เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๖๐
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่ง
ชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ํากวาสายสะพาย เนื่องในโอกาส
พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รวมทั้ ง สิ้ น ๕๔๒,๙๕๐ ราย
ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ผูรับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๒๐๐๑
๑๒๐๐๒
๑๒๐๐๓
๑๒๐๐๔
๑๒๐๐๕
๑๒๐๐๖
๑๒๐๐๗
๑๒๐๐๘
๑๒๐๐๙
๑๒๐๑๐
๑๒๐๑๑
๑๒๐๑๒
๑๒๐๑๓
๑๒๐๑๔
๑๒๐๑๕
๑๒๐๑๖
๑๒๐๑๗
๑๒๐๑๘
๑๒๐๑๙
๑๒๐๒๐
๑๒๐๒๑
๑๒๐๒๒
๑๒๐๒๓

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๒๓,๒๖๐ ราย)
นางนิภาพร เกิดไทย
๑๒๐๒๔ นางนิภาพร อารมณ์สวะ
นางนิภาพร จันมะโฮง
๑๒๐๒๕ นางนิภาพร อินทร์จันทร์
นางนิภาพร จารุกมล
๑๒๐๒๖ นางนิภาพรรณ คําลือ
นางนิภาพร ชิงชัย
๑๒๐๒๗ นางนิภาพรรณ สุดชาติ
นางนิภาพร ไชยมงคล
๑๒๐๒๘ นางนิภาพรรณ หงษ์ชูเกียรติ
นางนิภาพร เดชศิริ
๑๒๐๒๙ นางนิภาพรรณ อินทร์อักษร
นางนิภาพร ทองพันธ์
๑๒๐๓๐ นางนิภาพัฒน์ อุ่นกาศ
นางสาวนิภาพร ทีน้ําคํา
๑๒๐๓๑ นางนิภาพัทร ฉิมพาลี
นางนิภาพร ไทยหล่อ
๑๒๐๓๒ นางนิภาพันธ์ ประตา
นางสาวนิภาพร นนท์ณรงค์
๑๒๐๓๓ นางนิภาภรณ์ แก้วอินธิ
นางสาวนิภาพร น้ําคํา
๑๒๐๓๔ นางสาวนิภาภรณ์ ธนัญชัย
นางสาวนิภาพร บุญงาม
๑๒๐๓๕ นางนิภาภรณ์ พงษ์สระพัง
นางสาวนิภาพร บุญหนัก
๑๒๐๓๖ นางนิภาภรณ์ วงศ์สวัสดิ์
นางนิภาพร บุตรพรม
๑๒๐๓๗ นางนิภาภรณ์ วรสาร
นางนิภาพร เป็นมงคล
๑๒๐๓๘ นางนิภาภรณ์ ศรีอินทร์
นางนิภาพร พืบขุนทด
๑๒๐๓๙ นางนิภาภรณ์ สุริยวงศ์
นางสาวนิภาพร พูลทวี
๑๒๐๔๐ นางนิภาภรณ์ หลวงเทพ
นางนิภาพร ม่วงกูล
๑๒๐๔๑ นางนิภาภัค หอยทอง
นางสาวนิภาพร รอบรู้
๑๒๐๔๒ นางนิภาภัทร ตาวงค์
นางสาวนิภาพร วันแต่ง
๑๒๐๔๓ นางนิภาภัทร์ ธงยศ
นางสาวนิภาพร ศรีชมชื่น
๑๒๐๔๔ นางนิภารัตน์ ธรรมสาร
นางนิภาพร ศรีทองแดง
๑๒๐๔๕ นางนิภารัตน์ ศรีโยธา
นางนิภาพร อักษรดี
๑๒๐๔๖ นางสาวนิ ภ ารั ต น์ สิ ท ธิ ธั ญ ญกิ จ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๐๔๗
๑๒๐๔๘
๑๒๐๔๙
๑๒๐๕๐
๑๒๐๕๑
๑๒๐๕๒
๑๒๐๕๓
๑๒๐๕๔
๑๒๐๕๕
๑๒๐๕๖
๑๒๐๕๗
๑๒๐๕๘
๑๒๐๕๙
๑๒๐๖๐
๑๒๐๖๑
๑๒๐๖๒
๑๒๐๖๓
๑๒๐๖๔
๑๒๐๖๕
๑๒๐๖๖
๑๒๐๖๗
๑๒๐๖๘
๑๒๐๖๙
๑๒๐๗๐
๑๒๐๗๑
๑๒๐๗๒

นางนิภารัตน อินทรแดง
นางนิภาวรรณ นาทัน
นางนิภาวรรณ พงษพีระ
นางนิภาวรรณ มีวงศ
นางนิภาวรรณ คูกิติรัตน
นางนิภาวรรณ ชุมทอง
นางสาวนิภาวัลย หิรัตพรม
นางสาวนิภาศรี ศิริมาก
นางสาวนิภาศิริ ใจชื่น
นางนิ่มนวล กันทะ
นางนิ่มนวล ถูระวรณ
นางนิ่มนวล นามปญญา
นางนิ่มนวล พจนปริญญา
นางนิ่มนวล วงศอักษร
นางนิ่มนวล ศรีวงษราช
นางนิ่มนวล แสงวงค
นางนิมาภรณ เปยมสวัสดิ์
นางนิมารียะ โวะ
นางนิมิตา ทองดียิ่ง
นางนิยดา ชาญเดช
นางสาวนิยดา ปนทะลา
นางนิยดา พรหมเทพ
นางนิยม ถาวรแกว
นางนิยม มงคุณแกว
นางนิยม มูลแกน
นางสาวนิยม สมวาจา

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๐๗๓
๑๒๐๗๔
๑๒๐๗๕
๑๒๐๗๖
๑๒๐๗๗
๑๒๐๗๘
๑๒๐๗๙
๑๒๐๘๐
๑๒๐๘๑
๑๒๐๘๒
๑๒๐๘๓
๑๒๐๘๔
๑๒๐๘๕
๑๒๐๘๖
๑๒๐๘๗
๑๒๐๘๘
๑๒๐๘๙
๑๒๐๙๐
๑๒๐๙๑
๑๒๐๙๒
๑๒๐๙๓
๑๒๐๙๔
๑๒๐๙๕
๑๒๐๙๖
๑๒๐๙๗
๑๒๐๙๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนิยะดา จิตตดําหริ
นางนิยาธร ปนทะวงค
นางนิยาภรณ พฤกษาสิทธิ์
นางนิรชา พรหมดํารง
นางนิรดา จันทยุทธ
นางนิรดา ทองเอื้อ
นางนิรดา อานนท
นางนิรพร จันทรเสนา
นางนิรมล กลางสุข
นางสาวนิรมล เกริกฤทธิ์
นางสาวนิรมล ชุมพล
นางสาวนิรมล ณ พัทลุง
นางสาวนิรมล ตั่นอนุ
นางนิรมล ทองนอย
นางนิรมล นาคาธร
นางสาวนิรมล เนธิบุตร
นางนิรมล ปราบแสง
นางนิรมล ปนทอง
นางนิรมล แปลงทับ
นางนิรมล โมราศิลป
นางนิรมล ลีประโคน
นางนิรมล ศิริสมบัติ
นางนิรมล สุวรรณกุศล
นางนิรมล สุวรรณพงษ
นางนิรมล สุวะโสภา
นางนิรมล แสงเหลา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๐๙๙
๑๒๑๐๐
๑๒๑๐๑
๑๒๑๐๒
๑๒๑๐๓
๑๒๑๐๔
๑๒๑๐๕
๑๒๑๐๖
๑๒๑๐๗
๑๒๑๐๘
๑๒๑๐๙
๑๒๑๑๐
๑๒๑๑๑
๑๒๑๑๒
๑๒๑๑๓
๑๒๑๑๔
๑๒๑๑๕
๑๒๑๑๖
๑๒๑๑๗
๑๒๑๑๘
๑๒๑๑๙
๑๒๑๒๐
๑๒๑๒๑
๑๒๑๒๒
๑๒๑๒๓
๑๒๑๒๔

นางนิรมล ออนผิว
นางนิรวรรณา ยาชะรัด
นางนิรัญดร ตนหลุบเลา
นางนิรันดร ทีหอคํา
นางนิราพร ปวงแกว
นางนิริศรา ทวีชัย
นางนิรุสลินดา ชายภักตร
นางนิฤมน ดวงนิล
นางนิลบล วังคะฮาต
นางนิลวรรณ พุมมูล
นางนิลวรรณ วังแสน
นางนิลัดดา เนื่องศรี
นางนิลาวัณย สุวรรณจักร
นางนิลุบล ขิมลาภ
นางนิลุบล จันทร
นางนิลุบล ชุมแวงวาป
นางนิลุบล ดําทองเสน
นางนิลุบล ดีเมืองปก
นางนิลุบล นาคทัด
นางสาวนิลุบล บังลาด
นางนิลุบล เรืองเรื่อ
นางนิโลบล ชวยไว
นางนิโลบล สระแกว
นางนิวัน จันทรพุม
นางสาวนิวาตี นิวาตโสภณ
นางสาวนิวาส สิทธิโสม

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑๒๕
๑๒๑๒๖
๑๒๑๒๗
๑๒๑๒๘
๑๒๑๒๙
๑๒๑๓๐
๑๒๑๓๑
๑๒๑๓๒
๑๒๑๓๓
๑๒๑๓๔
๑๒๑๓๕
๑๒๑๓๖
๑๒๑๓๗
๑๒๑๓๘
๑๒๑๓๙
๑๒๑๔๐
๑๒๑๔๑
๑๒๑๔๒
๑๒๑๔๓
๑๒๑๔๔
๑๒๑๔๕
๑๒๑๔๖
๑๒๑๔๗
๑๒๑๔๘
๑๒๑๔๙
๑๒๑๕๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนิศมา มัลลอย
นางสาวนิศรา เจริญผล
นางนิศรา ไชยเพีย
นางนิศากร เครือมา
นางสาวนิศากร เจือจันทร
นางนิศากร ชานนทเมือง
นางสาวนิศากร ชิดไธสง
นางนิศากร ทองอราม
นางสาวนิศากร นามสนธิ์
นางนิศากร บุญญานาม
นางนิศากร เย็นใจมา
นางสาวนิศากร ศรีสอาด
นางนิศากร สนศิริ
นางนิศากร อินผอง
นางนิศาชล ใจกลา
นางนิศาชล บรรจงเจริญ
นางนิศาชล วันชาติ
นางนิศาชล สุทธิศรี
นางนิศานาถ คงแคลว
นางสาวนิศานาถ ทวนทอง
นางสาวนิศารัตน จันทรเกลี้ยง
นางสาวนิศารัตน นิลศักดิ์
นางนิศารัตน รัตนวิโรจน
นางสาวนิศารัตน วงษสกุล
นางนิศารัตน อรัญญาวัฒน
นางนิษฐกานต สุวรรณคีรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๑๕๑
๑๒๑๕๒
๑๒๑๕๓
๑๒๑๕๔
๑๒๑๕๕
๑๒๑๕๖
๑๒๑๕๗
๑๒๑๕๘
๑๒๑๕๙
๑๒๑๖๐
๑๒๑๖๑
๑๒๑๖๒
๑๒๑๖๓
๑๒๑๖๔
๑๒๑๖๕
๑๒๑๖๖
๑๒๑๖๗
๑๒๑๖๘
๑๒๑๖๙
๑๒๑๗๐
๑๒๑๗๑
๑๒๑๗๒
๑๒๑๗๓
๑๒๑๗๔
๑๒๑๗๕
๑๒๑๗๖

นางนิษฐวดี เปยมธนาธิป
นางนิษฐารัชต ภัทรสินธัญพร
นางนิษฐิดา วันบรรเจิด
นางนิษา ยิ้มจันทร
นางนิสกุล เหลาสุขไพศาล
นางสาวนิสยาการณ ชนะคา
นางนิสรา เขียนสุวรรณ
นางนิสรา สุทธิโพธิ์
นางสาวนิสา พนมตั้ง
นางนิสา มิ่งโสภา
นางสาวนิสา อบจันทรฉาย
นางนิสากร บุญเสริม
นางสาวนิสากร มังคะมณี
นางนิสากรณ สุภาพจน
นางนิสาชล เดชศิริ
นางนิสาชล เทียบอุน
นางนิสาชล ยินดีตระกูล
นางนิสาชล วงษวิทยานันท
นางนิสานันท ชามะรัตน
นางนิสารัตน ผาโคตร
นางสาวนิอร พันธออน
นางสาวนิออน พันยา
นางสาวนิออน วิชัย
นางสาวนีนนารา สุนี
นางสาวนีรชร เผือกฟก
นางนีรนารถ โรจนรัตนพล

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑๗๗
๑๒๑๗๘
๑๒๑๗๙
๑๒๑๘๐
๑๒๑๘๑
๑๒๑๘๒
๑๒๑๘๓
๑๒๑๘๔
๑๒๑๘๕
๑๒๑๘๖
๑๒๑๘๗
๑๒๑๘๘
๑๒๑๘๙
๑๒๑๙๐
๑๒๑๙๑
๑๒๑๙๒
๑๒๑๙๓
๑๒๑๙๔
๑๒๑๙๕
๑๒๑๙๖
๑๒๑๙๗
๑๒๑๙๘
๑๒๑๙๙
๑๒๒๐๐
๑๒๒๐๑
๑๒๒๐๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนุกุล นาลาดทา
นางสาวนุกูล เพ็งเกตุ
นางนุจนาท บัวโรย
นางนุจริน แกวประดับ
นางนุจรินทร ทิพรักษ
นางนุจรินทร ทิมัน
นางนุจรินทร วงคศรีเทพ
นางนุจรินทร วังงาม
นางสาวนุจรินทร สิทธิเลิศประสิทธิ์
นางนุจรี แกวประทีป
นางสาวนุจรี ใจเย็น
นางสาวนุจรี ทองเกิด
นางนุจรี บุญชวยสุข
นางนุจรี บุญเสนา
นางนุจรี ศรีประใหม
นางนุจรี สุเทนะ
นางสาวนุจรี สุภีสุทธิ์
นางนุจรีย นายาว
นางนุจรีย รัตนอรุณ
นางสาวนุจารี มณีชัย
นางสาวนุจิฬา ฤทธิ์กระจาย
นางนุช รัตนวิบูลย
นางนุชจริน อุชชิน
นางสาวนุชจรินทร ยีรัมย
นางนุชจรินทร ราชสูงเนิน
นางนุชจรินทร สัตยสุขยิ่ง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๒๐๓
๑๒๒๐๔
๑๒๒๐๕
๑๒๒๐๖
๑๒๒๐๗
๑๒๒๐๘
๑๒๒๐๙
๑๒๒๑๐
๑๒๒๑๑
๑๒๒๑๒
๑๒๒๑๓
๑๒๒๑๔
๑๒๒๑๕
๑๒๒๑๖
๑๒๒๑๗
๑๒๒๑๘
๑๒๒๑๙
๑๒๒๒๐
๑๒๒๒๑
๑๒๒๒๒
๑๒๒๒๓
๑๒๒๒๔
๑๒๒๒๕
๑๒๒๒๖
๑๒๒๒๗
๑๒๒๒๘

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางนุชจรี คําสุวรรณ
นางสาวนุชจรี นินนานนท
นางนุชจิรา หลานเศรษฐา
นางนุชชารี อุนอบ
นางนุชญนันท ศรเจริญฐิติกุล
นางสาวนุชนา บัวศรี
นางนุชนาจ ทาบิดา
นางนุชนาช วงศศรีลา
นางนุชนาฎ โชติสุวรรณ
นางนุชนาฎ เทศสูงเนิน
นางสาวนุชนาฎ แสงกลา
นางนุชนาถ แกวเกษ
นางนุชนาถ ทองกอง
นางนุชนาถ มาตยภูธร
นางสาวนุชนาถ วงศอุดมศิลป
นางนุชนาถ ศรีพุฒ
นางนุชนาถ ศรีเลิศ
นางนุชนาถ สวางภพ
นางนุชนาท สิงหา
นางนุชนารถ เกิดยิ้ม
นางสาวนุชนารถ นาคพันธุ
นางสาวนุชนารถ ภัทรเกียรติพงษ
นางนุชนารถ เรืองทองเมือง
นางนุชนารถ วงษมาก
นางนุชนารถ สังคเลิศ
นางนุชรัตน ไชยศรี

๑๒๒๒๙
๑๒๒๓๐
๑๒๒๓๑
๑๒๒๓๒
๑๒๒๓๓
๑๒๒๓๔
๑๒๒๓๕
๑๒๒๓๖
๑๒๒๓๗
๑๒๒๓๘
๑๒๒๓๙
๑๒๒๔๐
๑๒๒๔๑
๑๒๒๔๒
๑๒๒๔๓
๑๒๒๔๔
๑๒๒๔๕
๑๒๒๔๖
๑๒๒๔๗
๑๒๒๔๘
๑๒๒๔๙
๑๒๒๕๐
๑๒๒๕๑
๑๒๒๕๒
๑๒๒๕๓
๑๒๒๕๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนุชรัตน เมืองโคตร
นางสาวนุชรัตน ศุภลักษณ
นางนุชรัตน อาจสาลี
นางนุชรา โคตรวิชัย
นางนุชรา พรมจาย
นางนุชราพรรณ พลภักดี
นางนุชรินทร ชวงโพธิ์
นางสาวนุชรินทร มุสลิมีน
นางสาวนุชรินทร รอดนอย
นางนุชรินทร อันทะระ
นางนุชรี นามราช
นางนุชรี เลิศรัตนบวรกุล
นางนุชรี หุมอาจ
นางสาวนุชรีย จีระเจริญพงศ
นางนุชรีย เศษวิกา
นางนุชรีย สระน้ําคํา
นางสาวนุชสรา วรดิสพรพงษ
นางนุชสาวรีย ขจรทรัพย
นางนุตประวีณ ภัครวัฒนอังกูร
นางนุพรรณ ศรีพนม
นางนุมนวล กะตะศิลา
นางนุศรา แทวกระโทก
นางนุศรา ธานัง
นางนุศรา ลอยคลัง
นางนุศรา อุปราชา
นางนุศรา อุไร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๒๕๕
๑๒๒๕๖
๑๒๒๕๗
๑๒๒๕๘
๑๒๒๕๙
๑๒๒๖๐
๑๒๒๖๑
๑๒๒๖๒
๑๒๒๖๓
๑๒๒๖๔
๑๒๒๖๕
๑๒๒๖๖
๑๒๒๖๗
๑๒๒๖๘
๑๒๒๖๙
๑๒๒๗๐
๑๒๒๗๑
๑๒๒๗๒
๑๒๒๗๓
๑๒๒๗๔
๑๒๒๗๕
๑๒๒๗๖
๑๒๒๗๗
๑๒๒๗๘
๑๒๒๗๙
๑๒๒๘๐

นางสาวนุศรา เอี่ยมนวรัตน
นางสาวนุสรา กิจจานุลักษ
นางนุสรา เงินมาก
นางสาวนุสรา เทียนประดิษฐ
นางนุสรา บิตุเรศ
นางสาวนุสรา ลําใย
นางนุสรา สวัสดี
นางนุสราวดี อนันตเรือง
นางนูรรัตนา หะยีมะ
นางนูรอาซิกีน สมจารี
นางนูรฮายาตี บาฮา
นางนูรีซะห บือราเฮง
นางนูไรเซาะ มูหนะ
นางนูฮายาตี รีแซ
นางเนตรชนก ขาวเจริญ
นางเนตรชนก ดีอุดม
นางสาวเนตรชนก ฤกษหราย
นางเนตรชนก สําคัญยิ่ง
นางเนตรดาว มุงหมาย
นางสาวเนตรดาว รัตนพร
นางเนตรดาว ล้ําเลิศ
นางเนตรทราย ชาบุญมี
นางเนตรทราย บัลลังกปทมา
นางเนตรนภา เกียรติสมกิจ
นางสาวเนตรนภา ไถวฤทธิ์
นางเนตรนภา เทสมุทร

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๒๘๑
๑๒๒๘๒
๑๒๒๘๓
๑๒๒๘๔
๑๒๒๘๕
๑๒๒๘๖
๑๒๒๘๗
๑๒๒๘๘
๑๒๒๘๙
๑๒๒๙๐
๑๒๒๙๑
๑๒๒๙๒
๑๒๒๙๓
๑๒๒๙๔
๑๒๒๙๕
๑๒๒๙๖
๑๒๒๙๗
๑๒๒๙๘
๑๒๒๙๙
๑๒๓๐๐
๑๒๓๐๑
๑๒๓๐๒
๑๒๓๐๓
๑๒๓๐๔
๑๒๓๐๕
๑๒๓๐๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเนตรนภา ไปปลอด
นางเนตรนภา พวงไธสง
นางเนตรนภา พันธธนะ
นางเนตรนภา มหาพานต
นางเนตรนภา มูลเสนา
นางเนตรนภา รัตนะ
นางเนตรนภา ลอวเรนซ
นางเนตรนภา วาลีประโคน
นางเนตรนภา สีโนรักษ
นางเนตรนภา หนอนาง
นางเนตรนภิศ มั่นเจริญศิริ
นางสาวเนตรนภิศ สนับบุญ
นางเนตรนรินทร วีระเชวงกุล
นางเนตรนุช แกวมณี
นางเนตรหทัย ณรงคแสง
นางเนติพร ไชยนาเคนทร
นางเนรกัลตี วรัชรังสิมันตุ
นางเนรัญชนา สงเคราะห
นางเนรัญชลา หวังประสพกลาง
นางเนาวรัตน แกวกา
นางสาวเนาวรัตน คําภักดี
นางเนาวรัตน จอมคํา
นางสาวเนาวรัตน จันทรแกว
นางเนาวรัตน จีระประดิษฐ
นางเนาวรัตน ชัยนนถี
นางสาวเนาวรัตน ชางเครื่อง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๓๐๗
๑๒๓๐๘
๑๒๓๐๙
๑๒๓๑๐
๑๒๓๑๑
๑๒๓๑๒
๑๒๓๑๓
๑๒๓๑๔
๑๒๓๑๕
๑๒๓๑๖
๑๒๓๑๗
๑๒๓๑๘
๑๒๓๑๙
๑๒๓๒๐
๑๒๓๒๑
๑๒๓๒๒
๑๒๓๒๓
๑๒๓๒๔
๑๒๓๒๕
๑๒๓๒๖
๑๒๓๒๗
๑๒๓๒๘
๑๒๓๒๙
๑๒๓๓๐
๑๒๓๓๑
๑๒๓๓๒

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเนาวรัตน ไชยสุทธิ์
นางเนาวรัตน เดชขุนทด
นางเนาวรัตน ถวายทรัพย
นางเนาวรัตน น้ําอบเชย
นางเนาวรัตน บุตรกลัด
นางสาวเนาวรัตน พิทักษวงศ
นางสาวเนาวรัตน ภูมาลา
นางเนาวรัตน ฤทธิ์บํารุง
นางเนาวรัตน ลําเพยพล
นางเนาวรัตน ลุนาบุตร
นางเนาวรัตน วารีรักษ
นางเนาวรัตน ศรีวรรณคํา
นางสาวเนาวรัตน ศิริเมธางกูร
นางเนาวรัตน สวัสดิ์ผล
นางเนาวรัตน สันกาวี
นางเนาวรัตน สุกรี
นางเนาวรัตน หลวงธิจา
นางสาวเนาวรัตน อาษาสนา
นางเนาวเรศ สุขสุวรรณ
นางเนาวลักษณ วิชัยดิษฐ
นางเนืองนิตย ขิระทาน
นางเนืองนิตย โหรารัมย
นางสาวเนื้อนอง จอนกระโทก
นางแนงนอย เกตุสิงห
นางแนงนอย โพธิ์ศรี
นางสาวแนงนอย ลิ่มทองสมใจ

๑๒๓๓๓
๑๒๓๓๔
๑๒๓๓๕
๑๒๓๓๖
๑๒๓๓๗
๑๒๓๓๘
๑๒๓๓๙
๑๒๓๔๐
๑๒๓๔๑
๑๒๓๔๒
๑๒๓๔๓
๑๒๓๔๔
๑๒๓๔๕
๑๒๓๔๖
๑๒๓๔๗
๑๒๓๔๘
๑๒๓๔๙
๑๒๓๕๐
๑๒๓๕๑
๑๒๓๕๒
๑๒๓๕๓
๑๒๓๕๔
๑๒๓๕๕
๑๒๓๕๖
๑๒๓๕๗
๑๒๓๕๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางแนงนอย สายเมฆ
นางแนงนอย สิงหหนู
นางโนพอ อรามคีรีไพร
นางสาวโนรี บอเงิน
นางสาวโนรี ปานรักษา
นางโนรีซัม มะเย็ง
นางบงกช จันทะไทย
นางบงกช บุตรพุฒ
นางบงกช ปญญาไว
นางสาวบงกช อาศิรพจน
นางสาวบงกชธร หอมจันทร
นางบงกชรัตน กมลรัตน
นางบงกฎ ตัณฑะกูล
นางสาวบรรจง แขรัมย
นางบรรจง แดงวิเศษ
นางบรรจง ถิ่นขาม
นางบรรจง ทาวุฒิ
นางบรรจง บุราโส
นางสาวบรรจง ปองสา
นางบรรจง พรหมเงิน
นางบรรจง ศรีสุนทร
นางบรรจง สลางสิงห
นางบรรจง อิ่มอุไร
นางบรรจง อิสไมส
นางบรรจงจิตร ฉายสันติ์
นางบรรจงลักษณ พูลมาก

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๓๕๙
๑๒๓๖๐
๑๒๓๖๑
๑๒๓๖๒
๑๒๓๖๓
๑๒๓๖๔
๑๒๓๖๕
๑๒๓๖๖
๑๒๓๖๗
๑๒๓๖๘
๑๒๓๖๙
๑๒๓๗๐
๑๒๓๗๑
๑๒๓๗๒
๑๒๓๗๓
๑๒๓๗๔
๑๒๓๗๕
๑๒๓๗๖
๑๒๓๗๗
๑๒๓๗๘
๑๒๓๗๙
๑๒๓๘๐
๑๒๓๘๑
๑๒๓๘๒
๑๒๓๘๓
๑๒๓๘๔

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางบรรจบ ยศกําธร
นางบรรเจิด สุวรรณธาดา
นางบรรณสิรินธร ชูเกิด
นางบรรดล บุญพาเกิด
นางบรรดล ภูบานเชา
นางบรรยง เวียงจันทร
นางบรรยา ศรีประไหม
นางบรรฤทธิ์ พรมพลเมือง
นางบรรเลง เทียมกระโทก
นางบวรจิต ภูมิพานิชย
นางสาวบวรเพ็ญ ทีวะเวช
นางสาวบวรลักษณ วรรณประเภา
นางบังอร กาญจนพันธุ
นางบังอร แกวบุตรดี
นางบังอร ไกรรอด
นางบังอร งอกนาวัง
นางสาวบังอร จันทรถอด
นางสาวบังอร ชื่นชม
นางบังอร แดงเจย
นางบังอร ทองมา
นางบังอร ธรรมชาติ
นางบังอร นาสมใจ
นางบังอร ปราบแกะ
นางบังอร ปรีชา
นางบังอร ปานนาค
นางบังอร พรหมบุญมี

๑๒๓๘๕
๑๒๓๘๖
๑๒๓๘๗
๑๒๓๘๘
๑๒๓๘๙
๑๒๓๙๐
๑๒๓๙๑
๑๒๓๙๒
๑๒๓๙๓
๑๒๓๙๔
๑๒๓๙๕
๑๒๓๙๖
๑๒๓๙๗
๑๒๓๙๘
๑๒๓๙๙
๑๒๔๐๐
๑๒๔๐๑
๑๒๔๐๒
๑๒๔๐๓
๑๒๔๐๔
๑๒๔๐๕
๑๒๔๐๖
๑๒๔๐๗
๑๒๔๐๘
๑๒๔๐๙
๑๒๔๑๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวบังอร พันธุลาวัณย
นางสาวบังอร โพธิจันทร
นางสาวบังอร มากชูชิต
นางบังอร ลือชา
นางบังอร วงศประเสริฐ
นางสาวบังอร ศรีดํา
นางสาวบังอร ศรีโมรส
นางสาวบังอร ศรีวรรณ
นางบังอร ศิริจันทรกานต
นางบังอร สายแกว
นางบังอร สีเลื่อม
นางบังอร สุภโคตร
นางบังอร แสนทวีสุข
นางบังอร โสภิพันธ
นางบังอร หงษคํา
นางบังอร เหมบุตร
นางบังเอิญ มาดี
นางสาวบัณฑิดา ศุพุทธมงคล
นางบัณฑิตา ชูปู
นางสาวบัณฑิตา เปรียบนาน
นางบัณฑิตา วรจิตร
นางสาวบัวกิ่ง หอทอง
นางสาวบัวแกว ศรีสมบูรณ
นางบัวไข ทองสุก
นางสาวบัวไข ปะโมทานัง
นางบัวคํา บุญมี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๔๑๑
๑๒๔๑๒
๑๒๔๑๓
๑๒๔๑๔
๑๒๔๑๕
๑๒๔๑๖
๑๒๔๑๗
๑๒๔๑๘
๑๒๔๑๙
๑๒๔๒๐
๑๒๔๒๑
๑๒๔๒๒
๑๒๔๒๓
๑๒๔๒๔
๑๒๔๒๕
๑๒๔๒๖
๑๒๔๒๗
๑๒๔๒๘
๑๒๔๒๙
๑๒๔๓๐
๑๒๔๓๑
๑๒๔๓๒
๑๒๔๓๓
๑๒๔๓๔
๑๒๔๓๕
๑๒๔๓๖

นางบัวเครือ ออมชมภู
นางสาวบัวเคือ อินทราช
นางบัวเงิน ภูงามแสง
นางบัวเงิน สุริยบุตร
นางบัวจันทร สุริโย
นางบัวชุม บุญมาหนองคู
นางสาวบัวทอง กองแกว
นางบัวทอง ทองรักษ
นางบัวทอง เบ็ญมาศ
นางบัวทอง พรมโส
นางบัวนาค วัฒนดิลกสกุล
นางสาวบัวบาน พิงคะสัน
นางบัวบาน สิงหแกว
นางบัวบาน หมื่นแกว
นางบัวบูชา เพชรนอย
นางบัวผัน วงศคง
นางบัวรัน อินสวรรค
นางบัวเรียน ดวงเงิน
นางบัวเรียน อุนิลคํา
นางบัวเรียม โสภา
นางบัวลภา หงษยนต
นางบัวลอง หอมยา
นางบัวลิน ชัยสุวรรณ
นางบัวลี จําปาขีด
นางบัวศรี วรรณารักษ
นางบัวศรี สอนเสียม

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๔๓๗
๑๒๔๓๘
๑๒๔๓๙
๑๒๔๔๐
๑๒๔๔๑
๑๒๔๔๒
๑๒๔๔๓
๑๒๔๔๔
๑๒๔๔๕
๑๒๔๔๖
๑๒๔๔๗
๑๒๔๔๘
๑๒๔๔๙
๑๒๔๕๐
๑๒๔๕๑
๑๒๔๕๒
๑๒๔๕๓
๑๒๔๕๔
๑๒๔๕๕
๑๒๔๕๖
๑๒๔๕๗
๑๒๔๕๘
๑๒๔๕๙
๑๒๔๖๐
๑๒๔๖๑
๑๒๔๖๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางบัวหงา บุญปลูก
นางสาวบัวหลวง ฉิมใจงาม
นางบัวหอม ชารีวาล
นางบัวเหรียญ ดาโรจน
นางบัวไหล เพ็ญสุวรรณ
นางบานเดือน อุโคตร
นางบานเย็น ดําบรรพ
นางบานเย็น ถึงไชย
นางบําเพ็ญ เหมเมือง
นางบีอา พวงสันเทียะ
นางบุกาณี พิมพเหม
นางบุญเกิด กลมทุกสิ่ง
นางสาวบุญเกิด พันศรี
นางบุญเกื้อ อรัญทิพย
นางบุญครอง ชาญพิทยา
นางสาวบุญจริง เอี่ยมสืบทัพ
นางบุญจันทร จันผาผาย
นางบุญจิรา ถานัน
นางบุญฉลอง พลาลี
นางบุญชนะ ศรีริทน
นางบุญชวย ครึกกระโทก
นางสาวบุญชวย ใจสุข
นางบุญชวย ยอดผักแวน
นางบุญชอบ เจนธัญกรณ
นางสาวบุญชอบ เอี่ยมสืบทับ
นางสาวบุญชาติ พิมพละมาศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๔๖๓
๑๒๔๖๔
๑๒๔๖๕
๑๒๔๖๖
๑๒๔๖๗
๑๒๔๖๘
๑๒๔๖๙
๑๒๔๗๐
๑๒๔๗๑
๑๒๔๗๒
๑๒๔๗๓
๑๒๔๗๔
๑๒๔๗๕
๑๒๔๗๖
๑๒๔๗๗
๑๒๔๗๘
๑๒๔๗๙
๑๒๔๘๐
๑๒๔๘๑
๑๒๔๘๒
๑๒๔๘๓
๑๒๔๘๔
๑๒๔๘๕
๑๒๔๘๖
๑๒๔๘๗
๑๒๔๘๘

นางสาวบุญชิดา บุญประสาร
นางบุญชื่น ศรีเพชร
นางสาวบุญชู ไชยบาลยุทธ
นางบุญญดา วงศสุวคันธ
นางบุญญรัตน แกวมาลุน
นางบุญญรัตน ดีพรอม
นางบุญญา ฉิมหนู
นางบุญญาพร จิรพัฒนากุล
นางบุญญาภา ชาวกลา
นางบุญญารัสมิ์ ชางกลึง
นางบุญญารัสมิ์ ทับจิต
นางบุญฐิตา เหลาโชติ
นางบุญฑริก ปานยัง
นางบุญฑริกา สีคํา
นางบุญณิศา มะสิโกวา
นางบุญตา บุตรจินดา
นางบุญถิ่น หมื่นแกว
นางบุญทรัพย สีมาพล
นางสาวบุญนิสา ไผตาด
นางบุญประกอบ ชีวะธรรม
นางบุญประคอง คําภาเขียว
นางบุญประภา ณะนวล
นางบุญปลูก ลิมปพฤกษ
นางบุญเปยม ซองศิริ
นางบุญพริ้ง ชูทอง
นางบุญเพ็ง แสนอุบล

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๔๘๙
๑๒๔๙๐
๑๒๔๙๑
๑๒๔๙๒
๑๒๔๙๓
๑๒๔๙๔
๑๒๔๙๕
๑๒๔๙๖
๑๒๔๙๗
๑๒๔๙๘
๑๒๔๙๙
๑๒๕๐๐
๑๒๕๐๑
๑๒๕๐๒
๑๒๕๐๓
๑๒๕๐๔
๑๒๕๐๕
๑๒๕๐๖
๑๒๕๐๗
๑๒๕๐๘
๑๒๕๐๙
๑๒๕๑๐
๑๒๕๑๑
๑๒๕๑๒
๑๒๕๑๓
๑๒๕๑๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางบุญเพ็ชร สุนทรโชติ
นางบุญเพียร อภิวงคงาม
นางบุญไพ สุมรัมย
นางสาวบุญไพร สางหวยไพร
นางบุญเฟอง เคากลา
นางบุญภา ผาเจริญ
นางบุญมา บางศรี
นางสาวบุญมี พิมพบุตร
นางบุญมี วาฤทธิ์
นางบุญยง ทับทอง
นางบุญยง วังสระ
นางบุญยรัตน สวนสอน
นางบุญยวีย หลาทู
นางบุญยวีร วงศสูน
นางบุญยวีร สมเชื้อเวียง
นางสาวบุญยอร คุณทน
นางบุญยืน เจริญชัย
นางบุญรวม ขันแกว
นางบุญรอบ โชตยาสีหนาท
นางบุญรักษ ปานวงษ
นางสาวบุญรักษา ราสี
นางสาวบุญรัฐ แยมสาลี
นางบุญรินทร คําทองแกว
นางบุญเรียง จันทรทัน
นางบุญเรียน เหลืองทวีผล
นางบุญเรียบ วดีศิริศักดิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๕๑๕
๑๒๕๑๖
๑๒๕๑๗
๑๒๕๑๘
๑๒๕๑๙
๑๒๕๒๐
๑๒๕๒๑
๑๒๕๒๒
๑๒๕๒๓
๑๒๕๒๔
๑๒๕๒๕
๑๒๕๒๖
๑๒๕๒๗
๑๒๕๒๘
๑๒๕๒๙
๑๒๕๓๐
๑๒๕๓๑
๑๒๕๓๒
๑๒๕๓๓
๑๒๕๓๔
๑๒๕๓๕
๑๒๕๓๖
๑๒๕๓๗
๑๒๕๓๘
๑๒๕๓๙
๑๒๕๔๐

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวบุญเรียม จันทวรนันทวิช
นางบุญเรือง หาสุข
นางสาวบุญเรือง อังกระโทก
นางบุญเรือน คูณทวี
นางบุญเรือน ดํามี
นางสาวบุญเรือน ตลับทอง
นางบุญเรือน นันกระโทก
นางบุญเรือน รักขิตเลขา
นางบุญเรือน วงศประเทศ
นางบุญลอม โยธี
นางสาวบุญลอย มูลนอย
นางบุญลักษณ จุฬารี
นางบุญลาภ หมานมา
นางบุญลํา มังกร
นางบุญเลี้ยง ชัยเลิศ
นางบุญเลี้ยง ชัยสุวรรณ
นางบุญเลี้ยง สงลา
นางสาวบุญศรี จันทราช
นางบุญศิริ ขุนศรีเจริญ
นางบุญศิริ ประสานเนตร
นางบุญสง โทนแจง
นางบุญสง แพงภูงา
นางบุญสงค โสภากาล
นางบุญสนิท จงศิริ
นางสาวบุญสม จันทร
นางสาวบุญสม ศรีศักดา

๑๒๕๔๑
๑๒๕๔๒
๑๒๕๔๓
๑๒๕๔๔
๑๒๕๔๕
๑๒๕๔๖
๑๒๕๔๗
๑๒๕๔๘
๑๒๕๔๙
๑๒๕๕๐
๑๒๕๕๑
๑๒๕๕๒
๑๒๕๕๓
๑๒๕๕๔
๑๒๕๕๕
๑๒๕๕๖
๑๒๕๕๗
๑๒๕๕๘
๑๒๕๕๙
๑๒๕๖๐
๑๒๕๖๑
๑๒๕๖๒
๑๒๕๖๓
๑๒๕๖๔
๑๒๕๖๕
๑๒๕๖๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางบุญสม อรัญญิก
นางบุญสม อาจจุฬา
นางบุญสม อินทรสอน
นางบุญสิตา พิมาทัย
นางสาวบุญสิริ ธรรมมา
นางสาวบุญสุพร เพ็งทา
นางบุญหมาย ไชยศรีรัมย
นางสาวบุญอมร ไทยประเสริฐ
นางบุญาภรณ โตะมุข
นางสาวบุณฑริก สุรินทร
นางสาวบุณฑริกา ทะสี
นางบุณฑริกา วิลามาศ
นางบุณฑริกา ศุภลักษณ
นางบุณณดา ชวยรักษา
นางบุณณดา ตันติวาณิชยพงศ
นางบุณณดา หรุนเลิศ
นางบุณยกร อินทรแกวศรี
นางบุณยนุช พละเสน
นางสาวบุณยนุช เมืองสุข
นางสาวบุณยรัตน สุวิชา
นางบุณยาพร จักรแกว
นางสาวบุณยาพร สระเสียงดี
นางบุณิกา สุริยะลังกา
นางสาวบุตชรินทร คะสีทอง
นางสาวบุตรญรัตน วันโส
นางบุตรสา เสียมไหม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๕๖๗
๑๒๕๖๘
๑๒๕๖๙
๑๒๕๗๐
๑๒๕๗๑
๑๒๕๗๒
๑๒๕๗๓
๑๒๕๗๔
๑๒๕๗๕
๑๒๕๗๖
๑๒๕๗๗
๑๒๕๗๘
๑๒๕๗๙
๑๒๕๘๐
๑๒๕๘๑
๑๒๕๘๒
๑๒๕๘๓
๑๒๕๘๔
๑๒๕๘๕
๑๒๕๘๖
๑๒๕๘๗
๑๒๕๘๘
๑๒๕๘๙
๑๒๕๙๐
๑๒๕๙๑
๑๒๕๙๒

นางบุตสรินทร วงควิลาส
นางสาวบุบผา ครุฑคํา
นางบุบผา ใจเกษม
นางบุบผา ชางไสว
นางบุบผา ดีเจริญ
นางบุบผา ปานบุญ
นางบุบผา พวงแกว
นางสาวบุบผา ศรีพนามนอย
นางบุบผา สุขหนองบึง
นางบุปผชาติ คณโฑทอง
นางสาวบุปผา เกิดมงคล
นางบุปผา คงจันทร
นางบุปผา ชอนใจ
นางบุปผา ชาดา
นางบุปผา โชคชัย
นางสาวบุปผา เติมประโคน
นางบุปผา นาควัชระ
นางบุปผา ภูวิชัย
นางบุปผา มาลีแกว
นางสาวบุปผา สุระเกษ
นางบุปผา หอมสมบัติ
นางบุปผาชาติ นาคฤทธิ์
นางสาวบุปผาชาติ นําภา
นางบุปผารัตน สันทาลุนัย
นางบุผา สมัครสมาน
นางสาวบุพชาติ จันทะเริง

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๕๙๓
๑๒๕๙๔
๑๒๕๙๕
๑๒๕๙๖
๑๒๕๙๗
๑๒๕๙๘
๑๒๕๙๙
๑๒๖๐๐
๑๒๖๐๑
๑๒๖๐๒
๑๒๖๐๓
๑๒๖๐๔
๑๒๖๐๕
๑๒๖๐๖
๑๒๖๐๗
๑๒๖๐๘
๑๒๖๐๙
๑๒๖๑๐
๑๒๖๑๑
๑๒๖๑๒
๑๒๖๑๓
๑๒๖๑๔
๑๒๖๑๕
๑๒๖๑๖
๑๒๖๑๗
๑๒๖๑๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางบุราณี แสงวิมาน
นางสาวบุรินทร รับรอง
นางบุรินทรา เกษร
นางบุศรา ขัดทองคํา
นางบุศรา พึ่งบุญ
นางบุศริน บุญตน
นางสาวบุศรินทร ใจวังโลก
นางสาวบุศรินทร ชื่นชม
นางบุศรินทร นาคอุบล
นางสาวบุศรินทร บวดขุนทด
นางบุศรินทร ผิวออน
นางสาวบุศรินทร มะสุใส
นางบุศรินทร ศักดิ์ชัยสถาพร
นางสาวบุศรินทร สิริปญญาธร
นางบุษกร กานตกําพล
นางสาวบุษกร คลังกลาง
นางบุษกร คําสม
นางบุษกร บุญทศ
นางสาวบุษกร ปนสันเทียะ
นางบุษกร เพ็ชรพวง
นางบุษกร วงศสุวรรณ
นางบุษกร วรรณโชติ
นางบุษกร ศรีระดา
นางสาวบุษกร หอมกระแจะ
นางสาวบุษบง โฉมงาม
นางบุษบง วรรณอารยันชัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๖๑๙
๑๒๖๒๐
๑๒๖๒๑
๑๒๖๒๒
๑๒๖๒๓
๑๒๖๒๔
๑๒๖๒๕
๑๒๖๒๖
๑๒๖๒๗
๑๒๖๒๘
๑๒๖๒๙
๑๒๖๓๐
๑๒๖๓๑
๑๒๖๓๒
๑๒๖๓๓
๑๒๖๓๔
๑๒๖๓๕
๑๒๖๓๖
๑๒๖๓๗
๑๒๖๓๘
๑๒๖๓๙
๑๒๖๔๐
๑๒๖๔๑
๑๒๖๔๒
๑๒๖๔๓
๑๒๖๔๔

นางบุษบง สักพานิช
นางบุษบัน ดวงงาม
นางบุษบา กัลวงษ
นางบุษบา กิ่งทอง
นางบุษบา กิติศรี
นางบุษบา กุนนะ
นางสาวบุษบา แกวมูล
นางสาวบุษบา เขียวดี
นางบุษบา ไชยเทพา
นางบุษบา นภัสชุติกาญจน
นางบุษบา บัวทอง
นางสาวบุษบา บูชาอินทร
นางสาวบุษบา ประจงแตง
นางบุษบา พูนสีมา
นางบุษบา ไพสิฐสิริรักษา
นางบุษบา เย็นรักษา
นางบุษบา รมยาคม
นางบุษบา รัตนมุสิกกุล
นางบุษบา เรืองชัย
นางบุษบา วงศจารย
นางบุษบา วงษดี
นางบุษบา วรรณปะเก
นางบุษบา วานิชสรรพ
นางบุษบา ศรีไกรเพชร
นางบุษบา แสงลี
นางบุษบา แสงศิริ

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๔๕
๑๒๖๔๖
๑๒๖๔๗
๑๒๖๔๘
๑๒๖๔๙
๑๒๖๕๐
๑๒๖๕๑
๑๒๖๕๒
๑๒๖๕๓
๑๒๖๕๔
๑๒๖๕๕
๑๒๖๕๖
๑๒๖๕๗
๑๒๖๕๘
๑๒๖๕๙
๑๒๖๖๐
๑๒๖๖๑
๑๒๖๖๒
๑๒๖๖๓
๑๒๖๖๔
๑๒๖๖๕
๑๒๖๖๖
๑๒๖๖๗
๑๒๖๖๘
๑๒๖๖๙
๑๒๖๗๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางบุษบา เหมะวิศัลย
นางสาวบุษบา เหลาโกก
นางบุษยมาศ งามเจริญกุล
นางสาวบุษยมาศ แบงทิศ
นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐ
นางบุษยสิริ กองแกน
นางสาวบุษยา จันทรขจร
นางบุษยา บุญประคม
นางบุษยาภรณ ขันพล
นางบุษรา ทองมณี
นางบุษรา เพ็ชรแสน
นางบุษรา เรืองซอน
นางบุษรา วิทยวงศาโรจน
นางสาวบุษรา สุริโย
นางบุษรา อินตะปญญา
นางสาวบุษรากาญจน เปดทอง
นางบุษราคัม ศรีจันทร
นางบุษราคัม ศิริเมือง
นางบุษราพร กลิ่นเทศ
นางบุษราภรณ ชื่นชม
นางบุษราภรณ ศรีรักษา
นางสาวบุสรินทร โคตรชมภู
นางบุหงา จันทรเพชร
นางบุหงา วารินทร
นางบุหงา ศรีโชค
นางสาวบุหงา ศรีเดช

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๖๗๑
๑๒๖๗๒
๑๒๖๗๓
๑๒๖๗๔
๑๒๖๗๕
๑๒๖๗๖
๑๒๖๗๗
๑๒๖๗๘
๑๒๖๗๙
๑๒๖๘๐
๑๒๖๘๑
๑๒๖๘๒
๑๒๖๘๓
๑๒๖๘๔
๑๒๖๘๕
๑๒๖๘๖
๑๒๖๘๗
๑๒๖๘๘
๑๒๖๘๙
๑๒๖๙๐
๑๒๖๙๑
๑๒๖๙๒
๑๒๖๙๓
๑๒๖๙๔
๑๒๖๙๕
๑๒๖๙๖

นางสาวบุหงา สันหมุด
นางบุหงา หมอยาดี
นางบุหยี โพธิทัศน
นางบุหลง จันลา
นางบุหลัน บุตรงาม
นางบูชา พื้นสอาด
นางบูรณี ขวัญทองชุม
นางสาวเบญจพร คงจันทร
นางเบญจพร คงอินทร
นางเบญจพร ชางตรึก
นางเบญจพร ดงเรืองศรี
นางสาวเบญจพร ทรงสงวน
นางเบญจพร ทองแถม
นางสาวเบญจพร ทัดเทียม
นางเบญจพร พรมเกตุ
นางเบญจพร เรืองมณีนพ
นางเบญจพร วรรณู
นางเบญจพร ศรีใหญ
นางเบญจพร สุพรหมอินทร
นางสาวเบญจพร แสนเรียน
นางเบญจพร เหมือนทอง
นางสาวเบ็ญจพร ประเสริฐผล
นางเบญจภา ทวดหอย
นางเบ็ญจมาตร สันทิตย
นางเบญจมาภรณ ขาขันมะลี
นางเบญจมาภรณ บุญลอม

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๙๗
๑๒๖๙๘
๑๒๖๙๙
๑๒๗๐๐
๑๒๗๐๑
๑๒๗๐๒
๑๒๗๐๓
๑๒๗๐๔
๑๒๗๐๕
๑๒๗๐๖
๑๒๗๐๗
๑๒๗๐๘
๑๒๗๐๙
๑๒๗๑๐
๑๒๗๑๑
๑๒๗๑๒
๑๒๗๑๓
๑๒๗๑๔
๑๒๗๑๕
๑๒๗๑๖
๑๒๗๑๗
๑๒๗๑๘
๑๒๗๑๙
๑๒๗๒๐
๑๒๗๒๑
๑๒๗๒๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเบญจมาภรณ พุมไสว
นางเบญจมาภรณ สมใสเจริญสกุล
นางเบญจมาศ กลิ้งสวัสดิ์
นางสาวเบญจมาศ ชัยวรรณคุปต
นางเบญจมาศ เชื้อหงษ
นางสาวเบญจมาศ ไชยทองพันธ
นางเบญจมาศ ตองติดรัมย
นางเบญจมาศ ตันทอง
นางเบญจมาศ บุตรวัง
นางเบญจมาศ บูรณเจริญ
นางเบญจมาศ ผดุงกรรณ
นางเบญจมาศ พงศวิทยารักษ
นางเบญจมาศ พิณทอง
นางสาวเบญจมาศ รองเมือง
นางเบญจมาศ รัตนประภา
นางเบญจมาศ วงษสุวรรณ
นางสาวเบญจมาศ วงษอํามาตร
นางเบญจมาศ สมัครจิตร
นางสาวเบญจมาศ สามชาลี
นางเบญจมาศ สุชาติวุฒิ
นางเบญจมาศ อักขี
นางเบ็ญจมาศ แกวซัง
นางสาวเบ็ญจมาศ เจียวกก
นางสาวเบ็ญจมาศ เฉิดเจิม
นางเบ็ญจมาศ ใบลี
นางเบ็ญจมาศ วงษรักษา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๗๒๓
๑๒๗๒๔
๑๒๗๒๕
๑๒๗๒๖
๑๒๗๒๗
๑๒๗๒๘
๑๒๗๒๙
๑๒๗๓๐
๑๒๗๓๑
๑๒๗๓๒
๑๒๗๓๓
๑๒๗๓๔
๑๒๗๓๕
๑๒๗๓๖
๑๒๗๓๗
๑๒๗๓๘
๑๒๗๓๙
๑๒๗๔๐
๑๒๗๔๑
๑๒๗๔๒
๑๒๗๔๓
๑๒๗๔๔
๑๒๗๔๕
๑๒๗๔๖
๑๒๗๔๗

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางเบ็ญจมาศ วิจิตร
นางเบญจรัตน มณีรมย
นางเบญจวรรณ กลิ่นเกษร
นางเบญจวรรณ คําดี
นางสาวเบญจวรรณ งามเถื่อน
นางสาวเบญจวรรณ จันทรสําราญ
นางเบญจวรรณ โฉมเฉลา
นางเบญจวรรณ ทองไชย
นางสาวเบญจวรรณ บุงงาว
นางเบญจวรรณ บุญแสง
นางเบญจวรรณ เปรี้ยงกระโทก
นางสาวเบญจวรรณ พุทธา
นางเบญจวรรณ เย็นออน
นางสาวเบญจวรรณ ลิ้มสุวรรณ
นางเบญจวรรณ ศรีหมุน
นางสาวเบญจวรรณ สมาด
นางสาวเบญจวรรณ
สัมพันธไพศาล
นางเบญจวรรณ เสลานอก
นางเบญจวรรณ อุไรรัตน
นางสาวเบ็ญจวรรณ โพธิ์ดี
นางสาวเบ็ญจวัน ณ นคร
นางเบญจา คุรุธรรมานนท
นางเบญจา นาคชื่น
นางเบญจา พันธุทอง
นางเบญจา วงศตะวัน

๑๒๗๔๘
๑๒๗๔๙
๑๒๗๕๐
๑๒๗๕๑
๑๒๗๕๒
๑๒๗๕๓
๑๒๗๕๔
๑๒๗๕๕
๑๒๗๕๖
๑๒๗๕๗
๑๒๗๕๘
๑๒๗๕๙
๑๒๗๖๐
๑๒๗๖๑
๑๒๗๖๒
๑๒๗๖๓
๑๒๗๖๔
๑๒๗๖๕
๑๒๗๖๖
๑๒๗๖๗
๑๒๗๖๘
๑๒๗๖๙
๑๒๗๗๐
๑๒๗๗๑
๑๒๗๗๒
๑๒๗๗๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวเบ็ญจา บุญปองหา
นางสาวเบญชญา ธนาถิรธรรม
นางเบญญพัฒน สุอมรา
นางสาวเบญญา คํามะเริง
นางสาวเบญญาดา แสงเพชร
นางเบญญาพร แฝงฤทธิ์
นางเบญญาพัศ ชุมนุม
นางสาวเบญญาภัค ชัยสิทธิ์
นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ
นางสาวเบญญาภา ตนกลาย
นางเบญญาภา เทียวประสงค
นางเบญญาภา สอนสุภาพ
นางสาวเบญญาภา เสนารินทร
นางเบญญาสิริ เหลานภาพร
นางเบ็ญณุรัสมิ์ วิบูลยกุล
นางสาวใบศรี วงศสาย
นางปกิตตา ชนะสุข
นางปกิตตา เหมือนหนู
นางปคุณาณัช ทองแจม
นางปชิศรา ทองสด
นางปฏิญญา จรนามล
นางปฏิญญา บุญผอง
นางปฏิณญา เกษรบัว
นางปฏิณญา สายเพ็ชร
นางปฏิมา ชนินทรเศรษฐ
นางปฏิมา เรืองอราม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๗๗๔
๑๒๗๗๕
๑๒๗๗๖
๑๒๗๗๗
๑๒๗๗๘
๑๒๗๗๙
๑๒๗๘๐
๑๒๗๘๑
๑๒๗๘๒
๑๒๗๘๓
๑๒๗๘๔
๑๒๗๘๕
๑๒๗๘๖
๑๒๗๘๗
๑๒๗๘๘
๑๒๗๘๙
๑๒๗๙๐
๑๒๗๙๑
๑๒๗๙๒
๑๒๗๙๓
๑๒๗๙๔
๑๒๗๙๕
๑๒๗๙๖
๑๒๗๙๗
๑๒๗๙๘
๑๒๗๙๙

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางปฏิมา ศุภกิจพัฒนา
นางสาวปฏิมากร ชาญประโคน
นางปฏิมาวรรณ จันทรสมาน
นางปณดา สถิตอินทาพร
นางปณพร ปานณรงค
นางปณัตษวัลย บุญขวัญ
นางปณิดา แกวหอม
นางสาวปณิดา บุญสง
นางปณิดา เสนนันตา
นางปณิตา แกวจังหวัด
นางปณิตา คลายสุวรรณ
นางปณิตา คูณขุนทด
นางสาวปณิตา ใจอุน
นางสาวปณิตา ศิลารักษ
นางปณิธี กองแกว
นางปณิษฐา ไชยตาแสง
นางสาวปณีต ผอนผาสุข
นางสาวปทมาภรณ อัมพุธ
นางปทิตตา ขัตติยะ
นางสาวปทิตตา จํารัส
นางสาวปทิตตา ตรีพงษ
นางปทิตตา ทองประสาร
นางปทิตตา นันทวงศ
นางปทิตตา ปวีณรัตน
นางสาวปทิตตา เยี่ยมหาร
นางปทิตตา สาทรกิจ

๑๒๘๐๐
๑๒๘๐๑
๑๒๘๐๒
๑๒๘๐๓
๑๒๘๐๔
๑๒๘๐๕
๑๒๘๐๖
๑๒๘๐๗
๑๒๘๐๘
๑๒๘๐๙
๑๒๘๑๐
๑๒๘๑๑
๑๒๘๑๒
๑๒๘๑๓
๑๒๘๑๔
๑๒๘๑๕
๑๒๘๑๖
๑๒๘๑๗
๑๒๘๑๘
๑๒๘๑๙
๑๒๘๒๐
๑๒๘๒๑
๑๒๘๒๒
๑๒๘๒๓
๑๒๘๒๔
๑๒๘๒๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางปทุมพร กลิ่นธรรมเสน
นางปทุมพร ชมชัย
นางสาวปทุมมา ปลั่งกลาง
นางปทุมมา ภูผายาง
นางสาวปทุมมาศ นนทประเสริฐ
นางปทุมรัตน สุทธมา
นางปทุมวดี อินออน
นางปทุมา ไชยเชษฐ
นางสาวปนัดดา จอสูงเนิน
นางปนัดดา ทับทิมทอง
นางปนัดดา ทิพยสุข
นางปนัดดา ทีวะรัตน
นางปนัดดา นาคะพงษ
นางปนัดดา บวรรัตนวงศ
นางปนัดดา ปานเกิดผล
นางปนัดดา หนูเพ็ชร
นางสาวปนัดดา อดกลั้น
นางสาวปนัดดา อรุณในเมือง
นางปนัดดา อามาตยสมบัติ
นางปนัสยา กุลการี
นางปนางฐิติยา จองหมุง
นางปนิดา ทวีชาติ
นางปนิดา ภาวะพรหม
นางปนิดา สะอาดยวง
นางปนิตตา ตันงาม
นางปพัชญา สังขนอย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๘๒๖
๑๒๘๒๗
๑๒๘๒๘
๑๒๘๒๙
๑๒๘๓๐
๑๒๘๓๑
๑๒๘๓๒
๑๒๘๓๓
๑๒๘๓๔
๑๒๘๓๕
๑๒๘๓๖
๑๒๘๓๗
๑๒๘๓๘
๑๒๘๓๙
๑๒๘๔๐
๑๒๘๔๑
๑๒๘๔๒
๑๒๘๔๓
๑๒๘๔๔
๑๒๘๔๕
๑๒๘๔๖
๑๒๘๔๗
๑๒๘๔๘
๑๒๘๔๙
๑๒๘๕๐
๑๒๘๕๑

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางปพิชญา แกวหาญ
นางปพิชญา แกวอุไร
นางปพิชญา ยอดทอง
นางปภพพร นัยยปริวัตร
นางปภังกร นาเมืองรักษ
นางปภัส รักษาสุวรรณ
นางปภัสนันท พึงยา
นางปภัสรา กัลยาสนธิ์
นางสาวปภัสสร ถาวระ
นางสาวปภาดา ศรีนวล
นางสาวปภาวดีศ ทรงประโคน
นางปภาวรินทร กันนิดา
นางปภาวรินทร ศรีจําปา
นางสาวปรภรณ โพธิ์ศาลา
นางปรมาภรณ ทองสุ
นางประกอบแกว ภูสดศรี
นางประกาย กาบวัง
นางประกาย แสนกลา
นางประกายแกว ชิณชาง
นางสาวประกายแกว บัวภาเรือง
นางสาวประกายแกว พาเจริญ
นางประกายแกว สุขรี่
นางประกายคํา พรมณะ
นางประกายคํา มโนแกว
นางประกายดาว โรจนกิติรัตน
นางประกายทอง นครราช

๑๒๘๕๒
๑๒๘๕๓
๑๒๘๕๔
๑๒๘๕๕
๑๒๘๕๖
๑๒๘๕๗
๑๒๘๕๘
๑๒๘๕๙
๑๒๘๖๐
๑๒๘๖๑
๑๒๘๖๒
๑๒๘๖๓
๑๒๘๖๔
๑๒๘๖๕
๑๒๘๖๖
๑๒๘๖๗
๑๒๘๖๘
๑๒๘๖๙
๑๒๘๗๐
๑๒๘๗๑
๑๒๘๗๒
๑๒๘๗๓
๑๒๘๗๔
๑๒๘๗๕
๑๒๘๗๖
๑๒๘๗๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางประกายมาศ วรรักษ
นางประกายรัตน วงษศรีวรพล
นางสาวประกายรัศมี ทาระ
นางประกายวันต อาจวิชัย
นางสาวประกิจ หลอมประโคน
นางประเกียรติ สวางวงศ
นางประครอง บุญเติม
นางประครองจิตร ไตรยะขันธ
นางประคอง จันคง
นางประคอง ดลเสมอ
นางประคอง บุญรอด
นางประคอง วิบูลยกาญจน
นางประคอง วีระศักดิ์
นางประคอง สุขสันต
นางประคอง ออนจันทร
นางประคองขวัญ วันดี
นางประคิม รูปสี
นางประจบ ปตตาลาโพธิ์
นางสาวประจวบ บาลเพ็ชร
นางประจวบ บุญพอก
นางประจวบ พิมพบุญมา
นางสาวประจวบ ริกระโทก
นางประจวบ โศภิษฐิกุล
นางประจิน โพธิ์ศรี
นางประจินตนา ขันตี
นางประจิม ราชแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๘๗๘
๑๒๘๗๙
๑๒๘๘๐
๑๒๘๘๑
๑๒๘๘๒
๑๒๘๘๓
๑๒๘๘๔
๑๒๘๘๕
๑๒๘๘๖
๑๒๘๘๗
๑๒๘๘๘
๑๒๘๘๙
๑๒๘๙๐
๑๒๘๙๑
๑๒๘๙๒
๑๒๘๙๓
๑๒๘๙๔
๑๒๘๙๕
๑๒๘๙๖
๑๒๘๙๗
๑๒๘๙๘
๑๒๘๙๙
๑๒๙๐๐
๑๒๙๐๑
๑๒๙๐๒
๑๒๙๐๓

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางประเจิน ไชยมาลีอุปถัมภ
นางประชารักษ ศรีบรรเทา
นางประชิด โกพัฒนตา
นางประชิดพร อาจเอื้อม
นางประชุม รณสิทธิ์
นางประชุมพร กําจรฤทธิ์
นางประชุมพร คําวิแสง
นางประชุมพร ศิริจันทร
นางประณม วินิวรรณ
นางประณยา เจตนา
นางประดับ สมบูรณรัตน
นางประดับ สําลี
นางประดับ หาญลํายวง
นางสาวประดับ อุดม
นางสาวประดับพร บุญสมพงษ
นางสาวประติมา เทศพันธุ
นางประถม คะเณมา
นางประถม เรียนพงศชัย
นางประทิน ปนสกุล
นางประทิน เย็นทรวง
นางประทีป ทิชัย
นางประทีป รุงวรรณสิริ
นางประทีป ศรีชาทุม
นางประทุม ขําศรีสุข
นางประทุม เชื้อมอญ
นางประทุม เดื่อไธสง

๑๒๙๐๔
๑๒๙๐๕
๑๒๙๐๖
๑๒๙๐๗
๑๒๙๐๘
๑๒๙๐๙
๑๒๙๑๐
๑๒๙๑๑
๑๒๙๑๒
๑๒๙๑๓
๑๒๙๑๔
๑๒๙๑๕
๑๒๙๑๖
๑๒๙๑๗
๑๒๙๑๘
๑๒๙๑๙
๑๒๙๒๐
๑๒๙๒๑
๑๒๙๒๒
๑๒๙๒๓
๑๒๙๒๔
๑๒๙๒๕
๑๒๙๒๖
๑๒๙๒๗
๑๒๙๒๘
๑๒๙๒๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวประทุม พึ่งผล
นางประทุมทอง อดกลั้น
นางประทุมทิพย พรหมคุณ
นางประทุมพร หมัดสมัน
นางประทุมมา วงศทองเหลือ
นางประทุมวรรณ อิศเรนทร
นางประทุมวัน นาคดิลก
นางประทุมวัลย ทองมนต
นางประเทือง กองธรรม
นางประเทือง อินชาวนา
นางสาวประเทืองทอง อินสุพรรณ
นางประเทืองทิพย บัวจันทร
นางประนมพร อุทธวัง
นางสาวประนอม กมลคร
นางสาวประนอม กระจางภักดิ์
นางสาวประนอม คุมหมู
นางสาวประนอม จงจิตต
นางสาวประนอม จะปน
นางประนอม ใจเสารดี
นางประนอม ชัยยศ
นางสาวประนอม ทองธรรมชาติ
นางประนอม ทองเผือก
นางประนอม เทียมสิงห
นางประนอม นวมจะโปะ
นางประนอม นอบนอม
นางประนอม บัวแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๙๓๐
๑๒๙๓๑
๑๒๙๓๒
๑๒๙๓๓
๑๒๙๓๔
๑๒๙๓๕
๑๒๙๓๖
๑๒๙๓๗
๑๒๙๓๘
๑๒๙๓๙
๑๒๙๔๐
๑๒๙๔๑
๑๒๙๔๒
๑๒๙๔๓
๑๒๙๔๔
๑๒๙๔๕
๑๒๙๔๖
๑๒๙๔๗
๑๒๙๔๘
๑๒๙๔๙
๑๒๙๕๐
๑๒๙๕๑
๑๒๙๕๒
๑๒๙๕๓
๑๒๙๕๔
๑๒๙๕๕

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางประนอม บุตรา
นางประนอม พรมเช็ก
นางประนอม รถหามแห
นางสาวประนอม ศรีสุวรรณ
นางประนอม สําราญ
นางประนอม แสนนรินทร
นางประนอม หมื่นหนา
นางประนอม เอี่ยมเทียน
นางประนอมจิต ริยะตา
นางประพา สุนทรรัตน
นางประพาฬรัตน เอี่ยมโซ
นางสาวประพิน รัตนโชติ
นางประพิม กาจีนะ
นางประพิมพพร กระจายกลาง
นางประพิมพร วงศพุทธา
นางประพิศ ครอบเพชร
นางประพิศ ทองสรรค
นางประเพียร แกววรรณดี
นางประไพ เงินนอก
นางประไพ บุตรเรือง
นางสาวประไพ ประดับคํา
นางประไพ พลเมืองดี
นางประไพ พาติ๊
นางประไพ มณีรัตน
นางประไพ ศรีขวา
นางประไพ สูงภิไลย

๑๒๙๕๖
๑๒๙๕๗
๑๒๙๕๘
๑๒๙๕๙
๑๒๙๖๐
๑๒๙๖๑
๑๒๙๖๒
๑๒๙๖๓
๑๒๙๖๔
๑๒๙๖๕
๑๒๙๖๖
๑๒๙๖๗
๑๒๙๖๘
๑๒๙๖๙
๑๒๙๗๐
๑๒๙๗๑
๑๒๙๗๒
๑๒๙๗๓
๑๒๙๗๔
๑๒๙๗๕
๑๒๙๗๖
๑๒๙๗๗
๑๒๙๗๘
๑๒๙๗๙
๑๒๙๘๐
๑๒๙๘๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางประไพ อินถิติ
นางประไพ อุดมผล
นางประไพจิตร เสียงสุวรรณ
นางสาวประไพทรัพย ผูเจริญ
นางประไพพร ชูสกุล
นางสาวประไพพร ทศซา
นางสาวประไพพร บุญโท
นางสาวประไพพร ศิริพรหม
นางสาวประไพพัชร ดีอ่ํา
นางประไพพัชร ลิ่มเชย
นางประไพพิศ กันทอง
นางสาวประไพร หยุดรัมย
นางประไพร หลาบุญมา
นางประไพรัตน บารัมย
นางประไพรัตน แสงทอง
นางสาวประไพรินทร นธีนาม
นางประไพวรรณ ทองอน
นางสาวประไพศรี ประสานพันธ
นางประไพศรี สรรพพากยพิสุทธิ์
นางประภัศศรี คงเจริญ
นางประภัสนุช ไชยวงษา
นางประภัสศรี ปนะกาโน
นางประภัสสร กรอบเพ็ชร
นางประภัสสร คําเพชร
นางประภัสสร จันทรแดง
นางประภัสสร จันทรเภา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๙๘๒
๑๒๙๘๓
๑๒๙๘๔
๑๒๙๘๕
๑๒๙๘๖
๑๒๙๘๗
๑๒๙๘๘
๑๒๙๘๙
๑๒๙๙๐
๑๒๙๙๑
๑๒๙๙๒
๑๒๙๙๓
๑๒๙๙๔
๑๒๙๙๕
๑๒๙๙๖
๑๒๙๙๗
๑๒๙๙๘
๑๒๙๙๙
๑๓๐๐๐
๑๓๐๐๑
๑๓๐๐๒
๑๓๐๐๓
๑๓๐๐๔
๑๓๐๐๕
๑๓๐๐๖
๑๓๐๐๗

นางประภัสสร ไชยตะมาตย
นางประภัสสร เณรศิริ
นางประภัสสร บรรลุศิลป
นางสาวประภัสสร บัวระพันธ
นางประภัสสร ปานเนาว
นางประภัสสร ผิวศิริ
นางสาวประภัสสร โพธิ์จันทร
นางประภัสสร ภักสรสิทธิ์
นางประภัสสร มะณีพันธ
นางประภัสสร วงศธนพิศุทธ
นางสาวประภัสสร สะเดา
นางประภัสสร สุวรรณที
นางประภัสสร แสนเขียว
นางประภัสสร หวังดี
นางประภัสสร ไหวดี
นางสาวประภัสสร อสิพงษ
นางประภัสสรพร เมฆวัน
นางประภัสสรา สอนประสม
นางประภา ขนุนกอน
นางประภา จันทหอม
นางประภา ทองดอนนอย
นางประภา ศรีสงคราม
นางประภา หะสูง
นางประภากร กมล
นางสาวประภากร กระภูชัย
นางประภากร ทองนอย

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๐๐๘
๑๓๐๐๙
๑๓๐๑๐
๑๓๐๑๑
๑๓๐๑๒
๑๓๐๑๓
๑๓๐๑๔
๑๓๐๑๕
๑๓๐๑๖
๑๓๐๑๗
๑๓๐๑๘
๑๓๐๑๙
๑๓๐๒๐
๑๓๐๒๑
๑๓๐๒๒
๑๓๐๒๓
๑๓๐๒๔
๑๓๐๒๕
๑๓๐๒๖
๑๓๐๒๗
๑๓๐๒๘
๑๓๐๒๙
๑๓๐๓๐
๑๓๐๓๑
๑๓๐๓๒
๑๓๐๓๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวประภากร นีละวงศ
นางประภากานท มณีทัพ
นางประภาณี สมนา
นางประภานิช เดชพินิจ
นางประภาพร กิ่งมลิ
นางสาวประภาพร คนซื่อ
นางสาวประภาพร คําวันดี
นางสาวประภาพร เจริญทัศน
นางสาวประภาพร ชอมณี
นางประภาพร ธรรมวิพากย
นางประภาพร นะมะณี
นางประภาพร นาระ
นางสาวประภาพร บุญมณี
นางประภาพร บุญออน
นางประภาพร ประเสริฐศิลป
นางประภาพร แผลงศร
นางประภาพร พวงพุฒ
นางประภาพร พุมไม
นางประภาพร มะเสนะ
นางประภาพร รัตนะดี
นางประภาพร เรืองเดช
นางสาวประภาพร วิชญะไพบูลย
นางประภาพร สรอยแมน
นางสาวประภาพร สุดสน
นางสาวประภาพร อันสงคราม
นางประภาพรรณ ฉิมมาลี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๐๓๔
๑๓๐๓๕
๑๓๐๓๖
๑๓๐๓๗
๑๓๐๓๘
๑๓๐๓๙
๑๓๐๔๐
๑๓๐๔๑
๑๓๐๔๒
๑๓๐๔๓
๑๓๐๔๔
๑๓๐๔๕
๑๓๐๔๖
๑๓๐๔๗
๑๓๐๔๘
๑๓๐๔๙
๑๓๐๕๐
๑๓๐๕๑
๑๓๐๕๒
๑๓๐๕๓
๑๓๐๕๔
๑๓๐๕๕
๑๓๐๕๖
๑๓๐๕๗
๑๓๐๕๘
๑๓๐๕๙

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางประภาพรรณ ชอดริ
นางประภาพรรณ ชาแสน
นางประภาพรรณ ชุมดี
นางประภาพรรณ ทองสุข
นางประภาพรรณ ลีลาวัฒนศรีชัย
นางประภาพรรณ สุขเจริญ
นางประภาพรรณ สกุลเดช
นางสาวประภาภรณ วงศเปนพันธุ
นางสาวประภาภรณ วงษทอง
นางประภาภรณ ศรีสงค
นางประภาภรณ สากุล
นางประภาภรณ สุริยะมณี
นางประภามณฑ ตุยระพิงค
นางประภารัตน พรหมทา
นางประภาวดี กาสา
นางประภาวดี เหลาสิทธิ์
นางประภาวดี อินทะแสง
นางประภาวรินธร ชํานาญชัยศรี
นางประภาศรี คําสะอาด
นางประภาศรี ชุมพลรัตน
นางสาวประภาศรี บุตรเลี่ยม
นางสาวประภาศรี ปนทอง
นางประภาศรี พันธผูก
นางประภาศรี เย็นแจม
นางประภาสิริ ทรัพยวิริยา
นางประมณฑการณ สุธารักษนนท

๑๓๐๖๐
๑๓๐๖๑
๑๓๐๖๒
๑๓๐๖๓
๑๓๐๖๔
๑๓๐๖๕
๑๓๐๖๖
๑๓๐๖๗
๑๓๐๖๘
๑๓๐๖๙
๑๓๐๗๐
๑๓๐๗๑
๑๓๐๗๒
๑๓๐๗๓
๑๓๐๗๔
๑๓๐๗๕
๑๓๐๗๖
๑๓๐๗๗
๑๓๐๗๘
๑๓๐๗๙
๑๓๐๘๐
๑๓๐๘๑
๑๓๐๘๒
๑๓๐๘๓
๑๓๐๘๔
๑๓๐๘๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางประมวล บุญสงกา
นางประมวล อรุณรักษ
นางสาวประมาณ บุญยัง
นางประยงค กลิ่นหอมออน
นางประยงค ตอพันธุ
นางประยงค บุญประถัมภ
นางประยงค รวมจิตร
นางประยงค สะอาดเอี่ยม
นางประยอม ภูกัน
นางประยุง ภูตาเลิศ
นางประยูร กาเครือคํา
นางประยูร สารพล
นางสาวประยูร หนอแดง
นางสาวประยูรศรี เจียวกก
นางประยูรศรี นาคมิตร
นางสาวประรัชชญา สินทรัพย
นางประริญา วาป
นางประลํา เภชัยภูมิ
นางประวิณา ทองวิเศษ
นางประวิทย ขุนหาญ
นางประวิทย ชูแกว
นางประวีณนุช วงษพานิช
นางประวีณา เดนอุดม
นางสาวประสงค พรมภักดี
นางประสพสุข บุญเรืองศรี
นางสาวประสาทพร ชนะศักดิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๐๘๖
๑๓๐๘๗
๑๓๐๘๘
๑๓๐๘๙
๑๓๐๙๐
๑๓๐๙๑
๑๓๐๙๒
๑๓๐๙๓
๑๓๐๙๔
๑๓๐๙๕
๑๓๐๙๖
๑๓๐๙๗
๑๓๐๙๘
๑๓๐๙๙
๑๓๑๐๐
๑๓๑๐๑
๑๓๑๐๒
๑๓๑๐๓
๑๓๑๐๔
๑๓๑๐๕
๑๓๑๐๖
๑๓๑๐๗
๑๓๑๐๘
๑๓๑๐๙
๑๓๑๑๐
๑๓๑๑๑

นางประสาน นราศรี
นางประสาร จันเสนา
นางประเสริฐ ปลั่งประมูล
นางสาวประเสริฐพร นวพันธุ
นางประเสริฐศรี เสนาวงศ
นางประหยัด ทองภูธรณ
นางสาวประหยัด แมนสุข
นางประหยัด วัดแพง
นางประหยัด เอมโอด
นางปรัชญณรัตน ศรีสุวรรณ
นางปรัชญาภรณ สุกัญญา
นางปรัชนีย วังวงศ
นางปรัศณีญา ปนทอง
นางปรัสรา เนียมเเกว
นางปรางกมล ลอจงเฮง
นางปรางคสุมาลย พรหมทํา
นางปรางสินี ชางฉาย
นางสาวปราชนา อินทพันธุ
นางปราณิศา สมแวง
นางปราณี กอบจิตสะอาด
นางสาวปราณี กายอด
นางสาวปราณี โกมลไพศาล
นางสาวปราณี ขันที
นางปราณี ขันธิวัตร
นางสาวปราณี ขายสุวรรณ
นางปราณี คําแหง

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๑๑๒
๑๓๑๑๓
๑๓๑๑๔
๑๓๑๑๕
๑๓๑๑๖
๑๓๑๑๗
๑๓๑๑๘
๑๓๑๑๙
๑๓๑๒๐
๑๓๑๒๑
๑๓๑๒๒
๑๓๑๒๓
๑๓๑๒๔
๑๓๑๒๕
๑๓๑๒๖
๑๓๑๒๗
๑๓๑๒๘
๑๓๑๒๙
๑๓๑๓๐
๑๓๑๓๑
๑๓๑๓๒
๑๓๑๓๓
๑๓๑๓๔
๑๓๑๓๕
๑๓๑๓๖
๑๓๑๓๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางปราณี งามเลิศ
นางปราณี จรจรัส
นางปราณี จันทรศรี
นางสาวปราณี ฉายเพิ่ม
นางปราณี เชิดกลิ่น
นางปราณี ฐิติกิตติ์
นางปราณี ณัฐคุณานนท
นางสาวปราณี โตยะบุตร
นางปราณี เถาพันธ
นางสาวปราณี ทองประพันธ
นางปราณี ทองสืบสาย
นางปราณี ธนเรืองสุวรรณ
นางปราณี ธีระพิทยาตระกูล
นางสาวปราณี นันทะแสน
นางปราณี นามเหลา
นางสาวปราณี บุญทา
นางสาวปราณี บุญอนันต
นางปราณี บุตรโยจันโท
นางปราณี ปญญาวงศ
นางสาวปราณี ผิวแดง
นางปราณี พิทักษมงคล
นางสาวปราณี พิลายนต
นางปราณี มลายา
นางปราณี มาปน
นางปราณี ยาวะระ
นางปราณี ราชนิยม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๑๓๘
๑๓๑๓๙
๑๓๑๔๐
๑๓๑๔๑
๑๓๑๔๒
๑๓๑๔๓
๑๓๑๔๔
๑๓๑๔๕
๑๓๑๔๖
๑๓๑๔๗
๑๓๑๔๘
๑๓๑๔๙
๑๓๑๕๐
๑๓๑๕๑
๑๓๑๕๒
๑๓๑๕๓
๑๓๑๕๔
๑๓๑๕๕
๑๓๑๕๖
๑๓๑๕๗
๑๓๑๕๘
๑๓๑๕๙
๑๓๑๖๐
๑๓๑๖๑
๑๓๑๖๒
๑๓๑๖๓

นางปราณี รุงรัตน
นางปราณี ลิกขะไชย
นางปราณี ลีทอง
นางปราณี วงษโพธิ์
นางปราณี วิเศษกลิ่น
นางปราณี เวลาดี
นางปราณี เวียงเหล็ก
นางปราณี แวงอุย
นางปราณี ศรีสวรรค
นางสาวปราณี ศรีอุบล
นางปราณี ศิลา
นางปราณี ศีลานันท
นางสาวปราณี สละชีพ
นางสาวปราณี สิงหนารายณ
นางปราณี สุขสันตวิไล
นางสาวปราณี สุขสําราญ
นางปราณี สุขหอม
นางสาวปราณี สุพรรณโน
นางปราณี แสงตาปน
นางปราณี แสวงหา
นางสาวปราณี หวังประเสริฐ
นางปราณี อองหลี
นางปราณีต เขือดประโคน
นางสาวปราณีต ทองหนัก
นางสาวปราณีต เทียมศร
นางปราณีต เสารอง

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๑๖๔
๑๓๑๖๕
๑๓๑๖๖
๑๓๑๖๗
๑๓๑๖๘
๑๓๑๖๙
๑๓๑๗๐
๑๓๑๗๑
๑๓๑๗๒
๑๓๑๗๓
๑๓๑๗๔
๑๓๑๗๕
๑๓๑๗๖
๑๓๑๗๗
๑๓๑๗๘
๑๓๑๗๙
๑๓๑๘๐
๑๓๑๘๑
๑๓๑๘๒
๑๓๑๘๓
๑๓๑๘๔
๑๓๑๘๕
๑๓๑๘๖
๑๓๑๘๗
๑๓๑๘๘
๑๓๑๘๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวปราถนา จันทรทา
นางปรานอม โชคบุญธิยานนท
นางปรานอม ทศรฐ
นางสาวปรานอม นงรัตน
นางสาวปรานอม ปุกตั้ง
นางปรานอม เปลี่ยนสมัย
นางสาวปรานอม พรหมอินทร
นางปรานอม รัตนขอดสกุล
นางปรานอม แสนใจกลา
นางสาวปรานิสา ทองออน
นางปรารถนา เที่ยงธรรม
นางปรารถนา บทมาตย
นางปรารถนา บุตรโกบ
นางปรารถนา ปญโญ
นางสาวปรารถนา ศรีบุญเรือง
นางปรารถนาดี มณีวัง
นางปราใส สุทธิกรณ
นางปริฉัตร ธนะ
นางปริฉัตร หมอนทอง
นางปริชญา ตลับแกว
นางปริชญา มาสินธุ
นางปริชาติ พงษอัคคศิรา
นางปริชาติ ศรีมารักษ
นางสาวปริญญา เขตสกุล
นางปริญญา จันทรยิ้ม
นางปริญญา จุลทัศน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๑๙๐
๑๓๑๙๑
๑๓๑๙๒
๑๓๑๙๓
๑๓๑๙๔
๑๓๑๙๕
๑๓๑๙๖
๑๓๑๙๗
๑๓๑๙๘
๑๓๑๙๙
๑๓๒๐๐
๑๓๒๐๑
๑๓๒๐๒
๑๓๒๐๓
๑๓๒๐๔
๑๓๒๐๕
๑๓๒๐๖
๑๓๒๐๗
๑๓๒๐๘
๑๓๒๐๙
๑๓๒๑๐
๑๓๒๑๑
๑๓๒๑๒
๑๓๒๑๓
๑๓๒๑๔
๑๓๒๑๕

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางปริญญา ชังคะนารถ
นางปริญญา ยีมะเร็บ
นางปริญญา สลางสิงห
นางสาวปริญญา สายซอ
นางปริญญา หอมสมบัติ
นางปริญญารัตน เตชะมงคล
นางสาวปริญทิพย ทาวอง
นางปริญาพร คําเห็น
นางปริณดา ไกรคุณ
นางปริณดา อินทรสด
นางปริตตา ทะเสนฮด
นางสาวปริตา ชนะภู
นางสาวปรินทรญาดา ออนคง
นางปริมประภา นิยมสุข
นางปริมพัฒน แกวขาว
นางปริมภาภรณ แกวเทวา
นางสาวปริยทิพย บุญคง
นางปริยะดา กนกโชติวงษ
วาที่รอยตรีหญิง ปริยา ศิวิลัยซ
นางปริยานุช พันธุประสงค
นางสาวปริยาภัทร แสงอรุณรัตน
นางสาวปริศฎา ธนะ
นางสาวปริศนา กลิ่นตระกูล
นางปริศนา ขวัญเมือง
นางปริศนา คําดี
นางปริศนา เตยดอน

๑๓๒๑๖
๑๓๒๑๗
๑๓๒๑๘
๑๓๒๑๙
๑๓๒๒๐
๑๓๒๒๑
๑๓๒๒๒
๑๓๒๒๓
๑๓๒๒๔
๑๓๒๒๕
๑๓๒๒๖
๑๓๒๒๗
๑๓๒๒๘
๑๓๒๒๙
๑๓๒๓๐
๑๓๒๓๑
๑๓๒๓๒
๑๓๒๓๓
๑๓๒๓๔
๑๓๒๓๕
๑๓๒๓๖
๑๓๒๓๗
๑๓๒๓๘
๑๓๒๓๙
๑๓๒๔๐
๑๓๒๔๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางปริศนา ทรงวาจา
นางสาวปริศนา พุทธบาล
นางปริศนา เลาหภารากร
นางปริศนา วงศบัวพันธุ
นางสาวปริศนา วงศอินทรอยู
นางสาวปริศนา วิชาผง
นางปริศนา โสภาบุญ
นางปริสนา เมืองขวา
นางปรีชญา กวางคีรี
นางปรีชยา ปนคํา
นางปรีญา ชูสุริแสง
นางปรีญานุช ศรีวิโชติ
นางสาวปรีญาพร ชลาลัย
นางสาวปรีญาภรณ นาทุม
นางปรีณาภรณ คงมนต
นางสาวปรีดา จํานงจิต
นางสาวปรีดา ชูมณี
นางสาวปรีดา ชูศรี
นางปรีดา ไชยประภา
นางปรีดา ดิษฐสาคร
นางปรีดา นะนุน
นางปรีดา พิพัฒนผล
นางปรีดา มุณีแนม
นางสาวปรีดา ยิ่งวัฒนกุล
นางปรีดา ศรีรุงเรือง
นางสาวปรีดา แสงชวง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๒๔๒
๑๓๒๔๓
๑๓๒๔๔
๑๓๒๔๕
๑๓๒๔๖
๑๓๒๔๗
๑๓๒๔๘
๑๓๒๔๙
๑๓๒๕๐
๑๓๒๕๑
๑๓๒๕๒
๑๓๒๕๓
๑๓๒๕๔
๑๓๒๕๕
๑๓๒๕๖
๑๓๒๕๗
๑๓๒๕๘
๑๓๒๕๙
๑๓๒๖๐
๑๓๒๖๑
๑๓๒๖๒
๑๓๒๖๓
๑๓๒๖๔
๑๓๒๖๕
๑๓๒๖๖
๑๓๒๖๗

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางปรีดาณัฐ รักษาชนม
นางสาวปรีดานันท โนนคํา
นางปรีดาพร เกตุพจน
นางปรีดาพร ธุวังควัฒน
นางปรีดาภรณ วิภาตะภูติ
นางปรีดาภรณ สังขรอด
นางปรียกมล เวชกุล
นางปรียนันท พงศปภาวรินทร
นางปรียนิษฐ เจียกโคกกรวด
นางปรียะนุช โพธิ์ทอง
นางปรียา กอนแกว
นางปรียา ขาวปลอด
นางสาวปรียา คูณวงษ
นางสาวปรียา เดชโยธิน
นางปรียา ทรัพยเอี่ยม
นางปรียา นวลพุมรักษ
นางปรียา บุญผง
นางปรียา พลกุล
นางปรียา สําลี
นางสาวปรียา สุภาจันทร
นางปรียา หนูเอียด
นางปรียา หาทรัพย
นางสาวปรียา อภัยรัตน
นางสาวปรียาดา ทะพิงคแก
นางปรียาดา สุขสวาง
นางปรียานันท เหินไธสง

๑๓๒๖๘
๑๓๒๖๙
๑๓๒๗๐
๑๓๒๗๑
๑๓๒๗๒
๑๓๒๗๓
๑๓๒๗๔
๑๓๒๗๕
๑๓๒๗๖
๑๓๒๗๗
๑๓๒๗๘
๑๓๒๗๙
๑๓๒๘๐
๑๓๒๘๑
๑๓๒๘๒
๑๓๒๘๓
๑๓๒๘๔
๑๓๒๘๕
๑๓๒๘๖
๑๓๒๘๗
๑๓๒๘๘
๑๓๒๘๙
๑๓๒๙๐
๑๓๒๙๑
๑๓๒๙๒
๑๓๒๙๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางปรียานุช แกวบังเกิด
นางสาวปรียานุช วงษแกว
นางสาวปรียานุช อุปถัมภ
นางปรียาภรณ ค้ํายาง
นางปรียาภรณ จันทรละเอียด
นางปรียาภรณ ดําพะธิก
นางปรียาภรณ ตระการจันทร
นางปรียาภรณ ทดดอน
นางสาวปรียาภรณ ทาระบุตร
นางปรียาภรณ ผยองศักดิ์
นางปรียาภรณ ภูพิทักษพงศ
นางปรียาภรณ สงวนตัด
นางสาวปรียาภรณ แสงปญญา
นางปรียาภรณ โอสถานนท
นางสาวปรียาภัทร พลคุปตจิรกวิน
นางปรียาภา คํานุน
นางปรียามินท อุนทุลัย
นางปรียารัตน ชัยสงค
นางปรียารัตน แสงใสแกว
นางปรุงจิตร สุคําภา
นางสาวปรุงสิริญญ ไวยา
นางสาวปฤศนันท สังขทอง
นางสาวปฤษฏิ์ฏา ทัลกหิรัญวงศ
นางปลาทอง อัยวรรณ
นางสาวปลายฟา เชื้อสาวถี
นางปลื้มจิตต ไชยกําจร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๒๙๔
๑๓๒๙๕
๑๓๒๙๖
๑๓๒๙๗
๑๓๒๙๘
๑๓๒๙๙
๑๓๓๐๐
๑๓๓๐๑
๑๓๓๐๒
๑๓๓๐๓
๑๓๓๐๔
๑๓๓๐๕
๑๓๓๐๖
๑๓๓๐๗
๑๓๓๐๘
๑๓๓๐๙
๑๓๓๑๐
๑๓๓๑๑
๑๓๓๑๒
๑๓๓๑๓
๑๓๓๑๔
๑๓๓๑๕
๑๓๓๑๖
๑๓๓๑๗
๑๓๓๑๘
๑๓๓๑๙

นางปลื้มจิตร สาริกา
นางปวรพร นกแกว
นางปวริศา จินตะเวช
นางสาวปวริศา เทียมดามา
นางปวริศา นารถน้ําพอง
นางสาวปวริศา พลบุญ
นางปวริศา พิกุล
นางสาวปวริศา ยั่งยืน
นางปวริศา สิงหอุดร
นางปวริศาพร สมบัติพิบูลย
นางปวัญญา นาคะวงศ
นางปวัณรัตน ทองแจง
นางสาวปวันพัสตร แซศรีสง
นางปวันรัตน จันทรหางหวา
นางปวันรัตน ชยานนท
นางปวารณา รอยพิลา
นางสาวปวิชญตรา ยิ้มมี
นางสาวปวิชญา สินนอย
นางปวินดา กงเงิน
นางสาวปวีณนุช การินทอง
นางปวีณา จั่นรัตน
นางสาวปวีณา จิตจริงใจ
นางปวีณา ดิลกลาภ
นางปวีณา ทรงเดชะ
นางปวีณา แทนไธสง
นางปวีณา นราพงษ

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๓๒๐
๑๓๓๒๑
๑๓๓๒๒
๑๓๓๒๓
๑๓๓๒๔
๑๓๓๒๕
๑๓๓๒๖
๑๓๓๒๗
๑๓๓๒๘
๑๓๓๒๙
๑๓๓๓๐
๑๓๓๓๑
๑๓๓๓๒
๑๓๓๓๓
๑๓๓๓๔
๑๓๓๓๕
๑๓๓๓๖
๑๓๓๓๗
๑๓๓๓๘
๑๓๓๓๙
๑๓๓๔๐
๑๓๓๔๑
๑๓๓๔๒
๑๓๓๔๓
๑๓๓๔๔
๑๓๓๔๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางปวีณา บุตถาวร
นางสาวปวีณา ประสิทธิ์นอก
นางปวีณา ปนทา
นางปวีณา พรมโชติ
นางปวีณา ภูหัดการ
นางปวีณา สันเต
นางปวีณา อินตา
นางปวีรรักษ สบายเมือง
นางปวีลดา พลหาราช
นางปองขวัญ เจริญรัตน
นางปญจชลี เหลาศรี
นางปญจทรัพย อําพันธดี
นางปญจมา กิ่มเปยม
นางสาวปญจมา นุมนวล
นางสาวปญจรัตน จันทรสุริยา
นางสาวปญจรัตน เรืองไชยวุฒิ
นางปญจศีล ลออุทัย
นางปญจา คาระวงค
นางปญจา อินรีย
นางปญญชลี คําสอน
นางปญญณัฐ บุญคง
นางสาวปญญดา ศรีลาชัย
นางปญญดา สุขเนตร
นางสาวปญญา ดวงทวม
นางปญญา บุญทีไธสง
นางปญญา ยะสงคราม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๓๔๖
๑๓๓๔๗
๑๓๓๔๘
๑๓๓๔๙
๑๓๓๕๐
๑๓๓๕๑
๑๓๓๕๒
๑๓๓๕๓
๑๓๓๕๔
๑๓๓๕๕
๑๓๓๕๖
๑๓๓๕๗
๑๓๓๕๘
๑๓๓๕๙
๑๓๓๖๐
๑๓๓๖๑
๑๓๓๖๒
๑๓๓๖๓
๑๓๓๖๔
๑๓๓๖๕
๑๓๓๖๖
๑๓๓๖๗
๑๓๓๖๘
๑๓๓๖๙
๑๓๓๗๐
๑๓๓๗๑

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางปญญาพร ภาสอน
นางปญธาดา จันทรจิตรจริงใจ
นางปฐมา ศรีสวัสดิ์
นางปฐวีกานต นาคนวล
นางปณฑารีย ศรีสุนทร
นางสาวปณฑิตา สุกดํา
นางสาวปณณธร วิจารณ
นางสาวปณณพร เขตตรง
นางสาวปณณพร แพวขุนทด
นางสาวปณณพร สมร
นางสาวปณณรัตน โสภณวัฒนสิริ
นางปณพร พรหมคําแดง
นางสาวปณพร วงษกลาง
นางปณยวีร บัวใหญ
นางปณสิภัค พันธเสน
นางปดทุมมา มะลิสา
นางปตทมา วรนาม
นางปตมา ณ นคร
นางสาวปทธะมาพร อันทอง
นางปทมกาญจน ปญญาเหลือ
นางปทมณี ถึงสุข
นางปทมปาณี สงคง
นางสาวปทมพร คํามี
นางปทมพร รังไสยกมลธร
นางสาวปทมพร สายสิน
นางปทมา กลมเกลา

๑๓๓๗๒
๑๓๓๗๓
๑๓๓๗๔
๑๓๓๗๕
๑๓๓๗๖
๑๓๓๗๗
๑๓๓๗๘
๑๓๓๗๙
๑๓๓๘๐
๑๓๓๘๑
๑๓๓๘๒
๑๓๓๘๓
๑๓๓๘๔
๑๓๓๘๕
๑๓๓๘๖
๑๓๓๘๗
๑๓๓๘๘
๑๓๓๘๙
๑๓๓๙๐
๑๓๓๙๑
๑๓๓๙๒
๑๓๓๙๓
๑๓๓๙๔
๑๓๓๙๕
๑๓๓๙๖
๑๓๓๙๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางปทมา กังวาล
นางปทมา เขียวเจริญ
นางปทมา คงกระจาง
นางปทมา เจริญสุข
นางสาวปทมา แจมจํารัส
นางสาวปทมา ชังคะนารถ
นางสาวปทมา ชาติมาลากร
นางปทมา ตะเรียน
นางปทมา ทับทิมงาม
นางสาวปทมา ทัพหิรัญ
นางสาวปทมา บุตรชานนท
นางปทมา แปนพุดเย็น
นางปทมา ผดุงกุล
นางปทมา พรมมา
นางสาวปทมา พิกุลทอง
นางสาวปทมา ฟาสาร
นางปทมา มามะ
นางปทมา รอดมา
นางปทมา รุงศิริวัฒนกิจ
นางปทมา สุวรรณขํา
นางปทมา อาจหาญ
นางสาวปทมาพร นนทะสี
นางสาวปทมาพร วรภูมิ
นางสาวปทมาภรณ นวลขาว
นางสาวปทมาภรณ สุขพันธ
นางปทมารัตน สุทธิสงค

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๓๙๘
๑๓๓๙๙
๑๓๔๐๐
๑๓๔๐๑
๑๓๔๐๒
๑๓๔๐๓
๑๓๔๐๔
๑๓๔๐๕
๑๓๔๐๖
๑๓๔๐๗
๑๓๔๐๘
๑๓๔๐๙
๑๓๔๑๐
๑๓๔๑๑
๑๓๔๑๒
๑๓๔๑๓
๑๓๔๑๔
๑๓๔๑๕
๑๓๔๑๖
๑๓๔๑๗
๑๓๔๑๘
๑๓๔๑๙
๑๓๔๒๐
๑๓๔๒๑
๑๓๔๒๒
๑๓๔๒๓

