
 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชดิชย่ิูงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๖๐ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิง

ชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  เนื่องในโอกาส   

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  รวมทั้งส้ิน  ๕๔๒,๙๕๐  ราย   

ดังรายนามทายประกาศนี ้

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๗  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

ผูรับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๒ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๒,๕๗๕  ราย) 

 ๑ นายกฤตนัย  ตั้งสกุล 

 ๒ นายกฤตวิทย  กฤตยามณีรัตน 

 ๓ นายกฤษณะ  เทพตาแสง 

 ๔ นายกฤษดา  กิตอจะแจ 

 ๕ นายกฤษดา  โมเวียง 

 ๖ นายกฤษรุจ  พิมพะไชย 

 ๗ นายกวี  อนันตนับ 

 ๘ นายกัมปนาท  หัสจินดา 

 ๙ นายกัลป  เหลาอรรถปรีชา 

 ๑๐ นายการีมี  บือราเฮ็ง 

 ๑๑ นายการุณย  วาหะ 

 ๑๒ นายกิตติชัย  ผิวออนดี 

 ๑๓ นายกิตติชัย  ยอยดํา 

 ๑๔ นายกิตติพงศ  ทัตตากร 

 ๑๕ นายกิตติศักดิ์  ชัยชูบุตร 

 ๑๖ นายกิติพงศ  แกวพิชัย 

 ๑๗ นายกีรชัย  ชัยมีศรีสุข 

 ๑๘ นายกูอัณวาร  กูเมาะ 

 ๑๙ นายเกริกฤทธิ์  สุขเสถียร 

 ๒๐ นายเกรียงไกร  บุญโหล 

 ๒๑ นายเกรียงศักดิ์  จําปาวงค 

 ๒๒ นายเกษมศักดิ์  ปฏิเวช 

 ๒๓ นายเกียรติตะวัน  กิ่งแฝง 

 ๒๔ นายไกรสร  ลิมปจรรยาวงศ 

 ๒๕ นายไกรสุวิทย  นุชแมน 

 ๒๖ นายขวัญชัย  จันทรภาคภูมิ 

 ๒๗ นายเขมชาติ  พิกุล 

 ๒๘ นายคงศักดิ์  สันบู 

 ๒๙ นายคณาธิป  ใจแนน 

 ๓๐ นายคณินณ  เศรษฐไพศาล 

 ๓๑ นายคมเสก  พรหโมปกรณ 

 ๓๒ นายคุณันญา  ใจเดช 

 ๓๓ นายฆนาคม  โชติวรรณ 

 ๓๔ นายจตุพร  เต็งรุงโรจน 

 ๓๕ นายจตุรวิทย  วรุณวานิชบัญชา 

 ๓๖ นายจรูญวิทย  มีนนท 

 ๓๗ นายจักรกฤษ  เรืองบุญ 

 ๓๘ นายจักรกฤษณ  ธรรมเวช 

 ๓๙ นายจารุพงศ  ดวงจันทร 

 ๔๐ นายจิรพงศ  ศรีเทพ 

 ๔๑ นายจิรพัฒน  สิตพงษ 

 ๔๒ นายจิรวัฒน  ทองสงค 

 ๔๓ นายจิรวิชญ  ฐิติโชตอนันต 

 ๔๔ นายจิรัฏฐ  เมธะพันธุ 

 ๔๕ นายจีรศักดิ์  หนอจันทร 

 ๔๖ นายจีระศักดิ์  ศิริภูรี 

 ๔๗ นายเจตอาจ  จงเจริญคุณวุฒิ 

 ๔๘ นายชนวีร  แจมมี 



 หนา   ๓ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๙ นายชนัตถ  เต็งศิริอรกุล 

 ๕๐ นายชยพล  เสนาภักดิ์ 

 ๕๑ นายชลธิศ  ละเอียดออง 

 ๕๒ นายชลวิทย  วงศไพโรจนพานิช 

 ๕๓ นายชัชวาล  อมรกาญจนวัฒน 

 ๕๔ นายชัยวัฒน  เพ็ชรแสง 

 ๕๕ นายชาคริต  ศรีเจริญวณิชย 

 ๕๖ นายชาคริต  สัตยารมณ 

 ๕๗ นายชาญยุทธ  นิยมเดชา 

 ๕๘ รอยโท  ชาตรี  หมายหมั้น 

 ๕๙ นายชานนท  ชางรัตนกร 

 ๖๐ นายชานนท  นพพรเลิศวงศ 

 ๖๑ นายชํานาญ  ศรีบุญยงค 

 ๖๒ นายชีวิน  ขาวประภา 

 ๖๓ นายชูเกียรติ  ธิมา 

 ๖๔ นายเชิดพงษ  กี่สุขพันธ 

 ๖๕ นายโชคอนันต  สีชุมภู 

 ๖๖ นายซอบรี  กอและ 

 ๖๗ นายซอฟฟาน  แปแนะ 

 ๖๘ นายซันนูซี  เจะอารง 

 ๖๙ นายซัมรี  หะยีกือเตะ 

 ๗๐ นายซาการียา  ยาแต 

 ๗๑ นายซาพาตา  สิเดะ 

 ๗๒ นายซารูดิน  ยูโซะ 

 ๗๓ นายซาหาบูดิง  ยะโกะ 

 ๗๔ นายซุลกิฟลี  เจะเฮง 

 ๗๕ นายซุอัยบ  สุขวิเศษ 

 ๗๖ นายซูเปยน  มะมิง 

 ๗๗ นายซูเฟยน  จารู 

 ๗๘ นายซูลฮากิม  เจะและ 

 ๗๙ นายโซเฟยน  ซูหลง 

 ๘๐ นายไซนูดิง  หะยีปูเตะ 

 ๘๑ นายฐานาถ  พลานุเวช 

 ๘๒ นายฐานิตย  คุณานุสนธิ์ 

 ๘๓ นายฐานิสร  สุขสมานพันธ 

 ๘๔ นายฐิติกร  วรรณประเข 

 ๘๕ นายณพ  สุวรรณรัตน 

 ๘๖ นายณัฎฐเตชัส  เชิดชู 

 ๘๗ นายณัฐดนัย  พัฒนจักร 

 ๘๘ นายณัฐพงศ  ธรรมภักดี 

 ๘๙ นายณัฐพนธ  รัตนกุล 

 ๙๐ นายณัฐพร  นวลอุทัย 

 ๙๑ นายณัฐพล  พินิจพรชัย 

 ๙๒ นายณัฐรัฐ  นาครัชตะอมร 

 ๙๓ นายณัฐวุฒิ  จันโท 

 ๙๔ นายณัฐวุฒิ  ตรีเมต 

 ๙๕ นายณัฐวุฒิ  อัครานุชาต 

 ๙๖ นายณัทกร  เผาพงษทอง 

 ๙๗ นายณุกานต  กาญจนประดิษฐ 

 ๙๘ นายดนันต  โตะโด 

 ๙๙ นายดนัย  นราจร 

 ๑๐๐ นายดิฐกร  คําพิบูลย 



 หนา   ๔ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๐๑ นายดุลยบีซี  มูอิ 

 ๑๐๒ นายตวนบูคอรี  เดนอุดม 

 ๑๐๓ นายตวนอัซมิน  สุรีย 

 ๑๐๔ นายไตรวิทย  จําเริญสรรพ 

 ๑๐๕ นายทรงเกียรติ  อยูคง 

 ๑๐๖ นายทรงพล  กึ่งพุทธกาล 

 ๑๐๗ นายทรงพล  กุนแกว 

 ๑๐๘ นายทรงวุฒิ  ชนะอุดมสุข 

 ๑๐๙ นายทรงวุฒิ  ศิริวิชญไมตรี 

 ๑๑๐ นายทวี  เชื้อขํา 

 ๑๑๑ นายทวีฑูรย  ทองใหม 

 ๑๑๒ นายเทอดศักดิ์  หอมศรีประเสริฐ 

 ๑๑๓ นายธงชัย  เต็มปติกุล 

 ๑๑๔ นายธนธัช  เรืองนาม 

 ๑๑๕ นายธนพล  อุษณาวรงค 

 ๑๑๖ นายธนา  วันดี 

 ๑๑๗ นายธนานันท  ตีมะซา 

 ๑๑๘ นายธนุส  ทองอยู 

 ๑๑๙ นายธเนศ  ฉัตรมงคลวัฒน 

 ๑๒๐ นายธรรมวิทย  สุนทรรักษ 

 ๑๒๑ นายธัญญชล  ชิณรา 

 ๑๒๒ นายธัญทัต  เล่ืองเลิศ 

 ๑๒๓ นายธีรนันท  เจะแน 

 ๑๒๔ นายธีรยุทธ  จิตจักร 

 ๑๒๕ นายธีรวีร  รัตนพิชญชัย 

 ๑๒๖ นายนพดล  จายวาณิชย 

 ๑๒๗ นายนพดล  เพ็ญเขตกรณ 

 ๑๒๘ นายนราศักดิ์  บินดาโอะ 

 ๑๒๙ นายนริน  แข็งแรง 

 ๑๓๐ จาสิบเอก  นริศ  ลวนไพรินทร 

 ๑๓๑ นายนัฏฐพล  มั่งคั่ง 

 ๑๓๒ นายนัตพล  หีมปอง 

 ๑๓๓ นายนาซือรี  ซูตี 

 ๑๓๔ นายนาอิม  ละมะ 

 ๑๓๕ นายนิคม  ยังกองแกว 

 ๑๓๖ นายนิติ  จารัตน 

 ๑๓๗ นายนิติ  ศรีอินทรเกื้อ 

 ๑๓๘ นายนิเทศก  แกวสวาง 

 ๑๓๙ นายนิธิ  กาญจนสิงห 

 ๑๔๐ นายนิธิ  อธิคมรังสฤษฎ 

 ๑๔๑ นายนิมูฮัมหมัดฮาฟซ  แวนาแว 

 ๑๔๒ นายนิรันดร  ภูริศรีพงศ 

 ๑๔๓ นายนิลฮากีม  บือราเฮง 

 ๑๔๔ นายนิสาฟอี  นิมะ 

 ๑๔๕ นายนิอับดุลเลาะ  วาโมง 

 ๑๔๖ นายนุกูล  อาญาพิทักษ 

 ๑๔๗ นายนุมาน  หะยีบูยา 

 ๑๔๘ นายนูรูดดิน  มอลอ 

 ๑๔๙ นายโนรฮาฟส  อูมา 

 ๑๕๐ นายบดินทร  เนตรจรัสแสง 

 ๑๕๑ นายบักรีย  ลีเกียก 

 ๑๕๒ นายบัซลี  มาหมัด 



 หนา   ๕ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๕๓ นายบาซีร  ยูโซะ 

 ๑๕๔ นายบุญญา  จือแน 

 ๑๕๕ นายบุญธรรม  อยูดี 

 ๑๕๖ นายบูคอรี  หะยี 

 ๑๕๗ นายบูชิต  ธีรศานติพงศ 

 ๑๕๘ นายบูรฮัม  ซาฮะ 

 ๑๕๙ นายปกรณ  จักษุวัชร 

 ๑๖๐ นายปภังกร  หอมจันทร 

 ๑๖๑ นายประดับ  ออนจีน 

 ๑๖๒ นายประวิช  ศาตะมาน 

 ๑๖๓ นายปรัชญ  กําลังสินเสริม 

 ๑๖๔ นายปรัศรุจ  แสงทอง 

 ๑๖๕ นายปรินทร  มาตรา 

 ๑๖๖ นายปรีชา  ดาวประดับ 

 ๑๖๗ นายปรีวุฒิ  ไชยปญหา 

 ๑๖๘ นายปรุฬห  สนุนรัตน 

 ๑๖๙ นายปวัน  ไกรนรา 

 ๑๗๐ นายปอซี  อาแว 

 ๑๗๑ นายปญจพล  วิทิตวโรดม 

 ๑๗๒ นายปยะ  ใหมละเอียด 

 ๑๗๓ นายปุณณรัตน  ชนะบุตร 

 ๑๗๔ นายเปาซี  สามะอาลี 

 ๑๗๕ นายพงศธร  สมบูรณ 

 ๑๗๖ นายพงศธร  สัจจาธรรม 

 ๑๗๗ นายพงศพัฒน  ดําประเสริฐ 

 ๑๗๘ นายพงษธรณ  สุดเพ็ชรโรจน 

 ๑๗๙ นายพชร  เตโชพิริยะกุล 

 ๑๘๐ นายพชร  บูสะมัญ 

 ๑๘๑ นายพชร  พวงมลิวัลย 

 ๑๘๒ นายพรวิทย  ประภาอนันตชัย 

 ๑๘๓ นายพรอมพงศ  ลีลาชัย 

 ๑๘๔ นายพลวัฒน  ตระกูลเงินไทย 

 ๑๘๕ นายพลากร  โคตรสันเทียะ 

 ๑๘๖ นายพลากร  อนุรัตน 

 ๑๘๗ นายพสธร  ฉันทแดนสุวรรณ 

 ๑๘๘ นายพัฒนพงษ  รัศมี 

 ๑๘๙ นายพันฤทธิ์  เจะมามะ 

 ๑๙๐ นายพายซอล  มาโซ 

 ๑๙๑ นายพิชยา  แคนยุกต 

 ๑๙๒ นายพิชัย  สุวัฒนพูนลาภ 

 ๑๙๓ นายพิไท  ตาทอง 

 ๑๙๔ นายพิธชัย  เรืองติก 

 ๑๙๕ นายพิภพ  อุนลี 

 ๑๙๖ นายพีรยุทธ  รัตนเสลานนท 

 ๑๙๗ นายพีระ  ทิพวงคษา 

 ๑๙๘ นายพุทธินันท  บุญทา 

 ๑๙๙ นายไพรวรรณ  แสงทอง 

 ๒๐๐ นายไพรัช  ศิริกุล 

 ๒๐๑ นายไพศาล  เซงหิ้น 

 ๒๐๒ นายไพศาล  มือสะ 

 ๒๐๓ นายไพสิฐ  นาคประเสริฐ 

 ๒๐๔ นายฟาคูรูลรอซี  ยาแล 



 หนา   ๖ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๐๕ นายฟาฎิล  อะหะหมัด  สาและอารง 

 ๒๐๖ นายฟาฏิน  บินลาเตะ 

 ๒๐๗ นายฟาอิซ  สะอุ 

 ๒๐๘ นายฟกรี  สาและ 

 ๒๐๙ นายเฟาซี  สือนิ 

 ๒๑๐ นายภัทราวุธ  วุฒิกุลภักดี 

 ๒๑๑ นายภาคภูมิ  สถิรเรืองชัย 

 ๒๑๒ นายภาคย  ธารไพรสาณฑ 

 ๒๑๓ นายภาณุพงษ  ภิญโญ 

 ๒๑๔ นายภิติคุณ  ชัยเจริญ 

 ๒๑๕ นายภิธิพัฒน  สอาดเมือง 

 ๒๑๖ นายภูริชญ  สุจริตพุทธังกูร 

 ๒๑๗ นายมนตรี  นาทประยุทธ 

 ๒๑๘ นายมนัส  มะแซ 

 ๒๑๙ นายมหาเดร  สาแม 

 ๒๒๐ นายมหามะมคีนน  เดชพลานุวัฒน 

 ๒๒๑ นายมะชัยดี  มะดือเระ 

 ๒๒๒ นายมะซําซู  กือเตะ 

 ๒๒๓ นายมะซูฮัยรี  เจะเงาะ 

 ๒๒๔ นายมะเซาดี  เจะเลาะ 

 ๒๒๕ นายมะตอเฮ  บูรนอม 

 ๒๒๖ นายมะนาเซ  ดายี 

 ๒๒๗ นายมะนูดิง  มาหามะ 

 ๒๒๘ นายมะเพาซัน  เซะ 

 ๒๒๙ นายมะยูโซะ  เจะวานิ 

 ๒๓๐ นายมะรอบี  เถาะ 

 ๒๓๑ นายมะรอยี  เจะเตะ 

 ๒๓๒ นายมะรีฟะ  เตะ 

 ๒๓๓ นายมะลี  จาเอาะ 

 ๒๓๔ นายมะสาบารี  โสะเมาะ 

 ๒๓๕ นายมัรวาน  กะจิ 

 ๒๓๖ นายมัสลัน  สาและ 

 ๒๓๗ นายมานิต  เหลืองวิไล 

 ๒๓๘ นายมานิตย  ทับทิมออน 

 ๒๓๙ นายมาหามะยากี  อาแว 

 ๒๔๐ นายมุกตา  อามะ 

 ๒๔๑ นายมุขคลิซ  ลาลี 

 ๒๔๒ นายมุคตาร  วายา 

 ๒๔๓ นายมุสลิม  สะแอ 

 ๒๔๔ นายมูหําหมัด  ประดู 

 ๒๔๕ นายมูฮัมมัดกืตาร  บากา 

 ๒๔๖ นายมูฮัมมัดเซาะบรี  อูมา 

 ๒๔๗ นายมูฮัมหมัด  ตะเยาะ 

 ๒๔๘ นายมูฮัมหมัดชารีฟ  ยามา 

 ๒๔๙ นายมูฮัมหมัดโซเฟยน  อาแว 

 ๒๕๐ นายมูฮัมหมัดไซฟู  ดอเลาะ 

 ๒๕๑ นายมูฮัมหมัดบัดรีย  หะยีอับดุลรอแม 

 ๒๕๒ นายมูฮัมหมาด  นุงอาหลี 

 ๒๕๓ นายมูฮํามัดซาบูรี  การือเซะ 

 ๒๕๔ นายมูฮําหมัดรอมลี  เจะอุบง 

 ๒๕๕ นายเมธี  ภัคเวช 

 ๒๕๖ นายยศ  ยุนยะสิทธิ์ 



 หนา   ๗ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๕๗ นายยาการียา  มะหะมะ 

 ๒๕๘ นายยุวัฒน  มณีโชติ 

 ๒๕๙ นายยุสรี  เจะนา 

 ๒๖๐ นายโยฮารี  มะโระ 

 ๒๖๑ นายรวิจักร  จันทรโกเมนทร 

 ๒๖๒ นายรสเดช  มะ 

 ๒๖๓ นายรอซิค  แกสมาน 

 ๒๖๔ นายรอยมี  ดาเละเจะโซะ 

 ๒๖๕ นายรักไทย  บุญเรือง 

 ๒๖๖ นายรังสรรค  บุตรมาตา 

 ๒๖๗ นายราเมศ  คูสกุล 

 ๒๖๘ นายรีฎวน  มะเซ็ง 

 ๒๖๙ นายรีดูวัน  มะ 

 ๒๗๐ นายรุซฟยซาล  อุเมะ 

 ๒๗๑ นายรุสลัน  วาหมะ 

 ๒๗๒ นายรุสลี  ยูโซะ 

 ๒๗๓ นายรูสลัน  เจะหลง 

 ๒๗๔ นายรูสือลาม  เล็งฮะ 

 ๒๗๕ นายเรืองเดช  แสนโคตร 

 ๒๗๖ นายเรืองวุฒิ  ภูมิแสง 

 ๒๗๗ นายฤทธิพันธุ  เทิ่งขุนทด 

 ๒๗๘ นายลัตพี  ดอเลาะ 

 ๒๗๙ นายลาเตะ  ยูโซะ 

 ๒๘๐ นายลิขสิทธิ์  หนูนุม 

 ๒๘๑ นายลุกมาน  อาแซดอยิ 

 ๒๘๒ นายลุคหมาน  กะลุบี 

 ๒๘๓ นายวรฉัตร  ไชยโก 

 ๒๘๔ นายวรดร  ปโรสิยานนท 

 ๒๘๕ นายวรพล  ล้ีประกอบบุญ 

 ๒๘๖ นายวรพล  สุวรรณละออ 

 ๒๘๗ นายวรวัช  กาญจนสาวิตรี 

 ๒๘๘ นายวรวิทย  เดนศิริอักษร 

 ๒๘๙ นายวราวุธ  เมธีศิริวัฒน 

 ๒๙๐ นายวศิน  โกมลหิรัญ 

 ๒๙๑ นายวศิน  พิทักษมหามงคล 

 ๒๙๒ นายวสันต  อภิบาลพูลผล 

 ๒๙๓ นายวสุ  เตชะวัฒนากุล 

 ๒๙๔ นายวัชรพงษ  อัตตสิริลักษณ 

 ๒๙๕ นายวัชระ  เจตสุวัฒน 

 ๒๙๖ นายวัฒนา  บิลังโหลด 

 ๒๙๗ นายวันเจสมาน  บินมะสาและ 

 ๒๙๘ นายวันสุรเดช  ดอเลาะ 

 ๒๙๙ นายวาริท  จาติเสถียร 

 ๓๐๐ นายวาเฮ็ด  งอปูแล 

 ๓๐๑ สิบเอก  วิชาญ  ศรีดอนชัย 

 ๓๐๒ นายวิทวัส  สิริศิระประภากุล 

 ๓๐๓ นายวิทู  กลับทวี 

 ๓๐๔ นายวิระมล  จํานงคเล็ก 

 ๓๐๕ นายวิรัตน  ไชยหงษ 

 ๓๐๖ นายวิศรุต  วัฒนาศิริพร 

 ๓๐๗ นายวิสุทธิ์  ฉอบุญเหี้ยง 

 ๓๐๘ นายวีรชัย  จันทรแดง 



 หนา   ๘ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๐๙ นายวีรวัฒน  จันทะสีลา 

 ๓๑๐ นายวีระชัย  ชารี 

 ๓๑๑ นายแวซูลกิฟลี  มะดาเอ็ง 

 ๓๑๒ นายแวยูโซะ  สือแม 

 ๓๑๓ นายศตวรรษ  สิงหสม 

 ๓๑๔ นายศรัญ  พรมวังขวา 

 ๓๑๕ นายศรัณย  โชติกเสถียร 

 ๓๑๖ นายศรัณย  สุคนธหงส 

 ๓๑๗ นายศักรินทร  ศรีราษฎร 

 ๓๑๘ นายศันยวิทย  พึงประเสริฐ 

 ๓๑๙ นายศิวดล  ขําโพธิ์ 

 ๓๒๐ นายศุภชัย  นามวงค 

 ๓๒๑ นายศุภโชค  เรืองสมวงศ 

 ๓๒๒ นายศุภรงค  สามะ 

 ๓๒๓ นายสกลวรรธน  กลมกลับแกลวกลา 

 ๓๒๔ นายสถาพร  นิตยกิตติ 

 ๓๒๕ นายสนทะยา  กําลังเกื้อ 

 ๓๒๖ นายสมใจ  หลังเถาะ 

 ๓๒๗ นายสมพล  นาคสุทธิ์ 

 ๓๒๘ นายสมโภช  เล่ียนกิ้ม 

 ๓๒๙ นายสมโภชน  ทิ้งน้ํารอบ 

 ๓๓๐ นายสมศักดิ์  ฐิตินันท 

 ๓๓๑ นายสมศักดิ์  ปาอินทร 

 ๓๓๒ นายสยมภู  อับดุลเลาะ 

 ๓๓๓ นายสรวุฒิ  ศิริศักดิ์ 

 ๓๓๔ นายสรายุทธ  จันทคุตโต 

 ๓๓๕ นายสะอูดี  มะมิง 

 ๓๓๖ นายสัญญา  พุมจันทร 

 ๓๓๗ นายสัณฐ  สกุลพาณิชยพันธ 

 ๓๓๘ จาสิบเอก  สันติ  แกวบวร 

 ๓๓๙ จาเอก  สันติ  คชวงษ 

 ๓๔๐ นายสาคร  ขาวผอง 

 ๓๔๑ นายสาธิต  พรหมขจร 

 ๓๔๒ นายสายันห  คุณความสุข 

 ๓๔๓ นายสิทธิศักดิ์  เจียมวิจิตร 

 ๓๔๔ นายสิริชัย  สิริขจรนิรันดร 

 ๓๔๕ นายสุกรี  นิโซะ 

 ๓๔๖ นายสุกีฟลี  ดอเลาะ 

 ๓๔๗ จาสิบเอก  สุชาติ  คอนแกว 

 ๓๔๘ นายสุทธิเกียรติ  จรดล 

 ๓๔๙ นายสุธีรวิทย  โพธิกนิษฐ 

 ๓๕๐ นายสุเมธ  คําฮอม 

 ๓๕๑ นายสุเมธ  บุญสง 

 ๓๕๒ จาเอก  สุรศักดิ์  บัววงศ 

 ๓๕๓ นายสุรศักดิ์  รื่นสุข 

 ๓๕๔ นายสุริยะ  ชูทัศน 

 ๓๕๕ นายสุริยัน  คําเปก 

 ๓๕๖ นายสุริยัน  มุขยวัฒน 

 ๓๕๗ นายสุริยา  กาสอ 

 ๓๕๘ นายสุลายมัน  แวยูโซะ 

 ๓๕๙ นายสุไลมาน  เจะแต 

 ๓๖๐ นายสุไลมาน  สามะอาลี 



 หนา   ๙ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๖๑ นายสุไอดี  แลแค 

 ๓๖๒ นายเสนห  ขุนแกว 

 ๓๖๓ นายเสนีย  นินวน 

 ๓๖๔ นายโสฟอี  มะนอ 

 ๓๖๕ นายอดิกันต  วองวานิชวัฒนะ 

 ๓๖๖ นายอดินันต  ดือราซอลีมา 

 ๓๖๗ นายอดิศร  ซา 

 ๓๖๘ นายอดิศักดิ์  แทนปน 

 ๓๖๙ นายอนวัช  ขวัญศิริกุล 

 ๓๗๐ นายอนวัชช  ชางแกหรา 

 ๓๗๑ นายอนันต  ดอเลาะ 

 ๓๗๒ นายอนันยตาร  แวอุเซ็ง 

 ๓๗๓ นายอนุชา  มุกดาดิลก 

 ๓๗๔ นายอนุชา  ฤทธิเดช 

 ๓๗๕ นายอนุวัฒน  คงแจม 

 ๓๗๖ นายอนุวัฒน  มาหาพงษ 

 ๓๗๗ นายอนุสรณ  กองกอ 

 ๓๗๘ นายอนุสานต  วารีเจริญชัย 

 ๓๗๙ นายอโนชา  ปาดอน 

 ๓๘๐ นายอภิชก  อภิวัฒนพร 

 ๓๘๑ นายอภินันท  ตองติดรัมย 

 ๓๘๒ นายอภิวิชญ  กุดแถลง 

 ๓๘๓ นายอมร  ตามไท 

 ๓๘๔ นายอรรถชัย  ธานี 

 ๓๘๕ นายอรรถฐาพร  ไชยบุญแกว 

 ๓๘๖ นายอรรถพล  แกวกับทอง 

 ๓๘๗ นายอรรถพล  ยงวิกุล 

 ๓๘๘ นายอรรถวิช  คําบา 

 ๓๘๙ นายอลงกรณ  นิรัติศัยสกุล 

 ๓๙๐ นายอะยือมาน  อาแว 

 ๓๙๑ นายอัครเดช  โอภาสพสุ 

 ๓๙๒ นายอัซมิน  จิจาย 

 ๓๙๓ นายอัซฮาน  อาแซ 

 ๓๙๔ นายอัดนันต  แวดาลอ 

 ๓๙๕ นายอับดุลกัฟฟาร  เจะหลง 

 ๓๙๖ นายอับดุลนาเสร  มะและ 

 ๓๙๗ นายอับดุลฟาตะ  เซ็งเลาะ 

 ๓๙๘ นายอับดุลมูฮัยมีน  แว 

 ๓๙๙ นายอับดุลรอมัน  สานิ 

 ๔๐๐ นายอับดุลรอแม  ดอเลาะ 

 ๔๐๑ นายอับดุลเลาะ  แวหะยี 

 ๔๐๒ นายอับดุลเลาะ  อาแด 

 ๔๐๓ นายอับดุลเลาะ  กาเต็ม 

 ๔๐๔ นายอับดุลเลาะ  มูดอ 

 ๔๐๕ นายอับดุลเลาะห  บาเหะ 

 ๔๐๖ นายอับดุลเลาะห  ยูนุ 

 ๔๐๗ นายอับดุลวารีษ  โตะยูโซะ 

 ๔๐๘ นายอับดุลฮาฟต  มะเระ 

 ๔๐๙ นายอับโดเลาะ  มะดงแซ 

 ๔๑๐ นายอัมนูญ  เจะแต 

 ๔๑๑ นายอัมมาร  บือซา 

 ๔๑๒ นายอัมราน  ตายาตะ 



 หนา   ๑๐ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๑๓ นายอัมราน  ยานยา 

 ๔๑๔ นายอัมรี  มูเด็ง 

 ๔๑๕ นายอัมรี  สาแม 

 ๔๑๖ นายอัมรี  อาแว 

 ๔๑๗ นายอัยมัน  ดีเยาะ 

 ๔๑๘ นายอัรพันธ  สนิ 

 ๔๑๙ นายอัลมามีน  ยีเฮ็ง 

 ๔๒๐ นายอัลอิบรอน  ยูโซะ 

 ๔๒๑ นายอัสตัม  มะเซ็ง 

 ๔๒๒ นายอัสรี  แวดายะ 

 ๔๒๓ นายอาซิห  แวหะยี 

 ๔๒๔ นายอาติ  สาเระนุ 

 ๔๒๕ นายอาทิตย  ภูเกียรติกอง 

 ๔๒๖ นายอานูวา  สะอิ 

 ๔๒๗ นายอามิน  ดอเลาะ 

 ๔๒๘ นายอายุ  ตอหะ 

 ๔๒๙ นายอารัช  มะแอเคียน 

 ๔๓๐ นายอารีฟ  บาโง 

 ๔๓๑ นายอารีฟน  มูซอ 

 ๔๓๒ นายอารีย  วานิ 

 ๔๓๓ นายอาลี  ดอเลาะ 

 ๔๓๔ นายอาลียะ  เจะมะมิง 

 ๔๓๕ พันจาเอก  อาวุธ  แดงเงิน 

 ๔๓๖ นายอาสมาดี  หะยีสะน ิ

 ๔๓๗ นายอาหมัด  เจะหมิ 

 ๔๓๘ นายอาหะมะ  ตาเยะ 

 ๔๓๙ นายอํารัน  ลาเม็ง 

 ๔๔๐ นายอิดรีส  มะเระ 

 ๔๔๑ นายอิทธิชัย  ทองหนองกอย 

 ๔๔๒ นายอิทธิวัฒน  ทามณีวัน 

 ๔๔๓ นายอิบรอเฮม  ฮามะ 

 ๔๔๔ นายอิมรอน  มะซัน 

 ๔๔๕ นายอิลยาส  สาและ 

 ๔๔๖ นายอิสมะแอ  มะซง 

 ๔๔๗ นายอิสมาอิล  แวนารี 

 ๔๔๘ นายอิสมาแอ  มะสะ 

 ๔๔๙ นายอิสมาแอ  ยูโซะ 

 ๔๕๐ นายอีลยัส  เจะดราแม 

 ๔๕๑ นายอุดม  ศศิกรวงศ 

 ๔๕๒ นายอุสมาดี  ดีเยาะ 

 ๔๕๓ นายอุสมาน  บือราเฮง 

 ๔๕๔ นายอูสมาน  มะนิ 

 ๔๕๕ นายเอก  อัศวโรจนพงษ 

 ๔๕๖ นายเอกปฐพ  จันทรรัตน 

 ๔๕๗ นายเอกพงศ  รอเกตุ 

 ๔๕๘ นายเอกรัตน  กล่ินกุหลาบ 

 ๔๕๙ นายเอกราช  บุญเสือ 

 ๔๖๐ นายเอกรินทร  ปาละโค 

 ๔๖๑ นายเอกรินทร  ลักขณาลิขิตกุล 

 ๔๖๒ นายเอกฤทธิ์  พาณิชศิลปกิจ 

 ๔๖๓ นายไอมาน  สะดียามู 

 ๔๖๔ นายฮัมซะห  ลาแซ 



 หนา   ๑๑ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๖๕ นายฮัมดี  มะเกะ 

 ๔๖๖ นายฮัมดี  แวดือเระ 

 ๔๖๗ นายฮัสซัน  สะอะ 

 ๔๖๘ นายฮานาฟ  สีหยง 

 ๔๖๙ นายฮาบีบูเลาะ  มะแซ 

 ๔๗๐ นายฮาฟช  สอละซอ 

 ๔๗๑ นายฮาฟส  ละมะ 

 ๔๗๒ นายฮุสนัน  เจะอารง 

 ๔๗๓ นางสาวกนกนาถ  ย้ิมถนอม 

 ๔๗๔ นางสาวกนกพร  แกวสุวรรณ 

 ๔๗๕ นางสาวกนกลดา  จันทวงศ 

 ๔๗๖ นางสาวกนกวรรณ  มุสิกะศิริ 

 ๔๗๗ นางสาวกนกวรรณ  ยลถวิล 

 ๔๗๘ นางสาวกนิษฐา  เดนกาญนจศักดิ์ 

 ๔๗๙ นางกนิษฐา  วิชาผง 

 ๔๘๐ นางกนิษฐา  อินตะรัตน 

 ๔๘๑ นางสาวกมลทิพย  เกียรติจรูญเลิศ 

 ๔๘๒ นางสาวกมลทิพย  ปกษีรักษ 

 ๔๘๓ นางสาวกมลมาศ  ติ้วสุย 

 ๔๘๔ นางกมลลักษณ  แสนบูราณ 

 ๔๘๕ นางกมลวรรณ  ทองเริ่ม 

 ๔๘๖ นางสาวกรรณิการ  นางสุบิน 

 ๔๘๗ นางสาวกรรณิการ  สุทธิโชติ 

 ๔๘๘ นางสาวกรวรรณ  ชวลิตมงคล 

 ๔๘๙ นางกรวิกา  คงคืน 

 ๔๙๐ นางสาวกฤตยา  รัตนากรณ 

 ๔๙๑ นางสาวกวิตา  ตรีเมธา 

 ๔๙๒ นางสาวกวิลธิดา  เจะหลง 

 ๔๙๓ นางสาวกษมน  สัจจพงษ 

 ๔๙๔ นางสาวกอดีเยาะ  ปาโฮะ 

 ๔๙๕ นางสาวกอมารียะ  เนือเรง 

 ๔๙๖ นางสาวกอรีเยาะ  สามะแซ 

 ๔๙๗ นางสาวกัญญภัคญา  ทิพปญณา 

 ๔๙๘ นางสาวกัญญรัตน  อินพรหม 

 ๔๙๙ นางสาวกัญญา  อาเก็ม 

 ๕๐๐ นางสาวกัณฐิกา  ดีคําปา 

 ๕๐๑ นางกันยา  โสประดิษฐ 

 ๕๐๒ นางสาวกัฟฟานี  อาแวมะ 

 ๕๐๓ นางสาวกัยฟาน  ดุลมนัส 

 ๕๐๔ นางสาวกัรตีนี  ครุนันท 

 ๕๐๕ นางสาวกัลญา  ระมัยวงษ 

 ๕๐๖ นางกัลยา  ชลกาญจน 

 ๕๐๗ นางสาวกัลยา  นิสะมะแอ 

 ๕๐๘ นางสาวกัลยาณี  บุตตะจีน 

 ๕๐๙ นางสาวกัลยารัตน  ไชยรัตนทอง 

 ๕๑๐ นางสาวกัสมา  มัสรซัน 

 ๕๑๑ นางสาวกัสมา  มูซอ 

 ๕๑๒ นางสาวกัสมาวาตี  แวโนะ 

 ๕๑๓ นางสาวกาซีรัน  บาโด 

 ๕๑๔ นางสาวกาญจนา  นพรัตน 

 ๕๑๕ นางสาวกาญจนา  นิลสุวรรณ 

 ๕๑๖ นางสาวกาญจนา  บุญชวย 



 หนา   ๑๒ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๕๑๗ นางสาวกาญจนา  สิงหบํารุง 

 ๕๑๘ นางสาวกาญจนาภรณ  ถกลกิจสกุล 

 ๕๑๙ นางสาวกาญจนี  อรรถเมธากุล 

 ๕๒๐ นางสาวกาตีนา  สือแม็ง 

 ๕๒๑ นางสาวกานจณา  คงศรี 

 ๕๒๒ นางสาวกานดา  มีสุข 

 ๕๒๓ นางสาวกานดา  สุวรรณรัตน 

 ๕๒๔ นางสาวกานตซนก  บุญคง 

 ๕๒๕ นางสาวกานตสิรี  จิตรเอื้ออารียกุล 

 ๕๒๖ นางสาวกามีละห  ขาลี 

 ๕๒๗ นางสาวกามีละห  มะอีลา 

 ๕๒๘ นางสาวกามีเลียร  อับดุลเลาะ 

 ๕๒๙ นางสาวการีมะ  อาแว 

 ๕๓๐ นางสาวการีมะห  ดาจูดา 

 ๕๓๑ นางสาวการีมา  หะยีสะมะแอ 

 ๕๓๒ นางสาวกํามาเรีย  มามะ 

 ๕๓๓ นางสาวกิตติธร  ธนะติวะกุล 

 ๕๓๔ นางกิติมา  พ่ึงแยม 

 ๕๓๕ นางสาวกิติยา  แกวดํา 

 ๕๓๖ นางสาวกิติยา  นาถปุตรี 

 ๕๓๗ นางสาวกีรติ  มอลอ 

 ๕๓๘ นางสาวกุลชญา  สุธีเชษฐ 

 ๕๓๙ นางสาวกุลธิดา  นุยโสะ 

 ๕๔๐ นางสาวกุลยา  เจะเลาะ 

 ๕๔๑ นางสาวกุสุมา  มะดาวา 

 ๕๔๒ นางสาวกุสุมา  สดกลาง 

 ๕๔๓ นางสาวกูกัลซม  กูบาฮา 

 ๕๔๔ นางสาวกูซีมะห  สะมะหะมะ 

 ๕๔๕ นางสาวกูดา  กูแต 

 ๕๔๖ นางสาวกูนาถเดีย  ปูลา 

 ๕๔๗ นางสาวกูนุรฮายาตี  พระพิทักษ 

 ๕๔๘ นางสาวกูนุสรี  กูดาอี 

 ๕๔๙ นางสาวกูบือเสาะ  นิโวะ 

 ๕๕๐ นางสาวกูมัสรา  นิแห 

 ๕๕๑ นางสาวกูมายนี  กูแม 

 ๕๕๒ นางกูมาเรียม  แวเงาะ 

 ๕๕๓ นางสาวกูอามีดา  กูบูโด 

 ๕๕๔ นางสาวกูฮัจยะ  สัญญา 

 ๕๕๕ นางสาวเกศกมล  ศรีสุวรรณ 

 ๕๕๖ นางเกษร  จันทรเมือง 

 ๕๕๗ นางสาวเกษรินทร  มานะดาแต 

 ๕๕๘ นางสาวขนิษฐา  เกษตรวงศ 

 ๕๕๙ นางสาวขนิษฐา  ศุภวัฒนวงศ 

 ๕๖๐ นางสาวขนิษฐา  อัตถเจริญสุข 

 ๕๖๑ นางสาวขวัญกมล  ลาวัณยรัตนากุล 

 ๕๖๒ นางสาวขวัญเกลา  สายเชื้อ 

 ๕๖๓ นางสาวขวัญตา  เพชรจันทร 

 ๕๖๔ นางขวัญเรือน  ศรีมาลา 

 ๕๖๕ นางสาวขอยรูยะห  ยีสะอิ 

 ๕๖๖ นางขัตติยา  เสมอภพ 

 ๕๖๗ นางเขมจิรา  เยาวกุลพัฒนา 

 ๕๖๘ นางไขขวัญ  ชุมเกื้อ 



 หนา   ๑๓ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๕๖๙ นางสาวคอดี  สาเฮาะ 

 ๕๗๐ นางสาวคอปอเสาะ  บาเหะ 

 ๕๗๑ นางสาวค็อยรียะห  สือมาแอ 

 ๕๗๒ นางสาวค็อยรุนนิศา  เจะอาแซ 

 ๕๗๓ นางสาวคอลีเมาะ  สะแลแม 

 ๕๗๔ นางสาวคอลียะห  เจะสะนิ 

 ๕๗๕ นางสาวคอลีเยาะ  กาซา 

 ๕๗๖ นางสาวคอลีเยาะ  ซาและ 

 ๕๗๗ นางสาวคอลีเยาะ  ดือเระ 

 ๕๗๘ นางสาวคอลีเยาะ  เวาะมะ 

 ๕๗๙ นางสาวคัสรีนา  ดุลยธารา 

 ๕๘๐ นางสาวคูซัยบะ  ดือราแมง 

 ๕๘๑ นางสาวคูไซนี  โละซิ 

 ๕๘๒ นางสาวฆอลีเยาะ  สุเร็ง 

 ๕๘๓ นางสาวงามตา  จันทรสวัสดิ์ 

 ๕๘๔ นางสาวจรรยา  คงสุวรรณ 

 ๕๘๕ นางสาวจรัมพร  พัฒนพิชากร 

 ๕๘๖ นางสาวจริยา  ไชยเจริญ 

 ๕๘๗ นางสาวจรีรัตน  งดงาม 

 ๕๘๘ นางสาวจรีวรรณ  พรหมอินทร 

 ๕๘๙ นางจันทรจิรา  หมอสอน 

 ๕๙๐ นางสาวจันทรธิดา  เจริญมูล 

 ๕๙๑ นางสาวจันทรศรี  ควนของ 

 ๕๙๒ นางสาวจันทิมา  สีทอง 

 ๕๙๓ นางจัลวาตีย  มานะ 

 ๕๙๔ นางสาวจัสมิลย  สาแม 

 ๕๙๕ นางสาวจารุพร  ล้ิมตระกูล 

 ๕๙๖ นางสาวจารุวรรณ  แวหะมะ 

 ๕๙๗ นางสาวจิดาภา  ศิลุจจัย 

 ๕๙๘ นางสาวจิตตาภา  แสงสุวรรณโต 

 ๕๙๙ นางสาวจิตติมา  จิรพงศวิริยะ 

 ๖๐๐ นางสาวจิตติมา  ปูชิตเสถียร 

 ๖๐๑ นางสาวจิตรภัทรา  งันลาโสม 

 ๖๐๒ นางจินดารัตน  สวางกิจวัฒนา 

 ๖๐๓ นางสาวจินตณีย  หีมบวช 

 ๖๐๔ นางสาวจินตนา  ศรีมูลมาตร 

 ๖๐๕ นางสาวจิรภัทร  พัฒนาพลกรสกุล 

 ๖๐๖ นางสาวจิรวดี  กิตติพงษหรรษา 

 ๖๐๗ นางจิรวดี  นราจร 

 ๖๐๘ นางสาวจิรัชญา  เจะอาลี 

 ๖๐๙ นางสาวจิรานุช  จันทรขาว 

 ๖๑๐ นางจิราภรณ  ขําเล็ก 

 ๖๑๑ นางสาวจิราภรณ  คงเสาร 

 ๖๑๒ นางจิราภรณ  วาหะ 

 ๖๑๓ นางจิราวดี  หะยีตันตู 

 ๖๑๔ นางสาวจีระนุช  แกวกับทอง 

 ๖๑๕ นางจุฑาพร  ฟุงพิทยา 

 ๖๑๖ นางจุฑาภรณ  ไชยรบ 

 ๖๑๗ นางสาวจุฑาภา  ธรรมศิลป 

 ๖๑๘ นางสาวจุฑามาศ  วรุจสมิทธิ์ 

 ๖๑๙ นางสาวจุฑามาศ  วันเอียด 

 ๖๒๐ นางสาวจุฑารัตน  จิโน 



 หนา   ๑๔ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๖๒๑ นางสาวจุฑารัตน  เทพแสง 

 ๖๒๒ นางสาวจุฑารัตน  นรเศรษฐสิงห 

 ๖๒๓ นางสาวจุฑารัตน  รัตนบริคณ 

 ๖๒๔ นางจุฑารัตน  สนิทพันธ 

 ๖๒๕ นางสาวจุติพร  สุวรรณธาดา 

 ๖๒๖ นางสาวจุทามาส  มณีโชติ 

 ๖๒๗ นางสาวจุรีพร  บินมูซอ 

 ๖๒๘ นางสาวจุรีรัตน  คงจัน 

 ๖๒๙ นางสาวจุรีรัตน  รามแกว 

 ๖๓๐ นางสาวจุไรรัตน  ยะแสง 

 ๖๓๑ นางสาวจุไรรัตน  หนูอยูไพร 

 ๖๓๒ นางสาวจุฬาลักษณ  ตันเจริญ 

 ๖๓๓ นางสาวจุฬาลักษณ  ธีราธินันท 

 ๖๓๔ นางจุฬาลักษณ  บุญประเสริฐ 

 ๖๓๕ นางสาวจุฬาลักษณ  รัตนชาตรี 

 ๖๓๖ นางสาวจุฬาลักษณ  ฤกษทวีสุข 

 ๖๓๗ นางสาวเจตนา  ยูโซะ 

 ๖๓๘ นางเจนจิรา  เดชนาลักษณ 

 ๖๓๙ นางสาวเจนตา  ชะวะนะเวช 

 ๖๔๐ นางสาวเจะกอลีเยาะ  มะดิเยาะ 

 ๖๔๑ นางสาวเจะซารีฟะห  เจะมะ 

 ๖๔๒ นางสาวเจะไซตะ  เจะนุ 

 ๖๔๓ นางสาวเจะนูรฮายาตี  เจะมะ 

 ๖๔๔ นางสาวเจะฟาซียะห  เจะดอเลาะ 

 ๖๔๕ นางสาวเจะฟาตีฮะห  เจะและ 

 ๖๔๖ นางสาวเจะยามีละ  ประศรี 

 ๖๔๗ นางสาวเจะยาวารียะห  ลาเตะ 

 ๖๔๘ นางสาวเจะยูรา  โวะ 

 ๖๔๙ นางสาวเจะรอกายะห  สะมะแอ 

 ๖๕๐ นางสาวเจะรอฮานา  หะยีดือเระ 

 ๖๕๑ นางสาวเจะโรฮานี  ลาเตะ 

 ๖๕๒ นางสาวใจดี  การุโน 

 ๖๕๓ นางสาวฉมานันท  ราชแกว 

 ๖๕๔ นางฉัตรชนา  เขาสกุล 

 ๖๕๕ นางสาวเฉลิมศรี  หัสเส็น 

 ๖๕๖ นางสาวเฉิดพิธุ  วินัศปทมา 

 ๖๕๗ นางสาวชญานภัส  จิตตรัตน 

 ๖๕๘ นางสาวชญานี  บานแยม 

 ๖๕๙ นางสาวชฎาพร  กองแกว 

 ๖๖๐ นางสาวชนกพร  ดาววัน 

 ๖๖๑ นางสาวชนากานต  สุวานิช 

 ๖๖๒ นางสาวชนารัตน  สุวรรณวิชัย 

 ๖๖๓ นางสาวชนิกา  พุมพวง 

 ๖๖๔ นางชนิกานต  เบญจวณิชย 

 ๖๖๕ นางชนิดา  เกษมุล 

 ๖๖๖ นางสาวชมพูนุท  จิตกลา 

 ๖๖๗ นางสาวชมัยพร  ขุนศรีรักษา 

 ๖๖๘ นางสาวชยาภรณ  ศิรินิมิตรผล 

 ๖๖๙ นางสาวชลธิชา  เกตุแกว 

 ๖๗๐ นางสาวชลิตา  นุมแสง 

 ๖๗๑ นางสาวชลิตา  มูลปลา 

 ๖๗๒ นางสาวชวนชม  ศิริสุวัฒน 



 หนา   ๑๕ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๖๗๓ นางสาวชวนพิศ  ดิกขุนทด 

 ๖๗๔ นางสาวชวนพิศ  โสสนุย 

 ๖๗๕ นางสาวชัชชญา  กําเหนิดทอง 

 ๖๗๖ นางสาวชาลิณี  วจนานวัช 

 ๖๗๗ นางสาวชิตาภา  พงศศุภสมิทธิ์ 

 ๖๗๘ นางสาวชีวรัตน  ปราสาร 

 ๖๗๙ นางสาวชุติมณฑน  ลีลาอาภรณ 

 ๖๘๐ นางสาวชุติมา  ไชยมณีย 

 ๖๘๑ นางสาวชุติมา  ศรีเนตร 

 ๖๘๒ นางสาวชุติมา  หนูแกว 

 ๖๘๓ นางสาวชุวัยการญ  กาซอ 

 ๖๘๔ นางสาวซรากียะ  มูเดาะมาตี 

 ๖๘๕ นางสาวซอดีกอฟ  ศักดิษฐานนท 

 ๖๘๖ นางสาวซอบา  รีแว 

 ๖๘๗ นางสาวซอบารียะ  แปตาลี 

 ๖๘๘ นางซอบารียะห  กะลุบี 

 ๖๘๙ นางสาวซอฝยะ  อัดซิ้น 

 ๖๙๐ นางสาวซอฟยะ  อาลี 

 ๖๙๑ นางสาวซอฟยะห  กะลูแป 

 ๖๙๒ นางสาวซอฟยะห  เจะโด 

 ๖๙๓ นางสาวซอฟยะห  เจะเยะ 

 ๖๙๔ นางสาวซอฟยะห  เปาะแย 

 ๖๙๕ นางสาวซอลีฮะ  นิมะ 

 ๖๙๖ นางสาวซะดะห  แปเฮาะอีเล 

 ๖๙๗ นางสาวซะนียะห  มะยี 

 ๖๙๘ นางสาวซันสือนี  การี 

 ๖๙๙ นางสาวซัมซียะห  อุแม 

 ๗๐๐ นางสาวซัมนะห  แรเฮ็ง 

 ๗๐๑ นางสาวซัรวาตี  แวดาลอ 

 ๗๐๒ นางซัลซาบีลา  ยะหริ่ง 

 ๗๐๓ นางสาวซัลวา  โตะมะ 

 ๗๐๔ นางสาวซากีนะ  มีแต 

 ๗๐๕ นางสาวซากีนะห  อุเซ็ง 

 ๗๐๖ นางสาวซากีนา  สีแส 

 ๗๐๗ นางสาวซากียะ  สะอะ 

 ๗๐๘ นางซากียะ  เจะอีแต 

 ๗๐๙ นางสาวซากียะ  หะระตี 

 ๗๑๐ นางสาวซากียะห  แวดาโอะ 

 ๗๑๑ นางสาวซากียะห  สาและ 

 ๗๑๒ นางสาวซาเดียร  โตะแหล 

 ๗๑๓ นางสาวซานานีย  มะสาตะ 

 ๗๑๔ นางสาวซานีซา  มาหะ 

 ๗๑๕ นางซานีตา  เพ็ชรสวัสดิ์ 

 ๗๑๖ นางสาวซานียะห  หามะ 

 ๗๑๗ นางสาวซาบรียะห  ตาเยะ 

 ๗๑๘ นางซาบียา  โตะตันหยง 

 ๗๑๙ นางสาวซาปยะ  เจะหลง 

 ๗๒๐ นางสาวซาปยะห  แวโดยี 

 ๗๒๑ นางสาวซาฟณา  หมัดบินเฮด 

 ๗๒๒ นางสาวซาฟนะห  มะหะหมัด 

 ๗๒๓ นางสาวซาฟยะห  สามะ 

 ๗๒๔ นางสาวซามีณา  วายะโย 



 หนา   ๑๖ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๗๒๕ นางสาวซามียะห  สือแม็ง 

 ๗๒๖ นางสาวซามีเราะห  แวดอเลาะ 

 ๗๒๗ นางสาวซารานี  สามะ 

 ๗๒๘ นางสาวซารีนา  มะดงแซ 

 ๗๒๙ นางสาวซารีนา  สนิ 

 ๗๓๐ นางสาวซารีนา  สะมะแอ 

 ๗๓๑ นางสาวซารีนา  สาและ 

 ๗๓๒ นางสาวซารีนา  อาลี 

 ๗๓๓ นางสาวซารีปะ  หะยีดาแม็ง 

 ๗๓๔ นางสาวซารีปะ  เปาะแต 

 ๗๓๕ นางสาวซารีพะ  สาและ 

 ๗๓๖ นางสาวซารีฮะ  สะมาแอ 

 ๗๓๗ นางสาวซาเราะ  แม 

 ๗๓๘ นางสาวซาลานี  ตีเยาะ 

 ๗๓๙ นางซาลีนา  เดนอุดม 

 ๗๔๐ นางสาวซาลีนา  ตีเยาะ 

 ๗๔๑ นางซาลีฮา  เซ็งโซะ 

 ๗๔๒ นางสาวซาลีฮา  มีเตะ 

 ๗๔๓ นางสาวซาลือมา  อินนูยูซี 

 ๗๔๔ นางสาวซาวาณี  สามาลูกา 

 ๗๔๕ นางสาวซาวาตี  ลาเตะบือริง 

 ๗๔๖ นางสาวซาวียะ  เปาะจิ 

 ๗๔๗ นางสาวซาวียะห  ดือเระ 

 ๗๔๘ นางสาวซาวียะห  มะแอ 

 ๗๔๙ นางสาวซาอีดะ  แยนา 

 ๗๕๐ นางสาวซาอีดะ  เฮงสะนะ 

 ๗๕๑ นางสาวซิลตา  หมัดมูซา 

 ๗๕๒ นางสาวซีดะ  บูเก็ม 

 ๗๕๓ นางสาวซีตีรอกีเยาะ  เจะเงาะ 

 ๗๕๔ นางสาวซีตีฮายา  เมาะกะตา 

 ๗๕๕ นางสาวซียะห  เจะหมะ 

 ๗๕๖ นางสาวซีละ  ดอฆอ 

 ๗๕๗ นางสาวซุนนียา  สอเหลบ 

 ๗๕๘ นางสาวซุรยาณี  สีดี 

 ๗๕๙ นางสาวซูซานา  สะอะ 

 ๗๖๐ นางสาวซูซีลา  ลอดิง 

 ๗๖๑ นางสาวซูนิตา  มายิ 

 ๗๖๒ นางสาวซูนีซะ  อาแว 

 ๗๖๓ นางสาวซูนีดา  มามะ 

 ๗๖๔ นางซูนีตา  จอแม 

 ๗๖๕ นางสาวซูนีตา  มะเซ็ง 

 ๗๖๖ นางสาวซูบัยดะ  หะรง 

 ๗๖๗ นางสาวซูมัยยะห  แวดาโอะ 

 ๗๖๘ นางสาวซูไมยะ  มะระเปะ 

 ๗๖๙ นางสาวซูไมยะห  อาแว 

 ๗๗๐ นางซูรยานี  เจะหะ 

 ๗๗๑ นางสาวซูรัญญา  โซะตาน 

 ๗๗๒ นางสาวซูรัยยา  สะมะนุง 

 ๗๗๓ นางสาวซูรายณี  บูงอเตะ 

 ๗๗๔ นางสาวซูรายดา  มะเด็ง 

 ๗๗๕ นางสาวซูรีตา  ดาโอะ 

 ๗๗๖ นางสาวซูรีฮะ  สะมะแฮ 



 หนา   ๑๗ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๗๗๗ นางสาวซูเรียตี  สุหลง 

 ๗๗๘ นางสาวซูเรียนี  สามานุง 

 ๗๗๙ นางซูไรดะห  มะประสิทธิ์ 

 ๗๘๐ นางสาวซูไรดา  วานิ 

 ๗๘๑ นางสาวซูไรดา  สาและ 

 ๗๘๒ นางสาวซูไรดา  หะยีดือเระ 

 ๗๘๓ นางสาวซูไรนี  กาโน 

 ๗๘๔ นางสาวซูไรนี  บาหะ 

 ๗๘๕ นางสาวซูไรนี  มะนอฆอ 

 ๗๘๖ นางสาวซูไรนี  ยูแม 

 ๗๘๗ นางสาวซูไรยา  แวนะไล 

 ๗๘๘ นางสาวซูไรยา  อาแว 

 ๗๘๙ นางสาวซูลฟา  ดาราแม 

 ๗๙๐ นางสาวซูลีซา  ดาระนิบง 

 ๗๙๑ นางสาวซูไลดา  เวาะเยะ 

 ๗๙๒ นางสาวซูไวบะ  ดาโอะ 

 ๗๙๓ นางสาวซูไวบะ  สือรี 

 ๗๙๔ นางสาวซูไวบะห  อาลี 

 ๗๙๕ นางสาวซูฮัยซา  สูกี 

 ๗๙๖ นางสาวซูฮัยณี  ฮารีหมะ 

 ๗๙๗ นางสาวซูฮัยน ี เจะโมะ 

 ๗๙๘ นางซูฮารา  สนิทสกุล 

 ๗๙๙ นางสาวซูไฮนี  เบ็ญลาเซ็ง 

 ๘๐๐ นางสาวซูไฮนี  เหมสลาหมาด 

 ๘๐๑ นางสาวซูไฮรี  ยูนุ 

 ๘๐๒ นางสาวซูไฮลา  เจะโซะ 

 ๘๐๓ นางสาวซูไฮลา  อาแว 

 ๘๐๔ นางสาวโซฟยะห  มอซู 

 ๘๐๕ นางโซเฟย  ดาวาส 

 ๘๐๖ นางสาวโซเฟย  บุร ี

 ๘๐๗ นางสาวโซเฟย  บูหมะ 

 ๘๐๘ นางสาวโซเฟย  ลือโมะ 

 ๘๐๙ นางสาวโซเฟยนี  ซอเด็ง 

 ๘๑๐ นางสาวโซเฟยร  แวอูเซ็ง 

 ๘๑๑ นางสาวใซอีนี  ยูโซะ 

 ๘๑๒ นางสาวไซนะ  กาหมาน 

 ๘๑๓ นางสาวไซนะ  เจะเลาะ 

 ๘๑๔ นางสาวไซนะ  เซ็งดี 

 ๘๑๕ นางสาวไซนะ  ดะนอ 

 ๘๑๖ นางสาวไซนะ  ยะลาใด 

 ๘๑๗ นางสาวไซนะ  อิสาเฮาะ 

 ๘๑๘ นางสาวไซนับ  บินมะยะโกะ 

 ๘๑๙ นางสาวไซนับ  มะดิเยาะ 

 ๘๒๐ นางไซนับ  ยูโซะ 

 ๘๒๑ นางสาวไซนับ  สาแม 

 ๘๒๒ นางสาวไซนี  นอจิ 

 ๘๒๓ นางสาวไซนุง  บาฮอ 

 ๘๒๔ นางสาวไซนุง  มะหลี 

 ๘๒๕ นางสาวไซนุน  ฮายอ 

 ๘๒๖ นางสาวไซปะ  มูซอ 

 ๘๒๗ นางสาวไซรูนี  มะสาแม 

 ๘๒๘ นางสาวญาชิตา  เพ็ชรภิมล 



 หนา   ๑๘ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๘๒๙ นางสาวญาณิชศา  มะโนปง 

 ๘๓๐ นางสาวญาณีพร  เจริญศักดิ์วิโรจน 

 ๘๓๑ นางสาวฐานิตา  พฤกษิกานนท 

 ๘๓๒ นางฐาปนันท  นิ้วยะวงศ 

 ๘๓๓ นางสาวฐาปนี  ภักดีสุวรรณ 

 ๘๓๔ นางฐิตาพร  โนรดี 

 ๘๓๕ นางสาวฐิตาภา  ภิญโญโสภณ 

 ๘๓๖ นางสาวฐิตินันท  อนันตศักดิ์ 

 ๘๓๗ นางสาวฐิติพร  ชอบอาภรณ 

 ๘๓๘ นางสาวฐิติพร  ออนหวาน 

 ๘๓๙ นางสาวฐิติมา  ขุนพิทักษ 

 ๘๔๐ นางสาวฐิติรัตน  วงศพรรณ 

 ๘๔๑ นางสาวฐิติรัตน  เอี่ยมศิริรักษ 

 ๘๔๒ นางสาวฑิฆัมพร  เข็มทิพย 

 ๘๔๓ นางสาวฑิฆัมพร  ทองบุญนุม 

 ๘๔๔ นางสาวณกมล  ปญโญเหียง 

 ๘๔๕ นางสาวณฐพร  ศรีศิล 

 ๘๔๖ นางสาวณธัญ  หะยีดือราแม 

 ๘๔๗ นางสาวณปภัช  ศิริธรรม 

 ๘๔๘ นางสาวณฤชภรณ  ขุนทอง 

 ๘๔๙ นางณัฎฐกานต  จุลจันทนโพธิ์ 

 ๘๕๐ นางสาวณัฎฐา  วงศวิชิต 

 ๘๕๑ นางสาวณัฏฐิญา  รัตนประดิษฐ 

 ๘๕๒ นางณัฐกานต  ชูเที่ยง 

 ๘๕๓ นางสาวณัฐกานต  ไชยศรี 

 ๘๕๔ นางสาวณัฐกานต  นิโซะ 

 ๘๕๕ นางสาวณัฐชา  เจะอุบง 

 ๘๕๖ นางสาวณัฐญา  ลํากูล 

 ๘๕๗ นางสาวณัฐฑิณี  นภัทรธีรโชติ 

 ๘๕๘ นางณัฐติมา  นิเหร็ม 

 ๘๕๙ นางสาวณัฐธิดา  คุณยศย่ิง 

 ๘๖๐ นางณัฐพร  มาลา 

 ๘๖๑ นางสาวณัฐพร  รัตนสุนทรชัย 

 ๘๖๒ นางณัฐพร  ศรีสุขุมชัย 

 ๘๖๓ นางสาวณัฐพร  อําพล 

 ๘๖๔ นางณัฐรินีย  พิมพะสอน 

 ๘๖๕ นางสาวณัฐวดี  เตชะเลิศสุวรรณ 

 ๘๖๖ นางสาวณัฐวดี  เหลืองทอง 

 ๘๖๗ นางณัฐวรรณ  มีมูล 

 ๘๖๘ นางสาวณัฐวรา  ภูมิวัฒน 

 ๘๖๙ นางสาวณัฐวรีย  กาญจนอุทัย 

 ๘๗๐ นางสาวณัฐวิภา  นิบูร 

 ๘๗๑ นางณาตยา  ไขมุกข 

 ๘๗๒ นางสาวณิชกานต  ลีลานนท 

 ๘๗๓ นางสาวณิชมน  แกวมณี 

 ๘๗๔ นางสาวณิชา  ระดมสุทธิกุล 

 ๘๗๕ นางณีรานัน  หมุดหวัง 

 ๘๗๖ นางณูรอ  ซูสารอ 

 ๘๗๗ นางสาวดรุณี  ตีงี 

 ๘๗๘ นางสาวดรุณี  ลาเตะ 

 ๘๗๙ นางสาวดรุณี  อายะมะโซ 

 ๘๘๐ นางสาวดวงกมล  บุญขํา 



 หนา   ๑๙ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๘๘๑ นางสาวดวงใจ  บัวขวา 

 ๘๘๒ นางสาวดวงใจ  พันธุมาศ 

 ๘๘๓ นางสาวดวงใจ  สุขจันทร 

 ๘๘๔ นางสาวดวงใจ  อังกูรสิทธิ์ 

 ๘๘๕ นางสาวดวงเทียน  ติ้งประโม 

 ๘๘๖ นางดวงพร  ไกรเทพ 

 ๘๘๗ นางสาวดวงพร  ยอดจันทร 

 ๘๘๘ นางสาวดวงหทัย  เทพอํานวย 

 ๘๘๙ นางสาวดวิษา  อังศรีประเสริฐ 

 ๘๙๐ นางสาวดารณี  จับจิต 

 ๘๙๑ นางสาวดาริณี  หะยุซี 

 ๘๙๒ นางสาวดารีย  หวังดํา 

 ๘๙๓ นางดารียะ  เทศอาเส็น 

 ๘๙๔ นางสาวดารุณี  พฤกษศรี 

 ๘๙๕ นางสาวดารุณี  ยุโซะ 

 ๘๙๖ นางดาวเรือง  ตระกูลเผาหอม 

 ๘๙๗ นางสาวดียานา  บือซา 

 ๘๙๘ นางสาวดูลยานี  ตาเละ 

 ๘๙๙ นางสาวตรีวิจิตร  มุงภูกลาง 

 ๙๐๐ นางสาวตวนซวยบะ  สะบูโด 

 ๙๐๑ นางสาวตวนซอบารียะห  นิฮะ 

 ๙๐๒ นางสาวตวนซานียะ  ลาดอ 

 ๙๐๓ นางสาวตวนซูไนดะห  แมะเราะ 

 ๙๐๔ นางสาวตวนโนรีนา  เสะอาลี 

 ๙๐๕ นางสาวตวนมัซนา  ตูแวสุหลง 

 ๙๐๖ นางสาวตวนมัสกะ  โกตาบารู 

 ๙๐๗ นางสาวตวนมัสรา  ตอแก 

 ๙๐๘ นางสาวตวนมูนีเราะห  แมแง 

 ๙๐๙ นางสาวตวนยัสมี  โมง 

 ๙๑๐ นางสาวตวนอาแอเซาะ  จอลง 

 ๙๑๑ นางสาวตวนฮานีซะห  ตวนสะนิ 

 ๙๑๒ นางสาวตวนฮาลีเมาะ  ตงคอเมา 

 ๙๑๓ นางสาวตวนฮาสนะ  ยีบากา 

 ๙๑๔ นางสาวตอยยีบะห  ดือเระ 

 ๙๑๕ นางสาวตอยีบะ  หะยีดาโอะ 

 ๙๑๖ นางสาวตอยีบะห  สาแม 

 ๙๑๗ นางสาวตอวีละ  ดีแลตานา 

 ๙๑๘ นางสาวตัสนีม  มะมิง 

 ๙๑๙ นางตามีนี  อาแว 

 ๙๒๐ นางถิรนัน  สาสุนีย 

 ๙๒๑ นางทรรศนีย  บูระพันธ 

 ๙๒๒ นางสาวทวีพร  พิมพรุน 

 ๙๒๓ นางสาวทักษิณา  ยูเปาะนะ 

 ๙๒๔ นางสาวทัตยา  ผิวหอม 

 ๙๒๕ นางสาวทัศนีย  กลาแต 

 ๙๒๖ นางสาวทัศนีย  คามมุขกันทร 

 ๙๒๗ นางทัศนีย  ชัยลังกา 

 ๙๒๘ นางสาวทัศนีย  แดงวิไล 

 ๙๒๙ นางสาวทัศนีย  สุวรรณมาลี 

 ๙๓๐ นางสาวทัศรีญา  อึ่งทอง 

 ๙๓๑ นางทัศวรรณ  ทองกาล 

 ๙๓๒ นางสาวทิชา  ทองระกาศ 



 หนา   ๒๐ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๙๓๓ นางสาวทิตยารัตน  แตงทอง 

 ๙๓๔ นางสาวทิพยมาศ  พบสุข 

 ๙๓๕ นางสาวทิพยรวี  สมบัติปญญ 

 ๙๓๖ นางสาวทิพาวรรณ  ศรีสอาด 

 ๙๓๗ นางทิมาพร  ชัยบุตร 

 ๙๓๘ นางสาวทิราภรณ  ทองรักษา 

 ๙๓๙ นางทิวาห  มูลตรี 

 ๙๔๐ นางสาวธติการณ  คงสัตย 

 ๙๔๑ นางสาวธนกาญจน  วรรณธร 

 ๙๔๒ นางสาวธนนันต  เกษสุวรรณ 

 ๙๔๓ นางสาวธนพรรณ  วงษา 

 ๙๔๔ นางสาวธนฤดี  ยาหมิน 

 ๙๔๕ นางสาวธนาภรณ  บุญเกล้ียง 

 ๙๔๖ นางสาวธนาภรณ  สุวงศเครือ 

 ๙๔๗ นางธมลวรรณ  ไพจิตรกุญชร 

 ๙๔๘ นางสาวธัญญนันท  จามิกร 

 ๙๔๙ นางสาวธัญญารัตน  กุณโรจร 

 ๙๕๐ นางสาวธัญญารัตน  ไกรดํา 

 ๙๕๑ นางธัญญาลักษณ  ดลระหมาน 

 ๙๕๒ นางสาวธัญพร  จันทรธีระ 

 ๙๕๓ นางสาวธัญมน  เพชรรงค 

 ๙๕๔ นางสาวธัญรดา  โมฬา 

 ๙๕๕ นางสาวธัญลักษณ  วิทูสุรพจน 

 ๙๕๖ นางสาวธัญวรรณ  ทรัพยมี 

 ๙๕๗ นางสาวธัญวลัย  เชื้อเมืองพาน 

 ๙๕๘ นางสาวธันยพร  เลิศบุญญาฤทธิ์ 

 ๙๕๙ นางสาวธารทิพย  หาสนํา 

 ๙๖๐ นางสาวธาริณี  รุงจิรจิตรานนท 

 ๙๖๑ นางสาวธิดากรณ  เขื่อนแกว 

 ๙๖๒ นางธิดารัตน  ฉายาวิก 

 ๙๖๓ นางสาวธิดารัตน  นักบุญ 

 ๙๖๔ นางธิดารัตน  พูลเทพ 

 ๙๖๕ นางสาวธิดารัตน  มุกดารัตน 

 ๙๖๖ นางสาวธิติมาภรณ  สุขจู 

 ๙๖๗ นางธิติรัตน  ราศิริ 

 ๙๖๘ นางธีราภรณ  คําตัน 

 ๙๖๙ นางสาวเธียรรัตน  บุญทรง 

 ๙๗๐ นางนงนุช  ภูแสนศรี 

 ๙๗๑ นางสาวนงเยาว  ตันติวุฒิ 

 ๙๗๒ นางนงเยาว  บุญโท 

 ๙๗๓ นางสาวนภัฐมณ  มโนรัตน 

 ๙๗๔ นางนภาพร  บุญโหล 

 ๙๗๕ นางสาวนภาวรรณ  จันทรพร 

 ๙๗๖ นางสาวนรมา  บากา 

 ๙๗๗ นางสาวนรัญญา  ปูยุ 

 ๙๗๘ นางนริศรา  หมัดอาด้ํา 

 ๙๗๙ นางนริษา  ทุมสวัสดิ์ 

 ๙๘๐ นางสาวนริสรา  จันทวงศ 

 ๙๘๑ นางสาวนฤมล  ดุรอแม 

 ๙๘๒ นางนฤมล  บุญโสภิณ 

 ๙๘๓ นางสาวนฤมล  วิเชียรสมสกุล 

 ๙๘๔ นางนฤมล  หวานวงค 
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 ๙๘๕ นางสาวนลินพร  ใตชัยภูมิ 

 ๙๘๖ นางสาวนวพร  ณ  สงขลา 

 ๙๘๗ นางสาวนวพร  ศรสุวรรณ 

 ๙๘๘ นางนวรัตน  สายธารจิตต 

 ๙๘๙ นางสาวนววรรณ  โสภณ 

 ๙๙๐ นางนอรีมา  เลาะมาอะ 

 ๙๙๑ นางสาวนัฎพิสชา  กล่ินหอม 

 ๙๙๒ นางสาวนัฐพร  เข็มเพชร 

 ๙๙๓ นางสาวนัตเราะห  มูซอ 

 ๙๙๔ นางนันทนา  เพ็ชรทอง 

 ๙๙๕ นางสาวนันทพร  พูลเทพ 

 ๙๙๖ นางสาวนันทพร  ย้ิมประเสริฐ 

 ๙๙๗ นางสาวนันทพร  สุขไพบูลย 

 ๙๙๘ นางสาวนันทิยา  เดชวีระธรรม 

 ๙๙๙ นางนันธิดา  อินเบิด 

 ๑๐๐๐ นางนันธิมา  จันทรกระจาง 

 ๑๐๐๑ นางสาวนัยนา  หงสกาญจนกุล 

 ๑๐๐๒ นางสาวนัสซีลา  เตะมะเตะ 

 ๑๐๐๓ นางนัสรียา  เบ็ญเจะอุมา 

 ๑๐๐๔ นางนัสเราะห  อุมา 

 ๑๐๐๕ นางสาวนาซาลวานี  มะเด็ง 

 ๑๐๐๖ นางสาวนาซีเตาะ  สามะแม 

 ๑๐๐๗ นางสาวนาซีเราะ  กาเล็ง 

 ๑๐๐๘ นางสาวนาซีเราะห  บือราเฮง 

 ๑๐๐๙ นางสาวนาซีเราะห  สาเหล็ม 

 ๑๐๑๐ นางสาวนาซีฮัฮ  โตะลู 

 ๑๐๑๑ นางสาวนาซูฮา  แมเราะ 

 ๑๐๑๒ นางสาวนาฏรดา  ทองแท 

 ๑๐๑๓ นางสาวนาดา  ดอมะ 

 ๑๐๑๔ นางสาวนาดีญา  คาน 

 ๑๐๑๕ นางสาวนาดียะ  แวเด 

 ๑๐๑๖ นางสาวนาดียะห  ตาหยงมัส 

 ๑๐๑๗ นางสาวนาดียา  ดินอะ 

 ๑๐๑๘ นางสาวนาเดีย  ยามา 

 ๑๐๑๙ นางสาวนาเดีย  สาแม 

 ๑๐๒๐ นางสาวนาเดีย  อภิบาลแบ 

 ๑๐๒๑ นางสาวนาเดีย  อัลมุสตอฟา 

 ๑๐๒๒ นางสาวนาเดียร  บัวขาว 

 ๑๐๒๓ นางสาวนาถยา  ภูวโรดม 

 ๑๐๒๔ นางสาวนาปเซาะห  ปุโรง 

 ๑๐๒๕ นางสาวนาฟซะฮ  หาแว 

 ๑๐๒๖ นางนายีเราะ  สาและ 

 ๑๐๒๗ นางนายีแร  มะ 

 ๑๐๒๘ นางสาวนายีฮะห  หะยีนุ 

 ๑๐๒๙ นางนายูรา  บินมะสาและ 

 ๑๐๓๐ นางสาวนารานี  ยาตาเยะ 

 ๑๐๓๑ นางสาวนาริศา  หะมะซอ 

 ๑๐๓๒ นางสาวนารีซาร  เซมูโซ 

 ๑๐๓๓ นางสาวนารีมา  กะจิ 

 ๑๐๓๔ นางสาวนารีมาลย  เตะ 

 ๑๐๓๕ นางนารีรัตน  ชายวงศ 

 ๑๐๓๖ นางสาวนารีรัตน  ฟุงเฟอง 



 หนา   ๒๒ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๐๓๗ นางสาวนาลินีย  บุญชวย 

