เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๕)
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 ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เหรียญจักรพรรดิมาลา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๒๐๐๑
๑๒๐๐๒
๑๒๐๐๓
๑๒๐๐๔
๑๒๐๐๕
๑๒๐๐๖
๑๒๐๐๗
๑๒๐๐๘
๑๒๐๐๙
๑๒๐๑๐
๑๒๐๑๑
๑๒๐๑๒
๑๒๐๑๓
๑๒๐๑๔
๑๒๐๑๕
๑๒๐๑๖
๑๒๐๑๗
๑๒๐๑๘
๑๒๐๑๙
๑๒๐๒๐
๑๒๐๒๑
๑๒๐๒๒
๑๒๐๒๓
๑๒๐๒๔

นางนิติมา มีชัย
นางนิติยา ทรงมงคลรัตน
นางนิติยา นอยเกิด
นางสาวนิติยา ภักดีบุรี
นางนิติยา สุดสาย
นางนิติยาภรณ โมธรรม
นางนิทดา เจิมจํานงค
นางนิทยา โมสาลี
นางนิทรา เณรหลํา
นางนิธนันท เครือคํา
นางนิธิกานต หาญวลินโรจน
นางนิธินันท อนันตศักดิ์ชัย
นางนิธินาฎ ใชศรีทอง
นางนิธินาถ ลอสินคํา
นางนิธิภรณ สุดสูง
นางนิธิมา กองลาแซ
นางนิธิมา ชาวเพ็ชร
นางสาวนิธิมา โยธาทิพย
นางนิธิยา ศุภิชางคกูล
นางนิพัทธา สหะวรกุลศักดิ์
นางนิพา หลงแกว
นางนิพาพร สุทธิลักษณ
นางนิฟติมา หมาดทิ้ง
นางนิภวรรณ นวลศรี

๑๒๐๒๕
๑๒๐๒๖
๑๒๐๒๗
๑๒๐๒๘
๑๒๐๒๙
๑๒๐๓๐
๑๒๐๓๑
๑๒๐๓๒
๑๒๐๓๓
๑๒๐๓๔
๑๒๐๓๕
๑๒๐๓๖
๑๒๐๓๗
๑๒๐๓๘
๑๒๐๓๙
๑๒๐๔๐
๑๒๐๔๑
๑๒๐๔๒
๑๒๐๔๓
๑๒๐๔๔
๑๒๐๔๕
๑๒๐๔๖
๑๒๐๔๗
๑๒๐๔๘

นางสาวนิภา เกตุสระ
นางนิภา แกวประทีป
นางนิภา เครือวัฒนเวช
นางนิภา โคตรผาย
นางนิภา จํานงคฤทธิ์
นางสาวนิภา ใจทัน
นางนิภา ชัยกา
นางนิภา ทองอนันต
นางสาวนิภา นาคสิงห
นางนิภา บุญทอง
นางนิภา มาหนู
นางสาวนิภา เย็นฉ่ํา
นางนิภา ริเปก
นางนิภา วิศุภกาญจน
นางนิภา ศรีพะเนิน
นางนิภา สมหมาย
นางนิภา สิงหลอ
นางนิภา สุปนโน
นางนิภา สุวรรณศักดิ์สิน
นางนิภา เสนแกวใส
นางนิภา แสนคํา
นางนิภา อาทิตยสาม
นางนิภา โฮว
นางนิภาจิตร บัวรอด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๐๔๙
๑๒๐๕๐
๑๒๐๕๑
๑๒๐๕๒
๑๒๐๕๓
๑๒๐๕๔
๑๒๐๕๕
๑๒๐๕๖
๑๒๐๕๗
๑๒๐๕๘
๑๒๐๕๙
๑๒๐๖๐
๑๒๐๖๑
๑๒๐๖๒
๑๒๐๖๓
๑๒๐๖๔
๑๒๐๖๕
๑๒๐๖๖
๑๒๐๖๗
๑๒๐๖๘
๑๒๐๖๙
๑๒๐๗๐
๑๒๐๗๑
๑๒๐๗๒
๑๒๐๗๓

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางนิภาดา ศรีเชียงสา
นางนิภาพร คลายยวงทอง
นางนิภาพร บัวเที่ยง
นางนิภาพร บางเสน
นางนิภาพร วุฒิอดิเรก
นางนิภาพร เวียงโอสถ
นางนิภาพร ศรีสุภาพ
นางนิภาพร ศักดิ์แสน
นางนิภาพร ศิลาโชติ
นางสาวนิภาพร อินเนียม
นางนิภาพร อุรีรัมย
นางนิภาพรรณ ดวงปนสิงห
นางนิภาพรรณ บุญเลิศเจริญศรี
นางนิภาพรรณ สาริพันธ
นางนิภาพรรณ หาทนต
นางนิภาพรรณ ออมิตา
นางสาวนิภาพรรณ นิวรณ
นางนิภาพิมพ ปมปา
นางนิภาภร ชลการ
นางนิภาภรณ กิ่มเกลี้ยง
นางนิภาภรณ ชํานาญศิริ
นางนิภาภรณ ทําไธสง
นางนิภาภรณ บุราณ
นางนิภาภรณ พรมชัย
นางสาวนิภาภรณ พรหมกรรณ

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

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนิภาภรณ พานิชพันธุ
นางสาวนิภาภรณ พิชิต
นางนิภาภรณ มุงดีกลาง
นางนิภาภรณ สุทธสิงห
นางนิภาภรณ แสงสุดตา
นางนิภารัตน จันทเรศ
นางนิภารัตน ศรีโยธา
นางนิภาลัย ยะภักดี
นางสาวนิภาลัย แรกขาว
นางสาวนิภาวรรณ กันทา
นางนิภาวรรณ เกตุสาคร
นางนิภาวรรณ เดชบุญ
นางสาวนิภาวรรณ เทพอยู
นางสาวนิภาวรรณ ประธาน
นางนิภาวรรณ สําราญพันธ
นางนิภาวรรณ สิงหสุวรรณ
นางนิภาศิริ กาฬออนศรี
นางนิ่ม แสนบุญเรือง
นางนิ่มนวล ดวงดี
นางนิ่มนวล ทองผล
นางนิ่มนวล นามปญญา
นางสาวนิ่มนวล แสงสวย
นางนิ่มนวล หมอเกง
นางนิมมาน ชื่นตา
นางนิมิตา ทองดียิ่ง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๐๙๙
๑๒๑๐๐
๑๒๑๐๑
๑๒๑๐๒
๑๒๑๐๓
๑๒๑๐๔
๑๒๑๐๕
๑๒๑๐๖
๑๒๑๐๗
๑๒๑๐๘
๑๒๑๐๙
๑๒๑๑๐
๑๒๑๑๑
๑๒๑๑๒
๑๒๑๑๓
๑๒๑๑๔
๑๒๑๑๕
๑๒๑๑๖
๑๒๑๑๗
๑๒๑๑๘
๑๒๑๑๙
๑๒๑๒๐
๑๒๑๒๑
๑๒๑๒๒
๑๒๑๒๓

นางนิยดา บุญลอม
นางนิยดา ปนสุภา
นางสาวนิยม กิมานุวัฒน
นางสาวนิยม ดวงเพชรแสง
นางนิยม ทรัพยประเสริฐ
นางนิยม พื้นทะเล
นางนิยากร ศิริคํากร
นางนิรชร ทรงบรรพต
นางนิรชร ปรุงฆอง
นางนิรดา ทองเอื้อ
นางสาวนิรบล อังครุด
นางนิรภัย สายหยุด
นางนิรมล คุมเคี่ยม
นางนิรมล เจะยะปาร
นางสาวนิรมล ณ พัทลุง
นางสาวนิรมล ตั่นอนุ
นางนิรมล ทาหอม
นางนิรมล โนนเสนา
นางนิรมล พิพัฒนคุปติกุล
นางนิรมล แพงวิเศษ
นางนิรมล ภุมรินทร
นางนิรมล โมราศิลป
นางสาวนิรมล ฤกษดี
นางนิรมล เสมอหนา
นางสาวนิรมล อดทน

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑๒๔
๑๒๑๒๕
๑๒๑๒๖
๑๒๑๒๗
๑๒๑๒๘
๑๒๑๒๙
๑๒๑๓๐
๑๒๑๓๑
๑๒๑๓๒
๑๒๑๓๓
๑๒๑๓๔
๑๒๑๓๕
๑๒๑๓๖
๑๒๑๓๗
๑๒๑๓๘
๑๒๑๓๙
๑๒๑๔๐
๑๒๑๔๑
๑๒๑๔๒
๑๒๑๔๓
๑๒๑๔๔
๑๒๑๔๕
๑๒๑๔๖
๑๒๑๔๗
๑๒๑๔๘

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนิรมล อาจวิเชียร
นางนิรัชฎา ยืนสุข
นางนิรัชพร เทียนฟก
นางนิรัญญา จันทจร
นางนิรันดรรัตน ฉันทะกุล
นางนิราตรี รักษาภักดี
นางนิรามัย จิ๋วแหยม
นางนิรามัย แปนมี
นางนิรินทร นารถสมบูรณ
นางนิริสา พวงทอง
นางนิลตรา จันทะหาร
นางนิลยา ทองศรี
นางนิลรัตน สงศรี
นางนิลวรรณ ชายหาด
นางนิลวรรณ ชูวิวัฒนรัตนกุล
นางนิลวรรณ พลไทย
นางนิลวรรณ โพธิ์ศรี
นางสาวนิลวรรณ ยศวิจิตร
นางนิลวรรณ วังแสน
นางนิลวรรณ สีชนะ
นางนิลาวรรณ โอภาศ
นางสาวนิลุบล กลิ่นทอง
นางนิลุบล ไขมุกข
นางนิลุบล เจริญพันธ
นางนิลุบล สกุลขํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๑๔๙
๑๒๑๕๐
๑๒๑๕๑
๑๒๑๕๒
๑๒๑๕๓
๑๒๑๕๔
๑๒๑๕๕
๑๒๑๕๖
๑๒๑๕๗
๑๒๑๕๘
๑๒๑๕๙
๑๒๑๖๐
๑๒๑๖๑
๑๒๑๖๒
๑๒๑๖๓
๑๒๑๖๔
๑๒๑๖๕
๑๒๑๖๖
๑๒๑๖๗
๑๒๑๖๘
๑๒๑๖๙
๑๒๑๗๐
๑๒๑๗๑
๑๒๑๗๒
๑๒๑๗๓

นางสาวนิลุบล สุฤทธิ์
นางนิโลบล สระแกว
นางนิวรรณ มูลสาร
นางนิศมา ภูมิศรีจันทร
นางสาวนิศมา ยุระวงศ
นางสาวนิศรา เจริญผล
นางนิศา มีมงคล
นางสาวนิศากร จรชื่น
นางนิศากร ชัยวี
นางสาวนิศากร นาคเวช
นางสาวนิศากร โพธิ์ประสิทธิ์
นางนิศากร มูลคํา
นางนิศากร มูลเพีย
นางนิศากร ศรีรักษ
นางสาวนิศากร สุขะกาศี
นางนิศาชล จาดพิมาย
นางนิศาชล บรรจงเจริญ
นางนิศาชล ภูระหงษ
นางนิศาชล สงแสง
นางสาวนิศานาถ ทวนทอง
นางนิศานาถ สุรเสรีวงษ
นางนิศารัตน แกวประสิทธิ์
นางนิศารัตน แขขุนทด
นางนิษฐชกานต ดวงแกว
นางนิษฐสินี เถาถวิล

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑๗๔
๑๒๑๗๕
๑๒๑๗๖
๑๒๑๗๗
๑๒๑๗๘
๑๒๑๗๙
๑๒๑๘๐
๑๒๑๘๑
๑๒๑๘๒
๑๒๑๘๓
๑๒๑๘๔
๑๒๑๘๕
๑๒๑๘๖
๑๒๑๘๗
๑๒๑๘๘
๑๒๑๘๙
๑๒๑๙๐
๑๒๑๙๑
๑๒๑๙๒
๑๒๑๙๓
๑๒๑๙๔
๑๒๑๙๕
๑๒๑๙๖
๑๒๑๙๗

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนิษา บัวศิริ
นางนิสา บรรจงการ
นางสาวนิสา ปอมภู
นางสาวนิสา ศรีสารากร
นางนิสา เหลืองคุณวัฒน
นางนิสากร ทองขาวเผือก
นางนิสากร บุญทองแพง
นางนิสากร รังษีภโนดร
นางนิสากร วงศวาน
นางสาวนิสากร ศรัณยชล
นางนิสากร เสือจอย
นางนิสากรณ สุภาพจน
นางสาวนิสายชล
พงศพาชํานาญเวช
นางนีรนนท กันแตง
นางนีรนาท บุญญาพิทักษ
นางนีลวรรณ วันบัวแดง
นางนีออน สมเจตนา
นางนุกุล เพียรแกว
นางนุกูล จํานงบุญ
นางนุกูล ศิริบรรณากุล
นางสาวนุกูล สอนสระคู
นางนุจจรี เหมะธุลิน
นางนุจรินทร ทิมัน
นางสาวนุจรินทร สิทธิเลิศประสิทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๑๙๘
๑๒๑๙๙
๑๒๒๐๐
๑๒๒๐๑
๑๒๒๐๒
๑๒๒๐๓
๑๒๒๐๔
๑๒๒๐๕
๑๒๒๐๖
๑๒๒๐๗
๑๒๒๐๘
๑๒๒๐๙
๑๒๒๑๐
๑๒๒๑๑
๑๒๒๑๒
๑๒๒๑๓
๑๒๒๑๔
๑๒๒๑๕
๑๒๒๑๖
๑๒๒๑๗
๑๒๒๑๘
๑๒๒๑๙
๑๒๒๒๐
๑๒๒๒๑
๑๒๒๒๒