นางปทมาวดี พันธะไชย
นางปทมาวรรณ คงสิมา
นางปทมาสน ทองไสล
นางปนนยริตา นาเมืองรักษ
นางปางทิพย วงษถาวร
นางปาจรีย ญาณสูตร
นางปาจรีย นาระกุล
นางสาวปาจรีย ปนศักดิ์
นางสาวปาจรีย วิเศษชัย
นางสาวปาจรีย สถิตยสวรรค
นางสาวปาจรีย สะอาดแกว
นางสาวปาจารีย ดุลนีย
นางปาจารีย ปญโญใหญ
นางสาวปาณิตา ไชยทองศรี
นางปาณิศา กลิ่นสันเทียะ
นางสาวปาณิศา แกวใจกลา
นางปาณิศา หลังชาย
นางปาณิสรา คงคา
นางสาวปาณิสรา ตอนเหนือ
นางปาณิสรา ทองแสวง
นางปาณิสรา ทองหนู
นางปาณิสรา บุศดี
นางปาณิสรา ปามุทา
นางปาณิสรา ปนเงิน
นางปาณิสรา วองพรรณงาม
นางปาณิสรา เสนาพันธ

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๔๒๔
๑๓๔๒๕
๑๓๔๒๖
๑๓๔๒๗
๑๓๔๒๘
๑๓๔๒๙
๑๓๔๓๐
๑๓๔๓๑
๑๓๔๓๒
๑๓๔๓๓
๑๓๔๓๔
๑๓๔๓๕
๑๓๔๓๖
๑๓๔๓๗
๑๓๔๓๘
๑๓๔๓๙
๑๓๔๔๐
๑๓๔๔๑
๑๓๔๔๒
๑๓๔๔๓
๑๓๔๔๔
๑๓๔๔๕
๑๓๔๔๖
๑๓๔๔๗
๑๓๔๔๘
๑๓๔๔๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางปาณิสรา แหวนวิเศษ
นางปาตีเมาะ ชุมผอม
นางปานจิตร บัวรินทร
นางปานทอง เบ็ญจศาสตร
นางสาวปานทิพย แกวพวง
นางสาวปานทิพย จุลบุตร
นางปานทิพย เจือจันทร
นางปานเพชร เครือบุญมา
นางปานมุก ทองสาย
นางปานรดา บัญหนองสา
นางปานระวีร ชนะมาร
นางปานหทัย บุญเสริม
นางปารณัท สุนันทา
นางปารณีย นิระภาพ
นางสาวปารณีย บุญมี
นางปารณีย ภิบาลจอมมี
นางสาวปารณีย อาญาพิทักษ
นางปารดา มโนรัตน
นางปารมี วิไลจิตเลิศ
นางสาวปารยปณิดา ชาติมนตรี
นางปาริฉัตร แตงกระโทก
นางปาริฉัตร ปะกิระตา
นางปาริฉัตร ภาษีภักดี
นางปาริชาต แกวศุภร
นางปาริชาต ขยายเสียง
นางสาวปาริชาต ไชยบุบผา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๔๕๐
๑๓๔๕๑
๑๓๔๕๒
๑๓๔๕๓
๑๓๔๕๔
๑๓๔๕๕
๑๓๔๕๖
๑๓๔๕๗
๑๓๔๕๘
๑๓๔๕๙
๑๓๔๖๐
๑๓๔๖๑
๑๓๔๖๒
๑๓๔๖๓
๑๓๔๖๔
๑๓๔๖๕
๑๓๔๖๖
๑๓๔๖๗
๑๓๔๖๘
๑๓๔๖๙
๑๓๔๗๐
๑๓๔๗๑
๑๓๔๗๒
๑๓๔๗๓
๑๓๔๗๔
๑๓๔๗๕

นางปาริชาต ทิลารักษ
นางปาริชาต บทมาตย
นางสาวปาริชาต บุญวิเชียร
นางปาริชาต ประจักษจิตร
นางสาวปาริชาต วิเชียร
นางปาริชาต สวนอักษร
นางสาวปาริชาต แสงพานิช
นางปาริชาติ กินาสูนย
นางปาริชาติ กุลไธสง
นางปาริชาติ แกวกันยา
นางสาวปาริชาติ คงศรี
นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ
นางสาวปาริชาติ โชติชวง
นางปาริชาติ ทักขินานนท
นางปาริชาติ ธีรกุล
นางปาริชาติ นุริศักดิ์
นางปาริชาติ ปุริสาย
นางสาวปาริชาติ พรมบุญ
นางปาริชาติ พลสาร
นางปาริชาติ แพนกุดเรือ
นางปาริชาติ ราษี
นางปาริชาติ วรรณราชู
นางปาริชาติ ศรีชมภู
นางปาริชาติ สงเสริม
นางปาริชาติ สีพันธบุญ
นางสาวปาริชาติ สุจริต

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๔๗๖
๑๓๔๗๗
๑๓๔๗๘
๑๓๔๗๙
๑๓๔๘๐
๑๓๔๘๑
๑๓๔๘๒
๑๓๔๘๓
๑๓๔๘๔
๑๓๔๘๕
๑๓๔๘๖
๑๓๔๘๗
๑๓๔๘๘
๑๓๔๘๙
๑๓๔๙๐
๑๓๔๙๑
๑๓๔๙๒
๑๓๔๙๓
๑๓๔๙๔
๑๓๔๙๕
๑๓๔๙๖
๑๓๔๙๗
๑๓๔๙๘
๑๓๔๙๙
๑๓๕๐๐
๑๓๕๐๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวปาริชาติ สุดตาชาติ
นางปาริชาติ สุวรรณพงษ
นางปาริชาติ แสนสมบัติ
นางปาริชาติ หวยหงษทอง
นางสาวปารินา แครกระโทก
นางปารีณา แสงแกว
นางปารีณา แสงฉาย
นางปารีดา ชัยสุโข
นางสาวปารียา ฟกอินทร
นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุล
นางปาลิดา ขันชัย
นางปาลิตา จันทบุตร
นางปาลี พงษศักดิ์ดี
นางปาวณีย อยูปรางค
นางปาหนัน ปาลสุข
นางปญา ประชุมทอง
นางสาวปนแกว ยังคํามั่น
นางสาวปนเงิน ทาสุวรรณ
นางปนปทุม กัลปดี
นางปนปนัทธ มาสาร
นางปนปนัทธ วงคสวัสดิ์
นางปนยา สมภูมิ
นางสาวปนรัก วิยา
นางปนรัตน คลายประเสริฐ
นางปนฤทัย ทองคํา
นางปนอนงค อัคนิจ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๕๐๒
๑๓๕๐๓
๑๓๕๐๔
๑๓๕๐๕
๑๓๕๐๖
๑๓๕๐๗
๑๓๕๐๘
๑๓๕๐๙
๑๓๕๑๐
๑๓๕๑๑
๑๓๕๑๒
๑๓๕๑๓
๑๓๕๑๔
๑๓๕๑๕
๑๓๕๑๖
๑๓๕๑๗
๑๓๕๑๘
๑๓๕๑๙
๑๓๕๒๐
๑๓๕๒๑
๑๓๕๒๒
๑๓๕๒๓
๑๓๕๒๔
๑๓๕๒๕
๑๓๕๒๖
๑๓๕๒๗

นางสาวปนอารีย สมเปง
นางปยกุล จันทเขตต
นางปยธิดา แกวสําราญ
นางปยธิดา ปลันธนภาคย
นางปยธิดา สารฤทธิ์
นางสาวปยนันท คําพินิจ
นางปยนันท ทั่งปราณี
นางปยนันท ลุนทองทา
นางสาวปยนันท วงศคํา
นางปยนันท สงวนศรี
นางสาวปยนาถ เครือวรรณ
นางปยนาถ เปยรกลิ่น
นางปยนารถ สุขมวง
นางปยนุช กาญจนะ
นางปยนุช แกนสา
นางปยนุช ขันทะกาศ
นางปยนุช คงคาย
นางปยนุช เที่ยงสงค
นางปยนุช นุชประมูล
นางปยนุช บัวพัฒน
นางปยนุช พวงพันธ
นางปยนุช เพชรมณี
นางปยนุช มีจั่นเพชร
นางปยนุช รอดทิม
นางปยนุช โรจนกุล
นางปยนุช ลําทอง

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๕๒๘
๑๓๕๒๙
๑๓๕๓๐
๑๓๕๓๑
๑๓๕๓๒
๑๓๕๓๓
๑๓๕๓๔
๑๓๕๓๕
๑๓๕๓๖
๑๓๕๓๗
๑๓๕๓๘
๑๓๕๓๙
๑๓๕๔๐
๑๓๕๔๑
๑๓๕๔๒
๑๓๕๔๓
๑๓๕๔๔
๑๓๕๔๕
๑๓๕๔๖
๑๓๕๔๗
๑๓๕๔๘
๑๓๕๔๙
๑๓๕๕๐
๑๓๕๕๑
๑๓๕๕๒
๑๓๕๕๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางปยนุช สุริโย
นางปยนุช แสนสิงห
นางปยนุช อิ้ววังโส
นางปยเนตร คําสุวรรณ
นางปยเนตร เสนะเวส
นางสาวปยพร จันทรละมูน
นางสาวปยพร เจริญมั่นคง
นางสาวปยพร ชุมจันทร
นางสาวปยพร ชูเทพ
นางปยพร พรมมี
นางปยพร สิงหสุวรรณ
นางสาวปยมน กรเพ็ชร
นางปยมาลย เพิ่มตระกูล
นางปยมาศ ไชยเทศ
นางปยมาศ สรอยจิตร
นางสาวปยรัฎธ ปูทา
นางปยรัตน ไทยธานี
นางปยรัตน เปลี่ยนพัด
นางปยรัตน วงคมณี
นางปยรัตน โสกูล
นางปยรัตน อุปรี
นางปยวดี ปฐพี
นางปยวดี ลีตี
นางปยวดี สิงหทองไชย
นางสาวปยวรรณ กลัดจันทร
นางสาวปยวรรณ เกิดเจริญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๕๕๔
๑๓๕๕๕
๑๓๕๕๖
๑๓๕๕๗
๑๓๕๕๘
๑๓๕๕๙
๑๓๕๖๐
๑๓๕๖๑
๑๓๕๖๒
๑๓๕๖๓
๑๓๕๖๔
๑๓๕๖๕
๑๓๕๖๖
๑๓๕๖๗
๑๓๕๖๘
๑๓๕๖๙
๑๓๕๗๐
๑๓๕๗๑
๑๓๕๗๒
๑๓๕๗๓
๑๓๕๗๔
๑๓๕๗๕
๑๓๕๗๖
๑๓๕๗๗
๑๓๕๗๘
๑๓๕๗๙

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางปยวรรณ โคตรบรรเทา
นางปยวรรณ โชติปฏิเวชกุล
นางปยวรรณ ตันติธนอมร
นางปยวรรณ ทรงชัย
นางปยวรรณ ทองเกื้อ
นางสาวปยวรรณ ธานีรัตนาภิบาล
นางปยวรรณ ปลั่งกลาง
นางปยวรรณ ปาโส
นางปยวรรณ ภูนาสูง
นางปยวรรณ มาตรา
นางสาวปยวรรณ วรบุตร
นางสาวปยวรรณ สําราญบํารุง
นางสาวปยวรรณ อนยาง
นางสาวปยะฉัตร ชาญตะกั่ว
นางปยะฉัตร ลิ่มวัฒนสัมพันธ
นางปยะดา เทียงดีฤทธิ์
นางสาวปยะดา พรหมดํา
นางปยะดา สละ
นางปยะดา สุวรรณแทน
นางปยะนาฏ ทองหมั้น
นางปยะนุช ผลภาคะ
นางปยะนุช พาลี
นางสาวปยะนุช มาศสุข
นางสาวปยะนุช วินทะไชย
นางสาวปยะนุช เสนทอง
นางปยะนุช อนุพันธ

๑๓๕๘๐
๑๓๕๘๑
๑๓๕๘๒
๑๓๕๘๓
๑๓๕๘๔
๑๓๕๘๕
๑๓๕๘๖
๑๓๕๘๗
๑๓๕๘๘
๑๓๕๘๙
๑๓๕๙๐
๑๓๕๙๑
๑๓๕๙๒
๑๓๕๙๓
๑๓๕๙๔
๑๓๕๙๕
๑๓๕๙๖
๑๓๕๙๗
๑๓๕๙๘
๑๓๕๙๙
๑๓๖๐๐
๑๓๖๐๑
๑๓๖๐๒
๑๓๖๐๓
๑๓๖๐๔
๑๓๖๐๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวปยะนุช อรรคฮาต
นางปยะนุช อินสองใจ
นางสาวปยะพร ดวงศรี
นางปยะพร ถนัดคา
นางปยะพร นิลวรณ
นางปยะพร ศรีวิเศษ
นางปยะพร สมบุญ
นางสาวปยะพร สีที
นางปยะพรรณ พูนทรัพย
นางปยะมล คนแรง
นางปยะมาศ กองเย็น
นางปยะมาศ คาโค
นางสาวปยะมาศ โถแพงจันทร
นางปยะรัตน โทคิตะ
นางสาวปยะรัตน สีคง
นางสาวปยะรัตน เสนียชัย
นางปยะรัตย หนูสวัสดิ์
นางปยะลักษณ พรผล
นางปยะวดี ถือทอง
นางปยะวดี สุริฉาย
นางปยะวรรณ แมนญาติ
นางสาวปยะวรรณ อินกัน
นางปยา โพธิ์งาม
นางปยากร เสริมชัย
นางสาวปยาพร ไพราม
นางสาวปยาภรณ พลเสนา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๖๐๖
๑๓๖๐๗
๑๓๖๐๘
๑๓๖๐๙
๑๓๖๑๐
๑๓๖๑๑
๑๓๖๑๒
๑๓๖๑๓
๑๓๖๑๔
๑๓๖๑๕
๑๓๖๑๖
๑๓๖๑๗
๑๓๖๑๘
๑๓๖๑๙
๑๓๖๒๐
๑๓๖๒๑
๑๓๖๒๒
๑๓๖๒๓
๑๓๖๒๔
๑๓๖๒๕
๑๓๖๒๖
๑๓๖๒๗
๑๓๖๒๘
๑๓๖๒๙
๑๓๖๓๐
๑๓๖๓๑

นางปยาภรณ พึ่งโคกสูง
นางปยาภรณ ยิ้มรัมย
นางปยาภรณ รัตนแกว
นางปยาภรณ เล็ดลอด
นางสาวปยาภรณ วันมี
นางสาวปยาภรณ สรอยระยา
นางปยาภรณ เเสงสวาง
นางปติรัตน ปญญา
นางปุญชรัศมิ์ วัฒนศิริภาวงศ
นางปุญชรัสมิ์ ประวันรัมย
นางสาวปุญชรัสมิ์ ใหมสุวรรณ
นางปุญญวรีย รุจิภัทรธาดา
นางปุญญานี อุตตระทร
นางปุญญิสา ผาสุก
นางปุญณดา ตุมตางหู
นางปุณญานันทน จิตราช
นางปุณญาภา โพธิ์สิทธิ์สถิตย
นางปุณฑริกา พันธุ
นางปุณณดา กุลสุวรรณ
นางสาวปุณณภา ขําโพธิ์
นางปุณณภา ถ้ําวัตรธนากร
นางปุณณภา นนทศรีราช
นางปุณณภา พลเยี่ยม
นางปุณณภา สามิบัติ
นางปุณณภา สุริยะภา
นางปุณณภา เสมอภาค

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๖๓๒
๑๓๖๓๓
๑๓๖๓๔
๑๓๖๓๕
๑๓๖๓๖
๑๓๖๓๗
๑๓๖๓๘
๑๓๖๓๙
๑๓๖๔๐
๑๓๖๔๑
๑๓๖๔๒
๑๓๖๔๓
๑๓๖๔๔
๑๓๖๔๕
๑๓๖๔๖
๑๓๖๔๗
๑๓๖๔๘
๑๓๖๔๙
๑๓๖๕๐
๑๓๖๕๑
๑๓๖๕๒
๑๓๖๕๓
๑๓๖๕๔
๑๓๖๕๕
๑๓๖๕๖
๑๓๖๕๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางปุณณยลักษณ อมรชัยสิน
นางปุณนภา พชรทรงยศ
นางปุณนัฏฐา มีพูล
นางปุณยธร วุฒิประภา
นางปุณยนุช ชินทะวัน
นางปุณยนุช ชื่นรัมย
นางปุณยนุช ปญญาดิลก
นางปุณยนุช ศิริศุภกรกุล
นางปุณยวีร นาราษฎร
นางปุณยวีร วุฒิเจริญสิทธิ์
นางปุณยาพร สังขนาค
นางสาวปุณรดา นิพิวรรณ
นางปุณรดา สิงหโยทะกา
นางสาวปุณิกา ยอดเพชร
นางปุณิกา เลิศสหกิจ
นางสาวปูน บุตรี
นางสาวปูริดาก อยูวราโชติ
นางเปมิกา อุปรินทร
นางเปรมกมล อินมะกอด
นางสาวเปรมจิต ตาลอุทัย
นางเปรมจิตต ลาสา
นางเปรมใจ สายพฤกษ
นางเปรมใจ อิฐอมรชัย
นางสาวเปรมชิตา สุวะพัฒน
นางเปรมยุดา เจริญศิริ
นางเปรมฤดี พลเชียงขวาง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๖๕๘
๑๓๖๕๙
๑๓๖๖๐
๑๓๖๖๑
๑๓๖๖๒
๑๓๖๖๓
๑๓๖๖๔
๑๓๖๖๕
๑๓๖๖๖
๑๓๖๖๗
๑๓๖๖๘
๑๓๖๖๙
๑๓๖๗๐
๑๓๖๗๑
๑๓๖๗๒
๑๓๖๗๓
๑๓๖๗๔
๑๓๖๗๕
๑๓๖๗๖
๑๓๖๗๗
๑๓๖๗๘
๑๓๖๗๙
๑๓๖๘๐
๑๓๖๘๑
๑๓๖๘๒
๑๓๖๘๓

นางเปรมฤดี เรืองชัย
นางเปรมฤดี ศรียะพันธ
นางเปรมวดี กองแกว
นางสาวเปรียบดาว ประพิณ
นางเปลี่ยมศรี เลิศขามปอม
นางสาวเปยมจิตต พละการ
นางสาวโปรยทอง แซแต
นางไปรยา ผิวนวล
นางผกากรอง อิ่มเกิด
นางสาวผกากานต กระเบา
นางผกาแกว อุนสําโรง
นางผกานันท สรอยศิริกุล
นางผกาพันธุ กันทะยะ
นางผกามาศ เมฆศรี
นางผกามาศ หนูแดง
นางผกามาศย รักษนาค
นางสาวผกามาส งอกเสมอ
นางผกามาส ศรีผล
นางผการัตน อุตรักษ
นางผกาวรรณ แดงตะโคตร
นางสาวผกาวรรณ พันธุพึ่ง
นางผจงศรี โจยสา
นางผดุงศิลป จําปาศรี
นางผลารักษ เดี่ยวไธสง
นางผอง การสราง
นางผองฉวี ปาละมุล

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๖๘๔
๑๓๖๘๕
๑๓๖๘๖
๑๓๖๘๗
๑๓๖๘๘
๑๓๖๘๙
๑๓๖๙๐
๑๓๖๙๑
๑๓๖๙๒
๑๓๖๙๓
๑๓๖๙๔
๑๓๖๙๕
๑๓๖๙๖
๑๓๖๙๗
๑๓๖๙๘
๑๓๖๙๙
๑๓๗๐๐
๑๓๗๐๑
๑๓๗๐๒
๑๓๗๐๓
๑๓๗๐๔
๑๓๗๐๕
๑๓๗๐๖
๑๓๗๐๗
๑๓๗๐๘
๑๓๗๐๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางผองผิว คิดอาน
นางสาวผองผิว สุขวรรณ
นางสาวผองผิว สุทธิ
นางผองพรรณ กลิ่นอุบล
นางผองพรรณ ขันเขียว
นางผองพรรณ เตะหมัดหมะ
นางผองพรรณ ระยัน
นางผองพรรณ บัววอง
นางผองภักดิ์ จันทรภาพ
นางสาวผองฤดี พวงประดิษฐ
นางผองศรี ขุมทอง
นางสาวผองศรี จูมสิมมา
นางผองศรี ถิ่นอภัย
นางผองศรี นาจําปา
นางผองศรี สดใส
นางสาวผองศรี สมยา
นางผองศรี อัครพงศพิสิฐ
นางผองศรี อูเงิน
นางสาวผองศรีรัตน ประทุมตา
นางสาวผองใส หอทอง
นางผะกาแกว สุวรรณจันทร
นางสาวผะอบ ปานเมือง
นางผาณิต ยงยิ่งหาญ
นางผาณิต วัดอินทร
นางผานิต ธรรมบุตร
นางสาวผานิต เอี่ยมโคกสูง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๗๑๐
๑๓๗๑๑
๑๓๗๑๒
๑๓๗๑๓
๑๓๗๑๔
๑๓๗๑๕
๑๓๗๑๖
๑๓๗๑๗
๑๓๗๑๘
๑๓๗๑๙
๑๓๗๒๐
๑๓๗๒๑
๑๓๗๒๒
๑๓๗๒๓
๑๓๗๒๔
๑๓๗๒๕
๑๓๗๒๖
๑๓๗๒๗
๑๓๗๒๘
๑๓๗๒๙
๑๓๗๓๐
๑๓๗๓๑
๑๓๗๓๒
๑๓๗๓๓
๑๓๗๓๔
๑๓๗๓๕

นางผานิตตา พานจันทร
นางผาสุข เนตรทอง
นางผาสุข สุตเตมีย
นางผิวผอง ปญญารัตน
นางสาวผุสดี คํามี
นางสาวผุสดี คําแหง
นางสาวผุสดี จงมีสุข
นางผุสดี จินดามณี
นางผุสดี ระโหฐาน
นางสาวผุสดี วงษเลิศ
นางผุสดี สุวรรณเทียบ
นางผุสดีภรณ กุมาพันธ
นางเผาพันธ อินทรเพ็ชร
นางสาวไผลอม บุษมงคล
นางสาวฝนทอง พิชัยพงษ
นางฝอยลม จงใจสิทธิ์
นางฝะริดา ลัสมาน
นางฝนแกว ฝอยวารี
นางฝาย ปจจัยเก
นางไฝฝน อ่ํารอด
นางพงคผกา มีสวัสดิ์
นางสาวพงพิสมร ขุยชัยภูมิ
นางพงศผกา ถิ่นแสนดี
นางพงศรัตน ถาวจตุรัส
นางพงศลัดดา มหาศักดิ์สุนทร
นางพงษพิส จําปาหอม

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๗๓๖
๑๓๗๓๗
๑๓๗๓๘
๑๓๗๓๙
๑๓๗๔๐
๑๓๗๔๑
๑๓๗๔๒
๑๓๗๔๓
๑๓๗๔๔
๑๓๗๔๕
๑๓๗๔๖
๑๓๗๔๗
๑๓๗๔๘
๑๓๗๔๙
๑๓๗๕๐
๑๓๗๕๑
๑๓๗๕๒
๑๓๗๕๓
๑๓๗๕๔
๑๓๗๕๕
๑๓๗๕๖
๑๓๗๕๗
๑๓๗๕๘
๑๓๗๕๙
๑๓๗๖๐
๑๓๗๖๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพงษเพ็ญ พูลพัฒน
นางพงษละดา กัลยานุกิจ
นางพงษสุดา พวงสาย
นางสาวพจนา บุญประกาศิต
นางพจนา พื้นชนะ
นางสาวพจนา เรืองไพศาล
นางสาวพจนา ลิ้มสุขศิริ
นางพจนา สถาพร
นางพจนา สินอยู
นางพจนาถ แปไธสง
นางสาวพจนารถ ทะวา
นางพจนีย ชัยมูล
นางพจนีย ชื่นชม
นางพจนีย ลุกจันทึก
นางพจนีย สมศรีแสง
นางสาวพจนีย สินชู
นางพจนีย อัฐนาค
นางพจมาน มีระลึก
นางพจมาน ศรีผุย
นางสาวพจมาลย สารแสน
นางสาวพชรณัฏฐ หิริโกกุลล
นางพชรณัฏฐ ออนละมัย
นางสาวพชรพร สาธุพันธ
นางพชรพร สิงขรอาสน
นางพชรพรรณ ดานวิไล
นางพชรรัชต อุดมผล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๗๖๒
๑๓๗๖๓
๑๓๗๖๔
๑๓๗๖๕
๑๓๗๖๖
๑๓๗๖๗
๑๓๗๖๘
๑๓๗๖๙
๑๓๗๗๐
๑๓๗๗๑
๑๓๗๗๒
๑๓๗๗๓
๑๓๗๗๔
๑๓๗๗๕
๑๓๗๗๖
๑๓๗๗๗
๑๓๗๗๘
๑๓๗๗๙
๑๓๗๘๐
๑๓๗๘๑
๑๓๗๘๒
๑๓๗๘๓
๑๓๗๘๔
๑๓๗๘๕
๑๓๗๘๖
๑๓๗๘๗

นางสาวพณารัตน บุตรชารี
นางพณาวรรณ พิณเสนาะ
นางพนทอง นวลบุดดี
นางพนม วิเศษชาติ
นางพนม สุวงศ
นางพนมพร เกาะลุน
นางพนมพร เกิดสีทอง
นางพนมพร ขันธิวัตร
นางพนมพร เดชะ
นางสาวพนมพร สายราช
นางพนมพร สําลี
นางพนมพร สุริโย
นางสาวพนมไพร สารวงษ
นางพนมมาศ ชาแทน
นางพนมศรี ทิมเที่ยง
นางพนอ กาบบัว
นางสาวพนัชกร มณีคํา
นางพนัดดา ขวัญสุวรรณ
นางพนันพร ไกรแกว
นางพนัสชนก มะเสนา
นางพนัสสรณ บุญตา
นางสาวพนาไพร วิเศษเตมีย
นางพนาไพร ศิริรัตน
นางพนารัตน จุลกองฮอ
นางสาวพนารัตน บุญยืน
นางพนารัตน ยอดสุวรรณ

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๗๘๘
๑๓๗๘๙
๑๓๗๙๐
๑๓๗๙๑
๑๓๗๙๒
๑๓๗๙๓
๑๓๗๙๔
๑๓๗๙๕
๑๓๗๙๖
๑๓๗๙๗
๑๓๗๙๘
๑๓๗๙๙
๑๓๘๐๐
๑๓๘๐๑
๑๓๘๐๒
๑๓๘๐๓
๑๓๘๐๔
๑๓๘๐๕
๑๓๘๐๖
๑๓๘๐๗
๑๓๘๐๘
๑๓๘๐๙
๑๓๘๑๐
๑๓๘๑๑
๑๓๘๑๒
๑๓๘๑๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพนารัตน รัตนประพันธ
นางสาวพนารัตน ฤทธิกาญจน
นางสาวพนารัตน วสุวัฒนศรี
นางพนารัตน สอนสี
นางพนารัตน สิทธิสาร
นางพนารัตน เสงี่ยมวิบูล
นางพนารัตน แสงดี
นางพนารัตน หาญมานพ
นางพนาวรรณ มงคลมล
นางพนาวรรณ อินธิแสง
นางพนาวสี พลสวาง
นางสาวพนาวัน พิกุลทอง
นางพนาวัลย งอสอน
นางพนาวัลย ศรีชมภู
นางพนิดา กุลเทียนประดิษฐ
นางพนิดา เกตุวงษ
นางพนิดา แกวมาลา
นางพนิดา โกนโกสพ
นางพนิดา เครือปละ
นางสาวพนิดา จันทะศรี
นางสาวพนิดา จิตรจรัส
นางสาวพนิดา ดํากฤษฎา
นางพนิดา ทําเสร็จ
นางพนิดา นูโพนทอง
นางพนิดา ผลวิลัย
นางสาวพนิดา พลทา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๘๑๔
๑๓๘๑๕
๑๓๘๑๖
๑๓๘๑๗
๑๓๘๑๘
๑๓๘๑๙
๑๓๘๒๐
๑๓๘๒๑
๑๓๘๒๒
๑๓๘๒๓
๑๓๘๒๔
๑๓๘๒๕
๑๓๘๒๖
๑๓๘๒๗
๑๓๘๒๘
๑๓๘๒๙
๑๓๘๓๐
๑๓๘๓๑
๑๓๘๓๒
๑๓๘๓๓
๑๓๘๓๔
๑๓๘๓๕
๑๓๘๓๖
๑๓๘๓๗
๑๓๘๓๘
๑๓๘๓๙

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางพนิดา รอดสัดถา
นางพนิดา วงศราช
นางพนิดา สกลนุรักษ
นางพนิดา สมคิด
นางพนิดา สังสมศักดิ์
นางพนิดา สินโพธิ์
นางสาวพนิดา อุณชาติ
นางพนิดา เอียดทุงคา
นางพนิตตา งามแสง
นางพนิตตา นิยมพันธ
นางสาวพนิตนันท เกศีนิลพรรณ
นางสาวพนิตนันท เพชรนาค
นางสาวพนิตนันท แสนโคตร
นางพนิตพร ไทนอ
นางพนิตานันท ยศไพโรจน
นางพนินทร มณีวรรณ
นางพนิสา กลองชนะ
นางสาวพนุชดา จินากูล
นางสาวพบจันทร ศรีสลุง
นางสาวพบพร ประนิสอน
นางสาวพยงค เมืองโคตร
นางพยอม จันทรหมอน
นางพยอม ธรรมณี
นางสาวพยอม นอยศรี
นางพยอม บัวผันสระนอย
นางสาวพยอม ยิ่งยงค

๑๓๘๔๐
๑๓๘๔๑
๑๓๘๔๒
๑๓๘๔๓
๑๓๘๔๔
๑๓๘๔๕
๑๓๘๔๖
๑๓๘๔๗
๑๓๘๔๘
๑๓๘๔๙
๑๓๘๕๐
๑๓๘๕๑
๑๓๘๕๒
๑๓๘๕๓
๑๓๘๕๔
๑๓๘๕๕
๑๓๘๕๖
๑๓๘๕๗
๑๓๘๕๘
๑๓๘๕๙
๑๓๘๖๐
๑๓๘๖๑
๑๓๘๖๒
๑๓๘๖๓
๑๓๘๖๔
๑๓๘๖๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพยอม รอดมา
นางพยอม วิชุมา
นางพยอม แสนเศษ
นางพยอม อาญาพิทักษ
นางสาวพยัตติกา หวยจันทร
นางพยุงวงศ ไชยวรพรหม
นางพยุงศรี ศิริภูล
นางพเยาว คงมินทร
นางพเยาว จันทรเพชรศรี
นางพเยาว ดวงทอง
นางพเยาว ทรัพยเกิด
นางพเยาว เยื่องกระโทก
นางสาวพเยาว รมณียพิกุล
นางพเยาว สุขเอมโอษฐ
นางพเยาว สุภาพิน
นางพเยาว สูนกามรัตน
นางพเยียกร เบี้ยกระโทก
นางพเยียรัตน สืบแกว
นางสาวพร พันธสุข
นางพร อนันตชื่นสุข
นางสาวพรกมล คลองแคลว
นางสาวพรกมล มั่นดุลยศิริ
นางพรกมล สุมงคล
นางสาวพรกานต กลมเกลียว
นางสาวพรจันทร วันวัฒนสันติกุล
นางพรจิตรา ชวยชู

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๘๖๖
๑๓๘๖๗
๑๓๘๖๘
๑๓๘๖๙
๑๓๘๗๐
๑๓๘๗๑
๑๓๘๗๒
๑๓๘๗๓
๑๓๘๗๔
๑๓๘๗๕
๑๓๘๗๖
๑๓๘๗๗
๑๓๘๗๘
๑๓๘๗๙
๑๓๘๘๐
๑๓๘๘๑
๑๓๘๘๒
๑๓๘๘๓
๑๓๘๘๔
๑๓๘๘๕
๑๓๘๘๖
๑๓๘๘๗
๑๓๘๘๘
๑๓๘๘๙
๑๓๘๙๐
๑๓๘๙๑

นางพรชนก ชมภูนอย
นางสาวพรชนก ชวยสุข
นางพรชนก ชุมคํา
นางพรชนก ชุมตา
นางพรชนก ตายหัวดง
นางพรชนก ยอดกระโทก
นางพรชนก วิลัยลาน
นางสาวพรชนก เวนบาป
นางพรชนิตว พัฒนาอนุสกุล
นางพรชรินทร จันทะสนธิ์
นางสาวพรชัย ปะโมทานัง
นางพรชิตา ตวนชื่น
นางสาวพรชิตา ธรรมศิริ
นางพรชื่น โพธิ์ทอง
นางสาวพรณภัส บุญแกว
นางพรณัฐชา อิ่มเนย
นางพรณิชา สิงหเสน
นางพรถวิล จันทรขาว
นางพรทวี ปรีชาวุฒิ
นางสาวพรทวีคุณ ศิริคุณ
นางพรทิพ กันภัย
นางสาวพรทิพย กลมดี
นางพรทิพย กิตติยายาม
นางพรทิพย แกนแกว
นางพรทิพย คงมาก
นางพรทิพย คอนพิรุณ

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๘๙๒
๑๓๘๙๓
๑๓๘๙๔
๑๓๘๙๕
๑๓๘๙๖
๑๓๘๙๗
๑๓๘๙๘
๑๓๘๙๙
๑๓๙๐๐
๑๓๙๐๑
๑๓๙๐๒
๑๓๙๐๓
๑๓๙๐๔
๑๓๙๐๕
๑๓๙๐๖
๑๓๙๐๗
๑๓๙๐๘
๑๓๙๐๙
๑๓๙๑๐
๑๓๙๑๑
๑๓๙๑๒
๑๓๙๑๓
๑๓๙๑๔
๑๓๙๑๕
๑๓๙๑๖
๑๓๙๑๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพรทิพย คําทิพย
นางพรทิพย ค้ํายาง
นางพรทิพย จันชารี
นางพรทิพย จันทนหอม
นางพรทิพย ใจเย็น
นางพรทิพย ชัชวรัตน
นางสาวพรทิพย ชาติกรณ
นางพรทิพย ไชยฤทธิ์
นางสาวพรทิพย ดํารงชัย
นางพรทิพย ตาไข
นางพรทิพย เตจะ
นางพรทิพย ถานะลุน
นางพรทิพย ทองสม
นางพรทิพย เทศแจม
นางพรทิพย โทนวม
นางพรทิพย ไทยเอียด
นางสาวพรทิพย นวลบุญมา
นางสาวพรทิพย นันทไชย
นางพรทิพย นุนสังข
นางพรทิพย โนนพะยอม
นางพรทิพย บัวคํา
นางสาวพรทิพย บัวทอง
นางพรทิพย บุญชวย
นางพรทิพย บุญชวย
นางพรทิพย บุญวงศ
นางพรทิพย ปะวาระณะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๙๑๘
๑๓๙๑๙
๑๓๙๒๐
๑๓๙๒๑
๑๓๙๒๒
๑๓๙๒๓
๑๓๙๒๔
๑๓๙๒๕
๑๓๙๒๖
๑๓๙๒๗
๑๓๙๒๘
๑๓๙๒๙
๑๓๙๓๐
๑๓๙๓๑
๑๓๙๓๒
๑๓๙๓๓
๑๓๙๓๔
๑๓๙๓๕
๑๓๙๓๖
๑๓๙๓๗
๑๓๙๓๘
๑๓๙๓๙
๑๓๙๔๐
๑๓๙๔๑
๑๓๙๔๒
๑๓๙๔๓

นางพรทิพย แปงการิยา
นางพรทิพย พวงทอง
นางพรทิพย พวงมาลัย
นางพรทิพย พิมัยรัมย
นางพรทิพย ภูแชมโชติ
นางพรทิพย ภูภักดี
นางพรทิพย มีเงิน
นางสาวพรทิพย เมืองแกว
นางพรทิพย ยศโยธิน
นางพรทิพย ยี่สารพัฒน
นางสาวพรทิพย รัตนบุรี
นางพรทิพย รัตนบุรี
นางพรทิพย รัตนสุริยากร
นางพรทิพย รัตพันธ
นางพรทิพย ลอยขจร
นางพรทิพย วงษดํารงศักดิ์
นางพรทิพย วรวงษ
นางพรทิพย วัฒนาเผาหอม
นางพรทิพย วิชัยผิน
นางสาวพรทิพย ศรีจําเริญ
นางพรทิพย ศรีสุข
นางพรทิพย สะอาด
นางพรทิพย สายสุวรรณ
นางพรทิพย สิทธิชัย
นางพรทิพย สิริปฐมโรจน
นางพรทิพย แสงกลา

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๙๔๔
๑๓๙๔๕
๑๓๙๔๖
๑๓๙๔๗
๑๓๙๔๘
๑๓๙๔๙
๑๓๙๕๐
๑๓๙๕๑
๑๓๙๕๒
๑๓๙๕๓
๑๓๙๕๔
๑๓๙๕๕
๑๓๙๕๖
๑๓๙๕๗
๑๓๙๕๘
๑๓๙๕๙
๑๓๙๖๐
๑๓๙๖๑
๑๓๙๖๒
๑๓๙๖๓
๑๓๙๖๔
๑๓๙๖๕
๑๓๙๖๖
๑๓๙๖๗
๑๓๙๖๘
๑๓๙๖๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพรทิพย หัสแดง
นางพรทิพย อรามโชติ
นางพรทิพย อันทรบุตร
นางพรทิพย อินตา
นางพรทิพย อินทรชุมนุม
นางพรทิพย อุปถัมภ
นางพรทิพย เอี่ยมมาลา
นางสาวพรทิพย ฮวดอุปต
นางสาวพรทิพา แกวบัวรมย
นางพรทิพา จินดาเหม
นางพรทิพา เจตมหันต
นางสาวพรทิพา ดอนหัวบอ
นางพรทิพา แตงโสภา
นางพรทิพา ทองแยม
นางพรทิพา ไพศาล
นางสาวพรทิพา รัชทินพันธ
นางพรทิวา หาญอาษา
นางสาวพรธพรรษ แกวปานกัน
นางสาวพรธิภา เฉลิมสุขศรี
นางพรธิรา ศรีละมุล
นางพรนภัส เรืองเวช
นางสาวพรนภัส หาญเชิงชัย
นางพรนภา จุยเจริญ
นางพรนภา ดอนพรม
นางพรนภา บอมวง
นางพรนภา พรหมนารท

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๙๗๐
๑๓๙๗๑
๑๓๙๗๒
๑๓๙๗๓
๑๓๙๗๔
๑๓๙๗๕
๑๓๙๗๖
๑๓๙๗๗
๑๓๙๗๘
๑๓๙๗๙
๑๓๙๘๐
๑๓๙๘๑
๑๓๙๘๒
๑๓๙๘๓
๑๓๙๘๔
๑๓๙๘๕
๑๓๙๘๖
๑๓๙๘๗
๑๓๙๘๘
๑๓๙๘๙
๑๓๙๙๐
๑๓๙๙๑
๑๓๙๙๒
๑๓๙๙๓

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรนภา พุทธานุ
นางพรนภา มาจาด
นางพรนภา อดุลยดิศร
นางพรนรินทร โสวรรณี
นางพรนอย โภชนะกิจ
นางสาวพรนัชชา มาตา
นางพรนิภา คงนวล
นางพรนิภา จําปานิล
นางพรนิภา ดวงชิน
นางพรนิภา พลราชม
นางพรนิภา สุริยันต
นางพรประภัสสร สิงหไชย
นางพรประภา ไกรนรา
นางสาวพรประภา อั๋นดอนกลอย
นางพรปราณี จันทะสิริ
นางพรปวีน เภารัศมี
นางพรพนา แกวกาหลง
นางพรพนา ไชยวงค
นางสาวพรพนา บุญปลอด
นางพรพนา ภานุรักษ
นางสาวพรพรรณ กรอกรวม
นางสาวพรพรรณ จุยวงศ
นางสาวพรพรรณ ชุมมงคล
นางสาวพรพรรณ
เตียวสุขประเสริฐ
๑๓๙๙๔ นางพรพรรณ ถาวร

๑๓๙๙๕
๑๓๙๙๖
๑๓๙๙๗
๑๓๙๙๘
๑๓๙๙๙
๑๔๐๐๐
๑๔๐๐๑
๑๔๐๐๒
๑๔๐๐๓
๑๔๐๐๔
๑๔๐๐๕
๑๔๐๐๖
๑๔๐๐๗
๑๔๐๐๘
๑๔๐๐๙
๑๔๐๑๐
๑๔๐๑๑
๑๔๐๑๒
๑๔๐๑๓
๑๔๐๑๔
๑๔๐๑๕
๑๔๐๑๖
๑๔๐๑๗
๑๔๐๑๘
๑๔๐๑๙
๑๔๐๒๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพรพรรณ ทรงสุหมัด
นางพรพรรณ พรหมเมือง
นางพรพรรณ เลิศชีวะ
นางสาวพรพรรณ เสนาจักร
นางพรพรรณ เหลาสุขา
นางสาวพรพรรษา เชื้อวีระชน
นางพรพรหม กองศรี
นางพรพรหม โสภา
นางพรพันธ ชุมใจ
นางพรพันธ วรรณโสภา
นางพรพัสนันท พรพุทธิชัย
นางพรพาวรรณ หาญงามนฤมล
นางพรพิกุล พรหมแสง
นางพรพิพัฒน ตั้งจิตรวัฒนากุล
นางพรพิมล โกสันเทียะ
นางพรพิมล เขตขัณฑ
นางพรพิมล คําฟก
นางสาวพรพิมล เครือคํา
นางพรพิมล จวงโส
นางพรพิมล แจงไธสง
นางพรพิมล แจมจันทร
นางสาวพรพิมล ชิมามาตร
นางสาวพรพิมล ธนะศรี
นางพรพิมล เนื่องชมภู
นางสาวพรพิมล เปลงคงคม
นางพรพิมล ผลกล่ํา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๐๒๑
๑๔๐๒๒
๑๔๐๒๓
๑๔๐๒๔
๑๔๐๒๕
๑๔๐๒๖
๑๔๐๒๗
๑๔๐๒๘
๑๔๐๒๙
๑๔๐๓๐
๑๔๐๓๑
๑๔๐๓๒
๑๔๐๓๓
๑๔๐๓๔
๑๔๐๓๕
๑๔๐๓๖
๑๔๐๓๗
๑๔๐๓๘
๑๔๐๓๙
๑๔๐๔๐
๑๔๐๔๑
๑๔๐๔๒
๑๔๐๔๓
๑๔๐๔๔
๑๔๐๔๕
๑๔๐๔๖

นางพรพิมล พื้นนวล
นางพรพิมล พูลพละ
นางพรพิมล ยอดตระกูลชัย
นางสาวพรพิมล ยังฉิม
นางพรพิมล ยินดีรส
นางพรพิมล ฤทธิ์เลื่อน
นางพรพิมล วงศงาม
นางพรพิมล วัชรกาฬ
นางพรพิมล เวลาเกิด
นางพรพิมล สมทอง
นางพรพิมล อินทรักษ
นางพรพิมล อินธิเดช
นางพรพิลาศ วานิช
นางพรพิศ อาจจีน
นางพรเพ็ญ แกวเกาะสะบา
นางพรเพ็ญ ขุนปกษี
นางพรเพ็ญ คุมบุงคลา
นางสาวพรเพ็ญ บัวทอง
นางสาวพรเพ็ญ พนาบํารุง
นางสาวพรเพ็ญ พลเสน
นางพรเพ็ญ สมบูรณ
นางพรเพ็ญ หัตถา
นางพรเพ็ญ ออนชางเหล็ก
นางสาวพรเพ็ญ อิ่มเอิบ
นางพรไพลิน รัตนอมรชัยกุล
นางพรภิญญา สําเภา

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๐๔๗
๑๔๐๔๘
๑๔๐๔๙
๑๔๐๕๐
๑๔๐๕๑
๑๔๐๕๒
๑๔๐๕๓
๑๔๐๕๔
๑๔๐๕๕
๑๔๐๕๖
๑๔๐๕๗
๑๔๐๕๘
๑๔๐๕๙
๑๔๐๖๐
๑๔๐๖๑
๑๔๐๖๒
๑๔๐๖๓
๑๔๐๖๔
๑๔๐๖๕
๑๔๐๖๖
๑๔๐๖๗
๑๔๐๖๘
๑๔๐๖๙
๑๔๐๗๐
๑๔๐๗๑
๑๔๐๗๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพรภินันท เนียมไธสง
นางพรภินันท ราชประโคน
นางพรมณี พันธสวัสดิ์
นางสาวพรรณงาม งามชัยภูมิ
นางพรรณงาม บุญศรี
นางสาวพรรณชนก มโนรัตน
นางพรรณทอง ทับชา
นางสาวพรรณทิพย เฉลิมวรรณ
นางพรรณทิพย ดุนา
นางสาวพรรณทิพย ศิริจันทพันธุ
นางพรรณทิพา เขื่อนเพชร
นางสาวพรรณทิพา จันทรทัง
นางพรรณทิพา ชังอินทร
นางพรรณทิพา ประวันตา
นางพรรณทิพา ภูแขงหมอก
นางพรรณทิพา วิไลพรหม
นางพรรณทิพา สุคนธารักษ
นางพรรณทิพา สุตาสุข
นางพรรณทิพา จันทา
นางพรรณทิวา เตารัตน
นางพรรณทิวา ศรีชนะ
นางสาวพรรณทิวา สินใหม
นางพรรณธิภา เจริญศิริ
นางพรรณนที อนอําพล
นางพรรณนิภา ไชยตนเทือก
นางพรรณปวีย สาระพันธ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๐๗๓
๑๔๐๗๔
๑๔๐๗๕
๑๔๐๗๖
๑๔๐๗๗
๑๔๐๗๘
๑๔๐๗๙
๑๔๐๘๐
๑๔๐๘๑
๑๔๐๘๒
๑๔๐๘๓
๑๔๐๘๔
๑๔๐๘๕
๑๔๐๘๖
๑๔๐๘๗
๑๔๐๘๘
๑๔๐๘๙
๑๔๐๙๐
๑๔๐๙๑
๑๔๐๙๒
๑๔๐๙๓
๑๔๐๙๔
๑๔๐๙๕
๑๔๐๙๖
๑๔๐๙๗
๑๔๐๙๘

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรรณพนัชกร เจนธนวิทย
นางพรรณพร ลูกฟก
นางสาวพรรณพร ศรลัมพ
นางพรรณพัชร พรมเพ็ชร
นางพรรณพัชร สุวรรณรัตน
นางสาวพรรณพิมพ คําศรี
นางพรรณพิลาส คําสิงหโสกเชือก
นางพรรณเพ็ญ ขวางกระโทก
นางพรรณภา ดวงทอง
นางสาวพรรณภา โพธิ์หลํา
นางพรรณมณี มะอาจเลิศ
นางพรรณรส ศิระธนารัณฑ
นางสาวพรรณระวี ประยูรวงศ
นางพรรณราย กิติศรีวรพันธุ
นางพรรณราย วัฒนดิลกวิทย
นางพรรณลดา ศรีแกว
นางสาวพรรณวดี ครึบกระโทก
นางพรรณวดี เทพไทยา
นางพรรณวดี เพ็งสาย
นางพรรณวดี มั่นจิต
นางพรรณวดี ศิริเนตร
นางพรรณวิภา เสาเวียง
นางพรรณษร ฆารอําไพ
นางพรรณอร มากวงษ
นางพรรณา ตระบูรณ
นางสาวพรรณา พรหมวิเชียร

๑๔๐๙๙
๑๔๑๐๐
๑๔๑๐๑
๑๔๑๐๒
๑๔๑๐๓
๑๔๑๐๔
๑๔๑๐๕
๑๔๑๐๖
๑๔๑๐๗
๑๔๑๐๘
๑๔๑๐๙
๑๔๑๑๐
๑๔๑๑๑
๑๔๑๑๒
๑๔๑๑๓
๑๔๑๑๔
๑๔๑๑๕
๑๔๑๑๖
๑๔๑๑๗
๑๔๑๑๘
๑๔๑๑๙
๑๔๑๒๐
๑๔๑๒๑
๑๔๑๒๒
๑๔๑๒๓
๑๔๑๒๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพรรณา รังรส
นางสาวพรรณิพา เมฆพัฒน
นางพรรณิภา กาละพวก
นางพรรณิภา ชมเชย
นางพรรณิภา พันธเนตร
นางพรรณิภา ยะพลหา
นางสาวพรรณี เครือชาลี
นางพรรณี จําเนียรกุล
นางพรรณี ชวยแทน
นางพรรณี ชัยฤกษ
นางพรรณี ชางเพ็ง
นางสาวพรรณี ซายสุพรรณ
นางสาวพรรณี ตาคําแสง
นางพรรณี ติ๊บพรม
นางพรรณี ตุลยกุล
นางพรรณี บุญสิริยะ
นางพรรณี ผูกพันธุ
นางพรรณี พรุเพชรแกว
นางพรรณี พุกาธร
นางพรรณี เพ็งศาสตร
นางพรรณี แฟงมูล
นางพรรณี ภิบาลวงษ
นางสาวพรรณี เมืองกุดเรือ
นางสาวพรรณี เยาวฤทธิ์
นางพรรณี รักษศรีทอง
นางพรรณี รัตนวิมลชัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๑๒๕
๑๔๑๒๖
๑๔๑๒๗
๑๔๑๒๘
๑๔๑๒๙
๑๔๑๓๐
๑๔๑๓๑
๑๔๑๓๒
๑๔๑๓๓
๑๔๑๓๔
๑๔๑๓๕
๑๔๑๓๖
๑๔๑๓๗
๑๔๑๓๘
๑๔๑๓๙
๑๔๑๔๐
๑๔๑๔๑
๑๔๑๔๒
๑๔๑๔๓
๑๔๑๔๔
๑๔๑๔๕
๑๔๑๔๖
๑๔๑๔๗
๑๔๑๔๘
๑๔๑๔๙

นางพรรณี ศรีนวล
นางพรรณี ศรีสยามไพศาล
นางพรรณี สังขสุวรรณ
นางพรรณี เสี่ยงบุญ
นางพรรณี หนูเมือง
นางพรรณี หองแซง
นางพรรณี อรุณพันธุ
นางพรรณี อักษรเสือ
นางพรรณี อินไข
นางพรรมาหา เพชรพรรณ
นางสาวพรรษชล บุญมี
นางสาวพรรษมณฑ
ภูริธนาสินศักดิ์
นางพรรัตน วิเชียร
นางพรรุง สิทธิศรีจันทร
นางพรฤดี มารศรี
นางสาวพรฤดี สองศรี
นางพรลภัส ทองชุบ
นางพรลภัส สุขชีวี
นางพรลักษณ ทิพยอักษร
นางสาวพรวิพัชร ศรีแกว
นางสาวพรวิภา คงรินทร
นางพรวิภา โควถาวร
นางพรวิภา ปนงา
นางพรวิภา ศรีเวียง
นางพรวิไล จุลเสวก

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๑๕๐
๑๔๑๕๑
๑๔๑๕๒
๑๔๑๕๓
๑๔๑๕๔
๑๔๑๕๕
๑๔๑๕๖
๑๔๑๕๗
๑๔๑๕๘
๑๔๑๕๙
๑๔๑๖๐
๑๔๑๖๑
๑๔๑๖๒
๑๔๑๖๓
๑๔๑๖๔
๑๔๑๖๕
๑๔๑๖๖
๑๔๑๖๗
๑๔๑๖๘
๑๔๑๖๙
๑๔๑๗๐
๑๔๑๗๑
๑๔๑๗๒
๑๔๑๗๓
๑๔๑๗๔
๑๔๑๗๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพรวีนัส วัชรกาวิน
นางพรศรี คลายสุวรรณ
นางสาวพรศรี เพ็งถาวร
นางพรศรี อินเล็ก
นางสาวพรศิริ กิจเกษตรกุล
นางพรศิริ เจริญพร
นางพรศิริ สุขเลี่ยง
นางพรศิลป เหวันต
นางพรสมัย กาวน
นางพรสริญ ศุภภาภิญโญ
นางพรสวรรค ขาวแร
นางพรสวรรค คณาทรัพยทวีสุข
นางพรสวรรค เตชะสกุลมาศ
นางพรสวรรค นนทะภา
นางสาวพรสวรรค บุตรดี
นางพรสวรรค พรมมร
นางพรสวรรค พุทธรักษา
นางพรสวรรค อาจสาลี
นางสาวพรสวาท ตรีรัตน
นางพรสุข กลับสง
นางพรสุดา กรีแสง
นางพรสุดา มั่นเกตุ
นางพรสุดา วิชัยรัตนกุล
นางพรสุพิศ ดีลวน
นางสาวพรสุรีย เลื่อนรัมย
นางพรสุรีย วรศิษฐ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๑๗๖
๑๔๑๗๗
๑๔๑๗๘
๑๔๑๗๙
๑๔๑๘๐
๑๔๑๘๑
๑๔๑๘๒
๑๔๑๘๓
๑๔๑๘๔
๑๔๑๘๕
๑๔๑๘๖
๑๔๑๘๗
๑๔๑๘๘
๑๔๑๘๙
๑๔๑๙๐
๑๔๑๙๑
๑๔๑๙๒
๑๔๑๙๓
๑๔๑๙๔
๑๔๑๙๕
๑๔๑๙๖
๑๔๑๙๗
๑๔๑๙๘
๑๔๑๙๙
๑๔๒๐๐
๑๔๒๐๑

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรสุรีย สุธนะวัฒน
นางสาวพรหทัย คงสิบ
นางพรหมภัสสร อยูพืช
นางสาวพรอนงค ศรีบุญเรือง
นางพรอนันต ประดับวัน
นางพรอารมณ กาฬมาตย
นางสาวพรอุมา วงษสวรรค
นางพรอุรา สังขพัฒน
นางพราวภร จันทรของชุม
นางพริ้งเพรา หรายพิมาย
นางพริตา ยอดสุรางค
นางพริ้มเพรา บุปผา
นางพฤดี นางสีคุณ
นางพฤษภา นิกรพิทยา
นางสาวพลอยนภัส วงษเสถียร
นางพลอยนภัส วิศัลยาพล
นางพลอยพัตร สุวรรณเนตร
นางพลอยภิวัลย สาโม
นางพลอยระวี อนุสรณ
นางพลับพลึง รังสินธุ
นางพลับพลึง อุตมานันท
นางพลิษฐา คูตระกูล
นางพวงแกว คําสีทา
นางพวงแกว ทองสนิท
นางพวงแกว พนสมุทร
นางพวงแกว รองประโคน

๑๔๒๐๒
๑๔๒๐๓
๑๔๒๐๔
๑๔๒๐๕
๑๔๒๐๖
๑๔๒๐๗
๑๔๒๐๘
๑๔๒๐๙
๑๔๒๑๐
๑๔๒๑๑
๑๔๒๑๒
๑๔๒๑๓
๑๔๒๑๔
๑๔๒๑๕
๑๔๒๑๖
๑๔๒๑๗
๑๔๒๑๘
๑๔๒๑๙
๑๔๒๒๐
๑๔๒๒๑
๑๔๒๒๒
๑๔๒๒๓
๑๔๒๒๔
๑๔๒๒๕
๑๔๒๒๖
๑๔๒๒๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพวงชมพู ลักษณะงาม
นางพวงทิพย เมืองแกว
นางพวงทิพย ยศกิจ
นางพวงประภา สุระมณี
นางพวงผกา ขีดขิน
นางพวงผกา ปาสาจันทร
นางพวงผกา หอไธสง
นางพวงพยอม เฉลิม
นางพวงพยอม ไชยศรี
นางพวงพยอม พาพลงาม
นางพวงพยอม อินแตง
นางพวงพันธุ แสนกลา
นางพวงพิกุล จาติ
นางพวงพิกุล โยธาวุธ
นางพวงเพชร กาญจนการุณ
นางพวงเพชร นรทีทาน
นางพวงเพชร นันททรัพย
นางพวงเพชร ผังรอดรัตน
นางสาวพวงเพชร สดศรี
นางสาวพวงเพ็ชร ใจศรี
นางพวงเพ็ชร อินโพ
นางพวงเพ็ชร ศรีสุข
นางพวงเพ็ญ จีระดิษฐ
นางพวงเพ็ญ อินทรเอี่ยม
นางพวงมะลัย นอยหมอ
นางพวงรักษ ไชยวัฒน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๒๒๘
๑๔๒๒๙
๑๔๒๓๐
๑๔๒๓๑
๑๔๒๓๒
๑๔๒๓๓
๑๔๒๓๔
๑๔๒๓๕
๑๔๒๓๖
๑๔๒๓๗
๑๔๒๓๘
๑๔๒๓๙
๑๔๒๔๐
๑๔๒๔๑
๑๔๒๔๒
๑๔๒๔๓
๑๔๒๔๔
๑๔๒๔๕
๑๔๒๔๖
๑๔๒๔๗
๑๔๒๔๘
๑๔๒๔๙
๑๔๒๕๐
๑๔๒๕๑
๑๔๒๕๒
๑๔๒๕๓

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพวงรัชต เพชรา
นางพวงรัตน จันธิมา
นางพวงรัตน ฉายประชีพ
นางสาวพวงรัตน พุมคชา
นางสาวพวงรัตน สุขชุม
สิบเอกหญิง พวงรัตน สุธา
นางพวงรัตน อมรลักษณ
นางพศวีร จันทรกระจาง
นางพสวรรณ บุญรักษา
นางพะเยาว คงยืน
นางสาวพักตรวิภา กุลชาติ
นางพักตรวิภา ตะเพียนทอง
นางพัชชธีรา รอดภัย
นางพัชชา คารศรี
นางสาวพัชญณัฏฐา เสมประเสริฐ
นางพัชญภศ ศรสําแดง
นางพัชญสิตา โพธิ์สังข
นางพัชญา วิเศษครอ
นางพัชฎา ซังขาว
นางพัชณี ฐิติวรการณกูล
นางพัชณี ผลจิตร
นางพัชณีย แสวงดี
นางสาวพัชนี กาสุริย
นางพัชนี ขอเหนี่ยวกลาง
นางพัชนี ดาเชิงเขา
นางพัชนี ถวิลไพร

๑๔๒๕๔
๑๔๒๕๕
๑๔๒๕๖
๑๔๒๕๗
๑๔๒๕๘
๑๔๒๕๙
๑๔๒๖๐
๑๔๒๖๑
๑๔๒๖๒
๑๔๒๖๓
๑๔๒๖๔
๑๔๒๖๕
๑๔๒๖๖
๑๔๒๖๗
๑๔๒๖๘
๑๔๒๖๙
๑๔๒๗๐
๑๔๒๗๑
๑๔๒๗๒
๑๔๒๗๓
๑๔๒๗๔
๑๔๒๗๕
๑๔๒๗๖
๑๔๒๗๗
๑๔๒๗๘
๑๔๒๗๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพัชนี มูลวรรณ
นางพัชนีกร จักเดชจันทร
นางพัชยา เครืออินตะ
นางพัชยา ปานทอง
นางพัชรกันย กุลประภัสสร
นางพัชรนันท แพงยา
นางพัชรนันท ศรีธนชาติพงศ
นางสาวพัชรพร ชัยมงคล
นางพัชรมณี คําวงศ
นางสาวพัชรมณี เลิศศิลปชัย
นางพัชรมาศ ทองหลวง
นางสาวพัชรรินทร ทะสม
นางพัชรวี อินทรอําคา
นางพัชรสุดา อางมณี
นางพัชรา ขาวแสง
นางสาวพัชรา จันทรทอง
นางพัชรา ตั้งเจิรญ
นางพัชรา นามวัฒน
นางสาวพัชรา นิมิตรถวิล
นางพัชรา เนื่องกําเหนิด
นางพัชรา พรหมนอย
นางพัชรา มุสิกสาร
นางสาวพัชรา วิมลอักษร
นางพัชรา สมควร
นางสาวพัชรา สมานไทย
นางสาวพัชรากร อุทิศรัมย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๒๘๐
๑๔๒๘๑
๑๔๒๘๒
๑๔๒๘๓
๑๔๒๘๔
๑๔๒๘๕
๑๔๒๘๖
๑๔๒๘๗
๑๔๒๘๘
๑๔๒๘๙
๑๔๒๙๐
๑๔๒๙๑
๑๔๒๙๒
๑๔๒๙๓
๑๔๒๙๔
๑๔๒๙๕
๑๔๒๙๖
๑๔๒๙๗
๑๔๒๙๘
๑๔๒๙๙
๑๔๓๐๐
๑๔๓๐๑
๑๔๓๐๒
๑๔๓๐๓
๑๔๓๐๔
๑๔๓๐๕

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางพัชราพร ตั้นวัฒนา
นางสาวพัชราพร เพ็ชรักษ
นางสาวพัชราพร ศรีจันทรอินทร
นางสาวพัชราพร อุดมทรัพย
นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ
นางสาวพัชราภรณ กุลบุตร
นางพัชราภรณ เข็มมะลัง
นางพัชราภรณ เครือเนตร
นางพัชราภรณ จังจิตตวัฒนกุล
นางพัชราภรณ ชางเกวียน
นางพัชราภรณ ไชยศร
นางสาวพัชราภรณ เดชสุภา
นางพัชราภรณ โถบํารุง
นางสาวพัชราภรณ ทศพร
นางพัชราภรณ นาทธนนันท
นางสาวพัชราภรณ นานวลคํา
นางพัชราภรณ นิธิเจริญ
นางพัชราภรณ ปองคําสิงห
นางพัชราภรณ พรหมจันทร
นางพัชราภรณ พูลทอง
นางสาวพัชราภรณ วงเวียน
นางพัชราภรณ สงขํา
นางสาวพัชราภรณ หยวกยง
นางพัชราวดี ประกอบแสง
นางพัชราวดี มุนเชย
นางพัชราวรรณ โพธิ์ศรี

๑๔๓๐๖
๑๔๓๐๗
๑๔๓๐๘
๑๔๓๐๙
๑๔๓๑๐
๑๔๓๑๑
๑๔๓๑๒
๑๔๓๑๓
๑๔๓๑๔
๑๔๓๑๕
๑๔๓๑๖
๑๔๓๑๗
๑๔๓๑๘
๑๔๓๑๙
๑๔๓๒๐
๑๔๓๒๑
๑๔๓๒๒
๑๔๓๒๓
๑๔๓๒๔
๑๔๓๒๕
๑๔๓๒๖
๑๔๓๒๗
๑๔๓๒๘
๑๔๓๒๙
๑๔๓๓๐
๑๔๓๓๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพัชราวลัย เกรียรัมย
นางพัชริญา คําแฝง
นางพัชริน ศุภกิจโกศล
นางพัชริน หมายแพทยจิตร
นางพัชรินทร กองสินแกว
นางพัชรินทร กันหามาลา
นางพัชรินทร กางออนตา
นางพัชรินทร เก็จมยูร
นางพัชรินทร คนเกณฑ
นางพัชรินทร คําทวี
นางพัชรินทร แคลวปรปกษ
นางสาวพัชรินทร จําเริญเจือ
นางพัชรินทร จุยสําราญ
นางสาวพัชรินทร ใจแนน
นางสาวพัชรินทร ชั้นอินทรงาม
นางพัชรินทร ชินคํา
นางสาวพัชรินทร ไชยนิลวงศ
นางพัชรินทร ไชยบุตร
นางพัชรินทร ไชยวัฒน
นางพัชรินทร ดานพงษ
นางพัชรินทร ทิพยเมืองพรหม
นางสาวพัชรินทร ทิศกระโทก
นางพัชรินทร เทพนวล
นางสาวพัชรินทร ธงยศ
นางสาวพัชรินทร ธรรมขันธ
นางพัชรินทร นัคสูนย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๓๓๒
๑๔๓๓๓
๑๔๓๓๔
๑๔๓๓๕
๑๔๓๓๖
๑๔๓๓๗
๑๔๓๓๘
๑๔๓๓๙
๑๔๓๔๐
๑๔๓๔๑
๑๔๓๔๒
๑๔๓๔๓
๑๔๓๔๔
๑๔๓๔๕
๑๔๓๔๖
๑๔๓๔๗
๑๔๓๔๘
๑๔๓๔๙
๑๔๓๕๐
๑๔๓๕๑
๑๔๓๕๒
๑๔๓๕๓
๑๔๓๕๔
๑๔๓๕๕
๑๔๓๕๖
๑๔๓๕๗

นางสาวพัชรินทร ประทุมขันธ
นางพัชรินทร ประเสริฐศิลป
นางพัชรินทร แผนทอง
นางพัชรินทร พรมสุบรรณ
นางสาวพัชรินทร เพชรกันหา
นางพัชรินทร เพ็ญยะสิทธิ์
นางพัชรินทร รวมรักษ
นางพัชรินทร เรืองเดช
นางพัชรินทร ลีลาน
นางพัชรินทร ฦาชา
นางพัชรินทร วรรณชัย
นางพัชรินทร วัดอักษร
นางสาวพัชรินทร ศรีแกว
นางพัชรินทร ศิริสุวรรณ
นางพัชรินทร สมนิยาม
นางพัชรินทร สิทธิอุไรนันท
นางพัชรินทร สุขประเสริฐ
นางพัชรินทร สุทธหลวง
นางพัชรินทร สุรินาม
นางพัชรินทร แสนอุบล
นางพัชรินทร อภิชนนันท
นางพัชรินทร อวมสถิตย
นางพัชรินทร อะทะขันธ
นางสาวพัชรินทร อินสะอาด
นางพัชรินทร อุชชิน
นางพัชรินทร เฮืองศรี

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓๕๘
๑๔๓๕๙
๑๔๓๖๐
๑๔๓๖๑
๑๔๓๖๒
๑๔๓๖๓
๑๔๓๖๔
๑๔๓๖๕
๑๔๓๖๖
๑๔๓๖๗
๑๔๓๖๘
๑๔๓๖๙
๑๔๓๗๐
๑๔๓๗๑
๑๔๓๗๒
๑๔๓๗๓
๑๔๓๗๔
๑๔๓๗๕
๑๔๓๗๖
๑๔๓๗๗
๑๔๓๗๘
๑๔๓๗๙
๑๔๓๘๐
๑๔๓๘๑
๑๔๓๘๒
๑๔๓๘๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพัชรินทรดา นาคพล
นางพัชริยา รักเสมอวงษ
นางพัชรี ขวัญมุข
นางพัชรี ขวัญสง
นางพัชรี เขียวมา
นางพัชรี คําแกว
นางพัชรี คําศรี
นางพัชรี จันโม
นางสาวพัชรี ชะโยรมย
นางพัชรี ชาตะวิทยากูล
นางสาวพัชรี เชื้อคําเพ็ง
นางพัชรี ไชยสิทธิ์
นางพัชรี ดวงสุทธิ์
นางพัชรี ตัณฑุลอุดม
นางพัชรี ทวมอน
นางสาวพัชรี ทองทักษิณ
นางสาวพัชรี ทองอม
นางพัชรี ทานะ
นางสาวพัชรี ธรรมวงษ
นางพัชรี นาคปน
นางพัชรี นาปรัง
นางสาวพัชรี บุญธรรม
นางพัชรี บุตรกูล
นางพัชรี ปรีชา
นางพัชรี ปะมา
นางพัชรี ปจจัยโคนัง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๓๘๔
๑๔๓๘๕
๑๔๓๘๖
๑๔๓๘๗
๑๔๓๘๘
๑๔๓๘๙
๑๔๓๙๐
๑๔๓๙๑
๑๔๓๙๒
๑๔๓๙๓
๑๔๓๙๔
๑๔๓๙๕
๑๔๓๙๖
๑๔๓๙๗
๑๔๓๙๘
๑๔๓๙๙
๑๔๔๐๐
๑๔๔๐๑
๑๔๔๐๒
๑๔๔๐๓
๑๔๔๐๔
๑๔๔๐๕
๑๔๔๐๖
๑๔๔๐๗
๑๔๔๐๘
๑๔๔๐๙

นางสาวพัชรี ปยะนันท
นางสาวพัชรี ปโย
นางพัชรี เผดิมผล
นางพัชรี พิทตระพันธ
นางพัชรี พูลเพิ่ม
นางพัชรี ภูนฤมิต
นางพัชรี ภูเพชร
นางพัชรี ภูวิเศษ
นางพัชรี ยงดี
นางพัชรี ราชเจริญ
นางสาวพัชรี เล็กรัตน
นางสาวพัชรี วิบูลยกุล
นางพัชรี วิริยสถิตยกุล
นางสาวพัชรี ศานติอาวรณ
นางพัชรี ศิริสวัสดิ์
นางพัชรี สังขประสิทธิ์
นางพัชรี สาแกว
นางพัชรี สามารถ
นางสาวพัชรี สิทธิพานิช
นางพัชรี สุขยิ่ง
นางพัชรี สุขสวัสดิ์
นางสาวพัชรี สุนทรพะลิน
นางพัชรี สุพรรณอางทอง
นางพัชรี หายหัดถี
นางพัชรี อนรรฆเมธี
นางพัชรี อุนละออ

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๔๑๐
๑๔๔๑๑
๑๔๔๑๒
๑๔๔๑๓
๑๔๔๑๔
๑๔๔๑๕
๑๔๔๑๖
๑๔๔๑๗
๑๔๔๑๘
๑๔๔๑๙
๑๔๔๒๐
๑๔๔๒๑
๑๔๔๒๒
๑๔๔๒๓
๑๔๔๒๔
๑๔๔๒๕
๑๔๔๒๖
๑๔๔๒๗
๑๔๔๒๘
๑๔๔๒๙
๑๔๔๓๐
๑๔๔๓๑
๑๔๔๓๒
๑๔๔๓๓
๑๔๔๓๔
๑๔๔๓๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพัชรีพร คงบุญ
นางพัชรีพร สาทิพจันทร
นางพัชรีพรรณ ตนภู
นางสาวพัชรีย กาทํามา
นางพัชรีย ฉวีวัฒน
นางพัชรีย ทานะขันธ
นางสาวพัชรีย ศรีชัย
นางพัชรียา นะทีวาส
นางพัชรียา เนยโอชา
นางสาวพัชลี เกษโร
นางสาวพัฐวดี ทองสีดํา
นางพัฒชา ฉายลิ้ม
นางพัฒตราภรณ แสนโหนง
นางพัฒนชรินทร ฮาบสุวรรณ
นางพัฒนนรี จันทรผล
นางพัฒนนรี ศรีพายัพ
นางพัฒนนรี ศิริวารินทร
นางพัฒนา แกวตัน
วาที่รอยตรีหญิง พัฒนา ขุนอินทร
นางพัฒนา เครือบุญ
นางสาวพัฒนา เต็มเพชร
นางพัฒนา บุญชู
นางพัฒนา รัตนนท
นางพัฒนา สาสนาม
นางพัฒนา สืบบุตร
นางพัฒนา สุนทรดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๔๓๖
๑๔๔๓๗
๑๔๔๓๘
๑๔๔๓๙
๑๔๔๔๐
๑๔๔๔๑
๑๔๔๔๒
๑๔๔๔๓
๑๔๔๔๔
๑๔๔๔๕
๑๔๔๔๖
๑๔๔๔๗
๑๔๔๔๘
๑๔๔๔๙
๑๔๔๕๐
๑๔๔๕๑
๑๔๔๕๒
๑๔๔๕๓
๑๔๔๕๔
๑๔๔๕๕
๑๔๔๕๖
๑๔๔๕๗
๑๔๔๕๘
๑๔๔๕๙
๑๔๔๖๐
๑๔๔๖๑

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพัฒนา สุวรรณไตร
นางสาวพัฒนา อาชาชาญ
นางพัฒนา อุทธา
นางพัฒนาพร เทพสุคนธ
นางพัฒนาภรณ ชุบขุนทด
นางพัณณชิตา กนกพงษเสถียร
นางพัณณชิตา เทพธรรม
นางสาวพัดชา ศรีเหรา
นางพัดดาว พิทักษโสภณ
นางพัทธธิดา โพธิ์เกตุ
นางพัทธธีรา ตันเวียง
นางพัทธธีรา หงษศรีจัน
นางสาวพัทธนันต แหยมแกว
นางพัทธนันท คําลือ
นางพัทธนันท นิลพัฒน
นางพัทธนันท พิทักษคีรีมาศ
นางพัทธนันท มาลัย
นางพัทธนิตษ กสิภูมิ
นางสาวพัทยา จารุตันติ์
นางสาวพัทยา เตจะติ
นางพัทยา ปงมะจักร
นางพัทรินทร ตื้อแปง
นางสาวพัทรียา อมรพิศาล
นางพันติกา ศรีมาชัย
นางพันทิพา พรหมมินทร
นางพันทิพา สาระไกร

๑๔๔๖๒
๑๔๔๖๓
๑๔๔๖๔
๑๔๔๖๕
๑๔๔๖๖
๑๔๔๖๗
๑๔๔๖๘
๑๔๔๖๙
๑๔๔๗๐
๑๔๔๗๑
๑๔๔๗๒
๑๔๔๗๓
๑๔๔๗๔
๑๔๔๗๕
๑๔๔๗๖
๑๔๔๗๗
๑๔๔๗๘
๑๔๔๗๙
๑๔๔๘๐
๑๔๔๘๑
๑๔๔๘๒
๑๔๔๘๓
๑๔๔๘๔
๑๔๔๘๕
๑๔๔๘๖
๑๔๔๘๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพันธฑีรา ภักดี
นางพันธทิพย พันธพงศ
นางพันธทิภา สรางชาง
นางพันธมณี คําพันธ
นางพันธิภา ประภาตะนันท
นางพันลัย ปรุงเรณู
นางสาวพันวิภา กาวินจะ
นางสาวพันิภา จันทะโสม
นางพัลภา แกวยอดจันทร
นางพัลลภา จันทรกอง
นางพัวพันธ วงศอุดมศิลป
นางพัษราภรณ สงวนรัตน
นางพัสดา ทับทิมทอง
นางพัสตรณัฐฐา รื่นณรงค
นางพัสนีย อุยตา
นางพัสวี ไพศาลธนสุข
นางพัสวีพิชญ ภักดีรัตนางกูร
นางสาวพาขวัญ นอยมวง
นางพาขวัญ อังกีรัตน
นางพาชื่น บุญเรือง
นางพาโชค สงคศิริ
นางพาโชค สาภูเมือง
นางพาซียะ บาฮะคิรี
นางพาณิภัค ปดภัย
นางพาณี กิ่งเกาะยาว
นางสาวพาณี ทองนิล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๔๘๘
๑๔๔๘๙
๑๔๔๙๐
๑๔๔๙๑
๑๔๔๙๒
๑๔๔๙๓
๑๔๔๙๔
๑๔๔๙๕
๑๔๔๙๖
๑๔๔๙๗
๑๔๔๙๘
๑๔๔๙๙
๑๔๕๐๐
๑๔๕๐๑
๑๔๕๐๒
๑๔๕๐๓
๑๔๕๐๔
๑๔๕๐๕
๑๔๕๐๖
๑๔๕๐๗
๑๔๕๐๘
๑๔๕๐๙
๑๔๕๑๐
๑๔๕๑๑
๑๔๕๑๒
๑๔๕๑๓

นางสาวพาตีตะ เลาะสุหลง
นางพาตีเมาะ หลงเก็ม
นางพาทิพย ชมคํา
นางพานแกว อิ่นสุทะ
นางพานทอง ไกรทอง
นางพานทอง คําทองดี
นางพานาลักษณ คงคีรี
นางพานิช เกลียวทอง
นางพานิชย วงคธานี
นางพาระณี เลอลาด
นางพาวินี ปนงาม
นางพาอีซะ แววทองคํา
นางสาวพาอีซะ นิยิ
นางพิกุล คุณพาที
นางพิกุล เครือเนียม
นางสาวพิกุล เงินทอง
นางพิกุล จิตหาญ
นางสาวพิกุล ใจเอื้อย
นางพิกุล บุญเรือง
นางพิกุล บุญเอี่ยม
นางพิกุล แผนสุพัด
นางสาวพิกุล พรมโย
นางพิกุล เพียนอก
นางพิกุล ละมุล
นางสาวพิกุล วงศแสน
นางสาวพิกุล วิไลลักษณ

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๕๑๔
๑๔๕๑๕
๑๔๕๑๖
๑๔๕๑๗
๑๔๕๑๘
๑๔๕๑๙
๑๔๕๒๐
๑๔๕๒๑
๑๔๕๒๒
๑๔๕๒๓
๑๔๕๒๔
๑๔๕๒๕
๑๔๕๒๖
๑๔๕๒๗
๑๔๕๒๘
๑๔๕๒๙
๑๔๕๓๐
๑๔๕๓๑
๑๔๕๓๒
๑๔๕๓๓
๑๔๕๓๔
๑๔๕๓๕
๑๔๕๓๖
๑๔๕๓๗
๑๔๕๓๘
๑๔๕๓๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพิกุล ศรีพลลา
นางพิกุล ศึกสงคราม
นางพิกุล สุทธหลวง
นางพิกุล หมื่นไธสง
นางพิกุล อิโน
นางพิกุลแกว รวยทรัพย
นางสาวพิกุลแกว แสวงสุข
นางพิกุลทอง กออําไพ
นางสาวพิกุลทอง บุญคํา
นางสาวพิกุลทอง แววไธสง
นางพิกุลทอง สังขเงิน
นางสาวพิจิกานต ศรีพิมาย
นางสาวพิจิตรา คํามันตรี
นางพิชชา ศรีสุข
นางพิชชานันท โชติวรรธอนันต
นางพิชฌารักษ ภานุมาส
นางพิชญนรี สพานทอง
นางพิชญสิณี เจริญรัตน
นางพิชญสินี แสนคํา
นางสาวพิชญา แกวกา
นางพิชญา คําเรือง
นางสาวพิชญา จานเขื่อง
นางพิชญา โชติชวง
นางพิชญา เบี้ยแกว
นางสาวพิชญา โมฬาศรี
นางพิชญา หมทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๕๔๐
๑๔๕๔๑
๑๔๕๔๒
๑๔๕๔๓
๑๔๕๔๔
๑๔๕๔๕
๑๔๕๔๖
๑๔๕๔๗
๑๔๕๔๘
๑๔๕๔๙
๑๔๕๕๐
๑๔๕๕๑
๑๔๕๕๒
๑๔๕๕๓
๑๔๕๕๔
๑๔๕๕๕
๑๔๕๕๖
๑๔๕๕๗
๑๔๕๕๘
๑๔๕๕๙
๑๔๕๖๐
๑๔๕๖๑
๑๔๕๖๒
๑๔๕๖๓
๑๔๕๖๔
๑๔๕๖๕

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพิชญาดา คําชมภู
นางพิชญาพร บุญเกิด
นางสาวพิชญาพร พลนาคู
นางพิชญาภัค พุทธวงค
นางสาวพิชญาภา กาละพงษ
นางสาวพิชญาภา เกษรบัว
นางสาวพิชญาภา คงหอม
นางพิชญาภา จันทรโภคทรัพย
นางพิชญาภา เสถียรเขต
นางสาวพิชญาภา อินธิแสง
นางพิชญามณฑน วัฒนธัชพงศ
นางพิชยา แทนพลกรัง
นางพิชยา เสนามนตรี
นางพิชรดา อุตรนาม
นางพิชริน ทักษิณ
นางสาวพิชาภรณ อิ่มกระจาง
นางสาวพิชามญชุ คําแกว
นางพิชามญชุ จันทรศร
นางสาวพิชามญชุ วงษสุรภินันท
นางพิชามญชุ เหมือนเพ็ชร
นางพิเชษฐ อยูเมือง
นางพิฌาณิกา ไทยจินดา
นางสาวพิญญารัศม สิงหะ
นางพิฐชญาณ ไพรดํา
นางพิณฑา สุขศรีทอง
นางพิณณพัฒน อภิวัชรารัตน

๑๔๕๖๖
๑๔๕๖๗
๑๔๕๖๘
๑๔๕๖๙
๑๔๕๗๐
๑๔๕๗๑
๑๔๕๗๒
๑๔๕๗๓
๑๔๕๗๔
๑๔๕๗๕
๑๔๕๗๖
๑๔๕๗๗
๑๔๕๗๘
๑๔๕๗๙
๑๔๕๘๐
๑๔๕๘๑
๑๔๕๘๒
๑๔๕๘๓
๑๔๕๘๔
๑๔๕๘๕
๑๔๕๘๖
๑๔๕๘๗
๑๔๕๘๘
๑๔๕๘๙
๑๔๕๙๐
๑๔๕๙๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพิณทิพย พงษขํา
นางพิณนภัส เรืองทองเมือง
นางพิณรัตน พันธปน
นางพิดอน พองเสียง
นางสาวพิตตินันท ฉัตรหลวง
นางพิทยา ขุนกิจ
นางพิทยา นิลคง
นางสาวพิทยา พันธะไชย
นางพิทยา อินทุรัตน
นางพิทยา อิ้มคํา
นางพิทยาพร พรหมดี
นางพิทยาภรณ โหงนคํา
นางพินพนา อัฐนาค
นางพินรุง สอดศรี
นางพินิจ พิลาบุตร
นางสาวพินิดา ศิริมาสกุล
นางพินิตย ออนทอง
นางสาวพินิตา เอี๊ยบกงไชย
นางพิพัฒนพร ดวงจันทรโชติ
นางพิม นามวงศ
นางพิม ศรีหวัง
นางพิมใจ สงวนศักดิ์
นางพิมชนก แสงคํากุล
นางพิมญาดา สังขนุกิจ
นางพิมญาภัศ สิมสวัสดิ์
นางสาวพิมเดือน สังขทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๕๙๒
๑๔๕๙๓
๑๔๕๙๔
๑๔๕๙๕
๑๔๕๙๖
๑๔๕๙๗
๑๔๕๙๘
๑๔๕๙๙
๑๔๖๐๐
๑๔๖๐๑
๑๔๖๐๒
๑๔๖๐๓
๑๔๖๐๔
๑๔๖๐๕
๑๔๖๐๖
๑๔๖๐๗
๑๔๖๐๘
๑๔๖๐๙
๑๔๖๑๐
๑๔๖๑๑
๑๔๖๑๒
๑๔๖๑๓
๑๔๖๑๔
๑๔๖๑๕
๑๔๖๑๖
๑๔๖๑๗

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพิมเดือน สังขทอง
นางพิมประพา พาสวาง
นางพิมประภา ฤทธิ์เดช
นางพิมพกานต ขาวสะอาด
นางพิมพจันทร ศิริบุญมา
นางพิมพใจ พนมอุปถัมภ
นางพิมพฉวี ฉายา
นางพิมพชนก ทองบุราณ
นางพิมพชนก ทุมชาติ
นางพิมพชนก เพ็งพานิช
นางสาวพิมพชนก ศิริออน
นางสาวพิมพชนก สุวรรณโชติ
นางสาวพิมพชนากานต วิชาศิลป
นางพิมพญาดา บุดดา
นางพิมพญาดา ยศปญญา
นางพิมพณัฐชยา เทียนเจษฎา
นางสาวพิมพณิศา รัศมีขอนพุดซา
นางพิมพณิศา ศิลปบุญประกอบ
นางพิมพนารา นุปง
นางพิมพนิภา วงศกิตติชวลิต
นางพิมพประไพ ขันทอง
นางพิมพปวีณ รมณชิต
นางพิมพปวีณ ศิริพงษ
นางพิมพผกา ดํารงธรรม
นางพิมพพจี พันธนิตย
นางสาวพิมพพร ชาวแสน

๑๔๖๑๘
๑๔๖๑๙
๑๔๖๒๐
๑๔๖๒๑
๑๔๖๒๒
๑๔๖๒๓
๑๔๖๒๔
๑๔๖๒๕
๑๔๖๒๖
๑๔๖๒๗
๑๔๖๒๘
๑๔๖๒๙
๑๔๖๓๐
๑๔๖๓๑
๑๔๖๓๒
๑๔๖๓๓
๑๔๖๓๔
๑๔๖๓๕
๑๔๖๓๖
๑๔๖๓๗
๑๔๖๓๘
๑๔๖๓๙
๑๔๖๔๐
๑๔๖๔๑
๑๔๖๔๒
๑๔๖๔๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพิมพพร ตันนิรัตร
นางสาวพิมพพร ทองภูเบศร
นางสาวพิมพพร พิรักษา
นางสาวพิมพพร เพ็ชอินทร
นางพิมพพร อินตะแสน
นางพิมพพรรณ ปานเขียว
นางพิมพพรรณ สมทรา
นางพิมพพาวรรณ นิยมเดชา
นางพิมพพิชชา กันทาสุวรรณ
นางสาวพิมพพิชชา แกวสีหมอก
นางพิมพพิชชา เชื้อประทุม
นางสาวพิมพพิมล ตะนะวงค
นางสาวพิมพพิศา ชัชชวพันธ
นางสาวพิมพพิศา เรืองรัมย
นางพิมพภัฏชฎา พิกุลทอง
นางพิมพภัทร ศรีรินทร
นางสาวพิมพมาดา เนื่องสมศรี
นางสาวพิมพมาดา เรืองนุย
นางพิมพร ทองกอน
นางพิมพรดา ธิปอ
นางสาวพิมพฤดี บรรณกิจ
นางพิมพลดา มั่งคั่ง
นางสาวพิมพลภัส โชคดุลย
นางพิมพลักษณ หมองคํามี
นางพิมพวรรณ มหาพรม
นางพิมพวรรณ พงศกาสอ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๖๔๔
๑๔๖๔๕
๑๔๖๔๖
๑๔๖๔๗
๑๔๖๔๘
๑๔๖๔๙
๑๔๖๕๐
๑๔๖๕๑
๑๔๖๕๒
๑๔๖๕๓
๑๔๖๕๔
๑๔๖๕๕
๑๔๖๕๖
๑๔๖๕๗
๑๔๖๕๘
๑๔๖๕๙
๑๔๖๖๐
๑๔๖๖๑
๑๔๖๖๒
๑๔๖๖๓
๑๔๖๖๔
๑๔๖๖๕
๑๔๖๖๖
๑๔๖๖๗
๑๔๖๖๘
๑๔๖๖๙

นางพิมพวรรณ สุดสวาสดิ์
นางสาวพิมพวรักษ ไชยรักษ
นางสาวพิมพวรา ดวงแกว
นางสาวพิมพวรีย บุนหลี
นางพิมพวัลย ผลวานิชย
นางพิมพวิไล ศรีสุภักดิ์
นางสาวพิมพสมัย กุณพันธ
นางพิมพสิริ ตะเพียนทอง
นางสาวพิมพสุภัค ชูเชิด
นางพิมพสุภัค ปญญาอินทร
นางพิมพสุภา ค้ําชู
นางพิมพสุภา เจียงภูเขียว
นางพิมพัชร การุญ
นางพิมพา ไชยแกว
นางพิมพา บุญเย็น
นางพิมพิศา ขันธสะอาด
นางพิมภา หงไธสงค
นางพิมภารัตน เชื่อมกลาง
นางสาวพิมรดา แสงภารา
นางพิมล ถิ่นเรืองสิน
นางพิมล วงษพระจันทร
นางพิมลกานต เชื้อเพ็ชร
นางสาวพิมลคํา สุริยวรรณ
นางพิมลนุช เกรียงไกรเพ็ชร
นางพิมลพร คําจอย
นางพิมลพรรณ แกนชา

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๖๗๐
๑๔๖๗๑
๑๔๖๗๒
๑๔๖๗๓
๑๔๖๗๔
๑๔๖๗๕
๑๔๖๗๖
๑๔๖๗๗
๑๔๖๗๘
๑๔๖๗๙
๑๔๖๘๐
๑๔๖๘๑
๑๔๖๘๒
๑๔๖๘๓
๑๔๖๘๔
๑๔๖๘๕
๑๔๖๘๖
๑๔๖๘๗
๑๔๖๘๘
๑๔๖๘๙
๑๔๖๙๐
๑๔๖๙๑
๑๔๖๙๒
๑๔๖๙๓
๑๔๖๙๔
๑๔๖๙๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพิมลพรรณ โสรบุตร
นางพิมลมาลย ฤาเดช
นางพิมลมาศ ขําวาจา
นางพิมลรัตน คําภูษา
นางพิมลรัตน จอดพิมาย
นางพิมลรัตน ชิณโสม
นางพิมลรัตน บุตรมาศ
นางสาวพิมลวัลย สิทธิวิรัชธรรม
นางพิมลศรี ทับโต
นางสาวพิมศิริ แกวศรีหา
นางสาวพิมอุษา จันดาหัวดง
นางพิรซา ขาเดร
นางพิรญาณ เกิดกุล
นางพิรญาณ บัวชุม
นางสาวพิรพร แสวงผล
นางพิรานันท กันทา
นางสาวพิรานันท ธิติพงศวรทัต
นางพิรานันท ศรีประเสริฐ
นางพิราพรรณ โพธิ์บอน
นางพิราวัลย กระเชื่อมรัมย
นางพิราวัลย จันทรพูล
นางสาวพิริยาพร วัชรวดี
นางพิรีกาญจน เม็งบีดิง
นางพิรุณมาศ ประเสริฐโส
นางสาวพิรุณรัตน นิมิตร
นางสาวพิรุณรัตน ศรีนิล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๖๙๖
๑๔๖๙๗
๑๔๖๙๘
๑๔๖๙๙
๑๔๗๐๐
๑๔๗๐๑
๑๔๗๐๒
๑๔๗๐๓
๑๔๗๐๔
๑๔๗๐๕
๑๔๗๐๖
๑๔๗๐๗
๑๔๗๐๘
๑๔๗๐๙
๑๔๗๑๐
๑๔๗๑๑
๑๔๗๑๒
๑๔๗๑๓
๑๔๗๑๔
๑๔๗๑๕
๑๔๗๑๖
๑๔๗๑๗
๑๔๗๑๘
๑๔๗๑๙
๑๔๗๒๐

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางพิลสา สิทธิหาโคตร
นางพิลัยรัตน จอมสวาง
นางพิลาสลักษณ จํารัสแนว
นางพิลาสลักษณ ตาปนตา
นางพิไล ศรีสุวรรณ
นางพิไล สุดเอียด
นางพิไลพร พันธะรี
นางพิไลพร สวัสดิ์
นางพิไลลักษณ แกวกา
นางพิไลลักษณ ตาปราบ
นางพิไลลักษณ บัวทอง
นางพิไลลักษณ พุฒิดํารง
นางพิไลลักษณ วุฒิ
สิบตํารวจเอกหญิง พิไลลักษณ
สุขสมบูรณ
นางพิไลวรรณ เพชรคง
นางพิไลวรรณ ศรีประดู
นางพิศทิพา ขามเฒานอก
นางพิศนภา วรวัฒน
นางพิศพร ศรีสวาง
นางพิศเพียงพักตร พิมพบุตร
นางพิศมร ปริกเพชร
นางสาวพิศมัย กลาวิกยกรณ
นางสาวพิศมัย ขวาไชยวี
นางพิศมัย คงศรี
นางพิศมัย คําทอง

๑๔๗๒๑
๑๔๗๒๒
๑๔๗๒๓
๑๔๗๒๔
๑๔๗๒๕
๑๔๗๒๖
๑๔๗๒๗
๑๔๗๒๘
๑๔๗๒๙
๑๔๗๓๐
๑๔๗๓๑
๑๔๗๓๒
๑๔๗๓๓
๑๔๗๓๔
๑๔๗๓๕
๑๔๗๓๖
๑๔๗๓๗
๑๔๗๓๘
๑๔๗๓๙
๑๔๗๔๐
๑๔๗๔๑
๑๔๗๔๒
๑๔๗๔๓
๑๔๗๔๔
๑๔๗๔๕
๑๔๗๔๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพิศมัย คํามะนาง
นางพิศมัย เฉลิมแสน
นางพิศมัย ชนะพจน
นางพิศมัย ฐิติกุล
นางพิศมัย ติ๊บแกว
นางสาวพิศมัย ธรรมสัตย
นางพิศมัย นันทะพงษ
นางพิศมัย นามวงศ
นางสาวพิศมัย ผุดผอง
นางพิศมัย พงคสุวรรณ
นางพิศมัย พุทธลา
นางสาวพิศมัย ภูพาที
นางสาวพิศมัย ยั่งยืน
นางพิศมัย ศรีวรมย
นางพิศมัย สุกศรี
นางพิศมัย สุวรรณโค
นางพิศมัย สุวรรณรัศมี
นางพิศมัย หลวงสนาม
นางพิศมัย หาญอาษา
นางสาวพิศมาตร พรมมา
นางพิศยา โดดเดี่ยว
นางสาวพิศสมัย คําทะเนตร
นางพิศสวาท โพธินา
นางพิศสุดา ยอดเทพ
นางสาวพิศินาฏ ศรีโชติ
นางพิเศษ เสยกระโทก

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๗๔๗
๑๔๗๔๘
๑๔๗๔๙
๑๔๗๕๐
๑๔๗๕๑
๑๔๗๕๒
๑๔๗๕๓
๑๔๗๕๔
๑๔๗๕๕
๑๔๗๕๖
๑๔๗๕๗
๑๔๗๕๘
๑๔๗๕๙
๑๔๗๖๐
๑๔๗๖๑
๑๔๗๖๒
๑๔๗๖๓
๑๔๗๖๔
๑๔๗๖๕
๑๔๗๖๖
๑๔๗๖๗
๑๔๗๖๘
๑๔๗๖๙
๑๔๗๗๐
๑๔๗๗๑
๑๔๗๗๒

นางพิสมัย เขจรยศ
นางพิสมัย โคตะมา
นางพิสมัย จันทรกําจร
นางพิสมัย ชินขุนทด
นางพิสมัย เชิดรัมย
นางพิสมัย ไชยประเทศ
นางสาวพิสมัย เดชฤทธิ์
นางพิสมัย ทองอาบ
นางพิสมัย บวร
นางพิสมัย พระสุนิน
นางพิสมัย เพชรขาวชวย
นางสาวพิสมัย ภูธาตุทิพย
นางพิสมัย ภูมิยิ่ง
นางพิสมัย ยงพานิช
นางพิสมัย รักใครกลาง
นางพิสมัย วิศิษฏลานนท
นางพิสมัย สมอทอง
นางพิสมัย สุคันธมาลา
นางพิสมัย เหลาพิเดช
นางพิสมัย แหมงปง
นางพิสมัย อักษรพิมพ
นางพิสิษฐกุล กําลังศิลป
นางพิสุทธา สีชาวนา
นางพิสุทธิ์ศรี เกรียงสมร
นางพีรกานต โหงจํารัส
นางสาวพีรญา เกตุยา

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗๗๓
๑๔๗๗๔
๑๔๗๗๕
๑๔๗๗๖
๑๔๗๗๗
๑๔๗๗๘
๑๔๗๗๙
๑๔๗๘๐
๑๔๗๘๑
๑๔๗๘๒
๑๔๗๘๓
๑๔๗๘๔
๑๔๗๘๕
๑๔๗๘๖
๑๔๗๘๗
๑๔๗๘๘
๑๔๗๘๙
๑๔๗๙๐
๑๔๗๙๑
๑๔๗๙๒
๑๔๗๙๓
๑๔๗๙๔
๑๔๗๙๕
๑๔๗๙๖
๑๔๗๙๗
๑๔๗๙๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพีรดา นวาวัตน
นางพีรดากร ไสยาสน
นางพีรพร แกวแดง
นางพีรยา โปรงจิต
นางพีรวัณย เตชะสุขถาวร
นางพีระพรรณ สายสะอิด
นางพีระพันธ ชูชาติ
นางพุดซอน จําปา
นางพุตตาล บุตรละคร
นางพุทธชาด กมลรัตน
นางพุทธชาด ทองหวาน
นางสาวพุทธชาด พวงไธสง
นางพุทธชาติ จอมดวง
นางพุทธชาติ วัฒนาสกุลไทย
นางพุทธพร นามพรหม
นางพุทธมา ตายเนาวดง
นางสาวพุทธรักษา ถิระโคตร
นางพุทธวรรณ รัตนพรหม
นางสาวพุทธวรรณี วันเหิม
นางพุทธินันท โคตรภูเขียว
นางพุทธิภา ศักดิ์ทินวัฒน
นางสาวพุธวรรณ เอมนางนอง
นางสาวพุธศรี เกรียงศรี
นางสาวพุธิตา นวลศิริ
นางพุมทิพย สุวรรณรัตน
นางพุมพวง ผานพินิจ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๗๙๙
๑๔๘๐๐
๑๔๘๐๑
๑๔๘๐๒
๑๔๘๐๓
๑๔๘๐๔
๑๔๘๐๕
๑๔๘๐๖
๑๔๘๐๗
๑๔๘๐๘
๑๔๘๐๙
๑๔๘๑๐
๑๔๘๑๑
๑๔๘๑๒
๑๔๘๑๓
๑๔๘๑๔
๑๔๘๑๕
๑๔๘๑๖
๑๔๘๑๗
๑๔๘๑๘
๑๔๘๑๙
๑๔๘๒๐
๑๔๘๒๑
๑๔๘๒๒
๑๔๘๒๓
๑๔๘๒๔