 ๑๐๓๘ นางสาวนาวารี  ลอนิ 

 ๑๐๓๙ นางสาวนาสูฮา  อับแดเสาะ 

 ๑๐๔๐ นางสาวนาอีมะ  เจะเลาะ 

 ๑๐๔๑ นางสาวนาอีมะห  สามะสูลง 

 ๑๐๔๒ นางสาวนาอีมะห  อาแว 

 ๑๐๔๓ นางนาอีละห  สะแลแม 

 ๑๐๔๔ นางสาวน้ําทิพย  แซเอี้ยน 

 ๑๐๔๕ นางสาวนิซง  ยอคอร 

 ๑๐๔๖ นางสาวนิซารีนา  ดือราแม 

 ๑๐๔๗ นางสาวนิธินันท  สุธรรม 

 ๑๐๔๘ นางนิธิวดี  สามะอาลี 

 ๑๐๔๙ นางสาวนินูรวาฮีดา  มั่นใจเกษตร 

 ๑๐๕๐ นางสาวนิปารีดะห  เจะดอเลาะ 

 ๑๐๕๑ นางสาวนิฟาดีละห  สะนิ 

 ๑๐๕๒ นางสาวนิฟาติน  สุไลมาน 

 ๑๐๕๓ นางสาวนิภา  มาลีหอม 

 ๑๐๕๔ นางสาวนิภาพร  จงหาญ 

 ๑๐๕๕ นางสาวนิภาพร  ประเสริฐพรเลิศ 

 ๑๐๕๖ นางสาวนิภาวรรณ  ชูชวย 

 ๑๐๕๗ นางสาวนิมารินี  ดอเลาะ 

 ๑๐๕๘ นางสาวนิมินทรา  ปาแย 

 ๑๐๕๙ นางสาวนิมูเรียนา  นิฮะ 

 ๑๐๖๐ นางสาวนิรมล  วงษชมภู 

 ๑๐๖๑ นางนิรมาลย  ดือราซอ 

 ๑๐๖๒ นางสาวนิรอซานา  ยอคอร 

 ๑๐๖๓ นางสาวนิรอซีดา  มะแซ 

 ๑๐๖๔ นางนิรัชยา  สิงหศรี 

 ๑๐๖๕ นางสาวนิรุสนี  โซะโซ 

 ๑๐๖๖ นางสาวนิรุสนี  หนิกือจิ 

 ๑๐๖๗ นางสาวนิรูกายะห  ยูโซะ 

 ๑๐๖๘ นางสาวนิลประดับ  อินทศรีมา 

 ๑๐๖๙ นางสาวนิลยา  บือราเฮง 

 ๑๐๗๐ นางสาวนิลาตีฟา  พงศารุจิรัตน 

 ๑๐๗๑ นางสาวนิลิลลา  นิมะ 

 ๑๐๗๒ นางสาวนิศาชล  คอวณิชกิจ 

 ๑๐๗๓ นางสาวนิศารัตน  จันทรขํา 

 ๑๐๗๔ นางสาวนิศาวร  ศิริบูรณพิพัฒนา 

 ๑๐๗๕ นางนิสากร  สีทอง 

 ๑๐๗๖ นางสาวนิอัสมะ  มะเละ 

 ๑๐๗๗ นางสาวนิอานีรา  เจะมะ 

 ๑๐๗๘ นางสาวนิอายดา  เจะสมอเจะ 

 ๑๐๗๙ นางสาวนิฮัสนี  นิสนิ 

 ๑๐๘๐ นางสาวนิฮัสมะห  นิกะจิ 

 ๑๐๘๑ นางสาวนิฮานีฟะห  หลงเนาะ 

 ๑๐๘๒ นางสาวนิฮายาตี  นิมะ 

 ๑๐๘๓ นางสาวนิฮาสือนะห  สาหะ 

 ๑๐๘๔ นางสาวนีซะห  สนิ 

 ๑๐๘๕ นางสาวนีลนุช  เจริญชาศรี 

 ๑๐๘๖ นางสาวนีสรีน  ยานยา 

 ๑๐๘๗ นางสาวนีสรีน  สาเระ 

 ๑๐๘๘ นางนุจร ี หะยีมะสาและ 
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 ๑๐๘๙ นางสาวนุชจรี  นุชนิยม 

 ๑๐๙๐ นางสาวนุชนาถ  แกวชู 

 ๑๐๙๑ นางสาวนุชนารถ  อินทรสาร 

 ๑๐๙๒ นางสาวนุซีฮาวาตี  ราซิ 

 ๑๐๙๓ นางสาวนุรซัมซียะห  มะยีแต 

 ๑๐๙๔ นางสาวนุรนัสริน  เจะแวสนุง 

 ๑๐๙๕ นางนุรฟารินดา  แวสะนิ 

 ๑๐๙๖ นางสาวนุรมา  ดือเระ 

 ๑๐๙๗ นางสาวนุรมา  ตาเละเจะโซะ 

 ๑๐๙๘ นางสาวนุรมา  สาแม 

 ๑๐๙๙ นางนุรมา  สุลาลักษณ 

 ๑๑๐๐ นางสาวนุรยะห  เจะอาแว 

 ๑๑๐๑ นางสาวนุรลีนา  มะลาเฮง 

 ๑๑๐๒ นางสาวนุรหายาตี  วาหนิ 

 ๑๑๐๓ นางสาวนุรอฮะ  ดอนา 

 ๑๑๐๔ นางสาวนุรอัยนี  กาซอ 

 ๑๑๐๕ นางสาวนุรอัยนี  แวดอเลาะ 

 ๑๑๐๖ นางสาวนุรอาซีกีน  เซ็งมะ 

 ๑๑๐๗ นางสาวนุรอาซีรา  ตาเยะ 

 ๑๑๐๘ นางสาวนุรอามานี  แยการีซง 

 ๑๑๐๙ นางสาวนุรไอซะห  เซะบากอ 

 ๑๑๑๐ นางสาวนุรไอนิง  หามะ 

 ๑๑๑๑ นางสาวนุรไอนี  มะแซ 

 ๑๑๑๒ นางสาวนุรฮายาตี  มานิ๊ 

 ๑๑๑๓ นางสาวนุรามา  บินเจะหะ 

 ๑๑๑๔ นางสาวนุรียานี  นาแว 

 ๑๑๑๕ นางสาวนุวภา  แกวแกนเพชร 

 ๑๑๑๖ นางสาวนุศรา  อุรามา 

 ๑๑๑๗ นางสาวนุสรา  กิตติคุณากร 

 ๑๑๑๘ นางสาวนุสรา  ขาวผอง 

 ๑๑๑๙ นางสาวนุสรา  เจะเลาะ 

 ๑๑๒๐ นางสาวนุสรินทร  อาแด 

 ๑๑๒๑ นางสาวนุสรี  นือเร็ง 

 ๑๑๒๒ นางสาวนุสรีญา  แดหวามาลัย 

 ๑๑๒๓ นางสาวนูซียะห  บีร ู

 ๑๑๒๔ นางนูซีฮัน  หะยียูโซะ 

 ๑๑๒๕ นางสาวนูซูลาร  อามิง 

 ๑๑๒๖ นางสาวนูยัสมี  มะมิง 

 ๑๑๒๗ นางสาวนูรกัสมา  สาแล 

 ๑๑๒๘ นางนูรซูลฟาน  ยานยา 

 ๑๑๒๙ นางสาวนูรณี  จิใจ 

 ๑๑๓๐ นางสาวนูรณี  แวบือราเฮ็ง 

 ๑๑๓๑ นางนูรฟาอีซา  มานิ 

 ๑๑๓๒ นางสาวนูรมา  เจะมา 

 ๑๑๓๓ นางสาวนูรมา  ซง 

 ๑๑๓๔ นางสาวนูรมา  ดือราซอ 

 ๑๑๓๕ นางนูรมา  เปาะแต 

 ๑๑๓๖ นางสาวนูรมา  ยาลี 

 ๑๑๓๗ นางสาวนูรมา  สแลแม 

 ๑๑๓๘ นางสาวนูรยีฮัน  หะยีอาแว 

 ๑๑๓๙ นางสาวนูรราณี  ลีมิง 

 ๑๑๔๐ นางสาวนูรรีซา  หะยีดือราแม 
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 ๑๑๔๑ นางสาวนูรรียะห  กาเว 

 ๑๑๔๒ นางสาวนูรรุสดา  หามะ 

 ๑๑๔๓ นางสาวนูรลีนา  สาระ 

 ๑๑๔๔ นางสาวนูรลียานา  กะยุ 

 ๑๑๔๕ นางสาวนูรลีฮา  ยูมะโซ 

 ๑๑๔๖ นางสาวนูรลุฏฟะห  มะโซ 

 ๑๑๔๗ นางสาวนูรไลลา  ดอละ 

 ๑๑๔๘ นางนูรไลลา  บินหะมะ 

 ๑๑๔๙ นางสาวนูรไลลา  สะมะแย 

 ๑๑๕๐ นางสาวนูรไลลา  หะมะ 

 ๑๑๕๑ นางสาวนูรอัซมะห  บินกามาล 

 ๑๑๕๒ นางสาวนูรอัฟนา  ตูยง 

 ๑๑๕๓ นางสาวนูรอัยนี  สุทธิการ 

 ๑๑๕๔ นางสาวนูรอัสมา  โตะ 

 ๑๑๕๕ นางสาวนูรอาซีกิน  มามะ 

 ๑๑๕๖ นางสาวนูรอาซีกิม  สาเมาะ 

 ๑๑๕๗ นางสาวนูรอาซีกีม  ดอเลาะ 

 ๑๑๕๘ นางสาวนูรอาซีซะ  ไทยสนิท 

 ๑๑๕๙ นางสาวนูรอาซียัน  แวมามะ 

 ๑๑๖๐ นางสาวนูรอานีลา  มูซอดี 

 ๑๑๖๑ นางนูรอามีลา  วาเฮง 

 ๑๑๖๒ นางสาวนูรอายน ี บันนาพงศ 

 ๑๑๖๓ นางสาวนูรอิสล  หะยีแวเด็ง 

 ๑๑๖๔ นางสาวนูรอีมาน  อาแวกือจิ 

 ๑๑๖๕ นางสาวนูรไอซา  ดารีซอ 

 ๑๑๖๖ นางสาวนูรไอณี  ตาเละ 

 ๑๑๖๗ นางสาวนูรไอนี  หะยีดาราวี 

 ๑๑๖๘ นางสาวนูรไอนี  หะยีสาแล 

 ๑๑๖๙ นางนูรฮัซวานี  วอเงาะ 

 ๑๑๗๐ นางสาวนูรฮา  ตอรี 

 ๑๑๗๑ นางสาวนูรฮาซูรา  อาแด 

 ๑๑๗๒ นางสาวนูรฮาพีซา  มะกอเห 

 ๑๑๗๓ นางสาวนูรฮายาตี  แวอีแต 

 ๑๑๗๔ นางสาวนูรฮายาตี  สาแม 

 ๑๑๗๕ นางสาวนูรฮีดายา  วาจิ 

 ๑๑๗๖ นางนูรฮุสนา  อินบรอฮิม 

 ๑๑๗๗ นางสาวนูรฮูดา  สะอิ 

 ๑๑๗๘ นางสาวนูรา  อาแตวี 

 ๑๑๗๙ นางนูราอาซิกีน  สะดี 

 ๑๑๘๐ นางสาวนูราฮายาตี  มะยูโซะ 

 ๑๑๘๑ นางสาวนูริมาน  หะยีหะมะ 

 ๑๑๘๒ นางสาวนูรี  มะเด็ง 

 ๑๑๘๓ นางสาวนูรี  สุวรรณฤกษ 

 ๑๑๘๔ นางสาวนูรี  หะยีดอเลาะ 

 ๑๑๘๕ นางสาวนูรีซะ  สิบู 

 ๑๑๘๖ นางสาวนูรีซัน  เจะอาลี 

 ๑๑๘๗ นางนูรีซัน  ตวนสุหลง 

 ๑๑๘๘ นางสาวนูรีซัน  แตเปาะ 

 ๑๑๘๙ นางสาวนูรีซัน  โตะเจร 

 ๑๑๙๐ นางสาวนูรีซัน  โตะสรี 

 ๑๑๙๑ นางสาวนูรีซัน  อาแว 

 ๑๑๙๒ นางสาวนูรีซา  เจะอุเซ็ง 



 หนา   ๒๕ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๑๙๓ นางสาวนูรีซา  ดือเระ 

 ๑๑๙๔ นางสาวนูรีซา  โตะดอ 

 ๑๑๙๕ นางสาวนูรีซา  สาและ 

 ๑๑๙๖ นางสาวนูรีซา  หะยีดอเลาะ 

 ๑๑๙๗ นางสาวนูรีซา  หามิ 

 ๑๑๙๘ นางสาวนูรีซาน  มะสาแม็ง 

 ๑๑๙๙ นางสาวนูรีดา  เจะมะ 

 ๑๒๐๐ นางสาวนูรีดา  เจะฮะ 

 ๑๒๐๑ นางนูรีดา  ดอเล็ง 

 ๑๒๐๒ นางสาวนูรีดา  ตอเยะ 

 ๑๒๐๓ นางสาวนูรีดา  ตีงี 

 ๑๒๐๔ นางสาวนูรีดา  บือราเฮง 

 ๑๒๐๕ นางสาวนูรีดา  หมินตะเหละ 

 ๑๒๐๖ นางสาวนูรีดา  หีมแอ 

 ๑๒๐๗ นางสาวนูรีดา  อาลีมามะ 

 ๑๒๐๘ นางสาวนูรีตา  มะเย็ง 

 ๑๒๐๙ นางสาวนูรีนฟาฎีละฮ  นิกาเร็ง 

 ๑๒๑๐ นางสาวนูรีนา  สาและ 

 ๑๒๑๑ นางสาวนูรีมัน  ชูแซ 

 ๑๒๑๒ นางสาวนูรีมาน  มอลอ 

 ๑๒๑๓ นางสาวนูรียะ  สแลแม 

 ๑๒๑๔ นางสาวนูรียะ  สามะอุ 

 ๑๒๑๕ นางสาวนูรียะ  สาและ 

 ๑๒๑๖ นางสาวนูรียะห  เจะมะ 

 ๑๒๑๗ นางสาวนูรียะห  ซาซู 

 ๑๒๑๘ นางสาวนูรียะห  ดอเลาะอาลี 

 ๑๒๑๙ นางสาวนูรียะห  ตือแป 

 ๑๒๒๐ นางสาวนูรียะห  ตูแกบือซี 

 ๑๒๒๑ นางสาวนูรียะห  ยูโซะ 

 ๑๒๒๒ นางสาวนูรียะห  ระเดนอาหมัด 

 ๑๒๒๓ นางสาวนูรียะห  ราแดง 

 ๑๒๒๔ นางนูรียะห  สะนี 

 ๑๒๒๕ นางสาวนูรียา  บาเหมบูงา 

 ๑๒๒๖ นางสาวนูรียานี  จาราแว 

 ๑๒๒๗ นางสาวนูรีฮัง  ปูลา 

 ๑๒๒๘ นางสาวนูรีฮัน  เจะแต 

 ๑๒๒๙ นางสาวนูรีฮัน  ชูแซ 

 ๑๒๓๐ นางสาวนูรีฮัน  ซาอิ 

 ๑๒๓๑ นางสาวนูรีฮัน  บือซา 

 ๑๒๓๒ นางสาวนูรีฮัน  มะรอแม 

 ๑๒๓๓ นางสาวนูรีฮัน  มาหะมะ 

 ๑๒๓๔ นางสาวนูรีฮัน  มูนิ๊ 

 ๑๒๓๕ นางสาวนูรีฮัน  ลาแซ 

 ๑๒๓๖ นางสาวนูรีฮา  ดอรอ 

 ๑๒๓๗ นางสาวนูรีฮา  มะหลี 

 ๑๒๓๘ นางสาวนูรีฮา  อาแล 

 ๑๒๓๙ นางสาวนูรุลฮูดา  โตะตาหยง 

 ๑๒๔๐ นางสาวนูรุลฮูดา  เฮงซา 

 ๑๒๔๑ นางสาวนูรุลฮูดาร  ดาเดรลอเด็ง 

 ๑๒๔๒ นางนูรูลฮูดา  บินยูโซะ 

 ๑๒๔๓ นางสาวนูไรดา  สาและ 

 ๑๒๔๔ นางสาวนูไรฮัน  หิแต 



 หนา   ๒๖ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๒๔๕ นางสาวนูวานี  มะสาแม 

 ๑๒๔๖ นางสาวนูไอนี  ดีสะเอะ 

 ๑๒๔๗ นางสาวนูไอนี  มะยูโซะ 

 ๑๒๔๘ นางสาวนูไอนี  ยูโซะ 

 ๑๒๔๙ นางสาวเนตรนภา  เทพสุข 

 ๑๒๕๐ นางสาวโนรมา  โตะเตียะ 

 ๑๒๕๑ นางสาวโนรมา  อับดุลราซี 

 ๑๒๕๒ นางสาวโนรมี  อุมาเฮง 

 ๑๒๕๓ นางสาวโนรสามีลา  บินดอเลาะ 

 ๑๒๕๔ นางสาวโนรสาอีละ  ยีเตะ 

 ๑๒๕๕ นางสาวโนรอากีน  แวยะโกะ 

 ๑๒๕๖ นางสาวโนรฮาซีกีน  โตะกา 

 ๑๒๕๗ นางสาวโนรัส  สนิ 

 ๑๒๕๘ นางสาวโนรา  สามะ 

 ๑๒๕๙ นางสาวโนราฮํา  ลากอ 

 ๑๒๖๐ นางสาวโนรีซา  บินหะมะ 

 ๑๒๖๑ นางสาวโนรีซา  เมาะอีแต 

 ๑๒๖๒ นางสาวโนรีซา  สะปากอ 

 ๑๒๖๓ นางสาวโนรีดา  เปาะซา 

 ๑๒๖๔ นางสาวโนรีดา  สติยมานะ 

 ๑๒๖๕ นางสาวโนรีดา  สาเมาะ 

 ๑๒๖๖ นางสาวโนรีดา  อามะ 

 ๑๒๖๗ นางสาวโนรีมา  ยูโซะ 

 ๑๒๖๘ นางโนรีสา  มะทา 

 ๑๒๖๙ นางสาวโนวาตี  ปะดอมะ 

 ๑๒๗๐ นางสาวบงกช  เจะนิ 

 ๑๒๗๑ นางสาวบังอร  ผองชนะ 

 ๑๒๗๒ นางสาวบากีเราะห  วาหะ 

 ๑๒๗๓ นางสาวบาซละห  วาเฮาะ 

 ๑๒๗๔ นางบาซีเราะ  สูสัน 

 ๑๒๗๕ นางสาวบาดูรียะ  เจะอาแว 

 ๑๒๗๖ นางสาวบารอกะห  มะตูแก 

 ๑๒๗๗ นางสาวบิสมี  สากีกา 

 ๑๒๗๘ นางสาวบิสมีรา  ซีเซ็ง 

 ๑๒๗๙ นางสาวบุญมี  โชครัศมีดาว 

 ๑๒๘๐ นางบุณฑริกา  เจะอาแว 

 ๑๒๘๑ นางสาวบุณฑริกา  ดวงเกา 

 ๑๒๘๒ นางสาวบุศรา  เพ่ิมยินดี 

 ๑๒๘๓ นางสาวบุศรินทร  คําเงิน 

 ๑๒๘๔ นางสาวบุษกร  ไพศาลโรจนรัตน 

 ๑๒๘๕ นางสาวบุษบา  ทะนุก้ํา 

 ๑๒๘๖ นางสาวบุษรัตน  สุลีสถิร 

 ๑๒๘๗ นางบุษรา  แลนิ 

 ๑๒๘๘ นางสาวบุสรอ  เจะหมิ 

 ๑๒๘๙ นางเบญจพร  ชุมภูคํา 

 ๑๒๙๐ นางสาวเบ็ญจภรณ  คงพันธุคุม 

 ๑๒๙๑ นางสาวเบ็ญจมาศ  จันทรศรี 

 ๑๒๙๒ นางเบญจา  หนอทอง 

 ๑๒๙๓ นางสาวเบญญาภา  ฐานะธรากุล 

 ๑๒๙๔ นางสาวปนัดดา  ตั้งใจ 

 ๑๒๙๕ นางสาวปนัดดา  อรามเรือง 

 ๑๒๙๖ นางสาวปภัชญาณ  มานะกลา 



 หนา   ๒๗ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๒๙๗ นางสาวปภัสสร  หวานขัน 

 ๑๒๙๘ นางสาวปรมาภรณ  สุทธิรัตน 

 ๑๒๙๙ นางประครองวงษ  คงผดุง 

 ๑๓๐๐ นางประคอง  ศรีนวล 

 ๑๓๐๑ นางสาวประพิมพดาว  คําดี 

 ๑๓๐๒ นางประไพพิศ  สังขจันทร 

 ๑๓๐๓ นางสาวประภาภรณ  สอนจิต 

 ๑๓๐๔ นางสาวประภารัตน  จันแดง 

 ๑๓๐๕ นางสาวประภารัตน  ตั้งจิตเพียรพงศ 

 ๑๓๐๖ นางปรารถนา  ชองชนิล 

 ๑๓๐๗ นางสาวปราวีณา  วรรณดัด 

 ๑๓๐๘ นางสาวปริญญา  ชื่นมณี 

 ๑๓๐๙ นางสาวปริศนา  ไตรศรี 

 ๑๓๑๐ นางสาวปริศนา  พีรีซี 

 ๑๓๑๑ นางสาวปรีณาพรรณ  กาญจนสําราญวงศ 

 ๑๓๑๒ นางสาวปรีดา  ปตตะพัฒน 

 ๑๓๑๓ นางสาวปรียา  หะรีลาเตะ 

 ๑๓๑๔ นางสาวปรียานุช  เสนเผือก 

 ๑๓๑๕ นางสาวปรียานุช  หลังปุเตะ 

 ๑๓๑๖ นางสาวปรียาภรณ  บุญหวังชวย 

 ๑๓๑๗ นางสาวปรียาภรณ  เสนะวัต 

 ๑๓๑๘ นางสาวปวริศา  แกวนา 

 ๑๓๑๙ นางปวัณรัตน  เจริญชัย 

 ๑๓๒๐ นางปวีณพร  สุภาพรรณ 

 ๑๓๒๑ นางสาวปวีณา  หลิมวานิช 

 ๑๓๒๒ นางปญชลี  นราอาจ 

 ๑๓๒๓ นางสาวปญรัศมิ์  ปดตานัง 

 ๑๓๒๔ นางปณฑิตา  เสารพูล 

 ๑๓๒๕ นางสาวปทมา  ตือปงหมะ 

 ๑๓๒๖ นางสาวปทมา  บุญทวี 

 ๑๓๒๗ นางสาวปทมา  มอลอ 

 ๑๓๒๘ นางสาวปทมา  แวมามะ 

 ๑๓๒๙ นางสาวปทมา  แวหะยี 

 ๑๓๓๐ นางปทมา  สวยงาม 

 ๑๓๓๑ นางสาวปาตีเมาะ  แดเบาะ 

 ๑๓๓๒ นางปาตีเมาะ  หวังมะ 

 ๑๓๓๓ นางสาวปาตีเมาะ  ฮามูด 

 ๑๓๓๔ นางสาวปาตีเมาะ  เฮงดาดา 

 ๑๓๓๕ นางสาวปาตีเมาะ  สะมาแอ 

 ๑๓๓๖ นางสาวปาตีฮะห  สนิกอเด็ง 

 ๑๓๓๗ นางสาวปานเลขา  เจาโว 

 ๑๓๓๘ นางปารณีย  เดชาวัฒนากุล 

 ๑๓๓๙ นางปาริฉัตร  หัสระษา 

 ๑๓๔๐ นางสาวปาริญา  ละแมนชัย 

 ๑๓๔๑ นางสาวปาริสุทธิศีล  บุญจูง 

 ๑๓๔๒ นางสาวปารีซัน  มูซอ 

 ๑๓๔๓ นางสาวปารีละห  ดอเลาะ 

 ๑๓๔๔ นางสาวปาวซียะ  กาหลง 

 ๑๓๔๕ นางสาวปาอีซะ  สาและ 

 ๑๓๔๖ นางสาวปยธิดา  จันตาคํา 

 ๑๓๔๗ นางสาวปยนันท  สุดเพชรโรจน 

 ๑๓๔๘ นางสาวปยรัตน  เขียวฉ่ํา 



 หนา   ๒๘ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๓๔๙ นางสาวปยะธิดา  แวนิ 

 ๑๓๕๐ นางปยะนันท  สทิวะวงศ 

 ๑๓๕๑ นางปยะนุช  พงศสวัสดิ์ 

 ๑๓๕๒ นางสาวปยะเรข  ปภิรัชนาท 

 ๑๓๕๓ นางสาวปยะวดี  แวนิ 

 ๑๓๕๔ นางสาวปยรัตน  สิทธิพันธ 

 ๑๓๕๕ นางสาวปุณยวีร  นันทานิช 

 ๑๓๕๖ นางสาวปุณยวีร  บัวหุง 

 ๑๓๕๗ นางปุณรดา  พรหมนิล 

 ๑๓๕๘ นางสาวเปรมจิตร  บํารัมย 

 ๑๓๕๙ นางสาวเปรมฤดี  ศรีสุนทร 

 ๑๓๖๐ นางสาวผกามาศ  พรหมเต็ม 

 ๑๓๖๑ นางสาวผกามาศ  เพ็ชรมณี 

 ๑๓๖๒ นางสาวฝนทิพย  ศิริหลา 

 ๑๓๖๓ นางสาวฝาตีมะ  ใบหลี 

 ๑๓๖๔ นางสาวฝาอีซะห  กามา 

 ๑๓๖๕ นางสาวพจนารถ  ใจงาม 

 ๑๓๖๖ นางสาวพจนีย  หาหวา 

 ๑๓๖๗ นางพจนีย  ออนยะลา 

 ๑๓๖๘ นางสาวพนารัตน  รัตนวรวิภา 

 ๑๓๖๙ นางสาวพนิดา  มามะ 

 ๑๓๗๐ นางพยอม  กลาหาญ 

 ๑๓๗๑ นางสาวพยุดา  ชาเวียง 

 ๑๓๗๒ นางสาวพรจิต  อุณนะรูจร 

 ๑๓๗๓ นางสาวพรทิพย  ธีระวิทย 

 ๑๓๗๔ นางสาวพรทิพา  อุดมบุญดี 

 ๑๓๗๕ นางสาวพรธีรา  พรหมยวง 

 ๑๓๗๖ นางสาวพรนิตย  สายวงศมอย 

 ๑๓๗๗ นางสาวพรพรรณ  พะลัง 

 ๑๓๗๘ นางสาวพรพิมล  แกวบุญทอง 

 ๑๓๗๙ นางพรพิมล  เหลารุงโรจน 

 ๑๓๘๐ นางสาวพรเพ็ญ  ประสารชัยมนตรี 

 ๑๓๘๑ นางพรรณทิพา  แทนพรหม 

 ๑๓๘๒ นางสาวพรรณนิภา  ชายบุญแกว 

 ๑๓๘๓ นางสาวพรรณโพยม  นุมประพฤติ 

 ๑๓๘๔ นางพรรณี  ถาวงษกลาง 

 ๑๓๘๕ นางพรอุมา  ดาศรี 

 ๑๓๘๖ นางสาวพลอยกนก  ศิริธนชัย 

 ๑๓๘๗ นางสาวพลอยฉัตร  อิงสกุลรุงเรือง 

 ๑๓๘๘ นางสาวพลอยชมพู  ขุมทรัพย 

 ๑๓๘๙ นางสาวพล้ิวไผ  ชัยเดชะ 

 ๑๓๙๐ นางพวงเพชร  ไคขุนทด 

 ๑๓๙๑ นางสาวพักตรเพียงเพ็ญ  ศรวิบูลยศักดิ์ 

 ๑๓๙๒ นางสาวพัชรา  แกวทอง 

 ๑๓๙๓ นางสาวพัชรา  โพธิ์สุวัฒนากุล 

 ๑๓๙๔ นางสาวพัชราพร  ทิพยปญญา 

 ๑๓๙๕ นางสาวพัชราภรณ  แกวพรหมราช 

 ๑๓๙๖ นางพัชราภรณ  ธงศรี 

 ๑๓๙๗ นางสาวพัชราภรณ  โพธิ์งาม 

 ๑๓๙๘ นางสาวพัชราภา  ทัศนวรปญญา 

 ๑๓๙๙ นางสาวพัชรินทร  จูสิงห 

 ๑๔๐๐ นางสาวพัชรินทร  หาญธนกุล 



 หนา   ๒๙ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๔๐๑ นางสาวพัชรี  เกสมี 

 ๑๔๐๒ นางสาวพัชรี  ทองคํา 

 ๑๔๐๓ นางสาวพัชรี  นุชนิยม 

 ๑๔๐๔ นางพัชรี  แสงอรุณ 

 ๑๔๐๕ นางสาวพัณนิดา  จอง 

 ๑๔๐๖ นางพัตเมาะห  จะปะกิยา 

 ๑๔๐๗ นางสาวพัตรพิมล  น้ําคํา 

 ๑๔๐๘ นางสาวพัตราภรณ   

  ปรัชญารัตนานนท 

 ๑๔๐๙ นางสาวพัสสวรรณ  เจตจารุรัชต 

 ๑๔๑๐ นางสาวพาซีละ  ซีดีดี 

 ๑๔๑๑ นางสาวพาซีลา  ยายอ 

 ๑๔๑๒ นางสาวพาดีละ  อูเซ็ง 

 ๑๔๑๓ นางสาวพาดีละห  ดาโอะ 

 ๑๔๑๔ นางสาวพาตมาฮ  อีซอ 

 ๑๔๑๕ นางสาวพาตีเมาะ  สาเมาะ 

 ๑๔๑๖ นางสาวพาตีเมาะ  ฮาแว 

 ๑๔๑๗ นางสาวพาตีเมาะ  แซมะแซ 

 ๑๔๑๘ นางสาวพาตีเมาะ  ดอมอลอ 

 ๑๔๑๙ นางสาวพาตีเมาะ  หะยีมามุ 

 ๑๔๒๐ นางสาวพาตีเมาะ  หะยีอูเด็ง 

 ๑๔๒๑ นางสาวพาตีฮะ  มูซอ 

 ๑๔๒๒ นางสาวพารีดะห  มาโซ 

 ๑๔๒๓ นางพารีดาฮ  หะมะ 

 ๑๔๒๔ นางสาวพารุณี  สมคิด 

 ๑๔๒๕ นางสาวพาวสุ  ศรีธนาดล 

 ๑๔๒๖ นางสาวพาวีนา  หะยีสาและ 

 ๑๔๒๗ นางสาวพาสียะ  ยามา 

 ๑๔๒๘ นางสาวพาอีซะ  หะมะ 

 ๑๔๒๙ นางสาวพาอีซะ  ยาลา 

 ๑๔๓๐ นางสาวพาอีซะห  อาแวมือแด 

 ๑๔๓๑ นางสาวพาอีดะ  เจะหะ 

 ๑๔๓๒ นางพิจิตร  เริงสมุทร 

 ๑๔๓๓ นางสาวพิชชาภา  อัครามีน 

 ๑๔๓๔ นางสาวพิชญา  อนุตตรกุลวนิช 

 ๑๔๓๕ นางสาวพิชตวรรณ  ศรีประคํา 

 ๑๔๓๖ นางสาวพิชาวีร  เศรษฐโชติพาณิช 

 ๑๔๓๗ นางสาวพิตรียะ  วาแตบือแง 

 ๑๔๓๘ นางสาวพิมพใจ  มาลีรัตน 

 ๑๔๓๙ นางสาวพิมพใจ  สันติภิรมยกุล 

 ๑๔๔๐ นางพิมพณัฐชา  ตอบสันเทียะ 

 ๑๔๔๑ นางสาวพิมพนิภา  ทัพประเสริฐ 

 ๑๔๔๒ นางสาวพิมพลักษณ  สมเสมอ 

 ๑๔๔๓ นางพิมพา  สังขทอง 

 ๑๔๔๔ นางสาวพิมยพา  จันทรแกว 

 ๑๔๔๕ นางสาวพิมลพร  กองปญโย 

 ๑๔๔๖ นางสาวพิรดาว  มูซอ 

 ๑๔๔๗ นางสาวพิไลวรรณ  มิตทจันทร 

 ๑๔๔๘ นางสาวพิอะ  มะแซ 

 ๑๔๔๙ นางสาวพีดาวาตี  สะเต็ง 

 ๑๔๕๐ นางสาวพุทธมาศ  คงปราบ 

 ๑๔๕๑ นางสาวพุทธิพร  เนาวะเศษ 



 หนา   ๓๐ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๔๕๒ นางสาวพุธด ี ดาราพันธ 

 ๑๔๕๓ นางสาวพุธิตา  เพชรคงทอง 

 ๑๔๕๔ นางเพชรพิกุล  เหลาทอง 

 ๑๔๕๕ นางสาวเพ็ญนภา  แกวนพรัตน 

 ๑๔๕๖ นางสาวเพ็ญประภา  เหมมณี 

 ๑๔๕๗ นางสาวเพ็ญพิชชา  เอี่ยมระหงษ 

 ๑๔๕๘ นางเพ็ญศรี  เรืองนุย 

 ๑๔๕๙ นางสาวเพ็ญศรี  อินทรจันทร 

 ๑๔๖๐ นางสาวเพ็ญศิริ  เล็มมณี 

 ๑๔๖๑ นางสาวเพียงพิศ  กลอมเกล้ียง 

 ๑๔๖๒ นางไพรินทร  เครือผือ 

 ๑๔๖๓ นางไพรินทร  ซิ้มเจริญ 

 ๑๔๖๔ นางสาวไพรุส  ซาเบะ 

 ๑๔๖๕ นางไพลิน  แถบมูล 

 ๑๔๖๖ นางสาวฟตตู  อาแวเตะ 

 ๑๔๖๗ นางสาวฟตฮียะห  กะแต 

 ๑๔๖๘ นางสาวฟตฮียะห  ตาแม 

 ๑๔๖๙ นางฟยรูส  หะยีแวเด็ง 

 ๑๔๗๐ นางสาวฟาซีลาตุลยีฮาด  โตะเจะนิ 

 ๑๔๗๑ นางสาวฟาซูลา  มาหะมะ 

 ๑๔๗๒ นางสาวฟาฎีมาห  วาเด็งพงศ 

 ๑๔๗๓ นางสาวฟาฎีละ  สะอุ 

 ๑๔๗๔ นางสาวฟาดิลละฮ  แวดีซา 

 ๑๔๗๕ นางสาวฟาดีละห  ลาเตะ 

 ๑๔๗๖ นางสาวฟาดีละห  สาเตาะ 

 ๑๔๗๗ นางสาวฟาดีละห  หะมุ 

 ๑๔๗๘ นางฟาตอนะห  ซีเดะ 

 ๑๔๗๙ นางสาวฟาตีนี  อับดุลลี 

 ๑๔๘๐ นางสาวฟาตีมะห  บือซา 

 ๑๔๘๑ นางสาวฟาตีมะห  อาแวกะจิ 

 ๑๔๘๒ นางสาวฟาตีเมาะ  กาลม 

 ๑๔๘๓ นางฟาตีเมาะ  เจะปอ 

 ๑๔๘๔ นางสาวฟาตีเมาะ  มะดีเยาะ 

 ๑๔๘๕ นางสาวฟาตีเมาะ  ลิเกียก 

 ๑๔๘๖ นางสาวฟาตีเมาะ  ดอเลาะหะมะ 

 ๑๔๘๗ นางสาวฟาตีหมะ  ยีมูดา 

 ๑๔๘๘ นางสาวฟาตีฮะ  อูมา 

 ๑๔๘๙ นางสาวฟาตีฮา  สือนิ 

 ๑๔๙๐ นางสาวฟาตีฮาน  เจะแม็ง 

 ๑๔๙๑ นางสาวฟารินดา  ดอเสาะ 

 ๑๔๙๒ นางสาวฟารีซาน  สือแม็ง 

 ๑๔๙๓ นางสาวฟารีดะ  วาเลาะแต 

 ๑๔๙๔ นางสาวฟารีดะ  ตูแวปูเตะ 

 ๑๔๙๕ นางสาวฟารีดะห  มะดือรอนิง 

 ๑๔๙๖ นางสาวฟารีดะห  มะลี 

 ๑๔๙๗ นางสาวฟารีดะห  มามะ 

 ๑๔๙๘ นางสาวฟารีดา  จาหลง 

 ๑๔๙๙ นางสาวฟารีดา  ดีสะเอะ 

 ๑๕๐๐ นางฟารีดา  แมะเงาะ 

 ๑๕๐๑ นางสาวฟารีดา  วาจิ 

 ๑๕๐๒ นางสาวฟารีดา  สาเมาะ 

 ๑๕๐๓ นางฟารีดา  หลังยาหนาย 



 หนา   ๓๑ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๕๐๔ นางสาวฟารียา  สะอะ 

 ๑๕๐๕ นางสาวฟารีหัณห  สาดอาหลี 

 ๑๕๐๖ นางสาวฟาวีณา  เตะอาป 

 ๑๕๐๗ นางสาวฟาอีซะห  เตะแต 

 ๑๕๐๘ นางสาวฟตดาวน  วาแม 

 ๑๕๐๙ นางสาวฟตราวาตี  โตะฮิเล 

 ๑๕๑๐ นางสาวฟตรียะ  หะยีสาแม 

 ๑๕๑๑ นางสาวฟตรียะห  แดเบาะ 

 ๑๕๑๒ นางฟรดาวส  คาวิจิตร 

 ๑๕๑๓ นางสาวฟรฮาน  บาดง 

 ๑๕๑๔ นางสาวฟรดาว  มะเย็ง 

 ๑๕๑๕ นางสาวฟูซียะห  มณีหิยา 

 ๑๕๑๖ นางสาวฟูสียะ  สาแม 

 ๑๕๑๗ นางสาวเฟรดาว  วาหมะ 

 ๑๕๑๘ นางสาวภวิกา  จิระเมธากุล 

 ๑๕๑๙ นางสาวภัทรชนิดร  รัตนะ 

 ๑๕๒๐ นางสาวภัทรพร  แกวพิมล 

 ๑๕๒๑ นางสาวภัทรพร  ตั้งกีรติชัย 

 ๑๕๒๒ นางสาวภัทรา  พรกุลวัฒน 

 ๑๕๒๓ นางสาวภัทราพร  แดหวัน 

 ๑๕๒๔ นางสาวภัทราพร  เปรมประพันธ 

 ๑๕๒๕ นางสาวภัทราภรณ  พรหมขวัญ 

 ๑๕๒๖ นางสาวภัทรียา  อุดมเศรษฐ 

 ๑๕๒๗ นางสาวภัสนันท  ปาเนาะ 

 ๑๕๒๘ นางสาวภัสวีญา  แวยูโซะ 

 ๑๕๒๙ นางสาวภัสสิรา  วารินศิริรักษ 

 ๑๕๓๐ นางสาวภาซีนา  บุญลาภ 

 ๑๕๓๑ นางสาวภาวิณี  เข็มเพชร 

 ๑๕๓๒ นางภาวีรัตน  ขวัญศิริกุล 

 ๑๕๓๓ นางสาวภาสวาง  ขอมงคลอุดม 

 ๑๕๓๔ นางสาวภิญญาพัชญ  เพ็ชรนรินทร 

 ๑๕๓๕ นางภิณญญากาญจน  เผาภูรี 

 ๑๕๓๖ นางสาวภิรมยญา  จีนราย 

 ๑๕๓๗ นางสาวภีรฌา  ศรนุวัตร 

 ๑๕๓๘ นางสาวเภาซียะ  เบ็ญฤทธิ์ 

 ๑๕๓๙ นางสาวมณิสรา  สรหงษ 

 ๑๕๔๐ นางสาวมณีกาญจน  คงสมจิตต 

 ๑๕๔๑ นางสาวมณีนุช  งะนิ่ง 

 ๑๕๔๒ นางสาวมดารียะห  อะ 

 ๑๕๔๓ นางสาวมนทกานต  หมื่นอนันต 

 ๑๕๔๔ นางมนสรัญ  สุทธิวาศ 

 ๑๕๔๕ นางสาวมนสิชา  สินธุชน 

 ๑๕๔๖ นางมนัญญา  อภิวัฒนพร 

 ๑๕๔๗ นางสาวมนัสวรรณ  สันทนานุการ 

 ๑๕๔๘ นางสาวมนัสวรรณ  หะมะ 

 ๑๕๔๙ นางสาวมนัสวีส  ธนะภูมิชัย 

 ๑๕๕๐ นางสาวมะลิวรรณ  โตะหวันแส 

 ๑๕๕๑ นางสาวมัจรีนา  หมาดหมีน 

 ๑๕๕๒ นางสาวมัชฌิมา  รอดเชื้อ 

 ๑๕๕๓ นางสาวมัณฑกา  อินทะเสน 

 ๑๕๕๔ นางสาวมันตาภรณ  อิฐรัตน 

 ๑๕๕๕ นางสาวมัรซูกะห  แวอาลี 



 หนา   ๓๒ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๕๕๖ นางมัลลิกา  ชวยรักษ 

 ๑๕๕๗ นางสาวมัสกะ  ตาสู 

 ๑๕๕๘ นางสาวมัสกะห  บือราเฮง 

 ๑๕๕๙ นางสาวมัสณี  นาแซ 

 ๑๕๖๐ นางสาวมัสตูรอ  อาแซ 

 ๑๕๖๑ นางสาวมัสตูรา  ดือราแม 

 ๑๕๖๒ นางสาวมัสตูรา  อูมา 

 ๑๕๖๓ นางสาวมัสเตาะ  ตาเยะ 

 ๑๕๖๔ นางมัสนา  กาเร็ง 

 ๑๕๖๕ นางสาวมัสนา  ลาเตะ 

 ๑๕๖๖ นางสาวมัสนี  เจะหะ 

 ๑๕๖๗ นางสาวมัสรา  อาแว 

 ๑๕๖๘ นางสาวมัสรีนา  ดือราแม 

 ๑๕๖๙ นางสาวมัสรียา  หะแว 

 ๑๕๗๐ นางสาวมัสรียา  ฮินนะ 

 ๑๕๗๑ นางสาวมัสวารี  ฮาแว 

 ๑๕๗๒ นางสาวมาซีเตาะ  ดาหาแม 

 ๑๕๗๓ นางสาวมาซีเตาะ  เยะ 

 ๑๕๗๔ นางสาวมาซีเตาะห  หะมะ 

 ๑๕๗๕ นางสาวมาซีเตาะห  สะอิ 

 ๑๕๗๖ นางสาวมาซีลัม  เปาะอิแต 

 ๑๕๗๗ นางสาวมาซีฮะ  มีมะ 

 ๑๕๗๘ นางสาวมาซือนี  มะหามะ 

 ๑๕๗๙ นางสาวมาซูรี  สาจิ 

 ๑๕๘๐ นางสาวมาดีละ  วาเตะ 

 ๑๕๘๑ นางสาวมาดีฮะห  มูซอ 

 ๑๕๘๒ นางสาวมาดีฮะห  สะมาโระ 

 ๑๕๘๓ นางสาวมานนภา  อัครบวรเดช 

 ๑๕๘๔ นางสาวมานิตา  สายธารพรม 

 ๑๕๘๕ นางสาวมานีสา  อะระมะ 

 ๑๕๘๖ นางสาวมายานี  ดอเลาะ 

 ๑๕๘๗ นางสาวมายีดะห  ดอเลาะ 

 ๑๕๘๘ นางสาวมายีดะห  วาโมง 

 ๑๕๘๙ นางมายีนี  อาลี 

 ๑๕๙๐ นางสาวมารดียะ  สุ 

 ๑๕๙๑ นางสาวมาริณีย  นิตยภักดี 

 ๑๕๙๒ นางสาวมาริสา  ทองนอก 

 ๑๕๙๓ นางสาวมาริสา  วองไว 

 ๑๕๙๔ นางสาวมารีซัน  ตาเละ 

 ๑๕๙๕ นางสาวมารีณี  แวกะจิ 

 ๑๕๙๖ นางสาวมารีนา  จินตรา 

 ๑๕๙๗ นางสาวมารีนา  เจะเย็ง 

 ๑๕๙๘ นางสาวมารีนา  ดําเตะ 

 ๑๕๙๙ นางสาวมารีนา  เปาะยู 

 ๑๖๐๐ นางสาวมารีนา  เละเตียงซา 

 ๑๖๐๑ นางสาวมารีนา  สูหลง 

 ๑๖๐๒ นางสาวมารีนา  หะยีแยนา 

 ๑๖๐๓ นางสาวมารีนี  มะแซ 

 ๑๖๐๔ นางสาวมารียะ  จาดาเระ 

 ๑๖๐๕ นางสาวมารียะ  เจตสุวัฒน 

 ๑๖๐๖ นางสาวมารียะ  ระสิหินิ 

 ๑๖๐๗ นางสาวมารียะ  อามูบาซา 



 หนา   ๓๓ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๖๐๘ นางสาวมารียะห  จาเงาะ 

 ๑๖๐๙ นางสาวมารียะห  ตาเห 

 ๑๖๑๐ นางสาวมารียะห  มะ 

 ๑๖๑๑ นางสาวมารียะห  เวาะแม 

 ๑๖๑๒ นางสาวมารียัม  ดาราแม 

 ๑๖๑๓ นางสาวมารียัม  แวซู 

 ๑๖๑๔ นางสาวมารียาน ี บือราเฮง 

 ๑๖๑๕ นางสาวมารีเยาะ  วาโตะมะ 

 ๑๖๑๖ นางสาวมารีแย  บาดง 

 ๑๖๑๗ นางสาวมารีแย  มาเจะมะ 

 ๑๖๑๘ นางสาวมารีแย  สามะ 

 ๑๖๑๙ นางสาวมารีสา  สาเลง 

 ๑๖๒๐ นางสาวมารีฮัน  มะอูเซ็ง 

 ๑๖๒๑ นางสาวมารือมา  ดือราฮิง 

 ๑๖๒๒ นางสาวมารูณีย  สาแม 

 ๑๖๒๓ นางสาวมาเรียณีย  ฮามะ 

 ๑๖๒๔ นางสาวมาเรียม  สาและ 

 ๑๖๒๕ นางมาเรียม  หมาดดี 

 ๑๖๒๖ นางสาวมาเรียม  อาแว 

 ๑๖๒๗ นางสาวมาลัย  ดลจิตต 

 ๑๖๒๘ นางมาลา  นิมิส 

 ๑๖๒๙ นางสาวมาลินี  สาและ 

 ๑๖๓๐ นางสาวมาวาตี  สะมะแอ 

 ๑๖๓๑ นางสาวมาสือนะ  นาแว 

 ๑๖๓๒ นางสาวมาสือนะห  จูแต 

 ๑๖๓๓ นางสาวมินตรา  เจะแว 

 ๑๖๓๔ นางมิรันดา  ศรีราช 

 ๑๖๓๕ นางสาวมิสบะ  กาลอ 

 ๑๖๓๖ นางมีมี  สือแม 

 ๑๖๓๗ นางสาวมีระ  สะแต 

 ๑๖๓๘ นางสาวมีสบะห  เจะหลง 

 ๑๖๓๙ นางมุกดาวัลย  โตะเอียด 

 ๑๖๔๐ นางสาวมุตจิตา  มุสอแยนา 

 ๑๖๔๑ นางสาวมุมีนะ  โซะซูมะ 

 ๑๖๔๒ นางสาวมุมีนาห  สิเดะ 

 ๑๖๔๓ นางสาวมุรณี  อูมะ 

 ๑๖๔๔ นางสาวมุรณีย  เบ็ญอาบีดีน 

 ๑๖๔๕ นางสาวมุรีนี  โตะแวะ 

 ๑๖๔๖ นางสาวมุสลีซา  จะบือรง 

 ๑๖๔๗ นางสาวมูนา  สะแม 

 ๑๖๔๘ นางมูนาดียา  สาลัง 

 ๑๖๔๙ นางสาวมูนีรอ  สะมะแอ 

 ๑๖๕๐ นางสาวมูนีรัน  เจะหมิ 

 ๑๖๕๑ นางสาวมูรนี  มะหะมะอูเซ็ง 

 ๑๖๕๒ นางสาวมูรนีย  กียะ 

 ๑๖๕๓ นางมูรนีย  ซีเดะ 

 ๑๖๕๔ นางสาวมูรี  มูนะ 

 ๑๖๕๕ นางสาวมูสลินนี  อีแต 

 ๑๖๕๖ นางสาวเม็ดทราย  ทิพยเวศ 

 ๑๖๕๗ นางเมธาพร  อินทรศรีสม 

 ๑๖๕๘ นางเมธินี  ชาติดํา 

 ๑๖๕๙ นางสาวเมธิยา  เนตรวิริยะกุล 



 หนา   ๓๔ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๖๖๐ นางสาวเมธิรา  ศิริอังคาวุธ 

 ๑๖๖๑ นางสาวแมงซาเราะ  มาหะมะ 

 ๑๖๖๒ นางสาวแมมูเนาะ  โตะแว 

 ๑๖๖๓ นางสาวแมรี  แวฮามะ 

 ๑๖๖๔ นางสาวไมซาเราะ  ตึงเงาะ 

 ๑๖๖๕ นางไมมูนะ  ตอแลมา 

 ๑๖๖๖ นางสาวไมมูเนาะ  สารีมิ่ง 

 ๑๖๖๗ นางสาวยงสุดา  ฉัตรศรีสุวรรณ 

 ๑๖๖๘ นางสาวยศวดี  ดอเลาะ 

 ๑๖๖๙ นางสาวยศวดี  มานะภักดี 

 ๑๖๗๐ นางสาวยอดหญิง  ศรีสวาง 

 ๑๖๗๑ นางสาวยัวรี  ราแดง 

 ๑๖๗๒ นางสาวยัสมานี  ซอและ 

 ๑๖๗๓ นางสาวยัสมิน  ยูโซะ 

 ๑๖๗๔ นางสาวยัสมินทร  ดอฮะ 

 ๑๖๗๕ นางสาวยัสมีน  มะหระ 

 ๑๖๗๖ นางสาวยัสมีนี  ลีซียง 

 ๑๖๗๗ นางสาวยานีลา  สันตี 

 ๑๖๗๘ นางสาวยามารียะ  แสะดํา 

 ๑๖๗๙ นางสาวยามีละ  เจะโกะ 

 ๑๖๘๐ นางยามีละ  เจะซอ 

 ๑๖๘๑ นางสาวยามีละ  ยูโซะ 

 ๑๖๘๒ นางยามีละ  ลาเตะ 

 ๑๖๘๓ นางสาวยามีละ  การี 

 ๑๖๘๔ นางสาวยามีละ  กูวิง 

 ๑๖๘๕ นางสาวยามีละ  เจะเลาะ 

 ๑๖๘๖ นางสาวยามีละ  มะดูสาลี 

 ๑๖๘๗ นางสาวยามีละห  ดอยอ 

 ๑๖๘๘ นางสาวยามีละห  ประดู 

 ๑๖๘๙ นางสาวยามีละห  ปาเนาะ 

 ๑๖๙๐ นางสาวยามีละห  มะเระ 

 ๑๖๙๑ นางยามีละห  สาและ 

 ๑๖๙๒ นางสาวยามีละห  หมะดอหะ 

 ๑๖๙๓ นางสาวยามีละห  เหตุ 

 ๑๖๙๔ นางสาวยามีละห  ดาตู 

 ๑๖๙๕ นางสาวยามีหละ  โตะเกะ 

 ๑๖๙๖ นางสาวยามีหละ  สาเอะ 

 ๑๖๙๗ นางสาวยารีละห  มะแล 

 ๑๖๙๘ นางยาลีนา  ดอเลาะ 

 ๑๖๙๙ นางสาวยาแลฮา  เจะแม 

 ๑๗๐๐ นางสาวยาสมี  มะดีเยาะ 

 ๑๗๐๑ นางสาวยินดี  ยาชะรัต 

 ๑๗๐๒ นางสาวยุซรอ  เลาะแม 

 ๑๗๐๓ นางสาวยุพดี  ขวัญชวย 

 ๑๗๐๔ นางสาวยุพดี  เด็นหัด 

 ๑๗๐๕ นางสาวยุพิน  อาจเอี่ยม 

 ๑๗๐๖ นางยุวดี  คุมแวน 

 ๑๗๐๗ นางสาวยุวดี  หลีเจริญ 

 ๑๗๐๘ นางสาวยุวธิดา  ยูหันนัน 

 ๑๗๐๙ นางสาวยุวรินทร  โฆษิตวรกิจกุล 

 ๑๗๑๐ นางสาวยุวรี  แกวบังเกิด 

 ๑๗๑๑ นางสาวยุสนี  บราเฮง 



 หนา   ๓๕ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๗๑๒ นางสาวยูนัยนะห  ประชามติรัฐ 

 ๑๗๑๓ นางสาวยูรา  แม 

 ๑๗๑๔ นางสาวยูรา  แวหะยี 

 ๑๗๑๕ นางยูรีตา  มายาสัน 

 ๑๗๑๖ นางสาวยูวารีเยาะ  ดอเลาะ 

 ๑๗๑๗ นางยูสนา  ตวนลอโซะ 

 ๑๗๑๘ นางสาวเยาวพาณี  จันทรประดิษฐ 

 ๑๗๑๙ นางเยาวมาลย  แสนชั่ง 

 ๑๗๒๐ นางสาวเยาวลักษณ  ไตรผล 

 ๑๗๒๑ นางเยาวลักษณ  ทิพยโสต 

 ๑๗๒๒ นางสาวรจนา  แสงดาว 

 ๑๗๒๓ นางรจเรศ  กองคิด 

 ๑๗๒๔ นางสาวรชนีกร  วีระเจริญ 

 ๑๗๒๕ นางสาวรติกร  วังวรัญู 

 ๑๗๒๖ นางสาวรวยดา  หะยีตาเห 

 ๑๗๒๗ นางสาวรวยดา  หะยีมอ 

 ๑๗๒๘ นางสาวรวีวรรณ  จันคง 

 ๑๗๒๙ นางสาวรสสุคนธ  จงมั่นวัฒนา 

 ๑๗๓๐ นางสาวรสสุคนธ  พานศรี 

 ๑๗๓๑ นางรสิกา  ขาวดี 

 ๑๗๓๒ นางสาวรอกีนะ  พิทักษคุมพล 

 ๑๗๓๓ นางสาวรอกีเยาะ  ดือราแม 

 ๑๗๓๔ นางสาวรอกีเยาะ  โตะตาหยง 

 ๑๗๓๕ นางสาวรอกีเยาะ  ประดู 

 ๑๗๓๖ นางสาวรอกีเยาะ  เจะมะ 

 ๑๗๓๗ นางสาวรอกีเยาะ  ฮายีแวจิ 

 ๑๗๓๘ นางรอคีเยาะ  หมัดหมะ 

 ๑๗๓๙ นางสาวรอซีดะ  เจะมาซอ 

 ๑๗๔๐ นางสาวรอซีดา  ยาโม 

 ๑๗๔๑ นางสาวรอซือนิง  ดือเลาะ 

 ๑๗๔๒ นางรอเซียนา  อามิง 

 ๑๗๔๓ นางสาวรอฎียะห  รออิตี 

 ๑๗๔๔ นางสาวรอดียะ  อาคง 

 ๑๗๔๕ นางสาวรอดียะห  ยูโซะ 

 ๑๗๔๖ นางสาวรอปอะ  อาแว 

 ๑๗๔๗ นางสาวรอพีซัน  วาจิ 

 ๑๗๔๘ นางสาวรอฟอะห  ดือราแม 

 ๑๗๔๙ นางสาวรอมีซัน  หะยีสาและ 

 ๑๗๕๐ นางรอมือละ  ชวยกลับ 

 ๑๗๕๑ นางสาวรอมือละ  อาโละ 

 ๑๗๕๒ นางสาวรอเมาะ  มะดาแฮ 

 ๑๗๕๓ นางสาวรอยพิมพ  โสภาพงษ 

 ๑๗๕๔ นางสาวรอยหนะ  มอหะ 

 ๑๗๕๕ นางสาวรอยฮาน  แวสานิ 

 ๑๗๕๖ นางรอสนี  อูแม 

 ๑๗๕๗ นางสาวรอสือนะ  สะนิ 

 ๑๗๕๘ นางสาวรอสือเมาะ  ดาแห 

 ๑๗๕๙ นางสาวรอฮานะ  สาเมาะ 

 ๑๗๖๐ นางสาวรอฮานา  ดอเลาะ 

 ๑๗๖๑ นางสาวรอฮานา  บินเงาะ 

 ๑๗๖๒ นางสาวรอฮานา  รีกาซอ 

 ๑๗๖๓ นางรอฮานา  เริงจิตร 



 หนา   ๓๖ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๗๖๔ นางสาวรอฮานา  วาลี 

 ๑๗๖๕ นางรอฮานา  อิอะแต 

 ๑๗๖๖ นางสาวรอฮานา  อีดเกิด 

 ๑๗๖๗ นางสาวรอฮานิง  เจะหะมะ 

 ๑๗๖๘ นางรอฮานี  ดอเลาะ 

 ๑๗๖๙ นางสาวรอฮานี  ดอเลาะเจะแต 

 ๑๗๗๐ นางสาวรอฮานี  หะยีเจะหลง 

 ๑๗๗๑ นางสาวรอฮานี  หะหรน 

 ๑๗๗๒ นางสาวรอฮายะห  หามะ 

 ๑๗๗๓ นางสาวรอฮายา  บูชิ 

 ๑๗๗๔ นางสาวรอฮายู  ยูโซะ 

 ๑๗๗๕ นางสาวรอฮายู  ลีมาอะ 

 ๑๗๗๖ นางสาวรอฮิมะ  สะตีมือมะ 

 ๑๗๗๗ นางสาวรอฮีมะ  กาซอ 

 ๑๗๗๘ นางสาวรอฮีมะห  บีรู 

 ๑๗๗๙ นางสาวรอฮีเมาะ  สือปา 

 ๑๗๘๐ นางสาวรอฮีหมะ  หะยียีดิง 

 ๑๗๘๑ นางสาวรัชฎาภรณ  เกล้ียงแปน 

 ๑๗๘๒ นางสาวรัชนก  โยธาดี 

 ๑๗๘๓ นางสาวรัชนี  สานิแล 

 ๑๗๘๔ นางสาวรัชนี  อินทพรหม 

 ๑๗๘๕ นางสาวรัชนีกร  คําพรวน 

 ๑๗๘๖ นางสาวรัชนีกร  อาลี 

 ๑๗๘๗ นางสาวรัชนีกุล  ศรีจรัสกุล 

 ๑๗๘๘ นางสาวรัชยา  นิลวิสุทธิ์ 

 ๑๗๘๙ นางสาวรัฐิญา  เพียรพิเศษ 

 ๑๗๙๐ นางสาวรัตติกาล  เนตรผง 

 ๑๗๙๑ นางรัตติยา  อําลอย 

 ๑๗๙๒ นางสาวรัตนา  ชูใจ 

 ๑๗๙๓ นางรัตนา  เด็นจิ 

 ๑๗๙๔ นางสาวรัตนา  ปุยรุก 

 ๑๗๙๕ นางสาวรัตนา  เปาะซา 

 ๑๗๙๖ นางรัตนา  เพ็ญจันทร 

 ๑๗๙๗ นางสาวรัตนา  สาและมะ 

 ๑๗๙๘ นางรัตนา  เสนาบุญ 

 ๑๗๙๙ นางรัตนาภรณ  ขุนศรี 

 ๑๘๐๐ นางรสันา  ปานชาตรี 

 ๑๘๐๑ นางราชิดา  อีรัสคาน 

 ๑๘๐๒ นางสาวราตรีปะห  อาลีแก 

 ๑๘๐๓ นางสาวรานา  นิเกาะ 

 ๑๘๐๔ นางสาวริชมาน  สะมะอุง 

 ๑๘๐๕ นางสาวรินดา  เจะปอ 

 ๑๘๐๖ นางสาวรีซาห  เจะมามะ 

 ๑๘๐๗ นางสาวรีดาวาตี  รือละ 

 ๑๘๐๘ นางสาวรุงทิวา  อุสมา 

 ๑๘๐๙ นางรุงนภา  แกวสวาง 

 ๑๘๑๐ นางสาวรุงนภา  อินลี 

 ๑๘๑๑ นางสาวรุงอรุณ  นภาอําไพพร 

 ๑๘๑๒ นางสาวรุจิรดา  จันทรชู 

 ๑๘๑๓ นางสาวรุจิรา  ภัทรทิวานนท 

 ๑๘๑๔ นางสาวรุสซีมา  ภูผาภักดี 

 ๑๘๑๕ นางสาวรุสณี  สะแม็ง 



 หนา   ๓๗ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๘๑๖ นางสาวรุสดา  เจะมูดอ 

 ๑๘๑๗ นางสาวรุสนา  แวอุมา 

 ๑๘๑๘ นางสาวรุสนาดาวาตี  อาเยาะหแซ 

 ๑๘๑๙ นางสาวรุสนานี  รีจิ 

 ๑๘๒๐ นางสาวรุสนานี  ละบายดีมัญ 

 ๑๘๒๑ นางสาวรุสนานี  วานิ 

 ๑๘๒๒ นางสาวรุสนี  เจะซู 

 ๑๘๒๓ นางสาวรุสนี  โตะยอ 

 ๑๘๒๔ นางสาวรุสนี  นือเร็ง 

 ๑๘๒๕ นางสาวรุสนี  มาหะดุง 

 ๑๘๒๖ นางสาวรุสนี  เวาะฮะ 

 ๑๘๒๗ นางรุสนี  สาแม็ง 

 ๑๘๒๘ นางรุสนีซา  แวซู 

 ๑๘๒๙ นางสาวรุสนีย  สาเมาะ 

 ๑๘๓๐ นางสาวรุสมานี  มะละแซ 

 ๑๘๓๑ นางสาวรุสมิลยาดี  สามะ 

 ๑๘๓๒ นางรุสมี  จินตรา 

 ๑๘๓๓ นางสาวรุสมี  ยะโตะ 

 ๑๘๓๔ นางสาวรุสมีนี  เจะยะ 

 ๑๘๓๕ นางสาวรุสมีนี  ดอหะอูมา 

 ๑๘๓๖ นางรุสมีนี  ลาเม็ง 

 ๑๘๓๗ นางสาวรุสมีนี  อาหะมะ 

 ๑๘๓๘ นางสาวรุสลินดา  ดาโอะ 

 ๑๘๓๙ นางรูกนาน ี เจะแว 

 ๑๘๔๐ นางสาวรูซา  อิซาสะ 

 ๑๘๔๑ นางสาวรูซีตา  หะมาแย 

 ๑๘๔๒ นางสาวรูซีนา  ตาและ 

 ๑๘๔๓ นางสาวรูซียะ  ยีปาโละ 

 ๑๘๔๔ นางรูซีลา  มะรีเปน 

 ๑๘๔๕ นางสาวรูดายะห  สาแม 

 ๑๘๔๖ นางสาวรูวัยดา  บินวาหะ 

 ๑๘๔๗ นางสาวรูสนา  มะราเมาะ 

 ๑๘๔๘ นางรูสนานิง  ดอเลาะ 

 ๑๘๔๙ นางสาวรูฮานิง  กะแน 

 ๑๘๕๐ นางสาวรูฮานิง  ลือบานะ 

 ๑๘๕๑ นางสาวเรืองศิริ  จรรยาผดุงพงศ 

 ๑๘๕๒ นางโรสตินา  เซะบากอ 

 ๑๘๕๓ นางโรสนี  ดารามั่น 

 ๑๘๕๔ นางสาวโรสมานีย  มะสาลาแล 

 ๑๘๕๕ นางสาวโรสมี  ซาแม 

 ๑๘๕๖ นางสาวโรสมีนา  ลาเตะ 

 ๑๘๕๗ นางสาวโรสลีนา  อารอมะ 

 ๑๘๕๘ นางสาวโรสอัยนี  หะยีเตะ 

 ๑๘๕๙ นางสาวโรฮานี  มามะ 

 ๑๘๖๐ นางฤทัยชนก  ลองพานิช 

 ๑๘๖๑ นางสาวลดาวัลย  ทันประจําสินธุ 

 ๑๘๖๒ นางสาวลดาวัลย  สาแหลหา 

 ๑๘๖๓ นางสาวลลนา  คํามูล 

 ๑๘๖๔ นางสาวลลิดา  ชูกิจกุล 

 ๑๘๖๕ นางสาวลลิตา  ดารีซอ 

 ๑๘๖๖ นางสาวลลิตา  ทรงสถาพร 

 ๑๘๖๗ นางลลิตา  สันติภาพมณฑล 



 หนา   ๓๘ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๘๖๘ นางสาวลลิศรา  พฤติพัฒนพงศ 

 ๑๘๖๙ นางลออง  คงทน 

 ๑๘๗๐ นางลักขณา  ปณฑิโต 

 ๑๘๗๑ นางสาวลักขณา  เพียรีย 

 ๑๘๗๒ นางสาวลักขณา  ภูพิพัฒน 

 ๑๘๗๓ นางสาวลัดดา  ดือราแมหะยี 

 ๑๘๗๔ นางสาวลัดดาวรรณ  รูมาเนีย 

 ๑๘๗๕ นางลัดดาวัลย  เครือจันทร 

 ๑๘๗๖ นางลัดดาวัลย  ยอดนุย 

 ๑๘๗๗ นางลัดดาวัลย  อินทะนนท 

 ๑๘๗๘ นางสาวลัฟฟญา  เจะมะ 

 ๑๘๗๙ นางสาวลาซียะ  มะลี 

 ๑๘๘๐ นางสาวลาตีปะ  สูหลง 

 ๑๘๘๑ นางสาวลาตีพะ  เซ็ง 

 ๑๘๘๒ นางสาวลายลา  เปาะวี 

 ๑๘๘๓ นางสาวลิขนะ  พัฒนพงศา 

 ๑๘๘๔ นางสาวลินดาวาตี  ลาเตะ 

 ๑๘๘๕ นางสาวลีซา  ซามอ 

 ๑๘๘๖ นางสาวลีซา  อาแซ 

 ๑๘๘๗ นางลีซาวตี  รอมลี 

 ๑๘๘๘ นางสาวลีซาวาตี  นิเฮง 

 ๑๘๘๙ นางสาวลีซาวาตี  สาเล็ม 

 ๑๘๙๐ นางสาวลีนา  วัฒนะ 

 ๑๘๙๑ นางสาวลีนา  สาและ 

 ๑๘๙๒ นางสาวลีพร  ไกรนอย 

 ๑๘๙๓ นางสาววจี  หมวดพรมทอง 

 ๑๘๙๔ นางสาววชิรญาณ  สัปตาริน 

 ๑๘๙๕ นางสาววชิราภรณ  โกวิทดํารงกิจ 

 ๑๘๙๖ นางสาววนิดา  กงซุย 

 ๑๘๙๗ นางสาววนิดา  เจะดาโอะ 

 ๑๘๙๘ นางสาววนิดา  ยาพระจันทร 

 ๑๘๙๙ นางสาววนิดา  หละหมาน 

 ๑๙๐๐ นางสาววนิดา  อับดุลบุตร 

 ๑๙๐๑ นางสาววนิษา  บุญมาก 

 ๑๙๐๒ นางสาววรกานต  เฑียรกุล 

 ๑๙๐๓ นางสาววรมล  บุญธรรม 

 ๑๙๐๔ นางวรรณดี  สุวรรณกุล 

 ๑๙๐๕ นางสาววรรณพร  เอี่ยมวรวุฒิกุล 

 ๑๙๐๖ นางสาววรรณภา  กุลพลเมือง 

 ๑๙๐๗ นางสาววรรณภา  รักสุจริต 

 ๑๙๐๘ นางสาววรรณฤดี  เขียวสอาด 

 ๑๙๐๙ นางสาววรรณฤดี  สุขกิจ 

 ๑๙๑๐ นางสาววรรณวิสา  เชื้อคําลือ 

 ๑๙๑๑ นางสาววรรณวิสา  นากสุข 

 ๑๙๑๒ นางสาววรรณหัสนะห  หะยี 

 ๑๙๑๓ นางสาววรรณา  สิงโต 

 ๑๙๑๔ นางสาววรรณิศา  หมื่นสองศรี 

 ๑๙๑๕ นางวรรณี  บัวทองผุด 

 ๑๙๑๖ นางสาววรลักษณ  ชะดารัตน 

 ๑๙๑๗ นางสาววรวรรณ  ดาโอะ 

 ๑๙๑๘ นางสาววรัญญา  ธรรมวิทยากุล 

 ๑๙๑๙ นางสาววรางคณา  มาสะพันธ 



 หนา   ๓๙ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๙๒๐ นางสาววรางคณา  ไวยรัชพานิช 

 ๑๙๒๑ นางสาววราญาฎา  สตาปอ 

 ๑๙๒๒ นางสาววราพร  ลีลาวิวัฒน 

 ๑๙๒๓ นางสาววราพร  เลิศลํ้าสกุลทรัพย 

 ๑๙๒๔ นางสาววราภรณ  เหนี่ยวทอง 

 ๑๙๒๕ นางสาววราภัทร  ขันตี 

 ๑๙๒๖ นางสาววรารักษ  วิจะสิกะ 

 ๑๙๒๗ นางสาววรารัตน  ทองแดง 

 ๑๙๒๘ นางสาววรารัตน  สุวรรณชาตรี 

 ๑๙๒๙ นางสาววังกสุข  วิทยาปญญานนท 

 ๑๙๓๐ นางวัชราภรณ  ดาราแม็ง 

 ๑๙๓๑ นางสาววัชราลักษณ  สลีออน 

 ๑๙๓๒ นางสาววัชราวลัย  วัฒนลีลารัตน 

 ๑๙๓๓ นางสาววัชรีพร  รถทอง 

 ๑๙๓๔ นางวันโซเฟย  บินเจะอาลี 

 ๑๙๓๕ นางสาววันตัสนีม  อะลีดิมัน 

 ๑๙๓๖ นางสาววันนาอีมีย  สะดียามู 

 ๑๙๓๗ นางสาววันนูเรีย  มะแซ 

 ๑๙๓๘ นางสาววันวิสา  ขาวอําไพ 

 ๑๙๓๙ นางสาววันวิสาข  กาจกําแหง 

 ๑๙๔๐ นางสาววันวิสาข  ไพเราะ 

 ๑๙๔๑ นางสาววันสม  แวดอเลาะ 

 ๑๙๔๒ นางวัลภา  นิยมเดชา 

 ๑๙๔๓ นางสาววัลยา  รุงโรจนกําเนิด 

 ๑๙๔๔ นางสาววัลลี  หงษรอน 

 ๑๙๔๕ นางสาววัลลี  หลํายะสิทธิ์ 

 ๑๙๔๖ นางสาววาทิณี  สุรเชษฐชัยพงศ 

 ๑๙๔๗ นางสาววาทิน ี วณิชเวทิน 

 ๑๙๔๘ นางสาววานี  มะดือเระ 

 ๑๙๔๙ นางสาววานีตา  เจะนุ 

 ๑๙๕๐ นางสาววาฟะห  บิลสุลตาน 

 ๑๙๕๑ นางสาววารดาตี  เปาะแย 

 ๑๙๕๒ นางวารุณี  สะมะแอ 

 ๑๙๕๓ นางวาสนา  วงษใจดี 

 ๑๙๕๔ นางสาววาสนา  หนูสีแกว 

 ๑๙๕๕ นางสาววาสินี  เกียรติอดิศร 

 ๑๙๕๖ นางสาววิกานดา  ผลหมู 

 ๑๙๕๗ นางสาววิจิตรา  ใหมเผือก 

 ๑๙๕๘ นางสาววิชชารินี  บุญสนอง 

 ๑๙๕๙ นางวิชชุมาศ  บือราเฮง 

 ๑๙๖๐ นางสาววิชนี  นิเดร 

 ๑๙๖๑ นางสาววิชาดา  แดงกุลวานิช 

 ๑๙๖๒ นางสาววินีตา  ประทีปวัฒนพันธ 

 ๑๙๖๓ นางสาววิบูลยศรี  พุทธเจริญ 

 ๑๙๖๔ นางวิภาดา  รัตนสิริวัฒนกุล 

 ๑๙๖๕ นางวิภารัตน  กาญจนเพชร 

 ๑๙๖๖ นางสาววิภาวี  เที่ยงจรรยา 

 ๑๙๖๗ นางวิมาลา  ประชุมรัตน 

 ๑๙๖๘ นางสาววิลาสินี  รัตนชัยวงศ 

 ๑๙๖๙ นางวิไลลักษณ  เกษสาคร 

 ๑๙๗๐ นางสาววิวรรณ  จันทนิตย 

 ๑๙๗๑ นางสาววีรเกต  คทายุทธ 



 หนา   ๔๐ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๙๗๒ นางสาววีรญา  ปานทอง 

