๒ นางสาวศกุลตลา  จิโอน 

 ๓๓๖๓ นางสาวศจีบุตร  เมฆบุตร 

 ๓๓๖๔ นางสาวศดานันท  ภิญโญ 

 ๓๓๖๕ นางศมัยพร  จิตมาเส 

 ๓๓๖๖ นางสาวศรวณีย  โชติมณีโรจน 

 ๓๓๖๗ นางสาวศรสวรรค  ไชยวงคทอง 

 ๓๓๖๘ นางสาวศรัญญา  จันทรเสนา 

 ๓๓๖๙ นางสาวศรัญญา  ไชยชมภู 

 ๓๓๗๐ นางสาวศรัญญา  แสนใจวุฒิ 

 ๓๓๗๑ นางสาวศรัญญา  อางแกว 

 ๓๓๗๒ นางสาวศรัญญา  อินดา 

 ๓๓๗๓ นางสาวศรัญญา  จูมศรีสิงห 

 ๓๓๗๔ นางศรัญญา  วิภรณรัตน 

 ๓๓๗๕ นางสาวศรัญรัตน  ผลกายา 

 ๓๓๗๖ นางสาวศรัณณัฏฐ  แสนเสนาะ 

 ๓๓๗๗ นางสาวศรัณยรัชต  วองวรานนท 

 ๓๓๗๘ นางสาวศรัณยา  ลาจันทึก 

 ๓๓๗๙ นางสาวศราภรณ  สุวรรณศรี 

 ๓๓๘๐ นางสาวศรามิตรี  คําเจริญ 

 ๓๓๘๑ วาที่รอยตรีหญิง ศราวรณ  ยมหา 

 ๓๓๘๒ นางศริญญา  โชติชวง 

 ๓๓๘๓ นางสาวศรินทิพย  สิตะหิรัญ 

 ๓๓๘๔ นางสาวศรินธร  มะจิณะ 

 ๓๓๘๕ นางสาวศรินธร  อุดแจม 

 ๓๓๘๖ นางสาวศรินรัตน  วรวิรุฬหโชค 

 ๓๓๘๗ นางสาวศรีกันยา  พาจะโปะ 

 ๓๓๘๘ นางสาวศรีประภัทร  มัดทองหลาง 

 ๓๓๘๙ นางสาวศรีสุดา  คงสม 

 ๓๓๙๐ นางสาวศรีสุดา  ตีผาลาด 

 ๓๓๙๑ นางสาวศรีสุดา  บุญลดา 

 ๓๓๙๒ นางสาวศลิษา  เตาแหลม 

 ๓๓๙๓ นางสาวศศิกานต  เดชออนพันธ 

 ๓๓๙๔ นางศศิกานต  พะวงรัมย 
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 ๓๓๙๕ นางศศิกานต  สงสุข 

 ๓๓๙๖ นางสาวศศิกานตร  เตาจันทร 

 ๓๓๙๗ นางศศิธร  กาลานุวงศ 

 ๓๓๙๘ นางสาวศศิธร  ขาวเขียว 

 ๓๓๙๙ นางศศิธร  คิดอยู 

 ๓๔๐๐ นางศศิธร  วิชัยวัฒนา 

 ๓๔๐๑ นางสาวศศิธร  สะเลิศรัมย 

 ๓๔๐๒ นางสาวศศิธร  แสงสวาง 

 ๓๔๐๓ นางสาวศศิธร  อิ่มมณี 

 ๓๔๐๔ นางสาวศศินิภา  คําพรม 

 ๓๔๐๕ นางสาวศศิประภา  เชิญนิยม 

 ๓๔๐๖ นางศศิประภา  นิ่มนอม 

 ๓๔๐๗ นางสาวศศิพร  ขวานอก 

 ๓๔๐๘ นางสาวศศิเพ็ญ  มูสิโก 

 ๓๔๐๙ นางสาวศศิภรณ  แสงกระจาย 

 ๓๔๑๐ นางสาวศศิมาภรณ  คําแสง 

 ๓๔๑๑ นางสาวศศิลักษณ  ไชยเดือน 

 ๓๔๑๒ นางศศิวรรณ  ชูสอน 

 ๓๔๑๓ นางสาวศศิวรรณ  ปนหอม 

 ๓๔๑๔ นางสาวศศิวิมล  พวงภู 

 ๓๔๑๕ นางสาวศศิวิมล  วิโรจน 

 ๓๔๑๖ นางสาวศศิวิมล  สุขสงค 

 ๓๔๑๗ นางสาวศศิวิมล  จารุตระกูลชัย 

 ๓๔๑๘ นางศันทนีย  ศิริกุล 

 ๓๔๑๙ นางสาวศันสนีย  วงษาชัย 

 ๓๔๒๐ นางสาวศินีนาฎ  ทิพสอน 

 ๓๔๒๑ นางสาวศิรดา  สุริยะวงศ 

 ๓๔๒๒ นางสาวศิรประภา  พันธชูเพชร 

 ๓๔๒๓ นางสาวศิรประภา  รามจันทร 

 ๓๔๒๔ นางสาวศิรประภา  วริกูล 

 ๓๔๒๕ นางศิรพัชร  คลายสุบรรณ 

 ๓๔๒๖ นางสาวศิราพร  จันทรเหลือง 

 ๓๔๒๗ นางสาวศิริกุล  มงคล 

 ๓๔๒๘ นางสาวศิริกุล  มีคม 

 ๓๔๒๙ นางสาวศิริกุล  สิงหราช 

 ๓๔๓๐ นางสาวศิริขวัญ  สุวรรณเกตุ 

 ๓๔๓๑ นางสาวศิริจรรยา  บุญงามขํา 

 ๓๔๓๒ นางสาวศิริฉาย  คําปลิว 

 ๓๔๓๓ นางสาวศิริญญา  จันสีนาค 

 ๓๔๓๔ นางสาวศิริณา  รังกล่ิน 

 ๓๔๓๕ นางสาวศิริทิพย  ศรีอินทร 

 ๓๔๓๖ นางศิรินญา  เพชรรักษา 

 ๓๔๓๗ นางศิรินญา  วงเวียน 

 ๓๔๓๘ นางศิรินทรทิพย  พรหมทา 

 ๓๔๓๙ นางสาวศิรินทรา  จุมแกว 

 ๓๔๔๐ นางสาวศิรินทรา  ปอมไชยา 

 ๓๔๔๑ นางสาวศิรินทรา  เหมือนหนู 

 ๓๔๔๒ นางสาวศิรินภา  เขียวกันทา 

 ๓๔๔๓ นางสาวศิรินภา  พลสวัสดิ์ 

 ๓๔๔๔ นางสาวศิรินภา  พุฒแกว 



 หนา   ๑๙๕ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๔๔๕ นางศิรินภา  วิศวโภคา 

 ๓๔๔๖ นางสาวศิรินภา  ศิริวุฒิ 

 ๓๔๔๗ นางสาวศิรินันท  เก็มเด็น 

 ๓๔๔๘ นางศิรินันท  ไชยมงคล 

 ๓๔๔๙ นางศิรินันท  โลมะจันทร 

 ๓๔๕๐ นางสาวศิรินันท  สารศรี 

 ๓๔๕๑ นางสาวศิริประภา  ศรีเมือง 

 ๓๔๕๒ นางสาวศิริพร  กองมา 

 ๓๔๕๓ นางสาวศิริพร  คําผาย 

 ๓๔๕๔ นางสาวศิริพร  ฉายทั่ว 

 ๓๔๕๕ นางสาวศิริพร  โฉมเฉลา 

 ๓๔๕๖ นางสาวศิริพร  ชูพรม 

 ๓๔๕๗ นางสาวศิริพร  ทรัพยเจริญ 

 ๓๔๕๘ นางสาวศิริพร  บริสุทธิ ์

 ๓๔๕๙ นางสาวศิริพร  ปกกามานัง 

 ๓๔๖๐ นางสาวศิริพร  พลายดวง 

 ๓๔๖๑ นางสาวศิริพร  พูนประโคน 

 ๓๔๖๒ นางสาวศิริพร  มูลเมือง 

 ๓๔๖๓ นางสาวศิริพร  เมฆโปธิ 

 ๓๔๖๔ นางสาวศิริพร  ศีลาโคตร 

 ๓๔๖๕ นางสาวศิริพร  สิงหเล็ก 

 ๓๔๖๖ นางสาวศิริพร  แสงหาชัย 

 ๓๔๖๗ นางสาวศิริพร  โสมภีร 

 ๓๔๖๘ นางสาวศิริพร  อยูสําลี 

 ๓๔๖๙ นางศิริพรรณ  ขานไข 

 ๓๔๗๐ นางสาวศิริพรรณ  ฤทธิ์รอด 

 ๓๔๗๑ นางสาวศิริพรรณ  วงศปญญา 

 ๓๔๗๒ นางสาวศิริพรรณ  วรรณทอง 

 ๓๔๗๓ นางสาวศิริพัฒณ  คงทอง 

 ๓๔๗๔ นางสาวศิริพัฒน  ทรัพยทวีเพ่ิมพูน 

 ๓๔๗๕ นางสาวศิริพันธ  วงษาสันต 

 ๓๔๗๖ นางสาวศิริพิรุณ  มวลตะคุ 

 ๓๔๗๗ นางสาวศิริเพ็ญ  จงเทพ 

 ๓๔๗๘ นางสาวศิริเพ็ญ  เสนคราม 

 ๓๔๗๙ นางสาวศิริภรณ  ตันอุตม 

 ๓๔๘๐ นางสาวศิริภรณ  พิมพบูลย 

 ๓๔๘๑ นางสาวศิริรักษ  สอนอาจ 

 ๓๔๘๒ นางสาวศิริรัตน  โคตรปญญา 

 ๓๔๘๓ นางสาวศิริรัตน  งามละมัย 

 ๓๔๘๔ นางสาวศิริรัตน  บุญฉิม 

 ๓๔๘๕ นางสาวศิริรัตน  ผลาพรม 

 ๓๔๘๖ นางสาวศิริรัตน  พันตัน 

 ๓๔๘๗ นางศิริรัตน  โพธิ์หลา 

 ๓๔๘๘ นางสาวศิริรัตน  มณีเลิศ 

 ๓๔๘๙ นางสาวศิริรัตน  มิถุนาวงค 

 ๓๔๙๐ นางศิริรัตน  ศรีเจริญ 

 ๓๔๙๑ นางสาวศิริลักษณ  เจริญจิต 

 ๓๔๙๒ นางสาวศิริลักษณ  น้ําทับทิมทอง 

 ๓๔๙๓ สิบเอกหญิง ศิริลักษณ  นิชรัตน 

 ๓๔๙๔ นางสาวศิริลักษณ  แฝงกระโทก 



 หนา   ๑๙๖ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๔๙๕ นางสาวศิริลักษณ  พงษศักดิ์ 

 ๓๔๙๖ นางศิริลักษณ  ศรีแกวน้ําไสย 

 ๓๔๙๗ นางศิริลักษณ  อาญาพิทักษ 

 ๓๔๙๘ นางศิริวรรณ  การดี 

 ๓๔๙๙ นางสาวศิริวรรณ  แกกลาง 

 ๓๕๐๐ นางสาวศิริวรรณ  เขียวขํา 

 ๓๕๐๑ นางสาวศิริวรรณ  แซล้ิม 

 ๓๕๐๒ นางสาวศิริวรรณ  ณ นครพนม 

 ๓๕๐๓ นางสาวศิริวรรณ  ตันสมรส 

 ๓๕๐๔ นางสาวศิริวรรณ  บัวเขียว 

 ๓๕๐๕ นางสาวศิริวรรณ  ยะปะตัง 

 ๓๕๐๖ นางศิริวัลย  แซะอาหลี 

 ๓๕๐๗ นางสาวศิริวิมล  ไทยวิจารย 

 ๓๕๐๘ นางสาวศิริวิมล  พรมมิน 

 ๓๕๐๙ นางสาวศิโรรัตน  วรรณมหินทร 

 ๓๕๑๐ นางสาวศิวนันท  ผองสงา 

 ๓๕๑๑ นางสาวศิวนารถ  ปนญาติ 

 ๓๕๑๒ นางศิวพร  คงพูนทรัพย 

 ๓๕๑๓ นางสาวศิวพร  เภาพาน 

 ๓๕๑๔ นางสาวศิวพร  มีนาค 

 ๓๕๑๕ นางสาวศิวพร  ราชเดิม 

 ๓๕๑๖ นางสาวศิวพร  สุทธิเภท 

 ๓๕๑๗ นางสาวศิวพร  สุริยันต 

 ๓๕๑๘ นางสาวศิวภัทร  ชอบผล 

 ๓๕๑๙ นางสาวศิวภา  ใจเหมือน 

 ๓๕๒๐ นางสาวศิวาภรณ  โสดา 

 ๓๕๒๑ นางศิวารัตน  จันทริสัย 

 ๓๕๒๒ นางสาวศุทธอัปสร  มวงจีบ 

 ๓๕๒๓ นางสาวศุทธินี  สุขทน 

 ๓๕๒๔ นางสาวศุพิชญา  หาไชย 

 ๓๕๒๕ นางสาวศุภกานต  หอมละเอียด 

 ๓๕๒๖ นางสาวศุภธิดา  ปตามาตา 

 ๓๕๒๗ นางสาวศุภนิยา  สัทธานนท 

 ๓๕๒๘ นางสาวศุภมนัสนันท  จันทรอราม 

 ๓๕๒๙ นางสาวศุภรัตน  สุนทรวิภาต 

 ๓๕๓๐ นางสาวศุภรัส  ทับมั่น 

 ๓๕๓๑ นางสาวศุภรานันท  กาซาว 

 ๓๕๓๒ นางสาวศุภลักษณ  พรมวังขวา 

 ๓๕๓๓ นางสาวศุภลักษณ  พรอุดมเดช 

 ๓๕๓๔ นางสาวศุภลักษณ  ศรีลาเคน 

 ๓๕๓๕ นางสาวศุภวรรณ  กกไธสง 

 ๓๕๓๖ นางสาวศุภัคสร  นิจจอหอ 

 ๓๕๓๗ นางสาวศุภัชยา  หวลระลึก 

 ๓๕๓๘ นางสาวศุภากร  ลอชัยเวช 

 ๓๕๓๙ นางศุภานัน  ปรีเปรม 

 ๓๕๔๐ นางสาวศุภารมย  มะแมน 

 ๓๕๔๑ นางสาวศุภาลัย  กุลไพศาล 

 ๓๕๔๒ นางสาวศุภิสรา  เจริญรบ 

 ๓๕๔๓ นางสาวศุภิสรา  ชํานาญจิตต 

 ๓๕๔๔ นางสาวศุมาลิน  ชัยโยบัว 



 หนา   ๑๙๗ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๕๔๕ นางสาวโศรยา  กล่ินสุคนธ 

 ๓๕๔๖ นางโศรยา  เดชะวงศ 

 ๓๕๔๗ นางสกุลตลา  มงคลกิจโรจน 

 ๓๕๔๘ นางสาวสกุลรัตน  เรืองเขตร 

 ๓๕๔๙ นางสาวสงกรานต  คุมนุม 

 ๓๕๕๐ นางสถาพร  หอมฟุง 

 ๓๕๕๑ นางสาวสนธิญา  บุรัสการ 

 ๓๕๕๒ นางสาวสนียา  แอบากอ 

 ๓๕๕๓ นางสาวสมจิตร  กาญจนารี 

 ๓๕๕๔ นางสมจิตร  เขียวเรือง 

 ๓๕๕๕ นางสาวสมใจ  พิมพทองงาม 

 ๓๕๕๖ นางสาวสมใจ  ศรีจูมพล 

 ๓๕๕๗ นางสมใจ  สุคนธจินดา 

 ๓๕๕๘ นางสาวสมปอง  มีสวัสดิ์ 

 ๓๕๕๙ นางสมปอง  สอนยศ 

 ๓๕๖๐ นางสมพร  ครสระนอย 

 ๓๕๖๑ นางสาวสมฤดี  จันทมาศ 

 ๓๕๖๒ นางสาวสมฤทัย  บุญญาวรรณ 

 ๓๕๖๓ นางสาวสมฤทัย  ศิริพันธ 

 ๓๕๖๔ นางสาวสมฤทัย  อินทรโน 

 ๓๕๖๕ นางสาวสมสมัย  นาจําปา 

 ๓๕๖๖ นางสาวสมสมัย  มวงแยม 

 ๓๕๖๗ นางสาวสมหญิง  คลายสุบรรณ 

 ๓๕๖๘ นางสาวสมหญิง  เอนกลาภ 

 ๓๕๖๙ นางสาวสมัชชา  แกวบุญธรรม 

 ๓๕๗๐ นางสาวสยามล  ชลหัตถ 

 ๓๕๗๑ นางสาวสรดา  สมยศ 

 ๓๕๗๒ นางสรธิดา  ชูขํา 

 ๓๕๗๓ นางสาวสรัญญา  ธนะคําดี 

 ๓๕๗๔ นางสาวสรัญญา  ปราเวช 

 ๓๕๗๕ นางสาวสรัญญา  แสนโกสิท 

 ๓๕๗๖ นางสาวสราภรณ  ประโคทัง 

 ๓๕๗๗ นางสาวสรารัตน  สีนวล 

 ๓๕๗๘ นางสาวสริตา  รอดบํารุง 

 ๓๕๗๙ นางสาวสรินทิพย  พัดทาบ 

 ๓๕๘๐ นางสาวสลักจิต  ปนดี 

 ๓๕๘๑ นางสาวสลักจิตร  สุดสนธ 

 ๓๕๘๒ นางสาวสลักจิตร  จักรคํา 

 ๓๕๘๓ นางสาวสลาลี  ศรีคงรักษ 

 ๓๕๘๔ นางสลิลทิพย  จามพัฒน 

 ๓๕๘๕ นางสาวสลิลลา  พุมสุวรรณ 

 ๓๕๘๖ นางสาวสวภัทร  ออมแกว 

 ๓๕๘๗ นางสวลี  เจนสงา 

 ๓๕๘๘ นางสาวสสิตา  เกิดสุข 

 ๓๕๘๙ นางสาวสหัตทยา  เขียวทิพย 

 ๓๕๙๐ นางสะใบทิพย  เรือกิจ 

 ๓๕๙๑ นางสาวสัญธีรา  ศรีโพธิ์ชัย 

 ๓๕๙๒ นางสาวสันติยา  จันผกา 

 ๓๕๙๓ นางสันทนีย  เผินสูงเนิน 

 ๓๕๙๔ นางสาวสัภยา  ไชยราช 



 หนา   ๑๙๘ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๕๙๕ นางสาวสามีฮะ  บอแย 

