
 หนา   ๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง   พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดมิาลา 

ประจําป  ๒๕๖๔ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเหรียญจักรมาลา  จํานวน  ๗,๐๔๕  ราย   

และเหรียญจักรพรรดิมาลา  จํานวน  ๒๒,๒๓๓  ราย  รวมทั้งส้ิน  ๒๙,๒๗๘  ราย  เนื่องในโอกาส 

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

เหรียญจักรพรรดิมาลา 

กระทรวงสาธารณสุข 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ๑ นายกณวรรธ  บุญมั่ง 

 ๒ นายกมล  ลําบอง 

 ๓ นายกรกต  ผิวพุม 

 ๔ นายกรกวรรษ  ชุมมิ่ง 

 ๕ นายกรีฑาพล  จิตประพันธ 

 ๖ นายกรีพล  สุตาวงษ 

 ๗ นายกรุง  เย็นวัฒนา 

 ๘ นายกฤช  ตะภา 

 ๙ นายกฤตพร  ชินสวางวัฒนกุล 

 ๑๐ นายกฤษฎา  จรกรรณ 

 ๑๑ นายกฤษฎา  สระใจ 

 ๑๒ นายกฤษฎากร  วงษชาลี 

 ๑๓ นายกฤษณ  ปานเพชร 

 ๑๔ นายกฤษณ  ผาสุขโอษฐ 

 ๑๕ นายกฤษณะ  ชาตาสุข 

 ๑๖ นายกฤษณะ  นุชรุงเรือง 

 ๑๗ นายกฤษณะ  บุตรโคตร 

 ๑๘ นายกฤษณะ  พิมพไทย 

 ๑๙ นายกฤษณะ  ภุมมา 

 ๒๐ นายกฤษณะ  สถานทิพย 

 ๒๑ นายกฤษณะ  สุทธิรัตน 

 ๒๒ นายกฤษณะ  สุวรรณกูฏ 

 ๒๓ นายกฤษดา  สอนพูด 

 ๒๔ นายกฤษพล  ขันธะกาด 

 ๒๕ นายกลันต  ภิรมยไทย 

 ๒๖ นายกองเกียรติ  ณ ระนอง 

 ๒๗ นายกอดะ  เจะมะ 

 ๒๘ นายกอบโชค  ซื่อตรง 

 ๒๙ นายกอรปกิจ  สุขสอน 

 ๓๐ นายกันตภูมิ  กิมประเทศ 

 ๓๑ นายกัมปนาท  บุญทอง 

 ๓๒ นายกัมปนาท  สุขมั่น 

 ๓๓ นายกัมพล  นิลวรรณ 

 ๓๔ นายกาณฑ  ศรีกาญจน 

 ๓๕ นายกานตชัชพิสิฐ  คงเสถียรพงษ 

 ๓๖ นายกําธร  ปุญญเนตร 

 ๓๗ นายกําพล  บุญมา 

 ๓๘ นายกําพล  พงษหาญ 

 ๓๙ นายกิจติชัย  หลาก่ํา 

 ๔๐ นายกิตติ  งอกงาม 

 ๔๑ นายกิตติ  วงศปทุมทิพย 

 ๔๒ นายกิตติคุณ  แสงจันทร 

 ๔๓ นายกิตติทัศน  เรืองศรี 

 ๔๔ นายกิตติพร  ลุนชิตร 



 หนา   ๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๕ นายกิตติพร  ศักดี 

 ๔๖ นายกิตติพันธุ  ยงฮะ 

 ๔๗ นายกิตติศักดิ์  ทรงแกว 

 ๔๘ นายกิตติศักดิ์  รักเกตุ 

 ๔๙ นายกิติศักดิ์  เพชรปานกัน 

 ๕๐ นายกิติศัพท  ลุนอินทร 

 ๕๑ นายกีระติ  เวียงนาค 

 ๕๒ นายเกตุ  หิรัญชัย 

 ๕๓ นายเกริก  ปรางคแกว 

 ๕๔ นายเกรียงไกร  ไชยวรรณ 

 ๕๕ นายเกรียงไกร  แฝงดานกลาง 

 ๕๖ นายเกรียงไกร  พิทักษตระกูลศิริ 

 ๕๗ นายเกรียงไกร  แยมประเสริฐ 

 ๕๘ นายเกรียงไกรยุทธ  คํามีผล 

 ๕๙ นายเกรียงศักดิ์  ชะฎา 

 ๖๐ นายเกษม  จองวัฒนศักดิ์ 

 ๖๑ นายเกษม  บุญงาม 

 ๖๒ นายเกษมศักดิ์  ตั้งคํา 

 ๖๓ นายเกษมศานต  บุญจันทร 

 ๖๔ นายเกษมสันต  วนวนากร 

 ๖๕ นายเกียรติณรงค  หอมบุบผา 

 ๖๖ นายเกียรติศักดิ์  โคตรอาษา 

 ๖๗ นายเกียรติศักดิ์  พวงกระจาย 

 ๖๘ นายเกียรติศักดิ์  สัพโส 

 ๖๙ นายเกียรติสรณ  เกียรติศิริโรจน 

 ๗๐ นายเกื้อกูล  พิทักษราษฎร 

 ๗๑ นายโกมล  ศรีถะภูมิ 

 ๗๒ วาที่รอยโท โกวิท  สัจจา 

 ๗๓ นายไกรฤกษ  บุญญารัตนานุสรณ 

 ๗๔ นายไกรวุธ  เอ็มโอษฐ 

 ๗๕ นายขรรชัย  สุวรรณชาติ 

 ๗๖ นายขวัญชัย  พันธสีมา 

 ๗๗ นายคคนะ  คังคะสุวรรณ 

 ๗๘ นายคงฤทธิ์  วันจรูญ 

 ๗๙ นายคณาธิป  สนามพลี 

 ๘๐ นายคธาวุฒิ  เลิศวุฒิชัยกุล 

 ๘๑ นายคมกริช  หัสดี 

 ๘๒ นายคมกฤต  กอนแกว 

 ๘๓ นายคมสันต  กอชารี 

 ๘๔ นายคมสันต  ดีจู 

 ๘๕ นายคมสันต  อุณภา 

 ๘๖ นายคมสันติ์  เดชยศดี 

 ๘๗ นายครรชิต  นามไพรสันต 

 ๘๘ นายครรชิต  เมาะราษี 

 ๘๙ นายครรชิต  ยืนย่ัง 

 ๙๐ นายคุณนิธิ  คัชมุข 

 ๙๑ นายคุณาพงศ  คตวงค 

 ๙๒ นายเคดิษฐ  ทับทิมเทศ 

 ๙๓ นายงามพล  ถาวงษกลาง 

 ๙๔ นายจตุพร  ผาสุขถอย 



 หนา   ๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๕ นายจตุพร  เสือมี 

 ๙๖ นายจตุรงค  แสงทอง 

 ๙๗ นายจยุตย  บุญเรือง 

 ๙๘ นายจรัญ  คล่ีเกษร 

 ๙๙ นายจรัญวิทย  ชํานาญเนียม 

 ๑๐๐ นายจรูญ  พรหมสุข 

 ๑๐๑ นายจรูญ  มูลเจริญ 

 ๑๐๒ นายจักกฤษณ  เกตุจรัส 

 ๑๐๓ นายจักกฤษณ  เนียมสลุด 

 ๑๐๔ นายจักรกฤษณ  นาคฤทธิ์ 

 ๑๐๕ นายจักรกฤษณ  เวทยจรัส 

 ๑๐๖ นายจักรกฤษณ  ศรีสุวรรณ 

 ๑๐๗ นายจักรทิพย  ธีรวงศ 

 ๑๐๘ นายจักรพงษ  พันธุศิโรรัตน 

 ๑๐๙ นายจักรพันธุ  ทําสีทา 

 ๑๑๐ นายจักรพันธุ  ศริพันธุ 

 ๑๑๑ นายจักราวุธ  เผือกคง 

 ๑๑๒ นายจันทร  นันทิวิริยะชัย 

 ๑๑๓ นายจาตุรงค  ภูชางทอง 

 ๑๑๔ นายจารึก  ไชยเลิศ 

 ๑๑๕ นายจารุวัฒน  สาแกว 

 ๑๑๖ นายจํานงค  บุญเย่ียม 

 ๑๑๗ นายจําเนียร  สุวรรณโพธิ์ 

 ๑๑๘ นายจํารอง  ภูกิ่งเงิน 

 ๑๑๙ นายจําเริญ  ลีลามโนธรรม 

 ๑๒๐ นายจิตติ  คําสงค 

 ๑๒๑ นายจิตติ  พงษศิริ 

 ๑๒๒ นายจิรกิตติ์  พุมเจริญ 

 ๑๒๓ นายจิรพัทธ  ธนบัตร 

 ๑๒๔ นายจิรยุทธ  ประสิทธินาวา 

 ๑๒๕ นายจิรวัฒน  ชิ้นสุวรรณ 

 ๑๒๖ นายจิรวัฒน  โรจนานนท 

 ๑๒๗ นายจิรวัฒน  สุวรรณกิจ 

 ๑๒๘ นายจิรศักดิ์  ของจิตร 

 ๑๒๙ นายจิระเดช  โคตรทาน 

 ๑๓๐ นายจิระวัฒน  จิระวังแกววรวุฒิ 

 ๑๓๑ นายจิระวัฒน  ประเสริฐสังข 

 ๑๓๒ วาที่รอยตรี จิระศักดิ์  สุวรรณรอด 

 ๑๓๓ นายจิรายุ  ขาวผอง 

 ๑๓๔ นายจิรายุวัฒน  ชัยพานิชยกุล 

 ๑๓๕ นายจิรายุส  มูลลออ 

 ๑๓๖ นายจีรภัทร  พลายงาม 

 ๑๓๗ นายจีรวัฒน  ชูนอย 

 ๑๓๘ นายจีระพงษ  สานิเกตุ 

 ๑๓๙ นายจีระพันธ  บุญปองหา 

 ๑๔๐ นายจุล  พุทธา 

 ๑๔๑ นายเจตนสฤษฎ์ิ  พันธเพ็ง 

 ๑๔๒ นายเจษฎา  พวงสายใจ 

 ๑๔๓ นายเจษฎาภรณ  ใจเปง 

 ๑๔๔ นายเจษฎาลักษณ  ศรีวังพล 



 หนา   ๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๕ นายเจษฏ  ศรีสุวรรณ 

 ๑๔๖ นายใจเพชร  นิลบารันต 

 ๑๔๗ นายฉกรรจ  แกวโมลี 

 ๑๔๘ นายฉกาจ  กาชัย 

 ๑๔๙ นายฉลองชัย  เถาหอม 

 ๑๕๐ นายฉลาด  บุญจันทร 

 ๑๕๑ นายฉวี  วงษจํานงค 

 ๑๕๒ นายฉัตรชัย  ปาดอน 

 ๑๕๓ นายฉัตรชัย  ฟงสูงเนิน 

 ๑๕๔ นายฉัตรชัย  วงษเกิดศรี 

 ๑๕๕ นายฉัตรฑิวัฒน  ฝายหมื่นไวย 

 ๑๕๖ นายฉัตรพงศ  มงคลสิน 

 ๑๕๗ นายเฉลิมเกียรติ  เขื่อนเพชร 

 ๑๕๘ นายเฉลิมพงศ  คําเผา 

 ๑๕๙ นายเฉลิมพล  นิมิตรพรชัย 

 ๑๖๐ นายเฉลิมพล  พฤษกรรม 

 ๑๖๑ นายเฉลิมพล  พันธุพาณิชย 

 ๑๖๒ นายชญตว  ตั้งวงศศานต 

 ๑๖๓ นายชนก  อยูสุข 

 ๑๖๔ นายชนินทร  จินดารัตน 

 ๑๖๕ นายชนินทร  แสงตาย 

 ๑๖๖ นายชยธร  แกวลอย 

 ๑๖๗ นายชยานันท  โภคณิตถานนท 

 ๑๖๘ นายชรัณ  ธรสุทธิสกุล 

 ๑๖๙ นายชลอ  สนสี 

 ๑๗๐ นายชวลิต  ไชยมณี 

 ๑๗๑ นายชวลิต  เติมรัมย 

 ๑๗๒ นายชวลิต  รวมศิลป 

 ๑๗๓ นายชัชชัย  โกศลศศิธร 

 ๑๗๔ นายชัชวาล  มงคลพันธุ 

 ๑๗๕ นายชัชวาล  เรืองเดช 

 ๑๗๖ นายชัชวาลย  คูธนะวนิชพงษ 

 ๑๗๗ นายชัชวาลย  จุนหัวโทน 

 ๑๗๘ นายชัญวิช  ทวีโชคพงศา 

 ๑๗๙ นายชัย  บุญรวม 

 ๑๘๐ นายชัยชนะ  จีนชาติ 

 ๑๘๑ นายชัยชนะ  มุงงาม 

 ๑๘๒ นายชัยณรงค  ไกรสีห 

 ๑๘๓ นายชัยณรงค  ทรงทอง 

 ๑๘๔ นายชัยณรงค  มอญรํา 

 ๑๘๕ นายชัยณรงค  มากกุญชร 

 ๑๘๖ นายชัยณรงค  เล่ืองชัยเชวง 

 ๑๘๗ นายชัยณรงค  ศรีเชียงใหม 

 ๑๘๘ นายชัยณรงค  เสนามาตย 

 ๑๘๙ นายชัยนาท  มาสูงเนิน 

 ๑๙๐ นายชัยนาท  วิถี 

 ๑๙๑ นายชัยพจน  ถาวร 

 ๑๙๒ นายชัยพร  ศรีประภา 

 ๑๙๓ นายชัยพิพัฒน  อภิโชครัตนกุล 

 ๑๙๔ นายชัยยุทธ  คล่ืนแกว 



 หนา   ๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๕ นายชัยรัตน  สมบูรณธนกิจ 

 ๑๙๖ เรืออากาศเอก ชัยรัตน  เสรีรัตน 

 ๑๙๗ นายชัยโรจน  สุณะไตรย 

 ๑๙๘ นายชัยวลัญช  กังวาล 

 ๑๙๙ นายชัยวัฒน  โลกคําลือ 

 ๒๐๐ นายชัยวัฒน  สุวรรณรักษ 

 ๒๐๑ นายชัยศักดิ์  แซวอง 

 ๒๐๒ นายชัยสิทธิ์  คําผาเยือง 

 ๒๐๓ นายชาคริต  ดําชื่น 

 ๒๐๔ นายชาคริต  เสกธีระ 

 ๒๐๕ นายชาญ  พวงพันธ 

 ๒๐๖ นายชาญชัย  มหาวัน 

 ๒๐๗ นายชาญชัย  สุทธาน ี

 ๒๐๘ นายชาญณรงค  ศรีจอมขวัญ 

 ๒๐๙ นายชาญยุทธ  วิจารณาญาณ 

 ๒๑๐ นายชาญวิทย  ศรีสําอางค 

 ๒๑๑ นายชาญวิทย  ออนละมูล 

 ๒๑๒ นายชาญศักดิ์  วิชิต 

 ๒๑๓ นายชาดุลย  เลอมานกุล 

 ๒๑๔ นายชาติ  ลัมมะวิไชย 

 ๒๑๕ นายชานนท  กมลานนท 

 ๒๑๖ นายชานนท  มณีศรี 

 ๒๑๗ นายชํานาญ  ยืนตน 

 ๒๑๘ นายชินวัฒน  ศรีใส 

 ๒๑๙ นายชินวัตร  เดชนันทรัตน 

 ๒๒๐ นายชิษณุพงศ  ดาดวง 

 ๒๒๑ นายชุมพล  ตันกุลโรจน 

 ๒๒๒ นายชุมสาย  วิชาชัย 

 ๒๒๓ นายชูชีพ  อินตะแสน 

 ๒๒๔ นายชูพงษ  สุขพรอมสรรพ 

 ๒๒๕ นายเชาวลิต  มิตรชื่น 

 ๒๒๖ นายเชาวลิต  เรณูพันธุ 

 ๒๒๗ นายเชิด  หลงมา 

 ๒๒๘ นายโชคชัย  กิตติเกิดกุลชัย 

 ๒๒๙ นายโชคชัย  เสนเผือก 

 ๒๓๐ นายไชยยันต  แตมสี 

 ๒๓๑ นายไชยรัตน  ตั้งศรีสกุล 

 ๒๓๒ วาที่รอยตรี ไชยวัฒน  แพงพรมมา 

 ๒๓๓ นายไชยา  ชาศรี 

 ๒๓๔ นายซัมซี  เจะแต 

 ๒๓๕ นายฌานิศ  จันทรนาคมูสิก 

 ๒๓๖ นายญาณวุฒิ  เดชสุวรรณ 

 ๒๓๗ นายฐิติพล  เปรมศรี 

 ๒๓๘ นายฑีรพล  แวนแกว 

 ๒๓๙ นายณฐกันต  หนูบม 

 ๒๔๐ นายณฐภัทร  สมประสงค 

 ๒๔๑ นายณปภณ  ศรีผง 

 ๒๔๒ นายณพพงศ  นาคเสพ 

 ๒๔๓ นายณรงค  โนจิตร 

 ๒๔๔ นายณรงค  ประคําสี 



 หนา   ๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๔๕ นายณรงค  หาญธารีรักษ 

 ๒๔๖ นายณรงคชัย  คลายทรง 

 ๒๔๗ นายณรงคเดช  สิทธิมงคล 

 ๒๔๘ นายณรงคฤทธิ์  ปาปวน 

 ๒๔๙ นายณรงควิทย  ขุนพิจารย 

 ๒๕๐ นายณรงศักดิ์  แสนมะฮุง 

 ๒๕๑ นายณัชนิณ  แกวคําปา 

 ๒๕๒ นายณัฎฐ  ขันชัยภูมิ 

 ๒๕๓ นายณัฎฐเกียรติ  ชํานิธุระการ 

 ๒๕๔ นายณัฐฐิพงษ  พวงเขม 

 ๒๕๕ นายณัฐดนัย  โยธิโน 

 ๒๕๖ นายณัฐนรินทร  เจริญรัมย 

 ๒๕๗ นายณัฐพล  แกวนอย 

 ๒๕๘ นายณัฐวุฒิ  อภินันทอวยพร 

 ๒๕๙ นายณัฐิวุฒิ  คลังกลาง 

 ๒๖๐ นายดนัย  คินันท 

 ๒๖๑ นายดนัย  ทองบุญ 

 ๒๖๒ นายดนัยศักดิ์  เล่ือมใส 

 ๒๖๓ นายดอนชัย  กองสถาน 

 ๒๖๔ นายดํารงค  คงศิลป 

 ๒๖๕ นายดํารงคศักดิ์  เชื้อแถว 

 ๒๖๖ นายดํารงศักดิ์  ดําทองสุข 

 ๒๖๗ นายดํารงศักดิ์  อินทะวงษ 

 ๒๖๘ นายดิเรก  ทองดีนอก 

 ๒๖๙ นายดิเรก  ภูแจง 

 ๒๗๐ นายดิเรก  รังรส 

 ๒๗๑ นายดุลยวิชญ  คุยเพียภูมิ 

 ๒๗๒ นายดุลยวิทย  เงินทอง 

 ๒๗๓ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย 

 ๒๗๔ นายดุษฎี  ปาลกาลย 

 ๒๗๕ นายดุสิต  จันมา 

 ๒๗๖ นายเดชกัมปนาท  ภูงาม 

 ๒๗๗ นายเดชพล  กุลัตถนาม 

 ๒๗๘ นายเดชวิทย  ใหมแยม 

 ๒๗๙ นายเดชา  บุตรมาศ 

 ๒๘๐ นายแดนชัย  วิเศษกูล 

 ๒๘๑ นายตวนสะกรี  ตวนปูเตะ 

 ๒๘๒ นายตอศักดิ์  ถานะลุน 

 ๒๘๓ นายติณภพ  พวงบุระ 

 ๒๘๔ นายตุลธร  ชูแกว 

 ๒๘๕ นายไตรทศ  เรืองเดช 

 ๒๘๖ นายถนอม  สีมันตะ 

 ๒๘๗ นายถิรายุทธ  โพธิ์บุตรดี 

 ๒๘๘ นายเถลิงศักดิ์  เสมอเหมือน 

 ๒๘๙ นายทชากร  ถิระธนานพทวี 

 ๒๙๐ นายทนิน  ฟกรักษา 

 ๒๙๑ นายทนุสิน  ตามบุญ 

 ๒๙๒ นายทรงกลด  นพเกานําโชคชัย 

 ๒๙๓ นายทรงธรรม  ใจจรูญ 

 ๒๙๔ นายทรงศักดิ์  โสกมล 



 หนา   ๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๙๕ จาเอก ทรงเสนห  ศรีหาวงค 

 ๒๙๖ นายทรรศนะ  เอมสมบูรณ 

 ๒๙๗ นายทวี  ศรีออน 

 ๒๙๘ นายทวีศักดิ์  ชํากรม 

 ๒๙๙ นายทวีศักดิ์  แสงคําสุข 

 ๓๐๐ นายทศพล  สินพาณี 

 ๓๐๑ นายทะวรรณ  สามหลา 

 ๓๐๒ นายทัชชกร  รุงเจริญ 

 ๓๐๓ นายทินกร  แขงขัน 

 ๓๐๔ นายทินกร  จุลแกว 

 ๓๐๕ นายทินกร  ดวงเฉลิม 

 ๓๐๖ นายทิวา  ธรรมวรรณ 

 ๓๐๗ นายทิวากร  สุขเรือง 

 ๓๐๘ นายเทพประทาน  แกนทรัพย 

 ๓๐๙ นายเทพวรวิทย  ใจจะดี 

 ๓๑๐ จาเอก เทวราช  ปลัดศรีชวย 

 ๓๑๑ นายเทวินทร  เศรษฐศิโรตม 

 ๓๑๒ นายเทอดพงศ  พันธวิศิษฎ 

 ๓๑๓ นายเทอดศักดิ์  ยาใจ 

 ๓๑๔ นายเทียนชัย  วิเศษโชค 

 ๓๑๕ นายธกฤต  จันทรพลงาม 

 ๓๑๖ นายธงชัย  เทียมทอง 

 ๓๑๗ นายธงชัย  มัคสุวรรณ 

 ๓๑๘ นายธงชัย  ย่ีหวา 

 ๓๑๙ นายธนกร  จันทาคึมบง 

 ๓๒๐ นายธนกร  ปากองวัน 

 ๓๒๑ นายธนเดช  พวงเพ็ง 

 ๓๒๒ นายธนบูรณ  ชูโตชนะ 

 ๓๒๓ นายธนพงษ  ทองอม 

 ๓๒๔ นายธนภัทร  รวงทอง 

 ๓๒๕ นายธนยศ  กุลวงค 

 ๓๒๖ นายธนวรรธน  วรรณภักดิ์ 

 ๓๒๗ นายธนวรรษน  สํากําปง 

 ๓๒๘ นายธนวินท  ชัยชนากานต 

 ๓๒๙ นายธนศักดิ์  ธงศรี 

 ๓๓๐ นายธนสิทธิ์  สุจริตภักดี 

 ๓๓๑ นายธนะสิทธิ์  พิมลนาคะศักดิ์ 

 ๓๓๒ วาที่รอยตรี ธนัทเดช  กาวิละนันท 

 ๓๓๓ นายธนาณัติ  สาโรชสัมพันธ 

 ๓๓๔ นายธนายุต  เพชรานนท 

 ๓๓๕ นายธนาวุฒิ  ชัยเดช 

 ๓๓๖ นายธนู  คลังเพชร 

 ๓๓๗ นายธเนศ  ฉันทารุนัย 

 ๓๓๘ นายธเนศ  เพชรสวัสดิ์ 

 ๓๓๙ นายธรรม  พิศวาท 

 ๓๔๐ นายธรรมนูญ  สังโคมินทร 

 ๓๔๑ นายธรรมรงค  ศรีทอง 

 ๓๔๒ นายธรรมโรจน  บุญพรวงศ 

 ๓๔๓ นายธรรศ  จินดา 

 ๓๔๔ นายธวัช  ผ่ึงแชม 



 หนา   ๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๔๕ นายธวัช  มาเร็ว 

 ๓๔๖ นายธวัชชัย  คุมเมือง 

 ๓๔๗ นายธวัชชัย  ณัฐกิตติ์ 

 ๓๔๘ นายธวัชชัย  ทองประเสริฐ 

 ๓๔๙ นายธวัชชัย  นาคผง 

 ๓๕๐ นายธวัชชัย  บุณฑริก 

 ๓๕๑ นายธวัชชัย  พัฒจันทรหอม 

 ๓๕๒ นายธวัชชัย  ลวนแกว 

 ๓๕๓ นายธวัชชัย  วัฒนาธนกิจ 

 ๓๕๔ นายธวัชชัย  สุมสมบูรณ 

 ๓๕๕ นายธัชกร  ศิริวงษ 

 ๓๕๖ นายธัญญลักษณ  เชาวนิธิ 

 ๓๕๗ นายธันว  ตกแตง 

 ๓๕๘ นายธานินทร  สิมธาราแกว 

 ๓๕๙ นายธาราธร  มงคลสุข 

 ๓๖๐ นายธํารงค  การบรรจง 

 ๓๖๑ นายธีรพงศ  พงศปริตร 

 ๓๖๒ นายธีรพงษ  เขื่อนพันธ 

 ๓๖๓ นายธีรพร  แดงสุวรรณ 

 ๓๖๔ นายธีรพล  แทงทอง 

 ๓๖๕ นายธีรยศ  เต็มพรอม 

 ๓๖๖ นายธีรศักดิ์  พูลผล 

 ๓๖๗ นายธีรศักดิ์  มะแอเคียน 

 ๓๖๘ นายธีรศักดิ์  เรืองวิทยาวงศ 

 ๓๖๙ นายธีรศักดิ์  ศรีพิทักษ 

 ๓๗๐ นายธีระ  เยาเฉื้อง 

 ๓๗๑ นายธีระพงษ  ทองคํา 

 ๓๗๒ นายธีระพงษ  พุมพวง 

 ๓๗๓ นายธีระพงษ  วงคเณร 

 ๓๗๔ นายธีระยุทธ  แกนทาว 

 ๓๗๕ นายธีระยุทธ  บุญมา 

 ๓๗๖ นายธีระยุทธ  ดอนเลย 

 ๓๗๗ นายเธียรวิชญ  อินตะคุณากร 

 ๓๗๘ นายนคร  พิมลนอก 

 ๓๗๙ นายนครินทร  ผองสุวรรณ 

 ๓๘๐ นายนคเรศ  ชัยศิริ 

 ๓๘๑ นายนทิพร  ศรีผอง 

 ๓๘๒ นายนที  ศุภลักษณ 

 ๓๘๓ นายนที  หมอสินธ 

 ๓๘๔ นายนนท  ฑีฆะภรณ 

 ๓๘๕ นายนพกร  กองศรี 

 ๓๘๖ นายนพกร  บุตรหมัน 

 ๓๘๗ นายนพดล  ปลองนิราศ 

 ๓๘๘ นายนพดล  เย้ือนหนูวงศ 

 ๓๘๙ นายนพดล  หนูแกว 

 ๓๙๐ นายนพพร  บัวสี 

 ๓๙๑ นายนพพร  วุนศิลป 

 ๓๙๒ นายนพพร  หาญเหี้ยม 

 ๓๙๓ นายนพพล  ศรีประเสริฐ 

 ๓๙๔ นายนพวงค  ยังดํารง 



 หนา   ๑๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๙๕ นายนภดล  นอยมณี 

 ๓๙๖ นายนภดล  สุดสม 

 ๓๙๗ นายนภัทร  สุนทรศารทูล 

 ๓๙๘ นายนราพงษ  หาญบุรุษ 

 ๓๙๙ นายนราพร  จันทรสอน 

 ๔๐๐ นายนราวิชญ  แกวคง 

 ๔๐๑ วาที่รอยโท นรินทร  นาคอราม 

 ๔๐๒ นายนรินทร  พงศทัศนเหม 

 ๔๐๓ นายนฤนาท  ศรีใจอินทร 

 ๔๐๔ นายนฤพนธ  จินดาวัลย 

 ๔๐๕ นายนวพงษ  ชัชวาลพาณิชย 

 ๔๐๖ นายนวพรรษ  ขุนหลัด 

 ๔๐๗ นายนวัตกรณ  จิรสันติกุล 

 ๔๐๘ นายนันทพัทธ  ทองคําฟู 

 ๔๐๙ นายนันทวัฒน  แอบแฝง 

 ๔๑๐ นายนันทวุฒิ  วันทา 

 ๔๑๑ นายนันทศักดิ์  งามจิตร 

 ๔๑๒ นายนันทศักดิ์  พณิชีพ 

 ๔๑๓ นายนาวิน  เชื้อชิตวงศ 

 ๔๑๔ นายนําชัย  ชูสง 

 ๔๑๕ นายนิกร  คนตรง 

 ๔๑๖ นายนิกร  จันทาพูน 

 ๔๑๗ นายนิกร  วิสุทธิ์ 

 ๔๑๘ นายนิคม  แกวดวงตา 

 ๔๑๙ นายนิคม  แสงจันทร 

 ๔๒๐ นายนิติ  ชะบํารุง 

 ๔๒๑ นายนิติ  หัตถพิถีพันธุ 

 ๔๒๒ นายนิติพัฒน  ตั้งกิตติรุงเรือง 

 ๔๒๓ นายนิติพัฒน  วงศศิริธร 

 ๔๒๔ นายนิพนธ  ศุภรัตนชาติพันธ 

 ๔๒๕ นายนิพพิชฌน  ทองแทง 

 ๔๒๖ นายนิพิฐพล  ภัทรจินดา 

 ๔๒๗ นายนิรมาณ  ดาราแมง 

 ๔๒๘ นายนิรันดร  ถาละคร 

 ๔๒๙ นายนิรันดร  วงษไทย 

 ๔๓๐ นายนิรันดร  สุวรรณ 

 ๔๓๑ นายนิรันทร  ดาวเรือง 

 ๔๓๒ นายนิรุจย  รัตนประพันธ 

 ๔๓๓ นายนิวัฒน  นอมานี 

 ๔๓๔ นายนิเวศน  อังสุมาลี 

 ๔๓๕ นายนิสิต  ศรีสมบูรณ 

 ๔๓๖ นายนิอัสลัน  วัฒนศิริวณิชช 

 ๔๓๗ นายบดินทร  แดงหนํา 

 ๔๓๘ นายบรรจง  ควรคง 

 ๔๓๙ นายบรรจง  สูงสันเขต 

 ๔๔๐ นายบรรจบ  โสดาศรี 

 ๔๔๑ นายบรรเจิด  นนทสูติ 

 ๔๔๒ นายบรรเจิด  อวยพร 

 ๔๔๓ นายบรรพต  หนูดี 

 ๔๔๔ นายบรรพต  อินทรบุตร 



 หนา   ๑๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๔๕ นายบวรพัฒน  พิพิธนวงค 

 ๔๔๖ นายบัญชา  โตกําแพง 

 ๔๔๗ นายบัณฑิต  คําปอม 

 ๔๔๘ นายบัณฑิต  เงินงอก 

 ๔๔๙ นายบัณฑิต  หวังสันติวงศา 

 ๔๕๐ นายบุญชนะ  รอตธนงค 

 ๔๕๑ นายบุญถม  ชัยญวน 

 ๔๕๒ นายบุญธรรม  โมทอง 

 ๔๕๓ นายบุญธฤต  อัฐวงศ 

 ๔๕๔ นายบุญพรอม  สีวิสุทธิ์ 

 ๔๕๕ นายบุญมี  ทับสุริ 

 ๔๕๖ นายบุญยืน  ทองเงิน 

 ๔๕๗ นายบุญรักษ  พ่ึงเจษฎา 

 ๔๕๘ นายบุญเลิศ  บุญเกิด 

 ๔๕๙ นายบุญเลิศ  มาตรนาคุณ 

 ๔๖๐ นายบุญเลิศ  สิงหแกว 

 ๔๖๑ นายบุญสัน  อนารัตน 

 ๔๖๒ นายบุญสินธ  สิงหไชย 

 ๔๖๓ นายบุญโฮม  คําบุญเรือง 

 ๔๖๔ นายปกปอง  คมกริชเพชร 

 ๔๖๕ นายปกรณ  แกวหลอ 

 ๔๖๖ นายปกรณ  ชูเสน 

 ๔๖๗ นายปกรณ  รัตนศรี 

 ๔๖๘ นายปกรณ  สุวรรณโณ 

 ๔๖๙ นายปกฤษณ  จินดา 

 ๔๗๐ นายปฐมพงษ  จิตรเอื้อ 

 ๔๗๑ นายปภังกร  สนธิ 

 ๔๗๒ นายปรเมศวร  ไชยทองรักษ 

 ๔๗๓ นายปรเมษฐ  แควภูเขียว 

 ๔๗๔ นายประกฤษฎาพร  พิมณุวงศ 

 ๔๗๕ นายประกอบ  ขุนพลนาควาส 

 ๔๗๖ นายประกิจ  ธรรมสามิสรณ 

 ๔๗๗ นายประกิต  กัลยา 

 ๔๗๘ นายประคัลภ  ปมิตตธศิล 

 ๔๗๙ นายประจวบ  กังเซง 

 ๔๘๐ นายประจวบ  จุลพันธ 

 ๔๘๑ นายประจวบ  ปะเถตัง 

 ๔๘๒ นายประชา  วิลัยวาศ 

 ๔๘๓ นายประดิษฐ  ธรรมคง 

 ๔๘๔ นายประดิษฐ  สุขปน 

 ๔๘๕ นายประทีป  กุลกิตตินันท 

 ๔๘๖ นายประทีป  ทวีวงศ 

 ๔๘๗ นายประทีป  ทองคํา 

 ๔๘๘ นายประทีป  ศิลปประกอบ 

 ๔๘๙ นายประธาน  ดอกจําปา 

 ๔๙๐ นายประนอมสม  แสนหอม 

 ๔๙๑ นายประพจน  สุขน 

 ๔๙๒ นายประพันธ  ขวัญเมืองแกว 

 ๔๙๓ นายประพันธ  ทรัพยสนอง 

 ๔๙๔ นายประพันธ  สีสุข 



 หนา   ๑๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๙๕ นายประมวล  กําแกว 

 ๔๙๖ นายประยงค  พากเพียร 

 ๔๙๗ นายประยุทธ  พลบุตร 

 ๔๙๘ นายประยุทธ  ศรีสําราญ 

 ๔๙๙ นายประวัตร  จันเทพา 

 ๕๐๐ นายประวัติวงศ  วงศศรีแกว 

 ๕๐๑ นายประวิต  จักรพล 

 ๕๐๒ นายประวิตร  สุวรรณรัตน 

 ๕๐๓ นายประวิทย  งอนกิ่ง 

 ๕๐๔ นายประสงค  บุญตามทัน 

 ๕๐๕ นายประสพ  อินสุวรรณ 

 ๕๐๖ นายประสานศักดิ์  กิณเรศ 

 ๕๐๗ นายประสาร  รูรักษ 

 ๕๐๘ นายประสิทธิ์  กสิประกอบ 

 ๕๐๙ นายประสิทธิ์  ปานทอง 

 ๕๑๐ นายประสิทธิ์  เมฆฉาย 

 ๕๑๑ นายประสิทธิ์  รุงเรือง 

 ๕๑๒ นายประสิทธิศักดิ์  เตชะโภคิน 

 ๕๑๓ นายประสูตร  โสภานะ 

 ๕๑๔ นายประเสริฐ  นิลวดี 

 ๕๑๕ นายประเสริฐ  ละเล่ียม 

 ๕๑๖ นายประเสริฐ  หลวงขัน 

 ๕๑๗ นายปรัชญ  ขวัญคํา 

 ๕๑๘ นายปรัชญา  ไพยการ 

 ๕๑๙ นายปรัชญา  สิตะโปสะ 

 ๕๒๐ นายปราโมทย  จันทา 

 ๕๒๑ นายปราโมทย  เดชะราช 

 ๕๒๒ นายปริยวิศว  เนียมศรี 

 ๕๒๓ นายปรีชา  ชูเมือง 

 ๕๒๔ นายปรีชา  นาคู 

 ๕๒๕ นายปรีชา  บุตรลาด 

 ๕๒๖ นายปรีชา  ภิญโญพรพาณิชย 

 ๕๒๗ นายปรีชา  วิชัย 

 ๕๒๘ นายปรีชา  วิลัยฤทธิ์ 

 ๕๒๙ นายปญญา  คําขันธ 

 ๕๓๐ นายปญญา  ศรีอินกิจ 

 ๕๓๑ นายปาน  โพนเพ็ก 

 ๕๓๒ นายปารัช  บรรเลงเสนาะ 

 ๕๓๓ นายปยชาติ  ไวทยกุล 

 ๕๓๔ นายปยวัฒน  โพชะกะ 

 ๕๓๕ นายปยะ  จันทรคายโคตร 

 ๕๓๖ นายปยะ  เทการ 

 ๕๓๗ นายปยะ  นําภา 

 ๕๓๘ นายปยะมิตร  สมบูรณ 

 ๕๓๙ นายเปยมศักดิ์  พลยะศรีสวัสดิ์ 

 ๕๔๐ นายผจญ  วงษญาติ 

 ๕๔๑ นายผดุงศักดิ์  เวศกิจกุล 

 ๕๔๒ นายเผด็จ  หนูพันธ 

 ๕๔๓ นายพงศขจร  ศุภสิริวิทยา 

 ๕๔๔ นายพงศทิพจักร  เชื้อเจ็ดองค 



 หนา   ๑๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๔๕ นายพงศธร  พอกเพ่ิมดี 

 ๕๔๖ นายพงศนรินทร  ศรีคํา 

 ๕๔๗ นายพงศพันธ  ทวีพฤกษสกุล 

 ๕๔๘ นายพงศพัศ  พิกุลทอง 

 ๕๔๙ นายพงษกฤษณ  ธุระกิจ 

 ๕๕๐ นายพงษเทพ  จันทรสุวรรณ 

 ๕๕๑ นายพงษศักดิ์  ปญญา 

 ๕๕๒ นายพงษศักดิ์  ปูยอดเครือ 

 ๕๕๓ นายพงษศักดิ์  หงษา 

 ๕๕๔ นายพงษสวัสดิ์  ชูพิทักษ 

 ๕๕๕ นายพงษสิทธิ์  ศรีคะเณย 

 ๕๕๖ นายพนม  ชวยบุญ 

 ๕๕๗ นายพนม  เพ็งวิชัย 

 ๕๕๘ นายพนม  มาโต 

 ๕๕๙ นายพนมพร  นิลผาย 

 ๕๖๐ นายพนมศักดิ์  บุญเคลือบ 

 ๕๖๑ นายพนัส  อรัญภาค 

 ๕๖๒ นายพนา  มิ่งไชย 

 ๕๖๓ นายพยาทัย  บัวชุม 

 ๕๖๔ นายพรชัย  งามจรรยาภรณ 

 ๕๖๕ นายพรชัย  ดีสุข 

 ๕๖๖ นายพรชัย  รัตนวิบูลย 

 ๕๖๗ นายพรชัย  อาจวงษา 

 ๕๖๘ นายพรชัย  เอี่ยมวิไล 

 ๕๖๙ นายพรเทพ  บัวพันธ 

 ๕๗๐ นายพรประสิทธิ์  พลธนะ 

 ๕๗๑ นายพรพงศ  พิทักษพันธราช 

 ๕๗๒ นายพรพล  เหลาวิทวัส 

 ๕๗๓ นายพรพิทักษ  กอมสิน 

 ๕๗๔ นายพรภิรมย  มีโค 

 ๕๗๕ นายพรรษวุฒิ  ทีงาม 

 ๕๗๖ นายพรวิชัย  พรหมเสนา 

 ๕๗๗ นายพรศักดิ์  ละกําปน 

 ๕๗๘ นายพฤฒิดล  ภัทรภูตี 

 ๕๗๙ วาที่รอยโท พลกฤต  ทวีตา 

 ๕๘๐ นายพลภัทร  คณานนท 

 ๕๘๑ นายพัชรพล  ออนสุระทุม 

 ๕๘๒ นายพัชรวิชช  พัชรเกียรติกนก 

 ๕๘๓ นายพัฒนพงศ  จันลี 

 ๕๘๔ นายพัฒนพงษ  ศรีอราม 

 ๕๘๕ นายพัฒนะชัย  พิมพสวัสดิ์ 

 ๕๘๖ นายพัลลภ  กุศล 

 ๕๘๗ นายพัลลภ  ศรีบุญพิมพสวย 

 ๕๘๘ นายพารินทร  แกวสวัสดิ์ 

 ๕๘๙ จาเอก พิจิตร  โพธิ์ชัย 

 ๕๙๐ นายพิชัย  พลเดช 

 ๕๙๑ นายพิชัย  ลาภเกิด 

 ๕๙๒ นายพิชิต  กงทอง 

 ๕๙๓ นายพิเชฏฐ  จงเจริญ 

 ๕๙๔ นายพิเชฐ  จิตบุณยเกษม 



 หนา   ๑๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๙๕ นายพิเชฐ  หทัยเดชะดุษฎี 

 ๕๙๖ นายพิเชษฐ  งามพิชิตชัย 

 ๕๙๗ นายพิเชษฐ  ชุมรักษา 

 ๕๙๘ นายพิเชษฐ  สมบุตร 

 ๕๙๙ นายพิเชษฐ  บุตรชัย 

 ๖๐๐ นายพิเชษฐ  ภูพันธสกุล 

 ๖๐๑ นายพิตติพล  ปกิตกุลนรวัฒน 

 ๖๐๒ นายพิทยา  เกตุถาวร 

 ๖๐๓ นายพิทักษ  เขียวขํา 

 ๖๐๔ นายพิทักษ  สาแกว 

 ๖๐๕ นายพิทักษพงศ  พายุหะ 

 ๖๐๖ นายพิทัย  แพบัว 

 ๖๐๗ นายพิพัฒน  กิตติไกวัล 

 ๖๐๘ วาที่รอยโท พิพัฒน  ตรีรัตนฤดี 

 ๖๐๙ นายพิพัฒน  พวงดอก 

 ๖๑๐ นายพิภพ  ดวงมา 

 ๖๑๑ นายพิศิษฐ  สวนนาค 

 ๖๑๒ นายพิษณุ  โพธิ์คํา 

 ๖๑๓ นายพิสิฐ  ลิมปธนโชติ 

 ๖๑๔ นายพีรพงศ  พลับพลา 

 ๖๑๕ นายพีรพงศ  โรจนธนพิบูล 

 ๖๑๖ นายพีรยุทธ  บุญปาล 

 ๖๑๗ นายพีรวัส  คลับคลาย 

 ๖๑๘ นายพีรวัส  แสงทอง 

 ๖๑๙ นายพุทธิศักดิ์  โทแกว 

 ๖๒๐ นายพูลเพ่ิม  บุญพิมพ 

 ๖๒๑ นายเพชรน้ําเอก  วงศตระกูลผูดี 

 ๖๒๒ นายเพชรสุพรรณ  ธรรมเท่ียง 

 ๖๒๓ นายเพลิง  พิมพสวรรค 

 ๖๒๔ นายเพ่ิมศักดิ์  จิรยศบุญยศักดิ์ 

 ๖๒๕ นายเพ่ิมศักดิ์  สายสิงห 

 ๖๒๖ นายไพฑูรย  นามโคตร 

 ๖๒๗ นายไพฑูรย  รัตนศรี 

 ๖๒๘ นายไพบูลย  การมิตรี 

 ๖๒๙ นายไพบูลย  จิตกระจาง 

 ๖๓๐ นายไพบูลย  ศรีสุวรรณ 

 ๖๓๑ นายไพรศาล  ศิลาเกตุ 

 ๖๓๒ นายไพรัตน  แกวรัตนศรีโพธิ์ 

 ๖๓๓ นายไพรัตน  นาคนุช 

 ๖๓๔ นายไพรัตน  หวยทราย 

 ๖๓๕ นายไพโรจน  จันทรแจง 

 ๖๓๖ นายไพโรจน  จันทรแสง 

 ๖๓๗ นายไพโรจน  จุลมณี 

 ๖๓๘ นายไพโรจน  ซื่อตรง 

 ๖๓๙ นายไพโรจน  แสงจง 

 ๖๔๐ นายไพศาล  แสงมาลา 

 ๖๔๑ นายภควัต  นรมัตถ 

 ๖๔๒ นายภควัตร  ภัทรเมธานันท 

 ๖๔๓ นายภรภัทร  ตุลยนิษกะ 

 ๖๔๔ นายภราดร  มัณยานนท 



 หนา   ๑๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๔๕ นายภวัต  จันโสดา 

 ๖๔๖ นายภัทรบดินทร  ชินพา 

 ๖๔๗ สิบเอก ภัทรพงษ  ธรรมคงแสงกุล 

 ๖๔๘ นายภาณุมาศ  ล้ิมประเสริฐ 

 ๖๔๙ นายภาณุศักดิ์  อินทสะโร 

 ๖๕๐ นายภาดล  ธรรมสุนา 

 ๖๕๑ นายภานุพล  บุตรวงศ 

 ๖๕๒ นายภานุวัฒน  กิติมา 

 ๖๕๓ นายภานุวัฒน  จึงศรีพิษณุ 

 ๖๕๔ นายภานุวัฒน  ทองเวหา 

 ๖๕๕ นายภานุวัฒน  สําเนียงเสนาะ 

 ๖๕๖ นายภารินทร  สามิภักดิ์ 

 ๖๕๗ นายภาสกร  เกษอินทร 

 ๖๕๘ นายภาสกร  สดใส 

 ๖๕๙ นายภิญโญ  นุนตา 

 ๖๖๐ นายภิญโญ  พุมทอง 

 ๖๖๑ นายภุชงค  เข็มนาค 

 ๖๖๒ นายภุชงค  ชีวสิทธิรุงเรือง 

 ๖๖๓ นายภูเบศวร  วิชัยโย 

 ๖๖๔ นายภูริต  นุชเอี่ยมปภา 

 ๖๖๕ นายภูริพัฒน  บุตรดวง 

 ๖๖๖ นายภูวดล  พลศรีประดิษฐ 

 ๖๖๗ นายมงคล  การินทร 

 ๖๖๘ นายมงคล  ธงยศ 

 ๖๖๙ นายมงคล  มีครอง 

 ๖๗๐ นายมงคล  อาจนิยม 

 ๖๗๑ นายมณเฑียร  อันติมานนท 

 ๖๗๒ นายมนเฑียร  ทาคํา 

 ๖๗๓ นายมนตชัย  นันทะชาติ 

 ๖๗๔ นายมนตรี  ทวีผล 

 ๖๗๕ นายมนตรี  พรรณธนาวงค 

 ๖๗๖ นายมนตรี  โพธิ์ขาว 

 ๖๗๗ นายมนตรี  มณีพิพัฒน 

 ๖๗๘ วาที่รอยเอก มนตรี  ราชพัฒน 

 ๖๗๙ นายมนตรี  วิริยะภาพ 

 ๖๘๐ นายมนตรี  โสพัฒน 

 ๖๘๑ นายมนตรี  โอวาทสุวรรณ 

 ๖๘๒ นายมนัส  ณรงคชัย 

 ๖๘๓ นายมลฑล  มายูร 

 ๖๘๔ นายมะทรี  มะลี 

 ๖๘๕ นายมะยาซี  ควรเอกวิญู 

 ๖๘๖ นายมะรีเพ็ง  หะยีสาและ 

 ๖๘๗ นายมะอาซัม  อะโรม 

 ๖๘๘ นายมาตุภูมิ  พอกระโทก 

 ๖๘๙ นายมานะ  เฉลิมพล 

 ๖๙๐ นายมานะ  ดูพันดุง 

 ๖๙๑ นายมานะศักดิ์  ธนะดีชูเกียรติ์ 

 ๖๙๒ นายมานัส  แจมเมือง 

 ๖๙๓ นายมาโนช  บัวบาน 

 ๖๙๔ นายมินทร  วนาวัลย 



 หนา   ๑๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๙๕ นายมูฮัมมัดเฟาซี  ลาเตะ 

 ๖๙๖ นายมูฮาหมัดโยฮัน  วารัม 

 ๖๙๗ นายเมธา  ดิเรกโภค 

 ๖๙๘ นายเมธา  สุขารมย 

 ๖๙๙ นายเมธาวี  บัตรเจริญ 

 ๗๐๐ นายเมธี  แสงวิภาสนภาพร 

 ๗๐๑ นายไมตรี  กล่ินสังข 

 ๗๐๒ นายไมตรี  นอยตะริ 

 ๗๐๓ นายยงพิชญ  วรศรีหิรัญ 

 ๗๐๔ นายยงยุทธ  อินทนาคม 

 ๗๐๕ นายยอดชาย  ยนตชัย 

 ๗๐๖ นายยานุมาศ  ยานุ 

 ๗๐๗ นายยุตติยา  เย็นใจ 

 ๗๐๘ นายยุทธชัย  สาพิมาน 

 ๗๐๙ นายยุทธนา  มะนัดทัด 

 ๗๑๐ นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง 

 ๗๑๑ นายยุทธนา  แสงเจริญ 

 ๗๑๒ นายยุทธนา  โสภา 

 ๗๑๓ นายยุทธนา  อินทรหนองไผ 

 ๗๑๔ นายยุทธพงษ  ตันทเสนีย 

 ๗๑๕ นายยุทธวีร  ภูสีเขียว 

 ๗๑๖ นายยุทนา  ปาแน 

 ๗๑๗ นายยูสนิง  หะมะ 

 ๗๑๘ นายโยธิน  อยูเจริญ 

 ๗๑๙ นายรณกร  จันทรซา 

 ๗๒๐ นายรณรงค  ผิวเรืองนนท 

 ๗๒๑ นายรณรงค  วงษสกุล 

 ๗๒๒ นายรณฤทธิ์  อุนพิกุล 

 ๗๒๓ นายรวม  มะโนนอม 

 ๗๒๔ นายรสิทธิ  บริรักษ 

 ๗๒๕ นายรักชาติ  ยืนย่ัง 

 ๗๒๖ นายรังสรรค  เตี่ยวสกุล 

 ๗๒๗ นายรังสรรค  ย้ิมยอง 

 ๗๒๘ นายรังสรรค  ศรีลวน 

 ๗๒๙ นายรัชพล  สมานจิตร 

 ๗๓๐ นายรัฐไกร  จันทรชัยชนะกุล 

 ๗๓๑ นายรัฐจักร  วิเชียร 

 ๗๓๒ นายรัฐพงศ  นิลแกว 

 ๗๓๓ นายรัฐพล  ศิริเจียรนัย 

 ๗๓๔ นายรัฐวุฒิ  ทัดทาน 

 ๗๓๕ นายรัตนกรณ  โคตรบรรเทา 

 ๗๓๖ นายรัตนเลิศ  เนาวรัตน 

 ๗๓๗ นายรัศมี  แกวเนตร 

 ๗๓๘ นายรัษฎา  พิพัฒนานนท 

 ๗๓๙ นายราเชษฐ  ไตรยสุทธิ์ 

 ๗๔๐ นายราเมศ  พ่ึงครุฑ 

 ๗๔๑ นายราเมศย  สุระพันธ 

 ๗๔๒ นายรุงโรจน  พรมอยู 

 ๗๔๓ นายรุงโรจน  วิศรุตมัย 

 ๗๔๔ นายรุงวิทย  ทรัพยลอม 



 หนา   ๑๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๔๕ นายรุงสิน  เนียมนาช 

 ๗๔๖ นายรุงสุริยา  บุตรคํา 

 ๗๔๗ นายรูสลาม  สาระ 

 ๗๔๘ นายรูสลี  มะแซ 

 ๗๔๙ นายเรวัติ  สิงหดง 

 ๗๕๐ พันจาตรี เริงชัย  จูกูล 

 ๗๕๑ นายเรืองฤทธิ์  มีใหญ 

 ๗๕๒ นายเรืองศักดิ์  ครุฑอยู 

 ๗๕๓ นายฤกษโรจน  ประยูรสิทธิ 

 ๗๕๔ นายเล็ก  พัฒนาการจิต 

 ๗๕๕ นายเลอศักดิ์  สุริยะสิงห 

 ๗๕๖ นายวงศษา  มณีศร 

 ๗๕๗ นายวชิระ  ขนานชี 

 ๗๕๘ นายวชิระ  สาแม 

 ๗๕๙ นายวชิรากรณ  ตลับนาค 

 ๗๖๐ นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย 

 ๗๖๑ นายวชิรุณ  จันทรหลน 

 ๗๖๒ นายวรกาล  ธิปกะ 

 ๗๖๓ นายวรชาติ  มีวาสนา 

 ๗๖๔ นายวรเชษ  พิมณุวงศ 

 ๗๖๕ นายวรเชษฐ  ชิ้วนฤภัย 

 ๗๖๖ นายวรพงษ  ขวัญไพโรจน 

 ๗๖๗ นายวรพงษ  จีนบุตร 

 ๗๖๘ นายวรพจน  แกวมะเริง 

 ๗๖๙ นายวรรชัย  วารี 

 ๗๗๐ นายวรรษธร  แสงสัมฤทธิ์ผล 

 ๗๗๑ นายวรวิทย  ถามูลเลศ 

 ๗๗๒ นายวรวิทย  วงศหลา 

 ๗๗๓ นายวรวุฒิ  ชุมวรฐายี 

 ๗๗๔ นายวรวุฒิ  ดานสุนทรวงศ 

 ๗๗๕ นายวรเศรษฐ  ขอรม 

 ๗๗๖ นายวรสา  บัวคง 

 ๗๗๗ นายวรัตม  วงศาโรจน 

 ๗๗๘ นายวราวุฒิ  สายเปล่ียน 

 ๗๗๙ นายวราวุธ  สารวิจิตร 

 ๗๘๐ นายวลิต  สุวรรณาลัย 

 ๗๘๑ นายวศิน  จารุพันธุ 

 ๗๘๒ สิบเอก วสันต  เขียวสอาด 

 ๗๘๓ นายวสันต  ปญญาคํา 

 ๗๘๔ นายวัชรพงศ  วีรกุล 

 ๗๘๕ นายวัชรวีร  ชมเทศ 

 ๗๘๖ นายวัชระ  ไชยเสน 

 ๗๘๗ นายวัชระ  ปนประภาภรณ 

 ๗๘๘ นายวัชระ  สุนทรปุณยโชติ 

 ๗๘๙ นายวัชรินทร  ธัญญพืช 

 ๗๙๐ นายวัชรินทร  สุนทรล้ิมศิริ 

 ๗๙๑ นายวัชรินทร  อินทนา 

 ๗๙๒ พันจาโท วัฒนพงษ  อุทรส 

 ๗๙๓ นายวัฒนา  ทองปสโณว 

 ๗๙๔ นายวัฒนา  นิลกระจาง 



 หนา   ๑๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๙๕ นายวัฒนา  รอนแกว 

 ๗๙๖ นายวันชัย  มานะกิจศิริสุทธิ 

 ๗๙๗ นายวันลพ  ฤทธิ์บํารุง 

 ๗๙๘ นายวัลลภ  เหนือศรี 

 ๗๙๙ นายวาทยุทธ  กุลสุ 

 ๘๐๐ นายวิจิตร  ศรีโต 

 ๘๐๑ นายวิชัย  คุนเคย 

 ๘๐๒ นายวิชัย  ชานนท 

 ๘๐๓ นายวิชัย  มิตรมาตร 

 ๘๐๔ นายวิชัย  วงศอนันต 

 ๘๐๕ นายวิชัย  แสนแกว 

 ๘๐๖ นายวิชัย  อวนวุฒิ 

 ๘๐๗ นายวิชาญ  กิตติประพันธ 

 ๘๐๘ นายวิชิต  จีนชาติ 

 ๘๐๙ นายวิชิต  ตนกลาย 

 ๘๑๐ นายวิชิต  มูลมิรัตน 

 ๘๑๑ นายวิเชียร  กลางสวัสดิ์ 

 ๘๑๒ นายวิเชียร  กําเหนิด 

 ๘๑๓ นายวิเชียร  ชนะชัย 

 ๘๑๔ นายวิเชียร  โทอินทร 

 ๘๑๕ นายวิเชียร  นาศรี 

 ๘๑๖ นายวิเชียร  ศรีสุทธา 

 ๘๑๗ นายวิญู  รักษากุล 

 ๘๑๘ นายวิฑูรย  วิชาพร 

 ๘๑๙ นายวิทยา  เกียรติขจรฤทธิ์ 

 ๘๒๐ นายวิทยา  จันทรสมบัติ 

 ๘๒๑ นายวิทยา  ชํานาญศิลป 

 ๘๒๒ นายวิทยา  นามเสาร 

 ๘๒๓ นายวิทยา  ปนชู 

 ๘๒๔ นายวิทยา  ระดาดาษ 

 ๘๒๕ นายวิทยา  สิทธิประภา 

 ๘๒๖ นายวิทยา  อุษาคณารักษ 

 ๘๒๗ นายวิทวัส  อนบางเขน 

 ๘๒๘ นายวิน  ปุกไธสง 

 ๘๒๙ จาเอก วินัย  กล่ินหอม 

 ๘๓๐ นายวินัย  บัวหอม 

 ๘๓๑ นายวิระวัติ  นักรอง 

 ๘๓๒ นายวิระศักร  ศรีเหลา 

 ๘๓๓ นายวิรัช  สาตราคม 

 ๘๓๔ นายวิรัตน  ไกรเมฆ 

 ๘๓๕ นายวิรัตน  จันดีปุน 

 ๘๓๖ นายวิรัตน  เทียมวิสัย 

 ๘๓๗ นายวิรัตน  พลงาม 

 ๘๓๘ นายวิรัตน  พิศรี 

 ๘๓๙ นายวิรัตน  เพ่ิมชีลอง 

 ๘๔๐ นายวิริยะ  ล่ิมมั่น 

 ๘๔๑ นายวิโรจน  มาเสนาะ 

 ๘๔๒ นายวิโรจน  เมืองชนะพวง 

 ๘๔๓ นายวิศนุกร  พุทธบาล 

 ๘๔๔ นายวิศิษฐ  สุขเจริญพร 



 หนา   ๑๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๔๕ นายวิศุทธิ์  พุทธรอด 

 ๘๔๖ นายวิษณุ  เกตุรักษา 

 ๘๔๗ นายวิษณุ  จงศักดิ์สวัสดิ์ 

 ๘๔๘ นายวิษณุ  วรธนสกุล 

 ๘๔๙ นายวิษณุกร  พรรคพล 

 ๘๕๐ นายวิษณุยันต  ไสยกิจ 

 ๘๕๑ นายวีรชัย  จิตประสาร 

 ๘๕๒ นายวีรพงษ  มาฉกาด 

 ๘๕๓ นายวีรวัฒน  รัศมี 

 ๘๕๔ นายวีรเษรม  สุขพานิช 

 ๘๕๕ นายวีระ  บุญมี 

 ๘๕๖ นายวีระ  มาเต็ม 

 ๘๕๗ วาที่รอยตรี วีระ  เอกอนันตกุล 

 ๘๕๘ นายวีระชัย  ปญญาธนาวัฒน 

 ๘๕๙ นายวีระพงษ  มาตังครัตน 

 ๘๖๐ นายวีระพันธ  ทองเจิม 

 ๘๖๑ นายวีระวัฒน  คํากอน 

 ๘๖๒ นายวีระวัฒน  ชัยณรงค 

 ๘๖๓ นายวีระวัฒน  หมื่นมา 

 ๘๖๔ นายวีระวุทธิ์  สุขปอ 

 ๘๖๕ นายวีระศักดิ์  คํามูลละคร 

 ๘๖๖ นายวุฒิ  คงหอม 

 ๘๖๗ นายวุฒิไกร  แสนสีลา 

 ๘๖๘ นายวุฒิจักร  แกวมาคูณ 

 ๘๖๙ นายวุฒิชัย  ล้ีนะวัฒนา 

 ๘๗๐ นายวุฒิชัย  ศรีวะสุทธิ์ 

 ๘๗๑ นายวุฒิชัย  ศิลารักษ 

 ๘๗๒ นายวุฒิชัย  สิงหบุตรา 

 ๘๗๓ นายวุฒิชาติ  ศรีนครา 

 ๘๗๔ นายวุฒิพงษ  วงศนพสุวรรณ 

 ๘๗๕ นายวุฒิพันธุ  จันคามิ 

 ๘๗๖ นายเวชยันต  วรรณแกว 

 ๘๗๗ นายเวนิช  อุบลรัตน 

 ๘๗๘ นายศรชัย  คําวงค 

 ๘๗๙ นายศรศักดิ์  ทองปลิว 

 ๘๘๐ นายศรศิลป  มังกรแกว 

 ๘๘๑ นายศรายุทธ  เปยจันทร 

 ๘๘๒ นายศรายุทธ  สารภาพ 

 ๘๘๓ นายศรายุทธ  ยูนุ 

 ๘๘๔ นายศรีรัช  กลัดนาคะ 

 ๘๘๕ นายศรุติ  เรือนทอง 

 ๘๘๖ นายศศลักษณ  จันทรโนนมวง 

 ๘๘๗ นายศักดา  โพธิ์ไทร 

 ๘๘๘ นายศักดิ์ชัย  พิบูลยผล 

 ๘๘๙ นายศักดิ์วารินทร  อินทรัตน 

 ๘๙๐ นายศานิตย  ปวีณะปกรณ 

 ๘๙๑ นายศิขรินทร  พันณะกิจ 

 ๘๙๒ นายศิระ  ปานแยม 

 ๘๙๓ นายศิริ  เตชะธีราวัฒน 

 ๘๙๔ นายศิริชัย  เพชรเรือนทอง 



 หนา   ๒๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๙๕ นายศิริโชตินันท  วังคีรี 

 ๘๙๖ นายศิริวิทย  อัสวัฒิวงศ 

 ๘๙๗ นายศิลา  ตระกูลปญญา 

 ๘๙๘ นายศิลา  ประเสริฐสุข 

 ๘๙๙ นายศิลา  หลิมเจริญ 

 ๙๐๐ นายศิวาฤทธิ์  ปรีชาพูด 

 ๙๐๑ นายศุภกฤษณ  สามงามนิ่ม 

 ๙๐๒ นายศุภกิจ  สุขขุนทด 

 ๙๐๓ นายศุภชัย  ชัยบุตร 

 ๙๐๔ นายศุภชัย  เชาวธรรม 

 ๙๐๕ นายศุภชัย  บุญอําพันธ 

 ๙๐๖ นายศุภชัย  พิพัฒนสวัสดิ์ 

 ๙๐๗ นายศุภชัย  เรืองบุตร 

 ๙๐๘ นายศุภณัฐ  ประดิษฐ 

 ๙๐๙ นายศุภเมศ  แสงประจวบ 

 ๙๑๐ นายศุภสวัสดิ์  ทวีสุข 

 ๙๑๑ นายศุภสัณฑ  สุทธิพัฒนางกูร 

 ๙๑๒ นายศุภสัณห  เขาแกว 

 ๙๑๓ นายศุภสิทธิ์  ชมชนะ 

 ๙๑๔ นายศุภสิทธิ์  สุขี 

 ๙๑๕ นายศุภัชค  หมั่นกุล 

 ๙๑๖ นายเศกสรร  วงศสุริยศักดิ์ 

 ๙๑๗ นายเศกสรรค  ชัยสุขสันต 

 ๙๑๘ นายเศกสรรค  พิลัย 

 ๙๑๙ นายเศกสิทธิ์  เหลาพิเชียรพงษ 

 ๙๒๐ นายเศรษฐพัศ  อุดมพิบูลภัทร 

 ๙๒๑ นายสกนธ  เปาทุย 

 ๙๒๒ นายสกล  เรืองศรี 

 ๙๒๓ นายสงาจิตร  ศรีสวนจิก 

 ๙๒๔ นายสถาพร  เปาอินทร 

 ๙๒๕ นายสถาพร  พฤกเกษม 

 ๙๒๖ นายสถาพร  ลักษณะแมน 

 ๙๒๗ นายสถาพร  อรุณวงษ 

 ๙๒๘ นายสนธยา  เทพพิพิธ 

 ๙๒๙ นายสนธยา  บัวผาย 

 ๙๓๐ นายสนั่น  อุทังสังข 

 ๙๓๑ นายสมเกียรติ  โควไล 

 ๙๓๒ นายสมเกียรติ  มีแลบ 

 ๙๓๓ นายสมเกียรติ์  เรืองฤทธิ์กูล 

 ๙๓๔ นายสมคิด  ไมดง 

 ๙๓๕ นายสมคิด  อารีชม 

 ๙๓๖ นายสมจิตต  แกวนอย 

 ๙๓๗ นายสมจิตต  จันทรแกว 

 ๙๓๘ นายสมชัย  เทพพิทักษ 

 ๙๓๙ นายสมชัย  พลโคกกอง 

 ๙๔๐ นายสมชาติ  ศิริมา 

 ๙๔๑ นายสมชาย  กรดแกว 

 ๙๔๒ นายสมชาย  แกนรักษ 

 ๙๔๓ นายสมชาย  พิสุทธิ์เสาวลักษณ 

 ๙๔๔ นายสมชาย  ไวทิตานันท 



 หนา   ๒๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๔๕ นายสมชาย  สุวรรณชนะ 