 ๑๙๗๓ นางสาววุฒินี  สูติชัยวรพงศ 

 ๑๙๗๔ นางสาวแวฆูลียะห  แวอาแซ 

 ๑๙๗๕ นางสาวแวซือนะ  วาเตะ 

 ๑๙๗๖ นางสาวแวดะห  แวอาแซ 

 ๑๙๗๗ นางสาวแวนูรีซัน  เจะเยะ 

 ๑๙๗๘ นางสาวแวนูรีซัน  แวหะยี 

 ๑๙๗๙ นางสาวแวมูรียะ  หะยีสาเมาะ 

 ๑๙๘๐ นางสาวแวเยาะ  วานิ 

 ๑๙๘๑ นางสาวแวแย  ปาเก 

 ๑๙๘๒ นางสาวแวรอยฮัน  ยานยา 

 ๑๙๘๓ นางสาวแวสาปนะ  แวหะยี 

 ๑๙๘๔ นางสาวแวอีดะ  แวดอเลาะ 

 ๑๙๘๕ นางสาวแวไอนี  เจะอุเส็น 

 ๑๙๘๖ นางสาวแวฮุสนา  ยามา 

 ๑๙๘๗ นางสาวแวฮุสนา  แวดือเระ 

 ๑๙๘๘ นางศตนันทน  จิสังข 

 ๑๙๘๙ นางสาวศรัญญา  ฉัตรพงศธาดา 

 ๑๙๙๐ นางสาวศรัญญา  บุญเย็น 

 ๑๙๙๑ นางสาวศรัญญา  วันแอเลาะ 

 ๑๙๙๒ นางสาวศรัญยา  ภูวนวิโรจน 

 ๑๙๙๓ นางสาวศรัณยธร  ศรีพิไลพงศ 

 ๑๙๙๔ นางสาวศรัณยา  ลาโมะ 

 ๑๙๙๕ นางสาวศรินดา  ลาเตะ 

 ๑๙๙๖ นางสาวศรีนภา  เซียวสมบูรณ 

 ๑๙๙๗ นางสาวศศิกานต  สิริยศธํารง 

 ๑๙๙๘ นางสาวศศิชา  สุติก 

 ๑๙๙๙ นางสาวศศิธร  ญาโณทัย 

 ๒๐๐๐ นางสาวศศิธร  ลาเตะ 

 ๒๐๐๑ นางสาวศศิธร  แสงประทีป 

 ๒๐๐๒ นางสาวศศิธันว  สิงหมูล 

 ๒๐๐๓ นางสาวศศิธารี  มะทา 

 ๒๐๐๔ นางสาวศศิพร  ไชยสองแกว 

 ๒๐๐๕ นางสาวศศิภา  ตันเถียร 

 ๒๐๐๖ นางสาวศศิวรรณ  เพ็งชุม 

 ๒๐๐๗ นางสาวศันทนีย  ขะเดหรี 

 ๒๐๐๘ นางสาวศันสนีย  เจะมะ 

 ๒๐๐๙ นางสาวศาริยา  นอยสราง 

 ๒๐๑๐ นางสาวศิรดา  เบ็ญเกษม 

 ๒๐๑๑ นางสาวศิริกานดา  นอยเอียด 

 ๒๐๑๒ นางสาวศิริจันทร  สุทธิธรรม 

 ๒๐๑๓ นางศิริญญา  มะลิตน 

 ๒๐๑๔ นางศิรินทิพย  อาชีวะ 

 ๒๐๑๕ นางศิรินภา  แสนจันทรวิจิตร 

 ๒๐๑๖ นางสาวศิริพร  บุญถาวร 

 ๒๐๑๗ นางสาวศิริมา  ล่ิวกิตติธรา 

 ๒๐๑๘ นางศิริเรขา  ทองสี 

 ๒๐๑๙ นางสาวศิริวรรณ  ศิริรัตน 

 ๒๐๒๐ นางสาวศิริวรรณภา  ขาวเสมอ 

 ๒๐๒๑ นางสาวศิโรรัตน  วรุจสมิทธิ์ 

 ๒๐๒๒ นางสาวศิวพร  ดีพรอม 

 ๒๐๒๓ นางสาวศุภลักษณ  จันสมดี 



 หนา   ๔๑ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๐๒๔ นางโศรยา  หิเล 

 ๒๐๒๕ นางสาวสกีนะ  นิสัน 

 ๒๐๒๖ นางสาวสกุณา  สันยาหนี 

 ๒๐๒๗ นางสาวสกุลธรรม  แซคิว 

 ๒๐๒๘ นางสาวสกุลรัตน  จันทรัตน 

 ๒๐๒๙ นางสถาพร  ไพโรจน 

 ๒๐๓๐ นางสาวสมใจ  พรหมบุตร 

 ๒๐๓๑ นางสาวสมฤดี  รามชวย 

 ๒๐๓๒ นางสาวสมฤดี  ศรีวับ 

 ๒๐๓๓ นางสาวสรัลรัสษ  คงถนอมรักษ 

 ๒๐๓๔ นางสาวสโรชา  กลาณรงค 

 ๒๐๓๕ นางสวยบะ  แวเด็ง 

 ๒๐๓๖ นางสาวสวีนา  ฮะอุรา 

 ๒๐๓๗ นางสหัสยา  นิสาและ 

 ๒๐๓๘ นางสาวสอฝนะ  สําเร 

 ๒๐๓๙ นางสาวสอฟยะ  ยูโซะ 

 ๒๐๔๐ นางสาวสอรียะ  สมาแห 

 ๒๐๔๑ นางสาวสะดียะห  หะยีดือเระ 

 ๒๐๔๒ นางสาวสะฝหนะ  อีมหมัน 

 ๒๐๔๓ นางสาวสะหหูรา  แนหะ 

 ๒๐๔๔ นางสาวสะอิบะ  ยะโกะ 

 ๒๐๔๕ นางสาวสัมซีหยะ  มะมิง 

 ๒๐๔๖ นางสาวสากีนา  เปาะอีแต 

 ๒๐๔๗ นางสาวสากียนา  โสะหัด 

 ๒๐๔๘ นางสาวสากีรา  มะเซ็ง 

 ๒๐๔๙ นางสาวสากีเราะ  สามะ 

 ๒๐๕๐ นางสาวสาธิตา  วิรัชชกุล 

 ๒๐๕๑ นางสาวสานียะ  ตานิแร 

 ๒๐๕๒ นางสาวสานีหยะ  หมัดอาดัม 

 ๒๐๕๓ นางสาวสาพินี  แซหมะ 

 ๒๐๕๔ นางสาวสามีรา  มะหะมะ 

 ๒๐๕๕ นางสาวสามีเราะห  มะรือโบอุมา 

 ๒๐๕๖ นางสายชล  พรหมภักดี 

 ๒๐๕๗ นางสาวสายธารา  สุหลง 

 ๒๐๕๘ นางสาวสายศานติ์  มากจงดี 

 ๒๐๕๙ นางสาวสาริศา  มูละหาหมาด 

 ๒๐๖๐ นางสาวสารีนะ  สาเลง 

 ๒๐๖๑ นางสาวสารีนา  การี 

 ๒๐๖๒ นางสาวสารีนา  ดาราแม 

 ๒๐๖๓ นางสาวสารีนา  ปาแซ 

 ๒๐๖๔ นางสารีนี  บินอามาล 

 ๒๐๖๕ นางสารีปะ  ตาเละ 

 ๒๐๖๖ นางสาวสารีปะ  นอจิก 

 ๒๐๖๗ นางสาวสารีปะ  อาแซ 

 ๒๐๖๘ นางสาวสารีฮา  เจะเลาะ 

 ๒๐๖๙ นางสาวสาลิตา  มะลี 

 ๒๐๗๐ นางสาวสาลินีย  เต็ง 

 ๒๐๗๑ นางสาวสาล่ี  เดชซัง 

 ๒๐๗๒ นางสาลีซะห  สะมาพงษ 

 ๒๐๗๓ นางสาลีณี  ตะโละมือแย 

 ๒๐๗๔ นางสาวสาลีปะห  ฮูลู 

 ๒๐๗๕ นางสาวสาลือมา  เจะแว 



 หนา   ๔๒ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๐๗๖ นางสาวสาวิตรี  เชื้อแกว 

 ๒๐๗๗ นางสาวสาวิตรี  มะมิง 

 ๒๐๗๘ นางสาวสาวิตรี  อิตกี 

 ๒๐๗๙ นางสาวสาวิยะ  คะนอง 

 ๒๐๘๐ นางสาวสิริกาญจน  บัวหลวง 

 ๒๐๘๑ นางสิริกานต  อินทรา 

 ๒๐๘๒ นางสาวสิริญา  ภัทรศิริพร 

 ๒๐๘๓ นางสาวสิริภาวดี  เหมธิมานนท 

 ๒๐๘๔ นางสิริมา  กรดแกว 

 ๒๐๘๕ นางสาวสิริลักษณ  ยะภักดี 

 ๒๐๘๖ นางสาวสิริอนงค  สิทธิพงษ 

 ๒๐๘๗ นางสาวสิรีธร  แกวประเสริฐศิลป 

 ๒๐๘๘ นางสาวสีตีนอรฮาวา  อุมา 

 ๒๐๘๙ นางสาวสีตีบีเดาะ  ตาเยะ 

 ๒๐๙๐ นางสาวสีตีรอฮานา  อาลี 

 ๒๐๙๑ นางสาวสีตีอายา  โสเพดา 

 ๒๐๙๒ นางสาวสีตีอาอีเสาะ  แดเบาะ 

 ๒๐๙๓ นางสาวสีตีไอเสาะ  สลําบอ 

 ๒๐๙๔ นางสาวสุกัญญา  คงกระเรียน 

 ๒๐๙๕ นางสาวสุกัญญา  บุญชู 

 ๒๐๙๖ นางสาวสุกัญญา  ละกะเต็บ 

 ๒๐๙๗ นางสาวสุกานดา  ถิระวัฒน 

 ๒๐๙๘ นางสาวสุขนิตย  พรหมรับ 

 ๒๐๙๙ นางสาวสุคนธา  บุญสุขจันทร 

 ๒๑๐๐ นางสุจิตรา  โตะมาน 

 ๒๑๐๑ นางสาวสุจิตรา  ทองแกว 

 ๒๑๐๒ นางสาวสุจิตรา  เทศวัง 

 ๒๑๐๓ นางสาวสุจิตรา  เนียมแทน 

 ๒๑๐๔ นางสาวสุจิตรา  เพชรนุย 

 ๒๑๐๕ นางสาวสุชญา  จันทรชูกล่ิน 

 ๒๑๐๖ นางสาวสุณัฏฐา  แกวทอง 

 ๒๑๐๗ นางสาวสุณีย  จิตตหลัง 

 ๒๑๐๘ นางสาวสุดา  ดือรามะ 

 ๒๑๐๙ นางสาวสุทธิดา  นันสังข 

 ๒๑๑๐ นางสุธารัตน  บุญญานนท 

 ๒๑๑๑ นางสาวสุธาสิน ี เมทนีดล 

 ๒๑๑๒ นางสาวสุธิกานต  เกล้ียงกลม 

 ๒๑๑๓ นางสาวสุธิดา  เทพพิมาน 

 ๒๑๑๔ นางสาวสุธิดา  สาลําหมัด 

 ๒๑๑๕ นางสาวสุนทรี  ทองแฉลม 

 ๒๑๑๖ นางสาวสุนันทา  มะลี 

 ๒๑๑๗ นางสาวสุนันทา  สมพิศ 

 ๒๑๑๘ นางสุนิดา  งะสมัน 

 ๒๑๑๙ นางสุนิตรา  จันทรออน 

 ๒๑๒๐ นางสาวสุนิตา  ยามา 

 ๒๑๒๑ นางสาวสุนิศา  ยูโซะ 

 ๒๑๒๒ นางสาวสุนีนาถ  เล่ียมเสง 

 ๒๑๒๓ นางสาวสุนีย  หมัดประสิทธิ์ 

 ๒๑๒๔ นางสาวสุเบญจา  พิณสาย 

 ๒๑๒๕ นางสุปรีญา  บุญชวย 

 ๒๑๒๖ นางสาวสุปรียา  แยมสงค 

 ๒๑๒๗ นางสาวสุพรทิพย  สุทามาตร 
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 ๒๑๒๘ นางสาวสุพรรณี  ทับทิมไทย 

 ๒๑๒๙ นางสาวสุพิศ  บูรณพิชัย 

 ๒๑๓๐ นางสาวสุเพ็ญพิศ  ทองรมย 

 ๒๑๓๑ นางสาวสุภลักษณ  ซึ้งหฤทัย 

 ๒๑๓๒ นางสาวสุภัทรพร  พรมมา 

 ๒๑๓๓ นางสุภัทราภรณ  ผลบุญภิรมย 

 ๒๑๓๔ นางสาวสุภา  จันทะเสน 

 ๒๑๓๕ นางสุภาพร  ขาวนวล 

 ๒๑๓๖ นางสาวสุภาพร  รอดสม 

 ๒๑๓๗ นางสาวสุภาภรณ  บํารุงไทยชัยชาญ 

 ๒๑๓๘ นางสุภาภรณ  ไล 

 ๒๑๓๙ นางสาวสุภาวดี  ราชเพ็ชร 

 ๒๑๔๐ นางสาวสุภิญญา  ปรีชากุล 

 ๒๑๔๑ นางสาวสุมนา  อุทัยธรรมรัตน 

 ๒๑๔๒ นางสาวสุมลทา  เทพยากร 

 ๒๑๔๓ นางสาวสุมาลี  งะสมัน 

 ๒๑๔๔ นางสุมาลี  เดชอรัญ 

 ๒๑๔๕ นางสาวสุมิตรา  สโมธานทวี 

 ๒๑๔๖ นางสาวสุรัตนดาภรณ  สีสัน 

 ๒๑๔๗ นางสาวสุรัสวดี  ขวัญนุย 

 ๒๑๔๘ นางสาวสุรัสวดี  ทรัพยขํา 

 ๒๑๔๙ นางสาวสุราณีย  แวเตะ 

 ๒๑๕๐ นางสาวสุรินยา  มะอุง 

 ๒๑๕๑ นางสาวสุริยะ  มามะ 

 ๒๑๕๒ นางสาวสุริยานา  เจะเงาะ 

 ๒๑๕๓ นางสาวสุรีดา  สาและ 

 ๒๑๕๔ นางสาวสุรีนา  ดึนเลาะ 

 ๒๑๕๕ นางสาวสุรียพร  สาเละ 

 ๒๑๕๖ นางสาวสุรียานี  ปยา 

 ๒๑๕๗ นางสุรียานี  มะหะยอ 

 ๒๑๕๘ นางสาวสุรีฮา  มละมีเลาะ 

 ๒๑๕๙ นางสาวสุไรณีย  กาโฮง 

 ๒๑๖๐ นางสาวสุไรณีย  แมะอูมา 

 ๒๑๖๑ นางสาวสุไรดา  เจะโซะ 

 ๒๑๖๒ นางสาวสุไรดา  ดูมาลี 

 ๒๑๖๓ นางสาวสุไรนี  เจะราแม 

 ๒๑๖๔ นางสาวสุไรนี  ดือราแม 

 ๒๑๖๕ นางสาวสุไรยา  เวาะสะ 

 ๒๑๖๖ นางสาวสุไรยา  สาดีน 

 ๒๑๖๗ นางสาวสุไรยา  ฮะซา 

 ๒๑๖๘ นางสาวสุไรลา  มูซอ 

 ๒๑๖๙ นางสาวสุลัดดา  พะเนินตะเคียน 

 ๒๑๗๐ นางสาวสุไลนี  ลีตา 

 ๒๑๗๑ นางสุวภัทร  อุไร 

 ๒๑๗๒ นางสาวสุวรรณา  ยูโซะ 

 ๒๑๗๓ นางสาวสุวรรณา  อาแว 

 ๒๑๗๔ นางสาวสุวรรณี  ฆาเฆาะ 

 ๒๑๗๕ นางสาวสุวรรณี  เร็มหลี 

 ๒๑๗๖ นางสาวสุวิมล  ฆารสมภพ 

 ๒๑๗๗ นางสาวสุวิสา  สุทธะปอก 

 ๒๑๗๘ นางสาวสุไวบะ  ปะเตยุ 

 ๒๑๗๙ นางสาวสุไวบะ  มะมิง 
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 ๒๑๘๐ นางสาวสุไวบะห  กาซอ 

 ๒๑๘๑ นางสาวสุไวบะห  แวโยะ 

 ๒๑๘๒ นางสาวสุไวยะห  โตะหัด 

 ๒๑๘๓ นางสาวสุฮัยณี  บือราเฮง 

 ๒๑๘๔ นางสาวสุไฮนี  ดั้นดี 

 ๒๑๘๕ นางสาวสุไฮลา  วัฒนะ 

 ๒๑๘๖ นางสาวสุไฮลา  วาเตะ 

 ๒๑๘๗ นางสาวสูรานี  ขะรีทัดมา 

 ๒๑๘๘ นางสาวสูรียานี  สาและ 

 ๒๑๘๙ นางสาวสูไรณี  ละนิเพ็ง 

 ๒๑๙๐ นางสาวสูลาณี  เจะหะ 

 ๒๑๙๑ นางสาวสูหัยดา  ดรอแม 

 ๒๑๙๒ นางสาวสูใฮดา  ดารีสอ 

 ๒๑๙๓ นางสาวสูไฮยลา  แดเมาะ 

 ๒๑๙๔ นางสาวสูไฮละห  หะยีปยวงศ 

 ๒๑๙๕ นางสาวสูไฮลา  ยะกรอตุง 

 ๒๑๙๖ นางสาวสูไฮลา  ยูโซะ 

 ๒๑๙๗ นางสาวสูไฮลา  สาอิ 

 ๒๑๙๘ นางเสาวณีย  จุลลางกูร 

 ๒๑๙๙ นางสาวเสาวณีย  ณ  เขาแดง 

 ๒๒๐๐ นางเสาวณีย  เหมือนขาว 

 ๒๒๐๑ นางสาวเสาวณีย  อูเซ็ง 

 ๒๒๐๒ นางสาวเสาวนีย  ปกเขตานัง 

 ๒๒๐๓ นางสาวเสาวนีย  เพชรสังคูณ 

 ๒๒๐๔ นางเสาวนีย  รัตนกุล 

 ๒๒๐๕ นางสาวเสาวลักษณ  วินัยวัฒน 

 ๒๒๐๖ นางแสงดาว  มีพระจันทร 

 ๒๒๐๗ นางสาวโสภา  หมวก 

 ๒๒๐๘ นางสาวโสภิดา  แกวไดปาน 

 ๒๒๐๙ นางสาวโสภิตา  บาโหย 

 ๒๒๑๐ นางสาวโสภิลักษณ  ศฤงฆารวัฒน 

 ๒๒๑๑ นางโสภิศา  พันธศรี 

 ๒๒๑๒ นางสาวโสรญา  ยศอักษร 

 ๒๒๑๓ นางสาวโสรยา  มูสาลี 

 ๒๒๑๔ นางโสรยา  สัมสูดิง 

 ๒๒๑๕ นางสาวโสวิภา  ธรรมเตชะพันธ 

 ๒๒๑๖ นางสาวหทัยกาญจน  ถาวรสุข 

 ๒๒๑๗ นางสาวหทัยชนก  มหรรณพกุล 

 ๒๒๑๘ นางสาวหนึ่งนุช  เพ็ชรดาชัย 

 ๒๒๑๙ นางหนึ่งฤทัย  ไชยลาภ 

 ๒๒๒๐ นางสาวหนึ่งฤทัย  ฟนตน 

 ๒๒๒๑ นางสาวหัสยา  นุยประสิทธิ์ 

 ๒๒๒๒ นางสาวหานะ  อาดัม 

 ๒๒๒๓ นางสาวหาลีเมาะ  ดือราฮิง 

 ๒๒๒๔ นางสาวอซูรา  เจะหลง 

 ๒๒๒๕ นางสาวอณุชเนตร  เบ็ญจพันธุ 

 ๒๒๒๖ นางสาวอทิตยา  ออมสิน 

 ๒๒๒๗ นางสาวอทิยา  สุกุล 

 ๒๒๒๘ นางสาวอนงคนาฏ  เอี่ยมสุภา 

 ๒๒๒๙ นางอนงคนารถ  สมบูรณ 

 ๒๒๓๐ นางสาวอนัน  อาแซ 

 ๒๒๓๑ นางสาวอนันญา  กําเหนิดดี 
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 ๒๒๓๒ นางสาวอนิสา  ดาตูยาแฮ 

 ๒๒๓๓ นางอนุธิดา  สระวารี 

 ๒๒๓๔ นางสาวอนุสรา  ธนาคุณ 

 ๒๒๓๕ นางสาวอนุสสรา  พรมเกตุ 

 ๒๒๓๖ นางอภันตรี  บุญแสง 

 ๒๒๓๗ นางสาวอภิชญา  อิแอ 

 ๒๒๓๘ นางอภิวาภรณ  ไลยนอก 

 ๒๒๓๙ นางสาวอมรประภา  นะคงคา 

 ๒๒๔๐ นางสาวอมรรัตน  สีวันทา 

 ๒๒๔๑ นางอรจันทร  วันชุลี 

 ๒๒๔๒ นางอรชุญา  วาสนา 

 ๒๒๔๓ นางสาวอรนลิน  บุญศิริศักดิ์ 

 ๒๒๔๔ นางสาวอรนิช  แสงจันทร 

 ๒๒๔๕ นางสาวอรนิตย  แซลํ่า 

 ๒๒๔๖ นางอรพรรณ  ราวีริปูพาย 

 ๒๒๔๗ นางสาวอรพรรณ  หมะและ 

 ๒๒๔๘ นางสาวอรพิน  หีมบวช 

 ๒๒๔๙ นางสาวอรรณิษา  มะเซ็ง 

 ๒๒๕๐ นางสาวอรระวี  มัตกิต 

 ๒๒๕๑ นางอรวรรณ  ไชยศักดิ์ 

 ๒๒๕๒ นางอรวรรณ  ทองเพ็งสวางศรี 

 ๒๒๕๓ นางอรวรรณ  นามขันธ 

 ๒๒๕๔ นางสาวอรวรรณ  หวังทอง 

 ๒๒๕๕ นางสาวอรวัฒน  วงศเมฆ 

 ๒๒๕๖ นางสาวอรสา  เจะแว 

 ๒๒๕๗ นางสาวอรอนง  ขวัญนวล 

 ๒๒๕๘ นางสาวอรอุมา  พลอยแสงโชติ 

 ๒๒๕๙ นางสาวอรอุมา  สุวรรณชาติ 

 ๒๒๖๐ นางสาวอรอุมา  หีมหมัด 

 ๒๒๖๑ นางสาวอรัญญา  ลุพรมมา 

 ๒๒๖๒ นางสาวอริศรา  ริยะจันทร 

 ๒๒๖๓ นางสาวอริสรา  มณีมาศ 

 ๒๒๖๔ นางสาวอรุณรัตน  กอและ 

 ๒๒๖๕ นางสาวอรุณลักษณ  บูรณถาวรสม 

 ๒๒๖๖ นางสาวอรุณี  รัตนะ 

 ๒๒๖๗ นางอลิษา  วงคศิริ 

 ๒๒๖๘ นางสาวอลิสรา  แคหอม 

 ๒๒๖๙ นางสาวอลิสษา  แวดือราแม 

 ๒๒๗๐ นางสาวอลิสา  ดอเลาะ 

 ๒๒๗๑ นางสาวอลิสา  ยูงทอง 

 ๒๒๗๒ นางสาวอสุนี  สาแลมะ 

 ๒๒๗๓ นางสาวออมอัมพร  สารถอย 

 ๒๒๗๔ นางสาวอะลีมะฮ  เจะอาลี 

 ๒๒๗๕ นางสาวอัครีมะห  เจะแฮ 

 ๒๒๗๖ นางสาวอัครีมา  เจะนิ 

 ๒๒๗๗ นางสาวอังคณา  ขุนพลชวย 

 ๒๒๗๘ นางสาวอังคณา  คงสุวรรณ 

 ๒๒๗๙ นางสาวอังคณา  มิตทะจันทร 

 ๒๒๘๐ นางสาวอังคนา  ถิ่นนาเมือง 

 ๒๒๘๑ นางสาวอังศุมาลิน  วิรัตน 

 ๒๒๘๒ นางสาวอังสนา  ชํานาญนา 

 ๒๒๘๓ นางสาวอังสนา  มามะ 
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 ๒๒๘๔ นางสาวอังสนา  สุวรรณเขต 

 ๒๒๘๕ นางสาวอัจฉมาพร  สาลี 

 ๒๒๘๖ นางอัจฉรา  โกมล 

 ๒๒๘๗ นางสาวอัจฉรา  มาลินี 

 ๒๒๘๘ นางสาวอัจฉรา  รุงเรือง 

 ๒๒๘๙ นางอัจฉรา  วุฒิฐิโก 

 ๒๒๙๐ นางสาวอัจฉราชนก  พันธทอง 

 ๒๒๙๑ นางสาวอัจฉราวดี  เหมมาลา 

 ๒๒๙๒ นางสาวอัจฉราวรรณ  พันธุทอง 

 ๒๒๙๓ นางสาวอัจฉรี  เจษฎาอรรถพล 

 ๒๒๙๔ นางอัจราภรณ  ภูนี 

 ๒๒๙๕ นางสาวอัซยะห  กอแล 

 ๒๒๙๖ นางสาวอัซยะห  เจะยามา 

 ๒๒๙๗ นางสาวอัซวานียะห  ยูโซะ 

 ๒๒๙๘ นางสาวอัญชนา  ปงหาญ 

 ๒๒๙๙ นางสาวอัญชรีย  เกตุแกว 

 ๒๓๐๐ นางสาวอัญชลี  วาณีสุนทร 

 ๒๓๐๑ นางสาวอัญชุลี  วีสเพ็ญ 

 ๒๓๐๒ นางสาวอัญญาณี  สิมะรักษอําไพ 

 ๒๓๐๓ นางอัญญานี  กิติเรืองแสง 

 ๒๓๐๔ นางสาวอัญญาภรณ  ทีฆกุล 

 ๒๓๐๕ นางสาวอัญรัตน  มหาสะโร 

 ๒๓๐๖ นางสาวอัตรียะห  มะยีแต 

 ๒๓๐๗ นางสาวอันธิกา  เบญจอารี 

 ๒๓๐๘ นางสาวอันธิกา  รัตนรักษ 

 ๒๓๐๙ นางสาวอันนิสา  อนุวงศเจริญ 

 ๒๓๑๐ นางสาวอันนุฮายาตี  เจะเลาะ 

 ๒๓๑๑ นางสาวอันสดา  ยาพระจันทร 

 ๒๓๑๒ นางสาวอัฟนาน  ยูโซะ 

 ๒๓๑๓ นางสาวอัฟนาน  สาและ 

 ๒๓๑๔ นางสาวอัมพวรรณ  สถิรเจริญกุล 

 ๒๓๑๕ นางสาวอัมพา  ปญญาย่ิง 

 ๒๓๑๖ นางสาวอัยเซาะห  มะดง 

 ๒๓๑๗ นางสาวอัยณี  ติโย 

 ๒๓๑๘ นางอัยมี่  อับดุลวาริษ 

 ๒๓๑๙ นางสาวอัลญานะห  มะลี 

 ๒๓๒๐ นางสาวอัสนะ  วานา 

 ๒๓๒๑ นางสาวอัสนา  เอียว 

 ๒๓๒๒ นางสาวอัสมะ  ลาเตะ 

 ๒๓๒๓ นางสาวอัสมะ  หะยีสแลแม 

 ๒๓๒๔ นางสาวอัสมัต  ดอรอแม 

 ๒๓๒๕ นางสาวอัสมา  สารีมาแซ 

 ๒๓๒๖ นางสาวอัสมาร  สะมะแฮ 

 ๒๓๒๗ นางสาวอัสมาวาตี  เจะยอ 

 ๒๓๒๘ นางสาวอัสมาอ  นิสะนิ 

 ๒๓๒๙ นางสาวอัสมีนา  เจะแย 

 ๒๓๓๐ นางสาวอัสราวาตี  มะดาอิง 

 ๒๓๓๑ นางสาวอัสรีนา  มะแซ 

 ๒๓๓๒ นางสาวอัสวานี  การือเซะ 

 ๒๓๓๓ นางสาวอัสสูมัยเราะ  มะยี 

 ๒๓๓๔ นางสาวอัสหมะ  วาเลาะ 

 ๒๓๓๕ นางสาวอัฮลาม  กอระ 



 หนา   ๔๗ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๓๓๖ นางสาวอาซมะ  กาเจร 

 ๒๓๓๗ นางสาวอาซิยะห  ดอเลาะ 

 ๒๓๓๘ นางสาวอาซีกิน  ถิ่นสตูล 

 ๒๓๓๙ นางอาซีซะ  สามะแซ 

 ๒๓๔๐ นางสาวอาซีซะ  ประดู 

 ๒๓๔๑ นางสาวอาซีซะ  แวกือจิ 

 ๒๓๔๒ นางสาวอาซีซะห  เจะแวสารี 

 ๒๓๔๓ นางสาวอาซีซะห  ดอเลาะ 

 ๒๓๔๔ นางอาซีซะห  สะอีดี 

 ๒๓๔๕ นางสาวอาซีซะห  เดมิง 

 ๒๓๔๖ นางอาซียะ  มะจิ 

 ๒๓๔๗ นางสาวอาซียะ  เลาะแม 

 ๒๓๔๘ นางสาวอาซียะ  เสะเจริญกุล 

 ๒๓๔๙ นางสาวอาซียะห  ยิงจอราและ 

 ๒๓๕๐ นางสาวอาซียะห  วาหนิ 

 ๒๓๕๑ นางสาวอาซียะห  หะมะ 

 ๒๓๕๒ นางสาวอาซีสะ  มูซอ 

 ๒๓๕๓ นางสาวอาซูรา  บินมามะ 

 ๒๓๕๔ นางสาวอาซูรา  รีเด็ง 

 ๒๓๕๕ นางสาวอาณา  สะแลแม 

 ๒๓๕๖ นางสาวอาณิตา  ดามัน 

 ๒๓๕๗ นางสาวอาดิลลาร  หะยีสาและ 

 ๒๓๕๘ นางสาวอาดีละห  เจะเลาะ 

 ๒๓๕๙ นางสาวอาดีละห  เตาะสาตู 

 ๒๓๖๐ นางสาวอาดีหละ  หะยีดีแม 

 ๒๓๖๑ นางสาวอาตีกะห  พาลีเขตต 

 ๒๓๖๒ นางสาวอาทิตยา  อินทรัตน 

 ๒๓๖๓ นางสาวอาธีรญา  หะไร 

 ๒๓๖๔ นางสาวอานิส  คามมุขกันทร 

 ๒๓๖๕ นางสาวอานี  มะดีเยาะ 

 ๒๓๖๖ นางสาวอานีซะ  มะดีเยาะ 

 ๒๓๖๗ นางอานีซะ  แยกาจิ 

 ๒๓๖๘ นางสาวอานีซะ  อาแซ 

 ๒๓๖๙ นางสาวอานีซะ  ลาเตะ 

 ๒๓๗๐ นางสาวอานีซะห  เปรัสมะยา 

 ๒๓๗๑ นางอานีซะห  ยาหมาย 

 ๒๓๗๒ นางสาวอานีซะห  ราแดง 

 ๒๓๗๓ นางสาวอานีซะฮ  กาเตะ 

 ๒๓๗๔ นางสาวอานีซา  ดือราแฮ 

 ๒๓๗๕ นางสาวอานีซา  สนิเจะนะ 

 ๒๓๗๖ นางสาวอานีซา  สาหาด 

 ๒๓๗๗ นางสาวอานีตา  ดาโอะ 

 ๒๓๗๘ นางสาวอานีตา  ดือราแม 

 ๒๓๗๙ นางสาวอานีตา  สูนสละ 

 ๒๓๘๐ นางสาวอานียะ  สะยะมิง 

 ๒๓๘๑ นางอานูรา  อารียา 

 ๒๓๘๒ นางสาวอาฟนี  อาแว 

 ๒๓๘๓ นางสาวอาฟฟะห  ดาแม 

 ๒๓๘๔ นางสาวอาฟฟะห  อาแวกือจิ 

 ๒๓๘๕ นางสาวอาฟยะห  อาลีแก 

 ๒๓๘๖ นางสาวอามัล  สาเหาะ 

 ๒๓๘๗ นางอามานะ  หันยอ 



 หนา   ๔๘ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๓๘๘ นางสาวอามานี  กาเจ 

 ๒๓๘๙ นางสาวอามานี  เซ็งสาอิ 

 ๒๓๙๐ นางสาวอามานี  ดอเลาะ 

 ๒๓๙๑ นางสาวอามานี  ดือเระ 

 ๒๓๙๒ นางอามานี  ถาวรสุทธิ์ 

 ๒๓๙๓ นางอามานี  มามะ 

 ๒๓๙๔ นางสาวอามานี  อูมา 

 ๒๓๙๕ นางสาวอามาล  มะแอ 

 ๒๓๙๖ นางสาวอามาลี  เจะแว 

 ๒๓๙๗ นางสาวอามาลีนา  สวาหลัง 

 ๒๓๙๘ นางอามาลีนา  สามะ 

 ๒๓๙๙ นางสาวอามีณี  สารอเอ็ง 

 ๒๔๐๐ นางสาวอามีนะฮ  หลีเยาว 

 ๒๔๐๑ นางสาวอามีนา  ชูระเจียร 

 ๒๔๐๒ นางสาวอามีนา  แสนสุข 

 ๒๔๐๓ นางสาวอามีเนาะ  เจะซอ 

 ๒๔๐๔ นางสาวอามีเนาะ  เจะมิ 

 ๒๔๐๕ นางสาวอามีเนาะ  ดาการี 

 ๒๔๐๖ นางสาวอามีเนาะ  บาสอ 

 ๒๔๐๗ นางสาวอามีเนาะ  มาหมะ 

 ๒๔๐๘ นางสาวอามีเนาะ  วาแวน ิ

 ๒๔๐๙ นางสาวอามีเนาะ  สาและ 

 ๒๔๑๐ นางสาวอามีเนาะ  สาและ 

 ๒๔๑๑ นางอามีเนาะ  หะมะ 

 ๒๔๑๒ นางอามีเนาะ  ดอเส็ง 

 ๒๔๑๓ นางสาวอามีเนาะ  สะมุ 

 ๒๔๑๔ นางสาวอามีเนาะห  มะลิแต 

 ๒๔๑๕ นางสาวอายูซะ  ยูโซะ 

 ๒๔๑๖ นางสาวอายูซะห  หะยีเจะอาแซ 

 ๒๔๑๗ นางสาวอารซะ  ดาโอะ 

 ๒๔๑๘ นางสาวอารดา  ภัทรพงศานติ์ 

 ๒๔๑๙ นางอารม  แกวดํา 

 ๒๔๒๐ นางสาวอารมะห  มะดีเยาะ 

 ๒๔๒๑ นางอารีซัน  เจะเลาะ 

 ๒๔๒๒ นางสาวอารีณา  บินวาณิช 

 ๒๔๒๓ นางสาวอารีนา  เจะแล 

 ๒๔๒๔ นางสาวอารีนา  ดาโอะ 

 ๒๔๒๕ นางสาวอารีนา  สาแมยาลอ 

 ๒๔๒๖ นางสาวอารีนี  สาและ 

 ๒๔๒๗ นางสาวอารีย  เพชรประสมกูล 

 ๒๔๒๘ นางสาวอารียะ  เหมตํา 

 ๒๔๒๙ นางสาวอารียา  ดําเตะ 

 ๒๔๓๐ นางสาวอารียา  บุญเพ่ิม 

 ๒๔๓๑ นางสาวอารียา  พีรีซี 

 ๒๔๓๒ นางอารีรัตน  พรมประดิษฐ 

 ๒๔๓๓ นางสาวอารีรัตน  สันเตะ 

 ๒๔๓๔ นางสาวอาลีนา  บินยูโซะ 

 ๒๔๓๕ นางสาวอาวาตีฟ  สาตาร 

 ๒๔๓๖ นางสาวอาวานิส  เจะหลง 

 ๒๔๓๗ นางสาวอาสมะ  ลีเมาะ 

 ๒๔๓๘ นางสาวอาสินี  เปาะฮะ 

 ๒๔๓๙ นางสาวอาสีละห  อาแซ 



 หนา   ๔๙ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๔๔๐ นางสาวอาอีซะห  เจะหนิ 

 ๒๔๔๑ นางสาวอาอีซะห  ตอแลมา 

 ๒๔๔๒ นางสาวอาอีซะห  ลาเตะ 

 ๒๔๔๓ นางอาอีซะฮ  มาลิกัน 

 ๒๔๔๔ นางสาวอาอีเซาะ  สาและ 

 ๒๔๔๕ นางสาวอาอีเซาะห  สุไงบารู 

 ๒๔๔๖ นางสาวอาอีดะ  ยีปาโละ 

 ๒๔๔๗ นางสาวอาอีเสาะ  กามางิน 

 ๒๔๔๘ นางสาวอาอีเสาะ  จินตรา 

 ๒๔๔๙ นางสาวอาอีเสาะ  สะมะแอเจะมะ 

 ๒๔๕๐ นางสาวอาอีเสาะ  สาและมะ 

 ๒๔๕๑ นางสาวอาแอเสาะ  สะดียามู 

 ๒๔๕๒ นางอาแอเสาะ  หะยีเจะแว 

 ๒๔๕๓ นางสาวอําหรา  ศรียาน 

 ๒๔๕๔ นางสาวอิงอร  รัตนมณี 

 ๒๔๕๕ นางสาวอิซดิฮาร  สาและ 

 ๒๔๕๖ นางสาวอินทิรา  มัสยวาณิช 

 ๒๔๕๗ นางสาวอิบติซัน  เจะและ 

 ๒๔๕๘ นางสาวอิฟฟะห  ยูโซะ 

 ๒๔๕๙ นางสาวอิลฮัม  ซิมะแซ 

 ๒๔๖๐ นางสาวอิลฮาม  เจะมามะ 

 ๒๔๖๑ นางสาวอิลฮามห  มะลี 

 ๒๔๖๒ นางสาวอิสมาณี  ยูโซะ 

 ๒๔๖๓ นางสาวอิสรวดี  จงกิตติรักษ 

 ๒๔๖๔ นางสาวอิสริยา  มงคลศุภวาร 

 ๒๔๖๕ นางอิสรีย  ปติฤทธิ์ 

 ๒๔๖๖ นางอิสรีย  ระฆังทอง 

 ๒๔๖๗ นางสาวอีนาซ  หะยีตาเห 

 ๒๔๖๘ นางสาวอีลนียา  ลีวัน 

 ๒๔๖๙ นางสาวอุดมภรณ  อินทสาตร 

 ๒๔๗๐ นางอุทุมพร  ลาธุลี 

 ๒๔๗๑ นางอุทุมพร  วัฒนะ 

 ๒๔๗๒ นางสาวอุนเรือน  ชาติกุล 

 ๒๔๗๓ นางอุบล  คลองส่ังสอน 

 ๒๔๗๔ นางสาวอุบล  จารัตน 

 ๒๔๗๕ นางสาวอุบลรัตน  แซล่ี 

 ๒๔๗๖ นางสาวอุมาพร  ชุนฬหวานิช 

 ๒๔๗๗ นางสาวอุมาพร  วิราชะ 

 ๒๔๗๘ นางสาวอุรศา  อาภรณ 

 ๒๔๗๙ นางสาวอุริษา  วิทยาวราพงศ 

 ๒๔๘๐ นางสาวอุไร  หลังขาว 

 ๒๔๘๑ นางสาวอุไรณี  เจะมะ 

 ๒๔๘๒ นางสาวอุไรรัตน  ดารามานะ 

 ๒๔๘๓ นางอุไรรัตน  หนูเกตุ 

 ๒๔๘๔ นางสาวอุไรวรรณ  สุวรรณเลิศ 

 ๒๔๘๕ นางอุไรวรรณ  ศรีชูทอง 

 ๒๔๘๖ นางสาวอุไรหลา  อาดํา 

 ๒๔๘๗ นางสาวอุษณีย  บัวลอย 

 ๒๔๘๘ นางสาวอุษา  ไชยสิทธิ์ 

 ๒๔๘๙ นางสาวอุสนีย  แวลี 

 ๒๔๙๐ นางสาวอุสมา  อับดุลรามัน 

 ๒๔๙๑ นางสาวอุสรา  สือเล็ง 



 หนา   ๕๐ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๔๙๒ นางอุสวาตี  หะยีสะกันดา 

 ๒๔๙๓ นางสาวอุสุมา  บุญเทียม 

 ๒๔๙๔ นางสาวอูไมซะห  คามิ๊ 

 ๒๔๙๕ นางสาวเอมิกา  ทวีสันทนีนุกูล 

 ๒๔๙๖ นางสาวแอเซาะ  มะลี 

 ๒๔๙๗ นางสาวแอนวี  หะยีมอ 

 ๒๔๙๘ นางสาวไอเซาะ  มะแซ 

 ๒๔๙๙ นางสาวไอดา  บรอเฮง 

 ๒๕๐๐ นางสาวไอนี  แวสือแม 

 ๒๕๐๑ นางสาวไอนุง  เจะหะ 

 ๒๕๐๒ นางไอยซะห  พรหมปลัด 

 ๒๕๐๓ นางสาวไอรดา  มาโซ 

 ๒๕๐๔ นางสาวฮัซซูนา  ยูโซะ 

 ๒๕๐๕ นางสาวฮัซบูนา  ซูละ 

 ๒๕๐๖ นางสาวฮัซมะห  เตาะสาตู 

 ๒๕๐๗ นางสาวฮัซวาน ี มาหะมะ 

 ๒๕๐๘ นางสาวฮันณาน  มาหะ 

 ๒๕๐๙ นางสาวฮับเซาะ  ฮาแว 

 ๒๕๑๐ นางฮับเซาะห  แอหลัง 

 ๒๕๑๑ นางสาวฮัฟเซาะฮ  สุหลง 

 ๒๕๑๒ นางฮัษณี  กาเซ็ง 

 ๒๕๑๓ นางสาวฮัสนีย  สาแม 

 ๒๕๑๔ นางสาวฮัสลินดา  อาหลี 

 ๒๕๑๕ นางสาวฮากีหมะ  อับดุลเลาะ 

 ๒๕๑๖ นางสาวฮาซานะห  ลาเตะ 

 ๒๕๑๗ นางสาวฮาซามา  สาเมาะ 

 ๒๕๑๘ นางสาวฮาซามา  สูหลง 

 ๒๕๑๙ นางฮาซามินทร  สากิกา 

 ๒๕๒๐ นางสาวฮาซามี  นิสายู 

 ๒๕๒๑ นางสาวฮาซีมี  วาเตะ 

 ๒๕๒๒ นางสาวฮาซียะ  หะยีสะมะ 

 ๒๕๒๓ นางฮาซียะห  อัลศอลีฮีม 

 ๒๕๒๔ นางสาวฮาซูนี  ฮามะ 

 ๒๕๒๕ นางสาวฮานัน  ณ  ปตตานี 

 ๒๕๒๖ นางสาวฮานัน  มูยุ 

 ๒๕๒๗ นางฮานาดียะห  เจแม 

 ๒๕๒๘ นางสาวฮานีซะ  จากือรอโตะ 

 ๒๕๒๙ นางสาวฮานีซะ  สะมะแอ 

 ๒๕๓๐ นางสาวฮานีซะห  มูดอ 

 ๒๕๓๑ นางสาวฮานีซะห  สะอะ 

 ๒๕๓๒ นางสาวฮานีฟะฮ  แสงอารีย 

 ๒๕๓๓ นางสาวฮานีสา  เจะสะนิ 

 ๒๕๓๔ นางสาวฮาบีบะ  ปาแซ 

 ๒๕๓๕ นางสาวฮาบีบะ  นางา 

 ๒๕๓๖ นางสาวฮาพีดะห  ศรีวิชา 

 ๒๕๓๗ นางสาวฮามีดะ  สาและ 

 ๒๕๓๘ นางสาวฮามีดะ  อับดุลมานัส 

 ๒๕๓๙ นางสาวฮามีดะ  ขาเร็ง 

 ๒๕๔๐ นางสาวฮามีดะ  สามารอเมาะ 

 ๒๕๔๑ นางสาวฮามีดะห  นิตา 

 ๒๕๔๒ นางสาวฮายาตี  เจะแว 

 ๒๕๔๓ นางสาวฮายาตี  ซาบารอ 



 หนา   ๕๑ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๕๔๔ นางสาวฮายาตี  โตะอุง 

 ๒๕๔๕ นางสาวฮายาตี  บากา 

 ๒๕๔๖ นางสาวฮายาตี  มามะ 

 ๒๕๔๗ นางสาวฮายาตี  มายะ 

 ๒๕๔๘ นางสาวฮายาตี  มาหะมะ 

 ๒๕๔๙ นางสาวฮายาตี  สะมะแอ 

 ๒๕๕๐ นางสาวฮายาตี  หะมะ 

 ๒๕๕๑ นางสาวฮายาตี  อารง 

 ๒๕๕๒ นางสาวฮายาน ี กะโด 

 ๒๕๕๓ นางสาวฮายีรา  บีดิง 

 ๒๕๕๔ นางสาวฮารตีนี  สะมาแล 

 ๒๕๕๕ นางสาวฮาลาวาตี  สนิหวี 

 ๒๕๕๖ นางสาวฮาลีมะห  ดามิ 

 ๒๕๕๗ นางสาวฮาลีเมาะ  ยือเลาะ 

 ๒๕๕๘ นางสาวฮาลีเมาะ  หะยีมะดีเยาะ 

 ๒๕๕๙ นางสาวฮาลีเมาะห  ปูเตะ 

 ๒๕๖๐ นางฮาสนะ  ยอมิน 

 ๒๕๖๑ นางฮาสานะ  บุญเอื้อ 

 ๒๕๖๒ นางสาวฮาสือนะ  บอซู 

 ๒๕๖๓ นางสาวฮาสือมะ  เจะเดน 

 ๒๕๖๔ นางสาวฮีดายะห  โดล 

 ๒๕๖๕ นางสาวฮุสณีย  แวกือจิ 

 ๒๕๖๖ นางฮุสนะห  โสะหัด 

 ๒๕๖๗ นางสาวฮุสนา  ใบดามัน 

 ๒๕๖๘ นางสาวฮุสนา  อูมูดี 

 ๒๕๖๙ นางสาวฮุสนี  มะกูวิง 

 ๒๕๗๐ นางสาวฮูไซพะห  การะมีแน 

 ๒๕๗๑ นางสาวฮูดา  โตะตาหยง 

 ๒๕๗๒ นางสาวฮูดา  ยะยือริ 

 ๒๕๗๓ นางสาวฮูดา  อาบูเละ 

 ๒๕๗๔ นางสาวฮูรายเราะ  อาระ 

 ๒๕๗๕ นางฮูสนียะ  หมันหลิน 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔,๖๗๒  ราย) 

 ๑ นายกมล  บุญญานุกูล 

 ๒ นายกมลพันธ  มวงสุวรรณ 

 ๓ นายกรวิทย  พลกลาง 

 ๔ นายกฤต  โกวิทางกูร 

 ๕ นายกฤตธี  บัญชามณีโรจน 

 ๖ นายกฤติพงศ  ปรังฤทธิ ์

 ๗ นายกฤษ  หัสคอนบุรี 

 ๘ นายกฤษฎา  เจริญสุข 

 ๙ นายกฤษฎา  โพธิดารา 

 ๑๐ นายกฤษฎากร  สายทอง 

 ๑๑ นายกฤษฏ์ิ  แกวสมนึก 

 ๑๒ นายกฤษณะ  ปริยวาที 

 ๑๓ นายกฤษณะพงศ  บุญจอม 

 ๑๔ นายกฤษดา  เครือวัลย 

 ๑๕ นายกฤษิกร  ชูรัตน 

 ๑๖ นายกษิติ์เดช  วงศพรต 

 ๑๗ นายกองทัพ  บงกชวิจิตรรุง 

 ๑๘ นายกันติชา  ดายะ 



 หนา   ๕๒ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๙ นายกันทรากร  หงษรัตน 

 ๒๐ นายกัมพล  สกุลวิทูรไทย 

 ๒๑ นายกานต  กมลนรเทพ 

 ๒๒ นายกานต  จักรสาร 

 ๒๓ นายการุณย  คงแจง 

 ๒๔ นายกําพล  ศิริวรรณ 

 ๒๕ นายกิตติ  เทพเทียน 

 ๒๖ นายกิตติ  เทียนขาว 

 ๒๗ นายกิตติกานต  นามวงศ 

 ๒๘ นายกิตติชัย  สมัยทองเจริญ 

 ๒๙ นายกิตติธัช  ภูเกาลวน 

 ๓๐ นายกิตติยพงษ  หลอทอง 

 ๓๑ นายกิตติวัฒน  พิมพทอง 

 ๓๒ นายกิติกร  สมฤาแสน 

 ๓๓ นายกิติพงษ  จันทรพล 

 ๓๔ นายกิฟลี  กาหมาน 

 ๓๕ นายเกริกอิทธิ  นาจันทร 

 ๓๖ นายเกรียงไกร  ถ้ําไพบูลย 

 ๓๗ นายเกศโร  อิโน 

 ๓๘ นายเกษม  พิธิวัฒน 

 ๓๙ นายเกียรติตระกูล  กองทอง 

 ๔๐ นายเกียรติพงษ  ฤทธิ์ศักดิ์ 

 ๔๑ นายเกียรติพันธุ  อินทิแสง 

 ๔๒ นายเกียรติศักดิ์  เชิญกลาง 

 ๔๓ นายโกพลรัตน  มั่นใจ 

 ๔๔ นายโกเมนทร  ศรีสังข 

 ๔๕ นายไกร  กุณฑลกิติเดช 

 ๔๖ นายไกรษร  พลไชย 

 ๔๗ นายไกรสร  สวัสดิ์อารีย 

 ๔๘ นายขจรพงศ  นครเมือง 

 ๔๙ นายขจรเมธ  เอื้อดิลกกุลธร 

 ๕๐ นายขวัญชัย  บุญรอด 

 ๕๑ นายเข็มชาติ  สวางวรชาติ 

 ๕๒ นายคงกระพัน  เพชรนอย 

 ๕๓ นายคงเดช  วัฒนชัยประเสริฐ 

 ๕๔ นายคชาชาญ  เงินชุม 

 ๕๕ นายคฑา  โกศัยดิลก 

 ๕๖ นายคธาวุธ  เปงศิริ 

 ๕๗ นายคมกฤช  พลหลา 

 ๕๘ นายคมสัน  หินซอน 

 ๕๙ นายคมสันต  วิลัยเลิศ 

 ๖๐ นายคริส  ผลประเสริฐ 

 ๖๑ นายคอลิด  บูบาสอ 

 ๖๒ นายคามิน  แบนใจวาง 

 ๖๓ นายคํา  กรองสติปญญา 

 ๖๔ นายคําดี  จีนะ 

 ๖๕ นายคิรินทร  ตั้งอําพรทิพย 

 ๖๖ นายคุณากร  ทศพรพิทักษ 

 ๖๗ นายจตุพร  คําภูยศ 

 ๖๘ นายจตุรงค  วงษคํา 

 ๖๙ นายจรัส  ศรีพลพา 

 ๗๐ นายจรัส  สายผาบ 



 หนา   ๕๓ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๗๑ นายจรินทร  ศรนรินทร 

 ๗๒ นายจรุงศักดิ์  ดวงแดง 

 ๗๓ นายจอนาตัน  อรัญ  ตั้งศรีวิมล 

 ๗๔ นายจักกพล  สมสะอาด 

 ๗๕ นายจักรกฤษณ  เหลืองอราม 

 ๗๖ นายจักรพงษ  มุงคุณ 

 ๗๗ นายจักรพันธ  ชูสุวรรณ 

 ๗๘ นายจักริน  จินดารักษ 

 ๗๙ นายจัตุพร  บุตรศาสตร 

 ๘๐ นายจารุตฒ  ตันตราภรณ 

 ๘๑ นายจารุวัฒน  คิดเขม 

 ๘๒ นายจํานง  บุญรอด 

 ๘๓ นายจิตรกร  ศรีแกว 

 ๘๔ นายจิตรกร  สุวรรณทา 

 ๘๕ นายจิรรัฐ  ดาราหะ 

 ๘๖ นายจิรวัฒน  ราชริวงศสกุล 

 ๘๗ นายจิระยุทธ  ไชยศรี 

 ๘๘ สิบเอก  จิรานุวัฒน  ยิบรัมย 

 ๘๙ นายจิราวัฒน  ศิลปทาว 

 ๙๐ นายจีรศักดิ์  กันพนม 

 ๙๑ นายจีระศักดิ์  อาจหาญ 

 ๙๒ นายเจนวิชญ  พิสุทธิพันธุวงศ 

 ๙๓ นายเจริญ  ปนตา 

 ๙๔ นายเจริญ  ยศวงศษา 

 ๙๕ นายเจริญรัตน  บุญที 

 ๙๖ นายเจษฎา  ตอนรับ 

 ๙๗ นายเจะอุสมาน  เจะมูซอ 

 ๙๘ นายฉลองชัย  ไพรบึง 

 ๙๙ นายฉัตรชัย  ใจพินิจ 

 ๑๐๐ นายฉัตรติภูมิ  ทาหิน 

 ๑๐๑ นายฉัตรมงคล  เกตยา 

 ๑๐๒ นายฉัตรมงคล  จินตนาประวาสี 

 ๑๐๓ นายฉันทกานต  โพธาเจริญ 

 ๑๐๔ นายเฉลิมเกียรติ  สุวรรณเทน 

 ๑๐๕ นายเฉลิมพล  สิกขารภา 

 ๑๐๖ นายเฉลิมรัช  ประเสริฐสังข 

 ๑๐๗ นายเฉลิมวิทย  หาชื่น 

 ๑๐๘ นายเฉลิมวุฒิ  ซังปาน 

 ๑๐๙ นายชญาศักดิ์  ธรรมจิต 

 ๑๑๐ นายชนก  จามพัฒน 

 ๑๑๑ นายชนมชาญ  เยาวละออง 

 ๑๑๒ นายชนิพัฒน  มีลาภ 

 ๑๑๓ นายชยธร  สังขภักดี 

 ๑๑๔ นายชยพล  ตรีขจรศักดิ์ 

 ๑๑๕ นายชยานันต  ศิริพานิชกร 

 ๑๑๖ นายชรินทร  ศรีมูล 

 ๑๑๗ นายชวนนท  พิเคราะห 

 ๑๑๘ นายชวลิต  พัฒนกุล 

 ๑๑๙ นายชวลิต  รุงนฤทัย 

 ๑๒๐ นายชวัล  เรืองทรัพยเอนก 

 ๑๒๑ นายชัชนรินทร  รุงโรจนถาวร 

 ๑๒๒ นายชัชพงศ  บุญทรัพย 



 หนา   ๕๔ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๒๓ นายชัชวาลย  พวงศรี 

 ๑๒๔ นายชัชวาลย  เอกอนันตกุล 

 ๑๒๕ นายชัยชนะ  แกวมณี 

 ๑๒๖ นายชัยณรงค  โปธาตุ 

 ๑๒๗ นายชัยพร  สงวนจิตร 

 ๑๒๘ นายชัยมงคล  ชายนอย 

 ๑๒๙ นายชัยฤกษ  มั่นแสง 

 ๑๓๐ นายชัยวัฒน  อยูทิม 

 ๑๓๑ นายชัยวัฒน  อําแพงใต 

 ๑๓๒ นายชัยสิทธิ์  สุวรรณจักษ 

 ๑๓๓ นายชาคร  ติลกเลิศ 

 ๑๓๔ นายชาญชัย  คําภิบาล 

 ๑๓๕ นายชาญชัย  บัวสาย 

 ๑๓๖ นายชาญชัย  ภูมีแหลม 

 ๑๓๗ นายชาญชัย  ยีแลหมัน 

 ๑๓๘ นายชาญณรงค  ไชยสัตย 

 ๑๓๙ นายชาญณรงค  อาจเอื้อม 

 ๑๔๐ นายชาญยุทธ  ตุรานนท 

 ๑๔๑ นายชาญรวินท  โฆษิตเวชสกุล 

 ๑๔๒ นายชาญวิทย  เปยงนอย 

 ๑๔๓ นายชาญศิลป  สรอยโท 

 ๑๔๔ นายชาตรี  ยีรัมย 

 ๑๔๕ นายชานนท  งามถิ่น 

 ๑๔๖ นายชานนท  พิเนตร 

 ๑๔๗ นายชานนทร  เอี้ยวซิโป 

 ๑๔๘ นายชาลี  อาศิรวาทวณิชย 

 ๑๔๙ นายชิงชัย  แกววังออ 

 ๑๕๐ นายชิงชัย  ชูเลิศ 

 ๑๕๑ นายชินกร  แกวมีพอ 

 ๑๕๒ นายชินกุล  ปนจินะ 

 ๑๕๓ นายชินวัฒน  อนุพันธ 

 ๑๕๔ นายชูเกียรติ  แสงบุญ 

 ๑๕๕ นายเชาวลิต  ครองยุติ 

 ๑๕๖ นายเชาวลิต  ชมชื่น 

 ๑๕๗ นายเชาวลิตร  วงษด ี

 ๑๕๘ นายเชิดพงษ  สวางแสง 

 ๑๕๙ นายเชิดศักดิ์  สมสวย 

 ๑๖๐ นายโชคดี  รักแกว 

 ๑๖๑ นายโชติภณ  สําเภานนท 

 ๑๖๒ นายไชยวัฒน  พาณิชย 

 ๑๖๓ นายไชยา  ปาระเน 

 ๑๖๔ นายซัน  มูสะ 

 ๑๖๕ นายซุไฮมีนห  เจะเตะ 

 ๑๖๖ นายซูเพียน  มะรง 

 ๑๖๗ นายซูฮัยมี  ยะเอะ 

 ๑๖๘ นายซูฮัยมี  อาแวมะ 

 ๑๖๙ นายซูไฮมิง  มาหะมะ 

 ๑๗๐ นายแซะอามะ  ปูตะมูเตะ 

 ๑๗๑ นายญาณวุฒิ  ศรีนวล 

 ๑๗๒ นายฐาพงศ  ประเสริฐสุขจินดา 

 ๑๗๓ นายฐิติพงศ  รามรักษา 

 ๑๗๔ นายณฏฐพงษ  พิมพโคตร 



 หนา   ๕๕ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๗๕ นายณฐพร  บุญยืน 

 ๑๗๖ นายณฐพล  บํารุงกิตติกุล 

 ๑๗๗ นายณน  เจิมประยงค 

 ๑๗๘ นายณภัทร  ครึบกระโทก 

 ๑๗๙ นายณภัทร  ผิวทอง 

 ๑๘๐ นายณรงคเดช  บุญชัย 

 ๑๘๑ นายณรงคฤทธิ์  จันทนงค 

 ๑๘๒ นายณรงคฤทธิ์  รุงเปา 

 ๑๘๓ นายณรงคศักดิ์  นวลทอง 

 ๑๘๔ นายณัฎฐศักดิ์  ศรีบุรมย 

 ๑๘๕ นายณัฏฐกฤศ  กองแกว 

 ๑๘๖ นายณัฏฐกิตติ์  ตรีนุชกร 

 ๑๘๗ นายณัฏฐานนท  หนูจันทร 

 ๑๘๘ นายณัฐณรงค  ปนตาเปย 

 ๑๘๙ นายณัฐนนท  งามนิล 

 ๑๙๐ นายณัฐนนท  อากาจิ 

 ๑๙๑ นายณัฐนัย  งามนิล 

 ๑๙๒ นายณัฐพงศ  เผาไพศาล 

 ๑๙๓ นายณัฐพงศ  ไพสิฐเกรียงไกร 

 ๑๙๔ นายณัฐพงศ  มะทะ 

 ๑๙๕ นายณัฐพงศ  ศศิฉาย 

 ๑๙๖ นายณัฐพงษ  มีทรัพยมั่น 

 ๑๙๗ นายณัฐพร  จักรายุทธ 

 ๑๙๘ นายณัฐพล  นุมออน 

 ๑๙๙ นายณัฐพล  เพรงสุกาญจน 

 ๒๐๐ นายณัฐพล  แพเจริญ 

 ๒๐๑ นายณัฐพล  มีชิน 

 ๒๐๒ นายณัฐพัชร  แดงคําดี 

 ๒๐๓ นายณัฐภัทร  กันเสน 

 ๒๐๔ นายณัฐวัฒน  ถิระเจริญพงศ 

 ๒๐๕ นายณัฐวุฒิ  คุมสลุด 

 ๒๐๖ นายณัฐวุฒิ  เดือนใหม 

 ๒๐๗ นายณัฐวุฒิ  นาคอก 

 ๒๐๘ นายณัฐวุฒิ  บุญสนธิ 

 ๒๐๙ นายณัฐวุฒิ  พรศิริ 

 ๒๑๐ นายณัฐวุฒิ  มังษาอุดม 

 ๒๑๑ นายณัฐวุฒิ  อุยปะโค 

 ๒๑๒ นายณัฐวุฒิ  ฮองซุน 

 ๒๑๓ นายณัฐศักดิ์  บูหมะ 

 ๒๑๔ นายดนตรี  จิวะราพงศ 

 ๒๑๕ นายดนัย  เชียงรุง 

 ๒๑๖ นายดนัย  ผองแผว 

 ๒๑๗ นายดนุพงษ  ฮะเติ้ง 

 ๒๑๘ นายดนุพล  แสงงาม 

 ๒๑๙ นายดาเนีย  มามะ 

 ๒๒๐ นายดํารง  เต็มอรุณรุง 

 ๒๒๑ สิบเอก  ดิเรก  คลองยวน 

 ๒๒๒ นายดิเรก  อกิญจนานนท 

 ๒๒๓ นายดิเรกรัฐ  ตะคํา 

 ๒๒๔ นายดิลก  โรจนทองคํา 

 ๒๒๕ นายดิษฐากร  กนกธาดาสกุล 

 ๒๒๖ นายดุลกาแม  ดาเก็ง 



 หนา   ๕๖ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๒๗ นายเดี่ยว  อูปแกว 

 ๒๒๘ นายตรินัยน  ไพรสรรณ 

 ๒๒๙ นายตรีนทร  มโนมัย 

 ๒๓๐ นายตวนกูอัมรี  ตวนจอลง 

 ๒๓๑ นายตอพงศ  ศรีรัตนาวิชัยกุล 

 ๒๓๒ นายตอศักดิ์  ดาบโสมศรี 

 ๒๓๓ นายตัลมีซี  กาเดร 

 ๒๓๔ นายตุลยชาติ  โคตรโสภา 

 ๒๓๕ นายโตง  มโนมัย 

 ๒๓๖ นายโตณณาการ  ขุนโหร 

 ๒๓๗ นายถนัด  แซเฮอ 

 ๒๓๘ นายถาวร  เล่ือมตา 

 ๒๓๙ นายถิรวุฒิ  ศรีษะนาราช 

 ๒๔๐ นายทรงกลด  นอยตั้ง 

 ๒๔๑ นายทรงกลด  สาเกตุ 

 ๒๔๒ นายทรงไทย  มูลวงศ 

 ๒๔๓ นายทรงพล  บุญเขียว 

 ๒๔๔ นายทวีรัชตเดช  มณีชิษณุพงศ 

 ๒๔๕ นายทวีศิลป  นิยมพัฒนาพาณิชย 

 ๒๔๖ นายทศพร  ตวมศรี 

 ๒๔๗ นายทศพล  ชุมสูงเนิน 

 ๒๔๘ นายทินกร  ปะติตัง 

 ๒๔๙ นายทินกร  พันเพ็ชร 

 ๒๕๐ นายทินกร  แสงสวัสดิ์ 

 ๒๕๑ นายทิวทัศน  สังฆวัตร 

 ๒๕๒ นายเทคนิค  ทองศรี 

 ๒๕๓ นายเทพสิน  อินจําปา 

 ๒๕๔ นายเทวพร  ขําดวง 

 ๒๕๕ นายเทวิน  ถนอมญาติ 

 ๒๕๖ นายเทิดพงษ  ซงากรณ 

 ๒๕๗ นายธงชัย  ไชยวงค 

 ๒๕๘ นายธงชัย  ดวงประทีป 

 ๒๕๙ นายธณินวัฒน  รัตนจารุวัฒณ 

 ๒๖๐ นายธนกร  เจริญกาลัญูตา 

 ๒๖๑ นายธนกร  วงศสลางกุล 

 ๒๖๒ นายธนกร  อภิญญาเวศพร 

 ๒๖๓ นายธนกฤต  พุฒยางกูร 

 ๒๖๔ นายธนพงศ  แสงสองสิน 

 ๒๖๕ นายธนพล  คงภักดี 

 ๒๖๖ นายธนพล  แสงยอย 

 ๒๖๗ นายธนพัฒน  ย้ิมประเสริฐ 

 ๒๖๘ นายธนภัทร  บอคํา 

 ๒๖๙ นายธนภัทร  พิศุทธิ์ธนาพร 

 ๒๗๐ นายธนภูมิ  กอบความดี 

 ๒๗๑ นายธนภูมิ  สิกขารักษสกุล 

 ๒๗๒ นายธนรัตน  สิงหปน 

 ๒๗๓ นายธนวิชญ  แสนสองแคว 

 ๒๗๔ นายธนวิทย  เมฆาวุฒิกุล 

 ๒๗๕ นายธนศักดิ์  ทาโย 

 ๒๗๖ นายธนสิทธิ์  สนั่นเมือง 

 ๒๗๗ นายธนัชชา  แกวไฝ 

 ๒๗๘ นายธนัญกรณ  คําศรี 



 หนา   ๕๗ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๗๙ นายธนากร  ไชยชนะ 

 ๒๘๐ นายธนาเทพ  มูลยะเทพ 

 ๒๘๑ นายธนิศ  จตุรเมธานนท 

 ๒๘๒ นายธนิศร  ตั้งประยูรเลิศ 

 ๒๘๓ นายธนุส  ลาโหยด 

 ๒๘๔ นายธเนศ  ตติรัตน 

 ๒๘๕ นายธเนศ  หลาสรอย 

 ๒๘๖ นายธรรมนูญ  นาคพันธ 

 ๒๘๗ นายธรรมเวท  เขตวิทย 

 ๒๘๘ นายธวัช  แนวโสภี 

 ๒๘๙ นายธวัช  อยูรอด 

 ๒๙๐ นายธวัชชัย  โกรกระโทก 

 ๒๙๑ นายธันยบูรณ  ชูชวย 

 ๒๙๒ นายธานี  จันทรพิพัฒน 

 ๒๙๓ นายธิติชัย  บัวขม 

 ๒๙๔ นายธิติวัฒน  ขุนศรี 

 ๒๙๕ นายธิติสิริ  ชนีมาส 

 ๒๙๖ นายธิปไตย  ชูเลขา 

 ๒๙๗ นายธีรชัย  คารมศิลปชาญชัย 

 ๒๙๘ นายธีรเดช  สินทอง 

 ๒๙๙ นายธีรพงศ  กรองทรัพย 

 ๓๐๐ นายธีรพบ  ปูเงิน 

 ๓๐๑ นายธีรพล  ธงชัย 

 ๓๐๒ นายธีรพล  ศิริวงศลี 

 ๓๐๓ นายธีรพล  หลอประดิษฐ 

 ๓๐๔ นายธีรภัทร  ศรีตะวรรณ 

 ๓๐๕ นายธีรยุทธ  เทพบํารุง 

 ๓๐๖ นายธีรยุทธ  ปานแดง 

 ๓๐๗ นายธีรวัฒน  เพชรไกร 

 ๓๐๘ นายธีรวัฒน  สุวรรณี 

 ๓๐๙ นายธีรวัฒน  โสธนนันทน 

 ๓๑๐ นายธีรศักดิ์  ดากรุง 

 ๓๑๑ นายธีรศักดิ์  วงคศักดิ์ศรี 

 ๓๑๒ นายธีระพงษ  จะหละ 

 ๓๑๓ นายธีระพงษ  หลักทอง 

 ๓๑๔ นายธีระพร  รอดภัย 

 ๓๑๕ นายธีระพล  พลเย่ียม 

 ๓๑๖ นายธีรินทร  โชติเรืองประเสริฐ 

 ๓๑๗ นายนคร  พันคู 

 ๓๑๘ นายนครินทร  ฤทธิสิงห 

 ๓๑๙ นายนที  นิยมพัฒนาพาณิชย 

 ๓๒๐ นายนพดล  ธีรศุภพงษ 

 ๓๒๑ นายนพนัยน  ไชยชนะ 

 ๓๒๒ นายนพพล  บัวสถิตย 

 ๓๒๓ นายนพรุจ  แกวปฏิบัติ 

 ๓๒๔ นายนพวิทย  เพิงรัตน 

 ๓๒๕ นายนภภัค  ฤทธิ์บุญ 

 ๓๒๖ นายนภัชชานนท  เวชวิสิฐวงศ 

 ๓๒๗ นายนรภัทร  ประเสริฐ 

 ๓๒๘ นายนรากรณ  ซอสูงเนิน 

 ๓๒๙ นายนราศักดิ์  มหาพรม 

 ๓๓๐ นายนราศักดิ์  แอบจันอัด 



 หนา   ๕๘ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๓๑ นายนรินทร  โสธรเจริญสินธุ 

 ๓๓๒ นายนรินทร  หุนกระโทก 

 ๓๓๓ นายนเรศ  ชัยยา 

 ๓๓๔ นายนฤชา  ชัยโชติรานันท 

 ๓๓๕ นายนฤดล  เก็บทรัพย 

 ๓๓๖ นายนัฐพงษ  วังคีรี 

 ๓๓๗ นายนัฐพล  พรมผล 

 ๓๓๘ นายนันทธภร  เปาปา 

 ๓๓๙ นายนันทวุฒิ  เดชอัมพร 

 ๓๔๐ นายนัยชน  พูลภักดี 

 ๓๔๑ นายนําพล  ศรีสงคราม 

 ๓๔๒ นายนิคม  นวลจร 

 ๓๔๓ นายนิติกร  นาไทย 

 ๓๔๔ นายนิติกร  ปะจะนัง 

 ๓๔๕ นายนิธิ  ชาญปรีชากุล 

 ๓๔๖ นายนิธิวัฒน  ศรีกาญจนวัชร 

 ๓๔๗ นายนิธิศ  คงเวียง 

 ๓๔๘ นายนิพนธ  บุญสมภักตร 

 ๓๔๙ นายนิพนธ  สุขสาระพันธ 

 ๓๕๐ นายนิพล  เมืองพิล 

 ๓๕๑ นายนิพันธ  มักเจียว 

 ๓๕๒ นายนิรุณ  หนองซิว 

 ๓๕๓ นายนิรุต  เดชขุนทด 

 ๓๕๔ นายนิโรธ  เกียรติกุลวิวัฒน 

 ๓๕๕ นายนิวัฒน  ของนอก 

 ๓๕๖ พันจาอากาศเอก  นิวัฒน  วงษทอง 

 ๓๕๗ นายเนตรนอย  ชาลี 

 ๓๕๘ นายโนรดิน  โตะแต 

 ๓๕๙ นายบดินทร  วงศวิเศษ 

 ๓๖๐ นายบรรจง  จอมคําสิงห 

 ๓๖๑ นายบรรจง  ย่ังยืน 

 ๓๖๒ นายบรรพต  นครนอย 

 ๓๖๓ นายบรรยง  กันธิยะ 

 ๓๖๔ นายบริบูรณ  รักษาแดน 

 ๓๖๕ นายบัญชัย  ปทุมพร 

 ๓๖๖ นายบัญชา  เลิศมณี 

 ๓๖๗ นายบัณฑิต  ชาวไทย 

 ๓๖๘ นายบาฮารูเด็ง  ดือมาวี 

 ๓๖๙ นายบุญเกิด  เพ่ิมพูน 

 ๓๗๐ นายบุญญศักดิ์  ทีทา 

 ๓๗๑ นายบุญฑริก  นิยติวัฒนชาญชัย 

 ๓๗๒ นายบุญเรียน  ถาวรชน 

 ๓๗๓ นายบุญฤทธิ์  ทองพิสิฐสมบัติ 

 ๓๗๔ นายบุญลือ  พุทธานุเสกสรร 

 ๓๗๕ นายบุญสม  เขบัว 

 ๓๗๖ นายบุญสม  พงคไพรภูมิ 

 ๓๗๗ นายบุญเสริม  ชูกาน 

 ๓๗๘ นายบุรินทร  แข็งแรง 

 ๓๗๙ นายปฏิวัติ  สิริเจริญพร 

 ๓๘๐ นายปฐม  อุปลิขิต 

 ๓๘๑ นายปฐมพงศ  แกวมรกต 

 ๓๘๒ นายปนาวุธ  อินทรกลํ่า 



 หนา   ๕๙ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๘๓ นายปภังกร  กันทะคีรี 

 ๓๘๔ นายปรเมษฐ  พรหมพินิจ 

 ๓๘๕ นายประกาศิต  ศรีวรรณ 

 ๓๘๖ นายประจวบ  หงาฝา 

 ๓๘๗ นายประชา  นภาเวชกุล 

 ๓๘๘ นายประดิษฐ  สุวรรณศรี 

 ๓๘๙ นายประภาส  กิ่งพาน 

 ๓๙๐ นายประภาส  ศิลปทาว 

 ๓๙๑ นายประมวล  พงศกิจเจริญ 

 ๓๙๒ นายประวิทย  โพธิ์ทอง 

 ๓๙๓ นายประวิทย  แสงวันลอย 

 ๓๙๔ นายประสงค  คําจันทร 

 ๓๙๕ นายประสงค  มากมูล 

 ๓๙๖ นายประสพสุข  ไททอง 

 ๓๙๗ นายประเสริฐ  ลือประสิทธิ์สกุล 

 ๓๙๘ นายประเสริฐ  อุปนันท 

 ๓๙๙ นายปราโมทย  เทพจันทร 

 ๔๐๐ นายปริชาพล  ธารทรรศนีย 

 ๔๐๑ นายปริญญา  ภักดี 

 ๔๐๒ วาที่รอยตรี  ปริญญา  สัญพ่ึง 

 ๔๐๓ นายปริญทัศน  เนตรสุวรรณ 

 ๔๐๔ นายปรีชา  หวยลึก 

 ๔๐๕ นายปรีชา  อินปญญา 

 ๔๐๖ นายปญญา  สุดแดนไพร 

 ๔๐๗ นายปณณวัฒน  ศิริกัณรัตน 

 ๔๐๘ นายปทวี  ใบจิ 

 ๔๐๙ นายปติ  ศรีสละ 

 ๔๑๐ นายปติพงษ  ประกอบจันทร 

 ๔๑๑ นายปยพงศ  โยเทวะ 

 ๔๑๒ นายปยะ  ไทยเหนือ 

 ๔๑๓ นายปยะมิตร  ระงับทุกข 

 ๔๑๔ นายปุญญพัฒน  หวังด ี

 ๔๑๕ นายปุริม  เจนพิริยประยูร 

 ๔๑๖ นายปุริมปรัชญ  ปวรุตมเมธีสกุล 

 ๔๑๗ นายผดุงศักดิ์  ดอนแนไพร 

 ๔๑๘ นายเผด็จ  โสมโสรส 

 ๔๑๙ นายเผาพงษ  สืบสําราญ 

 ๔๒๐ นายพงคสุวรรณ  สมาแฮ 

 ๔๒๑ นายพงพันธ  กรองบริสุทธิ์ 

 ๔๒๒ นายพงศนรินทร  สุภาพันธ 

 ๔๒๓ นายพงศประสิทธ  แซโซง 

 ๔๒๔ นายพงศพัฒน  เรืองวิทย 

 ๔๒๕ นายพงศา  ปานนก 

 ๔๒๖ นายพงษทวี  โพธิ์เอี่ยม 

 ๔๒๗ นายพงษทิพย  พวงลําเจียก 

 ๔๒๘ นายพงษบดินทร  พลอยสี 

 ๔๒๙ นายพงษปวีร  หิรัญเจริญนนท 

 ๔๓๐ นายพงษพิทักษ  บุญเทียม 

 ๔๓๑ นายพงษศักดิ์  กอใหญ 

 ๔๓๒ นายพงษศักดิ์  มงคลมาตย 

 ๔๓๓ นายพงษศิริ  ออยบํารุง 

 ๔๓๔ นายพจน  มูลตุน 



 หนา   ๖๐ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๓๕ นายพจน  โอชารส 

 ๔๓๖ นายพชร  ตันชวลิต 

 ๔๓๗ นายพชร  วีระรัตนตระกูล 

 ๔๓๘ นายพนม  พรหมเมศร 

 ๔๓๙ นายพยุงศักดิ์  ภูนา 

 ๔๔๐ นายพยุงศักดิ์  วงษสวัสดิ์ 

 ๔๔๑ นายพรชัย  จันทรมาศ 

 ๔๔๒ นายพรชัย  สิริโรจนธรรม 

 ๔๔๓ นายพรดีรักษ  เพียรทอง 

 ๔๔๔ นายพรมมา  แคนมืด 

 ๔๔๕ นายพรศักดิ์  มุงกุง 

 ๔๔๖ นายพรสมพล  ทับทองดีเลิศ 

 ๔๔๗ นายพรหมเทพ  เงินมาก 

 ๔๔๘ นายพรอนันต  คชรักษ 

 ๔๔๙ นายพฤทธื์  พิทักษการ 

 ๔๕๐ นายพลธวัชต  สุพรรณอวม 

 ๔๕๑ นายพลากร  บัวสุข 

 ๔๕๒ นายพลากร  สอนเทพา 

 ๔๕๓ นายพลิศวัชร  เปล่ียนอํารุง 

 ๔๕๔ นายพศิน  โมงปราณีต 

 ๔๕๕ นายพัชรพงศ  แสงสวาง 

 ๔๕๖ นายพัฒน  บุญโญอุปถัมภ 

 ๔๕๗ นายพัฒนาวุฒิ  เรืองสวัสดิ์ 

 ๔๕๘ นายพัทธนันท  ศรีครรธรักษ 

 ๔๕๙ นายพันธการต  สะอีด 

 ๔๖๐ นายพันธวัฒน  พุทธเกษม 

 ๔๖๑ นายพัลลภ  ถกลประจักษ 

 ๔๖๒ นายพัลลภ  มนเดชา 

 ๔๖๓ นายพัลลภ  สกุลทองถวิล 

 ๔๖๔ นายพัสวี  ภาวะโคตร 

 ๔๖๕ นายพากพูม  สัจไพบูลยกิจ 

 ๔๖๖ นายพิจักษณ  ออนละออ 

 ๔๖๗ นายพิชญ  ทิพรส 

 ๔๖๘ นายพิชญ  ภักดีกุล 

 ๔๖๙ นายพิชญ  อุไร 

 ๔๗๐ นายพิชยดนย  สาจันทร 

 ๔๗๑ นายพิชิต  แกนกลา 

 ๔๗๒ นายพิเชฐ  ประถมปทมะ 

 ๔๗๓ นายพิเชษฐ  เฮงบริบูรณพงศ 

 ๔๗๔ นายพิทยา  อินตะมา 

 ๔๗๕ นายพินัย  จิรฐิติวงศ 

 ๔๗๖ นายพิริยะ  ศรีหาสาร 

 ๔๗๗ นายพิศนุ  พรมดี 

 ๔๗๘ นายพิสิฏฐ  ศรีลวน 

 ๔๗๙ นายพิสิฐ  โพธิ์เอี่ยม 

 ๔๘๐ นายพิสุทธิ์  สารมะโน 

 ๔๘๑ นายพิสุทธิ  ตั้งวราวุธ 

 ๔๘๒ นายพีรพันธ  ทามูล 

 ๔๘๓ นายพีรยะ  กนกศิลป 

 ๔๘๔ นายพีรสัณห  จันทรปลูก 

 ๔๘๕ นายพีระพงษ  ลีอํานาจวงศ 

 ๔๘๖ นายพีระพล  พรจงมั่น 



 หนา   ๖๑ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๘๗ นายพีระวัฒน  บุญเทพ 