นางนุจรี ตูดํา
นางสาวนุจรี วาระนัง
นางสาวนุจรี สุภีสุทธิ์
นางสาวนุจรีย ภักดีกลาง
นางนุจันทร ภูแสงสี
นางนุชกานต เทพชโลธร
นางนุชจรินทร ดวงจินดา
นางนุชจรินทร สิทธิเกษร
นางนุชจรี จันทรเกิด
นางนุชจรี ธรรมสาลี
นางสาวนุชจิรา แกนอินทร
นางสาวนุชฎา จินนานันท
นางนุชฎา ระงับพิษม
นางนุชนภางค ธนะวงศ
นางนุชนาฎ จิตขาว
นางสาวนุชนาฎ ชูจันทร
นางนุชนาฎ นาชัยดูลย
นางนุชนาฎ สุนทรภักดี
นางนุชนาฎ โอบอวน
นางสาวนุชนาฏ โกดี
นางนุชนาฏ เจริญสุข
นางนุชนาฏ ภักดี
นางนุชนาฏ รัตนรังสรรค
นางนุชนาฏ วิชัยดิษฐ
นางนุชนาฐ ชางสาร

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๒๒๓
๑๒๒๒๔
๑๒๒๒๕
๑๒๒๒๖
๑๒๒๒๗
๑๒๒๒๘
๑๒๒๒๙
๑๒๒๓๐
๑๒๒๓๑
๑๒๒๓๒
๑๒๒๓๓
๑๒๒๓๔
๑๒๒๓๕
๑๒๒๓๖
๑๒๒๓๗
๑๒๒๓๘
๑๒๒๓๙
๑๒๒๔๐
๑๒๒๔๑
๑๒๒๔๒
๑๒๒๔๓
๑๒๒๔๔
๑๒๒๔๕
๑๒๒๔๖
๑๒๒๔๗

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนุชนาถ พจนอารี
นางนุชนาถ สอนสง
นางนุชนาถ สันตานนท
นางนุชนาถ โสตโยม
นางนุชนาถ เหลาประเสริฐ
นางนุชนารถ ประเสริฐศิลป
นางนุชนารถ เปยแดง
นางสาวนุชนารถ เย็นฉ่ํา
นางนุชนารถ สุขอยู
นางนุชนารถ สุดใจ
นางนุชรดา นิลสูงเนิน
นางนุชระพี บุญสิทธิ์
นางสาวนุชรัช เพชรดี
นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ
นางสาวนุชรี ดวงสี
นางนุชรี แดนรักษ
นางนุชรี พิพัฒศรี
นางนุชรี เพชรสงค
นางนุชรี ลุงกี่
นางนุชรี โสภณ
นางนุชรีย ใบคราม
นางนุชรียพร วิชาเดช
นางสาวนุชสรา กิจพิทักษ
นางนุชสาคร ปาระคะ
นางนุชสิรินันท กุลศรพิจิต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๒๔๘
๑๒๒๔๙
๑๒๒๕๐
๑๒๒๕๑
๑๒๒๕๒
๑๒๒๕๓
๑๒๒๕๔
๑๒๒๕๕
๑๒๒๕๖
๑๒๒๕๗
๑๒๒๕๘
๑๒๒๕๙
๑๒๒๖๐
๑๒๒๖๑
๑๒๒๖๒
๑๒๒๖๓
๑๒๒๖๔
๑๒๒๖๕
๑๒๒๖๖
๑๒๒๖๗
๑๒๒๖๘
๑๒๒๖๙
๑๒๒๗๐
๑๒๒๗๑
๑๒๒๗๒

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางนุชากร คําประดิษฐ
นางนุชิตรา กาฬภักดี
นางนุดาพักตร ลาภเกรียงไกร
นางนุดาวัลย สัมฤทธิคุณากร
นางสาวนุตญา มณีพงษ
นางนุตติยา อาษานอก
นางนุตนรินทร ศิริอารุณปญญา
นางนุตาวรรณ พลสุจริต
นางนุพิศ อัคพิน
นางนุภารัตน สุริยะ
นางนุมนวล วงศสุเพ็ง
นางนุมนวล วรรณลี
นางนุศรา ทองสุวรรณ
นางนุษณี อิ่มกมล
นางนุษรี ไทยกลา
นางนุสรณ จิตพิทักษ
นางนุสรา ขจรบุญ
นางสาวนุสรา คํานอย
นางสาวนุสรา จูไข
นางสาวนุสรา ทองนาค
นางนุสรา ทองผาย
นางนุสรา ผายผา
นางนุสรา เพ็ชรมีคา
นางสาวนุสรา ลําใย
นางนุสรา สมเขาใหญ

๑๒๒๗๓
๑๒๒๗๔
๑๒๒๗๕
๑๒๒๗๖
๑๒๒๗๗
๑๒๒๗๘
๑๒๒๗๙
๑๒๒๘๐
๑๒๒๘๑
๑๒๒๘๒
๑๒๒๘๓
๑๒๒๘๔
๑๒๒๘๕
๑๒๒๘๖
๑๒๒๘๗
๑๒๒๘๘
๑๒๒๘๙
๑๒๒๙๐
๑๒๒๙๑
๑๒๒๙๒
๑๒๒๙๓
๑๒๒๙๔
๑๒๒๙๕
๑๒๒๙๖
๑๒๒๙๗

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนุสลา รัฐธรรม
นางสาวนุสสรา แผนทอง
นางนูรีซัน อิบบรอฮิม
นางเนตรชนก ทรวงโพธิ์
นางเนตรชนก นุนแกว
นางเนตรชนก สุขเอนกนันต
นางเนตรดาว ขําคม
นางเนตรดาว ปทุมวัน
นางสาวเนตรทราย มาเกิด
นางเนตรทราย ศิริบูรณ
นางเนตรนภา โกสม
นางเนตรนภา จารสเย็น
นางสาวเนตรนภา ใจเฉลียว
นางเนตรนภา ฉายศิริ
นางเนตรนภา ชาติไทย
นางเนตรนภา ซามงค
นางเนตรนภา พรมสา
นางเนตรนภา วิญญาสุข
นางเนตรนภา วินไธสง
นางเนตรนภา สาระวรรณ
นางสาวเนตรนภา เอี่ยมอนุพงษ
นางเนตรนภิศ มั่นเจริญศิริ
นางเนตรนอย เวียนขุนทด
นางสาวเนตรนารี สรรสม
นางเนตรนุช แกวมณี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๒๙๘
๑๒๒๙๙
๑๒๓๐๐
๑๒๓๐๑
๑๒๓๐๒
๑๒๓๐๓
๑๒๓๐๔
๑๒๓๐๕
๑๒๓๐๖
๑๒๓๐๗
๑๒๓๐๘
๑๒๓๐๙
๑๒๓๑๐
๑๒๓๑๑
๑๒๓๑๒
๑๒๓๑๓
๑๒๓๑๔
๑๒๓๑๕
๑๒๓๑๖
๑๒๓๑๗
๑๒๓๑๘
๑๒๓๑๙
๑๒๓๒๐
๑๒๓๒๑
๑๒๓๒๒

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเนตรหทัย สังสุณี
นางสาวเนตรา โชติรัตนพิทักษ
นางเนาวนิต คงสุทธิ์
นางเนาวรัตน เขียวฉออน
นางสาวเนาวรัตน จันทรมี
นางสาวเนาวรัตน เจริญรักษ
นางเนาวรัตน เจือกโวน
นางเนาวรัตน เฉลิมแสน
นางเนาวรัตน ดียิ้ม
นางเนาวรัตน น้ําอบเชย
นางเนาวรัตน นิลผาย
นางเนาวรัตน ประครองญาติ
นางเนาวรัตน ประสงค
นางสาวเนาวรัตน ปรีชาสนธิกุล
นางเนาวรัตน ปาวิชัย
นางเนาวรัตน พันธสาคร
นางเนาวรัตน รูบุญ
นางเนาวรัตน วารีรักษ
นางเนาวรัตน สนธิการ
นางเนาวรัตน สวัสดิ์ผล
นางเนาวรัตน สายยศ
นางสาวเนาวรัตน สําเริง
นางเนาวรัตน สุมน
นางเนาวรัตน โสโท
นางเนียรนิภา พวงมะเทศ

๑๒๓๒๓
๑๒๓๒๔
๑๒๓๒๕
๑๒๓๒๖
๑๒๓๒๗
๑๒๓๒๘
๑๒๓๒๙
๑๒๓๓๐
๑๒๓๓๑
๑๒๓๓๒
๑๒๓๓๓
๑๒๓๓๔
๑๒๓๓๕
๑๒๓๓๖
๑๒๓๓๗
๑๒๓๓๘
๑๒๓๓๙
๑๒๓๔๐
๑๒๓๔๑
๑๒๓๔๒
๑๒๓๔๓
๑๒๓๔๔
๑๒๓๔๕
๑๒๓๔๖
๑๒๓๔๗

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเนืองนิตย ชาวนาฮี
นางสาวเนืองนิตย สาเขตต
นางเนื้อทิพย บุญโชติ
นางแนงนอย ขวัญสังข
นางแนงนอย เพ็งพันธ
นางแนงนอย สิงหหนู
นางแนงนอย ไหมออน
นางสาวโนรหัสมะห สติรักษ
นางบงกช คนรู
นางบงกช จันทะไทย
นางบงกช บุญโต
นางบงกช ฤกษนาวา
นางสาวบงกช วิทยปรีชากุล
นางบงกช วุฒิเกษตรสกุล
นางสาวบงกช สําราญ
นางบงกช อาจองค
นางบงกชชนิศา ฉายประทีป
นางสาวบงกชรัตน พงษธนพันธ
นางบรรจง ฉมังหัตถพงศ
นางบรรจง เทพสุทธิ
นางบรรจง พรรณหาญ
นางบรรจง แพงสาร
นางบรรจง ศิลาเกษ
นางบรรจง สุทธการ
นางบรรจง แสนทวีสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๓๔๘
๑๒๓๔๙
๑๒๓๕๐
๑๒๓๕๑
๑๒๓๕๒
๑๒๓๕๓
๑๒๓๕๔
๑๒๓๕๕
๑๒๓๕๖
๑๒๓๕๗
๑๒๓๕๘
๑๒๓๕๙
๑๒๓๖๐
๑๒๓๖๑
๑๒๓๖๒
๑๒๓๖๓
๑๒๓๖๔
๑๒๓๖๕
๑๒๓๖๖
๑๒๓๖๗
๑๒๓๖๘
๑๒๓๖๙
๑๒๓๗๐
๑๒๓๗๑
๑๒๓๗๒

นางบรรจง อินตา
นางบรรจบ โนนพิลา
นางบรรจบพร นนทศิลา
นางบรรเจิด ชัยจิรารักษ
นางบรรทม ตุมปสุวรรณ
นางบรรยง คุมรอบ
นางบรรรักษ เพชรโต
นางบริสุทธิ์ จันทรตา
นางสาวบริสุทธิ์ มั่งคั่ง
นางบริสุทธิ์ ละครราช
นางบวรลักษณ รุงรัตนรังสี
นางสาวบังอร ครุธวงษ
นางบังอร คลังนาค
นางบังอร ควรประสงค
นางสาวบังอร คําจุมพล
นางบังอร เคนสิงห
นางบังอร โคตรยอด
นางบังอร จักรคํา
นางสาวบังอร จันทรถอด
นางบังอร ใจออน
นางบังอร ชิตวิลัย
นางสาวบังอร ชื่นตา
นางบังอร ดรชัย
นางบังอร ดุมกลาง
นางบังอร ใตชัยภูมิ

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๓๗๓
๑๒๓๗๔
๑๒๓๗๕
๑๒๓๗๖
๑๒๓๗๗
๑๒๓๗๘
๑๒๓๗๙
๑๒๓๘๐
๑๒๓๘๑
๑๒๓๘๒
๑๒๓๘๓
๑๒๓๘๔
๑๒๓๘๕
๑๒๓๘๖
๑๒๓๘๗
๑๒๓๘๘
๑๒๓๘๙
๑๒๓๙๐
๑๒๓๙๑
๑๒๓๙๒
๑๒๓๙๓
๑๒๓๙๔
๑๒๓๙๕
๑๒๓๙๖
๑๒๓๙๗

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางบังอร ทินบุตร
นางบังอร ทิพยสุข
นางบังอร ทิพยอาสน
นางบังอร ไทยสกุล
นางบังอร นึกรวย
นางบังอร แนวราช
นางบังอร บรรจงงาม
นางบังอร ประสีระเตสัง
นางบังอร ปรีชา
นางสาวบังอร ปลั่งใจ
นางบังอร เปยทอง
นางบังอร พิมพโยวงษ
นางบังอร เพชรศรีจันทร
นางบังอร โภชนิกร
นางสาวบังอร มหา
นางบังอร มีเดช
นางสาวบังอร ยะฟู
นางบังอร รวมเจริญ
นางบังอร รักษมณี
นางบังอร เรืองฤทธิ์
นางบังอร เล็บขาว
นางบังอร โลหประเสริฐ
นางบังอร วงศประเสริฐ
นางบังอร วันริโก
นางสาวบังอร ศรีคําภา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๓๙๘
๑๒๓๙๙
๑๒๔๐๐
๑๒๔๐๑
๑๒๔๐๒
๑๒๔๐๓
๑๒๔๐๔
๑๒๔๐๕
๑๒๔๐๖
๑๒๔๐๗
๑๒๔๐๘
๑๒๔๐๙
๑๒๔๑๐
๑๒๔๑๑
๑๒๔๑๒
๑๒๔๑๓
๑๒๔๑๔
๑๒๔๑๕
๑๒๔๑๖
๑๒๔๑๗
๑๒๔๑๘
๑๒๔๑๙
๑๒๔๒๐
๑๒๔๒๑
๑๒๔๒๒

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวบังอร ศรีสด
นางบังอร ศิริบุตร
นางบังอร ศีลแสน
นางบังอร สัญญะเขตต
นางสาวบังอร สาคลาไคล
นางสาวบังอร สิงหโตทอง
นางบังอร สิงหทอง
นางบังอร สิงหนันท
นางบังอร สุคนธากรณ
นางบังอร สุริยคุปต
นางบังอร แสงทอง
นางบังอร แสงพริ้ง
นางบังอร แสนหลาบคํา
นางบังอร แสบงบาล
นางบังอร หงษทอง
นางบังอร หงสาทร
นางบังอร อยูยืน
นางบังอร อยูสุข
นางบังอรรัตน หาญบําราช
นางบังอรศิริ ทับทิมหิน
นางสาวบังเอิญ รัตนตระกูลวงศ
นางสาวบัญชร แสวงสุข
นางบัญญัติ ชนเพชร
นางบัญญัติ พรหมเกษร
นางสาวบัณณารส สายแกว

