เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจําป ๒๕๖๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเหรียญจักรมาลา จํานวน ๒๗,๔๓๘ ราย
และเหรี ยญจักรพรรดิม าลา จํา นวน ๗๒,๕๕๘ ราย รวมทั้ งสิ้น ๙๙,๙๙๖ ราย เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เหรียญจักรพรรดิมาลา
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานรัฐมนตรี
๑ นางสาวอิสรีย ฤทธิน์ ิ่ม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พันจาอากาศเอก กฤชพล พรมลี
๒๑ นายเจริญ ภูวิจิตร
นายกฤตพัฒน พิชัยวรุตมะ
๒๒ นายเจียม ขันเงิน
นายกฤษฎางค แสนโสม
๒๓ นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย
นายกษิดิ์เดช ชมบุตรศรี
๒๔ นายเฉลิมพล ออนละออ
นายกอบภณ แสงสมบัติ
๒๕ นายชรินทร แกลวทนงค
นายกําจร หัดไทย
๒๖ นายชากลา สงวนนาม
วาที่รอยตรี กําพล ทองคํา
๒๗ นายชินกร คะอังกุ
นายกิตติภพ อวมมั่น
๒๘ นายเชาวนเพชร เจะสอเหาะ
นายกิติคุณ ประสังสิต
๒๙ นายไชยวัฒน ศรีสุธรรม
นายกิติศักดิ์ วิชิตสโร
๓๐ นายไชยากาล เพชรชัด
วาที่รอยตรี เกรียงไกร จักร เพชรสงข
๓๑ นายณัฐพงษ ทองหลอ
นายเกษม คํามุงคุณ
๓๒ นายณัฐภูมินทร สังขพงศ
นายเกษมพงษ พรหมมา
๓๓ นายตะวันฉาย เรืองศรี
นายโกเมน จินาวัลย
๓๔ วาที่รอยโท เตชวัตร แกวเกตุ
นายคําตัน ถิ่นชวง
๓๕ นายเตีย ที่ดี
นายจรูญ จันทะคาม
๓๖ นายทวีชัย มีลักษณี
นายจักรกฤช แกวสุข
๓๗ นายทองสุก สงเสริม
นายจาตุรงค มวงน้ําเงิน
๓๘ นายทัศนพล เรืองศิริ
นายจํานง วิเวกวินย
๓๙ นายธนกร เหลากสิการ
นายจําเนียร นาคงาม
๔๐ นายธนนท มณีชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

นายธนากร ดอนเหนือ
นายธนารักษ มวงเกษม
นายธัญ สายสุจริต
นายธานินทร แทนคํา
นายธีมนิติ์ จงไกรจักรพงศ
นายธีรวุฒิ วังแกว
นายธีรศักดิ์ อุบลรัตน
นายนภมณฑล สิบหมื่นเปยม
นายนันทวัฒน ภูดอกไม
นายนิมะ มอน็อง
นายนิมิตร หงสนันทน
นายบุญสง สุภเดช
นายบุญหลั่น นานรัมย
นายประคอง พวงพี
นายประคัญ วรรณโมลี
นายประจันทร อินประสงค
นายประชัยสิทธิ์ โคตรพัฒน
นายประวิต เอราวรรณ
นายปราโมทย มงคลอิทธิเวช
นายปริญญา อนุพินิจ
นายปรีชา ผลชมภู
นายปรีชา พิทักษวงศ
นายปรีดา พรหมดี
นายปญพณ พัฒนบดีพงศ
นายปุณณรัตน ศรีทาพุฒ
นายผะกรุรสี อาแว

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพงศสวัสดิ์ จางจิตต
นายพงษศักดิ์ ชัยยา
นายพนม อินทันแกว
วาที่รอยตรี พรศักดิ์ ธรรมวานิช
นายพัชรพงษ แตงฉ่ํา
นายพิฆเนศ ธนะนู
นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
นายพินิจ โคตะการ
นายเพิ่มพูล รมศรี
นายเพิ่มยศ เคหา
นายไพรบูลย ปดสาแกว
นายไพรัชช รุจาคม
นายภัทร ภัทรกุลบดินทร
นายมงคล พลาลี
นายมนัส มะโน
นายมานะ จรพิภพ
นายยงยุทธ ไกรมุย
นายยุทธนา ชวติ
นายระวี คึมยะราช
นายรัตนะ สุนทะศักดิ์
นายราชวัตร เดนตุลาการ
นายราชันย สันติวงศวิวัฒน
นายวรรณวิจักษณ กุศล
นายวสันต แสงสวาง
นายวัชรพงศ ไชยศร
นายวัลลภ ไมจําปา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗

นายวินัย ขันจันทา
นายวินัย ปนอินทร
นายวีระพันธ สุทธิเพชร
นายศรายุทธ วังคะฮาต
นายศักดิ์สิทธิ์ จินะกาศ
นายศิริชาต คุมสุวรรณ
นายศิริพงค บัวแดง
นายศุภชัย ประจิม
นายศุภชัย สกุลแกว
วาที่รอยตรี ศุภสัณห
ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม
นายสถิตย บุญพิคํา
นายสนอง รังษี
นายสนั่น เมยทาแค
นายสนิท เชื้อสอน
พันจาเอก สมเจตน สวาศรี
นายสมเดียว เกตุอินทร
นายสมบูรณ พจนา
นายสมประสงค นอยจันทร
นายสมพร ไตยวงค
นายสมเพชร ยาละ
นายสมหมาย มั่งคั่ง
นายสหชัย กลัดเกลา
นายสัณห ศรีประพันธ
นายสันติภัทร โคจีจุล
นายสามารถ ผองศรี

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสายัณห ถมหนวด
นายสุกรี แวมูซอ
นายสุทัศน หนอเรือง
นายสุทธิศักดิ์ เพ็ชรแกน
นายสุพจน กลาหาญ
นายสุภกิจ กลิ่นรื่น
นายสุรพล วงศหวัน
นายสุรวงศ ทรงกลด
นายสุรศักดิ์ ทานะปทม
นายสุริยา หมาดทิ้ง
นายสุวรรชัย อักษรทิพย
นายสุวรรณ ปลายแกน
นายเสรี ทิพจรุญ
นายแสงเพชร สุดเพาะ
นายโสภณวิชญ คําบุญทา
นายหรรษา ใจมิภักดิ์
นายอดุลย ปญญา
นายอธิชนม สลางสิงห
นายอนันต ศรีราม
นายอนุ บุญสูง
นายอนุชา วิจิตรศิลป
นายอนุเทพ วิมลนันทพงศ
นายอรุณ ศรีวรนารถ
นายอภิชิต ประสมทอง
จาเอก อภิเชษฐ มั่นเกษวิทย
นายอวยชัย สุขณะล้ํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายอะเดช มุทะจันทร
นายอับดุลฟตตะห ดอมอลอ
นายอามีน กะดะแช
นายอํานาจ โตน้ํา
นายอําไพ ขาขันมะลี
นายอิศราวุฒ สมซา
นายอุดมศักดิ์ เพชรผา
นายอุบล แกวปน
นายเอกราช ชวีวัฒน
นางสาวกฤษณา โสภี
นางสาวกนกพร แสวงทอง
นางกนกวรรณ ชูสุวรรณ
นางกนกวรรณ ไทยถานันดร
นางกมลจันทร เจริญสมประสงค
นางสาวกมลทิพย กอนจันทรเทศ
นางกมลทิพย เจือจันทร
นางกรรณิการ นิคมประศาสน
นางสาวกรรณิการ เส็นติหยะ
นางกรัณยภัค ไตรกิ่ง
นางสาวกฤตวรรณ สรรพอาษา
นางกอบกุล กลับอําไพ
นางกอบจิตต อุนชัย
นางกัญญา อุตมะ
สิบตํารวจหญิง กัญญารัตน บุญรัตน
นางกัญรัตน สฤษดิสุข
นางกัณฑิมา ณ พัทลุง

๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกัลยา เพ็ชรหึง
นางกัลยา สุทิน
นางกาญจนา ศรีมาลัย
นางสาวกาญจนา ศึกหาญ
นางสาวกาญจนา สนามทอง
นางกานดา อินทสมบัติ
นางกิตติยาพร สุดรัก
นางกุลจิรา พิธิยานุวัฒน
นางกุลธิดา ธรรมเนียมเปลี่ยน
นางสาวกุศล วิทา
นางเกษราภรณ นิ่มพันธุ
นางเกษร ธานีรัตน
นางเกษร บุริวัฒน
นางสาวขนบนาถ ธรรมเสน
นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ
นางขวัญตา คาขึ้น
นางคนึงนิตย วันนิตย
นางคะนึง นุมสุข
นางสาวคัชรินทร มหาวงศ
นางคําแปลง บุงอุทุม
นางงามพิศ ชุมภูทอง
นางสาวจงกล ประสงคสุข
นางจงกล สุขสวัสดิ์
นางจงจิต โคตรพันธ
นางสาวจรรยา มากอิ่ม
นางสาวจรวย หนูแดง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑

นางสาวจรวยพร แจงกระจาง
นางสาวจรัสศรี โพธิ์ยอย
นางสาวจรัสศรี หัวใจ
นางจันทรจรี บัวระพา
นางจันทรฉาย ทันตา
นางสาวจันทรนวล แกวสุวรรณ
นางจันทรเพ็ญ จันทรเทพ
นางจันทรศรี อาจสุโพธิ์
นางสาวจันทรแสง ปานหอม
นางสาวจันทรแสง พรมสี
นางจามรี ภูเมฆ
นางจาริ คงนคร
นางสาวจารุ วงษเซ็น
นางสาวจิดาภา สุวรรณกูฏ
นางจิตติยา ทิมมาศย
นางสาวจิตรลดา จันทรแหยม
นางสาวจิตราภรณ ค้ํามา
นางสาวจินตนา ไพบูลย
นางจินตนา สูยะนันทน
นางจินหจุฑา เศรษฐสมบูรณ
นางจิรประภา พิทักษสกุลพงศ
นางจิรปรียา สินธิจันทรเสน
นางสาวจิรภา โทกุล
นางจิรวดี อยาลืมญาติ
นางสาวจิรัชยา เฟองฟูรัตน
นางสาวจิรัฐา ชินวงษ

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจิราพร ชิณวงศ
นางสาวจิราภรณ จันทา
นางจิราภรณ อุทัยศรี
นางจิรารัตน กันธวัง
นางสาวจิราวรรณ พิเศษสกลกิจ
นางสาวจิราวัลย ซาเหลา
นางจีรนันท มีฉิม
นางจีราภรณ ปานมณี
นางสาวจีราภา เจียมศักดิ์
นางจีรวรรณ หนูแกว
นางจุฑากมล อินทระสันต
นางจุฑารัตน สีนวล
นางจุรี สังขภิญโญ
นางสาวจุรีพร แจงธรรมมา
นางสาวจุฬาพร ชูดวง
นางเจนจิรา ธัชศฤงคารสกุส
นางสาวฉลวย โตแดง
นางสาวฉวีวรรณ จอยจิตร
นางสาวฉวีวรรณ ฤทธิวงศ
นางฉิมพลีรดา ทองมี
นางฉันทชนก พืชฟู
นางชญาภา เขียวมณี
นางสาวชญามัย สุรัมรส
นางสาวชนะจิต โมฬิยสุวรรณ
นางสาวชนากานต สายหมี
นางชนิดา ชะวายวัง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓

นางชมพูนุช นิยมแยม
นางชมัยพร ภัทรเรืองชัย
นางสาวชยะวดี อินสมภักษร
นางชลดา เรือนแกว
นางชลดา อมรึก
นางชลธิชา โคตรชมภู
นางสาวชลาลัย ถนาวรณ
นางสาวชัญญากาญจน โคตรพัฒน
นางชื่นฤดี บุตะเขียว
นางสาวชุติกาญจน ศรีนอย
นางสาวชุตินันท มาสวัสดิ์
นางชุติมา กมุทะรัตน
นางชุติมา กล่ํากลาย
นางชูชีพ ไวกสิกรรม
นางสาวเชษฐสุดา โรจนหัสดินทร
นางโชติกา งวนสําอางค
นางสาวซารีพะ ดีรี
นางญาณิกา ปานทอง
นางญาณิศา โมทอง
นางญาดา วงศดาว
นางฐิติกุล อุไรพันธ
นางฐิติยา พิมมา
นางสาวฐิติรัตน ปุยริพันธ
นางสาวณกมล เอกรัตนาวงษ
นางสาวณัชฐานีย คนงาม
นางสาวณัฎฐิกา อัครมหานที

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวณัฐชยา เอียดขนาน
นางณัฐชยาน เอื้อมอุนรักษ
นางณิชกานต ชิตารักษ
นางณิชรญา ใจเด็ด
นางณิชา คําชมภู
นางณิชา ปารมี
นางณิชากมล วุฒิกรณธร
นางเณศรา สุวรรณา
นางดนุภัค เชาวศรีกุล
นางดวงใจ กลิ่นหอม
นางสาวดวงตา อ่ําแจง
นางดวงรัก ภูพัด
นางดัชณี ปยะพงษ
นางสาวดาวรุณี มีแสง
นางสาวดารัณ หมองกี
นางดาวรุง บัวดี
นางดรุณี ใบบัว
นางเตือนจิตร ราศรีมิน
นางเตือนใจ ปานศรี
นางเตือนใจ รอดภัย
นางทัศนลักษณ บริสุทธิ์
นางสาวทัศนีย เนื้อไม
นางทิพยทิวา วุฒิวัย
นางทิพยวรรณ จันทะคาม
นางสาวทิพยวรรณ ทิพยเพชร
นางทิพวรรณ แสงตะวัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

วาที่รอยตรีหญิง ทิวาพร จูมศรีสิงห
นางธนภร คุมเพชร
นางธนินี การปลูก
นางธนพรรณ หมื่นระยา
นางธัชชนก พละศักดิ์
นางสาวธัญญนิตย อัมพรัตน
นางสาวธัญญลักษณ ชํานาญ
นางธัญญลักษณ ศรีสมานุวัตร
นางธัญญาพร เกียวรัตน
นางธัญพร ราชกรม
นางสาวธันวารัตน มณีพันธานนท
นางธารินี พบบุญ
นางธิดารัตน เปาะทอง
นางธิดารัตน แสนยะเสนีย
นางนงคนาฎ ศรีเมือง
นางนงนุช จุฬามณี
นางสาวนงนุช ดวงพรกชกร
นางสาวนงเยาว สังขมาลา
นางนงลักษณ พิสุทธิพงศ
นางนงลักษณ วิชัยรัตน
นางสาวนภาพรรณ วิศวปกรณ
นางนภาวรรณ ธรฤทธิ์
นางนรา ขันธปราบ
นางสาวนราวรรณ เวชธรรม
นางนฤมล ศรีประเสริฐ
นางนวรัตน ชัยเสนะ

๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี
นางนัฐธนานันท นาอุนเรือน
นางสาวนันทนา มวงฤทธิ์เดช
นางนันทนา ริจนา
นางนันทพร ธนะรัตน
นางสาวนันทา หวังศุภางคกุล
นางนัยนภัค อินธิรัตน
นางนัยนปพร วงษาทองอนันต
นางนัยนา รัตนแสง
นางน้ําคาง สีเดือน
นางน้ําออย มะลิสุวรรณ
นางนิชาภา สลักจิต
นางนิตยา แกวกําพล
นางนิตยา สุภาษร
นางนิภา ชวยงาน
นางนิ่มนวล ราศรีนวล
นางนิยม จิวราช
นางนิยะดา จิตตดําหริ
นางนิรมล หนองเหล็ก
นางสาวนิรัชรา จันทิหลา
นางสาวนิโลบล สุขรองแพง
นางนิศาชล ฉัตรทอง
นางสาวนรีพัฒน ณรุจรวกิตติ์
นางนุกูล คงสุขโข
นางสาวนุชจรีย สีเจริญ
นางนุสรา คลายแท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗

นางบุญเตือน หมีดง
นางบุญปลูก สัจจะเวทะ
นางสาวบุญยวีร เปยมเดชะพูนผล
นางบุญเลิศ บุลทมันน
นางสาวบุญสง บุญทศ
นางสาวบุณฑริก หนูยิ้มซาย
นางบุศรา คมจิตร
นางสาวบุศลิน ชางสลัก
นางบุษบา ณะแกว
นางสาวบุษบา สุกแกว
นางเบญจมาภรณ สุพิทยพันธุ
นางเบญจมาศ สุขคําขํา
นางประคอง หาไชย
นางประจวบสุข ซุนสุวรรณ
นางสาวประทวน มูลหลา
นางสาวประไพพร บุญโท
นางสาวประไพพร อุทธิยา
นางประศาสนี เชยชิต
นางปราชิญา ศิรินิกร
นางสาวปราณี จงศรี
นางสาวปรานอม สุทธิ
นางปรีดิ์ฐนันท แซโคว
นางสาวปรียาภรณ เสริมศรี
นางสาวปฤศนันท สังขทอง
นางปวริศา โยชนสุวรรณ
นางสาวปวีณา ธิติวรนันท

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปญจณี อุยเฉง
นางปทมา โกมารทัต
นางปานเดือน ไชยวรรณ
นางสาวปาริชาติ คณะบุตร
นางสาวปาริชาติ ไชยสถิตย
นางปาริชาติ สงวนสัตย
นางปนอนงค ศรีประพันธ
นางปยรัตน เขียวดอกนอย
นางปยะนุช ไชยสมทิพย
นางปยะพร เชื้อคําเพ็ง
นางปุณยนุช อายุสุข
นางสาวปุณยาพร ปฐมพัฒนา
นางเปรมฤทัย พงษพันธุ
นางผกาอุษา สุนทรนนท
นางสาวผุสดี ทองศรี
นางสาวผองศรี อารยรุงโรจน
นางพจมาลย จักรเพชร
นางพรชนิตว พัฒนาอนุสกุล
นางสาวพชรมณ ทองนิธิภัทร
นางพนิดา เรืองดิษฐ
นางสาวพรชนก ฝอยทอง
นางพรชนก รัศมีรัตน
นางพรชนก ลูอิส
นางสาวพรชื่น ณ พัทลุง
นางพรทิพย ชีพนุรัตน
นางสาวพรทิพย ทรัพยศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙

นางพรทิพย เทศแจม
นางพรทิพย สังขชู
นางพรทิพยพา คาวีวงศ
นางพรปวีณ คงนันทิพัฒน
นางพรพิมล จันทรศรี
นางพรพิมล เนวะมาตย
นางพรพิมล เอื้อพิริยะกุล
นางพรศรี พุมเงิน
นางพรสวรรค กันตง
นางสาวพรมนันท เตียวเจริญชัย
นางสาวพรอํานวย ทาดัน
นางพวงเพ็ญ จันมะโน
นางสาวพักตรวิมล รอดสันเทียะ
นางพัชนี สงไตรรัตน
นางสาวพัชรดา ลิขิตการ
นางพัชราภรณ สงขํา
นางสาวพัชราภา มณีรัตน
นางพัชรินทร จันทรมี
นางพัชรินทร นวลตา
นางพัชรี จันทรสวัสดิ์
นางพัชรีพร ชมบุญ
นางสาวพัฒนมาศ จรัสพัฒนรัชต
นางพัทธนันท ปนแกว
นางพัทธยา โชติรัตน
นางพันธุทิพย โลราช
นางสาวพิชญสินี เจริญรัตน

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพินิจ อุประโจง
นางสาวพิมชนก มงคลรัตน
นางสาวพิมพวรรณ อินทรังษี
นางพิมพิกา ศรีเกื้อกลิ่น
นางพิสมัย วรานนทนิธิเมธ
นางพีรีภรณ กุลชนะพิฑูรย
นางพูลสุข มหัทธนะโชค
นางเพชราภรณ ไสยโสภณ
นางสาวเพ็ญจันทร รื่นเนตร
นางเพ็ญผกา วอยพิมพ
นางเพ็ญศรี กองกมล
นางเพ็ญศรี พรพึงพระกาฬ
นางเพ็ญศรี มณีรัตน
นางสาวเพ็ญศรี สวางเดือน
นางเพ็ญศรี หนูสาย
นางเพียรทอง เวียงนาค
นางแพรวพรรณ ไชยชาติ
นางแพรวพรรณ สุนันตะ
นางภคมน หิรัญมณีมาศ
นางสาวภคมน อานามวัฒน
นางภัคชุดา เสรีรัตน
นางภัทพิชชา ไชยรินทร
นางภัทรภร ศรีวริสาร
นางภัทรานันทน นาควิจิตร
นางสาวภัทราวดี ศรีสุวรรณ
นางภารดี ปทุมาพัฒนานนท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑

นางสาวภูษณิศา หงษโต
นางมณฑา อยูหลํา
นางสาวมนสิชา สอาดพันธุ
นางมนิดา เทพศิริ
นางสาวมลฤดี เล็กสาคร
นางมัลลิกา สุระขันธ
นางมัสนะห สารี
นางมาลัย สุขนิยม
นางสาวมาลี ครุฑบุตร
นางมาลี ณ ถลาง
นางมาลี เพ็งดี
นางมาเลียม จันทรพรม
นางเมตตา สุกใส
นางยุณีรัตน เปลี่ยนทอง
นางยุพา ประยูรหาญ
นางสาวยุพาพรรณ ยิ่งศิริ
นางยุพิน บัวคอม
นางยุพิน อาษานอก
นางยุวดี แจงกร
นางรจนา กาแกว
นางรสาพร หมอศรีใจ
นางระพีพรรณ ทินโชคชัย
นางสาวระยา คงขาว
นางรัชดา ศรีปาน
นางรัชดาภรณ ปฎิบัติ
นางรัชนก บรมสถิตย

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรัชนี กลั่นตา
นางสาวรัชนี จิตตสวาง
นางรัชนี ชอสม
นางรัชนีภา ศรีสวาง
นางรัตติกรณ วงศใหญ
นางสาวรัตติยา โพธิ์นาคม
นางสาวรัตนา ผเด็จพล
นางรัตนา เมืองจินดา
นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนท
นางรัศมี จันทรเพ็ง
นางสาวรัศมี ศรีภิบาล
นางสาวราตรี พงษประเสริฐ
นางรําไพ บัณฑิต
นางรุงตะวรรณ ทองลน
นางสาวรุงทิพย ทองไทย
นางสาวรุงรพี กุศลสถาพร
นางรุงเรืองรัตน ชูโชติ
นางรุงฤดี ผิวยะเมือง
นางเรณู หนูอุไร
นางเรืองศรี มรรคทรัพย
นางเรืองอุไร พิบูลย
นางฤชุทัย ไชยขาว
นางสาวฤทัยกาญจน นาคเส็ง
นางลลนา บุญชื่น
นางสาวลลิตา บุญทากลาง
นางลัดดา โนนไกร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓

นางลัดดา เผือกพูลผล
นางลาวัณย เทพเสนา
นางลําดวน แสงมณี
นางสาววชิราภรณ ภูนาโท
นางวนาลี สิบจากศรี
นางสาววนิดา ดิลกธนกุล
นางสาววรนุช เจริญสุข
นางสาววรปรียา เชื้อหนาย
นางสาววรมน วีตะเสวีระ
นางวรรณา ทองแบน
นางสาววรรณา สุวรรณรัศมี
นางวรรณา ศรีรุง
นางสาววรรณา สกุลวิโรจนฤทธิ์
นางวรฤทัย สักลอ
นางวรางคณา อนันตะ
นางสาววราภรณ เคนผาพงษ
นางสาววราภรณ ผึ่งผาย
นางวราภรณ วรรณกลาง
นางวรารัตน ไชยสุกุมาร
นางวราลี แพรคลาย
นางวริศรา มนูขจร
นางวลัยรัตน กานสี
นางสาววัฏชรี พรรณรังษี
นางวัฒนา จันทรเพ็ญ
นางวัฒนีย พัฒนียกานต
นางวัทรา แทนสละ

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวันเพ็ญ ปาณะจํานงค
นางสาววันเพ็ญ หงษบิน
นางวารีย ธนะปทม
นางวารีรัตน ทวยสอน
นางสาววารุณี พวงสุวรรณ
นางวาสนา จินตเวชศาสตร
นางสาววาสนา แจงเสนาะ
นางสาววาสนา บุญเจริญ
นางวาสนา วรรณฉวี
นางวาสนา สิงหฬ
นางวาสนา อนุสรณประเสริฐ
นางสาววาสุกาญจน บูทอง
นางวิภารัตน ชาแจง
นางสาววิภา เชยวงษ
นางสาววิภา ทาโบราณ
นางวิภา แสนคม
นางสาววิลัยรัตน โมคมูล
นางสาววิไลลักษณ บุญนอม
นางวิไลลักษณ สุขสาย
นางวิไลวรรณ ไชยโสภา
นางวีรวรรณ พิมชะนก
นางสาวศรัณรัตน เกื้อธนวรรธณ
นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ
นางศรีนวล จันทมาศ
นางสาวศิรประภา แผนคํา
นางสาวศรีไพร ผิวโสม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางศศิธร พรหมอินทร
นางศิรินาท แดงมั่งคง
นางศิริพร แกวสิทธิกุล
นางสาวศิริพร นิลรัตน
นางศิริภรย จิตละเอียด
นางสาวศิริมนตร ชิณวงศ
นางสาวศุภรดา กิจสิทธางกูร
นางศุภศิริโสภา นิติยะโยธิน
นางสกนธรัตน วงษสิริโชตน
นางสถิตาภรณ อารีเอื้อ
นางสมจิตร ไทยออน
นางสมใจ ศุภธีรเวทย
นางสาวสมพร เอี่ยมสําอางค
นางสมพิศ แจงเพชร
นางสาวสมพิศ ดวงแกว
นางสมโภชน บุญมีจิว
นางสมร วรชิน
นางสมสมัย เมืองแกว
นางสาวสวรรค พลฉกรรณ
นางสัญญา กวั้งซวน
นางสาคร ชวยดํารงค
นางสายใจ สันติวัฒนาพร
นางสายพิน สุกใส
นางสาวสายลม พิลึก
นางสายสุณี สุขเนตร
วาที่รอยตรีหญิง สายสุนีย เทพสุขเอี่ยม

๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสายันต คิดเขม
นางสาวสําราญ ทับชาง
นางสิตานัน เลียบเงิน
นางสิริพิมล ชินจิรัฐติกาล
นางสีริกา ทิพยจันทร
นางสุกัญญา รัตตะกุญชร
นางสุขเกษม รักแตงาน
นางสาวสุจิตร บานเย็น
นางสุจินดา ประชุม
นางสุจินต ศรีวิสุทธิ์
นางสุชาดา ไตรจินดา
นางสุชีรา วิชาลัย
นางสุติมา คําแฝง
นางสาวสุทธินี จับใจนาย
นางสุทิศา กิจนิตยชีว
นางสุเทพ โรจนวิบูลย
นางสาวสุนทรี สินธุเจริญ
นางสาวสุนันท ตานิล
นางสุนันท นาหลวง
นางสุนันทา อินทรอาษา
นางสุนิษดา สุขอิ่ม
นางสุนิสา เดชะวงศ
นางสุพัตรา คลองแคลว
นางสุพันธ ทองแกมแกว
นางสุพิตร บุญทิพย
นางสุพิทย ลอยแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗

นางสุพิศ เจริญรูป
นางสุเพียร เจริญโนนสูง
นางสาวสุภัค วงคใหม
นางสุภัทรา บูรณารมย
นางสาวสุภา ปโกฏิประภา
นางสาวสุภา พุกประมาณ
นางสุภาภรณ เขียวสอาด
นางสุภาภรณ อินทมาตย
นางสาวสุภาวดี รัตนะ
นางสุรจิตร อนุพินิช
นางสุรียพร ศรีจรัส
นางสาวสุรียภรณ บุญคุม
นางสุลีพร คุณพรม
นางสุวนิดา พูลแสง
นางสาวสุวรินทร เพ็ญธัญญการ
นางเสมอแข เสตฐา
นางสาวเสาวนีย ศิรินทรางกูร
นางแสงดาว วิณิชยกุล
นางสาวโสพิศ ไทรฟก
นางโสภา ทองเมือง
นางหัทกาญจน อุดลถิรเขตต
นางสาวอธิจิต อาภรพงษ
นางสาวอธิษฐกานต ลภะวงศ
นางอนันตยา ชูแกว
นางสาวอนุชิดา บํารุงวัฒน
นางอภัสนันท ศิริวิทชัยภรณ

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอภิญญา จรุงคนธ
นางอภินันท เอมกมล
นางสาวอภิมุข ศรีสมัย
นางอภิสรา มีนิ่ม
นางอมรรัตน สุริยะไชย
นางสาวอมลรดา พรหมวิหาร
นางอรดี วรรณคํา
นางสาวอรนี เจะสัน
นางสาวอรพร อินทรนัฎ
นางอรพินท พิมพเขตต
นางสาวอรรถพร ดั่นคุม
นางอรศิมา ศรีสําราญ
นางอรอนงค ขวาปองใต
นางอรัญญา อินออน
นางสาวอรพร อินทรนัฎ
นางสาวอริญชัย อินทรนัฎ
นางอรุณรุง โยธสิงห
นางอัจฉรา จุลวรรณโณ
นางอัจฉรา ชวนุตม
นางอัจฉรียา ชุมนุม
นางอัญชนา พงษจะโปะ
นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ
นางอัมพร พุมมา
นางอาจิณศรี ปญญวรรณศิริ
นางอาภรณ บรรดาศักดิ์
นางอาภรณ เลิศกิจคุณานนท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒

นางอารมณ เอกาบูรณ
นางสาวอารี คงเกตุ
นางอารี คําไกร
นางอารี จันทนนท
นางอารีย คงบุรี
นางสาวอารีรักษ พวงพานทอง
นางอารีรัตน ขุนนา
นางอํานวย กิจนัย
นางอินทิรา ขันอาษา

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอิศราภรณ ชูมาศ
นางอุดากร รัตนผล
นางอุทัย คงไพฑูรย
นางสาวอุบล สีหา
นางอุบลรัตน ฤทธิ์รัตน
นางอุรวดี วงศปตนษา
นางสาวเอราวรรณ ปุลาตะโน
นางเอื้อมเดือน คงสนุน

๑
๒
๓
๔
๕

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
นายกวิน เสือสกุล
๖ นางสาวธัญลักษณ ภูกัน
นายสมพงษ ผุยสาธรรม
๗ นางปทมา คําภาศรี
นางสาวชนัญญา อุนจันทร
๘ นางพรพิมล เมธิรานันท
นางโชติกา วรรณบุรี
๙ นางสาวรวิภา ปานเทพ
นางสาวดวงจิต จงวนิช
๑๐ นางสรอยระยา เรือนนาค

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายกญพัทธ ศรีคราม
๑๐ นายกมล ปนกลาง
นายกนกศักดิ์ กระแสร
๑๑ นายกมล มั่งมี
นายกนกศักดิ์ บุญที
๑๒ นายกมล วรรณทองสุข
นายกนกศักดิ์ ประสงคศิลป
๑๓ นายกมล ศรีแกว
นายกมล จันแกว
๑๔ นายกมล ศรีสวัสดิ์
นายกมล จันสวาง
๑๕ นายกมล สามงามนอย
นายกมล ชวยพยุง
๑๖ นายกมลเทพ ลําเหลือ
นายกมล ชื่นไธสง
๑๗ นายกมลธรรม ขนาน
นายกมล บุญณรงค
๑๘ นายกมลพรรณ จอยสูงเนิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

นายกรกช วรรณไชย
นายกรกิจ เจริญสุข
นายกรณภูพงษ ศิลปเตชอังกูร
นายกรรณสูต แกวธรณิน
นายกรวัฒนา นาคา
นายกรวิก เอ็นดูรัศมี
นายกรวิชญ ทิพยสุขุม
นายกรวุฒิ อรุณรัมย
นายกริชชัย ลุโบะกาแม
นายกริชนก หนอทอง
นายกริษณุ ลิ้มศิริอังกูร
นายกรุงไกร พวงนอย
นายกฤชกร มมประโคน
นายกฤชดล ดีเพียร
นายกฤชยศ สุบรรณพงษ
นายกฤต รชตการยกุล
นายกฤต สุมขุนทด
นายกฤตชัย ชมภูวิเศษ
นายกฤตชัย สุริยา
วาที่รอยตรี กฤตนัน ศิรพึ่งเงิน
นายกฤตภพ ณรงคกนกกร
นายกฤตภาส อภิอินขุนทด
นายกฤติเดช พลเยี่ยม
นายกฤติเดช สุกใส
นายกฤติน พันธุระ
นายกฤษ วานิชสุขสมบัติ

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายกฤษฎชนัญู ปงลังกาพสิษฐ
นายกฤษฎา เกตุสุริยงค
นายกฤษฎา เดชะบุญ
นายกฤษฎา พรหมอินทร
นายกฤษฎา มณีเชษฐา
นายกฤษฎา เมืองมัจฉา
นายกฤษฎา สิงขรรักษ
นายกฤษฏิพงษ สิงหโคตร
นายกฤษฏิศักดิ์ วิเชียรวรรณ
นายกฤษณ ณ ลําปาง
นายกฤษณ พรหมเทศ
นายกฤษณ วัฒนาการ
นายกฤษณชัย นัดพบสุข
นายกฤษณพงว อุดมมิตร
นายกฤษณะ แกวเสถียร
นายกฤษณะ เรืองศรี
นายกฤษณะ สุพงศ
วาที่รอยโท กฤษณะชัย ดีปนตา
นายกฤษณะพล ศิริทรัพย
นายกฤษดา ชาญรบ
นายกฤษดา ปลั่งกลาง
นายกฤษดา วงศหลา
นายกฤษดา แสนยะ
นายกฤษติศักดิ์ ปองผดุง
นายกลา ลานุสัตย
นายกลาณรงค พรหมประโคน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

นายกวีวัฒน แสนสุข
นายกษาปณ บัวนาค
นายกษิดิ์เดช กุลศรี
นายกษิดิ์เดช ศรีธิ
นายกษิดิศ ศรีหมุน
นายกษิตสันต ลีอํานนตกุล
นายกองทภพ แกวศรี
นายกองสิน ชื่นชม
นายกอบชัย มัณยานนท
นายกอบโชค พอใจ
นายกอบทรัพย ศรีใหญ
นายกอปรเชษฐ จิตละมอม
นายกอวิทย วัฒทันติ
นายกะวิลาศ สุวประพันธ
นายกังวาน ไตรสกุล
นายกังวาล นําประดิษฐทรัพย
นายกัณฐ สมหวัง
นายกัณตณพัฒน หมายมั่น
นายกัณตินันท งามขํา
นายกัณทัศน สวัสดิชัย
นายกัณหา นามออนตา
นายกัน อินพร
วาที่พันตรี กันณ ขับสนิท
นายกันตพิชญ มีเครือ
นายกัมปนาท คงนุรัตน
นายกัมปนาท เรืองศรี

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายกัมพล แชมสา
นายกานดิศ แพทอง
นายกานตอง เส็งเอี่ยม
นายกานปณตพงศ แกวกองมา
นายกาย ในจิตต
นายการัณยภาส แสนคํา
นายการุณ เจียมสุวรรณ
นายการุณ เชิดชู
นายการุณ เรืองกาญจน
นายกําจร จันทรไข
นายกําจัด คะโยธา
นายกําจัด จังเมง
นายกําจัด ศักดิ์วงษ
นายกําจัดภัย ชะรุรัมย
นายกําชัย สารมาคม
นายกําธร เกตุแกว
นายกําธร สงวนพฤกษ
นายกําพล คนึงเหตุ
นายกําพล นรชาญ
นายกําพล บุญลาภ
นายกําแหง จันทรเขียว
นายกิจจา ตรีสาม
นายกิจจา มุขพรหม
นายกิชสณพนธ เฉลิมวิสุตมกุล
นายกิตฏิธัช พัฒนพงศ
นายกิตติ ขานดาบ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘

นายกิตติ คูชัยภูมิ
นายกิตติ ปานมี
นายกิตติ วุฒิพงศ
นายกิตติกรณ บุญยืน
นายกิตติคุณ คําแถลง
นายกิตติชณณน จิตคติ
นายกิตติชัย พิศมร
นายกิตติชัย โพธิศรางกูล
นายกิตติชัย มาทอง
นายกิตติชัย สุทธิรัตน
นายกิตติเดช ไชยมูล
นายกิตติเดช เปรมกมล
นายกิตติเดช ออนละมัย
นายกิตติธัช จันทรเพียร
นายกิตตินันท ศิละวงษ
นายกิตติพงศ ภัสสร
นายกิตติพงศ ไสยวรรณ
นายกิตติพงศ อินทะรังษี
นายกิตติพงษ กองเกิด
นายกิตติพงษ คลองดี
นายกิตติพงษ โตหนึ่ง
นายกิตติพงษ บานฤทัย
นายกิตติพงษ ผลสวาง
นายกิตติพงษ ภูจอมจิตร
นายกิตติพงษ รักประสงค
นายกิตติพงษ เลขะพันธุ

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายกิตติพจน อันทะชัย
นายกิตติพล อนุรักษสุวรรณ
นายกิตติพันธ ปญญานุภาพ
นายกิตติพันธ อนันตกูลจิรโชติ
นายกิตติพันธุ เชื้อไพบูลย
นายกิตติพัศ นพนิยม
นายกิตติภพ สระสงครามภู
นายกิตติภาส สิงหเสน
นายกิตติภูมิ ผลวิเศษสิทธิ์
นายกิตติมาน กิจโฉ
นายกิตติวิทย เครือเพียกุล
นายกิตติวุฒิ เจริญสลุง
นายกิตติศักดิ์ กลิ่นพิกุล
นายกิตติศักดิ์ กิตติพิบูลศักดิ์
นายกิตติศักดิ์ เทพเสาร
นายกิตติศักดิ์ มากทอง
นายกิตติศักดิ์ ศรีทา
นายกิตติศักดิ์ ศิริวงศ
นายกิตยากร มังคะรัตน
นายกิติกร ชุติมันตานนท
นายกิติกร ศิรินิกร
นายกิติชัย ตุพิมาย
นายกิติพงษ สาวิสัย
นายกิติพัฒน เต็มศักดิ์กุลธร
นายกิติภัฎ บุญหวาน
นายกิติภูมิ บัวละคร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐

นายกิติวัตร เจาแกว
นายกิติศักดิ์ กุมภรัตน
นายกิติศักดิ์ ไชยดี
นายกิติศักดิ์ ทาไธสง
นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ
นายกิมยานนท วังคะฮาต
นายกีรติ จิณรักษ
นายกีรติพัทธ แสงชาลี
นายกุญชร นําสงค
นายกุลชาติ อุปรี
นายกุลเชษฐ แพงสาย
นายกุลวุฒิ ชูตินันทน
นายกุลศักดิ์ สุขยิ้ม
นายกุศล กาสี
นายกุศล ยอดดําเนิน
นายกุศล ศรีสังเกตุ
นายกุศล สาริมาตย
นายกุศล แสงดารา
นายกุศล ออนสูง
นายกุหลาบ เนื่องโคตะ
นายเกชา เหมือนวาจา
นายเกริก มาตรา
นายเกรียงไกร กอวิเศษ
นายเกรียงไกร กะมณี
นายเกรียงไกร กุลบุตร
นายเกรียงไกร ทรัพยเกิดปญญา

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเกรียงไกร เนาวะเศษ
นายเกรียงไกร บัวเรียน
นายเกรียงไกร บํารุงเวช
นายเกรียงไกร ศิริ
นายเกรียงไกร สังขวิชัย
นายเกรียงไกร สิทธิพงศ
นายเกรียงไกร อรุณชวนนท
นายเกรียงชัย มวงคํา
นายเกรียงวิทย วันชูเสริฐ
นายเกรียงศักดิ์ แกวคูณ
นายเกรียงศักดิ์ เขื่อนแกว
นายเกรียงศักดิ์ คัมภิรา
นายเกรียงศักดิ์ ทองหงษ
นายเกรียงศักดิ์ ปองสุพรรณ
นายเกรียงศักดิ์ ปญญาฤกษชัย
นายเกรียงศักดิ์ ปาพรม
นายเกรียงศักดิ์ เมืองจั่น
นายเกรียงศักดิ์ แสงทอง
นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ
นายเกรียงสันต โพธิปสสา
วาที่รอยตรี เกศ พรมมี
นายเกษม กิติพันธยาพร
นายเกษม แกวยาศรี
นายเกษม คนรู
นายเกษม จันทรเพียร
นายเกษม จิรอาภาพงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒

นายเกษม บูหัส
นายเกษม ประดับเพชร
นายเกษม ปะวะกุล
นายเกษม ปญูรัตน
นายเกษม เมาลิทอง
นายเกษม ยะมา
นายเกษม ยิ้มแยม
นายเกษม วิพลชัย
นายเกษม สารีพันธ
นายเกษม สิงหรัง
นายเกษม เสือสีนวล
นายเกษม อุปละกูล
นายเกษมสรรค เขตบุญไสย
นายเกษร สินพูน
นายเกษี โคตรพันธ
นายเกิดสิทธิ์ ศรีสมบูรณ
วาที่รอยตรี เกียรติ บัวเผื่อน
นายเกียรติ เอี่ยวมงคลศิลป
นายเกียรติเกรียงไกร หมุยจินดา
นายเกียรติชัย สังขจันทร
นายเกียรติภูมิ พูลพัฒน
นายเกียรติยศ ขุนทิพยทอง
นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข
นายเกียรติศักดิ์ ทิพรักษ
นายเกียรติศักดิ์ นาดี
นายเกียรติศักดิ์ บุญศรี

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเกียรติศักดิ์ ประดับวงศ
นายเกียรติศักดิ์ พลภูมิชัย
นายเกียรติศักดิ์ มีเศษ
นายเกียรติศักดิ์ รสจันทร
นายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ
นายเกียรติศักดิ์ วชิรบานกลาง
นายเกียรติศักดิ์ แสงอินทร
นายเกื้อ สิริการ
นายเกื้อกูล ขวัญทอง
นายเกื้อกูล วรรณสาร
นายโกมล กําเนิดหิน
นายโกมล แกวใสเงิน
นายโกมล บัวพรหม
นายโกมุท นุชมา
นายโกเมน ตนโพธิ์
นายโกเมน ทองหลา
นายโกเมศ กองมูล
นายโกเมศ แกวภา
นายโกเมศ นุนบุญคง
นายโกเมศ อุบลแฉลม
สิบตํารวจตรี โกวิท ปททุม
นายโกวิทย คําบุญ
นายโกวิทย งามภักดีกุล
นายโกวิทย ออนสันต
นายโกศล จันทรโชติ
นายโกศล ภูบุญเติม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔

นายโกศล เสนาปกธงไชย
นายโกศิษฐ พิมพจันทร
นายโกสิทธิ์ ขาวฤทธิ์
นายโกสินทร วงศสิทธิไพฑูรย
นายโกสินทร สีสา
นายไกร เฉลิมพงษ
นายไกร ธรรมากาศ
นายไกรพิชญ อานนทวัฒน
นายไกรเพชร เจริญศิริ
นายไกรยสิทธิ์ เหมะธุลิน
นายไกรยุทธ อินทรเดช
นายไกรโรจน สิงหสถิต
นายไกรวรรณ บัวคํา
นายไกรวิทย พิมาลัย
นายไกรเวทย อินธิสาร
นายไกรสร สิงหนาท
นายไกลาส เกตุเพ็ง
นายขงเบง บุญประคม
นายขจร วงศวุฒิ
นายขจรเกียรติ ขวัญทอง
นายขจรเกียรติ สยามา
นายขจรเกียรติ สุพิศ
นายขจรจํานงค เจริญศิริ
นายขจรยศ บุรุษศรี
นายขเจนศักดิ์ ไตรธิเลน
นายขยาย พรหมราษฎร

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายขวัญ ขวัญมุข
นายขวัญชัย ชอบงาม
นายขวัญชัย ตระกูลเชิดชูชัย
นายขวัญชัย เทียมเมือง
นายขวัญชัย นุมออน
นายขวัญชัย ผานผิว
นายขวัญชัย พวงไธสง
นายขวัญชัย ศุภสุข
นายขวัญชัย สมสิน
วาที่พันตรี ขวัญชัย อดุลยฐานานุศักดิ์
นายขวัญนคร สังขรัตน
นายขวัญเรือน คงพิทักษ
นายขวัญศักดิ์ ชํานาญเวทย
วาที่รอยตรี ขวัญสกุล วสุวัต
นายขันตรี โสภาพิศ
นายขํา แสงจันทร
นายขุนพัฒน แสนทวีสุข
นายเข็มชาติ พินิจพล
นายเข็มทอง คําภูแสน
นายเข็มทอง จิตจักร
นายเข็มทอง พันทอน
นายเขมพิชญ บั้งทอง
นายเขษมชาติ อารีมิตร
นายเขียน เทพกรม
นายคงคาสิทธิ์ คุณาธร
นายคงฤทธิ์ นันทบุตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖

นายคงฤทธิ์ ผาผง
นายคงวิทย ราษฎรเจริญ
นายคงศักดิ์ มูลดับ
นายคชสาร บุษปวนิช
นายคฑาวุธ แข็งแรง
นายคฑาวุธ ตุลสุข
นายคณาณัชภูมิ ภูขาว
นายคณาเดช ศรีภานุมาตุ
นายคณาธร ธาตุระหัน
นายคณาธิป ไพพิบูลยกิจ
นายคณิต ลําดับ
นายคณิต วงศใหญ
นายคณิต สิมลี
นายคนอง บัวเย็น
นายคนองเดช เบ็ญขุนทศ
นายคนองศักดิ์ หนูสังข
นายคนึง เจียรนันท
นายคม งอนสําโรง
นายคม จันทรพงษแกว
นายคม เอกพันธ
นายคมกริช ทัพกิฬา
นายคมกฤช เกษศิริโยธิน
นายคมกฤช เพิ่มทอง
นายคมกฤต พึ่งภพ
นายคมกฤษ จันทิลา
นายคมชาญ ศรีเมืองบุญ

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายคมเดช พงษไพจิตร
นายคมธนา ชอบคุย
นายคมสัน ณ รังษี
นายคมสัน ติดมา
นายคมสันต ชนะเคน
นายคมสันต ชุมอภัย
นายคมสันต ไชยบุดดี
นายคมสันต แตมเรืองอิฐ
นายคมสันต องอาจ
วาที่รอยตรี ครรชิต เยาวเรศ
นายครรชิต หมื่นแกว
นายครรชิตพล ประทุมเวียง
นายครองชัย สุวรรณมาโจ
นายคฤหัส ดําทองเสน
นายคลองวิชชา จันทสโร
นายคลองศักดิ์ หนูเซง
นายความสุข ไชยผง
นายคะนอง ทองคําสุก
นายคําเตือน เดชบุญ
นายคํานวณ สากะโทก
นายคํานึง กุลศักดิ์
นายคํานึง ดิษฐโรจน
นายคํานึง ทิพยบุญแกว
นายคํานึง บัวจันทร
นายคําปน ดวงมูลลี
นายคําปอง ศรีพลัง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘

นายคําพร ปากเมย
นายคําพอง ลําภา
นายคําพันธ พันตระกูล
นายคําพี ตรงกลาง
นายคําพูน วันนา
นายคําพูล หอมขจร
นายคําไพ โยชนสุวรรณ
นายคํามี เขียวโป
นายคําไมล พนมเขต
สิบตํารวจตรี คํารณ คงสืบชาติ
นายคํารณ จวนอาจ
นายคํารณ บุญมีมา
นายคํารณ พิมเพียร
นายคําเศียร สอนศรี
นายคําสิงห เภาพาน
นายคิณ ประชุม
นายคุณวัฒน แกววิฑูรย
นายคุณวิทย พิงคําขา
นายคุมครอง นามมุงคุณ
นายคูณสมบัติ นารินรักษ
นายเคน อาจดวงดี
นายแคลว บุญรอด
นายโคจร อินธิปก
นายโครงการณ เรือนแกว
นายงามพล คําแกว
นายจงกร เลไธสง

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายจงกล พรรษา
นายจงรัก บุบผาชาติ
นายจงรัก วินิจ
นายจงสฤษฎ เงินยวด
นายจเด็ด มหาการะเกตุ
นายจตุพร แปนมี
นายจตุรงค กานศรี
นายจตุรงค ชนะราวี
นายจตุรงค สโรบล
นายจรรยา บุญเลิศ
นายจรรยาพิสุทธิ์ สิทธิโชติ
นายจรัญ งูนิ่ม
นายจรัญ แจงมณี
นายจรัญ ใจวงค
นายจรัญ ชมภู
นายจรัญ ทองปสโนว
นายจรัญ นิยมวรรณ
นายจรัญ บุญผอง
นายจรัญ พะโยม
นายจรัญ พันธกสิกรรม
นายจรัญ ภารพักตร
นายจรัญ รัตนสีลา
นายจรัญ ศักดิ์มาศ
นายจรัญ ศิริสุรวัฒน
นายจรัญ สังขดวง
นายจรัญ สุธรรมทาน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐

นายจรัญพัฒน ศึกษากิจ
นายจรัล เข็มขาว
นายจรัล ถาวร
นายจรัล บํารุงชู
นายจรัส จันทรพรหมรัตน
นายจรัส พรดีมา
นายจรัส สุพรรณ
นายจรินทร คณะศรี
นายจรุง มากสมบูรณ
นายจรุญ ทองอินทร
นายจรูญ กันธะมา
นายจรูญ แกวสําลี
นายจรูญ จอกโคกสูง
นายจรูญ จูฮกหลี้
นายจรูญ เจียมจับเลห
นายจรูญ ดอกสูงเนิน
นายจรูญ แตงอุไร
นายจรูญ บุญเรืองขาว
นายจรูญ ประจวบสุข
นายจรูญ ประทุมรุง
นายจรูญ พันธโภชน
นายจรูญ ภูมิโสม
นายจรูญ ยงดี
นายจรูญ แสนพันตรี
นายจรูญ แสนวิจิตร
นายจรูญ อริยะดิบ

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายจรูญศักดิ์ โรจนจิรนนท
นายจเร แดงโสภา
นายจเร แตมครู
นายจเร วงศคงดี
นายจเร หนูปลื้ม
นายจวน วงษปน
นายจอมใจ หมื่นนรา
นายจะเด็ด สิงหสถิตย
นายจักรกริช ระวิวรรณ
นายจักรกฤต ขําหลุน
นายจักรกฤษ นิลขํา
นายจักรกฤษณ ใจทิม
นายจักรกฤษณ ประดับศรี
นายจักรกฤษณ ลีลาสกุลภักดิ์
นายจักรกฤษณ อนุฤทธิ์
นายจักรพงศ แถลงกัณฑ
นายจักรพงศ บุญธรรม
นายจักรพงศ บุญเลิศ
นายจักรพงศ พินิจการ
นายจักรพงษ ไชยสุย
นายจักรพงษ ผลให
นายจักรพงษ รองไชย
นายจักรพงษ ลาดนาเลา
วาที่รอยตรี จักรพงษ แสนทวีสุข
นายจักรพงษ หนอคําผุย
นายจักรพันธ ชาวน้ําโมง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒

วาที่รอยตรี จักรพันธ ทองเอียด
นายจักรพันธ แพงจักร
นายจักรพันธ สาระวรรณ
นายจักรภพ ใสกระจาง
นายจักรวาฬ สิงหชา
นายจักริน เมืองใจหลา
นายจักรินทร ทะสะระ
นายจักรี ศรีประนม
นายจัตวิชญ เหล็กกลา
นายจันทร ขันวิเศษ
นายจันทรแกว นฤสาร
นายจันทรชัย เกษรชื่น
นายจันทรเพ็ง ทาระเวท
นายจันทรศรี สุวรรณวิชัย
นายจาตุรงค เทสมุทร
นายจารึก เกศโร
วาที่รอยตรี จารึก จันทรนามวงค
นายจารึก ชาวันดี
นายจารึก ทิพยสุข
นายจารึก ผองพันธชัย
นายจารึก วงศชัยภูมิ
นายจารึก สงวนรัตน
นายจารึก สงวนศรี
นายจารุกิตติ์ ดีจรัส
นายจารุวัฒน เสนลิ้น
นายจํานง ชัยชุมพล

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สิบตํารวจตรี จํานงค ชาลีคาร
นายจํานงค เพียกขุนทด
นายจํานงค ภักดี
นายจํานงค มาลา
นายจํานงค วังคะฮาต
นายจํานงค สุดประโคน
นายจํานันท วงศลังกา
นายจําเนียร ตูมหอม
นายจําเนียร ศักดิ์ศรี
นายจําเนียร อารีรักษ
นายจํารัส เกตุมาก
นายจํารัส บุญกอง
นายจํารัส ลอมกระโทก
นายจํารัส วังคะฮาต
นายจํารัส ศรีพูล
นายจํารัส สุจริต
นายจํารัส อิ่นคํา
นายจํารูญ วิชัยพล
นายจํารูญ หนูสังข
นายจําเริญ งามเลิศ
นายจําเริญ บุญลักษณ
นายจําเริญ มีคม
นายจําเริญ รัตนศรี
นายจําลอง แกวสมบัติ
นายจําลอง จันทรดี
นายจําลอง ชูเอิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔

นายจําลอง บุญเรืองโรจน
นายจําลอง เพชรหิน
นายจําลอง มียิ้ม
นายจําลอง ศรีออน
นายจําลอง สติคํา
นายจําลอง แหลมทอง
นายจําแลง ประชาเชษฐ
นายจิตติราช มั่นคง
นายจิตพันธ พลสุจริต
นายจินดา วงศอํามาตย
นายจินดา ศรียงค
นายจินดา อุปฮาด
นายจิรกิตติ์ พิภักดี
นายจิรโชติ ชารีชุม
นายจิรธัช อรุณรัตน
นายจิรพงษ ยองเพชร
วาที่รอยตรี จิรภัทร แจงชัยภูมิ
นายจิรยศ จรดรัมย
วาที่รอยตรี จิรยุทธ บัวใหญ
นายจิรวัฒน ธนวาที
นายจิรวัฒน วงศราษี
นายจิรวัฒน วังสุภา
นายจิรวัฒน สุวรรณเพชร
นายจิรศักดิ์ แกววันทา
นายจิระพงษ คําวงค
นายจิระพงษ หงษคํา

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายจิระวัฒน สุขศรี
นายจิระศักดิ์ แกวสุด
นายจิระศักดิ์ สุขบัติ
นายจิรัฏฐ กาละดี
นายจิรัฐพงศ สุมนะ
วาที่รอยตรี จิรัตน อยูยืน
นายจิรายุ จันทรเพ็ง
นายจิรายุวรรธน วรนามเจริญ
นายจิราวุฒิ วิเศษโวหาร
นายจิโรจ คําแฝง
นายจิโรจน อณาชัย
นายจีรพงษ นาเมืองรักษ
นายจีรวัฒน ศรีชัยชนะ
นายจีรวัฒน อวะภาค
นายจีรวิชญ การสมเกตุ
นายจีรศักดิ์ อาสนสุวรรณ
นายจีระเดช อินทขัติย
นายจีระพงษ ราชมณี
วาที่รอยเอก จีระศักดิ์ แตงผิว
นายจีระศักดิ์ เพ็ชรจันทร
นายจีระศักดิ์ หมื่นแสน
นายจุฑาทอง ปลัดกอง
นายจุฑาวัชร เอกกะยอ
นายจุติ ชนะกุล
นายจุมพล ปญจะ
นายจุลศักดิ์ หลงชิณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖

นายจุฬารัตน เย็นสวัสดิ์
นายเจตตุพงษ มะโนราห
นายเจตนพัทธ แสงทอง
นายเจตพมร อุทัยพรม
นายเจน ไตรทอง
นายเจนการณ เพียงปราชญ
นายเจนพล ทมาตเกง
นายเจนศิลป หาวหาญ
นายเจม เมนวังแดง
นายเจริญ กูเขียว
นายเจริญ ดึงสุวรรณ
นายเจริญ ทาระลัย
นายเจริญ นันไชยวงค
นายเจริญ บุญจันทร
นายเจริญ บุญอุดม
นายเจริญ พรหมนิมิตร
นายเจริญ พหลทัพ
นายเจริญ มุศิริ
นายเจริญ สีนาค
นายเจริญ สุขนิษฐ
นายเจริญ สุทธิอาคาร
นายเจริญ สุมศรี
นายเจริญ แสงจันทร
นายเจริญชัย จงนุเคราะห
นายเจริญชัย บรรเลงรมย
นายเจริญฤทธิ์ วรวัตร

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเจษฎา จิตตมั่น
นายเจษฎา ชนะบุญ
นายเจษฎา ดีเลิศ
นายเจษฎา ถิ่นสอน
นายเจษฎา ทิพยสุมณฑา
นายเจษฎา ธีระตระกูล
นายเจษฎา นาจันทอง
นายเจษฎา นาสินสง
นายเจษฎา อนันตศรี
นายเจษฎาพงษ เชิงชุมพิทักษ
นายเจษฎาพงษ บัวเกษ
นายเจียงพิพนธ ปนเมือง
นายเจียม สุระพร
นายใจชาย ปณนะพงษ
นายฉลวย แกวเรือง
นายฉลวย ลิ้นจี่
นายฉลอง ทําทอง
นายฉลอง วงศภาคํา
นายฉลอง หนางาม
นายฉลอง ออนพุทธา
นายฉลอง อัมพวา
นายฉลาด จันทพันธ
นายฉลาด ศรีจุลฮาด
นายฉลาด สมพงษ
นายฉลาด เหลาแตว
นายฉลาด อาจสนาม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘

นายฉัตรชัย ขันธะรี
นายฉัตรชัย คัทเนตร
นายฉัตรชัย เครือสีดา
นายฉัตรชัย งาเนียม
นายฉัตรชัย จันทรดี
นายฉัตรชัย เชื้อกิตติศักดิ์
นายฉัตรชัย ไชยโยธา
นายฉัตรชัย ไชยวงศา
นายฉัตรชัย ตั้งศรีทอง
นายฉัตรชัย ปรางดํา
นายฉัตรชัย พงศาปาน
นายฉัตรชัย มณีนาค
นายฉัตรชัย วิทักษบุตร
นายฉัตรชัย สุจริต
นายฉัตรชัย สุวรรณดี
นายฉัตรชัย เหลาเกลี้ยงดี
นายฉัตรณรงค วงศพนารัตน
นายฉัตรนิพัฒน เผือกประคอง
นายฉัตรพรรค มโนสุทธิฤทธิ์
นายเฉลย ตาทิพย
นายเฉลิม ตลับทอง
นายเฉลิม พิศาสตรรัมย
นายเฉลิม ยะไชยศรี
นายเฉลิม เสนียศรีสกุล
นายเฉลิม แสงดาว
นายเฉลิมเกียรติ ฦๅชา

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเฉลิมชัย ธนูวงศ
นายเฉลิมชัย วัดเขาหลาม
นายเฉลิมชาติ ประทีปจินดา
นายเฉลิมชาติ ยศนันท
นายเฉลิมพงษ วัฒนะ
นายเฉลิมพล ดวงมุลตรี
นายเฉลิมพล ดอนดี
นายเฉลิมพล พันธบัว
นายเฉลิมพล สายเคน
นายเฉลิมยุทธ อุตมอาง
นายเฉลิมศักดิ์ กาลพัฒน
นายเฉลิมศักดิ์ เฉลิมทอง
นายเฉลิมศักดิ์ ไชยนันทน
สิบตํารวจโท เฉลี่ย เจริญวงศ
นายเฉลียว ดอนกวนเจา
นายเฉลียว ธนะขวาง
นายไฉน ทมานนท
นายไฉน ปริปุรณะ
นายไฉน อุนโพธิ
นายชนก พุมศฤงฆาร
นายชนกานต สุปญญา
นายชนธัญ บัวเครือ
นายชนพัฒน สาลีธนพัฒน
นายชนวน ฤทธิเดช
นายชนศิษฎ อุปลาบัติรัชตธร
นายชนะ ทะดวง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐

นายชนะ สิกุลจอย
นายชนะ สุมมาตย
นายชนะ อนันทกาญจน
นายชนะวิน แสงทามาตย
นายชนัฐพงศ ซื่อสัตย
นายชนาธิป ทุยแป
นายชนาวุธ ประทุมชาติ
นายชนินทร คําเหนือ
นายชนินทร วรรณมณี
นายชยกร เทศเรียน
นายชยันต เพชรศรีจันทร
นายชยุต นามอยู
นายชรลอน โชติรัตน
นายชรินทร เจริญไชย
วาที่รอยตรี ชรุณ สุนทรนนท
นายชลยุทธ เพ็งถา
นายชลวิทย ศิริโสตร
นายชลอ บุญสมวล
นายชลอ พลรัตน
นายชลอ ลัคนาวิวัฒน
นายชลอ สุขสําราญ
นายชวน เทียบน้ําอาง
นายชวน หมั่นเขตรกิจ
นายชวนชิด รักเถาว
นายชวนะ ทวีอุทิศ
นายชวพันธ กองมงคล

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชวภณ เปยอุด
นายชวภณ แสงจันทร
นายชวลิต จงเห็นจิตต
นายชวลิต นกขุนทอง
นายชวลิต ปฐพีเลิศสุวรรณ
นายชวลิต มะเดช
นายชวลิต ยี่สาคร
นายชวลิต วรเมธานนทกุล
นายชวลิต เวชสวัสดิ์
สิบเอก ชวลิต สกุลทอง
นายชวลิต สายเนตร
นายชวลิต หาญเชิงชัย
นายชวลิตร จันทรเนตร
นายชวลิตร วรรณดี
นายชวาฬ อันชื่น
นายชอบ ดิษฐแกว
นายชอบ ออนจง
นายชะนะ โชคศิริ
นายชะโลม บุตรแสน
นายชะออน บดีรัฐ
นายชัชชนะ แสงเนตร
นายชัชชัย คําพุช
นายชัชชัย เพียรชนะ
นายชัชวาล แนวราช
นายชัชวาล ปานบุดดา
นายชัชวาล ปนเกิด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒

นายชัชวาล ศิริพรทุม
นายชัชวาล เหลยชัย
นายชัชวาล อาราษฎร
นายชัชวาลย ไทยเที่ยง
สิบตํารวจตรี ชัชวาลย ปวนสุรินทร
นายชัชวาลย มาอยูวัง
นายชัย กองสิงห
นายชัย สันกวาน
นายชัย โหรเวช
นายชัยกฤต อินตะซาว
นายชัยขจร บัวชวย
นายชัยชน หนอมาก
นายชัยชนะ เครือพงษศักดิ์
นายชัยชนะ นุชฉัยยา
นายชัยชนะ บุญโชติ
นายชัยชนะ สระทองทา
นายชัยชนะ สัพโส
นายชัยชนะ อินยันญะ
นายชัยชาญ วงษศรี
นายชัยณรงค คีรี
นายชัยณรงค จาคําคง
นายชัยณรงค เจริญสุข
นายชัยณรงค โมรา
นายชัยณรงค รองงาม
นายชัยณรงค วงควาท
นายชัยณรงค หนูหวาน

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชัยณรงค อดทน
นายชัยเดช โพธิ์เกตุ
นายชัยเดช หรีกประโคน
นายชัยธวัช ชัยชุมพล
นายชัยนนท นิลพัฒน
นายชัยบรรจง โสกชาตรี
นายชัยปรุฬห แกวแสน
นายชัยพงษ ดียิ้ม
นายชัยพนม วงศรัตนชัย
นายชัยพร แกวแสง
นายชัยพร จันทรตะลิ
นายชัยพร โพธิ์ทอง
นายชัยพฤกษ ศรีนาคา
นายชัยพล รุงโรจนธีระ
นายชัยเพ็ชร มาลา
นายชัยมงคล หินใหญ
นายชัยยงค ธุรารัตน
นายชัยยพจน หงษาวงษ
นายชัยยศ ชัฎขันธกิจ
นายชัยยัน วิจารณรงค
นายชัยยันต เพ็งภู
นายชัยยา เมืองสนธิ์
นายชัยยา ลําดวน
นายชัยยา เวฬุวรรณ
นายชัยยา แอนดริส
นายชัยยุทธ กันทะยะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔

นายชัยยุทธ คุณทะวงษ
นายชัยรัชต คงลาภ
นายชัยรัตน แกวทอง
นายชัยรัตน อินธิยาย
นายชัยรัตร ภูติยา
นายชัยฤกษ เจริญรส
นายชัยฤทธิ์ กลิ่นชวนชื่น
นายชัยฤทธิ์ สงฉิม
นายชัยวัช ขาวพิมพ
นายชัยวัฒน จันทรหงอม
นายชัยวัฒน ชางหลอ
นายชัยวัฒน นงภา
นายชัยวัฒน บานเย็น
นายชัยวัฒน แสงทอง
นายชัยวัฒน อินตะสาร
นายชัยวัธน พุทธวงค
นายชัยวุฒิ กันทะมูล
นายชัยวุฒิ พิชญบุตร
นายชัยวุฒิ แสงนิล
นายชัยวุฒิ อันทะแสง
นายชัยศักดิ์ บุญคง
นายชัยศิษฏ สุมประดิษฐ
นายชัยสวัสดิ์ กุลกั้ง
นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร
นายชัยสิทธิ์ สุวรรณทรัพย
นายชาญ นันกระโทก

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชาญ บุญทัน
นายชาญเกียรติ บุญโนนแต
นายชาญชัย กูลโคกกรวด
นายชาญชัย อัคพิน
นายชาญชัย อึ๊งโพธิ์
นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ
นายชาญณรงค จันทรปอม
นายชาญณรงค โพธิ
นายชาญณรงค ราชบัวนอย
นายชาญนนท วินากร
นายชาญพงษ ถูกจิตร
วาที่รอยตรี ชาญวิทย เคนไชยวงศ
นายชาญวิทย ชานนตรี
นายชาญวิทย รักษาสุข
นายชาญวิทย ศรีโพธิ์ลา
นายชาญวิทย ออมสิน
นายชาญศิลป รัตนเทพี
นายชาญสิทธิ์ เงางาม
นายชาตรี ขุนภักดี
นายชาตรี โขสูงเนิน
นายชาตรี จอดกลาง
นายชาตรี จันทรจารุภัค
นายชาตรี จินดามณี
นายชาตรี ดากลอม
นายชาตรี ทวีนาท
นายชาตรี ทองมาก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖

นายชาตรี ทันตา
พันจาเอก ชาตรี ปะริเวทัง
นายชาตรี พบบุญ
นายชาตรี ราชบัณฑิต
นายชาตรี วงเวียน
นายชาตรี ศรีพุทธรินทร
นายชาติกิตติ ชินาภาษ
นายชาติชาย กันทะวงค
นายชาติชาย แกวยาศรี
นายชาติชาย ณ ถลาง
นายชาติชาย แปนโพธิ์
นายชาติชาย ฤทธิรุง
นายชาติชาย สุขลอม
นายชาติณรงค มณีมูล
นายชาติบดินทร ธรรมเจริญ
นายชาติอุทัย เวียงเงิน
นายชานนท ตออํานาจ
นายชานนท ราชกรม
นายชานนท เรียนกิจ
นายชาย ภูมิประเสริฐ
นายชายยะวุฒิ สุดชารี
นายชารี แพนพา
นายชารี แพนแสง
นายชาลี ขุนสูงเนิน
นายชาลี บุญโต
นายชาลี วัฒนเขจร

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชํานาญ เกตุโสระ
นายชํานาญ ขาวพราย
นายชํานาญ คงมั่น
นายชํานาญ คําพร
นายชํานาญ นิธินพวรรณ
นายชํานาญ ปกษี
นายชํานาญ พฤกษเมธากุล
นายชํานาญ โพนนาค
นายชํานาญ สังคง
นายชํานาญ สารคํา
นายชํานาญ เสิบกลิ่น
นายชํานาญ แสงชาติ
นายชํานาญ อินทรสุข
นายชิงชัย พอคา
นายชิตณรงค โรจนทวีทองดี
นายชิตพล ณ จันทรตา
นายชิติพันธ ตนโสภา
นายชิน หอมชื่น
นายชินตา บุญผาง
นายชินวงศ ดีนาน
นายชินวุธ จันนาหวา
นายชิราวุธ คําตันบุญ
นายชิราวุธ พูลแสง
นายชีวิต ดวงพรดี
นายชื่น แกวมั่น
นายชุณหวัน สุขประเสริฐ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘

นายชุติ สังขศรี
นายชุติพนธ เทพี
นายชุมครู เวียงสมุทร
นายชุมพร แกวชา
นายชุมพร ปอมสันเทียะ
นายชุมพร อินหมู
นายชุมพล ไชยขันธุ
นายชุมพล นาแถมเพชร
นายชุมพล ปริมิตร
นายชุมพล ฝูงใหญ
นายชุมพล พรหมโชติ
นายชุมพล สติมั่น
นายชุมพล สนิทวงค
นายชูกิต สัมมาพิทักษ
นายชูเกียรติ เกษดี
นายชูเกียรติ จันทรอราม
นายชูชัย นาคปน
นายชูชัย เพชรรอด
นายชูชัย อาจวิชัย
นายชูชาติ กลิ่นโกสุม
นายชูชาติ คาดสนิท
นายชูชาติ มงคลเมฆ
นายชูชาติ วิศิษฏลานนท
นายชูชาติ แสงภูพาท
นายชูชาติ โสมีศรี
นายชูชีพ ถนอมพันธุ

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชูชีพ บึกหาญ
วาที่รอยตรี ชูเชิด พุทธเจริญ
นายชูโชค แนบสนิทธรรม
นายชูทวีป ทองแกมแกว
นายชูพงษ บุญสง
นายชูศักดิ์ ตนกลาย
นายชูศักดิ์ นอยหมอ
นายชูศักดิ์ แนวราช
นายชูศักดิ์ พวกอินแสง
นายชูศักดิ์ วงคตันกาศ
นายชูศักดิ์ สายชล
นายชูศักดิ์ แสงสระคู
นายชูศักดิ์ หอยสังข
นายชูสงา นัยวัฒน
นายเชษฐา โกพล
นายเชษฐา บุญชวลิต
นายเชษฐา พรมไธสง
นายเชษฐา พันธะนาม
นายเชษฐา อาษาราช
นายเชษฐา เอติยัติ
นายเชาว ภูจํารูญ
นายเชาว อุปปนใจ
นายเชาวน ธนูศิลป
นายเชาวฤทธิ์ ธิปน
นายเชาวฤทธิ์ นําเจริญ
นายเชาวลักษณ จตุเทน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐

นายเชาวลิต เพ็ชรหวล
นายเชาวลิต รนขาว
สิบโท เชาวลิต อุปบุตร
นายเชาวลิต แกวกัน
นายเชิงชัย คําชาทิพย
นายเชิดชัย ภูสุวรรณ
นายเชิดชัย อมรกิจบํารุง
นายเชิดชาย ผิวเงิน
นายเชิดชาย ไผผาด
นายเชิดชาย มูลขํา
นายเชิดศักดิ์ ขําวิจิตร
นายเชิดศักดิ์ ไชยโย
นายเชิดศักดิ์ รอดประเสริฐ
นายเชิดศักดิ์ รัตนประเสริฐ
นายเชิดศักดิ์ วิเชียรโชติ
นายเชี่ยว ภักดีณรงค
นายเชี่ยวชาญ เทพกุศล
นายโชค บุญเรือง
นายโชคชัย แกวเพิ่มพูน
นายโชคชัย มหาโคตร
นายโชคชัย อยูประพัฒน
นายโชคดี แซภู
นายโชคดี มุสิกะสังข
นายโชคทวี สายประดิษฐ
นายโชติ จิตขาว
นายโชติ ณ รังษี

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายโชติ ไพจิตรกุญชร
นายโชติ ศักดิ์หารภพ
นายไชยกลา พันธุสีเลา
นายไชยทัศน เชื้อฉ่ําหลวง
นายไชยพจน นิยมสุข
นายไชยยงค อัศพันธุ
นายไชยยนต โกพลรัตน
นายไชยยันต ดวงคงทอง
นายไชยโย เกาะแกว
นายไชยรัตน คําเมือง
นายไชยรัตน จันทรสุริย
นายไชยรัตน พันธมา
นายไชยรัตน สุจริต
นายไชยรัตน สุติบุตร
นายไชยวัฒน สมหมาย
นายไชยะ บุญอยู
นายไชยันต ขุนทอง
นายไชยันต คงเมือง
นายไชยา โคตรพัฒน
นายไชยา ตางประโคน
นายไชยา บุญเรือง
นายไชยา โพธิ์ตะนัง
นายไชยา วิญญาสุข
นายไชยา ศรีสรอย
นายไชโย ถนอมพุทซา
นายซันโย สังวรดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายซัยนุดดีน บินศาสตรา
นายซาโก วราหะ
นายซายูตี ดาราโอะ
วาที่รอยตรี ญาโณทัย งามพันธุดิศร
นายฐปนนทน ฤทธานนท
นายฐาปนพงษ รักแตงาม
นายฐาปนวัฒน ชินบุตร
นายฐาประพนต อานนทโภคิณ
นายฐาภรณ วิจิตรพัชราภรณ
นายฐิติ ฉิมสงา
นายฐิติโชต ชูธัญญะ
นายเฑียรไชย คําหาญพล
นายณชพล สมะถะธัญกรณ
นายณฐกร ทอแกว
นายณฐกล สามารถ
นายณฐพงศ ชัยพร
นายณฐพงศ ทรงสัตย
นายณฐพรรษ พูพวง
นายณฐภณ สิริอิสรา
นายณฐาภพ เลิศชนะ
นายณพรัช สมมุติรัมย
นายณพัฒน วงศวชิรนุกูล
นายณรงค กิ่งจําปา
นายณรงค เกตุหล่ํา
นายณรงค คงชะนะ
นายณรงค คูรัมย

๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายณรงค จําปามี
นายณรงค ชัยสิงหเหนือ
นายณรงค ชางกลาง
นายณรงค ชุมโชคดี
นายณรงค ชุมภูจันทร
นายณรงค แดงเหมือน
วาที่รอยตรี ณรงค นาคแกว
นายณรงค บัวเพชร
นายณรงค ผาแสน
นายณรงค พงษประดิษฐ
นายณรงค ลุมมา
นายณรงค วันทา
นายณรงค สรรพอาษา
นายณรงค หาญชนะ
นายณรงค เหนือเกาะหวาย
นายณรงค อยูยังเกตุ
นายณรงคกรณ อูทองมาก
นายณรงคชัย กอเกียรตินพกุล
นายณรงคชัย ทิพวงศา
นายณรงคชัย บุญมี
นายณรงคชัย มากบํารุงจิต
นายณรงคชัย สิมพา
วาที่รอยตรี ณรงคฤทธิ์ เถาวจันทร
นายณรงคฤทธิ์ สําราญ
นายณรงคศักดิ์ เชื้อหมอ
นายณรงคศักดิ์ เปรมกมล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔

นายณรงคศักดิ์ โพธิ์มนต
นายณรงคศักดิ์ ยานุกูล
นายณรงคศักดิ์ หิตาพิสุทธิ์
นายณรงเดช ทีฆะนาม
นายณรงเดช นาขนานรัมย
นายณรงฤทธิ์ อุดมกุศลศรี
นายณรรฐวรรต กําหัวเรือ
พันจาเอก ณรัฐกรณ ทองคง
นายณรัณธกรณ นาราณฐนันทน
นายณสัณหหฤษฎ รักชนะ
นายณัฏฐชัย เอี่ยมสรอย
นายณัฏฐฐศักดิ์ สูงรัง
นายณัฏฐพงษ ปกปอง
นายณัฐกร นันทะแพง
นายณัฐกฤษ จันทรตะ
นายณัฐกานต คํารัศมี
นายณัฐกานต ศรีบัวบาน
นายณัฐกิตติ์ ทิพยพานันท
นายณัฐฉัตร อนันตวรชัย
นายณัฐชัย บูรวัตร
นายณัฐตนัย ผกากรอง
นายณัฐธนัญ เลิศคํา
นายณัฐธนิน แกวมณี
นายณัฐธพงษ อัครปรีชากุล
นายณัฐธพงษ วิโสรัมย
นายณัฐธวัฒน ตีตรา

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายณัฐนันท ศรีคุณ
นายณัฐพงศ วีระชุนย
นายณัฐพงศ สาวงคตุย
นายณัฐพงษ พนมอุปถัมภ
นายณัฐพงษ พยัคฆฤทธิ
นายณัฐพงษ สัตตาคม
นายณัฐพงษ เหล็กทั่ง
นายณัฐพล คลายแจง
นายณัฐพล บัวพันธ
นายณัฐพล พลสมบัติ
นายณัฐพล แวงสุข
นายณัฐพล สุขสมบูรณ
นายณัฐพัชร ชมสลุง
นายณัฐพัชร ถนิทประเสริฐกุล
นายณัฐพัฒน สายเพ็ชร
นายณัฐพิศิษฐ ธนะวรเสฐ
นายณัฐวัฒน ภูดอกไม
นายณัฐวุฒิ กอนแกว
นายณัฐวุฒิ ขันตี
นายณัฐวุฒิ ขุนล่ํา
นายณัฐวุฒิ นามวงศ
นายณัฐวุฒิ นารีบุตร
นายณัฐวุฒิ มาตรจรัสเพชร
นายณัฐวุฒิ วงศจันทร
นายณัฐวุฒิ สิงหเสนี
นายณัฐวุฒิ หลวงขันธุ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖

นายณัฐเศรษฐ ภิรมณ
นายณัทพงศ ธนูพราน
นายดฐพงศ ณ อุบล
นายดนตรี มีเบา
นายดนัย ฉายบุญครอง
นายดนัย ยิ้มอินทร
นายดนุพล ใจอาย
นายดรุณนิรุตน ศักดิ์อุบล
นายดวง แดงมา
นายดาวรุง ตะครอ
นายดาวรุง เหมะสิขัณฑกะ
นายดาวเรือง วิเศษสัตย
นายดาวเรือง ออนสุวรรณา
นายดาวิทย พุทธิไสย
นายดําเนิน ฝนถา
นายดํารง คนฉลาด
นายดํารง จันทรประทีป
นายดํารง ชอบธรรม
นายดํารง มาตี๋
นายดํารง ศรพรม
นายดํารง แสนทา
นายดํารงค แกวลมูล
นายดํารงค ขํามั่น
นายดํารงค ขุมเงิน
นายดํารงค จอมศรีกระยอม
นายดํารงค จุฬาลักษณสิริ

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายดํารงค บวชไธสง
นายดํารงค รอดสิน
นายดํารงค ศรีอราม
นายดํารงค สัญจรเลิศ
นายดํารงค สีลา
นายดํารงศักดิ์ พรมบุตร
นายดํารงศักดิ์ ศรีตะวัน
นายดํารงศักดิ์ อมรสุรศิริ
นายดิเรก กระแสเทพ
นายดิเรก เซนักคา
นายดิเรก ทับทิม
นายดิเรก โพธิ์พูล
นายดิเรก ศรีสุวรรณ
นายดิเรก องอาจ
วาที่รอยตรี ดิลก สาระคํา
นายดิลก หรีกประโคน
นายดิลกฤทธิ์ อภิวัฒนสิงหะ
นายดิษฐ บุบผามาลา
นายดิษฐพงศ ถาโท
นายดีใหม อินทรพานิชย
นายดุรงคฤทธิ์ หุนทอง
นายดุริยะ วงศใหญ
นายดุลภัทร คุรุการเกษตร
นายดุษฎี บุญลา
นายดุษฎี ศรีปรัชญ
นายดุษฏฉลอม เสนานาค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘

นายดุสิต มั่นคง
นายดุสิต ยานะธรรม
นายเดช สายแดง
นายเดชจักรภพ แจงคํา
นายเดชธนชัย ปกปอง
นายเดชนรินทร แสนจําลา
นายเดชฤทัย ฉายจรุง
นายเดชศักดิ์ พิกุลสด
นายเดชสมัย วรรณคําโกฏิ์
นายเดชา การรัมย
นายเดชา จันทิกาแกว
นายเดชา เชิงสะอาด
นายเดชา ทะมานันท
นายเดชา บุตรพรม
นายเดชา พันธนู
นายเดชา ภูมาลัย
นายเดชา ลอมวงษ
นายเดชา วรดี
นายเดชา วัจนพิสิฐ
นายเดชา อานไธสง
นายเดโช ไผแสวง
นายเดโช โรจนพุทธิ
นายเดโชพล ชลธี
นายเดน ฆองชัย
นายเดน ตาตะมิ
นายเดน ลีลา

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเดน วงศไชยา
นายเดนจิตธีระพันธ จันทะมูล
นายเดนชัย แววสงา
นายเดนชัย สุขแสวง
นายเดนนคร ขาวสะอาด
นายแดง พุดลา
วาที่รอยตรี โดม เดชกุญชร
นายตระการเกียรติ ปากเสนาะ
นายตระกูล ธัญญารักษ
นายตระกูลพันธุ กันไว
นายตรัยพร เดชาพร
นายตรีทนาถ หามนตรี
นายตรีรัตน จินดาไพศาล
นายตรีรัตน สุขะสุคนธ
นายตรีศักดิ์ จินดาไพศาล
นายตฤณเศรษฐ วาสนกมล
นายตวงสิทธิ์ ปอมสุวรรณ
นายตอศักดิ์ ตันวานิช
นายตอเหต กะมินสิน
นายติณณภพ หลวงมณีวรรณ
นายเตชิต เลี้ยงพงศวัฒนากิตติกุล
นายเติมศักดิ์ ศรีศิวนานนท
นายแตม ทาดี
นายโตมร จันทรหลา
นายโตมร บุตรเพ็ง
นายไตรณรงค หองแซง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐

นายไตรยศ เสรีรักษ
นายไตรรงค เฉวียงหงส
นายไตรรัตน ยุทธโกศา
นายไตรวุฒิ พลรักษา
นายถนอม ใจโลกา
นายถนอม ชํานาญพันธ
นายถนอม ทินกระโทก
นายถนอม นิตยวิมล
นายถนอม บุญโต
นายถนอม บุญทัน
นายถนอม พวงพันธ
นายถนอม เยรัมย
นายถนอม รัตนชัย
นายถนอม สุวรรณโชติ
นายถนอมพงศ พันธุเลิศ
นายถนัด มวงรอด
นายถนัด ศักดิ์แสงโสภา
นายถนัด แสงพันธ
นายถวัลย เย็นยิ้ม
นายถวาย ขันเงิน
นายถวิล แกวถิ่นดง
นายถวิล จะวรรณะ
นายถวิล ดลอารมณ
นายถวิล ดาแกว
นายถวิล แนวเนือง
นายถวิล บัวพา

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายถวิล ปลายขอก
นายถวิล โพโสภา
วาที่รอยตรี ถวิล มูลมณี
นายถวิล รัตนพร
นายถวิล สกุนินนท
นายถวิล สรางนา
นายถวิล สามารถ
นายถวิล สิริปญญาธิรัตน
นายถาวร ครองยุทธ
นายถาวร จงอิ้ว
นายถาวร ดับโศรก
นายถาวร ถาวราวงศากร
นายถาวร ทิพยโสต
นายถาวร นาคสมบูรณ
นายถาวร ประเสริฐสังข
นายถาวร ยมรัตน
นายถาวร เวชจันทร
นายถาวร สืบผาง
นายถาวร หวานชะเอม
นายถาวรวิทย อินทมล
นายเถลิงศักดิ์ ตะไกแกว
นายเถลิงศักดิ์ พุฒินันทะโรจน
นายทนง ถวาย
นายทนง มั่นนุช
นายทนง ยืนตน
นายทนง วรรณพฤกษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒

นายทนงฤทธิ์ มะณีแสง
นายทนงศักดิ์ ดวงแกว
นายทนงศักดิ์ ถิ่นขาม
นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ
นายทนงศักดิ์ บัวแยม
นายทนงศักดิ์ พันธุชุม
นายทนงศักดิ์ ยศกลาง
นายทนงศักดิ์ วิชัยดิษฐ
นายทนงศักดิ์ สุระเสียง
นายทนงศักดิ์ แหลงสนาม
นายทนงศิลป จันทะแจง
นายทนันชัย อินทนาชัย
นายทนุพันธ หิรัญเรือง
นายทรงเกียรติ ชาติชํานิ
นายทรงเกียรติ เทพประเสน
นายทรงเกียรติ แสไธสง
นายทรงชัย สุขแสนสุข
นายทรงเดช ชมภู
นายทรงเดช ชินชัย
นายทรงพรต เชื้อภักดี
นายทรงพล เฟองฟู
วาที่รอยตรี ทรงพล สีหะวงษ
นายทรงยศ คุณทรัพย
นายทรงยุทธ กาญจนโกมล
นายทรงยุทธ ดามทอง
นายทรงรัฐธิกุล สุทธนอัครพัฒน

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายทรงฤกษ เหมรี
นายทรงวุฒิ ทศไกร
นายทรงวุฒิ ลาศา
นายทรงวุฒิ ใหญโสมะนัง
นายทรงศักดิ์ เงินเมือง
นายทรงศักดิ์ มีพรหมดี
นายทรงศักดิ์ มุงตอม
นายทรงศักดิ์ แวนทิพย
นายทรงศักดิ์ สุขบรรเทิง
นายทรัพย นรบัติ
นายทรัมริสติ์ แพทยไชโย
นายทริณทรรัฐ อรรคฮาด
นายทวิช บุญญะถิติ
นายทวิช อาจสนาม
นายทวิต ราษี
นายทวิท ระโหฐาน
นายทวิทย เพชรแกว
นายทวิล อินทะสิทธิ์
นายทวี ขันโยธา
นายทวี เครือจันทร
นายทวี ฉวนกลิ่น
นายทวี ติวทอง
นายทวี ทองสวัสดิ์
นายทวี ธิขวัญ
นายทวี พรมดวงศรี
นายทวี พลอยแดง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔

นายทวี วงษสวาง
นายทวี วรรณสิงห
นายทวี แสนสีออง
นายทวีชัย ใจพร
นายทวีชัย เลไธสง
นายทวีชัย สินทรัพย
นายทวีทรัพย จันทพัฒน
นายทวีป จิระโร
นายทวีป วรรณา
นายทวีป สิงสาท
นายทวีป สุขดวงเขน
นายทวีพงษ จูศรี
นายทวีพร ซายหนู
นายทวีพล ผลบุญ
นายทวีศักดิ์ คําภีระ
นายทวีศักดิ์ ชูเชิด
นายทวีศักดิ์ ตันจะโข
นายทวีศักดิ์ แตงรม
นายทวีศักดิ์ นิวัฒนเมธา
นายทวีศักดิ์ บุญเมือง
นายทวีศักดิ์ อุนอุรา
นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต
นายทวีสุข นารินรักษ
นายทศพณ ทองแยม
นายทศพร ถือพุดซา
นายทศพร ทิพยโยธิน

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายทศพร บุญปก
นายทศพร พรหมจารย
นายทศพร สวางโชติ
นายทศพล จิตตใส
นายทศพล ภูบุญรอด
นายทศพล แหวนวงศ
นายทศวรรษ ขวัญอยู
นายทศวรรษ ทุนรองชาง
นายทองคํา รักษาวงษ
นายทองคํา แสงสาย
นายทองคํา หะกาศ
นายทองคํา อุนาวรรณ
นายทองคูณ สีสิ่ว
นายทองเคลือบ นาสิงคาร
นายทองจันทร ภาระพันธ
นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮ
นายทองดี ทีงาม
นายทองใบ แกววงษา
นายทองพูน ศรีกระทุม
นายทองพูล ประมูลจะโก
นายทองเพชร การุญ
นายทองมวน ผิวโพนมวง
นายทองมา ปดตาปดโต
นายทองมาก ดอนออนเบา
นายทองมี ดําริห
นายทองยนต แกวมณีชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖

นายทองยอด กันนุลา
นายทองเย็น จงลือชา
นายทองฤทธิ์ โคตรสมบัติ
นายทองสอน โพธิ์ศรี
นายทองสุข เจือจันทร
นายทองสุข ทองไพรวรรณ
นายทองสุข เผาหอม
นายทองสุข โพธิษา
นายทองสุข รักษาภักดี
นายทองสุข เสือโต
นายทองสูณ บัวมาตย
นายทองใส สุขสงวน
นายทองใส อุดม
นายทองหลอ นามวิชัย
นายทองเหลือ เชิดฉาย
นายทองอินทร แกลวกลา
นายทองอินทร พลเขมร
นายทองอินทร ภูมิประสาท
นายทองอินทร อุบลชัย
นายทะเนตร มหาราช
นายทักษิณ มุงทอง
นายทักษิณ เรทนู
นายทักษิน เชื้อสูง
นายทัตเทพ ออนเกตุพล
นายทันฤทธิ์ อินทรีย
นายทันวา จันทรเต็ม

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
วาที่พันตรี ทับทิม พาโคกทม
นายทัศเทพ หฤทัยถาวร
นายทัศนเทพ เทพสุระ
นายทัศนัย ผดุงเกียรติศักดิ์
นายทัศนัย ลีฬหพงศ
นายทานิน จันทะขาล
นายทํานอง รุงระวี
นายทําเนียบ คะอังกุ
นายทิตตนัย สมานชัย
นายทินกร แกวกัลยา
นายทินกร นาสวาง
นายทินกร พรหมเทศ
นายทินกร เลิศอักษร
นายทินกร วองสาริกิจ
นายทินกร หมวกแกว
นายทินกร หิรัญเกิด
นายทิวา เถื่อนนาดี
นายทิวา วงศสวัสดิ์
นายทิวากร มาเบา
นายทีปกร โสมล
วาที่รอยเอก ทียะ พุทธเพาะ
นายเทพ ประจันตเสน
นายเทพนําชัย พลปรีชา
นายเทพรังสรรค สุวรรณโท
นายเทพวิมล นามสวาง
นายเทพสิทธิ์ กิติศรีวรพันธุ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘

นายเทวรรณ สีโสภา
นายเทวัญนิมิต ทิพอุตร
นายเทวา ศรีดาโคตร
นายเทวา ใหมโพธิ์กลาง
นายเทวา โฮงคําอุตย
นายเทวินทร ฉายะโคตร
นายเทวินทร บรรบุบผา
นายเทวินทร สุขศรี
นายเทอด เทพมะกุล
นายเทอดเกียรติ ขูรูรักษ
นายเทอดเกียรติ นําเจริญ
นายเทอดเกียรติ ผาฮุย
นายเทอดชัย บัวผาย
นายเทอดทูล เกตุพงษ
นายเทอดนรินทร อุปลี
นายเทอดศักดิ์ ยังพึ่ง
นายเทิดทูน วรวะไล
นายเทิดพงศ ชัยรัตน
นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร
นายเทิดศักดิ์ ยงทวี
นายเที่ยงทอง ไชยสวัสดิ์
นายเทียน คุณุ
นายเทียนชัย แซอิ๋ว
นายเทียบศักดิ์ โสมี
นายเทียม แสงสุวรรณ
นายไทยรัฐ วงษทอง