 ๓๕๙๖ นางสายใจ  ทิพยภูจอม 

 ๓๕๙๗ นางสาวสายใจ  อุนจิตร 

 ๓๕๙๘ นางสาวสายชล  กมลเดช 

 ๓๕๙๙ นางสาวสายชล  บุญรักษ 

 ๓๖๐๐ นางสาวสายน้ําผ้ึง  วงษปญญา 

 ๓๖๐๑ นางสาวสายฝน  โกกระโทก 

 ๓๖๐๒ นางสายฝน  พรหมลักษณ 

 ๓๖๐๓ นางสาวสายฝน  พันธพิกุลพิมพ 

 ๓๖๐๔ นางสาวสายฝน  โพธิ์ขวัญ 

 ๓๖๐๕ นางสาวสายฝน  มุงงาม 

 ๓๖๐๖ นางสาวสายฝน  สกุลแกว 

 ๓๖๐๗ นางสาวสายฝน  อินทะจักร 

 ๓๖๐๘ นางสาวสายใย  กอนคํา 

 ๓๖๐๙ นางสาวสายรุง  ปะละตุน 

 ๓๖๑๐ นางสาวสายรุง  ปานพลอย 

 ๓๖๑๑ นางสาวสายรุง  ละเลิศ 

 ๓๖๑๒ นางสายสมร  อุดม 

 ๓๖๑๓ นางสายสุนีย  ดาราวรรณ 

 ๓๖๑๔ นางสายสุนีย  รักเสมอวงค 

 ๓๖๑๕ นางสาวสายสุนีย  สิมศรี 

 ๓๖๑๖ นางสาวสายสุรีย  วิทยา 

 ๓๖๑๗ นางสาวสายไหม  ระเบียบโอษฐ 

 ๓๖๑๘ นางสาวสายอรุณ  ฉิมแปน 

 ๓๖๑๙ นางสาวสารานิง  อาแว 

 ๓๖๒๐ นางสาวสาริณี  วิสุภีย 

 ๓๖๒๑ นางสารินี  มัคคะที 

 ๓๖๒๒ นางสาริศา  ดารารัตน 

 ๓๖๒๓ นางสาวสาริศา  แดนเขตต 

 ๓๖๒๔ นางสาวสารีพะห  ดอเลาะ 

 ๓๖๒๕ นางสาวสาวิตตรี  หัดที 

 ๓๖๒๖ นางสาวสาวิตรี  คิดคํานวน 

 ๓๖๒๗ นางสาวสาวิตรี  จันทะกุล 

 ๓๖๒๘ นางสาวสาวิตรี  เจริญสมบัติ 

 ๓๖๒๙ นางสาวสาวิตรี  ชูเดชา 

 ๓๖๓๐ นางสาวสาวิตรี  ดวงมาลี 

 ๓๖๓๑ นางสาวสาวิตรี  ทองภู 

 ๓๖๓๒ นางสาวสาวิตรี  นันตา 

 ๓๖๓๓ นางสาวสาวิตรี  อวนสา 

 ๓๖๓๔ นางสาวินี  ทองมาไทย 

 ๓๖๓๕ นางสาวสาวินีย  บูทอง 

 ๓๖๓๖ นางสาวสํารวย  ทั่งรื่น 

 ๓๖๓๗ นางสาวสิดาภัณฑ  รุงอุทัย 

 ๓๖๓๘ นางสินใจ  เสนามาตย 

 ๓๖๓๙ นางสาวสินีนาฏ  หนองพงษ 

 ๓๖๔๐ นางสินีนาฏ  สุขแกว เชื้อบอคา 

 ๓๖๔๑ นางสาวสิมาภรณ  กองยักษี 

 ๓๖๔๒ นางสาวสิรดา  เขียนเมืองนอย 

 ๓๖๔๓ นางสิระพร  ทองนอย 

 ๓๖๔๔ นางสิรัตน  เพ็งเนียม 
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 ๓๖๔๕ นางสาวสิริกัญญา  ภูสีเขียว 

 ๓๖๔๖ นางสาวสิริกานต  วีทอง 

 ๓๖๔๗ นางสาวสิริฉัตร  ชุนหชัย 

 ๓๖๔๘ นางสาวสิริญา  มหาไม 

 ๓๖๔๙ นางสิริธร  ชาววัง 

 ๓๖๕๐ นางสาวสิรินดา  บัวสาย 

 ๓๖๕๑ นางสาวสิรินทรา  ปริยดํากล 

 ๓๖๕๒ นางสาวสิรินภา  พลายละหาร 

 ๓๖๕๓ นางสิรินภา  เพชรภา 

 ๓๖๕๔ นางสาวสิรินา  กล่ินมณฑา 

 ๓๖๕๕ นางสาวสิริพร  นันตระกูล 

 ๓๖๕๖ นางสาวสิริพร  สวาง 

 ๓๖๕๗ นางสาวสิริพร  เอมออน 

 ๓๖๕๘ นางสาวสิริพัชรีญา  ตะวังทัน 

 ๓๖๕๙ นางสาวสิริพัทร  ทุงเกา 

 ๓๖๖๐ นางสาวสิริภูมิ  พูนกลา 

 ๓๖๖๑ นางสาวสิริยากร  ปตถา 

 ๓๖๖๒ นางสาวสิริรัตน  จิตรตระกูล 

 ๓๖๖๓ นางสาวสิริรัตน  ลุงสาน 

 ๓๖๖๔ นางสาวสิริรัตน  อินทรทอง 

 ๓๖๖๕ นางสาวสิริลักษณ  ย่ิงนอก 

 ๓๖๖๖ นางสาวสิริลักษณ  รักษรอด 

 ๓๖๖๗ นางสาวสิริวรรณ  กุลราษฏร 

 ๓๖๖๘ นางสาวสิริวรรณ  เกษร 

 ๓๖๖๙ นางสิริวรรณ  ดาสันทัด 

 ๓๖๗๐ นางสาวสิริวรรณ  มั่นเกษม 

 ๓๖๗๑ นางสิริวิภา  พาลี 

 ๓๖๗๒ นางสาวสิริสุดา  คามตะศิลา 

 ๓๖๗๓ นางสาวสิเรียม  แกวขอนอก 

 ๓๖๗๔ นางสาวสุกฤตา  สังขดวงยางค 

 ๓๖๗๕ นางสาวสุกฤตา  หนูเอียด 

 ๓๖๗๖ นางสาวสุกัญญา  คณาวงค 

 ๓๖๗๗ นางสาวสุกัญญา  จันทะมูล 

 ๓๖๗๘ นางสุกัญญา  ดานวังขวา 

 ๓๖๗๙ นางสาวสุกัญญา  ตรีเมฆ 

 ๓๖๘๐ นางสาวสุกัญญา  ทรัพยสอาด 

 ๓๖๘๑ นางสาวสุกัญญา  ทองทิพย 

 ๓๖๘๒ นางสาวสุกัญญา  นกกระโทก 

 ๓๖๘๓ นางสาวสุกัญญา  บุตรสําราญ 

 ๓๖๘๔ นางสาวสุกัญญา  บูอีตํา 

 ๓๖๘๕ นางสาวสุกัญญา  ปานเขียน 

 ๓๖๘๖ นางสาวสุกัญญา  เรืองหงษา 

 ๓๖๘๗ นางสาวสุกัญญา  เรือนเงิน 

 ๓๖๘๘ นางสุกัญญา  วงออม 

 ๓๖๘๙ นางสาวสุกัญญา  สรอยไข 

 ๓๖๙๐ นางสาวสุกัญญา  สืบสิงห 

 ๓๖๙๑ นางสาวสุกัญญา  สุขสมภพ 

 ๓๖๙๒ นางสาวสุกัญญา  แสงตะคลอ 

 ๓๖๙๓ นางสาวสุกัญญา  แสงทอง 

 ๓๖๙๔ นางสุกัญญา  หาญสุวรรณ 



 หนา   ๒๐๐ (เลมท่ี  ๙) 
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 ๓๖๙๕ นางสาวสุกัลยา  เทศอาเส็น 

 ๓๖๙๖ นางสุกัลยา  ยอดขาว 

 ๓๖๙๗ นางสาวสุกานดา  นอยวัน 

 ๓๖๙๘ นางสาวสุกานดา  ฟองเมือง 

 ๓๖๙๙ นางสาวสุกานดา  อุดมรักษ 

 ๓๗๐๐ นางสาวสุกานดา  พินิจมะเริง 

 ๓๗๐๑ นางสุกียะฮ  พุมเกื้อ 

 ๓๗๐๒ นางสาวสุกุมาลย  นนทอาษา 

 ๓๗๐๓ นางสาวสุขุมาลย  แสนยศ 

 ๓๗๐๔ นางสาวสุคนธา  เกื้อหนุน 

 ๓๗๐๕ นางสาวสุจารี  ฉัตรรัตนวารี 

 ๓๗๐๖ นางสาวสุจิตตรา  นาสุนทร 

 ๓๗๐๗ นางสาวสุจิตรา  คําภา 

 ๓๗๐๘ นางสาวสุจิตรา  ดีสรอย 

 ๓๗๐๙ นางสาวสุจิตรา  ทิพยเสนา 

 ๓๗๑๐ นางสาวสุจิตรา  ทุมแกว 

 ๓๗๑๑ นางสาวสุจิตรา  เทศอาเส็น 

 ๓๗๑๒ นางสุจิตรา  บินบูละ 

 ๓๗๑๓ นางสาวสุจิตรา  บุญทอง 

 ๓๗๑๔ นางสาวสุจิตราภรณ  มณฑาทัศน 

 ๓๗๑๕ นางสาวสุจินันท  กิ่งพุดซา 

 ๓๗๑๖ นางสุจินันท  บุญจันทึก 

 ๓๗๑๗ นางสาวสุจิราวัตร  วึบชัยภูมิ 

 ๓๗๑๘ นางสาวสุชชนา  เอี่ยมจิตโสภา 

 ๓๗๑๙ นางสุชัญญา  มาตยวงษ 

 ๓๗๒๐ นางสุชาดา  จันทจังหวัด 

 ๓๗๒๑ นางสาวสุชาดา  จารัตน 

 ๓๗๒๒ นางสาวสุชาดา  มีศรี 

 ๓๗๒๓ นางสาวสุชาดา  วังหิน 

 ๓๗๒๔ นางสาวสุชาดา  ศรีจํานง 

 ๓๗๒๕ นางสาวสุชาดา  ศรีวิชัย 

 ๓๗๒๖ นางสาวสุชาดา  สุขอราม 

 ๓๗๒๗ นางสาวสุชาดา  สุคําภา 

 ๓๗๒๘ นางสาวสุชาดา  อาคม 

 ๓๗๒๙ นางสาวสุชาดา  อันทนันต 

 ๓๗๓๐ นางสาวสุชานันท  ศักดิ์ประเสริฐ 

 ๓๗๓๑ นางสาวสุชาวดี  จันทรดุง 

 ๓๗๓๒ นางสาวสุชาวดี  บุญสวาง 

 ๓๗๓๓ นางสาวสุชาวดี  มีจันทร 

 ๓๗๓๔ นางสาวสุชาวดี  ศรีพิชัย 

 ๓๗๓๕ นางสาวสุชาวดี  สุจริตธรรม 

 ๓๗๓๖ นางสุชีรา  ดวงอาจ 

 ๓๗๓๗ นางสุฑาทิพย  หอยเขียว 

 ๓๗๓๘ นางสาวสุฑารัตน  มาเกิด 

 ๓๗๓๙ นางสุณัณณิการ  หนูเดช 

 ๓๗๔๐ นางสาวสุณิสา  เทวา 

 ๓๗๔๑ นางสุดใจ  แกวเนียม 

 ๓๗๔๒ นางสาวสุดา  จันทะวงค 

 ๓๗๔๓ นางสาวสุดาทิพย  กรรเชียง 

 ๓๗๔๔ นางสาวสุดาทิพย  จินตะรัตน 



 หนา   ๒๐๑ (เลมท่ี  ๙) 
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 ๓๗๔๕ นางสุดาทิพย  ซามาตย 

 ๓๗๔๖ นางสุดาพร  ชาเกาะ 

 ๓๗๔๗ นางสาวสุดาพร  ลือนาม 

 ๓๗๔๘ นางสาวสุดาพร  วงศปญญา 

 ๓๗๔๙ นางสาวสุดาภรณ  พลหาร 

 ๓๗๕๐ นางสาวสุดาภรณ  ริดจันทร 

 ๓๗๕๑ นางสาวสุดาภัทร  เปยมพอดี 

 ๓๗๕๒ นางสาวสุดารัตน  กังวลงาน 

 ๓๗๕๓ นางสาวสุดารัตน  เกตดํา 

 ๓๗๕๔ นางสาวสุดารัตน  ขนานใต 

 ๓๗๕๕ นางสุดารัตน  จําเนียร 

 ๓๗๕๖ นางสาวสุดารัตน  เจริญพงศ 

 ๓๗๕๗ นางสาวสุดารัตน  ชํานาญวงษ 

 ๓๗๕๘ นางสาวสุดารัตน  ดาดี 

 ๓๗๕๙ นางสาวสุดารัตน  ถมวรรณ 

 ๓๗๖๐ นางสาวสุดารัตน  บุตรมาตร 

 ๓๗๖๑ นางสาวสุดารัตน  พรมสันเทียะ 

 ๓๗๖๒ นางสาวสุดารัตน  พรามประอินทร 

 ๓๗๖๓ นางสาวสุดารัตน  ฟองคํา 

 ๓๗๖๔ นางสาวสุดารัตน  ลุนนา 

 ๓๗๖๕ นางสาวสุดารัตน  ศรีพุทธา 

 ๓๗๖๖ นางสาวสุดารัตน  สุมาพันธ 

 ๓๗๖๗ นางสาวสุดารัตน  เสมูล 

 ๓๗๖๘ สิบเอกหญิง สุดารัตน  หาญณรงค 

 ๓๗๖๙ นางสุดารัตน  เหลาโคตร 

 ๓๗๗๐ นางสาวสุดารัตน  อิสระพงศ 

 ๓๗๗๑ นางสุดารัตน  อุทัยกัน 

 ๓๗๗๒ นางสาวสุทธภา  ธิบูรณบุญ 

 ๓๗๗๓ นางสาวสุทธินี  กนกพูนสิน 

 ๓๗๗๔ นางสาวสุทธินี  ไปเจอะ 

 ๓๗๗๕ นางสาวสุทธินี  สอนศิริ 

 ๓๗๗๖ นางสาวสุทธินี  ศรีสงคราม 

 ๓๗๗๗ นางสาวสุทธิภา  สุขสวัสดิ์ 

 ๓๗๗๘ นางสาวสุทธิรัตน  ทัศนศรี 

 ๓๗๗๙ นางสาวสุทัตตา  สนใจ 

 ๓๗๘๐ นางสุทาลักษณ  สระทองแฝง 

 ๓๗๘๑ นางสาวสุทิศา  ชื่นเขียว 

 ๓๗๘๒ นางสาวสุธรรมา  ศิริพันธ 

 ๓๗๘๓ นางสาวสุธัญลักษณ  คณาศรี 

 ๓๗๘๔ นางสาวสุธาดา  สุขสําราญ 

 ๓๗๘๕ นางสาวสุธาทิพย  คําฟู 

 ๓๗๘๖ นางสาวสุธามาศ  ดวงมะณี 

 ๓๗๘๗ นางสาวสุธาสินี  จันทะชาลี 

 ๓๗๘๘ นางสาวสุธาสินี  สุวรรณกาญจน 

 ๓๗๘๙ นางสาวสุธาสินี  ไสยาศิลป 

 ๓๗๙๐ นางสุธาสินีย  หนองกก 

 ๓๗๙๑ นางสุธิดา  เจียวคางพลู 

 ๓๗๙๒ นางสาวสุธิดา  ปาบุตร 

 ๓๗๙๓ นางสาวสุธินา  เศษคง 

 ๓๗๙๔ นางสาวสุธิษา  ชอบผล 
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 ๓๗๙๕ นางสุนทรี  ล้ิมพัฒนสิริ 

 ๓๗๙๖ นางสุนทรียา  จันทะศรี 

 ๓๗๙๗ นางสาวสุนันทา  คนซื่อ 

 ๓๗๙๘ นางสาวสุนันทา  จันทรโพธิ์ 

 ๓๗๙๙ นางสาวสุนันทา  พันธุสิทธิ์เสรี 

 ๓๘๐๐ นางสาวสุนันทา  หาญนุภาพ 

 ๓๘๐๑ นางสาวสุนาพร  ภิรมยจิตร 

 ๓๘๐๒ นางสาวสุนารี  เจือนาค 

 ๓๘๐๓ นางสาวสุนารี  เสนคราม 

 ๓๘๐๔ นางสาวสุนารี  อินตะ 

 ๓๘๐๕ นางสาวสุนาลี  ใจกลัด 

 ๓๘๐๖ นางสาวสุนิชา  ทาวงศ 

 ๓๘๐๗ นางสาวสุนิศา  ภูมิคอนสาร 

 ๓๘๐๘ นางสาวสุนิศา  สมประสงค 

 ๓๘๐๙ นางสาวสุนิษา  กรงกลาง 

 ๓๘๑๐ นางสาวสุนิษา  ทองคําฟู 

 ๓๘๑๑ นางสาวสุนิษา  วงควาลย 

 ๓๘๑๒ นางสุนิษา  ศิริวัฒนเมธานนท 

 ๓๘๑๓ นางสุนิษา  กองแกว 

 ๓๘๑๔ นางสาวสุนิสา  เขียวคง 

 ๓๘๑๕ นางสาวสุนิสา  คนหลัก 

 ๓๘๑๖ นางสาวสุนิสา  ศรีละ 

 ๓๘๑๗ นางสาวสุนิสา  สาหรน 

 ๓๘๑๘ นางสาวสุนียนุช  บัวติ๊บ 

 ๓๘๑๙ นางสาวสุเบญจา  บวรพรเกษม 

 ๓๘๒๐ นางสาวสุประวีณ  พรมหญาคา 

 ๓๘๒๑ นางสาวสุปราณี  ทองคง 

 ๓๘๒๒ นางสาวสุปราณี  ปลีประโคน 

 ๓๘๒๓ นางสาวสุปราณี  พิมออน 

 ๓๘๒๔ นางสาวสุปราณี  สิทธิศักดิ์ 

 ๓๘๒๕ นางสาวสุปรียา  บุญวงษ 

 ๓๘๒๖ นางสาวสุปรียา  สมวรรณ 

 ๓๘๒๗ นางสาวสุปาณี  ศรีเดช 

 ๓๘๒๘ นางสาวสุพรรณา  หูชัยภูมิ 

 ๓๘๒๙ นางสาวสุพรรณี  เกิดชัยภูมิ 

 ๓๘๓๐ นางสาวสุพรรณี  ขาวแพร 

 ๓๘๓๑ นางสาวสุพรรณี  เทียบแกว 

 ๓๘๓๒ นางสาวสุพรรณี  สาทร 

 ๓๘๓๓ นางสาวสุพรรษา  คงจินดามุณี 

 ๓๘๓๔ นางสุพรรษา  คบหมู 

 ๓๘๓๕ นางสาวสุพรรษา  ชุมปาน 

 ๓๘๓๖ นางสาวสุพรรษา  บัวออด 

 ๓๘๓๗ นางสุพรรษา  บุตรจันทา 

 ๓๘๓๘ นางสุพรรษา  มวงเจริญ 

 ๓๘๓๙ นางสาวสุพรรษา  วิเศษจันทร 

 ๓๘๔๐ นางสุพรรษา  สิงหขร 

 ๓๘๔๑ นางสาวสุพรรษา  อุนสอาด 

 ๓๘๔๒ นางสาวสุพัชญา  เสริมศรี 

 ๓๘๔๓ นางสาวสุพัฒตา  สืบใจถา 

 ๓๘๔๔ นางสาวสุพัฒนา  ทองมนต 
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 ๓๘๔๕ นางสาวสุพัตตรา  คําปากดี 