 ๙๔๖ นายสมชาย  แสนวงค 

 ๙๔๗ นายสมนึก  ไวงาน 

 ๙๔๘ นายสมบัติ  พรหมณี 

 ๙๔๙ นายสมบัติ  สุนันตะพันธ 

 ๙๕๐ นายสมบูรณสิทธิ์  บุปผา 

 ๙๕๑ นายสมพงษ  สลัดแกว 

 ๙๕๒ นายสมพงษ  สุรักษ 

 ๙๕๓ นายสมพงษ  อภิชาตวณิชย 

 ๙๕๔ นายสมพบ  ธีระกิจไพศาล 

 ๙๕๕ นายสมพร  แกวแหยม 

 ๙๕๖ นายสมพร  จันทรชูกล่ิน 

 ๙๕๗ นายสมพร  นุชเล้ียง 

 ๙๕๘ นายสมพร  สหจารุพัฒน 

 ๙๕๙ นายสมพร  สุนทรปรีชารัตน 

 ๙๖๐ นายสมพล  จันทรคีรี 

 ๙๖๑ นายสมพล  ทรงเส่ียงไชย 

 ๙๖๒ นายสมภพ  เก็งวินิจ 

 ๙๖๓ นายสมภพ  บุญเจริญ 

 ๙๖๔ นายสมมาตร  สุขดํา 

 ๙๖๕ นายสมยศ  จารุโภคาวัฒน 

 ๙๖๖ นายสมยศ  พงษศิริรักษ 

 ๙๖๗ นายสมลักษ  ชํานิกุล 

 ๙๖๘ นายสมศักดิ์  ชูสกุล 

 ๙๖๙ นายสมศักดิ์  วงศเหมรัตน 

 ๙๗๐ นายสมศักดิ์  สาระราช 

 ๙๗๑ นายสมศักดิ์  หงษทอง 

 ๙๗๒ นายสมศักดิ์  เหล็มนุย 

 ๙๗๓ นายสมานมิตร  อัฐนาค 

 ๙๗๔ นายสมานิศ  วิจิตร 

 ๙๗๕ นายสยม  ชุมแพ 

 ๙๗๖ นายสยมภู  เดียวทอง 

 ๙๗๗ นายสยาม  งามสุทธิ 

 ๙๗๘ นายสยาม  ศรีมวง 

 ๙๗๙ นายสยาม  อติญาณพิพัฒน 

 ๙๘๐ นายสรธร  มูลชมภู 

 ๙๘๑ นายสรรคชัย  ไขคํา 

 ๙๘๒ จาเอก สราวุฒิ  บุญเกิด 

 ๙๘๓ นายสราวุธ  จําปาพันธุ 

 ๙๘๔ นายสราวุธ  ล่ิมเริ่มสกุล 

 ๙๘๕ นายสราวุธ  วิโรจน 

 ๙๘๖ นายสราวุธ  ฮังโยธา 

 ๙๘๗ นายสฤษดิ์  นามวงศ 

 ๙๘๘ นายสวรา  ศักดิ์ศศิธร 

 ๙๘๙ นายสวัสดิ์  เพ็ชรรัตน 

 ๙๙๐ นายสหพร  กูลณรงค 

 ๙๙๑ นายสะการียา  ปุติ 

 ๙๙๒ นายสังวร  กอแกว 

 ๙๙๓ นายสัจจพร  ศรีพัฒนพร 

 ๙๙๔ นายสัจจะพงศ  ศรีพันธุ 



 หนา   ๒๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๙๕ นายสัญชัย  นาคะพันธุ 

 ๙๙๖ นายสัญญา  ปงลังกา 

 ๙๙๗ นายสัญญา  สุปญญาบุตร 

 ๙๙๘ นายสัญญา  สุรารักษ 

 ๙๙๙ นายสัตยา  หิรัญประเสริฐกุล 

 ๑๐๐๐ นายสัติญา  แสนสวาง 

 ๑๐๐๑ นายสันติ  แกวงาม 

 ๑๐๐๒ นายสันติ  ธรณี 

 ๑๐๐๓ นายสันติ  ฝกทอง 

 ๑๐๐๔ นายสันติ์  เกตดี 

 ๑๐๐๕ นายสันติภาพ  คงนาวัง 

 ๑๐๐๖ นายสันติภาพ  มีสวัสดิ์ 

 ๑๐๐๗ นายสันทัด  พรมทุง 

 ๑๐๐๘ นายสากล  สีทากุล 

 ๑๐๐๙ นายสาคร  ภูมิสิงห 

 ๑๐๑๐ นายสามารถ  พรมสุน 

 ๑๐๑๑ นายสายชล  ชูชาติ 

 ๑๐๑๒ นายสายชล  ภูสกุล 

 ๑๐๑๓ นายสายัณห  ดวงพลจันทร 

 ๑๐๑๔ นายสาโรจน  ดวงสา 

 ๑๐๑๕ นายสาโรจน  รอดเจริญ 

 ๑๐๑๖ นายสาโรช  บุญใบ 

 ๑๐๑๗ นายสาโรช  ออนละออ 

 ๑๐๑๘ นายสาเหลพอ  จันทรยุทธ 

 ๑๐๑๙ นายสําราญ  วงศคําพันธ 

 ๑๐๒๐ นายสิทธิกร  คําแดง 

 ๑๐๒๑ นายสิทธิกร  เจียนศิริจินดา 

 ๑๐๒๒ นายสิทธิชัย  พิมพา 

 ๑๐๒๓ นายสิทธิชัย  มิดชิด 

 ๑๐๒๔ นายสิทธิชัย  ฤทธิกุลสิทธิชัย 

 ๑๐๒๕ นายสิทธิเดช  ขันคํา 

 ๑๐๒๖ นายสิทธิพัฒน  คําภิโร 

 ๑๐๒๗ นายสิทธิเวช  วิจิตร 

 ๑๐๒๘ นายสิทธิศักดิ์  ทองวิเศษ 

 ๑๐๒๙ นายสิทธิศักดิ์  เทาธุรี 

 ๑๐๓๐ นายสิทธิศักดิ์  สาธุเสน 

 ๑๐๓๑ นายสิริพงษ  สุรินโยธา 

 ๑๐๓๒ นายสืบสิทธิ์  ศุภจิตกุลชัย 

 ๑๐๓๓ นายสุกรี  แมละมัย 

 ๑๐๓๔ นายสุกรี  วานิ 

 ๑๐๓๕ นายสุกฤษฏ์ิ  ศรีวังราช 

 ๑๐๓๖ นายสุกิจ  เถาถวิล 

 ๑๐๓๗ ดาบตํารวจสุกิจ  มหาวัน 

 ๑๐๓๘ นายสุขเกษม  รวมสุข 

 ๑๐๓๙ นายสุขชัย  ประเสริฐสุข 

 ๑๐๔๐ นายสุขสันติ์  ภูภักดี 

 ๑๐๔๑ นายสุขสําราญ  ธนภูมิปญญา 

 ๑๐๔๒ นายสุจิน  โสพัง 

 ๑๐๔๓ นายสุจินดา  สุวรรณไตรย 

 ๑๐๔๔ นายสุชาติ  แกวทุง 



 หนา   ๒๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๔๕ นายสุชาติ  ทองเสมอ 

 ๑๐๔๖ นายสุชาติ  โปธิตา 

 ๑๐๔๗ นายสุชาติ  ผันสวาง 

 ๑๐๔๘ นายสุดใจ  ชูจันทร 

 ๑๐๔๙ นายสุทธิชัย  วงคชาญศรี 

 ๑๐๕๐ นายสุทธิชาย  ฝอยทอง 

 ๑๐๕๑ นายสุทธินันท  สระทองหน 

 ๑๐๕๒ นายสุทธิพงค  อยูหนู 

 ๑๐๕๓ นายสุทธิพงศ  พลบูรณ 

 ๑๐๕๔ นายสุทธิพงษ  แกวดวงดี 

 ๑๐๕๕ นายสุทธิศักดิ์  คํามีผล 

 ๑๐๕๖ นายสุทัศน  กองสุข 

 ๑๐๕๗ นายสุทัศน  พรมเหลาลอ 

 ๑๐๕๘ นายสุเทพ  แกวสีขาว 

 ๑๐๕๙ นายสุเทพ  ภิรมยกิจ 

 ๑๐๖๐ นายสุเทพ  สินทอง 

 ๑๐๖๑ วาที่รอยโท สุเทพ  หมื่นแสน 

 ๑๐๖๒ นายสุธน  โสระเนตร 

 ๑๐๖๓ นายสุธารักษ  งาเจือ 

 ๑๐๖๔ นายสุธี  คัชมาตย 

 ๑๐๖๕ นายสุธีร  วิมูลชาติ 

 ๑๐๖๖ นายสุนทร  บึกขุนทด 

 ๑๐๖๗ นายสุนทร  สีตื้อ 

 ๑๐๖๘ นายสุบรรณ  สิงหชา 

 ๑๐๖๙ นายสุบิน  บุตรทจี 

 ๑๐๗๐ นายสุพจน  เฉยแสง 

 ๑๐๗๑ นายสุพจน  ตองทํากิจ 

 ๑๐๗๒ นายสุพจน  พันมะลี 

 ๑๐๗๓ นายสุพจน  รัตนมณี 

 ๑๐๗๔ นายสุพจน  อินทรบาน 

 ๑๐๗๕ นายสุพพัต  พ่ึงนุสนธิ์ 

 ๑๐๗๖ นายสุพรชัย  ขุนอินทร 

 ๑๐๗๗ นายสุพรม  ประมาคะเต 

 ๑๐๗๘ นายสุพรรณ  ธรรมจักร 

 ๑๐๗๙ นายสุพรรณ  บุญเวิน 

 ๑๐๘๐ นายสุพรรณ  มีศิริ 

 ๑๐๘๑ นายสุพระลักษณ  รัศมีรัตน 

 ๑๐๘๒ นายสุพัฒน  ทองขาว 

 ๑๐๘๓ นายสุพัฒน  รัมมะกรี 

 ๑๐๘๔ นายสุพัฒน  ลือดารา 

 ๑๐๘๕ นายสุพัต  พุทธาโร 

 ๑๐๘๖ นายสุภลักษณ  ทองชายเดช 

 ๑๐๘๗ นายสุภเวช  อยูคง 

 ๑๐๘๘ นายสุภัทรชัย  ชูประสูติ 

 ๑๐๘๙ นายสุเมธ  ปูลา 

 ๑๐๙๐ นายสุรการ  วงศพันธษา 

 ๑๐๙๑ นายสุรกิจ  วาหะ 

 ๑๐๙๒ นายสุรเกียรติ  สุปนตี 

 ๑๐๙๓ นายสุรชัย  พิชคํา 

 ๑๐๙๔ นายสุรชัย  ภิญโญศักดิ์ 



 หนา   ๒๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๙๕ นายสุรชัย  ลีวะพงษเพียร 

 ๑๐๙๖ นายสุรชัย  สิทธิศักดิ์ 

 ๑๐๙๗ นายสุรเชษฐ  ภาคสามศรี 

 ๑๐๙๘ นายสุรเชษฐ  ฤทธิเหิม 

 ๑๐๙๙ นายสุรเชษฐ  หามะ 

 ๑๑๐๐ นายสุรเดช  สารสมัคร 

 ๑๑๐๑ นายสุรเดช  อรุณปรีดิ์ 

 ๑๑๐๒ นายสุรธัช  สระแกว 

 ๑๑๐๓ นายสุรพงษ  โพธิ์แกว 

 ๑๑๐๔ นายสุรยุทธ  เอียยะบุตร 

 ๑๑๐๕ นายสุรวิทย  เชิญนิยม 

 ๑๑๐๖ นายสุรศักดิ์  คําพราว 

 ๑๑๐๗ นายสุรศักดิ์  เมืองเป 

 ๑๑๐๘ นายสุรศักดิ์  สกุลพรพาณิช 

 ๑๑๐๙ นายสุระชัย  ทรัพยจรัสแสง 

 ๑๑๑๐ นายสุระสิทธิ์  สดกลาง 

 ๑๑๑๑ นายสุรัตน  มาราช 

 ๑๑๑๒ นายสุรัตน  เสริญไธสง 

 ๑๑๑๓ นายสุรินทร  ใจมั่น 

 ๑๑๑๔ นายสุรินทร  หลิมเล็ก 

 ๑๑๑๕ นายสุริยะ  ธัญญศิรินนท 

 ๑๑๑๖ นายสุริยะเดช  ศรีชาเชษฐ 

 ๑๑๑๗ นายสุริยันต  ปญหาราช 

 ๑๑๑๘ นายสุริยา  จันทา 

 ๑๑๑๙ นายสุริยา  บุญมี 

 ๑๑๒๐ นายสุริยา  สาขาสุวรรณ 

 ๑๑๒๑ นายสุโรจน  เจียมอนุกูลกิจ 

 ๑๑๒๒ นายสุวรรณ  โพยนอก 

 ๑๑๒๓ นายสุวรรณเนตร  คํากงลาด 

 ๑๑๒๔ นายสุวัช  ชาอินทร 

 ๑๑๒๕ นายสุวัฒน  โคตรสมบัติ 

 ๑๑๒๖ นายสุวัฒน  ไพรสิงห 

 ๑๑๒๗ นายสุวิท  พิมพภาค 

 ๑๑๒๘ นายสุวิทย  ลิมปปทมปาณี 

 ๑๑๒๙ นายสุวิทย  วงษเชียงขวาง 

 ๑๑๓๐ นายสุวิทย  อินทา 

 ๑๑๓๑ นายสุวินัย  เชียงทอง 

 ๑๑๓๒ นายเสกน  ชาติกําเนิด 

 ๑๑๓๓ นายเสกสรร  แจมกระจาง 

 ๑๑๓๔ นายเสกสรร  พันธุภิญโญ 

 ๑๑๓๕ นายเสกสรร  สิงหทร 

 ๑๑๓๖ นายเสกสรรค  ศรีพันธ 

 ๑๑๓๗ นายเสกสรรค  เศรษฐกิจ 

 ๑๑๓๘ นายเสกสิทธิ์  ประเสริฐไทย 

 ๑๑๓๙ นายเสนห  สุรธรรมจรรยา 

 ๑๑๔๐ นายเสรี  โตะเด็น 

 ๑๑๔๑ นายเสรี  ถกลประจักษ 

 ๑๑๔๒ นายเสรีย  ชะโน 

 ๑๑๔๓ นายโสภณ  ใจกลา 

 ๑๑๔๔ นายไสว  ศรีบุรินทร 



 หนา   ๒๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๔๕ วาที่รอยเอก หัสดินทร  ถนอมถิ่น 

 ๑๑๔๖ นายหาญณรงค  แสงแก 

 ๑๑๔๗ นายหิรัญ  สองจันทร 

 ๑๑๔๘ นายอดิเทพ  เพียรไพรงาม 

 ๑๑๔๙ นายอดิเรก  คําสียา 

 ๑๑๕๐ นายอดิเรก  เบาชาลี 

 ๑๑๕๑ วาที่รอยตรี อดิเรก  แสนหาญ 

 ๑๑๕๒ นายอดิศักดิ์  กะมะราช 

 ๑๑๕๓ นายอดิศักดิ์  กีรติสุขสกุล 

 ๑๑๕๔ นายอดิศักดิ์  พรหมอารักษ 

 ๑๑๕๕ นายอดิศักดิ์  มะประสิทธิ์ 

 ๑๑๕๖ นายอดิศักดิ์  สืบสนุก 

 ๑๑๕๗ นายอดิศักดิ์  โสรถาวร 

 ๑๑๕๘ นายอดุล  เดเช 

 ๑๑๕๙ นายอดุล  สุวรรณไตรย 

 ๑๑๖๐ นายอดุลย  ขวัญมิ่ง 

 ๑๑๖๑ นายอดุลย  เครือแกว 

 ๑๑๖๒ จาเอก อดุลย  วรชินา 

 ๑๑๖๓ นายอดุลย  แสนศรี 

 ๑๑๖๔ นายอธิกานต  ทองแกว 

 ๑๑๖๕ นายอธิปติ  กุญชนะรงค 

 ๑๑๖๖ นายอธิภัทร  อัครนันทกุล 

 ๑๑๖๗ นายอธิวัฒน  วราพุฒ 

 ๑๑๖๘ นายอธิศ  พุกโพธิ์ 

 ๑๑๖๙ นายอธิศักดิ์  เพ็งที 

 ๑๑๗๐ นายอนงค  ศิริกันรัตน 

 ๑๑๗๑ นายอนันต  เก็มกาแมน 

 ๑๑๗๒ นายอนันต  ดิบดี 

 ๑๑๗๓ นายอนันต  รอดส้ัน 

 ๑๑๗๔ นายอนันต  หลอทองคํา 

 ๑๑๗๕ นายอนันตพร  พัฒนพันธ 

 ๑๑๗๖ นายอนันตวิทย  เงินมา 

 ๑๑๗๗ นายอนันท  เหมือนละมาย 

 ๑๑๗๘ นายอนิรุธ  จันทพาส 

 ๑๑๗๙ นายอนุ  ทองแดง 

 ๑๑๘๐ นายอนุชา  ทองสีเขม 

 ๑๑๘๑ นายอนุชา  มั่นภักดี 

 ๑๑๘๒ นายอนุชา  วงศนนทวัชร 

 ๑๑๘๓ วาที่รอยโท อนุชา  โอษะคลัง 

 ๑๑๘๔ นายอนุชาติ  คลองยุทธ 

 ๑๑๘๕ นายอนุชิต  พิชผล 

 ๑๑๘๖ นายอนุพงศ  ชาวคอนไชย 

 ๑๑๘๗ นายอนุรักข  ธัญญศรีสมบัติ 

 ๑๑๘๘ นายอนุรักษ  ทองเทศ 

 ๑๑๘๙ นายอนุรักษ  บรรจง 

 ๑๑๙๐ นายอนุวัตร  มีจันที 

 ๑๑๙๑ นายอนุสรณ  เกียรติชนานุกูล 

 ๑๑๙๒ นายอนุสรณ  เจียรนัย 

 ๑๑๙๓ นายอภิชัย  พรมศรี 

 ๑๑๙๔ นายอภิชาต  ชัยกิจ 



 หนา   ๒๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๙๕ นายอภิชาติ  ใจสมุทร 

 ๑๑๙๖ นายอภิชาติ  ตันอุด 

 ๑๑๙๗ นายอภิชาติ  วงศสุวรรณ 

 ๑๑๙๘ นายอภิชาติ  วิลามาศ 

 ๑๑๙๙ นายอภิเชษฐ  บุญขยาย 

 ๑๒๐๐ นายอภิเชษฐ  ตนเกตุ 

 ๑๒๐๑ นายอภินันท  เบ็ญเราะฮมัต 

 ๑๒๐๒ นายอภินันท  ศัพทพันธ 

 ๑๒๐๓ นายอภิรักษ  วัฒนวิกกิจ 

 ๑๒๐๔ นายอภิราม  สงศรี 

 ๑๒๐๕ นายอภิวัฒน  ทานอุทิศ 

 ๑๒๐๖ นายอภิวิชญ  ทั่งเหมือน 

 ๑๒๐๗ นายอภิสิทธิ์  อินตะยศ 

 ๑๒๐๘ นายอมร  จินดาพล 

 ๑๒๐๙ นายอมร  ตั้งจิตเพียรพงศ 

 ๑๒๑๐ นายอมร  ปานสมพงษ 

 ๑๒๑๑ นายอมรชัย  กริชนิกรกุล 

 ๑๒๑๒ นายอมรี  มะดาโอะ 

 ๑๒๑๓ นายอยูดีน  หมาดวิล 

 ๑๒๑๔ นายอรรถกร  มุสิกสาร 

 ๑๒๑๕ นายอรรถฤทธิ์  บดีรัฐ 

 ๑๒๑๖ นายอรรถสิทธิ์  ชุณหะ 

 ๑๒๑๗ นายอรรถสิทธิ์  รังศรีแกว 

 ๑๒๑๘ นายอราม  อามีเราะ 

 ๑๒๑๙ นายอริยธัช  รัศมีเปยมแกว 

 ๑๒๒๐ นายอรุณ  ค้ําชู 

 ๑๒๒๑ นายอรุณ  พาภักดี 

 ๑๒๒๒ นายอรุณ  ยอดดี 

 ๑๒๒๓ นายอวยชัย  สนิท 

 ๑๒๒๔ นายอัคเดช  กรีมละ 

 ๑๒๒๕ นายอัครวัจน  ทรัพยเจริญ 

 ๑๒๒๖ นายอัฎฐสิทธิ์  อสิพงษ 

 ๑๒๒๗ นายอัทธยาศัย  คงเดช 

 ๑๒๒๘ นายอันวา  ดือราแม 

 ๑๒๒๙ นายอับดุลราซัค  กุลตามา 

 ๑๒๓๐ นายอับดุลลอมัน  พลี 

 ๑๒๓๑ นายอับดุลเลาะ  สาและ 

 ๑๒๓๒ นายอัมราน  เบ็ญอิสริยา 

 ๑๒๓๓ นายอาคม  ไตรภพโชติสกุล 

 ๑๒๓๔ นายอาคม  สังขพนัส 

 ๑๒๓๕ นายอาแซ  หะยียามา 

 ๑๒๓๖ นายอาณัติ  ทับจะบก 

 ๑๒๓๗ นายอาณัติ  บัวขาว 

 ๑๒๓๘ นายอาติฟ  หะยีอีแต 

 ๑๒๓๙ นายอาทิตย  ตระกูลดี 

 ๑๒๔๐ นายอาทิตย  เที่ยงธรรม 

 ๑๒๔๑ นายอาทิตย  บัวระภา 

 ๑๒๔๒ นายอาทิตย  สุขัง 

 ๑๒๔๓ นายอานัส  เอียดเกล้ียง 

 ๑๒๔๔ นายอามีน  มาโซ 



 หนา   ๒๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๔๕ นายอํานวย  ดวงรอด 

 ๑๒๔๖ นายอํานวย  บุญรักษ 

 ๑๒๔๗ นายอํานวย  ภูรักษ 

 ๑๒๔๘ นายอํานวย  สํานักโนน 

 ๑๒๔๙ นายอํานาจ  คายาดี 

 ๑๒๕๐ นายอํานาจ  สวางจิตร 

 ๑๒๕๑ นายอําพนธ  คําตัน 

 ๑๒๕๒ นายอําพล  เพียขวานนท 

 ๑๒๕๓ นายอิทธิธร  สิงหวัฒนะ 

 ๑๒๕๔ นายอิทธิพล  โฉมสุภาพ 

 ๑๒๕๕ นายอิทธิพล  พลเย่ียม 

 ๑๒๕๖ นายอิศรา  ชัยงาม 

 ๑๒๕๗ นายอิสกันดาร  เสะบิง 

 ๑๒๕๘ นายอีบือราเฮง  มือเสาะ 

 ๑๒๕๙ นายอุกกฤษฎ  เลิศมีศิลศรัทธา 

 ๑๒๖๐ นายอุกฤษฎ  สุขเกษม 

 ๑๒๖๑ นายอุกฤษฏ  เทพลักษณ 

 ๑๒๖๒ นายอุดม  ชื่นฤทัย 

 ๑๒๖๓ นายอุดม  สระบุรินทร 

 ๑๒๖๔ นายอุดม  อาษากิจ 

 ๑๒๖๕ นายอุดมพร  ศรีวรสาร 

 ๑๒๖๖ นายอุดมวิทย  ปานสง 

 ๑๒๖๗ นายอุดมศักดิ์  ทองมวน 

 ๑๒๖๘ นายอุดร  สมทรัพย 

 ๑๒๖๙ นายอุทัย  สุวรรณเพ็ชร 

 ๑๒๗๐ นายอุเทน  เกตุเทศ 

 ๑๒๗๑ นายอุเทน  ดวงกลาง 

 ๑๒๗๒ นายอุเทน  ทองนวล 

 ๑๒๗๓ นายอุสรัน  ตาเยะ 

 ๑๒๗๔ นายเอกชัย  ชลสิทธางกูร 

 ๑๒๗๕ นายเอกชัย  พลศักดิ์ขวา 

 ๑๒๗๖ นายเอกชัย  ศิริเชิดฉันท 

 ๑๒๗๗ นายเอกชัย  สิทธาจารย 

 ๑๒๗๘ นายเอกภพ  สุจรี 

 ๑๒๗๙ นายเอนก  คําแหลง 

 ๑๒๘๐ นายเอนก  ปนเนตรวงษ 

 ๑๒๘๑ นายเอนกนันท  ชื่นชม 

 ๑๒๘๒ นายเอนกพร  เหลืองดอกไม 

 ๑๒๘๓ นายโอนิล  คําประกอบ 

 ๑๒๘๔ นางสาวกชณิช  ไชยเชษฐ 

 ๑๒๘๕ นางกชพร  เกาะกาใต 

 ๑๒๘๖ นางกชพร  ขุนสูงเนิน 

 ๑๒๘๗ นางกชพร  บรรจงวรรธนะ 

 ๑๒๘๘ นางกชพร  พัวพันธ 

 ๑๒๘๙ นางกชพร  สาลีสิงห 

 ๑๒๙๐ นางสาวกชพรรณ  ใจคํา 

 ๑๒๙๑ นางกชพรรณ  บัวมา 

 ๑๒๙๒ นางสาวกชพรรณ  สุณาวงศ 

 ๑๒๙๓ นางกชพรรณ  อินอุทัย 

 ๑๒๙๔ นางกชภัส  พีระภานุกร 



 หนา   ๒๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๙๕ นางสาวกชมน  กีรติโล 

 ๑๒๙๖ นางกชมล  ลวนมณี 

 ๑๒๙๗ นางกณิธฐา  นกเทศ 

 ๑๒๙๘ นางสาวกตวรรณ  ดีเสมอ 

 ๑๒๙๙ นางสาวกนกกาญจน  กําแพงแกว 

 ๑๓๐๐ นางกนกกาญจน  คําสุนันท 

 ๑๓๐๑ นางสาวกนกกาญจน  พวงเฟอง 

 ๑๓๐๒ นางกนกชญา  กุลกฤตธนชัย 

 ๑๓๐๓ นางกนกพร  เกื้อกูล 

 ๑๓๐๔ นางกนกพร  ชูประสูตร 

 ๑๓๐๕ นางกนกพร  โตสงคราม 

 ๑๓๐๖ นางกนกพร  ถิ่นลําปาง 

 ๑๓๐๗ นางกนกพร  มงคลทิพยวาที 

 ๑๓๐๘ นางกนกพร  หนูสวัสดิ์ 

 ๑๓๐๙ นางกนกภรณ  แกวนอย 

 ๑๓๑๐ นางกนกรัชต  เต็งผักแวน 

 ๑๓๑๑ นางสาวกนกวรรณ  แกวอยู 

 ๑๓๑๒ นางกนกวรรณ  ขวัญศรีเมือง 

 ๑๓๑๓ นางกนกวรรณ  ทองเกล้ียง 

 ๑๓๑๔ นางกนกวรรณ  ประสม 

 ๑๓๑๕ นางกนกวรรณ  ผิวทอง 

 ๑๓๑๖ นางสาวกนกวรรณ  พรมชาติ 

 ๑๓๑๗ นางสาวกนกวรรณ  พรหมพันใจ 

 ๑๓๑๘ นางกนกวรรณ  เพชรชื่น 

 ๑๓๑๙ นางกนกวรรณ  เย้ืองกลาง 

 ๑๓๒๐ นางกนกวรรณ  รัตนเสถียรกุล 

 ๑๓๒๑ นางสาวกนกวรรณ  รุกขเจริญ 

 ๑๓๒๒ นางสาวกนกวรรณ  สมพงศ 

 ๑๓๒๓ นางกนกวรรณ  เสนาจันทร 

 ๑๓๒๔ นางกนกอร  บุญมาก 

 ๑๓๒๕ นางกนกอร  โพธิดอกไม 

 ๑๓๒๖ นางสาวกนกอร  รุงสวาง 

 ๑๓๒๗ นางกนกอร  สีดาสลุง 

 ๑๓๒๘ นางกนกอร  แสงประดิษฐ 

 ๑๓๒๙ นางกนิฏฐา  หอมสุวรรณ 

 ๑๓๓๐ นางกนิษฐกานต  ทรัพยอุดม 

 ๑๓๓๑ นางกนิษฐา  แกวพิชัย 

 ๑๓๓๒ นางสาวกมลทิพย  แกวพรสวรรค 

 ๑๓๓๓ นางสาวกมลทิพย  เทพสวัสดิ์ 

 ๑๓๓๔ นางกมลทิพย  รอดนวล 

 ๑๓๓๕ นางกมลทิพย  สุขสมบูรณ 

 ๑๓๓๖ นางสาวกมลเนตร  ล่ีไพบูลย 

 ๑๓๓๗ นางสาวกมลรัตน  แกวคํา 

 ๑๓๓๘ นางกมลรัตน  ไตรภพโชติสกุล 

 ๑๓๓๙ นางกมลรัตน  รื่นจิตร 

 ๑๓๔๐ นางกมลรัตน  วชิรศักดิ์โสภานะ 

 ๑๓๔๑ นางกมลวรรณ  เคนตากแดด 

 ๑๓๔๒ นางกมลวรรณ  นิลยกานนท 

 ๑๓๔๓ นางกมลวรรณ  โปติบุตร 

 ๑๓๔๔ นางกมลวรรณ  เหลืองละมัย 



 หนา   ๒๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๔๕ นางกมลอาสน  ตันติมา 

 ๑๓๔๖ นางกรกต  รัตนนิรันดร 

 ๑๓๔๗ นางกรกนก  เมืองโคตร 

 ๑๓๔๘ นางสาวกรกนก  ยินดีพิธ 

 ๑๓๔๙ นางสาวกรแกว  พัฒนะปริญญ 

 ๑๓๕๐ นางกรณวรัฐ  จันทรผองแสง 

 ๑๓๕๑ นางกรณัฐ  ปานศิริ 

 ๑๓๕๒ นางกรณิการ  กันยาโม 

 ๑๓๕๓ นางสาวกรพัตร  วัฒนเสรีกุล 

 ๑๓๕๔ นางกรรญาณี  ชมดง 

 ๑๓๕๕ นางกรรณภิรมญ  ทองสุข 

 ๑๓๕๖ นางกรรณิกา  กุลสานต 

 ๑๓๕๗ นางกรรณิกา  นาควัน 

 ๑๓๕๘ นางกรรณิกา  ปลองนิราศ 

 ๑๓๕๙ นางกรรณิกา  รุงเรือง 

 ๑๓๖๐ นางกรรณิกา  สาลีอาจ 

 ๑๓๖๑ นางสาวกรรณิกา  สุภาพงศ 

 ๑๓๖๒ นางสาวกรรณิการ  แกรอด 

 ๑๓๖๓ นางกรรณิการ  คนึงรัมย 

 ๑๓๖๔ นางสาวกรรณิการ  จันทะสาร 

 ๑๓๖๕ นางสาวกรรณิการ  ธันดา 

 ๑๓๖๖ นางสาวกรรณิการ  นิรารักษ 

 ๑๓๖๗ นางกรรณิการ  บุญเรือง 

 ๑๓๖๘ นางสาวกรรณิการ  ประกอบกิจ 

 ๑๓๖๙ นางกรรณิการ  ประเสริฐสุข 

 ๑๓๗๐ นางสาวกรรณิการ  ปญนาวี 

 ๑๓๗๑ นางสาวกรรณิการ  มรกตสุวรรณ 

 ๑๓๗๒ นางสาวกรรณิการ  ลภัสไพบูลย 

 ๑๓๗๓ นางกรรนิกา  จวนมาศ 

 ๑๓๗๔ นางกรรนิกา  สินพรม 

 ๑๓๗๕ นางกรรวี  พิมมะรัตน 

 ๑๓๗๖ นางสาวกรวรรณ  อินทฤทธิ์ 

 ๑๓๗๗ นางสาวกรวัลล  หาญโนนแดง 

 ๑๓๗๘ นางกรวิกา  โพธิ์สัย 

 ๑๓๗๙ นางกริญญา  อยูแสง 

 ๑๓๘๐ นางกรุณา  ระจินดา 

 ๑๓๘๑ นางสาวกฤชญา  ตั้งสุวรรณศรี 

 ๑๓๘๒ นางสาวกฤตพร  ชูชัย 

 ๑๓๘๓ นางสาวกฤตยา  ขันธโภค 

 ๑๓๘๔ นางกฤติกา  บนีอะหมัด 

 ๑๓๘๕ นางกฤติกา  มงคลแท 

 ๑๓๘๖ นางสาวกฤติญา  ศรีสุข 

 ๑๓๘๗ นางกฤติมาพร  พรหมจําปา 

 ๑๓๘๘ นางกฤติยา  จําปา 

 ๑๓๘๙ นางกฤติยา  วนิชจิวพันธ 

 ๑๓๙๐ นางสาวกฤติยา  หมายสุข 

 ๑๓๙๑ นางกฤติยาณี  กําแพงนิล 

 ๑๓๙๒ นางกฤษฎา  ชาตาสุข 

 ๑๓๙๓ นางกฤษณา  เกิดพรสวรรค 

 ๑๓๙๔ นางกฤษณา  จิตรจุลชลวัฒน 



 หนา   ๓๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๙๕ นางสาวกฤษณา  วันวัฒนกิจ 

 ๑๓๙๖ นางกฤษณา  ศักดา 

 ๑๓๙๗ นางกฤษณี  ทิตาวงศ 

 ๑๓๙๘ นางกฤษณี  พัฒนศิริ 

 ๑๓๙๙ นางกลองใจทิพย  แยมวงษ 

 ๑๔๐๐ นางสาวกล่ินผกา  พาผล 

 ๑๔๐๑ นางกล่ินสุคนธ  แกนโต 

 ๑๔๐๒ นางกวินทรา  กวาวหนึ่ง 

 ๑๔๐๓ นางกวินนาถ  พลวัฒน 

 ๑๔๐๔ นางกวินลักษณ  นาวิชิต 

 ๑๔๐๕ นางกษมภัฎ  สวัสดิรักษ 

 ๑๔๐๖ นางสาวกษมา  หมั่นการ 

 ๑๔๐๗ นางกษิรา  แววงาม 

 ๑๔๐๘ นางสาวกะยะ  แขวงบู 

 ๑๔๐๙ นางกัญจณา  ตั้งฐิติกิตต 

 ๑๔๑๐ นางสาวกัญจนชยารัตน  อุดคํามี 

 ๑๔๑๑ นางกัญจนณัฏฐ  พระเดโช 

 ๑๔๑๒ นางกัญจนา  ชูวารี 

 ๑๔๑๓ นางกัญจนา  ปราบหนองบั่ว 

 ๑๔๑๔ นางสาวกัญจนา  ภูวิลัย 

 ๑๔๑๕ นางกัญชลิกา  อินทรเกษตร 

 ๑๔๑๖ นางกัญญรัตน  บุญสนิท 

 ๑๔๑๗ นางกัญญวรา  โชลิตกุล 

 ๑๔๑๘ นางกัญญสร  โกมุรพงศ 

 ๑๔๑๙ นางสาวกัญญา  คงเย็น 

 ๑๔๒๐ นางกัญญา  มุกดา 

 ๑๔๒๑ นางสาวกัญญา  อัศวศุภฤกษ 

 ๑๔๒๒ นางสาวกัญญาณัฐ  งอยผาลา 

 ๑๔๒๓ นางสาวกัญญาณัฐ  ฟุงจันทึก 

 ๑๔๒๔ นางสาวกัญญาณัฐ  หาญกุล 

 ๑๔๒๕ นางกัญญานา  อยูเย็น 

 ๑๔๒๖ นางกัญญาภัทร  ภัทรธนาภินันท 

 ๑๔๒๗ นางกัญญาภัทร  สารทอง 

 ๑๔๒๘ นางสาวกัญญารัตน  เท่ียงดี 

 ๑๔๒๙ นางกัญญารัตน  วิริยะเลิศตระกูล 

 ๑๔๓๐ นางสาวกัญญาวรรณ  ยศสมาน 

 ๑๔๓๑ นางกัญทิพภา  สุขนึก 

 ๑๔๓๒ นางสาวกัญพิชา  เหมือนสุวรรณ 

 ๑๔๓๓ นางกัณณิกา  คุมพันธุ 

 ๑๔๓๔ นางกัณทิมา  มีมงคล 

 ๑๔๓๕ นางกัณนิกา  นอยน้ําเที่ยง 

 ๑๔๓๖ นางกัณนิกา  วรศิริ 

 ๑๔๓๗ นางสาวกันตญาพร  ทองเปล่ียน 

 ๑๔๓๘ นางสาวกันตพัฒน  อภิญญาฐิติพงษ 

 ๑๔๓๙ นางกันตินันท  เขยกลาง 

 ๑๔๔๐ นางสาวกันตินันท  สอดสุข 

 ๑๔๔๑ นางกันทิมา  โคตรดก 

 ๑๔๔๒ นางกันทิมา  บุตรทอง 

 ๑๔๔๓ นางกันทิมา  สุภาพรม 

 ๑๔๔๔ นางกันทิมา  อัตถกาญนนา 



 หนา   ๓๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๔๕ นางกันนิกา  ฝาชัยภูมิ 

 ๑๔๔๖ นางกันยา  คําภีระ 

 ๑๔๔๗ นางกันยา  อนันตะ 

 ๑๔๔๘ นางกันยากร  หมวดหมู 

 ๑๔๔๙ นางกันยารัตน  คําแกว 

 ๑๔๕๐ นางสาวกันยารัตน  ศิริชา 

 ๑๔๕๑ นางกัลญา  นึกกระโทก 

 ๑๔๕๒ นางกัลปนา  เพชรอินทร 

 ๑๔๕๓ นางสาวกัลยกร  บุตรดี 

 ๑๔๕๔ นางกัลยปพร  วรรณพราหมณ 

 ๑๔๕๕ นางกัลยรัชต  นนทสะเกษ 

 ๑๔๕๖ นางกัลยลภัส  เพ็งสาตร 

 ๑๔๕๗ นางกัลยวัฒน  จารุธรรมรัตน 

 ๑๔๕๘ นางสาวกัลยา  กัลยา ณ โสธร 

 ๑๔๕๙ นางสาวกัลยา  คงสุด 

 ๑๔๖๐ นางกัลยา  ชยวัฑโฒ 

 ๑๔๖๑ นางกัลยา  บารชน 

 ๑๔๖๒ นางสาวกัลยา  ฟูใจ 

 ๑๔๖๓ นางกัลยา  สังขปา 

 ๑๔๖๔ นางกัลยา  สิริโม 

 ๑๔๖๕ นางสาวกัลยาณี  โชติบัญชา 

 ๑๔๖๖ นางกัลยาณี  ย้ิมรุงเรือง 

 ๑๔๖๗ นางกัลยาณี  ลนทม 

 ๑๔๖๘ นางสาวกัลลยา  ล้ิมตระกูล 

 ๑๔๖๙ นางกาญจนชนิตา  ศิริกุล 

 ๑๔๗๐ นางกาญจนนาถ  ภูริกานต 

 ๑๔๗๑ นางสาวกาญจนรัตน  ธนะนู 

 ๑๔๗๒ นางสาวกาญจนา  กงจักร 

 ๑๔๗๓ นางสาวกาญจนา  กวมทรัพย 

 ๑๔๗๔ นางกาญจนา  กาจนุกูล 

 ๑๔๗๕ นางกาญจนา  เกตุคํา 

 ๑๔๗๖ นางกาญจนา  เกษพรหม 

 ๑๔๗๗ นางสาวกาญจนา  แกวสุข 

 ๑๔๗๘ นางกาญจนา  ขวัญใจ 

 ๑๔๗๙ นางกาญจนา  คลังสิน 

 ๑๔๘๐ นางสาวกาญจนา  จํารัส 

 ๑๔๘๑ นางสาวกาญจนา  จิตตะลม 

 ๑๔๘๒ นางสาวกาญจนา  จุลละศรีสวัสดิ์ 

 ๑๔๘๓ นางสาวกาญจนา  เฉยดิษฐ 

 ๑๔๘๔ นางกาญจนา  ชูคง 

 ๑๔๘๕ นางกาญจนา  โชติวิทยารัตน 

 ๑๔๘๖ นางกาญจนา  ทองเนื้อสุข 

 ๑๔๘๗ นางกาญจนา  ทะไกรเนตร 

 ๑๔๘๘ นางกาญจนา  ทําสวน 

 ๑๔๘๙ นางสาวกาญจนา  เทพนาทิม 

 ๑๔๙๐ นางสาวกาญจนา  ปานหนู 

 ๑๔๙๑ นางกาญจนา  ปุกหมื่นไวย 

 ๑๔๙๒ นางกาญจนา  พงศจรรยากุล 

 ๑๔๙๓ นางกาญจนา  พวงบุบผา 

 ๑๔๙๔ นางกาญจนา  พ่ึงสูงเนิน 



 หนา   ๓๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๙๕ นางสาวกาญจนา  พุทธิมา 

 ๑๔๙๖ นางกาญจนา  เพชรพันธ 

 ๑๔๙๗ นางกาญจนา  เฟองหิรัญ 

 ๑๔๙๘ นางกาญจนา  ภิรญาพัชญ 

 ๑๔๙๙ นางกาญจนา  สุขประเสริฐ 

 ๑๕๐๐ นางสาวกาญจนา  อัครภัทเมธาสกุล 

 ๑๕๐๑ นางสาวกาญจนาพร  ล้ิมเจริญ 

 ๑๕๐๒ นางกาญจนาวดี  บุญแจมรัตน 

 ๑๕๐๓ นางสาวกาญมณี  กาญจนศิริ 

 ๑๕๐๔ นางสาวกานดา  กาเรียนทอง 

 ๑๕๐๕ นางกานดา  ตะวงศ 

 ๑๕๐๖ นางกานดา  ปานะถึก 

 ๑๕๐๗ นางกานดา  ศุภรัตตสุนทร 

 ๑๕๐๘ นางกานดิทัต  อภิรติกร 

 ๑๕๐๙ นางสาวกานตชนก  แซตั้น 

 ๑๕๑๐ นางกานตชนิตา  นิยม 

 ๑๕๑๑ นางกานตชุดา  บุญสุข 

 ๑๕๑๒ นางสาวกานตณพิชญ  หัตถชัยพงศา 

 ๑๕๑๓ นางกานตธีรา  เตชรังษ 

 ๑๕๑๔ นางกานตสินี  มากพุทธ 

 ๑๕๑๕ นางกานตสุดา  อินทจักร 

 ๑๕๑๖ นางสาวกานมณี  ชายใหญ 

 ๑๕๑๗ นางกาแลคซี่  จันทรประสูตร 

 ๑๕๑๘ นางสาวกําไล  เกิดศิริ 

 ๑๕๑๙ นางกิ่งกาญจน  เทียมทอง 

 ๑๕๒๐ นางกิ่งกาญจน  ภูสิงห 

 ๑๕๒๑ นางกิ่งกาญจน  มั่งมูล 

 ๑๕๒๒ นางกิ่งแกว  โตใหญ 

 ๑๕๒๓ นางกิ่งแกว  เสตพรรณ 

 ๑๕๒๔ นางกิ่งเพชร  นันทพล 

 ๑๕๒๕ นางกิ่งเพชร  สกุลรักษ 

 ๑๕๒๖ นางกิตติชนาภา  กิตติเดชโภคิน 

 ๑๕๒๗ นางกิตติธร  ปานเทศ 

 ๑๕๒๘ นางสาวกิตติมา  ชูใจ 

 ๑๕๒๙ นางสาวกิตติมา  นิสยันต 

 ๑๕๓๐ นางกิตติมา  ริ้วแดง 

 ๑๕๓๑ นางกิตติมา  วิมุตตานนท 

 ๑๕๓๒ นางกิตติมา  แสนลาวัณย 

 ๑๕๓๓ นางสาวกิตติยา  คิ้วองอาจ 

 ๑๕๓๔ นางสาวกิตติยา  เจริญกุล 

 ๑๕๓๕ นางกิตติยา  นฤภัย 

 ๑๕๓๖ นางกิตติยา  ลอยหา 

 ๑๕๓๗ นางกิตติยากร  สรอยนาค 

 ๑๕๓๘ นางกิตินันท  สุโข 

 ๑๕๓๙ นางสาวกิติมา  บัวแกว 

 ๑๕๔๐ นางกิติมา  ระมัดตน 

 ๑๕๔๑ นางกิรณา  อินภมร 

 ๑๕๔๒ นางสาวกิริฎา  มากชวย 

 ๑๕๔๓ นางกีรติรัตน  รักชุม 

 ๑๕๔๔ นางกุณฑลทิพ  ดวงโสม 



 หนา   ๓๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๔๕ นางสาวกุลฉัตร  ปุมไสว 

 ๑๕๔๖ นางสาวกุลชญา  ทรัพยโฉม 

 ๑๕๔๗ นางกุลชญา  เปรมอมรกุล 

 ๑๕๔๘ นางกุลชา  วงษสามารถ 

 ๑๕๔๙ นางกุลณภัสสร  เสารสูงคงเจริญ 

 ๑๕๕๐ นางกุลภรณ  คตวงค 

 ๑๕๕๑ นางสาวกุลวดี  ตาปะสี 

 ๑๕๕๒ นางสาวกุลวดี  สกุลงาม 

 ๑๕๕๓ นางกุลวดี  สวนจันทร 

 ๑๕๕๔ นางสาวกุศลธิดา  โสมพงษากุล 

 ๑๕๕๕ นางสาวกุศลิน  กิจอุดมพร 

 ๑๕๕๖ นางกุสุมา  แผลงปญญา 

 ๑๕๕๗ นางกุสุมา  มิตรมาตร 

 ๑๕๕๘ นางกุสุมา  สุจิณณานนท 

 ๑๕๕๙ นางกุหลาบ  พจนอรรถกร 

 ๑๕๖๐ นางสาวกุหลาบ  พิมภาคูณ 

 ๑๕๖๑ นางกุหลาบ  อินโทโล 

 ๑๕๖๒ นางกูกามารียะ  สุดทองคง 

 ๑๕๖๓ นางเกยูร  เหลาประสิทธิ์ 

 ๑๕๖๔ นางเกยูรรัตน  ทองไทย 

 ๑๕๖๕ นางเกรียว  พรเมือง 

 ๑๕๖๖ นางเกล็ดนิล  วงคพิพันธ 

 ๑๕๖๗ นางสาวเกวลิน  ฟองชล 

 ๑๕๖๘ นางเกวลี  เชตตี้ 

 ๑๕๖๙ นางสาวเกศกรกช  ปทุมวัน 

 ๑๕๗๐ นางสาวเกศรา  พรพชรสกุล 

 ๑๕๗๑ นางสาวเกศรา  แยมเมง 

 ๑๕๗๒ นางเกศรา  ศรีสําอางค 

 ๑๕๗๓ นางสาวเกศริน  กองสนั่น 

 ๑๕๗๔ นางสาวเกศรินทร  ชี้แจง 

 ๑๕๗๕ นางเกศรินทร  ถุงคํา 

 ๑๕๗๖ นางเกศสุดา  อินหลาน 

 ๑๕๗๗ นางเกศสุดา  ฮาดแสนเมือง 

 ๑๕๗๘ นางเกศิณี  โครงเซ็น 

 ๑๕๗๙ นางสาวเกศินี  เขียวหวาน 

 ๑๕๘๐ นางเกศินี  นอยอาษา 

 ๑๕๘๑ นางเกศินี  อุสาพรม 

 ๑๕๘๒ นางเกศินีย  แวยูโซะ 

 ๑๕๘๓ นางเกษกนก  สุบรรณจุย 

 ๑๕๘๔ นางเกษณี  สรรพานิช 

 ๑๕๘๕ นางสาวเกษมณี  ขยันงาน 

 ๑๕๘๖ นางสาวเกษมณี  ตติยะรัตน 

 ๑๕๘๗ นางเกษมะณี  ไชยรบ 

 ๑๕๘๘ นางสาวเกษร  ดื่มโชค 

 ๑๕๘๙ นางเกษร  นมัสสิลา 

 ๑๕๙๐ นางเกษร  มะโดด 

 ๑๕๙๑ นางเกษร  เล้ียงนาค 

 ๑๕๙๒ นางสาวเกษร  สารอักษร 

 ๑๕๙๓ นางสาวเกษรา  เณรบํารุง 

 ๑๕๙๔ นางสาวเกษวรางค  ยศธวงศ 



 หนา   ๓๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๙๕ นางสาวเกษศิรินทร  เมืองไชย 

 ๑๕๙๖ นางเกษศิรินทร  ย้ิมเปรม 

 ๑๕๙๗ นางเกสร  ตานวล 

 ๑๕๙๘ นางสาวเกสร  เรืองศรี 

 ๑๕๙๙ นางสาวเกสินี  อันทานุวัฒน 

 ๑๖๐๐ นางเกื้อกูล  ประดับทอง 

 ๑๖๐๑ นางสาวแกวตา  ฉวีจันทร 

 ๑๖๐๒ นางแกวตา  พิชัยศรี 

 ๑๖๐๓ นางสาวแกวพรา  ไกรสุข 

 ๑๖๐๔ นางโกศล  เจริญศรี 

 ๑๖๐๕ นางสาวโกสิญาวดี  บัวทอง 

 ๑๖๐๖ นางโกสุม  ลีลา 

 ๑๖๐๗ นางขจรจิต  ยนตชัย 

 ๑๖๐๘ นางขจรจิตร  พลตรี 

 ๑๖๐๙ นางขจรจิตร  เรืองฤทธิ์ 

 ๑๖๑๐ นางสาวขจี  มวงแปน 

 ๑๖๑๑ นางขจีพร  ธีราทรง 

 ๑๖๑๒ นางขจีพร  ยวงรัมย 

 ๑๖๑๓ นางขณัฏฐา  โกวิทยากร 

 ๑๖๑๔ นางขนิฐา  ลอยศักดิ์ 

 ๑๖๑๕ นางสาวขนิษฐา  แกวพรม 

 ๑๖๑๖ นางขนิษฐา  จุตนะวโรปกรณ 

 ๑๖๑๗ นางขนิษฐา  ชงโคสันติสุข 

 ๑๖๑๘ นางขนิษฐา  ธนะวิโรจน 

 ๑๖๑๙ นางขนิษฐา  บุญกอบแกว 

 ๑๖๒๐ นางสาวขนิษฐา  ปานย้ิม 

 ๑๖๒๑ นางขนิษฐา  พิมพโพธิ์ 

 ๑๖๒๒ นางขนิษฐา  ภัทรเศรษฐเศรณี 

 ๑๖๒๓ นางขนิษฐา  โภคา 

 ๑๖๒๔ นางขนิษฐา  ศรศักดิ์ 

 ๑๖๒๕ นางขนิษฐา  ศรัณยธรรมกุล 

 ๑๖๒๖ นางขนิษฐา  ศรีชาติ 

 ๑๖๒๗ นางขนิษฐา  ศรีวงษราช 

 ๑๖๒๘ นางขนิษฐา  ศรีสกุล 

 ๑๖๒๙ นางขนิษฐา  ศรีหาบุตร 

 ๑๖๓๐ นางขนิษฐา  สิงหแหลม 

 ๑๖๓๑ นางขนิษฐา  สุขเสริม 

 ๑๖๓๒ นางขนิษฐา  หนูนุน 

 ๑๖๓๓ นางสาวขรินขทิพย  ศรีนิล 

 ๑๖๓๔ นางขวัญจิต  ใจเพลิน 

 ๑๖๓๕ นางขวัญจิต  เสือกลับ 

 ๑๖๓๖ นางขวัญจิตร  ชมภูวิเศษ 

 ๑๖๓๗ นางสาวขวัญจิตร  จันทรคํา 

 ๑๖๓๘ นางสาวขวัญจิตร  มุงคุณ 

 ๑๖๓๙ นางขวัญใจ  คงกาล 

 ๑๖๔๐ นางขวัญใจ  ใจกันทา 

 ๑๖๔๑ นางสาวขวัญใจ  พ่ึงกุศล 

 ๑๖๔๒ นางสาวขวัญใจ  หนอกันทา 

 ๑๖๔๓ นางขวัญชีวา  เปล่ียนเอก 

 ๑๖๔๔ นางสาวขวัญดาว  กรีฉัตร 



 หนา   ๓๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๖๔๕ นางขวัญดาว  บาลี 

 ๑๖๔๖ นางขวัญตา  สุนันทเสวก 

 ๑๖๔๗ นางสาวขวัญทอง  พุมวารี 

 ๑๖๔๘ นางขวัญธิดา  รวมภักดี 

 ๑๖๔๙ นางขวัญพิสุทธิ์  ประดับวงค 

 ๑๖๕๐ นางสาวขวัญเรือน  เกตุสุขํา 

 ๑๖๕๑ นางขวัญเรือน  สุขเพ็ญ 

 ๑๖๕๒ นางขวัญเรือน  แสงวณิช 

 ๑๖๕๓ นางขวัญเรือน  อุตพรหม 

 ๑๖๕๔ นางสาวขวัญฤดี  โกพลรัตน 

 ๑๖๕๕ นางขวัญฤดี  สิงหา 

 ๑๖๕๖ นางขวัญฤทัย  ขยันตรวจ 

 ๑๖๕๗ นางขวัญลา  เผือกออน 

 ๑๖๕๘ นางขวัญสุดา  ธนพัตปญญาพนต 

 ๑๖๕๙ นางสาวขวัญหลา  ขวัญทอง 

 ๑๖๖๐ นางขวัญหลา  ไชยนิฮม 

 ๑๖๖๑ นางเขมจิรา  จํานงการ 

 ๑๖๖๒ นางเขมจิรา  นองเนือง 

 ๑๖๖๓ นางเขมจิรา  พางาม 

 ๑๖๖๔ นางเขมจิรา  แสนสมบัติ 

 ๑๖๖๕ นางเข็มทอง  ตนกันยา 

 ๑๖๖๖ นางสาวเขมปภาภัค  โตกพุทซา 

 ๑๖๖๗ นางสาวเขมมิกา  จินดา 

 ๑๖๖๘ นางเขมิกา  จิตชะนาค 

 ๑๖๖๙ นางสาวคงขวัญ  ใจเงิน 

 ๑๖๗๐ นางคณพร  เพ่ิมบุญ 

 ๑๖๗๑ นางคณัญญา  เสนานุช 

 ๑๖๗๒ นางคณิตา  เอี่ยมละมัย 

 ๑๖๗๓ นางสาวคเณยนุช  มุสิกรัตน 

 ๑๖๗๔ นางสาวคนึงนิจ  สมัครเขตการณ 

 ๑๖๗๕ นางคนึงนิตย  กองกลม 

 ๑๖๗๖ นางครองเกียรติ  เอกพิริยไพบูลย 

 ๑๖๗๗ นางครองจิต  รัมพณีนิล 

 ๑๖๗๘ นางคลีนาถ  ฐานะ 

 ๑๖๗๙ นางคอลีเยาะ  เจะแว 

 ๑๖๘๐ นางสาวคัทชลี  นพเธา 

 ๑๖๘๑ นางคําปว  อาจเจริญ 

 ๑๖๘๒ นางคุณนิธี  วงษจําปา 

 ๑๖๘๓ นางคุณัญญา  ทองเบา 

 ๑๖๘๔ นางสาวคุณาสรณ  ไกรศรีวรรธนะ 

 ๑๖๘๕ นางคูณ  อิ่มกระจาง 

 ๑๖๘๖ นางเครือจิต  วะสุรีย 

 ๑๖๘๗ นางเครือพันธ  พงศาศิลาพันธุ 

 ๑๖๘๘ นางสาวเครือวัลย  ยึดมั่น 

 ๑๖๘๙ นางสาวเครือวัลย  วงคตะวัน 

 ๑๖๙๐ นางเครือวัลย  โอรสรัมย 

 ๑๖๙๑ นางสาวแคทลียา  บุญประคอง 

 ๑๖๙๒ นางไครียะห  ตาเฮร 

 ๑๖๙๓ นางจงกล  แปนพันธ 

 ๑๖๙๔ นางสาวจงจิต  ศักดิ์บุญ 



 หนา   ๓๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๖๙๕ นางจงจิตต  กองศักดิ์ 

 ๑๖๙๖ นางจงดี  พ่ึงแกว 

 ๑๖๙๗ นางจงดี  มิ่งมาก 

 ๑๖๙๘ นางจงรัก  ชูเทียน 

 ๑๖๙๙ นางจงรักษ  ทองจ่ัน 

 ๑๗๐๐ นางสาวจงรักษ  ภูภักดี 

 ๑๗๐๑ นางสาวจตุพร  ทิมปาน 

 ๑๗๐๒ นางสาวจตุพร  เหมือนแท 

 ๑๗๐๓ นางจรรยา  กงทิพย 

 ๑๗๐๔ นางจรรยา  ไชยสุนทรกิตติ 

 ๑๗๐๕ นางจรรยา  เนียมรินทร 

 ๑๗๐๖ นางจรรยา  ฤทธิ์หมุน 

 ๑๗๐๗ นางจรรยาภรณ  จันทมาศ 

 ๑๗๐๘ นางจรรยาภรณ  บาลจาย 

 ๑๗๐๙ นางจรรยาวรรณ  ปรารมภ 

 ๑๗๑๐ นางจรัสศรี  ชัยรัตน 

 ๑๗๑๑ นางจรัสศรี  เตชะมงคล 

 ๑๗๑๒ นางจรัสศรี  ภูนาเพชร 

 ๑๗๑๓ นางจรัสศรี  มุสิกสิน 

 ๑๗๑๔ นางจรัสศรี  อรรคบุตร 

 ๑๗๑๕ นางสาวจริณญา  แสงบางกา 

 ๑๗๑๖ นางจรินทร  นามโคตร 

 ๑๗๑๗ นางสาวจรินทร  พวกยะ 

 ๑๗๑๘ นางจริยา  คําภีระ 

 ๑๗๑๙ นางจริยา  ทิพยมะณี 

 ๑๗๒๐ นางจริยา  สีทอน 

 ๑๗๒๑ นางจริยา  อิตรกี 

 ๑๗๒๒ นางสาวจริยาพร  เจริญรูป 

 ๑๗๒๓ นางจริยาพร  ใจคําฟู 

 ๑๗๒๔ นางจริยาพร  แผนคงงาม 

 ๑๗๒๕ นางจริยาภรณ  กกเหล่ียม 

 ๑๗๒๖ นางสาวจรีรัตน  ขุนวิไล 

 ๑๗๒๗ นางสาวจรีรัตน  แซออง 

 ๑๗๒๘ นางจรูญลักษณ  คงอิ้ว 

 ๑๗๒๙ นางจอมมณี  ศฤงคารนันต 

 ๑๗๓๐ นางสาวจักรวาล  ทวีแสง 

 ๑๗๓๑ นางสาวจัญญาพร  สาโสภา 

 ๑๗๓๒ นางจันจิรา  โกทันย 

 ๑๗๓๓ นางสาวจันจิรา  พินิจ 

 ๑๗๓๔ นางจันจิรา  อนภู 

 ๑๗๓๕ นางสาวจันทกานต  สําลีทอง 

 ๑๗๓๖ นางจันทนา  จีนชาติ 

 ๑๗๓๗ นางสาวจันทนา  ธรรมศิริ 

 ๑๗๓๘ นางจันทนา  ปญญาศิริ 

 ๑๗๓๙ นางจันทนา  พรหมบุตร 

 ๑๗๔๐ นางจันทนา  มีบุญ 

 ๑๗๔๑ นางจันทนา  รูปสมวงษ 

 ๑๗๔๒ นางสาวจันทนา  เสวกวรรณ 

 ๑๗๔๓ นางจันทนา  แสงพลสิงห 

 ๑๗๔๔ นางจันทนา  อินทกาญจน 



 หนา   ๓๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗๔๕ นางสาวจันทพร  มณีเสน 

 ๑๗๔๖ นางจันทรจิรา  กระอาจ 

 ๑๗๔๗ นางสาวจันทรจิรา  เกตุกิจ 

 ๑๗๔๘ นางจันทรจิรา  ดอกอ 

 ๑๗๔๙ นางจันทรจิรา  ตุยโชติ 

 ๑๗๕๐ นางสาวจันทรจิรา  บนแทนทิพย 

 ๑๗๕๑ นางสาวจันทรจิรา  บุญรุง 

 ๑๗๕๒ นางสาวจันทรจิรา  ปรีดิศรีพิพัฒน 

 ๑๗๕๓ นางจันทรจิรา  ปลอดพยันต 

 ๑๗๕๔ นางจันทรจิรา  รามางกูร 

 ๑๗๕๕ นางสาวจันทรจิรา  วาจามั่น 

 ๑๗๕๖ นางจันทรจิรา  วาลีประโคน 

 ๑๗๕๗ นางจันทรจิรา  เวหาธนารักษ 

 ๑๗๕๘ นางสาวจันทรจิรา  สุตา 

 ๑๗๕๙ นางจันทรจุฬา  สุขจอง 

 ๑๗๖๐ นางสาวจันทรเจา  รื่นรมย 

 ๑๗๖๑ นางสาวจันทรฐพัชร  จอมมณี 

 ๑๗๖๒ นางสาวจันทรทร  ทับทิมใส 

 ๑๗๖๓ นางจันทรทรา  ทรัพยศิริ 

 ๑๗๖๔ นางจันทรทิพย  ชัยดา 

 ๑๗๖๕ นางจันทรทิพย  รัตนเบ็ญจะ 

 ๑๗๖๖ นางจันทรทิมา  ขุนบํารุง 

 ๑๗๖๗ นางสาวจันทรทิรา  พงศชาญวิทย 

 ๑๗๖๘ นางจันทรพิมพ  คาวันดี 

 ๑๗๖๙ นางจันทรเพ็ญ  แกวสระคู 

 ๑๗๗๐ นางจันทรเพ็ญ  คํามะสอน 

 ๑๗๗๑ นางจันทรเพ็ญ  จันทรพงษ 

 ๑๗๗๒ นางจันทรเพ็ญ  ตระกุลผิว 

 ๑๗๗๓ นางสาวจันทรเพ็ญ  ทาศรีเพชร 

 ๑๗๗๔ นางสาวจันทรเพ็ญ  นาหนองขาม 

 ๑๗๗๕ นางสาวจันทรเพ็ญ  นิยมพงษ 

 ๑๗๗๖ นางจันทรเพ็ญ  บานมวง 

 ๑๗๗๗ นางจันทรเพ็ญ  ปติพัฒนะโฆษิต 

 ๑๗๗๘ นางสาวจันทรเพ็ญ  พรหมนา 

 ๑๗๗๙ นางจันทรเพ็ญ  พางาม 

 ๑๗๘๐ นางสาวจันทรเพ็ญ  สองคอน 

 ๑๗๘๑ นางจันทรยา  จันทรคง 

 ๑๗๘๒ นางสาวจันทรแรม  ดวงมณี 

 ๑๗๘๓ นางจันทรแรม  หาดี 

 ๑๗๘๔ นางสาวจันทรวิมล  เจริญสุข 

 ๑๗๘๕ นางจันทรสุดา  สุพรรณภพ 

 ๑๗๘๖ นางสาวจันทรัตน  อนุชิตอารมณ 

 ๑๗๘๗ นางสาวจันทรัตน  อินทโรหิต 

 ๑๗๘๘ นางสาวจันทรา  จันทรหา 

 ๑๗๘๙ นางจันทรา  บุตรมา 

 ๑๗๙๐ นางสาวจันทรา  วาณิชยสกุลพงศ 

 ๑๗๙๑ นางสาวจันทรา  สารนอก 

 ๑๗๙๒ นางจันทิมา  โชติกะมาศ 

 ๑๗๙๓ นางจันทิมา  ดวงแกว 

 ๑๗๙๔ นางจันทิมา  บดิกาญจน 



 หนา   ๓๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗๙๕ นางสาวจันทิมา  บรรลือฤทธิ์ 

 ๑๗๙๖ นางสาวจันทิมา  ฟกบาง 

 ๑๗๙๗ นางจันทิมา  เรืองเพชร 

 ๑๗๙๘ นางจันทิมา  หินทอง 

 ๑๗๙๙ นางจันทิรา  แกวแดงใย 

 ๑๘๐๐ นางจันทิรา  สุขะสิฐษวณิชกุล 

 ๑๘๐๑ นางจารวี  ปญญะ 

 ๑๘๐๒ นางสาวจารินี  จิตสงวนสุข 

 ๑๘๐๓ นางจาริยา  สวนใจ 

 ๑๘๐๔ นางจารีย  นุชฉิม 

 ๑๘๐๕ นางจารุณี  กันทวงศ 

 ๑๘๐๖ นางจารุณี  กิจเกิดแสง 

 ๑๘๐๗ นางจารุณี  แกวเกษศรี 

 ๑๘๐๘ นางจารุณี  ความเพียร 

 ๑๘๐๙ นางจารุณี  แจมฟา 

 ๑๘๑๐ นางจารุณี  ตอสกุล 

 ๑๘๑๑ นางจารุณี  ทิพศรีราช 

 ๑๘๑๒ นางจารุณี  โนนคํา 

 ๑๘๑๓ นางจารุณี  บูรณสรรค 

 ๑๘๑๔ นางจารุณี  ศรีนอก 

 ๑๘๑๕ นางจารุณีย  เงินแจง 

 ๑๘๑๖ นางจารุดา  คําภิระ 

 ๑๘๑๗ นางสาวจารุนิล  ไชยพรม 

 ๑๘๑๘ นางสาวจารุพร  พรมศิริเดช 

 ๑๘๑๙ นางสาวจารุพักตร  สุขุมาลพิทักษ 

 ๑๘๒๐ นางจารุภา  จอมหงษ 

 ๑๘๒๑ นางจารุวดี  มีหมื่น 

 ๑๘๒๒ นางสาวจารุวรรณ  คงคารักษ 

 ๑๘๒๓ นางสาวจารุวรรณ  คงชนะ 

 ๑๘๒๔ นางสาวจารุวรรณ  คงมี 

 ๑๘๒๕ นางสาวจารุวรรณ  คงอาจ 

 ๑๘๒๖ นางสาวจารุวรรณ  คอลพุทธา 

 ๑๘๒๗ นางจารุวรรณ  ชีเปรม 

 ๑๘๒๘ นางสาวจารุวรรณ  ชูเพชร 

 ๑๘๒๙ นางจารุวรรณ  ชูสุวรรณ 

 ๑๘๓๐ นางจารุวรรณ  นักรอง 

 ๑๘๓๑ นางสาวจารุวรรณ  ปญจะมาตย 

 ๑๘๓๒ นางจารุวรรณ  รัตนไทรแกว 

 ๑๘๓๓ นางจารุวรรณ  วังใน 

 ๑๘๓๔ นางจารุวรรณ  ศรีโคตา 

 ๑๘๓๕ นางจารุวรรณ  ศรีมณฑา 

 ๑๘๓๖ นางจารุวรรณ  สมกูล 

 ๑๘๓๗ นางสาวจารุวรรณ  หอไธสง 

 ๑๘๓๘ นางจํานง  ชาญศิริ 

 ๑๘๓๙ นางจําเนียง  หาลี 

 ๑๘๔๐ นางจําเนียร  กระออมแกว 

 ๑๘๔๑ นางจําเนียร  นามสนิท 

 ๑๘๔๒ นางสาวจําเนียร  โพธิ์จินดา 

 ๑๘๔๓ นางจําเนียร  โภชนพันธ 

 ๑๘๔๔ นางจําเนียร  สบายใจ 



 หนา   ๓๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๘๔๕ นางจําปา  นิลกรณ 