นางพุมพวง วรสันติวงศ
นางพูนใจ ทรัพยประสาท
นางพูนทรัพย บัวเกษ
นางพูนทรัพย ประดับศรี
นางพูนทรัพย ประยงคหอม
นางพูนทรัพย วัชรกิจ
นางพูนทรัพย วิชากุล
นางพูนทรัพย เหล็กกลา
นางพูนพิพัฒน รมรื่น
นางพูนศรี ทองวิเศษ
นางสาวพูนศรี มนตรีพาณิชย
นางพูนสวัสดิ์ ทีอุปมา
นางสาวพูนสิริ มูลอินตะ
นางพูนสุข ทานกระโทก
นางพูลจิตร บุญล้ํา
นางสาวพูลทรัพย กัณหาชาติ
นางสาวพูลทรัพย อาจศัตรู
นางสาวพูลศิริ สรหงษ
นางพูลสวรรค พุมไพบูลย
นางพูลสวัสดิ์ เรืองหิรัญวนิช
นางพูลสุข คันธอุลิส
นางพูลสุข พรหมโว
นางเพ็ชรกี โยลัย
นางเพชรทิม กาฬโอฆะ
นางสาวเพชรไทย หุนทอง
นางเพชรไพลิน นิลบุตร

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๘๒๕
๑๔๘๒๖
๑๔๘๒๗
๑๔๘๒๘
๑๔๘๒๙
๑๔๘๓๐
๑๔๘๓๑
๑๔๘๓๒
๑๔๘๓๓
๑๔๘๓๔
๑๔๘๓๕
๑๔๘๓๖
๑๔๘๓๗
๑๔๘๓๘
๑๔๘๓๙
๑๔๘๔๐
๑๔๘๔๑
๑๔๘๔๒
๑๔๘๔๓
๑๔๘๔๔
๑๔๘๔๕
๑๔๘๔๖
๑๔๘๔๗
๑๔๘๔๘
๑๔๘๔๙
๑๔๘๕๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเพชรมณี บุญดาว
นางเพชรมณี วรรณพินิจ
นางเพชรมณี อุนจันทร
นางเพชรมณีย ศรีจันทร
นางเพชรโมลี ใจดี
นางเพชรรัตน ทองสุข
นางเพชรรัตน ประเสริฐศิลป
นางสาวเพชรรัตน วันขวา
นางเพชรรัตน สุขปลั่ง
นางเพชรรัตน เอียดสุย
นางเพชรรุง งามสมสกุล
นางเพชรรุง จันทรแสงกุล
นางสาวเพชรรุง เรืองรุง
นางเพชรรุง สกาวสกุลศิริ
นางเพชรรุง เอี่ยมธนพรรณ
นางเพชรลดา วงษพันธ
นางเพชรสมใจ ทินกระโทก
นางเพชรอุบล ผลพันธิน
นางเพชรัตน จารุตัน
นางเพ็ชรัตน จันทรอินทร
นางเพ็ชรัตน บุญตา
นางเพชรา ไมดาน
นางเพชรา วงษลคร
นางเพชรา ศรีสุข
นางเพชรินทร เหล็กมา
นางเพชรี วงษสุวรรณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๘๕๑
๑๔๘๕๒
๑๔๘๕๓
๑๔๘๕๔
๑๔๘๕๕
๑๔๘๕๖
๑๔๘๕๗
๑๔๘๕๘
๑๔๘๕๙
๑๔๘๖๐
๑๔๘๖๑
๑๔๘๖๒
๑๔๘๖๓
๑๔๘๖๔
๑๔๘๖๕
๑๔๘๖๖
๑๔๘๖๗
๑๔๘๖๘
๑๔๘๖๙
๑๔๘๗๐
๑๔๘๗๑
๑๔๘๗๒
๑๔๘๗๓
๑๔๘๗๔
๑๔๘๗๕
๑๔๘๗๖

นางเพ็ชรี อุระดา
นางเพ็ญแข ชุมเชื้อ
นางเพ็ญแข ฐานหมั่น
นางสาวเพ็ญแข ทาโสม
นางเพ็ญแข บุญธัญกรณ
นางเพ็ญแข พิพัฒนานนท
นางสาวเพ็ญแข ศรีวิจิตร
นางเพ็ญจรีย ไหวดี
นางเพ็ญจวรรณ ธรรมรงค
นางเพ็ญจันทร เกตุสวัสดิ์
นางสาวเพ็ญจันทร จันตะกูล
นางเพ็ญจันทร ไตรวิเชียร
นางเพ็ญจันทร บัวชุม
นางเพ็ญจันทร ประสพสม
นางเพ็ญจันทร ปญญาวจี
นางสาวเพ็ญจันทร รื่นเนตร
นางเพ็ญจันทร สมภักดี
นางเพ็ญจันทร สินชู
นางเพ็ญจิต นพรัตน
นางสาวเพ็ญฉวี พงศพิพัฒน
นางเพ็ญญาภรณ เกลี้ยงพรอม
นางเพ็ญทิพย คงชาติ
นางเพ็ญนภา คงใหม
นางเพ็ญนภา คลองแคลว
นางเพ็ญนภา คําดํา
นางเพ็ญนภา ไชยศรี

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๘๗๗
๑๔๘๗๘
๑๔๘๗๙
๑๔๘๘๐
๑๔๘๘๑
๑๔๘๘๒
๑๔๘๘๓
๑๔๘๘๔
๑๔๘๘๕
๑๔๘๘๖
๑๔๘๘๗
๑๔๘๘๘
๑๔๘๘๙
๑๔๘๙๐
๑๔๘๙๑
๑๔๘๙๒
๑๔๘๙๓
๑๔๘๙๔
๑๔๘๙๕
๑๔๘๙๖
๑๔๘๙๗
๑๔๘๙๘
๑๔๘๙๙
๑๔๙๐๐
๑๔๙๐๑
๑๔๙๐๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเพ็ญนภา เต็มกันทา
นางเพ็ญนภา ธีรทองดี
นางเพ็ญนภา แนวน้ําพอง
นางสาวเพ็ญนภา ปาสาวัน
นางเพ็ญนภา พบขุนทด
นางเพ็ญนภา พลไชย
นางเพ็ญนภา พลบุตร
นางสาวเพ็ญนภา สังขสุวรรณ
นางเพ็ญนภา โสติยา
นางเพ็ญนิดา ศรุตศรีพงศ
นางเพ็ญนิภา บัวคอม
นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข
นางเพ็ญนี โทนหงสา
นางสาวเพ็ญประภา ชมภูหลง
นางเพ็ญประภา ชัยรัตน
นางสาวเพ็ญประภา ถิระโคตร
นางเพ็ญประภา ทองสิทธิ์
นางเพ็ญประภา นันที
นางเพ็ญประภา ศรีมะโรง
นางเพ็ญผกา ชัยนา
นางเพ็ญผกา วอยพิมพ
นางเพ็ญผกา อัตตเจริญวงศ
นางเพ็ญพโย พรรษา
นางเพ็ญพร ขํายา
นางเพ็ญพร ดุสอน
นางสาวเพ็ญพร เลิศประเสริฐ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๙๐๓
๑๔๙๐๔
๑๔๙๐๕
๑๔๙๐๖
๑๔๙๐๗
๑๔๙๐๘
๑๔๙๐๙
๑๔๙๑๐
๑๔๙๑๑
๑๔๙๑๒
๑๔๙๑๓
๑๔๙๑๔
๑๔๙๑๕
๑๔๙๑๖
๑๔๙๑๗
๑๔๙๑๘
๑๔๙๑๙
๑๔๙๒๐
๑๔๙๒๑
๑๔๙๒๒
๑๔๙๒๓
๑๔๙๒๔
๑๔๙๒๕
๑๔๙๒๖
๑๔๙๒๗
๑๔๙๒๘

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเพ็ญพรรณ ประสานวงษ
นางสาวเพ็ญพรรณ ภักดีผล
นางสาวเพ็ญพักต จันทรวิเศษ
นางเพ็ญพักตร บุตรดีวงศ
นางเพ็ญพักตร รังสิพุฒิพงค
นางสาวเพ็ญพักตร สุราฤทธิ์
นางเพ็ญพิชชา คณะแมน
นางเพ็ญพิชชา ตันกุระ
นางเพ็ญพิชชา ศรไชย
นางสาวเพ็ญภรณ ลิไธสง
นางสาวเพ็ญภัค พันจันดา
นางเพ็ญภัสสร นามปพนอังกูร
นางเพ็ญมณี ถันทอง
นางสาวเพ็ญรัตน สุทธิรักษ
นางเพ็ญรุง พันธุจันทร
นางเพ็ญรุง หนูหนาย
นางสาวเพ็ญวดี ชูชวย
นางสาวเพ็ญศรี กลิ่นศรีสุข
นางเพ็ญศรี แกวกาญจน
นางเพ็ญศรี แกวโพนงาม
นางสาวเพ็ญศรี ขจรเกริกไกร
นางเพ็ญศรี คงพันธุ
นางเพ็ญศรี จันทรเต็ม
นางเพ็ญศรี จันทรหัวโทน
นางเพ็ญศรี จุลบล
นางเพ็ญศรี โจซิ้ม

๑๔๙๒๙
๑๔๙๓๐
๑๔๙๓๑
๑๔๙๓๒
๑๔๙๓๓
๑๔๙๓๔
๑๔๙๓๕
๑๔๙๓๖
๑๔๙๓๗
๑๔๙๓๘
๑๔๙๓๙
๑๔๙๔๐
๑๔๙๔๑
๑๔๙๔๒
๑๔๙๔๓
๑๔๙๔๔
๑๔๙๔๕
๑๔๙๔๖
๑๔๙๔๗
๑๔๙๔๘
๑๔๙๔๙
๑๔๙๕๐
๑๔๙๕๑
๑๔๙๕๒
๑๔๙๕๓
๑๔๙๕๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเพ็ญศรี ฉิมโหมด
นางเพ็ญศรี เณรานนท
นางเพ็ญศรี เต็มนุช
นางเพ็ญศรี เทนอิสสระ
นางเพ็ญศรี ธรณี
นางเพ็ญศรี นามตาแสง
นางเพ็ญศรี ปลั่งกลาง
นางเพ็ญศรี ปญญาศรี
นางเพ็ญศรี เปลื้องศรีรัมย
นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก
นางสาวเพ็ญศรี ผิวผอง
นางเพ็ญศรี พิสันเทียะ
นางเพ็ญศรี พุกโฉมงาม
นางเพ็ญศรี พุฒยืน
นางเพ็ญศรี เพ็ชรรัตน
นางเพ็ญศรี มีฮาตร
นางสาวเพ็ญศรี ยอดอินทร
นางเพ็ญศรี รัตนบุรี
นางเพ็ญศรี วจีเจริญทรัพย
นางเพ็ญศรี วองภาณุสกุล
นางสาวเพ็ญศรี วันตะเมล
นางเพ็ญศรี โศจิธาดาเจริญ
นางเพ็ญศรี สุดสวาท
นางสาวเพ็ญศรี สุริยะปอ
นางสาวเพ็ญศรี อรรคศรีวร
นางเพ็ญศรี อุนวงศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๙๕๕
๑๔๙๕๖
๑๔๙๕๗
๑๔๙๕๘
๑๔๙๕๙
๑๔๙๖๐
๑๔๙๖๑
๑๔๙๖๒
๑๔๙๖๓
๑๔๙๖๔
๑๔๙๖๕
๑๔๙๖๖
๑๔๙๖๗
๑๔๙๖๘
๑๔๙๖๙
๑๔๙๗๐
๑๔๙๗๑
๑๔๙๗๒
๑๔๙๗๓
๑๔๙๗๔
๑๔๙๗๕
๑๔๙๗๖
๑๔๙๗๗
๑๔๙๗๘
๑๔๙๗๙
๑๔๙๘๐

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางเพ็ญศิณี เสนาฤทธิ์
นางสาวเพ็ญศิริ กองมงคล
นางสาวเพ็ญศิริ เฉลิมภูษิตารักษ
นางเพ็ญศิริ อาจจุฬา
นางเพ็ญสินี ชัชวาลย
นางเพ็ญสิริ สุภาพ
นางสาวเพ็ญสิริ เสงี่ยมศักดิ์
นางเพ็ญสุดา มังกร
นางเพ็ญฬภัทร ดีแกนทราย
นางสาวเพฑูริย พละทรัพย
นางสาวเพทาย บุณยรัตพันธุ
นางเพยาว ตนดี
นางเพราพิลาส สวรรครัตน
นางสาวเพลินตา วงศตรุษ
นางเพลินทิพย ขุมดวง
นางสาวเพลินทิพย วิระคํา
นางเพลินทิพย หินเทา
นางเพลินนภา แสงสุวรรณ
นางเพลินพิศ ไกยเลิศ
นางสาวเพลินพิศ ไกรเพชร
นางเพลินพิศ ตาลประดิษฐ
นางสาวเพลินพิศ ทองกวด
นางเพลินพิศ ปฏิเตนัง
นางเพลินพิศ ศึกษา
นางสาวเพลินพิศ อุดมกัน
นางเพลินพิศ อุตสาหการ

๑๔๙๘๑
๑๔๙๘๒
๑๔๙๘๓
๑๔๙๘๔
๑๔๙๘๕
๑๔๙๘๖
๑๔๙๘๗
๑๔๙๘๘
๑๔๙๘๙
๑๔๙๙๐
๑๔๙๙๑
๑๔๙๙๒
๑๔๙๙๓
๑๔๙๙๔
๑๔๙๙๕
๑๔๙๙๖
๑๔๙๙๗
๑๔๙๙๘
๑๔๙๙๙
๑๕๐๐๐
๑๕๐๐๑
๑๕๐๐๒
๑๕๐๐๓
๑๕๐๐๔
๑๕๐๐๕
๑๕๐๐๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเพิ่มพูน กลีบมวง
นางสาวเพิ่มพูน จันทรเต็ม
นางสาวเพิ่มพูน จันทสิงห
นางเพียงจันทร ศรีกัญญา
นางสาวเพียงใจ โชติรัษฏ
นางสาวเพียงใจ ดีคาร
นางเพียงใจ ทุกขสูญ
นางเพียงใจ นิลพัฒน
นางเพียงใจ พงษยิ้มแยม
นางเพียงใจ ศรัทธาประยูร
นางเพียงใจ แสนยามาศ
นางเพียงนภา สัตพันธุ
นางเพียงพิชญ สังขคีรี
นางเพียงพิศ กมลดิลก
นางเพียงเพ็ญ ภูวงษ
นางเพียงหทัย พรมบุบผา
นางสาวเพียรกิจ นิมิตรดี
นางเพียรจิต ขุราษี
นางเพียรทอง เวียงนาค
นางเพียรนภา แกวหานาม
นางเพียรผจง บัณฑิตสมบูรณ
นางสาวเพียรพร สมาคม
นางเพียรพักตร สาทอง
นางเพียรเพ็ญ ชมภูพาน
นางสาวแพงจิตร แสนสุข
นางสาวแพนลดา โคตรชมภู

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๐๐๗
๑๕๐๐๘
๑๕๐๐๙
๑๕๐๑๐
๑๕๐๑๑
๑๕๐๑๒
๑๕๐๑๓
๑๕๐๑๔
๑๕๐๑๕
๑๕๐๑๖
๑๕๐๑๗
๑๕๐๑๘
๑๕๐๑๙
๑๕๐๒๐
๑๕๐๒๑
๑๕๐๒๒
๑๕๐๒๓
๑๕๐๒๔
๑๕๐๒๕
๑๕๐๒๖
๑๕๐๒๗
๑๕๐๒๘
๑๕๐๒๙
๑๕๐๓๐
๑๕๐๓๑
๑๕๐๓๒

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวแพรทอง รักษาศรี
นางแพรรดา สิทธิโสม
นางแพรวพรรณ จันทรแปน
นางสาวแพรวพรรณ โวงประโคน
นางแพรวพรรณ สุนันตะ
นางสาวแพรวพรรณ พฤกษศรีรัตน
นางแพรวพรรณี จันทรชวย
นางแพรวพรรณี ศรีธาราธิคุณ
นางสาวแพรววงษ ดวงมูล
นางแพรวา วัฒนสุข
นางแพลว ภูประเสริฐ
นางแพวิพา ภูสงัด
นางสาวไพจิต สอนบุตรสา
นางสาวไพจิตร งิ้วสุภา
นางไพจิตร ใจคํา
นางไพจิตร บุดดาวงค
นางไพจิตร ฤาชา
นางไพฑูรย จิตใส
นางไพฑูรย เมาสงา
นางไพฑูรย สมณี
นางไพฑูรย หวะสุวรรณ
นางสาวไพนาริน เย็นใจ
นางไพยวรรณ ลุนลา
นางไพรจิตร บานเหลา
นางไพรพรรณ ชาตะโชติ
นางสาวไพรมณี นันทวงค

๑๕๐๓๓
๑๕๐๓๔
๑๕๐๓๕
๑๕๐๓๖
๑๕๐๓๗
๑๕๐๓๘
๑๕๐๓๙
๑๕๐๔๐
๑๕๐๔๑
๑๕๐๔๒
๑๕๐๔๓
๑๕๐๔๔
๑๕๐๔๕
๑๕๐๔๖
๑๕๐๔๗
๑๕๐๔๘
๑๕๐๔๙
๑๕๐๕๐
๑๕๐๕๑
๑๕๐๕๒
๑๕๐๕๓
๑๕๐๕๔
๑๕๐๕๕
๑๕๐๕๖
๑๕๐๕๗
๑๕๐๕๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางไพรมณี ศรีดาดิษฐ
นางสาวไพรลิน พรมโสภา
นางไพรวรรณ เพชรสงค
นางไพรวัล วงษเจริญสุข
นางไพรวัลย แคนยา
นางไพรวัลย ตรงทิ
นางไพรวัลย ศุขวงษ
นางไพรศรี เพชราเวช
นางไพรสุรีย ตันติศิรินทร
นางไพรัช ทองหวง
นางไพรัช เสาเวียง
นางไพรัตน กงนาง
นางไพรัตน สุวรรณคํา
นางไพรัตน ออนนอมดี
นางไพรินทร งามแสง
นางไพรินทร เผาพงษ
นางไพรินทร สนทิม
นางไพรินทร สายสุด
นางไพรินทร ออดทรัพย
นางสาวไพรีราบ สันรัมย
นางไพเราะ กลิ่นสังข
นางสาวไพเราะ ครุปติ
นางไพเราะ จันธิราช
นางไพเราะ ไชยฤทธิ์
นางสาวไพเราะ ยนตประเสริฐ
นางไพเราะ สุเมผา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๐๕๙
๑๕๐๖๐
๑๕๐๖๑
๑๕๐๖๒
๑๕๐๖๓
๑๕๐๖๔
๑๕๐๖๕
๑๕๐๖๖
๑๕๐๖๗
๑๕๐๖๘
๑๕๐๖๙
๑๕๐๗๐
๑๕๐๗๑
๑๕๐๗๒
๑๕๐๗๓
๑๕๐๗๔
๑๕๐๗๕
๑๕๐๗๖
๑๕๐๗๗
๑๕๐๗๘
๑๕๐๗๙
๑๕๐๘๐
๑๕๐๘๑
๑๕๐๘๒
๑๕๐๘๓
๑๕๐๘๔
๑๕๐๘๕

นางไพลิน เตียงพลกรัง
นางไพลิน ทีงาม
นางไพลิน ผิวโชติ
นางไพลิน ยาวิไชย
นางไพลิน สงวัฒนา
นางไพลิน สุภพานิชย
นางไพลินทร อุดมเดช
นางสาวไพลินรัตน ทองสุ
นางไพวรรณ อุทัยชัย
นางไพวรินทร เชยคําดี
นางไพวัลย จันทรเสนา
นางไพวัลย จิตจักร
นางไพสี อุดธิตะสาร
นางสาวฟอง คงทอง
นางฟองจันทร ใจแกว
นางฟาซียะห ยูโซะ
นางฟาฏิล ยีดอรอแม
นางฟารัณณี ดีพรม
นางฟารีดะห สะอะ
นางฟารีดา กุลโรจนสิริ
นางสาวเฟองฟา จิววงษ
นางเฟองฟา สุขเจริญ
นางสาวภคจิรา จันทรแดง
นางภคธีรา อุปจักร
นางภคพร บุญชู
นางสาวภคพร พิลาบ
นางภคพร สีกา

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๐๘๖
๑๕๐๘๗
๑๕๐๘๘
๑๕๐๘๙
๑๕๐๙๐
๑๕๐๙๑
๑๕๐๙๒
๑๕๐๙๓
๑๕๐๙๔
๑๕๐๙๕
๑๕๐๙๖
๑๕๐๙๗
๑๕๐๙๘
๑๕๐๙๙
๑๕๑๐๐
๑๕๑๐๑
๑๕๑๐๒
๑๕๑๐๓
๑๕๑๐๔
๑๕๑๐๕
๑๕๑๐๖
๑๕๑๐๗
๑๕๑๐๘
๑๕๑๐๙
๑๕๑๑๐
๑๕๑๑๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางภคมน ดวงเข็ม
นางสาวภคมน มูลกิตติชัยกุล
นางภคมน วรรณครอง
นางภคมน หิรัญมณีมาศ
นางภควดี กลางประพันธ
นางภควดี บูชาทิพย
นางภควดี ภูทอง
นางภควดี อาจวิชัย
นางสาวภควรรณ ชินนะภา
นางภควรรณ นาคสิงห
นางภคอร โยธาคุณาธร
นางสาวภฌลดา ปรางควิรยา
นางภณิดา ทองประไพ
นางภณิดา สุมมาตย
นางภณิตา แกวหาวงศ
นางสาวภทรภรณ พลขันธ
นางสาวภทรมาศ ภะวะ
นางภนิดา สังสีแกว
นางภรณชนัท ลาลู
นางสาวภรณี จันถิ
นางภรนภา สาสังข
วาที่รอยตรีหญิง ภรพรรณกรณ
กอนคํา
นางสาวภรสุดา ปติบุญญะกุล
นางภรสุดา ราชอักษร
นางภรัณยา การเก็บ
นางภรัณยา พัฒนกุล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๑๑๒
๑๕๑๑๓
๑๕๑๑๔
๑๕๑๑๕
๑๕๑๑๖
๑๕๑๑๗
๑๕๑๑๘
๑๕๑๑๙
๑๕๑๒๐
๑๕๑๒๑
๑๕๑๒๒
๑๕๑๒๓
๑๕๑๒๔
๑๕๑๒๕
๑๕๑๒๖
๑๕๑๒๗
๑๕๑๒๘
๑๕๑๒๙
๑๕๑๓๐
๑๕๑๓๑
๑๕๑๓๒
๑๕๑๓๓
๑๕๑๓๔
๑๕๑๓๕
๑๕๑๓๖
๑๕๑๓๗
๑๕๑๓๘

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางภริตา ปานสิลา
นางภรินธร พรมขอนยาง
นางภวิสรภร พิมพแสนศรี
นางสาวภษกรณ อยูแทกูล
นางภษพอน ประภา
นางภัคจิรา เนื่องภักดี
นางภัคจิรา ปากาศ
นางสาวภัคจิรา มานเขียว
นางภัคจิรา วงศเจริญ
นางสาวภัคธีมา ไชยสิทธิ์
นางภัครมัย โพภักดี
นางสาวภัคลดานันท ภคินสุขนิธิฐานิต
นางภัควลัญชญ ใจเอื้อน
นางภัชชนก สายชนะ
นางสาวภัชณภา ดามาพงษ
นางภัชนีย แกวเลื่อน
นางภัชพิชชา อุตสาหดี
นางภัชรินทร เพริศแกว
นางภัชรี เพชรไกร
นางภัณฑิฎา สุวรรณพันธ
นางสาวภัททิยา ภัทรธรรมพิบูล
นางภัททิยาภา ขุนณะ
นางภัททิรา สุวัตถิกุล
นางสาวภัทธนันต อ่ําเทศ
นางภัทยา ปนะโต
นางภัทรชนก พันธสาร
นางภัทรชนก เลี่ยมนางรอง

๑๕๑๓๙
๑๕๑๔๐
๑๕๑๔๑
๑๕๑๔๒
๑๕๑๔๓
๑๕๑๔๔
๑๕๑๔๕
๑๕๑๔๖
๑๕๑๔๗
๑๕๑๔๘
๑๕๑๔๙
๑๕๑๕๐
๑๕๑๕๑
๑๕๑๕๒
๑๕๑๕๓
๑๕๑๕๔
๑๕๑๕๕
๑๕๑๕๖
๑๕๑๕๗
๑๕๑๕๘
๑๕๑๕๙
๑๕๑๖๐
๑๕๑๖๑
๑๕๑๖๒
๑๕๑๖๓
๑๕๑๖๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางภัทรชาภา ณกิจพรกุล
นางสาวภัทรดรา พันธุสีดา
นางสาวภัทรธินันธ ภัทรดํารงพิสิฐ
นางสาวภัทรนันท มูลสัน
นางภัทรพร กุลโอฬารโชติ
นางภัทรพร ครุตรารักษ
นางภัทรพร นุชมา
นางภัทรพร ประเสริฐสังข
นางภัทรพร สุทธิวรรณา
นางสาวภัทรพร สุรรัตน
นางสาวภัทรภร ชนะผล
นางภัทรภร ทาอุปรงค
นางสาวภัทรภร เผยกลิ่น
นางภัทรภร มานวกุล
นางสาวภัทรภิญญา ปกการะนา
นางภัทรมน พันธุพฤกษ
นางภัทรมัย อุมอุราน
นางภัทรฤทัย บุณรงค
นางภัทรลภา ไทยสมัคร
นางภัทรวดี กําสมุทร
นางภัทรวดี เกิดแสงสุริยงค
นางภัทรวดี ทีฆาวงค
นางภัทรวดี โพธิ์ทอง
นางภัทรวดี โพธินาแค
นางภัทรวดี มีอํานาจ
นางสาวภัทรวดี วงศชาลี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๑๖๕
๑๕๑๖๖
๑๕๑๖๗
๑๕๑๖๘
๑๕๑๖๙
๑๕๑๗๐
๑๕๑๗๑
๑๕๑๗๒
๑๕๑๗๓
๑๕๑๗๔
๑๕๑๗๕
๑๕๑๗๖
๑๕๑๗๗
๑๕๑๗๘
๑๕๑๗๙
๑๕๑๘๐
๑๕๑๘๑
๑๕๑๘๒
๑๕๑๘๓
๑๕๑๘๔
๑๕๑๘๕
๑๕๑๘๖
๑๕๑๘๗
๑๕๑๘๘
๑๕๑๘๙
๑๕๑๙๐

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางภัทรวดี หลงมา
นางสาวภัทรวรรณ กลิ่นพุฒซอน
นางภัทรวรรณ พลแกว
นางภัทรวิมล ยี่สารพัฒน
นางภัทรศยา เย็นเมือง
นางสาวภัทรศยา ล่ําใหญ
นางภัทรหทัย เจริญลาภ
นางภัทรอร เมืองแสน
นางภัทรา คําสีทา
นางภัทรา จันทรเอี่ยม
นางสาวภัทรา ชาวไร
นางภัทรา มาลีหวล
นางภัทรานันท วรรณา
นางสาวภัทรานิษฐ ดวงใจธรรม
นางภัทรานิษฐ ธงไชย
นางสาวภัทรานิษฐ นิธิพัฒนจารุกร
นางภัทรานิษฐ บุญจอง
นางสาวภัทรานิษฐ มงคลธนไพสิฐ
นางภัทราพร กอมณี
นางสาวภัทราพร คลายใจตรง
นางภัทราพร จํารูญจิตร
นางภัทราพร มณีรัตน
นางภัทราพร มาลา
นางภัทราพร วรรณา
นางภัทราภร จารุทวีสิน
นางสาวภัทราภรณ การุณกิตติสาร

๑๕๑๙๑
๑๕๑๙๒
๑๕๑๙๓
๑๕๑๙๔
๑๕๑๙๕
๑๕๑๙๖
๑๕๑๙๗
๑๕๑๙๘
๑๕๑๙๙
๑๕๒๐๐
๑๕๒๐๑
๑๕๒๐๒
๑๕๒๐๓
๑๕๒๐๔
๑๕๒๐๕
๑๕๒๐๖
๑๕๒๐๗
๑๕๒๐๘
๑๕๒๐๙
๑๕๒๑๐
๑๕๒๑๑
๑๕๒๑๒
๑๕๒๑๓
๑๕๒๑๔
๑๕๒๑๕
๑๕๒๑๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางภัทราภรณ ดอนสทาน
นางสาวภัทราภรณ ประชานันท
นางภัทราภรณ ผายพิมพ
นางภัทราภรณ วงศประทุม
นางสาวภัทราภรณ ศิริบูรณ
นางภัทรารักษ พลพจนารถ
นางภัทราลักษณ ดูมณี
นางภัทราวดี แกวจันทร
นางภัทราวดี จันทรพัชร
นางภัทราวดี ลครพล
นางสาวภัทราวดี อุปทุม
นางภัทราวรรณ ชัยบุญ
นางสาวภัทราวรรณ วรรณศิริ
นางภัทราวรีย พันธเจริญ
นางสาวภัทราวลัย ดวงหมุน
นางภัทริยาวรรณ พันธุนอย
นางสาวภัทรี พยัคฆกาฬ
นางสาวภัทรียา ไชยดวง
นางภัทรีวรรณ ทรายแกว
นางภัทวดี รอดวงษ
นางภัทษร คําแหง
นางภันทิลา ตะภา
นางภันทิลา พันธดิษฐ
นางสาวภัสฎา ทิศโร
นางสาวภัสฑิรา แขนอก
นางภัสนันท รักษเมือง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๒๑๗
๑๕๒๑๘
๑๕๒๑๙
๑๕๒๒๐
๑๕๒๒๑
๑๕๒๒๒
๑๕๒๒๓
๑๕๒๒๔
๑๕๒๒๕
๑๕๒๒๖
๑๕๒๒๗
๑๕๒๒๘
๑๕๒๒๙
๑๕๒๓๐
๑๕๒๓๑
๑๕๒๓๒
๑๕๒๓๓
๑๕๒๓๔
๑๕๒๓๕
๑๕๒๓๖
๑๕๒๓๗
๑๕๒๓๘
๑๕๒๓๙
๑๕๒๔๐
๑๕๒๔๑

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางภัสรนลิน จรัสถาวรพงศ
นางภัสราพร บุญศิริ
นางภัสราภรณ บุตตัสสะ
นางภัสราภรณ ศรีแกว
นางภัสสทิชา เสนจันทรฒิไชย
นางภัสสรญาณ ประพันธอนุรักษ
นางสาวภัสสิรญา แสงเมืองเปยง
นางภาณมาสก ศิวพันธพงศ
นางภาณินี ไชยพิมพา
นางภาณุมาศ ผาลิวงศ
นางภาณุมาศ ฟองออน
นางภาณุมาส กล่ําอยูสุข
นางภาณุมาส จริยไพสิฐ
นางภาณุมาส ธรรมถาวรสกุล
นางภานิชา เปลงฉวี
นางภานิดา สิทธิหาโคตร
วาที่รอยตรีหญิง ภานุมาศ
เสารสิงห
นางภาพตะวัน มาสขาว
นางภาพิยา มณเฑียรสุภา
นางสาวภาริณ โคตรนนท
นางสาวภารินี วงษจินดามณี
นางภาริวรรณ ครินชัย
นางภาวณี สลางสิงห
นางภาวดี จันทรโชติ
นางภาวดี สิงคนิภา

๑๕๒๔๒
๑๕๒๔๓
๑๕๒๔๔
๑๕๒๔๕
๑๕๒๔๖
๑๕๒๔๗
๑๕๒๔๘
๑๕๒๔๙
๑๕๒๕๐
๑๕๒๕๑
๑๕๒๕๒
๑๕๒๕๓
๑๕๒๕๔
๑๕๒๕๕
๑๕๒๕๖
๑๕๒๕๗
๑๕๒๕๘
๑๕๒๕๙
๑๕๒๖๐
๑๕๒๖๑
๑๕๒๖๒
๑๕๒๖๓
๑๕๒๖๔
๑๕๒๖๕
๑๕๒๖๖
๑๕๒๖๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางภาวนา พลอินทร
นางภาวนา ศรีถาพร
นางสาวภาวนา สวางจิตต
นางภาวนา สิงหนนท
นางสาวภาวนา เสือลาด
นางภาวนา อินทรจันทรดี
นางภาวะดี โพธิ์ขาว
นางภาวิณี จันทรทิพย
นางภาวิณี รัตนศรี
นางภาวิณี ศรีอัคฮาด
นางภาวิณีย รุงเรืองศิลป
นางสาวภาวิดา กองเมือง
นางสาวภาวิดา ประภาสโนบล
นางสาวภาวินี นาบํารุง
นางสาวภาวินี ภูผา
นางสาวภาวินี สิงคราช
นางภาวินี สิงคลาวณิช
นางภาวินี สุขเกษม
นางภาวินี สุภารัตน
นางภาวินี อักษรกาญจน
นางภาษิตา ยอดอานนท
นางภาสิณี บุตรพลอย
นางภาสินี ชายกวด
นางภาสินี รอบคอบ
นางสาวภิจภดา ภูดิศคชานนท
นางสาวภิชาพัชญ โหนา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๒๖๘
๑๕๒๖๙
๑๕๒๗๐
๑๕๒๗๑
๑๕๒๗๒
๑๕๒๗๓
๑๕๒๗๔
๑๕๒๗๕
๑๕๒๗๖
๑๕๒๗๗
๑๕๒๗๘
๑๕๒๗๙
๑๕๒๘๐
๑๕๒๘๑
๑๕๒๘๒
๑๕๒๘๓
๑๕๒๘๔
๑๕๒๘๕
๑๕๒๘๖
๑๕๒๘๗
๑๕๒๘๘
๑๕๒๘๙
๑๕๒๙๐
๑๕๒๙๑
๑๕๒๙๒
๑๕๒๙๓

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภิญญดา คําอายลาน
นางสาวภิญญธนัท ศรีคํา
นางภิญญธิดา เล็กประเสริฐ
นางภิญญมาศ พรมพล
นางภิญญา ศรีรักษา
นางภิญญา อัฐวงศ
นางสาวภิญญาพัชญ เกตุคชา
นางภิญญาภัทร ไชยปญหา
นางสาวภิญญามาศ หอมไกรลาศ
นางภิญุภา บุญลักขะ
นางภิญโญ จิตตรัตน
นางภิญโญ สงไพรสน
นางสาวภิญประภา จันทะบาล
นางภิตินันท คําชมภู
นางสาวภินัฎฎา โคตรสมบัติ
นางภิรญา สอนศิริ
นางภิรดา โสภิณ
นางภิรพร หาญกิตติ
นางภิรมย ชัยรัตน
นางสาวภิรมย บุญเจริญ
นางภิรมย สายกิ้มซวน
นางสาวภิรมยขวัญ ชมภูศรี
นางสาวภิรมยรักษ นอยจิตต
นางภิรมยวรรณ ทวีสุข
นางภิระพันธ วงศภักดี
นางภิรัทฐา เดชาศิรสิทธิ

๑๕๒๙๔
๑๕๒๙๕
๑๕๒๙๖
๑๕๒๙๗
๑๕๒๙๘
๑๕๒๙๙
๑๕๓๐๐
๑๕๓๐๑
๑๕๓๐๒
๑๕๓๐๓
๑๕๓๐๔
๑๕๓๐๕
๑๕๓๐๖
๑๕๓๐๗
๑๕๓๐๘
๑๕๓๐๙
๑๕๓๑๐
๑๕๓๑๑
๑๕๓๑๒
๑๕๓๑๓
๑๕๓๑๔
๑๕๓๑๕
๑๕๓๑๖
๑๕๓๑๗
๑๕๓๑๘
๑๕๓๑๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางภุมรินทร จันทะคุณ
นางภุมรี รัตนวิมานชัย
นางภูชิสา ธนเกษพิศาล
นางสาวภูมิใจ เกสูงเนิน
นางภูริตา จันทสุข
นางสาวภูษณิศา คุดชิตา
นางสาวภูษณิศา จันทรเจริญมงคล
นางสาวภูษณิศา โพธิราช
นางภูสิตา จินดาหลวง
นางมกราพร ตระกูลมา
นางสาวมฆพร เกษนอก
นางสาวมงกุฎเพชร กันนะลา
นางสาวมงคลรัตน แกนดํา
นางสาวมญชุปริยา ทองประเสริฐ
นางมณฐิญา ภักดีพงษ
นางสาวมณฑกานต อุมนอย
นางสาวมณฑธวัล โควะเลิศ
นางมณฑา งามวาจา
นางมณฑา ชูแกวรวง
นางสาวมณฑา ไชยถาวร
นางมณฑา บูหัส
นางมณฑา พันธุชนะ
นางสาวมณฑา มวงสวน
นางมณฑา ศิริวงษ
นางมณฑา หางภัย
นางสาวมณฑาทิพย ขันแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๓๒๐
๑๕๓๒๑
๑๕๓๒๒
๑๕๓๒๓
๑๕๓๒๔
๑๕๓๒๕
๑๕๓๒๖
๑๕๓๒๗
๑๕๓๒๘
๑๕๓๒๙
๑๕๓๓๐
๑๕๓๓๑
๑๕๓๓๒
๑๕๓๓๓
๑๕๓๓๔
๑๕๓๓๕
๑๕๓๓๖
๑๕๓๓๗
๑๕๓๓๘
๑๕๓๓๙
๑๕๓๔๐
๑๕๓๔๑
๑๕๓๔๒
๑๕๓๔๓
๑๕๓๔๔
๑๕๓๔๕

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางมณฑาทิพย โคตรภูธร
นางมณฑาทิพย เยี่ยมสวัสดิ์
นางสาวมณฑาทิพย วิสุทธิญาณ
นางสาวมณฑาทิพย เสาวคนธ
นางมณฑาทิพย หยูหนู
นางมณฑิรา โสกี่
นางมณฑิรา หลักคํา
นางสาวมณเฑียร ชินพลชาย
นางมณเฑียร เลิศหัสดีรัตน
นางมณทิชา อาดํา
นางมณทิพย บุญมณี
นางมณทิพย หนูดํา
นางมณทิพา ซาเสน
นางมณทิรา เชื้อหมอ
นางมณธญาพัทธ เฮาปาน
นางมณธิรา ปะกิคา
นางมณัญฑิฏาศ ศิริสุรักษ
นางสาวมณินทร อูปแกว
นางสาวมณินาถ บุญเกิด
นางมณิภา ปองศิริ
นางสาวมณิสรา พัฒโร
นางสาวมณี การุณประชา
นางมณี ซึมกระโทก
นางมณี ดวงนิล
นางสาวมณี ดานพิทักษกุล
นางมณี มหันตรัตน

๑๕๓๔๖
๑๕๓๔๗
๑๕๓๔๘
๑๕๓๔๙
๑๕๓๕๐
๑๕๓๕๑
๑๕๓๕๒
๑๕๓๕๓
๑๕๓๕๔
๑๕๓๕๕
๑๕๓๕๖
๑๕๓๕๗
๑๕๓๕๘
๑๕๓๕๙
๑๕๓๖๐
๑๕๓๖๑
๑๕๓๖๒
๑๕๓๖๓
๑๕๓๖๔
๑๕๓๖๕
๑๕๓๖๖
๑๕๓๖๗
๑๕๓๖๘
๑๕๓๖๙
๑๕๓๗๐
๑๕๓๗๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางมณีกาญจน เจิมขุนทด
นางสาวมณีกานต ทิลาธรรม
นางมณีฉาย ยั่งยืน
นางสาวมณีทิพ ออนเกตุพล
นางมณีนพรัตน พรหมนอก
นางมณีนิล ศิรินนท
นางมณีพร สุวัณณุสส
นางมณีพร หนิ้วบุรุษ
นางสาวมณีรักษ เอ็นเมืองเหล็ก
นางมณีรัฎ เทียมครู
นางมณีรัตน กรรณิกา
นางมณีรัตน กายราช
นางมณีรัตน กาลสุวรรณ
นางสาวมณีรัตน เกษามา
นางมณีรัตน คงสุวรรณ
นางมณีรัตน ใจบาน
นางมณีรัตน เชื่อมกลาง
นางมณีรัตน เถื่อนแกว
นางมณีรัตน พั่วโพธิ์
นางสาวมณีรัตน เพ็งแกนทาว
นางมณีรัตน ภิญโญ
นางมณีรัตน มั่นอน
นางมณีรัตน ยาตรา
นางมณีรัตน ยืนชีวิต
นางสาวมณีรัตน สิทธิโชค
นางมณีรัตน สุขอุม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๓๗๒
๑๕๓๗๓
๑๕๓๗๔
๑๕๓๗๕
๑๕๓๗๖
๑๕๓๗๗
๑๕๓๗๘
๑๕๓๗๙
๑๕๓๘๐
๑๕๓๘๑
๑๕๓๘๒
๑๕๓๘๓
๑๕๓๘๔
๑๕๓๘๕
๑๕๓๘๖
๑๕๓๘๗
๑๕๓๘๘
๑๕๓๘๙
๑๕๓๙๐
๑๕๓๙๑
๑๕๓๙๒
๑๕๓๙๓
๑๕๓๙๔
๑๕๓๙๕
๑๕๓๙๖
๑๕๓๙๗

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมณีรัตน สุปะมา
นางมณีรัตน เสาสูง
นางมณีรัตน หนูยิ้มซาย
นางมณีวรรณ จิตรมั่น
นางมณีวรรณ ดําจันทร
นางมณีวรรณ ถามะพันธ
นางมณีวรรณ ปญญาดี
นางมณีวรรณ พุดหลา
นางสาวมณีวรรณ โวงประโคน
นางมณีวรรณ ศิรินาคินทร
นางมณีวรรณ ศรีหลา
นางมธุรดา จําปาทอง
นางมธุรส แกวหลวง
นางมธุรส พนทุกข
นางสาวมธุรสณี กวางทอง
นางมธุริน จรเปลี่ยว
นางมธุริน แผลงจันทึก
นางมธุฤดี ชัยชนะ
นางมธุละดา วีระพันธ
นางมธุวลี จันโทมุข
นางมธุสร ประชุม
นางสาวมนกานต ทองศุภผล
นางมนชยา ขําออน
นางมนฑญา สุโพธิ์นอก
นางมนฑา อินทมิน
นางสาวมนตฐญา เภาบาง

๑๕๓๙๘
๑๕๓๙๙
๑๕๔๐๐
๑๕๔๐๑
๑๕๔๐๒
๑๕๔๐๓
๑๕๔๐๔
๑๕๔๐๕
๑๕๔๐๖
๑๕๔๐๗
๑๕๔๐๘
๑๕๔๐๙
๑๕๔๑๐
๑๕๔๑๑
๑๕๔๑๒
๑๕๔๑๓
๑๕๔๑๔
๑๕๔๑๕
๑๕๔๑๖
๑๕๔๑๗
๑๕๔๑๘
๑๕๔๑๙
๑๕๔๒๐
๑๕๔๒๑
๑๕๔๒๒
๑๕๔๒๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางมนตทิพย วงศสุวรรณ
นางสาวมนตเทียน สิมโสม
นางมนตฤดี จิตรากร
นางมนตอุมา สัตยาภรณ
นางสาวมนทิพย นกแกว
นางมนทิรา มะมวงชุม
นางมนเทียน เกณทวี
นางมนเทียร เพิ่มขึ้น
นางสาวมนธิลา วันสา
นางสาวมนภรณ ลีลานอย
นางมนฤดี พนันชัย
นางมนฤดี วิทยาเศรษฐกุล
นางมนสิการ ชัยเจริญ
นางมนสิชา คงสุข
นางมนสิชา ชอบชม
นางสาวมนสิชา อุสาคู
นางมนัชยา ชูมณี
นางมนัญชยา โสดาศรี
นางสาวมนัสชนก บุตรสีโคตร
นางมนัสชนก ฮามกูล
นางมนัสนันท การุญ
นางมนัสนันท เนตรสวางวิชา
นางสาวมนัสนันท ปะสาวะเท
นางสาวมนัสนันท เปงคําภา
นางมนัสนันท ผลจันทร
นางมนัสนันท ภัทรศรัทธาผล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๔๒๔
๑๕๔๒๕
๑๕๔๒๖
๑๕๔๒๗
๑๕๔๒๘
๑๕๔๒๙
๑๕๔๓๐
๑๕๔๓๑
๑๕๔๓๒
๑๕๔๓๓
๑๕๔๓๔
๑๕๔๓๕
๑๕๔๓๖
๑๕๔๓๗
๑๕๔๓๘
๑๕๔๓๙
๑๕๔๔๐
๑๕๔๔๑
๑๕๔๔๒
๑๕๔๔๓
๑๕๔๔๔
๑๕๔๔๕
๑๕๔๔๖
๑๕๔๔๗
๑๕๔๔๘
๑๕๔๔๙

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางมนัสนันท วรรณพงษ
นางมนัสนันท เอี่ยมศักดิ์
นางมนัสยา แกวใหม
นางมนัสยา คูรัมย
นางมนัสรินทร โพธิ์แสง
นางมนัสวรรณ ผาลาโห
นางสาวมนัสวัณณ กระจางทอง
นางมนัสวาท ไชยดารา
นางสาวมนิดา ศรีระวรรณ
นางมนิลา ธงยศ
นางมโนรี ภูทองแหลม
นางมยุพร ชัยภัทรรังสิมา
นางมยุพัฒน พิทยธาราธร
นางมยุรฉัตร ศรีทา
นางมยุรฉัตร ยิ่งทวี
นางสาวมยุรา เจะสุโหลง
นางมยุรา ชูชวย
นางมยุรา ปญญาวงค
นางสาวมยุรา มหิวรรณ
นางมยุรา มาตรวังแสง
นางมยุรา สีลาสม
นางมยุรี กิจรักษ
นางสาวมยุรี แกวภู
นางสาวมยุรี คมขํา
นางสาวมยุรี จรัญรักษ
นางมยุรี จันจําปา

๑๕๔๕๐
๑๕๔๕๑
๑๕๔๕๒
๑๕๔๕๓
๑๕๔๕๔
๑๕๔๕๕
๑๕๔๕๖
๑๕๔๕๗
๑๕๔๕๘
๑๕๔๕๙
๑๕๔๖๐
๑๕๔๖๑
๑๕๔๖๒
๑๕๔๖๓
๑๕๔๖๔
๑๕๔๖๕
๑๕๔๖๖
๑๕๔๖๗
๑๕๔๖๘
๑๕๔๖๙
๑๕๔๗๐
๑๕๔๗๑
๑๕๔๗๒
๑๕๔๗๓
๑๕๔๗๔
๑๕๔๗๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางมยุรี ชะลอชล
นางสาวมยุรี ชาติมนตรี
นางสาวมยุรี แซจอง
นางมยุรี ตัญญะ
นางมยุรี เถาวชาลี
นางมยุรี ทันศรี
นางมยุรี นรินทรรัมย
นางมยุรี นาทสีทา
นางมยุรี นาสมใจ
นางมยุรี บงพรม
นางมยุรี บํารุงถิ่น
นางมยุรี บุญแจม
นางมยุรี ปญญาสิทธิ์
นางสาวมยุรี พฤกษชาติ
นางมยุรี เพชรแท
นางสาวมยุรี ฟองจันสม
นางสาวมยุรี มะสมาน
นางมยุรี มั่นหยวก
นางมยุรี รอดราวี
นางสาวมยุรี วงศสิงห
นางมยุรี วรรณโอภาส
นางมยุรี วิจารย
นางมยุรี วุฒิสิทธิ์
นางมยุรี เวียงคํา
นางมยุรี ศิริโก
นางมยุรี สังขกลิ่น

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๔๗๖
๑๕๔๗๗
๑๕๔๗๘
๑๕๔๗๙
๑๕๔๘๐
๑๕๔๘๑
๑๕๔๘๒
๑๕๔๘๓
๑๕๔๘๔
๑๕๔๘๕
๑๕๔๘๖
๑๕๔๘๗
๑๕๔๘๘
๑๕๔๘๙
๑๕๔๙๐
๑๕๔๙๑
๑๕๔๙๒
๑๕๔๙๓
๑๕๔๙๔
๑๕๔๙๕
๑๕๔๙๖
๑๕๔๙๗
๑๕๔๙๘
๑๕๔๙๙
๑๕๕๐๐
๑๕๕๐๑

นางมยุรี สังขรัตน
นางมยุรี สารีพันธ
นางมยุรี สําเภา
นางสาวมยุรี สุวรรณรอด
นางมยุรี แสงชมภู
นางมยุรี หมื่นสุข
นางมยุรี หวังหลํา
นางมยุรีย บุญเรือง
นางมยุรีย มะหมูดีย
นางมยุรียพร ขันติยู
นางมยุเรศ บรรพโคตร
นางมยุลี คําแปน
นางสาวมยุลี ซายสุพรรณ
นางมยุลี ปนทะโชติ
นางมยุลีย พันธธัญกิจ
นางสาวมรกต ตุลพงศารักษ
นางมรรยาท แยมบาน
นางมริษา ยุบลพันธ
นางมฤติยา สุขสบาย
นางมลฑา ทองสงโสม
นางมลทการติ เฉนียง
นางสาวมลทริญา สุจจะชารี
นางมลทิรา ภูพิริยาภรณ
นางสาวมลธิดา เชื้อแคนอน
นางมลวิภา สุวรรณแสงศรี
นางมลาวัลย นกหงษ

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๕๐๒
๑๕๕๐๓
๑๕๕๐๔
๑๕๕๐๕
๑๕๕๐๖
๑๕๕๐๗
๑๕๕๐๘
๑๕๕๐๙
๑๕๕๑๐
๑๕๕๑๑
๑๕๕๑๒
๑๕๕๑๓
๑๕๕๑๔
๑๕๕๑๕
๑๕๕๑๖
๑๕๕๑๗
๑๕๕๑๘
๑๕๕๑๙
๑๕๕๒๐
๑๕๕๒๑
๑๕๕๒๒
๑๕๕๒๓
๑๕๕๒๔
๑๕๕๒๕
๑๕๕๒๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวมลิ กอนศรีษะ
นางมลินี เสาเวียง
นางสาวมลิลา แกวฟู
นางมลิวรรณ ผิวเกลี้ยง
นางมลิวรรณ มาตรไตร
นางสาวมลิวรรณ จันปญญา
นางมลิวัลย กอบพึ่งตน
นางมลิวัลย ขาวทอง
นางมลิวัลย จําปาทอง
นางมลิวัลย บุญยศ
นางมลิวัลย ปาณะศรี
นางมลิวัลย พรอมสุข
นางมลิวัลย อัครจิตตานนท
นางสาวมวลมาศ บึงราษฎร
นางสาวมอญรา สังขสีห
นางมะณี กงระหัด
นางมะณี กองผาพา
นางมะณี เซะวิเศษ
นางมะณี เทียบอุน
วาที่รอยตรีหญิง มะณีรัตน
รักเพื่อน
นางมะโน นพไธสง
นางมะยม แกวทวี
นางสาวมะยุรี กูดเมือง
นางมะยุรี ศรีนวล
นางมะยุรี สมบูรณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๕๒๗
๑๕๕๒๘
๑๕๕๒๙
๑๕๕๓๐
๑๕๕๓๑
๑๕๕๓๒
๑๕๕๓๓
๑๕๕๓๔
๑๕๕๓๕
๑๕๕๓๖
๑๕๕๓๗
๑๕๕๓๘
๑๕๕๓๙
๑๕๕๔๐
๑๕๕๔๑
๑๕๕๔๒
๑๕๕๔๓
๑๕๕๔๔
๑๕๕๔๕
๑๕๕๔๖
๑๕๕๔๗
๑๕๕๔๘
๑๕๕๔๙
๑๕๕๕๐
๑๕๕๕๑
๑๕๕๕๒

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางมะลัดดา พรมมี
นางมะลัย นาจําปา
นางสาวมะลิ แกวขาว
นางมะลิ เข็มเพ็ชร
นางสาวมะลิ นาคกอน
นางมะลิ ปญจไชยา
นางสาวมะลิ ปนกาญจน
นางมะลิ พิทักษการ
นางสาวมะลิกามาศ เสงี่ยมแกว
นางสาวมะลิจันทร วงศสุจิตร
นางมะลิจันทร สังเกตชน
นางมะลิฉัตร บัวประเสริฐ
นางมะลิทัย ฝนพรหมมินทร
นางมะลินาถ งีบสอม
นางสาวมะลิลา แสงภักดี
นางมะลิวรรณ ศรีพันธ
นางมะลิวรรณ สิมมาเคน
นางมะลิวรรณ อะนุติ
นางมะลิวรรณ กางทา
นางสาวมะลิวรรณ จิตกุล
นางมะลิวัน กลางสวัสดิ์
นางมะลิวัลย โกบุตร
นางมะลิวัลย ขมิ้นเครือ
นางมะลิวัลย ขุนแกว
นางมะลิวัลย เขื่อนศิริ
นางสาวมะลิวัลย ทองออน

๑๕๕๕๓
๑๕๕๕๔
๑๕๕๕๕
๑๕๕๕๖
๑๕๕๕๗
๑๕๕๕๘
๑๕๕๕๙
๑๕๕๖๐
๑๕๕๖๑
๑๕๕๖๒
๑๕๕๖๓
๑๕๕๖๔
๑๕๕๖๕
๑๕๕๖๖
๑๕๕๖๗
๑๕๕๖๘
๑๕๕๖๙
๑๕๕๗๐
๑๕๕๗๑
๑๕๕๗๒
๑๕๕๗๓
๑๕๕๗๔
๑๕๕๗๕
๑๕๕๗๖
๑๕๕๗๗
๑๕๕๗๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางมะลิวัลย ทองอิน
นางมะลิวัลย ปานใจนาม
นางสาวมะลิวัลย ลวนเสง
นางมะลิวัลย แอมกระโทก
นางมะลิสด วงษศรีแกว
นางมะลิสา นาคพินิจ
นางมัจฉา โครวัตร
นางมัจฉา อินทรีย
นางมัญชุสา อิ่มสิน
นางมัญณิศตรา คงพันป
นางสาวมัฏฐณี ลีมา
นางสาวมัฑณา ตาลชัย
นางสาวมัณฑกานต เชื้อสะอาด
นางมัณฑณา เพ็งประไพ
นางมัณฑนา แกนจันทร
นางมัณฑนา คงทวี
นางสาวมัณฑนา เพ็ชรภักดี
นางมัณฑนา ภูผิวเดือน
นางมัณฑนา สาระไทย
นางมัณฑนี โภคาแสง
นางมัณฑนี อยูเย็น
นางมัณฑยา เสพศิริ
นางมัณฑริกา ประดิษฐแทน
นางมัณตรีณี วิศรัสดํารงคกุล
นางสาวมัณธีญา มุสิกาวัลย
นางมัทฐนาพร ธรรมยา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๕๗๙
๑๕๕๘๐
๑๕๕๘๑
๑๕๕๘๒
๑๕๕๘๓
๑๕๕๘๔
๑๕๕๘๕
๑๕๕๘๖
๑๕๕๘๗
๑๕๕๘๘
๑๕๕๘๙
๑๕๕๙๐
๑๕๕๙๑
๑๕๕๙๒
๑๕๕๙๓
๑๕๕๙๔
๑๕๕๙๕
๑๕๕๙๖
๑๕๕๙๗
๑๕๕๙๘
๑๕๕๙๙
๑๕๖๐๐
๑๕๖๐๑
๑๕๖๐๒
๑๕๖๐๓
๑๕๖๐๔

นางมัทธียา กันแสง
นางมัทนพร เลิศวีรศิลป
นางสาวมัทนา แยมใส
นางมัทนา ศรีโยธา
นางสาวมัทนา อุนตะ
นางมันทนา กิ่งกาน
นางมัลจนา สุวรรณเสมา
นางมัลลวีร รอชโฟล
นางสาวมัลลิกา กันหา
นางมัลลิกา คงเกตุ
นางมัลลิกา คําชุม
นางมัลลิกา คุณา
นางมัลลิกา จันทฤทธิ์
นางมัลลิกา เจริญศิลป
นางสาวมัลลิกา ไชยยาว
นางสาวมัลลิกา ดําละเอียด
นางมัลลิกา ตะพองมาส
นางสาวมัลลิกา นาศพัฒน
นางสาวมัลลิกา ปานสมพงษ
นางมัลลิกา พวงวงษ
นางมัลลิกา ภักดีมี
นางมัลลิกา รัตนกุล
นางมัลลิกา วนาสันติ
นางมัลลิกา วรรณชรา
นางมัลลิกา วิรุฬหรัตกุล
นางมัลลิกา ศรีรังกูร

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๖๐๕
๑๕๖๐๖
๑๕๖๐๗
๑๕๖๐๘
๑๕๖๐๙
๑๕๖๑๐
๑๕๖๑๑
๑๕๖๑๒
๑๕๖๑๓
๑๕๖๑๔
๑๕๖๑๕
๑๕๖๑๖
๑๕๖๑๗
๑๕๖๑๘
๑๕๖๑๙
๑๕๖๒๐
๑๕๖๒๑
๑๕๖๒๒
๑๕๖๒๓
๑๕๖๒๔
๑๕๖๒๕
๑๕๖๒๖
๑๕๖๒๗
๑๕๖๒๘
๑๕๖๒๙
๑๕๖๓๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางมัลลิกา เอกสุภาพันธ
นางมัสลิน กาเหวา
นางสาวมัสสนา กาซอ
นางสาวมาฆศินันจา ทองมูล
นางสาวมาซง บากา
นางมาณิสา ศรีวงคษา
นางสาวมาณี คุสิตา
นางมาดี ศรนรายณ
นางสาวมาตยา ภักดีสังข
นางมานิตา ทรัพยมี
นางมานิตา อุชชิน
นางสาวมานิสรา มณีพันธุ
นางสาวมานี อีหมั่น
นางมารตี คลองวิจักษณ
นางมารศรี สถาพรจิตรกุล
นางมารศรี แสงสวัสดิ์
นางมาริน แจงปอม
นางสาวมารินทร ปนบัว
นางมารินา ลาดปะละ
นางมาริษา ผาภูมิ
นางมาริสา ทองสกุล
นางมารีดี หะมิงมะ
นางมารียะห หลังยาหนาย
นางมารียะห อาแว
นางมารียัน สะอุ
นางมารียา คงแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๖๓๑
๑๕๖๓๒
๑๕๖๓๓
๑๕๖๓๔
๑๕๖๓๕
๑๕๖๓๖
๑๕๖๓๗
๑๕๖๓๘
๑๕๖๓๙
๑๕๖๔๐
๑๕๖๔๑
๑๕๖๔๒
๑๕๖๔๓
๑๕๖๔๔
๑๕๖๔๕
๑๕๖๔๖
๑๕๖๔๗
๑๕๖๔๘
๑๕๖๔๙
๑๕๖๕๐
๑๕๖๕๑
๑๕๖๕๒
๑๕๖๕๓
๑๕๖๕๔
๑๕๖๕๕
๑๕๖๕๖

นางสาวมาเรียม ซอหมัด
นางมาเรียม โรจนาวี
นางมาเรียม สุโงะ
นางมาลัย แกวมณี
นางมาลัย ไตรโยธี
นางสาวมาลัย นํา
นางมาลัย แปนหวย
นางสาวมาลัย มีสวนพลอย
นางมาลัย สีนา
นางมาลัย สุขหอ
นางมาลัยงาม แกวสอาด
นางมาลัยลักษณ ลมไธสง
นางมาลัยวรรณ สงคราม
นางมาลา อิ้มแตง
นางสาวมาลากูล ไชยสะอาด
นางมาลาตี สุระสิทธิ์
นางมาลาศรี สะตะ
นางสาวมาลิน ลูกอินทร
นางสาวมาลินี เกื้อหนุน
นางมาลินี ธนะสมบัติ
นางมาลินี พานชัย
นางมาลินี ภูริธร
นางมาลินี สอนพิทักษ
นางมาลิสา เครือเนตร
นางสาวมาลิสา เพชรนอก
นางสาวมาลี กิตติวีราพัชร

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๖๕๗
๑๕๖๕๘
๑๕๖๕๙
๑๕๖๖๐
๑๕๖๖๑
๑๕๖๖๒
๑๕๖๖๓
๑๕๖๖๔
๑๕๖๖๕
๑๕๖๖๖
๑๕๖๖๗
๑๕๖๖๘
๑๕๖๖๙
๑๕๖๗๐
๑๕๖๗๑
๑๕๖๗๒
๑๕๖๗๓
๑๕๖๗๔
๑๕๖๗๕
๑๕๖๗๖
๑๕๖๗๗
๑๕๖๗๘
๑๕๖๗๙
๑๕๖๘๐
๑๕๖๘๑
๑๕๖๘๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวมาลี แกวสุข
นางมาลี ขันขะ
นางมาลี เจริญสุข
นางมาลี ชอบคา
นางมาลี ดาโอะ
นางมาลี เดชวงษา
นางสาวมาลี เปรียบดีสุด
นางสาวมาลี พรหมเดเวช
นางมาลี โพนตุแสง
นางสาวมาลี โภชนาทาน
นางสาวมาลี มีสัตย
นางสาวมาลี วุฒิ
นางมาลี เวียงจันทร
นางมาลี สงศรี
นางมาลี สรอยสุวรรณ
นางมาลี สังเกตุ
นางมาลี สาลีมี
นางมาลี แสงอําไพ
นางมาลี หนูเอี่ยม
นางมาลี อภิวัฒนางกูร
นางมาลีณีย หลําเหมาะ
นางมาลีรัตน สิงหชัย
นางมาลีวรรณ บุญใส
นางมาลีวรรณ มณีโชติ
นางมาลีวัลย เปรมปาน
นางมาลีศิวเมศร สอนศิลปพงศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๖๘๓
๑๕๖๘๔
๑๕๖๘๕
๑๕๖๘๖
๑๕๖๘๗
๑๕๖๘๘
๑๕๖๘๙
๑๕๖๙๐
๑๕๖๙๑
๑๕๖๙๒
๑๕๖๙๓
๑๕๖๙๔
๑๕๖๙๕
๑๕๖๙๖
๑๕๖๙๗
๑๕๖๙๘
๑๕๖๙๙
๑๕๗๐๐
๑๕๗๐๑
๑๕๗๐๒
๑๕๗๐๓
๑๕๗๐๔
๑๕๗๐๕
๑๕๗๐๖
๑๕๗๐๗
๑๕๗๐๘

นางมาวียะ มะเกะ
นางสาวมาศพร แกลวทนง
นางสาวมาศสินี อุนเรือน
นางมิ่งขวัญ ณัฐรุจาสกุลพงศ
นางมิ่งขวัญ ประสาท
นางมิ่งขวัญ แปน
นางสาวมิ่งขวัญ พุทธเสน
นางมิ่งขวัญ มานา
นางมิ่งขวัญ เสาโร
นางมิ่งมิตร สุเมธานุสรณ
นางมิณฑกาญจน แสนศรี
นางมิณฑิตา สิทธิฤทธิ์
นางมิตรา สุรภีร
นางสาวมินตรา คําปาน
นางมินตรา นาชัยสินธุ
นางมินทรธิชา สิงหพันธ
นางมิรันตี คลังทรัพย
นางมิรินทร พนมอุปการ
นางมิสะฮ ยะผา
นางมีนะ บุญฤทธิ์
นางมุกดา เชื้อวงศบุญ
นางมุกดา ตองเสรีกุล
นางมุกดา ตั้งจิต
นางมุกดา อินมะโรง
นางมุกดา อินสุวอ
นางมุกดา อุทัยรังษี

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๕๗๐๙ นางมุกดา เอี่ยมยัง
๑๕๗๑๐ วาที่รอยตรีหญิง มุจลินท
จูฑะมงคล
๑๕๗๑๑ นางมุฑิตา บุญเริ่ม
๑๕๗๑๒ นางมุณี เหลาคม
๑๕๗๑๓ นางมุณีรัตน อาแซดอยิ
๑๕๗๑๔ นางสาวมุทิตา ขัติยา
๑๕๗๑๕ นางมุทิตา นารี
๑๕๗๑๖ นางมูรณี สาและ
๑๕๗๑๗ นางมูรนี กัลยากาญจน
๑๕๗๑๘ นางมูหัยบาห มะเย็ง
๑๕๗๑๙ นางเมฆขลา คุวาจารย
๑๕๗๒๐ นางสาวเมณิศา ประนามะกา
๑๕๗๒๑ นางเมตตา คงสวัสดิ์
๑๕๗๒๒ นางสาวเมตตา บุดดาเพ็ง
๑๕๗๒๓ นางเมตตา ปญญาสิทธิ์
๑๕๗๒๔ นางเมตตา พลประถม
๑๕๗๒๕ นางเมตตา แพงคํา
๑๕๗๒๖ นางเมตตา ยาทิพย
๑๕๗๒๗ นางเมตตา สิงหงาม
๑๕๗๒๘ นางเมตตา สุวรรณโณ
๑๕๗๒๙ นางเมตตา แสงหนอ
๑๕๗๓๐ นางเมตตา อวยสวัสดิ์
๑๕๗๓๑ นางเมตตาวดี วิเชียร
๑๕๗๓๒ นางสาวเมทิตา อินทรเพ็ง
๑๕๗๓๓ นางเมทินี กาญจนสมจิตต

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๗๓๔
๑๕๗๓๕
๑๕๗๓๖
๑๕๗๓๗
๑๕๗๓๘
๑๕๗๓๙
๑๕๗๔๐
๑๕๗๔๑
๑๕๗๔๒
๑๕๗๔๓
๑๕๗๔๔
๑๕๗๔๕
๑๕๗๔๖
๑๕๗๔๗
๑๕๗๔๘
๑๕๗๔๙
๑๕๗๕๐
๑๕๗๕๑
๑๕๗๕๒
๑๕๗๕๓
๑๕๗๕๔
๑๕๗๕๕
๑๕๗๕๖
๑๕๗๕๗
๑๕๗๕๘
๑๕๗๕๙

นางเมทินี จําปาแกว
นางเมทินี ชัยมา
นางสาวเมทินี ตาตะสมิต
นางเมทินี บุญชัย
นางสาวเมธนันต จันทรอน
นางสาวเมธปยา ชูศรีทอง
นางเมธวรางค อินตะวิกุล
นางสาวเมธากานต มีคุณ
นางเมธาพร ทองสุก
นางเมธาพร เบลีย
นางสาวเมธาพร ประสานเชื้อ
นางเมธาวดี เคหบาล
นางเมธาวดี ชูผล
นางเมธาวี เกดา
นางเมธาวี จีวะสังข
นางเมธาวี พงศพันธุ
นางเมธาวี รมเย็น
นางสาวเมธาวี โสภักดี
นางเมธาวี อุดมทัศนีย
นางเมธิญา กาญจนรัตน
นางเมธิวรรณ ถวยอิ่ม
นางเมยิกานต โสภาค
นางสาวเมษารัตน ชวยจิ๋ว
นางแมนมาศ สารสวัสดิ์
นางแมะ ประมะลึก
นางโมนา ชัยกฤตทองกุล

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗๖๐
๑๕๗๖๑
๑๕๗๖๒
๑๕๗๖๓
๑๕๗๖๔
๑๕๗๖๕
๑๕๗๖๖
๑๕๗๖๗
๑๕๗๖๘
๑๕๗๖๙
๑๕๗๗๐
๑๕๗๗๑
๑๕๗๗๒
๑๕๗๗๓
๑๕๗๗๔
๑๕๗๗๕
๑๕๗๗๖
๑๕๗๗๗
๑๕๗๗๘
๑๕๗๗๙
๑๕๗๘๐
๑๕๗๘๑
๑๕๗๘๒
๑๕๗๘๓
๑๕๗๘๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางไมตรี ไชยกาฬ
นางไมตรี นิสวงศ
นางไมตรี พลเยี่ยม
นางสาวไมตรี รักซอน
นางไมตรี สายเสมา
นางสาวไมตรี สุดเรือง
นางยนพักพริ้ง นนธิจันทร
นางสาวยมนา ทองใบ
นางยมนา พานิชย
นางสาวยมมณา บุญมา
นางยรรยงค จําปานิน
นางยลดา ทองภูบาล
นางยวมนต แคนนอก
นางยศวดี บุตรนอย
วาที่รอยตรีหญิง ยศสรัล
ชื่นอารมย
นางยอดขวัญ ไวบรรเทา
นางสาวยอดขวัญ ศรีวิรัญ
นางยอดขวัญ แสนอุบล
นางยอดขวัญ เหมือนพันธุ
นางยอรีเยาะ มาเจะ
นางยาใจ ทาแปน
นางยาใจ ธรรมลังกา
นางสาวยาใจ มาชู
นางยาใจ ลันดา
นางยาวิระ หลังปูเตะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๗๘๕
๑๕๗๘๖
๑๕๗๘๗
๑๕๗๘๘
๑๕๗๘๙
๑๕๗๙๐
๑๕๗๙๑
๑๕๗๙๒
๑๕๗๙๓
๑๕๗๙๔
๑๕๗๙๕
๑๕๗๙๖
๑๕๗๙๗
๑๕๗๙๘
๑๕๗๙๙
๑๕๘๐๐
๑๕๘๐๑
๑๕๘๐๒
๑๕๘๐๓
๑๕๘๐๔
๑๕๘๐๕
๑๕๘๐๖
๑๕๘๐๗
๑๕๘๐๘
๑๕๘๐๙
๑๕๘๑๐

นางยิ่งลักษณ เกตุพิชิตกุล
นางยินดี คิดดี
นางยินดี จุลศักดิ์
นางยินดี นุตาดี
นางสาวยิมจิตร แกวไพร
นางยี่สุน โรจนคุณธรรม
นางยือรียะ มามะ
นางสาวยุคนธร ครองยุทธ
นางยุคลธร ศรีถม
นางยุคุนธร นอยสุวรรณ
นางยุดาว สดิน
นางยุทัยทิพย ชาครนิธิพงศ
นางสาวยุบลวดี ลุสมบัติ
นางสาวยุบลวรรณ สาชนะ
นางยุพดี แกวทรัพย
นางยุพดี คลาดนาน
นางยุพดี คาขาย
นางยุพดี ไชยศรี
นางสาวยุพดี ทิพยบํารุง
นางยุพดี พัฒนศรี
นางยุพยงค ทิพยนาฏย
นางยุพยงค ศรีนุกูล
นางสาวยุพเยาว ตุงคะสมิต
นางยุพรรณี ทนทาน
นางยุพเรศ จิตรปลื้ม
นางยุพเรศ ชาวไธสง

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๘๑๑
๑๕๘๑๒
๑๕๘๑๓
๑๕๘๑๔
๑๕๘๑๕
๑๕๘๑๖
๑๕๘๑๗
๑๕๘๑๘
๑๕๘๑๙
๑๕๘๒๐
๑๕๘๒๑
๑๕๘๒๒
๑๕๘๒๓
๑๕๘๒๔
๑๕๘๒๕
๑๕๘๒๖
๑๕๘๒๗
๑๕๘๒๘
๑๕๘๒๙
๑๕๘๓๐
๑๕๘๓๑
๑๕๘๓๒
๑๕๘๓๓
๑๕๘๓๔
๑๕๘๓๕
๑๕๘๓๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวยุพา ชอบธรรม
นางสาวยุพา เชาวอารีย
นางยุพา เชื้อคําจันทร
นางยุพา ตัดพุดซา
นางยุพา ตินารี
นางยุพา ทองปรอน
นางยุพา ทิตยวัลลี
นางยุพา ธาราดรุณีกุล
นางยุพา บุญปน
นางสาวยุพา ปนตา
นางสาวยุพา พากเพียร
นางสาวยุพา ภูมิฐาน
นางยุพา รัตนพรหม
นางยุพา ศิลาเหลือง
นางยุพา สุมทรัพย
นางยุพา หมื่นหนู
นางยุพา เวียงกมล อัดโดดดร
นางยุพาจิตรา บุญจรัส
นางยุพาพร แจงไพร
นางยุพาพร ทาดาริน
นางยุพาพร นามวิเศษ
นางยุพาพร เรือนวงค
นางยุพาพร สมภารเพียง
นางยุพาพรรณ จันทรศรี
นางสาวยุพาพรรณ ระลึก
นางยุพาพักตร คลองดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๘๓๗
๑๕๘๓๘
๑๕๘๓๙
๑๕๘๔๐
๑๕๘๔๑
๑๕๘๔๒
๑๕๘๔๓
๑๕๘๔๔
๑๕๘๔๕
๑๕๘๔๖
๑๕๘๔๗
๑๕๘๔๘
๑๕๘๔๙
๑๕๘๕๐
๑๕๘๕๑
๑๕๘๕๒
๑๕๘๕๓
๑๕๘๕๔
๑๕๘๕๕
๑๕๘๕๖
๑๕๘๕๗
๑๕๘๕๘
๑๕๘๕๙
๑๕๘๖๐
๑๕๘๖๑
๑๕๘๖๒

นางสาวยุพาพักตร ยศพิทักษ
นางสาวยุพาภรณ บุญไพโรจน
นางยุพาภรณ เยาววรรณ
นางยุพาภรณ วงษา
นางยุพาภรณ เสลานอก
นางยุพาภัส มวลทอง
นางยุพารักษ รัตนวิชัย
นางยุพารัตน คําลาน
นางยุพาวดี จองสกุลวงษ
นางยุพาวดี บุญเกิด
นางยุพิณ ยอดภิรมย
นางยุพิน กองแกว
นางยุพิน เกงขุนทด
นางยุพิน แกวไตรรัตน
นางยุพิน เขื่อนดิน
นางยุพิน คุณชื่น
นางยุพิน จันทะสินธุ
นางยุพิน เจริญราษฎร
นางสาวยุพิน ใจตรง
นางยุพิน ชัยกิจ
นางสาวยุพิน ชินพลทราย
นางยุพิน ชินภักดี
นางยุพิน โดงพิมาย
นางยุพิน เทพา
นางยุพิน เทศมี
นางยุพิน นนทะโคตร

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๘๖๓
๑๕๘๖๔
๑๕๘๖๕
๑๕๘๖๖
๑๕๘๖๗
๑๕๘๖๘
๑๕๘๖๙
๑๕๘๗๐
๑๕๘๗๑
๑๕๘๗๒
๑๕๘๗๓
๑๕๘๗๔
๑๕๘๗๕
๑๕๘๗๖
๑๕๘๗๗
๑๕๘๗๘
๑๕๘๗๙
๑๕๘๘๐
๑๕๘๘๑
๑๕๘๘๒
๑๕๘๘๓
๑๕๘๘๔
๑๕๘๘๕
๑๕๘๘๖
๑๕๘๘๗
๑๕๘๘๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางยุพิน บรรเทพ
นางยุพิน บุญบํารุง
นางยุพิน ปาระวาสะ
นางยุพิน พงษปรีชา
นางยุพิน พลเรือง
นางยุพิน พวงจันทร
นางยุพิน พันธสมบัติ
นางสาวยุพิน พุมสําเภา
นางยุพิน โพธิ์ทอง
นางสาวยุพิน มาฉิม
นางสาวยุพิน มีผลกิจ
นางยุพิน รีวงษา
นางยุพิน ลุนบง
นางยุพิน วังจีน
นางยุพิน ศรฉัตรารักษ
นางยุพิน ศรีพงษชัย
นางยุพิน ศรีหาวงษ
นางยุพิน ศรีอาด
นางสาวยุพิน สําเภาพงษ
นางยุพิน สีมาก
นางยุพิน สุขมา
นางยุพิน หนองพงษ
นางยุพิน หวงทอง
นางยุพิน เหมือนชาติ
นางยุพิน เหลาศรี
นางยุพิน อาจเวทย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๘๘๙
๑๕๘๙๐
๑๕๘๙๑
๑๕๘๙๒
๑๕๘๙๓
๑๕๘๙๔
๑๕๘๙๕
๑๕๘๙๖
๑๕๘๙๗
๑๕๘๙๘
๑๕๘๙๙
๑๕๙๐๐
๑๕๙๐๑
๑๕๙๐๒
๑๕๙๐๓
๑๕๙๐๔
๑๕๙๐๕
๑๕๙๐๖
๑๕๙๐๗
๑๕๙๐๘
๑๕๙๐๙
๑๕๙๑๐
๑๕๙๑๑
๑๕๙๑๒
๑๕๙๑๓
๑๕๙๑๔

นางยุเพียรพร พงษสังกา
นางยุภา โกสุพรรณ
นางสาวยุภา ชูหนู
นางยุภา บุญประชม
นางสาวยุภา หลุมทอง
นางยุภา เอี่ยมสงวน
นางยุภาพร ไชยเสนา
นางยุภาพร ดวงโตด
นางสาวยุภาพร แถวเพีย
นางยุภาพร ธรรมมา
นางยุภาพร พรมแกวมา
นางยุภาพร มากสุข
นางยุภาพร รัตนศรี
นางยุภาพร สังขวารี
นางยุภาพร แสงสวาง
นางยุภาพร อรรคบุตร
นางยุภาพร อัตะโน
นางยุภาพร อินทรพรหม
นางยุภาพรรณ ศรีบุระ
นางยุภาพิน ทึนหาร
นางยุภาภรณ โกษาแสง
นางยุภาภัณฑ จันชา
นางยุภามาศ ทองเจริญ
นางยุภาลักษณ ทองดี
นางยุภาวดี เขมนการไถ
นางยุภาวดี วัฒนธัชพงศ

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๙๑๕
๑๕๙๑๖
๑๕๙๑๗
๑๕๙๑๘
๑๕๙๑๙
๑๕๙๒๐
๑๕๙๒๑
๑๕๙๒๒
๑๕๙๒๓
๑๕๙๒๔
๑๕๙๒๕
๑๕๙๒๖
๑๕๙๒๗
๑๕๙๒๘
๑๕๙๒๙
๑๕๙๓๐
๑๕๙๓๑
๑๕๙๓๒
๑๕๙๓๓
๑๕๙๓๔
๑๕๙๓๕
๑๕๙๓๖
๑๕๙๓๗
๑๕๙๓๘
๑๕๙๓๙
๑๕๙๔๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางยุภาวดี ศรีนอย
นางสาวยุภาวดี สีขาว
นางยุภาวรรณ กุลสุทธิ์
นางยุภิญ วงศสุวรรณ
นางยุภิณย หงษสีลา
นางยุภรี  สายประดิษฐ
นางยุมรี โคตรพงศ
นางสาวยุรวดี เรือนคํา
นางสาวยุราพร จรแกว
นางยุราวัลภ ศิริอนันตโสภา
นางยุรี จินวิเศษ
นางสาวยุรี สุโภภาค
นางสาวยุเรศ พรหมมินทร
นางยุวดี จีนเมือง
นางสาวยุวดี ชมชื่น
นางยุวดี ทองโคตร
นางยุวดี บุญปลูก
นางสาวยุวดี ปนงา
นางยุวดี มนตรี
นางสาวยุวดี สุขแสน
นางยุวดี สุขหรอง
นางยุวดี โสภาศรี
นางสาวยุวดี อุทาทิพย
นางยุวธิดา โชคบัณฑิต
นางยุวธิดา เมฆวัน
นางยุวธิดา ลอยประโคน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๙๔๑
๑๕๙๔๒
๑๕๙๔๓
๑๕๙๔๔
๑๕๙๔๕
๑๕๙๔๖
๑๕๙๔๗
๑๕๙๔๘
๑๕๙๔๙
๑๕๙๕๐
๑๕๙๕๑
๑๕๙๕๒
๑๕๙๕๓
๑๕๙๕๔
๑๕๙๕๕
๑๕๙๕๖
๑๕๙๕๗
๑๕๙๕๘
๑๕๙๕๙
๑๕๙๖๐
๑๕๙๖๑
๑๕๙๖๒
๑๕๙๖๓
๑๕๙๖๔
๑๕๙๖๕
๑๕๙๖๖

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางยุวนาถ แกวเมืองกลาง
นางยุวภา ขลิบเงิน
นางยุวมาศ เพ็งคําศรี
นางยุวรา สายเสมา
นางยุวรี วรสาร
นางยุวรีย สุขสวัสดิ์
นางยุวเรศ โพธิปสสา
นางยุวลี เลิศรัตนพัฒนา
นางยุวะภา จําลอง
นางยูนัยนะ ปูเตะ
นางยูนิส กุลคําแสง
นางเย็นจิต ผาอินทร
นางเย็นจิตต แข็งธัญญกรรม
นางเย็นจิตร ศรีราม
นางสาวเย็นจิตร ชวนะวิบูลยางกูร
นางเย็นฤดี พลูพจน
นางสาวเย็นฤดี มากคงแกว
นางเยาว วงศคํา
นางสาวเยาวดี คาวี
นางสาวเยาวดี ถาวร
นางเยาวดี อยูดี
นางเยาวธิดา สัตยซื่อ
นางเยาวนันท พรหมบุตร
นางเยาวพาณี ปาณิกวิน
นางสาวเยาวภา แกวนารี
นางสาวเยาวภา จันทรประทักษ

๑๕๙๖๗
๑๕๙๖๘
๑๕๙๖๙
๑๕๙๗๐
๑๕๙๗๑
๑๕๙๗๒
๑๕๙๗๓
๑๕๙๗๔
๑๕๙๗๕
๑๕๙๗๖
๑๕๙๗๗
๑๕๙๗๘
๑๕๙๗๙
๑๕๙๘๐
๑๕๙๘๑
๑๕๙๘๒
๑๕๙๘๓
๑๕๙๘๔
๑๕๙๘๕
๑๕๙๘๖
๑๕๙๘๗
๑๕๙๘๘
๑๕๙๘๙
๑๕๙๙๐
๑๕๙๙๑
๑๕๙๙๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเยาวภา จันทรรัศมี
นางสาวเยาวมาลย ทรงงาม
นางเยาวรักษ อางศิลป
นางเยาวรัตน เกษสร
นางเยาวรัตน แกวมะ
นางสาวเยาวรัตน จูมดอก
นางเยาวรัตน ทินราช
นางเยาวรัตน ประชานันท
นางเยาวรัตน เพิงมาก
นางสาวเยาวรัตน โพธิ์ทอง
นางสาวเยาวรัตน ภักดีเฝอ
นางเยาวเรศ กลางโคตร
นางเยาวเรศ กอเกื้อ
นางเยาวเรศ คํามี
นางเยาวเรศ ทักษิณ
วาที่รอยตรีหญิง เยาวเรศ บุญเลิศ
นางเยาวเรศ โพธิราช
นางเยาวเรศ ฟองคํา
นางสาวเยาวเรศ อาจนาวัง
นางเยาวลักษ นาเคณ
นางเยาวลักษณ จิระอรัญกานนท
นางเยาวลักษณ ชดกลาง
นางสาวเยาวลักษณ ชนะชัย
นางเยาวลักษณ ชมสวน
นางเยาวลักษณ ชร็อฟ
นางเยาวลักษณ ทาอุดม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๙๙๓
๑๕๙๙๔
๑๕๙๙๕
๑๕๙๙๖
๑๕๙๙๗
๑๕๙๙๘
๑๕๙๙๙
๑๖๐๐๐
๑๖๐๐๑
๑๖๐๐๒
๑๖๐๐๓
๑๖๐๐๔
๑๖๐๐๕
๑๖๐๐๖
๑๖๐๐๗
๑๖๐๐๘
๑๖๐๐๙
๑๖๐๑๐
๑๖๐๑๑
๑๖๐๑๒
๑๖๐๑๓
๑๖๐๑๔
๑๖๐๑๕
๑๖๐๑๖
๑๖๐๑๗
๑๖๐๑๘

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเยาวลักษณ เที่ยงกระโทก
นางเยาวลักษณ ธิยา
นางเยาวลักษณ บุญฉวีราษฎร
นางเยาวลักษณ บุญยัง
นางเยาวลักษณ ผองภิรมย
นางเยาวลักษณ พนมพงษ
นางเยาวลักษณ ภูสงา
นางสาวเยาวลักษณ มะลาหอม
นางเยาวลักษณ ลักขษร
นางเยาวลักษณ ลีกระจาง
นางสาวเยาวลักษณ วงศจอม
นางเยาวลักษณ วาระรังสี
นางเยาวลักษณ วิริยะพงษ
นางเยาวลักษณ ศรีเมือง
นางเยาวลักษณ ศิริรักษ
นางเยาวลักษณ สะภา
นางเยาวลักษณ สุวรรณดวง
นางเยาวลักษณ หันจางสิทธิ์
นางเยี่ยมโพยม ใบโพธิ์
นางโยธกา ปาละนันท
นางสาวรจนพร คูณผล
นางรจนา กันยวิมล
นางรจนา คําผุย
นางรจนา จันทะโยธา
นางสาวรจนา จิระเดชประไพ
นางสาวรจนา ชาติโสม

๑๖๐๑๙
๑๖๐๒๐
๑๖๐๒๑
๑๖๐๒๒
๑๖๐๒๓
๑๖๐๒๔
๑๖๐๒๕
๑๖๐๒๖
๑๖๐๒๗
๑๖๐๒๘
๑๖๐๒๙
๑๖๐๓๐
๑๖๐๓๑
๑๖๐๓๒
๑๖๐๓๓
๑๖๐๓๔
๑๖๐๓๕
๑๖๐๓๖
๑๖๐๓๗
๑๖๐๓๘
๑๖๐๓๙
๑๖๐๔๐
๑๖๐๔๑
๑๖๐๔๒
๑๖๐๔๓
๑๖๐๔๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางรจนา ทัดชอมวง
นางสาวรจนา ทาไครกลาง
นางรจนา เทพกร
นางรจนา พวงพี
นางรจนา ยอดดี
นางสาวรจนา ยอดสะเทิ้น
นางรจนา สํารองพันธ
นางรจนา แสงสุข
นางรจนา อุนกรม
นางสาวรจนาท ธรรมสาร
นางรจนาวลี จันทรศิริ
นางสาวรจเรข เกษสําโรง
นางรชฎ กันทะรัญ
นางรชยา แพงศรี
นางสาวรชาดา ชื่นเจริญ
นางรชาดา ยาวิชัย
นางรชานันท ชาญชัย
นางรฐิยา โคตรบรรเทา
นางรณิดา ปรีนัธสุข
นางสาวรณิดา แสนยะบุตร
นางสาวรณิดา อมรเวช
นางสาวรณิดา อินทรเลิศ
นางสาวรณิดา อินนุพัฒน
นางรดา สินธุศิริ
นางรดาณัฐ พุทธา
นางรดาวรรณ ทีโย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๐๔๕
๑๖๐๔๖
๑๖๐๔๗
๑๖๐๔๘
๑๖๐๔๙
๑๖๐๕๐
๑๖๐๕๑
๑๖๐๕๒
๑๖๐๕๓
๑๖๐๕๔
๑๖๐๕๕
๑๖๐๕๖
๑๖๐๕๗
๑๖๐๕๘
๑๖๐๕๙
๑๖๐๖๐
๑๖๐๖๑
๑๖๐๖๒
๑๖๐๖๓
๑๖๐๖๔
๑๖๐๖๕
๑๖๐๖๖
๑๖๐๖๗
๑๖๐๖๘
๑๖๐๖๙
๑๖๐๗๐

นางรตนกร ชัยประสิทธิ์
นางรตนัตตยา จันทนะสาโร
นางสาวรตา อุนคํา
นางรติกร หรีกประโคน
นางสาวรติมา สุขานนท
นางสาวรติยา เจริญรักษา
นางรติยา ภูมิเงิน
นางรติรัตน ปูซึ้ง
นางสาวรทนน กันฟอง
นางรพี พูลสวัสดิ์
นางสาวรพีพร เชื้อแพง
นางรพีพร นิลไสล
นางรพีพร บุญทา
นางสาวรพีพรรณ กีตา
นางรพีพรรณ เจริญกิจสุพัฒน
นางรพีพรรณ ปางทอง
นางรพีพรรณ พันชน
นางรภัสลดา นามสงา
นางรมฉัตร ภารังกูล
นางสาวรมณีย จันตายศ
นางสาวรมณีย ริกระโทก
นางสาวรมิดา นามโคตร
นางสาวรมิตา พิมพะไสย
นางสาวรมิตา ยุพจันทร
นางรมิตา อินหันต
นางรมีนตา เขียวออน

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๐๗๑
๑๖๐๗๒
๑๖๐๗๓
๑๖๐๗๔
๑๖๐๗๕
๑๖๐๗๖
๑๖๐๗๗
๑๖๐๗๘
๑๖๐๗๙
๑๖๐๘๐
๑๖๐๘๑
๑๖๐๘๒
๑๖๐๘๓
๑๖๐๘๔
๑๖๐๘๕
๑๖๐๘๖
๑๖๐๘๗
๑๖๐๘๘
๑๖๐๘๙
๑๖๐๙๐
๑๖๐๙๑
๑๖๐๙๒
๑๖๐๙๓
๑๖๐๙๔
๑๖๐๙๕
๑๖๐๙๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางรวงทอง ธุระยศ
นางรวงทอง หนูวงศ
นางสาวรวมจิตร ศรีวงศ
นางรวมมิตร ขวัญติง
นางรวิกานต งามชัด
นางรวิกานต จิตเที่ยง
นางสาวรวิกานต อีชะโรจน
นางรวิพร มูณีวรรณ
นางรวิวรรณ ชาญวิริยะปรีดา
นางรวิวรรณ พิมพพอก
นางรวิสรา โคตรภักดี
นางรวิสรา ชาระ
นางรวิสรา ปญญาพฤกษ
นางสาวรวิสุดา สารนอก
นางรวีวรรณ โชคชัยชีวากร
นางสาวรวีวรรณ ดีหมื่นไวย
นางรวีวรรณ ตะถิ่น
นางรวีวรรณ พูนสุวรรณ
นางรวีวรรณ เพาะเจริญ
นางรวีวรรณ วิชาคุณ
นางสาวรศิตา รัตนโชติมาศ
นางรษิกา ผาสุขจิตร
นางสาวรษิกา วัฒนมาลี
นางรสกาญจน รัตนผดุงกิจ
นางสาวรสชกร บุบผาคํา
นางรสนี นิทัศนนวเดชากุล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๐๙๗
๑๖๐๙๘
๑๖๐๙๙
๑๖๑๐๐
๑๖๑๐๑
๑๖๑๐๒
๑๖๑๐๓
๑๖๑๐๔
๑๖๑๐๕
๑๖๑๐๖
๑๖๑๐๗
๑๖๑๐๘
๑๖๑๐๙
๑๖๑๑๐
๑๖๑๑๑
๑๖๑๑๒
๑๖๑๑๓
๑๖๑๑๔
๑๖๑๑๕
๑๖๑๑๖
๑๖๑๑๗
๑๖๑๑๘
๑๖๑๑๙
๑๖๑๒๐
๑๖๑๒๑
๑๖๑๒๒

นางรสริน ใจซื่อ
นางสาวรสริน สุนันทกรณ
นางรสรินทร กิตติกาจ
นางรสรินทร ทองอันตัง
นางสาวรสรินทร ผองแผว
นางรสรินทร รอบคอบ
นางรสสุคนธ โปซิว
นางรสสุคนธ ศรีธินนท
นางรสสุคนธ ศรีสันดา
นางสาวรสสุคนธ อินชัยเขา
นางสาวรสิตา แกวคํา
นางรสิตา พงษจีน
นางรสิตา เลิศพันธ
นางรหัสวรรณ ระไวกลาง
นางรอคเก็ต เคนทวาย
นางรอนีซะ อิษฏมรรษ
นางรอมะ เพ็งสะและ
นางรอยทรง การีอูมา
นางรอฮานา ยูโซะ
นางรอฮานิง หะเล็ง
นางรอฮีมะห บาบูราเราะ
นางระนอง เหลาคนคา
นางระเบียบ โคตรจันทึก
นางระเบียบ จามนอยพรม
นางระเบียบ ทองวิชิต
นางระเบียบ บุญมา

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๑๒๓
๑๖๑๒๔
๑๖๑๒๕
๑๖๑๒๖
๑๖๑๒๗
๑๖๑๒๘
๑๖๑๒๙
๑๖๑๓๐
๑๖๑๓๑
๑๖๑๓๒
๑๖๑๓๓
๑๖๑๓๔
๑๖๑๓๕
๑๖๑๓๖
๑๖๑๓๗
๑๖๑๓๘
๑๖๑๓๙
๑๖๑๔๐
๑๖๑๔๑
๑๖๑๔๒
๑๖๑๔๓
๑๖๑๔๔
๑๖๑๔๕
๑๖๑๔๖
๑๖๑๔๗
๑๖๑๔๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางระเบียบ ประทุมวัน
นางระเบียบ พรมบุตร
นางระเบียบ หนูน้ําคํา
นางระพิพรรณ ปญญา
นางระพี โภคสมบัติ
นางระพีพรรณ กองมงคล
นางระพีพรรณ ชูบํารุง
นางระพีพรรณ ศิริวิริยะพงศ
นางสาวระภีพรรณ รอยพิลา
นางสาวระยูร สิงหฉลาด
นางระรื่น อิ่นแกว
นางสาวระวิพรรณ อุดจอม
นางระวิวรรณ จงเลิศฐิติ
นางระวิวรรณ วงคพิมสอน
นางสาวระวิวรรณ อุนไพร
นางระวีนุช คุมสุวรรณ
นางสาวระวีพรรณ นพภาพันธ
นางระวีวรรณ แพธนนันท
นางสาวระวีวรรณ เอกา
นางรักใจ อินทะชัย
นางรักชนก สังขทอง
นางรักชนก สิงหคํา
นางสาวรักษศิวันต มณีมูล
นางรักษสุมล โกศล
นางรักษา โพธิ์อุไร
นางรักษิณา แนบเนื้อ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๑๔๙
๑๖๑๕๐
๑๖๑๕๑
๑๖๑๕๒
๑๖๑๕๓
๑๖๑๕๔
๑๖๑๕๕
๑๖๑๕๖
๑๖๑๕๗
๑๖๑๕๘
๑๖๑๕๙
๑๖๑๖๐
๑๖๑๖๑
๑๖๑๖๒
๑๖๑๖๓
๑๖๑๖๔
๑๖๑๖๕
๑๖๑๖๖
๑๖๑๖๗
๑๖๑๖๘
๑๖๑๖๙
๑๖๑๗๐
๑๖๑๗๑
๑๖๑๗๒
๑๖๑๗๓
๑๖๑๗๔

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางรักษิณา พิมพดี
นางรังสิตา ชุมชอบ
นางรังสินี สุทธิกาศ
นางรังสิมา ดวงดี
นางรังสิมา บั้งจันอัด
นางสาวรังสิมา วิเศษศรี
นางรังสิมารัชต ชะฎา
นางรังสิยา กลึงกลางดอน
นางสาวรังสิยา พานทอง
นางสาวรังสิยา สรอยกลาง
นางรัจนียา แพไธสง
นางรัชกร เจวรัมย
นางรัชกรณ พรเอนก
นางสาวรัชชดา พิมพนพพันธุโชติ
นางสาวรัชฎา เกลี้ยงกมล
นางสาวรัชฎา สุขสวัสดิ์
นางสาวรัชฎานรินทร พุดหลา
นางรัชฎาพร งอยภูธร
นางรัชฎาพร นินทะสิงห
นางรัชฎาพร ปรึกษาตน
นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
นางสาวรัชฎาพร วัชรวิชานันท
นางรัชฎาภรณ กาวงษ
นางรัชฎาภรณ ฐานเหล็ก
นางสาวรัชฎาภรณ ดวงศรีจันทร
นางรัชฎาภรณ ดีจรัส

๑๖๑๗๕
๑๖๑๗๖
๑๖๑๗๗
๑๖๑๗๘
๑๖๑๗๙
๑๖๑๘๐
๑๖๑๘๑
๑๖๑๘๒
๑๖๑๘๓
๑๖๑๘๔
๑๖๑๘๕
๑๖๑๘๖
๑๖๑๘๗
๑๖๑๘๘
๑๖๑๘๙
๑๖๑๙๐
๑๖๑๙๑
๑๖๑๙๒
๑๖๑๙๓
๑๖๑๙๔
๑๖๑๙๕
๑๖๑๙๖
๑๖๑๙๗
๑๖๑๙๘
๑๖๑๙๙
๑๖๒๐๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวรัชฎาภรณ บุญประเสริฐ
นางรัชฎาภรณ พรมสวัสดิ์
นางรัชฎาภรณ พรหมบุตร
นางรัชฎาภรณ ฟงประเสริฐสุข
นางรัชฎาภรณ สามารถ
นางรัชฏาภรณ ณ พัทลุง
นางรัชณี ขันนอย
นางรัชณี รักนาค
นางรัชณี วังหนอง
นางรัชณู ไวยพจน
นางรัชดา กุลนันทิวรรธน
นางรัชดา ดีแซง
นางสาวรัชดา ทองอวน
นางรัชดา ผากุล
นางรัชดา พุดขุนทด
นางสาวรัชดา มีสุข
นางรัชดา อินทรสําราญ
นางสาวรัชดากร แวนแควน
นางรัชดานุศร สุพร
นางรัชดาภรณ ใจกลา
นางรัชดาภรณ เชื้อหงษ
นางรัชดาภรณ ไชยกุล
นางรัชดาภรณ ปราณีตรัตนานนท
นางรัชดาภรณ อังคะพนมไพร
นางรัชดาวรรณ คําปลิว
นางรัชดาวัลย ธิติกุลธรณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๒๐๑
๑๖๒๐๒
๑๖๒๐๓
๑๖๒๐๔
๑๖๒๐๕
๑๖๒๐๖
๑๖๒๐๗
๑๖๒๐๘
๑๖๒๐๙
๑๖๒๑๐
๑๖๒๑๑
๑๖๒๑๒
๑๖๒๑๓
๑๖๒๑๔
๑๖๒๑๕
๑๖๒๑๖
๑๖๒๑๗
๑๖๒๑๘
๑๖๒๑๙
๑๖๒๒๐
๑๖๒๒๑
๑๖๒๒๒
๑๖๒๒๓
๑๖๒๒๔
๑๖๒๒๕
๑๖๒๒๖