 ๓๘๔๖ นางสาวสุพัตร  บุญเริ่ม 

 ๓๘๔๗ นางสุพัตรา  คํามงคล 

 ๓๘๔๘ นางสุพัตรา  เจริญศิริ 

 ๓๘๔๙ นางสาวสุพัตรา  ถามะพันธ 

 ๓๘๕๐ นางสาวสุพัตรา  นาประเสริฐ 

 ๓๘๕๑ นางสาวสุพัตรา  ปนแกว 

 ๓๘๕๒ นางสาวสุพัตรา  ภูใบ 

 ๓๘๕๓ นางสุพัตรา  สินอิ่ม 

 ๓๘๕๔ นางสาวสุพัตรา  สีเสมอ 

 ๓๘๕๕ นางสาวสุพัตรา  สุราช 

 ๓๘๕๖ นางสาวสุพัตรา  แสงสุวรรณ 

 ๓๘๕๗ นางสาวสุพัตรา  เหลาสิงห 

 ๓๘๕๘ นางสาวสุพัตรา  อักษรณรงค 

 ๓๘๕๙ นางสาวสุพัตรา  อารยะวิเศษวงศ 

 ๓๘๖๐ นางสาวสุพัตรา  โปธา 

 ๓๘๖๑ นางสุพิชชา  สีหาบุราณ 

 ๓๘๖๒ นางสาวสุพิชญนันท  เขียวกุง 

 ๓๘๖๓ นางสาวสุพิชญา  ศรีจันทร 

 ๓๘๖๔ นางสาวสุพิชาญ  โทนทอง 

 ๓๘๖๕ นางสุภมาศ  พุทธวงค 

 ๓๘๖๖ นางสาวสุภรัตน  กะวิกุล 

 ๓๘๖๗ นางสาวสุภัค  กิ่งรุงเพชร 

 ๓๘๖๘ นางสาวสุภัคชญา  เกงธัญกรรม 

 ๓๘๖๙ นางสาวสุภัตรสรณ  พัดไธสง 

 ๓๘๗๐ นางสุภัตรา  จิตเทพ 

 ๓๘๗๑ นางสาวสุภัตรา  เอี่ยมศิริ 

 ๓๘๗๒ นางสุภัทรา  คําผุย 

 ๓๘๗๓ นางสาวสุภัทรา  วงไชยา 

 ๓๘๗๔ นางสาวสุภัสรา  แชมชอย 

 ๓๘๗๕ นางสุภัสสร  ตะปานนท 

 ๓๘๗๖ นางสาวสุภาณี  กล่ันประเสริฐ 

 ๓๘๗๗ นางสาวสุภาณี  เจียมอนุกูลกิจ 

 ๓๘๗๘ นางสาวสุภาพร  กางกีลี 

 ๓๘๗๙ นางสาวสุภาพร  จันสีนาค 

 ๓๘๘๐ นางสาวสุภาพร  เจริญกาย 

 ๓๘๘๑ นางสาวสุภาพร  เดชรัก 

 ๓๘๘๒ นางสาวสุภาพร  ติวสรอย 

 ๓๘๘๓ นางสาวสุภาพร  ทองฟก 

 ๓๘๘๔ นางสาวสุภาพร  พูลทรัพย 

 ๓๘๘๕ นางสาวสุภาพร  ฤทธิเดช 

 ๓๘๘๖ นางสาวสุภาพร  ศรีนวล 

 ๓๘๘๗ นางสาวสุภาพร  ษรเดช 

 ๓๘๘๘ นางสาวสุภาพร  สุมา 

 ๓๘๘๙ นางสาวสุภาพร  แสงแกว 

 ๓๘๙๐ นางสาวสุภาพร  แสงทองดี 

 ๓๘๙๑ นางสาวสุภาพร  อรรถมงคล 

 ๓๘๙๒ นางสาวสุภาภรณ  เฉียบแหลม 

 ๓๘๙๓ นางสาวสุภาภรณ  ชาลี 

 ๓๘๙๔ นางสาวสุภาภรณ  ชูไกรไทย 



 หนา   ๒๐๔ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๘๙๕ นางสาวสุภาภรณ  เนื่องจํานงค 

 ๓๘๙๖ นางสาวสุภาภรณ  บุญฤทธิ์ 

 ๓๘๙๗ นางสาวสุภาภรณ  ประสมพืช 

 ๓๘๙๘ นางสาวสุภาภรณ  ภูวงศ 

 ๓๘๙๙ นางสาวสุภาภรณ  ลบพ้ืน 

 ๓๙๐๐ นางสาวสุภาภรณ  สระทอง 

 ๓๙๐๑ นางสาวสุภาภรณ  สารกลม 

 ๓๙๐๒ นางสุภาภรณ  อุมรัมย 

 ๓๙๐๓ นางสาวสุภามาศ  ธนิกกุลรัตน 

 ๓๙๐๔ นางสาวสุภามาศ  สมเปา 

 ๓๙๐๕ นางสาวสุภารัตน  สันปาแกว 

 ๓๙๐๖ นางสาวสุภาลักษณ  ถานโอภาส 

 ๓๙๐๗ นางสาวสุภาวณีย  ศรภิรมย 

 ๓๙๐๘ นางสาวสุภาวดี  แกวทุง 

 ๓๙๐๙ นางสาวสุภาวดี  ชัยแสง 

 ๓๙๑๐ นางสาวสุภาวดี  ดวงสิน 

 ๓๙๑๑ นางสาวสุภาวดี  ธิสาร 

 ๓๙๑๒ นางสาวสุภาวดี  ผดุงกีรติยศ 

 ๓๙๑๓ นางสาวสุภาวดี  พิมเขตร 

 ๓๙๑๔ นางสาวสุภาวดี  วันสอน 

 ๓๙๑๕ นางสาวสุภาวดี  วิชาจารย 

 ๓๙๑๖ นางสุภาวดี  ศรีสอง 

 ๓๙๑๗ นางสาวสุภาวดี  ศรีโสพันธ 

 ๓๙๑๘ นางสุภาวดี  สีเทียมเงิน 

 ๓๙๑๙ นางสาวสุภาวดี  สุรพัฒน 

 ๓๙๒๐ นางสาวสุภาวดี  แสงนุมพงษ 

 ๓๙๒๑ นางสุภาวดี  หนูอินทร 

 ๓๙๒๒ นางสาวสุภาวรรณ  ไกรศร 

 ๓๙๒๓ นางสาวสุภาวรรณ  ติยะบุตร 

 ๓๙๒๔ นางสาวสุภาวิณี  คชสวัสดิ์ 

 ๓๙๒๕ นางสาวสุภาวิณี  ใจเหล็ก 

 ๓๙๒๖ นางสุภาวิณี  ลาฤทธิ์ 

 ๓๙๒๗ นางสาวสุภาวิณี  สินธู 

 ๓๙๒๘ นางสาวสุภาสินี  ทองไทย 

 ๓๙๒๙ นางสาวสุภิญญา  หอมกรุนจรัส 

 ๓๙๓๐ นางสุภิดา  อุนใจ 

 ๓๙๓๑ นางสาวสุภิรัตน  ทองวงศ 

 ๓๙๓๒ นางสุมน  กล่ินสมิทธิ์ 

 ๓๙๓๓ นางสาวสุมนทชาติ  โพธิ์ธา 

 ๓๙๓๔ นางสาวสุมลฑา  สุขเกษม 

 ๓๙๓๕ นางสาวสุมลทิพย  หวังบริสุทธิ์ 

 ๓๙๓๖ นางสุมัทนา  อึ้งศรีวงษ 

 ๓๙๓๗ นางสาวสุมารินทร  ปะเว 

 ๓๙๓๘ นางสาวสุมาลี  เปยมเจริญกิจ 

 ๓๙๓๙ นางสาวสุมาลี  เพ็ชรนิล 

 ๓๙๔๐ นางสาวสุมาลี  ศรีวิริยะตระกูล 

 ๓๙๔๑ นางสาวสุมาลี  สุขนวม 

 ๓๙๔๒ นางสุมิตรา  ทุงพนม 

 ๓๙๔๓ นางสาวสุมิตรา  สงครามศรี 

 ๓๙๔๔ นางสาวสุเมธินี  ไชยราช 



 หนา   ๒๐๕ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๙๔๕ นางสาวสุรภา  วีรปภาณิจ 

 ๓๙๔๖ นางสาวสุรัชวดี  จิตสําราญ 

 ๓๙๔๗ นางสาวสุรัสวดี  เซงเข็ม 

 ๓๙๔๘ นางสาวสุรางคนา  มวงออน 

 ๓๙๔๙ นางสาวสุราณี  เพ็ชรใส 

 ๓๙๕๐ นางสาวสุรินทรา  หมั่นนิยม 

 ๓๙๕๑ นางสาวสุริศา  ลาภเอกอุดม 

 ๓๙๕๒ นางสุริษา  ชํานาญเพชร 

 ๓๙๕๓ นางสุรีพร  พงษภาเพ็งเจริญ 

 ๓๙๕๔ นางสาวสุรีพร  ภิรมยจิตร 

 ๓๙๕๕ นางสาวสุรีพร  วิชา 

 ๓๙๕๖ นางสาวสุรียพร  มาลัยทอง 

 ๓๙๕๗ นางสาวสุรียพร  อวมนิล 

 ๓๙๕๘ นางสาวสุรีรัตน  เครือคันธมาศ 

 ๓๙๕๙ นางสาวสุรีรัตน  พลธรรม 

 ๓๙๖๐ นางสาวสุรีรัตน  ภิระบัน 

 ๓๙๖๑ นางสาวสุรีรัตน  วรรณสอน 

 ๓๙๖๒ นางสาวสุรีวรรณ  จันทะเลิศ 

 ๓๙๖๓ นางสาวสุรีวัลย  คิดเห็น 

 ๓๙๖๔ นางสาวสุไรยา  แดงแสง 

 ๓๙๖๕ นางสาวสุไรยา  สาแม็ง 

 ๓๙๖๖ นางสาวสุลัยณี  บินตอยยีบี 

 ๓๙๖๗ นางสาวสุวจี  จาเพียราช 

 ๓๙๖๘ นางสุวดี  ชื่นสวาง 

 ๓๙๖๙ นางสาวสุวนันท  อรัญญะวาส 

 ๓๙๗๐ นางสุวพัชญ  พันชน 

 ๓๙๗๑ นางสาวสุวภัทร  ขาวเครือ 

 ๓๙๗๒ นางสาวสุวภัทร  ธราวัฒนากร 

 ๓๙๗๓ นางสาวสุวรรณา  เชื้อตาออน 

 ๓๙๗๔ นางสาวสุวรรณา  โสมรักษ 

 ๓๙๗๕ นางสาวสุวรรณี  ครอบเพชร 

 ๓๙๗๖ นางสาวสุวรรณี  ประภาสโนบล 

 ๓๙๗๗ นางสุวรรณี  พะนิจรัมย 

 ๓๙๗๘ นางสาวสุวรรณี  สุขทนารักษ 

 ๓๙๗๙ นางสุวราพร  วังมูล 

 ๓๙๘๐ นางสาวสุวลี  พันป 

 ๓๙๘๑ นางสาวสุวลี  อินทรสด 

 ๓๙๘๒ นางสาวสุวิชาดา  ชิณวงค 

 ๓๙๘๓ นางสาวสุวิมล  ชุมมาก 

 ๓๙๘๔ นางสาวสุวิมล  ธงนาค 

 ๓๙๘๕ นางสาวสุวิมล  วิเศษรุงเจริญ 

 ๓๙๘๖ นางสาวสุวิมล  สอนสุภาพ 

 ๓๙๘๗ นางสาวสุวิมล  เสนาภักดิ์ 

 ๓๙๘๘ นางสาวสุวิมล  ออนแสง 

 ๓๙๘๙ นางสาวสุอาภา  กล่ันประเสริฐ 

 ๓๙๙๐ นางสาวสุไฮลา  แวหามะ 

 ๓๙๙๑ นางสาวเสาวคนธ  ตันสุริสาร 

 ๓๙๙๒ นางสาวเสาวณี  โพธิ์มี 

 ๓๙๙๓ นางเสาวณีย  วันแกว 

 ๓๙๙๔ นางสาวเสาวณีย  แสงสรทวีศักดิ์ 



 หนา   ๒๐๖ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๙๙๕ นางเสาวดี  จอมเกลา 

 ๓๙๙๖ นางสาวเสาวนิตย  ฝากาบล 

 ๓๙๙๗ นางสาวเสาวนีย  พกทองจิรภัทร 

 ๓๙๙๘ นางสาวเสาวนีย  พูนเจริญผล 

 ๓๙๙๙ นางสาวเสาวนีย  โรจนประเสริฐสุข 

 ๔๐๐๐ นางสาวเสาวนีย  อํานาจวงศ 

 ๔๐๐๑ นางสาวเสาวภา  แกวสุฟอง 

 ๔๐๐๒ นางสาวเสาวภา  ไชยวิชา 

 ๔๐๐๓ นางสาวเสาวภา  ราชภิรมย 

 ๔๐๐๔ นางเสาวรส  ธีรพงศ 

 ๔๐๐๕ นางสาวเสาวลักษณ  คงโนนกอก 

 ๔๐๐๖ นางสาวเสาวลักษณ  ดวงภักดี 

 ๔๐๐๗ นางสาวเสาวลักษณ  ลพพันทอง 

 ๔๐๐๘ นางสาวเสาวลักษณ  ศิริเพชร 

 ๔๐๐๙ นางสาวเสาวลักษณ  อินจันทรตะ 

 ๔๐๑๐ นางสาวแสงดาว  สมพร 

 ๔๐๑๑ นางแสงวัน  มูลเชื้อ 

 ๔๐๑๒ นางสาวโสทะยา  เหล็มขุน 

 ๔๐๑๓ นางสาวโสภา  ธนูจันทร 

 ๔๐๑๔ นางสาวโสภา  ปงเมฆ 

 ๔๐๑๕ นางสาวโสภา  เหมือนประสาน 

 ๔๐๑๖ นางสาวโสภา  อยูสุภาพ 

 ๔๐๑๗ นางสาวโสภาพร  กอนสุวรรณ 

 ๔๐๑๘ นางโสภาวรรณ  วงคชมภู 

 ๔๐๑๙ นางสาวโสภิฏดา  สิรยากร 

 ๔๐๒๐ นางโสภิตา  แกวยาศรี 

 ๔๐๒๑ นางสาวโสภิตา  รอบรู 

 ๔๐๒๒ นางสาวโสมอุษา  วัฒนจิตต 

 ๔๐๒๓ นางสาวโสรญา  จารุพันธ 

 ๔๐๒๔ นางสาวโสรญา  จําปาเปน 

 ๔๐๒๕ นางสาวโสรญา  สุขโข 

 ๔๐๒๖ นางสาวหทัย  ไขศรีวิไล 

 ๔๐๒๗ นางสาวหทัยกาญจน  โสรัตน 

 ๔๐๒๘ นางสาวหทัยชนก  เข็มทอง 

 ๔๐๒๙ นางสาวหทัยชนก  บุญมาก 

 ๔๐๓๐ นางสาวหทัยชนก  เรืองสวัสดิ์ 

 ๔๐๓๑ นางหทัยชนก  ศึกษา 

 ๔๐๓๒ นางหทัยรัตน  ยุพาพิน 

 ๔๐๓๓ นางสาวหนานทราย  กลุมคางพลู 

 ๔๐๓๔ นางสาวหนึ่งฤทัย  คําเงิน 

 ๔๐๓๕ นางหนึ่งฤทัย  บุรวงศ 

 ๔๐๓๖ นางหนึ่งฤทัย  บุษรานนท 

 ๔๐๓๗ นางหนึ่งฤทัย  มหาวงศนันท 

 ๔๐๓๘ นางหนึ่งฤทัย  เยาวแสง 

 ๔๐๓๙ นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีแพง 

 ๔๐๔๐ นางสาวหนึ่งฤทัย  สิมมา 

 ๔๐๔๑ นางสาวหนึ่งฤทัย  หลาบุญ 

 ๔๐๔๒ นางสาวหยกฟา  นันทเเพทย 

 ๔๐๔๓ นางสาวหยดฝน  โรจนคําลือ 

 ๔๐๔๔ นางหยาดพิรุณ  ออนโยน 



 หนา   ๒๐๗ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๐๔๕ นางสาวหยาดพิรุณ  อินตา 

 ๔๐๔๖ นางสาวหรรษา  หัตถกิจโกศล 

 ๔๐๔๗ นางหฤดี  พริ้งเพราะ 

 ๔๐๔๘ นางสาวหฤทัย  จรเกตุ 

 ๔๐๔๙ นางสาวหฤทัย  ชานุวัฒน 

 ๔๐๕๐ นางสาวหวานใจ  ชัยศรี 

 ๔๐๕๑ นางสาวหัฏฐญาณ  ใจสวาง 

 ๔๐๕๒ นางหัทยา  พิลึก 

 ๔๐๕๓ นางสาวอจิรวดี  โพธิ์ศรี 

 ๔๐๕๔ นางสาวอโณทัย  หัสบุตร 

 ๔๐๕๕ นางสาวอดิสา  แสงสวาง 

 ๔๐๕๖ นางสาวอติพร  จารุภวงศ 

 ๔๐๕๗ นางอทิตยา  จิตเขมน 

 ๔๐๕๘ นางสาวอทิตยา  นิยมวัน 

 ๔๐๕๙ นางสาวอทิตยา  เพชรดิน 

 ๔๐๖๐ นางสาวอธิตา  คงทวี 

 ๔๐๖๑ นางสาวอธิศนันท  ผลประเสริฐ 

 ๔๐๖๒ นางสาวอนงค  เถาวหมอ 

 ๔๐๖๓ นางสาวอนงค  สนิทไทย 

 ๔๐๖๔ นางสาวอนงคภรณ  จ๋ิวโคราช 

 ๔๐๖๕ นางสาวอนงนาฎ  สังขฉิม 

 ๔๐๖๖ นางสาวอนงลักษณ  วิเชียรสาร 

 ๔๐๖๗ นางสาวอนัญญา  จอมทอง 

 ๔๐๖๘ นางสาวอนัฏฐชา  พงษบริบูรณ 

 ๔๐๖๙ นางสาวอนันตญา  อิ่มวงษ 

 ๔๐๗๐ นางสาวอนันตยา  มุมทอง 

 ๔๐๗๑ นางสาวอนันพร  เสงเซง 

 ๔๐๗๒ นางสาวอนุทัย  พระคลังทิว 

 ๔๐๗๓ นางสาวอนุธิดา  ทอนรินทร 

 ๔๐๗๔ นางสาวอนุธิดา  เอี้ยวพานิช 

 ๔๐๗๕ นางอนุศรา  ปญญาอินทร 

 ๔๐๗๖ นางสาวอนุสรา  คงทอง 

 ๔๐๗๗ นางสาวอนุสรา  ชุมจันทร 

 ๔๐๗๘ นางสาวอนุสรา  ทรายคํา 

 ๔๐๗๙ นางสาวอนุสรา  นาคกําเนิด 

 ๔๐๘๐ นางสาวอนุสรา  ภูพวก 

 ๔๐๘๑ นางอนุสรา  รัตนวัน 

 ๔๐๘๒ นางสาวอนุสรา  ศรีเพ็ญ 

 ๔๐๘๓ นางสาวอนุสรา  แสนสุข 

 ๔๐๘๔ นางสาวอนุสา  รักษาภักดี 

 ๔๐๘๕ นางสาวอโนทัย  ฟุงขจร 

 ๔๐๘๖ นางสาวอบทอง  ถําวาป 

 ๔๐๘๗ นางสาวอภัสรา  แสนเรียน 

 ๔๐๘๘ นางสาวอภัสรา  อุประบุญ 

 ๔๐๘๙ นางสาวอภิชญา  นามวิเศษ 

 ๔๐๙๐ นางสาวอภิญญา  กิ่วปา 

 ๔๐๙๑ นางสาวอภิญญา  คงอยู 

 ๔๐๙๒ นางสาวอภิญญา  เครือเนตร 

 ๔๐๙๓ นางสาวอภิญญา  ฉิมมาลี 

 ๔๐๙๔ นางสาวอภิญญา  ชัยสุวรรณ 



 หนา   ๒๐๘ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๐๙๕ นางสาวอภิญญา  เดชสมบัติ 