 ๑๘๔๖ นางจําเริญ  ชื่นชม 

 ๑๘๔๗ นางจิณณพัฒ  คําตา 

 ๑๘๔๘ นางจิณณพัต  วิเชียรวรรณ 

 ๑๘๔๙ นางจิณนา  พิกุลทอง 

 ๑๘๕๐ นางจิดาภา  พัดพิน 

 ๑๘๕๑ นางสาวจิดาภา  พิพัฒนเสวิกุล 

 ๑๘๕๒ นางสาวจิดาภา  หมื่นภักดี 

 ๑๘๕๓ นางสาวจิดาภา  อินทรเกษร 

 ๑๘๕๔ นางจิตฉลวย  เพ็งสกุล 

 ๑๘๕๕ นางจิตตรา  ตายเมือง 

 ๑๘๕๖ นางสาวจิตตานันท  สาธุภาค 

 ๑๘๕๗ นางจิตติมา  กาฬภักดี 

 ๑๘๕๘ นางจิตติมา  ขวัญแกว 

 ๑๘๕๙ นางสาวจิตติมา  คํานวนสินธุ 

 ๑๘๖๐ นางจิตติมา  จงกรด 

 ๑๘๖๑ นางจิตติมา  พลอยชุม 

 ๑๘๖๒ นางสาวจิตติมา  พุมรัตน 

 ๑๘๖๓ นางสาวจิตติมา  สองสวาง 

 ๑๘๖๔ นางสาวจิตติมา  สุยะพันธ 

 ๑๘๖๕ นางสาวจิตติมา  หนูนอย 

 ๑๘๖๖ นางสาวจิตรมาลี  แตงทอง 

 ๑๘๖๗ นางจิตรวดี  สุรเชาวตระกูล 

 ๑๘๖๘ นางสาวจิตรา  บุญขํา 

 ๑๘๖๙ นางจิตรา  สีใส 

 ๑๘๗๐ นางจิตราภรณ  เครือนาค 

 ๑๘๗๑ นางจิตราภรณ  นิลกรรณ 

 ๑๘๗๒ นางจิตษณา  ประชุมรักษ 

 ๑๘๗๓ นางจิตาภา  หวานดี 

 ๑๘๗๔ นางจิติชญา  ล่ิมประเสริฐวงศ 

 ๑๘๗๕ นางจินณจุฑาห  นิตยใหม 

 ๑๘๗๖ นางสาวจินดา  กองแกว 

 ๑๘๗๗ นางสาวจินดา  ไชยภูเขียว 

 ๑๘๗๘ นางจินดา  ฟองคําตัน 

 ๑๘๗๙ นางจินดา  รัตนวงศ 

 ๑๘๘๐ นางจินดาพร  บุญย่ิง 

 ๑๘๘๑ นางจินดามัย  สังขสัพพันธ 

 ๑๘๘๒ นางสาวจินดารัตน  นนทสุบรรณ 

 ๑๘๘๓ นางจินตนันท  สิทธิประชาราษฎร 

 ๑๘๘๔ นางจินตนา  กันชัยภูมิ 

 ๑๘๘๕ นางจินตนา  เกตุแกว 

 ๑๘๘๖ นางจินตนา  โคตรอาษา 

 ๑๘๘๗ นางจินตนา  จอมแปง 

 ๑๘๘๘ นางจินตนา  จันทรแกว 

 ๑๘๘๙ นางจินตนา  ใจเปรียว 

 ๑๘๙๐ นางสาวจินตนา  ชาญชัยวีระพันธ 

 ๑๘๙๑ นางจินตนา  ชินสุทธิประภา 

 ๑๘๙๒ นางจินตนา  ไชยทุม 

 ๑๘๙๓ นางจินตนา  ณ สงขลา 

 ๑๘๙๔ นางจินตนา  ดานปาน 



 หนา   ๔๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๘๙๕ นางสาวจินตนา  ทาชาง 

 ๑๘๙๖ นางจินตนา  นามวงค 

 ๑๘๙๗ นางสาวจินตนา  บัวบาน 

 ๑๘๙๘ นางจินตนา  พงษสุวรรณ 

 ๑๘๙๙ นางสาวจินตนา  พัชนี 

 ๑๙๐๐ นางจินตนา  พิมพา 

 ๑๙๐๑ นางจินตนา  พืชนะผล 

 ๑๙๐๒ นางจินตนา  ภูศรีฤทธิ์ 

 ๑๙๐๓ นางสาวจินตนา  รัตนะ 

 ๑๙๐๔ นางจินตนา  วงศแกวมณี 

 ๑๙๐๕ นางจินตนา  วงษาเวียง 

 ๑๙๐๖ นางสาวจินตนา  สบายย่ิง 

 ๑๙๐๗ นางสาวจินตนา  สังขไพฑูรย 

 ๑๙๐๘ นางจินตนา  สุขรักษา 

 ๑๙๐๙ นางจินตนา  เสตเตมิย 

 ๑๙๑๐ นางจินตนา  เสือดาว 

 ๑๙๑๑ นางจินตนา  แสงอวม 

 ๑๙๑๒ นางจินตนา  หามาลี 

 ๑๙๑๓ นางจินตนา  อาษาวัง 

 ๑๙๑๔ นางสาวจินตนา  อินทนิล 

 ๑๙๑๕ นางจินตนา  เอี่ยมประเสริฐ 

 ๑๙๑๖ นางจินตหรา  พิลา 

 ๑๙๑๗ นางจินนา  รสเขม 

 ๑๙๑๘ นางจินัฐตา  พงประเสริฐ 

 ๑๙๑๙ นางจินัดดา  นอยตะริ 

 ๑๙๒๐ นางสาวจิรกานต  แสงอวม 

 ๑๙๒๑ นางจิรฐา  คาขาย 

 ๑๙๒๒ นางสาวจิรฐา  ย่ิงยง 

 ๑๙๒๓ นางสาวจิรฐา  สุวรรณวงษ 

 ๑๙๒๔ นางจิรนันท  แปะกงเสง 

 ๑๙๒๕ นางจิรนันท  มากปรางค 

 ๑๙๒๖ นางจิรนันท  ศรีสุพรรณ 

 ๑๙๒๗ นางจิรพรรณ  ชวยอินทร 

 ๑๙๒๘ นางสาวจิรพรรณ  เพ็ชรออน 

 ๑๙๒๙ นางจิรภัทร  อินทรทองนอย 

 ๑๙๓๐ นางจิรภา  ตวนตั้ว 

 ๑๙๓๑ นางจิรภา  ติกบริพัตร 

 ๑๙๓๒ นางจิรภา  แอนดาริส 

 ๑๙๓๓ นางจิรภิญญา  วงศภูวรักษ 

 ๑๙๓๔ นางจิรวรรณ  ชูทิพย 

 ๑๙๓๕ นางจิรวรรณ  ภัทรธิติพันธุ 

 ๑๙๓๖ นางจิรวรรณ  ประคีตะวาทิน 

 ๑๙๓๗ นางจิรวัตร  พสุศาสตร 

 ๑๙๓๘ นางสาวจิรสุดา  เผือกคง 

 ๑๙๓๙ นางจิรสุดา  แสนเสนาะ 

 ๑๙๔๐ นางจิระนันท  สิงหนาท 

 ๑๙๔๑ นางสาวจิระพร  สุวรรณเหลา 

 ๑๙๔๒ นางจิระภา  พิษภาร 

 ๑๙๔๓ นางจิรัชญา  แปงกันทา 

 ๑๙๔๔ นางจิรัชญากานต  สุดสุข 



 หนา   ๔๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๔๕ นางจิรัฎฐ  อินทรทองนอย 

 ๑๙๔๖ นางจิรัฏฐวรา  พันธุบัว 

 ๑๙๔๗ นางจิรา  ขําแกว 

 ๑๙๔๘ นางจิรา  หนูละออง 

 ๑๙๔๙ นางจิราณี  ทนันชัย 

 ๑๙๕๐ นางจิราพร  ตะวิชัย 

 ๑๙๕๑ นางจิราพร  ปวนหลา 

 ๑๙๕๒ นางจิราพร  พัฒนสุวรรณ 

 ๑๙๕๓ นางสาวจิราพร  พัฒลากุล 

 ๑๙๕๔ นางจิราพร  พัสสาริกรณ 

 ๑๙๕๕ นางจิราพร  โมฬีชาติ 

 ๑๙๕๖ นางสาวจิราพร  ยืนนาน 

 ๑๙๕๗ นางจิราพร  สุวรรณไตร 

 ๑๙๕๘ นางจิราพร  หาญตระกูล 

 ๑๙๕๙ นางจิราพรรณ  ปานคํา 

 ๑๙๖๐ นางจิราภรณ  คงสุวรรณ 

 ๑๙๖๑ นางจิราภรณ  จาตุรัส 

 ๑๙๖๒ นางสาวจิราภรณ  จําป 

 ๑๙๖๓ นางจิราภรณ  ชารีผาย 

 ๑๙๖๔ นางสาวจิราภรณ  นาคชุม 

 ๑๙๖๕ นางจิราภรณ  นามั่นคง 

 ๑๙๖๖ นางจิราภรณ  พิลาพันธ 

 ๑๙๖๗ นางจิราภรณ  พุกซื่อตรง 

 ๑๙๖๘ นางสาวจิราภรณ  พูลทวี 

 ๑๙๖๙ นางสาวจิราภรณ  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๙๗๐ นางจิราภรณ  สุทธิรักษ 

 ๑๙๗๑ นางจิราภรณ  หลานปอ 

 ๑๙๗๒ นางจิราภรณ  อิวคํา 

 ๑๙๗๓ นางจิราภรณ  อุไรรัตน 

 ๑๙๗๔ นางจิราภา  กุลาดี 

 ๑๙๗๕ นางสาวจิราภา  โสมชัย 

 ๑๙๗๖ นางจิรายุ  อักกะมานัง 

 ๑๙๗๗ นางสาวจิรารัตน  เอ็งตัน 

 ๑๙๗๘ นางสาวจิราวรรณ  ชวยสงค 

 ๑๙๗๙ นางจิราวรรณ  เชื้อเล็ก 

 ๑๙๘๐ นางสาวจิราวรรณ  ทัพภะ 

 ๑๙๘๑ นางจิราวรรณ  สุนทรา 

 ๑๙๘๒ นางจีรนันท  เกตุพัฒนากุล 

 ๑๙๘๓ นางสาวจีรนันท  มีอินทรถา 

 ๑๙๘๔ นางจีรนันท  วีรอาภาชัย 

 ๑๙๘๕ นางสาวจีรนันทร  พอกพูน 

 ๑๙๘๖ นางสาวจีรภา  กฤษณะกาฬ 

 ๑๙๘๗ นางสาวจีรภา  ชนะภัย 

 ๑๙๘๘ นางจีรภา  ทิพยอักษร 

 ๑๙๘๙ นางจีรวรรณ  ตันเจริญ 

 ๑๙๙๐ นางสาวจีรวรรณ  ศรีจํานงค 

 ๑๙๙๑ นางจีรวรรณ  สมัยมาก 

 ๑๙๙๒ นางจีระนันท  ปกเข็ม 

 ๑๙๙๓ นางจีระนาถ  ศรีวรมาศ 

 ๑๙๙๔ นางสาวจีระพร  นวลวิลัย 



 หนา   ๔๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๙๕ นางสาวจีระภา  รอดคง 

 ๑๙๙๖ นางจีระวรรณ  ใจศิริ 

 ๑๙๙๗ นางจีระวรรณ  รอดพูล 

 ๑๙๙๘ นางจีราพรรณ  อันบุรี 

 ๑๙๙๙ นางสาวจีราภรณ  วังสินธร 

 ๒๐๐๐ นางจีราภา  นวลกลาง 

 ๒๐๐๑ นางสาวจีรามัย  สมตา 

 ๒๐๐๒ นางสาวจีราวัฒน  จันพอตา 

 ๒๐๐๓ นางสาวจุฑาทิพย  ครองยุติ 

 ๒๐๐๔ นางจุฑาทิพย  จําปาหอม 

 ๒๐๐๕ นางจุฑาทิพย  ไชยโพธิ์งาม 

 ๒๐๐๖ นางสาวจุฑาทิพย  นิลวิเชียร 

 ๒๐๐๗ นางจุฑาทิพย  พวงดอก 

 ๒๐๐๘ นางจุฑาทิพย  ศักดิ์บุญ 

 ๒๐๐๙ นางสาวจุฑาทิพย  หานิพัฒน 

 ๒๐๑๐ นางจุฑาธิป  คําถาวร 

 ๒๐๑๑ นางจุฑาธิป  ทิธาดา 

 ๒๐๑๒ นางจุฑาภรณ  ขาขันธมาลี 

 ๒๐๑๓ นางจุฑาภรณ  บริบูรณ 

 ๒๐๑๔ นางจุฑามณี  จากีบ 

 ๒๐๑๕ นางสาวจุฑามณี  ณ นคร 

 ๒๐๑๖ นางสาวจุฑามาศ  จันทรามาศ 

 ๒๐๑๗ นางจุฑามาศ  วงษา 

 ๒๐๑๘ นางสาวจุฑามาศ  สินศรานนท 

 ๒๐๑๙ นางสาวจุฑามาศ  สุทธิพันธ 

 ๒๐๒๐ นางสาวจุฑามาศ  หมูโยธา 

 ๒๐๒๑ นางจุฑามาส  ดวงจันทร 

 ๒๐๒๒ นางจุฑามาส  ประจันพล 

 ๒๐๒๓ นางจุฑามาส  สมเศรษฐ 

 ๒๐๒๔ นางสาวจุฑารัตน  กริชชัยศักดิ์กุล 

 ๒๐๒๕ นางสาวจุฑารัตน  กุโบลา 

 ๒๐๒๖ นางสาวจุฑารัตน  เกิดเจริญ 

 ๒๐๒๗ นางสาวจุฑารัตน  จังโกฏิ 

 ๒๐๒๘ นางจุฑารัตน  ไชยวรรณ 

 ๒๐๒๙ นางจุฑารัตน  ตั้งศิริเสถียร 

 ๒๐๓๐ นางจุฑารัตน  นวลเนือง 

 ๒๐๓๑ นางจุฑารัตน  ปลอดฟก 

 ๒๐๓๒ นางสาวจุฑารัตน  ไรลือคํา 

 ๒๐๓๓ นางสาวจุฑารัตน  อรรคธรรม 

 ๒๐๓๔ นางสาวจุราลักษณ  ประสิทธิ์ 

 ๒๐๓๕ นางจุรินทร  เจริญผล 

 ๒๐๓๖ นางจุรี  คํามูล 

 ๒๐๓๗ นางจุรีพร  จีนงูเหลือม 

 ๒๐๓๘ นางสาวจุรีภรณ  ทองพราว 

 ๒๐๓๙ นางจุรีรัตน  ตนภู 

 ๒๐๔๐ นางจุรีรัตน  ตั้งเชยวิไล 

 ๒๐๔๑ นางสาวจุรีรัตน  วรวิชญเรืองเดช 

 ๒๐๔๒ นางจุรีรัตน  วิจารณเจริญ 

 ๒๐๔๓ นางจุไรพร  หมอยา 

 ๒๐๔๔ นางจุไรรัตน  แกวพิลา 



 หนา   ๔๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐๔๕ นางสาวจุไรรัตน  จิตรลมัย 

 ๒๐๔๖ นางสาวจุไรรัตน  เจริญสวรรค 

 ๒๐๔๗ นางสาวจุไรรัตน  บุญจันทร 

 ๒๐๔๘ นางสาวจุไรรัตน  แพทยรังษี 

 ๒๐๔๙ นางสาวจุไรรัตน  ภักดีจอหอ 

 ๒๐๕๐ นางจุไรรัตน  ศรีดี 

 ๒๐๕๑ นางจุไรรัตน  สุขสุม 

 ๒๐๕๒ นางจุลจิฬา  ตะรินันท 

 ๒๐๕๓ นางจุลสุดา  สวางจิตร 

 ๒๐๕๔ นางสาวจุไลพร  ดีสุข 

 ๒๐๕๕ นางจุฬาภรณ  แกนแกว 

 ๒๐๕๖ นางจุฬาภรณ  คําวงษา 

 ๒๐๕๗ นางจุฬาภรณ  ชัยรัตน 

 ๒๐๕๘ นางจุฬาภรณ  ศุภเศวตสรรค 

 ๒๐๕๙ นางสาวจุฬามณี  ราชซาย 

 ๒๐๖๐ นางจุฬารัตน  วราโภค 

 ๒๐๖๑ นางจุฬาลักษณ  ตันกุล 

 ๒๐๖๒ นางสาวจุฬาลักษณ  ทิพยจักร 

 ๒๐๖๓ นางจุฬาลักษณ  นามเมือง 

 ๒๐๖๔ นางจุฬาลักษณ  โพธิ์รี 

 ๒๐๖๕ นางจุฬาลักษณ  สิงหรา 

 ๒๐๖๖ นางจุฬาลัย  ทับผา 

 ๒๐๖๗ นางสาวจุฬาไล  ไชยหานาม 

 ๒๐๖๘ นางเจตนศิริ  ตระกูลไทยพิชิต 

 ๒๐๖๙ นางเจตนา  สุวรรณชาติ 

 ๒๐๗๐ นางสาวเจตนิพิฐก  พุทธา 

 ๒๐๗๑ นางสาวเจนจิตร  ดวงแกว 

 ๒๐๗๒ นางเจนจิรา  ยงฮะ 

 ๒๐๗๓ นางสาวเจนจิรีย  เอี่ยมนอย 

 ๒๐๗๔ นางเจนชญา  ชนชอบธรรม 

 ๒๐๗๕ นางสาวเจนสุดา  มีเงิน 

 ๒๐๗๖ นางสาวเจริญรัตน  ประยงคมรกต 

 ๒๐๗๗ นางเจียรนัย  โคชวย 

 ๒๐๗๘ นางเจียระไน  ใจวัน 

 ๒๐๗๙ นางสาวเจือจันทร  เบิกบาน 

 ๒๐๘๐ นางแจมจันทร  ตันดี 

 ๒๐๘๑ นางสาวฉมาภรณ  คลังรัตน 

 ๒๐๘๒ นางฉลวย  เทียรอุดม 

 ๒๐๘๓ นางฉวี  กลาใจ 

 ๒๐๘๔ นางฉวี  เท่ียงดี 

 ๒๐๘๕ นางฉวี  เมืองใย 

 ๒๐๘๖ นางฉวีวรรณ  เชียงไชยสกุลไทย 

 ๒๐๘๗ นางฉวีวรรณ  ดีมีศรี 

 ๒๐๘๘ นางสาวฉวีวรรณ  บรรทัดเท่ียง 

 ๒๐๘๙ นางฉวีวรรณ  บัวสุข 

 ๒๐๙๐ นางสาวฉวีวรรณ  เฟองมารยาท 

 ๒๐๙๑ นางฉวีวรรณ  วงศทอง 

 ๒๐๙๒ นางสาวฉวีวรรณ  วรรณทนะ 

 ๒๐๙๓ นางสาวฉวีวรรณ  สุนาอาจ 

 ๒๐๙๔ นางสาวฉัตรชนก  มั่นยืน 



 หนา   ๔๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐๙๕ นางฉัตรตยา  สุวรรณกาศ 

 ๒๐๙๖ นางสาวฉัตรนภา  นาคนอย 

 ๒๐๙๗ นางฉันทนา  กันแกว 

 ๒๐๙๘ นางฉันทนา  ชูแกว 

 ๒๐๙๙ นางสาวฉันทนา  ยุทตะรินทร 

 ๒๑๐๐ นางฉันทนา  รองนวล 

 ๒๑๐๑ นางฉันทนา  รุงเรือง 

 ๒๑๐๒ นางสาวฉันทนา  ลํ้าเลิศ 

 ๒๑๐๓ นางสาวฉันทนา  สมสิงห 

 ๒๑๐๔ นางฉันทนา  สูงสงา 

 ๒๑๐๕ นางเฉลา  พลประสิทธิ์ 

 ๒๑๐๖ นางสาวเฉลิมขวัญ  ไมสัก 

 ๒๑๐๗ นางเฉลิมพร  ตั้งกิตติรุงเรือง 

 ๒๑๐๘ นางเฉลิมพร  บัวชุม 

 ๒๑๐๙ นางเฉลิมศรี  กองติ๊บ 

 ๒๑๑๐ นางสาวเฉลิมศรี  ราชนาจันทร 

 ๒๑๑๑ นางเฉลิมศรี  อินทรสุวรรณ 

 ๒๑๑๒ นางเฉลิมสิริ  กัลยารัตน 

 ๒๑๑๓ นางโฉมยงค  วิชิต 

 ๒๑๑๔ นางสาวชญษร  งามรัตนกุล 

 ๒๑๑๕ นางสาวชญาณิศา  ชาบําเหน็จ 

 ๒๑๑๖ นางสาวชญาณิษฐ  ปญญาทอง 

 ๒๑๑๗ นางชญาณี  สุขสมบัติเจริญ 

 ๒๑๑๘ นางชญาดา  ไชยวรรณ 

 ๒๑๑๙ นางสาวชญาดา  รัศมีศาสน 

 ๒๑๒๐ นางสาวชญานนันท  กอนจันทนเทศ 

 ๒๑๒๑ นางสาวชญานนันท  แกวสังขไชย 

 ๒๑๒๒ นางชญานนันท  วัชเรนทรสุนทร 

 ๒๑๒๓ นางชญานันทน  ชวยบุดดา 

 ๒๑๒๔ นางชญานิน  แดงทอง 

 ๒๑๒๕ นางชญาภา  เยยโพธิ์ 

 ๒๑๒๖ นางชญาภา  อุปดิษฐ 

 ๒๑๒๗ นางสาวชฎานุช  เชาวนพีรพงศ 

 ๒๑๒๘ นางชฎาพร  จะรา 

 ๒๑๒๙ นางสาวชฎารัตน  กลีบชัยภูมิ 

 ๒๑๓๐ นางสาวชณัฐดาภา  ทวมบัว 

 ๒๑๓๑ นางชนกนันท  ปทุมรัตน 

 ๒๑๓๒ นางสาวชนกนาถ  ประทุมศรี 

 ๒๑๓๓ นางชนกเนตร  รัตนวงศ 

 ๒๑๓๔ นางสาวชนกานต  จันทาป 

 ๒๑๓๕ นางชนนิกานต  เทพวงค 

 ๒๑๓๖ นางชนนิทฎนุชฎา  สนธิ 

 ๒๑๓๗ นางสาวชนัชชา  อุปฮาด 

 ๒๑๓๘ นางชนัญญทิชา  พงศฉัตรนิธิ 

 ๒๑๓๙ นางสาวชนันทกานต   

  อํานาจเรืองฤทธิ์ 

 ๒๑๔๐ นางชนากานต  ชุมคง 

 ๒๑๔๑ นางชนากานต  ซุยหิรัญ 

 ๒๑๔๒ นางสาวชนากานต  แสงกลา 

 ๒๑๔๓ นางชนาจิตต  ใจการุณ 



 หนา   ๔๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑๔๔ นางชนานันท  แกวออน 

 ๒๑๔๕ นางชนิกานต  วัฒนภิรมย 

 ๒๑๔๖ นางชนิดา  โคตรชารี 

 ๒๑๔๗ นางสาวชนิดา  วัฒนาผาสุขกุล 

 ๒๑๔๘ นางสาวชนิดา  สินสืบผล 

 ๒๑๔๙ นางชนิดา  หอมหวล 

 ๒๑๕๐ นางชนิดาพร  กวางสวาสดิ์ 

 ๒๑๕๑ นางชนิดาภา  ยุติธรรมคุณา 

 ๒๑๕๒ นางสาวชนิดาภา  สุติบุตร 

 ๒๑๕๓ นางสาวชนิตา  ซิวประโคน 

 ๒๑๕๔ นางชนิตา  ละล่ิว 

 ๒๑๕๕ นางชนินาถ  ภูมิเลิศ 

 ๒๑๕๖ นางชนิศภา  บูรณเกียรติศักดิ์ 

 ๒๑๕๗ นางชนิศา  พุมจันทร 

 ๒๑๕๘ นางชนิศา  เสนคราม 

 ๒๑๕๙ นางชนิสรา  จีบเจือ 

 ๒๑๖๐ นางชนิสรา  ใบสนธนโชติ 

 ๒๑๖๑ นางสาวชบาพร  สะโสดา 

 ๒๑๖๒ นางสาวชมนภัส  ศุภกูล 

 ๒๑๖๓ นางสาวชมนาด  สุริยา 

 ๒๑๖๔ นางชมพูนุท  เจริญธรรมโชติ 

 ๒๑๖๕ นางสาวชมพูนุท  ปล่ังกลาง 

 ๒๑๖๖ นางสาวชมมณี  ขาวขํา 

 ๒๑๖๗ นางชมษร  ฤกษสรรทัด 

 ๒๑๖๘ นางชมัยพร  แกวกุง 

 ๒๑๖๙ นางชมัยพร  นิยมจิตร 

 ๒๑๗๐ นางสาวชไมพร  กล่ินหอม 

 ๒๑๗๑ นางชไมพร  เขาคาย 

 ๒๑๗๒ นางสาวชไมพร  มาอุน 

 ๒๑๗๓ นางชยานันท  อุยตา 

 ๒๑๗๔ นางชยาภัสร  ชางงาม 

 ๒๑๗๕ นางชยาภัสร  แฝงวัด 

 ๒๑๗๖ นางชยาวรางค  วัฒนะ 

 ๒๑๗๗ นางชยุตา  สาตราคม 

 ๒๑๗๘ นางชรรถดาพร  พรหมดํา 

 ๒๑๗๙ นางชริตา  จิตเจือจุน 

 ๒๑๘๐ นางชรินทร  กลางสวัสดิ์ 

 ๒๑๘๑ นางชรินทรทิพย  วิมลโสภารัตน 

 ๒๑๘๒ นางชลกนก  วิริยจารี 

 ๒๑๘๓ นางสาวชลการ  ชายกุล 

 ๒๑๘๔ นางชลดา  หาญกลา 

 ๒๑๘๕ นางชลธิชา  คุณอุดม 

 ๒๑๘๖ นางชลธิชา  นรมาตร 

 ๒๑๘๗ นางสาวชลธิชา  วิสูตรศักดิ์ 

 ๒๑๘๘ นางสาวชลธิชา  หอสุวรรณานนท 

 ๒๑๘๙ นางสาวชลธิศ  นาคา 

 ๒๑๙๐ นางชลภัสสรณ  วิวรรณพงษ 

 ๒๑๙๑ นางสาวชลลดา  ชนะพลชัย 

 ๒๑๙๒ นางชลลดา  หนูทราย 

 ๒๑๙๓ นางสาวชลัมพร  ถิ่นนอยดี 



 หนา   ๔๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑๙๔ นางชลาทิพย  เพชรชัย 

 ๒๑๙๕ นางชลาลัย  ดงพะจิตร 

 ๒๑๙๖ นางสาวชลาลัย  นริสศิริกุล 

 ๒๑๙๗ นางชลิดา  อุบลสอาด 

 ๒๑๙๘ นางชลิตา  รอดคํา 

 ๒๑๙๙ นางสาวชวนชิต  ทองดอนคํา 

 ๒๒๐๐ นางสาวชวนพิศ  ดวงเกล้ียง 

 ๒๒๐๑ นางชวนพิศ  ศรเพ็ชร 

 ๒๒๐๒ นางสาวชวนพิศ  สถิตยพันธุ 

 ๒๒๐๓ นางชวนา  เดชตระกูล 

 ๒๒๐๔ นางสาวชวพร  ธัชยะพงษ 

 ๒๒๐๕ นางชวัลวิทย  ขอชูกลาง 

 ๒๒๐๖ นางชอเพชร  สุริยวงษ 

 ๒๒๐๗ นางชอเพ็ญ  สินสุภา 

 ๒๒๐๘ นางชอเอื้อง  กาวารีย 

 ๒๒๐๙ นางชอเอื้อง  นิลจันทร 

 ๒๒๑๐ นางชะอน  สงแกว 

 ๒๒๑๑ นางชัชญนันนท  สุดใจสกุลพงษ 

 ๒๒๑๒ นางสาวชัชญาภา  สมศรี 

 ๒๒๑๓ นางชัชฎา  เย็นบํารุง 

 ๒๒๑๔ นางชัชฎาพร  มูลศรีแกว 

 ๒๒๑๕ นางชัชฎาภรณ  กมขุนทด 

 ๒๒๑๖ นางสาวชัชฎาภรณ  กันชาติ 

 ๒๒๑๗ นางสาวชัชฎาภรณ  ผลเรือง 

 ๒๒๑๘ นางสาวชัชฎาภรณ  รัชตธัญปรีดา 

 ๒๒๑๙ นางชัชาลี  พุมโต 

 ๒๒๒๐ นางสาวชัญญา  ดิษเจริญ 

 ๒๒๒๑ นางชัญญา  ศรีจันทร 

 ๒๒๒๒ นางสาวชัญญากร  นาคะภากร 

 ๒๒๒๓ นางชัญญานุช  มามานะศิริ 

 ๒๒๒๔ นางสาวชัญญานุช  สาครจันโท 

 ๒๒๒๕ นางสาวชัญญาพัทธ  เล็กมาก 

 ๒๒๒๖ นางชาลิสา  จันสมัย 

 ๒๒๒๗ นางชิดชนก  ถาวโรฤทธิ์ 

 ๒๒๒๘ นางชื่นชม  คราฟแมน 

 ๒๒๒๙ นางสาวชื่นมนัส  จาดยางโทน 

 ๒๒๓๐ นางชื่นสุมน  คําผูก 

 ๒๒๓๑ นางชุดารัตน  มากพูล 

 ๒๒๓๒ นางสาวชุติกาญจน  แสงระยับ 

 ๒๒๓๓ นางสาวชุติญา  สมประดิษฐ 

 ๒๒๓๔ นางชุติพันธุ  บุญญพฤติฒิโพธิ์ 

 ๒๒๓๕ นางสาวชุติมันย  ทิพกวีย 

 ๒๒๓๖ นางชุติมา  ขนานแกว 

 ๒๒๓๗ นางสาวชุติมา  ชื่นชูชน 

 ๒๒๓๘ นางสาวชุติมา  ณ นคร 

 ๒๒๓๙ นางสาวชุติมา  โตนดง 

 ๒๒๔๐ นางสาวชุติมา  ทวะกาญจน 

 ๒๒๔๑ นางชุติมา  นิตุธร 

 ๒๒๔๒ นางสาวชุติมา  บานฤทัย 

 ๒๒๔๓ นางสาวชุติมา  พุมนอย 



 หนา   ๔๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๒๔๔ นางชุติมา  มูลศาสตร 

 ๒๒๔๕ นางชุติมา  ลองชุม 

 ๒๒๔๖ นางสาวชุติมา  ศรีสําอางค 

 ๒๒๔๗ นางชุติมา  อันเนตร 

 ๒๒๔๘ นางชุติมาศ  วงษจวง 

 ๒๒๔๙ นางชุรีรัตน  มาพริก 

 ๒๒๕๐ นางชุลีกร  คํามูล 

 ๒๒๕๑ นางชุลีกร  สัตยรักษ 

 ๒๒๕๒ นางสาวชุลีนุช  ดวงหวา 

 ๒๒๕๓ นางชุลีพร  กัลยาณมิตร 

 ๒๒๕๔ นางชุลีพร  ทองแพรว 

 ๒๒๕๕ นางชุลีพร  นนทสูติ 

 ๒๒๕๖ นางชุลีพร  รักษศรีทอง 

 ๒๒๕๗ นางชูศรี  โพธิ์สูง 

 ๒๒๕๘ นางเชาวฤทธิ์  อรุณเลิศศิริ 

 ๒๒๕๙ นางสาวเชิดศรี  เสนา 

 ๒๒๖๐ นางโชติณัฏฐ  แตงคง 

 ๒๒๖๑ นางโชตินภา  ตันนารัตน 

 ๒๒๖๒ นางสาวโชติมา  โฉมแดง 

 ๒๒๖๓ นางโชติมา  นิจิ 

 ๒๒๖๔ นางสาวโชติมา  พรหมภิบาล 

 ๒๒๖๕ นางโชษิตา  บุญญวงศ 

 ๒๒๖๖ นางซอรียะ  สูเระ 

 ๒๒๖๗ นางสาวซอลีฮะ  หลงหัน 

 ๒๒๖๘ นางซากียะห  ตาเละ 

 ๒๒๖๙ นางซารีมะ  ปูเตะ 

 ๒๒๗๐ นางซาลีนา  เปยมสุวรรณ 

 ๒๒๗๑ นางสาวซาแลฮา  สะหลง 

 ๒๒๗๒ นางซาโลนี  ทองไฝ 

 ๒๒๗๓ นางซูวัยดะห  มูดอ 

 ๒๒๗๔ นางไซนะ  ฮะยีมะแซ 

 ๒๒๗๕ นางฌาญินี  นุชอยู 

 ๒๒๗๖ นางสาวญาณิน  เผือกแกว 

 ๒๒๗๗ นางญาณิน  พิมพดี 

 ๒๒๗๘ นางสาวญาณิศา  ประพฤติธรรม 

 ๒๒๗๙ นางสาวญาณิศา  อินทวงศ 

 ๒๒๘๐ นางสาวญาติกา  นอกกระโทก 

 ๒๒๘๑ นางฎียาอ  มั่งมี 

 ๒๒๘๒ นางฐณิภา  ชํานาญเนาว 

 ๒๒๘๓ นางสาวฐาณัชชา  ณ นคร 

 ๒๒๘๔ นางฐานิกา  สุวิมลโกศล 

 ๒๒๘๕ นางสาวฐานิดาวัลคุ  วันทนียกุล 

 ๒๒๘๖ นางฐานิตดา  ทองสูบ 

 ๒๒๘๗ นางสาวฐานิยา  เจ่ียภักดี 

 ๒๒๘๘ นางฐานุตรา  บัวออน 

 ๒๒๘๙ นางฐาปนีย  เจียมสกุล 

 ๒๒๙๐ นางฐาปานีย  สิงหบวรนันท 

 ๒๒๙๑ นางสาวฐิคัมภรณ  ทัดมาลา 

 ๒๒๙๒ นางฐิตาภร  วงศถิรกุล 

 ๒๒๙๓ นางสาวฐิตาภัสร  จุติภัทรปรียากุล 



 หนา   ๔๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๒๙๔ นางฐิตารัศมิ์  โภควัฒนโสธร 

 ๒๒๙๕ นางฐิตารีย  บุญจันทร 

 ๒๒๙๖ นางฐิตารีย  ภัทรศาตนันทน 

 ๒๒๙๗ นางสาวฐิติกาญจน  เสนสิงห 

 ๒๒๙๘ นางสาวฐิติชญาณ  ดวงมาลย 

 ๒๒๙๙ นางสาวฐิติชญาน  อุนเจริญ 

 ๒๓๐๐ นางฐิติพร  เชาวพลกรัง 

 ๒๓๐๑ นางฐิติพร  ปาระมี 

 ๒๓๐๒ นางสาวฐิติมา  จันทรผูกพันธุ 

 ๒๓๐๓ นางฐิติยา  ธงศิลา 

 ๒๓๐๔ นางสาวฐิติยารัตน  ศรีประดับชาติ 

 ๒๓๐๕ นางฐิติรัตน  พัฒนไทยานนท 

 ๒๓๐๖ นางฐิติรัตน  ยุทธไชยพร 

 ๒๓๐๗ นางฐิติรัตน  ศิลาสูงเนิน 

 ๒๓๐๘ นางฐิติรัตน  สายจันทร 

 ๒๓๐๙ นางฐิติรัตน  อักษรสวัสดิ์ 

 ๒๓๑๐ นางสาวฐิติวรรณ  ผองอําไพ 

 ๒๓๑๑ นางฐิติวัลคุ  บรรจงปรุ 

 ๒๓๑๒ นางณฐนันท  แกวกลม 

 ๒๓๑๓ นางณฐมน  สุคนนท 

 ๒๓๑๔ นางณฐิยา  ธนากิจจานนท 

 ๒๓๑๕ นางณธัญญา  นันทกานตกุล 

 ๒๓๑๖ นางสาวณปภัช  กันสม 

 ๒๓๑๗ นางณปภัช  เต็มศรี 

 ๒๓๑๘ นางณปภัช  พุทธรักษา 

 ๒๓๑๙ นางสาวณปภัช  ศรีรัตน 

 ๒๓๒๐ นางณพรรธสร  สุขอุดม 

 ๒๓๒๑ นางณพัชร  เอื้อวราง 

 ๒๓๒๒ นางณพิชญ  คงปาน 

 ๒๓๒๓ นางณพิชญกานต  อินตะปญญา 

 ๒๓๒๔ นางสาวณภัชพร  เสรี 

 ๒๓๒๕ นางสาวณภัทร  ชัยภัทรกิจ 

 ๒๓๒๖ นางสาวณภัทร  แพชัยภูมิ 

 ๒๓๒๗ นางณภัทร  สําลี 

 ๒๓๒๘ นางสาวณภัทร  อภัยจิตร 

 ๒๓๒๙ นางณภาลัย  ไชยะโอชะ 

 ๒๓๓๐ นางสาวณรรฐพร  อยูลับ 

 ๒๓๓๑ นางสาวณรษา  เรืองวิลัย 

 ๒๓๓๒ นางณรัฐกานต  นิลาวรรณ 

 ๒๓๓๓ นางณรีกุล  บุญประกอบ 

 ๒๓๓๔ นางณฤดี  ทวมเอื้อ 

 ๒๓๓๕ นางณฤดี  ยงย่ิงยืน 

 ๒๓๓๖ นางณัชชา  กรรณลา 

 ๒๓๓๗ นางสาวณัชชา  พชรชุติพร 

 ๒๓๓๘ นางณัชฌานภัทร  มีสุข 

 ๒๓๓๙ นางสาวณัชฌารีย  ศิริประเสริฐ 

 ๒๓๔๐ นางณัชนริญญ  เกิดสําราญ 

 ๒๓๔๑ นางณัชปภา  กวานเหียน 

 ๒๓๔๒ นางสาวณัชพร  พงศอัมพรคุปต 

 ๒๓๔๓ นางณัฎฐกานต  เทียนเจริญกุล 



 หนา   ๔๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓๔๔ นางณัฎฐพร  ย่ีวาศรี 

 ๒๓๔๕ นางสาวณัฎฐังกูร  เจริญสุวรรณกุล 

 ๒๓๔๖ นางสาวณัฎฐา  ดีพานิช 

 ๒๓๔๗ นางณัฎฐา  ศรีชมพล 

 ๒๓๔๘ นางสาวณัฎฐินี  จารุชัยนิวัฒน 

 ๒๓๔๙ นางณัฏฐกมล  สุทธิประภา 

 ๒๓๕๐ นางณัฏฐชนัญ  สุขผล 

 ๒๓๕๑ นางณัฏฐฎาพร  ธีรพุฒิสิต 

 ๒๓๕๒ นางสาวณัฏฐณิชา  กล่ินหอม 

 ๒๓๕๓ นางสาวณัฏฐรีญา  สอนบุญ 

 ๒๓๕๔ นางสาวณัฏฐวี  เทพสิทธาวิวัฒน 

 ๒๓๕๕ นางสาวณัฏฐศศิ  มั่นประสงค 

 ๒๓๕๖ นางสาวณัฏฐา  ชุมสุพรรณวารี 

 ๒๓๕๗ นางณัฏฐา  นาคปาน 

 ๒๓๕๘ นางณัฏฐา  ศรีนวลขาว 

 ๒๓๕๙ นางณัฏฐา  อ่ําชาง 

 ๒๓๖๐ นางณัฏฐิชา  ทองทัศน 

 ๒๓๖๑ นางสาวณัฏฐินี  เขาหนองบัว 

 ๒๓๖๒ นางสาวณัฏฐินี  เสือโต 

 ๒๓๖๓ นางณัฏฐิมา  ล่ิมวิจิตรวงศ 

 ๒๓๖๔ นางณัฏฐิรา  วงคอายตาล 

 ๒๓๖๕ นางณัฐกฤตา  เฉลยบุญ 

 ๒๓๖๖ นางณัฐกานต  กันสาย 

 ๒๓๖๗ นางณัฐกานต  กาญจนะเกตุ 

 ๒๓๖๘ นางณัฐกานต  บุราคร 

 ๒๓๖๙ นางณัฐการ  ปญญานะ 

 ๒๓๗๐ นางณัฐชนากานต  พรจรัสกุลวัฒน 

 ๒๓๗๑ นางณัฐชยา  ดอนโค 

 ๒๓๗๒ นางสาวณัฐชยา  สิมมะลี 

 ๒๓๗๓ นางสาวณัฐชานันท  รัตนพิชยหิรัญ 

 ๒๓๗๔ นางณัฐชินีพร  เชิดพุดซา 

 ๒๓๗๕ นางณัฐชุดา  ผิวอราม 

 ๒๓๗๖ นางสาวณัฐฎารัตน  แกวแสนตอ 

 ๒๓๗๗ นางสาวณัฐฐศศิ  คําชม 

 ๒๓๗๘ นางณัฐฐิยากร  เผากัณหา 

 ๒๓๗๙ นางณัฐณิชา  จันทรศรีทอง 

 ๒๓๘๐ นางสาวณัฐณิชา  นามปน 

 ๒๓๘๑ นางณัฐณิชาช  จิรนันทิพัทธิ 

 ๒๓๘๒ นางณัฐณิชาต  คมขํา 

 ๒๓๘๓ นางสาวณัฐตียา  รักษาชอบ 

 ๒๓๘๔ นางณัฐทัชพร  อินทรลําพันธ 

 ๒๓๘๕ นางณัฐทิตา  การิกาญจน 

 ๒๓๘๖ นางสาวณัฐธกานต  เหลือสิน 

 ๒๓๘๗ นางสาวณัฐธชา  จรูญศักดิ์ 

 ๒๓๘๘ นางณัฐธยาน  พนมชัยจิรกุล 

 ๒๓๘๙ นางณัฐธยาน  อดุลยโพธิธรรม 

 ๒๓๙๐ นางณัฐธิกาญจน  กระแจะจันทร 

 ๒๓๙๑ นางสาวณัฐธีรชา  ภัทรศาศวัตวงษ 

 ๒๓๙๒ นางณัฐนันท  กระจาง 

 ๒๓๙๓ นางสาวณัฐนันท  พงศวิเศษ 



 หนา   ๕๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓๙๔ นางสาวณัฐนันท  สภาพอัตถ 

 ๒๓๙๕ นางสาวณัฐนันท  สุขกําปง 

 ๒๓๙๖ นางณัฐนันท  เสถียรธนรัตน 

 ๒๓๙๗ นางสาวณัฐนิชา  วยะลุน 

 ๒๓๙๘ นางณัฐนิรินทร  เรียนชอบ 

 ๒๓๙๙ นางณัฐนีย  จันทรนวล 

 ๒๔๐๐ นางณัฐพร  จันลี 

 ๒๔๐๑ นางณัฐพร  ทองรอด 

 ๒๔๐๒ นางณัฐพร  พรมศร 

 ๒๔๐๓ นางณัฐพัฒฐ  วิมลจิตร 

 ๒๔๐๔ นางสาวณัฐภรณ  ดวงชัย 

 ๒๔๐๕ นางณัฐภัสสร  ผาสุข 

 ๒๔๐๖ นางสาวณัฐยา  พวงเขียว 

 ๒๔๐๗ นางณัฐรตา  ตาจันทร 

 ๒๔๐๘ นางณัฐรุจา  เนตรภักดี 

 ๒๔๐๙ นางณัฐรุจา  ปนไชย 

 ๒๔๑๐ นางณัฐวรีย  วอนเกานอย 

 ๒๔๑๑ นางสาวณัฐศิธรณ  ดีดอม 

 ๒๔๑๒ นางณัฐษิลิน  พงษสนิทกุล 

 ๒๔๑๓ นางสาวณัฐอัฑฒ  กิ๊มประพันธ 

 ๒๔๑๔ นางสาวณัทณิชชา  สุขปานพงษ 

 ๒๔๑๕ นางสาวณาตยา  ทองหยวก 

 ๒๔๑๖ นางณาตยานี  วิทยาภิมัณฑน 

 ๒๔๑๗ นางสาวณิชชาภัทร  วิบูลยเกียรติ์ 

 ๒๔๑๘ นางสาวณิชชาอร  มุตติ 

 ๒๔๑๙ นางณิชชาอร  เลขาวิวัชกุล 

 ๒๔๒๐ นางณิชา  ยังใหผล 

 ๒๔๒๑ นางสาวณิชากานต  จันทรพงษศรี 

 ๒๔๒๒ นางสาวณิชาดา  จิรธรภักดี 

 ๒๔๒๓ นางสาวณิชานันท  ศรีวิชัย 

 ๒๔๒๔ นางสาวณิชาภัทร  ดวงสุวรรณ 

 ๒๔๒๕ นางสาวณิชาภา  จันทรประดิษฐ 

 ๒๔๒๖ นางณิชาภา  จันทวงษ 

 ๒๔๒๗ นางสาวณิชาภา  สุภาสูรย 

 ๒๔๒๘ นางณิภา  จิรักษา 

 ๒๔๒๙ นางณิศรา  บุญคงมาก 

 ๒๔๓๐ นางณีรดา  บุญชม 

 ๒๔๓๑ นางสาวดนิตา  ทวีพงษ 

 ๒๔๓๒ นางสาวดนุชา  ใจชื้น 

 ๒๔๓๓ นางดรรชนี  ใจเพียร 

 ๒๔๓๔ นางสาวดรรชนี  ถากง 

 ๒๔๓๕ นางดรัลพร  จอกแกว 

 ๒๔๓๖ นางดรุณี  ใจหนัก 

 ๒๔๓๗ นางดรุณี  ชวยเรือง 

 ๒๔๓๘ นางดรุณี  ยอดคํา 

 ๒๔๓๙ นางสาวดรุณี  สีหา 

 ๒๔๔๐ นางดรุณี  สุทธิชาติ 

 ๒๔๔๑ นางดรุณี  หนูชู 

 ๒๔๔๒ นางสาวดรุณี  อวะภาค 

 ๒๔๔๓ นางดลยา  เกื้อกุลบุตร 



 หนา   ๕๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๔๔๔ นางดลฤดี  คลายพฤกษ 

 ๒๔๔๕ นางสาวดลฤดี  ทับทิม 

 ๒๔๔๖ นางสาวดลฤดี  รัศมีเกียรติศักดิ์ 

 ๒๔๔๗ นางดลินา  อัคคีเดช 

 ๒๔๔๘ นางดวงกมล  เกียรติกมลกร 

 ๒๔๔๙ นางดวงกมล  เอกสมทราเมษฐ 

 ๒๔๕๐ นางดวงใจ  จันทนา 

 ๒๔๕๑ นางดวงใจ  แซเจ่ีย 

 ๒๔๕๒ นางดวงใจ  ศรีพนมธนากร 

 ๒๔๕๓ นางดวงใจ  อุบล 

 ๒๔๕๔ นางสาวดวงดาว  พัดทอง 

 ๒๔๕๕ นางสาวดวงดาว  สมเดชา 

 ๒๔๕๖ นางสาวดวงดี  สามเคี้ยม 

 ๒๔๕๗ นางดวงเดน  รักษาราษฎร 

 ๒๔๕๘ นางดวงเดือน  จันทกูล 

 ๒๔๕๙ นางดวงเดือน  ทองศิริ 

 ๒๔๖๐ นางสาวดวงเดือน  บุญโสภณ 

 ๒๔๖๑ นางดวงเดือน  เรืองแสน 

 ๒๔๖๒ นางดวงเดือน  เอียดคง 

 ๒๔๖๓ นางสาวดวงทพิย  กอกิจงาม 

 ๒๔๖๔ นางสาวดวงธรรม  กวยกือ 

 ๒๔๖๕ นางดวงนภา  กันชัยภูมิ 

 ๒๔๖๖ นางสาวดวงนภา  นิลคูหา 

 ๒๔๖๗ นางดวงนภา  ผลเจริญ 

 ๒๔๖๘ นางดวงนภา  หรรษไพบูลย 

 ๒๔๖๙ นางสาวดวงเนตร  คลังผา 

 ๒๔๗๐ นางดวงเนตร  นาคฤทธิ์ 

 ๒๔๗๑ นางสาวดวงเนตร  สังขสนาม 

 ๒๔๗๒ นางสาวดวงพร  ใจหนักดี 

 ๒๔๗๓ นางดวงพร  ดวงยอด 

 ๒๔๗๔ นางดวงพร  ประเสริฐนอย 

 ๒๔๗๕ นางดวงพร  พิมมะ 

 ๒๔๗๖ นางสาวดวงรัตน  วงศวุฒิ 

 ๒๔๗๗ นางดวงฤดี  สุภมาตย 

 ๒๔๗๘ นางดวงฤดี  แสงทิพย 

 ๒๔๗๙ นางดวงฤทัย  จันทรจอ 

 ๒๔๘๐ นางสาวดวงสมร  นาคนอย 

 ๒๔๘๑ นางสาวดามพวัลย  ออนดาบ 

 ๒๔๘๒ นางดารณี  จันทรออน 

 ๒๔๘๓ นางสาวดารณี  ทิมแกว 

 ๒๔๘๔ นางสาวดารณี  ธรรมชาติ 

 ๒๔๘๕ นางสาวดารณี  นุชพงษ 

 ๒๔๘๖ นางดารณี  ปานมน 

 ๒๔๘๗ นางดารากาญจน  จันทรตระกูล 

 ๒๔๘๘ นางสาวดาราณี  นงเยาว 

 ๒๔๘๙ นางสาวดารารัตน  กล่ินคลาย 

 ๒๔๙๐ นางสาวดารารัตน  ติปะยานนท 

 ๒๔๙๑ นางดารารัตน  วรสุวรรณ 

 ๒๔๙๒ นางดาราวัลย  บั้นบูรณ 

 ๒๔๙๓ นางสาวดาริกา  วรวงศ 



 หนา   ๕๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๔๙๔ นางดารุณี  มงคลเกตุ 

 ๒๔๙๕ นางดารุณี  สุขดี 

 ๒๔๙๖ นางสาวดาว  เทือกประเสริฐ 

 ๒๔๙๗ นางสาวดาวประกาย  แกวนอก 

 ๒๔๙๘ นางสาวดาวรัตน  ชาติทรัพยสิน 

 ๒๔๙๙ นางสาวดาวรุง  บุญรังสรรค 

 ๒๕๐๐ นางสาวดาวเรือง  แกวเขตการณ 

 ๒๕๐๑ นางสาวดาวศิริ  มนตรี 

 ๒๕๐๒ นางดาวไสว  สอนละ 

 ๒๕๐๓ นางดาหวัน  คําแดงสุข 

 ๒๕๐๔ นางสาวดาหวัน  รักความซื่อ 

 ๒๕๐๕ นางสาวดุษฎี  ชอบธรรมดี 

 ๒๕๐๖ นางดุษฎี  ธรรมเจริญ 

 ๒๕๐๗ นางดุษฎี  มิ่งขวัญ 

 ๒๕๐๘ นางดุษฎี  ลองแดง 

 ๒๕๐๙ นางดุสิตา  สาทจีนพงษ 

 ๒๕๑๐ นางสาวเดนเดือน  ภูศรี 

 ๒๕๑๑ นางเดือน  อุดชาชน 

 ๒๕๑๒ นางเดือนฉาย  อินทนพ 

 ๒๕๑๓ นางสาวเดือนนภา  แสงสุริยาพร 

 ๒๕๑๔ นางเดือนนภา  อินย้ิม 

 ๒๕๑๕ นางเดือนเพ็ญ  ฉิมเตย 

 ๒๕๑๖ นางสาวเดือนเพ็ญ  ถนอมทรัพย 

 ๒๕๑๗ นางเดือนเพ็ญ  ปะติกานัง 

 ๒๕๑๘ นางเดือนเพ็ญ  พันธุพาณิชย 

 ๒๕๑๙ นางเดือนเพ็ญ  ภูศรีเทศ 

 ๒๕๒๐ นางสาวเดือนแรม  ลาวัลย 

 ๒๕๒๑ นางตติยา  โคตรโย 

 ๒๕๒๒ นางสาวตรีชฎา  วิจิตรสมบัติ 

 ๒๕๒๓ นางสาวตรีนาฎ  อรุณสวัสดิ์ 

 ๒๕๒๔ นางตรีภัทร  คงแกว 

 ๒๕๒๕ นางตรึงใจ  ทวยจันทร 

 ๒๕๒๖ นางสาวตวนพาตีเมาะ  กูย่ีงอ 

 ๒๕๒๗ นางตวนสมาภรณ  เจะเมาะ 

 ๒๕๒๘ นางสาวตวนฮาสนะ  สูเระ 

 ๒๕๒๙ นางตอยญีบะห  นาแว 

 ๒๕๓๐ นางตุลยดา  สุขนาน 

 ๒๕๓๑ นางเต็มดวง  บุบผา 

 ๒๕๓๒ นางเตือนใจ  บัวทอง 

 ๒๕๓๓ นางสาวเตือนใจ  สุทธิเจริญ 

 ๒๕๓๔ นางเตือนใจ  แสนเรืองเดช 

 ๒๕๓๕ นางสาวถาวรีย  ศักดิ์นุกูล 

 ๒๕๓๖ นางถิรนันท  ผิวผา 

 ๒๕๓๗ นางทยาตา  สุภาคดี 

 ๒๕๓๘ นางสาวทยิดา  ชุมใจ 

 ๒๕๓๙ นางทรงพร  บุญเพียร 

 ๒๕๔๐ นางสาวทรงลักษณ  กลํ่าเพ็ชร 

 ๒๕๔๑ นางทรงศรี  ลือเสียง 

 ๒๕๔๒ นางทรายแกว  นักไร 

 ๒๕๔๓ นางทรายทอง  คําสา 



 หนา   ๕๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๕๔๔ นางทวินันท  แสนนา 

 ๒๕๔๕ นางทวีพร  พนมรักษ 

 ๒๕๔๖ นางสาวทองจันทร  อุปจันทรโท 

 ๒๕๔๗ นางสาวทองใจ  มีเนตร 

 ๒๕๔๘ นางสาวทองเติม  ชาวสวน 

 ๒๕๔๙ นางสาวทองปกษ  โกกิลารัตน 

 ๒๕๕๐ นางทักษิณา  สารัส 

 ๒๕๕๑ นางทัดจันทร  ศรีเมฆ 

 ๒๕๕๒ นางสาวทัตพร  คําอาจ 

 ๒๕๕๓ นางทัศนวรรณ  สาระชู 

 ๒๕๕๔ นางทัศนันทน  กิจทวีประดิษฐ 

 ๒๕๕๕ นางทัศนา  ดวงจิตร 

 ๒๕๕๖ นางทัศนาภรณ  จิตติลาภ 

 ๒๕๕๗ นางสาวทัศนี  คําทาแค 

 ๒๕๕๘ นางสาวทัศนีย  คงศรี 

 ๒๕๕๙ นางสาวทัศนีย  คนฑา 

 ๒๕๖๐ นางสาวทัศนีย  คนเล 

 ๒๕๖๑ นางทัศนีย  เงาเปลง 

 ๒๕๖๒ นางทัศนีย  จรบุรมย 

 ๒๕๖๓ นางสาวทัศนีย  จันทรติ๊บ 

 ๒๕๖๔ นางทัศนีย  เจริญสินธุ 

 ๒๕๖๕ นางทัศนีย  ทุงวงค 

 ๒๕๖๖ นางสาวทัศนีย  นาคสิงห 

 ๒๕๖๗ นางทัศนีย  ประดิษฐ 

 ๒๕๖๘ นางทัศนีย  เฟองแดน 

 ๒๕๖๙ นางทัศนีย  มวงมี 

 ๒๕๗๐ นางสาวทัศนีย  ย้ิมแยม 

 ๒๕๗๑ นางสาวทัศนีย  สิทธิ 

 ๒๕๗๒ นางสาวทัศนีย  สุทธิพงษ 

 ๒๕๗๓ นางทัศนีย  หนูแกว 

 ๒๕๗๔ นางทัศนีย  แหยมเกลา 

 ๒๕๗๕ นางทัศนีย  อัศววิริยะภัทร 

 ๒๕๗๖ นางสาวทัศวรรณ  เผาหอม 

 ๒๕๗๗ นางสาวทัศวรรณ  อาจมาก 

 ๒๕๗๘ นางทานตะวัน  เกตุจํานงค 

 ๒๕๗๙ นางสาวทํารงรักษ  สีทาว 

 ๒๕๘๐ นางทิดาภา  มนตกันภัย 

 ๒๕๘๑ นางทิดารัตน  รักเลิศ 

 ๒๕๘๒ นางสาวทิพเกสร  โพนเบา 

 ๒๕๘๓ นางทิพพร  ชูศรีทอง 

 ๒๕๘๔ นางทิพยกัญญานี  เย่ียมญาติ 

 ๒๕๘๕ นางสาวทิพยทิวา  กันทาหงษ 

 ๒๕๘๖ นางสาวทิพยภาพร  ประยูรสวัสดิ์เดช 

 ๒๕๘๗ นางทิพยภาวรรณ  วงศฝน 

 ๒๕๘๘ นางสาวทิพยวดี  สิกพันธ 

 ๒๕๘๙ นางทิพยวรรณ  ภัทราคุณากร 

 ๒๕๙๐ นางทิพยวัลย  ตรีทศ 

 ๒๕๙๑ นางทิพยวัลย  ระวิพันธ 

 ๒๕๙๒ นางทิพยวิมล  ดอยลอม 

 ๒๕๙๓ นางทิพยสุคนธ  ปานดํารงค 



 หนา   ๕๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๕๙๔ นางสาวทิพยสุดา  สอนออง 

 ๒๕๙๕ นางสาวทิพยสุดา  สิงหไชย 

 ๒๕๙๖ นางสาวทิพยอาภา  อํานวย 

 ๒๕๙๗ นางทิพยาภรณ  สุริวัลย 

 ๒๕๙๘ นางทิพรัตน  เดชะราช 

 ๒๕๙๙ นางทิพวรรณ  แกวบางพูด 

 ๒๖๐๐ นางทิพวรรณ  ธรรมบุตร 

 ๒๖๐๑ นางทิพวรรณ  นัยทรัพย 

 ๒๖๐๒ นางสาวทิพวรรณ  บุญเทียน 

 ๒๖๐๓ นางทิพวรรณ  ไพหก 

 ๒๖๐๔ นางทิพวรรณ  รัสกิจ 

 ๒๖๐๕ นางทิพวรรณ  อินทะรักษ 

 ๒๖๐๖ นางสาวทิพวรรณ  อูจันทรทอง 

 ๒๖๐๗ นางสาวทิพวัลย  ขวนขวาย 

 ๒๖๐๘ นางสาวทิพวัลย  ย่ีภู 

 ๒๖๐๙ นางสาวทิพวัลย  รัตนวิจิตร 

 ๒๖๑๐ นางสาวทิพวัลย  อินทรักษ 

 ๒๖๑๑ นางทิพวิมล  เชษฐขุนทด 

 ๒๖๑๒ นางทิพากร  จันทวรรณ 

 ๒๖๑๓ นางทิพาพรรณ  พรหมวงศ 

 ๒๖๑๔ นางทิพารัตน  บํารุงจิตร 

 ๒๖๑๕ นางทิวากร  จงฤาชา 

 ๒๖๑๖ นางสาวทิวาพร  เจริญศิริ 

 ๒๖๑๗ นางทิวาพร  ชุมนาเสียว 

 ๒๖๑๘ นางสาวทิวาพร  พิมพพงษตอน 

 ๒๖๑๙ นางทิวารัช  ชาวุฒิ 

 ๒๖๒๐ นางทิศาภาส  จริยะกุลเดช 

 ๒๖๒๑ นางเทวารัตน  แพงคําดี 

 ๒๖๒๒ นางเทียมใจ  สรวญรัมย 

 ๒๖๒๓ นางสาวธนกร  นอยนาจารย 

 ๒๖๒๔ นางสาวธนกร  บํารุงสงฆ 

 ๒๖๒๕ นางสาวธนฐิติยา  คูณทรัพย 

 ๒๖๒๖ นางธนพร  นบนอบ 

 ๒๖๒๗ นางธนพร  บุราณ 

 ๒๖๒๘ นางธนพร  ศิลปรัตน 

 ๒๖๒๙ นางธนพร  หนองพล 

 ๒๖๓๐ นางสาวธนพร  อินทรลํ้า 

 ๒๖๓๑ นางธนภร  เสือชุมแสง 

 ๒๖๓๒ นางธนภร  เหลามงคล 

 ๒๖๓๓ นางสาวธนภรณ  พวงอินทร 

 ๒๖๓๔ นางธนวรรณ  คงคางาม 

 ๒๖๓๕ นางธนวรรณ  ไชยพงศ 

 ๒๖๓๖ นางสาวธนวรรณ  ศรีจันทร 

 ๒๖๓๗ นางธนวรรณ  ศรีสุข 

 ๒๖๓๘ นางธนสุกาญจน  ภูมิพงศธนโชติ 

 ๒๖๓๙ นางสาวธนัชฌา  พุทธสิมา 

 ๒๖๔๐ นางธนัชพร  นุชบุตร 

 ๒๖๔๑ นางสาวธนัชภัค  โทลา 

 ๒๖๔๒ นางสาวธนัญชนก  หนูนวล 

 ๒๖๔๓ นางธนัญญา  แสนบรรดิษฐ 



 หนา   ๕๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๖๔๔ นางธนัญญา  อินตะศิลป 

 ๒๖๔๕ นางธนัตชนก  สมพงษ 

 ๒๖๔๖ นางสาวธนัตถนันท  โตประมาณ 

 ๒๖๔๗ นางธนัทศรณ  หนูเอียด 

 ๒๖๔๘ นางธนัสนันท  เพ็ญศิริ 

 ๒๖๔๙ นางธนารัตน  ฉายแสง 

 ๒๖๕๐ นางธนารีย  อินทสวัสดิ์ 

 ๒๖๕๑ นางธนิตตา  รัตนเศรษฐ 

 ๒๖๕๒ นางสาวธนินี  อินจันทร 

 ๒๖๕๓ นางสาวธนิษฐนันท  บุญจันทร 

 ๒๖๕๔ นางธนิษฐา  สิทธิสร 

 ๒๖๕๕ นางธนียา  สุมมาตย 

 ๒๖๕๖ นางธนูศร  ฉัตรโพธิ์ 

 ๒๖๕๗ นางธรรญาพร  บุญเกิด 

 ๒๖๕๘ นางธรรมรัตน  เดชศรี 

 ๒๖๕๙ นางธรรยภรณ  ตนะสอน 

 ๒๖๖๐ นางธรรศญา  ปญญา 

 ๒๖๖๑ นางธัญชนก  ไชยคีนี 

 ๒๖๖๒ นางธัญชนก  มีฤกษใหญ 

 ๒๖๖๓ นางธัญชนก  หอมขจร 

 ๒๖๖๔ นางธัญชนก  อาษากิจ 

 ๒๖๖๕ นางสาวธัญญนิตย  นาคสินธุ 

 ๒๖๖๖ นางธัญญพัทธ  ฐิติธีรโรจน 

 ๒๖๖๗ นางธัญญรัตน  มีประสพ 

 ๒๖๖๘ นางธัญญรัตน  สองคําชุม 

 ๒๖๖๙ นางธัญญลักษณ  แซเตี้ยว 

 ๒๖๗๐ นางธัญญลักษณ  วงคมณี 

 ๒๖๗๑ นางสาวธัญญา  ขันทอง 

 ๒๖๗๒ นางธัญญาภรณ  ควรโสรส 

 ๒๖๗๓ นางธัญญาภรณ  คํายาน 

 ๒๖๗๔ นางธัญญาภรณ  หนูหลง 

 ๒๖๗๕ นางสาวธัญญารัตน  แกวจันทึก 

 ๒๖๗๖ นางสาวธัญญารัตน  บวรวัชราพันธ 

 ๒๖๗๗ นางธัญญารัตน  เวียงแก 

 ๒๖๗๘ นางธัญญาลักษณ  เกตุแกว 

 ๒๖๗๙ นางธัญญาลักษณ  พรรคไธสง 

 ๒๖๘๐ นางธัญญาลักษณ  ยืนยง 

 ๒๖๘๑ นางธัญณภัสร  พุงเดช 

 ๒๖๘๒ นางธัญดา  เฉลิมยศ 

 ๒๖๘๓ นางสาวธัญนันท  เดชานุภาพฤทธา 

 ๒๖๘๔ นางธัญพิมล  เจริญนนท 

 ๒๖๘๕ นางธัญยธรณ  เมธาชัยวิวัฒน 

 ๒๖๘๖ นางธัญยธรณ  ศิโรจนธนาชัย 

 ๒๖๘๗ นางสาวธัญรดา  ชูศรี 

 ๒๖๘๘ นางสาวธัญรดี  ศรีสวาง 

 ๒๖๘๙ นางสาวธัญรัศม  คลายขํา 

 ๒๖๙๐ นางธัญลักษณ  กันทะ 

 ๒๖๙๑ นางสาวธัญลักษณ  เขมแข็ง 

 ๒๖๙๒ นางสาวธัญวรัตมชนก  วิประเสริฐ 

 ๒๖๙๓ นางธัญวลัย  บุญเกิด 



 หนา   ๕๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๖๙๔ นางธัญษพร  ไชยศรี 