นางรัชตวริยา บุญธิติพันธ
นางรัชตา ศรีกุลโรจน
นางรัชติรถ รัตนมงคล
นางสาวรัชนก แกวจีน
นางรัชนก แกวปญญา
นางสาวรัชนก บุญปู
นางรัชนก พวงกนก
นางรัชนก พันธงาม
นางรัชนก โยธะไชยสาร
นางรัชนา แสงวารินทร
นางรัชนิฎา ศรีคลังไพร
นางรัชนิดา ประสมทรัพย
นางรัชนี ขําเจริญ
นางสาวรัชนี จันทรแสน
นางรัชนี จุลเถียร
นางสาวรัชนี ชูชัย
นางรัชนี ซุยยะกิจ
นางรัชนี ดุสอน
นางรัชนี แดงประทุม
นางรัชนี ตือบิงหมะ
นางรัชนี เต็มแกว
นางรัชนี ทุมวงษ
นางสาวรัชนี ประตูนิน
นางสาวรัชนี พรหมมา
นางรัชนี ภาเข็ม
นางสาวรัชนี มณีโกศล

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๒๒๗
๑๖๒๒๘
๑๖๒๒๙
๑๖๒๓๐
๑๖๒๓๑
๑๖๒๓๒
๑๖๒๓๓
๑๖๒๓๔
๑๖๒๓๕
๑๖๒๓๖
๑๖๒๓๗
๑๖๒๓๘
๑๖๒๓๙
๑๖๒๔๐
๑๖๒๔๑
๑๖๒๔๒
๑๖๒๔๓
๑๖๒๔๔
๑๖๒๔๕
๑๖๒๔๖
๑๖๒๔๗
๑๖๒๔๘
๑๖๒๔๙
๑๖๒๕๐
๑๖๒๕๑
๑๖๒๕๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางรัชนี มานัสวิน
นางสาวรัชนี ยอดศิริ
นางสาวรัชนี วันทองสุข
นางรัชนี ไวเกษตรกรณ
นางสาวรัชนี ศรีธรรม
นางรัชนี ศิลาชัย
นางรัชนี สมรฤทธิ์
นางรัชนี สายคําวงศ
นางรัชนี สิงหาพรม
นางรัชนี สุขสกุล
นางรัชนี สุรนารถ
นางสาวรัชนี สุลักษณานนท
นางรัชนี เสริมสุข
นางรัชนี แสงสี
นางรัชนี เหล็มเจริญ
นางรัชนี อินทรจันทร
นางสาวรัชนีกร กาประโคน
นางรัชนีกร แกวเขียว
นางรัชนีกร จะเรียมพันธ
นางรัชนีกร จําเริญเศษ
นางรัชนีกร ไชยคําภา
นางรัชนีกร ถ้ําหิน
นางรัชนีกร ผิวสวาง
นางรัชนีกร รักแร
นางรัชนีกร สุมรินทร
นางรัชนีกร อาโยวงษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๒๕๓
๑๖๒๕๔
๑๖๒๕๕
๑๖๒๕๖
๑๖๒๕๗
๑๖๒๕๘
๑๖๒๕๙
๑๖๒๖๐
๑๖๒๖๑
๑๖๒๖๒
๑๖๒๖๓
๑๖๒๖๔
๑๖๒๖๕
๑๖๒๖๖
๑๖๒๖๗
๑๖๒๖๘
๑๖๒๖๙
๑๖๒๗๐
๑๖๒๗๑
๑๖๒๗๒
๑๖๒๗๓
๑๖๒๗๔
๑๖๒๗๕
๑๖๒๗๖
๑๖๒๗๗
๑๖๒๗๘

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัชนีกร อินทฉิม
นางรัชนีกรณ เหลาภักดี
นางสาวรัชนีกรนิภา มีมาก
นางรัชนีบูรณ ยืนยงค
นางรัชนีพร ขุนนายก
นางรัชนีพร ปญญาฟู
นางรัชนีย บุญชวย
นางรัชนีย ภูครองทอง
นางรัชนีย เลื่อมตา
นางรัชนีย ศิริขวา
นางรัชนีย ศิริลวน
นางรัชนีย สุรพล
นางรัชนีวงศ หาญพิทักษชัยกุล
นางรัชนีวรรณ เคนกุล
นางรัชนีวรรณ งามประกอบ
นางรัชนีวรรณ งามสกุล
นางรัชนีวรรณ จรรยาดี
นางรัชนีวรรณ จันวงษา
นางสาวรัชนีวรรณ ชัยเพชร
นางรัชนีวรรณ เนาวฤทธิ์
นางสาวรัชนีวรรณ รัตนดํารงค
นางสาวรัชนีวรรณ ศิริพันธุ
นางรัชนีวรรณ สุรินทร
นางรัชนีวรรณ แสงใสแกว
นางรัชพร ครองกุฏิ
นางรัชมณี ดวงจิตร

๑๖๒๗๙
๑๖๒๘๐
๑๖๒๘๑
๑๖๒๘๒
๑๖๒๘๓
๑๖๒๘๔
๑๖๒๘๕
๑๖๒๘๖
๑๖๒๘๗
๑๖๒๘๘
๑๖๒๘๙
๑๖๒๙๐
๑๖๒๙๑
๑๖๒๙๒
๑๖๒๙๓
๑๖๒๙๔
๑๖๒๙๕
๑๖๒๙๖
๑๖๒๙๗
๑๖๒๙๘
๑๖๒๙๙
๑๖๓๐๐
๑๖๓๐๑
๑๖๓๐๒
๑๖๓๐๓
๑๖๓๐๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางรัชยา แสนจันทร
นางรัชรารีย ขัติยศ
นางรัชรินทร สองสง
นางสาวรัชวรรณ เทียมพยุหา
นางสาวรัชสิรินร ศรีจันทรแจม
นางรัชสุพร อรัญมิตร
นางรัญจวน ดวงตะวงษ
นางรัญจวน นิลสุข
นางรัญจวน อธิยะ
นางรัญญาภัทร กุลจิราภัทรฐากูร
นางรัญญาภัทร อัยรา
นางสาวรัญดร ทองเดช
นางรัญภา พรบัญชาตระกูล
นางรัฏฏิกร ศรีพา
นางรัฐชนก ลิ้มสวางพูลวัตถุ
นางรัฐฐาภรณ มั่นคง
นางรัฐนันท พงษสิทธิศักดิ์
สิบเอกหญิง รัฐพร กลิ่นหอม
นางรัฐยา ใจรักษา
นางสาวรัดเกลา แกวปญญา
นางรัดใจ กูเขียว
นางรัดดา ศรีหนารถ
นางรัดดา สนิทภิรมย
นางสาวรัดดาวรรณ มานัด
นางรัตชกร พูลทวี
นางสาวรัตชกรภัธร กองสี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๓๐๕
๑๖๓๐๖
๑๖๓๐๗
๑๖๓๐๘
๑๖๓๐๙
๑๖๓๑๐
๑๖๓๑๑
๑๖๓๑๒
๑๖๓๑๓
๑๖๓๑๔
๑๖๓๑๕
๑๖๓๑๖
๑๖๓๑๗
๑๖๓๑๘
๑๖๓๑๙
๑๖๓๒๐
๑๖๓๒๑
๑๖๓๒๒
๑๖๓๒๓
๑๖๓๒๔
๑๖๓๒๕
๑๖๓๒๖
๑๖๓๒๗
๑๖๓๒๘
๑๖๓๒๙
๑๖๓๓๐

นางสาวรัตณี แพงบุตร
นางรัตดาวรรณ แสงสุริยา
นางรัตตนาพร แสงแจม
นางรัตติกร เกิดมณี
นางสาวรัตติกร เสมสูงเนิน
นางรัตติกาล ตรีปญญา
นางรัตติกาล พลโฮม
นางรัตติกาล พุทโมกข
นางสาวรัตติกาล ยศสุข
นางรัตติกาล สมนอย
นางสาวรัตติญา นวลจันทร
นางรัตติญา บัวละคร
นางสาวรัตติพร ตรีสอน
นางรัตติมา เจริญสุข
นางสาวรัตติมา ลาดหนองขุน
นางรัตติยา แกวมา
นางสาวรัตติยา ชุมจุย
นางรัตติยา ทองคํา
นางรัตติยา นามวิชัย
นางรัตติยา บุญศิริ
นางรัตติยา บุญสุภาพ
นางสาวรัตติยา รัตนอุดม
นางรัตติยา ราษเจริญ
นางรัตติยา สมเจริญ
นางรัตติยา สมทิพย
นางรัตติยา สอนถา

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๓๓๑
๑๖๓๓๒
๑๖๓๓๓
๑๖๓๓๔
๑๖๓๓๕
๑๖๓๓๖
๑๖๓๓๗
๑๖๓๓๘
๑๖๓๓๙
๑๖๓๔๐
๑๖๓๔๑
๑๖๓๔๒
๑๖๓๔๓
๑๖๓๔๔
๑๖๓๔๕
๑๖๓๔๖
๑๖๓๔๗
๑๖๓๔๘
๑๖๓๔๙
๑๖๓๕๐
๑๖๓๕๑
๑๖๓๕๒
๑๖๓๕๓
๑๖๓๕๔
๑๖๓๕๕
๑๖๓๕๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางรัตติยา สุริยะ
นางสาวรัตติยา เหมือนวาจา
นางรัตติยากร นาจําปา
นางรัตถยา แสงศรี
นางสาวรัตนชนก รัตนภูมิ
นางรัตนดา บัวตน
นางสาวรัตนประภา หาญเสนา
นางสาวรัตนพร เหลาคนกลา
นางรัตนภิรมย กนกหงษ
นางรัตนวราภรณ จันทะคุณ
นางสาวรัตนวลี ทองคํา
นางสาวรัตนวลี แกวมวง
นางสาวรัตนศญาณดา ขันธุแสง
นางรัตนะ พรหมแกวสุวรรณรัตน
นางรัตนะ สุดชู
นางสาวรัตนา กลทิพย
นางรัตนา กลับ
นางสาวรัตนา กลาศักดา
นางรัตนา กันทา
นางรัตนา กันสุข
นางสาวรัตนา เกิดคง
นางสาวรัตนา แกวดวงสี
นางรัตนา คะหะวงศ
นางสาวรัตนา คําสวัสดิ์
นางรัตนา จงคูณกลาง
นางสาวรัตนา จงรักษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๓๕๗
๑๖๓๕๘
๑๖๓๕๙
๑๖๓๖๐
๑๖๓๖๑
๑๖๓๖๒
๑๖๓๖๓
๑๖๓๖๔
๑๖๓๖๕
๑๖๓๖๖
๑๖๓๖๗
๑๖๓๖๘
๑๖๓๖๙
๑๖๓๗๐
๑๖๓๗๑
๑๖๓๗๒
๑๖๓๗๓
๑๖๓๗๔
๑๖๓๗๕
๑๖๓๗๖
๑๖๓๗๗
๑๖๓๗๘
๑๖๓๗๙
๑๖๓๘๐
๑๖๓๘๑
๑๖๓๘๒

นางรัตนา จันทรโคตร
นางสาวรัตนา จันทรโสภา
นางรัตนา ฉัตรตรีรัตน
นางรัตนา ซื่อสัตย
นางรัตนา ทวยสอน
นางรัตนา ทองพูน
นางรัตนา นุนรักษา
นางรัตนา ประธาน
นางรัตนา ปญญา
นางรัตนา ปานเกิด
นางรัตนา เปยมวัฒนา
นางรัตนา พรหมลิ
นางรัตนา พักกระโทก
นางรัตนา ภูเขียว
นางรัตนา มณีทัพ
นางรัตนา มุกดา
นางสาวรัตนา มุจจลินทร
นางรัตนา เมืองแกว
นางรัตนา รัตนคุณ
นางรัตนา ลครรํา
นางสาวรัตนา ลีลาชัย
นางรัตนา ลุมวงค
นางรัตนา วงละคร
นางรัตนา วังษา
นางรัตนา วิถีพัฒน
นางสาวรัตนา วิหกเหิร

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๓๘๓
๑๖๓๘๔
๑๖๓๘๕
๑๖๓๘๖
๑๖๓๘๗
๑๖๓๘๘
๑๖๓๘๙
๑๖๓๙๐
๑๖๓๙๑
๑๖๓๙๒
๑๖๓๙๓
๑๖๓๙๔
๑๖๓๙๕
๑๖๓๙๖
๑๖๓๙๗
๑๖๓๙๘
๑๖๓๙๙
๑๖๔๐๐
๑๖๔๐๑
๑๖๔๐๒
๑๖๔๐๓
๑๖๔๐๔
๑๖๔๐๕
๑๖๔๐๖
๑๖๔๐๗
๑๖๔๐๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางรัตนา ศรีพอ
นางรัตนา สดสะอาด
นางสาวรัตนา สากลกิจจานุกูล
นางรัตนา สิงหที
นางรัตนา สิงหะรักษ
นางรัตนา สุขตั้งมั่น
นางสาวรัตนา สุวรรณวิเศษภูมิ
นางรัตนา หนูเสน
นางสาวรัตนา หมุนสา
นางรัตนา เหมืองหมอ
นางรัตนา อภัยฤทธิรงค
นางรัตนา อรุณศรี
นางสาวรัตนา อินทจันทร
นางสาวรัตนา อิ่มกรุง
นางสาวรัตนา อุดมการยิ่งยศ
นางรัตนา อูอรุณ
นางสาวรัตนา โอบออม
นางรัตนากร กุลนา
นางรัตนากร มณีวรรณ
นางสาวรัตนากร วรรณพราหมณ
นางสาวรัตนาพร เกียรติปกรณ
นางรัตนาพร จันทรดํา
นางสาวรัตนาพร เชื้อคําจันทร
นางสาวรัตนาพร ทองทุม
นางรัตนาพร รุงเรือง
นางรัตนาพร สีเล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๔๐๙
๑๖๔๑๐
๑๖๔๑๑
๑๖๔๑๒
๑๖๔๑๓
๑๖๔๑๔
๑๖๔๑๕
๑๖๔๑๖
๑๖๔๑๗
๑๖๔๑๘
๑๖๔๑๙
๑๖๔๒๐
๑๖๔๒๑
๑๖๔๒๒
๑๖๔๒๓
๑๖๔๒๔
๑๖๔๒๕
๑๖๔๒๖
๑๖๔๒๗
๑๖๔๒๘
๑๖๔๒๙
๑๖๔๓๐
๑๖๔๓๑
๑๖๔๓๒
๑๖๔๓๓
๑๖๔๓๔

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัตนาภรณ กลางมะณี
นางรัตนาภรณ กัญญาคํา
นางสาวรัตนาภรณ กาญจนาภรณ
นางรัตนาภรณ จันทรสมัคร
นางรัตนาภรณ จาบประโคน
นางรัตนาภรณ ดิษฐบรรจง
นางสาวรัตนาภรณ เตียวิเศษ
นางสาวรัตนาภรณ นะขาว
นางรัตนาภรณ นันทะเรือน
นางรัตนาภรณ บุญลอม
นางรัตนาภรณ พรหมหากุล
นางรัตนาภรณ เพ็งศรี
นางรัตนาภรณ ภูชงค
นางสาวรัตนาภรณ มีรักษา
นางสาวรัตนาภรณ สวัสดี
นางสาวรัตนาภรณ เอียดเอื้อ
นางสาวรัตนาวดี ทับเงิน
นางสาวรัตนาวดี เวศนบางแกว
นางรัตนาวดี ศรีงาม
นางรัตนาวดี อดทน
นางรัตนี ทองพันธุ
นางรัตเนตร วิชัยผิน
นางรัตมณี ไชยหาญ
นางรัตมณี แสงสีดา
นางรัตยา แกวทวี
นางรัตรดา ศรีพิพัฒนะกุล

๑๖๔๓๕
๑๖๔๓๖
๑๖๔๓๗
๑๖๔๓๘
๑๖๔๓๙
๑๖๔๔๐
๑๖๔๔๑
๑๖๔๔๒
๑๖๔๔๓
๑๖๔๔๔
๑๖๔๔๕
๑๖๔๔๖
๑๖๔๔๗
๑๖๔๔๘
๑๖๔๔๙
๑๖๔๕๐
๑๖๔๕๑
๑๖๔๕๒
๑๖๔๕๓
๑๖๔๕๔
๑๖๔๕๕
๑๖๔๕๖
๑๖๔๕๗
๑๖๔๕๘
๑๖๔๕๙
๑๖๔๖๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวรัติกาล เทพวงษ
นางรับขวัญ บุญเกิด
นางสาวรัศมิ์ภัสสรณ โตะหาด
นางสาวรัศมี กิตชัย
นางรัศมี คนฑัตย
นางรัศมี ครองสิน
นางรัศมี เจริญศิริ
นางรัศมี ชุมพงษ
นางรัศมี ฐาตุจิรางคกุล
นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย
นางรัศมี เถาทิพย
นางสาวรัศมี ทองเจริญ
นางรัศมี ทะวาป
นางรัศมี เทียมวงค
นางรัศมี เพ็งผลา
นางรัศมี แพทยอําพร
นางรัศมี ภูมิเพ็ง
นางรัศมี มีบุญเปยม
นางรัศมี มีพรอม
นางรัศมี ศรีสุธรรม
นางรัศมี ศิริกัมพลา
นางรัศมี สีพิมพสอ
นางรัศมี สีหะนันท
นางสาวรัศมี สุจินพรัหม
นางรัศมีแข เกตุวงค
นางสาวรัสมี ธนะวัง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๔๖๑
๑๖๔๖๒
๑๖๔๖๓
๑๖๔๖๔
๑๖๔๖๕
๑๖๔๖๖
๑๖๔๖๗
๑๖๔๖๘
๑๖๔๖๙
๑๖๔๗๐
๑๖๔๗๑
๑๖๔๗๒
๑๖๔๗๓
๑๖๔๗๔
๑๖๔๗๕
๑๖๔๗๖
๑๖๔๗๗
๑๖๔๗๘
๑๖๔๗๙
๑๖๔๘๐
๑๖๔๘๑
๑๖๔๘๒
๑๖๔๘๓
๑๖๔๘๔
๑๖๔๘๕
๑๖๔๘๖

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัสรินทร กุลวรานิธิวัฒน
นางรัสรินทร ธนโชติกิติพัฒน
นางรัสรียา ปงหลีเส็น
นางราชาวดี แกวพล
นางราณี ไทยากรณ
นางราณี บุญบุตตะ
นางราณี บุตรราช
นางสาวราณี มาลีพัตร
นางราณี สะอา
นางราณี สายแกวเทศ
นางราตรี กลาสูงเนิน
นางราตรี เกลี้ยงนิล
นางราตรี เกาะโคง
นางราตรี แกนวงศ
นางราตรี ขวาไทย
นางราตรี คงเทศ
นางราตรี คําวงศ
นางราตรี จันทรคลาย
นางราตรี จันทะคุณ
นางราตรี จําปาเรือง
นางราตรี จิตรอักษร
นางสาวราตรี เจนปญญาวุฒิกุล
นางสาวราตรี เจริญบุตร
นางราตรี แทนคํา
นางราตรี นอยพลี
นางราตรี นาคเพ็ชร

๑๖๔๘๗
๑๖๔๘๘
๑๖๔๘๙
๑๖๔๙๐
๑๖๔๙๑
๑๖๔๙๒
๑๖๔๙๓
๑๖๔๙๔
๑๖๔๙๕
๑๖๔๙๖
๑๖๔๙๗
๑๖๔๙๘
๑๖๔๙๙
๑๖๕๐๐
๑๖๕๐๑
๑๖๕๐๒
๑๖๕๐๓
๑๖๕๐๔
๑๖๕๐๕
๑๖๕๐๖
๑๖๕๐๗
๑๖๕๐๘
๑๖๕๐๙
๑๖๕๑๐
๑๖๕๑๑
๑๖๕๑๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางราตรี เนตรรัตน
นางราตรี บั้งทอง
นางราตรี ประฎิสิทธิ์
นางราตรี ปะตังถาโต
นางสาวราตรี พลทาว
นางราตรี พาหา
นางราตรี เพ็งแชม
นางราตรี มีชัย
นางสาวราตรี วันทา
นางราตรี สมชม
นางราตรี สุทธาบุญ
นางสาวราตรี สุธราพนากิจ
นางราตรี แสงคํา
นางสาวราตรี แสนปาง
นางราตรี แสนฤทธิ์
นางสาวราตรี อาทวัง
นางรานี โนตสุภา
นางรานี มะณีย
นางรานี รุนสีงาม
นางรานี อินทภูมิ
นางราเพชร พรประทุม
นางสาวรายา ปญจมานนท
นางราวัลย อิสริยสกุลวงศ
นางสาวราศรี แปะปอง
นางราศรี พิมพบุญมา
นางราศรี วังขุนพรหม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๕๑๓
๑๖๕๑๔
๑๖๕๑๕
๑๖๕๑๖
๑๖๕๑๗
๑๖๕๑๘
๑๖๕๑๙
๑๖๕๒๐
๑๖๕๒๑
๑๖๕๒๒
๑๖๕๒๓
๑๖๕๒๔
๑๖๕๒๕
๑๖๕๒๖
๑๖๕๒๗
๑๖๕๒๘
๑๖๕๒๙
๑๖๕๓๐
๑๖๕๓๑
๑๖๕๓๒
๑๖๕๓๓
๑๖๕๓๔
๑๖๕๓๕
๑๖๕๓๖
๑๖๕๓๗
๑๖๕๓๘

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางราศรี วิชัยดิษฐ
นางสาวราศรี สดุดี
นางรําดวน เพชรศิริ
นางสาวรําพรรณ ถานอาจนา
นางรําพรรณ ศรีบุญมา
นางรําพรวน กันเจิม
นางรําพิน ผาดไธสง
นางรําพึง จัดภัย
นางรําแพน ปญญา
นางรําแพน เปมายน
นางรําไพ ถึงสุข
นางรําไพ พงษเพชรกาฬ
นางรําไพ มณีรักษ
นางรําไพ มะปะเต
นางรําไพ มาพร
นางรําไพ โลมโคกสูง
นางสาวรําไพพร สาระโบก
นางรําไพมณี วิเชียรรัตน
นางรํายวน ฤทธิบาล
นางริกูล นาสมปอง
นางรินณา ลาบัวใหญ
นางรินดา ศรียุบล
นางรินทรดา บานเย็น
นางรินทรทอง จันทรใบ
นางสาวรินทรลภัส พลไชยเศรษฐ
นางรื่นเริง บุญพิมพ

๑๖๕๓๙
๑๖๕๔๐
๑๖๕๔๑
๑๖๕๔๒
๑๖๕๔๓
๑๖๕๔๔
๑๖๕๔๕
๑๖๕๔๖
๑๖๕๔๗
๑๖๕๔๘
๑๖๕๔๙
๑๖๕๕๐
๑๖๕๕๑
๑๖๕๕๒
๑๖๕๕๓
๑๖๕๕๔
๑๖๕๕๕
๑๖๕๕๖
๑๖๕๕๗
๑๖๕๕๘
๑๖๕๕๙
๑๖๕๖๐
๑๖๕๖๑
๑๖๕๖๒
๑๖๕๖๓
๑๖๕๖๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวรุงกรานต มีเกาะ
นางรุงกัญญา คําพิทูรย
นางสาวรุงกานต สืบสุทธา
นางรุงจิตร ธัญญกรรม
นางสาวรุงณพัชร อิทธิเดชธีรนันท
นางรุงณภา เชื้อกุลา
นางสาวรุงณภา ทองเพชร
นางรุงณภา อินชิดจุย
นางรุงดาว กลิ่นหอม
นางรุงตะวรรณ ทองลน
นางรุงตะวัน กองแกว
นางรุงตะวัน มีจันทร
นางรุงตะวัน อรรถเวทิน
นางรุงตะวัน สามารถ
นางรุงทอง แสนคํา
นางสาวรุงทอปด ศรีทองมา
นางรุงทิพย กลินทะ
นางรุงทิพย แกวสวัสดิ์
นางรุงทิพย ขันคํา
นางรุงทิพย ขันธวงค
นางรุงทิพย ทองอินทร
นางสาวรุงทิพย นิโรจน
นางรุงทิพย พูดคลอง
นางรุงทิพย ยอดคํา
นางรุงทิพย ราษฎรทองหลาง
นางสาวรุงทิพย เลิศชัยสุวรรณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๕๖๕
๑๖๕๖๖
๑๖๕๖๗
๑๖๕๖๘
๑๖๕๖๙
๑๖๕๗๐
๑๖๕๗๑
๑๖๕๗๒
๑๖๕๗๓
๑๖๕๗๔
๑๖๕๗๕
๑๖๕๗๖
๑๖๕๗๗
๑๖๕๗๘
๑๖๕๗๙
๑๖๕๘๐
๑๖๕๘๑
๑๖๕๘๒
๑๖๕๘๓
๑๖๕๘๔
๑๖๕๘๕
๑๖๕๘๖
๑๖๕๘๗
๑๖๕๘๘
๑๖๕๘๙
๑๖๕๙๐

นางรุงทิพย วงคภูมี
นางรุงทิพย วงษประเสริฐ
นางรุงทิพย วัฒนา
นางรุงทิพย ศศิธร
นางรุงทิพย ศิรินทรวงศ
นางสาวรุงทิพย สกุลณี
นางรุงทิพย หาญมนตรี
นางรุงทิวา กสิณบวรเดช
นางรุงทิวา กันปญญา
นางสาวรุงทิวา คงหมื่นไวย
นางสาวรุงทิวา เคยอาษา
นางสาวรุงทิวา จันทรอน
นางรุงทิวา ฉลาด
นางรุงทิวา ดวงโพนทัน
นางรุงทิวา ผลเกิด
นางรุงทิวา พุทไธสง
นางรุงทิวา เพชรเจย
นางรุงทิวา ภัทรพาณิชยกุล
นางสาวรุงทิวา ศรีวรขาน
นางรุงทิวา สวางภพ
นางรุงทิวา แสนสุข
นางรุงทิวา หงษอินทร
นางรุงทิวา อุนเมืองแกว
นางสาวรุงธิวา ทองภามี
นางรุงธิวา สายเพชร
นางรุงนภา กันทะศร

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๕๙๑
๑๖๕๙๒
๑๖๕๙๓
๑๖๕๙๔
๑๖๕๙๕
๑๖๕๙๖
๑๖๕๙๗
๑๖๕๙๘
๑๖๕๙๙
๑๖๖๐๐
๑๖๖๐๑
๑๖๖๐๒
๑๖๖๐๓
๑๖๖๐๔
๑๖๖๐๕
๑๖๖๐๖
๑๖๖๐๗
๑๖๖๐๘
๑๖๖๐๙
๑๖๖๑๐
๑๖๖๑๑
๑๖๖๑๒
๑๖๖๑๓
๑๖๖๑๔
๑๖๖๑๕
๑๖๖๑๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางรุงนภา ขอพรกลาง
นางรุงนภา เขื่อนเปก
นางรุงนภา คงสูงเนิน
นางรุงนภา เครือคําหลอ
นางรุงนภา จงใจ
นางรุงนภา จันทรดง
นางรุงนภา ทบวอ
นางรุงนภา ทองนํา
นางสาวรุงนภา แทสูงเนิน
นางรุงนภา ธนบัตร
นางรุงนภา ธานี
นางสาวรุงนภา ธานี
นางสาวรุงนภา นรมาตย
นางรุงนภา นักกลา
นางรุงนภา นันทวิสุทธิ์
นางรุงนภา นาคหมื่นไวย
นางสาวรุงนภา บํารุงศรี
นางรุงนภา บุญแกว
นางรุงนภา บุญทศ
นางสาวรุงนภา บุญวงค
นางสาวรุงนภา ประทีปแกว
นางรุงนภา ปราชญศิลป
นางรุงนภา ผิวศรี
นางรุงนภา เผือกทิม
นางรุงนภา พิมพเดช
นางรุงนภา พิมโสดา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๖๑๗
๑๖๖๑๘
๑๖๖๑๙
๑๖๖๒๐
๑๖๖๒๑
๑๖๖๒๒
๑๖๖๒๓
๑๖๖๒๔
๑๖๖๒๕
๑๖๖๒๖
๑๖๖๒๗
๑๖๖๒๘
๑๖๖๒๙
๑๖๖๓๐
๑๖๖๓๑
๑๖๖๓๒
๑๖๖๓๓
๑๖๖๓๔
๑๖๖๓๕
๑๖๖๓๖
๑๖๖๓๗
๑๖๖๓๘
๑๖๖๓๙
๑๖๖๔๐
๑๖๖๔๑
๑๖๖๔๒

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรุงนภา โพธะศรี
นางรุงนภา ภูเจริญ
นางรุงนภา มาศจันทร
นางรุงนภา เมืองอินทร
นางรุงนภา ศรีบุญเรือง
นางรุงนภา ศรีวสุทธิ์
นางรุงนภา สังขวิภาส
นางรุงนภา สายสุธนาวิชญ
นางรุงนภา สีหะวงษ
นางรุงนภา สุภา
นางรุงนภา เสรีรักษ
นางสาวรุงนภา อนุศรี
นางรุงนภา อิศเรนทร
นางรุงนภา เอี่ยมออน
นางสาวรุงนภา สมงาม
นางสาวรุงนภาพร ชาญชัยศักดิ์
นางสาวรุงพิมล คงเจริญ
นางรุงภัคภรณ ภาคทรวง
นางรุงภาณี ปติยะ
นางสาวรุงมณี บุญฤทธิ์
นางสาวรุงรวี พูลทรัพย
นางสาวรุงระพี โกสวิดา
นางสาวรุงระพี พันธสาย
นางรุงระวี กะการดี
นางรุงระวี เกษฎา
นางรุงระวี บุษบงค

๑๖๖๔๓
๑๖๖๔๔
๑๖๖๔๕
๑๖๖๔๖
๑๖๖๔๗
๑๖๖๔๘
๑๖๖๔๙
๑๖๖๕๐
๑๖๖๕๑
๑๖๖๕๒
๑๖๖๕๓
๑๖๖๕๔
๑๖๖๕๕
๑๖๖๕๖
๑๖๖๕๗
๑๖๖๕๘
๑๖๖๕๙
๑๖๖๖๐
๑๖๖๖๑
๑๖๖๖๒
๑๖๖๖๓
๑๖๖๖๔
๑๖๖๖๕
๑๖๖๖๖
๑๖๖๖๗
๑๖๖๖๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวรุงระวี พิมพศรี
นางรุงระวี ศรีคง
นางสาวรุงระวี ศรีสองเมือง
นางสาวรุงระวี สาเหล็ม
นางรุงรัช เนียรภาค
นางรุงรัชนี จุลโลบล
นางรุงรัตน เขียวแกว
นางรุงรัตน ชูเจริญตรากูล
นางรุงรัตน โชคพานิชศิริ
นางรุงรัตน ตนสารี
นางรุงรัตน ถีระพุก
นางรุงรัตน ผิวเผือด
นางรุงรัตน พฤติวรพงศกุล
นางสาวรุงรัตน พหลโสภา
นางรุงรัตน ใยฤทธิ์
นางรุงรัตน รอยพรมมา
นางรุงรัตน ศรีวงค
นางรุงรัตน สมฤทธิ์
นางรุงรัตน เหลาขวัญสถิตย
นางสาวรุงรัตน อินทะกูล
นางรุงรัศมี พวงชัย
นางรุงราตรี ธรรมดวงศรี
นางรุงราวรรณ นอยอิ๋ว
นางรุงราวรรณ เขียวพิยะ
นางรุงเรือง เครืออนันต
นางสาวรุงเรือง พรโชคภคกุล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๖๖๙
๑๖๖๗๐
๑๖๖๗๑
๑๖๖๗๒
๑๖๖๗๓
๑๖๖๗๔
๑๖๖๗๕
๑๖๖๗๖
๑๖๖๗๗
๑๖๖๗๘
๑๖๖๗๙
๑๖๖๘๐
๑๖๖๘๑
๑๖๖๘๒
๑๖๖๘๓
๑๖๖๘๔
๑๖๖๘๕
๑๖๖๘๖
๑๖๖๘๗
๑๖๖๘๘
๑๖๖๘๙
๑๖๖๙๐
๑๖๖๙๑
๑๖๖๙๒
๑๖๖๙๓
๑๖๖๙๔

นางรุงฤดี ชัยเชื้อ
นางสาวรุงฤดี ตั้งจิตสิตเจริญ
นางรุงฤดี นาวาบุญนิยม
นางรุงฤดี รักษาพล
นางรุงฤดี สุดทอง
นางรุงฤดี อวยชัย
นางรุงลาวัลย ศรีเดช
นางรุงลาวัลย กอนแกว
นางสาวรุงลาวัลย กิจอรุณโชค
นางรุงลาวัลย เงื่อนจันทอง
นางรุงศรี โมระดา
นางรุงศรี สิทธิยศ
นางสาวรุงศรี สุขแสง
นางรุงศิริ ไตรโยธี
นางรุงสุรีย ชางปรุง
นางสาวรุงสุรีย เทียมวัน
นางรุงสุรีย สิงหราช
นางสาวรุงแสง ศรีตัมภวา
นางสาวรุงอรุณ เกตุสุวรรณ
นางรุงอรุณ ใจนุม
นางสาวรุงอรุณ ตามชู
นางรุงอรุณ นนทะโคตร
นางรุงอรุณ ปลอดขํา
นางรุงอรุณ เปรมอน
นางรุงอรุณ แสนภูวา
นางรุงอรุณ หวานแท

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๖๙๕
๑๖๖๙๖
๑๖๖๙๗
๑๖๖๙๘
๑๖๖๙๙
๑๖๗๐๐
๑๖๗๐๑
๑๖๗๐๒
๑๖๗๐๓
๑๖๗๐๔
๑๖๗๐๕
๑๖๗๐๖
๑๖๗๐๗
๑๖๗๐๘
๑๖๗๐๙
๑๖๗๑๐
๑๖๗๑๑
๑๖๗๑๒
๑๖๗๑๓
๑๖๗๑๔
๑๖๗๑๕
๑๖๗๑๖
๑๖๗๑๗
๑๖๗๑๘
๑๖๗๑๙
๑๖๗๒๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวรุจรัก สุขเกษม
นางรุจาภา ปนเปลง
นางรุจิกา ไชยสุย
นางสาวรุจิกา นิลแพทย
นางรุจิพัชญ อรุวีวัฒนานนท
นางสาวรุจิภาส หรัญไชยกร
นางรุจิรัตน คชเสน
นางสาวรุจิรัตน จันทรทรัพย
นางรุจิรัตน จินดาวงษ
นางรุจิรา คําเกษม
นางรุจิรา คําสงค
นางรุจิรา งามพิมลกุล
นางรุจิรา ชนะพาล
นางรุจิรา ชังพูลสวัสดิ์
นางรุจิรา ชีลิ
นางรุจิรา ไชยแสง
นางรุจิรา ดาราสวาง
จาสิบเอกหญิง รุจิรา แนบกลาง
นางรุจิรา บุญสมวล
นางรุจิรา ผลรุง
นางรุจิรา ผักไหม
นางรุจิรา ผานสําแดง
นางสาวรุจิรา พลหาญ
นางรุจิรา สะมีแล
นางรุจิรา เสือกะ
นางรุจิรา หลาหมอก

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๗๒๑
๑๖๗๒๒
๑๖๗๒๓
๑๖๗๒๔
๑๖๗๒๕
๑๖๗๒๖
๑๖๗๒๗
๑๖๗๒๘
๑๖๗๒๙
๑๖๗๓๐
๑๖๗๓๑
๑๖๗๓๒
๑๖๗๓๓
๑๖๗๓๔
๑๖๗๓๕
๑๖๗๓๖
๑๖๗๓๗
๑๖๗๓๘
๑๖๗๓๙
๑๖๗๔๐
๑๖๗๔๑
๑๖๗๔๒
๑๖๗๔๓
๑๖๗๔๔
๑๖๗๔๕
๑๖๗๔๖

นางรุจิรา อุนกาศ
นางสาวรุจิเรข จันบัติ
นางรุจิลักษณ สุวรรณชัยรบ
นางสาวรุจิวรรณ ชิมะราช
นางรุจิวรรณ บุญพรอม
นางรุจิวัลย นามวงษา
นางรุจิฬา อันบุรี
นางรุจี ขะมานาม
นางรุจี ฮับสมบูรณ
นางสาวรุจีวรรณ สมจันทร
นางสาวรุณฤดี เลาหะพันธ
นางรุริยา เสนาไชย
นางรุวะดี สุดหนองบัว
นางรุศจี มีมา
นางรุสมีนา มะเก
นางรูสนานิง เจะนิ
นางเรณา สุวรรณ
นางเรณุ เกิดแสงสุริยงค
นางสาวเรณุมาศ ภักดีโต
นางเรณู กองษร
นางเรณู คุมแกว
นางเรณู เครือวงค
นางเรณู จงไพบูลย
นางเรณู ไชยโย
นางเรณู ตันติจรูญโรจน
นางเรณู ทองไถผา

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗๔๗
๑๖๗๔๘
๑๖๗๔๙
๑๖๗๕๐
๑๖๗๕๑
๑๖๗๕๒
๑๖๗๕๓
๑๖๗๕๔
๑๖๗๕๕
๑๖๗๕๖
๑๖๗๕๗
๑๖๗๕๘
๑๖๗๕๙
๑๖๗๖๐
๑๖๗๖๑
๑๖๗๖๒
๑๖๗๖๓
๑๖๗๖๔
๑๖๗๖๕
๑๖๗๖๖
๑๖๗๖๗
๑๖๗๖๘
๑๖๗๖๙
๑๖๗๗๐
๑๖๗๗๑
๑๖๗๗๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเรณู นามประกอบ
นางเรณู ประดู
นางเรณู ปญญาเจริญ
นางเรณู ปนทะมา
นางเรณู โมตันตะสุทธิ์
นางเรณู ยิ้มอาจ
นางสาวเรณู วัชรพันธ
นางเรณู วารินสะอาด
นางสาวเรณู สกลลักษมีกุล
นางเรณู สรหงษ
นางเรณู สุทธินุน
นางเรณู หนูอุไร
นางสาวเรณู อุระวัฒน
นางเรณู เอื้อตระการวิวัฒน
นางเรณู ฮุยเคียน
นางเรณูนคร จันทสิงห
นางเรไร ปลัดกอง
นางสาวเรวดี จุลรอด
นางเรวดี ธรรมทินโณ
นางเรวดี บุญสุข
นางเรวดี บุตรดีวีระวงศ
นางเรวดี พงเสนา
นางเรวดี พักเย็น
นางสาวเรวดี เพ็ญศรี
นางสาวเรวดี มนตรีพิลา
นางสาวเรวดี โมกขพันธุ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๗๗๓
๑๖๗๗๔
๑๖๗๗๕
๑๖๗๗๖
๑๖๗๗๗
๑๖๗๗๘
๑๖๗๗๙
๑๖๗๘๐
๑๖๗๘๑
๑๖๗๘๒
๑๖๗๘๓
๑๖๗๘๔
๑๖๗๘๕
๑๖๗๘๖
๑๖๗๘๗
๑๖๗๘๘
๑๖๗๘๙
๑๖๗๙๐
๑๖๗๙๑
๑๖๗๙๒
๑๖๗๙๓
๑๖๗๙๔
๑๖๗๙๕
๑๖๗๙๖
๑๖๗๙๗
๑๖๗๙๘

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางเรวดี เสาเวียง
นางสาวเริงฤทัย เถาวที
นางเรียม แซเตี่ยว
นางสาวเรียม ปนวรสาร
นางสาวเรียม สุขกล่ํา
นางสาวเรียมนอย กาศเกษม
นางเรืองจิตร สุตะปญญา
นางเรืองรอง เชียงลา
นางเรืองรอง พิพัฒนรักไทย
นางสาวเรืองรอง สําลี
นางสาวเรืองรอง สิริเถลิงเกียรติ
นางเรืองรัตน นุกูลสุวรรณ
นางเรืองรัตน ไมตรี
นางเรืองรําไพ กัณหา
นางเรืองฤทัย วิทจิตร
นางเรืองสิน โสภาเวทย
นางเรืองอุไร ทองรัตน
นางเรืองอุไร เสือดี
นางสาวเรือนทอง บุษปฤกษ
นางเรือนแพ วงสาลี
นางแรกขวัญ นามสวาง
นางแรมใจ ปลดเปลื้อง
นางโรจนา มะเย็ง
นางโรสมาเรียม ราฮิมมูลา
นางไรตง มามะ
นางไรทอง นาพรม

๑๖๗๙๙
๑๖๘๐๐
๑๖๘๐๑
๑๖๘๐๒
๑๖๘๐๓
๑๖๘๐๔
๑๖๘๐๕
๑๖๘๐๖
๑๖๘๐๗
๑๖๘๐๘
๑๖๘๐๙
๑๖๘๑๐
๑๖๘๑๑
๑๖๘๑๒
๑๖๘๑๓
๑๖๘๑๔
๑๖๘๑๕
๑๖๘๑๖
๑๖๘๑๗
๑๖๘๑๘
๑๖๘๑๙
๑๖๘๒๐
๑๖๘๒๑
๑๖๘๒๒
๑๖๘๒๓
๑๖๘๒๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางฤดี วังคีรี
นางฤดี ศรีโคตร
นางฤดี สุตะนนท
นางฤดีพร สายวิลัย
นางฤดีมาส ชื่นใจ
นางสาวฤทธิมา เพชรออน
นางฤทธิวรรณ เสาสูง
นางฤทัย คําอุดม
นางฤทัย ทองขวิด
นางฤทัย พันธุพารา
นางสาวฤทัยกาญจน นาคเส็ง
นางฤทัยทิพย สีวงษา
นางสาวฤทัยรัตน มากดี
นางฤทัยรัตน ลอยเจริญ
นางสาวฤทัยวรรณ หาญกลา
นางฤิทธิ์ติกร สุมหิรัญ
นางลดานาท เขมนาทนนท
นางสาวลดารชา วิชญปรีดากร
นางลดาวรรณ แสงทอง
นางลดาวัลย คํามณี
นางลดาวัลย จินดาวงษ
นางสาวลดาวัลย จินตพล
นางลดาวัลย ตุงคโสภา
นางสาวลดาวัลย พุทธวัช
นางสาวลดาวัลย วงศเครือศร
นางลดาวัลย หนูแยม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๘๒๕
๑๖๘๒๖
๑๖๘๒๗
๑๖๘๒๘
๑๖๘๒๙
๑๖๘๓๐
๑๖๘๓๑
๑๖๘๓๒
๑๖๘๓๓
๑๖๘๓๔
๑๖๘๓๕
๑๖๘๓๖
๑๖๘๓๗
๑๖๘๓๘
๑๖๘๓๙
๑๖๘๔๐
๑๖๘๔๑
๑๖๘๔๒
๑๖๘๔๓
๑๖๘๔๔
๑๖๘๔๕
๑๖๘๔๖
๑๖๘๔๗
๑๖๘๔๘
๑๖๘๔๙
๑๖๘๕๐

นางลดาวัลลิ์ อาภานุกูล
นางลนาวรรณ ดีแก
นางลภัสนันท เจาทรัพย
นางลภัสรดา ทั้งพรม
นางสาวลภัสรดา วงศกลม
นางลภัสสรณ สิงหเทพ
นางลมเลือน โพธิสาร
นางลมัย บุญเถื่อน
นางสาวลมัย เบาสูงเนิน
นางสาวลมัย มีขันหมาก
นางลลนา ผลศิริ
นางลลนา สลางสิงห
นางสาวลลิดา กันหาวัล
นางสาวลลิดา งอกคํา
นางลลิตภัทร ตรงใจ
นางสาวลลิตา สุขเทพ
นางลลิลรัตน สืบกระพัน
นางสาวลอม ทุมไพร
นางสาวลออ แกวศรี
นางลอองดาว ภิญโญวุฒิไกร
นางละมอม รําพึงนิตย
นางละมัย ก่ําจําปา
นางละมัย เกษกัน
นางละมัย ขันแข็ง
นางละมัย ชื่นตา
นางละมัย บุญประสาท

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๘๕๑
๑๖๘๕๒
๑๖๘๕๓
๑๖๘๕๔
๑๖๘๕๕
๑๖๘๕๖
๑๖๘๕๗
๑๖๘๕๘
๑๖๘๕๙
๑๖๘๖๐
๑๖๘๖๑
๑๖๘๖๒
๑๖๘๖๓
๑๖๘๖๔
๑๖๘๖๕
๑๖๘๖๖
๑๖๘๖๗
๑๖๘๖๘
๑๖๘๖๙
๑๖๘๗๐
๑๖๘๗๑
๑๖๘๗๒
๑๖๘๗๓
๑๖๘๗๔
๑๖๘๗๕
๑๖๘๗๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางละมัย ปาปะขํา
นางละมัย พลเยี่ยม
นางสาวละมัย สานคลอง
นางละมัย เหลามะลึก
นางละมัยพร สิริบรรสพ
นางละมาย มีโพนทอง
นางละมุลเพ็ชร พิมพวงศ
นางสาวละมูล พันธสุภา
นางสาวละมูล วะโลหะ
นางละเมียด มวงออน
นางละไม มีพูล
นางละไม มีแสงแกว
นางละออ แกนจันทร
นางละออ เพ็งจันทร
นางละออ วัชราคม
นางละออ ศรีไทย
นางละออ แสวงสุข
นางละออ อุทัยวัฒน
นางละออ เอี่ยมดี
นางละออง งามปญญา
นางสาวละออง แซหอ
นางละออง นระแสน
นางละออง บุญสุวรรณ
นางละออง ภักดีสุวรรณ
นางละออง ลิ้มประเสริฐ
นางละออง ศรีกา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๘๗๗
๑๖๘๗๘
๑๖๘๗๙
๑๖๘๘๐
๑๖๘๘๑
๑๖๘๘๒
๑๖๘๘๓
๑๖๘๘๔
๑๖๘๘๕
๑๖๘๘๖
๑๖๘๘๗
๑๖๘๘๘
๑๖๘๘๙
๑๖๘๙๐
๑๖๘๙๑
๑๖๘๙๒
๑๖๘๙๓
๑๖๘๙๔
๑๖๘๙๕
๑๖๘๙๖
๑๖๘๙๗
๑๖๘๙๘
๑๖๘๙๙
๑๖๙๐๐
๑๖๙๐๑
๑๖๙๐๒

นางละออง หาญยากรณ
นางละออง เหลาจูม
นางละอองดาว ทาคําสี
นางละอองดาว หยุดรัตน
นางละอองดาว อรุณรัตน
นางละอองดาว ออนศิริ
นางละอองเพชร สมดา
นางละอองรัตน โสกัณฑัต
นางละออศรี พูลพิพัฒน
นางละเอียด คําหลา
นางละเอียด เจริญผล
นางละเอียด ดุลยติธรรม
นางละเอียด ทาวี
นางละเอียด ธนะทรัพยทอง
นางละเอียด นมัสศิลา
นางละเอียด ภูออน
นางละเอียด เมิดจันทึก
นางละเอียด เลิศธีรวรกรณ
นางละเอียด วงคชมภู
นางลักขณา กระแสเทพ
นางลักขณา กสิกรรม
นางลักขณา กุลเจก
นางลักขณา ขวัญยืน
นางสาวลักขณา ขุนพานิช
นางลักขณา โขงรัมย
นางลักขณา ครุดอุทา

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๙๐๓
๑๖๙๐๔
๑๖๙๐๕
๑๖๙๐๖
๑๖๙๐๗
๑๖๙๐๘
๑๖๙๐๙
๑๖๙๑๐
๑๖๙๑๑
๑๖๙๑๒
๑๖๙๑๓
๑๖๙๑๔
๑๖๙๑๕
๑๖๙๑๖
๑๖๙๑๗
๑๖๙๑๘
๑๖๙๑๙
๑๖๙๒๐
๑๖๙๒๑
๑๖๙๒๒
๑๖๙๒๓
๑๖๙๒๔
๑๖๙๒๕
๑๖๙๒๖
๑๖๙๒๗
๑๖๙๒๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางลักขณา คุณมาศ
นางลักขณา ฉิมพันธ
นางสาวลักขณา เฉลียวฉลาด
นางลักขณา ชํานิธุระการ
นางลักขณา ชื่นคํา
นางสาวลักขณา ทูลยอดพันธุ
นางสาวลักขณา แทนนา
นางลักขณา บุญแปลง
นางสาวลักขณา ผกามาศ
นางสาวลักขณา เพ็งรักษ
นางสาวลักขณา ภูถาวรณ
นางลักขณา มณีสุคนธ
นางลักขณา ยศอาลัย
นางลักขณา ลีเวียง
นางลักขณา หลายสุทธิสาร
นางสาวลักขณา เหงาละคร
นางสาวลักขณา อภิบาลศรี
นางลักขณา อัฐนาค
นางสาวลักขณา อันทะปญญา
นางลักษคณา ยศศิริ
นางลักษฎาปกรณ คงพินิจ
นางสาวลักษณนันจ ศรีรัตนโชติ
นางลักษณนารา ตะลาโส
นางลักษณา คําบอนพิทักษ
นางลักษณา จันทรศรี
นางลักษณา ทับทิมทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๙๒๙
๑๖๙๓๐
๑๖๙๓๑
๑๖๙๓๒
๑๖๙๓๓
๑๖๙๓๔
๑๖๙๓๕
๑๖๙๓๖
๑๖๙๓๗
๑๖๙๓๘
๑๖๙๓๙
๑๖๙๔๐
๑๖๙๔๑
๑๖๙๔๒
๑๖๙๔๓
๑๖๙๔๔
๑๖๙๔๕
๑๖๙๔๖
๑๖๙๔๗
๑๖๙๔๘
๑๖๙๔๙
๑๖๙๕๐
๑๖๙๕๑
๑๖๙๕๒
๑๖๙๕๓
๑๖๙๕๔

นางสาวลักษณา ทับบุรี
นางลักษมณ สํารวมจิต
นางสาวลักษมี สามิตร
นางลัคณา หาระโคตร
นางลัคนสิริ ภัทรกุลวิศาล
นางลัคนา นพรัตน
นางลัคนา มั่นธรณ
นางสาวลัญฉกร ภูธา
นางสาวลัฐิกานต ฎารักษ
นางลัดดา กิ่งภูเขา
นางลัดดา คํายอดใจ
นางลัดดา คําเสมอ
นางลัดดา จักษา
นางลัดดา ดวดไธสง
นางสาวลัดดา ตระกูลรัมย
นางลัดดา ถนัดคา
นางลัดดา ทะแพงพันธ
นางลัดดา ทีปกรกุล
นางลัดดา ธรรมคงทอง
นางลัดดา ธระเสนา
นางลัดดา ธีรจินดาขจร
นางลัดดา ธุยะวัฒน
นางลัดดา นุนเกลี้ยง
นางสาวลัดดา บุญทรง
นางสาวลัดดา บุญเนตร
นางลัดดา บุญสุวรรณ

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๙๕๕
๑๖๙๕๖
๑๖๙๕๗
๑๖๙๕๘
๑๖๙๕๙
๑๖๙๖๐
๑๖๙๖๑
๑๖๙๖๒
๑๖๙๖๓
๑๖๙๖๔
๑๖๙๖๕
๑๖๙๖๖
๑๖๙๖๗
๑๖๙๖๘
๑๖๙๖๙
๑๖๙๗๐
๑๖๙๗๑
๑๖๙๗๒
๑๖๙๗๓
๑๖๙๗๔
๑๖๙๗๕
๑๖๙๗๖
๑๖๙๗๗
๑๖๙๗๘
๑๖๙๗๙
๑๖๙๘๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางลัดดา ประอินทร
นางสาวลัดดา พงษแกว
นางสาวลัดดา พร่ํายี่
นางลัดดา พันธฤกษ
นางลัดดา พูลลน
นางลัดดา เพียนอก
นางลัดดา ไลทอง
นางลัดดา ศรีสุวรรณ
นางลัดดา ศิริมาก
นางลัดดา สอนแสง
นางลัดดา สํารองพันธ
นางลัดดา อินทรสา
นางลัดดา อุนเมืองเพีย
นางลัดดาพร นวลพลับ
นางลัดดาพร เหลื่อมศรี
นางลัดดาพร อุดมมา
นางสาวลัดดาพรรณ จันทรปรีดา
นางสาวลัดดาวดี เชื้อบุญมี
นางสาวลัดดาวรรณ ไดพึ่ง
นางลัดดาวรรณ ทรัพยขํา
นางลัดดาวรรณ แบงรัมย
นางลัดดาวรรณ ศรีสุคนธ
นางลัดดาวรรณ ใจกลาง
นางลัดดาวัลย คิอินธิ
นางลัดดาวัลย โคสมบูรณ
นางลัดดาวัลย งามขจรกุลกิจ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๙๘๑
๑๖๙๘๒
๑๖๙๘๓
๑๖๙๘๔
๑๖๙๘๕
๑๖๙๘๖
๑๖๙๘๗
๑๖๙๘๘
๑๖๙๘๙
๑๖๙๙๐
๑๖๙๙๑
๑๖๙๙๒
๑๖๙๙๓
๑๖๙๙๔
๑๖๙๙๕
๑๖๙๙๖
๑๖๙๙๗
๑๖๙๙๘
๑๖๙๙๙
๑๗๐๐๐
๑๗๐๐๑
๑๗๐๐๒
๑๗๐๐๓
๑๗๐๐๔
๑๗๐๐๕
๑๗๐๐๖

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางลัดดาวัลย จันละคร
นางสาวลัดดาวัลย โชคหิรัณยรัศมี
นางลัดดาวัลย ตาระบัตร
นางลัดดาวัลย แทนรินทร
นางลัดดาวัลย ธานี
นางลัดดาวัลย บารมี
นางลัดดาวัลย บุญรังษี
นางลัดดาวัลย ประทุมวงศ
นางสาวลัดดาวัลย ผลัดคําวงษ
นางลัดดาวัลย พันธทอง
นางลัดดาวัลย พาจันทร
นางลัดดาวัลย มะลิเผือก
นางลัดดาวัลย วันทา
นางลัดดาวัลย โสนะชัย
นางลัดดาวัลย หารธงชัย
นางลัดดาวัลย เอื้อพงศธร
นางลัตติยา อมรสมานกุล
นางลัทธพร สมทรัพย
นางลั่น เลิศชาญ
นางลัมดร แข็งแรง
นางลาตีพะ แวหะมะ
นางลาตีภะ นิเดรหะ
นางลานนา ศิริเมฆา
นางลาวรรณ ยังศิริ
นางสาวลาวัณย จันทรคาต
นางสาวลาวัณย เจริญกิจ

๑๗๐๐๗
๑๗๐๐๘
๑๗๐๐๙
๑๗๐๑๐
๑๗๐๑๑
๑๗๐๑๒
๑๗๐๑๓
๑๗๐๑๔
๑๗๐๑๕
๑๗๐๑๖
๑๗๐๑๗
๑๗๐๑๘
๑๗๐๑๙
๑๗๐๒๐
๑๗๐๒๑
๑๗๐๒๒
๑๗๐๒๓
๑๗๐๒๔
๑๗๐๒๕
๑๗๐๒๖
๑๗๐๒๗
๑๗๐๒๘
๑๗๐๒๙
๑๗๐๓๐
๑๗๐๓๑
๑๗๐๓๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางลาวัณย เนื้อแกว
นางลาวัลย กลางมณี
นางสาวลาวัลย เกติมา
นางลาวัลย จาดคลาย
นางลาวัลย ตติชรา
นางลาวัลย บายเที่ยง
นางลาวัลย พันธุพรม
นางสาวลาวัลย เรืองปรัชญากุล
นางลาวัลย วงศภูธร
นางลาวัลย ศรีวิเศษ
นางลาวัลย สุขเกษม
นางสาวลําจวน คําบรรลือ
นางสาวลําเฑียร ชนะสุวรรณ
นางสาวลําดวน กอศิลป
นางลําดวน กันยาเนตร
นางลําดวน จันทานิตย
นางลําดวน บุญรังษี
นางลําดวน พันธประสงค
นางลําดวน พิมพวิชัย
นางสาวลําดวน มาตกุล
นางลําดวน รัศมีจันทร
นางลําดวน สําลี
นางลําดวน อนนท
นางลําดวน อินทนานนท
นางลําเทียน โปชัยคุปต
นางลําพรรณ คําทา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๐๓๓
๑๗๐๓๔
๑๗๐๓๕
๑๗๐๓๖
๑๗๐๓๗
๑๗๐๓๘
๑๗๐๓๙
๑๗๐๔๐
๑๗๐๔๑
๑๗๐๔๒
๑๗๐๔๓
๑๗๐๔๔
๑๗๐๔๕
๑๗๐๔๖
๑๗๐๔๗
๑๗๐๔๘
๑๗๐๔๙
๑๗๐๕๐
๑๗๐๕๑
๑๗๐๕๒
๑๗๐๕๓
๑๗๐๕๔
๑๗๐๕๕
๑๗๐๕๖
๑๗๐๕๗
๑๗๐๕๘

นางลําพวน มอมขุนทด
นางลําพอง ฟกเงิน
นางสาวลําพึง เปยมสติ
นางลําพูน จันทชิด
นางลําพูน บุราชรินทร
นางลําพูน มงคลโคตร
นางสาวลําพูน แสนสุด
นางลําพูล เกิดปญญา
นางลําพูล ขวัญยืน
นางลําพูล ชมพันธ
นางสาวลําเพย แกวเกตุ
นางลําเพย ปากเมย
นางลําเพย พุมหวยรอบ
นางลําเพย มูลเงิน
นางลําเพย ศิริพุฒ
นางลําเพย อุนทอง
นางลําเพียร นามสวัสดิ์
นางลําเพียร เมฆอากาศ
นางสาวลําแพน คําเฉียง
นางลําแพน จันทรเพ็ญ
นางลําไพ เจรจา
นางลําไพ โชคศรี
นางสาวลําไพ พันทะสา
นางลําไพ พิลาพอง
นางลําไพร คงอึม
นางลําเภา อินทะรังษี

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๐๕๙
๑๗๐๖๐
๑๗๐๖๑
๑๗๐๖๒
๑๗๐๖๓
๑๗๐๖๔
๑๗๐๖๕
๑๗๐๖๖
๑๗๐๖๗
๑๗๐๖๘
๑๗๐๖๙
๑๗๐๗๐
๑๗๐๗๑
๑๗๐๗๒
๑๗๐๗๓
๑๗๐๗๔
๑๗๐๗๕
๑๗๐๗๖
๑๗๐๗๗
๑๗๐๗๘
๑๗๐๗๙
๑๗๐๘๐
๑๗๐๘๑
๑๗๐๘๒
๑๗๐๘๓
๑๗๐๘๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางลํายวญ กัณหกุล
นางลําใย กิ่งโพธิ์
นางลําใย ขันทองนาค
นางลําใย ตันวัฒนะ
นางสาวลําใย ทองใบ
นางลําใย นามวิชา
นางสาวลําใย ปองหมู
นางลําใย ปจฉา
นางลําใย พื้นหัวสระ
นางลําใย รัตนมูล
นางลําใย หนูนอย
นางลิขิต พวงประโคน
นางสาวลิดา เลี่ยมปาน
นางลินจง เจริญธรรม
นางลินจง มากเพ็ง
นางลิ้นจี่ จีนพล
นางลินดา กิจไพบูลยชัย
นางสาวลินดา บุญรอด
นางลินลดา เชาวมนัส
นางลียาวัลย อินทรปญญา
นางลุนนี พละสาร
นางลุนา ศรีกุตา
นางเลขา กุลประยงค
นางสาวเลิศลักษณ จันตะยอด
นางเลิศลักษณ ยิ่งเกียรติกุล
นางวงคเดือน คุณพิภาค

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๐๘๕
๑๗๐๘๖
๑๗๐๘๗
๑๗๐๘๘
๑๗๐๘๙
๑๗๐๙๐
๑๗๐๙๑
๑๗๐๙๒
๑๗๐๙๓
๑๗๐๙๔
๑๗๐๙๕
๑๗๐๙๖
๑๗๐๙๗
๑๗๐๙๘
๑๗๐๙๙
๑๗๑๐๐
๑๗๑๐๑
๑๗๑๐๒
๑๗๑๐๓
๑๗๑๐๔
๑๗๑๐๕
๑๗๑๐๖
๑๗๑๐๗
๑๗๑๐๘
๑๗๑๐๙
๑๗๑๑๐

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววงคเดือน ชัยทอง
นางสาววงคเดือน สีลําเนาว
นางวงเดือน เชิงหอม
นางวงเดือน ดีมานนท
นางวงเดือน แทนสุโพธิ์
นางวงเดือน บรีซ
นางสาววงเดือน ปสสะ
นางวงเดือน พลังสันติกุล
นางวงเดือน พูนไชย
นางวงเดือน ภัณฑประทีป
นางวงเดือน สิงหโสภา
นางสาววงเดือน หนชัย
นางวงวาส ภูคําศักดิ์
นางวงศทิพา จิรังดา
นางวงศทิพา ออนสนิท
นางสาววงศประกาย ดาวเศรษฐ
นางสาววงศรัตน วณิชาชีวะ
นางสาววงศวิภา อุนอก
นางวงศสิริ เทพหนู
นางสาววงษมณี ชุมหิรัญ
นางวงษสุดา จิตรไมตรีเจริญ
นางสาววจี มูลหงษ
นางสาววชิรญาณ เครือแกว
นางวชิรญาณ ศรีสุข
นางวชิรนุช พรหมภัทร
นางสาววชิรา ประธานสกุล

๑๗๑๑๑
๑๗๑๑๒
๑๗๑๑๓
๑๗๑๑๔
๑๗๑๑๕
๑๗๑๑๖
๑๗๑๑๗
๑๗๑๑๘
๑๗๑๑๙
๑๗๑๒๐
๑๗๑๒๑
๑๗๑๒๒
๑๗๑๒๓
๑๗๑๒๔
๑๗๑๒๕
๑๗๑๒๖
๑๗๑๒๗
๑๗๑๒๘
๑๗๑๒๙
๑๗๑๓๐
๑๗๑๓๑
๑๗๑๓๒
๑๗๑๓๓
๑๗๑๓๔
๑๗๑๓๕
๑๗๑๓๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวชิรา มุสิกพงษ
นางวชิราพร ใจหาญ
นางสาววชิราพร ภูริพันธุภิญโญ
นางวชิราภรณ กอนเงิน
นางวชิราภรณ จตุรพรสวัสดิ์
นางสาววชิราภรณ ใจทน
นางวชิราภรณ ดวงจันทร
นางวชิราภรณ ดุจจานุทัศน
นางวชิราภรณ บุญเชิญ
นางวชิราภรณ บุญมาก
นางวชิราภรณ บุตรดา
นางวชิราภรณ มาระมิ่ง
นางวชิราภรณ รัตนะวงศไชย
นางวชิราภรณ เรืองศรี
นางสาววชิราภรณ เลี้ยงอํานวย
นางวชิราภรณ ไวทยโยธิน
นางวชิรินทรา พัฒนกุลเดช
นางวณัฐยา คนเกง
นางวณาพร สะตะ
นางวณิชกรณ อุนเปง
นางสาววณิชชา บุญมา
นางวณิชชา สีหาวงษ
นางวณิชยา ธรหาญ
นางวณิชยา ธุระอบ
นางวณิชยา อินแนน
นางวณิดา อินทโช

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๑๓๗
๑๗๑๓๘
๑๗๑๓๙
๑๗๑๔๐
๑๗๑๔๑
๑๗๑๔๒
๑๗๑๔๓
๑๗๑๔๔
๑๗๑๔๕
๑๗๑๔๖
๑๗๑๔๗
๑๗๑๔๘
๑๗๑๔๙
๑๗๑๕๐
๑๗๑๕๑
๑๗๑๕๒
๑๗๑๕๓
๑๗๑๕๔
๑๗๑๕๕
๑๗๑๕๖
๑๗๑๕๗
๑๗๑๕๘
๑๗๑๕๙
๑๗๑๖๐
๑๗๑๖๑
๑๗๑๖๒

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางวณี ฤทธิสุนทร
นางวณี ศิริโชคยนต
นางวณีพรรณ สัญญาโณ
นางวธิดา กองวุฒิเวทย
นางวนรัตน รุงพิสิฐไชย
นางวนัชพร กิตติพิชญางกูร
นางสาววนัชพร ทองระยับ
นางวนัชพร ใหมคามิ
นางวนัชวรรณ บุญโต
นางสาววนัทปรียา ฉลูศรี
นางสาววนัสตยา หอมคง
นางวนัสสุดา พงษวิจิตร
นางวนารมย ชัยงาม
นางวนาลักษณ ชําปฏิ
นางสาววนิจชตา โชติวิศิษฐกุล
นางสาววนิชา สมประสงค
นางวนิชา หมื่นศรี
นางวนิดา กัณหา
นางวนิดา ขอสกุล
นางวนิดา คชปญญา
นางวนิดา คณะพล
นางวนิดา คนกลา
นางวนิดา คําดี
นางวนิดา จันทรเขียว
นางวนิดา จิตรอาษา
นางวนิดา จูมปา

๑๗๑๖๓
๑๗๑๖๔
๑๗๑๖๕
๑๗๑๖๖
๑๗๑๖๗
๑๗๑๖๘
๑๗๑๖๙
๑๗๑๗๐
๑๗๑๗๑
๑๗๑๗๒
๑๗๑๗๓
๑๗๑๗๔
๑๗๑๗๕
๑๗๑๗๖
๑๗๑๗๗
๑๗๑๗๘
๑๗๑๗๙
๑๗๑๘๐
๑๗๑๘๑
๑๗๑๘๒
๑๗๑๘๓
๑๗๑๘๔
๑๗๑๘๕
๑๗๑๘๖
๑๗๑๘๗
๑๗๑๘๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววนิดา ใจมานะ
นางวนิดา ชมดี
นางวนิดา ชุมนุมดวง
นางสาววนิดา ดิลกธนกุล
นางวนิดา แดงคง
นางวนิดา ตันสุริยวงศ
นางวนิดา ทิพยอาสน
นางวนิดา เที่ยงสงค
นางวนิดา เทียนทอง
นางวนิดา นอยมะลิวัน
นางวนิดา นันทรักษ
นางสาววนิดา บํารุงพงษ
นางวนิดา บุญมั่น
นางวนิดา บุษบา
นางสาววนิดา ประเสริฐกุล
นางวนิดา ปราเวช
นางวนิดา ปรีชา
นางวนิดา ปากโมกข
นางวนิดา เปาะแม
นางสาววนิดา พบบุญ
นางวนิดา พรหมจันทร
นางวนิดา พลับพลาทอง
นางวนิดา พันธุราษฎร
นางวนิดา พันโนราช
นางสาววนิดา เพริศแกว
นางวนิดา โพธิทองดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๑๘๙
๑๗๑๙๐
๑๗๑๙๑
๑๗๑๙๒
๑๗๑๙๓
๑๗๑๙๔
๑๗๑๙๕
๑๗๑๙๖
๑๗๑๙๗
๑๗๑๙๘
๑๗๑๙๙
๑๗๒๐๐
๑๗๒๐๑
๑๗๒๐๒
๑๗๒๐๓
๑๗๒๐๔
๑๗๒๐๕
๑๗๒๐๖
๑๗๒๐๗
๑๗๒๐๘
๑๗๒๐๙
๑๗๒๑๐
๑๗๒๑๑
๑๗๒๑๒
๑๗๒๑๓
๑๗๒๑๔

นางวนิดา มะหะมะ
นางวนิดา มัชวงค
นางวนิดา ยะปะตัง
นางสาววนิดา รองแกว
นางวนิดา ราชเพียแกว
นางวนิดา ฤทธิเดช
นางวนิดา เลาหประเสริฐ
นางสาววนิดา วัฒนวิจิตร
นางวนิดา ศรีสรวล
นางวนิดา ศรีสุมัง
นางวนิดา ศิริวัฒน
นางวนิดา สมรูป
นางวนิดา สมสุข
นางวนิดา สารสิทธิ์
นางวนิดา สุขเกิด
นางสาววนิดา แสงระวี
นางวนิดา หลาออน
นางสาววนิดา หาญสุโพธิ์
นางวนิดา อรุณศรี
นางวนิดา อวนออน
นางวนิดา อิ่มพันธ
นางวนิดา อุดม
นางวนิดา โอษฐงาม
นางวนิตา เกตศิริวงศ
นางวนิษฐา อกนิษฐ
นางวนิสรา จันทรแดง

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๒๑๕
๑๗๒๑๖
๑๗๒๑๗
๑๗๒๑๘
๑๗๒๑๙
๑๗๒๒๐
๑๗๒๒๑
๑๗๒๒๒
๑๗๒๒๓
๑๗๒๒๔
๑๗๒๒๕
๑๗๒๒๖
๑๗๒๒๗
๑๗๒๒๘
๑๗๒๒๙
๑๗๒๓๐
๑๗๒๓๑
๑๗๒๓๒
๑๗๒๓๓
๑๗๒๓๔
๑๗๒๓๕
๑๗๒๓๖
๑๗๒๓๗
๑๗๒๓๘
๑๗๒๓๙
๑๗๒๔๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวนิสา ชุมภูรัตน
นางสาววนีภรณ สุขวงค
นางวยุรี งูนิ่ม
นางวยุรี วรรณทะมาศ
นางวรกมล สุตะวงค
นางวรกฤษณ บุญทวิโรจน
นางวรกุล ฉิมนันท
นางวรงคนุช กอนตาล
นางวรญา ศรีกุลจร
นางวรทิพ จันทรา
นางวรนันท เกตุคัมธิวัตร
นางวรนาถ จันทวงค
นางวรนุช การุญ
นางวรนุช เจิ่งชัยภูมิ
นางวรนุช ชนาเกียรติ
นางวรนุช ชัยพันธุ
นางวรนุช นวลจันทึก
นางวรนุช แพะขุนทศ
นางวรนุช มะธิปไข
นางสาววรนุช รุงเรืองเจริญกุล
นางวรนุช สรอยศิลา
นางวรนุช หัสกรรจ
นางสาววรนุช อินทรศรีสุข
นางสาววรพรรณ บุดดีดวง
นางวรพรรณ ภัทรกรณ
นางวรพรรณ ศรีกล่ํา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๒๔๑
๑๗๒๔๒
๑๗๒๔๓
๑๗๒๔๔
๑๗๒๔๕
๑๗๒๔๖
๑๗๒๔๗
๑๗๒๔๘
๑๗๒๔๙
๑๗๒๕๐
๑๗๒๕๑
๑๗๒๕๒
๑๗๒๕๓
๑๗๒๕๔
๑๗๒๕๕
๑๗๒๕๖
๑๗๒๕๗
๑๗๒๕๘
๑๗๒๕๙
๑๗๒๖๐
๑๗๒๖๑
๑๗๒๖๒
๑๗๒๖๓
๑๗๒๖๔
๑๗๒๖๕
๑๗๒๖๖

นางสาววรมณฑน นาคหนุน
นางวรรญมาศ จันทรา
นางสาววรรณกร บุตรแกว
นางวรรณกรณ จงสงากลาง
นางสาววรรณกานต สิมมา
นางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์
นางวรรณฉวี เรืองตระกูล
นางสาววรรณณิชา หูตินุ
นางวรรณดี เกตแกว
นางวรรณดี แกวหนูนวล
นางสาววรรณดี ชํานิ
นางวรรณดี วรรณาโส
นางวรรณดี สาหีม
นางวรรณตรี หลาลุน
นางวรรณทนา ละจุม
นางสาววรรณทนา เสาวรี
นางวรรณทนา หนองเตาดํา
นางวรรณทนารัตน ศิริยา
นางวรรณธนา เถายะบุตร
นางวรรณนา แกวกัลยา
นางวรรณนิดา เพลินทรัพย
นางวรรณพยา นาระตะ
นางวรรณพร กาติ๊บ
นางวรรณพร เจริญราษฎร
นางวรรณพร เชื่อมาก
นางวรรณพร ดําศรี

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๒๖๗
๑๗๒๖๘
๑๗๒๖๙
๑๗๒๗๐
๑๗๒๗๑
๑๗๒๗๒
๑๗๒๗๓
๑๗๒๗๔
๑๗๒๗๕
๑๗๒๗๖
๑๗๒๗๗
๑๗๒๗๘
๑๗๒๗๙
๑๗๒๘๐
๑๗๒๘๑
๑๗๒๘๒
๑๗๒๘๓
๑๗๒๘๔
๑๗๒๘๕
๑๗๒๘๖
๑๗๒๘๗
๑๗๒๘๘
๑๗๒๘๙
๑๗๒๙๐
๑๗๒๙๑
๑๗๒๙๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวรรณพร ผลเกิด
นางวรรณพร ผลออ
นางวรรณพร พูลพิพัฒน
นางสาววรรณพร พูลรอด
นางวรรณพร โพธิ์เวชกุล
นางสาววรรณพร โยธานารถ
นางวรรณพร อยูมา
นางวรรณพา ศรีสุวรรณ
นางวรรณเพ็ญ ศรีโคตร
นางวรรณเพ็ญ สวัสดี
นางวรรณภรณ บาตรโพธิ์
นางวรรณภัค สุสุข
นางสาววรรณภา คําชาลี
นางสาววรรณภา จันทรมณี
นางวรรณภา จันทวดี
นางวรรณภา จินดาทิพย
นางวรรณภา ชื่นนอก
นางวรรณภา ชุมกลิ่น
นางสาววรรณภา ฐานธรรม
นางวรรณภา ตระกูลกิตติ
นางวรรณภา เตจะ
นางสาววรรณภา บัวบาน
นางวรรณภา ปาปะเก
นางวรรณภา มวงเพชร
นางวรรณภา เมืองเหมอะ
นางวรรณภา เริ่มศิลป

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๒๙๓
๑๗๒๙๔
๑๗๒๙๕
๑๗๒๙๖
๑๗๒๙๗
๑๗๒๙๘
๑๗๒๙๙
๑๗๓๐๐
๑๗๓๐๑
๑๗๓๐๒
๑๗๓๐๓
๑๗๓๐๔
๑๗๓๐๕
๑๗๓๐๖
๑๗๓๐๗
๑๗๓๐๘
๑๗๓๐๙
๑๗๓๑๐
๑๗๓๑๑
๑๗๓๑๒
๑๗๓๑๓
๑๗๓๑๔
๑๗๓๑๕
๑๗๓๑๖
๑๗๓๑๗
๑๗๓๑๘

นางวรรณภา สุวรรณโท
นางวรรณภา แสนประดิษฐ
นางวรรณภา โสดาวิชิต
นางวรรณรัตน เจียมรัมย
นางวรรณรัตน ทายิดา
นางวรรณรัตน รุงแสง
นางวรรณรัตน ศรศิลป
นางวรรณฤดี สระหอม
นางวรรณวดี ไชยศร
นางวรรณวนารัตน จิตรเจริญ
นางวรรณวรางค งามสกุล
นางสาววรรณวิภา หาญสุโพธิ์
นางวรรณวิมล กินะรี
นางสาววรรณวิมล ไปเจอะ
นางวรรณวิมล วันชัย
นางวรรณวิไล แดงเพ็ง
นางวรรณวิไล บัวทอง
นางสาววรรณวิษา ขวัญเสนห
นางวรรณวิษา นุนสพ
นางสาววรรณวิสา กลางสอน
นางสาววรรณวิสา แซลิ่ม
นางวรรณวิสา เพ็งสีแสง
นางวรรณศรี สุวรรณไตร
นางสาววรรณศรี อุทธา
นางวรรณศิริ กันสกุล
นางสาววรรณษา มุกดา

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๓๑๙
๑๗๓๒๐
๑๗๓๒๑
๑๗๓๒๒
๑๗๓๒๓
๑๗๓๒๔
๑๗๓๒๕
๑๗๓๒๖
๑๗๓๒๗
๑๗๓๒๘
๑๗๓๒๙
๑๗๓๓๐
๑๗๓๓๑
๑๗๓๓๒
๑๗๓๓๓
๑๗๓๓๔
๑๗๓๓๕
๑๗๓๓๖
๑๗๓๓๗
๑๗๓๓๘
๑๗๓๓๙
๑๗๓๔๐
๑๗๓๔๑
๑๗๓๔๒
๑๗๓๔๓
๑๗๓๔๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวรรณสุดา โยชัย
นางวรรณะ หิรัญกาญจน
นางวรรณา ขวัญสืบ
นางวรรณา ขํามณี
นางวรรณา คงแปน
นางวรรณา เครือบคนโท
นางวรรณา เจียมเจริญศักดิ์
นางวรรณา ชัยอมรกิจ
นางวรรณา ไชยบุตร
นางวรรณา ทองแบน
นางวรรณา นุนชูผล
นางสาววรรณา บางเสน
นางวรรณา บุญกสินธุ
นางวรรณา บุญทัน
นางวรรณา ผุยหนองโพธิ์
นางวรรณา มากเปยม
นางวรรณา ลีละตานนท
นางวรรณา วงษวิริยะกิจ
นางสาววรรณา วรรณมาศ
นางวรรณา วัฒนกุล
นางสาววรรณา ศรีจันทรา
นางวรรณา ศรีนวลละออง
นางวรรณา สมจิตศรีปญญา
นางวรรณา สิทธิโยธา
นางวรรณา สุขจิตร
นางวรรณา เสือสอสิทธิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๓๔๕
๑๗๓๔๖
๑๗๓๔๗
๑๗๓๔๘
๑๗๓๔๙
๑๗๓๕๐
๑๗๓๕๑
๑๗๓๕๒
๑๗๓๕๓
๑๗๓๕๔
๑๗๓๕๕
๑๗๓๕๖
๑๗๓๕๗
๑๗๓๕๘
๑๗๓๕๙
๑๗๓๖๐
๑๗๓๖๑
๑๗๓๖๒
๑๗๓๖๓
๑๗๓๖๔
๑๗๓๖๕
๑๗๓๖๖
๑๗๓๖๗
๑๗๓๖๘
๑๗๓๖๙
๑๗๓๗๐

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางวรรณา แสงจันทร
นางวรรณา หอมโนรี
นางวรรณา อยูดี
นางสาววรรณา อรามวงษ
นางวรรณา อางบุญตา
นางวรรณา อินทนา
นางวรรณารัตน ละอองเอกกุลภัค
นางวรรณิกา สุพรม
นางวรรณิดา ทองมี
นางวรรณิดา พรมกูล
นางวรรณิตา ศรีบานชื่น
นางวรรณิภา เคนมี
นางวรรณิภา จันทรฝอย
นางวรรณิภา ปททุม
นางวรรณี จตุพรม
นางวรรณี แซตั๋น
นางสาววรรณี พริกเล็ก
นางวรรณี เพียรแกว
นางวรรณี วรรณพิรุณ
นางวรรณี วรรณา
นางวรรณี แสงเดือนฉาย
นางวรรณี แสงศรี
นางวรรณี อาลี
นางวรรดี แกวจร
นางวรรดี ชัยเพชร
นางวรรดี ชินไชยชนะ

๑๗๓๗๑
๑๗๓๗๒
๑๗๓๗๓
๑๗๓๗๔
๑๗๓๗๕
๑๗๓๗๖
๑๗๓๗๗
๑๗๓๗๘
๑๗๓๗๙
๑๗๓๘๐
๑๗๓๘๑
๑๗๓๘๒
๑๗๓๘๓
๑๗๓๘๔
๑๗๓๘๕
๑๗๓๘๖
๑๗๓๘๗
๑๗๓๘๘
๑๗๓๘๙
๑๗๓๙๐
๑๗๓๙๑
๑๗๓๙๒
๑๗๓๙๓
๑๗๓๙๔
๑๗๓๙๕
๑๗๓๙๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวรรทณี เรืองฉาย
นางวรรธนีย ทองนรินทร
นางสาววรรพณา มะลิซอน
นางวรรลา ศรีศรทอง
นางสาววรรษมน เจริญทรัพย
นางวรรษมน อารีย
นางวรริษา สังขทอง
นางวรลักขณ สังฆรัตน
นางวรลักษณ ชาติสุทธิ์
นางสาววรลักษณ นุนรักษา
นางวรลักษณ ภาคมฤค
นางวรลักษณ สิ้นภัย
นางวรลักษณ หาญโกย
นางวรวงค วรเพ็ญศิริวัฒน
นางวรวดี สมสิน
นางวรวรรณ ดํานิล
นางวรวรรณ ทิพยรัตน
นางสาววรวรรณ เนคะมานุรักษ
นางวรวรรณ ศรีพล
นางวรวรรณ สวรรคดอน
นางวรวรรณ สังฆมณี
นางสาววรวรรณ อินตอม
นางวรวรรณี ขาวเจริญ
นางสาววรวลัญช จัตุกุล
นางวรวลัญช สิงหวงศ
นางวรวลัญช แสงภักดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๓๙๗
๑๗๓๙๘
๑๗๓๙๙
๑๗๔๐๐
๑๗๔๐๑
๑๗๔๐๒
๑๗๔๐๓
๑๗๔๐๔
๑๗๔๐๕
๑๗๔๐๖
๑๗๔๐๗
๑๗๔๐๘
๑๗๔๐๙
๑๗๔๑๐
๑๗๔๑๑
๑๗๔๑๒
๑๗๔๑๓
๑๗๔๑๔
๑๗๔๑๕
๑๗๔๑๖
๑๗๔๑๗
๑๗๔๑๘
๑๗๔๑๙
๑๗๔๒๐
๑๗๔๒๑
๑๗๔๒๒

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางวรษา ปทมโสภาสกุล
นางวรัชญา รักยศ
นางสาววรัญญภร นฤภัย
นางวรัญญา คิอินธิ
นางวรัญญา ชโลธรสุวรรณ
นางวรัญญา เถื่อนชาง
นางวรัญญา ทองแกว
นางวรัญญา เนียนทะศาสตร
นางวรัญญา บุญเอนก
นางสาววรัญญา พรรณรื่น
วาที่รอยตรีหญิง วรัญญา พิทักษา
นางสาววรัญญา ฤทธิ์บํารุง
นางวรัญญา สิทธิรส
นางสาววรัญญา สิริโม
นางวรัญญา สีหานาม
นางวรัญญา เหลาทองสาร
นางวรัญญาภรณ ศรีมวงวงค
นางวรัทยา โพธินาม
นางวรัทยา มารเมท
นางสาววรันตภรณ คังคะประดิษฐ
นางวรันทร ใจนวล
นางวรัมภรณ แกวบุญเรือง
นางวรากร ศรีดัน
นางวรางคณา แกวสําอางค
นางวรางคณา บรรจง
นางวรางคณา ศรีวิชิต

๑๗๔๒๓
๑๗๔๒๔
๑๗๔๒๕
๑๗๔๒๖
๑๗๔๒๗
๑๗๔๒๘
๑๗๔๒๙
๑๗๔๓๐
๑๗๔๓๑
๑๗๔๓๒
๑๗๔๓๓
๑๗๔๓๔
๑๗๔๓๕
๑๗๔๓๖
๑๗๔๓๗
๑๗๔๓๘
๑๗๔๓๙
๑๗๔๔๐
๑๗๔๔๑
๑๗๔๔๒
๑๗๔๔๓
๑๗๔๔๔
๑๗๔๔๕
๑๗๔๔๖
๑๗๔๔๗
๑๗๔๔๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวรางคณา สงเสริม
นางวรางคณา สวัสดี
นางวรางคณา สังขโชติ
นางสาววรางคณา สุบัวผา
นางวรางคณา อุตตะโปน
นางวรางคนาง ชูแกว
นางสาววรางคสิริ ทองไชย
นางวรางรัตน สลักคํา
นางวราณัน ยิ้มหอย
นางวราณี วงคุย
นางวราทิพย ฤทธิชัย
นางสาววรานาถ กิมาลี
นางวราพร ชัยพงษ
นางสาววราพร ชัยลิ้นฟา
นางวราพร ตั้งกุลธนวุฒิชัย
นางวราพร บัณฑิตย
นางวราพร บําเพ็ญ
นางสาววราพร บุญเสริม
นางสาววราพร โพธิ์สาชัย
นางวราพร เวชพันธ
นางสาววราพร สาลี
นางวราพรณ พิมพละมาศ
นางวราพรรณ ปนคํา
นางวราภรณ คนทา
นางวราภรณ คาคลอง
นางวราภรณ เครงใจ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๔๔๙
๑๗๔๕๐
๑๗๔๕๑
๑๗๔๕๒
๑๗๔๕๓
๑๗๔๕๔
๑๗๔๕๕
๑๗๔๕๖
๑๗๔๕๗
๑๗๔๕๘
๑๗๔๕๙
๑๗๔๖๐
๑๗๔๖๑
๑๗๔๖๒
๑๗๔๖๓
๑๗๔๖๔
๑๗๔๖๕
๑๗๔๖๖
๑๗๔๖๗
๑๗๔๖๘
๑๗๔๖๙
๑๗๔๗๐
๑๗๔๗๑
๑๗๔๗๒
๑๗๔๗๓
๑๗๔๗๔

นางวราภรณ เครื่องวิชา
นางวราภรณ โคตรพัฒน
นางวราภรณ เง็กนิกร
นางวราภรณ จันทรทองพูน
นางวราภรณ จันทเลิศ
นางสาววราภรณ จันทสูตร
นางสาววราภรณ เจนวิชชุเมธ
นางสาววราภรณ ใจดี
นางวราภรณ ฉิมมาลี
นางวราภรณ ชางถม
นางวราภรณ ซองศิริ
นางสาววราภรณ ซุยลา
นางสาววราภรณ แซเมื่อย
นางสาววราภรณ ดอกรักษ
นางวราภรณ ตรีไพศาลภักดี
นางสาววราภรณ ตันติกุล
นางวราภรณ ถาบุตร
นางสาววราภรณ ทองพันธ
นางวราภรณ ทุมโยมา
นางสาววราภรณ เที่ยงสุข
นางวราภรณ ธงภักดิ์
นางวราภรณ นวลอยู
นางสาววราภรณ นันตาดี
นางวราภรณ นากแกว
นางสาววราภรณ บุญเจียม
นางวราภรณ บุตรพระองค

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๔๗๕
๑๗๔๗๖
๑๗๔๗๗
๑๗๔๗๘
๑๗๔๗๙
๑๗๔๘๐
๑๗๔๘๑
๑๗๔๘๒
๑๗๔๘๓
๑๗๔๘๔
๑๗๔๘๕
๑๗๔๘๖
๑๗๔๘๗
๑๗๔๘๘
๑๗๔๘๙
๑๗๔๙๐
๑๗๔๙๑
๑๗๔๙๒
๑๗๔๙๓
๑๗๔๙๔
๑๗๔๙๕
๑๗๔๙๖
๑๗๔๙๗
๑๗๔๙๘
๑๗๔๙๙
๑๗๕๐๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวราภรณ เบ็ญเจิด
นางวราภรณ ใบภักดี
นางวราภรณ เปลี่ยมไธสง
นางวราภรณ ผิวสา
นางวราภรณ แผลงฤทธิ์
นางวราภรณ พลซา
นางวราภรณ เพ็งปรางค
นางวราภรณ แพงทรัพย
นางวราภรณ โพธิ์เย็น
นางวราภรณ มโนแสง
นางวราภรณ มวยหมั่น
นางวราภรณ มาตชะลา
นางวราภรณ มุงหมาย
นางสาววราภรณ ยืนทน
นางวราภรณ รัตนวิชัย
นางวราภรณ รูปสม
นางสาววราภรณ เรืองเจริญ
นางวราภรณ ฤทธิพงษ
นางวราภรณ ลังกาพินธ
นางวราภรณ ลือมอญ
นางวราภรณ วิบูลยกุล
นางสาววราภรณ ศรอินทร
นางสาววราภรณ ศรีกุล
นางวราภรณ ศิลปสิทธิ์
นางสาววราภรณ สมดี
นางสาววราภรณ สองแสง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๕๐๑
๑๗๕๐๒
๑๗๕๐๓
๑๗๕๐๔
๑๗๕๐๕
๑๗๕๐๖
๑๗๕๐๗
๑๗๕๐๘
๑๗๕๐๙
๑๗๕๑๐
๑๗๕๑๑
๑๗๕๑๒
๑๗๕๑๓
๑๗๕๑๔
๑๗๕๑๕
๑๗๕๑๖
๑๗๕๑๗
๑๗๕๑๘
๑๗๕๑๙
๑๗๕๒๐
๑๗๕๒๑
๑๗๕๒๒
๑๗๕๒๓
๑๗๕๒๔
๑๗๕๒๕
๑๗๕๒๖

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววราภรณ สายรัตน
นางวราภรณ สิทธิจันทร
นางสาววราภรณ สินศิริ
นางวราภรณ เสนหภักดี
นางสาววราภรณ แสงเจริญ
นางสาววราภรณ อนุวรรัตน
นางวราภรณ อรรถสาร
นางสาววราภรณ อารีมิตร
นางวราภรณ อินทรมงคล
นางวราภรณ อินทรวิจิตร
นางวราภา ปานทองคํา
นางสาววราภา เลาหเพ็ญแสง
นางวราภา สามาอาพัฒน
นางวรารักษ พุธสระนอย
นางวรารัตน โคตรสมบัติ
นางวรารัตน แดนดี
นางวรารัตน เพิ่มพูน
นางวรารัตน เมิมขุนทด
นางวรารัตน วิโย
นางวราลักษณ เกษมสุข
นางสาววราลักษณ ศรีมาจันทร
นางวราลักษณ อาวลึกเหนือ
นางวราลักษณ อินทา
นางวราลี ซุนซิ่ม
นางสาววราลี ทองแกว
นางวราวรณ ลังคง

๑๗๕๒๗
๑๗๕๒๘
๑๗๕๒๙
๑๗๕๓๐
๑๗๕๓๑
๑๗๕๓๒
๑๗๕๓๓
๑๗๕๓๔
๑๗๕๓๕
๑๗๕๓๖
๑๗๕๓๗
๑๗๕๓๘
๑๗๕๓๙
๑๗๕๔๐
๑๗๕๔๑
๑๗๕๔๒
๑๗๕๔๓
๑๗๕๔๔
๑๗๕๔๕
๑๗๕๔๖
๑๗๕๔๗
๑๗๕๔๘
๑๗๕๔๙
๑๗๕๕๐
๑๗๕๕๑
๑๗๕๕๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววราวรรณ จึงทองสุข
นางวราวรรณ สุขขี
นางสาววราอินทร ปุผาลา
นางวริชิญา อามาตยมนตรี
นางวริญญา สาเหล็ม
นางวริฐา บมกลาง
นางวริดา สุมาลี
นางสาววริทธิ์ธร ศรชัยประสิทธิ์
นางวรินญา บุญสม
นางวรินทร จี้ประดับ
นางสาววรินทร มีมานะ
นางสาววรินทร มุงจองกลางกุล
นางสาววรินทร วชิรศิริ
นางวรินทร แวนวน
นางวรินทรนุต โหรสกุล
นางวรินทรพร โชติเจริญสุวรรณ
นางวรินทรา ชัยบูรณ
นางสาววรินธร กาญจนระวีกุล
นางสาววรินมณี ตั้งพรหมจรรย
นางวริศรา ทมะนันต
นางวริศรา ทองแมน
นางวริศรา ทองสุข
นางวริศรา ทันหา
นางสาววริศรา รัชวัฒน
นางวริศรา วงศจรัส
นางวริศรา สุพรรณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๕๕๓
๑๗๕๕๔
๑๗๕๕๕
๑๗๕๕๖
๑๗๕๕๗
๑๗๕๕๘
๑๗๕๕๙
๑๗๕๖๐
๑๗๕๖๑
๑๗๕๖๒
๑๗๕๖๓
๑๗๕๖๔
๑๗๕๖๕
๑๗๕๖๖
๑๗๕๖๗
๑๗๕๖๘
๑๗๕๖๙
๑๗๕๗๐
๑๗๕๗๑
๑๗๕๗๒
๑๗๕๗๓
๑๗๕๗๔
๑๗๕๗๕
๑๗๕๗๖
๑๗๕๗๗
๑๗๕๗๘

นางวริศรา แอกทอง
นางวริศราภณ นาชิน
นางวริศา เหลากลม
นางวริษฐา ลิโมภาสิทธิ์
นางวริษฐา สนธิ
นางวริษา ชนะสงคราม
นางวริษา อธิสุมงคล
นางวริสญา พิมพสวัสดิ์
นางวริสรา ชินวงษ
นางวริสา ศิลปะ
นางวรี สุขรักษา
นางวรีย เจริญชนม
นางวรียพิชชา ผิวออนดี
นางวรีวรรณ วัฒนาณรงค
นางวรีวรรณ สมณะเกษมพงศ
นางสาววรุญศิริ เพ็งเภา
นางวรุณพร รชตภคนันท
นางวรุณรัตน รักเดช
นางสาววรุณศิริ มาตขาว
นางวรุณี แกวสุข
นางวรุณี วอแพง
นางวรุษา นพสุวรรณ
นางวฤทธิ์ชญา จารัตน
นางวลักษณนันท สิงหทอง
นางวลัญชญา บุญธรรม
นางวลัย ลาสอน

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๕๗๙
๑๗๕๘๐
๑๗๕๘๑
๑๗๕๘๒
๑๗๕๘๓
๑๗๕๘๔
๑๗๕๘๕
๑๗๕๘๖
๑๗๕๘๗
๑๗๕๘๘
๑๗๕๘๙
๑๗๕๙๐
๑๗๕๙๑
๑๗๕๙๒
๑๗๕๙๓
๑๗๕๙๔
๑๗๕๙๕
๑๗๕๙๖
๑๗๕๙๗
๑๗๕๙๘
๑๗๕๙๙
๑๗๖๐๐
๑๗๖๐๑
๑๗๖๐๒
๑๗๖๐๓
๑๗๖๐๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวลัยทิพย ประเสริฐยิ่ง
นางวลัยพร เกษมสานต
นางสาววลัยพร นาคธรรมชาติ
นางสาววลัยพร พรมชาติ
นางวลัยพร พาโคกทม
นางสาววลัยพร พิมพงษ
นางวลัยพร เรือง
นางสาววลัยพร ศรีหะชัย
นางวลัยพร ออนพฤกษภูมิ
นางวลัยพรรณ กิตติอุดมพันธ
นางสาววลัยภรณ มารังกูล
นางสาววลัยภรณ สําราญจิต
นางวลัยยา ยมมะลิวรวงศ
นางวลัยรักษ อภิเกียรติสกุล
นางวลัยรัตน แกวกัณหา
นางวลัยรัตน อาจณรงค
นางวลัยลักษณ ชูมาก
นางวลัยลักษณ พวงคํา
นางสาววลัยลักษณ วรรณทอง
นางวลัยลักษณ ศรีอุดร
นางวลัยลักษณ สิตไทย
นางสาววลารัตน ทาสีเพชร
นางวลิดา บุญประเสริฐ
นางวลิดา บุรัตน
นางสาววลิตา สิทธิศาสตร
นางวลี ดีสม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๖๐๕
๑๗๖๐๖
๑๗๖๐๗
๑๗๖๐๘
๑๗๖๐๙
๑๗๖๑๐
๑๗๖๑๑
๑๗๖๑๒
๑๗๖๑๓
๑๗๖๑๔
๑๗๖๑๕
๑๗๖๑๖
๑๗๖๑๗
๑๗๖๑๘
๑๗๖๑๙
๑๗๖๒๐
๑๗๖๒๑
๑๗๖๒๒
๑๗๖๒๓
๑๗๖๒๔
๑๗๖๒๕
๑๗๖๒๖
๑๗๖๒๗
๑๗๖๒๘
๑๗๖๒๙
๑๗๖๓๐

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางวลี หนูเส็ง
นางวลีฉัตร วิบูลยกุล
นางสาววลีรัตน จันทรเลาะ
นางสาววไลพร แกวกา
นางสาววไลพร ผังวิวัฒน
นางวไลลักษณ จันทบุรี
นางวศินี จันทาพูน
นางวศินี วรศาสตร
นางวศินี สิงหทอง
นางวศินี อินทรชัย
นางวสนันทน เจริญอาจารีวงศ
นางวสุกาญจน แซจันทร
นางสาววสุรัตน พันธวงษ
นางวัจนา ชัยรักษา
นางวัจนา ชาสิงหแกว
นางวัจนารัตน ภูตะเวช
นางวัชรพร งามศรีตระกูล
นางสาววัชรา กันนา
นางวัชรา ญาณปญญา
นางวัชรา ภูครองหิน
นางสาววัชรา มะธิตะโน
นางสาววัชรา แยมมาก
นางวัชรา วรรณศรี
นางวัชราพร คงปนนา
นางวัชราพร ฉลาด
นางวัชราพร ในชัยภูมิ