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธงชัย กรินรักษ
นายธงชัย กองวงษา
นายธงชัย กําเหนิดเพ็ชร
นายธงชัย เกิดสําราญ
นายธงชัย จันแย
นายธงชัย ชัยสา
นายธงชัย โชติชวง
นายธงชัย นนทสันต
วาที่รอยตรี ธงชัย เนตรสวาง
นายธงชัย บุญแพง
นายธงชัย บุญวงศ
นายธงชัย พันอุสาห
นายธงชัย พุฒนา
นายธงชัย เพ็ชรขาว
นายธงชัย แพทยนุเคราะห
นายธงชัย ฟุงเฟอง
นายธงชัย ศรีเคนา
นายธงชัย ศรีแสนปาง
นายธงชัย สมพริ้ง
นายธงชัย สะสม
นายธงชัย สิทธิพิสัย
วาที่รอยตรี ธงชัย สีหาพงศ
นายธงชัย เหงาวิชัย
นายธงชาติ สอนคํา
นายธงไชย อนันตพรรค
นายธงศักดิ์ ศรีธาตุ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐

นายธนกร สิทธิเสรี
นายธนกฤต ศรีทัศน
นายธนกฤต สิงหทอง
นายธนกฤต สุขผึ้ง
นายธนกฤติ พรมบุตร
นายธนกฤษ คงเหล็กดี
นายธนงค จาวยญ
นายธนงศักดิ์ ปาสนธิ์
นายธนโชติ ศรีธรราษฎร
นายธนณัฐ ศิระวงษ
นายธนเดช สิทธิธรรม
นายธนบดี ปริปุณณะ
นายธนบูรณ อินอุนโชติ
นายธนพงษ พลเสน
นายธนพงษ ศักดิ์ศรีวัน
นายธนพจน พลสวัสดิ์
นายธนพล ซึมกลาง
นายธนพล พรหมราช
วาที่รอยตรี ธนพล พัฒนผล
นายธนพล ยอดเกิด
นายธนพัฒน คํางาม
นายธนพัต บรรลือทรัพย
นายธนพูน นามบุตร
นายธนภัทร นอยมาลา
นายธนภัทร ลิมปนารมณ
นายธนภัทร สิริวาส

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธนภัทร จรูญเรือง
นายธนวรรธน ธะนะคํามา
นายธนวัฒน ชูชื่น
นายธนวัฒน ไชยบุตร
นายธนวัฒน บัวรัตนกาญจน
นายธนวัฒน พินนอก
นายธนวัฒน แสนสุข
นายธนวัฒน อินทรจันทร
นายธนวัต ปาณะวงศ
นายธนเสฏฐ เดชบุญจิรวิทย
นายธนะพัฒน ขวัญพิพัฒน
นายธนะภูมิ ธนะภูมิชัย
นายธนะรัชต อาขาล
นายธนะรัตน อินชายเขา
สิบตํารวจเอก ธนะสิทธิ์
โชคธนาวิศิษฐ
นายธนัญชัย ทาบุดดี
นายธนัฐพงษ วงษชํานาญ
นายธนัตพัฒน ศรีพายัพ
นายธนา คงอยู
นายธนา ทองคโชค
นายธนากร กิมานันท
นายธนากร คําแสน
นายธนากร เมนแตม
นายธนากร เรืองรอบ
นายธนากร ศรีวิพัฒน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑

นายธนากร อุทัยดา
นายธนาชัย บุญนาศักดิ์
นายธนาเดช โพคทรัพย
นายธนาทิตย แผนวิชิต
วาที่รอยตรี ธนาธิป มาลากอง
นายธนานพ พันโสดา
นายธนานุรักษ นาจําปา
นายธนาภณ กลยนีย
นายธนายุทธ คําภีระ
นายธนายุทธ เติมทรัพย
นายธนายุทธ ยศเรืองศักดิ์
นายธนาวัฒน ธรรมานุวงศ
นายธนาวุฒิ บัวภา
นายธนาวุฒิ พรหมจรรย
นายธนาวุฒิ มั่นแยม
นายธนิก เหลาแกว
นายธนิต ทองถึง
นายธนิต ทองอาจ
นายธนิต ลาลุน
นายธนิต อุดมลาภ
นายธนิต อุทิตสาร
นายธนิตเชษฐ สกุลพงษ
นายธนินวัฒน อัครภาภิวัฒน
นายธนู เพ็ญ
นายธนูศิลป สุขแสนสุข
นายธเนตร มีรัตน

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธเนศ ตรีพงษ
นายธเนศ สมาลาวงษ
นายธเนศพล เจริญสุข
นายธมาศ นวลละออง
นายธรณนนท ลี้ภัยรัตน
นายธรรม อุดมศรี
นายธรรมชัย วงษรัตนไตยกูล
นายธรรมนาถ คําไทย
นายธรรมนิตย ชํานาญกิจ
นายธรรมนิตย มะรัตน
นายธรรมนูญ พูลศิริ
นายธรรมนูญ ศรีนัครินทร
นายธรรมนูญ ไหวพริบ
นายธรรมนูญ ออนนิ่ม
นายธรรมนูญ ออนเนียม
นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง
นายธรรมรัตน ตันติสันติสม
นายธรรมศาสตร ธรรมไชย
นายธรรมศาสตร หมื่นแกว
นายธราธร ตันวิพงษตระกูล
นายธราธร พิริยะสุทธิ์
นายธราธิป สงเสริม
นายธวัช กรุดมณี
นายธวัช เคลาดี
นายธวัช นาดี
นายธวัช ปญโญใหญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓

นายธวัช เพ็งสลุง
นายธวัช ภิญโญ
นายธวัช รังสิยารมณ
นายธวัช ศรีสุภา
นายธวัช แสงสุวรรณ
นายธวัชชัย กิ่งมะณี
นายธวัชชัย กุลเมือง
นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก
นายธวัชชัย คณะนา
นายธวัชชัย คําวงศ
นายธวัชชัย จักรผัน
นายธวัชชัย ชีชาง
นายธวัชชัย ตนโพธิ์
นายธวัชชัย ตั้งสุรธีรวงศ
นายธวัชชัย โตนาค
นายธวัชชัย ทับทอง
นายธวัชชัย บัวภา
นายธวัชชัย บุญชวย
นายธวัชชัย บุญผลา
นายธวัชชัย บุญสวัสดิ์กุลชัย
วาที่รอยตรี ธวัชชัย บุพตา
นายธวัชชัย ผาแกว
นายธวัชชัย พงศประภัสร
นายธวัชชัย พันธนิตย
นายธวัชชัย ยืนสุข
นายธวัชชัย วงศจอม

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธวัชชัย ไวยวรรณ
นายธวัชชัย สายใจ
นายธวัชชัย สิงหจันทร
นายธวัชชัย แสงคําไพ
นายธวัชชัย อุนกาศ
นายธวัธชัย รูปเอี่ยม
นายธวัลรัตน กิรติเส็งนาวงศ
นายธะจร ชานันโท
นายธัชทรง พงษสิทธิศักดิ์
นายธัญญมิตร มูลสาร
นายธัญญา สุวประพันธ
นายธัญพิสิษฐ คําทะ
นายธันยพงศ งอยปดพันธ
นายธันวา วงษอุบล
นายธาดา ธิกุลวงษ
นายธาตรี ทวะชารี
นายธานินทร เปรมปาน
นายธานินทร วรรณสาร
นายธานินทร วัฒนกูล
นายธานินทร ศรีจันทร
นายธานินทร อุนเรือน
นายธานี เกิดศรี
วาที่รอยตรี ธานี คณากรณ
นายธานี หลาวงศ
นายธานี ออนบาง
นายธานี อําภาวงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕

นายธานุวัติ สมไพบูลย
นายธารา เปลี่ยนบางชาง
นายธํารงค จั่นฤทธิ์
นายธํารงค ยอดดําเนิน
นายธํารงศักดิ์ ณ อุบล
นายธิติ นิลแกว
นายธิติพลวัฒน ทะสา
นายธิติพันธ สุภาพ
นายธิติรัตน พรหมรัตน
นายธีธัช เหมือนพรรณราย
นายธีรเชษฐ ทวีธรรมวรโชติ
นายธีรเดช โสตรทอง
นายธีรนนท หนูเขียว
นายธีรพงศ ซื่อตรง
นายธีรพงศ เผานอย
นายธีรพงศ สุขสง
นายธีรพงศ อินตา
นายธีรพงษ กลาขยัน
นายธีรพงษ กันตะคุ
นายธีรพงษ พัฒเพ็ง
นายธีรพงษ ศรีนังคะมาลี
นายธีรพงษ สูสุข
นายธีรพงษ อาษารินทร
นายธีรพงษ อินทนนท
นายธีรพร โพธิ
นายธีรพล จันทาพูน

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธีรพล นววงศเสถียร
นายธีรพล ผองกมล
นายธีรพันธุ วิชัยดิษฐ
นายธีรภัทร พันธุมี
นายธีรยุทธ กสิรักษ
นายธีรยุทธ กันทะเสน
นายธีรยุทธ จิ่มอาษา
นายธีรยุทธ บุญธง
นายธีรยุทธ อับดุลลาห
นายธีรยุทธ บุตรทอง
นายธีรวรรณ นวลจันทร
นายธีรวัฒน ตุลยนิกษ
นายธีรวัฒน ทักษิณ
นายธีรวัฒน ประมาพันธ
นายธีรวัฒน อินตะขัติย
นายธีรวีณ กรีโรจนีย
นายธีรวุฒิ เคนคําภา
นายธีรวุฒิ เทพยรักษ
นายธีรวุฒิ วิทยานันท
นายธีรศักดิ์ เจริญชัย
นายธีรศักดิ์ ทัพไทย
นายธีรศักดิ์ บัวศรี
นายธีรศักดิ์ ปทุมราษฎร
นายธีรศักดิ์ สุรินทร
นายธีรศานติ์ กาญจนศรีเมฆ
นายธีระ ขันบุตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗

นายธีระ เงินแกว
นายธีระ เจริญผล
นายธีระ ถาวรศักดิ์
นายธีระ ธนะฤกษ
นายธีระ แมนสถิตย
นายธีระ เลิศอาวุธ
นายธีระ สุทธิ
นายธีระเชษฐ สุระประวัติวงศ
นายธีระพงษ ศรีภูธร
นายธีระพันธ สุวรรณสิงห
นายธีระพันธุ พานนนท
นายธีระยุทธ เสนาทับ
นายธีระยุทธ อุนวิเศษ
วาที่รอยตรี ธีระยุทธ ภูเอี้ยง
นายธีระยุทธ ราชนานนท
นายธีระวัฒน คิดฉลาด
นายธีระวุฒิ บุตรวงษ
นายธีระศักดิ์ ลิ่มวรรธนาสกุล
นายธีระศักดิ์ อินยาพงษ
นายธีระสานต เทียนไชย
นายธีรัช คํายิ่ง
นายเธียร ศิริสกุล
นายเธียรชัย ขาขันมะลี
นายเธียรชัย ประกอบเลิศ
นายเธียรไชย ประสิทธิ์เวช
นายเธียรภัทร โชติพันธ

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนคร คชสีห
วาที่รอยตรี นคร แทงคํา
นายนครรัฐ โชติพรม
นายนครินทร ยะเปยง
นายนคเรศ นิลวงศ
นายนงค ทองมนต
นายนที ทองหลอ
นายนธี มีชัย
วาที่รอยตรี นนทกร สืบสาย
นายนนทธวัฒน เจริญสวัสดิ์
นายนนทปวิช เพชรสุทธิ์
นายนนทิศักดิ์ ผาผาย
นายนพเกา เกษมกุลพณิช
นายนพดล กิมกัว
นายนพดล ครสาย
นายนพดล ดิษสงวน
นายนพดล ทองสุพรรณ
นายนพดล นาคพลกรัง
นายนพดล บุญศรี
นายนพดล ปนสันเทียะ
นายนพดล มิ่งสําแดง
นายนพดล เมืองสอง
นายนพดล วิญญาสุข
นายนพดล ศรีธนะ
นายนพดล ศรีสาคร
นายนพดล สุทธิอาจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙

นายนพดล แสงน้ํา
นายนพนรรจ เติมทรัพย
นายนพปฎล พงศสุวรรณ
นายนพปฎล เพชรขวัญ
นายนพพร กองแกว
นายนพพร ขาวประเสริฐ
นายนพพร ชัยนันตา
นายนพพร ทิพยสุวรรณ
นายนพพร บุญรมย
นายนพพร พรมแพง
นายนพพร ศิริวงศ
นายนพพร หิรัญมาพร
นายนพพล มณีเติม
นายนพมาตร พวงสุวรรณ
นายนพรัตน แกวพระจันทร
นายนพรัตน โชติจําลอง
นายนพรัตน ธนะ
นายนพรัตน ปนเมา
นายนพรัตน ผิวสุวรรณ
นายนพรัตน โรจนวิศิษฐ
นายนพราช โนราช
นายนพฤทธ จันทรผง
นายนพวนา วิภักดิ์
นายนภครินทร นอยอุทัย
นายนภดล ปราจันทร
นายนภดล ยิ่งยงสกุล

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนภดล สีหนาท
นายนภสินธุ เจียมสายวงศ
นายนภสินธุ โพธิ์ปลัด
นายนภันต จันทรคาต
นายนรเชษฐ วันวัฒนสันติกุล
นายนรเทพ ชนะ
นายนรเศรษฐ แสนประสิทธิ์
นายนรังสรรค จันทรสนาม
นายนรา สุวรรณพงศ
นายนรากร ธารานุกูล
นายนรากร สมประสงค
นายนราดร บุตรสันติ์
นายนราธิป เจียมสงวน
นายนรารักษ นันทศรี
นายนรินทร นิพิฐพงษ
นายนรินทร ศรีสรอย
นายนรินทร ศรีสวาง
นายนรินทร อัตตะชีวะ
นายนรินทรฤทธิ์ เถินบุรินทร
นายนรินทรศักดิ์ อินตาแสง
นายนริศ กรรณรงค
นายนริศ ชินวิศวกร
นายนริศ สาลาสุตา
นายนริศ อัมภรัตน
นายนริศรา คงคช
นายนเรนทร คชสาร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑

นายนเรศ เครือประดิษฐ
นายนเรศ นาจําเริญ
นายนเรศ เนตรวงศ
นายนเรศ พรหมวงศ
นายนเรศ พิมพะสอน
นายนเรศ ยวงคํา
นายนเรศ ศิริบุตร
นายนเรศ อัคพิน
นายนฤชัย ปกเคธาติ
นายนฤเดช ทองขาว
นายนฤทธิ์ ศิริตระกูล
สิบเอก นฤนาจ กลาวิกรณ
นายนฤเบศร จันทะเดช
นายนฤพนธ พิเนตรบูรณะ
นายนฤวุฒิ ชํานาญวงษ
นายนวภัทร แสงปญญา
นายนวัต เกิดจันทร
นายนอย ชาติประเสริฐ
นายนะเรศ แกนนาค
นายนัฏฐพัฒน จันทรตา
นายนัฐฎ พงษเกษ
นายนัฐพงษ มวงคุณ
นายนัฐวุฒิ รัตนพันธ
นายนัทธี แสงจันทร
นายนันททัศน ถึงลาภ
นายนันทพิสิฐ จันทะพันธ

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนันธชัย แยมโสพิศ
นายนัษฎา กาพยศรี
นายนาคพงษ จงกลาง
นายนาทพงษ วงษพิทักษ
นายนานนที คําแปงตัน
นายนาวา ชมัฒพงษ
นายนาวิน จิตแสง
นายนาวี เวทวงศ
วาที่รอยตรี นําพล บุพพิ
นายนําพล ศูนยคํา
นายนิกร ครินชัย
นายนิกร นามโส
นายนิกร บัวพา
นายนิกร แสงชวง
นายนิกร อริพงษ
นายนิกร อั้นทอง
นายนิกสันต คลังแสง
นายนิกิจ อินเพ็ญ
นายนิคม กองเพชร
นายนิคม กาวิละ
นายนิคม กีรติวรางกูร
นายนิคม แกวเขียว
นายนิคม ขานพรม
นายนิคม เขตเจริญ
นายนิคม คนล้ํา
นายนิคม ดวงไข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓

นายนิคม ตอมยิ้ม
นายนิคม นราพงษ
นายนิคม นามวงษ
นายนิคม ปุยะติ
นายนิคม ภูวงศ
นายนิคม ไวบรรเทา
นายนิตย พรหมประสิทธิ์
นายนิตยศักดิ์ สอนพลทัน
นายนิติ ทวยสอน
นายนิตินัย เรืองฤทธิ์
นายนิติพงษ ชมคํา
นายนิติพงษ บุญสง
นายนิติพัฒน กาญจนกุล
นายนิติพัฒน รักกิจ
นายนิติพันธ ปางนอย
นายนิทัศน เข็มทอง
นายนิทัศน เดชมาก
นายนิทัศน พลสนอง
นายนิทัศน สกุลคลอย
นายนิทัศน อุรีรัมย
นายนิทัสน ศรีคําบล
นายนิเทศ เขียวพรม
นายนิเทศก ศิริโสม
นายนิเทศก แสงศรีเรือง
นายนิธร มาตยวงศ
นายนิธิ คูณขุนทด

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนิธิกร แทบศรี
นายนิธิพงศ เถายะบุตร
นายนิพงษ เพชรบุรี
นายนิพนท คตสุข
นายนิพนธ แกวกัณหา
นายนิพนธ จันทรเพ็ง
นายนิพนธ ใจยาว
นายนิพนธ ชนาสิทธิ์
นายนิพนธ ชมภูพฤกษ
นายนิพนธ ไชยบุตร
วาที่รอยโท นิพนธ ดารุนิกร
นายนิพนธ ติลกโชติพงศ
นายนิพนธ โนวะ
นายนิพนธ บุญมี
นายนิพนธ บุญรัตน
นายนิพนธ รัตนวงษวิมล
นายนิพนธ ศรียะโอะ
นายนิพนธ สวางศรี
นายนิพนธ เหลาเจริญ
นายนิพรรณ ปยนันทคุณ
นายนิพล โตพูล
นายนิพล วังคะออม
นายนิพล สามาอาพัฒน
นายนิพัฒน จริงจิตร
นายนิพัฒน แทนมาก
นายนิมิต นวลจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕

นายนิมิต ปญญายอง
นายนิมิต เหลากอนคํา
นายนิมิตย ชัยรัตนวงศ
นายนิมิตร คัชมาตย
นายนิมิตร ปานชาง
นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
นายนิมิตร วงศมณี
นายนิยม จําปาอุน
นายนิยม ปรีดาศักดิ์
นายนิยม ปยวรรณวงศ
นายนิยม ผาเพชร
นายนิยม ฝนพรหมมินทร
นายนิยม พรหมแกว
วาที่รอยตรี นิยม โพธิ์ทอง
นายนิยม มีชัย
นายนิยม วงศใหญ
นายนิยม สมงาม
นายนิยม สมวาจา
นายนิยม สวยไธสง
นายนิยม สุขสกิจ
นายนิรมิตร นามวิจิตร
นายนิรัญ ขุมทอง
นายนิรัตน นราฤทธิพันธ
นายนิรัตน เผาอุทัย
นายนิรันดร ทนันชัยบุตร
นายนิรันดร สุขสุวานนท

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนิรันดร หมื่นสุข
นายนิรันดร ฉวีวงศ
นายนิรันดร ชูศรี
นายนิรันดร ถนอมพันธ
นายนิรันดร เปยมวัฒนาทรัพย
นายนิรันดร พันหนูเทียน
นายนิรันดร พําขุนทด
นายนิรันดร เรือนอินทร
นายนิรันดร วงศวุฒิ
นายนิรันดร หงษทอง
นายนิรันดร เหลืองสวรรค
นายนิรันต มองคําหมื่น
นายนิราช ดีโนนโพธิ์
นายนิรุจน โฉมวัฒนา
นายนิรุส สุวรรณจันทร
นายนิโรจน กุลศิริ
นายนิลพงษ กุนะ
นายนิโลม ศรียะรัตน
นายนิวัฒน การะเกตุ
นายนิวัฒน เกื้อกูลสง
นายนิวัฒน เหมือนเพชร
นายนิวัติ กลับกลาย
นายนิวัติ ภัคภูริวัฒน
นายนิวัติ สีวัง
นายนิวุธ มีพันธ
นายนิเวช รอดบําเรอ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗

นายนิเวช อินสุวอ
นายนิเวศ อรรคสูรย
นายนิเวศน จันทรกุล
นายนิเวศน บาลพูน
นายนิเวศน อรรคพงษ
นายนิสรรค นาควิสุทธิ์
นายนิสันต จันเทพา
นายนิสัย ธรรมไชย
นายนิสิทธิ์ สงสุข
นายนีรภัย คิดโสดา
นายนีรมิต ฉันทวิลาส
นายนุกูล ทรงมงคลรัตน
นายนุกูล ปานมัจฉา
นายนุกูล สิงหสุพรรณ
นายนุชา ขันตีเรือง
นายนุภาพ แกวกํายาน
นายนุวัฒน ทองจันทร
นายเนตรตะวัน จันทรอุตสาห
นายเนรมิต ใจแกว
นายเนรมิตร ไชยคุณ
นายเนียร เชื้อเจ็ดตน
นายแนม แจงจุล
นายบงกช อุตตะระนาค
นายบดินทร นึกชอบ
นายบพิตร ศิริรัตน
นายบพิธ แกวสังข

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายบพิธ ทองไชย
นายบรม ทองสุข
นายบรม สุรมิตร
นายบรเมศร ขัติยนนท
นายบรรจง จําปาพันธ
นายบรรจง จุยเจริญ
นายบรรจง ถิ่นแถว
นายบรรจง นุยแหลม
นายบรรจง ศรีเทพย
นายบรรจง สอนสมบูรณ
นายบรรจง สุวรรณศรี
นายบรรจงศักดิ์ จินดาแปน
นายบรรจงศักดิ์ พินธะ
นายบรรจงศิลป แสนสากล
นายบรรจบ ภูโสดา
นายบรรเจิด วิมลสุจริต
นายบรรเจิด ศิริปโชติ
นายบรรณจง พงประยูรณ
นายบรรณวิชญ โยมปอม
นายบรรณวิทย สุขเกษม
นายบรรดล ภาวะโคตร
นายบรรเทา คุมฉายา
นายบรรเทิง เหมือนชู
นายบรรพต จันทรดาเสือ
นายบรรพต ตะไกแกว
นายบรรพต หนุยจันทึก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙

นายบรรยง พรมสีใหม
นายบรรยง ภูมิโคกรักษ
นายบรรยาย มารมย
นายบรรหาร ยิ่งประยูร
นายบริบูรณ ปานกล่ํา
นายบริบูรณ หาญณรงค
นายบวร นครแกว
นายบัญชา กุลอัก
นายบัญชา เกษม
นายบัญชา โกละกะ
นายบัญชา คุณทรัพย
นายบัญชา ชมบริสุทธิ์
นายบัญชา ชินโณ
นายบัญชา บวรโภคิน
นายบัญชา ภักดี
นายบัญชา ภาวสิทธิ์
สิบเอก บัญชา มีเคน
นายบัญชา วงศซื่อ
นายบัญชา วัดเขาหลาม
นายบัญชา สมบัติกําไร
นายบัญชา สุดบนิด
นายบัญชา อามาตยเสนา
นายบัญญัติ ขอสุข
นายบัญญัติ พิมพละมาศ
นายบัณฑิต แกวศรี
นายบัณฑิต จันทบาล

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายบัณฑิต จันทรประทับ
นายบัณฑิต ไชยวงศ
นายบัณฑิต เดชขันธ
นายบัณฑิต ตาชัยภูมิ
นายบัณฑิต นามพลแสน
นายบัณฑิต บุรัตน
นายบัณฑิต ลอยคลัง
นายบัณฑิต วงศอามาตย
นายบัณฑิต ศรีนุกูล
นายบัณฑิต สาและ
นายบัณฑิต อุปญญ
นายบัณฑูรย ธิแกว
นายบัณดิษฐ พลราชม
นายบันลือ พลพันธ
นายบันลือ รัตนบุรี
นายบัวพัน ขันตี
นายบัวพันธ นันตา
นายบัวเพชร จันทะนาม
นายบางเขน พารา
นายบารมี ดํารงธรรม
นายบารมี โพธิมา
นายบารมี ศรีทะลับ
นายบําเหน็จ ขําวิทยโชติพันธุ
นายบุญเกิด เจือมประโคน
นายบุญเกิด เผือกใต
นายบุญเกิด ยศรุงเรือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑

นายบุญคง นามโท
นายบุญครอง เสาประธาน
นายบุญค่ํา รักษาศรี
นายบุญคุม การนา
วาที่รอยตรี บุญคุม แสงสุวรรณ
นายบุญคุม โสรบุตร
นายบุญจง เอี่ยมกลาง
นายบุญจันทร พิมพประเสริฐ
นายบุญจิตร มหาโคตร
นายบุญเจริญ ชูชวย
นายบุญเจิด สมบูรณ
นายบุญเจือ วุนบัว
นายบุญชนะ สิริกาญจน
นายบุญชวน แกวโวหาร
นายบุญชวย จันทรศรี
นายบุญชวย ชมสาน
นายบุญชวย ถวยทอง
นายบุญชวย ประภาศรี
นายบุญชวย พลเสน
นายบุญชวย อามาตย
นายบุญชอบ วองไว
นายบุญชอบ อุสาย
นายบุญชัย กลิ่นอวล
นายบุญชัย ณรงคราช
นายบุญชู กลาแข็ง
นายบุญชู ราชสุวรรณ

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายบุญชู อนุสนธิ์
นายบุญเชิด ยานสกุล
นายบุญเชิด รักษสุวรรณ
นายบุญโชค จุลแกว
นายบุญณพงศ บุญมณฑิรา
นายบุญดาว ผัดสุรินทร
นายบุญตา ชาญชํานิ
นายบุญถม พิมโกทา
นายบุญถิ่น มหาสาโร
นายบุญทรัพย หลักมวง
นายบุญทัน โพธิ์สิงห
นายบุญทัน ภูบาล
นายบุญทัน อาสาสี
นายบุญเทอด อรมุต
นายบุญเที่ยง แกวเสมอ
นายบุญเที่ยง คนกลา
นายบุญเทียน จินดามัง
นายบุญธรรม กลาหาญ
นายบุญธรรม บรรเทาพิษ
นายบุญธรรม พินโย
นายบุญธรรม มาดี
นายบุญธรรม ยมนัตถ
นายบุญธรรม รัตนานุกูล
นายบุญธรรม โสภา
นายบุญนพดล แกวดวงตา
นายบุญประสพ กุลศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓

นายบุญเปรียบ น้ําแกว
นายบุญพมา จันทรสองดวง
นายบุญเพ็ง ศรีจันทร
วาที่รอยตรี บุญเพชร ดวงมูล
นายบุญมา เปรมปรี
นายบุญมา พรมดวงสี
นายบุญมา รอดประเสริฐ
นายบุญมา ลอยสนั่น
วาที่รอยตรี บุญมี กิจพินิจ
นายบุญมี ดวงเฉลิม
นายบุญมี ธนาไสย
นายบุญมี พรมวงศ
วาที่รอยตรี บุญมี สีซุย
นายบุญยิ่ง คลายเพชร
นายบุญยืน ตันไพบูลย
นายบุญยืน ทองคํานอย
นายบุญยืน พันธคํา
นายบุญเย็น โหวสงคราม
นายบุญเยี่ยม ประเสริฐไทย
นายบุญรมย สมศรีแสง
นายบุญรวม กลิ่นหอม
นายบุญรอด วินทะชัย
นายบุญรอต สีหมอก
นายบุญรัฐ หลักแหลม
สิบเอก บุญรัตน มงคล
นายบุญรุง จันทวงษวาณิชย

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายบุญเรือง คงสิม
นายบุญเรือง บุญสวาง
นายบุญเรือง ยอดฉิมมา
นายบุญฤทธิ์ ภูพูล
นายบุญฤทธิ์ สินอยู
นายบุญลน พันธุคํา
นายบุญลพ กลิ่นซอน
นายบุญลวน มารศรี
นายบุญลักษณ สิงหครุ
นายบุญลือ ชาญโพธิ์
นายบุญลือ พันธุเสนีย
นายบุญลือ เพ็ชรดอน
นายบุญลือ มรรคเจริญ
นายบุญเลิศ กลีบรัง
นายบุญเลิศ แกวคุมภัย
นายบุญเลิศ คําโฉม
นายบุญเลิศ ไชยโยลา
นายบุญเลิศ ดวงแกว
นายบุญเลิศ ทวีวรรณกิจ
นายบุญเลิศ ทิพจร
นายบุญเลิศ โนนสูง
นายบุญเลิศ พลแสน
นายบุญเลิศ มาอยูวัง
วาที่รอยตรี บุญเลิศ สุวรรณรัตน
นายบุญเลิศ แสงดี
นายบุญเลิศ แสวงทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕

นายบุญเลิศ อินทะจันทร
นายบุญเลิศศิลป สายทวี
นายบุญเลี่ยม บุญศรี
นายบุญศร จูมลี
นายบุญศักดิ์ นาคออน
นายบุญสง ขันทอง
นายบุญสง จิตตา
นายบุญสง ชูเจริญ
นายบุญสง โซยรัมย
นายบุญสง ดังกลาง
นายบุญสง ดีพรหม
นายบุญสง ถิ่นวงษแดง
นายบุญสง พินธุรักษ
นายบุญสง มณีมโนรมย
นายบุญสง เรืองซอน
นายบุญสง ศรีเพิ่ม
นายบุญสง เฮงประเสริฐ
นายบุญสนอง สุปญญา
นายบุญสนอง อาจจุลฬา
นายบุญสนิท ยิ่งกุลมงคล
นายบุญสม กัณฑสังข
นายบุญสม เตือนใจ
นายบุญสม เย็นเพชร
วาที่รอยตรี บุญสืบ มะอิ
นายบุญเสม วันดี
นายบุญเสริม เขยกลาง

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายบุญเสริม มูลละออง
นายบุญเสริม แวนแกว
นายบุญหลาย หาระสาร
นายบุญเหลือ ทองออน
นายบุญเอก ยอดสังข
นายบุญโฮม กนึกรัตน
นายบุณยกฤต หนองเสนา
นายบุตรดี หาญดี
นายบุรี ยุบลศิริ
นายเบ็ญจพล แสงภารา
นายเบญจมินทร เฟอรเรีย
นายเบญจรงค เพชรล้ํา
นายปกครอง เทพสิงห
นายปกรณ จันทรผอง
นายปกรณ ปญจการุญ
นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณ
นายปกิจพจน กมลวรเดช
นายปฏิคม พงษบริบูรณ
นายปฏิญญากร กําเนิด
นายปฏิธาน พรมสุวรรณ
นายปฏิพล แพงขะ
นายปฏิภาณ ใจเพ็ชร
นายปฏิวัตร นารินรักษ
นายปฏิวตั ิ แกวคงศรี
นายปฐพี มีบาง
นายปฐพี อุตระหงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗

นายปฐมพงศ ซุงหลา
นายปฐวี เนตรประโคน
นายปพนธนัย อินตะออม
นายปภพ พลอาวุธ
นายปรเมศร ลอมวงษ
นายปรเมศวร ลิ้มสกุล
นายปรเมษฐ ไผฤทธิ์
วาที่รอยตรี ปรเมษฐ ไมตรี
นายประกร เจริญไวย
นายประกอบ เกิดนางรอง
นายประกอบ ถามั่งมี
นายประกอบ สินพรม
นายประกาย นาภูมิ
นายประกาย ภูขมัง
นายประกาย ศรีสุข
นายประกาศ ออนตาม
นายประกาศิต ฉายจรัส
นายประกิจ ทองรักษ
นายประกิต สารเสนา
วาที่รอยตรี ประกิต อินทนะ
นายประคองสิน บุญมี
นายประจบ ชางอินทร
นายประจบ ดีพรม
นายประจบ อัยกูล
นายประจวบ นาคมอญ
นายประจวบ แพงโพนทอง

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายประจวบ มณีจันสุข
นายประจวบ ยลพล
นายประจวบ ศิริภักดิ์
นายประจวบ ไหมออน
นายประจักร ปวงสุข
นายประจักษ โฉมศรี
นายประจักษ ถานันดี
นายประจักษ บุตรแกว
วาที่รอยตรี ประจักษ บุรีหลง
นายประจักษ พิมจันทร
นายประจักษ ภูมิกอง
นายประจักษ ยอดภิรมย
นายประจักษ ราชโยธี
นายประจักษ สระแกว
นายประจักษ สีแสด
นายประจํา ทองไดหนู
นายประจิม เมืองแกว
นายประเจน จันทรทอง
นายประเจียบ ปรีชา
นายประชัน กันธะมาลัย
นายประชัน ตาลสุก
นายประชัน นาแถมเงิน
นายประชุม ทองนวม
นายประชุม วงษพระจันทร
นายประชุม เหลาแชม
นายประเชิญ ทวีกาญจน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙

นายประเชิญ ทองแกว
นายประญัติ แกวดุลดุก
นายประญัติ พยัคฆมะเริง
นายประญัติ วงศสมบัติ
นายประณต บุญศรไชย
นายประดับ แกวประสงค
นายประดับ บุษบา
วาที่รอยตรี ประดับเพชร ภูเงิน
นายประดาบชัย ตุระซอง
นายประดิน อินไชยา
นายประดิษ ทองเกตุ
นายประดิษฐ เจริญภักดี
นายประดิษฐ ไชยสิทธิ์
นายประดิษฐ โพธิ์สําราญ
นายประดิษฐ แกวพิภพ
นายประดิษฐ โกมุทธิยานนท
นายประดิษฐ จุดาบุตร
นายประดิษฐ รังสรรค
นายประดิษฐ ลิ้มอาภรณ
นายประดิษฐ เลิศนอก
นายประดิษฐ วงษจําปา
นายประดิษฐ วังพฤกษ
นายประดิษฐ ศรีโนนลาน
นายประดิษฐ ศรีลุนชาง
นายประดิษฐ สมสวย
นายประดิษฐ สังขเภท

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายประดิษฐ สีคง
นายประดิษฐ สุระเสน
นายประดิษฐ หงษทรัพย
นายประดู นามเหลา
นายประเดิม วารีนิล
นายประถม ภักดี
นายประทวน ชุมสิงห
นายประทวน บุญเลิศ
นายประทวน ศิริเดชไชยวงศ
นายประทีป จันทรแจม
นายประทีป เจรณาเทพ
นายประทีป ชัยเพชร
นายประทีป ไปสกุล
นายประทีป พรัมรัตนพงศ
นายประทีป เพ็งแจม
นายประทีป เพิ่มชีวา
นายประทีป ภิรมยนาค
นายประทีป เรียนพงศชัย
นายประทีป เรียบรอย
นายประทีป ลักษณะพรมราช
นายประทีป วงศรักษา
นายประทีป อองสําริด
นายประทุม ปานเงิน
นายประเทือง ทองมี
นายประเทือง พุมพฤกษ
นายประเทือง สารจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑

นายประเทือง สีนาม
นายประนอม กระโทกนอก
นายประพจน อุนวิเศษ
นายประพนธ ณ วังขนาย
นายประพบ เตียบฉายพันธ
นายประพฤติ เยรัมย
นายประพฤติ เศษฤทธิ์
นายประพัฒน หานตระกูล
นายประพันธ คงอุน
นายประพันธ พิถยพิโลน
นายประพันธ สันโสภา
นายประพันธ แสงบุญเรือง
นายประพันธ หวันตาหลา
นายประพันธ แหลมมวง
นายประพิน ปมสาร
นายประไพร แกวกาหลง
นายประภัสสร ภิรมยราช
นายประภาษ พรไตร
นายประภาษ มูลนา
นายประภาส กองจันทร
นายประภาส แกวกลึงกลม
นายประภาส จันดาเบา
นายประภาส จุลละเอียด
นายประภาส ชูขาว
นายประภาส ไชยเพลิด
นายประภาส ซาเมืองศรี

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายประภาส นิสดล
นายประภาส ปลองใหม
นายประภาส พงษนาคินทร
นายประภาส พลโสดา
สิบตํารวจตรี ประภาส ลอดคูบอน
นายประภาส วิทยาขาว
นายประภาส วินิจสิริ
นายประภาส วิเศษนาม
นายประภาส สารพงษ
นายประมวล จันทรอวม
นายประมวล โทพิลา
นายประมวล ผอนนอก
นายประมวล พรมทา
นายประมวล รื่นเริง
นายประมวล วุฒิวงศงาม
นายประมวล ศรีอินทร
นายประมวล สนศรี
นายประมวล สีนาม
นายประมวล อรรคพงษ
นายประมวลทรัพย นาจอมเทียน
นายประมาณ สุนทรรัตน
นายประมุม จันทะวัน
นายประมูล กลาแข็ง
นายประมูล สายยศ
นายประยงค แกนจันทร
นายประยงค ไกรงาม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓

นายประยงค นราศรี
นายประยงค บรรเทา
นายประยงค เพ็งธรรม
นายประยงค ยงคอํานวย
นายประยงค ศรีบุญ
นายประยงค หันตุลา
นายประยงค อิ่มสุดสําราญ
นายประยน เรือนเพ็ญ
วาที่รอยตรี ประยุทธ กองวุฒิ
นายประยุทธ คํากอง
นายประยุทธ ชาวดง
นายประยุทธ นาคสกุล
นายประยุทธ ศรีบุญเรือง
นายประยุทธ อิสระบูรณะฤทธิ์
นายประยูร แกวทวี
นายประยูร แกวบรรจง
นายประยูร ขอเพงกลาง
นายประยูร จันทะมาตย
นายประยูร จินดาศรี
นายประยูร จิระเดชประไพ
นายประยูร ทองสุทธิ์
นายประยูร นุภักดิ์
นายประยูร บุญยืน
นายประยูร รัตนศรี
นายประยูร วงคชัย
นายประยูร วังคาม

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายประยูรชัย กันบุรมย
นายประโยชน คลายลักษณ
วาที่รอยโท ประลํา พุฒลา
นายประวัติ ดูปอง
นายประวัติ ทัพแสง
นายประวัติ รัตนจันทร
นายประวัติ ศิริวงษ
นายประวิท สกุนินนท
นายประวิทย กันทาทอง
นายประวิทย คชลัย
วาที่รอยตรี ประวิทย จันทรโพธิ์
นายประวิทย จําปานิล
นายประวิทย จิระสัญญาณสกุล
นายประวิทย ดอกจันทรลี
นายประวิทย พาลี
นายประวิทย ฟกทอง
นายประวิทย สิงหเรือง
นายประวิทย สุวรรณราช
นายประวิทย โสมมา
นายประวิทย เหมะธุลิน
นายประวีณ เชิงสะอาด
นายประวีร บรรจงการ
นายประเวศ คีรีวัชรินทร
นายประเวศ ทั่งจันทรแดง
นายประเวศน ถิ่นวิไล
นายประศักดิ์ กุนชน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕

นายประเศียร เมืองวงษ
นายประสงค ใจกวาง
นายประสงค บุญเรืองรอด
นายประสงค ปกษา
นายประสงค วิวาสุขุ
นายประสงค ศรมณี
นายประสงค สิทธิวงค
นายประสงค แหวนพิมาย
นายประสบ ค้ําชู
นายประสบโชค ศรีวัฒน
นายประสบโชค อยูเต
นายประสพ ขอจงสุข
นายประสพ เจริญรัมย
นายประสพชัย แนประโคน
นายประสพโชค บัววังโปง
นายประสพศักดิ์ ทีหัวชาง
นายประสพสุข ศรีนรสิทธิ์
นายประสม ทองขวิด
นายประสันต ธาตุชัย
นายประสาท ญาณบุญ
นายประสาท ปานภูมิ
นายประสาท พอคําจันทร
นายประสาท วันทนะ
นายประสาท สาลี
นายประสาท สีหาบุญมาก
นายประสาน บุญทวี

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายประสาน พิลาศาสตร
วาที่รอยตรี ประสาน โรหิโตปการ
นายประสาน วันชูเสริม
นายประสาร ทะมา
นายประสาร มูลเดช
นายประสิทธิ์ เกษาพร
นายประสิทธิ์ แกววิจิตร
นายประสิทธิ์ คําตัน
นายประสิทธิ์ คุมทรัพย
นายประสิทธิ์ จันทรไทย
นายประสิทธิ์ จิณโรจน
นายประสิทธิ์ จิตนอก
นายประสิทธิ์ จินะธรรม
นายประสิทธิ์ ไชยกาล
นายประสิทธิ์ ไชยสุนทร
นายประสิทธิ์ เดชครอง
นายประสิทธิ์ นวพงษพิพัฒน
นายประสิทธิ์ นามมุงคุณ
นายประสิทธิ์ บุญซื่อ
นายประสิทธิ์ ผองดี
นายประสิทธิ์ พงศประยูร
นายประสิทธิ์ พรหมพิจารณ
วาที่พันตรี ประสิทธิ์ เพ็ชรจรูญ
นายประสิทธิ์ แพงสิม
นายประสิทธิ์ โพธิ์นอก
นายประสิทธิ์ โพธิ์สาราช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗

นายประสิทธิ์ ภูศรีฤทธิ์
นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร
นายประสิทธิ์ รังเสาร
นายประสิทธิ์ ลุนลี
นายประสิทธิ์ เลิศล้ํา
นายประสิทธิ์ วงศคํา
นายประสิทธิ์ วิญญา
นายประสิทธิ์ สระหอม
นายประสิทธิ์ สานตะ
นายประสิทธิ์ สายสินธุ
นายประสิทธิ์ สายสุวรรณ
นายประสิทธิ์ สุขไกว
นายประสิทธิ์ เสนียศรีสกุล
นายประสิทธิ์ชัย แสงกรุง
นายประสิทธิ์พร วรรักษ
นายประเสริฐ กลาณรงค
นายประเสริฐ กุลฉิม
นายประเสริฐ คําขุนทด
นายประเสริฐ คุปตานนท
นายประเสริฐ ชะนะดิษฐ
นายประเสริฐ ชัยชนะ
นายประเสริฐ ชูนุย
นายประเสริฐ ณ จันตา
นายประเสริฐ นันกระโทก
นายประเสริฐ นาคุณ
นายประเสริฐ บุญชวย

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ

บุญทองกุล
เบาโสภา
แบงทิศ
ปุมพิมาย
แปงมูล
พิมพา
พูลสวัสดิ์
เพชรฤทธิ์
โพธิขํา
ภูถนนนอก
มุขแจง
มูสา
รักรวม
ลาปะ
ลุนพัฒน
วงศเสนา
วิวาสุข
ศรีพุฒ
ศรีแสนปาง
สังขรัมย
สุดโลก
สุทธิสน
สุไลมานดี
สุวรรสุข
หนูรุน
หวางจิตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙

นายประเสริฐ แหวนวงษ
นายประเสริฐ อนันตอาจ
นายประเสริฐชัย รัตนจันทร
นายประเสริฐศักดิ์ วาดเอยวงศ
นายประเสริฐศักดิ์ สังขพันธ
นายประหยัด กลั่นจุย
นายประหยัด ถือสัตย
นายประหยัด เถาวัลย
นายประหยัด ทองอน
นายประหยัด ทัพธานี
นายประหยัด ไทยเสน
นายประหยัด ปรังประโคน
นายประหยัด ใฝจิต
นายประหยัด เพ็ชรกลับ
นายประหยัด โมกศรี
นายประหยัด หมื่นแสน
นายประหยัด ออนทุวงศ
นายประหัส สุวรรณเจริญ
นายปรัชญา พลพุฒินันท
นายปรัชญา สอนเพียร
นายปรัชญานนท คํานนท
นายปราการ เวียนเตียง
นายปราการ สีชมภู
นายปราการชัย โพนเฉลียว
นายปราชญชนม นังตะลา
นายปราโมทย กิจพยัคฆ

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายปราโมทย เกลี้ยงสิน
นายปราโมทย ดวงมุลตรี
นายปราโมทย ทองคํามาก
นายปราโมทย พรหมสุทธิ์
นายปราโมทย มดแสง
นายปราโมทย เลขะวัฒนะ
นายปราโมทย ศรีคํามวน
นายปราโมทย สกุลใจตรง
นายปราโมทย สุทธิรักษ
นายปราโมทย แหวนเงิน
นายปราโมทย อินทรบํารุง
นายปรารมณ รอดมาลี
นายปรารมย ทองบุรี
นายปริญญา ขวัญเพ็ง
นายปริญญา พรหมมา
นายปริญญา มานะสุคนธ
นายปริญญา รัตนบุตร
นายปริญญา อาษาสรอย
นายปริญญา อุปลา
นายปริทรรศน กีรติมาก
นายปรีชา เกตุชาติ
นายปรีชา ขัติยะนนท
นายปรีชา จันทรสอน
นายปรีชา เจตินัย
นายปรีชา ทวมเสม
นายปรีชา ทองดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑

วาที่เรือตรี ปรีชา นอบนอม
นายปรีชา นาคศิริ
นายปรีชา ประทุมทอง
นายปรีชา ปญญานฤพล
นายปรีชา ปดไธสง
นายปรีชา โพธิ์ศรีศาสตร
นายปรีชา ภักดีไตรรัตน
นายปรีชา มวงพรหม
นายปรีชา มั่นปาน
นายปรีชา มุทาพร
นายปรีชา เมืองละออง
นายปรีชา รุงเรือง
นายปรีชา วุฒิเกษตรสกุล
นายปรีชา ศรีบุญเรือง
วาที่พันตรี ปรีชา สิทธิโชติ
นายปรีชา เสริฐสม
นายปรีชา แสงเหมือนขวัญ
นายปรีชา หนูอินทร
นายปรีชา ออกกิจวัตร
นายปรีชา อิ่มศรี
นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะ
นายปรีดา เทียนชัยแสง
นายปรีดา พันธุระ
นายปลื้ม ปรีชา
นายปวงไทย ประสมพงษ
จาสิบเอก ปวริศร มุสิกา

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายปวิตร สมนึก
นายปองภพ ศรีนาดี
นายปจจุปกร ไตรพิพัฒน
นายปญจพล แสงคําไพ
นายปญญพจน รัตนวิบูลยเลิศ
นายปญญา ขนานแข็ง
นายปญญา ขําเหม
นายปญญา คําใบศรี
นายปญญา แงโว
นายปญญา จันทู
นายปญญา ตรีเลิศพจนกุล
นายปญญา ทั่งรื่น
นายปญญา บุญเพิ่ม
นายปญญา บุญมาคํา
นายปญญา ปองสีดา
นายปญญา ภูประเสริฐ
นายปญญา มั่งมี
นายปญญา ศรีโสภา
นายปญญา สิงหเฉลิมวงษ
นายปญญาพิพัฒษ บํารุง
นายปานชัย ปาปะไพ
นายปานเทพ ปานนิล
นายปานเทพ ภักดีอุทธรณ
นายปติ สมุทรผอง
จาสิบโท ปติกร ซายขวา
นายปน ศรีบุญเรือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายปยเดช จินดาศรี
นายปยรัตน มิ่งขวัญ
นายปยะ ประกอบผล
นายปยะ ปญญามงคล
นายปยะ ภูประเสริฐ
นายปยะ ศิลากุล
นายปยะ สรอยจิต
นายปยะกุล อุทโท
นายปยะชัย ภูจันทรดิฐกุล
นายปยะวัฒน คลังคนเกา
นายปยะวัฒน สุขโอ
นายปยะศักดิ์ ชนะชัย
นายปโยรส ถนอมดํารงศักดิ์
นายปุณณัตถ ไกรสรสวัสดิ์
นายเปรม สุวรรณกูฎ
นายเปรมจิตร จอกทอง
นายเปรื่องกิติ ตะวิไชย
นายเปลว ชาหวา
นายเปลี่ยน กฤษณกาฬ
นายเปลื้อง เชื้อเมืองแสน
นายผจญ โพธิราช
นายผดุง แดงทอง
นายผดุง ประพันธ
นายผดุงศักดิ์ คําผาลา
วาที่รอยตรี ผดุงศักดิ์ เชาวชางเหล็ก
นายผดุงศักดิ์ เมิดไธสง

๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายผดุงศักดิ์ สายอุราช
นายผสม บุญพันธ
สิบเอก เผด็จ ปานอีเมง
นายเผด็จ วรรณบวร
นายเผดิมชัย ศรีโท
นายเผาชาย ชาญเชี่ยว
นายเผาพันธ ธีระวาสน
นายฝน ยงบุตร
นายไฝ หนุดหละ
นายพงฤทธิ์ เทพคุณ
นายพงศกร ธนทรัพยพล
นายพงศกร พูลสมบัติ
นายพงศธนพรรณ เขียวออน
นายพงศปณต ผองพันธุงาม
นายพงศพล บุญโท
นายพงศพิษณุ ชัยวงค
นายพงศพีระ ทองแบบ
นายพงศภวิษณุ ระตะขันธ
นายพงศรติ แกวอาย
นายพงศศาสตร ไพรสินธุ
นายพงศศิริ ไขสีดา
นายพงศสันต โตเจริญ
นายพงศสันต อโนทิพย
นายพงศสุวรรณ ตับกลาง
นายพงศโสภณ เศรษฐมาตย
นายพงศอดิศร ตลอดพงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕

นายพงศักดิ์ ดํานอย
นายพงศักดิ์ เอกจักรแกว
นายพงษกฤษณ อิ่มธนบัตร
นายพงษจิตร เฟองจร
นายพงษดนัย เดชเดชาโชติ
นายพงษเทพ เจริญไทย
นายพงษเทพ แนวทอง
นายพงษเทพ สารนอก
นายพงษธร สันติกุล
นายพงษนรินทร อาธิบุตร
นายพงษพันธ จารุวัฒน
นายพงษพิพัฒน เนินสุด
วาที่พันตรี พงษเพชร ปรีดิวิสุทธิ์
นายพงษระวี พลอยไธสง
นายพงษวิศรุต ปนมูล
นายพงษศักดิ์ กางถิ่น
นายพงษศักดิ์ เกียรติการคา
นายพงษศักดิ์ แกวอุดร
นายพงษศักดิ์ เคางิ้ว
นายพงษศักดิ์ จันทเขต
นายพงษศักดิ์ จันทพันธ
จาเอก พงษศักดิ์ จันทวิมล
นายพงษศักดิ์ จิตรสม
นายพงษศักดิ์ เชยชิต
นายพงษศักดิ์ ทวีสุข
นายพงษศักดิ์ ทองแจม

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพงษศักดิ์ พงษพวงเพชร
นายพงษศักดิ์ พูนประสิทธิ์
นายพงษศักดิ์ รัตนนท
นายพงษศักดิ์ วิชัย
นายพงษศักดิ์ ศรีดารา
นายพงษศักดิ์ สนธิการ
นายพงษศักดิ์ สวางไสว
นายพงษศักดิ์ สิงหกุล
นายพงษศักดิ์ หัตถา
นายพงษศักดิ์ อินดีคํา
นายพงษศักดิ์ โอทาตะวงษ
นายพงษศิริ นาคศิริชัยกุล
นายพงษสวัสดิ์ เจริญไชย
นายพงษสิทธิ์ ศิริพัฒน
นายพงษแสน อนยิ้ม
นายพจน จันทวัณณโสภณ
นายพจน สําโรง
นายพจนพิศาล ฦๅชา
นายพจนศุพงษ สระแกว
นายพจนารถ พึ่งสมศักดิ์
นายพชรวัฒน ภิญญวัฒนพงษ
นายพชรศาล สิงหาราโท
นายพนธวศิษฏ กลางนภา
นายพนม ถาปน
นายพนม ทวีนันท
นายพนม ใบภักดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗

นายพนม ปงกา
นายพนม ประเสริฐไทย
นายพนม เปยสกุล
นายพนม พุฒลา
นายพนม พุทธาผา
นายพนม เวียงอินทร
นายพนมกร ทองคลอด
นายพนมกร ไพบูลยกิจ
นายพนมทวน ทองสุข
นายพนมพร ชูเชิด
นายพนมไพ ไชยบุตร
นายพนมไพร วงษคลองเขื่อน
นายพนมยงค ดําชวย
นายพนมศักย พิทักษวงษ
นายพนอม กองเมือง
นายพนา อรัญภาค
นายพนาเวช แดงศรี
นายพนิน ไทยยิ่ง
นายพบ พันธุขันธ
นายพบศาสตร มหาทิพยโสภา
นายพยนต สกุลพูลกิตติ
นายพยอม โพนไสว
วาที่รอยตรี พยัคฆ เงินประสิทธิ์
นายพยัคฆพล รอดชมภู
นายพยัส คีรีพันธุ
นายพยาน สีหะวงศ

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพยุง แคบขุนทด
นายพร ดังดี
นายพรชัย การุณยฐิติ
นายพรชัย แกวอัคฮาด
นายพรชัย ขาขันมะลี
นายพรชัย จันณรงค
นายพรชัย ชื่นศรี
นายพรชัย ทับสกุล
นายพรชัย ประทานทรัพย
นายพรชัย วิชชุไตรภพ
นายพรชัย ศิลาแยง
นายพรต ภูแยมไสย
นายพรเทพ ชูศักดิ์ธนาเดช
นายพรเทพ ดวงปนสิงห
นายพรเทพ ลอวิลัย
นายพรเทพ สงมา
นายพรเทวา คูณทรัพย
นายพรธนิต ทองสุภา
นายพรประสิทธิ์ ทุมจันทร
นายพรประเสริฐ คํารักษา
นายพรพล ใจปราณี
นายพรพล พันธโพธิ์
นายพรพัฒน พรหมขวัญ
นายพรภิรมย ประพรม
นายพรมดี สาลี
นายพรมศักดิ์ สีลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙

นายพรรลพ บุญประกอบ
นายพรเลิศ พงษเรืองหนู
นายพรศักดิ์ โคตรทัศน
นายพรศักดิ์ ทองบรรดิษฐ
นายพรสกุล เขตจํานันท
นายพรสมบัติ ศรีไสย
นายพรสวรรค จันทรยิ้ม
นายพรสันต ดวงใส
นายพรหมสรรค หมื่นไธสง
นายพรอมเพรียง พูลผล
นายพฤภาพ ผาบจันดา
นายพล ฐานะกอง
นายพลกฤต บุตรนาม
นายพลชัย ชุมปญญา
นายพลพัทธชัย งามแสง
นายพลพูล ไกยสิทธิ์
นายพลวัฒน บุญชวย
นายพลวัต วัฒนบุตร
นายพลสัณห พิมพภักดี
นายพลาดิศัย โพธิจันทร
นายพลานพ บุหรั่นฉาย
นายพลายงาม บุญญะ
นายพศิน ศรีสัตยรสนา
นายพศิน สาดสาร
นายพศิน อยูคอน
นายพสิษฐ เฉงไล

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สิบเอก พสิษฐ นิลสิงขรณ
นายพอย สุดจํานง
นายพัชรกฤษฎิ์ พวงนิล
นายพัชรพัส ภัทรจารุ
นายพัชรินทร ชารัตน
นายพัชรินทร สุขสงาเจริญ
นายพัญจนชิต สุทธิ์สาวก
นายพัฒชัย วิเศษสมบัติ
นายพัฒนชาติ พึ่งเพ็ง
นายพัฒนพงษ จันทรสวาง
นายพัฒนพงษ ศรีวะรมย
นายพัฒนพงษ สิงคิบุตร
นายพัฒนภงษ เดชดํารง
นายพัฒนศักดิ โพรามาต
นายพัฒนศักดิ์ ครองยุฒิ
นายพัฒนศักดิ์ บางใบ
นายพัฒนะ นรินทร
นายพัฒนะ อรรคชัย
นายพัฒนา พฤกษชาติ
นายพัฒนา พวงมาลี
นายพัฒนา ภูสงา
นายพัฒนา มานันที
นายพัฒนา สุขหลา
วาที่รอยตรี พัฒนา อนนทสีหา
นายพัฒนา อําทาว
นายพัทธรัตน วิสูญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑

นายพัทยา ยาวขันแกว
นายพันธ เหลาพล
นายพันธกานต พรมมุข
นายพันธตรี จิรัฐิติวิวรรธน
นายพันธพนา มุสิกสาร
นายพันธศักดิ์ คงคืน
นายพันธศักดิ์ นาคเกลี้ยง
นายพันธศักดิ์ มูลศรี
นายพันธศักดิ์ สืบเชื้อ
นายพันธุธัช ยอดสังวาลย
นายพันธุเอก ผูเจริญ
นายพันศักดิ์ สายแสงจันทร
นายพันศักดิ์ ออนหนองหวา
นายพัลลภ ขันธน
นายพัสกร ทวีกิตติเกษม
นายพา สีสันท
นายพานเงิน ศรีสุข
นายพานิช อวนศรี
นายพายุพงศ พายุหะ
นายพิกุล ศรีเมือง
นายพิจิตร โตวรรณ
นายพิจิตร ภูชมศรี
นายพิจิตร มีเพ็งจันทร
นายพิจิตร ลักขษร
นายพิชชวัฒน แสวงดี
นายพิชญาย ไพสีขาว

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพิชฐา ทองประสาร
นายพิชยา เตจะ
นายพิชัย กําลังหาญ
นายพิชัย จุลวรรณโณ
นายพิชัย ทองดี
นายพิชัย บุญมาหนองคู
นายพิชัย ปะละไทย
นายพิชัย ลิ้มเฉลิม
นายพิชัย วานวัฒน
นายพิชัย สายจันทร
นายพิชัย สีพลี
นายพิชัย สุขชัย
นายพิชิต กิจวาส
นายพิชิต คําบุรี
นายพิชิต แชมชื่น
นายพิชิต ทิตยพรมทอง
นายพิชิต บรรเทา
นายพิชิต บุญทะโชติ
นายพิชิต พนารัตนดอนชัย
นายพิชิต สอนคําแกว
นายพิชิต สาใจ
นายพิชิตชัย สมฤทธิ์
นายพิเชฐ ขําพงศ
นายพิเชษฐ กลับประดิษฐ
นายพิเชษฐ เตยแกว
นายพิเชษฐ ธิสามี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓

นายพิเชษฐ มหาวงศ
วาที่พันตรี พิเชษฐ กําภูศิริ
นายพิเชษฐ เจริญภาพ
นายพิเชษฐ เชาวชอบ
นายพิเชษฐ ดาทุมมา
นายพิเชษฐ ทาจําปา
นายพิเชษฐ ทิศกลาง
นายพิเชษฐ บําบัดทุกข
นายพิเชษฐ บุญสุ
นายพิเชษฐ ปนเกิด
นายพิเชษฐ วงคสวัสดิ์
นายพิเชษฐ ศิระอําพร
นายพิเชษฐ สกลใต
นายพิเชษฐ แสงกระจาง
นายพิเชษฐ หอมกลิ่น
นายพิฑูรย โสภา
นายพิทยา แกวชัยสิทธิ์
นายพิทยา จารุวงษเสถียร
นายพิทยา นันทะเสนา
นายพิทยา รอดสุนทรา
นายพิทยา อุมาลี
นายพิทยุตม กงกุล
นายพิทักษ แกวกลา
นายพิทักษ คมศรี
นายพิทักษ ฉิมสุด
นายพิทักษ ชางกลาง

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพิทักษ ทวันเวช
นายพิทักษ เทือนสุทน
นายพิทักษ ปานเจริญ
นายพิทักษ พรหมพินิจ
นายพิทักษ สมพรอม
วาที่รอยตรี พิทักษ เสียงดี
นายพิทักษ แสงลี
นายพิทักษพล เทศพรม
นายพิทูรย หนูชวย
นายพิธพงศ ยิ้มเปรม
นายพินันท ปรัชญานุวัตร
นายพินัยกรณ อามิตร
นายพินิจ เศษฤทธิ์
วาที่รอยตรี พินิจ สังสัพพันธ
นายพินิจ แสงจันทรวิบูลย
นายพิบูลย ทนันชัย
นายพิบูลย พิทักษชัยโสภณ
นายพิพัฒน ใจภักดี
นายพิพัฒน ชัยครรชิต
นายพิพัฒน ทองเผือก
นายพิพัฒน ปารมีชัย
นายพิพัฒน โพธิ์ยา
นายพิพัฒน สนุนดี
นายพิพัฒน สายสอน
นายพิพัฒน อรรถจินดา
นายพิพัฒนชัย ศรีสุไชย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕

นายพิพัฒนพงศ โพธิวัฒน
นายพิพัฒนพล ปุริมานุรักษ
นายพิพัฒนวิทยา สุนทราวงค
นายพิพิธ บํารุงเมือง
นายพิภพ พุทธวาศรี
นายพิภพ ภูแกว
นายพิมล รัตนวิจิตร
นายพิรญชิต บุญนัด
นายพิรัญจยศ ธรรมจินโน
นายพิริยะ วัฒนคีรี
นายพิรุณ แกวนะรา
นายพิวัฒน แฝงสะโด
นายพิศาล เครือทนุ
นายพิศิษฏ เทพโซะ
นายพิศิษฐ บุญประสาท
นายพิศิษฐ เสวิกา
นายพิเศรษฐ พัฒนโชติ
นายพิษณุ จาดสอน
นายพิษณุ ซองศิริ
นายพิษณุ มูลสาร
นายพิษณุ ศิริคชพันธุ
นายพิษณุกร แกวนาค
วาที่รอยตรี พิษณุพล แตงออน
นายพิสนธิ์ ยวงนาค
นายพิสัณฑ อภิวงคงาม
นายพิสันต จันตะพิงค

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพิสิฏฐพล รูปพรหม
นายพิสิฐ พรมโสภา
นายพิสิฐ พูลสวัสดิ์
นายพิสิฐ สุนทรวิภาต
นายพิสิทธิ์ นอยพลี
นายพิสิษฐ ตะกรุดแกว
วาที่รอยเอก พิสิษฐ แวงสันเทียะ
นายพิสุทธ เจริญขุน
นายพิสุทธิศักดิ์ หนูเมืองธํารง
นายพีรชัย วงษเลิศ
นายพีรณัฐ เพ็งผลา
นายพีรดนย พันธศรี
นายพีรเดช เลิศงาม
นายพีรพงศ หมอนทอง
นายพีรพงษ โยธาทูล
นายพีรพัฒน สุวรรณฤทธิ์
นายพีรภัทร ซุนสั้น
นายพีรภาส อามาตมุลตรี
นายพีรวัฒน สระประทุมมาศ
นายพีระ ดุลยะนันท
นายพีระ ปญโญ
นายพีระ พรหมกัลป
นายพีระ พลรักษ
นายพีระ วรนัยพินิจ
นายพีระ อานมณี
นายพีระชาติ วงษไพบูลย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายพีระพงศ ณัฐคุณานนท
นายพีระพงษ ศรีสละ
นายพีระพล ธานีรัตน
นายพีระพล หวังจิตต
นายพีระวัฒน เศวตรพัชร
นายพีระวิชญ แกวประจุ
วาที่รอยตรี พีระศักดิ์ สุวรรณเลิศ
นายพุฒิพัฒน อติวัฒนอังกูร
นายพุทธชาติ ปากวิเศษ
นายพุทธทรง พนมมิตร
นายพุทธพงศ เลขะวิพัฒน
นายพูนทรัพย สุคนธพงศ
นายพูนผล เหมแดง
นายพูนมา บัวชุม
นายพูนศักดิ์ แกวอุดม
นายพูนศักดิ์ นาคครื้น
นายพูนศักดิ์ อารพล
นายพูลชัย ยี่หลา
นายพูลศักดิ์ พอบุตรดี
นายพูลศักดิ์ อังวัชรปราการ
นายพูลสวัสดิ์ โคตพงค
นายพูลสุข ทันโส
นายเพ็ง โมลา
นายเพชร สาระจันทร
นายเพชรดํา ธนูศรี
นายเพชรพันธ ขันเพ็ชร

๓๐๐๘
๓๐๐๙
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเพชรมณี สิงหแจม
นายเพชรวิมาน อวนปอง
นายเพ็ชรสมร อุทุมทอง
นายเพทาย อารียะ
นายเพลิน แนบกระโทก
นายเพิ่ม กรรณิการ
นายเพิ่มพูล งามบาง
นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง
นายเพิ่มศักดิ์ สีสม
นายเพียรศักดิ์ วันแอเลาะห
นายโพชฌง เสืออบ
นายโพธิญาณ กานจักร
นายไพ เวียงอินทร
นายไพจิตร แกวทองทา
นายไพจิตร พายุมั่ง
นายไพจิตร จิตตโสภณ
นายไพชยนต บุญสุภา
นายไพฑูรย การเพียร
นายไพฑูรย เขียวแก
นายไพฑูรย จงทองกลาง
นายไพฑูรย จันทรศิลานุรักษ
นายไพฑูรย จันที
นายไพฑูรย โจมพรม
นายไพฑูรย ชาปด
นายไพฑูรย ดีหะริง
นายไพฑูรย ทองมณี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒
๓๐๕๓
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘
๓๐๕๙

นายไพฑูรย เทศนา
นายไพฑูรย นามวงษ
นายไพฑูรย เบื้องบน
นายไพฑูรย ประดิษฐ
นายไพฑูรย พิทักษปทมกร
นายไพฑูรย เย็นเกตุ
นายไพฑูรย ราชอุดม
นายไพฑูรย ฤทธิ์กระโทก
นายไพฑูรย วันวิชัย
นายไพฑูรย ศรีสุขา
นายไพฑูรย ศักดิ์พรหม
นายไพทูรย ประสมพันธ
นายไพบูรณ เกตวงษา
นายไพบูรณ เมินขุนทด
นายไพบูลย กงภูธร
นายไพบูลย ฉ่ําทวม
นายไพบูลย โชคชัย
นายไพบูลย ทองเฟอง
นายไพบูลย ธนูชัย
นายไพบูลย ประเสริฐสุข
นายไพบูลย พรมมากุล
นายไพบูลย เพ็ญสุริยา
วาที่รอยเอก ไพบูลย ยกให
นายไพบูลย ยศพล
นายไพบูลย ฤาชา
นายไพบูลย วรรณภาวรรณ

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายไพบูลย ศรีกระจาง
นายไพบูลย สิทธิดุลย
นายไพบูลย สีระบุตร
นายไพบูลย หัดรัดชัย
นายไพบูลย อมรประภา
นายไพรจิตร บุญเพ็ง
นายไพรทูล ลิ้มไพโรจน
นายไพรศาล โมกหอม
นายไพรสันติ์ จันทรสุริย
นายไพรัช โตโสภณ
นายไพรัช ธุวธาดา
นายไพรัช วังชวย
นายไพรัช สุภาพ
นายไพรัช อุไร
นายไพรัชน จารุจิระวงศ
นายไพรัตน กลิ่นทับ
นายไพรัตน จังโส
นายไพรัตน ทบเทิบ
นายไพรัตน ธรรมวิสุทธิ์
นายไพรัตน พานิชย
นายไพรัตน วงคเครือศร
นายไพรินทร พลเยี่ยม
นายไพเราะ สุกใส
นายไพโรจน กันทะวงศ
นายไพโรจน แกวมา
นายไพโรจน จิตใจดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑

นายไพโรจน จิตพิทักษ
นายไพโรจน จุลนวล
นายไพโรจน ทระกุลพันธ
นายไพโรจน ธรรมวาโร
นายไพโรจน บุญชวย
นายไพโรจน ปนแกว
นายไพโรจน พาสีราช
นายไพโรจน โพธิ์หยา
นายไพโรจน ศรีกุลจันทร
นายไพโรจน ศรีเพ็ง
นายไพโรจน สังฆะคุณ
นายไพโรจน สํารี
นายไพโรจน สุวรรณศรี
นายไพโรจน เสรีวงศ
นายไพโรจน อุตรวิเชียร
นายไพลักษ ธานี
นายไพลิน นวมสุข
นายไพศาล กาญจนวงศ
นายไพศาล แกวขวัญศรี
นายไพศาล คําศรี
นายไพศาล เงินดี
นายไพศาล จิตพิทักษกุล
นายไพศาล ไชยเยชน
นายไพศาล ธรรมิกบวร
นายไพศาล บาทชารี
นายไพศาล พิลารักษ

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายไพศาล เพียรหล่ํา
นายไพศาล เมฆสงค
นายไพศาล วงษเขียว
นายไพศาล วองภาณุสกุล
นายไพศาล ศิริมั่งมูล
นายไพศาล สุนทรศารทูล
นายไฟซอล ยีโกบ
นายภคนันท วรรณวัต
นายภคพล แพงแกว
นายภควัฒน หนูพรหม
นายภคะภณ แหยมตั้ง
นายภมร สุรพงษรัตน
นายภรภัทร เจริญธง
นายภราดร พวงดี
นายภราดร เสนารัตน
นายภักดิ์ ประสิทธิ์ผล
นายภักดี กั๋งเซง
นายภักดี สิทธิชัย
นายภัคพงศ แกวมณี
นายภัคพงศ พิมพไพศาล
นายภัคพงษ จันทวโร
นายภัควัฒน บุญจริง
นายภัณฑรักษ พลตื้อ
วาที่รอยเอก ภัทรเดช พันแสน
นายภัทรพงศ ทิพรังศรี
นายภัทรพงศ สุทธิ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓

นายภัทรพล บุญโชติ
นายภัทรพล หมวกเหล็ก
นายภัทรวุฒิ กันศิริ
นายภัทรานันท ชัยอาสา
นายภัสกร นุนปาน
นายภัสตรมงกุฎ มีคม
นายภาคภูมิ พงษสิทธิศักดิ์
นายภาคภูมิ เรือนเย็น
นายภาณุ ลุนพรม
นายภาณุทัตต ถือธรรม
นายภาณุพงศ คงเชื้อสาย
นายภาณุพงษ ศรีพันธบุตร
นายภาณุวัจน ชาญณรงค
นายภาณุวัชร ปุรณะศิริ
นายภาณุวัฒน เขียวนาค
นายภาณุวัฒน ชาวพะเยาว
นายภาณุวัฒน แหวนวิเศษ
นายภาณุสิษฐ ศรีจิตรานนท
นายภาติยะ สายรัตน
นายภานุพงษ แสนกั้ง
นายภานุพันธ เฉลิมภัทรกุล
นายภานุมาศ สุวรรณมาโจ
นายภานุวัฒน เยรัมย
นายภานุวิชญ แสนคําภา
นายภาสกร ทองสุนทร
วาที่พันตรี ภาสกร รัตนวิมานชัย

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายภาสกร วงศวิริยะ
นายภิญญงค รัตนมงคล
วาที่รอยเอก ภิญโญ คําศรี
นายภิญโญ ทองเหลา
นายภิญโญ ปยะภิญโญวุฒิกุล
นายภิญโญ วรรณสุข
นายภิญโญ หอมไกล
นายภิรมย จีนธาดา
นายภิรมย พันธะไชย
นายภิรวัฒน ดาษดา
นายภีมม ยศเทียม
นายภุชงค ผานชมภู
วาที่รอยตรี ภูดิศ พันแสน
นายภูตะวัน เคนคําภา
นายภูธนภัส พุมไม
นายภูธเรศ เงาะเศษ
นายภูเบศ ภวัตพิบูล
นายภูเบศร ปนแกว
นายภูเบศร สาระโพธิ์
นายภูพัฒน ไกรลาศ
นายภูมิเดช โนนพิลา
นายภูมินทร ขันเงิน
นายภูริช หอมหวล
นายภูวดล ภูสิม
นายภูวดิษฐ เกิดทรง
นายภูวนัย กุลบุตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๙๐
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖
๓๒๐๗
๓๒๐๘
๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒
๓๒๑๓
๓๒๑๔
๓๒๑๕

นายภูวนาถ ยุพานวิทย
วาที่รอยตรี ภูวนาท มาตบุรม
นายภูวนารถ ตั้งศิริ
นายภูวิศ เหล็กขํา
นายภูเวียง สืบสิน
วาที่รอยตรี ภูษณะ ฮวดโสภา
นายภูษิต แกวเจริญเนตร
นายภูษิต ชางคํา
นายภูษิต ผาสุก
นายภูษิต มาไกล
นายภูษิต รัตนะวรรณ
นายมงกุฎ จํานงคนิต
นายมงกุฏ ปราสาร
นายมงคล กุลเกลี้ยง
นายมงคล คชวัฒน
นายมงคล ชมติวัง
นายมงคล ชาญรังสฤษดิ์
นายมงคล ชูทิพย
นายมงคล เดชอุดม
นายมงคล ทองเปนไชย
นายมงคล ธนาไสย
นายมงคล บุญคําภา
นายมงคล บุญรอด
นายมงคล มณีศรี
นายมงคล เมธีธรรม
นายมงคล เยาวไสย

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๑๖
๓๒๑๗
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓
๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐
๓๒๔๑

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายมงคล วดีศิริศักดิ์
นายมงคล วีระ
สิบเอก มงคล ศรนวล
นายมงคล ศรีภาแลว
นายมงคล ศักดิ์ดี
นายมงคล สายยศ
นายมงคล สิงหปน
นายมงคล สีทะนารัตน
นายมงคล สุมมาตย
นายมงคล เสนามนตรี
นายมงคล ออนศรี
นายมงคลชัย ชางตอ
นายมงคลชัย ศรีหา
นายมงคลสวัสดิ์ วงคเขียว
นายมณฑล คลายสุบรรณ
นายมณฑล เทศนิติกุล
นายมณฑล สงศรี
นายมณเฑียร กันทะเชียร
วาที่รอยตรี มณเฑียร นอยบุดดี
นายมณเฑียร พรหมจรรย
นายมณเฑียร พันธุมาศ
นายมณเฑียร พิบูลมัยกิจ
นายมณเฑียร ลําดวน
นายมณเฑียร วรรณแสงทอง
นายมณเฑียร แสงศิลา
นายมณเทียร เกษโสภา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๔๒
๓๒๔๓
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙
๓๒๖๐
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖
๓๒๖๗

นายมณี เอียดเสน
นายมณีชัย ชูราษี
นายมนตชาย นักดนตรี
นายมนตรี โกศลบัณฑิตกูล
นายมนตรี ขุนนนท
นายมนตรี โคตรพัฒน
นายมนตรี ดวงกูล
นายมนตรี ถ้ําหิน
นายมนตรี ทาวไทยชนะ
นายมนตรี เทียงดาห
นายมนตรี นันโช
นายมนตรี บัวมาก
นายมนตรี ผานสุข
นายมนตรี ผาพันธ
นายมนตรี ใยระยา
นายมนตรี รักนิยม
นายมนตรี รุงเรือง
นายมนตรี สังขโพธิ์
วาที่รอยตรี มนตรี สามารถ
นายมนตรี หลักหาญ
นายมนตรี อินจีน
นายมนทิพย จานเขื่อง
นายมนัส แกวมิตร
นายมนัส คําพู
นายมนัส เจริญฤทธิ์
นายมนัส โฉมฉลวย

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๖๘
๓๒๖๙
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖
๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐
๓๒๙๑
๓๒๙๒
๓๒๙๓

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายมนัส ชัยกา
นายมนัส ถึกสุวรรณ
นายมนัส ทองคํา
นายมนัส ทองทา
นายมนัส ประเสริฐสวัสดิ์
นายมนัส พิณสุวรรณ
นายมนัส วิศวรักษ
นายมนัส หลังเจะนุย
นายมนัส เอียงสมบูรณ
นายมนัสนันท ชํานิงาน
นายมนิตย ตอพล
นายมนู คําปวน
นายมนู จุงแผวตระกูล
นายมนูญ เกษมาลา
นายมนูญ ไชยสีดา
นายมนูญ บุงหวาย
นายมนูญ ผิวนวล
นายมนูญ เพื่อนรัมย
นายมนูญ รักดี
นายมนูญ เรือนมูล
นายมนูญ ศรีสนาม
นายมนูธรรม สําราญ
นายมนูเวทย เพชรโต
วาที่รอยตรี มโนชญ นาคธรณิศวร
นายมรกต ศรีทา
นายมรกต หงษอินทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๙๔
๓๒๙๕
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔
๓๓๐๕
๓๓๐๖
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑
๓๓๑๒
๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖
๓๓๑๗
๓๓๑๘
๓๓๑๙

นายมรุต พรหมปลอด
นายมลชัย สังขศรีอินทร
นายมหิทธิพงษ สุวรรณแสนทวี
นายมะนู กาญจนพฤกษ
นายมะนูน มะยมหิน
นายมะโนต อินรีย
นายมังกร สังคะ
นายมาณพ เสียมไหม
นายมาณิตย คดีพิศาล
นายมานพ ควรรวม
นายมานพ จองรัตนวนิช
นายมานพ จันทร
นายมานพ ชื่นตา
นายมานพ ดีเตา
นายมานพ ติ๊บสุก
นายมานพ นานอน
นายมานพ บุญยิ่ง
นายมานพ บุษดี
นายมานพ เบญจพรม
นายมานพ ประสิทธิ์แสง
วาที่รอยตรี มานพ พงษพานิช
นายมานพ พุมจิตร
นายมานพ มันตะรักษ
นายมานพ เรืองศรี
นายมานพ วงศสาขา
นายมานพ วิภาคะ

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๒๐
๓๓๒๑
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๓๓๘
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓
๓๓๔๔
๓๓๔๕

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายมานพ หลงแยม
นายมานพ อุทรักษ
นายมานะ แผดศรี
นายมานะ เพาะเจริญ
นายมานะ มุละนันทน
นายมานะ เลี้ยงสุข
นายมานะ วงคสวัสดิ์
นายมานะ สบายใจ
นายมานะ เสวขุนทด
นายมานะ หาญสุวรรณ
นายมานัด คําดํา
นายมานัส กิจเกิด
นายมานิด อมรลักษณปรีชา
นายมานิต เขียวศรี
นายมานิต ทองขอน
นายมานิต เนตรพระ
วาที่รอยตรี มานิต บัวใหญ
นายมานิต พรมโนภาส
นายมานิต สังขทอง
นายมานิต อุตทอง
วาที่พันตรี มานิตย ซาชิโย
นายมานิตย ทวยหมื่น
นายมานิตย พรมรักษา
นายมานิตย เพชรนาดี
นายมานิตย มะยิ
นายมานิตย สนิทบรรเลง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๔๖
๓๓๔๗
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓
๓๓๕๔
๓๓๕๕
๓๓๕๖
๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
๓๓๖๓
๓๓๖๔
๓๓๖๕
๓๓๖๖
๓๓๖๗
๓๓๖๘
๓๓๖๙
๓๓๗๐
๓๓๗๑

นายมาโนช ประดับลาย
นายมาโนช วงษชะอุม
นายมาโนช สาคร
นายมาโนชญ เพชรปรางค
นายมารุต ชัยสุริยะวิรัตน
นายมารุต ผุดผาด
นายมิตชัย ใจชอบ
นายมิตร สกุลจร
นายมิตรชัย มีชัย
นายมิตรชัย สมสําราญกุล
นายมิตรชัย สิงหวงศ
วาที่รอยตรี มิตรสมาน พันธุตา
นายมีฉัตร ศรีเที่ยง
นายมีชัย ดาคํา
นายมีชัย บุญสนอง
นายมีชัย พลทองมาก
นายมีชัย โสกันทัต
นายมีศักดิ์ ขายมาน
นายมีศักดิ์ มูลสาร
นายมุณี ธานี
นายมูฮัมหมัดรุสดี อามีรุดดีน
นายเมฆ จุยตาย
วาที่รอยตรี เมฆิน ลิ้มเจริญ
นายเมฆินทร ไชยชมภู
นายเมทา โอลาพฤกษ
นายเมธา นพตลุง

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๗๒
๓๓๗๓
๓๓๗๔
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘
๓๓๗๙
๓๓๘๐
๓๓๘๑
๓๓๘๒
๓๓๘๓
๓๓๘๔
๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙
๓๓๙๐
๓๓๙๑
๓๓๙๒
๓๓๙๓
๓๓๙๔
๓๓๙๕
๓๓๙๖
๓๓๙๗

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเมธา สีหานาท
นายเมธี ทิพยรักษ
นายเมธี พรรณาทรัพย
นายเมธี ฟาลี
นายเมธี ศรีคํา
นายเมธี สารดิษฐ
นายเมือง บุระวงศ
นายเมืองไทย ทองศรี
นายแมนสวรรค วันทาวงษ
นายโมกขลา แสงเพ็ชร
นายไมตรี คะปญญา
นายไมตรี ชุลีกร
นายไมตรี ทวีชัย
นายไมตรี บัวเพชร
นายไมตรี บุญเติม
นายไมตรี ผลจันทร
นายไมตรี ศรีทองแท
นายยงยุทธ บุญตัน
วาที่รอยตรี ยงยุทธ แพะขุนทด
นายยงยุทธ สมพิพงษ
นายยงยุทธ สัมฤทธิ์
นายยงยุทธ สิงหพันธุ
นายยงยุทธ สินสวาท
นายยงยุทธ หนูสงค
วาที่รอยเอก ยงยุทธ อยูดี
นายยรรยง มูลงาม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๙๘
๓๓๙๙
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕
๓๔๑๖
๓๔๑๗
๓๔๑๘
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓

นายยรรยง รุงระวี
นายยรรยง ศรีปลั่ง
สิบตํารวจเอก ยรรยง ศิลาชัย
นายยรรยง สาริพันธ
นายยรรยงค ภูขลิบมวง
นายยรรยงค โสติยา
นายยรรยงค อยูยืน
นายยรรวิทย ยังคง
นายยศ เทียนทองดี
นายยศภัค จรัสศุภชยา
นายยศสรัล สีมา
นายยอดชาย ลําพุทธา
นายยอดชาย เหมือดเขื่อนขันธ
นายยอดพิชญ คุมบุญ
นายยอดยิ่ง มากแกว
นายยอดยิ่ง ราชิวงศ
นายยะปา สะมะแอ
นายยิ่งยง ดุจจานุทัศน
นายยิ่งยศ พละเลิศ
นายยิ้มสําราญ ยิ้วศรีคล
นายยุคล เกิดสุข
นายยุทธ เกื้อเพชรแกว
นายยุทธ ธรรมพิทักษ
นายยุทธ อนันตชัยลิขิต
นายยุทธการ กอสุวรรณ
นายยุทธการ ขันเงิน

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑
๓๔๔๒
๓๔๔๓
๓๔๔๔
๓๔๔๕
๓๔๔๖
๓๔๔๗
๓๔๔๘
๓๔๔๙

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายยุทธชัย วงศบุญญานุวัฒน
นายยุทธนา คนเสงี่ยม
นายยุทธนา แคยิหวา
นายยุทธนา เฉลียวชาติ
นายยุทธนา ชาลี
นายยุทธนา เชิงหอม
นายยุทธนา ไชยกุล
นายยุทธนา เต็กสุวรรณ
นายยุทธนา ทาทาหวา
นายยุทธนา นิตยวรรณ
นายยุทธนา ปฐมวรชาติ
นายยุทธนา พึ่งพิมาย
นายยุทธนา โพธิวัฒน
นายยุทธนา สุขชัยรังสรรค
นายยุทธนา สุทธิปญโญ
นายยุทธนา แสงทอง
นายยุทธนา แสนสุริวงศ
นายยุทธนา หงสไกร
นายยุทธนา อุทโธ
นายยุทธพงศ สีถา
นายยุทธพงศ แสนพันศิริ
นายยุทธพงษ ปะกินําหัง
นายยุทธพงษ พรหมเชษฐา
นายยุทธพล คําโสภา
นายยุทธพล เวฬุวนารักษ
นายยุทธภัณฑ เสิงกําปง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๕๐
๓๔๕๑
๓๔๕๒
๓๔๕๓
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖
๓๔๕๗
๓๔๕๘
๓๔๕๙
๓๔๖๐
๓๔๖๑
๓๔๖๒
๓๔๖๓
๓๔๖๔
๓๔๖๕
๓๔๖๖
๓๔๖๗
๓๔๖๘
๓๔๖๙
๓๔๗๐
๓๔๗๑
๓๔๗๒
๓๔๗๓
๓๔๗๔
๓๔๗๕

นายยุทธศักดิ์ ศรีบัวพันธุ
นายยุทธศาสตร กงเพชร
นายยุทธศิลป ประทุมทิพย
สิบเอก ยุทธสารท บุญเกิด
นายยุรนันท เปงบังวัน
นายยุวพล แสงวงศ
นายยูโสบ นุงอาหลี
นายเย็น คีรีสัตยกุล
นายเยี่ยม ศรีทร
นายเยี่ยมศักดิ์ สุวรรณ
นายโยธิน แกวกา
นายโยธิน งามสกุล
นายโยธิน เจริญสุข
นายโยธิน ผุยขันธ
นายโยธิน ศาสตรศรี
นายโยธิน เศวตพงศ
นายโยธิน สิทธิประเสริฐ
วาที่รอยตรี โยธี ไชยคีนี
นายใย ยศยิ่ง
นายรงณชัย สืบแสน
นายรชฏ รังสิมาภา
นายรชต ปานสมบูรณ
นายรชต มวงศิริ
นายรฐนนท สุวรพันธ
นายรณกร สืบกินนอน
นายรณกฤต ใบดํารงศักดิ์

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๗๖
๓๔๗๗
๓๔๗๘
๓๔๗๙
๓๔๘๐
๓๔๘๑
๓๔๘๒
๓๔๘๓
๓๔๘๔
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑
๓๔๙๒
๓๔๙๓
๓๔๙๔
๓๔๙๕
๓๔๙๖
๓๔๙๗
๓๔๙๘
๓๔๙๙
๓๕๐๐
๓๕๐๑

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายรณชัย กลั่นความดี
นายรณชัย พัฒนเจริญ
นายรณพงษ เขียวหวาน
นายรณภากาศ สุพรรณไกรสีห
นายรณยุทธ อนันตธนวานณิช
นายรณวริทธิ์ ขะชาตย
นายรพินทร พลโยธา
นายรพี ศรีโมสาร
นายรมฟา บุญรอดรัมย
นายรมย อนันตโสภณ
นายรเมศ นาสินพรอม
นายรวยโชค นวลสนอง
นายรวินทร เดชราช
นายรวิภัทร ชัยภัทรธนสร
นายรวี วสันต
นายระเบียบ ชวนรัมย
นายระพิพงษ ไชยลังกา
นายระพีพัฒน กิ่งรัตน
นายระพีพัฒน สอนพูด
นายระวิทย ครองสถาน
นายระวี พะยามาตร
นายรักพงศ จุลเจริญ
นายรักวิทย นาคฤทธิ์
นายรักศักดิ์ งอนสวาง
นายรังสรรค กลิ่นหอม
นายรังสรรค เกิดมงคล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๐๒
๓๕๐๓
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘
๓๕๑๙
๓๕๒๐
๓๕๒๑
๓๕๒๒
๓๕๒๓
๓๕๒๔
๓๕๒๕
๓๕๒๖
๓๕๒๗

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายรังสรรค แกวพรม
นายรังสรรค คําชาย
นายรังสรรค จันทจร
นายรังสรรค ดนตรีพงษ
นายรังสรรค ทาเงิน
นายรังสรรค นกสกุล
นายรังสรรค พรหมจรรย
นายรังสรรค พิพัฒนชลธี
นายรังสรรค ภูทอง
นายรังสรรค ศรีเมฆ
นายรังสรรค สมศักดิ์
นายรังสรรย ไพฑูรย
นายรังสิต ศรพลธรรม
นายรังสิทธิ์ มังคละคีรี
นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์
นายรังสิวุฒิ ปาโสม
นายรังสิวุฒิ พุมเกิด
นายรัชฎา ไชยศาสตร
นายรัชเดช ทรงชัยยศ
วาที่พันโท รัชตชัย มุกดามณีวัลย
นายรัชพล นรวรรณ
นายรัชพล ลอยมี
นายรัชพล ศุภโกศล
นายรัชพล สีมารัตนกูล
นายรัชภัฏ ประทุมสินธ
นายรัฐดินันท ศิลาจันทร

๓๕๒๘
๓๕๒๙
๓๕๓๐
๓๕๓๑
๓๕๓๒
๓๕๓๓
๓๕๓๔
๓๕๓๕
๓๕๓๖
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙
๓๕๔๐
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓
๓๕๔๔
๓๕๔๕
๓๕๔๖
๓๕๔๗
๓๕๔๘
๓๕๔๙
๓๕๕๐
๓๕๕๑
๓๕๕๒
๓๕๕๓

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายรัฐพงศ วิชัยวงศ
นายรัฐพล วิลัยฤทธิ์
นายรัฐภูมิ จีนขาวขํา
นายรัฐวรณ ยอดเกตุ
นายรัฐศักดิ์ แกวหานาม
นายรัตนกร กุลบุญ
นายรัตนดิลก คําเพราะ
นายรัตนธนชัช เลื่อนแกว
นายรัตนพร ปองไว
นายรัตนะ บัวรา
นายรัตนะ พวงแกว
นายรัตนะ วสุลีวรรณ
จาสิบตรี รัศมี ศรีหงษทอง
นายรัศมี สงเสริม
นายราชันย วงคออด
นายราเชนทร จันทพิมล
นายราเชนทร ชูแกว
นายราเชนทร เทียนวิชัย
นายราเชนทร นวลมังสอ
นายรามณรงค มณีศรี
นายรามิล ปถพี
นายราเมต กุยรัมย
นายราเมศร ภาวะไพบูลย
นายรําพูน วะศรี
นายรินทอง นรทีทาน
นายรุง ลอยเลิศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๕๔
๓๕๕๕
๓๕๕๖
๓๕๕๗
๓๕๕๘
๓๕๕๙
๓๕๖๐
๓๕๖๑
๓๕๖๒
๓๕๖๓
๓๕๖๔
๓๕๖๕
๓๕๖๖
๓๕๖๗
๓๕๖๘
๓๕๖๙
๓๕๗๐
๓๕๗๑
๓๕๗๒
๓๕๗๓
๓๕๗๔
๓๕๗๕
๓๕๗๖
๓๕๗๗
๓๕๗๘
๓๕๗๙

นายรุง ออนอินทร
นายรุงชัย อานเจริญ
นายรุงเรือง เมธากุลวณิชย
นายรุงเรือง อาจหาญ
นายรุงโรจน กูสุดใจ
นายรุงโรจน มั่นรอด
นายรุงโรจน ยุวัฒนา
นายรุงโรจน ริเปก
นายรุงโรจน ลิมปสภาพกสิผล
นายรุงโรจน หัวใจแกว
นายรุงอรุณ บุษยศรีเจริญ
นายรุจน เลาฮะ
วาที่รอยตรี เรวัช กันตังกุล
นายเรวัต ชัวนินี
นายเรวัต อาวะรุณ
นายเรวัตร คําดวง
นายเรวัตร คําเมือง
นายเรวัติ ศรีนุเคราะห
นายเริงนรินทร สมนึก
นายเริงศักดิ์ ปางชาติ
นายเรียน วันทองสุข
นายเรียบ จันทรเมือง
นายเรืองชัย ราชพัฒน
นายเรืองเดช เครือเขื่อนเพชร
นายเรืองเดช พิเลิศ
นายเรืองเดช วิชัยดิษฐ

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๘๐
๓๕๘๑
๓๕๘๒
๓๕๘๓
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖
๓๕๘๗
๓๕๘๘
๓๕๘๙
๓๕๙๐
๓๕๙๑
๓๕๙๒
๓๕๙๓
๓๕๙๔
๓๕๙๕
๓๕๙๖
๓๕๙๗
๓๕๙๘
๓๕๙๙
๓๖๐๐
๓๖๐๑
๓๖๐๒
๓๖๐๓
๓๖๐๔
๓๖๐๕