 ๔๘๘ นายพีระวัฒน  ไมตรีสวัสดิ์ 

 ๔๘๙ นายพุฒิสันต  รัตนชู 

 ๔๙๐ นายพุทธภูมิ  สุจารีกุล 

 ๔๙๑ นายพุธ  ตะแกว 

 ๔๙๒ นายเพทาย  บุญหลง 

 ๔๙๓ นายไพฑูรย  รอไธสง 

 ๔๙๔ นายไพฑูรย  ออดเอก 

 ๔๙๕ นายไพรสน  โชติสถิตถาวร 

 ๔๙๖ นายไพศาล  อาเซ็งมาแบ 

 ๔๙๗ นายฟตรี  ดือราแมง 

 ๔๙๘ นายภคพงศ  อัตถจรรยากุล 

 ๔๙๙ นายภรณพงษ  บัญญัติ 

 ๕๐๐ นายภรณัย  สันทอง 

 ๕๐๑ นายภราดร  อันบุรี 

 ๕๐๒ นายภฤศ  แกมคํา 

 ๕๐๓ นายภวัต  ชาติวรกิจ 

 ๕๐๔ นายภัทรดิศ  จุลภักดีเกื้อหนุน 

 ๕๐๕ นายภัทรวินท  เอกชน 

 ๕๐๖ นายภาคภูมิ  ขํามาลัย 

 ๕๐๗ นายภาคิณ  รสจันทร 

 ๕๐๘ นายภาณุชัย  บํารุงวงศ 

 ๕๐๙ นายภาณุพงษ  แกววิเศษ 

 ๕๑๐ นายภาณุพงษ  ชัยสุริยวัตร 

 ๕๑๑ นายภาณุรักษ  แกวนอย 

 ๕๑๒ นายภาณุวัฒน  บุตรจอม 

 ๕๑๓ นายภาณุวัฒน  รุงแสง 

 ๕๑๔ นายภาณุวัฒน  อะตะราใจ 

 ๕๑๕ นายภานุพงศ  มาลาพงษ 

 ๕๑๖ นายภานุมาต  จตุรานนท 

 ๕๑๗ นายภานุวัฒน  นันทนาวุฒิ 

 ๕๑๘ นายภานุวัฒน  พันทวี 

 ๕๑๙ นายภานุวัฒน  เลิศลักษมีวิไล 

 ๕๒๐ นายภารินทร  สามิภักดิ์ 

 ๕๒๑ นายภาสกร  วงศทา 

 ๕๒๒ นายภิญโญ  รุททองจันทร 

 ๕๒๓ นายภิวัฒก  พิพัฒนนรเศรษฐ 

 ๕๒๔ นายภูกฤตา  ธนาอมรรัตน 

 ๕๒๕ นายภูธเรศ  จตุรนตรัศมี 

 ๕๒๖ นายภูษิต  บุญหวังชวย 

 ๕๒๗ นายโภคิน  วรินทร 

 ๕๒๘ นายมงคล  เกษสุนทร 

 ๕๒๙ นายมงคล  ตลับกลาง 

 ๕๓๐ นายมนตรี  คามคีรีวงศ 

 ๕๓๑ นายมนตรี  ทองดอนจุย 

 ๕๓๒ นายมนตรี  เหลาดี 

 ๕๓๓ นายมนัสชัย  และสงา 

 ๕๓๔ นายมรุพงศ  สุขพอคา 

 ๕๓๕ นายมรุวรรณ  อีแต 

 ๕๓๖ นายมหรรณพ  ศรีทองกลาง 

 ๕๓๗ นายมะซอฟ  ใบดามัน 

 ๕๓๘ นายมะซอและ  ดอเลาะหะมะ 



 หนา   ๖๒ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๕๓๙ นายมะซํารี  กาเจ 

 ๕๔๐ นายมะไซดี  เจะดอเลาะ 

 ๕๔๑ นายมะไซดี  เจะอุมาร 

 ๕๔๒ นายมะดาโอะ  แวมะลี 

 ๕๔๓ นายมะตอเฮ  เจะมะ 

 ๕๔๔ นายมะสุกรี  เจะสมอเจะ 

 ๕๔๕ นายมัซลัน  จารง 

 ๕๔๖ นายมันซูร  ยูโซะ 

 ๕๔๗ นายมันโซร  กามา 

 ๕๔๘ นายมานพ  คณาศรี 

 ๕๔๙ นายมานัส  ผาใต 

 ๕๕๐ นายมานิตย  ชมเชยโฉม 

 ๕๕๑ นายมาหะมะ  มูซอ 

 ๕๕๒ นายมาหามะซานูรี  สือมาแอ 

 ๕๕๓ นายมาฮัมมัดสาฮีดัน  สาและ 

 ๕๕๔ นายมุสตอพา  ปะแตบือแน 

 ๕๕๕ นายมุสตาฟากามัล  ปูโจะอูมง 

 ๕๕๖ นายมูซัมมี  สมัย 

 ๕๕๗ นายมูฮัมมัดเฟาซัน  ดอเลาะ 

 ๕๕๘ นายมูฮัมหมัด  จิใจ 

 ๕๕๙ นายมูฮัมหมัด  แปเฮาะอีเล 

 ๕๖๐ นายมูฮัมหมัดซาอุดี  สาและ 

 ๕๖๑ นายมูฮัมหมัดอามีน  นิและ 

 ๕๖๒ นายมูฮัยมิน  มะเระ 

 ๕๖๓ นายมูฮามะสะอูดี  และปายัง 

 ๕๖๔ นายมูฮําหมัดบัครีย  อูเซ็ง 

 ๕๖๕ นายมูฮําหมัดฮูสนี  สาแม 

 ๕๖๖ นายเมธา  ธุระแพง 

 ๕๖๗ นายเมธาพันธ  ดีพูน 

 ๕๖๘ นายเมธี  วิชชุตเวส 

 ๕๖๙ นายเมรัชฎ  ทวมกลาง 

 ๕๗๐ นายโมฮํามัดลุกมาน  สาเมาะ 

 ๕๗๑ นายยงยุทธ  ประไพเพชร 

 ๕๗๒ นายยมนา  ศุรพรมแพง 

 ๕๗๓ นายยศธณัญ  หลาหนัก 

 ๕๗๔ นายยศยง  กองอุดม 

 ๕๗๕ นายยอดรัก  พงษโพธิ์ไชย 

 ๕๗๖ นายยืนยง  เวงวิถา 

 ๕๗๗ นายยุทธนา  ฝายโพธิ์ 

 ๕๗๘ นายยุทธพงษ  สิงหสร 

 ๕๗๙ นายยุทธศักดิ์  ยอดเพ็ชร 

 ๕๘๐ นายยุรนันท  เพ็งเพราะ 

 ๕๘๑ นายยุวัยณีย  หนูชูสุข 

 ๕๘๒ นายรณกร  ชูแกว 

 ๕๘๓ นายรณชัช  คําสนิท 

 ๕๘๔ นายรณรงค  ยกพล 

 ๕๘๕ นายรณวิชย  สุพรรณสถิตย 

 ๕๘๖ นายรวยทรัพย  ตันสิงห 

 ๕๘๗ นายรอศักดิ์  หมาดสา 

 ๕๘๘ นายรักษ  วงคยา 

 ๕๘๙ นายรังสรรค  ขวัญมงคล 

 ๕๙๐ นายรังสรรค  คําคาวี 



 หนา   ๖๓ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๕๙๑ นายรัฐธนนท  ประสิทธิ์วราโชติ 

 ๕๙๒ นายรัฐพล  จันทรสม 

 ๕๙๓ นายรัฐภูมิ  เกียรติเกาะ 

 ๕๙๔ นายรัตติศักดิ์  ศิรินอย 

 ๕๙๕ นายรัตนพงษ  ทองใบ 

 ๕๙๖ นายรามันห  บินมะหามัดดิน 

 ๕๙๗ นายรุสดี  มะยูโซะ 

 ๕๙๘ นายรุสลัน  สะดียามู 

 ๕๙๙ นายรุสลี  เสะ 

 ๖๐๐ นายเรวัฒิ  หมายติดกลาง 

 ๖๐๑ นายเรืองฤทธิ์  โทรพันธ 

 ๖๐๒ นายเรืองศักดิ์  นาสมศรี 

 ๖๐๓ นายไรนัน  อูมา 

 ๖๐๔ นายฤชุพงศ  ผูภักดี 

 ๖๐๕ นายฤทธิพงษ  วงคพิมนต 

 ๖๐๖ นายฤทธิรงค  ทองออน 

 ๖๐๗ นายลิขสิทธิ์  โสนันทะ 

 ๖๐๘ นายลุกมาน  สตาปอ 

 ๖๐๙ นายลุตฟ  มะบูยา 

 ๖๑๐ นายวงศวริศ  ธนบูลยกอกิจ 

 ๖๑๑ นายวณิกเกียรติ์  ย่ิงพันธ 

 ๖๑๒ นายวนัสนันท  นาถาดทอง 

 ๖๑๓ นายวรพงศ  เรืองสงค 

 ๖๑๔ นายวรพล  บัวเชื้อ 

 ๖๑๕ นายวรพัฒน  สงสําเภา 

 ๖๑๖ นายวรวัฒน  ศรีบุญเพ็ง 

 ๖๑๗ นายวรวิทย  แกวรักษา 

 ๖๑๘ นายวรวุฒิ  คําสอน 

 ๖๑๙ นายวรัชญ  ทักษิณาเจนกิจ 

 ๖๒๐ นายวราพงษ  เหมือนศิริ 

 ๖๒๑ นายวราวุธ  วงศโพนทอง 

 ๖๒๒ นายวศิน  ตั้งศุภวัฒนกิจ 

 ๖๒๓ นายวศิน  บุณยะรัตนสุวิมล 

 ๖๒๔ นายวศิน  พุทธิมัย 

 ๖๒๕ นายวสัณฑ  วันกล้ิง 

 ๖๒๖ นายวสันต  ทองทิพย 

 ๖๒๗ นายวสันต  เทิดไพรพนาวัลย 

 ๖๒๘ นายวสันต  มีคุณ 

 ๖๒๙ นายวสันต  วงคศรีทา 

 ๖๓๐ นายวสุนธรา  สุมารินทร 

 ๖๓๑ นายวัชรงค  รัตนโอฬาร 

 ๖๓๒ นายวัชรพงษ  กมลเลิศ 

 ๖๓๓ นายวัชรพงษ  ปานเพ็ง 

 ๖๓๔ นายวัชรพงษ  มวงศรี 

 ๖๓๕ นายวัชรพล  สมดี 

 ๖๓๖ นายวัชระ  สมพันธ 

 ๖๓๗ นายวัฒนพงษ  พรอมพรั่ง 

 ๖๓๘ นายวันชนะ  วงษชาชม 

 ๖๓๙ นายวันชัย  อินทอง 

 ๖๔๐ นายวันชาติ  แสนสุรินทร 

 ๖๔๑ นายวันมงคล  เล็กทาไม 

 ๖๔๒ นายวันใหม  สุขแกวมณี 



 หนา   ๖๔ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๖๔๓ นายวัลลพ  ตาทิพย 

 ๖๔๔ นายวัลลภ  แสงสันติ 

 ๖๔๕ นายวาสนา  เชื้อสงา 

 ๖๔๖ นายวิจักขณ  พลอินทร 

 ๖๔๗ นายวิชัย  ทองมี 

 ๖๔๘ นายวิชัย  อารับ 

 ๖๔๙ นายวิชิต  แสลหมัน 

 ๖๕๐ นายวิเชียร  สวางรุงเรืองกุล 

 ๖๕๑ นายวิฑูรย  จันทรเงิน 

 ๖๕๒ นายวิทยา  เนตยากร 

 ๖๕๓ นายวิทยา  รุงแจงรัมย 

 ๖๕๔ นายวิทยา  อนุตรคุปต 

 ๖๕๕ นายวิทวัส  ปาประโคน 

 ๖๕๖ นายวิทูร  ตวงสิน 

 ๖๕๗ นายวิธวินท  อัตพุฒ 

 ๖๕๘ นายวินัย  กองแกว 

 ๖๕๙ นายวินัย  สุดกองไพร 

 ๖๖๐ นายวิรัช  จิตเมตตาธรรม 

 ๖๖๑ นายวิรัช  สันคง 

 ๖๖๒ นายวิรัญชน  ตวงสุวรรณ 

 ๖๖๓ นายวิโรจน  ดวงไฟ 

 ๖๖๔ นายวิศรุฒ  จิตรวิวัฒน 

 ๖๖๕ นายวิศรุต  สอประดิษฐ 

 ๖๖๖ นายวิศัลย  มุยแกว 

 ๖๖๗ นายวิศิษฏ  ดิษฐาภินันท 

 ๖๖๘ นายวิษณุ  ไกรนรา 

 ๖๖๙ นายวิษณุ  จันทรสด 

 ๖๗๐ นายวิษณุ  ชัยชาติตระกูล 

 ๖๗๑ นายวิษณุ  เชียงขวาง 

 ๖๗๒ นายวีรพันธ  กังวาลไพร 

 ๖๗๓ นายวีรยุทธ  พลทาว 

 ๖๗๔ นายวีรยุทธ  เรียนไธสง 

 ๖๗๕ นายวีรวัฒน  ทองคํา 

 ๖๗๖ นายวีรวัฒน  เพ็ชรคง 

 ๖๗๗ นายวีระ  ดีพูน 

 ๖๗๘ สิบโท  วีระพันธ  อุนแสง 

 ๖๗๙ นายวีระยุทธ  บัวระภา 

 ๖๘๐ นายวีระวุฒิ  อุนจิตติ 

 ๖๘๑ นายวีระศักดิ์  รับประยูร 

 ๖๘๒ นายวุฒิจักร  เชื้อดี 

 ๖๘๓ นายวุฒิชัย  จริยามา 

 ๖๘๔ นายวุฒิชัย  เจริญทรัพยานันท 

 ๖๘๕ นายวุฒิชัย  ประสานพิมพ 

 ๖๘๖ นายวุฒิชัย  สุตัณฑวิบูลย 

 ๖๘๗ นายวุฒิชัย  สุราษฎรมณี 

 ๖๘๘ นายวุฒิศักดิ์  สุมาศรี 

 ๖๘๙ นายวุทธิกรณ  พันธุประสิทธิ์ 

 ๖๙๐ นายแวไซนาล  แวสะมะแอ 

 ๖๙๑ นายแวมูฮําหมัด  ลาเตะ 

 ๖๙๒ นายแวฮาเซ็ม  แวอุมา 

 ๖๙๓ นายศฎายุทธ  คงสวัสดิ์ 

 ๖๙๔ สิบเอก  ศตวรรษ  คงโนนกอก 



 หนา   ๖๕ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๖๙๕ นายศมน  มโนสุนทร 

 ๖๙๖ นายศรัญู  สานนท 

 ๖๙๗ นายศรัญยุทธ  เครื่องประดับ 

 ๖๙๘ นายศรัณย  มณีสุวรรณสิน 

 ๖๙๙ นายศรายุทธ  สิงหชางชัย 

 ๗๐๐ นายศราวุฒิ  ทุมเสน 

 ๗๐๑ นายศราวุธ  สถิตย 

 ๗๐๒ นายศักดิ์กริน  ดินกระโทก 

 ๗๐๓ นายศักดิ์ชัย  แกวมณี 

 ๗๐๔ นายศักดิ์ดา  นาหก 

 ๗๐๕ นายศักดิ์ดา  ศรีสุวรรณ 

 ๗๐๖ นายศักเรนทร  ลาวงศ 

 ๗๐๗ นายศิครินทร  บุญรมย 

 ๗๐๘ นายศิพิระ  เชิดสงวน 

 ๗๐๙ นายศิรวิชญ  คําแพง 

 ๗๑๐ นายศิริชัย  แกวพวงคํา 

 ๗๑๑ นายศิริศักดิ์  ธูปแพ 

 ๗๑๒ นายศิวัชญ  ตอยมาเมือง 

 ๗๑๓ นายศิวัต  จันทศร 

 ๗๑๔ นายศุภกร  นวลรัตน 

 ๗๑๕ นายศุภกร  อินทรทอง 

 ๗๑๖ นายศุภชัย  แกวหลา 

 ๗๑๗ นายศุภชัย  แซตั้ง 

 ๗๑๘ นายศุภชัย  แซเอียบ 

 ๗๑๙ นายศุภชัย  เมิดไธสง 

 ๗๒๐ นายศุภวัตร  นิลรักษา 

 ๗๒๑ นายศุภสิทธิ์  นาแซง 

 ๗๒๒ นายศุภากร  แสนทําพล 

 ๗๒๓ นายเศตศัย  สุวรรณไตรย 

 ๗๒๔ นายเศวนา  ครุนันท 

 ๗๒๕ นายสกล  นาลงพรม 

 ๗๒๖ นายสงา  ยาวิไชย 

 ๗๒๗ นายสนธยา  จาเบี้ยว 

 ๗๒๘ นายสนั่น  เจริญสุข 

 ๗๒๙ สิบเอก  สมเกียรติ  ขุมทอง 

 ๗๓๐ นายสมเกียรติ  จันทรเรือง 

 ๗๓๑ นายสมเกียรติ  ซื่อสัตย 

 ๗๓๒ นายสมชัย  แสงเพชร 

 ๗๓๓ นายสมชาย  ถิ่นวงศมอม 

 ๗๓๔ นายสมชาย  พันธสวัสดิ์สกุล 

 ๗๓๕ นายสมชิต  พรมถนนถั่ว 

 ๗๓๖ นายสมโชค  พิมพสิงห 

 ๗๓๗ นายสมบัติ  มือแป 

 ๗๓๘ นายสมบูรณ  วิมู 

 ๗๓๙ นายสมผล  สังขะวรรณ 

 ๗๔๐ นายสมพงษ  ตะวงค 

 ๗๔๑ นายสมภพ  ธรรมรังษี 

 ๗๔๒ นายสมภพ  มณฑาทิพย 

 ๗๔๓ นายสมยงค  ผดุงกิจ 

 ๗๔๔ วาที่รอยตรี  สมยงค  อุปจักร 

 ๗๔๕ นายสมยศ  ราชบังคับ 

 ๗๔๖ นายสมยศ  วงษภักดี 
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 ๗๔๗ นายสมศักดิ์  นิลพันธุ 

 ๗๔๘ นายสมศักดิ์  วงศกัลยา 

 ๗๔๙ นายสยมพล  อาลัย 

 ๗๕๐ นายสยาม  คําสีวาส 

 ๗๕๑ นายสรพงษ  รัตนจําเริญ 

 ๗๕๒ นายสรัญู  แซยาง 

 ๗๕๓ นายสวพล  อภิญญาณกุล 

 ๗๕๔ นายสศิษฎ  ฟุงตระกูล 

 ๗๕๕ นายสหพัฒน  กุสาวดี 

 ๗๕๖ นายสอ  งานจัตุรัส 

 ๗๕๗ นายสัญญา  ธรรมวงษ 

 ๗๕๘ นายสัณห  วีระภัทรานนท 

 ๗๕๙ นายสันต  สิงหไกร 

 ๗๖๐ นายสันติพงษ  วารีรักษ 

 ๗๖๑ นายสันติภาพ  พุทธนิมนต 

 ๗๖๒ นายสันธยา  โคตรสมบัติ 

 ๗๖๓ นายสัมพันธ  นิยมวงศ 

 ๗๖๔ นายสัมฤทธิ์  บอสู 

 ๗๖๕ นายสามารถ  เทพกมล 

 ๗๖๖ นายสายชล  รักชื่น 

 ๗๖๗ นายสายัญ  แกวมูล 

 ๗๖๘ นายสายัณห  ผิวขาว 

 ๗๖๙ นายสายัณห  หลีหะ 

 ๗๗๐ นายสารัช  โนนตานอก 

 ๗๗๑ นายสิงหา  ย้ิมยอง 

 ๗๗๒ นายสิทธิกรณ  แมเราะ 

 ๗๗๓ นายสิทธิกาญจน  สีมอญ 

 ๗๗๔ นายสิทธิเดช  เหละดุหวี 

 ๗๗๕ นายสิทธินนท  จรูญพันธ 

 ๗๗๖ นายสิทธิพร  แกวอรสาร 

 ๗๗๗ นายสิทธิศักดิ์  รัตนศรีคีรีชัย 

 ๗๗๘ นายสิริวัฒน  บุญโภค 

 ๗๗๙ นายสุกิจ  หวลกําเนิด 

 ๗๘๐ นายสุชัจจ  ภูสันติ 

 ๗๘๑ นายสุชาติ  จันทรเลาะ 

 ๗๘๒ นายสุชาติ  ฟองศรี 

 ๗๘๓ นายสุชาติ  แยมพงษ 

 ๗๘๔ นายสุทธิกร  ชูจันทร 

 ๗๘๕ นายสุทธิชัย  แกวหาวงค 

 ๗๘๖ นายสุทธิพงษ  ทาสอน 

 ๗๘๗ นายสุทธิวัฒน  ยมพุก 

 ๗๘๘ นายสุทธิศักดิ์  นรดี 

 ๗๘๙ นายสุทธี  พลรักษา 

 ๗๙๐ นายสุเทพ  จันทรหงษ 

 ๗๙๑ นายสุธีรวัฒน  สาระพันธ 

 ๗๙๒ นายสุนทร  จงชาญสิทธิโธ 

 ๗๙๓ นายสุนาจ  ปาณะศรี 

 ๗๙๔ นายสุปรีย  เจะดะ 

 ๗๙๕ นายสุปรีย  มานีบากอ 

 ๗๙๖ นายสุพจน  บุญประสงค 

 ๗๙๗ นายสุพรรณ  พานทอง 

 ๗๙๘ นายสุพัฒน  ตวงสิน 
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 ๗๙๙ นายสุพัตร  พรถนอมวงศ 

 ๘๐๐ นายสุภาพ  เกาซวน 

 ๘๐๑ นายสุรชัย  ชาวหนองหิน 

 ๘๐๒ นายสุรชา  ชารู 

 ๘๐๓ นายสุรชาติ  ดีรัศมี 

 ๘๐๔ นายสุรเชษฎ  คงทน 

 ๘๐๕ นายสุรเชษฐ  โชติมัน 

 ๘๐๖ นายสุรเดช  นวลจันทร 

 ๘๐๗ นายสุรเดช  ฮอบุตร 

 ๘๐๘ นายสุรพงศ  มาตยวังแสง 

 ๘๐๙ นายสุรพล  มั่งขลิบ 

 ๘๑๐ นายสุรวุฒิ  ดอนคําชัยมงคล 

 ๘๑๑ นายสุรศักดิ์  แซจาว 

 ๘๑๒ นายสุรศักดิ์  ภักดี 

 ๘๑๓ นายสุรสิทธิ์  พานทอง 

 ๘๑๔ นายสุระทิตย  เสนนันตา 

 ๘๑๕ นายสุรัตน  พัศดุ 

 ๘๑๖ นายสุริยนต  รัตนรักษพงศ 

 ๘๑๗ นายสุริยัน  วงศอํามาตย 

 ๘๑๘ นายสุริยัน  อยูพะเนียด 

 ๘๑๙ นายสุริยา  ฟองเกิด 

 ๘๒๐ นายสุไลมาน  ทากือแน 

 ๘๒๑ นายสุวรรณรัตน  เบกิบาน 

 ๘๒๒ นายสุวัฒน  ประภาเงิน 

 ๘๒๓ นายสุวิช  สีหะวงษ 

 ๘๒๔ นายสุวิทย  คุณาวิศรุต 

 ๘๒๕ นายสุวิทย  สุภาพ 

 ๘๒๖ นายสูไฮมี  บือแน 

 ๘๒๗ นายเสกสรร  ผันอากาศ 

 ๘๒๘ นายเสกสรรค  เทวา 

 ๘๒๙ นายเสกสิทธิ์  เบ็ดเสร็จ 

 ๘๓๐ นายเสถียร  ไกรนอย 

 ๘๓๑ นายเสนห  คําเพ็ง 

 ๘๓๒ นายเสวก  จันทรแกว 

 ๘๓๓ นายเสวก  สันตินามชัย 

 ๘๓๔ นายแสวง  มงคลดี 

 ๘๓๕ นายโสภณ  จินดามาตย 

 ๘๓๖ นายไสว  กลองเสียง 

 ๘๓๗ นายหะสัน  ดาโหะ 

 ๘๓๘ นายองอาจ  เปยบุญยืน 

 ๘๓๙ นายอเดล  สะแต 

 ๘๔๐ นายอธิปพัฒน  มงคลสิทธิรักษ 

 ๘๔๑ นายอนัน  สนิง 

 ๘๔๒ นายอนันต  เทวาพิทักษ 

 ๘๔๓ นายอนันต  แสงอรุณ 

 ๘๔๔ นายอนิรุจน  วิภักดิ์ 

 ๘๔๕ นายอนิรุทธ  ศรีสกุล 

 ๘๔๖ นายอนุชา  ตาปราบ 

 ๘๔๗ นายอนุชา  สังขรุง 

 ๘๔๘ นายอนุชิต  เปรื่องปญญาวงศ 

 ๘๔๙ นายอนุชิต  เอี่ยมสงคราม 

 ๘๕๐ นายอนุตร  มะแซะ 
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 ๘๕๑ นายอนุพงศ  สุรเศรณีวงศ 

 ๘๕๒ นายอนุภพ  รงคทอง 

 ๘๕๓ นายอนุภาพ  สมีนาง 

 ๘๕๔ นายอนุรักษ  สารสา 

 ๘๕๕ นายอนุวัตร  สุวรรณกาศ 

 ๘๕๖ นายอนุสรณ  บุตรโท 

 ๘๕๗ นายอนุสรณ  เวชกามา 

 ๘๕๘ นายอนุสรณ  หางไธสง 

 ๘๕๙ นายอภิชัย  นิสัน 

 ๘๖๐ นายอภิชาต  เสนาะกล่ิน 

 ๘๖๑ นายอภิชาติ  ใจดีเจริญ 

 ๘๖๒ นายอภิชาติ  ลายทอง 

 ๘๖๓ นายอภิชาติ  วงครอด 

 ๘๖๔ นายอภินันท  แสวงผล 

 ๘๖๕ นายอภิภู  ธรรมอภิบาล 

 ๘๖๖ นายอภิรักษ  คูวัจนกุล 

 ๘๖๗ นายอภิรักษ  อูมา 

 ๘๖๘ นายอภิวัชร  มิตรอุดม 

 ๘๖๙ นายอภิวัฒน  มังคละทน 

 ๘๗๐ นายอภิศิษฏ  ไลเลิศ 

 ๘๗๑ นายอภิสิทธิ์  ประหลาดเนตร 

 ๘๗๒ นายอภิสิทธิ์  เอียดเอก 

 ๘๗๓ นายอมร  ปองกัน 

 ๘๗๔ นายอรรถพงศ  เองฉวน 

 ๘๗๕ นายอรรถพร  ปยะภาณี 

 ๘๗๖ นายอรรถพร  อาจหาญ 

 ๘๗๗ นายอรรถพล  จันทป 

 ๘๗๘ นายอรรถพล  โชติรัตน 

 ๘๗๙ นายอรรถพล  ธีรนันทธนพัฒน 

 ๘๘๐ นายอรรถพล  ปนดี 

 ๘๘๑ นายอรรถพล  สุวรรณผล 

 ๘๘๒ นายอรรถวิทย  เนินชัด 

 ๘๘๓ นายอริยธัช  โผนประสิทธิ์ 

 ๘๘๔ นายอรุณ  แกวประสม 

 ๘๘๕ นายอรุณ  จางจิตต 

 ๘๘๖ หมอมหลวงอลงกต  สุขสวัสดิ์ 

 ๘๘๗ นายอลงกรณ  วจีสัจจะ 

 ๘๘๘ นายอวิรุทธ  อมรวิริยะกูล 

 ๘๘๙ นายอะหมาด  นิหะ 

 ๘๙๐ นายอังคาร  สมพร 

 ๘๙๑ นายอัฐกฤตย  อุนแกว 

 ๘๙๒ นายอันดี  นิมิง 

 ๘๙๓ นายอันวา  คารี 

 ๘๙๔ นายอับดุลซูโกร  ยูโซะ 

 ๘๙๕ นายอับดุลรอฟาร  ลาเตะ 

 ๘๙๖ นายอับดุลเลาะ  มอลอ 

 ๘๙๗ นายอับดุลอาซิซ  อาแวกาเซ็ง 

 ๘๙๘ นายอัมรันดร  แวหะยี 

 ๘๙๙ นายอัยยูบ  เจะโซะ 

 ๙๐๐ นายอัรฟาน  บินอาแว 

 ๙๐๑ นายอาคม  จุลคําภา 

 ๙๐๒ นายอาคม  พงษเชียงซา 
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 ๙๐๓ นายอาคม  แสนอุบล 

 ๙๐๔ นายอาจผจญ  โชติรักษ 

 ๙๐๕ นายอาทร  โสภาวงศ 

 ๙๐๖ นายอาทิตย  คาเจริญ 

 ๙๐๗ นายอาทิตย  ชูศรีเลิศ 

 ๙๐๘ นายอาทิตย  โพนชัย 

 ๙๐๙ นายอาทิตย  ภูแข 

 ๙๑๐ นายอาทิตย  วงษบุญเพ็ง 

 ๙๑๑ นายอาทิตย  โสมแผว 

 ๙๑๒ นายอานุภาพ  ลาภหลาย 

 ๙๑๓ นายอาบีดีน  กือนิ 

 ๙๑๔ นายอามัน  มามะ 

 ๙๑๕ นายอายุ  ดะเจะตู 

 ๙๑๖ นายอารกาน  ตาเละ 

 ๙๑๗ นายอาลาวี  หะยีหมีน 

 ๙๑๘ นายอาลีม  สนิทวาที 

 ๙๑๙ นายอํานวยชัย  วงษา 

 ๙๒๐ นายอํานาจ  เกี๋ยงซอง 

 ๙๒๑ นายอํานาจ  จิตประพันธุ 

 ๙๒๒ นายอํานาจ  ไชยสอง 

 ๙๒๓ นายอํานาจ  นาเมืองรักษ 

 ๙๒๔ นายอํานาจ  พรมเทา 

 ๙๒๕ นายอํานาจ  หวังสุดดี 

 ๙๒๖ นายอํารุง  เลียวรักษโอฬาร 

 ๙๒๗ นายอิทธิชัย  รัตนาตรานุรักษ 

 ๙๒๘ นายอิทธิพล  แกวฟอง 

 ๙๒๙ นายอินตา  ตาฝน 

 ๙๓๐ นายอินทณัฐ  ผูสันติ 

 ๙๓๑ นายอิรฟาน  มะมิง 

 ๙๓๒ นายอิลฟาน  หามะ 

 ๙๓๓ นายอิลฮัม  หมันไดเจะ 

 ๙๓๔ นายอิลฮาม  ดอเลาะ 

 ๙๓๕ นายอิศรา  แผนกุล 

 ๙๓๖ นายอิสตานันท  สือนิ 

 ๙๓๗ นายอิสมะแอล  จึเลาะ 

 ๙๓๘ นายอิสมาแอ  ดอลี 

 ๙๓๙ นายอิสมาแอ  ยูโซะ 

 ๙๔๐ นายอิสรพงศ  ดวงมี 

 ๙๔๑ นายอิสระพงศ  รัตนะ 

 ๙๔๒ นายอิสเรน  นันตะเสน 

 ๙๔๓ นายอีลฮัม  มาหามะปาริส 

 ๙๔๔ นายอุกฤษฎ  สิทธิบุศย 

 ๙๔๕ นายอุกฤษฏ  ถิ่นสตูล 

 ๙๔๖ นายอุชุกร  มาลัย 

 ๙๔๗ นายอุดม  สิริโรจนธรรม 

 ๙๔๘ นายอุทิศ  กาฬสุวรรณ 

 ๙๔๙ นายอุทิศ  นันทะมาตย 

 ๙๕๐ นายอุเทน  คําจิตร 

 ๙๕๑ นายอุไร  พลเย่ียม 

 ๙๕๒ นายอุสมัน  เซ็งมะ 

 ๙๕๓ นายเอกฉกาจ  ตันสกุล 

 ๙๕๔ นายเอกฉัตร  โสดา 



 หนา   ๗๐ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๙๕๕ นายเอกชัย  จินาเคียน 

 ๙๕๖ นายเอกชัย  นอยไสย 

 ๙๕๗ นายเอกชัย  เนตรแสงสี 

 ๙๕๘ นายเอกชัย  สุมลโสภณศิริ 

 ๙๕๙ นายเอกชัย  อินหงษา 

 ๙๖๐ นายเอกพงศ  ทิพนัส 

 ๙๖๑ นายเอกพงษ  วงศใหญ 

 ๙๖๒ นายเอกภพ  นันทวงศ 

 ๙๖๓ นายเอกรัชน  แกนลา 

 ๙๖๔ นายเอกรัตน  แซเหงา 

 ๙๖๕ นายเอกรัตน  ริยาพันธ 

 ๙๖๖ นายเอกราช  ลาเตะ 

 ๙๖๗ นายเอกรินทร  สุวรรณกูฏ 

 ๙๖๘ นายเอกลักษณ  ดอกนอย 

 ๙๖๙ นายเอกลักษณ  บุญพา 

 ๙๗๐ นายเอกวัฒน  อุนแกว 

 ๙๗๑ นายเอกวุฒิ  สมสุข 

 ๙๗๒ นายเอบฟาดี้  หมีนหวัง 

 ๙๗๓ นายเอมจาสมีน  ดือราเสะ 

 ๙๗๔ นายโอฉัน  เกษโสภา 

 ๙๗๕ นายฮัมดี  เปาะซา 

 ๙๗๖ นายฮัมดี  มาแย 

 ๙๗๗ นายฮัลบุลเลาะห  อาแว 

 ๙๗๘ นายฮานาฟ  ยูโซะ 

 ๙๗๙ นายฮาพิช  เจะดอเลาะ 

 ๙๘๐ นายฮาริส  หมัดมัน 

 ๙๘๑ นายฮิชาม  อาแว 

 ๙๘๒ นางสาวกชกร  จันใด 

 ๙๘๓ เรือโทหญิง  กชญดา  โกศลสิทธิ์ 

 ๙๘๔ นางสาวกชพร  อินทรยอด 

 ๙๘๕ นางสาวกณิศา  ปาวงศ 

 ๙๘๖ นางสาวกนกกาญจน  แกวมณี 

 ๙๘๗ นางสาวกนกฉัตร  พันธุปาล 

 ๙๘๘ นางสาวกนกพร  ชวยบํารุง 

 ๙๘๙ นางสาวกนกพร  เพ็ชรโกมล 

 ๙๙๐ นางสาวกนกพร  เรืองเศรษฐกิจ 

 ๙๙๑ นางกนกพร  วันทัศน 

 ๙๙๒ นางสาวกนกพรรณ  นิกรเพสย 

 ๙๙๓ นางสาวกนกรัตน  ศรีนา 

 ๙๙๔ นางสาวกนกรัตน  แสนชัย 

 ๙๙๕ นางสาวกนกวรรณ  จิตตปญญา 

 ๙๙๖ นางกนกวรรณ  เจียจันทร 

 ๙๙๗ นางสาวกนกวรรณ  บุญยอด 

 ๙๙๘ นางสาวกนกวรรณ  พฤษศรี 

 ๙๙๙ นางสาวกนกวรรณ  ยอดมณี 

 ๑๐๐๐ นางสาวกนกวรรณ  เรืองสงา 

 ๑๐๐๑ นางสาวกนกวรรณ  สมประสงค 

 ๑๐๐๒ นางสาวกนกวรรณ  สิงหสําราญ 

 ๑๐๐๓ นางสาวกนกวรรณ  อาจกมล 

 ๑๐๐๔ นางกนกอร  โคแสงรักษา 

 ๑๐๐๕ นางสาวกนกอร  โศภัตวรพงศ 

 ๑๐๐๖ นางสาวกนกอร  สุทธิประภา 



 หนา   ๗๑ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๐๐๗ นางสาวกนิษฐา  วิเชียรวงศ 

 ๑๐๐๘ นางสาวกนิษฐา  สุวรรณคูหา 

 ๑๐๐๙ นางสาวกมลฉัตร  แกวเหมือน 

 ๑๐๑๐ นางสาวกมลชนก  ฉายศิริกุล 

 ๑๐๑๑ นางสาวกมลชนก  บุญศรี 

 ๑๐๑๒ นางสาวกมลทิพย  เผามงคล 

 ๑๐๑๓ นางสาวกมลทิพย  ยุทธพงศ 

 ๑๐๑๔ นางกมลพร  สิทธิยศ 

 ๑๐๑๕ นางสาวกมลพรรณ  จรเอียด 

 ๑๐๑๖ นางสาวกมลพรรณ  ทุมกลาง 

 ๑๐๑๗ นางสาวกมลพัชร  เอื้อกุศลสมบูรณ 

 ๑๐๑๘ นางสาวกมลรจน  แกวตรัง 

 ๑๐๑๙ นางสาวกมลลักษณ  ปานทอง 

 ๑๐๒๐ นางสาวกมลวรรณ  บุญย่ิง 

 ๑๐๒๑ นางกมลวรรณ  ปญญามูล 

 ๑๐๒๒ นางสาวกมลวรรณ  เฮงเอีย 

 ๑๐๒๓ นางสาวกรกช  เขียนวารี 

 ๑๐๒๔ นางสาวกรกช  พูลเจริญศิลป 

 ๑๐๒๕ นางสาวกรกช  มะโนเรศ 

 ๑๐๒๖ นางสาวกรกนก  บุญมาหลา 

 ๑๐๒๗ นางสาวกรกนก  บุญสมนึก 

 ๑๐๒๘ นางสาวกรณษา  จันทรแกว 

 ๑๐๒๙ นางสาวกรณิการ  เชยจิตต 

 ๑๐๓๐ นางสาวกรทิพย  พ่ึงเมือง 

 ๑๐๓๑ นางสาวกรนภา  สวางรุงเรือง 

 ๑๐๓๒ นางสาวกรพรรณ  ไทยศิริ 

 ๑๐๓๓ นางสาวกรรณนิการ  ทองฟก 

 ๑๐๓๔ นางสาวกรรณิกา  เจริญเกตุ 

 ๑๐๓๕ นางสาวกรรณิกา  ดานประสิทธิ์พร 

 ๑๐๓๖ นางสาวกรรณิกา  ถุระวรณ 

 ๑๐๓๗ นางสาวกรรณิกา  นําสม 

 ๑๐๓๘ นางสาวกรรณิกา  มุทะสิน 

 ๑๐๓๙ นางสาวกรรณิกา  ไมเล้ียง 

 ๑๐๔๐ นางสาวกรรณิกา  ฤทธิ์เทพ 

 ๑๐๔๑ นางสาวกรรณิกา  หวังวัฒนะ 

 ๑๐๔๒ นางกรรณิการ  กานลําใย 

 ๑๐๔๓ นางสาวกรรณิการ  เจนใจ 

 ๑๐๔๔ นางกรรณิการ  ฉัตรพรม 

 ๑๐๔๕ นางกรรณิการ  ปานทอง 

 ๑๐๔๖ นางสาวกรรณิการ  มูณี 

 ๑๐๔๗ นางกรรณิการ  เลิศแกว 

 ๑๐๔๘ นางกรรณิการ  วงศฝน 

 ๑๐๔๙ นางกรรณิการ  สายแปง 

 ๑๐๕๐ นางสาวกรรณิการ  สืบไทย 

 ๑๐๕๑ นางสาวกรรณิการ  อัคพิน 

 ๑๐๕๒ นางสาวกรรณิการ  เอี่ยมพินิจ 

 ๑๐๕๓ นางสาวกรวรินทร  พงษสวัสดิ์ 

 ๑๐๕๔ นางสาวกรองกาญน  มนตรี 

 ๑๐๕๕ นางสาวกรองแกว  พรหมชัยศรี 

 ๑๐๕๖ นางสาวกรองมาศ  ปทมาวิไล 

 ๑๐๕๗ นางสาวกรุณา  บุนนาค 

 ๑๐๕๘ นางสาวกรุณา  ยะสะโน 
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 ๑๐๕๙ นางสาวกฤชมล  วิทยธนกุล 

 ๑๐๖๐ นางสาวกฤตพร  ศรีแกว 

 ๑๐๖๑ นางสาวกฤตยา  พงษสรอย 

 ๑๐๖๒ นางกฤตยา  มิ่งขวัญ 

 ๑๐๖๓ นางสาวกฤตยาพร  ไชยรัตน 

 ๑๐๖๔ นางกฤตวรรณ  ณพลพงศกร 

 ๑๐๖๕ นางสาวกฤติกา  กลึงวิจิตร 

 ๑๐๖๖ นางสาวกฤติมา  ศรียาบ 

 ๑๐๖๗ นางสาวกฤติยา  แกวเกล้ียง 

 ๑๐๖๘ นางสาวกฤษฎา  ไชยกําบัง 

 ๑๐๖๙ นางสาวกฤษณพร  จิรวรากุล 

 ๑๐๗๐ นางสาวกษมน  ลอวงศงาม 

 ๑๐๗๑ นางกษมา  นามโคต 

 ๑๐๗๒ นางสาวกษมา  พัฒนปรีชาวงศ 

 ๑๐๗๓ นางสาวกษวรรณ  เทียมวงค 

 ๑๐๗๔ นางสาวกองนภา  อุทังสังข 

 ๑๐๗๕ นางสาวกอนีซะ  เจะมะ 

 ๑๐๗๖ นางกอบแกว  ไชยคํามี 

 ๑๐๗๗ นางกอยใจ  ศรีพรม 

 ๑๐๗๘ นางสาวกังสดาน  จัดโพธิ์ 

 ๑๐๗๙ นางสาวกัญจนา  พ่ึงทอง 

 ๑๐๘๐ นางสาวกัญญกมล  กุลกิติเกษ 

 ๑๐๘๑ นางสาวกัญญภัชร  ทองทิพย 

 ๑๐๘๒ นางกัญญา  พรมชัย 

 ๑๐๘๓ นางสาวกัญญาณัฎฐ  เรือนวงค 

 ๑๐๘๔ นางกัญญาณัฐ  ทับแปลง 

 ๑๐๘๕ นางสาวกัญญานันท  ประเสริฐสาร 

 ๑๐๘๖ นางสาวกัญญาภรณ  สุภะดี 

 ๑๐๘๗ นางสาวกัญญาภัค  แซอึ้ง 

 ๑๐๘๘ นางสาวกัญญาวีร  พันธุโพธิ์ 

 ๑๐๘๙ นางกัญธิมา  พรมแกว 

 ๑๐๙๐ นางสาวกัณฑปรวีร  เพ็ชรรินทร 

 ๑๐๙๑ นางสาวกัณฑา  ทองพิลา 

 ๑๐๙๒ นางกัณฑิมา  พุทธลา 

 ๑๐๙๓ นางสาวกัณติมา  ดาโอะ 

 ๑๐๙๔ นางสาวกัตติกา  เกงกวาสิงห 

 ๑๐๙๕ นางสาวกันตกนิษฐ  กิตติพรเพชรดี 

 ๑๐๙๖ นางสาวกันยาพร  ชาติวิวัฒนพรชัย 

 ๑๐๙๗ นางสาวกันยาวีร  จันทรออน 

 ๑๐๙๘ นางสาวกัลชนิกา  ยศย่ิง 

 ๑๐๙๙ นางกัลญา  ปฏิการสุนทร 

 ๑๑๐๐ นางสาวกัลยกร  ศรีสุดตา 

 ๑๑๐๑ นางสาวกัลยา  คุณหงษ 

 ๑๑๐๒ นางสาวกัลยา  พรมแกว 

 ๑๑๐๓ นางกัลยา  ศรีนอย 

 ๑๑๐๔ นางสาวกัลยาภรณ  รัตนไพจิต 

 ๑๑๐๕ นางสาวกัลยารัตน  รักกุศล 

 ๑๑๐๖ นางสาวกัสมี  หนูผุด 

 ๑๑๐๗ นางสาวกัสมีย  สะนิเลาะ 

 ๑๑๐๘ นางกาญจนทิพย  วงศสุวรรณ 

 ๑๑๐๙ นางสาวกาญจนา  โกยดุลย 

 ๑๑๑๐ นางกาญจนา  ขําทอง 



 หนา   ๗๓ (เลมท่ี  ๙/๒) 
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 ๑๑๑๑ นางสาวกาญจนา  คลังเงิน 

 ๑๑๑๒ นางสาวกาญจนา  เจริญสุข 

 ๑๑๑๓ นางสาวกาญจนา  ชุมวงค 

 ๑๑๑๔ นางสาวกาญจนา  แซล้ิม 

 ๑๑๑๕ นางกาญจนา  ตั้งใจ 

 ๑๑๑๖ นางสาวกาญจนา  นาจอมทอง 

 ๑๑๑๗ นางสาวกาญจนา  นุชชนะ 

 ๑๑๑๘ สิบเอกหญิง  กาญจนา  พรมมา 

 ๑๑๑๙ นางสาวกาญจนา  ศรีสุวรรณ 

 ๑๑๒๐ นางสาวกาญจนา  อาจศึก 

 ๑๑๒๑ นางสาวกาญจนา  อาษาสรอย 

 ๑๑๒๒ นางกาญดา  จันทนะ 

 ๑๑๒๓ นางสาวกานดา  ดิษสวน 

 ๑๑๒๔ นางสาวกานดา  เอื้อพงศธร 

 ๑๑๒๕ นางสาวกานตชนก  สุขคง 

 ๑๑๒๖ นางสาวกานตนภัส  แกวแท 

 ๑๑๒๗ นางกานตสินี  ธนาพงศสิริกุล 

 ๑๑๒๘ นางสาวกามีละ  ซง 

 ๑๑๒๙ นางสาวกามีละ  เทษา 

 ๑๑๓๐ นางสาวกามูนี  ยีสะอิ 

 ๑๑๓๑ นางสาวกาสมะห  อูมา 

 ๑๑๓๒ นางสาวกําไล  เครือแสง 

 ๑๑๓๓ นางสาวกิ่งกาญ  ตันอุดมศักดิ์ 

 ๑๑๓๔ นางสาวกิ่งกาญจน  ศิริรักษ 

 ๑๑๓๕ นางกิ่งกาญจนา  พรรครักษ 

 ๑๑๓๖ นางสาวกิ่งกานต  บุตรแสนคม 

 ๑๑๓๗ นางกิ่งแกว  ทีจันทึก 

 ๑๑๓๘ นางสาวกิ่งแกว  พันธพฤกษ 

 ๑๑๓๙ นางสาวกิ่งนภา  ฤาชัยราม 

 ๑๑๔๐ นางสาวกิตติญา  ขัตฤกษ 

 ๑๑๔๑ นางกิตติพร  จุลฤทธิ์ 

 ๑๑๔๒ นางสาวกิตติมา  ลีลาศ 

 ๑๑๔๓ นางสาวกิตติมา  สัชชานนท 

 ๑๑๔๔ นางสาวกิตติยา  ปานกรด 

 ๑๑๔๕ นางสาวกิติญา  จักรา 

 ๑๑๔๖ นางสาวกิติมา  ครามศรี 

 ๑๑๔๗ นางสาวกิติยา  สิงหวัฒน 

 ๑๑๔๘ นางสาวกิติยา  เอ็นดูราษฎร 

 ๑๑๔๙ นางสาวกิรณา  ยังดํารงค 

 ๑๑๕๐ นางสาวกิริยา  จิตนภากาญจน 

 ๑๑๕๑ นางกุงนาง  สังขะวรรณ 

 ๑๑๕๒ นางกุญจนาท  บุญรักษ 

 ๑๑๕๓ นางสาวกุญชภัสส  ปติกิจไพศาล 

 ๑๑๕๔ นางกุญชรี  ชูปล้ืม 

 ๑๑๕๕ นางกุญรัตน  สําโรงลุน 

 ๑๑๕๖ นางสาวกุมภา  ดาศรี 

 ๑๑๕๗ นางสาวกุลกันยา  มาไชยะ 

 ๑๑๕๘ นางสาวกุลจิรา  แซมสีมวง 

 ๑๑๕๙ นางสาวกุลธิดา  นะรา 

 ๑๑๖๐ นางสาวกุลนรี  พิมพสังกุล 

 ๑๑๖๑ นางสาวกุลนันทน  เลิศพิมลชัย 

 ๑๑๖๒ นางสาวกุลนันทน  สุขเกษม 
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 ๑๑๖๓ นางสาวกุลวดี  หมื่นวรดี 

 ๑๑๖๔ นางสาวกุลวดี  แหวนดวงเดน 

 ๑๑๖๕ นางสาวกุลวดี  เอี่ยมสะอาด 

 ๑๑๖๖ นางสาวกุลวลี  จุสมใจ 

 ๑๑๖๗ นางกุลวิสา  วิวัฒนไฟฟา 

 ๑๑๖๘ นางสาวกุศรินทร  ล้ิมกมลทิพย 

 ๑๑๖๙ นางกุสุมา  ชัยโชติรานันท 

 ๑๑๗๐ นางสาวกุสุมา  นินนาทพงศ 

 ๑๑๗๑ นางกุสุมา  อามินี 

 ๑๑๗๒ นางกุสุมาลย  นวลพลกรัง 

 ๑๑๗๓ นางสาวกุหลาบ  มูลศาสตร 

 ๑๑๗๔ นางสาวกูฮารีนี  กูมูดอ 

 ๑๑๗๕ นางเกวลิน  แกนทอง 

 ๑๑๗๖ นางเกวลิน  ทองเทพ 

 ๑๑๗๗ นางเกศกนก  นาสืบ 

 ๑๑๗๘ นางเกศแกว  คล้ิงไชย 

 ๑๑๗๙ นางเกศชนก  ธํารงศิริรุงเรือง 

 ๑๑๘๐ นางสาวเกศธิดา  ปลูกรักษ 

 ๑๑๘๑ นางสาวเกศนี  จงรักวงศ 

 ๑๑๘๒ นางสาวเกศนีย  แพรนอย 

 ๑๑๘๓ นางสาวเกศรา  สุกิน 

 ๑๑๘๔ นางสาวเกศริน  นวนเสน 

 ๑๑๘๕ นางสาวเกศรินทร  ปญญาทิพย 

 ๑๑๘๖ นางเกศรินทร  รัตนน้ําหิน 

 ๑๑๘๗ นางสาวเกศรินทร  หนูสาย 

 ๑๑๘๘ นางเกศศิรินทร  นันทะพันธ 

 ๑๑๘๙ นางเกศสุวิญ  ศรีวิชัย 

 ๑๑๙๐ นางสาวเกศิณี  วงศสุบิน 

 ๑๑๙๑ นางสาวเกศินี  กล่ินอบเชย 

 ๑๑๙๒ นางสาวเกศินี  วังเวียง 

 ๑๑๙๓ นางสาวเกษร  ปางป ู

 ๑๑๙๔ นางสาวเกษรา  งามเลิศ 

 ๑๑๙๕ นางสาวเกษศรินทร  วัชระพิมลมิตร 

 ๑๑๙๖ นางสาวเกษศิรินทร  คงเดิม 

 ๑๑๙๗ นางเกษศิรินทร  สมแกว 

 ๑๑๙๘ นางสาวเกษสุดา  แกวมงคลศักดิ์ 

 ๑๑๙๙ นางเกษสุดา  วันทะมาตย 

 ๑๒๐๐ นางสาวแกวใจ  ปล้ืมวงษ 

 ๑๒๐๑ นางแกวมณี  แกนบุตร 

 ๑๒๐๒ นางสาวขจีพรรณ  คําศรี 

 ๑๒๐๓ นางสาวขนิดา  มาสิก 

 ๑๒๐๔ นางสาวขนิษฐา  จําปาสิม 

 ๑๒๐๕ นางสาวขนิษฐา  จินดาวัฒนวงศ 

 ๑๒๐๖ นางสาวขนิษฐา  ดวงจันทร 

 ๑๒๐๗ นางสาวขนิษฐา  ภักดี 

 ๑๒๐๘ นางสาวขนิษฐา  ยอดไกร 

 ๑๒๐๙ นางสาวขนิษฐา  สายสุด 

 ๑๒๑๐ นางสาวขนิษฐา  หลามาชน 

 ๑๒๑๑ นางสาวขนิษฐา  อินนันชัย 

 ๑๒๑๒ นางสาวขวัญแกว  ชูแกว 

 ๑๒๑๓ นางขวัญใจ  คําประไพ 

 ๑๒๑๔ นางขวัญใจ  บุญธรรม 



 หนา   ๗๕ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๒๑๕ นางสาวขวัญใจ  ภาเรือง 

 ๑๒๑๖ นางขวัญใจ  สงแสง 

 ๑๒๑๗ นางสาวขวัญใจ  หงษสมศรี 

 ๑๒๑๘ นางขวัญใจ  อักษรชู 

 ๑๒๑๙ นางสาวขวัญชนก  ริยะปาน 

 ๑๒๒๐ นางสาวขวัญชนก  ศรีสุธรรม 

 ๑๒๒๑ นางสาวขวัญชนก  แสงทอง 

 ๑๒๒๒ นางสาวขวัญตา  แกวขอมดี 

 ๑๒๒๓ นางสาวขวัญตา  นาคณรงค 

 ๑๒๒๔ นางสาวขวัญตา  ลาศรี 

 ๑๒๒๕ นางสาวขวัญทิวา  บุญทอง 

 ๑๒๒๖ นางขวัญนภา  ชุมปาน 

 ๑๒๒๗ นางขวัญเรือน  ประสาท 

 ๑๒๒๘ นางขวัญฤทัย  ทองหนูนุย 

 ๑๒๒๙ นางสาวขวัญฤทัย  นามภักดีอนันต 

 ๑๒๓๐ นางสาวขวัญฤทัย  มาทเนตร 

 ๑๒๓๑ นางสาวขวัญฤทัย  มุงคุณคําชาว 

 ๑๒๓๒ นางขวัญฤทัย  อินทรักษา 

 ๑๒๓๓ นางขวัญศิริ  ทะสุนทร 

 ๑๒๓๔ นางขวัญษณารีย  แยมสรวล 

 ๑๒๓๕ นางสาวขวัญหทัย  คงสินสุขอดุลย 

 ๑๒๓๖ นางสาวขัตติยา  เถากู 

 ๑๒๓๗ นางสาวขัตติยา  มั่งคั่ง 

 ๑๒๓๘ นางสาวขันทอง  พิมพทนต 

 ๑๒๓๙ นางขันมาลา  แกนแกว 

 ๑๒๔๐ นางสาวเขมญดา  เรืองธาดากุล 

 ๑๒๔๑ นางคชาภา  บุญสงค 

 ๑๒๔๒ นางสาวคณัสนันท  ไมตรีอโนทัย 

 ๑๒๔๓ นางคณัสนันท  สงภักดิ์ 

 ๑๒๔๔ นางสาวคณิตา  สมศรี 

 ๑๒๔๕ นางสาวคนึงนิต  อาสาสนา 

 ๑๒๔๖ นางคนึงนิตย  สอนวงษา 

 ๑๒๔๗ นางสาวคมดาว  คํามุลตรี 

 ๑๒๔๘ นางสาวคอมมือเสาะ  บือราเฮง 

 ๑๒๔๙ นางคอยรียะห  บินศิริ 

 ๑๒๕๐ นางสาวคอรีมา  เบ็ญไซดี 

 ๑๒๕๑ นางสาวคอรีเยาะ  บูงอตันหยง 

 ๑๒๕๒ นางสาวคอลียา  มะและ 

 ๑๒๕๓ นางสาวคัทลียา  ธัญญประยูร 

 ๑๒๕๔ นางสาวคันธรส  มณีรัตน 

 ๑๒๕๕ นางคัสนีญา  โกะเลาะ 

 ๑๒๕๖ นางคารีนา  นิเด 

 ๑๒๕๗ นางคํามี  บุญยัง 

 ๑๒๕๘ นางสาวคีตภัทร  ชูศรี 

 ๑๒๕๙ นางสาวคุณธิดา  ยังสังข 

 ๑๒๖๐ นางสาวคุณาพร  ชุมแกว 

 ๑๒๖๑ นางสาวเครือวัลย  จันทรมา 

 ๑๒๖๒ นางเครือวัลย  ลาสองชั้น 

 ๑๒๖๓ นางสาวแคทรียา  วงษา 

 ๑๒๖๔ นางเงิน  ไชยมงคล 

 ๑๒๖๕ นางจงกล  พงสุภา 

 ๑๒๖๖ นางสาวจงกลณี  จงพรชัย 
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 ๑๒๖๗ นางสาวจงจิต  เฉยฉิว 

 ๑๒๖๘ นางสาวจตุพร  ฉันทอุไร 

 ๑๒๖๙ นางจตุพร  ภักสอนิสิทธิ์ 

 ๑๒๗๐ นางสาวจตุพร  สารจุม 

 ๑๒๗๑ นางสาวจตุพร  สุทธิรักษ 

 ๑๒๗๒ นางสาวจตุพร  อโณทยานนท 

 ๑๒๗๓ นางสาวจรรจิรา  วิทยวรานุกูล 

 ๑๒๗๔ นางจรรยา  คุณพูล 

 ๑๒๗๕ นางสาวจรรยา  ชาญชํานิ 

 ๑๒๗๖ นางสาวจรรยา  นวมปฐม 

 ๑๒๗๗ นางจรรยา  อินศิริ 

 ๑๒๗๘ นางสาวจรรยาวัณณ  มะลิย 

 ๑๒๗๙ นางสาวจรวยพร  กล่ินจันทร 

 ๑๒๘๐ นางสาวจรัญญา  ดีจะโปะ 

 ๑๒๘๑ นางจรัญญา  แสงสุวรรณ 

 ๑๒๘๒ นางจรัสกุล  อุสมาน 

 ๑๒๘๓ นางสาวจรัสทิพย  จันทรพรหม 

 ๑๒๘๔ นางสาวจรัสศรี  พงษเจริญ 

 ๑๒๘๕ นางสาวจรัสศรี  ระวัง 

 ๑๒๘๖ นางสาวจริพรรณ  บังเกิดไทย 

 ๑๒๘๗ นางสาวจริยา  ฉิ้มฉาย 

 ๑๒๘๘ นางสาวจริยา  ปานสวี 

 ๑๒๘๙ นางสาวจริยา  ผินเขียว 

 ๑๒๙๐ นางสาวจริยา  เวียงชนก 

 ๑๒๙๑ นางสาวจริยา  แวสะแลแม 

 ๑๒๙๒ นางสาวจริยา  สุวรรณรัตน 

 ๑๒๙๓ นางสาวจริยา  แสงศรีคํา 

 ๑๒๙๔ นางสาวจริยาพร  เพริศแกว 

 ๑๒๙๕ นางสาวจริษา  มณีรัตน 

 ๑๒๙๖ นางจรีวรรณ  กันตังกุล 

 ๑๒๙๗ นางสาวจอมแกว  ปนกลาง 

 ๑๒๙๘ นางจันจิรา  ประถมภาส 

 ๑๒๙๙ นางสาวจันจิรา  ศรีจรัส 

 ๑๓๐๐ นางจันทนา  ปทุมคณารักษ 

 ๑๓๐๑ นางจันทนา  โอชารส 

 ๑๓๐๒ นางสาวจันทนี  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๓๐๓ นางสาวจันทร  ศิริสลุง 

 ๑๓๐๔ นางจันทรจิรา  สาดีน 

 ๑๓๐๕ นางสาวจันทรจิรา  ออนนวน 

 ๑๓๐๖ นางจันทรจีรา  เงินเส็ง 

 ๑๓๐๗ นางสาวจันทรตรี  อรชร 

 ๑๓๐๘ นางจันทรทิพย  พลาบดีวัฒน 

 ๑๓๐๙ นางสาวจันทรทิพย  ยะแสง 

 ๑๓๑๐ นางสาวจันทรธณา  จันทรเที่ยง 

 ๑๓๑๑ นางสาวจันทรเพ็ญ  ธิรินทอง 

 ๑๓๑๒ นางสาวจันทรเพ็ญ  ศิลารักษ 

 ๑๓๑๓ นางสาวจันทรเพ็ญ  วงศจําปา 

 ๑๓๑๔ นางสาวจันทรสุดา  มะณี 

 ๑๓๑๕ นางสาวจันทรา  แซล่ิม 

 ๑๓๑๖ นางจันทรา  สีหานาม 

 ๑๓๑๗ นางสาวจันทิมา  การสมจิตร 

 ๑๓๑๘ นางสาวจันทิมา  จันทรดี 
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 ๑๓๑๙ นางสาวจันทิมา  ปนนาผล 

 ๑๓๒๐ นางสาวจันทิมา  เมืองคุม 

 ๑๓๒๑ นางสาวจันทิมา  โอภาวัฒนสิน 

 ๑๓๒๒ นางจันทิรา  บรรดาศักดิ์ 

 ๑๓๒๓ นางสาวจันทิรา  อุดมฤทธิ์ 

 ๑๓๒๔ นางสาวจัสมิน  ตระกูลนาวี 

 ๑๓๒๕ นางสาวจัสมิน  หลังเศษ 

 ๑๓๒๖ นางจารินี  รักษาสิทธิ์ 

 ๑๓๒๗ นางสาวจารุณี  คะชาทอง 

 ๑๓๒๘ นางจารุณี  บุญเลิศ 

 ๑๓๒๙ นางสาวจารุณี  รักชาติ 

 ๑๓๓๐ นางจารุณี  สระอุบล 

 ๑๓๓๑ นางสาวจารุนัย  คํามิ่ง 

 ๑๓๓๒ นางสาวจารุพรรณ  ตานแตง 

 ๑๓๓๓ นางสาวจารุมาศ  สุคนธพงค 

 ๑๓๓๔ นางจารุวรรณ  จันแปรน 

 ๑๓๓๕ นางสาวจารุวรรณ  เติมสุข 

 ๑๓๓๖ นางสาวจารุวรรณ  บรรจง 

 ๑๓๓๗ นางสาวจารุวรรณ  ปรีเปรม 

 ๑๓๓๘ นางจารุวรรณ  วงษวัฒน 

 ๑๓๓๙ นางสาวจารุวรรณ  แสงทองดี 

 ๑๓๔๐ นางสาวจารุวรรณ  ไสยฉิม 

 ๑๓๔๑ นางสาวจารุวรรณ  อินัง 

 ๑๓๔๒ นางจาสินี  สุขเสริม 

 ๑๓๔๓ นางจํารูญศรี  แกวพวง 

 ๑๓๔๔ นางสาวจํารูญศรี  คงดวง 

 ๑๓๔๕ นางจิณภัธ  โปรงจิตร 

 ๑๓๔๖ นางสาวจิณัชชา  สมสิทธิ์ 

 ๑๓๔๗ นางสาวจิตตอารี  จินะใจ 

 ๑๓๔๘ นางจิตติมา  ตันติพุฒิกุล 

 ๑๓๔๙ นางสาวจิตติมา  พันธุแตง 

 ๑๓๕๐ นางจิตติมา  โสหนองบัว 

 ๑๓๕๑ นางสาวจิตติมา  หอมสินธุ 

 ๑๓๕๒ นางสาวจิตรลดา  ดวงกลาง 

 ๑๓๕๓ นางจิตรลดา  แตงอ่ํา 

 ๑๓๕๔ นางสาวจิตรวดี  คําภา 

 ๑๓๕๕ นางสาวจิตรวดี  สุทธิธรรมรัตน 

 ๑๓๕๖ นางจิตรวรรณ  สุขกลอม 

 ๑๓๕๗ นางจิตรา  ทักษณา 

 ๑๓๕๘ นางสาวจิตราวดี  สุขสม 

 ๑๓๕๙ นางจิตลาวรรณ  ฉันทจิตปรีชา 

 ๑๓๖๐ นางจินดาพร  วสุลีวรรณ 

 ๑๓๖๑ นางสาวจินดามาตร  ศรีคลาย 

 ๑๓๖๒ นางจินตนา  เข็มมาลัย 

 ๑๓๖๓ นางสาวจินตนา  คงศิริกําแหง 

 ๑๓๖๔ นางสาวจินตนา  จุนเจริญ 

 ๑๓๖๕ นางสาวจินตนา  ซาวคํา 

 ๑๓๖๖ นางสาวจินตนา  ตุยบุตร 

 ๑๓๖๗ นางสาวจินตนา  โตมาปา 

 ๑๓๖๘ นางสาวจินตนา  บับภาร 

 ๑๓๖๙ นางสาวจินตนา  เผือกเสวก 

 ๑๓๗๐ นางจินตนา  พลกระจาย 
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 ๑๓๗๑ นางสาวจินตนา  มั่นเหมาะ 

 ๑๓๗๒ นางสาวจินตนา  มีสุขสวัสดิ์ 

 ๑๓๗๓ นางสาวจินตนา  มุณีรัตน 

 ๑๓๗๔ นางจินตนา  ราชวงค 

 ๑๓๗๕ นางสาวจินตนา  ศรีสุข 

 ๑๓๗๖ นางสาวจินตนา  สุขละเอียด 

 ๑๓๗๗ นางจินตนา  อินสม 

 ๑๓๗๘ นางสาวจินตรา  กองอิ้ม 

 ๑๓๗๙ นางสาวจินตหลา  เคนศิริ 

 ๑๓๘๐ นางสาวจินตา  หะยีบือราเฮง 

 ๑๓๘๑ นางจินนารีย  สุขคลาย 

 ๑๓๘๒ นางสาวจิรกิติ  วงศเนตร 

 ๑๓๘๓ นางสาวจิรนันท  กุลฉวะ 

 ๑๓๘๔ นางสาวจิรนันท  จันทรขอนแกน 

 ๑๓๘๕ นางสาวจิรนันท  จินดาราม 

 ๑๓๘๖ นางสาวจิรนันท  ศรีนอย 

 ๑๓๘๗ นางจิรภัทร  นูพิมพ 

 ๑๓๘๘ นางสาวจิรภิญญา  สุขลน 

 ๑๓๘๙ นางจิรวดี  พูลทรัพย 

 ๑๓๙๐ นางจิรวดี  วิจิตร 

 ๑๓๙๑ นางสาวจิระพรรณ  ชมภูวิเศษ 

 ๑๓๙๒ นางจิระภา  วรรณชัย 

 ๑๓๙๓ นางสาวจิรัฐติกาล  มีจันที 

 ๑๓๙๔ นางสาวจิรันธรา  ธนสินชัย 

 ๑๓๙๕ นางสาวจิราธิป  เหลืองรุงโรจน 

 ๑๓๙๖ นางสาวจิราพร  เกิดศรี 

 ๑๓๙๗ นางจิราพร  คําชมภู 

 ๑๓๙๘ นางสาวจิราพร  เจะหมะหลี 

 ๑๓๙๙ นางสาวจิราพร  ดวงสวัสดิ์ 

 ๑๔๐๐ นางจิราพร  วีระยุทธวัฒนะ 

 ๑๔๐๑ นางสาวจิราพร  สินธุพรหม 

 ๑๔๐๒ นางสาวจิราพร  หนูปลอด 

 ๑๔๐๓ นางจิราพร  อินทรมวง 

 ๑๔๐๔ นางจิราพรรณ  ชูขันธ 

 ๑๔๐๕ นางสาวจิราพรรณ  ภูมิเพ็ง 

 ๑๔๐๖ นางสาวจิราภรณ  กรึกสําโรง 

 ๑๔๐๗ นางสาวจิราภรณ  กิตติพงษพัฒนา 

 ๑๔๐๘ นางสาวจิราภรณ  กุลรักษา 

 ๑๔๐๙ นางสาวจิราภรณ  ชูออน 

 ๑๔๑๐ นางจิราภรณ  พรมมี 

 ๑๔๑๑ นางจิราภรณ  พลเดช 

 ๑๔๑๒ นางสาวจิราภรณ  ไมแกว 

 ๑๔๑๓ นางสาวจิราภรณ  เลิศเจริญฤทธิ์ 

 ๑๔๑๔ นางสาวจิราภรณ  วิชาเครื่อง 

 ๑๔๑๕ นางจิราภรณ  แสงมี 

 ๑๔๑๖ นางสาวจิราภา  แกวศรี 

 ๑๔๑๗ นางสาวจิรายุ  อนันทวรรณ 

 ๑๔๑๘ นางสาวจิรารัตน  แสงวงศ 

 ๑๔๑๙ นางสาวจิราวรรณ  นาสมจิตร 

 ๑๔๒๐ นางสาวจิราวรรณ  กองมวง 

 ๑๔๒๑ นางสาวจิรีรัตน  ยอดคีรี 

 ๑๔๒๒ นางจีรนันท  ธรรมจันทา 



 หนา   ๗๙ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๔๒๓ นางสาวจีรนันท  เย็นแสงจันทร 

 ๑๔๒๔ นางจีรนันท  สักลอ 

 ๑๔๒๕ นางสาวจีรพร  ตันไชย 

 ๑๔๒๖ นางสาวจีรสุดา  ทองสรรค 

 ๑๔๒๗ นางจีระภา  นิลราย 

 ๑๔๒๘ นางสาวจีราวรรณ  กลางนุรักษ 

 ๑๔๒๙ นางจีราวรรณ  พิงภักดิ์ 

 ๑๔๓๐ นางสาวจุฑาทิพย  เจริญผิว 

 ๑๔๓๑ นางสาวจุฑาทิพย  พูลสุข 

 ๑๔๓๒ นางจุฑาทิพย  วะรงค 

 ๑๔๓๓ นางสาวจุฑานันท  ผาสุข 

 ๑๔๓๔ นางสาวจุฑาภรณ  คงชาติ 

 ๑๔๓๕ นางสาวจุฑาภรณ  ทาจีนะ 

 ๑๔๓๖ นางสาวจุฑาภรณ  สัมพันธ 

 ๑๔๓๗ นางสาวจุฑามาศ  เกื้อสกุล 

 ๑๔๓๘ นางจุฑามาศ  จิตสวาง 

 ๑๔๓๙ นางสาวจุฑามาศ  ทองสิมา 

 ๑๔๔๐ นางสาวจุฑามาศ  ศรีพงษพันธุกุล 

 ๑๔๔๑ นางจุฑามาศ  สมบูรณ 

 ๑๔๔๒ นางสาวจุฑามาศ  สุตาธิกานนท 

 ๑๔๔๓ นางสาวจุฑามาศ  เสาวกูล 

 ๑๔๔๔ นางสาวจุฑามาศ  อนุสรณธีระกุล 

 ๑๔๔๕ นางสาวจุฑารัตน  แกวดํา 

 ๑๔๔๖ นางสาวจุฑารัตน  ขันธวิชัย 

 ๑๔๔๗ นางสาวจุฑารัตน  คชรัตน 

 ๑๔๔๘ นางสาวจุฑารัตน  ไชยเอียด 

 ๑๔๔๙ นางสาวจุฑารัตน  ธนะ 

 ๑๔๕๐ นางสาวจุฑารัตน  บือซา 

 ๑๔๕๑ นางสาวจุฑารัตน  พรมเรือง 

 ๑๔๕๒ นางสาวจุฑารัตน  เรืองแกว 

 ๑๔๕๓ นางจุฑารัตน  สมสาย 

 ๑๔๕๔ นางสาวจุฑารัตน  เอกวาสนานันต 

 ๑๔๕๕ นางจุฑารัตย  ชุมสาชัย 

 ๑๔๕๖ นางสาวจุฑารินทร  ศรีเจริญ 

 ๑๔๕๗ นางสาวจุติพร  จันทรแปน 

 ๑๔๕๘ นางสาวจุธารัตน  กองโส 

 ๑๔๕๙ นางสาวจุรารัตน  ย้ิมไธสง 

 ๑๔๖๐ นางสาวจุรีพร  จําปาเรือง 

 ๑๔๖๑ นางจุรีพร  ไชยสังหาร 

 ๑๔๖๒ นางสาวจุรีพร  ดินลานสกูล 

 ๑๔๖๓ นางสาวจุรีพร  โรนพิมาย 

 ๑๔๖๔ นางสาวจุรีพรรณ  สันใจ 

 ๑๔๖๕ นางสาวจุรีภรณ  พูนชัย 

 ๑๔๖๖ นางสาวจุรีรัตน  คําอินทร 

 ๑๔๖๗ นางสาวจุรีรัตน  โรจนเจริญชัย 

 ๑๔๖๘ นางสาวจุวัยนีย  องศารา 

 ๑๔๖๙ นางสาวจุฬาทิพย  เกิดสุข 

 ๑๔๗๐ นางสาวจุฬามาศ  บุญมา 

 ๑๔๗๑ นางสาวจุฬารัตน  ปฐมวีราวรรธน 

 ๑๔๗๒ นางสาวจุฬาลักษณ  ธรรมธิ 

 ๑๔๗๓ นางสาวจุฬาลักษณ  สุดตะนก 

 ๑๔๗๔ นางสาวเจน  สุริยจักรยุธนา 



 หนา   ๘๐ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๔๗๕ นางสาวเจนจิรา  คุลิลัง 