๑๒๔๒๓
๑๒๔๒๔
๑๒๔๒๕
๑๒๔๒๖
๑๒๔๒๗
๑๒๔๒๘
๑๒๔๒๙
๑๒๔๓๐
๑๒๔๓๑
๑๒๔๓๒
๑๒๔๓๓
๑๒๔๓๔
๑๒๔๓๕
๑๒๔๓๖
๑๒๔๓๗
๑๒๔๓๘
๑๒๔๓๙
๑๒๔๔๐
๑๒๔๔๑
๑๒๔๔๒
๑๒๔๔๓
๑๒๔๔๔
๑๒๔๔๕
๑๒๔๔๖
๑๒๔๔๗

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางบัลลังก ตาสี
นางบัลลังก พรจันทรทาว
นางบัวแกว จันทรศรี
นางสาวบัวขัน ชารีผาบ
นางบัวขาว โคตรวงษ
นางบัวเงิน จุงแผวตระกูล
นางบัวเงิน มหาเพชร
นางบัวจันทร ปรางคแสงวิไล
นางบัวตอง ณรงคพันธ
นางสาวบัวถิน เตชนันท
นางสาวบัวทอง ยุบลพันธ
นางบัวผัน ทุมสวัสดิ์
นางบัวพันธ เจริญลอย
นางบัวพันธ ศรีบุญเรือง
นางสาวบัวภา จางวางแกว
นางบัวเรียน ดานวังขวา
นางสาวบัวไร พิมลา
นางบัวลอย บริบูรณ
นางบัวลี บุราชรินทร
นางบัวเลียน สรอยจิต
นางสาวบัวศรี คําเมือง
นางบัวศรี พงษสระพัง
นางบัวหลวง ครุธจู
นางบัวหลัน กั๊กสูงเนิน
นางบาจรียา แซะอามา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๔๔๘
๑๒๔๔๙
๑๒๔๕๐
๑๒๔๕๑
๑๒๔๕๒
๑๒๔๕๓
๑๒๔๕๔
๑๒๔๕๕
๑๒๔๕๖
๑๒๔๕๗
๑๒๔๕๘
๑๒๔๕๙
๑๒๔๖๐
๑๒๔๖๑
๑๒๔๖๒
๑๒๔๖๓
๑๒๔๖๔
๑๒๔๖๕
๑๒๔๖๖
๑๒๔๖๗
๑๒๔๖๘
๑๒๔๖๙
๑๒๔๗๐
๑๒๔๗๑
๑๒๔๗๒

นางบาดาล สุขดวงเขน
นางบานชื่น บุญญา
นางบานชื่น ประไพ
นางสาวบานชื่น เหมือยพรหม
นางบานเที่ยง ยอดคํา
นางบานเย็น นอยสุวรรณ
นางสาวบานเย็น นันตะแขม
นางบานเย็น โอษฐงาม
นางบารมี วรรณชนะ
นางสาวบาลี พันธุเลง
นางบาศรี นาโสก
นางบาหยัน รัตนปฏิมา
นางบาหยัน สุพิศ
นางบําเพ็ญ นระแสน
นางบําเพ็ญ นิลศรี
นางบําเพ็ญ พัฒนสระคู
นางสาวบําเพ็ญ ลดกระโทก
นางบําเพ็ญ วัฒนสงค
นางบําเพ็ญ หนูกลับ
นางบํารุง จันทราภิรมย
นางบํารุง ยิ้มจอหอ
นางบํารุง สุมมาตย
นางสาวบุญกรอง เจริญทอง
นางบุญกอง นอยพรหม
นางบุญกาน ตอมยิ้ม

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๔๗๓
๑๒๔๗๔
๑๒๔๗๕
๑๒๔๗๖
๑๒๔๗๗
๑๒๔๗๘
๑๒๔๗๙
๑๒๔๘๐
๑๒๔๘๑
๑๒๔๘๒
๑๒๔๘๓
๑๒๔๘๔
๑๒๔๘๕
๑๒๔๘๖
๑๒๔๘๗
๑๒๔๘๘
๑๒๔๘๙
๑๒๔๙๐
๑๒๔๙๑
๑๒๔๙๒
๑๒๔๙๓
๑๒๔๙๔
๑๒๔๙๕
๑๒๔๙๖
๑๒๔๙๗

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางบุญเกิด กลมทุกสิ่ง
นางบุญเกิด ติลกโชติพงศ
นางสาวบุญเกิด พันศรี
นางบุญเกิด หาญกลา
นางบุญแกว เกิดความสุข
นางสาวบุญครอง กุลดี
นางบุญครอง ชาญพิทยา
นางสาวบุญจริง ชมจันทร
นางบุญจันทร บัวพา
นางสาวบุญจาย พูนชุม
นางบุญจิรา พุทธิวัย
นางสาวบุญจีรา เอมรื่น
นางบุญชณัฏ ใจหมั่น
นางบุญชดา จันฤาชา
นางบุญชนก ศรีสารคาม
นางบุญชวน พรหมสมบัติ
นางสาวบุญชวย ชุษณะวัคคีย
นางสาวบุญชวย นันทรักษ
นางสาวบุญชวย มนตชาตรี
นางบุญชวย อินทรอักษร
นางบุญชอบ สายทอง
นางบุญชาติ เนียมชู
นางบุญชู ตันสมบูรณ
นางสาวบุญชู นกแกว
นางบุญชู ยศสุพรหม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๔๙๘
๑๒๔๙๙
๑๒๕๐๐
๑๒๕๐๑
๑๒๕๐๒
๑๒๕๐๓
๑๒๕๐๔
๑๒๕๐๕
๑๒๕๐๖
๑๒๕๐๗
๑๒๕๐๘
๑๒๕๐๙
๑๒๕๑๐
๑๒๕๑๑
๑๒๕๑๒
๑๒๕๑๓
๑๒๕๑๔
๑๒๕๑๕
๑๒๕๑๖
๑๒๕๑๗
๑๒๕๑๘
๑๒๕๑๙
๑๒๕๒๐
๑๒๕๒๑
๑๒๕๒๒

นางสาวบุญชู รักญาติ
นางบุญชู สีคง
นางบุญชู หงวนกับ
นางบุญเชื้อ เขยกลาง
นางบุญโชค แลวดวยบุญ
นางสาวบุญญดา ศรีรงค
นางสาวบุญญรัตน คําพินิจ
นางสาวบุญญรัตน สินทรัพย
นางบุญญวีร บุญศรี
นางบุญญา เพชรจํารัส
นางบุญญาดา บุตรพรม
นางสาวบุญญาดา พรหมยก
นางบุญญาพร จิรพัฒนากุล
นางบุญญาพร ทาโว
นางบุญญาพร บูรณะศรี
นางบุญญาพร พลเยี่ยม
นางสาวบุญญาพร เรืองกรไกร
นางบุญญาพร สันทัด
นางบุญญาพร แสงสุข
นางสาวบุญญาภรณ สินธุบุญ
นางสาวบุญญาภา พรปรัณชัย
นางบุญญาภา อิ่มศิล
นางบุญญารัตน ประสมบุญ
นางบุญญารัตน สุวรรณรัตน
นางบุญญารัตน อุลเซน

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๕๒๓
๑๒๕๒๔
๑๒๕๒๕
๑๒๕๒๖
๑๒๕๒๗
๑๒๕๒๘
๑๒๕๒๙
๑๒๕๓๐
๑๒๕๓๑
๑๒๕๓๒
๑๒๕๓๓
๑๒๕๓๔
๑๒๕๓๕
๑๒๕๓๖
๑๒๕๓๗
๑๒๕๓๘
๑๒๕๓๙
๑๒๕๔๐
๑๒๕๔๑
๑๒๕๔๒
๑๒๕๔๓
๑๒๕๔๔
๑๒๕๔๕
๑๒๕๔๖
๑๒๕๔๗

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางบุญฑริกา โชติประเดิม
นางสาวบุญณเรศ บุญเทียบ
นางสาวบุญณี ฉุนประดับ
นางบุญตา งามวัฒนากุล
นางบุญตา เจริญดี
นางบุญตา ดาวเรือง
นางบุญตา แดงนอย
นางบุญตา พันธุศิริปทุมพร
นางสาวบุญตา ยั่งยืน
นางบุญตา แยมจํานัน
นางบุญเตียม ผลอินทร
นางบุญเตือน เชื้อโชติ
นางสาวบุญแถม ทองคํา
นางสาวบุญทวี สาดสาน
นางบุญทํา ทองนาค
นางสาวบุญทิพย บุญยะพันธ
นางบุญทิพย สุขมาก
นางสาวบุญเทียบ ยงทะเล
นางสาวบุญแทน ไพรภิบาล
นางบุญธรรม จันทรอิ่ม
นางบุญธรรม เมิกสวาง
นางบุญธรรม ลือวงษ
นางสาวบุญธรรม อรรถาวร
นางบุญธิดา ประดาศรี
นางบุญนอม ใจกลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๕๔๘
๑๒๕๔๙
๑๒๕๕๐
๑๒๕๕๑
๑๒๕๕๒
๑๒๕๕๓
๑๒๕๕๔
๑๒๕๕๕
๑๒๕๕๖
๑๒๕๕๗
๑๒๕๕๘
๑๒๕๕๙
๑๒๕๖๐
๑๒๕๖๑
๑๒๕๖๒
๑๒๕๖๓
๑๒๕๖๔
๑๒๕๖๕
๑๒๕๖๖
๑๒๕๖๗
๑๒๕๖๘
๑๒๕๖๙
๑๒๕๗๐
๑๒๕๗๑
๑๒๕๗๒

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางบุญนอม นามดา
นางบุญนาค จงแจมใส
นางบุญนาค สุริสาร
นางสาวบุญนาค ฮวบสวรรค
นางบุญนํา คําวงษ
นางบุญนํา แจมฟา
นางสาวบุญนํา ยิ่งศิริอํานวย
นางบุญนํา ลอยบัณฑิตย
นางบุญนิศา สุปงคลัด
นางบุญบาล สุวรรณา
นางบุญประคอง รุงเรือง
นางสาวบุญประคอง อํามาตรทัศน
นางบุญปรานี ขันธวิเชียร
นางบุญปลูก เขียนดี
นางบุญปลูก ประกอบมี
นางบุญปลูก ลิมปพฤกษ
นางสาวบุญพรอม แพทยสมาน
นางบุญพริ้ง โนนลําดวน
นางบุญพา เกษดี
นางบุญพา ถินถาวร
นางสาวบุญพา ยิ่งภักดี
นางบุญพา รักดี
นางบุญเพ็ญ ชัยภา
นางบุญเพ็ญ บุบผามาตะนัง
นางบุญเพียร อภิวงคงาม

๑๒๕๗๓
๑๒๕๗๔
๑๒๕๗๕
๑๒๕๗๖
๑๒๕๗๗
๑๒๕๗๘
๑๒๕๗๙
๑๒๕๘๐
๑๒๕๘๑
๑๒๕๘๒
๑๒๕๘๓
๑๒๕๘๔
๑๒๕๘๕
๑๒๕๘๖
๑๒๕๘๗
๑๒๕๘๘
๑๒๕๘๙
๑๒๕๙๐
๑๒๕๙๑
๑๒๕๙๒
๑๒๕๙๓
๑๒๕๙๔
๑๒๕๙๕
๑๒๕๙๖
๑๒๕๙๗

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางบุญเฟอง เคากลา
นางบุญภา นามปกษา
นางสาวบุญมา สุขนา
นางบุญมี ตุยดา
นางบุญมี พลพิทักษ
นางบุญมี ศรีเลย
นางสาวบุญมี สุขบูรณ
นางสาวบุญมี อัครปทุม
นางบุญยงค ใยบัวทอง
นางสาวบุญยรัตน สีดี
นางบุญยัง คําพูล
นางสาวบุญยา หอยสกุล
นางสาวบุญยิ่ง อารีมี
นางบุญเย็น ทองปาคาย
นางสาวบุญเยื้อง สุขศิริ
นางบุญรวม นิคมขํา
นางบุญรวม เจษฎารมย
นางสาวบุญรวม วิชาชัย
นางบุญรักษ ปานวงษ
นางบุญรัตน แจมกระจาง
นางบุญรัตน ชัยลี
นางบุญรัตน ลิมทโรภาส
นางบุญรินทร คงชวย
นางบุญเรียน ประทุมชาติ
นางบุญเรียม แกวดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๕๙๘
๑๒๕๙๙
๑๒๖๐๐
๑๒๖๐๑
๑๒๖๐๒
๑๒๖๐๓
๑๒๖๐๔
๑๒๖๐๕
๑๒๖๐๖
๑๒๖๐๗
๑๒๖๐๘
๑๒๖๐๙
๑๒๖๑๐
๑๒๖๑๑
๑๒๖๑๒
๑๒๖๑๓
๑๒๖๑๔
๑๒๖๑๕
๑๒๖๑๖
๑๒๖๑๗
๑๒๖๑๘
๑๒๖๑๙
๑๒๖๒๐
๑๒๖๒๑
๑๒๖๒๒

นางบุญเรือง บางทวี
นางสาวบุญเรือง พรมภักดี
นางบุญเรือน ขันวิเศษ
นางสาวบุญเรือน ดุลยติธรรม
นางบุญเรือน บุณโยดม
นางบุญเรือน มาลาทอง
นางบุญเรือน รักขิตเลขา
นางบุญเรือน วงศประเทศ
นางบุญเรือน สมจิต
นางบุญเรือน หาลาภ
นางสาวบุญลน ชูใจ
นางสาวบุญลอม จันทะวงษ
นางบุญลอม จี้กังวาฬ
นางบุญลอม ถิ่นทัพไทย
นางบุญลอม มนตดี
นางบุญลาภ หมานมา
นางบุญลือ ทวีตา
นางบุญเลี้ยง สงลา
นางบุญวรางค เหลาพรม
นางบุญศรี กุลดํารงวิวัฒน
นางสาวบุญศรี จันทราช
นางบุญศรี บุญสกัณฑ
นางบุญศรี พิมพสุวรรณ
นางบุญศรี ศรีวงษา
นางบุญศิริ แมหลาย