 ๒๖๙๕ นางสาวธัณยสิตา  ขวัญนิมิตร 

 ๒๖๙๖ นางธันยกานต  ลักษณาวีย 

 ๒๖๙๗ นางธันยธรณ  เหมืองอุน 

 ๒๖๙๘ นางสาวธันยนันท  ศรีสุนาครัว 

 ๒๖๙๙ นางธันยนันท  ศิริจินดาวุฒิ์ 

 ๒๗๐๐ นางสาวธันยพร  แกวเจริญโชค 

 ๒๗๐๑ นางสาวธันยพร  มณีนิล 

 ๒๗๐๒ นางธันยพัต  พงศวิวัฒน 

 ๒๗๐๓ นางสาวธันยากร  สตางคพุฒิ 

 ๒๗๐๔ นางธันยาภัทร  ทองมูล 

 ๒๗๐๕ นางธารทิพย  ไชยรัตน 

 ๒๗๐๖ นางธารทิพย  ปาทา 

 ๒๗๐๗ นางสาวธารทิพย  วงษสินธุ 

 ๒๗๐๘ นางธารทิพย  วิเศษชู 

 ๒๗๐๙ นางธาราทิพย  อินทรรุจิกุล 

 ๒๗๑๐ นางธาริดา  มินพิมาย 

 ๒๗๑๑ นางธารินี  จันทรพวง 

 ๒๗๑๒ นางธารินี  วงชารี 

 ๒๗๑๓ นางธิดา  ธํารงวงศสวัสดิ์ 

 ๒๗๑๔ นางธิดา  ศิริ 

 ๒๗๑๕ นางธิดา  หาวิชิต 

 ๒๗๑๖ นางธิดา  เอื้อกฤดาธิการ 

 ๒๗๑๗ นางธิดารัตน  ขาขันมะลี 

 ๒๗๑๘ นางธิดารัตน  เขียมรัมย 

 ๒๗๑๙ นางสาวธิดารัตน  ทองจํารูญ 

 ๒๗๒๐ นางสาวธิดารัตน  ศรีคํา 

 ๒๗๒๑ นางธิดารัตน  ศรีตะบุตร 

 ๒๗๒๒ นางธิดารัตน  ศรีทรัพย 

 ๒๗๒๓ นางธิดารัตน  อุพันศรี 

 ๒๗๒๔ นางสาวธิดาวรรณ  มะโนรา 

 ๒๗๒๕ นางสาวธิดาวัลย  ทาพรมมา 

 ๒๗๒๖ นางธิตินันท  ผาสุข 

 ๒๗๒๗ นางธิติพัทธ  ภูริชัยวรนันท 

 ๒๗๒๘ นางธิติมา  ศรีชัยอุตมะ 

 ๒๗๒๙ นางธิภาพร  อัฐวงศ 

 ๒๗๓๐ นางธิษณา  เกตุตะมะ 

 ๒๗๓๑ นางธีรกานต  วงศตะมะ 

 ๒๗๓๒ นางธีรนุช  องอาจบุญ 

 ๒๗๓๓ นางธีรภัทร  รักษาพล 

 ๒๗๓๔ นางธีระพร  ตั้งอยูดี 

 ๒๗๓๕ นางธีราภรณ  มาสุม 

 ๒๗๓๖ นางธีรารัตน  โยธาทิพย 

 ๒๗๓๗ นางธุติมา  หวางแสง 

 ๒๗๓๘ นางนกนอย  ทับอินทร 

 ๒๗๓๙ นางนคร  กมลภพ 

 ๒๗๔๐ นางนงคคราญ  กองสิงห 

 ๒๗๔๑ นางนงคนภัส  สินพูลผล 

 ๒๗๔๒ นางนงคนุช  คุนเคย 

 ๒๗๔๓ นางสาวนงคนุช  ทองคํา 



 หนา   ๕๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๗๔๔ นางสาวนงคเยาว  เพ็ชรสมบัติ 

 ๒๗๔๕ นางนงคราญ  กระธง 

 ๒๗๔๖ นางสาวนงคราญ  รวดเร็ว 

 ๒๗๔๗ นางนงคลักษณ  กลีบมนฑา 

 ๒๗๔๘ นางนงคลักษณ  พัฒนแกว 

 ๒๗๔๙ นางสาวนงคลักษณ  อินทรศร 

 ๒๗๕๐ นางสาวนงนภัส  เอกนุช 

 ๒๗๕๑ นางนงนภา  มูลยอง 

 ๒๗๕๒ นางนงนาฎ  ขาวเนียม 

 ๒๗๕๓ นางนงนุช  คะพิมพภิบาลบุตร 

 ๒๗๕๔ นางนงนุช  คัมภิรานนท 

 ๒๗๕๕ นางนงนุช  ตั้นตี๋ 

 ๒๗๕๖ นางนงนุช  ทองชมพูนุช 

 ๒๗๕๗ นางสาวนงนุช  ธนารมย 

 ๒๗๕๘ นางนงนุช  นาจันทร 

 ๒๗๕๙ นางนงนุช  พยอมนอย 

 ๒๗๖๐ นางสาวนงนุช  มังคละ 

 ๒๗๖๑ นางนงนุช  มาเฉลิม 

 ๒๗๖๒ นางนงนุช  แสงโทโพธิ์ 

 ๒๗๖๓ นางสาวนงนุช  เหล่ือมเภา 

 ๒๗๖๔ นางนงนุช  อภินันทอวยพร 

 ๒๗๖๕ นางนงเยาว  ตุลา 

 ๒๗๖๖ นางนงเยาว  พลตรี 

 ๒๗๖๗ นางสาวนงเยาว  เรืองวัฒกี 

 ๒๗๖๘ นางสาวนงเยาว  ศิลาพัฒน 

 ๒๗๖๙ นางสาวนงเยาว  สุขขีเวก 

 ๒๗๗๐ นางสาวนงลักษณ  แกวจันทร 

 ๒๗๗๑ นางสาวนงลักษณ  เครือเจริญ 

 ๒๗๗๒ นางนงลักษณ  จันทรแกว 

 ๒๗๗๓ นางสาวนงลักษณ  จันทรแจม 

 ๒๗๗๔ นางนงลักษณ  ชมชนะ 

 ๒๗๗๕ นางสาวนงลักษณ  เชื้อขาวพิมพ 

 ๒๗๗๖ นางนงลักษณ  ดวงศรี 

 ๒๗๗๗ นางนงลักษณ  ดิษบรรจง 

 ๒๗๗๘ นางนงลักษณ  เตชะนาม 

 ๒๗๗๙ นางนงลักษณ  บัวแกว 

 ๒๗๘๐ นางนงลักษณ  ไพเราะ 

 ๒๗๘๑ นางสาวนงลักษณ  มณีรอด 

 ๒๗๘๒ นางนงลักษณ  ลังโคกสูง 

 ๒๗๘๓ นางสาวนงลักษณ  ศิริไกรวัฒนาวงศ 

 ๒๗๘๔ นางนงลักษณ  สังสนา 

 ๒๗๘๕ นางสาวนงลักษณ  สายพินชัย 

 ๒๗๘๖ นางนงลักษณ  อนเพียรเอก 

 ๒๗๘๗ นางสาวนงลักษณ  อยูสวัสดิ์ 

 ๒๗๘๘ นางสาวนฐชพรรษ  พลเขตร 

 ๒๗๘๙ นางสาวนฐา  เรือนแกว 

 ๒๗๙๐ นางนนทพร  ชื่นอิสรา 

 ๒๗๙๑ นางสาวนนทลี  นิ่มสมบุญ 

 ๒๗๙๒ นางสาวนนลญา  สุวรรณไตร 

 ๒๗๙๓ นางนพกาญจน  สุขเจริญ 



 หนา   ๕๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๗๙๔ นางนพเกลา  ชูศรี 

 ๒๗๙๕ นางสาวนพณัฐ  ทวีกุล 

 ๒๗๙๖ นางนพรดา  ฝนคําสาย 

 ๒๗๙๗ นางสาวนพรัตน  มณีรัตน 

 ๒๗๙๘ นางสาวนพรัตน  สมสวาสดิ์ 

 ๒๗๙๙ นางนพวรรณ  คุมประวัติ 

 ๒๘๐๐ นางนพวรรณ  เครือเจริญ 

 ๒๘๐๑ นางสาวนพวรรณ  สุนทรวิภาต 

 ๒๘๐๒ นางนพวรรณ  อนันตเสถ 

 ๒๘๐๓ นางสาวนภจรัส  ฉลองภูมิ 

 ๒๘๐๔ นางนภบงกช  บอคํา 

 ๒๘๐๕ นางสาวนภรัตน  บุญทิพย 

 ๒๘๐๖ นางนภลักษณ  สัมพันธ 

 ๒๘๐๗ นางนภษร  รักธรรมคุณ 

 ๒๘๐๘ นางนภสร  นาโพธิ์ 

 ๒๘๐๙ นางนภสร  ศรีปลอง 

 ๒๘๑๐ นางสาวนภัทร  เขียวออน 

 ๒๘๑๑ นางนภัทร  พันธุแกว 

 ๒๘๑๒ นางสาวนภัส  ทับกลํ่า 

 ๒๘๑๓ นางนภัสนันท  บัณฑิต 

 ๒๘๑๔ นางนภัสนันท  ย่ิงทวีศักดิ์ 

 ๒๘๑๕ นางสาวนภัสส  สิงหราชา 

 ๒๘๑๖ นางสาวนภัสสร  เย็นกูล 

 ๒๘๑๗ นางนภัสสรณ  คําศิลา 

 ๒๘๑๘ นางสาวนภัสสรณ  ศรีพรหมมาศ 

 ๒๘๑๙ นางนภา  ทองศรีสมบูรณ 

 ๒๘๒๐ นางนภา  มาลีหวล 

 ๒๘๒๑ นางสาวนภาดา  อิสสอาด 

 ๒๘๒๒ นางนภาพร  เขื่อนเพชร 

 ๒๘๒๓ นางนภาพร  ตรีรัตนฤดี 

 ๒๘๒๔ นางนภาพร  เนตรเกื้อกูล 

 ๒๘๒๕ นางสาวนภาพร  แนวพะนา 

 ๒๘๒๖ นางนภาพร  มวงอ่ํา 

 ๒๘๒๗ นางนภาพร  ย้ิมนรินทร 

 ๒๘๒๘ นางนภาพร  วัชรกรัณฑ 

 ๒๘๒๙ นางนภาพร  อินทรวิเศษ 

 ๒๘๓๐ นางสาวนภาพรรณ  จันทคัต 

 ๒๘๓๑ นางสาวนภาพรรณ  ผิวเกล้ียง 

 ๒๘๓๒ นางสาวนภาพรรณ  สีมาขจร 

 ๒๘๓๓ นางนภาภรณ  ไกยสิทธิ์ 

 ๒๘๓๔ นางนภาภรณ  รักษเจริญ 

 ๒๘๓๕ นางสาวนภาวรรณ  ปานดี 

 ๒๘๓๖ นางนรดา  งามดี 

 ๒๘๓๗ นางนราทิพย  พลหลา 

 ๒๘๓๘ นางสาวนรานุช  สัณฐิติการย 

 ๒๘๓๙ นางนราภรณ  อินาลา 

 ๒๘๔๐ นางนราวรรณ  ชวยชีพ 

 ๒๘๔๑ นางนรินธร  กันยานนท 

 ๒๘๔๒ นางสาวนริศรา  จุฬพันธทอง 

 ๒๘๔๓ นางนริศรา  ตายนอย 



 หนา   ๕๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๘๔๔ นางนริศรา  บุญเจริญ 

 ๒๘๔๕ นางนริศรา  ปรีการ 

 ๒๘๔๖ นางนริศรา  โภชนา 

 ๒๘๔๗ นางนริศรา  เรืองพูน 

 ๒๘๔๘ นางนริศรา  สังขศรีสุข 

 ๒๘๔๙ นางสาวนรีพัฒน  พ่ึงธรรม 

 ๒๘๕๐ นางสาวนรีรัตน  อยูพวง 

 ๒๘๕๑ นางสาวนรีรัตน  เอมจุย 

 ๒๘๕๒ นางนฤจิต  เวียนจันทร 

 ๒๘๕๓ นางนฤชา  เปรมสมิทธ 

 ๒๘๕๔ นางนฤดี  หะยีสาและ 

 ๒๘๕๕ นางนฤพร  เกิดจงรักษ 

 ๒๘๕๖ นางสาวนฤภัค  ชูลาภธวัชกุล 

 ๒๘๕๗ นางสาวนฤมนต  ศรีทอง 

 ๒๘๕๘ นางสาวนฤมล  กาญจนะ 

 ๒๘๕๙ นางนฤมล  คงชาตรี 

 ๒๘๖๐ นางนฤมล  คงฤทธิ์ 

 ๒๘๖๑ นางนฤมล  จังหวัดมุนี 

 ๒๘๖๒ นางนฤมล  จันทนะชาติ 

 ๒๘๖๓ นางนฤมล  ใจตรง 

 ๒๘๖๔ นางสาวนฤมล  เชียงชุม 

 ๒๘๖๕ นางสาวนฤมล  แซลู 

 ๒๘๖๖ นางนฤมล  ตรังวัชรกุล 

 ๒๘๖๗ นางนฤมล  ตราชู 

 ๒๘๖๘ นางสาวนฤมล  เตียวิเศษ 

 ๒๘๖๙ นางนฤมล  ทศยันไชย 

 ๒๘๗๐ นางสาวนฤมล  ทองใส 

 ๒๘๗๑ นางนฤมล  ทัศนะเกตุ 

 ๒๘๗๒ นางนฤมล  นนทสุธีย 

 ๒๘๗๓ นางนฤมล  นะที 

 ๒๘๗๔ นางสาวนฤมล  นิลไธสง 

 ๒๘๗๕ นางสาวนฤมล  เนินนอก 

 ๒๘๗๖ นางนฤมล  พูดเพราะ 

 ๒๘๗๗ นางสาวนฤมล  เพชรชารี 

 ๒๘๗๘ นางนฤมล  เพชรปลูก 

 ๒๘๗๙ นางสาวนฤมล  เภรีฤกษ 

 ๒๘๘๐ นางนฤมล  มธุพจน 

 ๒๘๘๑ นางนฤมล  มาบัว 

 ๒๘๘๒ นางนฤมล  วทัญูคุณากร 

 ๒๘๘๓ นางนฤมล  สวน 

 ๒๘๘๔ นางนฤมล  สุชาติธรรม 

 ๒๘๘๕ นางนฤมล  สุวรรณวิหค 

 ๒๘๘๖ นางนฤมล  เสร็จกิจ 

 ๒๘๘๗ นางสาวนฤมล  เสรีกุลพานิช 

 ๒๘๘๘ นางสาวนฤมล  เหมือนจินดา 

 ๒๘๘๙ นางนฤมล  อูทองมาก 

 ๒๘๙๐ นางสาวนฤมล  ฮามพิทักษ 

 ๒๘๙๑ นางสาวนฤวรรณ  ภูปญญา 

 ๒๘๙๒ นางสาวนลินทิพย  คุมทรัพย 

 ๒๘๙๓ นางนลินทิพย  ตระกูลพรงาม 



 หนา   ๖๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๘๙๔ นางนลินภัสร  โสมรักษนิชา 

 ๒๘๙๕ นางนลินรัตน  ศรีสนธิรักษ 

 ๒๘๙๖ นางนลินา  มิง 

 ๒๘๙๗ นางนวนันท  ปวิชญาทร 

 ๒๘๙๘ นางนวพร  จันทรสมาน 

 ๒๘๙๙ นางสาวนวพร  ธรรมศิรินิเวศ 

 ๒๙๐๐ นางนวพร  พูลสุวรรณ 

 ๒๙๐๑ นางนวพร  สุริยะชัย 

 ๒๙๐๒ นางนวพรรษ  นอยพวง 

 ๒๙๐๓ นางนวรัตน  เจริญศักดิ์ 

 ๒๙๐๔ นางสาวนวรัตน  สงเคราะหมิตร 

 ๒๙๐๕ นางนวลนภา  แกวหอม 

 ๒๙๐๖ นางสาวนวลภัทร  ชูชื่นกล่ิน 

 ๒๙๐๗ นางนวลละออ  ไชยชนะ 

 ๒๙๐๘ นางนวลละออ  พละเลิศ 

 ๒๙๐๙ นางนวลวรรณ  เหลืองแดง 

 ๒๙๑๐ นางนวลอนงค  สุขเกษม 

 ๒๙๑๑ นางนวลอนงค  หุนบัวทอง 

 ๒๙๑๒ นางนวัญรัชต  ไชยโสดารัชต 

 ๒๙๑๓ นางนอรฮายาตี  แวหะมะ 

 ๒๙๑๔ นางนัฎฐิกา  ธีรสุนทรานันท 

 ๒๙๑๕ นางนัฏกานต  กั้วศรี 

 ๒๙๑๖ นางนัฏฐกานต  ขันทะมวง 

 ๒๙๑๗ นางนัฏฐนิก  สะอาด 

 ๒๙๑๘ นางสาวนัฏฐา  กาญจนะสิงห 

 ๒๙๑๙ นางสาวนัฐชานันท  ศรีอาษา 

 ๒๙๒๐ นางสาวนัฐสิยา  กาวิน 

 ๒๙๒๑ นางสาวนัทธินี  วัฒนวราสันติ์ 

 ๒๙๒๒ นางนัทธีรา  แกวกอง 

 ๒๙๒๓ นางสาวนันชุลี  สุวรรณโชติ 

 ๒๙๒๔ นางนันทกา  คําวิสิทธิ์ 

 ๒๙๒๕ นางนันทธนพร  วรธรรมาทิพย 

 ๒๙๒๖ นางสาวนันทนภัส  ทองอินทร 

 ๒๙๒๗ นางสาวนันทนภัส  นิธิภัทรรุงศิริ 

 ๒๙๒๘ นางนันทนภัส  บุตรศรี 

 ๒๙๒๙ นางนันทนภัส  มางิ้ว 

 ๒๙๓๐ นางนันทนภัส  ลือชัย 

 ๒๙๓๑ นางนันทนภัส  สิงหทอง 

 ๒๙๓๒ นางนันทนภัส  อยูคง 

 ๒๙๓๓ นางนันทนลิน  บรรจโรจน 

 ๒๙๓๔ นางสาวนันทนา  ดวงทอง 

 ๒๙๓๕ นางสาวนันทนา  เนื้อออน 

 ๒๙๓๖ นางสาวนันทนา  พุทธคุณ 

 ๒๙๓๗ นางนันทนา  ศรีสุวรรณ 

 ๒๙๓๘ รอยตํารวจโทหญิง นันทนา  อุณหะ 

 ๒๙๓๙ นางสาวนันทพร  อาภาจันทร 

 ๒๙๔๐ นางสาวนันทภรณ  ดาววีระกุล 

 ๒๙๔๑ นางสาวนันทยา  เท่ียงจันตา 

 ๒๙๔๒ นางสาวนันทรัตน  แปนนอย 

 ๒๙๔๓ นางนันทรัตน  สุดจิตร 



 หนา   ๖๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๙๔๔ นางสาวนันทรัตน  หาญเหี้ยม 

 ๒๙๔๕ นางนันทวรรณ  ธุปะละ 

 ๒๙๔๖ นางสาวนันทวัน  ณ ระนอง 

 ๒๙๔๗ นางสาวนันทวัน  ปรุงทํานุ 

 ๒๙๔๘ นางนันทศศิ  บุญสิน 

 ๒๙๔๙ นางสาวนันทัชพร  วงศใหญ 

 ๒๙๕๐ นางสาวนันทิกานต  จูกูล 

 ๒๙๕๑ นางสาวนันทิชา  ไชยบุญญลักษณ 

 ๒๙๕๒ นางนันทิตา  บุญธรรม 

 ๒๙๕๓ นางสาวนันทิยา  จําปาสัก 

 ๒๙๕๔ นางนันทิยา  นัครา 

 ๒๙๕๕ นางสาวนันทิยา  ปะทะวัง 

 ๒๙๕๖ นางสาวนันทิยา  เพียรเกาะ 

 ๒๙๕๗ นางนันทิยา  เอื้อทาน 

 ๒๙๕๘ นางสาวนันธนา  อุราโรจน 

 ๒๙๕๙ นางนันธพร  มงคลสิน 

 ๒๙๖๐ นางนันธยา  สุขเนียม 

 ๒๙๖๑ นางสาวนัยนันทร  สุวรรณกนิษฐ 

 ๒๙๖๒ นางนัยนา  กิตติวิโรจน 

 ๒๙๖๓ นางนัยนา  จันปอตา 

 ๒๙๖๔ นางนัยนา  ชวยชูกล่ิน 

 ๒๙๖๕ นางสาวนัยนา  ฟกทองหอม 

 ๒๙๖๖ นางนัยนา  ศรีลาพัฒน 

 ๒๙๖๗ นางนัยนา  สุยสําอางค 

 ๒๙๖๘ นางสาวนัยนา  สุวรรณชาตรี 

 ๒๙๖๙ นางนัยรัตน  ครองชนม 

 ๒๙๗๐ นางนาซีเราะห  มาหะ 

 ๒๙๗๑ นางสาวนาฎอนงค  มุงสูงเนิน 

 ๒๙๗๒ นางสาวนาฏนารี  กลับแกว 

 ๒๙๗๓ นางสาวนาฏยา  กลอมเกลา 

 ๒๙๗๔ นางสาวนาตยา  คําภิมาบุตร 

 ๒๙๗๕ นางนาตยา  จรัลพงษ 

 ๒๙๗๖ นางสาวนาตยา  ทองแปน 

 ๒๙๗๗ นางนาตยา  พรมจันทร 

 ๒๙๗๘ นางนาตยา  พิมพสุวรรณ 

 ๒๙๗๙ นางนาตยา  ฟองน้ํา 

 ๒๙๘๐ นางนาถหทัย  แปนทอง 

 ๒๙๘๑ นางนารถลัดดา  ศรีไสย 

 ๒๙๘๒ นางสาวนาริษา  สาและ 

 ๒๙๘๓ นางสาวนาริสา  หะมะ 

 ๒๙๘๔ นางนารี  ศิริประสพ 

 ๒๙๘๕ นางนารีมาลย  หะยีเซ็ง 

 ๒๙๘๖ นางสาวนารีรัตน  ชูออน 

 ๒๙๘๗ นางสาวนารีรัตน  รักสุนทร 

 ๒๙๘๘ นางนารีรัตน  สวางดี 

 ๒๙๘๙ นางนาลิวัน  วังคะฮาต 

 ๒๙๙๐ นางนาศตยา  รุงรุจโชติวัฒน 

 ๒๙๙๑ นางน้ําคาง  เจือทอง 

 ๒๙๙๒ นางน้ําทิพย  ขาวผอง 

 ๒๙๙๓ นางน้ําทิพย  ดวดรักษ 



 หนา   ๖๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๙๙๔ นางน้ําทิพย  ธิปาง 

 ๒๙๙๕ นางน้ําทิพย  อรชร 

 ๒๙๙๖ นางน้ําผ้ึง  คงแผน 

 ๒๙๙๗ นางสาวน้ําผ้ึง  ทะเสนฮด 

 ๒๙๙๘ นางน้ําผ้ึง  สุขคลาย 

 ๒๙๙๙ นางน้ําเย็น  พงษพุฒ 

 ๓๐๐๐ นางสาวน้ําออย  อาญาเมือง 

 ๓๐๐๑ นางนิชาดา  ดิษฐสุข 

 ๓๐๐๒ นางนิชานันท  ไกยรัตน 

 ๓๐๐๓ นางนิชาพรรณ  ดวงศรีลา 

 ๓๐๐๔ นางนิชาภัทร  สุขลวน 

 ๓๐๐๕ นางสาวนิชาภา  สุขประเสริฐ 

 ๓๐๐๖ นางสาวนิฎฐา  ทองเกตุ 

 ๓๐๐๗ นางนิดาภรณ  จันทรเกษ 

 ๓๐๐๘ นางนิตกร  สอนภิรมย 

 ๓๐๐๙ นางนิตญา  พันธตา 

 ๓๐๑๐ นางนิตยา  กุลตังวัฒนา 

 ๓๐๑๑ นางนิตยา  ขาวเรือง 

 ๓๐๑๒ นางนิตยา  คําสี 

 ๓๐๑๓ นางนิตยา  จันดาวัลย 

 ๓๐๑๔ นางนิตยา  จันทรสนอง 

 ๓๐๑๕ นางนิตยา  ตึกประโคน 

 ๓๐๑๖ นางสาวนิตยา  ตุยนันตะ 

 ๓๐๑๗ นางนิตยา  ทุมวัน 

 ๓๐๑๘ นางสาวนิตยา  นิลรัตน 

 ๓๐๑๙ นางสาวนิตยา  ผางสําเนียง 

 ๓๐๒๐ นางนิตยา  แฝงฤทธิ์ 

 ๓๐๒๑ นางนิตยา  พวงเวียง 

 ๓๐๒๒ นางสาวนิตยา  พูลปน 

 ๓๐๒๓ นางสาวนิตยา  โพธิ์พิพัฒน 

 ๓๐๒๔ นางนิตยา  ภูมีศรี 

 ๓๐๒๕ นางสาวนิตยา  มณีทาโพธิ์ 

 ๓๐๒๖ นางสาวนิตยา  มณีโรจน 

 ๓๐๒๗ นางนิตยา  มอมพะเนาว 

 ๓๐๒๘ นางนิตยา  รอเกตุ 

 ๓๐๒๙ นางนิตยา  ลักษณะภาวรรณ 

 ๓๐๓๐ นางนิตยา  ล้ีสมบุญ 

 ๓๐๓๑ นางนิตยา  ศรีษะบุตร 

 ๓๐๓๒ นางนิตยา  สารกิจ 

 ๓๐๓๓ นางสาวนิตา  สุขพรอม 

 ๓๐๓๔ นางนิติมา  ลอนิ 

 ๓๐๓๕ นางสาวนิติยา  แรปลอง 

 ๓๐๓๖ นางนิทราพร  ฉิมยินดี 

 ๓๐๓๗ นางนิธิกานต  ขาวงาม 

 ๓๐๓๘ นางสาวนิธินาถ  เอื้อบัณฑิต 

 ๓๐๓๙ นางนิภา  เครือซา 

 ๓๐๔๐ นางนิภาธร  คอนกําลัง 

 ๓๐๔๑ นางนิภาพร  กลางประพันธ 

 ๓๐๔๒ นางสาวนิภาพร  ดวงธนู 

 ๓๐๔๓ นางนิภาพร  สุริยจักร 



 หนา   ๖๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๐๔๔ นางสาวนิภาพร  หอมหวล 

 ๓๐๔๕ นางนิภาพร  แหวนแกว 

 ๓๐๔๖ นางสาวนิภาพรรณ  สิกขะบูรณะ 

 ๓๐๔๗ นางนิภาพรรณ  อาสนะ 

 ๓๐๔๘ นางสาวนิภาพันธ  มานักฆอง 

 ๓๐๔๙ นางนิภาภรณ  เพ็ชรตะกั่ว 

 ๓๐๕๐ นางสาวนิภาภรณ  ภูดรโพธิ์ 

 ๓๐๕๑ นางนิภารัตน  เทียมทอง 

 ๓๐๕๒ นางนิภาวดี  ธนาวุธ 

 ๓๐๕๓ นางสาวนิภาวรรณ  เปรมเมือง 

 ๓๐๕๔ นางนิ่มนภา  ศรีสุวรรณ 

 ๓๐๕๕ นางสาวนิมลต  หะยีนิมะ 

 ๓๐๕๖ นางสาวนิ่มละมัย  หนูก่ํา 

 ๓๐๕๗ นางนิยม  พรสุวรรณ 

 ๓๐๕๘ นางสาวนิรชา  วิเศษรินทอง 

 ๓๐๕๙ นางสาวนิรมล  จันทรศิริ 

 ๓๐๖๐ นางสาวนิรมล  ถึงสุข 

 ๓๐๖๑ นางนิรมล  เรืองฤทธิ์ 

 ๓๐๖๒ นางสาวนิรมล  ออนแกว 

 ๓๐๖๓ นางสาวนิรมล  อูเจริญ 

 ๓๐๖๔ นางนิรวรรณ  บรรจงปร ุ

 ๓๐๖๕ นางนิรัญญา  ชมภูนุช 

 ๓๐๖๖ นางสาวนิรัญญา  เต็มขันท 

 ๓๐๖๗ นางนิลวรรณ  เปรื่องประสพ 

 ๓๐๖๘ นางนิลสุดา  พันธมี 

 ๓๐๖๙ นางนิลาภรณ  ภูหงษทอง 

 ๓๐๗๐ นางนิลินธร  วัฒนลักษณ 

 ๓๐๗๑ นางสาวนิศากร  แกวอุทัย 

 ๓๐๗๒ นางสาวนิศากร  งวนหอม 

 ๓๐๗๓ นางนิศานาถ  ถิระชัย 

 ๓๐๗๔ นางนิศารัตน  ทับทอง 

 ๓๐๗๕ นางสาวนิศารัตน  สําเร 

 ๓๐๗๖ นางนิศารัตน  สุพัชรธนาวัฒน 

 ๓๐๗๗ นางนิษา  จันทรศร 

 ๓๐๗๘ นางสาวนิสยา  มีแกว 

 ๓๐๗๙ นางนิสรา  ชะนางกลาง 

 ๓๐๘๐ นางนิสา  ทรงสําราญ 

 ๓๐๘๑ นางนิสากร  พละสาร 

 ๓๐๘๒ นางสาวนิสากร  สุนทรนนท 

 ๓๐๘๓ นางนิสากร  ออกฉิม 

 ๓๐๘๔ นางนิอร  ศรีระดา 

 ๓๐๘๕ นางนีรนุช  มาลาหอม 

 ๓๐๘๖ นางนุจนาจ  สนิท 

 ๓๐๘๗ นางสาวนุจรี  เสาวภา 

 ๓๐๘๘ นางสาวนุช  ปองชาลี 

 ๓๐๘๙ นางนุชจรินทร  ไชยนัด 

 ๓๐๙๐ นางนุชจรินทร  สยามา 

 ๓๐๙๑ นางนุชจารีย  เหลืองประเสริฐ 

 ๓๐๙๒ นางนุชฎา  โอฬารศิริ 

 ๓๐๙๓ นางสาวนุชนภา  สุวรรณจักร 



 หนา   ๖๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๐๙๔ นางสาวนุชนาจ  ดวงชาย 

 ๓๐๙๕ นางนุชนาถ  วิรุฬบุตร 

 ๓๐๙๖ นางสาวนุชนาถ  ศรีเจริญ 

 ๓๐๙๗ นางนุชรินทร  ณ สุวรรณ 

 ๓๐๙๘ นางนุชรี  ทองกร 

 ๓๐๙๙ นางนุชวนา  สิมมา 

 ๓๑๐๐ นางสาวนุชศรารัตน  จันนนท 

 ๓๑๐๑ นางนุชสิญาภัส  ฟูลเน็กกี้ 

 ๓๑๐๒ นางสาวนุศรา  ปญโสภา 

 ๓๑๐๓ นางนุศรา  พูลสุข 

 ๓๑๐๔ นางสาวนุสรา  ศรีเผือก 

 ๓๑๐๕ นางนุสรา  หลุกกุล 

 ๓๑๐๖ นางสาวนูรียะ  ดินนาวา 

 ๓๑๐๗ นางนูรียาม  มิ่งประเสริฐกุล 

 ๓๑๐๘ นางนูลรียะ  กูมะ 

 ๓๑๐๙ นางเนตญา  ชมชื่น 

 ๓๑๑๐ นางเนตรชนก  ฤทธิ์ทรงเมือง 

 ๓๑๑๑ นางเนตรชนก  สิงหประเสริฐ 

 ๓๑๑๒ นางสาวเนตรดวงฤดี  ชาวทะเล 

 ๓๑๑๓ นางเนตรดาว  ดีวิหก 

 ๓๑๑๔ นางเนตรทิพย  เจริญสุข 

 ๓๑๑๕ นางเนตรนภา  จันทรา 

 ๓๑๑๖ นางเนตรนภา  เตี้ยมเครือ 

 ๓๑๑๗ นางเนตรนภา  พุทบุรี 

 ๓๑๑๘ นางสาวเนตรนภา  วงศกัน 

 ๓๑๑๙ นางเนตรนภา  ศรีกฤษณ 

 ๓๑๒๐ นางสาวเนตรพิศ  คําฮอย 

 ๓๑๒๑ นางเนาวรัตน  เกาทัณฑ 

 ๓๑๒๒ นางเนาวรัตน  คําแพง 

 ๓๑๒๓ นางสาวเนาวรัตน  งามย่ิงยวด 

 ๓๑๒๔ นางเนาวรัตน  ชูแกว 

 ๓๑๒๕ นางเนาวรัตน  ดีสุบิน 

 ๓๑๒๖ นางสาวเนาวรัตน  โพธิ์ศรีขาม 

 ๓๑๒๗ นางเนาวรัตน  แยมแสง 

 ๓๑๒๘ นางเนื้อทอง  ทาทอง 

 ๓๑๒๙ นางสาวเนื้อทิพย  อติสุธาโภชน 

 ๓๑๓๐ นางบงกช  เกียรติศิริโรจน 

 ๓๑๓๑ นางบงกช  อินทรพิมพ 

 ๓๑๓๒ นางบงกชกร  ธนะสีลังกูร 

 ๓๑๓๓ นางบงกชกร  พงษศิร ิ

 ๓๑๓๔ นางบงกชทิพ  อยูพรหม 

 ๓๑๓๕ นางบงกรด  พรมคลาย 

 ๓๑๓๖ นางสาวบรรณพร  วินโกเมนทร 

 ๓๑๓๗ นางสาวบราลี  จันทประดิษฐ 

 ๓๑๓๘ นางบังอร  คําสิงห 

 ๓๑๓๙ นางสาวบังอร  บริบูรณ 

 ๓๑๔๐ นางบังอร  รัตนโชติ 

 ๓๑๔๑ นางสาวบังอร  ศรประดิษฐ 

 ๓๑๔๒ นางบังอร  สืบศรีทอง 

 ๓๑๔๓ นางสาวบัวทอง  จําปาหอม 



 หนา   ๖๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๑๔๔ นางบัวบาน  เขื่อนแกว 

 ๓๑๔๕ นางบัวผิน  สุพร 

 ๓๑๔๖ นางบัวลม  เนินแสง 

 ๓๑๔๗ นางบัวลอง  เนานวน 

 ๓๑๔๘ นางสาวบัวลอย  ภูหลัก 

 ๓๑๔๙ นางบัวหลวง  สาดี 

 ๓๑๕๐ นางบานเย็น  นิลบารันต 

 ๓๑๕๑ นางสาวบานเย็น  นุสนธิ์ 

 ๓๑๕๒ นางบานเย็น  พิศคํา 

 ๓๑๕๓ นางบาฮีหยะ  มือดะ 

 ๓๑๕๔ นางสาวบําเพ็ญพร  ปกสังคะเนย 

 ๓๑๕๕ นางบุญเกิด  ผลสุก 

 ๓๑๕๖ นางบุญจันทร  สีกอมวงษา 

 ๓๑๕๗ นางสาวบุญญานุช  บุญทันเสน 

 ๓๑๕๘ นางสาวบุญญาภา  เจริญจิรวัส 

 ๓๑๕๙ นางสาวบุญญิสา  จันทรเขียว 

 ๓๑๖๐ นางบุญถม  บัวออน 

 ๓๑๖๑ นางบุญทวี  แวยูหัน 

 ๓๑๖๒ นางสาวบุญธิดา  แซเล่ียง 

 ๓๑๖๓ นางบุญมั่น  รัตนบัลลังค 

 ๓๑๖๔ นางบุญมี  ทิติ๊บ 

 ๓๑๖๕ นางบุญยงคนุช  โยวะผุย 

 ๓๑๖๖ นางบุญยวีย  ไกรเลิศพัชรกุล 

 ๓๑๖๗ นางสาวบุญยัง  ราชทรัพย 

 ๓๑๖๘ นางสาวบุญยืน  พูลเขตรกิจ 

 ๓๑๖๙ นางบุญรวม  สิมดี 

 ๓๑๗๐ สิบโทหญิง บุญรอด  ย่ิงยวด 

 ๓๑๗๑ นางบุญรัตน  ประกอบไวทยกิจ 

 ๓๑๗๒ นางบุญรุง  ฤทธิ์รักษา 

 ๓๑๗๓ นางบุญเรือน  แกวแจม 

 ๓๑๗๔ นางสาวบุญลอม  มีจิต 

 ๓๑๗๕ นางสาวบุญเลิศ  คงเขียว 

 ๓๑๗๖ นางบุญศิริ  โพธิสวัสดิ์ 

 ๓๑๗๗ นางบุญสง  วิเชียรปูน 

 ๓๑๗๘ นางบุญสม  ทองหมอมราม 

 ๓๑๗๙ นางสาวบุญสม  เอี่ยมสอาด 

 ๓๑๘๐ นางบุญสุข  ย้ิมพะ 

 ๓๑๘๑ นางบุญเหนียน  เสียงลํ้า 

 ๓๑๘๒ นางสาวบุญเหลือ  แสงจา 

 ๓๑๘๓ นางบุณญวีย  โจมรัมย 

 ๓๑๘๔ นางบุณฑริกา  การเร็ว 

 ๓๑๘๕ นางสาวบุณณดา  ขาวงาม 

 ๓๑๘๖ นางบุณยอร  ถาละคร 

 ๓๑๘๗ นางสาวบุบผา  เกิดมา 

 ๓๑๘๘ นางบุบผา  เย็นสม 

 ๓๑๘๙ นางสาวบุปผา  ดิษลักษณะ 

 ๓๑๙๐ นางบุปผา  นาคโสภณ 

 ๓๑๙๑ นางสาวบุปผา  ศิริประภัสสร 

 ๓๑๙๒ นางสาวบุศบง  นนทะคําจันทร 

 ๓๑๙๓ นางบุศรอ  หลําสุบ 



 หนา   ๖๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๑๙๔ นางบุศรา  กลอมเกลา 

 ๓๑๙๕ นางบุศรา  นาคาวงศ 

 ๓๑๙๖ นางบุศราคัม  โพธิ์งาม 

 ๓๑๙๗ นางบุศรินท  รุงอุทัย 

 ๓๑๙๘ นางบุศรินทร  คุมสุข 

 ๓๑๙๙ นางบุศรินทร  เพ็ชรตา 

 ๓๒๐๐ นางสาวบุษกร  ธีรนุลักษณ 

 ๓๒๐๑ นางบุษกร  นิลเขียว 

 ๓๒๐๒ นางสาวบุษกร  ปญญาวรกุล 

 ๓๒๐๓ นางบุษบา  สมบัติศรี 

 ๓๒๐๔ นางบุษบา  สาแกว 

 ๓๒๐๕ นางบุษบา  สายพินิจ 

 ๓๒๐๖ นางบุษบา  อยูเย็น 

 ๓๒๐๗ นางสาวบุษรา  เทพาวัฒนาสุข 

 ๓๒๐๘ นางสาวบุหรง  ใจธรรม 

 ๓๒๐๙ นางเบญจพร  จิตตไชยวัฒน 

 ๓๒๑๐ นางสาวเบญจพร  ชูชวย 

 ๓๒๑๑ นางสาวเบญจพร  ตระการธงชัย 

 ๓๒๑๒ นางสาวเบญจพร  อินทรักษ 

 ๓๒๑๓ นางเบ็ญจพร  มหากิตติคุณ 

 ๓๒๑๔ นางเบญจพรรณ  เครือวัลย 

 ๓๒๑๕ นางเบญจพรรณ  รงคทอง 

 ๓๒๑๖ นางเบ็ญจภรณ  สะแมบากอ 

 ๓๒๑๗ นางสาวเบญจภา  สนามทอง 

 ๓๒๑๘ นางเบญจมาภรณ  ทองทวีวิวัฒน 

 ๓๒๑๙ นางเบญจมาภรณ  เปจะโปะ 

 ๓๒๒๐ นางเบญจมาภรณ  พรพิชัยเวทย 

 ๓๒๒๑ นางเบญจมาศ  กล่ินจันทน 

 ๓๒๒๒ นางเบญจมาศ  ดวงคํานอย 

 ๓๒๒๓ นางเบญจมาศ  พันธพิทักษ 

 ๓๒๒๔ นางสาวเบญจมาศ  พุมสุขวิเศษ 

 ๓๒๒๕ นางเบญจมาศ  เวทยจรัส 

 ๓๒๒๖ นางเบญจมาศ  ศรีขวัญ 

 ๓๒๒๗ นางสาวเบญจมาศ  เสาสูง 

 ๓๒๒๘ นางเบญจมาศ  หมื่นมา 

 ๓๒๒๙ นางเบญจมาศ  อัลอิสฮักก 

 ๓๒๓๐ นางสาวเบญจลักษณ  รอดเจริญ 

 ๓๒๓๑ นางเบญจวรรณ  คงมุณี 

 ๓๒๓๒ นางเบญจวรรณ  ปวงสุข 

 ๓๒๓๓ นางเบญจวรรณ  โรยสูงเนิน 

 ๓๒๓๔ นางสาวเบญจวรรณ  ไวไธสง 

 ๓๒๓๕ นางสาวเบญจวรรณ  ออนอรรถ 

 ๓๒๓๖ นางสาวเบญจวรรณ  ถิ่นเครือจีน 

 ๓๒๓๗ นางเบญจศิริ  เพ็ชรสุวรรณ 

 ๓๒๓๘ นางเบญจสิริ  วงศออน 

 ๓๒๓๙ นางเบญจา  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ๓๒๔๐ นางเบญจางค  ฤทธิ์กลาง 

 ๓๒๔๑ นางเบญญทิพย  พ่ึงไพศาล 

 ๓๒๔๒ นางเบญญาภา  หมั่นงาน 

 ๓๒๔๓ นางเบญญารัตน  ดีประเสริฐ 



 หนา   ๖๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๒๔๔ นางเบญรัตน  อินธิมา 

 ๓๒๔๕ นางสาวปฏิญญา  ดําริหชอบ 

 ๓๒๔๖ นางสาวปฐมา  วิเศษเขตรการณ 

 ๓๒๔๗ นางปณยา  กาญจนพันธ 

 ๓๒๔๘ นางปณัชดา  ออนนอม 

 ๓๒๔๙ นางปณาลี  แสงทอง 

 ๓๒๕๐ นางสาวปณิดา  สีงาม 

 ๓๒๕๑ นางสาวปทิตกันตสุดา  อดิษฐธันยพร 

 ๓๒๕๒ นางปทิตตา  จารุเกษตรวิทย 

 ๓๒๕๓ นางปทิตตา  ไชยงาม 

 ๓๒๕๔ นางปทิตตา  ซุนซิ่ม 

 ๓๒๕๕ นางปทิตตา  วิชานาถอุดมกุล 

 ๓๒๕๖ นางสาวปทิวา  ศรีสุวรรณ 

 ๓๒๕๗ นางปทุมเกสร  หรั่งย่ีโถ 

 ๓๒๕๘ นางปทุมพร  ทวีวัฒน 

 ๓๒๕๙ นางปทุมพร  เริงสนาม 

 ๓๒๖๐ นางสาวปทุมมาศ  กองกระโทก 

 ๓๒๖๑ นางปนัดดา  จิตรสุทธิทรัพย 

 ๓๒๖๒ นางสาวปนัดดา  ประคอง 

 ๓๒๖๓ นางสาวปนัดดา  ฟูใจ 

 ๓๒๖๔ นางสาวปนัดดา  หวานชะเอม 

 ๓๒๖๕ นางสาวปนิตา  คงพล 

 ๓๒๖๖ นางสาวปนุชชา  คุตชนม 

 ๓๒๖๗ นางสาวปภัสรา  อินภู 

 ๓๒๖๘ นางสาวปภาดา  ฉิมแมนพันธา 

 ๓๒๖๙ นางปภาดา  มีศรี 

 ๓๒๗๐ นางปภาวรินทร  บัวภา 

 ๓๒๗๑ นางปรมาภรณ  ชางสน 

 ๓๒๗๒ นางประกาย  กมลรัตน 

 ๓๒๗๓ นางประกายกาญจน  คําเทพ 

 ๓๒๗๔ นางประกายดาว  ขันทีทาว 

 ๓๒๗๕ นางสาวประกายฟา  เบามา 

 ๓๒๗๖ นางประกายมาศ  กิติกําจาย 

 ๓๒๗๗ นางประกิจ  สุริยเลิศ 

 ๓๒๗๘ นางประคอง  บุญปล้ืม 

 ๓๒๗๙ นางประคอง  ฤทธิพรหม 

 ๓๒๘๐ นางประทุม  ชุมพล 

 ๓๒๘๑ นางประทุม  พูนพนัง 

 ๓๒๘๒ นางประทุมพร  จันทรกระจาง 

 ๓๒๘๓ นางสาวประทุมมา  ผดุงสัตย 

 ๓๒๘๔ นางประนอม  อินตาราม 

 ๓๒๘๕ นางประพัฒน  สินชุม 

 ๓๒๘๖ นางสาวประพัตสร  นวมเปรม 

 ๓๒๘๗ นางสาวประพิศ  ศักดิ์แกว 

 ๓๒๘๘ นางประไพ  เผาภูรี 

 ๓๒๘๙ นางประไพ  พัฒนบรรจงกุล 

 ๓๒๙๐ นางประไพพร  เผากันทะ 

 ๓๒๙๑ นางประไพพักตร  อินทพรหม 

 ๓๒๙๒ นางประไพร  จําเริญทรัพย 

 ๓๒๙๓ นางประไพศรี  นนทณภา 



 หนา   ๖๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๒๙๔ นางประภัทร  ใจดี 

 ๓๒๙๕ นางสาวประภัสรา  สีมะสิงห 

 ๓๒๙๖ นางประภัสสร  พูนคํา 

 ๓๒๙๗ นางประภัสสร  สงไพรสน 

 ๓๒๙๘ นางประภากร  เสมาทอง 

 ๓๒๙๙ นางประภาพร  ใจมั่น 

 ๓๓๐๐ นางสาวประภาพร  ปานถาวร 

 ๓๓๐๑ นางสาวประภาพร  ศุภสุข 

 ๓๓๐๒ นางประภาพร  สรอยสุข 

 ๓๓๐๓ นางสาวประภาพรรณ  ภูประสาท 

 ๓๓๐๔ นางประภาภรณ  จินดาชื่น 

 ๓๓๐๕ นางสาวประภาภรณ  ทองประสพ 

 ๓๓๐๖ นางสาวประภาภรณ  โพธิ์ทอง 

 ๓๓๐๗ นางประภารัตน  กวางทอง 

 ๓๓๐๘ นางสาวประภารัตน  จานสังคโลก 

 ๓๓๐๙ นางประภารัตน  ปาวงค 

 ๓๓๑๐ นางประภาวดี  หิมะคุณ 

 ๓๓๑๑ นางสาวประภาศรี  ปภูสโร 

 ๓๓๑๒ นางประภาศรี  เผือกทอง 

 ๓๓๑๓ นางประยงคศรี  ดานสวัสดิ์ 

 ๓๓๑๔ นางสาวประยูร  ภวังคะนันท 

 ๓๓๑๕ นางสาวประเวศ  เพียรสมภาร 

 ๓๓๑๖ นางประเสริฐศรี  เหมทานนท 

 ๓๓๑๗ นางปรัชญาพร  พลวิชัย 

 ๓๓๑๘ นางสาวปรัชญาภรณ  รินคํา 

 ๓๓๑๙ นางปราจิต  พันธุพานิชย 

 ๓๓๒๐ นางปราณี  แกวมี 

 ๓๓๒๑ นางปราณี  คงกลา 

 ๓๓๒๒ นางปราณี  นามหานวล 

 ๓๓๒๓ นางปราณี  ปญญากุลารักษ 

 ๓๓๒๔ นางสาวปราณี  ผลมานะ 

 ๓๓๒๕ นางปราณี  พูลยม 

 ๓๓๒๖ นางปราณี  มั่นทน 

 ๓๓๒๗ นางสาวปราณี  ลือชา 

 ๓๓๒๘ นางสาวปราณี  ลือศิริ 

 ๓๓๒๙ นางปราณี  วงศพรพิพัฒน 

 ๓๓๓๐ นางสาวปราณี  วรวงษศา 

 ๓๓๓๑ นางสาวปราณี  วิทยารังษีพงษ 

 ๓๓๓๒ นางปราณี  อินทยุง 

 ๓๓๓๓ นางสาวปราณี  เอมนอย 

 ๓๓๓๔ นางปราณี  เอี่ยมสุขสรรค 

 ๓๓๓๕ นางปราณีย  เสียดขุนทด 

 ๓๓๓๖ นางปรานอม  ศรีหาภูธร 

 ๓๓๓๗ นางปรานี  ตั้งมั่น 

 ๓๓๓๘ นางปรารถนา  เตทิ 

 ๓๓๓๙ นางสาวปรารถนา  ทองมา 

 ๓๓๔๐ นางปรารถนา  หมื่นเรือคํา 

 ๓๓๔๑ นางปริชาติ  กันทะชุมภู 

 ๓๓๔๒ นางปริชาติ  เพชรศรีทอง 

 ๓๓๔๓ นางปริญญา  ธุระกิจ 



 หนา   ๖๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๓๔๔ นางสาวปริญญา  สัตตะบุตร 

 ๓๓๔๕ นางปริญญา  เหลากลม 

 ๓๓๔๖ นางปริญญาลักษณ  ไตรสัตยกุล 

 ๓๓๔๗ นางสาวปริยสุดา  สิงหดา 

 ๓๓๔๘ นางสาวปริยา  มาตาพิทักษ 

 ๓๓๔๙ นางสาวปริยาพร  คลายบานใหม 

 ๓๓๕๐ นางปริยาภัทร  เต็มศรี 

 ๓๓๕๑ นางสาวปริษณา  อยูคง 

 ๓๓๕๒ นางสาวปริษา  มั่นคงธนากร 

 ๓๓๕๓ นางสาวปรีณาภา  อินตะ 

 ๓๓๕๔ นางปรีดา  พรหมสนิท 

 ๓๓๕๕ นางปรีดา  โอทองคํา 

 ๓๓๕๖ นางปรีดาภรณ  ศรีชุมพล 

 ๓๓๕๗ นางสาวปรียาภรณ  รัตนสราภรณ 

 ๓๓๕๘ นางสาวปรียาภรณ  วิฑูรยพิศาลศิลป 

 ๓๓๕๙ นางปรียารัตน  โยธา 

 ๓๓๖๐ นางสาวปล้ืมจิตร  ตั่นกี่ 

 ๓๓๖๑ นางสาวปวณี  มณีโชติ 

 ๓๓๖๒ นางปวริศา  ชาศรี 

 ๓๓๖๓ นางปวริศา  ซื่อตรง 

 ๓๓๖๔ นางปวริศา  สังวระ 

 ๓๓๖๕ นางสาวปวีณธิดา  แสนกลา 

 ๓๓๖๖ นางสาวปวีณา  แกวมณี 

 ๓๓๖๗ นางสาวปวีณา  คุปพิทยานันท 

 ๓๓๖๘ นางปวีณา  เทียนทับทิม 

 ๓๓๖๙ นางสาวปวีณา  ธารสนธยา 

 ๓๓๗๐ นางปวีนา  หนูเล่ือน 

 ๓๓๗๑ นางปองจิต  สรอยแสง 

 ๓๓๗๒ นางปะการัง  กองศรีมา 

 ๓๓๗๓ นางปะถะวรรณ  สมบัติพิบูลพร 

 ๓๓๗๔ นางปะอีซระ  หัสมาน 

 ๓๓๗๕ นางปญจณีย  ติณชาติอารักษ 

 ๓๓๗๖ นางปญจนาถ  เมธีอภิรักษ 

 ๓๓๗๗ นางปญจมา  กลางนา 

 ๓๓๗๘ นางปญจมาภรณ  ยามเสด็จ 

 ๓๓๗๙ นางสาวปญจรัตน  พันธเหนือ 

 ๓๓๘๐ นางสาวปญญา  จันทรศรี 

 ๓๓๘๑ นางสาวปฐมาลักษณ  เผือกผอง 

 ๓๓๘๒ นางปณฐิตา  บิลหมุด 

 ๓๓๘๓ นางปทมพร  ติยะภา 

 ๓๓๘๔ นางปทมา  คุณวันดี 

 ๓๓๘๕ นางปทมา  แจมจํารูญ 

 ๓๓๘๖ นางปทมา  ทองปนแต 

 ๓๓๘๗ นางสาวปทมา  มีชัย 

 ๓๓๘๘ นางปทมา  ย้ิมลมัย 

 ๓๓๘๙ นางปทมา  สืบชมภู 

 ๓๓๙๐ นางปทมา  แสงโชติ 

 ๓๓๙๑ นางปทมาภรณ  เหลืองโพยมนิมิต 

 ๓๓๙๒ นางปาจรีย  เท่ียงเจริญ 

 ๓๓๙๓ นางปาณิชา  ศิริสกุลวงศา 



 หนา   ๗๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๓๙๔ นางปาณิศา  คาแกว 

 ๓๓๙๕ นางสาวปาณิศา  ถาคําติ๊บ 

 ๓๓๙๖ นางปาณิสรา  ชนะสิทธิ์ 

 ๓๓๙๗ นางสาวปาณิสรา  ปาหิน 

 ๓๓๙๘ นางปาณิสรา  สบบง 

 ๓๓๙๙ นางสาวปานจันทร  อินทนิล 

 ๓๔๐๐ นางปานจิต  หอยแกว 

 ๓๔๐๑ นางสาวปานทิพย  ขาวเกิด 

 ๓๔๐๒ นางปานทิพย  สุนันตา 

 ๓๔๐๓ นางปานรดา  วิพุธบุณยภัท 

 ๓๔๐๔ นางสาวปานวิไล  สาโรจน 

 ๓๔๐๕ นางปารณี  แข็งแรง 

 ๓๔๐๖ นางสาวปารณีย  ใจธรรม 

 ๓๔๐๗ นางปารมี  ประกอบดี 

 ๓๔๐๘ นางปารวี  รองพินิจ 

 ๓๔๐๙ นางสาวปาริกชาติ  ดําจันทร 

 ๓๔๑๐ นางปาริฉัตร  จันทรดํา 

 ๓๔๑๑ นางปาริฉัตร  ชูสังข 

 ๓๔๑๒ นางปาริฉัตร  บรรเทือง 

 ๓๔๑๓ นางสาวปาริชาติ  เกิดฤทธิ์ 

 ๓๔๑๔ นางปาริชาติ  คุมมวง 

 ๓๔๑๕ นางปาริชาติ  จันทรคงทอง 

 ๓๔๑๖ นางปาริชาติ  จันทรผอง 

 ๓๔๑๗ นางสาวปาริชาติ  ติระวัฒน 

 ๓๔๑๘ นางปาริชาติ  ธัญญธาดา 

 ๓๔๑๙ นางสาวปาริชาติ  บุญมี 

 ๓๔๒๐ นางปาริชาติ  ปุยะติ 

 ๓๔๒๑ นางสาวปาริชาติ  พรมสวัสดิ์ 

 ๓๔๒๒ นางปาริชาติ  เมฆอากาศ 

 ๓๔๒๓ นางสาวปาริชาติ  รักษารักษ 

 ๓๔๒๔ นางปาริชาติ  รักษาราช 

 ๓๔๒๕ นางสาวปาลิตา  บุริพา 

 ๓๔๒๖ นางปาลิตา  เมืองชู 

 ๓๔๒๗ นางปาลิตา  เลิศรัตนติกรกุล 

 ๓๔๒๘ นางปนแกว  ประทุมทา 

 ๓๔๒๙ นางปนแกว  แยมบุบผา 

 ๓๔๓๐ นางสาวปนแกว  สุกใส 

 ๓๔๓๑ นางปนทิพย  วั้งจ้ัน 

 ๓๔๓๒ นางสาวปนมณี  เสนาะสันต 

 ๓๔๓๓ นางปยฉัตร  ถาปนา 

 ๓๔๓๔ นางปยดา  สดับธรรม 

 ๓๔๓๕ นางปยนาฎ  นิลมัย 

 ๓๔๓๖ นางปยนาถ  เทียวสูงเนิน 

 ๓๔๓๗ นางสาวปยนุช  โพธารินทร 

 ๓๔๓๘ นางสาวปยนุช  สุขพรหมมา 

 ๓๔๓๙ นางปยพัชร  ชุมทองโด 

 ๓๔๔๐ นางปยพันธ  วะนะสุข 

 ๓๔๔๑ นางปยมนต  รัตนผองใส 

 ๓๔๔๒ นางปยรัตน  จรรยาธรรม 

 ๓๔๔๓ นางปยวรรณ  ดีปลอด 



 หนา   ๗๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๔๔๔ นางปยวรรณ  ลารังสิทธิ์ 

 ๓๔๔๕ นางสาวปยะฉัตร  กาศแสวง 

 ๓๔๔๖ นางสาวปยะฒิฎาฑิพย  ทัพฤทธิ์ 

 ๓๔๔๗ นางปยะดา  ชิราพร 

 ๓๔๔๘ นางสาวปยะดา  เพ่ิมวิไล 

 ๓๔๔๙ นางสาวปยะนาถ  เฟองกาญจนกุล 

 ๓๔๕๐ นางปยะนาถ  อุปกิจ 

 ๓๔๕๑ นางปยะนุช  ธนูพานทอง 

 ๓๔๕๒ นางปยะนุช  หนูหวง 

 ๓๔๕๓ นางสาวปยะพร  นาคเพ็ชรพูล 

 ๓๔๕๔ นางสาวปยะภา  ชนะชัย 

 ๓๔๕๕ นางปยะมน  แสงเกื้อหนุน 

 ๓๔๕๖ นางสาวปยะมาศ  พัดผล 

 ๓๔๕๗ นางปยะมาศ  พิภพลาภอนันต 

 ๓๔๕๘ นางสาวปยะมาศ  โลมะวิสัย 

 ๓๔๕๙ นางปยะมาศ  สรอยสาย 

 ๓๔๖๐ นางปยะมาศ  แสงเรืองเกียรติ 

 ๓๔๖๑ นางปยะรัตน  สวนกูล 

 ๓๔๖๒ นางปยะวรรณ  เพียขวานนท 

 ๓๔๖๓ นางปยะวรรณ  เพียรภายลุน 

 ๓๔๖๔ นางปยะวรรณ  วุฒิชิรากรณ 

 ๓๔๖๕ นางสาวปยาณี  เรืองเดช 

 ๓๔๖๖ นางปยาภรณ  นาไวย 

 ๓๔๖๗ นางปยาภรณ  แสนสุข 

 ๓๔๖๘ นางสาวปยาภรณ  อินทพงษ 

 ๓๔๖๙ นางสาวปุญญาดา  ศุภโชครัตนสกุล 

 ๓๔๗๐ นางสาวปุญญารัศมิ์  พนม 

 ๓๔๗๑ นางสาวปุญญิศา  โชคดี 

 ๓๔๗๒ นางสาวปุญญิศา  เล่ืองลือ 

 ๓๔๗๓ นางสาวปุญนินทญา  ทองหลอ 

 ๓๔๗๔ นางสาวปุณณภา  ปติโชติโภคิน 

 ๓๔๗๕ นางปุณยนุช  ล่ิมประเสริฐวงศ 

 ๓๔๗๖ นางสาวปุณยภา  ไชยชนะ 

 ๓๔๗๗ นางปุณยวีร  แกวสุวรรณ 

 ๓๔๗๘ นางสาวปุณิกา  ดําจันทร 

 ๓๔๗๙ นางสาวปูชิตา  ทําเนา 

 ๓๔๘๐ นางสาวเปมิกา  จรูญจันทร 

 ๓๔๘๑ นางสาวเปมิกา  ภัทรเมธาวุฒิ 

 ๓๔๘๒ นางเปรมกมล  ญาติพิมาย 

 ๓๔๘๓ นางเปรมณพิชญ  ตั้งประเสริฐ 

 ๓๔๘๔ นางเปรมดา  ชาสอนตากิจ 

 ๓๔๘๕ นางเปรมทิพย  เตียทวีเกียรติ 

 ๓๔๘๖ นางเปรมฤดี  นาครินทร 

 ๓๔๘๗ นางสาวเปรมฤดี  อริยานนท 

 ๓๔๘๘ นางเปรมฤดี  เฮนะเกษตร 

 ๓๔๘๙ นางสาวเปรมวดี  เพ็งชะตา 

 ๓๔๙๐ นางเปย  พุมทอง 

 ๓๔๙๑ นางไปรมา  นวลดํา 

 ๓๔๙๒ นางไปรยา  พรหมเอาะ 

 ๓๔๙๓ นางสาวไปรยา  มีก่ํา 



 หนา   ๗๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๔๙๔ นางสาวผกา  แกวมณี 

 ๓๔๙๕ นางสาวผกามาศ  ปฏิหารย 

 ๓๔๙๖ นางผกามาศ  พรมลา 

 ๓๔๙๗ นางสาวผกามาส  จางวลัยกิจ 

 ๓๔๙๘ นางสาวผกายมาส  แดงวิบูลย 

 ๓๔๙๙ นางสาวผการัตน  กายชาติ 

 ๓๕๐๐ นางผองแผว  วงศสุขสันต 

 ๓๕๐๑ นางผองพรรณ  คํานอย 

 ๓๕๐๒ นางผองพรรณ  นาคาวงษ 

 ๓๕๐๓ นางผองศิริ  สะนัย 

 ๓๕๐๔ นางผุสดี  คําพีระ 

 ๓๕๐๕ นางผุสดี  เพชรภูเขียว 

 ๓๕๐๖ นางสาวผุสดี  แสงวิรุณ 

 ๓๕๐๗ นางสาวพงคศิริ  บุญสิน 

 ๓๕๐๘ นางพงษสุดา  กอนภูธร 

 ๓๕๐๙ นางสาวพงษสุรีย  พูลพงษ 

 ๓๕๑๐ นางพจณี  ชมภูพันธ 

 ๓๕๑๑ นางพจนา  แผนเสือ 

 ๓๕๑๒ นางพจนา  เศรษฐพานิช 

 ๓๕๑๓ นางพจนา  อัดโดดดร 

 ๓๕๑๔ นางสาวพจนารถ  โตประศรี 

 ๓๕๑๕ นางพจนี  ลัดเลีย 

 ๓๕๑๖ นางพจนีย  ชวยคุม 

 ๓๕๑๗ นางสาวพจมาลย  แสงจิต 

 ๓๕๑๘ นางพจวรรณ  เอียการนา 

 ๓๕๑๙ นางพนมพร  พลเสนา 

 ๓๕๒๐ นางพนัสดา  ศรีบุรินทร 

 ๓๕๒๑ นางพนานันท  ศรีแสงเมือง 

 ๓๕๒๒ นางสาวพนาภรณ  รัตนปนัดดา 

 ๓๕๒๓ นางพนารัช  หีบแกว 

 ๓๕๒๔ นางสาวพนารัตน  เจดียกอง 

 ๓๕๒๕ นางพนารัตน  ศรีมณี 

 ๓๕๒๖ นางสาวพนารัตน  อันติมานนท 

 ๓๕๒๗ นางพนาสวรรค  แกวปล่ัง 

 ๓๕๒๘ นางสาวพนิดา  ทุยนวม 

 ๓๕๒๙ นางสาวพนิดา  นาคะเกศ 

 ๓๕๓๐ นางพนิดา  พัฒนภูวดล 

 ๓๕๓๑ นางพนิดา  มาภา 

 ๓๕๓๒ นางพนิดา  สารกอง 

 ๓๕๓๓ นางสาวพนิดา  อยูชัชวาล 

 ๓๕๓๔ นางพนิตตา  พลายงาม 

 ๓๕๓๕ นางพนิตตา  สายอุนใจ 

 ๓๕๓๖ นางสาวพนิตนาฎ  พรหมณี 

 ๓๕๓๗ นางสาวพนิตา  นามผา 

 ๓๕๓๘ นางพยอม  ชมภูวงศ 

 ๓๕๓๙ นางพยอม  ชัยชนากานต 

 ๓๕๔๐ นางพยอม  ศุกรวรรณ 

 ๓๕๔๑ นางพยอมพรรณ  บุญธรรม 

 ๓๕๔๒ นางสาวพยุงภัค  สวนยา 

 ๓๕๔๓ นางพเยาว  ฉัตราภรณพงศ 



 หนา   ๗๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๕๔๔ นางพเยาว  นิมิตรพรชัย 