 ๑๔๗๖ นางเจนจิรา  ศรีมุณี 

 ๑๔๗๗ นางเจนจิรา  สิทธิ์ขุนทศ 

 ๑๔๗๘ นางเจษฎา  เชาววันกลาง 

 ๑๔๗๙ นางสาวเจษณี  เดชปรีชา 

 ๑๔๘๐ นางสาวเจะซง  สาและ 

 ๑๔๘๑ นางสาวเจะเยาะ  เจะแว 

 ๑๔๘๒ นางสาวเจิดนภา  แสงสวาง 

 ๑๔๘๓ นางสาวเจียมจิรา  อินทะรังษี 

 ๑๔๘๔ นางสาวแจมจันทร  จุยเจริญ 

 ๑๔๘๕ นางสาวฉวีวรรณ  เพชรอาวุธ 

 ๑๔๘๖ นางสาวฉัตรธภาดา  นิราราช 

 ๑๔๘๗ นางฉัตรธยา  ศรีหาเศษ 

 ๑๔๘๘ นางฉัตรภรณ  ปานเพชร 

 ๑๔๘๙ นางฉัตรมณี  ธนาศิลปเกษม 

 ๑๔๙๐ นางสาวฉัตรวดี  ปนวงศ 

 ๑๔๙๑ นางสาวฉัตรวรุณ  ประหยัดทรัพย 

 ๑๔๙๒ นางฉัตรวิไล  สาเฉย 

 ๑๔๙๓ นางสาวฉัตรวิสาข  เชาวนตระกูล 

 ๑๔๙๔ นางฉันทพร  พิทักษธรรม 

 ๑๔๙๕ นางสาวเฉลิมเพชร  ไชยวงศษา 

 ๑๔๙๖ นางสาวชญาณพิมพ  อุตรวิเศษกุล 

 ๑๔๙๗ นางสาวชญานภา  ทะหลา 

 ๑๔๙๘ นางสาวชญานันทน  ตางใจ 

 ๑๔๙๙ นางสาวชญานิษฐ  รัตนมณี 

 ๑๕๐๐ นางสาวชญานิษฐ  เสนาะพิณ 

 ๑๕๐๑ นางสาวชญานี  แซกอง 

 ๑๕๐๒ นางสาวชญาภัค  คํามา 

 ๑๕๐๓ นางสาวชฎาภรณ  สวางสุข 

 ๑๕๐๔ นางสาวชนนิกานต  สําราญอินทร 

 ๑๕๐๕ นางชนนิกุล  วิวัตรชัย 

 ๑๕๐๖ นางสาวชนภัทร  สิมงาม 

 ๑๕๐๗ นางสาวชนมชนก  ฉวีวงศ 

 ๑๕๐๘ นางสาวชนมณนันท  ผาตา 

 ๑๕๐๙ นางสาวชนมน  กลีบบัว 

 ๑๕๑๐ นางชนัญญชิดา  พรมมี 

 ๑๕๑๑ นางชนันทธิดา  สียา 

 ๑๕๑๒ นางสาวชนันภรณ  จินดามุณี 

 ๑๕๑๓ นางสาวชนาพร  บุญญาทวี 

 ๑๕๑๔ นางชนิฐา  อิสาน 

 ๑๕๑๕ นางสาวชนิดา  ชลวัฒนะกุล 

 ๑๕๑๖ นางชนิดา  หัดขะเจ 

 ๑๕๑๗ นางสาวชนิดา  เหลืองอุทัยรัตน 

 ๑๕๑๘ นางชบา  ทองปลิว 

 ๑๕๑๙ นางสาวชมพู  สายวิลัย 

 ๑๕๒๐ นางสาวชมพูนุช  บุนนท 

 ๑๕๒๑ นางสาวชมพูนุท  ชํานาญชาง 

 ๑๕๒๒ นางสาวชมภู  บุตรดีวงษ 

 ๑๕๒๓ นางสาวชมภูนุช  อาษา 

 ๑๕๒๔ นางสาวชมัยพร  บํารุง 

 ๑๕๒๕ นางสาวชมัยพร  ปาวะลี 

 ๑๕๒๖ นางชยานันต  ปญจรัก 



 หนา   ๘๑ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๕๒๗ นางสาวชยาภา  ใหญพงษ 

 ๑๕๒๘ นางชยิสรา  คําแสน 

 ๑๕๒๙ นางสาวชรินทรทิพย  ภักดีสุวรรณ 

 ๑๕๓๐ นางสาวชลดา  ดวงจันทร 

 ๑๕๓๑ นางสาวชลดา  ทวีกิติกุล 

 ๑๕๓๒ นางสาวชลดา  วรรณรี 

 ๑๕๓๓ นางสาวชลธิชา  กิจบรรจง 

 ๑๕๓๔ นางสาวชลธิชา  จึงมั่นคง 

 ๑๕๓๕ นางชลธิชา  ตะพัง 

 ๑๕๓๖ นางชลธิชา  ตันติเลขา 

 ๑๕๓๗ นางสาวชลธิชา  โพนท ี

 ๑๕๓๘ นางสาวชลธิชา  อินทรสนิท 

 ๑๕๓๙ นางสาวชลธิดา  มุงหมาย 

 ๑๕๔๐ นางสาวชลธิรศน  รัตนะภักดีพัฒน 

 ๑๕๔๑ นางชลรัตนดา  บุญจิระสวัสดิ์ 

 ๑๕๔๒ นางสาวชลฤดี  สูตรสุคนธ 

 ๑๕๔๓ นางสาวชลลดา  มานิตเฉลิมชัย 

 ๑๕๔๔ นางสาวชลลดา  หลอพิเชียร 

 ๑๕๔๕ นางชลลดา  อินทวาส 

 ๑๕๔๖ นางสาวชลสิริ  เศรษฐสิริโชติ 

 ๑๕๔๗ นางสาวชลาลัย  ขลิบเงิน 

 ๑๕๔๘ นางสาวชลาลัย  หมื่นอนันต 

 ๑๕๔๙ นางสาวชลิดา  ขวัญวิเชียร 

 ๑๕๕๐ นางสาวชลินทรา  จันทะคุณ 

 ๑๕๕๑ นางชลียา  เพียเพ็งตน 

 ๑๕๕๒ นางสาวชโลธร  ชาวบานกราง 

 ๑๕๕๓ นางสาวชวลี  กิติผง 

 ๑๕๕๔ นางสาวชวัลรัตน  กองกันภัย 

 ๑๕๕๕ นางสาวชวาลา  ยะดี 

 ๑๕๕๖ นางสาวชัญญาภัค  สุนทรพฤกษ 

 ๑๕๕๗ นางสาวชัยนะ  มะนิ 

 ๑๕๕๘ นางสาวชาลินี  ทามวง 

 ๑๕๕๙ นางสาวชาลินี  สุรธรรม 

 ๑๕๖๐ นางสาวชาวดี  แกวละเอียด 

 ๑๕๖๑ นางชิดชนก  จักรโนวรรณ 

 ๑๕๖๒ นางชิดชนก  ชูวงศโกมล 

 ๑๕๖๓ นางชิสา  ไตรภพ 

 ๑๕๖๔ นางสาวชีรีน  วาฮา 

 ๑๕๖๕ นางสาวชีวนันท  เงินทอง 

 ๑๕๖๖ นางสาวชื่นใจ  โตเปาะ 

 ๑๕๖๗ นางสาวชุจินันท  เพ็งกระจาด 

 ๑๕๖๘ นางชุดา  แกวแกนตา 

 ๑๕๖๙ นางชุดา  สมวิลัย 

 ๑๕๗๐ นางสาวชุดาณัฏฐ  อัครชินวณิชย 

 ๑๕๗๑ นางชุดาภา  ถาวรจิตต 

 ๑๕๗๒ นางชุติกาญจน  ณัฐดนัยปริพัตร 

 ๑๕๗๓ นางสาวชุตินันท  สมบูรณ 

 ๑๕๗๔ วาที่รอยตรีหญิง  ชุติมณฑน  พุมฉัตร 

 ๑๕๗๕ นางชุติมนต  จันทรพูนทรัพย 

 ๑๕๗๖ นางสาวชุติมา  นนทะสร 

 ๑๕๗๗ นางสาวชุติมา  ปานอําพันธ 

 ๑๕๗๘ นางสาวชุติมา  รัชชะ 



 หนา   ๘๒ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๕๗๙ นางชุติมา  วงษแกว 

 ๑๕๘๐ นางสาวชุติมา  สงแกว 

 ๑๕๘๑ นางสาวชุติมา  หงษา 

 ๑๕๘๒ นางสาวชุติมา  อุมอยู 

 ๑๕๘๓ นางสาวชุพาพร  ชะนะ 

 ๑๕๘๔ นางสาวชุมศิริ  บัณฑิตวิศาล 

 ๑๕๘๕ นางชุลีกรณ  กันทะนิด 

 ๑๕๘๖ นางสาวชุลีพร  ตลันกูล 

 ๑๕๘๗ นางสาวชุลีพร  แสงเพ่ิม 

 ๑๕๘๘ นางสาวชูเนตร  จีนขจร 

 ๑๕๘๙ นางสาวเชษฐสุดา  ล้ิมวัฒนา 

 ๑๕๙๐ นางสาวเชษฐินี  แสนศิริ 

 ๑๕๙๑ นางสาวโชติกานต  ปยะไพร 

 ๑๕๙๒ นางสาวโชติมณี  แกวเสริม 

 ๑๕๙๓ นางสาวโชติมา  เมืองพิล 

 ๑๕๙๔ นางสาวโชติมา  วิจะสิกะ 

 ๑๕๙๕ นางสาวซอบรียะห  ดะแซ 

 ๑๕๙๖ นางสาวซอบารียะ  เจะแว 

 ๑๕๙๗ นางสาวซอฟวัน  ลือแบลูวง 

 ๑๕๙๘ นางสาวซัซวานี  แลแรมะ 

 ๑๕๙๙ นางสาวซัมซารีนา  เจะกาเดร 

 ๑๖๐๐ นางสาวซัมซียะ  มอลอเลาะ 

 ๑๖๐๑ นางสาวซัมซีเยาะ  ดอเลาะ 

 ๑๖๐๒ นางสาวซัยดานี  ดาโอะ 

 ๑๖๐๓ นางสาวซัลมา  หมัดหมัน 

 ๑๖๐๔ นางสาวซากีนะ  บากา 

 ๑๖๐๕ นางสาวซากีนา  สาแล 

 ๑๖๐๖ นางสาวซากีเราะ  โตะกูบาฮา 

 ๑๖๐๗ นางซากีเราะ  หวันยุโสป 

 ๑๖๐๘ นางสาวซากีเราะห  ตอมะ 

 ๑๖๐๙ นางสาวซาบารียะห  ดาแฮ 

 ๑๖๑๐ นางสาวซามีลา  มาหะมะ 

 ๑๖๑๑ นางสาวซามีฮา  มีเซ็ง 

 ๑๖๑๒ นางสาวซารีนา  เวชสิทธิ์ 

 ๑๖๑๓ นางสาวซารีปะห  ซือรี 

 ๑๖๑๔ นางสาวซารีพะ  แวโซะ 

 ๑๖๑๕ นางสาวซารีพะห  ปูเตะ 

 ๑๖๑๖ นางสาวซารีมะห  ฮาละ 

 ๑๖๑๗ นางสาวซารีระห  แวสามะ 

 ๑๖๑๘ นางสาวซารีฮะห  เจะนิ 

 ๑๖๑๙ นางสาวซารูมี่  เหมมา 

 ๑๖๒๐ นางสาวซาลีนา  มิง 

 ๑๖๒๑ นางสาวซาลีฮา  กือระ 

 ๑๖๒๒ นางสาวซาอียะ  เจะมะ 

 ๑๖๒๓ นางสาวซีตีกัสมีนา  ยะโกะ 

 ๑๖๒๔ นางสาวซีตีอาบีดะห  มามะ 

 ๑๖๒๕ นางสาวซีลาวาตี  กาเจ 

 ๑๖๒๖ นางสาวซีลาวาตี  มามะ 

 ๑๖๒๗ นางสาวซีฮัน  ยามา 

 ๑๖๒๘ นางสาวซีฮาม  บะอู 

 ๑๖๒๙ นางซูซานา  สานอ 

 ๑๖๓๐ นางสาวซูนีตา  ทาหา 



 หนา   ๘๓ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๖๓๑ นางสาวซูนีตา  แบรอสะแม 

 ๑๖๓๒ นางสาวซูไนดา  วาเตะ 

 ๑๖๓๓ นางสาวซูบารีนา  สิเดะ 

 ๑๖๓๔ นางสาวซูฟยะห  เจะแม 

 ๑๖๓๕ นางสาวซูไมยะห  หะยีเจะแว 

 ๑๖๓๖ นางสาวซูรีนา  อามิง 

 ๑๖๓๗ นางสาวซูไรณี  เด็งพาแน 

 ๑๖๓๘ นางสาวซูไรดา  เจะเฮาะ 

 ๑๖๓๙ นางสาวซูไรดา  บือโต 

 ๑๖๔๐ นางสาวซูไรดา  แมงเด็ง 

 ๑๖๔๑ นางสาวซูไรดา  แมเราะ 

 ๑๖๔๒ นางสาวซูไรดา  สุหลง 

 ๑๖๔๓ นางสาวซูไรดา  อูมา 

 ๑๖๔๔ นางสาวซูไรยา  เซ็ง 

 ๑๖๔๕ นางสาวซูวัยบะห  สาเตาะ 

 ๑๖๔๖ นางสาวซูฮัยนี  หะระตี 

 ๑๖๔๗ นางซูฮานา  ตายาตะ 

 ๑๖๔๘ นางสาวซูไฮลา  อับดุลดานิง 

 ๑๖๔๙ นางสาวเซาดะ  สะอุ 

 ๑๖๕๐ นางสาวแซเราะ  สะนิ 

 ๑๖๕๑ นางสาวโซฟยะ  ลุโบะกาแม 

 ๑๖๕๒ นางสาวโซฟยา  เจะและ 

 ๑๖๕๓ นางสาวโซเฟย  ปาทาน 

 ๑๖๕๔ นางโซเฟย  สาดีน 

 ๑๖๕๕ นางสาวโซเฟยณีย  ดอนิ 

 ๑๖๕๖ นางสาวไซตน  สะมิงบองอ 

 ๑๖๕๗ นางสาวไซนะ  หะแว 

 ๑๖๕๘ นางสาวไซนะ  เจะแน 

 ๑๖๕๙ นางไซลา  หะยีมะเกะ 

 ๑๖๖๐ นางสาวฌุมพรี  ศุจิจันทรรัตน 

 ๑๖๖๑ นางญดาธัญนันท  กาลจักร 

 ๑๖๖๒ นางสาวญาณภรณ  ธรรมวิเศษ 

 ๑๖๖๓ นางสาวญาณิศา  จิณณะบุญญานนท 

 ๑๖๖๔ นางสาวญาดา  คชพันธุ 

 ๑๖๖๕ นางสาวญานิกา  พวงผกา 

 ๑๖๖๖ นางสาวญาศินี  ปญญาวราภรณ 

 ๑๖๖๗ นางสาวฐานิดา  ไทยขํา 

 ๑๖๖๘ นางสาวฐานิยา  พันธศิลป 

 ๑๖๖๙ นางฐิญาดา  เจริญสุข 

 ๑๖๗๐ นางสาวฐิตา  สังขนัครา 

 ๑๖๗๑ นางสาวฐิตารีย  โชคพิชัยภูษิต 

 ๑๖๗๒ นางสาวฐิตารีย  โยธาทิพย 

 ๑๖๗๓ นางสาวฐิตาวลี  พุทธคุณธิวัฒน 

 ๑๖๗๔ นางสาวฐิติกร  สาสังข 

 ๑๖๗๕ นางฐิติกาญจน  พิลาลํ้า 

 ๑๖๗๖ นางสาวฐิติชญาน  สมอรัตน 

 ๑๖๗๗ นางสาวฐิตินันท  นวมศิริ 

 ๑๖๗๘ นางสาวฐิติพร  เพ็ชรฤทธิ์ 

 ๑๖๗๙ นางสาวฐิติพร  สิระใจ 

 ๑๖๘๐ นางสาวฐิติมา  ทุงสวย 

 ๑๖๘๑ นางสาวฐิติมา  ปาทะ 

 ๑๖๘๒ นางสาวฐิติมา  สังขทอง 



 หนา   ๘๔ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๖๘๓ นางฐิติมา  สุขพงษ 

 ๑๖๘๔ นางฐิติมา  หมัดอะด้ํา 

 ๑๖๘๕ นางสาวฐิติมา  แหวเนตร 

 ๑๖๘๖ นางสาวฐิติมาภร  สิทธิเชียงพิณ 

 ๑๖๘๗ นางฐิติยา  ศรีโย 

 ๑๖๘๘ นางสาวฐิติรัตน  หลงพรหม 

 ๑๖๘๙ นางสาวฐิติลักษณ  คํามูล 

 ๑๖๙๐ นางสาวฐิติลักษณ  พรนวม 

 ๑๖๙๑ นางสาวฐิติวดี  ธรรมเจริญ 

 ๑๖๙๒ นางสาวฐิติวรดา  ชายแกว 

 ๑๖๙๓ นางสาวฐิติวรรณ  พลกุล 

 ๑๖๙๔ นางสาวฐิติวรรณ  แสงสังข 

 ๑๖๙๕ นางสาวณฐพร  ผิวผาด 

 ๑๖๙๖ นางสาวณฐมน  หลงผาสุข 

 ๑๖๙๗ นางสาวณฐวรรณ  ลิขิตกําจร 

 ๑๖๙๘ นางสาวณธิดา  ปญญาไว 

 ๑๖๙๙ นางสาวณปภัช  ศิริเขตกรณ 

 ๑๗๐๐ นางสาวณภัคมณ  มะเนาะ 

 ๑๗๐๑ นางสาวณภัทร  เชื้อแกว 

 ๑๗๐๒ นางณภัสนันท  ทองอาจ 

 ๑๗๐๓ นางสาวณภาภัช  กินณะรีโดน 

 ๑๗๐๔ นางสาวณฤดี  แกนจันทร 

 ๑๗๐๕ นางสาวณลินี  โพธิสิริสกุลวงศ 

 ๑๗๐๖ นางสาวณัชชา  ชาญอนุสรสิทธิ์ 

 ๑๗๐๗ นางสาวณัชภณิชา  ฐานิตพิชญา 

 ๑๗๐๘ นางสาวณัฎฐธินันท  ชินคํา 

 ๑๗๐๙ นางสาวณัฎฐา  ดวงตา 

 ๑๗๑๐ นางณัฏฐชญานิศ  ฤาชา 

 ๑๗๑๑ นางสาวณัฏฐณิชชา  ธนบัตร 

 ๑๗๑๒ นางสาวณัฏฐภัสสร  สุขประเสริฐ 

 ๑๗๑๓ นางสาวณัฏฐรณันท  เจือจันทร 

 ๑๗๑๔ นางสาวณัฏฐวรรณ  พันธุไม 

 ๑๗๑๕ นางสาวณัฏฐาสินี  เกื้อกูล 

 ๑๗๑๖ นางณัฏฐิกา  จันทสุวรรณ 

 ๑๗๑๗ นางณัฐกฤตา  ทวีชัย 

 ๑๗๑๘ นางณัฐกฤตา  อินทา 

 ๑๗๑๙ นางสาวณัฐกาญจน  เดนชัย 

 ๑๗๒๐ นางสาวณัฐกาญจน  สิทธิองอาจ 

 ๑๗๒๑ นางสาวณัฐกาญจน  สุขคณาภิบาล 

 ๑๗๒๒ นางสาวณัฐกานต  สุขกสิ 

 ๑๗๒๓ นางสาวณัฐกานต  อนันต 

 ๑๗๒๔ นางสาวณัฐคณิต  ศิริกิจ 

 ๑๗๒๕ นางณัฐจารวี  กุระดี 

 ๑๗๒๖ นางสาวณัฐจิรา  กองจอหอ 

 ๑๗๒๗ นางณัฐชยา  ไชยมะโน 

 ๑๗๒๘ นางณัฐชยา  ปญญาถม 

 ๑๗๒๙ นางณัฐชยาธารี  เกษีวามนตรี 

 ๑๗๓๐ นางสาวณัฐชา  คุณากรกวิน 

 ๑๗๓๑ นางสาวณัฐชานันท  บุญโรภาคย 

 ๑๗๓๒ นางสาวณัฐชุตา  สิงหกลาง 

 ๑๗๓๓ นางณัฐฐมนญ  เพียรี 

 ๑๗๓๔ นางสาวณัฐฐาพร  ประพันธ 



 หนา   ๘๕ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๗๓๕ นางสาวณัฐณิชา  ทองทวีภรณ 

 ๑๗๓๖ นางสาวณัฐณิชา  อินทรอักษร 

 ๑๗๓๗ นางสาวณัฐถา  ดวงทอง 

 ๑๗๓๘ นางสาวณัฐธิดา  จินดาพล 

 ๑๗๓๙ นางสาวณัฐธิดา  ชาญนรา 

 ๑๗๔๐ นางสาวณัฐธิดา  ดีเพชร 

 ๑๗๔๑ นางสาวณัฐธิดา  บุญถนอม 

 ๑๗๔๒ นางสาวณัฐธิดา  ปานสุขสาร 

 ๑๗๔๓ นางสาวณัฐธิดา  รังสิกรรพุม 

 ๑๗๔๔ นางสาวณัฐนันท  รุจีรไพบูลย 

 ๑๗๔๕ นางสาวณัฐนิชา  สาดีน 

 ๑๗๔๖ นางสาวณัฐปนีย  ดําหวัง 

 ๑๗๔๗ นางณัฐปภัสร  ธรรมดา 

 ๑๗๔๘ นางณัฐพร  ชัยชนะ 

 ๑๗๔๙ นางสาวณัฐพร  วงคอานา 

 ๑๗๕๐ นางสาวณัฐภรณ  สมบุตร 

 ๑๗๕๑ นางสาวณัฐมามณี  เกล้ียงคําหมอ 

 ๑๗๕๒ นางสาวณัฐยา  วิเชียรมณี 

 ๑๗๕๓ นางสาวณัฐรดา  อินทุวัน 

 ๑๗๕๔ นางณัฐรานุช  ศิวบุณยวงศ 

 ๑๗๕๕ นางสาวณัฐริกา  ทองซุย 

 ๑๗๕๖ นางสาวณัฐรียา  ประเสริฐสิทธิ์ 

 ๑๗๕๗ นางสาวณัฐวดี  ธรเสนา 

 ๑๗๕๘ นางสาวณัฐวรางค  แกวประภา 

 ๑๗๕๙ นางสาวณัฐวลัณชญ  พรมจันทร 

 ๑๗๖๐ นางสาวณัฐสุดา  คงหอม 

 ๑๗๖๑ นางณัฐสุดา  ซาหีมซา 

 ๑๗๖๒ นางสาวณัฐสุดา  นุชรุงเรือง 

 ๑๗๖๓ นางสาวณัฐาศิริ  โคตรใจหลัก 

 ๑๗๖๔ นางสาวณัฐินา  เขียวออน 

 ๑๗๖๕ นางสาวณันทลิณี  สุขทรัพย 

 ๑๗๖๖ นางสาวณาตยา  สวนมนิล 

 ๑๗๖๗ นางณาตยา  แสะอาหลี 

 ๑๗๖๘ นางณิชกมล  พรหมฤทธิ์ 

 ๑๗๖๙ นางณิชชา  เพชรสถิต 

 ๑๗๗๐ นางสาวณิชมน  อาวรณ 

 ๑๗๗๑ นางสาวณิชา  นาคสุขสกุล 

 ๑๗๗๒ นางสาวณิชา  บุณยาภรณ 

 ๑๗๗๓ นางสาวณิชา  สุภาษิต 

 ๑๗๗๔ นางสาวณิชาภา  ธูปงามเจริญ 

 ๑๗๗๕ นางสาวณิชารีย  โพธิจินดากุล 

 ๑๗๗๖ นางณิญดา  แสงสุข 

 ๑๗๗๗ นางสาวณิรดา  คุปตพงศ 

 ๑๗๗๘ นางสาวณูรีตา  บีมา 

 ๑๗๗๙ นางดณยฉัตร  พานิชเลิศ 

 ๑๗๘๐ นางสาวดรุณี  นฤดีศรีอุทัย 

 ๑๗๘๑ นางสาวดรุณี  ลาไหน 

 ๑๗๘๒ นางสาวดรุณี  สุวรรณบํารุง 

 ๑๗๘๓ นางสาวดลนภา  ศรีวนิช 

 ๑๗๘๔ นางสาวดวงกมล  ดวงสวัสดิ์ 

 ๑๗๘๕ นางสาวดวงกมล  บุญแกว 

 ๑๗๘๖ นางดวงกมล  ภัคดีสาร 



 หนา   ๘๖ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๗๘๗ นางดวงกมล  สุวรรณสาม 

 ๑๗๘๘ นางสาวดวงแข  บุญสง 

 ๑๗๘๙ นางสาวดวงใจ  เกิดทอง 

 ๑๗๙๐ นางสาวดวงใจ  นุสิทธิ์ 

 ๑๗๙๑ นางดวงดาว  วงษตา 

 ๑๗๙๒ นางดวงเดือน  ตันหยง 

 ๑๗๙๓ นางสาวดวงเดือน  ศรีนักราช 

 ๑๗๙๔ นางสาวดวงนภา  พรมทิพย 

 ๑๗๙๕ นางสาวดวงนภา  มวงขาว 

 ๑๗๙๖ นางสาวดวงเนตร  สมมิตตะ 

 ๑๗๙๗ นางสาวดวงเนตร  สุดนิยาย 

 ๑๗๙๘ นางดวงพร  เฉลียวสันติกุล 

 ๑๗๙๙ นางสาวดวงพร  ยอดพุฒ 

 ๑๘๐๐ นางสาวดวงพร  หอยสังข 

 ๑๘๐๑ นางสาวดวงเพชร  พลราษฎร 

 ๑๘๐๒ นางดวงมณี  ชูจินดา 

 ๑๘๐๓ นางสาวดวงมณีย  ลานตวน 

 ๑๘๐๔ นางสาวดวงรัตน  สมภาร 

 ๑๘๐๕ นางสาวดวงสมร  ดวงใจ 

 ๑๘๐๖ นางสาวดวงสมร  แสงรัตนเดช 

 ๑๘๐๗ นางดวงหทัย  สวนเพลง 

 ๑๘๐๘ นางสาวดามพวรรณ  ทองมั่น 

 ๑๘๐๙ นางสาวดายิน  ชัยสิทธิ์ 

 ๑๘๑๐ นางสาวดาระณี  เขตเจริญ 

 ๑๘๑๑ นางดาราพร  ขจรพิทักษ 

 ๑๘๑๒ นางสาวดาราพร  พรมแสนปง 

 ๑๘๑๓ นางสาวดาราวรรณ  เข็มตรง 

 ๑๘๑๔ นางสาวดาริน  ศรีทองธรรม 

 ๑๘๑๕ นางสาวดารุณี  นุยเขียว 

 ๑๘๑๖ นางสาวดาวประกาย  เดชะพงษ 

 ๑๘๑๗ นางดาวไสย  ประกอบกิจ 

 ๑๘๑๘ นางสาวดียานา  อิสกินี 

 ๑๘๑๙ นางดุจเดือน  เมาพัด 

 ๑๘๒๐ นางสาวดุลยา  พฤกษฤดี 

 ๑๘๒๑ นางสาวดุษณี  ชมบุญ 

 ๑๘๒๒ นางสาวดุษณีย  หลีจวน 

 ๑๘๒๓ นางสาวเดนนภา  เคนพันคอ 

 ๑๘๒๔ นางเดนนภา  แสงยอย 

 ๑๘๒๕ นางเดือนฉาย  ใจคง 

 ๑๘๒๖ นางสาวเดือนเพ็ญ  สมประสงค 

 ๑๘๒๗ นางสาวเดือนมนัส  หงสสิงห 

 ๑๘๒๘ นางสาวตติยา  มูสา 

 ๑๘๒๙ นางสาวตรีทิพ  บุญชวย 

 ๑๘๓๐ นางสาวตรีทิพย  เครือหลี 

 ๑๘๓๑ นางสาวตรีลักษณ  บราเฮ็ง 

 ๑๘๓๒ นางตวงจรินทร  ดํารงสันติธรรม 

 ๑๘๓๓ นางสาวตวงพร  ชุมประเสริฐ 

 ๑๘๓๔ นางสาวตวนซอบารียะห  นิเลาะ 

 ๑๘๓๕ นางสาวตวนซูรัยฮัน  ปาแซ 

 ๑๘๓๖ นางสาวตวนมัชวิน  กุโน 

 ๑๘๓๗ นางสาวตอยยีบะ  มูนี 

 ๑๘๓๘ นางสาวตัจรี  สุมาลี 



 หนา   ๘๗ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๘๓๙ นางสาวติยากร  แกวกา 

 ๑๘๔๐ นางสาวติยารัชต  ขยันกิจ 

 ๑๘๔๑ นางสาวตูแวนูรมา  กูโนะ 

 ๑๘๔๒ นางสาวเตือนใจ  ดีดสี 

 ๑๘๔๓ นางสาวถนอมนวล  แสงราช 

 ๑๘๔๔ นางถิรวรรณ  จินดามณีกรกุล 

 ๑๘๔๕ นางสาวทรรศมน  รัตนพร 

 ๑๘๔๖ นางสาวทวิติยา  สุรเดชา 

 ๑๘๔๗ นางทองทิพย  มาวงษ 

 ๑๘๔๘ นางทักษอร  เทพพรหม 

 ๑๘๔๙ นางสาวทักษอร  อังศุธรารักษ 

 ๑๘๕๐ นางสาวทัดดาว  เสือกล่ิน 

 ๑๘๕๑ นางสาวทัดตา  สุภากูลย 

 ๑๘๕๒ นางสาวทับทิม  ตะวัน 

 ๑๘๕๓ นางสาวทับทิม  เทียมจันทร 

 ๑๘๕๔ นางทัศณีวรรณ  สรอยพุดตาน 

 ๑๘๕๕ นางสาวทัศนชัย  จําป 

 ๑๘๕๖ นางสาวทัศนวรรณ  พรประสิทธิ์ 

 ๑๘๕๗ นางสาวทัศนีย  แกวสามเขียว 

 ๑๘๕๘ นางสาวทัศนีย  ใจดี 

 ๑๘๕๙ นางสาวทัศนีย  ทักษิณาจารี 

 ๑๘๖๐ นางสาวทัศนีย  ทิพยเสถียร 

 ๑๘๖๑ นางสาวทัศนีย  ธรรมอัน 

 ๑๘๖๒ นางสาวทัศวรรณ  จรูญสอน 

 ๑๘๖๓ นางสาวทาริกา  อินทรศาสตร 

 ๑๘๖๔ นางทิฆัมพร  นวลนิ่ม 

 ๑๘๖๕ นางสาวทิตญา  ประเสริฐปน 

 ๑๘๖๖ นางสาวทินกร  ปากเมย 

 ๑๘๖๗ นางสาวทิพยธิดา  จําปาเณร 

 ๑๘๖๘ นางสาวทิพยนรา  จงอุรุดี 

 ๑๘๖๙ นางทิพยมณี  มูลแกน 

 ๑๘๗๐ นางสาวทิพยรัตน  วิเชียร 

 ๑๘๗๑ นางสาวทิพยวรรณ  รัตนพิมพ 

 ๑๘๗๒ นางทิพยวรรณ  เหลาทัศน 

 ๑๘๗๓ นางสาวทิพยวัลย  แสงจันทร 

 ๑๘๗๔ นางสาวทิพยวิภา  บุญชวยเหลือ 

 ๑๘๗๕ นางทิพยวิภา  รสชะเอม 

 ๑๘๗๖ นางทิพยวิมล  นารายณส่ีกร 

 ๑๘๗๗ นางทิพยวิมล  อารีรมย 

 ๑๘๗๘ นางสาวทิพยสุดา  แดงงาม 

 ๑๘๗๙ นางสาวทิพยสุมล  มุขมะณีย 

 ๑๘๘๐ นางสาวทิพวรรณ  ญาติพันธ 

 ๑๘๘๑ นางสาวทิพวรรณ  สุจริตธุระการ 

 ๑๘๘๒ นางทิพวรรณ  หิรัญดรพิจิตร 

 ๑๘๘๓ นางสาวทิพวรรณ  ไหวมา 

 ๑๘๘๔ นางทิพวรรณ  เอี่ยมอองกิจ 

 ๑๘๘๕ นางสาวทิพวัลย  พรอมมูล 

 ๑๘๘๖ นางทิพาพร  ชัยชนะ 

 ๑๘๘๗ นางสาวทิวาพร  คะสกุล 

 ๑๘๘๘ นางทิวาพร  ปญญาประเสริฐกิจ 

 ๑๘๘๙ นางสาวทิศารัตน  คงเขียว 

 ๑๘๙๐ นางสาวเทพินทร  ประพฤกษศัย 



 หนา   ๘๘ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๘๙๑ นางสาวธนพร  เจริญย่ิง 

 ๑๘๙๒ นางสาวธนพร  ภูแยม 

 ๑๘๙๓ นางสาวธนภรณ  กลํ่าพันธดี 

 ๑๘๙๔ นางสาวธนวรรณ  สินมาก 

 ๑๘๙๕ นางสาวธนวินท  สารีบุตร 

 ๑๘๙๖ นางสาวธนัญญา  บุญอิน 

 ๑๘๙๗ นางสาวธนาธิปต  เนื่องสิทธะ 

 ๑๘๙๘ นางสาวธนิกา  แสงขาว 

 ๑๘๙๙ นางสาวธนิฏฐา  กองแกว 

 ๑๙๐๐ นางสาวธนิฏฐา  สิงคิบุตร 

 ๑๙๐๑ นางสาวธนิดา  จารุปฏิญญา 

 ๑๙๐๒ นางสาวธนิตา  วงษเสงี่ยม 

 ๑๙๐๓ นางสาวธนิตา  ศรีคุม 

 ๑๙๐๔ นางสาวธนิศา  ปรมัตถสกุล 

 ๑๙๐๕ นางสาวธราณัฏฐ  บุหงา 

 ๑๙๐๖ นางธราธิป  ชิ้นพงค 

 ๑๙๐๗ นางธวัลรัตน  สอนบุญชู 

 ๑๙๐๘ นางธัญญนรี  บุญทา 

 ๑๙๐๙ นางสาวธัญญรัตน  ศรีนาค 

 ๑๙๑๐ นางสาวธัญญาภรณ  สิทธาจารยพงศ 

 ๑๙๑๑ นางสาวธัญญารัตน  ทับนาโคก 

 ๑๙๑๒ นางธัญญาลักษณ  บุรีรัตน 

 ๑๙๑๓ นางธัญธิตา  ศุภรโกมล 

 ๑๙๑๔ นางธัญสิริ  จันทรมีเทศ 

 ๑๙๑๕ นางสาวธันญวริน  ธนเตชินรัตน 

 ๑๙๑๖ นางสาวธันยชนก  แกววงศา 

 ๑๙๑๗ นางสาวธันยนันท  ฐิติชัยรัตน 

 ๑๙๑๘ นางสาวธันยพร  ภมรสุพรวิชิต 

 ๑๙๑๙ นางธันวดี  พิจารย 

 ๑๙๒๐ นางสาวธันสุดา  นารากาญจนกุล 

 ๑๙๒๑ นางสาวธานัติยา  อรุโณทอง 

 ๑๙๒๒ นางสาวธานิยา  โชคชนะชัยสกุล 

 ๑๙๒๓ นางสาวธารทิพย  ทองดี 

 ๑๙๒๔ นางสาวธาราทิพย  ตรีรัตนฤดี 

 ๑๙๒๕ นางสาวธารีรัตน  พลทม 

 ๑๙๒๖ นางสาวธิฌาพา  ขามรัตน 

 ๑๙๒๗ นางธิญาดา  กองโพธิ์ 

 ๑๙๒๘ นางสาวธิดา  สุวรรณศรี 

 ๑๙๒๙ นางสาวธิดา  อัครตระกูลคู 

 ๑๙๓๐ นางสาวธิดา  อาแซ 

 ๑๙๓๑ นางธิดานนท  ฉิ่งสุวรรณโรจน 

 ๑๙๓๒ นางสาวธิดารัตน  กฤษวัฒนากรณ 

 ๑๙๓๓ นางสาวธิดารัตน  กะทง 

 ๑๙๓๔ นางธิดารัตน  กันทาแจม 

 ๑๙๓๕ นางธิดารัตน  จันทรพิพัฒน 

 ๑๙๓๖ นางสาวธิดารัตน  ชาญชัย 

 ๑๙๓๗ นางธิดารัตน  แซงโคตร 

 ๑๙๓๘ นางสาวธิดารัตน  นฤมิตมนตรี 

 ๑๙๓๙ นางสาวธิดารัตน  บําเรอจิตร 

 ๑๙๔๐ นางธิดารัตน  ยะวิเชียร 

 ๑๙๔๑ นางสาวธิดารัตน  วงศชัย 

 ๑๙๔๒ นางสาวธิดารัตน  เสนอินทร 



 หนา   ๘๙ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๙๔๓ นางธิดารัตน  แสงสุกวาว 

 ๑๙๔๔ นางสาวธิดารัตน  เหล่ียมไกร 

 ๑๙๔๕ นางสาวธิดาวรรณ  สาลีผล 

 ๑๙๔๖ นางธิดาวรรณ  สีนาม 

 ๑๙๔๗ นางสาวธิติกานต  ศุภศรี 

 ๑๙๔๘ นางสาวธิตินันท  รักษหนู 

 ๑๙๔๙ นางสาวธิติพร  ถนอมทรัพย 

 ๑๙๕๐ นางธิติพร  เท่ียงแปน 

 ๑๙๕๑ นางสาวธิติยา  จําปาเรือง 

 ๑๙๕๒ นางสาวธิติยากร  สิริพิเดช 

 ๑๙๕๓ นางสาวธวิารัตน  จันทรแกว 

 ๑๙๕๔ นางสาวธีรดา  สีดา 

 ๑๙๕๕ นางสาวธีรารัตน  ศุภกมลเสนีย 

 ๑๙๕๖ นางสาวนงคณภา  ติลกสุวรรณ 

 ๑๙๕๗ นางนงคนุช  โสธรพรสวรรค 

 ๑๙๕๘ นางสาวนงคเยาว  เกดุก 

 ๑๙๕๙ นางสาวนงคราญ  วะสุรีย 

 ๑๙๖๐ นางสาวนงคลักษ  เบิกบาน 

 ๑๙๖๑ นางสาวนงคลักษณ  มาตรา 

 ๑๙๖๒ นางนงนุช  ไชยชวย 

 ๑๙๖๓ นางสาวนงนุช  เทศทอง 

 ๑๙๖๔ นางสาวนงนุช  พัชรวิโรจนสกุล 

 ๑๙๖๕ นางสาวนงพรรณ  ลอยทอง 

 ๑๙๖๖ นางสาวนงเยาว  ศรีไชย 

 ๑๙๖๗ นางนงเยาว  สมศิริ 

 ๑๙๖๘ นางนงเยาว  สําเนียงลํ้า 

 ๑๙๖๙ นางนงลักษณ  นนกระโทก 

 ๑๙๗๐ นางนงลักษณ  นวลผิว 

 ๑๙๗๑ นางสาวนงลักษณ  เหนี่ยวทอง 

 ๑๙๗๒ นางสาวนฎา  บูรณารมย 

 ๑๙๗๓ นางสาวนฏพร  ทัศนะพยัคฆ 

 ๑๙๗๔ นางนทกมล  เชษฐธง 

 ๑๙๗๕ นางสาวนทกมล  วานิชกิตติกูล 

 ๑๙๗๖ นางสาวนนทวรรณ  เดนเพ็ชรแสง 

 ๑๙๗๗ นางสาวนพมาศ  ทองแดง 

 ๑๙๗๘ นางนพมาศ  หิรัญสวรรค 

 ๑๙๗๙ นางสาวนพรัตน  จูฑศรีพานิช 

 ๑๙๘๐ นางสาวนพรัตน  เบิกฟา 

 ๑๙๘๑ นางสาวนพรัตน  มณีกรรณ 

 ๑๙๘๒ นางสาวนภัทธิญา  รวมสุข 

 ๑๙๘๓ นางสาวนภัสชญา  พวงแกว 

 ๑๙๘๔ สิบตํารวจเอกหญิง  นภัสนันท   

  มณีทับ 

 ๑๙๘๕ นางสาวนภัสนันทร  ถึงมาก 

 ๑๙๘๖ นางนภัสวรรณ  กุลธิ 

 ๑๙๘๗ นางสาวนภัสวรรณ  พชรธนสาร 

 ๑๙๘๘ นางนภัสสร  แกวมาก 

 ๑๙๘๙ นางสาวนภา  คําสิงหนอก 

 ๑๙๙๐ นางสาวนภา  บุบภาที 

 ๑๙๙๑ นางสาวนภา  พิมทอง 

 ๑๙๙๒ นางสาวนภาจรัส  พรมรี 

 ๑๙๙๓ นางสาวนภาพร  นามณี 



 หนา   ๙๐ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๙๙๔ นางสาวนภาพร  อารมณสวะ 

 ๑๙๙๕ นางสาวนภาพรรณ  ฤทธิ์รักษา 

 ๑๙๙๖ นางสาวนภาภรณ  พุมมรินทร 

 ๑๙๙๗ นางสาวนภารัตน  นิลพงศ 

 ๑๙๙๘ นางสาวนภาลักษณ  จันทรศรี 

 ๑๙๙๙ นางนภาลัย  หงษพันธ 

 ๒๐๐๐ นางนรากร  ธิติธัญตระกูล 

 ๒๐๐๑ นางนราพร  สุนทร 

 ๒๐๐๒ นางสาวนริณี  โพธิ์ศรี 

 ๒๐๐๓ นางสาวนรินทร  วงศพิทักษลําเนา 

 ๒๐๐๔ นางสาวนรินทรพร  สงศรี 

 ๒๐๐๕ นางสาวนริศรา  กองสุข 

 ๒๐๐๖ นางสาวนริศรา  อินทรประเสริฐ 

 ๒๐๐๗ นางนริศรา  อินทะเสน 

 ๒๐๐๘ นางนริศวรรณ  อิสรางกูร   

  ณ  อยุธยา 

 ๒๐๐๙ นางสาวนริศา  บุหลง 

 ๒๐๑๐ นางสาวนริสา  แกวมณี 

 ๒๐๑๑ นางสาวนริสา  พูลเขตนคร 

 ๒๐๑๒ นางสาวนรีกานต  ปญญาบุญ 

 ๒๐๑๓ นางสาวนฤฉัตร  จันหมอ 

 ๒๐๑๔ นางสาวนฤชาติ  ศรีเปารยะ 

 ๒๐๑๕ นางนฤนาท  นวนโยม 

 ๒๐๑๖ นางสาวนฤภร  นิลวรรณ 

 ๒๐๑๗ นางสาวนฤมล  จรเอียด 

 ๒๐๑๘ นางสาวนฤมล  เด็กหลี 

 ๒๐๑๙ นางสาวนฤมล  ทองทัน 

 ๒๐๒๐ นางสาวนฤมล  ทองมาก 

 ๒๐๒๑ นางสาวนฤมล  ประทุมสูตร 

 ๒๐๒๒ นางสาวนฤมล  ไฝพรม 

 ๒๐๒๓ นางนฤมล  เรืองศิริพัฒน 

 ๒๐๒๔ นางนฤมล  สกุลปกษ 

 ๒๐๒๕ นางนฤมล  สายสุวรรณ 

 ๒๐๒๖ นางสาวนฤมล  สีปากดี 

 ๒๐๒๗ นางสาวนฤมล  สุทธิแสงจันทร 

 ๒๐๒๘ นางสาวนฤมล  อุดมเดช 

 ๒๐๒๙ นางนฤมลรัตน  พวงบุตร 

 ๒๐๓๐ นางสาวนลิน  ภุมรินทร 

 ๒๐๓๑ นางสาวนลินดา  ขําผา 

 ๒๐๓๒ นางสาวนลินทิพย  สุขดํา 

 ๒๐๓๓ นางสาวนลินี  กันแจม 

 ๒๐๓๔ นางสาวนลินี  กิณเรศ 

 ๒๐๓๕ นางสาวนลินี  เกื้อเสง 

 ๒๐๓๖ นางสาวนลินี  สงศรี 

 ๒๐๓๗ นางสาวนลิสา  ศรีบัณฑิตย 

 ๒๐๓๘ นางสาวนวพร  แกวชูเสน 

 ๒๐๓๙ นางสาวนวพรรณ  ล้ิมทองไพศาล 

 ๒๐๔๐ นางสาวนวภา  พานิช 

 ๒๐๔๑ นางสาวนวลจันทร  บุญเจือ 

 ๒๐๔๒ นางสาวนวลจุฑา  ติรชัยมงคล 

 ๒๐๔๓ นางนวลฉวี  โชติสนธิ์ 

 ๒๐๔๔ นางนวลละออง  พุทธรักษา 



 หนา   ๙๑ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๐๔๕ นางสาวนวิยา  ธนภูมิพงศ 

 ๒๐๔๖ นางนสร  ทองแกว 

 ๒๐๔๗ นางสาวนัจวพรรณ  ถนอมสัตย 

 ๒๐๔๘ นางสาวนัซมีย  ดาโอะ 

 ๒๐๔๙ นางสาวนัฐกานต  ฝาเฟยม 

 ๒๐๕๐ นางสาวนัฐญา  สมนึก 

 ๒๐๕๑ นางสาวนัทธมน  แซหวาง 

 ๒๐๕๒ นางสาวนัทธมน  อังคทะวิวัฒน 

 ๒๐๕๓ นางสาวนัทษมน  อมรสิน 

 ๒๐๕๔ นางสาวนันทกาญจน  ปกษี 

 ๒๐๕๕ นางสาวนันทกานต  เอี่ยมอุดมกาล 

 ๒๐๕๖ นางนันทนภัส  ชูปญญา 

 ๒๐๕๗ นางนันทนภัส  เพียนอก 

 ๒๐๕๘ นางสาวนันทนรินทร  เขื่อนแกว 

 ๒๐๕๙ นางสาวนันทนา  โคตรชมภู 

 ๒๐๖๐ นางนันทนา  สวาศรี 

 ๒๐๖๑ นางสาวนันทนา  สาแกว 

 ๒๐๖๒ นางสาวนันทนี  เอมโอษฐ 

 ๒๐๖๓ นางสาวนันทพร  เกสรสุคนธ 

 ๒๐๖๔ นางนันทพร  สุขสลวย 

 ๒๐๖๕ นางนันทพร  แสนคํา 

 ๒๐๖๖ นางนันทพันธ  เกตุพีรศิษฐ 

 ๒๐๖๗ นางสาวนันทรัตน  รัตนจรัสโรจน 

 ๒๐๖๘ นางสาวนันทวงศ  คงเมฆ 

 ๒๐๖๙ นางสาวนันทวดี  ลักษณะปยะ 

 ๒๐๗๐ นางนันทวรรณ  จันทะเสน 

 ๒๐๗๑ นางสาวนันทวรรณ  ศรีสุดใจ 

 ๒๐๗๒ นางนันทวัน  ใจคํา 

 ๒๐๗๓ นางสาวนันทวัน  ศรีหมอก 

 ๒๐๗๔ นางสาวนันทิชา  สมศิริตระกูล 

 ๒๐๗๕ นางสาวนันทิดา  มากชิต 

 ๒๐๗๖ นางสาวนันทิตา  หมัดชะบูลย 

 ๒๐๗๗ นางสาวนันทิยา  ชนะสิทธิ์ 

 ๒๐๗๘ นางสาวนันทิยาภรณ  ราชวรรณา 

 ๒๐๗๙ นางนัยนรมณ  วงษผักเบี้ย 

 ๒๐๘๐ นางสาวนัศรียะฮ  สาเมาะ 

 ๒๐๘๑ นางสาวนัสรียา  กาเซ็ง 

 ๒๐๘๒ นางสาวนาคนารี  นุมนอย 

 ๒๐๘๓ นางนาซอฝะ  เหลนเพ็ชร 

 ๒๐๘๔ นางสาวนาซีปะ  ญาติมณี 

 ๒๐๘๕ นางสาวนาซีรา  บูละ 

 ๒๐๘๖ นางนาฏญา  มณีโชติ 

 ๒๐๘๗ นางสาวนาฏยา  เชาวนะพงษ 

 ๒๐๘๘ นางสาวนาดียะห  เจะแว 

 ๒๐๘๙ นางสาวนาเดีย  บือราเฮง 

 ๒๐๙๐ นางสาวนาตยา  ชูเชียว 

 ๒๐๙๑ นางสาวนาตยา  ธรรมบุญญา 

 ๒๐๙๒ นางสาวนาตยา  มุทะจันทร 

 ๒๐๙๓ นางสาวนาถพร  รุงเรือง 

 ๒๐๙๔ นางสาวนาถยา  ชอทิพย 

 ๒๐๙๕ นางสาวนาถยา  ดิเรกศิลป 

 ๒๐๙๖ นางสาวนาทญา  อุณหเศรษฐ 



 หนา   ๙๒ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๐๙๗ นางสาวนานา  เกอากะ 

 ๒๐๙๘ นางสาวนาพีซะ  ดอหมิ๊นารอ 

 ๒๐๙๙ นางสาวนายุรา  เจะหามะ 

 ๒๑๐๐ นางสาวนารถรพี  ปนตาดง 

 ๒๑๐๑ นางสาวนาริตา  แสงเขียว 

 ๒๑๐๒ นางสาวนาริสา  เดนตระกูล 

 ๒๑๐๓ นางสาวนารี  เต็มแบบ 

 ๒๑๐๔ นางสาวนารี  นามนาวา 

 ๒๑๐๕ นางสาวนารีซะ  สาอะ 

 ๒๑๐๖ นางนารีมา  จูเตะ 

 ๒๑๐๗ นางสาวนารีมา  เจะโสะ 

 ๒๑๐๘ นางนารีรัตน  วงศภาดี 

 ๒๑๐๙ นางสาวนารีรัตน  สุทําเลา 

 ๒๑๑๐ นางสาวนารีรัตน  อุงเภา 

 ๒๑๑๑ นางสาวนารีหมะ  ดีตรีเพชร 

 ๒๑๑๒ นางสาวนาอีมัส  เซ็ง 

 ๒๑๑๓ นางสาวนาอีหมะ  เจะแว 

 ๒๑๑๔ นางสาวน้ําทิพย  จันทะคุณ 

 ๒๑๑๕ นางน้ําทิพย  พุฒสลัด 

 ๒๑๑๖ นางสาวน้ําทิพย  ยางนอก 

 ๒๑๑๗ นางสาวน้ําผ้ึง  ไกรพัฒน 

 ๒๑๑๘ นางน้ําผ้ึง  เข็มเพชร 

 ๒๑๑๙ นางสาวน้ําผ้ึง  วงศสมัย 

 ๒๑๒๐ นางสาวน้ําฝน  แขไขแสง 

 ๒๑๒๑ นางสาวน้ําฝน  ดอกวัน 

 ๒๑๒๒ นางสาวน้ําฝน  แบนกระโทก 

 ๒๑๒๓ นางน้ําฝน  มาสสร 

 ๒๑๒๔ นางสาวน้ําเพชร  ครุธรื่น 

 ๒๑๒๕ นางสาวน้ําหวาน  ผลเกิด 

 ๒๑๒๖ นางสาวน้ําออย  เตะเหมทอง 

 ๒๑๒๗ นางสาวน้ําออย  เพชรปรีชาชาญ 

 ๒๑๒๘ นางสาวนิจกาณต  กาวี 

 ๒๑๒๙ นางนิจกาล  สุทธหลวง 

 ๒๑๓๐ นางนิจตราวรรณ  มณีโชติ 

 ๒๑๓๑ นางสาวนิชนันท  ตันสุวรรณ 

 ๒๑๓๒ นางนิชานันท  เสือถาย 

 ๒๑๓๓ นางสาวนิชุดา  เพ็ชรดี 

 ๒๑๓๔ นางสาวนิซูเฟย  บินแวดอเลาะ 

 ๒๑๓๕ นางสาวนิซูไรดา  มุกาวี 

 ๒๑๓๖ นางสาวนิซูฮัยดะห  สาอุ 

 ๒๑๓๗ นางสาวนิตยา  การุณ 

 ๒๑๓๘ นางสาวนิตยา  ขาวขํา 

 ๒๑๓๙ นางสาวนิตยา  คงเปนยอด 

 ๒๑๔๐ นางนิตยา  คูณตุม 

 ๒๑๔๑ นางนิตยา  ชัชวาลรังสรรค 

 ๒๑๔๒ นางนิตยา  ชัยวัฒนาอารี 

 ๒๑๔๓ นางสาวนิตยา  ทองศรี 

 ๒๑๔๔ นางสาวนิตยา  นาโควงค 

 ๒๑๔๕ นางสาวนิตยา  มั่นขัน 

 ๒๑๔๖ นางนิตยา  แมนเมือง 

 ๒๑๔๗ นางสาวนิตยา  รอดเกล้ียง 

 ๒๑๔๘ นางสาวนิตยา  รอดสวัสดิ์ 



 หนา   ๙๓ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๑๔๙ นางสาวนิตยา  ฤทธิ์น้ําคํา 

 ๒๑๕๐ นางนิตยา  แสงทอง 

 ๒๑๕๑ นางสาวนิตยา  อรปญญา 

 ๒๑๕๒ นางสาวนิตยา  เอมนอย 

 ๒๑๕๓ นางนิตยาภรณ  ทิพเวช 

 ๒๑๕๔ นางนิตยาภรณ  เลิศพัชรานนท 

 ๒๑๕๕ นางนิตยาภรณ  เศรษฐศิริสกุล 

 ๒๑๕๖ นางนิตยาภรณ  สุวรรณโณ 

 ๒๑๕๗ นางสาวนิติยา  ปดตาทะเน 

 ๒๑๕๘ นางนิทรา  ใจซื่อสมบูรณ 

 ๒๑๕๙ นางนิธิวดี  สุขสุทิน 

 ๒๑๖๐ นางสาวนิธิอาภา  บํารุงศรี 

 ๒๑๖๑ นางสาวนินาอีมะห  ดอเลาะ 

 ๒๑๖๒ นางสาวนินาอีหมะ  บือโต 

 ๒๑๖๓ นางสาวนิฟาซีลา  แวดาโอะ 

 ๒๑๖๔ นางสาวนิฟาตอนะห  นิมะมิง 

 ๒๑๖๕ นางสาวนิภาดา  ชื่นใจ 

 ๒๑๖๖ นางนิภาพร  อนันต 

 ๒๑๖๗ นางสาวนิภาพร  อินทรหลวงดี 

 ๒๑๖๘ นางสาวนิภาเพ็ญ  แกนพุฒ 

 ๒๑๖๙ นางสาวนิภาภรณ  ดุสิตกุล 

 ๒๑๗๐ นางสาวนิภาภรณ  สีนวม 

 ๒๑๗๑ นางสาวนิภารัตน  ฤกษดี 

 ๒๑๗๒ นางสาวนิภาวรรณ  ยศพิมพ 

 ๒๑๗๓ นางสาวนิภาวรรณ  อุดมเพ็ชร 

 ๒๑๗๔ นางนิ่มนวน  สวยขุนทด 

 ๒๑๗๕ นางสาวนิยดา  สองนาม 

 ๒๑๗๖ นางนิแย  เจะมะ 

 ๒๑๗๗ นางนิรมล  นามวิเศษ 

 ๒๑๗๘ นางสาวนิรมล  เร็ดเต 

 ๒๑๗๙ นางสาวนิลล่ี  มะมิง 

 ๒๑๘๐ นางนิลวรรณ  ดิ่งแกว 

 ๒๑๘๑ นางนิลวรรณ  สุริวาล 

 ๒๑๘๒ นางนิลาวรรณ  ปะทะขีนัง 

 ๒๑๘๓ นางสาวนิลาวัน  ผาดไธสง 

 ๒๑๘๔ นางสาวนิโลบล  พันธุวรรณ 

 ๒๑๘๕ นางสาวนิศากร  คําจันทร 

 ๒๑๘๖ นางสาวนิศากร  ทองศิริ 

 ๒๑๘๗ นางสาวนิศากร  มิ่งขวัญเมือง 

 ๒๑๘๘ นางสาวนิศาชล  กันหาบาง 

 ๒๑๘๙ นางสาวนิศาชล  นุชประเสริฐ 

 ๒๑๙๐ นางสาวนิศาชล  เสนาคํา 

 ๒๑๙๑ นางสาวนิศามาศ  อินทรชุมนุม 

 ๒๑๙๒ นางนิษากรณ  จิระอาระยากูล 

 ๒๑๙๓ นางสาวนิสรีน  นอระพา 

 ๒๑๙๔ นางสาวนิสา  ผิวดํา 

 ๒๑๙๕ นางนิสา  ยืนยง 

 ๒๑๙๖ นางสาวนิสา  วงศจีน 

 ๒๑๙๗ นางนิสา  วิทยศลาพงษ 

 ๒๑๙๘ นางนิสากร  มะโน 

 ๒๑๙๙ นางสาวนิอัสเมาะ  นิโอะ 

 ๒๒๐๐ นางสาวนิอัสลีนา  หะยีแวและ 
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 ๒๒๐๑ นางสาวนิอาซูรา  มะนุ 

 ๒๒๐๒ นางสาวนิฮายาดี  หมันหมาด 

 ๒๒๐๓ นางสาวนุจรินทร  ฟุงกล่ิน 

 ๒๒๐๔ นางสาวนุจรี  ฉาดสัน 

 ๒๒๐๕ นางสาวนุจรี  ดามิ 

 ๒๒๐๖ นางสาวนุจรี  เสนีรัตน 

 ๒๒๐๗ นางสาวนุชจรี  แดงแต 

 ๒๒๐๘ นางสาวนุชจรี  บุญเย็น 

 ๒๒๐๙ นางสาวนุชจรี  สุโสะ 

 ๒๒๑๐ นางสาวนุชจรียา  เหมสลาหมาด 

 ๒๒๑๑ นางสาวนุชตา  เจะสุ 

 ๒๒๑๒ นางนุชนภา  กลมกลอม 

 ๒๒๑๓ นางสาวนุชนาฏ  ประยูรศักดิ์ 

 ๒๒๑๔ นางสาวนุชนาฏ  ศรีทองแกว 

 ๒๒๑๕ นางนุชนาภรณ  กิจรุงเรือง 

 ๒๒๑๖ นางสาวนุชรี  บวงสวง 

 ๒๒๑๗ นางสาวนุชรีย  มีเงิน 

 ๒๒๑๘ นางสาวนุชาวรรณ  สุราสา 

 ๒๒๑๙ นางสาวนุรซาฮีดะห  ดามิเด็ง 

 ๒๒๒๐ นางสาวนุรดา  มะสาแม 

 ๒๒๒๑ นางนุรมา  หลังยาหนาย 

 ๒๒๒๒ นางสาวนุรไลลา  จารู 

 ๒๒๒๓ นางนุรอารอฟะห  มีมาเต็ง 

 ๒๒๒๔ นางสาวนุรไอณี  มูนะ 

 ๒๒๒๕ นางสาวนุรฮายาตี  ยูโซะ 

 ๒๒๒๖ นางสาวนุรฮายาตี  สามะ 

 ๒๒๒๗ นางสาวนุรียะ  มะเซ็ง 

 ๒๒๒๘ นางสาวนุศรา  นาวินโพธิ์ทอง 

 ๒๒๒๙ นางสาวนุศรา  สามัญ 

 ๒๒๓๐ นางสาวนุษยา  อะหลี 

 ๒๒๓๑ นางสาวนุสซารียา  เหละเหม 

 ๒๒๓๒ นางสาวนุสรณ  แถลงศรี 

 ๒๒๓๓ นางนุสรา  เจริญฤทธิ์ 

 ๒๒๓๔ นางนุสรา  ไมมะหาด 

 ๒๒๓๕ นางสาวนุสรี  ดอเลาะ 

 ๒๒๓๖ นางสาวนูดไอนี  สตอหลง 

 ๒๒๓๗ นางสาวนูรดีณี  มะแซ 

 ๒๒๓๘ นางสาวนูรฟาตีฮะ  ปตนกุล 

 ๒๒๓๙ นางสาวนูรฟาตีฮะห  สุริยะ 

 ๒๒๔๐ นางสาวนูรฟาเรีย  ดอเลาะเจะแต 

 ๒๒๔๑ นางสาวนูรมา  ดือเระ 

 ๒๒๔๒ นางสาวนูรมา  โยธา 

 ๒๒๔๓ นางสาวนูรมา  สมการณ 

 ๒๒๔๔ นางนูรมี  กาละดิเรก 

 ๒๒๔๕ นางสาวนูรมีลา  สะมะยีตา 

 ๒๒๔๖ นางสาวนูรวีดาด  กาจิ 

 ๒๒๔๗ นางสาวนูรอัยณี  นิกิจิ 

 ๒๒๔๘ นางสาวนูรอัยนา  เพลินชัยสิริวัฒน 

 ๒๒๔๙ นางสาวนูรอัยนี  โตะอีแม 

 ๒๒๕๐ นางสาวนูรอาซีกีน  เจะซู 

 ๒๒๕๑ นางนูรอาตีเกาะห  ดารากัย 

 ๒๒๕๒ นางสาวนูรอามานี  แวหามะ 
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 ๒๒๕๓ นางสาวนูรอาอีดา  อิแต 

 ๒๒๕๔ นางสาวนูรอีซัน  ยะโกะ 

 ๒๒๕๕ นางสาวนูรอีมาณ  วาเตะ 

 ๒๒๕๖ นางสาวนูรฮัน  มะละแห 

 ๒๒๕๗ นางสาวนูรฮาซีมะห  เจะหนิ 

 ๒๒๕๘ นางสาวนูรฮายาตี  สาและ 

 ๒๒๕๙ นางสาวนูรฮูดา  จินดาวิจิตร 

 ๒๒๖๐ นางสาวนูรฮูดาห  สาเมาะ 

 ๒๒๖๑ นางสาวนูรไฮดา  ดารอกินา 

 ๒๒๖๒ นางสาวนูรไฮยาตี  เจะแล 

 ๒๒๖๓ นางสาวนูรีซะ  ปูโรง 

 ๒๒๖๔ นางสาวนูรีซะห  สาเมาะ 

 ๒๒๖๕ นางสาวนูรีซัน  ดอเลาะ 

 ๒๒๖๖ นางสาวนูรีซัน  มะแซ 

 ๒๒๖๗ นางสาวนูรีซัน  มะสะแต 

 ๒๒๖๘ นางสาวนูรีซัน  ยูโซะ 

 ๒๒๖๙ นางสาวนูรีซัน  สามะอาลี 

 ๒๒๗๐ นางนูรีซัน  โอะหลง 

 ๒๒๗๑ นางสาวนูรีดา  ชุมนุมพันธ 

 ๒๒๗๒ นางนูรีดา  ดาตู 

 ๒๒๗๓ นางสาวนูรีดา  ดารามะ 

 ๒๒๗๔ นางสาวนูรีดา  ดาราแม 

 ๒๒๗๕ นางสาวนูรีดา  ตาเยะ 

 ๒๒๗๖ นางสาวนูรีดา  ปกา 

 ๒๒๗๗ นางสาวนูรีดา  มะยิ 

 ๒๒๗๘ นางสาวนูรีดา  สามูมิง 

 ๒๒๗๙ นางสาวนูรีดา  หะยียูโซะ 

 ๒๒๘๐ นางสาวนูรีดา  หะยีสาและ 

 ๒๒๘๑ นางสาวนูรีนัน  ดอเลาะ 

 ๒๒๘๒ นางสาวนูรียะ  สามอ 

 ๒๒๘๓ นางนูรียะห  เจะแต 

 ๒๒๘๔ นางสาวนูรียะห  บูสอ 

 ๒๒๘๕ นางสาวนูรีฮะห  ดาละ 

 ๒๒๘๖ นางสาวนูรีฮัน  เบ็ญลาเต็ฟ 

 ๒๒๘๗ นางสาวนูรีฮัน  มะแซสะเต็ง 

 ๒๒๘๘ นางสาวนูรีฮัน  มามะแตหะ 

 ๒๒๘๙ นางสาวนูรุลฮูดา  จะปะกิยา 

 ๒๒๙๐ นางสาวนูรูลฮูดา  ดือลาเตะ 

 ๒๒๙๑ นางสาวนูไรนา  แกลวทนง 

 ๒๒๙๒ นางสาวนูไรมีย  เปาะซา 

 ๒๒๙๓ นางสาวนูวียะ  เก็มเส็น 

 ๒๒๙๔ นางสาวนูฮัมยาตี  มะแซญจะแหน 

 ๒๒๙๕ นางสาวเนตรชนก  บํารุงรัตน 

 ๒๒๙๖ นางสาวเนตรชนก  ภูจีวร 

 ๒๒๙๗ นางสาวเนตรนภา  เตาวะโต 

 ๒๒๙๘ นางสาวเนตรนภา  พราหมณพรหม 

 ๒๒๙๙ นางสาวเนตรวิมล  ทับทิมใส 

 ๒๓๐๐ นางสาวเนติยา  ใจเอื้อ 

 ๒๓๐๑ นางสาวโนรไรฮัน  มะเด็ง 

 ๒๓๐๒ นางสาวโนรฮาซีมา  ลอแม 

 ๒๓๐๓ นางสาวโนรา  คาเด 

 ๒๓๐๔ นางโนรา  โตะหมาน 



 หนา   ๙๖ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๓๐๕ นางโนรี  เอามิง 

 ๒๓๐๖ นางสาวโนรีซัน  มายิ 

 ๒๓๐๗ นางสาวโนรีมัน  สะอุ 

 ๒๓๐๘ นางโนรียะ  สาดีน 

 ๒๓๐๙ นางสาวโนรียะ  หัดขะเจ 

 ๒๓๑๐ นางสาวบงกช  พัฒนสมบัติสกุล 

 ๒๓๑๑ นางสาวบงกชรัตน  สิทธาธนากร 

 ๒๓๑๒ นางสาวบังอร  ขําวงคฆอง 

 ๒๓๑๓ นางบังอร  งามคุณ 

 ๒๓๑๔ นางสาวบังอร  นามะ 

 ๒๓๑๕ นางสาวบังอร  รักน้ําเที่ยง 

 ๒๓๑๖ นางบัลระว ี เอี่ยมสุวรรณชัย 

 ๒๓๑๗ นางบัวผัน  วงษา 

 ๒๓๑๘ นางสาวบัวเลิศ  ใจเกล้ียง 

 ๒๓๑๙ นางสาวบัวหลัน  ศรจําปา 

 ๒๓๒๐ นางสาวบานเย็น  ตรีรัตน 

 ๒๓๒๑ นางสาวบิสมีรา  สือแต 

 ๒๓๒๒ นางสาวบุชรา  ไชยแสง 

 ๒๓๒๓ นางบุญจิรา  สมบุญ 

 ๒๓๒๔ นางสาวบุญธรรม  นอยคํา 

 ๒๓๒๕ นางสาวบุญธิดา  เสรีพงษ 

 ๒๓๒๖ นางบุญยาพร  ศรีสุข 

 ๒๓๒๗ นางสาวบุญยืน  ทิพนันท 

 ๒๓๒๘ นางสาวบุญราศ ี วงศฤกษดี 

 ๒๓๒๙ นางสาวบุณฑริกา  บุญไชยแสน 

 ๒๓๓๐ นางบุณฑริกา  บุดดาแพน 

 ๒๓๓๑ นางบุณยรัตน  ชมชื่น 

 ๒๓๓๒ นางสาวบุณยาพร  เคลือบสําราญ 

 ๒๓๓๓ นางบุณรฎา  นามแกว 

 ๒๓๓๔ นางบุบผา  บัวชม 

 ๒๓๓๕ นางสาวบุลิน  ปานเพ็ง 

 ๒๓๓๖ นางบุศยาการย  ภูชาดึก 

 ๒๓๓๗ นางสาวบุษกร  ศรีพลากร 

 ๒๓๓๘ นางสาวบุษบง  ศรีวะรมย 

 ๒๓๓๙ นางบุษยา  ขวัญออน 

 ๒๓๔๐ นางสาวบุษยา  ผือโย 

 ๒๓๔๑ นางสาวบุษยา  สงวนดี 

 ๒๓๔๒ นางสาวบุษราคัม  สุธิตา 

 ๒๓๔๓ นางสาวบุหลัน  คงหัด 

 ๒๓๔๔ นางสาวบุหลัน  ยะหมันยะ 

 ๒๓๔๕ นางสาวเบ็ญจพร  นิลพงศ 

 ๒๓๔๖ นางสาวเบญจพันธ  ปนิทานัง 

 ๒๓๔๗ นางสาวเบญจมาศ  แกวลวน 

 ๒๓๔๘ นางสาวเบญจมาศ  แกววัดปริง 

 ๒๓๔๙ นางสาวเบญจมาศ  ขาวพราย 

 ๒๓๕๐ นางเบญจมาศ  ตาคํา 

 ๒๓๕๑ นางสาวเบญจมาศ  รุงกาญจนานนท 

 ๒๓๕๒ นางสาวเบญจรัตน  พรหมวาส 

 ๒๓๕๓ นางเบญจวรรณ  ชูเพชร 

 ๒๓๕๔ นางสาวเบญจวรรณ  บุญสง 

 ๒๓๕๕ นางเบญจวรรณ  พงศพัชราพันธุ 

 ๒๓๕๖ นางสาวเบญจวรรณ  ภูระยับ 



 หนา   ๙๗ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๓๕๗ นางสาวเบญจวรรณ  ไมแกว 

 ๒๓๕๘ นางสาวเบญจา  ลาหนองแคน 

 ๒๓๕๙ นางสาวเบญญาพร  ธนาภิญโญววิัฒน 

 ๒๓๖๐ นางสาวปชัญญา  ปาณศรี 

 ๒๓๖๑ นางสาวปฎิญญา  มงกุฎทอง 

 ๒๓๖๒ นางสาวปฏิณญา  ทับจีน 

 ๒๓๖๓ นางสาวปฏิมา  โอฬาระชิน 

 ๒๓๖๔ นางสาวปฐมาภรณ  มนตประสิทธิ์ 

 ๒๓๖๕ นางปณิดา  บางโรย 

 ๒๓๖๖ นางสาวปณิดา  วังภูงา 

 ๒๓๖๗ นางสาวปทิตตา  เชาวรัตนภาส 

 ๒๓๖๘ นางปทุมพร  เบิกบาน 

 ๒๓๖๙ นางสาวปทุมรัตน  ขุนทอง 

 ๒๓๗๐ นางสาวปนัดดา  ขวัญสุวรรณ 

 ๒๓๗๑ นางสาวปนัดดา  ฉินทกานันท 

 ๒๓๗๒ นางสาวปนัดดา  ทองทวิง 

 ๒๓๗๓ นางสาวปนัดดา  ปะหา 

 ๒๓๗๔ นางสาวปนัดดา  สรรพโส 

 ๒๓๗๕ นางปนัดดา  อานันตธนโชติ 

 ๒๓๗๖ นางปนิดา  มั่นฤกษ 

 ๒๓๗๗ นางสาวปภัสมณ  พัดทอง 

 ๒๓๗๘ นางสาวปภัสรา  วรรณทอง 

 ๒๓๗๙ นางสาวปภาดา  วิชชาพันธ 

 ๒๓๘๐ นางสาวปภาวี  ยอดวันดี 

 ๒๓๘๑ นางสาวปรมาภรณ  ทองนุม 

 ๒๓๘๒ นางสาวประกาย  ศรีแกว 

 ๒๓๘๓ นางสาวประกายทิพย  เครือวัลย 

 ๒๓๘๔ นางสาวประกายเพชร  บุญศิริ 

 ๒๓๘๕ นางสาวประครอง  ขันบํารุง 

 ๒๓๘๖ นางสาวประณิดา  เลหพล 

 ๒๓๘๗ นางสาวประดิษฐา  แซตั้ง 

 ๒๓๘๘ นางประทินทิพย  อรรคบุตร 

 ๒๓๘๙ นางประนมพร  ปวงประสาท 

 ๒๓๙๐ นางสาวประนอม  ประเสริฐ 

 ๒๓๙๑ นางสาวประพิมพร  จิตพินิจ 

 ๒๓๙๒ นางสาวประไพพรรณ  วงศสุนันท 

 ๒๓๙๓ นางสาวประไพพิมพ  วงกต 

 ๒๓๙๔ นางสาวประไพศรี  กองทองนอก 

 ๒๓๙๕ นางประภัสสร  กันทะวัง 

 ๒๓๙๖ นางสาวประภัสสร  ไชยฮะนิจ 

 ๒๓๙๗ นางสาวประภัสสร  ศาลารมย 

 ๒๓๙๘ นางประภา  สอนสุภาพ 

 ๒๓๙๙ นางสาวประภาพร  พรหมจันทร 

 ๒๔๐๐ นางสาวประภาพร  ศรีชัยบาล 

 ๒๔๐๑ นางประภาพร  สาจักร 

 ๒๔๐๒ นางสาวประภาภรณ  ละโลงสูงเนิน 

 ๒๔๐๓ นางสาวประภาวด ี วรรณสิทธิ์ 

 ๒๔๐๔ นางสาวประภาวรรณ  แตงทิม 

 ๒๔๐๕ นางสาวประภาศร ี โฉมโต 

 ๒๔๐๖ นางสาวประภาศรี  มุทะสิน 

 ๒๔๐๗ นางสาวประมูล  พันสุวรรณ 

 ๒๔๐๘ นางสาวประวรรณรัตน  โสภิณ 



 หนา   ๙๘ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๔๐๙ นางสาวประวีณา  ตอวงศ 