 ๔๐๙๖ นางสาวอภิญญา  ทาสีทา 

 ๔๐๙๗ นางสาวอภิญญา  พรมรักษ 

 ๔๐๙๘ นางสาวอภิญญา  พูนสินทรัพย 

 ๔๐๙๙ นางอภิญญา  รุจิรกฤตย 

 ๔๑๐๐ นางสาวอภิญญา  เศวตวงษ 

 ๔๑๐๑ นางสาวอภิญญา  สุฐิติวนิช 

 ๔๑๐๒ นางสาวอภิรดี  อินทรบุตร 

 ๔๑๐๓ นางสาวอภิรตรี  พูลภาพ 

 ๔๑๐๔ นางอภิรักษ  เทียมสุวรรณ 

 ๔๑๐๕ นางสาวอภิวันท  สารทิศ 

 ๔๑๐๖ นางสาวอมร  ไชยะโอชะ 

 ๔๑๐๗ นางสาวอมรรัตน  ของจิตร 

 ๔๑๐๘ นางสาวอมรรัตน  ขาวเอี่ยม 

 ๔๑๐๙ นางสาวอมรรัตน  คําเพราะ 

 ๔๑๑๐ นางอมรรัตน  จงสมัคร 

 ๔๑๑๑ นางสาวอมรรัตน  ตาบประดับ 

 ๔๑๑๒ นางสาวอมรรัตน  เถาวัลย 

 ๔๑๑๓ นางสาวอมรรัตน  แผนกุล 

 ๔๑๑๔ นางสาวอมรรัตน  แพงดวงแกว 

 ๔๑๑๕ นางสาวอมรรัตน  ยัดไธสง 

 ๔๑๑๖ นางสาวอมรรัตน  อนเขาวงศ 

 ๔๑๑๗ นางสาวอมรา  ทองปาน 

 ๔๑๑๘ นางสาวอมรา  พรามโม 

 ๔๑๑๙ นางสาวอมรา  ศะศิเดโช 

 ๔๑๒๐ นางสาวอรดี  ศรีอาจ 

 ๔๑๒๑ นางอรทัย  ขยันกิจ 

 ๔๑๒๒ นางอรทัย  ชาญวิไล 

 ๔๑๒๓ นางสาวอรทัย  ถองตะคุ 

 ๔๑๒๔ นางสาวอรทัย  วิชัยโย 

 ๔๑๒๕ นางสาวอรทัย  วิเชียรปูน 

 ๔๑๒๖ นางสาวอรทัย  สุทธิอาจ 

 ๔๑๒๗ นางอรธีรา  สิทธิผล 

 ๔๑๒๘ นางสาวอรนันท  บุญเชิด 

 ๔๑๒๙ นางอรนุช  ฉายกลา 

 ๔๑๓๐ นางอรนุช  แทนรินทร 

 ๔๑๓๑ นางสาวอรพรรณ  แกวแสน 

 ๔๑๓๒ นางสาวอรพรรณ  คะสุวรรณ 

 ๔๑๓๓ นางสาวอรพรรณ  ตองชนะลาภ 

 ๔๑๓๔ นางสาวอรพรรณ  ทองอน 

 ๔๑๓๕ นางสาวอรพรรณ  วรรณชัย 

 ๔๑๓๖ นางอรพิชญ  หมูหมื่นศรี 

 ๔๑๓๗ นางสาวอรพิณ  เหลาเขตกิจ 

 ๔๑๓๘ นางสาวอรพิน  ศรีบุญมี 

 ๔๑๓๙ นางสาวอรพินธุ  ใจยะมี 

 ๔๑๔๐ นางอรเพ็ญ  สิงหพัฒน 

 ๔๑๔๑ นางอรยา  มัดดี 

 ๔๑๔๒ นางอรยา  สาและ 

 ๔๑๔๓ นางสาวอรรถธิชญา  เกล้ียงประเสริฐ 

 ๔๑๔๔ นางสาวอรรถพร  ธนาณัฐเดชกุล 



 หนา   ๒๐๙ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๑๔๕ นางอรรถยา  จริยศิลป 

 ๔๑๔๖ นางอรรถยาภรณ  ทองมี 

 ๔๑๔๗ นางสาวอรวดี  ทานะกาศ 

 ๔๑๔๘ นางสาวอรวรรณ  แกวอนันต 

 ๔๑๔๙ นางสาวอรวรรณ  เขียววิชัย 

 ๔๑๕๐ นางสาวอรวรรณ  ชมอินทร 

 ๔๑๕๑ นางสาวอรวรรณ  ปาจิแพ 

 ๔๑๕๒ นางอรวรรณ  พริกจํารูญ 

 ๔๑๕๓ นางสาวอรวรรณ  พาสี 

 ๔๑๕๔ นางสาวอรวรรณ  วงศสมบัติ 

 ๔๑๕๕ นางสาวอรวรรณ  สําอางยอด 

 ๔๑๕๖ นางสาวอรวรรณ  หวานแหลม 

 ๔๑๕๗ นางสาวอรวี  กลัดเข็มทอง 

 ๔๑๕๘ นางสาวอรสา  พรมโสภา 

 ๔๑๕๙ นางสาวอรสินี  เสนคุม 

 ๔๑๖๐ นางสาวอรสิริ  เขียวออน 

 ๔๑๖๑ นางสาวอรอนงค  กันแกว 

 ๔๑๖๒ นางอรอนงค  นามปญญา 

 ๔๑๖๓ นางสาวอรอนงค  ระหอย 

 ๔๑๖๔ นางสาวอรอนงค  วาระเนตร 

 ๔๑๖๕ นางสาวอรอนงค  สุวงศ 

 ๔๑๖๖ นางสาวอรอิศรา  สงาพันธ 

 ๔๑๖๗ นางสาวอรอุมา  กุมมารบุตร 

 ๔๑๖๘ นางสาวอรอุมา  ไชยถา 

 ๔๑๖๙ นางสาวอรอุมา  ธาตุเสียว 

 ๔๑๗๐ นางสาวอรอุมา  บุญชวย 

 ๔๑๗๑ นางสาวอรอุมา  พินิจกุล 

 ๔๑๗๒ นางอรอุมา  ภูรัพพา 

 ๔๑๗๓ นางสาวอรอุมา  สีอูด 

 ๔๑๗๔ นางสาวอรอุมา  อุนแกว 

 ๔๑๗๕ นางสาวอริยา  ศรีมาทร 

 ๔๑๗๖ นางสาวอริศรา  จิระวรรธนะ 

 ๔๑๗๗ นางสาวอริศรา  มูลสารี 

 ๔๑๗๘ นางสาวอริศรา  เมติกัน 

 ๔๑๗๙ นางสาวอริศา  ทวีกิติกุล 

 ๔๑๘๐ นางสาวอริษรา  โพธิ์มา 

 ๔๑๘๑ นางอริษรา  สอศักดิ์ศรี 

 ๔๑๘๒ นางสาวอริสรา  จุลรังสี 

 ๔๑๘๓ นางอริสา  คงสังข 

 ๔๑๘๔ นางสาวอริสา  โพธิ์ผอง 

 ๔๑๘๕ นางสาวอริสา  ย้ิมดี 

 ๔๑๘๖ นางสาวอรุณ  ทังโส 

 ๔๑๘๗ นางสาวอรุณรัตน  วงคเวียน 

 ๔๑๘๘ นางสาวอรุณรัตน  วารักดี 

 ๔๑๘๙ นางสาวอรุณรัตน  เสาทอง 

 ๔๑๙๐ นางสาวอรุณรัตน  หนูนอย 

 ๔๑๙๑ นางสาวอรุณรัศมี  สอนจิตร 

 ๔๑๙๒ นางสาวอรุณโรจน  อินทรัตน 

 ๔๑๙๓ นางสาวอรุณี  เกาะเกตุ 

 ๔๑๙๔ นางอรุณี  ทวีชาติ 



 หนา   ๒๑๐ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๑๙๕ นางสาวอรุณี  สุจินพรัหม 

 ๔๑๙๖ นางสาวอรุณีย  มูลเฟย 

 ๔๑๙๗ นางสาวอรุโณทัย  มีสําราญ 

 ๔๑๙๘ นางสาวอลิศรา  ภุมรินทร 

 ๔๑๙๙ นางสาวอลิษา  คงเกล้ียง 

 ๔๒๐๐ นางอลิษา  สําราญวงษ 

 ๔๒๐๑ นางสาวอลิษา  แกวดวงศรี 

 ๔๒๐๒ นางอวัสดา  สาริวาท 

 ๔๒๐๓ นางสาวอวีณา  รอดนวล 

 ๔๒๐๔ นางสาวออมใจ  แกวแยง 

 ๔๒๐๕ นางสาวออมใจ  ผาผง 

 ๔๒๐๖ นางสาวออมเดือน  มหาวิจิตร 

 ๔๒๐๗ นางออมฤทัย  สุวรรณจักร 

 ๔๒๐๘ นางสาวอักษร  ไวยศรีแสง 

 ๔๒๐๙ นางอังคณา  การพงษ 

 ๔๒๑๐ นางสาวอังคณา  มุงคุณคําชาว 

 ๔๒๑๑ นางสาวอังคณา  รวมชาติ 

 ๔๒๑๒ นางอังคณา  สุภา 

 ๔๒๑๓ นางสาวอังควรา  เรืองศักดิ์ 

 ๔๒๑๔ นางสาวอังศนี  ศรีวิชา 

 ๔๒๑๕ นางสาวอังศุมาลิน  เจริญเรือง 

 ๔๒๑๖ นางสาวอังศุมาลี  นิลภักดี 

 ๔๒๑๗ นางสาวอังสุมา  กวางซวน 

 ๔๒๑๘ นางสาวอังสุมาลี  เพียอามาตย 

 ๔๒๑๙ นางสาวอัจจิมา  ชูจิต 

 ๔๒๒๐ นางสาวอัจจิมา  ชูวา 

 ๔๒๒๑ นางสาวอัจจิมา  เพ็งอําไพ 

 ๔๒๒๒ นางสาวอัจฉรา  กลัดแกว 

 ๔๒๒๓ นางสาวอัจฉรา  ไชยศิริ 

 ๔๒๒๔ นางสาวอัจฉรา  ปอมหิน 

 ๔๒๒๕ นางสาวอัจฉรา  พรหมเสน 

 ๔๒๒๖ นางสาวอัจฉรา  สัณหพานิชกิจ 

 ๔๒๒๗ นางสาวอัจฉรา  สิงหเหาะ 

 ๔๒๒๘ นางสาวอัจฉรา  สุโต 

 ๔๒๒๙ นางสาวอัจฉราพร  ปะโคธานัง 

 ๔๒๓๐ นางสาวอัจฉราพรรณ  จันศักดิ์ 

 ๔๒๓๑ นางอัจฉราพรรณ  ชํานาญยงค 

 ๔๒๓๒ นางสาวอัจฉราภรณ  ฤทธิ์เลิศ 

 ๔๒๓๓ นางสาวอัจฉราวดี  หนูตอ 

 ๔๒๓๔ นางสาวอัจฉราวรรณ  เวียงทอง 

 ๔๒๓๕ นางอัจฉราวรรณ  สมอเนื้อ 

 ๔๒๓๖ นางสาวอัจฉริยา  ทองทิพย 

 ๔๒๓๗ นางสาวอัจฉริยาพร  พรมนิต 

 ๔๒๓๘ นางสาวอัจฉรียา  ชื่นเบิกบาน 

 ๔๒๓๙ นางสาวอัจฉรียา  ทะสุนทร 

 ๔๒๔๐ นางสาวอัจราพร  สิงหเถื่อน 

 ๔๒๔๑ นางอัญชนา  คิ้ววิลัย 

 ๔๒๔๒ นางอัญชนา  ดานอนันต 

 ๔๒๔๓ นางสาวอัญชลี  แกววงษ 

 ๔๒๔๔ นางสาวอัญชลี  คําบอนพิทักษ 



 หนา   ๒๑๑ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๒๔๕ นางสาวอัญชลี  จันทรสวัสดิ์ 

 ๔๒๔๖ นางสาวอัญชลี  จันทศิริโชติ 

 ๔๒๔๗ นางสาวอัญชลี  ชัยศรี 

 ๔๒๔๘ นางสาวอัญชลี  ชางไม 

 ๔๒๔๙ นางสาวอัญชลี  ธัญญเจริญ 

 ๔๒๕๐ นางสาวอัญชลี  นนทีอุทก 

 ๔๒๕๑ นางสาวอัญชลี  เบาจังหาร 

 ๔๒๕๒ นางอัญชลี  ปญญา 

 ๔๒๕๓ นางอัญชลี  พลับนิล 

 ๔๒๕๔ นางอัญชลี  พ่ีพิมาย 

 ๔๒๕๕ นางสาวอัญชลี  ศรีคัดเคา 

 ๔๒๕๖ นางสาวอัญชลี  แสวงรัมย 

 ๔๒๕๗ นางสาวอัญชลี  ปราณีตพลกรัง 

 ๔๒๕๘ นางสาวอัญชลีกร  พลับแกว 

 ๔๒๕๙ นางสาวอัญชลีพร  ปาโส 

 ๔๒๖๐ นางสาวอัญชัน  ชูกล่ิน 

 ๔๒๖๑ นางสาวอัญธิกา  เนียมสิน 

 ๔๒๖๒ นางสาวอัญรินทร  สิริชัชวาลพงษ 

 ๔๒๖๓ นางอัฏฐณชาณัฐ  เบญจพรพงศ 

 ๔๒๖๔ นางอัมพร  แฝงแกว 

 ๔๒๖๕ นางสาวอัมพรรณ  ปานสุวรรณ 

 ๔๒๖๖ นางสาวอัมพิกา  มามูล 

 ๔๒๖๗ นางอัมพิกา  วรชาญนันท 

 ๔๒๖๘ นางอัมภิกา  รัตนบุรี 

 ๔๒๖๙ นางสาวอัมรา  พรมมิ 

 ๔๒๗๐ นางสาวอัมราพร  นามโส 

 ๔๒๗๑ นางสาวอัมริดตา  โคตรบุญมี 

 ๔๒๗๒ นางอัยดา  อินใจดี 

 ๔๒๗๓ นางสาวอัยนูลมัรดียะห  กาแต 

 ๔๒๗๔ นางสาวอัยยา  เมืองยม 

 ๔๒๗๕ นางสาวอัษณีร  มะมิงบาซอ 

 ๔๒๗๖ นางสาวอัสมะ  หลีเส็น 

 ๔๒๗๗ นางสาวอัสมะด  เจะปอ 

 ๔๒๗๘ นางสาวอัสมาศ  แยนะ 

 ๔๒๗๙ นางสาวอาจรีย  กุลวรางกูร 

 ๔๒๘๐ นางสาวอาจารี  มาลาเพชร 

 ๔๒๘๑ นางสาวอาจารีย  อิงแอบ 

 ๔๒๘๒ นางสาวอาซามี  แวแฮ 

 ๔๒๘๓ นางสาวอาซีซะ  สามะ 

 ๔๒๘๔ นางสาวอาซีซะฮ  วาลง 

 ๔๒๘๕ นางสาวอาซีเราะ  สาแลมะ 

 ๔๒๘๖ นางอาณีราห  ลีเยาะเบ็ง 

 ๔๒๘๗ นางอาดีละห  นิตีเมาะ 

 ๔๒๘๘ นางสาวอาทิญา  เอียดหมุน 

 ๔๒๘๙ นางสาวอาทิตติยา  คําตา 

 ๔๒๙๐ นางสาวอาทิตยา  บุญอาจ 

 ๔๒๙๑ นางสาวอาทิตยา  นาคนาคินทร 

 ๔๒๙๒ นางสาวอานิตยา  พวงมณี 

 ๔๒๙๓ นางสาวอานีซะ  หาสีแม 

 ๔๒๙๔ นางสาวอานีซะห  บาเหะ 
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เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๒๙๕ นางสาวอาภรณ  ทองนอก 

 ๔๒๙๖ นางสาวอาภัสรา  อินหรุน 

 ๔๒๙๗ นางสาวอาภาภรณ  นออินทร 

 ๔๒๙๘ นางสาวอามานี  ดะแซ 

 ๔๒๙๙ นางสาวอามีเนาะ  กาเซ็ง 

 ๔๓๐๐ นางสาวอามีเนาะ  เจะเตะ 

 ๔๓๐๑ นางสาวอารภา  บุญอยู 

 ๔๓๐๒ นางสาวอารยา  เกียงเอีย 

 ๔๓๐๓ นางสาวอารยา  แกวกัญหา 

 ๔๓๐๔ นางสาวอารยา  จันทพันธ 

 ๔๓๐๕ นางสาวอารยา  วรรณรัตน 

 ๔๓๐๖ นางสาวอารยา  วารีย 

 ๔๓๐๗ นางสาวอารยา  สุภรส 

 ๔๓๐๘ นางสาวอารยา  วาณิชยชลกิจ 

 ๔๓๐๙ นางสาวอาระญา  จันทริมา 

 ๔๓๑๐ นางสาวอาริยา  อุณพันธุ 

 ๔๓๑๑ นางสาวอาริษา  เก็บทรัพย 

 ๔๓๑๒ นางสาวอารีพร  อิบรอเห็น 

 ๔๓๑๓ นางสาวอารีย  จันทะโพรี 

 ๔๓๑๔ นางสาวอารีย  ติ๊บใจ 

 ๔๓๑๕ นางสาวอารีย  มีสิทธิ์ 

 ๔๓๑๖ นางสาวอารีย  เมืองชาง 

 ๔๓๑๗ นางสาวอารีย  วิเชียร 

 ๔๓๑๘ นางสาวอารียา  ศรีมากเปยม 

 ๔๓๑๙ นางสาวอารีรัตน  โตะเหล็ม 

 ๔๓๒๐ นางอารีลักษณ  สัมพันธพร 

 ๔๓๒๑ นางสาวอารีวรรณ  จันทรบูรณ 

 ๔๓๒๒ นางสาวอารีวรรณ  ดุนขุนทด 

 ๔๓๒๓ นางสาวอารุณี  ศรีจอมแจง 

 ๔๓๒๔ นางสาวอาลาวียะห  ดาโอะ 

 ๔๓๒๕ นางสาวอาลิษา  ยังคลัง 

 ๔๓๒๖ นางสาวอาอีฉะ  บูเดียะ 

 ๔๓๒๗ นางสาวอาอีชะฮ  หะยีสาและ 

 ๔๓๒๘ นางสาวอาอีดะ  กึนอ 

 ๔๓๒๙ นางสาวอาอีเสาะ  นิบง 

 ๔๓๓๐ นางสาวอํานวย  นันทบุตร 

 ๔๓๓๑ นางสาวอําพร  สุขจิตร 

 ๔๓๓๒ นางสาวอําไพ  ศรีจูมพล 

 ๔๓๓๓ นางอําไพ  ศรีสงคราม 

 ๔๓๓๔ นางสาวอําไพรัตน  นวลประเสริฐ 

 ๔๓๓๕ นางสาวอําภา  วังคํา 

 ๔๓๓๖ นางอําภาพร  มณีวรรณ 

 ๔๓๓๗ นางสาวอิงอารี  เกิดบุญสง 

 ๔๓๓๘ นางสาวอิศญา  มุงเจริญพร 

 ๔๓๓๙ นางสาวอิศราภรณ  อินทะวงษ 

 ๔๓๔๐ นางสาวอิศริยาภรณ  ผาดโผน 

 ๔๓๔๑ นางอิสราวดี  จันทรบุญแกว 

 ๔๓๔๒ นางสาวอิสริยา  คงสุวรรณ 

 ๔๓๔๓ นางสาวอิสรีย  ศรีวิเชียร 

 ๔๓๔๔ นางสาวอิสรีย  อุตสาหกุล 
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 ๔๓๔๕ นางสาวอีลฮัม  แวหะยี 