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเรืองวิทย ผานจังหาร
นายเรืองวุฒิ ทัศนะสกุล
นายเรืองศักดิ์ ขาวสะอาด
นายเรืองศักดิ์ เคยชัยภูมิ
นายเรืองศักดิ์ ชาญสูงเนิน
สิบตํารวจตรี เรืองศักดิ์ เปรียบนาน
นายเรืองศักดิ์ เพิ่มยินดี
นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ
นายเรืองศิลป อันทะเกตุ
นายโรจนกุล ธูปกระโทก
นายฤกษชัย ลิ้มรังสฤษดิ์
นายฤชัย นาสมยนต
นายฤทธิไกร มั่นธง
นายฤทธิรงค พูลหนาย
นายฤาชัย เอี่ยมศรี
นายลภัส เอ็นดู
วาที่รอยตรี ลมบล บุญมานะ
นายลมูล ปานสมบัติ
นายละมัย ปนไว
นายละมุด แดงนา
นายละเมียน พรมไพร
นายละออ กลิ่นทุง
นายละออง นิลทสุข
นายลาภวัต บุญธรรม
นายลําจวน เขียวพุมพวง
นายลําธาร กอนคลัง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๐๖
๓๖๐๗
๓๖๐๘
๓๖๐๙
๓๖๑๐
๓๖๑๑
๓๖๑๒
๓๖๑๓
๓๖๑๔
๓๖๑๕
๓๖๑๖
๓๖๑๗
๓๖๑๘
๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒
๓๖๒๓
๓๖๒๔
๓๖๒๕
๓๖๒๖
๓๖๒๗
๓๖๒๘
๓๖๒๙
๓๖๓๐
๓๖๓๑

นายลําเนา จันทรทรงกรด
นายลําพูน นอยสุวรรณา
นายลําพูน อาลัยพร
นายลิขสิทธิ์ ประวันจะ
นายลิขิต แกนอินทร
นายลิขิต ชาตะพันธ
นายลิขิต นอยชื่น
นายลิขิต พันโยศรี
นายลือชัย พิเลิศ
นายลือชัย มาลัย
นายลือชัย สําราญ
นายลือชา โรจนพัฒนจันทร
นายลุกมาน หนูยาหมาด
นายเลพล นนทะแสง
นายเลอศักดิ์ สุขสวัสดิ์
นายเลิศชัย วงศเจริญ
นายเลิศชาย คชลัย
นายเลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ
นายเลิศฤทธิ์ เลิศรัตนวิจิตร
นายเลิศล้ํา ตระกูลสุข
นายวงเดือน สารวิทย
นายวงศกร สาลาสุตา
นายวงศวัฒน ภูมิประโคน
นายวงษสุวัฒน โดงพิมาย
นายวชิรพันธุ ภูพงษ
นายวชิรวิชญ คุมพงศโชติกุล

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๓๒
๓๖๓๓
๓๖๓๔
๓๖๓๕
๓๖๓๖
๓๖๓๗
๓๖๓๘
๓๖๓๙
๓๖๔๐
๓๖๔๑
๓๖๔๒
๓๖๔๓
๓๖๔๔
๓๖๔๕
๓๖๔๖
๓๖๔๗
๓๖๔๘
๓๖๔๙
๓๖๕๐
๓๖๕๑
๓๖๕๒
๓๖๕๓
๓๖๕๔
๓๖๕๕
๓๖๕๖
๓๖๕๗

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวชิรวิชญ ยะไข
นายวชิรวิทย สุวรรณ
นายวชิระ เดชศิริ
นายวชิระ นิสัยคาน
นายวชิระ ภูมิประเสริฐ
นายวชิระ เลิศกุลอุยไพศาล
นายวชิระ แสงบุญ
นายวชิรา นามเสาร
นายวชิราวุธ บัวแพง
นายวณัฐพงศ ทองคํา
นายวทัญู ปงอุทา
นายวทัญู พรหมเมตตา
นายวทัญู ยางกลาง
นายวทัญู ลุสมบัติ
นายวรกิจ เกียรติไกรศักดิ์
นายวรงค วิโนทกะ
นายวรจักร รักษาวงศ
สิบตํารวจโท วรจิตร หอดี
นายวรชัย ลัดลอย
วาที่รอยตรี วรเชษฐ แถวนาชุม
นายวรเชษฐ พันโกฎิ
นายวรไตร หาญประสพ
นายวรนันท วัฒนจินดา
นายวรเนตร สุระโคตร
นายวรพงษ บุญรักษา
นายวรพงษ เรือนแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๕๘
๓๖๕๙
๓๖๖๐
๓๖๖๑
๓๖๖๒
๓๖๖๓
๓๖๖๔
๓๖๖๕
๓๖๖๖
๓๖๖๗
๓๖๖๘
๓๖๖๙
๓๖๗๐
๓๖๗๑
๓๖๗๒
๓๖๗๓
๓๖๗๔
๓๖๗๕
๓๖๗๖
๓๖๗๗
๓๖๗๘
๓๖๗๙
๓๖๘๐
๓๖๘๑
๓๖๘๒
๓๖๘๓

นายวรพจน ประเสริฐศรี
นายวรพจน พุมตระกูล
นายวรพจน สิงหราช
นายวรพล เหลาฤทธิ์
นายวรพิชญ ทรัพยศิริ
นายวรยุทธ จันทมูล
นายวรรณ ชอจําป
นายวรรณกรัยซ ไกรวัลย
นายวรรณทอง สีตะแกะ
นายวรรณรักษ สุขศิริ
นายวรรธนะ พนไธสง
นายวรรธนะ พุทธเพาะ
นายวรรธนะ หะยะมิน
นายวรรักษ ไชยพรมมา
นายวรวรรธน ขนอม
นายวรวรรธน พิทักษวงศ
นายวรวัฒน วัฒนธีรางกูร
นายวรวิช ศรีระสันต
นายวรวิทย จันทายืน
นายวรวิทย ทรัพยศิริ
นายวรวิทย ทิศานุรักษ
นายวรวิทย บุญพูล
นายวรวิทย มัคคารมณ
นายวรวิทย มิทราวงศ
นายวรวิทย ศิริกุล
นายวรวิทย สิทธิโสภณ

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๘๔
๓๖๘๕
๓๖๘๖
๓๖๘๗
๓๖๘๘
๓๖๘๙
๓๖๙๐
๓๖๙๑
๓๖๙๒
๓๖๙๓
๓๖๙๔
๓๖๙๕
๓๖๙๖
๓๖๙๗
๓๖๙๘
๓๖๙๙
๓๗๐๐
๓๗๐๑
๓๗๐๒
๓๗๐๓
๓๗๐๔
๓๗๐๕
๓๗๐๖
๓๗๐๗
๓๗๐๘
๓๗๐๙

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวรวิทย โสภาพันธ
นายวรวุฒิ ดวงทรัพย
รอยตํารวจตรี วรวุฒิ นาครุง
นายวรวุฒิ บวบขม
นายวรวุฒิ บุระวัฒ
นายวรวุฒิ รัตนบริรักษ
นายวรวุฒิ เลื่อนทอง
นายวรวุฒิ ศรีมะโรง
นายวรวุฒิ สินบํารุง
นายวรวุธ เชาวพอง
นายวรศักดิ์ สุทธิจักร
นายวรเสฎฐ มาสกลาง
นายวรเอก อามาตย
นายวรัญู ทวีศรี
วาที่รอยเอก วรันธร ทองบอ
นายวรากร สินอนันต
นายวราวุธ ปทถาพงษ
นายวราเสฏฐ เกษีสังข
นายวริทธิ์นันท คําภิโล
นายวโรตมวัชร วงธิสอน
นายวศิน จิณะกับ
นายวศิน สินเทา
นายวสวัตติ์ เชื้อพลพิชัย
นายวสัน ปุนผล
นายวสันต กันยุบล
นายวสันต ขอดศิริ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๑๐
๓๗๑๑
๓๗๑๒
๓๗๑๓
๓๗๑๔
๓๗๑๕
๓๗๑๖
๓๗๑๗
๓๗๑๘
๓๗๑๙
๓๗๒๐
๓๗๒๑
๓๗๒๒
๓๗๒๓
๓๗๒๔
๓๗๒๕
๓๗๒๖
๓๗๒๗
๓๗๒๘
๓๗๒๙
๓๗๓๐
๓๗๓๑
๓๗๓๒
๓๗๓๓
๓๗๓๔
๓๗๓๕

นายวสันต คงมั่น
นายวสันต แคดี
นายวสันต งามดี
นายวสันต จุลพล
นายวสันต เชื้อรัมย
นายวสันต ดวงดารา
นายวสันต นาขยัน
นายวสันต บัวหลวง
นายวสันต เมิกขวง
นายวสันต เสี้ยมแหลม
นายวสันต อึ้งพานิชย
นายวสันทนา ปวะบุตร
นายวสิต พรหมกัลป
นายวสิษฐ สมจิตศรีปญญา
นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์
นายวัง อาศรมพิทักษ
สิบเอก วัชชิระ บํารุงเกตุ
นายวัชรกร เผื่อนโชติ
นายวัชรพงศ มีศร
นายวัชรพงษ ภูยางสิม
นายวัชรพงษ ยงไสว
นายวัชรพงษ เย็นแดง
นายวัชรพล ฤทธิ์เรืองโรจน
นายวัชรพล สุดสายเนตร
นายวัชรศักดิ์ สงคปาน
วาที่รอยตรี วัชรสันต อินธิสาร

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๓๖
๓๗๓๗
๓๗๓๘
๓๗๓๙
๓๗๔๐
๓๗๔๑
๓๗๔๒
๓๗๔๓
๓๗๔๔
๓๗๔๕
๓๗๔๖
๓๗๔๗
๓๗๔๘
๓๗๔๙
๓๗๕๐
๓๗๕๑
๓๗๕๒
๓๗๕๓
๓๗๕๔
๓๗๕๕
๓๗๕๖
๓๗๕๗
๓๗๕๘
๓๗๕๙
๓๗๖๐
๓๗๖๑

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวัชระ คงแสนคํา
นายวัชระ เดชาสิทธิ์
นายวัชระ ตราดธารทิพย
นายวัชระ ตาคําชัย
นายวัชระ ทองออน
นายวัชระ นรินทรนอก
นายวัชระ บุรีมาต
นายวัชระ ฤกษพิมพพงษ
นายวัชระ สุวรรณะ
นายวัชระ เสือโต
นายวัชระ อินทรพรหม
นายวัชระชัย สุโกพันธ
นายวัชระพงษ ปงใจ
วาที่รอยตรี วัชรา งามมีฤทธิ์
นายวัชรา สามาลย
นายวัชรินทร จันทรตา
นายวัชรินทร แจมพงษ
นายวัชรินทร ไทยจันทรารักษ
วาที่พันตรี วัชรินทร บุญถนอม
นายวัชรินทร บุญพินิจ
นายวัชรินทร บุญเพชร
นายวัชรินทร พรหมนิมิตร
นายวัชรินทร ยอโงง
นายวัชรินทร วรนาม
นายวัชรินทร อันทชัย
นายวัชรินทร เอื้องสัจจะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๖๒
๓๗๖๓
๓๗๖๔
๓๗๖๕
๓๗๖๖
๓๗๖๗
๓๗๖๘
๓๗๖๙
๓๗๗๐
๓๗๗๑
๓๗๗๒
๓๗๗๓
๓๗๗๔
๓๗๗๕
๓๗๗๖
๓๗๗๗
๓๗๗๘
๓๗๗๙
๓๗๘๐
๓๗๘๑
๓๗๘๒
๓๗๘๓
๓๗๘๔
๓๗๘๕
๓๗๘๖
๓๗๘๗

นายวัฒนกร บัวทอง
นายวัฒนชัย ชํานาญชานันท
นายวัฒนชัย ถิรศิลาเวทย
นายวัฒนพงศ ไชยวิริยะ
วาที่รอยโท วัฒนสาร ปานเพชร
นายวัฒนสิทธิ์ แกวสิทธิ์
นายวัฒนะ กันนุฬา
นายวัฒนะ ปญญาสงค
นายวัฒนะ สองเมือง
นายวัฒนะ สามเคี้ยม
นายวัฒนะ สีนาสันต
นายวัฒนะชัย เคนโยธา
นายวัฒนา กับแกว
นายวัฒนา ขันคํา
นายวัฒนา คนใหญ
นายวัฒนา จันทรคามคํา
นายวัฒนา ไตรยราช
นายวัฒนา นารีรัมย
นายวัฒนา บุตรา
นายวัฒนา เบญจมะ
นายวัฒนา แยมโกสุม
นายวัฒนา ฤกษเปลี่ยน
นายวัฒนา สราญบุรุษ
นายวัฒนากร ทองถวิล
นายวันชนะ ศรีพุม
นายวันชรัส จันทลิกา

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๘๘
๓๗๘๙
๓๗๙๐
๓๗๙๑
๓๗๙๒
๓๗๙๓
๓๗๙๔
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙
๓๘๐๐
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓
๓๘๐๔
๓๘๐๕
๓๘๐๖
๓๘๐๗
๓๘๐๘
๓๘๐๙
๓๘๑๐
๓๘๑๑
๓๘๑๒
๓๘๑๓

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวันชัย คีรีเพ็ชร
นายวันชัย ชวยไทย
นายวันชัย ชุณหพันธ
นายวันชัย ดวงศรี
นายวันชัย ดอกไมทอง
นายวันชัย ตรีสงค
นายวันชัย นอยขํา
นายวันชัย นาคพันธ
นายวันชัย ปราบวงษา
นายวันชัย ปกการะสังข
นายวันชัย เปานาเรียง
นายวันชัย พันพละ
นายวันชัย โพธิ์ไกร
นายวันชัย ศุภรมย
นายวันชัย หวังสวาสดิ์
นายวันชัย อยูตรง
นายวันชาติ เฉิดฉินนภา
นายวันชาติ ชัยพิพัฒน
นายวันโชค วารินิน
นายวันนัด โพธิ์กะตน
นายวันรัตน กุลพงษ
นายวันลบ พันธศรี
นายวัยวิทย โพธิ์มูล
นายวัลลภ ชั้นประเสริฐ
นายวัลลภ ไชยไธสง
นายวัลลภ นวกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๑๔
๓๘๑๕
๓๘๑๖
๓๘๑๗
๓๘๑๘
๓๘๑๙
๓๘๒๐
๓๘๒๑
๓๘๒๒
๓๘๒๓
๓๘๒๔
๓๘๒๕
๓๘๒๖
๓๘๒๗
๓๘๒๘
๓๘๒๙
๓๘๓๐
๓๘๓๑
๓๘๓๒
๓๘๓๓
๓๘๓๔
๓๘๓๕
๓๘๓๖
๓๘๓๗
๓๘๓๘
๓๘๓๙

นายวัลลภ ผิวผอง
นายวัลลภ ภูจอมจิตร
นายวัลลภ สมบัติใหม
นายวัลลภ สิริผองใส
นายวัลลภ อานาม
นายวัสตรสินธุ วรรณารักษ
นายวาณิช นักเวชน
นายวาด โปรงสันเทียะ
นายวาทิต สิงหสุขโชติ
นายวาที คําพีระเกษ
นายวานิช ไพรสณฑ
นายวานิช สุขใจ
นายวารสาร เมืองพวน
นายวาริช บุนนท
นายวารี จอมเกาะ
นายวาสนา หมวดสุคนธ
นายวาสุเทพ ไชยสน
นายวาสุเทพ ศุภโกศล
นายวิเกียรติ เสงสุน
นายวิจักษณ โชคทรัพย
นายวิจัย เจริญรัตน
นายวิจาร ธูปมงคล
นายวิจารณ ราชปองขันธ
นายวิจิตร คงทรัพย
นายวิจิตร คําผอง
นายวิจิตร พรมกุล

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๔๐
๓๘๔๑
๓๘๔๒
๓๘๔๓
๓๘๔๔
๓๘๔๕
๓๘๔๖
๓๘๔๗
๓๘๔๘
๓๘๔๙
๓๘๕๐
๓๘๕๑
๓๘๕๒
๓๘๕๓
๓๘๕๔
๓๘๕๕
๓๘๕๖
๓๘๕๗
๓๘๕๘
๓๘๕๙
๓๘๖๐
๓๘๖๑
๓๘๖๒
๓๘๖๓
๓๘๖๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิจิตร ภูมิคอนสาร
นายวิจิตร ภูโอบ
นายวิจิตร มะฮาด
นายวิจิตรศิลป นนทพละ
นายวิเจตต พะวิกขุณี
นายวิชชชาติ ยิ่งยงยุทธ
นายวิชชา อยูเพชร
สิบเอก วิชชากร ยงไธสง
นายวิชญพล โสภากุล
นายวิชญพันธ ราชานนท
วาที่รอยเอก วิชยานนท
วรภาพรหมพัฒน
นายวิชเยนทร โรพันดุง
นายวิชัย กาคํา
นายวิชัย ขันโท
นายวิชัย ชางถม
นายวิชัย ถวิลไพร
นายวิชัย นมเนย
นายวิชัย ปนตะวงค
นายวิชัย พริ้งมาดี
นายวิชัย พิมพดี
นายวิชัย โพธิ์ทอง
นายวิชัย ไพรพยอม
นายวิชัย ภิญโญ
นายวิชัย มหาโพธิ์
นายวิชัย มั่นพลศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๖๕
๓๘๖๖
๓๘๖๗
๓๘๖๘
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑
๓๘๗๒
๓๘๗๓
๓๘๗๔
๓๘๗๕
๓๘๗๖
๓๘๗๗
๓๘๗๘
๓๘๗๙
๓๘๘๐
๓๘๘๑
๓๘๘๒
๓๘๘๓
๓๘๘๔
๓๘๘๕
๓๘๘๖
๓๘๘๗
๓๘๘๘
๓๘๘๙
๓๘๙๐

นายวิชัย มาบุดดา
นายวิชัย รัศมีดารา
นายวิชัย ศิริบูรณ
นายวิชัย สันทัศ
นายวิชัย สารบัณฑิต
นายวิชัย สุทธิชาติ
นายวิชัย แสนโท
นายวิชัย โสมาศรี
นายวิชัย อนมณี
นายวิชัย อุนมหาวรรณ
วาที่พันตรี วิชา ขวัญอุน
นายวิชา ศรีสรอย
นายวิชา สมิงไพร
นายวิชา โอฐเจริญชัย
นายวิชาญ แกววิเศษ
นายวิชาญ นาโตนด
นายวิชาญ ประครองญาติ
นายวิชาญ โพธิ์ออง
นายวิชาญ เฟองสกุลโรจน
นายวิชาญ รัฐธนะวิทย
นายวิชาญ ศรีวะรมย
นายวิชาญ หงษสินี
นายวิชาญ อินทะโชติ
นายวิชานนท พิมพรภิรมย
นายวิชิต การีรัตน
นายวิชิต ซุนสุวรรณ

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๙๑
๓๘๙๒
๓๘๙๓
๓๘๙๔
๓๘๙๕
๓๘๙๖
๓๘๙๗
๓๘๙๘
๓๘๙๙
๓๙๐๐
๓๙๐๑
๓๙๐๒
๓๙๐๓
๓๙๐๔
๓๙๐๕
๓๙๐๖
๓๙๐๗
๓๙๐๘
๓๙๐๙
๓๙๑๐
๓๙๑๑
๓๙๑๒
๓๙๑๓
๓๙๑๔
๓๙๑๕
๓๙๑๖

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิชิต ทองประดับ
นายวิชิต ศรีพรรณ
นายวิชิต ศิริแข็ง
นายวิชิต สกนธวุฒิ
นายวิชิน สุพรหมอินทร
นายวิเชฐชัย ไชยทุม
นายวิเชด ประภา
นายวิเชษ นุนสง
นายวิเชษ เย็นฉ่ํา
นายวิเชษฐ พุทธรักษ
นายวิเชียร กะหมาย
นายวิเชียร กีรติศักดิ์กุล
นายวิเชียร คงหาญ
นายวิเชียร คนึงหมาย
นายวิเชียร จันทแสง
นายวิเชียร ชากํานัน
นายวิเชียร ดอนแรม
นายวิเชียร เดิมหลิ่ม
นายวิเชียร ทองนอย
นายวิเชียร ทองหลา
นายวิเชียร เทพโสภา
นายวิเชียร โทกุล
นายวิเชียร นันตะ
นายวิเชียร นิกรประเสริฐ
นายวิเชียร บุญญเขตต
นายวิเชียร ปาณะพงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๑๗
๓๙๑๘
๓๙๑๙
๓๙๒๐
๓๙๒๑
๓๙๒๒
๓๙๒๓
๓๙๒๔
๓๙๒๕
๓๙๒๖
๓๙๒๗
๓๙๒๘
๓๙๒๙
๓๙๓๐
๓๙๓๑
๓๙๓๒
๓๙๓๓
๓๙๓๔
๓๙๓๕
๓๙๓๖
๓๙๓๗
๓๙๓๘
๓๙๓๙
๓๙๔๐
๓๙๔๑
๓๙๔๒

นายวิเชียร ผาชาตา
นายวิเชียร มูลวัตร
นายวิเชียร ยอดดําเนิน
นายวิเชียร วาพัดไทย
นายวิเชียร ศิริจันทร
วาที่รอยตรี วิเชียรรัตน สิขิวัฒน
นายวิโชค สิงหประสม
นายวิญู คงสถิตย
นายวิญู ประเสริฐสิน
นายวิญู วงศสรรพธิสา
นายวิญู อุตระ
นายวิฑูร ชวยแทน
นายวิฑูรย งามนิธิจารุเมธี
นายวิฑูรย สิริประเสริฐศิลป
นายวิดุลย พิมพา
นายวิทย เฟยลุง
นายวิทยนิธิ พรมบุญวรรัตน
นายวิทยา กมลเลิศ
นายวิทยา จิตตรัตน
นายวิทยา ชมภูเทศ
นายวิทยา ชัยวิลยศ
นายวิทยา ตอยยาตี
นายวิทยา ตุนกลาง
นายวิทยา ทองโสม
นายวิทยา บุรณะสุทธิ์
นายวิทยา เปยมเต็ม

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๔๓
๓๙๔๔
๓๙๔๕
๓๙๔๖
๓๙๔๗
๓๙๔๘
๓๙๔๙
๓๙๕๐
๓๙๕๑
๓๙๕๒
๓๙๕๓
๓๙๕๔
๓๙๕๕
๓๙๕๖
๓๙๕๗
๓๙๕๘
๓๙๕๙
๓๙๖๐
๓๙๖๑
๓๙๖๒
๓๙๖๓
๓๙๖๔
๓๙๖๕
๓๙๖๖
๓๙๖๗
๓๙๖๘

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิทยา พชรสกุล
นายวิทยา มิ่งมาก
นายวิทยา รวมสุข
นายวิทยา รอบรู
นายวิทยา ฤทธิรณ
นายวิทยา วงศประสิทธิ์
นายวิทยา วรรณเชษฐ
นายวิทยา วรวิทยวัฒนะ
นายวิทยา วังคะฮาต
นายวิทยา วิทยวงศาโรจน
นายวิทยา ศรีประเสริฐ
นายวิทยา ศรีภักดีสวัสดิ์
นายวิทยา สิงคะเนตร
วาที่รอยเอก วิทยา สุดชาติ
นายวิทยา สุทธิ
นายวิทยา แสงงาม
นายวิทยา หอมหวล
นายวิทยา อนุเกรียงไกร
วาที่รอยตรี วิทยา อรุณนาวาลักษณ
นายวิทยา อาภรณรัมย
นายวิทยาคม ศรีโสภารัตน
นายวิทยาธร บุญธรรม
นายวิทวัติ บั้งทอง
นายวิทวัส พิสิฐจํานง
นายวิทศรุต คําพันธ
นายวิทาน ฉายา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๖๙
๓๙๗๐
๓๙๗๑
๓๙๗๒
๓๙๗๓
๓๙๗๔
๓๙๗๕
๓๙๗๖
๓๙๗๗
๓๙๗๘
๓๙๗๙
๓๙๘๐
๓๙๘๑
๓๙๘๒
๓๙๘๓
๓๙๘๔
๓๙๘๕
๓๙๘๖
๓๙๘๗
๓๙๘๘
๓๙๘๙
๓๙๙๐
๓๙๙๑
๓๙๙๒
๓๙๙๓
๓๙๙๔

นายวิทูร สุจริตธุระการ
นายวิทูล ตั้งแกว
นายวิทูล บินชัย
นายวิทูล พันเทศ
นายวิเทศ โพธิ์ทอง
นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์
นายวิธิวัติ รักษาภักดี
นายวิธี มัจฉาชาญ
นายวินัย คํางาม
นายวินัย คําจีนศรี
นายวินัย คํามูล
นายวินัย คําวิเศษ
นายวินัย จันทรหอม
นายวินัย ดาสั่ว
นายวินัย เตียงวัน
นายวินัย ปะสีรัมย
นายวินัย ปานโท
นายวินัย พิมาทัย
นายวินัย ลอยเจริญ
นายวินัย สารธนกุล
นายวินัย สุขชุม
นายวินัย สุวรรณเพ็ชร
นายวินัย อริยะเดช
นายวินัย ออนอาจ
นายวินิจ ชนะเคราะห
นายวินิจ ภูสิทธิอัคคโชติ

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๙๕
๓๙๙๖
๓๙๙๗
๓๙๙๘
๓๙๙๙
๔๐๐๐
๔๐๐๑
๔๐๐๒
๔๐๐๓
๔๐๐๔
๔๐๐๕
๔๐๐๖
๔๐๐๗
๔๐๐๘
๔๐๐๙
๔๐๑๐
๔๐๑๑
๔๐๑๒
๔๐๑๓
๔๐๑๔
๔๐๑๕
๔๐๑๖
๔๐๑๗
๔๐๑๘
๔๐๑๙
๔๐๒๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวินิจ อินทานุกูล
นายวิบูลย ทิพยลม
นายวิบูลย เทืองนอย
นายวิบูลย พันธุประจวบ
นายวิบูลย ไมเลี้ยง
นายวิบูลย ราชอุดม
นายวิมล บรรณะทอง
นายวิมล ปรักมาตย
นายวิมาน คุมคง
นายวิมุติ จิตสํารวย
นายวิยนต แฝงทรัพย
นายวิระ แสงอุไร
นายวิรัช เขียวชะอุม
นายวิรัช คุมโภคา
นายวิรัช ตานกลางดอน
นายวิรัช ติจันทึก
นายวิรัช ถิ่นหัวเตย
นายวิรัช ทองนาค
นายวิรัช เปยมอุดมสุข
วาที่รอยตรี วิรัช พรหมกุล
นายวิรัช พวงมณี
นายวิรัช ภูเล็ก
นายวิรัช มากมณี
นายวิรัช ศรีโกเศรษฐ
นายวิรัช ศรีประเสริฐ
นายวิรัตน กะตะศิลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๐๒๑
๔๐๒๒
๔๐๒๓
๔๐๒๔
๔๐๒๕
๔๐๒๖
๔๐๒๗
๔๐๒๘
๔๐๒๙
๔๐๓๐
๔๐๓๑
๔๐๓๒
๔๐๓๓
๔๐๓๔
๔๐๓๕
๔๐๓๖
๔๐๓๗
๔๐๓๘
๔๐๓๙
๔๐๔๐
๔๐๔๑
๔๐๔๒
๔๐๔๓
๔๐๔๔
๔๐๔๕
๔๐๔๖

นายวิรัตน ใจเสือ
นายวิรัตน ญาณะรมย
นายวิรัตน ติงมหาอินทร
นายวิรัตน ทาวดอน
นายวิรัตน นามวิเศษ
นายวิรัตน เนตรวีระ
นายวิรัตน ภูชาดา
นายวิรัตน สมใจ
นายวิรัตน หลามี
นายวิริต ชื่นเรือง
นายวิริยะพงษ สิทธิพา
นายวิโรจน กายราช
นายวิโรจน ใกลฝน
นายวิโรจน คอไผ
นายวิโรจน คําทา
นายวิโรจน คําบุญมา
นายวิโรจน คําพลอย
นายวิโรจน คําฟก
นายวิโรจน โคตรชนะ
นายวิโรจน ชูแกว
นายวิโรจน ติณพันธุ
นายวิโรจน ธรรมคํา
นายวิโรจน นามนาค
นายวิโรจน พิเคราะห
นายวิโรจน มะโนแจม
นายวิโรจน ราชปนติ๊บ

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๔๗
๔๐๔๘
๔๐๔๙
๔๐๕๐
๔๐๕๑
๔๐๕๒
๔๐๕๓
๔๐๕๔
๔๐๕๕
๔๐๕๖
๔๐๕๗
๔๐๕๘
๔๐๕๙
๔๐๖๐
๔๐๖๑
๔๐๖๒
๔๐๖๓
๔๐๖๔
๔๐๖๕
๔๐๖๖
๔๐๖๗
๔๐๖๘
๔๐๖๙
๔๐๗๐
๔๐๗๑
๔๐๗๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิโรจน วุนแกว
นายวิโรจน ศรีภักดี
นายวิโรจน สันหมาน
นายวิโรจน สุขวงศ
นายวิโรจน สุริเทศ
นายวิโรจน อินทนิล
นายวิลญัติ อุนชัย
นายวิลสันติ์ ฝนกาศ
นายวิลาศ คําภาวงษ
นายวิลาศ ศิริวุฒินนท
นายวิวรรธน เสารยะวิเศษณ
นายวิวัฒน กลาวิจารณ
นายวิวัฒน เดชพิพัฒนโภไคย
นายวิวัฒน แดงสกุล
นายวิวัฒน เรืองนรา
นายวิวัฒน สิงหนาค
นายวิวัฒน สิรพัธนโภคิน
นายวิวัฒน อุทัชกุล
นายวิศาล แดงประเสริฐ
นายวิศิษฎ นากแกว
นายวิศิษฐ เชยเกลี้ยง
นายวิศิษฐ โปรงสันเทียะ
นายวิเศษ ศรเพชร
นายวิเศษ สาลี
นายวิเศษ สุขทอง
นายวิษณุ ซายสุพรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๐๗๓
๔๐๗๔
๔๐๗๕
๔๐๗๖
๔๐๗๗
๔๐๗๘
๔๐๗๙
๔๐๘๐
๔๐๘๑
๔๐๘๒
๔๐๘๓
๔๐๘๔
๔๐๘๕
๔๐๘๖
๔๐๘๗
๔๐๘๘
๔๐๘๙
๔๐๙๐
๔๐๙๑
๔๐๙๒
๔๐๙๓
๔๐๙๔
๔๐๙๕
๔๐๙๖
๔๐๙๗
๔๐๙๘

นายวิษณุ ทรัพยสมบัติ
นายวิษณุ ทองจันทร
นายวิษณุ พานแพน
นายวิษณุ วัจนามัย
นายวิษณุ สูนานนท
นายวิสนุ วงษหาจักร
นายวิสัย ขันแกว
นายวิสัย สมประสงค
นายวิสิทธิ์ แกวคําแสน
จาตรี วิสิษฐ มีสิทธิกุล
นายวิสุทธิ แสนสุวรรณ
นายวิสุทธิ์ จัตุมิตร
นายวิสุทธิ์ จันทรปาน
นายวิสุทธิ์ ทองจินดา
นายวิสุทธิ์ ทองเต็ม
นายวิสุทธิ์ วิจิตรวงษ
นายวิสุทธิ์ ศรีประทุมภรณ
นายวิสูตร มวงหวาน
นายวิสูตร หนูอุไร
นายวิเสส แกวกํา
นายวีชัย อัคนิจ
นายวีนัส แกวปองปก
นายวีรกร มูลสาร
นายวีรกรณ ศรีธัญรัตน
นายวีรเกียรติ ศรีอนันต
นายวีรชัย คําไทย

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๙๙
๔๑๐๐
๔๑๐๑
๔๑๐๒
๔๑๐๓
๔๑๐๔
๔๑๐๕
๔๑๐๖
๔๑๐๗
๔๑๐๘
๔๑๐๙
๔๑๑๐
๔๑๑๑
๔๑๑๒
๔๑๑๓
๔๑๑๔
๔๑๑๕
๔๑๑๖
๔๑๑๗
๔๑๑๘
๔๑๑๙
๔๑๒๐
๔๑๒๑
๔๑๒๒
๔๑๒๓
๔๑๒๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวีรเดช นรินทรรัมย
นายวีรเทพ เนียมหัตถี
นายวีรพงษ พลที
นายวีรพงษ อโนราช
นายวีรพจน มณีชิษณุพงศ
นายวีรพนธ เหลาตน
นายวีรพล ชวยนา
นายวีรพล ปานกอง
นายวีรยุทธ ภูชํานิ
นายวีรยุทธ เลาหเรณู
นายวีรวัฒน เงินทอก
นายวีรวัฒน จุดดา
นายวีรวัฒน ทุมชาลี
นายวีรวัฒน ธรรมแสง
นายวีรวัฒน พรหมบุตร
นายวีรวัฒน วงศเจษฎาวณิชย
นายวีรวิทย ดุจจานุทัศน
นายวีรวุฒิ คําวงศ
นายวีรศักดิ์ ชัยปญญา
นายวีรศักดิ์ ทองดอนนอย
นายวีรศักดิ์ สมัครสมาน
นายวีระ กิ่งแกว
นายวีระ แกวกัลยา
นายวีระ ไชยคํา
นายวีระ ดุจดา
นายวีระ พุมไม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑๒๕
๔๑๒๖
๔๑๒๗
๔๑๒๘
๔๑๒๙
๔๑๓๐
๔๑๓๑
๔๑๓๒
๔๑๓๓
๔๑๓๔
๔๑๓๕
๔๑๓๖
๔๑๓๗
๔๑๓๘
๔๑๓๙
๔๑๔๐
๔๑๔๑
๔๑๔๒
๔๑๔๓
๔๑๔๔
๔๑๔๕
๔๑๔๖
๔๑๔๗
๔๑๔๘
๔๑๔๙
๔๑๕๐

นายวีระ รักงาม
นายวีระ วราพรม
นายวีระ ศรีโนนมวง
นายวีระ สุวรรณโค
นายวีระ เสนาวรรณ
นายวีระ เหงากันหา
นายวีระการณ กงเมง
นายวีระกิจ เมงอําพัน
วาที่รอยตรี วีระชัย กานิล
นายวีระชัย ขนันไพร
นายวีระชัย พรหมบุตร
นายวีระชัย วงศิริ
นายวีระชัย สุตะพันธ
นายวีระชัย เหนือโพธิ์ทอง
นายวีระชัย อินทรเกษม
นายวีระชาติ ไชยชาญ
นายวีระชาติ หารวาระ
นายวีระชาย กําเนิดมณี
นายวีระเดช พูนทรัพย
นายวีระเดช เวี่ยนวิเศษ
นายวีระพงษ ถาวงษกลาง
นายวีระพงษ นีไลยนาค
นายวีระพงษ พรรณโรจน
นายวีระพจน บัวศรี
นายวีระพร ลาทอง
นายวีระพล มหาวีระรัตน

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๕๑
๔๑๕๒
๔๑๕๓
๔๑๕๔
๔๑๕๕
๔๑๕๖
๔๑๕๗
๔๑๕๘
๔๑๕๙
๔๑๖๐
๔๑๖๑
๔๑๖๒
๔๑๖๓
๔๑๖๔
๔๑๖๕
๔๑๖๖
๔๑๖๗
๔๑๖๘
๔๑๖๙
๔๑๗๐
๔๑๗๑
๔๑๗๒
๔๑๗๓
๔๑๗๔
๔๑๗๕
๔๑๗๖

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวีระพันธ พรมคํานอย
นายวีระพันธ เสงี่ยมศักดิ์
นายวีระยุทธ กุมพันธ
นายวีระยุทธ ทองนุช
นายวีระยุทธ ยนยุบล
นายวีระยุทธ ศิริรัตน
นายวีระวัฒน นะที
นายวีระวัฒน พินิจธนสาร
นายวีระวัฒน เพ็ชรฉกรรจ
นายวีระวัฒน วัฒนา
นายวีระวัฒน วิทยอุดม
นายวีระวุฒิ วงศวันดี
นายวีระศักดิ์ จิตะรักษ
นายวีระศักดิ์ ใจงาม
นายวีระศักดิ์ บางโรย
นายวีระศักดิ์ ปตตาลาโพธิ์
นายวีระศักดิ์ พฤกษาเทเวศ
นายวีระศักดิ์ พลมณี
นายวีระศักดิ์ พินิจ
นายวีระศักดิ์ วงศมโนธรรม
นายวีระศักดิ์ วิริยะสมบัติ
นายวีระศักดิ์ ศรีถาพร
นายวีระศักดิ์ สุภาพ
นายวีระศักดิ์ สุวรรณวงค
นายวีระศิลป เทพจิตร
นายวุฒิ แกวสารถี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑๗๗
๔๑๗๘
๔๑๗๙
๔๑๘๐
๔๑๘๑
๔๑๘๒
๔๑๘๓
๔๑๘๔
๔๑๘๕
๔๑๘๖
๔๑๘๗
๔๑๘๘
๔๑๘๙
๔๑๙๐
๔๑๙๑
๔๑๙๒
๔๑๙๓
๔๑๙๔
๔๑๙๕
๔๑๙๖
๔๑๙๗
๔๑๙๘
๔๑๙๙
๔๒๐๐
๔๒๐๑
๔๒๐๒

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายวุฒิ บุตรสุริย
นายวุฒิ พรหมรัตนไพศาล
นายวุฒิไกร กิขุนทด
นายวุฒิไกร กิ่งแกว
นายวุฒิไกร เลื่อนแปน
นายวุฒิชัย ไชยกาศ
นายวุฒิชัย บุญหล่ํา
นายวุฒิชัย หงษบินมา
นายวุฒิเดช ผันผาย
นายวุฒิธนะ ศิริจุมพลพงษ
นายวุฒินันท สวัสดิวงษ
นายวุฒินันท อันทะชัย
วาที่รอยตรี วุฒินัย ประชานุเคราะห
นายวุฒิพงศ ศศิวิบูลยวงศ
นายวุฒิพงษ แทนคํา
นายวุฒิพงษ พงษประดิษฐ
นายวุฒิพงษ ภิบาลศิลป
นายวุฒิพงษ วงษชู
นายวุฒิพงษ ศรีมูล
นายวุฒิพงษ โสภากุล
นายวุฒิพร ใจสงบ
นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลา
นายวุฒิศักดิ์ ถนัดคา
นายวุฒิศักดิ์ บุญยืน
นายวุฒิศักดิ์ วงศาสุข
นายวุฒิโส คงผอม

๔๒๐๓
๔๒๐๔
๔๒๐๕
๔๒๐๖
๔๒๐๗
๔๒๐๘
๔๒๐๙
๔๒๑๐
๔๒๑๑
๔๒๑๒
๔๒๑๓
๔๒๑๔
๔๒๑๕
๔๒๑๖
๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑
๔๒๒๒
๔๒๒๓
๔๒๒๔
๔๒๒๕
๔๒๒๖
๔๒๒๗
๔๒๒๘

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเวชยันต อาศนะ
นายเวโรจน สาแกว
นายเวียงชัย พลวงศา
นายเวียงชัย ลุนภูงา
นายเวียงศักดิ์ มาเอียด
นายแวง พลบุรี
นายแวบือราเฮง แวบราเฮง
นายศตภิษัช ไกรษี
นายศตรรฆ ประจงค
นายศตรัฐ พลมณี
นายศตวรรษ ทุนกอง
สิบเอก ศรศักดิ์ เครืออินทร
นายศรศิลป ชุมศรี
นายศรัญู เปลรินทร
นายศรัญยุทธ วิริยสถิตยกุล
นายศรัณย ศรลัมพ
นายศรัณย ศรีมะเริง
นายศรัทธา แทนดี
นายศรัทธา เหมือนถนอม
นายศรันยู พระโนเรศ
นายศรายุทธ ตาสี
นายศรายุทธ รัตนปญญา
วาที่รอยตรี ศรายุทธ ศรนารายณ
นายศรายุทธ ศรีพิทักษ
นายศรายุทธ สุทธิผลิน
นายศราวุฒิ บุระพวง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๒๒๙
๔๒๓๐
๔๒๓๑
๔๒๓๒
๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑
๔๒๔๒
๔๒๔๓
๔๒๔๔
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗
๔๒๔๘
๔๒๔๙
๔๒๕๐
๔๒๕๑
๔๒๕๒
๔๒๕๓
๔๒๕๔

นายศราวุธ กัลปดี
นายศราวุธ ไชยเจริญ
นายศราวุธ เปลงชัย
นายศราวุธ เพ็ญพักตร
นายศราวุธ รูปญญา
นายศราวุธ โรจนาวรรณ
นายศราวุธ วิเศษวงษา
นายศราวุธ ศรีประภา
นายศราวุธ อันโนนจารย
นายศราวุธ อาจวิชัย
นายศริวัฒน พรวรศักดิ์
นายศรีณรงค จรอนันต
นายศรีเดช คําภีระ
นายศรีเทือง อุทโท
นายศรีพัฒ ริยาพันธ
นายศรีศักดิ์ พูลสมบัติ
นายศรีศักดิ์ วงศประสิทธิ์
นายศรีศักดิ์ สมบูรณ
นายศรีศักดิ์ สระเพ็ชร
นายศรีสุนทร สงเสริม
นายศรีสุวรรณ พรรณขาม
นายศฤงคาร เรืองการินทร
นายศักดา กัลยากาญจน
นายศักดา จันทรฝอย
นายศักดา จําปาหอม
นายศักดา ไพสมบูรณ

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๕๕
๔๒๕๖
๔๒๕๗
๔๒๕๘
๔๒๕๙
๔๒๖๐
๔๒๖๑
๔๒๖๒
๔๒๖๓
๔๒๖๔
๔๒๖๕
๔๒๖๖
๔๒๖๗
๔๒๖๘
๔๒๖๙
๔๒๗๐
๔๒๗๑
๔๒๗๒
๔๒๗๓
๔๒๗๔
๔๒๗๕
๔๒๗๖
๔๒๗๗
๔๒๗๘
๔๒๗๙
๔๒๘๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายศักดา วัจนพิสิฐ
นายศักดา สินธุระวิทย
นายศักดา อุปชัย
นายศักดิ์ ทรงศรี
นายศักดิ์ ละมูล
นายศักดิ์ขจร อัตติยะ
นายศักดิ์ชัย แกวอินทร
นายศักดิ์ชัย ครูแกว
นายศักดิ์ชัย บุตรแสนโคตร
นายศักดิ์ชัย แสนณรงค
นายศักดิ์ชัย อินทรธิวงศ
นายศักดิ์ชาติ บุญมานาง
นายศักดิ์ณรงค ยอดพานิช
นายศักดิ์ดา กาชัย
นายศักดิ์ดา แกนจันทร
นายศักดิ์ดา คําหวาน
นายศักดิ์ดา ทวีตั๊งตระกูล
นายศักดิ์ดา โพธิ์ผลิ
นายศักดิ์ดา สมยา
นายศักดิ์ศรี กลัดปรี
นายศักดิ์สิทธิ์ เดชราช
นายศักดิ์สิทธิ์ แรทอง
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส
นายศักดิ์สิทธิ์ สุมมาตย
นายศักดิ์สุนทร กมลรัตน
วาที่รอยตรี ศักดิ์เสนีย อึงสะกาว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๒๘๑
๔๒๘๒
๔๒๘๓
๔๒๘๔
๔๒๘๕
๔๒๘๖
๔๒๘๗
๔๒๘๘
๔๒๘๙
๔๒๙๐
๔๒๙๑
๔๒๙๒
๔๒๙๓
๔๒๙๔
๔๒๙๕
๔๒๙๖
๔๒๙๗
๔๒๙๘
๔๒๙๙
๔๓๐๐
๔๓๐๑
๔๓๐๒
๔๓๐๓
๔๓๐๔
๔๓๐๕
๔๓๐๖

นายศักดิ์อนันต จั้นอรัญ
นายศักรินทร ปรากฏรัตน
นายศักรินทร หอมกลิ่น
นายศานิต มีพวง
นายศาสตรศิลป ฝายสูญ
นายศาสตรา ปาสาบุตร
นายศิตณศักดิ์ สิงขรรักษ
วาที่รอยตรี ศิรภพ ชํานาญดี
นายศิระ ชะอินทรวงศ
นายศิระณัฐพล โลหนารายณ
นายศิรัชฎ สุมน
นายศิริ จันทะพล
วาที่รอยตรี ศิริ นารีสา
นายศิริ ยศถา
นายศิริ สัตถาผล
นายศิริชัย เชื้อพล
นายศิริชัย ตรีตรานนท
นายศิริชัย ปนศิริ
นายศิริชัย พันธุกิติยะ
นายศิริชัย พุดหลา
นายศิริโชค ปกการะโถ
นายศิรินทร เวชวงษ
นายศิริพงษ จําใช
นายศิริพงษ เหงาสุวรรณ
นายศิริพันธ ศูนยจันทร
นายศิริภัทร จันทมงคล

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๐๗
๔๓๐๘
๔๓๐๙
๔๓๑๐
๔๓๑๑
๔๓๑๒
๔๓๑๓
๔๓๑๔
๔๓๑๕
๔๓๑๖
๔๓๑๗
๔๓๑๘
๔๓๑๙
๔๓๒๐
๔๓๒๑
๔๓๒๒
๔๓๒๓
๔๓๒๔
๔๓๒๕
๔๓๒๖
๔๓๒๗
๔๓๒๘
๔๓๒๙
๔๓๓๐
๔๓๓๑
๔๓๓๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายศิริวัฒน เข็มทอง
วาที่รอยตรี ศิริวัฒน ทัดเที่ยง
นายศิริวัฒน วรนาม
นายศิริศักดิ์ ขําสุวรรณ
นายศิริศักดิ์ สุวรรณไตรย
นายศิโรตม เพ็งธรรม
นายศิลปกร นอมในธรรม
นายศิลปชัย นันตโลหิต
นายศิลปธรณ ดําเพ็ง
นายศิลา คําฟู
นายศิวะ มะโนขันธ
นายศิวัฒ พูนแสง
วาที่รอยตรี ศุกรี กะรัมย
นายศุกล อุนผาง
นายศุภกร กองทุน
วาที่รอยตรี ศุภกร พรสวางกุล
นายศุภกฤต บุญจินนา
วาที่รอยเอก ศุภกฤต เรืองสมบัติ
นายศุภกฤษณ สุทธิชา
นายศุภกันต พึ่งแยม
นายศุภกิจ ดวงทอง
นายศุภกิจ พุทธา
นายศุภกิจ วิชัยรัมย
นายศุภชัย ชมดี
นายศุภชัย ทองนํา
นายศุภชัย ทานกระโทก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๓๓๓
๔๓๓๔
๔๓๓๕
๔๓๓๖
๔๓๓๗
๔๓๓๘
๔๓๓๙
๔๓๔๐
๔๓๔๑
๔๓๔๒
๔๓๔๓
๔๓๔๔
๔๓๔๕
๔๓๔๖
๔๓๔๗
๔๓๔๘
๔๓๔๙
๔๓๕๐
๔๓๕๑
๔๓๕๒
๔๓๕๓
๔๓๕๔
๔๓๕๕
๔๓๕๖
๔๓๕๗
๔๓๕๘

นายศุภชัย พิมพาเลีย
วาที่รอยตรี ศุภชัย พูนผล
นายศุภชัย แพงคํา
นายศุภชัย รอดคลองตัน
นายศุภชัย วัฒนาสุข
นายศุภชัย ศรีหาใต
นายศุภชัย หนูแกนเพชร
นายศุภโชค ดลประสิทธิ์
นายศุภโชติ ดํารงรักษ
นายศุภณัฐ เหลาคนคา
นายศุภธนิศร บุญเติม
นายศุภผล กุศลชู
นายศุภพงค รวมจิตร
นายศุภฤกษ มหาวัน
นายศุภลักษณ ศรีบุตตะ
นายศุภลักษณ อุดมศิริไพศาล
นายศุภวัฒน รัตนนิยม
นายศุภวัฒน เลิศสมุทรเทพาดล
นายศุภศิษฏ พิทยศักดิ์
นายศุภสัณห แกวสําราญ
วาที่รอยตรี ศุภสิทธิ์ มรกฎ
นายศุภสิทธิ์ ลือชา
นายศุภักชัย นามลุน
นายศุภากร ธรรมศุภโกศล
นายเศกสรรค วัฒนบุตร
นายเศกสิทธิ์ ประมูลศิลป

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๕๙
๔๓๖๐
๔๓๖๑
๔๓๖๒
๔๓๖๓
๔๓๖๔
๔๓๖๕
๔๓๖๖
๔๓๖๗
๔๓๖๘
๔๓๖๙
๔๓๗๐
๔๓๗๑
๔๓๗๒
๔๓๗๓
๔๓๗๔
๔๓๗๕
๔๓๗๖
๔๓๗๗
๔๓๗๘
๔๓๗๙
๔๓๘๐
๔๓๘๑
๔๓๘๒
๔๓๘๓
๔๓๘๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเศรษฐ คุณทาบุตร
นายเศรษฐ บุญขาย
นายเศรษฐพงษ อุนทานนท
นายเศรษฐศักดิ์ ไสยาสน
พันจาเอก เศวต อวยจินดา
นายษัฑวัต สุดานิช
นายสกล ใจตรง
นายสกล เติมญวน
นายสกล วิริยาภิรมย
นายสงกรานต จันทรตะ
นายสงกรานต พรมมินทร
นายสงกรานต รัศมีจันทร
นายสงกรานต สุสุทธิ
นายสงค ดุลนีย
นายสงคราม มังคะละ
นายสงบ นุนตรี
นายสงวน บุดดีพันธ
นายสงวน เยี้ยมผา
นายสงวน เสาเกลียว
นายสงวนศักดิ์ คําศรี
นายสงวนศักดิ์ จันทรหัวโทน
นายสงศักดิ์ ปญญาจิระ
นายสงา บุดดาลี
นายสงา บุราณรมย
นายสงา ศรีโยวงศ
นายสงา หอมจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๓๘๕
๔๓๘๖
๔๓๘๗
๔๓๘๘
๔๓๘๙
๔๓๙๐
๔๓๙๑
๔๓๙๒
๔๓๙๓
๔๓๙๔
๔๓๙๕
๔๓๙๖
๔๓๙๗
๔๓๙๘
๔๓๙๙
๔๔๐๐
๔๔๐๑
๔๔๐๒
๔๔๐๓
๔๔๐๔
๔๔๐๕
๔๔๐๖
๔๔๐๗
๔๔๐๘
๔๔๐๙
๔๔๑๐

นายสด ไพฑูรย
นายสถาพร กรีธาธร
นายสถาพร คงพันธุ
นายสถาพร งามสอน
นายสถาพร จันทรพราหมณ
นายสถาพร เจริญเตีย
นายสถาพร ชื่นจิต
นายสถาพร ไตรพิษ
นายสถาพร ทัพเจริญ
นายสถาพร โลมารักษ
นายสถาพร แสงรัตน
นายสถิต เนตรวรนันท
นายสถิต ประดิษฐคลาย
นายสถิต พงษาปาน
นายสถิตย เกตุเล็ก
นายสถิตย ขาวปอน
นายสถิตย จันดาโชติ
นายสถิตย ศรีรุวัฒน
นายสถิตย สมมาตร
นายสนชัย ทวีอินทร
นายสนทยา เจริญพันธ
นายสนธยา แกวไชยะ
นายสนธยา นุยหวยแกว
นายสนธยา ภูคาขาย
นายสนธยา มันทะ
นายสนธยา รอดแสวง

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๑๑
๔๔๑๒
๔๔๑๓
๔๔๑๔
๔๔๑๕
๔๔๑๖
๔๔๑๗
๔๔๑๘
๔๔๑๙
๔๔๒๐
๔๔๒๑
๔๔๒๒
๔๔๒๓
๔๔๒๔
๔๔๒๕
๔๔๒๖
๔๔๒๗
๔๔๒๘
๔๔๒๙
๔๔๓๐
๔๔๓๑
๔๔๓๒
๔๔๓๓
๔๔๓๔
๔๔๓๕
๔๔๓๖

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสนธยา รื่นภาคเพ็ชร
นายสนธยา หลักทอง
นายสนอง คําทอง
นายสนอง โคตรสีเขียว
นายสนอง เดชทะสอน
นายสนอง ตูลเพ็ง
นายสนอง นามมูลตรี
นายสนอง วิเศษนคร
นายสนอง วิเศษสังข
นายสนอง ศิลปกุล
นายสนอง สมาธิ
นายสนอง อัดแสง
นายสนอง อุสา
นายสนั่น ทองแผน
นายสนั่น มากพูน
นายสนั่น อินทรวิเศษ
นายสนันท มณีโสะ
นายสนิ เจอะสุข
นายสนิท การเพียร
นายสนิท แกวหนองแสง
นายสนิท เชื้อเพชร
นายสนิท นิลบุตร
นายสนิท พุทธชาติ
นายสนิท เพ็งธรรม
นายสนิท แยมจํานัน
นายสนิท สกุลมณี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๔๓๗
๔๔๓๘
๔๔๓๙
๔๔๔๐
๔๔๔๑
๔๔๔๒
๔๔๔๓
๔๔๔๔
๔๔๔๕
๔๔๔๖
๔๔๔๗
๔๔๔๘
๔๔๔๙
๔๔๕๐
๔๔๕๑
๔๔๕๒
๔๔๕๓
๔๔๕๔
๔๔๕๕
๔๔๕๖
๔๔๕๗
๔๔๕๘
๔๔๕๙
๔๔๖๐
๔๔๖๑
๔๔๖๒

นายสนิท อนันต
นายสพล ชูทอง
นายสม ภูคําศักดิ์
นายสมกิจ อาจจุฬา
นายสมเกียรติ กลั่นกําเนิด
วาที่พันตรี สมเกียรติ แกวทอง
นายสมเกียรติ แกวศิริ
นายสมเกียรติ คุมนายอ
นายสมเกียรติ เครื่องวิชา
นายสมเกียรติ จรูญรักษ
นายสมเกียรติ ทองนวล
นายสมเกียรติ นิยมรัตน
นายสมเกียรติ นิลเกตุ
นายสมเกียรติ แนวคําดี
นายสมเกียรติ ปลอดอักษร
นายสมเกียรติ พิมพันธุ
นายสมเกียรติ พึ่งคุณไตรรัตน
นายสมเกียรติ พุมมาลา
นายสมเกียรติ ภักดีนรินทร
นายสมเกียรติ มัททวีวงศ
นายสมเกียรติ มัธยมนันทน
นายสมเกียรติ เรียบรอย
นายสมเกียรติ ฤทธิพิณ
นายสมเกียรติ ลองแดง
นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์
นายสมเกียรติ สงวนวงษ

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๖๓
๔๔๖๔
๔๔๖๕
๔๔๖๖
๔๔๖๗
๔๔๖๘
๔๔๖๙
๔๔๗๐
๔๔๗๑
๔๔๗๒
๔๔๗๓
๔๔๗๔
๔๔๗๕
๔๔๗๖
๔๔๗๗
๔๔๗๘
๔๔๗๙
๔๔๘๐
๔๔๘๑
๔๔๘๒
๔๔๘๓
๔๔๘๔
๔๔๘๕
๔๔๘๖
๔๔๘๗
๔๔๘๘

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมเกียรติ สมคิด
นายสมเกียรติ สมสงวน
นายสมเกียรติ ไสยเลิศ
นายสมเกียรติ อมรลักษณ
นายสมเกียรติ อุนทาว
นายสมแกว จอมทอง
วาที่รอยตรี สมควร กงเงิน
นายสมควร กะรัตน
นายสมควร เขียมสุวรรณ
นายสมควร ไขแกว
นายสมควร คํามะณีจันทร
นายสมควร จิตรดา
นายสมควร ชูชีพ
นายสมควร เชื้อเมืองพาน
นายสมควร ดะนัย
นายสมควร ทับทิม
นายสมควร ผาสุขธรรม
นายสมควร พูลทอง
นายสมควร มีวุฒิ
นายสมควร รัชตวิมล
นายสมควร ศรีชมภู
นายสมควร สุรเนตร
นายสมควร อินทสังข
นายสมคิด กันบุญ
นายสมคิด เครือบุญ
นายสมคิด เจริญสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๔๘๙
๔๔๙๐
๔๔๙๑
๔๔๙๒
๔๔๙๓
๔๔๙๔
๔๔๙๕
๔๔๙๖
๔๔๙๗
๔๔๙๘
๔๔๙๙
๔๕๐๐
๔๕๐๑
๔๕๐๒
๔๕๐๓
๔๕๐๔
๔๕๐๕
๔๕๐๖
๔๕๐๗
๔๕๐๘
๔๕๐๙
๔๕๑๐
๔๕๑๑
๔๕๑๒
๔๕๑๓
๔๕๑๔

นายสมคิด โชติศรี
นายสมคิด บุตรสนม
นายสมคิด ปทุมวัน
นายสมคิด ประครองญาติ
นายสมคิด แปนุน
นายสมคิด แพงจันทร
นายสมคิด ไพรบูรณ
นายสมคิด มหาเสนา
นายสมคิด มีธรรม
นายสมคิด ศรีบุระ
สิบเอก สมคิด ศรีสุนาครัว
นายสมคิด สอนรอด
นายสมคิด อุดชุมนารี
นายสมคิด อุบาลี
วาที่รอยตรี สมจิต กําแพงคํา
นายสมจิต เกตจูม
นายสมจิต ปญจะแกว
นายสมจิต ศิริเคน
นายสมจิต สิงหทอง
นายสมจิต สุนารักษ
นายสมจิตต ดาก่ํา
นายสมจิตร คําภูเงิน
นายสมจิตร เจริญสุข
นายสมจิตร ธรรมริตร
นายสมจิตร ธิมาไชย
นายสมจิตร พุทธวงษ

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๑๕
๔๕๑๖
๔๕๑๗
๔๕๑๘
๔๕๑๙
๔๕๒๐
๔๕๒๑
๔๕๒๒
๔๕๒๓
๔๕๒๔
๔๕๒๕
๔๕๒๖
๔๕๒๗
๔๕๒๘
๔๕๒๙
๔๕๓๐
๔๕๓๑
๔๕๓๒
๔๕๓๓
๔๕๓๔
๔๕๓๕
๔๕๓๖
๔๕๓๗
๔๕๓๘
๔๕๓๙
๔๕๔๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมจิตร วาระโก
นายสมจิตร เหมภูมิ
นายสมจิน สังขชัย
นายสมจินต นนทศรีราช
นายสมเจต ปลักปลา
จาสิบเอก สมเจตน ยอดเพชร
นายสมเจน นิเวทมโอฬาร
นายสมใจ กิ่งคํา
นายสมใจ คงเหลือ
นายสมใจ ชนะนา
นายสมใจ นอยเทียม
นายสมใจ พลเยี่ยม
นายสมใจ มูลออน
นายสมใจ วิเศษทักษิณ
นายสมใจ สิ่วไธสง
นายสมใจ หิมะวัน
นายสมใจ ออนตา
นายสมชัย จารุจิตร
นายสมชัย ไตรโยธี
นายสมชัย บุญลอด
นายสมชัย พาโนมัย
นายสมชัย ยืนยง
นายสมชัย รัตนบุรี
นายสมชัย อุณาพรหม
นายสมชาติ เครือวัลย
นายสมชาย คลองชอบ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕๔๑
๔๕๔๒
๔๕๔๓
๔๕๔๔
๔๕๔๕
๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒
๔๕๕๓
๔๕๕๔
๔๕๕๕
๔๕๕๖
๔๕๕๗
๔๕๕๘
๔๕๕๙
๔๕๖๐
๔๕๖๑
๔๕๖๒
๔๕๖๓
๔๕๖๔
๔๕๖๕
๔๕๖๖

นายสมชาย จีนแฉง
วาที่รอยตรี สมชาย จีวร
นายสมชาย เจริญสุข
นายสมชาย ชินโคตรพงษ
นายสมชาย เชาวนดี
นายสมชาย ตั้งตรง
นายสมชาย นวลเพ็ชร
นายสมชาย นันทเสน
นายสมชาย บางทวี
นายสมชาย บานไร
นายสมชาย บุษบงค
นายสมชาย ปญญาดี
นายสมชาย ปานภูมิ
นายสมชาย เปยมบุญ
นายสมชาย พรามสุภา
นายสมชาย พวงโต
นายสมชาย พุมบานเย็น
นายสมชาย พูลเจริญ
นายสมชาย ภุมรินทร
นายสมชาย มะรัตน
นายสมชาย มีสุวรรณ
นายสมชาย ยิ่งคําแหง
นายสมชาย ระติเดช
นายสมชาย รื่นภาคทรัพย
นายสมชาย รุงพานิช
นายสมชาย รูปหลอ

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๖๗
๔๕๖๘
๔๕๖๙
๔๕๗๐
๔๕๗๑
๔๕๗๒
๔๕๗๓
๔๕๗๔
๔๕๗๕
๔๕๗๖
๔๕๗๗
๔๕๗๘
๔๕๗๙
๔๕๘๐
๔๕๘๑
๔๕๘๒
๔๕๘๓
๔๕๘๔
๔๕๘๕
๔๕๘๖
๔๕๘๗
๔๕๘๘
๔๕๘๙
๔๕๙๐
๔๕๙๑
๔๕๙๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
วาที่รอยตรี สมชาย เลิศภัทรมนัส
นายสมชาย วงคชัย
นายสมชาย วันเฟองฟู
นายสมชาย วัลลภธารี
นายสมชาย ศรีฉ่ําพันธ
วาที่พันตรี สมชาย ศรีรักษา
นายสมชาย สูนกามรัตน
นายสมชาย แสงอิ่ม
นายสมชาย หอมหวล
นายสมชาย เหลืองออน
นายสมชาย อินทะเสน
นายสมชาย อุตสาหะ
นายสมชิด พลายอราม
นายสมเชื้อ ยอดสิงห
นายสมโชค ซุนอื้อ
นายสมโชค สิงหเกลี้ยง
นายสมดี พรหนองแสน
นายสมเด็จ เจริญผล
นายสมเด็จ หารสุโพธิ์
นายสมเดช ธูปขุนทด
นายสมเดช ศิริบุตร
นายสมเดช สะเทินรัมย
นายสมเดช สุขสาลี
นายสมถวิล จุนหัวโทน
นายสมถวิล ถวิลการ
นายสมทรง ยันตชมภู

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕๙๓
๔๕๙๔
๔๕๙๕
๔๕๙๖
๔๕๙๗
๔๕๙๘
๔๕๙๙
๔๖๐๐
๔๖๐๑
๔๖๐๒
๔๖๐๓
๔๖๐๔
๔๖๐๕
๔๖๐๖
๔๖๐๗
๔๖๐๘
๔๖๐๙
๔๖๑๐
๔๖๑๑
๔๖๑๒
๔๖๑๓
๔๖๑๔
๔๖๑๕
๔๖๑๖
๔๖๑๗
๔๖๑๘

นายสมทัด วังคะฮาต
นายสมนึก กอนกลีบ
นายสมนึก การเกษ
นายสมนึก แกวแยม
นายสมนึก คําเจริญ
นายสมนึก คําประภา
นายสมนึก ไชยชาญยุทธ
นายสมนึก นอมสูงเนิน
นายสมนึก โนริรัตน
นายสมนึก ประกอบนันท
นายสมนึก ผงทวี
นายสมนึก พงษเทพิน
นายสมนึก พงษสกุล
นายสมนึก พรรณขาม
นายสมนึก มุงคุณแสน
นายสมนึก รุงรัตน
นายสมนึก วังเอก
นายสมนึก ศรีนคร
สิบเอก สมนึก สุขเอี่ยม
นายสมนึก แสงนรินทร
นายสมนึก หนูแทน
นายสมนึก อาจยะศรี
นายสมนึก อายงาว
นายสมบัติ กองจันทร
วาที่รอยตรี สมบัติ เกิดเพชร
นายสมบัติ แกวศรี

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๑๙
๔๖๒๐
๔๖๒๑
๔๖๒๒
๔๖๒๓
๔๖๒๔
๔๖๒๕
๔๖๒๖
๔๖๒๗
๔๖๒๘
๔๖๒๙
๔๖๓๐
๔๖๓๑
๔๖๓๒
๔๖๓๓
๔๖๓๔
๔๖๓๕
๔๖๓๖
๔๖๓๗
๔๖๓๘
๔๖๓๙
๔๖๔๐
๔๖๔๑
๔๖๔๒
๔๖๔๓
๔๖๔๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมบัติ เงาชัยภูมิ
นายสมบัติ จันทรสุริยะ
นายสมบัติ จันทะแสน
นายสมบัติ เจือบุญ
นายสมบัติ ชมชายผล
นายสมบัติ แชมชื่น
นายสมบัติ ไชยศร
นายสมบัติ ซื่อตรง
นายสมบัติ ทรัพยศรี
นายสมบัติ ทอดเสียง
นายสมบัติ ทาโคตร
นายสมบัติ นิชเปยม
นายสมบัติ ประธาน
นายสมบัติ ประสงค
นายสมบัติ ปญญาคง
นายสมบัติ พวงศิริ
นายสมบัติ พูลเพิ่ม
นายสมบัติ รุงสวาง
นายสมบัติ ศรีเพ็ชร
นายสมบัติ ศักดิ์สูง
นายสมบัติ สิริวงศเครือ
นายสมบัติ แสงทองคําสุก
นายสมบุญ พุทธวงศ
นายสมบุญ เสารปา
นายสมบูรณ ขุนไพชิต
นายสมบูรณ คําพิมพ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๖๔๕
๔๖๔๖
๔๖๔๗
๔๖๔๘
๔๖๔๙
๔๖๕๐
๔๖๕๑
๔๖๕๒
๔๖๕๓
๔๖๕๔
๔๖๕๕
๔๖๕๖
๔๖๕๗
๔๖๕๘
๔๖๕๙
๔๖๖๐
๔๖๖๑
๔๖๖๒
๔๖๖๓
๔๖๖๔
๔๖๖๕
๔๖๖๖
๔๖๖๗
๔๖๖๘
๔๖๖๙
๔๖๗๐

นายสมบูรณ คําศรีระภาพ
นายสมบูรณ จงรักษ
นายสมบูรณ จิรวัฒนศิวาพร
สิบตํารวจตรี สมบูรณ ชัยทอง
นายสมบูรณ ชูหอยทอง
นายสมบูรณ บุญเชิด
นายสมบูรณ พรหมปญญา
นายสมบูรณ ภูระหงษ
นายสมบูรณ วงษสุวรรณ
นายสมบูรณ ศรีลุปะบาต
นายสมบูรณ ษมากิตติ
นายสมบูรณ สังวระ
นายสมบูรณ สุขเจริญ
นายสมบูรณ หนูเกลี้ยง
นายสมบูรณ อุบลกาญจน
นายสมปราชญ ออนตาม
นายสมปอง ชูวิลัย
นายสมปอง ฐิติพัชรวงศ
นายสมปอง เตงชู
นายสมปอง นักการรอง
นายสมปอง ลิ้มตระกูล
นายสมปอง อินทรงาม
นายสมพงค เพียรพล
นายสมพงศ ชวยชู
นายสมพงศ ไชยเจริญ
นายสมพงษ กะวิกุล

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๗๑
๔๖๗๒
๔๖๗๓
๔๖๗๔
๔๖๗๕
๔๖๗๖
๔๖๗๗
๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗
๔๖๘๘
๔๖๘๙
๔๖๙๐
๔๖๙๑
๔๖๙๒
๔๖๙๓
๔๖๙๔
๔๖๙๕
๔๖๙๖

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมพงษ เกศีนิลพรรณ
นายสมพงษ เกษร
นายสมพงษ โคตรทม
นายสมพงษ ชูมากเลี่ยม
นายสมพงษ ทองอยู
นายสมพงษ นอยพันธุ
นายสมพงษ บุญญะ
นายสมพงษ ปานหงษ
นายสมพงษ พรมเกตุ
นายสมพงษ ไพรสิงห
นายสมพงษ เลาลักษณจรรยา
นายสมพงษ ศรีทอง
นายสมพงษ ศิริชัย
นายสมพงษ สมานทรัพย
นายสมพงษ สัยเขียนวงษ
นายสมพงษ สายวงศปญญา
นายสมพงษ แสงกลา
นายสมพงษ โสมสุข
นายสมพงษ อัสสาภัย
นายสมพร กตะศิลา
นายสมพร เกตุแกว
นายสมพร แกวซัง
นายสมพร โกศิริสัญต
นายสมพร แข็งพิลา
นายสมพร คงดี
นายสมพร คลองยุทธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๖๙๗
๔๖๙๘
๔๖๙๙
๔๗๐๐
๔๗๐๑
๔๗๐๒
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
๔๗๐๖
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙
๔๗๑๐
๔๗๑๑
๔๗๑๒
๔๗๑๓
๔๗๑๔
๔๗๑๕
๔๗๑๖
๔๗๑๗
๔๗๑๘
๔๗๑๙
๔๗๒๐
๔๗๒๑
๔๗๒๒

นายสมพร คําหงษา
นายสมพร ใจบุญนอก
นายสมพร ชัยดิษฐ
วาที่รอยตรี สมพร ดวงคอม
นายสมพร นวลปนยอง
นายสมพร บุงทอง
นายสมพร บุญประมวล
นายสมพร พิศงาม
วาที่รอยตรี สมพร เมธสุทธิ์
นายสมพร รอดดวยบุญ
นายสมพร วัฒนยืนยง
นายสมพร ศรีโคตรโพธิ์
นายสมพร สนธิเพ็ชร
นายสมพร สอดศรี
นายสมพร เสนเสนา
นายสมพร โฮชิน
นายสมพล วงคราชา
วาที่รอยตรี สมพล ศรีผึ้ง
นายสมพล สมภักดี
นายสมพล อินทรัตน
นายสมพัน ยะสะกะ
นายสมพิศ แรงนอย
นายสมพุด เกตขจร
นายสมเพชร ปนซางคอน
นายสมเพชร มัชปะโม
นายสมเพียร เนื้อมั่น

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๒๓
๔๗๒๔
๔๗๒๕
๔๗๒๖
๔๗๒๗
๔๗๒๘
๔๗๒๙
๔๗๓๐
๔๗๓๑
๔๗๓๒
๔๗๓๓
๔๗๓๔
๔๗๓๕
๔๗๓๖
๔๗๓๗
๔๗๓๘
๔๗๓๙
๔๗๔๐
๔๗๔๑
๔๗๔๒
๔๗๔๓
๔๗๔๔
๔๗๔๕
๔๗๔๖
๔๗๔๗
๔๗๔๘

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมเพียร ศิลปวาที
นายสมภพ ขจรบุญ
นายสมภพ ดอกดวง
นายสมภพ บุญเที่ยงตรง
นายสมภพ วงศศรีเผือก
นายสมภพ วงษโสภา
นายสมภาพ ไชยโย
นายสมภาร จันทะราช
นายสมภาร นิยม
นายสมภาส เดชสถิตย
นายสมภาส บุญมาลี
นายสมภูมิ พงศสุวรรณ
นายสมภูมิ รมสุข
นายสมโภชณ โพธิ์เกษม
นายสมโภชน ชุมมี
นายสมโภชน บุญมา
นายสมโภชน ผองใส
นายสมโภชน สุขรวม
นายสมมาตร สุวรรณทวี
นายสมมารถ แกวแจม
นายสมมารถ มังคลสุ
นายสมมิตร ธรรมโหร
นายสมมิตร สรรพอําไพ
นายสมยง ชวนรัมย
วาที่รอยตรี สมยงค มีแกว
นายสมยศ กันยาทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๗๔๙
๔๗๕๐
๔๗๕๑
๔๗๕๒
๔๗๕๓
๔๗๕๔
๔๗๕๕
๔๗๕๖
๔๗๕๗
๔๗๕๘
๔๗๕๙
๔๗๖๐
๔๗๖๑
๔๗๖๒
๔๗๖๓
๔๗๖๔
๔๗๖๕
๔๗๖๖
๔๗๖๗
๔๗๖๘
๔๗๖๙
๔๗๗๐
๔๗๗๑
๔๗๗๒
๔๗๗๓
๔๗๗๔

นายสมยศ โคตรมณี
นายสมยศ ชัยนรินทร
นายสมยศ ไชยสมบัติ
นายสมยศ ไชยสุภา
นายสมยศ แซเจา
นายสมยศ ทองเต็ม
นายสมยศ ทองเมือง
นายสมยศ บุญกอเกื้อ
นายสมยศ บุญประคม
นายสมยศ ผาริโน
นายสมยศ ฟุงเฟอง
นายสมยศ เมืองอุดม
นายสมยศ วงษรักสันติ
นายสมยศ สมมาตย
นายสมยศ สังสอาด
นายสมยศ สิงหะคเชนทร
นายสมยศ สิมารับ
นายสมยศ แสงอรุณ
นายสมยศ หมื่นรันต
นายสมยศ เอียดแกว
นายสมร บุญทอง
นายสมร สุภาวงษ
นายสมร หอมศรี
นายสมรชัย สุวรรณพงศ
นายสมรตน วิริจินดา
นายสมรรถชัย จดจํา

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๗๕
๔๗๗๖
๔๗๗๗
๔๗๗๘
๔๗๗๙
๔๗๘๐
๔๗๘๑
๔๗๘๒
๔๗๘๓
๔๗๘๔
๔๗๘๕
๔๗๘๖
๔๗๘๗
๔๗๘๘
๔๗๘๙
๔๗๙๐
๔๗๙๑
๔๗๙๒
๔๗๙๓
๔๗๙๔
๔๗๙๕
๔๗๙๖
๔๗๙๗
๔๗๙๘
๔๗๙๙
๔๘๐๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมรัก โสมศรี
นายสมรักษ ชูศิริ
นายสมรัฐ แกวสังข
นายสมรัฐ ดวงกลาง
นายสมฤกษ รัตนเย็นใจ
นายสมฤทธิ์ เพริดพราว
นายสมวงค ผดุงญาณ
นายสมศรี หลงชิน
สิบเอก สมศักดิ์ กอนเพ็ชร
นายสมศักดิ์ กังวานพณิชย
นายสมศักดิ์ กาทอง
นายสมศักดิ์ แกวปงสัก
นายสมศักดิ์ ขุนทูน
นายสมศักดิ์ เข็มประสิทธิ์
นายสมศักดิ์ คชฤทธิ์
นายสมศักดิ์ งามสวัสดิ์
นายสมศักดิ์ จักรสาน
นายสมศักดิ์ จันทรรักษ
นายสมศักดิ์ จันทะพร
นายสมศักดิ์ จําปาหลา
นายสมศักดิ์ ฉ่ําคุย
นายสมศักดิ์ เชาวทอง
นายสมศักดิ์ ณ พัทลุง
นายสมศักดิ์ ดวงศรีทอง
นายสมศักดิ์ เดื่อไธสง
นายสมศักดิ์ ตานุชนม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๘๐๑
๔๘๐๒
๔๘๐๓
๔๘๐๔
๔๘๐๕
๔๘๐๖
๔๘๐๗
๔๘๐๘
๔๘๐๙
๔๘๑๐
๔๘๑๑
๔๘๑๒
๔๘๑๓
๔๘๑๔
๔๘๑๕
๔๘๑๖
๔๘๑๗
๔๘๑๘
๔๘๑๙
๔๘๒๐
๔๘๒๑
๔๘๒๒
๔๘๒๓
๔๘๒๔
๔๘๒๕
๔๘๒๖

นายสมศักดิ์ ทองคํา
นายสมศักดิ์ ทองปาน
นายสมศักดิ์ นามวงษ
นายสมศักดิ์ นิยม
นายสมศักดิ์ ปนทะยม
นายสมศักดิ์ พรหมไพร
นายสมศักดิ์ เพชรฤทธิ์
นายสมศักดิ์ มีนุช
นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์
นายสมศักดิ์ เรืองบุญ
นายสมศักดิ์ ลิ้มคงงาม
นายสมศักดิ์ วรรณศิริ
นายสมศักดิ์ เวียงคํา
นายสมศักดิ์ ศรีเครือดง
นายสมศักดิ์ ศาลางาม
นายสมศักดิ์ สกลจะโปะ
นายสมศักดิ์ สินทรัพย
นายสมศักดิ์ สุขสมัย
นายสมศักดิ์ สุมน
นายสมศักดิ์ หิรัญออน
นายสมศิลป วัฒนมณีกุล
นายสมสนิท หาศิริ
นายสมสมัย นาราษฎร
นายสมสวาท ประเสริฐสังข
นายสมสิทธิ์ ทะลิ
นายสมหมาย คงจร

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๒๗
๔๘๒๘
๔๘๒๙
๔๘๓๐
๔๘๓๑
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖
๔๘๓๗
๔๘๓๘
๔๘๓๙
๔๘๔๐
๔๘๔๑
๔๘๔๒
๔๘๔๓
๔๘๔๔
๔๘๔๕
๔๘๔๖
๔๘๔๗
๔๘๔๘
๔๘๔๙
๔๘๕๐
๔๘๕๑
๔๘๕๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมหมาย คําพะวงศ
นายสมหมาย จันทรงาม
นายสมหมาย ใจตรง
นายสมหมาย ปริญญา
นายสมหมาย มะโนราช
นายสมหมาย ศรีทะวงษ
นายสมหมาย สรอยบวบ
นายสมหมาย สีเสียด
นายสมหมาย หวังทรัพย
นายสมหมาย หอมยก
นายสมหวัง เกตอุบล
นายสมหวัง ผาอินดี
นายสมหวัง อิสมาแอล
นายสมอง คําพรวน
นายสมัคร ถิ่นจันดา
นายสมัคร นอยสกุล
นายสมัคร เนตรทิพย
นายสมัคร สงพัด
นายสมัคร สมอออน
นายสมัต อาบสุวรรณ
นายสมัย เชียงแสน
นายสมัย ทาคําสุข
นายสมัย ประเสริฐ
นายสมัย พรสินธุเศรษฐ
นายสมัย ภูน้ําเย็น
นายสมัย มีสติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๘๕๓
๔๘๕๔
๔๘๕๕
๔๘๕๖
๔๘๕๗
๔๘๕๘
๔๘๕๙
๔๘๖๐
๔๘๖๑
๔๘๖๒
๔๘๖๓
๔๘๖๔
๔๘๖๕
๔๘๖๖
๔๘๖๗
๔๘๖๘
๔๘๖๙
๔๘๗๐
๔๘๗๑
๔๘๗๒
๔๘๗๓
๔๘๗๔
๔๘๗๕
๔๘๗๖
๔๘๗๗
๔๘๗๘

นายสมัย ศรีทอง
นายสมัย ศรีระวัตร
นายสมัย ฮามพิทักษ
นายสมาน ขุมทอง
นายสมาน คําแกว
นายสมาน ดวงพรหม
นายสมาน นามปญญา
นายสมาน โพธิ์สุวรรณ
นายสมาน เรืองศรีตระกูล
นายสมาน วงษสมบัติ
นายสมาน วะจิดี
นายสมาน สูงหางหวา
นายสมานมิตร คิดโสดา
นายสมานมิตร ทองเทพ
นายสมิง ไสยันต
นายสมิงไพร สุนทะวงษ
นายสยาม นามเสือ
นายสยาม พรมกัลยา
นายสรไกร แกวชัยภูมิ
นายสรชัย ศรีมงคล
นายสรรคนิธิ เผาพันธุ
นายสรรพสิริ พันธุเหล็ก
นายสรรเสริญ แกวนุช
นายสรรเสริญ ธรรมคุณ
นายสรรเสริญ สุรวาทศิลป
นายสรวง ศรีแกวทุม

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๗๙
๔๘๘๐
๔๘๘๑
๔๘๘๒
๔๘๘๓
๔๘๘๔
๔๘๘๕
๔๘๘๖
๔๘๘๗
๔๘๘๘
๔๘๘๙
๔๘๙๐
๔๘๙๑
๔๘๙๒
๔๘๙๓
๔๘๙๔
๔๘๙๕
๔๘๙๖
๔๘๙๗
๔๘๙๘
๔๘๙๙
๔๙๐๐
๔๙๐๑
๔๙๐๒
๔๙๐๓
๔๙๐๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสรวิชญ เรือนแกว
นายสรวิชญ ลําเลียง
นายสรสิทธิ์ ทิพยอักษร
นายสรัชศิลป พิทักษพุทธ
นายสรายุทต คงสํารวย
นายสรายุทธ เถาววันดี
นายสรายุทธ ทุมเชื้อ
นายสรายุทธ หอมชู
นายสราวุฒิ ฉิมมาอุต
นายสราวุฒิ บัวคํา
นายสราวุฒิ รัตนธรรมมา
นายสราวุธ กอนทอง
นายสราวุธ ไขโพธิ์
วาที่รอยตรี สราวุธ โคตรมา
นายสราวุธ ใจแจง
นายสราวุธ ธรฤทธิ์
นายสราวุธ พรมเทพ
นายสราวุธ พลับลัดโพธิ์
นายสราวุธ ยอดพุทธ
นายสราวุธ สินธุโร
นายสฤทธิ์ ผิวออน
นายสฤษดิ์ กําหอม
นายสฤษดิ์ มโนรัตน
นายสฤษดิ์ ศรีระดา
นายสฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
นายสละ พาดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๙๐๕
๔๙๐๖
๔๙๐๗
๔๙๐๘
๔๙๐๙
๔๙๑๐
๔๙๑๑
๔๙๑๒
๔๙๑๓
๔๙๑๔
๔๙๑๕
๔๙๑๖
๔๙๑๗
๔๙๑๘
๔๙๑๙
๔๙๒๐
๔๙๒๑
๔๙๒๒
๔๙๒๓
๔๙๒๔
๔๙๒๕
๔๙๒๖
๔๙๒๗
๔๙๒๘
๔๙๒๙
๔๙๓๐

นายสลับ สุมมาตย
นายสลับ หอมสรอย
นายสวงค สวนใต
นายสวรรค มุมกลาง
นายสวรรคชัย บินรัมย
นายสวราชย มีเจริญ
นายสวัสดิ์ แกวเผือก
นายสวัสดิ์ แกวเพ็ชร
นายสวัสดิ์ คงเอียง
นายสวัสดิ์ คชชา
นายสวัสดิ์ ชานุชิต
นายสวัสดิ์ ตะผัด
นายสวัสดิ์ บัวนาค
นายสวัสดิ์ พรมมัชชะ
นายสวัสดิ์ วงศสวัสดิ์
นายสวัสดิ์ สายแกว
นายสวัสดิ์ สุขโสม
นายสวัสดิ์ สุภาเพ็ชร
นายสวัสดิ์ แสงขัน
นายสวัสดิ์ อัครพงษ
นายสวัสดิ์ โอสถปราสาท
นายสวัสดิ์ชัย ไกรแกว
นายสวัสดี สุธรรมมา
นายสวาง วิชะนา
นายสวาง ประทาสู
นายสวางชัย ศิลปมิตรภาพ

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๓๑
๔๙๓๒
๔๙๓๓
๔๙๓๔
๔๙๓๕
๔๙๓๖
๔๙๓๗
๔๙๓๘
๔๙๓๙
๔๙๔๐
๔๙๔๑
๔๙๔๒
๔๙๔๓
๔๙๔๔
๔๙๔๕
๔๙๔๖
๔๙๔๗
๔๙๔๘
๔๙๔๙
๔๙๕๐
๔๙๕๑
๔๙๕๒
๔๙๕๓
๔๙๕๔
๔๙๕๕
๔๙๕๖

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสวาท เย็นใจมา
นายสวาย บุญเรือง
นายสวาสดิ์ วารินกุฏ
นายสวิต คําภา
นายสหัส ยอดมณี
นายสหัสชัย นาคพันธ
นายสอาด มานาม
นายสอาด เลิศอาวาส
นายสอาด วรรณศิริ
นายสะกะริยา ขุนจันทร
วาที่รอยตรี สะไกร โสมาศรี
นายสะทาน สาลาสุตา
นายสังคม ไกรปุย
นายสังคม ณ นาน
นายสังคม ทาวสบาย
นายสังคม บุญสิงห
นายสังคม เบ็ญพาด
นายสังคม ปาสะกะ
นายสังคม พลวี
นายสังคม รุงเรือง
นายสังคม สุวรรณชาตรี
นายสังวร วงศสุวรรณ
นายสังวร สีมวง
นายสังวาลย พงษจําปา
นายสังวาลย วุฒิเสลา
นายสังวาลย ศรีทากุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๙๕๗
๔๙๕๘
๔๙๕๙
๔๙๖๐
๔๙๖๑
๔๙๖๒
๔๙๖๓
๔๙๖๔
๔๙๖๕
๔๙๖๖
๔๙๖๗
๔๙๖๘
๔๙๖๙
๔๙๗๐
๔๙๗๑
๔๙๗๒
๔๙๗๓
๔๙๗๔
๔๙๗๕
๔๙๗๖
๔๙๗๗
๔๙๗๘
๔๙๗๙
๔๙๘๐
๔๙๘๑
๔๙๘๒

นายสังวาลย สระศรี
นายสังเวียน ตีเวียง
นายสังเวียน พวงมาลัย
นายสังเวียน อิ่มเจริญ
วาที่รอยตรี สัจจวัฒน ศรีชัย
นายสัจจะ เอียดศรีชาย
นายสัญจอหณ ราชมี
นายสัญญา ตั้งชู
นายสัญญา บัวแยม
นายสัญญา มีชัย
นายสัญญา รอดดํา
นายสัญญา วรรณุปถัมภ
นายสัญญา วัชราไทย
นายสัญญา สุริยภา
นายสันตชัย ลิมปพฤกษ
นายสันติ จ้ําแพงจันทร
นายสันติ นนทศิลา
นายสันติ ภักดีสมัย
นายสันติ วิชาเดช
นายสันติ ศรีมงคล
นายสันติ สวยรูป
นายสันติ สีนอยขาว
นายสันติ หัดที
นายสันติ ออนละออ
นายสันติ อาษาศึก
นายสันติพงศ เชยกีวงศ

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๘๓
๔๙๘๔
๔๙๘๕
๔๙๘๖
๔๙๘๗
๔๙๘๘
๔๙๘๙
๔๙๙๐
๔๙๙๑
๔๙๙๒
๔๙๙๓
๔๙๙๔
๔๙๙๕
๔๙๙๖
๔๙๙๗
๔๙๙๘
๔๙๙๙
๕๐๐๐
๕๐๐๑
๕๐๐๒
๕๐๐๓
๕๐๐๔
๕๐๐๕
๕๐๐๖
๕๐๐๗
๕๐๐๘

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสันติสุข วิเวกวินย
นายสันทะเสริด อุทโท
นายสันทัด ตั้งพงษ
นายสันทัด วรรณภิระ
นายสันทัศน นิยมวัน
นายสันธนะ ชนะศรี
นายสันธาน สันกลกิจ
นายสัมผัส หมื่นหนู
นายสัมพันธ ซาเหลา
นายสัมพันธ ญาณสุธี
นายสัมพันธ ไทยสรวง
นายสัมพันธ เผือกแตงพันธุ
นายสัมพันธ พึ่งคุณไตรรัตน
นายสัมพันธ อิสสระพันธุ
นายสัมภาษณ หมวดคงทอง
นายสัมฤทธิ์ แกวตา
นายสัมฤทธิ์ แกวโรจน
นายสัมฤทธิ์ คําแดง
นายสัมฤทธิ์ คํามี
นายสัมฤทธิ์ เชื้อแกว
นายสัมฤทธิ์ บุญเฉลียว
นายสัมฤทธิ์ บุญพาทํา
นายสัมฤทธิ์ บุญใหญ
นายสัมฤทธิ์ บุตรกูล
นายสัมฤทธิ์ แปนทอง
นายสัมฤทธิ์ พินิจชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๐๐๙
๕๐๑๐
๕๐๑๑
๕๐๑๒
๕๐๑๓
๕๐๑๔
๕๐๑๕
๕๐๑๖
๕๐๑๗
๕๐๑๘
๕๐๑๙
๕๐๒๐
๕๐๒๑
๕๐๒๒
๕๐๒๓
๕๐๒๔
๕๐๒๕
๕๐๒๖
๕๐๒๗
๕๐๒๘
๕๐๒๙
๕๐๓๐
๕๐๓๑
๕๐๓๒
๕๐๓๓
๕๐๓๔

นายสัมฤทธิ์ พิมพะ
นายสัมฤทธิ์ เพชรเย็น
นายสัมฤทธิ์ เวียงนนท
วาที่รอยโท สัมฤทธิ์ สมนาม
นายสัมฤทธิ์ ไสยกิจ
นายสัว โพธิ์ภักดี
นายสัสดี สีผาลา
นายสา พรมสุข
นายสากล ปจชะ
นายสากล โพธิชัย
นายสาคร กอนสิน
นายสาคร เปาใจสุข
นายสาคร ไปดวย
นายสาคร ภักมี
นายสาคร รุจิวิทยานนท
นายสาคร ศิริจันทรา
นายสาคร สะเดา
นายสาคร สามารถ
วาที่รอยตรี สาคร สุวรรณโภค
นายสาคร เสียงเย็น
นายสาทิต วารีย
นายสาธิต ครุฑวงษ
นายสาธิต นอยเต็ม
นายสาธิต พับพิมพสัย
นายสาธิต โพธิ์ไกร
นายสาธิต รําเพยพล

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๓๕
๕๐๓๖
๕๐๓๗
๕๐๓๘
๕๐๓๙
๕๐๔๐
๕๐๔๑
๕๐๔๒
๕๐๔๓
๕๐๔๔
๕๐๔๕
๕๐๔๖
๕๐๔๗
๕๐๔๘
๕๐๔๙
๕๐๕๐
๕๐๕๑
๕๐๕๒
๕๐๕๓
๕๐๕๔
๕๐๕๕
๕๐๕๖
๕๐๕๗
๕๐๕๘
๕๐๕๙
๕๐๖๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสาธิต เศวตบงกช
นายสาธิต สรางสกุล
นายสามารถ กมขุนทด
นายสามารถ กรวยสวัสดิ์
นายสามารถ กายขุนทด
นายสามารถ แจมเมธีกุล
นายสามารถ แตวิริยะกุล
นายสามารถ มูลกองศรี
นายสามารถ เล็กอรุณ
วาที่รอยตรี สามารถ วนาธรัตน
นายสามารถ สายืน
นายสามารถ อยูทิม
นายสามารถ อับดุลเลาะ
นายสายชน ลิลา
นายสายชล ทวีบุญ
นายสายชล ทองฤทธิ์
นายสายชล ผาทอง
นายสายทรัพย งาวทอง
นายสายัณต ดลภักดี
นายสายัณต พรหมมี
นายสายัณห กุลบุตร
นายสายัณห แกวโขง
นายสายัณห ศรีลุน
นายสายัณห หอกุล
นายสายัณห เอี่ยวเล็ก
นายสายันต คงสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๐๖๑
๕๐๖๒
๕๐๖๓
๕๐๖๔
๕๐๖๕
๕๐๖๖
๕๐๖๗
๕๐๖๘
๕๐๖๙
๕๐๗๐
๕๐๗๑
๕๐๗๒
๕๐๗๓
๕๐๗๔
๕๐๗๕
๕๐๗๖
๕๐๗๗
๕๐๗๘
๕๐๗๙
๕๐๘๐
๕๐๘๑
๕๐๘๒
๕๐๘๓
๕๐๘๔
๕๐๘๕
๕๐๘๖