 ๒๔๑๐ นางสาวประวีสุดา  แสงดารา 

 ๒๔๑๑ นางปรัชญาภรณ  เนตรกระจาง 

 ๒๔๑๒ นางสาวปรางทิพย  บัวเฟอง 

 ๒๔๑๓ นางสาวปราญชลี  ชูนิล 

 ๒๔๑๔ นางปราณี  ไชยวงศ 

 ๒๔๑๕ นางสาวปราณี  ลายลักษณ 

 ๒๔๑๖ นางปราณี  ลีลาธร 

 ๒๔๑๗ นางปราณี  สายใจ 

 ๒๔๑๘ นางปราณี  สิงหธนะ 

 ๒๔๑๙ นางสาวปรานทิพย  เทพพิทักษ 

 ๒๔๒๐ นางสาวปรานุทัย  สารรักษ 

 ๒๔๒๑ นางปราศัย  หมอนสวัสดิ์ 

 ๒๔๒๒ นางสาวปริชญา  สมัครพงศ 

 ๒๔๒๓ นางสาวปริญญ  คําวิจิตร 

 ๒๔๒๔ นางสาวปริญญาภรณ  คลายทอง 

 ๒๔๒๕ นางปริญญาวดี  คงแกว 

 ๒๔๒๖ นางสาวปริญดา  เณรานนท 

 ๒๔๒๗ นางสาวปริญรัช  ขําโพธิ์ 

 ๒๔๒๘ นางสาวปริติปาล  ติ้งประสม 

 ๒๔๒๙ นางสาวปริยฉัตร  บุญเจริญ 

 ๒๔๓๐ นางสาวปริยา  วองเกียรติคุณ 

 ๒๔๓๑ นางสาวปริศนา  แกนบุญ 

 ๒๔๓๒ นางสาวปริศนา  นาคศรี 

 ๒๔๓๓ นางสาวปริศนา  รักชาติ 

 ๒๔๓๔ นางสาวปริศนา  เวียงยางกุง 

 ๒๔๓๕ นางสาวปริศนา  สายกระสุน 

 ๒๔๓๖ นางสาวปริศนา  หาญสุวรรณ 

 ๒๔๓๗ นางสาวปริสุทธ  พงศไตรภูมิ 

 ๒๔๓๘ นางสาวปรีชญาดา  จันทรวัน 

 ๒๔๓๙ นางปรีดา  กลับมา 

 ๒๔๔๐ นางสาวปรีดา  คงยัง 

 ๒๔๔๑ นางสาวปรีดา  ใยแกว 

 ๒๔๔๒ นางปรีดา  สระบุตร 

 ๒๔๔๓ นางสาวปรียนิตย  เทนอิสสระ 

 ๒๔๔๔ นางสาวปรียภัทร  ภูมิศิริชโย 

 ๒๔๔๕ นางปรียา  อินทะจักร 

 ๒๔๔๖ นางสาวปรียานาถ  ศรีใจวงศ 

 ๒๔๔๗ นางปรียานุช  จันวิไชย 

 ๒๔๔๘ นางสาวปรียานุช  เพอแสละ 

 ๒๔๔๙ นางปรียานุช  สวัสดิมงคล 

 ๒๔๕๐ นางสาวปรียานุช  แสงนอย 

 ๒๔๕๑ นางปรียาพร  วงศเวียน 

 ๒๔๕๒ นางสาวปวรินทร  สุมมาตย 

 ๒๔๕๓ นางสาวปวริศา  เสาวบุปผา 

 ๒๔๕๔ นางสาวปวันรัตน  มากชุมโค 

 ๒๔๕๕ นางสาวปวิตรา  จารุสาธิต 

 ๒๔๕๖ นางปวิตรา  บุตรสาระ 

 ๒๔๕๗ นางสาวปวีณรัตน  คลังธารชูสิน 

 ๒๔๕๘ นางสาวปวีณา  คุณาธิปพงษ 

 ๒๔๕๙ นางสาวปวีณา  ชํานิยันต 

 ๒๔๖๐ นางสาวปวีณา  พรฉัยยา 



 หนา   ๙๙ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๔๖๑ นางสาวปวีณา  โมกหอม 

 ๒๔๖๒ นางสาวปวีณา  สิกขะโต 

 ๒๔๖๓ นางสาวปวีณา  หนูนอย 

 ๒๔๖๔ นางสาวปวีณา  หาญอักษรณรงค 

 ๒๔๖๕ นางปะวีนา  อนันตึก 

 ๒๔๖๖ นางปญจพร  พิมราช 

 ๒๔๖๗ นางปญจรัตน  ชัยศิริ 

 ๒๔๖๘ นางสาวปญจรัตน  นันตา 

 ๒๔๖๙ นางปญญาพร  วิสุทธิ์ 

 ๒๔๗๐ นางปญญารัตน  ทองคงแกว 

 ๒๔๗๑ นางสาวปณฑ  จันทนิมิ 

 ๒๔๗๒ นางสาวปณฑารีย  สายหยุด 

 ๒๔๗๓ นางสาวปณณรัตน  อนันตเนติศักดิ์ 

 ๒๔๗๔ นางสาวปตติมา  ถึงเจริญ 

 ๒๔๗๕ นางสาวปถพักตร  จันทรสนั่น 

 ๒๔๗๖ นางสาวปทมนุช  หิรัญเมฆาวนิช 

 ๒๔๗๗ นางสาวปทมา  คงตุก 

 ๒๔๗๘ นางสาวปทมา  แคสันเทียะ 

 ๒๔๗๙ นางปทมา  พลสาร 

 ๒๔๘๐ นางสาวปทมา  ภิรมยทอง 

 ๒๔๘๑ นางสาวปทมา  มะเกะ 

 ๒๔๘๒ นางสาวปทมา  ยอดย่ิง 

 ๒๔๘๓ นางสาวปทมา  สุวรรณโณ 

 ๒๔๘๔ นางสาวปทมา  อาแซ 

 ๒๔๘๕ นางสาวปทมาพร  เกียรติอุมสม 

 ๒๔๘๖ นางปทมาพร  แสงแกว 

 ๒๔๘๗ นางปทมาภรณ  ศรีวิภาต 

 ๒๔๘๘ นางสาวปาซียะห  เจะสะแลแม 

 ๒๔๘๙ นางสาวปาณทิพ  สุดศรีวงศ 

 ๒๔๙๐ นางสาวปาณิศา  ไชยพงศ 

 ๒๔๙๑ นางสาวปาตีเมาะ  ดาระเซาะ 

 ๒๔๙๒ นางสาวปาตีเมาะ  เด็ง 

 ๒๔๙๓ นางสาวปาตีเมาะ  มะตีเยาะ 

 ๒๔๙๔ นางสาวปาตีเมาะ  แมกอง 

 ๒๔๙๕ นางสาวปาตีเมาะ  อาแวกือจิ 

 ๒๔๙๖ นางสาวปาตีเมาะ  ปะดอมะ 

 ๒๔๙๗ นางสาวปานชนก  รัตนสมบูรณ 

 ๒๔๙๘ นางปานดวงใจ  เขียวกุง 

 ๒๔๙๙ นางสาวปานทิพย  หนีหะ 

 ๒๕๐๐ นางสาวปารณีย  คํามุงคุณ 

 ๒๕๐๑ นางปารณีย  วิลาจันทร 

 ๒๕๐๒ นางสาวปารวี  จูเกษม 

 ๒๕๐๓ นางปาริฉัตร  นิธิมหาศาล 

 ๒๕๐๔ นางสาวปาริชาติ  จักปอ 

 ๒๕๐๕ นางปาริชาติ  ดีชัยชนะ 

 ๒๕๐๖ นางปาริชาติ  มักเจียว 

 ๒๕๐๗ นางสาวปาริชาติ  วินาโท 

 ๒๕๐๘ นางปาลิดา  รมพฤกษ 

 ๒๕๐๙ นางสาวปาลิตา  กาเดร 

 ๒๕๑๐ นางสาวปาลีรัตน  ชูชัย 

 ๒๕๑๑ นางปาวลี  ลีลา 

 ๒๕๑๒ นางสาวปาอีซะห  อับดุลสอมะ 



 หนา   ๑๐๐ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๕๑๓ นางสาวปญาภรณ  ดีเสมอ 

 ๒๕๑๔ นางปญารัตน  พูสาย 

 ๒๕๑๕ นางปติพร  ปลอดสิริกุล 

 ๒๕๑๖ นางสาวปนทิพย  เรืองกาญจน 

 ๒๕๑๗ นางสาวปนมณี  วงษสมบัติ 

 ๒๕๑๘ นางปนมณี  ศรีไพรวรรณ 

 ๒๕๑๙ นางปยกานต  แปนกลัด 

 ๒๕๒๐ นางสาวปยฉัตร  ชูสงแสง 

 ๒๕๒๑ นางปยฉัตร  พิมพสุวรรณ 

 ๒๕๒๒ นางสาวปยดา  วิริเยนะวัตร 

 ๒๕๒๓ นางสาวปยธิดา  คงนาน 

 ๒๕๒๔ นางสาวปยธิดา  พริบไหว 

 ๒๕๒๕ นางปยนันท  แสงเพ็ชร 

 ๒๕๒๖ นางสาวปยนุช  บุญธรรม 

 ๒๕๒๗ นางปยนุช  พันธุรังษี 

 ๒๕๒๘ นางสาวปยนุช  มากูล 

 ๒๕๒๙ นางสาวปยพร  ใจซื่อ 

 ๒๕๓๐ นางปยพร  ผลประดับเพ็ชร 

 ๒๕๓๑ นางสาวปยภา  สุนีย 

 ๒๕๓๒ นางสาวปยมาภรณ  โพธิ์ปาน 

 ๒๕๓๓ นางสาวปยวรรณ  ชมภูสวาง 

 ๒๕๓๔ นางสาวปยวรรณ  สังขชวย 

 ๒๕๓๕ นางสาวปยวรรณ  แสงทอง 

 ๒๕๓๖ นางปยะฉัตร  ตันเอง 

 ๒๕๓๗ นางสาวปยะนันท  คงสะอาด 

 ๒๕๓๘ นางปยะนุช  บุญชอบ 

 ๒๕๓๙ นางสาวปยะนุช  รือสะ 

 ๒๕๔๐ นางสาวปยะพร  สิงหา 

 ๒๕๔๑ นางสาวปยะพร  สุวรรณราช 

 ๒๕๔๒ นางสาวปยะพรรณ  สุวรรณราช 

 ๒๕๔๓ นางสาวปยะพัชญ  ธนาโชคพุฒิพงษ 

 ๒๕๔๔ นางสาวปยะพันธ  คําขาว 

 ๒๕๔๕ นางสาวปยะพันธ  สมคิด 

 ๒๕๔๖ นางปยะรัตน  ทองหอม 

 ๒๕๔๗ นางสาวปยะรัตน  รือสะ 

 ๒๕๔๘ นางสาวปยะวรรณ  จันทรสุข 

 ๒๕๔๙ นางปยะวรรณ  บุตะเคียน 

 ๒๕๕๐ นางสาวปยะวรรณ  ผลจันทร 

 ๒๕๕๑ นางสาวปยะวรรณ  เมืองศรีมาตย 

 ๒๕๕๒ นางปยะวรรณ  สุขศิริ 

 ๒๕๕๓ นางสาวปยาภรณ  ศรียาชีพ 

 ๒๕๕๔ นางสาวปโยรส  ประทุมรัตน 

 ๒๕๕๕ นางปุญญตา  อัตตพงษ 

 ๒๕๕๖ นางปุณฆณิษา  บานพับทองสุข 

 ๒๕๕๗ นางสาวปุณณดา  ทองเมือง 

 ๒๕๕๘ นางสาวปุณณภา  แสงอํานาจเจริญ 

 ๒๕๕๙ นางสาวปุม  ภูสาหัส 

 ๒๕๖๐ นางเปมิกา  ชาญวิเศษ 

 ๒๕๖๑ นางสาวเปมิกา  ชูจันทึก 

 ๒๕๖๒ นางสาวเปมิกา  เลาหสินณรงค 

 ๒๕๖๓ นางเปรมปยะ  บุญพา 

 ๒๕๖๔ นางสาวเปรมฤทัย  สระถึง 



 หนา   ๑๐๑ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๕๖๕ นางสาวเปรมสิณี  ทองมา 

 ๒๕๖๖ นางสาวเปาซียะห  นิยากะ 

 ๒๕๖๗ นางเปยทิพย  รวิยะวงศ 

 ๒๕๖๘ นางสาวไปรยา  โสวรรณะ 

 ๒๕๖๙ นางผกาทิพย  เสาธงรุงเรืองชัย 

 ๒๕๗๐ นางผกาพรรณ  กันชนะ 

 ๒๕๗๑ นางสาวผกามาศ  เกตุรัตนะปรีชา 

 ๒๕๗๒ นางสาวผกามาศ  จันเจอบุญ 

 ๒๕๗๓ นางสาวผการัตน  เลิศจันทร 

 ๒๕๗๔ นางสาวผกาวรรณ  แสงเขียว 

 ๒๕๗๕ นางสาวผจงจิต  สุวรรณสุขโรจน 

 ๒๕๗๖ นางสาวผจงจิตต  กุลทอง 

 ๒๕๗๗ นางผลทว ี ประสานดี 

 ๒๕๗๘ นางสาวผองพรรณ  สมบัติ 

 ๒๕๗๙ นางสาวผองเพ็ญ  คําผิว 

 ๒๕๘๐ นางสาวผองศรี  พรมแยม 

 ๒๕๘๑ นางสาวผุสดี  ศุกระกาญจน 

 ๒๕๘๒ นางสาวผุสดี  สวางรุงเรือง 

 ๒๕๘๓ นางสาวผุสดี  อัตภิญโญ 

 ๒๕๘๔ นางสาวไผทอง  ปองปาน 

 ๒๕๘๕ นางสาวใฝปอง  บุรีขันธ 

 ๒๕๘๖ นางสาวพจนา  ชุนเกาะ 

 ๒๕๘๗ นางสาวพจนา  เนตรรักษ 

 ๒๕๘๘ นางสาวพจนา  พูลประภัย 

 ๒๕๘๙ นางสาวพจนา  รุกขชาติ 

 ๒๕๙๐ นางพจนาถ  พรมตัน 

 ๒๕๙๑ นางสาวพจนารถ  เลาหะนาคีวงศ 

 ๒๕๙๒ นางสาวพจพร  เงามุข 

 ๒๕๙๓ นางพจี  ชูบรรจง 

 ๒๕๙๔ นางสาวพชรวดี  กาญจรัส 

 ๒๕๙๕ นางสาวพชิราม  กรฆนนาท 

 ๒๕๙๖ นางสาวพนารัตน  สิงหคํา 

 ๒๕๙๗ นางสาวพนิดา  พิลาเกิด 

 ๒๕๙๘ นางสาวพนิดา  วงศประสิทธิ์ 

 ๒๕๙๙ นางพนิดา  สายสุทธิญา 

 ๒๖๐๐ นางสาวพนิดา  สุวรรณรัตน 

 ๒๖๐๑ นางสาวพนิตา  โทขันธ 

 ๒๖๐๒ นางพนิตา  พงศาปาน 

 ๒๖๐๓ นางสาวพยุงลักษณ  สลางสิงห 

 ๒๖๐๔ นางสาวพรจิต  ซื่อสัตย 

 ๒๖๐๕ นางสาวพรชนก  นันตะเสนีย 

 ๒๖๐๖ นางพรชนก  ย่ีลังกา 

 ๒๖๐๗ นางสาวพรทิพย  คลายจันทร 

 ๒๖๐๘ นางพรทิพย  คําจิตร 

 ๒๖๐๙ นางสาวพรทิพย  ปนแกว 

 ๒๖๑๐ นางพรทิพย  พุทธลา 

 ๒๖๑๑ นางพรทิพย  สุมมาตร 

 ๒๖๑๒ นางสาวพรทิพย  โสภามิตร 

 ๒๖๑๓ นางสาวพรทิพย  อักษรศรี 

 ๒๖๑๔ นางสาวพรทิพย  อินริสพงศ 

 ๒๖๑๕ นางสาวพรทิพา  ประทุมเมศ 

 ๒๖๑๖ นางสาวพรทิพา  พรหมเดชบุญ 



 หนา   ๑๐๒ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๖๑๗ นางสาวพรทิภา  สัจจาสังข 

 ๒๖๑๘ นางสาวพรทิวา  เนื่องไชยศ 

 ๒๖๑๙ นางสาวพรเทพ  จอง 

 ๒๖๒๐ นางสาวพรนภัส  นิมมาศุภวงศรัฐ 

 ๒๖๒๑ นางพรนภัส  วิชา 

 ๒๖๒๒ นางสาวพรนิดา  เสงี่ยมวงค 

 ๒๖๒๓ นางสาวพรนิภา  มานะบุตร 

 ๒๖๒๔ นางสาวพรนิภา  ศรีประเสริฐ 

 ๒๖๒๕ นางพรพนา  จอมพันธ 

 ๒๖๒๖ นางสาวพรพนา  ผาเพ็ญ 

 ๒๖๒๗ นางสาวพรพรรณ  คําภาอินทร 

 ๒๖๒๘ นางพรพรรณ  เถาสุวรรณ 

 ๒๖๒๙ นางสาวพรพรรณ  เพียงสุวรรณ 

 ๒๖๓๐ นางพรพรรณ  มะโนธรรม 

 ๒๖๓๑ นางสาวพรพิมพ  ตันติบัณฑิต 

 ๒๖๓๒ นางสาวพรพิมล  จันทมา 

 ๒๖๓๓ นางสาวพรพิมล  ชินวงศ 

 ๒๖๓๔ นางสาวพรพิมล  ตั้งสุริยายนท 

 ๒๖๓๕ นางสาวพรพิมล  วิจิตรชัยศิลป 

 ๒๖๓๖ นางพรพิมล  สาริมา 

 ๒๖๓๗ นางสาวพรเพ็ญ  เดชยศดี 

 ๒๖๓๘ นางสาวพรเพ็ญ  ฟุงเหล็ง 

 ๒๖๓๙ นางพรไพลิน  ออนนิ่ม 

 ๒๖๔๐ นางสาวพรภัทรา  กล่ันความดี 

 ๒๖๔๑ นางสาวพรภัทรา  สุริยะฉาย 

 ๒๖๔๒ นางพรรณทิพยภา  พนมเขต 

 ๒๖๔๓ นางสาวพรรณธิดา  ศิลาเกษ 

 ๒๖๔๔ นางสาวพรรณเพ็ญ  จันใด 

 ๒๖๔๕ นางสาวพรรณภา  พิมพพระธรรม 

 ๒๖๔๖ นางสาวพรรณรัตน  สายสิริเวชกุล 

 ๒๖๔๗ นางสาวพรรณราย  โยทู 

 ๒๖๔๘ นางสาวพรรณลิตา  นามวงศ 

 ๒๖๔๙ นางพรรณวิภา  คํานนท 

 ๒๖๕๐ นางพรรณวิภา  ลาภจิตร 

 ๒๖๕๑ นางสาวพรรณิภา  ไพราม 

 ๒๖๕๒ นางสาวพรรณี  คงมั่น 

 ๒๖๕๓ นางสาวพรรณี  จําปานิล 

 ๒๖๕๔ นางสาวพรรณี  บรรดาศักดิ์ 

 ๒๖๕๕ นางพรรณี  พุทไธสง 

 ๒๖๕๖ นางสาวพรรณี  เมืองทอง 

 ๒๖๕๗ นางสาวพรรณี  สาทแฟง 

 ๒๖๕๘ นางสาวพรรณี  สุวรรณโชติ 

 ๒๖๕๙ นางสาวพรรณี  โสธรวงค 

 ๒๖๖๐ นางสาวพรรพิศรา  คาสบาย 

 ๒๖๖๑ นางสาวพรระพี  อานนท 

 ๒๖๖๒ นางพรฤทัย  บุญพรม 

 ๒๖๖๓ นางสาวพรวรรณ  อินอุดออน 

 ๒๖๖๔ นางพรวีนัส  สายซื่อ 

 ๒๖๖๕ นางสาวพรหมสร  พิมพสอาด 

 ๒๖๖๖ นางพรอมพูล  ทองศรี 

 ๒๖๖๗ นางสาวพริมรตาพร  สาดสี 

 ๒๖๖๘ นางพฤกษา  บุญสุวรรณ 



 หนา   ๑๐๓ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๖๖๙ นางสาวพลอยไพลิน  อินทรเหลาใหญ 

 ๒๖๗๐ นางสาวพลาภรณ  กาญจนศิริรัตน 

 ๒๖๗๑ นางสาวพวงเพชร  หนูสุข 

 ๒๖๗๒ นางสาวพวงเพ็ญ  มณีรัตน 

 ๒๖๗๓ นางสาวพอตา  สุขสวัสดิ์ 

 ๒๖๗๔ นางสาวพักตรชนก  แกวลวน 

 ๒๖๗๕ นางสาวพัชชาพลอย   

 ๒๖๗๖ พัชรพรปญญาพัช 

  นางสาวพัชญสิตา  ไตรธรรมสมิทธ 

 ๒๖๗๗ นางสาวพัชญาณี  ประเสริฐแกว 

 ๒๖๗๘ นางสาวพัชน ี บัวบุญ 

 ๒๖๗๙ นางสาวพัชน ุ พวงพิลา 

 ๒๖๘๐ นางสาวพัชยาภา  แสงคํา 

 ๒๖๘๑ นางสาวพัชรนันทน  วิวรากานนท 

 ๒๖๘๒ นางสาวพัชรภรณ  เทียมมณี 

 ๒๖๘๓ นางสาวพัชรัตน  เจียมรุจีกุล 

 ๒๖๘๔ นางพัชรา  เกตุแกว 

 ๒๖๘๕ นางสาวพัชรา  โพธิ์ศรีทอง 

 ๒๖๘๖ นางสาวพัชราดา  มามุ 

 ๒๖๘๗ นางสาวพัชราภรณ  คุณูปถัมภ 

 ๒๖๘๘ นางสาวพัชราภรณ  โตสําลี 

 ๒๖๘๙ นางสาวพัชราภรณ  วงศปญญา 

 ๒๖๙๐ นางพัชราภรณ  วงษประเสริฐ 

 ๒๖๙๑ นางสาวพัชราวดี  ตาดทอง 

 ๒๖๙๒ นางสาวพัชราวดี  ยอดบุญนอก 

 ๒๖๙๓ นางสาวพัชราวรรณ  เข็มลา 

 ๒๖๙๔ นางสาวพัชราวรินทร  วริวงค 

 ๒๖๙๕ นางสาวพัชราวลัย  กลีบมะลิ 

 ๒๖๙๖ นางพัชรินทร  เพชรนอย 

 ๒๖๙๗ นางสาวพัชรินทร  ภูวิเลิศ 

 ๒๖๙๘ นางพัชรินทร  มีเขียว 

 ๒๖๙๙ นางสาวพัชรินทร  มีเนตรทิพย 

 ๒๗๐๐ นางสาวพัชรินทร  เรืองมงคลเลิศ 

 ๒๗๐๑ นางสาวพัชรินทร  วงคเรือน 

 ๒๗๐๒ นางพัชรินทร  ศรีจันทร 

 ๒๗๐๓ นางพัชรินทร  ศรีมาคราม 

 ๒๗๐๔ นางสาวพัชรี  เกียรติกิตติกุล 

 ๒๗๐๕ นางสาวพัชรี  แกวสุวรรณ 

 ๒๗๐๖ นางสาวพัชรี  เจริญสุข 

 ๒๗๐๗ นางสาวพัชรี  เทศชัย 

 ๒๗๐๘ นางสาวพัชรี  นิ่มอนงค 

 ๒๗๐๙ นางสาวพัชรี  ไพโรจน 

 ๒๗๑๐ นางสาวพัชรี  มนตเหลา 

 ๒๗๑๑ นางสาวพัชรี  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๗๑๒ นางสาวพัชรี  สุวรรณคํา 

 ๒๗๑๓ นางสาวพัชรี  เอ็นดู 

 ๒๗๑๔ นางพัชรีดา  มุเส็มสะเดา 

 ๒๗๑๕ นางสาวพัชรีพร  ตนภู 

 ๒๗๑๖ นางสาวพัชรีย  การตรง 

 ๒๗๑๗ นางสาวพัชรีย  เดชเกิด 

 ๒๗๑๘ นางสาวพัชรีวรรณ  แดงทองดี 

 ๒๗๑๙ นางพัฒนนรี  คําปอม 



 หนา   ๑๐๔ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๗๒๐ นางสาวพัณนิดา  หลงโดย 

 ๒๗๒๑ นางสาวพัตราภรณ  ภูมิประเสริฐ 

 ๒๗๒๒ นางพัทธกัญจน  เพ็ชรบูรณ 

 ๒๗๒๓ นางสาวพัทธนันท  นพเกา 

 ๒๗๒๔ นางสาวพัทนียา  บุตรออน 

 ๒๗๒๕ นางสาวพัทยา  คําภา 

 ๒๗๒๖ นางสาวพันธุทิพย  สุวรรณรัตน 

 ๒๗๒๗ นางสาวพัรวีน  ศรีตุลาการ 

 ๒๗๒๘ นางสาวพาณิภัค  กตเวทิวงศ 

 ๒๗๒๙ นางสาวพาตีเมาะ  ยามา 

 ๒๗๓๐ นางสาวพาตีเมาะ  บาสอ 

 ๒๗๓๑ นางพาฝน  พูลสําราญ 

 ๒๗๓๒ นางสาวพาวาตี  วิชา 

 ๒๗๓๓ นางสาวพาวิณี  สุคําภา 

 ๒๗๓๔ นางสาวพาอีซะ  สาและ 

 ๒๗๓๕ นางสาวพิกุล  กษิดิศสฎา 

 ๒๗๓๖ นางสาวพิจิตรา  เด็กหลี 

 ๒๗๓๗ นางสาวพิชชญา  อภิชาตอํามฤต 

 ๒๗๓๘ นางสาวพิชชากร  ชูประเสริฐ 

 ๒๗๓๙ นางสาวพิชชาภา  พนาสถิตย 

 ๒๗๔๐ นางสาวพิชชาภา  ศิริชัย 

 ๒๗๔๑ นางสาวพิชญทิพา  พรหมรส 

 ๒๗๔๒ นางสาวพิชญากานต  ยะพงศ 

 ๒๗๔๓ นางสาวพิชญาอร  ทองสีพลาย 

 ๒๗๔๔ นางพิชานันต  ธีรนันทภาคิน 

 ๒๗๔๕ นางพิณทอง  สุขสง 

 ๒๗๔๖ นางพิพาพรรณ  โนวังหาร 

 ๒๗๔๗ นางสาวพิมนิศา  เพ็ชร 

 ๒๗๔๘ นางสาวพิมประภา  แวนคุณ 

 ๒๗๔๙ นางสาวพิมพกัลยา  ษณะนาคินทร 

 ๒๗๕๐ นางสาวพิมพใจ  หัดประกอบ 

 ๒๗๕๑ นางสาวพิมพชนก  ยะกัณฐะ 

 ๒๗๕๒ นางสาวพิมพธีรา  วิสูง 

 ๒๗๕๓ นางสาวพิมพนภัส  แกวไดหนู 

 ๒๗๕๔ นางสาวพิมพประไพ  ปาไม 

 ๒๗๕๕ นางสาวพิมพประไพ  แสงสุริยงค 

 ๒๗๕๖ นางสาวพิมพพจี  ชาวขุนทด 

 ๒๗๕๗ นางสาวพิมพพิชญา  กวางแกว 

 ๒๗๕๘ นางสาวพิมพพิทย  ตั้งตระกูล 

 ๒๗๕๙ นางสาวพิมพลักษณ  มวงศิริ 

 ๒๗๖๐ นางสาวพิมพาภรณ  ปนวารี 

 ๒๗๖๑ นางสาวพิมพิอร  พันธุรัตน 

 ๒๗๖๒ นางพิมฤดี  ปญญาแกว 

 ๒๗๖๓ นางพิมลพรรณ  วิมูลคะ 

 ๒๗๖๔ นางสาวพิมลรัตน  วงคสีดา 

 ๒๗๖๕ นางพิมลักษณ  ยิสารคุณ 

 ๒๗๖๖ นางสาวพิมวิภา  พันสา 

 ๒๗๖๗ นางสาวพิมาย  มุขชวย 

 ๒๗๖๘ นางพิรญา  สิทธิเวช 

 ๒๗๖๙ นางสาวพิรัณยรัตน  สงวนเผา 

 ๒๗๗๐ นางพิราภรณ  จินะการ 

 ๒๗๗๑ นางสาวพิริยะ  จิตนภากาญจน 



 หนา   ๑๐๕ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๗๗๒ นางสาวพิลาวรรณ  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๗๗๓ นางสาวพิลาสลักษณ  ภู 

 ๒๗๗๔ นางสาวพิไลลักษณ  ตังคพิพัฒน 

 ๒๗๗๕ นางสาวพิศมัย  พุฒปา 

 ๒๗๗๖ นางสาวพิศมัย  วิชน 

 ๒๗๗๗ นางพิศมัย  ศรีสุวงษ 

 ๒๗๗๘ นางสาวพิสมัย  สุกขี 

 ๒๗๗๙ นางสาวพีรดา  เกตุวีระพงศ 

 ๒๗๘๐ นางสาวพีรดา  ศรีรักษา 

 ๒๗๘๑ นางสาวพีระยา  หวังชูผล 

 ๒๗๘๒ นางสาวพีริยา  เท่ียงตรง 

 ๒๗๘๓ นางสาวพุทธิดา  โภคภิรมย 

 ๒๗๘๔ นางสาวพุทธิตา  วิชัยวิทย 

 ๒๗๘๕ นางสาวพุมพวง  สํารวมใจ 

 ๒๗๘๖ นางพูลทรัพย  จุลละทรัพย 

 ๒๗๘๗ นางสาวเพชรดา  อินเนา 

 ๒๗๘๘ นางสาวเพชรรัตน  ปนประชานันท 

 ๒๗๘๙ นางเพชรรัตน  ผันผอน 

 ๒๗๙๐ นางสาวเพชรัตน  ปราจันทร 

 ๒๗๙๑ นางสาวเพชราภรณ  ศรีโนนทอง 

 ๒๗๙๒ นางสาวเพ็ญจันทร  คําพันธ 

 ๒๗๙๓ นางสาวเพ็ญนที  มูลเภา 

 ๒๗๙๔ นางสาวเพ็ญนภา  ไชยวารี 

 ๒๗๙๕ นางเพ็ญนภา  พรมหลา 

 ๒๗๙๖ นางสาวเพ็ญนภา  อุนทอง 

 ๒๗๙๗ นางเพ็ญประภา  ปล่ังขํา 

 ๒๗๙๘ นางเพ็ญผกา  พุมดิษ 

 ๒๗๙๙ นางสาวเพ็ญพรรณ  บางพระ 

 ๒๘๐๐ นางเพ็ญพรรณ  เภาออน 

 ๒๘๐๑ นางสาวเพ็ญพรรณ  ย่ีสุนแกว 

 ๒๘๐๒ นางสาวเพ็ญพิชชา  แกวขวัญขา 

 ๒๘๐๓ นางสาวเพ็ญลักษณ  นิลสันเทียะ 

 ๒๘๐๔ นางสาวเพ็ญลักษณ  อจละนันท 

 ๒๘๐๕ นางเพ็ญศรี  นุยศ 

 ๒๘๐๖ นางเพ็ญศรี  ประสมเพชร 

 ๒๘๐๗ นางเพรียวพันธ  สังขทอง 

 ๒๘๐๘ นางสาวเพลินพิศ  เฟองศรี 

 ๒๘๐๙ นางสาวเพาซียะห  สะนิ 

 ๒๘๑๐ นางสาวเพียงลัดดา  สิทธิษา 

 ๒๘๑๑ นางเพียงหทัย  เชื้อคําลือ 

 ๒๘๑๒ นางสาวแพรดาว  ปรีชาญเชื้อวงค 

 ๒๘๑๓ นางสาวแพรวจิต  ฤทธิ์ไธสง 

 ๒๘๑๔ นางสาวแพรวนภา  ไชยภักดี 

 ๒๘๑๕ นางสาวแพรวพรรณ  วีระนรพานิช 

 ๒๘๑๖ นางสาวแพรวพรรณ  สนิทนวล 

 ๒๘๑๗ นางสาวแพรวมณี  โกสินทร 

 ๒๘๑๘ นางสาวไพจิต  วิศวเมธี 

 ๒๘๑๙ นางสาวไพรรินทร  จันทรดี 

 ๒๘๒๐ นางสาวไพลิน  นามงาม 

 ๒๘๒๑ นางไพลิน  สุขเกษม 

 ๒๘๒๒ นางสาวไพลิน  อัศวเกียรติสกุล 

 ๒๘๒๓ นางสาวไพศจี  บัวคํา 



 หนา   ๑๐๖ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๘๒๔ นางสาวฟตมาวาตี  หะยีมูซอ 

 ๒๘๒๕ นางสาวฟสเลีย  ดอเลาะ 

 ๒๘๒๖ นางสาวฟาซียะห  ยา 

 ๒๘๒๗ นางสาวฟาฏอนียะห  บาโงปะแต 

 ๒๘๒๘ นางสาวฟาดีละห  เจะมะ 

 ๒๘๒๙ นางสาวฟาตมา  หะยีฮาระสะ 

 ๒๘๓๐ นางสาวฟาติน  ฮาวัน 

 ๒๘๓๑ นางสาวฟาตีมะห  ไซสตอปา 

 ๒๘๓๒ นางสาวฟาตีมา  ลีมอปาแล 

 ๒๘๓๓ นางสาวฟาตีเมาะ  แยนา 

 ๒๘๓๔ นางสาวฟาตีเมาะ  ฮามะ 

 ๒๘๓๕ นางสาวฟาตีฮะ  มะตาเฮ 

 ๒๘๓๖ นางสาวฟาตีฮะห  ยูโซะ 

 ๒๘๓๗ นางฟาริดา  จิโอน 

 ๒๘๓๘ นางสาวฟาริดา  ยุโสป 

 ๒๘๓๙ นางสาวฟารินดา  เจะมะ 

 ๒๘๔๐ นางฟาริสา  หมะ 

 ๒๘๔๑ นางสาวฟารีดะ  ดูมีแด 

 ๒๘๔๒ นางสาวฟารีดา  ขามิ 

 ๒๘๔๓ นางสาวฟารีดา  เจะลาเตะ 

 ๒๘๔๔ นางสาวฟารีดา  หะยีวันอิดดริส 

 ๒๘๔๕ นางสาวฟารียา  แอปซูซัน 

 ๒๘๔๖ นางสาวฟารีฮา  มูซอเลง 

 ๒๘๔๗ นางสาวฟาอีซะ  ยะพา 

 ๒๘๔๘ นางสาวฟาอีซะห  เจะอาลี 

 ๒๘๔๙ นางสาวฟตรียะ  ดงมูซอ 

 ๒๘๕๐ นางสาวฟรดาว  อามิง 

 ๒๘๕๑ นางสาวฟรดาวส  อดุลยศาสน 

 ๒๘๕๒ นางฟูซียะห  พรหมสวัสดิ์ 

 ๒๘๕๓ นางสาวฟูซียะห  สุหลง 

 ๒๘๕๔ นางสาวฟูสิมา  หมัดอะดั้ม 

 ๒๘๕๕ นางภคณรัชต  อินทรทรัพย 

 ๒๘๕๖ นางภคนันท  อรพันธุเศรษฐ 

 ๒๘๕๗ นางสาวภควดี  วงศประพฤติดี 

 ๒๘๕๘ นางสาวภคอร  ทรงชัยยศ 

 ๒๘๕๙ นางสาวภรทิพย  เพชรพิมล 

 ๒๘๖๐ นางสาวภัคนันญ  สามดานจาก 

 ๒๘๖๑ นางสาวภัคสิรี  จางกิตติรัตน 

 ๒๘๖๒ นางสาวภัชทราวลี  คําพินิจ 

 ๒๘๖๓ นางสาวภัทธวรรณ  จันทศรี 

 ๒๘๖๔ นางภัทธาวรรณ  พรหมพันธ 

 ๒๘๖๕ นางสาวภัทรชนม  นนทจิตต 

 ๒๘๖๖ นางสาวภัทรชนม  พิเนตสิริ 

 ๒๘๖๗ นางภัทรดา  เนียมเกตุ 

 ๒๘๖๘ นางสาวภัทรทิยา  ตาราม 

 ๒๘๖๙ นางภัทรนันท  บุตรแสนคม 

 ๒๘๗๐ นางภัทรพร  วงศศรีสมุทร 

 ๒๘๗๑ นางสาวภัทรพิชชา  เจดีย 

 ๒๘๗๒ นางสาวภัทรภร  ถิ่นนัยธร 

 ๒๘๗๓ นางสาวภัทรภร  สุทธิสารากร 

 ๒๘๗๔ นางสาวภัทรมาส  ติมอนรัมย 

 ๒๘๗๕ นางสาวภัทรวดี  อุดม 



 หนา   ๑๐๗ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๘๗๖ นางสาวภัทรวรรณ  ชื่นจิตร 

 ๒๘๗๗ นางสาวภัทรา  มีหนองหวา 

 ๒๘๗๘ นางสาวภัทรา  วัฒนธรรม 

 ๒๘๗๙ นางสาวภัทรา  ศุกรภาศ 

 ๒๘๘๐ นางสาวภัทรานิษฐ  ทองเนตร 

 ๒๘๘๑ นางสาวภัทราพร  ชูชื่น 

 ๒๘๘๒ นางภัทราพร  ไทรทองคํา 

 ๒๘๘๓ นางสาวภัทราภรณ  เต็งโรจนนภาพร 

 ๒๘๘๔ นางสาวภัทราภรณ  เสมอภพ 

 ๒๘๘๕ นางสาวภัทราวดี  ดวงบรรเทา 

 ๒๘๘๖ นางสาวภัทริดา  จันมะโน 

 ๒๘๘๗ นางสาวภัทรีพันธุ  ฦาชา 

 ๒๘๘๘ นางสาวภัทรียา  รัตนพันธ 

 ๒๘๘๙ นางสาวภัทิรา  ทัศนมณเฑียร 

 ๒๘๙๐ นางสาวภาชินี  ปล่ังพิมาย 

 ๒๘๙๑ นางภาซียะ  บาโด 

 ๒๘๙๒ นางสาวภาณี  ไชยชาญ 

 ๒๘๙๓ นางสาวภาณุภรณ  กนกหงษ 

 ๒๘๙๔ นางสาวภาพร  คีรีกิจขจร 

 ๒๘๙๕ นางสาวภารีซันร  ยูโซะ 

 ๒๘๙๖ นางภาวดี  วงษโคว 

 ๒๘๙๗ นางสาวภาวาน  ไกรสมมะ 

 ๒๘๙๘ นางสาวภาวิณี  จันทะโคตร 

 ๒๘๙๙ นางสาวภาวิณี  ชูนอย 

 ๒๙๐๐ นางสาวภาวิณี  ไชยปาน 

 ๒๙๐๑ นางสาวภาวิณี  ดอนอินทร 

 ๒๙๐๒ นางภาวิณียา  ผดุงชอบ 

 ๒๙๐๓ นางสาวภาวิตา  จริยาเวช 

 ๒๙๐๔ นางภาสินี  พิธาพันธ 

 ๒๙๐๕ นางสาวภิญญดา  ชูใหม 

 ๒๙๐๖ นางภิญญดา  อุนะพํานัก 

 ๒๙๐๗ นางสาวภิญญาดา  พิมประสาร 

 ๒๙๐๘ นางสาวภิญญาพัชญ   

  พิชญธาดาพัฒน 

 ๒๙๐๙ นางสาวภิญญาพัชญ  เมาะสนิ 

 ๒๙๑๐ นางสาวภิญธิญา  โนนหิน 

 ๒๙๑๑ นางสาวภิรดี  สันติอภิรมย 

 ๒๙๑๒ นางภิลาสินี  รุงรวยศรี 

 ๒๙๑๓ นางสาวภิศณา  เลิศเรืองปญญา 

 ๒๙๑๔ นางสาวภูษณิศา  ภักดีมี 

 ๒๙๑๕ นางสาวภูสุดา  จินดายล 

 ๒๙๑๖ นางสาวมญชุณภัทร  เลิศรัตนถาวร 

 ๒๙๑๗ นางสาวมณฑาทิพย  โพธิ์ศรีอาจ 

 ๒๙๑๘ นางสาวมณฑิญา  ไชยวงค 

 ๒๙๑๙ นางสาวมณฑิรา  แกวสุวรรณ 

 ๒๙๒๐ นางสาวมณธิญา  ชางปาดี 

 ๒๙๒๑ นางสาวมณธิญา  มีเจริญ 

 ๒๙๒๒ นางสาวมณิสรา  เศษแอ 

 ๒๙๒๓ นางสาวมณีกัลยา  ชมชาญ 

 ๒๙๒๔ นางมณีนุช  อภิญญาภิญโญ 

 ๒๙๒๕ นางสาวมณีรัตน  จิตตสุวรรณ 

 ๒๙๒๖ นางสาวมณีรัตน  สุขสอาด 



 หนา   ๑๐๘ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๙๒๗ นางมณีรัตน  สุภาวิตา 

 ๒๙๒๘ นางสาวมณีวรรณ  ดอนทราย 

 ๒๙๒๙ นางสาวมติมนต  แคแดง 

 ๒๙๓๐ นางสาวมนชนก  แสงแกว 

 ๒๙๓๑ นางสาวมนตจันทร  พิมใจ 

 ๒๙๓๒ นางสาวมนตทิพย  ชางจด 

 ๒๙๓๓ นางสาวมนตทิพย  มงคลศรี 

 ๒๙๓๔ นางสาวมนตทิพย  สุธาสิโนบล 

 ๒๙๓๕ นางมนตแมน  ทองมี 

 ๒๙๓๖ นางสาวมนธิรา  ขวัญเมือง 

 ๒๙๓๗ นางสาวมนพร  สิริชูวงศ 

 ๒๙๓๘ นางสาวมนันญา  ปจฉิม 

 ๒๙๓๙ นางสาวมนัสนันท  อักษราลิขิตสันติ 

 ๒๙๔๐ นางสาวมนัสยา  หวังชอบ 

 ๒๙๔๑ นางสาวมนี  ธัมมิกะกุล 

 ๒๙๔๒ นางสาวมยุรา  อินตะจันทร 

 ๒๙๔๓ นางสาวมยุรี  นิสัญตา 

 ๒๙๔๔ นางมยุรี  บํารุงพนัส 

 ๒๙๔๕ นางสาวมฤณีย  โดบีมอ 

 ๒๙๔๖ นางสาวมลนภา  มีชัย 

 ๒๙๔๗ นางมลฤดี  กุสาวดี 

 ๒๙๔๘ นางสาวมลฤดี  แกวสีโส 

 ๒๙๔๙ นางสาวมลฤดี  คงแกว 

 ๒๙๕๐ นางสาวมลฤดี  ตุนดวง 

 ๒๙๕๑ นางมลฤดี  ทองไทย 

 ๒๙๕๒ นางสาวมลฤดี  บัวคล่ี 

 ๒๙๕๓ นางมลฤดี  พรมเกตุ 

 ๒๙๕๔ นางสาวมลิษา  แสงศรี 

 ๒๙๕๕ นางมะลิณิล  สงศรี 

 ๒๙๕๖ นางสาวมะลิณี  บุตรโท 

 ๒๙๕๗ นางมะลิทอง  นิลทะการ 

 ๒๙๕๘ นางสาวมะลิวรรณ  แกวออนขวา 

 ๒๙๕๙ นางสาวมะลิวัลย  สุขประเสริฐ 

 ๒๙๖๐ นางสาวมัชฌิมา  วงศคต 

 ๒๙๖๑ นางสาวมัซกะ  รานิง 

 ๒๙๖๒ นางสาวมัญจนา  เหล็มโสะ 

 ๒๙๖๓ นางมัญชณณิชา  วรโชติโรจนหิรัญ 

 ๒๙๖๔ นางสาวมัญชลี  บุญประเศรษฐผล 

 ๒๙๖๕ นางสาวมัญชุดา  สุทธิพรชัย 

 ๒๙๖๖ นางสาวมัณฑนา  สีตะระโส 

 ๒๙๖๗ นางสาวมัตติกา  พลวัฒน 

 ๒๙๖๘ นางสาวมัติกา  บูเก็ม 

 ๒๙๖๙ นางสาวมัทนา  โกศิริสัญต 

 ๒๙๗๐ นางสาวมันณา  อาดํา 

 ๒๙๗๑ นางสาวมัรนี  นิวา 

 ๒๙๗๒ นางสาวมัสติกา  โพธิ์สระ 

 ๒๙๗๓ นางมัสตูรา  สาดอาหลี 

 ๒๙๗๔ นางมัสฮานี  สาแมแน็ง 

 ๒๙๗๕ นางสาวมาซนะห  เจะเงาะ 

 ๒๙๗๖ นางสาวมาซีเตาะ  จะกะป 

 ๒๙๗๗ นางสาวมาซีเตาะ  หะยีมูละ 

 ๒๙๗๘ นางสาวมาซีเตาะ  เดเระมะ 



 หนา   ๑๐๙ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๙๗๙ นางมาดีนา  เจะอาแดร 

 ๒๙๘๐ นางสาวมานิตา  บุญเมือง 

 ๒๙๘๑ นางสาวมานิตา  บุญสงา 

 ๒๙๘๒ นางสาวมานีลา  มามะ 

 ๒๙๘๓ นางสาวมายีดะห  มะลี 

 ๒๙๘๔ นางสาวมารินา  รัพยูร 

 ๒๙๘๕ นางมาริษา  หินทองแท 

 ๒๙๘๖ นางสาวมาริสา  บินมูดอ 

 ๒๙๘๗ นางสาวมาริสา  หวานเย็น 

 ๒๙๘๘ นางสาวมารียะ  ดาแซ 

 ๒๙๘๙ นางมารียัม  ลาหิง 

 ๒๙๙๐ นางสาวมารียา  มะแซ 

 ๒๙๙๑ นางมารียา  ลําโป 

 ๒๙๙๒ นางสาวมารียาณี  โซะเลาะ 

 ๒๙๙๓ นางสาวมารียาน ี ยา 

 ๒๙๙๔ นางสาวมารียาน ี สะมะแย 

 ๒๙๙๕ นางสาวมารียาน ี ฮารง 

 ๒๙๙๖ นางสาวมาเรีย  เตะเหร็ม 

 ๒๙๙๗ นางสาวมาเรียนา  มะยิ 

 ๒๙๙๘ นางสาวมาเรียนี  ดือเระ 

 ๒๙๙๙ นางสาวมาเรียม  บาโง 

 ๓๐๐๐ นางสาวมาเรียม  มาหนะ 

 ๓๐๐๑ นางมาลา  บุญเกื้อ 

 ๓๐๐๒ นางสาวมาลินี  แลแตบาตู 

 ๓๐๐๓ นางสาวมาลินีย  คําแดง 

 ๓๐๐๔ นางมาลิวรรณ  หลีพงษ 

 ๓๐๐๕ นางสาวมาลีณี  ยูโซะ 

 ๓๐๐๖ นางสาวมาลีหยะ  หงะเจะแอ 

 ๓๐๐๗ นางสาวมาหาณี  สะตอปา 

 ๓๐๐๘ นางมิ่งขวัญ  กฤษณะพันธ 

 ๓๐๐๙ นางสาวมินพิตา  หิเล 

 ๓๐๑๐ นางสาวมิลตา  หลานหลงสา 

 ๓๐๑๑ นางสาวมิลาตี  ตงลอ 

 ๓๐๑๒ นางสาวมุกดา  ทองสุก 

 ๓๐๑๓ นางสาวมุขณัฐทิตพา  ฆารไสว 

 ๓๐๑๔ นางสาวมุณา  กฤติยาสกุล 

 ๓๐๑๕ นางสาวมุรนี  ดาโอะ 

 ๓๐๑๖ นางสาวมุรนีย  หวังคํา 

 ๓๐๑๗ นางสาวมูดีฮัน  จิใจ 

 ๓๐๑๘ นางมูนีเราะ  กุลจิตติบวร 

 ๓๐๑๙ นางมูนีเราะ  สิงหอินทร 

 ๓๐๒๐ นางสาวมูนีเราะห  ยีดิง 

 ๓๐๒๑ นางสาวมูรนี  มะเกะ 

 ๓๐๒๒ นางสาวเมฐิญา  โพธิ์งาม 

 ๓๐๒๓ นางเมตตา  ศรีลาชัย 

 ๓๐๒๔ นางสาวเมทินี  ชลวานิช 

 ๓๐๒๕ นางสาวเมทินี  สุขขี 

 ๓๐๒๖ นางเมธกานต  ไชยหอม 

 ๓๐๒๗ นางสาวเมธานี  กาญจนาภา 

 ๓๐๒๘ นางสาวเมธิกา  เชื้อสาย 

 ๓๐๒๙ นางสาวเมธินี  เทพาอนุรักษ 

 ๓๐๓๐ นางสาวเมยานี  กุลสานต 



 หนา   ๑๑๐ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๐๓๑ นางสาวเมษา  นิราโพธิ์ 

 ๓๐๓๒ นางสาวเมษา  โวเบา 

 ๓๐๓๓ นางสาวเมษิณี  เจริญเกียรติกุล 

 ๓๐๓๔ นางสาวไมมูน  ดอเลาะ 

 ๓๐๓๕ นางสาวยลดา  ศิริวัฒนเมธานนท 

 ๓๐๓๖ นางยวนทอง  เกล้ียงแกว 

 ๓๐๓๗ นางสาวยศวรีย  ฉายวิริยะ 

 ๓๐๓๘ นางสาวยัสมิน  มาลายา 

 ๓๐๓๙ นางสาวยัสมิน  สาและ 

 ๓๐๔๐ นางสาวยัสมีน  มะแซ 

 ๓๐๔๑ นางสาวยาซมี  มะ 

 ๓๐๔๒ นางสาวยาณี  ดาแม 

 ๓๐๔๓ นางสาวยานีลา  สกุลา 

 ๓๐๔๔ นางสาวยามารียะห  เจะแน 

 ๓๐๔๕ นางสาวยามินละ  ลีงาลาห 

 ๓๐๔๖ นางยามีละ  หมัดลี 

 ๓๐๔๗ นางสาวยามีละห  ตอกอ 

 ๓๐๔๘ นางสาวยารอนะ  มะสาและ 

 ๓๐๔๙ นางสาวยารอนะ  หมาดสา 

 ๓๐๕๐ นางสาวยาลีนา  อาบะ 

 ๓๐๕๑ นางสาวยาวารียะห  เปาะเฮง 

 ๓๐๕๒ นางสาวยาวาเฮ  เจะโซะ 

 ๓๐๕๓ นางสาวยาวาเฮ  แซะ 

 ๓๐๕๔ นางสาวยุดาวดี  รักชู 

 ๓๐๕๕ นางยุธิดา  จันทรหอม 

 ๓๐๕๖ นางสาวยุนัยดา  หัดยุมสา 

 ๓๐๕๗ นางสาวยุพยง  ประเสริฐลาภ 

 ๓๐๕๘ นางสาวยุพา  แมนพยัคฆ 

 ๓๐๕๙ นางสาวยุพาพร  พวงน้ําอาง 

 ๓๐๖๐ นางสาวยุพาวดี  นิรันดรพุฒ 

 ๓๐๖๑ นางสาวยุภารัตน  อาจหาญ 

 ๓๐๖๒ นางสาวยุรี  ดอหลา 

 ๓๐๖๓ นางสาวยุวดี  จันทรทอง 

 ๓๐๖๔ นางยุวดี  มีคํา 

 ๓๐๖๕ นางยุวดี  เรืองสงา 

 ๓๐๖๖ นางสาวยุวดี  วันทองสุข 

 ๓๐๖๗ นางสาวยุวดี  สิริเขตร 

 ๓๐๖๘ นางสาวยุวธิดา  เจริญรื่น 

 ๓๐๖๙ นางสาวยุวธิดา  รักษาภักดี 

 ๓๐๗๐ นางยุวร ี กองเกรียงไกร 

 ๓๐๗๑ นางสาวยุวรี  ศิริธนะกุล 

 ๓๐๗๒ นางสาวยุวลี  ดอนสีธรรม 

 ๓๐๗๓ นางสาวยุวัฒนา  สมภาวงษ 

 ๓๐๗๔ นางสาวยุสรอ  มาลายา 

 ๓๐๗๕ นางยูซรอ  มะวิง 

 ๓๐๗๖ นางสาวยูรัยนี  เจะเลาะสุ 

 ๓๐๗๗ นางสาวยูไรดะ  เจะเตะ 

 ๓๐๗๘ นางสาวยูไฮนะห  สามะเอะ 

 ๓๐๗๙ นางสาวเยาวดี  ยามา 

 ๓๐๘๐ นางสาวเยาวภา  ปะกาเวสา 

 ๓๐๘๑ นางเยาวภา  ผาใหญ 

 ๓๐๘๒ นางเยาวมาลย  ทองเกษม 



 หนา   ๑๑๑ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๐๘๓ นางสาวเยาวรัตน  ขําบุรี 

 ๓๐๘๔ นางสาวเยาวรี  นาวานิ 

 ๓๐๘๕ นางสาวเยาวเรศ  กฤตธิติมา 

 ๓๐๘๖ นางสาวเยาวลักษณ  แกวปาน 

 ๓๐๘๗ นางสาวเยาวลักษณ  ทิพยอักษร 

 ๓๐๘๘ นางสาวเยาวลักษณ  ลอยประโคน 

 ๓๐๘๙ นางสาวเยาวลักษณ  สุจริตธุระการ 

 ๓๐๙๐ นางสาวเยาวลักษณ  อุนจิตต 

 ๓๐๙๑ นางสาวโยทกา  สุวรรณโชติ 

 ๓๐๙๒ นางโยษิตา  ศรีอุทธา 

 ๓๐๙๓ นางสาวรจนา  ชอวิเชียร 

 ๓๐๙๔ นางสาวรจนา  ดอกรัก 

 ๓๐๙๕ นางสาวรจนา  สุดสม 

 ๓๐๙๖ นางรจเรขา  อัครประเสริฐกิจ 

 ๓๐๙๗ นางสาวรจิตา  มุขตา 

 ๓๐๙๘ นางสาวรฐา  นนทะวงษ 

 ๓๐๙๙ นางสาวรฐา  บัวเพ็ชร 

 ๓๑๐๐ นางสาวรณิดา  เดชะ 

 ๓๑๐๑ นางรดา  ศิลปจิตต 

 ๓๑๐๒ นางสาวรดาลักษม  พงษเกษตร 

 ๓๑๐๓ นางสาวรติกานต  แยกโคกสูง 

 ๓๑๐๔ นางรติพร  สําเภานนท 

 ๓๑๐๕ นางรพีพร  ทองบุญมา 

 ๓๑๐๖ นางสาวรพีพร  นาคะอินทร 

 ๓๑๐๗ นางสาวรภรัตน  โภคา 

 ๓๑๐๘ นางสาวรมณีย  มีมาก 

 ๓๑๐๙ นางรมณีวัน  นารี 

 ๓๑๑๐ นางสาวรมยนลิน  พงศพานภักดี 

 ๓๑๑๑ นางสาวรมิดา  วรวิเศษโสภณ 

 ๓๑๑๒ นางรวมใจ  แสนปญญา 

 ๓๑๑๓ นางรวิกานต  โชคคณาพิทักษ 

 ๓๑๑๔ นางสาวรวิวรรณ  คํานนท 

 ๓๑๑๕ นางสาวรวิวรรณ  อุสังหาร 

 ๓๑๑๖ นางสาวรวีวรรณ  สันปนจอ 

 ๓๑๑๗ นางรสนา  การีอูมา 

 ๓๑๑๘ นางรสนา  สังขวิจิตร 

 ๓๑๑๙ นางสาวรสนา  หนูวงศ 

 ๓๑๒๐ นางสาวรสริน  หงษถาวิช 

 ๓๑๒๑ นางสาวรสรินทร  รัตนาชิราสุทธิ์ 

 ๓๑๒๒ นางสาวรสสุคนธ  แดงนุย 

 ๓๑๒๓ นางสาวรสสุคนธ  บํารุงพันธ 

 ๓๑๒๔ นางสาวรอกีเยาะ  โซะ 

 ๓๑๒๕ นางสาวรอกีเยาะ  บาหะ 

 ๓๑๒๖ นางสาวรอกีเยาะ  แมซา 

 ๓๑๒๗ นางสาวรอซีดะ  ยะราเฮม 

 ๓๑๒๘ นางสาวรอนีซา  เจะมะ 

 ๓๑๒๙ นางสาวรอบียะ  ดอเลาะ 

 ๓๑๓๐ นางสาวรอบียะ  รอแม 

 ๓๑๓๑ นางสาวรอบียะห  หวังและ 

 ๓๑๓๒ นางสาวรอบีอะ  กะดอง 

 ๓๑๓๓ นางสาวรอปอะ  ตาเยะ 

 ๓๑๓๔ นางสาวรอยฮัน  สนิ 



 หนา   ๑๑๒ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๑๓๕ นางสาวรอวียะห  ยานยา 

 ๓๑๓๖ นางสาวรอสมี  เกปน 

 ๓๑๓๗ นางสาวรอสียะ  สาแมเนาะ 

 ๓๑๓๘ นางสาวรอฮะนา  เจะโกะ 

 ๓๑๓๙ นางสาวรอฮานา  ดอเลาะ 

 ๓๑๔๐ นางสาวรอฮานา  ยาซิง 

 ๓๑๔๑ นางสาวรอฮานา  ลีสาแม 

 ๓๑๔๒ นางรอฮานา  แลกามา 

 ๓๑๔๓ นางสาวรอฮานา  สะอุ 

 ๓๑๔๔ นางสาวรอฮานา  หัดเลาะ 

 ๓๑๔๕ นางสาวรอฮานี  ดายะ 

 ๓๑๔๖ นางสาวรอฮานี  ลายามุง 

 ๓๑๔๗ นางสาวรอฮายา  กาโฮง 

 ๓๑๔๘ นางสาวรอฮีมะห  สีดง 

 ๓๑๔๙ นางสาวระพิตราภรณ  พิพัฒนมงคล 

 ๓๑๕๐ นางสาวระพีพร  คําเจริญ 

 ๓๑๕๑ นางสาวระพีพร  ศรีนิล 

 ๓๑๕๒ นางสาวระพีพร  สายทอง 

 ๓๑๕๓ นางสาวระพีพรรณ  สาทพันธ 

 ๓๑๕๔ นางระวิวรรณ  หิรัญ 

 ๓๑๕๕ นางระวีวรรณ  หรุนนุพันธ 

 ๓๑๕๖ นางสาวรัชฎาภรณ  ไชยพิศ 

 ๓๑๕๗ นางสาวรัชดา  เมนฉาย 

 ๓๑๕๘ นางสาวรัชดา  หมวดพรมทอง 

 ๓๑๕๙ นางรัชดาพร  แสนสุภา 

 ๓๑๖๐ นางสาวรัชดาภรณ  ทองเขียว 

 ๓๑๖๑ นางรัชดาภรณ  เบ็ญจสุวรรณ 

 ๓๑๖๒ นางสาวรัชติญา  นิธิธรรมธาดา 

 ๓๑๖๓ นางรัชนก  คงตี่ 

 ๓๑๖๔ นางสาวรัชนก  ปอมคํา 

 ๓๑๖๕ นางรัชนี  ขันทอง 

 ๓๑๖๖ นางสาวรัชนี  ชายเหตุ 

 ๓๑๖๗ นางรัชนี  เถียรสายออ 

 ๓๑๖๘ นางสาวรัชนี  ทองเสภี 

 ๓๑๖๙ นางสาวรัชนี  บาวกูล 

 ๓๑๗๐ นางสาวรัชนี  ประสิทธิ์มณฑล 

 ๓๑๗๑ นางรัชนี  สําเภา 

 ๓๑๗๒ นางสาวรัชนี  อินทรมณี 

 ๓๑๗๓ นางสาวรัชนีกร  บริพันธ 

 ๓๑๗๔ นางสาวรัชนีพร  รอดแสน 

 ๓๑๗๕ นางรัชมณี  ชาละมาลย 

 ๓๑๗๖ นางสาวรัชมณี  อินมี 

 ๓๑๗๗ นางสาวรัชสุดา  พรหมพิทักษ 

 ๓๑๗๘ นางสาวรัฐกานต  สัตยสม 

 ๓๑๗๙ นางรัฐญา  เรืองเพชร 

 ๓๑๘๐ นางสาวรัฐณัฐอร  เขียวไสว 

 ๓๑๘๑ นางสาวรัฐสภา  ครองชัยกมล 

 ๓๑๘๒ นางรัตติกาล  ไชยแสง 

 ๓๑๘๓ นางสาวรัตติกาล  รักวงษ 

 ๓๑๘๔ นางสาวรัตติยา  ฐิตยานุวัฒน 

 ๓๑๘๕ นางสาวรัตติยา  มาราสา 

 ๓๑๘๖ นางสาวรัตติยา  โยธา 



 หนา   ๑๑๓ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๑๘๗ นางรัตนเทพ  โสภานิตย 

 ๓๑๘๘ นางสาวรัตนพร  พัฒคาต 

 ๓๑๘๙ นางสาวรัตนมาศ  พาสอน 

 ๓๑๙๐ นางสาวรัตนวดี  เกตสุริยงค 

 ๓๑๙๑ นางรัตนา  เกตุพันธ 

 ๓๑๙๒ นางสาวรัตนา  ไกรวิเศษ 

 ๓๑๙๓ นางสาวรัตนา  คงบัว 

 ๓๑๙๔ นางรัตนา  จันทป 

 ๓๑๙๕ นางสาวรัตนา  ทองจีน 

 ๓๑๙๖ นางรัตนา  ทองดีย่ิง 

 ๓๑๙๗ นางรัตนา  ทิพยคํา 

 ๓๑๙๘ นางสาวรัตนา  ภูเจริญวงศ 

 ๓๑๙๙ นางสาวรัตนา  มโนยุทธ 

 ๓๒๐๐ นางรัตนา  แสงหลา 

 ๓๒๐๑ นางรัตนาพร  ประสิทธิกสิกร 

 ๓๒๐๒ นางสาวรัตนาพร  มานาเสียว 

 ๓๒๐๓ นางสาวรัตนาพร  ใหญสูง 

 ๓๒๐๔ นางสาวรัตนาภรณ  กิจเชื้อ 

 ๓๒๐๕ นางสาวรัตนาภรณ  อยูแทกูล 

 ๓๒๐๖ นางสาวรัติกาล  ชัยสีดา 

 ๓๒๐๗ นางสาวรัติกาล  สาพะลับ 

 ๓๒๐๘ นางสาวรัศมี  สดชื่น 

 ๓๒๐๙ นางสาวรัศรัก  ขําเอี่ยม 

 ๓๒๑๐ นางสาวรัสภา  แบลือแบ 

 ๓๒๑๑ นางสาวราตรี  เจ้ียงเต็ม 

 ๓๒๑๒ นางสาวราตรี  อินทะคง 

 ๓๒๑๓ นางสาวรานีย  ยุมิง 

 ๓๒๑๔ นางสาวรําพึง  ฉันทผอง 

 ๓๒๑๕ นางสาวรําไพ  นอกตาจ่ัน 

 ๓๒๑๖ นางสาวรําไพ  แสนสุข 

 ๓๒๑๗ นางริณดา  สมรอบรู 

 ๓๒๑๘ นางสาวรินดา  ซาเฮาะ 

 ๓๒๑๙ นางรินดา  ดวงฤทัย 

 ๓๒๒๐ นางสาวรินลดา  คงสังข 

 ๓๒๒๑ นางริยะพร  บุรัตน 

 ๓๒๒๒ นางริศรา  คํามุงคุณ 

 ๓๒๒๓ นางสาวริศรา  นพวรรณ 

 ๓๒๒๔ นางสาวรีนา  มะโน 

 ๓๒๒๕ นางรุงการ  เสียพลี 

 ๓๒๒๖ นางสาวรุงจิตร  เรืองศักดิ์ 

 ๓๒๒๗ นางสาวรุงทิพย  สถาวรินทุ 

 ๓๒๒๘ นางสาวรุงทิวา  ทองจุลเจือ 

 ๓๒๒๙ นางรุงทิวา  แฟงชัยภูมิ 

 ๓๒๓๐ นางสาวรุงนภา  กุลวุฒิ 

 ๓๒๓๑ นางรุงนภา  เฉลยพจน 

 ๓๒๓๒ นางสาวรุงนภา  ชัยมณี 

 ๓๒๓๓ นางรุงนภา  ทองชื่นตระกูล 

 ๓๒๓๔ นางรุงนภา  เทียะกระโทก 

 ๓๒๓๕ นางสาวรุงนภา  โรจนรุง 

 ๓๒๓๖ นางสาวรุงนภา  ปาพรม 

 ๓๒๓๗ นางสาวรุงเพชร  จันทรเงิน 

 ๓๒๓๘ นางสาวรุงมณี  ชูฉางหวาง 



 หนา   ๑๑๔ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๒๓๙ นางสาวรุงระว ี ตั้นสุย 

 ๓๒๔๐ นางสาวรุงรัตน  ผิวผัน 

 ๓๒๔๑ นางสาวรุงรัตน  มุทุกันต 

 ๓๒๔๒ นางสาวรุงฤดี  งามสันเทียะ 

 ๓๒๔๓ นางสาวรุงฤดี  โสประดิษฐ 

 ๓๒๔๔ นางสาวรุงลาวัลย  อนันทวุฒิ 

 ๓๒๔๕ นางสาวรุงอรุณ  เนตรพุดซา 

 ๓๒๔๖ นางสาวรุจฮาน  มินซาร 

 ๓๒๔๗ นางรุจิพัชญ  บุญสวาง 

 ๓๒๔๘ นางสาวรุจิรา  เทพลําลึก 

 ๓๒๔๙ นางรุจิรา  บุสดี 

 ๓๒๕๐ นางสาวรุจิรา  สทาน 

 ๓๒๕๑ นางสาวรุจิศา  ทรงไตรจักร 

 ๓๒๕๒ นางรุษนา  หีมจิ 

 ๓๒๕๓ นางสาวรุสฎาย  ดือราแม 

 ๓๒๕๔ นางสาวรุสณี  เหร็มเหระ 

 ๓๒๕๕ นางสาวรุสนา  ดือราแม 

 ๓๒๕๖ นางสาวรุสนา  สาเฮาะ 

 ๓๒๕๗ นางรุสนานี  มะลุลี 

 ๓๒๕๘ นางสาวรุสนานี  สะแลแม 

 ๓๒๕๙ นางสาวรุสนิง  บินตาเยะ 

 ๓๒๖๐ นางสาวรุสนี  ดือราแม 

 ๓๒๖๑ นางสาวรุสนี  ลีตา 

 ๓๒๖๒ นางสาวรุสนี  อามะ 

 ๓๒๖๓ นางสาวรุสนีย  กะจิ 

 ๓๒๖๔ นางสาวรุสมาณี  ดิง 

 ๓๒๖๕ นางสาวรุสมาเรีย  ลอแมง 

 ๓๒๖๖ นางสาวรุสไฮดา  เอียว 

 ๓๒๖๗ นางสาวรูกอยยะห  ดาปะ 

 ๓๒๖๘ นางสาวรูซีตา  บาสอสิดิก 

 ๓๒๖๙ นางสาวรูไวดา  หะยีดอเลาะ 

 ๓๒๗๐ นางสาวรูสมีณี  หะมะ 

 ๓๒๗๑ นางสาวรูฮานา  มิดิง 

 ๓๒๗๒ นางสาวเรณุกานต  อนุสรณ 

 ๓๒๗๓ นางสาวเรณุวรรณ  กลับดี 

 ๓๒๗๔ นางสาวเรณู  แกวทอน 

 ๓๒๗๕ นางเรณู  ชางหิรัญ 

 ๓๒๗๖ นางเรณู  โนมิตัง 

 ๓๒๗๗ นางเรณู  สมหารวงค 

 ๓๒๗๘ นางสาวเรณู  สายคงดี 

 ๓๒๗๙ นางสาวเรวดี  วัฒนกูล 

 ๓๒๘๐ นางสาวเรืองทอง  สุนทรดิษฐ 

 ๓๒๘๑ นางสาวโรสณฎา  ตาเยะ 

 ๓๒๘๒ นางสาวโรสริน  สาและ 

 ๓๒๘๓ นางสาวฤดี  มิ่งขวัญ 

 ๓๒๘๔ นางสาวฤดีมาศ  แกวเรือง 

 ๓๒๘๕ นางสาวฤทัยรัตน  คํางาม 

 ๓๒๘๖ นางฤทัยรัตน  บุตรศรีภูมิ 

 ๓๒๘๗ นางสาวลฎาภา  วรรณกูล 

 ๓๒๘๘ นางสาวลดารัตน  สุริยวงศ 

 ๓๒๘๙ นางสาวลดาวัลย  เจริญย่ิง 

 ๓๒๙๐ นางสาวลลณา  ดอกพุฒ 



 หนา   ๑๑๕ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๒๙๑ นางลลดา  นาคเสน 

 ๓๒๙๒ นางสาวลลนา  กล่ินอวล 

 ๓๒๙๓ นางสาวลลิตตา  มณีโชติ 

 ๓๒๙๔ นางสาวลลิตา  กัญญา 

 ๓๒๙๕ นางสาวลลิตา  กุลาเลิศ 

 ๓๒๙๖ นางสาวลลิตา  แกวนุน 

 ๓๒๙๗ นางสาวลลิล  รุงศรัทธาธรรม 

 ๓๒๙๘ นางลออรัตน  เพชรสุข 

 ๓๒๙๙ นางละมัย  นอยเนตร 

 ๓๓๐๐ นางสาวละมัย  บุญเชิด 

 ๓๓๐๑ นางละออง  หลงสะ 

 ๓๓๐๒ นางสาวละอองดาว  จันทศิลป 

 ๓๓๐๓ นางสาวละอองดาว  สายสุข 

 ๓๓๐๔ นางสาวละเอียด  พรมธิราช 

 ๓๓๐๕ นางสาวลักขณา  เสงสีแดง 

 ๓๓๐๖ นางสาวลักตณา  ยะนา 

 ๓๓๐๗ นางสาวลักษมี  จํารัสศรี 

 ๓๓๐๘ นางลัดดา  ดอนรอดไพร 

 ๓๓๐๙ นางสาวลัดดา  เปยบุญมี 

 ๓๓๑๐ นางสาวลัดดาวรรณ  กอมณีย 

 ๓๓๑๑ นางสาวลัดดาวรรณ  นาคผิว 

 ๓๓๑๒ นางสาวลัดดาวรรณ  วงษา 

 ๓๓๑๓ นางสาวลัดดาวัลย  กอบุญ 

 ๓๓๑๔ นางลัดดาวัลย  น้ําทรัพย 

 ๓๓๑๕ นางสาวลัดดาวัลย  เพชรศรี 

 ๓๓๑๖ นางสาวลัดดาวัลย  เลียวไธสง 

 ๓๓๑๗ นางลัดดาวัลย  สุขมะแปน 

 ๓๓๑๘ นางสาวลาตีปะ  อายะมะโซ 

 ๓๓๑๙ นางสาวลาตีผะ  เซ็ง 

 ๓๓๒๐ นางลานตา  ออนสง 

 ๓๓๒๑ นางลําดวน  ไชยวัน 

 ๓๓๒๒ นางสาวลําเพย  แกวยา 

 ๓๓๒๓ นางลินดา  วงศใหญ 

 ๓๓๒๔ นางสาวลินนภัสร  ธนะวงค 

 ๓๓๒๕ นางสาวลีดา  บือตง 

 ๓๓๒๖ นางสาวลีนา  เจะเละ 

 ๓๓๒๗ นางสาวลุฟนา  อะเดหวี 

 ๓๓๒๘ นางสาวไลลา  อาเกะ 

 ๓๓๒๙ นางวงกชมาศ  เขี่ยงถุง 

 ๓๓๓๐ นางสาววงเดือน  ศิริ 

 ๓๓๓๑ นางสาววงศตะวัน  อามาตสมบัติ 

 ๓๓๓๒ นางสาววงศิยา  เคหะสุวรรณ 

 ๓๓๓๓ นางวจี  จันทรเพชร 

 ๓๓๓๔ นางสาววชิรญา  พงษพัฒน 

 ๓๓๓๕ นางสาววชิรญาณ  วิลามาศ 

 ๓๓๓๖ นางวชิรญาดา  กาญจนประกอบ 

 ๓๓๓๗ นางสาววชิรปาณี  บุระสิทธิ์ 

 ๓๓๓๘ นางสาววชิรา  ฉิมพาลี 

 ๓๓๓๙ นางสาววชิราภรณ  ทองดุลคํา 

 ๓๓๔๐ นางสาววชิราภรณ  ผลาผล 

 ๓๓๔๑ นางสาววชิราภรณ  ผิวดํา 

 ๓๓๔๒ นางสาววชิราภรณ  มาลัย 



 หนา   ๑๑๖ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๓๔๓ นางสาววดี  จาระวรรณ 

 ๓๓๔๔ นางสาววนกมล  เพชรวงศ 

 ๓๓๔๕ นางวนารี  เชื้อชาติสิงขร 

 ๓๓๔๖ นางสาววนิดา  กัณทะมูล 

 ๓๓๔๗ นางวนิดา  ขําอรุณ 

 ๓๓๔๘ นางสาววนิดา  จันทรสวัสดิ์ 

 ๓๓๔๙ นางวนิดา  เทพอินทร 

 ๓๓๕๐ นางสาววนิดา  เนาวรัตน 

 ๓๓๕๑ นางสาววนิดา  ประกอบสุข 

 ๓๓๕๒ นางวนิดา  ปูซู 

 ๓๓๕๓ นางสาววนิดา  ฤทธานนท 

 ๓๓๕๔ นางสาววนิดา  เส็นเจริญ 

 ๓๓๕๕ นางสาววนิดา  แสนเมือง 

 ๓๓๕๖ นางวนิดา  อินทะรังษี 

 ๓๓๕๗ นางสาววนิดา  อูจะอิง 

 ๓๓๕๘ นางสาววนิตยดา  ลิบขาว 

 ๓๓๕๙ นางสาววรงคพร  เจียรวัฒนาวิทย 

 ๓๓๖๐ นางสาววรนุช  นิเต็ม 

 ๓๓๖๑ นางวรนุช  สังขทอง 

 ๓๓๖๒ นางวรพนิต  ฟกบัว 

 ๓๓๖๓ นางสาววรพร  ลีธรรมชโย 

 ๓๓๖๔ นางสาววรมณี  สันติวรนารถ 

 ๓๓๖๕ นางสาววรรณกร  คงเจริญ 

 ๓๓๖๖ นางสาววรรณนิภา  สีรัง 

 ๓๓๖๗ นางสาววรรณพร  บุญสอน 

 ๓๓๖๘ นางสาววรรณพร  ปริญญาสกุลวงศ 

 ๓๓๖๙ นางสาววรรณพร  แสงหวาน 

 ๓๓๗๐ นางสาววรรณภรณ  ศรีมณี 

 ๓๓๗๑ นางสาววรรณภรณ  สิงหาจุลเกตุ 

 ๓๓๗๒ นางสาววรรณภา  กลางสุม 

 ๓๓๗๓ นางสาววรรณภา  กล่ินละออง 

 ๓๓๗๔ นางวรรณภา  จันทรกาบ 

 ๓๓๗๕ นางสาววรรณภา  จุลมุสิ 

 ๓๓๗๖ นางสาววรรณรัตน  ครองบุญ 

 ๓๓๗๗ นางสาววรรณวิษา  ไชยสุทัศน 

 ๓๓๗๘ นางสาววรรณวิสา  พันคง 

 ๓๓๗๙ นางสาววรรณศิริ  สาระภี 

 ๓๓๘๐ นางวรรณสิริย  บัวแกว 

 ๓๓๘๑ นางสาววรรณา  ทองเทพ 

 ๓๓๘๒ นางสาววรรณา  วรกาญจนบุญ 

 ๓๓๘๓ นางวรรณา  วราวงศ 

 ๓๓๘๔ นางสาววรรณา  วาดเขียน 

 ๓๓๘๕ นางสาววรรณา  แวหะยี 

 ๓๓๘๖ นางวรรณา  สังขแกว 

 ๓๓๘๗ นางวรรณา  หนูแกว 

 ๓๓๘๘ นางสาววรรณา  เอียดหนาย 

 ๓๓๘๙ นางสาววรรณิภา  เกตุกัน 

 ๓๓๙๐ นางสาววรรณิศา  แกวเปย 

 ๓๓๙๑ นางสาววรรณิศา  บัวเปนคง 

 ๓๓๙๒ นางวรรณิศา  รัตนมหาไพศาล 

 ๓๓๙๓ นางสาววรรณิษา  สงสาร 

 ๓๓๙๔ นางสาววรรณี  บัวเฟอง 



 หนา   ๑๑๗ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๓๙๕ นางสาววรรณี  สังธรรมรอด 