๑๗๖๓๑
๑๗๖๓๒
๑๗๖๓๓
๑๗๖๓๔
๑๗๖๓๕
๑๗๖๓๖
๑๗๖๓๗
๑๗๖๓๘
๑๗๖๓๙
๑๗๖๔๐
๑๗๖๔๑
๑๗๖๔๒
๑๗๖๔๓
๑๗๖๔๔
๑๗๖๔๕
๑๗๖๔๖
๑๗๖๔๗
๑๗๖๔๘
๑๗๖๔๙
๑๗๖๕๐
๑๗๖๕๑
๑๗๖๕๒
๑๗๖๕๓
๑๗๖๕๔
๑๗๖๕๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววัชราพร สุดชารี
นางวัชราพรรณ นามโคตร
นางวัชราภรณ กมลพรพจี
นางวัชราภรณ เกษหอม
นางสาววัชราภรณ คนไว
นางวัชราภรณ จันทแสง
นางวัชราภรณ ดวงตาดํา
นางวัชราภรณ ดิษเจริญ
นางวัชราภรณ ธีระสาร
นางสาววัชราภรณ นอยสกุล
นางสาววัชราภรณ เนติภัทรรักษ
นางวัชราภรณ บุตรอินทร
นางวัชราภรณ พัฒนเกรียงไกร
นางสาววัชราภรณ เพ็งสุข
นางวัชราภรณ มาสินธุ
นางวัชราภรณ ยอดตลาด
นางวัชราภรณ ศักดิ์ภูเขียว
นางสาววัชราภรณ สะเดา
วาที่รอยตรีหญิง วัชราภรณ
โสมทิพย
นางสาววัชรินทร ชลวานิช
นางสาววัชรินทร ดํารงคสกุลชัย
นางวัชรินทร ตออํานาจ
นางวัชรินทร นาสา
นางสาววัชรินทร พินิจรัมย
นางสาววัชรินทร รัตนนิลอมร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๖๕๖
๑๗๖๕๗
๑๗๖๕๘
๑๗๖๕๙
๑๗๖๖๐
๑๗๖๖๑
๑๗๖๖๒
๑๗๖๖๓
๑๗๖๖๔
๑๗๖๖๕
๑๗๖๖๖
๑๗๖๖๗
๑๗๖๖๘
๑๗๖๖๙
๑๗๖๗๐
๑๗๖๗๑
๑๗๖๗๒
๑๗๖๗๓
๑๗๖๗๔
๑๗๖๗๕
๑๗๖๗๖
๑๗๖๗๗
๑๗๖๗๘
๑๗๖๗๙
๑๗๖๘๐
๑๗๖๘๑

นางวัชรินทร วิญูนุรักษ
นางวัชรินทร สําเนียงงาม
นางวัชรินทร สิงหะ
นางวัชรี กมล
นางวัชรี แกวอาจ
นางวัชรี คํากอนแกว
นางสาววัชรี เจนภูมิเดช
นางวัชรี ชัยศิริวงษ
นางวัชรี ชินธรรม
นางวัชรี ถนอมนวล
นางวัชรี ทองมา
นางสาววัชรี ปริยศิลา
นางวัชรี ปลองออน
นางวัชรี เปนพรอม
นางวัชรี มุกดา
นางสาววัชรี เลิศสกุลจินดา
นางวัชรี ศรแกว
นางวัชรี สกุลรัตน
นางสาววัชรี สีนวล
นางวัชรี แสงอรุณ
นางวัชรี โสธรรมมงคล
นางสาววัชรี หนึ่งใจ
นางสาววัชรี เหลมตระกูล
นางสาววัชรี อุนใจชน
นางวัชรีพร กางการ
นางสาววัชรีพร แดงทน

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๖๘๒
๑๗๖๘๓
๑๗๖๘๔
๑๗๖๘๕
๑๗๖๘๖
๑๗๖๘๗
๑๗๖๘๘
๑๗๖๘๙
๑๗๖๙๐
๑๗๖๙๑
๑๗๖๙๒
๑๗๖๙๓
๑๗๖๙๔
๑๗๖๙๕
๑๗๖๙๖
๑๗๖๙๗
๑๗๖๙๘
๑๗๖๙๙
๑๗๗๐๐
๑๗๗๐๑
๑๗๗๐๒
๑๗๗๐๓
๑๗๗๐๔
๑๗๗๐๕
๑๗๗๐๖
๑๗๗๐๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวัชรีพร อภัยภักดิ์
นางวัชรีย บุราคร
นางวัชรีย ปูธิปน
นางวัชรีย มหาวงศ
นางสาววัชรียา จันทรเกษร
นางวัชรีวรรณ บุญคําภา
นางวัญชุรี ธูปบูชากร
นางวัฒณี พันธพิพัฒไพบูลย
นางวัฒธิดา สกุลซง
นางวัฒนา จันทรเพ็ญ
นางวัฒนา จุมพล
นางสาววัฒนา ทาตา
นางวัฒนา ทิพยภักดี
นางวัฒนา บุญทวี
นางสาววัฒนา มากขุนทด
นางวัฒนา ยอยสวัสดิ์
นางสาววัฒนา สืบสาย
นางวัฒนา เหล็งหวาน
นางวัฒนาพร อาคมคง
นางวัฒนีย บุญศรีนุย
นางสาววัฒมพร คงสมบุตร
นางวันจันทร บุญเกิด
นางวันชอน แดแกว
นางสาววันดี กรุมรัมย
นางวันดี จัดของ
นางวันดี จิตรไพวรรณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๗๐๘
๑๗๗๐๙
๑๗๗๑๐
๑๗๗๑๑
๑๗๗๑๒
๑๗๗๑๓
๑๗๗๑๔
๑๗๗๑๕
๑๗๗๑๖
๑๗๗๑๗
๑๗๗๑๘
๑๗๗๑๙
๑๗๗๒๐
๑๗๗๒๑
๑๗๗๒๒
๑๗๗๒๓
๑๗๗๒๔
๑๗๗๒๕
๑๗๗๒๖
๑๗๗๒๗
๑๗๗๒๘
๑๗๗๒๙
๑๗๗๓๐
๑๗๗๓๑
๑๗๗๓๒
๑๗๗๓๓

นางวันดี ถิ่นสมอ
นางวันดี โปรถนัด
นางวันดี พลเพชร
นางวันดี รีละออง
นางวันดี ละศรีจันทร
นางสาววันดี สุกใส
นางวันดี สุขหวง
นางวันดี สุดศรี
นางวันทนันท นิ่มนวล
นางสาววันทนา แกวสีมวง
นางวันทนา ชัยปะ
นางวันทนา เตชารัตนกุล
นางวันทนา ทานุมา
นางวันทนา ธรรมลังกา
นางวันทนา นิลสนธิ
นางสาววันทนา เบญจศีล
นางสาววันทนา พริ้งมาดี
นางวันทนา มุลเมืองแสน
นางวันทนา รังสิมันตุชาติ
นางวันทนา รัศมิทัต
นางวันทนา วรรณธงชัย
นางวันทนา สงครามภักดี
นางสาววันทนา หนูนะ
นางวันทยา โกมล
นางวันทอง วงละคร
นางวันทิพย ตราชู

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๗๓๔
๑๗๗๓๕
๑๗๗๓๖
๑๗๗๓๗
๑๗๗๓๘
๑๗๗๓๙
๑๗๗๔๐
๑๗๗๔๑
๑๗๗๔๒
๑๗๗๔๓
๑๗๗๔๔
๑๗๗๔๕
๑๗๗๔๖
๑๗๗๔๗
๑๗๗๔๘
๑๗๗๔๙
๑๗๗๕๐
๑๗๗๕๑
๑๗๗๕๒
๑๗๗๕๓
๑๗๗๕๔
๑๗๗๕๕
๑๗๗๕๖
๑๗๗๕๗
๑๗๗๕๘
๑๗๗๕๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวันเทียน แกวดี
นางสาววันนพร เดชชัย
นางวันนา คณาญาติ
นางวันนา บุดดา
นางวันนา โวงประโคน
นางวันนา อนุศาสน
นางวันนี พุมนุม
นางวันเนาว ตรีวุธ
นางวันปยะ ปานนุม
นางวันเพ็ญ กลาขวานอย
นางวันเพ็ญ กาศักดิ์
นางวันเพ็ญ แกวรัตนศรีโพธิ์
นางสาววันเพ็ญ ขยันกลาง
นางวันเพ็ญ ขาวเรือง
นางวันเพ็ญ คําดํา
นางสาววันเพ็ญ จันทรมณี
นางวันเพ็ญ จันสระบัว
นางสาววันเพ็ญ ชานอก
นางวันเพ็ญ ชารีสมบัติ
นางวันเพ็ญ ชีโพธิ์
นางวันเพ็ญ ชุมพรอมญาติ
นางวันเพ็ญ ดาราวงศ
นางวันเพ็ญ ตะมะมัน
นางวันเพ็ญ ตันจอย
นางวันเพ็ญ เต็กอวยพร
นางวันเพ็ญ ทวีอินทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๗๖๐
๑๗๗๖๑
๑๗๗๖๒
๑๗๗๖๓
๑๗๗๖๔
๑๗๗๖๕
๑๗๗๖๖
๑๗๗๖๗
๑๗๗๖๘
๑๗๗๖๙
๑๗๗๗๐
๑๗๗๗๑
๑๗๗๗๒
๑๗๗๗๓
๑๗๗๗๔
๑๗๗๗๕
๑๗๗๗๖
๑๗๗๗๗
๑๗๗๗๘
๑๗๗๗๙
๑๗๗๘๐
๑๗๗๘๑
๑๗๗๘๒
๑๗๗๘๓
๑๗๗๘๔
๑๗๗๘๕

นางวันเพ็ญ ทองบัว
นางวันเพ็ญ ทิพยเวียง
นางวันเพ็ญ ทิพยอักษร
นางวันเพ็ญ บัญญจรัตนวรกุล
นางวันเพ็ญ บุญนัดดา
นางวันเพ็ญ บุญมั่ง
นางวันเพ็ญ บุญยืน
นางวันเพ็ญ บุญศาสตร
นางวันเพ็ญ บูรณะพล
นางวันเพ็ญ พยอม
นางสาววันเพ็ญ พวงมะลิ
นางสาววันเพ็ญ พิมพิสาร
นางวันเพ็ญ แพรหลาย
นางวันเพ็ญ โพธิ์อุดม
นางวันเพ็ญ ภิรมยกิจ
นางวันเพ็ญ ภูธนะกูล
นางวันเพ็ญ มะโนบาล
นางวันเพ็ญ มังกร
นางวันเพ็ญ มาทัพ
นางวันเพ็ญ รวดเร็ว
นางวันเพ็ญ รอดทุกข
นางสาววันเพ็ญ เรืองรัตน
นางวันเพ็ญ วงศกิตตะ
นางวันเพ็ญ วังชวย
นางวันเพ็ญ ศรีประเสริฐ
นางวันเพ็ญ ศรีหลิ่ง

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๗๘๖
๑๗๗๘๗
๑๗๗๘๘
๑๗๗๘๙
๑๗๗๙๐
๑๗๗๙๑
๑๗๗๙๒
๑๗๗๙๓
๑๗๗๙๔
๑๗๗๙๕
๑๗๗๙๖
๑๗๗๙๗
๑๗๗๙๘
๑๗๗๙๙
๑๗๘๐๐
๑๗๘๐๑
๑๗๘๐๒
๑๗๘๐๓
๑๗๘๐๔
๑๗๘๐๕
๑๗๘๐๖
๑๗๘๐๗
๑๗๘๐๘
๑๗๘๐๙
๑๗๘๑๐
๑๗๘๑๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวันเพ็ญ สมฉุน
นางวันเพ็ญ สังขทอง
นางสาววันเพ็ญ สังวิบุตร
นางวันเพ็ญ สีสุข
นางวันเพ็ญ สุขเกษม
นางวันเพ็ญ เสนาธิบดี
นางสาววันเพ็ญ เสียงหาว
นางสาววันเพ็ญ แสนธรรมมา
นางวันเพ็ญ โสมมา
นางสาววันเพ็ญ หงษบิน
นางสาววันเพ็ญ หนองตะไกร
นางสาววันเพ็ญ หัตถประดิษฐ
นางวันเพ็ญ หาทอน
นางวันเพ็ญ อรรถเสนา
นางวันเพ็ญ อัศเดช
นางวันเพ็ญ อิ่มสวัสดิ์
นางวันเพ็ญนภาลัย แกวศิริ
นางวันแรม ยอดแสง
นางวันวดี แสงพรหม
นางสาววันวิภา ประสิว
นางสาววันวิษา คําจันดา
นางสาววันวิสา ชัยพรมเขียว
นางวันวิสา ถนอมนวล
นางวันวิสา ทินบุตร
นางวันวิสา นวพงศไพบูลย
นางสาววันวิสา วิชัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๘๑๒
๑๗๘๑๓
๑๗๘๑๔
๑๗๘๑๕
๑๗๘๑๖
๑๗๘๑๗
๑๗๘๑๘
๑๗๘๑๙
๑๗๘๒๐
๑๗๘๒๑
๑๗๘๒๒
๑๗๘๒๓
๑๗๘๒๔
๑๗๘๒๕
๑๗๘๒๖
๑๗๘๒๗
๑๗๘๒๘
๑๗๘๒๙
๑๗๘๓๐
๑๗๘๓๑
๑๗๘๓๒
๑๗๘๓๓
๑๗๘๓๔
๑๗๘๓๕
๑๗๘๓๖
๑๗๘๓๗

นางวันวิสา สิงหไพร
นางสาววันวิสาข พิทักษ
นางวันวิสาข เมงหิ้นติ๋ว
นางวันวิสาข สรอยเสน
นางวันวิสาข อัครปญญา
นางวันวิสาข อาจวิชัย
นางสาววัลญา ปากบารา
นางวัลธนีย มีโชติ
นางวัลนา ธรจักร
นางสาววัลภา ปานสุวรรณ
นางวัลภา ยอดมิ่ง
นางวัลภา เวชรังษี ณ ระนอง
นางวัลภา อาดปกษา
นางวัลยนาภัสร แสงรัตน
นางสาววัลยลิกา พานิกุล
นางวัลยลิกา มุสิแดง
นางสาววัลยวิภา บุบผา
นางวัลยา ไกรเทพ
นางวัลยา เลื่อนกฐิน
นางวัลรัตน ทานะวงศ
นางสาววัลลภา แขกพงษ
นางวัลลภา คําจร
นางวัลลภา จันทรพิทักษ
นางสาววัลลภา จูมผา
นางวัลลภา ชนะกาญจน
นางสาววัลลภา วงษสนอง

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๘๓๘
๑๗๘๓๙
๑๗๘๔๐
๑๗๘๔๑
๑๗๘๔๒
๑๗๘๔๓
๑๗๘๔๔
๑๗๘๔๕
๑๗๘๔๖
๑๗๘๔๗
๑๗๘๔๘
๑๗๘๔๙
๑๗๘๕๐
๑๗๘๕๑
๑๗๘๕๒
๑๗๘๕๓
๑๗๘๕๔
๑๗๘๕๕
๑๗๘๕๖
๑๗๘๕๗
๑๗๘๕๘
๑๗๘๕๙
๑๗๘๖๐
๑๗๘๖๑
๑๗๘๖๒
๑๗๘๖๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวัลลภา วังจันทร
นางวัลลภา วิเชียรรัตน
นางวัลลภา วิเศษวงษา
นางวัลลภา สุขบรรเทิง
นางวัลลภา อินหลวง
นางวัลลยา โคตรนรินทร
นางวัลลา สุขคํามี
นางวัลลิกา หวันวงศ
นางวัลลี ไกรสมภาค
นางวัสสา ประวะเสนัง
นางสาววาจา แขมคํา
นางวาทศิลป สุทธิอาจ
นางวาทินี ทองอาสน
นางวาทินี พุกนุช
นางสาววาทินี ยุทธพงษ
นางวาธิณีย ขุนนุย
นางสาววานิช จารุภาค
นางวานิตย พลสถิตยกุล
นางสาววามีเนาะ อะดอเลาะ
นางวารยา สัตยวงศ
นางวารยาณีย เพชรมณี
นางวารัตตา พรมโยธา
นางสาววาริณี ไชยภูมิ
นางวาริณี เย็นสําราญ
นางสาววาริน ไทยศิริ
นางสาววาริน รูปทรง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๘๖๔
๑๗๘๖๕
๑๗๘๖๖
๑๗๘๖๗
๑๗๘๖๘
๑๗๘๖๙
๑๗๘๗๐
๑๗๘๗๑
๑๗๘๗๒
๑๗๘๗๓
๑๗๘๗๔
๑๗๘๗๕
๑๗๘๗๖
๑๗๘๗๗
๑๗๘๗๘
๑๗๘๗๙
๑๗๘๘๐
๑๗๘๘๑
๑๗๘๘๒
๑๗๘๘๓
๑๗๘๘๔
๑๗๘๘๕
๑๗๘๘๖
๑๗๘๘๗
๑๗๘๘๘
๑๗๘๘๙

นางสาววาริน สิงหเงิน
นางวาริน อูศิริ
นางวารินทร จันทรศรี
นางวารินทร เย็นเพชร
นางวารินทร เสมาลอม
นางวาริวรรณ คะเชนทร
นางสาววาริสา ดวงใจ
นางสาววารี กมลมาลย
นางวารี กาสิทธิ์
นางวารี แกวศิริ
นางวารี คําธนนันทิกุล
นางวารี ประภาธนานันท
นางสาววารี วิมลพันธ
นางวารี วิเศษ
นางวารี สุริยนต
นางวารี หงสคํา
นางวารีย จันคํา
นางวารีรัตน ทวยสอน
นางวารุณี เกลี้ยงเกิด
นางวารุณี เกษกรุ
นางสาววารุณี ไกรศร
นางสาววารุณี คําคลี่
นางสาววารุณี จันทรประสิทธิ์
นางสาววารุณี จันทรโอภาส
นางวารุณี จินดาวงศ
นางสาววารุณี ใจดี

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๘๙๐
๑๗๘๙๑
๑๗๘๙๒
๑๗๘๙๓
๑๗๘๙๔
๑๗๘๙๕
๑๗๘๙๖
๑๗๘๙๗
๑๗๘๙๘
๑๗๘๙๙
๑๗๙๐๐
๑๗๙๐๑
๑๗๙๐๒
๑๗๙๐๓
๑๗๙๐๔
๑๗๙๐๕
๑๗๙๐๖
๑๗๙๐๗
๑๗๙๐๘
๑๗๙๐๙
๑๗๙๑๐
๑๗๙๑๑
๑๗๙๑๒
๑๗๙๑๓
๑๗๙๑๔
๑๗๙๑๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววารุณี ชาวกลา
นางวารุณี เชื้อแกว
นางวารุณี ถาวรรัตน
นางสาววารุณี ทองสงฆ
นางสาววารุณี ธรรมขันธ
นางวารุณี ธรรมแท
นางวารุณี นาคเสน
นางสาววารุณี บารมี
นางวารุณี ปนมุนี
นางวารุณี ผิวขาว
นางวารุณี พลแสน
นางวารุณี พลหาญ
นางสาววารุณี พวงสุวรรณ
นางวารุณี พูลหนาย
นางสาววารุณี มาจําเนียร
นางวารุณี ยะปาน
นางวารุณี ลําดวน
นางวารุณี ลิขิตศรัณย
นางวารุณี วรรธนะภูติ
นางสาววารุณี ไวนุขัน
นางสาววารุณี สิงหจันทร
นางวารุณี สีเทียวไทย
นางวารุณี แสงกุล
นางวารุณี โสมรักษ
นางวารุณี ออนยิ้ม
นางวารุณีย ใจยินดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๙๑๖
๑๗๙๑๗
๑๗๙๑๘
๑๗๙๑๙
๑๗๙๒๐
๑๗๙๒๑
๑๗๙๒๒
๑๗๙๒๓
๑๗๙๒๔
๑๗๙๒๕
๑๗๙๒๖
๑๗๙๒๗
๑๗๙๒๘
๑๗๙๒๙
๑๗๙๓๐
๑๗๙๓๑
๑๗๙๓๒
๑๗๙๓๓
๑๗๙๓๔
๑๗๙๓๕
๑๗๙๓๖
๑๗๙๓๗
๑๗๙๓๘
๑๗๙๓๙
๑๗๙๔๐
๑๗๙๔๑

นางสาววารุณีย วงศสีชา
นางสาววาศนา วันทาพรม
นางวาสนา กรมเวช
นางสาววาสนา กาสาร
นางสาววาสนา กิ่มเทิ้ง
นางวาสนา เกตุโสระ
นางวาสนา เกิดสุข
นางวาสนา โกษา
นางวาสนา ขีดขิน
นางวาสนา ขุมขํา
นางวาสนา คงสมมาตร
นางวาสนา คนชุม
นางวาสนา คลายหนู
นางวาสนา คํานาค
นางวาสนา คํามาทอง
นางวาสนา จันทนา
นางวาสนา จันทะฟอง
นางวาสนา จันเสริม
นางวาสนา แจมเจริญ
นางวาสนา ดอนวิชา
นางวาสนา ดินแดง
นางวาสนา ทวีกาญจน
นางวาสนา ทิมแพร
นางวาสนา เทพโซะ
นางวาสนา เทศนา
นางสาววาสนา นุยแกว

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๙๔๒
๑๗๙๔๓
๑๗๙๔๔
๑๗๙๔๕
๑๗๙๔๖
๑๗๙๔๗
๑๗๙๔๘
๑๗๙๔๙
๑๗๙๕๐
๑๗๙๕๑
๑๗๙๕๒
๑๗๙๕๓
๑๗๙๕๔
๑๗๙๕๕
๑๗๙๕๖
๑๗๙๕๗
๑๗๙๕๘
๑๗๙๕๙
๑๗๙๖๐
๑๗๙๖๑
๑๗๙๖๒
๑๗๙๖๓
๑๗๙๖๔
๑๗๙๖๕
๑๗๙๖๖
๑๗๙๖๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวาสนา บัวศรี
นางวาสนา บุญคง
นางวาสนา ปวงขุนทด
นางวาสนา ปยะมาดา
นางสาววาสนา แผลงศร
นางวาสนา พจนา
นางวาสนา พรมพันธใจ
นางวาสนา พรมพุก
นางสาววาสนา พวงแกว
นางวาสนา พานพัฒนพงศ
นางวาสนา พิเคราะห
นางวาสนา พูลศรี
นางวาสนา เพชรสุข
นางสาววาสนา เพลัย
นางวาสนา ภาชื่น
นางวาสนา มาดวง
นางวาสนา เม็งจันทึก
นางวาสนา เมืองโคตร
นางสาววาสนา โมคาพันธ
นางวาสนา เย็นจุระ
นางวาสนา รัตรสวนจิตร
นางวาสนา ลูกรักษ
นางวาสนา วรบุตร
นางวาสนา วองไว
นางวาสนา วิสุทธิเมธีกร
นางวาสนา ศรีกิตตินนท

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๙๖๘
๑๗๙๖๙
๑๗๙๗๐
๑๗๙๗๑
๑๗๙๗๒
๑๗๙๗๓
๑๗๙๗๔
๑๗๙๗๕
๑๗๙๗๖
๑๗๙๗๗
๑๗๙๗๘
๑๗๙๗๙
๑๗๙๘๐
๑๗๙๘๑
๑๗๙๘๒
๑๗๙๘๓
๑๗๙๘๔
๑๗๙๘๕
๑๗๙๘๖
๑๗๙๘๗
๑๗๙๘๘
๑๗๙๘๙
๑๗๙๙๐
๑๗๙๙๑
๑๗๙๙๒
๑๗๙๙๓

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางวาสนา ศรีเที่ยง
นางวาสนา ศาสตรศรี
นางวาสนา สมบูรณ
นางวาสนา สมันรัมย
นางวาสนา สมัยพรม
นางวาสนา สระแพงแกว
นางสาววาสนา สายสมุทร
นางสาววาสนา สิงหโชติ
นางวาสนา สิงหพร
นางวาสนา สุขภิรมย
นางวาสนา สุขมาก
นางสาววาสนา สุมาตรา
นางสาววาสนา สุริยพรรณพงศ
นางวาสนา สุสินนะ
นางวาสนา เสนาพันธ
นางวาสนา แสงกลา
นางสาววาสนา แสงคํา
นางวาสนา แสนงาม
นางวาสนา หากันได
นางวาสนา เหลาสพาน
นางสาววาสนา ใหมพุมมา
นางวาสนา ไหมทอง
นางวาสนา ออนแกว
นางวาสนา อาจวิชัย
นางสาววาสนา อินทรทะกูล
นางวาสนา อินทะเรืองศร

๑๗๙๙๔
๑๗๙๙๕
๑๗๙๙๖
๑๗๙๙๗
๑๗๙๙๘
๑๗๙๙๙
๑๘๐๐๐
๑๘๐๐๑
๑๘๐๐๒
๑๘๐๐๓
๑๘๐๐๔
๑๘๐๐๕
๑๘๐๐๖
๑๘๐๐๗
๑๘๐๐๘
๑๘๐๐๙
๑๘๐๑๐
๑๘๐๑๑
๑๘๐๑๒
๑๘๐๑๓
๑๘๐๑๔
๑๘๐๑๕
๑๘๐๑๖
๑๘๐๑๗
๑๘๐๑๘
๑๘๐๑๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวาสนา อุทธา
นางวาสนา เอตุโพธิ์
นางวาสนา เอี่ยมจรัส
นางวิกรินทร ดินสอ
นางวิจิตฎตรา บุญตา
นางสาววิจิตพร มากมูล
นางสาววิจิตร ทลิกรรณ
นางวิจิตร บุญทองสังข
นางวิจิตร ประยูรพันธ
นางวิจิตร ศรีสุรักษ
นางวิจิตร เหลาชุมพล
นางวิจิตรตรา อุศมา
นางวิจิตรา แกวหลอ
นางสาววิจิตรา ชูสงค
นางวิจิตรา ทองผา
นางวิจิตรา พงศประยุร
นางวิจิตรา พรหมศาสตร
นางวิจิตรา พันดุสะ
นางวิจิตรา พานิชย
นางสาววิจิตรา ภูติโส
นางสาววิจิตรา มุกดามวง
นางสาววิจิตรา รัตนะ
นางวิจิตรา ราษี
นางวิจิตรา สมบูรณ
นางวิจิตรา สรอยสูงเนิน
นางวิจิตรา สุดเต

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๐๒๐
๑๘๐๒๑
๑๘๐๒๒
๑๘๐๒๓
๑๘๐๒๔
๑๘๐๒๕
๑๘๐๒๖
๑๘๐๒๗
๑๘๐๒๘
๑๘๐๒๙
๑๘๐๓๐
๑๘๐๓๑
๑๘๐๓๒
๑๘๐๓๓
๑๘๐๓๔
๑๘๐๓๕
๑๘๐๓๖
๑๘๐๓๗
๑๘๐๓๘
๑๘๐๓๙
๑๘๐๔๐
๑๘๐๔๑
๑๘๐๔๒
๑๘๐๔๓
๑๘๐๔๔
๑๘๐๔๕

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิจิตรา สุตตานนท
นางวิจิตรา สุวรรณศิริ
นางวิจิตรา เอี่ยมสรอย
นางวิจิตราพร คําสิงห
นางวิชชนี มีปะทัง
นางสาววิชชุดา เทพปฏิมาพร
นางสาววิชชุดา วรัยศรี
นางวิชชุดา ศรีกุดเลาะ
นางวิชชุดา อรัญสาร
นางวิชชุตา จรเอียด
นางวิชชุตา พานิชอิน
นางวิชชุนัย กุลถวายพร
นางสาววิชชุนัย ชุมคช
นางสาววิชชุวรรณ โวหาร
นางสาววิชญานันท พุทธเพราะ
นางวิชญานี นิมานนท
นางวิชา แสนหาญ
นางวิชิตรา โพระกัน
นางวิชิตา แข็งแรง
นางวิชิรตา หมวกเหล็ก
นางวิชุดา แกวอรสาน
นางวิชุดา ขันอาษา
นางวิชุดา คลายแกว
นางวิชุดา ชัยชาญ
นางวิชุดา ทิมประทุม
นางวิชุดา พลเวียง

๑๘๐๔๖
๑๘๐๔๗
๑๘๐๔๘
๑๘๐๔๙
๑๘๐๕๐
๑๘๐๕๑
๑๘๐๕๒
๑๘๐๕๓
๑๘๐๕๔
๑๘๐๕๕
๑๘๐๕๖
๑๘๐๕๗
๑๘๐๕๘
๑๘๐๕๙
๑๘๐๖๐
๑๘๐๖๑
๑๘๐๖๒
๑๘๐๖๓
๑๘๐๖๔
๑๘๐๖๕
๑๘๐๖๖
๑๘๐๖๗
๑๘๐๖๘
๑๘๐๖๙
๑๘๐๗๐
๑๘๐๗๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวิชุดา มูลไธสงค
นางสาววิชุดา หนูจันทร
นางวิชุตา เหมหีม
นางสาววิเชียร สุรินทร
นางสาววิฎานุต บรรลือ
นางสาววิทยจักรรัชต คลายโตนด
นางวิทยา ผิวออน
นางวิทยา เมินดี
นางวิทิตา สุขทั่วญาติ
นางสาววินนารัชน ชัยวิทยนันต
นางวินันทการ เทพเกลี้ยง
นางวินัย ชนะศิลป
นางวินัย มะเสนา
นางสาววินัย สัมโย
นางวินางลอง เมืองมัจฉา
นางสาววินิจ ชัยหาญ
นางวินิจ สังขแกว
นางวินิจ อํานวย
นางสาววินิจฉัย ไชยขันธ
นางวินิจฉา ผลาทิพย
นางวินิต ผลจันทร
นางสาววิประสิทธิ์ ไชยคํามิ่ง
นางวิพร มาตยนอก
นางวิพา รุงเรือง
นางวิพาวดี เทียนงาม
นางวิพาหวัน พรหมมีชัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๐๗๒
๑๘๐๗๓
๑๘๐๗๔
๑๘๐๗๕
๑๘๐๗๖
๑๘๐๗๗
๑๘๐๗๘
๑๘๐๗๙
๑๘๐๘๐
๑๘๐๘๑
๑๘๐๘๒
๑๘๐๘๓
๑๘๐๘๔
๑๘๐๘๕
๑๘๐๘๖
๑๘๐๘๗
๑๘๐๘๘
๑๘๐๘๙
๑๘๐๙๐
๑๘๐๙๑
๑๘๐๙๒
๑๘๐๙๓
๑๘๐๙๔
๑๘๐๙๕
๑๘๐๙๖
๑๘๐๙๗

นางวิภา เขียนนอก
นางวิภา คนยั้ง
นางวิภา คนหาญ
นางวิภา ชาหวา
นางวิภา โททุมพล
นางวิภา โนรี
นางสาววิภา บานเย็น
นางสาววิภา ประกอบวิทย
นางวิภา แปงสี
นางวิภา พลนุย
นางสาววิภา รุงเรือง
นางวิภา สายกลิ่น
นางวิภา สุขประเสริฐ
นางวิภา อ่ําบางกระทุม
นางสาววิภาดา ขุนทองจันทร
นางวิภาดา ชื่นแชมชอย
นางวิภาดา ทองรัตน
นางวิภาดา บุตรมาศ
นางวิภาดา โพธิกุดสัย
นางสาววิภาดา สายประเสริฐ
นางวิภาดา สารพล
นางวิภาดา สิงหโรจน
นางวิภานุช แสงอรุณ
นางวิภาพร ชํานิประโคน
นางวิภาพร แดงศรี
นางวิภาพร นามนิตย

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๐๙๘
๑๘๐๙๙
๑๘๑๐๐
๑๘๑๐๑
๑๘๑๐๒
๑๘๑๐๓
๑๘๑๐๔
๑๘๑๐๕
๑๘๑๐๖
๑๘๑๐๗
๑๘๑๐๘
๑๘๑๐๙
๑๘๑๑๐
๑๘๑๑๑
๑๘๑๑๒
๑๘๑๑๓
๑๘๑๑๔
๑๘๑๑๕
๑๘๑๑๖
๑๘๑๑๗
๑๘๑๑๘
๑๘๑๑๙
๑๘๑๒๐
๑๘๑๒๑
๑๘๑๒๒
๑๘๑๒๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวิภาพร เบียดกลาง
นางวิภาพร รักษาสิทธิชัย
นางวิภาพร ศิริมาตรกูล
นางวิภาพร สมบูรณ
นางสาววิภาพร สินธุเขตต
นางวิภาพร แสงจินดา
นางวิภาพร อาธนู
นางวิภาพรรณ แกวกัน
นางวิภาพรรณ สุทธิประภา
นางสาววิภาภร อําพันกาญจน
นางวิภาภรณ คําตันบุญ
นางสาววิภาภรณ คําฤาเดช
นางวิภาภรณ บุญเจริญกุล
นางวิภาภรณ วาทะวัฒนะ
นางวิภาภรณ วิเศษวงษา
นางวิภาภรณ สวยรูป
นางวิภารัตน กาติวงศ
นางวิภารัตน ชัยเนตร
นางวิภารัตน ธนูเดช
นางวิภารัตน ธรรมบุตร
นางสาววิภารัตน บํารุงสําราญ
นางสาววิภารัตน บุญลาศรี
นางสาววิภารัตน ปาธิสัตย
นางวิภารัตน เผื่อนศรี
นางวิภารัตน พันจิตร
นางวิภารัตน ภูเฉลิม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๑๒๔
๑๘๑๒๕
๑๘๑๒๖
๑๘๑๒๗
๑๘๑๒๘
๑๘๑๒๙
๑๘๑๓๐
๑๘๑๓๑
๑๘๑๓๒
๑๘๑๓๓
๑๘๑๓๔
๑๘๑๓๕
๑๘๑๓๖
๑๘๑๓๗
๑๘๑๓๘
๑๘๑๓๙
๑๘๑๔๐
๑๘๑๔๑
๑๘๑๔๒
๑๘๑๔๓
๑๘๑๔๔
๑๘๑๔๕
๑๘๑๔๖
๑๘๑๔๗
๑๘๑๔๘
๑๘๑๔๙

นางวิภารัตน มหาการะเกตุ
นางวิภารัตน ลักษโณสุรางค
นางวิภารัตน เวียงสงค
นางวิภารัตน ศรีชนะ
นางสาววิภารัตน สมรัตน
นางสาววิภารัตน เสนาผล
นางวิภารัตน แสงสอง
นางสาววิภารัตน อนุกูล
นางสาววิภารัตน ฮาดดา
นางวิภาลักษณ คําดี
นางวิภาวดี ชื่นเรือง
นางวิภาวดี ดีนาน
นางวิภาวดี เรืองสวัสดิ์
นางสาววิภาวดี เหล็มเตะ
นางวิภาวรรณ การเพียร
นางวิภาวรรณ กูนา
นางวิภาวรรณ ขันเลข
นางวิภาวรรณ ทะนะแกว
นางวิภาวรรณ นุกาศ
นางวิภาวรรณ พลประถม
นางสาววิภาวรรณ พึ่งโยธิน
นางวิภาวรรณ พุกสวาง
นางวิภาวรรณ ศรีสุวรรณ
นางวิภาวรรณ สมจริง
นางวิภาวรรณ สอนเสียม
นางวิภาวรรณ สามสี

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑๕๐
๑๘๑๕๑
๑๘๑๕๒
๑๘๑๕๓
๑๘๑๕๔
๑๘๑๕๕
๑๘๑๕๖
๑๘๑๕๗
๑๘๑๕๘
๑๘๑๕๙
๑๘๑๖๐
๑๘๑๖๑
๑๘๑๖๒
๑๘๑๖๓
๑๘๑๖๔
๑๘๑๖๕
๑๘๑๖๖
๑๘๑๖๗
๑๘๑๖๘
๑๘๑๖๙
๑๘๑๗๐
๑๘๑๗๑
๑๘๑๗๒
๑๘๑๗๓
๑๘๑๗๔
๑๘๑๗๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวิภาวรรณ สุระพันธ
นางวิภาวัลย โยธาสุข
นางวิภาวี เคามิม
นางสาววิภาวี นามเดช
นางวิภาวี พลตื้อ
นางวิภาวี ศรีชัย
นางวิภาสิริ พรมตวง
นางสาววิมพณิชา สุริยันต
นางวิมพวิภา รักสม
นางวิมล กาญจนศร
นางสาววิมล กาพยเกิด
นางวิมล คําภีระ
นางวิมล จรูญสอน
นางสาววิมล จิระโร
นางสาววิมล ประดุจชนม
นางวิมล ลิ้มเลิศมงคล
นางวิมล สุขวัจนี
นางสาววิมล อรัญปาน
นางวิมล อินธิสอน
นางวิมล อุปถัมภ
นางวิมลฐ เงือกน้ํา
นางวิมลณัฐ ดีเสมอ
นางวิมลดา รุงจินดารัตน
นางวิมลพร บุญเติม
นางสาววิมลพรรณ จังหัน
นางวิมลรัตน กองแดง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๑๗๖
๑๘๑๗๗
๑๘๑๗๘
๑๘๑๗๙
๑๘๑๘๐
๑๘๑๘๑
๑๘๑๘๒
๑๘๑๘๓
๑๘๑๘๔
๑๘๑๘๕
๑๘๑๘๖
๑๘๑๘๗
๑๘๑๘๘
๑๘๑๘๙
๑๘๑๙๐
๑๘๑๙๑
๑๘๑๙๒
๑๘๑๙๓
๑๘๑๙๔
๑๘๑๙๕
๑๘๑๙๖
๑๘๑๙๗
๑๘๑๙๘
๑๘๑๙๙
๑๘๒๐๐
๑๘๒๐๑

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิมลรัตน คังคายะ
นางวิมลรัตน เครือประดิษฐ
นางวิมลรัตน ดวงใจ
นางวิมลรัตน ดีพรอม
นางสาววิมลรัตน บุญคง
นางวิมลรัตน รื่นอุรา
นางวิมลรัตน ศรีสําอางค
นางวิมลรัตน สุตเดช
นางวิมลฤดี กุลอรรฆย
นางวิมลลักษณ ชาหนองหวา
นางสาววิมลลักษณ ชีววิจิตรกุล
นางวิมลวรรณ ชูเลิศ
นางวิมลวรรณ เปยมจาด
นางวิมลศิริ ฉิมครบุรี
นางวิมลศิริ ประกอบผล
นางสาววิมาลัย ภูรัพพา
นางสาววิมาลา พิมพแกว
นางวิมาลา ศรีสมเดช
นางสาววิยดา ขุนพรหม
นางวิยดา หาญเวช
นางวิยะดา ชินบุตร
นางวิยะดา ดอกจันกลาง
นางวิยะดา บัวสี
นางวิยะดา ปราบไพรี
นางวิยะดา พลายดวง
นางวิยะดา พีรัตน

๑๘๒๐๒
๑๘๒๐๓
๑๘๒๐๔
๑๘๒๐๕
๑๘๒๐๖
๑๘๒๐๗
๑๘๒๐๘
๑๘๒๐๙
๑๘๒๑๐
๑๘๒๑๑
๑๘๒๑๒
๑๘๒๑๓
๑๘๒๑๔
๑๘๒๑๕
๑๘๒๑๖
๑๘๒๑๗
๑๘๒๑๘
๑๘๒๑๙
๑๘๒๒๐
๑๘๒๒๑
๑๘๒๒๒
๑๘๒๒๓
๑๘๒๒๔
๑๘๒๒๕
๑๘๒๒๖
๑๘๒๒๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวิยะดา ศรีบุรินทร
นางสาววิรงรอง ทองเทพ
นางสาววิรญา จันทรหางหวา
นางวิรยา ติ๊บกันเงิน
นางวิระภรณ ปานจันทร
นางวิระภา โสดา
นางวิระยา พรมสุริย
นางวิระวรรณ สุภานันท
นางวิรังรอง จรัญศิริไพศาล
นางวิรัชนก จันทรเรีย
นางวิรัตดา สินสวัสดิ์
นางวิรัตน นารี
นางวิรัตน เมืองแกว
นางวิรันตรี ภาวงศ
นางสาววิรัลพัชร นารี
นางวิรัลพัชร รินรดาทิตาวีร
นางวิราวรรณ กาเมืองลือ
นางวิราวัลย วรรณชัย
นางวิริยา คณะแนม
นางสาววิริยา ครบเบญจะ
นางสาววิริยา บาลตําบล
นางวิริยา วนาพรรณ
นางสาววิริยา แสงมณี
นางวิเรืองรอง รัตนพันธ
นางวิลญา ชูชวย
นางวิลัย สมสาร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๒๒๘
๑๘๒๒๙
๑๘๒๓๐
๑๘๒๓๑
๑๘๒๓๒
๑๘๒๓๓
๑๘๒๓๔
๑๘๒๓๕
๑๘๒๓๖
๑๘๒๓๗
๑๘๒๓๘
๑๘๒๓๙
๑๘๒๔๐
๑๘๒๔๑
๑๘๒๔๒
๑๘๒๔๓
๑๘๒๔๔
๑๘๒๔๕
๑๘๒๔๖
๑๘๒๔๗
๑๘๒๔๘
๑๘๒๔๙
๑๘๒๕๐
๑๘๒๕๑
๑๘๒๕๒
๑๘๒๕๓

นางวิลัยพร มาศิริ
นางสาววิลัยภรณ ชํานาญกิจ
นางวิลัยภรณ มั่นระวัง
นางวิลัยวรรณ พยัตธรรม
นางวิลัยวรรณ ศรีบุตร
นางวิลัยวรรณ สีพาพันธ
นางสาววิลัยวัณย ชูบาล
นางวิลาพร บุณยายน
นางวิลาพร อารักษ
นางวิลาวรรณ แกวระดี
นางวิลาวรรณ จันทรัง
นางวิลาวรรณ บุญวงศ
นางวิลาวรรณ วงศรุจิโรจน
นางวิลาวรรณ ศรสวรรค
นางวิลาวรรณ สมจันทร
นางวิลาวัณย คัดเชียงแสน
นางวิลาวัณย เคนไชยวงศ
นางสาววิลาวัณย จันทรไข
นางวิลาวัณย ไซเวิรทเซน
นางวิลาวัณย ตะกิ่มนอก
นางวิลาวัณย ประดิษกุล
นางสาววิลาวัณย ปานรัตน
นางวิลาวัณย มาตรา
นางวิลาวัณย สุมมาตร
นางสาววิลาวัลย เกิดพงษ
นางวิลาวัลย ขมิ้นทอง

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๒๕๔
๑๘๒๕๕
๑๘๒๕๖
๑๘๒๕๗
๑๘๒๕๘
๑๘๒๕๙
๑๘๒๖๐
๑๘๒๖๑
๑๘๒๖๒
๑๘๒๖๓
๑๘๒๖๔
๑๘๒๖๕
๑๘๒๖๖
๑๘๒๖๗
๑๘๒๖๘
๑๘๒๖๙
๑๘๒๗๐
๑๘๒๗๑
๑๘๒๗๒
๑๘๒๗๓
๑๘๒๗๔
๑๘๒๗๕
๑๘๒๗๖
๑๘๒๗๗
๑๘๒๗๘
๑๘๒๗๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวิลาวัลย คณโทมุข
นางสาววิลาวัลย เจริญตา
นางวิลาวัลย ชมภูเทพ
นางวิลาวัลย ดอนจันลา
นางวิลาวัลย นิลมาย
นางวิลาวัลย ปทุมป
นางวิลาวัลย พั่วระยะ
นางวิลาวัลย ภูอาราม
นางสาววิลาวัลย วรรณา
นางวิลาวัลย ศรมณี
นางวิลาวัลย ศรีษะเกตุ
นางวิลาวัลย สูรยราช
นางวิลาศ ปาณะศรี
นางสาววิลาส นพเกา
นางสาววิลาสินี ชาติแทน
นางวิลาสินี ทะวงค
นางวิลาสินี ปลายเนิน
นางวิลาสินี เย็นใจ
นางวิลาสินี สวัสเอื้อ
นางวิลาสินี อันทระบุตร
นางวิลาสินี อําพันพงษ
นางวิลิมล คงคลัง
นางวิเลียม วัฒนศิริ
นางวิไล เขียวพุมพวง
นางสาววิไล คลายานนท
นางวิไล ควรอาจ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๒๘๐
๑๘๒๘๑
๑๘๒๘๒
๑๘๒๘๓
๑๘๒๘๔
๑๘๒๘๕
๑๘๒๘๖
๑๘๒๘๗
๑๘๒๘๘
๑๘๒๘๙
๑๘๒๙๐
๑๘๒๙๑
๑๘๒๙๒
๑๘๒๙๓
๑๘๒๙๔
๑๘๒๙๕
๑๘๒๙๖
๑๘๒๙๗
๑๘๒๙๘
๑๘๒๙๙
๑๘๓๐๐
๑๘๓๐๑
๑๘๓๐๒
๑๘๓๐๓
๑๘๓๐๔
๑๘๓๐๕

นางวิไล ใจคํา
นางวิไล นิธิสุวรรณ
นางวิไล นิราศโศก
นางวิไล นิลกล่ํา
นางสาววิไล ปยะวัชร
นางวิไล พงศอนันตปญญา
นางสาววิไล พรหมดี
นางวิไล พลสมบัติ
นางวิไล พันธุคุมเกา
นางวิไล ภาเข็ม
นางวิไล ยุตวัน
นางวิไล ระวรรณ
นางวิไล เรียนทัพ
นางวิไล เรืองยิ่ง
นางวิไล สัมฤทธิ์
นางวิไล สารรัตน
นางวิไล ออกกิจวัตร
นางสาววิไล อุตตะมะบาล
นางวิไล เอ็บมูล
นางสาววิไลพร งามจั่นศรี
นางวิไลพร จิตตมั่นการ
นางวิไลพร ทองดี
นางวิไลพร ประเสริฐสิทธิ์
นางวิไลพร ภูชื่นศรี
นางสาววิไลพร ยืนยั่ง
นางวิไลพร รักเรียน

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๓๐๖
๑๘๓๐๗
๑๘๓๐๘
๑๘๓๐๙
๑๘๓๑๐
๑๘๓๑๑
๑๘๓๑๒
๑๘๓๑๓
๑๘๓๑๔
๑๘๓๑๕
๑๘๓๑๖
๑๘๓๑๗
๑๘๓๑๘
๑๘๓๑๙
๑๘๓๒๐
๑๘๓๒๑
๑๘๓๒๒
๑๘๓๒๓
๑๘๓๒๔
๑๘๓๒๕
๑๘๓๒๖
๑๘๓๒๗
๑๘๓๒๘
๑๘๓๒๙
๑๘๓๓๐
๑๘๓๓๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวิไลพร ศรีนิล
นางวิไลพร สวัสดิ์พูน
นางวิไลพร แสงทอง
นางวิไลพรรณ ยิ่งตระกูล
นางวิไลพรรณ อุทัยวัฒน
นางวิไลภรณ เกสรา
นางวิไลภรณ ชูโชติ
นางวิไลภรณ ปลีนารัมย
นางวิไลภรณ เรื่องลือ
นางวิไลภรณ อรุณเพ็ง
นางวิไลย เจริญศักดิ์
นางวิไลรัตน กังแฮ
นางวิไลรัตน คําดํา
นางวิไลรัตน แยมจรัส
นางวิไลรัตน สามารถ
นางวิไลรัตน เสรีประเสริฐ
นางวิไลลักษ แกวโสภา
นางวิไลลักษณ กรงจักร
นางวิไลลักษณ เกษมไชยานันท
นางวิไลลักษณ เกษหอม
นางสาววิไลลักษณ แกวสุวสิงห
นางวิไลลักษณ คําทา
นางวิไลลักษณ คุณมี
นางวิไลลักษณ โคแกว
นางวิไลลักษณ โตประภัสร
นางวิไลลักษณ ไทระยะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๓๓๒
๑๘๓๓๓
๑๘๓๓๔
๑๘๓๓๕
๑๘๓๓๖
๑๘๓๓๗
๑๘๓๓๘
๑๘๓๓๙
๑๘๓๔๐
๑๘๓๔๑
๑๘๓๔๒
๑๘๓๔๓
๑๘๓๔๔
๑๘๓๔๕
๑๘๓๔๖
๑๘๓๔๗
๑๘๓๔๘
๑๘๓๔๙
๑๘๓๕๐
๑๘๓๕๑
๑๘๓๕๒
๑๘๓๕๓
๑๘๓๕๔
๑๘๓๕๕
๑๘๓๕๖
๑๘๓๕๗

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิไลลักษณ บุญเศษ
นางสาววิไลลักษณ บุตรวิไล
นางสาววิไลลักษณ ประสงคทรัพย
นางวิไลลักษณ ปนะถา
นางวิไลลักษณ ผองศรี
นางวิไลลักษณ พิสาดรัมย
นางวิไลลักษณ ภูแตมนิล
นางวิไลลักษณ มณี
นางสาววิไลลักษณ มีมา
นางวิไลลักษณ ริมไธสง
นางวิไลลักษณ โรจนจันทร
นางวิไลลักษณ ฤทัยงามยิ่ง
นางวิไลลักษณ ศรีพรหม
นางวิไลลักษณ ศิวพิทักษ
นางวิไลลักษณ แสงเย็นพันธุ
นางวิไลลักษณ เหล็กเอี้ยง
นางสาววิไลลักษณ อักโข
นางสาววิไลวรรณ กิ่งสกุล
นางสาววิไลวรรณ คําบาง
นางวิไลวรรณ คํามั่น
นางวิไลวรรณ จงใจกลาง
นางวิไลวรรณ จันจิตร
นางวิไลวรรณ จิตรวิขาม
นางวิไลวรรณ เจริญชัย
นางวิไลวรรณ เจียวกก
นางสาววิไลวรรณ ไชยสมคุณ

๑๘๓๕๘
๑๘๓๕๙
๑๘๓๖๐
๑๘๓๖๑
๑๘๓๖๒
๑๘๓๖๓
๑๘๓๖๔
๑๘๓๖๕
๑๘๓๖๖
๑๘๓๖๗
๑๘๓๖๘
๑๘๓๖๙
๑๘๓๗๐
๑๘๓๗๑
๑๘๓๗๒
๑๘๓๗๓
๑๘๓๗๔
๑๘๓๗๕
๑๘๓๗๖
๑๘๓๗๗
๑๘๓๗๘
๑๘๓๗๙
๑๘๓๘๐
๑๘๓๘๑
๑๘๓๘๒
๑๘๓๘๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวิไลวรรณ ไตรรัตน
นางวิไลวรรณ ไตรเสนีย
นางวิไลวรรณ ทองสี
นางวิไลวรรณ ธานี
นางวิไลวรรณ นามเขต
นางวิไลวรรณ นิรุธติคุณ
นางวิไลวรรณ บัวอาจ
นางสาววิไลวรรณ บุญตา
นางสาววิไลวรรณ บุตรศรี
นางวิไลวรรณ พาวัน
นางวิไลวรรณ โพธิ์ศรี
นางวิไลวรรณ ไพรบึง
นางวิไลวรรณ ภูดี
นางวิไลวรรณ มิ่งสกุล
นางสาววิไลวรรณ เมืองละออง
นางวิไลวรรณ ยอดรัก
นางวิไลวรรณ รักษามั่น
นางวิไลวรรณ ลุนนากัน
นางวิไลวรรณ ศรีทอง
นางวิไลวรรณ ศรีธรรม
นางวิไลวรรณ ศรีสะอาด
นางวิไลวรรณ ศุภนิจวัฒนา
นางวิไลวรรณ เศรษฐรุงเรือง
นางสาววิไลวรรณ สงสาร
นางวิไลวรรณ สารัด
นางวิไลวรรณ สําราญสุข

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๓๘๔
๑๘๓๘๕
๑๘๓๘๖
๑๘๓๘๗
๑๘๓๘๘
๑๘๓๘๙
๑๘๓๙๐
๑๘๓๙๑
๑๘๓๙๒
๑๘๓๙๓
๑๘๓๙๔
๑๘๓๙๕
๑๘๓๙๖
๑๘๓๙๗
๑๘๓๙๘
๑๘๓๙๙
๑๘๔๐๐
๑๘๔๐๑
๑๘๔๐๒
๑๘๔๐๓
๑๘๔๐๔
๑๘๔๐๕
๑๘๔๐๖
๑๘๔๐๗
๑๘๔๐๘
๑๘๔๐๙

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิไลวรรณ เสนนอก
นางวิไลวรรณ หอมจันทร
นางวิไลวรรณ แหวนเงิน
นางวิไลวรรณ อมาตรเสนา
นางวิไลวรรณ จันทรค้ํา
นางวิไลวรรณ จิตมณี
นางวิไลวรรณ มณีรักษ
นางวิไลวัลย รอดวินิจ
นางวิวรรธณี วรรณเพ็ชร
นางวิวรรธนี เฉลิมทอง
นางวิวรรัตน สีมา
นางวิวัฒนา สุขมา
นางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย
นางสาววิศัลยศยา พิศนอก
นางวิสสุตา พลเยี่ยม
นางวิสา เวียงวิเศษ
นางสาววิสาขา เบาทอง
นางวิสุดา รักชู
นางสาววิสุทธิ์โฉม อบเชย
นางวีณา เขียวนิล
นางวีณา แซแต
นางสาววีณา นิลปานันท
นางวีณา รุงรังษี
นางวีณา อินณรงค
นางวีณากร นิลสนธิ
นางสาววีณาวรรณ จันทขันธ

๑๘๔๑๐
๑๘๔๑๑
๑๘๔๑๒
๑๘๔๑๓
๑๘๔๑๔
๑๘๔๑๕
๑๘๔๑๖
๑๘๔๑๗
๑๘๔๑๘
๑๘๔๑๙
๑๘๔๒๐
๑๘๔๒๑
๑๘๔๒๒
๑๘๔๒๓
๑๘๔๒๔
๑๘๔๒๕
๑๘๔๒๖
๑๘๔๒๗
๑๘๔๒๘
๑๘๔๒๙
๑๘๔๓๐
๑๘๔๓๑
๑๘๔๓๒
๑๘๔๓๓
๑๘๔๓๔
๑๘๔๓๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววีนัสรินทร คําคง
นางวีนา พรหมศร
นางวีนา สุวรรณชาตรี
นางสาววีรกานต สวนสุข
นางสาววีรญา เมฆกระจาย
นางวีรญา สีหอําไพ
นางวีรณัฏฐา เรืองกิตติคุณ
นางวีรนันท เทียนธนาทิพย
นางสาววีรนุช วิฑูรานนท
นางวีรยา เกษทองมา
นางวีรยา เฉลิมมิตร
นางวีรยา ทองเกลี้ยง
นางวีรยา ปุณะปรุง
นางวีรยา พลหนองหลวง
นางวีรยา ยอดอาษา
นางวีรวรรณ นิวาสวงษ
นางสาววีรวรรณ บุญฤทธิ์
นางวีรวรรณ ไพรสิงห
นางวีรวรรณ เรืองออง
นางวีรวรรณ ศรศักดา
นางวีรสุดา ปททุม
นางสาววีระวัลย เกิดทรัพย
นางวีระอนงค งามสงวน
นางสาววีราญา บุญสาลี
นางสาววีรานันก ลีศิริไพศาล
นางสาววีรานุช สายจันทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๔๓๖
๑๘๔๓๗
๑๘๔๓๘
๑๘๔๓๙
๑๘๔๔๐
๑๘๔๔๑
๑๘๔๔๒
๑๘๔๔๓
๑๘๔๔๔
๑๘๔๔๕
๑๘๔๔๖
๑๘๔๔๗
๑๘๔๔๘
๑๘๔๔๙
๑๘๔๕๐
๑๘๔๕๑
๑๘๔๕๒
๑๘๔๕๓
๑๘๔๕๔
๑๘๔๕๕
๑๘๔๕๖
๑๘๔๕๗
๑๘๔๕๘
๑๘๔๕๙
๑๘๔๖๐
๑๘๔๖๑

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางวีรียา มาตะรักษ
นางเวชิตา บางแกว
นางเวณิกา โฮงยากุล
นางเวียงแกว ศรีงาน
นางสาวเวียงคํา วงศคูณ
นางเวียงชัย นาลาดทา
นางเวียงทอง นุนภักดี
นางสาวเวียงศิริ ไกรเกตุ
นางแวซายเคาะ ซารีเดะ
นางแวนาปเสาะ ยีตูวา
นางแวปาตีเมาะ หะยีแวอุเซ็ง
นางแวรอเมาะ เจะมะ
นางแวรอฮีหมะ สะมะแอ
นางแวว ขาลฉนวน
นางแวว ชัยภูมิ
นางสาวแววดาว แกวสวาง
นางแววดาว เลิกนุช
นางแววดาว วิเศษครอ
นางแววดาว สิงชู
นางแววตา ดอบุตร
นางแววตา ลีกีรติกุล
นางแววตา วงศภักดี
นางสาวแววตา วิเศษสิงห
นางแววมณี ฐาปนพงษไพบูลย
นางสาวแวสะแลฮะ ดาโอะ
นางแวแอเสาะ เจะยอ

๑๘๔๖๒
๑๘๔๖๓
๑๘๔๖๔
๑๘๔๖๕
๑๘๔๖๖
๑๘๔๖๗
๑๘๔๖๘
๑๘๔๖๙
๑๘๔๗๐
๑๘๔๗๑
๑๘๔๗๒
๑๘๔๗๓
๑๘๔๗๔
๑๘๔๗๕
๑๘๔๗๖
๑๘๔๗๗
๑๘๔๗๘
๑๘๔๗๙
๑๘๔๘๐
๑๘๔๘๑
๑๘๔๘๒
๑๘๔๘๓
๑๘๔๘๔
๑๘๔๘๕
๑๘๔๘๖
๑๘๔๘๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางไวภร ชาไชย
นางสาวศกุลตลา สายยางหา
นางศจินันท ตาตะนันทน
นางศจี จิตสุข
นางศจี สังขหิรัญ
นางศมนวรรณ ทองสง
นางศมนวรรณ สุจริตธุระการ
นางสาวศยามล บุญสาร
นางสาวศรกมล ระโหฐาน
นางสาวศรณวรัชท ทองเกา
นางสาวศรวณีย ชมชื่น
นางศรสวรรค เครือสินธ
นางศรสวรรค แนบเนื้อ
นางศรัญญา แกวพรม
นางศรัญญา เจริญรัมย
นางศรัญญา ทําสุนา
นางศรัญญา บัวรัตน
นางสาวศรัญญา มุงคุลโคตร
นางสาวศรัญญา รัตนกาญจน
นางศรัญญา เลิศจันทึก
นางศรัญญา วงษมาพันธ
นางสาวศรัณดา ถานา
นางศรัณยพัชร พัชรกิจโกมล
นางศรัณยรัชฒ สุนันท
นางสาวศรัณยา กลีบธง
นางศรัณยา บุญชู

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๔๘๘
๑๘๔๘๙
๑๘๔๙๐
๑๘๔๙๑
๑๘๔๙๒
๑๘๔๙๓
๑๘๔๙๔
๑๘๔๙๕
๑๘๔๙๖
๑๘๔๙๗
๑๘๔๙๘
๑๘๔๙๙
๑๘๕๐๐
๑๘๕๐๑
๑๘๕๐๒
๑๘๕๐๓
๑๘๕๐๔
๑๘๕๐๕
๑๘๕๐๖
๑๘๕๐๗
๑๘๕๐๘
๑๘๕๐๙
๑๘๕๑๐
๑๘๕๑๑
๑๘๕๑๒
๑๘๕๑๓

นางศรัณยา แสนบุญศิริ
นางศราลักษณ โพธิ์ศรีนอย
นางสาวศราวดี มวงสด
นางสาวศราวดี สุรินทรานนท
นางศราวรรณ อิศรมงคลรักษ
นางสาวศราวัลย รัตนกาญจน
นางศริญ เชยคําแหง
นางสาวศริญญา นามขันธ
นางสาวศริญญา บุหงา
นางสาวศริญญา มนูญดาหวี
นางศรินญา ขนิษฐวงศ
นางสาวศรินทรทิพย กัลยาโน
นางศรินทิพย ทิพยพิริยวิสิษฐ
นางศรินยา ทาตอง
นางศรินยา สวาหลัง
นางศรินยา สุขรมย
นางศริรักษ ตันมี
นางศริราณี พรหมบังเกิด
นางศริลา โตมาชา
นางสาวศริษา ทูลประโคน
นางศรี อินสุระ
นางศรีเกษม ยอดดําเนิน
นางศรีจันทร นรินทร
นางศรีจันทร สอนสุภาพ
นางศรีจิตรา อัชฌานภาลัย
นางศรีใจ อนันตนิรัติศัย

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๕๑๔
๑๘๕๑๕
๑๘๕๑๖
๑๘๕๑๗
๑๘๕๑๘
๑๘๕๑๙
๑๘๕๒๐
๑๘๕๒๑
๑๘๕๒๒
๑๘๕๒๓
๑๘๕๒๔
๑๘๕๒๕
๑๘๕๒๖
๑๘๕๒๗
๑๘๕๒๘
๑๘๕๒๙
๑๘๕๓๐
๑๘๕๓๑
๑๘๕๓๒
๑๘๕๓๓
๑๘๕๓๔
๑๘๕๓๕
๑๘๕๓๖
๑๘๕๓๗
๑๘๕๓๘
๑๘๕๓๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางศรีชล ลับโกษา
นางศรีดารา วาลมนตรี
นางสาวศรีนคร สีหนารถ
นางศรีนภา พงศสิทธิศักดิ์
นางสาวศรีนภา รังสิกุล
นางศรีนภา ศรีโสภา
นางศรีนวล จันทะพินิจ
นางศรีนวล ปรารมย
นางศรีนวล ปกโคทะกัง
นางศรีนวล สมภาค
นางสาวศรีบังอร ผองแผว
นางสาวศรีประทุม บุตรดีขันธ
นางศรีประนอม จันทรเพ็ง
นางศรีประไพ พื้นชมภู
นางศรีประภัย ทองแยม
นางศรีประภา นนทพละ
นางศรีประภา บุญเทียม
นางสาวศรีประภา หัสโก
นางศรีผกา จันทรศรี
นางศรีพนม เทพบาล
นางศรีพร พัลวัน
นางสาวศรีพรรณ ชมภูหมุด
นางศรีพรรณ ปรีชาชาญ
นางศรีพรรณ กอนสมบัติ
นางสาวศรีพันธ สุขสวัสดิ์
นางศรีเพชร รุจาคม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๕๔๐
๑๘๕๔๑
๑๘๕๔๒
๑๘๕๔๓
๑๘๕๔๔
๑๘๕๔๕
๑๘๕๔๖
๑๘๕๔๗
๑๘๕๔๘
๑๘๕๔๙
๑๘๕๕๐
๑๘๕๕๑
๑๘๕๕๒
๑๘๕๕๓
๑๘๕๕๔
๑๘๕๕๕
๑๘๕๕๖
๑๘๕๕๗
๑๘๕๕๘
๑๘๕๕๙
๑๘๕๖๐
๑๘๕๖๑
๑๘๕๖๒
๑๘๕๖๓
๑๘๕๖๔
๑๘๕๖๕

นางศรีเพ็ญ เตชะแกว
นางสาวศรีแพร เพชรยะโส
นางศรีแพร ออนดี
นางศรีไพ ประเสริฐสิน
นางศรีไพ สมฤทธิ์
นางสาวศรีไพบูลย จันทรภักดี
นางศรีไพร เพ็ชรหึง
นางศรีภัทรา อางแกว
นางสาวศรีภาวรรณ ไสโสภา
นางศรีมณี เสนากุล
นางศรีมุกดา จิตรชื่น
นางศรีรัฐ เห็นสุข
นางสาวศรีรัตน หลอศรีรักษ
นางศรีราม โฉมระ
นางสาวศรีเรือน นารีเลิศ
นางศรีลา เมืองกอนกาศ
นางศรีวรรณ งานไว
นางศรีวรรณ รอดนิล
นางสาวศรีวรรณ ศรีสวัสดิ์
นางศรีวรรณ สืบวงษเหรียญ
นางศรีวรรณ หงษทอง
นางศรีวรรณ กาญจนรุง
นางศรีวรรณ คําพิชัย
นางศรีวรรณา เรือนสุภา
นางศรีวิบูลย สุทิน
นางศรีวิภา ศรีขวัญแกว

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๕๖๖
๑๘๕๖๗
๑๘๕๖๘
๑๘๕๖๙
๑๘๕๗๐
๑๘๕๗๑
๑๘๕๗๒
๑๘๕๗๓
๑๘๕๗๔
๑๘๕๗๕
๑๘๕๗๖
๑๘๕๗๗
๑๘๕๗๘
๑๘๕๗๙
๑๘๕๘๐
๑๘๕๘๑
๑๘๕๘๒
๑๘๕๘๓
๑๘๕๘๔
๑๘๕๘๕
๑๘๕๘๖
๑๘๕๘๗
๑๘๕๘๘
๑๘๕๘๙
๑๘๕๙๐
๑๘๕๙๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางศรีวิภา หิรัญสถิตย
นางศรีวิไล แกวปรีชากร
นางศรีวิไล ตันติวัชราชัย
นางสาวศรีเวียง โนนสันเทียะ
นางสาวศรีศุภางค ศรีสุโข
นางศรีสมบัติ อินทรทองคุม
นางสาวศรีสมร เจียนกลาง
นางศรีสมร ภมร
นางศรีสมร วงศไชย
นางศรีสมัย ขัตติยะ
นางศรีสมัย สอดศรี
นางสาวศรีสอางค ปญญางาม
นางศรีสอางค มณีมูล
นางสาวศรีสุคนธ สิทธิโชติ
นางศรีสุดา เจริญยิ่ง
นางศรีสุดา ไชยหาญ
นางศรีสุดา ทองคําหอ
นางศรีสุดา เทียมโคกกรวด
นางสาวศรีสุดา บุญปก
นางศรีสุดา ปานชุม
นางศรีสุพรรณ แสนโสม
นางศรีสุมา จันทรพรม
นางศรีสุรางค สารีพิมพ
นางศรีสุวงษ ตอยยาตี
นางศรีอรุณ แสงเดือน
นางศรีออน พันธจูม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๕๙๒
๑๘๕๙๓
๑๘๕๙๔
๑๘๕๙๕
๑๘๕๙๖
๑๘๕๙๗
๑๘๕๙๘
๑๘๕๙๙
๑๘๖๐๐
๑๘๖๐๑
๑๘๖๐๒
๑๘๖๐๓
๑๘๖๐๔
๑๘๖๐๕
๑๘๖๐๖
๑๘๖๐๗
๑๘๖๐๘
๑๘๖๐๙
๑๘๖๑๐
๑๘๖๑๑
๑๘๖๑๒
๑๘๖๑๓
๑๘๖๑๔
๑๘๖๑๕
๑๘๖๑๖
๑๘๖๑๗

นางศรุดา เพ็งบุญ
นางศรุดา ศิริเมือง
นางศรุตยา ลุนสะแกวงษ
นางศรุตา เฉลิมผลวงศกุล
นางศรุตา ชมภูเขา
นางศรุตา ชวยดู
นางศลัยลา หมาดเทง
นางสาวศลิษา ผัดตุน
นางศลิษา สัตถาผล
นางศวรรยา นอลา
นางศศนันท พรหมบุตร
นางศศลักษณ ศรีชัยชนะ
นางศศิ ทองทวี
นางศศิกาญจณ บุญเลิศ
นางศศิกาญจน กัณนอก
นางศศิกาญจน ชาญศิลป
นางศศิกานต ทรงฤทธิ์
นางศศิกานต ปกสังคะเนย
นางศศิกานต แสนจันทร
นางศศิกานต โสมาพิมพ
นางศศิชา หนอทองหลาง
นางสาวศศิณัฏฐ จันทรเสือ
นางศศิณา ทองสุกแกว
นางศศิณา สยามล
นางศศิณีย ทาการ
นางศศิทร แวงวัน

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๖๑๘
๑๘๖๑๙
๑๘๖๒๐
๑๘๖๒๑
๑๘๖๒๒
๑๘๖๒๓
๑๘๖๒๔
๑๘๖๒๕
๑๘๖๒๖
๑๘๖๒๗
๑๘๖๒๘
๑๘๖๒๙
๑๘๖๓๐
๑๘๖๓๑
๑๘๖๓๒
๑๘๖๓๓
๑๘๖๓๔
๑๘๖๓๕
๑๘๖๓๖
๑๘๖๓๗
๑๘๖๓๘
๑๘๖๓๙
๑๘๖๔๐
๑๘๖๔๑
๑๘๖๔๒
๑๘๖๔๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางศศิธร กิติศรีวรพันธุ
นางศศิธร เกตขจร
นางศศิธร คํามณีจันทร
นางศศิธร โคตรโยธา
นางศศิธร จันทวี
นางศศิธร จิตตบรรยงค
นางศศิธร ชนะสิทธิ์
นางสาวศศิธร ชูอินทร
นางสาวศศิธร ไชยเทศ
นางศศิธร ดาทอง
นางศศิธร เดชไทย
นางสาวศศิธร ติ่งแตง
นางสาวศศิธร เตชาวัฒน
นางศศิธร ทอดสูงเนิน
นางศศิธร ธานี
นางศศิธร โนนสังข
นางศศิธร บุพโต
นางศศิธร ปนทะ
นางสาวศศิธร ปยเดชโพธิวงศ
นางศศิธร ผิวพรรณ
นางศศิธร พลชัยยา
นางศศิธร พาบุ
นางสาวศศิธร ไพรศรี
นางสาวศศิธร ภาษะฐิติ
นางสาวศศิธร มากสร
นางสาวศศิธร มานทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๖๔๔
๑๘๖๔๕
๑๘๖๔๖
๑๘๖๔๗
๑๘๖๔๘
๑๘๖๔๙
๑๘๖๕๐
๑๘๖๕๑
๑๘๖๕๒
๑๘๖๕๓
๑๘๖๕๔
๑๘๖๕๕
๑๘๖๕๖
๑๘๖๕๗
๑๘๖๕๘
๑๘๖๕๙
๑๘๖๖๐
๑๘๖๖๑
๑๘๖๖๒
๑๘๖๖๓
๑๘๖๖๔
๑๘๖๖๕
๑๘๖๖๖
๑๘๖๖๗
๑๘๖๖๘
๑๘๖๖๙

นางศศิธร รักษาชนม
นางศศิธร ราชตัน
นางศศิธร แรทอง
นางศศิธร ลิ้มตระกูล
นางศศิธร วงศชาลี
นางศศิธร วรนาม
นางศศิธร ศรีนา
นางศศิธร ศรีน้ํายอย
นางศศิธร ศรีสุวรรณ
นางศศิธร สังขอินทร
นางศศิธร สายแกว
นางศศิธร สุขสวาท
นางศศิธร สุนทรนนท
นางศศิธร สุวรรณพัฒน
นางศศิธร แสนสระดี
นางศศิธร โสกงโสด
นางศศิธร ออนลาน
นางศศิธร อาญาเมือง
นางศศิธร อินตะปญญา
นางศศินันท ฐานวิเศษ
นางศศินันท รังษีธนชัยภัทร
นางศศินันท วงศประสิทธิ์
นางศศินันท สมประสงค
นางศศินา กันทะวงค
นางศศินา พรมตวง
นางศศิประภา ฉายแสง

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๖๗๐
๑๘๖๗๑
๑๘๖๗๒
๑๘๖๗๓
๑๘๖๗๔
๑๘๖๗๕
๑๘๖๗๖
๑๘๖๗๗
๑๘๖๗๘
๑๘๖๗๙
๑๘๖๘๐
๑๘๖๘๑
๑๘๖๘๒
๑๘๖๘๓
๑๘๖๘๔
๑๘๖๘๕
๑๘๖๘๖
๑๘๖๘๗
๑๘๖๘๘
๑๘๖๘๙
๑๘๖๙๐
๑๘๖๙๑
๑๘๖๙๒
๑๘๖๙๓
๑๘๖๙๔
๑๘๖๙๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางศศิประภา ชาญชัย
นางศศิประภา อินริราย
นางสาวศศิพัชร พงศธํารงศักดิ์
นางศศิพา แสงงาม
นางศศิพิมพ จันทรอิฐ
นางศศิเพ็ญ เกษมุล
นางศศิภัทร ปรักมานนท
นางศศิมา คลายกุล
นางสาวศศิมา ทุยอน
นางศศิมา อูปทอง
นางสาวศศิมาพร ศิริวงษ
นางศศิยา หมั่นคํา
นางศศิรฐา แข็งเขตกรณ
นางศศิรรัช ชัยโชค
นางศศิรัฐ บริบูรณ
นางศศิวดี กอเดร
นางศศิวัฒน จิตสํารวย
นางศศิวิมล คลายเครือญาติ
นางศศิวิมล จีนโน
นางสาวศศิวิมล จุลศิลป
นางสาวศศิวิมล ใจดี
นางศศิวิมล โตออน
นางสาวศศิวิมล พูนชัย
นางศศิวิมล มหา
นางศศิวิมล มีฤทธิ์
นางศศิวิมล ศิริวัฒนานนท

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๖๙๖
๑๘๖๙๗
๑๘๖๙๘
๑๘๖๙๙
๑๘๗๐๐
๑๘๗๐๑
๑๘๗๐๒
๑๘๗๐๓
๑๘๗๐๔
๑๘๗๐๕
๑๘๗๐๖
๑๘๗๐๗
๑๘๗๐๘
๑๘๗๐๙
๑๘๗๑๐
๑๘๗๑๑
๑๘๗๑๒
๑๘๗๑๓
๑๘๗๑๔
๑๘๗๑๕
๑๘๗๑๖
๑๘๗๑๗
๑๘๗๑๘
๑๘๗๑๙
๑๘๗๒๐
๑๘๗๒๑

นางศศิวิมล สิริมูล
นางศศิวิมล อัมพรพงศ
นางศศิศุภางค ขอนทอง
นางสาวศศิโสภา แสงกมล
นางศศิไสว บุญวิจิตร
นางศศิอุษา เพ็งมาก
นางศักดิ์ศรี บุญดา
นางศักดิ์ศรี มูลพรอม
นางศัณศณี ประดิษฐศิลป
นางสาวศันสนีย ถิตยอําไพ
นางศันสนีย บุตรศรีรักษ
นางศานตมล จุลยโชค
นางศิจิตราภรณ ทิพยนางรอง
นางศิญาภรณ ไคขุนทด
นางศิญาภรณ บุงจันทร
นางศิญารัตน พจนากนกกุล
นางศิณิชภัส สอนอินทร
นางศินรินทร เพงเล็งดี
นางศินันทนี ปญญาไวย
นางสาวศิพาณัฏฐ ใจสัตย
นางศิพาภรณ ลิ้มเจริญ
นางศิมณกาญจน ดาวทอง
นางศิมารัฐ มีฉิม
นางศิรฎาพร เคามูล
นางสาวศิรดา นันทะบัน
นางสาวศิรดา นาคเสน

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๗๒๒
๑๘๗๒๓
๑๘๗๒๔
๑๘๗๒๕
๑๘๗๒๖
๑๘๗๒๗
๑๘๗๒๘
๑๘๗๒๙
๑๘๗๓๐
๑๘๗๓๑
๑๘๗๓๒
๑๘๗๓๓
๑๘๗๓๔
๑๘๗๓๕
๑๘๗๓๖
๑๘๗๓๗
๑๘๗๓๘
๑๘๗๓๙
๑๘๗๔๐
๑๘๗๔๑
๑๘๗๔๒
๑๘๗๔๓
๑๘๗๔๔
๑๘๗๔๕
๑๘๗๔๖
๑๘๗๔๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวศิรประภา จันตระกูล
นางศิรประภา ตันติวานิช
นางศิรประภา นวลภักดี
นางสาวศิรประภา ศรีกองเพชร
นางศิรพรรณ สระสาลี
นางศิรภัสสร พานิช
นางศิรยา ไสว
นางสาวศิรลักษณเบญญา มาแสวง
นางสาวศิรสา พฆันกุล
นางสาวศิระประภา ทองไพร
นางศิระยา นามวงษ
นางศิรัญญา เรืองฤทธิ์
นางศิรัญญา หลาเพีย
นางศิราณี จารึกกลาง
นางศิราณี ชอบงาม
นางศิราณี ปญโญกิจ
นางศิราณี พระภิเดช
นางศิราณี มุสิกา
นางศิราณี อินทรทอง
นางศิรานุช วิลามาศ
นางศิราพร จันปุม
นางสาวศิราภรณ ศิริพันธ
นางสาวศิราภรณ แสงทอง
นางศิรารัตน ชูจันทร
นางศิรารัตน นาถมทอง
นางสาวศิริ อองพิมาย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๗๔๘
๑๘๗๔๙
๑๘๗๕๐
๑๘๗๕๑
๑๘๗๕๒
๑๘๗๕๓
๑๘๗๕๔
๑๘๗๕๕
๑๘๗๕๖
๑๘๗๕๗
๑๘๗๕๘
๑๘๗๕๙
๑๘๗๖๐
๑๘๗๖๑
๑๘๗๖๒
๑๘๗๖๓
๑๘๗๖๔
๑๘๗๖๕
๑๘๗๖๖
๑๘๗๖๗
๑๘๗๖๘
๑๘๗๖๙
๑๘๗๗๐
๑๘๗๗๑
๑๘๗๗๒
๑๘๗๗๓

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิริกร บุญแสน
นางสาวศิริกัญญา แพนคร
นางศิริกัญญา วงศภาคํา
นางศิริกัญญา สุวรรณประภา
นางศิริกาญจน จันทรเล็ก
นางศิริกาญจน จําปา
นางสาวศิริกาญจน จิระภคญาดา
นางศิริกาญจน ธนันทโชติชยกุล
นางศิริกาญจน โภคทรัพยกิจ
นางสาวศิริกานต ปวนปอม
นางศิริกาล แกวกา
นางสาวศิริกุล ชื่นบาน
นางศิริกุล ไชยสุข
นางสาวศิริกุล ตระกูลศิลป
นางศิริกุล วงษศรีมี
นางศิริกุล ออนอุทัย
นางสาวศิริกูล แปลหาดี
นางศิริเกษ ประเสริฐศรี
นางสาวศิริขวัญ คชเลิศ
นางศิริขวัญ เสถียรเขต
นางศิริแข แขหินตั้ง
นางศิริจรรยา ศิวิรัตน
นางสาวศิริจันทร ภักดีโต
นางสาวศิริจันทร ศรีนวลนัด
นางสาวศิริชนก จุลนาง
นางศิริญญา บุระพวง

๑๘๗๗๔
๑๘๗๗๕
๑๘๗๗๖
๑๘๗๗๗
๑๘๗๗๘
๑๘๗๗๙
๑๘๗๘๐
๑๘๗๘๑
๑๘๗๘๒
๑๘๗๘๓
๑๘๗๘๔
๑๘๗๘๕
๑๘๗๘๖
๑๘๗๘๗
๑๘๗๘๘
๑๘๗๘๙
๑๘๗๙๐
๑๘๗๙๑
๑๘๗๙๒
๑๘๗๙๓
๑๘๗๙๔
๑๘๗๙๕
๑๘๗๙๖
๑๘๗๙๗
๑๘๗๙๘
๑๘๗๙๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวศิริญญา ภูทับทิม
นางสาวศิริญญา สุตันตั้งใจ
นางสาวศิริญาณี พบขุนทด
นางศิริณา บุตรภักดี
นางศิริทร เทศสาลี
นางศิริทัย ไพศาลสุวรรณ
นางศิริธร ศรีจํานงค
นางสาวศิริธร สิริทรัพยทวี
นางศิรินญารัตน กล่ําสุข
นางศิรินทร ทองขุนดาน
นางศิรินทร บุญเรือง
นางสาวศิรินทร เพ็งนวม
นางศิรินทรทิพย ทองวิเศษ
นางศิรินทิพย สาจันทร
นางสาวศิรินทิพย แสงมวง
นางศิรินทิพย โสภากุล
นางศิรินธร ตังคณิตานนท
นางสาวศิรินธรรัตน คูณภาค
นางศิรินนา จันดาวงศ
นางสาวศิรินภา พัดโท
นางศิรินภา รุงเรืองเจริญกิจ
นางศิรินภา ศรีสุข
นางศิรินรัตน หงษทอง
นางศิรินันท เทียนแกว
นางสาวศิรินันท ยอดฉิมมา
นางสาวศิรินันท วรรณพงษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๘๐๐
๑๘๘๐๑
๑๘๘๐๒
๑๘๘๐๓
๑๘๘๐๔
๑๘๘๐๕
๑๘๘๐๖
๑๘๘๐๗
๑๘๘๐๘
๑๘๘๐๙
๑๘๘๑๐
๑๘๘๑๑
๑๘๘๑๒
๑๘๘๑๓
๑๘๘๑๔
๑๘๘๑๕
๑๘๘๑๖
๑๘๘๑๗
๑๘๘๑๘
๑๘๘๑๙
๑๘๘๒๐
๑๘๘๒๑
๑๘๘๒๒
๑๘๘๒๓
๑๘๘๒๔
๑๘๘๒๕

นางสาวศิรินันท สิงทิศ
นางศิรินาฏ ทองไฝ
นางศิรินาถ นาสมปอง
นางสาวศิรินาถ สุมหิรันต
นางสาวศิรินาถ อาจบรรจง
นางสาวศิรินารถ ตะกรุดแกว
นางสาวศิรินุช โสมรักษ
นางศิริเนตร บัวสาย
นางศิริประภา พลคํามาก
นางศิริพร กาแกว
นางศิริพร เกตุรุน
นางศิริพร แกวไพศาล
นางศิริพร ครุธแกว
นางสาวศิริพร คํายันต
นางศิริพร คําลือ
นางศิริพร งามจั่นศรี
นางสาวศิริพร โงนสาย
นางศิริพร จันจอม
นางสาวศิริพร เจริญสุข
นางศิริพร เจะเลาะ
นางสาวศิริพร ใจทิม
นางศิริพร ชัมภูธนะ
นางศิริพร ชัยภูมี
นางสาวศิริพร ชื่นแชม
นางสาวศิริพร ไชยชมภู
นางสาวศิริพร ไชยเชษฐ

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๘๒๖
๑๘๘๒๗
๑๘๘๒๘
๑๘๘๒๙
๑๘๘๓๐
๑๘๘๓๑
๑๘๘๓๒
๑๘๘๓๓
๑๘๘๓๔
๑๘๘๓๕
๑๘๘๓๖
๑๘๘๓๗
๑๘๘๓๘
๑๘๘๓๙
๑๘๘๔๐
๑๘๘๔๑
๑๘๘๔๒
๑๘๘๔๓
๑๘๘๔๔
๑๘๘๔๕
๑๘๘๔๖
๑๘๘๔๗
๑๘๘๔๘
๑๘๘๔๙
๑๘๘๕๐
๑๘๘๕๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางศิริพร ดงงาม
นางศิริพร ตะนนท
นางสาวศิริพร ตะไลกลาง
นางศิริพร ทรัพยปฐวีกุล
นางศิริพร ทวีเสง
นางสาวศิริพร ธรรมครูปทม
นางศิริพร นามมะณี
นางสาวศิริพร เนื้อแกว
นางศิริพร บัวแกว
นางศิริพร บินชัย
นางศิริพร บุงทอง
นางสาวศิริพร บุตรวงษ
นางศิริพร ผลศิริ
นางสาวศิริพร พันธธรรม
นางสาวศิริพร พันธุดี
นางศิริพร พัวศรี
นางศิริพร พุฒแกว
นางสาวศิริพร พุทธภูมิ
นางศิริพร โพธิ์หยา
นางศิริพร โภคทรัพย
นางศิริพร มณฑาทอง
นางศิริพร มาตรกําจร
นางสาวศิริพร เมฆวิทยา
นางศิริพร เมืองทอง
นางศิริพร ยาวิชัย
นางศิริพร ลิมปเวชรักษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๘๕๒
๑๘๘๕๓
๑๘๘๕๔
๑๘๘๕๕
๑๘๘๕๖
๑๘๘๕๗
๑๘๘๕๘
๑๘๘๕๙
๑๘๘๖๐
๑๘๘๖๑
๑๘๘๖๒
๑๘๘๖๓
๑๘๘๖๔
๑๘๘๖๕
๑๘๘๖๖
๑๘๘๖๗
๑๘๘๖๘
๑๘๘๖๙
๑๘๘๗๐
๑๘๘๗๑
๑๘๘๗๒
๑๘๘๗๓
๑๘๘๗๔
๑๘๘๗๕
๑๘๘๗๖
๑๘๘๗๗

นางศิริพร ลุนสมบัติ
นางศิริพร วันศุกร
นางศิริพร ศรีธรราษฎร
นางศิริพร ศิลปสมศักดิ์
นางศิริพร สอดสี
นางศิริพร สิงหเครือ
นางศิริพร สิทธิประการ
นางสาวศิริพร สินอํานวยผล
นางศิริพร สุขเกษม
นางสาวศิริพร สุริยา
นางศิริพร เสาวรส
นางศิริพร แสงเงิน
นางสาวศิริพร แสนศรี
นางสาวศิริพร โสภณ
นางศิริพร เหมือนพลอย
นางศิริพร อภิชาติพรสกุล
นางสาวศิริพร อินออน
นางศิริพร อุทโท
นางสาวศิริพร เอกอุ
นางศิริพร เอียดสกุล
นางศิริพรรณ ฉันทะกุล
นางศิริพรรณ มะนู
นางศิริพรรณ ยอยรูรอบ
นางศิริพรรณ โลหนารายณ
นางศิริพรรณ เหมทานนท
นางสาวศิริพรรณ ไหมทอง

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๘๗๘
๑๘๘๗๙
๑๘๘๘๐
๑๘๘๘๑
๑๘๘๘๒
๑๘๘๘๓
๑๘๘๘๔
๑๘๘๘๕
๑๘๘๘๖
๑๘๘๘๗
๑๘๘๘๘
๑๘๘๘๙
๑๘๘๙๐
๑๘๘๙๑
๑๘๘๙๒
๑๘๘๙๓
๑๘๘๙๔
๑๘๘๙๕
๑๘๘๙๖
๑๘๘๙๗
๑๘๘๙๘
๑๘๘๙๙
๑๘๙๐๐
๑๘๙๐๑
๑๘๙๐๒
๑๘๙๐๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางศิริพรรณ อุยฟูใจ
นางศิริพัฒน บุปผาวัลย
นางศิริพิศ ทองพงษ
นางศิริเพ็ญ กวดนอก
นางศิริเพ็ญ แกวสีงาม
นางศิริเพ็ญ เจยแกว
นางสาวศิริเพ็ญ ธุวะคํา
นางศิริเพ็ญ ปาวะนา
นางสาวศิริเพ็ญ หายักวงษ
นางศิริภรณ ขุมเพ็ชร
นางศิริภรณ ดวงคํานอย
นางศิริภรณ แสนนามวงษ
นางสาวศิริภา อารีย
นางศิริมา บุญประคอง
นางศิริมา สักขวา
นางศิริมาศ ยมนัตถ
นางศิริมาส ดอนศรีโคตร
นางศิริรัก รุงเรือง
นางสาวศิริรักษ ทองจันทร
นางศิริรัตน กลั่นวารี
นางศิริรัตน คุมชาติ
นางศิริรัตน จันนันทะ
นางศิริรัตน จุลลี
นางศิริรัตน ชาญศาสตร
นางสาวศิริรัตน โชติธรรม
นางศิริรัตน แดบอก

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๙๐๔
๑๘๙๐๕
๑๘๙๐๖
๑๘๙๐๗
๑๘๙๐๘
๑๘๙๐๙
๑๘๙๑๐
๑๘๙๑๑
๑๘๙๑๒
๑๘๙๑๓
๑๘๙๑๔
๑๘๙๑๕
๑๘๙๑๖
๑๘๙๑๗
๑๘๙๑๘
๑๘๙๑๙
๑๘๙๒๐
๑๘๙๒๑
๑๘๙๒๒
๑๘๙๒๓
๑๘๙๒๔
๑๘๙๒๕
๑๘๙๒๖
๑๘๙๒๗
๑๘๙๒๘
๑๘๙๒๙

นางศิริรัตน ตัณฑวานิช
นางศิริรัตน ทองนอก
นางศิริรัตน ทองสิพพัญู
นางศิริรัตน ทิพยโภชนา
นางสาวศิริรัตน นาอุดม
นางศิริรัตน พาราษฎร
นางศิริรัตน พิมานสกุลวัฒน
นางศิริรัตน เพชรชํานาญ
นางศิริรัตน เมี้ยนจินดา
นางศิริรัตน ศรีกาญจนวงษ
นางศิริรัตน สมใจ
นางศิริรัตน สวนดอกไม
นางศิริรัตน สารขันธ
นางศิริรัตน หาญเวช
นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย
นางศิริรัตนา ออนเนียม
นางศิริรินทร กุญชรินทร
นางศิริลักขณา ลูกคํา
นางสาวศิริลักษณ กะการัมย
นางศิริลักษณ แกวทับทิม
นางสาวศิริลักษณ คชสิทธิ์
นางศิริลักษณ คากํายาน
นางศิริลักษณ งอกงาม
นางศิริลักษณ จันทรวรานนท
นางศิริลักษณ ทองเอี่ยม
นางสาวศิริลักษณ ทิพมอม

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๙๓๐
๑๘๙๓๑
๑๘๙๓๒
๑๘๙๓๓
๑๘๙๓๔
๑๘๙๓๕
๑๘๙๓๖
๑๘๙๓๗
๑๘๙๓๘
๑๘๙๓๙
๑๘๙๔๐
๑๘๙๔๑
๑๘๙๔๒
๑๘๙๔๓
๑๘๙๔๔
๑๘๙๔๕
๑๘๙๔๖
๑๘๙๔๗
๑๘๙๔๘
๑๘๙๔๙
๑๘๙๕๐
๑๘๙๕๑
๑๘๙๕๒
๑๘๙๕๓
๑๘๙๕๔
๑๘๙๕๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวศิริลักษณ ธรรมพิทักษ
นางศิริลักษณ นามนวล
นางศิริลักษณ นิลละออ
นางศิริลักษณ นิสสัยพันธุ
นางศิริลักษณ บุญทอง
นางศิริลักษณ ปลั่งวิจิตร
นางสาวศิริลักษณ วัฒนศิริ
นางศิริลักษณ สายสินธุ
นางศิริลักษณ อาแวจู
นางศิริลักษณ อินตะยศ
นางศิริลาวัณย ประกอบดี
นางศิริวรรณ กรุณามิตร
นางศิริวรรณ กลิ่นจันทร
นางศิริวรรณ แกวอรุณ
นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข
นางศิริวรรณ คลังทอง
นางศิริวรรณ คําฝน
นางศิริวรรณ งอกงาม
นางศิริวรรณ ชาญวิเศษ
นางสาวศิริวรรณ ชาวดร
นางศิริวรรณ ซอนพุดซา
นางศิริวรรณ แซเจี่ย
นางศิริวรรณ ณ พล
นางสาวศิริวรรณ แดงมะแจง
นางศิริวรรณ ถ้ําเสือ
นางศิริวรรณ ธนูศรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๙๕๖
๑๘๙๕๗
๑๘๙๕๘
๑๘๙๕๙
๑๘๙๖๐
๑๘๙๖๑
๑๘๙๖๒
๑๘๙๖๓
๑๘๙๖๔
๑๘๙๖๕
๑๘๙๖๖
๑๘๙๖๗
๑๘๙๖๘
๑๘๙๖๙
๑๘๙๗๐
๑๘๙๗๑
๑๘๙๗๒
๑๘๙๗๓
๑๘๙๗๔
๑๘๙๗๕
๑๘๙๗๖
๑๘๙๗๗
๑๘๙๗๘
๑๘๙๗๙
๑๘๙๘๐
๑๘๙๘๑

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิริวรรณ ปญญาพรพิพัชญ
นางศิริวรรณ ปนทวงค
นางศิริวรรณ พันธใย
นางศิริวรรณ มาวิเศษ
นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว
นางศิริวรรณ ฤทธิ์ภักดี
นางศิริวรรณ ล้ําเลิศ
นางศิริวรรณ วงษวิจิตร
นางสาวศิริวรรณ วตะภรณ
นางศิริวรรณ ศรีหาจักร
นางศิริวรรณ สิทธิวงศ
นางศิริวรรณ สุวรรณศรี
นางศิริวรรณ หัสสา
นางสาวศิริวรรณ เหลาหวาน
นางศิริวรรณ อนันตแดง
นางสาวศิริวรรณ ชมภูวิเศษ
นางศิริวรรณ ทะสี
นางสาวศิริวรรณ รักษาสระนอย
นางศิริวรรณ อุสารัมย
นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็ง
นางสาวศิริวรางค เพชรศิลป
นางศิริวิภา สุหราย
นางศิริวิลาลักษ ยานกาย
นางสาวศิริวิไล อุดมศักดิ์
นางศิริสุดา มะสิมาปะโข
นางศิริโสภา ทะเสนฮด

๑๘๙๘๒
๑๘๙๘๓
๑๘๙๘๔
๑๘๙๘๕
๑๘๙๘๖
๑๘๙๘๗
๑๘๙๘๘
๑๘๙๘๙
๑๘๙๙๐
๑๘๙๙๑
๑๘๙๙๒
๑๘๙๙๓
๑๘๙๙๔
๑๘๙๙๕
๑๘๙๙๖
๑๘๙๙๗
๑๘๙๙๘
๑๘๙๙๙
๑๙๐๐๐
๑๙๐๐๑
๑๙๐๐๒
๑๙๐๐๓
๑๙๐๐๔
๑๙๐๐๕
๑๙๐๐๖
๑๙๐๐๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางศิรีรัตน คงชวย
นางศิลามล เทียนสมบัติ
นางศิวพร บัวบุตร
นางศิวพร ประเสริฐสุข
นางสาวศิวพร ผาใหญ
นางสาวศิวพร เพชรปานกัน
นางศิวพร อนุเวียง
นางศิวภา บัวสุวรรณ
นางศิวลักษณ เจือจุล
นางศิวากร พันธุรัตนอิสระ
นางศิวากรณ บุญนิล
นางศิวาพร คํานวณ
นางศิวาพร ดาราคํา
นางสาวศิวาพร เทศสีหา
นางศิวาพร ธุระ
นางสาวศิวาพร บุญประจักษ
นางศิวาภรณ แกวจันทร
นางศิวารัตน ถวิลรักษ
นางศิวาลัย แกวเขียว
นางสาวศิวิไล โนจะ
นางศีตภาร โพธิ์ศรี
นางศีรณา พรหมสิงห
นางศุกภัตรา บุศเนตร
นางศุกรศรี โพธิ์ศรีทอง
นางศุกฤตา ภูระหงษ
นางสาวศุกาญจนภัค ไชยมัชฌิม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๐๐๘
๑๙๐๐๙
๑๙๐๑๐
๑๙๐๑๑
๑๙๐๑๒
๑๙๐๑๓
๑๙๐๑๔
๑๙๐๑๕
๑๙๐๑๖
๑๙๐๑๗
๑๙๐๑๘
๑๙๐๑๙
๑๙๐๒๐
๑๙๐๒๑
๑๙๐๒๒
๑๙๐๒๓
๑๙๐๒๔
๑๙๐๒๕
๑๙๐๒๖
๑๙๐๒๗
๑๙๐๒๘
๑๙๐๒๙
๑๙๐๓๐
๑๙๐๓๑
๑๙๐๓๒
๑๙๐๓๓

นางศุจิกา จักคาม
นางศุจิกา เรืองคํา
นางศุจิกา อวนละมัย
นางศุจิรัตน ภูผานี
นางศุฑาพร ฮุนภักดิ์ดี
นางศุณัฐฎา ดําดี
นางศุทธนา เพชรสุวรรณ
นางศุทธมน หงษหนึ่ง
นางศุทธินี จิตสํารวย
นางสาวศุทธินี เหมะสุทธินันท
นางศุทธิรัตน โตเหมือน
นางศุทธิรัตน ทองภูมิพันธ
นางสาวศุภกร สวนสมุทร
นางศุภกาญจน คงศักดิ์
นางศุภกาญจน บุญพา
นางศุภกานต สังประการ
นางศุภดา วิกล
นางสาวศุภติกรณ มูลเกษ
นางศุภนันท พหุธนพล
นางสาวศุภนันท พิมดี
นางศุภนา โพธิ์อุบล
นางสาวศุภนิจ ทรัพยจรัสแสง
นางสาวศุภนิช เพิ่มพูล
นางศุภนิดา เทพวงคษา
นางศุภนิตย คงสังขแกว
นางศุภนิตย ธรรมรักษา