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๒๓
๑๒๖๒๔
๑๒๖๒๕
๑๒๖๒๖
๑๒๖๒๗
๑๒๖๒๘
๑๒๖๒๙
๑๒๖๓๐
๑๒๖๓๑
๑๒๖๓๒
๑๒๖๓๓
๑๒๖๓๔
๑๒๖๓๕
๑๒๖๓๖
๑๒๖๓๗
๑๒๖๓๘
๑๒๖๓๙
๑๒๖๔๐
๑๒๖๔๑
๑๒๖๔๒
๑๒๖๔๓
๑๒๖๔๔
๑๒๖๔๕
๑๒๖๔๖
๑๒๖๔๗

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางบุญสง กันทะเขียว
นางบุญสง ศิริมงคล
นางบุญสม เซ็นกลาง
นางสาวบุญสม โพธิ์คาสี
นางสาวบุญสม ลอยบัณฑิตย
นางบุญสม ศรีปรุ
นางบุญสาว สุขสมบูรณ
นางบุญสืบ สิทธิชัย
นางสาวบุญเสริม ดวงสง
นางสาวบุญหลาย กลาหาญ
นางบุญหลาย เพ็งอารีย
นางสาวบุญอมร ไทยประเสริฐ
นางบุญเอื้อ ศรีสุข
นางสาวบุญเอื้อ เอี่ยมรัตน
นางสาวบุณญาดา บวรอภิโชติ
นางบุณญาดา ศรีเมือง
นางบุณฑริก ปานยัง
นางบุณฑริกกา บุญเกษม
นางบุณฑริกา ภัทรจารุ
นางบุณณญาณัฏฐ มุขขันธ
นางบุณยดา ศรีบุญเรือง
นางบุณยนุช ใจบันทัด
นางสาวบุณยนุช เมืองสุข
นางบุณยนุช สิทธิโชค
นางบุณยเรือง เกตุอุไรพัชร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๖๔๘
๑๒๖๔๙
๑๒๖๕๐
๑๒๖๕๑
๑๒๖๕๒
๑๒๖๕๓
๑๒๖๕๔
๑๒๖๕๕
๑๒๖๕๖
๑๒๖๕๗
๑๒๖๕๘
๑๒๖๕๙
๑๒๖๖๐
๑๒๖๖๑
๑๒๖๖๒
๑๒๖๖๓
๑๒๖๖๔
๑๒๖๖๕
๑๒๖๖๖
๑๒๖๖๗
๑๒๖๖๘
๑๒๖๖๙
๑๒๖๗๐
๑๒๖๗๑
๑๒๖๗๒

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางบุณยวีร จิตสันเทียะ
นางบุณยานุช ศรีสุเทพ
นางบุณยาพร วิเศษวงษา
นางบุตรี จันทลิกา
นางบุบผา คุมบุญ
นางสาวบุบผา เพ็งอาทิตย
นางบุบผา ยันอินทร
นางสาวบุบผา รักษาราษฎร
นางบุบผา วอตามพิรัตน
นางบุบผา วาสนาม
นางบุบผา สุขจันทร
นางบุบผา อินตะขัติย
นางสาวบุบผาชาติ บุตรตะราช
นางบุปผรัตน ทับทิมโกมลกุล
นางบุปผา กองละเอียด
นางบุปผา กัติยัง
นางบุปผา ใจดี
นางบุปผา ชูชีพ
นางบุปผา ไชยวงศ
นางบุปผา ไชยเวทย
นางสาวบุปผา ทุงพรวญ
นางบุปผา บุญคําภา
นางบุปผา พัดเจริญ
นางบุปผา ศรีจันทรอินทร
นางบุปผา ศรีสกุล

๑๒๖๗๓
๑๒๖๗๔
๑๒๖๗๕
๑๒๖๗๖
๑๒๖๗๗
๑๒๖๗๘
๑๒๖๗๙
๑๒๖๘๐
๑๒๖๘๑
๑๒๖๘๒
๑๒๖๘๓
๑๒๖๘๔
๑๒๖๘๕
๑๒๖๘๖
๑๒๖๘๗
๑๒๖๘๘
๑๒๖๘๙
๑๒๖๙๐
๑๒๖๙๑
๑๒๖๙๒
๑๒๖๙๓
๑๒๖๙๔
๑๒๖๙๕
๑๒๖๙๖
๑๒๖๙๗

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวบุปผา สังขลาโพธิ์
นางบุปผา สุภิษรศักดิ์
นางบุปผา แสงขาว
นางบุปผา แสงอรุณ
นางบุปผา ใสสะอาด
นางสาวบุปผา อัญชลีกุล
นางบุปผาชาติ นาคฤทธิ์
นางสาวบุปผาชาติ นําภา
นางบุปผาพร สุวรรณไตรย
นางสาวบุปผาพันธุ ปุบผะโก
นางบุพชาติ บุญใหญ
นางบุพผา ฉัยยะ
นางสาวบุพผา โทสมบูรณ
นางบุรัสกร ดวงศรี
นางบุราณี ไชยมี
นางบุรีรัตน ไชยวงศา
นางบุลพร ตันพรม
นางบุศกร บัวพุฒ
นางบุศยา ไวพยาบาล
นางบุศรา เตรียมสติ
นางสาวบุศรา บุรมย
นางบุศรา ปญญาดี
นางบุศรา วงษมา
นางบุศริณทร เรืองฤทธิ์
นางบุศรินทร ตัณฑพาทย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๖๙๘
๑๒๖๙๙
๑๒๗๐๐
๑๒๗๐๑
๑๒๗๐๒
๑๒๗๐๓
๑๒๗๐๔
๑๒๗๐๕
๑๒๗๐๖
๑๒๗๐๗
๑๒๗๐๘
๑๒๗๐๙
๑๒๗๑๐
๑๒๗๑๑
๑๒๗๑๒
๑๒๗๑๓
๑๒๗๑๔
๑๒๗๑๕
๑๒๗๑๖
๑๒๗๑๗
๑๒๗๑๘
๑๒๗๑๙
๑๒๗๒๐
๑๒๗๒๑
๑๒๗๒๒

นางบุศรินทร บุญมามอญ
นางบุศรินทร วันนาหมอง
นางสาวบุศรินทร สิริปญญาธร
นางบุศรินทร แสงใหญ
นางสาวบุศรินทร หงษทอง
นางสาวบุศรินทร อิงนิ่ม
นางบุษกร กาวี
นางบุษกร เขียวโพธิ์
นางบุษกร คุมอักษร
นางบุษกร จันทลิกา
นางบุษกร สังวิบุตร
นางบุษกรณ เจริญไชย
นางสาวบุษณีย บุญสุขเกษม
นางบุษบง บรรจบพุดซา
นางบุษบง พุฒพรหม
นางบุษบง มวงไตรรัตน
นางบุษบง รัตนากรานต
นางบุษบง สุพันธ
นางบุษบงก บัวพิมพ
นางบุษบา ขันคํา
นางสาวบุษบา คําขวา
นางบุษบา คําเติม
นางบุษบา ไชยหงษา
นางบุษบา นรินทรรัมย
นางบุษบา นาคพุทธ

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗๒๓
๑๒๗๒๔
๑๒๗๒๕
๑๒๗๒๖
๑๒๗๒๗
๑๒๗๒๘
๑๒๗๒๙
๑๒๗๓๐
๑๒๗๓๑
๑๒๗๓๒
๑๒๗๓๓
๑๒๗๓๔
๑๒๗๓๕
๑๒๗๓๖
๑๒๗๓๗
๑๒๗๓๘
๑๒๗๓๙
๑๒๗๔๐
๑๒๗๔๑
๑๒๗๔๒
๑๒๗๔๓
๑๒๗๔๔
๑๒๗๔๕
๑๒๗๔๖
๑๒๗๔๗

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวบุษบา ปาวะรี
นางสาวบุษบา พันธุแกว
นางบุษบา พึ่งสวาง
นางบุษบา ภูการุณย
นางบุษบา มานิตย
นางบุษบา เมืองชู
นางบุษบา ยุงทองคํา
นางบุษบา เยยโพธิ์
นางบุษบา รมบุญทวี
นางบุษบา ระดาสาร
นางบุษบา รัตนมงคล
นางสาวบุษบา ฤกขะเมธ
นางบุษบา ลําลอง
นางบุษบา วรรณปะเก
นางสาวบุษบา วุฒิสาร
นางบุษบา สวัสดิรักษ
นางสาวบุษบา สุขกวี
นางบุษบา เสนขาว
นางบุษบา เสียงสุขสันติ
นางบุษบา แสงลี
นางบุษบา หอมจันทร
นางบุษบา อภัยรัตน
นางสาวบุษบาจารีย ผิวเพชร
นางบุษพร โตหนึ่ง
นางบุษยพร ขมสนิท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๗๔๘
๑๒๗๔๙
๑๒๗๕๐
๑๒๗๕๑
๑๒๗๕๒
๑๒๗๕๓
๑๒๗๕๔
๑๒๗๕๕
๑๒๗๕๖
๑๒๗๕๗
๑๒๗๕๘
๑๒๗๕๙
๑๒๗๖๐
๑๒๗๖๑
๑๒๗๖๒
๑๒๗๖๓
๑๒๗๖๔
๑๒๗๖๕
๑๒๗๖๖
๑๒๗๖๗
๑๒๗๖๘
๑๒๗๖๙
๑๒๗๗๐
๑๒๗๗๑
๑๒๗๗๒

นางสาวบุษยมาส สงวนอาสน
นางบุษยศรี กฤตยาวิเศษศักดิ์
นางบุษยา การสามารถ
นางบุษยา ใจบุญทา
นางบุษยา นิโลบล
นางสาวบุษยา บําเพ็ญทาน
นางบุษยา บุญยืน
นางบุษยา ประสพทรัพย
นางบุษยา พรหมศร
นางบุษรา คํามาลา
นางสาวบุษรา สุริโย
นางบุษรา อิสระกุล
นางบุษรากร คุมดี
นางบุษราภรณ บุญวังแร
นางบุษราวดี มั่นจิต
นางสาวบุษรินทร ดวงเพ็ชร
นางบุษรินทร ปนทอง
นางบุษรินทร พรมทา
นางบุสริน ซาอุ
นางบุหงา จรรยาสวัสดิ์
นางบุหงา พินิจพล
นางบุหงา สุขทา
นางบุหลัน องคสุนทร
นางบูชา จันครา
นางเบญจ ฉายารักษ

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗๗๓
๑๒๗๗๔
๑๒๗๗๕
๑๒๗๗๖
๑๒๗๗๗
๑๒๗๗๘
๑๒๗๗๙
๑๒๗๘๐
๑๒๗๘๑
๑๒๗๘๒
๑๒๗๘๓
๑๒๗๘๔
๑๒๗๘๕
๑๒๗๘๖
๑๒๗๘๗
๑๒๗๘๘
๑๒๗๘๙
๑๒๗๙๐
๑๒๗๙๑
๑๒๗๙๒
๑๒๗๙๓
๑๒๗๙๔
๑๒๗๙๕
๑๒๗๙๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเบญจเทวัญ ศรีศุภวุฒิ
นางสาวเบญจนารถ อมรประสิทธิ์
นางเบญจพร ถิ่นบานใหม
นางเบญจพร ทันตานนท
นางเบญจพร ผลโต
นางสาวเบญจพร มีจิตร
นางเบญจพร วงษพรต
นางเบญจพร ศรีเดชา
นางเบญจพร สวนมา
นางเบญจพร สันตา
นางเบญจพร อับดุลเลาะ
นางเบ็ญจพร ภิรมย
นางเบญจมา บุญผอง
นางสาวเบญจมาพร
พิมพทองหลาง
นางเบญจมาพร ศรีวิทัศน
นางสาวเบญจมาภรณ พุทธิสา
นางเบญจมาภรณ เพ็ชรประกอบ
นางสาวเบญจมาภรณ ไวยฉัยยา
นางเบญจมาศ กลับอยู
นางเบญจมาศ การคนซื่อ
นางเบญจมาศ คร่ําทอง
นางสาวเบญจมาศ ชางเกวียน
นางสาวเบญจมาศ นิจจอหอ
นางสาวเบญจมาศ นิลขาว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๗๙๗
๑๒๗๙๘
๑๒๗๙๙
๑๒๘๐๐
๑๒๘๐๑
๑๒๘๐๒
๑๒๘๐๓
๑๒๘๐๔
๑๒๘๐๕
๑๒๘๐๖
๑๒๘๐๗
๑๒๘๐๘
๑๒๘๐๙
๑๒๘๑๐
๑๒๘๑๑
๑๒๘๑๒
๑๒๘๑๓
๑๒๘๑๔
๑๒๘๑๕
๑๒๘๑๖
๑๒๘๑๗
๑๒๘๑๘
๑๒๘๑๙
๑๒๘๒๐
๑๒๘๒๑

นางเบญจมาศ
นางเบญจมาศ
นางเบญจมาศ
นางเบญจมาศ
นางเบญจมาศ
นางเบญจมาศ
นางเบญจมาศ
นางเบญจมาศ
นางเบญจมาศ
นางเบญจมาศ
นางเบญจมาศ
นางเบญจมาศ
นางเบญจมาศ
นางเบญจมาศ
นางเบญจมาศ
นางเบญจมาศ
นางเบญจมาศ
นางเบญจมาศ
นางเบญจมาศ
นางเบ็ญจมาศ
นางเบญจมาส
นางเบญจมาส
นางเบญจรัตน
นางเบญจรัตน
นางเบญจรัศม

นุมวัฒนะ
ผิวพรรณ
พวงมณี
มุขพรหม
รอดศิริ
เรืองชาญ
ลายทิพย
วงศวาลย
วรรณทวี
วัยนิพิฐพงษ
วิหารธรรมเม
ศิลปศร
สุขเจริญ
เสรีรักษ
แสงไพบูลย
หงษเพชร
อาดํา
อินทสิทธิ์
เอสะนาชาตัง
ประจวบสุข
ภูมิถาวร
อุทกศิริ
ใจภพ
ปนเวหา
ศรีระกิจ