 ๔๓๔๖ นางสาวอุทัยทิพย  แกวปานกัน 

 ๔๓๔๗ นางสาวอุทัยวรรณ  มีทองคํา 

 ๔๓๔๘ นางสาวอุทุมภรณ  นามดี 

 ๔๓๔๙ นางสาวอุบล  ประทีป 

 ๔๓๕๐ นางสาวอุบลวรรณ  นามบุญ 

 ๔๓๕๑ นางสาวอุบลวรรณ  วินทะไชย 

 ๔๓๕๒ นางสาวอุบลวัลย  ไกยะวินิจ 

 ๔๓๕๓ นางสาวอุมพร  ธรรมอินทร 

 ๔๓๕๔ นางสาวอุมเราะห  เจะเระ 

 ๔๓๕๕ นางสาวอุมัยพร  ชนก 

 ๔๓๕๖ นางอุมาพร  แปนจันทร 

 ๔๓๕๗ นางสาวอุมาภรณ  คงเซ็น 

 ๔๓๕๘ นางสาวอุไร  แจงจํารัส 

 ๔๓๕๙ นางสาวอุไรวรรณ  ขวัญบุรี 

 ๔๓๖๐ นางอุไรวรรณ  เทพคีรี 

 ๔๓๖๑ นางอุไรวรรณ  ศรีหาคํา 

 ๔๓๖๒ นางสาวอุไรวรรณ  แสงสอน 

 ๔๓๖๓ นางอุลัยวรรณ  นนทะขาม 

 ๔๓๖๔ นางสาวอุษณกร  เพ็ชรไพโรจน 

 ๔๓๖๕ นางสาวอุษณา  คําอาย 

 ๔๓๖๖ นางสาวอุษณีย  นามออน 

 ๔๓๖๗ นางสาวอุษณีย  บุญพิมพ 

 ๔๓๖๘ นางสาวอุษา  ชูชะเอม 

 ๔๓๖๙ นางอุษา  พลพูน 

 ๔๓๗๐ นางสาวอุษา  ไพรเขียว 

 ๔๓๗๑ นางสาวอุษา  ฤทธิ์จีน 

 ๔๓๗๒ นางสาวอุษา  สุขประดิษฐ 

 ๔๓๗๓ นางอุษารัตน  ผัสดี 

 ๔๓๗๔ นางสาวเอมภิกา  กันขุนทด 

 ๔๓๗๕ นางสาวเอมฤดี  นาใจ 

 ๔๓๗๖ นางสาวเอมวิกา  ชิณมาตย 

 ๔๓๗๗ นางสาวเอมวิภา  ภักดีดร 

 ๔๓๗๘ นางสาวเอมอร  อาจปรุ 

 ๔๓๗๙ นางเอื้องฟา  ธํารงโชติ 

 ๔๓๘๐ นางแอนจิรา  การะวงค 

 ๔๓๘๑ นางสาวแอนนา  แตมประสิทธิ์ 

 ๔๓๘๒ นางสาวไอริณ  จารุวัฒนพานิช 

 ๔๓๘๓ นางสาวฮัษบูนา  ยาชะรัด 

 ๔๓๘๔ นางสาวฮัสนะ  เจะเลาะ 

 ๔๓๘๕ นางสาวฮัสนีดา  สนิตา 

 ๔๓๘๖ นางสาวฮาซวานี  อีแต 

 ๔๓๘๗ นางฮาซีเตาะ  ชะยานัย 

 ๔๓๘๘ นางสาวฮาซีหมะ  มะยาซิง 

 ๔๓๘๙ นางสาวฮาบีบะ  สาดีน 

 ๔๓๙๐ นางสาวฮุสนา  แวสะมะแอ 

 ๔๓๙๑ นางสาวฮูสนา  แวจิ 
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จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐๑  ราย) 

 ๑ นายกระจาง  เมืองงาม 

 ๒ นายคําลน  แกวกลางเมือง 

 ๓ นายจักรกฤษณ  เชื้อบาง 

 ๔ นายจีระกิตติ์  อยูเจริญ 

 ๕ นายเจษฎา  คําผัด 

 ๖ นายชานนท  บทมาตย 

 ๗ นายชินดนัย  ชมบุญ 

 ๘ นายไชยณรงค  วงคชมภู 

 ๙ นายตรีพงษ  หอมเย็น 

 ๑๐ นายธนพิพรรธน  สนธิรักษ 

 ๑๑ นายธีระชัย  ไหมคง 

 ๑๒ นายธีระพงศ  ดวงผา 

 ๑๓ นายนิรันดร  ไชยสิทธ 

 ๑๔ นายบํารุง  วรรณดี 

 ๑๕ นายบุญศรี  จันทรแกว 

 ๑๖ นายประเสริฐ  ฉัตรวิไล 

 ๑๗ นายพสิษฐ  นิมิตวราพันธุ 

 ๑๘ นายพัทธนันท  มาแจด 

 ๑๙ นายยุทธนา  แววดี 

 ๒๐ นายวชิรศักดิ์  ภิรมยพรินทร 

 ๒๑ นายวรรณพงษ  ใจแกว 

 ๒๒ นายวัชรพงษ  เจริญสุข 

 ๒๓ นายศุภชัย  โลหคํา 

 ๒๔ นายศุภชัย  ศรีใส 

 ๒๕ นายสมพร  โรมรัน 

 ๒๖ พันจาอากาศเอก สุภัทร  จตุรทิศ 

 ๒๗ นายอนุรัตน  ชาญสมุทร 

 ๒๘ นายอภิชาติ  นอยทรง 

 ๒๙ นายอัครเดช  นอยทรง 

 ๓๐ นางสาวกมลชนก  วุฒิลักษณ 

 ๓๑ นางสาวกมลธิตา  นันจํารัส 

 ๓๒ นางสาวกัญจหทัย  เตาแกว 

 ๓๓ นางสาวกันยกร  บัวมา 

 ๓๔ นางสาวกัลยา  รัตนโกสุม 

 ๓๕ นางกัลยารัตน  สินรวม 

 ๓๖ นางสาวเกษรีย  รัตนพิบูลย 

 ๓๗ นางสาวเกสร  ไกรรักษ 

 ๓๘ นางขวัญกมล  อินสบหลม 

 ๓๙ นางสาวขวัญตา  เจียมวุฒิ 

 ๔๐ นางสาวจรรยา  แสงอาทิตย 

 ๔๑ นางจริยา  เขางาม 

 ๔๒ นางจุฑาทิพย  ทองมาตร 

 ๔๓ นางฉันทิตา  เชื้อผูดี 

 ๔๔ นางสาวชอทิพย  ขุนทอง 

 ๔๕ นางสาวชุติมา  อุณหะ 

 ๔๖ นางสาวชุลีรัตน  นิลสนธิ 

 ๔๗ นางสาวฐาปนี  ปานศร ี

 ๔๘ นางสาวฐิตานันท  บุญลอย 

 ๔๙ นางฐิตินันท  สมฤทธิ์ 

 ๕๐ นางสาวณัฐณิชา  แสนตา 
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 ๕๑ นางดารา  อาษานาม 

 ๕๒ นางสาวทัศวรรณ  ทันใจ 

 ๕๓ นางสาวธัญรรัตน  รังชัย 

 ๕๔ นางนริสสรา  โสภา 

 ๕๕ นางสาวนวลอนงค  ตุมออน 

 ๕๖ นางสาวนวลอนงค  นุมลืมคิด 

 ๕๗ นางนันทวดี  ตอโนนสูง 

 ๕๘ นางนาฎฤดี  จันทร 

 ๕๙ นางสาวนิภาพร  ปูนอน 

 ๖๐ นางสาวนิศากร  มากเซี้ยม 

 ๖๑ นางสาวนิสา  อรัญวงศ 

 ๖๒ นางสาวนุจรี  เฉลิมสุข 

 ๖๓ นางประภัสสร  ไชยบุญแกว 

 ๖๔ นางสาวปยะนุช  ไชยศรีฮาด 

 ๖๕ นางสาวปยะมน  เทียมพาน 

 ๖๖ นางสาวพรภรัตนชา  หอยสกุล 

 ๖๗ นางสาวเพ็ญพร  พลับพลา 

 ๖๘ นางสาวไพวัลย  พ่ึงเจียม 

 ๖๙ นางมัณฑนา  ทองทา 

 ๗๐ นางสาวรัชนู  โคตรแสง 

 ๗๑ นางสาวราตรี  คําสวัสดิ์ 

 ๗๒ นางวัลยลดา  พูนทอง 

 ๗๓ นางสาววัลลภา  ขจรชีพ 

 ๗๔ นางศศิรภาพร  ไชยชวยภคิน 

 ๗๕ นางสาวศันสนีย  หาญพุฒิ 

 ๗๖ นางสาวศินีนารถ  เหมือนประสาท 

 ๗๗ นางสาวศิริเนตร  คนคลอง 

 ๗๘ นางสาวสนธยา  ทะนัน 

 ๗๙ นางสาวสรัญญา  จันทรพาณิชย 

 ๘๐ นางสายปาน  อนันท 

 ๘๑ นางสายพิณ  ปงกองแกว 

 ๘๒ นางสาวสิรพันธ  สะอาดพลอย 

 ๘๓ นางสาวสุนัตตา  ฟกทอง 

 ๘๔ นางสาวสุนารีย  ศรีสุข 

 ๘๕ นางสาวสุนิษา  จิตตรัว 

 ๘๖ นางสาวสุพัตรา  เพ็ชรบุรม 

 ๘๗ นางสาวสุภิญญา  ล้ิมเจริญ 

 ๘๘ นางสาวสุรียพร  หนูจันทร 

 ๘๙ นางสุวรรณา  ชุมอักษร 

 ๙๐ นางสาวหทัยภัทร  นาคะเสถียร 

 ๙๑ นางสาวอนุธยา  จันจวง 

 ๙๒ นางสาวอนุสษา  เดนดารา 

 ๙๓ นางสาวอรญา  คําภู 

 ๙๔ นางอรพินท  ดาศร ี

 ๙๕ นางสาวอาภัสรา  ปริวัฒน 

 ๙๖ นางอารยา  สินสวัสดิ์ 

 ๙๗ นางสาวอิษญาฎา  คําแกว 

 ๙๘ นางสาวอุบลรัตน  ไชยแกว 

 ๙๙ นางสาวอุรารักษ  เขื่อนคํา 

 ๑๐๐ นางอุไรวรรณ  แกวคํา 

 ๑๐๑ นางเอมอร  ศรีมีเทียน 
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จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙๐๕  ราย) 

 ๑ นายกรณษิรสิทธิ์  สุขขี 

 ๒ นายกรีฑาพล  แกลวทนงค 

 ๓ นายกฤษณชัย  เชิงเทิน 

 ๔ นายกฤษดา  ทองเลิศ 

 ๕ นายกานต  จิตสงวนสุข 

 ๖ นายกิตติคุณ  คัชรินทร 

 ๗ นายกิตติพนธ  นพพันธ 

 ๘ นายโกมินทร  จีนมโน 

 ๙ นายคุณวุฒิ  เจตนเสน 

 ๑๐ นายจรัญ  นามวงศษา 

 ๑๑ นายจักรกฤษณ  จันทรธรรม 

 ๑๒ นายจิตรภณ  จิวะวิไลกาญจน 

 ๑๓ นายจิรัฏฐ  แสนประเสริฐ 

 ๑๔ นายจิราวุฒิ  ฟูเฟอง 

 ๑๕ นายจีรพันธ  อนุลีจันทร 

 ๑๖ นายจีรวัฒน  สะอาดศรี 

 ๑๗ นายจีระวัฒน  มาลี 

 ๑๘ นายจุติรัตน  เดชบริบูรณ 

 ๑๙ นายเจนณรงค  ทรัพยถาวรชัย 

 ๒๐ นายเจษฎา  ไชยคําจันทร 

 ๒๑ นายเจษฎากร  ไกรทอง 

 ๒๒ นายชนาธิป  ทาแปง 

 ๒๓ นายชรินศักดิ์  นิธิวัฒนภาคิน 

 ๒๔ นายชลธี  ชาศรี 

 ๒๕ นายชวงโชติ  จันทรทอง 

 ๒๖ นายชวนนท  ฉุยฉาย 

 ๒๗ นายชวนากร  ชูสงค 

 ๒๘ นายชาญชัย  เลิศลํ้า 

 ๒๙ นายชินภัทธ  ศรีทองฉิม 

 ๓๐ นายไชยา  ทาแดง 

 ๓๑ นายเซฟ  ตั้งธรรมนิยม 

 ๓๒ นายฐากูร  สิงหาภู 

 ๓๓ นายฐิติพงศ  อุนแกว 

 ๓๔ นายณัฏชา  มุตติ 

 ๓๕ นายณัฐพงษ  ไชยวุฒิ 

 ๓๖ นายณัฐพณ  สุวรรณบุตร 

 ๓๗ นายณัฐพล  เกษมสานต 

 ๓๘ นายณัฐวุฒิ  ภูแชมโชติ 

 ๓๙ นายดวงอนุชา  บุตรชาติ 

 ๔๐ นายทรงวิทย  แซยาง 

 ๔๑ นายทัทตะ  เพียราชโยธา 

 ๔๒ นายเทพกร  โพธาตุ 

 ๔๓ นายเทวัญ  เทพวงษ 

 ๔๔ นายเทียนชัย  สวนรุน 

 ๔๕ นายธงชัย  โพธิ์เต็ม 

 ๔๖ นายธนวัฒน  มงคลกิจโรจน 

 ๔๗ นายธนาวิทย  ปะกังลําภู 

 ๔๘ นายธนาศักดิ์  เปยมสิน 



 หนา   ๒๑๗ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๙ นายธรณินทร  จันทรเอย 

 ๕๐ นายธราดล  ธวะบุรี 

 ๕๑ นายธราดลภ  ไทยวงศกร 

 ๕๒ นายธันวา  ยาทาว 

 ๕๓ นายธีรวัฒน  เรืองบุญ 

 ๕๔ นายธีระศักดิ์  สุขชัย 

 ๕๕ นายเธียรวัชร  ประสานศักดิ์ 

 ๕๖ นายนรากร  ภูผานี 

 ๕๗ นายนัณทรชนก  ฤทธิ์สุข 

 ๕๘ นายนันทิพัฒน  ผองกมล 

 ๕๙ นายนัสรี  เจะหามะ 

 ๖๐ นายนุกูล  พงศยะกิจ 

 ๖๑ นายบดินศักดิ์  กันตะ 

 ๖๒ นายบวรศักดิ์  แสนทวีสุข 

 ๖๓ นายบัณฑิต  ภารวงษ 

 ๖๔ นายบุญมั่น  ฮอกระวัด 

 ๖๕ นายบุรวัชร  วุฒิชัย 

 ๖๖ นายประกาศิต  แกนแกว 

 ๖๗ นายปรัชญา  ยาทองไชย 

 ๖๘ นายปองภพ  แกนจันทร 

 ๖๙ นายปานศักดิ์  อุดนคร 

 ๗๐ นายปยพงษ  ภูจันหา 

 ๗๑ นายปุญญพัฒน  บัวเทศ 

 ๗๒ นายเปมทัต  ไพบูลย 

 ๗๓ นายพงศกร  แสงสวาง 

 ๗๔ นายพงษชัย  ทะลิ 

 ๗๕ นายพงษธรณ  วงเชียงยืน 

 ๗๖ นายพงษพัฒน  ดีสงคราม 

 ๗๗ นายพงษพัฒน  บุษเนตร 

 ๗๘ นายพงษพิสิฐ  แกวไชยะ 

 ๗๙ นายพงษวิษณุ  เนตรวงค 

 ๘๐ นายพงษศักดิ์  ประคองสุข 

 ๘๑ นายพรภพ  จันลาสี 

 ๘๒ นายพรศักดิ์  ไชยพงศ 

 ๘๓ นายพิชุตม  บุญโกมุด 

 ๘๔ นายพิเชษฐ  ไตรรัตนสกุล 

 ๘๕ นายพุทธิชัย  โพธิ์กฎ 

 ๘๖ นายภาคภูมิ  จันทรโพธิ์ทอง 

 ๘๗ นายภาคภูมิ  โฉมสันเทียะ 

 ๘๘ นายภุมรินทร  จางวางสิทธิ์ 

 ๘๙ นายมงคลกิตต  เชิญกลาง 

 ๙๐ จาสิบตรี มงคล  นุพพล ทองสาย 

 ๙๑ นายมาวิน  นิลละผาย 

 ๙๒ นายยงยุทธ  วงโพธิสาร 

 ๙๓ นายรชต  งามสอาด 

 ๙๔ นายรณชัย  ถิ่นวนา 

 ๙๕ นายรัฐพล  ภะวะ 

 ๙๖ นายรัฐพล  เสมาปรุ 

 ๙๗ นายรุงราวี  แกวมะ 

 ๙๘ นายวศิน  สุวัฒนา 



 หนา   ๒๑๘ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๙ นายวสัญห  รอดเลิศ 

 ๑๐๐ นายวสันต  ประดับวงษ 

 ๑๐๑ นายวัฒนพล  คําเรือง 

 ๑๐๒ นายวัฒสุธา  เปยน้ําลอม 

 ๑๐๓ นายวิเชียร  คําแสน 

 ๑๐๔ นายวิทยา  แพงแสง 

 ๑๐๕ นายวิศรุต  สุขพรหม 

 ๑๐๖ นายวิศิษฎพล  เทพมณีรัตน 

 ๑๐๗ นายวีรพงษ  สุจาริยาชีพ 

 ๑๐๘ นายวุฒิชัย  พรหมทอง 

 ๑๐๙ นายวุฒิชัย  โสชมภู 

 ๑๑๐ นายวุฒิพงษ  ศรีเจริญ 

 ๑๑๑ นายศรราม  สุขตะกั่ว 

 ๑๑๒ นายศรัญู  ธนเรืองสุวรรณ 

 ๑๑๓ นายศราวุฒ  สุภาพันธ 

 ๑๑๔ นายศราวุธ  สังฆจันทร 

 ๑๑๕ นายศักดิ์ชัย  จันสีโห 

 ๑๑๖ นายศิวนนท  โอบออม 

 ๑๑๗ นายศุพีรณัฐ  บุพศิริ 

 ๑๑๘ นายศุภกฤต  ถาวรวัน 

 ๑๑๙ นายศุภกฤษณ  เวฬุวนารักษ 

 ๑๒๐ นายศุภชัย  มั่งคั่ง 

 ๑๒๑ นายศุภณัฎฐ  ชุมนวน 

 ๑๒๒ นายสถาพร  ทิพรักษ 

 ๑๒๓ นายสมชาย  เจริญสุวรรณกุล 

 ๑๒๔ นายสมภพ  จําปาทอง 

 ๑๒๕ นายสมลักษณ  อาจพินิจนันท 

 ๑๒๖ นายสยมภู  ชาภักดี 

 ๑๒๗ นายสรวิชญ  แหลงแกว 

 ๑๒๘ นายสักรินทร  กอบุญ 

 ๑๒๙ นายสัญญา  มาใจ 

 ๑๓๐ นายสันติ  โพธิ์สวัสดิ์ 

 ๑๓๑ นายสันติพงษ  สีปาหญา 

 ๑๓๒ นายสานันท  สงคง 

 ๑๓๓ นายสามารถ  บัวพินธุ 

 ๑๓๔ นายสาฮาเรร  มะ 

 ๑๓๕ นายสิทธิชัย  รัตนสิริคุณ 

 ๑๓๖ นายสิทธิไชย  สมวงศ 

 ๑๓๗ นายสิทธิพงษ  พลสมัคร 

 ๑๓๘ นายสิริพิมล  เขียวทิพย 

 ๑๓๙ นายสุรเชษฐ  ผูกพันธุ 

 ๑๔๐ นายสุรพันธ  สานันท 

 ๑๔๑ นายสุริยะ  วงศอนันต 

 ๑๔๒ นายสุไอมี  หีมหมัน 

 ๑๔๓ นายเสฎฐวุฒิ  ตันติเกียรติเจริญ 

 ๑๔๔ นายอดิพงศ  พระศิริ 

 ๑๔๕ นายอดิศร  ทรงเลิศ 

 ๑๔๖ นายอดิศักดิ์  ไกยฝาย 

 ๑๔๗ นายอธิพงษ  รัตนวงษา 

 ๑๔๘ นายอธิวัฒน  สระทองขอ 



 หนา   ๒๑๙ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๙ นายอนนท  สําอางกาย 