 ๓๕๔๕ นางสาวพรจันทร  ศรีบุญจันทร 

 ๓๕๔๖ นางพรจิตร  แพทยเพียร 

 ๓๕๔๗ นางสาวพรชนก  ฉายปุก 

 ๓๕๔๘ นางสาวพรชนก  แตงสมบูรณ 

 ๓๕๔๙ นางสาวพรชนก  เพ่ิมพูล 

 ๓๕๕๐ นางพรชนก  สิงหสถิตย 

 ๓๕๕๑ นางพรชิตา  สวยสมเรียม 

 ๓๕๕๒ นางพรณภัทร  ฤทธิ์ธนาวัตต 

 ๓๕๕๓ นางพรณิพรรณ  สุวนราวัฒน 

 ๓๕๕๔ นางพรทิพย  กาธิกาล 

 ๓๕๕๕ นางสาวพรทิพย  ก่ําสี 

 ๓๕๕๖ นางสาวพรทิพย  แกวประดิษฐ 

 ๓๕๕๗ นางสาวพรทิพย  แซฮอ 

 ๓๕๕๘ นางสาวพรทิพย  ดิเรกดิ์พงษ 

 ๓๕๕๙ นางพรทิพย  ทวันเวท 

 ๓๕๖๐ นางสาวพรทิพย  บัวรอด 

 ๓๕๖๑ นางพรทิพย  พงศชวลิตกุล 

 ๓๕๖๒ นางพรทิพย  พรหมแทนสุด 

 ๓๕๖๓ นางพรทิพย  มานะชํานิ 

 ๓๕๖๔ นางพรทิพย  มูสิกะ 

 ๓๕๖๕ นางพรทิพย  ไมตรีจร 

 ๓๕๖๖ นางพรทิพย  เรืองนะ 

 ๓๕๖๗ นางพรทิพย  วงษา 

 ๓๕๖๘ นางสาวพรทิพย  สุมารัตน 

 ๓๕๖๙ นางพรทิพย  หนูหนอง 

 ๓๕๗๐ นางพรทิพย  เหลาเจริญ 

 ๓๕๗๑ นางพรทิพย  อินทนา 

 ๓๕๗๒ นางพรทิพา  คชินทร 

 ๓๕๗๓ นางพรทิพา  ชุมภูทอง 

 ๓๕๗๔ นางสาวพรทิพา  ศิริพงศตระกูล 

 ๓๕๗๕ นางสาวพรธิพัน  วรรณโชติ 

 ๓๕๗๖ นางสาวพรนภา  คุยเบี้ยว 

 ๓๕๗๗ นางสาวพรนภา  ชํานิกลา 

 ๓๕๗๘ นางพรนภา  ผาสุขโอษฐ 

 ๓๕๗๙ นางสาวพรนภา  ศรีพวงมาลัย 

 ๓๕๘๐ นางสาวพรนิดา  วงศนอย 

 ๓๕๘๑ นางสาวพรนิภา  นันทะนางกูล 

 ๓๕๘๒ นางสาวพรพนา  บุญรอด 

 ๓๕๘๓ นางสาวพรพรรณ  สุระเสถียร 

 ๓๕๘๔ นางสาวพรพรรณ  หวาคํา 

 ๓๕๘๕ นางพรพรรณี  ทะสุข 

 ๓๕๘๖ นางสาวพรพรหม  ภัทรปญญาพร 

 ๓๕๘๗ นางสาวพรพัสนันท  สายวานิช 

 ๓๕๘๘ นางสาวพรพิมล  กรวยทอง 

 ๓๕๘๙ นางพรพิมล  ชคทันตบดี 

 ๓๕๙๐ นางสาวพรพิมล  ชอลัดดา 

 ๓๕๙๑ นางสาวพรพิมล  เดชพงษ 

 ๓๕๙๒ นางพรพิมล  ธนะบุตร 

 ๓๕๙๓ นางสาวพรพิมล  เพ็ชรบุรี 



 หนา   ๗๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๕๙๔ นางสาวพรพิมล  ภูแกว 

 ๓๕๙๕ นางพรพิมล  ยวงแกว 

 ๓๕๙๖ นางสาวพรพิมล  วดีศิริศักดิ์ 

 ๓๕๙๗ นางสาวพรพิมล  อินทยุง 

 ๓๕๙๘ นางสาวพรพิไล  เหลืองสุขเจริญ 

 ๓๕๙๙ นางพรเพ็ญ  แกวยก 

 ๓๖๐๐ นางสาวพรเพ็ญ  พยัคฆสังข 

 ๓๖๐๑ นางพรเพ็ญ  มากเอียด 

 ๓๖๐๒ นางพรเพ็ญ  วิรัตนชัยวรรณ 

 ๓๖๐๓ นางพรภินันท  สุวรรณไตรย 

 ๓๖๐๔ นางสาวพรรณงาม  ตันเกียรติพงัน 

 ๓๖๐๕ นางพรรณทิพา  กลมดวง 

 ๓๖๐๖ นางพรรณทิภา  ไตรยวงค 

 ๓๖๐๗ นางสาวพรรณทิภา  ฝนแจง 

 ๓๖๐๘ นางสาวพรรณธิพา  จูบง 

 ๓๖๐๙ นางพรรณนิภา  พรอมตตระกูล 

 ๓๖๑๐ นางสาวพรรณพัฒน  ภัทรวัฒนกุล 

 ๓๖๑๑ นางพรรณราย  ทัพนันตกุล 

 ๓๖๑๒ นางสาวพรรณวดี  ชวนอุบล 

 ๓๖๑๓ นางสาวพรรณิกรณ  โพธิชารัตน 

 ๓๖๑๔ นางพรรณิกา  คงสมบูรณ 

 ๓๖๑๕ นางพรรณี  เงาผอง 

 ๓๖๑๖ นางสาวพรรณี  พันธแกว 

 ๓๖๑๗ นางพรรณี  โพธิ์มิผล 

 ๓๖๑๘ นางพรรณี  ยานสากล 

 ๓๖๑๙ นางพรรณี  รักพงษ 

 ๓๖๒๐ นางสาวพรรณี  ลีลาคงกระพันธ 

 ๓๖๒๑ นางสาวพรรณี  สุวรรณมงคล 

 ๓๖๒๒ นางพรรณี  ใสแจม 

 ๓๖๒๓ นางพรรณี  อุตสาหะ 

 ๓๖๒๔ นางสาวพรรวินท  บุบพะลา 

 ๓๖๒๕ นางพรรษชล  มีดํา 

 ๓๖๒๖ นางสาวพรวิภา  งามสุพรม 

 ๓๖๒๗ นางพรวิภา  ยาสมุทร 

 ๓๖๒๘ นางพรศรี  ไชยเอียด 

 ๓๖๒๙ นางพรศรี  สันติสุรัตน 

 ๓๖๓๐ นางสาวพรศิริ  แซมพิกุล 

 ๓๖๓๑ นางพรศิริ  ทองมูล 

 ๓๖๓๒ นางพรสวรรค  สินพิทักษเขต 

 ๓๖๓๓ นางสาวพรสุดา  ทิพยไพฑูรย 

 ๓๖๓๔ นางสาวพรสุดา  ไทยกลาง 

 ๓๖๓๕ นางพรสุดา  สัณฑมาศ 

 ๓๖๓๖ นางสาวพรโสภา  แกวแดงดี 

 ๓๖๓๗ นางพรหมพร  ทุงปรือ 

 ๓๖๓๘ นางสาวพรหมภรณ  ลาลําโกน 

 ๓๖๓๙ นางพริมา  งามปลอด 

 ๓๖๔๐ นางพฤษา  นําโพธิ์เจริญพร 

 ๓๖๔๑ นางพลาพร  จะรา 

 ๓๖๔๒ นางพวงประภา  เพ็ชรมี 

 ๓๖๔๓ นางพวงผกา  ชวยบํารุง 



 หนา   ๗๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๖๔๔ นางพวงผกา  ศรีเจริญ 

 ๓๖๔๕ นางพวงผกา  สุรินทร 

 ๓๖๔๖ นางพวงเพชร  ชูจอหอ 

 ๓๖๔๗ นางพวงเพชร  โสรัตนมงคล 

 ๓๖๔๘ นางสาวพวงเพ็ชร  พฤกษไพศาล 

 ๓๖๔๙ นางสาวพวงเพ็ญ  แกวสมภักดิ์ 

 ๓๖๕๐ นางสาวพวงเพ็ญ  จันทรประสิทธิ์ 

 ๓๖๕๑ นางพวงรัตน  เชื้อเอี่ยม 

 ๓๖๕๒ นางสาวพะเยา  พรมดี 

 ๓๖๕๓ นางสาวพักตรวิภา  กงสะเด็น 

 ๓๖๕๔ นางสาวพัชชรี  เกษแกว 

 ๓๖๕๕ นางพัชญฐกัญ  รองสวัสดิ์ 

 ๓๖๕๖ นางพัชณี  มีสัจ 

 ๓๖๕๗ นางพัชนี  ณ นรงค 

 ๓๖๕๘ นางพัชนี  พิจารณ 

 ๓๖๕๙ นางสาวพัชนี  มากเมือง 

 ๓๖๖๐ นางพัชนุช  วงศพุทธพฤทธิ์ 

 ๓๖๖๑ นางสาวพัชยา  ทุมรัตน 

 ๓๖๖๒ นางพัชยาภรณ  คงดี 

 ๓๖๖๓ นางพัชรกร  จันทรธรรม 

 ๓๖๖๔ นางสาวพัชรนันท  วงษประเสริฐ 

 ๓๖๖๕ นางสาวพัชรภร  รัตนสิรินภา 

 ๓๖๖๖ นางพัชรา  กองแกว 

 ๓๖๖๗ นางพัชรา  พิมพิสอน 

 ๓๖๖๘ นางสาวพัชรา  สงเสริม 

 ๓๖๖๙ นางสาวพัชราภรณ  เกิดโภคทรัพย 

 ๓๖๗๐ นางสาวพัชราภรณ  เรืองกิจตระการ 

 ๓๖๗๑ นางสาวพัชราวดี  ดวงแกว 

 ๓๖๗๒ นางสาวพัชริน  ชัยขุนพล 

 ๓๖๗๓ นางพัชรินทร  แกวมะเริง 

 ๓๖๗๔ นางพัชรินทร  แจมอําพร 

 ๓๖๗๕ นางพัชรินทร  ชางชุบ 

 ๓๖๗๖ นางสาวพัชรินทร  ชูระบํา 

 ๓๖๗๗ นางสาวพัชรินทร  เชื้อเมืองพาน 

 ๓๖๗๘ นางพัชรินทร  บุญญฐี 

 ๓๖๗๙ นางสาวพัชรินทร  พ่ึงสามัคคี 

 ๓๖๘๐ นางสาวพัชรินทร  ภูมชาติ 

 ๓๖๘๑ นางสาวพัชรินทร  มาลีหวล 

 ๓๖๘๒ นางพัชรินทร  มูลสาร 

 ๓๖๘๓ นางพัชรินทร  รอดเจริญ 

 ๓๖๘๔ นางสาวพัชรินทร  วงศไชยา 

 ๓๖๘๕ นางพัชรินทร  ศรีสัตยา 

 ๓๖๘๖ นางพัชรินทร  สายส้ัน 

 ๓๖๘๗ นางพัชรินทร  สิงหทะราช 

 ๓๖๘๘ นางสาวพัชรินทร  สุมนะปญญาวงศ 

 ๓๖๘๙ นางพัชรี  กูเมือง 

 ๓๖๙๐ นางพัชรี  แกวรัตน 

 ๓๖๙๑ นางพัชรี  คงเพ็ชร 

 ๓๖๙๒ นางพัชรี  ตันเจริญ 

 ๓๖๙๓ นางสาวพัชรี  นุชคุม 



 หนา   ๗๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๖๙๔ นางพัชรี  เมืองฤกษ 

 ๓๖๙๕ นางพัชรี  อุดเมืองอินทร 

 ๓๖๙๖ นางพัชรีพร  วงศจรุงโรจน 

 ๓๖๙๗ นางสาวพัชรีภรณ  อินทรกง 

 ๓๖๙๘ นางสาวพัฒชารี  กาติ๊บ 

 ๓๖๙๙ นางพัฒนธีรา  บุญสวัสดิ์ 

 ๓๗๐๐ นางสาวพัฒนนรี  ไกรเสนีย 

 ๓๗๐๑ นางสาวพัฒนนรี  คารศรี 

 ๓๗๐๒ นางสาวพัฒนนรี  ธรรมสอน 

 ๓๗๐๓ นางสาวพัฒนนรี  หงสนันทน 

 ๓๗๐๔ นางพัฒนา  เดือนกลาง 

 ๓๗๐๕ นางสาวพัฒนา  ฤทธิรงค 

 ๓๗๐๖ นางสาวพัฒนา  ศิริวงศ 

 ๓๗๐๗ นางสาวพัฒนาวดี  หลีนิ่ง 

 ๓๗๐๘ นางพัฒนุช  บุตรพรม 

 ๓๗๐๙ นางสาวพัณนญรัศ  พันธุเขียน 

 ๓๗๑๐ นางพัตรพิมล  คําพุฒ 

 ๓๗๑๑ นางพัทธชรัญญา  โพธิสนธ 

 ๓๗๑๒ นางพัทธธีรา  ลาดปาละ 

 ๓๗๑๓ นางสาวพัทธนันท  กองสุจริตโภคิน 

 ๓๗๑๔ นางพัทธนันท  เกตุคัมธิวัตร 

 ๓๗๑๕ นางสาวพัทธนันท  นงคภา 

 ๓๗๑๖ นางพัทธนันท  สมพรนิมิต 

 ๓๗๑๗ นางพัทยา  งามหอม 

 ๓๗๑๘ นางสาวพันทิพย  แกวศิริ 

 ๓๗๑๙ นางสาวพันทิภา  มหิศยา 

 ๓๗๒๐ นางพันธงาม  แกวใส 

 ๓๗๒๑ นางพันธผกา  จินะไชย 

 ๓๗๒๒ นางพันธวิรา  เวยสาร 

 ๓๗๒๓ นางพันธิตรา  พันธแกว 

 ๓๗๒๔ นางพันธิพา  จันทรศรี 

 ๓๗๒๕ นางสาวพัลลภา  คงกะเรียน 

 ๓๗๒๖ นางสาวพัศกาญจน  ตันวัฒนเสรี 

 ๓๗๒๗ นางสาวพัสตราภรณ  ชิณกธรรม 

 ๓๗๒๘ นางสาวพัสตราภรณ  เพชรทอง 

 ๓๗๒๙ นางสาวพัสวี  ชวงโชติ 

 ๓๗๓๐ นางสาวพานิชนาถ  วรรณกวินโกมุท 

 ๓๗๓๑ นางสาวพาพร  รัตนรังษี 

 ๓๗๓๒ นางพาริดะ  ตาเยะ 

 ๓๗๓๓ นางพารีดา  นะวะกะ 

 ๓๗๓๔ นางพิกุล  มนัสวานิช 

 ๓๗๓๕ นางพิกุล  วงคงาม 

 ๓๗๓๖ นางพิกุล  ศรีสุวรรณ 

 ๓๗๓๗ นางพิกุล  อนุชิตเกรียงไกร 

 ๓๗๓๘ นางพิกุลทอง  หวานรอบรู 

 ๓๗๓๙ นางสาวพิจิกา  สุขปญญา 

 ๓๗๔๐ นางสาวพิชชาภรณ  ดําริธรรมเจริญ 

 ๓๗๔๑ นางสาวพิชชาภัสร  ล้ิมศิริวัฒน 

 ๓๗๔๒ นางพิชญดา  ดาทวี 

 ๓๗๔๓ นางพิชญนาฎ  เทพสุวรรณ 



 หนา   ๗๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๗๔๔ นางพิชญา  คําเพ็ญ 

 ๓๗๔๕ นางพิชญา  พฤกษา 

 ๓๗๔๖ นางพิชญาภัสสร  วรรณศิริกุล 

 ๓๗๔๗ นางสาวพิชญตม  ไชยพฤกษ 

 ๓๗๔๘ นางพิชามญชุ  กุลธีรวัฒน 

 ๓๗๔๙ นางสาวพิชามญชุ  มูลมณี 

 ๓๗๕๐ นางพิชามญชุ  อภิศักดิ์มนตรี 

 ๓๗๕๑ นางพิญญพัชร  วงศศิริ 

 ๓๗๕๒ นางสาวพิณประไพ  นันตา 

 ๓๗๕๓ นางสาวพิพัฒสัตยา  มากงาม 

 ๓๗๕๔ นางพิพานันท  ธงสิบสอง 

 ๓๗๕๕ นางสาวพิมตะวัน  จันทรสีดา 

 ๓๗๕๖ นางพิมผกา  พิทักษอําพรรณ 

 ๓๗๕๗ นางพิมพกานต  ภักดี 

 ๓๗๕๘ นางพิมพชนา  วงศสวัสดิ์ 

 ๓๗๕๙ นางสาวพิมพปพัชญ  เปยมญาติ 

 ๓๗๖๐ นางพิมพพรรณ  สุทธิแพทย 

 ๓๗๖๑ นางพิมพพรรณ  บุญเศษ 

 ๓๗๖๒ นางสาวพิมพพา  พานทอง 

 ๓๗๖๓ นางสาวพิมพพิชชา  คงแทน 

 ๓๗๖๔ นางพิมพพิศา  พรหมศิร ิ

 ๓๗๖๕ นางพิมพภา  ราชขวัญ 

 ๓๗๖๖ นางสาวพิมพร  กองดวง 

 ๓๗๖๗ นางพิมพรรณ  พรมรัตน 

 ๓๗๖๘ นางพิมพลภัส  วัดคํา 

 ๓๗๖๙ นางพิมพลภัส  สุทธิรักษ 

 ๓๗๗๐ นางสาวพิมพา  ปราจันทร 

 ๓๗๗๑ นางพิมพา  วีระคํา 

 ๓๗๗๒ นางสาวพิมพา  เหลือแดง 

 ๓๗๗๓ นางสาวพิมพิตรา  อภิวงค 

 ๓๗๗๔ นางพิมพิพัชร  ปรมวาณิช 

 ๓๗๗๕ นางพิมลพรรณ  สายพันธุ 

 ๓๗๗๖ นางพิมลพรรณ  สุกิน 

 ๓๗๗๗ นางพิมลมาลา  แปงสนิท 

 ๓๗๗๘ นางพิมลรัตน  วนาวัลย 

 ๓๗๗๙ นางพิมลรัตน  สินสืบผล 

 ๓๗๘๐ นางพิมวดี  ทองนาค 

 ๓๗๘๑ นางพิมสวี  มะโนยศ 

 ๓๗๘๒ นางพิมหทัย  มงคลการ 

 ๓๗๘๓ นางสาวพิมาลา  เลาประจง 

 ๓๗๘๔ นางพิราภรณ  สามล 

 ๓๗๘๕ นางสาวพิลักษณ  จันทรสกุล 

 ๓๗๘๖ นางพิไลพร  เจียมสถิตย 

 ๓๗๘๗ นางพิไลพร  นิรัญศิลป 

 ๓๗๘๘ นางพิไลพร  เพ็งอน 

 ๓๗๘๙ นางพิไลพร  มีเปยม 

 ๓๗๙๐ นางพิไลวรรณ  ชัยสิทธิ์สงวน 

 ๓๗๙๑ นางสาวพิไลวรรณ  ถาวรกุล 

 ๓๗๙๒ นางสาวพิศมัย  กัญญภาสภรณ 

 ๓๗๙๓ นางพิศมัย  พรวัฒนา 



 หนา   ๗๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๗๙๔ นางพิศมัย  วรรณขาม 

 ๓๗๙๕ นางสาวพิศมัย  หลงนุชาติ 

 ๓๗๙๖ นางพิศราภรณ  กงศรี 

 ๓๗๙๗ นางพิศสมัย  ไลออน 

 ๓๗๙๘ นางสาวพิสมัย  สีแสด 

 ๓๗๙๙ นางพิสุทธิ์รัตน  อินตะวงศ 

 ๓๘๐๐ นางพุทธชาติ  ฉัตรธนธาดา 

 ๓๘๐๑ นางพุทธชาติ  อักษรพิมพ 

 ๓๘๐๒ นางสาวพุทธพร  บุญกวาง 

 ๓๘๐๓ นางพุทธมาท  พัคคสุนทร 

 ๓๘๐๔ นางพุทธวรรณ  บํารุงเสนา 

 ๓๘๐๕ นางสาวพุทธิพร  บัวผดุง 

 ๓๘๐๖ นางพุมมารินทร  นิ่มทัศนศิริ 

 ๓๘๐๗ นางพุริดา  อัครภิรมย 

 ๓๘๐๘ นางพูนทรัพย  บุญเฟรือง 

 ๓๘๐๙ นางสาวพูนศรี  ประสมปล้ืม 

 ๓๘๑๐ นางสาวเพชรรัตน  เกียรติคุณรัตน 

 ๓๘๑๑ นางสาวเพชรรัตน  เขียวบัว 

 ๓๘๑๒ นางสาวเพชรรัตน  บุราณรักษ 

 ๓๘๑๓ นางเพชรรุง  ลาภสัมปนน 

 ๓๘๑๔ นางเพชรสมร  ไพรพยอม 

 ๓๘๑๕ นางเพชราภรณ  ประสารฉ่ํา 

 ๓๘๑๖ นางเพชราภรณ  สุพร 

 ๓๘๑๗ นางสาวเพ็ญ  เพ็งพ่ึงแกว 

 ๓๘๑๘ นางสาวเพ็ญจันทร  ธรรมเกษร 

 ๓๘๑๙ นางสาวเพ็ญจิต  อึ้งเจริญวงค 

 ๓๘๒๐ นางสาวเพ็ญจิตร  แกวบํารุง 

 ๓๘๒๑ นางสาวเพ็ญนภา  โกนสันเทียะ 

 ๓๘๒๒ นางเพ็ญนภา  ปญยาง 

 ๓๘๒๓ นางสาวเพ็ญนภา  รณศิริ 

 ๓๘๒๔ นางเพ็ญนภา  อําคา 

 ๓๘๒๕ นางเพ็ญประภา  เวียงแกว 

 ๓๘๒๖ นางเพ็ญประภา  แสงพิศาล 

 ๓๘๒๗ นางเพ็ญพร  ไลปตา 

 ๓๘๒๘ นางเพ็ญพรรณวดี  เสียมไหม 

 ๓๘๒๙ นางเพ็ญพักตร  กอนสันทัด 

 ๓๘๓๐ นางเพ็ญพิมล  ธีรธิติไชพา 

 ๓๘๓๑ นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  ศรีหลง 

 ๓๘๓๒ นางสาวเพ็ญภัสสร  สุดแกว 

 ๓๘๓๓ นางสาวเพ็ญมณี  จะมะรี 

 ๓๘๓๔ นางเพ็ญศรี  คําพันธ 

 ๓๘๓๕ นางเพ็ญศรี  จันทรเอิบ 

 ๓๘๓๖ นางเพ็ญศรี  บัวขํา 

 ๓๘๓๗ นางสาวเพ็ญศรี  พลราม 

 ๓๘๓๘ นางเพ็ญศรี  รองเดช 

 ๓๘๓๙ นางเพ็ญศรี  ศิริปูน 

 ๓๘๔๐ นางเพ็ญศรี  แสนคําวัง 

 ๓๘๔๑ นางเพทาย  ไวทยกุล 

 ๓๘๔๒ นางเพลินพิศ  บุญสุนทรกุล 

 ๓๘๔๓ นางสาวเพลินพิศ  พรหมมานอก 



 หนา   ๗๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๘๔๔ นางเพลินพิศ  หานตระกูล 

 ๓๘๔๕ นางสาวเพลินพิศ  หีบแกว 

 ๓๘๔๖ นางเพาซียะ  วาหะ 

 ๓๘๔๗ นางเพียงใจ  ศรีสมบูรณ 

 ๓๘๔๘ นางสาวเพียงพร  เลาสุวรรณ 

 ๓๘๔๙ นางเพียงพิศ  จิตรมณีวรรณ 

 ๓๘๕๐ นางเพียงพิศ  ตันทะรัตน 

 ๓๘๕๑ นางเพียงพิศ  เวชอรรถสิทธิ์ 

 ๓๘๕๒ นางสาวเพียรทอง  ตุยสาร 

 ๓๘๕๓ นางสาวแพรวพรรณ  วังพยนต 

 ๓๘๕๔ นางสาวแพรวพรรณ  สัตยสาร 

 ๓๘๕๕ นางไพบูลย  อกอุน 

 ๓๘๕๖ นางไพรทิพย  นามเคน 

 ๓๘๕๗ นางไพรพนา  ไชยตะมาตย 

 ๓๘๕๘ นางไพริน  กิ่งสีดา 

 ๓๘๕๙ นางไพริน  วิเชียร 

 ๓๘๖๐ นางไพรินทร  การเรียบ 

 ๓๘๖๑ นางสาวไพรินทร  พลเย่ียม 

 ๓๘๖๒ นางไพรินทร  สถิตโสฬส 

 ๓๘๖๓ นางไพริล  สวางศรี 

 ๓๘๖๔ นางสาวไพเราะ  เทพมาลาพันธศิริ 

 ๓๘๖๕ นางสาวไพเราะ  เทียนดอนไพร 

 ๓๘๖๖ นางสาวไพลิน  คนสูงดี 

 ๓๘๖๗ นางไพลิน  คํามา 

 ๓๘๖๘ นางสาวไพลิน  สุขปวง 

 ๓๘๖๙ นางไพวรรณ  ลํานอย 

 ๓๘๗๐ นางฟองเมฆ  สิทธิปญญา 

 ๓๘๗๑ นางฟทฮียะห  แวหะมะ 

 ๓๘๗๒ นางฟามุย  พรหมมาเย็น 

 ๓๘๗๓ นางฟาริดา  บุญชวงดี 

 ๓๘๗๔ นางฟารีฮา  เดนอุดม 

 ๓๘๗๕ นางสาวเฟองฟา  ยะอุโมงค 

 ๓๘๗๖ นางสาวภคพร  สิงจานุสงค 

 ๓๘๗๗ นางภคมน  นินนานนท 

 ๓๘๗๘ นางสาวภคมน  เพชรรัตน 

 ๓๘๗๙ นางภควรรณ  รวมชาติ 

 ๓๘๘๐ นางภคินี  นาคทรัพย 

 ๓๘๘๑ นางภณากุณ  แสงวงค 

 ๓๘๘๒ นางสาวภณิดา  ตั้งทวีพัฒนกุล 

 ๓๘๘๓ นางภณิดา  ทองหล่ิม 

 ๓๘๘๔ นางภทรกรรณ  ชัยแกว 

 ๓๘๘๕ นางสาวภนิตา  ดงบังสถาน 

 ๓๘๘๖ นางภรณชญา  โมเมตตา 

 ๓๘๘๗ นางสาวภรณี  พรวัฒนา 

 ๓๘๘๘ นางสาวภรภัทร  ชุมทองศิริ 

 ๓๘๘๙ นางสาวภรภัทร  เพ็งแดง 

 ๓๘๙๐ นางภรรษนันท  ปาสรอย 

 ๓๘๙๑ นางสาวภรลภัส  ใจบุญ 

 ๓๘๙๒ นางภริตพร  จันทะโชติ 

 ๓๘๙๓ นางสาวภวิลรดา  มาสี 



 หนา   ๘๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๘๙๔ นางภักดีนาฎ  เกล้ียงประไพ 

 ๓๘๙๕ นางภัคชาพิมญชุ  อินทพัฒน 

 ๓๘๙๖ นางภัครดา  คิดคํานวน 

 ๓๘๙๗ นางภัควริษฐา  อินทสอน 

 ๓๘๙๘ นางภัทธวรันฐ  อินทะเขื่อน 

 ๓๘๙๙ นางสาวภัทรกานต  บุญรังศรี 

 ๓๙๐๐ นางสาวภัทรจีรนันท  วงศหวัน 

 ๓๙๐๑ นางสาวภัทรนัน  ไทยดี 

 ๓๙๐๒ นางภัทรพร  จูจันทร 

 ๓๙๐๓ นางสาวภัทรพร  ชูประพันธ 

 ๓๙๐๔ นางสาวภัทรพร  โชคทรัพย 

 ๓๙๐๕ นางสาวภัทรพร  ศิริวิชา 

 ๓๙๐๖ นางสาวภัทรพร  สุริยกานต 

 ๓๙๐๗ นางสาวภัทรภร  ตื่นเตนดี 

 ๓๙๐๘ นางสาวภัทรภร  ปฐมอมรเลิศ 

 ๓๙๐๙ นางสาวภัทรภร  วัชระธราดล 

 ๓๙๑๐ นางภัทรภร  สุระบุตร 

 ๓๙๑๑ นางภัทรวดี  ทัศนะ 

 ๓๙๑๒ นางสาวภัทรวดี  เสวกสูตร 

 ๓๙๑๓ นางภัทรวรรณ  นิสยันต 

 ๓๙๑๔ นางสาวภัทราพร  บอเพ็ชร 

 ๓๙๑๕ นางภัทราภรณ  ทิมเมือง 

 ๓๙๑๖ นางภัทราภรณ  บุญกวาง 

 ๓๙๑๗ นางภัทราภรณ  พรหมสวัสดิ์ 

 ๓๙๑๘ นางภัทราภรณ  สมจิต 

 ๓๙๑๙ นางภัทราวรรณ  ปล้ืมสูงเนิน 

 ๓๙๒๐ นางสาวภัทรี  ปนแกว 

 ๓๙๒๑ นางภัสชญา  ปนเพชร 

 ๓๙๒๒ นางสาวภัสธารีย  ฉัตรมงคลศักดิ์ 

 ๓๙๒๓ นางภัสรา  พรมเสนา 

 ๓๙๒๔ นางภัสราพร  บุญญตา 

 ๓๙๒๕ นางภัสรินทร  จันทา 

 ๓๙๒๖ นางภัสรี  อิทธิอภิรักษ 

 ๓๙๒๗ นางภาณิชา  แกวนารี 

 ๓๙๒๘ นางภาณินนุช  เณธิชัย 

 ๓๙๒๙ นางภาณุมาศ  ล้ิมชูพงษ 

 ๓๙๓๐ นางภารดี  มณีคํา 

 ๓๙๓๑ นางภาราดา  ปนจันทร 

 ๓๙๓๒ นางภาวดี  นฤมิตร 

 ๓๙๓๓ นางภาวดี  สกุลวงศ 

 ๓๙๓๔ นางภาวนา  โกมลวานิช 

 ๓๙๓๕ นางภาวนา  ศรีรักสัตย 

 ๓๙๓๖ นางสาวภาวนา  หิรัญ 

 ๓๙๓๗ นางสาวภาวิณี  วัฒนคุณ 

 ๓๙๓๘ นางสาวภาวิดา  พิทักษอรามวงศ 

 ๓๙๓๙ นางภาวินี  โชคพิมพา 

 ๓๙๔๐ นางภาวินี  ผาใต 

 ๓๙๔๑ นางสาวภาวินี  สวางวรรณ 

 ๓๙๔๒ นางภาสิตา  อําภา 

 ๓๙๔๓ นางสาวภาสินี  มหาเรือนขวัญ 



 หนา   ๘๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๙๔๔ นางสาวภิญญดา  พยัคฆศิรินาวิน 

 ๓๙๔๕ นางภิญญดา  ศรีวะโร 

 ๓๙๔๖ นางสาวภิญโญ  ศรีจาด 

 ๓๙๔๗ นางภิตินันท  โฉมสุภาพ 

 ๓๙๔๘ นางสาวภิมภาวรรณ  สุรินทร 

 ๓๙๔๙ นางสาวภีรพักตร  ตั้งวิไล 

 ๓๙๕๐ นางภุชฌา  วับสันเทียะ 

 ๓๙๕๑ นางสาวภุมรินทร  กิติผลานันท 

 ๓๙๕๒ นางสาวภูริชา  เจริญกุล 

 ๓๙๕๓ นางสาวภูษณิศา  บุญศิลป 

 ๓๙๕๔ นางภูษณิศา  ยอดพรมทอง 

 ๓๙๕๕ นางสาวภูษิตา  มาศิริ 

 ๓๙๕๖ นางมงคล  เหมวัตร 

 ๓๙๕๗ นางสาวมณฑา  มาใหญ 

 ๓๙๕๘ นางสาวมณฑา  ศรีทอง 

 ๓๙๕๙ นางมณฑา  แสงเกื้อหนุน 

 ๓๙๖๐ นางมณฑาทิพย  คาวีวงศ 

 ๓๙๖๑ นางสาวมณฑาทิพย  บุญมาตร 

 ๓๙๖๒ นางมณฑินี  วงศทองจันทร 

 ๓๙๖๓ นางสาวมณฑิรา  ฮังกาสี 

 ๓๙๖๔ นางมณทิวา  ภาสุรินทร 

 ๓๙๖๕ นางสาวมณี  สวนจันทร 

 ๓๙๖๖ นางมณีนุช  สุขน 

 ๓๙๖๗ นางมณีพรรณ  ภูวิทูรวัฒนเมธี 

 ๓๙๖๘ นางมณีรัตน  บุญทัน 

 ๓๙๖๙ นางมณีรัตน  มีประเสริฐ 

 ๓๙๗๐ นางสาวมณีรัตน  สุขนุน 

 ๓๙๗๑ นางมณีวรรณ  ยุระชัย 

 ๓๙๗๒ นางมณีวรรณ  สาริวาส 

 ๓๙๗๓ นางมติกา  ปททุม 

 ๓๙๗๔ นางมธุรดา  กิจชิด 

 ๓๙๗๕ นางมธุรส  จันทรเอี่ยม 

 ๓๙๗๖ นางสาวมธุรส  จีนประชา 

 ๓๙๗๗ นางมธุรส  นาคพริก 

 ๓๙๗๘ นางสาวมธุรส  วิจารณ 

 ๓๙๗๙ นางมธุริน  ปนนอย 

 ๓๙๘๐ นางมนกานต  ศิริพงษ 

 ๓๙๘๑ นางมนฑา  หลอมประโคน 

 ๓๙๘๒ นางสาวมนตทิพย  แจมดอน 

 ๓๙๘๓ นางมนตนภา  รักชาติ 

 ๓๙๘๔ นางมนตรา  มานอย 

 ๓๙๘๕ นางมนทกานต  คงเกล้ียง 

 ๓๙๘๖ นางมนทกานติ  พรมเหลาลอ 

 ๓๙๘๗ นางสาวมนทกานติ์  ตั้งนพรัตนกุล 

 ๓๙๘๘ นางสาวมนทกานติ์  นรานอก 

 ๓๙๘๙ นางสาวมนทชา  สุรัญญานนท 

 ๓๙๙๐ นางสาวมนทิรา  เผาสุวรรณ 

 ๓๙๙๑ นางมนทิวา  อายุยืน 

 ๓๙๙๒ นางสาวมนเทียน  ทรงรัตน 

 ๓๙๙๓ นางมนัชญา  เสรีวิวัฒนา 



 หนา   ๘๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๙๙๔ นางสาวมนัญญา  ซอสูงเนิน 

 ๓๙๙๕ นางมนัญญา  ดิษฐสกุล 

 ๓๙๙๖ นางมนัสนันท  วิไลพันธุ 

 ๓๙๙๗ นางมนัสฤดี  เปกทอง 

 ๓๙๙๘ นางสาวมนัสวีย  ชอยเครือ 

 ๓๙๙๙ นางมนัสศิยา  เติมทอง 

 ๔๐๐๐ นางมนิดา  พวงเกตุ 

 ๔๐๐๑ นางมนินทร  กราบทิพย 

 ๔๐๐๒ นางมนิยา  ไชยฤกษ 

 ๔๐๐๓ นางมยุรฉัตร  ภิรมยไกรภักดิ์ 

 ๔๐๐๔ นางสาวมยุรฉัตร  สัพโส 

 ๔๐๐๕ นางมยุรฉัตร  อุบลรัตน 

 ๔๐๐๖ นางมยุรา  ไชยชุมภู 

 ๔๐๐๗ นางสาวมยุรา  โพธิวรรณา 

 ๔๐๐๘ นางสาวมยุรี  แกวตาล 

 ๔๐๐๙ นางมยุรี  แกวโวหาร 

 ๔๐๑๐ นางมยุรี  ขวัญทอง 

 ๔๐๑๑ นางสาวมยุรี  จันทรตน 

 ๔๐๑๒ นางมยุรี  ทนงหาญ 

 ๔๐๑๓ นางมยุรี  ภูดัด 

 ๔๐๑๔ นางสาวมยุรี  มูลสวัสดิ์ 

 ๔๐๑๕ นางสาวมยุรี  ศรีคัดเคา 

 ๔๐๑๖ นางมยุรี  สวนโพธิ์ 

 ๔๐๑๗ นางมยุรี  อุปครราช 

 ๔๐๑๘ นางมยุรีย  มณีพรหม 

 ๔๐๑๙ นางมยุเรศ  ดงพระกิจ 

 ๔๐๒๐ นางมยุเรศ  หวยทราย 

 ๔๐๒๑ นางสาวมรกต  บุญญานุรักษ 

 ๔๐๒๒ นางมรกต  มูลสาร 

 ๔๐๒๓ นางมรกต  สมเกิด 

 ๔๐๒๔ นางมรดก  หมอกไชย 

 ๔๐๒๕ นางมริณา  ทิพยดนตรี 

 ๔๐๒๖ นางสาวมลฑา  ชมทรัพย 

 ๔๐๒๗ นางมลทิยา  ตันธนะชัย 

 ๔๐๒๘ นางมลพิมพ  วทานิยะกุล 

 ๔๐๒๙ นางสาวมลวิภา  เสียงสุวรรณ 

 ๔๐๓๐ นางสาวมลิวรรณ  รัศมี 

 ๔๐๓๑ นางมลิวัลย  ดวงกําเนิด 

 ๔๐๓๒ นางมลิวัลย  มณีวงษ 

 ๔๐๓๓ นางมลิออน  บุรีมาตร 

 ๔๐๓๔ นางมะลิกุล  รองชาติ 

 ๔๐๓๕ นางมะลิวรร  รักษอิสระ 

 ๔๐๓๖ นางสาวมะลิวรรณ   

  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 ๔๐๓๗ นางสาวมะลิวัลย  ครุฑธา 

 ๔๐๓๘ นางมะลิวัลย  โชตินอย 

 ๔๐๓๙ นางมะลิวัลย  มากมน 

 ๔๐๔๐ นางมะลิสา  อยูฤกษ 

 ๔๐๔๑ นางสาวมัฌชุมา  สุขเกษม 

 ๔๐๔๒ นางสาวมัณฑกา  โสภณ 



 หนา   ๘๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๐๔๓ นางสาวมัณฑณา  ขันยศ 

 ๔๐๔๔ นางมัณฑนา  สุกาพัฒน 

 ๔๐๔๕ นางมัณทนา  คันทะเรศร 

 ๔๐๔๖ นางมัทนันท  ถนัดไร 

 ๔๐๔๗ นางมัทนา  ปดชาพรม 

 ๔๐๔๘ นางสาวมัทนียา  ภูเกษร 

 ๔๐๔๙ นางสาวมัทยา  พัฒอินทร 

 ๔๐๕๐ นางมัธยา  ธิเดช 

 ๔๐๕๑ นางมันใจ  ปลัดกอง 

 ๔๐๕๒ นางมันฑนา  การะเวก 

 ๔๐๕๓ นางสาวมันทนา  ทรัพยขจรสุข 

 ๔๐๕๔ นางสาวมันทนา  วรรณโวหาร 

 ๔๐๕๕ นางสาวมันเสารียะ  ตะลี 

 ๔๐๕๖ นางสาวมัสนา  กูนา 

 ๔๐๕๗ นางมานใจ  สุขลวน 

 ๔๐๕๘ นางสาวมารศรี  นิลสะอาด 

 ๔๐๕๙ นางมารศรี  ปงยอง 

 ๔๐๖๐ นางมารศรี  รักษรงค 

 ๔๐๖๑ นางมาริษา  วุฒิกระพันธ 

 ๔๐๖๒ นางมารีนี  เจะปูเตะ 

 ๔๐๖๓ นางมารีรัตน  ดีเยาะ 

 ๔๐๖๔ นางมารีรัศมี  มีเปยม 

 ๔๐๖๕ นางมาเรียม  สัจโภชน 

 ๔๐๖๖ นางสาวมาลัย  อิสโร 

 ๔๐๖๗ นางมาลัยพร  แกวจีน 

 ๔๐๖๘ นางมาลัยวัลย  กลัดสําเนียง 

 ๔๐๖๙ นางสาวมาลิน  มาลาอี 

 ๔๐๗๐ นางมาลินี  ชอบจิตร 

 ๔๐๗๑ นางมาลินี  ยามา 

 ๔๐๗๒ นางมาลินี  อุปวงษา 

 ๔๐๗๓ นางสาวมาลี  ดวงพรม 

 ๔๐๗๔ นางมาลี  รัตนวงค 

 ๔๐๗๕ นางมาลี  วรรณใหม 

 ๔๐๗๖ นางสาวมาลี  อินตะนอน 

 ๔๐๗๗ นางมาลีทิพย  อาชีวกุลมาศ 

 ๔๐๗๘ นางมาลีรัตน  เชื้อแกว 

 ๔๐๗๙ นางสาวมาลีวรรณ  แจงไข 

 ๔๐๘๐ นางมาลีวัลย  จันทรคง 

 ๔๐๘๑ นางมิ่งขวัญ  วันยอด 

 ๔๐๘๒ นางสาวมินทรธิรา  มุกดารัตน 

 ๔๐๘๓ นางสาวมิรินทราศรี  พูนแกว 

 ๔๐๘๔ นางมีนา  วิชิตนาค 

 ๔๐๘๕ นางมีนา  อุศมา 

 ๔๐๘๖ นางมุกดา  ศรีเนตร 

 ๔๐๘๗ นางสาวมุจลินทร  พิมลา 

 ๔๐๘๘ นางมุทิตา  ทวีรัตน 

 ๔๐๘๙ นางสาวมุทิตา  ทองแชม 

 ๔๐๙๐ นางสาวเม็ดดาว  ทองเจริญสุข 

 ๔๐๙๑ นางสาวเมตตา  ปลอดเดช 

 ๔๐๙๒ นางเมตตา  มหันตรัตน 



 หนา   ๘๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๐๙๓ นางเมตตา  โรจนโพธิ์ 

 ๔๐๙๔ นางเมธาวี  พรหมวิหาร 

 ๔๐๙๕ นางสาวเมธี  มนุกูล 

 ๔๐๙๖ นางสาวเมรดาภา  จันทนะโพธิ 

 ๔๐๙๗ นางสาวแมนมาศ  มั่งมี 

 ๔๐๙๘ นางสาวยมนา  จินดาเพ็ชร 

 ๔๐๙๙ นางสาวยมนา  ย้ิมแกว 

 ๔๑๐๐ นางยวนจิตร  ขายมาน 

 ๔๑๐๑ นางยศภัค  มีเดช 

 ๔๑๐๒ นางสาวยอดขวัญ  รอดกสิกรรม 

 ๔๑๐๓ นางยามีละ  สาแลแม 

 ๔๑๐๔ นางยารีนา  หะยีแวดือเระ 

 ๔๑๐๕ นางยุคลธร  นราลัยกุล 

 ๔๑๐๖ นางยุทธนา  โยชนเมืองไพร 

 ๔๑๐๗ นางยุพดี  ชวยคง 

 ๔๑๐๘ นางยุพดี  ทองยก 

 ๔๑๐๙ นางยุพดี  บุญยง 

 ๔๑๑๐ นางยุพดี  ศรีเบญจโชติ 

 ๔๑๑๑ นางสาวยุพยงค  ตุอยู 

 ๔๑๑๒ นางยุพร  สุกงาม 

 ๔๑๑๓ นางยุพเรศ  ญาณมงคลศิลป 

 ๔๑๑๔ นางยุพเรศ  วรรณชาติ 

 ๔๑๑๕ นางสาวยุพา  เพชรทอง 

 ๔๑๑๖ นางยุพา  ภัทรเคหะ 

 ๔๑๑๗ นางสาวยุพา  สุขงาม 

 ๔๑๑๘ นางสาวยุพา  แสงใส 

 ๔๑๑๙ นางยุพา  อัมพันศิริ 

 ๔๑๒๐ นางยุพาดี  บูรณะกร 

 ๔๑๒๑ นางยุพาพร  อินทะสรอย 

 ๔๑๒๒ นางยุพาภร  สนธิสาขา 

 ๔๑๒๓ นางสาวยุพาวดี  โกยดุลย 

 ๔๑๒๔ นางสาวยุพาวดี  แซซิ้ม 

 ๔๑๒๕ นางยุพาวดี  ตันอึ๊ง 

 ๔๑๒๖ นางสาวยุพาวดี  ธีรเวช 

 ๔๑๒๗ นางยุพิน  แกวบุญเรือง 

 ๔๑๒๘ นางยุพิน  นุชิต 

 ๔๑๒๙ นางยุพิน  พุฒิเนาวรัตน 

 ๔๑๓๐ นางยุพิน  เพชรนอย 

 ๔๑๓๑ นางสาวยุพิน  สรอยจิตร 

 ๔๑๓๒ นางยุพิน  เสารทอง 

 ๔๑๓๓ นางสาวยุภา  สุภาษา 

 ๔๑๓๔ นางยุภาพร  แกวจันดา 

 ๔๑๓๕ นางสาวยุภาพร  ไกรยะ 

 ๔๑๓๖ นางยุภาภรณ  ปะบัวบาน 

 ๔๑๓๗ นางยุภาวดี  จิยิพงศ 

 ๔๑๓๘ นางยุภาวดี  พานงูเหลือม 

 ๔๑๓๙ นางสาวยุวดี  กิจประสงค 

 ๔๑๔๐ นางยุวดี  คําพรมมาภิรักษ 

 ๔๑๔๑ นางยุวดี  จันทร 

 ๔๑๔๒ นางสาวยุวดี  เจนศิลานุกุล 



 หนา   ๘๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๑๔๓ นางสาวยุวดี  อดุลโภคาธร 

 ๔๑๔๔ นางยุวดี  อินทจักร 

 ๔๑๔๕ นางยุวภัค  ยนตะสุข 

 ๔๑๔๖ นางยุวรัตน  อัมพรวิโรจนกิจ 

 ๔๑๔๗ นางสาวยุวเรศ  รัตนประภา 

 ๔๑๔๘ นางยูในดา  มาหามะ 

 ๔๑๔๙ นางยูไมดะ  มะจะ 

 ๔๑๕๐ นางยูไรดา  ยาการียา 

 ๔๑๕๑ นางสาวเย็นจิต  มืดทัพไทย 

 ๔๑๕๒ นางเยาวพัชร  รัฐหนองขี 

 ๔๑๕๓ นางสาวเยาวพาณี  คําดวง 

 ๔๑๕๔ นางเยาวภา  ชิตทองกุล 

 ๔๑๕๕ นางเยาวภา  ทิพยเพ็ง 

 ๔๑๕๖ นางเยาวภา  พงศพุม 

 ๔๑๕๗ นางเยาวรักษ  กิณเรศ 

 ๔๑๕๘ นางเยาวรัตน  เทศนอย 

 ๔๑๕๙ นางเยาวเรศ  เครือคําขาว 

 ๔๑๖๐ นางเยาวเรศ  พันธหิง 

 ๔๑๖๑ นางเยาวเรศ  วงศสวัสดิ์ 

 ๔๑๖๒ นางเยาวลักษณ  แชมเฉย 

 ๔๑๖๓ นางเยาวลักษณ  โชคประเสริฐ 

 ๔๑๖๔ นางเยาวลักษณ  โนทะ 

 ๔๑๖๕ นางสาวเยาวลักษณ  โพธิ์ชัย 

 ๔๑๖๖ นางเยาวลักษณ  ศิริธรรมรักษ 

 ๔๑๖๗ นางเย่ียมศรี  รัสปะ 

 ๔๑๖๘ นางสาวโยษิตา  ดวงทอง 

 ๔๑๖๙ นางสาวรจนา  คุณกิตติ 

 ๔๑๗๐ นางรจนา  ชุมชวย 

 ๔๑๗๑ นางรจนา  สุดศรี 

 ๔๑๗๒ นางสาวรจรินทร  ตะใบ 

 ๔๑๗๓ นางสาวรชยา  สมพมิตร 

 ๔๑๗๔ นางสาวรชุดา  หมอสัมฤทธิ์ 

 ๔๑๗๕ นางสาวรณิดาพัชร  ธนาฉัตรปรีนันท 

 ๔๑๗๖ นางรดา  แกลวกลา 

 ๔๑๗๗ นางสาวรตน  พันธุเพ็ง 

 ๔๑๗๘ นางรติกร  ปูนกลาง 

 ๔๑๗๙ นางสาวรติบดี  โพธิ์คําพก 

 ๔๑๘๐ นางรติยา  วิภักดิ์ 

 ๔๑๘๑ นางสาวรติรส  วิจิตรศิลป 

 ๔๑๘๒ นางรถิรา  จันทรงาม 

 ๔๑๘๓ นางสาวรพีพร  อาทรกิจ 

 ๔๑๘๔ นางรภัทกร  เขียวรอด 

 ๔๑๘๕ นางรภัสสรณ  เจริญสิน 

 ๔๑๘๖ นางรมเกลา  วัฒนวราห 

 ๔๑๘๗ นางสาวรมยา  คําวงษ 

 ๔๑๘๘ นางรมิดา  บุญชู 

 ๔๑๘๙ นางรมิตา  ชูเมือง 

 ๔๑๙๐ นางสาวรมิตา  ทองออน 

 ๔๑๙๑ นางรวิณัฏฐ  พีรวาณิชกุล 

 ๔๑๙๒ นางรวิปรียา  พิมพพัฒน 



 หนา   ๘๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๑๙๓ นางสาวรวิวรรณ  เพชรพัว 

 ๔๑๙๔ นางรวิวรรณ  ยินดี 

 ๔๑๙๕ นางรวิสรา  แกวกระเศรษฐ 

 ๔๑๙๖ นางสาวรวีภรณ  วิศาลศิริกวิน 

 ๔๑๙๗ นางรวีรัตน  มีมุข 

 ๔๑๙๘ นางสาวรวีวรรณ  เขียววิจิตร 

 ๔๑๙๙ นางรวีวรรณ  นิพิวรรณ 

 ๔๒๐๐ นางรวีวรรณ  ปนเล 

 ๔๒๐๑ นางสาวรวีวรรณ  ภาพเจริญ 

 ๔๒๐๒ นางรสไล  สังขทอง 

 ๔๒๐๓ นางรสสุคนธ  หนังสือ 

 ๔๒๐๔ นางรสสุคนธ  หลออุดมพันธ 

 ๔๒๐๕ นางสาวรสสุคนธ  ใหมสิงห 

 ๔๒๐๖ นางรอฮานี  ดอเลาะ 

 ๔๒๐๗ นางรอฮีหมะ  มามุ 

 ๔๒๐๘ นางสาวระเบียบ  ทองแผน 

 ๔๒๐๙ นางระเบียบ  โนรีรัตน 

 ๔๒๑๐ นางระพีพร  ชูเชิด 

 ๔๒๑๑ นางระพีพร  ตาปง 

 ๔๒๑๒ นางระพีพรรณ  ไชยมุติ 

 ๔๒๑๓ นางสาวระพีภรณ  ชุมศรี 

 ๔๒๑๔ นางสาวระมิง  ชูวงษ 

 ๔๒๑๕ นางระวิเพ็ญ  กิ่งแกว 

 ๔๒๑๖ นางระวิวรรณ  กลับประโคน 

 ๔๒๑๗ นางสาวระเวง  สุวรรณสิทธิ์ 

 ๔๒๑๘ นางรักขณา  จันทราช 

 ๔๒๑๙ นางสาวรักคณา  วิมลมุข 

 ๔๒๒๐ นางรักชนก  กันตะกวาง 

 ๔๒๒๑ นางรกัชนก  ปนละออ 

 ๔๒๒๒ นางรักชนก  ผุดบัวดง 

 ๔๒๒๓ นางรักชนก  สิทธิโชคชัย 

 ๔๒๒๔ นางรักชนก  สูงทรง 

 ๔๒๒๕ นางสาวรักชม  สุทธิสาร 

 ๔๒๒๖ นางสาวรักษณาลี  สุวรรณโณ 

 ๔๒๒๗ นางรักสยาม  อินสวาง 

 ๔๒๒๘ นางรังสินี  แสงวงศ 

 ๔๒๒๙ นางรังสิมา  บางสํารวจ 

 ๔๒๓๐ นางรังสิมา  สิถิระบุตร 

 ๔๒๓๑ นางรังสิยา  ทาวคําลือ 

 ๔๒๓๒ นางรัชกร  อินพรหม 

 ๔๒๓๓ นางสาวรัชชดา  ธนดุลศิริ 

 ๔๒๓๔ นางรัชฎา  ประทุมวาล 

 ๔๒๓๕ นางรัชฎากร  ไชยมาตย 

 ๔๒๓๖ นางรัชฎาภรณ  ขุนพิจารย 

 ๔๒๓๗ นางรัชฎาภรณ  จิตรัตน 

 ๔๒๓๘ นางรัชฎาวรรณ  คําโนฤทธิ์ 

 ๔๒๓๙ นางสาวรัชดา  เส็งแดง 

 ๔๒๔๐ นางรัชดาภรณ  จิตตรําพึง 

 ๔๒๔๑ นางรัชดาภรณ  เดชเพ็ง 

 ๔๒๔๒ นางรัชดาวรรณ  เกตุเพชร 



 หนา   ๘๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๒๔๓ นางสาวรัชนก  พลพิทักษ 

 ๔๒๔๔ นางสาวรัชนก  พันกล่ัน 

 ๔๒๔๕ นางสาวรัชนก  วงศไข 

 ๔๒๔๖ นางรัชนันท  หงษนอย 

 ๔๒๔๗ นางรัชนิกร  ยีเฮง 

 ๔๒๔๘ นางรัชนิชล  อาภาวศิน 

 ๔๒๔๙ นางสาวรัชนี  แกวมาก 

 ๔๒๕๐ นางรัชนี  โคตรชมภู 

 ๔๒๕๑ นางรัชนี  จันทรแกว 

 ๔๒๕๒ นางรัชนี  จาระนุน 

 ๔๒๕๓ นางสาวรัชนี  จิตตสุภาพรรณ 

 ๔๒๕๔ นางรัชนี  เตติยะ 

 ๔๒๕๕ นางรัชนี  เตาวะโต 

 ๔๒๕๖ นางสาวรัชนี  ไตรยะวงศ 

 ๔๒๕๗ นางรัชนี  โถทอง 

 ๔๒๕๘ นางรัชนี  ทองเนตร 

 ๔๒๕๙ นางรัชนี  ทองสุข 

 ๔๒๖๐ นางรัชนี  บุตรราช 

 ๔๒๖๑ นางรัชนี  พิเคราะห 

 ๔๒๖๒ นางรัชนี  รุงราตรี 

 ๔๒๖๓ นางรัชนี  วิชาภรณ 

 ๔๒๖๔ นางรัชนี  ศรีสุข 

 ๔๒๖๕ นางรัชนี  สายสิญจน 

 ๔๒๖๖ นางรัชนีกร  บุญหนัก 

 ๔๒๖๗ นางรัชนีกร  ภิญโยดม 

 ๔๒๖๘ นางสาวรัชนีกร  วิญูธรรม 

 ๔๒๖๙ นางรัชนีกร  สรอยสิงห 

 ๔๒๗๐ นางสาวรัชนีบูลย  บุญคลาย 

 ๔๒๗๑ นางรัชนีพร  เข็มเพชร 

 ๔๒๗๒ นางรัชนีพร  แสงคง 

 ๔๒๗๓ นางรัชนีวรรณ  มาจาก 

 ๔๒๗๔ นางสาวรัชนีวรรณ  หริ่มแกว 

 ๔๒๗๕ นางรัชรุง  แสงงาม 

 ๔๒๗๖ นางรัญจวน  เครือวรรณ 

 ๔๒๗๗ นางรัญชนา  ขุยลานหญา 

 ๔๒๗๘ นางสาวรัญชนา  ปราบเสร็จ 

 ๔๒๗๙ นางรัฎฏิกาญจน  นาคโนนหัน 

 ๔๒๘๐ นางสาวรัฐชญา  ลองเซง 

 ๔๒๘๑ นางสาวรัฐตนา  เกษรบัวขาว 

 ๔๒๘๒ นางรัฐนันท  วรรณไทยธนกุล 

 ๔๒๘๓ นางสาวรัตติกาล  ดวงฉุน 

 ๔๒๘๔ นางรัตติกาล  พลอยประดิษฐ 

 ๔๒๘๕ นางรัตติกาล  สุขเจริญ 

 ๔๒๘๖ นางรัตติญา  บุญเรืองขาว 

 ๔๒๘๗ นางรัตตินันท  เหมวิชัยวัฒน 

 ๔๒๘๘ นางรัตติยา  ชุมยอด 

 ๔๒๘๙ นางรัตติยา  ปกวงค 

 ๔๒๙๐ นางสาวรัตติยา  วงษสาคร 

 ๔๒๙๑ นางรัตติยา  สุทธิมณีรัตน 

 ๔๒๙๒ นางรัตติยา  แสดคง 



 หนา   ๘๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๒๙๓ นางสาวรัตติยาภรณ  วิสงค 

 ๔๒๙๔ นางรัตนจิรา  เทพชุม 

 ๔๒๙๕ นางสาวรัตนธิดา  สายแสง 

 ๔๒๙๖ นางรัตนะ  สนใหม 

 ๔๒๙๗ นางรัตนา  เขตวิจารย 

 ๔๒๙๘ นางสาวรัตนา  คําพวง 

 ๔๒๙๙ นางรัตนา  จันทรคํา 

 ๔๓๐๐ นางสาวรัตนา  จันทรธานี 

 ๔๓๐๑ นางรัตนา  จันทรภักดี 

 ๔๓๐๒ นางสาวรัตนา  แซเตีย 

 ๔๓๐๓ นางสาวรัตนา  ทวีเดช 

 ๔๓๐๔ นางรัตนา  เผาภูรี 

 ๔๓๐๕ นางรัตนา  ไพบูลย 

 ๔๓๐๖ นางรัตนา  มากอนันต 

 ๔๓๐๗ นางสาวรัตนา  รัตนาวิวัฒน 

 ๔๓๐๘ นางรัตนา  วิมล 

 ๔๓๐๙ นางรัตนา  ศุภฤกษรังษี 

 ๔๓๑๐ นางสาวรัตนา  สุขยานุดิษฐ 

 ๔๓๑๑ นางสาวรัตนา  สุศิริ 

 ๔๓๑๒ นางสาวรัตนา  หวานสนิท 

 ๔๓๑๓ นางรัตนา  อาจวิชัย 

 ๔๓๑๔ นางรัตนากร  พลโพธิ์ 

 ๔๓๑๕ นางสาวรัตนาพร  ไชยเชตุ 

 ๔๓๑๖ นางรัตนาพร  ตาเสนา 

 ๔๓๑๗ นางรัตนาภรณ  กองสะดี 

 ๔๓๑๘ นางสาวรัตนาภรณ  แทนแกว 

 ๔๓๑๙ นางรัตนาลักษณ  คํามาก 

 ๔๓๒๐ นางสาวรัตนาวรรณ  ดิษฐเจริญ 

 ๔๓๒๑ นางรัตยดาพร  สินธุนาวา 

 ๔๓๒๒ นางสาวรันดร  กวางขวาง 

 ๔๓๒๓ นางรัยลา  โองเจริญ 

 ๔๓๒๔ นางรัศมี  เกตุธานี 

 ๔๓๒๕ นางรัศมี  นาวี 

 ๔๓๒๖ นางสาวรัศมี  ระวังภัย 

 ๔๓๒๗ นางรัศมี  ศรีศิลา 

 ๔๓๒๘ นางรัศมี  ศิริวิโรจน 

 ๔๓๒๙ นางรัสรินทร  ศรีดาสถิตยกิจ 

 ๔๓๓๐ นางสาวราชาวดี  เกตุชิต 

 ๔๓๓๑ นางราณีย  สมดี 

 ๔๓๓๒ นางสาวราตรี  โกศล 

 ๔๓๓๓ นางสาวราตรี  คําวิเศษณ 

 ๔๓๓๔ นางราตรี  บํารุงวุฒ ิ

 ๔๓๓๕ นางสาวราตรี  บินหรีม 

 ๔๓๓๖ นางสาวราตรี  พันธเพชร 

 ๔๓๓๗ นางราตรี  วังอินทร 

 ๔๓๓๘ นางสาวราตรี  สุวรรณกาศ 

 ๔๓๓๙ นางราตรี  เสียงเสนาะ 

 ๔๓๔๐ นางสาวราศรี  ชื่นงาม 

 ๔๓๔๑ นางรําพึง  ผลนัย 

 ๔๓๔๒ นางรําพึง  ศรีวัฒนะ 



 หนา   ๘๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๓๔๓ นางรําไพ  มาตยเหลือง 

 ๔๓๔๔ นางสาวรําไพ  ยารวง 

 ๔๓๔๕ นางรําไพ  สุจริต 

 ๔๓๔๖ นางรําไพ  ใหญกระโทก 

 ๔๓๔๗ นางริญญาภัสร  นิธิวัฒนศิริ 

 ๔๓๔๘ นางสาวรีดา  ซูละ 

 ๔๓๔๙ นางรื่นฤดี  พงษโพธิ์ชัย 

 ๔๓๕๐ นางสาวรื่นฤดี  แสนมนตรี 

 ๔๓๕๑ นางรุกขจี  มากดี 

 ๔๓๕๒ นางสาวรุงกานต  มินวงษ 

 ๔๓๕๓ นางรุงตะวัน  สุภาพัฒณา 

 ๔๓๕๔ นางสาวรุงตะวัน  อาศัยสุข 

 ๔๓๕๕ นางรุงทิพย  ทัศนสมบัติ 

 ๔๓๕๖ นางรุงทิพย  พงศกิจการเจริญ 

 ๔๓๕๗ นางรุงทิพย  พุทธรัตน 

 ๔๓๕๘ นางสาวรุงทิพย  โพธิ์เจริญ 

 ๔๓๕๙ นางสาวรุงทิพย  ภาคสุทธิ 

 ๔๓๖๐ นางรุงทิพย  รงคทอง 

 ๔๓๖๑ นางสาวรุงทิพย  ลําดวล 

 ๔๓๖๒ นางสาวรุงทิวา  จันทรนุม 

 ๔๓๖๓ นางรุงทิวา  แดงเพ็ง 

 ๔๓๖๔ นางรุงทิวา  ประอินทร 

 ๔๓๖๕ นางรุงทิวา  ภูกาบเพชร 

 ๔๓๖๖ นางรุงทิวา  ภูทองพัน 

 ๔๓๖๗ นางสาวรุงทิวา  เลาหเธียรประธาน 

 ๔๓๖๘ นางรุงทิวาพร  วัฒนจินดากูล 

 ๔๓๖๙ นางสาวรุงนภา  แกวมลิวงค 

 ๔๓๗๐ นางรุงนภา  คลายหนองสรวง 

 ๔๓๗๑ นางรุงนภา  คันธจรรย 

 ๔๓๗๒ นางรุงนภา  ไชยมงคล 

 ๔๓๗๓ นางสาวรุงนภา  ไชยอาม 

 ๔๓๗๔ นางสาวรุงนภา  ตะมาเครือ 

 ๔๓๗๕ นางรุงนภา  โตะเล็ง 

 ๔๓๗๖ นางรุงนภา  ทวีมาตย 

 ๔๓๗๗ นางรุงนภา  นวลเขียน 

 ๔๓๗๘ นางรุงนภา  ภาคสอาด 

 ๔๓๗๙ นางรุงนภา  ศรีโซง 

 ๔๓๘๐ นางรุงนภา  ศรีอาษา 

 ๔๓๘๑ นางรุงนภา  สุมะโน 

 ๔๓๘๒ นางสาวรุงนภา  อังศุวรพฤกษ 

 ๔๓๘๓ นางรุงเพ็ชร  มวงมิตร 

 ๔๓๘๔ นางรุงฟา  วัชโรดม 

 ๔๓๘๕ นางสาวรุงรวี  นิพิฐวัธนะผล 

 ๔๓๘๖ นางรุงรตัน  เกตุกลัด 

 ๔๓๘๗ นางรุงรัตน  พรหมเกิด 

 ๔๓๘๘ นางรุงรัตน  พันธุเสือทอง 

 ๔๓๘๙ นางรุงราวรรณ  ยังเจริญ 

 ๔๓๙๐ นางรุงฤดี  โขมพัตร 

 ๔๓๙๑ นางสาวรุงฤดี  คนึงการ 

 ๔๓๙๒ นางสาวรุงฤดี  ชินภักดี 



 หนา   ๙๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๓๙๓ นางรุงฤดี  เปล่ียนผดุง 