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๘๒๒
๑๒๘๒๓
๑๒๘๒๔
๑๒๘๒๕
๑๒๘๒๖
๑๒๘๒๗
๑๒๘๒๘
๑๒๘๒๙
๑๒๘๓๐
๑๒๘๓๑
๑๒๘๓๒
๑๒๘๓๓
๑๒๘๓๔
๑๒๘๓๕
๑๒๘๓๖
๑๒๘๓๗
๑๒๘๓๘
๑๒๘๓๙
๑๒๘๔๐
๑๒๘๔๑
๑๒๘๔๒
๑๒๘๔๓
๑๒๘๔๔
๑๒๘๔๕
๑๒๘๔๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเบญจรา ศุภโกศล
นางเบญจลักษณ ลีนาราช
นางเบญจลักษณ หนอคําผุย
นางสาวเบญจวรรณ แกวปดโชติ
นางเบญจวรรณ คลองชอบ
นางสาวเบญจวรรณ คหินทรพงศ
นางเบญจวรรณ คันยุไล
นางเบญจวรรณ เจนกิติวรพงศ
นางเบญจวรรณ เจริญศิริ
นางเบญจวรรณ โฉมเฉลา
นางเบญจวรรณ โชติกุล
นางเบญจวรรณ ไชยโพธิ์
นางเบญจวรรณ เต็มเปยม
นางเบญจวรรณ ทวีบุญ
นางสาวเบญจวรรณ บุงงาว
นางสาวเบญจวรรณ พัฒยเขต
นางสาวเบญจวรรณ ภักดีพงษ
นางเบญจวรรณ เมืองแสน
นางเบญจวรรณ ยวนเกิด
นางเบญจวรรณ ยะบุญธง
นางเบญจวรรณ วงศธิดา
นางเบญจวรรณ สําเภาทอง
นางเบญจวรรณ สุขหอม
นางเบญจวรรณ หงษสวาสดิวัฒน
นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒๘๔๗ นางเบ็ญจวรรณ นุแรมรัมย
๑๒๘๔๘ นางสาวเบ็ญจวัลย
กิจธัญญะสัมพันธ
๑๒๘๔๙ นางเบญจา ขุนนคร
๑๒๘๕๐ นางสาวเบญจา คุรุธรรมานนท
๑๒๘๕๑ นางสาวเบญจา ธีระเดชะชาติ
๑๒๘๕๒ นางสาวเบญจา เสถียรโชค
๑๒๘๕๓ นางสาวเบ็ญจา กากะนิก
๑๒๘๕๔ นางเบ็ญจา เขียวเหลือง
๑๒๘๕๕ นางสาวเบ็ญจา คงหอม
๑๒๘๕๖ นางเบ็ญจา ปุยะติ
๑๒๘๕๗ นางสาวเบ็ญจา ศักดิ์สวัสดิกุล
๑๒๘๕๘ นางเบญจางค พัตจร
๑๒๘๕๙ นางเบญจาภัค สนองหงอก
๑๒๘๖๐ นางเบ็ญจารัตน คลังนาค
๑๒๘๖๑ นางเบ็ญจาวรรณ ตุมเงิน
๑๒๘๖๒ นางเบญญทิพย พิมพสะ
๑๒๘๖๓ นางเบญญพร ภัทรโยธิน
๑๒๘๖๔ นางเบญญาณัช เตี่ยนกี่
๑๒๘๖๕ นางสาวเบญญาทิพย บุญสุข
๑๒๘๖๖ นางเบญญาภา แกวทิตย
๑๒๘๖๗ นางสาวเบญญาภา จึงนิพันธพงศ
๑๒๘๖๘ นางเบญญาภา ไชยเกตุ
๑๒๘๖๙ นางสาวเบญญาภา
ทองพันชั่งภากุล

๑๒๘๗๐
๑๒๘๗๑
๑๒๘๗๒
๑๒๘๗๓
๑๒๘๗๔
๑๒๘๗๕
๑๒๘๗๖
๑๒๘๗๗
๑๒๘๗๘
๑๒๘๗๙
๑๒๘๘๐
๑๒๘๘๑
๑๒๘๘๒
๑๒๘๘๓
๑๒๘๘๔
๑๒๘๘๕
๑๒๘๘๖
๑๒๘๘๗
๑๒๘๘๘
๑๒๘๘๙
๑๒๘๙๐
๑๒๘๙๑
๑๒๘๙๒
๑๒๘๙๓
๑๒๘๙๔

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเบญญาภา เพิ่มพูล
นางเบญญาภา แพงภิรมย
นางเบญญาภา สังขทอง
นางเบญทิพ ศรีเรือง
นางใบบัว วงศจันทร
นางใบรินทร ยอดวงศ
นางปการี ภุมรินทร
นางปฐมรัตน จํารัส
นางปฐมาพร มณีรัตน
นางสาวปณัฐชา แดงไฝ
นางสาวปณิชา ปราณีตพลกรัง
นางปณิตา ชาลี
นางปณิตา วินทะชัย
นางปณิตา สายเนตร
นางปณิตา อินวรรณา
นางปณิศา พุมมาจันทร
นางปณิศา เพ็งสุข
นางปณีตา ตะพังพินิจการ
นางปตินุช พรหมบุตร
นางปติมา สงแสง
นางปทมา เผาสวัสดิ์
นางปทิตตา จันทรสวาง
นางสาวปทิตตา จํารัส
นางปทิตตา ทองวัฒนกูล
นางปทิตตา พวงปญญา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๘๙๕
๑๒๘๙๖
๑๒๘๙๗
๑๒๘๙๘
๑๒๘๙๙
๑๒๙๐๐
๑๒๙๐๑
๑๒๙๐๒
๑๒๙๐๓
๑๒๙๐๔
๑๒๙๐๕
๑๒๙๐๖
๑๒๙๐๗
๑๒๙๐๘
๑๒๙๐๙
๑๒๙๑๐
๑๒๙๑๑
๑๒๙๑๒
๑๒๙๑๓
๑๒๙๑๔
๑๒๙๑๕
๑๒๙๑๖
๑๒๙๑๗
๑๒๙๑๘
๑๒๙๑๙

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางปทิตตา อากาศฤกษ
นางปทุมพร สินสุข
นางปทุมมาศ โคตรปตถา
นางปทุมมาศ สุริยฉาย
นางปนัชดา ศรีวุฒิวงศ
นางปนัฎดา ปทุมมาสมุทร
นางปนัดดา กองสุข
นางปนัดดา เข็มนาค
นางปนัดดา เตโช
นางสาวปนัดดา ทองวิลัย
นางปนัดดา ทีวะรัตน
นางปนัดดา นาคะพงษ
นางสาวปนัดดา มนิตสาร
นางปนัดดา ศุภวรรณรักษ
นางปนัดดา สมศรี
นางสาวปนัดดา สมานจิตร
นางปนัดดา สิทธิขวา
นางปนัดดา หงษทอง
นางปนัดดา หนูเพ็ชร
นางปนัดดา อินทรรักษ
นางปภังกร ทองเงิน
นางสาวปภัชญา สุทธิชยาพิพัฒน
นางปภัชญา อินทรรอด
นางปภัสนันท พึงยา
นางปภัสสร ดิเรกศรี

๑๒๙๒๐
๑๒๙๒๑
๑๒๙๒๒
๑๒๙๒๓
๑๒๙๒๔
๑๒๙๒๕
๑๒๙๒๖
๑๒๙๒๗
๑๒๙๒๘
๑๒๙๒๙
๑๒๙๓๐
๑๒๙๓๑
๑๒๙๓๒
๑๒๙๓๓
๑๒๙๓๔
๑๒๙๓๕
๑๒๙๓๖
๑๒๙๓๗
๑๒๙๓๘
๑๒๙๓๙
๑๒๙๔๐
๑๒๙๔๑
๑๒๙๔๒
๑๒๙๔๓
๑๒๙๔๔

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปภัสสร ภูมิสายดร
นางปภัสสิริย ครองทรัพย
นางปภากร แทงทอง
นางปภาดา จันดาประดิษฐ
นางปภาดา เจียมเมืองปก
นางสาวปภาดา สีแขไตร
นางปภานันท พัสกุล
นางปภาพินท สาจันทร
นางปภาวดี ศรีลาศักดิ์
นางปภาวีร ชูใจ
นางปภินพิทย ฟนเฟองฟู
นางปรมา จูงกลาง
นางปรมา พันธุคํา
นางประกอบ ทองพรหม
นางประกอบ เพชรนุย
นางประกอบกิจ แหลมมวง
นางประกอบกิจ โฮงคําอุตย
นางประกอบแกว ภูสดศรี
นางสาวประกาย พรมมาวันนา
นางประกาย พรหมจันทรา
นางประกาย แสงงาม
นางประกาย แสนกลา
นางประกายกาญจน จรัสแสง
นางประกายแกว ปุยฝาย
นางประกายแกว แสนพันนา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๙๔๕
๑๒๙๔๖
๑๒๙๔๗
๑๒๙๔๘
๑๒๙๔๙
๑๒๙๕๐
๑๒๙๕๑
๑๒๙๕๒
๑๒๙๕๓
๑๒๙๕๔
๑๒๙๕๕
๑๒๙๕๖
๑๒๙๕๗
๑๒๙๕๘
๑๒๙๕๙
๑๒๙๖๐
๑๒๙๖๑
๑๒๙๖๒
๑๒๙๖๓
๑๒๙๖๔
๑๒๙๖๕
๑๒๙๖๖
๑๒๙๖๗
๑๒๙๖๘
๑๒๙๖๙

นางประกายดาว ใจคําปน
นางประกายมาศ วรรักษ
นางประกายวรรณ ลมัยพันธ
นางประเกียรติ สวางวงศ
นางประครอง โพธิปตชา
นางประครอง สอนกุลภักดี
นางประครอง สามิตร
นางประคอง กลิ่นจันทร
นางประคอง กอดแกว
นางประคอง คงสุวรรณ
นางประคอง คํามีภักดี
นางประคอง บุญฮวด
นางประคอง ประดับจันทร
นางประคอง แมนทอง
นางประคอง วัชรดิลก
นางประคอง ศรีสวาง
นางประคอง อิ่มกระโทก
นางสาวประคอง อุมะ
นางประคองจิต ศรีประเสริฐ
นางประจงจิต อมโร
นางประจวบ กล่ําชัย
นางประจวบ เกิดเกตุ
นางประจวบ นวลสกุลนิภา
นางสาวประจวบ พุทธวาศรี
นางประจวบ มุขแจง

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙๗๐
๑๒๙๗๑
๑๒๙๗๒
๑๒๙๗๓
๑๒๙๗๔
๑๒๙๗๕
๑๒๙๗๖
๑๒๙๗๗
๑๒๙๗๘
๑๒๙๗๙
๑๒๙๘๐
๑๒๙๘๑
๑๒๙๘๒
๑๒๙๘๓
๑๒๙๘๔
๑๒๙๘๕
๑๒๙๘๖
๑๒๙๘๗
๑๒๙๘๘
๑๒๙๘๙
๑๒๙๙๐
๑๒๙๙๑
๑๒๙๙๒
๑๒๙๙๓
๑๒๙๙๔

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางประจิต จันทะสิงห
นางประจิม ราชแกว
นางประชิด โกพัฒนตา
นางประชุม สุวรรณ
นางประเชิญ อินทรจันทร
นางประณมพร สิทธิมังค
นางประณยา บุญลือ
นางประณีต กาญจนศิลานนท
นางสาวประณีต สาระถี
นางประณีต สุริยงค
นางประดัด ชมมี
นางสาวประดับ แกวเกาะสะบา
นางประดับ ทองเจือเพชร
นางประดับ ราชวงษ
นางประดับ สิงหาโคตร
นางประดับจิตต เกษมสานต
นางประดับศิลป ชากํานัน
นางประดับศิลป น้ําเพชร
นางสาวประดิษฐ วงศอามาตย
นางสาวประติมา เทศพันธุ
นางประทวน บุญมั่น
นางประทวนวิวัน ขันโพธิ์
นางประทิน งามพรอม
นางประทิน นวลอนงค
นางสาวประทิน ผลสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๙๙๕
๑๒๙๙๖
๑๒๙๙๗
๑๒๙๙๘
๑๒๙๙๙
๑๓๐๐๐
๑๓๐๐๑
๑๓๐๐๒
๑๓๐๐๓
๑๓๐๐๔
๑๓๐๐๕
๑๓๐๐๖
๑๓๐๐๗
๑๓๐๐๘
๑๓๐๐๙
๑๓๐๑๐
๑๓๐๑๑
๑๓๐๑๒
๑๓๐๑๓
๑๓๐๑๔
๑๓๐๑๕
๑๓๐๑๖
๑๓๐๑๗
๑๓๐๑๘
๑๓๐๑๙

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางประทิ่น ปานทอง
นางประทินทิพย พรไชยยา
นางประทีป ชูแกว
นางประทีป เนียนกระโทก
นางประทีป สวัสดิ์มูล
นางสาวประทีป อาจปาน
นางประทุม ดวงทอง
นางประทุม ลิ้มมณี
นางสาวประทุม วรรณสุวรรณ
นางประทุม ศรีวิกะ
นางสาวประทุม ศรีโสภา
นางประทุม สุขศึกพาย
นางประทุม สุขสวัสดิ์
นางประทุมกาญจน จิตบรรจง
นางประทุมทอง อดกลั้น
นางประทุมทิพย พัฒนะ
นางประทุมพร คําสุข
นางประทุมวรรณ อิศเรนทร
นางประเทือง แกวดี
นางประเทือง นามมุงคุณ
นางประเทือง นามโร
นางประเทือง บุญเมือง
นางประเทือง วิบูลศักดิ์
นางสาวประเทืองทอง อินสุพรรณ
นางประเทืองทิพย บัวจันทร