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๐๓๔
๑๙๐๓๕
๑๙๐๓๖
๑๙๐๓๗
๑๙๐๓๘
๑๙๐๓๙
๑๙๐๔๐
๑๙๐๔๑
๑๙๐๔๒
๑๙๐๔๓
๑๙๐๔๔
๑๙๐๔๕
๑๙๐๔๖
๑๙๐๔๗
๑๙๐๔๘
๑๙๐๔๙
๑๙๐๕๐
๑๙๐๕๑
๑๙๐๕๒
๑๙๐๕๓
๑๙๐๕๔
๑๙๐๕๕
๑๙๐๕๖
๑๙๐๕๗
๑๙๐๕๘
๑๙๐๕๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวศุภนุช เกลี้ยงสมร
นางสาวศุภผล ศีลบุตร
นางศุภพร กาวทางทอง
นางศุภพิชญ มีแกว
นางศุภมาศ ศรีสุภักดิ์
นางศุภมาส ผุยแสงพันธ
นางศุภร หลาบานโพน
นางศุภรักษ รักษาดี
นางศุภรัตน คําชมภู
นางศุภรัตน จุฬามณี
นางศุภรัศมิ์ เพ็ญสุข
นางศุภรา แกวลา
นางศุภลักษณ กอนใหม
นางศุภลักษณ เกิดดี
นางศุภลักษณ ขวัญแสน
นางศุภลักษณ คลอดทองเพ็ชร
นางสาวศุภลักษณ แจงใจ
นางสาวศุภลักษณ ใจจะดี
นางศุภลักษณ ดีรักษา
นางศุภลักษณ ทิพยวงศา
นางศุภลักษณ ปนมิตร
นางศุภลักษณ ปนทอง
นางศุภลักษณ รัตนเจริญ
นางศุภลักษณ วงศรักษา
นางศุภลักษณ ศรีผาวงศ
นางศุภลักษณ เศรษฐกีรติกุล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๐๖๐
๑๙๐๖๑
๑๙๐๖๒
๑๙๐๖๓
๑๙๐๖๔
๑๙๐๖๕
๑๙๐๖๖
๑๙๐๖๗
๑๙๐๖๘
๑๙๐๖๙
๑๙๐๗๐
๑๙๐๗๑
๑๙๐๗๒
๑๙๐๗๓
๑๙๐๗๔
๑๙๐๗๕
๑๙๐๗๖
๑๙๐๗๗
๑๙๐๗๘
๑๙๐๗๙
๑๙๐๘๐
๑๙๐๘๑
๑๙๐๘๒
๑๙๐๘๓
๑๙๐๘๔
๑๙๐๘๕

นางสาวศุภลักษณ สวัสดิ์นะที
นางศุภลักษณ สาโรจน
นางศุภลักษณ สิงโหพล
นางศุภลักษณ สูศึก
นางสาวศุภลักษณ แสงโฮง
นางศุภลักษณ ไหมฉิม
นางศุภลักษณ อนุเดชากุล
นางศุภวดี รุนเจริญ
นางศุภวรรณ งามแสง
นางศุภวรรณ ชาตรี
นางศุภวรรณ ทองใบ
นางสาวศุภวรรณ ใบเจริญ
นางศุภวรรณ พิชิตมาร
นางศุภวรรณ ภูแชมโชติ
นางศุภวรรณ สิงหยะบุศย
นางศุภวรรณ ไสยโสภณ
นางศุภวรรณ หมีทอง
นางศุภวรรณ บัวบุญ ลิ้มมั่น
นางศุภวัลย อุปมาณ
นางศุภศศิน แกวคง
นางศุภศิริ ชัยวัชรินทร
นางศุภษร องคศิริมงคล
นางศุภสินี ศรีโพนดวน
นางศุภัค ดอนกระสินธุ
นางศุภัชชานันธ เภรี
นางศุภัทร สุขยา

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๐๘๖
๑๙๐๘๗
๑๙๐๘๘
๑๙๐๘๙
๑๙๐๙๐
๑๙๐๙๑
๑๙๐๙๒
๑๙๐๙๓
๑๙๐๙๔
๑๙๐๙๕
๑๙๐๙๖
๑๙๐๙๗
๑๙๐๙๘
๑๙๐๙๙
๑๙๑๐๐
๑๙๑๐๑
๑๙๑๐๒
๑๙๑๐๓
๑๙๑๐๔
๑๙๑๐๕
๑๙๑๐๖
๑๙๑๐๗
๑๙๑๐๘
๑๙๑๐๙
๑๙๑๑๐
๑๙๑๑๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางศุภัสรา สิงควรรณสกุล
นางศุภากร ลี้อิศรามาศ
นางสาวศุภางค ปนแกว
นางสาวศุภาดา วงษศิลป
นางศุภานัน เสนคราม
นางศุภานิช ศรีชมภู
นางสาวศุภาพิชญ ชินฤทธิ์
นางสาวศุภาวิตา จรรยา
นางสาวศุภาวีร คอชากุล
นางศุภาวีร ศรีวีระพันธ
นางศุภิสรา ไชยเสริม
นางศุภิสรา ผุยมาตย
นางศุภิสรา พรมพิสัย
นางสาวศุภิสรา วงศา
นางสาวศุภิสรา สงวนชม
นางศุลยา สามัญ
นางศุลีพร ประการแกว
นางศุลีพร พิทักษประชา
นางศุลีพร ภูสิธานันท
นางศุลีมาศ เล็กกุล
นางเศรษฐกานต ปาปกเข
นางสาวเศาวลักษณ แกวชิณ
นางโศภาวรรณ แจงพุม
นางโศภิษฐ เสารวงศ
นางโศภิษฐประภา พงษศิริ
นางโศภิษฐา โพธิ์สาลี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๑๑๒
๑๙๑๑๓
๑๙๑๑๔
๑๙๑๑๕
๑๙๑๑๖
๑๙๑๑๗
๑๙๑๑๘
๑๙๑๑๙
๑๙๑๒๐
๑๙๑๒๑
๑๙๑๒๒
๑๙๑๒๓
๑๙๑๒๔
๑๙๑๒๕
๑๙๑๒๖
๑๙๑๒๗
๑๙๑๒๘
๑๙๑๒๙
๑๙๑๓๐
๑๙๑๓๑
๑๙๑๓๒
๑๙๑๓๓
๑๙๑๓๔
๑๙๑๓๕
๑๙๑๓๖
๑๙๑๓๗

นางไศยกา ตายทรัพย
นางสาวษมาพร ศรีอิทยาจิต
นางสกนธรัตน วงษสิริโชตน
นางสกฤตา บูรณเจริญ
นางสกล ปองคําสิงห
นางสกลพัชร พัชรบุญที
นางสกลรัตน มุกดา
นางสกลรัตน สวยรูป
นางสกลวรรณ กรุงแสนเมือง
นางสการะ สภา
นางสการินทร เศรษฐากา
นางสาวสกาว แสงออน
นางสาวสกาวเดือน ทาระนัด
นางสกาวเดือน นาคศรี
นางสกาวเดือน สีหาจันทร
นางสกาวนภา บุญเย็น
นางสกาวนุช แพชนะ
นางสกาวรัตน ไกรมาก
นางสาวสกาวรัตน ดําละเอียด
นางสาวสกาวรัตน รักษา
นางสกุณา กันคุม
นางสกุณา แกวพริ้ง
นางสกุณี นิยม
นางสกุนตลา ปานบุญ
นางสกุนา สดใส
นางสกุลนิตย มุริจันทร

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๑๓๘
๑๙๑๓๙
๑๙๑๔๐
๑๙๑๔๑
๑๙๑๔๒
๑๙๑๔๓
๑๙๑๔๔
๑๙๑๔๕
๑๙๑๔๖
๑๙๑๔๗
๑๙๑๔๘
๑๙๑๔๙
๑๙๑๕๐
๑๙๑๕๑
๑๙๑๕๒
๑๙๑๕๓
๑๙๑๕๔
๑๙๑๕๕
๑๙๑๕๖
๑๙๑๕๗
๑๙๑๕๘
๑๙๑๕๙
๑๙๑๖๐
๑๙๑๖๑
๑๙๑๖๒
๑๙๑๖๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสกุลยา เสาะพบดี
นางสกุลรัตน ทองนาเพียง
นางสาวสกุลรัตน นารี
นางสาวสกุลวรรณ หัตถีจร
นางสงกรานต จันทะนาม
นางสาวสงกรานต เจือจันทร
นางสงกรานต นิ่มช้ํา
นางสงกรานต มณีดํา
นางสงกรานต มูลศรีแกว
นางสงกรานต ใยสีงาม
นางสงกรานต เล็กแจง
นางสงกรานต ศรีโยธา
นางสงกรานต อุวิทัศน
นางสาวสงคการ สุทธวงค
นางสงบ ตาดไธสง
นางสงวน หีบแกว
นางสงวน อรัญเพิ่ม
นางสงวนศรี ปกกระโทก
นางสาวสงศรี สาริบุตร
นางสาวสงเสริม โกนขุนทด
นางสดใส แกวโชติ
นางสดใส ถนอมสวย
นางสดใส มีชัย
นางสตรีรัตน โคตรชมภู
นางสถาปนา พันยา
นางสาวสถาพร แกวเคน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๑๖๔
๑๙๑๖๕
๑๙๑๖๖
๑๙๑๖๗
๑๙๑๖๘
๑๙๑๖๙
๑๙๑๗๐
๑๙๑๗๑
๑๙๑๗๒
๑๙๑๗๓
๑๙๑๗๔
๑๙๑๗๕
๑๙๑๗๖
๑๙๑๗๗
๑๙๑๗๘
๑๙๑๗๙
๑๙๑๘๐
๑๙๑๘๑
๑๙๑๘๒
๑๙๑๘๓
๑๙๑๘๔
๑๙๑๘๕
๑๙๑๘๖
๑๙๑๘๗
๑๙๑๘๘
๑๙๑๘๙

นางสาวสถาพร นราศร
นางสาวสถาพร ศิลาอาสน
นางสาวสถาพร สอนกนิษฐ
นางสถิตาภรณ อารีเอื้อ
นางสาวสนทยา กําลังหาญ
นางสนทยา ไชยพิมพ
นางสนธยา สํารวยผล
นางสนธยา หุมขาว
นางสาวสนธิยา ไชยชํานิ
นางสนม นาคสุข
นางสนม เสริฐผล
นางสนิตา ฤทธิ์กําลัง
นางสนิท ธนะอุดม
นางสนุน มูลกําเนิด
นางสมกมล ณ เชียงใหม
นางสาวสมควร ขนชัยภูมิ
นางสมควร จงเจือกลาง
นางสมควร โชติกลาง
นางสมควร ประทาน
นางสมควร ภูน้ําใส
นางสมควร แววเพชร
นางสมควร สุขรัตน
นางสาวสมคิด คําโฉม
นางสมคิด จิตรเอื้อตระกูล
นางสมคิด โชติพฤกษวัน
นางสมคิด เทียนทอง

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๑๙๐
๑๙๑๙๑
๑๙๑๙๒
๑๙๑๙๓
๑๙๑๙๔
๑๙๑๙๕
๑๙๑๙๖
๑๙๑๙๗
๑๙๑๙๘
๑๙๑๙๙
๑๙๒๐๐
๑๙๒๐๑
๑๙๒๐๒
๑๙๒๐๓
๑๙๒๐๔
๑๙๒๐๕
๑๙๒๐๖
๑๙๒๐๗
๑๙๒๐๘
๑๙๒๐๙
๑๙๒๑๐
๑๙๒๑๑
๑๙๒๑๒
๑๙๒๑๓
๑๙๒๑๔
๑๙๒๑๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสมคิด น้ําจันทร
นางสาวสมคิด พึ่งพวก
นางสาวสมคิด โพพินิจ
นางสมคิด ภูสงค
นางสาวสมคิด ศรีกองหนุน
นางสมคิด สุวรรณรัฐ
นางสมคิด เหลาพิไล
นางสมจิต จันทนา
นางสมจิต จุลรัตน
นางสมจิต แจงใจ
นางสมจิต แพนดี
นางสมจิต รอบรู
นางสมจิต รัตนวงศ
นางสมจิต สุขะปุณพันธุ
นางสมจิต แสงสวาง
นางสมจิต อินจันทร
นางสมจิต อินทรแสง
นางสมจิตร เกื้อดวง
นางสาวสมจิตร เขียวสนวน
นางสาวสมจิตร คงพิรุณ
นางสมจิตร ไชยรัมย
นางสมจิตร ทองจันทร
นางสมจิตร ไททอง
นางสมจิตร บุญประเสริฐ
นางสมจิตร พันธโภชน
นางสมจิตร พิมพรส

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๒๑๖
๑๙๒๑๗
๑๙๒๑๘
๑๙๒๑๙
๑๙๒๒๐
๑๙๒๒๑
๑๙๒๒๒
๑๙๒๒๓
๑๙๒๒๔
๑๙๒๒๕
๑๙๒๒๖
๑๙๒๒๗
๑๙๒๒๘
๑๙๒๒๙
๑๙๒๓๐
๑๙๒๓๑
๑๙๒๓๒
๑๙๒๓๓
๑๙๒๓๔
๑๙๒๓๕
๑๙๒๓๖
๑๙๒๓๗
๑๙๒๓๘
๑๙๒๓๙
๑๙๒๔๐
๑๙๒๔๑

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสมจิตร พิมมะดี
นางสมจิตร ภามนตรี
นางสมจิตร มุณีศรี
นางสมจิตร รมสุข
นางสมจิตร แรเพ็ชร
นางสมจิตร เลานวดวัน
นางสมจิตร ศรีกระสังข
นางสมจิตร สมณะ
นางสมจิตร สินไชย
นางสมจิตร สืบอินทร
นางสาวสมจิตร สุขสิงห
นางสมจิตร อันทรินทร
นางสมจิตร คํารักษ
นางสมจิตร นิรมิตรนุรักษ
นางสาวสมจิตร ยมจันทร
นางสมจินตนา แสงภักดี
นางสาวสมเจตน อุระศิลป
นางสมใจ กายเย็น
นางสมใจ จิตสิริไพบูลย
นางสมใจ ชูหนู
นางสาวสมใจ ประสานสุขถาวร
นางสาวสมใจ พวงมาลี
นางสมใจ เพ็ชรสุกใส
นางสมใจ มาศสุข
นางสมใจ มูลหลา
นางสาวสมใจ ยอดจันทร

๑๙๒๔๒
๑๙๒๔๓
๑๙๒๔๔
๑๙๒๔๕
๑๙๒๔๖
๑๙๒๔๗
๑๙๒๔๘
๑๙๒๔๙
๑๙๒๕๐
๑๙๒๕๑
๑๙๒๕๒
๑๙๒๕๓
๑๙๒๕๔
๑๙๒๕๕
๑๙๒๕๖
๑๙๒๕๗
๑๙๒๕๘
๑๙๒๕๙
๑๙๒๖๐
๑๙๒๖๑
๑๙๒๖๒
๑๙๒๖๓
๑๙๒๖๔
๑๙๒๖๕
๑๙๒๖๖
๑๙๒๖๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสมใจ ยาปาคาย
นางสมใจ ราศรี
นางสาวสมใจ เล็บเหล็ก
นางสาวสมใจ วงษทาขาม
นางสมใจ ศิริบูรณ
นางสมใจ สุขเกษม
นางสาวสมใจ สุขแกว
นางสมใจ อมรวุฒิพงศ
นางสาวสมใจนึก พูนพัฒนาพันธุ
นางสาวสมญา ศิรินันทา
นางสมถวิล เกล็ดจีน
นางสมถวิล คําแกว
นางสมถวิล จารเขียน
นางสมถวิล ซอไชยชนะ
นางสมถวิล ถาวรวงษ
นางสมถวิล นาลา
นางสมถวิล มิลภา
นางสมถวิล วรรณสวัสดิ์
นางสมถวิล วันนิจ
นางสมถวิล สระแกว
นางสมถวิล แสงนาก
นางสาวสมถวิล อดทน
นางสมทรง ไชยยะ
นางสมทรง ทองนวล
นางสมทรง พันธศรี
นางสมทรง ยาสุข

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๒๖๘
๑๙๒๖๙
๑๙๒๗๐
๑๙๒๗๑
๑๙๒๗๒
๑๙๒๗๓
๑๙๒๗๔
๑๙๒๗๕
๑๙๒๗๖
๑๙๒๗๗
๑๙๒๗๘
๑๙๒๗๙
๑๙๒๘๐
๑๙๒๘๑
๑๙๒๘๒
๑๙๒๘๓
๑๙๒๘๔
๑๙๒๘๕
๑๙๒๘๖
๑๙๒๘๗
๑๙๒๘๘
๑๙๒๘๙
๑๙๒๙๐
๑๙๒๙๑
๑๙๒๙๒
๑๙๒๙๓

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสมทรง ลาหนองแคน
นางสมทรง สะเดา
นางสมทรง อภิญญาวานิชยกุล
นางสมทรง อัชฌายะสุนทร
นางสมทรัพย บุญแตง
นางสาวสมนาถ ยอดมณี
นางสมนาถ แรมกระโทก
นางสมนึก กุลศิริ
นางสมนึก คฤหานนท
นางสมนึก จริงวาจา
นางสมนึก ทวาผักแวน
นางสมนึก นิลทัพ
นางสมนึก พุฒจันทร
นางสมนึก ลินทอง
นางสาวสมนึก ออนแกว
นางสมบัติ ใจหาญ
นางสมบัติ ปลัดศรีชวย
นางสาวสมบัติ เผาพงคคลาย
นางสาวสมบัติ พยัคฆพรม
นางสมบัติ เมืองขุนทด
นางสมบัติ วงคําใหญ
นางสาวสมบัติ ศรีพลทัศน
นางสมบัติ แสงฤทธิ์
นางสมบัติ หนองมวง
นางสมบุญ บุญรัตน
นางสมบุญ แปลงไธสง

๑๙๒๙๔
๑๙๒๙๕
๑๙๒๙๖
๑๙๒๙๗
๑๙๒๙๘
๑๙๒๙๙
๑๙๓๐๐
๑๙๓๐๑
๑๙๓๐๒
๑๙๓๐๓
๑๙๓๐๔
๑๙๓๐๕
๑๙๓๐๖
๑๙๓๐๗
๑๙๓๐๘
๑๙๓๐๙
๑๙๓๑๐
๑๙๓๑๑
๑๙๓๑๒
๑๙๓๑๓
๑๙๓๑๔
๑๙๓๑๕
๑๙๓๑๖
๑๙๓๑๗
๑๙๓๑๘
๑๙๓๑๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสมบุญ วรชิต
นางสมบูรณ กําเนิดสิงห
นางสมบูรณ แกวไชย
นางสมบูรณ จันทรแปลก
นางสาวสมบูรณ จินตุลา
นางสาวสมบูรณ จุลมุสิก
นางสมบูรณ เจริญรัมย
นางสมบูรณ ดวงจําปา
นางสาวสมบูรณ ธนะพิทักษ
นางสมบูรณ บุญนอม
นางสาวสมบูรณ ปนปก
นางสมบูรณ หนูสังข
นางสมประสงค สังสี
นางสมปราถนา จันทรประทัด
นางสมปอง กิติธะนะ
นางสมปอง แขมเกษม
นางสมปอง จักรโนวัน
นางสมปอง ดวงโสมา
นางสมปอง ดําเกาะ
นางสมปอง เดชคําภู
นางสาวสมปอง นาราศรี
นางสมปอง บุญศักดิ์เฉลิม
นางสมปอง ภูโสดา
นางสมปอง วรวงศ
นางสมปอง วัลลา
นางสมปอง ศรีกุดเลาะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๓๒๐
๑๙๓๒๑
๑๙๓๒๒
๑๙๓๒๓
๑๙๓๒๔
๑๙๓๒๕
๑๙๓๒๖
๑๙๓๒๗
๑๙๓๒๘
๑๙๓๒๙
๑๙๓๓๐
๑๙๓๓๑
๑๙๓๓๒
๑๙๓๓๓
๑๙๓๓๔
๑๙๓๓๕
๑๙๓๓๖
๑๙๓๓๗
๑๙๓๓๘
๑๙๓๓๙
๑๙๓๔๐
๑๙๓๔๑
๑๙๓๔๒
๑๙๓๔๓
๑๙๓๔๔
๑๙๓๔๕

นางสมปอง สมสะอาด
นางสมปอง หรพรอม
นางสาวสมปอง เหมือนวงษ
นางสาวสมพงศ สุขสวัสดิ์
นางสาวสมพร กุลนานันท
นางสมพร แกะริมา
นางสมพร จีนรัมย
นางสาวสมพร แซจัง
นางสาวสมพร ดวงสําฤทธิ์
นางสมพร ดาสา
นางสาวสมพร ติบรรณ
นางสาวสมพร ตุมกูล
นางสมพร ธรรมบุญ
นางสมพร ประดับทอง
นางสมพร พรมมา
นางสมพร พลสุด
นางสมพร มากคิด
นางสมพร รังแกว
นางสมพร รุจิเลิศ
นางสมพร โรหิตาภิรมย
นางสมพร ละออง
นางสมพร ลาสนาม
นางสมพร วงคแสนสี
นางสาวสมพร วงจักร
นางสมพร วงศประสิทธิ์
นางสมพร ศิริเมือง

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๓๔๖
๑๙๓๔๗
๑๙๓๔๘
๑๙๓๔๙
๑๙๓๕๐
๑๙๓๕๑
๑๙๓๕๒
๑๙๓๕๓
๑๙๓๕๔
๑๙๓๕๕
๑๙๓๕๖
๑๙๓๕๗
๑๙๓๕๘
๑๙๓๕๙
๑๙๓๖๐
๑๙๓๖๑
๑๙๓๖๒
๑๙๓๖๓
๑๙๓๖๔
๑๙๓๖๕
๑๙๓๖๖
๑๙๓๖๗
๑๙๓๖๘
๑๙๓๖๙
๑๙๓๗๐
๑๙๓๗๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสมพร สิมมาสุด
นางสาวสมพร สีเขียว
นางสมพร สีทองเขียว
นางสมพร สุขอุม
นางสาวสมพร หมายดี
นางสาวสมพร หิรัญลักษณสุต
นางสมพร ออนทุม
นางสมพร อุทรักษ
นางสมพร เฮงขวัญ
นางสาวสมพรชัย บุญธนาธิรัตน
นางสาวสมพิศ กีรติโสภณ
นางสมพิศ คัดทะจันทร
นางสมพิศ เคารพ
นางสมพิศ ดามาพงษ
นางสมพิศ ทองกุล
นางสมพิศ ปะโสทะกัง
นางสาวสมพิศ มาแกว
นางสมพิศ ไววอง
นางสาวสมพิศ สายญาติ
นางสมพิศ อบภิรมย
นางสาวสมพิส ชลอวงษ
นางสมเพชร จิตจักร
นางสมเพชร มูลหา
นางสมเพศ พอขันชาย
นางสมเพียร ถิ่นชีลอง
นางสมภรณ อันทะชัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๓๗๒
๑๙๓๗๓
๑๙๓๗๔
๑๙๓๗๕
๑๙๓๗๖
๑๙๓๗๗
๑๙๓๗๘
๑๙๓๗๙
๑๙๓๘๐
๑๙๓๘๑
๑๙๓๘๒
๑๙๓๘๓
๑๙๓๘๔
๑๙๓๘๕
๑๙๓๘๖
๑๙๓๘๗
๑๙๓๘๘
๑๙๓๘๙
๑๙๓๙๐
๑๙๓๙๑
๑๙๓๙๒
๑๙๓๙๓
๑๙๓๙๔
๑๙๓๙๕
๑๙๓๙๖
๑๙๓๙๗

นางสาวสมภาร ตันสมรส
นางสมมณีย มัคสิงห
นางสมร แกวกา
นางสมร จงกล
นางสาวสมร ชองงาม
นางสาวสมร ชูฤทธิ์
นางสมร ดวงรัตน
นางสมร แสงชํานิ
นางสมรลักษณ สุทินนะ
นางสมรสิงห เพียสา
นางสมรัก โชติดําเกิง
นางสมรักษ เชิดโกทา
นางสาวสมรักษ ทิวงศษา
นางสมรักษ พนภัย
นางสมฤดี จารยโพธิ์
นางสมฤดี ธนโชติกฤตชัย
นางสาวสมฤดี โพธิ์งาม
นางสมฤดี ภูกะเดา
นางสาวสมฤดี สุขเกิด
นางสมฤดี สุทธหลวง
นางสมฤดี แสนเภา
นางสาวสมฤดี อยูดี
นางสมฤทัย แกวเขียว
นางสมฤทัย ชูเชิด
นางสมฤทัย นัครามนตรี
นางสมฤทัย ระศรีนวล

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๓๙๘
๑๙๓๙๙
๑๙๔๐๐
๑๙๔๐๑
๑๙๔๐๒
๑๙๔๐๓
๑๙๔๐๔
๑๙๔๐๕
๑๙๔๐๖
๑๙๔๐๗
๑๙๔๐๘
๑๙๔๐๙
๑๙๔๑๐
๑๙๔๑๑
๑๙๔๑๒
๑๙๔๑๓
๑๙๔๑๔
๑๙๔๑๕
๑๙๔๑๖
๑๙๔๑๗
๑๙๔๑๘
๑๙๔๑๙
๑๙๔๒๐
๑๙๔๒๑
๑๙๔๒๒
๑๙๔๒๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสมลักษณ ขจรภพ
นางสมลักษณ คล้ําชื่น
นางสมลักษณ จันทหาร
นางสมลักษณ ชํานาญศรี
นางสาวสมลักษณ เทศประสิทธิ์
นางสมลักษณ แรงกสิวิทย
นางสมลักษณ อุดม
นางสมลิ้ม พิลึก
นางสมลิ้ม ศรีทิม
นางสมวดี มงคลศรี
นางสาวสมศรี กลิ่นอําไพ
นางสมศรี แกวเจริญ
นางสมศรี ชูเนตร
นางสมศรี ธรรมไชย
นางสาวสมศรี เนาวประโคน
นางสมศรี ปริญญา
นางสมศรี ผลจันทร
นางสมศรี โพทะโสม
นางสมศรี ระดารุต
นางสมศรี รัตนศรี
นางสมศรี ศรีใหม
นางสมศรี ศิลาชาล
นางสมศรี สวัสดี
นางสาวสมศรี หนูทอง
นางสมศรี หมั่นสกุล
นางสมศรี อดุลยรัตนพันธุ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๔๒๔
๑๙๔๒๕
๑๙๔๒๖
๑๙๔๒๗
๑๙๔๒๘
๑๙๔๒๙
๑๙๔๓๐
๑๙๔๓๑
๑๙๔๓๒
๑๙๔๓๓
๑๙๔๓๔
๑๙๔๓๕
๑๙๔๓๖
๑๙๔๓๗
๑๙๔๓๘
๑๙๔๓๙
๑๙๔๔๐
๑๙๔๔๑
๑๙๔๔๒
๑๙๔๔๓
๑๙๔๔๔
๑๙๔๔๕
๑๙๔๔๖
๑๙๔๔๗
๑๙๔๔๘
๑๙๔๔๙

นางสมสกูล เหม็นหวาด
นางสมสมร ศรีสวาง
นางสมสมร ศรีแสง
นางสมสมัย เกตุพิบูลย
นางสมสมัย คารลสัน
นางสมสมัย บุญไทย
นางสมสมัย วรรณพรามณ
นางสมสมัย ออนคํา
นางสมสวน ชุมวาส
นางสมสวน มีสติ
นางสมสวย เจียรนัย
นางสาวสมสวย แจมเรือน
นางสมสะอาด สุวรรณพันธ
นางสมสา งามเลิศ
นางสาวสมสุข เอี่ยมพาหล
นางสมสุดา จันทรชัย
นางสาวสมหญิง คายเลิศ
นางสมหญิง ไชยพรม
นางสมหญิง บุญปน
นางสมหญิง พันธุทูล
นางสมหมาย กอนเงิน
นางสมหมาย แกวคํา
นางสมหมาย ธีระวงศภิญโญ
นางสาวสมหมาย บัวมณี
นางสมหมาย พงษกองเงิน
นางสมหมาย แพงวาป

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๔๕๐
๑๙๔๕๑
๑๙๔๕๒
๑๙๔๕๓
๑๙๔๕๔
๑๙๔๕๕
๑๙๔๕๖
๑๙๔๕๗
๑๙๔๕๘
๑๙๔๕๙
๑๙๔๖๐
๑๙๔๖๑
๑๙๔๖๒
๑๙๔๖๓
๑๙๔๖๔
๑๙๔๖๕
๑๙๔๖๖
๑๙๔๖๗
๑๙๔๖๘
๑๙๔๖๙
๑๙๔๗๐
๑๙๔๗๑
๑๙๔๗๒
๑๙๔๗๓
๑๙๔๗๔
๑๙๔๗๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสมหมาย มุณีรัตน
นางสมหมาย รัตนกิจไพศาล
นางสมหมาย วิทยารัตน
นางสมหมาย ศรีกระจาง
นางสมหมาย ศรีกุล
นางสาวสมหมาย สาระเสน
นางสมหมายรติ จันทรสอน
นางสมหราย วันเย็น
นางสาวสมหวัง อังสนุ
นางสาวสมอิง ตระหงาน
นางสมัชญา ชมคํา
นางสาวสมัญญา หะยีหามะ
นางสมัย สาลีศรี
นางสมัย แสนโสม
นางสมาน ศุภคุณภิญโญ
นางสมาพร กันอิน
นางสมาพร การินทร
นางสมาพร เดชาฤทธิ์
นางสมาพร ทุมมากรณ
นางสมาพร นิพขันธุ
นางสาวสมาพร วรสีหะ
นางสมาพร ศรีออนจันทร
นางสมาพร สมหวัง
นางสมาพร เสียนขุนทด
นางสมาภรณ ชนิดพันธ
นางสมาภรณ ดวงฤทธิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๔๗๖
๑๙๔๗๗
๑๙๔๗๘
๑๙๔๗๙
๑๙๔๘๐
๑๙๔๘๑
๑๙๔๘๒
๑๙๔๘๓
๑๙๔๘๔
๑๙๔๘๕
๑๙๔๘๖
๑๙๔๘๗
๑๙๔๘๘
๑๙๔๘๙
๑๙๔๙๐
๑๙๔๙๑
๑๙๔๙๒
๑๙๔๙๓
๑๙๔๙๔
๑๙๔๙๕
๑๙๔๙๖
๑๙๔๙๗
๑๙๔๙๘
๑๙๔๙๙
๑๙๕๐๐
๑๙๕๐๑

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสมิตานันต สุขมาก
นางสยุมพร นาคจรูญ
นางสาวสรกมล เริงศิริ
นางสรรฒนา ทองสวาง
นางสรรพมงคล จันทรดง
นางสรวงสุดา มูลมา
นางสรวงสุดา ศิลากุล
นางสาวสรวย ขึ่มกุล
นางสรวีย เคียนสันเทียะ
นางสรศรี คงมี
นางสาวสรอย ทิพเนตร
นางสรอยทอง โสภา
นางสรอยนภา หอมเจริญ
นางสรอยเพชร วงษอุทิศ
นางสาวสรอยสน นพภารัมย
นางสรอยสวาท อินทรพาเพียร
นางสรอยสุนีย จันออน
นางสรัญญา กลมกูล
นางสรัญญา ชัยนอก
นางสรัญญา ชัยวิศิษฎ
นางสรัญญา โชติกลาง
นางสรัญญา ถาวรกุล
นางสรัญญา บุดดา
นางสาวสรัญญา ปาวรีย
นางสรัญญา อุดมแสน
นางสรัญณา ทองสงา

๑๙๕๐๒
๑๙๕๐๓
๑๙๕๐๔
๑๙๕๐๕
๑๙๕๐๖
๑๙๕๐๗
๑๙๕๐๘
๑๙๕๐๙
๑๙๕๑๐
๑๙๕๑๑
๑๙๕๑๒
๑๙๕๑๓
๑๙๕๑๔
๑๙๕๑๕
๑๙๕๑๖
๑๙๕๑๗
๑๙๕๑๘
๑๙๕๑๙
๑๙๕๒๐
๑๙๕๒๑
๑๙๕๒๒
๑๙๕๒๓
๑๙๕๒๔
๑๙๕๒๕
๑๙๕๒๖
๑๙๕๒๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสรัญรัตน ขวามาตร
นางสรัลรัศมิ์ จันทรเพ็ญ
นางสราญ บุญมาก
นางสาวสราญทิพย เอมโอษฐ
นางสราญรัตน เกตุกุญชร
นางสราญรัตน ชิโกศรี
นางสราญรัตน อิสระชัยเสาวกุล
นางสรานันท นามหาไชย
นางสรานันท บุญชู
นางสรารัตน ทัพพันธ
นางสรารัตน หมั่นศึกษา
นางสาวสราลี สุขประเสริฐ
นางสาวสราลีย ศรีปญญา
นางสริญญา แพงมา
นางสาวสริดา จําปาหอม
นางสริตา พิสิฐแกวภากร
นางสาวสรินญา ฉวีนวน
นางสรินธร เลาดี
นางสรินยา ศรีธัญ
นางสรีรัตน จีระตระกูล
นางสรุชา หุตะจูฑะ
นางสาวสโรชา หลายอดนอย
นางสลักจิตต สาธราลัย
นางสลับ เดิมทํารัมย
นางสลับศรี เจริญเวช
นางสาวสลิตา ชัยกุล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๕๒๘
๑๙๕๒๙
๑๙๕๓๐
๑๙๕๓๑
๑๙๕๓๒
๑๙๕๓๓
๑๙๕๓๔
๑๙๕๓๕
๑๙๕๓๖
๑๙๕๓๗
๑๙๕๓๘
๑๙๕๓๙
๑๙๕๔๐
๑๙๕๔๑
๑๙๕๔๒
๑๙๕๔๓
๑๙๕๔๔
๑๙๕๔๕
๑๙๕๔๖
๑๙๕๔๗
๑๙๕๔๘
๑๙๕๔๙
๑๙๕๕๐
๑๙๕๕๑
๑๙๕๕๒
๑๙๕๕๓

นางสลินกาญจน ภูผา
นางสาวสลินดา โคตรภักดี
นางสาวสลิลรัตน อูบแกว
นางสลิลโรจน บุญตาราษฏร
นางสาวสวนิต บุญลี
นางสาวสวนีย กระจงกลาง
นางสวนีย คูธนบดี
นางสวภัทร หอมหวล
นางสวภา ศิริ
นางสาวสวรรค ประชัน
นางสวรรณ ธรรมธุระ
นางสวรรยา เกสโร
นางสาวสวริณทร หอมดวง
สิบเอกหญิง สวรินทร เสือโต
นางสวลี กานิล
นางสวางจิตต อุนน้ําเที่ยง
นางสาวสวางจิตร ปดทุม
นางสวาท โชติวังโส
นางสาวสวาท บุญประจักษ
นางสาวสวาสดิ์ ปานเพ็ง
นางสวิชญา ดลตรี
นางสหัตถยา ปนประเสริฐ
นางสาวสองนภา สายทองดี
นางสอบารียะ ยีสมัน
นางสาวสอบารียะห อุสมาน
นางสาวสอย บัวงาม

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๕๕๔
๑๙๕๕๕
๑๙๕๕๖
๑๙๕๕๗
๑๙๕๕๘
๑๙๕๕๙
๑๙๕๖๐
๑๙๕๖๑
๑๙๕๖๒
๑๙๕๖๓
๑๙๕๖๔
๑๙๕๖๕
๑๙๕๖๖
๑๙๕๖๗
๑๙๕๖๘
๑๙๕๖๙
๑๙๕๗๐
๑๙๕๗๑
๑๙๕๗๒
๑๙๕๗๓
๑๙๕๗๔
๑๙๕๗๕
๑๙๕๗๖
๑๙๕๗๗
๑๙๕๗๘
๑๙๕๗๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสอางค วิพัฒนโสภากร
นางสอาด คงเปยม
นางสอาด พรมนอก
นางสาวสะคราญนิตย นามละคร
นางสะใบ บุญสิทธิ์
นางสะไบแพร เศษสุวรรณ
นางสะปยะ มะดาอิง
นางสะอาด บุตรเต
นางสักการะ อารมยเย็น
นางสาวสังเกตุ ตาลเสี้ยน
นางสังวน พุมหมอก
นางสังวร สมรูป
นางสังวาล กิติเงิน
นางสังวาล ขําคม
นางสาวสังวาล ชาวเหนือ
นางสังวาล บรรลังสี
นางสังวาล ปญญาหลา
นางสังวาล สีสูงเนิน
นางสาวสังวาลย จันละมูล
นางสังวาลย ผลาภิรมย
นางสังวาลย มายุพัน
นางสาวสังเวียน แกวดี
นางสังเวียน นฤนรกุลโสภิต
นางสาวสังเวียน ศรีจันทรกาศ
นางสัจจพร ลาดโพธิ์
นางสัจจา กิจขยัน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๕๘๐ นางสัญญลักษณ จิตมณี
๑๙๕๘๑ นางสัญญา กวั้งซวน
๑๙๕๘๒ นางสาวสัญลักษณ
สกุลสังขะพิพัฒน
๑๙๕๘๓ นางสัณหพิชชา ชวนสําราญ
๑๙๕๘๔ นางสาวสัณหฤทัย โลนุช
๑๙๕๘๕ นางสันทนา กาพยกลอน
๑๙๕๘๖ นางสันทนา ชมภูวิเศษ
๑๙๕๘๗ นางสันทนา พันธมา
๑๙๕๘๘ นางสัมพันธ ปานชัย
๑๙๕๘๙ นางสัมฤทธิ์ วิมลเศรษฐ
๑๙๕๙๐ นางสัมฤทธิ์พร พบขุนทด
๑๙๕๙๑ นางสัสดี พางาม
๑๙๕๙๒ นางสากิยา ศิริวงษ
๑๙๕๙๓ นางสาคร กุลพอ
๑๙๕๙๔ นางสาวสาคร เด็กหลี
๑๙๕๙๕ นางสาคร ธินันท
๑๙๕๙๖ นางสาคร บังเกิด
๑๙๕๙๗ นางสาวสาคร ลาภูตะมะ
๑๙๕๙๘ นางสาคร วัฒนกุล
๑๙๕๙๙ นางสาคร ศรีคําหลอม
๑๙๖๐๐ นางสาคร สุขนาบัว
๑๙๖๐๑ นางสาวสาคร สุภัทรประทีป
๑๙๖๐๒ นางสาคร เสริมแกว
๑๙๖๐๓ นางสาคร อินตะสิน
๑๙๖๐๔ นางสาณีพร สันติกุล

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๖๐๕
๑๙๖๐๖
๑๙๖๐๗
๑๙๖๐๘
๑๙๖๐๙
๑๙๖๑๐
๑๙๖๑๑
๑๙๖๑๒
๑๙๖๑๓
๑๙๖๑๔
๑๙๖๑๕
๑๙๖๑๖
๑๙๖๑๗
๑๙๖๑๘
๑๙๖๑๙
๑๙๖๒๐
๑๙๖๒๑
๑๙๖๒๒
๑๙๖๒๓
๑๙๖๒๔
๑๙๖๒๕
๑๙๖๒๖
๑๙๖๒๗
๑๙๖๒๘
๑๙๖๒๙
๑๙๖๓๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาทิพย จันทรดวง
นางสาธนี วงศอินทร
นางสาธนีย สุดาปน
นางสาธิกา กิตติธนดิตถ
นางสาธิฏา เห็มชะนาม
นางสาธิตา เซียรัมย
นางสาธิตา บุญตอ
นางสาธิยา สิทธิศร
นางสานิตย เพชรเรือง
นางสาฝเยาะ หวังเก็ม
นางสามารถ ปานสุทธิ์
นางสายแกว เชิงหอม
นางสายจิตร หอยจันทร
นางสายใจ เกรททิ
นางสายใจ แกวเปง
นางสายใจ ขาวหอม
นางสายใจ คันธี
นางสายใจ แคลวเครือ
นางสายใจ ชอรักษ
นางสาวสายใจ เทียมศักดิ์
นางสายใจ เบ็ญหมัด
นางสาวสายใจ เปงปา
นางสายใจ ใฝจิต
นางสาวสายใจ พรมปาวงศ
นางสาวสายใจ พุมถาวร
นางสาวสายใจ มีสวนทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๖๓๑
๑๙๖๓๒
๑๙๖๓๓
๑๙๖๓๔
๑๙๖๓๕
๑๙๖๓๖
๑๙๖๓๗
๑๙๖๓๘
๑๙๖๓๙
๑๙๖๔๐
๑๙๖๔๑
๑๙๖๔๒
๑๙๖๔๓
๑๙๖๔๔
๑๙๖๔๕
๑๙๖๔๖
๑๙๖๔๗
๑๙๖๔๘
๑๙๖๔๙
๑๙๖๕๐
๑๙๖๕๑
๑๙๖๕๒
๑๙๖๕๓
๑๙๖๕๔
๑๙๖๕๕
๑๙๖๕๖

นางสาวสายใจ วิลัยทอง
นางสายใจ ศรีประทุมวงศ
นางสายชม ไชยศรี
นางสายชล แกวเพชร
นางสายชล ชาติไทย
นางสายชล ดวงบุปผา
นางสายชล ตายนิล
นางสาวสายชล ทะริยะ
นางสายชล บาริศรี
นางสายชล เพชรศรี
นางสายชล โรจนสุวรรณ
นางสายชล อุนสุข
นางสายดี เกื้อสุข
นางสายตา นําแกว
นางสายทอง จันทอน
นางสายทอง จินะฟอง
นางสายทอง เชื้อพงษ
นางสายทอง มณีเชษฐา
นางสาวสายทอง สมเชื้อ
นางสายทอง สิงจานุสงค
นางสายทอง หมื่นภักดี
นางสาวสายทิพย ออดพันธ
นางสายธาร จีรดิษฐ
นางสายธาร เนมขุนทด
นางสาวสายเนตร ศรีสมพงษ
นางสายบัว พิมพมหา

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๖๕๗
๑๙๖๕๘
๑๙๖๕๙
๑๙๖๖๐
๑๙๖๖๑
๑๙๖๖๒
๑๙๖๖๓
๑๙๖๖๔
๑๙๖๖๕
๑๙๖๖๖
๑๙๖๖๗
๑๙๖๖๘
๑๙๖๖๙
๑๙๖๗๐
๑๙๖๗๑
๑๙๖๗๒
๑๙๖๗๓
๑๙๖๗๔
๑๙๖๗๕
๑๙๖๗๖
๑๙๖๗๗
๑๙๖๗๘
๑๙๖๗๙
๑๙๖๘๐
๑๙๖๘๑
๑๙๖๘๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสายฝน กระษาปณการ
นางสาวสายฝน กาทองทุง
นางสายฝน การักษ
นางสาวสายฝน เกิดสวัสดิ์
นางสายฝน แกวสระโมลี
นางสายฝน ชูนิรันด
นางสาวสายฝน ดวงสีทอง
นางสายฝน ติ๊บปนวงค
นางสาวสายฝน ทรัพยสิน
นางสายฝน ยอดสงา
นางสายฝน เลาเรียนดี
นางสาวสายฝน ศรีวงษ
นางสาวสายฝน สมหารวงค
นางสายฝน สุวรรณศักดิ์
นางสาวสายฝน แสนยนต
นางสายพิณ กอผจญ
นางสาวสายพิณ คําวงศษา
นางสาวสายพิณ ทับลอม
นางสาวสายพิณ พัชรพร
นางสาวสายพิณ พิมล
นางสาวสายพิณ ภูมิประโคน
นางสายพิณ เมฆหมอก
นางสายพิณ แสนพรม
นางสาวสายพิน กองกระโทก
นางสายพิน ชัยกิจวรากูล
นางสายพิน ชุมใจ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๖๘๓
๑๙๖๘๔
๑๙๖๘๕
๑๙๖๘๖
๑๙๖๘๗
๑๙๖๘๘
๑๙๖๘๙
๑๙๖๙๐
๑๙๖๙๑
๑๙๖๙๒
๑๙๖๙๓
๑๙๖๙๔
๑๙๖๙๕
๑๙๖๙๖
๑๙๖๙๗
๑๙๖๙๘
๑๙๖๙๙
๑๙๗๐๐
๑๙๗๐๑
๑๙๗๐๒
๑๙๗๐๓
๑๙๗๐๔
๑๙๗๐๕
๑๙๗๐๖
๑๙๗๐๗
๑๙๗๐๘

นางสายพิน ปาระมี
นางสายพิน พรมฤทธิ์
นางสายพิน เพ็ชรสกูล
นางสาวสายพิน มิลภา
นางสาวสายรุง ทินสมุทร
นางสายรุง ประดิษฐ
นางสายรุง เปรมปริ่ม
นางสาวสายรุง เมืองวงษ
นางสายรุง ศรีพยอม
นางสาวสายรุง สาระสุภาพ
นางสาวสายรุง เสมอ
นางสาวสายรุง แสนกลา
นางสายลม บุญสุข
นางสาวสายลม พิลึก
นางสายวารุณ เพ็ชรรัตน
นางสายสนีย มีมาก
นางสายสม บุญวงษ
นางสายสมภาร ทะไกรเนตร
นางสายสมร แคนังเรียะ
นางสายสมร ดลจิรพิสิฐ
นางสายสมร ไตรธิเลน
นางสายสมร รอบเมือง
นางสายสมร สุทธศิลป
นางสายสมร อินทรพาณิชย
นางสาวสายสวาท เกษนา
นางสายสวาท โลหศิริปญญา

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๙๗๐๙ นางสายสวาท วิชัยอินทรชาติ
๑๙๗๑๐ วาที่รอยตรีหญิง สายสวาท
สุขวิชัย
๑๙๗๑๑ นางสายสุณี ตอแตม
๑๙๗๑๒ นางสาวสายสุณี ทองสวย
๑๙๗๑๓ นางสายสุณีย แกวนิมิตร
๑๙๗๑๔ นางสายสุณีย ชโลธร
๑๙๗๑๕ นางสายสุดา สรอยสวิง
๑๙๗๑๖ นางสาวสายสุดา แสนยามูล
๑๙๗๑๗ นางสายสุนีย จอดนอก
๑๙๗๑๘ นางสายสุนีย ทาวนอย
๑๙๗๑๙ นางสาวสายสุนีย นาอุดม
๑๙๗๒๐ นางสายสุนีย ปุณณะรัตน
๑๙๗๒๑ นางสายสุนีย สังขกลาง
๑๙๗๒๒ นางสายสุรีย อินทิพย
๑๙๗๒๓ นางสาวสายหมอก ขุนศักดา
๑๙๗๒๔ นางสายหยาด จันทรคูเมือง
๑๙๗๒๕ นางสายหยุด กิจสุวรรณ
๑๙๗๒๖ นางสายหยุด ขุนทิพยทอง
๑๙๗๒๗ นางสายหยุด ดีรบรัมย
๑๙๗๒๘ นางสายหยุด โตรัตน
๑๙๗๒๙ นางสายหยุด วงคหิรัญ
๑๙๗๓๐ นางสาวสายหยุด หาวเจริญ
๑๙๗๓๑ นางสายใหม บุหมัน
๑๙๗๓๒ นางสาวสายใหม ภารประดับ
๑๙๗๓๓ นางสายไหม จิตรหลัง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๗๓๔
๑๙๗๓๕
๑๙๗๓๖
๑๙๗๓๗
๑๙๗๓๘
๑๙๗๓๙
๑๙๗๔๐
๑๙๗๔๑
๑๙๗๔๒
๑๙๗๔๓
๑๙๗๔๔
๑๙๗๔๕
๑๙๗๔๖
๑๙๗๔๗
๑๙๗๔๘
๑๙๗๔๙
๑๙๗๕๐
๑๙๗๕๑
๑๙๗๕๒
๑๙๗๕๓
๑๙๗๕๔
๑๙๗๕๕
๑๙๗๕๖
๑๙๗๕๗
๑๙๗๕๘
๑๙๗๕๙

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสายไหม ผลวาด
นางสายอรุณ ปญญาจันทร
นางสายัณ สุขเกตุ
นางสายัน แกวพรม
นางสายันต หอมขจร
นางสาวสารคาม สยามประโคน
นางสารพี ศรีทัน
นางสาวสารภี กอยการุณ
นางสาวสารภี ชูนุกูลพงษ
นางสารภี ทองเลิศ
นางสารภี เผือกเอี่ยม
นางสารภี พรหมมี
นางสารภี มโนบาล
นางสาวสารภี เมธประสพสันต
นางสารภี วินิจสิริ
นางสารภี สงวนนาม
นางสารภี เหมมูล
นางสาวสารภี เหมาะสม
นางสารภี อรัญพฤกษ
นางสาระภี มนุษย
นางสาวสาริณี มิ่งขวัญ
นางสาวสาริศา จันทรแรม
นางสาริศา ดวงจันทา
นางสาริศา วารุกะกุล
นางสาวสารี เจริญชัย
นางสารี วงศ ณ ศรี

๑๙๗๖๐
๑๙๗๖๑
๑๙๗๖๒
๑๙๗๖๓
๑๙๗๖๔
๑๙๗๖๕
๑๙๗๖๖
๑๙๗๖๗
๑๙๗๖๘
๑๙๗๖๙
๑๙๗๗๐
๑๙๗๗๑
๑๙๗๗๒
๑๙๗๗๓
๑๙๗๗๔
๑๙๗๗๕
๑๙๗๗๖
๑๙๗๗๗
๑๙๗๗๘
๑๙๗๗๙
๑๙๗๘๐
๑๙๗๘๑
๑๙๗๘๒
๑๙๗๘๓
๑๙๗๘๔
๑๙๗๘๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสารีปะห อาษาสุจริต
นางสารีปะห อุสมาน
นางสาวสารีย นุมนวล
นางสาวสารียัน อูเซ็ง
นางสาวสาเรศ กันทะสร
นางสาโรจน อินควรชุม
นางสาลิกา พันธใหญ
นางสาวสาลินี จงใจสุรธรรม
นางสาลินี จิราสุวัฒน
นางสาวสาลินี บินมูซอ
นางสาลินี พานจันทร
นางสาลินี สุขศิริ
นางสาวสาลินี เสถียรวงศนุษา
นางสาวสาลินี เอี่ยมกี่
นางสาลี ชีประวัติชัย
นางสาลี เหล็มนุย
นางสาลี่ ฉัตรจันทร
นางสาวสาวณี กรรโณ
นางสาวรรณา ฐิติสุริยารักษ
นางสาวลี ลิ่มวัน
นางสาวัลย หิงสันเทียะ
นางสาวิตรี กาฬหวา
นางสาวสาวิตรี คลายจันทร
นางสาวสาวิตรี จันทะคาม
นางสาวสาวิตรี ดีสินธุ
นางสาวสาวิตรี ตุมมี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๗๘๖
๑๙๗๘๗
๑๙๗๘๘
๑๙๗๘๙
๑๙๗๙๐
๑๙๗๙๑
๑๙๗๙๒
๑๙๗๙๓
๑๙๗๙๔
๑๙๗๙๕
๑๙๗๙๖
๑๙๗๙๗
๑๙๗๙๘
๑๙๗๙๙
๑๙๘๐๐
๑๙๘๐๑
๑๙๘๐๒
๑๙๘๐๓
๑๙๘๐๔
๑๙๘๐๕
๑๙๘๐๖
๑๙๘๐๗
๑๙๘๐๘
๑๙๘๐๙
๑๙๘๑๐
๑๙๘๑๑

นางสาวิตรี โตะยูโซะ
นางสาวิตรี ธีระสาร
นางสาวสาวิตรี บุตรดามา
นางสาวิตรี เบาจิตต
นางสาวิตรี ประไพเพชร
นางสาวิตรี ปนแกว
นางสาวสาวิตรี ปารีพันธ
นางสาวิตรี พุทมิสุทธิ์
นางสาวิตรี โพธิ์ภักดีกูล
นางสาวิตรี มโนวรณ
นางสาวสาวิตรี มุสิราช
นางสาวิตรี เรือนจันทร
นางสาวิตรี วิเศษสาคร
นางสาวสาวิตรี ศรีศักดา
นางสาวสาวิตรี สิงหใหม
นางสาวินี อวมทร
นางสาวสาหราย ทองคํา
นางสาหานิ สาและ
นางสํานวน พวงจันทร
นางสําเนา กุลแกว
นางสําเนา พงษอารีย
นางสาวสําเนา มาหา
นางสําเนาว ศรีอรุณ
นางสําเนียง กัลยา
นางสําเนียง แกวกําแพง
นางสาวสําเนียง โกพา

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๘๑๒
๑๙๘๑๓
๑๙๘๑๔
๑๙๘๑๕
๑๙๘๑๖
๑๙๘๑๗
๑๙๘๑๘
๑๙๘๑๙
๑๙๘๒๐
๑๙๘๒๑
๑๙๘๒๒
๑๙๘๒๓
๑๙๘๒๔
๑๙๘๒๕
๑๙๘๒๖
๑๙๘๒๗
๑๙๘๒๘
๑๙๘๒๙
๑๙๘๓๐
๑๙๘๓๑
๑๙๘๓๒
๑๙๘๓๓
๑๙๘๓๔
๑๙๘๓๕
๑๙๘๓๖
๑๙๘๓๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสําเนียง ไกรนรา
นางสําเนียง คงสมัย
นางสําเนียง ชูชีพ
นางสําเนียง ประยุทธเต
นางสําเนียง ศิริไกรวัฒนาวงศ
นางสําเนียง ศิลปสูงเนิน
นางสาวสําเนียง สุวรรณนุรักษ
นางสําเนียง อบเหลือง
นางสําเภา ดวงกระจาย
นางสําเภา ศรกองแดง
นางสาวสํารวย คงฤทธิ์
นางสํารวย คุมสุวรรณ
นางสํารวย เทียบกลาง
นางสํารวย รื่นรมย
นางสํารวย สุขพอคา
นางสาวสํารอง เสนงาม
นางสําราญ จาบาล
นางสําราญ ชัยเพชร
นางสําราญ เทียรเดช
นางสําราญ นาคเสน
สิบเอกหญิง สําราญ นาถธีระพงษ
นางสาวสําราญ ผิวทองออน
นางสําราญ เพชรศรี
นางสําราญ มิ่งชัย
นางสาวสําราญ วรรณสา
นางสําราญ สมานจิตต

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๘๓๘
๑๙๘๓๙
๑๙๘๔๐
๑๙๘๔๑
๑๙๘๔๒
๑๙๘๔๓
๑๙๘๔๔
๑๙๘๔๕
๑๙๘๔๖
๑๙๘๔๗
๑๙๘๔๘
๑๙๘๔๙
๑๙๘๕๐
๑๙๘๕๑
๑๙๘๕๒
๑๙๘๕๓
๑๙๘๕๔
๑๙๘๕๕
๑๙๘๕๖
๑๙๘๕๗
๑๙๘๕๘
๑๙๘๕๙
๑๙๘๖๐
๑๙๘๖๑
๑๙๘๖๒
๑๙๘๖๓

นางสําราญ สุสี
นางสําราญ โสวภาค
นางสาวสํารี ผิวผอง
นางสําเริง ไทรทองมี
นางสําเริง พลสยม
นางสาวสําเริง ศรีพลอย
นางสําเรียง ศรีเพชร
นางสําฤทธิ์ เลิกนอก
นางสําฤทธิ์ ศิลาแกว
นางสําฤทธิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา
นางสําลี ชมภูพฤกษ
นางสาวสําลี ธนูแกว
นางสําลี ไหลครบุรี
นางสาวสําอาง พรมบุตร
นางสําอาง สังขยก
นางสําอางค แกวธรรมมา
นางสาวสําอางค นิลพัทธ
นางสําอางค บุญอากาศ
นางสาวสําอางค พิศเพ็ง
นางสําอางค มัจฉาสกุล
นางสําอางค วัชรพัฒนกุล
นางสําอางค สดใส
นางสิดาพร แสงสวาง
นางสิดารัศมิ์ เพชรเรือนทอง
นางสาวสิตานัน พิมพรินทร
นางสิตานันท มั่นฟก

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๘๖๔
๑๙๘๖๕
๑๙๘๖๖
๑๙๘๖๗
๑๙๘๖๘
๑๙๘๖๙
๑๙๘๗๐
๑๙๘๗๑
๑๙๘๗๒
๑๙๘๗๓
๑๙๘๗๔
๑๙๘๗๕
๑๙๘๗๖
๑๙๘๗๗
๑๙๘๗๘
๑๙๘๗๙
๑๙๘๘๐
๑๙๘๘๑
๑๙๘๘๒
๑๙๘๘๓
๑๙๘๘๔
๑๙๘๘๕
๑๙๘๘๖
๑๙๘๘๗
๑๙๘๘๘
๑๙๘๘๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสิตานันท ศรีเมือง
นางสิทธิณี กะทู
นางสิทธิภาท เทพคํามี
นางสินใจ เลิศสงคราม
นางสาวสินานาถ สุวรรณโชติ
นางสินาเรศ พลงาม
นางสาวสินีกานต แฟงสุวรรณ
นางสินีนาฎ โสภารักษ
นางสินีนาฏ เขียวระยับ
นางสินีนาฏ คชออน
นางสินีนาฏ ชาญธัญกรรม
นางสินีนาถ พรหมนาค
นางสินีนาถ พัวอุดมเจริญ
นางสินีนารถ จันทรลาม
นางสาวสินีนิตย การปลูก
นางสาวสินีรัชต สุทธิแพทย
นางสิเนหา ชัยสุวรรณ
นางสาวสิยาพัฐ กันทะเครือ
นางสิรดา ทองอินทร
นางสิรตี ชัยเดช
นางสิรธร ศักดิ์สูง
นางสิรนันท จันทรอวม
นางสาวสิรภัทร ไกรสิทธิ์
นางสิรยา เลิศไกร
นางสิริกร แกนแกว
นางสิริกร คงกลา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๘๙๐
๑๙๘๙๑
๑๙๘๙๒
๑๙๘๙๓
๑๙๘๙๔
๑๙๘๙๕
๑๙๘๙๖
๑๙๘๙๗
๑๙๘๙๘
๑๙๘๙๙
๑๙๙๐๐
๑๙๙๐๑
๑๙๙๐๒
๑๙๙๐๓
๑๙๙๐๔
๑๙๙๐๕
๑๙๙๐๖
๑๙๙๐๗
๑๙๙๐๘
๑๙๙๐๙
๑๙๙๑๐
๑๙๙๑๑
๑๙๙๑๒
๑๙๙๑๓
๑๙๙๑๔
๑๙๙๑๕

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสิริกร เดนดวง
นางสิริกร โทกําจัด
นางสาวสิริกร ประทุมทอง
นางสาวสิริกร พรมทา
นางสิริกร พลายงาม
นางสาวสิริกร ภูผา
นางสิริกร แมนเมธี
นางสาวสิริกร ศรีเพชรภาภร
นางสิริกัญญา คาเนดะ
นางสิริกัญญา ยะมา
นางสาวสิริกัญญา สาธิกวิทยา
นางสิริกัญญา สุวรรณ
นางสิริกาญจน กาญจนสุวรรณ
นางสาวสิริกาญจน ขุนทอง
นางสาวสิริกาญจน แคสันเทียะ
นางสิริกาญจน พรศุภสิทธิ์
นางสิริกาญจน มณีสาร
นางสิริกาญจน ศรีลาพัฒน
นางสาวสิริกานต ฉิมพาลี
นางสาวสิริกุล บรรเทิงสุข
นางสิริเกศ คิสาลัง
นางสิริฉัตร สหวิริยะสิน
นางสาวสิริชนม ปนนอย
นางสิริญญา รวยสันเทียะ
นางสิริญา กรสิริรัฐ
นางสิริญา สิริอนุศาสน

๑๙๙๑๖
๑๙๙๑๗
๑๙๙๑๘
๑๙๙๑๙
๑๙๙๒๐
๑๙๙๒๑
๑๙๙๒๒
๑๙๙๒๓
๑๙๙๒๔
๑๙๙๒๕
๑๙๙๒๖
๑๙๙๒๗
๑๙๙๒๘
๑๙๙๒๙
๑๙๙๓๐
๑๙๙๓๑
๑๙๙๓๒
๑๙๙๓๓
๑๙๙๓๔
๑๙๙๓๕
๑๙๙๓๖
๑๙๙๓๗
๑๙๙๓๘
๑๙๙๓๙
๑๙๙๔๐
๑๙๙๔๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสิริญากร จุลลี
นางสาวสิริณัฏฐา ปญญาชนะกิจ
นางสาวสิริทร โพชสาลี
นางสาวสิริธร วิชิตนาค
นางสิริธิดา บุญโฮม
นางสาวสิรินดา ใจเที่ยง
นางสาวสิรินทร พรมสวัสดิ์
นางสิรินทิพย ตันสมรส
นางสิรินทิพย พิกุลทอง
นางสาวสิรินยา โชติชัย
นางสิรินยาพร คํามา
นางสิรินาถ มุนมิน
นางสาวสิรินารถ เทียนสันเทียะ
นางสาวสิรินุช สรรเพชุดา
นางสาวสิริเนตร ไสยะหุต
นางสิริบูรณ ใฝใจ
นางสิริพร กิมทอง
นางสิริพร ฉิมพาลี
นางสิริพร ไชยรินทร
นางสิริพร ดีนอย
นางสิริพร มาศนพคุณรัตน
นางสิริพร วิลาศรี
นางสิริพร ศรีอภัย
นางสาวสิริพร สุนทรนนท
นางสิริพร อนุสรพรพงศ
นางสิริพรรษ คลายสุบรรณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๙๔๒
๑๙๙๔๓
๑๙๙๔๔
๑๙๙๔๕
๑๙๙๔๖
๑๙๙๔๗
๑๙๙๔๘
๑๙๙๔๙
๑๙๙๕๐
๑๙๙๕๑
๑๙๙๕๒
๑๙๙๕๓
๑๙๙๕๔
๑๙๙๕๕
๑๙๙๕๖
๑๙๙๕๗
๑๙๙๕๘
๑๙๙๕๙
๑๙๙๖๐
๑๙๙๖๑
๑๙๙๖๒
๑๙๙๖๓
๑๙๙๖๔
๑๙๙๖๕
๑๙๙๖๖
๑๙๙๖๗

นางสิริพักตร ลาภยงยศ
นางสิริพัชร ติราวรัมย
นางสาวสิริเพ็ญ เสารัมณี
นางสิริภัณฑ แกวมณี
นางสิริภา เพชรดําดี
นางสิริมนต สุนทะโก
นางสิริมา ขันทะสิทธิ์
นางสาวสิริมา เถื่อนทนนท
นางสิริมา ปรีดี
นางสิริมา มวงงาม
นางสาวสิริมา รองชูเพ็ง
นางสิริมา รัตนโกสม
นางสิริมา อภิสมัย
นางสิริมาลี ไชยมงคล
นางสิริมุข แผลงปญญา
นางสิริยากร พุทธานุ
นางสิริยาภรณ สุพิณ
นางสิริยาภรณ แสงนวล
นางสิริรักษ ชัยเมืองยอง
นางสิริรักษ ถัดทะพงษพรนิธิ
นางสิริรัช ปนศิริ
นางสิริรัตน ขุมทอง
นางสาวสิริรัตน งามสาย
นางสิริรัตน งิ้วโสม
นางสิริรัตน เจริญวงศ
นางสิริรัตน โชติประเสริฐ

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๙๖๘
๑๙๙๖๙
๑๙๙๗๐
๑๙๙๗๑
๑๙๙๗๒
๑๙๙๗๓
๑๙๙๗๔
๑๙๙๗๕
๑๙๙๗๖
๑๙๙๗๗
๑๙๙๗๘
๑๙๙๗๙
๑๙๙๘๐
๑๙๙๘๑
๑๙๙๘๒
๑๙๙๘๓
๑๙๙๘๔
๑๙๙๘๕
๑๙๙๘๖
๑๙๙๘๗
๑๙๙๘๘
๑๙๙๘๙
๑๙๙๙๐
๑๙๙๙๑
๑๙๙๙๒
๑๙๙๙๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสิริรัตน โชติปญญาชีพ
นางสิริรัตน เที่ยงดี
นางสิริรัตน ลี้รากรีผล
นางสิริรัศมิ์ อมรพิทยากุล
นางสิริลักษณ กระมลวงษ
นางสิริลักษณ กลากสิกิจ
นางสาวสิริลักษณ ใจกลา
นางสิริลักษณ ทองจันทร
นางสิริลักษณ นวลรักษา
นางสิริลักษณ บุดดาวงศ
นางสิริลักษณ เวชกิจ
นางสิริลักษณ แวนเรืองรอง
นางสาวสิริลักษณ สิทธิสังข
นางสิริลักษณ โสพลสุข
นางสาวสิริวรรณ กลอมวงษ
นางสิริวรรณ เตียประเสริฐ
นางสาวสิริวรรณ นพตลุง
นางสิริวรรณ ประพันธวิทยา
นางสิริวรรณ ปญญาคง
นางสาวสิริวรรณ เอี่ยมสมัย
นางสาวสิริวรรณ เอี่ยวศิริ
นางสิริวิภา กัณหา
นางสิริวิมล เจริญนาม
นางสิริวิมล ดีทองหลาง
นางสิริวิมล เสนบุญมี
นางสิริเสาวภาคย ขวัญเมือง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๙๙๔
๑๙๙๙๕
๑๙๙๙๖
๑๙๙๙๗
๑๙๙๙๘
๑๙๙๙๙
๒๐๐๐๐
๒๐๐๐๑
๒๐๐๐๒
๒๐๐๐๓
๒๐๐๐๔
๒๐๐๐๕
๒๐๐๐๖
๒๐๐๐๗
๒๐๐๐๘
๒๐๐๐๙
๒๐๐๑๐
๒๐๐๑๑
๒๐๐๑๒
๒๐๐๑๓
๒๐๐๑๔
๒๐๐๑๕
๒๐๐๑๖
๒๐๐๑๗
๒๐๐๑๘
๒๐๐๑๙

นางสิริโสภา ปงแกว
นางสิรีทิพย อินฤดี
นางสิวิลัย แสงเพ็ชร
นางสีกา วงศชู
นางสาวสีตีคอลีเยาะ ดอละ
นางสาวสีตีแอเสาะ เลาะยีตา
นางสีนวน สุมงคล
นางสีนวล โกสินทร
นางสีนวล จันทรดํา
นางสีนวล นนทพละ
นางสีนวล ฝามงคล
นางสีนวล วงระคร
นางสาวสีไพร สีขอน
นางสีไพรวรรณ คําปตะ
นางสีรุง ศรีชาทุม
นางสีสวาท นาโสก
นางสีสุรัตน จิตรัมย
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น
นางสุกฤตา วิษณุพงษพร
นางสุกฤตาพร วัดวัง
นางสุกัญญพร สงวนทรัพย
นางสุกัญญา กองบุตร
นางสุกัญญา เกษดา
นางสุกัญญา แกลวกลา
นางสุกัญญา ขาวงาม
นางสุกัญญา เครือทอง

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๐๒๐
๒๐๐๒๑
๒๐๐๒๒
๒๐๐๒๓
๒๐๐๒๔
๒๐๐๒๕
๒๐๐๒๖
๒๐๐๒๗
๒๐๐๒๘
๒๐๐๒๙
๒๐๐๓๐
๒๐๐๓๑
๒๐๐๓๒
๒๐๐๓๓
๒๐๐๓๔
๒๐๐๓๕
๒๐๐๓๖
๒๐๐๓๗
๒๐๐๓๘
๒๐๐๓๙
๒๐๐๔๐
๒๐๐๔๑
๒๐๐๔๒
๒๐๐๔๓
๒๐๐๔๔
๒๐๐๔๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุกัญญา โงวเจริญ
นางสุกัญญา จตุรานนท
นางสุกัญญา จันทประสาร
นางสุกัญญา จันทรศิริ
นางสุกัญญา จําปาทิพย
นางสุกัญญา จุฑาผาด
นางสุกัญญา ชัดไธสง
นางสาวสุกัญญา โชติรัตน
นางสุกัญญา ซื่อตรง
นางสุกัญญา ตนสวรรค
นางสาวสุกัญญา ตันโสภณ
นางสาวสุกัญญา เติงจันตะ
นางสุกัญญา ทุมทุมา
นางสาวสุกัญญา เทศมงคล
นางสุกัญญา ธาดาสกุล
นางสุกัญญา นาคศรี
นางสุกัญญา นามวัฒ
นางสุกัญญา นุนละออง
นางสุกัญญา แนมกลาง
นางสุกัญญา บางพาน
นางสุกัญญา บึงบาง
นางสาวสุกัญญา บึงใสย
นางสุกัญญา ปตเมฆ
นางสุกัญญา แปงจิ่งตา
นางสาวสุกัญญา ผันสระนอย
นางสุกัญญา ผือโย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๐๔๖
๒๐๐๔๗
๒๐๐๔๘
๒๐๐๔๙
๒๐๐๕๐
๒๐๐๕๑
๒๐๐๕๒
๒๐๐๕๓
๒๐๐๕๔
๒๐๐๕๕
๒๐๐๕๖
๒๐๐๕๗
๒๐๐๕๘
๒๐๐๕๙
๒๐๐๖๐
๒๐๐๖๑
๒๐๐๖๒
๒๐๐๖๓
๒๐๐๖๔
๒๐๐๖๕
๒๐๐๖๖
๒๐๐๖๗
๒๐๐๖๘
๒๐๐๖๙
๒๐๐๗๐

นางสาวสุกัญญา พรเสนา
นางสุกัญญา พลรัฐธนาสิทธิ์
นางสุกัญญา พิทักษ
นางสาวสุกัญญา ภูครองนาค
นางสาวสุกัญญา มันตาดิลก
นางสาวสุกัญญา มีลอง
นางสุกัญญา มีหอม
นางสุกัญญา เมฆฉาย
วาที่รอยตรีหญิง สุกัญญา
แยมกลิ่น
นางสุกัญญา รุงสุข
นางสุกัญญา รุงแสง
นางสาวสุกัญญา เรือนสอน
นางสุกัญญา วงศมีแกว
นางสาวสุกัญญา ศรีสาคร
นางสาวสุกัญญา ศรีอุดม
นางสาวสุกัญญา ศิริโยธา
นางสาวสุกัญญา ศิริสมพร
นางสาวสุกัญญา ศิลประสาท
นางสุกัญญา เศษสุวรรณ
นางสุกัญญา สมนึก
นางสุกัญญา สมรูป
นางสุกัญญา สะอาดดี
นางสุกัญญา สุขกูล
นางสุกัญญา สุขสุเดช
นางสุกัญญา สุทธิทาที

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๐๗๑
๒๐๐๗๒
๒๐๐๗๓
๒๐๐๗๔
๒๐๐๗๕
๒๐๐๗๖
๒๐๐๗๗
๒๐๐๗๘
๒๐๐๗๙
๒๐๐๘๐
๒๐๐๘๑
๒๐๐๘๒
๒๐๐๘๓
๒๐๐๘๔
๒๐๐๘๕
๒๐๐๘๖
๒๐๐๘๗
๒๐๐๘๘
๒๐๐๘๙
๒๐๐๙๐
๒๐๐๙๑
๒๐๐๙๒
๒๐๐๙๓
๒๐๐๙๔
๒๐๐๙๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุกัญญา สุวรรณ
นางสุกัญญา สุวรรณรัตน
นางสุกัญญา หงอกภิลัย
นางสุกัญญา อนุกูลนารี
นางสุกัญญา อินทนาม
นางสุกัญญา อิ่มแมน
นางสุกัญญา อุตตรนคร
นางสุกัญญา อุตมีมั่ง
นางสาวสุกัญญารัตน ไชยงาม
นางสาวสุกันญา ไผจิตร
นางสุกันยา ชาญประไพ
นางสาวสุกันยา เดชกัลยา
นางสุกันยา เนตรวงค
นางสุกันยา สิงหคาร
วาที่รอยตรีหญิง สุกันยา
แสงศรีเรือง
นางสุกัลญา แกวหิน
นางสาวสุกัลญา พรมจันทร
นางสุกัลป จันทวงศ
นางสาวสุกัลยา เกตุแดง
นางสาวสุกัลยา ขาทิพยพาที
นางสาวสุกัลยา ทองชวย
นางสุกัลยา นนทสกุล
นางสุกัลยา โพธิญาณ
นางสุกัลยา ภักดีกุล
นางสาวสุกัลยา ยกนอย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๐๙๖
๒๐๐๙๗
๒๐๐๙๘
๒๐๐๙๙
๒๐๑๐๐
๒๐๑๐๑
๒๐๑๐๒
๒๐๑๐๓
๒๐๑๐๔
๒๐๑๐๕
๒๐๑๐๖
๒๐๑๐๗
๒๐๑๐๘
๒๐๑๐๙
๒๐๑๑๐
๒๐๑๑๑
๒๐๑๑๒
๒๐๑๑๓
๒๐๑๑๔
๒๐๑๑๕
๒๐๑๑๖
๒๐๑๑๗
๒๐๑๑๘
๒๐๑๑๙
๒๐๑๒๐
๒๐๑๒๑

นางสุกัลยา เรืองรักษ
นางสุกัลยา ลายสนธิ์
นางสาวสุกัลยา สุขจํานงค
นางสุกัลยา สุดตา
นางสุกาญฎา แกวบุปผา
นางสาวสุกานดา ชัยนาม
นางสาวสุกานดา ธิมา
นางสุกานดา ผินสูงเนิน
นางสาวสุกิจตา คําสอน
นางสุกุมาร รักษมณี
นางสุกุล ศิลารักษ
นางสุขกมล จันทรเนตร
นางสุขจิต ศรีเปารยะ
นางสาวสุขจี ดีเสมอ
นางสาวสุขทรัพย สิงหพรม
นางสุขภัคพิชญธนา ยังเหลี่ยม
นางสาวสุขวรรณ ทองสุข
นางสุขวิมล ขุนเทียนเขมชาติ
นางสุขศรี นารัตฐา
นางสุขศรี เพชรพูล
นางสาวสุขศิริ ไตรสกุล
นางสุขศิริ อนันตโสภณ
นางสุขสมาน เฉลิมศรี
นางสาวสุขสรรค แดงภักดี
นางสุขสวัสดิ์ ขันเขียว
นางสุขสันต แสนประสิทธิ์

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๑๒๒
๒๐๑๒๓
๒๐๑๒๔
๒๐๑๒๕
๒๐๑๒๖
๒๐๑๒๗
๒๐๑๒๘
๒๐๑๒๙
๒๐๑๓๐
๒๐๑๓๑
๒๐๑๓๒
๒๐๑๓๓
๒๐๑๓๔
๒๐๑๓๕
๒๐๑๓๖
๒๐๑๓๗
๒๐๑๓๘
๒๐๑๓๙
๒๐๑๔๐
๒๐๑๔๑
๒๐๑๔๒
๒๐๑๔๓
๒๐๑๔๔
๒๐๑๔๕
๒๐๑๔๖
๒๐๑๔๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุขี วรรณกุล
นางสาวสุขุมา โชติยานนท
นางสาวสุขุมาภรณ เอี่ยมสําอางค
นางสุขุมาล ศรีไหม
นางสุขุมาลย สุขหลา
นางสุขุมาลย อินทเสวก
นางสุคนธ จีนคํา
นางสุคนธ ชัยสีหา
นางสุคนธ ชูศรี
นางสาวสุคนธ ซึ่งคา
นางสุคนธ แดงปง
นางสาวสุคนธ นิระเสน
นางสุคนธ บุญผลึก
นางสุคนธ ผาสุข
นางสาวสุคนธ แสงสุข
นางสาวสุคนธญา ปนปน
นางสาวสุคนธทิพย ชํานาญ
นางสุคนธา คงเอียง
นางสาวสุคนธา โนรีรัตน
นางสุคนธา ภุคุกะ
นางสุคนธา สาระขันธุ
นางสุคนธา สุวรรณไตรย
นางสาวสุคมัยนัญ อินพรมพะเนา
นางสุคันธร มณฑิราช
นางสุคันธรี แสงตะวัน
นางสุจณา บานเย็น

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๑๔๘
๒๐๑๔๙
๒๐๑๕๐
๒๐๑๕๑
๒๐๑๕๒
๒๐๑๕๓
๒๐๑๕๔
๒๐๑๕๕
๒๐๑๕๖
๒๐๑๕๗
๒๐๑๕๘
๒๐๑๕๙
๒๐๑๖๐
๒๐๑๖๑
๒๐๑๖๒
๒๐๑๖๓
๒๐๑๖๔
๒๐๑๖๕
๒๐๑๖๖
๒๐๑๖๗
๒๐๑๖๘
๒๐๑๖๙
๒๐๑๗๐
๒๐๑๗๑
๒๐๑๗๒
๒๐๑๗๓

นางสาวสุจรรยา ขาวสกุล
นางสุจรรยา พละเอ็น
นางสุจรรยา ยะโกะ
นางสุจรรยา ศรีเพ็ชรใส
นางสุจริตรา บุสดี
นางสุจรินทร จุนใจ
นางสาวสุจริยา ขมสนิท
นางสุจามร เนาวรัตน
นางสุจาย เชาวลิต
นางสุจารี ศรีสัมพุทธ
นางสุจารี สินภิบาล
นางสุจารีย ทองคลอด
นางสุจิณณา มาบัว
นางสุจิตตรา วิชัยดิษฐ
นางสุจิตตรา ศรีพลมาตย
นางสุจิตตา แกนการ
นางสาวสุจิตตา วามะกรรณ
นางสุจิตร บํารุงสวัสดิ์
นางสุจิตรา กอนดวง
นางสาวสุจิตรา กะการดี
นางสุจิตรา กิตติทนนทชัย
นางสุจิตรา เกตุแกว
นางสุจิตรา ใครบุตร
นางสุจิตรา จินดานิล
นางสาวสุจิตรา จิรังกรณ
นางสุจิตรา เจือสุวรรณ

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๑๗๔
๒๐๑๗๕
๒๐๑๗๖
๒๐๑๗๗
๒๐๑๗๘
๒๐๑๗๙
๒๐๑๘๐
๒๐๑๘๑
๒๐๑๘๒
๒๐๑๘๓
๒๐๑๘๔
๒๐๑๘๕
๒๐๑๘๖
๒๐๑๘๗
๒๐๑๘๘
๒๐๑๘๙
๒๐๑๙๐
๒๐๑๙๑
๒๐๑๙๒
๒๐๑๙๓
๒๐๑๙๔
๒๐๑๙๕
๒๐๑๙๖
๒๐๑๙๗
๒๐๑๙๘
๒๐๑๙๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุจิตรา ชวยรักษ
นางสุจิตรา ชาวดาน
นางสุจิตรา ชูศรีโฉม
นางสุจิตรา ไชโยแสง
นางสุจิตรา ดวงคะชาติ
นางสุจิตรา ตั้งตระกูล
นางสุจิตรา นาภูมิ
นางสุจิตรา บุญประสงค
นางสุจิตรา บุญมี
นางสุจิตรา พุฒพิมพ
นางสุจิตรา โพธิ์นา
นางสุจิตรา มณีวรรณ
นางสุจิตรา มุทาพร
นางสุจิตรา เมืองแสน
นางสาวสุจิตรา ยวงใย
นางสุจิตรา ยาวิไชย
นางสาวสุจิตรา วงศทวีพิทยากุล
นางสุจิตรา วิเศษสินธุ
นางสุจิตรา ศรีเครือมา
นางสาวสุจิตรา ศรีเสน
นางสุจิตรา โศภิษฐโฆษิต
นางสุจิตรา สิมพรักษ
นางสุจิตรา หมอดู
นางสาวสุจิตรา หอมชาติ
นางสุจิตรา หาญเชิงชัย
นางสุจติ รา อุนเวียง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๒๐๐
๒๐๒๐๑
๒๐๒๐๒
๒๐๒๐๓
๒๐๒๐๔
๒๐๒๐๕
๒๐๒๐๖
๒๐๒๐๗
๒๐๒๐๘
๒๐๒๐๙
๒๐๒๑๐
๒๐๒๑๑
๒๐๒๑๒
๒๐๒๑๓
๒๐๒๑๔
๒๐๒๑๕
๒๐๒๑๖
๒๐๒๑๗
๒๐๒๑๘
๒๐๒๑๙
๒๐๒๒๐
๒๐๒๒๑
๒๐๒๒๒
๒๐๒๒๓
๒๐๒๒๔
๒๐๒๒๕

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุจิน ทองใหญ
นางสุจิน สีแดง
นางสุจินดา นันทะจักร
นางสุจินดา รอดเดชา
นางสุจินดา ลีลาเชี่ยวชาญกุล
นางสาวสุจินดา ศรีปญญา
นางสุจินต ใจคนึง
นางสาวสุจินต ชวยแกว
นางสุจินต ชวยสกุล
นางสุจินต ชาวสวน
นางสุจินตนา โยวบุตร
นางสาวสุจิรัตน ตะริวงษ
นางสุจิรา ชุมแกว
นางสุจิรา นาใจคง
นางสุจิรา เนตรวิจิตร
นางสุจิรา พวงทอง
นางสุจิรา เพชรทอง
นางสุจิรา ศรีสุวรรณ
นางสุจิวรรณ ศิริคําวงศ
นางสาวสุจีนันท รุจบุญนาศักดิ์
นางสุชญา บุผา
นางสาวสุชะดา หอทรัพย
นางสุชัญญา บัวผัน
นางสาวสุชัญญา ศรีสวาง
นางสาวสุชา อวมศรี
นางสุชาดา กองสิงห

๒๐๒๒๖
๒๐๒๒๗
๒๐๒๒๘
๒๐๒๒๙
๒๐๒๓๐
๒๐๒๓๑
๒๐๒๓๒
๒๐๒๓๓
๒๐๒๓๔
๒๐๒๓๕
๒๐๒๓๖
๒๐๒๓๗
๒๐๒๓๘
๒๐๒๓๙
๒๐๒๔๐
๒๐๒๔๑
๒๐๒๔๒
๒๐๒๔๓
๒๐๒๔๔
๒๐๒๔๕
๒๐๒๔๖
๒๐๒๔๗
๒๐๒๔๘
๒๐๒๔๙
๒๐๒๕๐
๒๐๒๕๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุชาดา เกาะทอง
นางสุชาดา เกียรติอมรเวช
นางสุชาดา คงกลับ
นางสุชาดา คําเสียง
นางสุชาดา จันทีนอก
นางสุชาดา ชยางคานนท
นางสุชาดา ชลไพศาล
นางสุชาดา ชาวนาดอน
นางสาวสุชาดา ชุมแสง
นางสุชาดา ไตรจินดา
นางสาวสุชาดา ทองเขียว
นางสุชาดา นทีประสิทธิพร
นางสาวสุชาดา นาคอวม
นางสุชาดา พัศดร
นางสุชาดา มุมทอง
นางสาวสุชาดา รักไทยวัฒนา
นางสาวสุชาดา เรืองดํา
นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์
นางสาวสุชาดา สุขทอง
นางสุชาดา เสียงเพราะ
นางสุชาดา อวยสวัสดิ์
นางสาวสุชาดา อองยิ้ม
นางสุชาดา อุไรพันธุ
นางสุชาทิพย หุนพวง
นางสุชานันท ไชยยะ
นางสุชามนตร จินดาไทย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๒๕๒
๒๐๒๕๓
๒๐๒๕๔
๒๐๒๕๕
๒๐๒๕๖
๒๐๒๕๗
๒๐๒๕๘
๒๐๒๕๙
๒๐๒๖๐
๒๐๒๖๑
๒๐๒๖๒
๒๐๒๖๓
๒๐๒๖๔
๒๐๒๖๕
๒๐๒๖๖
๒๐๒๖๗
๒๐๒๖๘
๒๐๒๖๙
๒๐๒๗๐
๒๐๒๗๑
๒๐๒๗๒
๒๐๒๗๓
๒๐๒๗๔
๒๐๒๗๕
๒๐๒๗๖
๒๐๒๗๗

นางสุชาวดี โรจนวิจิตร
นางสุชาวดี สุทธิวานิช
นางสุชิน กรมเวท
นางสาวสุชินนา มานิตย
นางสุชิรา สิงหธนากร
นางสุชีรา กันอุปทว
นางสุชีรา คําคง
นางสาวสุชีรา จันทพรม
นางสาวสุชีรา จันทรสุข
นางสุชีรา พงษสังข
นางสุชีรา มุกดารัตน
นางสุชีรา วิชาลัย
นางสุชีรา สาฆอง
นางสุฎาภรณ สหัสยารัตน
นางสุฎารัตน คลล้ํา
นางสุฐิดา สาระนันท
นางสุณัชชา เคนไชยวงค
นางสุณิตา บุริมาศ
นางสาวสุณิสา เกียวกุล
นางสุณิสา แอโสะ
นางสุณี คลองแคลว
นางสุณี คุณสุทธิ์
นางสุณี ชัยพันธกุล
นางสุณี ทองหอม
นางสาวสุณี พูพวง
นางสาวสุณี ศรีสวาท

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๒๗๘
๒๐๒๗๙
๒๐๒๘๐
๒๐๒๘๑
๒๐๒๘๒
๒๐๒๘๓
๒๐๒๘๔
๒๐๒๘๕
๒๐๒๘๖
๒๐๒๘๗
๒๐๒๘๘
๒๐๒๘๙
๒๐๒๙๐
๒๐๒๙๑
๒๐๒๙๒
๒๐๒๙๓
๒๐๒๙๔
๒๐๒๙๕
๒๐๒๙๖
๒๐๒๙๗
๒๐๒๙๘
๒๐๒๙๙
๒๐๓๐๐
๒๐๓๐๑
๒๐๓๐๒
๒๐๓๐๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุณีย บัวดํา
นางสุณีย บุตรสาลี
นางสุณีย ผาอาจ
นางสุณีย มัดถาปะโท
นางสุณีย รัตนโชติ
นางสาวสุณีย สมตันเจา
นางสุณีย สุขสมพร
นางสุณีย เสียวสูงเนิน
นางสาวสุณีย เอื้ออรุณชัย
นางสุณียพร อุบลชัย
นางสุณีรัตน วังนุราช
นางสาวสุดคนึง ศิริงาม
นางสาวสุดคนึง ศิริงาม
นางสุดครรภ บัวขม
นางสุดใจ กัลยาณหริต
นางสุดใจ โกสัยยะ
นางสุดใจ อาจนิยม
สิบเอกหญิง สุดใจ อินพะเนาว
นางสุดธิดา เทพกอม
นางสุดนภา พิพัฒนศิวพงศ
นางสุดประสงค ใจเที่ยง
นางสุดรัก ราชประสิทธิ์
นางสาวสุดฤทัย ปตะศก
นางสุดศิริ จันทรเจริญ
นางสุดสวาท แบล็คเค็ท
นางสาวสุดสวาท ปงชัยวงษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๓๐๔
๒๐๓๐๕
๒๐๓๐๖
๒๐๓๐๗
๒๐๓๐๘
๒๐๓๐๙
๒๐๓๑๐
๒๐๓๑๑
๒๐๓๑๒
๒๐๓๑๓
๒๐๓๑๔
๒๐๓๑๕
๒๐๓๑๖
๒๐๓๑๗
๒๐๓๑๘
๒๐๓๑๙
๒๐๓๒๐
๒๐๓๒๑
๒๐๓๒๒
๒๐๓๒๓
๒๐๓๒๔
๒๐๓๒๕
๒๐๓๒๖
๒๐๓๒๗
๒๐๓๒๘
๒๐๓๒๙

นางสุดสาคร พละบุตร
นางสาวสุดหลา อุทุมพร
นางสุดา กลับสติ
นางสุดา เกิดผล
นางสุดา ไตรสกุล
นางสาวสุดา ทองอินทร
นางสุดา บุญนํา
นางสุดา มณีนิล
นางสาวสุดา มัชแมน
นางสุดา สติมั่น
นางสุดา สุขวงศ
นางสุดาทิพย พรหมศิลป
นางสุดาทิพย สารเหลาโพธิ์
นางสุดาทิพย สิริบุตรวงศ
นางสาวสุดาพร ใจเที่ยง
นางสุดาพร ชารีวรรณ
นางสุดาพร ไทยเหนือ
นางสุดาพร ปสสา
นางสุดาพร พินิจมนตรี
นางสุดาพร มาลัยโคตร
นางสุดาพร มาลาวงษ
นางสุดาพร มุสิกพันธ
นางสาวสุดาพร ยอดดําเนิน
นางสุดาพร ศรีจันตะ
นางสุดาพร สายแวว
นางสาวสุดาพรรณ พละสุ

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๓๓๐
๒๐๓๓๑
๒๐๓๓๒
๒๐๓๓๓
๒๐๓๓๔
๒๐๓๓๕
๒๐๓๓๖
๒๐๓๓๗
๒๐๓๓๘
๒๐๓๓๙
๒๐๓๔๐
๒๐๓๔๑
๒๐๓๔๒
๒๐๓๔๓
๒๐๓๔๔
๒๐๓๔๕
๒๐๓๔๖
๒๐๓๔๗
๒๐๓๔๘
๒๐๓๔๙
๒๐๓๕๐
๒๐๓๕๑
๒๐๓๕๒
๒๐๓๕๓
๒๐๓๕๔
๒๐๓๕๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุดาภรณ แกวดี
นางสุดาภรณ บุญเสือ
นางสุดาภรณ สนธิมูล
นางสุดาภรณ อินสุพรรณ
นางสุดารักษ บุญยะดิเรก
นางสาวสุดารักษ ผาฤพล
นางสุดารัตน กุลวิศรุต
นางสุดารัตน เกียรติกองแกว
นางสุดารัตน ขวัญบาง
นางสุดารัตน คงอินทร
นางสุดารัตน คุมบาน
นางสุดารัตน จรรยเสงี่ยม
นางสุดารัตน เจนชัย
นางสุดารัตน เจียวรัมย
นางสุดารัตน ชูขันธ
นางสุดารัตน ไชยเทศ
นางสุดารัตน ดียิ่ง
นางสุดารัตน ตรีตรง
นางสุดารัตน ไตรยวงค
นางสาวสุดารัตน เถาวัลยดี
นางสุดารัตน บังวรรณ
นางสุดารัตน บุญโยน
นางสุดารัตน ปานะดิษฐ
นางสาวสุดารัตน พันธพืช
นางสุดารัตน เพียลา
นางสาวสุดารัตน ภูมิคอนสาร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๓๕๖
๒๐๓๕๗
๒๐๓๕๘
๒๐๓๕๙
๒๐๓๖๐
๒๐๓๖๑
๒๐๓๖๒
๒๐๓๖๓
๒๐๓๖๔
๒๐๓๖๕
๒๐๓๖๖
๒๐๓๖๗
๒๐๓๖๘
๒๐๓๖๙
๒๐๓๗๐
๒๐๓๗๑
๒๐๓๗๒
๒๐๓๗๓
๒๐๓๗๔
๒๐๓๗๕
๒๐๓๗๖
๒๐๓๗๗
๒๐๓๗๘
๒๐๓๗๙
๒๐๓๘๐
๒๐๓๘๑

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุดารัตน ภูวพันธ
นางสาวสุดารัตน มนตนิมิตร
นางสุดารัตน รักกระโทก
นางสาวสุดารัตน วรรณโก
นางสุดารัตน วังคะฮาต
นางสาวสุดารัตน ศรีจันทร
นางสาวสุดารัตน ศรีไสว
นางสุดารัตน สุขจุล
นางสาวสุดารัตน สุจริตตานันท
นางสุดารัตน เสาวโค
นางสุดารัตน โสมาบุตร
นางสุดารัตน เหลืองหอ
นางสุดารัตน บัวบุญ จ้ํามา
นางสุดารารัตน ไชยสิทธิ์
นางสุดาลักษณ ไวแสน
นางสาวสุดาวดี สุรินทะ
นางสาวสุดาวรรณ กาญจนประทุม
นางสุดาวรรณ จักรศรี
นางสุดาวรรณ ไชยแสน
นางสุดาวรรณ แดงนกขุม
นางสุดาวรรณ แถมวรรณ
นางสุดาวรรณ เพชรแกว
นางสุดาวัลย นามพลแสน
นางสุดาวัลย ศิริจํารัส
นางสาวสุดี คมประพันธ
นางสุติมา คําแฝง

๒๐๓๘๒
๒๐๓๘๓
๒๐๓๘๔
๒๐๓๘๕
๒๐๓๘๖
๒๐๓๘๗
๒๐๓๘๘
๒๐๓๘๙
๒๐๓๙๐
๒๐๓๙๑
๒๐๓๙๒
๒๐๓๙๓
๒๐๓๙๔
๒๐๓๙๕
๒๐๓๙๖
๒๐๓๙๗
๒๐๓๙๘
๒๐๓๙๙
๒๐๔๐๐
๒๐๔๐๑
๒๐๔๐๒
๒๐๔๐๓
๒๐๔๐๔
๒๐๔๐๕
๒๐๔๐๖
๒๐๔๐๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุติมา นวลศิริ
นางสุติษา กงเซง
นางสุทธญาณ สุวรรณะ
นางสุทธยา ทองบุญ
นางสุทธยา มีเฟอง
นางสาวสุทธาทิพย ไชยรักษา
นางสุทธิกานต สอนสิงห
นางสุทธิ์เฉลียว จันทรคง
นางสุทธิดา เขานอย
นางสาวสุทธิดา รักษาขันธ
นางสุทธิดา เสารยะวิเศษ
นางสุทธินี โฆษิตานนท
นางสุทธินี พรมมูล
นางสุทธินี เภกะสุต
นางสุทธินี อินทอง
นางสุทธิพร สุภาษา
นางสาวสุทธิมาศ อภิรักษวณิชย
นางสาวสุทธิรัตน นาคกลอม
นางสาวสุทธิรัตน พิมพมุงหวาย
นางสุทธิลักษณ โคตรลาคํา
นางสุทธิลักษณ สมใจหวัง
นางสุทธิวรรณ กฤติโอภาสพงศ
นางสุทธิวรรณ นาสินสง
นางสาวสุทธิวรรณ อภินันท
นางสุทธีกานต วงศวรรณ
นางสุทรา เชียงแสน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๔๐๘
๒๐๔๐๙
๒๐๔๑๐
๒๐๔๑๑
๒๐๔๑๒
๒๐๔๑๓
๒๐๔๑๔
๒๐๔๑๕
๒๐๔๑๖
๒๐๔๑๗
๒๐๔๑๘
๒๐๔๑๙
๒๐๔๒๐
๒๐๔๒๑
๒๐๔๒๒
๒๐๔๒๓
๒๐๔๒๔
๒๐๔๒๕
๒๐๔๒๖
๒๐๔๒๗
๒๐๔๒๘
๒๐๔๒๙
๒๐๔๓๐
๒๐๔๓๑
๒๐๔๓๒
๒๐๔๓๓

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุทัศน จําปาศักดิ์
นางสุทิตสา ชุมภูแสง
นางสุทิน พุทธชาติ
นางสุทิศา จารุเดชา
นางสุทิศา วงษประเสริฐ
นางสุทิษา เมื่อประโคน
วาที่รอยตรีหญิง สุทิสา เปาใหญ
นางสุทิสา พิกําพล
นางสุทิสา วงศณศรี
นางสาวสุเทวี แกวนิมิตดี
นางสาวสุเทียน ดาศรี
นางสาวสุธนารีย ศรีเมือง
นางสุธนี บุญตาม
นางสุธรรมา สัญญาถนอมรัช
นางสุธัญญา ศิริวรรณ
นางสุธัมมา นามวงษา
นางสุธา ชนะพันธ
นางสาวสุธางศุรตั น ออนขํา
นางสุธาดา เทียมเลิศ
นางสุธาทิพย กองอังกาบ
นางสุธาทิพย ขาวกุญชร
นางสุธาทิพย คงอนันต
นางสุธาทิพย เติมแกว
นางสุธาทิพย บุญเรือง
นางสุธาทิพย รวดเร็ว
นางสุธาทิพย แสงทอง