 ๔๓๙๔ นางสาวรุงฤดี  พรรณใจธรรม 

 ๔๓๙๕ นางสาวรุงฤดี  มาลาศรี 

 ๔๓๙๖ นางรุงฤดี  พิมพศรี 

 ๔๓๙๗ นางรุงลดา  ดํารงคมงคลกุล 

 ๔๓๙๘ นางรุงลักษณ  อนันต 

 ๔๓๙๙ นางรุงลาวรรณ  กุณาปาน 

 ๔๔๐๐ นางสาวรุงลาวัณย  ไลออน 

 ๔๔๐๑ นางสาวรุงลาวัลย  กาวิละ 

 ๔๔๐๒ นางสาวรุงลาวัลย  โทลา 

 ๔๔๐๓ นางรุงวลัย  แพรศิลป 

 ๔๔๐๔ นางรุงวิลาวรรณ  ศรีพิทักษ 

 ๔๔๐๕ นางสาวรุงอรุณ  เกศราแกว 

 ๔๔๐๖ นางรุงอรุณ  ขาวบริสุทธิ์ 

 ๔๔๐๗ นางรุงอรุณ  ไชยเลิศ 

 ๔๔๐๘ นางสาวรุจาภา  ลุผล 

 ๔๔๐๙ นางสาวรุจาภา  โสมาบุตร 

 ๔๔๑๐ นางสาวรุจิดา  ศิริวัฒนา 

 ๔๔๑๑ นางรุจิรา  บัวผาย 

 ๔๔๑๒ นางรุจิรา  ผิวผอง 

 ๔๔๑๓ นางรุจิรา  พิทักษการ 

 ๔๔๑๔ นางรุจิรา  เพชรดําดี 

 ๔๔๑๕ นางรุจิราลักขณ  พรหมเมือง 

 ๔๔๑๖ นางรุจิเรศ  จันทรสุก 

 ๔๔๑๗ นางรุจีพัชร  ชมชื่นสิริพัฒนะ 

 ๔๔๑๘ นางรุจีรัตน  โกศลศศิธร 

 ๔๔๑๙ นางรุณราวรรณ  แกวบุญเรือง 

 ๔๔๒๐ นางสาวรุโณทัย  กุลวงศ 

 ๔๔๒๑ นางสาวรุนิยา  เพ็ชรกําแหง 

 ๔๔๒๒ นางรุษณี  จันทรดี 

 ๔๔๒๓ นางรุสนา  เจตานุวัฒน 

 ๔๔๒๔ นางรุสนี  นิเซ็ง 

 ๔๔๒๕ นางสาวรูฮาณี  ยายา 

 ๔๔๒๖ นางสาวรูฮานี  กาเดร 

 ๔๔๒๗ นางเรณุกา  พูลสวัสดิ์ 

 ๔๔๒๘ นางสาวเรณู  กันทาดง 

 ๔๔๒๙ นางเรณู  พรรณภัทราพงษ 

 ๔๔๓๐ นางเรไร  เบขุนทด 

 ๔๔๓๑ นางเรวดี  นาคเพชร 

 ๔๔๓๒ นางสาวเรวดี  นาคศิริ 

 ๔๔๓๓ นางสาวเรวดี  พลวิชิต 

 ๔๔๓๔ นางเรวดี  เพ็ชรพันธ 

 ๔๔๓๕ นางเรวดี  ศรีหานู 

 ๔๔๓๖ นางเรืองนภา  สุวรรณกุล 

 ๔๔๓๗ นางเรืองศรี  ศรีสวนจิก 

 ๔๔๓๘ นางเรือนขวัญ  พิริยสถิต 

 ๔๔๓๙ นางแรมจันทร  เจียมไพเราะ 

 ๔๔๔๐ นางสาวไรวินท  แดงรอด 

 ๔๔๔๑ นางฤดีกาญจน  บุตรดา 

 ๔๔๔๒ นางฤดีพร  เพียสุพรรณ 



 หนา   ๙๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๔๔๓ นางฤดีมาศ  มานะกิจ 

 ๔๔๔๔ นางฤดีสรวง  กุลมาลา 

 ๔๔๔๕ นางสาวฤติมา  กงเหม็ง 

 ๔๔๔๖ นางสาวฤทธิ์ดา  สรอยสนธิ 

 ๔๔๔๗ นางฤทัย  ชาญพลรบ 

 ๔๔๔๘ นางฤทัย  สมลักษณ 

 ๔๔๔๙ นางลฎาภา  รัตพินิจ 

 ๔๔๕๐ นางสาวลดาวัลย  เนติชัย 

 ๔๔๕๑ นางสาวลดาวัลย  ยอดพุดซา 

 ๔๔๕๒ นางสาวลดาวัลย  หมันหลิน 

 ๔๔๕๓ นางลดาวัลย  หอมเหล็ก 

 ๔๔๕๔ นางสาวลภัส  ดวงวิโรจน 

 ๔๔๕๕ นางสาวลลนา  ถาคําฟู 

 ๔๔๕๖ นางสาวลลิตา  แกนโพธิ์ 

 ๔๔๕๗ นางลลิตา  แทนชื่น 

 ๔๔๕๘ นางละมัย  เดชสูงเนิน 

 ๔๔๕๙ นางละไม  บัวโพธิ์ 

 ๔๔๖๐ นางสาวละออง  ดอกกุหลาบ 

 ๔๔๖๑ นางละอองทิพย  รถมณี 

 ๔๔๖๒ นางละออพรรณ  สาและ 

 ๔๔๖๓ นางสาวลักขณา  กลาหาญ 

 ๔๔๖๔ นางสาวลักขณา  จิราพงษ 

 ๔๔๖๕ นางลักขณา  จูมพิลา 

 ๔๔๖๖ นางลักขณา  ชัยวิสูตร 

 ๔๔๖๗ นางลักขณา  ทิพยสมบัติ 

 ๔๔๖๘ นางสาวลักขณา  บัวภา 

 ๔๔๖๙ นางลักขณา  สุขสวาท 

 ๔๔๗๐ นางสาวลักขณา  สุภาวรรณ 

 ๔๔๗๑ นางสาวลักขณา  เฮงทับทิม 

 ๔๔๗๒ นางสาวลักขะณี  เลคะฉันท 

 ๔๔๗๓ นางลักษณพร  จันทรสงแกว 

 ๔๔๗๔ นางลักษณา  พงษอภัย 

 ๔๔๗๕ นางสาวลักษณา  หลีลวน 

 ๔๔๗๖ นางลักษณี  ยศราวาส 

 ๔๔๗๗ นางลักษมี  เมืองกลาง 

 ๔๔๗๘ นางลัคนา  ละบุญมี 

 ๔๔๗๙ นางสาวลัฏฐิกา  อาษาสุจริต 

 ๔๔๘๐ นางลัดดา  จันทรัง 

 ๔๔๘๑ นางสาวลัดดา  เฉิดไธสง 

 ๔๔๘๒ นางลัดดา  เทพสุวรรณ 

 ๔๔๘๓ นางลัดดา  นวลทิม 

 ๔๔๘๔ นางสาวลัดดา  พันธุฟก 

 ๔๔๘๕ นางลัดดา  ภูแตง 

 ๔๔๘๖ นางลัดดา  ศิริบุตร 

 ๔๔๘๗ นางลัดดา  สงกรานตเสงี่ยม 

 ๔๔๘๘ นางสาวลัดดา  อินทฤทธิ์ 

 ๔๔๘๙ นางลัดดาพร  ไชยคาน 

 ๔๔๙๐ นางลัดดาพร  ดาแร 

 ๔๔๙๑ นางลัดดาพร  พงษยศ 

 ๔๔๙๒ นางลัดดารัตน  พวงสด 



 หนา   ๙๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๔๙๓ นางสาวลัดดาวัลย  กลัดกลีบ 

 ๔๔๙๔ นางลัดดาวัลย  เกณทวี 

 ๔๔๙๕ นางสาวลัดดาวัลย  คุมไกรสร 

 ๔๔๙๖ นางลัดดาวัลย  ดวงมุสิก 

 ๔๔๙๗ นางลัดดาวัลย  นรสาร 

 ๔๔๙๘ นางลัดดาวัลย  นันทปรีชากุล 

 ๔๔๙๙ นางลัดดาวัลย  บุญณรังษี 

 ๔๕๐๐ นางลัดดาวัลย  พงศพลไพรวัน 

 ๔๕๐๑ นางลัดดาวัลย  โพธิ์ทา 

 ๔๕๐๒ นางลัดดาวัลย  สุทธิพงษ 

 ๔๕๐๓ นางลัดดาวัลย  อรัญญะ 

 ๔๕๐๔ นางลัทธิมนต  เด็ดแกว 

 ๔๕๐๕ นางสาวลัยละ  เตะอาแล 

 ๔๕๐๖ นางลาวรรณ  แกวชู 

 ๔๕๐๗ นางสาวลาวัณย  พจนอริยะ 

 ๔๕๐๘ นางลาวัณย  มั่งมี 

 ๔๕๐๙ นางลาวัลย  บาลศิริ 

 ๔๕๑๐ นางสาวลําจวน  สิงหงาม 

 ๔๕๑๑ นางลําพึง  พัชรมนตรี 

 ๔๕๑๒ นางลําพูน  บรรพลา 

 ๔๕๑๓ นางลําพูล  แกนพุฒ 

 ๔๕๑๔ นางลําไพ  ภุมรินทร 

 ๔๕๑๕ นางลําไพ  หมื่นสี 

 ๔๕๑๖ นางลํายอง  โคตรก้ําพ้ี 

 ๔๕๑๗ นางลํายอง  มุขเมือง 

 ๔๕๑๘ นางลําใย  เจริญเขต 

 ๔๕๑๙ นางลิปการ  สันตยากร 

 ๔๕๒๐ นางเลิศลักษณ  คงมาก 

 ๔๕๒๑ นางวงคเดือน  ไกลสิน 

 ๔๕๒๒ นางวงเดือน  พัดทะอําพันธุ 

 ๔๕๒๓ นางวงศชญาน  ดวงทอง 

 ๔๕๒๔ นางวงษเส็ง  ย่ิงยง 

 ๔๕๒๕ นางสาววจี  เพ็ชรย้ิม 

 ๔๕๒๖ นางวชิรา  ทองรุง 

 ๔๕๒๗ นางวชิราพร  คณะรัตน 

 ๔๕๒๘ นางวชิราภรณ  บัวพันธ 

 ๔๕๒๙ นางสาววณัทสรณ   

  ประทุมพัฒนโสภณ 

 ๔๕๓๐ นางวนัชญา  ศิริกันไชย 

 ๔๕๓๑ นางวนา  นิลแสง 

 ๔๕๓๒ นางสาววนาทิพย  ปานกลับ 

 ๔๕๓๓ นางวนิชญา  นอบแกว 

 ๔๕๓๔ นางสาววนิชยา  ดาราวิเศษ 

 ๔๕๓๕ นางสาววนิชา  มีคง 

 ๔๕๓๖ นางสาววนิดา  กาเส็มยิมลา 

 ๔๕๓๗ นางวนิดา  คูเคียงบุญ 

 ๔๕๓๘ นางวนิดา  นาเจริญ 

 ๔๕๓๙ นางสาววนิดา  บุญสุวรรณ 

 ๔๕๔๐ นางสาววนิดา  ศิริพันธ 

 ๔๕๔๑ นางวนิดา  สิงหโต 



 หนา   ๙๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๕๔๒ นางวนิดา  สุขพานิช 

 ๔๕๔๓ นางสาววนิดา  อิงชาติเจริญพร 

 ๔๕๔๔ นางวนิดา  อินรัสพงศ 

 ๔๕๔๕ นางสาววรกมล  อยูนาค 

 ๔๕๔๖ นางวรณัน  จันทราชัย 

 ๔๕๔๗ นางวรณัน  แรงสาริกรรม 

 ๔๕๔๘ นางวรณัน  หลิมวัฒนา 

 ๔๕๔๙ นางสาววรณิตา  ยอยรูรอบ 

 ๔๕๕๐ นางสาววรนุช  เกษตรกิจ 

 ๔๕๕๑ นางวรนุช  แกวดี 

 ๔๕๕๒ นางสาววรนุช  ทองไทย 

 ๔๕๕๓ นางวรนุช  พรหมณี 

 ๔๕๕๔ นางวรนุช  พันธุเหมานนท 

 ๔๕๕๕ นางวรนุช  พ่ึงโภคา 

 ๔๕๕๖ นางสาววรนุช  ย้ิมฟุงเฟอง 

 ๔๕๕๗ นางสาววรนุช  วงคเจริญ 

 ๔๕๕๘ นางวรนุช  ศรีเจริญ 

 ๔๕๕๙ นางวรนุช  สุขสวัสดิ์ 

 ๔๕๖๐ นางวรพรรณ  จําปาทอง 

 ๔๕๖๑ นางวรพักตร  ยามา 

 ๔๕๖๒ นางวรภร  ปานพวง 

 ๔๕๖๓ นางวรรณฑนา  ทองโรจน 

 ๔๕๖๔ นางวรรณดา  แจมเจริญ 

 ๔๕๖๕ นางสาววรรณดี  คําไกร 

 ๔๕๖๖ นางวรรณนิดา  ไพรทูลย 

 ๔๕๖๗ นางวรรณพร  สุขสมภาพ 

 ๔๕๖๘ นางวรรณภรณ  ทองมา 

 ๔๕๖๙ นางสาววรรณภรณ  ลีอราม 

 ๔๕๗๐ นางสาววรรณภา  เคนทาว 

 ๔๕๗๑ นางวรรณภา  แดนสีแกว 

 ๔๕๗๒ นางวรรณภา  พรอมมูล 

 ๔๕๗๓ นางวรรณภา  ศิริพันธ 

 ๔๕๗๔ นางวรรณรัตน  จันทรศิริ 

 ๔๕๗๕ นางสาววรรณรัตน  แดงเปา 

 ๔๕๗๖ นางวรรณรัตน  โหมหัก 

 ๔๕๗๗ นางวรรณวณัช  ไวกสิกรณ 

 ๔๕๗๘ นางวรรณวนัช  พอกระโทก 

 ๔๕๗๙ นางสาววรรณวลี  สุขพันธุ 

 ๔๕๘๐ นางวรรณวิภา  ลําพองชาติ 

 ๔๕๘๑ นางวรรณวิศา  เอี้ยงทอง 

 ๔๕๘๒ นางวรรณวิษร  สงอาจินต 

 ๔๕๘๓ นางวรรณวิสาห  ผิวออน 

 ๔๕๘๔ นางวรรณศรี  จันทรเสนา 

 ๔๕๘๕ นางวรรณา  ขาวทอง 

 ๔๕๘๖ นางวรรณา  คลายวงษ 

 ๔๕๘๗ นางสาววรรณา  คุณฮวย 

 ๔๕๘๘ นางวรรณา  จุลยุเสน 

 ๔๕๘๙ นางสาววรรณา  มุมมาลา 

 ๔๕๙๐ นางวรรณา  เรืองประยูร 

 ๔๕๙๑ นางวรรณา  สรอยแกว 



 หนา   ๙๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๕๙๒ นางวรรณา  อยูเย็น 

 ๔๕๙๓ นางวรรณี  จิตภูธโรจน 

 ๔๕๙๔ นางวรรณี  ทิพยมณี 

 ๔๕๙๕ นางวรรณี  ไทยยัง 

 ๔๕๙๖ นางวรรณี  นวลศรี 

 ๔๕๙๗ นางสาววรรณี  พรหมพูล 

 ๔๕๙๘ นางวรรยา  เมืองปาน 

 ๔๕๙๙ นางสาววรรษพร  นาครัตน 

 ๔๖๐๐ นางสาววรรษวัลย  สกุลวงศวัฒนา 

 ๔๖๐๑ นางวรลักษณ  บุญจันทรศรี 

 ๔๖๐๒ นางสาววรลักษณ  เพ็งสวาง 

 ๔๖๐๓ นางวรลักษณ  สุระดม 

 ๔๖๐๔ นางสาววรลักษณ  เสมียนหราย 

 ๔๖๐๕ นางวรวรรณ  กิจโอภาส 

 ๔๖๐๖ นางวรวรรณ  ชมคํา 

 ๔๖๐๗ นางสาววรวรรณ  ชํานาญชาง 

 ๔๖๐๘ นางวรวลัญช  จรัลทรัพย 

 ๔๖๐๙ นางวรวลัย  เกษมศรีวิวัฒน 

 ๔๖๑๐ นางสาววรวสุ  รัตนเขตต 

 ๔๖๑๑ นางสาววรัญญา  ทองจารุแข 

 ๔๖๑๒ นางวรัญญา  แปลงดี 

 ๔๖๑๓ นางสาววรัญญา  วีสเพ็ญ 

 ๔๖๑๔ นางวรัญญาภรณ  ธงศรี 

 ๔๖๑๕ นางวรัญฐลักษณ  เทพณรงค 

 ๔๖๑๖ นางสาววรัตนดา  สุริยะพรหม 

 ๔๖๑๗ นางวรัทยา  ผุดผอง 

 ๔๖๑๘ นางวรางคณา  สมราง 

 ๔๖๑๙ นางสาววรางคณา  แสงวิภาค 

 ๔๖๒๐ นางสาววรางคณา  หลักคํา 

 ๔๖๒๑ นางสาววรางคศิริ  เลิศศุภศาสตร 

 ๔๖๒๒ นางวรางรัตน  สุพรรณรัตน 

 ๔๖๒๓ นางสาววรานิษฐ  กฤษแกว 

 ๔๖๒๔ นางวราพร  เตชาติวัฒน 

 ๔๖๒๕ นางสาววราพร  สุขเจริญชัยกิจ 

 ๔๖๒๖ นางสาววราภร  คุปติศาสตร 

 ๔๖๒๗ นางสาววราภรณ  กล่ินอุบล 

 ๔๖๒๘ นางวราภรณ  ใจทน 

 ๔๖๒๙ นางวราภรณ  เนียมศรี 

 ๔๖๓๐ นางวราภรณ  บรรณพงศกร 

 ๔๖๓๑ นางวราภรณ  บุญประเสริฐ 

 ๔๖๓๒ นางสาววราภรณ  ใบพรม 

 ๔๖๓๓ นางวราภรณ  ประจงจัด 

 ๔๖๓๔ นางสาววราภรณ  มาโสมพันธ 

 ๔๖๓๕ นางวราภรณ  เมธาวรากุล 

 ๔๖๓๖ นางสาววราภรณ  ยวนจิตต 

 ๔๖๓๗ นางสาววราภรณ  ยืนย่ัง 

 ๔๖๓๘ นางวราภรณ  ริมชัยสิทธิ์ 

 ๔๖๓๙ นางวราภรณ  ลาธุลี 

 ๔๖๔๐ นางวราภรณ  วงสนิท 

 ๔๖๔๑ นางวราภรณ  สุพรรณพิทักษ 



 หนา   ๙๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๖๔๒ นางวราภรณ  แสงอินทร 

 ๔๖๔๓ นางวรารัตน  สืบนุการณ 

 ๔๖๔๔ นางวราลักษณ  โคตรมณี 

 ๔๖๔๕ นางวราลักษณ  ผลรักษ 

 ๔๖๔๖ นางวรินญา  วิลเนียร 

 ๔๖๔๗ นางสาววรินณภัส  รูเริง 

 ๔๖๔๘ นางสาววรินทิรา  ประสานพันธ 

 ๔๖๔๙ นางวรินรําไพ  โฆษิตอัมพรเสนีย 

 ๔๖๕๐ นางวริศรา  จําปาทุม 

 ๔๖๕๑ นางวริศรา  สาระไกร 

 ๔๖๕๒ นางสาววริอร  รุจิญานันทนา 

 ๔๖๕๓ นางวรุณี  นามสงวน 

 ๔๖๕๔ นางสาววลัยพร  ยติพูลสุข 

 ๔๖๕๕ นางสาววลัยภรณ  คงเจริญ 

 ๔๖๕๖ นางวลัยภรณ  ภูมิสุข 

 ๔๖๕๗ นางสาววลัยรัศศ  รวีนวลใหญ 

 ๔๖๕๘ นางวลัยลักษณ  หลาสม 

 ๔๖๕๙ นางสาววลีพร  มากคลาย 

 ๔๖๖๐ นางสาววลีพรรณ  หัตถาพงษ 

 ๔๖๖๑ นางวไลภรณ  สุขทร 

 ๔๖๖๒ นางวไลลักษณ  สีละพัฒน 

 ๔๖๖๓ นางสาววสวัตติ์  มานนทบุญยะศรี 

 ๔๖๖๔ นางวัชรา  ชัชวาลานนท 

 ๔๖๖๕ นางวัชรา  ชูเชิด 

 ๔๖๖๖ นางวัชรา  รองเดช 

 ๔๖๖๗ นางวัชรา  รอนแกว 

 ๔๖๖๘ นางวัชรา  หายทุกข 

 ๔๖๖๙ นางสาววัชราพร  ธีระธรรมประชา 

 ๔๖๗๐ นางวัชราภรณ  ขจรไพร 

 ๔๖๗๑ นางวัชราภรณ  จําปาออน 

 ๔๖๗๒ นางสาววัชราภรณ  เฟองสุวรรณ 

 ๔๖๗๓ นางวัชราภรณ  แสงสวัสดิภากร 

 ๔๖๗๔ นางสาววัชราภรณ  หุนตระนี 

 ๔๖๗๕ นางสาววัชราภรณ  อติวรรณกุล 

 ๔๖๗๖ นางวัชรินทร  คําจีน 

 ๔๖๗๗ นางสาววัชรินทร  ถาวโรภาส 

 ๔๖๗๘ นางวัชรินทร  ทุมรักษา 

 ๔๖๗๙ นางวัชริยา  เดชสายบัว 

 ๔๖๘๐ นางวัชรี  จันทรทะธรรม 

 ๔๖๘๑ นางวัชรี  ทฤษฎีสุข 

 ๔๖๘๒ นางวัชรี  เพชรหอม 

 ๔๖๘๓ นางสาววัชรี  ยุติธรรมนนท 

 ๔๖๘๔ นางสาววัชรีย  อารีรัตน 

 ๔๖๘๕ นางวัชรีวรรณ  บรรเทา 

 ๔๖๘๖ นางสาววัฐวดี  ฉัตรสุรกิจพาณิช 

 ๔๖๘๗ นางวัฒนา  บุปผาเจริญ 

 ๔๖๘๘ นางสาววัฒนา  ภัทรผล 

 ๔๖๘๙ นางวัฒนาพร  อภิวรรณรัตน 

 ๔๖๙๐ นางวัณภา  อิ่มทอง 

 ๔๖๙๑ นางวันดี  ขํายัง 



 หนา   ๙๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๖๙๒ นางสาววันดี  จุลหนองใหญ 

 ๔๖๙๓ นางวันดี  ชนะสิทธิ์ 

 ๔๖๙๔ นางวันดี  สิงหสังข 

 ๔๖๙๕ นางวันดี  ออนทอง 

 ๔๖๙๖ นางวันดี  อําพะวัน 

 ๔๖๙๗ นางวันดี  เอี่ยมทอง 

 ๔๖๙๘ นางวันทนา  หินเธาว 

 ๔๖๙๙ นางสาววันทนีย  ชัยฤทธิ์ 

 ๔๗๐๐ นางสาววันทนีย  ระดาฤทธิ์ 

 ๔๗๐๑ นางสาววันทนีย  สุขกอน 

 ๔๗๐๒ นางวันทิพย  นิ่มนวล 

 ๔๗๐๓ นางวันเพ็ญ  กัณหา 

 ๔๗๐๔ นางวันเพ็ญ  เข็มทอง 

 ๔๗๐๕ นางวันเพ็ญ  เดชพิทยานันท 

 ๔๗๐๖ นางวันเพ็ญ  ไตริน 

 ๔๗๐๗ นางวันเพ็ญ  ทําวอง 

 ๔๗๐๘ นางวันเพ็ญ  นกแกว 

 ๔๗๐๙ นางวันเพ็ญ  ภูมิสิงห 

 ๔๗๑๐ นางวันเพ็ญ  มานะเจริญ 

 ๔๗๑๑ นางวันเพ็ญ  สมกองแกว 

 ๔๗๑๒ นางวันเพ็ญ  สุขแจม 

 ๔๗๑๓ นางวันเพ็ญ  สุรารักษ 

 ๔๗๑๔ นางวันเพ็ญ  เอกพงษ 

 ๔๗๑๕ นางวันวิสา  เตี่ยวสกุล 

 ๔๗๑๖ นางสาววันวิสา  ถนอมสัตย 

 ๔๗๑๗ นางสาววันวิสา  วงศสมอ 

 ๔๗๑๘ นางวันวิสาข  กาญจนาภรณ 

 ๔๗๑๙ นางสาววันวิสาข  คงจันทร 

 ๔๗๒๐ นางสาววันวิสาข  บุรินนิตย 

 ๔๗๒๑ นางสาววันวิสาข  สิริอัคคะโชติ 

 ๔๗๒๒ นางสาววัลภา  จุลเวช 

 ๔๗๒๓ นางวัลยรญา  สรอยบุดดา 

 ๔๗๒๔ นางสาววัลยา  มีศรีผอง 

 ๔๗๒๕ นางสาววัลลภา  ศิริรัตน 

 ๔๗๒๖ นางวัลลภา  แสนศิลา 

 ๔๗๒๗ นางสาววัลลภา  อินทรทอง 

 ๔๗๒๘ นางวัลลี  จีนลิบ 

 ๔๗๒๙ นางสาววาทินี  บุญรอด 

 ๔๗๓๐ นางสาววารยา  พรมเอี่ยม 

 ๔๗๓๑ นางวารินทร  หมอยาดี 

 ๔๗๓๒ นางวารี  หนูแกว 

 ๔๗๓๓ นางวารุณี  คําวรรณ 

 ๔๗๓๔ นางสาววารุณี  ชาติกิจอนันต 

 ๔๗๓๕ นางวารุณี  ชูแกว 

 ๔๗๓๖ นางวารุณี  โนวิชัย 

 ๔๗๓๗ นางวารุณี  ปริยะ 

 ๔๗๓๘ นางวารุณี  แปกลาง 

 ๔๗๓๙ นางวารุณี  พวงสุข 

 ๔๗๔๐ นางวารุณี  ภัทรภากรณ 

 ๔๗๔๑ นางวารุณี  โยธาวงค 



 หนา   ๙๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๗๔๒ นางสาววารุณี  ฮวดล้ิม 

 ๔๗๔๓ นางวาลินี  แสนสวัสดิ์ 

 ๔๗๔๔ นางสาววาสนา  กาแกว 

 ๔๗๔๕ นางวาสนา  แกวกําเหนิดพงษ 

 ๔๗๔๖ นางวาสนา  แกวขาว 

 ๔๗๔๗ นางวาสนา  โควบวนอาน 

 ๔๗๔๘ นางวาสนา  เจริญศิริ 

 ๔๗๔๙ นางวาสนา  ชุมชอบ 

 ๔๗๕๐ นางวาสนา  เชี่ยวชูกุล 

 ๔๗๕๑ นางสาววาสนา  ตนพุดซา 

 ๔๗๕๒ นางสาววาสนา  แตมทอง 

 ๔๗๕๓ นางวาสนา  เทียนจารุวัฒนา 

 ๔๗๕๔ นางสาววาสนา  นกเอี้ยงทอง 

 ๔๗๕๕ นางวาสนา  พงศบรรดิ 

 ๔๗๕๖ นางสาววาสนา  พันบุระ 

 ๔๗๕๗ นางสาววาสนา  ภูคําศักดิ์ 

 ๔๗๕๘ นางวาสนา  โยธานัก 

 ๔๗๕๙ นางวาสนา  ราศรีมินทร 

 ๔๗๖๐ นางวาสนา  ละครศรี 

 ๔๗๖๑ นางวาสนา  ศรีรุง 

 ๔๗๖๒ นางวาสนา  สังขศิริ 

 ๔๗๖๓ นางวาสนา  สาลี 

 ๔๗๖๔ นางวาสนา  สีขาว 

 ๔๗๖๕ นางสาววาสนา  สุระกําแหง 

 ๔๗๖๖ นางวาสนา  แสนดวง 

 ๔๗๖๗ นางวาสนา  อุษามาลยเวท 

 ๔๗๖๘ นางวาสนา  ฮาดวิเศษ 

 ๔๗๖๙ นางวาสินี  แกวมณี 

 ๔๗๗๐ นางวิจิณ  เภาศรี 

 ๔๗๗๑ นางวิจิตตรี  วีระเสถียร 

 ๔๗๗๒ นางวิจิตตา  ทองแสวง 

 ๔๗๗๓ นางวิจิตรา  จีนจ๋ิว 

 ๔๗๗๔ นางวิจิตรา  ชูกลีบ 

 ๔๗๗๕ นางวิจิตรา  บริเพ็ชร 

 ๔๗๗๖ นางสาววิจิตรา  ปนมิตร 

 ๔๗๗๗ นางสาววิชชินี  ตรรกเมธา 

 ๔๗๗๘ นางวิชชุดา  สายทองมาตร 

 ๔๗๗๙ นางสาววิชญศรัณ  วงษวัฒนวรา 

 ๔๗๘๐ นางวิชญา  มีรอด 

 ๔๗๘๑ นางวิชญา  วราธนวินท 

 ๔๗๘๒ นางสาววิชญาดา  เรืองชัยเสรีพงษ 

 ๔๗๘๓ นางสาววิชญานิน  จันทา 

 ๔๗๘๔ นางสาววิชิตา  อันทาว 

 ๔๗๘๕ นางสาววิทยาภรณ  จันทวงศ 

 ๔๗๘๖ นางวินยา  ธนาสุวรรณ 

 ๔๗๘๗ นางสาววินันทนุช  พิชยะกุลพัฒน 

 ๔๗๘๘ นางสาววิภา  กล่ินจําปา 

 ๔๗๘๙ นางสาววิภา  แกวโกวิท 

 ๔๗๙๐ นางวิภา  เพิดขุนทด 

 ๔๗๙๑ นางวิภา  ศรีตะ 



 หนา   ๙๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๗๙๒ นางวิภากร  ทองศิริ 

 ๔๗๙๓ นางวิภากรณ  เชาวนอย 

 ๔๗๙๔ นางสาววิภาดา  การประกอบ 

 ๔๗๙๕ นางสาววิภาพร  เขียวมาก 

 ๔๗๙๖ นางวิภาพร  คงศรียาตรา 

 ๔๗๙๗ นางวิภาภรณ  ทิพพะหา 

 ๔๗๙๘ นางวิภาภรณ  วงศจันทร 

 ๔๗๙๙ นางวิภาภรณ  วังสองชั้น 

 ๔๘๐๐ นางวิภาภรณ  วุฒิวีรกุล 

 ๔๘๐๑ นางวิภารัตน  แกวลอย 

 ๔๘๐๒ นางสาววิภารัตน  เขงพิมล 

 ๔๘๐๓ นางสาววิภารัตน  จันทพันธ 

 ๔๘๐๔ นางวิภารัตน  จันทรวิไลรัตน 

 ๔๘๐๕ นางสาววิภารัตน  บุตรศรี 

 ๔๘๐๖ นางวิภารัตน  พรหมมาก 

 ๔๘๐๗ นางวิภารัตน  มหามิตร 

 ๔๘๐๘ นางสาววิภารัตน  มินทราศักดิ์ 

 ๔๘๐๙ นางวิภารัตน  ยอดโคกสูง 

 ๔๘๑๐ นางวิภารัตน  หงษษา 

 ๔๘๑๑ นางสาววิภาวดี  พุทธรอด 

 ๔๘๑๒ นางวิภาวี  สุทธิพล 

 ๔๘๑๓ นางวิมล  เดชาติวงศ ณ อยุธยา 

 ๔๘๑๔ นางวิมล  สังขทอง 

 ๔๘๑๕ นางวิมล  หุนสม 

 ๔๘๑๖ นางสาววิมล  อินทรประเสริฐ 

 ๔๘๑๗ นางวิมลนาฎ  นนทพันธ 

 ๔๘๑๘ นางวิมลภรณ  จอมนอย 

 ๔๘๑๙ นางวิมลรัตน  ดีสุข 

 ๔๘๒๐ นางวิมลรัตน  นาคออน 

 ๔๘๒๑ นางวิมลิน  คัมภิรานนท 

 ๔๘๒๒ นางวิยดา  กอเกียรติสาขา 

 ๔๘๒๓ นางวิยดา  เจียมเจือจันทร 

 ๔๘๒๔ นางวิยดา  ดุลยเกียรติ 

 ๔๘๒๕ นางวิยดา  ลอมทอง 

 ๔๘๒๖ นางสาววิยะดา  จันทราช 

 ๔๘๒๗ นางสาววิยะดา  ปลอดทอง 

 ๔๘๒๘ นางสาววิยะดา  เรืองสุวรรณ 

 ๔๘๒๙ นางวิรงรอง  กษิตินทร 

 ๔๘๓๐ นางสาววิรัช  โพธิไทร 

 ๔๘๓๑ นางวิรัตน  โชคเจริญผล 

 ๔๘๓๒ นางวิรัตน  บุญเรือง 

 ๔๘๓๓ นางวิรัตน  วงภาพ 

 ๔๘๓๔ นางวิรัตน  วรรธนะวลัญช 

 ๔๘๓๕ นางสาววิรัลพัชร  เนตรไพฑูรย 

 ๔๘๓๖ นางวิรัลพัชร  สดศรี 

 ๔๘๓๗ นางวิราวรรณ  นันตะรีสี 

 ๔๘๓๘ นางวิราสินี  สรอยแกว 

 ๔๘๓๙ นางวิริยา  กําเนิดสิงห 

 ๔๘๔๐ นางวิริยา  นาคพันธ 

 ๔๘๔๑ นางวิริยา  ศิริกา 



 หนา   ๙๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๘๔๒ นางสาววิรุณี  อินทรียงค 

 ๔๘๔๓ นางวิรุด  ดารา 

 ๔๘๔๔ นางวิไรวรรณ  อวมจอย 

 ๔๘๔๕ นางสาววิลัยพร  คําชาติ 

 ๔๘๔๖ นางวิลัยพร  ดาดวง 

 ๔๘๔๗ นางวิลัยวรรณ  บุญรอง 

 ๔๘๔๘ นางวิลา  ตรีวัย 

 ๔๘๔๙ นางสาววิลาวรรณ  ศรีสุวรรณ 

 ๔๘๕๐ นางวิลาวรรณ  พิมณุวงศ 

 ๔๘๕๑ นางสาววิลาวัณย  เตาทอง 

 ๔๘๕๒ นางวิลาวัลย  เถื่อนหาวลา 

 ๔๘๕๓ นางวิลาวัลย  นิ่มเนติพันธ 

 ๔๘๕๔ นางสาววิลาวัลย  บุญมี 

 ๔๘๕๕ นางวิลาวัลย  ปวงประเสริฐ 

 ๔๘๕๖ นางสาววิลาวัลย  โพธิ์ศรี 

 ๔๘๕๗ นางสาววิลาวัลย  มากประดิษฐ 

 ๔๘๕๘ นางวิลาวัลย  รัชตะอดุลศิลป 

 ๔๘๕๙ นางวิลาวัลย  วิสุทธิสิงห 

 ๔๘๖๐ นางสาววิลาวัลย  สมฤทธิ์ 

 ๔๘๖๑ นางวิลาวัลย  สุขนวล 

 ๔๘๖๒ นางวิลาสินี  ไชยมาก 

 ๔๘๖๓ นางวิลาสินี  บําบัตร 

 ๔๘๖๔ นางสาววิลาสินี  มากจุย 

 ๔๘๖๕ นางวิลาสินี  วงษกลาง 

 ๔๘๖๖ นางสาววิไล  กระจางจาย 

 ๔๘๖๗ นางสาววิไล  คงพานิช 

 ๔๘๖๘ นางสาววิไล  ไชยณรงคพรศิริ 

 ๔๘๖๙ นางวิไล  สังขจุย 

 ๔๘๗๐ นางวิไลทอง  เลาศรี 

 ๔๘๗๑ นางวิไลพร  กันธิยะ 

 ๔๘๗๒ นางสาววิไลพร  กุลบุตร 

 ๔๘๗๓ นางวิไลพร  แกวฝาย 

 ๔๘๗๔ นางสาววิไลพร  ชมภูแกว 

 ๔๘๗๕ นางวิไลพร  พงศเพ่ิม 

 ๔๘๗๖ นางวิไลรัตน  เนื้อนุย 

 ๔๘๗๗ นางวิไลรัตน  อ่ําแกว 

 ๔๘๗๘ นางวิไลลักษณ  จันทรปุม 

 ๔๘๗๙ นางวิไลลักษณ  จันทะคอม 

 ๔๘๘๐ นางสาววิไลลักษณ  เดชะคําภู 

 ๔๘๘๑ นางวิไลลักษณ  บาทวงษ 

 ๔๘๘๒ นางวิไลลักษณ  พิมพพรม 

 ๔๘๘๓ นางวิไลลักษณ  เพชรหิน 

 ๔๘๘๔ นางวิไลลักษณ  ฟาสิริพร 

 ๔๘๘๕ นางสาววิไลลักษณ  วิริยะนิตย 

 ๔๘๘๖ นางวิไลลักษณ  สุขดา 

 ๔๘๘๗ นางวิไลวรรณ  คําศรีสุข 

 ๔๘๘๘ นางวิไลวรรณ  โตดี 

 ๔๘๘๙ นางวิไลวรรณ  บัวขาว 

 ๔๘๙๐ นางสาววิไลวรรณ  บัวหอม 

 ๔๘๙๑ นางวิไลวรรณ  ฝปากเพราะ 



 หนา   ๑๐๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๘๙๒ นางวิไลวรรณ  มีบุ 

 ๔๘๙๓ นางวิไลวรรณ  ศรีใจวงศ 

 ๔๘๙๔ นางสาววิไลวรรณ  ศรีประสงค 

 ๔๘๙๕ นางวิไลวรรณ  ศิริ 

 ๔๘๙๖ นางวิไลวรรณ  สําราญพันธ 

 ๔๘๙๗ นางวิไลวัลย  มีธรรม 

 ๔๘๙๘ นางวิวาพร  แสนบุญ 

 ๔๘๙๙ นางวิศนี  ตรีเพ็ชร 

 ๔๙๐๐ นางสาววิศารัตน  ชูชัยยะ 

 ๔๙๐๑ นางวิสสุตา  คําภักดี 

 ๔๙๐๒ นางวิสา  ทองสําฤทธิ์ 

 ๔๙๐๓ นางสาววิสา  มหาราช 

 ๔๙๐๔ นางวิสาข  อามาตยชาดี 

 ๔๙๐๕ นางสาววิสาขา  บุญเทียม 

 ๔๙๐๖ นางวิสุทธิ์  แซหลี 

 ๔๙๐๗ นางสาววีกุญญา  ลือเล่ือง 

 ๔๙๐๘ นางสาววีณา  พานิชกุล 

 ๔๙๐๙ นางสาววีณา  มงคลพร 

 ๔๙๑๐ นางสาววีณา  ลิมประเสริฐสุข 

 ๔๙๑๑ นางสาววีณา  วิริยะศาลชัย 

 ๔๙๑๒ นางสาววีณา  สุวรรณศิริ 

 ๔๙๑๓ นางวีรญา  ศีลพร 

 ๔๙๑๔ นางสาววรีภรณ  นิกระโทก 

 ๔๙๑๕ นางวีรยา  ถาอุปชิต 

 ๔๙๑๖ นางวีรยา  ธรรมวิจิตรกุล 

 ๔๙๑๗ นางวีรวรรณ  ศิลาสวรรค 

 ๔๙๑๘ นางสาววีรสุดา  นาคหลอ 

 ๔๙๑๙ นางวีระนุช  ขันคํา 

 ๔๙๒๐ นางสาววีราภรณ  คําศรี 

 ๔๙๒๑ นางวีรียา  ทําเนาว 

 ๔๙๒๒ นางเวรุวรรณ  ดอนโอภาส 

 ๔๙๒๓ นางแวนแกว  ยศตีนเทียน 

 ๔๙๒๔ นางแวมารีแย  หะมะ 

 ๔๙๒๕ นางสาวแวว  เรือนปญจะ 

 ๔๙๒๖ นางแววดาว  จันแจ 

 ๔๙๒๗ นางสาวแววดาว  ศรีสิทธิ์ 

 ๔๙๒๘ นางสาวแววตา  ปนเกตุ 

 ๔๙๒๙ นางแววมณี  บรรพตาธิ 

 ๔๙๓๐ นางแวอาซีซะห  หะยีสะแม 

 ๔๙๓๑ นางศกลวรรณ  อารีบุหงา 

 ๔๙๓๒ นางศมานันท  ศรีพัฒนพร 

 ๔๙๓๓ นางศรสวรรค  ปรุณหสิริ 

 ๔๙๓๔ นางศรัญญา  โนรี 

 ๔๙๓๕ นางศรัญญา  สัชชานนท 

 ๔๙๓๖ นางสาวศรัณยา  วัฒนาวงศดอน 

 ๔๙๓๗ นางสาวศรัณยา  สมรส 

 ๔๙๓๘ นางศรัณยาพร  สุเทพ 

 ๔๙๓๙ นางสาวศราภรณ  ทองจินดา 

 ๔๙๔๐ นางสาวศรินทรทิพย  บุญเนียม 

 ๔๙๔๑ นางสาวศริพรรณ  พวงแกว 



 หนา   ๑๐๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๙๔๒ นางสาวศริยา  หอบุตร 

 ๔๙๔๓ นางศรีกัญญา  เชื้อรบ 

 ๔๙๔๔ นางศรีกัลยา  จําปาเหล็ก 

 ๔๙๔๕ นางศรีนัทธี  อยูหนู 

 ๔๙๔๖ นางสาวศรีมงคล  จิตนาวสาร 

 ๔๙๔๗ นางศรียะตรา  สุขชุม 

 ๔๙๔๘ นางศรียุพิน  บุญทศ 

 ๔๙๔๙ นางสาวศรีรัตน  รัตนแกว 

 ๔๙๕๐ นางสาวศรีรัตน  ศุภวรรธนะกุล 

 ๔๙๕๑ นางศรีรัตนา  จันทรตรี 

 ๔๙๕๒ นางศรีโรจน  โตวัฒนกูร 

 ๔๙๕๓ นางสาวศรีวรรณ  ทองศรี 

 ๔๙๕๔ นางศรีวรรณ  พรมบุตร 

 ๔๙๕๕ นางสาวศรีสกุล  อุนพันธ 

 ๔๙๕๖ นางศรีสมบูรณ  พุมชุมแสง 

 ๔๙๕๗ นางศรีสุข  คําสิม 

 ๔๙๕๘ นางสาวศรีสุดา  วุฒิอนันตชัย 

 ๔๙๕๙ นางศรีสุดา  โสภัณ 

 ๔๙๖๐ นางศรีสุดา  อุนแกว 

 ๔๙๖๑ นางศรีอักษร  อุบลบาน 

 ๔๙๖๒ นางสาวศรีอุบล  อยูสุข 

 ๔๙๖๓ นางศลิษา  บุญบําเพ็ญ 

 ๔๙๖๔ นางศลิษา  พงษศิร ิ

 ๔๙๖๕ นางศศธร  จันทะคาม 

 ๔๙๖๖ นางศศิญา  ไชยศึก 

 ๔๙๖๗ นางศศิญารัชต  นันทไพบูลย 

 ๔๙๖๘ นางศศิตา  พูลเพ่ิม 

 ๔๙๖๙ นางศศิธร  กลางสุโพธิ์ 

 ๔๙๗๐ นางสาวศศิธร  แกวเขียว 

 ๔๙๗๑ นางศศิธร  จารยคูณ 

 ๔๙๗๒ นางศศิธร  ทองดีนอก 

 ๔๙๗๓ นางศศิธร  ทองสุวรรณ 

 ๔๙๗๔ นางศศิธร  ธีระภูพรม 

 ๔๙๗๕ นางสาวศศิธร  เปยมทอง 

 ๔๙๗๖ นางศศิธร  ผลบุญภิรมย 

 ๔๙๗๗ นางสาวศศิธร  ผาสุขดี 

 ๔๙๗๘ นางสาวศศิธร  พรหมประกาย 

 ๔๙๗๙ นางศศิธร  ไพรสณฑ 

 ๔๙๘๐ นางศศิธร  ภักดีประยูร 

 ๔๙๘๑ นางศศิธร  แสงเพชร 

 ๔๙๘๒ นางศศิธร  หวางกลาง 

 ๔๙๘๓ นางศศิธร  หัสวาที 

 ๔๙๘๔ นางศศิธร  ออนวัน 

 ๔๙๘๕ นางศศินันท  ใจถวิล 

 ๔๙๘๖ นางศศินันท  องอาจ 

 ๔๙๘๗ นางศศินี  บุญประกายแกว 

 ๔๙๘๘ นางสาวศศิเนตร  มีนาภา 

 ๔๙๘๙ นางสาวศศิรดา  เศรษฐรักษา 

 ๔๙๙๐ นางสาวศศิรธา  มีมาก 

 ๔๙๙๑ นางศศิลักษณ  ทองชื่น 



 หนา   ๑๐๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๙๙๒ นางสาวศศิวรินทร  มณีอินทร 

 ๔๙๙๓ นางศันสนีย  ล้ีนะวัฒนา 

 ๔๙๙๔ นางศาพนา  สองแสง 

 ๔๙๙๕ นางสาวศิรประภา  บุญมั่น 

 ๔๙๙๖ นางศิรภัสสร  บุญเชิด 

 ๔๙๙๗ นางสาวศิรภัสสร  ผองผุด 

 ๔๙๙๘ นางศิราณี  แพทยนุสนธิ์ 

 ๔๙๙๙ นางศิราณี  สุทธิเจริญ 

 ๕๐๐๐ นางศิราธร  ปองจันทร 

 ๕๐๐๑ นางศิราภรณ  ตอวรรณะ 

 ๕๐๐๒ นางศิริกร  ทิพโชติ 

 ๕๐๐๓ นางสาวศิริกาญจน  ดีนวลพะเนาว 

 ๕๐๐๔ นางสาวศิริกาญจน  นุชาญรัมย 

 ๕๐๐๕ นางศิริกานต  ตุงแกว 

 ๕๐๐๖ นางศิริขวัญ  มลคลํ้า 

 ๕๐๐๗ นางสาวศิริขวัญ  แสงยันต 

 ๕๐๐๘ นางสาวศิริจรรยา  สาระขันธ 

 ๕๐๐๙ นางสาวศิริญญา  สุภาวิตา 

 ๕๐๑๐ นางสาวศิริณัฏฐ  อินทเชื้อ 

 ๕๐๑๑ นางศิริธร  เพ่ิมรุงเรือง 

 ๕๐๑๒ นางศิรินพร  ทัพโพธิ ์

 ๕๐๑๓ นางศิรินุช  ฉายแสง 

 ๕๐๑๔ นางสาวศิรินุช  อิ่มสําอางค 

 ๕๐๑๕ นางสาวศิรินุช  อุบลวัฒน 

 ๕๐๑๖ นางศิริพร  กังวาล 

 ๕๐๑๗ นางศิริพร  ขอพันกลาง 

 ๕๐๑๘ นางสาวศิริพร  เขียวสอาด 

 ๕๐๑๙ นางศิริพร  คุณยศย่ิง 

 ๕๐๒๐ นางสาวศิริพร  จักรออม 

 ๕๐๒๑ นางศิริพร  แซมสนธิ์ 

 ๕๐๒๒ นางศิริพร  ถนอมทรัพย 

 ๕๐๒๓ นางสาวศิริพร  ทับทอง 

 ๕๐๒๔ นางศิริพร  โทลา 

 ๕๐๒๕ นางศิริพร  นวนงาม 

 ๕๐๒๖ นางสาวศิริพร  นาถธีระพงษ 

 ๕๐๒๗ นางศิริพร  เนื่องโสม 

 ๕๐๒๘ นางศิริพร  บรรเทาทุกข 

 ๕๐๒๙ นางสาวศิริพร  พันธุศิริ 

 ๕๐๓๐ นางสาวศิริพร  เพ็งจันทร 

 ๕๐๓๑ นางสาวศิริพร  เมืองพิล 

 ๕๐๓๒ นางศิริพร  รัตนธํารงค 

 ๕๐๓๓ นางศิริพร  เรือนมูล 

 ๕๐๓๔ นางสาวศิริพร  สกุลพราหมณ 

 ๕๐๓๕ นางสาวศิริพร  สังขทอง 

 ๕๐๓๖ นางศิริพร  ใสสม 

 ๕๐๓๗ นางศิริพร  หมาดวิล 

 ๕๐๓๘ นางสาวศิริพร  หอศิวาลัย 

 ๕๐๓๙ นางศิริพร  ออนแกว 

 ๕๐๔๐ นางสาวศิริพร  อุดมนพรัตน 

 ๕๐๔๑ นางศิริพร  เอียดแกว 



 หนา   ๑๐๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๐๔๒ นางสาวศิริพรรณ  นุนโต 

 ๕๐๔๓ นางศิริพรรณ  ศรีเปารยะ 

 ๕๐๔๔ นางศิริพรรณ  เสนะบุตร 

 ๕๐๔๕ นางศิริภรณ  เจริญพร 

 ๕๐๔๖ นางศิริภรณ  ทองคํา 

 ๕๐๔๗ นางศิริภัทร  คําภู 

 ๕๐๔๘ นางศิริมา  จันทะนาม 

 ๕๐๔๙ นางสาวศิริมา  ไชยมูล 

 ๕๐๕๐ นางศิริมา  วงคสอน 

 ๕๐๕๑ นางสาวศิริมา  เสนาธรรม 

 ๕๐๕๒ นางสาวศิริมา  หมาดเตะ 

 ๕๐๕๓ นางศิริรดา  ผางพันธ 

 ๕๐๕๔ นางสาวศิริรัชต  นามสวาง 

 ๕๐๕๕ นางสาวศิริรัตน  กลับเกตุ 

 ๕๐๕๖ นางศิริรัตน  กวางทุง 

 ๕๐๕๗ นางศิริรัตน  กิจเกตุ 

 ๕๐๕๘ นางสาวศิริรัตน  นิตยธนาธร 

 ๕๐๕๙ นางศิริรัตน  บัวโรย 

 ๕๐๖๐ นางศิริรัตน  ปยะจันทร 

 ๕๐๖๑ นางสาวศิริรัตน  พรประภาพันธ 

 ๕๐๖๒ นางสาวศิริรัตน  พันธุศุภผล 

 ๕๐๖๓ นางศิริรัตน  มีวาสนา 

 ๕๐๖๔ นางศิริรัตน  ศรีสวาง 

 ๕๐๖๕ นางศิริรัตน  ศิริมาศ 

 ๕๐๖๖ นางศิริรัตน  สมประสงค 

 ๕๐๖๗ นางศิริรัตน  สิทธิชัย 

 ๕๐๖๘ นางศิริรัตน  สุนทราศรี 

 ๕๐๖๙ นางศิริรัตน  โสมนัส 

 ๕๐๗๐ นางสาวศิริลักษณ  เกตุพินิจ 

 ๕๐๗๑ นางศิริลักษณ  จันทะโร 

 ๕๐๗๒ นางสาวศิริลักษณ  เชียงคํา 

 ๕๐๗๓ นางศิริลักษณ  ปญญาศิริกุล 

 ๕๐๗๔ นางศิริลักษณ  ปญโญ 

 ๕๐๗๕ นางสาวศิริลักษณ  พรมยะ 

 ๕๐๗๖ นางสาวศิริลักษณ  ภาพันธ 

 ๕๐๗๗ นางศิริลักษณ  ภูนาสี 

 ๕๐๗๘ นางสาวศิริลักษณ  โยทัยเที่ยง 

 ๕๐๗๙ นางศิริลักษณ  ศรีสังข 

 ๕๐๘๐ นางสาวศิริวรรณ  เชาวโน 

 ๕๐๘๑ นางศิริวรรณ  ทองคํา 

 ๕๐๘๒ นางศิริวรรณ  เทพชุม 

 ๕๐๘๓ นางศิริวรรณ  ธีระวิวัฒนชัย 

 ๕๐๘๔ นางสาวศิริวรรณ  ปฐมพงษ 

 ๕๐๘๕ นางศิริวรรณ  พานิชเจริญ 

 ๕๐๘๖ นางศิริวรรณ  พิมาสน 

 ๕๐๘๗ นางศิริวรรณ  รุงเหมือนฟา 

 ๕๐๘๘ นางสาวศิริวรรณ  ศรีศักดิ์เพชร 

 ๕๐๘๙ นางสาวศิริวรรณ  หมอมพอนุช 

 ๕๐๙๐ นางศิริวรรณ  หาญกําธร 

 ๕๐๙๑ นางสาวศิริวิภา  พรหมเพ็ชร 



 หนา   ๑๐๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๐๙๒ นางศิริอร  กนกฉันท 

 ๕๐๙๓ นางศิริอร  เจียมสุขสุจิตต 

 ๕๐๙๔ นางสาวศิโรรัตน  คชฤทธิ์ 

 ๕๐๙๕ นางศิโรรัตน  ศรีวิเนตร 

 ๕๐๙๖ นางศิลลา  ภูตาเพิด 

 ๕๐๙๗ นางสาวศิวนารถ  จารุพันธ 

 ๕๐๙๘ นางสาวศิวภรณ  รอดพูล 

 ๕๐๙๙ นางสาวศิวรักษ  ทับทิมทอง 

 ๕๑๐๐ นางศิวาพร  ดอกนาค 

 ๕๑๐๑ นางศิวาภรณ  เขียนนิลศิริ 

 ๕๑๐๒ นางศุกลรัตน  ศรีอังกูร 

 ๕๑๐๓ นางสาวศุภกนิษฐ  จงนวกิจวิศาล 

 ๕๑๐๔ นางสาวศุภจิต  โกยจรัสกุล 

 ๕๑๐๕ นางสาวศุภชลาลัย  ยศไสวพงศพันธุ 

 ๕๑๐๖ นางศุภณิช  สมบัติทอง 

 ๕๑๐๗ นางสาวศุภมาศ  พันธุรี 

 ๕๑๐๘ นางสาวศุภรดา  ชุมพาลี 

 ๕๑๐๙ นางศุภรดา  ศรเพชร 

 ๕๑๑๐ นางสาวศุภรดา  เสวตวงษ 

 ๕๑๑๑ นางสาวศุภรพิชญ  ศรีบุญเรือง 

 ๕๑๑๒ นางสาวศุภรัตน  ชูเมือง 

 ๕๑๑๓ นางศุภรัตน  รักเกื้อ 

 ๕๑๑๔ นางศุภรา  ฮอธิวงค 

 ๕๑๑๕ นางศุภลักษณ  กีรติชนานนท 

 ๕๑๑๖ นางศุภลักษณ  เกตุแกว 

 ๕๑๑๗ นางศุภลักษณ  มณีนวล 

 ๕๑๑๘ นางศุภลักษณ  วิบูลยกูล 

 ๕๑๑๙ นางศุภวรรณ  กาสี 

 ๕๑๒๐ นางศุภษา  ธรรมกมลฉัตร 

 ๕๑๒๑ นางศุรัชฎา  อภิกุลชากรณ 

 ๕๑๒๒ นางสาวศุราภรณ  ชิวปรีชา 

 ๕๑๒๓ นางศุวลักษณ  ไตรสุวรรณ 

 ๕๑๒๔ นางสาวเศวตาภรณ  เพชรบุญวรรโณ 

 ๕๑๒๕ นางสาวโศจิรัตน  อิสสะโร 

 ๕๑๒๖ นางสกาวเดือน  จอมเมือง 

 ๕๑๒๗ นางสกาวเดือน  เสวตวงษ 

 ๕๑๒๘ นางสกุณา  อาจสมัย 

 ๕๑๒๙ นางสาวสกุณา  อุษณวศิน 

 ๕๑๓๐ นางสาวสงกรานต  บุญณรงค 

 ๕๑๓๑ นางสาวสงกรานต  สุริวงษ 

 ๕๑๓๒ นางสาวสงวนศักดิ์  บุญโต 

 ๕๑๓๓ นางสาวสนธยา  สังวาลวงษ 

 ๕๑๓๔ นางสนิท  ปกการะโถ 

 ๕๑๓๕ นางสาวสใบทิพย  วรรณา 

 ๕๑๓๖ นางสมกิจ  ลากวงษ 

 ๕๑๓๗ นางสมควร  จันทรคง 

 ๕๑๓๘ นางสมควร  ธนาพิบูลยผล 

 ๕๑๓๙ นางสาวสมคิด  ชูราศรี 

 ๕๑๔๐ นางสมคิด  ทรงศรี 

 ๕๑๔๑ นางสมคิด  บุญมาก 



 หนา   ๑๐๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๑๔๒ นางสมคิด  เอมสมบูรณ 

 ๕๑๔๓ นางสมจิต  ตันแปง 

 ๕๑๔๔ นางสมจิต  รุงแสง 

 ๕๑๔๕ นางสมจิต  เรืองอุไร 

 ๕๑๔๖ นางสมจิตร  ถาวงษกลาง 

 ๕๑๔๗ นางสาวสมจิตร  พอบขุนทด 

 ๕๑๔๘ นางสมจิตร  อุปมนต 

 ๕๑๔๙ นางสมจิตร  ภูทัศ 

 ๕๑๕๐ นางสมใจ  จารุตันติ์ 

 ๕๑๕๑ นางสาวสมใจ  พิมพทองงาม 

 ๕๑๕๒ นางสาวสมใจ  โพธิ์สุวรรณ 

 ๕๑๕๓ นางสาวสมใจ  รอดขํา 

 ๕๑๕๔ นางสมใจ  สงครินทร 

 ๕๑๕๕ นางสมฉัน  ชํานาญพล 

 ๕๑๕๖ นางสมชิด  เกษเกษม 

 ๕๑๕๗ นางสาวสมญา  สมตัว 

 ๕๑๕๘ นางสาวสมถวิล  จินดา 

 ๕๑๕๙ นางสมทรง  เงินพันธ 

 ๕๑๖๐ นางสาวสมทรง  จ่ันนิล 

 ๕๑๖๑ นางสมบัติ  มั่นใจดี 

 ๕๑๖๒ นางสาวสมบูรณ  วงศเครือศร 

 ๕๑๖๓ นางสมบูรณ  สิงหพรม 

 ๕๑๖๔ นางสมปอง  กล่ินสมหวัง 

 ๕๑๖๕ นางสมปอง  เดชชัยพิทักษ 

 ๕๑๖๖ นางสมปอง  วังหอม 

 ๕๑๖๗ นางสมพร  เครือนิล 

 ๕๑๖๘ นางสมพร  จงสวางเสรีชัย 

 ๕๑๖๙ นางสาวสมพร  บัวภัทรสิริ 

 ๕๑๗๐ นางสมพร  รวงราช 

 ๕๑๗๑ นางสมพรศรี  ชูโตชนะ 

 ๕๑๗๒ นางสาวสมพิศ  เพียงเกษ 

 ๕๑๗๓ นางสมพิศ  โพธิ์พระรส 

 ๕๑๗๔ นางสาวสมพิศ  ฤทธิ์เนื่อง 

 ๕๑๗๕ นางสมพิศ  ลุนชิตร 

 ๕๑๗๖ นางสาวสมพิศ  อําภา 

 ๕๑๗๗ นางสมมาส  สาคร 

 ๕๑๗๘ นางสาวสมร  ประทุมไทย 

 ๕๑๗๙ นางสาวสมฤดี  รุงเรือง 

 ๕๑๘๐ นางสาวสมฤทัย  โพธิเตียน 

 ๕๑๘๑ นางสาวสมฤทัย  ศิริเมร 

 ๕๑๘๒ นางสาวสมลักษณ  ศรีวิรัญ 

 ๕๑๘๓ นางสมศรี  เขียวออน 

 ๕๑๘๔ นางสาวสมศรี  งามโฉม 

 ๕๑๘๕ นางสมศรี  แตงออน 

 ๕๑๘๖ นางสมศรี  หอมบุบผา 

 ๕๑๘๗ นางสาวสมสุข  วงษเกิดศรี 

 ๕๑๘๘ นางสมหญิง  ละมั่งทอง 

 ๕๑๘๙ นางสาวสมหมาย  เชียงสิน 

 ๕๑๙๐ นางสมหมาย  ตาแวน 

 ๕๑๙๑ นางสมหมาย  ไตรทอง 



 หนา   ๑๐๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๑๙๒ นางสมานันท  บุรุษสิทธิ์ 

 ๕๑๙๓ นางสมาพร  ศรีทองสุข 

 ๕๑๙๔ นางสาวสมิตานันตน  เพชรไชย 

 ๕๑๙๕ นางสาวสยุมพร  จันทรงาม 

 ๕๑๙๖ นางสยุมพร  ชูชีพ 

 ๕๑๙๗ นางสยุมพร  สายมงคล 

 ๕๑๙๘ นางสาวสรชา  ทวีคูณ 

 ๕๑๙๙ นางสรณสุภางค  โอวประเสริฐ 

 ๕๒๐๐ นางสาวสรวงสุดา  เบาเทศ 

 ๕๒๐๑ นางสรวงสุดา  ปองแกว 

 ๕๒๐๒ นางสาวสรวรรณ  โพธิอะ 

 ๕๒๐๓ นางสาวสรวีย  พรมชน 

 ๕๒๐๔ นางสรอยเพชร  เขียวแกว 

 ๕๒๐๕ นางสาวสรอยฟา  ล้ีเกษร 

 ๕๒๐๖ นางสรัญญา  คําวิลัย 

 ๕๒๐๗ นางสรัญญา  เพชรประพันธ 

 ๕๒๐๘ นางสริตา  ภูกลาง 

 ๕๒๐๙ นางสรินดา  ศรีปน 

 ๕๒๑๐ นางสริยาภรณ  ศิริธร 

 ๕๒๑๑ นางสโรชา  สังเจิด 

 ๕๒๑๒ นางสลักจิต  สุวรรณศรีสาคร 

 ๕๒๑๓ นางสลักจิตร  ทินนะทาน 

 ๕๒๑๔ นางสลินดา  สุกุณา 

 ๕๒๑๕ นางสลิล  เลาหะสราญ 

 ๕๒๑๖ นางสวนีย  ทองชัย 

 ๕๒๑๗ นางสวนีย  สนมวัฒนะวงศ 

 ๕๒๑๘ นางสวนีย  ออนอุบล 

 ๕๒๑๙ นางสาวสวรส  เกล้ียงแกว 

 ๕๒๒๐ นางสวลี  เหย่ียน 

 ๕๒๒๑ นางสวางจิต  จันทรจักษุ 

 ๕๒๒๒ นางสาวสวาท  ชารีผาย 

 ๕๒๒๓ นางสาวสวาท  ประยูร 

 ๕๒๒๔ นางสวิตตา  คํานวล 

 ๕๒๒๕ นางสาวสวิตตา  โพธิ์กลัด 

 ๕๒๒๖ นางสวิตตา  แสงทอง 

 ๕๒๒๗ นางสหัสา  วิจิตรชํานาญ 

 ๕๒๒๘ นางสอิ้ง  เทเพ็ญ 

 ๕๒๒๙ นางสังวาลย  คุนเคย 

 ๕๒๓๐ นางสังวาลย  ชมภู 

 ๕๒๓๑ นางสังวาลย  มากเมือง 

 ๕๒๓๒ นางสัจนา  อุทยาวลี 

 ๕๒๓๓ นางสาวสัญพิชา  พัฒนราช 

 ๕๒๓๔ นางสากีนะห  ตอแลมา 

 ๕๒๓๕ นางสาวสาคร  ชูภักดี 

 ๕๒๓๖ นางสาวสาทิพย  ดําแกว 

 ๕๒๓๗ นางสาธนี  สุจริตรังษี 

 ๕๒๓๘ นางสาธิมา  บูรณเจริญ 

 ๕๒๓๙ นางสาวสาภินันท  ตรีเพ็ชร 

 ๕๒๔๐ นางสายใจ  จันทรเสง 

 ๕๒๔๑ นางสายใจ  เรืองฤทธิ์ 



 หนา   ๑๐๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๒๔๒ นางสายใจ  วงษนาค 

 ๕๒๔๓ นางสายใจ  แววสวางวงศ 

 ๕๒๔๔ นางสาวสายใจ  สาธร 

 ๕๒๔๕ นางสาวสายชล  จันปอภาร 

 ๕๒๔๖ นางสายชล  จํานงคสาร 

 ๕๒๔๗ นางสาวสายชล  ชิณกธรรม 

 ๕๒๔๘ นางสายชล  ฤกษสิริกุล 

 ๕๒๔๙ นางสายทอง  เทพดวงแกว 

 ๕๒๕๐ นางสายทอง  ราชรี 

 ๕๒๕๑ นางสาวสายทอง  หลาคํามี 

 ๕๒๕๒ นางสาวสายทิพย  คําอาจ 

 ๕๒๕๓ นางสายฝน  กุลเทียนประดิษฐ 

 ๕๒๕๔ นางสายฝน  ทรงหงษา 

 ๕๒๕๕ นางสายฝน  บุญแสง 

 ๕๒๕๖ นางสายฝน  ผลจีน 

 ๕๒๕๗ นางสายฝน  เพียรจริง 

 ๕๒๕๘ นางสาวสายฝน  สมจีน 

 ๕๒๕๙ นางสาวสายฝน  หยุนนอย 

 ๕๒๖๐ นางสายพิณ  พันสนิท 

 ๕๒๖๑ นางสาวสายพิณ  วิชัยดิษฐ 

 ๕๒๖๒ นางสายพิน  วงษพยอม 

 ๕๒๖๓ นางสาวสายเพชร  ทีงาม 

 ๕๒๖๔ นางสาวสายเพียร  สิทธิอักษร 

 ๕๒๖๕ นางสายมาน  ใสกระโทก 

 ๕๒๖๖ นางสายยนต  บุญเถื่อน 

 ๕๒๖๗ นางสายรุง  ปรารถนารักษ 

 ๕๒๖๘ นางสายรุง  ภูนาคํา 

 ๕๒๖๙ นางสายรุง  แรนาค 

 ๕๒๗๐ นางสายสมร  วงษสุเทพ 

 ๕๒๗๑ นางสายสมร  เอี่ยมพินิจ 

 ๕๒๗๒ นางสายสวรรค  อัคคีสุวรรณ 

 ๕๒๗๓ นางสาวสายสวาท  คําสัตย 

 ๕๒๗๔ นางสายสวาท  พัฒนการุณย 

 ๕๒๗๕ นางสายสวาท  อวนสอาด 

 ๕๒๗๖ นางสาวสายสุนีย  เมกฉาย 

 ๕๒๗๗ นางสายสุรีย  ปราณีตพลกรัง 

 ๕๒๗๘ นางสาวสายโสดา  หมูมี 

 ๕๒๗๙ นางสายหยุด  ชัยยัง 

 ๕๒๘๐ นางสารภี  ชุมทอง 

 ๕๒๘๑ นางสารภี  รังษีโกศัย 

 ๕๒๘๒ นางสารภี  รัตนพันธ 

 ๕๒๘๓ นางสาริณี  แสงบรรเจิดกุล 

 ๕๒๘๔ นางสารินทร  ศรีเดช 

 ๕๒๘๕ นางสารินี  จันดาดี 

 ๕๒๘๖ นางสาริศา  กิ่งมิ่งแฮ 

 ๕๒๘๗ นางสารีนา  มานิ 

 ๕๒๘๘ นางสาวสาลินี  ชางมวง 

 ๕๒๘๙ นางสาวสาวิกา  สกุลราช 

 ๕๒๙๐ นางสาวิณี  ไชยะเวช 

 ๕๒๙๑ นางสาวสาวิตรี  รนที 



 หนา   ๑๐๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๒๙๒ นางสาวิตรี  ฤทธิเกษร 