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๓๐๒๐ นางประเทืองพร ลวนงาม
๑๓๐๒๑ นางสาวประเทืองพรรณ
ธรรมสานุกูล
๑๓๐๒๒ นางประเทืองศรี จันทราพันธ
๑๓๐๒๓ นางประนมไพร บุญรักษา
๑๓๐๒๔ นางสาวประนอม กรีอารีย
๑๓๐๒๕ นางประนอม แกวสีนวล
๑๓๐๒๖ นางประนอม คงหนู
๑๓๐๒๗ นางประนอม จอมศักดิ์
๑๓๐๒๘ นางประนอม จําลอง
๑๓๐๒๙ นางประนอม เจริญภาพ
๑๓๐๓๐ นางประนอม ชาวกงจักร
๑๓๐๓๑ นางสาวประนอม ดอนแกว
๑๓๐๓๒ นางประนอม ดีแลว
๑๓๐๓๓ นางประนอม ไทยสุชาติ
๑๓๐๓๔ นางประนอม นิกรรัมย
๑๓๐๓๕ นางประนอม ปฏิการ
๑๓๐๓๖ นางประนอม ปกษี
๑๓๐๓๗ นางประนอม เปลี่ยนเฉย
๑๓๐๓๘ นางประนอม เปลี่ยนแปลก
๑๓๐๓๙ นางประนอม ผองราษี
๑๓๐๔๐ นางประนอม พันวัง
๑๓๐๔๑ นางประนอม พิทักษเสนีย
๑๓๐๔๒ นางประนอม พิมพกรรณ
๑๓๐๔๓ นางประนอม มุงทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๐๔๔
๑๓๐๔๕
๑๓๐๔๖
๑๓๐๔๗
๑๓๐๔๘
๑๓๐๔๙
๑๓๐๕๐
๑๓๐๕๑
๑๓๐๕๒
๑๓๐๕๓
๑๓๐๕๔
๑๓๐๕๕
๑๓๐๕๖
๑๓๐๕๗
๑๓๐๕๘
๑๓๐๕๙
๑๓๐๖๐
๑๓๐๖๑
๑๓๐๖๒
๑๓๐๖๓
๑๓๐๖๔
๑๓๐๖๕
๑๓๐๖๖
๑๓๐๖๗
๑๓๐๖๘

นางประนอม เรืองทิพย
นางประนอม ศิริวุฒินนท
นางประนอม สมสกุล
นางประนอม สังขคํา
นางประนอม สําราญ
นางประนอม สุขโข
นางสาวประนอม หุนเกา
นางประนอม อยูคง
นางประนอม อุนเรือน
นางประนอมศรี ดงดินออน
นางประพรศิลป ชมนก
นางประพันธ วงศวรรณา
นางประพันธ สีแกวอม
นางสาวประพันธ สีทอนสุด
นางประพันธ เหล็กกลา
นางประพา ดํามินทร
นางประพิชญ บัวพันธ
นางประพิชญ บูชา
นางประพิณมาศ ศรีผุย
นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา
นางประพิศ นาจะรวย
นางประพิศ รินทรามี
นางประพิส พันธะไชย
นางสาวประไพ กรมวงศ
นางสาวประไพ คงยาง

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๐๖๙
๑๓๐๗๐
๑๓๐๗๑
๑๓๐๗๒
๑๓๐๗๓
๑๓๐๗๔
๑๓๐๗๕
๑๓๐๗๖
๑๓๐๗๗
๑๓๐๗๘
๑๓๐๗๙
๑๓๐๘๐
๑๓๐๘๑
๑๓๐๘๒
๑๓๐๘๓
๑๓๐๘๔
๑๓๐๘๕
๑๓๐๘๖
๑๓๐๘๗
๑๓๐๘๘
๑๓๐๘๙
๑๓๐๙๐
๑๓๐๙๑
๑๓๐๙๒
๑๓๐๙๓

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวประไพ คําดํา
นางประไพ จิรานุกรม
นางประไพ ใจหาญ
นางประไพ ชางกลาง
นางประไพ ชางอินทร
นางประไพ นาคปลัด
นางประไพ นาดี
นางประไพ บุญเย็น
นางประไพ บุตรไชย
นางประไพ บุตรเรือง
นางประไพ พลายโถ
นางประไพ เพียรมี
นางประไพ มณีรัตน
นางประไพ มากจันทร
นางประไพ มีอภิรักษ
นางประไพ มุสิกพงศ
นางสาวประไพ ยกแกว
นางสาวประไพ รุจิฉาย
นางประไพ ไรทอง
นางประไพ ศรีทวี
นางสาวประไพ สมปราชญานันท
นางประไพ สระประทุมมาศ
นางประไพ สีนะ
นางประไพ โสมาบุตร
นางสาวประไพ เหมรา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๐๙๔
๑๓๐๙๕
๑๓๐๙๖
๑๓๐๙๗
๑๓๐๙๘
๑๓๐๙๙
๑๓๑๐๐
๑๓๑๐๑
๑๓๑๐๒
๑๓๑๐๓
๑๓๑๐๔
๑๓๑๐๕
๑๓๑๐๖
๑๓๑๐๗
๑๓๑๐๘
๑๓๑๐๙
๑๓๑๑๐
๑๓๑๑๑
๑๓๑๑๒
๑๓๑๑๓
๑๓๑๑๔
๑๓๑๑๕
๑๓๑๑๖
๑๓๑๑๗
๑๓๑๑๘

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางประไพ อยูบุญ
นางประไพจิตต ทองคํา
นางประไพจิตร ภูมิภักดิ์
นางประไพจิตร เสียงสุวรรณ
นางประไพพร แกนนาคํา
นางสาวประไพพร คลองมีคุณ
นางสาวประไพพร วิวัฒนาเจริญกุล
นางสาวประไพพรรณ กาขันธ
นางประไพพรรณ ชาตรี
นางประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล
นางประไพพรรณ ผัดเชตร
นางประไพพิศ บุญหนัก
นางประไพร สีเทา
นางประไพวรรณ ชอบงาม
นางประไพศรี ธนะภาษี
นางประไพศรี สรรพพากยพิสุทธิ์
นางประภัสรา แกวประดิษฐ
นางสาวประภัสสร กาญจนประกร
นางประภัสสร กิจวิจารณ
นางประภัสสร ชื่นชม
นางประภัสสร ดีรักษา
นางประภัสสร ดีอุน
นางประภัสสร เด็ดแกว
นางประภัสสร เถาพันธ
นางประภัสสร นามวงศ

๑๓๑๑๙
๑๓๑๒๐
๑๓๑๒๑
๑๓๑๒๒
๑๓๑๒๓
๑๓๑๒๔
๑๓๑๒๕
๑๓๑๒๖
๑๓๑๒๗
๑๓๑๒๘
๑๓๑๒๙
๑๓๑๓๐
๑๓๑๓๑
๑๓๑๓๒
๑๓๑๓๓
๑๓๑๓๔
๑๓๑๓๕
๑๓๑๓๖
๑๓๑๓๗
๑๓๑๓๘
๑๓๑๓๙
๑๓๑๔๐
๑๓๑๔๑
๑๓๑๔๒
๑๓๑๔๓

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวประภัสสร นามโฮง
นางประภัสสร บุตรศรี
นางประภัสสร ยอดคีรี
นางประภัสสร ยะณะโชติ
นางประภัสสร วุฒิเสลา
นางประภัสสร ศิริพยัคฆ
นางสาวประภัสสร สุวรรณโฉม
นางประภัสสร เสารทาว
นางประภา แกวลวนสม
นางประภา ครุฑมณี
นางประภา ชินโณ
นางประภา ดอกดวน
นางประภา ทั่วจบ
นางประภา ธุรานุช
นางสาวประภา มะลินิล
นางประภา ศรีโพธิ์
นางประภา ศรีสงคราม
นางประภา สมบัติไพบูลย
นางประภา สายชุมพันธ
นางประภา อัครพงศพันธุ
นางประภา อินสวาง
นางประภา อุดมผล
นางสาวประภากร สอนสุรินทร
นางประภากูล ลิไธสง
นางสาวประภานิช เพียรไพฑูรย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๑๔๔
๑๓๑๔๕
๑๓๑๔๖
๑๓๑๔๗
๑๓๑๔๘
๑๓๑๔๙
๑๓๑๕๐
๑๓๑๕๑
๑๓๑๕๒
๑๓๑๕๓
๑๓๑๕๔
๑๓๑๕๕
๑๓๑๕๖
๑๓๑๕๗
๑๓๑๕๘
๑๓๑๕๙
๑๓๑๖๐
๑๓๑๖๑
๑๓๑๖๒
๑๓๑๖๓
๑๓๑๖๔
๑๓๑๖๕
๑๓๑๖๖
๑๓๑๖๗
๑๓๑๖๘

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางประภาพร กิ่งมลิ
นางประภาพร เกษศิริ
นางประภาพร แขหินตั้ง
นางประภาพร แคพลา
นางประภาพร จันทร
นางสาวประภาพร ทนานทอง
นางประภาพร บนปาก
นางสาวประภาพร บุญพาเกิด
นางประภาพร บุราณ
นางประภาพร ประจวบสุข
นางประภาพร พิลาสมบัติ
นางประภาพร เพิ่มพูล
นางประภาพร วารีนิล
นางสาวประภาพร ไวยศรีแสง
นางประภาพร ศรีมงคล
นางประภาพร สินไชย
นางประภาพร อาษากิจ
นางประภาพรรณ โคตรพัฒน
นางประภาพรรณ ชูชาติ
นางประภาพรรณ เทเวลา
นางประภาพรรณ นอยนรินทร
นางประภาพรรณ ผมเพ็ชร
นางประภาพรรณ มรรคเจริญ
นางประภาพรรณ หลีเยาว
นางสาวประภาพรรณ ออนละออ

๑๓๑๖๙
๑๓๑๗๐
๑๓๑๗๑
๑๓๑๗๒
๑๓๑๗๓
๑๓๑๗๔
๑๓๑๗๕
๑๓๑๗๖
๑๓๑๗๗
๑๓๑๗๘
๑๓๑๗๙
๑๓๑๘๐
๑๓๑๘๑
๑๓๑๘๒
๑๓๑๘๓
๑๓๑๘๔
๑๓๑๘๕
๑๓๑๘๖
๑๓๑๘๗
๑๓๑๘๘
๑๓๑๘๙
๑๓๑๙๐
๑๓๑๙๑
๑๓๑๙๒
๑๓๑๙๓

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวประภาพัณ เต็มภักดี
นางประภาพันธ เหมะธุลิน
นางประภาภรณ พูนทอง
นางประภาภรณ ไพบูลยมั่นคง
นางประภาภรณ รักกุศล
นางสาวประภาภรณ สารสุวรรณ
นางประภาภรณ หอมจันทน
นางสาวประภาภรณ อิสระ
นางประภามณฑ ตุยระพิงค
นางประภารัต มีเหลือ
นางสาวประภารัตน เสงี่ยมศักดิ์
นางประภาวดี จตุวิริยะพรชัย
นางประภาวดี ปราณี
นางประภาวรินธร ชํานาญชัยศรี
นางประภาวัลย สายยศ
นางประภาศรี คําสะอาด
นางประภาศรี จุดมี
นางประภาศรี จูมพิลา
นางประภาศรี เชื้อเมืองพาน
นางประภาศรี ดิเรกศรี
นางประภาศรี พรหมทอง
นางประภาศรี พันธุ
นางประภาศรี ระไวกลาง
นางประภาศินี แสงขํา
นางประภี คําประทุม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๑๙๔
๑๓๑๙๕
๑๓๑๙๖
๑๓๑๙๗
๑๓๑๙๘
๑๓๑๙๙
๑๓๒๐๐
๑๓๒๐๑
๑๓๒๐๒
๑๓๒๐๓
๑๓๒๐๔
๑๓๒๐๕
๑๓๒๐๖
๑๓๒๐๗
๑๓๒๐๘
๑๓๒๐๙
๑๓๒๑๐
๑๓๒๑๑
๑๓๒๑๒
๑๓๒๑๓
๑๓๒๑๔
๑๓๒๑๕
๑๓๒๑๖
๑๓๒๑๗
๑๓๒๑๘

นางประมร ภูถูกเงิน
นางประมวล ศักดิ์ศิริ
นางประยงค ตรีกมล
นางประยงค นิวัตตระกูล
นางประยงค มากยอด
นางประยงค รอนไพริน
นางประยงค สันทัด
นางประยอม ชาวดร
นางประยุรภรณ บุงทอง
นางประยูร เกษศรี
นางประยูร ชลธี
นางประยูร ประภาศรี
นางประยูร พุทธชาติ
นางประยูร ลํายงหอม
นางประยูร ศรีเสน
นางประยูร สันดี
นางประยูรศรี นวลศิริ
นางประยูรศรี สมใจ
นางประโรม แสงแกว
นางสาวประวัติศรี อุกอาจ
นางประวิทย ขุนหาญ
นางประวีณา เอ็นดู
นางประสงค กรุงเกา
นางประสงค ปานกุล
นางสาวประสงค พรมภักดี

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๒๑๙
๑๓๒๒๐
๑๓๒๒๑
๑๓๒๒๒
๑๓๒๒๓
๑๓๒๒๔
๑๓๒๒๕
๑๓๒๒๖
๑๓๒๒๗
๑๓๒๒๘
๑๓๒๒๙
๑๓๒๓๐
๑๓๒๓๑
๑๓๒๓๒
๑๓๒๓๓
๑๓๒๓๔
๑๓๒๓๕
๑๓๒๓๖
๑๓๒๓๗
๑๓๒๓๘
๑๓๒๓๙
๑๓๒๔๐
๑๓๒๔๑
๑๓๒๔๒
๑๓๒๔๓

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางประสงค โหมดเขียว
นางสาวประสบ หาญรบ
นางประสบพร จีนแฉง
นางประสพพร อันบุรี
นางประสพสุข เขตอนันต
นางประสม อาชวากร
นางประสิทธิ์ มั่นใจ
นางประสิทธิ์ เมืองชมภู
นางประสิทธิ์ แหวนหลอ
นางประสิทธิ์พร ชัยงาม
นางประเสริฐ ลอสุนิรันดร
นางประเสริฐ เลิศวิไลย
นางประเสริฐศรี แสนมาโนช
นางประหยัด กุลยสวัสดิ์
นางประหยัด ทองภูธรณ
นางประหยัด ทิพยรัตน
นางสาวประหยัด ฤาชากูล
นางประหยัด เสวขุนทด
นางประอรรัตน โนนสูง
นางประอรศิริ ชวีวัฒน
นางสาวปรัชญาพร บุญเรือง
นางปรัชญาภรณ แตงออน
นางปรัชพร ศิริเขตร
นางปรัศณีญา ปนทอง
นางปรัศมา เส็นติหยะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๒๔๔
๑๓๒๔๕
๑๓๒๔๖
๑๓๒๔๗
๑๓๒๔๘
๑๓๒๔๙
๑๓๒๕๐
๑๓๒๕๑
๑๓๒๕๒
๑๓๒๕๓
๑๓๒๕๔
๑๓๒๕๕
๑๓๒๕๖
๑๓๒๕๗
๑๓๒๕๘
๑๓๒๕๙
๑๓๒๖๐
๑๓๒๖๑
๑๓๒๖๒
๑๓๒๖๓
๑๓๒๖๔
๑๓๒๖๕
๑๓๒๖๖
๑๓๒๖๗