๒๐๔๓๔
๒๐๔๓๕
๒๐๔๓๖
๒๐๔๓๗
๒๐๔๓๘
๒๐๔๓๙
๒๐๔๔๐
๒๐๔๔๑
๒๐๔๔๒
๒๐๔๔๓
๒๐๔๔๔
๒๐๔๔๕
๒๐๔๔๖
๒๐๔๔๗
๒๐๔๔๘
๒๐๔๔๙
๒๐๔๕๐
๒๐๔๕๑
๒๐๔๕๒
๒๐๔๕๓
๒๐๔๕๔
๒๐๔๕๕
๒๐๔๕๖
๒๐๔๕๗
๒๐๔๕๘
๒๐๔๕๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุธาทิพย อภิชนวณิช
นางสุธานันท คําเบาเมือง
นางสุธาภรณ ธรรมรักษ
นางสุธารัตน กองรัมย
นางสุธารัตน ลาสองชั้น
นางสุธารา ตอเจริญ
นางสุธารา พิมพทอง
นางสาวสุธาวรินทร บุญเกิด
นางสุธาวัลย จันทรเรือง
นางสาวสุธาวัลย สมานหมู
นางสาวสุธาศินี รักกุศล
นางสุธาศินี สุขศิริ
นางสุธาสินี กลิ่นจิ๋ว
นางสุธาสินี กาญจนพัฒน
นางสาวสุธาสินี ไชยแสน
นางสาวสุธาสินี ดีกุดตุม
นางสุธาสินี ปรินแคน
นางสาวสุธาสินี พรมแตง
นางสุธาสินี พุทธานุรักษ
นางสาวสุธาสินี มุณีศรี
นางสุธาสินี มูลมณี
นางสุธาสินี ยามาจิ
นางสุธิกุล แกวโภคา
นางสุธิดา พานคํา
นางสุธิดา สาระเทพ
นางสุธิตา มั่นกลาง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๔๖๐
๒๐๔๖๑
๒๐๔๖๒
๒๐๔๖๓
๒๐๔๖๔
๒๐๔๖๕
๒๐๔๖๖
๒๐๔๖๗
๒๐๔๖๘
๒๐๔๖๙
๒๐๔๗๐
๒๐๔๗๑
๒๐๔๗๒
๒๐๔๗๓
๒๐๔๗๔
๒๐๔๗๕
๒๐๔๗๖
๒๐๔๗๗
๒๐๔๗๘
๒๐๔๗๙
๒๐๔๘๐
๒๐๔๘๑
๒๐๔๘๒
๒๐๔๘๓
๒๐๔๘๔
๒๐๔๘๕

นางสุธินาญ แกวเรียง
นางสุธินี แหวนแกว
นางสุธิมา ซียง
นางสุธิมาศ บัตเลอร
นางสาวสุธิรา ทองศิลป
นางสุธิสา ชะมารัมย
นางสุธีกานต ชวยพิทักษ
นางสุธีกานต ราชวงศ
นางสุธีพร บินหมัด
นางสาวสุธีรา จีรติวรา
นางสุธีรา ดังดี
นางสุธีรา บุญพรวงศ
นางสาวสุธีรา บุญสอน
นางสุธีรา พึ่งน้ํา
นางสุธีรา มีผล
นางสาวสุธีวรรณ บุญมั่งมี
นางสุเธียร คําออน
นางสุนจรี ศรีบุตตะ
นางสุนทร ชนะมาตย
นางสุนทร วินทะชัย
นางสาวสุนทรา รัตนประภา
นางสุนทรา สําเภา
นางสุนทราภรณ ภูนาสรณ
นางสาวสุนทรินทร ทองอินทร
นางสุนทรี กรองมาลัย
นางสุนทรี เกตุชาติ

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๔๘๖
๒๐๔๘๗
๒๐๔๘๘
๒๐๔๘๙
๒๐๔๙๐
๒๐๔๙๑
๒๐๔๙๒
๒๐๔๙๓
๒๐๔๙๔
๒๐๔๙๕
๒๐๔๙๖
๒๐๔๙๗
๒๐๔๙๘
๒๐๔๙๙
๒๐๕๐๐
๒๐๕๐๑
๒๐๕๐๒
๒๐๕๐๓
๒๐๕๐๔
๒๐๕๐๕
๒๐๕๐๖
๒๐๕๐๗
๒๐๕๐๘
๒๐๕๐๙
๒๐๕๑๐
๒๐๕๑๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุนทรี แกวสม
นางสุนทรี จันทรคํา
นางสุนทรี ชุมยางสิม
นางสุนทรี ถาดครบุรี
นางสุนทรี ทัดชอมวง
นางสุนทรี พันชน
นางสุนทรี มณีรัตน
นางสุนทรี รอดนิล
นางสุนทรี ละดาดก
นางสุนทรี ลิ้มประไพพงศ
นางสุนทรี ศรีพล
นางสุนทรี สายสุทธิ
นางสาวสุนทรี สิงหทอน
นางสุนทรี สุวรรณภูมิ
นางสุนทรี แสงอนุรักษ
นางสุนทรี หงสนรา
นางสาวสุนทรีย บรรเทิงทิพย
นางสาวสุนทรียา กํากอบ
นางสุนทรียา มหาโยธา
นางสุนทลี กรีธาธร
นางสาวสุนนท พงดงนอก
นางสุนัน พันธรักษ
นางสาวสุนัน ยาคํา
นางสาวสุนัน สมพมิตร
นางสุนันท แกวทองดี
นางสุนันท คําปลิว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๕๑๒
๒๐๕๑๓
๒๐๕๑๔
๒๐๕๑๕
๒๐๕๑๖
๒๐๕๑๗
๒๐๕๑๘
๒๐๕๑๙
๒๐๕๒๐
๒๐๕๒๑
๒๐๕๒๒
๒๐๕๒๓
๒๐๕๒๔
๒๐๕๒๕
๒๐๕๒๖
๒๐๕๒๗
๒๐๕๒๘
๒๐๕๒๙
๒๐๕๓๐
๒๐๕๓๑
๒๐๕๓๒
๒๐๕๓๓
๒๐๕๓๔
๒๐๕๓๕
๒๐๕๓๖
๒๐๕๓๗

นางสุนันท จันทรมาเมือง
นางสุนันท ชาไข
นางสุนันท ดาราเคลื่อน
นางสุนันท นวลประดิษฐ
นางสาวสุนันท พิมพสิงห
นางสุนันท สังฆะมณี
นางสุนันทา กอนแพง
นางสุนันทา เกลี้ยงสง
นางสุนันทา แกวอุนเรือน
นางสุนันทา ขาวแกว
นางสุนันทา คงพานิช
นางสุนันทา คลายมณี
นางสาวสุนันทา คําแสง
นางสุนันทา เงินแจม
นางสุนันทา จันตา
นางสาวสุนันทา เดชพลกรัง
นางสุนันทา ถือคุณ
นางสุนันทา ทองพุม
นางสุนันทา เธียรสุรารักษ
นางสาวสุนันทา ปถมัง
นางสาวสุนันทา เปลื้องรัตน
นางสุนันทา ผิวดี
นางสุนันทา พงษพิมาย
นางสาวสุนันทา พรมมาก
นางสาวสุนันทา พราวตะคุ
นางสุนันทา พวงชาติ

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๕๓๘
๒๐๕๓๙
๒๐๕๔๐
๒๐๕๔๑
๒๐๕๔๒
๒๐๕๔๓
๒๐๕๔๔
๒๐๕๔๕
๒๐๕๔๖
๒๐๕๔๗
๒๐๕๔๘
๒๐๕๔๙
๒๐๕๕๐
๒๐๕๕๑
๒๐๕๕๒
๒๐๕๕๓
๒๐๕๕๔
๒๐๕๕๕
๒๐๕๕๖
๒๐๕๕๗
๒๐๕๕๘
๒๐๕๕๙
๒๐๕๖๐
๒๐๕๖๑
๒๐๕๖๒
๒๐๕๖๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุนันทา เพ็ชรสังข
นางสุนันทา ไพรสินธุ
นางสุนันทา มะยมหิน
นางสุนันทา ยมหลา
นางสุนันทา รัตตมณี
นางสุนันทา ราชธรรมมา
นางสุนันทา วงษา
นางสุนันทา ศรีสงา
นางสุนันทา ศิริตื้นลี
นางสุนันทา สุมมาตย
นางสุนันทา สุวรรณไตร
นางสาวสุนันทา แสงทองจี
นางสุนันทา อนันทวรรณ
นางสุนันทา อนิลบล
นางสุนันทาปกรณ มนปราณีต
นางสุนารี พรหมคุณ
นางสุนิจ พละศักดิ์
นางสุนิตย โทขันธ
นางสุนิตย รอดไธสง
นางสาวสุนิตย เองฉวน
นางสุนิตร วัจฉละอนันท
นางสุนิตา พริ้งมาดี
นางสุนิตา พิทักษวงศ
นางสาวสุนิตา ยอดทองดี
นางสุนิตา ระแม
นางสุนิศา กําทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๕๖๔
๒๐๕๖๕
๒๐๕๖๖
๒๐๕๖๗
๒๐๕๖๘
๒๐๕๖๙
๒๐๕๗๐
๒๐๕๗๑
๒๐๕๗๒
๒๐๕๗๓
๒๐๕๗๔
๒๐๕๗๕
๒๐๕๗๖
๒๐๕๗๗
๒๐๕๗๘
๒๐๕๗๙
๒๐๕๘๐
๒๐๕๘๑
๒๐๕๘๒
๒๐๕๘๓
๒๐๕๘๔
๒๐๕๘๕
๒๐๕๘๖
๒๐๕๘๗
๒๐๕๘๘
๒๐๕๘๙

นางสาวสุนิศา จันทรแดง
นางสุนิศา รักแผน
นางสุนิศา สุดจํานง
นางสาวสุนิษา คงแกว
นางสุนิษา ใจนวน
นางสาวสุนิษา ชาญเชี่ยว
นางสาวสุนิษา ศรีโดน
นางสุนิษา ศรีเปาระยะ
นางสาวสุนิษา หนูนวล
นางสุนิสา การพานิช
นางสุนิสา ชูศรี
นางสาวสุนิสา แดนสุวรรณ
นางสาวสุนิสา ทองคุปต
นางสาวสุนิสา ทองสุข
นางสุนิสา เทพสง
นางสุนิสา นวลละออง
นางสาวสุนิสา พงษประยูร
นางสุนิสา พุมวิวัฒนา
นางสุนิสา ศรประสิทธิ์
นางสุนิสา สินภิบาล
นางสาวสุนิสา เอี่ยมสกุล
นางสุนี ขุนอําไพ
นางสุนีย ขุนทองจันทร
นางสุนีย แซเลา
นางสุนีย ดวงเกตุ
นางสาวสุนีย ตระกูลโอสถ

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๕๙๐
๒๐๕๙๑
๒๐๕๙๒
๒๐๕๙๓
๒๐๕๙๔
๒๐๕๙๕
๒๐๕๙๖
๒๐๕๙๗
๒๐๕๙๘
๒๐๕๙๙
๒๐๖๐๐
๒๐๖๐๑
๒๐๖๐๒
๒๐๖๐๓
๒๐๖๐๔
๒๐๖๐๕
๒๐๖๐๖
๒๐๖๐๗
๒๐๖๐๘
๒๐๖๐๙
๒๐๖๑๐
๒๐๖๑๑
๒๐๖๑๒
๒๐๖๑๓
๒๐๖๑๔
๒๐๖๑๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุนีย ทิพยกองลาศ
นางสุนีย ธิชางทอง
นางสุนีย บัวเกตุ
นางสุนีย ปราบเภท
นางสุนีย สัมมา
นางสุนีย สามคํา
นางสุนีย สุวรรณหงษ
นางสุนีย เหมรัตน
นางสาวสุนีย อาแว
นางสาวสุนียพร วองไวอมรเวช
นางสุนียรัตน มีแสง
นางสุนีรัตน ไขแสง
นางสุนีรัตน คงทอง
นางสุนีรัตน ชูชวย
นางสุนีรัตน ถวิลถึง
นางสาวสุนีรัตน บดสันเทียะ
นางสุเนตร ขวัญดํา
นางสุเนตรตา สมใจ
นางสุบรรณ ใจอุน
นางสุบะ มาลินี
นางสุบิน บุตรโคตร
นางสุไบดัส มะยาดง
นางสุประวีณ ทวรทรัพย
นางสุประวีณ ทิพยโพธิ์
นางสุประวีณ สกุลชัยแกว
นางสุปราณี กิจสาลี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๖๑๖
๒๐๖๑๗
๒๐๖๑๘
๒๐๖๑๙
๒๐๖๒๐
๒๐๖๒๑
๒๐๖๒๒
๒๐๖๒๓
๒๐๖๒๔
๒๐๖๒๕
๒๐๖๒๖
๒๐๖๒๗
๒๐๖๒๘
๒๐๖๒๙
๒๐๖๓๐
๒๐๖๓๑
๒๐๖๓๒
๒๐๖๓๓
๒๐๖๓๔
๒๐๖๓๕
๒๐๖๓๖
๒๐๖๓๗
๒๐๖๓๘
๒๐๖๓๙
๒๐๖๔๐
๒๐๖๔๑

นางสาวสุปราณี แกวดู
นางสุปราณี ทองดี
นางสุปราณี ทองดี
นางสาวสุปราณี นาคงาม
นางสาวสุปราณี นาคชม
นางสาวสุปราณี ปลัดทวม
นางสุปราณี เปงบังวัน
นางสาวสุปราณี พลบุปผา
นางสาวสุปราณี พิมพิการ
นางสาวสุปราณี สงวนงาม
นางสุปราณี สายชวย
นางสุปราณี เหมวงษ
นางสุปราณี อํามะเหียะ
นางสุปราณี อินตะวงค
นางสุปรานีย เนตรจินดา
นางสุปรีญา รัตนิยะ
นางสุปรีดา เกตุประกอบ
นางสาวสุปรีดา หลาบคํา
นางสุปรียา หงษคํามี
นางสุปรียาภรณ ไชยวิชิต
นางสาวสุปวีณ สุทธิยานุช
นางสุปญญา ผาบสิมมา
นางสุปญญา โพธิ์หา
นางสุปญญา มงคล
นางสาวสุปญญา สําลี
นางสุปญญา โสบุญมา

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๖๔๒
๒๐๖๔๓
๒๐๖๔๔
๒๐๖๔๕
๒๐๖๔๖
๒๐๖๔๗
๒๐๖๔๘
๒๐๖๔๙
๒๐๖๕๐
๒๐๖๕๑
๒๐๖๕๒
๒๐๖๕๓
๒๐๖๕๔
๒๐๖๕๕
๒๐๖๕๖
๒๐๖๕๗
๒๐๖๕๘
๒๐๖๕๙
๒๐๖๖๐
๒๐๖๖๑
๒๐๖๖๒
๒๐๖๖๓
๒๐๖๖๔
๒๐๖๖๕
๒๐๖๖๖
๒๐๖๖๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุปาณี ทองนํา
นางสุปานี มีสวัสดิ์
นางสาวสุปาวีณ จุทอง
นางสาวสุพชาติ ชุมชื่น
นางสุพน สุกแสง
นางสุพนิดา งึ้มชา
นางสุพนิต เหมือนสิงห
นางสุพเยาว เจริญชัย
นางสุพร กุลธรลมัย
นางสาวสุพร ชอบแตง
นางสาวสุพร เทียนบุตร
นางสุพร ธรรมบรรเทิง
นางสุพร สุทราวัฒน
นางสาวสุพร หนูประสงค
นางสุพรทิพย ดวงฤทธิ์
นางสุพรพงศ ชัยดํารงคฤทธิ์
นางสุพรพรรณ สีหาบัว
นางสุพรพิศ ผลรักษา
นางสุพรรณ ประสงคใด
นางสาวสุพรรณ ปญญาเหมือง
นางสุพรรณ วงศหาญ
นางสุพรรณ แสงลุน
นางสาวสุพรรณพิศ โฉมมณี
นางสาวสุพรรณิกา สุบรรณาจ
นางสุพรรณิการ ซอนเพชร
นางสุพรรณิการ ยงศิริ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๖๖๘
๒๐๖๖๙
๒๐๖๗๐
๒๐๖๗๑
๒๐๖๗๒
๒๐๖๗๓
๒๐๖๗๔
๒๐๖๗๕
๒๐๖๗๖
๒๐๖๗๗
๒๐๖๗๘
๒๐๖๗๙
๒๐๖๘๐
๒๐๖๘๑
๒๐๖๘๒
๒๐๖๘๓
๒๐๖๘๔
๒๐๖๘๕
๒๐๖๘๖
๒๐๖๘๗
๒๐๖๘๘
๒๐๖๘๙
๒๐๖๙๐
๒๐๖๙๑
๒๐๖๙๒
๒๐๖๙๓

นางสุพรรณิการ ศิริพันธุ
นางสุพรรณิการ ฮวบสวรรค
นางสุพรรณี กาญจนา
นางสุพรรณี แกวปาเขียว
นางสาวสุพรรณี คร่ําทอง
นางสุพรรณี จอยสีดา
นางสุพรรณี จันทรวิเศษ
นางสุพรรณี โชติกวิรัตน
นางสุพรรณี ทรงสวัสดิ์
นางสุพรรณี ทะนานแกว
นางสาวสุพรรณี ทิพยมนตรี
นางสุพรรณี นามทอง
นางสุพรรณี นามบุตร
นางสุพรรณี พลเยี่ยม
นางสุพรรณี โพธิลาม
นางสาวสุพรรณี ภักดี
นางสุพรรณี ภูออนศรี
นางสุพรรณี ใยปางแกว
นางสุพรรณี เลิศสงคราม
นางสาวสุพรรณี วรวัฒนเมธี
นางสุพรรณี วัดสังข
นางสุพรรณี วิเวกอรุณ
นางสุพรรณี วีระเสรี
นางสุพรรณี สอนสวาสดิ์
นางสุพรรณี สิงหเทศ
นางสุพรรณี สุทธิประภา

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๖๙๔
๒๐๖๙๕
๒๐๖๙๖
๒๐๖๙๗
๒๐๖๙๘
๒๐๖๙๙
๒๐๗๐๐
๒๐๗๐๑
๒๐๗๐๒
๒๐๗๐๓
๒๐๗๐๔
๒๐๗๐๕
๒๐๗๐๖
๒๐๗๐๗
๒๐๗๐๘
๒๐๗๐๙
๒๐๗๑๐
๒๐๗๑๑
๒๐๗๑๒
๒๐๗๑๓
๒๐๗๑๔
๒๐๗๑๕
๒๐๗๑๖
๒๐๗๑๗
๒๐๗๑๘
๒๐๗๑๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุพรรณี สุภีรัตน
นางสุพรรณี แสงฤทธิ์
นางสาวสุพรรณี แสวงชอบ
นางสุพรรณี หนูรุน
นางสุพรรณี หิรัญโรจนบุตร
นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล
นางสาวสุพรรณี อภิชัยเอนก
นางสุพรรณี อาวรณ
นางสุพรรณี อินทมนต
นางสุพรรณี อินนอก
นางสุพรรนณิการ คงสุข
นางสุพรรนณี วิมลธรรม
นางสุพรรษา ดอนวิชา
นางสุพรรษา วันสุข
นางสุพรรษา เส็งแดง
นางสุพรรษา หนองทองทา
นางสาวสุพรรัตน อุดมศรี
นางสุพรักษ ปนสุวรรณ
นางสุพัชรา อุดมเกษตรรัตน
นางสุพัฒ เนรังษี
นางสุพัฒตา มูลเมือง
นางสุพัฒน สีหาใต
นางสุพัฒน อุณวงศ
นางสาวสุพัฒนตรา ปญญายงค
นางสุพัฒนา คุณโน
นางสุพัณนิดา ภูแสงศรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๗๒๐
๒๐๗๒๑
๒๐๗๒๒
๒๐๗๒๓
๒๐๗๒๔
๒๐๗๒๕
๒๐๗๒๖
๒๐๗๒๗
๒๐๗๒๘
๒๐๗๒๙
๒๐๗๓๐
๒๐๗๓๑
๒๐๗๓๒
๒๐๗๓๓
๒๐๗๓๔
๒๐๗๓๕
๒๐๗๓๖
๒๐๗๓๗
๒๐๗๓๘
๒๐๗๓๙
๒๐๗๔๐
๒๐๗๔๑
๒๐๗๔๒
๒๐๗๔๓
๒๐๗๔๔
๒๐๗๔๕

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุพัตรา กัลยาประสิทธิ์
นางสุพัตรา กาจสันเทียะ
นางสุพัตรา กาญจนโรจน
นางสุพัตรา แกวบัณฑิต
นางสุพัตรา คชสาร
นางสาวสุพัตรา คําเพราะ
นางสาวสุพัตรา คําหงษา
นางสุพัตรา จั่นจีน
นางสุพัตรา ชูยิ้ม
นางสุพัตรา ไชยจงมี
นางสุพัตรา ไชยจันหอม
นางสุพัตรา ไชยยศ
นางสุพัตรา ณัฐชวรัตน
นางสุพัตรา ดวงเกษมสุข
นางสุพัตรา ทับทอง
นางสุพัตรา ทับทิมทอง
นางสุพัตรา ทัพใหญ
นางสาวสุพัตรา ปทุมคณารักษ
นางสุพัตรา ปานรอด
นางสุพัตรา โปธิมอย
นางสุพัตรา ผกามาศ
นางสุพัตรา ผิวงาม
นางสุพัตรา พงษธนู
นางสุพัตรา เพ็ชรหนู
นางสุพัตรา แพงคําฮัก
นางสุพัตรา ยะลา

๒๐๗๔๖
๒๐๗๔๗
๒๐๗๔๘
๒๐๗๔๙
๒๐๗๕๐
๒๐๗๕๑
๒๐๗๕๒
๒๐๗๕๓
๒๐๗๕๔
๒๐๗๕๕
๒๐๗๕๖
๒๐๗๕๗
๒๐๗๕๘
๒๐๗๕๙
๒๐๗๖๐
๒๐๗๖๑
๒๐๗๖๒
๒๐๗๖๓
๒๐๗๖๔
๒๐๗๖๕
๒๐๗๖๖
๒๐๗๖๗
๒๐๗๖๘
๒๐๗๖๙
๒๐๗๗๐
๒๐๗๗๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุพัตรา ยุยไธสง
นางสุพัตรา รักชาติ
นางสุพัตรา เรียมแสน
นางสุพัตรา เรืองขจิต
นางสุพัตรา ลันนันท
นางสาวสุพัตรา ลิมปวัฒนางกรู
นางสาวสุพัตรา ลุยภูมิประสิทธิ์
นางสุพัตรา วาศวิท
นางสุพัตรา วิมานจันทร
นางสุพัตรา สนธิรักษ
นางสาวสุพัตรา สมานประธาน
นางสุพัตรา สรางนานอก
นางสุพัตรา สังขรัตน
นางสาวสุพัตรา สิงหชัย
นางสาวสุพัตรา สิริวัฒนาศาสตร
นางสาวสุพัตรา แสนนิทา
นางสาวสุพัตรา แสนประสิทธิ์
นางสุพัตรา โสมา
นางสุพัตรา อุดม
นางสาวสุพัตรา อุระวัฒนพันธุ
นางสุพัตรา เอียดคง
นางสุพันธ ชัยสีหนาท
นางสุพัสตา โมออน
นางสุพาภรณ วิไลประสงค
นางสาวสุพิชชา ตอสกุล
นางสาวสุพิชชา วงศภักดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๗๗๒
๒๐๗๗๓
๒๐๗๗๔
๒๐๗๗๕
๒๐๗๗๖
๒๐๗๗๗
๒๐๗๗๘
๒๐๗๗๙
๒๐๗๘๐
๒๐๗๘๑
๒๐๗๘๒
๒๐๗๘๓
๒๐๗๘๔
๒๐๗๘๕
๒๐๗๘๖
๒๐๗๘๗
๒๐๗๘๘
๒๐๗๘๙
๒๐๗๙๐
๒๐๗๙๑
๒๐๗๙๒
๒๐๗๙๓
๒๐๗๙๔
๒๐๗๙๕
๒๐๗๙๖
๒๐๗๙๗

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุพิชชา ศรีวิจิตรวรกุล
นางสาวสุพิชชา อินปญญา
นางสาวสุพิชฌาย ชื่นบุญ
นางสุพิชฌาย เชื้อทอง
นางสุพิชฌาย โปรดบํารุง
นางสาวสุพิชฌาย เลาหะพานิช
นางสาวสุพิชฌาย เลิศสงคราม
นางสุพิชฌาย เสาระโส
นางสุพิชญชา เกษมราษฎร
นางสุพิชญธิดา พวงพิมพ
นางสาวสุพิชญา ไชยเมืองดี
นางสาวสุพิชญา เผือกผอง
นางสุพิชญา พันธุสุภะ
นางสุพิชญา พิพัฒนกานตกุล
นางสุพิชา เสริมศิริ
นางสุพิชาติ บุญศิริรัช
นางสุพิณยา วงษอุบล
นางสุพิทย พรมเวียง
นางสุพิน กันทา
นางสุพิน ไชยแสง
นางสุพิน ทาสันเทียะ
นางสุพิน เทพคุม
นางสุพิน ประดับทอง
นางสุพิน ศรีสมบัติ
นางสุพิน โสมกุล
นางสุพิน เอี้ยวถึ้ง

๒๐๗๙๘
๒๐๗๙๙
๒๐๘๐๐
๒๐๘๐๑
๒๐๘๐๒
๒๐๘๐๓
๒๐๘๐๔
๒๐๘๐๕
๒๐๘๐๖
๒๐๘๐๗
๒๐๘๐๘
๒๐๘๐๙
๒๐๘๑๐
๒๐๘๑๑
๒๐๘๑๒
๒๐๘๑๓
๒๐๘๑๔
๒๐๘๑๕
๒๐๘๑๖
๒๐๘๑๗
๒๐๘๑๘
๒๐๘๑๙
๒๐๘๒๐
๒๐๘๒๑
๒๐๘๒๒
๒๐๘๒๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุพินญา มะโรงศรี
นางสุพิมล แกวฉวี
นางสาวสุพิรารัตน เพิ่มผล
นางสุพิศ กลิ่นบุปผา
นางสาวสุพิศ คงทน
นางสาวสุพิศ จักขุ
นางสุพิศ เจียมทิพย
นางสุพิศ ดีแกว
นางสาวสุพิศ นนทแกว
นางสาวสุพิศ นาโหลง
นางสุพิศ บุตรดา
นางสุพิศ เพิ่มทรัพย
นางสุพิศ โพธิ์ศรี
นางสุพิศ รนขาว
นางสุพิศ หวังชื่น
นางสุพิศตา ไชยวาน
นางสาวสุพีชา ชัยชนะวงศ
นางสุพีร โสมา
นางสุเพ็ญ ชวยบํารุง
นางสุเพียรพิศ นววิศิษฎกุล
นางสุภกัญญา ยิ่งสุข
นางสุภจารี เทพสุนทร
นางสุภจิตร คงสุวรรณ
นางสุภณิดา ศรีวงศแสง
นางสุภนิจ โตสงวน
นางสุภนิดา ปรีชา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๘๒๔
๒๐๘๒๕
๒๐๘๒๖
๒๐๘๒๗
๒๐๘๒๘
๒๐๘๒๙
๒๐๘๓๐
๒๐๘๓๑
๒๐๘๓๒
๒๐๘๓๓
๒๐๘๓๔
๒๐๘๓๕
๒๐๘๓๖
๒๐๘๓๗
๒๐๘๓๘
๒๐๘๓๙
๒๐๘๔๐
๒๐๘๔๑
๒๐๘๔๒
๒๐๘๔๓
๒๐๘๔๔
๒๐๘๔๕
๒๐๘๔๖
๒๐๘๔๗
๒๐๘๔๘
๒๐๘๔๙

นางสุภพ แสงทอง
นางสาวสุภมาศ ถานโอภาส
นางสุภมาศ สุขาภิรมย
นางสุภร กาญจนาภรณ
นางสุภรณ กะไรยะ
นางสุภรณ ทิพเนตร
นางสุภรรณี พงศาปาน
นางสุภลักษณ ชาญอุประการ
นางสุภลัคน จอมโพธิ์
นางสุภลัคน ตระกูลดี
นางสาวสุภวรรณ ธิวงศษา
นางสาวสุภวรรณ สิงหคะ
นางสุภสร ปกการะโถ
นางสุภักดิ์ พลเสน
นางสุภักดิ์ มาตรวังแสง
นางสุภักดิ์ เยื่อใย
นางสุภัค ขําเหม
นางสุภัค เจียระกุล
นางสาวสุภัค ภูมิวาล
นางสาวสุภัค วงคใหม
นางสาวสุภัค ศรีมาคํา
นางสุภัค สาระสุข
นางสาวสุภัคชญา จินารัตน
นางสุภัคชญา บุญมาก
นางสาวสุภัคย เศรษฐสุข
นางสุภัคร พุทธานุ

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๘๕๐
๒๐๘๕๑
๒๐๘๕๒
๒๐๘๕๓
๒๐๘๕๔
๒๐๘๕๕
๒๐๘๕๖
๒๐๘๕๗
๒๐๘๕๘
๒๐๘๕๙
๒๐๘๖๐
๒๐๘๖๑
๒๐๘๖๒
๒๐๘๖๓
๒๐๘๖๔
๒๐๘๖๕
๒๐๘๖๖
๒๐๘๖๗
๒๐๘๖๘
๒๐๘๖๙
๒๐๘๗๐
๒๐๘๗๑
๒๐๘๗๒
๒๐๘๗๓
๒๐๘๗๔
๒๐๘๗๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุภัคร สุขกฤต
นางสุภัคสรรค คงควร
นางสาวสุภัตรา จายหนองบัว
นางสุภัตรา จิตโสภา
นางสุภัตรา ชะเอม
นางสุภัตรา ชัยเต็ม
นางสาวสุภัตรา นามใครนุน
นางสุภัตรา สฤษชสมบัติ
นางสุภัตรา ออนอก
นางสาวสุภัตรา อิ่มสกุล
นางสุภัทตรา สุขสวัสดิ์
นางสาวสุภัทร จีนปรุ
นางสุภัทร เชียงหนุน
นางสุภัทรกุล มั่นหมาย
นางสุภัทรา กองทอง
นางสุภัทรา เกียววานิชย
นางสุภัทรา จันปดถา
นางสุภัทรา พุมเข็ม
นางสุภัทรา โพธิ์หลา
นางสาวสุภัทรา รอดชุม
นางสุภัทรา เวชสรรเสริญ
นางสุภัทรา ศรีเมือง
นางสุภัทรา สุทธิ
นางสุภัทรา เหมพิจิตร
นางสาวสุภัทรา เหรียญเกษมสกุล
นางสุภัทรา อภิบาลบํารุง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๘๗๖
๒๐๘๗๗
๒๐๘๗๘
๒๐๘๗๙
๒๐๘๘๐
๒๐๘๘๑
๒๐๘๘๒
๒๐๘๘๓
๒๐๘๘๔
๒๐๘๘๕
๒๐๘๘๖
๒๐๘๘๗
๒๐๘๘๘
๒๐๘๘๙
๒๐๘๙๐
๒๐๘๙๑
๒๐๘๙๒
๒๐๘๙๓
๒๐๘๙๔
๒๐๘๙๕
๒๐๘๙๖
๒๐๘๙๗
๒๐๘๙๘
๒๐๘๙๙
๒๐๙๐๐
๒๐๙๐๑

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุภัทรี คําสุวรรณ
นางสาวสุภัสจี เหมหอม
นางสุภัสศรณ คําแหง
นางสุภัสสร มณีพงศ
นางสุภัสสร รองแหยม
นางสุภัสสรณ ธนาสิริวงษ
นางสุภัสสรา สาระทิศ
นางสาวสุภา คิดนุนาม
นางสาวสุภา เจียมพุก
นางสาวสุภา โชยรัมย
นางสุภา บุญล้ําเลิศ
นางสาวสุภา พัชรนานัปการ
นางสุภา มาสูงเนิน
นางสุภา วัฒนวาทิตกุล
นางสุภา วิชพล
นางสุภา สายบัว
นางสุภา แสงสึก
นางสาวสุภากาญจน รักษาวงศ
นางสุภาจิตต พลออนสา
นางสุภาชาติ วรณัฐนันท
นางสาวสุภาณี กระจายแสง
นางสาวสุภาณี ชวยสง
นางสุภาณี ธรรมาธิคม
นางสุภาณี นาเคณ
นางสุภาณี ผองขํา
นางสุภาณี โพธิ์แกว

๒๐๙๐๒
๒๐๙๐๓
๒๐๙๐๔
๒๐๙๐๕
๒๐๙๐๖
๒๐๙๐๗
๒๐๙๐๘
๒๐๙๐๙
๒๐๙๑๐
๒๐๙๑๑
๒๐๙๑๒
๒๐๙๑๓
๒๐๙๑๔
๒๐๙๑๕
๒๐๙๑๖
๒๐๙๑๗
๒๐๙๑๘
๒๐๙๑๙
๒๐๙๒๐
๒๐๙๒๑
๒๐๙๒๒
๒๐๙๒๓
๒๐๙๒๔
๒๐๙๒๕
๒๐๙๒๖
๒๐๙๒๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุภาณี ยิ้มพะ
นางสุภาดา คงถาวร
นางสุภานี บวรศุภศรี
นางสุภานุสรณ สุขเพีย
นางสุภาพ กันยายน
นางสุภาพ ขอบโคกกรวด
นางสาวสุภาพ คงชีพ
นางสุภาพ จันทรแดง
นางสุภาพ จันทรใหม
นางสุภาพ เจริญวิทวัส
นางสุภาพ ประแดง
นางสุภาพ พนรเขต
นางสุภาพ พฤษภ
นางสาวสุภาพ พุฒดํา
นางสุภาพ พุดมี
นางสุภาพ มงคล
นางสุภาพ รัตตสนธิกุล
นางสุภาพ รัตนชัย
นางสุภาพ รายไพรี
นางสุภาพ วงศเทวราช
นางสาวสุภาพ วันสารัมย
นางสุภาพ สายสม
นางสุภาพ สายสุด
นางสุภาพ สุขเปง
นางสุภาพ สุทธิสน
นางสาวสุภาพ แสนเฮา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๙๒๘
๒๐๙๒๙
๒๐๙๓๐
๒๐๙๓๑
๒๐๙๓๒
๒๐๙๓๓
๒๐๙๓๔
๒๐๙๓๕
๒๐๙๓๖
๒๐๙๓๗
๒๐๙๓๘
๒๐๙๓๙
๒๐๙๔๐
๒๐๙๔๑
๒๐๙๔๒
๒๐๙๔๓
๒๐๙๔๔
๒๐๙๔๕
๒๐๙๔๖
๒๐๙๔๗
๒๐๙๔๘
๒๐๙๔๙
๒๐๙๕๐
๒๐๙๕๑
๒๐๙๕๒
๒๐๙๕๓

นางสุภาพ เอียดเพชร
นางสาวสุภาพร กอนเทียน
นางสาวสุภาพร กันงูเหลือม
นางสาวสุภาพร กางทะวร
นางสุภาพร เกตุมี
นางสุภาพร เกลี้ยงเกลา
นางสุภาพร เกษนอก
นางสุภาพร เกิดเขียว
นางสุภาพร ขันแกว
นางสุภาพร ขําชาง
นางสุภาพร คําแกน
นางสาวสุภาพร คําเชื้อ
นางสุภาพร คํามะยอม
นางสุภาพร ไคนุนสิงห
นางสุภาพร จงประเสริฐ
นางสุภาพร จันทรัตน
นางสาวสุภาพร จันทะเฆ
นางสุภาพร จันทะราช
นางสุภาพร จิตทวม
นางสุภาพร เจือจันทร
นางสุภาพร ใจแสน
นางสุภาพร ชมภูเมืองชื่น
นางสุภาพร ชมหมื่น
นางสาวสุภาพร ชาตะโชติ
นางสุภาพร ชาวปา
นางสุภาพร โชติกาญจนวัฒน

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๙๕๔
๒๐๙๕๕
๒๐๙๕๖
๒๐๙๕๗
๒๐๙๕๘
๒๐๙๕๙
๒๐๙๖๐
๒๐๙๖๑
๒๐๙๖๒
๒๐๙๖๓
๒๐๙๖๔
๒๐๙๖๕
๒๐๙๖๖
๒๐๙๖๗
๒๐๙๖๘
๒๐๙๖๙
๒๐๙๗๐
๒๐๙๗๑
๒๐๙๗๒
๒๐๙๗๓
๒๐๙๗๔
๒๐๙๗๕
๒๐๙๗๖
๒๐๙๗๗
๒๐๙๗๘
๒๐๙๗๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุภาพร เซี่ยงใช
นางสุภาพร แซตั้ง
นางสาวสุภาพร ดีหลี
นางสาวสุภาพร ตันเฮียง
นางสุภาพร แตงกระโทก
นางสุภาพร แตงอยู
นางสุภาพร ถาวรศักดิ์
นางสาวสุภาพร โถแพ
นางสุภาพร ทรงพุฒิ
นางสุภาพร ทับทิม
นางสุภาพร ทับทิมหิน
นางสุภาพร นอยฤทธิ์
นางสุภาพร นิลหุต
นางสุภาพร บุญภิละ
นางสุภาพร บุญสิงห
นางสุภาพร บุญแสน
นางสุภาพร เบาหินลาด
นางสุภาพร ประชุม
นางสุภาพร ประเสริฐสังข
นางสุภาพร ปกษิณศิริ
นางสุภาพร พรประไพ
นางสุภาพร พรมวงค
นางสุภาพร พรหมแกว
นางสุภาพร เพชรวิชิต
นางสุภาพร เพิ่มศิริ
นางสุภาพร ภูวทิตย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๙๘๐
๒๐๙๘๑
๒๐๙๘๒
๒๐๙๘๓
๒๐๙๘๔
๒๐๙๘๕
๒๐๙๘๖
๒๐๙๘๗
๒๐๙๘๘
๒๐๙๘๙
๒๐๙๙๐
๒๐๙๙๑
๒๐๙๙๒
๒๐๙๙๓
๒๐๙๙๔
๒๐๙๙๕
๒๐๙๙๖
๒๐๙๙๗
๒๐๙๙๘
๒๐๙๙๙
๒๑๐๐๐
๒๑๐๐๑
๒๑๐๐๒
๒๑๐๐๓
๒๑๐๐๔
๒๑๐๐๕

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุภาพร มีมั่งคั่ง
นางสุภาพร เมตไตรพันธ
นางสุภาพร ยันบัวบาน
นางสุภาพร รองจิก
นางสาวสุภาพร รัตนกุลวดีวงศ
นางสุภาพร โรยสุวรรณ
นางสาวสุภาพร ฤกษจันทร
นางสุภาพร วงศสิงห
นางสุภาพร วงศสุขสิน
นางสาวสุภาพร วรรณเชษฐ
นางสุภาพร เวียงสมุทร
นางสาวสุภาพร ศรศิลป
นางสาวสุภาพร ศรีจันดา
นางสุภาพร ศรีมวง
นางสุภาพร เศรษฐไตรรัตน
นางสุภาพร สรวัตร
นางสาวสุภาพร สามา
นางสุภาพร สารีโท
นางสุภาพร สิงหศรี
นางสุภาพร สีละพัฒน
นางสุภาพร สุขสบาย
นางสุภาพร สุจริต
นางสุภาพร สุดเพชรโรจน
นางสุภาพร สุริยะสุขประเสริฐ
นางสุภาพร เสนา
นางสุภาพร แสงรวีวรรณ

๒๑๐๐๖
๒๑๐๐๗
๒๑๐๐๘
๒๑๐๐๙
๒๑๐๑๐
๒๑๐๑๑
๒๑๐๑๒
๒๑๐๑๓
๒๑๐๑๔
๒๑๐๑๕
๒๑๐๑๖
๒๑๐๑๗
๒๑๐๑๘
๒๑๐๑๙
๒๑๐๒๐
๒๑๐๒๑
๒๑๐๒๒
๒๑๐๒๓
๒๑๐๒๔
๒๑๐๒๕
๒๑๐๒๖
๒๑๐๒๗
๒๑๐๒๘
๒๑๐๒๙
๒๑๐๓๐
๒๑๐๓๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุภาพร หงษชูตา
นางสาวสุภาพร หลักคํา
นางสุภาพร หวังชื่นชม
นางสุภาพร หาญสนาม
นางสุภาพร หีบทอง
นางสุภาพร หูเต็ม
นางสุภาพร อัพภันดร
นางสุภาพร เอี่ยมรอด
นางสุภาพรรณ ชมไชย
นางสุภาพรรณ ทานะขันธ
นางสุภาพรรณ สุธรรม
นางสุภาพรรณ สุวรรณโณ
นางสุภาพันธ มงคลประดิษฐ
นางสาวสุภาพิชญ บินทจร
นางสุภาพิตร จีนหมวกดํา
นางสุภาภร กอบัวแกว
นางสาวสุภาภร วิเศษปสสา
นางสุภาภรณ แกวเวชวงศ
นางสุภาภรณ แกวอาษา
นางสาวสุภาภรณ เขื่อนศิริ
นางสุภาภรณ คมขํา
นางสาวสุภาภรณ ครองชื่น
นางสุภาภรณ แจมใส
นางสุภาภรณ ชื่นตา
นางสุภาภรณ ดงเรืองศรี
นางสุภาภรณ เตชะไตรภพ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๐๓๒
๒๑๐๓๓
๒๑๐๓๔
๒๑๐๓๕
๒๑๐๓๖
๒๑๐๓๗
๒๑๐๓๘
๒๑๐๓๙
๒๑๐๔๐
๒๑๐๔๑
๒๑๐๔๒
๒๑๐๔๓
๒๑๐๔๔
๒๑๐๔๕
๒๑๐๔๖
๒๑๐๔๗
๒๑๐๔๘
๒๑๐๔๙
๒๑๐๕๐
๒๑๐๕๑
๒๑๐๕๒
๒๑๐๕๓
๒๑๐๕๔
๒๑๐๕๕
๒๑๐๕๖
๒๑๐๕๗

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุภาภรณ ปาลวัฒน
นางสุภาภรณ ปนแกว
นางสุภาภรณ พรหมนา
นางสาวสุภาภรณ พันธชัย
นางสุภาภรณ โพธิ์บาย
นางสุภาภรณ ภิราญคํา
นางสุภาภรณ มีเหาะ
นางสาวสุภาภรณ โมแซง
นางสุภาภรณ โรยรส
นางสาวสุภาภรณ วิปสสา
นางสุภาภรณ ศรีจันทร
นางสุภาภรณ ศิริพงษ
นางสุภาภรณ สอดจิตต
นางสุภาภรณ สอนดี
นางสุภาภรณ สังขะเลขา
นางสาวสุภาภรณ สายศรี
นางสุภาภรณ สุประดิษฐ
นางสาวสุภาภรณ หลี
นางสาวสุภาภรณ เหลาทองสาร
นางสาวสุภาภรณ อวนแกว
นางสุภาภรณ อาจผักปง
นางสุภาภรณ อินทพงษ
นางสุภาภรณ อุปพันธ
นางสุภารักษ ขันสลี
นางสุภารักษ บุนนท
นางสาวสุภารัตน กลั่นศิริ

๒๑๐๕๘
๒๑๐๕๙
๒๑๐๖๐
๒๑๐๖๑
๒๑๐๖๒
๒๑๐๖๓
๒๑๐๖๔
๒๑๐๖๕
๒๑๐๖๖
๒๑๐๖๗
๒๑๐๖๘
๒๑๐๖๙
๒๑๐๗๐
๒๑๐๗๑
๒๑๐๗๒
๒๑๐๗๓
๒๑๐๗๔
๒๑๐๗๕
๒๑๐๗๖
๒๑๐๗๗
๒๑๐๗๘
๒๑๐๗๙
๒๑๐๘๐
๒๑๐๘๑
๒๑๐๘๒
๒๑๐๘๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุภารัตน คูณขุนทด
นางสาวสุภารัตน ธนสัตยา
นางสุภารัตน พลเยี่ยม
นางสาวสุภารัตน เพชรรอด
นางสุภารัตน รักษาสรณ
นางสุภารัตน ศรีสุข
นางสุภารัตน แสงศิริโรจน
นางสุภารัตน หนูหนาย
นางสุภาวดี แกววิศาสตร
นางสุภาวดี ขอรวมกลาง
นางสุภาวดี ขันบุญ
นางสุภาวดี จันครา
นางสาวสุภาวดี จันทรสาขา
นางสุภาวดี จารัตน
นางสุภาวดี ฉลาดวงศ
นางสาวสุภาวดี ชินนาพันธ
นางสาวสุภาวดี ชูสวัสดิ์
นางสุภาวดี ดวงแกว
นางสุภาวดี ตับกลาง
นางสุภาวดี ไตรโยธี
นางสุภาวดี ถนอมพล
นางสุภาวดี ธรรมกุล
นางสุภาวดี ธาตุคําภู
นางสุภาวดี ธูปเถื่อน
นางสาวสุภาวดี นันทสมบูรณ
นางสุภาวดี นานไธสง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๐๘๔
๒๑๐๘๕
๒๑๐๘๖
๒๑๐๘๗
๒๑๐๘๘
๒๑๐๘๙
๒๑๐๙๐
๒๑๐๙๑
๒๑๐๙๒
๒๑๐๙๓
๒๑๐๙๔
๒๑๐๙๕
๒๑๐๙๖
๒๑๐๙๗
๒๑๐๙๘
๒๑๐๙๙
๒๑๑๐๐
๒๑๑๐๑
๒๑๑๐๒
๒๑๑๐๓
๒๑๑๐๔
๒๑๑๐๕
๒๑๑๐๖
๒๑๑๐๗
๒๑๑๐๘
๒๑๑๐๙

นางสุภาวดี บุญแถม
นางสุภาวดี บุตรสิม
นางสุภาวดี ปานมาศ
นางสุภาวดี ปานสกุล
นางสุภาวดี ผิวงาม
นางสุภาวดี พงษเซียงซา
นางสุภาวดี พันพิลา
นางสาวสุภาวดี พิมพรหมมา
นางสุภาวดี พิลา
นางสาวสุภาวดี พูนผล
นางสาวสุภาวดี ภูฆัง
นางสาวสุภาวดี มีหมู
นางสุภาวดี วิลัย
นางสาวสุภาวดี ศรีเชียงสา
นางสุภาวดี ศรีนุกูล
นางสุภาวดี ศรีสวาง
นางสาวสุภาวดี ศรีสุชาติ
นางสาวสุภาวดี ศิริมา
นางสุภาวดี สมัครสมาน
นางสุภาวดี สอนทะ
นางสุภาวดี สุระกําแหง
นางสาวสุภาวดี อารีการ
นางสุภาวดี อินทรเกษตร
นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
นางสุภาวรรณ นามลิวัน
นางสุภาวรรณ ผุดมาก

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๑๑๐
๒๑๑๑๑
๒๑๑๑๒
๒๑๑๑๓
๒๑๑๑๔
๒๑๑๑๕
๒๑๑๑๖
๒๑๑๑๗
๒๑๑๑๘
๒๑๑๑๙
๒๑๑๒๐
๒๑๑๒๑
๒๑๑๒๒
๒๑๑๒๓
๒๑๑๒๔
๒๑๑๒๕
๒๑๑๒๖
๒๑๑๒๗
๒๑๑๒๘
๒๑๑๒๙
๒๑๑๓๐
๒๑๑๓๑
๒๑๑๓๒
๒๑๑๓๓
๒๑๑๓๔
๒๑๑๓๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุภาวรรณ มะสีพันธุ
นางสุภาวรรณ หาญรินทร
นางสาวสุภาวรรณ หินกลาง
นางสุภาวิณี บุญเพ็ง
นางสาวสุภาวิตา แพทยเมืองจันทร
นางสุภาวิตา สังขออน
นางสุภาวี นุริศักดิ์
นางสุภาศรี บุญภูงา
นางสุภาสิณี เบาจรรยา
นางสุภาสิน พรหมเทศ
นางสุภาสินี งามธุระ
นางสุภิญญา กัญญาสาย
นางสุภิญญา เทียนสิรกุล
นางสุภิญญา พลศักดิ์ซาย
นางสุภิญญา พิศวง
นางสุภิญญา แวงชัยภูมิ
นางสุภิมล ศรีสวัสดิ์
นางสุภี บัวหอม
นางสุมณฑกาญจน ดวงตาดํา
นางสุมณฑา แกนกูล
นางสุมณฑา แกวเพ็ชร
นางสุมณฑา ขําดํา
นางสุมณฑา คํากลอม
นางสุมณฑา จันทราช
นางสุมณฑา บุญเจริญ
นางสาวสุมณฑา มีสุข

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๑๓๖
๒๑๑๓๗
๒๑๑๓๘
๒๑๑๓๙
๒๑๑๔๐
๒๑๑๔๑
๒๑๑๔๒
๒๑๑๔๓
๒๑๑๔๔
๒๑๑๔๕
๒๑๑๔๖
๒๑๑๔๗
๒๑๑๔๘
๒๑๑๔๙
๒๑๑๕๐
๒๑๑๕๑
๒๑๑๕๒
๒๑๑๕๓
๒๑๑๕๔
๒๑๑๕๕
๒๑๑๕๖
๒๑๑๕๗
๒๑๑๕๘
๒๑๑๕๙
๒๑๑๖๐
๒๑๑๖๑

นางสุมณฑา ศรีชนะ
นางสุมณี วุฒิฐานะวิวัฒน
นางสาวสุมณีย คําปลอง
นางสุมทอง ประเสริฐจิตร
นางสุมนทา สงวนนาม
นางสุมนรัตน เลาวาลิต
นางสุมนรัตน สะโมทาน
นางสุมนา ศรีโฉม
นางสุมนา สุวรรณคะราช
นางสุมนา เสงี่ยมศักดิ์
นางสาวสุมล ศิริปรุ
นางสุมล หลักคํา
นางสุมลทา ผิวขํา
นางสุมลรัตน จิตเที่ยง
นางสุมลวรรณ จันทกาญจน
นางสาวสุมะนา สุภัทรขจร
นางสุมัชญา ยะขาว
นางสุมาตย คํามุก
นางสุมาพร ตาลชัย
นางสุมาภรณ พุทธทองศรี
นางสุมารินทร อรุณปรีดิ์
นางสุมาลัย มัทธิกันต
นางสุมาลัย เศษวุธ
นางสุมาลัยรักษ แสนการุณ
นางสาวสุมาลิน ดอกไม
นางสาวสุมาลี แกลวทนงค

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๑๖๒
๒๑๑๖๓
๒๑๑๖๔
๒๑๑๖๕
๒๑๑๖๖
๒๑๑๖๗
๒๑๑๖๘
๒๑๑๖๙
๒๑๑๗๐
๒๑๑๗๑
๒๑๑๗๒
๒๑๑๗๓
๒๑๑๗๔
๒๑๑๗๕
๒๑๑๗๖
๒๑๑๗๗
๒๑๑๗๘
๒๑๑๗๙
๒๑๑๘๐
๒๑๑๘๑
๒๑๑๘๒
๒๑๑๘๓
๒๑๑๘๔
๒๑๑๘๕
๒๑๑๘๖
๒๑๑๘๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุมาลี ขุนทอง
นางสุมาลี คาระวะสุนทร
นางสุมาลี คํามี
นางสุมาลี คุณา
นางสุมาลี จันทรศรี
นางสาวสุมาลี จุลลาศรี
นางสุมาลี ชนะดี
นางสุมาลี ไชยสุระ
นางสุมาลี ตวรรัตน
นางสาวสุมาลี ตันติธนพร
นางสุมาลี ตุกพริก
นางสุมาลี เติมเตชาติพงศ
นางสาวสุมาลี ทองอยู
นางสุมาลี ทิพยเทพ
นางสุมาลี เทียมศักดิ์
นางสุมาลี ธิวะโต
นางสุมาลี นาคกระโทก
นางสุมาลี นาควิโรจน
นางสุมาลี นามแสง
นางสุมาลี ประโคทัง
นางสุมาลี พงษพนภัย
นางสาวสุมาลี พรหมปลัด
นางสาวสุมาลี พรหมโสฬส
นางสุมาลี พันธพล
นางสุมาลี ภูตระกูล
นางสาวสุมาลี มวงงาม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๑๘๘
๒๑๑๘๙
๒๑๑๙๐
๒๑๑๙๑
๒๑๑๙๒
๒๑๑๙๓
๒๑๑๙๔
๒๑๑๙๕
๒๑๑๙๖
๒๑๑๙๗
๒๑๑๙๘
๒๑๑๙๙
๒๑๒๐๐
๒๑๒๐๑
๒๑๒๐๒
๒๑๒๐๓
๒๑๒๐๔
๒๑๒๐๕
๒๑๒๐๖
๒๑๒๐๗
๒๑๒๐๘
๒๑๒๐๙
๒๑๒๑๐
๒๑๒๑๑
๒๑๒๑๒
๒๑๒๑๓

นางสุมาลี มีสกุล
นางสุมาลี ยืนยง
นางสุมาลี รอดสงค
นางสุมาลี ระงับทุกข
นางสาวสุมาลี รักสมบัติ
นางสุมาลี วงศเครือศร
นางสุมาลี วุฒิเสลา
นางสุมาลี แววจะบก
นางสุมาลี ศรีผง
นางสุมาลี ศรีพุทธ
นางสุมาลี สงบ
นางสุมาลี สนามทอง
นางสุมาลี สมแกว
นางสาวสุมาลี สมติ๊บ
นางสุมาลี สวายพล
นางสุมาลี สาระสันต
นางสุมาลี สุขศรี
นางสาวสุมาลี สุขศิริ
นางสุมาลี สุริยะ
นางสุมาลี ไสยรินทร
นางสาวสุมาลี เห็ดหัด
นางสุมาลี อยูคง
นางสาวสุมาลี อินทราพงษ
นางสุมาลีย อุดมสิน
นางสุมิตรา กลิ่นบัว
นางสุมิตรา เกิดผล

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๒๑๔
๒๑๒๑๕
๒๑๒๑๖
๒๑๒๑๗
๒๑๒๑๘
๒๑๒๑๙
๒๑๒๒๐
๒๑๒๒๑
๒๑๒๒๒
๒๑๒๒๓
๒๑๒๒๔
๒๑๒๒๕
๒๑๒๒๖
๒๑๒๒๗
๒๑๒๒๘
๒๑๒๒๙
๒๑๒๓๐
๒๑๒๓๑
๒๑๒๓๒
๒๑๒๓๓
๒๑๒๓๔
๒๑๒๓๕
๒๑๒๓๖
๒๑๒๓๗
๒๑๒๓๘
๒๑๒๓๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุมิตรา คงสืบ
นางสุมิตรา คล้ํางาม
นางสุมิตรา จันแย
นางสุมิตรา ดาเอี่ยม
นางสุมิตรา ประชัน
นางสุมิตรา พิสุทธิ์ธนภัทร
นางสุมิตรา พุทธาสมศรี
นางสุมิตรา มหาทรัพย
นางสาวสุมิตรา หนูชวย
นางสุมีนา สะแลแม
นางสาวสุเมธตา งามชัด
นางสุย จุยหนองเมือง
นางสุรกิจ พันธุเทศ
นางสุรจิตร บัวเพชร
นางสาวสุรจิตา เศรษฐภักดี
นางสุรพรรณ ฉิมงาม
นางสุรภา ชาญณรงค
นางสุรภา แดนโคกสูง
นางสุรภา ถูกคะเนย
นางสุรภา เสนาบูรณ
นางสาวสุรภี กุยสุวรรณ
นางสุรภี พรหมสุข
นางสุรภี ลัดเลีย
นางสุรภี ลุกปู
นางสุรยา หะมะ
นางสาวสุรรักษ ยังคลัง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๒๔๐
๒๑๒๔๑
๒๑๒๔๒
๒๑๒๔๓
๒๑๒๔๔
๒๑๒๔๕
๒๑๒๔๖
๒๑๒๔๗
๒๑๒๔๘
๒๑๒๔๙
๒๑๒๕๐
๒๑๒๕๑
๒๑๒๕๒
๒๑๒๕๓
๒๑๒๕๔
๒๑๒๕๕
๒๑๒๕๖
๒๑๒๕๗
๒๑๒๕๘
๒๑๒๕๙
๒๑๒๖๐
๒๑๒๖๑
๒๑๒๖๒
๒๑๒๖๓
๒๑๒๖๔
๒๑๒๖๕

นางสุรวดี แสงประชารักษ
นางสุรสา ประเจิดสกุล
นางสุรัก สุวิพันธ
นางสาวสุรังสี สวัสดิ์รัมย
นางสุรัจนี จารัตน
นางสุรัชฎา เดชขันธ
นางสุรัชฎา เนาวสุวรรณ
นางสาวสุรัชดา ภูรับพา
นางสาวสุรัชดา สาจักร
นางสาวสุรัชนี จันทรเหลือง
นางสุรัชนี ชนะชัยสุวรรณ
นางสุรัดดา ตอนศรี
นางสุรัดดา สีหนาท
นางสุรัตน บัววัฒนา
นางสุรัตน อวิรุทธพาณิชย
นางสุรัตนดา บุญการี
นางสุรัตนวดี สรอยแกว
นางสาวสุรัตนวะดี อัคราช
นางสาวสุรัตนา จินดาศรี
นางสาวสุรัสวดี ชาวเลย
นางสุรัสวดี ประดับประดา
นางสุรัสวดี เภารัศมี
นางสุรัสสา ทองฉาย
นางสุรางค ชาติวงศ
นางสุรางค ตันกูล
นางสุรางค นกสี

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๒๖๖
๒๑๒๖๗
๒๑๒๖๘
๒๑๒๖๙
๒๑๒๗๐
๒๑๒๗๑
๒๑๒๗๒
๒๑๒๗๓
๒๑๒๗๔
๒๑๒๗๕
๒๑๒๗๖
๒๑๒๗๗
๒๑๒๗๘
๒๑๒๗๙
๒๑๒๘๐
๒๑๒๘๑
๒๑๒๘๒
๒๑๒๘๓
๒๑๒๘๔
๒๑๒๘๕
๒๑๒๘๖
๒๑๒๘๗
๒๑๒๘๘
๒๑๒๘๙
๒๑๒๙๐
๒๑๒๙๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุรางค แยมจันทรฉาย
นางสาวสุรางค รมหิรัญ
นางสุรางค อินทรักษา
นางสุรางครัตน ปอมสุวรรณ
นางสุรางครัตน ศูนยจันทร
นางสุรางครัศ คงบํารุง
นางสุรางคศรี ยืนยงชาติ
นางสุรารักษ เทียมนโรดม
นางสาวสุรารักษ เนตรทวี
นางสุรารัตน สัพโส
นางสุราลัย พาระพล
นางสาวสุริณี วัฒนศรีทานัง
นางสุริตา แกวแสน
นางสุรินทร โสภาพันธ
นางสุรินทร ชั่งสัจจา
นางสาวสุรินทร เปยผล
นางสุรินธร เกื้อประโคน
นางสุริเพ็ญ สุขสําราญ
นางสาวสุริภา เตียงนิล
นางสุริยา เครือรัตน
นางสุริยา จุลภักดิ์
นางสุริยา นิ่มปลื้ม
นางสุริยา แสงสุวรรณ
นางสาวสุริยาพร ฮองชวน
นางสุริลักษณ ขวัญใจธนกุล
นางสุริวรรณ เทพนะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๒๙๒
๒๑๒๙๓
๒๑๒๙๔
๒๑๒๙๕
๒๑๒๙๖
๒๑๒๙๗
๒๑๒๙๘
๒๑๒๙๙
๒๑๓๐๐
๒๑๓๐๑
๒๑๓๐๒
๒๑๓๐๓
๒๑๓๐๔
๒๑๓๐๕
๒๑๓๐๖
๒๑๓๐๗
๒๑๓๐๘
๒๑๓๐๙
๒๑๓๑๐
๒๑๓๑๑
๒๑๓๑๒
๒๑๓๑๓
๒๑๓๑๔
๒๑๓๑๕
๒๑๓๑๖
๒๑๓๑๗

นางสุริวิภา วงศอํามาตย
นางสุริศา คณะรูป
นางสาวสุริศา อนันตธนถาวร
นางสุริสา เรืองบุตร
นางสาวสุรี ขวัญออน
นางสุรี ไชยราช
นางสุรีพร จิตตซื่อ
นางสุรีพร ตะโก
นางสุรีพร ทองนุน
นางสุรีพร พลเยี่ยม
นางสาวสุรีพร พุดสาย
นางสุรีพร มงคลดี
นางสุรีพร ยะหัตตะ
นางสาวสุรีภรณ ประสพสิน
นางสุรีภรณ เพ็งบุญ
นางสาวสุรีย คมจิตร
นางสุรีย คํานวน
นางสาวสุรีย ดาวอุดม
นางสาวสุรีย เนตรมณีสุก
นางสาวสุรีย ประภาวงษ
นางสุรีย วงศนวล
นางสาวสุรีย ศรีมิตร
นางสุรีย ศรีสุวรรณ
นางสาวสุรีย หมาดเทง
นางสุรียพร ชางกลึง
นางสาวสุรียพร ชาญวิกยการ

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๓๑๘
๒๑๓๑๙
๒๑๓๒๐
๒๑๓๒๑
๒๑๓๒๒
๒๑๓๒๓
๒๑๓๒๔
๒๑๓๒๕
๒๑๓๒๖
๒๑๓๒๗
๒๑๓๒๘
๒๑๓๒๙
๒๑๓๓๐
๒๑๓๓๑
๒๑๓๓๒
๒๑๓๓๓
๒๑๓๓๔
๒๑๓๓๕
๒๑๓๓๖
๒๑๓๓๗
๒๑๓๓๘
๒๑๓๓๙
๒๑๓๔๐
๒๑๓๔๑
๒๑๓๔๒
๒๑๓๔๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุรียพร พรรณา
นางสุรียพร ยามานะ
นางสุรียพร วิศาล
นางสุรียพร ศรีประยงค
นางสุรียพร สารีแกว
นางสุรียพร สิงหแกว
นางสาวสุรียพร อุดปน
นางสุรียพันธ คนขยัน
นางสุรียภรณ หลาหิบ
นางสุรียรัตน สุนันตา
นางสุรียศรี แกนแกว
นางสุรียา ทิพยบุญทอง
นางสุรีรัตน กมลปทมากุล
นางสุรีรัตน เกื้อหนุน
นางสาวสุรีรัตน คนล้ํา
นางสุรีรัตน จันทีนอก
นางสุรีรัตน พงศสุวรรณ
นางสุรีรัตน พรหมมา
นางสุรีรัตน โพธิ์ทอง
นางสุรีรัตน มีระหันนอก
นางสาวสุรีรัตน รักษคิด
นางสาวสุรีรัตน วงคชาชม
นางสาวสุรีรัตน อ่ําเชื้อ
นางสุรีรัตน อําไพ
นางสุรีรัตน อินธิรัตน
นางสาวสุรีศรี วิศิษฏศิลป

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๓๔๔
๒๑๓๔๕
๒๑๓๔๖
๒๑๓๔๗
๒๑๓๔๘
๒๑๓๔๙
๒๑๓๕๐
๒๑๓๕๑
๒๑๓๕๒
๒๑๓๕๓
๒๑๓๕๔
๒๑๓๕๕
๒๑๓๕๖
๒๑๓๕๗
๒๑๓๕๘
๒๑๓๕๙
๒๑๓๖๐
๒๑๓๖๑
๒๑๓๖๒
๒๑๓๖๓
๒๑๓๖๔
๒๑๓๖๕
๒๑๓๖๖
๒๑๓๖๗
๒๑๓๖๘
๒๑๓๖๙

นางสุโรจนา แสนนอก
นางสุลดา เงี่ยมจื๊อเกล็ด
นางสุลักขณา แพงมาก
นางสุลักษณา สิมมา
นางสุลัดดา กองสิงห
นางสาวสุลัดดา จูกระโทก
นางสาวสุไลนา คําภีระ
นางสุวคนธ พิมพาเลีย
นางสุวณี นนทเรืองฤทธิ์
นางสุวณี นอยผา
นางสุวณี สุวรรณพันธ
นางสุวดี เกาะสมบัติ
นางสาวสุวดี ดีเสมอ
นางสุวดี เมฆสุวรรณ
นางสาวสุวนา พิชญะภาคิน
นางสุวนิตย ชัยณรงค
นางสุวนิตย วงษใหญ
นางสาวสุวพร บุญพรหม
นางสุวพัชร โสมะเกษตริน
นางสุวภร คําเสน
นางสุวภัทร ดอกบัวแกว
นางสุวรรณชาติ พันธุวรรณ
นางสาวสุวรรณนี จันทนวิสุทธิ์
นางสุวรรณนี สาตรนอก
นางสุวรรณภา งามดี
นางสุวรรณรี ไชยศรี

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๓๗๐
๒๑๓๗๑
๒๑๓๗๒
๒๑๓๗๓
๒๑๓๗๔
๒๑๓๗๕
๒๑๓๗๖
๒๑๓๗๗
๒๑๓๗๘
๒๑๓๗๙
๒๑๓๘๐
๒๑๓๘๑
๒๑๓๘๒
๒๑๓๘๓
๒๑๓๘๔
๒๑๓๘๕
๒๑๓๘๖
๒๑๓๘๗
๒๑๓๘๘
๒๑๓๘๙
๒๑๓๙๐
๒๑๓๙๑
๒๑๓๙๒
๒๑๓๙๓
๒๑๓๙๔
๒๑๓๙๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุวรรณา กุลพันธ
นางสุวรรณา ใจดี
นางสาวสุวรรณา ทาผาสุข
นางสุวรรณา ปอมใย
นางสุวรรณา ปกษาศร
นางสุวรรณา พรทั้งสี่
นางสุวรรณา พัดขํา
นางสุวรรณา พูลลาภ
นางสุวรรณา มวงขาว
นางสาวสุวรรณา มาบาง
นางสุวรรณา รุงเรือง
นางสุวรรณา สะอาด
นางสุวรรณา สุขเจริญ
นางสุวรรณา สุริรมย
นางสุวรรณา หวันหยี
นางสาวสุวรรณา อภิวงศงาม
นางสุวรรณี กองสุวรรณคีรี
นางสาวสุวรรณี คงชูดวง
นางสุวรรณี คงแสนคํา
นางสุวรรณี เงินบํารุง
นางสาวสุวรรณี จําปาหอม
นางสุวรรณี เต็กออตง
นางสุวรรณี นามวิชัย
นางสุวรรณี บุพศิริ
นางสุวรรณี ภัณฑจร
นางสุวรรณี ภาษาไทย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๓๙๖
๒๑๓๙๗
๒๑๓๙๘
๒๑๓๙๙
๒๑๔๐๐
๒๑๔๐๑
๒๑๔๐๒
๒๑๔๐๓
๒๑๔๐๔
๒๑๔๐๕
๒๑๔๐๖
๒๑๔๐๗
๒๑๔๐๘
๒๑๔๐๙
๒๑๔๑๐
๒๑๔๑๑
๒๑๔๑๒
๒๑๔๑๓
๒๑๔๑๔
๒๑๔๑๕
๒๑๔๑๖
๒๑๔๑๗
๒๑๔๑๘
๒๑๔๑๙
๒๑๔๒๐
๒๑๔๒๑

นางสุวรรณี เมืองทอง
นางสุวรรณี วงศขุมเงิน
นางสุวรรณี สอนสูญ
นางสุวรรณี หนองหลวง
นางสาวสุวรรณีย อินทรแกว
นางสาวสุวรรดี ชางเขียน
นางสุวรินทร ใจไว
นางสุวรี รักประชา
นางสาวสุวรีย พรอมกิติพงศ
นางสุวโรพร สีตางคํา
นางสุวัฒนา จิตตรัตนอรุณ
นางสุวัธนา เครืออินตะ
นางสุวาณี รัตนไชย
นางสาวสุวาทิน ศรีเนตร
นางสุวารินทร ลาอินทร
นางสุวารี เบคเคอร
นางสุวารี พออามาตย
นางสุวารี สอาดศรี
นางสาวสุวารี สิงหชัย
นางสุวิชาดา อัศวเรขา
นางสุวิดา เนาวแสง
นางสุวินิตย ศรีคําภา
นางสุวิภา กุศลวงษ
นางสุวิมล โกศลสุรัตน
นางสุวิมล เขตอํานวย
นางสาวสุวิมล คงเชย

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๔๒๒
๒๑๔๒๓
๒๑๔๒๔
๒๑๔๒๕
๒๑๔๒๖
๒๑๔๒๗
๒๑๔๒๘
๒๑๔๒๙
๒๑๔๓๐
๒๑๔๓๑
๒๑๔๓๒
๒๑๔๓๓
๒๑๔๓๔
๒๑๔๓๕
๒๑๔๓๖
๒๑๔๓๗
๒๑๔๓๘
๒๑๔๓๙
๒๑๔๔๐
๒๑๔๔๑
๒๑๔๔๒
๒๑๔๔๓
๒๑๔๔๔
๒๑๔๔๕
๒๑๔๔๖
๒๑๔๔๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุวิมล ใจโปรง
นางสุวิมล ไชยฤทธิ์
นางสาวสุวิมล ดวงยศ
นางสาวสุวิมล ทองคําหอม
นางสุวิมล นามพิลา
นางสุวิมล นุมเนือง
นางสุวิมล บุญคํา
นางสุวิมล ประจงจิตร
นางสุวิมล เผาพันธ
นางสุวิมล พรอินทร
นางสาวสุวิมล เพริดภูเขียว
นางสุวิมล มหะมะ
นางสุวิมล ฤทธิทิศ
นางสาวสุวิมล ลือยศ
นางสุวิมล ไวยารัตน
นางสาวสุวิมล ศรียงค
นางสาวสุวิมล ศรีวรรณ
นางสาวสุวิมล สังขเมือง
นางสาวสุวิมล สุกันธา
นางสาวสุวิมล สุขเพีย
นางสุวิมล สุทธะ
นางสุวิมล อุไรรัตน
นางสุวิสาข ประสม
นางสุวีรา สีออน
นางสุไหวยะ หมัดบิลเฮด
นางสาวสุอัญชัญ ชัยชนะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๔๔๘
๒๑๔๔๙
๒๑๔๕๐
๒๑๔๕๑
๒๑๔๕๒
๒๑๔๕๓
๒๑๔๕๔
๒๑๔๕๕
๒๑๔๕๖
๒๑๔๕๗
๒๑๔๕๘
๒๑๔๕๙
๒๑๔๖๐
๒๑๔๖๑
๒๑๔๖๒
๒๑๔๖๓
๒๑๔๖๔
๒๑๔๖๕
๒๑๔๖๖
๒๑๔๖๗
๒๑๔๖๘
๒๑๔๖๙
๒๑๔๗๐
๒๑๔๗๑
๒๑๔๗๒
๒๑๔๗๓

นางสุอัญชุลี ทองนอก
นางสุอาภา เทพาชุมภู
นางสุเอมอร สุดเรือง
นางสูรีณี กาเจ
นางเสงี่ยม ประเสริฐสังข
นางเสงี่ยม พิทักษวาป
นางเสงี่ยม หนูอิ่ม
นางเสงี่ยม หมื่นแกว
นางเสถียร หัสจรรย
นางสาวเสถียรทิพย คงปรางดี
นางเสนห พวงมาลา
นางเสนห พุฒตาล
นางเสมอ ตระกูลสวาง
นางเสมอ แสงวิลัย
นางเสมอแข ดุจพายัพ
นางสาวเสมอใจ เฮงประเสริฐ
นางเสมา บุงทอง
นางสาวเสริมทรัพย ไกรดิษฐ
นางเสริมศรี คณฑา
นางเสริมศรี เลงซุน
นางเสริมสวย ยาหอม
นางเสริมสิริ แดงนวล
นางเสวย เมาราษี
นางสาวเสา เกษสุภะ
นางเสารวลักษณ นันชัยบัว
นางเสาวคนธ คาแพง

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๔๗๔
๒๑๔๗๕
๒๑๔๗๖
๒๑๔๗๗
๒๑๔๗๘
๒๑๔๗๙
๒๑๔๘๐
๒๑๔๘๑
๒๑๔๘๒
๒๑๔๘๓
๒๑๔๘๔
๒๑๔๘๕
๒๑๔๘๖
๒๑๔๘๗
๒๑๔๘๘
๒๑๔๘๙
๒๑๔๙๐
๒๑๔๙๑
๒๑๔๙๒
๒๑๔๙๓
๒๑๔๙๔
๒๑๔๙๕
๒๑๔๙๖
๒๑๔๙๗
๒๑๔๙๘
๒๑๔๙๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเสาวคนธ จันทรมณี
นางเสาวคนธ ทองสุข
นางเสาวคนธ เนียมหอม
นางเสาวคนธ บุตรโพธิ์
นางเสาวคนธ เปลา
นางเสาวคนธ พิมพวงษ
นางสาวเสาวคนธ เพ็งมะณี
นางเสาวคนธ ราชฤทธิ์
นางเสาวคนธ สิบรัมย
นางเสาวคนธ เหลืองทองคํา
นางเสาวคนธ อินทรแปน
นางเสาวณี คําหงษา
นางเสาวณี ทองทิน
นางสาวเสาวณี ปานแดง
นางสาวเสาวณี อินแปง
นางสาวเสาวณี วงษพัฒน
นางเสาวณีย จินโรจน
นางเสาวณีย นามวงษ
นางสาวเสาวณีย ลอมไธสง
นางเสาวณีย วงศออย
นางเสาวณีย วรเศรษฐสุขศิริ
นางเสาวณีย อุนประเสริฐสุข
นางสาวเสาวดี ทับเที่ยง
นางเสาวดี หมวดแกว
นางเสาวนิต ศิริพูน
นางเสาวนิต สีดาโคตร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๕๐๐
๒๑๕๐๑
๒๑๕๐๒
๒๑๕๐๓
๒๑๕๐๔
๒๑๕๐๕
๒๑๕๐๖
๒๑๕๐๗
๒๑๕๐๘
๒๑๕๐๙
๒๑๕๑๐
๒๑๕๑๑
๒๑๕๑๒
๒๑๕๑๓
๒๑๕๑๔
๒๑๕๑๕
๒๑๕๑๖
๒๑๕๑๗
๒๑๕๑๘
๒๑๕๑๙
๒๑๕๒๐
๒๑๕๒๑
๒๑๕๒๒
๒๑๕๒๓
๒๑๕๒๔
๒๑๕๒๕

นางเสาวนิตย ฝาระมี
นางสาวเสาวนิตย มงคลสกุณี
นางเสาวนิตย สมบัติหอม
นางสาวเสาวนิตย สุดจิตร
นางสาวเสาวนิตย อาจวิชัย
นางเสาวนิศ โพธิ์นอก
นางเสาวนีย ขวงพร
นางสาวเสาวนีย ขันสะสอน
นางสาวเสาวนีย คงยุนุย
นางเสาวนีย คูณทา
นางเสาวนีย จิตรพาณิชย
นางเสาวนีย ชลมาศ
นางเสาวนีย ชางเหลา
นางเสาวนีย ชูเสน
นางเสาวนีย ทองคุปต
นางสาวเสาวนีย เนติชัย
นางเสาวนีย ปาพันธ
นางเสาวนีย พิศเพ็ง
นางเสาวนีย มีชิน
นางเสาวนีย ลับโกษา
นางเสาวนีย ลีฬหคุณากร
นางสาวเสาวนีย เวชพิทักษ
นางเสาวนีย ศรีพิทักษ
นางเสาวนีย สวยลี
นางเสาวนีย สีโท
นางเสาวนีย แสนลํา

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๕๒๖
๒๑๕๒๗
๒๑๕๒๘
๒๑๕๒๙
๒๑๕๓๐
๒๑๕๓๑
๒๑๕๓๒
๒๑๕๓๓
๒๑๕๓๔
๒๑๕๓๕
๒๑๕๓๖
๒๑๕๓๗
๒๑๕๓๘
๒๑๕๓๙
๒๑๕๔๐
๒๑๕๔๑
๒๑๕๔๒
๒๑๕๔๓
๒๑๕๔๔
๒๑๕๔๕
๒๑๕๔๖
๒๑๕๔๗
๒๑๕๔๘
๒๑๕๔๙
๒๑๕๕๐
๒๑๕๕๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเสาวนีย หวังสวา
นางเสาวนีย ออนหวาน
นางเสาวภา ชวยจันทร
นางเสาวภา ทองตนรัตนากร
นางสาวเสาวภา ทองนํา
นางเสาวภา ทองมี
นางเสาวภา บูรณเจริญกิจ
นางเสาวภา ภูพิชิต
นางสาวเสาวภา เลนวารี
นางเสาวภา สมพงศ
นางเสาวภา สมศรี
นางเสาวภา โสภณรัตน
นางสาวเสาวภา อุทุม
นางเสาวภา อูดี
นางเสาวภาคย จอมพุทรา
นางเสาวภาคย ปฐมพฤกษวงษ
นางเสาวภาพัชร ภูประภาดิลก
นางเสาวรจนี จันทวงค
นางเสาวรภย ญาณสุธี
นางเสาวรรณี ธรรมโร
นางเสาวรส เกิดทรัพย
นางเสาวรส บุพรรณ
นางสาวเสาวรสธ พลโคตร
นางสาวเสาวรักษ ไชยศร
นางเสาวรัตน ไชยตนเทือก
นางสาวเสาวลักษ ประทุมศิริ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๕๕๒
๒๑๕๕๓
๒๑๕๕๔
๒๑๕๕๕
๒๑๕๕๖
๒๑๕๕๗
๒๑๕๕๘
๒๑๕๕๙
๒๑๕๖๐
๒๑๕๖๑
๒๑๕๖๒
๒๑๕๖๓
๒๑๕๖๔
๒๑๕๖๕
๒๑๕๖๖
๒๑๕๖๗
๒๑๕๖๘
๒๑๕๖๙
๒๑๕๗๐
๒๑๕๗๑
๒๑๕๗๒
๒๑๕๗๓
๒๑๕๗๔
๒๑๕๗๕
๒๑๕๗๖
๒๑๕๗๗

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเสาวลักษณ เกตุแกว
นางสาวเสาวลักษณ แกวประเสริฐ
นางเสาวลักษณ เข็ญคํา
นางเสาวลักษณ จงเจตจํานง
นางเสาวลักษณ จันทร
นางเสาวลักษณ จุลบุญญาสิทธิ์
นางเสาวลักษณ ฉิมโหมด
นางเสาวลักษณ โฉมศิริ
นางเสาวลักษณ เชิดชู
นางเสาวลักษณ ไชยสิทธิ์
นางเสาวลักษณ ดีอินทร
นางเสาวลักษณ ตุยแกว
นางสาวเสาวลักษณ แตวัฒนา
นางเสาวลักษณ บุญญรังษ
นางสาวเสาวลักษณ ประสานศรี
นางเสาวลักษณ พลศรี
นางสาวเสาวลักษณ พานทอง
นางเสาวลักษณ เพี้ยบุญมาก
นางเสาวลักษณ ยศมาว
นางสาวเสาวลักษณ โรมา
นางเสาวลักษณ วงษแกว
นางเสาวลักษณ วัฒนะ
นางเสาวลักษณ วีระพันธ
นางเสาวลักษณ สรอยสวน
นางสาวเสาวลักษณ สระกิจ
นางเสาวลักษณ สิงหสีโว

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒๑๕๗๘ วาที่รอยตรีหญิง เสาวลักษณ
สินสมุทร
๒๑๕๗๙ นางเสาวลักษณ สุทธิลักษมุนีกุล
๒๑๕๘๐ นางเสาวลักษณ เสาะสิทธิ์
๒๑๕๘๑ นางเสาวลักษณ อาษานอก
๒๑๕๘๒ นางเสาวะลี บุตรเชียงคํา
๒๑๕๘๓ นางเสียงขิม อุนพิกุล
๒๑๕๘๔ นางแสงจันทร จันทรศรี
๒๑๕๘๕ นางแสงจันทร ดิเรกศิลป
๒๑๕๘๖ นางแสงจันทร ธรรมทอง
๒๑๕๘๗ นางแสงจันทร ปกปน
๒๑๕๘๘ นางแสงจันทร มณีวงศ
๒๑๕๘๙ นางแสงจันทร ยองรัตน
๒๑๕๙๐ นางแสงจันทร ยุพิน
๒๑๕๙๑ นางแสงจันทร ศิริสรณ
๒๑๕๙๒ นางแสงจันทร สิงหทอง
๒๑๕๙๓ นางแสงจันทร สุทธรัตน
๒๑๕๙๔ นางแสงจันทร สุปนเวช
๒๑๕๙๕ นางแสงจันทร หัวนาค
๒๑๕๙๖ นางสาวแสงใจ เจียมวัฒนพงศ
๒๑๕๙๗ นางแสงดาว กันทะสาร
๒๑๕๙๘ นางแสงดาว กาญจนะ
๒๑๕๙๙ นางแสงดาว กุหลาบ
๒๑๖๐๐ นางสาวแสงดาว ดวงดูสัน
๒๑๖๐๑ นางแสงดาว ปลองนิราศ
๒๑๖๐๒ นางแสงดาว ปญญาวงศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๖๐๓
๒๑๖๐๔
๒๑๖๐๕
๒๑๖๐๖
๒๑๖๐๗
๒๑๖๐๘
๒๑๖๐๙
๒๑๖๑๐
๒๑๖๑๑
๒๑๖๑๒
๒๑๖๑๓
๒๑๖๑๔
๒๑๖๑๕
๒๑๖๑๖
๒๑๖๑๗
๒๑๖๑๘
๒๑๖๑๙
๒๑๖๒๐
๒๑๖๒๑
๒๑๖๒๒
๒๑๖๒๓
๒๑๖๒๔
๒๑๖๒๕
๒๑๖๒๖
๒๑๖๒๗
๒๑๖๒๘

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวแสงดาว มีศรี
นางแสงดาว อะทะยศ
นางแสงเดือน คงพลปาน
นางแสงเดือน คําปน
นางสาวแสงเดือน คําเปยง
นางแสงเดือน คําศรีพล
นางแสงเดือน จารัตน
นางแสงเดือน จิเรณุวัฒน
นางแสงเดือน ชัยปญหา
นางแสงเดือน ชุมใจรักษ
นางแสงเดือน เดิมทํารัมย
นางแสงเดือน ตันเจริญ
นางแสงเดือน ทวมเทศ
นางแสงเดือน ธรรมโชติ
นางแสงเดือน บุญอรัญ
นางสาวแสงเดือน พลมาก
นางแสงเดือน โยมไธสง
นางแสงเดือน ลาวตุม
นางแสงเดือน วรรณรัตน
นางสาวแสงเดือน วัชระจิติพงศ
นางสาวแสงเดือน วินทะไชย
นางแสงเดือน ศรีธงชัย
นางแสงทอง ธนเรืองสุวรรณ
นางแสงทอง วรรณทา
นางสาวแสงเทียน เขียวออน
นางแสงเทียน งามชมภู

๒๑๖๒๙
๒๑๖๓๐
๒๑๖๓๑
๒๑๖๓๒
๒๑๖๓๓
๒๑๖๓๔
๒๑๖๓๕
๒๑๖๓๖
๒๑๖๓๗
๒๑๖๓๘
๒๑๖๓๙
๒๑๖๔๐
๒๑๖๔๑
๒๑๖๔๒
๒๑๖๔๓
๒๑๖๔๔
๒๑๖๔๕
๒๑๖๔๖
๒๑๖๔๗
๒๑๖๔๘
๒๑๖๔๙
๒๑๖๕๐
๒๑๖๕๑
๒๑๖๕๒
๒๑๖๕๓
๒๑๖๕๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางแสงเทียน ใจซื่อ
นางแสงเทียน ฉ่ําเพชร
นางสาวแสงเทียน ศรีทองสุข
นางสาวแสงเพียร งานดี
นางแสงเมษา ทองคํากาญจน
นางแสงระวี แซตั๋น
นางแสงระวี สําเภานอย
นางสาวแสงวัน แสนใจ
นางแสงอรุณ กุมมาลือ
นางแสงอรุณ ธรรมวิจิตร
นางแสงอรุณี จันจําปา
นางแสวง ทองทิพย
นางสาวโสน ชอบหาญ
นางโสพิตตา แกววิชิต
นางโสพิน จิตติพุทธางกูร
นางโสพินธุ คําธิตา
นางสาวโสพิศ คณโฑเงิน
นางโสพิศ บัวสุข
นางโสพิศ สืบวงศ
นางสาวโสภณา ขีโรท
นางโสภา การพงษ
นางโสภา แกวเนย
นางสาวโสภา ขําเจริญ
นางโสภา คันชั่งทอง
นางสาวโสภา คูสุวรรณ
นางโสภา จันทฉายา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๖๕๕
๒๑๖๕๖
๒๑๖๕๗
๒๑๖๕๘
๒๑๖๕๙
๒๑๖๖๐
๒๑๖๖๑
๒๑๖๖๒
๒๑๖๖๓
๒๑๖๖๔
๒๑๖๖๕
๒๑๖๖๖
๒๑๖๖๗
๒๑๖๖๘
๒๑๖๖๙
๒๑๖๗๐
๒๑๖๗๑
๒๑๖๗๒
๒๑๖๗๓
๒๑๖๗๔
๒๑๖๗๕
๒๑๖๗๖
๒๑๖๗๗
๒๑๖๗๘
๒๑๖๗๙
๒๑๖๘๐

นางโสภา จันทิมา
นางโสภา ฉันทพิริยกุล
นางโสภา ไชยวงษา
นางโสภา ทาดี
นางสาวโสภา เที่ยวหาทรัพย
นางโสภา ธิวงค
นางโสภา นันตติกูล
นางโสภา นุนไธสง
นางสาวโสภา บัวพรม
นางโสภา บุญทอง
นางสาวโสภา พันกาแด
นางโสภา พุมนวล
นางโสภา เรียบรอย
นางโสภา วงศไชย
นางโสภา วันทา
นางโสภา เวชสิทธิ์
นางโสภา สมยอม
นางโสภา สรอยสน
นางโสภา สิทธิศักดิ์
นางโสภา สุขกระโทก
นางโสภา อัญโย
นางสาวโสภา อินธรรม
นางโสภาพรรณ จันทิหลา
นางโสภารวดี นาดี
นางโสภิญฆฎา มนตรี
นางโสภิญญา ดารา

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๖๘๑
๒๑๖๘๒
๒๑๖๘๓
๒๑๖๘๔
๒๑๖๘๕
๒๑๖๘๖
๒๑๖๘๗
๒๑๖๘๘
๒๑๖๘๙
๒๑๖๙๐
๒๑๖๙๑
๒๑๖๙๒
๒๑๖๙๓
๒๑๖๙๔
๒๑๖๙๕
๒๑๖๙๖
๒๑๖๙๗
๒๑๖๙๘
๒๑๖๙๙
๒๑๗๐๐
๒๑๗๐๑
๒๑๗๐๒
๒๑๗๐๓
๒๑๗๐๔
๒๑๗๐๕
๒๑๗๐๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางโสภิณ สายออง
นางโสภิดา สารครศรี
นางโสภิดา แหลงหลา
นางโสภิต จุฑาศรี
นางสาวโสภิต เปรียญกิจไพศาล
นางโสภิต โพธิ์ทอง
นางโสภี โญกาศ
นางโสภี เพ็งสกุล
นางโสภี อักษรดํา
นางโสรดา แถวทิม
นางโสรดา บูรพา
นางสาวโสรยา กําไลแกว
นางโสรยา ดาแม
นางสาวโสรยา สือรี
นางโสลัดดา ภูสิงห
นางใสยวน คําเกิด
นางไสว มั่นกสิกรณ
นางหงษทอง โคตรโสภา
นางหงษสา ดวงจันทรโชติ
นางหงษา คนหมั่น
นางหญิงวดี ลาภูตะมะ
นางหทยา ศรีเที่ยง
นางหทัย เรืองทิพย
นางหทัยกาญจน กองกลา
นางหทัยกาญจน โคแกว
นางหทัยกาญจน จันทิหลา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๗๐๗
๒๑๗๐๘
๒๑๗๐๙
๒๑๗๑๐
๒๑๗๑๑
๒๑๗๑๒
๒๑๗๑๓
๒๑๗๑๔
๒๑๗๑๕
๒๑๗๑๖
๒๑๗๑๗
๒๑๗๑๘
๒๑๗๑๙
๒๑๗๒๐
๒๑๗๒๑
๒๑๗๒๒
๒๑๗๒๓
๒๑๗๒๔
๒๑๗๒๕
๒๑๗๒๖
๒๑๗๒๗
๒๑๗๒๘
๒๑๗๒๙
๒๑๗๓๐
๒๑๗๓๑
๒๑๗๓๒

นางหทัยกาญจน พิมพสาร
นางสาวหทัยกาญจน รักสัจจา
นางหทัยกาญจน แสนยามาศ
นางสาวหทัยกาณร บัวชุม
นางหทัยชนก งะสมัน
นางหทัยชนก ถาแหลง
นางหทัยทัด ชวาลา
นางหทัยทัต บุพพะเนติ
นางหทัยทิพย ชินชัย
นางหทัยทิพย ไชยรัตน
นางสาวหทัยทิพย ดํานิล
นางหทัยทิพย อุมา
นางหทัยพัชร สุวรรณชัย
นางหทัยภัค วงษา
นางสาวหทัยภัทร คุมแกว
นางหทัยภัทร โถวรุงเรือง
นางหทัยภัทร บุราคร
นางหทัยภัทร โสภาวนัส
นางหทัยรัก อังกาบศรี
นางหทัยรัตน ขาวออน
นางหทัยรัตน จตุรภัทรวงศ
นางหทัยรัตน ชัยจันทรี
นางหทัยรัตน ชาญศรี
นางสาวหทัยรัตน เผานอย
นางสาวหทัยรัตน ไพโรจน
นางหทัยรัตน ศรีสังวรณ

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๗๓๓
๒๑๗๓๔
๒๑๗๓๕
๒๑๗๓๖
๒๑๗๓๗
๒๑๗๓๘
๒๑๗๓๙
๒๑๗๔๐
๒๑๗๔๑
๒๑๗๔๒
๒๑๗๔๓
๒๑๗๔๔
๒๑๗๔๕
๒๑๗๔๖
๒๑๗๔๗
๒๑๗๔๘
๒๑๗๔๙
๒๑๗๕๐
๒๑๗๕๑
๒๑๗๕๒
๒๑๗๕๓
๒๑๗๕๔
๒๑๗๕๕
๒๑๗๕๖
๒๑๗๕๗
๒๑๗๕๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางหทัยรัตน ศิริ
นางสาวหทัยรัตน อมฤก
นางสาวหทัยวัลย คุมภัย
นางหนึ่งกันยา หนูแกว
นางหนึ่งนุช แทนค้ํา
นางสาวหนึ่งฤทัย ขาวเนียม
นางหนึ่งฤทัย ขิงหอม
นางสาวหนึ่งฤทัย งามวงศ
นางสาวหนึ่งฤทัย จารุวงค
นางหนึ่งฤทัย ชมชัยภูมิ
นางหนึ่งฤทัย พระสุทา
นางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา
นางสาวหนึ่งหทัย เชียงสง
นางหนูกุล แกวมิตร
นางหนูเตรียม เพชรดานเหนือ
นางหนูเตือน สอนเพ็ง
นางหนูทรัพย ทินจอง
นางสาวหนูพร หาญอาษา
นางหนูพิน เทพเรียน
นางหนูพิน สาทักรัมย
นางสาวหนูเพ็ญ สมจินดา
นางหนูรัก ไตรยศ
นางหนูเรียม จันทรสรวย
นางหนูเล็ก ตานา
นางหนูเล็ก ธะนาไสย
นางหมอนตา สมดีตี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๗๕๙
๒๑๗๖๐
๒๑๗๖๑
๒๑๗๖๒
๒๑๗๖๓
๒๑๗๖๔
๒๑๗๖๕
๒๑๗๖๖
๒๑๗๖๗
๒๑๗๖๘
๒๑๗๖๙
๒๑๗๗๐
๒๑๗๗๑
๒๑๗๗๒
๒๑๗๗๓
๒๑๗๗๔
๒๑๗๗๕
๒๑๗๗๖
๒๑๗๗๗
๒๑๗๗๘
๒๑๗๗๙
๒๑๗๘๐
๒๑๗๘๑
๒๑๗๘๒
๒๑๗๘๓
๒๑๗๘๔

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวหยก กันทะยะ
นางหยกอุษากรณ บุตรโท
นางหยาดทิพย ซีซอง
นางหยาดอรุณ หมันเหม
นางหรรษา บูรณศิลป
นางหรรษา เมธีสิทธิพงษ
นางหรรษา ศรีกระจาง
นางหรอบี้ ดะชุง
นางสาวหฤทัย บุญประดับ
นางหฤทัย อนุกูลวงษ
นางสาวหวานใจ โบบทอง
นางหวานใจ เวียงยิ่ง
นางหวานใจ สุทธิสอน
นางสาวหวานเย็น แกวใส
นางสาวหวิว ลีมุน
นางหอมไกล สุวรรณไตรย
นางสาวหอมจันทร เจริญอินทร
นางหอมจันทร บุญสอน
นางหอมจันทร มนตรีดิลก
นางหอมสิน อุปแสน
นางหอมหวน สุวรรณชาติ
นางสาวหอมหวน แสนเวียงจันทร
นางหัฎฐาพร สังขสุวรรณ
นางหัทยา จรัสแผว
นางสาวหัสญา ชุมประยูร
นางหัสดี คําจุมพล

๒๑๗๘๕
๒๑๗๘๖
๒๑๗๘๗
๒๑๗๘๘
๒๑๗๘๙
๒๑๗๙๐
๒๑๗๙๑
๒๑๗๙๒
๒๑๗๙๓
๒๑๗๙๔
๒๑๗๙๕
๒๑๗๙๖
๒๑๗๙๗
๒๑๗๙๘
๒๑๗๙๙
๒๑๘๐๐
๒๑๘๐๑
๒๑๘๐๒
๒๑๘๐๓
๒๑๘๐๔
๒๑๘๐๕
๒๑๘๐๖
๒๑๘๐๗
๒๑๘๐๘
๒๑๘๐๙
๒๑๘๑๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางหัสนะ บือราเฮง
นางหัสนีย บํารุงชาติ
นางหาซียะ ฮะนิง
นางเหมมาภรณ โพธิมาศ
นางเหรานรี เห-รา
นางสาวแหมม เสือสด
นางสาวแหวนทอง ปจมนต
นางอกนิษฐ สมบูรณสงค
นางสาวอกนิษฐ อวนแกว
นางอชิรญา ปอเฮือน
นางสาวอชิรญา เฝอจู
นางอชิรญาณ สัตยซื่อ
นางอณศยา เร็ททิก
นางอโณฌา บุญโสภา
นางสาวอโณทัย ไชยพิมพ
นางสาวอโณทัย เนียมปาน
นางอโณทัย บุญมี
นางสาวอโณทัย ออนนางใย
นางอดิสรณ ณ อุบล
นางสาวอติกานต ทองมาก
นางสาวอติพร ผุดผอง
นางอติรัตน ดําเนื้อดี
นางอทิณา สุมมาตย
นางอทิตยา ทิมขาว
นางอทิตยา ศรีถาวร
นางอทิตยา สอนสุภาพ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๘๑๑
๒๑๘๑๒
๒๑๘๑๓
๒๑๘๑๔
๒๑๘๑๕
๒๑๘๑๖
๒๑๘๑๗
๒๑๘๑๘
๒๑๘๑๙
๒๑๘๒๐
๒๑๘๒๑
๒๑๘๒๒
๒๑๘๒๓
๒๑๘๒๔
๒๑๘๒๕
๒๑๘๒๖
๒๑๘๒๗
๒๑๘๒๘
๒๑๘๒๙
๒๑๘๓๐
๒๑๘๓๑
๒๑๘๓๒
๒๑๘๓๓
๒๑๘๓๔
๒๑๘๓๕
๒๑๘๓๖

นางสาวอทิตา ศรีสวัสดิ์
นางอธิกา ชาญศรี
นางสาวอธิษฐกานต ลภะวงศ
นางอนงค กุมงาม
นางอนงค แกนอินทร
นางอนงค จอดนอก
นางอนงค จันทภาโส
นางอนงค จันทรเข็ม
นางอนงค เฉียบกระโทก
นางอนงค ทวิสุวรรณ
นางอนงค บุดดาวงษ
นางอนงค พระคุณ
นางอนงค พันธแพง
นางอนงค วิชัยรัมย
นางอนงค ศูนยกลาง
นางอนงค สวัสดิ์แวงควง
นางอนงค สิทธิฤทธิ์
นางอนงค สุกใส
นางสาวอนงค สุวรรณทา
นางสาวอนงค อมรรัตนเศรษฐ
นางอนงคกุล คีรีชื่มชม
นางอนงคคาร ทวาเรศ
นางอนงคนาฎ คงบานควน
นางอนงคนาฏ พรมดี
นางอนงคนาถ พิลึก
นางสาวอนงคพร วาฤทธิ์