 ๑๕๐ นายอนันต  ทําลา 

 ๑๕๑ นายอนุกูล  ตั้งสุธรรมกุล 

 ๑๕๒ นายอภิชาติ  สิมาจารย 

 ๑๕๓ นายอรรคพล  กองสิงห 

 ๑๕๔ นายอลงกรณ  เหลืองเดชานุรักษ 

 ๑๕๕ นายอัคเณศ  แพงโยธา 

 ๑๕๖ นายอัฐพล  ชะนะมา 

 ๑๕๗ นายอัสมีย  เบ็ญโสะ 

 ๑๕๘ นายอารียเฟรนด  มะแม 

 ๑๕๙ นายอํานาจ  รจนาสม 

 ๑๖๐ นายอิสราพงษ  อินทรแจง 

 ๑๖๑ นายอุเทน  สังวาลยเพ็ชร 

 ๑๖๒ นายเอกวิน  ศรีเมือง 

 ๑๖๓ นายไอราพต  โพธิ์แหบ 

 ๑๖๔ นางสาวกช  โพธิราชา 

 ๑๖๕ นางสาวกนกนารี  ศรีดะดม 

 ๑๖๖ นางกนกพร  ตั้งตระกูล 

 ๑๖๗ นางกนกลักษณ  สาวันดี 

 ๑๖๘ นางสาวกนกวรรณ  กองชัย 

 ๑๖๙ นางสาวกนกวรรณ  กันหาสิน 

 ๑๗๐ นางสาวกนกวรรณ  จันเทศ 

 ๑๗๑ นางกนกวรรณ  เจริญสุข 

 ๑๗๒ นางสาวกนกวรรณ  ทาวมา 

 ๑๗๓ นางสาวกนกวรรณ  ศรีจันทร 

 ๑๗๔ นางสาวกนกวรรณ  ศรีเพชรเจริญ 

 ๑๗๕ นางสาวกนิษฐนันท  นิยมรัตนา 

 ๑๗๖ นางกนิษฐา  ดวงสูงเนิน 

 ๑๗๗ นางสาวกนิษฐา  สมาธิ 

 ๑๗๘ นางสาวกมลชนก  เศิกศิริ 

 ๑๗๙ นางสาวกมลชนก  อุนชัย 

 ๑๘๐ นางสาวกมลนาฏย  คึมยะราช 

 ๑๘๑ นางสาวกมลพันธ  เชื้อไพบูลย 

 ๑๘๒ นางสาวกมลรัตน  พักผอน 

 ๑๘๓ นางกมลวรรณ  สมัยกาญจน 

 ๑๘๔ นางสาวกรณชนก  บุตรดาวงษ 

 ๑๘๕ นางสาวกรณัฐ  แสนยะบุตร 

 ๑๘๖ นางสาวกรรณิกา  พันธประดิษฐ 

 ๑๘๗ นางสาวกรรณิกา  โพธิสวาง 

 ๑๘๘ นางสาวกรรณิการ  เดือนใหม 

 ๑๘๙ นางกรรณิการ  นวลฤทธิ์ 

 ๑๙๐ นางสาวกรรณิการ  อินไผ 

 ๑๙๑ นางสาวกฤตยาวรรณ  ทองนุช 

 ๑๙๒ นางสาวกฤษณา  พิรา 

 ๑๙๓ นางกวินธิดา  รักษาพนา 

 ๑๙๔ นางสาวกัญญพิชญา  บํารุงศิลป 

 ๑๙๕ นางสาวกัญญรัตน  อยูคอน 

 ๑๙๖ นางสาวกัญญา  เอี่ยมสี 

 ๑๙๗ นางสาวกัญญาภัค  จิตตวิวัฒนา 

 ๑๙๘ นางสาวกัญญาภัค  สีชัยชิด 



 หนา   ๒๒๐ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๙ นางสาวกัญญาภัทร  กลาพิทักษ 

 ๒๐๐ นางสาวกัญญารัตน  สอนเวียง 

 ๒๐๑ นางสาวกัญญารัตน  สุระกุล 

 ๒๐๒ สิบเอกหญิง กัณทิมา  ศรีเตชะ 

 ๒๐๓ นางสาวกันติยา  ออมสิน 

 ๒๐๔ นางสาวกันยาวี  ประสานวงค 

 ๒๐๕ นางกัลยา  กุลอมรวิวัฒน 

 ๒๐๖ นางสาวกัลยา  ปสสะ 

 ๒๐๗ นางสาวกาญจนา  นวมนิ่ม 

 ๒๐๘ นางสาวกาญจนา  ปริพล 

 ๒๐๙ นางสาวกาญจนา  อิ่มคลาย 

 ๒๑๐ นางกาญจนา  อุตรธิยางค 

 ๒๑๑ นางสาวกาญจนาพร  อุดมสาลี 

 ๒๑๒ นางสาวกาญจนาภรณ  อินปาน 

 ๒๑๓ นางสาวกานตชนก  ผินสู 

 ๒๑๔ นางสาวกานตพิชชา  จิตเมตตา 

 ๒๑๕ นางสาวกานตพิชชา  พลพวก 

 ๒๑๖ นางสาวกานตสินี  ชนะกฤตไพบูรณ 

 ๒๑๗ นางสาวกิจติยาภรณ  ซาวหลา 

 ๒๑๘ นางสาวกิตติกา  กุลรัตน 

 ๒๑๙ นางสาวกิตติธร  เนาถนอม 

 ๒๒๐ นางสาวกิตติมา  อรัญมิตร 

 ๒๒๑ นางสาวกิตติยา  ราตรี 

 ๒๒๒ นางกีญพัตร  เพชรมณี 

 ๒๒๓ นางเกศกนก  อริยวงค 

 ๒๒๔ นางสาวเกศยา  เล็กทาไม 

 ๒๒๕ นางสาวเกศรินทร  ชุมนุม 

 ๒๒๖ นางสาวเกษราพร  วรรณแพทย 

 ๒๒๗ นางสาวขจิตพร  คําเสียง 

 ๒๒๘ นางสาวขจีรัตน  นามสนุก 

 ๒๒๙ นางสาวขนิษฐา  เมฆเมืองทอง 

 ๒๓๐ นางสาวขนิษฐา  สานสม 

 ๒๓๑ นางสาวขวัญจิตร  ยอดพรมทอง 

 ๒๓๒ นางสาวขวัญฤทัย  พันธโณ 

 ๒๓๓ นางสาวขวัญฤทัย  อินทาม 

 ๒๓๔ นางเขมจิรา  วิลาวรรณ 

 ๒๓๕ นางเขมจุฑา  จันทวลี 

 ๒๓๖ นางสาวคณิตภัทร  ระวัง 

 ๒๓๗ นางสาวคอดีหยะ  สุขสุวรรณ 

 ๒๓๘ นางสาวเครือฟา  ชาญจะโปะ 

 ๒๓๙ นางสาวจริญญา  ออนทอง 

 ๒๔๐ นางสาวจริยา  บางณรงค 

 ๒๔๑ นางสาวจริยาภรณ  กาญจนการุณ 

 ๒๔๒ นางสาวจรียพร  พิมใจ 

 ๒๔๓ นางสาวจัตุพร  ภูบุญลาภ 

 ๒๔๔ นางสาวจันจิลา  ลามคํา 

 ๒๔๕ นางสาวจันทรจิรา  ตรีอินทรทอง 

 ๒๔๖ นางสาวจันทรจิรา  ปานโชติ 

 ๒๔๗ นางสาวจารุภา  ขันยาเปา 

 ๒๔๘ นางสาวจารุวรรณ  แสวงบุญ 



 หนา   ๒๒๑ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๔๙ นางสาวจารุวรรณ  อรรคบุตร 

 ๒๕๐ นางสาวจิดาภา  อินทรบุญสม 

 ๒๕๑ นางสาวจิตกรานต  ผิวออนดี 

 ๒๕๒ นางสาวจิตติมา  คําหลา 

 ๒๕๓ นางสาวจิตติมา  คงสี 

 ๒๕๔ นางสาวจิตรานุช  ปญญาวัน 

 ๒๕๕ นางจินดาพรรณ  เกษมสุข 

 ๒๕๖ นางสาวจินดาวรรณ  พัฒนาศรี 

 ๒๕๗ นางสาวจินตนา  เขตใหญ 

 ๒๕๘ นางสาวจินตนา  สุขผล 

 ๒๕๙ นางสาวจินตหรา  แกนปดชา 

 ๒๖๐ นางสาวจิรนันท  พุยนอย 

 ๒๖๑ นางสาวจิรสุดา  ศรีรังษ 

 ๒๖๒ นางสาวจิรัชญา  ศรีคราม 

 ๒๖๓ นางสาวจิรัฐติกานต  คมขํา 

 ๒๖๔ นางสาวจิราพร  อินแจ 

 ๒๖๕ นางสาวจิราภรณ  งามวิลัย 

 ๒๖๖ นางจิราภรณ  แสนคุณทาว 

 ๒๖๗ นางสาวจิราภรณ  หินชัยภูมิ 

 ๒๖๘ นางสาวจิราวรรณ  กุมประสิทธิ์ 

 ๒๖๙ นางสาวจิราวรรณ  ทองเพชร 

 ๒๗๐ นางสาวจิราวรรณ  มาตรเล่ียม 

 ๒๗๑ นางสาวจีรภัทร  บุญเพชร 

 ๒๗๒ นางจุฑาทิพย  เพ็งแกว 

 ๒๗๓ นางสาวจุฑาธิปย  ทายะ 

 ๒๗๔ นางสาวจุฑาพร  ยมเกิด 

 ๒๗๕ นางสาวจุฑาภรณ  บุญไทย 

 ๒๗๖ นางสาวจุฑามาศ  คําไพเราะ 

 ๒๗๗ นางสาวจุฑามาศ  ชูจันทร 

 ๒๗๘ นางสาวจุฑามาศ  เพชรจันอัด 

 ๒๗๙ นางสาวจุฑามาศ  วรผาบ 

 ๒๘๐ นางสาวจุฑามาศ  อินทพันธุ 

 ๒๘๑ นางสาวจุฑามาศ  หมาดเขียว 

 ๒๘๒ นางสาวจุฑารัตน  ดิษฐปาน 

 ๒๘๓ นางสาวจุฑารัตน  ย่ิงยืน 

 ๒๘๔ นางสาวจุติมา  ดอกไมพวง 

 ๒๘๕ นางสาวจุรอักษร  ภูถมทอง 

 ๒๘๖ นางสาวจุฬาลักษณ  วงเส 

 ๒๘๗ นางสาวเจรัญญา  ศรีสุด 

 ๒๘๘ นางสาวโฉมฤทัย  ศรีกระกูล 

 ๒๘๙ นางสาวชญาภา  พูนอภินันท 

 ๒๙๐ นางสาวชฎาพร  แกวมาตย 

 ๒๙๑ นางสาวชฎาพร  เพ็ชรลอมทอง 

 ๒๙๒ นางสาวชฎาภรณ  อุบลแสน 

 ๒๙๓ นางสาวชดารัตน  สุวรรณอําไพ 

 ๒๙๔ นางสาวชนนนิภา  นาคนุช 

 ๒๙๕ นางสาวชนัญญนัทธ  ภูศรี 

 ๒๙๖ นางสาวชนัญญา  ใจชวง 

 ๒๙๗ นางสาวชนัดดา  อนันตบัณทัต 

 ๒๙๘ นางสาวชนากานต  นาพิมพ 



 หนา   ๒๒๒ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๙๙ นางสาวชนาลัย  ชัยชนะพีระกุล 

 ๓๐๐ นางสาวชนิดา  ไชยวุฒิ 

 ๓๐๑ นางชนิดา  เรืองศรี 

 ๓๐๒ นางสาวชนิศา  มานักฆอง 

 ๓๐๓ นางสาวชมัยพร  อินตะนัย 

 ๓๐๔ นางสาวชลธิชา  แซมรัมย 

 ๓๐๕ นางสาวชลพิชา  สีปานแกว 

 ๓๐๖ นางสาวชัชชญา  อนมา 

 ๓๐๗ นางสาวชัชฎาภรณ  คําวุฒิ 

 ๓๐๘ นางสาวชัญญา  เพชรประสงค 

 ๓๐๙ นางสาวชิโนรส  เดชศรี 

 ๓๑๐ นางชื่นจิต  ธรรมบุญ 

 ๓๑๑ นางสาวชุดาภา  ตะวังทัน 

 ๓๑๒ นางโชติกา  สิมมาโคตร 

 ๓๑๓ นางสาวโชติรส  ปรีชาโชติ 

 ๓๑๔ นางซัลมา  ชอบงาม 

 ๓๑๕ นางสาวซาลีฮะ  โดยหมะ 

 ๓๑๖ นางสาวซูไฮนี  แวหามะ 

 ๓๑๗ นางสาวไซนะ  นิกาเร็ง 

 ๓๑๘ นางสาวญาณิกา  พูลภูงา 

 ๓๑๙ นางสาวฐาปนี  โสตรแกว 

 ๓๒๐ นางสาวฐิติมา  ฉุยฉาย 

 ๓๒๑ นางสาวฐิติมา  รวดเร็ว 

 ๓๒๒ นางสาวณพัดชา  อินทรวิเศษ 

 ๓๒๓ นางสาวณหทัย  ศรีเจริญ 

 ๓๒๔ นางสาวณัชชนม  มหาสุวรรณชัย 

 ๓๒๕ นางสาวณัฎฐณิชา  ขวานา 

 ๓๒๖ นางสาวณัฏฐนิช  สัสดี 

 ๓๒๗ นางสาวณัฐกานต  อินทะรังษี 

 ๓๒๘ นางสาวณัฐชยา  พวงทอง 

 ๓๒๙ นางสาวณัฐชยา  ฮอเจริญทรัพย 

 ๓๓๐ นางสาวณัฐญา  ฉวนฉิน 

 ๓๓๑ นางสาวณัฐญา  บุญขาว 

 ๓๓๒ นางสาวณัฐฐา  ฉายแสง 

 ๓๓๓ นางสาวณัฐฐาพร  สุจินพรหม 

 ๓๓๔ นางสาวณัฐณิชา  วงคเนียม 

 ๓๓๕ นางสาวณัฐณิชา  สิทธิพล 

 ๓๓๖ นางสาวณัฐธยาน  แสงสวาสดิ์ 

 ๓๓๗ นางสาวณัฐธิดา  คําแกว 

 ๓๓๘ นางสาวณัฐธิดา  อินนา 

 ๓๓๙ นางสาวณัฐปภัสร  ทรายคํา 

 ๓๔๐ นางสาวณัฐพร  นิจธรรมสกุล 

 ๓๔๑ นางสาวณัฐภรณ  ริกําแง 

 ๓๔๒ นางสาวณัฐมน  แจงจุล 

 ๓๔๓ นางสาวณัฐวรรณ  ระเบียบ 

 ๓๔๔ นางสาวณัฐสุดา  หวังแกว 

 ๓๔๕ นางสาวณิขนันทน  อินภูวา 

 ๓๔๖ นางสาวณิชนันทน  โรมพันธ 

 ๓๔๗ นางสาวณิชยา  เพ็งจุน 

 ๓๔๘ นางสาวณิชาภัทร  ปนทอง 



 หนา   ๒๒๓ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๔๙ นางสาวณิชารีย  รุงแจง 

 ๓๕๐ นางดรุณรัตน  ซําบุญมี 

 ๓๕๑ นางสาวดวงกมล  บุญศรี 

 ๓๕๒ นางสาวดวงพร  มาเทศ 

 ๓๕๓ นางสาวดารากร  กุลสอนนาน 

 ๓๕๔ นางสาวดารารัตน  ไชยวุฒิ 

 ๓๕๕ นางสาวดารารัตน  มามาตย 

 ๓๕๖ นางสาวดาริกา  นาคเจริญ 

 ๓๕๗ นางสาวดาริกา  เยาวรัตน 

 ๓๕๘ นางสาวดาริศา  หมัดสมัน 

 ๓๕๙ นางสาวเดือนเพ็ญ  พรมผง 

 ๓๖๐ นางตรีรัตน  ศรีออน 

 ๓๖๑ นางสาวทวินันท  เขื่อนศร 

 ๓๖๒ นางสาวทวิรัตน  โคสะสุ 

 ๓๖๓ นางสาวทอรุง  ลอยประโคน 

 ๓๖๔ นางสาวทับทิม  เชื้อคําฮด 

 ๓๖๕ นางสาวทัศนีย  สําราญไพบูลย 

 ๓๖๖ นางสาวทิพเนตร  สีโสดา 

 ๓๖๗ นางสาวทิพยตะวัน  ภูหัตถการ 

 ๓๖๘ นางสาวทิพยสุมล  พรมสิทธิ์ 

 ๓๖๙ นางสาวทิพยอุดร  ปญญาทอง 

 ๓๗๐ นางสาวทิพยาภรณ  ชาติไพฑูรย 

 ๓๗๑ นางทิมาพร  จันทรพิทักษ 

 ๓๗๒ นางเทียนหอม  ศิลารักษ 

 ๓๗๓ นางธนัชพร  เทียนวรรณ 

 ๓๗๔ นางสาวธนาภรณ  ดิษฐเย็น 

 ๓๗๕ นางสาวธนาภรณ  หนเูหมือน 

 ๓๗๖ นางสาวธนาภรณ  หมั่นผดุง 

 ๓๗๗ นางสาวธนาภรณ  ไชยเมืองชื่น 

 ๓๗๘ นางสาวธนิดา  เกลียวทอง 

 ๓๗๙ นางธราภรณ  รอดประจญ 

 ๓๘๐ นางสาวธฤษวรรณ  วิชัยดิษฐ 

 ๓๘๑ นางสาวธัญญลักษณ  พลพิทักษ 

 ๓๘๒ นางสาวธัญญลักษณ  สายรัมย 

 ๓๘๓ นางสาวธัญญารัตน  วงศเขื่อน 

 ๓๘๔ นางธัญญาลักษณ  ประยูรเสาวภาคย 

 ๓๘๕ นางสาวธัญลักษณ  อนันตธนาสาร 

 ๓๘๖ นางสาวธันยา  จรลี 

 ๓๘๗ นางสาวธิดารัตน  ติวสรอย 

 ๓๘๘ นางสาวธิดารัตน  พาลึก 

 ๓๘๙ นางสาวธิตินันท  แจมจันทร 

 ๓๙๐ นางสาวธิติรัตน  ชุบศรี 

 ๓๙๑ นางสาวธีรมาศ  เจริญจันทมณี 

 ๓๙๒ นางสาวนงคลักษณ  ทับทิมหิน 

 ๓๙๓ นางสาวนงลักษณ  ไชยเลิศ 

 ๓๙๔ นางสาวนทีทิพย  ควรทํา 

 ๓๙๕ นางนนทิยา  เคนพุทธา 

 ๓๙๖ นางสาวนภเกตน  บงเทพ 

 ๓๙๗ นางสาวนภัสสร  โดงดี 

 ๓๙๘ นางสาวนรรษฐมน  แสงพระจันทร 



 หนา   ๒๒๔ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๙๙ นางสาวนริศรา  บุญสมบัติ 