นายสายันต ปานทอง
นายสายันต ศรีสะอาด
นายสาระวิน วังมฤค
นายสาโรจน ตัณฑพาทย
นายสาโรจน ทวีผล
นายสาโรจน เนตรสวาง
นายสาโรจน บุญเนรมิตร
นายสาโรจน บูชารลี
นายสาโรช ขุนเพชร
นายสาโรช จันทรบุตร
นายสาโรช จันทรวัฒน
นายสาลี่ กางทอง
นายสาสนลิขิตชัย พลไธสง
นายสําเนา ชูประพันธ
นายสําเนียง ดลสอาด
นายสําเนียง ทุยาติโก
นายสําเนียง บุญทรัพย
นายสําเนียง อัตไพบูลย
นายสําเนียง อามาตยมนตรี
นายสํารวน เสมอภาค
นายสํารวย งามนิยม
นายสํารวย ดาสมกุล
นายสํารวย ภักดี
นายสํารวย สุมแกว
นายสํารอง โทวันนัง
นายสํารอง เนาวบุตร

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๘๗
๕๐๘๘
๕๐๘๙
๕๐๙๐
๕๐๙๑
๕๐๙๒
๕๐๙๓
๕๐๙๔
๕๐๙๕
๕๐๙๖
๕๐๙๗
๕๐๙๘
๕๐๙๙
๕๑๐๐
๕๑๐๑
๕๑๐๒
๕๑๐๓
๕๑๐๔
๕๑๐๕
๕๑๐๖
๕๑๐๗
๕๑๐๘
๕๑๐๙
๕๑๑๐
๕๑๑๑
๕๑๑๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสํารอง ประสานแสง
นายสํารอง วิศรีสิทธิ์
นายสําราญ ขวัญพุฒ
สิบตํารวจตรี สําราญ คําเฟองฟู
นายสําราญ ชาวศรี
นายสําราญ นุมสวัสดิ์
นายสําราญ บัวแกว
นายสําราญ บุญธรรม
นายสําราญ โพธิ์ทิพย
นายสําราญ เวียงวิเศษ
นายสําราญ ศรเลี่ยมทอง
นายสําราญ ศรีอภัย
นายสําราญ สามทอง
วาที่รอยตรี สําราญ อินทรวิเชียร
นายสําราญสุข พุมประเสริฐ
นายสําเร็จ ทองนาค
นายสําเร็จ นนทภา
นายสําเร็จ นาถาดทอง
นายสําเร็จ สระขาว
นายสําเริง กลาหาญ
นายสําเริง แกวดวง
วาที่รอยตรี สําเริง จันทรเต็มดวง
นายสําเริง ชัยสวัสดิ์
นายสําเริง ไชยแดง
นายสําเริง แดงจัด
นายสําเริง มิระสิงห

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑๑๓
๕๑๑๔
๕๑๑๕
๕๑๑๖
๕๑๑๗
๕๑๑๘
๕๑๑๙
๕๑๒๐
๕๑๒๑
๕๑๒๒
๕๑๒๓
๕๑๒๔
๕๑๒๕
๕๑๒๖
๕๑๒๗
๕๑๒๘
๕๑๒๙
๕๑๓๐
๕๑๓๑
๕๑๓๒
๕๑๓๓
๕๑๓๔
๕๑๓๕
๕๑๓๖
๕๑๓๗
๕๑๓๘

วาที่รอยตรี สําเริง แยมจรัส
นายสําเริง สวางวัน
นายสําฤทธิ์ เชื้อขุนทด
นายสิงห พิชิตชลพันธุ
นายสิงหคํา ยอดปานันท
นายสิงหคํา สอนแปง
นายสิงหทอง จําอินถา
นายสิงหทอง เสริมสุข
นายสิงหประเสริฐ นาคโคตรคํา
นายสิงหเพชร สุทธิ
นายสิงหา ผาทอง
นายสิงหา สุวรรณศรี
นายสิงหาค แวววงษ
นายสิทธิชัย จริงโพธิ์
นายสิทธิชัย เดชาสิทธิ์
นายสิทธิชัย ตันเจริญ
นายสิทธิชัย ทองจันดี
นายสิทธิชัย พูลแสง
นายสิทธิชัย สิทธิวงศ
นายสิทธิโชค จงจิตร
นายสิทธิโชค บุญภาสน
นายสิทธิโชค อนุจันทร
นายสิทธิโชคชัย ทองสม
นายสิทธิญา วงศศิริ
นายสิทธิผล ยั่วจิตร
นายสิทธิผล อัศวภูมิ

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๓๙
๕๑๔๐
๕๑๔๑
๕๑๔๒
๕๑๔๓
๕๑๔๔
๕๑๔๕
๕๑๔๖
๕๑๔๗
๕๑๔๘
๕๑๔๙
๕๑๕๐
๕๑๕๑
๕๑๕๒
๕๑๕๓
๕๑๕๔
๕๑๕๕
๕๑๕๖
๕๑๕๗
๕๑๕๘
๕๑๕๙
๕๑๖๐
๕๑๖๑
๕๑๖๒
๕๑๖๓
๕๑๖๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสิทธิพงค จารุทรัพยสดใส
นายสิทธิพงศ อุดมทรัพย
นายสิทธิพล แขวงแขงขัน
นายสิทธิพล ชลธี
นายสิทธิพล ลีแสน
นายสิทธิรงค จงกลศรี
นายสิทธิวัฒน ธนบูลยพิพัฒน
นายสิทธิศักดิ์ ชาวเมืองโขง
นายสิทธิศักดิ์ ชินชัยพงษ
จาสิบโท สิทธิศักดิ์ นาคเขียว
นายสิทธิศักดิ์ ปนะกัง
นายสินชัย ประเสริฐดี
นายสินชัย มากมณี
นายสินทรัพย สิงทะบุตร
นายสินสมุทร นารอง
นายสินาด นิลพัฒน
นายสิรวิชญ ทับสุทธิ
นายสิรวิชญ ธงชัย
นายสิรวิชญ สิทธินอก
นายสิริกานตฺ มีไทย
นายสิริชัย แกวบางพูด
นายสิริไพบูลย ชัยโยแสง
นายสิริศักดิ์ สุภาษร
นายสิริศักย คูณภาค
นายสิฬาชัย จะโรจร
นายสีสวาง มูลมี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑๖๕
๕๑๖๖
๕๑๖๗
๕๑๖๘
๕๑๖๙
๕๑๗๐
๕๑๗๑
๕๑๗๒
๕๑๗๓
๕๑๗๔
๕๑๗๕
๕๑๗๖
๕๑๗๗
๕๑๗๘
๕๑๗๙
๕๑๘๐
๕๑๘๑
๕๑๘๒
๕๑๘๓
๕๑๘๔
๕๑๘๕
๕๑๘๖
๕๑๘๗
๕๑๘๘
๕๑๘๙
๕๑๙๐

วาที่รอยตรี สีหนาท ดวงตาทิพย
นายสืบ แตงบุตร
นายสืบชาติ อาณาจักร
นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์
นายสุกรรณ นันทะเสนา
นายสุกรี คําดวง
นายสุกรี เทพชาติ
นายสุกัน ภูริธร
นายสุกัน สีดามุย
นายสุกิจ กลางสุข
นายสุกิจ แกวสุจริต
วาที่รอยตรี สุกิจ บุญกําเหนิด
นายสุกิจ ปานวัชราคม
นายสุกิจ สมใจ
นายสุข จันทรเสาร
นายสุข ยิบรัมย
นายสุข สรอยคํา
นายสุขกิจ พิศกุล
นายสุขเกษม ดิษบรรจง
นายสุขเกษม มืดทับไทย
นายสุขเกษม สุวรรณไตรย
นายสุขวิทย ปูทอง
นายสุขสวัสดิ์ ภูรัต
นายสุขสันต กุดนอก
นายสุขสันต สมบัติไพบูลย
นายสุขสันต เหลาเรือง

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๙๑
๕๑๙๒
๕๑๙๓
๕๑๙๔
๕๑๙๕
๕๑๙๖
๕๑๙๗
๕๑๙๘
๕๑๙๙
๕๒๐๐
๕๒๐๑
๕๒๐๒
๕๒๐๓
๕๒๐๔
๕๒๐๕
๕๒๐๖
๕๒๐๗
๕๒๐๘
๕๒๐๙
๕๒๑๐
๕๒๑๑
๕๒๑๒
๕๒๑๓
๕๒๑๔
๕๒๑๕
๕๒๑๖

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุขะ กองอุดม
นายสุขี หมั่นประโคน
นายสุขุม ทินนรัตน
นายสุขุม บุญไทย
นายสุโขทัย ถาวงษกลาง
นายสุคนธ กําธร
นายสุคนธ โกษาแสง
นายสุคนธ พยุหะ
นายสุคิด ขันธะหัตถ
นายสุจริต ทองปสโนว
นายสุจิน บุญลิ่มเต็ง
นายสุจิน โมทะจิตต
นายสุจิน อินทรทองนอย
นายสุจินต สีดี
นายสุจินต หอมสิน
นายสุชาต เยื้องทิพย
นายสุชาติ จาพันธ
นายสุชาติ แจะไธสง
นายสุชาติ ฉัตรตรีรัตน
นายสุชาติ ฉายแสง
นายสุชาติ ชื่นจัตุรัส
นายสุชาติ ชื่นนิรันดร
นายสุชาติ ไชยโชติ
นายสุชาติ เทสันตะ
นายสุชาติ นิกรรัมย
นายสุชาติ บุญฤกษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๒๑๗
๕๒๑๘
๕๒๑๙
๕๒๒๐
๕๒๒๑
๕๒๒๒
๕๒๒๓
๕๒๒๔
๕๒๒๕
๕๒๒๖
๕๒๒๗
๕๒๒๘
๕๒๒๙
๕๒๓๐
๕๒๓๑
๕๒๓๒
๕๒๓๓
๕๒๓๔
๕๒๓๕
๕๒๓๖
๕๒๓๗
๕๒๓๘
๕๒๓๙
๕๒๔๐
๕๒๔๑
๕๒๔๒

นายสุชาติ บุญวีรบุตร
นายสุชาติ เบ็ญจศักดิ์
นายสุชาติ ผลภาษี
นายสุชาติ พิพัฒน
นายสุชาติ พุทธลา
นายสุชาติ มาสินธุ
นายสุชาติ แมนดินแดง
นายสุชาติ รัตนธรรม
นายสุชาติ วิริยะ
นายสุชาติ วีระสวัสดิ์
นายสุชาติ ศรีธินนท
นายสุชาติ สมวงษา
นายสุชาติ สมศักดิ์
นายสุชาติ สุรารักษ
นายสุชาติ สุวรรณวงศ
นายสุชาติ หวันเหล็ม
นายสุชาติ หูทิพย
นายสุชาติ เหมหอม
นายสุชาติ อนุสรณ
นายสุชาติ ออนรักษ
นายสุชีพ คงทวี
นายสุดเขต คําแสน
นายสุดเขต จันทรจิต
นายสุดใจ ขวัญดํา
นายสุดใจ บุญพร
นายสุดสาคร พรมนิน

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๔๓
๕๒๔๔
๕๒๔๕
๕๒๔๖
๕๒๔๗
๕๒๔๘
๕๒๔๙
๕๒๕๐
๕๒๕๑
๕๒๕๒
๕๒๕๓
๕๒๕๔
๕๒๕๕
๕๒๕๖
๕๒๕๗
๕๒๕๘
๕๒๕๙
๕๒๖๐
๕๒๖๑
๕๒๖๒
๕๒๖๓
๕๒๖๔
๕๒๖๕
๕๒๖๖
๕๒๖๗
๕๒๖๘

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุดสาคร มากอง
นายสุดสาคร รวดเร็ว
นายสุติ คงเผื่อน
นายสุทธิ กลางสุพรรณ
นายสุทธิ เกิดสุข
นายสุทธิ ไชยานุพัทธกุล
นายสุทธิชัย ราชชมภู
นายสุทธิเชษฐ ไชยวิเศษ
นายสุทธิโชค แกมไทย
นายสุทธินันท จิณาบุญ
นายสุทธิพงศ บุญสงค
นายสุทธิพงษ นนทตุลา
นายสุทธิพงษ นนทธนารักษา
นายสุทธิพงษ สุทธิวรารัฐกานต
นายสุทธิพจน อุดมเจริญศักดิ์
นายสุทธิพล ทองเทียม
นายสุทธิรัก ผายผา
นายสุทธิรัตน ประชุม
นายสุทธิวุฒิ นันทจุติ
นายสุทธิศักดิ์ ทองนวล
นายสุทธิศักดิ์ นันฝน
นายสุทธี วรจิตร
นายสุทธีร ชัยตั้งจิต
นายสุทศ พิบูลย
นายสุทัด เพียเกษม
นายสุทัศน กาใจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๒๖๙
๕๒๗๐
๕๒๗๑
๕๒๗๒
๕๒๗๓
๕๒๗๔
๕๒๗๕
๕๒๗๖
๕๒๗๗
๕๒๗๘
๕๒๗๙
๕๒๘๐
๕๒๘๑
๕๒๘๒
๕๒๘๓
๕๒๘๔
๕๒๘๕
๕๒๘๖
๕๒๘๗
๕๒๘๘
๕๒๘๙
๕๒๙๐
๕๒๙๑
๕๒๙๒
๕๒๙๓
๕๒๙๔

วาที่พันตรี สุทัศน เขียนศรีออน
นายสุทัศน ใจขาน
นายสุทัศน ใจศีล
นายสุทัศน ชาญประโคน
นายสุทัศน ปนแกว
นายสุทัศน เย็นใจ
นายสุทัศน ศรีบํารุงสันติ
นายสุทัศน ศรีสวัสดิ์
นายสุทัศน สันทา
นายสุทัศน หงษศรี
นายสุทัศน หลินเจริญ
นายสุทัศน อัมโร
นายสุทัศน อินตะเเสน
นายสุทิน คําไชย
นายสุทิน นวลพลับ
นายสุทิน บุษบา
นายสุทิน ผิวออน
นายสุทิน ภูแพร
นายสุทิน รักปลอด
นายสุทิน เรืองปานกัน
นายสุทิน สอนสุระ
นายสุทินธ คํานาน
นายสุทิพย สุราษฎรมณี
นายสุทิพัฒน ปานแกว
นายสุที มีคุณ
นายสุเทพ กระจิบทอง

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๙๕
๕๒๙๖
๕๒๙๗
๕๒๙๘
๕๒๙๙
๕๓๐๐
๕๓๐๑
๕๓๐๒
๕๓๐๓
๕๓๐๔
๕๓๐๕
๕๓๐๖
๕๓๐๗
๕๓๐๘
๕๓๐๙
๕๓๑๐
๕๓๑๑
๕๓๑๒
๕๓๑๓
๕๓๑๔
๕๓๑๕
๕๓๑๖
๕๓๑๗
๕๓๑๘
๕๓๑๙
๕๓๒๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุเทพ จันทรตรง
นายสุเทพ จันทีนอก
วาที่รอยตรี สุเทพ ใจยะปน
นายสุเทพ ตากัน
นายสุเทพ ทรงอยู
นายสุเทพ ทับจาก
นายสุเทพ ทิพโชติ
นายสุเทพ นิยมธรรม
นายสุเทพ พึ่งนอย
นายสุเทพ ฤทธิ์สอน
นายสุเทพ ศรีกล่ํา
นายสุเทพ หมองอิน
นายสุเทพ เอกปจชา
นายสุธน พงศสุวรรณ
นายสุธรรม แกวยอดทอง
นายสุธรรม จําปาทอง
นายสุธรรม รอบคอบ
นายสุธรรม หาขุน
นายสุธวัธช เทศารินทร
นายสุธัญญ เอี่ยมแสงจันทร
นายสุธานิล นิลเนตร
นายสุธารัตน จําปาทิพย
นายสุธิวัฒน เนื้อไมหอม
นายสุธี เกลียวขาว
นายสุธี ชิดเชื้อ
นายสุธี พันธุพิพัฒน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๓๒๑
๕๓๒๒
๕๓๒๓
๕๓๒๔
๕๓๒๕
๕๓๒๖
๕๓๒๗
๕๓๒๘
๕๓๒๙
๕๓๓๐
๕๓๓๑
๕๓๓๒
๕๓๓๓
๕๓๓๔
๕๓๓๕
๕๓๓๖
๕๓๓๗
๕๓๓๘
๕๓๓๙
๕๓๔๐
๕๓๔๑
๕๓๔๒
๕๓๔๓
๕๓๔๔
๕๓๔๕
๕๓๔๖

นายสุธี ศรีเครือดํา
นายสุธี สกุลคง
นายสุธี อัมพรศักดิ์
นายสุธีพรรณ ดวงลีดี
นายสุธีร ขจรภัย
นายสุธีรัชต ทิพยอักษร
นายสุธีรุจ อุปถัมภ
นายสุนทร กมลชิต
นายสุนทร เกษเกษี
นายสุนทร ขันศรี
นายสุนทร คนธารักษ
นายสุนทร จอมพรรษา
นายสุนทร ชวนจิตต
นายสุนทร ชํานาญศิริ
นายสุนทร ไชยเสนา
นายสุนทร ดอนปากจ้ํา
นายสุนทร แดนดี
นายสุนทร ทองสุขใส
นายสุนทร นวลงาม
นายสุนทร นิโครธานนท
นายสุนทร บุญอรัญ
นายสุนทร ประชารุง
นายสุนทร ปุณะปรุง
นายสุนทร เพชรแกว
นายสุนทร มงคล
นายสุนทร ลิละคร

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๔๗
๕๓๔๘
๕๓๔๙
๕๓๕๐
๕๓๕๑
๕๓๕๒
๕๓๕๓
๕๓๕๔
๕๓๕๕
๕๓๕๖
๕๓๕๗
๕๓๕๘
๕๓๕๙
๕๓๖๐
๕๓๖๑
๕๓๖๒
๕๓๖๓
๕๓๖๔
๕๓๖๕
๕๓๖๖
๕๓๖๗
๕๓๖๘
๕๓๖๙
๕๓๗๐
๕๓๗๑
๕๓๗๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุนทร ศรีเกตุ
นายสุนทร เศษโถ
นายสุนทร สงแสง
นายสุนทรา พงษเฉย
นายสุนธร ธรรมสิทธิ์
นายสุนันท แกวนาโพธิ์
นายสุนันท แกวใส
นายสุนันท คลายทุกข
นายสุนันท สงนุย
นายสุนัย คําสิทธิ์
นายสุนัย ไมโศก
นายสุนิรักษ บุญนิล
นายสุเนตร ศรีหาคลัง
นายสุเนตร ทองโพธิ์
นายสุบัน ดีพลงาม
นายสุบิน แกวเทพ
นายสุบิน ชํานิกุล
นายสุปชัย โกสีนาม
นายสุปชัย วิริยะศรีสุวัฒนา
นายสุปน กรมแสง
นายสุปน ไชยหาเทพ
นายสุพงษ เวโน
นายสุพจน ขอนดอก
นายสุพจน คําแปง
นายสุพจน จงจิตร
นายสุพจน เจริญสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๓๗๓
๕๓๗๔
๕๓๗๕
๕๓๗๖
๕๓๗๗
๕๓๗๘
๕๓๗๙
๕๓๘๐
๕๓๘๑
๕๓๘๒
๕๓๘๓
๕๓๘๔
๕๓๘๕
๕๓๘๖
๕๓๘๗
๕๓๘๘
๕๓๘๙
๕๓๙๐
๕๓๙๑
๕๓๙๒
๕๓๙๓
๕๓๙๔
๕๓๙๕
๕๓๙๖
๕๓๙๗
๕๓๙๘

นายสุพจน ฉิมแกว
จาสิบโท สุพจน ชัยชนะ
นายสุพจน ชุบขุนทด
นายสุพจน ถึงอัมพร
นายสุพจน บารมี
นายสุพจน เปลงฉวี
นายสุพจน ผิวหอม
นายสุพจน มธุรส
นายสุพจน มีแกว
นายสุพจน สมพงษ
นายสุพจน สมศรีดา
นายสุพจน สอาดจิตต
นายสุพจน สุขสบาย
นายสุพจน สุรีติ๊บ
นายสุพร พงศวิฑูรย
นายสุพร สระแกว
นายสุพรรณ กลาหาญ
นายสุพรรณ พลยางนอก
นายสุพรรณ มุระชีวะ
นายสุพรรณ เลิศมนเฑียร
นายสุพรรณ หลาวเงิน
นายสุพรรณ ธาตุระหัน
นายสุพล จันทรเที่ยง
นายสุพล จิรประเสริฐวงศ
นายสุพล มากนวล
นายสุพล ฤทธิ์ไธสง

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๙๙
๕๔๐๐
๕๔๐๑
๕๔๐๒
๕๔๐๓
๕๔๐๔
๕๔๐๕
๕๔๐๖
๕๔๐๗
๕๔๐๘
๕๔๐๙
๕๔๑๐
๕๔๑๑
๕๔๑๒
๕๔๑๓
๕๔๑๔
๕๔๑๕
๕๔๑๖
๕๔๑๗
๕๔๑๘
๕๔๑๙
๕๔๒๐
๕๔๒๑
๕๔๒๒
๕๔๒๓
๕๔๒๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุพล สิงหสถิตย
นายสุพะศิน อยูยอด
นายสุพัฒน จันทรกลั่น
นายสุพัฒน เตชาติ
นายสุพัฒน นรินยา
นายสุพัฒน บุญปก
นายสุพัฒน พันธวงศ
นายสุพัฒน วงษาเนาว
นายสุพัฒน โสวงษ
นายสุพัน สวัสดิผล
นายสุพันธ นามโสรส
นายสุพิชัย วิจิตรโสภา
นายสุพิน โจกุล
นายสุพิน บุญเยี่ยม
นายสุพิน เสียมไหม
นายสุพินธ บุริพัก
นายสุพิรัฐ จันทอง
นายสุพิศ เพ็ชรภา
นายสุพิศ อาจเชื้อ
นายสุพิษ เทียบแกว
นายสุภชัย แกววังชัย
นายสุภชัย ไชยพลงาม
นายสุภชัย ตองหวาน
นายสุภโชค โชควิริยะสัมพันธ
นายสุภพ โพชนุกูล
นายสุภรณ พรหมคุณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๔๒๕
๕๔๒๖
๕๔๒๗
๕๔๒๘
๕๔๒๙
๕๔๓๐
๕๔๓๑
๕๔๓๒
๕๔๓๓
๕๔๓๔
๕๔๓๕
๕๔๓๖
๕๔๓๗
๕๔๓๘
๕๔๓๙
๕๔๔๐
๕๔๔๑
๕๔๔๒
๕๔๔๓
๕๔๔๔
๕๔๔๕
๕๔๔๖
๕๔๔๗
๕๔๔๘
๕๔๔๙
๕๔๕๐

นายสุภวัฒน นามเจริญ
นายสุภเวช ปองสนาม
นายสุภัทร เตาทอง
นายสุภาพ ไกรดงพลอง
นายสุภาพ ถิ่นกาญจน
นายสุภาพ ทองนวล
นายสุภาพ เนื่องมัจฉา
นายสุภาพ เพชรยอย
นายสุภาพ ภูดินดาน
นายสุภาพ ภูอุม
นายสุภาพ รัตนะ
นายสุภาพ ลุลอบ
นายสุภาส มณีโชติ
นายสุมารถ เงินละเอียด
นายสุมิตร ถังทอง
นายสุมิตร นิธิศุภฤกษ
นายสุมิตร บุญญานุกูล
นายสุมิตร บุญยง
นายสุมิตร ลดาวัลย
วาที่รอยตรี สุมิตร แวงโสธรณ
นายสุเมธ จันทรสมบัติ
นายสุเมธ เปยมแสง
นายสุเมธ มังจันทึก
นายสุเมธ มานะกรโกวิท
นายสุเมธ ริมคีรี
นายสุเมธ สมาลาวงษ

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๕๑
๕๔๕๒
๕๔๕๓
๕๔๕๔
๕๔๕๕
๕๔๕๖
๕๔๕๗
๕๔๕๘
๕๔๕๙
๕๔๖๐
๕๔๖๑
๕๔๖๒
๕๔๖๓
๕๔๖๔
๕๔๖๕
๕๔๖๖
๕๔๖๗
๕๔๖๘
๕๔๖๙
๕๔๗๐
๕๔๗๑
๕๔๗๒
๕๔๗๓
๕๔๗๔
๕๔๗๕
๕๔๗๖

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุเมธ สุขศรี
นายสุเมธ หุนภักดี
นายสุรกิจ วรรณนิยม
นายสุรกิตติ์ พิลาวุธ
นายสุรจักริ์ แกวมวง
นายสุรชัย กอดแกว
นายสุรชัย กิมาคม
นายสุรชัย ไกรรัตน
นายสุรชัย งามชื่น
นายสุรชัย จันทรเรือง
นายสุรชัย จําปาฤทธิ์
นายสุรชัย ชมภู
นายสุรชัย นอยวรรณะ
นายสุรชัย บัวหลวง
นายสุรชัย บุญญศรี
นายสุรชัย วังทะพันธ
นายสุรชัย แสงศิลา
นายสุรชาติ คงนาลึก
นายสุรชาติ คําอินทร
นายสุรชาติ ทองจรัส
นายสุรชาติ วาทะสิทธิ์
นายสุรเชฏฐ นันทะแสน
นายสุรเชษฎ ธนะรัตน
นายสุรเชษฐ คําสุวัตร
นายสุรเชษฐ ชัยชาญ
นายสุรเชษฐ มาปลูก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๔๗๗
๕๔๗๘
๕๔๗๙
๕๔๘๐
๕๔๘๑
๕๔๘๒
๕๔๘๓
๕๔๘๔
๕๔๘๕
๕๔๘๖
๕๔๘๗
๕๔๘๘
๕๔๘๙
๕๔๙๐
๕๔๙๑
๕๔๙๒
๕๔๙๓
๕๔๙๔
๕๔๙๕
๕๔๙๖
๕๔๙๗
๕๔๙๘
๕๔๙๙
๕๕๐๐
๕๕๐๑
๕๕๐๒

นายสุรเชษฐ เสมียนรัมย
นายสุรดิษฐ พุมชา
นายสุรเดช นิลนามะ
นายสุรเดช ยิ้มประดิษฐ
นายสุรเดช วรรณทองสุก
นายสุรเดช แสงจันทร
นายสุรเดช ออกแมน
นายสุรทิน โตหมื่นไวย
นายสุรธอม พาแกว
นายสุรนันท ทัพซาย
นายสุรพงศ นามนัย
นายสุรพงศ วาสนาม
นายสุรพงษ กงถัน
นายสุรพงษ บุญมั่น
นายสุรพงษ หิมะนันท
นายสุรพงษ อนันทวรรณ
นายสุรพล กาญจนเพชร
นายสุรพล ไกยเดช
นายสุรพล คลองแคลว
วาที่รอยตรี สุรพล จันทรฝน
นายสุรพล เจริญไชย
นายสุรพล ณ รุณ
นายสุรพล เทวัญรัมย
นายสุรพล บรรณกิจ
นายสุรพล บริสัย
นายสุรพล บุญเกิด

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๐๓
๕๕๐๔
๕๕๐๕
๕๕๐๖
๕๕๐๗
๕๕๐๘
๕๕๐๙
๕๕๑๐
๕๕๑๑
๕๕๑๒
๕๕๑๓
๕๕๑๔
๕๕๑๕
๕๕๑๖
๕๕๑๗
๕๕๑๘
๕๕๑๙
๕๕๒๐
๕๕๒๑
๕๕๒๒
๕๕๒๓
๕๕๒๔
๕๕๒๕
๕๕๒๖
๕๕๒๗
๕๕๒๘

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุรพล บุตตะการ
นายสุรพล วรศิริ
นายสุรพัฒน ชูชัยโตธนพัฒน
นายสุรพัศ แกววงษา
นายสุรพัศกรณ จันดาวัลย
นายสุรยุทธ ขุนเที่ยง
นายสุรวัช พูลเพิ่ม
นายสุรวิช โคตรคันทา
นายสุรวิทย ปานทน
นายสุรวิทย วงศจันทร
นายสุรวุฒิ พิเดช
นายสุรศักดิ์ แกวทอง
นายสุรศักดิ์ แกวลวน
นายสุรศักดิ์ คําแสน
นายสุรศักดิ์ จันทเขต
นายสุรศักดิ์ จันทรทักษ
นายสุรศักดิ์ ชารีวาล
จาสิบเอก สุรศักดิ์ ซองทุมมินทร
นายสุรศักดิ์ ดิษฐปาน
นายสุรศักดิ์ เดชคง
วาที่รอยเอก สุรศักดิ์ นันทเดช
นายสุรศักดิ์ นิ่มนวล
นายสุรศักดิ์ ประเสริฐสุขเสรี
นายสุรศักดิ์ ปวุตตานนท
นายสุรศักดิ์ ปกการะโถ
นายสุรศักดิ์ ปานแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๕๒๙
๕๕๓๐
๕๕๓๑
๕๕๓๒
๕๕๓๓
๕๕๓๔
๕๕๓๕
๕๕๓๖
๕๕๓๗
๕๕๓๘
๕๕๓๙
๕๕๔๐
๕๕๔๑
๕๕๔๒
๕๕๔๓
๕๕๔๔
๕๕๔๕
๕๕๔๖
๕๕๔๗
๕๕๔๘
๕๕๔๙
๕๕๕๐
๕๕๕๑
๕๕๕๒
๕๕๕๓
๕๕๕๔

นายสุรศักดิ์ ผมพันธ
นายสุรศักดิ์ พยอม
นายสุรศักดิ์ พวงไธสง
นายสุรศักดิ์ พิมพศรี
นายสุรศักดิ์ มานะพิมพ
สิบเอก สุรศักดิ์ มาลี
นายสุรศักดิ์ ยุทธนานุกูล
นายสุรศักดิ์ รักษาภักดี
นายสุรศักดิ์ วงศออนตา
นายสุรศักดิ์ วิชัย
นายสุรศักดิ์ สองศร
นายสุรศักดิ์ สาและ
นายสุรศักดิ์ เอี่ยมทุเรียน
นายสุรสิงห สารสิทธิ์
นายสุรสิทธิ์ ตากกระโทก
นายสุรสิทธิ์ เมืองแสน
นายสุรสิทธิ์ วรภาพ
นายสุรสิทธิ์ แสงมุกดา
นายสุระกิตย จันตะวงศ
นายสุระชัย ไสยรินทร
นายสุระทิน สิงหเสนา
นายสุระพันธ มานอย
นายสุระศักดิ์ ชนะชัย
นายสุระศักดิ์ วิไลกุล
นายสุระศักดิ์ อุปพระจันทร
นายสุระสิทธิ์ รุงแสง

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๕๕
๕๕๕๖
๕๕๕๗
๕๕๕๘
๕๕๕๙
๕๕๖๐
๕๕๖๑
๕๕๖๒
๕๕๖๓
๕๕๖๔
๕๕๖๕
๕๕๖๖
๕๕๖๗
๕๕๖๘
๕๕๖๙
๕๕๗๐
๕๕๗๑
๕๕๗๒
๕๕๗๓
๕๕๗๔
๕๕๗๕
๕๕๗๖
๕๕๗๗
๕๕๗๘
๕๕๗๙
๕๕๘๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุระสิทธิ์ เรืองขจร
นายสุรักษ รักษา
นายสุรัช เดนสุวรรณธิมา
นายสุรัช วัฒนสงค
นายสุรัตน เคนมา
นายสุรัตน เครือแสง
นายสุรัตน ทัพวัตร
นายสุรัตน แนวโอโล
นายสุรัตน หาญนําชัย
นายสุรัตนชัย สิริรัตนชัยกุล
นายสุรารักษ วันทานี
นายสุริญา แดงกองโค
นายสุรินทร ชัยวุฒิ
นายสุรินทร ดํารงโภวรรณ
นายสุรินทร ตุมคํา
นายสุรินทร ธนูรเวท
นายสุรินทร นินทศรี
นายสุรินทร มะโนคํา
นายสุรินทร ศรีบุญเพ็ง
นายสุรินทร โสฬส
นายสุรินทร อัมโร
นายสุรินทรชยุตม บุญประสพ
นายสุริยน จันทกุล
นายสุริยน ภูผาใจ
นายสุริยน สายสนองยศ
จาเอก สุริยนต ชมภู

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๕๘๑
๕๕๘๒
๕๕๘๓
๕๕๘๔
๕๕๘๕
๕๕๘๖
๕๕๘๗
๕๕๘๘
๕๕๘๙
๕๕๙๐
๕๕๙๑
๕๕๙๒
๕๕๙๓
๕๕๙๔
๕๕๙๕
๕๕๙๖
๕๕๙๗
๕๕๙๘
๕๕๙๙
๕๖๐๐
๕๖๐๑
๕๖๐๒
๕๖๐๓
๕๖๐๔
๕๖๐๕
๕๖๐๖

นายสุริยะ จันทรสนอง
นายสุริยัน คํามา
นายสุริยัน จันทรสองแสง
นายสุริยัน เชี่ยวชาญวุฒิวงศ
นายสุริยัน เทียมรินทร
นายสุริยัน พรมจําปา
นายสุริยัน พัชรเลขกุล
นายสุริยัน มาลัย
นายสุริยันต แกวมาลา
นายสุริยันต ฆารเจริญ
นายสุริยันต สะทาน
นายสุริยันต สุวรรณทอง
นายสุริยา เดชเลย
นายสุริยา นิ่มตระกูล
นายสุริยา โนนเสนา
นายสุริยา โมขุนทด
นายสุริยา เย็นเพิ่ม
นายสุริยา สนูบุตร
นายสุริยา แสงจันทร
นายสุริยา แสนทาว
นายสุริยา เอี่ยมสะอาด
นายสุริเยส กิ่งมณี
นายสุรีชัย ศาสตรนอก
นายสุรีย ปนะกาโน
นายสุเรนทร ขัติยะวงศ
นายสุฤทธิ์ กาญจนวงศ

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๐๗
๕๖๐๘
๕๖๐๙
๕๖๑๐
๕๖๑๑
๕๖๑๒
๕๖๑๓
๕๖๑๔
๕๖๑๕
๕๖๑๖
๕๖๑๗
๕๖๑๘
๕๖๑๙
๕๖๒๐
๕๖๒๑
๕๖๒๒
๕๖๒๓
๕๖๒๔
๕๖๒๕
๕๖๒๖
๕๖๒๗
๕๖๒๘
๕๖๒๙
๕๖๓๐
๕๖๓๑
๕๖๓๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุวพล เปดทิพย
นายสุวรรณ เฉนียง
นายสุวรรณ ไทยประโคน
นายสุวรรณ ธีระพงษธนากร
นายสุวรรณ บัวศรี
นายสุวรรณ สาขะจันทร
นายสุวรรณ สีหาอาจ
นายสุวรรณ เหลากาวี
นายสุวรรณ สุราอามาตย
นายสุวรรณพงษ สีจุลลา
นายสุวรรณวัตต ปาละรัตน
นายสุวรักษ บุญประคม
นายสุวัช ศรีสด
นายสุวัชร สีหานาท
นายสุวัฒน เกตุแกว
นายสุวัฒน ขําราย
นายสุวัฒน ทับทันธนากูล
นายสุวัฒน นาทันตอง
นายสุวัฒน ปกเกตุ
นายสุวัฒน พูนวัฒนานุกูล
นายสุวัฒน ภูพาที
นายสุวัฒน มะเดช
นายสุวัฒน มานิตย
นายสุวัฒน มุขชาติ
นายสุวัฒน วงศหมั่น
นายสุวัฒน วัฒนาถาวรวงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๖๓๓
๕๖๓๔
๕๖๓๕
๕๖๓๖
๕๖๓๗
๕๖๓๘
๕๖๓๙
๕๖๔๐
๕๖๔๑
๕๖๔๒
๕๖๔๓
๕๖๔๔
๕๖๔๕
๕๖๔๖
๕๖๔๗
๕๖๔๘
๕๖๔๙
๕๖๕๐
๕๖๕๑
๕๖๕๒
๕๖๕๓
๕๖๕๔
๕๖๕๕
๕๖๕๖
๕๖๕๗
๕๖๕๘

นายสุวัฒน สุทิน
นายสุวัฒน อยูแทกูล
นายสุวัฒน อินทจักร
นายสุวัฒน อินทวงศ
นายสุวิจักขณ แสงอวม
นายสุวิช เกตุรัตน
นายสุวิช ชางเพชร
นายสุวิชชา ตรีพรหม
นายสุวิชา ชาวตุม
นายสุวิตร เพ็งสุข
นายสุวิทย กัลยาประสิทธิ์
นายสุวิทย เกิดศรี
นายสุวิทย ขาวผอง
นายสุวิทย ทองปญญา
นายสุวิทย นามมุงคุณ
นายสุวิทย พันธุเทศ
นายสุวิทย มาคํา
นายสุวิทย รุงมโน
นายสุวิทย โรจนอรุณ
นายสุวิทย สมหลักชัย
นายสุวิทย สามารถ
นายสุวิทย สุขบท
นายสุวิทย สุขเรือน
นายสุวิทย เส็งหลวง
นายสุวิทย อินทรจันทรดา
นายสุวิทย อิ่มประไพ

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๕๙
๕๖๖๐
๕๖๖๑
๕๖๖๒
๕๖๖๓
๕๖๖๔
๕๖๖๕
๕๖๖๖
๕๖๖๗
๕๖๖๘
๕๖๖๙
๕๖๗๐
๕๖๗๑
๕๖๗๒
๕๖๗๓
๕๖๗๔
๕๖๗๕
๕๖๗๖
๕๖๗๗
๕๖๗๘
๕๖๗๙
๕๖๘๐
๕๖๘๑
๕๖๘๒
๕๖๘๓
๕๖๘๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุวิทยา พรมออน
นายสูงศักดิ์ แผวสูงเนิน
นายเสกสรร คําสํารวย
นายเสกสรร ณ นาน
นายเสกสรร ทุนอินทร
นายเสกสรร นาคคํา
นายเสกสรร ศักดาคาร
นายเสกสรร สังขเงิน
นายเสกสรร โอษฐงาม
นายเสกสรรค เขียวไกร
นายเสกสรรค พิทักษทา
วาที่รอยโท เสกสรรค หลักบุญ
นายเสกสัณห ลุนบง
นายเส็ง ปรุงโนนลาน
นายเสงี่ยม โมธรรม
นายเสงี่ยม วงคพล
นายเสฏฐวุฒิ แคนศิลา
นายเสฐียร จันทะมูล
นายเสฐียร หมุดปน
นายเสด็จผล อัคพิน
นายเสถียร การคนซื่อ
นายเสถียร จันพลโท
วาที่รอยตรี เสถียร จุติมา
นายเสถียร ถาวรสุข
นายเสถียร นอยวัน
นายเสถียร โปรงจิต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๖๘๕
๕๖๘๖
๕๖๘๗
๕๖๘๘
๕๖๘๙
๕๖๙๐
๕๖๙๑
๕๖๙๒
๕๖๙๓
๕๖๙๔
๕๖๙๕
๕๖๙๖
๕๖๙๗
๕๖๙๘
๕๖๙๙
๕๗๐๐
๕๗๐๑
๕๗๐๒
๕๗๐๓
๕๗๐๔
๕๗๐๕
๕๗๐๖
๕๗๐๗
๕๗๐๘
๕๗๐๙
๕๗๑๐

นายเสถียร พุทธสอน
นายเสถียร มูลแกน
นายเสถียร เมืองทอง
นายเสถียร ลําภา
นายเสถียร วงษศรีแกว
นายเสถียร ศักศรี
นายเสถียร สุกรีฑา
นายเสถียร โสลา
นายเสน ธนบุรี
นายเสนห จันทรปาน
นายเสนห ทองยิ่ง
นายเสนห พันธุดี
นายเสนห พารอด
นายเสนห สุขสมพืช
นายเสนห หมายจากกลาง
วาที่รอยตรี เสนห เอื้อสลุง
นายเสนหกร ชุมศรี
นายเสนอ คําวันดี
นายเสนอ เต็มแกว
นายเสนอ นิลคง
นายเสนอ ประพันธ
นายเสนอ ปรังประโคน
นายเสนอ รัมพณีนิล
นายเสนอ หนอแกว
นายเสนาะ แกวคุม
นายเสมอ หอมกลิ่น

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๑๑
๕๗๑๒
๕๗๑๓
๕๗๑๔
๕๗๑๕
๕๗๑๖
๕๗๑๗
๕๗๑๘
๕๗๑๙
๕๗๒๐
๕๗๒๑
๕๗๒๒
๕๗๒๓
๕๗๒๔
๕๗๒๕
๕๗๒๖
๕๗๒๗
๕๗๒๘
๕๗๒๙
๕๗๓๐
๕๗๓๑
๕๗๓๒
๕๗๓๓
๕๗๓๔
๕๗๓๕
๕๗๓๖

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเสมอกัน สุวรรณรัศมี
นายเสมียน เมฆปน
นายเสริม เถรี
นายเสริม พันธุพิศาลสหกิจ
นายเสริม ศิริบุตร
นายเสริมชัย โพธิ์ไชยรัตน
นายเสริมพงศ เมืองมั่น
นายเสริมพงษ กลิ้งสวัสดิ์
นายเสริมยศ นิติเสถียร
นายเสริมศักดิ์ แกวมหากาฬ
นายเสริมศักดิ์ วรรธนอารีย
นายเสริมศักดิ์ สาธรราช
นายเสรี ขามประไพ
นายเสรี เจริญผล
นายเสรี เจริญราช
นายเสรี ถุนนอก
นายเสรี นิลผาย
นายเสรี ปนสมสกุล
นายเสรี มณีแสน
นายเสรี มัครมย
นายเสรี อุตสาหะ
นายเสรีภาพ กงเพชร
นายเสรียรัฐ อักขระ
นายเสวก โสลําภา
นายเสวย เสนแกว
นายเสาวพจน รัตนบุรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๗๓๗
๕๗๓๘
๕๗๓๙
๕๗๔๐
๕๗๔๑
๕๗๔๒
๕๗๔๓
๕๗๔๔
๕๗๔๕
๕๗๔๖
๕๗๔๗
๕๗๔๘
๕๗๔๙
๕๗๕๐
๕๗๕๑
๕๗๕๒
๕๗๕๓
๕๗๕๔
๕๗๕๕
๕๗๕๖
๕๗๕๗
๕๗๕๘
๕๗๕๙
๕๗๖๐
๕๗๖๑
๕๗๖๒

นายแสง ชัยสอง
นายแสงชัย ชินคํา
นายแสงชัย ธรรมนิยม
นายแสงทอง บริสาร
นายแสงเทียน จันสวาง
นายแสงประเสริฐ เหมธุวนนท
นายแสงเพชร คําแพง
นายแสงสวัสดิ์ พรหมชาติ
นายแสงหิรัญ สุวรรณรัตน
นายแสนชัย ลิ้มรังสฤษดิ์
นายแสนชัย วงษแกว
นายแสวง ใจรังสี
นายแสวง ประจิตร
นายแสวง สมวงค
นายแสวง เสนหพูด
นายโสภณ แกวไทย
นายโสภณ เขียนงาม
นายโสภณ จุลรักษ
นายโสภณ ทองจิตร
นายโสภณ บัวลอย
พลตํารวจ โสภณ ปานแจม
นายโสภณ ปนทอง
นายโสภณ พลสมบัติ
นายโสภณ แพทยพิทักษ
นายโสภณ สุขัมพรรณ
นายโสภณ หนูวุน

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๖๓
๕๗๖๔
๕๗๖๕
๕๗๖๖
๕๗๖๗
๕๗๖๘
๕๗๖๙
๕๗๗๐
๕๗๗๑
๕๗๗๒
๕๗๗๓
๕๗๗๔
๕๗๗๕
๕๗๗๖
๕๗๗๗
๕๗๗๘
๕๗๗๙
๕๗๘๐
๕๗๘๑
๕๗๘๒
๕๗๘๓
๕๗๘๔
๕๗๘๕
๕๗๘๖
๕๗๘๗
๕๗๘๘

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายโสภณ หวงกลาง
นายโสภณ อุดรสรรพ
นายโสภาส โอพริก
นายโสภี ศิริโยธา
นายโสรส ปฎิการ
นายโสรส รอดประดิษฐ
นายโสฬส ทาอุดม
นายโสฬส ผิวเหลือง
นายไสว คงไพฑูรย
นายไสว จันทรอวน
นายไสว ไชยหมื่น
นายไสว ประทุมวงษ
นายไสว พลพุทธา
นายไสว เรืองศรี
นายไสว สมภักดี
นายหนุน เสงี่ยมศักดิ์
นายหนูเถื่อน ปะโพชะนัง
นายหมื่น อรัญสาร
นายหลักเขต มุงสันติ
นายหวันบูราหัส ปะดุกา
นายหัตถชัย มาบุญธรรม
นายหัตถเชษฐ แสงประดิษฐ
นายหัสชัย ขําประไพ
นายหัสชัย เปาะวัน
นายหิรัณย สมแปน
นายเหมือน บุตตะกะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๗๘๙
๕๗๙๐
๕๗๙๑
๕๗๙๒
๕๗๙๓
๕๗๙๔
๕๗๙๕
๕๗๙๖
๕๗๙๗
๕๗๙๘
๕๗๙๙
๕๘๐๐
๕๘๐๑
๕๘๐๒
๕๘๐๓
๕๘๐๔
๕๘๐๕
๕๘๐๖
๕๘๐๗
๕๘๐๘
๕๘๐๙
๕๘๑๐
๕๘๑๑
๕๘๑๒
๕๘๑๓
๕๘๑๔

นายเหรียญ ทองคํา
นายเหรียญชัย สามาลา
นายเหลาทอง ศรีวิเศษ
วาที่รอยตรี เหลื่อม คําเจริญ
นายให พลประสิทธิ์
นายไหว บุญมาเครือ
นายองอาจ แกวอน
นายองอาจ จูมสีมา
นายอณุ ไชยสุวรรณ
นายอโณชัย พุมสอาด
นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัย
นายอดิเทพ ทาเชาว
นายอดินันท เดชพงษ
นายอดิพงษ กันหมุด
นายอดิเรก ทองศรี
นายอดิเรก นารถเหนือ
นายอดิเรก ออนชางเหล็ก
นายอดิศร แกวเซง
นายอดิศร ชาตาดี
นายอดิศร พิมพปจฉิม
นายอดิศร สวยสม
นายอดิศร เสลานอก
นายอดิศักดิ์ แกวแพร
นายอดิศักดิ์ ชมเมือง
นายอดิศักดิ์ ตรีวงศ
นายอดิศักดิ์ นันตา

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๑๕
๕๘๑๖
๕๘๑๗
๕๘๑๘
๕๘๑๙
๕๘๒๐
๕๘๒๑
๕๘๒๒
๕๘๒๓
๕๘๒๔
๕๘๒๕
๕๘๒๖
๕๘๒๗
๕๘๒๘
๕๘๒๙
๕๘๓๐
๕๘๓๑
๕๘๓๒
๕๘๓๓
๕๘๓๔
๕๘๓๕
๕๘๓๖
๕๘๓๗
๕๘๓๘
๕๘๓๙
๕๘๔๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอดิศักดิ์ บิดร
นายอดิศักดิ์ ฝายบุญ
นายอดิศักดิ์ พิยะ
นายอดิศักดิ์ ภูสนิท
นายอดิศักดิ์ ศรีจอมทอง
นายอดิศักดิ์ สงกรานต
วาที่รอยเอก อดิศักดิ์ สาคมิตร
นายอดิศักดิ์ สารประสิทธิ์
นายอดุล อิงแกว
นายอดุลเดช พิเมย
นายอดุลไทย บัวชุม
นายอดุลย คําตัน
นายอดุลย ทับศรีแกว
นายอดุลย ธรรมเจริญ
นายอดุลย นิลเชษฐ
นายอดุลย พลงาม
นายอดุลย ภูปลื้ม
นายอดุลย ภูสิตลิต
นายอดุลย ยศกําธร
นายอดุลย ยาพรหม
นายอดุลย ยืนนาน
นายอดุลย วงศกอม
นายอดุลย เวทมาหะ
นายอดุลย ศิริทองสุข
นายอดุลย สายหมอก
นายอดุลย อดทน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๘๔๑
๕๘๔๒
๕๘๔๓
๕๘๔๔
๕๘๔๕
๕๘๔๖
๕๘๔๗
๕๘๔๘
๕๘๔๙
๕๘๕๐
๕๘๕๑
๕๘๕๒
๕๘๕๓
๕๘๕๔
๕๘๕๕
๕๘๕๖
๕๘๕๗
๕๘๕๘
๕๘๕๙
๕๘๖๐
๕๘๖๑
๕๘๖๒
๕๘๖๓
๕๘๖๔
๕๘๖๕
๕๘๖๖

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายอดุลยศักดิ์ บุญเอนก
นายอดุลยศักดิ์ พักตรหาญ
นายอติชาต ประทีป ณ ถลาง
นายอติชาต สันติจิตโต
นายอติเวทย งามชัด
นายอธิชา มีสิทธิ์
สิบตรี อธิโชค ประสพโชควัฒนา
นายอธิพงษ ชิณวงศ
นายอธิราช ชึดนอก
นายอธิวัฒน ชาดง
นายอธิวัฒน ศรีเที่ยง
นายอนนท หาญโกรธา
นายอนวัช รัตโนทัย
นายอนวัชร เอนแคน
นายอนัน สนเทียนวัด
นายอนันต กะโหทอง
นายอนันต กาวินํา
นายอนันต ทิพยอาสน
นายอนันต นิ่มทอง
นายอนันต บุญมาก
นายอนันต ปานสังข
นายอนันต มณีลาภ
นายอนันต มีชัย
นายอนันต รอดเซ็น
นายอนันต ศรีโสภา
วาที่รอยตรี อนันต สหะวิริยะสกุล

๕๘๖๗
๕๘๖๘
๕๘๖๙
๕๘๗๐
๕๘๗๑
๕๘๗๒
๕๘๗๓
๕๘๗๔
๕๘๗๕
๕๘๗๖
๕๘๗๗
๕๘๗๘
๕๘๗๙
๕๘๘๐
๕๘๘๑
๕๘๘๒
๕๘๘๓
๕๘๘๔
๕๘๘๕
๕๘๘๖
๕๘๘๗
๕๘๘๘
๕๘๘๙
๕๘๙๐
๕๘๙๑
๕๘๙๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอนันต สารบุรุษ
นายอนันต สิกขาจารย
นายอนันต สีแกว
นายอนันต สุนลี
นายอนันต สุวรรณพันธ
นายอนันต อาจวิชัย
นายอนันตพงษ อนันตศานต
นายอนันตศักดิ์ ยศอาลัย
นายอนันท เขียวสี
นายอนันท บานเย็น
นายอนันท ศรีชัยตัน
นายอนิรุทธ หัทยานนท
นายอนิรุทธิ์ ตุยระพิงค
นายอนิรุธ แกนจันทร
นายอนิวรรต ติมุลา
นายอนุ อรรคเดโช
นายอนุกูล กลั่นเรืองแสง
นายอนุกูล ยาตา
นายอนุกูล ศรีสมบัติ
นายอนุชัย โหมดประดิษฐ
นายอนุชา คําภาบุตร
นายอนุชา เจริญผล
นายอนุชา ชัยหา
นายอนุชา ลมคําภา
นายอนุชา อุนนันกาศ
นายอนุชาติ โชชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๘๙๓
๕๘๙๔
๕๘๙๕
๕๘๙๖
๕๘๙๗
๕๘๙๘
๕๘๙๙
๕๙๐๐
๕๙๐๑
๕๙๐๒
๕๙๐๓
๕๙๐๔
๕๙๐๕
๕๙๐๖
๕๙๐๗
๕๙๐๘
๕๙๐๙
๕๙๑๐
๕๙๑๑
๕๙๑๒
๕๙๑๓
๕๙๑๔
๕๙๑๕
๕๙๑๖
๕๙๑๗
๕๙๑๘

นายอนุชาติ ทองจบ
นายอนุชาติ อําไพ
นายอนุชิต กลิ่นกําเนิด
นายอนุชิต คําตันบุญ
นายอนุชิต จันทจร
นายอนุชิต เชาวมะเริง
นายอนุเทพ พรอมเพรียง
นายอนุพงศ กาสรสุวรรณ
นายอนุพงษ จอมเพ็ง
นายอนุพงษ บุญธรรม
นายอนุพันธ กรรมการ
นายอนุพันธุ อุตสาหกุล
นายอนุพูล เทศารินทร
นายอนุรักษ โกสิทธิ์
นายอนุรักษ ภักดีรักษ
นายอนุรักษ ลาวิลาศ
นายอนุรัญช มาคํา
นายอนุรัฐ รีรมย
นายอนุรัตน เนาวรัตน
นายอนุลักษณ เครือคํา
นายอนุวัฒน กันแยม
นายอนุวัฒน แกวเมือง
นายอนุวัฒน ตรีจิตรวัฒนากูล
นายอนุวัฒน สอาดวงษ
นายอนุวัฒน สุวรรณมาตย
นายอนุวัติ พิสุทธิพิชาญ

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๑๙
๕๙๒๐
๕๙๒๑
๕๙๒๒
๕๙๒๓
๕๙๒๔
๕๙๒๕
๕๙๒๖
๕๙๒๗
๕๙๒๘
๕๙๒๙
๕๙๓๐
๕๙๓๑
๕๙๓๒
๕๙๓๓
๕๙๓๔
๕๙๓๕
๕๙๓๖
๕๙๓๗
๕๙๓๘
๕๙๓๙
๕๙๔๐
๕๙๔๑
๕๙๔๒
๕๙๔๓
๕๙๔๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอนุศักดิ์ พวงธรรม
นายอนุศักดิ์ สิงคมาศ
นายอนุศาสน ผลหา
นายอนุสรณ กองอรรถ
นายอนุสรณ กางกรณ
นายอนุสรณ เตนากุล
นายอนุสรณ ถึงสุขวงษ
นายอนุสรณ ทาสระคู
นายอนุสรณ พรมรังกา
นายอนุสรณ เพชรรัตน
นายอนุสรณ ศรีคารมย
นายอนุสิทธิ์ นามโยธา
นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์
นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต
นายอนุสิษฐ สะเภาคํา
นายอบชัย เวียนวัน
นายอภัย เดโชโชติพิพัฒน
นายอภัย นิตยบูรณ
นายอภิชัย วันลวน
นายอภิชัย สุนทรส
วาที่พันตรี อภิชา จันทรดา
นายอภิชา วงศเมธชนัน
นายอภิชาติ ใจกลา
นายอภิชาติ ดีกุดตุม
นายอภิชาติ บัวเกิด
นายอภิชาติ บุญสมยา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๙๔๕
๕๙๔๖
๕๙๔๗
๕๙๔๘
๕๙๔๙
๕๙๕๐
๕๙๕๑
๕๙๕๒
๕๙๕๓
๕๙๕๔
๕๙๕๕
๕๙๕๖
๕๙๕๗
๕๙๕๘
๕๙๕๙
๕๙๖๐
๕๙๖๑
๕๙๖๒
๕๙๖๓
๕๙๖๔
๕๙๖๕
๕๙๖๖
๕๙๖๗
๕๙๖๘
๕๙๖๙
๕๙๗๐

นายอภิชาติ ปยะกุล
นายอภิชาติ ภูประเสริฐ
นายอภิชาติ ลาเอ็ด
นายอภิชาติ ศรีสุชาติ
นายอภิชาติ ศิริพยัคฆ
นายอภิชาติ แสนเรือน
นายอภิชาติ หงษสรอย
นายอภิชาติ หมั่นกิจ
นายอภิชาติ หวังสวัสดิ์ปรีชา
นายอภิชาติ หัตถนิรันต
วาที่รอยตรี อภิชาติ แหงขุนทด
นายอภิชาติ อัครปญญา
นายอภิเชษ คีรีโชติ
นายอภิเดช ผึ่งไธสง
นายอภิเดช พันธแซง
นายอภินันท ฐิติภรณพันธ
นายอภินันท นามสวัสดิ์
นายอภินันท พรหมปลัด
นายอภินันท สืบกระพัน
นายอภินันท แสงโสดา
นายอภินันท หมวดชนะ
นายอภิปราย โสภายิ่ง
วาที่รอยตรี อภิรมย จามพฤกษ
นายอภิรักษ จงวงศ
นายอภิรักษ มูลสาร
นายอภิรัฐร รอดเกิด

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๗๑
๕๙๗๒
๕๙๗๓
๕๙๗๔
๕๙๗๕
๕๙๗๖
๕๙๗๗
๕๙๗๘
๕๙๗๙
๕๙๘๐
๕๙๘๑
๕๙๘๒
๕๙๘๓
๕๙๘๔
๕๙๘๕
๕๙๘๖
๕๙๘๗
๕๙๘๘
๕๙๘๙
๕๙๙๐
๕๙๙๑
๕๙๙๒
๕๙๙๓
๕๙๙๔
๕๙๙๕
๕๙๙๖

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอภิรัตน เทพนรินทร
นายอภิรัตน พรหมรักษา
นายอภิลักษณ พลระวัง
นายอภิลักษณ พาบุ
นายอภิวัฒน งามการ
นายอภิวัฒน บุญเรือง
นายอภิวัฒน พิมพวง
นายอภิวัฒน พุทธรัตน
นายอภิวัฒน โรมเมือง
นายอภิวันท เปนสุข
นายอภิศักดิ์ แตงอ่ํา
นายอภิศักดิ์ บุญล้ําเลิศ
นายอภิศักดิ์ ฟองจางวาง
นายอภิสิทธิ ตรงศูนย
นายอภิสิทธิ์ แกวมณีชัย
นายอภิสิทธิ์ คนหาญ
นายอภิสิทธิ์ เงาศรี
นายอภิสิทธิ์ ดํารงไทย
นายอภิสิทธิ์ มิตรอุดม
นายอภิสิทธิ์ ศรีกุลวงศ
นายอภิสิทธิ์ สังขแกว
นายอภิสิทธิ์ สุวรรณศร
นายอภิสิทธิ์ เหลืองธานี
นายอมร ศิริอุเทน
นายอมรโชคศิริ อมตะสายแกว
นายอมรพันธ โสวรรณา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๙๙๗
๕๙๙๘
๕๙๙๙
๖๐๐๐
๖๐๐๑
๖๐๐๒
๖๐๐๓
๖๐๐๔
๖๐๐๕
๖๐๐๖
๖๐๐๗
๖๐๐๘
๖๐๐๙
๖๐๑๐
๖๐๑๑
๖๐๑๒
๖๐๑๓
๖๐๑๔
๖๐๑๕
๖๐๑๖
๖๐๑๗
๖๐๑๘
๖๐๑๙
๖๐๒๐
๖๐๒๑
๖๐๒๒

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

วาที่รอยเอก อมรรัตน ศรีขันธ
นายอมรฤทธิ์ อุทรักษ
นายอมรศักดิ์ ศรีสุวรรณ
นายอมรินทร ศรีจันทรสุข
นายอมฤทธิ์ บุพโต
นายอรชุน อุทัยวรรณ
นายอรนพ รมฤทธา
นายอรรณพ แสนนาม
นายอรรถ สดกลาง
นายอรรถไกร จิตรหลัง
นายอรรถชัย รักราษฎร
นายอรรถพงษ เฟองฟู
นายอรรถพร คําขวัญ
นายอรรถพร นาคพันธ
นายอรรถพร วันดีเรืองไพศาล
นายอรรถพรรณ วุฒินนทนันทชัย
นายอรรถพล บุญใจ
นายอรรถพันธ ใจจอง
นายอรรถวิทย พินิจนัย
นายอรรถวุฒิ หลีนอย
นายอรรธชีว ศรีโฉมงาม
นายอรรนพ พิศสุพรรณ
นายอรัญ ปภพอัศวธาดา
นายอรินทร นวมถนอม
นายอริยวุฒิ แกวศรี
นายอรุณ ขาวลวน

๖๐๒๓
๖๐๒๔
๖๐๒๕
๖๐๒๖
๖๐๒๗
๖๐๒๘
๖๐๒๙
๖๐๓๐
๖๐๓๑
๖๐๓๒
๖๐๓๓
๖๐๓๔
๖๐๓๕
๖๐๓๖
๖๐๓๗
๖๐๓๘
๖๐๓๙
๖๐๔๐
๖๐๔๑
๖๐๔๒
๖๐๔๓
๖๐๔๔
๖๐๔๕
๖๐๔๖
๖๐๔๗
๖๐๔๘

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอรุณ ชาวกลา
นายอรุณ ทุยอน
นายอรุณ ธรรมพิธี
นายอรุณ นอยระแหง
นายอรุณ ไฝทอง
นายอรุณ มาศสําเภา
นายอรุณ รักจุย
นายอลงกต เพชราเวช
นายอลงกรณ จันทรโคตร
นายอวยพร ศรีภา
สิบตํารวจเอก ออดศักดิ์ ซาเกิม
นายอัคคกิตติ์ ศรีพิมพสอ
นายอัครณัฐ บุญมะยา
นายอัครเดช เกิ่งพิทักษ
นายอัครเดช จันทยุทธ
นายอัครเดช ไชยโยราช
นายอัครเดช อัครวิสุทธิ์เจริญ
นายอัครเดชน เรืองสุวรรณ
นายอัครวัฒน ปองชารี
นายอัครวิทย อังเรขพาณิชย
นายอัครวุฒิ มั่นจิต
นายอัครวุฒิ อมรวุฒิพงศ
นายอังกูร นิลพลอย
นายอังกูล จันทวงค
นายอัฏฐผล ถิรพรพงษศิริ
นายอัฐสิษฎ พรมลี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๐๔๙
๖๐๕๐
๖๐๕๑
๖๐๕๒
๖๐๕๓
๖๐๕๔
๖๐๕๕
๖๐๕๖
๖๐๕๗
๖๐๕๘
๖๐๕๙
๖๐๖๐
๖๐๖๑
๖๐๖๒
๖๐๖๓
๖๐๖๔
๖๐๖๕
๖๐๖๖
๖๐๖๗
๖๐๖๘
๖๐๖๙
๖๐๗๐
๖๐๗๑
๖๐๗๒
๖๐๗๓
๖๐๗๔

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายอัฑฒ สิงหโท
นายอัฒฐากร อโหสิประชา
นายอัฒพงษ เทียงภักดิ์
นายอัตถ แกวเผือก
วาที่รอยตรี อัตทยา สุขจิตต
นายอัทธ คําอุดม
นายอับดลรอศักดิ์ อาลี
นายอับดลเลาะ เสะนี
นายอับดุลอาซิส ยาบา
นายอับดุลฮามิด เงาะ
นายอัมพร บุญธรรม
นายอัมพร ภาระพันธ
นายอัมรินทร พันธวิไล
นายอัศนีย เกตุเนียม
วาที่รอยตรี อัศมเดช กระฐินหอม
นายอัศราวุฒิ จันทรมา
นายอัศเรศร รีรมย
นายอัศวิน ถันชมนาง
จาสิบตรี อัศวิน นันทะแสง
นายอัศวิน ศรีบัว
นายอัศวิน สุริยภิญโญพงศ
นายอัศวิน อาจเดช
นายอัษกร ตัณฑกูล
นายอัษฎ เอกปยะกุล
นายอัสฎางค กองสถาน
นายอัสฮาร อัสมะแอ

๖๐๗๕
๖๐๗๖
๖๐๗๗
๖๐๗๘
๖๐๗๙
๖๐๘๐
๖๐๘๑
๖๐๘๒
๖๐๘๓
๖๐๘๔
๖๐๘๕
๖๐๘๖
๖๐๘๗
๖๐๘๘
๖๐๘๙
๖๐๙๐
๖๐๙๑
๖๐๙๒
๖๐๙๓
๖๐๙๔
๖๐๙๕
๖๐๙๖
๖๐๙๗
๖๐๙๘
๖๐๙๙
๖๑๐๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอาคเนย มีคุณ
นายอาคม แกวเจริญ
นายอาคม เขียวสระคู
นายอาคม ดําปน
นายอาคม เทียงทํา
นายอาคม บริสุทธิ์
นายอาคม ปานเหงา
วาที่รอยตรี อาคม มาจันทร
นายอาคม วงศบา
นายอาคม วิชัยศร
นายอาคม สมพามา
นายอาคม สุทธิประภา
นายอาจินต งามกมลรัตน
นายอาจินต ภูมาวงศ
นายอาชวไพศาล ปภาสงไพศาล
นายอาชวัน ทรงธรรม
นายอาณกร คําเหมือน
นายอาณัติ เผาพงษเลิศศิริ
นายอาดนหมีด สันมาแอ
นายอาดุลย พรมแสง
นายอาทิกร เกาเอี้ยน
นายอาทิตย พรมมณี
นายอาทิตย มะลิแกว
นายอาทิตย อัมไพ
นายอาทิตย อินทะรินทร
นายอาธิศักดิ์ ทองลาด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๑๐๑
๖๑๐๒
๖๑๐๓
๖๑๐๔
๖๑๐๕
๖๑๐๖
๖๑๐๗
๖๑๐๘
๖๑๐๙
๖๑๑๐
๖๑๑๑
๖๑๑๒
๖๑๑๓
๖๑๑๔
๖๑๑๕
๖๑๑๖
๖๑๑๗
๖๑๑๘
๖๑๑๙
๖๑๒๐
๖๑๒๑
๖๑๒๒
๖๑๒๓
๖๑๒๔
๖๑๒๕
๖๑๒๖

นายอานนท ปนโต
นายอานนท มากมี
นายอานนท ศรีอรพิมพ
วาที่รอยตรี อานนท หลาหนัก
นายอานุภาพ เจริญจิตร
นายอานุภาพ พัฒนา
นายอานุภาพ แสนสุภา
นายอาภรณ ชูชื่น
นายอาภรณ สุพรรณพงศ
นายอามร โสภานุสนธิ์
นายอายุ วันทอง
นายอารมณ คําเกาะ
นายอารมณ จารุทรัพยสดใส
นายอารมณ นอยเกิด
นายอารักษ ยอดรักษ
นายอารักษ สวัสดิ์ประสิทธิ์
นายอาริช วีรเจริญรุงเรือง
นายอารี ศรีลาศักดิ์
นายอาลี หวังแอ
นายอาวิรุทธ สีดา
นายอาวุธ ทัศนา
นายอาวุธ เปนไทย
นายอาวุธ ภูอวด
นายอาหมาด หลังปูเตะ
นายอํานวย จันทรแกว
สิบตํารวจเอก อํานวย เชื้อแขก

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๒๗
๖๑๒๘
๖๑๒๙
๖๑๓๐
๖๑๓๑
๖๑๓๒
๖๑๓๓
๖๑๓๔
๖๑๓๕
๖๑๓๖
๖๑๓๗
๖๑๓๘
๖๑๓๙
๖๑๔๐
๖๑๔๑
๖๑๔๒
๖๑๔๓
๖๑๔๔
๖๑๔๕
๖๑๔๖
๖๑๔๗
๖๑๔๘
๖๑๔๙
๖๑๕๐
๖๑๕๑
๖๑๕๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอํานวย
นายอํานวย
นายอํานวย
นายอํานวย
นายอํานวย
นายอํานวย
นายอํานวย
นายอํานวย
นายอํานวย
นายอํานวย
นายอํานวย
นายอํานวย
นายอํานวย
นายอํานวย
นายอํานวย
นายอํานวย
นายอํานวย
นายอํานวย
นายอํานวย
นายอํานวย
นายอํานวย
นายอํานาจ
นายอํานาจ
นายอํานาจ
นายอํานาจ
นายอํานาจ

ซามงค
ทรัพยประเสริฐ
ทิพยกําจร
ธรรมรังษี
นวลกุล
ปอมนอย
ผดุงรส
ผมทอง
โพธาราม
มั่นออง
มุทาพร
ไมตรีจร
ยศหนัก
วิริยะ
สมสวนจิตร
สังขสุข
สุวรรณ
สุวรรณชาตรี
อโนมา
อารอมะ
เฮงสวัสดิ์
เขาทอง
จันทรอิ่ม
ดิษฐเจริญ
ตินะมาตร
ทวีศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๑๕๓
๖๑๕๔
๖๑๕๕
๖๑๕๖
๖๑๕๗
๖๑๕๘
๖๑๕๙
๖๑๖๐
๖๑๖๑
๖๑๖๒
๖๑๖๓
๖๑๖๔
๖๑๖๕
๖๑๖๖
๖๑๖๗
๖๑๖๘
๖๑๖๙
๖๑๗๐
๖๑๗๑
๖๑๗๒
๖๑๗๓
๖๑๗๔
๖๑๗๕
๖๑๗๖
๖๑๗๗
๖๑๗๘

นายอํานาจ ทองคุปต
นายอํานาจ บุญทัน
นายอํานาจ โพทอง
นายอํานาจ ภักดีโชติ
วาที่พันตรี อํานาจ ภาภักดี
นายอํานาจ แรงประโคน
นายอํานาจ ศรีเที่ยง
นายอํานาจ สงตาล
นายอํานาจ สุทิน
นายอํานาจ อุนอก
นายอําพร เย็นเพชร
นายอําพร อมเถื่อน
นายอําพล แปนแสง
นายอําพล ลือสมุทร
นายอําพล สกุลสัมพันธศรี
นายอําพันธ ประชาชิต
นายอําไพ ปานกล่ํา
นายอําไพ ศรีละออน
นายอําไพศักดิ์ ใบคราม
นายอิชชกันต ศรีวรวิทย
นายอิทธิชาย ณ ลําปาง
นายอิทธิพงษ ตั้งสกุลเรืองไล
นายอิทธิพงษ แสงจันทร
นายอิทธิพงษ เอกวงษา
นายอิทธิพล โถหินัง
นายอิทธิพล บางหลวง

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๗๙
๖๑๘๐
๖๑๘๑
๖๑๘๒
๖๑๘๓
๖๑๘๔
๖๑๘๕
๖๑๘๖
๖๑๘๗
๖๑๘๘
๖๑๘๙
๖๑๙๐
๖๑๙๑
๖๑๙๒
๖๑๙๓
๖๑๙๔
๖๑๙๕
๖๑๙๖
๖๑๙๗
๖๑๙๘
๖๑๙๙
๖๒๐๐
๖๒๐๑
๖๒๐๒
๖๒๐๓
๖๒๐๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอิทธิพล พลโคกกอง
นายอิทธิพล ศรีมหันต
นายอิทธิพล เหล็กกลา
นายอิทธิฤทธิ์ พงษปยะรัตน
นายอินถา ศรีบุรินทร
นายอินทพงษ จินดาทิพย
นายอิศดล ชํานินอก
นายอิศรางกูร บุตรวิชา
นายอิสระ บุตรมารศรี
นายอิสระ เวียงสมุทร
นายอิสระ ศรีปตตา
นายอิสราวุฒิ สุวรรณรัตน
นายอิสเรศ เสงี่ยมวัฒนะ
นายอิสสระ เตียนศรี
นายอุกฤษฏ โพธิ์สามตน
นายอุดม กุโรรัตน
นายอุดม คงมัยลิก
นายอุดม คําเวียง
นายอุดม เจริญงามทรัพย
นายอุดม ไชยวุฒิ
นายอุดม เดชะบุญ
นายอุดม ถาโคตร
นายอุดม นวมบาง
นายอุดม นันจรัส
นายอุดม นุนประดิษฐ
นายอุดม บุญเกตุ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๒๐๕
๖๒๐๖
๖๒๐๗
๖๒๐๘
๖๒๐๙
๖๒๑๐
๖๒๑๑
๖๒๑๒
๖๒๑๓
๖๒๑๔
๖๒๑๕
๖๒๑๖
๖๒๑๗
๖๒๑๘
๖๒๑๙
๖๒๒๐
๖๒๒๑
๖๒๒๒
๖๒๒๓
๖๒๒๔
๖๒๒๕
๖๒๒๖
๖๒๒๗
๖๒๒๘
๖๒๒๙
๖๒๓๐

นายอุดม ปงคําเฟย
นายอุดม พรเบี้ยว
นายอุดม พรมโท
นายอุดม ยารวง
นายอุดม ละมายสกุล
นายอุดม ลาลี
นายอุดม วิเศษชู
นายอุดม ศรีพัฒน
นายอุดม ศรีวงษา
นายอุดม สวยโสภา
นายอุดม สุขมี
นายอุดม อรุณราช
นายอุดมเกียรติ รักทรัพย
นายอุดมศักดิ์ จุนโท
นายอุดมศักดิ์ ชาญเลิศ
นายอุดมศักดิ์ บุณยาดิศัย
นายอุดมศักดิ์ ปอโนนสูง
นายอุดมศักดิ์ วัชระ
นายอุดร จันทพรม
นายอุดร นามษร
นายอุดร บัวสูง
นายอุดร บุญมาก
นายอุดร ภักสุวรรณ
นายอุดร รูยาม
นายอุดร โลหะรัตน
นายอุดร เสนานนท

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๓๑
๖๒๓๒
๖๒๓๓
๖๒๓๔
๖๒๓๕
๖๒๓๖
๖๒๓๗
๖๒๓๘
๖๒๓๙
๖๒๔๐
๖๒๔๑
๖๒๔๒
๖๒๔๓
๖๒๔๔
๖๒๔๕
๖๒๔๖
๖๒๔๗
๖๒๔๘
๖๒๔๙
๖๒๕๐
๖๒๕๑
๖๒๕๒
๖๒๕๓
๖๒๕๔
๖๒๕๕
๖๒๕๖

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอุดร ออนเฉวียง
นายอุทก อดุลทิฐิพัชร
นายอุทรณ โขมะนาม
วาที่รอยโท อุทัย กันทาแจม
นายอุทัย เกตุไธสง
นายอุทัย ขวัญเจริญ
นายอุทัย จงแพ
นายอุทัย ชัยงาม
นายอุทัย เดชธนสมบัติ
นายอุทัย แทนแกว
นายอุทัย บุญจันทร
นายอุทัย โบงูเหลือม
นายอุทัย ประสานวงศ
นายอุทัย ประเสริฐสังข
นายอุทัย ปญญาโกญ
นายอุทัย ปนปนคง
นายอุทัย พันธะไชย
นายอุทัย พิบูลย
นายอุทัย พุทธรัตน
นายอุทัย เลิศกุลทิพย
นายอุทัย วงศแกว
นายอุทัย สกุลพิมล
นายอุทัยรัตน ศรีปากดี
นายอุทาน ศรีสองชัย
นายอุทิน พลมุข
นายอุทิศ ณ วิชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๒๕๗
๖๒๕๘
๖๒๕๙
๖๒๖๐
๖๒๖๑
๖๒๖๒
๖๒๖๓
๖๒๖๔
๖๒๖๕
๖๒๖๖
๖๒๖๗
๖๒๖๘
๖๒๖๙
๖๒๗๐
๖๒๗๑
๖๒๗๒
๖๒๗๓
๖๒๗๔
๖๒๗๕
๖๒๗๖
๖๒๗๗
๖๒๗๘
๖๒๗๙
๖๒๘๐
๖๒๘๑
๖๒๘๒

นายอุทิศ บุญพงษ
นายอุทิศ พงษภาลี
นายอุทิศ มาตเลิง
นายอุเทน นันสมบัติ
นายอุเทือง ไชยชนะ
นายอุบล เจริญฤทธิ์
นายอุบล ซาอินทร
นายอุบล ทวีการ
นายอุปถัมภ วงศตรี
นายอุระ ศรีอิสาณ
นายอุศมาน หลีสันมะหมัด
นายอูนุ อูมา
นายเอก กนกพิชญกุล
นายเอกกมล ภิญโญวงศ
นายเอกกรานต อินทรตาแสง
นายเอกฉันท วันนา
นายเอกชัย คะษาวงค
นายเอกชัย คุณมาศ
นายเอกชัย จันทรประสพชัย
นายเอกชัย ไชยสุวรรณ
นายเอกชัย บัวรอด
นายเอกชัย รติพรรณพงศ
นายเอกชัย วรรณทอง
นายเอกชัย หนูหลง
นายเอกดิน นุมดี
นายเอกนรินทร แกวอุนเรือน

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๘๓
๖๒๘๔
๖๒๘๕
๖๒๘๖
๖๒๘๗
๖๒๘๘
๖๒๘๙
๖๒๙๐
๖๒๙๑
๖๒๙๒
๖๒๙๓
๖๒๙๔
๖๒๙๕
๖๒๙๖
๖๒๙๗
๖๒๙๘
๖๒๙๙
๖๓๐๐
๖๓๐๑
๖๓๐๒
๖๓๐๓
๖๓๐๔
๖๓๐๕
๖๓๐๖
๖๓๐๗
๖๓๐๘

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเอกบรรจง บุญผอง
นายเอกพงศ คอประเสริฐศักดิ์
นายเอกพจน นราพันธุ
นายเอกพรหม พรหมรุง
นายเอกพล ดํารงจิรธนากร
นายเอกพล ทองพลาย
นายเอกพันธุ จีรกาญจน
นายเอกภพ บํารุงกลาง
นายเอกภพ ประจําทอง
นายเอกรัฐ นานอก
นายเอกรัฐ หลองทุง
นายเอกราช พรหมพิบูลย
นายเอกราช หนูปลื้ม
นายเอกลักษณ บุญทาว
นายเอกวัฒน ลอสุนิรันดร
นายเอกวิทย สินวรพันธุ
นายเอกศักดิ์ ดวงภักดี
นายเอกสิทธิ์ ชิงจันทร
นายเอกสิทธิ์ หมันใจดี
นายเอกอมร ใจจง
นายเอกอุดม ทองเกษม
นายเอนก กองคํา
วาที่รอยตรี เอนก จอมคําสิงห
นายเอนก ชาติพหล
นายเอนก ดีมี
นายเอนก ธรรมเจริญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๓๐๙
๖๓๑๐
๖๓๑๑
๖๓๑๒
๖๓๑๓
๖๓๑๔
๖๓๑๕
๖๓๑๖
๖๓๑๗
๖๓๑๘
๖๓๑๙
๖๓๒๐
๖๓๒๑
๖๓๒๒
๖๓๒๓
๖๓๒๔
๖๓๒๕
๖๓๒๖
๖๓๒๗
๖๓๒๘
๖๓๒๙
๖๓๓๐
๖๓๓๑
๖๓๓๒
๖๓๓๓
๖๓๓๔

นายเอนก นรสาร
นายเอนก บายันต
นายเอนก บุญสวน
นายเอนก สาระสันต
นายเอนก สุวรรณธาดา
นายเอนก สุวรรณมุสิทธิ์
นายเอนก อุดมวงค
นายเอลวิส โคตรชมภู
นายเอื้อน บุญรุง
นายโอภาส จันทรลา
นายโอภาส พุทธสรณ
สิบตํารวจตรี โอรอน บุญสา
นายไอยคุปต สยามประโคน
นายไอศวรรย ปลัดศรีชวย
นายฮาแซ สะแม
นายฮาแซ สาแม
นางสาวกชกร ชอนคราม
นางกชกร นางงาม
นางกชกร มิ่มกระโทก
นางกชกร สิงหเรือง
นางกชกร ใสแจม
นางสาวกชกร อินทสังข
นางกชณิภา กันตะกนิษฐ
นางกชนันท ใหมออน
นางกชนิภา การบรรจง
นางกชพร กมลสวัส

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๓๕
๖๓๓๖
๖๓๓๗
๖๓๓๘
๖๓๓๙
๖๓๔๐
๖๓๔๑
๖๓๔๒
๖๓๔๓
๖๓๔๔
๖๓๔๕
๖๓๔๖
๖๓๔๗
๖๓๔๘
๖๓๔๙
๖๓๕๐
๖๓๕๑
๖๓๕๒
๖๓๕๓
๖๓๕๔
๖๓๕๕
๖๓๕๖
๖๓๕๗
๖๓๕๘
๖๓๕๙
๖๓๖๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกชพร เกิดปากแพรก
นางกชพร แกวทองหลาง
นางกชพร คําวงษา
นางกชพร เจริญสมบัติ
นางสาวกชพร บุญจันทร
นางกชพร เปยมาลย
นางกชพร ฤาชา
นางกชพร สังสัมฤทธิ์
นางกชพร สุวรรณมณี
นางสาวกชพร เส
นางกชพรรณ กันทาทอง
นางสาวกชพรรณ กุลภัทรเมธา
นางกชพรรณ คมขํา
นางกชพรรณ ทวีจะกิจ
นางกชพรรณ เพชรสังข
นางสาวกชพรรณ อุนธวงษ
นางกชภรณ เนื่องโสม
นางสาวกชภัส ศรีตนวงค
นางกชมน พลขยัน
นางกชมล อยูสุข
นางกชวรรณ ตาเจริญเมือง
นางสาวกณกพชร เรืองกรี
นางกณิษฐา หมวกทอง
นางกนก ศิริมี
นางกนกกร บุญเติม
นางกนกกาญจน มาลัยทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๓๖๑
๖๓๖๒
๖๓๖๓
๖๓๖๔
๖๓๖๕
๖๓๖๖
๖๓๖๗
๖๓๖๘
๖๓๖๙
๖๓๗๐
๖๓๗๑
๖๓๗๒
๖๓๗๓
๖๓๗๔
๖๓๗๕
๖๓๗๖
๖๓๗๗
๖๓๗๘
๖๓๗๙
๖๓๘๐
๖๓๘๑
๖๓๘๒
๖๓๘๓
๖๓๘๔
๖๓๘๕
๖๓๘๖

นางกนกจันทร แซตัง
นางสาวกนกชณก มาทรัพย
นางกนกทิพย กลิ่นทุง
นางกนกธร ภูวิศวิชามัย
นางกนกธร วงษจันทร
นางกนกนาถ สิทธิธรรม
นางกนกนิภา พลทาว
นางกนกนุช เขียวเขิน
นางสาวกนกพร จิตอักษร
นางกนกพร ชํานาญยา
นางกนกพร ดํานอย
นางกนกพร ตวนภูษา
นางสาวกนกพร ทองจีน
นางสาวกนกพร ทองสมบุญ
นางกนกพร บัลลพวานิช
นางสาวกนกพร พิริยวุฒิกรอุดม
นางกนกพร ใยดี
นางสาวกนกพร ศรีสวัสดิ์
นางกนกพร ศิริศักดิ์ภิญโญ
นางกนกพร สกุลรัตน
นางกนกพร สมบูรณ
นางกนกพร สุขทรัพย
นางกนกพร สุวรรณี
นางกนกพร แสนสิงห
นางกนกพร อินรัมย
นางกนกพร เอมออน

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๘๗
๖๓๘๘
๖๓๘๙
๖๓๙๐
๖๓๙๑
๖๓๙๒
๖๓๙๓
๖๓๙๔
๖๓๙๕
๖๓๙๖
๖๓๙๗
๖๓๙๘
๖๓๙๙
๖๔๐๐
๖๔๐๑
๖๔๐๒
๖๔๐๓
๖๔๐๔
๖๔๐๕
๖๔๐๖
๖๔๐๗
๖๔๐๘
๖๔๐๙
๖๔๑๐
๖๔๑๑
๖๔๑๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกนกพรรณ เชียงอินทร
นางสาวกนกพรรณ ดอนแสง
นางกนกพรรณ สุขเกษม
นางกนกพรรธน วัฒนนันทิพงศ
นางกนกพรรรณ บุญธรรม
นางสาวกนกพัทธ เวียงสีมา
นางกนกพันธ เคนสิบสาม
นางกนกพิชญ คําซอน
นางสาวกนกภรณ แกวมะ
นางกนกรัชต จันทรอวน
นางกนกรัตน แกนขุนทด
นางกนกรัตน ควบคุม
นางสาวกนกรัตน ตังควุฒิวิจิตร
นางกนกรัตน บุญผอง
นางกนกรัตน สงแสงสิน
นางกนกรัตน หลักคํา
นางกนกรัตน อุคํา
นางกนกรัตนา นันทมนตรี
นางกนกลดา ยะปะนันท
นางสาวกนกลดา เสียงใส
นางสาวกนกลักษณ ปนแกว
นางกนกลักษณ หิตาพิสุทธิ์
นางกนกเลขา เจริญผล
นางสาวกนกวรรณ กรพิทักษ
นางสาวกนกวรรณ กันทา
นางกนกวรรณ ขอจวนเตี๋ยว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๔๑๓
๖๔๑๔
๖๔๑๕
๖๔๑๖
๖๔๑๗
๖๔๑๘
๖๔๑๙
๖๔๒๐
๖๔๒๑
๖๔๒๒
๖๔๒๓
๖๔๒๔
๖๔๒๕
๖๔๒๖
๖๔๒๗
๖๔๒๘
๖๔๒๙
๖๔๓๐
๖๔๓๑
๖๔๓๒
๖๔๓๓
๖๔๓๔
๖๔๓๕
๖๔๓๖
๖๔๓๗
๖๔๓๘

นางสาวกนกวรรณ คํานวนสินธุ
นางกนกวรรณ จันทรมณี
นางสาวกนกวรรณ ฉั่วรัตนกุล
นางกนกวรรณ ชุมภูทอง
นางสาวกนกวรรณ โชติรัตน
นางกนกวรรณ ตันวิสุทธิ์
นางกนกวรรณ ธรรมวิสุทธิ์
นางกนกวรรณ แนวคําดี
นางสาวกนกวรรณ บุญอาจ
นางกนกวรรณ บุญเอนก
นางกนกวรรณ เปรมแฉง
นางกนกวรรณ ผลเจริญ
นางกนกวรรณ พงสุพันธ
นางสาวกนกวรรณ พวงชมภู
นางกนกวรรณ พันธไสว
นางกนกวรรณ แพไธสง
นางกนกวรรณ ภูศรีฐาน
นางกนกวรรณ วงศจันทร
นางกนกวรรณ วัฒนธีรางกูร
นางกนกวรรณ ศรีชาติ
นางกนกวรรณ ศรีสวัสดิ์
นางกนกวรรณ ศศิธร
นางกนกวรรณ สรอยคํา
นางกนกวรรณ สิงหหวง
นางสาวกนกวรรณ สุปนตี
นางสาวกนกวรรณ เสาวรภย

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๓๙
๖๔๔๐
๖๔๔๑
๖๔๔๒
๖๔๔๓
๖๔๔๔
๖๔๔๕
๖๔๔๖
๖๔๔๗
๖๔๔๘
๖๔๔๙
๖๔๕๐
๖๔๕๑
๖๔๕๒
๖๔๕๓
๖๔๕๔
๖๔๕๕
๖๔๕๖
๖๔๕๗
๖๔๕๘
๖๔๕๙
๖๔๖๐
๖๔๖๑
๖๔๖๒
๖๔๖๓
๖๔๖๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกนกวรรณ แสงจง
นางกนกวรรณ แสงเจริญ
นางกนกวรรณ แสงทอง
นางกนกวรรณ เหมมัน
นางกนกวรรณ อนันตศานต
นางกนกวรรณ เอี่ยมสมาน
นางกนกวลัย สรอยศักดิ์
นางกนกวัลย อัตติยะ
นางกนกศรี ใสสุชล
นางกนกอร แดงสีบัว
นางกนิฏฐา บาลดี
นางกนิตนันท บุญมาวงค
นางกนิศนันท โทษากร
นางสาวกนิษฐกานต พันธุเลิศเมธี
นางกนิษฐฎา ฐานะวุฒิกุล
นางกนิษฐา ชางถม
นางสาวกนิษฐา ตาตะมิ
นางกนิษฐา ถุงจันทร
นางกนิษฐา ปริปุรณะ
นางสาวกนิษฐา ปดทองคํา
นางกนิษฐา พึ่งมวง
นางกนิษฐา โพธิ์หวัง
นางกนิษฐา มาไกล
นางกนิษฐา ลุนพรหม
นางกนิษฐา สวยสด
นางกนิษฐา สุชัยสิทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๔๖๕
๖๔๖๖
๖๔๖๗
๖๔๖๘
๖๔๖๙
๖๔๗๐
๖๔๗๑
๖๔๗๒
๖๔๗๓
๖๔๗๔
๖๔๗๕
๖๔๗๖
๖๔๗๗
๖๔๗๘
๖๔๗๙
๖๔๘๐
๖๔๘๑
๖๔๘๒
๖๔๘๓
๖๔๘๔
๖๔๘๕
๖๔๘๖
๖๔๘๗
๖๔๘๘
๖๔๘๙
๖๔๙๐

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางกนิษฐา สุภักดี
นางกนิษฐา แสงแวว
นางสาวกมนรัตน ปญญา
นางกมล มาแกว
นางสาวกมลจันทร คําหลอด
นางสาวกมลชนก ชื่นประเสริฐ
นางกมลชนก มุสิกุล
นางสาวกมลชนก อินทะนะ
นางกมลฑิพย ประเทศ
นางกมลทิพย แกวเจริญ
นางสาวกมลทิพย คาดหมาย
วาที่รอยตรีหญิง กมลทิพย ชารีชุม
นางกมลทิพย ชูแกว
นางกมลทิพย ดอกอินทร
นางกมลทิพย ทองหยอน
นางสาวกมลทิพย นาคบัวแกว
นางกมลทิพย บุญเลิศ
นางกมลทิพย บุญอภัย
นางกมลทิพย พรมอินทร
นางกมลทิพย พุทธจํา
นางกมลทิพย วงศโชติพิชัย
นางกมลทิพย อิงปญจลาภ
นางกมลเนตร เพ็ชรพูล
นางสาวกมลพร จินดาหลวง
นางกมลพร นุตภูติพงศ
นางสาวกมลพร สาศิริ

๖๔๙๑
๖๔๙๒
๖๔๙๓
๖๔๙๔
๖๔๙๕
๖๔๙๖
๖๔๙๗
๖๔๙๘
๖๔๙๙
๖๕๐๐
๖๕๐๑
๖๕๐๒
๖๕๐๓
๖๕๐๔
๖๕๐๕
๖๕๐๖
๖๕๐๗
๖๕๐๘
๖๕๐๙
๖๕๑๐
๖๕๑๑
๖๕๑๒
๖๕๑๓
๖๕๑๔
๖๕๑๕
๖๕๑๖