 ๕๒๙๓ นางสาวิตรี  วิษณุโยธิน 

 ๕๒๙๔ นางสาวิตรี  สงแสง 

 ๕๒๙๕ นางสาหราย  ชื่นฤทัย 

 ๕๒๙๖ นางสาอีดะ  ดอละ 

 ๕๒๙๗ นางสํารวย  ภูแชมโชติ 

 ๕๒๙๘ นางสาวสําราญ  ละครราช 

 ๕๒๙๙ นางสาวสิงหา  สังหอ 

 ๕๓๐๐ นางสาวสิตานัน  นอยคํา 

 ๕๓๐๑ นางสาวสิทธิพร  ระวังการ 

 ๕๓๐๒ นางสาวสิทธิพร  สิทธิเลิศ 

 ๕๓๐๓ นางสินี  พวงเงินมาก 

 ๕๓๐๔ นางสินีนาฏ  ดําทอง 

 ๕๓๐๕ นางสาวสิมาพร  คาดี 

 ๕๓๐๖ นางสิรวัศยา  นามนคร 

 ๕๓๐๗ นางสาวสิริกมล  ทาวอาษา 

 ๕๓๐๘ นางสาวสิริกร  กลอมนาค 

 ๕๓๐๙ นางสาวสิริขวัญ  กัณหา 

 ๕๓๑๐ นางสิริน  ชวรัศมิ์ 

 ๕๓๑๑ นางสิรินทร  แควภูเขียว 

 ๕๓๑๒ นางสิรินทร  มิ่งมาก 

 ๕๓๑๓ นางสิรินธรา  ไชยาวรรณ 

 ๕๓๑๔ นางสาวสิรินภรณ  สกุลปยะเทวัญ 

 ๕๓๑๕ นางสาวสิรินยา  แสงไสย 

 ๕๓๑๖ นางสิรินาฏ  สมใจเพ็ง 

 ๕๓๑๗ นางสาวสิริพร  กรรณสูต 

 ๕๓๑๘ นางสาวสิริพร  จันทรกลัด 

 ๕๓๑๙ นางสิริพร  จันทรฉ่ํา 

 ๕๓๒๐ นางสาวสิริพร  ชัยสวนียากรณ 

 ๕๓๒๑ นางสิริพร  บุญเซียม 

 ๕๓๒๒ นางสาวสิริพร  ปรางคทอง 

 ๕๓๒๓ นางสาวสิริพร  วงศทวีทอง 

 ๕๓๒๔ นางสิริพร  สิทธิศักดิ์ 

 ๕๓๒๕ นางสาวสิริพรรณ  ชาคโรทัย 

 ๕๓๒๖ นางสิริพรรณ  มากแกน 

 ๕๓๒๗ นางสาวสิริมนต  ดําริห 

 ๕๓๒๘ นางสิริมา  กลับชวย 

 ๕๓๒๙ นางสาวสิริมา  โพธิ์กระโทก 

 ๕๓๓๐ นางสิริมาศ  ศิริสุข 

 ๕๓๓๑ นางสาวสิริยุพิน  แสนยาพิทักษ 

 ๕๓๓๒ นางสาวสิริรักษ  เกตุจินดา 

 ๕๓๓๓ นางสิริรักษ  ไชยมงคล 

 ๕๓๓๔ นางสิริรตัน  จารุเจริญพร 

 ๕๓๓๕ นางสิริรัตน  เนียมเปรม 

 ๕๓๓๖ นางสิริรัตน  พวงศิริ 

 ๕๓๓๗ นางสาวสิริรัตน  ภูมิรัตนประพิณ 

 ๕๓๓๘ นางสิริรัตน  สุขสกุล 

 ๕๓๓๙ นางสาวสิริรัตนชญา  สรอยสิงห 

 ๕๓๔๐ นางสิริลักษณ  แจมจรัส 

 ๕๓๔๑ นางสิริลักษณ  แซหลี 



 หนา   ๑๐๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๓๔๒ นางสาวสิริลักษณ  ทิพยมาตร 

 ๕๓๔๓ นางสิริลักษณ  มวงเจริญ 

 ๕๓๔๔ นางสิริลักษณ  วาริยศ 

 ๕๓๔๕ นางสาวสิริลักษณ  โวหาร 

 ๕๓๔๖ นางสิริลักษณ  อสุนี ณ อยุธยา 

 ๕๓๔๗ นางสิริลักษณ  อินทรจันทร 

 ๕๓๔๘ นางสาวสิริลักษณ  อินหลวง 

 ๕๓๔๙ นางสาวสิริวรรณ  นุยธารา 

 ๕๓๕๐ นางสาวสิริวรรณ  รุงสวาง 

 ๕๓๕๑ นางสิริวิมล  พรเอี่ยมมงคล 

 ๕๓๕๒ นางสิริสวัส  มีดี 

 ๕๓๕๓ นางสิริอร  ผันโพธิ์ 

 ๕๓๕๔ นางสิริอร  มีชํานะ 

 ๕๓๕๕ นางสิริอัปสร  กาศกุล 

 ๕๓๕๖ นางสาวสิรีธร  เกียรติทอง 

 ๕๓๕๗ นางสาวสิรีธร  แรงโสม 

 ๕๓๕๘ นางสีตีนุร  อาแซ 

 ๕๓๕๙ นางสีวลี  ชาวนา 

 ๕๓๖๐ นางสืบศิริ  บัณฑิตภิรมย 

 ๕๓๖๑ นางสืบสาย  จันคง 

 ๕๓๖๒ นางสาวสุกฤตา  ตันตระกูล 

 ๕๓๖๓ นางสาวสุกัญญา  การคา 

 ๕๓๖๔ นางสาวสุกัญญา  แกวอินทร 

 ๕๓๖๕ นางสุกัญญา  ไขมุกข 

 ๕๓๖๖ นางสาวสุกัญญา  จอกทอง 

 ๕๓๖๗ นางสาวสุกัญญา  จันทรทอง 

 ๕๓๖๘ นางสุกัญญา  โชคงาม 

 ๕๓๖๙ นางสุกัญญา  เซียมเอคู 

 ๕๓๗๐ นางสาวสุกัญญา  ดําจุติ 

 ๕๓๗๑ นางสาวสุกัญญา  ตะปนา 

 ๕๓๗๒ นางสาวสุกัญญา  ทองตัน 

 ๕๓๗๓ นางสาวสุกัญญา  โนราช 

 ๕๓๗๔ นางสาวสุกัญญา  บันสิทธิ์ 

 ๕๓๗๕ นางสาวสุกัญญา  บุญญะริกพันธ 

 ๕๓๗๖ นางสาวสุกัญญา  บุญญาภิสมภาร 

 ๕๓๗๗ นางสุกัญญา  ประจะเน 

 ๕๓๗๘ นางสุกัญญา  พลทรัพยศิริ 

 ๕๓๗๙ นางสาวสุกัญญา  พัดยนต 

 ๕๓๘๐ นางสุกัญญา  พันธุขันธ 

 ๕๓๘๑ นางสุกัญญา  ไพจิตรวิเชียร 

 ๕๓๘๒ นางสาวสุกัญญา  มวงทอง 

 ๕๓๘๓ นางสุกัญญา  ระยายอย 

 ๕๓๘๔ นางสาวสุกัญญา  เรืองสุกใส 

 ๕๓๘๕ นางสุกัญญา  เลาหกุล 

 ๕๓๘๖ นางสุกัญญา  วงคสาย 

 ๕๓๘๗ นางสุกัญญา  วงษสา 

 ๕๓๘๘ นางสุกัญญา  วัฒนประไพจิตร 

 ๕๓๘๙ นางสาวสุกัญญา  วิวัฒนวรกาญจน 

 ๕๓๙๐ นางสุกัญญา  ศรีประภา 

 ๕๓๙๑ นางสุกัญญา  เศษคึมบง 



 หนา   ๑๑๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๓๙๒ นางสุกัญญา  หงษเพชร 

 ๕๓๙๓ นางสาวสุกัญญา  หรั่งเจริญ 

 ๕๓๙๔ นางสุกัญญา  อสิพงษ 

 ๕๓๙๕ นางสุกัญญา  อายจันทึก 

 ๕๓๙๖ นางสุกัญญา  อินทรยอด 

 ๕๓๙๗ นางสุกันยา  วิลาวรรณ 

 ๕๓๙๘ นางสาวสุกัลญา  ประวัติชัย 

 ๕๓๙๙ นางสุกัลยลภัส  สรอยสิงห 

 ๕๔๐๐ นางสุกัลยา  กัลยาณพัฒนกุล 

 ๕๔๐๑ นางสุกัลยา  เดชนันทรัตน 

 ๕๔๐๒ นางสุกัลยา  ลือศิริวัฒนา 

 ๕๔๐๓ นางสุกัลยา  วณิชอนุกูล 

 ๕๔๐๔ นางสุกัลยา  สังขกลม 

 ๕๔๐๕ นางสาวสุกัลยา  แสงกลา 

 ๕๔๐๖ นางสุกาญจน  ใสเกื้อ 

 ๕๔๐๗ นางสุกานดา  ซื้อสมบูรณ 

 ๕๔๐๘ นางสุกานดา  เดชตระกูล 

 ๕๔๐๙ นางสาวสุขุมาภรณ  แสนสุข 

 ๕๔๑๐ นางสาวสุขุมาล  พลรัตน 

 ๕๔๑๑ นางสุขุมาล  สุตะนนท 

 ๕๔๑๒ นางสุคนธ  สาดแว 

 ๕๔๑๓ นางสาวสุจริต  ศรียางค 

 ๕๔๑๔ นางสุจันทรา  ย้ิมเปนสุข 

 ๕๔๑๕ นางสาวสุจารี  บุญเลิศ 

 ๕๔๑๖ นางสุจาโรตม  ประกอบบุญ 

 ๕๔๑๗ นางสุจิตรา  กลางประพันธ 

 ๕๔๑๘ นางสุจิตรา  เกิดสุวรรณ 

 ๕๔๑๙ นางสุจิตรา  จอมดวง 

 ๕๔๒๐ นางสุจิตรา  เตโชเสนียนนท 

 ๕๔๒๑ นางสุจิตรา  โตนวุธ 

 ๕๔๒๒ นางสุจิตรา  นาชัย 

 ๕๔๒๓ นางสุจิตรา  วรากลาง 

 ๕๔๒๔ นางสุจิตรา  วิลามาศ 

 ๕๔๒๕ นางสาวสุจิตรา  ศรีจันทะ 

 ๕๔๒๖ นางสุจิตรา  สายพงษพรรณ 

 ๕๔๒๗ นางสาวสุจินดา  แสงสุวรรณ 

 ๕๔๒๘ นางสุจิรา  ประสารพันธ 

 ๕๔๒๙ นางสุจิรา  เรืองรอง 

 ๕๔๓๐ นางสุจิวรรณ  สมควร 

 ๕๔๓๑ นางสุชญา  นิติรังสรรค 

 ๕๔๓๒ นางสุชาดา  ขุนสระดี 

 ๕๔๓๓ นางสุชาดา  ชัยพรเจริญศรี 

 ๕๔๓๔ นางสาวสุชาดา  แซแต 

 ๕๔๓๕ นางสุชาดา  ปะทะโก 

 ๕๔๓๖ นางสุชาดา  ปนเพิก 

 ๕๔๓๗ นางสุชาดา  พุมคง 

 ๕๔๓๘ นางสุชาดา  วันเพ็ญ 

 ๕๔๓๙ นางสุชาดา  ไวยวรณ 

 ๕๔๔๐ นางสุชาดา  สวนนุม 

 ๕๔๔๑ นางสุชาวดี  บุญลํ้า 



 หนา   ๑๑๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๔๔๒ นางสาวสุชีรา  รอดสําราญ 

 ๕๔๔๓ นางสุณัฎฐญา  ปานอินทรอธิพร 

 ๕๔๔๔ นางสาวสุณัฏฐา  จูสวย 

 ๕๔๔๕ นางสาวสุณัฐชณา  แสนมานิตย 

 ๕๔๔๖ นางสุณิสา  นิลวัฒน 

 ๕๔๔๗ นางสาวสุณิสา  บุตรเอก 

 ๕๔๔๘ นางสุณี  สิมาขันธ 

 ๕๔๔๙ นางสุณียรัตน  มะธุเสน 

 ๕๔๕๐ นางสาวสุณีวรรณ  นอยอยู 

 ๕๔๕๑ นางสุดคนึง  แดงขํา 

 ๕๔๕๒ นางสุดคนึง  ธรรมโม 

 ๕๔๕๓ นางสุดใจ  เรืองสุข 

 ๕๔๕๔ นางสุดใจ  สีนวล 

 ๕๔๕๕ นางสาวสุดา  พัฒนพงศ 

 ๕๔๕๖ นางสุดา  ศรีโยธา 

 ๕๔๕๗ นางสุดา  เสริมทอง 

 ๕๔๕๘ นางสุดากาญจน  กุลสิริทรงพัฒน 

 ๕๔๕๙ นางสุดาทิพย  นพพิบูลย 

 ๕๔๖๐ นางสาวสุดาทิพย  สมวงษ 

 ๕๔๖๑ นางสุดาพร  จีนใหม 

 ๕๔๖๒ นางสาวสุดาพร  ทองดี 

 ๕๔๖๓ นางสาวสุดาพร  บุญมี 

 ๕๔๖๔ นางสุดาพร  พันธุรอด 

 ๕๔๖๕ นางสุดาพร  เมยดง 

 ๕๔๖๖ นางสุดาฟา  วงศหาริมาตย 

 ๕๔๖๗ นางสุดารัตน  กมลมาลย 

 ๕๔๖๘ นางสุดารัตน  จิรพงศาธร 

 ๕๔๖๙ นางสุดารัตน  ชานนท 

 ๕๔๗๐ นางสาวสุดารัตน  นอยยะ 

 ๕๔๗๑ นางสาวสุดารัตน  ประสานญาติ 

 ๕๔๗๒ นางสุดารัตน  รัตนไพบูลย 

 ๕๔๗๓ นางสุดารัตน  สัตยะมุข 

 ๕๔๗๔ นางสาวสุดารัตน  หลอเพชร 

 ๕๔๗๕ นางสุดารัตน  อุนจิตต 

 ๕๔๗๖ นางสาวสุดาวรรค  ฟนเฟองฟู 

 ๕๔๗๗ นางสุดาวรรณ  ทองปน 

 ๕๔๗๘ นางสุดาวัลย  ตูบุดดา 

 ๕๔๗๙ นางสาวสุทธภา  แสงจันทร 

 ๕๔๘๐ นางสาวสุทธิดา  คิดสําราญ 

 ๕๔๘๑ นางสุทธิดา  สุขประเสริฐ 

 ๕๔๘๒ นางสุทธินี  เรืองสุพันธุ 

 ๕๔๘๓ นางสุทธิรา  สะพรั่ง 

 ๕๔๘๔ นางสุทธิลักษณ  แกวบัณฑิตย 

 ๕๔๘๕ นางสุทธิลักษณ  ไชยรา 

 ๕๔๘๖ นางสุทราทิพย  ภูมิทอง 

 ๕๔๘๗ นางสุทัศนีย  อินออน 

 ๕๔๘๘ นางสุทัสสา  ทิจะยัง 

 ๕๔๘๙ นางสาวสุทิศา  เคนหา 

 ๕๔๙๐ นางสาวสุธาทิพ  นาคเนียม 

 ๕๔๙๑ นางสุธาทิพย  วงษศรีนาค 



 หนา   ๑๑๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๔๙๒ นางสาวสุธารส  ปริญญาปุณโณ 

 ๕๔๙๓ นางสุธาศินี  ผิวจันทร 

 ๕๔๙๔ นางสุธินี  ภุมมา 

 ๕๔๙๕ นางสาวสุธิมา  ไมตะเภา 

 ๕๔๙๖ นางสุธิศา  ทองประสิทธิ์ 

 ๕๔๙๗ นางสาวสุธีรนันท  หาญพันธ 

 ๕๔๙๘ นางสุธีรา  กะจิ 

 ๕๔๙๙ นางสุธีรา  ชุษณะวัคคีย 

 ๕๕๐๐ นางสุธีรา  วงคสุวรรณ 

 ๕๕๐๑ นางสาวสุธีวรรณ  โหตกษาปนกุล 

 ๕๕๐๒ นางสุนทร  คงศัตรา 

 ๕๕๐๓ นางสุนทรี  กุนา 

 ๕๕๐๔ นางสุนทรี  พืชมงคล 

 ๕๕๐๕ นางสาวสุนทรี  ยุตกิจ 

 ๕๕๐๖ นางสุนทรี  วิลาศรี 

 ๕๕๐๗ นางสุนทรี  สถิระพจน 

 ๕๕๐๘ นางสุนทรี  ออมแกว 

 ๕๕๐๙ นางสาวสุนทรีย  หุนศรี 

 ๕๕๑๐ นางสาวสุนัน  ปทุมสูติ 

 ๕๕๑๑ นางสุนันญา  พรมตวง 

 ๕๕๑๒ นางสุนันญา  แสงแกว 

 ๕๕๑๓ นางสุนันท  ดวงแข 

 ๕๕๑๔ นางสุนันท  ดารารักษ 

 ๕๕๑๕ นางสุนันท  ทรัพยพนาพรชัย 

 ๕๕๑๖ นางสุนันท  แมนพยัคฆ 

 ๕๕๑๗ นางสาวสุนันท  ลอเจริญ 

 ๕๕๑๘ นางสุนันท  ลาผาน 

 ๕๕๑๙ นางสุนันท  สุไลมาน 

 ๕๕๒๐ นางสุนันทา  ขบวน 

 ๕๕๒๑ นางสุนันทา  คณะมะ 

 ๕๕๒๒ นางสุนันทา  ชูมณี 

 ๕๕๒๓ นางสาวสุนันทา  แซเอง 

 ๕๕๒๔ นางสุนันทา  วงษประเสริฐ 

 ๕๕๒๕ นางสาวสุนันทา  สีมารัตนาภรณ 

 ๕๕๒๖ นางสุนันทา  หมายชมภู 

 ๕๕๒๗ นางสาวสุนันทา  หลอพงศไพบูลย 

 ๕๕๒๘ นางสุนันทา  หาระสาร 

 ๕๕๒๙ นางสาวสุนิจ  นัยสวาง 

 ๕๕๓๐ นางสาวสุนิดา  สุวรรณไกรษร 

 ๕๕๓๑ นางสาวสุนิตทรา  ชมดี 

 ๕๕๓๒ นางสาวสุนิตย  อาจคงหาญ 

 ๕๕๓๓ นางสุนิตา  ผูกพันธ 

 ๕๕๓๔ นางสาวสุนิธิ  เธียระวิบูลย 

 ๕๕๓๕ นางสุนิศา  สุทธิธัญญะลักษณ 

 ๕๕๓๖ นางสุนิสา  กล่ินสุคนธ 

 ๕๕๓๗ นางสาวสุนิสา  แถวทองคํา 

 ๕๕๓๘ นางสาวสุนิสา  บริสุทธิ์ 

 ๕๕๓๙ นางสุนิสา  พลนํา 

 ๕๕๔๐ นางสุนิสา  เพชรรัตน 

 ๕๕๔๑ นางสุนิสา  มณีวงศ 



 หนา   ๑๑๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๕๔๒ นางสุนิสา  โยธา 

 ๕๕๔๓ นางสาวสุนิสา  วิจิตรเนตร 

 ๕๕๔๔ นางสุนิสา  อยุทธเจริญชัย 

 ๕๕๔๕ นางสุนี  สมศรี 

 ๕๕๔๖ นางสาวสุนีย  กาญจนสําราญวงศ 

 ๕๕๔๗ นางสาวสุนีย  กิจศิลปชัย 

 ๕๕๔๘ นางสาวสุนีย  มามานะศิริ 

 ๕๕๔๙ นางสุนีย  วงษเกิดศรี 

 ๕๕๕๐ นางสุนีย  สังขทอง 

 ๕๕๕๑ นางสาวสุนีย  อรรคปสสา 

 ๕๕๕๒ นางสาวสุนีรัตน  เฉลิมเมือง 

 ๕๕๕๓ นางสาวสุเนตร  บัลลือพรมราช 

 ๕๕๕๔ นางสุบงกช  ลอมโฮม 

 ๕๕๕๕ นางสุประวีณ  โพธิ์นอย 

 ๕๕๕๖ นางสุปราณี  โคตรสุวรรณ 

 ๕๕๕๗ นางสุปราณี  จินดาดวง 

 ๕๕๕๘ นางสุปราณี  ชนากลาง 

 ๕๕๕๙ นางสุปราณี  ชูรัตน 

 ๕๕๖๐ นางสาวสุปราณี  ปกษี 

 ๕๕๖๑ นางสุปราณี  พลปถพี 

 ๕๕๖๒ นางสุปราณี  เมืองโคตร 

 ๕๕๖๓ นางสุปราณี  ยศสละ 

 ๕๕๖๔ นางสุปราณี  ศรีไชย 

 ๕๕๖๕ นางสาวสุปราณี  เหมืองอุน 

 ๕๕๖๖ นางสุปราณี  แหวนวงษ 

 ๕๕๖๗ นางสุปราณี  อาจธะขันธ 

 ๕๕๖๘ นางสุปรานอม  พรมพันธใจ 

 ๕๕๖๙ นางสุปรานี  จันทรสวาง 

 ๕๕๗๐ นางสาวสุปรีดา  อินทองแกว 

 ๕๕๗๑ นางสุปรียา  ติรพัฒน 

 ๕๕๗๒ นางสาวสุพนิต  ชัยมงคลมณี 

 ๕๕๗๓ นางสุพร  คณะคาย 

 ๕๕๗๔ นางสุพร  แซล้ี 

 ๕๕๗๕ นางสุพร  ศักดิ์สัจจา 

 ๕๕๗๖ นางสุพร  เสงี่ยมศักดิ์ 

 ๕๕๗๗ นางสุพร  หวันเก 

 ๕๕๗๘ นางสาวสุพรรณภา  ตราทอง 

 ๕๕๗๙ นางสุพรรณาคร  กาญจนะ 

 ๕๕๘๐ นางสาวสุพรรณี  นาจารย 

 ๕๕๘๑ นางสาวสุพรรณี  สินเสริฐ 

 ๕๕๘๒ นางสุพรรณี  โสมาภา 

 ๕๕๘๓ นางสาวสุพัชรี  เจริญรักษ 

 ๕๕๘๔ นางสุพัชรี  อินทวงค 

 ๕๕๘๕ นางสุพัฒดา  คุณา 

 ๕๕๘๖ นางสุพัฒตรา  ปรารมภ 

 ๕๕๘๗ นางสาวสุพัตตรา  พรมงาม 

 ๕๕๘๘ นางสุพัตรา  คงจริง 

 ๕๕๘๙ นางสุพัตรา  จันทร 

 ๕๕๙๐ นางสาวสุพัตรา  ไชยเกลา 

 ๕๕๙๑ นางสุพัตรา  เถื่อนนาดี 



 หนา   ๑๑๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๕๙๒ นางสาวสุพัตรา  เถื่อนวรรณา 

 ๕๕๙๓ นางสาวสุพัตรา  นิลวิเชียร 

 ๕๕๙๔ นางสาวสุพัตรา  ในพรมราช 

 ๕๕๙๕ นางสาวสุพัตรา  สาดทาโพ 

 ๕๕๙๖ นางสุพัตรา  สีประเสริฐ 

 ๕๕๙๗ นางสาวสุพัทรฌญา  ศรีขจร 

 ๕๕๙๘ นางสุพาณี  ทองมาก 

 ๕๕๙๙ นางสาวสุพาณี  สุพงศพัฒนกิจ 

 ๕๖๐๐ นางสุพาพร  เชื่อมแกว 

 ๕๖๐๑ นางสาวสุพิกา  เพ็งเกล้ียง 

 ๕๖๐๒ นางสาวสุพิชฌาย  เฉลิมเรืองสิทธิ์ 

 ๕๖๐๓ นางสุพิชญนันท  นันทกมลวารี 

 ๕๖๐๔ นางสุพิชญลดา  ดวงอาจ 

 ๕๖๐๕ นางสาวสุพิชญา  วงศสิงหขันธ 

 ๕๖๐๖ นางสาวสุพิชา  เงียบรอด 

 ๕๖๐๗ นางสาวสุพิณดา  นวลมณี 

 ๕๖๐๘ นางสุพิศ  ประยงค 

 ๕๖๐๙ นางสุพิศ  แสนภักดี 

 ๕๖๑๐ นางสาวสุพี  แสงทอง 

 ๕๖๑๑ นางสุภณิดา  เขียวออน 

 ๕๖๑๒ นางสาวสุภมาศ  สินพร 

 ๕๖๑๓ นางสุภมาส  ปาระมีแจ 

 ๕๖๑๔ นางสาวสุภรณ  ไตรเดชา 

 ๕๖๑๕ นางสาวสุภรักษ  ถานะวุฒิพงศ 

 ๕๖๑๖ นางสุภลักษณ  ไชยเสน 

 ๕๖๑๗ นางสาวสุภัค  จอมพงษ 

 ๕๖๑๘ นางสุภัค  ติยะประวัติ 

 ๕๖๑๙ นางสาวสุภัค  นิลทัพ 

 ๕๖๒๐ นางสาวสุภัชยา  แสงหิรัญ 

 ๕๖๒๑ นางสาวสุภัตรา  อุนหลา 

 ๕๖๒๒ นางสาวสุภัทรา  ทองจิต 

 ๕๖๒๓ นางสาวสุภัทรา  ทองจุฑา 

 ๕๖๒๔ นางสุภัสสรา  เกษมสวัสดิ์ 

 ๕๖๒๕ นางสาวสุภา  ชุติสุวภัทรกุล 

 ๕๖๒๖ นางสุภา  ทักสูงเนิน 

 ๕๖๒๗ นางสาวสุภา  เพียรธรรม 

 ๕๖๒๘ นางสาวสุภา  มากสิน 

 ๕๖๒๙ นางสาวสุภา  อินทรประสิทธิ์ 

 ๕๖๓๐ นางสาวสุภาณี  สิทธิสาร 

 ๕๖๓๑ นางสุภาณี  โสทัน 

 ๕๖๓๒ นางสาวสุภาดา  เสตพันธุ 

 ๕๖๓๓ นางสุภานิดา  รักตน 

 ๕๖๓๔ นางสาวสุภาพ  ชอบขยัน 

 ๕๖๓๕ นางสาวสุภาพ  ซื่อพัฒนะ 

 ๕๖๓๖ นางสาวสุภาพ  บุรพันธ 

 ๕๖๓๗ นางสุภาพ  มาลัย 

 ๕๖๓๘ นางสุภาพ  ศรีเลิศ 

 ๕๖๓๙ นางสุภาพ  ศรีสงคราม 

 ๕๖๔๐ นางสุภาพ  ศิลาเกตุ 

 ๕๖๔๑ นางสาวสุภาพร  คําสวาง 



 หนา   ๑๑๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๖๔๒ นางสาวสุภาพร  เจริญวงศ 

 ๕๖๔๓ นางสาวสุภาพร  ใจกลา 

 ๕๖๔๔ นางสาวสุภาพร  ใจมนต 

 ๕๖๔๕ นางสาวสุภาพร  ใจย้ิม 

 ๕๖๔๖ นางสาวสุภาพร  ฉออนโฉม 

 ๕๖๔๗ นางสาวสุภาพร  ชัยรัมย 

 ๕๖๔๘ นางสุภาพร  ชูจินดา 

 ๕๖๔๙ นางสาวสุภาพร  ตราชู 

 ๕๖๕๐ นางสาวสุภาพร  ตาเห็น 

 ๕๖๕๑ นางสุภาพร  ทวยมาตร 

 ๕๖๕๒ นางสุภาพร  นอมี 

 ๕๖๕๓ นางสุภาพร  บุญญาพิทักษ 

 ๕๖๕๔ นางสุภาพร  บุญประสงค 

 ๕๖๕๕ นางสุภาพร  บุญสุขแกว 

 ๕๖๕๖ นางสุภาพร  พนัสนาชี 

 ๕๖๕๗ นางสาวสุภาพร  พละศักดิ์ 

 ๕๖๕๘ นางสุภาพร  เรนทร 

 ๕๖๕๙ นางสุภาพร  ศรีจันทรา 

 ๕๖๖๐ นางสาวสุภาพร  ศิริโสภณ 

 ๕๖๖๑ นางสาวสุภาพร  สวนเปยม 

 ๕๖๖๒ นางสุภาพร  สายสิญจน 

 ๕๖๖๓ นางสุภาพร  สารีวงษ 

 ๕๖๖๔ นางสาวสุภาพร  สีแดง 

 ๕๖๖๕ นางสุภาพร  สุขพิมาย 

 ๕๖๖๖ นางสุภาพร  สุโนภักดิ์ 

 ๕๖๖๗ นางสุภาพร  หนูแสง 

 ๕๖๖๘ นางสุภาพร  หอมขจร 

 ๕๖๖๙ นางสาวสุภาพรรณ  จักภิละ 

 ๕๖๗๐ นางสุภาพรรณ  โชคชัย 

 ๕๖๗๑ นางสุภาพรรณ  เวลุนารักษ 

 ๕๖๗๒ นางสุภาภรณ  ขจรไพศาล 

 ๕๖๗๓ นางสุภาภรณ  ปาสาจะ 

 ๕๖๗๔ นางสุภาภรณ  มีแกว 

 ๕๖๗๕ นางสุภาภรณ  ย่ังยืน 

 ๕๖๗๖ นางสาวสุภาภรณ  รัตนสิมากร 

 ๕๖๗๗ นางสุภาภรณ  ลวกิตติไชยยันต 

 ๕๖๗๘ นางสุภาภรณ  สังขวัฒน 

 ๕๖๗๙ นางสุภาภรณ  สุตา 

 ๕๖๘๐ นางสาวสุภาภรณ  แสนอุบล 

 ๕๖๘๑ นางสุภาภรณ  โสระศรี 

 ๕๖๘๒ นางสุภารัตน  ทัพโพธิ์ 

 ๕๖๘๓ นางสาวสุภารัตน  สอนปะละ 

 ๕๖๘๔ นางสาวสุภารัตน  สุขุมวัฒนะ 

 ๕๖๘๕ นางสุภารัตน  สุภาพโรจน 

 ๕๖๘๖ นางสาวสุภาลัคน  จักรคําปง 

 ๕๖๘๗ นางสุภาวดี  กริ่งอุทา 

 ๕๖๘๘ นางสาวสุภาวดี  ใจหาว 

 ๕๖๘๙ นางสาวสุภาวดี  ไตรวรลักษณ 

 ๕๖๙๐ นางสุภาวดี  ทมภักดิ์ 

 ๕๖๙๑ นางสาวสุภาวดี  บุตรไชย 



 หนา   ๑๑๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๖๙๒ นางสุภาวดี  ปกสังคะเนย 

 ๕๖๙๓ นางสุภาวดี  เมฆยงค 

 ๕๖๙๔ นางสาวสุภาวดี  สุขนิมิตร 

 ๕๖๙๕ นางสุภาวิตา  ชุมวงศ 

 ๕๖๙๖ นางสาวสุภาศรี  ใจสงัด 

 ๕๖๙๗ นางสุภิญญา  ไสยรัตน 

 ๕๖๙๘ นางสาวสุภิดา  ไมจน 

 ๕๖๙๙ นางสุมณี  มาสุข 

 ๕๗๐๐ นางสุมนา  ในทอง 

 ๕๗๐๑ นางสาวสุมนา  รัตนอาคม 

 ๕๗๐๒ นางสาวสุมลฑา  กระวีพันธ 

 ๕๗๐๓ นางสาวสุมา  แดงตั๋น 

 ๕๗๐๔ นางสุมาภรณ  สังขกุญชร 

 ๕๗๐๕ นางสุมาลัย  สีลาดหา 

 ๕๗๐๖ นางสุมาลี  ขุนทรมาลี 

 ๕๗๐๗ นางสุมาลี  เขตเจริญ 

 ๕๗๐๘ นางสุมาลี  จันทรเรือง 

 ๕๗๐๙ นางสาวสุมาลี  จาบไชยภูมิ 

 ๕๗๑๐ นางสุมาลี  ไชยพล 

 ๕๗๑๑ นางสุมาลี  นาถวงษ 

 ๕๗๑๒ นางสุมาลี  นามนวด 

 ๕๗๑๓ นางสุมาลี  เนตรสุวรรณ 

 ๕๗๑๔ นางสุมาลี  บริพันธ 

 ๕๗๑๕ นางสุมาลี  วงคนาดี 

 ๕๗๑๖ นางสาวสุมาลี  วังสีราช 

 ๕๗๑๗ นางสุมาลี  วิชิตปรีชานันท 

 ๕๗๑๘ นางสุมาลี  ศรีจันโท 

 ๕๗๑๙ นางสุมาลี  หลาแหลง 

 ๕๗๒๐ นางสุมิตตา  จินดาพันธ 

 ๕๗๒๑ นางสุมิตตา  แฝงสีคํา 

 ๕๗๒๒ นางสุมิตรา  จุฑางกูร 

 ๕๗๒๓ นางสาวสุมิตรา  ทองมาก 

 ๕๗๒๔ นางสุมิตรา  ภูระหงษ 

 ๕๗๒๕ นางสุมิตรา  ยศปญญา 

 ๕๗๒๖ นางสาวสุมิตรา  อันติมานนท 

 ๕๗๒๗ นางสาวสุมิตรา  อุสุยะ 

 ๕๗๒๘ นางสุมิตราพร  เชิงพนม 

 ๕๗๒๙ นางสาวสุรชนีวรรณ  ศิลปศร 

 ๕๗๓๐ นางสาวสุรภี  เพชรเลิศ 

 ๕๗๓๑ นางสาวสุรวดี  วดีรัตน 

 ๕๗๓๒ นางสุรสา  จันทนภาพ 

 ๕๗๓๓ นางสุรัจ  สลุบพล 

 ๕๗๓๔ นางสาวสุรัชนี  ทรัพยสินวิวัฒน 

 ๕๗๓๕ นางสุรัตน  สินภูมิภาณุรักษ 

 ๕๗๓๖ นางสุรัตนดา  อยูเมือง 

 ๕๗๓๗ นางสุรัยยา  นิยมเดชา 

 ๕๗๓๘ นางสาวสุรัสดา  นะสีดา 

 ๕๗๓๙ นางสุรางค  นิลนอย 

 ๕๗๔๐ นางสาวสุรางคนา  ชัยยะ 

 ๕๗๔๑ นางสาวสุรารักษ  หวานทอง 



 หนา   ๑๑๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๗๔๒ นางสาวสุรินทร  เรืองรอด 

 ๕๗๔๓ นางสุรินทร  หนูคล้ิง 

 ๕๗๔๔ นางสุรินทร  สมภักดี 

 ๕๗๔๕ นางสุริยา  ปะทะขีนัง 

 ๕๗๔๖ นางสุริยาวดี  หงษสินี 

 ๕๗๔๗ นางสาวสุรีพร  เกษมศิริ 

 ๕๗๔๘ นางสาวสุรีพร  วิเชียรฉันท 

 ๕๗๔๙ นางสุรีพร  ศิริยะพันธุ 

 ๕๗๕๐ นางสาวสุรีพร  สุพลวงศ 

 ๕๗๕๑ นางสุรีย  ยึดวงศ 

 ๕๗๕๒ นางสาวสุรียพร  คุณสิทธิ์ 

 ๕๗๕๓ นางสุรียพร  ประจงเก็บ 

 ๕๗๕๔ นางสาวสุรียพร  สุวรรณรินทร 

 ๕๗๕๕ นางสุรียพร  สุวรรณลิขิต 

 ๕๗๕๖ นางสุรียมาศ  คําพุฒ 

 ๕๗๕๗ นางสาวสุรียาณี  อารง 

 ๕๗๕๘ นางสุรีรัตน  กรงโพธิ์สอน 

 ๕๗๕๙ นางสาวสุรีรัตน  ฉิมเพ็ชร 

 ๕๗๖๐ นางสาวสุรีรัตน  ทิพยรักษ 

 ๕๗๖๑ นางสุรีวรรณ  ทองออน 

 ๕๗๖๒ นางสาวสุรีวัลย  ผดุงขวัญ 

 ๕๗๖๓ นางสุลักขณา  แกวผุด 

 ๕๗๖๔ นางสาวสุเลขา  ตันเวชศิลป 

 ๕๗๖๕ นางสาวสุวจี  ประกอบมูล 

 ๕๗๖๖ นางสุวณี  จันทรส 

 ๕๗๖๗ นางสาวสุวดี  พลน้ําเที่ยง 

 ๕๗๖๘ นางสุวพรรณ  ลัภยวิจิตร 

 ๕๗๖๙ นางสุวพัชร  กุลรัตน 

 ๕๗๗๐ นางสุวภัทร  นุมเจริญ 

 ๕๗๗๑ นางสุวยุคล  มหาปรีชาวงค 

 ๕๗๗๒ นางสาวสุวรรณ  โมคภา 

 ๕๗๗๓ นางสุวรรณนีย  นิลสุวรรณ 

 ๕๗๗๔ นางสุวรรณา  แกววิทยาคุณ 

 ๕๗๗๕ นางสาวสุวรรณา  แกวศรี 

 ๕๗๗๖ นางสุวรรณา  ขําทอง 

 ๕๗๗๗ นางสาวสุวรรณา  จัดกสิการ 

 ๕๗๗๘ นางสาวสุวรรณา  ดีใจ 

 ๕๗๗๙ นางสุวรรณา  ธนอัญญาพร 

 ๕๗๘๐ นางสาวสุวรรณา  โพธิ์คํา 

 ๕๗๘๑ นางสุวรรณา  ไพรีรณ 

 ๕๗๘๒ นางสุวรรณา  สมถวิล 

 ๕๗๘๓ นางสุวรรณา  แสงจันทร 

 ๕๗๘๔ นางสุวรรณา  อินทรชื่น 

 ๕๗๘๕ นางสาวสุวรรณี  คตสุข 

 ๕๗๘๖ นางสาวสุวรรณี  คุมอินทร 

 ๕๗๘๗ นางสุวรรณี  ดอนฉิมพลี 

 ๕๗๘๘ นางสาวสุวรรณี  นวลเจริญ 

 ๕๗๘๙ นางสุวรรณี  สรรเสริญ 

 ๕๗๙๐ นางสุวรัตน  พุมมาลัย 

 ๕๗๙๑ นางสุวรัตน  เสวี 



 หนา   ๑๑๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๗๙๒ นางสุวัฒนา  อินทรส 

 ๕๗๙๓ นางสุวัลยธนา  ละกําปน 

 ๕๗๙๔ นางสุวิชญา  จันรุน 

 ๕๗๙๕ นางสาวสุวิชดา  วิชาภัคถิรคุณ 

 ๕๗๙๖ นางสาวสุวิภา  จันทรัตน 

 ๕๗๙๗ นางสาวสุวิมล  ทรัพยเรืองศรี 

 ๕๗๙๘ นางสาวสุวิมล  เลิศวรวิวัฒน 

 ๕๗๙๙ นางสุวิมล  สุรินทร 

 ๕๘๐๐ นางสาวสุอัญญา  โตสกุล 

 ๕๘๐๑ นางสาวสุอาภา  สายสังข 

 ๕๘๐๒ นางสาวเสงี่ยม  ยาวินัง 

 ๕๘๐๓ นางสาวเสนนิตย  ปกาสิทธิ์ 

 ๕๘๐๔ นางสาวเสมอจันทร  กองสุวรรณ 

 ๕๘๐๕ นางเสริมศรี  ชื่นประเสริฐ 

 ๕๘๐๖ นางสาวเสริมศรี  หมั่นตะคุ 

 ๕๘๐๗ นางเสรีพร  วรรณชิต 

 ๕๘๐๘ นางเสาวณี  วิสิทธิ์ศักดิ์ 

 ๕๘๐๙ นางเสาวณีย  กรุณา 

 ๕๘๑๐ นางเสาวณีย  อยูคง 

 ๕๘๑๑ นางเสาวนิตย  สรอยแกว 

 ๕๘๑๒ นางเสาวนีย  คุมญาติ 

 ๕๘๑๓ นางสาวเสาวนีย  จิตสัตย 

 ๕๘๑๔ นางเสาวนีย  ทองแท 

 ๕๘๑๕ นางเสาวนีย  นารี 

 ๕๘๑๖ นางเสาวนีย  นาวารัตน 

 ๕๘๑๗ นางเสาวนีย  เราพัฒนานนท 

 ๕๘๑๘ นางสาวเสาวนีย  วรรละออ 

 ๕๘๑๙ นางสาวเสาวนีย  วุฒิวัย 

 ๕๘๒๐ นางสาวเสาวนีย  ศรีวิจิตร 

 ๕๘๒๑ นางสาวเสาวนีย  สายสิญจน 

 ๕๘๒๒ นางเสาวนีย  สํานวน 

 ๕๘๒๓ นางสาวเสาวนีย  สุวรรณภักดี 

 ๕๘๒๔ นางเสาวภา  คงชาตรี 

 ๕๘๒๕ นางสาวเสาวภา  คงแสง 

 ๕๘๒๖ นางเสาวภา  บานศาลเจา 

 ๕๘๒๗ นางเสาวภา  ไพเมือง 

 ๕๘๒๘ นางสาวเสาวภา  ศรีแกว 

 ๕๘๒๙ นางเสาวรส  อินทรนาค 

 ๕๘๓๐ นางเสาวราภรณ  แฝงสะโด 

 ๕๘๓๑ นางสาวเสาวลักษณ  คุมเรือง 

 ๕๘๓๒ นางสาวเสาวลักษณ  ฉิมจาด 

 ๕๘๓๓ นางสาวเสาวลักษณ  บุญสิน 

 ๕๘๓๔ นางเสาวลักษณ  ปญญายม 

 ๕๘๓๕ นางสาวเสาวลักษณ  เปรมคําศรี 

 ๕๘๓๖ นางเสาวลักษณ  เพชรชาตรี 

 ๕๘๓๗ นางเสาวลักษณ  วิมล 

 ๕๘๓๘ นางสาวแสงงาม  วงษอนุชิตเมธา 

 ๕๘๓๙ นางแสงจันทร  สุทธาธิวงษ 

 ๕๘๔๐ นางสาวแสงดาว  เสาปน 

 ๕๘๔๑ นางสาวแสงเดือน  ดวงปญญา 



 หนา   ๑๑๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๘๔๒ นางแสงเดือน  ทรัพยจรัสแสง 

 ๕๘๔๓ นางแสงเดือน  ภักดี 

 ๕๘๔๔ นางสาวแสงเดือน  ยาสมุทร 

 ๕๘๔๕ นางแสงเธียร  คณิตปญญาเจริญ 

 ๕๘๔๖ นางสาวแสงเพ็ญ  แสงศรีจันทร 

 ๕๘๔๗ นางแสงระวี  อมรพิพัฒน 

 ๕๘๔๘ นางแสงอรุณ  โชคสวัสดิ์ 

 ๕๘๔๙ นางแสงอรุณ  นิยมเดชา 

 ๕๘๕๐ นางโสพิศ  ทองดี 

 ๕๘๕๑ นางโสพิศฎา  เนตรรัศมี 

 ๕๘๕๒ นางสาวโสภา  กุลวงษ 

 ๕๘๕๓ นางโสภา  เข็มเพชร 

 ๕๘๕๔ นางสาวโสภา  เขียววิจิตร 

 ๕๘๕๕ นางโสภา  ตั้งทีฆกูล 

 ๕๘๕๖ นางโสภา  ทองจํารูญ 

 ๕๘๕๗ นางสาวโสภา  แยมศิริ 

 ๕๘๕๘ นางสาวโสภา  เอกวิโรจนสกุล 

 ๕๘๕๙ นางสาวโสภิดา  คัมภีรวงศ 

 ๕๘๖๐ นางสาวโสภิต  บุษยะจารุ 

 ๕๘๖๑ นางสาวโสภิตา  กีรติอุไร 

 ๕๘๖๒ นางโสภีร  ชูเกียรติตกุล 

 ๕๘๖๓ นางสาวโสรญา  สุดสาระ 

 ๕๘๖๔ นางสาวโสรยา  เจริญทรง 

 ๕๘๖๕ นางไสว  โสมาบุตร 

 ๕๘๖๖ นางสาวหงษทอง  อนันตธนะโรจน 

 ๕๘๖๗ นางหทัยกาญจน  เทพพินิจ 

 ๕๘๖๘ นางหทัยกาญจน  รักสกุลแกว 

 ๕๘๖๙ นางหทัยกาญจน  รัตนกรัณฑกุล 

 ๕๘๗๐ นางสาวหทัยกาญจน  หาญบุญเรือง 

 ๕๘๗๑ นางหทัยกานต  เปยทิพย 

 ๕๘๗๒ นางหทัยชนก  ชัยเวช 

 ๕๘๗๓ นางสาวหทัยชนก  ถิ่นแกว 

 ๕๘๗๔ นางหทัยรัตน  โกสิงห 

 ๕๘๗๕ นางหทัยรัตน  คูเกษมกิจ 

 ๕๘๗๖ นางสาวหทัยรัตน  เงินคํา 

 ๕๘๗๗ นางหทัยรัตน  ทิพยสุทธิ์ 

 ๕๘๗๘ นางหทัยรัตน  บุญมานํา 

 ๕๘๗๙ นางหทัยรัตน  โพธานารักษ 

 ๕๘๘๐ นางหทัยรัตน  วงศนคร 

 ๕๘๘๑ นางหทัยรัตน  สุขสมทิพย 

 ๕๘๘๒ นางหทัยรัตน  สุวรรณจินดา 

 ๕๘๘๓ นางหนึ่งนภา  ดารุนิกร 

 ๕๘๘๔ นางสาวหนึ่งนุช  เชนยวาณิช 

 ๕๘๘๕ นางสาวหนึ่งนุช  รูปญญา 

 ๕๘๘๖ นางหนึ่งฤทัย  โกศรีวงศ 

 ๕๘๘๗ นางสาวหนึ่งฤทัย  ขุนอินทรทอง 

 ๕๘๘๘ นางหนึ่งฤทัย  คุณวุฒิ 

 ๕๘๘๙ นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญใช 

 ๕๘๙๐ นางหนึ่งฤทัย  เอกอภิญญา 

 ๕๘๙๑ นางสาวหรรษรัตน  พรหมนิมิตร 



 หนา   ๑๒๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๘๙๒ นางหฤทชนัน  มุกุระ 

 ๕๘๙๓ นางสาวหฤทัยชนก  ยาพา 

 ๕๘๙๔ นางหอมนวล  กรรเชียง 

 ๕๘๙๕ นางหัสดี  คงแกว 

 ๕๘๙๖ นางหัสยาภรณ  ทองเส่ียน 

 ๕๘๙๗ นางเหมือนจิตต  แกวเนตร 

 ๕๘๙๘ นางไหมแกว  ผาริบุตร 

 ๕๘๙๙ นางอกนิษฐ  นันตะวงศ 

 ๕๙๐๐ นางองคอร  เล่ืองลือสนธิกิจ 

 ๕๙๐๑ นางสาวองคออน  บุตรล่ิม 

 ๕๙๐๒ นางองุน  สมสังข 

 ๕๙๐๓ นางองุน  อินทนาศักดิ์ 

 ๕๙๐๔ นางอชิรญาณ  พนาลิกุล 

 ๕๙๐๕ นางอโณชา  จันทรวิทิตย 

 ๕๙๐๖ นางสาวอโณทัย  ตั้งธนะพงษา 

 ๕๙๐๗ นางอติกานต  ตุมทอง 

 ๕๙๐๘ นางอนงค  ศรีอุดม 

 ๕๙๐๙ นางสาวอนงค  หลีนะ 

 ๕๙๑๐ นางสาวอนงคนาง  ลายทิพย 

 ๕๙๑๑ นางอนงคนาฎ  โฉมทอง 

 ๕๙๑๒ นางสาวอนงคนาฏย  ขอคา 

 ๕๙๑๓ นางสาวอนงคพร  ปญญาเทียม 

 ๕๙๑๔ นางอนงคลักษณ  อักษรโศภณพันธุ 

 ๕๙๑๕ นางอนัญญา  ภักดีนอก 

 ๕๙๑๖ นางอนัญญา  อินทรา 

 ๕๙๑๗ นางอนุตรา  นาจําปา 

 ๕๙๑๘ นางอนุรักษ  สายสุข 

 ๕๙๑๙ นางอนุลักษณ  ใจวงศ 

 ๕๙๒๐ นางอนุลักษณ  ทะแพงพันธุ 

 ๕๙๒๑ นางอนุลักษณ  วงษมณี 

 ๕๙๒๒ นางอนุสรณ  สอดโคกสูง 

 ๕๙๒๓ นางสาวอนุสรา  ธานีตระกูล 

 ๕๙๒๔ นางอนุสรา  ภาคสามศรี 

 ๕๙๒๕ นางสาวอนุสรา  อภัยรัตน 

 ๕๙๒๖ นางสาวอนุสายณ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

 ๕๙๒๗ นางอโนชา  โชติกลาง 

 ๕๙๒๘ นางอโนชา  บุญวรรณ 

 ๕๙๒๙ นางสาวอโนชา  พูลบุญ 

 ๕๙๓๐ นางสาวอโนทัย  เฉลิมศรี 

 ๕๙๓๑ นางสาวอโนทัย  พูลสวัสดิ์ 

 ๕๙๓๒ นางอโนมา  ยอดโต 

 ๕๙๓๓ นางสาวอโนมา  สาขาชาติ 

 ๕๙๓๔ นางสาวอภิชา  มัคควัชรกุล 

 ๕๙๓๕ นางสาวอภิญญา  แกวพิลา 

 ๕๙๓๖ นางสาวอภิญญา  คําประกอบ 

 ๕๙๓๗ นางสาวอภิญญา  ไชยานะ 

 ๕๙๓๘ นางสาวอภิญญา  ทิทํา 

 ๕๙๓๙ นางอภิญญา  พลอาษา 

 ๕๙๔๐ นางสาวอภิญญา  ไพบูลย 

 ๕๙๔๑ นางอภิญญา  มีเจริญ 



 หนา   ๑๒๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๙๔๒ นางอภิญญา  วงศเฟยง 

 ๕๙๔๓ นางสาวอภิพร  ตนศรี 

 ๕๙๔๔ นางอภิรวี  เชียงเอม 

 ๕๙๔๕ นางอภิรา  พรหมพีรพัฒน 

 ๕๙๔๖ นางอภิวัน  แสงพลสิทธิ์ 

 ๕๙๔๗ นางสาวอมร  ดุจพรรณ 

 ๕๙๔๘ นางอมร  ศรีละออง 

 ๕๙๔๙ นางอมร  เสมี 

 ๕๙๕๐ นางอมรมาลี  ภูมิเรืองศรี 

 ๕๙๕๑ นางอมรรัตน  กองเงินกลาง 

 ๕๙๕๒ นางสาวอมรรัตน  กุลถวายพร 

 ๕๙๕๓ นางอมรรัตน  ขาวสามรวง 

 ๕๙๕๔ นางสาวอมรรัตน  เขื่อนทอง 

 ๕๙๕๕ นางสาวอมรรัตน  คํามั่น 

 ๕๙๕๖ นางอมรรัตน  จริยานุกูล 

 ๕๙๕๗ นางอมรรัตน  จันทริก 

 ๕๙๕๘ นางสาวอมรรัตน  ไชยเนตร 

 ๕๙๕๙ นางอมรรัตน  ซาซิโย 

 ๕๙๖๐ นางอมรรัตน  นาวเนือง 

 ๕๙๖๑ นางสาวอมรรัตน  นาวาวี 

 ๕๙๖๒ นางอมรรัตน  ปวงมะณี 

 ๕๙๖๓ นางสาวอมรรัตน  ผิวคราม 

 ๕๙๖๔ นางอมรรัตน  พะโยม 

 ๕๙๖๕ นางอมรรัตน  ศรีจันทร 

 ๕๙๖๖ นางสาวอมรรัตน  สําอางเนตร 

 ๕๙๖๗ นางอมรรัตน  สุขใส 

 ๕๙๖๘ นางอมรรัตน  สุดใหม 

 ๕๙๖๙ นางอมรรัตน  อิ่มจิตร 

 ๕๙๗๐ นางอมรา  คําแปง 

 ๕๙๗๑ นางสาวอมราภรณ  นีระภัย 

 ๕๙๗๒ นางสาวอมลวรรณ  สุริยะเดช 

 ๕๙๗๓ นางอรกัญญา  นาหลอง 

 ๕๙๗๔ นางสาวอรจิรา  เจริญรักษ 

 ๕๙๗๕ นางสาวอรจิรา  แยกผิวผอง 

 ๕๙๗๖ นางสาวอรฉัตร  เพชรไทย 

 ๕๙๗๗ นางสาวอรชร  จิตสัจจะ 

 ๕๙๗๘ นางอรชร  ณ นาน 

 ๕๙๗๙ นางอรชร  ตุมระวัต 

 ๕๙๘๐ นางอรชร  โตพิทักษ 

 ๕๙๘๑ นางอรชร  วังชวย 

 ๕๙๘๒ นางอรชร  สุวรรณฤทธิ์กุล 

 ๕๙๘๓ นางสาวอรชร  เสริมสิน 

 ๕๙๘๔ นางอรญา  พรมมาศ 

 ๕๙๘๕ นางอรณัส  ไชยนาพงศ 

 ๕๙๘๖ นางอรณิชชา  คะเนนิล 

 ๕๙๘๗ นางสาวอรณี  พ่ึงสําราญ 

 ๕๙๘๘ นางสาวอรณี  ศรีเทเวศน 

 ๕๙๘๙ นางสาวอรดา  พงษนา 

 ๕๙๙๐ นางอรดี  ชัยลาด 

 ๕๙๙๑ นางสาวอรทัย  เข็มเพชร 



 หนา   ๑๒๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๙๙๒ นางอรทัย  จินดาวงศ 

 ๕๙๙๓ นางอรทัย  จุลอักษร 

 ๕๙๙๔ นางสาวอรทัย  ชูเมือง 

 ๕๙๙๕ นางสาวอรทัย  ถิตยแสน 

 ๕๙๙๖ นางสาวอรทัย  ทิพโชติ 

 ๕๙๙๗ นางอรทัย  บุตรพรหม 

 ๕๙๙๘ นางอรทัย  พงศทัศนเหม 

 ๕๙๙๙ นางอรทัย  พรรณานนท 

 ๖๐๐๐ นางอรทัย  พันธุประดับ 

 ๖๐๐๑ นางอรทัย  ล้ิมสุขประเสริฐ 

 ๖๐๐๒ นางอรทัย  วัฒนเจริญ 

 ๖๐๐๓ นางอรทัย  วิกุลชัยกิจ 

 ๖๐๐๔ นางสาวอรทัย  หงษศิลา 

 ๖๐๐๕ นางอรทัย  อภิวัฒนรัตนกุล 

 ๖๐๐๖ นางอรนลิน  กาญจนสกุล 

 ๖๐๐๗ นางสาวอรนุช  เอมสมบูรณ 

 ๖๐๐๘ นางสาวอรพร  จัตุรงค 

 ๖๐๐๙ นางอรพิน  คังคะสุวรรณ 

 ๖๐๑๐ นางอรพิน  นาชัยเพ่ิม 

 ๖๐๑๑ นางอรพิน  ผองศิลป 

 ๖๐๑๒ นางอรพิน  โพธิ์ศรี 

 ๖๐๑๓ นางสาวอรพินท  จํานงคหาญ 

 ๖๐๑๔ นางอรพินท  ศรีมวง 

 ๖๐๑๕ นางอรพินธ  เขียวชุม 

 ๖๐๑๖ นางอรรฆพร  คงกิติมานนท 

 ๖๐๑๗ นางอรรถยา  สิงหทัศน 

 ๖๐๑๘ นางอรรัตน  ไทยแท 

 ๖๐๑๙ นางสาวอรรัตน  ศรีอราม 

 ๖๐๒๐ นางอรวดี  กาลสงค 

 ๖๐๒๑ นางอรวรรณ  เกิดแกว 

 ๖๐๒๒ นางอรวรรณ  แข็งแรง 

 ๖๐๒๓ นางอรวรรณ  คําวิไล 

 ๖๐๒๔ นางอรวรรณ  จันทรมูล 

 ๖๐๒๕ นางอรวรรณ  จันเลน 

 ๖๐๒๖ นางอรวรรณ  จิรชาญชัย 

 ๖๐๒๗ นางอรวรรณ  ชูเลิศ 

 ๖๐๒๘ นางอรวรรณ  ไชยมหาพฤกษ 

 ๖๐๒๙ นางอรวรรณ  ฐิโตปการ 

 ๖๐๓๐ นางสาวอรวรรณ  ดวงมังกร 

 ๖๐๓๑ นางสาวอรวรรณ  เดชาฤทธิ์ 

 ๖๐๓๒ นางอรวรรณ  ทวีชื่น 

 ๖๐๓๓ นางอรวรรณ  ทวีรัตน 

 ๖๐๓๔ นางอรวรรณ  พรหมปลัด 

 ๖๐๓๕ นางสาวอรวรรณ  พุทซาคํา 

 ๖๐๓๖ นางสาวอรวรรณ  มณีทิพย 

 ๖๐๓๗ นางสาวอรวรรณ  ลวดเงิน 

 ๖๐๓๘ นางอรวรรณ  วิราวรรณ 

 ๖๐๓๙ นางอรวรรณ  เองฉวน 

 ๖๐๔๐ นางอรศรี  ชื่นจิตร 

 ๖๐๔๑ นางสาวอรสา  ทองแกว 



 หนา   ๑๒๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๐๔๒ นางสาวอรสา  ทองพันธ 

 ๖๐๔๓ นางอรสา  พูลสวัสดิ์ 

 ๖๐๔๔ นางอรสา  เพ็งศรี 

 ๖๐๔๕ นางอรสา  สุวรรณา 

 ๖๐๔๖ นางอรอนงค  กระแสโสม 

 ๖๐๔๗ นางอรอนงค  เกษรสิทธิ์ 

 ๖๐๔๘ นางอรอนงค  คําภาพงษ 

 ๖๐๔๙ นางอรอนงค  จันทรจรัสจิตต 

 ๖๐๕๐ นางอรอนงค  ไชโย 

 ๖๐๕๑ นางอรอนงค  ปรักมาส 

 ๖๐๕๒ นางอรอนงค  ศิริพรมงคล 

 ๖๐๕๓ นางอรอนงค  สุคนเขตร 

 ๖๐๕๔ นางอรอนงค  หาญมานพ 

 ๖๐๕๕ นางอรอุมา  เกิดมะเริง 

 ๖๐๕๖ นางอรอุมา  จันธานี 

 ๖๐๕๗ นางอรอุมา  โชติมโนธรรม 

 ๖๐๕๘ นางอรอุมา  เทวรัตน 

 ๖๐๕๙ นางอรอุมา  เบ็ญระเหม 

 ๖๐๖๐ นางอรอุมา  พรมอินทร 

 ๖๐๖๑ นางอรอุมา  พุดเอียด 

 ๖๐๖๒ นางอรอุมา  ยิสารคุณ 

 ๖๐๖๓ นางอรอุมา  ราโมง 

 ๖๐๖๔ นางสาวอรอุมา  วรรณหนองคู 

 ๖๐๖๕ นางอรอุมา  ไวชมภู 

 ๖๐๖๖ นางอรอุมา  ศรีวิมล 

 ๖๐๖๗ นางสาวอรอุษา  ภัทรปกรณ 

 ๖๐๖๘ นางอรัญญา  กางเกต 

 ๖๐๖๙ นางสาวอรัญญา  ใจหนิม 

 ๖๐๗๐ นางอรัญญา  ตังตระกูล 

 ๖๐๗๑ นางอรัญญา  พ่ึงนุศล 

 ๖๐๗๒ นางอรัญญา  โพธิ์ศรี 

 ๖๐๗๓ นางอรัญญา  รอดตัว 

 ๖๐๗๔ นางอรัญญา  ลํานามน 

 ๖๐๗๕ นางสาวอรัญญา  ศรีคําซาว 

 ๖๐๗๖ นางอรัญญา  อรัญภูวนารถ 

 ๖๐๗๗ นางสาวอริญชญา  สะใบ 

 ๖๐๗๘ นางอริยาพร  เสนาฤทธิ์ 

 ๖๐๗๙ นางอริศรา  พุมฉัตร 

 ๖๐๘๐ นางสาวอริศา  ล้ิมวิรุฬหโรจน 

 ๖๐๘๑ นางอริสรา  ดําบรรพ 

 ๖๐๘๒ นางอริสรา  บูแกว 

 ๖๐๘๓ นางอริสา  หงษทอง 

 ๖๐๘๔ นางอรุณ  ดีลอม 

 ๖๐๘๕ นางอรุณณีย  จําปาเรือง 

 ๖๐๘๖ นางอรุณรัตน  คนเที่ยง 

 ๖๐๘๗ นางสาวอรุณรัตน  ชื่นตา 

 ๖๐๘๘ นางอรุณรัตน  ทองตัน 

 ๖๐๘๙ นางอรุณรัตน  มีสัมฤทธิ์ 

 ๖๐๙๐ นางอรุณรัศมิ์  รักบํารุง 

 ๖๐๙๑ นางอรุณไร  ขมอาวุธ 



 หนา   ๑๒๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๐๙๒ นางอรุณวรรณ  แสงดวง 

 ๖๐๙๓ นางอรุณศรี  ภูธรศรี 

 ๖๐๙๔ นางอรุณศรี  รัตนพรหม 

 ๖๐๙๕ นางสาวอรุณา  ขันธและ 

 ๖๐๙๖ นางสาวอรุณี  ขันขวา 

 ๖๐๙๗ นางอรุณี  ติสม 

 ๖๐๙๘ นางอรุณี  นิโรจน 

 ๖๐๙๙ นางสาวอรุณี  พันธุลี 

 ๖๑๐๐ นางสาวอรุณี  มะโนนอม 

 ๖๑๐๑ นางอรุณี  รัตนศรี 

 ๖๑๐๒ นางอรุณี  ล้ิมวิไล 

 ๖๑๐๓ นางอรุณี  ศิรกานต 

 ๖๑๐๔ นางอรุณี  สุดจริง 

 ๖๑๐๕ นางอรุณี  สุทธิบาก 

 ๖๑๐๖ นางอรุโณทัย   

  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 ๖๑๐๗ นางสาวอลิสา  ธาดาวชิรโภคิน 

 ๖๑๐๘ นางอวันดา  ปานใจนาม 

 ๖๑๐๙ นางออนชัย  แสนนาวา 

 ๖๑๑๐ นางสาวออนอุมา  มูลอาษา 

 ๖๑๑๑ นางออมขวัญ  กําเหนิด 

 ๖๑๑๒ นางอะพรรณี  ธรรมวงษ 

 ๖๑๑๓ นางสาวอักษรจัญจ  ปองกัน 

 ๖๑๑๔ นางสาวอักษรสอางค  บริบูรณ 

 ๖๑๑๕ นางสาวอังคณา  แจงกระจาง 

 ๖๑๑๖ นางสาวอังคณา  เดชจบ 

 ๖๑๑๗ นางสาวอังคณา  นรเศรษฐธาดา 

 ๖๑๑๘ นางอังคณา  บัวหา 

 ๖๑๑๙ นางสาวอังคณา  รูธรรม 

 ๖๑๒๐ นางอังคณา  ลือชา 

 ๖๑๒๑ นางอังคณา  ศรีสําราญ 

 ๖๑๒๒ นางอังคณา  ศรีไสย 

 ๖๑๒๓ นางอังคณา  เหลาสิม 

 ๖๑๒๔ นางอังคณา  อึ้งปติมานะ 

 ๖๑๒๕ นางสาวอังคนา  หยองเอน 

 ๖๑๒๖ นางอังคนิฐ  พันธุทอง 

 ๖๑๒๗ นางอังคะนา  โมหอชัย 

 ๖๑๒๘ นางอังสนา  หมั่นสกุล 

 ๖๑๒๙ นางสาวอังสุนี  แสงพลอย 

 ๖๑๓๐ นางอัจฉรา  คุมอักษร 

 ๖๑๓๑ นางสาวอัจฉรา  โชติรัตน 

 ๖๑๓๒ นางสาวอัจฉรา  เนตรนอย 

 ๖๑๓๓ นางสาวอัจฉรา  พวงสมบัติ 

 ๖๑๓๔ นางสาวอัจฉรา  ภูวทิตย 

 ๖๑๓๕ นางอัจฉรา  ยาวะสิทธ 

 ๖๑๓๖ นางอัจฉรา  รื่นเริงกล่ิน 

 ๖๑๓๗ นางสาวอัจฉรา  สืบเสาะจบ 

 ๖๑๓๘ นางสาวอัจฉรา  เสนาทิพย 

 ๖๑๓๙ นางอัจฉรา  อยูพรหม 

 ๖๑๔๐ นางสาวอัจฉรา  อัศวพัฒน 



 หนา   ๑๒๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๑๔๑ นางอัจฉรา  อิทธิพลกังวาล 