 ๔๐๐ นางสาวนริศรา  พวงมาลัย 

 ๔๐๑ นางสาวนรีมาศ  หนูนวล 

 ๔๐๒ นางนรีรัตน  เถาวโท 

 ๔๐๓ นางสาวนฤมล  เถรวอง 

 ๔๐๔ นางสาวนฤมล  ปราบเภท 

 ๔๐๕ นางสาวนฤมล  วาวทอง 

 ๔๐๖ นางสาวนลินนุช  แกวเนตร 

 ๔๐๗ นางสาวนลินี  บําราบ 

 ๔๐๘ นางสาวนวลจันทร  หาญกลา 

 ๔๐๙ นางสาวนวลอนงค  ดีดพิณรัมย 

 ๔๑๐ นางสาวนัฏยา  แกวประเสริฐ 

 ๔๑๑ นางสาวนันทชา  ขํามณี 

 ๔๑๒ นางสาวนันทนภัส  นิลศิริ 

 ๔๑๓ นางนันทนภัส  บุญมีชัย 

 ๔๑๔ นางสาวนันทนัช  พิมพมณีทรัพย 

 ๔๑๕ นางสาวนันทวรรณ  บุญญา 

 ๔๑๖ นางสาวนันทิชา  สังขคํา 

 ๔๑๗ นางสาวนันทิดา  ปาสาบุตร 

 ๔๑๘ นางสาวนารีมะ  นิภิรมย 

 ๔๑๙ นางสาวนารีรัตน  ทองเพชร 

 ๔๒๐ นางสาวนารีรัตน  แสงสอน 

 ๔๒๑ นางสาวน้ําฝน  คลองงาม 

 ๔๒๒ นางสาวน้ําฝน  สิริพัชราภรณ 

 ๔๒๓ นางสาวนิชาภา  จินะเปงกาศ 

 ๔๒๔ นางสาวนิดารัตน  อบอุน 

 ๔๒๕ นางสาวนิตยา  คุยบุตร 

 ๔๒๖ นางสาวนิตยา  บาดกลาง 

 ๔๒๗ นางสาวนิตยา  มะลิลาด 

 ๔๒๘ นางนิตยา  อินทราย 

 ๔๒๙ นางนิธิพร  คงถิ่น 

 ๔๓๐ นางนิภาพร  วงศสิกุล 

 ๔๓๑ นางสาวนิภาภรณ  ธงไชย 

 ๔๓๒ นางสาวนิรมล  ตะวงษ 

 ๔๓๓ นางสาวนิรมล  ศรียายาง 

 ๔๓๔ นางสาวนิลวรรณ  เสาโกมุท 

 ๔๓๕ นางสาวนิศานาถ  ไกร 

 ๔๓๖ นางสาวนิศามณี  เปรมปรีชา 

 ๔๓๗ นางสาวนิศารัตน  อินแกวมูล 

 ๔๓๘ นางนุชจรีย  ปะกังลําภู 

 ๔๓๙ นางนุชรา  พันธุแพทย 

 ๔๔๐ นางสาวนุชรีย  ดวงหวัง 

 ๔๔๑ นางสาวนุสราภรณ  บุญแตง 

 ๔๔๒ นางสาวนูรียะ  เพชรกาหรีม 

 ๔๔๓ นางเนตรนภา  จันทะวงศ 

 ๔๔๔ นางสาวเนรีรัตน  อินเทพ 

 ๔๔๕ นางสาวบัณฑิญา  ผดุงขวัญ 

 ๔๔๖ นางสาวบัวหอม  หนั่นตา 

 ๔๔๗ นางสาวบุญหลาย  โทนารินทร 

 ๔๔๘ นางสาวบุศรา  สินภักดี 



 หนา   ๒๒๕ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๔๙ นางสาวบุศรินทร  คณโฑมุข 

 ๔๕๐ นางสาวบุษกร  สมตะแกว 

 ๔๕๑ นางสาวบุษบา  บุญเรืองเศษ 

 ๔๕๒ นางสาวเบญจมาภรณ  นนทศักดิ์ 

 ๔๕๓ นางสาวเบญจมาศ  ขุนทอง 

 ๔๕๔ นางสาวเบญจมาศ  จูดศรี 

 ๔๕๕ นางสาวเบญจมาศ  บุญเลิศ 

 ๔๕๖ นางสาวเบญจมาศ  ประสิทธิกสิกร 

 ๔๕๗ นางสาวเบญจมาศ  มาระศรี 

 ๔๕๘ นางสาวเบ็ญจมาศ  บุตรลา 

 ๔๕๙ นางสาวเบญจรัตน  สกุลจันทรหอม 

 ๔๖๐ นางสาวเบญจวรรณ  เลนไธสง 

 ๔๖๑ นางสาวเบญจวรรณ  วงษรัตนานนท 

 ๔๖๒ นางสาวเบญจวรรณ  อยูคง 

 ๔๖๓ นางสาวเบญจา  คงเจริญ 

 ๔๖๔ นางสาวเบ็ญจา  กรัตพงศ 

 ๔๖๕ นางสาวปณัฐชญา  สินเธาว 

 ๔๖๖ นางสาวปณิชา  เจริญคีรี 

 ๔๖๗ นางสาวปทุมพร  สิทธิพงษ 

 ๔๖๘ นางสาวปนัดดา  คงเลิศ 

 ๔๖๙ นางสาวปนัดดา  ชนะพาล 

 ๔๗๐ นางสาวปนัดดา  สองเมือง 

 ๔๗๑ นางสาวปนัดดา  แสงพรมชารี 

 ๔๗๒ นางสาวปภัสรา  ศิลาที 

 ๔๗๓ นางสาวปภาดา  โพธิ์คง 

 ๔๗๔ นางสาวประไพพรรณ  ประสานตร ี

 ๔๗๕ นางสาวประภัทสร  พิมพดี 

 ๔๗๖ นางสาวประภัสสร  จันดี 

 ๔๗๗ นางสาวประภัสสร  ผาสุข 

 ๔๗๘ นางสาวประภาพรรณ  งาผักแวน 

 ๔๗๙ นางสาวปรัศนีย  วงศไธสง 

 ๔๘๐ นางสาวปริมประภา  ตายัน 

 ๔๘๑ นางปริศนาภรณ  ฆองคํา 

 ๔๘๒ นางสาวปรีชญา  กอใหญ 

 ๔๘๓ นางสาวปรีดาวรรณ  พิมพศรี 

 ๔๘๔ นางสาวปรียนุช  ญาณธนพร 

 ๔๘๕ นางสาวปรียานุช  ไชยวงศ 

 ๔๘๖ นางสาวปรียานุช  แปงเจอร 

 ๔๘๗ นางสาวปรียานุช  ภูฆัง 

 ๔๘๘ นางสาวปลายฝน  บุญแกว 

 ๔๘๙ นางสาวปวิชญา  สุวรรณามังกร 

 ๔๙๐ นางสาวปวีณา  แกวฉาง 

 ๔๙๑ นางสาวปวีณา  จุลบุตร 

 ๔๙๒ นางสาวปวีณา  ชาละวัน 

 ๔๙๓ นางสาวปวีราพัศ  พิมพใจบุญ 

 ๔๙๔ นางปองรัตน  แยมสงวน 

 ๔๙๕ นางสาวปฐฐามนันต  กรุดธูป 

 ๔๙๖ นางสาวปทมาภรณ  ณ ถลาง 

 ๔๙๗ นางสาวปทมาภรณ  ศรีจินดา 

 ๔๙๘ นางสาวปางคษิฏา  เจนนสานริกิจ 



 หนา   ๒๒๖ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๙๙ นางสาวปาริชาติ  ศักรบุตร 

 ๕๐๐ นางสาวปนกมล  กล่ินเลขา 

 ๕๐๑ นางสาวปยนันท  จุโจม 

 ๕๐๒ นางสาวปยนุช  ธุวสิน 

 ๕๐๓ นางสาวปยะธิดา  บรรพกิจ 

 ๕๐๔ นางสาวปยะนุช  พงษประเทศ 

 ๕๐๕ นางสาวปยะนุช  พุมสุวรรณ 

 ๕๐๖ นางสาวปยะนุช  ละลี 

 ๕๐๗ นางสาวปยะนุช  สรอยสุมาลี 

 ๕๐๘ นางสาวปยากรป  พรดอนกอ 

 ๕๐๙ นางสาวปยวรา  เอี่ยมเขียว 

 ๕๑๐ นางสาวปุณยนุช  คํามา 

 ๕๑๑ นางสาวปุณยนุช  สายสะอาด 

 ๕๑๒ นางสาวปุณิกา  แกวพรม 

 ๕๑๓ นางผกาพันธ  คุณโน 

 ๕๑๔ นางสาวผกามาศ  เงินเกา 

 ๕๑๕ นางผกาวรรณ  ศรีมณี 

 ๕๑๖ นางสาวผองพรรณ  เสนเกตุ 

 ๕๑๗ นางสาวผองพรรณ  โสภา 

 ๕๑๘ นางสาวผาณิต  พลอินทร 

 ๕๑๙ นางสาวพจมาน  กุลบุญยา 

 ๕๒๐ นางพนัดดา  สิทธิศักดิ์ 

 ๕๒๑ นางพนิดา  ภารประดิษฐ 

 ๕๒๒ นางสาวพรชนก  เชิงหอม 

 ๕๒๓ นางพรณิพา  แสงสุข 

 ๕๒๔ นางสาวพรธิวาห  สลางสิงห 

 ๕๒๕ นางสาวพรนิภา  อินถาโท 

 ๕๒๖ นางสาวพรพิมล  พลเสน 

 ๕๒๗ นางสาวพรรณทิพย  วชีรสุต 

 ๕๒๘ นางสาวพรรณพัฒน  คชาวงษ 

 ๕๒๙ นางสาวพรรณสุดา  สุเหร็น 

 ๕๓๐ นางสาวพรรณิการ  บุญรอดดิษฐ 

 ๕๓๑ นางสาวพรรณิดา  พอคนตรง 

 ๕๓๒ นางสาวพรรนดา  เอี่ยมออง 

 ๕๓๓ นางพรสวรรค  สมะนารี 

 ๕๓๔ นางสาวพรสุดา  แกวเผือก 

 ๕๓๕ นางสาวพรสุดา  สุขศรี 

 ๕๓๖ นางสาวพรสุดา  อักษรพันธ 

 ๕๓๗ นางสาวพราวพิชชา  รุงเรือง 

 ๕๓๘ นางสาวพลอยนภัส  วิเศษสิงห 

 ๕๓๙ นางพวงเพชร  ปราบเขต 

 ๕๔๐ นางพวงเพชร  ภูผิวนาค 

 ๕๔๑ นางสาวพวิษยพร  ทองคํา 

 ๕๔๒ นางสาวพักตรา  ไชยสาร 

 ๕๔๓ นางสาวพัชฎาภรณ  ชานุชิต 

 ๕๔๔ นางสาวพัชราภรณ  ใจออน 

 ๕๔๕ นางพัชรี  เกษเกษม 

 ๕๔๖ นางสาวพัชรี  ราชเดิม 

 ๕๔๗ นางสาวพัชรียา  เกินแกว 

 ๕๔๘ นางสาวพัชรียา  ปงเมือง 



 หนา   ๒๒๗ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๔๙ นางสาวพัณนิดา  กาญจนโสภา 

 ๕๕๐ นางสาวพัตรพิมล  หลอพันธ 

 ๕๕๑ นางสาวพันทิวา  นพรัตนดลพร 

 ๕๕๒ นางสาวพันธบุปผา  พรหมเสน 

 ๕๕๓ นางสาวพัลลภา  สิงหช ู

 ๕๕๔ นางสาวพาขวัญ  ทาวสาลี 

 ๕๕๕ นางพิชญสิณี  ลองวิเชียร 

 ๕๕๖ นางสาวพิชาภรณ  พิมพบุตร 

 ๕๕๗ นางสาวพิมพขวัญ  เพนเทศ 

 ๕๕๘ นางสาวพิมพปพิชญ  สาระพันธ 

 ๕๕๙ นางสาวพิมพสุดา  คบหมู 

 ๕๖๐ นางสาวพิศมัย  จําปาซอนกล่ิน 

 ๕๖๑ นางสาวเพ็ญทิภา  จันทรกลาง 

 ๕๖๒ นางเพ็ญพักตร  ทับลคร 

 ๕๖๓ นางเพ็ญพัตร  สาธิตธรรมชาติ 

 ๕๖๔ นางสาวเพียงตะวัน  สาคร 

 ๕๖๕ นางสาวแพรวนภา  ยมศรี 

 ๕๖๖ นางไพรรินทร  นวนกระโทก 

 ๕๖๗ นางสาวฟาดีละห  แตเลาะ 

 ๕๖๘ นางสาวเฟองฟา  พันนารัตน 

 ๕๖๙ นางสาวภณัฐฎา  สุวะมาตย 

 ๕๗๐ นางสาวภัคราวตรี  พาทีทิน 

 ๕๗๑ นางภัควลัญชญ  นนทชัย 

 ๕๗๒ นางสาวภัทรวลัย  สะอาดเอี่ยม 

 ๕๗๓ นางภัทรสุดา  คงชุม 

 ๕๗๔ นางสาวภัทราพร  อารีย 

 ๕๗๕ นางสาวภัทราวรรณ  ชัยวงค 

 ๕๗๖ นางสาวภัสสร  ไทยราษฎร 

 ๕๗๗ นางสาวภาวิณี  ขาวแจม 

 ๕๗๘ นางสาวภาวิณี  วรรณทอง 

 ๕๗๙ นางภาวิตา  โสดาศรี 

 ๕๘๐ นางสาวภิญญลักษณ  กิติวรรณประสาร 

 ๕๘๑ นางสาวมณีนุช  ประกอบนันท 

 ๕๘๒ นางสาวมณีรัตน  ผาลี 

 ๕๘๓ นางสาวมณีรัตน  วัชรารัตน 

 ๕๘๔ นางสาวมนชนก  แกวขาว 

 ๕๘๕ นางสาวมนทิรา  สุดสอาด 

 ๕๘๖ นางสาวมยุรี  ศรีเมือง 

 ๕๘๗ นางสาวมลทกาญจน  คงโส 

 ๕๘๘ นางมะลิจันทร  เพียรเสมอ 

 ๕๘๙ นางสาวมะลิวัลย  แทนวงษ 

 ๕๙๐ นางสาวมัชฌิญา  ชิยางคะบุตร 

 ๕๙๑ นางสาวมัลลิกา  จันสีดา 

 ๕๙๒ นางสาวมัลลิกา  ตูสุพรรณ 

 ๕๙๓ นางสาวมานิดา  พรมศร 

 ๕๙๔ นางมานิศา  ซอระสี 

 ๕๙๕ นางสาวมาริษา  เครือเขื่อนเพชร 

 ๕๙๖ นางสาวมุกรินทร  กําจร 

 ๕๙๗ นางสาวมุธิตา  พิลา 

 ๕๙๘ นางสาวยุวดี  ชูเนตร 



 หนา   ๒๒๘ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๙๙ นางสาวยุวดี  สังขทอง 

 ๖๐๐ นางสาวเยาวรัตน  จํานงจิต 

 ๖๐๑ นางสาวเยาวลักษณ  วงศขัติยะ 

 ๖๐๒ นางใยใหม  มิ่งขวัญ 

 ๖๐๓ นางสาวรชยา  เอี่ยมเสริม 

 ๖๐๔ นางสาวรฐา  ไชยสิงห 

 ๖๐๕ นางสาวรวิพร  สมคิด 

 ๖๐๖ นางสาวรวีวรรณ  ทฤษฎีสุข 

 ๖๐๗ นางสาวระพี  บูคะธรรม 

 ๖๐๘ นางสาวระพีพรรณ  สาธุรัมย 

 ๖๐๙ นางสาวรัชฎาภรณ  หนาไม 

 ๖๑๐ นางสาวรัชฎาวรรณ  จันทรสุข 

 ๖๑๑ นางรัชดา  สติภา 

 ๖๑๒ นางสาวรัชนก  มีสัตย 

 ๖๑๓ นางสาวรัชนี  พละศักดิ์ 

 ๖๑๔ นางสาวรัชนี  เหี้ยมหาญ 

 ๖๑๕ นางสาวรัชนี  อินทรกุล 

 ๖๑๖ นางรัฐติยาพร  มั่นมาตย 

 ๖๑๗ นางสาวรัตติกา  อุบาลี 

 ๖๑๘ นางสาวรัตติกาล  คงปราง 

 ๖๑๙ นางสาวรัตติกาล  คุมทอง 

 ๖๒๐ นางสาวรัตติกาล  ชูประพันธ 

 ๖๒๑ นางสาวรัตติยา  ศาลกลาง 

 ๖๒๒ นางสาวรัตนประภา  สายปญญา 

 ๖๒๓ นางสาวรัตนฤดี  ศรีพุทธิรัตน 

 ๖๒๔ นางสาวรัตนาพร  คําหลา 

 ๖๒๕ นางสาวรัตนาภรณ  อภัยสม 

 ๖๒๖ นางสาวรัตนาวดี  ทองภิรมย 

 ๖๒๗ นางสาวรัติกาล  ไพยะราช 

 ๖๒๘ นางริณนาร  บุญทน 

 ๖๒๙ นางสาวรุงทิวา  วะรัมย 

 ๖๓๐ นางสาวรุงทิวา  สุวรรณผัน 

 ๖๓๑ นางสาวรุงนภา  กินนิน 

 ๖๓๒ นางสาวรุงนภา  ทองทวี 

 ๖๓๓ นางสาวรุงนภา  ลอสินคํา 

 ๖๓๔ นางสาวรุสนีย  ยาชะรัต 

 ๖๓๕ นางสาวรุสิตา  หีมโหด 

 ๖๓๖ นางสาวเรณู  ถาวรย่ิง 

 ๖๓๗ นางสาวฤดีพร  โคตรสงคราม 

 ๖๓๘ นางสาวลดาวัลย  ภิระตา 

 ๖๓๙ นางสาวลลิดา  วิบูลยกุล 

 ๖๔๐ นางสาวลลิตา  จงภักดี 

 ๖๔๑ นางสาวลักขณา  สีนอเพีย 

 ๖๔๒ นางสาวลักขณา  อินทรจันทร 

 ๖๔๓ นางสาวลัดดาพร  เพอโหด 

 ๖๔๔ นางสาววชิรดา  ทองดอนเสียง 

 ๖๔๕ นางสาววชิราภรณ  ตุลยเสวี 

 ๖๔๖ นางสาววดีรัตน  ดาวเรือง 

 ๖๔๗ นางสาววนัชฎา  คําปราบ 

 ๖๔๘ นางสาววนัสนันท  ย่ิงนคร 



 หนา   ๒๒๙ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๔๙ นางวนาลี  พรมกามินทร 