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกมลพรรณ บางประยงค
นางสาวกมลพรรณ บุตรโสมตา
นางกมลพรรณ สามาลา
นางสาวกมลพรรณ องคชัย
นางกมลพัชร ไชยาดุลานันท
นางกมลพัทธ โดงพิมาย
นางกมลภัทร วัฒนาสุข
นางกมลภัทร หงษใจ
นางกมลมาลย กองจําป
นางสาวกมลมาศ วัฒนเดช
นางสาวกมลรัตน คุณะสิทธิ์ศิริ
นางกมลรัตน จันทรทอง
นางกมลรัตน ชูเพชร
นางกมลรัตน โชติธรรมโม
นางกมลรัตน ไชยสุภา
นางกมลรัตน พีรธนัศสกุล
นางกมลรัตน ภูดอกไม
นางกมลรัตน รัตนจันทร
นางกมลรัตน โลหิตยา
นางกมลรัตน อวนมะโฮง
นางกมลลักษณ กอนแกว
นางกมลลักษณ นนทะสร
นางกมลวรรณ กลอยเทพ
นางกมลวรรณ เจริญนาวี
นางสาวกมลวรรณ ชูพันธุ
นางสาวกมลวรรณ ซื่อตรง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๕๑๗
๖๕๑๘
๖๕๑๙
๖๕๒๐
๖๕๒๑
๖๕๒๒
๖๕๒๓
๖๕๒๔
๖๕๒๕
๖๕๒๖
๖๕๒๗
๖๕๒๘
๖๕๒๙
๖๕๓๐
๖๕๓๑
๖๕๓๒
๖๕๓๓
๖๕๓๔
๖๕๓๕
๖๕๓๖
๖๕๓๗
๖๕๓๘
๖๕๓๙
๖๕๔๐
๖๕๔๑
๖๕๔๒

นางกมลวรรณ ตันติวัฒน
นางสาวกมลวรรณ เนตรมณี
นางสาวกมลวรรณ เพิ่มพูล
นางกมลวรรณ รอดทองออน
นางกมลวรรณ วงศารัตนโชค
นางกมลวรรณ วันดี
นางกมลวรรณ ศรีมันตะ
นางกมลวรรณ ศรีละมุล
นางกมลวรรณ สังขสิงห
นางกมลวรรณ สิมมาคํา
นางกมลวรรณ สุวรรณคีรี
นางกมลวรรณ แสงอรุณ
นางกมลวรรณ โสภา
นางกมลวรรณ หงษแกว
นางกมลวรรธน มนตประสิทธิ์
นางกมลวัล ยุวเสวี
นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน
นางกมลสรวง คนเฉียบ
นางกมลาศน ศรประสิทธิ์
นางกมัยธร สัจจา
นางกรกช กองคํา
นางสาวกรกช กุนา
นางสาวกรกช มารอด
นางสาวกรกช เลื่อมใส
นางกรกช สืบพงศ
นางกรกนก คําเพชร

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๔๓
๖๕๔๔
๖๕๔๕
๖๕๔๖
๖๕๔๗
๖๕๔๘
๖๕๔๙
๖๕๕๐
๖๕๕๑
๖๕๕๒
๖๕๕๓
๖๕๕๔
๖๕๕๕
๖๕๕๖
๖๕๕๗
๖๕๕๘
๖๕๕๙
๖๕๖๐
๖๕๖๑
๖๕๖๒
๖๕๖๓
๖๕๖๔
๖๕๖๕
๖๕๖๖
๖๕๖๗
๖๕๖๘

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกรกนก ดาศรี
นางกรกนก รอดเจริญ
นางกรกนก สมนาค
นางสาวกรกนก หลอดอาสา
นางกรกนก หวานสนิท
นางกรกมล จันทรสุข
นางกรกมล ไชยมณี
นางกรกมล ศรีลาชัย
นางกรกานต ฐานเจริญ
นางกรแกว พรหมเศรษฐา
นางกรจิรา ทินกระโทก
นางกรชนก เฟอยปญญา
นางกรชนก สุตะพาหะ
นางกรชนก สุวรัตน
นางกรชุลี ศรีสุข
นางกรณกาญจน ภัทราธนคัมภีร
นางสาวกรณชญาสุข พิมพจอย
นางกรณภัสสรณ สุขรุงเรือง
นางสาวกรทิตา สุขมามอญ
นางกรทิพย บรรเทา
นางกรทิพย ปะกายะ
นางกรธวัลรัตน ไชยวงค
นางกรนญา ภูริปญญาวรกุล
นางกรปภา ประภาสังศุ
นางกรพรรณ ศรีสวัสดิ์
นางสาวกรพันธุ ระงับภัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๕๖๙
๖๕๗๐
๖๕๗๑
๖๕๗๒
๖๕๗๓
๖๕๗๔
๖๕๗๕
๖๕๗๖
๖๕๗๗
๖๕๗๘
๖๕๗๙
๖๕๘๐
๖๕๘๑
๖๕๘๒
๖๕๘๓
๖๕๘๔
๖๕๘๕
๖๕๘๖
๖๕๘๗
๖๕๘๘
๖๕๘๙
๖๕๙๐
๖๕๙๑
๖๕๙๒
๖๕๙๓
๖๕๙๔

นางสาวกรพิน ณ ลําปาง
นางสาวกรพินธุ โชติราษี
นางสาวกรพินธุ นามบุญเรือง
นางกรพินธุ วงศรัตนชัย
นางกรรณทิพย ชวยเนียม
นางกรรณทิมา กอนทอง
นางสาวกรรณพร กอนทอง
นางกรรณาภรณ สุดหอม
นางสาวกรรณิกา กระจางวงษ
นางกรรณิกา กลั่นสุวรรณ
นางกรรณิกา กลิ่นจันทร
นางสาวกรรณิกา กันทะวงศ
นางกรรณิกา ไกรคงจิตต
นางกรรณิกา เขียวแกว
นางกรรณิกา คณานันท
นางสาวกรรณิกา จอมทอง
นางกรรณิกา เดนพาณิชยการ
นางกรรณิกา เถาปฐม
นางกรรณิกา เทพวันดี
นางสาวกรรณิกา ธาดา
นางกรรณิกา บุญผองศรี
นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท
นางกรรณิกา เพชรนุย
นางกรรณิกา โพธิ์แกว
นางกรรณิกา รัตนะนาม
นางกรรณิกา ลิ้มประเสริฐ

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๙๕
๖๕๙๖
๖๕๙๗
๖๕๙๘
๖๕๙๙
๖๖๐๐
๖๖๐๑
๖๖๐๒
๖๖๐๓
๖๖๐๔
๖๖๐๕
๖๖๐๖
๖๖๐๗
๖๖๐๘
๖๖๐๙
๖๖๑๐
๖๖๑๑
๖๖๑๒
๖๖๑๓
๖๖๑๔
๖๖๑๕
๖๖๑๖
๖๖๑๗
๖๖๑๘
๖๖๑๙
๖๖๒๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกรรณิกา วงศหลมแกว
นางกรรณิกา วังทะพันธ
นางสาวกรรณิกา ศักดิ์ศิริรัตน
นางกรรณิกา สิงมาดา
นางกรรณิกา สิมงาม
นางกรรณิกา สุภาษิต
นางสาวกรรณิกา แสงระวี
นางกรรณิกา แสงสิงห
นางกรรณิกา แสนใจเปง
นางกรรณิการ กายขุนทด
นางกรรณิการ เกษจรัล
นางสาวกรรณิการ แกงศิริ
นางสาวกรรณิการ จันทรพุม
นางกรรณิการ จันทะดวง
นางสาวกรรณิการ แจงไพศาล
นางกรรณิการ ชัยธรรมโชค
นางกรรณิการ ชัยมัง
นางกรรณิการ ชาวไร
นางกรรณิการ โชติพูล
นางกรรณิการ แซตัง
นางสาวกรรณิการ ธิกาพันธวรรณา
นางสาวกรรณิการ นุชประเสริฐ
นางกรรณิการ ปญญา
นางกรรณิการ พรหมมินทร
นางกรรณิการ พัสดร
นางกรรณิการ เพ็งเรือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๖๒๑
๖๖๒๒
๖๖๒๓
๖๖๒๔
๖๖๒๕
๖๖๒๖
๖๖๒๗
๖๖๒๘
๖๖๒๙
๖๖๓๐
๖๖๓๑
๖๖๓๒
๖๖๓๓
๖๖๓๔
๖๖๓๕
๖๖๓๖
๖๖๓๗
๖๖๓๘
๖๖๓๙
๖๖๔๐
๖๖๔๑
๖๖๔๒
๖๖๔๓
๖๖๔๔
๖๖๔๕
๖๖๔๖

นางกรรณิการ เพ็ชรครุฑ
นางกรรณิการ มานะสุบิน
นางกรรณิการ เมฆพัฒนกุล
นางกรรณิการ รักษาทรัพย
นางกรรณิการ ไรผล
นางกรรณิการ ลําจวน
นางกรรณิการ ศรีจันดา
นางกรรณิการ ศรีจุยซาย
นางกรรณิการ ศรีรุณ
นางกรรณิการ ศรีศิวนานนท
นางกรรณิการ สิงหสถิตย
นางกรรณิการ แสนนรินทร
นางกรรณิการ หงษเจ็ด
นางกรรณิการ อรัญวงศ
นางกรรณิการ ออสถิตย
นางกรรณิศา ธิปทา
นางสาวกรรนิการ นอยสุวรรณ
นางสาวกรรวี ณ เมืองสอง
นางกรรษพร กระตุดนาค
นางกรรหา ดวงมุสิก
นางกรวรรณ คลองยุทธ
นางกรวรรณ ใจเฉพาะ
นางกรวรรณ บุญฤทธิ์
นางกรวรรณ ปนไชย
นางกรวรรณ วิวรเมธากูล
นางกรวรรณ สินธุรัตน

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๔๗
๖๖๔๘
๖๖๔๙
๖๖๕๐
๖๖๕๑
๖๖๕๒
๖๖๕๓
๖๖๕๔
๖๖๕๕
๖๖๕๖
๖๖๕๗
๖๖๕๘
๖๖๕๙
๖๖๖๐
๖๖๖๑
๖๖๖๒
๖๖๖๓
๖๖๖๔
๖๖๖๕
๖๖๖๖
๖๖๖๗
๖๖๖๘
๖๖๖๙
๖๖๗๐
๖๖๗๑
๖๖๗๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกรวิกา กาติ๊บ
นางสาวกรองกาญจน ขวัญไกรศิริ
นางสาวกรองกาญจน นอยประชา
นางกรองกาญจน ศรีโนนยาง
นางกรองกาญจน แสงเดช
นางกรองแกว พักกระโทก
นางกรองแกว มหากุศลพาณิชย
นางกรองแกว วรรณพฤกษ
นางกรองทอง กิติสกนธ
นางกรองทอง ประสานสมบัติ
นางสาวกรองทอง รัตนพันธ
นางกรองนิรันดร เสนาเลี้ยง
นางกระจางจิต แกวชล
นางกรัญญา ศรีมูล
นางกรัณฑมุกกาญจน ทวีเงิน
นางกราโสม พูลทรัพย
นางสาวกรุณา ชุมจันทร
นางกรุณา พูลสวัสดิ์
นางกรุณา ภูมรี
นางกรุณา ราษฎรบํารุง
นางกรุณา สายเพ็ชร
นางกรุณา สุวรัตน
นางกรุณา เสนฤทธิ์
นางกรุณา หวันเสนา
นางสาวกรุณี อินทรเทียม
นางกฤตชญา สุขเพ็ญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๖๗๓
๖๖๗๔
๖๖๗๕
๖๖๗๖
๖๖๗๗
๖๖๗๘
๖๖๗๙
๖๖๘๐
๖๖๘๑
๖๖๘๒
๖๖๘๓
๖๖๘๔
๖๖๘๕
๖๖๘๖
๖๖๘๗
๖๖๘๘
๖๖๘๙
๖๖๙๐
๖๖๙๑
๖๖๙๒
๖๖๙๓
๖๖๙๔
๖๖๙๕
๖๖๙๖
๖๖๙๗
๖๖๙๘

นางกฤตติกา กาวิน
นางกฤตติกา จอมคําสิงห
นางกฤตติกา เบญจมาลา
นางกฤตติกา วันชัย
นางกฤตพร ดวงชาทม
นางกฤตพร สิงหไชย
นางกฤตภรณ ออนรอด
นางกฤตยา จุลละมณฑล
นางกฤตยากร วิชาเดช
นางสาวกฤตยาพร พวงมณี
นางสาวกฤติกา จารุจินดาพล
นางกฤติกา โชควัฒนชัย
นางกฤติกา ไชยสิทธิ์
นางกฤติกา เตารัตน
นางสาวกฤติกา ทํานุพันธุ
นางกฤติกา สืบสุติน
นางกฤติกา สุทธิวงษ
นางกฤติกา เสาะซิ้ว
นางสาวกฤตินันท สอวิหค
นางกฤติมา แรมลี
นางสาวกฤติมา สุขพรอม
นางกฤติยา กริ่มใจ
นางกฤติยา ชัยณรงค
นางกฤติยา ตะไกแกว
นางกฤติยา ทิพยมณี
นางสาวกฤติยา พนารักษ

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๙๙
๖๗๐๐
๖๗๐๑
๖๗๐๒
๖๗๐๓
๖๗๐๔
๖๗๐๕
๖๗๐๖
๖๗๐๗
๖๗๐๘
๖๗๐๙
๖๗๑๐
๖๗๑๑
๖๗๑๒
๖๗๑๓
๖๗๑๔
๖๗๑๕
๖๗๑๖
๖๗๑๗
๖๗๑๘
๖๗๑๙
๖๗๒๐
๖๗๒๑
๖๗๒๒
๖๗๒๓
๖๗๒๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกฤติยา พุทธโกศัย
นางกฤติยา สุวรรณคีรี
นางกฤติยา เหมรี
นางกฤติยารัตน เทพมาศ
นางกฤศนรัตน พุทธเสน
นางกฤษกร ถาวงศ
นางกฤษฎาพร สุวรรณประสิทธิ์
นางสาวกฤษฎี ไกรสวัสดิ์
นางกฤษฏิ์ปญธา กาวิชัย
นางสาวกฤษณภรณ อิ่นแกวดวงดี
นางกฤษณวรรณ จินดาศรี
นางกฤษณา กฤตาคม
นางกฤษณา กุณาศล
นางกฤษณา โกพลรัตน
นางกฤษณา จรรยานะ
นางกฤษณา จันทพิมพ
นางกฤษณา จันทรสําราญกุล
นางกฤษณา จิ้นสุริวงษ
นางกฤษณา ชางนอย
นางกฤษณา ชาสุวรรณ
นางกฤษณา ณัฐคุณานนท
นางกฤษณา ดวงจิตร
นางกฤษณา ตันศราวุธ
นางกฤษณา ทรัพยแสงสวัสดิ์
นางสาวกฤษณา ทองเทพ
นางกฤษณา ธรรมกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๗๒๕
๖๗๒๖
๖๗๒๗
๖๗๒๘
๖๗๒๙
๖๗๓๐
๖๗๓๑
๖๗๓๒
๖๗๓๓
๖๗๓๔
๖๗๓๕
๖๗๓๖
๖๗๓๗
๖๗๓๘
๖๗๓๙
๖๗๔๐
๖๗๔๑
๖๗๔๒
๖๗๔๓
๖๗๔๔
๖๗๔๕
๖๗๔๖
๖๗๔๗
๖๗๔๘
๖๗๔๙
๖๗๕๐

นางกฤษณา ธรรมรักษา
นางกฤษณา บุญเส็ง
นางสาวกฤษณา ประชากุล
นางสาวกฤษณา ประทุมสาย
นางกฤษณา ประพันธศรี
นางสาวกฤษณา ปุญโญกุล
นางกฤษณา เพ็ญจํารัส
นางกฤษณา โภคานิตย
นางกฤษณา มัททวัง
นางกฤษณา มาสกลาง
นางกฤษณา สังขธูป
นางสาวกฤษณา สังขสูงเนิน
นางกฤษณา สุขสะอาด
นางกฤษณา สุจริต
นางกฤษณา สุทธิวงศ
นางสาวกฤษณา สุวรรณเจริญ
นางกฤษณา เสนาวงษ
นางสาวกฤษณา หมั่นซอม
นางกฤษณา หัสนิสสัย
นางสาวกฤษณา อภิญ
นางกฤษณา อินทรลับ
นางกฤษณา อินธิมา
นางกฤษณา อินออน
นางกฤษณา อิ่มเจริญ
นางกฤษณา อุดมโภชน
นางสาวกฤษณา อูหิรัญ

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๕๑
๖๗๕๒
๖๗๕๓
๖๗๕๔
๖๗๕๕
๖๗๕๖
๖๗๕๗
๖๗๕๘
๖๗๕๙
๖๗๖๐
๖๗๖๑
๖๗๖๒
๖๗๖๓
๖๗๖๔
๖๗๖๕
๖๗๖๖
๖๗๖๗
๖๗๖๘
๖๗๖๙
๖๗๗๐
๖๗๗๑
๖๗๗๒
๖๗๗๓
๖๗๗๔
๖๗๗๕
๖๗๗๖

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกฤษณาพร วรรณแสงทอง
นางกฤษดา นาบุญ
นางกฤษนา มีเพ็งจันทร
นางสาวกฤษลดา กฤชสุวรรณวุฒิ
นางสาวกลิ่นเกสร นวลตา
นางกลิ่นพิกุล มิญฌา
นางกลิ่นมณี วันนา
นางสาวกวิตา ทะวาผักแวน
นางกวินทิพย ตุละวิภาค
นางสาวกวินทิพย นุมอุดม
นางกวินนาถ คําทุมไสย
นางกวิศา สุนทรดี
นางสาวกวิสรา ศิริออน
นางกวีนา ศิลารวม
นางกวีวรรณ อรัญเวศ
นางกศินาถ ทองพานเหล็ก
นางกษมน ทองสุข
นางสาวกษมล ศรีเทพ
นางสาวกษมา คเชนทรชาติ
นางสาวกษิรา สังขนวล
นางสาวกองแกว คุมทรัพย
นางกองแกว แพงสุดโท
นางสาวกองแกว ราชพัฒน
นางกองแกว สีแกว
นางกองเงิน แกวทะเล
นางกองทอง จันธิมา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๗๗๗
๖๗๗๘
๖๗๗๙
๖๗๘๐
๖๗๘๑
๖๗๘๒
๖๗๘๓
๖๗๘๔
๖๗๘๕
๖๗๘๖
๖๗๘๗
๖๗๘๘
๖๗๘๙
๖๗๙๐
๖๗๙๑
๖๗๙๒
๖๗๙๓
๖๗๙๔
๖๗๙๕
๖๗๙๖
๖๗๙๗
๖๗๙๘
๖๗๙๙
๖๘๐๐
๖๘๐๑
๖๘๐๒

นางกองเพชร จันทรพิทักษ
นางกองมา ศรีเทพย
นางสาวกองสิน ชินทะนา
นางกอบกาญจน ธนโสภณศิริ
นางกอบกาญจน เพชรบางโกระ
นางกอบกุล การางวัล
นางกอบกุล กิจผดุง
นางสาวกอบกุล ซิ้มเจริญ
นางกอบกุล สงสุวรรณ
นางกอบแกว พรมมินทร
นางกังสดาล คณาลัยวุฒิพงศ
นางกัชชล อินทรไพร
นางกัญจญาณัฐ วรินทรหิรัญ
นางกัญจณา พรนิเสน
นางกัญจนณัฏฐ พิมพปุย
นางกัญจนพร ชยวัฒนโสภณ
นางกัญจนา ธัญญะอุดม
นางกัญจนาพัต บุญพา
นางกัญชฎา ภูหานาม
นางกัญชลิกา บุญญาศิริวัฒน
นางกัญชลิกา มายเบิรก
นางกัญชลีพร ยอดเพชร
นางกัญญกานต ภาพพันธ
นางกัญญญาจิต แกวแสน
นางกัญญณณัฏฐ ฤทธิศักดิ์
นางกัญญณพัชร พงศสินบุษกร

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๐๓
๖๘๐๔
๖๘๐๕
๖๘๐๖
๖๘๐๗
๖๘๐๘
๖๘๐๙
๖๘๑๐
๖๘๑๑
๖๘๑๒
๖๘๑๓
๖๘๑๔
๖๘๑๕
๖๘๑๖
๖๘๑๗
๖๘๑๘
๖๘๑๙
๖๘๒๐
๖๘๒๑
๖๘๒๒
๖๘๒๓
๖๘๒๔
๖๘๒๕
๖๘๒๖
๖๘๒๗
๖๘๒๘

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกัญญณิชา ทองงาม
นางสาวกัญญภา สังขคุม
นางกัญญมล สุวรรณกูฎ
นางสาวกัญญรัตน รุงเรืองขจรกิจ
นางกัญญวรา กัลพันธุ
นางกัญญวรา ประดิษฐสุวรรณ
นางกัญญวรา สงระวิ
นางกัญญา กอนทอง
นางสาวกัญญา ขันธโมลีกุล
นางกัญญา ไชยเนตร
นางกัญญา ดูพงษ
นางกัญญา โทสาลี
นางกัญญา เปอะปนสุข
นางสาวกัญญา ภูทวี
นางกัญญา มณีเรือง
นางกัญญา มาลี
นางกัญญา ยี่ดวง
นางสาวกัญญา เริ่มภักตร
นางกัญญา วรอาจ
นางกัญญา สิงหแกว
นางกัญญา สุขขัง
นางกัญญา สุขเลิศตระกูล
นางกัญญา แสงเจริญโรจน
นางสาวกัญญา หนูจีนเสง
นางกัญญา เอี่ยมสําอาง
นางสาวกัญญา โอมาก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๘๒๙
๖๘๓๐
๖๘๓๑
๖๘๓๒
๖๘๓๓
๖๘๓๔
๖๘๓๕
๖๘๓๖
๖๘๓๗
๖๘๓๘
๖๘๓๙
๖๘๔๐
๖๘๔๑
๖๘๔๒
๖๘๔๓
๖๘๔๔
๖๘๔๕
๖๘๔๖
๖๘๔๗
๖๘๔๘
๖๘๔๙
๖๘๕๐
๖๘๕๑
๖๘๕๒
๖๘๕๓
๖๘๕๔

นางกัญญาณัฐ ฉางชัยภูมิ
นางสาวกัญญาณัฐ เต็กจินดา
นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์
นางสาวกัญญาณี ชวาเขียว
นางกัญญาณี มะลิชู
นางสาวกัญญาณี อินทรลา
นางกัญญานี โตโม
นางกัญญาพร จันทรโสภณ
นางสาวกัญญาพัชร เกตุแกว
นางกัญญาภรณ ลองศรี
นางสาวกัญญาภัค แข็งแอ
นางกัญญาภัทร ฆารพันธุ
นางกัญญาภัทร ปลอดปลอง
นางกัญญาภัทร เวียงใต
นางกัญญาภัทร สุดานิช
นางกัญญามาลย มาพบบุญ
นางกัญญารัตน กันนอย
นางกัญญารัตน เกตุศรีศักดา
นางกัญญารัตน ตุงตามชาติ
นางกัญญารัตน นาคออน
นางสาวกัญญารัตน บุญไชย
นางกัญญารัตน พรหมคุณ
นางกัญญารัตน ศรีเพชร
นางกัญญารัตน ศานตินิรันดร
นางกัญญารัตน สมทิพย
นางกัญญารัตน หะยีปยวงศ

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๕๕
๖๘๕๖
๖๘๕๗
๖๘๕๘
๖๘๕๙
๖๘๖๐
๖๘๖๑
๖๘๖๒
๖๘๖๓
๖๘๖๔
๖๘๖๕
๖๘๖๖
๖๘๖๗
๖๘๖๘
๖๘๖๙
๖๘๗๐
๖๘๗๑
๖๘๗๒
๖๘๗๓
๖๘๗๔
๖๘๗๕
๖๘๗๖
๖๘๗๗
๖๘๗๘
๖๘๗๙
๖๘๘๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกัญญาวรรณ รุงกําจัด
นางกัญญาวีร ชูชม
นางกัญญาวีร ชูมณี
นางกัญฐณัฏ วงษอุดม
นางกัญฐณา เดือนขึ้น
นางกัญณัฏฐ ศิริวัฒนมงคล
นางกัญณิกา ขุมแร
นางกัญธิกา คงชุม
นางกัญธิมา เทียมกลิ่น
นางสาวกัญภร พูลสมบัติ
นางกัญรัตน สลุงอยู
นางกัญวรา ชวยไว
นางกัญหา อุนเวสสกุล
นางกัณจณา พลเทพ
นางกัณฐณัฏฐ เชาวนเสฏฐกุล
นางกัณฐมณี ศรีปณเสนอกลาง
นางกัณฐิกา เจริญรูป
นางกัณฑิมา ทิศสีราช
นางสาวกัณณพาณี นิคมจารุสกุล
นางกัณธิมา นาจาน
นางกัณนิกา โสภาพันธ
นางกัณหา ทองหิน
นางกัณหา วันดี
นางสาวกันชลี ปานกิจเจริญ
นางกันตกมล ธรรมตา
นางกันตปภัสสร ประสิทธิผล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๘๘๑
๖๘๘๒
๖๘๘๓
๖๘๘๔
๖๘๘๕
๖๘๘๖
๖๘๘๗
๖๘๘๘
๖๘๘๙
๖๘๙๐
๖๘๙๑
๖๘๙๒
๖๘๙๓
๖๘๙๔
๖๘๙๕
๖๘๙๖
๖๘๙๗
๖๘๙๘
๖๘๙๙
๖๙๐๐
๖๙๐๑
๖๙๐๒
๖๙๐๓
๖๙๐๔
๖๙๐๕
๖๙๐๖

นางกันตยา เอี่ยมสอาด
นางสาวกันตาณัท โตเลิศ
นางกันติชา สงคราม
นางกันตินันท นกงาม
นางกันตินันท พานิชย
นางกันติมา หลามีชัย
นางกันทิพ รัตนผล
นางสาวกันทิมา พรอมศรีทอง
นางสาวกันทิมา เอมประเสริฐ
นางสาวกันทิยา เชื้อคนมั่น
นางกันธิมา ศรีวรรณ
นางกันธิมา อรรถมานะ
นางสาวกันยณัฐ บัวสาย
นางกันยา กลีบกลาง
นางกันยา ขําระหงษ
นางกันยา ใจสมุทร
นางกันยา เทพนิล
นางกันยา เลาหประเสริฐสิทธิ์
นางกันยา วิเศษรจนา
นางกันยา สินนอย
นางกันยา สุดสายเนตร
นางกันยากร วงศสารัตน
นางกันยากร อายะกาศ
นางสาวกันยารัตน บัวผัน
นางกันยารัตน หาญสาริกัน
นางกันหา ภูชมศรี

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๐๗
๖๙๐๘
๖๙๐๙
๖๙๑๐
๖๙๑๑
๖๙๑๒
๖๙๑๓
๖๙๑๔
๖๙๑๕
๖๙๑๖
๖๙๑๗
๖๙๑๘
๖๙๑๙
๖๙๒๐
๖๙๒๑
๖๙๒๒
๖๙๒๓
๖๙๒๔
๖๙๒๕
๖๙๒๖
๖๙๒๗
๖๙๒๘
๖๙๒๙
๖๙๓๐
๖๙๓๑
๖๙๓๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกันหา ภูนุช
นางกันหา สุขชวย
นางกันหา อินจีน
นางสาวกัลญา กรีธาธร
นางกัลญา ไชยมงคล
นางกัลญา ปทมนต
นางกัลญานีย สุริยันต
นางกัลณษร สํารวย
นางกัลยกร กาชัย
นางกัลยฐิตา ศรัทธาจารุพงศ
นางกัลยณิสา สุทธิเจริญรัชต
นางสาวกัลยรักษ เรียบรอย
นางกัลยรัตน ขุนประเสริฐ
นางกัลยวิรัญญา กิตติวิริยานนท
นางกัลยา กอนเงิน
นางกัลยา เกื้อกิ้ม
นางกัลยา จันทรพราหมณ
นางกัลยา จันทรา
นางกัลยา จิตนอก
นางกัลยา แจมศรี
นางกัลยา ใจเด็จ
นางสาวกัลยา ฉายประชีพ
นางกัลยา ชัยพิลา
นางกัลยา ไชยรังษี
นางกัลยา ณ นาน
นางกัลยา ดวงแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๙๓๓
๖๙๓๔
๖๙๓๕
๖๙๓๖
๖๙๓๗
๖๙๓๘
๖๙๓๙
๖๙๔๐
๖๙๔๑
๖๙๔๒
๖๙๔๓
๖๙๔๔
๖๙๔๕
๖๙๔๖
๖๙๔๗
๖๙๔๘
๖๙๔๙
๖๙๕๐
๖๙๕๑
๖๙๕๒
๖๙๕๓
๖๙๕๔
๖๙๕๕
๖๙๕๖
๖๙๕๗
๖๙๕๘

นางกัลยา ดิษฐอาย
นางกัลยา ถวิล
นางกัลยา ทวีการ
นางกัลยา ทองศักดิ์
นางกัลยา ทั่งทอง
นางกัลยา ทับทิมเทศ
นางกัลยา ทุงลา
นางกัลยา นอยมาลัย
นางกัลยา นาคจันทร
นางสาวกัลยา นารถภักดี
นางกัลยา นาราช
นางกัลยา โปรงสันเทียะ
นางกัลยา พรมทิพย
นางกัลยา พรหมเดช
นางกัลยา ยงยศ
นางกัลยา ยังไว
นางสาวกัลยา รัตนะ
นางกัลยา เลิศล้ํา
นางกัลยา วนิชไพบูลย
นางกัลยา วรกุลชัยวัฒน
นางกัลยา ศรสุรินทร
นางกัลยา ศรีนอก
นางกัลยา สายแวว
นางกัลยา สิงหสุธรรม
นางกัลยา สืบโสดา
นางกัลยา สุทธิสุข

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๕๙
๖๙๖๐
๖๙๖๑
๖๙๖๒
๖๙๖๓
๖๙๖๔
๖๙๖๕
๖๙๖๖
๖๙๖๗
๖๙๖๘
๖๙๖๙
๖๙๗๐
๖๙๗๑
๖๙๗๒
๖๙๗๓
๖๙๗๔
๖๙๗๕
๖๙๗๖
๖๙๗๗
๖๙๗๘
๖๙๗๙
๖๙๘๐
๖๙๘๑
๖๙๘๒
๖๙๘๓
๖๙๘๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกัลยา สุนทรสถาพร
นางกัลยา หนองทองทา
นางสาวกัลยา หัสบดีสุนทร
นางสาวกัลยา ออนชัย
นางสาวกัลยากร โตไทยะ
นางกัลยาณ มหันตกิจ
นางสาวกัลยาณี จิตรวิริยะ
นางกัลยาณี ถางกาวหนา
นางกัลยาณี เปรียบนาน
นางกัลยาณี พวงบัว
นางกัลยาณี ยมศรีเคน
นางกัลยาณี วัฒนธีรางกูร
นางกัลยาณี แหวนเพชร
นางกัลยาณี อักษรศรี
นางกัลยานี แพงจันทร
นางกัลยานี ศรีวงษา
นางกัลยาภรณ มาแสน
นางสาวกัลยาภัสร สิริคุณากรวิศาล
นางกัลยารัตน การุณ
นางสาวกัลยารัตน แกวตะพาน
นางกัลยารัตน จันอวน
นางกัลยารัตน ทองระยับ
นางกัลยารัตน ปญทจักร
นางสาวกัลยารัตน สาตรจีนพงษ
นางกาญจณีย ธีระเดช
นางกาญจนเกศ จันทองเดช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๙๘๕
๖๙๘๖
๖๙๘๗
๖๙๘๘
๖๙๘๙
๖๙๙๐
๖๙๙๑
๖๙๙๒
๖๙๙๓
๖๙๙๔
๖๙๙๕
๖๙๙๖
๖๙๙๗
๖๙๙๘
๖๙๙๙
๗๐๐๐
๗๐๐๑
๗๐๐๒
๗๐๐๓
๗๐๐๔
๗๐๐๕
๗๐๐๖
๗๐๐๗
๗๐๐๘
๗๐๐๙
๗๐๑๐

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกาญจนจิรา ไพศาลสมบัติ
นางสาวกาญจนชฎา รมยานนท
นางกาญจนณภัทร ปญญาโกญ
นางกาญจนศรี เหลาชัย
นางสาวกาญจนสุดา แกวกองมา
นางกาญจนสุดา มาชวย
นางกาญจนา กลมออน
นางกาญจนา กลัดกลีบ
นางกาญจนา กาญจนโหติ
นางกาญจนา กุตอินทร
นางกาญจนา กุลนาแพง
นางสาวกาญจนา เกตุบรรเทิง
นางสาวกาญจนา แกลวกสิกิจ
นางกาญจนา แกวเกตุ
นางสาวกาญจนา แกวคง
นางสาวกาญจนา ขุนเจริญ
นางกาญจนา คําเกิด
นางกาญจนา ฆารชม
นางกาญจนา จนาพิระกนิฎฐ
นางกาญจนา จองเดิม
นางกาญจนา จอมศิลป
นางสาวกาญจนา จิตตะโสภา
นางกาญจนา จิตบุญเรืองโรจน
นางกาญจนา จิตรสํารวย
นางสาวกาญจนา โฉมงาม
นางกาญจนา ชนะชนม

๗๐๑๑
๗๐๑๒
๗๐๑๓
๗๐๑๔
๗๐๑๕
๗๐๑๖
๗๐๑๗
๗๐๑๘
๗๐๑๙
๗๐๒๐
๗๐๒๑
๗๐๒๒
๗๐๒๓
๗๐๒๔
๗๐๒๕
๗๐๒๖
๗๐๒๗
๗๐๒๘
๗๐๒๙
๗๐๓๐
๗๐๓๑
๗๐๓๒
๗๐๓๓
๗๐๓๔
๗๐๓๕
๗๐๓๖

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกาญจนา ชํานาญกิจ
นางกาญจนา ชิดดี
นางสาวกาญจนา ชูชั่ง
นางกาญจนา ชูเชิด
นางกาญจนา แซเทียน
นางกาญจนา ฐานวิเศษ
นางสาวกาญจนา ฐิติพีรวัฒน
นางกาญจนา ณ นคร
นางกาญจนา ดอกแกว
นางกาญจนา ดําเกลี้ยง
นางสาวกาญจนา เตชะพันธ
นางกาญจนา เตชะสร
นางกาญจนา ทองคํา
นางกาญจนา ทองจบ
นางกาญจนา ทองชูใจ
นางกาญจนา ทองดีเลิศ
นางกาญจนา ทองนรินทร
นางกาญจนา ทองมี
นางสาวกาญจนา ทัดสวน
นางกาญจนา ทิพยมณี
นางกาญจนา ทุมพัง
นางกาญจนา ธีระกุล
นางกาญจนา นรินยา
นางกาญจนา นวลอินทร
นางกาญจนา นิชํานาญ
นางสาวกาญจนา นิธีจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๐๓๗
๗๐๓๘
๗๐๓๙
๗๐๔๐
๗๐๔๑
๗๐๔๒
๗๐๔๓
๗๐๔๔
๗๐๔๕
๗๐๔๖
๗๐๔๗
๗๐๔๘
๗๐๔๙
๗๐๕๐
๗๐๕๑
๗๐๕๒
๗๐๕๓
๗๐๕๔
๗๐๕๕
๗๐๕๖
๗๐๕๗
๗๐๕๘
๗๐๕๙
๗๐๖๐
๗๐๖๑
๗๐๖๒

นางกาญจนา บัวชุม
นางกาญจนา บาลเพียร
นางสาวกาญจนา บุญมี
นางสาวกาญจนา บุญสรอย
นางกาญจนา บุญสะกันต
นางกาญจนา ปานทอง
นางกาญจนา ปาเวียง
นางสาวกาญจนา เผื่อนพิทักษ
นางกาญจนา แผนพงษ
นางกาญจนา ไผสอาด
นางสาวกาญจนา พจนราบรื่น
นางสาวกาญจนา พรไพบูลยเดน
นางกาญจนา พรหมนาค
นางสาวกาญจนา พรหมวงศ
นางกาญจนา พวงพันธุ
นางกาญจนา พายุมั่ง
นางกาญจนา ภูไพบูลย
นางกาญจนา มะเดื่อทอง
นางกาญจนา มั่นกิจ
นางกาญจนา เมตตา
นางสาวกาญจนา แมนยํา
นางกาญจนา แมลิ่ม
นางกาญจนา ยุพการณ
นางกาญจนา เรือนณรงค
นางกาญจนา ฤทธิ์หมุน
นางกาญจนา วิทยาพิทักษวงศ

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๖๓
๗๐๖๔
๗๐๖๕
๗๐๖๖
๗๐๖๗
๗๐๖๘
๗๐๖๙
๗๐๗๐
๗๐๗๑
๗๐๗๒
๗๐๗๓
๗๐๗๔
๗๐๗๕
๗๐๗๖
๗๐๗๗
๗๐๗๘
๗๐๗๙
๗๐๘๐
๗๐๘๑
๗๐๘๒
๗๐๘๓
๗๐๘๔
๗๐๘๕
๗๐๘๖
๗๐๘๗
๗๐๘๘

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกาญจนา เวชวิฐาน
นางกาญจนา ศิลปรัตน
นางกาญจนา สมพรหม
นางสาวกาญจนา สายพิมพ
นางกาญจนา สินธบัญฑิต
นางกาญจนา สิริรัตนชัยกุล
นางกาญจนา สีหาบุตร
นางสาวกาญจนา สุริยะวิทยะ
นางกาญจนา เสมอใจ
นางสาวกาญจนา แสงแกว
นางกาญจนา แสงอาทิตย
นางกาญจนา หงษกลาง
นางสาวกาญจนา หาพันธุ
นางกาญจนา หุนพงษ
นางกาญจนา อนุเพชร
นางกาญจนา อยูมวง
นางกาญจนา อักษรนิตย
นางกาญจนา อินทมงคล
นางกาญจนากร ศรีพยัคฆ
นางกาญจนาพร นาวงษศรี
นางกาญจนาภร ปนตะวงค
นางกาญจนาภรณ แจงแกว
นางกาญจนาภรณ ชูชวย
นางกาญจนาภรณ ทองแทน
นางกาญจนาภา รบศึก
นางกาญจนาภา สังสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๐๘๙
๗๐๙๐
๗๐๙๑
๗๐๙๒
๗๐๙๓
๗๐๙๔
๗๐๙๕
๗๐๙๖
๗๐๙๗
๗๐๙๘
๗๐๙๙
๗๑๐๐
๗๑๐๑
๗๑๐๒
๗๑๐๓
๗๑๐๔
๗๑๐๕
๗๑๐๖
๗๑๐๗
๗๑๐๘
๗๑๐๙
๗๑๑๐
๗๑๑๑
๗๑๑๒
๗๑๑๓
๗๑๑๔

นางกาญจนารัตน บุญวงศ
นางกาญจนี ไชยนนท
นางกาญจนี เพชรศรี
นางกาญจนี มณีพราว
นางกาญจมาศ อินทสรอย
นางกาญดา วงศภักดี
นางกานดา ขวัญปลอด
นางกานดา ขุนราม
นางกานดา จิตรานนท
นางกานดา ชมภูนุช
นางกานดา ชุมภูวิเศษ
นางกานดา โชติรักษ
นางกานดา เดชนครินทร
นางกานดา ทาแกง
นางกานดา นิ่มชุม
นางกานดา เรืองฤทธิ์
นางกานดา ลุลอบ
นางกานดา หุนศิริตระกูล
นางกานตเกลา ไชยคีนี
นางกานตชนก หมองอิน
นางกานตทิชา มีหิรัญ
นางกานตทิวา สาแกว
นางกานตธีรา ทาศิลา
นางกานตพิชชา จีระศิริ
นางสาวกานตพิชชา ทุมา
นางสาวกานตพิชชา บุญรังศรี

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๑๕
๗๑๑๖
๗๑๑๗
๗๑๑๘
๗๑๑๙
๗๑๒๐
๗๑๒๑
๗๑๒๒
๗๑๒๓
๗๑๒๔
๗๑๒๕
๗๑๒๖
๗๑๒๗
๗๑๒๘
๗๑๒๙
๗๑๓๐
๗๑๓๑
๗๑๓๒
๗๑๓๓
๗๑๓๔
๗๑๓๕
๗๑๓๖
๗๑๓๗
๗๑๓๘
๗๑๓๙
๗๑๔๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกานตพิชชา เพชรประไพ
นางสาวกานตภร หลาบสุตา
นางสาวกานตมณี ธราธรเลิศพงษ
นางกานตมณี เมทา
นางกานตรวี ปญญาศาสตร
นางกานตรวี อาริยธนไพศาล
นางกานตสินี ฉิมพลี
นางกานตสิริ มาตขาว
นางกานตสิรี คําธิตา
นางกานตสิรี บัวแกว
นางกานติมา ไหมคง
นางกาบแกว จันทวิมล
นางกาบจันทร นาคอาย
นางสาวการะเกด วชิรัคกุล
นางการิตา เต็มราม
นางสาวการีมา บุญมาเลิศ
นางกาลดา ทวันเวช
นางกาหลง เกตุรัตน
นางกาหลง ทวีภูมิ
นางกาหลง ทิพชัย
นางกาหลง อุไรรักษ
นางกาเหวา จันทรรัตนประภา
นางสาวกําจัด บุญสุข
นางสาวกําจัด อินชูพงษ
นางกําไร กรแกว
นางสาวกําไล ใขศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๑๔๑
๗๑๔๒
๗๑๔๓
๗๑๔๔
๗๑๔๕
๗๑๔๖
๗๑๔๗
๗๑๔๘
๗๑๔๙
๗๑๕๐
๗๑๕๑
๗๑๕๒
๗๑๕๓
๗๑๕๔
๗๑๕๕
๗๑๕๖
๗๑๕๗
๗๑๕๘
๗๑๕๙
๗๑๖๐
๗๑๖๑
๗๑๖๒
๗๑๖๓
๗๑๖๔
๗๑๖๕
๗๑๖๖

นางกําไล ตุระซอง
นางกําไล ปญญานันท
นางกําไล มีไทย
นางกิ่งกนก ฉัตรแกวมณี
นางกิ่งกมล นิตยโรจน
นางกิ่งกมล บุปผาทาโน
นางสาวกิ่งกาญจน กิ่งจันทร
นางกิ่งกาญจน บุญสราง
นางกิ่งกาญจน ปญญาประชุม
นางกิ่งแกว ตะนุมงคล
นางกิ่งแกว ทองรุง
นางกิ่งแกว ปรีดี
นางสาวกิ่งแกว ภูมิรัง
นางกิ่งแกว ศรีบุตร
นางกิ่งแกว สาขา
นางกิ่งดาว ชางกลาง
นางสาวกิ่งดาว ดีใจงาม
นางกิ่งดาว วิกยานนท
นางกิ่งดาว วิเศษศิลป
นางกิ่งทอง ใจแสน
นางกิ่งไทย เพ็ชรนาดี
นางกิ่งเพชร ปองแกว
นางกิ่งฟา ไชยนาม
นางกิ่งออ ธรรมสมบัติ
นางกิ่งอุบล ชํานาญ
นางกิจจา ชีวยะพันธ

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๖๗
๗๑๖๘
๗๑๖๙
๗๑๗๐
๗๑๗๑
๗๑๗๒
๗๑๗๓
๗๑๗๔
๗๑๗๕
๗๑๗๖
๗๑๗๗
๗๑๗๘
๗๑๗๙
๗๑๘๐
๗๑๘๑
๗๑๘๒
๗๑๘๓
๗๑๘๔
๗๑๘๕
๗๑๘๖
๗๑๘๗
๗๑๘๘
๗๑๘๙
๗๑๙๐
๗๑๙๑
๗๑๙๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกิจนัท เจตนะจิตร
นางกิจนา เมืองซอง
นางกิจลดา สุรัสโม
นางกิดาการ บุณยนิธิโชติ
นางกิตติภรณ แอบพล
นางกิตติมา ขุนทองจันทร
นางกิตติมา จินนารัตน
นางกิตติมา ธีรสรเดช
นางสาวกิตติมา บุญวรรณโณ
นางกิตติมา บุสทิพย
นางสาวกิตติมา เบาทอง
นางกิตติมา มหาสะโร
นางกิตติมา สวยรูป
นางสาวกิตติมา โอพั่ง
นางกิตติยา ปาลกวงศ
นางกิตติยา ปุนเอื้อง
นางกิตติยา ยุมังกูร
นางกิตติยา สุขปอ
นางกิตติยา หลีเส็น
นางกิตติ์สินี อุปพันธ
นางกิตยาภรณ ปงยศ
นางกิติกาญจน ฤทธิ์บํารุง
นางกิติพร เบาลี
นางกิติมา รุจิศรัณย
นางกิติมา วงศวัชรมงคล
นางกิติมาภรณ ใจตะเสน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๑๙๓
๗๑๙๔
๗๑๙๕
๗๑๙๖
๗๑๙๗
๗๑๙๘
๗๑๙๙
๗๒๐๐
๗๒๐๑
๗๒๐๒
๗๒๐๓
๗๒๐๔
๗๒๐๕
๗๒๐๖
๗๒๐๗
๗๒๐๘
๗๒๐๙
๗๒๑๐
๗๒๑๑
๗๒๑๒
๗๒๑๓
๗๒๑๔
๗๒๑๕
๗๒๑๖
๗๒๑๗
๗๒๑๘

นางกิติยรัตน พลพิรพัฒน
นางกิติยา แกววงษา
นางกิติยา ผิวแตง
นางกิติยา เรือนอินทร
นางกิติยา แสวงรัฐ
นางกิติรัตน หาญปราบ
นางกินรี ยากยืน
นางกิ้มจิ้ว รัตนานุกูล
นางกิมหลั่น ผาคํา
นางกิรณา กาญจนรังษี
นางกิระณีย ภูผา
นางกิริยา กุลพงษ
นางกีรติ ศรีสะเทือน
นางกีรติกร จันทรวิเศษ
นางกีรติกานต ศิริสุรวัฒน
นางกุญชร ศุทธางกูร
นางกุญทรัพย แสนมงคล
นางกุณฑล ชัยวิเชียร
นางกุณฑล นนทมา
นางกุลกัลยา แกวการไร
นางกุลกาญจน มลิเกตุ
นางกุลจิรา จันทรขอนแกน
นางกุลจิรา วิรัชชั่ว
นางสาวกุลจิรา สวัสดี
นางกุลฉัตร เชื้อจันทร
นางกุลชลี ตาลชวง

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๑๙
๗๒๒๐
๗๒๒๑
๗๒๒๒
๗๒๒๓
๗๒๒๔
๗๒๒๕
๗๒๒๖
๗๒๒๗
๗๒๒๘
๗๒๒๙
๗๒๓๐
๗๒๓๑
๗๒๓๒
๗๒๓๓
๗๒๓๔
๗๒๓๕
๗๒๓๖
๗๒๓๗
๗๒๓๘
๗๒๓๙
๗๒๔๐
๗๒๔๑
๗๒๔๒
๗๒๔๓
๗๒๔๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกุลญา คชสีห
นางกุลญา ตรงศิริ
นางกุลณดา กระจางธนโชต
นางกุลณัฏฐา คลองวาจา
นางกุลณัฐฐา ภัทรธันยพงษ
นางกุลธรี กุลบุตร
นางกุลธิดา พรมสอน
นางกุลธิดา วรส
นางสาวกุลนที พันนัทธี
นางกุลนันทน เวียงหา
นางกุลนารี ศรีวิชา
นางกุลนิจ เพียรอดวงษ
นางกุลนิตย มีสารพันธ
นางกุลนิภัทร สิริธนาทิพย
นางกุลปริยา รุงเรือง
นางสาวกุลปรียา ไพศาลเรืองรุง
นางกุลพร หมวกเหล็ก
นางกุลภัสสร วังคะฮาต
นางกุลภัสสร สายพันธ
นางกุลภาภร มีเงิน
นางกุลมาศ แยมเกษร
นางกุลยาดา เปลี่ยนขํา
นางกุลรณี อารีมิตร
นางกุลฤดี กฤษฤาหรรษ
นางกุลฤดี ชิ้นเขมจารี
นางสาวกุลลิกา ศรีวิรัช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๒๔๕
๗๒๔๖
๗๒๔๗
๗๒๔๘
๗๒๔๙
๗๒๕๐
๗๒๕๑
๗๒๕๒
๗๒๕๓
๗๒๕๔
๗๒๕๕
๗๒๕๖
๗๒๕๗
๗๒๕๘
๗๒๕๙
๗๒๖๐
๗๒๖๑
๗๒๖๒
๗๒๖๓
๗๒๖๔
๗๒๖๕
๗๒๖๖
๗๒๖๗
๗๒๖๘
๗๒๖๙
๗๒๗๐

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกุลวดี จินดากุล
นางกุลวดี ใจสุข
นางกุลวดี บงแกว
นางกุลวดี ผานจังหาร
นางกุลศิริ โจมพรม
นางกุลสนา เอียดบุญ
นางกุลสินี ธีระกุล
นางกุลางกูร สุทธิลักษณ
นางกุศล ขุนศรี
นางกุศล แคนติ
นางกุศล นุยผุด
นางกุศล สุวรรณสม
นางกุศล อาวาส
นางกุศลาภรณ จันทรภิรมย
นางสาวกุศลารัตน สูรยาวัฒนสกุล
นางสาวกุสาวดี ลาภลมูล
นางกุสุมา คงสืบชาติ
นางกุสุมา จงใจ
นางกุสุมา จุลเพ็ชร
นางกุสุมา ธุลีจันทร
นางกุสุมา บุญทะโชติ
นางกุสุมา ประภาสวัต
นางกุสุมา ยี่ภู
นางสาวกุสุมา เสนานาค
นางกุสุมา โอษะคลัง
นางสาวกุสุมาร บุญไชยแสน

๗๒๗๑
๗๒๗๒
๗๒๗๓
๗๒๗๔
๗๒๗๕
๗๒๗๖
๗๒๗๗
๗๒๗๘
๗๒๗๙
๗๒๘๐
๗๒๘๑
๗๒๘๒
๗๒๘๓
๗๒๘๔
๗๒๘๕
๗๒๘๖
๗๒๘๗
๗๒๘๘
๗๒๘๙
๗๒๙๐
๗๒๙๑
๗๒๙๒
๗๒๙๓
๗๒๙๔
๗๒๙๕
๗๒๙๖

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง
นางกุหลาบ กะมะโน
นางกุหลาบ เกษกี
นางกุหลาบ เจียวกก
นางกุหลาบ ไชยจํานงค
นางกุหลาบ ทองกร
นางกุหลาบ นาเจริญ
นางสาวกุหลาบ บุญเรือง
นางกุหลาบ พงษเทพิน
นางสาวกุหลาบ พรมเมศ
นางกุหลาบ ภักดีใหม
นางกุหลาบ มุกดาหาร
นางกุหลาบ สกุนินนท
นางกุหลาบ สีเหมาะ
นางกุหลาบ สุวรรณเทพ
นางสาวกุหลาบ หงษทอง
นางสาวกุหลาบ อุบลเวช
นางกูมาลาตี เจะแว
นางเกณฑทอง สังกะเพศ
นางสาวเกณิกา สุริวงษ
นางเกตนนิภา เวินชุม
นางเกตนสิรี เกตุยอด
นางเกตสุดา อินวัน
นางเกตุ มีจันที
นางเกตุการ ยะไข
นางเกตุแกว อัตตะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๒๙๗
๗๒๙๘
๗๒๙๙
๗๓๐๐
๗๓๐๑
๗๓๐๒
๗๓๐๓
๗๓๐๔
๗๓๐๕
๗๓๐๖
๗๓๐๗
๗๓๐๘
๗๓๐๙
๗๓๑๐
๗๓๑๑
๗๓๑๒
๗๓๑๓
๗๓๑๔
๗๓๑๕
๗๓๑๖
๗๓๑๗
๗๓๑๘
๗๓๑๙
๗๓๒๐
๗๓๒๑
๗๓๒๒

นางสาวเกตุทะนี ไชยยงค
นางสาวเกตุมณี สาลี
นางเกตุสุดา โพธิ์แกว
นางเกตุสุดา อนุรักษธงไชย
นางเกยูร ประยูรเมธา
นางเกยูร ปรีชาติวงศ
นางเกรียงจันทร เกษทองมา
นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ
นางเกล็ดดาว พรเชนศวรพงศ
นางเกลากนก บุญประชุม
นางสาวเกลียวพันธ วิภาโตทัย
นางเกวรินทร คิฟเฟอร
นางเกวลิน เกิดนอก
นางเกวลิน บุญถึง
นางเกวลี ภูสงค
นางเกศกนก นันตา
นางเกศกนก วงษนอก
นางเกศกาญจน จันปอภาร
นางเกศแกว แกวบัวรบัติ
นางสาวเกศแกว ชื่นใจ
นางเกศชญาณวรรณ ธัญญเจริญ
นางเกศฐญา คณารัตน
นางเกศธิดาภรณ ผาสุขสม
นางเกศรา กลิ่นเกษร
นางเกศรา จันทรโม
นางเกศรา เจริญวัฒนวิญู

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๒๓
๗๓๒๔
๗๓๒๕
๗๓๒๖
๗๓๒๗
๗๓๒๘
๗๓๒๙
๗๓๓๐
๗๓๓๑
๗๓๓๒
๗๓๓๓
๗๓๓๔
๗๓๓๕
๗๓๓๖
๗๓๓๗
๗๓๓๘
๗๓๓๙
๗๓๔๐
๗๓๔๑
๗๓๔๒
๗๓๔๓
๗๓๔๔
๗๓๔๕
๗๓๔๖
๗๓๔๗
๗๓๔๘

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเกศรา ดําชู
นางเกศรา ทะรังศรี
นางเกศรา บัวปอม
นางเกศรา ศรีบุญ
นางเกศรา สีดํา
นางเกศรา อุดมเดชาเวทย
นางเกศราพร ยอดสุวรรณ
นางเกศริน ธรรมขันแข็ง
นางเกศรินทร กาญจนะ
นางสาวเกศรินทร เขียวไพรี
นางเกศรินทร ชํานาญกิจ
นางเกศรินทร ทนาทิพย
นางเกศรินทร แทบสี
นางเกศวลี มะลิโชติ
นางเกศศิญา วงษา
นางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล
นางเกศิณี อยูศิริ
นางเกศินี เกตุหล่ํา
นางเกศินี จินะรักษ
นางสาวเกศินี ชมเกียรติกุล
นางเกศินี ทัดกาหลง
นางเกศินี บุรี
นางเกศินี สอนแกว
นางเกศินี หลักคํา
นางเกศินีย จุลพันธ
นางเกศิรินทร รัตนรักษมงคล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๓๔๙
๗๓๕๐
๗๓๕๑
๗๓๕๒
๗๓๕๓
๗๓๕๔
๗๓๕๕
๗๓๕๖
๗๓๕๗
๗๓๕๘
๗๓๕๙
๗๓๖๐
๗๓๖๑
๗๓๖๒
๗๓๖๓
๗๓๖๔
๗๓๖๕
๗๓๖๖
๗๓๖๗
๗๓๖๘
๗๓๖๙
๗๓๗๐
๗๓๗๑
๗๓๗๒
๗๓๗๓
๗๓๗๔

นางเกษกนก ศรีสาร
นางสาวเกษแกว สวางไสว
นางเกษมณี บุญยง
นางเกษมณี ประเสริฐ
นางเกษมณี ศรสระนอย
นางเกษมศรี ตัณฑพาทย
นางเกษมศรี ปุณประวัติ
นางเกษมศรี พวงพุฒ
นางสาวเกษมศรี ศุภสรณาคม
นางเกษร กองแดนไพร
นางเกษร กอนแกว
นางเกษร คงชะนะ
นางเกษร คําวิโส
นางสาวเกษร จันทรนุม
นางเกษร ทะสา
นางเกษร นาควรรณ
นางสาวเกษร มาขน
นางสาวเกษร ยกทิว
นางเกษร รุงเรือง
นางเกษร เรืองพลับพลา
นางเกษร ลิขิตกิจเกษตร
นางเกษร วรวงค
นางเกษร ศรีสองชัย
นางเกษร ศิริธร
นางเกษร สีหา
สิบตํารวจตรีหญิง เกษร สุธรรม

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๗๕
๗๓๗๖
๗๓๗๗
๗๓๗๘
๗๓๗๙
๗๓๘๐
๗๓๘๑
๗๓๘๒
๗๓๘๓
๗๓๘๔
๗๓๘๕
๗๓๘๖
๗๓๘๗
๗๓๘๘
๗๓๘๙
๗๓๙๐
๗๓๙๑
๗๓๙๒
๗๓๙๓
๗๓๙๔
๗๓๙๕
๗๓๙๖
๗๓๙๗
๗๓๙๘
๗๓๙๙
๗๔๐๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเกษร โสภาสพ
นางเกษรา กองศักดิ์ศรี
นางเกษรา กุลวงศ
นางเกษรา ชนะเพีย
นางเกษรา นาคทอง
นางสาวเกษรา เพิ่มสุขรุงเรือง
นางเกษรา สําราญกิจ
นางสาวเกษราพร ตั้งผดุงวงศ
นางเกษราภรณ ครองกาย
นางสาวเกษราภรณ ภุมรินทร
นางเกษราภรณ สุดเสนผม
นางเกษริน ชัยมูล
นางเกษรินทร ดลอารมณ
นางเกษศิรินทร โพธิบุตร
นางเกษสุดา เงินคําคง
นางสาวเกษสุดา จันแดง
นางเกษสุดา ดํารงศิริกุล
นางเกษสุดา รอยพิลา
นางเกษิณี ทูลกอง
นางสาวเกสร ชมภู
นางเกสร พลเหลา
นางเกสร แสงทับทิม
นางสาวเกสรี แจมสกุล
นางเกสินี วีระสวัสดิ์
นางเกิ่งแกว สิทธิ
นางเกียรติยาภา ทองดีนอก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๔๐๑
๗๔๐๒
๗๔๐๓
๗๔๐๔
๗๔๐๕
๗๔๐๖
๗๔๐๗
๗๔๐๘
๗๔๐๙
๗๔๑๐
๗๔๑๑
๗๔๑๒
๗๔๑๓
๗๔๑๔
๗๔๑๕
๗๔๑๖
๗๔๑๗
๗๔๑๘
๗๔๑๙
๗๔๒๐
๗๔๒๑
๗๔๒๒
๗๔๒๓
๗๔๒๔
๗๔๒๕
๗๔๒๖

นางเกียรติสุดา คารมคม
นางสาวเกียรติสุดา สังขวิจิตร
นางเกื้อกูล แกวเรือง
นางเกื้อกูล คารีขันธ
นางสาวแกนจันทร การวิวัฒน
นางแกนจันทร แสงอรุณ
นางสาวแกมกาญจน คลังแกว
นางแกวกัณหา ภูมิประโคน
นางแกวเกษร นานอน
นางแกวใจ ประไพร
นางสาวแกวใจ ฝงชลจิตร
นางสาวแกวใจ มีเทียน
นางแกวใจ สุวรรณ
นางแกวใจ โสภาพรหม
นางแกวตา เขมแข็ง
นางสาวแกวตา เนาวนัด
นางแกวตา อาณาจักร
นางแกวฟา เพชรล้ํา
นางแกวมะณี เลิศสนธิ์
นางแกวมี ชีวชัชวาล
นางแกวอุษา ลีนานนท
นางโกมล รัตนบุรี
นางโกลัญญา ออนหวาน
นางโกศล ยินดี
นางโกสม โลนะลุ
นางสาวโกสุม งามดวงใจ

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๒๗
๗๔๒๘
๗๔๒๙
๗๔๓๐
๗๔๓๑
๗๔๓๒
๗๔๓๓
๗๔๓๔
๗๔๓๕
๗๔๓๖
๗๔๓๗
๗๔๓๘
๗๔๓๙
๗๔๔๐
๗๔๔๑
๗๔๔๒
๗๔๔๓
๗๔๔๔
๗๔๔๕
๗๔๔๖
๗๔๔๗
๗๔๔๘
๗๔๔๙
๗๔๕๐
๗๔๕๑
๗๔๕๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวโกสุม ประสงคทรัพย
นางโกสุม ยงคประดิษฐ
นางสาวใกลรุง จันทรศรี
นางใกลรุง เจิมสุวรรณ
นางใกลรุง ธวัชสานนท
นางสาวใกลรุง สังขสุข
นางใกลรุง สิริมีนนันท
นางสาวใกลรุง หนูสอน
นางใกลรุง อุทัยศรี
นางไกรรัตน มารควารดท
นางไกรวรรณ คํามูล
นางไกรวรรณ นุทธบัตร
นางสาวไกรวัลย ผาสุข
นางไกรศร โพธิ์งาม
นางไกรศรี โพธิ์สิงห
นางไกรษร ประดับเพชร
นางไกรสมร หินกลา
นางไกรสร สีมืด
นางขจร มีอาหาร
นางสาวขจรวรรณ จายพัฒน
นางขจรศรี กันทรมงคล
นางขจรศรี ชํานาญเอื้อ
นางสาวขจิต ยอดล้ํา
นางสาวขจิตจันทร ธนะสังข
นางขจิตศรี พวงแกว
นางขณิชท ศรีวัชรกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๔๕๓
๗๔๕๔
๗๔๕๕
๗๔๕๖
๗๔๕๗
๗๔๕๘
๗๔๕๙
๗๔๖๐
๗๔๖๑
๗๔๖๒
๗๔๖๓
๗๔๖๔
๗๔๖๕
๗๔๖๖
๗๔๖๗
๗๔๖๘
๗๔๖๙
๗๔๗๐
๗๔๗๑
๗๔๗๒
๗๔๗๓
๗๔๗๔
๗๔๗๕
๗๔๗๖
๗๔๗๗
๗๔๗๘

นางสาวขนิฐา รอดแกว
นางสาวขนิศภัธน ประชากิตติกุล
นางสาวขนิษฐ พฤกษาพิทักษ
นางขนิษฐา กรัตพงษ
นางขนิษฐา คับเพียง
นางสาวขนิษฐา จันทรเกาะ
นางขนิษฐา จันทะราช
นางสาวขนิษฐา จิระกาล
นางขนิษฐา ฉายากุล
นางสาวขนิษฐา ชวดชม
นางสาวขนิษฐา ถาวรประเสริฐ
นางขนิษฐา ทวีศรี
นางขนิษฐา ทองแจม
นางขนิษฐา ทองฤทธิ์
นางสาวขนิษฐา ทานธรรม
นางขนิษฐา เนาวพันธ
นางขนิษฐา โนนคํา
นางขนิษฐา บุญดวยลาน
นางขนิษฐา ประจิตร
นางสาวขนิษฐา ปตฝาย
นางขนิษฐา พงศพิพัฒนพันธุ
นางสาวขนิษฐา พนิตกุล
นางสาวขนิษฐา พีรพล
นางขนิษฐา ไมทอง
นางสาวขนิษฐา รัตนวารินทร
นางขนิษฐา เรืองเศรษฐี

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๗๙
๗๔๘๐
๗๔๘๑
๗๔๘๒
๗๔๘๓
๗๔๘๔
๗๔๘๕
๗๔๘๖
๗๔๘๗
๗๔๘๘
๗๔๘๙
๗๔๙๐
๗๔๙๑
๗๔๙๒
๗๔๙๓
๗๔๙๔
๗๔๙๕
๗๔๙๖
๗๔๙๗
๗๔๙๘
๗๔๙๙
๗๕๐๐
๗๕๐๑
๗๕๐๒
๗๕๐๓
๗๕๐๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางขนิษฐา วงศพิพัฒนกุล
นางขนิษฐา ศรีกะกูล
นางขนิษฐา ศรีคอ
นางขนิษฐา สุขมั่น
นางขนิษฐา สุริยงค
นางขนิษฐา สุวรรณศิลป
นางขนิษฐา โสธรรมมงคล
นางขนิษฐา หมีวงษ
นางขนิษฐา หวยหงษทอง
นางขนิษฐา อมรสังข
นางขนิษฐา อัครปญญา
นางขนิษฐา โอสถานนท
นางขยัน กระทู
นางขวัญกมล พลเยี่ยม
นางขวัญแกว ครองยุติ
นางขวัญแกว บุญจันทร
นางสาวขวัญจิต สังขทอง
นางขวัญจิต สาระมนต
นางขวัญจิตต เชาวพานิช
นางขวัญจิตต พันธเพิ่ม
นางขวัญจิตต หาวหาญ
นางขวัญจิตร ขุดปน
นางขวัญจิตร จันทิพย
นางขวัญจิตร ปองนาน
นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด
นางขวัญจิตร รัชตวิมล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๕๐๕
๗๕๐๖
๗๕๐๗
๗๕๐๘
๗๕๐๙
๗๕๑๐
๗๕๑๑
๗๕๑๒
๗๕๑๓
๗๕๑๔
๗๕๑๕
๗๕๑๖
๗๕๑๗
๗๕๑๘
๗๕๑๙
๗๕๒๐
๗๕๒๑
๗๕๒๒
๗๕๒๓
๗๕๒๔
๗๕๒๕
๗๕๒๖
๗๕๒๗
๗๕๒๘
๗๕๒๙
๗๕๓๐

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางขวัญจิตร รัตนพิบูลย
นางขวัญจิตร ศรีวิชัย
นางขวัญจิตร ลิศนันท
นางขวัญใจ กองศักดา
นางขวัญใจ แกวลา
นางขวัญใจ จอมแปง
นางขวัญใจ ใจจง
นางสาวขวัญใจ ทองทวี
นางขวัญใจ ทองลือ
นางขวัญใจ ธิมาชัย
นางขวัญใจ นนทา
นางขวัญใจ นาคเสวี
นางขวัญใจ พรมชัย
นางขวัญใจ พลเดช
นางขวัญใจ โพธิ์ทองนาค
นางขวัญใจ โพธิ์อยู
นางขวัญใจ มณีรัตน
นางขวัญใจ ยีโกบ
นางสาวขวัญใจ เลิศฤทธิ์วิมานแมน
นางขวัญใจ วงษจันทึก
นางขวัญใจ วรเกียรติตระกูล
นางขวัญใจ วายุวัฒนศิริ
นางขวัญใจ สังขจันทร
นางสาวขวัญใจ หัสภาค
นางสาวขวัญใจ อินสอน
นางสาวขวัญชญา น้ําทรัพย

๗๕๓๑
๗๕๓๒
๗๕๓๓
๗๕๓๔
๗๕๓๕
๗๕๓๖
๗๕๓๗
๗๕๓๘
๗๕๓๙
๗๕๔๐
๗๕๔๑
๗๕๔๒
๗๕๔๓
๗๕๔๔
๗๕๔๕
๗๕๔๖
๗๕๔๗
๗๕๔๘
๗๕๔๙
๗๕๕๐
๗๕๕๑
๗๕๕๒
๗๕๕๓
๗๕๕๔
๗๕๕๕
๗๕๕๖

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางขวัญชนก จริงจิตร
นางขวัญชนก บุญเลิศ
นางขวัญชนก ภูมิจันทร
นางขวัญดาว พลอยแหวน
นางขวัญตา เรืองเนตร
นางสาวขวัญตา สุรินทร
นางขวัญทิชา มากทรัพย
นางขวัญนภา คงประพัฒน
นางขวัญนภา แดงนอย
นางขวัญนภา มาเอียด
นางขวัญมณัฐ รวดพวง
นางขวัญมนัส พรมเถื่อน
นางสาวขวัญเมือง กิ่งเส็ง
นางขวัญเมือง พิกุลเงิน
นางขวัญเมือง ราชรินทร
นางขวัญยืน ชิลคอทท
นางขวัญยืน พวงรอด
นางขวัญเรือน โคกเสือ
นางสาวขวัญเรือน ทองประดิษฐ
นางสาวขวัญเรือน ปริ่มกมล
นางสาวขวัญเรือน ผมธรรม
วาที่รอยตรีหญิง ขวัญเรือน เพ็งมา
นางสาวขวัญเรือน มาสิงห
นางขวัญเรือน มุขดาร
นางขวัญเรือน ลภนโชติ
นางขวัญเรือน สะและวงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๕๕๗
๗๕๕๘
๗๕๕๙
๗๕๖๐
๗๕๖๑
๗๕๖๒
๗๕๖๓
๗๕๖๔
๗๕๖๕
๗๕๖๖
๗๕๖๗
๗๕๖๘
๗๕๖๙
๗๕๗๐
๗๕๗๑
๗๕๗๒
๗๕๗๓
๗๕๗๔
๗๕๗๕
๗๕๗๖
๗๕๗๗
๗๕๗๘
๗๕๗๙
๗๕๘๐
๗๕๘๑
๗๕๘๒

นางสาวขวัญเรือน หนูยอย
นางขวัญเรือน หินเธาว
นางขวัญเรือน อรุณรัตน
นางขวัญฤดี กันทเสน
นางขวัญฤทัย ภูสาระ
นางขวัญศิริ กองชาง
นางขวัญศิรินทร ปราบริปู
นางสาวขวัญสรัญ ขําทอง
นางขวัญหทัย วงษสุริยัน
นางสาวขัตติยา ฉวนกลิ่น
นางสาวขัตติยา ผารุธรรม
นางขันแกว เกตุรักษ
นางขันทอง โสภาคะยัง
นางเขม เงื่อนจันทอง
นางเขมจิรา เงินศรี
นางเข็มทอง การนา
นางเข็มทอง คดงวน
นางเข็มทอง ทองทิพย
นางเข็มทอง บัวระพันธ
นางเข็มเพชร มานะประดิษฐ
นางเข็มภรน โคตรเพช
นางเขมิกา แกวคูนอก
นางเขมิกา โคตรเพชร
นางเขมิกา ไชยแสง
นางเขมิกา อารีญาติ
นางเขียมศรี ราชบุตร

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๘๓
๗๕๘๔
๗๕๘๕
๗๕๘๖
๗๕๘๗
๗๕๘๘
๗๕๘๙
๗๕๙๐
๗๕๙๑
๗๕๙๒
๗๕๙๓
๗๕๙๔
๗๕๙๕
๗๕๙๖
๗๕๙๗
๗๕๙๘
๗๕๙๙
๗๖๐๐
๗๖๐๑
๗๖๐๒
๗๖๐๓
๗๖๐๔
๗๖๐๕
๗๖๐๖
๗๖๐๗
๗๖๐๘

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางแขนภา พาเสนห
นางไขขวัญ เตชะมา
นางไขมุก นาทองคํา
นางไขมุก แนวประเสริฐ
นางสาวไขศรี อยูเย็นจิตร
นางไขแสง กลิ่นสุคนธ
นางสาวคณพร ทอนศรี
นางคณาภรณ นาคเสน
นางสาวคณิตตา พงษหิรัญ
นางคณิตา ภาระเวช
นางคณิตา สาลี
นางคณิตา เสงเสาร
นางสาวคณิตินอภิญญา เอี่ยมสวัสดิ์
นางสาวคณินณัช กลิ่นหอม
นางสาวคณิภา ตั้งถาวรกุลเดช
นางคนองนิจ มากขุนทด
นางคนิษฐา กระจางกุล
นางคนึง โคตะมา
นางสาวคนึง พรมมี
นางคนึง อนอุระ
นางคนึงจิตร ฉิมสะอาด
นางคนึงนาท ธรรมขันธ
นางคนึงนิจ กฤษนาม
นางคนึงนิจ แกวพิกุล
นางคนึงนิจ ขวัญชาย
นางคนึงนิจ ไชยชโย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๖๐๙
๗๖๑๐
๗๖๑๑
๗๖๑๒
๗๖๑๓
๗๖๑๔
๗๖๑๕
๗๖๑๖
๗๖๑๗
๗๖๑๘
๗๖๑๙
๗๖๒๐
๗๖๒๑
๗๖๒๒
๗๖๒๓
๗๖๒๔
๗๖๒๕
๗๖๒๖
๗๖๒๗
๗๖๒๘
๗๖๒๙
๗๖๓๐
๗๖๓๑
๗๖๓๒
๗๖๓๓
๗๖๓๔

นางคนึงนิจ ตะปนตา
นางคนึงนิจ ตันเยี่ยม
นางคนึงนิจ เทพสนองสุข
นางคนึงนิจ เมธากุล
นางคนึงนิจ ยาปอม
นางคนึงนิจ ฤกษเกษม
นางคนึงนิจ วิจิตร
นางคนึงนิจ สอาดโฉม
นางคนึงนิจ อัครปญญา
นางคนึงนิจ อุทัศน
นางสาวคนึงนิต อินทรกระโทก
นางคนึงนิตย เขียวสมบัติ
นางคนึงนิตย สุริวงศชมภู
นางคนึงนุช สหธารา
นางคมขํา ภิญโญรสปทุม
นางคมคาย ฉุนประดับ
นางคมคาย ชมภูนอย
นางคมคาย บริรักษ
นางคมคาย บุญอินทร
นางสาวคมคาย ปาระมี
นางคมคาย หลินเจริญ
นางสาวคมดาว พุทธโคตร
นางคมเนตร ปนสันเทียะ
นางสาวคมศรีจรัส วงจันทร
นางครมณี ชัยนา
นางครองจิต ปฏิญญาศักดิ์

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๓๕
๗๖๓๖
๗๖๓๗
๗๖๓๘
๗๖๓๙
๗๖๔๐
๗๖๔๑
๗๖๔๒
๗๖๔๓
๗๖๔๔
๗๖๔๕
๗๖๔๖
๗๖๔๗
๗๖๔๘
๗๖๔๙
๗๖๕๐
๗๖๕๑
๗๖๕๒
๗๖๕๓
๗๖๕๔
๗๖๕๕
๗๖๕๖
๗๖๕๗
๗๖๕๘
๗๖๕๙
๗๖๖๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางครองชิต แงมสุราช
นางครองทิพย ออนทอง
นางครองศิล แดงโสภา
นางคลอใจ อินทรวงศ
นางคลอย ธูปมงคล
นางควรคณึง ณ พิกุล
นางควรคิด สุทธิธรรม
นางควรพิจ วรรณนิยม
นางคอดีเยาะ คาเดร
นางสาวคอดีเยาะ เจะและ
นางคอรีเปาะ เจะมะ
นางคอลีเยาะ ยะมณี
นางคะนึงนิจ ปนทะยม
นางคัคนางค พื้นผา
นางคัคนานต บรรเทา
นางสาวคัทรียา ออนอําไพ
นางสาวคัทลียา คํามุงคุณ
นางคัทลียา ทองจินดา
นางคัทลียา ทับพุม
นางคัทลียา บัวแยม
นางคันที โสมชัย
นางคันธรส คําเวียง
นางคารม โพธิ์ศรี
นางคําคม ชาลี
นางคําจันทร ฝงสาคร
นางคําจันทร สมลิคุณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๖๖๑
๗๖๖๒
๗๖๖๓
๗๖๖๔
๗๖๖๕
๗๖๖๖
๗๖๖๗
๗๖๖๘
๗๖๖๙
๗๖๗๐
๗๖๗๑
๗๖๗๒
๗๖๗๓
๗๖๗๔
๗๖๗๕
๗๖๗๖
๗๖๗๗
๗๖๗๘
๗๖๗๙
๗๖๘๐
๗๖๘๑
๗๖๘๒
๗๖๘๓
๗๖๘๔
๗๖๘๕
๗๖๘๖

นางคําตัน สังขเสาวภาคย
นางคําตุน มาตุม
นางคํานวล เฟองฟู
นางสาวคํานึง คชชา
นางคํานึง เดนดวง
นางคํานึง เทพกร
นางคํานึงนาถ ศิริขันธ
นางคําปอน โนนคํา
นางคําปุน กมลเดช
นางคําปุน อารีเอื้อ
นางสาวคําผกา จันทรพวง
นางคําผัส สารมาคม
นางสาวคําพลอย โพธิ์ทอง
นางคําพลอย สายทอง
นางสาวคําพันธ จันสด
นางสาวคําพันธ เสาะแสวง
นางคําพา สลางสิงห
นางคําพิมาย นาคะผิว
นางคําพู ศรีสุข
นางคําพูล ทิพยมาศ
นางคําเพียร ชัยโย
นางคําเพียร สอนทโชติ
นางคํามี อธิราชเทวินทร
นางคํารวม ทรัพยศิริ
นางคําศรี สรอยสุวรรณ
นางคําสุดา อาจหาญ

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๘๗
๗๖๘๘
๗๖๘๙
๗๖๙๐
๗๖๙๑
๗๖๙๒
๗๖๙๓
๗๖๙๔
๗๖๙๕
๗๖๙๖
๗๖๙๗
๗๖๙๘
๗๖๙๙
๗๗๐๐
๗๗๐๑
๗๗๐๒
๗๗๐๓
๗๗๐๔
๗๗๐๕
๗๗๐๖
๗๗๐๗
๗๗๐๘
๗๗๐๙
๗๗๑๐
๗๗๑๑
๗๗๑๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางคําใส แสนหลวง
นางคําหยาด เจริญศรี
นางคําหวน พงษสกุล
นางสาวคําหวาน เงินเปย
นางคําแหวน ลัทธกาญจน
นางสาวคีรีบลู ทองแยม
นางสาวคุณัญญา บุงทอง
นางคุณัญญา ภักดี
นางคุณากร ภิวันแกว
นางคุณาพร สิงหเดชา
นางคุณามาศ เลิศวิไลอนันต
นางคุณาลักษณ ตรีวงศ
นางคุณาลักษณ สกุลวรรณบวร
นางสาวคุรุรัตน วรวณิชชา
นางสาวเครือ ลานอิ่น
นางเครือทิพย อินทนู
นางเครือพงษ ประชาชิต
นางเครือพัน บุญเกลี้ยง
นางเครือฟา คุมเพชร
นางเครือฟา รัตนสุภา
นางเครือมาตร บุญมีบุตร
นางเครือมาศ เกิดโพชา
นางเครือรัตน บัณฑิตรักการคา
นางเครือวัน บัวชุม
นางเครือวัลย แจมปญญา
นางเครือวัลย นอยทาชาง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๗๑๓
๗๗๑๔
๗๗๑๕
๗๗๑๖
๗๗๑๗
๗๗๑๘
๗๗๑๙
๗๗๒๐
๗๗๒๑
๗๗๒๒
๗๗๒๓
๗๗๒๔
๗๗๒๕
๗๗๒๖
๗๗๒๗
๗๗๒๘
๗๗๒๙
๗๗๓๐
๗๗๓๑
๗๗๓๒
๗๗๓๓
๗๗๓๔
๗๗๓๕
๗๗๓๖
๗๗๓๗
๗๗๓๘

นางสาวเครือวัลย นันทะสาร
นางเครือวัลย นาคงาม
นางเครือวัลย นุชเสียงเพราะ
นางเครือวัลย ประสานชีพ
นางเครือวัลย พาลีกัณฑ
นางเครือวัลย โมนะตระกูล
นางเครือวัลย ลาทอง
นางเครือวัลย สนามชัย
นางเครือวัลย สังขมี
นางเคลือวัลย บุญพวง
นางฆนรส นิลเพชร
นางสาวฆรณี สุขศิลป
นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข
นางงามจิตร จันทรแกว
นางสาวงามจิตร สุขเกษม
นางงามนิตย คํากอง
นางงามเนตร ศรียะรัตน
นางงามพร ศรีไชยโย
นางงามพันธุ ศรีวิทยา
นางงามพิศ ลิ้มสวัสดิ์
นางงามพิศ อินทรติยะ
นางงามฤดี ศรีคําขวัญ
นางเงาแข เดือดขุนทด
นางสาวเงาฉาย ระหงษ
นางเงินตรา ยาวะโนภาส
นางสาวเงินยวง นุดตะเคียน

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๓๙
๗๗๔๐
๗๗๔๑
๗๗๔๒
๗๗๔๓
๗๗๔๔
๗๗๔๕
๗๗๔๖
๗๗๔๗
๗๗๔๘
๗๗๔๙
๗๗๕๐
๗๗๕๑
๗๗๕๒
๗๗๕๓
๗๗๕๔
๗๗๕๕
๗๗๕๖
๗๗๕๗
๗๗๕๘
๗๗๕๙
๗๗๖๐
๗๗๖๑
๗๗๖๒
๗๗๖๓
๗๗๖๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจงกล กายเงิน
นางจงกล เกิดรักษ
นางจงกล คนซื่อ
นางจงกล คารมยกลาง
นางสาวจงกล คําสุข
นางสาวจงกล ตั้งตุลานนท
นางสาวจงกล ภิรมยกิจ
นางจงกล มนตฤทธานุภาพ
นางจงกล มัจฉา
นางจงกล หนูเหลือง
นางสาวจงกลณี งามวงศ
นางสาวจงกลณี เวียงนนท
นางสาวจงกลนี ลีนะกุล
นางสาวจงจิตต จันทนสถาน
นางจงจิตร คชเสถียร
นางจงจิตร จิตอาลัย
นางสาวจงจิตร วงษวรรณ
นางจงจิตร สุขเกษม
นางจงจิตร เสนห
นางจงจินต จิตประสาร
นางจงจินต เชื้อเมืองพาน
นางจงใจ ธรรมชาติ
นางจงดี คําแสน
นางจงดี ทองดี
นางจงดี ราชมนตรี
นางจงดี ศิริตระกูล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๗๖๕
๗๗๖๖
๗๗๖๗
๗๗๖๘
๗๗๖๙
๗๗๗๐
๗๗๗๑
๗๗๗๒
๗๗๗๓
๗๗๗๔
๗๗๗๕
๗๗๗๖
๗๗๗๗
๗๗๗๘
๗๗๗๙
๗๗๘๐
๗๗๘๑
๗๗๘๒
๗๗๘๓
๗๗๘๔
๗๗๘๕
๗๗๘๖
๗๗๘๗
๗๗๘๘
๗๗๘๙
๗๗๙๐

นางจงดี หนักเกิด
นางจงนภา เจริญภาพ
นางสาวจงพิศ กาศสกุล
นางจงรัก ฝางคํา
นางสาวจงรัก อวมมีเพียร
นางสาวจงรัก อักษร
นางจงรักษ ชัยบาล
นางจงรักษ ศรีเดช
นางจงรักษ ศรีเปารยะ
นางจงรักษ สุขะสุคนธ
นางสาวจงรักษ แสงแกว
นางจงลักษณ เจริญธีรวิทย
นางจตุพร ชาดง
นางจตุพร ดิษฐบรรจง
นางจตุพร ธานี
นางจตุพร นิลงาม
นางจตุพร บุญเลี้ยง
นางสาวจตุพร ปกเคระกา
นางจตุพร พรเกียรติคุณ
นางจตุพร พัฒนชู
นางจตุพร เรืองมาก
นางจตุพร ฤทธิศักดิ์
นางสาวจตุพร วิวัฒนพงศเพชร
นางสาวจตุพร เหล็กกลา
นางจตุพร อัยกร
นางจนัญญา เสมอใจ

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๙๑
๗๗๙๒
๗๗๙๓
๗๗๙๔
๗๗๙๕
๗๗๙๖
๗๗๙๗
๗๗๙๘
๗๗๙๙
๗๘๐๐
๗๘๐๑
๗๘๐๒
๗๘๐๓
๗๘๐๔
๗๘๐๕
๗๘๐๖
๗๘๐๗
๗๘๐๘
๗๘๐๙
๗๘๑๐
๗๘๑๑
๗๘๑๒
๗๘๑๓
๗๘๑๔
๗๘๑๕
๗๘๑๖

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจมาศ สิมมะโน
นางจรรภวัสณ ทุมวงศ
นางจรรยภัทร จันทโรจวงศ
นางจรรยวรรธน คงธสมณ
นางจรรยสมร เกษสิมมา
นางจรรยา กูดเฮด
นางจรรยา แกวปาระกํา
นางจรรยา คงเสนา
นางจรรยา งามประดิษฐ
นางจรรยา จักรวรรณพร
นางจรรยา จิตรวิจารณ
นางจรรยา จินดามาตย
นางจรรยา ชฎาชัย
นางสาวจรรยา ชูเมฆ
นางสาวจรรยา โชติรัตน
นางสาวจรรยา ทองชุบ
นางจรรยา ไทยทอง
นางสาวจรรยา ปลื้มมาก
นางสาวจรรยา ปะนันวงศ
นางจรรยา ปตรัมย
นางจรรยา พรหมทอง
นางจรรยา พิลาวุฒิ
นางจรรยา พุทธา
นางสาวจรรยา พูลเกษม
นางสาวจรรยา มากพงศ
นางจรรยา มีทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๘๑๗
๗๘๑๘
๗๘๑๙
๗๘๒๐
๗๘๒๑
๗๘๒๒
๗๘๒๓
๗๘๒๔
๗๘๒๕
๗๘๒๖
๗๘๒๗
๗๘๒๘
๗๘๒๙
๗๘๓๐
๗๘๓๑
๗๘๓๒
๗๘๓๓
๗๘๓๔
๗๘๓๕
๗๘๓๖
๗๘๓๗
๗๘๓๘
๗๘๓๙
๗๘๔๐
๗๘๔๑
๗๘๔๒

นางจรรยา มุกลีมาศ
นางสาวจรรยา ยะบุญธง
นางจรรยา รุททองจันทร
นางสาวจรรยา เรืองโรจนพันธุ
นางจรรยา วงษอยู
นางจรรยา สวามิวัสดุ
นางจรรยา สืบเหลา
นางจรรยา เสนหพูด
นางจรรยา หองทอง
นางจรรยาพร ทศยันไชย
นางจรรยาพร ยอดแกว
นางจรรยาพร เรียวอารีย
นางจรรยาพร สิงหวงศ
นางจรรยาลักษณ วังคีรี
นางจรรยาวดี คําตา
นางจรรยาศรี ทิพนี
นางจรวย จันทรทองพูน
นางจรวยพร แซเซียว
นางสาวจรวยพร ทัศนียสกุลชัย
นางจรวยพร บรรจงรัตน
นางจรวยพร สมหวัง
นางสาวจรัญ คงนา
นางจรัญญา จันทรขนิฐ
นางจรัญญา เนตรมะลิ
นางจรัญญา พรตภณาพร
นางจรัญญา สอนขํา

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๔๓
๗๘๔๔
๗๘๔๕
๗๘๔๖
๗๘๔๗
๗๘๔๘
๗๘๔๙
๗๘๕๐
๗๘๕๑
๗๘๕๒
๗๘๕๓
๗๘๕๔
๗๘๕๕
๗๘๕๖
๗๘๕๗
๗๘๕๘
๗๘๕๙
๗๘๖๐
๗๘๖๑
๗๘๖๒
๗๘๖๓
๗๘๖๔
๗๘๖๕
๗๘๖๖
๗๘๖๗
๗๘๖๘

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจรัญญา สารสุข
นางจรัญดา ยิ่งยงค
นางจรัส เกียรติเสรีธรรม
นางจรัส ขอสุข
นางจรัส คําแผน
นางจรัส จันทรแจง
นางจรัส ชินวัฒนกาญจน
นางจรัสศรี กานลําใย
นางสาวจรัสศรี กุณรัตน
นางจรัสศรี กุลสุวรรณ
นางจรัสศรี บุญชู
นางจรัสศรี มีลา
นางสาวจรัสศรี วีระพรรณไพโรจน
นางสาวจรัสศรี ศรีชะตา
นางจรัสศรี สีแสด
นางจรัสศรี สุรีติ๊บ
นางจรัสศรี สุวรรณลพ
นางจริญญา คัมภบุญยอ
นางจริญญา อุสา
นางจริญา ปานออน
นางจริน จิตตบรรจง
นางจรินทร นาสารีย
นางจรินทร แกววิจิตร
นางจรินทร ธงงาม
นางจรินทร เพิงมาก
นางจรินทร ภิรมยกิจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๘๖๙
๗๘๗๐
๗๘๗๑
๗๘๗๒
๗๘๗๓
๗๘๗๔
๗๘๗๕
๗๘๗๖
๗๘๗๗
๗๘๗๘
๗๘๗๙
๗๘๘๐
๗๘๘๑
๗๘๘๒
๗๘๘๓
๗๘๘๔
๗๘๘๕
๗๘๘๖
๗๘๘๗
๗๘๘๘
๗๘๘๙
๗๘๙๐
๗๘๙๑
๗๘๙๒
๗๘๙๓
๗๘๙๔

นางจริยา กมลคุณากร
นางจริยา การเกษ
นางจริยา กาละจิตต
นางจริยา แกวทอง
นางสาวจริยา แกวไพทูรย
นางสาวจริยา ขาวดี
นางจริยา คงสม
นางจริยา จันทรปราง
นางจริยา จันทรศรี
นางจริยา จันทวี
นางจริยา จี้กระโทก
นางจริยา ญาณไพศาล
นางจริยา ดวงน้ําแกว
นางจริยา ทองคํารอย
นางจริยา เทศสนั่น
นางจริยา บุญคํา
นางจริยา พลังฤทธิชัยกุล
นางจริยา พิมพา
นางจริยา เฟองสกุลโรจน
นางจริยา ใยปางแกว
นางสาวจริยา รอนแกว
นางจริยา วงศเรือง
นางสาวจริยา ศรีกุลวงศ
นางสาวจริยา สีคุณ
นางจริยา สุวรรณศรี
นางสาวจริยา เสตะพันธ

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๙๕
๗๘๙๖
๗๘๙๗
๗๘๙๘
๗๘๙๙
๗๙๐๐
๗๙๐๑
๗๙๐๒
๗๙๐๓
๗๙๐๔
๗๙๐๕
๗๙๐๖
๗๙๐๗
๗๙๐๘
๗๙๐๙
๗๙๑๐
๗๙๑๑
๗๙๑๒
๗๙๑๓
๗๙๑๔
๗๙๑๕
๗๙๑๖
๗๙๑๗
๗๙๑๘
๗๙๑๙
๗๙๒๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจริยา หวันทา
นางจริยา ออนสุวรรณา
นางจริยา อะละมาลา
นางจริยาวดี วรชิน
นางจริยาวดี เวชจันทร
นางจรี พลคํา
นางจรี วรชิณ
นางสาวจรีพร โพธิ์เมือง
นางจรีย รักดี
นางจรียะ หมันใจดี
นางจรียา ศรีสุดดี
นางจรีรัตน หนังสือ
นางจรุงจิต เพชรอุทัย
นางสาวจรุงทิพย ศรีโคตา
นางจรุงรัตน เสริฐศรี
นางจรุญ จารุสาร
นางสาวจรุณี ศูนยโศรก
นางจรูญรัตน พันธุฟอง
นางสาวจรูญลักษณ พรสี่
นางจรูญลักษณ วิเศษสกุลวงค
นางสาวจรูญศรี งามสมบัติ
นางจรูญศรี เสาวภากาญจน
นางจองทอง โชติชวง
นางจอมแกว ทานะปทม
นางจอมขวัญ ณ นคร
นางจอมขวัญ ทองอยูยืด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๙๒๑
๗๙๒๒
๗๙๒๓
๗๙๒๔
๗๙๒๕
๗๙๒๖
๗๙๒๗
๗๙๒๘
๗๙๒๙
๗๙๓๐
๗๙๓๑
๗๙๓๒
๗๙๓๓
๗๙๓๔
๗๙๓๕
๗๙๓๖
๗๙๓๗
๗๙๓๘
๗๙๓๙
๗๙๔๐
๗๙๔๑
๗๙๔๒
๗๙๔๓
๗๙๔๔
๗๙๔๕
๗๙๔๖