นางปรัษฐา ณ พัทลุง
นางปรางคทอง พรมรินทร
นางปรางคทิพย อรัญไสว
นางสาวปรางทิพย วุฒิโชค
นางปรางทิพย ศรีเครือดง
นางสาวปรางทิพย ฮอนบุตร
นางปรางศรี สมผล
นางปราจิณ สุขผิว
วาที่รอยตรีหญิง ปราชญา
เรืองจาบ
นางปราณี กลั่นอักโข
นางสาวปราณี กอเกื้อ
นางปราณี กาลพัฒน
นางปราณี กุยออง
นางปราณี กูสมาน
นางปราณี แกดํา
นางสาวปราณี แกวคําฟู
นางปราณี แกวซัง
นางปราณี แกวแดง
นางปราณี แกวบางพูด
นางปราณี แกวลวน
นางปราณี ขนานทอง
นางปราณี ขวัญราช
นางปราณี ขัติเนตร
นางปราณี คํามี

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๒๖๘
๑๓๒๖๙
๑๓๒๗๐
๑๓๒๗๑
๑๓๒๗๒
๑๓๒๗๓
๑๓๒๗๔
๑๓๒๗๕
๑๓๒๗๖
๑๓๒๗๗
๑๓๒๗๘
๑๓๒๗๙
๑๓๒๘๐
๑๓๒๘๑
๑๓๒๘๒
๑๓๒๘๓
๑๓๒๘๔
๑๓๒๘๕
๑๓๒๘๖
๑๓๒๘๗
๑๓๒๘๘
๑๓๒๘๙
๑๓๒๙๐
๑๓๒๙๑
๑๓๒๙๒

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปราณี เค็งชัยภูมิ
นางปราณี โคตรวงษ
นางปราณี ฆองหลวง
นางปราณี จันดํา
นางปราณี จารีมุข
นางปราณี ใจทาน
นางสาวปราณี ใจภักดี
นางปราณี เฉนียง
นางสาวปราณี ชวยหนู
นางปราณี ชาวคําเขต
นางปราณี ชูเชิด
นางสาวปราณี ไชยจันดี
นางปราณี ไชยทาน
นางปราณี ฐิติกิตติ์
นางปราณี ดวงแพง
นางสาวปราณี ดําสองสี
นางสาวปราณี เดชฤกษปาน
นางปราณี ตะนะคี
นางปราณี ตั้งกุลบริบูรณ
นางปราณี ตาระกา
นางปราณี ถีสูงเนิน
นางสาวปราณี ทองประพันธ
นางปราณี ทองสืบสาย
นางปราณี ทัพสกุล
นางปราณี เทียงทํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๒๙๓
๑๓๒๙๔
๑๓๒๙๕
๑๓๒๙๖
๑๓๒๙๗
๑๓๒๙๘
๑๓๒๙๙
๑๓๓๐๐
๑๓๓๐๑
๑๓๓๐๒
๑๓๓๐๓
๑๓๓๐๔
๑๓๓๐๕
๑๓๓๐๖
๑๓๓๐๗
๑๓๓๐๘
๑๓๓๐๙
๑๓๓๑๐
๑๓๓๑๑
๑๓๓๑๒
๑๓๓๑๓
๑๓๓๑๔
๑๓๓๑๕
๑๓๓๑๖
๑๓๓๑๗

นางปราณี นันทบุตร
นางสาวปราณี นาถมทอง
นางปราณี นามเหลา
นางปราณี นิลนันท
นางปราณี แนบสนิท
นางปราณี บรรณราช
นางปราณี บัวมาศ
นางปราณี บัวเรียน
นางปราณี บุญศรี
นางสาวปราณี บุญอนันต
นางปราณี บุตรโยจันโท
นางสาวปราณี ปกติ
นางปราณี ปทมสนธิ์
นางปราณี ปยะวรากร
นางปราณี เปรมศิริสกุล
นางปราณี พราหมทัศ
นางสาวปราณี พิชญกุลมงคล
นางสาวปราณี พิศุทธิสุวรรณ
นางปราณี พีระประสมพงศ
นางปราณี พุทธา
นางสาวปราณี แพรเพ็ชร
นางปราณี มงคลหลา
นางปราณี ยืนยั่ง
นางปราณี รอดพฤกษภูมิ
นางปราณี รอบจังหวัด

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๓๑๘
๑๓๓๑๙
๑๓๓๒๐
๑๓๓๒๑
๑๓๓๒๒
๑๓๓๒๓
๑๓๓๒๔
๑๓๓๒๕
๑๓๓๒๖
๑๓๓๒๗
๑๓๓๒๘
๑๓๓๒๙
๑๓๓๓๐
๑๓๓๓๑
๑๓๓๓๒
๑๓๓๓๓
๑๓๓๓๔
๑๓๓๓๕
๑๓๓๓๖
๑๓๓๓๗
๑๓๓๓๘
๑๓๓๓๙
๑๓๓๔๐
๑๓๓๔๑
๑๓๓๔๒

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปราณี รัตนากร
นางปราณี ราชาตัน
นางปราณี ฤกษงาม
นางปราณี ฤกษดิกุล
นางปราณี ฤทธิชัย
นางปราณี ละมูล
นางปราณี ลักษณะ
นางปราณี ลาภพูนนิวัฒน
นางปราณี วงษเกิด
นางปราณี วาดเขียน
นางปราณี วิเศษกลิ่น
นางปราณี เวฬุสาโรจน
นางปราณี ศรีสมุทร
นางปราณี ศีลานันท
นางสาวปราณี สละชีพ
นางปราณี สละทองอินทร
นางปราณี สวยรูป
นางปราณี สามารถ
นางปราณี สุขสันตวิไล
นางสาวปราณี สุขสําราญ
นางสาวปราณี สุขาภิรมย
นางสาวปราณี สุหฤทดํารง
นางปราณี เสาเกลียว
นางปราณี แสงมณี
นางปราณี แสงสวาง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๓๔๓
๑๓๓๔๔
๑๓๓๔๕
๑๓๓๔๖
๑๓๓๔๗
๑๓๓๔๘
๑๓๓๔๙
๑๓๓๕๐
๑๓๓๕๑
๑๓๓๕๒
๑๓๓๕๓
๑๓๓๕๔
๑๓๓๕๕
๑๓๓๕๖
๑๓๓๕๗
๑๓๓๕๘
๑๓๓๕๙
๑๓๓๖๐
๑๓๓๖๑
๑๓๓๖๒
๑๓๓๖๓
๑๓๓๖๔
๑๓๓๖๕
๑๓๓๖๖

นางปราณี แสวงหา
นางปราณี หงษาวงษ
นางสาวปราณี หวังประเสริฐ
นางปราณี เหลือเทพ
นางสาวปราณี โหนา
นางปราณี อัจฉราทิพย
นางปราณีต จิตดี
นางปราณีต ใจพร
นางปราณีต ตรีเปย
นางปราณีต ตั้งปอง
นางปราณีต เผือกพยงค
นางปราณีต ศรีสําโรง
นางสาวปราถนา จันทรทา
นางสาวปรานตณิชารีย
ธนาบุญฤทธิ์
นางปรานอม จรเกตุ
นางปรานอม เปลี่ยนสมัย
นางปรานอม ยะมัง
นางสาวปรานอม หยวกทอง
นางปรานอม อุนเรือน
นางปรานี ดวงมณี
นางสาวปรานี วันมูล
นางปรานี ศรีงาม
นางปรายรุง พุมตระกูล
นางปรารถนา ขนานแข็ง

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๓๖๗
๑๓๓๖๘
๑๓๓๖๙
๑๓๓๗๐
๑๓๓๗๑
๑๓๓๗๒
๑๓๓๗๓
๑๓๓๗๔
๑๓๓๗๕
๑๓๓๗๖
๑๓๓๗๗
๑๓๓๗๘
๑๓๓๗๙
๑๓๓๘๐
๑๓๓๘๑
๑๓๓๘๒
๑๓๓๘๓
๑๓๓๘๔
๑๓๓๘๕
๑๓๓๘๖
๑๓๓๘๗
๑๓๓๘๘
๑๓๓๘๙
๑๓๓๙๐
๑๓๓๙๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปรารถนา จีนาใหม
นางสาวปรารถนา นัยเนตร
นางปรารถนา บุพบรรพต
นางสาวปรารถนา ปลื้มภิรมยนาฎ
นางปรารถนา ศรีชุบรวง
นางปรารถนา อุบลสถิตย
นางปริชาติ ตาคํา
นางปริชาติ รอดเริญ
นางปริญญพร พลหาญ
นางปริญญา บุตรฤทธิ์
นางปริญญา มีฐานะ
นางปริญญา สังขรัตน
นางปริญดา มาเอียด
นางปริญดา เยาวละออง
นางปริณดา กลับรอด
นางสาวปรินดา จันทรสาขา
นางปรินดา แถลงกิจ
นางปริยภัทร สุขเทียบ
นางปริยา ภูภีโญ
นางปริยากร บุญจันทร
นางปริยากร ศรีวงษา
นางปริยานุช ใตโพธิ์
นางปริยานุช พรหมรวมแกว
นางปริยาภัทร อยูกําเนิด
นางปริศนา ดานวัฒนา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๓๙๒
๑๓๓๙๓
๑๓๓๙๔
๑๓๓๙๕
๑๓๓๙๖
๑๓๓๙๗
๑๓๓๙๘
๑๓๓๙๙
๑๓๔๐๐
๑๓๔๐๑
๑๓๔๐๒
๑๓๔๐๓
๑๓๔๐๔
๑๓๔๐๕
๑๓๔๐๖
๑๓๔๐๗
๑๓๔๐๘
๑๓๔๐๙
๑๓๔๑๐
๑๓๔๑๑
๑๓๔๑๒
๑๓๔๑๓
๑๓๔๑๔
๑๓๔๑๕
๑๓๔๑๖

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปริศนา บุญยิ่ง
นางปริศนา บุนวรรณา
นางสาวปริศนา พุทธบาล
นางปริศนา เลาหภารากร
นางสาวปริศนา สุขาลักษณ
นางปริศนา เสลาคุณ
นางปริศนา โสภาบุญ
นางปริษา สุภัคคุณากุล
นางปรีชากรณ จุลอักษร
นางปรีญา ทองสีนุน
นางปรีญาพร เพ็ชรประดิษฐ
นางปรีญาภร กวีกุล
นางปรีดา จันทะมน
นางปรีดา จุลปาน
นางปรีดา ชวยปู
นางสาวปรีดา ปตถา
นางปรีดา ศรีธรรม
นางปรีดา สุขเสวี
นางปรีดา อันเดอรสัน
นางปรีดาพร ธุวังควัฒน
นางสาวปรีดาภรณ จันทรสวาง
นางปรีดาวรรณ สุริสาร
นางปรีเปรม ชิตอรุณ
นางปรียกมล เวชกุล
นางปรียนันท เกิดจันทรตรง

๑๓๔๑๗
๑๓๔๑๘
๑๓๔๑๙
๑๓๔๒๐
๑๓๔๒๑
๑๓๔๒๒
๑๓๔๒๓
๑๓๔๒๔
๑๓๔๒๕
๑๓๔๒๖
๑๓๔๒๗
๑๓๔๒๘
๑๓๔๒๙
๑๓๔๓๐
๑๓๔๓๑
๑๓๔๓๒
๑๓๔๓๓
๑๓๔๓๔
๑๓๔๓๕
๑๓๔๓๖
๑๓๔๓๗
๑๓๔๓๘
๑๓๔๓๙
๑๓๔๔๐
๑๓๔๔๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปรียะนุช โพธิ์ทอง
นางปรียา ขาวปลอด
นางปรียา จันทรสิงห
นางปรียา เจริญวงศ
นางปรียา ทรัพยเอี่ยม
นางปรียา บุญใหผล
นางปรียา บุตรไธสงค
นางปรียา สุวรรณเวลา
นางปรียา แสบงบาล
นางปรียา โสทอง
นางปรียา หนูเอียด
นางปรียา อับดุลเราะแม
นางปรียานุช กมลสิริภักดิ์
นางปรียานุช กิจเกตุ
นางปรียานุช มั่นจิต
นางปรียานุช ลอธรรมมา
นางปรียาพัฒน แสนกลา
นางปรียาภรณ กฤตพลวิวัฒน
นางปรียาภรณ แกนอินตา
นางสาวปรียาภรณ มาสาซาย
นางปรียาภรณ มีแจ
นางปรียาภัทร ไกรเภา
นางสาวปรียาภัทร เครือคํา
นางปรียาภัทร แยมวงค
นางปรียารัตน ขาวปน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๔๔๒
๑๓๔๔๓
๑๓๔๔๔
๑๓๔๔๕
๑๓๔๔๖
๑๓๔๔๗
๑๓๔๔๘
๑๓๔๔๙
๑๓๔๕๐
๑๓๔๕๑
๑๓๔๕๒
๑๓๔๕๓
๑๓๔๕๔
๑๓๔๕๕
๑๓๔๕๖
๑๓๔๕๗
๑๓๔๕๘
๑๓๔๕๙
๑๓๔๖๐
๑๓๔๖๑
๑๓๔๖๒
๑๓๔๖๓
๑๓๔๖๔
๑๓๔๖๕
๑๓๔๖๖

นางปรียาวดี จันเติม
นางสาวปฤษณา คงสวัสดิ์
นางปฤษณา ประพันธพจน
นางสาวปลายรุง พุทสมสู
นางปลื้มจิต จันทรแกว
นางสาวปลื้มจิต หงอประดิษฐ
นางปวริศา ณ นาน
นางปวริศา พิบูลย
นางปวันรัตน อธิหิรัณยภัทร
นางปวิตรา สมถวิล
นางปวิตา ไชยมาตย
นางปวีณธิดา ทองจันทร
นางปวีณนุช แปนแกว
นางปวีณรัตน มีงาม
นางปวีณสุดา ราชกรม
นางสาวปวีณา แกวตา
นางปวีณา ฉิมกลาง
นางปวีณา พลหาร
นางปวีณา สิงหอุดร
นางปวีณา หลาคําภา
นางสาวปวีณา อัปกาญจน
นางปวียธิดา เฉลิมภูมิพัฒน
นางปวีรกัญญ เชื้อสุวรรณ
นางสาวปวีรนุช โพธิ์ประสิทธิ์
นางปองกมล แกวคูณ