 ๖๕๐ นางวนิดา  นนมนตรี 

 ๖๕๑ นางสาววนิดา  ปจจะมะ 

 ๖๕๒ นางสาววรนันทน  คงกรุด 

 ๖๕๓ นางสาววรรณพร  อุนผาง 

 ๖๕๔ นางสาววรรณภา  บรรณทิพย 

 ๖๕๕ นางสาววรรณภา  อนุศาสน 

 ๖๕๖ นางสาววรรณา  นวลกุง 

 ๖๕๗ นางสาววรรณา  โสสมัน 

 ๖๕๘ นางสาววรรณิศา  วิลัยรัมย 

 ๖๕๙ นางสาววรรวิภา  หลวงทะ 

 ๖๖๐ นางสาววรวิตตา  ยมณี 

 ๖๖๑ นางสาววรัญญา  คอชากูล 

 ๖๖๒ นางสาววรัญญา  นอยทรง 

 ๖๖๓ นางสาววรัญญา  ใยเทศ 

 ๖๖๔ นางสาววรัญญา  สีคงแกว 

 ๖๖๕ นางวรางคณา  ผองจิตต 

 ๖๖๖ นางสาววราภรณ  เชื้อคําเพ็ง 

 ๖๖๗ นางวราภรณ  ธราพร 

 ๖๖๘ นางสาววริยา  กะดามัน 

 ๖๖๙ นางวริษฐา  หลักเขต 

 ๖๗๐ นางสาววรุนทิพย  อยูชื่น 

 ๖๗๑ นางสาววลัยพรรณ  แซโคว 

 ๖๗๒ นางสาววลินยา  ทองเนตร 

 ๖๗๓ นางสาววัชราภรณ  เชื้อนารา 

 ๖๗๔ นางสาววัชราภรณ  วงศยา 

 ๖๗๕ นางสาววัชรีพร  ผัดแกว 

 ๖๗๖ นางวันวิสา  คล่ีแกว 

 ๖๗๗ นางสาววันวิสา  ผองแผว 

 ๖๗๘ นางสาววันวิสา  พลอยงาม 

 ๖๗๙ นางสาววันวิสา  วงคแสงนอย 

 ๖๘๐ นางสาววัลยลิกา  เนียมจันทร 

 ๖๘๑ นางสาววัลลิสา  ดอกจําป 

 ๖๘๒ นางสาววารินทร  หรุมวิสัย 

 ๖๘๓ นางสาววารุณี  ปลุกใจ 

 ๖๘๔ นางสาววาสนา  มณีกรรณ 

 ๖๘๕ นางสาววาสนา  สบูมวง 

 ๖๘๖ นางสาววิกานดา  ลีลา 

 ๖๘๗ นางวิจิตรา  ทันครบุรี 

 ๖๘๘ นางสาววิจิตรา  พลซา 

 ๖๘๙ นางสาววิจิตรา  อินทวงศ 

 ๖๙๐ นางสาววิชชุมา  บุญยวง 

 ๖๙๑ นางสาววิชุดา  โพธาราม 

 ๖๙๒ นางสาววิชุดา  แสนสุภา 

 ๖๙๓ นางสาววิภา  ปานทอง 

 ๖๙๔ นางสาววิภาดา  เข็มบุบผา 

 ๖๙๕ นางสาววิภาวดี  กิ่งจันทร 

 ๖๙๖ นางสาววิภาวรรณ  กิจประสงค 

 ๖๙๗ นางสาววิภาวรรณ  เดือนอุม 

 ๖๙๘ นางสาววิภาวรรณ  ออนหวาน 



 หนา   ๒๓๐ (เลมท่ี  ๙) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๙๙ นางสาววิมลรัตน  เฉลิมวงษ 

 ๗๐๐ นางสาววิมลรัตน  โพระกัน 

 ๗๐๑ นางสาววิรยา  รูจีพันธ 

 ๗๐๒ นางสาววิรากานต  ดวงติ๊บ 

 ๗๐๓ นางสาววิรินธร  โพธิ์ศรี 

 ๗๐๔ นางสาววิริยา  อินสกุล 

 ๗๐๕ นางสาววิลาวัลย  บํารุงสุข 

 ๗๐๖ นางสาววิลาวัลย  มีสมานพงษ 

 ๗๐๗ นางวิไลพร  ณ คีรี 

 ๗๐๘ นางสาววีรยา  สุภาอินทร 

 ๗๐๙ นางสาวแวหะมีดะฮ  มะแอ 

 ๗๑๐ นางสาวศรันยา  วัดละเอียด 

 ๗๑๑ นางศรินยา  ทองคําดี 

 ๗๑๒ นางศศศจี  ระงับ 

 ๗๑๓ นางสาวศศิธร  โกษาแสง 

 ๗๑๔ นางสาวศศิธร  รอดเข็ม 

 ๗๑๕ นางสาวศศิธร  สินทอง 

 ๗๑๖ นางสาวศศิพิมพ  คาขาว 

 ๗๑๗ นางศศิรัตน  รัตนสุภา 

 ๗๑๘ นางสาวศิมาภรณ  เก็มเด็น 

 ๗๑๙ นางสาวศิริกาญจน  เนียมขํา 

 ๗๒๐ นางสาวศิริธิดา  อริยชาติ 

 ๗๒๑ นางสาวศิรินภา  แพงงาม 

 ๗๒๒ นางสาวศิริพร  กาดกลางดอน 

 ๗๒๓ นางสาวศิริพร  รอดแกว 

 ๗๒๔ นางสาวศิริพรรณ  ล้ือพอก 

 ๗๒๕ นางศิริพรรณ  แกนนาคํา 

 ๗๒๖ นางสาวศิริพักตร  ภักดีวุฒิ 

 ๗๒๗ นางสาวศิริมา  สุกา 

 ๗๒๘ นางสาวศิริรัชนี  สัณหพานิชกิจ 

 ๗๒๙ นางสาวศิริรัตน  เพียรการ 

 ๗๓๐ นางสาวศิริรัตน  เลอยุกต 

 ๗๓๑ นางสาวศิริรัตน  หวังผล 

 ๗๓๒ นางสาวศิริลักษณ  จําเนียร 

 ๗๓๓ นางสาวศิริวรรณ  ผ่ึงวงษ 

 ๗๓๔ นางสาวศิริวิมล  เฟองมณี 

 ๗๓๕ นางสาวศิวพร  ตุนทิ 

 ๗๓๖ นางสาวศิวาพร  พุทธเจริญ 

 ๗๓๗ นางศุพิมพ  มุสิกา 

 ๗๓๘ นางสาวศุภลักษณ  พรมรอด 

 ๗๓๙ นางสาวศุภัชญา  กระจางวงษ 

 ๗๔๐ นางสาวศุภัสสร  อะชวยรัมย 

 ๗๔๑ นางสาวศุภิสรา  จารยคุณ 

 ๗๔๒ นางสาวศุรีมาศ  พรมเพ็ง 

 ๗๔๓ นางศุลีพร  สมอหอม 

 ๗๔๔ นางสาวโศรยา  ยศพิไชย 

 ๗๔๕ นางสาวสกุลรัตน  พูนประโคน 

 ๗๔๖ นางสมจิต  ราชหาด 

 ๗๔๗ นางสาวสมใจ  โทอุดทา 

 ๗๔๘ นางสาวสมบัติ  ทันไชย 
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 ๗๔๙ นางสาวสมพิศ  ปานเนาว 

 ๗๕๐ นางสมฤทัย  ดวงสกุล 

 ๗๕๑ นางสาวสมฤทัย  เปดทอง 

 ๗๕๒ นางสาวสมลักษณ  บุญเกิด 

 ๗๕๓ นางสาวสมหญิง  เนียมทรัพย 

 ๗๕๔ นางสาวสรญา  แสงอรุณ 

 ๗๕๕ นางสาวสราลี  ไชยมงคล 

 ๗๕๖ นางสาวสลิลทิพย  จันทรโสภา 

 ๗๕๗ นางสาวสายพิน  นามศร 

 ๗๕๘ นางสาวสายสมร  ยะวังพล 

 ๗๕๙ นางสาวสาริณี  เขียวสลุง 

 ๗๖๐ นางสาวสาวิตรี  มะลิซอน 

 ๗๖๑ นางสาวสิทธิณี  ทับดวง 

 ๗๖๒ นางสาวสิทธิศิล  ติงสะ 

 ๗๖๓ นางสาวสิริธร  เพียวสูงเนิน 

 ๗๖๔ นางสาวสิริพร  คลองตา 

 ๗๖๕ นางสาวสิริพรพรรณ  สมศรี 

 ๗๖๖ นางสาวสิริภา  ชัยสิทธิ์ 

 ๗๖๗ นางสาวสิริวัลล  เพ็ชรรัตน 

 ๗๖๘ นางสาวสิวิมล  วังโยธา 

 ๗๖๙ นางสุกัญญา  ปาวงค 

 ๗๗๐ นางสาวสุกัญญา  มณี 

 ๗๗๑ นางสาวสุกัญญา  สองแสง 

 ๗๗๒ นางสาวสุกัญญา  โฮมชัย 

 ๗๗๓ นางสาวสุกัลยา  สิงหนา 

 ๗๗๔ นางสาวสุจิตตรา  มาลาด 

 ๗๗๕ นางสาวสุจิตรา  แกวหลอน 

 ๗๗๖ นางสุจินดา  สิทธิโน 

 ๗๗๗ นางสุจิรา  พวดรักษา 

 ๗๗๘ นางสาวสุชาสินี  ขาลออน 

 ๗๗๙ นางสุณัฐชา  ขวัญมี 

 ๗๘๐ นางสาวสุณีรัตน  จันทรตะ 

 ๗๘๑ นางสุดาทิพย  ศุทธารกูร 

 ๗๘๒ นางสาวสุดารัตน  คาไหมคํา 

 ๗๘๓ นางสาวสุดารัตน  จันทรแดง 

 ๗๘๔ นางสาวสุดารัตน  มั่งคั่ง 

 ๗๘๕ นางสาวสุดารัตน  วงคทําเนียบ 

 ๗๘๖ นางสาวสุทธาทิพย  ปตตานี 

 ๗๘๗ นางสาวสุธัญพิชชา  แกวหานาม 

 ๗๘๘ นางสาวสุธาวดี  สีสดสุข 

 ๗๘๙ นางสุธาสินี  ขจรจิตร 

 ๗๙๐ นางสาวสุธาสินี  นิ่มพานิช 

 ๗๙๑ นางสาวสุธาสินี  โสมเกตรินทร 

 ๗๙๒ นางสาวสุธีรัตน  จันทรแดง 

 ๗๙๓ นางสาวสุนันท  เกิดโต 

 ๗๙๔ นางสาวสุนันทา  กอนทอง 

 ๗๙๕ นางสาวสุนันทิกา  ดีบุก 

 ๗๙๖ นางสุนิษา  ทิพยรัตน 

 ๗๙๗ นางสาวสุนิสา  กูลหลัง 

 ๗๙๘ นางสาวสุนิสา  พลยางนอก 
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 ๗๙๙ นางสาวสุใบดะ  ท้ิงผอม 

 ๘๐๐ นางสาวสุปราณี  ไพรมาเกิด 

 ๘๐๑ นางสาวสุปราณี  สุขทวี 

 ๘๐๒ นางสาวสุพนิต  เฉลิมทรง 

 ๘๐๓ นางสาวสุพร  ยืนยงคีรีมาศ 

 ๘๐๔ นางสาวสุพัฒตา  สวัสดิ์ศรี 

 ๘๐๕ นางสาวสุพัตรา  คลองแค 

 ๘๐๖ นางสาวสุพัตรา  โคตรชมภู 

 ๘๐๗ นางสาวสุพัตรา  จิตรจันทร 

 ๘๐๘ นางสาวสุพัตรา  ตุมเพชร 

 ๘๐๙ นางสาวสุพัตรา  ยาอุด 

 ๘๑๐ นางสาวสุพัตรา  สารีทิพย 

 ๘๑๑ นางสาวสุพัสตรา  ศรีวรรณะ 

 ๘๑๒ นางสุพิชญา  คงชู 

 ๘๑๓ นางสาวสุภรณพรรณ  เทพพิทักษ 

 ๘๑๔ นางสาวสุภัทรา  ครองพวก 

 ๘๑๕ นางสาวสุภาพร  จันทขันธ 

 ๘๑๖ นางสาวสุภาพร  วงษแกว 

 ๘๑๗ นางสุภาพร  วงษชา 

 ๘๑๘ นางสาวสุภารัตน  สลางสิงห 

 ๘๑๙ นางสาวสุภาวดี  สุทธิพันธ 

 ๘๒๐ นางสาวสุภาวรรณ  คงแสงไชย 

 ๘๒๑ นางสาวสุมณีย  ธัญญะภู 

 ๘๒๒ นางสุมาลี  ไขแกว 

 ๘๒๓ นางสาวสุรัญญา  ศึกสม 

 ๘๒๔ นางสาวสุรีพร  ปนทอง 

 ๘๒๕ นางสาวสุรีพร  รัตนจันทร 

 ๘๒๖ นางสาวสุรียฉาย  สายหอม 

 ๘๒๗ นางสาวสุรีรัตน  แปงพังงา 

 ๘๒๘ นางสาวสุวรรณา  จันทรหอม 

 ๘๒๙ นางสาวสุวรรณี  บุญสมยา 

 ๘๓๐ นางสาวสุวิกรานต  ศรีวรรณา 

 ๘๓๑ นางสาวสุวิษา  วงษเที่ยง 

 ๘๓๒ นางสาวเสาวณีย  เมืองมุสิก 

 ๘๓๓ นางสาวเสาวภา  ยืนยง 

 ๘๓๔ นางสาวเสาวภา  สนธิพรรค 

 ๘๓๕ นางสาวเสาวลักษณ  คําไล 

 ๘๓๖ นางสาวเสาวลักษณ  แทนประมูล 

 ๘๓๗ นางสาวเสาวลักษณ  อุยเวง 

 ๘๓๘ นางสาวโสพิศ  เครือสตอย 

 ๘๓๙ นางโสภาวรรณ  สมบูรณ 

 ๘๔๐ นางสาวโสภิตา  ดวงบรรเทา 

 ๘๔๑ นางสาวหทัยภัทร  วันโส 

 ๘๔๒ นางสาวหนึ่งฤทัย  โซะเฮง 

 ๘๔๓ นางสาวหยาดพิรุณ  คาภัยวงศ 

 ๘๔๔ นางสาวหฤทัย  บุญทศ 

 ๘๔๕ นางสาวหฤทัยรัตน  เอี่ยมนุม 

 ๘๔๖ นางสาวหัทยา  ผิวจันทร 

 ๘๔๗ นางสาวอนงค  ดวงนางรอง 

 ๘๔๘ นางอนุสรา  เพ็ชรดี 
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 ๘๔๙ นางสาวอภิญญา  กาฬเกตุ 

 ๘๕๐ นางสาวอภิญญา  แกวศรีบุญ 

 ๘๕๑ นางสาวอภิญญา  ออนสุวรรณ 

 ๘๕๒ นางสาวอภิรดี  แกวเปง 

 ๘๕๓ นางสาวอภิสรา  คุมคํา 

 ๘๕๔ นางสาวอมราวดี  ปุระโน 

 ๘๕๕ นางสาวอรณิชา  คงทัน 

 ๘๕๖ นางสาวอรดา  เที่ยงตรง 

 ๘๕๗ นางสาวอรทัย  ดีเลิศ 

 ๘๕๘ นางสาวอรนุช  อาทิตยวงษ 

 ๘๕๙ นางสาวอรพรรณ  ไชยรบ 

 ๘๖๐ นางสาวอรพรรณ  เพ็งผล 

 ๘๖๑ นางสาวอรพิณ  สละ 

 ๘๖๒ นางสาวอรพิมพ  อัศพันธ 

 ๘๖๓ นางสาวอรษา  ขุนแพง 

 ๘๖๔ นางสาวอรสา  วงศเครือ 

 ๘๖๕ นางสาวอรอนงค  บุญนิตย 

 ๘๖๖ นางอรอุมา  พลชัย 

 ๘๖๗ นางสาวอรอุมา  แสงทองเคลือบ 

 ๘๖๘ นางอรอุรา  กาทองทุง 

 ๘๖๙ นางสาวอริสา  คําผงแดง 

 ๘๗๐ นางสาวอรุณวตี  ทาปญญา 

 ๘๗๑ นางสาวอรุณวรรณ  วานนท 

 ๘๗๒ นางสาวอรุณี  วงษและ 

 ๘๗๓ นางสาวออมฤทัย  บึงอําพัน 

 ๘๗๔ นางสาวออริตา  ล้ีเกษร 

 ๘๗๕ นางสาวอังคณา  เกล้ียงเกลา 

 ๘๗๖ นางสาวอังคณา  สักกะโต 

 ๘๗๗ นางอังคณา  สุนทรศิริ 

 ๘๗๘ นางสาวอัจฉรา  ทองคํา 

 ๘๗๙ นางอัจฉรา  อินสุวรรณ 

 ๘๘๐ นางอัจฉรีย  อนุจร 

 ๘๘๑ นางสาวอัญชลี  ชาวไชย 

 ๘๘๒ นางสาวอัญชลี  ทองติด 

 ๘๘๓ นางสาวอัญชลี  บุตรหนัน 

 ๘๘๔ นางสาวอัฒจิมา  จิกาโซะ 

 ๘๘๕ นางอัฮลาม  มะดีเยาะ 

 ๘๘๖ นางสาวอาซีซะห  สันหมาน 

 ๘๘๗ นางสาวอาทิตยา  ปานพืช 

 ๘๘๘ นางสาวอานีซะ  กาหลง 

 ๘๘๙ นางสาวอามรทิพย  เพชรพวง 

 ๘๙๐ นางสาวอารยา  กาชัย 

 ๘๙๑ นางสาวอารยา  อักษรสวัสดิ์ 

 ๘๙๒ นางสาวอารีฟา  บิลหลี 

 ๘๙๓ นางสาวอารีฟา  เบญญาวุฒิกร 

 ๘๙๔ นางสาวอารีรัตน  วิเศษกุล 

 ๘๙๕ นางสาวอําพร  สิงหะ 

 ๘๙๖ นางสาวอําพิลา  กุณา 

 ๘๙๗ นางสาวอินทิรา  อินทรสมบัติ 

 ๘๙๘ นางสาวอิ่มใจ  สุธาไพร 
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 ๘๙๙ นางสาวอิสราภรณ  เย็นขัน 

 ๙๐๐ นางสาวอุทุมพร  ทองกลาง 

 ๙๐๑ นางสาวอุรัสยา  คําชู 

 ๙๐๒ นางสาวอุไรลักษณ  แกวกันยา 

 ๙๐๓ นางสาวอุษณี  วงศสุจริต 

 ๙๐๔ นางสาวไอละฎา  แสนเมือง 

 ๙๐๕ นางสาวฮาซือนะ  แซะเซ็ง 

กรมการแพทย 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๗๒  ราย) 

 ๑ นายกิตติศักดิ์  รักประชา 

 ๒ นายกุลชาติ  เอกภูมิมาศ 

 ๓ นายชวลิต  ทรัพยศรีสัญจัย 

 ๔ นายไชยา  กองดวง 

 ๕ นายณัฐพล  โกมลรัตน 

 ๖ นายทรงวิทย  พายัพวัฒนวงษ 

 ๗ นายธฤต  แตระกุล 

 ๘ นายธีรเดช  สมเมือง 

 ๙ นายนพรุจ  คงสวัสดิ์ 

 ๑๐ นายนรสิงห  สวัสดิ์วงษ 

 ๑๑ นายบุญชู  ตาปราบ 

 ๑๒ นายบุญธรรม  เผาแกว 

 ๑๓ นายเปรมศักดิ์  เหลาอยูคง 

 ๑๔ นายผัลยศุภา  วิเศษชุมพล 

 ๑๕ นายพลกฤต  คํารินทร 

 ๑๖ นายพาสรรค  ผลโภค 

 ๑๗ นายพิษณุ  ทินบุตร 

 ๑๘ นายภัททพงษ  บุญธรรม 

 ๑๙ นายภูริช  สุลัญชุปกร 

 ๒๐ นายรังสันต  ไชยคํา 

 ๒๑ นายวิธี  ราซิ่ว 

 ๒๒ นายศมสุข  ธรรมฉันทะ 

 ๒๓ นายศุภวัฒน  ศิริคุปต 

 ๒๔ นายสรพงษ  ปญญาเยาว 

 ๒๕ นายสราณัฐ  จันทรเพ็ญมงคล 

 ๒๖ นาวาอากาศตรี สุขุม  ศิลปอาชา 

 ๒๗ นายสุชาติ  เขมนเขตรการ 

 ๒๘ นายเสริมสิน  สินธุบดี 

 ๒๙ นายหมอน  ดีดวงพันธ 

 ๓๐ นายอนุชา  คําแวน 

 ๓๑ นายอนุชิต  เวชชัยชีวะ 

 ๓๒ นางสาวกชพร  เผือกผอง 

 ๓๓ นางสาวกนกภรณ  ชูเชิด 

 ๓๔ นางสาวกนกวรรณ  เกตกิ่งแกว 

 ๓๕ นางสาวกมลวรรณ  เหลาพราหมณ 

 ๓๖ นางสาวกรรณิการ  คลังเพชร 

 ๓๗ นางสาวกรรณิการ  จตุรวิธวงศ 

 ๓๘ นางกรรณิการ  สราญรมย 