นางจอมขวัญ บุญสุริยาธรรม
นางจอมขวัญ ศรชัยยืน
นางจอมใจ ทับทองดี
นางจอมฝน เชื้อเจ็ดตน
นางจอมศรี สรอยสูงเนิน
นางจัญญา อนงค
นางจันจิรา คอนขํา
นางจันจิรา คุณฑี
นางสาวจันจิรา ชวงฉ่ํา
นางจันจิรา ดั่นเจริญ
นางสาวจันจิรา เทพมณฑา
นางจันจิรา นาเมืองรักษ
นางจันจิรา ผจญกลา
นางจันจิรา วงษราชบุตร
นางจันจิรา สุขศรีแกว
นางสาวจันจิรา อุดมา
นางสาวจันจิรา อุนไพร
นางจันฉาย นิ่มรัตนสิงห
นางจันตรา นาโตนด
นางจันตรี นันทกิจ
นางจันทกานติ์ เอื้อประชา
นางจันทจร แกนภักดี
นางจันทจร บุตรแกว
นางจันทณา ชวยชนะ
นางสาวจันทนา ขัดตา
นางสาวจันทนา ขุนพินิจ

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๔๗
๗๙๔๘
๗๙๔๙
๗๙๕๐
๗๙๕๑
๗๙๕๒
๗๙๕๓
๗๙๕๔
๗๙๕๕
๗๙๕๖
๗๙๕๗
๗๙๕๘
๗๙๕๙
๗๙๖๐
๗๙๖๑
๗๙๖๒
๗๙๖๓
๗๙๖๔
๗๙๖๕
๗๙๖๖
๗๙๖๗
๗๙๖๘
๗๙๖๙
๗๙๗๐
๗๙๗๑
๗๙๗๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจันทนา แจงประจักษ
นางจันทนา แซหนา
นางจันทนา เดี่ยวกลาง
นางจันทนา ทองออน
นางสาวจันทนา แทนแกว
นางจันทนา ธีระเมตรสมิต
นางจันทนา บัณฑิตยนพรัตน
นางจันทนา ปนะลา
นางสาวจันทนา พนมการ
นางจันทนา พรอมพงศา
นางจันทนา พูลประดิษฐ
นางจันทนา โพธิ์เรือง
นางสาวจันทนา มะเรืองศรี
นางจันทนา มั่นคง
นางจันทนา รัตนมงคล
นางจันทนา วิไลเรือง
นางจันทนา วิเวกหัสกัณฑ
นางจันทนา ศิริโกเมนทร
นางสาวจันทนา สพานรัตน
นางจันทนา หิรัญจรัสพิวัฒน
นางสาวจันทนา อินทจักร
นางจันทนา อินทรัตน
นางจันทนาพร กลิ่นพินิจ
นางจันทนี คูณค้ํา
นางจันทนี โตพูล
นางจันทนี พวงแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๙๗๓
๗๙๗๔
๗๙๗๕
๗๙๗๖
๗๙๗๗
๗๙๗๘
๗๙๗๙
๗๙๘๐
๗๙๘๑
๗๙๘๒
๗๙๘๓
๗๙๘๔
๗๙๘๕
๗๙๘๖
๗๙๘๗
๗๙๘๘
๗๙๘๙
๗๙๙๐
๗๙๙๑
๗๙๙๒
๗๙๙๓
๗๙๙๔
๗๙๙๕
๗๙๙๖
๗๙๙๗
๗๙๙๘

นางจันทนี รักษธรรม
นางจันทนีย ชูจันทร
นางจันทนีย ตนแกว
นางจันทนีย เนาวรัตน
นางจันทร แพงแกว
นางสาวจันทร สุทธิรักษ
นางจันทร คันธารณฤมิตร
นางจันทรคํา ปนตาใส
นางจันทรงาม ขวัญเพ็ง
นางจันทรจิรา แงพรหม
นางจันทรจิรา นอยขํา
นางสาวจันทรจิรา พารา
นางจันทรจิรา ยอดนิล
นางสาวจันทรจุรี บุญสมศรี
นางจันทรเจา เถียรทวี
นางจันทรฉาย ชัยพิเดช
นางจันทรฉาย ไชยขันธ
นางจันทรฉาย นฤสาร
นางจันทรฉาย ยลพันธ
นางจันทรฉาย วิลาวัณย
นางจันทรฉาย สิงหจันทร
นางสาวจันทรฉาย อุปพงษ
นางจันทรญา พุมขุน
นางสาวจันทรดี แสงหาว
นางจันทรตรี เฟองฟู
นางสาวจันทรทิพย แกวกา

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๙๙
๘๐๐๐
๘๐๐๑
๘๐๐๒
๘๐๐๓
๘๐๐๔
๘๐๐๕
๘๐๐๖
๘๐๐๗
๘๐๐๘
๘๐๐๙
๘๐๑๐
๘๐๑๑
๘๐๑๒
๘๐๑๓
๘๐๑๔
๘๐๑๕
๘๐๑๖
๘๐๑๗
๘๐๑๘
๘๐๑๙
๘๐๒๐
๘๐๒๑
๘๐๒๒
๘๐๒๓
๘๐๒๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจันทรทิพย จาริภักดิ์
นางจันทรทิพย จุลศักดิ์
นางจันทรทิพย ทองวัง
นางจันทรทิพย รักสม
นางจันทรธณา สมประดี
นางจันทรธิรา วงษวรรณา
นางจันทรนภา สินเภตรา
นางจันทรนภา โสภา
นางจันทรประภา ทองริ้ว
นางสาวจันทรประภา สัมมาคาม
นางจันทรเพ็ญ แกวกา
นางสาวจันทรเพ็ญ ขุนพล
นางจันทรเพ็ญ จันทรจํารัส
นางสาวจันทรเพ็ญ จิตทวี
นางจันทรเพ็ญ ใจเอื้อ
นางจันทรเพ็ญ ชนะปลอด
นางจันทรเพ็ญ ชมภูวิเศษ
นางจันทรเพ็ญ ชางเภา
นางสาวจันทรเพ็ญ ชูแปน
นางจันทรเพ็ญ ไชยมาศ
นางจันทรเพ็ญ ดวงทองพล
นางจันทรเพ็ญ ดอนดี
นางจันทรเพ็ญ ตะเที่ยง
นางจันทรเพ็ญ ทองโสม
นางจันทรเพ็ญ นอยมวง
นางจันทรเพ็ญ นาชารี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๐๒๕
๘๐๒๖
๘๐๒๗
๘๐๒๘
๘๐๒๙
๘๐๓๐
๘๐๓๑
๘๐๓๒
๘๐๓๓
๘๐๓๔
๘๐๓๕
๘๐๓๖
๘๐๓๗
๘๐๓๘
๘๐๓๙
๘๐๔๐
๘๐๔๑
๘๐๔๒
๘๐๔๓
๘๐๔๔
๘๐๔๕
๘๐๔๖
๘๐๔๗
๘๐๔๘
๘๐๔๙
๘๐๕๐

นางจันทรเพ็ญ นามอาษา
นางจันทรเพ็ญ นิลไสล
นางจันทรเพ็ญ บุญบรรจง
นางจันทรเพ็ญ บุญมา
นางจันทรเพ็ญ บุญรัศมี
นางสาวจันทรเพ็ญ ปงหาญ
นางสาวจันทรเพ็ญ ผางโยธา
นางจันทรเพ็ญ พรมวัง
นางสาวจันทรเพ็ญ ไพบูลย
นางจันทรเพ็ญ มาลัย
นางจันทรเพ็ญ รอนใหม
นางจันทรเพ็ญ รักศรี
นางสาวจันทรเพ็ญ ลิ้มไพบูลย
นางจันทรเพ็ญ ลีประภาวัชร
นางจันทรเพ็ญ เลาหสินนุรักษ
นางจันทรเพ็ญ วงคชัย
นางสาวจันทรเพ็ญ วานเครือ
นางจันทรเพ็ญ วิทยาวุธ
นางจันทรเพ็ญ ศรีพิมพสอ
นางจันทรเพ็ญ สงาภาคภูมิ
นางจันทรเพ็ญ สุวรรณคร
นางจันทรเพ็ญ สุวรรณแสน
นางจันทรเพ็ญ แสนจันทร
นางจันทรเพ็ญ อัศจรรย
นางจันทรเพ็ญ เอี่ยมชัย
นางจันทรรอน ชางนอย

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๕๑
๘๐๕๒
๘๐๕๓
๘๐๕๔
๘๐๕๕
๘๐๕๖
๘๐๕๗
๘๐๕๘
๘๐๕๙
๘๐๖๐
๘๐๖๑
๘๐๖๒
๘๐๖๓
๘๐๖๔
๘๐๖๕
๘๐๖๖
๘๐๖๗
๘๐๖๘
๘๐๖๙
๘๐๗๐
๘๐๗๑
๘๐๗๒
๘๐๗๓
๘๐๗๔
๘๐๗๕
๘๐๗๖

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจันทรรัตน เรืองจิรัชยา
นางจันทรรัตน อริยพฤกษ
นางจันทรแรม ขุนทอง
นางจันทรแรม ทองชื่น
นางจันทรแรม ผาเจริญ
นางสาวจันทรแรม พรมทา
นางจันทรวีชา เนาประดิษฐ
นางจันทรศรี รัตนโชติ
นางจันทรศิริ ชูวา
นางสาวจันทรสม แกวนอก
นางจันทรสม เจือสนิท
นางจันทรสม สิงหวี
นางจันทรสุดา ฉัตรบุบผา
นางจันทรสุดา บุญวาร
นางจันทรสุดา วงศสุวรรณ
นางจันทรสุดา วราศิระพงศพันธ
นางจันทรสุดา สุทธิวรรณ
นางจันทรหอม ประทุมมี
นางจันทรหอม พรมรัตน
นางสาวจันทรอําไพ คําผา
นางจันทรัสม พัฒนะจารุพงษ
นางจันทรา เกตุจันทร
นางจันทรา โคตรพัฒน
นางจันทรา จันทรผอง
นางจันทรา ชางปรีชา
นางจันทรา เดิมหลิ่ม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๐๗๗
๘๐๗๘
๘๐๗๙
๘๐๘๐
๘๐๘๑
๘๐๘๒
๘๐๘๓
๘๐๘๔
๘๐๘๕
๘๐๘๖
๘๐๘๗
๘๐๘๘
๘๐๘๙
๘๐๙๐
๘๐๙๑
๘๐๙๒
๘๐๙๓
๘๐๙๔
๘๐๙๕
๘๐๙๖
๘๐๙๗
๘๐๙๘
๘๐๙๙
๘๑๐๐
๘๑๐๑
๘๑๐๒

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจันทรา เทพชุมพล
นางจันทรา บุญเที่ยง
นางจันทรา ประภัศร
นางสาวจันทรา พวงยอด
นางจันทรา ฤทธิ์แผว
นางจันทรา สัจจะจิรโรจน
นางสาวจันทรา สุดหอม
นางจันทรา แสงรัตน
นางจันทราพร คงอาวุธ
นางจันทราพร มูลลิสาร
นางจันทราภรณ ธรรมนิยม
นางจันทราภรณ หวลหงษ
นางสาวจันทรารัตน แจมเพชรรัตน
นางจันทรี นางแล
นางจันทลักษณ เถื่อนสมบัติ
นางจันทวรรณ ธนาวุฒิ
นางจันทวี ชัยพิลา
นางสาวจันทอง นามวัตร
นางจันทิพย เพชรอยู
นางสาวจันทิมา ก่ําภัคสร
นางสาวจันทิมา กิตติปญญโชติ
นางจันทิมา แกวศรี
นางจันทิมา เครือชารี
นางสาวจันทิมา จันทรแกว
นางจันทิมา จิตมั่น
นางจันทิมา ชิลสูญ

๘๑๐๓
๘๑๐๔
๘๑๐๕
๘๑๐๖
๘๑๐๗
๘๑๐๘
๘๑๐๙
๘๑๑๐
๘๑๑๑
๘๑๑๒
๘๑๑๓
๘๑๑๔
๘๑๑๕
๘๑๑๖
๘๑๑๗
๘๑๑๘
๘๑๑๙
๘๑๒๐
๘๑๒๑
๘๑๒๒
๘๑๒๓
๘๑๒๔
๘๑๒๕
๘๑๒๖
๘๑๒๗
๘๑๒๘

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจันทิมา ชูประยูร
นางสาวจันทิมา เชาวปญญานนท
นางจันทิมา นุชฉัยยา
นางจันทิมา มิ่งแมน
นางสาวจันทิมา มีสุข
นางจันทิมา เมืองโคตร
นางจันทิมา เย็นทรัพย
นางจันทิมา หมวดทอง
นางจันทิรา จั่นผอง
นางสาวจันทิรา บุญรอด
นางจันทิรา ประสานทอง
นางจันทิรา ผลวัฒนะ
นางจันทิรา พูนศิริ
นางจันทิรา วงศวินิจศร
นางจันที ชิณวงศ
นางจันที ศรีทิพย
นางจันเที่ยง มงคลชัย
นางจันธิมา มามะ
นางจันเพ็ญ คงศรี
นางจันเพ็ญ พูนสุวรรณ
นางจันลดา สังขยก
นางจันศรี สุวรรณไกรษร
นางจันหอม ศรีพลประเสริฐ
นางสาวจานุรักษ กมลรัตน
นางจามร บุญเกลี้ยง
นางจามรี ชัยกิจกรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๑๒๙
๘๑๓๐
๘๑๓๑
๘๑๓๒
๘๑๓๓
๘๑๓๔
๘๑๓๕
๘๑๓๖
๘๑๓๗
๘๑๓๘
๘๑๓๙
๘๑๔๐
๘๑๔๑
๘๑๔๒
๘๑๔๓
๘๑๔๔
๘๑๔๕
๘๑๔๖
๘๑๔๗
๘๑๔๘
๘๑๔๙
๘๑๕๐
๘๑๕๑
๘๑๕๒
๘๑๕๓
๘๑๕๔

นางจามรี สระขาว
นางจามรี สุวรรณราช
นางจามิกร หงษทอง
นางสาวจามีกร ใยเพ็ง
นางจารวี บวบมี
นางจาริณี ภักสุวรรณ
นางจาริณี รักอาชีพ
นางจาริยา วรประดิษฐ
นางจารี ตุลาธร
วาที่รอยตรีหญิง จารี วงคสวัสดิ์
นางสาวจารี วุฒิมานพ
นางจารี ศรีพุฒ
นางจารี แสงชูด
นางสาวจารี อุตรนาค
นางจารีย ชองคันปอน
นางจารียภัค เรืองสมบัติ
นางจารีรัตน บัวแยม
นางจารึก ชวยเกิด
นางจารึก บํารุงกลาง
นางจารึก บุญประกอบ
นางจารึก แสนพรม
นางสาวจารุกาญจน สามแกว
นางจารุฉันท ประดับสีหวสุ
นางจารุชา ไชยศร
นางสาวจารุณี กงยนต
นางจารุณี แซโงว

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๕๕
๘๑๕๖
๘๑๕๗
๘๑๕๘
๘๑๕๙
๘๑๖๐
๘๑๖๑
๘๑๖๒
๘๑๖๓
๘๑๖๔
๘๑๖๕
๘๑๖๖
๘๑๖๗
๘๑๖๘
๘๑๖๙
๘๑๗๐
๘๑๗๑
๘๑๗๒
๘๑๗๓
๘๑๗๔
๘๑๗๕
๘๑๗๖
๘๑๗๗
๘๑๗๘
๘๑๗๙
๘๑๘๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจารุณี ดําเพ็ง
นางจารุณี นาสินสรอย
นางสาวจารุณี บํารุงหงษ
นางจารุณี บุญทองดี
นางสาวจารุณี บุตรพรม
นางสาวจารุณี ผาสุข
นางจารุณี พฤกษเจริญ
นางจารุณี สังฆะ
นางจารุณี สีหนาท
นางจารุณี สุทธิสวรรค
นางจารุณี เสนารัตน
นางสาวจารุทรรศน แสนศิริ
นางจารุทัศน ไหลอุดี
นางจารุนันท ปติธรรมภณ
นางจารุนีย สิงหทองลา
นางจารุพร แสงสุขทินภัทร
นางจารุพัฒน หอมหวล
นางจารุภา ไทยปยะ
นางสาวจารุภา สีสอน
นางจารุภา หงษเผือก
นางจารุภี จันทรเทพ
นางจารุภี อินทรประโคน
นางจารุรัตน บูเตียว
นางจารุรัตน ราชชมภู
นางจารุวดี เคหารมย
นางจารุวรรณ กิติศรีวรพันธุ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๑๘๑
๘๑๘๒
๘๑๘๓
๘๑๘๔
๘๑๘๕
๘๑๘๖
๘๑๘๗
๘๑๘๘
๘๑๘๙
๘๑๙๐
๘๑๙๑
๘๑๙๒
๘๑๙๓
๘๑๙๔
๘๑๙๕
๘๑๙๖
๘๑๙๗
๘๑๙๘
๘๑๙๙
๘๒๐๐
๘๒๐๑
๘๒๐๒
๘๒๐๓
๘๒๐๔
๘๒๐๕
๘๒๐๖

นางสาวจารุวรรณ งามวงศ
นางจารุวรรณ จันทรศิริ
นางจารุวรรณ จันทรสุวรรณ
นางจารุวรรณ จันทระ
นางจารุวรรณ จันรงคฤทธิ์
นางจารุวรรณ ใจเพียร
นางจารุวรรณ โฉมเฉลา
นางจารุวรรณ ชะออนชม
นางจารุวรรณ ชัยสูงเนิน
นางจารุวรรณ ชินมาตย
นางจารุวรรณ เชี่ยวชาญ
นางจารุวรรณ ไชยเชียงพิณ
นางจารุวรรณ ดวงคงทอง
นางจารุวรรณ ดาราเพ็ญ
นางสาวจารุวรรณ ดีปู
นางจารุวรรณ ดีมัย
นางจารุวรรณ นุชนงค
นางจารุวรรณ ผุดเพชรแกว
นางจารุวรรณ พานทอง
นางจารุวรรณ พินธะ
นางจารุวรรณ มณีโชติ
นางจารุวรรณ ยังรักษา
นางจารุวรรณ รักษรอด
นางจารุวรรณ รัตนมาลี
นางจารุวรรณ ฤทธิรงค
นางจารุวรรณ ษมากิตติ

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๐๗
๘๒๐๘
๘๒๐๙
๘๒๑๐
๘๒๑๑
๘๒๑๒
๘๒๑๓
๘๒๑๔
๘๒๑๕
๘๒๑๖
๘๒๑๗
๘๒๑๘
๘๒๑๙
๘๒๒๐
๘๒๒๑
๘๒๒๒
๘๒๒๓
๘๒๒๔
๘๒๒๕
๘๒๒๖
๘๒๒๗
๘๒๒๘
๘๒๒๙
๘๒๓๐
๘๒๓๑
๘๒๓๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจารุวรรณ สระทองลวน
นางสาวจารุวรรณ สีบูพิมพา
นางจารุวรรณ สุขทอง
นางสาวจารุวรรณ อนุตรพงศ
นางจารุวรรณ อรุณไพร
นางจารุวรรณ อัคคะวรวงศ
นางจารุวรรณ สุนทรรักษา
นางจารุวัฒน ชูไว
นางจารุสิริ แสงจันทร
นางจํานง นาคปาน
นางจํานง โพธิยา
นางจํานงค จาเลิศ
นางจํานงค มีศิริ
นางจํานงค ราชแกว
นางจํานงค วังอินตะ
นางจํานงค ศรีแกวณวรรณ
นางจํานงค ศรีนะอารัง
นางจํานงค สุขกลิ่น
นางจํานงค อดีตรัมย
นางจํานงจิต ยะโสธร
นางจํานงรักษ แสงนาโก
นางจําเนียน ชมสกุณี
นางจําเนียน อุประ
นางจําเนียน โอษะคลัง
นางจําเนียร จันทรศิริ
นางจําเนียร ชินชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๒๓๓
๘๒๓๔
๘๒๓๕
๘๒๓๖
๘๒๓๗
๘๒๓๘
๘๒๓๙
๘๒๔๐
๘๒๔๑
๘๒๔๒
๘๒๔๓
๘๒๔๔
๘๒๔๕
๘๒๔๖
๘๒๔๗
๘๒๔๘
๘๒๔๙
๘๒๕๐
๘๒๕๑
๘๒๕๒
๘๒๕๓
๘๒๕๔
๘๒๕๕
๘๒๕๖
๘๒๕๗
๘๒๕๘

นางสาวจําเนียร ไชยวงคทอน
นางจําเนียร ธรรมวาโร
นางสาวจําเนียร พรหมรัตนพงศ
นางสาวจําเนียร พลอยเพชร
นางสาวจําเนียร มหาวังษ
นางจําเนียร โมกขศักดิ์
นางจําเนียร ยวนจิตร
นางจําเนียร เล็กสุมา
นางสาวจําเนียร โสงขุนทด
นางจําเนียร อินทมนตรี
นางจําปา จินาวัลย
นางจําปา สีหาบุญทัน
นางจําปา เสมอภาค
นางจําป คงทอง
นางจําป คําหวาน
นางจําป จงเห็นจิตต
นางจําป นิลอรุณ
นางจําป เนียมคํา
นางสาวจําป ใยยะธรรม
นางจําป รัตนวงศ
นางสาวจําป สอนสา
นางจํารัส นันทฤทธิ์
นางจํารัส บุตรพรหม
นางสาวจํารัส สุขประเสริฐ
นางจํารัส อาชาชาญ
นางจํารัสศรี เกิดทรัพย

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๕๙
๘๒๖๐
๘๒๖๑
๘๒๖๒
๘๒๖๓
๘๒๖๔
๘๒๖๕
๘๒๖๖
๘๒๖๗
๘๒๖๘
๘๒๖๙
๘๒๗๐
๘๒๗๑
๘๒๗๒
๘๒๗๓
๘๒๗๔
๘๒๗๕
๘๒๗๖
๘๒๗๗
๘๒๗๘
๘๒๗๙
๘๒๘๐
๘๒๘๑
๘๒๘๒
๘๒๘๓
๘๒๘๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจํารูญรัตน ธิสังกะวรวัฒน
นางจําเริญสุข ภูดอก
นางสาวจําเรียง จันทรยิ้ม
นางจําเรียง จําปานิล
นางสาวจําเรียง ถมทอง
นางจําเรียง เพ็ชรชาลี
นางสาวจําเรียง ไพบูลยเบ็ญจะ
นางจําเรียง ยศบุญเรือง
นางจําเรียง หมูทอง
นางจําลอง เพ็ชรดํา
นางจําลอง เยาวไสย
นางสาวจําลอง ศรีมงคุณ
นางจําลองลักษณ กอนทอง
นางจิณญฏามาศ ทัศนียรัตน
นางจิณณญาดา ชูศิริ
นางจิณณรัตน พยุงผลชัยสาร
นางสาวจิณณรัตน อินทรประทับ
นางสาวจิณณวัตต ขวัญสมบัติสมาน
นางจิณณาภักดิ์ มักคุน
นางจิณหญภัค ประเสริฐศักดิ์
นางจิดาภา เครือสีดา
นางจิดาภา พูลมี
นางจิดาภา ภูมิพัฒนพันธุ
นางจิดาภา สงวนจิตต
นางจิดาภา อัศวพลังชัย
นางจิดาภา อาวุธเพชร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๒๘๕
๘๒๘๖
๘๒๘๗
๘๒๘๘
๘๒๘๙
๘๒๙๐
๘๒๙๑
๘๒๙๒
๘๒๙๓
๘๒๙๔
๘๒๙๕
๘๒๙๖
๘๒๙๗
๘๒๙๘
๘๒๙๙
๘๓๐๐
๘๓๐๑
๘๓๐๒
๘๓๐๓
๘๓๐๔
๘๓๐๕
๘๓๐๖
๘๓๐๗
๘๓๐๘
๘๓๐๙
๘๓๑๐

นางจิตเกษม จันทอุดร
นางสาวจิตชญา ธนานุกูล
นางจิตฐิพร ณ ศรีโต
นางสาวจิตตรา หนูนาค
นางจิตตรา อยูดี
นางจิตตรี จาดสอน
นางจิตตลดา สุผาวัน
นางจิตตวดี เตียตรงจิตรมั่น
นางจิตตวดี มีเครือรอด
นางจิตตะวัน อินทฤทธิ์
นางจิตตานันท บุญปน
นางจิตตานันท มิตรธรรมพิทักษ
นางจิตติญา วัชรินทรางกูร
นางจิตตินันท ตุยหลา
นางสาวจิตตินันท พูลผล
นางจิตติมา เจริญศักดิ์ขจร
นางจิตติมา ไทรแกวดวง
นางจิตติมา ธงศรี
นางจิตติมา นวลจันทร
นางจิตติมา บุญเกื้อ
นางจิตติมา เปยมาลย
นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย
นางสาวจิตติมา เมงสวัสดิ์
นางจิตติมา วชิระพงษ
นางจิตติมา วรชาติ
นางจิตติมา วัฒราช

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓๑๑
๘๓๑๒
๘๓๑๓
๘๓๑๔
๘๓๑๕
๘๓๑๖
๘๓๑๗
๘๓๑๘
๘๓๑๙
๘๓๒๐
๘๓๒๑
๘๓๒๒
๘๓๒๓
๘๓๒๔
๘๓๒๕
๘๓๒๖
๘๓๒๗
๘๓๒๘
๘๓๒๙
๘๓๓๐
๘๓๓๑
๘๓๓๒
๘๓๓๓
๘๓๓๔
๘๓๓๕
๘๓๓๖

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจิตติมา สุนทรรส
นางสาวจิตติมาวดี ศรีราช
นางจิตติยา ทองเมือง
นางจิตทนาวรรณ พิมพจันทร
นางจิตนภา บุญศรี
นางจิตนภา พรหมรอต
นางจิตประภา ศักดามาศ
นางจิตพร ศรีสัมพันธ
นางจิตภรณทศน ลือชา
นางจิตภานันท ฉ่ําแสง
นางจิตภินันท สิงหรีวงศ
นางจิตร แพงจักร
นางจิตรขวัญ สุวัฒนพล
นางจิตรตรี ปลองเกิด
นางจิตรนภา อุดมผล
นางจิตรนิรัช เหล็มขุน
นางจิตรยา ชื่นชม
นางจิตรลดา กุลศรี
นางจิตรลดา เรณู ณ อยุธยา
นางสาวจิตรลดา เวียงอินทร
นางสาวจิตรลดา ศรีมาชัย
นางสาวจิตรลัดดา พรหมฉลวย
นางจิตรลัดดา พาเหลี่ยม
นางจิตรลัดดา ระพรหมมา
นางจิตรวรรณ อูนาท
นางจิตรา ขุนจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๓๓๗
๘๓๓๘
๘๓๓๙
๘๓๔๐
๘๓๔๑
๘๓๔๒
๘๓๔๓
๘๓๔๔
๘๓๔๕
๘๓๔๖
๘๓๔๗
๘๓๔๘
๘๓๔๙
๘๓๕๐
๘๓๕๑
๘๓๕๒
๘๓๕๓
๘๓๕๔
๘๓๕๕
๘๓๕๖
๘๓๕๗
๘๓๕๘
๘๓๕๙
๘๓๖๐
๘๓๖๑
๘๓๖๒

นางจิตรา คะเณย
นางจิตรา คําเบิก
นางจิตรา เครือตัน
นางจิตรา ดวงปรีชา
นางจิตรา ธนวัฒนปญญา
นางจิตรา ปนแกว
นางจิตรา พลเดช
นางจิตรา มโนมัย
นางสาวจิตรา มุกดาห
นางสาวจิตรา สมพิงค
นางจิตรา สวัสดีนฤนาท
นางจิตรา สุขอนันตพงศ
นางจิตรา อาจศรี
นางสาวจิตรา อาษาสรอย
นางจิตรานาฏ ภูสีฤทธิ์
นางจิตราพร ปอสิงห
นางจิตราพร ราชบัณฑิต
นางจิตราพรรณ บุญลือชา
นางจิตราภรณ นุสิกะ
นางจิตราภรณ ปกษสังคะเนย
นางจิตราภา วราพรม
นางจิตราวดี วังกานนท
นางจิตราวดี หมื่นสุข
นางจิตราวัฒน อภิรัฐวงศ
นางจิตริณี รุงสวัสดิ์
นางจิตวดี ออนทอง

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓๖๓
๘๓๖๔
๘๓๖๕
๘๓๖๖
๘๓๖๗
๘๓๖๘
๘๓๖๙
๘๓๗๐
๘๓๗๑
๘๓๗๒
๘๓๗๓
๘๓๗๔
๘๓๗๕
๘๓๗๖
๘๓๗๗
๘๓๗๘
๘๓๗๙
๘๓๘๐
๘๓๘๑
๘๓๘๒
๘๓๘๓
๘๓๘๔
๘๓๘๕
๘๓๘๖
๘๓๘๗
๘๓๘๘

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจิตวิไล คําภา
นางจิตสุภัค มานะการ
นางสาวจิตสุภา บางไทร
นางจิตโสภิณ ธนารักษ
นางสาวจิตใส จินดาศรี
นางจิตอัมพร โสทรจิตร
นางสาวจิตอารีย ปญญาแจงสกุล
นางจิตอารีย พรหมณี
นางจิตาภรณ คําหลา
นางจิตาภา วิชัยดิษฐ
นางจิตินันท ศูนยกลาง
นางจิติภา ปรัชญานุวัตร
นางจิติมา ตั้งสุภากิจ
นางจินดา กมลมาลย
นางจินดา กาวงษกลาง
นางสาวจินดา เกษศรี
นางจินดา ขุนศรี
นางจินดา แขวงรถ
นางจินดา จันทรทอง
นางจินดา จันทรนอย
นางจินดา จันทรเพ็ญ
นางสาวจินดา ชาติโสม
นางจินดา ดีมาก
นางจินดา ไตรภูมิ
นางสาวจินดา เทียมสิงห
นางจินดา ธรรมธุระ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๓๘๙
๘๓๙๐
๘๓๙๑
๘๓๙๒
๘๓๙๓
๘๓๙๔
๘๓๙๕
๘๓๙๖
๘๓๙๗
๘๓๙๘
๘๓๙๙
๘๔๐๐
๘๔๐๑
๘๔๐๒
๘๔๐๓
๘๔๐๔
๘๔๐๕
๘๔๐๖
๘๔๐๗
๘๔๐๘
๘๔๐๙
๘๔๑๐
๘๔๑๑
๘๔๑๒
๘๔๑๓
๘๔๑๔

นางจินดา บุญธนทิตาภา
นางสาวจินดา ประชุมพันธุ
นางสาวจินดา ผาบุตร
นางจินดา ผิวผอง
นางจินดา พูลเพิ่ม
นางจินดา ฟกแกว
นางจินดา ลําพุทธา
นางจินดา วรรณเพ็ชร
นางจินดา ศรีเผด็จ
นางจินดา สรรประสิทธิ์
นางจินดา สีละพัฒน
นางจินดา สุภิมาส
นางจินดา หีบเพ็ชร
นางจินดา อวมวิไลย
นางจินดา อินทรสุวรรณ
นางจินดาพร นารินรักษ
นางจินดาพร แสงแกว
นางจินดาเพชร เกลียวทอง
นางจินดาภา ชัยโยแสง
นางจินดามณี จันลองจับจิต
นางจินดารัตน ยลพล
นางจินดารัตน สะสะรมย
นางจินดารัตน สาระคํา
นางจินดาวรรณ จันทรแกว
นางจินดาวรรณ โรจชะยะ
นางจินตนา กันเอม

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๑๕
๘๔๑๖
๘๔๑๗
๘๔๑๘
๘๔๑๙
๘๔๒๐
๘๔๒๑
๘๔๒๒
๘๔๒๓
๘๔๒๔
๘๔๒๕
๘๔๒๖
๘๔๒๗
๘๔๒๘
๘๔๒๙
๘๔๓๐
๘๔๓๑
๘๔๓๒
๘๔๓๓
๘๔๓๔
๘๔๓๕
๘๔๓๖
๘๔๓๗
๘๔๓๘
๘๔๓๙
๘๔๔๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจินตนา เกิดเหมาะ
นางจินตนา แกวนาโพธิ์
นางสาวจินตนา โกสโลดม
นางจินตนา คงสิม
นางจินตนา คงอานนท
นางจินตนา เครานวล
นางจินตนา จัตุธรรม
นางจินตนา จันทพัฒน
นางจินตนา จันทรไตร
นางจินตนา จําปาทอง
นางจินตนา จินพละ
นางจินตนา จูมสีสิงห
นางจินตนา ชมภู
นางจินตนา ชวยเรือง
นางจินตนา ชูแกว
นางสาวจินตนา ชูชวย
นางจินตนา ชูโชนาค
นางจินตนา ไชยมล
นางจินตนา ไชยศิริ
นางจินตนา ดอกพุฒ
นางจินตนา ตรากลาง
นางจินตนา ถาวรศักดิ์
นางสาวจินตนา ทองแจม
นางจินตนา เทศนอก
นางจินตนา เทอดศักดิ์เดชา
นางจินตนา ไทยประดิษฐ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๔๔๑
๘๔๔๒
๘๔๔๓
๘๔๔๔
๘๔๔๕
๘๔๔๖
๘๔๔๗
๘๔๔๘
๘๔๔๙
๘๔๕๐
๘๔๕๑
๘๔๕๒
๘๔๕๓
๘๔๕๔
๘๔๕๕
๘๔๕๖
๘๔๕๗
๘๔๕๘
๘๔๕๙
๘๔๖๐
๘๔๖๑
๘๔๖๒
๘๔๖๓
๘๔๖๔
๘๔๖๕
๘๔๖๖

นางจินตนา ธนะฤกษ
นางจินตนา นนทขุนทด
นางจินตนา นภาคเวช
นางจินตนา บัวผัน
นางจินตนา บุญคํามูล
นางจินตนา บุญศรี
นางจินตนา บุษราคัม
นางจินตนา ปนทะลา
นางจินตนา เผื่อนงูเหลือม
นางสาวจินตนา พันธธรรม
นางจินตนา พิพิธกุล
นางสาวจินตนา พูลภิรมย
นางจินตนา เพ็ชรคลาย
นางสาวจินตนา เพิ่มทรัพยทวีผล
นางสาวจินตนา โพธิ์งาม
นางจินตนา ภูศรี
นางสาวจินตนา มังกรกรรณ
นางจินตนา มินระวงศ
นางสาวจินตนา มุงเกิด
นางจินตนา โมขุนทด
นางสาวจินตนา ยงยุทธ
นางจินตนา ยศเรืองศักดิ์
นางจินตนา เรืองแจมแจง
นางจินตนา เรืองสา
นางจินตนา วงศเมฆ
นางจินตนา วงษศิลป

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๖๗
๘๔๖๘
๘๔๖๙
๘๔๗๐
๘๔๗๑
๘๔๗๒
๘๔๗๓
๘๔๗๔
๘๔๗๕
๘๔๗๖
๘๔๗๗
๘๔๗๘
๘๔๗๙
๘๔๘๐
๘๔๘๑
๘๔๘๒
๘๔๘๓
๘๔๘๔
๘๔๘๕
๘๔๘๖
๘๔๘๗
๘๔๘๘
๘๔๘๙
๘๔๙๐
๘๔๙๑
๘๔๙๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจินตนา วิมลรัตนชัยศิริ
นางจินตนา ศรีวิวัฒน
นางสาวจินตนา ศรีสารคาม
นางสาวจินตนา ศิริมหาศาล
นางจินตนา ศิริรัตน
นางสาวจินตนา ศิริวัฒนปราโมทย
นางจินตนา ศุภพงศ
นางจินตนา สายปอง
นางจินตนา สุขสําราญ
นางจินตนา สุทธิมาลย
นางจินตนา สุบินมารัตนชัย
นางจินตนา สุวรรณจันทร
นางจินตนา สุหงษา
นางจินตนา เสารทอง
นางจินตนา หนูสิทธิ์
นางจินตนา หมื่นภิรมย
นางจินตนา เหรียญไกร
นางจินตนา ใหมชู
นางสาวจินตนาฏ จารัตน
นางจินตนาพร ปรีเปรม
นางจินตนาพร หาญรบ
นางสาวจินตภาส ทีอุทิศ
นางจินตรัตน ทิพยสุขุม
นางจินตะนา ศรีหาญ
นางจินมณี เทพศิลป
นางจิภาดา ดวงทาวเศษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๔๙๓
๘๔๙๔
๘๔๙๕
๘๔๙๖
๘๔๙๗
๘๔๙๘
๘๔๙๙
๘๕๐๐
๘๕๐๑
๘๕๐๒
๘๕๐๓
๘๕๐๔
๘๕๐๕
๘๕๐๖
๘๕๐๗
๘๕๐๘
๘๕๐๙
๘๕๑๐
๘๕๑๑
๘๕๑๒
๘๕๑๓
๘๕๑๔
๘๕๑๕
๘๕๑๖
๘๕๑๗
๘๕๑๘

นางจิรกานต แกวมีชัย
นางจิรกานต สุขเพ็ชร
นางจิรกานต สุภสร
นางจิรกาล สุภศร
นางจิรชญา ทับทิมศรี
นางจิรฐา โตะกลม
นางจิรฐา ธรรมรักษ
นางจิรฐา เอี่ยมกมล
นางจิรนันต วุฒิสมัย
นางจิรนันท ทํากลา
นางจิรนันท ทูโคกกรวด
นางจิรนันท ปนเกิด
นางสาวจิรนันท ผิวงาม
นางจิรนาถ อินแสง
นางสาวจิรนุช บุญสิน
นางจิรเนตร ปงภัทรพงศธร
นางสาวจิรพร อุทัยกันย
นางจิรพรรณ บั้งทอง
นางสาวจิรพรรณ พรมสงฆ
นางจิรพรรณ มุกดารัตน
นางจิรพันธ อัตจริต
นางสาวจิรภรณ แซตั้ง
นางจิรภัทร อิตถาฤทธิ์
นางจิรภา จักรทอง
นางจิรภา ดวงเศษวงศ
นางจิรภา ประทุมพงษ

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๑๙
๘๕๒๐
๘๕๒๑
๘๕๒๒
๘๕๒๓
๘๕๒๔
๘๕๒๕
๘๕๒๖
๘๕๒๗
๘๕๒๘
๘๕๒๙
๘๕๓๐
๘๕๓๑
๘๕๓๒
๘๕๓๓
๘๕๓๔
๘๕๓๕
๘๕๓๖
๘๕๓๗
๘๕๓๘
๘๕๓๙
๘๕๔๐
๘๕๔๑
๘๕๔๒
๘๕๔๓
๘๕๔๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจิรภา แผวไพรี
นางสาวจิรภา พลจันทร
นางจิรภา ฟองชัย
นางจิรภา หนูดวง
นางจิรภา เหมนิธิ
นางสาวจิรภาพันธ ไชยรา
นางสาวจิรภิญญา เวียงลอ
นางจิรวรรณ คีรีรักษ
นางจิรวรรณ ธนังคเวชวิบูลย
นางจิรวรรณ นนธิจันทร
นางจิรวรรณ บุญรินทร
นางจิรวรรณ วอลเตอรส
นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง
นางจิรวัฒน สุขัมพรรณ
นางจิรวัลย สุขวงศ
นางจิรสุดา พิมพา
นางสาวจิระนันท จันทรทา
นางจิระนันท ชินพา
นางจิระนันท ศักดิ์ศรีวัฒนา
นางจิระบูรณ แสนศิริลานนท
นางจิระประภา นาใจรีบ
นางสาวจิระประภา สายญาติ
นางจิระพร ภูขํา
นางจิระพร มงคลคลี
นางจิระพันธ กุนหลัด
นางจิระพันธ ดันสูงเนิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๕๔๕
๘๕๔๖
๘๕๔๗
๘๕๔๘
๘๕๔๙
๘๕๕๐
๘๕๕๑
๘๕๕๒
๘๕๕๓
๘๕๕๔
๘๕๕๕
๘๕๕๖
๘๕๕๗
๘๕๕๘
๘๕๕๙
๘๕๖๐
๘๕๖๑
๘๕๖๒
๘๕๖๓
๘๕๖๔
๘๕๖๕
๘๕๖๖
๘๕๖๗
๘๕๖๘
๘๕๖๙
๘๕๗๐

นางจิระพันธ เรืองเมือง
นางจิระภาพร เหิมหาญ
นางจิระวรรณ เชื้อสุข
นางจิระวรรณ ตั้งใจ
นางจิรัชญา วงษประเสริฐ
นางจิรัชยา รักษารักษ
นางจิรัชยา สมจร
นางจิรัชยา สุทธิราช
นางจิรัญญา เชิดรัมย
นางจิรัฐวรรณ เจือจันทร
นางจิรัฐิติกาล เข็มขาว
นางสาวจิรัฐิติกาล บุญอินทร
นางจิรัติกาน วงษกอ
นางจิรา โจงจาบ
นางจิรา ชูชวย
นางจิรา ทองสุข
นางจิรา นวลโพยม
นางจิรา พลศรี
นางจิรา โสภณจริยกิจ
นางจิรา อะภรรัมย
นางจิราณี จิตรดา
นางสาวจิราพร กลิ่นขจร
นางจิราพร กุลวุฒิ
นางจิราพร คงปลอง
นางจิราพร คําเพราะ
นางจิราพร คุโม

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๗๑
๘๕๗๒
๘๕๗๓
๘๕๗๔
๘๕๗๕
๘๕๗๖
๘๕๗๗
๘๕๗๘
๘๕๗๙
๘๕๘๐
๘๕๘๑
๘๕๘๒
๘๕๘๓
๘๕๘๔
๘๕๘๕
๘๕๘๖
๘๕๘๗
๘๕๘๘
๘๕๘๙
๘๕๙๐
๘๕๙๑
๘๕๙๒
๘๕๙๓
๘๕๙๔
๘๕๙๕
๘๕๙๖

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจิราพร จันทะรัง
นางสาวจิราพร จึงสมเจตไพศาล
นางจิราพร ทองนวลเลิศ
นางจิราพร ทองภักดี
นางสาวจิราพร ทะริทอง
นางจิราพร ธรรมเจริญ
นางจิราพร นวลแสง
นางจิราพร นาจรูญ
นางจิราพร นิลเศรษฐ
นางจิราพร ปอมนอย
นางจิราพร ผาทอง
นางสาวจิราพร พันแกน
นางสาวจิราพร แพทยรังษี
นางจิราพร ภานานันท
นางจิราพร มิ่งขวัญ
นางจิราพร มีเทพ
นางจิราพร โมลา
นางสาวจิราพร โยคะนิตย
นางจิราพร รองเมือง
นางสาวจิราพร ศรีนุต
นางจิราพร ศรีภักดี
นางจิราพร ศรีมหาโพธิ์
นางจิราพร ศิริภัทรสุนทร
นางสาวจิราพร สุริยะ
นางสาวจิราพร แสงมาศ
นางจิราพร หริ่มเทศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๕๙๗
๘๕๙๘
๘๕๙๙
๘๖๐๐
๘๖๐๑
๘๖๐๒
๘๖๐๓
๘๖๐๔
๘๖๐๕
๘๖๐๖
๘๖๐๗
๘๖๐๘
๘๖๐๙
๘๖๑๐
๘๖๑๑
๘๖๑๒
๘๖๑๓
๘๖๑๔
๘๖๑๕
๘๖๑๖
๘๖๑๗
๘๖๑๘
๘๖๑๙
๘๖๒๐
๘๖๒๑
๘๖๒๒

นางจิราพรรณ ชมจันทร
นางสาวจิราพันธ รุจิระพงค
นางสาวจิราภรณ กิ่งแกว
นางจิราภรณ เครือชัย
นางจิราภรณ จันทบาล
นางจิราภรณ จันทรเจริญ
นางจิราภรณ จิตตรี
นางจิราภรณ จิโน
นางจิราภรณ ใจจอง
นางจิราภรณ ชนไพโรจน
นางจิราภรณ ชัยกลิ่น
นางจิราภรณ ทองตัน
นางจิราภรณ ทองไมล
นางจิราภรณ ธรรมบุตร
นางจิราภรณ นนทะวงษ
นางสาวจิราภรณ นาคชวย
นางจิราภรณ นาเมืองรักษ
นางจิราภรณ บุญประเสริฐ
นางจิราภรณ บุญรอดรัมย
นางจิราภรณ ปะทักขินัง
นางจิราภรณ ปทมาจําปาสา
นางจิราภรณ เปาปาเถื่อน
นางจิราภรณ พันธอุบล
นางจิราภรณ โพธิสอน
นางจิราภรณ ภูสิงห
นางจิราภรณ มาสมซา

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๖๒๓
๘๖๒๔
๘๖๒๕
๘๖๒๖
๘๖๒๗
๘๖๒๘
๘๖๒๙
๘๖๓๐
๘๖๓๑
๘๖๓๒
๘๖๓๓
๘๖๓๔
๘๖๓๕
๘๖๓๖
๘๖๓๗
๘๖๓๘
๘๖๓๙
๘๖๔๐
๘๖๔๑
๘๖๔๒
๘๖๔๓
๘๖๔๔
๘๖๔๕
๘๖๔๖
๘๖๔๗
๘๖๔๘

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจิราภรณ รถพรม
นางจิราภรณ รัตนะเจริญธรรม
นางจิราภรณ วงษมุน
นางจิราภรณ วรรณชัย
นางจิราภรณ ศรีคณา
นางจิราภรณ ศรีจันทร
นางจิราภรณ ศรีเมือง
นางจิราภรณ ศิริพัฒน
นางจิราภรณ สนั่นเมือง
นางจิราภรณ สารวิทย
นางจิราภรณ สิทธิมาก
นางจิราภรณ สินธุพาชี
นางจิราภรณ สุขสันต
นางสาวจิราภรณ สุทธิรักษ
นางจิราภรณ เสนะกูล
นางจิราภรณ หนูวงษ
นางจิราภรณ อริยะวงศทอง
นางสาวจิราภรณ เอมเอี่ยม
นางสาวจิราภา ชิตสวัสดิ์
วาที่รอยตรีหญิง จิราภา เชื้อเอี่ยม
นางจิราภา เพียรเจริญ
นางจิราภา วัจนพิสิฐ
นางสาวจิราภา ศรีบุญชู
นางจิราภา ศิริภูมิ
นางจิรารัตน คําวงศ
นางจิรารัตน ทิพยบํารุง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๖๔๙
๘๖๕๐
๘๖๕๑
๘๖๕๒
๘๖๕๓
๘๖๕๔
๘๖๕๕
๘๖๕๖
๘๖๕๗
๘๖๕๘
๘๖๕๙
๘๖๖๐
๘๖๖๑
๘๖๖๒
๘๖๖๓
๘๖๖๔
๘๖๖๕
๘๖๖๖
๘๖๖๗
๘๖๖๘
๘๖๖๙
๘๖๗๐
๘๖๗๑
๘๖๗๒
๘๖๗๓
๘๖๗๔

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางจิรารัตน บริหารวนเขตต
นางจิรารัตน เรืองศรี
นางสาวจิราลักษณ มงคลไชย
นางสาวจิราลักษณ ฤทธิเดชโยธิน
นางจิราวดี ภธรรมวัฒน
นางสาวจิราวดี อินทปทม
นางสาวจิราวรรณ เกงกั่ว
นางจิราวรรณ คนงาม
นางจิราวรรณ ณรุณ
นางจิราวรรณ บุญชู
นางจิราวรรณ บุตรโพธิ์ศรี
นางสาวจิราวรรณ ยืนยง
นางสาวจิราวรรณ รัตนพันธุ
นางสาวจิราวรรณ ศรีวรกร
นางจิราวรรณ แสงทอง
นางสาวจิฬชั ญา เพียรเงิน
นางจีรณะ นามสวัสดิ์
นางจีรดา เผื่อนสถาพร
นางจีรทิปต ธนวัฒนกีรติ
นางจีรนลย สังขแกว
นางสาวจีรนัน วงศสงวน
นางสาวจีรนันท ดังศรีเทศ
นางจีรนันท เดชอินทร
นางสาวจีรนันท นาคมอญ
นางจีรนันท บุญยอด
นางจีรนันท ปุมพิมาย

๘๖๗๕
๘๖๗๖
๘๖๗๗
๘๖๗๘
๘๖๗๙
๘๖๘๐
๘๖๘๑
๘๖๘๒
๘๖๘๓
๘๖๘๔
๘๖๘๕
๘๖๘๖
๘๖๘๗
๘๖๘๘
๘๖๘๙
๘๖๙๐
๘๖๙๑
๘๖๙๒
๘๖๙๓
๘๖๙๔
๘๖๙๕
๘๖๙๖
๘๖๙๗
๘๖๙๘
๘๖๙๙

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจีรนันท มาสินธุ
นางจีรนันท ละคร
นางจีรนันท วังขุนพรหม
นางจีรนันท สิงหาทิพย
นางจีรนันธ เจริญสม
นางจีรนัย เกิ้งบุรี
นางจีรนัย สุขมี
นางจีรนุช ฝาคํา
นางจีรนุช ฟุงสกุล
นางสาวจีรประภา แจงเอี่ยม
นางจีรพร สนั่นเมือง
นางจีรพร หรายขุนทด
วาที่รอยตรีหญิง จีรพรพจี
ศรีเพชรเจริญ
นางสาวจีรพรรณ จันทรังษี
นางจีรพรรณ ติดมา
นางจีรพา คําเสนาะ
นางจีรภรณ รูทํานอง
นางสาวจีรภัทร ฟกขาว
นางสาวจีรภัสร บัวสุวรรณ
นางจีรภา เงินอาจ
นางจีรภา บุญโยธา
นางจีรภา รักดี
นางจีรภา รักษาพล
นางจีรภา แสงแกว
นางจีรมิตร รัตนสมัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๗๐๐
๘๗๐๑
๘๗๐๒
๘๗๐๓
๘๗๐๔
๘๗๐๕
๘๗๐๖
๘๗๐๗
๘๗๐๘
๘๗๐๙
๘๗๑๐
๘๗๑๑
๘๗๑๒
๘๗๑๓
๘๗๑๔
๘๗๑๕
๘๗๑๖
๘๗๑๗
๘๗๑๘
๘๗๑๙
๘๗๒๐
๘๗๒๑
๘๗๒๒
๘๗๒๓
๘๗๒๔
๘๗๒๕

นางสาวจีรรัตน ออนจันทร
นางจีรวรรณ จันทรจิตร
นางจีรวรรณ เตชะโส
นางสาวจีรวรรณ ธานี
นางจีรวรรณ นิลนวล
นางจีรวรรณ ศรีริ
นางจีรวรรณ หอมแกว
นางจีรวรรณ เดชเดชะ
นางจีระนันท แกวเรือน
นางจีระนันท เดชราช
นางจีระนันท พรประเสริฐ
นางจีระนันท เมืองจันทร
นางจีระนันท อุทัชกุล
นางจีระพันธ ชํานาญวงษ
นางจีระภา บรรเลง
นางจีระภา ยิ้มศิลป
นางจีราณัฐ บวบดี
นางจีรานันท ชื่นตา
นางจีราพร จันทรโสดา
นางจีราพร นักปราชญ
นางสาวจีราพร แววสงา
นางจีราพร สุวรรณเรือง
นางจีราภัทร ดวงกระจาย
นางจีราภา เกตุวงษ
นางสาวจีราภา รุงเรืองรัตนชัย
นางสาวจีราภา รุงแสงทอง

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๒๖
๘๗๒๗
๘๗๒๘
๘๗๒๙
๘๗๓๐
๘๗๓๑
๘๗๓๒
๘๗๓๓
๘๗๓๔
๘๗๓๕
๘๗๓๖
๘๗๓๗
๘๗๓๘
๘๗๓๙
๘๗๔๐
๘๗๔๑
๘๗๔๒
๘๗๔๓
๘๗๔๔
๘๗๔๕
๘๗๔๖
๘๗๔๗
๘๗๔๘
๘๗๔๙
๘๗๕๐
๘๗๕๑

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจีราวรรณ ศรีนิล
นางจีราวัฒน วิชนา
นางสาวจีรุวรรณ เชษฐบุตร
นางจุฑา วงศหิรัญเดชา
นางจุฑาณัฐ ปานทะยัก
นางจุฑาทิพ ตุลาชาติ
นางสาวจุฑาทิพย จงหมาย
นางจุฑาทิพย ชื่นบุญมา
นางจุฑาทิพย ทองดวง
นางจุฑาทิพย บุญญารัตนานุสรณ
นางสาวจุฑาทิพย บุญมี
นางจุฑาทิพย ลาดกระโทก
นางจุฑาทิพย เหมาะประมาณ
นางจุฑาทิพย ออง
นางจุฑาเทอด คําสงค
นางสาวจุฑาพร หลีแกวเครือ
นางสาวจุฑาพัฒน ศรีศักดิ์
นางจุฑาภรณ คําภา
นางจุฑาภรณ จันทะคูณ
นางจุฑาภรณ ทองคงแกว
นางจุฑาภรณ พงศศรี
นางจุฑาภรณ โพธิ์จันดี
นางสาวจุฑาภรณ ภักดีรัตน
นางจุฑาภรณ ภูอุม
นางจุฑาภรณ วิเชียรภักดิ์
นางจุฑาภรณ สิบทัศน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๗๕๒
๘๗๕๓
๘๗๕๔
๘๗๕๕
๘๗๕๖
๘๗๕๗
๘๗๕๘
๘๗๕๙
๘๗๖๐
๘๗๖๑
๘๗๖๒
๘๗๖๓
๘๗๖๔
๘๗๖๕
๘๗๖๖
๘๗๖๗
๘๗๖๘
๘๗๖๙
๘๗๗๐
๘๗๗๑
๘๗๗๒
๘๗๗๓
๘๗๗๔
๘๗๗๕
๘๗๗๖
๘๗๗๗

นางจุฑามณี จอมหงษ
นางจุฑามณี สิงหสถิต
นางสาวจุฑามาฒย นิยม
นางจุฑามาศ เกื้อกูลธรรมกุล
นางสาวจุฑามาศ เงินเหรียญ
นางจุฑามาศ จันทวงษวาณิชย
นางจุฑามาศ ดลสอาด
นางจุฑามาศ ตรีวิมล
นางจุฑามาศ ทรัพยวิริยา
นางจุฑามาศ ทองออน
นางสาวจุฑามาศ ทาวมะณี
นางจุฑามาศ ธนารักษ
นางจุฑามาศ นิพิฐพงษ
นางสาวจุฑามาศ บุญฉลอง
นางจุฑามาศ โบราณมูล
นางจุฑามาศ ปะละไทย
นางจุฑามาศ ปนยาปน
นางจุฑามาศ ปุรัมภะเว
นางจุฑามาศ เปยงใจ
นางจุฑามาศ พจนไพเราะ
นางสาวจุฑามาศ พรมฟา
นางจุฑามาศ พรหมจินดา
นางจุฑามาศ พันธุผล
นางสาวจุฑามาศ มนตรี
นางจุฑามาศ มั่นศักดิ์
นางจุฑามาศ มีศรีนิภา

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๗๘
๘๗๗๙
๘๗๘๐
๘๗๘๑
๘๗๘๒
๘๗๘๓
๘๗๘๔
๘๗๘๕
๘๗๘๖
๘๗๘๗
๘๗๘๘
๘๗๘๙
๘๗๙๐
๘๗๙๑
๘๗๙๒
๘๗๙๓
๘๗๙๔
๘๗๙๕
๘๗๙๖
๘๗๙๗
๘๗๙๘
๘๗๙๙
๘๘๐๐
๘๘๐๑
๘๘๐๒
๘๘๐๓

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจุฑามาศ รุงวิถีชัยพร
นางจุฑามาศ ละมายแข
นางจุฑามาศ เวียงทอง
นางจุฑามาศ สุทธิ
นางจุฑามาศ สุมาริธรรม
นางสาวจุฑามาศ เหมรักษ
นางจุฑามาศ อวิคุณประเสริฐ
นางจุฑามาส แกวไวยุทธ
นางจุฑามาส ปญหา
นางสาวจุฑามาส สุขเจริญ
นางจุฑามาส แสงหิรัญ
นางจุฑามาส ออนสูง
นางจุฑารัตน ขันคํา
นางจุฑารัตน เจริญสุข
นางสาวจุฑารัตน แตงโสภา
นางจุฑารัตน ทานันท
นางจุฑารัตน ประสิทธินาวา
นางจุฑารัตน มั่นคง
นางสาวจุฑารัตน ฤทธิ์นอย
นางจุฑารัตน โลหทองคํา
นางจุฑารัตน วัฒนากูล
นางสาวจุฑารัตน วันดี
นางจุฑารัตน ไวทยกุล
นางจุฑารัตน ศรีชัยชนะ
นางจุฑารัตน สอนพร
นางจุฑารัตน สุขเสรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๘๐๔
๘๘๐๕
๘๘๐๖
๘๘๐๗
๘๘๐๘
๘๘๐๙
๘๘๑๐
๘๘๑๑
๘๘๑๒
๘๘๑๓
๘๘๑๔
๘๘๑๕
๘๘๑๖
๘๘๑๗
๘๘๑๘
๘๘๑๙
๘๘๒๐
๘๘๒๑
๘๘๒๒
๘๘๒๓
๘๘๒๔
๘๘๒๕
๘๘๒๖
๘๘๒๗
๘๘๒๘
๘๘๒๙

นางจุฑารัตน แสนสากล
นางจุฑารัตน หอมชู
นางสาวจุฑารัตน อุสาทรัพย
นางจุฑาลักษณ ขุนภักดี
นางจุตติ อึ่งเส็ง
นางจุติพร ณ ลําปาง
นางจุติพร เด็ดรักษทิพย
นางจุติภรณ เครืออินทร
นางสาวจุติมา บุษยะจารุ
นางจุติมา เอี่ยมเสถียร
นางจุรพร วรรณคํา
นางจุริยา ญาณพิบูลย
นางจุรี ปริญญาศรีเศวต
นางสาวจุรี วิรัตนตนะ
นางจุรี แสนใจยา
นางสาวจุรีพร ทองแกว
นางจุรีพร นพรัตน
นางจุรีพร เพชรแท
นางสาวจุรีพร ยอดอินทร
นางสาวจุรีพร ศรีเจริญ
นางจุรีพร ศรีธาดา
นางสาวจุรีพร เหิมขุนทด
นางจุรีภรณ ทองมุล
นางจุรีภรณ นอยวงศ
นางจุรีภรณ สรางนา
นางจุรีย ชางกลาง

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๘๓๐
๘๘๓๑
๘๘๓๒
๘๘๓๓
๘๘๓๔
๘๘๓๕
๘๘๓๖
๘๘๓๗
๘๘๓๘
๘๘๓๙
๘๘๔๐
๘๘๔๑
๘๘๔๒
๘๘๔๓
๘๘๔๔
๘๘๔๕
๘๘๔๖
๘๘๔๗
๘๘๔๘
๘๘๔๙
๘๘๕๐
๘๘๕๑
๘๘๕๒
๘๘๕๓
๘๘๕๔
๘๘๕๕

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจุรีย ติณพันธุ
นางจุรีย นาคสวัสดิ์
นางจุรีย สุวรรณพงศ
นางจุรีย สุวรรโณ
นางจุรีย เหมือนขาว
นางจุรีย อินทรเนตร
นางจุรีรัตน แกวหลา
นางจุรีรัตน คงยงค
นางจุรีรัตน คลี่ใบ
นางจุรีรัตน จันทรอุไร
นางสาวจุรีรัตน เจริญพงษ
นางจุรีรัตน นามกอง
นางจุรีรัตน บุญเพ็งรักษ
นางจุรีรัตน บุญมี
นางจุรีรัตน บุญเลิศกุล
นางจุรีรัตน ปองภาษิต
นางสาวจุรีรัตน พยุงสุข
นางจุรีรัตน มวงไตรรัตน
นางจุรีรัตน แมดจอง
นางจุรีรัตน ยากะจิ
นางจุรีรัตน ระจินดา
นางสาวจุรีรัตน เวทางคบวร
นางจุรีรัตน ศิโรโรจน
นางจุรีรัตน สุดใจ
นางจุไร จุลละเอียด
นางสาวจุไร บุญเกลี้ยง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๘๕๖
๘๘๕๗
๘๘๕๘
๘๘๕๙
๘๘๖๐
๘๘๖๑
๘๘๖๒
๘๘๖๓
๘๘๖๔
๘๘๖๕
๘๘๖๖
๘๘๖๗
๘๘๖๘
๘๘๖๙
๘๘๗๐
๘๘๗๑
๘๘๗๒
๘๘๗๓
๘๘๗๔
๘๘๗๕
๘๘๗๖
๘๘๗๗
๘๘๗๘
๘๘๗๙
๘๘๘๐
๘๘๘๑

นางจุไร มองมาไพรี
นางจุไรทอง ชัยกันย
นางจุไรพร พันธทรัพย
นางจุไรพร สาวิกันย
นางจุไรรัตน จีนขจร
นางสาวจุไรรัตน ไชยวงค
นางสาวจุไรรัตน ดวงทอง
นางจุไรรัตน ตุนนิ่ม
นางจุไรรัตน ทองแกมแกว
นางจุไรรัตน พิมพระลับ
นางจุไรรัตน พุมนาค
นางจุไรรัตน เวชโช
นางจุไรรัตน แวนเรืองรอง
นางสาวจุไรรัตน ศรีวิเชียร
นางจุไรรัตน ศุภนคร
นางจุไรรัตน สัมพันธพงษ
นางจุไรรัตน สายเพ็ชร
นางจุไรรัตน เสารแปงคํา
นางจุไรรัตน หลักชุม
นางจุไรรัตน แอนสกุล
นางจุไรลักษณ นารอง
นางจุไรวรรณ หนุนชู
นางจุลกีฬา อาษาบาล
นางจุลจิรา กาญจนสีมา
นางจุลจิรา ทาสระคู
นางจุลจิฬา พิชัย

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๘๘๒
๘๘๘๓
๘๘๘๔
๘๘๘๕
๘๘๘๖
๘๘๘๗
๘๘๘๘
๘๘๘๙
๘๘๙๐
๘๘๙๑
๘๘๙๒
๘๘๙๓
๘๘๙๔
๘๘๙๕
๘๘๙๖
๘๘๙๗
๘๘๙๘
๘๘๙๙
๘๙๐๐
๘๙๐๑
๘๙๐๒
๘๙๐๓
๘๙๐๔
๘๙๐๕
๘๙๐๖
๘๙๐๗

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจุลัยวรรณ ชนะกุล
นางจุลาพร สุขรักษ
นางจุลีพร รูปต่ํา
นางสาวจุฬัมพา ผันประเสริฐ
นางจุฬัมพา หลงเก็ม
นางจุฬา มูลกัน
นางจุฬาทิพย พิลาวุฒิ
นางจุฬานันท ชื่นเมืองปก
นางจุฬาพร เดชพรม
นางจุฬาพร ภูโอบ
นางจุฬาพร ศิริสิทธิ์
นางจุฬาพัฒน วงษาบุตร
นางจุฬาพิศ นันทสุธา
นางจุฬาภรณ ภูสดสูง
นางจุฬาภรณ ยนตนิยม
นางสาวจุฬามาศ แกวทอง
นางจุฬารัฐ วงษคํานา
นางจุฬารัตน แกวเกิด
นางจุฬารัตน เขาทอง
นางจุฬารัตน เงินใย
นางจุฬารัตน ผองจิต
นางจุฬารัตน ไมแพ
นางจุฬารัตน สุขทวี
นางจุฬาลักษณ กลั่นสกุล
นางจุฬาลักษณ คอยส
นางจุฬาลักษณ จันทรเหลาหลวง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๙๐๘
๘๙๐๙
๘๙๑๐
๘๙๑๑
๘๙๑๒
๘๙๑๓
๘๙๑๔
๘๙๑๕
๘๙๑๖
๘๙๑๗
๘๙๑๘
๘๙๑๙
๘๙๒๐
๘๙๒๑
๘๙๒๒
๘๙๒๓
๘๙๒๔
๘๙๒๕
๘๙๒๖
๘๙๒๗
๘๙๒๘
๘๙๒๙
๘๙๓๐
๘๙๓๑
๘๙๓๒
๘๙๓๓

นางจุฬาลักษณ ชูกําแพง
นางจุฬาลักษณ ดวงดอก
นางจุฬาลักษณ ดวงทา
นางสาวจุฬาลักษณ ถิ่นสูงเนิน
นางจุฬาลักษณ ทาแกว
นางจุฬาลักษณ บุญพรหม
นางจุฬาลักษณ พิทักษโสภณ
นางสาวจุฬาลักษณ พูวณิชย
นางจุฬาลักษณ ภูริวิมลชัย
นางจุฬาลักษณ ยางทอง
นางสาวจุฬาลักษณ ล้ําเลิศ
นางจุฬาลักษณ วรรณภูชา
นางจุฬาลักษณ สุภิมารส
นางจุฬาวัลย ชนะมะเริง
นางจุฬีภรณ อุทัยพันธ
นางจูจิตร ทองเอียด
นางสาวจูมบาล ดีบุรี
นางจูรีรัตน คําเมือง
นางเจตนา พรหมจรรย
นางเจตนา พิศบุญ
นางเจตยา บุญสะกันต
นางเจตศรี ไชยสาร
นางเจนจิต สุขวาสนะ
นางเจนจิรา จิตรหลัง
นางสาวเจนจิรา แซลี้
นางเจนจิรา เทพนุรักษ

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๓๔
๘๙๓๕
๘๙๓๖
๘๙๓๗
๘๙๓๘
๘๙๓๙
๘๙๔๐
๘๙๔๑
๘๙๔๒
๘๙๔๓
๘๙๔๔
๘๙๔๕
๘๙๔๖
๘๙๔๗
๘๙๔๘
๘๙๔๙
๘๙๕๐
๘๙๕๑
๘๙๕๒
๘๙๕๓
๘๙๕๔
๘๙๕๕
๘๙๕๖
๘๙๕๗
๘๙๕๘
๘๙๕๙

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเจนจิรา บุญพรัด
นางเจนจิรา วงศวัฒนานุกุล
นางเจนจิรา ออยแดง
นางเจนจิรา อินมณเฑียร
นางสาวเจนเนตร พันธุเกตุ
นางเจนลี่ สีดาว
นางสาวเจเนตร สุรินทรานนท
นางเจริญ อักษรกูล
นางเจริญ อุทุมพร
นางเจริญขวัญ คํากาหลง
นางเจริญทรัพย นอยทะรงค
นางเจริญพร เนตรภักดี
นางเจริญรัตน วงษา
นางเจริญศรี จันทรสุข
นางเจริญศรี จําป
นางเจริญศรี ผิวบัวคํา
นางเจริญศรี มณีเติม
นางเจริญศรี สุกุลธนาศร
นางเจรียมพรรณ มหานิล
นางเจรุวัน สุรินทรานนท
นางเจษฎสุดา ขําพงศ
นางเจษฎา คําใสย
นางเจษฎาภร สมร
นางเจษฎาภรณ ภิรมยกิจ
นางสาวเจษฎารัตน จวรรณตูม
นางเจียงลม โฉมหาญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๙๖๐
๘๙๖๑
๘๙๖๒
๘๙๖๓
๘๙๖๔
๘๙๖๕
๘๙๖๖
๘๙๖๗
๘๙๖๘
๘๙๖๙
๘๙๗๐
๘๙๗๑
๘๙๗๒
๘๙๗๓
๘๙๗๔
๘๙๗๕
๘๙๗๖
๘๙๗๗
๘๙๗๘
๘๙๗๙
๘๙๘๐
๘๙๘๑
๘๙๘๒
๘๙๘๓
๘๙๘๔
๘๙๘๕

นางสาวเจียมจิต คนบุญ
นางเจียมจิต ตนเหลือง
นางเจียมจิต สุวรรณโภคัย
นางเจียมจิต สุวอ
นางเจียมจิตร สิงสุข
นางเจียมจิตร เกียรติวทนะ
นางเจียมรัตน เจริญชัย
นางสาวเจียมศรี สุภาลักษณ
นางเจียรนัย สืบคํา
นางเจือน ทองอินทร
นางแจมจันทร เถระ
นางแจมจันทร อุสาพรหม
นางแจมจิต สุระจิตร
นางสาวแจมศรี ทิพยบุญราช
นางแจมใส ประสานจิตต
นางใจชื่น ไกรเพชร
นางสาวใจดี ดิษโสภา
นางสาวใจฟา ขาวฉลาด
นางฉฎาภา ศรีพฤกษ
นางสาวฉลวย เนียมทอง
นางฉลวย ใบโพธิ์
นางฉลวย พรหมณาเวช
นางสาวฉลวย พีรฉัตรปกรณ
นางสาวฉลวย ศรีสําราญ
นางสาวฉลวย สุภาวะไตร
นางฉลวย สุวรรณรัตน

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๘๖
๘๙๘๗
๘๙๘๘
๘๙๘๙
๘๙๙๐
๘๙๙๑
๘๙๙๒
๘๙๙๓
๘๙๙๔
๘๙๙๕
๘๙๙๖
๘๙๙๗
๘๙๙๘
๘๙๙๙
๙๐๐๐
๙๐๐๑
๙๐๐๒
๙๐๐๓
๙๐๐๔
๙๐๐๕
๙๐๐๖
๙๐๐๗
๙๐๐๘
๙๐๐๙
๙๐๑๐
๙๐๑๑

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางฉลวย อินทรเพชร
นางฉลวยพร พลสูงเนิน
นางฉลอง คงบางปอ
นางสาวฉลอง จุยศรีแกว
นางฉลอง เจริญศรี
นางฉลองรัตน คืนดี
นางฉลาด ประสานศักดิ์
นางฉลาด วงศเครือศร
นางฉวิตา พิมพสุข
นางฉวี กลิ่นไธสง
นางฉวี บุญเกตุ
นางฉวี ปนวิเศษ
นางฉวี พันธุตา
นางฉวี สุบิน
นางฉวี อุดมลาภ
นางฉวีรักษ สนิทไทย
นางฉวีรัตน ศรีวะรมย
นางฉวีวรรณ กนกวัฒนาโชค
นางฉวีวรรณ กลั่นจุย
นางสาวฉวีวรรณ เคยพุดซา
นางฉวีวรรณ จันทรแดง
นางฉวีวรรณ จันทรเพชร
นางฉวีวรรณ จํานงคถอย
นางฉวีวรรณ จิตตภิรัต
นางฉวีวรรณ จุรุฑา
นางฉวีวรรณ ชมปอม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๐๑๒
๙๐๑๓
๙๐๑๔
๙๐๑๕
๙๐๑๖
๙๐๑๗
๙๐๑๘
๙๐๑๙
๙๐๒๐
๙๐๒๑
๙๐๒๒
๙๐๒๓
๙๐๒๔
๙๐๒๕
๙๐๒๖
๙๐๒๗
๙๐๒๘
๙๐๒๙
๙๐๓๐
๙๐๓๑
๙๐๓๒
๙๐๓๓
๙๐๓๔
๙๐๓๕
๙๐๓๖
๙๐๓๗

นางฉวีวรรณ
นางฉวีวรรณ
นางฉวีวรรณ
นางฉวีวรรณ
นางฉวีวรรณ
นางฉวีวรรณ
นางฉวีวรรณ
นางฉวีวรรณ
นางฉวีวรรณ
นางฉวีวรรณ
นางฉวีวรรณ
นางฉวีวรรณ
นางฉวีวรรณ
นางฉวีวรรณ
นางฉวีวรรณ
นางฉวีวรรณ
นางฉวีวรรณ
นางฉวีวรรณ
นางฉวีวรรณ
นางฉวีวรรณ
นางฉวีวรรณ
นางฉวีวรรณ
นางฉวีวรรณ
นางฉวีวรรณ
นางฉวีวรรณ
นางฉวีวรรณ

ชานนตรี
ไชยรถ
ซุนสุวรรณ
ตอวงศ
ไตรยะขันธ
ทองแยม
ทัพไทย
ทัศนวิญู
นามนิตย
ประเสริฐไทย
ผิวผอง
โพธิวัฒน
มากมี
มุลตะกร
เมืองซอง
โยคิน
ราชกิจ
เรืองเกิด
วัฒนาดิลกชาติกุล
วินทะไชย
วิเศษลา
ศรีนาง
ศรีมุกข
ศิริปรุ
สารศรี
สารีพิมพ

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๓๘
๙๐๓๙
๙๐๔๐
๙๐๔๑
๙๐๔๒
๙๐๔๓
๙๐๔๔
๙๐๔๕
๙๐๔๖
๙๐๔๗
๙๐๔๘
๙๐๔๙
๙๐๕๐
๙๐๕๑
๙๐๕๒
๙๐๕๓
๙๐๕๔
๙๐๕๕
๙๐๕๖
๙๐๕๗
๙๐๕๘
๙๐๕๙
๙๐๖๐
๙๐๖๑
๙๐๖๒
๙๐๖๓

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางฉวีวรรณ สุวรรณโณ
นางฉวีวรรณ แสงคําพระ
นางสาวฉวีวรรณ แสงหิรัญ
นางฉวีวรรณ เหลาเรือง
นางสาวฉวีวรรณ เหลี่ยมจุย
นางฉวีวรรณ เหลี่ยมวัฒนา
นางฉวีวรรณ อมรโยธิน
นางฉวีวรรณ อยานนท
นางฉวีวรรณ อินจิว
นางฉวีวรรณ อินทนู
นางฉวีวรรณ อินศร
นางฉวีวรรณ อุดม
นางฉวีวรรณ อุดมยิ่ง
นางฉวีวรรณ จันทวงศ
นางฉวีวรรณ นันทะแสง
นางฉอเลาะ โคสาสุ
นางฉออน เกตุแกว
นางสาวฉออน ฟองโหย
นางฉอุม สาลี
นางฉัฐรส พัฒนารมย
นางฉัตรกาญจน เรืองศิรรักษ
นางสาวฉัตรกุล แกวกําเหนิด
นางฉัตรชนก สิงหสกุลธร
นางฉัตรชนันทร สายจันยูร
นางสาวฉัตรชุดา วิสารทะ
นางฉัตรญาดา สุริยบาล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๐๖๔
๙๐๖๕
๙๐๖๖
๙๐๖๗
๙๐๖๘
๙๐๖๙
๙๐๗๐
๙๐๗๑
๙๐๗๒
๙๐๗๓
๙๐๗๔
๙๐๗๕
๙๐๗๖
๙๐๗๗
๙๐๗๘
๙๐๗๙
๙๐๘๐
๙๐๘๑
๙๐๘๒
๙๐๘๓
๙๐๘๔
๙๐๘๕
๙๐๘๖
๙๐๘๗
๙๐๘๘
๙๐๘๙

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางฉัตรทอง ดวงลีดี
นางสาวฉัตรนภา เอี่ยมกําแพง
นางฉัตรพิศุทธิ์ วิจาราณ
นางฉัตรเพ็ญตา จิรโรจน
นางฉัตรฤดี ไพฑูรย
นางฉัตรลดา ไวยพารา
นางสาวฉัตรลดา ศรีมาลานนท
นางสาวฉัตรสุดา หาญประกอบสุข
นางฉัตราพร ธนบัตร
นางฉัตริยา ไกรเดช
นางฉันทนา จินดาเพชร
นางฉันทนา ทองมนต
นางฉันทนา นอยเจริญ
นางสาวฉันทนา พรหมรักษ
นางฉันทนา พลวี
นางฉันทนา ฟากระจาง
นางฉันทนา สังขนอย
นางสาวฉันทนา สังขสุดประเสริฐ
นางสาวฉันทนา สําลี
นางฉันทนา ออหิรัญ
นางสาวฉันทพิชญา ทองสีออน
นางฉายนันท อินทรสูต
นางเฉลย คาดสนิท
นางสาวเฉลย วันจิ๋ว
นางเฉลา ดีอินทร
นางเฉลา ทองสิงห

๙๐๙๐
๙๐๙๑
๙๐๙๒
๙๐๙๓
๙๐๙๔
๙๐๙๕
๙๐๙๖
๙๐๙๗
๙๐๙๘
๙๐๙๙
๙๑๐๐
๙๑๐๑
๙๑๐๒
๙๑๐๓
๙๑๐๔
๙๑๐๕
๙๑๐๖
๙๑๐๗
๙๑๐๘
๙๑๐๙
๙๑๑๐
๙๑๑๑
๙๑๑๒
๙๑๑๓
๙๑๑๔
๙๑๑๕

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเฉลา บุญกุศล
นางสาวเฉลา พุมพิมพ
นางเฉลา รักเกตุ
นางสาวเฉลาลักษณ นารอต
นางสาวเฉลิม อยูสุข
นางเฉลิมขวัญ ถาโท
นางเฉลิมขวัญ พรหมอนันต
นางเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์
นางเฉลิมพร คมขํา
นางเฉลิมพร สุวิทยศักดิ์
นางเฉลิมศรี กายสิทธิ์
นางเฉลิมศรี คุมบุญ
นางเฉลิมศรี ปาณะศรี
นางเฉลิมศรี พัฒนเจริญ
นางสาวเฉลิมศรี มูลโพธิ์
นางเฉลิมศรี สิริทองทิพย
นางเฉลี่ย เชยชม
นางเฉลี่ย เหลาดิ้ม
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน
นางเฉลียว พลอยเจริญ
นางเฉลียว ศิริมาศ
นางสาวเฉลียว หะนาท
นางสาวเฉวียน นิลทอง
นางแฉลม คงอยู
นางโฉมฉาย รุงศิริวงศ
นางโฉมเฉลา ศรีสนาม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๑๑๖
๙๑๑๗
๙๑๑๘
๙๑๑๙
๙๑๒๐
๙๑๒๑
๙๑๒๒
๙๑๒๓
๙๑๒๔
๙๑๒๕
๙๑๒๖
๙๑๒๗
๙๑๒๘
๙๑๒๙
๙๑๓๐
๙๑๓๑
๙๑๓๒
๙๑๓๓
๙๑๓๔
๙๑๓๕
๙๑๓๖
๙๑๓๗
๙๑๓๘
๙๑๓๙
๙๑๔๐
๙๑๔๑

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางโฉมนภา วัชรัมพร
นางโฉมยง พรมโส
นางสาวโฉมยง เหลาตน
นางโฉมยุพิน หนองสี
นางสาวโฉมศรี กาญจนถาวร
นางสาวไฉน วังกระแส
นางสาวไฉน อรุณเกลา
นางไฉไล แกวประสิทธิ์
นางไฉไล ชัยเดช
นางสาวไฉไล ยาสกุล
นางชงโค วงษเพ็ญ
นางชญากาณฑ พิพัฒนสุข
นางชญาณนันท กลึงกลมเกลียว
นางสาวชญาดา ไชยสุทธิ์
นางสาวชญาทัศน รัตมะโน
นางสาวชญานนันท เลิศอมรวัชร
นางชญานิศ เขื่อนควบ
นางชญานิศ คงหอม
นางชญานิศ คูตระกูล
นางสาวชญานิศ ทิพยชาติ
นางสาวชญานิศ บุญสรณะ
นางสาวชญานิศ มีแสง
นางสาวชญานิศวร เรืองกุลทรัพย
นางสาวชญานิษฐ เขตสกุล
นางชญานิษฐ นิลพฤกษ
นางชญานิษฐ มีพัฒน

๙๑๔๒
๙๑๔๓
๙๑๔๔
๙๑๔๕
๙๑๔๖
๙๑๔๗
๙๑๔๘
๙๑๔๙
๙๑๕๐
๙๑๕๑
๙๑๕๒
๙๑๕๓
๙๑๕๔
๙๑๕๕
๙๑๕๖
๙๑๕๗
๙๑๕๘
๙๑๕๙
๙๑๖๐
๙๑๖๑
๙๑๖๒
๙๑๖๓
๙๑๖๔
๙๑๖๕
๙๑๖๖
๙๑๖๗

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางชญานิษฐ อรัญมิตร
นางชญานุตม คําหวาน
นางชญาพร จรรยาวัฒนากุล
นางชญาภา คุณปติคณา
นางสาวชญาภา พินิจการ
นางชญาภา พุทธา
นางชญาภา วรรณพฤกษ
นางชฎาทิพย ชูศรีนาค
นางชฎาพร จอดนอก
นางชฎาพร ชาตะรักษ
นางชฎาพร ดามงคล
นางชฎาพร ธานีรัตน
นางชฎาพร หอมจันทร
นางชฎาพร หาญชัย
นางชฎาพรรณ วรจินต
นางสาวชฎาภรณ ไชยยา
นางชฎาภรณ รวมสุข
นางชฎาภรณ อินทรยา
นางชฎารัตน กิติมศักดิ์
นางสาวชฎารัตน ชิวหากาญจน
นางชฎาลักษณ ปาลี
นางสาวชฏาพร ยืนยงกิตติชัย
นางชณกร ดําเนินกิจ
นางชณัญญา พารุสุข
นางชณิตา คงดวง
นางชณิตา เผานอย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๑๖๘
๙๑๖๙
๙๑๗๐
๙๑๗๑
๙๑๗๒
๙๑๗๓
๙๑๗๔
๙๑๗๕
๙๑๗๖
๙๑๗๗
๙๑๗๘
๙๑๗๙
๙๑๘๐
๙๑๘๑
๙๑๘๒
๙๑๘๓
๙๑๘๔
๙๑๘๕
๙๑๘๖
๙๑๘๗
๙๑๘๘
๙๑๘๙
๙๑๙๐
๙๑๙๑
๙๑๙๒
๙๑๙๓

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางชณิวรรณ กุลวัด
นางชณิษฐนันท สุภัคสกุลหิรัญ
นางชดชอย ยะวงษศรี
นางชนกนันท จิตประพันธ
นางชนกนันท ทวมละมูล
วาที่รอยตรีหญิง ชนกพร ศรีสมบูรณ
นางชนกพร สานะสี
นางชนกพร สิกขาจารย
นางสาวชนกภรณ สิงคิบุตร
นางชนกานต เลิศประเสริฐ
นางชนตระการ ลีลา
นางชนธิชา เศตะพราหมณ
นางชนมนิภา ประทุมรัตน
นางชนมลภัทร เมืองนอย
นางสาวชนะรัตน มีคุณ
นางชนัญชิตา ธนันชัย
นางสาวชนัญญา ยินดีสุข
นางสาวชนัญนิช รัตรองใต
นางชนัฎฎา จําเริญสรรพ
นางชนัฏตา ปนตา
นางชนัดดา ตาสําโรง
นางชนัดดา รวดเร็ว
นางสาวชนัตดา สุปน
นางชนันดา นิสัยมั่น
นางชนันทภักค ธีรสุคนธ
นางสาวชนันทภัทร พบจันอัด

๙๑๙๔
๙๑๙๕
๙๑๙๖
๙๑๙๗
๙๑๙๘
๙๑๙๙
๙๒๐๐
๙๒๐๑
๙๒๐๒
๙๒๐๓
๙๒๐๔
๙๒๐๕
๙๒๐๖
๙๒๐๗
๙๒๐๘
๙๒๐๙
๙๒๑๐
๙๒๑๑
๙๒๑๒
๙๒๑๓
๙๒๑๔
๙๒๑๕
๙๒๑๖
๙๒๑๗
๙๒๑๘
๙๒๑๙

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางชนากาน ถาบุตร
นางสาวชนากานต จาดเอี่ยม
นางชนากานต ธรรมโหร
นางชนากานต ธัญญะผล
นางชนากานต ปุสิงห
นางชนากานต แปงคํามูล
นางชนากานต สงสุขเลิศสันติ
วาที่รอยตรีหญิง ชนาธิป ผลวาวแวว
นางสาวชนานันท ปนกุล
นางชนานันท อุนเปง
นางชนานุต อุนมะดี
นางชนาภา ทวีทรัพย
นางสาวชนามัย ชัยปราบ
นางชนิกนันท ศรีใหม
นางชนิกา แกวมณี
นางชนิกานต ฉิมลองดํา
นางชนิกานต อรรณพ
นางชนิดา พยอม
นางชนิดา มณี
นางสาวชนิดา ลิมปรัชดาวงศ
นางชนิดา ศรีละ
นางชนิดา ศรีสุวรรณ
นางสาวชนิดา สุนทรสุข
นางสาวชนิดา หลวงชัยสินธุ
นางชนิดา อิงคสุวรรณ
นางชนิดา อุณพันธุ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๒๒๐
๙๒๒๑
๙๒๒๒
๙๒๒๓
๙๒๒๔
๙๒๒๕
๙๒๒๖
๙๒๒๗
๙๒๒๘
๙๒๒๙
๙๒๓๐
๙๒๓๑
๙๒๓๒
๙๒๓๓
๙๒๓๔
๙๒๓๕
๙๒๓๖
๙๒๓๗
๙๒๓๘
๙๒๓๙
๙๒๔๐
๙๒๔๑
๙๒๔๒
๙๒๔๓
๙๒๔๔
๙๒๔๕

นางสาวชนิดาพร ออนฤทธิ์
นางสาวชนิดาภรณ บุญประจักษ
นางสาวชนิดาภา เผือกผอง
นางสาวชนิดาภา มาลากาญจน
นางชนิดาภา สุขานุยุทธิ์
นางสาวชนิดาภา อุตตะมะ
นางชนิตา มากเมือง
นางชนิตา ยินดีสุข
นางสาวชนินทรวลัย ธรรมขันธ
นางชนิศา จิระเดชประไพ
นางชนิศา สารแสน
นางสาวชบา พันธุศักดิ์
นางชบาไพร มอญขาม
นางสาวชมกมล หาพันนา
นางชมกัญจนญาณ ทรัพยทวีธร
นางสาวชมชนก จําปากุล
นางชมชื่น สีใจเจริญ
นางชมดาว ศรอากาศ
นางชมนภัส จั่นฤทธิ์
นางสาวชมนาด กันภัย
นางสาวชมพู กวางแกว
นางสาวชมพู สัจจวาณิชย
นางชมพูนุท โคตรนรินทร
นางชมพูนุท นวลศรี
นางชมพูนุท พัดพรม
นางสาวชมพูนุท สีน้ําเงิน

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๔๖
๙๒๔๗
๙๒๔๘
๙๒๔๙
๙๒๕๐
๙๒๕๑
๙๒๕๒
๙๒๕๓
๙๒๕๔
๙๒๕๕
๙๒๕๖
๙๒๕๗
๙๒๕๘
๙๒๕๙
๙๒๖๐
๙๒๖๑
๙๒๖๒
๙๒๖๓
๙๒๖๔
๙๒๖๕
๙๒๖๖
๙๒๖๗
๙๒๖๘
๙๒๖๙
๙๒๗๐
๙๒๗๑

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางชมภักดิ์ ฐิตธรรมโม
วาที่รอยตรีหญิง ชมภู พรหนองแสน
นางชมมรกต สุขเจริญ
นางชมัยพร แกวยาศรี
นางชมัยพร จันทวดี
นางชมัยพร จิตตนอม
นางชมัยพร เสียงล้ํา
นางชมาย ทาวคําลือ
นางชไมพร คงเพ็ชร
นางชไมพร เคาสุวรรณ
นางชไมพร ไชยชวย
นางชไมพร ผาดํา
นางสาวชยดา มูลเจริญ
นางสาวชยพร กระตายทอง
นางชยวี เถื่อนดี
นางชยานิษฐ รัตนธรรมเจริญ
นางชยานี เพ็ชรกาศ
นางชยาภรณ อินอุนโชติ
นางชยารัตน โพธิ์พุทธภูมิ
นางชยุดา จันคํา
นางชรัญญา บานฤทัย
นางชรัญญา บุญบรรเทิง
นางชรัญรัตน ปารีพันธ
นางสาวชริญญา เพกกิ้ม
นางชรินทรทิพย โพธิเจริญ
นางชรินทรทิพย ศรีนุนชุม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๒๗๒
๙๒๗๓
๙๒๗๔
๙๒๗๕
๙๒๗๖
๙๒๗๗
๙๒๗๘
๙๒๗๙
๙๒๘๐
๙๒๘๑
๙๒๘๒
๙๒๘๓
๙๒๘๔
๙๒๘๕
๙๒๘๖
๙๒๘๗
๙๒๘๘
๙๒๘๙
๙๒๙๐
๙๒๙๑
๙๒๙๒
๙๒๙๓
๙๒๙๔
๙๒๙๕
๙๒๙๖
๙๒๙๗

นางชรินรัตน จิตตสุโภ
นางชรินรัตน ชัยสุภา
นางชรินรัตน แผงดี
นางสาวชลชญา พึ่งมวง
นางชลชนก พรมแพง
นางชลดา แกวดวงตา
นางชลดา ปนพิมาย
นางชลดา พานนนท
นางชลดา เพ็ชรพรหมศร
นางชลดา สมัครเกษตรการ
นางสาวชลดา สุขเจริญ
นางชลดา แสงพิทยาธร
นางชลธารารักษ ประจิมทิศ
นางสาวชลธิชา เฉลิมบุญ
นางสาวชลธิชา ไชยวงศ
นางชลธิชา ตรงสกุล
นางชลธิชา ธรฤทธิ์
นางชลธิชา นันทะรักษ
นางชลธิชา บุพชาติ
นางชลธิชา รัตนะรัต
นางชลธิชา เรียนชอบ
นางชลธิชา สรางหญานาง
นางชลธิชา สายเนตร
นางชลธิชา อินทฉิม
นางสาวชลธิดา ขํานิล
นางชลนภา เสนากลาง

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๙๘
๙๒๙๙
๙๓๐๐
๙๓๐๑
๙๓๐๒
๙๓๐๓
๙๓๐๔
๙๓๐๕
๙๓๐๖
๙๓๐๗
๙๓๐๘
๙๓๐๙
๙๓๑๐
๙๓๑๑
๙๓๑๒
๙๓๑๓
๙๓๑๔
๙๓๑๕
๙๓๑๖
๙๓๑๗
๙๓๑๘
๙๓๑๙
๙๓๒๐
๙๓๒๑
๙๓๒๒
๙๓๒๓

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวชลนิศา อินทรณรงค
นางชลพร พึ่งหิรัญ
นางชลพรรณ รีรมย
นางชลภิรัตน แกวมูล
นางสาวชลลดา กัวหา
นางสาวชลลดา กุลานุวัติ
นางสาวชลลดา แกวมาก
นางชลลดา จอมศรี
นางชลลดา เทพเทียน
นางชลลดา ปทุมรัตนกุล
นางชลลดา วัดโส
นางชลหทัย มณีโชติ
นางชลากร ณัฎฐปญญามาศ
นางชลาลัย แกวกิริยา
นางชลาไล ไชยชมภู
นางชลิกา ศรีภักดีสวสัดิ์
นางชลิดา กรชนกธนรงค
นางชลิดา เดนนารีบุตร
นางสาวชลิดา ทรัพยสมหมาย
นางชลิดา สุขประสาร
นางชลิดา โอทารัมย
นางชลิตดา สิทธิโชค
นางชลินาถ อาษาชํานาญ
นางชลิลลดา ทิพยวรรณา
นางสาวชลีกร ชาเคน
นางชลียา คงเงิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๓๒๔
๙๓๒๕
๙๓๒๖
๙๓๒๗
๙๓๒๘
๙๓๒๙
๙๓๓๐
๙๓๓๑
๙๓๓๒
๙๓๓๓
๙๓๓๔
๙๓๓๕
๙๓๓๖
๙๓๓๗
๙๓๓๘
๙๓๓๙
๙๓๔๐
๙๓๔๑
๙๓๔๒
๙๓๔๓
๙๓๔๔
๙๓๔๕
๙๓๔๖
๙๓๔๗
๙๓๔๘
๙๓๔๙