 ๖๑๔๒ นางอัจฉราพร  ไทรทองเล็ก 

 ๖๑๔๓ นางสาวอัจฉราพร  วงศใหญ 

 ๖๑๔๔ นางอัจฉราพรรณ  เครือนพรัตน 

 ๖๑๔๕ นางสาวอัจฉรี  ศรีนุเคราะห 

 ๖๑๔๖ นางอัจนิรา  มณีวรรณ 

 ๖๑๔๗ นางอัชฌาวดี  หีมหมัด 

 ๖๑๔๘ นางอัชรี  วิยะนัด 

 ๖๑๔๙ นางอัญชณา  สิงหรุงเรือง 

 ๖๑๕๐ นางสาวอัญชนา  เกตุสวาสดิ์ 

 ๖๑๕๑ นางสาวอัญชนา  ทองสีเขม 

 ๖๑๕๒ นางอัญชนา  บัววารี 

 ๖๑๕๓ นางอัญชลี  คงชนะ 

 ๖๑๕๔ นางอัญชลี  คงสมบุญ 

 ๖๑๕๕ นางอัญชลี  จันทะวัง 

 ๖๑๕๖ นางอัญชลี  ฉิมมุสิก 

 ๖๑๕๗ นางอัญชลี  ชางศูนย 

 ๖๑๕๘ นางอัญชลี  เดชสะทาน 

 ๖๑๕๙ นางอัญชลี  บัวหอม 

 ๖๑๖๐ นางสาวอัญชลี  ปญญาดี 

 ๖๑๖๑ นางอัญชลี  ผิวผอง 

 ๖๑๖๒ นางสาวอัญชลี  พรมฤทธิ์ 

 ๖๑๖๓ นางอัญชลี  มีเพียร 

 ๖๑๖๔ นางอัญชลี  ไมสะพราว 

 ๖๑๖๕ นางสาวอัญชลี  ยู 

 ๖๑๖๖ นางสาวอัญชลี  ลัดดากลม 

 ๖๑๖๗ นางสาวอัญชลี  วรสวาสดิ์ 

 ๖๑๖๘ นางสาวอัญชลี  อาจบํารุง 

 ๖๑๖๙ นางอัญชะนา  สงโพธิ์กลาง 

 ๖๑๗๐ นางสาวอัญชัน  หงษทอง 

 ๖๑๗๑ นางอัญชิสา  ใจซื่อ 

 ๖๑๗๒ นางสาวอัญชิสา  แหลมคม 

 ๖๑๗๓ นางอัญชุลี  โกศลดํารงทรัพย 

 ๖๑๗๔ นางสาวอัญชุลี  โตสุพันธ 

 ๖๑๗๕ นางอัญญรัตน  เกษรทอง 

 ๖๑๗๖ นางอัญญาณี  พรหมอยู 

 ๖๑๗๗ นางสาวอัญญารัตน  เกงเขตรกิจ 

 ๖๑๗๘ นางอัญญารัตน  ถวิลรักษ 

 ๖๑๗๙ นางสาวอัญมณี  ศิลปประสิทธิ์ 

 ๖๑๘๐ นางอัญยาพัสณ  พิทักษธรรม 

 ๖๑๘๑ นางสาวอัทธนียา  มารยาท 

 ๖๑๘๒ นางอันชลี  พิกุลหอม 

 ๖๑๘๓ นางอันธิกา  ตั้งพัฒนารุงเรือง 

 ๖๑๘๔ นางสาวอัมพร  แขวงมาศ 

 ๖๑๘๕ นางอัมพร  เจริญผล 

 ๖๑๘๖ นางสาวอัมพร  ทรัพยมา 

 ๖๑๘๗ นางสาวอัมพร  ทองพุฒ 

 ๖๑๘๘ นางสาวอัมพร  พันธสวัสดิ์ 

 ๖๑๘๙ นางอัมพร  พิศละมายแข 

 ๖๑๙๐ นางอัมพร  ศรีรอง 



 หนา   ๑๒๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๑๙๑ นางอัมพร  สุรมานนท 

 ๖๑๙๒ นางอัมพร  หาญแกว 

 ๖๑๙๓ นางอัมพร  เฮงประเสริฐ 

 ๖๑๙๔ นางอัมพรรณ  คณะวงค 

 ๖๑๙๕ นางอัมพวัน  ศรีครุฑรานันท 

 ๖๑๙๖ นางอัมพิกา  หงสประภาส 

 ๖๑๙๗ นางอัมไพ  ภาษิต 

 ๖๑๙๘ นางสาวอัมไพวรรณ  บุญแกววรรณ 

 ๖๑๙๙ นางอัมรา  ปรึกไธสง 

 ๖๒๐๐ นางอัยยรัตน  ศิวปราชญ 

 ๖๒๐๑ นางสาวอัยยาวีร  สืบสัมพันธ 

 ๖๒๐๒ นางสาวอัยรินทร  อภิชายนันท 

 ๖๒๐๓ นางอัศวินี  มีแสง 

 ๖๒๐๔ นางสาวอัสนีพร  อริยวัฒนวงศ 

 ๖๒๐๕ นางอาชิรญา  อาษาสุจริต 

 ๖๒๐๖ นางสาวอาซียะห  หะยีเตะ 

 ๖๒๐๗ นางอาตียะ  บือราเฮง 

 ๖๒๐๘ นางสาวอาทิตยา  ศรีมวง 

 ๖๒๐๙ นางอานีตา  ราเซะบิง 

 ๖๒๑๐ นางอานุสรา  รูปสูง 

 ๖๒๑๑ นางอาพร  กุลนิพัฒน 

 ๖๒๑๒ นางอาพร  ศักดิ์วรเดช 

 ๖๒๑๓ นางอาภรณ  พูลพงษ 

 ๖๒๑๔ นางสาวอาภรณ  แพงนอก 

 ๖๒๑๕ นางอาภรณ  วิชาศิลป 

 ๖๒๑๖ นางอาภรณ  ศิริมี 

 ๖๒๑๗ นางอาภรณ  สังขไพฑูรย 

 ๖๒๑๘ นางอาภัสรา  เศวตสุวรรณกุล 

 ๖๒๑๙ นางอาภาภรณ  เพียรไพรงาม 

 ๖๒๒๐ นางอาภาภรณ  สหกิจรุงเรือง 

 ๖๒๒๑ นางอาภาภรณ  สิอิ้น 

 ๖๒๒๒ นางสาวอาภารัตน  วงศคํา 

 ๖๒๒๓ นางอาภิมณ  ดิษฐพานิช 

 ๖๒๒๔ นางอารญา  ธนานุวัตรพงษ 

 ๖๒๒๕ นางอารญา  โพธิ์พยัคฆ 

 ๖๒๒๖ นางสาวอารดา  สุภาพพงษ 

 ๖๒๒๗ นางสาวอารมณ  นาคสิงห 

 ๖๒๒๘ นางอารมณ  สุขโข 

 ๖๒๒๙ นางอารยา  จาจุมปา 

 ๖๒๓๐ นางอารยา  ดารุณ 

 ๖๒๓๑ นางอารยา  เดชสองชั้น 

 ๖๒๓๒ นางอารยา  วรรณโพธิ์กลาง 

 ๖๒๓๓ นางอารักษ  พระสวาง 

 ๖๒๓๔ นางอารินยา  มุสิกพงศ 

 ๖๒๓๕ นางอาริวรรณ  วังคะออม 

 ๖๒๓๖ นางอารี  หยดยอย 

 ๖๒๓๗ นางอารี  อมรพันธางค 

 ๖๒๓๘ นางสาวอารีญา  พจนพงคพันธ 

 ๖๒๓๙ นางอารีย  กุลจิตติชัยพร 

 ๖๒๔๐ นางอารีย  เจียมจิตวนิชา 



 หนา   ๑๒๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๒๔๑ นางอารีย  บุญสูง 

 ๖๒๔๒ นางสาวอารีย  รัตนพันธ 

 ๖๒๔๓ นางสาวอารีย  ฤทธิ์สนธ 

 ๖๒๔๔ นางอารีย  สมศรี 

 ๖๒๔๕ นางสาวอารีย  สอนธรรม 

 ๖๒๔๖ นางสาวอารีย  หนูกาฬ 

 ๖๒๔๗ นางสาวอารีย  หาญจันอัด 

 ๖๒๔๘ นางอารียรัตน  จิณะ 

 ๖๒๔๙ นางสาวอารียรัตน  ไชยวานิช 

 ๖๒๕๐ นางอารียรัตน  อยูย่ิง 

 ๖๒๕๑ นางอารียา  พิมพศรี 

 ๖๒๕๒ นางอารีรัตน  คลอยวงษ 

 ๖๒๕๓ นางอารีรัตน  จีนชาติ 

 ๖๒๕๔ นางสาวอารีรัตน  ชิณโสม 

 ๖๒๕๕ นางอารีรัตน  ธรรมวาโร 

 ๖๒๕๖ นางอารีรัตน  พวงสกุล 

 ๖๒๕๗ นางอารีรัตน  สาเมือง 

 ๖๒๕๘ นางอารลัีกษณ  ศิริสมบัติ 

 ๖๒๕๙ นางสาวอารีวรรณ  ทรัพยสุริต 

 ๖๒๖๐ นางอาลดา  ทรัพยปริญญาพร 

 ๖๒๖๑ นางอํานวย  เที่ยงธรรม 

 ๖๒๖๒ นางสาวอํานวย  อาทิตยอุทัย 

 ๖๒๖๓ นางอํานาจ  เจนตลอด 

 ๖๒๖๔ นางอําพร  คําปาละ 

 ๖๒๖๕ นางอําพร  โคตรวันทา 

 ๖๒๖๖ นางสาวอําพร  บุญหลาย 

 ๖๒๖๗ นางสาวอําพร  วาสี 

 ๖๒๖๘ นางสาวอําพัน  วินิยม 

 ๖๒๖๙ นางสาวอําพัน  อินตา 

 ๖๒๗๐ นางสาวอําไพ  บุญพงษ 

 ๖๒๗๑ นางอําไพ  บุญศรี 

 ๖๒๗๒ นางสาวอําไพ  วงษตุม 

 ๖๒๗๓ นางอําไพ  วรบุตร 

 ๖๒๗๔ นางอําไพ  สุดสม 

 ๖๒๗๕ นางสาวอําไพย  ขอพ่ึง 

 ๖๒๗๖ นางอําภร  เวชโกสิทธิ์ 

 ๖๒๗๗ นางสาวอําภา  บุญฤทธิ์ 

 ๖๒๗๘ นางอํามร  เดชบํารุง 

 ๖๒๗๙ นางสาวอิงอร  แควนคอนฉิม 

 ๖๒๘๐ นางอิงอร  ไชยเชตุ 

 ๖๒๘๑ นางสาวอิทธิมา  พริกชู 

 ๖๒๘๒ นางสาวอิทธิรัตน  อองสกุล 

 ๖๒๘๓ นางสาวอินทราณี  ชนะวัน 

 ๖๒๘๔ นางสาวอิสราพร  วงษารูญ 

 ๖๒๘๕ นางอิสริยา  ภิรมยรัตน 

 ๖๒๘๖ นางอิสรีย  ชางบุ 

 ๖๒๘๗ นางสาวอิสรีย  ดลโพธิ์ทองคํา 

 ๖๒๘๘ นางสาวอิสรีย  พิรุณสาร 

 ๖๒๘๙ นางอิสรีย  อยูเหมาะ 

 ๖๒๙๐ นางอุณากัญ  แกวปญญา 



 หนา   ๑๒๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๒๙๑ นางสาวอุดม  วรกล่ัน 

 ๖๒๙๒ นางอุดมรัตน  เหงี่ยมโพธิ์ 

 ๖๒๙๓ นางอุดมลักษณ  พันธเลิศ 

 ๖๒๙๔ นางอุทัย  ศรชัย 

 ๖๒๙๕ นางอุทัย  หลาบุญทัน 

 ๖๒๙๖ นางอุทัยพร  นาวี 

 ๖๒๙๗ นางอุทัยวรรณ  กองคํา 

 ๖๒๙๘ นางอุทัยวรรณ  ปชฌาชัย 

 ๖๒๙๙ นางอุทัยวรรณ  ศัพทเสวี 

 ๖๓๐๐ นางอุทัยวรรณ  เสนาะพิณ 

 ๖๓๐๑ นางอุทัยวรรณ  อองเจริญ 

 ๖๓๐๒ นางอุทิน  มงคลเกิด 

 ๖๓๐๓ นางอุทุมพร  เขื่อนมั่น 

 ๖๓๐๔ นางอุทุมพร  ชนะรัตน 

 ๖๓๐๕ นางอุทุมพร  ทับเมือง 

 ๖๓๐๖ นางอุบล  คงสมบูรณ 

 ๖๓๐๗ นางอุบล  เซี่ยงจง 

 ๖๓๐๘ นางอุบล  ณิชชาชัยกุล 

 ๖๓๐๙ นางอุบล  นิ่มมณี 

 ๖๓๑๐ นางอุบลรัตน  คงนุน 

 ๖๓๑๑ นางสาวอุบลรัตน  ดีพรอม 

 ๖๓๑๒ นางสาวอุบลรัตน  ปรียาจิตต 

 ๖๓๑๓ นางอุบลรัตน  เปล่ียนสันเทียะ 

 ๖๓๑๔ นางอุบลรัตน  ฮาสุวรรณกิจ 

 ๖๓๑๕ นางสาวอุบลวรรณ  มาตยมูล 

 ๖๓๑๖ นางอุบลวรรณ  เมืองรอด 

 ๖๓๑๗ นางสาวอุบลวัณณี  ล้ิมวัฒนากูล 

 ๖๓๑๘ นางอุมากรณ  อนันต 

 ๖๓๑๙ นางอุมาพร  ครอบกระโทก 

 ๖๓๒๐ นางสาวอุมาพร  โคตรพิศาล 

 ๖๓๒๑ นางอุมาพร  ชาวนาน 

 ๖๓๒๒ นางอุมาพร  ไชยสุวรรณ 

 ๖๓๒๓ นางสาวอุมาพร  ทอแกว 

 ๖๓๒๔ นางอุมาพร  เนื่องชุมพล 

 ๖๓๒๕ นางสาวอุมาพร  ไวยเวช 

 ๖๓๒๖ นางอุมาวดี  กําจาย 

 ๖๓๒๗ นางสาวอุไร  ปรีดาศักดิ์ 

 ๖๓๒๘ นางอุไร  พ่ึงไพศาล 

 ๖๓๒๙ นางอุไร  เพชรรัตน 

 ๖๓๓๐ นางอุไร  แพงพรมมา 

 ๖๓๓๑ นางอุไร  แพฟน 

 ๖๓๓๒ นางสาวอุไร  ยอดแกว 

 ๖๓๓๓ นางสาวอุไรรัตน  บุญขาย 

 ๖๓๓๔ นางอุไรรัตน  วรรณศรี 

 ๖๓๓๕ นางสาวอุไรรัตน  สวามิ 

 ๖๓๓๖ นางสาวอุไรวรรณ  พงคสุด 

 ๖๓๓๗ นางสาวอุไรวรรณ  สาลิกา 

 ๖๓๓๘ นางสาวอุไรวรรณ  แสงหิรัญรัตนา 

 ๖๓๓๙ นางอุไรวรรณ  อินทรยานยาว 

 ๖๓๔๐ นางสาวอุไรวรรณ  เชื้อขุนทด 



 หนา   ๑๒๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๓๔๑ นางสาวอุลัยวรรณ  สุขแสน 

 ๖๓๔๒ นางสาวอุศมาภรณ  เพชรหนูเสด 

 ๖๓๔๓ นางอุษณา  คิสาลัง 

 ๖๓๔๔ นางอุษณี  ปนเพ็ง 

 ๖๓๔๕ นางอุษณี  โพธิ์เตี้ย 

 ๖๓๔๖ นางอุษณี  ศรีพุทธา 

 ๖๓๔๗ นางอุษณีย  บินฮูเซ็น 

 ๖๓๔๘ นางสาวอุษณีย  พูลวิวัฒนชัยการ 

 ๖๓๔๙ นางอุษณีย  มะยูโซะ 

 ๖๓๕๐ นางอุษณีย  ล่ิมเกตุรัตน 

 ๖๓๕๑ นางสาวอุษา  ชุมเกษียร 

 ๖๓๕๒ นางอุษา  ปานดํา 

 ๖๓๕๓ นางอุษา  พงษคุลีการ 

 ๖๓๕๔ นางอุษา  มีเสือทอง 

 ๖๓๕๕ นางอุษา  หายทุกข 

 ๖๓๕๖ นางอุษาวดี  นาควิจิตร 

 ๖๓๕๗ นางเอกอุมา  ทิพยอาสน 

 ๖๓๕๘ นางสาวเอมอมร  ทิพยสอดสอง 

 ๖๓๕๙ นางสาวเอมอร  เกียรติมานะโรจน 

 ๖๓๖๐ นางสาวเอมอร  ภูพันธ 

 ๖๓๖๑ นางเอมอร  ศรีสะอาด 

 ๖๓๖๒ นางเอมอร  หนูสมตน 

 ๖๓๖๓ นางเอรวรรณ  ชัยสิทธิ์ 

 ๖๓๖๔ นางสาวเอริสา  เสงี่ยมศักดิ์ 

 ๖๓๖๕ นางสาวเอี่ยมละออ  ปุราทะกา 

 ๖๓๖๖ นางเอื้องกําแพง  อนกรอง 

 ๖๓๖๗ นางเอื้อมพร  ณ สุรินทร 

 ๖๓๖๘ นางสาวเอื้อมพร  ปารมี 

 ๖๓๖๙ นางสาวเอื้ออารี  แกวมณี 

 ๖๓๗๐ นางสาวแอนณา  รัศมี 

 ๖๓๗๑ นางสาวไอยริน  คงชัยกุล 

 ๖๓๗๒ นางไอรินทร  สมฤทธิ์พรเจริญ 

 ๖๓๗๓ นางสาวไอรีน  นนทปะ 

 ๖๓๗๔ นางไอลัดดา  วัลยมาลี 

 ๖๓๗๕ นางฮัสนี  อุเซ็ง 

 ๖๓๗๖ นางฮานียะ  เจะเลาะ 

 ๖๓๗๗ นางฮาบีบะห  เจะโซะ 

 ๖๓๗๘ นางสาวฮายาตี  แวกะจิ 

 ๖๓๗๙ นางฮาสนะห  กาเดร 

กรมการแพทย 

 ๑ นายกฤษฎางค  ทะเสนฮด 

 ๒ นายกิตติชัย  มูลวิริยกิจ 

 ๓ นายฉัตรชัย  วงษสาสม 

 ๔ นายเฉลิมชัย  สิรวัฒนากุล 

 ๕ นายเฉลิมฤทธิ์  ประดับคํา 

 ๖ นายชรินทร  ชูค้ํา 

 ๗ นายชัยยา  ศรีโคตร 

 ๘ นายชัยสิทธิ์  ใบไม 



 หนา   ๑๓๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙ นายชัยสุนทร  วิเศษนันท 

 ๑๐ นายเทพพิทักษ  วัฒนสาร 

 ๑๑ นายธงชัย  ภูมินา 

 ๑๒ นายธนรัตน  แกวสวาง 

 ๑๓ นายธวัชชัย  จันทรสอาด 

 ๑๔ นายธีรเดช  สมเมือง 

 ๑๕ นายธีระชัย  อุกฤษฎมโนรถ 

 ๑๖ นายนนทิวัชร  สิทธิวิวัฒนวงศ 

 ๑๗ นายนิทัศน  เกียรติหิรัญนนท 

 ๑๘ นายนิพล  ภาระพงษ 

 ๑๙ นายบงกช  จํานงคผล 

 ๒๐ นายบัญชา  กระแสพิตร 

 ๒๑ นายประวิทย  ตันติวัฒนาศิริกุล 

 ๒๒ นายประสิทธิ์  มาชื่น 

 ๒๓ นายประเสริฐ  เอี่ยมปรีชากุล 

 ๒๔ นายปราโมทย  ปรปกษขาม 

 ๒๕ นายปญจศิลป  สมบูรณ 

 ๒๖ นายปยะ  เกียรติเสวี 

 ๒๗ นายพจนสิทธิ์  สุตารมย 

 ๒๘ นายพรภวิษญ  ศรีภิรมย 

 ๒๙ นายภูษิต  สายดํา 

 ๓๐ นายเมธี  วงศเสนา 

 ๓๑ นายรัฐดํารง  ธรรมโชติ 

 ๓๒ นายวันชัย  เตชะแกว 

 ๓๓ นายวันชัย  สิงหกุล 

 ๓๔ นายวิทยา  ผดุงชัยโชติ 

 ๓๕ นายวิธิรงค  สุทธิกุล 

 ๓๖ นายวิรัตน  แกวมณี 

 ๓๗ นายวุฒินันท  คําไหล 

 ๓๘ นายวุฒิพงษ  ฐิรโฆไท 

 ๓๙ นายศิริวัฒน  นนทะชาติ 

 ๔๐ นายสมเกียรติ  เกษมธรรมคุณ 

 ๔๑ นายสมคิด  สกุณา 

 ๔๒ นายสมชาย  เชิดชูเกียรติสกุล 

 ๔๓ นายสมประสงค  หอมจันทึก 

 ๔๔ นายสมศักดิ์  สุภมาตย 

 ๔๕ นายสราณัฐ  จันทรเพ็ญมงคล 

 ๔๖ นายสิทธิชัย  พันวิไล 

 ๔๗ นายสุธรรม  สุธีรภัทรานนท 

 ๔๘ นายสุภาพ  พลสําโรง 

 ๔๙ นายสุรกฤษฎ์ิ  สมนาแซง 

 ๕๐ นายสุรเชษฐ  ขันติวรธรรม 

 ๕๑ นายสุรวุฒิ  ไผประเสริฐ 

 ๕๒ นายสุริยา  มาดวง 

 ๕๓ นายอนุชา  สิงหยะบุศย 

 ๕๔ นายอนุวัฒน  ศรสมฤทธิ์ 

 ๕๕ นายอภิรักษ  แกวอุทัย 

 ๕๖ นายอภิสิทธิ์  พิจารณ 

 ๕๗ นายอากร  บุญเกิด 

 ๕๘ นายอํานาจ  กาศสกุล 



 หนา   ๑๓๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๙ นายอุดม  แทวิริยะกุล 

 ๖๐ นายเอกชัย  กัญญาคํา 

 ๖๑ นางสาวกนกกาญจน  บุปผาชาติ 

 ๖๒ นางกนกวรรณ  สุวรรณศรี 

 ๖๓ นางสาวกรุณา  คุระวรรณ 

 ๖๔ นางกันยา  เกตุวงษ 

 ๖๕ นางสาวกัลญา  โชติแสงศรี 

 ๖๖ นางสาวกาญจนา  ไชยโกมินทร 

 ๖๗ นางสาวกาญจนา  พุมหมอ 

 ๖๘ นางสาวกาญจนา  หาญเวช 

 ๖๙ นางสาวขนิษฐา  สงหนู 

 ๗๐ นางสาวจงรัก  จันฑูรย 

 ๗๑ นางสาวจงลักษณ  สายทอง 

 ๗๒ นางจตุพร  อินทรปา 

 ๗๓ นางสาวจรรยา  เจตนสมบูรณ 

 ๗๔ นางจรัสภรณ  นภสุวรรณ 

 ๗๕ นางจันทิมา  สวางโรจน 

 ๗๖ นางสาวจันหอม  แหชัย 

 ๗๗ นางจารุวรรณ  ทิพยเนตร 

 ๗๘ นางจารุวรรณ  กนกมนัสธํารง 

 ๗๙ นางจิณณพัต  ทองพุด 

 ๘๐ นางสาวจิตรประภา  ชัยเดช 

 ๘๑ นางจิรัฐิวรรณ  ตองกาย 

 ๘๒ นางสาวจุฑามาศ  แยมนวล 

 ๘๓ นางสาวแจมใจ  สุติบุตร 

 ๘๔ นางฉัตรชนก  นามวงค 

 ๘๕ นางชุลีกร  ปรีชาวิบูลย 

 ๘๖ นางณภัค  มันไร 

 ๘๗ นางสาวณภัทรกัญ  แจงอรุณนิจ 

 ๘๘ นางสาวณัฏฐวรรณ  เสมอใจ 

 ๘๙ นางสาวณัฐฐิญา  กันทะเนตร 

 ๙๐ รอยตํารวจโทหญิง ณัฐพร  หารี 

 ๙๑ นางสาวดวงจันทร  มาลี 

 ๙๒ นางดวงดาว  พลอยประดิษฐ 

 ๙๓ นางสาวดุจเดือน  ทรงธรรมวัฒน 

 ๙๔ นางตองตา  ทิพปภานาท 

 ๙๕ นางเตือนใจ  ชุมภูนุช 

 ๙๖ นางสาวทรงสุดา  นพสวัสดิ์ 

 ๙๗ นางสาวธนัญญาณ  หลอกิตติ์ชนม 

 ๙๘ นางธนัญพร  ศุภกรรม 

 ๙๙ นางสาวธฤติ  สาตรศิลป 

 ๑๐๐ นางธัญวรัตน  รอดเที่ยง 

 ๑๐๑ นางสาวธัญวรัตม  ศิริชาติ 

 ๑๐๒ นางธีรารัตน  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

 ๑๐๓ นางนงนภัส  อยูสาโก 

 ๑๐๔ นางสาวนงลักษณ  ใจดี 

 ๑๐๕ นางนงลักษณ  สุคนธชาติ 

 ๑๐๖ นางสาวนพมาศ  ภูทับทิม 

 ๑๐๗ นางสาวนพมาส  คุมสังข 

 ๑๐๘ นางสาวนภาพร  เขมพงศธนโชติ 



 หนา   ๑๓๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๙ นางสาวนภาภรณ  คําจัตุรัส 

 ๑๑๐ นางสาวนฤนันท  เจงวัฒนพงศ 

 ๑๑๑ นางสาวนวลจันทร  จุลประเสริฐ 

 ๑๑๒ นางสาวนวิยา  ผองพรรณ 

 ๑๑๓ นางสาวนาฏอนงค  จันทรเรืองโสภา 

 ๑๑๔ นางสาวนิตยา  สุวรรณเทน 

 ๑๑๕ นางสาวนิธิมา  ศรีเกตุ 

 ๑๑๖ นางสาวนิศารรัตน  ผาติสุวัณณ 

 ๑๑๗ นางโนรี  เจริญศรี 

 ๑๑๘ นางบุบผา  ไตรศุภโชค 

 ๑๑๙ นางสาวบุษกร  ผาสุขดี 

 ๑๒๐ นางเบญญา  กาคําเครือ 

 ๑๒๑ นางปภาวรินท  ปญญา 

 ๑๒๒ นางสาวประเชิญ  ฤกษอรุณ 

 ๑๒๓ นางปรานี  ธรรมรักษศิริ 

 ๑๒๔ นางสาวปญจนิตย  ปราบภัย 

 ๑๒๕ นางปาริชาติ  จตุภูมิเดชา 

 ๑๒๖ นางปยนันท  บุญเสริม 

 ๑๒๗ นางสาวปยะนารถ  พรหมมาสกุล 

 ๑๒๘ นางปุญชรัสมิ์  ธีระวัฒนศักดิ์ 

 ๑๒๙ นางเปรมปรีดิ์  พระสุริยะ 

 ๑๓๐ นางสาวผกาทิพย  ทองพันธ 

 ๑๓๑ นางผุสดี  หนุนอนันต 

 ๑๓๒ นางพงางาม  พงศจตุรวิทย 

 ๑๓๓ นางพุทธลักษณ  พุกเจริญ 

 ๑๓๔ นางสาวพบพร  ไชยมาศ 

 ๑๓๕ นางสาวพรทิพย  สายสุด 

 ๑๓๖ นางสาวพรทิพา  แซชี 

 ๑๓๗ นางพรพรรณ  ชมะโชติ 

 ๑๓๘ นางพรรณทิภา  สาระธรรม 

 ๑๓๙ นางพรรณมาศ  สันตดุสิต 

 ๑๔๐ นางพรวลี  ปรปกษขาม 

 ๑๔๑ นางสาวพรสวรรค  โพธิ์สวาง 

 ๑๔๒ นางสาวพัชมณ  จันทา 

 ๑๔๓ นางสาวพัชรธนิดา  ภิรมยพันธุ 

 ๑๔๔ นางสาวพัชรินทร  ภักดีบุตร 

 ๑๔๕ นางสาวพัชรีย  แสงทอง 

 ๑๔๖ นางพิชญพันธุ  จันทระ 

 ๑๔๗ นางสาวพิชญา  ภูสําลี 

 ๑๔๘ นางภัทรวดี  แกวมา 

 ๑๔๙ นางภาวิณี  ขันติวรธรรม 

 ๑๕๐ นางมณีวรรณ  ศรีอักษร 

 ๑๕๑ นางมนทกาล  นพพรชัย 

 ๑๕๒ นางมนัญชยา  สัมมาทิตย 

 ๑๕๓ นางสาวมยุรี  ยอดอินทร 

 ๑๕๔ นางมัลลิกา  แกววังปา 

 ๑๕๕ นางเยาวภา  ชวยเมือง 

 ๑๕๖ นางรสสุคนธ  วินทไชย 

 ๑๕๗ นางสาวระมิตร  คงพินิจ 

 ๑๕๘ นางสาวรัชนีกร  พยัคฆะโส 



 หนา   ๑๓๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๙ นางรัตนา  สิงหวรวงศ 

 ๑๖๐ นางสาวรัศมี  เกศสุวรรณรักษ 

 ๑๖๑ นางราพัตร  อมรสุทธิโชค 

 ๑๖๒ นางรุนี  สมหมาย 

 ๑๖๓ นางลภัสรดา  พิทักษชาติ 

 ๑๖๔ นางสาวลลิลภัทร  ทาวไธสง 

 ๑๖๕ นางสาวละเอียด  เคนทอง 

 ๑๖๖ นางลําเจียก  มีมาก 

 ๑๖๗ นางลําดวน  สอนทอง 

 ๑๖๘ นางสาววนิดา  จักรากรธนวัฒน 

 ๑๖๙ นางสาววนิดา  ฝาชัยภูมิ 

 ๑๗๐ นางวรรณนิภา  ยศตรีสรณ 

 ๑๗๑ นางวรรณภา  วงษสาสม 

 ๑๗๒ นางสาววรรณี  จุยเหมือน 

 ๑๗๓ นางสาววรรณี  จันทรมาศ 

 ๑๗๔ นางสาววรลักษณ  วงศอิศเรศ 

 ๑๗๕ นางวราพร  เวียงนนท 

 ๑๗๖ นางสาววราภรณ  ศิริราช 

 ๑๗๗ นางสาววรารัตน  พรอมมูล 

 ๑๗๘ นางวลัยพร  ทองศิริ 

 ๑๗๙ นางสาววัชรี  ล้ินจ่ี 

 ๑๘๐ นางวัชรี  มณีอินทร 

 ๑๘๑ นางวันเพ็ญ  แซโล 

 ๑๘๒ นางวาริน  พวงบัลลังก 

 ๑๘๓ นางสาววารุณี  อินสถิตย 

 ๑๘๔ นางสาววาสนา  ประทุมโต 

 ๑๘๕ นางวาสนา  รัตนะศรี 

 ๑๘๖ นางวิทยาพร  เทศศรีเมือง 

 ๑๘๗ นางสาววิภาพรรณ  สุวรรณะชฎ 

 ๑๘๘ นางสาววิลาวรรณ  คูศิวิไลส 

 ๑๘๙ นางวิไลรัตน  โพธิ์เงิน 

 ๑๙๐ นางศตพร  โสดานาค 

 ๑๙๑ นางศิริลักษณ  อุบลเหนือ 

 ๑๙๒ นางศิริวรรณ  แจงบุตรศรี 

 ๑๙๓ นางศิริวรรณ  ชีโพธิ์ 

 ๑๙๔ นางสาวศิวาพร  สังรวม 

 ๑๙๕ นางศุภดา  ทาแพงนอย 

 ๑๙๖ นางสาวสงบ  เผาหอม 

 ๑๙๗ นางสมจิต  รวมสุข 

 ๑๙๘ นางสมนึก  สุคนธชาติ 

 ๑๙๙ นางสาวสสิพร  วัฒนเวชสกุลชัย 

 ๒๐๐ นางสาวสายใจ  แรงโนนแดง 

 ๒๐๑ นางสาวสายทิพย  ลีวรกานต 

 ๒๐๒ นางสาวสายสุดา  จําพันธุ 

 ๒๐๓ นางสาวสาลิน  เรืองศรี 

 ๒๐๔ นางสาวสําอาง  มูระคา 

 ๒๐๕ นางสาวสิริกร  เสนามนตรี 

 ๒๐๖ นางสิริกาญจน  ฉันทมาภา 

 ๒๐๗ นางสิริรัตน  เลาสุอังกูร 

 ๒๐๘ นางสุกานดา  ปญญาไศย 



 หนา   ๑๓๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐๙ นางสาวสุชาดา  กมลเพชร 

 ๒๑๐ นางสุดใจ  พันธุภักดี 

 ๒๑๑ นางสาวสุดารัตน  พรประภา 

 ๒๑๒ นางสุตาพร  ชัยชนะ 

 ๒๑๓ นางสุธีรา  บัวศรี 

 ๒๑๔ นางสุนิษา  เทียมพัฒน 

 ๒๑๕ นางสาวสุนิสา  หังสพฤกษ 

 ๒๑๖ นางสาวสุปราณี  บุญมี 

 ๒๑๗ นางสาวสุพาภรณ  พรมบุตร 

 ๒๑๘ นางสุพิชฌาย  ดวงสง 

 ๒๑๙ นางสาวสุภาวดี  ศรีสุชาติ 

 ๒๒๐ นางสุภาวดี  ธงไชยฤทธิ์ 

 ๒๒๑ นางสุภาวดี  เชื้อมีแรง 

 ๒๒๒ นางสาวสุภาวัลย  ศรีบุตรดี 

 ๒๒๓ นางสุมลฑา  โพธิ์งาม 

 ๒๒๔ นางสาวสุมลทิพย  ษมาพิสุทธิ์ 

 ๒๒๕ นางสาวสุมาลี  มาเขียว 

 ๒๒๖ นางสุวนิตย  ทุมมา 

 ๒๒๗ นางสาวสุวรรณา  เสาสูง 

 ๒๒๘ นางสาวสุวิญญา  ธนสีลังกูล 

 ๒๒๙ นางสาวสุวิมล  วราชิต 

 ๒๓๐ นางเสริมสุข  ละอองสุวรรณ 

 ๒๓๑ นางสาวเสาวณีย  ธรรมวิภาส 

 ๒๓๒ นางโสภา  ละมัยกุล 

 ๒๓๓ นางสาวอชิรญาณ  พงสะพัง 

 ๒๓๔ นางอดิศรสุดา  เฟองฟู 

 ๒๓๕ นางอมรรัตน  วงควนิชโยธิน 

 ๒๓๖ นางสาวอมรารัตน  ดวงใน 

 ๒๓๗ นางสาวอรทัย  เตนภูษา 

 ๒๓๘ นางอรไทย  แยมเย้ือน 

 ๒๓๙ นางสาวอรวรรณ  แกวสะอาด 

 ๒๔๐ นางสาวอรอุมา  กองจันทร 

 ๒๔๑ นางสาวอริศรา  จานสิบสี 

 ๒๔๒ นางอรุณรุง  แสงจันทรฉาย 

 ๒๔๓ นางสาวอลิษา  คันธรักษ 

 ๒๔๔ นางสาวอังศวีร  ภณทองสมพงษ 

 ๒๔๕ นางอัจฉราพรรณ  ตังกิจ 

 ๒๔๖ นางสาวอัญชนา  แกวคํา 

 ๒๔๗ นางสาวอัญชลี  สิงคะนอง 

 ๒๔๗ นางสาวอัมพร  ขันจันทร 

 ๒๔๙ นางอารดา  ปาวงศ 

 ๒๕๐ นางอารีย  ดวงปนสิงห 

 ๒๕๑ นางอุบล  ศรีนวลดี 

 ๒๕๒ นางสาวอุไรวรรณ  หมั่นมาก 

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

 ๑ นางศิริชดา  เปลงพานิช  ๒ นางอัมพร  เบญจพลพิทักษ 

 



 หนา   ๑๓๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

กรมควบคุมโรค 

 ๑ นายกําจร  พงศศิริ 

 ๒ นายเฉวตสรร  นามวาท 

 ๓ นายชัชวาลย  ใจสวาง 

 ๔ นายชัยวัช  จันตา 

 ๕ นายชูศักดิ์  โมลิโต 

 ๖ นายธนวัฒน  กาฬบุตร 

 ๗ นายธนะวรรธน  รัตนวิทูรย 

 ๘ นายบุญฤทธิ์  แทนบุญ 

 ๙ นายประมวล  ทุมพงษ 

 ๑๐ นายลือชา  จามลิกุล 

 ๑๑ นายวิรยุทธิ์  แกวยศกุล 

 ๑๒ นายวิรัช  สันตีระสีหฤชัย 

 ๑๓ นายวิศัลย  มูลศาสตร 

 ๑๔ นายวีรวัฒน  มโนสุทธิ 

 ๑๕ นายสมสิทธิ์  ศรีสันติสุข 

 ๑๖ นายสยาม  ช้ินพงค 

 ๑๗ นายสาธิต  นามวิชา 

 ๑๘ นายสําราญ  คลากระโทก 

 ๑๙ นายสุทัศน  โชตนะพันธ 

 ๒๐ นายเสกสรรค  สีแกว 

 ๒๑ นายเสมา  รัชยาว 

 ๒๒ นายอดุลย  เจือจันทร 

 ๒๓ นายอนันต  ดําแปน 

 ๒๔ นายอมรเทพ  เยาวยอด 

 ๒๕ นายอรุณ  เหลืองนิยมกุล 

 ๒๖ นายอักษร  มัลลิกา 

 ๒๗ นายอิทธิธร  แกวลวน 

 ๒๘ นางสาวกรรณิกา  สุวรรณา 

 ๒๙ นางกันยารัตน  แจงบุญ 

 ๓๐ นางกานตธีรา  เรืองเจริญ 

 ๓๑ นางการเกตุ  จอมเสนา 

 ๓๒ นางสาวจรีรัตน  นุยมาก 

 ๓๓ นางสาวจันทนา  มวงจันทึก 

 ๓๔ นางสาวเจตนา  ภักดีรักษ 

 ๓๕ นางชญาภา  สาดสูงเนิน 

 ๓๖ นางสาวฐิติมา  ขันธสิน 

 ๓๗ นางสาวณราวดี  ชินราช 

 ๓๘ นางดารณี  จุนเจริญวงศา 

 ๓๙ นางทิพวรรณ  เพชรมูล 

 ๔๐ นางธนพร  ตูทอง 

 ๔๑ นางสาวธนภรณ  พรหมมูล 

 ๔๒ นางสาวธิดาพร  จิรวัฒนะไพศาล 

 ๔๓ นางสาวนพพร  ศรีคําบอ 

 ๔๔ นางนัชชา  แสงวัชรสุนทร 

 ๔๕ นางสาวนัยนา  ชื่อธนบุญ 

 ๔๖ นางสาวปฐมา  สุทธา 

 ๔๗ นางพรชนก  สีหะวงษ 

 ๔๘ นางสาวพรรณนิภา  ภูทอง 



 หนา   ๑๓๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๙ นางพฤฒิยา  ตรียศ 

 ๕๐ นางสาวพัชมณ  เจริญนาวี 

 ๕๑ นางพิศมัย  โพธิ์ทอง 

 ๕๒ นางสาวภนิดา  บูชา 

 ๕๓ นางสาวภุชชัชชา  เวียสุวรรณ 

 ๕๔ นางรสริน  มหาศรานนท 

 ๕๕ นางรัชณี  ประสพธรรม 

 ๕๖ นางราตร ี เชื้อฉลาด 

 ๕๗ นางศรินทร  สนธิศิริกฤตย 

 ๕๘ นางศิรินภา  จิตติมณี 

 ๕๙ นางสมร  นุมผอง 

 ๖๐ นางสุกัญญา  มโนสุทธิ 

 ๖๑ นางสุจิตราภรณ  เฟองประชากร 

 ๖๒ นางสาวสุชาดา  เหมอารัญ 

 ๖๓ นางสาวเสาวลักษณ  อภิสุข 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

 ๑ นายคทายุทธ  นิกาพฤกษ 

 ๒ นายชัยภัทร  พิชัย 

 ๓ นายประเชิญ  เชษฐสิงห 

 ๔ นายพงศกร  มุขขันธ 

 ๕ นายพันธวิทย  นทกุล 

 ๖ นายพีรพงษ  แสงประดับ 

 ๗ นายไพศาล  พังจุนันท 

 ๘ นายมาสเกียรติ  บุญยฤทธิ์ 

 ๙ นายวันนพ  สุนันทรุงอังคณา 

 ๑๐ นายวิรัตน  สุเมธีวัฒนกุล 

 ๑๑ นายสรายุทธ  พิบูลนิธิเกษม 

 ๑๒ นายสันตกิจ  นิลอุดมศักดิ์ 

 ๑๓ นายอดิศักดิ์  หมันหลิน 

 ๑๔ นายอติเวทย  เศวตะดุล 

 ๑๕ นายอภิสิทธิ์  เหมาะสมสกุล 

 ๑๖ นายอาคม  สาลี 

 ๑๗ นายเอกมล  สุทธิสน 

 ๑๘ นางสาวกนกพรรณ  สมยูรทรัพย 

 ๑๙ นางกรรณิการ  นิ่มเล็ก 

 ๒๐ นางสาวกรรณิการ  ปุณณภุม 

 ๒๑ นางสาวกรุณา  ตีรสมิทธ 

 ๒๒ นางสาวจันทรเพ็ญ  โตวิยานนท 

 ๒๓ นางสาวจารณี  พ่ึงโพธิ์สภ 

 ๒๔ นางสาวจิราณี  พุฒิกุลบวร 

 ๒๕ นางแฉลม  ชนะคช 

 ๒๖ นางดวงกมล  จอนขุน 

 ๒๗ นางสาวดวงรัตน  จุลอักษร 

 ๒๘ นางสาวดุจดาว  บุญยอด 

 ๒๙ นางสาวทัศนีย  ปานผดุง 

 ๓๐ นางนิภา  สีโดวัน 

 ๓๑ นางสาวบงกช  พันธบูรณานนท 

 ๓๒ นางสาวปนัดดา  เทพอัคศร 



 หนา   ๑๓๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๓ นางสาวพัชชา  อินคําสืบ 

 ๓๔ นางพัชราภรณ  เกียรตินิติประวัติ 

 ๓๕ นางสาวรัตนา  ตาเจริญเมือง 

 ๓๖ นางสาวโลมไสล  วงคจันตา 

 ๓๗ นางสาววรรธนี  สังขหิรัญ 

 ๓๘ นางวราภรณ  กิตติโชติพาณิชย 

 ๓๙ นางวริยา  โพธิ์อ่ํา 

 ๔๐ นางวาลีย  ทองทา 

 ๔๑ นางศศิดา  อยูสุข 

 ๔๒ นางสาวศิริพร  ทองประกายแสง 

 ๔๓ นางสาวอตินุช  นารถน้ําพอง 

 ๔๔ นางอลิสรา  เรืองขํา 

 ๔๕ นางอาสีนะ  ยามาเจริญ 

กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ 

 ๑ นายธรรมรัตน  สุขจิระ 

 ๒ นายนพดล  นาหนองตูม 

 ๓ นายวิกร  โตวราพงศ 

 ๔ นายวีระศักดิ์  โสมโยธี 

 ๕ นางกัญธิยารัตน  รอดแสวง 

 ๖ นางจินตนา  คงคารัตน 

 ๗ นางสาวนารี  ยอดทอง 

 ๘ นางสาวยุภา  ศิริพัฒน 

กรมสุขภาพจิต 

 ๑ นายกฤษฏิกร  วังตระกูล 

 ๒ นายคมเพ็ชร  ไชยวงศ 

 ๓ นายจรัญ  แกวศรี 

 ๔ นายฉัตรชัย  เพ็งเขียว 

 ๕ นายฉัตรชัย  บุญโหล 

 ๖ นายเชษฐา  บุตรรินทร 

 ๗ นายทนงศ  ดวงปาน 

 ๘ นายเทอดศักดิ์  เดชคง 

 ๙ นายเทียน  ปาโต 

 ๑๐ นายธนภูมิ  ใหหวล 

 ๑๑ นายธรรมยุทธ  พุมพุทธ 

 ๑๒ นายนรา  หนูทองสุข 

 ๑๓ นายนฤพล  จันทรเทียน 

 ๑๔ นายบรรณวิชญ  เพชรสุวรรณ 

 ๑๕ นายบุรินทร  สุรอรุณสัมฤทธิ์ 

 ๑๖ นายพันธทิพ  เนตรหาญ 

 ๑๗ นายพิทยา  ทองแดง 

 ๑๘ นายไพสัณฑ  คุมทอง 

 ๑๙ นายมานพ  ชูเชื้อ 

 ๒๐ นายยงยุทธ  พิพิธกุล 

 ๒๑ นายยอดเพชร  วันนอย 

 ๒๒ นายเริงฤทธิ์  ประชาตรี 



 หนา   ๑๓๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓ นายวงคพรรณ  มาลารัตน 

 ๒๔ นายวรวิทย  ทองครไทย 

 ๒๕ นายวรวุฒิ  เลิศเชาวนะ 

 ๒๖ นายวิทยา  บุญชิต 

 ๒๗ นายวินัย  ริมไธสง 

 ๒๘ นายวีระวัฒน  พลทะยาน 

 ๒๙ นายวุฒิไกร  เปาะทองคํา 

 ๓๐ นายสงวนศักดิ์  สําเภา 

 ๓๑ นายสมรรถชัย  หาญเวช 

 ๓๒ นายสมศักดิ์  ไขชัยภูมิ 

 ๓๓ นายสยาม  สุคันธมาลา 

 ๓๔ นายสันติชัย  ฉ่ําจิตรชื่น 

 ๓๕ นายสุภาพ  ปกปอง 

 ๓๖ นายสุรชัย  เทียบกวาง 

 ๓๗ นายสุวิทย  บางโรย 

 ๓๘ นายอาทิตย  นาโพนทัน 

 ๓๙ นายอุทัย  ตรงเมธี 

 ๔๐ นางกชพร  สายสุทธิ์ 

 ๔๑ นางกนกชนก  การะเกษร 

 ๔๒ นางกัณณวันฑ  สกูลหรัง 

 ๔๓ นางสาวกัลยา  จันทรขาว 

 ๔๔ นางกัลยาภัสร  คําชมภู 

 ๔๕ นางสาวกิตติมาพร  พืชเพ้ียน 

 ๔๖ นางกุลนารี  ณ ตะกั่วทุง 

 ๔๗ นางสาวกุสุมาวดี  คําเกล้ียง 

 ๔๘ นางเกตกา  ศิริปญญา 

 ๔๙ นางสาวเกษราภรณ  เคนบุปผา 

 ๕๐ นางสาวจงกล  ศรีรังสรรค 

 ๕๑ นางจรรยจิรา  เพ็งเขียว 

 ๕๒ นางสาวจริยา  สอนภักดี 

 ๕๓ นางจารุณี  รัศมีสุวิวัฒน 

 ๕๔ นางจิตติมา  นาวาทอง 

 ๕๕ นางสาวจุฑามาศ  วรรณศิลป 

 ๕๖ นางสาวจุฬาภรณ  สมใจ 

 ๕๗ นางสาวชญาณิศา  เพ็งชะตา 

 ๕๘ นางสาวชลชญา  ประทุมชาติ 

 ๕๙ นางชนันรัตน  นวพลพัฒน 

 ๖๐ นางชองมาศ  ประชาตรี 

 ๖๑ นางสาวณัฐตณิชา  วุฒิพงษวรโชค 

 ๖๒ นางสาวณุภัทรณีย  จิระพิพัฒนากุล 

 ๖๓ นางสาวดารัตน  อุดมสันติสุข 

 ๖๔ นางสาวทวี  วีระศักดิ์ กรินเทอร 

 ๖๕ นางสาวทิพยวัลย  มาเพชร 

 ๖๖ นางธัญหทัย  จันทะโยธา 

 ๖๗ นางนฤมล  ปาโต 

 ๖๘ นางสาวนฤมล  ศรีอักษร 

 ๖๙ นางสาวนันทา  แกวสุข 

 ๗๐ นางสาวนันทิญา  ภัทราณันธกิจ 

 ๗๑ นางนิลนรา  ชโนวรรณะ 

 ๗๒ นางสาวนิโลบล  กล่ันสุวรรณ 



 หนา   ๑๓๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๓ นางสาวปภพภร  ทองเพ็ชร 

 ๗๔ นางประกาวัน  บุญคืน 

 ๗๕ นางประนอม  แกวกุล 

 ๗๖ นางสาวประไพ  มณี 

 ๗๗ นางปราณี  จันทะโม 

 ๗๘ นางปราณี  เสมี 

 ๗๙ นางปราณี  ยุทธารักษ 

 ๘๐ นางปทมา  กิติศรีวรพันธุ 

 ๘๑ นางสาวปทมาพร  สิงหพรมสาร 

 ๘๒ นางปลันธนา  สายทอง 

 ๘๓ นางสาวเปรมฤดี  เดชอุปการ 

 ๘๔ นางเปศล  บวรศักดิ์ถาวร 

 ๘๕ นางสาวพนิดา  ชาปญญา 

 ๘๖ นางพรพรรณ  ประทุมวัน 

 ๘๗ นางสาวพรรณภา  แสงสอง 

 ๘๘ นางสาวพัชนี  พิมพบุตร 

 ๘๙ นางสาวพัชริน  คุณค้ําชู 

 ๙๐ นางพัชรินทร  โสพล 

 ๙๑ นางพิมพพิรุณ  จําปานุย 

 ๙๒ นางเพชรรัตน  บุญปลอด 

 ๙๓ นางสาวภัสรา  กรโกษา 

 ๙๔ นางสาวภาวินี  บุตรแสน 

 ๙๕ นางสาวมณีรัตน  สุขประเสริฐ 

 ๙๖ นางมนัสนันท  เวสนุสิทธิ์ 

 ๙๗ นางมยุรี  พงษศิลา 

 ๙๘ นางมาลี  เกตแกว 

 ๙๙ นางสาวยุพิน  สีกงพลี 

 ๑๐๐ นางยุวดี  เชื้อชิตวงษ 

 ๑๐๑ นางรจนา  ไขชัยภูมิ 

 ๑๐๒ นางระวีวรรณ  ธรรมรัตน 

 ๑๐๓ นางรัชชะฏา  ธาระจันทร 

 ๑๐๔ นางสาวรัชนี  ฉลองเกื้อกูล 

 ๑๐๕ นางสาวรัชนี  อุทัยพันธ 

 ๑๐๖ นางรัชนี  ไพรสวัสดิ์ 

 ๑๐๗ นางรุงทิพย  ตูทอง 

 ๑๐๘ นางวรรณา  มิ่งชัย 

 ๑๐๙ นางวลัยกร  ถัดทะพงษ 

 ๑๑๐ นางวาสนา  ภูระหงษ 

 ๑๑๑ นางวิไลรัตน  บรรสุทธี 

 ๑๑๒ นางเวียงฉัตร  บรรเรืองทอง 

 ๑๑๓ นางสาวศรัญยา  โพธิชัย 

 ๑๑๔ นางสาวศิวะพร  ไชยชนะ 

 ๑๑๕ นางสาวศิวาทิตย  สุวัฒนพัฒนา 

 ๑๑๖ นางสายทิพย  เปนคุณ 

 ๑๑๗ นางสาวสุธรรมา  สุวรรณศรี 

 ๑๑๘ นางสาวสุปราณี  พิมพตรา 

 ๑๑๙ นางสุพัตรา  สุขาวห 

 ๑๒๐ นางสุพาณี  ตันตะโนกิจ 

 ๑๒๑ นางสุภัทรา  กอนคําดี 

 ๑๒๒ นางสุภาพร  เพชรดี 



 หนา   ๑๔๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๓ นางสาวสุภาพร  ภักดีดํารงเดช 

 ๑๒๔ นางสุภาภรณ  ฉีดเกตุ 

 ๑๒๕ นางสุภาภรณ  ศรีธัญรัตน 

 ๑๒๖ นางสุรางค  เรือนแปน 

 ๑๒๗ นางสาวเสาวลักษณ  ลังการพินธ 

 ๑๒๘ นางสาวหทัยกาญจน  เกี้ยวสันเทียะ 

 ๑๒๙ นางหยกฟา  เพ็งเลีย 

 ๑๓๐ นางอนงค  สอนกชกร 

 ๑๓๑ นางสาวอมรรัตน  ศรีผดุง 

 ๑๓๒ นางสาวอมรรัตน  ศิริธนชัย 

 ๑๓๓ นางอรทัย  จิระมณี 

 ๑๓๔ นางสาวอรพรรณ  ล่ิมพันธ 

 ๑๓๕ นางอรศรี  แกวออน 

 ๑๓๖ นางสาวออยทิพย  เพ็งทอง 

 ๑๓๗ นางสาวอุดมลักษณ  หารทาคอ 

 ๑๓๘ นางอุษณี  ชูเชื้อ 

 ๑๓๙ นางอุมาพร  บุญจันทร 

 ๑๔๐ นางสาวเอมหทัย  ศรีจันทรหลา 

 ๑๔๑ นางอังคณา  ชัยรักษ 

กรมอนามัย 

 ๑ นายกิตติพงษ  สาวฤทธิ์ 

 ๒ นายจารุต  อนันตวิริยา 

 ๓ นายปกรณ  ตุงคะเสรีรักษ 

 ๔ นายมนตรี  วังพฤกษ 

 ๕ นายมนตรี  อาจสมิติ 

 ๖ นายมูฮัมหมัดสุกีมัน  สามา 

 ๗ นายยงยส  หัถพรสวรรค 

 ๘ นายรัฐพล  สวัสดิ์รักษา 

 ๙ นายวันชัย  เย่ียงกุลเชาว 

 ๑๐ นายวินัย  รอดไทร 

 ๑๑ นายสะหลัน  สามะ 

 ๑๒ นายสุพจน  รื่นเริงกล่ิน 

 ๑๓ นางสาวกอบแกว  ขันตี 

 ๑๔ นางสาวกัญญาภัทร  กระสินธุ 

 ๑๕ นางสาวจอแกว  คุณะแสน 

 ๑๖ นางจันจิรา  ภีรสวัสดิ์ 

 ๑๗ นางสาวจิราพร  ขีดดี 

 ๑๘ นางสาวโชติรส  พันธพงษ 

 ๑๙ นางสาวดลฤดี  แกวสวาท 

 ๒๐ นางสาวดวงดาว  ฟูเฟอง 

 ๒๑ นางเดือนเพ็ญ  ใจเต 

 ๒๒ นางสาวธิดารัตน  ดํารงคสอน 

 ๒๓ นางนงนุช  ภัทรอนันตนพ 

 ๒๔ นางนงลักษณ  ทองเหลือง 

 ๒๕ นางนภารัตน  วงศรักษา 

 ๒๖ นางสาวนิตยา  แซล้ี 

 ๒๗ นางประภัสสร  โตธิรกุล 

 ๒๘ นางเพียงฤทัย  พิพัฒนสิริ 



 หนา   ๑๔๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๙ นางภทรพร  พิบุลย 

 ๓๐ นางรวีภัทร  ปานเพ็ง 

 ๓๑ นางสาวรัตนติยา  ขําแกว 

 ๓๒ นางเรณู  เถาสุวรรณ 

 ๓๓ นางวรรธนันท  ทินวัง 

 ๓๔ นางสายทิพย  ตานะ 

 ๓๕ นางสาวสาริศา  สืบจากดี 

 ๓๖ นางสิริรัตน  วีระเดช 

 ๓๗ นางสุกัญญา  ศรีเจริญ 

 ๓๘ นางสุธาสินี  พลย่ิง 

 ๓๙ นางสาวสุรภา  สารสังข 

 ๔๐ นางอนงค  รุงรัตน 

 ๔๑ นางอรอุมา  ทางดี 

 ๔๒ นางสาวอันธิกา  รัสเซลล 

 ๔๓ นางฮาบีเบาะ  สะดียามู 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 ๑ นายเจษฎาพร  โชติรัตน 

 ๒ นายวีระชัย  นลวชัย 

 ๓ นายอรรถสิทธิ์  กุลานุวัตร 

 ๔ นางสาวกมลวรรณ  อินตะพันธุ 

 ๕ นางสาวดุลาลัย  เสฐจินตนิน 

 ๖ นางพรพักตร  วรกุล 

 ๗ นางสาวพรศรี  คลังวิเศษ 

 ๘ นางสิตานันท  พูนผลทรัพย 

 ๙ นางสิธยา  สุมนานนท 

 ๑๐ นางสาวสุภัทรา  บุญเสริม 

 ๑๑ นางสาวเสาวณีย  เกตุบํารุงพร 

 ๑๒ นางสาวเสาวลักษณ  ปาละนันท 

สถาบนัพระบรมราชชนก 

 ๑ นายกิตติศักดิ์  ไกรจันทร 

 ๒ นายชวนนท  จันทรสุข 

 ๓ นายแดนชัย  ชอบจิตร 

 ๔ นายนภชา  สิงหวีรธรรม 

 ๕ นายบุญประจักษ  จันทรวิน 

 ๖ นายบุญฤทธิ์  ประสิทธิ์นราพันธุ 

 ๗ นายพยงค  เทพอักษร 

 ๘ นายลิลิต  ศิริทรัพยจนันท 

 ๙ นายวทัญู  ประเสริฐเมือง 

 ๑๐ นายศราวุธ  เรืองสวัสดิ์ 

 ๑๑ นายสุรศักดิ์  พุฒิวณิชย 

 ๑๒ นายสุริยา  ยอดทอง 

 ๑๓ นายเอกพจน  สืบญาติ 

 ๑๔ นางสาวกมลณิชา  อนันต 

 ๑๕ นางสาวกมลนัทธ  มวงย้ิม 

 ๑๖ นางสาวกรรณิการ  กาศสมบูรณ 

 ๑๗ นางกรรณิการ  กุลเกียรติชัย 

 ๑๘ นางกฤษณา  ทรัพยสิริโสภา 



 หนา   ๑๔๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙ นางกัญชิตา  เสริมสินสิริ 

 ๒๐ นางสาวกัญญณพัชญ  ศรีทอง 

 ๒๑ นางกิ่งทิพย  ผาสุขถอย 

 ๒๒ นางกิตติพร  ประชาศรัยสรเดช 

 ๒๓ นางขนิษฐา  เมฆกมล 

 ๒๔ นางสาวขวัญจิต  พงศรัตนามาน 

 ๒๕ นางสาวจรียา  ยมศรีเคน 

 ๒๖ นางจันทรเพ็ญ  เลิศวนวัฒนา 

 ๒๗ นางจันทรเพ็ญ  อามพัฒน 

 ๒๘ นางจารุวรรณ  ศุภศรี 

 ๒๙ นางจารุวรรณ  สนองญาติ 

 ๓๐ นางสาวจิตติยา  สมบัติบูรณ 

 ๓๑ นางจินดา  มวงแกน 

 ๓๒ นางสาวชลกนก  ธนาภควัตกุล 

 ๓๓ นางชุติมา  เทียนชัยทัศน 

 ๓๔ นางญนัท  วอลเตอร 

 ๓๕ นางฐิติกานต  เอกทัตร 

 ๓๖ นางสาวฐิติวรรณ  โยธาทัย 

 ๓๗ นางธีรภัทร  นวลแกว 

 ๓๘ นางสาวนัยนา  อินธิโชติ 

 ๓๙ นางสาวนาตยา  วงศยะรา 

 ๔๐ นางสาวบุญตา  สุขวดี 

 ๔๑ นางสาวบุศริน  เอี่ยวสีหยก 

 ๔๒ นางเบญจมาภรณ  นาคามดี 

 ๔๓ นางสาวปณิตา  ครองยุทธ 

 ๔๔ นางปภัชญา  ธัญปานสิน 

 ๔๕ นางปาลีรัญญ  ฐาสิรสวัสดิ์ 

 ๔๖ นางผกาสรณ  อุไรวรรณ 

 ๔๗ นางสาวพรรณพิไล  สุทธนะ 

 ๔๘ นางพัชรวรรณ  แกวศรีงาม 

 ๔๙ นางพัชรินทร  วรรณทวี 

 ๕๐ นางสาวพัชรีรัตน  อันสีแกว 

 ๕๑ นางสาวพัทธธีรา  วุฒิพงษพัทธ 

 ๕๒ นางเพียงดาว  คํานึงสิทธิ 

 ๕๓ นางไพจิตร  พุทธรอด 

 ๕๔ นางสาวมณฑาทิพย  สุรินทรอาภรณ 

 ๕๕ นางมธุรดา  บรรจงการ 

 ๕๖ นางมัณทนา  สุพรรณไพบูลย 

 ๕๗ นางมัลลิกา  มากรัตน 

 ๕๘ นางมาสริน  ศุกลปกษ 

 ๕๙ นางเมทณี  ระดาบุตร 

 ๖๐ นางสาวยุคลธร  แจมฤทธิ์ 

 ๖๑ นางเยาวรัตน  รุงสวาง 

 ๖๒ นางสาวรวีวรรณ  ชวยบํารุง 

 ๖๓ นางสาวรสสุคนธ  เจริญสัตยสิริ 

 ๖๔ นางสาวรัตนดาวรรณ  คลังกลาง 

 ๖๕ นางสาวรุงทิพย  ไชยโยย่ิงยงค 

 ๖๖ นางสาวรุงนภา  เขียวชะอ่ํา 

 ๖๗ นางสาวลําพึง  วอนอก 

 ๖๘ นางวรรณภา  กาวิละ 



 หนา   ๑๔๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๙ นางวรรณา  ชัยชนะรุงเรือง 

 ๗๐ นางสาววรางคณา  คุมสุข 

 ๗๑ นางวริศา  จันทรังสีวรกุล 

 ๗๒ นางวาสนา  ขอนยาง 

 ๗๓ นางวิภาพร  สิทธิสาตร 

 ๗๔ นางสาววีรวรรณ  เกิดทอง 

 ๗๕ นางสาวศิริพร  ชุดเจือจีน 

 ๗๖ นางศิริรัตน  ศรีสุทธิพันธพร 

 ๗๗ นางสมบุญ  ทศพร 

 ๗๘ นางสมาภรณ  เทียนขาว 

 ๗๙ นางสาวสาวิตรี  ล้ิมกมลทิพย 

 ๘๐ นางสุกัณฑา  หมวดทอง 

 ๘๑ นางสาวสุขุมาล  แสนพวง 

 ๘๒ นางสุชาดา  เจะดอเลาะ 

 ๘๓ นางสุพัตรา  สินธุบัว 

 ๘๔ นางสาวสุภาณี  กันถะกัสสานนท 

 ๘๕ นางสาวสุภาณี  คลังฤทธิ์ 

 ๘๖ นางสาวสุภารัตน  วิยาภรณ 

 ๘๗ นางสาวอติพร  สําราญบัว 

 ๘๘ นางสาวอรนุช  ประดับทอง 

 ๘๙ นางอรวรรณ  แผนคง 

 ๙๐ นางสาวอัจฉรา  กิตติวงศวิสุทธิ์ 

 ๙๑ นางอัจฉรา  คํามะทิตย 

 ๙๒ นางอัมพร  ยานะ 

 ๙๓ นางเอมอร  บุตรอุดม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 ๑ นายชัยกมล  พรหมทอง 

 ๒ นายพุทธิกรณ  วิชัยดิษฐ 

 ๓ นางสาวจีระวรรณ  แสงจันทร 

 ๔ นางสาวธิติมา  หอมวุฒิวงศ 

 ๕ นางนฤมล  ลือสุขประเสริฐ 

 ๖ นางสาวนัทรินทร  หวัดแทน 

 ๗ นางมณชิรา  สงวนพรรค 

 ๘ นางสาววันเพ็ญ  คลอยวิถี 

 ๙ นางสรัลรัตน  โนรี 

 ๑๐ นางสุนิสา  จงทองกลาง 

 ๑๑ นางสาวอารยา  ไสลเพชร 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 ๑ นายชัชวาลย  จิตติเรืองเกียรติ 

 ๒ นายชาติชาย  เนตรสุวรรณ 

 ๓ นายทูนธรรม  งามผิว 

 ๔ นายศุภกิจ  บุญศิริ 

 ๕ นางสาวกฤษณา  เกริกกุลพัฒนา 

 ๖ นางสาวสินีนุช  จันทรเพ็ญ 