 ๓๓๙๖ นางวรรธนพร  เวชพาณิชย 

 ๓๓๙๗ นางสาววรรเพ็ญ  ชมดง 

 ๓๓๙๘ นางสาววรรษพร  เตียสกุล 

 ๓๓๙๙ นางวรรษมน  แกวแสนเมือง 

 ๓๔๐๐ นางสาววรรษมน  ตันสุภาพ 

 ๓๔๐๑ นางสาววรรัตน  ล่ิมมังกูร 

 ๓๔๐๒ นางสาววรลักษณ  จินตปญญกุล 

 ๓๔๐๓ นางวรลักษณ  แทนศรี 

 ๓๔๐๔ นางสาววรลักษม  แตงออน 

 ๓๔๐๕ นางสาววรลาวัณย  ลังสอน 

 ๓๔๐๖ นางสาววรวรรณ  จันทวีเมือง 

 ๓๔๐๗ นางวรวรรณ  อินอิว 

 ๓๔๐๘ นางสาววรวลัญช  ฟกทอง 

 ๓๔๐๙ นางสาววรัญญา  การะนุต 

 ๓๔๑๐ นางสาววรัญญา  ขวัญหมัด 

 ๓๔๑๑ นางสาววรัญญา  ปทุมสีมา 

 ๓๔๑๒ นางสาววรัญญา  พระแทน 

 ๓๔๑๓ นางสาววรัญญา  พีรัตน 

 ๓๔๑๔ นางสาววรัญญา  รักฝูง 

 ๓๔๑๕ นางสาววรัณญา  เกาเอี้ยน 

 ๓๔๑๖ นางสาววรางคณา  มหาศักดิ์ณรงค 

 ๓๔๑๗ นางสาววรางคนา  เขียวภักดี 

 ๓๔๑๘ นางสาววรางคนา  ไฝเครือ 

 ๓๔๑๙ นางสาววราทิพย  ไชยขวัญ 

 ๓๔๒๐ นางวรานุช  ทิพยรมย 

 ๓๔๒๑ นางสาววราพร  ซอนกล่ิน 

 ๓๔๒๒ นางสาววราพร  ถาวรบุญ 

 ๓๔๒๓ นางวราพร  บัวนอก 

 ๓๔๒๔ นางวราภรณ  กิ่งสันเทียะ 

 ๓๔๒๕ นางสาววราภรณ  เจนใจ 

 ๓๔๒๖ นางสาววราภรณ  แซล้ี 

 ๓๔๒๗ นางสาววราภรณ  ฐิติปญญา 

 ๓๔๒๘ นางสาววราภรณ  ทองดานเหนือ 

 ๓๔๒๙ นางสาววราภรณ  นันทวงศ 

 ๓๔๓๐ นางสาววราภรณ  ผลาเลิศ 

 ๓๔๓๑ นางสาววราภรณ  โพพา 

 ๓๔๓๒ นางสาววราภรณ  มะลิชู 

 ๓๔๓๓ นางวราภรณ  มุละสีวะ 

 ๓๔๓๔ นางสาววราภรณ  ลาโมะ 

 ๓๔๓๕ นางสาววราภรณ  วจีสัจจะ 

 ๓๔๓๖ นางวราภรณ  เหลาหอม 

 ๓๔๓๗ นางสาววรารัตน  คําสอาด 

 ๓๔๓๘ นางวรารัตน  หอมจันทร 

 ๓๔๓๙ นางวราลักษณ  ไสระพิษ 

 ๓๔๔๐ นางสาววราลี  ออนเชียง 

 ๓๔๔๑ นางสาววราวรรณ  เสมา 

 ๓๔๔๒ นางสาววริดา  นามเชียงใต 

 ๓๔๔๓ นางสาววรินทรธร  ดิษฐาธนาธรสิริ 

 ๓๔๔๔ นางสาววรินทิพย  มหาพสุธานนท 

 ๓๔๔๕ นางสาววริษฐา  ไตรอุโฆษ 

 ๓๔๔๖ นางสาววรุณี  ศรีไสย 



 หนา   ๑๑๘ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๔๔๗ นางสาววลัยลักษณ  คําทอง 

 ๓๔๔๘ นางสาววลัยลักษณ  สายธนู 

 ๓๔๔๙ นางสาววศินี  พรหมรัตนพรรณ 

 ๓๔๕๐ นางวัจนา  สวากัลป 

 ๓๔๕๑ นางวัชรากร  ศรีบุญยืน 

 ๓๔๕๒ นางวัชราพร  งามเลิศ 

 ๓๔๕๓ นางสาววัชราภรณ  เชื่อมกลาง 

 ๓๔๕๔ นางสาววัชราภรณ  บิลหวันตาหา 

 ๓๔๕๕ นางสาววัชราภรณ  พันธุรังกา 

 ๓๔๕๖ นางสาววัชราภรณ  เย็นจุระ 

 ๓๔๕๗ นางสาววัชราภรณ  วิศาลชัยรัตน 

 ๓๔๕๘ นางสาววัชรารัตน  เหยียดรัมย 

 ๓๔๕๙ นางวัชราวรรณ  โพธิรัชต 

 ๓๔๖๐ นางวัชราวัลย  เพ็ชรแจม 

 ๓๔๖๑ นางสาววัชรี  ปรีชาพร 

 ๓๔๖๒ นางสาววัชรี  พรหมสีลาย 

 ๓๔๖๓ นางสาววัชรี  สมพงษ 

 ๓๔๖๔ นางสาววัชรี  สังอรดี 

 ๓๔๖๕ นางสาววัชรี  แสงสาย 

 ๓๔๖๖ นางสาววัชรีกร  ภิมาลย 

 ๓๔๖๗ นางวัชลี  บุญโญอุปถัมภ 

 ๓๔๖๘ นางสาววัณณิตา  ศรีสุข 

 ๓๔๖๙ นางสาววันซาฮูดา  แวสุหลง 

 ๓๔๗๐ นางสาววันดี  จงปลูกกลาง 

 ๓๔๗๑ นางวันดี  ทองสม 

 ๓๔๗๒ นางสาววันดี  เหมือนบัว 

 ๓๔๗๓ นางสาววันทนา  มณีวรรณ 

 ๓๔๗๔ นางสาววันทนีย  นามจิต 

 ๓๔๗๕ นางสาววันทนีย  ภัทรกนก 

 ๓๔๗๖ นางสาววันนิสา  คํากลาง 

 ๓๔๗๗ นางสาววันเพ็ญ  พันชนัง 

 ๓๔๗๘ นางสาววันเพ็ญ  ฤทธา 

 ๓๔๗๙ นางสาววันเพ็ญ  วรศุภกร 

 ๓๔๘๐ นางสาววันเพ็ญ  ศรีเมือง 

 ๓๔๘๑ นางวันวิสา  ชาประสิทธิ์ 

 ๓๔๘๒ นางสาววันวิสา  วงษตา 

 ๓๔๘๓ นางวันวิสาข  โทบุรี 

 ๓๔๘๔ นางสาววันวิสาข  มากมูล 

 ๓๔๘๕ นางสาววัลภา  ศรีเฉลิม 

 ๓๔๘๖ นางสาววัลยชยา  เดือนเพ็ญ 

 ๓๔๘๗ นางสาววัลยลิกา  ยนตวิเศษ 

 ๓๔๘๘ นางสาววัลยา  มะณีชม 

 ๓๔๘๙ นางวัลยา  รามศิริ 

 ๓๔๙๐ นางสาววัลยา  สุนทรา 

 ๓๔๙๑ นางสาววัลราญา  นิเต็ม 

 ๓๔๙๒ นางสาววัสนา  กะลุบี 

 ๓๔๙๓ นางวาทิน ี วิภูภิญโญ 

 ๓๔๙๔ นางสาววาทิน ี สุยเสริมสิน 

 ๓๔๙๕ นางสาววารณี  กายียุ 

 ๓๔๙๖ นางวาริน  เขื่อนแกว 

 ๓๔๙๗ นางวาริน  อุไรพงษ 

 ๓๔๙๘ นางสาววารี  สีตะระโส 



 หนา   ๑๑๙ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๔๙๙ นางสาววารีรัตน  หนูหีต 

 ๓๕๐๐ นางสาววารุณี  ไชยโคตร 

 ๓๕๐๑ นางสาววารุณี  พรมคํา 

 ๓๕๐๒ นางวารุณี  รักสํารวจ 

 ๓๕๐๓ นางสาววารุณี  แสนสุข 

 ๓๕๐๔ นางสาววาศินี  กรานสุข 

 ๓๕๐๕ นางสาววาศินี  ศรีสุวรรณ 

 ๓๕๐๖ นางสาววาสนา  กลาหาญ 

 ๓๕๐๗ นางวาสนา  เขื่อนแกว 

 ๓๕๐๘ นางวาสนา  คําแจม 

 ๓๕๐๙ นางวาสนา  ถาเกตุศรี 

 ๓๕๑๐ นางสาววาสนา  บัวสม 

 ๓๕๑๑ นางสาววาสนา  ปญญาเอย 

 ๓๕๑๒ นางสาววาสนา  ยอดบํารุง 

 ๓๕๑๓ นางสาววาสนา  ศรัทธาธรรม 

 ๓๕๑๔ นางสาววาสิฏฐี  ตั้งสัตยาธิษฐาน 

 ๓๕๑๕ นางสาววาสิตฐี  หัตถา 

 ๓๕๑๖ นางสาววาสินี  สนั่นเมือง 

 ๓๕๑๗ นางสาววิจิตรา  ดวงพลับ 

 ๓๕๑๘ นางสาววิจิตรา  เมืองโคตร 

 ๓๕๑๙ นางสาววิชชุดา  ชลธารสีหวัฒน 

 ๓๕๒๐ นางสาววิชชุดา  ธาดา 

 ๓๕๒๑ นางสาววิชชุดา  ผดุงลาภพิสิฐ 

 ๓๕๒๒ นางวิชุฎา  เฮียงจันทร 

 ๓๕๒๓ นางสาววิชุดา  อาดหมัน 

 ๓๕๒๔ นางสาววิชุตา  ศรีไสยเพชร 

 ๓๕๒๕ นางสาววิชุวดี  ตรีชาวงษ 

 ๓๕๒๖ นางวิณัฐดา  ภูกิ่งเงิน 

 ๓๕๒๗ นางสาววิณีกาญจน  หาแสน 

 ๓๕๒๘ นางสาววินิจ  เมืองดู 

 ๓๕๒๙ นางสาววินิตา  คีรีรัตน 

 ๓๕๓๐ นางวิพรรษา  คํารินทร 

 ๓๕๓๑ นางสาววิภา  ชาติประสิทธิ์ 

 ๓๕๓๒ นางสาววิภาดา  คังคะสุวรรณ 

 ๓๕๓๓ นางวิภาดา  จันทรผลึก 

 ๓๕๓๔ นางสาววิภาดา  จิตรปรีดา 

 ๓๕๓๕ นางสาววิภาดา  นาคะอินทร 

 ๓๕๓๖ นางสาววิภาพร  คงสถาน 

 ๓๕๓๗ นางวิภาพร  เพชรประดับ 

 ๓๕๓๘ นางวิภาพร  โพธิ์ไทร 

 ๓๕๓๙ นางวิภาพรรณ  บุญทา 

 ๓๕๔๐ นางสาววิภาภรณ  ตาเหยบ 

 ๓๕๔๑ นางวิภารัตน  มุงคุณ 

 ๓๕๔๒ นางสาววิภารัตน  สามารถไพร 

 ๓๕๔๓ นางสาววิภารัตน  สาแหลหมัน 

 ๓๕๔๔ นางสาววิภาลินี  แกนคํา 

 ๓๕๔๕ นางสาววิภาวดี  เจะมุ 

 ๓๕๔๖ นางวิภาวดี  เลิศเจตนารมณ 

 ๓๕๔๗ นางสาววิภาวรรณ  ยันตะพานิช 

 ๓๕๔๘ นางสาววิภาวี  ทองบุญ 

 ๓๕๔๙ นางสาววิภาวี  พลแกว 

 ๓๕๕๐ นางสาววิภาวี  วิศาล 



 หนา   ๑๒๐ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๕๕๑ นางสาววิภาสินีย  ขําดํา 

 ๓๕๕๒ นางวิมลชญา  จันสน 

 ๓๕๕๓ นางวิมลพรรณ  ศรีเจริญ 

 ๓๕๕๔ นางวิมลรัตน  คํามุงคุณ 

 ๓๕๕๕ นางวิมลรัตน  โชติชัยวงศ 

 ๓๕๕๖ นางสาววิมลรัตน  นพมาศ 

 ๓๕๕๗ นางสาววิมลวรรณ  นวลสนอง 

 ๓๕๕๘ นางสาววิยดา  รอดพาย 

 ๓๕๕๙ นางสาววิยะดา  วังคีรี 

 ๓๕๖๐ นางสาววิรนันท  วัฒนะกูล 

 ๓๕๖๑ วาที่รอยตรีหญิง  วิรัญญา  จันทวาส 

 ๓๕๖๒ นางสาววิรัณภัทร  รัฐโชติรุงฉัตร 

 ๓๕๖๓ นางสาววิรันดรดา  เลาศรี 

 ๓๕๖๔ นางสาววิรันตรี  สาระติ 

 ๓๕๖๕ นางสาววิราณี  หลาสวย 

 ๓๕๖๖ นางสาววิริยา  หงษวิเศษ 

 ๓๕๖๗ นางสาววิลัยภรณ  ศรีสมาน 

 ๓๕๖๘ นางสาววิลาชิน ี สีหานาม 

 ๓๕๖๙ นางวิลาไล  ชูพันธ 

 ๓๕๗๐ นางวิลาวรรณ  วังพิลา 

 ๓๕๗๑ นางวิลาวัณย  มัชฌิกะ 

 ๓๕๗๒ นางสาววิลาวัลย  แกวคําหลา 

 ๓๕๗๓ นางสาววิลาวัลย  จีนขี 

 ๓๕๗๔ นางวิลาวัลย  ใยอิ้ม 

 ๓๕๗๕ นางสาววิลาศินี  บัญชาศักดิ์เจริญ 

 ๓๕๗๖ นางวิลาสิณี  ฮาเลทท 

 ๓๕๗๗ นางสาววิลาสินี  ประยืนยง 

 ๓๕๗๘ นางสาววิลาสินี  สุมณฑา 

 ๓๕๗๙ นางสาววิไล  แวนไธสง 

 ๓๕๘๐ นางวิไลพร  เครือวัลย 

 ๓๕๘๑ นางสาววิไลพร  ผาบชมภู 

 ๓๕๘๒ นางวิไลพรรณ  พรบังเกิด 

 ๓๕๘๓ นางสาววิไลรัตน  วงษสูง 

 ๓๕๘๔ นางสาววิไลลักษณ  จันทรศรีมา 

 ๓๕๘๕ นางสาววิไลลักษณ  แทนมุข 

 ๓๕๘๖ นางสาววิไลลักษณ  เพ็งจรูญ 

 ๓๕๘๗ นางสาววิไลวรรณ  กอธงทอง 

 ๓๕๘๘ นางสาววิไลวรรณ  กุลสันเทียะ 

 ๓๕๘๙ นางสาววิไลวรรณ  ผะกาแดง 

 ๓๕๙๐ นางสาววิไลวรรณ  ภูวัด 

 ๓๕๙๑ นางวิไลวรรณ  ไวยวุฒินันท 

 ๓๕๙๒ นางวิไลวรรณ  สัตยธรรม 

 ๓๕๙๓ นางสาววิไลวรรณ  สุวรรณรัตน 

 ๓๕๙๔ นางสาววิไลหงษ  สงเสริม 

 ๓๕๙๕ นางสาววิศนุ  ไฝดี 

 ๓๕๙๖ นางสาววิสนีย  ชางพันธุ 

 ๓๕๙๗ นางสาววิสา  เปรมศรี 

 ๓๕๙๘ นางวิสาข  เมาคง 

 ๓๕๙๙ นางสาววิสาพัชร  คําวงศษา 

 ๓๖๐๐ นางสาววิสารัช  ผลิตนนทเกียรติ 

 ๓๖๐๑ นางวิสุณี  อัคพิน 

 ๓๖๐๒ นางสาววิสุดา  กูแกว 



 หนา   ๑๒๑ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๖๐๓ นางวีณา  มัจฉากุล 

 ๓๖๐๔ นางวีณา  เสงี่ยมรัตน 

 ๓๖๐๕ นางสาววีนัสนันท  อภิญ 

 ๓๖๐๖ นางสาววีนา  กองเวหา 

 ๓๖๐๗ นางสาววีรยา  ธีรชัยพฤกษ 

 ๓๖๐๘ นางสาววีรยา  หะยีมะ 

 ๓๖๐๙ นางสาววีรวรรณ  คลังทรัพย 

 ๓๖๑๐ นางสาววีรวรรณ  เหลืองออน 

 ๓๖๑๑ นางสาววีรวัลย  แกวทอง 

 ๓๖๑๒ นางสาววีระนุช  ไชยศรี 

 ๓๖๑๓ นางวีระวรรณ  ออนมณี 

 ๓๖๑๔ นางสาววูลีดา  เจะเลาะ 

 ๓๖๑๕ นางสาวเวียงทอง  คุณวุฒิ 

 ๓๖๑๖ นางสาวเวียงพิงค  ทวีพูน 

 ๓๖๑๗ นางสาวแวกามารียะห  มะดามิ 

 ๓๖๑๘ นางสาวแวเยาะ  แวนาแว 

 ๓๖๑๙ นางสาวแวรอฮิมะห  เจะหะ 

 ๓๖๒๐ นางสาวแววตา  คําวังพฤกษ 

 ๓๖๒๑ นางสาวแวอะอีเสาะห  บือราเฮง 

 ๓๖๒๒ นางสาวแวฮัซมะห  แวมูซอ 

 ๓๖๒๓ นางสาวแวฮาลีเมาะ  แปเฮาะอีเล 

 ๓๖๒๔ นางสาวศนิปทม  วงศกัทลีคาม 

 ๓๖๒๕ นางสาวศรัญพร  สรไกร 

 ๓๖๒๖ นางศริญญา  ณะมณี 

 ๓๖๒๗ นางสาวศริญยา  ใจสาร 

 ๓๖๒๘ นางสาวศริน  ทองสวัสดิ์วงศ 

 ๓๖๒๙ นางสาวศรินทร  แกนทรัพย 

 ๓๖๓๐ นางสาวศรินทร  ธํารงดุลภาค 

 ๓๖๓๑ นางศรินทรทิพย  ทิพยปญญา 

 ๓๖๓๒ นางศรินยา  แกวออน 

 ๓๖๓๓ นางสาวศรินยา  ชัยลังกา 

 ๓๖๓๔ นางสาวศรินยา  สัมมา 

 ๓๖๓๕ นางสาวศรีธรา  เจริญผล 

 ๓๖๓๖ นางสาวศรีประไพ  อุคํา 

 ๓๖๓๗ นางศรีแพร  ปาเล 

 ๓๖๓๘ นางสาวศรีเมือง  คนึงเหตุ 

 ๓๖๓๙ นางสาวศรีราชาวดี  สรอยเพชรัตน 

 ๓๖๔๐ นางสาวศรีวรรณ  กอธงทอง 

 ๓๖๔๑ นางศรีวิมล  หวลอารมณ 

 ๓๖๔๒ นางสาวศรีสกุล  แกงทอง 

 ๓๖๔๓ นางสาวศรีสุดา  ชิตกุล 

 ๓๖๔๔ นางสาวศลิษา  ศรีวงศพรธนา 

 ๓๖๔๕ นางสาวศศิจิรา  บวบมี 

 ๓๖๔๖ นางสาวศศิญดา  ภิญโญกิตติ์ 

 ๓๖๔๗ นางสาวศศิตา  จริงวัฒนเศรษฐ 

 ๓๖๔๘ นางสาวศศิธร  กอนจันทรเทศ 

 ๓๖๔๙ นางสาวศศิธร  ชมภูพาล 

 ๓๖๕๐ นางสาวศศิธร  ชาววัลจันทึก 

 ๓๖๕๑ นางสาวศศิธร  แซอึ่ง 

 ๓๖๕๒ นางสาวศศิธร  ตันมิ่ง 

 ๓๖๕๓ นางสาวศศิธร  ปานสมสวย 

 ๓๖๕๔ นางสาวศศิธร  เฝาทรัพย 



 หนา   ๑๒๒ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๖๕๕ นางสาวศศิธร  พินิจศรศาสตร 

 ๓๖๕๖ นางสาวศศิธร  เวียงสิมา 

 ๓๖๕๗ นางสาวศศิธร  สายยศ 

 ๓๖๕๘ นางสาวศศินภา  คํายวง 

 ๓๖๕๙ นางสาวศศิประภา  สังขสัจจธรรม 

 ๓๖๖๐ นางสาวศศิพักตร  นิธิวรนันท 

 ๓๖๖๑ นางสาวศศิพัชร  บุตรชาติ 

 ๓๖๖๒ นางสาวศศิมา  ศรีเพ็ชร 

 ๓๖๖๓ นางสาวศศิลักษณ  ชูแปน 

 ๓๖๖๔ นางสาวศศิวิมล  มณีออน 

 ๓๖๖๕ นางสาวศศิวิมล  ล้ิมวัฒนะ 

 ๓๖๖๖ นางสาวศศิวิมล  สัมฤทธิ์ตระกูล 

 ๓๖๖๗ นางสาวศศิโสภิต  แพงศรี 

 ๓๖๖๘ นางศันสนีย  แกวพวงคํา 

 ๓๖๖๙ นางศันสนีย  บุญทาป 

 ๓๖๗๐ นางสาวศันสนีย  บูรณวิทย 

 ๓๖๗๑ นางสาวศันสนีย  มงคล 

 ๓๖๗๒ นางสาวศันสนีย  สิงหปรีชา 

 ๓๖๗๓ นางสาวศัสยา  เจะเลาะ 

 ๓๖๗๔ นางสาวศิรดา  อูพุฒินันท 

 ๓๖๗๕ นางสาวศิรประภา  สิทธาพานิช 

 ๓๖๗๖ นางสาวศิระกาญจน  ธนทัศนศิริ 

 ๓๖๗๗ นางสาวศิราณี  ประดู 

 ๓๖๗๘ นางศิรานีย  เนตรทิพย 

 ๓๖๗๙ นางสาวศิราภรณ  ผิวออนดี 

 ๓๖๘๐ นางสาวศิริกาญจน  สรหงษ 

 ๓๖๘๑ นางศิริกุล  หอมไสย 

 ๓๖๘๒ นางศิริขวัญ  ตุมคํา 

 ๓๖๘๓ นางสาวศิริขวัญ  ปนทองคํา 

 ๓๖๘๔ นางสาวศิริขวัญ  เหมือนจันทร 

 ๓๖๘๕ นางสาวศิริญญา  เนตรโสภา 

 ๓๖๘๖ นางสาวศิริญา  พานโฮม 

 ๓๖๘๗ นางสาวศิริณญา  ทองดวง 

 ๓๖๘๘ นางสาวศิริณา  นิหลง 

 ๓๖๘๙ นางสาวศิริทิพย  บํารุงศิลป 

 ๓๖๙๐ นางสาวศิรินทร  มุทะสิน 

 ๓๖๙๑ นางสาวศิรินทรดา  ยุระไชย 

 ๓๖๙๒ นางศิรินทรา  กิจขาว 

 ๓๖๙๓ นางสาวศิรินทรา  รอมลี 

 ๓๖๙๔ นางสาวศิรินทิพย  เดชขันธ 

 ๓๖๙๕ นางศิรินภา  แกวประดับ 

 ๓๖๙๖ นางสาวศิรินภา  นาคะพุฒ 

 ๓๖๙๗ นางสาวศิรินภา  บุตรศรี 

 ๓๖๙๘ นางสาวศิรินภา  เบิกบาน 

 ๓๖๙๙ นางสาวศิรินภา  พนาศรัณย 

 ๓๗๐๐ นางสาวศิรินภา  สติดี 

 ๓๗๐๑ นางศิรินภา  เอมะสุวรรณ 

 ๓๗๐๒ นางสาวศิรินันท  พิมเสน 

 ๓๗๐๓ นางสาวศิรินันท  มวงคราม 

 ๓๗๐๔ นางสาวศิรินาถ  ยางปอม 

 ๓๗๐๕ นางสาวศิริประภา  กิ่งเนตร 

 ๓๗๐๖ นางสาวศิริพร  กัญญาโพธิ์ 



 หนา   ๑๒๓ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๗๐๗ นางศิริพร  โชสระนอย 

 ๓๗๐๘ นางศิริพร  ปญญาเมา 

 ๓๗๐๙ นางศิริพร  พรรณราย 

 ๓๗๑๐ นางศิริพร  ยีรัมย 

 ๓๗๑๑ นางสาวศิริพร  แยมรุง 

 ๓๗๑๒ นางศิริพร  วัฒนานุสิทธิ์ 

 ๓๗๑๓ นางสาวศิริพร  วิชาชัย 

 ๓๗๑๔ นางสาวศิริพร  สมศรี 

 ๓๗๑๕ นางสาวศิริพร  หงษไชยคํา 

 ๓๗๑๖ นางสาวศิริพร  หมอกมูล 

 ๓๗๑๗ นางสาวศิริพร  แหละเหล็ม 

 ๓๗๑๘ นางสาวศิริพร  อุทัยเกษม 

 ๓๗๑๙ นางสาวศิริพรรณ  สิตะรุโณ 

 ๓๗๒๐ นางสาวศิริพักตร  ทองขันธ 

 ๓๗๒๑ นางสาวศิริภรณ  หอทอง 

 ๓๗๒๒ นางสาวศิริภัทรชญา  อุตโรกุล 

 ๓๗๒๓ นางสาวศิริภัสสร  กองแกว 

 ๓๗๒๔ นางศิริมา  ชัยรัตน 

 ๓๗๒๕ นางศิริมา  โซพลงาม 

 ๓๗๒๖ นางศิริยุพา  ขันทอง 

 ๓๗๒๗ นางสาวศิริรัตน  คําจุมพล 

 ๓๗๒๘ นางสาวศิริรัตน  นิธิประภาวัฒน 

 ๓๗๒๙ นางศิริรัตน  หิงแกว 

 ๓๗๓๐ นางศิริลักษ  ฤทธิกาญจน 

 ๓๗๓๑ นางศิริลักษณ  กองมา 

 ๓๗๓๒ นางสาวศิริลักษณ  ดิษฐบรรจง 

 ๓๗๓๓ นางสาวศิริลักษณ  เดชเพชร 

 ๓๗๓๔ นางสาวศิริลักษณ  เทพมาลาพันธ 

 ๓๗๓๕ นางศิริลักษณ  นันเปยง 

 ๓๗๓๖ นางสาวศิริลักษณ  พรมไพร 

 ๓๗๓๗ นางสาวศิริลักษณ  พันโกฎิ 

 ๓๗๓๘ นางศิริลักษณ  รัศมีมณฑล 

 ๓๗๓๙ นางศิริลักษณ  สวัสดิ์รักษา 

 ๓๗๔๐ นางสาวศิริลาวัลย  คุณสวัสดิ์ 

 ๓๗๔๑ นางสาวศิริวรรณ  คงคา 

 ๓๗๔๒ นางสาวศิริวรรณ  ชูฉางวาง 

 ๓๗๔๓ นางสาวศิริวรรณ  ญาติบรรทุง 

 ๓๗๔๔ นางศิริวรรณ  ทองสิงห 

 ๓๗๔๕ นางสาวศิริวรรณ  พรหมเมือง 

 ๓๗๔๖ นางศิริวรรณ  เฟองอักษร 

 ๓๗๔๗ นางสาวศิริวรรณ  วันทอง 

 ๓๗๔๘ นางสาวศิริวรรณ  ศรีสังวาลย 

 ๓๗๔๙ นางสาวศิริวรรณ  แสงสวาง 

 ๓๗๕๐ นางสาวศิริวัฒน  นุริตมนต 

 ๓๗๕๑ นางศิริอร  ใจตรง 

 ๓๗๕๒ นางสาวศิโรบล  แกวเกาะสะบา 

 ๓๗๕๓ นางศิลินทิพย  แกวขาว 

 ๓๗๕๔ นางสาวศิวพร  ลาโสม 

 ๓๗๕๕ นางสาวศิวาพร  เจริญรื่น 

 ๓๗๕๖ นางศิวาลักษณ  มีแกว 

 ๓๗๕๗ นางศิวิมล  พงษปวง 

 ๓๗๕๘ นางศุกรพิรุณ  คลายสุบรรณ 



 หนา   ๑๒๔ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๗๕๙ นางสาวศุกรอรุณ  ภารา 

 ๓๗๖๐ นางสาวศุจิรัตน  วงษนอย 

 ๓๗๖๑ นางสาวศุทธิน ี วงศวาร 

 ๓๗๖๒ นางศุทธิพร  พันธุนอย 

 ๓๗๖๓ นางสาวศุทริกฌา  วิชาคง 

 ๓๗๖๔ นางสาวศุพัทธธีรา  หินขาว 

 ๓๗๖๕ นางสาวศุภกร  พันธวงศรัตน 

 ๓๗๖๖ นางสาวศุภนารี  จะเรียกรัมย 

 ๓๗๖๗ นางสาวศุภนุช  ดวงสนิท 

 ๓๗๖๘ นางสาวศุภปริญญ  นีระพันธ 

 ๓๗๖๙ นางสาวศุภพิชญ  อุสาใจ 

 ๓๗๗๐ นางสาวศุภมาส  จิตตพิทักษชัย 

 ๓๗๗๑ นางศุภมาส  ศรีแสงแกว 

 ๓๗๗๒ นางสาวศุภร  เตียวสกุล 

 ๓๗๗๓ นางศุภรดา  เวชสิทธิ์ 

 ๓๗๗๔ นางสาวศุภลักษณ  วองวรานนท 

 ๓๗๗๕ นางสาวศุภลักษณ  แสนโคตร 

 ๓๗๗๖ นางสาวศุภวรรษา  ไพลดํา 

 ๓๗๗๗ นางสาวศุภศิริ  อยูชู 

 ๓๗๗๘ นางสาวศุภษร  ใยยอง 

 ๓๗๗๙ นางสาวศุภักดิ์ษร  เมืองศรี 

 ๓๗๘๐ นางศุภัคชญา  โปรงนุช 

 ๓๗๘๑ นางสาวศุภัคษร  พิมพจันทร 

 ๓๗๘๒ นางศุภัชชา  หมอแปล 

 ๓๗๘๓ นางสาวศุภัชยา  อายะบุตร 

 ๓๗๘๔ นางศุภาพร  โนนชนะ 

 ๓๗๘๕ นางสาวศุภาพิชญ  จิตจักร 

 ๓๗๘๖ นางศุภิชา  เฮืองศรี 

 ๓๗๘๗ นางสาวศุมารินทร  ยาวิลาศ 

 ๓๗๘๘ นางโศจิรัตน  สุขขาว 

 ๓๗๘๙ นางสาวโศรตีย  สัยงาม 

 ๓๗๙๐ นางสาวโศรยา  สมาแห 

 ๓๗๙๑ นางสาวษมา  เหลืองเดชานุรักษ 

 ๓๗๙๒ นางสาวษมาวีร  ดอนปน 

 ๓๗๙๓ นางสาวษานะ  หมัดหมาน 

 ๓๗๙๔ นางสาวสกาวเดือน  ทุมทองหลาง 

 ๓๗๙๕ นางสาวสกาวเดือน  สายคําติ่ง 

 ๓๗๙๖ นางสาวสกาวพรรณ  อวัสดาถาวร 

 ๓๗๙๗ นางสาวสกาวรัตน  ดงเขตต 

 ๓๗๙๘ นางสาวสกาวรัตน  ตียาพันธ 

 ๓๗๙๙ นางสกุลรัตน  ยอมเสาร 

 ๓๘๐๐ นางสาวสงคกา  สังขกรณ 

 ๓๘๐๑ นางสาวสถิดาภรณ  ผลชนะ 

 ๓๘๐๒ นางสาวสนธญา  สายกี่เส็ง 

 ๓๘๐๓ นางสนธยา  งามละมัย 

 ๓๘๐๔ นางสมจินต  มูลตอม 

 ๓๘๐๕ นางสาวสมใจ  เชี่ยวชาญ 

 ๓๘๐๖ นางสาวสมใจ  ดีพาส 

 ๓๘๐๗ นางสาวสมใจ  ทองอุดม 

 ๓๘๐๘ นางสาวสมใจ  บุญเลิศ 

 ๓๘๐๙ นางสาวสมใจ  ศรีออนนวล 

 ๓๘๑๐ นางสาวสมใจ  สุวรรณภักดี 



 หนา   ๑๒๕ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๘๑๑ นางสาวสมพร  กระทู 

 ๓๘๑๒ นางสาวสมพิศ  ปริกกระโทก 

 ๓๘๑๓ นางสมเพชร  ไชยวรรณ 

 ๓๘๑๔ นางสาวสมฤดี  ชาวกงจักร 

 ๓๘๑๕ นางสาวสมฤทัย  หงษบิน 

 ๓๘๑๖ นางสาวสมลักษณ  ใจเปยม 

 ๓๘๑๗ นางสาวสมสุดา  จินทะโร 

 ๓๘๑๘ นางสาวสมหญิง  เครือโสม 

 ๓๘๑๙ นางสมหญิง  ใจดี 

 ๓๘๒๐ นางสาวสมหญิง  สังขขาว 

 ๓๘๒๑ นางสาวสมาพร  มานิตย 

 ๓๘๒๒ นางสาวสยุมพร  นนทะคําจันทร 

 ๓๘๒๓ นางสาวสยุมพร  ย้ิมเย็น 

 ๓๘๒๔ นางสยุมพร  แสนมะเพ็ง 

 ๓๘๒๕ นางสาวสรรชนีย  บัวคอม 

 ๓๘๒๖ นางสาวสรวงฤดี  ชูติระกะ 

 ๓๘๒๗ นางสาวสรอยทอง  กันงา 

 ๓๘๒๘ นางสาวสรอยทิพย  แกวมีสี 

 ๓๘๒๙ นางสาวสรัญญา  จองกา 

 ๓๘๓๐ นางสราญทิพย  สังขไชย 

 ๓๘๓๑ นางสาวสราลัย  อยูสําราญ 

 ๓๘๓๒ นางสาวสราลีวัลย  กุลตัน 

 ๓๘๓๓ นางสริตา  นิลแสง 

 ๓๘๓๔ นางสาวสลิลทิพย  กมลศิริ 

 ๓๘๓๕ นางสาวสวนิตย  สุวรรณราช 

 ๓๘๓๖ นางสาวสวนีย  สิงหหมอก 

 ๓๘๓๗ นางสาวสวรรยา  ทวีปญญายศ 

 ๓๘๓๘ นางสาวสวิชญา  โสหัด 

 ๓๘๓๙ นางสหัสริน  สุขจิต 

 ๓๘๔๐ นางสาวสอลีฮาตี  สะอุ 

 ๓๘๔๑ นางสาวสะการวาตี  บาเหมบูงา 

 ๓๘๔๒ นางสาวสะใบทอง  หาญบุงคลา 

 ๓๘๔๓ นางสังวาลย  อันพิมพ 

 ๓๘๔๔ นางสัญญา  ใจงาม 

 ๓๘๔๕ นางสาวสากีเราะ  ดอเลาะ 

 ๓๘๔๖ นางสาคร  ลีลาพตะ 

 ๓๘๔๗ นางสาวสาธินี  เพ็งประพันธ 

 ๓๘๔๘ นางสาปนะ  มะดิง 

 ๓๘๔๙ นางสาวสายใจ  จารุจิตร 

 ๓๘๕๐ นางสาวสายใจ  นครชัย 

 ๓๘๕๑ นางสาวสายชล  สุมสังข 

 ๓๘๕๒ นางสายธาร  จีจอม 

 ๓๘๕๓ นางสาวสายนที  บุญทา 

 ๓๘๕๔ นางสาวสายนะ  ดือมานิ๊ 

 ๓๘๕๕ นางสาวสายฝน  ประจง 

 ๓๘๕๖ นางสายฝน  ผองแผว 

 ๓๘๕๗ นางสาวสายพิรุณต  ตั้งยศฐากิจกุล 

 ๓๘๕๘ นางสายรุง  กุญแจ 

 ๓๘๕๙ นางสาวสายรุง  เปรมจันทรวงษ 

 ๓๘๖๐ นางสายรุง  ศรีนารัตน 

 ๓๘๖๑ นางสายรุง  แสงกลา 

 ๓๘๖๒ นางสาวสายศิริ  จิตรวิบูลย 



 หนา   ๑๒๖ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๘๖๓ นางสาวสายสมร  ศรีคํามูล 

 ๓๘๖๔ นางสายสุนีย  ฉิมประสิทธิ์ 

 ๓๘๖๕ นางสาวสายีดะ  อาลีมาสะ 

 ๓๘๖๖ นางสาวสาริณีย  ใจภักดี 

 ๓๘๖๗ นางสาวสาริศา  มะลิงาม 

 ๓๘๖๘ นางสาวสารีคอ  มะลี 

 ๓๘๖๙ นางสาวสารีนา  สะลือแม 

 ๓๘๗๐ นางสารีปะ  กุลมุสลิม 

 ๓๘๗๑ นางสาวสารีปะห  อูมา 

 ๓๘๗๒ นางสารีพะ  อาลีมามะ 

 ๓๘๗๓ นางสาวสารียะห  แวสุหลง 

 ๓๘๗๔ นางสาวสารีหะ  ยานยา 

 ๓๘๗๕ นางสาลิน ี อัลมาตร 

 ๓๘๗๖ นางสาวิกา  คอรนเวลล 

 ๓๘๗๗ นางสาวสาวิณี  จันทรรัตน 

 ๓๘๗๘ นางสาวสาวิณี  โชคเฉลิมวงศ 

 ๓๘๗๙ นางสาวิตรี  ขจรคํา 

 ๓๘๘๐ นางสาวสาวิตรี  แซคู 

 ๓๘๘๑ นางสาวสาวิตรี  ทองยอย 

 ๓๘๘๒ นางสาวสาวิตรี  พละทรัพย 

 ๓๘๘๓ นางสาวสาวิตรี  พัชโรภาสวัฒนกุล 

 ๓๘๘๔ นางสาวสาวิตรี  พัฒนโกวิท 

 ๓๘๘๕ นางสาวิตรี  ภักดี 

 ๓๘๘๖ นางสาวิตรี  สายคีรินท 

 ๓๘๘๗ นางสาวสาวิตรี  โสภะ 

 ๓๘๘๘ นางสาวสาวิตรี  หอมลออ 

 ๓๘๘๙ นางสาวสาวิตรี  อุทธอินทร 

 ๓๘๙๐ นางสําราญจิต  คําปญโญ 

 ๓๘๙๑ นางสาวสินี  ศรีสุวรรณ 

 ๓๘๙๒ นางสินีนาฏ  ธรรมรงค 

 ๓๘๙๓ นางสาวสินีนาฏ  บุญทน 

 ๓๘๙๔ นางสาวสินีนาฏ  หงษนอย 

 ๓๘๙๕ นางสาวสินีนุช  มาลัยศรี 

 ๓๘๙๖ นางสาวสิรดาภัทร  มีสวัสดิ์ 

 ๓๘๙๗ นางสาวสิรัชฌา  พลศักดิ์ 

 ๓๘๙๘ นางสาวสิรารัตน  นิลจันทร 

 ๓๘๙๙ นางสาวสิริกร  โชติสิริกูล 

 ๓๙๐๐ นางสาวสิริกัญญา  รอบแควน 

 ๓๙๐๑ นางสาวสิริกัณยา  มหาลวเลิศ 

 ๓๙๐๒ นางสาวสิริจิตต  คําบาง 

 ๓๙๐๓ นางสิริชา  ทองเกล้ียง 

 ๓๙๐๔ นางสาวสิริญญา  นะวะมะวัฒน 

 ๓๙๐๕ นางสิริญญา  ภูศิริด 

 ๓๙๐๖ นางสาวสิริญญาพร  คงแสนคํา 

 ๓๙๐๗ นางสาวสิริณัฐกุล  อัคควรกิจ 

 ๓๙๐๘ นางสาวสิริน  ศิลธรรม 

 ๓๙๐๙ นางสิรินญา  เปอรดี 

 ๓๙๑๐ นางสาวสิรินทร  แซอึ้ง 

 ๓๙๑๑ นางสิรินพร  เพ็ชรกลม 

 ๓๙๑๒ นางสาวสิรินภา  อุนแกว 

 ๓๙๑๓ นางสาวสิรินันท  บัวขวัญ 

 ๓๙๑๔ นางสาวสิริพร  แกววอ 



 หนา   ๑๒๗ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๙๑๕ นางสาวสิริพร  ปานโดด 

 ๓๙๑๖ นางสาวสิริพร  ปุยชุมผล 

 ๓๙๑๗ นางสาวสิริพร  โสรส 

 ๓๙๑๘ นางสาวสิริพันธ  ประแกว 

 ๓๙๑๙ นางสาวสิริพันธ  อารีย 

 ๓๙๒๐ นางสาวสิริเพ็ญ  มณีรัตน 

 ๓๙๒๑ นางสาวสิริภรณ  ทรัพยเงิน 

 ๓๙๒๒ นางสิริมาส  มั่งคั่ง 

 ๓๙๒๓ นางสิริรัตน  ภูเงิน 

 ๓๙๒๔ นางสาวสิริรัตน  วิศิษปญญกุล 

 ๓๙๒๕ นางสาวสิริรัตน  สุภีสุทธิ์ 

 ๓๙๒๖ นางสิริรัตน  แสงมณี 

 ๓๙๒๗ นางสาวสิริลักษณ  มัติโก 

 ๓๙๒๘ นางสิริวรรณ  ณ  เชียงใหม 

 ๓๙๒๙ นางสาวสิริวรรณ  วรวิวัฒนวงศ 

 ๓๙๓๐ นางสาวสิวารี  ศรีสวัสดิ์ 

 ๓๙๓๑ นางสาวสิวิณี  ทองธรรมชาติ 

 ๓๙๓๒ นางสาวสิวิภา  พูลพันธ 

 ๓๙๓๓ นางสาวสีตีคอลียะ  รามันเศษ 

 ๓๙๓๔ นางสาวสุกฤตา  แกวเกตุ 

 ๓๙๓๕ นางสาวสุกัญญจิรา  วองธวัชชัย 

 ๓๙๓๖ นางสาวสุกัญญา  คําแกว 

 ๓๙๓๗ นางสาวสุกัญญา  ทองดี 

 ๓๙๓๘ นางสุกัญญา  เทศะศิลป 

 ๓๙๓๙ นางสุกัญญา  ธรรมสาลี 

 ๓๙๔๐ นางสุกัญญา  นาคพันธ 

 ๓๙๔๑ นางสาวสุกัญญา  นาทุงนุย 

 ๓๙๔๒ นางสุกัญญา  เนตรวงค 

 ๓๙๔๓ นางสาวสุกัญญา  บัวหลวง 

 ๓๙๔๔ นางสาวสุกัญญา  บุญบัวมาศ 

 ๓๙๔๕ นางสาวสุกัญญา  บุญเลิศ 

 ๓๙๔๖ นางสาวสุกัญญา  บุญสง 

 ๓๙๔๗ นางสุกัญญา  บุตรเวียงพันธุ 

 ๓๙๔๘ นางสาวสุกัญญา  ปองจิตร 

 ๓๙๔๙ นางสาวสุกัญญา  มั่นฤกษ 

 ๓๙๕๐ นางสาวสุกัญญา  มีชนะ 

 ๓๙๕๑ นางสาวสุกัญญา  รัฐวร 

 ๓๙๕๒ นางสุกัญญา  อินแปลง 

 ๓๙๕๓ นางสาวสุกันยา  พรหมประเสริฐ 

 ๓๙๕๔ นางสาวสุกัลญา  ซื่อตรง 

 ๓๙๕๕ นางสาวสุกัลยา  สารี 

 ๓๙๕๖ นางสุกานดา  หมัดหมาน 

 ๓๙๕๗ นางสาวสุกุณตนา  อนงครักษ 

 ๓๙๕๘ นางสาวสุขุมาภรณ  รุจิรวรรธน 

 ๓๙๕๙ นางสาวสุคนธา  เมืองจันทร 

 ๓๙๖๐ นางสาวสุจิตตรา  คุณพาที 

 ๓๙๖๑ นางสาวสุจิตตรา  ชนะกุล 

 ๓๙๖๒ นางสาวสุจิตรา  แขวงบุรี 

 ๓๙๖๓ นางสาวสุจิตรา  เนียมทรัพย 

 ๓๙๖๔ นางสาวสุจิตรา  บุญพบ 

 ๓๙๖๕ นางสาวสุจิตรา  วงศสนิท 

 ๓๙๖๖ นางสาวสุจิตรา  สังขเพชร 



 หนา   ๑๒๘ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๙๖๗ นางสาวสุจิตรา  แสงมณี 

 ๓๙๖๘ นางสาวสุจิรา  พรหมฤทธิ์ 

 ๓๙๖๙ นางสาวสุชาดา  กาบิน 

 ๓๙๗๐ นางสาวสุชาดา  คมกลาง 

 ๓๙๗๑ นางสุชาดา  เจียวกก 

 ๓๙๗๒ นางสุชาดา  แดงจันทึก 

 ๓๙๗๓ นางสุชาดา  ถันทอง 

 ๓๙๗๔ นางสาวสุชาดา  แทนจินดารัตน 

 ๓๙๗๕ นางสาวสุชาดา  บุญรอด 

 ๓๙๗๖ นางสาวสุชาดา  ปราบจันดี 

 ๓๙๗๗ นางสาวสุชาดา  พวงจําปา 

 ๓๙๗๘ นางสาวสุชาดา  เสงเพ็ง 

 ๓๙๗๙ นางสุชานา  สิทธิไชย 

 ๓๙๘๐ นางสาวสุชีรา  เรศสุข 

 ๓๙๘๑ นางสาวสุชีรา  วังจังหวัด 

 ๓๙๘๒ นางสุณีย  ทันแจง 

 ๓๙๘๓ นางสุณีรัตน  คงภักดี 

 ๓๙๘๔ นางสาวสุดใจ  ดวงอุปปะ 

 ๓๙๘๕ นางสาวสุดใจ  ภาระกิจโกศล 

 ๓๙๘๖ นางสาวสุดธิดา  เพียวแมน 

 ๓๙๘๗ นางสาวสุดา  ราชอาษา 

 ๓๙๘๘ นางสุดา  สะเตาะ 

 ๓๙๘๙ นางสาวสุดา  หัดขะเจ 

 ๓๙๙๐ นางสาวสุดาทิพย  ธรณี 

 ๓๙๙๑ นางสาวสุดาทิพย  มากคงแกว 

 ๓๙๙๒ นางสาวสุดาทิพย  สุวอ 

 ๓๙๙๓ นางสาวสุดาพร  กาบแกว 

 ๓๙๙๔ นางสาวสุดาพร  อินยายศ 

 ๓๙๙๕ นางสาวสุดาภรณ  คันศร 

 ๓๙๙๖ นางสาวสุดารัตน  กรองบริสุทธิ์ 

 ๓๙๙๗ นางสาวสุดารัตน  ดํานุย 

 ๓๙๙๘ นางสาวสุดารัตน  ถวิลรัตน 

 ๓๙๙๙ นางสาวสุดารัตน  ผองแผว 

 ๔๐๐๐ นางสาวสุดารัตน  พวงกองนะ 

 ๔๐๐๑ นางสาวสุดารัตน  ศุภราช 

 ๔๐๐๒ นางสาวสุดารัตน  สองเมือง 

 ๔๐๐๓ นางสุดารัตน  เอ็มบุตร 

 ๔๐๐๔ นางสุดาวรรณ  ชูศรีเลิศ 

 ๔๐๐๕ นางสาวสุดาวรรณ  มาอาษา 

 ๔๐๐๖ นางสาวสุดาวัลย  เคนเหลา 

 ๔๐๐๗ นางสาวสุตัญชลี  สิกาญจนานันท 

 ๔๐๐๘ นางสาวสุติกา  มูลวงค 

 ๔๐๐๙ นางสาวสุทธิกานต  จันทรสิงห 

 ๔๐๑๐ นางสาวสุทธินี  สังขันธ 

 ๔๐๑๑ นางสาวสุทธิภรณ  พลเย่ียม 

 ๔๐๑๒ นางสาวสุทธิมา  กรีธายุทธ 

 ๔๐๑๓ นางสุทธิรา  อินทรสวน 

 ๔๐๑๔ นางสาวสุทธิสา  บุญมา 

 ๔๐๑๕ นางสาวสุทินาฎ  สิงหชู 

 ๔๐๑๖ นางสาวสุทิศา  พุฒแยม 

 ๔๐๑๗ นางสาวสุทิษา  ทองรอง 

 ๔๐๑๘ นางสาวสุธัญญา  เพ็ชรศรีชัย 



 หนา   ๑๒๙ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๐๑๙ นางสาวสุธาดา  ภัยนิลาศ 

 ๔๐๒๐ นางสุธาทิพ  ชางวัดศิริอนันต 

 ๔๐๒๑ นางสาวสุธาทิพย  ล้ิมสวัสดิ์ 

 ๔๐๒๒ นางสาวสุธาทิพย  เสถียรเขต 

 ๔๐๒๓ นางสาวสุธาทิพย  หอยสังข 

 ๔๐๒๔ นางสาวสุธารัตน  เจียมพุก 

 ๔๐๒๕ นางสาวสุธาวัลย  สุขเจริญ 

 ๔๐๒๖ นางสาวสุธาสินี  ศรีสรอย 

 ๔๐๒๗ นางสาวสุธิดา  พลพิพัฒนพงศ 

 ๔๐๒๘ นางสาวสุธิดา  ย้ิมชื่น 

 ๔๐๒๙ นางสาวสุธิดา  ลีมงคล 

 ๔๐๓๐ นางสุธิดาภรณ  โพธิ์เตมิย 

 ๔๐๓๑ นางสาวสุธิดี  ฝอยทองรวง 

 ๔๐๓๒ นางสาวสุธินี  กองเกียรติงาม 

 ๔๐๓๓ นางสุธีนี  อาแวปูเตะ 

 ๔๐๓๔ นางสาวสุนัดตา  โสภาจันทร 

 ๔๐๓๕ นางสาวสุนันทพร  ใฝฝน 

 ๔๐๓๖ นางสุนันทา  แกวชูทอง 

 ๔๐๓๗ นางสาวสุนันทา  เจริญฉ่ํา 

 ๔๐๓๘ นางสุนันทา  ปนสวน 

 ๔๐๓๙ นางสาวสุนันทา  พุมนุม 

 ๔๐๔๐ นางสาวสุนันทา  วงศชัย 

 ๔๐๔๑ นางสุนันทา  สนั่นนารี 

 ๔๐๔๒ นางสาวสุนันทา  สัมฤทธิ์ 

 ๔๐๔๓ นางสาวสุนันทา  สาน้ําอาง 

 ๔๐๔๔ นางสาวสุนัสตา  แผลงดัสกร 

 ๔๐๔๕ วาที่รอยตรีหญิง  สุนารี  เทพสง 

 ๔๐๔๖ นางสาวสุนิดา  คําหา 

 ๔๐๔๗ นางสาวสุนิตา  ศรีคง 

 ๔๐๔๘ นางสาวสุนิศา  โฉมเชิด 

 ๔๐๔๙ นางสาวสุนิศา  รอดแกว 

 ๔๐๕๐ นางสาวสุนิศา  ส่ังสอน 

 ๔๐๕๑ นางสาวสุนิษา  บัวพุม 

 ๔๐๕๒ นางสาวสุนิษา  บุญนาโค 

 ๔๐๕๓ นางสาวสุนิษา  วีระเผา 

 ๔๐๕๔ นางสาวสุนิษา  ศรีโบราณ 

 ๔๐๕๕ นางสุนิสา  ขวัญกลา 

 ๔๐๕๖ นางสาวสุนิสา  งามสุวรรณ 

 ๔๐๕๗ นางสาวสุนิสา  ทับทิมไทย 

 ๔๐๕๘ นางสุนิสา  ไทยถนอม 

 ๔๐๕๙ นางสาวสุนิสา  พรย่ังยืน 

 ๔๐๖๐ นางสุนิสา  รอดสง 

 ๔๐๖๑ นางสาวสุนิสา  รินไธสง 

 ๔๐๖๒ นางสาวสุนิสา  ฤทธิ์รุงอรุณ 

 ๔๐๖๓ นางสาวสุนิสา  เลิศไกรย 

 ๔๐๖๔ นางสาวสุนิสา  วัฒนะโภคา 

 ๔๐๖๕ นางสาวสุนิสา  สัจจวิโส 

 ๔๐๖๖ นางสาวสุนิสา  แสงทอง 

 ๔๐๖๗ นางสุไบดะ  หมัดอะดัม 

 ๔๐๖๘ นางสุไบดะฮ  หวันสะเมาะ 

 ๔๐๖๙ นางสาวสุประวีณ  สุวรรณรัตน 

 ๔๐๗๐ นางสาวสุปราณี  ขําออน 



 หนา   ๑๓๐ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๐๗๑ นางสาวสุปราณี  พรมสิทธิ์ 

 ๔๐๗๒ นางสุปราณี  แสงกระจาง 

 ๔๐๗๓ นางสาวสุปราณี  อุดมโชค 

 ๔๐๗๔ นางสาวสุปรีญา  เถียงเชียงขวาง 

 ๔๐๗๕ นางสาวสุปรีดา  พรมเทศ 

 ๔๐๗๖ นางสาวสุปรียา  สันตะพันธ 

 ๔๐๗๗ นางสาวสุพรรณษา  ลาภลึก 

 ๔๐๗๘ นางสุพรรณษา  วันศรี 

 ๔๐๗๙ นางสาวสุพรรณษา  แสงเงิน 

 ๔๐๘๐ นางสาวสุพรรณา  ทองนุย 

 ๔๐๘๑ นางสุพรรณิการ  ไชยวงค 

 ๔๐๘๒ นางสาวสุพรรณิการ  ยานกาย 

 ๔๐๘๓ นางสาวสุพรรณี  จันทลี 

 ๔๐๘๔ นางสุพรรณี  จันทะสีลา 

 ๔๐๘๕ นางสุพรรณี  เฉิดฉิ้ม 

 ๔๐๘๖ นางสาวสุพรรณี  เปยมนอง 

 ๔๐๘๗ นางสาวสุพรรณี  พิหูสูตร 

 ๔๐๘๘ นางสุพรรณี  วิลัยเกษ 

 ๔๐๘๙ นางสาวสุพรรษา  คําสอนทา 

 ๔๐๙๐ นางสุพรรษา  ใจวงษา 

 ๔๐๙๑ นางสาวสุพรรษา  บุญอินทร 

 ๔๐๙๒ นางสาวสุพรรษา  เผาไทย 

 ๔๐๙๓ นางสาวสุพรรษา  มาโน 

 ๔๐๙๔ นางสุพรรษา  วัฒนากูร 

 ๔๐๙๕ นางสาวสุพรัตน  หนิยุหนุ 

 ๔๐๙๖ นางสาวสุพัฒน  ทางาม 

 ๔๐๙๗ นางสาวสุพัฒนชา  บํารุงสุข 

 ๔๐๙๘ นางสาวสุพัตรา  ตอศรี 

 ๔๐๙๙ นางสาวสุพัตรา  นามมนตรี 

 ๔๑๐๐ นางสาวสุพัตรา  พิมพเขต 

 ๔๑๐๑ นางสาวสุพัตรา  วิทยากูล 

 ๔๑๐๒ นางสาวสุพัตรา  ศรีธรรม 

 ๔๑๐๓ นางสาวสุพัตรา  ศุภรัตน 

 ๔๑๐๔ นางสาวสุพัตรา  อาเกะ 

 ๔๑๐๕ นางสาวสุพาณี  นอยเอียด 

 ๔๑๐๖ นางสาวสุพาภรณ  คําทา 

 ๔๑๐๗ นางสาวสุพิชชา  สุนทรโรจน 

 ๔๑๐๘ นางสาวสุพิชฌาย  ธุระ 

 ๔๑๐๙ นางสาวสุพิชฌาย  ศรทอง 

 ๔๑๑๐ นางสุพิชฌาย  สุขแท 

 ๔๑๑๑ นางสาวสุพินพิทักษ  บุญลอย 

 ๔๑๑๒ นางสาวสุเพ็ญ  สมพงศ 

 ๔๑๑๓ นางสาวสุภลักษณ  ณ  เทพา 

 ๔๑๑๔ นางสาวสุภัควิณี  สักกายะกรมงคล 

 ๔๑๑๕ นางสาวสุภัชชา  นิทราศรีสมุทร 

 ๔๑๑๖ นางสาวสุภัชฌา  คําแผน 

 ๔๑๑๗ นางสาวสุภัทรวดี  ภูมิพ้ืน 

 ๔๑๑๘ นางสาวสุภางค  อนพันธ 

 ๔๑๑๙ นางสาวสุภาณี  จินพันธทัง 

 ๔๑๒๐ นางสาวสุภานุมาศ  เสนา 

 ๔๑๒๑ นางสาวสุภาพ  ขวัญพูล 

 ๔๑๒๒ นางสาวสุภาพ  ประสมศรี 



 หนา   ๑๓๑ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๑๒๓ นางสุภาพร  คงธาดากุล 

 ๔๑๒๔ นางสาวสุภาพร  จิตคํารพ 

 ๔๑๒๕ นางสาวสุภาพร  ปานอั้ง 

 ๔๑๒๖ นางสุภาพร  มาลาศิริ 

 ๔๑๒๗ นางสาวสุภาพร  แรใจดี 

 ๔๑๒๘ นางสุภาพร  วิลัย 

 ๔๑๒๙ นางสาวสุภาพร  วิเศษสันติกุล 

 ๔๑๓๐ นางสาวสุภาพร  ศรีงาม 

 ๔๑๓๑ นางสาวสุภาพรรณ  พิมพแกว 

 ๔๑๓๒ นางสาวสุภาภรณ  ภูครองหิน 

 ๔๑๓๓ นางสาวสุภาภรณ  ศรีสรรค 

 ๔๑๓๔ นางสุภาริณี  สมภาร 

 ๔๑๓๕ นางสุภาวดี  โพธิ์ศรีนาค 

 ๔๑๓๖ นางสุภาวดี  ภัทรสัจจธรรม 

 ๔๑๓๗ นางสุภาวดี  มณีโชติ 

 ๔๑๓๘ นางสาวสุภาวดี  แมกา 

 ๔๑๓๙ นางสาวสุภาวดี  ศรีชัย 

 ๔๑๔๐ นางสุภาวดี  สันติรงยุทธ 

 ๔๑๔๑ นางสาวสุภาวดี  สาท ี

 ๔๑๔๒ นางสาวสุภาวดี  สุริโย 

 ๔๑๔๓ นางสาวสุภาวดี  โสมกล้ิง 

 ๔๑๔๔ นางสาวสุภาวิณี  ทิพยกมลพันธ 

 ๔๑๔๕ นางสาวสุภิญญา  จันทฤทธิ์ 

 ๔๑๔๖ นางสุภิญญา  เตาะไธสง 

 ๔๑๔๗ นางสาวสุมนมาลย  ตอสกุล 

 ๔๑๔๘ นางสาวสุมนมาลย  ลุนสําโรง 

 ๔๑๔๙ นางสุมลรัตน  ศรีสุวรรณ 

 ๔๑๕๐ นางสาวสุมาลัย  ทับโคกสูง 

 ๔๑๕๑ นางสุมาลี  ดวงพัง 

 ๔๑๕๒ นางสาวสุมาลี  ทาคํารอด 

 ๔๑๕๓ นางสุมาลี  ปวงจันทร 

 ๔๑๕๔ นางสาวสุมิตตา  จันทรเขียว 

 ๔๑๕๕ นางสาวสุมิตตานันท  วัชรมูสิก 

 ๔๑๕๖ นางสาวสุมิตรา  จันทรเพ็ง 

 ๔๑๕๗ นางสาวสุมิตรา  จันทรวรวงศดี 

 ๔๑๕๘ นางสาวสุมิตรา  หนูหมาด 

 ๔๑๕๙ นางสุมีนา  สุระคําแหง 

 ๔๑๖๐ นางสาวสุรัตนดา  สุขศรี 

 ๔๑๖๑ นางสาวสุรัตนา  สิงหปอง 

 ๔๑๖๒ นางสาวสุรัตวดี  เงินทอง 

 ๔๑๖๓ นางสาวสุรัยดา  สนิ 

 ๔๑๖๔ นางสาวสุรัยดา  สาคอ 

 ๔๑๖๕ นางสาวสุรัยยา  หะ 

 ๔๑๖๖ นางสาวสุรางคณา  มะลิวัลย 

 ๔๑๖๗ นางสาวสุรางลักษณ  จงวัฒนาภิรมย 

 ๔๑๖๘ นางสาวสุริดา  แมเราะ 

 ๔๑๖๙ นางสาวสุรินทรา  รุงเรือง 

 ๔๑๗๐ นางสาวสุรินธร  พุดสันสาหัด 

 ๔๑๗๑ นางสุริมาศ  วงศดี 

 ๔๑๗๒ นางสาวสุรีพร  ศรีแกว 

 ๔๑๗๓ นางสาวสุรีมาศ  พ่ึงเกษม 

 ๔๑๗๔ นางสาวสุรียรัตน  เตาทองคํา 



 หนา   ๑๓๒ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๑๗๕ นางสาวสุรีรัตน  ขวัญมา 

 ๔๑๗๖ นางสาวสุรีรัตน  ขวัญศรี 

 ๔๑๗๗ นางสาวสุรีรัตน  งามย่ิง 

 ๔๑๗๘ นางสาวสุรีรัตน  จันทรสอน 

 ๔๑๗๙ นางสาวสุรีรัตน  ชัยเจริญ 

 ๔๑๘๐ นางสาวสุรีรัตน  ถามะพันธ 

 ๔๑๘๑ นางสุรีรัตน  นามวงค 

 ๔๑๘๒ นางสาวสุรีรัตน  ผิวหลอ 

 ๔๑๘๓ นางสุรีรัตน  พรมมาแสง 

 ๔๑๘๔ นางสาวสุรีรัตน  พูลศิริ 

 ๔๑๘๕ นางสาวสุรีวัลย  ดวงปาโคตร 

 ๔๑๘๖ นางสาวสุเรียนา  สุรติพงศ 

 ๔๑๘๗ นางสาวสุไรณี  กีละ 

 ๔๑๘๘ นางสาวสุไรดา  กุโหน 

 ๔๑๘๙ นางสาวสุไรดา  เจะโกะ 

 ๔๑๙๐ นางสาวสุไรดา  บิลและ 

 ๔๑๙๑ นางสาวสุไรนี  เตะ 

 ๔๑๙๒ นางสาวสุไรยา  อีซอ 

 ๔๑๙๓ นางสุลาวรรณ  จันทรชม 

 ๔๑๙๔ นางสาวสุลิสา  ใจองอาจ 

 ๔๑๙๕ นางสุลีวรรณ  ธนรัตนพิศุทธิ์ 

 ๔๑๙๖ นางสาวสุไลนี  ยูโซะ 

 ๔๑๙๗ นางสุวนีย  แกวกิจ 

 ๔๑๙๘ นางสุวพีร  ศรีตนไชย 

 ๔๑๙๙ นางสุวรรณดา  สงธนู 

 ๔๒๐๐ นางสาวสุวรรณดี  ขุนทาวดี 

 ๔๒๐๑ นางสุวรรณา  คงหา 

 ๔๒๐๒ นางสาวสุวรรณา  นิ่มนวล 

 ๔๒๐๓ นางสาวสุวรรณา  ใบแหละ 

 ๔๒๐๔ นางสาวสุวรรณา  ปราณีตพลกรัง 

 ๔๒๐๕ นางสุวรรณา  ระดิ่งหิน 

 ๔๒๐๖ นางสุวรรณา  ราชบุญเรือง 

 ๔๒๐๗ นางสุวรรณา  แสงสุวรรณ 

 ๔๒๐๘ นางสาวสุวรรณี  กะลูแป 

 ๔๒๐๙ นางสาวสุวรรณี  ชาวงค 

 ๔๒๑๐ นางสาวสุวรรณี  โตะบู 

 ๔๒๑๑ นางสุวรรณี  ภูเภา 

 ๔๒๑๒ นางสาวสุวรรณี  รัตนะ 

 ๔๒๑๓ นางสาวสุวรรณี  อาแว 

 ๔๒๑๔ นางสาวสุวรรษา  จงไพศาล 

 ๔๒๑๕ นางสุวรา  ขุนชํานาญ 

 ๔๒๑๖ นางสาวสุวรินทร  สุทธิประภา 

 ๔๒๑๗ นางสาวสุวลักษณ  จิตรามาส 

 ๔๒๑๘ นางสาวสุวัฒนา  อูขลิบ 

 ๔๒๑๙ นางสุวิญชา  จักรเฮียม 

 ๔๒๒๐ นางสาวสุวิณี  พงษม ี

 ๔๒๒๑ นางสุวิตรี  กําลังเหลือ 

 ๔๒๒๒ นางสาวสุวิตา  ทองหนูรุง 

 ๔๒๒๓ นางสุวิมล  แกวประสิทธิ์ 

 ๔๒๒๔ นางสุวิมล  ชุมแกว 

 ๔๒๒๕ นางสาวสุวิมล  ตนกัน 

 ๔๒๒๖ นางสาวสุวิมล  มูลสุวรรณ 



 หนา   ๑๓๓ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๒๒๗ นางสาวสุวิมล  ศิริผลหลาย 

 ๔๒๒๘ นางสุวิมล  สุรินทรธรรม 

 ๔๒๒๙ นางสาวสุวิมล  สุรินทรัพย 

 ๔๒๓๐ นางสาวสุวิสา  พูลชาติ 

 ๔๒๓๑ นางสาวสุไวดะ  บายศรี 

 ๔๒๓๒ นางสาวสุไวบะ  มะแล 

 ๔๒๓๓ นางสาวสุไวยา  สาเอียด 

 ๔๒๓๔ นางสาวสุไหนเราะห  กาเส็มสะ 

 ๔๒๓๕ นางสาวสุไหรยา  หลีเจริญ 

 ๔๒๓๖ นางสาวสุอาภา  พันสาย 

 ๔๒๓๗ นางสาวสุไฮนี  แวดราแม 

 ๔๒๓๘ นางสาวสูนัยณี  พันธฉายา 

 ๔๒๓๙ นางสาวสูรญานี  สาเมาะ 

 ๔๒๔๐ นางสาวสูรายญา  ดือราแมง 

 ๔๒๔๑ นางสาวสูรีซา  ลือแบซา 

 ๔๒๔๒ นางสาวสูไลลา  มะอีซอ 

 ๔๒๔๓ นางสาวเสริมศรี  เงินกลาง 

 ๔๒๔๔ นางเสาวคนธ  ภูมิชาติ 

 ๔๒๔๕ นางสาวเสาวณี  ถึงมุสิก 

 ๔๒๔๖ นางเสาวณีย  จันทะมะณี 

 ๔๒๔๗ นางสาวเสาวณีย  จุฬา 

 ๔๒๔๘ นางสาวเสาวนิตย  พวงพิศ 

 ๔๒๔๙ นางสาวเสาวนีย  ปงยอม 

 ๔๒๕๐ นางสาวเสาวนีย  อุสาหการ 

 ๔๒๕๑ นางสาวเสาวนีย  ไมพานิช 

 ๔๒๕๒ นางสาวเสาวภา  พงศจันทรเสถียร 

 ๔๒๕๓ นางสาวเสาวภาคย  ประทุมทอง 

 ๔๒๕๔ นางเสาวลักษณ  จีนมหันต 

 ๔๒๕๕ นางสาวเสาวลักษณ  ชวนานุรักษ 

 ๔๒๕๖ นางสาวเสาวลักษณ  ชัยสวัสดิ์ 

 ๔๒๕๗ นางสาวเสาวลักษณ  เดชดี 

 ๔๒๕๘ นางเสาวลักษณ  พ่ึงเก็บ 

 ๔๒๕๙ นางสาวเสาวลักษณ  เพ็ญพัธนกุล 

 ๔๒๖๐ นางสาวเสาวลักษณ  ลาภสาร 

 ๔๒๖๑ นางสาวเสาวลักษณ  เหล่ียมแกว 

 ๔๒๖๒ นางสาวเสาวลี  แดงสวัสดิ์ 

 ๔๒๖๓ นางแสงแข  โตชัยภูมิ 

 ๔๒๖๔ นางสาวแสงแข  อุพะรัมย 

 ๔๒๖๕ นางสาวแสงจันทร  บัวระบัดทอง 

 ๔๒๖๖ นางสาวแสงดาว  ธรรมขันธา 

 ๔๒๖๗ นางสาวแสงดาว  ไวธัญกิจ 

 ๔๒๖๘ นางสาวแสงเดือน  แกวยะรัตน 

 ๔๒๖๙ นางสาวแสงเดือน  จันทรคง 

 ๔๒๗๐ นางแสงพลอย  อุดเรือน 

 ๔๒๗๑ นางแสงรวี  แปงยศ 

 ๔๒๗๒ นางสาวแสงระวี  เนาวโกมุท 

 ๔๒๗๓ นางสาวแสงสุดา  เพ็งคุม 

 ๔๒๗๔ นางสาวโสณภา  คุชิตา 

 ๔๒๗๕ นางสาวโสพิศ  อินทันแกว 

 ๔๒๗๖ นางสาวโสพิศพิไล  กล่ินเทศ 

 ๔๒๗๗ นางสาวโสภา  ใจยะสาร 

 ๔๒๗๘ นางโสภา  สสิพรรณ 



 หนา   ๑๓๔ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๒๗๙ นางสาวโสภิดา  ไชยชนะ 

 ๔๒๘๐ นางโสภิดา  ยะกาวิน 

 ๔๒๘๑ นางสาวโสรญา  ตนยะแหละ 

 ๔๒๘๒ นางสาวโสรญา  รอดเชื้อ 

 ๔๒๘๓ นางสาวโสรญา  สมัครพงศ 

 ๔๒๘๔ นางสาวโสรญา  หนิหะ 

 ๔๒๘๕ นางสาวโสรยา  หะยีหมะ 

 ๔๒๘๖ นางสาวหทัย  หะวานนท 

 ๔๒๘๗ นางสาวหทัยชนก  มณีพรหม 

 ๔๒๘๘ นางสาวหทัยชนก  สุวรรณพุฒ 

 ๔๒๘๙ นางหทัยทิพย  จันทรเวชกุล 

 ๔๒๙๐ นางสาวหทัยรัตน  ตันติชวลิตพงศ 

 ๔๒๙๑ นางหทัยรัตน  พิทักษพงษ 

 ๔๒๙๒ นางหทัยรัตน  มอดเม็ด 

 ๔๒๙๓ นางสาวหทัยรัตน  เสถียรยุกต 

 ๔๒๙๔ นางสาวหนอย  ตาลยอดทอง 

 ๔๒๙๕ นางสาวหนึ่งนารี  พานทอง 

 ๔๒๙๖ นางสาวหนึ่งฤทัย   

  กาญจนสําราญวงศ 

 ๔๒๙๗ นางสาวหนึ่งฤทัย  จิมีสิก 

 ๔๒๙๘ นางสาวหนึ่งฤทัย  ใจปวง 

 ๔๒๙๙ นางสาวหนึ่งฤทัย  ไชยโยราช 

 ๔๓๐๐ นางสาวหนึ่งฤทัย  ไชยสุวรรณ 

 ๔๓๐๑ นางสาวหนึ่งฤทัย  โพธิ์ศรี 

 ๔๓๐๒ นางหนึ่งฤทัย  ศรีคิรินทร 

 ๔๓๐๓ นางสาวหนึ่งฤทัย  สุนทราทิพย 

 ๔๓๐๔ นางหนึ่งฤทัย  สุวนิชย 

 ๔๓๐๕ นางสาวหนึ่งฤทัย  อุตรสัก 

 ๔๓๐๖ นางสาวหยกฟา  ยาใจ 

 ๔๓๐๗ นางหยาดพิรุณ  มะณีแสง 

 ๔๓๐๘ นางสาวหยาดพิรณุ  วังอะโศก 

 ๔๓๐๙ นางสาวหยาดพิรุณ  สุนสาระพัง 

 ๔๓๑๐ นางสาวหยาดรุง  สายราม 

 ๔๓๑๑ นางสาวหฤทัยรัตน  คามเขต 

 ๔๓๑๒ นางหอมลือ  โอโดเชา 

 ๔๓๑๓ นางสาวหัสญา  อุประ 

 ๔๓๑๔ นางสาวหัสนันท  บุญไทย 

 ๔๓๑๕ นางหัสยา  เมืองมูลไชย 

 ๔๓๑๖ นางหัสยา  โลหะ 

 ๔๓๑๗ นางหาฝเสาะ  สาและ 

 ๔๓๑๘ นางสาวหิรัญญา  เย็นสบาย 

 ๔๓๑๙ นางสาวเหมือนขวัญ  ขาวพวง 

 ๔๓๒๐ นางไหมซาเร็าะ  สังรี 

 ๔๓๒๑ นางอกนิษฐ  ยกฉวี 

 ๔๓๒๒ นางสาวองุน  กาศสกุล 

 ๔๓๒๓ นางสาวอชิรญา  บุตรดานอย 

 ๔๓๒๔ นางอโณทัย  ใจสวาง 

 ๔๓๒๕ นางอโณทัย  พันธุชัย 

 ๔๓๒๖ นางสาวอโณทัย  ย่ิงกิจสถาวร 

 ๔๓๒๗ นางสาวอทิตยา  วงศนอย 

 ๔๓๒๘ นางสาวอทิตา  อินทรวงศ 

 ๔๓๒๙ นางสาวอธิชา  บุญรักษ 



 หนา   ๑๓๕ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๓๓๐ นางสาวอธิศา  ดําชะอม 