นางชโลธร กีรติศักดิ์กุล
นางชโลบล เนื่องพืช
นางชวนขวัญ สงขุนทด
นางชวนชม บุญภักดี
นางสาวชวนชม ผดุงนาม
นางชวนชม เพ็ชรกาศ
นางชวนชม ลือคําหาญ
นางชวนชื่น เจริญฤทธิ์วัฒนา
นางชวนชื่น มลิลา
นางสาวชวนพิศ กระตาย
นางชวนพิศ กอวิเศษ
นางชวนพิศ ครุฑมณี
นางชวนพิศ คาดสนิท
นางชวนพิศ คําวาส
นางชวนพิศ จะรา
นางชวนพิศ นิตยวรรณ
นางชวนพิศ เนื่องจํานงค
นางชวนพิศ เพาะจะโปะ
นางชวนพิศ วรรณทองสุก
นางชวนพิศ ศิรินาม
นางชวนพิศ สักแกแกว
นางชวนพิศ สัจจภาณี
นางชวนพิศ สุขประเสริฐ
นางสาวชวนพิศ สุวรรณวงษ
นางชวนพิศ อินทรติยะ
นางสาวชวนี ปุริโสดม

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓๕๐
๙๓๕๑
๙๓๕๒
๙๓๕๓
๙๓๕๔
๙๓๕๕
๙๓๕๖
๙๓๕๗
๙๓๕๘
๙๓๕๙
๙๓๖๐
๙๓๖๑
๙๓๖๒
๙๓๖๓
๙๓๖๔
๙๓๖๕
๙๓๖๖
๙๓๖๗
๙๓๖๘
๙๓๖๙
๙๓๗๐
๙๓๗๑
๙๓๗๒
๙๓๗๓
๙๓๗๔
๙๓๗๕

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางชวพร ทับศรี
นางชวันรัตน ขาวดี
นางชวันรัตน สุอริยพงษ
นางชวาลา คําศิริ
นางชวาลิน พรหมกัลป
นางชอแกว จุลนวล
นางสาวชอชบา บุญญาธิการ
นางชอทิพย เจริญจิตต
นางชอทิพย ทองประสาน
นางชอผกา จันทรแกว
นางชอเพชร เรืองโหนง
นางชอเพชร ศรีทร
นางชอเพชร สุนทรวิภาต
นางชออน วงศเล็ก
นางชะบา จําเริญลาภกุล
นางชะไมพร หวานฉ่ํา
นางชะโลม คุมวงษ
นางชะโลม บุญเกื้อ
นางชะออน แกวหมุน
นางชะออน รัตนรัตน
นางสาวชะออน ศรีปลอง
นางชะออม คีรีวัชรินทร
นางชะเอม จันทรลอย
นางสาวชัชชญา กลั่นบุศย
นางสาวชัชชฎา เอี่ยมสูงเนิน
นางชัชชษา สวางสุรีย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๓๗๖
๙๓๗๗
๙๓๗๘
๙๓๗๙
๙๓๘๐
๙๓๘๑
๙๓๘๒
๙๓๘๓
๙๓๘๔
๙๓๘๕
๙๓๘๖
๙๓๘๗
๙๓๘๘
๙๓๘๙
๙๓๙๐
๙๓๙๑
๙๓๙๒
๙๓๙๓
๙๓๙๔
๙๓๙๕
๙๓๙๖
๙๓๙๗
๙๓๙๘
๙๓๙๙
๙๔๐๐
๙๔๐๑

นางชัชฎา หวานชะเอม
นางชัชฎา อุดมสิทธิ์
นางชัชฎาภรณ ไทยประสงค
นางชัชฎาภรณ บุรีรัตน
นางชัชฎาภรณ หลาบหนองแสง
นางชัชฎาภรณ อินทรจันทรดา
นางชัชธีรา กองแกว
นางชัชนิตย กิ่งแกว
นางชัชพร แนวทอง
นางชัชรีย อินประโคน
นางสาวชัญญนิษฐ เพ็ชรกุล
นางชัญญยมล ทวีทรัพย
นางสาวชัญญรัชต พวงหมู
นางสาวชัญญะพิชญ ระดม
นางชัญญา เพ็งมอ
นางชัญญา เรืองตระกูล
นางชัญญานุช สุวรรณทา
นางชันนี สะอาด
นางชัยสี ไขแสง
นางชาณิดา พรบอนอย
นางชาณี สมบูรณ
นางสาวชาตรี บวรเวสสะ
นางชายิกา กิ่งพลอยเดิม
นางชายิกา พรมเสน
นางสาวชารินี ทับทอง
นางชารินี บัวจูม

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๔๐๒
๙๔๐๓
๙๔๐๔
๙๔๐๕
๙๔๐๖
๙๔๐๗
๙๔๐๘
๙๔๐๙
๙๔๑๐
๙๔๑๑
๙๔๑๒
๙๔๑๓
๙๔๑๔
๙๔๑๕
๙๔๑๖
๙๔๑๗
๙๔๑๘
๙๔๑๙
๙๔๒๐
๙๔๒๑
๙๔๒๒
๙๔๒๓
๙๔๒๔
๙๔๒๕
๙๔๒๖
๙๔๒๗

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางชาลินี ขาวศรี
นางชาลินี ทองคํา
นางชาลินี ธนกิจการเกษตร
นางชาลินี วิโย
นางชาลินี สงวนหงษ
นางชาลิสา เอมอิ่ม
นางชาลี ทวีปะ
นางชํานาญ ไตรโยธี
นางชําเรือง วิชนะโภชน
นางชิดกมล รัฐเสรี
นางชิดชญา ฆังคะรัตน
นางชิดชญา อธิอุบลกวิน
นางชิดชนก โสภาการ
นางชิดชล สมนาศักดิ์
นางชิดหทัย บัวพันธ
นางสาวชิตชนก ปาธะรัตน
นางชินตา วนิชชานนท
นางชินธันย จิตตการุณย
นางชินลักษณ พันธโภชน
นางชินัญญา จันทรอุปฬี
นางชินานารถ ดวงละวา
นางชินาภา โพธิ์ศรา
นางสาวชิราพร สุขเจริญ
นางชีวารัตน ถัดทะพงษพรนิธิ
นางชื่น ขลังวิเชียร
นางชื่น วรรณจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๔๒๘
๙๔๒๙
๙๔๓๐
๙๔๓๑
๙๔๓๒
๙๔๓๓
๙๔๓๔
๙๔๓๕
๙๔๓๖
๙๔๓๗
๙๔๓๘
๙๔๓๙
๙๔๔๐
๙๔๔๑
๙๔๔๒
๙๔๔๓
๙๔๔๔
๙๔๔๕
๙๔๔๖
๙๔๔๗
๙๔๔๘
๙๔๔๙
๙๔๕๐
๙๔๕๑
๙๔๕๒
๙๔๕๓

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางชื่นกมล ปกเกตุ
นางชื่นจิต ทิพยโอสถ
นางชื่นจิต สมานุภาวิน
นางสาวชื่นจิตต โหละสุต
นางสาวชื่นจิตร คงแกว
นางชื่นชีวัน คําเรืองศรี
นางชื่นทม ดิษสิน
นางสาวชุฏิมา อินทรจันทร
นางชุดาพันธ มีอุสาห
นางสาวชุดาภรณ แทนออน
นางชุติกาญจณ อุมวะนะ
วาที่รอยตรีหญิง ชุติกาญจน เจริญสุข
นางชุติกาญจน ฉายากุล
นางชุติกาญจน ชิดชม
นางชุติกาญจน ทอดเสียง
นางสาวชุติกาญจน นนทขุนทด
นางสาวชุติกาญจน บุญญะธิติสุข
นางชุติกาญจน พิมพา
นางชุติกาญจน พูนชัย
นางชุติกาญจน รุงเรือง
นางชุติกาญจน ศิริพงษ
นางสาวชุติกาญจน สะตะพันธ
นางชุติกาญจน สันตะการ
นางชุติกาญจน เสาวภาคยเมธีกุล
นางชุติกาญน ไชยรัตน
นางชุติกานต ศรลัมพ

๙๔๕๔
๙๔๕๕
๙๔๕๖
๙๔๕๗
๙๔๕๘
๙๔๕๙
๙๔๖๐
๙๔๖๑
๙๔๖๒
๙๔๖๓
๙๔๖๔
๙๔๖๕
๙๔๖๖
๙๔๖๗
๙๔๖๘
๙๔๖๙
๙๔๗๐
๙๔๗๑
๙๔๗๒
๙๔๗๓
๙๔๗๔
๙๔๗๕
๙๔๗๖
๙๔๗๗
๙๔๗๘
๙๔๗๙

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางชุติญา มณีใส
นางสาวชุตินธร บุญชัย
นางชุตินันท ขันโท
นางสาวชุตินันท จันทรเสนานนท
นางชุตินันท สรอยจิตร
นางชุตินุต บุญนิยม
นางชุติปภา ไตรทิพย
นางสาวชุติปภา วรรณศรี
นางชุติพร โคจร
นางชุติพร เหล็กคํา
นางชุติภัค นามทองใบ
นางชุติมณ นามวงศ
นางชุติมณฑน เขียนงาม
นางชุติมณฑน เมืองแกน
นางชุติมา กองภา
นางชุติมา กะริอุณะ
นางชุติมา เกษสุภะ
นางสาวชุติมา คงสุวรรณ
นางสาวชุติมา เคลื่อนกลาง
นางชุติมา จินสมบัติ
นางชุติมา ซาหา
นางสาวชุติมา ดอกพฤกษี
นางชุติมา ทองสาย
นางชุติมา ทะเดช
นางชุติมา ทิพวาที
นางชุติมา ธนศิริรักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๔๘๐
๙๔๘๑
๙๔๘๒
๙๔๘๓
๙๔๘๔
๙๔๘๕
๙๔๘๖
๙๔๘๗
๙๔๘๘
๙๔๘๙
๙๔๙๐
๙๔๙๑
๙๔๙๒
๙๔๙๓
๙๔๙๔
๙๔๙๕
๙๔๙๖
๙๔๙๗
๙๔๙๘
๙๔๙๙
๙๕๐๐
๙๕๐๑
๙๕๐๒
๙๕๐๓
๙๕๐๔
๙๕๐๕

นางชุติมา นามศรีอุน
นางชุติมา บุตรศรี
นางสาวชุติมา เบญจวงศลิขิต
นางชุติมา ปณะราช
นางชุติมา ปราบมนตรี
นางชุติมา พงศทิพยพนัส
นางสาวชุติมา พรหมรักษา
นางชุติมา เพชรหนู
นางชุติมา โพธิ์เรือง
นางสาวชุติมา โพธี
นางชุติมา ภิญญาพงษ
นางชุติมา มามีเกตุ
นางชุติมา มีพัฒนะ
นางชุติมา รายณะสุข
นางชุติมา โรจนสโรชน
นางสาวชุติมา ศิริรักษ
นางชุติมา สมสอางค
นางชุติมา สหสันติวรกุล
นางชุติมา สารมะโน
นางชุติมา สาลีสี
นางชุติมา สุขไกรไทย
นางสาวชุติมา สุคันธตุล
นางชุติมา แสงโสภณ
นางชุติมา หาญเอี่ยม
นางสาวชุติมา อัศวพรรณา
นางชุติมาพร ยี่สารพัฒน

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๐๖
๙๕๐๗
๙๕๐๘
๙๕๐๙
๙๕๑๐
๙๕๑๑
๙๕๑๒
๙๕๑๓
๙๕๑๔
๙๕๑๕
๙๕๑๖
๙๕๑๗
๙๕๑๘
๙๕๑๙
๙๕๒๐
๙๕๒๑
๙๕๒๒
๙๕๒๓
๙๕๒๔
๙๕๒๕
๙๕๒๖
๙๕๒๗
๙๕๒๘
๙๕๒๙
๙๕๓๐
๙๕๓๑

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางชุติวรรณ นอยผล
นางชุมพร ตะคอนรัมย
นางชุมสาย สืบสะอาด
นางชุมากานต สุรเสียง
นางสาวชุรีพร บุญเพ็ง
นางชุรีพร รอยศรี
นางสาวชุลี ยุงทอง
นางชุลีกร เรืองศรี
นางชุลีพร จริตพจน
นางชุลีพร ถาแปง
นางชุลีพร บุญวิชัย
นางสาวชุลีพร พูลทวี
นางสาวชุลีพร ฤทธิเดช
นางชุลีพร ฤทธิบุญ
นางสาวชุลีพร สแวนเทสสัน
นางชุลีภรณ กลิ่นชื่น
นางชุลีภรณ พรมนัตร
นางชุลีวรรณ จงรักษ
นางชูเกษม โกมุทธิยานนท
นางชูขวัญ สารดิษฐ
นางสาวชูจิต อางนานนท
นางชูจิตร ทับพรหม
นางสาวชูจิตร เนื่องโนราช
นางชูจิตร พวงพูน
นางสาวชูใจ ทิมเมือง
นางชูติวรรณ อุมสาตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๕๓๒
๙๕๓๓
๙๕๓๔
๙๕๓๕
๙๕๓๖
๙๕๓๗
๙๕๓๘
๙๕๓๙
๙๕๔๐
๙๕๔๑
๙๕๔๒
๙๕๔๓
๙๕๔๔
๙๕๔๕
๙๕๔๖
๙๕๔๗
๙๕๔๘
๙๕๔๙
๙๕๕๐
๙๕๕๑
๙๕๕๒
๙๕๕๓
๙๕๕๔
๙๕๕๕
๙๕๕๖
๙๕๕๗

นางชูศรี คําชามา
นางชูศรี นนทะนํา
นางชูศรี แนประโคน
นางชูศรี บุญประสพ
นางชูศรี บุตรศรีดวง
นางชูศรี วงศวิวัฒน
นางชูศรี ไวโย
นางชูศรี ศรีทัศน
นางสาวชูศรี สังขผัน
นางชูศรี สิงสุธรรม
นางชูเสริม สิมสวัสดิ์
นางเชณิสา เสมาเงิน
นางเชติยา นวลนอม
นางเชาวดี เฉื่อยฉ่ํา
นางโชคดี ทองทิพย
นางโชติกา คําจีระ
นางสาวโชติกา มูสิการัตน
นางโชติกา ยิ่งกําแหง
นางโชติกา สิงหทอง
นางโชติกานต เหลาเกิด
นางโชติญา วุฒิวงศงาม
นางโชติมณี สมศิลป
นางสาวโชติรส คลายนิยม
นางโชติรส แตงดารารัตน
นางสาวโชษิตา ตรีธารทิพยรัตน
นางสาวไชยยา บัวเผื่อนหอม

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๕๘
๙๕๕๙
๙๕๖๐
๙๕๖๑
๙๕๖๒
๙๕๖๓
๙๕๖๔
๙๕๖๕
๙๕๖๖
๙๕๖๗
๙๕๖๘
๙๕๖๙
๙๕๗๐
๙๕๗๑
๙๕๗๒
๙๕๗๓
๙๕๗๔
๙๕๗๕
๙๕๗๖
๙๕๗๗
๙๕๗๘
๙๕๗๙
๙๕๘๐
๙๕๘๑
๙๕๘๒
๙๕๘๓

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางไชยา พูลสวัสดิ์
นางซอลีหะ แสงขาว
นางสาวซากีหยะ เด็งจิ
นางซิวเกียง รอดโฉม
นางสาวฌอผกาฟา จันทรพงษโภคิน
นางสาวฌัลลิกา บุญอารีย
นางฌาณทัศน พรมสาสน
นางญาณกร คชินทรโรจน
นางญาณนันท ทิวคู
นางญาณพัฒน มีสวัสดิ์
นางสาวญาณากร สังขดวงยา
นางญาณิกา ซัง
นางญาณิกา ลาประวัติ
นางญาณิศา นามวิชัย
นางญาณิศา นาสิงคาร
นางสาวญาณิศา ภูเพชรพงศ
นางญาณิศา มีทองคํา
นางญาณิศา แสงแสน
นางสาวญาณี เนียมสกุล
นางสาวญาณี สืบสังข
นางญาดา บรรทัดจันทร
นางญาดา ยุพานวิทย
นางสาวญาตา กมลวุฒิโชค
นางญาตา เรืองศรีตระกูล
นางญานฐิตา ชมาฤกษ
นางญานี อนันตอาจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๕๘๔
๙๕๘๕
๙๕๘๖
๙๕๘๗
๙๕๘๘
๙๕๘๙
๙๕๙๐
๙๕๙๑
๙๕๙๒
๙๕๙๓
๙๕๙๔
๙๕๙๕
๙๕๙๖
๙๕๙๗
๙๕๙๘
๙๕๙๙
๙๖๐๐
๙๖๐๑
๙๖๐๒
๙๖๐๓
๙๖๐๔
๙๖๐๕
๙๖๐๖
๙๖๐๗
๙๖๐๘
๙๖๐๙

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางญาระตี เศรษฐบุปผา
นางสาวญาสุดา ชํานาญสิงห
นางฐนษร นรินทรางกูล ณ อยุธยา
นางฐปกร วิลาพรรณ
นางฐปนีย โพธิ์นาฝาย
นางฐาจิฬาพัส จิระวงศบุญภูงา
นางสาวฐานวีร สังขมีชัย
นางฐานิกา ชมอาษา
นางฐานิกา แรกสกุล
นางสาวฐานิดา อินทรตา
นางฐานิต ทองศรี
นางสาวฐานิตตา สวยสะอาด
นางฐานิตย ทองชุบ
นางฐานิตย นาคศิริ
นางฐานิตา เจริญกุล
นางฐานิตา พึ่งคุณไตรรัตน
นางสาวฐาปนี จรีภรณ
นางฐาปนีย ศรีสุจันทร
นางฐาปรัศมิ์ ทัพนอย
นางสาวฐารวีณ กิตติโชติธนารัตน
นางฐาวิณี กาญจนา
นางฐิญตา คําภูแกว
นางฐิญาภัณณ คชาชัยพลลภัตม
นางฐิดายุ สรรพสิน
นางฐิตชนันท บวรพิวัฒนเมธา
นางฐิตยา จันทรดี

๙๖๑๐
๙๖๑๑
๙๖๑๒
๙๖๑๓
๙๖๑๔
๙๖๑๕
๙๖๑๖
๙๖๑๗
๙๖๑๘
๙๖๑๙
๙๖๒๐
๙๖๒๑
๙๖๒๒
๙๖๒๓
๙๖๒๔
๙๖๒๕
๙๖๒๖
๙๖๒๗
๙๖๒๘
๙๖๒๙
๙๖๓๐
๙๖๓๑
๙๖๓๒
๙๖๓๓
๙๖๓๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางฐิตาพร แจงภูเขียว
นางฐิตาพร พรมมี
นางฐิตาภรณ ธนูพราน
นางสาวฐิตาภรณ เหรียญบริสุทธิ์
นางฐิตาภา โกนสันเทียะ
นางฐิตาภา ธรรมนิตย
นางฐิตาภา อรุณศิริภูมิ
นางสาวฐิตารีย เกิดมาลัย
นางสาวฐิตาลีย หลีสุวรรณ
นางฐิติกมล เชื้อเมืองพาน
นางฐิติกรณ นากุมา
นางสาวฐิติกาญจนนภัส
เดชาโชติโสภณ
นางฐิติชญา สาลีพวง
นางฐิติชญา อยูเต็มสุข
นางฐิติญารัตน คลังพระศรี
นางฐิตินันท กลารบ
นางฐิตินันท เจริญเมือง
นางฐิตินันท ทองเจริญบัวงาม
นางฐิตินันท ประทุมนันท
นางฐิตินันท พลชัย
นางฐิตินันท สิทธิสุทธิ์
นางฐิตินันท เอี่ยมรัศมี
นางสาวฐิตินาท ทองเจริญ
นางฐิติพร ไทยทวีหิรัญ
นางสาวฐิติพร บุญษร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๖๓๕
๙๖๓๖
๙๖๓๗
๙๖๓๘
๙๖๓๙
๙๖๔๐
๙๖๔๑
๙๖๔๒
๙๖๔๓
๙๖๔๔
๙๖๔๕
๙๖๔๖
๙๖๔๗
๙๖๔๘
๙๖๔๙
๙๖๕๐
๙๖๕๑
๙๖๕๒
๙๖๕๓
๙๖๕๔
๙๖๕๕
๙๖๕๖
๙๖๕๗
๙๖๕๘
๙๖๕๙
๙๖๖๐

นางสาวฐิติพร พรอมฤกษ
นางสาวฐิติพร มั่งมี
นางฐิติพร เรืองนุน
นางสาวฐิติพร เลงระบํา
นางสาวฐิติพร แสงสําลี
นางฐิติพรรณ แสงแกว
นางฐิติภา ผึ่งไธสง
นางสาวฐิติภา รามริน
นางฐิติมณกาญจน ปานะดิษฐ
นางฐิติมนต เลิศมัลลิกาพร
นางฐิติมา คงคากุล
นางฐิติมา เชื้อไพบูลย
นางสาวฐิติมา ถิรภัทรพันธ
นางฐิติมา วันทอง
นางฐิติมาพร แดงประเสริฐ
นางฐิติยา เตาสูงเนิน
นางสาวฐิติรัตน ชัยรังษี
นางสาวฐิติรัตน เณรแตง
นางสาวฐิติรัตน เนตระคเวสนะ
นางฐิติรัตน พูลเทพ
นางฐิติรัตน มิตรศรีจารุกุล
นางฐิติวรดา พรมมา
นางฐิติวรรณ บุญวีรบุตร
นางฐิติวรรณ เพชรนอก
นางสาวฐิติวรรณ เรียนเวช
นางฐิติวรรณ หวังวงศสกุล

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๖๑
๙๖๖๒
๙๖๖๓
๙๖๖๔
๙๖๖๕
๙๖๖๖
๙๖๖๗
๙๖๖๘
๙๖๖๙
๙๖๗๐
๙๖๗๑
๙๖๗๒
๙๖๗๓
๙๖๗๔
๙๖๗๕
๙๖๗๖
๙๖๗๗
๙๖๗๘
๙๖๗๙
๙๖๘๐
๙๖๘๑
๙๖๘๒
๙๖๘๓
๙๖๘๔
๙๖๘๕
๙๖๘๖

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางฐิยาพร กวีพันธ
นางฐิรกานต สุขยา
นางฐิวิชญา มีชูวรพงศ
นางสาวฑติพร เหิดขุนทด
นางฑภิสรา ซันนุ
นางฑัณฑิกา คําเงิน
นางฑิฆัมพร กริสดี
นางสาวฑิฆัมพร ดวงภูเมฆ
นางฑิตยา หันชัยศรี
นางฑิติวรรณ กิจแกว
นางฑิทัชชา ไชยเดช
นางณชญาดา บํารุงศรี
นางณฐพร ฉิมพาลี
นางณฐพร ทัพวงศ
นางสาวณฐพร ศรีบูรณ
นางณฐมน ทิพยวงศ
นางณฐมน นุยมา
นางณฐมน บัวระภาสิริ
นางสาวณฐมน ภูกลมกลอม
นางณฐวรรณ วันจิ๋ว
นางณฐา เปรมปรีดิ์
นางสาวณธภัค ไชยสินภัทร
นางสาวณธษา ชุมพล
นางสาวณปภัช บุรานนท
นางณปภัช แสงชวง
นางณพเกา มวลศิริ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๖๘๗
๙๖๘๘
๙๖๘๙
๙๖๙๐
๙๖๙๑
๙๖๙๒
๙๖๙๓
๙๖๙๔
๙๖๙๕
๙๖๙๖
๙๖๙๗
๙๖๙๘
๙๖๙๙
๙๗๐๐
๙๗๐๑
๙๗๐๒
๙๗๐๓
๙๗๐๔
๙๗๐๕
๙๗๐๖
๙๗๐๗
๙๗๐๘
๙๗๐๙
๙๗๑๐
๙๗๑๑
๙๗๑๒

นางณพัฐอร รักษายศ
นางณพิชญา เพชรพิมล
นางณภัค เจริญจิตร
นางสาวณภัคมนต เกตุวิมลสมสิริ
นางณภัชดา สิงคนิภา
นางณภัทร ทิพธนามาศ
นางณภัทร เบลเลอร
นางสาวณภัทร มณีล้ํา
นางสาวณภัทร สหคุณชัย
นางสาวณภัทรชญา กลิ่นน้ําหอม
นางณภัทรารัตน วัฒนานุสิทธิ์
นางสาวณภาวดี วันนู
นางณรรฐวรรณ พิระคํา
นางณรัตนพงค อินตะปาน
นางสาวณริสร นาสมใจ
นางสาวณลีกาญจน ทาคํา
นางสาวณวพร นาคเลื่อน
นางณสิตา อรัญยะพันธุ
นางสาวณสุภา เกตุรามฤทธิ์
นางณหทัย เสมอหนา
นางณอภัย พวงมะลิ
นางณอาภา รวมทรัพย
นางณัจฉรียา เอฟตัน
นางณัจยา วงศดาว
นางณัชชนิดา ฟองอาภา
นางณัชชา เทพจิตร

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗๑๓
๙๗๑๔
๙๗๑๕
๙๗๑๖
๙๗๑๗
๙๗๑๘
๙๗๑๙
๙๗๒๐
๙๗๒๑
๙๗๒๒
๙๗๒๓
๙๗๒๔
๙๗๒๕
๙๗๒๖
๙๗๒๗
๙๗๒๘
๙๗๒๙
๙๗๓๐
๙๗๓๑
๙๗๓๒
๙๗๓๓
๙๗๓๔
๙๗๓๕
๙๗๓๖
๙๗๓๗
๙๗๓๘

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางณัชชา บุญสิริธนา
นางสาวณัชชา พิมพเงิน
นางสาวณัชชา เพทไสย
นางสาวณัชชา วงษคลาย
นางณัชชา อินตะ
นางณัชชารีย ณธีอัครพัฒน
นางสาวณัชธพรรุง มั่งมีชาญชัย
นางณัชยาภา เอี่ยมยัง
นางณัฎฉรียา ศรีหนารถ
นางสาวณัฎฐกานต ดานเมฆพัฒน
นางสาวณัฎฐณิช สะมะจิตร
นางณัฎฐนันท เฑี่ยงอยู
นางณัฎฐนันท พัฒนสวัสดิ์
นางสาวณัฎฐรี พิณพาทย
นางณัฎฐวรรณ หมายมั่น
นางสาวณัฎฐาภรณ พรหมจรรย
นางสาวณัฎฐิณี กระจางแจง
นางณัฎฐินี ฤทธิ์รุง
นางณัฏฐกานต พงษจิรศักดิ์
นางณัฏฐกิจ สุริยะวงษา
นางณัฏฐญาณี เพชรผา
นางสาวณัฏฐฑิกาณณ เกตุคํา
นางสาวณัฏฐณิชชา รินรดาพงศสิริ
นางณัฏฐนันท นนทตุลา
นางสาวณัฏฐนารี ปยะสมบูรณ
นางณัฏฐนิช เตือนใจตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๗๓๙
๙๗๔๐
๙๗๔๑
๙๗๔๒
๙๗๔๓
๙๗๔๔
๙๗๔๕
๙๗๔๖
๙๗๔๗
๙๗๔๘
๙๗๔๙
๙๗๕๐
๙๗๕๑
๙๗๕๒
๙๗๕๓
๙๗๕๔
๙๗๕๕
๙๗๕๖
๙๗๕๗
๙๗๕๘
๙๗๕๙
๙๗๖๐
๙๗๖๑
๙๗๖๒
๙๗๖๓
๙๗๖๔

นางณัฏฐพัชร พั่วพันศรี
นางณัฏฐภรณ กงวงษ
นางณัฏฐมน วงศวันดี
นางณัฏฐฤทัย วิทยาวโรจนกิจ
นางณัฏฐวรรณ สิงหสิริสัจจกุล
นางณัฏฐวรินท บุญราศรี
นางณัฏฐสุมน นันทิชาธนาศิริ
นางณัฏฐฬส พลายเถื่อน
นางณัฏฐา สวยสด
นางสาวณัฏฐา สุขไมตรี
นางณัฏฐาพร ภูผาน
นางสาวณัฏฐาภรณ ตระกูล
นางสาวณัฏฐารัตน ขันชัยทิศ
นางสาวณัฏฐิกา ปญญายศ
นางณัฏฐิญา ครองบุญ
นางณัฏฐิญา คุมตะบุตร
นางณัฏฐิณี ออกกังวาล
นางณัฏฐิยา ชิดนอก
นางณัฏฐิรา บริบูรณ
นางณัฏยา ภาระโข
นางสาวณัฐกมล รักถึง
นางณัฐกมล สารชน
นางณัฐกฤตา จาริยะ
นางณัฐกฤตา เดชะคําภู
นางณัฐกฤตา ธรรมธุระ
นางณัฐกัญญา เกศศรีพงษศา

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗๖๕
๙๗๖๖
๙๗๖๗
๙๗๖๘
๙๗๖๙
๙๗๗๐
๙๗๗๑
๙๗๗๒
๙๗๗๓
๙๗๗๔
๙๗๗๕
๙๗๗๖
๙๗๗๗
๙๗๗๘
๙๗๗๙
๙๗๘๐
๙๗๘๑
๙๗๘๒
๙๗๘๓
๙๗๘๔
๙๗๘๕
๙๗๘๖
๙๗๘๗
๙๗๘๘
๙๗๘๙
๙๗๙๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางณัฐกา คําวัง
นางณัฐกานต แข็งแรง
นางณัฐกานต ดมประโคน
นางณัฐกานต ตั้นไทย
นางณัฐกานต นันตากาศ
นางณัฐกานต บุญสาลี
นางสาวณัฐกานต เพิ่มพูล
นางณัฐกานต มุขมณเฑียร
นางณัฐกานต ลือเลิศ
นางณัฐกานต ศรีทวี
นางณัฐกานต อาทิตยตั้ง
นางณัฐคินี นิลนนท
นางณัฐชมนต วสุโฆษิตภิรมย
นางสาวณัฐชยา เจือจาน
นางสาวณัฐชยา ชมภูรักษ
นางณัฐชยา พยุหกฤษ
นางณัฐชยา เม็นไธสง
นางสาวณัฐชยา ยอดเทพ
นางณัฐชยา วิชาสิทธิ์
นางณัฐชยานันท ตอฤทธิ์
นางณัฐชรีย ภิรมยรักษ
นางณัฐชา คงเพชร
นางณัฐชา จันทรดา
นางสาวณัฐชา ชมภูพงษ
นางณัฐชา มุกดาแสงสวาง
นางณัฐชา วงศชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๗๙๑
๙๗๙๒
๙๗๙๓
๙๗๙๔
๙๗๙๕
๙๗๙๖
๙๗๙๗
๙๗๙๘
๙๗๙๙
๙๘๐๐
๙๘๐๑
๙๘๐๒
๙๘๐๓
๙๘๐๔
๙๘๐๕
๙๘๐๖
๙๘๐๗
๙๘๐๘
๙๘๐๙
๙๘๑๐
๙๘๑๑
๙๘๑๒
๙๘๑๓
๙๘๑๔
๙๘๑๕
๙๘๑๖

นางณัฐชา ศิรินันท
นางณัฐชากร นุชทาโพธิ์
นางณัฐชาดา มวงหวาน
นางณัฐชานันท ฉัตรเกียรติคุณ
นางณัฐชานันท เต็งตนวงศ
นางณัฐชานันท สิริภักดิ์เจริญ
นางสาวณัฐชาสกุล เกษรศรี
นางณัฐฌา อดุลยสุข
นางณัฐญา เจริญพันธุ
นางณัฐญา พงศธุวานนท
นางณัฐญา ศิริชัย
นางณัฐญา เสริมศิลป
นางณัฐฏนันท ชัยสิทธิ์
นางณัฐฐกา มนตทอง
นางสาวณัฐฐรดา จารุรัตนชัยกิติ
นางสาวณัฐฐะวีวรรณ ปานวิลัย
นางณัฐฐิกานต อินณรงค
นางณัฐฐิญา มะนูญาธนพัฒน
นางณัฐฐินันท ขลุดสกุล
นางณัฐฐินันท พึ่งวิทย
นางณัฐฐิยา เพ็งจันทร
นางณัฐณิชา ธรรมราช
นางณัฐณิชา วาตุรัมย
นางณัฐณิชาช บุญมาก
นางณัฐตา หอกุล
นางณัฐติกานต ชาวเหนือ

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๑๗
๙๘๑๘
๙๘๑๙
๙๘๒๐
๙๘๒๑
๙๘๒๒
๙๘๒๓
๙๘๒๔
๙๘๒๕
๙๘๒๖
๙๘๒๗
๙๘๒๘
๙๘๒๙
๙๘๓๐
๙๘๓๑
๙๘๓๒
๙๘๓๓
๙๘๓๔
๙๘๓๕
๙๘๓๖
๙๘๓๗
๙๘๓๘
๙๘๓๙
๙๘๔๐
๙๘๔๑

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวณัฐติญา โยงนิ
นางสาวณัฐทกาญจน ขันอาสา
นางณัฐธกรณ โพธิ์ทอง
นางสาวณัฐธภา ชูเย็น
นางณัฐธยาน เขียวสี
นางณัฐธยาน ดวงแกว
วาที่รอยตรีหญิง ณัฐธยาน
ธนินชวโรจน
นางณัฐธยาน สุวรรณวงษ
นางณัฐธินี โกฎิยี่
นางณัฐธีรา กล่ําแสงใส
นางสาวณัฐนพิน จันทรวรชาต
นางณัฐนพิน สุณะไตรย
นางณัฐนันท แกวสุวรรณ
นางณัฐนันท ชูชีวา
นางสาวณัฐนันท บุญชูชวย
นางณัฐนันท รัตนกร
นางสาวณัฐนาฏ ณ วงศ
นางณัฐนิช เขียวพอ
นางณัฐนิช พรหมปญญา
นางณัฐนิช สอาดพงษ
นางณัฐนิชา อินทนะ
นางสาวณัฐนิชาช อินทรเหมือน
นางณัฐนีพร จันทรสกุล
นางณัฐปภัสร วงษพิทักษ
นางสาวณัฐพร เกษศรีรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๘๔๒
๙๘๔๓
๙๘๔๔
๙๘๔๕
๙๘๔๖
๙๘๔๗
๙๘๔๘
๙๘๔๙
๙๘๕๐
๙๘๕๑
๙๘๕๒
๙๘๕๓
๙๘๕๔
๙๘๕๕
๙๘๕๖
๙๘๕๗
๙๘๕๘
๙๘๕๙
๙๘๖๐
๙๘๖๑
๙๘๖๒
๙๘๖๓
๙๘๖๔
๙๘๖๕
๙๘๖๖
๙๘๖๗

นางสาวณัฐพร นุกูลการ
นางณัฐพร บุญญานุสนธิ์
นางณัฐพร อองเพ็ง
นางณัฐพรรณ จาดยางโทน
นางสาวณัฐพิมล ธรรมสรางกูร
นางณัฐภรณ คมขําหนัก
นางณัฐภรณ ละมุล
นางสาวณัฐภัสสร ทวีอิสราพัชร
นางณัฐภา สําเร็จสุข
นางสาวณัฐมณฑน ทาโสม
นางณัฐมน พึ่งอาศัย
นางณัฐมล กลิ่นหอม
นางณัฐยา เจียมผักแวน
นางณัฐยา ศรีพะเนิน
นางสาวณัฐยา สะทองเทียน
นางณัฐยา สุรศรีสรรค
นางณัฐรดา สาลี
นางณัฐรินทร อัครพัฒนเมธา
นางณัฐรี รัศมีจันทร
นางณัฐรียวรรณ ศรียะลา
นางณัฐรุจา ศรีคํา
นางณัฐวดี บุญยิ้ม
นางณัฐวดี ประทุมวัน
นางสาวณัฐวดี รักษาภักดี
นางสาวณัฐวรรณ ขนชัยภูมิ
นางณัฐวรรณ วณิชวิชากรกิจ

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๖๘
๙๘๖๙
๙๘๗๐
๙๘๗๑
๙๘๗๒
๙๘๗๓
๙๘๗๔
๙๘๗๕
๙๘๗๖
๙๘๗๗
๙๘๗๘
๙๘๗๙
๙๘๘๐
๙๘๘๑
๙๘๘๒
๙๘๘๓
๙๘๘๔
๙๘๘๕
๙๘๘๖
๙๘๘๗
๙๘๘๘
๙๘๘๙
๙๘๙๐
๙๘๙๑
๙๘๙๒
๙๘๙๓

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวณัฐวรรณ วิศิษฎศักดิ์
นางสาวณัฐวรรณ เสตะกลัมพ
นางณัฐวิกา เข็มพันธ
นางณัฐวิภา สาริพันธ
นางสาวณัฐวี เซี่ยวชูศักดิ์
นางสาวณัฐสุรางค สมแสง
นางสาวณัฐอนงค มาตราเงิน
นางณัฐอร สุวรรณสิงห
นางณัฐา จิตไชยรักษ
นางณัฐาพร มูลมี
นางณัฐิกา ครองบุญ
นางสาวณัฐิดา วงษสายตา
นางสาวณัฐิดารัตน อินทิแสน
นางสาวณัฐิยา โพธาราม
นางณัฐิยา มาสิงห
นางณัฐิรา แกวงาม
นางณัตตยา ถนอมเงิน
นางสาวณัศยชนก สุวรรณมณี
นางณัสมชา ศาลกลาง
นางณาตยา ปญญา
นางณาตยา สุริยปราการ
นางสาวณิชกัญจน อุรเคนทรเนตร
นางณิชกานต เจียมศิริ
นางณิชกานต เพชรรักษา
นางณิชกานต สารทอง
นางณิชกานต หาโคตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๘๙๔
๙๘๙๕
๙๘๙๖
๙๘๙๗
๙๘๙๘
๙๘๙๙
๙๙๐๐
๙๙๐๑
๙๙๐๒
๙๙๐๓
๙๙๐๔
๙๙๐๕
๙๙๐๖
๙๙๐๗
๙๙๐๘
๙๙๐๙
๙๙๑๐
๙๙๑๑
๙๙๑๒
๙๙๑๓
๙๙๑๔
๙๙๑๕
๙๙๑๖
๙๙๑๗
๙๙๑๘
๙๙๑๙

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางณิชกุล ปริญรัมย
นางณิชกุล วงศสุวรรณ
นางณิชชิศา แกวนิตย
นางสาวณิชญารัตน วงศประเสริฐ
นางณิชนันทน อาตวงษ
นางณิชมน ตายจันทร
นางณิชา อาจเดช
นางสาวณิชากมล บุญเทเวศร
นางสาวณิชากร นววรพันธุ
นางสาวณิชากร นึกหลีก
นางณิชากร พลเวียง
นางณิชากร ยศอาลัย
นางณิชากร สงวนกลิ่น
นางณิชาฒ สุกรี
นางณิชาภัทร กองแกว
นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง
นางณิชาภัทร นาคนาคา
นางณิชาภัทร ราชนิยม
นางณิชาภัทร ศรีสุระ
นางสาวณิชาภัทร พลดร
นางสาวณิชาภา สวางรัตน
นางสาวณิชาภา อินทรพวง
นางณิชารัศม อัครเลิศภิญโญ
นางณิชารีย สุมะนา
นางณิฏาญา สังขสัญญา
นางสาวณิธินันท ปทมาวิไล

๙๙๒๐
๙๙๒๑
๙๙๒๒
๙๙๒๓
๙๙๒๔
๙๙๒๕
๙๙๒๖
๙๙๒๗
๙๙๒๘
๙๙๒๙
๙๙๓๐
๙๙๓๑
๙๙๓๒
๙๙๓๓
๙๙๓๔
๙๙๓๕
๙๙๓๖
๙๙๓๗
๙๙๓๘
๙๙๓๙
๙๙๔๐
๙๙๔๑
๙๙๔๒
๙๙๔๓
๙๙๔๔
๙๙๔๕

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางณิรชา ทิณพัฒน
นางณิรัชฌา กานกายันต
นางณิรัญชญา กอมณี
นางณีรนุช เยื่อใย
นางสาวณีระชา โพธิ์บัว
นางณุกานดา ธรรมโกฎิ์
นางสาวณุจริณ ลุนพิลา
นางณุภัทรณีย ทัศเกตุ
นางเณตรา ชุมศรี
นางเณรัชรา กานจักร
นางเณศรา ยานะสาร
นางโณรี เงินเลี่ยม
นางดณษภร ผิวขาว
นางดนตรี ดวงสม
นางสาวดนิตา ดีหลา
นางดนุลภา ธรรมเกษตร
นางสาวดรณี วงศสวาง
นางดรรชนี แกวทวี
นางดรรชนีย อนมณี
นางดรัญภรัท งามสมบัติ
นางดรุณี แกวเรือง
นางดรุณี เขตคาม
นางสาวดรุณี จันสุตะ
นางดรุณี จิตขาว
นางสาวดรุณี ชวาลารัตน
นางดรุณี ไชยสาร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๙๔๖
๙๙๔๗
๙๙๔๘
๙๙๔๙
๙๙๕๐
๙๙๕๑
๙๙๕๒
๙๙๕๓
๙๙๕๔
๙๙๕๕
๙๙๕๖
๙๙๕๗
๙๙๕๘
๙๙๕๙
๙๙๖๐
๙๙๖๑
๙๙๖๒
๙๙๖๓
๙๙๖๔
๙๙๖๕
๙๙๖๖
๙๙๖๗
๙๙๖๘
๙๙๖๙
๙๙๗๐
๙๙๗๑

นางดรุณี ดะเซ็ง
นางดรุณี ตาตะมิ
นางดรุณี เตชะตา
นางดรุณี ธรรมเจริญ
นางดรุณี นิมุ
นางดรุณี เนตรพล
นางดรุณี บุณยรัตพันธุ
นางสาวดรุณี ภัทรโภคิน
นางดรุณี รักเกียรติวินัย
นางดรุณี ราชพัฒน
นางดรุณี ริเดชพันธ
นางดรุณี เรืองฤทธิ์
นางสาวดรุณี วัฒฐานะ
นางดรุณี เวทะธรรม
นางดรุณี สิงหศักดิ์
นางดรุณี สิงหสวัสดิ์
นางดรุณี เสมอภาค
นางดรุณี แสนสวาท
นางสาวดรุณี อาจปรุ
นางดลใจ ทันใจ
นางดลนภา พุมพุฒ
นางสาวดลนภา มีเกาะ
นางดลพร โพธิ์จันทร
นางดลพร สุวรรณบุตร
นางดลพรรธน ศิริมาศพิทักษ
นางดลฤดี โสภากันต

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙๗๒
๙๙๗๓
๙๙๗๔
๙๙๗๕
๙๙๗๖
๙๙๗๗
๙๙๗๘
๙๙๗๙
๙๙๘๐
๙๙๘๑
๙๙๘๒
๙๙๘๓
๙๙๘๔
๙๙๘๕
๙๙๘๖
๙๙๘๗
๙๙๘๘
๙๙๘๙
๙๙๙๐
๙๙๙๑
๙๙๙๒
๙๙๙๓
๙๙๙๔
๙๙๙๕
๙๙๙๖
๙๙๙๗

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางดลฤดี โสภาวัง
นางดลฤดี อินทรฉ่ํา
นางดลหทัย ทรัพยประเสริฐ
นางดลหทัย วงศเทพบุตร
นางสาวดวงกมล เกื้อมิตร
นางดวงกมล เบญจกุล
นางดวงกมล พรพลานามัย
นางดวงกมล เพ็ชรพรหม
นางสาวดวงกมล มุกดา
นางดวงกมล เมืองดวง
นางดวงแกว ตุมคํา
นางดวงแกว ลิ้มเจริญพรชัย
นางดวงแกว สุขเกษม
นางสาวดวงแข คําศรีสุข
นางสาวดวงแข ชุมพล
นางดวงแข นนทชัยธีรกุล
นางดวงแข สุขเกษม
นางดวงแข สุขเจริญ
นางดวงงา บารน
นางดวงจันทร กาละ
นางดวงจันทร เคารพ
นางดวงจันทร จันทะมาลา
นางดวงจันทร เตียตระกูล
นางสาวดวงจันทร นามแสง
นางดวงจันทร นาวงหา
นางสาวดวงจันทร บานทรงกิจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๙๙๘
๙๙๙๙
๑๐๐๐๐
๑๐๐๐๑
๑๐๐๐๒
๑๐๐๐๓
๑๐๐๐๔
๑๐๐๐๕
๑๐๐๐๖
๑๐๐๐๗
๑๐๐๐๘
๑๐๐๐๙
๑๐๐๑๐
๑๐๐๑๑
๑๐๐๑๒
๑๐๐๑๓
๑๐๐๑๔
๑๐๐๑๕
๑๐๐๑๖
๑๐๐๑๗
๑๐๐๑๘
๑๐๐๑๙
๑๐๐๒๐
๑๐๐๒๑
๑๐๐๒๒
๑๐๐๒๓

นางดวงจันทร ปลื้มจิตร
นางสาวดวงจันทร ภูยาดาว
นางดวงจันทร ยวงสุวรรณ
นางดวงจันทร โลหาวุธ
นางดวงจันทร ศรีระอุดม
นางดวงจันทร สลีวงศ
นางสาวดวงจันทร เสียงใส
นางดวงจันทร แสงน้ํา
นางดวงจันทร อภิรัตนมนตรี
นางดวงจิต เหลาพร
นางดวงใจ ขุนแกว
นางดวงใจ จงพาภพ
นางดวงใจ จําปาทอง
นางดวงใจ จิตรามาศ
นางสาวดวงใจ จีระวัฒนากิจ
นางดวงใจ จุติมา
นางดวงใจ เจือจันทร
นางดวงใจ ชุมมี
นางสาวดวงใจ ชูตระกูล
นางสาวดวงใจ ถวิลไพร
นางดวงใจ นนธิ
นางดวงใจ ประชารัตน
นางสาวดวงใจ ปราบงูเหลือม
นางดวงใจ พรมสันเทียะ
นางดวงใจ พัฒเพ็ง
นางดวงใจ ภูผาน

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐๒๔
๑๐๐๒๕
๑๐๐๒๖
๑๐๐๒๗
๑๐๐๒๘
๑๐๐๒๙
๑๐๐๓๐
๑๐๐๓๑
๑๐๐๓๒
๑๐๐๓๓
๑๐๐๓๔
๑๐๐๓๕
๑๐๐๓๖
๑๐๐๓๗
๑๐๐๓๘
๑๐๐๓๙
๑๐๐๔๐
๑๐๐๔๑
๑๐๐๔๒
๑๐๐๔๓
๑๐๐๔๔
๑๐๐๔๕
๑๐๐๔๖
๑๐๐๔๗
๑๐๐๔๘
๑๐๐๔๙

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางดวงใจ มิทราวงศ
นางดวงใจ วงศสวางพานิช
นางดวงใจ ศิริภิรมย
นางดวงใจ สังฆะวัน
นางดวงใจ สุระทัด
นางดวงใจ สุวรรณศรี
นางดวงฉัตร ศรีพิเชฐกุล
นางสาวดวงดารา สมบัติมาก
นางดวงดาว เรทนู
นางดวงดาว เรือนอินทร
นางดวงดาว ศุภรัตน
นางสาวดวงดาว สานสิงห
นางสาวดวงดาว หาญทนงค
นางดวงดี สุทธี
นางดวงเดือน ไกรเทพ
นางดวงเดือน คุณยศยิ่ง
นางดวงเดือน จตุราบัณฑิต
นางดวงเดือน จอรจันทร
นางดวงเดือน จันทรทอง
นางดวงเดือน จันทรนพ
นางดวงเดือน ใจภักดี
นางดวงเดือน ชูโชติ
นางดวงเดือน นาคทรัพย
นางดวงเดือน บุญใส
นางดวงเดือน บุตรดีสุวรรณ
นางดวงเดือน พรมมาลี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๐๕๐
๑๐๐๕๑
๑๐๐๕๒
๑๐๐๕๓
๑๐๐๕๔
๑๐๐๕๕
๑๐๐๕๖
๑๐๐๕๗
๑๐๐๕๘
๑๐๐๕๙
๑๐๐๖๐
๑๐๐๖๑
๑๐๐๖๒
๑๐๐๖๓
๑๐๐๖๔
๑๐๐๖๕
๑๐๐๖๖
๑๐๐๖๗
๑๐๐๖๘
๑๐๐๖๙
๑๐๐๗๐
๑๐๐๗๑
๑๐๐๗๒
๑๐๐๗๓
๑๐๐๗๔
๑๐๐๗๕

นางดวงเดือน พิมพา
นางดวงเดือน พุทธา
นางสาวดวงเดือน มูลกลาง
นางสาวดวงเดือน รื่นนาค
นางดวงเดือน ละมูล
นางดวงตะวัน หวันแดง
นางดวงตา เข็มทอง
นางดวงตา คําแสนหมื่น
นางดวงตา ศรีสุทโธ
นางดวงตา เสาวโรนุพันธุ
นางดวงนภา ทาแกว
นางดวงเนตร ใจชัยภูมิ
นางดวงเนตร ชนะชัย
นางดวงเนตร เชื้อวิเศษ
นางสาวดวงเนตร อองละออ
นางดวงเนตร อังกุรวิโรจน
นางดวงเนตร หอมฤทธิ์
นางดวงประทีป เกิดชา
นางดวงผกา สุชาติพงศ
นางสาวดวงพร กีรติตระกูล
นางดวงพร เกษร
นางดวงพร คงแกว
นางดวงพร ถีรสวัสดิ์
นางดวงพร เนียมคง
นางดวงพร บุญสงค
นางดวงพร เพ็ชรฉกรรจ

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐๗๖
๑๐๐๗๗
๑๐๐๗๘
๑๐๐๗๙
๑๐๐๘๐
๑๐๐๘๑
๑๐๐๘๒
๑๐๐๘๓
๑๐๐๘๔
๑๐๐๘๕
๑๐๐๘๖
๑๐๐๘๗
๑๐๐๘๘
๑๐๐๘๙
๑๐๐๙๐
๑๐๐๙๑
๑๐๐๙๒
๑๐๐๙๓
๑๐๐๙๔
๑๐๐๙๕
๑๐๐๙๖
๑๐๐๙๗
๑๐๐๙๘
๑๐๐๙๙
๑๐๑๐๐
๑๐๑๐๑

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางดวงพร เพ็ชรดอน
นางดวงพร รอดคุม
นางดวงพร ราชสมบูรณ
นางดวงพร วงศดาว
นางดวงพร วองสุนทร
นางสาวดวงพร สุนทรโมฬี
นางสาวดวงพิกุล ชัยวร
นางดวงมณี กสิพรอง
นางดวงมณี ชัยสนาม
นางสาวดวงมณี หลีพันธุ
นางดวงรักษ ณัฐครบุรี
นางสาวดวงรัตน กวดกิจการ
นางดวงรัตน คําหวาแกว
นางดวงรัตน ชัยกาวิล
นางดวงรัตน ดวงดี
นางดวงรัตน ดียา
นางดวงรัตน โตงิ้ว
นางสาวดวงรัตน ทองศรีกัน
นางดวงรัตน ปอมไชยา
นางดวงรัตน วงศสวางศิริ
นางดวงรัตน สบายยิ่ง
นางดวงฤดี แกวเสถียร
นางดวงฤดี ยอดบุดดี
นางดวงฤดี ลีลาวรกุล
นางดวงฤดี วัฒนรัตน
นางดวงฤดี แสงไกร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๑๐๒
๑๐๑๐๓
๑๐๑๐๔
๑๐๑๐๕
๑๐๑๐๖
๑๐๑๐๗
๑๐๑๐๘
๑๐๑๐๙
๑๐๑๑๐
๑๐๑๑๑
๑๐๑๑๒
๑๐๑๑๓
๑๐๑๑๔
๑๐๑๑๕
๑๐๑๑๖
๑๐๑๑๗
๑๐๑๑๘
๑๐๑๑๙
๑๐๑๒๐
๑๐๑๒๑
๑๐๑๒๒
๑๐๑๒๓
๑๐๑๒๔
๑๐๑๒๕
๑๐๑๒๖
๑๐๑๒๗

นางดวงฤทัย จินดาหลวง
นางดวงฤทัย ทองแกวเกิด
นางดวงฤทัย ปนนาวิน
นางดวงฤทัย ราวะรินทร
นางดวงสมร คําเงิน
นางสาวดวงสมร อินตะ
นางดวงหทัย แผนทอง
นางดวงอุไร สระเพ็ชร
นางดอกจันทร สุทธิบริบาล
นางสาวดอกไม ขาวศรี
นางดอกไม คําแยม
นางดอกไม จันทรภู
นางดอกไม เจริญชัย
นางดอกไม ทองชัย
นางสาวดอกไม ทองพันธ
นางดอกไม บุตตะกะ
นางดอกไม รอดพันธ
นางสาวดอกรัก สมบัติหลาย
นางดอกรัก สายวงศปญญา
นางดอกรัก อรัญถิตย
นางดอกออ ชัยรัตน
นางดอกออ เหลืองไทย
นางดัชนี จํารัสพันธุ
นางดัชนี สาทกลาง
นางดัชนี สิทธิโสภา
นางดัชนีย แสงอุทัย

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๑๒๘
๑๐๑๒๙
๑๐๑๓๐
๑๐๑๓๑
๑๐๑๓๒
๑๐๑๓๓
๑๐๑๓๔
๑๐๑๓๕
๑๐๑๓๖
๑๐๑๓๗
๑๐๑๓๘
๑๐๑๓๙
๑๐๑๔๐
๑๐๑๔๑
๑๐๑๔๒
๑๐๑๔๓
๑๐๑๔๔
๑๐๑๔๕
๑๐๑๔๖
๑๐๑๔๗
๑๐๑๔๘
๑๐๑๔๙
๑๐๑๕๐
๑๐๑๕๑
๑๐๑๕๒
๑๐๑๕๓

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวดานุวัลย ชุณหวงศสนิท
นางดาพวัลย บุญมี
นางดารณี คุณอนันต
นางสาวดารณี ไชยเชษฐ
นางดารณี ทองบอ
นางดารณี ธรรมรงรัตน
นางดารณี บุญสุย
นางดารณี วิลามาศ
นางสาวดารณี ศักดิ์แสนศิลป
นางดารณี หมวกกุล
นางดารณี ใหญกวาวงศ
นางดารณีย ตางสี
นางดารัตน สังแดหวา
นางดารา ไกรแกว
นางดารา สิทธิเดชากุล
นางดารา สุดชาดี
นางดารา เสนาสุธรรม
นางสาวดารากุล ชุมปญญา
นางดารากูล บัวสาย
นางสาวดาราณี เทพสุคนธ
นางดาราณี โพธิ์ไทร
นางดาราพร ทองมหา
นางสาวดาราพร มุขภู
นางสาวดาราพร วงศสวาง
นางสาวดารารัตน ขัตติยากุล
นางดารารัตน ชิณเฮือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๑๕๔
๑๐๑๕๕
๑๐๑๕๖
๑๐๑๕๗
๑๐๑๕๘
๑๐๑๕๙
๑๐๑๖๐
๑๐๑๖๑
๑๐๑๖๒
๑๐๑๖๓
๑๐๑๖๔
๑๐๑๖๕
๑๐๑๖๖
๑๐๑๖๗
๑๐๑๖๘
๑๐๑๖๙
๑๐๑๗๐
๑๐๑๗๑
๑๐๑๗๒
๑๐๑๗๓
๑๐๑๗๔
๑๐๑๗๕
๑๐๑๗๖
๑๐๑๗๗
๑๐๑๗๘
๑๐๑๗๙

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวดารารัตน เทพมาศ
นางดารารัตน บุตรทุมพันธ
นางสาวดารารัตน อินตะปญญา
นางดารารัตน อินตะสิน
นางดาราวรรณ บุญจันทรดา
นางดาราวรรณ พึ่งประสพ
นางดาราวรรณ รจพจน
นางดาริณี กาญจนเตมีย
นางดาริน บุญพรมมา
นางสาวดารินทร พลวารินทร
นางดารุณี แกมทับทิม
นางดารุณี จันธิมา
นางดารุณี ดวงวงษา
นางดารุณี เดชสุข
นางสาวดารุณี พละเลิศ
นางดารุณี มานะศรี
นางดารุณี เสี้ยวเส็ง
นางดาเรศ จิตรัตน
นางดาเรศ พิมลา
นางดาว เปยนาค
นางดาวดี โฉมฉลวย
นางดาวนิด ใบคํา
นางดาวประกาย ไชยวงศ
นางดาวรุง ตาลเพชร
นางสาวดาวรุง เถียรทวี
นางสาวดาวรุง มากขุนทด

๑๐๑๘๐
๑๐๑๘๑
๑๐๑๘๒
๑๐๑๘๓
๑๐๑๘๔
๑๐๑๘๕
๑๐๑๘๖
๑๐๑๘๗
๑๐๑๘๘
๑๐๑๘๙
๑๐๑๙๐
๑๐๑๙๑
๑๐๑๙๒
๑๐๑๙๓
๑๐๑๙๔
๑๐๑๙๕
๑๐๑๙๖
๑๐๑๙๗
๑๐๑๙๘
๑๐๑๙๙
๑๐๒๐๐
๑๐๒๐๑
๑๐๒๐๒
๑๐๒๐๓
๑๐๒๐๔
๑๐๒๐๕

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางดาวรุง อินทนนท
นางสาวดาวเรือง ธิสารสังข
นางดาวเรือง นมัสโก
นางสาวดาวเรือง พละทรัพย
นางดาวเรือง วงศภาคํา
นางดาวเรือง สองแสง
นางดาวลอย ครุฑอินทร
นางดาวลอย อํานวยผล
นางดาววรรณ ฤทธิแผลง
นางดาวหลง บุญญะฤทธิ์
นางดาสิริ ติดชัยภูมิ
นางดาหวัน รังษิมาศ
นางดาหวัน สีสันท
นางดาหวัน อุดมทรัพย
นางสาวดํารงค แครงกลาง
นางดิศราพร จุทอง
นางสาวดุจคณิศร คงเมือง
นางดุจดาว นุชนุม
นางดุจเดือน สุดประเสริฐ
นางสาวดุจฤดี ศรีทอนสุด
นางดุษฎา คงพานิช
นางดุษฎี แกวแยม
นางดุษฎี จุลกะนาค
นางสาวดุษฎี ทองปากน้ํา
นางดุษฎี ยุระไชย
นางสาวดุษฎี วัฒนคามินทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๒๐๖
๑๐๒๐๗
๑๐๒๐๘
๑๐๒๐๙
๑๐๒๑๐
๑๐๒๑๑
๑๐๒๑๒
๑๐๒๑๓
๑๐๒๑๔
๑๐๒๑๕
๑๐๒๑๖
๑๐๒๑๗
๑๐๒๑๘
๑๐๒๑๙
๑๐๒๒๐
๑๐๒๒๑
๑๐๒๒๒
๑๐๒๒๓
๑๐๒๒๔
๑๐๒๒๕
๑๐๒๒๖
๑๐๒๒๗
๑๐๒๒๘
๑๐๒๒๙
๑๐๒๓๐
๑๐๒๓๑

นางดุษฎี แสงวารินทร
นางสาวดุษฎี อินทุยศ
นางสาวดุษณี ปุยะติ
นางสาวดุษดี วัฒนพานิช
นางดุสิดา ไชยสวัสดิ์
นางดุสิดา ศรีเมือง
นางสาวดุสิต เกยจอหอ
นางดุสิตา แขงเพ็ญแข
นางสาวดุสิตา หงษรอน
นางเด็ดดวง ดานวันดี
นางเดนจันทร ชนะวรรโณ
นางเดือนกวี ทองกอน
นางสาวเดือนฉาย ชารีผาย
นางเดือนฉาย ถี่กระโทก
นางเดือนฉาย รอดปนนา
นางสาวเดือนฉาย ลอมเขตร
นางเดือนฉาย สุวรรณมุสิก
นางเดือนเต็ม ดอกดวง
นางเดือนนภา ผลมาตย
นางเดือนนภา พรมชน
นางสาวเดือนนภา ยะมา
นางเดือนเพ็ญ คุมภัย
นางเดือนเพ็ญ ใจสี
นางเดือนเพ็ญ ดุษฎีอภิชน
นางเดือนเพ็ญ เดชมาก
นางเดือนเพ็ญ ทองขาน

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒๓๒
๑๐๒๓๓
๑๐๒๓๔
๑๐๒๓๕
๑๐๒๓๖
๑๐๒๓๗
๑๐๒๓๘
๑๐๒๓๙
๑๐๒๔๐
๑๐๒๔๑
๑๐๒๔๒
๑๐๒๔๓
๑๐๒๔๔
๑๐๒๔๕
๑๐๒๔๖
๑๐๒๔๗
๑๐๒๔๘
๑๐๒๔๙
๑๐๒๕๐
๑๐๒๕๑
๑๐๒๕๒
๑๐๒๕๓
๑๐๒๕๔
๑๐๒๕๕
๑๐๒๕๖
๑๐๒๕๗

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเดือนเพ็ญ ธนาพงศ
นางเดือนเพ็ญ นิมิตอังกูร
นางสาวเดือนเพ็ญ เนียรมงคล
นางเดือนเพ็ญ เมยกําเนิด
นางเดือนเพ็ญ รัตนวิมล
นางเดือนเพ็ญ ศรีวิเศษ
นางเดือนเพ็ญ สามงามนอย
นางเดือนเพ็ญ สายฟา
นางสาวเดือนเพ็ญ สุระภา
นางเดือนเพ็ญ โสดาวิชิต
นางเดือนเพ็ญ อเนกะเวียง
นางเดือนเพ็ญ อภิวงค
นางแดงตอย ปนทอง
นางตติญา มงคลแสน
นางตติยา ครองนุช
นางตติยา อุนศิริ
นางตรงจิต บุญปก
นางตรัยรัตน ขยันกิจ
นางตรีชฎา แดนขนบ
นางตรีชฎา ถาวรมาศ
นางตรีทิพ เพิ่มพูนผล
นางตรีนุช ภพพินิจ
นางตรีนุช สมแกว
นางตรีพิธพรรณ บุญสุวรรณ
นางตรียาพร พิบูลย
นางสาวตรึงใจ เกียรติกิตติกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๒๕๘
๑๐๒๕๙
๑๐๒๖๐
๑๐๒๖๑
๑๐๒๖๒
๑๐๒๖๓
๑๐๒๖๔
๑๐๒๖๕
๑๐๒๖๖
๑๐๒๖๗
๑๐๒๖๘
๑๐๒๖๙
๑๐๒๗๐
๑๐๒๗๑
๑๐๒๗๒
๑๐๒๗๓
๑๐๒๗๔
๑๐๒๗๕
๑๐๒๗๖
๑๐๒๗๗
๑๐๒๗๘
๑๐๒๗๙
๑๐๒๘๐
๑๐๒๘๑
๑๐๒๘๒
๑๐๒๘๓

นางตรึงใจ สุขบูรณ
นางตวงพร วงษนิกร
นางตวงรัตน ตั้งฐานานุศักดิ์
นางตวงรัตน สาขะจันทร
นางสาวตองใจ คลองตา
นางตอฮีเราะ มาหะมะ
นางตันติวรรณ แสงแกว
นางตันหยง คานอําไพ
นางติณภรณ อนุกูล
นางตุมแกว ทองแสง
นางตุลาพร ประดับศรี
นางตุลาลักษณ วันแสน
นางเต็มดวง ชาญฤทธิ์
นางเต็มดวง ปราณี
นางเต็มนภา รุงวิริยะวงศ
นางเต็มศิริ วงษราชบุตร
นางสาวเต็มสิริ เฉลาภักตร
นางเติมทรัพย รังคสุข
นางเติมสิน นัดกลิ่น
นางเตือน สรอยจิต
นางเตือนจิตต ศรีอนันต
นางเตือนจิตร เดชพรหม
นางเตือนจิตร ทันวงษ
นางเตือนใจ เกงตรง
นางเตือนใจ เคนโยธา
นางเตือนใจ จอยภูเขียว

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒๘๔
๑๐๒๘๕
๑๐๒๘๖
๑๐๒๘๗
๑๐๒๘๘
๑๐๒๘๙
๑๐๒๙๐
๑๐๒๙๑
๑๐๒๙๒
๑๐๒๙๓
๑๐๒๙๔
๑๐๒๙๕
๑๐๒๙๖
๑๐๒๙๗
๑๐๒๙๘
๑๐๒๙๙
๑๐๓๐๐
๑๐๓๐๑
๑๐๓๐๒
๑๐๓๐๓
๑๐๓๐๔
๑๐๓๐๕
๑๐๓๐๖
๑๐๓๐๗
๑๐๓๐๘
๑๐๓๐๙

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเตือนใจ จันทรไสย
นางเตือนใจ จันทวี
นางสาวเตือนใจ ใจสิงห
นางสาวเตือนใจ เฉลิมชาติ
นางเตือนใจ เชื้อประดิษฐ
นางเตือนใจ ณ รังษี
นางเตือนใจ ดวงละมาย
นางเตือนใจ แดงนํา
นางเตือนใจ ตรโนดม
นางเตือนใจ ตรีบุบผา
นางเตือนใจ เติมทรัพย
นางเตือนใจ ถิ่นขาม
นางเตือนใจ เนตรทอง
นางเตือนใจ บุญพา
นางเตือนใจ บุตรโต
นางเตือนใจ ปงแกว
นางเตือนใจ ประกอบเที่ยง
นางเตือนใจ พรมมี
นางเตือนใจ โพธิ์ทอง
นางเตือนใจ มลแกว
นางเตือนใจ ยอดบุญเฮียง
นางเตือนใจ วังภูงา
นางเตือนใจ วัฒนะมหาตม
นางเตือนใจ ศรีกาญจน
นางเตือนใจ ศรีหาคลัง
นางเตือนใจ สัจจวิมลกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๓๑๐
๑๐๓๑๑
๑๐๓๑๒
๑๐๓๑๓
๑๐๓๑๔
๑๐๓๑๕
๑๐๓๑๖
๑๐๓๑๗
๑๐๓๑๘
๑๐๓๑๙
๑๐๓๒๐
๑๐๓๒๑
๑๐๓๒๒
๑๐๓๒๓
๑๐๓๒๔
๑๐๓๒๕
๑๐๓๒๖
๑๐๓๒๗
๑๐๓๒๘
๑๐๓๒๙
๑๐๓๓๐
๑๐๓๓๑
๑๐๓๓๒
๑๐๓๓๓
๑๐๓๓๔
๑๐๓๓๕

หนา ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางเตือนใจ สัจวาท
นางสาวเตือนใจ สิงหคํา
นางเตือนใจ แสงกิตติกุล
นางเตือนใจ หนูแกว
นางเตือนใจ เหมโส
นางสาวเตือนใจ อยูเปนสุข
นางไตรรัตน ฉลวยศิริเลิศ
นางถนอม จันทรศรี
นางถนอม ไชยเพศ
นางสาวถนอม ทองพันชั่ง
นางถนอม เปลี่ยนปราณ
นางสาวถนอม ศิริแจม
นางถนอม สีนาค
นางถนอม หลีลวน
นางถนอมเกียรติ ศรีชัยเชิด
นางถนอมจิต ดอนดี
นางถนอมทรัพย วงศนุกูล
นางสาวถนอมวรรณ เต็มราม
นางถนอมศรี แคนยุกต
วาที่รอยตรีหญิง ถนอมศรี ไชยชนะ
นางถนอมศรี บัวลอยลม
นางถนอมศรี มหา
นางถนอมศรี ศรีฉ่ํา
นางถนอมศรี เสนียศรีสกุล
นางถนอมศิลป บุญพิมพ
นางถนอมสิน เกตจูม

๑๐๓๓๖
๑๐๓๓๗
๑๐๓๓๘
๑๐๓๓๙
๑๐๓๔๐
๑๐๓๔๑
๑๐๓๔๒
๑๐๓๔๓
๑๐๓๔๔
๑๐๓๔๕
๑๐๓๔๖
๑๐๓๔๗
๑๐๓๔๘
๑๐๓๔๙
๑๐๓๕๐
๑๐๓๕๑
๑๐๓๕๒
๑๐๓๕๓
๑๐๓๕๔
๑๐๓๕๕
๑๐๓๕๖
๑๐๓๕๗
๑๐๓๕๘
๑๐๓๕๙
๑๐๓๖๐
๑๐๓๖๑

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางถนอมสิน ชัยชนะ
นางถนัดศรี ทัดเที่ยง
นางถวิกรณ แกวสุพรรณ
นางถวิล นุชดารา
นางถวิลย ตันทอง
นางถาวร แดงเอียด
นางถาวรี ไชยรัตน
นางสาวถาวรี ถนัดธนูศิลป
นางถิรญา ตรีพงษ
นางถิรดา ทองแสน
นางถิรดา ศรีรันต
นางถิรวรรณ ใจบุญนอก
นางเถลิง มั่นวงศ
นางเถาวัลย โกเม
นางทนงศรี พิมพสมแดง
นางสาวทยุตา สวางเนตรนิล
นางทรงกมล กุลกาญจนาภิบาล
นางทรงโฉม ศิริ
นางทรงพร เสาแกว
นางสาวทรงภัทร พงษกสิเทวินท
นางทรงรัตน แซจึง
นางทรงรัตน มูลหลา
นางทรงวาด วิราฑูรย
นางทรงศรี กันทะ
นางทรงศรี ชุนงาม
นางทรงศรี พูลเพิ่มสิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๓๖๒
๑๐๓๖๓
๑๐๓๖๔
๑๐๓๖๕
๑๐๓๖๖
๑๐๓๖๗
๑๐๓๖๘
๑๐๓๖๙
๑๐๓๗๐
๑๐๓๗๑
๑๐๓๗๒
๑๐๓๗๓
๑๐๓๗๔
๑๐๓๗๕
๑๐๓๗๖
๑๐๓๗๗
๑๐๓๗๘
๑๐๓๗๙
๑๐๓๘๐
๑๐๓๘๑
๑๐๓๘๒
๑๐๓๘๓
๑๐๓๘๔
๑๐๓๘๕
๑๐๓๘๖

นางทรงศรี วงศสุฤทธิ์
นางทรงศรี วิชัย
นางทรงศิริ อุนพานิชย
นางทรงสุดา วงศประทุม
นางทรรศนีย บรรเทา
นางทรรศพร สีหาเสน
วาที่รอยตรีหญิง ทรรศวรรณ
จันทรแดง
นางทรัพย สยามล
นางทรัพยเจริญ พันธขะวงค
นางทรายงาม มหาวงศนันท
นางทรายทอง บุญโญ
นางทรายทอง ฤกษเปลี่ยน
นางทวินันท ชูศรีโฉม
นางทวี ชูกําแพง
นางสาวทวีทรัพย ไทยสุริยะ
นางทวีป เกตุเนียม
นางทวีพร ฉลองแดน
นางทวีพร บุตรพรม
นางทวีพร ฟูวงษ
นางทวีพร โยเอนเซน
นางสาวทวีพร วงศแกว
นางทวีพร อาจสนาม
นางทวีภูมิ ฤทธิ์มหา
นางทวีรัชต ถนอมรอด
นางสาวทวีรัสมิ์ วิริยะสุทธิ

หนา ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓๘๗
๑๐๓๘๘
๑๐๓๘๙
๑๐๓๙๐
๑๐๓๙๑
๑๐๓๙๒
๑๐๓๙๓
๑๐๓๙๔
๑๐๓๙๕
๑๐๓๙๖
๑๐๓๙๗
๑๐๓๙๘
๑๐๓๙๙
๑๐๔๐๐
๑๐๔๐๑
๑๐๔๐๒
๑๐๔๐๓
๑๐๔๐๔
๑๐๔๐๕
๑๐๔๐๖
๑๐๔๐๗
๑๐๔๐๘
๑๐๔๐๙
๑๐๔๑๐
๑๐๔๑๑
๑๐๔๑๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวทวีวรรณ บัวชวย
นางทศพร บุตรสุริย
นางทศพร สุขทองเสง
นางทศมาส สําโรง
นางสาวทศรัตน บุญตา
นางทศวรรณ พันธุคา
นางทสภร มั่นวงศ
นางสาวทองแข อุนเรือน
นางทองคํา แกวกุดฉิม
นางทองคํา ประทุม
นางทองเงิน เตียงโรจนรัตน
นางสาวทองจันทร นามตะ
นางทองจันทร ปะสีรัมย
นางทองจันทร สลักคํา
นางทองจันทร เหลาราช
นางทองดี จุลไชย
นางทองทรัพย พรมโชติ
นางทองแท วงศเสนา
นางทองบิน จรุงวงศเสถียร
นางทองใบ โคกสุนันท
นางทองใบ เพิ่มดี
นางทองใบ สุขเกษม
นางทองปน เกตุวงศา
นางทองประศรี อุดม
นางทองปอน ภูมิกาล
นางทองปอนด ผองอําไพ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๔๑๓
๑๐๔๑๔
๑๐๔๑๕
๑๐๔๑๖
๑๐๔๑๗
๑๐๔๑๘
๑๐๔๑๙
๑๐๔๒๐
๑๐๔๒๑
๑๐๔๒๒
๑๐๔๒๓
๑๐๔๒๔
๑๐๔๒๕
๑๐๔๒๖
๑๐๔๒๗
๑๐๔๒๘
๑๐๔๒๙
๑๐๔๓๐
๑๐๔๓๑
๑๐๔๓๒
๑๐๔๓๓
๑๐๔๓๔
๑๐๔๓๕
๑๐๔๓๖
๑๐๔๓๗
๑๐๔๓๘

นางทองปุน ไชยพาลี
นางสาวทองเปย หลาเลิศ
นางทองพูน ปญจมา
นางทองพูน สรอยดอกจิก
นางทองพูล กิตติธีระศานต
นางทองพูล ทาวเงิน
นางทองพูล สอนมั่น
นางทองเพียร จันตะคาด
นางทองมวน นารอง
นางทองยุฒ พระไตรยะ
นางทองรัก สัมดี
นางสาวทองลวน หวงศรี
นางทองละไม แกวอุนเรือน
นางทองลา มาปะวรรณ
นางทองลิ่ม รังษีศักดิ์
นางทองเล็ก นาคทัต
นางทองวัลย แกวศรีเคน
นางทองศรี คําภิระ
นางทองศรี พลศรี
นางทองสวรรค สีหา
นางทองสุข เกษจรัญ
นางทองสุข นวลชื่น
นางทองสุข นะธะศิริ
นางทองสุข เนียนเฮียน
นางทองสุข ปยะวงษ
นางทองสุข หลายเจริญ

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๔๓๙
๑๐๔๔๐
๑๐๔๔๑
๑๐๔๔๒
๑๐๔๔๓
๑๐๔๔๔
๑๐๔๔๕
๑๐๔๔๖
๑๐๔๔๗
๑๐๔๔๘
๑๐๔๔๙
๑๐๔๕๐
๑๐๔๕๑
๑๐๔๕๒
๑๐๔๕๓
๑๐๔๕๔
๑๐๔๕๕
๑๐๔๕๖
๑๐๔๕๗
๑๐๔๕๘
๑๐๔๕๙
๑๐๔๖๐
๑๐๔๖๑
๑๐๔๖๒
๑๐๔๖๓
๑๐๔๖๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางทองใส กองอุดม
นางทองใส ศรีประทุมภรณ
นางทองหลั่น เวียนนอก
นางทองหลาง ไมยะปน
นางทองเหรียญ กลิ่นแยม
นางทองอินทร เกงรัมย
นางสาวทองอินทร ปญญานาค
นางสาวทักษญา เณรตากอง
นางสาวทักษพร ชวยนุกูล
นางสาวทักษพร แปลงไธสง
นางทักษิณา นามบุรี
นางสาวทักษิณา โยมเมือง
นางทักษิณา สุจริต
นางทักษิณา เหลืองทวีผล
นางทัชชกร หินทองคํา
นางทัชชภร อิ่มสอาด
นางสาวทัณฑิกา พันทะกุล
นางทัดดาว สุวิมล
นางทัดทรวง เตชะแกว
นางสาวทัดทรวง สัตยารักษ
นางสาวทันสมัย เสียงล้ํา
นางทับทิม บัวแพง
นางทับทิม บางทิพย
นางสาวทับทิม พุมคลาย
นางสาวทับทิม โพธิ์คํา
นางทับทิม ศักดิ์เศรณี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๔๖๕
๑๐๔๖๖
๑๐๔๖๗
๑๐๔๖๘
๑๐๔๖๙
๑๐๔๗๐
๑๐๔๗๑
๑๐๔๗๒
๑๐๔๗๓
๑๐๔๗๔
๑๐๔๗๕
๑๐๔๗๖
๑๐๔๗๗
๑๐๔๗๘
๑๐๔๗๙
๑๐๔๘๐
๑๐๔๘๑
๑๐๔๘๒
๑๐๔๘๓
๑๐๔๘๔
๑๐๔๘๕
๑๐๔๘๖
๑๐๔๘๗
๑๐๔๘๘
๑๐๔๘๙
๑๐๔๙๐

นางทับทิม ศุภศิริ
นางทับทิม สมาลาวงษ
นางสาวทัยรัตน ทาเพชร
นางทัศน หอมนาน
นางทัศนกมล รักไทย
นางสาวทัศนพร วิบูลยอรรถ
นางทัศนภรณ แสงศรีเรือง
นางทัศนวรรณ พูลเพิ่ม
นางทัศนันท รักษกําเนิด
นางทัศนา ใจภักดี
นางทัศนา ทับทองดี
นางสาวทัศนา พูทอง
นางทัศนาภรณ สากะโทก
นางทัศนาภรณ สายเชื้อ
นางทัศนี ฆารเจริญ
นางสาวทัศนี โชติพฤฒิพงศ
นางทัศนี โพธิ์วิสันต
นางสาวทัศนีพร สุริยวงศ
นางทัศนีย กลางสวัสดิ์
นางทัศนีย กะการดี
วาที่รอยตรีหญิง ทัศนีย กาติ๊บ
นางทัศนีย ขวัญเกษม
นางทัศนีย ขวัญเพชร
นางทัศนีย ขามประไพ
นางทัศนีย เขียวภักดี
นางสาวทัศนีย จักรกลัด

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๔๙๑
๑๐๔๙๒
๑๐๔๙๓
๑๐๔๙๔
๑๐๔๙๕
๑๐๔๙๖
๑๐๔๙๗
๑๐๔๙๘
๑๐๔๙๙
๑๐๕๐๐
๑๐๕๐๑
๑๐๕๐๒
๑๐๕๐๓
๑๐๕๐๔
๑๐๕๐๕
๑๐๕๐๖
๑๐๕๐๗
๑๐๕๐๘
๑๐๕๐๙
๑๐๕๑๐
๑๐๕๑๑
๑๐๕๑๒
๑๐๕๑๓
๑๐๕๑๔
๑๐๕๑๕
๑๐๕๑๖

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางทัศนีย จันทรปอม
นางทัศนีย จันทรหา
นางสาวทัศนีย จั่นทอง
นางทัศนีย จันทา
นางทัศนีย ชองวารินทร
นางทัศนีย ชาติชนะ
นางทัศนีย ไชยเจริญ
นางทัศนีย แดงชูใหม
นางทัศนีย ธรรมทักษ
นางทัศนีย ธัญหมอ
นางสาวทัศนีย ธารานาถ
นางทัศนีย นันติชัย
นางสาวทัศนีย นิลดับแกว
นางทัศนีย นุรักษ
นางทัศนีย บดีรัฐ
นางสาวทัศนีย บุญแพ
นางสาวทัศนีย บุญรักษา
นางสาวทัศนีย บุญศักดิ์
นางทัศนีย ประจํา
นางทัศนีย ปราบวงษา
นางสาวทัศนีย เปดสุวรรณ
นางทัศนีย พรมมัชชะ
นางสาวทัศนีย พรมสาศิลป
นางทัศนีย พวงไพบูลย
นางทัศนีย พันธุซาว
นางทัศนีย พิพัฒนสมุทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๕๑๗
๑๐๕๑๘
๑๐๕๑๙
๑๐๕๒๐
๑๐๕๒๑
๑๐๕๒๒
๑๐๕๒๓
๑๐๕๒๔
๑๐๕๒๕
๑๐๕๒๖
๑๐๕๒๗
๑๐๕๒๘
๑๐๕๒๙
๑๐๕๓๐
๑๐๕๓๑
๑๐๕๓๒
๑๐๕๓๓
๑๐๕๓๔
๑๐๕๓๕
๑๐๕๓๖
๑๐๕๓๗
๑๐๕๓๘
๑๐๕๓๙
๑๐๕๔๐
๑๐๕๔๑
๑๐๕๔๒

นางสาวทัศนีย เพชรทอง
นางทัศนีย ไพรินทร
นางทัศนีย มะโนแสน
นางทัศนีย มีคุณ
นางทัศนีย มุสิกสวัสดิ์
นางทัศนีย มูลเดช
นางทัศนีย เมษสุวรรณ
นางสาวทัศนีย ยะสูงเนิน
นางทัศนีย ระดาฤทธิ์
นางทัศนีย รัตนพันธ
นางทัศนีย เวียงนนท
นางทัศนีย ศรพรหม
นางทัศนีย ศรีวิพัฒน
นางทัศนีย สบายสุข
นางทัศนีย สหวงศ
นางทัศนีย สหวัฒนชาติ
นางทัศนีย สิขิวัฒน
นางทัศนีย สิทธิจินดา
นางทัศนีย สุขเอก
นางทัศนีย แสงทอง
นางทัศนีย แสนคํา
นางทัศนีย อนุรัตน
นางทัศนีย อริยพฤกษ
นางสาวทัศนีย อําไพ
นางทัศนียา กิตติปรัชญากุล
นางทัศนียา เขตจัตุรัส

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๕๔๓
๑๐๕๔๔
๑๐๕๔๕
๑๐๕๔๖
๑๐๕๔๗
๑๐๕๔๘
๑๐๕๔๙
๑๐๕๕๐
๑๐๕๕๑
๑๐๕๕๒
๑๐๕๕๓
๑๐๕๕๔
๑๐๕๕๕
๑๐๕๕๖
๑๐๕๕๗
๑๐๕๕๘
๑๐๕๕๙
๑๐๕๖๐
๑๐๕๖๑
๑๐๕๖๒
๑๐๕๖๓
๑๐๕๖๔
๑๐๕๖๕
๑๐๕๖๖
๑๐๕๖๗
๑๐๕๖๘

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางทัศนียา จําอินถา
นางทัสนี งามประดิษฐ
นางสาวทานตะวัน กิ่งโคกกรวด
นางทานตะวัน ศิรินพ
นางทาริกา สังขแกว
วาที่รอยตรีหญิง ทิฆัมพร ยอดสรอย
นางทิฆัมพร สืบสง
วาที่รอยตรีหญิง ทิชากร ไชยชมภู
นางสาวทิชากร บุตรมี
นางทิชากร สําราญชลารักษ
นางทิตยา พลคชา
นางทิติภา อิ้มพัฒน
นางทิพเกษร บุตรจินดา
นางทิพนาถ ธรรมชอบ
นางทิพเนตร หมุดนอย
นางทิพพา แกวหนองแสง
นางทิพพาวรรณ สมหมาย
นางสาวทิพพิมล รักธรรม
นางสาวทิพภา คุณวุฒิ
นางสาวทิพภาวรรณ ตุมเทียน
นางทิพมาศ อินนุพัฒน
นางทิพยกัลยา ภากรณวีรวัชร
นางทิพยนภาพร ทรัพยเจริญ
นางสาวทิพยเนตร เหลากาวี
นางทิพยปราณี สุระสาย
นางทิพยพิมล บุญสิทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๕๖๙
๑๐๕๗๐
๑๐๕๗๑
๑๐๕๗๒
๑๐๕๗๓
๑๐๕๗๔
๑๐๕๗๕
๑๐๕๗๖
๑๐๕๗๗
๑๐๕๗๘
๑๐๕๗๙
๑๐๕๘๐
๑๐๕๘๑
๑๐๕๘๒
๑๐๕๘๓
๑๐๕๘๔
๑๐๕๘๕
๑๐๕๘๖
๑๐๕๘๗
๑๐๕๘๘
๑๐๕๘๙
๑๐๕๙๐
๑๐๕๙๑
๑๐๕๙๒
๑๐๕๙๓
๑๐๕๙๔

นางทิพยมณี ปนทอง
นางทิพยมณี ไหลหลั่ง
นางทิพยมาพร บุญสง
นางทิพยมาศ ศักดิ์สิรินารถ
นางสาวทิพยรัตน กิจเฉลา
นางสาวทิพยรัตน ผลบุญ
นางสาวทิพยรัตน วิรานันท
นางสาวทิพยวภา ทาอาจ
นางทิพยวรรณ ธรรมแกว
นางทิพยวรรณ คงเนตร
นางทิพยวรรณ นามสุข
นางทิพยวรรณ นามโสวรรณ
นางทิพยวรรณ ภูมีคง
นางทิพยวรรณ มีทรัพยทอง
นางทิพยวรรณ สุโธ
นางทิพยวัลย มุระชีวะ
นางสาวทิพยวิภา ผัดออนอาย
นางทิพยวิมล นันตสุข
นางทิพยสุคนธ เรืองตังญาน
นางทิพยสุคนธ สอนพลทัน
นางสาวทิพยสุดา ปูไทย
นางทิพยสุดา ใจดี
นางสาวทิพยสุดา ญาณโกมุท
นางทิพยสุดา โพธิไสย
นางทิพยสุดา ยนยุบล
นางทิพยสุดา วิลาวัลย

หนา ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๕๙๕
๑๐๕๙๖
๑๐๕๙๗
๑๐๕๙๘
๑๐๕๙๙
๑๐๖๐๐
๑๐๖๐๑
๑๐๖๐๒
๑๐๖๐๓
๑๐๖๐๔
๑๐๖๐๕
๑๐๖๐๖
๑๐๖๐๗
๑๐๖๐๘
๑๐๖๐๙
๑๐๖๑๐
๑๐๖๑๑
๑๐๖๑๒
๑๐๖๑๓
๑๐๖๑๔
๑๐๖๑๕
๑๐๖๑๖
๑๐๖๑๗
๑๐๖๑๘
๑๐๖๑๙
๑๐๖๒๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางทิพยสุนี อิ่มวุฒิ
นางทิพยอักษร ใจออน
นางทิพยอุบล แสนภูวา
นางสาวทิพยา ไกรแกว
นางทิพยา พรหมวิจิต
นางทิพยาพร เศษคง
นางทิพรส ทองเสน
นางทิพรัตน โชติธรรม
นางสาวทิพรัตน ธัมสีโร
นางสาวทิพรัตน ลิมปนะรังสรรค
นางทิพรัตน ศรีจําปา
นางทิพวดี ชมกลิ่น
นางทิพวรรณ เกี๋ยงคํา
นางทิพวรรณ แกวภาพ
นางสาวทิพวรรณ ขวัญออน
นางสาวทิพวรรณ เจียมสกุลยั่งยืน
นางทิพวรรณ ชวนะรานนท
นางทิพวรรณ ดิษฐปาน
นางทิพวรรณ ทองงาม
นางทิพวรรณ นิยมพล
นางทิพวรรณ ปนมิตร
นางสาวทิพวรรณ พัชรวาสนันท
นางทิพวรรณ เภาดวง
นางทิพวรรณ มูลราช
นางทิพวรรณ ระติเดช
นางทิพวรรณ ราชสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๖๒๑
๑๐๖๒๒
๑๐๖๒๓
๑๐๖๒๔
๑๐๖๒๕
๑๐๖๒๖
๑๐๖๒๗
๑๐๖๒๘
๑๐๖๒๙
๑๐๖๓๐
๑๐๖๓๑
๑๐๖๓๒
๑๐๖๓๓
๑๐๖๓๔
๑๐๖๓๕
๑๐๖๓๖
๑๐๖๓๗
๑๐๖๓๘
๑๐๖๓๙
๑๐๖๔๐
๑๐๖๔๑
๑๐๖๔๒
๑๐๖๔๓
๑๐๖๔๔
๑๐๖๔๕
๑๐๖๔๖

นางทิพวรรณ โรจนไพรวงศ
นางทิพวรรณ วงศรุจิโรจน
นางทิพวรรณ ศรีภาค
นางทิพวรรณ ศรีสาร
นางทิพวรรณ สายดวง
นางทิพวรรณ สุขวิสูตร
นางทิพวรรณ สุวัณณุสส
นางสาวทิพวรรณ แสนมงคล
นางทิพวรรณ องอาจ
นางสาวทิพวัน อรามเรือง
นางทิพวัลย แกวกันหา
นางทิพวัลย จอมบดินทร
นางทิพวัลย ตออํานาจ
นางทิพวัลย น้ําแกว
นางสาวทิพวัลย นิลสุวรรณ
นางทิพวัลย ปนจันทร
นางทิพวัลย ผลเงิน
นางทิพวัลย ลาสา
นางสาวทิพวัลย สัจจาพันธุ
นางทิพวัลย หงษผวย
นางสาวทิพวัลย หนูแกว
นางทิพากร เชิงหอม
นางทิพานัน อินทรเรือง
นางทิพาพร นาแถมเงิน
นางสาวทิพาพร พลสามารถ
นางทิพาพร ศรีสุธรรม

หนา ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖๔๗
๑๐๖๔๘
๑๐๖๔๙
๑๐๖๕๐
๑๐๖๕๑
๑๐๖๕๒
๑๐๖๕๓
๑๐๖๕๔
๑๐๖๕๕
๑๐๖๕๖
๑๐๖๕๗
๑๐๖๕๘
๑๐๖๕๙
๑๐๖๖๐
๑๐๖๖๑
๑๐๖๖๒
๑๐๖๖๓
๑๐๖๖๔
๑๐๖๖๕
๑๐๖๖๖
๑๐๖๖๗
๑๐๖๖๘
๑๐๖๖๙
๑๐๖๗๐
๑๐๖๗๑
๑๐๖๗๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางทิพาพรรณ ลามสมบัติ
นางทิพาภรณ จันคณา
นางทิพาภรณ สงเคราะห
นางสาวทิพาวรรณ ดอกสันเทียะ
นางทิพาวรรณ เทพรักษ
นางทิภาพรรณ ดวงเกตุ
นางทิภาวรรณ เลขวัฒนะ
นางทิยานันท พละไกร
นางทิวา คงสบสิน
นางทิวา บัวแยม
นางสาวทิวากร วงษเสน
นางสาวทิวานันท จันทรานนท
นางทิวาพร ชูนิตย
นางทิวาภรณ โพธิ์ไชยรัตน
นางทิวารัตน ครุฑมาศ
นางทิวารัตน มาแสง
นางทิวารัตน วงศศุภชาติ
นางทิวาวรรณ กองแกว
นางทิวาวรรณ ศรีรักษา
นางทิวาวรรณ หลาอภัย
นางสาวทิศารัตน แกวไขแสง
นางทิศารัตน เฉื่อยสูงเนิน
นางทิสา ไคลมี
นางทิอัญญา พิทักษผล
นางสาวทูลใจ วลัยศรี
นางเทพนรินทร ลาพาสระนอย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๖๗๓
๑๐๖๗๔
๑๐๖๗๕
๑๐๖๗๖
๑๐๖๗๗
๑๐๖๗๘
๑๐๖๗๙
๑๐๖๘๐
๑๐๖๘๑
๑๐๖๘๒
๑๐๖๘๓
๑๐๖๘๔
๑๐๖๘๕
๑๐๖๘๖
๑๐๖๘๗
๑๐๖๘๘
๑๐๖๘๙
๑๐๖๙๐
๑๐๖๙๑
๑๐๖๙๒
๑๐๖๙๓
๑๐๖๙๔
๑๐๖๙๕
๑๐๖๙๖
๑๐๖๙๗
๑๐๖๙๘