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๘๓๗
๒๑๘๓๘
๒๑๘๓๙
๒๑๘๔๐
๒๑๘๔๑
๒๑๘๔๒
๒๑๘๔๓
๒๑๘๔๔
๒๑๘๔๕
๒๑๘๔๖
๒๑๘๔๗
๒๑๘๔๘
๒๑๘๔๙
๒๑๘๕๐
๒๑๘๕๑
๒๑๘๕๒
๒๑๘๕๓
๒๑๘๕๔
๒๑๘๕๕
๒๑๘๕๖
๒๑๘๕๗
๒๑๘๕๘
๒๑๘๕๙
๒๑๘๖๐
๒๑๘๖๑
๒๑๘๖๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอนงคภัทร เจริญรัมย
นางอนงครัก จันทรทิพย
นางอนงคลักษณ มโนวงค
นางอนงนาฎ โทสิทธิ์
นางอนงนาฎ ฮมแสน
นางอนงรัก ญาติสังกัด
นางอนัญญา แกวพินิจ
นางสาวอนัญญา คํายา
นางอนัญญา คูสกุล
นางสาวอนัญญา จรัสแผว
นางอนัญญา ทนันชัย
นางอนัญญา พิสุทธิเมธา
นางอนัญญา ศิริเกตุ
นางสาวอนัตตา ชาวนา
นางอนันดา ไชยกุล
นางอนันตญา ชางพาลี
นางอนันตยา พิมพภู
นางอนิษฎา คล้ําจีน
นางอนิสา ศรทฤทธิ์
นางอนุกูล มีธรรม
นางอนุช วงศชุมเย็น
นางอนุชธิดา ชุมมั่น
นางอนุชสรา จันทรอนันต
นางสาวอนุชิดา อินทรแพง
นางอนุญาต หลอวงศตระกูล
นางอนุตรา หนูนุย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๘๖๓
๒๑๘๖๔
๒๑๘๖๕
๒๑๘๖๖
๒๑๘๖๗
๒๑๘๖๘
๒๑๘๖๙
๒๑๘๗๐
๒๑๘๗๑
๒๑๘๗๒
๒๑๘๗๓
๒๑๘๗๔
๒๑๘๗๕
๒๑๘๗๖
๒๑๘๗๗
๒๑๘๗๘
๒๑๘๗๙
๒๑๘๘๐
๒๑๘๘๑
๒๑๘๘๒
๒๑๘๘๓
๒๑๘๘๔
๒๑๘๘๕
๒๑๘๘๖
๒๑๘๘๗
๒๑๘๘๘

นางอนุธิดา จันทรงาม
นางอนุธิดา เจริญมี
นางอนุธิดา ดุลนีย
นางอนุธิดา นามมัน
นางอนุนาฏ ชาวประทุม
นางอนุพร ทิพยสิงห
นางอนุรดี โฉมเฉลา
นางอนุรักษ ทายา
นางอนุรักษ พื้นอินทร
นางอนุรักษ สาระสิทธิ์
นางอนุรักษ อาจยุทธ
นางอนุรัชนี สาภูเมือง
นางอนุรัตน ทิพยอักษร
นางอนุรีย สารีแกว
นางอนุลักษณ แกววรรณ
นางอนุวรรณ กิตติสุคนธ
นางอนุวรรณ สิมลี
นางอนุศรา นิสัยรัมย
นางอนุสรณ พัฒอําพันธ
นางอนุสรณ สุกสง
นางอนุสรณ อุยสิงห
นางอนุสรา แม็ง
นางสาวอนุสสรา เพชรมั่น
นางสาวอโนชา ชํานาญแกว
นางอโนทัย วิริยะ
นางอโนมา สมันตศรี

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๘๘๙
๒๑๘๙๐
๒๑๘๙๑
๒๑๘๙๒
๒๑๘๙๓
๒๑๘๙๔
๒๑๘๙๕
๒๑๘๙๖
๒๑๘๙๗
๒๑๘๙๘
๒๑๘๙๙
๒๑๙๐๐
๒๑๙๐๑
๒๑๙๐๒
๒๑๙๐๓
๒๑๙๐๔
๒๑๙๐๕
๒๑๙๐๖
๒๑๙๐๗
๒๑๙๐๘
๒๑๙๐๙
๒๑๙๑๐
๒๑๙๑๑
๒๑๙๑๒
๒๑๙๑๓
๒๑๙๑๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอโนมา อุปชัย
นางอภันตรี กมลวิบูรณ
นางอภันตรี รักษศรี
นางอภัสตรี ลาบานหลวง
นางอภัสรีย แกวกรี
นางอภัสสร อัศวมนตรี
นางอภาวดี ตันพงษ
นางอภิชญา ศรีเกิน
นางอภิชา ชัยมงคล
นางอภิญญา กลาจริง
นางอภิญญา กลาผจัญ
นางอภิญญา กิ่งแกว
นางอภิญญา คุรุภัณฑ
นางอภิญญา จันทรรองคํา
นางสาวอภิญญา จาดศรี
นางอภิญญา จําปาหวาย
นางสาวอภิญญา จุงเลียก
นางอภิญญา ชวงชัยชนะ
นางอภิญญา เชื้อปาน
นางอภิญญา เตี๋ยวสกุล
นางอภิญญา ธรรมสุวรรณ
นางอภิญญา น้ําแกว
นางสาวอภิญญา ปญญาวงศ
นางสาวอภิญญา เปยมประเสริฐ
นางสาวอภิญญา พิสัยสวัสดิ์
นางอภิญญา มนเทียรอาสน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๙๑๕
๒๑๙๑๖
๒๑๙๑๗
๒๑๙๑๘
๒๑๙๑๙
๒๑๙๒๐
๒๑๙๒๑
๒๑๙๒๒
๒๑๙๒๓
๒๑๙๒๔
๒๑๙๒๕
๒๑๙๒๖
๒๑๙๒๗
๒๑๙๒๘
๒๑๙๒๙
๒๑๙๓๐
๒๑๙๓๑
๒๑๙๓๒
๒๑๙๓๓
๒๑๙๓๔
๒๑๙๓๕
๒๑๙๓๖
๒๑๙๓๗
๒๑๙๓๘
๒๑๙๓๙
๒๑๙๔๐

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอภิญญา รัตนโกเมศ
นางสาวอภิญญา ฦาชา
นางอภิญญา วงคคําจันทร
นางอภิญญา วงศษา
นางสาวอภิญญา ศรีหาตา
นางอภิญญา ออนจริง
นางสาวอภิญญา อุปวงคษา
นางอภิญญากุล ศรีหลิ่ง
นางอภิญดารัตน โรจนธัญการย
นางสาวอภิณญา แตงดารารัตน
นางอภิณหพร เลิศฐิตินันท
นางอภินทรพร พลราชม
นางอภิปรัชญา ปณยเวชราศัย
นางอภิรดา นามเรืองศรี
นางสาวอภิรดี พรรคมาตย
นางอภิรดี มณีประเสริฐ
นางอภิรดี รัตโน
นางสาวอภิรดี โสเขียว
นางอภิรพร จงจิตต
นางอภิระดี เพงพิศ
นางอภิระดี แสงสุริยันต
นางอภิรัตน กองสุทธิ
นางอภิฤดี พุฒลา
นางอภิศรณ แชมชู
นางอภิษฎา จันตะวงค
นางสาวอภิษฎา ชาญประโคน

๒๑๙๔๑
๒๑๙๔๒
๒๑๙๔๓
๒๑๙๔๔
๒๑๙๔๕
๒๑๙๔๖
๒๑๙๔๗
๒๑๙๔๘
๒๑๙๔๙
๒๑๙๕๐
๒๑๙๕๑
๒๑๙๕๒
๒๑๙๕๓
๒๑๙๕๔
๒๑๙๕๕
๒๑๙๕๖
๒๑๙๕๗
๒๑๙๕๘
๒๑๙๕๙
๒๑๙๖๐
๒๑๙๖๑
๒๑๙๖๒
๒๑๙๖๓
๒๑๙๖๔
๒๑๙๖๕
๒๑๙๖๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอภิษฎา ทองเนื้อแข็ง
นางอภิสรา ชินเม
นางอภิสรา มีนิ่ม
นางสาวอภิสรา อภัยพรม
นางอมร แกนงาม
นางอมร จุลศรีไกรวัลย
นางอมร เชียรรัมย
นางอมร ไชยเชษฐ
นางสาวอมร เพ็งรอด
นางอมร เมยมงคล
นางสาวอมร สุนาอาจ
นางอมรพงศ ดอนเหนือ
นางอมรพรรณ กลางหิน
นางสาวอมรรัตน กนกตระกูล
นางอมรรัตน เกตุมณี
นางอมรรัตน แกวเสนหา
นางอมรรัตน ขันมณี
นางสาวอมรรัตน ค้ําชู
นางสาวอมรรัตน จงอยูสุข
นางอมรรัตน จันกฤษ
นางอมรรัตน จันทะนันท
นางสาวอมรรัตน จารุจิตร
นางอมรรัตน จําปาโพธิ์
นางอมรรัตน จิตรจันทึก
นางสาวอมรรัตน จินดา
นางอมรรัตน ชัยชนะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๙๖๗
๒๑๙๖๘
๒๑๙๖๙
๒๑๙๗๐
๒๑๙๗๑
๒๑๙๗๒
๒๑๙๗๓
๒๑๙๗๔
๒๑๙๗๕
๒๑๙๗๖
๒๑๙๗๗
๒๑๙๗๘
๒๑๙๗๙
๒๑๙๘๐
๒๑๙๘๑
๒๑๙๘๒
๒๑๙๘๓
๒๑๙๘๔
๒๑๙๘๕
๒๑๙๘๖
๒๑๙๘๗
๒๑๙๘๘
๒๑๙๘๙
๒๑๙๙๐
๒๑๙๙๑
๒๑๙๙๒

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางอมรรัตน ชัยชาญวัฒนา
นางอมรรัตน ชางสลัก
นางอมรรัตน ชินหัวดง
นางสาวอมรรัตน เชื้อหาญ
นางอมรรัตน ดรกันยา
นางสาวอมรรัตน ดีพูล
นางอมรรัตน ทองแกว
นางอมรรัตน ทีทอง
นางอมรรัตน แทนสูงเนิน
นางสาวอมรรัตน ธนารักษ
นางอมรรัตน ธานีรัตน
นางอมรรัตน นิธุรัมย
นางอมรรัตน นินทราช
นางอมรรัตน นิวัฒนบรรหาร
นางอมรรัตน นุมปาน
นางสาวอมรรัตน บุญประกอบ
นางอมรรัตน บุญประเสริฐ
นางสาวอมรรัตน ปลายบน
นางอมรรัตน ปะนาโท
นางอมรรัตน ปุริตังสันโต
นางอมรรัตน พรหมขัติแกว
นางอมรรัตน พรหมทา
นางอมรรัตน พันธุเวช
นางสาวอมรรัตน มหาวรรณ
นางอมรรัตน มินออน
นางอมรรัตน มีชํานาญ

๒๑๙๙๓
๒๑๙๙๔
๒๑๙๙๕
๒๑๙๙๖
๒๑๙๙๗
๒๑๙๙๘
๒๑๙๙๙
๒๒๐๐๐
๒๒๐๐๑
๒๒๐๐๒
๒๒๐๐๓
๒๒๐๐๔
๒๒๐๐๕
๒๒๐๐๖
๒๒๐๐๗
๒๒๐๐๘
๒๒๐๐๙
๒๒๐๑๐
๒๒๐๑๑
๒๒๐๑๒
๒๒๐๑๓
๒๒๐๑๔
๒๒๐๑๕
๒๒๐๑๖
๒๒๐๑๗
๒๒๐๑๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอมรรัตน รัตนะ
นางอมรรัตน วัฒนาเนตร
นางอมรรัตน ศิริโชติ
นางอมรรัตน สมบัติ
นางอมรรัตน สมสันเทียะ
นางอมรรัตน สวนจันทร
นางอมรรัตน สังสถิตย
นางอมรรัตน สารวิจิตร
นางสาวอมรรัตน สุนทรินทร
นางอมรรัตน สุริยะไชย
นางอมรรัตน เสลาคุณ
นางอมรรัตน อินสอน
นางอมรวดี ประเสริฐศุภกุล
นางอมรวรรณ โคตรวงษา
นางอมรา พิมศรี
นางอมรา หวังสวัสดิ์ปรีชา
นางอมราพร สุริยะวรรณ
นางอมราภรณ ยศประสงค
นางอมราลักษณ อับดลลาเฮียน
นางอมราวดี ปตาละเต
นางสาวอมลรดา พรหมวิหาร
นางอมลวรรณ จําปาทอง
นางอมิสรา ชองวารินทร
นางอรกมล นรัฐกิจ
นางอรกัญญา อุนปา
นางสาวอรกานต ศรีปทุมรัตตกุล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๒๐๑๙
๒๒๐๒๐
๒๒๐๒๑
๒๒๐๒๒
๒๒๐๒๓
๒๒๐๒๔
๒๒๐๒๕
๒๒๐๒๖
๒๒๐๒๗
๒๒๐๒๘
๒๒๐๒๙
๒๒๐๓๐
๒๒๐๓๑
๒๒๐๓๒
๒๒๐๓๓
๒๒๐๓๔
๒๒๐๓๕
๒๒๐๓๖
๒๒๐๓๗
๒๒๐๓๘
๒๒๐๓๙
๒๒๐๔๐
๒๒๐๔๑
๒๒๐๔๒
๒๒๐๔๓
๒๒๐๔๔

นางอรจันทร จิตสําราญ
นางอรจิรา นะมิตรัมย
นางอรจิรา สะตาปอ
นางอรชญา อิ่มแมน
นางอรชพรรณ หนูรุน
นางสาวอรชร แกวสอน
นางอรชร โคจีจุล
นางอรชร ยิ้มเกิด
นางอรชร รมเย็น
นางอรชร เศรษฐบุปผา
นางอรชร สุนีพัฒน
นางอรชร อุปไชย
นางสาวอรชา ชนาสิทธิ์
นางสาวอรชุมา บุญไกร
นางสาวอรชุมา วงศชาง
นางอรชุมา ศรีสิงหเดช
นางอรญา จงตั้งสัจกุล
นางสาวอรญา นิชรัตน
นางอรญา โสภัณ
นางอรณิช ลีลาไว
นางอรณิชชา มณีนิล
นางสาวอรณิชชา หาชื่น
นางอรณิชชา อัครพิชากุล
นางอรณิชา คําวงษา
นางสาวอรณิชา วิริยวรพงศ
นางสาวอรณิชา สังขมณี

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๐๔๕
๒๒๐๔๖
๒๒๐๔๗
๒๒๐๔๘
๒๒๐๔๙
๒๒๐๕๐
๒๒๐๕๑
๒๒๐๕๒
๒๒๐๕๓
๒๒๐๕๔
๒๒๐๕๕
๒๒๐๕๖
๒๒๐๕๗
๒๒๐๕๘
๒๒๐๕๙
๒๒๐๖๐
๒๒๐๖๑
๒๒๐๖๒
๒๒๐๖๓
๒๒๐๖๔
๒๒๐๖๕
๒๒๐๖๖
๒๒๐๖๗
๒๒๐๖๘
๒๒๐๖๙
๒๒๐๗๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอรณี รักษา
นางสาวอรดี จอมบุตร
นางอรดี วรรณจู
นางอรดี แสงสุระ
นางอรดี อินทะจักร
นางอรทัย กินรียศ
นางอรทัย กุชโร
นางอรทัย เกิดภิบาล
นางอรทัย แกวเกษเกี้ยง
นางอรทัย คํานึง
นางสาวอรทัย คุณะสารพันธ
นางอรทัย จันทรสอน
นางอรทัย ใจศิริ
นางอรทัย เตชเบญจรงค
นางอรทัย แถวไธสง
นางอรทัย นันทสุวรรณ
นางอรทัย บัวสาย
นางอรทัย บุญคงแกว
นางอรทัย บุญสองชั้น
นางอรทัย ปานบุญ
นางอรทัย พรมวัง
นางอรทัย พรหมวงศ
นางสาวอรทัย พลรัมย
นางอรทัย แพรศรี
นางอรทัย ภาสวาง
นางอรทัย โมแพง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๒๐๗๑
๒๒๐๗๒
๒๒๐๗๓
๒๒๐๗๔
๒๒๐๗๕
๒๒๐๗๖
๒๒๐๗๗
๒๒๐๗๘
๒๒๐๗๙
๒๒๐๘๐
๒๒๐๘๑
๒๒๐๘๒
๒๒๐๘๓
๒๒๐๘๔
๒๒๐๘๕
๒๒๐๘๖
๒๒๐๘๗
๒๒๐๘๘
๒๒๐๘๙
๒๒๐๙๐
๒๒๐๙๑
๒๒๐๙๒
๒๒๐๙๓
๒๒๐๙๔
๒๒๐๙๕
๒๒๐๙๖

นางสาวอรทัย เรืองบุญ
นางอรทัย ลีลา
นางอรทัย วองแกว
นางอรทัย วิชัยยา
นางอรทัย ศรีทอง
นางอรทัย สรรพคา
นางอรทัย สวางกิจวัฒนา
นางอรทัย สิงหชา
นางอรทัย แสงทอง
นางอรทัย หงษทอง
นางอรทัย หอยตะคุ
นางอรทัย แหวนออน
นางอรทัย อรรคละนอย
นางอรธณัท แกวกิติกรกุล
นางอรธิชา วรรณวัฒน
นางอรธิดา สันรัมย
นางอรธิลา บุญอาจ
นางอรนงค ศรีนุช
นางอรนันท สวนจันทร
นางอรนารถ สุจิมงคล
นางอรนารถ เสียงล้ํา
นางอรนิช รัตนชมภู
นางอรนิตย น้ําจันทร
นางอรนิตย แวงวรรณ
นางอรนิตร โจระสา
นางอรนีญา อินมณเทียร

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๐๙๗
๒๒๐๙๘
๒๒๐๙๙
๒๒๑๐๐
๒๒๑๐๑
๒๒๑๐๒
๒๒๑๐๓
๒๒๑๐๔
๒๒๑๐๕
๒๒๑๐๖
๒๒๑๐๗
๒๒๑๐๘
๒๒๑๐๙
๒๒๑๑๐
๒๒๑๑๑
๒๒๑๑๒
๒๒๑๑๓
๒๒๑๑๔
๒๒๑๑๕
๒๒๑๑๖
๒๒๑๑๗
๒๒๑๑๘
๒๒๑๑๙
๒๒๑๒๐
๒๒๑๒๑
๒๒๑๒๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอรนุช แกววิเศษ
นางอรนุช จูเปย
นางอรนุช ชาติพันจัน
นางอรนุช ไตรรัตนผดุงผล
นางอรนุช แผงตัน
นางอรนุช พิกุลทอง
นางอรนุช ลิ้มวิลัย
นางอรนุช ศรีเจริญ
นางอรนุช สุขสบาย
นางอรนุช เส็งภูเขียว
นางอรนุช ออนเกตุพล
นางอรนุช เอี่ยมธรรม
นางสาวอรปภา กวดวงศษา
นางอรพธู ระดาฤทธิ์
นางอรพรรณ มโนสัมฤทธิ์
นางอรพรรณ สมรักษ
นางอรพวง ชุมใจ
นางสาวอรพันธ อูปแกว
นางอรพิน ควรสุวรรณ
นางอรพิน จันทรเกตุ
นางอรพิน เจียมอนันทกุล
นางสาวอรพิน ชัยวงศ
นางอรพิน ชินสุทธิ์
นางอรพิน ทองดี
นางอรพิน พันธโภชน
นางอรพิน มีวิชัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๒๑๒๓
๒๒๑๒๔
๒๒๑๒๕
๒๒๑๒๖
๒๒๑๒๗
๒๒๑๒๘
๒๒๑๒๙
๒๒๑๓๐
๒๒๑๓๑
๒๒๑๓๒
๒๒๑๓๓
๒๒๑๓๔
๒๒๑๓๕
๒๒๑๓๖
๒๒๑๓๗
๒๒๑๓๘
๒๒๑๓๙
๒๒๑๔๐
๒๒๑๔๑
๒๒๑๔๒
๒๒๑๔๓
๒๒๑๔๔
๒๒๑๔๕
๒๒๑๔๖
๒๒๑๔๗
๒๒๑๔๘

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางอรพิน มีศิริ
นางอรพิน ลีศรี
นางอรพิน โลภสูงเนิน
นางอรพิน วจนะศิริ
นางอรพิน วังสันต
นางอรพิน ศรีพันดร
นางอรพิน สงคปาน
นางอรพิน สุวรรณชัยรบ
นางสาวอรพิน แสงคํา
นางอรพิน หนูแสง
นางอรพินท คงทอง
นางสาวอรพินท ชื่นชอบ
นางสาวอรพินท แซลิ่ม
นางสาวอรพินท นวลบุญ
นางอรพินท แนช
นางสาวอรพินท พิพัฒนวนารมย
นางอรพินท โพธิ์กะตน
นางอรพินท โพรี
นางอรพินท แยมสําราญ
นางสาวอรพินท สายพรม
นางอรพินท เสมอใจ
นางอรพินธ ไชยสมทิพย
นางอรพินธ ธรรมรัตน
นางอรพิมพ เพ็ญจันทร
นางอรเพ็ญ ทองชวย
นางอรภาพร ขันคํา

๒๒๑๔๙
๒๒๑๕๐
๒๒๑๕๑
๒๒๑๕๒
๒๒๑๕๓
๒๒๑๕๔
๒๒๑๕๕
๒๒๑๕๖
๒๒๑๕๗
๒๒๑๕๘
๒๒๑๕๙
๒๒๑๖๐
๒๒๑๖๑
๒๒๑๖๒
๒๒๑๖๓
๒๒๑๖๔
๒๒๑๖๕
๒๒๑๖๖
๒๒๑๖๗
๒๒๑๖๘
๒๒๑๖๙
๒๒๑๗๐
๒๒๑๗๑
๒๒๑๗๒
๒๒๑๗๓
๒๒๑๗๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอรมยรักษ พิมพพงษ
นางอรยมล พัฒนสิงห
นางอรรจนชญาณ ทิพยสุข
นางอรรจนพิชญ ใจตรง
นางสาวอรรจนีย นิตยาชิต
นางอรรจมาภรณ ภิญโญเรืองธัญ
นางอรรถพร จตุรพัฒนานันท
นางอรรถพร บุญมา
นางสาวอรรถยา โกกิลานันท
นางสาวอรรยา สิงหขุนทด
นางอรรัมภา ธรรมโรเวช
นางอรลภัส ชาญชัย
นางอรวรรณ กองกุล
นางอรวรรณ แกนจันทร
นางอรวรรณ แกวดวงงาม
นางอรวรรณ ขุนชนะ
นางอรวรรณ คงบรรทัด
นางสาวอรวรรณ คํายอด
นางอรวรรณ คุรุบัณฑิตย
นางอรวรรณ จันทรบุตร
นางอรวรรณ ไชยคํา
นางอรวรรณ ดอนแกว
นางอรวรรณ ตาตะมิ
นางสาวอรวรรณ นาคสังข
นางอรวรรณ ประกอบมี
นางอรวรรณ ปราบศัตรู

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๒๑๗๕
๒๒๑๗๖
๒๒๑๗๗
๒๒๑๗๘
๒๒๑๗๙
๒๒๑๘๐
๒๒๑๘๑
๒๒๑๘๒
๒๒๑๘๓
๒๒๑๘๔
๒๒๑๘๕
๒๒๑๘๖
๒๒๑๘๗
๒๒๑๘๘
๒๒๑๘๙
๒๒๑๙๐
๒๒๑๙๑
๒๒๑๙๒
๒๒๑๙๓
๒๒๑๙๔
๒๒๑๙๕
๒๒๑๙๖
๒๒๑๙๗
๒๒๑๙๘
๒๒๑๙๙
๒๒๒๐๐

นางสาวอรวรรณ พงษบุตร
นางอรวรรณ พริ้งเพราะ
นางสาวอรวรรณ พันธวงค
นางอรวรรณ พัวศิริ
นางอรวรรณ เพอโรดิน
นางอรวรรณ มะณีจันทร
นางอรวรรณ ยกกระบัตร
นางอรวรรณ ราชเนตร
นางอรวรรณ เลขกุล
นางสาวอรวรรณ วงศคูณ
นางสาวอรวรรณ ศรกายสิทธิ์
นางอรวรรณ ศุภไพบูลยสวัสดิ์
นางอรวรรณ สากุล
นางอรวรรณ สําริทธ
นางอรวรรณ สุทธิศักดิ์ไพบูลย
นางอรวรรณ เสงี่ยม
นางอรวรรณ แสงสุรินทร
นางอรวรรณ หนอคํา
นางสาวอรวรรณ เฮี้ยนชาศรี
นางสาวอรวรรณ ธรรมสระ
นางอรวรรณ เลิศสําโรง
นางอรวรรณ อุตสาหะ
นางอรวิน เตาทอง
นางอรวินท วงคไธสง
นางอรวิภา วัฒนะ
นางอรวิมล สกุลเจา

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๒๐๑
๒๒๒๐๒
๒๒๒๐๓
๒๒๒๐๔
๒๒๒๐๕
๒๒๒๐๖
๒๒๒๐๗
๒๒๒๐๘
๒๒๒๐๙
๒๒๒๑๐
๒๒๒๑๑
๒๒๒๑๒
๒๒๒๑๓
๒๒๒๑๔
๒๒๒๑๕
๒๒๒๑๖
๒๒๒๑๗
๒๒๒๑๘
๒๒๒๑๙
๒๒๒๒๐
๒๒๒๒๑
๒๒๒๒๒
๒๒๒๒๓
๒๒๒๒๔
๒๒๒๒๕
๒๒๒๒๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอรศิริ เสาไธสง
นางสาวอรษา นนทะเสน
นางสาวอรษา นิรันดรโสภณ
นางอรสา ชินรัตน
นางอรสา ชูรักษ
นางอรสา แตงออน
นางอรสา ทองรัตน
นางอรสา พงศเรืองศรี
นางอรสา พันธแจม
นางอรสา ลอแต
นางสาวอรสา ลอยชื่น
นางสาวอรสา วิชาธร
นางอรสา ศรีชมภู
นางอรสา อวมพัฒน
นางอรสา ออนละมูล
นางสาวอรสุรางค ติ๊บประจา
นางอรสุรางค พงศพันธุอัศดร
นางอรอนงค กลิ่นนุช
นางอรอนงค กอนสําโรง
นางอรอนงค ไชยภู
นางอรอนงค ณ พัทลุง
นางสาวอรอนงค ทวีบุตร
นางอรอนงค ประวันนา
นางอรอนงค พันธุลี
นางอรอนงค เพชรตะกั่ว
นางอรอนงค เพ็ชรเพ็ง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๒๒๒๗
๒๒๒๒๘
๒๒๒๒๙
๒๒๒๓๐
๒๒๒๓๑
๒๒๒๓๒
๒๒๒๓๓
๒๒๒๓๔
๒๒๒๓๕
๒๒๒๓๖
๒๒๒๓๗
๒๒๒๓๘
๒๒๒๓๙
๒๒๒๔๐
๒๒๒๔๑
๒๒๒๔๒
๒๒๒๔๓
๒๒๒๔๔
๒๒๒๔๕
๒๒๒๔๖
๒๒๒๔๗
๒๒๒๔๘
๒๒๒๔๙
๒๒๒๕๐
๒๒๒๕๑
๒๒๒๕๒

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางอรอนงค เพชรอุราสินธุ
นางอรอนงค มณีวงษ
นางสาวอรอนงค ยกยอง
นางอรอนงค ยามา
นางสาวอรอนงค ยามาเจริญ
นางสาวอรอนงค รุทเทวิน
นางอรอนงค สกุลกลา
นางอรอนงค สอนสนาม
นางอรอนงค สุรารักษ
นางสาวอรอนงค แสนคํา
นางอรอนงค เหลียวพัฒนพงศ
นางสาวอรอนงค อุทารเวสารัช
นางอรอนงค อูทอง
นางอรอนงษ แกวไธสง
นางอรอรุณ เจริญรูป
นางอรอัชฌา ถานะยาโน
นางอรอินทร จันทร
นางอรอินทร พูนชัย
นางอรอุมา กันนะลา
นางสาวอรอุมา คําประกอบ
นางอรอุมา จารเครือ
นางสาวอรอุมา ทองนาค
นางสาวอรอุมา ทองสกุล
นางสาวอรอุมา ทัพธานี
นางอรอุมา ธารากุลทิพย
นางสาวอรอุมา บํารุง

๒๒๒๕๓
๒๒๒๕๔
๒๒๒๕๕
๒๒๒๕๖
๒๒๒๕๗
๒๒๒๕๘
๒๒๒๕๙
๒๒๒๖๐
๒๒๒๖๑
๒๒๒๖๒
๒๒๒๖๓
๒๒๒๖๔
๒๒๒๖๕
๒๒๒๖๖
๒๒๒๖๗
๒๒๒๖๘
๒๒๒๖๙
๒๒๒๗๐
๒๒๒๗๑
๒๒๒๗๒
๒๒๒๗๓
๒๒๒๗๔
๒๒๒๗๕
๒๒๒๗๖
๒๒๒๗๗
๒๒๒๗๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอรอุมา บุญประจักษ
นางอรอุมา พลวงศษา
นางอรอุมา พลอยไทย
นางอรอุมา พิลา
นางอรอุมา ลักษณะทอง
นางสาวอรอุมา เล็กประดิษฐ
นางอรอุมา เลี้ยงวงษ
นางอรอุมา ศรีสมศักดิ์
นางอรอุมา ศิริมาลาตัง
นางอรอุมา สุวรรณหงษ
นางสาวอรอุมา หนูยัง
นางอรอุมา อินทเอิบ
นางสาวอรอุษา ปานะโปย
นางอรอุษา พินิจมนตรี
นางอรอุษา สุวรรณทอง
นางอระภา ชวนวัน
นางสาวอระศรี หินนาค
นางอรัชญา โบราญประสิทธิ์
นางอรัญ มูลบุญ
นางอรัญญา กุฎจอมศรี
นางสาวอรัญญา ไกวัลวณิช
นางสาวอรัญญา คงแกว
นางอรัญญา คงสาตรา
นางอรัญญา ตะคอนรัมย
นางสาวอรัญญา ทานะมัย
นางอรัญญา ทาแปน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๒๒๗๙
๒๒๒๘๐
๒๒๒๘๑
๒๒๒๘๒
๒๒๒๘๓
๒๒๒๘๔
๒๒๒๘๕
๒๒๒๘๖
๒๒๒๘๗
๒๒๒๘๘
๒๒๒๘๙
๒๒๒๙๐
๒๒๒๙๑
๒๒๒๙๒
๒๒๒๙๓
๒๒๒๙๔
๒๒๒๙๕
๒๒๒๙๖
๒๒๒๙๗
๒๒๒๙๘
๒๒๒๙๙
๒๒๓๐๐
๒๒๓๐๑
๒๒๓๐๒
๒๒๓๐๓
๒๒๓๐๔

นางสาวอรัญญา เนียมสุวรรณ
นางสาวอรัญญา บรรณกิจ
นางอรัญญา บานเย็น
นางอรัญญา บํารุงกลาง
นางสาวอรัญญา พละกรต
นางอรัญญา พิมพภา
นางอรัญญา เพชรสังข
นางอรัญญา ยุทธหาญ
นางอรัญญา ราชการกลาง
นางอรัญญา สรอยเสนา
นางอรัญญา สาริกา
นางสาวอรัญญา สารีโพธิ์
นางอรัญญา อันไกรฤทธิ์
นางอรัญญา อางอน
นางสาวอรัญญากร เสตเตมิย
นางอรัญญาณี คําวงค
นางอรัญศิริ จันทพันธ
นางอราม เกงการ
นางอราม เทียมทินกฤต
นางอราม ปดทุม
นางอริตากมล นนทสุรัตน
นางอรินดา บรรณวงษา
นางสาวอรินทรดา ธนะภูมิชัย
นางอริยาภรณ อภิสิทธิ์ยศกุล
นางสาวอริศรา คงยัง
นางอริสรา เขียวมูล

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๓๐๕
๒๒๓๐๖
๒๒๓๐๗
๒๒๓๐๘
๒๒๓๐๙
๒๒๓๑๐
๒๒๓๑๑
๒๒๓๑๒
๒๒๓๑๓
๒๒๓๑๔
๒๒๓๑๕
๒๒๓๑๖
๒๒๓๑๗
๒๒๓๑๘
๒๒๓๑๙
๒๒๓๒๐
๒๒๓๒๑
๒๒๓๒๒
๒๒๓๒๓
๒๒๓๒๔
๒๒๓๒๕
๒๒๓๒๖
๒๒๓๒๗
๒๒๓๒๘
๒๒๓๒๙
๒๒๓๓๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอริสรา แสงเทียน
นางสาวอริสศรา โพธิ์ชัยเลิศ
นางอริสา ชินใจ
นางอริสา บุญรอด
นางสาวอริสา เรืองชา
นางอรุชา อรรคบุตร
นางอรุณ ชาติพิมาย
นางอรุณ ตราปญญา
นางอรุณ บุญอยู
นางสาวอรุณ มีสัตย
นางอรุณ ยศกลาง
นางอรุณ ศรีภักดี
นางอรุณ อึ้งไชยพร
นางอรุณจันทร มะโนเพียว
นางอรุณณี จงปน
นางอรุณณี เสมอไวย
นางสาวอรุณนภา นพเวช
นางอรุณนี ผลพูน
นางอรุณนีย สวัสดิ์ชิตัง
นางอรุณพร ครองชนม
นางสาวอรุณรัช ทัศนียรัตน
นางอรุณรัตน จันทรสอน
นางอรุณรัตน พัฒนประสิทธิ์ชัย
นางอรุณรัตน สุวรรณรัตน
นางอรุณรัตน แสนเกษม
นางอรุณลักษณ เทจุรัตน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๒๓๓๑
๒๒๓๓๒
๒๒๓๓๓
๒๒๓๓๔
๒๒๓๓๕
๒๒๓๓๖
๒๒๓๓๗
๒๒๓๓๘
๒๒๓๓๙
๒๒๓๔๐
๒๒๓๔๑
๒๒๓๔๒
๒๒๓๔๓
๒๒๓๔๔
๒๒๓๔๕
๒๒๓๔๖
๒๒๓๔๗
๒๒๓๔๘
๒๒๓๔๙
๒๒๓๕๐
๒๒๓๕๑
๒๒๓๕๒
๒๒๓๕๓
๒๒๓๕๔
๒๒๓๕๕
๒๒๓๕๖

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางอรุณลักษณ พูนทรัพย
นางอรุณลักษณ วงศกาฬสินธุ
นางอรุณวดี กันทะสิงห
นางอรุณวรรณ ไตรสรณะพงษ
นางอรุณวรรณ ปญญาบุญ
นางอรุณวันท วสุธวัช
นางอรุณศรี ตุนแกว
นางอรุณศรี ลุนาวงค
นางสาวอรุณศรี สุขนิรันดร
นางสาวอรุณศิริ อิฐสุวรรณศิลป
นางอรุณี กงชาง
นางอรุณี คําศรีใส
นางอรุณี งอกนาวัง
นางอรุณี ชํานาญพล
นางอรุณี เชื้อสุภา
นางอรุณี ตั้งรัศมี
นางอรุณี ตาคํา
นางอรุณี ทองจินดา
นางอรุณี ทุมดี
นางอรุณี บุญเกิด
นางอรุณี ปยรังสิยานนท
จาสิบเอกหญิง อรุณี พวงนาง
นางอรุณี พิมขนิษฐ
นางอรุณี ภักดิ์ไธสง
นางอรุณี มอญพันธุ
นางอรุณี รัตนชาญชัย

๒๒๓๕๗
๒๒๓๕๘
๒๒๓๕๙
๒๒๓๖๐
๒๒๓๖๑
๒๒๓๖๒
๒๒๓๖๓
๒๒๓๖๔
๒๒๓๖๕
๒๒๓๖๖
๒๒๓๖๗
๒๒๓๖๘
๒๒๓๖๙
๒๒๓๗๐
๒๒๓๗๑
๒๒๓๗๒
๒๒๓๗๓
๒๒๓๗๔
๒๒๓๗๕
๒๒๓๗๖
๒๒๓๗๗
๒๒๓๗๘
๒๒๓๗๙
๒๒๓๘๐
๒๒๓๘๑
๒๒๓๘๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอรุณี ริมฝาย
นางอรุณี วิชาทิตย
นางอรุณี ศรีพันลํา
นางสาวอรุณี ศรีวงษชัย
นางอรุณี สกุลคง
นางอรุณี โสภา
นางอรุโณทัย ปะเสทะกัง
นางอรุโณทัย ยุคตะวัน
นางอรุนรัตน ชํานาญนา
นางสาวอรุนีย วันไชย
นางสาวอโรชา ธิวงศนอย
นางสาวอลงกต บุญใส
นางสาวอลิษา ติ๊บคํา
นางอลิษา ศรีไสว
นางสาวอลิษา สวัสดิวงศ
นางสาวอลิสรา ภูพาดทอง
นางอลิสา เพชรมะดัน
นางอลิสา สินธุโสภา
นางอวยใจ อาจปาสา
นางสาวอวยพร กิ่งแกว
นางอวยพร เกิดบุญ
นางอวยพร คะลีลวน
นางอวยพร ดําชวย
นางสาวอวยพร เผาะชวย
นางอวยพร ศรีสุข
นางอวยพร หมวดชนะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๒๓๘๓
๒๒๓๘๔
๒๒๓๘๕
๒๒๓๘๖
๒๒๓๘๗
๒๒๓๘๘
๒๒๓๘๙
๒๒๓๙๐
๒๒๓๙๑
๒๒๓๙๒
๒๒๓๙๓
๒๒๓๙๔
๒๒๓๙๕
๒๒๓๙๖
๒๒๓๙๗
๒๒๓๙๘
๒๒๓๙๙
๒๒๔๐๐
๒๒๔๐๑
๒๒๔๐๒
๒๒๔๐๓
๒๒๔๐๔
๒๒๔๐๕
๒๒๔๐๖
๒๒๔๐๗
๒๒๔๐๘

นางสาวอวยพร ไหวหากิจ
นางอสุมาลย ขามวิเศษ
นางสาวออแกว เดือนอุประ
นางสาวออน เชื่อมรัมย
นางสาวออนอนงค ใจศิริ
นางออนอุมา สุดเต
นางออมใจ นวลใย
นางออมใจ แกวเพ็ชร
นางออมใจ ผดุงโกเศตร
นางออมใจ สุปตติ
นางสาวออมฤดี เมืองศรี
นางสาวออมสิน วินิจมนตรี
นางออยใจ บุญชวย
นางออยทิพย พรหมทะสาร
นางออยทิพย รุณผาบ
นางออยทิพย อินไชย
นางอะลิสา เฆดา
นางอัคนา พรหมจารีย
นางอัครเวศย เพชรทองชวย
นางอังคณา กสิคุณ
นางอังคณา เครือบุญมา
นางอังคณา เดนปรีชาวงศ
นางสาวอังคณา ธนสีลังกูร
นางอังคณา นารีนุช
นางสาวอังคณา ผิวเกลี้ยง
นางอังคณา พรหมศรี

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๔๐๙
๒๒๔๑๐
๒๒๔๑๑
๒๒๔๑๒
๒๒๔๑๓
๒๒๔๑๔
๒๒๔๑๕
๒๒๔๑๖
๒๒๔๑๗
๒๒๔๑๘
๒๒๔๑๙
๒๒๔๒๐
๒๒๔๒๑
๒๒๔๒๒
๒๒๔๒๓
๒๒๔๒๔
๒๒๔๒๕
๒๒๔๒๖
๒๒๔๒๗
๒๒๔๒๘
๒๒๔๒๙
๒๒๔๓๐
๒๒๔๓๑
๒๒๔๓๒
๒๒๔๓๓
๒๒๔๓๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอังคณา แพงจันทร
นางอังคณา รักพุทธะ
นางอังคณา วงศหลา
นางอังคณา วิเศษกูล
นางอังคณา ศรีระวงค
นางอังคณา สอดแกว
นางสาวอังคณา สําเภาทอง
นางอังคณา สิริอนุศาสน
นางอังคณา เส็งเอี่ยม
นางอังคณา แสบงบาล
นางอังคณา โสดาจันทร
นางอังคณา หนูแสง
นางอังคณา หานะพันธ
นางอังคณา เหลืองประเสริฐ
นางอังคณา อองกุลนะ
นางอังคณี ธรรมวิพากย
นางสาวอังคนา เกษมสานต
นางอังคนา แกวทรัพยเศรษฐ
นางอังคนา แกวประเสริฐ
นางอังคนา คําสิงหนอก
นางอังคนา พัชรอานนท
นางสาวอังคนา สุดสะอาด
นางอังคนา อิงคนินันท
นางอังศณา กันธิยะ
นางอังศินา สิทธิพูนอนุภาพ
นางอังศุมาศ กุลดิลก

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๒๔๓๕
๒๒๔๓๖
๒๒๔๓๗
๒๒๔๓๘
๒๒๔๓๙
๒๒๔๔๐
๒๒๔๔๑
๒๒๔๔๒
๒๒๔๔๓
๒๒๔๔๔
๒๒๔๔๕
๒๒๔๔๖
๒๒๔๔๗
๒๒๔๔๘
๒๒๔๔๙
๒๒๔๕๐
๒๒๔๕๑
๒๒๔๕๒
๒๒๔๕๓
๒๒๔๕๔
๒๒๔๕๕
๒๒๔๕๖
๒๒๔๕๗
๒๒๔๕๘
๒๒๔๕๙
๒๒๔๖๐

นางอังสนา แนนอุดร
นางอังสนา บุษบรรณ
นางสาวอังสนา สีตะพงศ
นางอังสนา แสงจันทรศิริ
นางสาวอังสิยา ชางปรีชา
นางอังสุมารินทร สืบสอาด
นางสาวอังสุมาลิน ยิ้มสนิท
นางอังสุมาลี พันธุชัยเพชร
นางอัจจนา มาซา
นางอัจจิมา แกงขุนทด
นางอัจจิมา สุมอินทร
นางอัจฉรา กลับสุข
นางอัจฉรา ขนาน
นางสาวอัจฉรา ขัวจันทร
นางอัจฉรา คงทิพย
นางสาวอัจฉรา คงนอก
นางอัจฉรา จันทเขต
นางอัจฉรา จันทรสวาง
นางอัจฉรา เจริญนา
นางสาวอัจฉรา ชวยนุม
นางอัจฉรา ชะตาถนอม
นางอัจฉรา ชํานาญจิตร
นางอัจฉรา ดวงเหมือน
นางอัจฉรา ดันนอก
นางอัจฉรา เดชศรี
นางสาวอัจฉรา เดชากุล

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๔๖๑
๒๒๔๖๒
๒๒๔๖๓
๒๒๔๖๔
๒๒๔๖๕
๒๒๔๖๖
๒๒๔๖๗
๒๒๔๖๘
๒๒๔๖๙
๒๒๔๗๐
๒๒๔๗๑
๒๒๔๗๒
๒๒๔๗๓
๒๒๔๗๔
๒๒๔๗๕
๒๒๔๗๖
๒๒๔๗๗
๒๒๔๗๘
๒๒๔๗๙
๒๒๔๘๐
๒๒๔๘๑
๒๒๔๘๒
๒๒๔๘๓
๒๒๔๘๔
๒๒๔๘๕
๒๒๔๘๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอัจฉรา ถนอมศักดิ์
นางอัจฉรา นันทะแสง
นางสาวอัจฉรา นาควานิช
นางอัจฉรา นิตยวัน
นางอัจฉรา นิลทะวงษ
นางสาวอัจฉรา บุตรสิงขรณ
นางสาวอัจฉรา ประมูลจักโก
นางอัจฉรา ปญญาเอก
นางอัจฉรา เปรมปรีดิ์
นางอัจฉรา แปนเพ็ชร
นางอัจฉรา ผาโผน
นางอัจฉรา รักษาชนม
นางอัจฉรา วงศกระจาง
นางอัจฉรา วรหาญ
นางสาวอัจฉรา วราศิลป
นางอัจฉรา วันดี
นางอัจฉรา ศรีวัฒนางกูร
นางอัจฉรา ศักดารักษ
นางสาวอัจฉรา สอนโห
นางสาวอัจฉรา สาธิมานนท
นางอัจฉรา สีสุกอง
นางอัจฉรา สีโสภา
นางอัจฉรา สุดแกว
นางอัจฉรา สุทธิวรรณ
นางอัจฉรา หนวดสันติ
นางอัจฉรา อีแต

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๒๔๘๗
๒๒๔๘๘
๒๒๔๘๙
๒๒๔๙๐
๒๒๔๙๑
๒๒๔๙๒
๒๒๔๙๓
๒๒๔๙๔
๒๒๔๙๕
๒๒๔๙๖
๒๒๔๙๗
๒๒๔๙๘
๒๒๔๙๙
๒๒๕๐๐
๒๒๕๐๑
๒๒๕๐๒
๒๒๕๐๓
๒๒๕๐๔
๒๒๕๐๕
๒๒๕๐๖
๒๒๕๐๗
๒๒๕๐๘
๒๒๕๐๙
๒๒๕๑๐
๒๒๕๑๑
๒๒๕๑๒

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางอัจฉราพร ชูเชื้อ
นางสาวอัจฉราพร ดอนไชย
นางอัจฉราพร ผิวเอี่ยม
นางสาวอัจฉราพรรณ พลเวียงพล
นางอัจฉราภรณ พันธอุดม
นางอัจฉราภรณ ยางไพบูลย
นางอัจฉราวดี กุลวงศ
นางอัจฉราวรรณ เขื่อนคํา
นางอัจฉราวรรณ พุดหอม
นางอัจฉริยา พรมสาร
นางอัจฉริยา สุวอ
นางสาวอัจฉริยาภรณ แดงตะโก
นางสาวอัจฉรี จํานงกุล
นางอัจฉรีย เวียงดาว
นางสาวอัจฉรียา นารีวงศ
นางอัฉรีย คูหามุข
นางอัชมาริน พันโยธา
นางอัชรา ครามแสง
นางสาวอัชราภรณ สาริบูรณ
นางอัชราภรณ โสกัณทัต
นางอัชรายุ ชูชะกา
นางสาวอัชรี ศรีสวัสดื์
นางสาวอัชรี เอี่ยมแจงพันธุ
นางอัญคณาพร สัญญา
นางสาวอัญจนา ดาบลาอํา
นางอัญชนา แพงเพ็ง

๒๒๕๑๓
๒๒๕๑๔
๒๒๕๑๕
๒๒๕๑๖
๒๒๕๑๗
๒๒๕๑๘
๒๒๕๑๙
๒๒๕๒๐
๒๒๕๒๑
๒๒๕๒๒
๒๒๕๒๓
๒๒๕๒๔
๒๒๕๒๕
๒๒๕๒๖
๒๒๕๒๗
๒๒๕๒๘
๒๒๕๒๙
๒๒๕๓๐
๒๒๕๓๑
๒๒๕๓๒
๒๒๕๓๓
๒๒๕๓๔
๒๒๕๓๕
๒๒๕๓๖
๒๒๕๓๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอัญชนา วาปโส
นางสาวอัญชนา หะยะมิน
นางอัญชรา นิตุธร
นางอัญชรี กัลปพฤกษ
นางสาวอัญชรี วิเศษดี
นางอัญชลา พงษจันทร
นางอัญชลิน ผมงาม
นางอัญชลี กัณหา
นางอัญชลี เกิดฤทธิ์
นางอัญชลี เกียรติวงศ
นางอัญชลี คงจันทร
นางสาวอัญชลี คงฤทธิ์
นางสาวอัญชลี จันนา
วาที่รอยตรีหญิง อัญชลี
จันประตูมอญ
นางสาวอัญชลี จําปกลาง
นางอัญชลี เจริญสุข
นางอัญชลี ชัยสิทธิ์
นางสาวอัญชลี ดีใจวงศ
นางสาวอัญชลี ทองจันทร
นางอัญชลี ทองมา
นางสาวอัญชลี ทัพเพ็ชร
นางอัญชลี นันทศักดิ์ภิญโญ
นางอัญชลี นิลสนธิ
นางอัญชลี บงบุตร
นางสาวอัญชลี บรรณประสิทธิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๒๕๓๘
๒๒๕๓๙
๒๒๕๔๐
๒๒๕๔๑
๒๒๕๔๒
๒๒๕๔๓
๒๒๕๔๔
๒๒๕๔๕
๒๒๕๔๖
๒๒๕๔๗
๒๒๕๔๘
๒๒๕๔๙
๒๒๕๕๐
๒๒๕๕๑
๒๒๕๕๒
๒๒๕๕๓
๒๒๕๕๔
๒๒๕๕๕
๒๒๕๕๖
๒๒๕๕๗
๒๒๕๕๘
๒๒๕๕๙
๒๒๕๖๐
๒๒๕๖๑
๒๒๕๖๒
๒๒๕๖๓

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางอัญชลี บรรบุบผา
นางอัญชลี บุญมาตา
นางอัญชลี บุญเหลือ
นางอัญชลี ปรางทอง
นางอัญชลี ปาพรม
นางอัญชลี พรมมา
นางอัญชลี พันตะ
นางสาวอัญชลี มั่งมูล
นางสาวอัญชลี มาลา
นางอัญชลี มีโต
นางอัญชลี รัตนสีหา
นางสาวอัญชลี รากวงศ
นางอัญชลี ลี้รัตนศิริ
นางอัญชลี วัฒนศิริ
นางอัญชลี วิปรวณิชย
นางสาวอัญชลี วิโย
นางอัญชลี วุฒิศักดิ์
นางสาวอัญชลี เวียงนาค
นางอัญชลี สวัสล้ํา
นางอัญชลี สุทธิธรรม
นางอัญชลี เหมือนมาตย
นางอัญชลี อิสสรารักษ
นางสาวอัญชลีภรณ กันฉิ่ง
นางอัญชัญ งามสูงเนิน
นางสาวอัญชัญ ทรัพยประเสริฐ
นางสาวอัญชัญ บุญยะวาศรี

๒๒๕๖๔
๒๒๕๖๕
๒๒๕๖๖
๒๒๕๖๗
๒๒๕๖๘
๒๒๕๖๙
๒๒๕๗๐
๒๒๕๗๑
๒๒๕๗๒
๒๒๕๗๓
๒๒๕๗๔
๒๒๕๗๕
๒๒๕๗๖
๒๒๕๗๗
๒๒๕๗๘
๒๒๕๗๙
๒๒๕๘๐
๒๒๕๘๑
๒๒๕๘๒
๒๒๕๘๓
๒๒๕๘๔
๒๒๕๘๕
๒๒๕๘๖
๒๒๕๘๗
๒๒๕๘๘
๒๒๕๘๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอัญชัญ พูนศรี
นางอัญชิสา ชูจันทร
นางสาวอัญชิสา ผิวเดช
นางอัญชิสา เล็บครุฑ
นางอัญชุลี เลาหวิวัฒน
นางอัญชุลี อัปมาตย
นางสาวอัญชุลี อุดรกิจ
นางสาวอัญชุลีกร ฉิมแสง
นางสาวอัญญรัตน บํารุงราษฎร
นางสาวอัญญรัตน ผกามาศ
นางอัญญา เรืองดิษฐ
นางสาวอัญญากร ผิวขํา
นางอัญญาณี ไชยพลงาม
นางอัญญาณี รองสวัสดิ์
นางอัญญานี ฉันทะ
นางอัญญาพร พรหมประเสริฐ
นางอัญญารัตน ขวัญเกษม
นางสาวอัญญารัตน มุงกลาง
นางอัญธิฌา ขัตติสอน
นางอัญภรณ ยอดจันดา
นางอัญมณี พุทธมงคล
นางอัญยุดา สุดใจ
นางอัญรินทร นามสวัสดิ์
นางอัญลยา ดีวันไชย
นางอัฐฏภิญญา จูมแพงจารุพงศ
นางอัฑฒศยา เรือนคํา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๒๕๙๐
๒๒๕๙๑
๒๒๕๙๒
๒๒๕๙๓
๒๒๕๙๔
๒๒๕๙๕
๒๒๕๙๖
๒๒๕๙๗
๒๒๕๙๘
๒๒๕๙๙
๒๒๖๐๐
๒๒๖๐๑
๒๒๖๐๒
๒๒๖๐๓
๒๒๖๐๔
๒๒๖๐๕
๒๒๖๐๖
๒๒๖๐๗
๒๒๖๐๘
๒๒๖๐๙
๒๒๖๑๐
๒๒๖๑๑
๒๒๖๑๒
๒๒๖๑๓
๒๒๖๑๔
๒๒๖๑๕

นางอัณชิษฐา โตบัว
นางสาวอัณณญาดา กิวัฒนา
นางอัธยา จันทรศิริ
นางอันธิกา หินสม
นางอันธิกา อินทรแกว
นางอัปสร เกตุทิม
นางสาวอัมพร เกิดแสง
นางสาวอัมพร คําอาย
นางอัมพร คูตระกูล
นางอัมพร เจริญเรือง
นางสาวอัมพร ไชยวัฒนพันธุ
นางอัมพร ทองโคตร
นางอัมพร ทองยอด
นางสาวอัมพร ทัศนานุตริยะ
นางสาวอัมพร นาพันธุ
นางสาวอัมพร บัวผัน
นางอัมพร ประทุมชาติ
นางอัมพร ปตตะเน
นางสาวอัมพร พลเรือง
นางอัมพร พละบุตร
นางอัมพร พูลเพิ่ม
นางอัมพร โพธิ์ทอง
นางอัมพร มวงจันอัด
นางอัมพร มั่งมูล
นางสาวอัมพร ยินสูตร
นางอัมพร รัตนะดี

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๖๑๖
๒๒๖๑๗
๒๒๖๑๘
๒๒๖๑๙
๒๒๖๒๐
๒๒๖๒๑
๒๒๖๒๒
๒๒๖๒๓
๒๒๖๒๔
๒๒๖๒๕
๒๒๖๒๖
๒๒๖๒๗
๒๒๖๒๘
๒๒๖๒๙
๒๒๖๓๐
๒๒๖๓๑
๒๒๖๓๒
๒๒๖๓๓
๒๒๖๓๔
๒๒๖๓๕
๒๒๖๓๖
๒๒๖๓๗
๒๒๖๓๘
๒๒๖๓๙
๒๒๖๔๐
๒๒๖๔๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอัมพร รุจิยาปนนท
นางสาวอัมพร ไวยเวช
นางอัมพร เศรษฐสวัสดิ์
นางอัมพร สอนคุณแกว
นางอัมพร สุคํามา
นางอัมพร สุนทรรัตน
นางอัมพร สุมณฑา
นางอัมพร เสี้ยวทอง
นางอัมพร อรัญ
นางอัมพร อินตาวงษ
นางสาวอัมพรรัตน ทันไชย
นางสาวอัมพวรรณ อุรารื่น
นางอัมพวัน เที่ยงตรง
นางสาวอัมพวัน ศรีหรั่งไพโรจน
นางอัมพวัลย พึ่งกิจ
นางอัมพา ไชยหมาน
นางอัมพาภรณ พุทไธสง
นางอัมพิกา ฟาคุม
นางอัมพิกา อักษรสวาง
นางอัมไพ องอาจไพบูลย
นางอัมภา ตุนหนิ้ว
นางอัมมรรัตน สุวรรณรัตน
นางอัมรา ทิพเลิศ
นางอัมรา นกเกตุ
นางสาวอัมรา โปรงมณี
นางอัมรา มั่งมี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๒๖๔๒
๒๒๖๔๓
๒๒๖๔๔
๒๒๖๔๕
๒๒๖๔๖
๒๒๖๔๗
๒๒๖๔๘
๒๒๖๔๙
๒๒๖๕๐
๒๒๖๕๑
๒๒๖๕๒
๒๒๖๕๓
๒๒๖๕๔
๒๒๖๕๕
๒๒๖๕๖
๒๒๖๕๗
๒๒๖๕๘
๒๒๖๕๙
๒๒๖๖๐
๒๒๖๖๑
๒๒๖๖๒
๒๒๖๖๓
๒๒๖๖๔
๒๒๖๖๕
๒๒๖๖๖
๒๒๖๖๗

นางสาวอัมรา ยินดี
นางอัมราภรณ จันทรวิเศษ
นางอัมรินทร บุญเอนก
นางอัมรินทร ปนนิล
นางอัลชลีย สุขวิริยะกุล
นางอัศรา ขําบัณฑิตย
นางอัษฎาภรณ ตอระบิล
นางอัสนีย ตุยสีมา
นางสาวอัสมะ สะแลแม
นางอัสมา ธนารักษ
นางอัสรา สมโสภา
นางสาวอัสราพร วันดี
นางอัสสาเราะ เส็นเด
นางอาจรีย ใครบุตร
นางอาจินต ศรีเพชร
นางสาวอาซีซะ สะอุ
นางอาซีซะ เปาะอาแซ
นางอาซีมะห หะยีอาแว
นางอาซียะ สาและ
นางสาวอาซีหยะ ตอแลมา
นางอาณัชยา จินดาศรี
นางสาวอาทร รักสายฤทธิ์
นางอาทร ลือหาญ
นางอาทร สิงหไทย
นางสาวอาทิชา สุขสบายกุล
นางอาทิตยา ทาขุลี

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๖๖๘
๒๒๖๖๙
๒๒๖๗๐
๒๒๖๗๑
๒๒๖๗๒
๒๒๖๗๓
๒๒๖๗๔
๒๒๖๗๕
๒๒๖๗๖
๒๒๖๗๗
๒๒๖๗๘
๒๒๖๗๙
๒๒๖๘๐
๒๒๖๘๑
๒๒๖๘๒
๒๒๖๘๓
๒๒๖๘๔
๒๒๖๘๕
๒๒๖๘๖
๒๒๖๘๗
๒๒๖๘๘
๒๒๖๘๙
๒๒๖๙๐
๒๒๖๙๑
๒๒๖๙๒
๒๒๖๙๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอาทิตยา นิพนต
นางอาทิตยา พรหมมา
นางอาทิตยา เมืองหนู
นางอาทิตยา รักเสนาะ
นางอาทิตยา สารอุยี่
นางสาวอาทิตยา สุพิมพานนท
นางอาทิยา แวยูโซะ
นางอาธัญญา วรพฤกษ
นางอานนท หวนระลึก
นางอานุชิต แกวกา
นางสาวอาบจิตร ดีเลิศ
นางอาพร เกิดแกว
นางสาวอาพร สุวรรณประไพ
นางอาภร จันทรปาน
นางอาภร ปกการะเณ
นางอาภรณ จันทรสวาง
นางอาภรณ แจมใส
นางอาภรณ ตะหมัง
นางอาภรณ ถาดครบุรี
นางอาภรณ ทองเพ็ญ
นางสาวอาภรณ ทุมนวล
นางอาภรณ ทูปแปน
นางสาวอาภรณ พลออนสา
นางสาวอาภรณ พันธุพล
นางอาภรณ พิกุลทอง
นางอาภรณ พึ่งมา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๒๖๙๔
๒๒๖๙๕
๒๒๖๙๖
๒๒๖๙๗
๒๒๖๙๘
๒๒๖๙๙
๒๒๗๐๐
๒๒๗๐๑
๒๒๗๐๒
๒๒๗๐๓
๒๒๗๐๔
๒๒๗๐๕
๒๒๗๐๖
๒๒๗๐๗
๒๒๗๐๘
๒๒๗๐๙
๒๒๗๑๐
๒๒๗๑๑
๒๒๗๑๒
๒๒๗๑๓
๒๒๗๑๔
๒๒๗๑๕
๒๒๗๑๖
๒๒๗๑๗
๒๒๗๑๘
๒๒๗๑๙

นางอาภรณ ฟุงเฟอง
นางอาภรณ วรรโณ
นางอาภรณ สาระโพธิ์
นางอาภรณ สิทธิโชค
นางสาวอาภรณ แสงรัศมี
นางอาภรณ เหมรัญ
นางสาวอาภรณ ออนวงษ
นางอาภรณ อับดุลฮากิม
นางอาภรณ เอียดเสน
นางอาภรณศิริ พลรักษา
นางอาภัสรา ทนันชัย
นางอาภา แชมชอย
นางอาภา บุญปถัมภ
นางอาภากร แกวหลอ
นางอาภาพร บุญเติม
นางอาภาพร ประเสริฐสุข
นางอาภาพร พระพาตะนันท
นางสาวอาภาภรณ กุมดวง
นางสาวอาภาภรณ ชัยจํารัส
นางอาภาภรณ ธรรมไทย
นางอาภาภรณ ศรีชัยปญญา
นางอาภารัตน สระแกว
นางอาภาวดี จิตผดุงวิทย
นางสาวอาภิษฎา ศุกฤตตีญา
นางสาวอามีเนาะ แยนา
นางสาวอามีเนาะ สูเตะ

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๗๒๐
๒๒๗๒๑
๒๒๗๒๒
๒๒๗๒๓
๒๒๗๒๔
๒๒๗๒๕
๒๒๗๒๖
๒๒๗๒๗
๒๒๗๒๘
๒๒๗๒๙
๒๒๗๓๐
๒๒๗๓๑
๒๒๗๓๒
๒๒๗๓๓
๒๒๗๓๔
๒๒๗๓๕
๒๒๗๓๖
๒๒๗๓๗
๒๒๗๓๘
๒๒๗๓๙
๒๒๗๔๐
๒๒๗๔๑
๒๒๗๔๒
๒๒๗๔๓
๒๒๗๔๔
๒๒๗๔๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอามีลา กะโด
นางอายีซะ ซอเด็ง
นางสาวอายีรีนา สะมะแอ
นางอารดา พลอาษา
นางอารมณ จําลองสอง
นางสาวอารมณ ดาบพลออน
นางสาวอารมณ ศรีนิล
นางอารมณ สุระมาตย
นางอารมณ เอกาบูรณ
นางอารมย เพ็ชรกิ่ง
นางสาวอารมย มีศรีสุข
นางอารมย ไมยวงษ
นางอารยา คําพลแสน
นางสาวอารยา ชาติอิสรพงศ
นางอารยา นาคจันทร
นางอารยา ภาระวงค
นางสาวอารยา รติรัตนรักษ
นางสาวอารยา รุงโรจน
นางสาวอารยา สิมมา
นางอาระดิน คําทะเนตร
นางอารัญดา วรรณชิต
นางอาริดา พรหมชุลี
นางอารินี อิจิ
นางอาริยา โชติพานิช
นางอาริยา พัวไพบูลย
นางอาริยาภรณ จําลอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๒๗๔๖
๒๒๗๔๗
๒๒๗๔๘
๒๒๗๔๙
๒๒๗๕๐
๒๒๗๕๑
๒๒๗๕๒
๒๒๗๕๓
๒๒๗๕๔
๒๒๗๕๕
๒๒๗๕๖
๒๒๗๕๗
๒๒๗๕๘
๒๒๗๕๙
๒๒๗๖๐
๒๒๗๖๑
๒๒๗๖๒
๒๒๗๖๓
๒๒๗๖๔
๒๒๗๖๕
๒๒๗๖๖
๒๒๗๖๗
๒๒๗๖๘
๒๒๗๖๙
๒๒๗๗๐
๒๒๗๗๑

นางอาริศรา มาศรี
นางสาวอาริศรา อรรคษร
นางสาวอารี กระจับเงิน
นางอารี กาญจนภูมิ
นางสาวอารี คงกุล
นางอารี คําไกร
นางอารี คําปู
นางอารี จงอยูสุขสันต
นางสาวอารี จันทรศรี
นางอารี ฉันทวงศชนะ
นางอารี ชางยันต
นางอารี ดาวแดน
นางอารี ตรุวรรณ
นางอารี ติเอียดยอ
นางอารี นิยมไทย
นางอารี บัวฝาย
นางอารี พรหมทอง
นางอารี ลําพรหมสุข
นางอารี ศรีตะพันธ
นางอารี ศรีไตรภพ
นางอารี สนมฉ่ํา
นางสาวอารี หนูรักษ
นางอารี หาญจริง
นางอารี อดุลยอภิมุข
นางอารี อนันตศรี
นางอารีซะ เจะสารี

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๗๗๒
๒๒๗๗๓
๒๒๗๗๔
๒๒๗๗๕
๒๒๗๗๖
๒๒๗๗๗
๒๒๗๗๘
๒๒๗๗๙
๒๒๗๘๐
๒๒๗๘๑
๒๒๗๘๒
๒๒๗๘๓
๒๒๗๘๔
๒๒๗๘๕
๒๒๗๘๖
๒๒๗๘๗
๒๒๗๘๘
๒๒๗๘๙
๒๒๗๙๐
๒๒๗๙๑
๒๒๗๙๒
๒๒๗๙๓
๒๒๗๙๔
๒๒๗๙๕
๒๒๗๙๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอารีญา หลีศิริ
นางอารีพร จําปาหอม
นางอารีย กระจาย
นางอารีย ขวัญเจริญ
นางสาวอารีย ขุนชิต
นางอารีย คลายพรหม
นางอารีย คํามาตร
นางอารีย จงราช
นางอารีย จันทรทอง
นางอารีย จารุภูมิ
นางอารีย ชูวงศทวิพงศ
นางอารีย ถังมณี
นางอารีย ทองสุขนอก
นางอารีย ทองใส
นางอารีย ธรรมเจริญ
นางสาวอารีย บุญเสริม
นางอารีย ปานถม
นางอารีย พรหมสาขา
ณ สกลนคร
นางอารีย มาเอียด
นางอารีย แยมภู
นางอารีย โยธารักษ
นางอารีย รัตนภิรมย
นางอารีย ราชบุรี
นางอารีย เรืองศรี
นางอารีย ศรีลาศักดิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๒๗๙๗
๒๒๗๙๘
๒๒๗๙๙
๒๒๘๐๐
๒๒๘๐๑
๒๒๘๐๒
๒๒๘๐๓
๒๒๘๐๔
๒๒๘๐๕
๒๒๘๐๖
๒๒๘๐๗
๒๒๘๐๘
๒๒๘๐๙
๒๒๘๑๐
๒๒๘๑๑
๒๒๘๑๒
๒๒๘๑๓
๒๒๘๑๔
๒๒๘๑๕
๒๒๘๑๖
๒๒๘๑๗
๒๒๘๑๘
๒๒๘๑๙
๒๒๘๒๐
๒๒๘๒๑
๒๒๘๒๒

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางอารีย สมเปน
นางสาวอารีย สุรินทร
นางอารีย ใสดํา
นางอารีย หัวเขา
นางอารีย หาญสมศักดิ์กุล
นางอารีย ใหมหมาด
นางอารีย อินสุวรรโณ
นางอารีย อุดมดี
นางสาวอารีย เอี่ยมงาม
นางสาวอารียวรรณ ดาป
นางอารียวรรณ โพธิ์ระดก
นางอารียวรรณ รัศมี
นางอารียะ ไสยาตรี
นางอารียา คนหาญ
นางอารียา จะรา
นางอารียา ปกกาสาร
นางอารียา ผอนจรุง
นางอารียา ผางยอยซาย
นางอารียา เพ็ชรรัตน
นางสาวอารีรักษ ภูพันธทวีพงศ
นางอารีรักษ เรือนคํา
นางอารีรัตน กฤษฎาวัตร
นางอารีรัตน ใจดี
นางสาวอารีรัตน ไชยวงษ
นางสาวอารีรัตน ญาณะศร
นางอารีรัตน นนทะชัย

๒๒๘๒๓
๒๒๘๒๔
๒๒๘๒๕
๒๒๘๒๖
๒๒๘๒๗
๒๒๘๒๘
๒๒๘๒๙
๒๒๘๓๐
๒๒๘๓๑
๒๒๘๓๒
๒๒๘๓๓
๒๒๘๓๔
๒๒๘๓๕
๒๒๘๓๖
๒๒๘๓๗
๒๒๘๓๘
๒๒๘๓๙
๒๒๘๔๐
๒๒๘๔๑
๒๒๘๔๒
๒๒๘๔๓
๒๒๘๔๔
๒๒๘๔๕
๒๒๘๔๖
๒๒๘๔๗
๒๒๘๔๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอารีรัตน นาแพร
นางสาวอารีรัตน มัฐผา
นางอารีรัตน มีชํานาญ
นางอารีรัตน โยธาภักดี
นางอารีรัตน ลักษณะงาม
นางอารีรัตน วชิรธนากร
นางสาวอารีรัตน สุทธิ
นางอารีรัตน แหมไธสง
นางอารีลักษ พรมจารย
นางสาวอารีวรรณ ขัตติยะวงศ
นางอารีวรรณ ชุมวิจารณ
นางอารีวรรณ ดากลอม
นางอารีวรรณ ลาตวงษ
นางอารีวรรณ ศรียา
นางสาวอารีวรรณ สุขจินดา
นางอารุณ ฟกแกว
นางอารุณ สามารถกิจ
นางอาลักคณา มะละกา
นางสาวอาลี บุญอิ้ง
นางอาวร โฉมศรี
นางอาหวา มะรียอ
นางอาอีซะห เจะอูมา
นางสาวอาอีซะห ประวัติเดิม
นางสาวอาอีเสาะ มูละ
นางอํานวย กมลศิลป
นางสาวอํานวย ไกรสีทุม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๒๘๔๙
๒๒๘๕๐
๒๒๘๕๑
๒๒๘๕๒
๒๒๘๕๓
๒๒๘๕๔
๒๒๘๕๕
๒๒๘๕๖
๒๒๘๕๗
๒๒๘๕๘
๒๒๘๕๙
๒๒๘๖๐
๒๒๘๖๑
๒๒๘๖๒
๒๒๘๖๓
๒๒๘๖๔
๒๒๘๖๕
๒๒๘๖๖
๒๒๘๖๗
๒๒๘๖๘
๒๒๘๖๙
๒๒๘๗๐
๒๒๘๗๑
๒๒๘๗๒
๒๒๘๗๓
๒๒๘๗๔

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางอํานวย เคลือบสูงเนิน
นางอํานวย ไตรสุวรรณ
นางสาวอํานวย เถื่อนดี
นางอํานวย นามมุงคุณ
นางอํานวย ประจง
นางอํานวย อิ่มยุทธนากร
นางสาวอํานวยกิจ อุตสาหรัมย
นางสาวอํานวยพร ชวยเอี่ยม
นางสาวอํานวยพร ชาลิผล
นางอํานวยพร ดวงใจ
นางอํานวยพร โปรงใจ
นางอํานวยพร ผดาวัลย
นางอํานวยพร สอิ้งทอง
นางอําพร โคตะขุน
นางอําพร จอมแปง
นางสาวอําพร เตชะตน
นางอําพร ทิพจรูญ
นางอําพร เทพวงค
นางอําพร ภูมิประโคน
นางอําพร วิชัย
นางสาวอําพร ศิริกันทา
นางอําพร สอนสําแดง
นางอําพร ไหวพริบ
นางสาวอําพร อาจทุมมา
นางอําพรรณ ไพเราะ
นางสาวอําพรรณีย แพทยรัตน

๒๒๘๗๕
๒๒๘๗๖
๒๒๘๗๗
๒๒๘๗๘
๒๒๘๗๙
๒๒๘๘๐
๒๒๘๘๑
๒๒๘๘๒
๒๒๘๘๓
๒๒๘๘๔
๒๒๘๘๕
๒๒๘๘๖
๒๒๘๘๗
๒๒๘๘๘
๒๒๘๘๙
๒๒๘๙๐
๒๒๘๙๑
๒๒๘๙๒
๒๒๘๙๓
๒๒๘๙๔
๒๒๘๙๕
๒๒๘๙๖
๒๒๘๙๗
๒๒๘๙๘
๒๒๘๙๙
๒๒๙๐๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอําพรศรี อินแกว
นางอําพัน คาดคําฟู
นางอําพัน ศรีวิชัย
นางอําพัน ศรีวิลัย
นางอําพันธ เปาทอง
นางอําพันธ ภูชมศรี
นางอําพันธ มีผล
นางอําพันธ สายสิน
นางสาวอําไพ กนก
นางอําไพ ขณะ
นางอําไพ ตันติกุล
นางอําไพ ทานา
นางอําไพ นิลลอม
นางอําไพ นุสโร
นางอําไพ บุญชาลี
นางอําไพ พรมชัย
นางสาวอําไพ พุทธถนอม
นางอําไพ ไพศาล
นางอําไพ มั่งสูงเนิน
นางสาวอําไพ มุงสันติ
นางสาวอําไพ รังนอย
นางอําไพ ราชวงษา
นางอําไพ วงษนอย
นางสาวอําไพ วรพล
นางอําไพ วัฒนเหลืองอรุณ
นางอําไพ ศรีมีชัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๒๙๐๑
๒๒๙๐๒
๒๒๙๐๓
๒๒๙๐๔
๒๒๙๐๕
๒๒๙๐๖
๒๒๙๐๗
๒๒๙๐๘
๒๒๙๐๙
๒๒๙๑๐
๒๒๙๑๑
๒๒๙๑๒
๒๒๙๑๓
๒๒๙๑๔
๒๒๙๑๕
๒๒๙๑๖
๒๒๙๑๗
๒๒๙๑๘
๒๒๙๑๙
๒๒๙๒๐
๒๒๙๒๑
๒๒๙๒๒
๒๒๙๒๓
๒๒๙๒๔
๒๒๙๒๕
๒๒๙๒๖

นางสาวอําไพ สมกลีบ
นางอําไพ สุขภิรมย
นางอําไพ เสียงเพราะ
นางอําไพ หงษาคํา
นางอําไพ อรุณพันธุ
นางอําไพร เบาะโตง
นางอําไพร สัตนาโค
นางอําไพวรรณ สาศรี
นางอําไพศรี พรมรักษา
นางอําภร วิชาเกวียน
นางอําภัย จรเสมอ
นางอําภัย จันธรรมรงค
นางอําภา ธนะปาน
นางอําภา ภูหิน
นางอําภา ศิริมาท
นางสาวอําภาพร ศรีสารคาม
นางอําภาพรรณ แกวอินทร
นางสาวอิงตะวัน แพลูกอินทร
นางสาวอิงอร ชัยเพชร
นางอิงอร นาคศูนย
นางอิงอร ยวงทอง
นางอิงออน ลือเรือง
นางอิชยนิติ มูลชอบ
นางอินทา พวงพิลา
นางอินทิมา หมายมี
นางอินทิรา จองแค

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๙๒๗
๒๒๙๒๘
๒๒๙๒๙
๒๒๙๓๐
๒๒๙๓๑
๒๒๙๓๒
๒๒๙๓๓
๒๒๙๓๔
๒๒๙๓๕
๒๒๙๓๖
๒๒๙๓๗
๒๒๙๓๘
๒๒๙๓๙
๒๒๙๔๐
๒๒๙๔๑
๒๒๙๔๒
๒๒๙๔๓
๒๒๙๔๔
๒๒๙๔๕
๒๒๙๔๖
๒๒๙๔๗
๒๒๙๔๘
๒๒๙๔๙
๒๒๙๕๐
๒๒๙๕๑
๒๒๙๕๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอินทิรา ชัชวาลย
นางสาวอินทิรา โตะกานิ
นางอินทิรา ธนรัตนพิศาล
นางอินทิรา ธารารมย
นางอินทิรา ธารารมย
นางสาวอินทิรา นาใจคง
นางอินทิรา บุญวาที
นางสาวอินทิรา ประดับชัย
นางอินทิรา วัชรศิริ
นางอินทิรา สุกสง
นางสาวอินทิรา อํานวย
นางสาวอินทุพิมพ หาลาภ
นางอินทุอร ไชยนรา
นางสาวอินธิรา ใจเมธา
นางอิ่มอนงค ทาขาม
นางอิศรา รัตนโคน
นางอิศรา วรฉายสมบัติ
นางอิศราง กลอมพงษ
นางอิศราพร พิมชัยโชค
นางอิศราภรณ จิตรกําแหง
นางอิศราภรณ สุวรรณไตรย
นางอิศราภรณ อินทรบุตร
นางอิศราวดี บุนนาค
นางอิษฎาภรณ ประดุงรุก
นางอิษณาพร คุมตะบุตร
นางอิษมาส บริพัตรโชคชัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๒๙๕๓
๒๒๙๕๔
๒๒๙๕๕
๒๒๙๕๖
๒๒๙๕๗
๒๒๙๕๘
๒๒๙๕๙
๒๒๙๖๐
๒๒๙๖๑
๒๒๙๖๒
๒๒๙๖๓
๒๒๙๖๔
๒๒๙๖๕
๒๒๙๖๖
๒๒๙๖๗
๒๒๙๖๘
๒๒๙๖๙
๒๒๙๗๐
๒๒๙๗๑
๒๒๙๗๒
๒๒๙๗๓
๒๒๙๗๔
๒๒๙๗๕
๒๒๙๗๖
๒๒๙๗๗
๒๒๙๗๘

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอิษยา พรมสามสี
นางอิสริยา พันธุเขตกิจ
นางอิสริยารักษ มหาโยธี
นางอิสรีภรณ แกวใส
นางสาวอิสรีย ฉัตรพิทักษกุล
นางอิสรีย บานแยม
นางอิสรีย บุตรศรี
นางอิสรีย สกุณีธีรภรณ
นางอุชนีย พันธฤทธิ์
นางอุชุกร ทวีโภควรกุล
นางอุฑารัตน โชติกะ
นางอุณโลม แกวกา
นางสาวอุณาโลม ชุมพลวีระพงษ
นางอุดม กํามนาฏ
นางอุดม คัสสามารถ
นางอุดมรัตน ปุงมา
นางสาวอุดมลักษณ แจมศรี
นางอุดมลักษณ ทองภู
นางอุดมลักษณ ภูทอง
นางอุดมลักษณ มีโพธิ์
นางอุดมลักษณ หลาจันดี
นางอุดมสิน อุสาทรัพย
นางอุตรี เชื้อประทุม
นางอุทัย คงไพฑูรย
นางอุทัย ทับทิม
นางสาวอุทัย เพ็ญจู

๒๒๙๗๙
๒๒๙๘๐
๒๒๙๘๑
๒๒๙๘๒
๒๒๙๘๓
๒๒๙๘๔
๒๒๙๘๕
๒๒๙๘๖
๒๒๙๘๗
๒๒๙๘๘
๒๒๙๘๙
๒๒๙๙๐
๒๒๙๙๑
๒๒๙๙๒
๒๒๙๙๓
๒๒๙๙๔
๒๒๙๙๕
๒๒๙๙๖
๒๒๙๙๗
๒๒๙๙๘
๒๒๙๙๙
๒๓๐๐๐
๒๓๐๐๑
๒๓๐๐๒
๒๓๐๐๓
๒๓๐๐๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอุทัย ลิ้มอรุณ
นางอุทัยพร โสภาคะยัง
นางสาวอุทัยวรรณ คงเจริญ
นางอุทัยวรรณ จารุทรัพยสดใส
นางอุทัยวรรณ แชจอหอ
นางอุทัยวรรณ ดีสรอย
นางอุทัยวรรณ ตาวงศ
นางอุทัยวรรณ นาหวยลอม
นางอุทัยวรรณ บรรจงจิตร
นางอุทัยวรรณ บุญมาตร
นางอุทัยวรรณ ศรีตะปญญา
นางอุทัยวรรณ ศิรินัย
นางสาวอุทัยวรรณ สระศรี
นางอุทัยวรรณ สังขเสวก
นางอุทัยวรรณ หอมตลบ
นางอุทัยวรรณ ภูติโส
นางอุทัยวัลย คมประโคน
นางสาวอุทิพร สามลาน
นางอุทิศ หันมา
นางอุทุมพร แกวใส
นางสาวอุทุมพร ชื่นวิญญา
นางอุทุมพร พูลประสิทธิ์
นางสาวอุทุมพร รัตนมณี
นางอุทุมพร สอนสกุล
นางอุทุมพร สุวรรณรัตน
นางอุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๓๐๐๕
๒๓๐๐๖
๒๓๐๐๗
๒๓๐๐๘
๒๓๐๐๙
๒๓๐๑๐
๒๓๐๑๑
๒๓๐๑๒
๒๓๐๑๓
๒๓๐๑๔
๒๓๐๑๕
๒๓๐๑๖
๒๓๐๑๗
๒๓๐๑๘
๒๓๐๑๙
๒๓๐๒๐
๒๓๐๒๑
๒๓๐๒๒
๒๓๐๒๓
๒๓๐๒๔
๒๓๐๒๕
๒๓๐๒๖
๒๓๐๒๗
๒๓๐๒๘
๒๓๐๒๙
๒๓๐๓๐

หนา ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางอุธยา ปนทอง
นางอุนจิตร รัตนภู
นางอุนใจ เสนเกื้อ
นางอุบล คลังเงิน
นางสาวอุบล จิยิพงศ
นางอุบล ไชยวรรณ
นางอุบล ตุลยนิษก
นางอุบล ทาชุม
นางอุบล นาสุรีย
นางอุบล ปานงูเหลือม
นางอุบล ปนปก
นางอุบล แปงเครื่อง
นางอุบล เพชรเรือนทอง
นางสาวอุบล มูลเจริญ
นางอุบล ยิ้มถนอม
นางอุบล รัตนภักดี
นางอุบล สิงหทอง
นางอุบล สุภาพร
นางอุบล แสงโสดา
นางอุบล หงษชุมแพ
นางอุบลพรรณ โชติกลาง
นางสาวอุบลรัตน ไกจะบก
นางอุบลรัตน จงแพ
นางอุบลรัตน ใจดี
นางสาวอุบลรัตน ชาวบางพรม
นางอุบลรัตน ดาววิชัย

๒๓๐๓๑
๒๓๐๓๒
๒๓๐๓๓
๒๓๐๓๔
๒๓๐๓๕
๒๓๐๓๖
๒๓๐๓๗
๒๓๐๓๘
๒๓๐๓๙
๒๓๐๔๐
๒๓๐๔๑
๒๓๐๔๒
๒๓๐๔๓
๒๓๐๔๔
๒๓๐๔๕
๒๓๐๔๖
๒๓๐๔๗
๒๓๐๔๘
๒๓๐๔๙
๒๓๐๕๐
๒๓๐๕๑
๒๓๐๕๒
๒๓๐๕๓
๒๓๐๕๔
๒๓๐๕๕
๒๓๐๕๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอุบลรัตน ตันเงิน
นางอุบลรัตน ถึกสุวรรณ
นางสาวอุบลรัตน โนนนอย
นางอุบลรัตน พรหมเอาะ
นางอุบลรัตน มาศภูมิ
นางอุบลรัตน วรรณพฤกษ
นางอุบลรัตน ศิริโภคขจร
นางอุบลรัตน สุริวงค
นางอุบลรัตน สุวรรณมณี
นางอุบลรัตน หอมจันทร
นางสาวอุบลลดา เบ็ญจรูญ
นางอุบลวรรณ ขันแข็ง
นางอุบลวรรณ จบศรี
นางสาวอุบลวรรณ ไททอง
นางอุบลวรรณ นวลใส
นางอุบลวรรณ ประทีปทอง
นางอุบลวรรณ พิณทอง
นางสาวอุบลวรรณ มุงหมาย
นางสาวอุบลวรรณ รุงเรือง
นางอุบลวรรณ วรสาร
นางอุบลวรรณ แสงทองสมานสิน
นางอุบลวรรณ หอมสิน
นางอุบลวัลย ยุติรักษ
นางสาวอุบลศรี กิจกุลอนุพงษ
นางอุบลศรี สีหบุตร
นางอุไบดะ มะมิง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๓๐๕๗
๒๓๐๕๘
๒๓๐๕๙
๒๓๐๖๐
๒๓๐๖๑
๒๓๐๖๒
๒๓๐๖๓
๒๓๐๖๔
๒๓๐๖๕
๒๓๐๖๖
๒๓๐๖๗
๒๓๐๖๘
๒๓๐๖๙
๒๓๐๗๐
๒๓๐๗๑
๒๓๐๗๒
๒๓๐๗๓
๒๓๐๗๔
๒๓๐๗๕
๒๓๐๗๖
๒๓๐๗๗
๒๓๐๗๘
๒๓๐๗๙
๒๓๐๘๐
๒๓๐๘๑
๒๓๐๘๒

นางอุมา มั่นเหมาะ
นางอุมา โมรา
นางอุมากร พูลสนาม
นางอุมากานต ทับรัตน
นางสาวอุมาพร คุมทรัพย
นางสาวอุมาพร บุญทรัพย
นางอุมาพร ปานโท
นางอุมาพร พงศประยูร
นางอุมาพร พรพันธพิสุทธิ์
นางอุมาพร พัฒผล
นางอุมาพร ภูสุดสูง
นางอุมาพร ยศสงคราม
นางอุมาพร วองปรัชญา
นางอุมาพร ศรีสารคาม
นางอุมาพร สีสุริยา
นางอุมาพร สุวรรณดี
นางสาวอุมาพร เอี่ยมละออ
นางอุมาพร โฮมจุมจัง
นางอุมาภรณ จันทรเขียว
นางอุมาภรณ ผิวยะกา
นางอุมาภรณ สายบุงคลา
นางอุมาภรณ หนูกลิ่น
นางอุมารินทร จํานงชอบ
นางอุมารินทร ทับทิมศรี
นางอุมาวดี ยลวงศ
นางอุมาวดี สุขสอาด

หนา ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๐๘๓
๒๓๐๘๔
๒๓๐๘๕
๒๓๐๘๖
๒๓๐๘๗
๒๓๐๘๘
๒๓๐๘๙
๒๓๐๙๐
๒๓๐๙๑
๒๓๐๙๒
๒๓๐๙๓
๒๓๐๙๔
๒๓๐๙๕
๒๓๐๙๖
๒๓๐๙๗
๒๓๐๙๘
๒๓๐๙๙
๒๓๑๐๐
๒๓๑๐๑
๒๓๑๐๒
๒๓๑๐๓
๒๓๑๐๔
๒๓๑๐๕
๒๓๑๐๖
๒๓๑๐๗
๒๓๑๐๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอุมาวรรณ เสตเตมิย
นางสาวอุมาวิชนีย อาจพรม
นางสาวอุรา วรรณทอง
นางอุราตรี พลาศรี
นางอุรารักษ มงคลพุทธรักษา
นางอุรารัตน สิงหเดช
นางอุราวรรณ คุมไขน้ํา
นางอุราวรรณ ผูวานิช
นางอุไร กองนาค
นางอุไร กําทอง
นางอุไร เกิดมณี
นางอุไร คงเมือง
นางสาวอุไร คําภาแกว
นางอุไร จงจอหอ
นางสาวอุไร ตาลลักษณ
นางอุไร ถิตยพงษ
นางอุไร ทองไสย
นางอุไร บุญธรรม
นางอุไร ปทถาพงษ
นางอุไร พรมมงคล
นางสาวอุไร ภักดีพิบูลย
นางอุไร ภาคกุหลาบ
นางอุไร ภายสันใจ
นางอุไร มะยาเต็ง
นางอุไร สาจันทึก
นางอุไร สุมศรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๓๑๐๙
๒๓๑๑๐
๒๓๑๑๑
๒๓๑๑๒
๒๓๑๑๓
๒๓๑๑๔
๒๓๑๑๕
๒๓๑๑๖
๒๓๑๑๗
๒๓๑๑๘
๒๓๑๑๙
๒๓๑๒๐
๒๓๑๒๑
๒๓๑๒๒
๒๓๑๒๓
๒๓๑๒๔
๒๓๑๒๕
๒๓๑๒๖
๒๓๑๒๗
๒๓๑๒๘
๒๓๑๒๙
๒๓๑๓๐
๒๓๑๓๑
๒๓๑๓๒
๒๓๑๓๓
๒๓๑๓๔

นางอุไร หมายจันทร
นางอุไร หาญนุรักษ
นางอุไร หิตะโกวิท
นางอุไร ออนพันธ
นางอุไรกรณ เพชรพยอม
นางอุไรพร ขันโสม
นางอุไรพร ชนะพันธ
นางสาวอุไรพร แซทอง
นางอุไรพร พิมพาแสง
นางอุไรพร โพธิรุกข
นางอุไรพร ภิบาลวงษ
นางอุไรรักษ ปองสีดา
นางอุไรรัตน แกวไพฑูรย
นางอุไรรัตน ชัยจํารัส
นางสาวอุไรรัตน โชติสุวรรณ
นางอุไรรัตน ถอยกระโทก
นางอุไรรัตน พงษนาคินทร
นางสาวอุไรรัตน รุงโรจน
นางอุไรรัตน วงศจําปา
นางสาวอุไรรัตน แสงสุวรรณ
นางอุไรรัศมิ์ พรหมเดช
นางสาวอุไรลักษณ ตนัยศักดิ์
นางอุไรลักษณ โพธิ์นอก
นางอุไรวรรณ แกวบาง
นางอุไรวรรณ คัชมา
นางอุไรวรรณ คําปญญา

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๑๓๕
๒๓๑๓๖
๒๓๑๓๗
๒๓๑๓๘
๒๓๑๓๙
๒๓๑๔๐
๒๓๑๔๑
๒๓๑๔๒
๒๓๑๔๓
๒๓๑๔๔
๒๓๑๔๕
๒๓๑๔๖
๒๓๑๔๗
๒๓๑๔๘
๒๓๑๔๙
๒๓๑๕๐
๒๓๑๕๑
๒๓๑๕๒
๒๓๑๕๓
๒๓๑๕๔
๒๓๑๕๕
๒๓๑๕๖
๒๓๑๕๗
๒๓๑๕๘
๒๓๑๕๙
๒๓๑๖๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอุไรวรรณ จุมพลศรี
นางอุไรวรรณ เจือจันทร
นางอุไรวรรณ ชางปลูก
นางอุไรวรรณ ชาวพงษ
นางอุไรวรรณ ชํานาญ
นางอุไรวรรณ ไชยสนาม
นางอุไรวรรณ ดาวเรือง
นางอุไรวรรณ เดชเปา
นางสาวอุไรวรรณ ตรีสิริเกษม
นางอุไรวรรณ ติยจันทร
นางอุไรวรรณ พงษสุวรรณ
นางสาวอุไรวรรณ พนาลี
นางสาวอุไรวรรณ พันธุยางนอย
นางอุไรวรรณ เพ็ชรรัตน
นางอุไรวรรณ มะลิลา
นางอุไรวรรณ แยมละออ
นางอุไรวรรณ รักมิตร
นางอุไรวรรณ วอกลาง
นางอุไรวรรณ สมอหมอบ
นางอุไรวรรณ สิงจานุสงค
นางอุไรวรรณ สินออน
นางอุไรวรรณ สิตะรุโณ
นางสาวอุลัย บุญโท
นางอุลัยลักษณ วรรณทอง
นางอุลัยวรรณ จันทรขอนแกน
นางอุลัยวรรณ ดูยอดรัมย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๓๑๖๑
๒๓๑๖๒
๒๓๑๖๓
๒๓๑๖๔
๒๓๑๖๕
๒๓๑๖๖
๒๓๑๖๗
๒๓๑๖๘
๒๓๑๖๙
๒๓๑๗๐
๒๓๑๗๑
๒๓๑๗๒
๒๓๑๗๓
๒๓๑๗๔
๒๓๑๗๕
๒๓๑๗๖
๒๓๑๗๗
๒๓๑๗๘
๒๓๑๗๙
๒๓๑๘๐
๒๓๑๘๑
๒๓๑๘๒
๒๓๑๘๓
๒๓๑๘๔
๒๓๑๘๕
๒๓๑๘๖
๒๓๑๘๗

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอุลัยวรรณ เทียนดอนไพร
นางอุลัยวรรณ สังขเมือง
นางสาวอุศณา ลาภประเสริฐพร
นางอุษณา ปอมลิขิตกุล
นางอุษณี ทะนวนรัมย
นางอุษณี เรือนสติ
นางสาวอุษณี สรอยเพ็ชร
นางอุษณีย จันทรสุริยา
นางอุษณีย เจะมาริกัน
นางสาวอุษณีย แซเตีย
นางสาวอุษณีย ดวงพรม
นางสาวอุษณีย เดชวิทยาวุฒิ
นางอุษณีย มัตนาวี
นางอุษณีย ศรีนวล
นางอุษณีย สุริยะเดช
นางสาวอุษณีย เสือดี
นางสาวอุษณีย เอี่ยมแจ
นางอุษมาพร รินทรึก
นางอุษา กาญจนาราษฎร
นางสาวอุษา ขันแข็ง
นางอุษา ตรงตอกิจ
นางอุษา แบรอ
นางอุษา ประสพทรัพย
นางสาวอุษา ปญโญอาย
นางสาวอุษา พันธุคีรี
นางสาวอุษา พิพิธนากุล
นางสาวอุษา เพชรราช

๒๓๑๘๘
๒๓๑๘๙
๒๓๑๙๐
๒๓๑๙๑
๒๓๑๙๒
๒๓๑๙๓
๒๓๑๙๔
๒๓๑๙๕
๒๓๑๙๖
๒๓๑๙๗
๒๓๑๙๘
๒๓๑๙๙
๒๓๒๐๐
๒๓๒๐๑
๒๓๒๐๒
๒๓๒๐๓
๒๓๒๐๔
๒๓๒๐๕
๒๓๒๐๖
๒๓๒๐๗
๒๓๒๐๘
๒๓๒๐๙
๒๓๒๑๐
๒๓๒๑๑
๒๓๒๑๒
๒๓๒๑๓
๒๓๒๑๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอุษา โพธิ์ทองสุข
วาที่รอยตรีหญิง อุษา ภูระหงษ
นางอุษา มูเก็ม
นางสาวอุษา ศรีพนมวรรณ
นางอุษา สังขเปย
นางอุษา สุดคนึง
นางสาวอุษา ใหญไลบาง
นางอุษา อัคคะสาระกุล
นางอุษาวดี เอื้อเฟอ
นางอุษาห เนียมเกิด
นางอุสา สมานมิตร
นางอุสาห ศรีพรหม
นางอูทอง ไชยมูล
นางสาวเอกมณีฎ กัญชนะ
นางสาวเอกมัย ไกรเกตุ
นางสาวเอมจิตร สมสืบ
นางเอมวรรณ ศุภศรี
นางเอมอร กาศสกุล
นางเอมอร คิดหมาย
นางเอมอร บุญพิโย
นางเอมอร บุษบา
นางเอมอร บูรณศักดิ์
นางเอมอร ปุนประโคน
นางเอมอร ผลสนอง
นางเอมอร แมนพวก
นางเอมอร วงคคํา
นางเอมอร โสมาเกตุ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๓๒๑๕
๒๓๒๑๖
๒๓๒๑๗
๒๓๒๑๘
๒๓๒๑๙
๒๓๒๒๐
๒๓๒๒๑
๒๓๒๒๒
๒๓๒๒๓
๒๓๒๒๔
๒๓๒๒๕
๒๓๒๒๖
๒๓๒๒๗
๒๓๒๒๘
๒๓๒๒๙
๒๓๒๓๐
๒๓๒๓๑
๒๓๒๓๒
๒๓๒๓๓
๒๓๒๓๔
๒๓๒๓๕
๒๓๒๓๖
๒๓๒๓๗

นางเอมอร หนูแจม
นางเอมอร อุปเทห
นางเอ็มอร คําชัย
นางเอ็มอร บําขุนทด
นางเอ็มอร วุฒินาคธรรม
นางเอริสา สงชวย
นางสาวเอรุวรรณ ใจยา
นางเอื้องพร คําออ
นางเอื้องฟา ภูริพัฒน
นางเอื้องอุทัย จันทรประทักมี
นางเอื้อนจิต ทองโต
นางเอื้อเฟอ กูลพรม
นางเอื้อมเดือน โพชะโน
นางสาวเอื้อมเดือน อยูไกล
นางเอื้อมพร ขันศรีมนต
นางเอื้อมพร เตมายัง
นางเอื้อมพร พองพรหม
นางสาวเอื้อมพร พิมพไกร
นางสาวเอื้อมพร ลาโยธี
นางเอื้อมพร ศรีดารา
นางเอื้อมพร สายปอง
นางเอื้อมพร สุคนธมัท
นางเอื้อมพร เสริฐกระโทก

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๒๓๘
๒๓๒๓๙
๒๓๒๔๐
๒๓๒๔๑
๒๓๒๔๒
๒๓๒๔๓
๒๓๒๔๔
๒๓๒๔๕
๒๓๒๔๖
๒๓๒๔๗
๒๓๒๔๘
๒๓๒๔๙
๒๓๒๕๐
๒๓๒๕๑
๒๓๒๕๒
๒๓๒๕๓
๒๓๒๕๔
๒๓๒๕๕
๒๓๒๕๖
๒๓๒๕๗
๒๓๒๕๘
๒๓๒๕๙
๒๓๒๖๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเอื้อมภรณ มารคคงคแกว
นางเอื้ออารีย คําอาง
นางเอื้ออารีย สาแกว
นางแอน ศรีทวี
นางสาวแอนนา ซาแสงบง
นางสาวแอนนา เพชรกาศ
นางสาวแอนนา รัตนภักดี
นางโอภา ดวงสุวรรณ
นางโอภาส พันธบัวศรี
นางสาวโอลั้ง เพงจินดา
นางสาวไอดะ เจะขุน
นางไอลดา สิงหนสาย
นางไอลัดดา มูลลิสาร
นางฮตีลา เกปน
นางสาวฮัจยะ มาลินี
นางฮาซานะห คาเร็ง
นางสาวฮามีดะ ยิงทา
นางฮามีดะ สาและ
นางฮามีละ เตะ
นางฮาลือมอ ฮาบิ
นางฮาสนะ โคกเขา
นางสาวฮาสหมะ อับดุลเลาะ
นางฮาสะเมาะ ตวนกะจิ