 ๔๓๓๑ นางอนงนาจ  พองนวล 

 ๔๓๓๒ นางสาวอนิสา  คงตุก 

 ๔๓๓๓ นางสาวอนุธิดา  หงษาพันธ 

 ๔๓๓๔ นางอนุศรา  วัดเส็น 

 ๔๓๓๕ นางอนุสรา  กันนิกา 

 ๔๓๓๖ นางอนุสรา  ชอระชู 

 ๔๓๓๗ นางสาวอนุสรา  ภูวดล 

 ๔๓๓๘ นางสาวอนุสรา  หวลศรี 

 ๔๓๓๙ นางสาวอภัสศร  ฟองออน 

 ๔๓๔๐ นางสาวอภิจารวี  สุริยะ 

 ๔๓๔๑ นางอภิชญาดา  ลิมประดิษฐากร 

 ๔๓๔๒ นางสาวอภิญญา  ใจดี 

 ๔๓๔๓ นางสาวอภิญญา  ชูอาษา 

 ๔๓๔๔ นางสาวอภิญญา  บุญเกิ่ง 

 ๔๓๔๕ นางอภิญญา  ลูกหลี 

 ๔๓๔๖ นางสาวอภิญญา  เหลืองวิเชียรพร 

 ๔๓๔๗ นางสาวอภิรดี  สุริโย 

 ๔๓๔๘ นางสาวอภิรดี  หลงละเลิง 

 ๔๓๔๙ นางสาวอภิราพร  คําปลอง 

 ๔๓๕๐ นางสาวอภิวรรณ  บุญมาชัย 

 ๔๓๕๑ นางอภิวัน  จิระไพบูลยวนิชย 

 ๔๓๕๒ นางสาวอมรทิพย  บุญบางเก็ง 

 ๔๓๕๓ นางสาวอมรรัตน  คําขูรู 

 ๔๓๕๔ นางสาวอมรรัตน  คําจันดา 

 ๔๓๕๕ นางสาวอมรรัตน  ไชยสุวรรณ 

 ๔๓๕๖ นางสาวอมรรัตน  เต็มวงษ 

 ๔๓๕๗ นางสาวอมรรัตน  ฟกเจริญ 

 ๔๓๕๘ นางสาวอมรรัตน  เมืองโคตร 

 ๔๓๕๙ นางสาวอมรรัตน  รักฉิม 

 ๔๓๖๐ นางสาวอมรรัตน  วิวัฒนกุลพาณิชย 

 ๔๓๖๑ นางสาวอมรรัตน  สัตยาภรณ 

 ๔๓๖๒ นางอมรา  เทพไกรลาศ 

 ๔๓๖๓ นางสาวอมิตวรรณ  มณีนุตร 

 ๔๓๖๔ นางสาวอรเกษม  บังคมเนตร 

 ๔๓๖๕ นางสาวอรชุมา  พูสุวรรณ 

 ๔๓๖๖ นางสาวอรณิช  ทิพยสุวรรณ 

 ๔๓๖๗ นางสาวอรดี  โคตรมี 

 ๔๓๖๘ นางสาวอรทัย  ครุฑบึงพราว 

 ๔๓๖๙ นางอรทัย  พันธมะณี 

 ๔๓๗๐ นางสาวอรทัย  พิทักษชีวานนท 

 ๔๓๗๑ นางสาวอรไท  โพธิ์ไชยแสน 

 ๔๓๗๒ นางสาวอรนิชา  ใจบุญ 

 ๔๓๗๓ นางสาวอรนุช  ญาติณวงษษา 

 ๔๓๗๔ นางอรนุช  ดอกเต็งกลาง 

 ๔๓๗๕ นางสาวอรนุช  ยุทธพรพงศ 

 ๔๓๗๖ นางสาวอรปรียา  วรวิมลวนิช 

 ๔๓๗๗ นางอรพรรณ  ขันธศิลป 

 ๔๓๗๘ นางสาวอรพรรณ  ธีระตระกูลชัย 

 ๔๓๗๙ นางอรพรรณ  ปาจุวัง 

 ๔๓๘๐ นางอรพิน  ราชศักดิ์ 

 ๔๓๘๑ นางสาวอรพิน  หนูพรหม 



 หนา   ๑๓๖ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๓๘๒ นางสาวอรรถยา  ทองธวัช 

 ๔๓๘๓ นางสาวอรวดี  เพ็งประสพ 

 ๔๓๘๔ นางสาวอรวรรณ  จันทรมณี 

 ๔๓๘๕ นางสาวอรวรรณ  จิตประพันธุ 

 ๔๓๘๖ นางสาวอรวรรณ  เจือจารย 

 ๔๓๘๗ นางสาวอรวรรณ  ใจเย็น 

 ๔๓๘๘ นางสาวอรวรรณ  ไชยรัตนทอง 

 ๔๓๘๙ นางสาวอรวรรณ  แซล้ิม 

 ๔๓๙๐ นางสาวอรวรรณ  ถือสัตย 

 ๔๓๙๑ นางสาวอรวรรณ  ผอบนาค 

 ๔๓๙๒ นางสาวอรวรรณ  พรหมนิมิตร 

 ๔๓๙๓ นางสาวอรวรรณ  พิมพประสานต 

 ๔๓๙๔ นางสาวอรวรรณ  พุทธรักษา 

 ๔๓๙๕ นางสาวอรวรรณ  วงคจู 

 ๔๓๙๖ นางสาวอรวรรณ  สินคา 

 ๔๓๙๗ นางอรวรรณ  สุภาพ 

 ๔๓๙๘ นางสาวอรวรรณ  สุวรรณพะโยม 

 ๔๓๙๙ นางสาวอรวรรณ  แสงรัตน 

 ๔๔๐๐ นางสาวอรวรรณ  อิงคะวะระ 

 ๔๔๐๑ นางสาวอรวรีย  สุขโกษา 

 ๔๔๐๒ นางสาวอรสา  มามะ 

 ๔๔๐๓ นางอรสา  อัมพรายน 

 ๔๔๐๔ นางสาวอรอนงค  แพรกนก 

 ๔๔๐๕ นางสาวอรอุมา  คงสุวรรณ 

 ๔๔๐๖ นางอรอุมา  จันทรแดง 

 ๔๔๐๗ นางสาวอรอุมา  รัตนสุภา 

 ๔๔๐๘ นางสาวอรอุมา  วงทาแตม 

 ๔๔๐๙ นางสาวอรอุมา  สมคะเน 

 ๔๔๑๐ นางสาวอรอุมา  สายสุด 

 ๔๔๑๑ นางสาวอรอุมา  แสนโพธิ์ 

 ๔๔๑๒ นางสาวอรัญญา  เนธิบุตร 

 ๔๔๑๓ นางอรัญญา  เมืองโคตร 

 ๔๔๑๔ นางอรัญญา  รักทองจัน 

 ๔๔๑๕ นางสาวอรัญญา  เล่ือนธนะกุล 

 ๔๔๑๖ นางสาวอริศา  สมออน 

 ๔๔๑๗ นางสาวอริษา  ปฏิสนธิ์ 

 ๔๔๑๘ นางอริสรา  รัตนอุทัยกูล 

 ๔๔๑๙ นางสาวอรุณโรจน  จําปานอย 

 ๔๔๒๐ นางสาวอรุณลักษณ  ชุมภูแสง 

 ๔๔๒๑ นางสาวอรุณี  โทบุรี 

 ๔๔๒๒ นางสาวอรุณี  หมิวกะโทก 

 ๔๔๒๓ นางอรุโณทัย  กาสมุทร 

 ๔๔๒๔ นางอลิษา  กันธิมา 

 ๔๔๒๕ นางสาวอลิษา  ฤทธิ์ประเสริฐ 

 ๔๔๒๖ นางสาวอลิษา  สุวรรณเมฆ 

 ๔๔๒๗ นางสาวอลิสตา  เทพวารินทร 

 ๔๔๒๘ นางอลิสา  ปรีชา 

 ๔๔๒๙ นางอลีนา  อูมาสะ 

 ๔๔๓๐ นางสาวอวยพร  พันธุแกว 

 ๔๔๓๑ นางสาวอวินา  เพชรชี 

 ๔๔๓๒ นางออนฤดี  วงศประณุท 

 ๔๔๓๓ นางออมใจ  ศรีลาเม 



 หนา   ๑๓๗ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๔๓๔ นางสาวออยทิพย  ทองธนะเศรษฐ 

 ๔๔๓๕ นางสาวอะหลาม  แวหะมะ 

 ๔๔๓๖ นางสาวอักษร  ไชยศิลป 

 ๔๔๓๗ นางสาวอักษราภัค  เขื่อนแกว 

 ๔๔๓๘ นางสาวอักษิกา  สาลิง 

 ๔๔๓๙ นางสาวอังคณา  จันละมูล 

 ๔๔๔๐ นางอังคณา  ชวยเต็ม 

 ๔๔๔๑ นางอังคณา  พรินทรากูล 

 ๔๔๔๒ นางสาวอังคณา  พัฒนกุล 

 ๔๔๔๓ นางสาวอังคณา  สายจันทร 

 ๔๔๔๔ นางสาวอังประภา  พุทธรักษา 

 ๔๔๔๕ นางสาวอังศุมาลย  ไหมศรีกรด 

 ๔๔๔๖ นางสาวอังศุมาลิน  อ่ําเทศ 

 ๔๔๔๗ นางสาวอังสนา  เพ็ญสมบูรณ 

 ๔๔๔๘ นางสาวอัจฉรา  ชางรบ 

 ๔๔๔๙ นางสาวอัจฉรา  ไชยธรรม 

 ๔๔๕๐ นางสาวอัจฉรา  ไชยวงศ 

 ๔๔๕๑ นางอัจฉรา  ซุนพงศ 

 ๔๔๕๒ นางสาวอัจฉรา  เปรยะโพธิเดชะ 

 ๔๔๕๓ นางสาวอัจฉรา  พิมพพันธ 

 ๔๔๕๔ นางสาวอัจฉรา  รูกิจนา 

 ๔๔๕๕ นางสาวอัจฉรา  เรือนคํา 

 ๔๔๕๖ นางสาวอัจฉรา  เสรีไพบูลยทรัพย 

 ๔๔๕๗ นางสาวอัจฉรา  หลาคําภา 

 ๔๔๕๘ นางสาวอัจฉรา  แหลมคม 

 ๔๔๕๙ นางสาวอัจฉราพร  แข็งแรง 

 ๔๔๖๐ นางสาวอัจฉราพร  ฆวีวงค 

 ๔๔๖๑ นางสาวอัจฉราพร  สีคงแกว 

 ๔๔๖๒ นางอัจฉราพรรณ  บุญมา 

 ๔๔๖๓ นางสาวอัจฉราภรณ  เลงนอย 

 ๔๔๖๔ นางสาวอัจฉราภรณ  สมบัติพล 

 ๔๔๖๕ นางอัจฉราวรรณ  พูนผล 

 ๔๔๖๖ นางอัจฉรี  ทิวงษ 

 ๔๔๖๗ นางสาวอัจฉรียาวัณย  พริบไหว 

 ๔๔๖๘ นางสาวอัจชลี  สุขอินทร 

 ๔๔๖๙ นางอัชรวรรณ  กอมนอย 

 ๔๔๗๐ นางสาวอัซรียา  เบ็ญนา 

 ๔๔๗๑ นางสาวอัญชนา  ทองศรีเทพ 

 ๔๔๗๒ นางสาวอัญชนา  โพธิ์ศรี 

 ๔๔๗๓ นางอัญชลิกา  นวลมณี 

 ๔๔๗๔ นางสาวอัญชลินทร  พรสินธุเศรษฐ 

 ๔๔๗๕ นางสาวอัญชลี  ทุเรศพล 

 ๔๔๗๖ นางสาวอัญชลี  เสนขวัญแกว 

 ๔๔๗๗ นางสาวอัญชลี  หงษา 

 ๔๔๗๘ นางสาวอัญชวรรณ  เดชาวุฒิ 

 ๔๔๗๙ นางสาวอัญญา  บิลหวันตาหา 

 ๔๔๘๐ นางอัญญารัตน  สาทรกิจ 

 ๔๔๘๑ นางสาวอัญญาวีร  อภิโชติธิวัฒน 

 ๔๔๘๒ นางสาวอัญมณี  สีลอ 

 ๔๔๘๓ นางสาวอัทธยา  พิจอมบุตร 

 ๔๔๘๔ นางสาวอัมพกา  สุริยอาย 

 ๔๔๘๕ นางอัมพร  ทองเงา 



 หนา   ๑๓๘ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๔๘๖ นางอัมพร  บุสุวะ 

 ๔๔๘๗ นางอัมพร  ปดตาเทสัง 

 ๔๔๘๘ นางสาวอัมพวรรณ  ขาวสําอางค 

 ๔๔๘๙ นางอัมพวรรณ  จันทรพาณิชย 

 ๔๔๙๐ นางสาวอัมพวัน  บุญรักษา 

 ๔๔๙๑ นางอัมพิกา  ศรีสุข 

 ๔๔๙๒ นางสาวอัมไพวรรณ  สืบประดิษฐ 

 ๔๔๙๓ นางอัมรัตน  ชวยดวง 

 ๔๔๙๔ นางสาวอัมรา  ปาปะขัง 

 ๔๔๙๕ นางอัมรา  โสพันพิมพ 

 ๔๔๙๖ นางสาวอัสนี  ยีมาแน 

 ๔๔๙๗ นางสาวอัสมะห  หลงแซ 

 ๔๔๙๘ นางสาวอัสมา  มูเก็ม 

 ๔๔๙๙ นางสาวอัสมา  รมโพธิ์ทอง 

 ๔๕๐๐ นางสาวอัสมานี  ดือราฮิง 

 ๔๕๐๑ นางสาวอากีรดาห  นาวาวี 

 ๔๕๐๒ นางสาวอาจารีย  บุญสุระ 

 ๔๕๐๓ นางสาวอาซีกิน  บือรอเฮง 

 ๔๕๐๔ นางสาวอาซีกีน  อาแซ 

 ๔๕๐๕ นางสาวอาซีซะ  เดเระมะ 

 ๔๕๐๖ นางสาวอาซีซะ  ฉาดหลี 

 ๔๕๐๗ นางสาวอาซีซะ  ระโซะโซะ 

 ๔๕๐๘ นางสาวอาซีซัน  ยาเต็ง 

 ๔๕๐๙ นางสาวอาซีซาน  มะโยะ 

 ๔๕๑๐ นางสาวอาซียะห  เจะปอ 

 ๔๕๑๑ นางสาวอาซียะห  แวสะแม 

 ๔๕๑๒ นางสาวอาซีเยาะ  ตะยีเจะโซะ 

 ๔๕๑๓ นางสาวอาณีตา  เจะปอ 

 ๔๕๑๔ นางสาวอาทิตยา  เจริญวรรณ 

 ๔๕๑๕ นางสาวอาทิตยา  บุตรสิงขรณ 

 ๔๕๑๖ นางอาทิตยา  ภาคพิชเจริญ 

 ๔๕๑๗ นางสาวอาทิตยา  อภิญ 

 ๔๕๑๘ นางสาวอานี  ดอเลาะ 

 ๔๕๑๙ นางสาวอาบีดะ  ดือราแม 

 ๔๕๒๐ นางสาวอาพร  ปรารถนาบําเพ็ญ 

 ๔๕๒๑ นางอาพันธชนก  วัฒนกุลชัย 

 ๔๕๒๒ นางสาวอาพีนี  บือราเฮง 

 ๔๕๒๓ นางอาฟฟะ  เจะโด 

 ๔๕๒๔ นางสาวอาเฟยต  มนูญทวี 

 ๔๕๒๕ นางสาวอาภรณ  ประกิระสา 

 ๔๕๒๖ นางสาวอาภรณ  ปแกว 

 ๔๕๒๗ นางสาวอาภัสรา  ศรีเพชร 

 ๔๕๒๘ นางสาวอาภากร  เมืองแดง 

 ๔๕๒๙ นางสาวอาภาพร  เข็มทิศ 

 ๔๕๓๐ นางอาภาพร  สรศิริ 

 ๔๕๓๑ นางสาวอาภาพร  หะระตี 

 ๔๕๓๒ นางสาวอาภาพิชญ  เหลาพร 

 ๔๕๓๓ นางสาวอามีณา  หะยีเซ็ง 

 ๔๕๓๔ นางสาวอามีดะ  ศรีธรรมราช 

 ๔๕๓๕ นางสาวอามีดา  ละกะเต็บ 

 ๔๕๓๖ นางสาวอามีเนาะ  บินอาลี 

 ๔๕๓๗ นางสาวอามีเนาะ  บีดิง 



 หนา   ๑๓๙ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๕๓๘ นางสาวอามีเนาะ  เลาะมะอะ 

 ๔๕๓๙ นางสาวอามีเนาะ  อารง 

 ๔๕๔๐ นางสาวอามีเนาะ  ตาวนามเมือง 

 ๔๕๔๑ นางสาวอามีเนาะ  ยานยา 

 ๔๕๔๒ นางสาวอามีเนาะ  ลาเตะ 

 ๔๕๔๓ นางสาวอามีเนาะ  ฮาเซ็ม 

 ๔๕๔๔ นางอามีรา  กูจิ 

 ๔๕๔๕ นางอายดะห  นิเซ็ง 

 ๔๕๔๖ นางสาวอายูนี  อาลี 

 ๔๕๔๗ นางสาวอารญา  พรหมมีชัย 

 ๔๕๔๘ นางอารมณ  สุขศรี 

 ๔๕๔๙ นางอารยา  ชัยชล 

 ๔๕๕๐ นางสาวอารยา  ทองแดง 

 ๔๕๕๑ นางสาวอารยา  บุญจันทร 

 ๔๕๕๒ นางสาวอารยา  อุนเรือน 

 ๔๕๕๓ นางสาวอารี  กอเผือกกลาง 

 ๔๕๕๔ นางสาวอารี  สุดนุม 

 ๔๕๕๕ นางสาวอารีซา  ปาสอ 

 ๔๕๕๖ นางอารีญา  หลาแกว 

 ๔๕๕๗ นางสาวอารีณา  ดาซอ 

 ๔๕๕๘ นางสาวอารีณา  หลีสะหัด 

 ๔๕๕๙ นางสาวอารีนา  เจะแม 

 ๔๕๖๐ นางสาวอารีนา  เดี่ยวทิพยสุคนธ 

 ๔๕๖๑ นางสาวอารีนาร  ยูโซะ 

 ๔๕๖๒ นางสาวอารีพร  บุญชูย่ิง 

 ๔๕๖๓ นางสาวอารีย  ทั่งรื่น 

 ๔๕๖๔ นางสาวอารียรัตน  แกวเขียว 

 ๔๕๖๕ นางสาวอารียรัตน  พวงนุน 

 ๔๕๖๖ นางสาวอารียะ  หลีดินซุด 

 ๔๕๖๗ นางสาวอารียา  สุขติ 

 ๔๕๖๘ นางสาวอารีรัตน  ชูปาน 

 ๔๕๖๙ นางสาวอารีรัตน  บัวประหลาด 

 ๔๕๗๐ นางสาวอารีรัตน  ฝายอุประ 

 ๔๕๗๑ นางสาวอารีรัตน  รามเกื้อ 

 ๔๕๗๒ นางสาวอารีรัตน  ฤทธิบูรณ 

 ๔๕๗๓ นางสาวอารีวรรณ  คําภิโล 

 ๔๕๗๔ นางสาวอารีวรรณ  รักแดง 

 ๔๕๗๕ นางสาวอารีษา  พูนขาว 

 ๔๕๗๖ นางสาวอาลีญา  ภาลวัน 

 ๔๕๗๗ นางสาวอาลีฟะห  ยามูยีมะ 

 ๔๕๗๘ นางสาวอาสมะ  เจะแล 

 ๔๕๗๙ นางสาวอาสียะห  โดยหมะ 

 ๔๕๘๐ นางสาวอาอีฉะย  เส็นหลีหมีน 

 ๔๕๘๑ นางสาวอาอีฉะห  หนิ 

 ๔๕๘๒ นางสาวอาอีซะห  เจะมะ 

 ๔๕๘๓ นางสาวอาอีเซาะห  มะสาและ 

 ๔๕๘๔ นางสาวอาอีเสาะ  ลอเตะ 

 ๔๕๘๕ นางสาวอําพกา  ยัญญะจันทร 

 ๔๕๘๖ นางอําไพ  แกวละเอียด 

 ๔๕๘๗ นางสาวอําไพ  ปงปาคํา 

 ๔๕๘๘ นางสาวอําภาพร  สืบอินทร 

 ๔๕๘๙ นางสาวอินชา  เบ็ญจวรรณ 



 หนา   ๑๔๐ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๕๙๐ นางสาวอินทิราณี  เขียวคํารพ 

 ๔๕๙๑ นางสาวอิลฮัม  อาแว 

 ๔๕๙๒ นางสาวอิลฮัมมีย  หะยีอับดุลระโอะ 

 ๔๕๙๓ นางอิษมา  สุวรรณคุณ 

 ๔๕๙๔ นางสาวอิสราภรณ  ปานรักษา 

 ๔๕๙๕ นางสาวอิสรีย  ศรัณยพฤทธิ์ 

 ๔๕๙๖ นางสาวอีมัน  แบรอสะแม 

 ๔๕๙๗ นางสาวอุดมทรัพย  แสงเกิด 

 ๔๕๙๘ นางสาวอุทัยวรรณ  นิยมสัตย 

 ๔๕๙๙ นางอุทัยวรรณ  วงษศรีแกว 

 ๔๖๐๐ นางอุทุมพร  พรมทา 

 ๔๖๐๑ นางสาวอุบลรัตน  เมืองมล 

 ๔๖๐๒ นางอุบลลักษณ  ทาธิจันทร 

 ๔๖๐๓ นางสาวอุบลวรรณ  รสารักษ 

 ๔๖๐๔ นางสาวอุบลวรรณ  อรรคฮาด 

 ๔๖๐๕ นางสาวอุมาภรณ  ภิญโญ 

 ๔๖๐๖ นางสาวอุมาภรณ  รัตนโมรา 

 ๔๖๐๗ นางสาวอุมาวัลย  ไชยเพชร 

 ๔๖๐๘ นางอุไร  สินสมบุญ 

 ๔๖๐๙ นางสาวอุไร  หมาดหลี 

 ๔๖๑๐ นางสาวอุไร  หัดเลาะ 

 ๔๖๑๑ นางสาวอุไร  อนทอง 

 ๔๖๑๒ นางสาวอุไรรัตน  บรรหาร 

 ๔๖๑๓ นางอุไรวรรณ  แกวกัญญา 

 ๔๖๑๔ นางสาวอุไรวรรณ  นาคบุญชวย 

 ๔๖๑๕ นางสาวอุไรวรรณ  เพชรอุเทน 

 ๔๖๑๖ นางอุไรวรรณ  ออนอินทร 

 ๔๖๑๗ นางสาวอุษณี  ระงับภัย 

 ๔๖๑๘ นางสาวอุษณีย  อังสุธรรม 

 ๔๖๑๙ นางสาวอุษา  จันทรสุทธิ์ 

 ๔๖๒๐ นางสาวอุษา  ถนอมทรัพย 

 ๔๖๒๑ นางอุษา  ถวิลรัตน 

 ๔๖๒๒ นางอุษา  บัวเพ็ง 

 ๔๖๒๓ นางสาวอุษา  รอดแสวง 

 ๔๖๒๔ นางสาวอุษา  ศรีเทศ 

 ๔๖๒๕ นางสาวอุษา  สิริฤกษดี 

 ๔๖๒๖ นางสาวอุษา  หมัดเตะ 

 ๔๖๒๗ นางสาวอุษาวดี  เวียงปฏิ 

 ๔๖๒๘ นางสาวอุสนา  ยูโซะ 

 ๔๖๒๙ นางอุสนี  กาเจดอเลาะ 

 ๔๖๓๐ นางสาวอูดา  บาตูลางิ 

 ๔๖๓๑ นางเอกลักษณ  ภาคอุบล 

 ๔๖๓๒ นางสาวเอมอัชนา  ภูมิวงศ 

 ๔๖๓๓ นางสาวเอมิกา  มาหา 

 ๔๖๓๔ นางสาวแอน  พูนสวน 

 ๔๖๓๕ นางสาวแอนนิชชา  สิงหคะนัน 

 ๔๖๓๖ นางสาวแอลนา  มิหนา 

 ๔๖๓๗ นางสาวแอเสาะ  เจะเงาะ 

 ๔๖๓๘ นางสาวไอญภัธญ  แสงศรีจันทร 

 ๔๖๓๙ นางสาวไอดา  สะแม 

 ๔๖๔๐ นางสาวไอนา  มูซอ 

 ๔๖๔๑ นางสาวไอยวริญญ  พสุธาดลอนันต 



 หนา   ๑๔๑ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๖๔๒ นางฮันยานี  ลาเตะ 

 ๔๖๔๓ นางสาวฮัสตานียะ  มาแฮ 

 ๔๖๔๔ นางสาวฮัสนะห  หะยีบือราเฮง 

 ๔๖๔๕ นางสาวฮาซานะ  หมาดรา 

 ๔๖๔๖ นางสาวฮาซานะห  มาหิเละ 

 ๔๖๔๗ นางฮาซานะห  สือรี 

 ๔๖๔๘ นางสาวฮาซีบะ  อูเซ็ง 

 ๔๖๔๙ นางสาวฮาซีฟะห  มามะ 

 ๔๖๕๐ นางสาวฮาดีบะ  สาและ 

 ๔๖๕๑ นางสาวฮานะ  บินกูบาฮา 

 ๔๖๕๒ นางสาวฮานีฟะห  จารู 

 ๔๖๕๓ นางสาวฮาบีบะ  มะสะหมะ 

 ๔๖๕๔ นางสาวฮาบีบะ  อาแซ 

 ๔๖๕๕ นางสาวฮาฟนาน  ลายามุง 

 ๔๖๕๖ นางสาวฮาฟาวาต ี กาหลง 

 ๔๖๕๗ นางสาวฮาฟซา  มือลี 

 ๔๖๕๘ นางสาวฮามีดะ  มูเก็ม 

 ๔๖๕๙ นางสาวฮามีดะห  กามิง 

 ๔๖๖๐ นางสาวฮามีเมาะ  อาลี 

 ๔๖๖๑ นางสาวฮายาตี  หะยีสมาแอ 

 ๔๖๖๒ นางสาวฮารตีนี  หะยีสาและ 

 ๔๖๖๓ นางสาวฮารีชะ  กิมเอะ 

 ๔๖๖๔ นางสาวฮาลีเมาะ  กอตอ 

 ๔๖๖๕ นางสาวฮาลีหมะ  หลงอาหลี 

 ๔๖๖๖ นางสาวฮาสนะห  แวอีซอ 

 ๔๖๖๗ นางฮาสมะ  เจะซะ 

 ๔๖๖๘ นางสาวฮุซนา  เสณีวรวงศ 

 ๔๖๖๙ นางสาวฮุสนียะ  เบ็ญฮาวัน 

 ๔๖๗๐ นางสาวฮูดา  คาเว 

 ๔๖๗๑ นางสาวฮูดา  อาแว 

 ๔๖๗๒ นางสาวฮูสนี  เด็งโด 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๔๕  ราย) 

 ๑ นายกฤชา  จันทรสวี 

 ๒ นายกองกิจ  จันทรโคตร 

 ๓ นายกานต  จงจิตตดํารงค 

 ๔ นายกิตติพิชญ  ถาวร 

 ๕ นายกิตติศักดิ์  เจริญสุข 

 ๖ นายกิตติศักดิ์  ศรีระทัต 

 ๗ นายกิตติศักดิ์  สายผ้ึง 

 ๘ นายคณิต  เทียมเงิน 

 ๙ นายคํารณ  ไทยวงษ 

 ๑๐ นายจรัส  รักศรี 

 ๑๑ นายจิรัฐภูมิ  เนตรแพ 

 ๑๒ นายเจษฎวิศิษฎ  เชนรัมย 

 ๑๓ นายเจษฎา  วงศษา 

 ๑๔ นายเจษฐฎา  หาโสม 

 ๑๕ นายฉัตรชัย  จันทรสามารถ 

 ๑๖ นายฉัตรชัย  ศิริรัตนากร 

 ๑๗ นายชลิต  ศิริสุวรรณ 

 ๑๘ นายชวลิต  สรรพนิรันดร 



 หนา   ๑๔๒ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๙ นายชัยณรงค  บาลี 

 ๒๐ นายชัยวัฒน  จันทาเทพ 

 ๒๑ นายชัยวัฒน  สุขเสมอ 

 ๒๒ นายณรงค  รอดชุม 

 ๒๓ นายณัชชา  ทาดี 

 ๒๔ นายทรงพล  จงหาญ 

 ๒๕ จาเอก  ทรงวุฒิ  สุวรรณพร 

 ๒๖ นายทศพร  พรรณวัน 

 ๒๗ นายทิวากร  คนมั่น 

 ๒๘ นายเทอดภูมิ  สุทธิวารี 

 ๒๙ นายธนากร  ทะแพงพันธุ 

 ๓๐ นายธนากร  รัตนสกุลพรหม 

 ๓๑ นายธนากรณ  อมรวัฒนา 

 ๓๒ นายธรรมรัตน  รถทอง 

 ๓๓ นายนคร  เชี่ยวพฤกษ 

 ๓๔ นายนพคุณ  หวงทอง 

 ๓๕ นายนพดล  ใบแสง 

 ๓๖ นายนพดล  วิลัยพฤกษ 

 ๓๗ นายนิทัศน  ฤทธิบุตร 

 ๓๘ นายนิพนธ  เครือบคนโท 

 ๓๙ นายแนนฤทธิไกร  โซเมืองแซะ 

 ๔๐ นายบุญลือ  เอี่ยมชัย 

 ๔๑ นายประกาศิต  ผิวมะลิ 

 ๔๒ นายประเสริฐ  ภูมิโคกรักษ 

 ๔๓ นายปติพงษ  พรหมใจดี 

 ๔๔ นายพรสุวรรณ  จันทรวิวัฒน 

 ๔๕ นายพัทธนันท  พระสุพรรณ 

 ๔๖ นายพุทธิพงศ  กล่ินกลา 

 ๔๗ นายเพชรสุริยา  สีกรวด 

 ๔๘ นายภราดร  ตีระมาตย 

 ๔๙ นายมนตรี  วรรณชัย 

 ๕๐ นายยุทธภูมิ  มาศขาว 

 ๕๑ นายโยธิน  คงทรัพย 

 ๕๒ นายรัตนพงษ  นามมีฤทธิ์ 

 ๕๓ นายรุง  ชํานาญ 

 ๕๔ นายรุงโรจน  ศรีสังข 

 ๕๕ นายลอ  ศิริมา 

 ๕๖ นายวงศสถิตย  สุวรรณประทีป 

 ๕๗ นายวรวิทย  พลวิทูรย 

 ๕๘ นายวิจิตรแสง  ยมภา 

 ๕๙ นายวิชาญ  เชิดชู 

 ๖๐ นายวินิทร  ไชยวงค 

 ๖๑ นายวิริยะ  เทียมครู 

 ๖๒ นายวีรชัย  ชํานาญรัมย 

 ๖๓ นายวีรพงษ  อนันตโท 

 ๖๔ นายวุฒิพงษ  โพธิ์หลา 

 ๖๕ นายวุฒิศักดิ์  วุฒิสาร 

 ๖๖ นายศักดิ์ดา  พิทักษ 

 ๖๗ นายสมโชค  ปลอดทอง 

 ๖๘ นายสมยศ  ดีแปน 

 ๖๙ นายสมศักดิ์  ตั้งกิติวงศ 

 ๗๐ นายสวัสดิ์  แดงนวล 



 หนา   ๑๔๓ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๗๑ นายสุทธิพงศ  บุณยรัตพันธุ 

 ๗๒ นายสุพรัตน  โมธรรม 

 ๗๓ นายสุรชาติ  ไชยมัชชิม 

 ๗๔ นายสุริยันต  คํานอมพู 

 ๗๕ นายเสฏฐวุฒิ  วัชรสินพันธุ 

 ๗๖ นายโสพล  เพ็งกระจาง 

 ๗๗ นายอชินันท  บุญสา 

 ๗๘ นายอนพ  เขียวสี 

 ๗๙ นายอนุสรณ  สินารักษ 

 ๘๐ นายอภิชาติ  ศิริจันทะพันธ 

 ๘๑ นายอภิรักษ  สุดารินทร 

 ๘๒ นายอรรถพล  สุขคลาย 

 ๘๓ นายอิทธิพล  หมอมเป 

 ๘๔ นายอุดม  พงษพิละ 

 ๘๕ นายอุทัย  มะโรงมืด 

 ๘๖ นายอุทิศ  กลาหาญ 

 ๘๗ นายเอนก  ชยาภิวัฒน 

 ๘๘ นายเอนก  ทองปลาย 

 ๘๙ นางกชกร  กระสินธุสูทธิ์ 

 ๙๐ นางสาวกชพรรณ  อภิเดชากิตติ์ 

 ๙๑ นางสาวกนกวรรณ  รอดดารา 

 ๙๒ นางสาวกมล  ตรีเมฆ 

 ๙๓ นางสาวกมลลักษณ  ตันแดง 

 ๙๔ นางกรรณิการ  นาคพจน 

 ๙๕ นางกรรณิการ  หอมสุม 

 ๙๖ นางสาวกฤติยา  จันทรดี 

 ๙๗ นางกัญญาพัชญ  วิสิฐธนนันท 

 ๙๘ นางกัลญา  จอมสูงเนิน 

 ๙๙ นางสาวกัลยา  บัวประทุม 

 ๑๐๐ นางสาวกัลยาณี  ทันขวา 

 ๑๐๑ นางสาวขวัญจิต  สุกกลัด 

 ๑๐๒ นางจรร  ธรรมปพณ 

 ๑๐๓ นางสาวจรัญญา  หนุนแกว 

 ๑๐๔ นางสาวจารุณี  ธวัชเกียรติศักดิ์ 

 ๑๐๕ นางสาวจารุวรรณ  ปุลพัฒน 

 ๑๐๖ นางสาวจารุวรรณ  สังวัต 

 ๑๐๗ นางสาวจิณหวรา  คําหลอ 

 ๑๐๘ นางสาวจิตจํานงค  ศรีนาค 

 ๑๐๙ นางสาวจีรวรรณ  อินตะ 

 ๑๑๐ นางสาวฉันทนา  วัดเขง 

 ๑๑๑ นางสาวชลธิชา  ดุลบดี 

 ๑๑๒ นางชวนพิศ  นอยมวง 

 ๑๑๓ นางสาวชัชนิกา  โอภาศ 

 ๑๑๔ นางชัญญาภัทร  นัยเนตร 

 ๑๑๕ นางฐนิชา  วัชระวรรธกูร 

 ๑๑๖ นางสาวณัฏฐยากรณ  ปทมะ 

 ๑๑๗ นางสาวณิชาพร  กล่ินอังกาบ 

 ๑๑๘ นางดวงใจ  เอี่ยมอินทร 

 ๑๑๙ นางดวงรัตน  บานชี 

 ๑๒๐ นางดารัณ  ดวงสําราญ 

 ๑๒๑ นางสาวตุกตา  คําภูเงิน 

 ๑๒๒ นางสาวเตือนใจ  วงศอภัย 



 หนา   ๑๔๔ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๒๓ นางสาวทองยุน  อุปตวงค 

 ๑๒๔ นางทัศนีย  รักษเดช 

 ๑๒๕ นางสาวทิพวรรณ  ธรรมผุย 

 ๑๒๖ นางสาวทิพวรรณ  วรเวก 

 ๑๒๗ นางสาวธัญชนก  มาละอินทร 

 ๑๒๘ นางสาวธันวดี  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๒๙ นางนงคเยาว  ปลาศรีวงษ 

 ๑๓๐ นางสาวนภษร  พลแสน 

 ๑๓๑ นางนภาพร  ชื่อชูแพง 

 ๑๓๒ นางสาวนฤมล  วรรณประภา 

 ๑๓๓ นางนวพร  ศรีสะมานุวัฒน 

 ๑๓๔ นางนัฏฐิณี  สกุลไทย 

 ๑๓๕ นางสาวนันทวัน  คงสง 

 ๑๓๖ นางสาวนันทิยา  จํารัส 

 ๑๓๗ นางน้ําฝน  จันทรแดง 

 ๑๓๘ นางสาวนิดา  ชูผล 

 ๑๓๙ นางสาวนิตยา  จันทะเขต 

 ๑๔๐ นางสาวนิภา  วรุณบรรจง 

 ๑๔๑ นางนุชนาฏ  เฉยพินิจ 

 ๑๔๒ นางสาวบังอร  จันทโชติ 

 ๑๔๓ นางบัญญัติ  สิตไทย 

 ๑๔๔ นางบานเย็น  เฮียงโฮม 

 ๑๔๕ นางบุณฑริกา  ศรีสุมัง 

 ๑๔๖ นางสาวบุรัสกร  เอนออน 

 ๑๔๗ นางสาวเบญจมาภรณ  สรอยวัน 

 ๑๔๘ นางสาวเบญจมาส  สมวงษา 

 ๑๔๙ นางสาวเบญจวรรณ  ใจเอื้อ 

 ๑๕๐ นางสาวปณดา  สุเพ็งคํา 

 ๑๕๑ นางสาวปภัสสร  สุภาโท 

 ๑๕๒ นางสาวประทุมวรรณ  จํารัสประเสริฐ 

 ๑๕๓ นางสาวปญจลักษณ  ตนภู 

 ๑๕๔ นางสาวปทมา  โพธิ์ทอง 

 ๑๕๕ นางสาวปทมา  อันผาสุข 

 ๑๕๖ นางปาณิสรา  แยมชู 

 ๑๕๗ นางปาริชาต  กาบเมืองปก 

 ๑๕๘ นางปยะวรรณ  ผองเกษม 

 ๑๕๙ นางสาวปุณยนุช  คาของ 

 ๑๖๐ นางสาวผกามาศ  โตวารี 

 ๑๖๑ นางพชรภรณ  เมตตา 

 ๑๖๒ นางสาวพรสุจิณ  ธรณี 

 ๑๖๓ นางพรสุดา  นาเมืองรักษ 

 ๑๖๔ นางสาวพรอมพรรณ  ปงแกว 

 ๑๖๕ นางพัชรินทร  บุญพหุลา 

 ๑๖๖ นางพิชญณภัทร  ดีพูน 

 ๑๖๗ นางพิมพใจ  สีขวา 

 ๑๖๘ นางสาวพิมพนารา  โรจนสิทธิโชค 

 ๑๖๙ นางสาวพิมพรรณ  มาลัย 

 ๑๗๐ นางสาวพิริญา  บุญทีไธสง 

 ๑๗๑ นางสาวพิสมัย  แถบหอม 

 ๑๗๒ นางสาวเพ็ญยุพา  พัดเงิน 

 ๑๗๓ นางสาวไพลิน  แซอิ๋ว 

 ๑๗๔ นางสาวภัทรา  รัตนา 



 หนา   ๑๔๕ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๗๕ นางภัสสรสิริ  แกวดีพรอม 

 ๑๗๖ นางสาวภัสสศา  ปานเรือง 

 ๑๗๗ นางสาวภาวิณี  จันทาสี 

 ๑๗๘ นางสาวมณี  พันธุเกษตร 

 ๑๗๙ นางสาวมณีรัตน  คําสอน 

 ๑๘๐ นางสาวมรกต  กาสา 

 ๑๘๑ นางมุทิตา  หาญชาญเลิศ 

 ๑๘๒ นางสาวยศยา  ยศกฤติสกุล 

 ๑๘๓ นางยุพาพรรณ  ลังโคกสูง 

 ๑๘๔ นางสาวรติกร  จันทนะ 

 ๑๘๕ นางสาวรพีพร  ขําศิริ 

 ๑๘๖ นางรัชนียากร  ทินโนรส 

 ๑๘๗ นางรัตนดา  ดวงพร 

 ๑๘๘ นางสาวรุจิรา  แสนศรี 

 ๑๘๙ นางลลิตา  งามขํา 

 ๑๙๐ นางลักษณี  คนคลอง 

 ๑๙๑ นางสาววนิดา  เพ็ชรฉ่ํา 

 ๑๙๒ นางสาววรรณภา  ขาวทอง 

 ๑๙๓ นางสาววรรณรดา  เบญมาตย 

 ๑๙๔ นางสาววรรณรา  ขันธวงศ 

 ๑๙๕ นางวรรณา  คงหมั้น 

 ๑๙๖ นางวรรษภัสสร  มงคลวัชรพงศ 

 ๑๙๗ นางสาววราภรณ  ขุนพิทักษ 

 ๑๙๘ นางวันดี  สุขเกษม 

 ๑๙๙ นางวันวิสาข  อินทรประเสริฐ 

 ๒๐๐ นางสาววารุณี  แววดี 

 ๒๐๑ นางวาสนา  ไชยสัตย 

 ๒๐๒ นางสาววาสนา  โบงูเหลือม 

 ๒๐๓ นางสาววิลาวัณย  จันทรหอม 

 ๒๐๔ นางสาววิลาวัลย  ชาตะกูล 

 ๒๐๕ นางสาววิไลวัณย  แจมสอาด 

 ๒๐๖ นางศรีวิไล  ศิริทอง 

 ๒๐๗ นางศศิพัฒน  ธีรปญญาวุฒิกุล 

 ๒๐๘ นางสาวศาธนัน  หัสวงค 

 ๒๐๙ นางสาวศิริญา  ภาชนะ 

 ๒๑๐ นางสาวศิริพร  กองทอง 

 ๒๑๑ นางสาวศิวสุดา  จันดาวาป 

 ๒๑๒ นางสมใจ  จารุจิตร 

 ๒๑๓ นางสมพาน  โสมทอง 

 ๒๑๔ นางสวรรค  ตองติดรัมย 

 ๒๑๕ นางสุกัญญา  คํามุงคุณ 

 ๒๑๖ นางสาวสุกัญญา  สมัครเกษตรกิจ 

 ๒๑๗ นางสาวสุจิตราภรณ  ยศเจริญ 

 ๒๑๘ นางสาวสุธีรา  นาคูณ 

 ๒๑๙ นางสุนิสา  ศรีสุธรรม 

 ๒๒๐ นางสุนิอร  ส่ิวสําแดง 

 ๒๒๑ นางสาวสุปราณี  ในจิตต 

 ๒๒๒ นางสุพรรณี  สครรัมย 

 ๒๒๓ นางสาวสุพัตรา  นาจารย 

 ๒๒๔ นางสุพา  จันทรวิวัฒน 

 ๒๒๕ นางสุพิชญา  ทับรอด 

 ๒๒๖ นางสาวสุภัตชา  สีแกว 



 หนา   ๑๔๖ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๒๗ นางสาวสุรีรัตน  โพธิ์คํา 

 ๒๒๘ นางสุวรรณา  รามเมือง 

 ๒๒๙ นางสาวโสภา  ปงเมฆ 

 ๒๓๐ นางสาวหทัยนุช  แกวกูล 

 ๒๓๑ นางสาวหนึ่งฤทัย  ผิวจันทึก 

 ๒๓๒ นางอภิญญา  พอสิงห 

 ๒๓๓ นางอรนุช  วงษศิลป 

 ๒๓๔ นางอรพิชญ  หมูหมื่นศรี 

 ๒๓๕ นางสาวอรวรรณ  ทองแดง 

 ๒๓๖ นางอรุณ  ยุพาสวัสดิ์ 

 ๒๓๗ นางอรุณรัตน  โรจนศักดิ์โสธร 

 ๒๓๘ นางอัจฉราภรณ  นุมชัยภูมิ 

 ๒๓๙ นางสาวอาทิตตา  พัดภัย 

 ๒๔๐ นางสาวอาภาภรณ  พรหมโท 

 ๒๔๑ นางสาวอารยา  สมไพบูลย 

 ๒๔๒ นางสาวอุไร  นิลจันทร 

 ๒๔๓ นางอุไรพร  อินทรไทร 

 ๒๔๔ นางสาวอุไรวรรณ  ยอดทอง 

 ๒๔๕ นางอุษณีย  กนกถาวรธรรม 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๔๙  ราย) 

 ๑ นายกฤตยชญ  ศรีนุช 

 ๒ นายกฤษณะ  รัตนพงษกิจ 

 ๓ นายกิตติกุล  วิทยศักดิ์พันธุ 

 ๔ นายเกรียงไกร  บํารุงตา 

 ๕ นายเกียรติพงศ  รัตนประยูร 

 ๖ นายคชานนท  สิทธิวงศ 

 ๗ นายจักรกฤษณ  เชื้อบาง 

 ๘ นายจํานงค  ไชยเพชร 

 ๙ นายจิรพงศ  เนียมสอน 

 ๑๐ นายจิรพงษ  บุญธรรม 

 ๑๑ นายจีรวัฒน  ไพใหล 

 ๑๒ นายจีระศักดิ์  มีราคา 

 ๑๓ นายเจษฎา  ใจทน 

 ๑๔ นายเฉลิมชัย  จันทอง 

 ๑๕ นายเฉลิมวุฒิ  สองสี 

 ๑๖ นายชัยณรงค  หวานสนิท 

 ๑๗ นายไชยณรงค  วงคชมภู 

 ๑๘ นายณัฐพล  ปยะพันธ 

 ๑๙ นายณัฐพล  ศิริวนารังสรรค 

 ๒๐ นายณัฐภัทร  พฤฒิพานิช 

 ๒๑ นายดํารงค  ลือชา 

 ๒๒ นายเดชา  เกื้อกูลวงษ 

 ๒๓ นายทรงพล  วรบุตร 

 ๒๔ นายทวิช  หาพิพัฒน 

 ๒๕ นายทศพร  สุริยะ 

 ๒๖ นายธนากร  ทีปานนท 

 ๒๗ นายธวัชชัย  หอมเย็น 

 ๒๘ นายธีรศักดิ์  เฉลิมกุล 

 ๒๙ นายธีระชัย  ไหมคง 

 ๓๐ นายนพดล  เพ็งบุญมา 



 หนา   ๑๔๗ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๑ นายนรินทร  พุฒสลัด 

 ๓๒ นายนริศ  บุญธรรม 

 ๓๓ นายนฤพล  ออนสด 

 ๓๔ นายนันธิวัฒน  แกวมณี 

 ๓๕ นายนิกร  ทองวิเศษ 

 ๓๖ นายนิรันดร  ไชยสิทธ 

 ๓๗ นายนุมัติ  นนติวาลย 

 ๓๘ นายบรรยง  หริ่งเรไร 

 ๓๙ นายบุญชิด  อันภักดี 

 ๔๐ นายบุญฤทธิ์  ยศทัพ 

 ๔๑ นายบุญฤทธิ์  อวนวงษ 

 ๔๒ นายบุญศรี  จันทรแกว 

 ๔๓ นายบุญสนอง  คํามุงคุณ 

 ๔๔ นายประภาส  มะลิวรรณ 

 ๔๕ นายปญญา  แกววันนา 

 ๔๖ นายปญญา  แสงนาค 

 ๔๗ นายพงษกร  เล่ียนเพชร 

 ๔๘ นายพสิษฐ  นิมิตวราพันธุ 

 ๔๙ นายพิเชษฐ  จิรโอภาส 

 ๕๐ สิบเอก  พีรวิชญ  บัวลอย 

 ๕๑ นายภคิน  สนเผือก 

 ๕๒ นายภานุพันธ  วันเกล้ียง 

 ๕๓ นายภูมิพันธ  ภูนา 

 ๕๔ นายมงคล  นวมหอม 

 ๕๕ นายมานนท  คําตัน 

 ๕๖ นายโยธิน  เกิดศิริ 

 ๕๗ นายลิขิต  ประดับวงษ 

 ๕๘ นายวชิรศักดิ์  ภิรมยพรินทร 

 ๕๙ นายวรพล  จันทรโพธิ์ 

 ๖๐ นายวรรณพงษ  ใจแกว 

 ๖๑ นายวศิน  ฉิมมาลี 

 ๖๒ นายวสันต  คิดไร 

 ๖๓ นายวิทยา  ปารีเลียม 

 ๖๔ นายวิริยะ  สิงหะสุริยะ 

 ๖๕ นายวุฒิชัย  ไชยศรีฮาด 

 ๖๖ นายศุภชัย  บุญผสม 

 ๖๗ นายศุภชัย  โลหคํา 

 ๖๘ นายสมพร  โรมรัน 

 ๖๙ นายสันติชัย  ชื่นจิต 

 ๗๐ นายสายัณห  เหยือกเงิน 

 ๗๑ นายสุชาติ  พรหมเสน 

 ๗๒ นายสุนทร  ไกรกิจราษฎร 

 ๗๓ นายสุภัทชัย  ยินดียุทธ 

 ๗๔ นายสุรศักดิ์  เขตคาม 

 ๗๕ นายสุรสิทธิ์  ใจเที่ยง 

 ๗๖ นายสุวัฒน  บุญยนต 

 ๗๗ นายอนิรุจน  นิรันดร 

 ๗๘ นายอนุรัตน  ชาญสมุทร 

 ๗๙ นายอนุวัตร  ทรัพยทวีเศรษฐ 

 ๘๐ วาที่รอยตรี  อนุสรณ  ทรกัณฑ 

 ๘๑ นายอนุสรณ  แสนอินตะ 

 ๘๒ นายอภิชาติ  นอยทรง 



 หนา   ๑๔๘ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๘๓ นายอภิสิทธิ์  แสงแพง 

 ๘๔ นายอักษร  ชํานาญธรรม 

 ๘๕ นายอัครเดช  นอยทรง 

 ๘๖ นายอิทธิพล  สําเภารอด 

 ๘๗ นายอุดมศักดิ์  มะโนนอม 

 ๘๘ นายเอกวิทย  สิทธิแปง 

 ๘๙ นายเอนก  นวลพลับ 

 ๙๐ นางกนกลักษณ  บุญสา 

 ๙๑ นางกนกวรรณ  บุญลา 

 ๙๒ นางกนกวรรณ  อินขัน 

 ๙๓ นางสาวกมลทิพย  จันทรอยูจริง 

 ๙๔ นางสาวกมลธิตา  นันจํารัส 

 ๙๕ นางสาวกมลรัตน  พบบุญ 

 ๙๖ นางกรพินฐ  สรรพพันธ 

 ๙๗ นางกรรณิการ  ปญญาทอง 

 ๙๘ นางสาวกรวิไล  เวียงใจ 

 ๙๙ นางสาวกฤติยา  ดวงปลี 

 ๑๐๐ นางสาวกฤษณา  แจมจํารัส 

 ๑๐๑ นางสาวกฤษณา  โลหิตไทย 

 ๑๐๒ นางสาวกฤษณี  กนกทอง 

 ๑๐๓ นางสาวกวินารัตน  คําศรี 

 ๑๐๔ นางสาวกษมา  เครือนาคพันธ 

 ๑๐๕ นางกัญญาณัฐ  ตรงกลาง 

 ๑๐๖ นางสาวกัญญานัฐ  คํามาสาร 

 ๑๐๗ นางสาวกัญญาภัทร  สุขจันทร 

 ๑๐๘ นางสาวกันยา  โสหา 

 ๑๐๙ นางสาวกัลญา  โฉมงาม 

 ๑๑๐ นางสาวกัลยา  รัตนโกสุม 

 ๑๑๑ นางสาวกัลยาณี  สุวดิษฐ 

 ๑๑๒ นางกัลยารัตน  สินรวม 

 ๑๑๓ นางสาวกาญจนา  แกวเชียงหวาง 

 ๑๑๔ นางกาญจนา  ล้ีสกุล 

 ๑๑๕ นางสาวกาญจนา  สีขาว 

 ๑๑๖ นางสาวกาญจนา  สุขสุนัย 

 ๑๑๗ นางสาวการตพิชชา  ฉวีเวช 

 ๑๑๘ นางสาวกุลฑลี  อวมแยม 

 ๑๑๙ นางกุสุมา  กามสันเทียะ 

 ๑๒๐ นางเกตนสิรี  สุวรรณพราย 

 ๑๒๑ นางสาวเกศทิพย  สุพรมพันธ 

 ๑๒๒ นางสาวเกศรา  เมฆบริสุทธิ์ 

 ๑๒๓ นางสาวเกษรีย  รัตนพิบูลย 

 ๑๒๔ นางสาวขวัญฤดี  บัวเขียว 

 ๑๒๕ นางสาวเขมขณิษฐ  ธนะทวมประเสริฐ 

 ๑๒๖ นางสาวคัญทิมา  ทูคํามี 

 ๑๒๗ นางสาวจรรยารัตน  เล็กใจซื่อ 

 ๑๒๘ นางสาวจริญญา  คําทา 

 ๑๒๙ นางจันทรา  นาคนุช 

 ๑๓๐ นางจันทิมา  ดีอวม 

 ๑๓๑ นางสาวจันทิมา  วัดปล่ัง 

 ๑๓๒ นางสาวจาริยา  เพ็ชรจํารัส 

 ๑๓๓ นางสาวจินดารัตน  กิจกายี 

 ๑๓๔ นางสาวจิรา  นิลละออ 



 หนา   ๑๔๙ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๓๕ นางจิราพร  คุณารักษ 

 ๑๓๖ นางสาวจิราพัชร  ไชยสิทธิ์ 

 ๑๓๗ นางจิรารัตน  จักวาโชติ 

 ๑๓๘ นางจีรนันท  ยามานนท 

 ๑๓๙ นางสาวจีระภรณ  ไชยดี 

 ๑๔๐ นางสาวจีรานุช  เครือไชยแกว 

 ๑๔๑ นางจุฑาทิพย  ทองมาตร 

 ๑๔๒ นางสาวจุฑาทิพย  รอดกลาง 

 ๑๔๓ นางสาวจุฑาพร  ผูกประยูร 

 ๑๔๔ นางสาวจุฑารัตน  ชื่นใจ 

 ๑๔๕ นางสาวจุฑารัตน  พรหมวิรัตน 

 ๑๔๖ นางจุติมา  กระจายโภชน 

 ๑๔๗ นางสาวจุไรวรรณ  แสนแอ 

 ๑๔๘ นางสาวจุลีพร  ไทยเหนือ 

 ๑๔๙ นางฉันทิตา  เชื้อผูดี 

 ๑๕๐ นางชนากานต  นามโคตร 

 ๑๕๑ นางสาวชมพูนุท  เจกะ 

 ๑๕๒ นางสาวชมภูนุช  สุขโต 

 ๑๕๓ นางสาวชลธิชา  บุตรพุม 

 ๑๕๔ นางสาวชลธิรา  รณรัตน 

 ๑๕๕ นางสาวชอทิพย  ขุนทอง 

 ๑๕๖ นางสาวชัญญาภัค  กันชนะ 

 ๑๕๗ นางสาวชิดชนก  ล้ิมไพงาม 

 ๑๕๘ นางชุติกาญจน  วงษพินิจ 

 ๑๕๙ นางสาวชุติมา  อุณหะ 

 ๑๖๐ นางสาวชุลีรัตน  นิลสนธิ 

 ๑๖๑ นางสาวฐิตาภา  ผดุงวงษ 

 ๑๖๒ นางสาวฐิตินันท  ทับพันธุ 

 ๑๖๓ นางฐิตินันท  สมฤทธิ์ 

 ๑๖๔ นางสาวณฐพร  ตนอินทร 

 ๑๖๕ นางสาวณปภัช  จันทโสมย 

 ๑๖๖ นางสาวณภัทร  สายมาลัย 

 ๑๖๗ นางสาวณหทัย  วันวงษ 

 ๑๖๘ นางสาวณัชชา  ทาวพรมมา 

 ๑๖๙ นางสาวณัฐกฤตา  ทองรักษ 

 ๑๗๐ นางสาวณัฐชามญฑ  กําพวน 

 ๑๗๑ นางสาวณัฐณิชา  แสนตา 

 ๑๗๒ นางสาวณัฐพร  ทรัพยระเบียบ 

 ๑๗๓ นางณัฐพร  ลํามะยศ 

 ๑๗๔ นางสาวณัฐรดา  ขาวเต็มดี 

 ๑๗๕ นางดลนภา  มะลิวงค 

 ๑๗๖ นางดวงใจ  ตั้งมั่นดี 

 ๑๗๗ นางสาวดวงพร  ดอกจันทร 

 ๑๗๘ นางสาวดวงมณี  ทันแจง 

 ๑๗๙ นางดารา  อาษานาม 

 ๑๘๐ นางสาวดารารัตน  หาญประโคน 

 ๑๘๑ นางสาวเดือน  โพธิ์คํา 

 ๑๘๒ นางทรรศนีย  วงศศรีใส 

 ๑๘๓ นางสาวทองหมั้น  สาสุข 

 ๑๘๔ นางสาวทิพวรรณ  คะวิลัย 

 ๑๘๕ นางทิพวรรณ  บุญชวย 

 ๑๘๖ นางสาวทิวาพร  พันธแตง 



 หนา   ๑๕๐ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๘๗ นางสาวธนาภรณ  ทาวัง 

 ๑๘๘ นางสาวธญัญลักษณ  จันทรสอง 

 ๑๘๙ นางสาวธัญญาภรณ  ไชยา 

 ๑๙๐ นางสาวธัญญาศิริ  เพ่ิมติ๊บ 

 ๑๙๑ นางธัญณิชา  พรมชาติ 

 ๑๙๒ นางธาริณี  ไชยชวย 

 ๑๙๓ นางสาวธิดารัตน  ฤทธินนท 

 ๑๙๔ นางธีริศรา  กระจาด 

 ๑๙๕ นางสาวนงนุช  นําปุด 

 ๑๙๖ นางนงนุช  เมืองชาง 

 ๑๙๗ นางสาวนพวรรณ  ปลองบรรจง 

 ๑๙๘ นางสาวนภสร  ประสานแสง 

 ๑๙๙ นางนริศรา  ตนโพธิ์ 

 ๒๐๐ นางสาวนริสรา  แดงรักษ 

 ๒๐๑ นางนฤดี  พิทักษา 

 ๒๐๒ นางสาวนฤมล  ชางสี 

 ๒๐๓ นางสาวนฤมล  มาเหมาะโชค 

 ๒๐๔ นางสาวนลิน  ฤทธิ์โต 

 ๒๐๕ นางสาวนวลอนงค  ตุมออน 

 ๒๐๖ นางสาวนวลอนงค  นุมลืมคิด 

 ๒๐๗ นางสาวนัชชา  ภัครปรีดากุล 

 ๒๐๘ นางสาวนันทณิชย  คําสอน 

 ๒๐๙ นางสาวนันทนา  แปนไผ 

 ๒๑๐ นางสาวนันทวรรณ  ปรึกษาชีพ 

 ๒๑๑ นางสาวนันทิชา  โถชารี 

 ๒๑๒ นางสาวนันทิยา  ทิ่งนุย 

 ๒๑๓ นางสาวนัยนปพร  ถนอมจิต 

 ๒๑๔ นางนาฎฤดี  จันทร 

 ๒๑๕ นางสาวนิตยา  คุมรักษา 

 ๒๑๖ นางนิตยา  เปสาโก 

 ๒๑๗ นางนิตยา  พลบูรณศรี 

 ๒๑๘ นางสาวนิภาพร  ปูนอน 

 ๒๑๙ นางสาวนิศากร  มากเซี้ยม 

 ๒๒๐ นางสาวนิสา  อรัญวงศ 

 ๒๒๑ นางนิสาชล  เอี่ยมสอาด 

 ๒๒๒ นางสาวนุชนาฎ  ศรียา 

 ๒๒๓ นางสาวนุสรา  เพชรฤทธิ์ 

 ๒๒๔ นางสาวเนรัชราพร  สิทธิกัณย 

 ๒๒๕ นางสาวบัณฑิตา  บุญรอด 

 ๒๒๖ นางบุปผา  ทองเย็น 

 ๒๒๗ นางสาวเบญจรัตน  สิทธิสร 

 ๒๒๘ นางสาวเบญญาดา  จันทรคง 

 ๒๒๙ นางสาวใบหยก  ศรีเทพ 

 ๒๓๐ นางสาวปณิตา  ศรีทอง 

 ๒๓๑ นางปทุมพร  อวยเพ็ชร 

 ๒๓๒ นางสาวปทุมวดี  ไพทูลย 

 ๒๓๓ นางปนัดดา  นุสิต 

 ๒๓๔ นางสาวปพิชญา  สอนศรีสุวรรณ 

 ๒๓๕ นางสาวประภาภรณ  พันละหาน 

 ๒๓๖ นางสาวปราณิสา  อุณหะ 

 ๒๓๗ นางสาวปริยะนิตย  สุวัฒนวรกุล 

 ๒๓๘ นางสาวปริยากร  เปยมขวัญ 



 หนา   ๑๕๑ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๓๙ นางปสุตา  ทางาม 

 ๒๔๐ นางสาวปทมา  กล่ินละออ 

 ๒๔๑ นางปทมา  คานงาม 

 ๒๔๒ นางสาวปทมา  ปฏิสังข 

 ๒๔๓ นางสาวปยวรรณ  เปรมประชา 

 ๒๔๔ นางสาวปยะดา  แซตั้ง 

 ๒๔๕ นางสาวปยะธิดา  มุสิกสาร 

 ๒๔๖ นางสาวปยะนุช  ไชยศรีฮาด 

 ๒๔๗ นางปยะนุช  เวชชะ 

 ๒๔๘ นางสาวปยะพร  แสวงสุข 

 ๒๔๙ นางปุญยานุช  นามมนตรี 

 ๒๕๐ นางเปรมใจ  คิดหา 

 ๒๕๑ นางสาวไปรยา  จันดา 

 ๒๕๒ นางสาวพนิจนาฎ  พวงทอง 

 ๒๕๓ นางสาวพนิดา  นาคบุร ี

 ๒๕๔ นางพรทพิย  คํามุงคุณ 

 ๒๕๕ นางสาวพรนภา  ชัยปญหา 

 ๒๕๖ นางสาวพรพิมล  ใสเกล้ียม 

 ๒๕๗ นางสาวพรภรัตนชา  หอยสกุล 

 ๒๕๘ นางพรรณทิวา  หนูสะพลี 

 ๒๕๙ นางสาวพรรณนิภา  ผลกุศล 

 ๒๖๐ นางพรรณา  สุทธิกุล 

 ๒๖๑ นางพรลภัส  ประยงค 

 ๒๖๒ นางพรศิร ิ พละสุข 

 ๒๖๓ นางสาวพรสุดา  จุยชุมแสง 

 ๒๖๔ นางสาวพรอรุณ  บุญวิเศษ 

 ๒๖๕ นางสาวพลับกพลึง  ดีบู 

 ๒๖๖ นางสาวพัชรนันท  เริ่มแรก 

 ๒๖๗ นางสาวพัชราภรณ  ปนพัฒน 

 ๒๖๘ นางสาวพัชรินทร  ภูมิขันธ 

 ๒๖๙ นางสาวพัชรินทร  หอวังปอ 

 ๒๗๐ นางสาวพัชรี  ชีดวง 

 ๒๗๑ นางสาวพัชรีย  สีลาพร 

 ๒๗๒ นางพัฒนา  พันธุรัตน 

 ๒๗๓ นางสาวพันธุทิพย  ธรรมยา 

 ๒๗๔ นางสาวพิจิตรา  กลํ่าทัพ 

 ๒๗๕ นางสาวพิชญา  ภิรมยไทย 

 ๒๗๖ นางสาวพิมใจ  ไมเกตุ 

 ๒๗๗ นางพิมพร  ขันทะชา 

 ๒๗๘ นางสาวพิมพวัสสา  ประเสริฐสุข 

 ๒๗๙ นางสาวพุมพวง  บัวจันทร 

 ๒๘๐ นางสาวเพ็ญพร  พลับพลา 

 ๒๘๑ นางสาวแพรวพรรณ  เพชรพรหม 

 ๒๘๒ นางไพจิตร  มฎารักษ 

 ๒๘๓ นางสาวฟาตีมา  พันธุนิยม 

 ๒๘๔ นางภัชกุล  สิงหดี 

 ๒๘๕ นางสาวภัทรียา  มากอม 

 ๒๘๖ นางสาวภาวิณี  พรมมิราช 

 ๒๘๗ นางภาวินี  กันดอก 

 ๒๘๘ นางสาวภาวินี  พลายนอย 

 ๒๘๙ นางสาวเภานรี  บุญชวยเหลือ 

 ๒๙๐ นางสาวมยุรา  มุทรพัฒน 



 หนา   ๑๕๒ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๙๑ นางสาวมลิวัลย  คงกลํ่า 

 ๒๙๒ นางมะลิ  วิพรรณะ 

 ๒๙๓ นางสาวมัลลิกา  กระจางโรจน 

 ๒๙๔ นางสาวเมธาวดี  โพธิ์ศรี 

 ๒๙๕ นางยอดรัก  หาญอยู 

 ๒๙๖ นางยาใจ  หลวงเทพ 

 ๒๙๗ นางยุพาพรรณ  แสนออน 

 ๒๙๘ นางสาวยุวดี  ผิวตาลดี 

 ๒๙๙ นางสาวรวิภา  วงศศรีทอง 

 ๓๐๐ นางสาวรสริน  แสนซาย 

 ๓๐๑ นางรอฮานา  สะวาหลัง 

 ๓๐๒ นางสาวรัชนี  ทุนิจ 

 ๓๐๓ นางรัชนีฉาย  เตมีศักดิ์ 

 ๓๐๔ นางสาวรัชนู  โคตรแสง 

 ๓๐๕ นางสาวรัตติยา  แสงสุข 

 ๓๐๖ นางสาวรัตนาภรณ  รอดพิลา 

 ๓๐๗ นางสาวราตรี  คําสวัสดิ์ 

 ๓๐๘ นางรุงทิพย  ณรงคฤทธิ์ 

 ๓๐๙ นางรุงทิพย  นุนศรี 

 ๓๑๐ นางสาวรุงนภา  แจงลุสุข 

 ๓๑๑ นางรุงนภา  ทารินทร 

 ๓๑๒ นางสาวรุงสวรรค  วันคํา 

 ๓๑๓ นางรุจิรา  สุวรรณศรี 

 ๓๑๔ นางสาวลภัสรดา  อัครธนาปติ 

 ๓๑๕ นางสาวละดาวัลย  ศิริภาค 

 ๓๑๖ นางลําพวน  มงคล 

 ๓๑๗ นางลําใย  มูลตระกูล 

 ๓๑๘ นางสาววรัญญา  บัวสกุล 

 ๓๑๙ นางวรัญญา  วงศสิรินานนท 

 ๓๒๐ นางวราพร  รัตนานิคม 

 ๓๒๑ นางสาววราลักษณ  สวางแกว 

 ๓๒๒ นางวรินทร  กระแสวาส 

 ๓๒๓ นางสาววัชราวลี  สิงหแกว 

 ๓๒๔ นางสาววัชรี  สุพลมาตย 

 ๓๒๕ นางสาววันเพ็ญ  พิศโสระ 

 ๓๒๖ นางสาววันวิสา  ศรีเสริม 

 ๓๒๗ นางวัลยลดา  พูนทอง 

 ๓๒๘ นางสาววัลลภา  ขจรชีพ 

 ๓๒๙ นางวัลลี  จ๋ิวอยู 

 ๓๓๐ นางสาววารุณี  จินะตา 

 ๓๓๑ นางสาววารุณี  ผางพันธ 

 ๓๓๒ นางสาววารุณี  หินกอง 

 ๓๓๓ นางสาววาสนา  ดีอุดม 

 ๓๓๔ นางสาววิกานดา  บุญเกียรติประวัติ 

 ๓๓๕ นางวิภารัตน  ไกยะวินิจ 

 ๓๓๖ นางสาววิภาวดี  จุลสัย 

 ๓๓๗ นางสาววิภาวี  เสาสมภพ 

 ๓๓๘ นางสาววิมลวรรณ  ยิบรัมย 

 ๓๓๙ นางสาววิราวรรณ  วรรณมาตย 

 ๓๔๐ นางสาววิลาวัลย  สวัสดิ์ศรี 

 ๓๔๑ นางสาววิลาสินี  หลักคําแพง 

 ๓๔๒ นางสาววิไลวรรณ  งามย่ิง 



 หนา   ๑๕๓ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๔๓ นางสาวศรีสุพร  โชติเกษมศรี 

 ๓๔๔ นางสาวศศิธร  ยานิพันธ 

 ๓๔๕ นางสาวศศิธร  สายพรมสุด 

 ๓๔๖ นางสาวศิรภัสร  บุญมี 

 ๓๔๗ นางสาวศิริขวัญ  ทารัตน 

 ๓๔๘ นางสาวศิริญญา  แซล้ิม 

 ๓๔๙ นางสาวศิรินญา  ถาวร 

 ๓๕๐ นางสาวศิริเนตร  คนคลอง 

 ๓๕๑ นางสาวศิริพร  พรมนิวาส 

 ๓๕๒ นางสาวศิริพร  สิงหเล็ก 

 ๓๕๓ นางศิริรักศ  ติณนรเศรษฐ 

 ๓๕๔ นางสาวศิริรัตน  จันทบูรณ 

 ๓๕๕ นางศิริวัลย  แซะอาหลี 

 ๓๕๖ นางสาวศุภนา  นันแกว 

 ๓๕๗ นางสาวศุภมนัสนันท  จันทรอราม 

 ๓๕๘ นางศุภรดา  มีชั้น 

 ๓๕๙ นางศุภรศร ี สุขปอม 

 ๓๖๐ นางสาวสนรยา  ไชยายงค 

 ๓๖๑ นางสมขวัญ  สังโสม 

 ๓๖๒ นางสมบัติ  โนนทิง 

 ๓๖๓ นางสมพร  พิมพเกา 

 ๓๖๔ นางสาวสรัญญา  จันทรพาณิชย 

 ๓๖๕ นางสาวสรินที  ประคองจิตต 

 ๓๖๖ นางสาธิตา  คําชม 

 ๓๖๗ นางสาวสายใจ  แกวแดง 

 ๓๖๘ นางสายชล  สนั่นเมือง 

 ๓๖๙ นางสาวสายปาน  สมบัติวงค 

 ๓๗๐ นางสายพิณ  ปงกองแกว 

 ๓๗๑ นางสาวสาวิตรี  แกวคํามา 

 ๓๗๒ นางสาวสาศิณีย  เสนาบุญ 

 ๓๗๓ นางสาวสิรพันธ  สะอาดพลอย 

 ๓๗๔ นางสิริพร  จงเจริญ 

 ๓๗๕ นางสาวสิริลักษณ  จินะไชย 

 ๓๗๖ นางสาวสิริวรรณ  เตาแกว 

 ๓๗๗ นางสาวสุกัญญา  ชาติมนตรี 

 ๓๗๘ นางสาวสุกัญญา  ปานชาง 

 ๓๗๙ นางสาวสุกัลยา  เทศอาเส็น 

 ๓๘๐ นางสาวสุจิตรา  คํานํา 

 ๓๘๑ นางสาวสุชาดา  ทิพจินดา 

 ๓๘๒ นางสาวสุดารัตน  ใจการ 

 ๓๘๓ นางสาวสุดาวรรณ  ฉิมพลี 

 ๓๘๔ นางสาวสุธามาศ  ดวงมะณี 

 ๓๘๕ นางสาวสุนันท  พลเสน 

 ๓๘๖ นางสาวสุนารีย  ศรีสุข 

 ๓๘๗ นางสาวสุนิษา  จิตตรัว 

 ๓๘๘ นางสาวสุนิสา  วิมาลา 

 ๓๘๙ นางสาวสุปราณี  ตั้งสกุลเสริมศรี 

 ๓๙๐ นางสาวสุพัตรา  เพ็ชรบุรม 

 ๓๙๑ นางสาวสุพิชญา  สระทองหยอม 

 ๓๙๒ นางสุภาภรณ  นวนดํา 

 ๓๙๓ นางสาวสุภารัตน  พุมใบ 

 ๓๙๔ นางสาวสุภิญญา  ล้ิมเจริญ 



 หนา   ๑๕๔ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๙๕ นางสาวสุมาลิน  สมศิริ 

 ๓๙๖ นางสาวสุรภา  วรคันทักษ 

 ๓๙๗ นางสาวสุรียพร  หนูจันทร 

 ๓๙๘ นางสาวสุรีรัตน  สีฟอง 

 ๓๙๙ นางสุวรรณา  ชุมอักษร 

 ๔๐๐ นางเสาวณีย  คงแกว 

 ๔๐๑ นางสาวเสาวลักษณ  วงคสะอาด 

 ๔๐๒ นางสาวโสพิศตา  ปญโญ 

 ๔๐๓ นางสาวโสภา  หลาวงคสาย 

 ๔๐๔ นางสาวโสภิต  อินทรสุวรรณ 

 ๔๐๕ นางสาวหทัยรัตน  วรรณสวาง 

 ๔๐๖ นางสาวหนึ่งฤทัย  แกวมะโน 

 ๔๐๗ นางสาวอติภา  ระเบียบ 

 ๔๐๘ นางสาวอนุธยา  จันจวง 

 ๔๐๙ นางสาวอโนทัย  ฟุงขจร 

 ๔๑๐ นางสาวอภินหพร  จับประยงค 

 ๔๑๑ นางสาวอภิสรา  พรหมสวัสดิ์ 

 ๔๑๒ นางสาวอมรรัตน  กัลปพฤกษ 

 ๔๑๓ นางอมรรัตน  สมิทจิตต 

 ๔๑๔ นางสาวอรญา  คําภู 

 ๔๑๕ นางสาวอรทัย  รสเครือ 

 ๔๑๖ นางอรธิดา  สีนองชอ 

 ๔๑๗ นางสาวอรนิชชา  เณรจาที 

 ๔๑๘ นางสาวอรพรรณ  สุดทอง 

 ๔๑๙ นางสาวอรพรรณ  บุญยะมาตย 

 ๔๒๐ นางสาวอรพิณ  เหลาเขตกิจ 

 ๔๒๑ นางสาวอรพิน  วรรณศรี 

 ๔๒๒ นางสาวอรพินท  กล่ินขจร 

 ๔๒๓ นางสาวอรพินท  เภารัตน 

 ๔๒๔ นางสาวอรอิศรา  สงาพันธ 

 ๔๒๕ นางสาวอรอุมา  กุมมารบุตร 

 ๔๒๖ นางสาวอรอุมา  แสงพิทักษ 

 ๔๒๗ นางสาวอังคณา  กลาหาญ 

 ๔๒๘ นางสาวอัญชลี  ชัยศรี 

 ๔๒๙ นางสาวอัมรา  ตุแกว 

 ๔๓๐ นางสาวอาทิตยา  ชุมภู 

 ๔๓๑ นางสาวอาทิตยา  พวงบุตร 

 ๔๓๒ นางสาวอาทิตยา  ฤาชัย 

 ๔๓๓ นางสาวอาทิศยา  ไชยเพชร 

 ๔๓๔ นางสาวอาภัสรา  ปริวัฒน 

 ๔๓๕ นางสาวอารยา  จันทรนุม 

 ๔๓๖ นางสาวอารยา  มโหฬาร 

 ๔๓๗ นางอารีย  ชางพุม 

 ๔๓๘ นางสาวอารีย  สังคะวังค 

 ๔๓๙ นางอารีย  สีน้ําเงิน 

 ๔๔๐ นางสาวอําไพ  มะลิ 

 ๔๔๑ นางอินทิรา  บุญมา 

 ๔๔๒ นางสาวอิษญาฎา  คําแกว 

 ๔๔๓ นางสาวอุทุมพร  ปล้ืมทับสาย 

 ๔๔๔ นางสาวอุบลรัตน  ไชยแกว 

 ๔๔๕ นางสาวอุบลวรรณ  กรุตวงษ 

 ๔๔๖ นางสาวอุรารักษ  เขื่อนคํา 

 ๔๔๗ นางสาวอุไรวรรณ  พรมสิทธิ์ 

 ๔๔๘ นางสาวอุษณีย  วุฒิชิรากรณ 

 ๔๔๙ นางเอมอร  ศรีมีเทียน 