นางสาวเทพนา พลวัน
นางเทพิน ภูนุช
นางสาวเทวา ขิมภูเขียว
นางเทวี พุทธรักชาติ
นางเทวีรัตน ชุติไชยพันธ
นางเทวีวรรณ การปลูก
นางเทียนทอง จิตธรรม
นางสาวเทียนทอง นึกรักษ
นางเทียนสวาง มูลศรี
นางสาวเทียนหอม ระสิตานนท
นางสาวเทียมจันทร แกวกา
นางเทียมจันทร พลบุบผา
นางเทียมจันทร ภูผาลัย
นางสาวเทียมจันทร สาลาสุตา
นางเทียมจันทร หาญวงศ
นางสาวเทียมจิต พุทธวงศ
นางสาวเทียมใจ คําประชม
นางเทียมใจ ผิวเหลือง
นางสาวเทียมใจ อําไพวรรณ
นางเทียมตา นิเวทมโอฬาร
นางไทยสวรรค วรรณภา
นางสาวไทรงาม จิตรเที่ยง
นางธงไทย สุจินดาสิริ
นางสาวธญศศิ จันทะแสง
นางธญานี คงเมือง
นางธญานี คลองศิลป

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖๙๙
๑๐๗๐๐
๑๐๗๐๑
๑๐๗๐๒
๑๐๗๐๓
๑๐๗๐๔
๑๐๗๐๕
๑๐๗๐๖
๑๐๗๐๗
๑๐๗๐๘
๑๐๗๐๙
๑๐๗๑๐
๑๐๗๑๑
๑๐๗๑๒
๑๐๗๑๓
๑๐๗๑๔
๑๐๗๑๕
๑๐๗๑๖
๑๐๗๑๗
๑๐๗๑๘
๑๐๗๑๙
๑๐๗๒๐
๑๐๗๒๑
๑๐๗๒๒
๑๐๗๒๓
๑๐๗๒๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางธนญา ฝุนเงิน
นางธนตพร ศุภโชคอุดมชัย
นางสาวธนธร เสนทอง
นางธนนันท คณะรมย
นางธนนันท ทองศิริ
นางธนพร กระจาง
นางธนพร ขุนเที่ยง
นางธนพร คํานวน
นางธนพร ชนะกุล
นางธนพร ตาสี
นางธนพร ทวมกลาง
นางธนพร นันทะเสน
นางสาวธนพร นาคอําไพ
นางธนพร บุญเสนา
นางสาวธนพร เมฆา
นางสาวธนพร สังฆมณี
นางธนพร สําลี
นางสาวธนพร สินธุมงคลชัย
นางธนพร อนุสรพรพงศ
นางธนพร อรชร
นางธนพรรณ แกวแกนเพชร
นางธนพรรณ จินดาวรรณ
นางธนภร จิตประเสริฐ
นางธนภร พิมเสนศรี
นางธนภร สุขประเสริฐ
นางธนภรณ จันทคัต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๗๒๕
๑๐๗๒๖
๑๐๗๒๗
๑๐๗๒๘
๑๐๗๒๙
๑๐๗๓๐
๑๐๗๓๑
๑๐๗๓๒
๑๐๗๓๓
๑๐๗๓๔
๑๐๗๓๕
๑๐๗๓๖
๑๐๗๓๗
๑๐๗๓๘
๑๐๗๓๙
๑๐๗๔๐
๑๐๗๔๑
๑๐๗๔๒
๑๐๗๔๓
๑๐๗๔๔
๑๐๗๔๕
๑๐๗๔๖
๑๐๗๔๗
๑๐๗๔๘
๑๐๗๔๙
๑๐๗๕๐

หนา ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางธนภรณ ชอบประดิถ
นางธนภรณ นุชเนื่อง
นางธนภรณ ศุภโกวิท
นางธนภัทร โลมะวิสัย
นางสาวธนภัสร ชุมปวน
นางธนยพร จันทรแกว
นางธนวรรณ กันคํา
นางสาวธนวรรณ กิติกรเศรษฐ
นางสาวธนวรรณ เกียรติประดับ
นางธนวรรณ แกวมวง
นางธนวรรณ จุโฑปะมา
นางธนวรรณ แดงโรจน
นางธนวรรณ ทองแกว
นางสาวธนวรรณ บานชื่น
นางธนวรรณ มหายศ
นางธนวรรณ มาลานนท
นางธนวรรณ ศิริมงคล
นางธนวรรณ สอนธิราช
นางสาวธนวรรณ สิมวิเศษ
นางธนวรรณ เสือสีนวล
นางธนวัฒน รัตนพันธ
นางสาวธนวันต มาลาตี
นางธนสิริ เอนกรัตน
นางธนัชชา กีเนีย
นางธนัชญา วันทนะ
นางธนัชนันท แสงอุไร

๑๐๗๕๑
๑๐๗๕๒
๑๐๗๕๓
๑๐๗๕๔
๑๐๗๕๕
๑๐๗๕๖
๑๐๗๕๗
๑๐๗๕๘
๑๐๗๕๙
๑๐๗๖๐
๑๐๗๖๑
๑๐๗๖๒
๑๐๗๖๓
๑๐๗๖๔
๑๐๗๖๕
๑๐๗๖๖
๑๐๗๖๗
๑๐๗๖๘
๑๐๗๖๙
๑๐๗๗๐
๑๐๗๗๑
๑๐๗๗๒
๑๐๗๗๓
๑๐๗๗๔
๑๐๗๗๕
๑๐๗๗๖

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางธนัชพร จี๊ดเจริญ
นางธนัชพร ชัยมณี
นางสาวธนัชพร พันศรี
นางสาวธนัชพร เรืองนภาเพ็ญ
นางธนัชพร อินตะ
นางสาวธนัชพร อุนนอย
นางธนัชภรณ มูลภักดี
นางธนัชา ไกรอนุพงษ
นางสาวธนัญกรณ กันทะสา
นางสาวธนัญญา แสงทอง
นางธนัญญา อารมฤทธิ์
นางธนัญญาณ เกตุแกว
นางสาวธนัญญาณ โกศีสุข
นางสาวธนัญญาภรณ เกตุมาลา
นางสาวธนัดดา ขีดเขียน
นางสาวธนันณัฎฐ ชูหะรัญ
นางธนันตญา รัตนสีลา
นางธนา แดงสากล
นางธนา สุพรม
นางธนาญา อินทรแกว
นางธนาตา พะนงรัมย
นางธนานันต ดียิ่ง
นางสาวธนานิษฐ ศิระพัฒนปรีดา
นางธนาพร แกวพรหม
นางสาวธนาพร ไตรศรีวิรัตน
นางธนาภรณ เทพสกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๗๗๗
๑๐๗๗๘
๑๐๗๗๙
๑๐๗๘๐
๑๐๗๘๑
๑๐๗๘๒
๑๐๗๘๓
๑๐๗๘๔
๑๐๗๘๕
๑๐๗๘๖
๑๐๗๘๗
๑๐๗๘๘
๑๐๗๘๙
๑๐๗๙๐
๑๐๗๙๑
๑๐๗๙๒
๑๐๗๙๓
๑๐๗๙๔
๑๐๗๙๕
๑๐๗๙๖
๑๐๗๙๗
๑๐๗๙๘
๑๐๗๙๙
๑๐๘๐๐
๑๐๘๐๑
๑๐๘๐๒

หนา ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางธนาภรณ วรรณสิงห
นางสาวธนาภรณ เวทยศิริยานันท
นางสาวธนาภรณ สังขวงศ
นางธนาภรณ อรรคฮาต
นางธนาภา คําผุย
นางธนาภา สุขผล
นางธนารัตน พูนพิพัฒน
นางธนารี ภาวะบุตร
นางธนาลัย เธียรวรรณ
นางสาวธนาวดี นันตธนะ
นางธนาวดี สาลี
นางธนาวรรณ จันทรแดง
นางสาวธนาวรรณ มุงมงคล
นางธนิดา ปะระทัง
นางธนิดา รังเสนา
นางธนิดา วังวารี
นางธนิดา หนูทิม
นางธนิตตา วิจิตรปญญา
นางธนิตา ปงลังกา
นางธนิภา พันธศรี
นางธนิศร พัฒนราช
นางธนิษฐา เตชา
นางธนิษฐา ทวีอุทิศ
นางธนิษฐา ปองกัน
นางธนียา ปองนาน
นางธนีรัตน ศุภบูรณ

๑๐๘๐๓
๑๐๘๐๔
๑๐๘๐๕
๑๐๘๐๖
๑๐๘๐๗
๑๐๘๐๘
๑๐๘๐๙
๑๐๘๑๐
๑๐๘๑๑
๑๐๘๑๒
๑๐๘๑๓
๑๐๘๑๔
๑๐๘๑๕
๑๐๘๑๖
๑๐๘๑๗
๑๐๘๑๘
๑๐๘๑๙
๑๐๘๒๐
๑๐๘๒๑
๑๐๘๒๒
๑๐๘๒๓
๑๐๘๒๔
๑๐๘๒๕
๑๐๘๒๖
๑๐๘๒๗
๑๐๘๒๘

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางธมกร พุทธะ
นางสาวธมน ดีหนอ
นางธมนวรรณ มุลาลี
นางธมลพรรณ ยอดคํา
นางธมลวรรณ บุญศรี
นางธมลวรรณ ฤทธิ์หมุน
นางธมลวรรณ สมวงศ
นางธมลวรรณ อริยะจักร
นางสาวธรกนก ธิมาศ
นางสาวธรชญา ชื่นโพธิ์
นางธรรญธร ขุนทอง
นางธรรญรัชน ทะคง
นางธรรมภรณ หนูคุม
นางสาวธรรมรัตน ราชรองเมือง
นางธรรมิกา ถานะตาล
นางสาวธราเนาว สัตยพานิช
นางธราวรินทร นพเดชนันทพันธ
นางธรินทรรัษฎิ์ ทองสุข
นางธริษตา เต็งรําพึง
นางธวัลพร กําจรจรุงวิทย
นางธวัลยา พจนาภรณ
นางธวัลรัตน ธนาวัฒนธฤดี
นางธวัลรัตน พริ้มพราย
นางธวัลรัตน สิงหเทพ
นางธวัลรัตน อินทรแปน
นางธวิตา เหลานอย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๘๒๙
๑๐๘๓๐
๑๐๘๓๑
๑๐๘๓๒
๑๐๘๓๓
๑๐๘๓๔
๑๐๘๓๕
๑๐๘๓๖
๑๐๘๓๗
๑๐๘๓๘
๑๐๘๓๙
๑๐๘๔๐
๑๐๘๔๑
๑๐๘๔๒
๑๐๘๔๓
๑๐๘๔๔
๑๐๘๔๕
๑๐๘๔๖
๑๐๘๔๗
๑๐๘๔๘
๑๐๘๔๙
๑๐๘๕๐
๑๐๘๕๑
๑๐๘๕๒
๑๐๘๕๓
๑๐๘๕๔

หนา ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธัชกร อาจนนทลา
นางธัชตะวัน ศิริวิชัย
นางธัญกมล คําจันทรลา
นางธัญกมล ทองเล็ก
นางธัญกมล สอดจิตร
นางธัญชนก เชื้อสาย
นางธัญชนก พุทธิวรกุล
นางธัญชนก ยอดสวัสดิ์
นางธัญชนก รุงสวาง
นางธัญชนก สทานพบ
นางธัญญธร สมโสม
นางธัญญพัฒน แกวกุลพิสิษฐ
นางธัญญพัทธ ชัยสินเดชาวัฒน
นางธัญญพัทธ วงคขัดนนท
นางธัญญรัตน จันทวัฒน
นางสาวธัญญรัตน อัฐิปา
นางธัญญรัศม เพ็งพันธ
นางธัญญรัศม โรจนวรวิช
นางธัญญรัศม วรัชยาภัทรสิริ
นางสาวธัญญลักษณ แกวจันทร
นางธัญญลักษณ เชิดสวรรค
นางธัญญลักษณ อุตตสุรดี
นางธัญญวดี เสพมงคลเลิศ
นางธัญญา ทศสิงห
นางธัญญา นุนประดิษฐ
นางธัญญา ไมมีทุกข

๑๐๘๕๕
๑๐๘๕๖
๑๐๘๕๗
๑๐๘๕๘
๑๐๘๕๙
๑๐๘๖๐
๑๐๘๖๑
๑๐๘๖๒
๑๐๘๖๓
๑๐๘๖๔
๑๐๘๖๕
๑๐๘๖๖
๑๐๘๖๗
๑๐๘๖๘
๑๐๘๖๙
๑๐๘๗๐
๑๐๘๗๑
๑๐๘๗๒
๑๐๘๗๓
๑๐๘๗๔
๑๐๘๗๕
๑๐๘๗๖
๑๐๘๗๗
๑๐๘๗๘
๑๐๘๗๙
๑๐๘๘๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางธัญญา สมใจเพ็ง
นางธัญญาธนันท นิธิศเกษมโภคิน
นางธัญญาภัทร หาญมานพ
นางธัญญารัก สอนโต
นางธัญญารักษ ไตรสกุล
นางธัญญารัตน พรหมแกวตอ
นางธัญญารัตน พูลสวัสดิ์
นางธัญญาลักษณ เตชะแกว
นางธัญญาลักษณ ทองมีศรี
นางธัญญาศิริ แกวระกํา
นางธัญณี สันตะการ
นางธัญดา โชติโสภณกิตติ
นางธัญดาวรรณ สืบสุนทรเสถียร
นางธัญทิพย คลองตา
นางธัญทิพย ธีระธนิตโรจน
นางธัญธนัตถศรณ ประมูลศิลป
นางธัญธิตา สุทธิกุลบุตร
นางธัญพร โนสูงเนิน
นางสาวธัญพร บุญเนาว
นางธัญพร ยมนัตถ
นางธัญพร ราชิวงค
นางธัญพิชชา สังขทอง
นางสาวธัญภรณลักษณ บุญมี
นางสาวธัญภัค โอนสูงเนิน
นางธัญมน ทองพิมพ
นางธัญมน สิงหคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๘๘๑
๑๐๘๘๒
๑๐๘๘๓
๑๐๘๘๔
๑๐๘๘๕
๑๐๘๘๖
๑๐๘๘๗
๑๐๘๘๘
๑๐๘๘๙
๑๐๘๙๐
๑๐๘๙๑
๑๐๘๙๒
๑๐๘๙๓
๑๐๘๙๔
๑๐๘๙๕
๑๐๘๙๖
๑๐๘๙๗
๑๐๘๙๘
๑๐๘๙๙
๑๐๙๐๐
๑๐๙๐๑
๑๐๙๐๒
๑๐๙๐๓
๑๐๙๐๔
๑๐๙๐๕
๑๐๙๐๖

หนา ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางธัญยธรณ สวโรจนเตโชกิจ
นางธัญรดา บุญโต
นางธัญรส เหมจินดา
นางธัญรัตน ชัยรินทร
นางธัญรัศม จุฬารี
นางสาวธัญลักษณ แกวทิพเนตร
นางสาวธัญลักษณ ธรรมเจริญ
นางธัญลักษณ ผลสุข
นางธัญลักษณ เภรีภาศ
นางธัญลักษณ เมืองยศ
นางธัญลักษณ ศรีสรอย
นางธัญลักษณ สิริบรรสพ
นางธัญลักษณ แสนสุขทวี
นางสาวธัญลักษณ อินสุวรรณ
นางธัญวรัตน แกวรักษา
นางธัญวรัตน พุฒแยม
นางธัญวรัตม ประยงคหอม
นางธัญวลัย คําแสน
นางธัญวลัย เคนแพง
นางธัญวลัย สุนันฐอาธร
นางธัญวัลย เนียรศิริ
นางธัญศญา บูรพา
นางธัญสินี สงฆโนนเหล็ก
นางธัญอินทร พรมจําปา
นางธัณยจิรา เย็นละมอม
นางธัณยรัชท จิตคติ

๑๐๙๐๗
๑๐๙๐๘
๑๐๙๐๙
๑๐๙๑๐
๑๐๙๑๑
๑๐๙๑๒
๑๐๙๑๓
๑๐๙๑๔
๑๐๙๑๕
๑๐๙๑๖
๑๐๙๑๗
๑๐๙๑๘
๑๐๙๑๙
๑๐๙๒๐
๑๐๙๒๑
๑๐๙๒๒
๑๐๙๒๓
๑๐๙๒๔
๑๐๙๒๕
๑๐๙๒๖
๑๐๙๒๗
๑๐๙๒๘
๑๐๙๒๙
๑๐๙๓๐
๑๐๙๓๑
๑๐๙๓๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางธัณยวรินทร ปนละออ
นางธัณยสิตา สุรศิษฐชานล
นางธัทนันทธร มาทอง
นางสาวธันญา ตีรชาติ
นางสาวธันยชนก โชติผล
นางธันยชนก พรมภักดี
นางธันยชนก ศาสตรา
นางธันยชนก อุไรวงศ
นางธันยนันท ชูตาลัด
นางสาวธันยนันท มงคลศิลป
นางธันยพร ชินคีรี
นางสาวธันยพร มุงดี
นางสาวธันยพร วรรณเผือก
นางธันยรดา พันธพุทธรัตน
นางธันยากานต ศรีเรืองโห
นางธันยาภรณ ภูมิงาม
นางธันวชนก บัวคงดี
นางสาวธันวา มากเหลือ
นางธาดา ปานแกว
นางธานีรัตน มองธรรม
นางสาวธารณา เที่ยงพนม
นางธารทอง คมแหลม
นางธารทิพย จูกระโทก
นางธารทิพย ทองบพิตร
นางธารทิพย เพ็งเกร็ด
นางธารรัตน กิ่งจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๙๓๓
๑๐๙๓๔
๑๐๙๓๕
๑๐๙๓๖
๑๐๙๓๗
๑๐๙๓๘
๑๐๙๓๙
๑๐๙๔๐
๑๐๙๔๑
๑๐๙๔๒
๑๐๙๔๓
๑๐๙๔๔
๑๐๙๔๕
๑๐๙๔๖
๑๐๙๔๗
๑๐๙๔๘
๑๐๙๔๙
๑๐๙๕๐
๑๐๙๕๑
๑๐๙๕๒
๑๐๙๕๓
๑๐๙๕๔
๑๐๙๕๕
๑๐๙๕๖
๑๐๙๕๗
๑๐๙๕๘

นางธาราจันทร สินธุพรหม
นางธารารัตน โชคเหมาะ
นางสาวธาริณี มลารวม
นางธาริณี ราชสีห
นางธาริณี หินโน
นางธาริดา นอยวัฒนา
นางธารินี ดีดพิมาย
นางธารินี ธรรมสอน
นางธารินี วงศศิริศักดิ์
นางธารีรัตน บุญครุฑ
นางธิกานดา ศรีสาคร
นางธิคุณ ทองอวม
นางธิชานันท แสงเสน
นางธิชาพร มหาแสน
นางสาวธิดา ขุนเมือง
นางธิดา คงเอียง
นางธิดา ทองทรัพย
นางธิดา ทิพยานนท
นางสาวธิดา เมฆวะทัต
นางสาวธิดา รุงไพบูลยฤทธิ์
นางธิดา วงศวิริยะ
นางสาวธิดา หาดอาน
นางธิดานิจ ศรีพรหม
นางสาวธิดาพร เอื้อสกุล
นางธิดารัตน เกื้อเพชรแกว
นางธิดารัตน แกวภมร

หนา ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๙๕๙
๑๐๙๖๐
๑๐๙๖๑
๑๐๙๖๒
๑๐๙๖๓
๑๐๙๖๔
๑๐๙๖๕
๑๐๙๖๖
๑๐๙๖๗
๑๐๙๖๘
๑๐๙๖๙
๑๐๙๗๐
๑๐๙๗๑
๑๐๙๗๒
๑๐๙๗๓
๑๐๙๗๔
๑๐๙๗๕
๑๐๙๗๖
๑๐๙๗๗
๑๐๙๗๘
๑๐๙๗๙
๑๐๙๘๐
๑๐๙๘๑
๑๐๙๘๒
๑๐๙๘๓
๑๐๙๘๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางธิดารัตน ขันติการุณ
นางธิดารัตน ขําสาธร
นางธิดารัตน คิดฉลาด
นางธิดารัตน นวลมณี
นางธิดารัตน นิยมถิ่น
นางธิดารัตน บุญคง
นางธิดารัตน บุตรเพ็ง
นางธิดารัตน เผือกหลือง
นางธิดารัตน เพ็งพัน
นางธิดารัตน ภักดีรักษ
นางสาวธิดารัตน มีเพียร
นางธิดารัตน มีสาระภี
นางธิดารัตน หาญชิงชัย
นางธิดาวรรณ แสนณรงค
นางธิดาวรรณ อาจมุงคุณ
นางธิตราภรณ กุลวัฒชัยสีห
นางธิติพา สีดาราช
นางธิติมา ขะจาย
นางธิติมา โนวิชัย
นางธิติมา ประดับวงษ
นางธิติมา อรรคฮาต
นางสาวธิติยา เชียรชนะ
นางธิพาพร อินทรจันทร
นางธิยา ภักดี
นางธิรดา เรงมาตร
นางธิราภรณ คนหมั่น

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๙๘๕
๑๐๙๘๖
๑๐๙๘๗
๑๐๙๘๘
๑๐๙๘๙
๑๐๙๙๐
๑๐๙๙๑
๑๐๙๙๒
๑๐๙๙๓
๑๐๙๙๔
๑๐๙๙๕
๑๐๙๙๖
๑๐๙๙๗
๑๐๙๙๘
๑๐๙๙๙
๑๑๐๐๐
๑๑๐๐๑
๑๑๐๐๒
๑๑๐๐๓
๑๑๐๐๔
๑๑๐๐๕
๑๑๐๐๖
๑๑๐๐๗
๑๑๐๐๘
๑๑๐๐๙
๑๑๐๑๐

หนา ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางธิวาพร วิริยมานุวงษ
นางธิษณา แยมฤทธิ์
นางสาวธิษตยา ทองอินที
นางธีนิตา จันทน
นางสาวธีรกัลยา วงษราช
นางธีรกานต ขะชาตย
นางสาวธีรนันท ทวีพงศ
นางธีรนันทชนก ปายงูเหลือม
นางสาวธีรนาถ แกวทุย
นางธีรนาถ ศรีโฉมงาม
นางธีรนุช นิลเอก
นางธีรพร คุณาธร
นางธีรพรรณ แจใส
นางธีรภา วรรณา
นางสาวธีรวรรณ จันทรวิชชาพร
นางธีรวลี ชมขุนทด
นางธีระนุช เอี่ยมโคกสูง
นางสาวธีระภาภรณ ดงอนนท
นางธีราพร แพรงาม
นางธีราพร เสมียนรัมย
นางสาวธีรารัตน ทองงามดี
นางธีรารัตน นะโส
นางสาวธีราวัลย ลาวัณยทวีป
นางธุวากรณ โฆษิตจาตุรนต
นางเธียรธารา อนนอย
นางนคร เอี่ยมพล

๑๑๐๑๑
๑๑๐๑๒
๑๑๐๑๓
๑๑๐๑๔
๑๑๐๑๕
๑๑๐๑๖
๑๑๐๑๗
๑๑๐๑๘
๑๑๐๑๙
๑๑๐๒๐
๑๑๐๒๑
๑๑๐๒๒
๑๑๐๒๓
๑๑๐๒๔
๑๑๐๒๕
๑๑๐๒๖
๑๑๐๒๗
๑๑๐๒๘
๑๑๐๒๙
๑๑๐๓๐
๑๑๐๓๑
๑๑๐๓๒
๑๑๐๓๓
๑๑๐๓๔
๑๑๐๓๕
๑๑๐๓๖

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนงคคราญ อินจําปา
นางนงคนาถ เกตุแกว
นางนงคนิภัส โภคินดิษยสกุล
นางนงคนุช คชา
นางสาวนงคนุช ชมชายผล
นางนงคนุช ตุลาพงษ
นางสาวนงคนุช ทองภูบาล
นางสาวนงคนุช วองสหตกุลชัย
นางสาวนงคนุช สิงหจันทร
นางสาวนงคนุช เสมลับ
นางนงคพงา บุญเปลง
นางนงคพงา ศิริกาล
นางนงคยา มาปลูก
นางนงคเยาว ธนาฤกษมงคล
นางนงคเยาว ศรทรง
นางนงครัก อินตะศิลป
วาที่รอยตรีหญิง นงครักษ ดวงภักดี
นางนงคราญ กอบกํา
นางนงคราญ การเกษตร
นางนงคราญ เครือพิชยะการกุล
นางนงคราญ ชัยพงษ
นางสาวนงคราญ ชุนอภิชาติ
นางนงคราญ ติกุล
นางนงคราญ บุตรโคษา
นางนงคราญ ปญญาสีห
นางนงคราญ พูลทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๐๓๗
๑๑๐๓๘
๑๑๐๓๙
๑๑๐๔๐
๑๑๐๔๑
๑๑๐๔๒
๑๑๐๔๓
๑๑๐๔๔
๑๑๐๔๕
๑๑๐๔๖
๑๑๐๔๗
๑๑๐๔๘
๑๑๐๔๙
๑๑๐๕๐
๑๑๐๕๑
๑๑๐๕๒
๑๑๐๕๓
๑๑๐๕๔
๑๑๐๕๕
๑๑๐๕๖
๑๑๐๕๗
๑๑๐๕๘
๑๑๐๕๙
๑๑๐๖๐
๑๑๐๖๑
๑๑๐๖๒

นางนงคราญ รัชเสนา
นางนงคราญ ลาภอารมณ
นางนงคราญ วรแสน
นางนงคราญ ศรีสะอาด
นางนงคราญ ศาสนนันทน
นางนงคราญ สิงหคํา
นางนงคราญ หลาสมบูรณ
นางนงคลักษณ ทองจันทร
นางนงคลักษณ พาลี
นางสาวนงคลักษณ สุขสม
นางนงไฉน บุญเรือง
นางนงณภัส แกวถึง
นางสาวนงณภัส วิชกูล
นางนงนภัส เข็มอนุสุข
นางนงนภัส จรดรัมย
นางนงนภัส ไชยศรี
นางนงนภัส โตขํา
นางนงนภัส แนนอุดร
นางนงนุช กงทอง
นางนงนุช ขันทองดี
นางนงนุช คงจันทร
นางนงนุช คําบุญเรือง
นางนงนุช จันทยุทธ
นางนงนุช จันทรดี
นางสาวนงนุช จันทรแฟง
นางสาวนงนุช เชื้อเนียม

หนา ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๐๖๓
๑๑๐๖๔
๑๑๐๖๕
๑๑๐๖๖
๑๑๐๖๗
๑๑๐๖๘
๑๑๐๖๙
๑๑๐๗๐
๑๑๐๗๑
๑๑๐๗๒
๑๑๐๗๓
๑๑๐๗๔
๑๑๐๗๕
๑๑๐๗๖
๑๑๐๗๗
๑๑๐๗๘
๑๑๐๗๙
๑๑๐๘๐
๑๑๐๘๑
๑๑๐๘๒
๑๑๐๘๓
๑๑๐๘๔
๑๑๐๘๕
๑๑๐๘๖
๑๑๐๘๗
๑๑๐๘๘

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนงนุช ไชยโยกาศ
นางนงนุช ทองรอด
นางสาวนงนุช ธนะวัฒน
นางนงนุช นอยเกิด
นางนงนุช นอยอามตย
นางนงนุช นามพุทธา
นางนงนุช บุญที
นางสาวนงนุช ปญญาศรี
นางนงนุช พงษสุวรรณ
นางสาวนงนุช พันธุลี
นางนงนุช พิรัลพัชร
นางนงนุช เพชรสุริยา
นางนงนุช มีพวงพินธุ
นางนงนุช ลิ่วพันธพงศ
นางนงนุช วิมลสุจริต
นางสาวนงนุช ศรีลังกา
นางนงนุช สิทธิปญญา
นางนงนุช สื่อไพศาล
นางสาวนงนุช สุขพัฒน
นางสาวนงนุช สุทธิปญโญ
นางนงนุช สุนทรพินิจ
นางนงนุช สุภาเพ็ชร
นางนงนุช สุสุวรรณ
นางนงนุช แสงแกว
นางนงนุช แสนเงิน
นางนงนุช โสภี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๐๘๙
๑๑๐๙๐
๑๑๐๙๑
๑๑๐๙๒
๑๑๐๙๓
๑๑๐๙๔
๑๑๐๙๕
๑๑๐๙๖
๑๑๐๙๗
๑๑๐๙๘
๑๑๐๙๙
๑๑๑๐๐
๑๑๑๐๑
๑๑๑๐๒
๑๑๑๐๓
๑๑๑๐๔
๑๑๑๐๕
๑๑๑๐๖
๑๑๑๐๗
๑๑๑๐๘
๑๑๑๐๙
๑๑๑๑๐
๑๑๑๑๑
๑๑๑๑๒
๑๑๑๑๓
๑๑๑๑๔

นางนงนุช หิรัญเกิด
นางนงนุฎ ศรีภักดี
นางนงพงา อิสสอาด
นางนงพร ใสกระจาง
นางนงพะงา ยตะโคตร
นางนงเยาว กลั่นกําเนิด
นางนงเยาว คงเชียร
นางนงเยาว คํายันต
นางสาวนงเยาว จริงจิตร
นางนงเยาว จันทรธรรม
นางนงเยาว จารุวงษเสถียร
นางนงเยาว จิตอามาตย
นางนงเยาว ชูสิมา
นางสาวนงเยาว ไชยวัฒน
นางนงเยาว แดนอวน
นางนงเยาว ตาสาย
นางนงเยาว ติ้งหวัง
นางนงเยาว ทองวันดี
นางสาวนงเยาว ธรรมขัดดุก
นางนงเยาว นวเจริญพงศ
นางนงเยาว นิลประเสริฐ
นางนงเยาว ปนัดดาภรณ
นางนงเยาว ประเสริฐสังข
นางสาวนงเยาว พนภัยพาล
นางนงเยาว พลเวียง
นางนงเยาว เพียรชนะ

หนา ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑๑๕
๑๑๑๑๖
๑๑๑๑๗
๑๑๑๑๘
๑๑๑๑๙
๑๑๑๒๐
๑๑๑๒๑
๑๑๑๒๒
๑๑๑๒๓
๑๑๑๒๔
๑๑๑๒๕
๑๑๑๒๖
๑๑๑๒๗
๑๑๑๒๘
๑๑๑๒๙
๑๑๑๓๐
๑๑๑๓๑
๑๑๑๓๒
๑๑๑๓๓
๑๑๑๓๔
๑๑๑๓๕
๑๑๑๓๖
๑๑๑๓๗
๑๑๑๓๘
๑๑๑๓๙
๑๑๑๔๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนงเยาว โพธิ์รัง
นางนงเยาว ภาษี
นางนงเยาว มุนิวงศ
นางนงเยาว ยังโนนตาด
นางนงเยาว วงศสุพรรณ
นางนงเยาว วรรณดี
นางสาวนงเยาว อยูธูป
นางนงเยาว อารยะธนิตกุล
นางสาวนงเยาว อุตโมงค
นางนงรัก วิริยะ
นางนงรัก สงศรี
นางนงรัก สิริภูรีโชติ
นางนงรักษ จันทรหลา
นางนงลักษณ กังสดาร
นางนงลักษณ กาณารักษ
นางสาวนงลักษณ กุลพิพัฒน
นางนงลักษณ แกวสุวรรณ
นางนงลักษณ จรียานุวัฒน
นางนงลักษณ จันดาคูณ
นางสาวนงลักษณ จันทราช
นางนงลักษณ จําเริญสาร
นางสาวนงลักษณ ใจเอื้อ
นางนงลักษณ ชุมจันทรจิรา
นางนงลักษณ ณ พัทลุง
นางนงลักษณ ตนปลูก
นางนงลักษณ เตชะสาย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๑๔๑
๑๑๑๔๒
๑๑๑๔๓
๑๑๑๔๔
๑๑๑๔๕
๑๑๑๔๖
๑๑๑๔๗
๑๑๑๔๘
๑๑๑๔๙
๑๑๑๕๐
๑๑๑๕๑
๑๑๑๕๒
๑๑๑๕๓
๑๑๑๕๔
๑๑๑๕๕
๑๑๑๕๖
๑๑๑๕๗
๑๑๑๕๘
๑๑๑๕๙
๑๑๑๖๐
๑๑๑๖๑
๑๑๑๖๒
๑๑๑๖๓
๑๑๑๖๔
๑๑๑๖๕
๑๑๑๖๖

นางนงลักษณ ถาวรพจน
นางนงลักษณ ทองคลี่
นางนงลักษณ นพหิรัญ
นางนงลักษณ นันทพานิช
นางสาวนงลักษณ นาสี
นางสาวนงลักษณ นิลบดี
นางนงลักษณ นุสนธิ์
นางนงลักษณ เนียมเสวก
นางสาวนงลักษณ บุญสวัสดิ์
นางนงลักษณ ปฐมธรรมการ
นางนงลักษณ ประธาน
นางนงลักษณ ปญญาบุตร
นางนงลักษณ ไผลอมทําเล
นางนงลักษณ พรหมดา
นางนงลักษณ พวงเดชานนท
นางสาวนงลักษณ พูลเจริญ
นางนงลักษณ แพงหลวง
นางนงลักษณ ภิรมยวงษ
นางนงลักษณ มาตรชมภู
นางนงลักษณ รองแกว
นางสาวนงลักษณ เล็ดรอด
นางนงลักษณ วิลาศ
นางนงลักษณ ศรีทอง
นางนงลักษณ ศรีสมบูรณ
นางนงลักษณ ศุภกุลนิธิไพศาล
นางนงลักษณ สังขมงคล

หนา ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑๖๗
๑๑๑๖๘
๑๑๑๖๙
๑๑๑๗๐
๑๑๑๗๑
๑๑๑๗๒
๑๑๑๗๓
๑๑๑๗๔
๑๑๑๗๕
๑๑๑๗๖
๑๑๑๗๗
๑๑๑๗๘
๑๑๑๗๙
๑๑๑๘๐
๑๑๑๘๑
๑๑๑๘๒
๑๑๑๘๓
๑๑๑๘๔
๑๑๑๘๕
๑๑๑๘๖
๑๑๑๘๗
๑๑๑๘๘
๑๑๑๘๙
๑๑๑๙๐
๑๑๑๙๑
๑๑๑๙๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนงลักษณ สายใจบุญ
นางสาวนงลักษณ สิทธิบุญ
นางสาวนงลักษณ สุทธิปญโญ
นางนงลักษณ สุภานิล
นางนงลักษณ สุมาลี
นางนงลักษณ สุวรรณเทพ
นางนงลักษณ เสตพันธ
นางนงลักษณ หะจิ
นางนงลักษณ อริยะดิบ
นางนงลักษณ อัศวเย็นใจ
นางนงลักษณ อุปการะ
นางนฎานิษฐ มีศิริพันธุ
นางสาวนที มณีโกศล
นางนที วันทอง
นางสาวนทีวัลย จานทอง
นางนนทพรรณ ศรีไชยรัตน
นางนนทิยา โคตะนนท
นางสาวนปภัช ศรีชูทอง
นางสาวนพเกา ทองชุมสิน
นางนพคุณ ทองบอ
นางนพคุณ พูลสวัสดิ์
นางนพคุณ ลายพรหม
นางนพดล ยอดประเสริฐ
นางนพธีรา เหมนาค
นางนพพร แกมนิรัตน
นางสาวนพพร คุมรักษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๑๙๓
๑๑๑๙๔
๑๑๑๙๕
๑๑๑๙๖
๑๑๑๙๗
๑๑๑๙๘
๑๑๑๙๙
๑๑๒๐๐
๑๑๒๐๑
๑๑๒๐๒
๑๑๒๐๓
๑๑๒๐๔
๑๑๒๐๕
๑๑๒๐๖
๑๑๒๐๗
๑๑๒๐๘
๑๑๒๐๙
๑๑๒๑๐
๑๑๒๑๑
๑๑๒๑๒
๑๑๒๑๓
๑๑๒๑๔
๑๑๒๑๕
๑๑๒๑๖
๑๑๒๑๗
๑๑๒๑๘

นางนพพร แบงทิศ
นางนพพร มีแสง
นางสาวนพพร วิไลพัฒน
นางนพพร ศรีสุพงศ
นางนพพร เศวตเวช
นางนพพร สุวัตถินันท
นางนพภัสสร ปานหมอก
นางนพภาพร บุญญะสุวรรณ
นางนพมาศ ตาดี
นางนพมาศ พรหมเมตตา
นางนพมาศ ภูพาที
นางนพมาศ ศรีเชียงสา
นางนพมาศ สายโน
นางสาวนพมาศ สุวรรณโชติ
นางนพร ชาติสิงหทอง
นางนพรัตน กองพันธ
นางสาวนพรัตน ไกรกิจราษฎร
นางสาวนพรัตน คงสัตรา
นางนพรัตน จุนทองแท
นางนพรัตน แดงงาม
นางนพรัตน แดนวงศ
นางนพรัตน ตรงดี
นางสาวนพรัตน ธรรมวิมล
นางนพรัตน นาคหรั่ง
นางนพรัตน นาบัณฑิต
นางนพรัตน บุญบรรเทิง

หนา ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๒๑๙
๑๑๒๒๐
๑๑๒๒๑
๑๑๒๒๒
๑๑๒๒๓
๑๑๒๒๔
๑๑๒๒๕
๑๑๒๒๖
๑๑๒๒๗
๑๑๒๒๘
๑๑๒๒๙
๑๑๒๓๐
๑๑๒๓๑
๑๑๒๓๒
๑๑๒๓๓
๑๑๒๓๔
๑๑๒๓๕
๑๑๒๓๖
๑๑๒๓๗
๑๑๒๓๘
๑๑๒๓๙
๑๑๒๔๐
๑๑๒๔๑
๑๑๒๔๒
๑๑๒๔๓
๑๑๒๔๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนพรัตน รัตนูปกรณ
นางนพรัตน ศุภกอบธรรม
นางนพรัตน สิทธิฤทธิ์
นางนพรัตน สุขมาก
นางนพรัตน สุดาเดช
นางนพวรรณ กัลยา
นางสาวนพวรรณ คนซื่อ
นางนพวรรณ จักษุสุวรรณ
นางนพวรรณ จันทกิจ
นางนพวรรณ ไชยปนดิ
นางสาวนพวรรณ ธีระชลาลัย
นางสาวนพวรรณ ปญจพิทยากุล
นางสาวนพวรรณ ปามุทา
นางนพวรรณ พรหมประโคน
นางนพวรรณ มาสทอง
นางนพวรรณ วิจิตรเนตร
วาที่รอยตรีหญิง นพวรรณ สวางบุญ
นางนพวรรณ สุขศรี
นางนพวรรณ สุทธิ
นางนพวรรณ ใจจง
นางนพักตรสร พันธุเพ็ง
นางนพัตพร เลือดทหาร
นางนภกมล กตะศิลา
นางนภชนก แจมจํารัส
นางนภวรรณ คงอินทร
นางสาวนภวรรณ ภิญโญดม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๒๔๕
๑๑๒๔๖
๑๑๒๔๗
๑๑๒๔๘
๑๑๒๔๙
๑๑๒๕๐
๑๑๒๕๑
๑๑๒๕๒
๑๑๒๕๓
๑๑๒๕๔
๑๑๒๕๕
๑๑๒๕๖
๑๑๒๕๗
๑๑๒๕๘
๑๑๒๕๙
๑๑๒๖๐
๑๑๒๖๑
๑๑๒๖๒
๑๑๒๖๓
๑๑๒๖๔
๑๑๒๖๕
๑๑๒๖๖
๑๑๒๖๗
๑๑๒๖๘
๑๑๒๖๙
๑๑๒๗๐

หนา ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางนภษร สิงหหัดชัย
นางนภสร เครือมาก
นางนภสร มีระหันนอก
นางนภสร เมืองโคตร
นางนภสร ยอดชาญ
นางนภสร สนิทนวล
นางสาวนภสรณ วงษไชย
นางสาวนภสินธุ ชูสกุลชาติ
นางนภัค ดวงจันทรโชติ
นางสาวนภัค โมฆรัตน
นางสาวนภัคมณ พิศภาณ
นางสาวนภัทร พันธคง
นางสาวนภัทร เลิศลักษณมีพันธ
นางนภัทร สุวรรณโชติ
นางสาวนภัทรศร ณ บางชาง
นางสาวนภัสกร โลหะ
นางนภัสชล พูลศรี
นางสาวนภัสนันท กรรณสุรางค
นางนภัสนันท ขวัญจา
นางนภัสนันท ทองนํา
นางนภัสนันท ปนเกา
นางนภัสภรณ เลียบโลก
นางนภัสภรณ โลหณุต
นางสาวนภัสรพี เขมาชีวะ
นางนภัสวรรณ กองแกว
นางสาวนภัสวรรณ ขามเกาะ

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๑๒๗๑ นางนภัสวรรณ งานฑวีเลิศสิน
๑๑๒๗๒ นางสาวนภัสวรรณ
ทรัพยมหาสมุทร
๑๑๒๗๓ นางสาวนภัสวรรณ วงควิราช
๑๑๒๗๔ นางนภัสวรรณ ฟูปนวงศ
๑๑๒๗๕ นางสาวนภัสสร ชะปูแสน
๑๑๒๗๖ นางสาวนภัสสร ทารีโฉม
๑๑๒๗๗ นางสาวนภัสสร เนตรพัฒน
๑๑๒๗๘ นางนภัสสร ผลวิเศษสิทธิ์
๑๑๒๗๙ นางสาวนภัสสร รันนันท
๑๑๒๘๐ นางนภัสสร วงศรีคุณถาวร
๑๑๒๘๑ นางสาวนภัสสรา จงเกื้อ
๑๑๒๘๒ นางนภา เติมศักดิ์
๑๑๒๘๓ นางนภา พันธุจิตร
๑๑๒๘๔ นางนภา เมนเงิน
๑๑๒๘๕ นางสาวนภา ศรีดาโคตร
๑๑๒๘๖ นางนภา ศัยยกุล
๑๑๒๘๗ นางนภา สุขประเสริฐ
๑๑๒๘๘ นางนภากร ทิพยทํา
๑๑๒๘๙ นางนภากร วิหะกะรัตน
๑๑๒๙๐ นางนภาพงษ พานนนท
๑๑๒๙๑ นางนภาพร กลางสุพรรณ
๑๑๒๙๒ นางนภาพร กอศิลป
๑๑๒๙๓ นางสาวนภาพร กาตระกาที
๑๑๒๙๔ นางสาวนภาพร กุลเรืองทรัพย
๑๑๒๙๕ นางนภาพร เกาะทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๒๙๖
๑๑๒๙๗
๑๑๒๙๘
๑๑๒๙๙
๑๑๓๐๐
๑๑๓๐๑
๑๑๓๐๒
๑๑๓๐๓
๑๑๓๐๔
๑๑๓๐๕
๑๑๓๐๖
๑๑๓๐๗
๑๑๓๐๘
๑๑๓๐๙
๑๑๓๑๐
๑๑๓๑๑
๑๑๓๑๒
๑๑๓๑๓
๑๑๓๑๔
๑๑๓๑๕
๑๑๓๑๖
๑๑๓๑๗
๑๑๓๑๘
๑๑๓๑๙
๑๑๓๒๐
๑๑๓๒๑

หนา ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางนภาพร คํามูล
นางสาวนภาพร แควนอย
นางสาวนภาพร เทียมทอง
นางนภาพร นิยมพงษ
นางนภาพร นุศรีอัน
นางนภาพร พงศสิทธิศักดิ์
นางนภาพร พูลสุทธิ์
นางนภาพร แพรพันธ
นางนภาพร โพธิ์เงิน
นางนภาพร ภูผา
นางนภาพร มูลรัตน
นางนภาพร มูลสุวรรณ
นางสาวนภาพร รจิตแกว
นางนภาพร รอดพาย
นางนภาพร รัตนบุรี
นางนภาพร ลี้นาวามงคล
นางนภาพร ศรีสถาพรภิวัฒน
นางนภาพร ศรีเสริม
นางนภาพร สมใจนึก
นางนภาพร สมุทรกลิน
นางนภาพร สายมณี
นางนภาพร สิทธา
นางสาวนภาพร สิทธาวัฒนเดชา
นางสาวนภาพร สิทธิมณี
นางนภาพร แสนบอ
นางสาวนภาพร ไสววรรณ

๑๑๓๒๒
๑๑๓๒๓
๑๑๓๒๔
๑๑๓๒๕
๑๑๓๒๖
๑๑๓๒๗
๑๑๓๒๘
๑๑๓๒๙
๑๑๓๓๐
๑๑๓๓๑
๑๑๓๓๒
๑๑๓๓๓
๑๑๓๓๔
๑๑๓๓๕
๑๑๓๓๖
๑๑๓๓๗
๑๑๓๓๘
๑๑๓๓๙
๑๑๓๔๐
๑๑๓๔๑
๑๑๓๔๒
๑๑๓๔๓
๑๑๓๔๔
๑๑๓๔๕
๑๑๓๔๖
๑๑๓๔๗

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนภาพร อยูมี
นางสาวนภาพร อินทจักร
นางสาวนภาพร อินทรตะ
นางสาวนภาพร อุทัยสาร
นางนภาพรรณ หอมศรี
นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุฒ
นางนภาไพร ผาบไชย
นางนภาภรณ แกวศรี
นางสาวนภาภรณ ขันละ
นางนภาภรณ บุญเย็น
นางนภาภรณ ปริปุรณะ
นางสาวนภาภรณ ปญญา
นางนภาภรณ เพียมะลัง
นางนภาภรณ ยอดดําเนิน
นางนภาภรณ รูสุข
นางสาวนภาภรณ โลหวัฒนา
นางนภาภรณ สมทรัพย
นางสาวนภาภรณ สมสะอาด
นางนภาภัสสร ธนาถิรกุล
นางนภาลัย อิ่นคํา
นางนภาวดี สิงหจีน
นางนภาวรรณ กลางนภา
นางนภาวรรณ บุญชุม
นางนภาวรรณ สิทธิวงศ
นางนภาศรี สวางแสง
นางนภิสพันธุ ครองยุทธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๓๔๘
๑๑๓๔๙
๑๑๓๕๐
๑๑๓๕๑
๑๑๓๕๒
๑๑๓๕๓
๑๑๓๕๔
๑๑๓๕๕
๑๑๓๕๖
๑๑๓๕๗
๑๑๓๕๘
๑๑๓๕๙
๑๑๓๖๐
๑๑๓๖๑
๑๑๓๖๒
๑๑๓๖๓
๑๑๓๖๔
๑๑๓๖๕
๑๑๓๖๖
๑๑๓๖๗
๑๑๓๖๘
๑๑๓๖๙
๑๑๓๗๐
๑๑๓๗๑
๑๑๓๗๒
๑๑๓๗๓

หนา ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนมัสสิยา สรอยระยากุล
นางนยนัญญ ณ นคร
นางสาวนรวีร ทับทิมทอง
นางสาวนราทร กุลธนสิริ
นางนราทิพย ศังขจันทรานนท
นางนรานุช เดชสุข
นางนราภร นิลพัฒน
นางนราภรณ คําหวาน
นางนราภรณ ดีแดง
นางนราภรณ ประทานทรัพย
นางนราภรณ แสงปดสา
นางนราภรณ อุตถา
นางนราภาดา สุขเกษม
นางสาวนรารักษ ประดุจพรม
นางนรารัตน จีนแสร
นางนรารัตน บูหัส
นางนรารัตน พจนวิชัย
นางนรารัตน ระดาฤทธิ์
นางนรารัตน ออนละออ
นางนราลักษณ ซุนเจริญ
นางนราวรรณ ศรีวิชา
นางนราศรี บัวงาม
นางนรินทรสินี สุวรรณชาตรี
นางสาวนริศรธรา คุมไพทูรย
นางสาวนริศรา คงทอง
นางนริศรา จองสางปน

๑๑๓๗๔
๑๑๓๗๕
๑๑๓๗๖
๑๑๓๗๗
๑๑๓๗๘
๑๑๓๗๙
๑๑๓๘๐
๑๑๓๘๑
๑๑๓๘๒
๑๑๓๘๓
๑๑๓๘๔
๑๑๓๘๕
๑๑๓๘๖
๑๑๓๘๗
๑๑๓๘๘
๑๑๓๘๙
๑๑๓๙๐
๑๑๓๙๑
๑๑๓๙๒
๑๑๓๙๓
๑๑๓๙๔
๑๑๓๙๕
๑๑๓๙๖
๑๑๓๙๗
๑๑๓๙๘
๑๑๓๙๙

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนริศรา นัมคณิสรณ
นางนริศรา พันโสดา
นางนริศรา โพนเฉลียว
นางนริศรา สีหาราช
นางนริศรา สุนันทนานนท
นางนริศรา สุวรรณ
นางนริศรา สุวรรณชาติ
นางนริศรา หอมหวล
นางนริศรา อิสริยวัชรากร
นางนริศสา บุญแจด
นางนริสรา โกศลจิตร
นางนริสรา ทีงาม
นางนริสา บุญชวยเหลือ
นางสาวนริสา รอดทะยอย
นางสาวนรีรัตน บพิตรสุวรรณ
นางนรีรัตน ยางเลง
นางนรีรัตน โอภาสนิธิวัฒน
นางนรีวรรณ วงคอินตา
นางนฤนาถ สุกใส
นางนฤนาท ขุมหิรัญ
นางนฤพร ภักดี
นางนฤพร ยงสูงเนิน
นางนฤภร ใจยะทัศน
นางนฤภัค บุญโชติ
นางสาวนฤภัค ปริยศิลา
นางนฤมล กงกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๔๐๐
๑๑๔๐๑
๑๑๔๐๒
๑๑๔๐๓
๑๑๔๐๔
๑๑๔๐๕
๑๑๔๐๖
๑๑๔๐๗
๑๑๔๐๘
๑๑๔๐๙
๑๑๔๑๐
๑๑๔๑๑
๑๑๔๑๒
๑๑๔๑๓
๑๑๔๑๔
๑๑๔๑๕
๑๑๔๑๖
๑๑๔๑๗
๑๑๔๑๘
๑๑๔๑๙
๑๑๔๒๐
๑๑๔๒๑
๑๑๔๒๒
๑๑๔๒๓
๑๑๔๒๔
๑๑๔๒๕

นางนฤมล เกตุชาติ
นางนฤมล แกวแกมแข
นางนฤมล แกวงาม
นางนฤมล จันทะรัตน
นางนฤมล จาตุรชาต
นางนฤมล เจียรวิจิตร
นางนฤมล แตมสาระ
นางนฤมล ทิมแท
นางนฤมล ไทยมิตร
นางนฤมล ธนรงคกุล
นางสาวนฤมล ธนารมย
นางนฤมล นราวุฒิพันธ
นางสาวนฤมล นาคปลัด
นางสาวนฤมล เนียมหอม
นางนฤมล บรรดาศักดิ์
นางนฤมล บุญเก
นางนฤมล บุญพาสุข
นางนฤมล บุญพิมพ
นางนฤมล ประพันธพจน
นางนฤมล พงศไพสิทธิ์
นางนฤมล พะโยม
นางนฤมล พันธุแสง
นางนฤมล พันลุตัน
นางนฤมล พิริยวาณิชย
นางสาวนฤมล พุฒิฤทธิ์
นางนฤมล มนตพฤกษชาติ

หนา ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๔๒๖
๑๑๔๒๗
๑๑๔๒๘
๑๑๔๒๙
๑๑๔๓๐
๑๑๔๓๑
๑๑๔๓๒
๑๑๔๓๓
๑๑๔๓๔
๑๑๔๓๕
๑๑๔๓๖
๑๑๔๓๗
๑๑๔๓๘
๑๑๔๓๙
๑๑๔๔๐
๑๑๔๔๑
๑๑๔๔๒
๑๑๔๔๓
๑๑๔๔๔
๑๑๔๔๕
๑๑๔๔๖
๑๑๔๔๗
๑๑๔๔๘
๑๑๔๔๙
๑๑๔๕๐
๑๑๔๕๑

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนฤมล มีพรบูชา
นางนฤมล มุสิกวัน
นางนฤมล มูลตรีภักดิ์
นางนฤมล มูลรัตน
นางนฤมล เมืองชุม
นางนฤมล เยาวมณี
นางสาวนฤมล รอนแกว
นางนฤมล ลับไพรี
นางนฤมล ลิลา
นางสาวนฤมล เลียบสวัสดิ์
นางนฤมล ไลไธสง
นางนฤมล วงศหิรัณยปาล
นางนฤมล ศรีวงคษา
นางสาวนฤมล ศรีสนพันธุ
นางนฤมล สารสิทธิ์
นางนฤมล สุวรรณรัศมี
นางนฤมล แสงแกว
นางนฤมล แสงมาน
นางนฤมล แสงสวาง
นางนฤมล หนูอินทรแกว
นางนฤมล แหวะสอน
นางนฤมล อนุกูล
นางนฤมล อาวบูรณวิวัฒน
นางนฤมล อุนเสือ
นางนฤวรรณ ขวัญมานิจ
นางนลกช เกตุพลสังข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๔๕๒
๑๑๔๕๓
๑๑๔๕๔
๑๑๔๕๕
๑๑๔๕๖
๑๑๔๕๗
๑๑๔๕๘
๑๑๔๕๙
๑๑๔๖๐
๑๑๔๖๑
๑๑๔๖๒
๑๑๔๖๓
๑๑๔๖๔
๑๑๔๖๕
๑๑๔๖๖
๑๑๔๖๗
๑๑๔๖๘
๑๑๔๖๙
๑๑๔๗๐
๑๑๔๗๑
๑๑๔๗๒
๑๑๔๗๓
๑๑๔๗๔
๑๑๔๗๕
๑๑๔๗๖
๑๑๔๗๗

นางสาวนลัท ตันติกุล
นางนลินทิพย บํารุง
นางนลินธรณ อิสระรังสีวุฒิ
นางนลินรัตน โกมลสวรรค
นางสาวนลินรัตน อามะตันตรี
นางนลินี จันทนะ
นางนลินี เจริญตา
นางนลินี เจะเกษม
นางนลินี เวชกามา
นางสาวนวนจันทร ภูกาทร
นางนวนจันทร เรืองศรีอรัญ
นางนวนจันทร หงษสิงห
นางนวนมณี วงษเทียน
นางสาวนวนละออ พุทชนะ
นางสาวนวพร กําเพ็ชร
นางนวพร จตุรพัฒนานันท
นางสาวนวพร จุทอง
นางนวพร ใจจิตร
นางนวพร เชื้อบุญ
นางนวพร ถึงประเสริฐ
นางนวพร ทองสมบัติ
นางนวพร นามเสนาะ
นางนวพร นิ่มแยม
นางนวพร พรกิตติเจริญ
นางสาวนวพร มากสอย
นางสาวนวพร มุสิกะชาติ

หนา ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๔๗๘
๑๑๔๗๙
๑๑๔๘๐
๑๑๔๘๑
๑๑๔๘๒
๑๑๔๘๓
๑๑๔๘๔
๑๑๔๘๕
๑๑๔๘๖
๑๑๔๘๗
๑๑๔๘๘
๑๑๔๘๙
๑๑๔๙๐
๑๑๔๙๑
๑๑๔๙๒
๑๑๔๙๓
๑๑๔๙๔
๑๑๔๙๕
๑๑๔๙๖
๑๑๔๙๗
๑๑๔๙๘
๑๑๔๙๙
๑๑๕๐๐
๑๑๕๐๑
๑๑๕๐๒
๑๑๕๐๓

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนวพร ยอดปานันท
นางนวพร ศรีแกวทุม
นางนวพร เสริฐศรี
นางนวพร เสริมศิริกาญจนา
นางนวพร แสงเกตุ
นางสาวนวพรรณ ไฝจันทร
นางนวภัทร บุญปถัมถ
นางนวภัสร ดานุม
นางนวมน สามัคคี
นางนวยนาถ จิตตสุภาพ
นางสาวนวยนาถ สีแกวสิ่ว
นางนวรัตน คงอยู
นางนวรัตน ตันประเสริฐ
นางสาวนวรัตน ทั่งสอ
นางนวรัตน พินนอก
นางนวรัตน รัตนะ
นางสาวนวรัตน โรจนาคม
นางนวรัตน วงษชัย
นางสาวนวรัตน หอมสุด
นางนวรัตน อินทรวิเชียร
นางนวลกนก สวงโท
นางสาวนวลจันทร กอกอง
นางนวลจันทร กันทร
นางสาวนวลจันทร เกงวิชา
นางนวลจันทร โคคร
นางนวลจันทร เตียวเจริญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๕๐๔
๑๑๕๐๕
๑๑๕๐๖
๑๑๕๐๗
๑๑๕๐๘
๑๑๕๐๙
๑๑๕๑๐
๑๑๕๑๑
๑๑๕๑๒
๑๑๕๑๓
๑๑๕๑๔
๑๑๕๑๕
๑๑๕๑๖
๑๑๕๑๗
๑๑๕๑๘
๑๑๕๑๙
๑๑๕๒๐
๑๑๕๒๑
๑๑๕๒๒
๑๑๕๒๓
๑๑๕๒๔
๑๑๕๒๕
๑๑๕๒๖
๑๑๕๒๗
๑๑๕๒๘
๑๑๕๒๙

หนา ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนวลจันทร เตียววนากูล
นางสาวนวลจันทร ทองเหลือง
นางนวลจันทร ธรรมแสง
นางนวลจันทร นวลศิลป
นางนวลจันทร นุกูลประทีป
นางนวลจันทร บุญปอง
นางนวลจันทร ปะกิระคัง
นางนวลจันทร พรหมเสนา
นางสาวนวลจันทร พุมพวง
นางนวลจันทร มาพระลับ
นางนวลจันทร วิวาสุขุ
นางนวลจันทร ศรีจันทร
นางนวลจันทร ศรีโสธร
นางนวลจันทร สวยงาม
นางนวลจันทร สํานึก
นางนวลจันทร สีหาพงศ
นางนวลจันทร สุขเกษม
นางสาวนวลจันทร เสลาคุณ
นางนวลจันทร แสงวงศ
นางนวลจันทร อัครสิริธีรกุล
นางนวลจันทร ฮวดลิ้ม
นางนวลฉวี เชิงหอม
นางนวลฉวี ดวงเฉลิม
นางนวลฉวี สัจจาสังข
นางนวลฉวี อินยันญะ
นางนวลตา จันทุมา

๑๑๕๓๐
๑๑๕๓๑
๑๑๕๓๒
๑๑๕๓๓
๑๑๕๓๔
๑๑๕๓๕
๑๑๕๓๖
๑๑๕๓๗
๑๑๕๓๘
๑๑๕๓๙
๑๑๕๔๐
๑๑๕๔๑
๑๑๕๔๒
๑๑๕๔๓
๑๑๕๔๔
๑๑๕๔๕
๑๑๕๔๖
๑๑๕๔๗
๑๑๕๔๘
๑๑๕๔๙
๑๑๕๕๐
๑๑๕๕๑
๑๑๕๕๒
๑๑๕๕๓
๑๑๕๕๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนวลทิพา ชูชวย
นางสาวนวลนภา คงสุข
นางนวลนภา ณรงคพัฒนกิจ
นางนวลนภา โสรินทร
นางนวลนิช ดีไสว
นางนวลนุช จันทรพิทักษ
นางนวลนุช ใจบรรจง
นางนวลนุช ปานพรหม
นางนวลนุช สายวารี
นางสาวนวลประภัสสร
ทานประสิทธิ์
นางนวลพรรณ เทพทอง
นางสาวนวลพรรณ พูลศรีสวัสดิ์
นางนวลภรณ จันทรศรี
นางนวลมณี ดีวิเศษศิริ
นางนวลใย แตงภูเขียว
นางสาวนวลใย รักเกียรติวินัย
นางนวลใย สุทธิพิทักษ
นางนวลรัตน จันทรเพ็ชร
นางสาวนวลลออ นอยกรม
นางนวลละออ จริงเขาใจ
นางนวลละออ จันทรังษี
นางนวลละออ เรืองสวัสดิ์
นางนวลละออ อุยยามวงศ
นางนวลละออง หวงรัก
นางนวลลัดดา สุขสิงห

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๕๕๕
๑๑๕๕๖
๑๑๕๕๗
๑๑๕๕๘
๑๑๕๕๙
๑๑๕๖๐
๑๑๕๖๑
๑๑๕๖๒
๑๑๕๖๓
๑๑๕๖๔
๑๑๕๖๕
๑๑๕๖๖
๑๑๕๖๗
๑๑๕๖๘
๑๑๕๖๙
๑๑๕๗๐
๑๑๕๗๑
๑๑๕๗๒
๑๑๕๗๓
๑๑๕๗๔
๑๑๕๗๕
๑๑๕๗๖
๑๑๕๗๗
๑๑๕๗๘
๑๑๕๗๙
๑๑๕๘๐

หนา ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนวลวรรณ ชัยสิริพงศ
นางนวลศรี แกวมั่น
นางนวลศรี ทรงสุวรรณ
นางสาวนวลศรี ทองชุม
นางนวลศรี นาครินทร
นางนวลศรี ผลประทุม
นางนวลศรี ลิกขะไชย
นางนวลศรี สีแป
นางนวลศิริ กออินทร
นางนวลสิริ ขันธทอง
นางนวลอนงค เรืองศรี
นางสาวนวลอนงค วงษเพ็ชร
นางนวลอนงค หยั่งทะเล
นางนววรรณ ลําดับพังศ
นางนววรรณ หัตถา
นางนวัสนันต นรสาร
นางสาวนวาระ โสมประภัศร
นางนวิยา เพชรปานวงศ
นางสาวนองนิตย เตยจอหอ
วาที่รอยตรีหญิง นองนุช เกาลิ้ม
นางสาวนองนุช จันทรเพ็ชร
นางนองนุช มากบุญมี
นางนองนุช มาลา
นางนองนุช วิทยเดช
นางนอม เทียมสกุล
นางนอย ทองมวง

๑๑๕๘๑
๑๑๕๘๒
๑๑๕๘๓
๑๑๕๘๔
๑๑๕๘๕
๑๑๕๘๖
๑๑๕๘๗
๑๑๕๘๘
๑๑๕๘๙
๑๑๕๙๐
๑๑๕๙๑
๑๑๕๙๒
๑๑๕๙๓
๑๑๕๙๔
๑๑๕๙๕
๑๑๕๙๖
๑๑๕๙๗
๑๑๕๙๘
๑๑๕๙๙
๑๑๖๐๐
๑๑๖๐๑
๑๑๖๐๒
๑๑๖๐๓
๑๑๖๐๔
๑๑๖๐๕
๑๑๖๐๖

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนอย อินทรพรหม
นางนอยมณี โพธิ์งาม
นางนะพีพรรณ บุญแจง
นางสาวนัจที สุขขี
นางนัจภัค พุทธโคตร
นางนัจรีย พรหมสังคหะ
นางนัชชนา พรหมพร
นางนัชชา ชาญชัยภูวดล
นางนัชชา ทานศิลา
นางสาวนัชชา ประเสริฐ
นางนัชญา ศิริมาสกุล
นางนัชรีย เหนือเกาะหวาย
นางนัญชรีภรณ จันทรพวง
นางสาวนัฎชริดา รังกุพันธ
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางสาวนัฎฤทัย เสนาไชย
นางนัฏญานันท มะรัตน
นางนัฏฐนารี เขียวสะอาด
นางนัฏพร พงษพานิช
นางนัฏรดี พลวัง
นางนัฏโสภิณ สมศรีทอง
นางสาวนัฐกานต ประยูร
นางนัฐทิยา วันดี
นางนัฐวดี ปอมเชียงพิณ
นางสาวนัณฑณา นาตรีชน
นางนัดดา พิมพดีด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๖๐๗
๑๑๖๐๘
๑๑๖๐๙
๑๑๖๑๐
๑๑๖๑๑
๑๑๖๑๒
๑๑๖๑๓
๑๑๖๑๔
๑๑๖๑๕
๑๑๖๑๖
๑๑๖๑๗
๑๑๖๑๘
๑๑๖๑๙
๑๑๖๒๐
๑๑๖๒๑
๑๑๖๒๒
๑๑๖๒๓
๑๑๖๒๔
๑๑๖๒๕
๑๑๖๒๖
๑๑๖๒๗
๑๑๖๒๘
๑๑๖๒๙
๑๑๖๓๐
๑๑๖๓๑
๑๑๖๓๒

นางนัดวะฮ แคยิหวา
นางนัตตรีเซีย เตะหมาน
นางนัตถนิษฐา กลาหาญ
นางนัททักษร ชยานีวรกุล
นางนัทธภัทร พิถยพิโลน
นางนัทธมน คีรีมังคละ
นางนัทธมน ณัฏฐเดช
นางสาวนัทธมน โพธิ์สาวัง
นางนัทธมนกาญจน จูนก
นางนัทยา บุญปราบ
นางนัทวรรณ จารุฤกษ
นางนัธทปกานต คงชาติ
นางนันฐพร ทองเครือเกษตร
นางนันณภัทรสรณ เมืองมนต
นางนันตพร ทรัพยสมบูรณ
นางนันตพร บุญหยาด
นางนันติกา เอี่ยมสอาด
นางนันติมา สุทธิประภา
นางนันติยา เรือนนอย
นางนันทกา กองมูล
นางนันทกานต จันทรหอม
นางนันทกาล สุขทอง
นางนันทกิจ เกตุพิบูลย
นางนันทกิต โสภา
นางนันทณภัส พิเลิศ
นางสาวนันทธิญา สรรเสริญ

หนา ๒๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๓๓
๑๑๖๓๔
๑๑๖๓๕
๑๑๖๓๖
๑๑๖๓๗
๑๑๖๓๘
๑๑๖๓๙
๑๑๖๔๐
๑๑๖๔๑
๑๑๖๔๒
๑๑๖๔๓
๑๑๖๔๔
๑๑๖๔๕
๑๑๖๔๖
๑๑๖๔๗
๑๑๖๔๘
๑๑๖๔๙
๑๑๖๕๐
๑๑๖๕๑
๑๑๖๕๒
๑๑๖๕๓
๑๑๖๕๔
๑๑๖๕๕
๑๑๖๕๖
๑๑๖๕๗
๑๑๖๕๘

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนันทธีรา กิจรักษ
นางนันทนภัส กลัดแกว
นางนันทนภัส ขงขันมณีเวช
นางสาวนันทนภัส จินดาคํา
นางนันทนภัส ใจดี
นางนันทนภัส ดวงทัย
นางนันทนภัส ทีปกรเศวต
นางสาวนันทนภัส บางบาล
นางนันทนภัส ปภินวัช
นางนันทนภัส ภิระแกว
นางนันทนภัส มูลแกว
นางนันทนภัส วงษอยูนอย
นางนันทนภัส ศรีประเทศ
นางนันทนภัส ไสยาทา
นางสาวนันทนภัสถ อินทรปอม
นางนันทนลิน แหลงสนาม
นางนันทนัช นันทพงษ
นางสาวนันทนา แกวจรูญ
นางนันทนา คําฝน
นางสาวนันทนา จําปา
นางนันทนา จําปาเทศ
นางนันทนา จิตตกระจาง
นางนันทนา จิประพันธ
นางสาวนันทนา เจริญสุข
นางนันทนา ไชยมณี
นางนันทนา เตชะนนท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๖๕๙
๑๑๖๖๐
๑๑๖๖๑
๑๑๖๖๒
๑๑๖๖๓
๑๑๖๖๔
๑๑๖๖๕
๑๑๖๖๖
๑๑๖๖๗
๑๑๖๖๘
๑๑๖๖๙
๑๑๖๗๐
๑๑๖๗๑
๑๑๖๗๒
๑๑๖๗๓
๑๑๖๗๔
๑๑๖๗๕
๑๑๖๗๖
๑๑๖๗๗
๑๑๖๗๘
๑๑๖๗๙
๑๑๖๘๐
๑๑๖๘๑
๑๑๖๘๒
๑๑๖๘๓
๑๑๖๘๔

หนา ๒๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางนันทนา ทองมูล
นางนันทนา ทองรอง
นางนันทนา บุรีจันทร
นางนันทนา บูรณเจริญ
นางสาวนันทนา ประโรกิจจักร
นางนันทนา พานเงิน
นางนันทนา ยังอภัย
นางนันทนา เศวตวงศ
นางนันทนา สมิงไพร
นางนันทนา อินทรนา
นางนันทนา อุนทิวากร
นางสาวนันทนิจ มีศิลป
นางนันทนิตย ปญญาวชิรไพบูลย
นางนันทนิษฐ ศาลางาม
นางนันทเนตร ปะวะเส
นางนันทปพร เจนนามแกว
นางสาวนันทพร จิตมนัส
นางนันทพร แชมจุย
นางสาวนันทพร โชติจิติเศรษฐ
นางสาวนันทพร บรรลือวงศ
นางนันทพร บุญกวาง
นางนันทพร บูลยเดช
นางสาวนันทพร มุลวิไล
นางนันทพร อยูเจริญ
นางสาวนันทพร แดงสงา
นางนันทภรณ เปลา

๑๑๖๘๕
๑๑๖๘๖
๑๑๖๘๗
๑๑๖๘๘
๑๑๖๘๙
๑๑๖๙๐
๑๑๖๙๑
๑๑๖๙๒
๑๑๖๙๓
๑๑๖๙๔
๑๑๖๙๕
๑๑๖๙๖
๑๑๖๙๗
๑๑๖๙๘
๑๑๖๙๙
๑๑๗๐๐
๑๑๗๐๑
๑๑๗๐๒
๑๑๗๐๓
๑๑๗๐๔
๑๑๗๐๕
๑๑๗๐๖
๑๑๗๐๗
๑๑๗๐๘
๑๑๗๐๙
๑๑๗๑๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนันทภรณ ศรีสังข
นางนันทภรณ อารีสวัสดิ์
นางนันทภัค แตงทอง
นางนันทภัค ออนฉาย
นางนันทยา สุภาลักษณ
นางนันทยา แสบงบาล
นางนันทรัตน แกมทอง
นางนันทรัตน ไชยบุตร
นางนันทรัตน โนชัย
นางนันทรัตน ประสิทธิชัย
นางนันทวรรณ ศรีวิรัตน
นางนันทวัน จีระดิษฐ
นางนันทวัน น้ําชม
นางนันทวัน พุมศฤงฆาร
นางสาวนันทวัน สวัสดิ์ภูมิ
นางนันทวัน หนูกล่ํา
นางนันทวัลย ตันสุโชติ
นางสาวนันทสรณ จันทรไพร
นางนันทสินี แกวลบ
นางนันทะนา ศรไชย
นางนันทา กนกอุดม
นางนันทา นุยเจริญ
นางนันทา แปนดวงเนตร
นางนันทา มีฤทธิ์
นางนันทา โมกหอม
นางนันทา รอดพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๗๑๑
๑๑๗๑๒
๑๑๗๑๓
๑๑๗๑๔
๑๑๗๑๕
๑๑๗๑๖
๑๑๗๑๗
๑๑๗๑๘
๑๑๗๑๙
๑๑๗๒๐
๑๑๗๒๑
๑๑๗๒๒
๑๑๗๒๓
๑๑๗๒๔
๑๑๗๒๕
๑๑๗๒๖
๑๑๗๒๗
๑๑๗๒๘
๑๑๗๒๙
๑๑๗๓๐
๑๑๗๓๑
๑๑๗๓๒
๑๑๗๓๓
๑๑๗๓๔
๑๑๗๓๕
๑๑๗๓๖

นางนันทา วัฒนกุล
นางนันทาทิพ ผอมฉิม
นางนันทาวดี ถิ่นสุข
นางสาวนันทิกานต จิตรชนะ
นางนันทิชา โตมะนิตย
นางนันทิชา ธาตุระหัน
นางนันทิตา ศรีจันทรงาม
นางสาวนันทินี คุมปรีดี
นางนันทินี ลายสิงห
นางนันทิพร กับแกว
นางนันทิพร บุญหอ
นางนันทิยา กงพยา
นางสาวนันทิยา จิตตะโคตร
นางสาวนันทิยา ชูบัว
นางนันทิยา ไชยมัชฌิม
นางนันทิยา ทองหลอ
นางนันทิยา รสจันทร
นางนันทิยา เรือนแพร
นางสาวนันทิยา ศรีเมืองบุญ
นางสาวนันทิยา สรอยนาค
นางนันทิยา สวนมาลี
นางนันทิยา สุวรรณรัตน
นางนันทิยา เสวะกะ
นางสาวนันทิยา แสงทอง
นางนันที อุประ
นางนันธวัลย ทองอ่ํา

หนา ๒๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗๓๗
๑๑๗๓๘
๑๑๗๓๙
๑๑๗๔๐
๑๑๗๔๑
๑๑๗๔๒
๑๑๗๔๓
๑๑๗๔๔
๑๑๗๔๕
๑๑๗๔๖
๑๑๗๔๗
๑๑๗๔๘
๑๑๗๔๙
๑๑๗๕๐
๑๑๗๕๑
๑๑๗๕๒
๑๑๗๕๓
๑๑๗๕๔
๑๑๗๕๕
๑๑๗๕๖
๑๑๗๕๗
๑๑๗๕๘
๑๑๗๕๙
๑๑๗๖๐
๑๑๗๖๑
๑๑๗๖๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนันธิกร คําหลา
นางนันธิญา บุตรไทย
นางนันธิยา เขียวจันทร
นางสาวนับ บริกล
นางนัยณา เอี่ยมสวัสดิ์
นางสาวนัยนปพร ปนทอง
นางนัยนภร วิริยะประสิทธิ์
นางนัยนา กลั่นแกว
นางนัยนา กันภัย
นางนัยนา กุลวัฒนาพร
นางนัยนา เกิดศรี
นางนัยนา คําดวง
นางนัยนา จันทรศิริ
นางนัยนา ชัยหมื่น
นางนัยนา นุนงาม
นางนัยนา ผุยแสงพันธ
นางนัยนา ฝนถา
นางนัยนา พรหมดิเรก
นางสาวนัยนา ภูศรีฤทธิ์
นางนัยนา ยิ้มชื่น
นางนัยนา ใยเยื่อ
นางนัยนา รวมบุญ
นางนัยเนตร สมบูรณคุณากร
นางนัยเนตร เสียงล้ํา
นางนัยภรณ เมฆอาภา
นางนัสชา อนุภาพ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๗๖๓
๑๑๗๖๔
๑๑๗๖๕
๑๑๗๖๖
๑๑๗๖๗
๑๑๗๖๘
๑๑๗๖๙
๑๑๗๗๐
๑๑๗๗๑
๑๑๗๗๒
๑๑๗๗๓
๑๑๗๗๔
๑๑๗๗๕
๑๑๗๗๖
๑๑๗๗๗
๑๑๗๗๘
๑๑๗๗๙
๑๑๗๘๐
๑๑๗๘๑
๑๑๗๘๒
๑๑๗๘๓
๑๑๗๘๔
๑๑๗๘๕
๑๑๗๘๖
๑๑๗๘๗
๑๑๗๘๘

นางนาคแกว แสงดี
นางนาฎนภา สีดาดี
นางนาฎลัดดา ออนคํา
นางนาฎสุคนธ กาตาสาย
นางนาฎอนงค เขียวพฤกษ
นางนาฎอนงค เต็งมีศรี
นางนาฎอนงค บุญวิเศษ
นางนาฏจพร ไชยคําภา
นางนาฏธยาน รอดสน
นางนาฏยา ฉายเพ็ชร
นางนาฏยา บุตรดีวงค
นางสาวนาฏยา ภูทรัพยสิน
นางนาฏยา วังคะฮาด
นางนาฏยา สิทธิหาญ
นางนาฏลัดดา คําพร
นางนาดตยา แพทยมงคล
นางสาวนาดา พรมลาย
นางนาตยา กลางประพันธ
นางสาวนาตยา ขันธบุตร
นางนาตยา จันทรักษ
นางนาตยา ชวยไชยศรี
นางนาตยา เชิดสูงเนิน
นางนาตยา ไชยโยราช
นางนาตยา ดํารงค
นางนาตยา นิลเลิศ
นางสาวนาตยา พรรณสิทธิ์

หนา ๒๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗๘๙
๑๑๗๙๐
๑๑๗๙๑
๑๑๗๙๒
๑๑๗๙๓
๑๑๗๙๔
๑๑๗๙๕
๑๑๗๙๖
๑๑๗๙๗
๑๑๗๙๘
๑๑๗๙๙
๑๑๘๐๐
๑๑๘๐๑
๑๑๘๐๒
๑๑๘๐๓
๑๑๘๐๔
๑๑๘๐๕
๑๑๘๐๖
๑๑๘๐๗
๑๑๘๐๘
๑๑๘๐๙
๑๑๘๑๐
๑๑๘๑๑
๑๑๘๑๒
๑๑๘๑๓
๑๑๘๑๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนาตยา มียศ
นางสาวนาตยา ยวนยี
นางนาตยา วัฒนนิธิกุล
นางสาวนาตยา สุกจั่น
นางนาตยา สุขเกษม
นางนาตยา อินทิวาพร
นางนาตฤดี สุขสินธารานนท
นางนาถตะยา จันทรโพธิ์ศรี
นางนาถติยา ปานรัตน
นางนาถทิวา ราชครุต
นางนาถนดา พงศทวีสุข
นางนาถนภา โชควิริยะสัมพันธ
นางสาวนาถปรียา เหรียญทอง
นางนาถศจี สงคอินทร
นางนาถอนงค ฉัตรชัยสุริยา
นางนาที เดชะราช
นางนารถฤดี ชอบทําเหมือน
นางสาวนารถฤดี โถปาสอน
นางสาวนาราภัทร ธํารงกิตติคุณ
นางนาริฐา อินถานะ
นางนาริศา สุทธิพร
นางนาริษา รอดมาลี
นางนารี แกวแสงเอก
นางสาวนารี ขวัญออน
นางนารี คุณวงศ
นางนารี ดังดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๘๑๕
๑๑๘๑๖
๑๑๘๑๗
๑๑๘๑๘
๑๑๘๑๙
๑๑๘๒๐
๑๑๘๒๑
๑๑๘๒๒
๑๑๘๒๓
๑๑๘๒๔
๑๑๘๒๕
๑๑๘๒๖
๑๑๘๒๗
๑๑๘๒๘
๑๑๘๒๙
๑๑๘๓๐
๑๑๘๓๑
๑๑๘๓๒
๑๑๘๓๓
๑๑๘๓๔
๑๑๘๓๕
๑๑๘๓๖
๑๑๘๓๗
๑๑๘๓๘
๑๑๘๓๙
๑๑๘๔๐

นางนารี บดีรัฐ
นางนารี บุญมั่น
นางนารี ผาพรม
นางนารี พรมนิต
นางนารี เลนทัศน
นางนารี ศรีศักดิ์นอก
นางนารี หุยากรณ
นางนารีนาฏ จันทมงคล
นางนารีย เถื่อนบํารุง
นางนารีย หมื่นแจม
นางนารีรัตน กาญจนวีระพล
นางนารีรัตน คงจอย
นางนารีรัตน คํารอด
นางนารีรัตน เงาศรี
นางนารีรัตน ชัยคิรินทร
นางนารีรัตน นนทะมาตย
นางสาวนารีรัตน มีนะถา
นางนารีรัตน รักวงศ
นางนารีรัตน วงศใหญ
นางนารีรัตน สมัครผล
นางนารีรัตน สุระสังข
นางนารีรัตน ออนศรีทอง
นางนาลอน สอาด
นางนาไล สาโสภา
นางน้ําคาง กองแพง
นางน้ําคาง กิ่งกาน

หนา ๒๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๘๔๑
๑๑๘๔๒
๑๑๘๔๓
๑๑๘๔๔
๑๑๘๔๕
๑๑๘๔๖
๑๑๘๔๗
๑๑๘๔๘
๑๑๘๔๙
๑๑๘๕๐
๑๑๘๕๑
๑๑๘๕๒
๑๑๘๕๓
๑๑๘๕๔
๑๑๘๕๕
๑๑๘๕๖
๑๑๘๕๗
๑๑๘๕๘
๑๑๘๕๙
๑๑๘๖๐
๑๑๘๖๑
๑๑๘๖๒
๑๑๘๖๓
๑๑๘๖๔
๑๑๘๖๕

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวน้ําคาง เคียงขาง
นางน้ําคาง ชุมชัย
นางสาวน้ําคาง ตุงคะศิริ
นางน้ําคาง โตจินดา
นางน้ําคาง สุขชู
นางน้ําทิพย เกตุพละ
นางน้ําทิพย ขาววิลาศ
นางน้ําทิพย คงเกษม
วาที่รอยตรีหญิง น้ําทิพย
จํานงควุฒิ
นางน้ําทิพย พูลผล
นางน้ําทิพย ภิญโญ
นางสาวน้ําทิพย ศรีสัจจารักษ
นางน้ําทิพย หวังขอกลาง
นางน้ําทิพย แหมงปง
นางน้ําผึ้ง พรเจริญสมบัติ
นางน้ําผึ้ง พิชัยกาล
นางน้ําผึ้ง อุมนอย
นางน้ําผึ้ง ฮอเจริญทรัพย
นางน้ําฝน จันทรสกุล
นางน้ําฝน นอยมาตวน
นางน้ําฝน ประคองสิน
นางน้ําฝน วงศครุฑ
นางน้ําฝน ศรีหาวัตร
นางน้ําเพชร กระตายทอง
นางน้ําเพชร พรมออน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๘๖๖
๑๑๘๖๗
๑๑๘๖๘
๑๑๘๖๙
๑๑๘๗๐
๑๑๘๗๑
๑๑๘๗๒
๑๑๘๗๓
๑๑๘๗๔
๑๑๘๗๕
๑๑๘๗๖
๑๑๘๗๗
๑๑๘๗๘
๑๑๘๗๙
๑๑๘๘๐
๑๑๘๘๑
๑๑๘๘๒
๑๑๘๘๓
๑๑๘๘๔
๑๑๘๘๕
๑๑๘๘๖
๑๑๘๘๗
๑๑๘๘๘
๑๑๘๘๙
๑๑๘๙๐
๑๑๘๙๑

นางน้ําเพชร ไพโรจน
นางน้ําเพชร ภูแส
นางสาวน้ําเพชร สิงหราไชย
นางน้ําเพชร สุจิตตกุล
นางน้ําเพ็ชร เนาวประเสริฐ
นางสาวน้ําเพ็ชร วงษแหวน
นางน้ําหวาน บุญปก
นางน้ําออย ชูชวย
นางน้ําออย เพ็ชรวิภาต
นางสาวน้ําออย สุรสีหเรืองชัย
นางนิกร ผงทอง
นางนิกร สีสุดทา
นางนิกรณ อินทฤทธิ์
นางนิกูล ทองหนาศาล
นางสาวนิจ ยอดทองดี
นางสาวนิจชิตา บุญมาวัน
นางนิจพร รอดคง
นางสาวนิจมาศ ผดุงเศรษฐกิจ
นางนิจวดี มูลวงศ
นางสาวนิจสิริ โกศิน
นางนิชดา กลิ่นสุวรรณ
นางสาวนิชานันท สัญญเดช
นางนิชาภัทร มาสุวงศชัย
นางนิชาภา เกษร
นางนิดดา ศรีโพธิ์
นางนิดาวัลย วิวัฒนะ

หนา ๒๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๘๙๒
๑๑๘๙๓
๑๑๘๙๔
๑๑๘๙๕
๑๑๘๙๖
๑๑๘๙๗
๑๑๘๙๘
๑๑๘๙๙
๑๑๙๐๐
๑๑๙๐๑
๑๑๙๐๒
๑๑๙๐๓
๑๑๙๐๔
๑๑๙๐๕
๑๑๙๐๖
๑๑๙๐๗
๑๑๙๐๘
๑๑๙๐๙
๑๑๙๑๐
๑๑๙๑๑
๑๑๙๑๒
๑๑๙๑๓
๑๑๙๑๔
๑๑๙๑๕
๑๑๙๑๖
๑๑๙๑๗

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนิต สุขขํา
นางนิต สุวรรณเนตร
นางสาวนิตกรณ ศรีพิมพสอ
นางสาวนิตกูล สิริพิชัยฤกษ
นางนิตชรา ชฎากรณ
นางนิตติยา ชาญเฉลิม
นางนิตทยา สระโสม
นางนิตทิยา แสงเชื้อพอ
นางสาวนิตธิยา เสนาหนอก
นางนิตย เคลือบแกว
นางนิตย จันทรนวล
นางนิตยรดี ใจอาษา
นางสาวนิตยา กฤษณะประกรกิจ
นางนิตยา กลอมจิตร
นางนิตยา กสิโกศล
นางนิตยา กันตี
นางนิตยา กันทาสุข
นางสาวนิตยา กําเนิด
นางนิตยา แกวชื่นชัย
นางสาวนิตยา ขันดวง
นางนิตยา คลายเครือ
นางสาวนิตยา คอกขุนทด
นางนิตยา คําหารพล
นางนิตยา โคตะมา
นางสาวนิตยา งามวงษ
นางนิตยา จันทรแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๙๑๘
๑๑๙๑๙
๑๑๙๒๐
๑๑๙๒๑
๑๑๙๒๒
๑๑๙๒๓
๑๑๙๒๔
๑๑๙๒๕
๑๑๙๒๖
๑๑๙๒๗
๑๑๙๒๘
๑๑๙๒๙
๑๑๙๓๐
๑๑๙๓๑
๑๑๙๓๒
๑๑๙๓๓
๑๑๙๓๔
๑๑๙๓๕
๑๑๙๓๖
๑๑๙๓๗
๑๑๙๓๘
๑๑๙๓๙
๑๑๙๔๐
๑๑๙๔๑
๑๑๙๔๒
๑๑๙๔๓

นางนิตยา จันทรแดง
นางนิตยา เจดียถา
นางนิตยา เจยาคม
นางนิตยา เจริญอินทร
นางสาวนิตยา ฉันทปญญา
นางสาวนิตยา ชัยสิทธิ์
นางสาวนิตยา ชางหัวหนา
นางนิตยา ชื่นอารมณ
นางนิตยา ไชยอาม
นางนิตยา ตอประสิทธิ์กุล
นางสาวนิตยา ตางกลาง
นางนิตยา โตะถม
นางนิตยา ถาวรรัตน
นางนิตยา ทองดียิ่ง
นางนิตยา ทองไทย
นางนิตยา ทองปสโนว
นางนิตยา ทาวฮาย
นางนิตยา เทียนไชย
นางนิตยา ธรรมฉัตรภาณี
นางสาวนิตยา นวลศรีทอง
นางนิตยา นิลทราช
นางนิตยา บุญเฉลิม
นางสาวนิตยา บุญสง
นางสาวนิตยา บุญสุข
นางสาวนิตยา บุตรออน
นางนิตยา บุพศิริ

หนา ๒๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๙๔๔
๑๑๙๔๕
๑๑๙๔๖
๑๑๙๔๗
๑๑๙๔๘
๑๑๙๔๙
๑๑๙๕๐
๑๑๙๕๑
๑๑๙๕๒
๑๑๙๕๓
๑๑๙๕๔
๑๑๙๕๕
๑๑๙๕๖
๑๑๙๕๗
๑๑๙๕๘
๑๑๙๕๙
๑๑๙๖๐
๑๑๙๖๑
๑๑๙๖๒
๑๑๙๖๓
๑๑๙๖๔
๑๑๙๖๕
๑๑๙๖๖
๑๑๙๖๗
๑๑๙๖๘
๑๑๙๖๙

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนิตยา ประเสริฐพรม
นางนิตยา ปาลรัตน
นางนิตยา ปนแกว
นางนิตยา ผงพลอย
นางนิตยา ฝายแสนยอ
นางนิตยา พลดงนอก
นางนิตยา พละทรัพย
นางสาวนิตยา พัฒนมาศ
นางนิตยา พิมพโคตร
นางนิตยา พิมพจันทร
นางนิตยา พูลจันทร
นางนิตยา เพ็งสุข
นางนิตยา แพงสัมฤทธิ์
นางสาวนิตยา โพธิทอง
นางนิตยา ไพศาล
นางนิตยา มณีโสะ
นางนิตยา มั่งคั่ง
นางสาวนิตยา มั่นคง
นางนิตยา มาแกว
นางสาวนิตยา มิตรยง
นางสาวนิตยา เมตไตรพันธ
นางนิตยา ยุวัฒนะกุล
นางนิตยา รักกิจ
นางนิตยา ริมสีมวง
นางนิตยา ลีลาเจริญพร
นางนิตยา วงศละคร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๙๗๐
๑๑๙๗๑
๑๑๙๗๒
๑๑๙๗๓
๑๑๙๗๔
๑๑๙๗๕
๑๑๙๗๖
๑๑๙๗๗
๑๑๙๗๘
๑๑๙๗๙
๑๑๙๘๐
๑๑๙๘๑
๑๑๙๘๒
๑๑๙๘๓
๑๑๙๘๔
๑๑๙๘๕

นางนิตยา วิชนา
นางนิตยา วิทักษบุตร
นางนิตยา วิมล
นางนิตยา วิเศษสังข
นางนิตยา ศรีทอง
นางนิตยา สงนวล
นางสาวนิตยา สวนลา
นางนิตยา สายสองแสง
นางนิตยา สารเสนา
นางนิตยา สําคัญจิตร
นางนิตยา สําโรง
นางสาวนิตยา เสรีรักษ
นางสาวนิตยา แสนใจกลา
นางนิตยา หงษบินมา
นางนิตยา หะยีลาเตะ
นางนิตยา เหมือดไธสง

หนา ๒๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๙๘๖
๑๑๙๘๗
๑๑๙๘๘
๑๑๙๘๙
๑๑๙๙๐
๑๑๙๙๑
๑๑๙๙๒
๑๑๙๙๓
๑๑๙๙๔
๑๑๙๙๕
๑๑๙๙๖
๑๑๙๙๗
๑๑๙๙๘
๑๑๙๙๙
๑๒๐๐๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนิตยา อยูเรือง
นางนิตยา ออนเขตร
นางสาวนิตยา เอี่ยมสอาด
นางนิตยาพร แกวบุดตา
นางนิตยาพร ขวัญดี
นางนิตยาพร จติกุล
นางนิตยาพร แซตั้ง
นางนิตยาพร เตี้ยวสกุล
นางนิตยาพร บังคมเนตร
นางนิตยาพร พิมพศรี
นางนิตยาพันธ ชาตะกาญจน
นางนิตยาภรณ ลิ่มวิจิตรวงศ
นางนิตยาภรณ ศรีภาแลว
นางนิตยารัตน พุมมี
นางนิตินันท ฉลวยศรี