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๔๖๗
๑๓๔๖๘
๑๓๔๖๙
๑๓๔๗๐
๑๓๔๗๑
๑๓๔๗๒
๑๓๔๗๓
๑๓๔๗๔
๑๓๔๗๕
๑๓๔๗๖
๑๓๔๗๗
๑๓๔๗๘
๑๓๔๗๙
๑๓๔๘๐
๑๓๔๘๑
๑๓๔๘๒
๑๓๔๘๓
๑๓๔๘๔
๑๓๔๘๕
๑๓๔๘๖
๑๓๔๘๗
๑๓๔๘๘
๑๓๔๘๙
๑๓๔๙๐
๑๓๔๙๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปองขวัญ เจริญรัตน
นางปองฤทัย กลิ่นนิ่มนวล
นางปองฤทัย กิ่งทัพหลวง
นางสาวปอมปน สืบชุน
นางปญจนา ปานิเสน
นางปญจพร จิตรกลาง
นางสาวปญจพร บุปผาพรหม
นางปญจพร วิมลพันธ
นางปญจพร แสนภูวา
นางปญจมา กิ่มเปยม
นางปญจมาพร ศรีหานู
นางสาวปญจรัตน จันทรสุริยา
นางสาวปญจรัตน เรืองไชยวุฒิ
นางปญจรัตน โอวาท
นางสาวปญจา แกวคําแสน
นางสาวปญจา บรรณา
นางปญจาภรณ ศรีภูธร
นางปญจารา ซาหิน
นางปญชนิตย โอปน
นางปญชลีย โพธิ์คงกิตติโชติ
นางปญญฏา อินทวงศ
นางปญญลักษณ เคารพาพงศ
นางปญญา นงคนวล
นางปญญาทิพย บุญมาวงษา
นางสาวปญญารัตน แซโคว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๔๙๒
๑๓๔๙๓
๑๓๔๙๔
๑๓๔๙๕
๑๓๔๙๖
๑๓๔๙๗
๑๓๔๙๘
๑๓๔๙๙
๑๓๕๐๐
๑๓๕๐๑
๑๓๕๐๒
๑๓๕๐๓
๑๓๕๐๔
๑๓๕๐๕
๑๓๕๐๖
๑๓๕๐๗
๑๓๕๐๘
๑๓๕๐๙
๑๓๕๑๐
๑๓๕๑๑
๑๓๕๑๒
๑๓๕๑๓
๑๓๕๑๔
๑๓๕๑๕
๑๓๕๑๖

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางปญณิดา อัมพวัน
นางปญทิพย เพียราชโยธา
นางปณญตา คงธนคณากุล
นางสาวปณฑชนิตย สัมฤทธิ์สุทธิ์
นางสาวปณฑมาพร พงษธนู
นางสาวปณฑิตา โชติกาญจนเรือง
นางปณฑินา ชะตารัตน
นางปณณพร เชื้อปอง
นางปณณพร เมืองเหลือ
นางปณณวิชญ ศรีระนํา
นางปณณิกา แกวกาศ
นางปณณิศา ไชยลือชา
นางปตนี นันตลาด
นางปถยา รื่นนาค
นางสาวปทฐานันท จันทรพิมพ
นางปทมพร อารีเอื้อ
นางปทมพร อินวัน
นางสาวปทมวรรณ สุวรรณรุง
นางปทมา เข็มบุปผา
นางปทมา งามวงษ
นางปทมา ชนะสงคราม
นางสาวปทมา ชาติมาลากร
นางสาวปทมา แซกิม
นางปทมา ดวงสุวรรณ
นางปทมา ทองนิล

๑๓๕๑๗
๑๓๕๑๘
๑๓๕๑๙
๑๓๕๒๐
๑๓๕๒๑
๑๓๕๒๒
๑๓๕๒๓
๑๓๕๒๔
๑๓๕๒๕
๑๓๕๒๖
๑๓๕๒๗
๑๓๕๒๘
๑๓๕๒๙
๑๓๕๓๐
๑๓๕๓๑
๑๓๕๓๒
๑๓๕๓๓
๑๓๕๓๔
๑๓๕๓๕
๑๓๕๓๖
๑๓๕๓๗
๑๓๕๓๘
๑๓๕๓๙
๑๓๕๔๐
๑๓๕๔๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปทมา ปยศทิพย
นางปทมา เปรมพลอย
นางปทมา พังเครือ
นางสาวปทมา พันธุศิริ
นางปทมา พิมเสน
นางสาวปทมา วิญญกูล
นางสาวปทมา สัจจาศิริ
นางปทมา สุขาบูรณ
นางปทมา สุจริตวรกุล
นางปทมา สุนทรนนท
นางปทมา อนันต
นางปทมาพร นามพรหม
นางปทมาพร พลเยี่ยม
นางปทมาพร ศรีอาภัย
นางปทมาภรณ ปะนะมัง
นางปทมาวรรณ ชื่นบุญเพิ่ม
นางปทวรรณ วิโรจนอุไรเรือง
นางปาจรีย โคมเดือน
นางปาจรีย ทรัพยรําลึก
นางปาจรีย เพียมูล
นางปาจรีย สินบํารุง
นางปาจรีย สินเรืองภากร
นางปาจารีย แวจิ
นางปาซียะห เบญจสุหรง
นางสาวปาณนาถ หิตะชาติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๕๔๒
๑๓๕๔๓
๑๓๕๔๔
๑๓๕๔๕
๑๓๕๔๖
๑๓๕๔๗
๑๓๕๔๘
๑๓๕๔๙
๑๓๕๕๐
๑๓๕๕๑
๑๓๕๕๒
๑๓๕๕๓
๑๓๕๕๔
๑๓๕๕๕
๑๓๕๕๖
๑๓๕๕๗
๑๓๕๕๘
๑๓๕๕๙
๑๓๕๖๐
๑๓๕๖๑
๑๓๕๖๒
๑๓๕๖๓
๑๓๕๖๔
๑๓๕๖๕
๑๓๕๖๖

นางปาณวาส ศรีวรรณรัตน
นางปาณิศา คมนัย
นางปาณิศา เครือจันทร
นางปาณิศา ศรีสมบัติ
นางปาณิสรา เฉลิมภัทรกุล
นางปาณิสรา เดือนเมษ
นางปาณิสรา บัวทอง
นางปาณิสรา ประภา
นางสาวปาณิสรา ภิรมจิตร
นางปาณิสรา รวดเร็ว
นางปาณิสรา แลโสภา
นางปาณิสรา สาระฤทธิ์
นางสาวปานจันทร เทียมพล
นางสาวปานจิตต สิทธิพงศ
นางปานชนก ขันออน
นางปานทอง ปอมสนาม
นางสาวปานทิพย กองกันภัย
นางปานทิพย ครุฑใจกลา
นางปานทิพย บุญสวัสดิ์
นางปานทิพย ศรีสังข
นางปานทิพย สรอยผาบ
นางปานทิพย สุขเกษม
นางปานเนตร วงศฟู
นางสาวปานรดา ชัยชญานันท
นางสาวปานรดา รักษาภักดี

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๕๖๗
๑๓๕๖๘
๑๓๕๖๙
๑๓๕๗๐
๑๓๕๗๑
๑๓๕๗๒
๑๓๕๗๓
๑๓๕๗๔
๑๓๕๗๕
๑๓๕๗๖
๑๓๕๗๗
๑๓๕๗๘
๑๓๕๗๙
๑๓๕๘๐
๑๓๕๘๑
๑๓๕๘๒
๑๓๕๘๓
๑๓๕๘๔
๑๓๕๘๕
๑๓๕๘๖
๑๓๕๘๗
๑๓๕๘๘
๑๓๕๘๙
๑๓๕๙๐
๑๓๕๙๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปานรพี ราชาวัง
นางปานรวี มั่นยืน
นางสาวปานฤทัย นุชบานปา
นางปานฤทัย บัวชุม
นางปารจรีย ทวีธรรมวรโชติ
นางสาวปารณีย ชัยภักดี
นางปารณีย บุญจริง
นางปารมี กนะกาศัย
นางปารมี ใบหลี
นางปารมี พลัง
นางปารมี สุปนะ
นางปารวี เจริญยศ
นางปาริกา อรุณพันธุ
นางปาริฉัตร ทิพยศุภลักษณ
นางปาริฉัตร เนียมศรี
นางสาวปาริฉัตร พลูนอย
นางปาริฉัตร ภาษีภักดี
นางปาริชาต กสุรพ
นางปาริชาต ชัยกูล
นางปาริชาต แฝกสมุทร
นางปาริชาต พรหมประทานกุล
นางปาริชาติ เกลี้ยงอุบล
นางสาวปาริชาติ โกวิทยางกรู
นางปาริชาติ ไกยฝาย
นางปาริชาติ จรรีบรัด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๕๙๒
๑๓๕๙๓
๑๓๕๙๔
๑๓๕๙๕
๑๓๕๙๖
๑๓๕๙๗
๑๓๕๙๘
๑๓๕๙๙
๑๓๖๐๐
๑๓๖๐๑
๑๓๖๐๒
๑๓๖๐๓
๑๓๖๐๔
๑๓๖๐๕
๑๓๖๐๖
๑๓๖๐๗
๑๓๖๐๘
๑๓๖๐๙
๑๓๖๑๐
๑๓๖๑๑
๑๓๖๑๒
๑๓๖๑๓
๑๓๖๑๔
๑๓๖๑๕
๑๓๖๑๖

นางปาริชาติ จินะ
นางปาริชาติ แจวศิริ
นางปาริชาติ ชาชุมวงศ
นางปาริชาติ ชินอาจ
นางปาริชาติ ตาสวาง
นางปาริชาติ ทองแท
นางปาริชาติ ทองบุญ
นางปาริชาติ เทนอิสสระ
นางปาริชาติ เทพภูเขียว
นางปาริชาติ แผงบุดดา
นางสาวปาริชาติ เพชรสุวรรณ
นางสาวปาริชาติ เภสัชชา
นางปาริชาติ มีเชื้อ
นางสาวปาริชาติ เมืองธรรม
นางปาริชาติ ราชฤทธิ์
นางปาริชาติ วรรณทิพย
นางสาวปาริชาติ วัดแกว
นางปาริชาติ วิชัยศึก
นางปาริชาติ วิเศษศรี
นางปาริชาติ ศรประสิทธิ์
นางปาริชาติ สารภาพ
นางปาริชาติ สุพรรณกลาง
นางปาริชาติ อมรรัตนพิบูลย
นางปาริยา พงษนิยะกูล
นางปารีณา กะตะศิลา

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๖๑๗
๑๓๖๑๘
๑๓๖๑๙
๑๓๖๒๐
๑๓๖๒๑
๑๓๖๒๒
๑๓๖๒๓
๑๓๖๒๔
๑๓๖๒๕
๑๓๖๒๖
๑๓๖๒๗
๑๓๖๒๘
๑๓๖๒๙
๑๓๖๓๐
๑๓๖๓๑
๑๓๖๓๒
๑๓๖๓๓
๑๓๖๓๔
๑๓๖๓๕
๑๓๖๓๖
๑๓๖๓๗
๑๓๖๓๘
๑๓๖๓๙
๑๓๖๔๐
๑๓๖๔๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปารียา แกวธรรม
นางสาวปารีรัฐ มุมศิลป
นางสาวปาลฎา ฤกษยรรยงค
นางสาวปาลิฎากร พินิจ
นางสาวปาลิดา จันทรพุทธา
นางปาลิดา ชํานาญอักษร
นางปาลีวรรณ สิทธิการ
นางปาวิกา เอี่ยมสะอาด
นางปาหนัน บัวโฮม
นางสาวปาหนัน สุขมาก
นางปญา ประชุมทอง
นางปณิดา สุวรรณพรม
นางปติมา เงินเส็ง
นางปติมาลย วองเกษมสุข
นางปน ชางทอง
นางปนแกว แกวเปนบุญ
นางปนแกว แกวพินิจ
นางปนแกว คารภูมี
นางสาวปนแกว บุญมาตุน
นางปนทอง นิ่มนุช
นางปนปนัทธ มาสาร
นางปนมณี ตราชู
นางปนยารักษ ละมุงทวาย
นางปนอนงค ดีทั่ว
นางปนอนงค แสงมณี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๖๔๒
๑๓๖๔๓
๑๓๖๔๔
๑๓๖๔๕
๑๓๖๔๖
๑๓๖๔๗
๑๓๖๔๘
๑๓๖๔๙
๑๓๖๕๐
๑๓๖๕๑
๑๓๖๕๒
๑๓๖๕๓
๑๓๖๕๔
๑๓๖๕๕
๑๓๖๕๖
๑๓๖๕๗
๑๓๖๕๘
๑๓๖๕๙
๑๓๖๖๐
๑๓๖๖๑
๑๓๖๖๒
๑๓๖๖๓
๑๓๖๖๔
๑๓๖๖๕
๑๓๖๖๖

นางปยกาญจน บุญทศ
นางปยฉัตร บุญธรรม
นางปยดา คลายเพชร
นางปยดา ละอองปลิว
นางปยธิดา แกวสําราญ
นางปยธิดา เบานี
นางปยธิดา อุนปลอด
นางปยนันท เปนสูงเนิน
นางสาวปยนันท พุมกลั่น
นางปยนันท วัฒกีเจริญ
นางปยนันท สายวรสิงห
นางปยนันท อินทกาญจน
นางปยนาถ ณ นครพนม
นางปยนาถ นวมทอง
นางปยนารถ จําปาเรือง
นางปยนารถ สุขมวง
นางปยนุช กาญจนะ
นางปยนุช ขันทะกาศ
นางปยนุช ไชยมงคล
นางปยนุช บุญลือ
นางสาวปยพร เจริญมั่นคง
นางสาวปยพร ชูเทพ
นางปยพร ผองแผว
นางปยพร พรหมนนท
นางปยพร ภาวมิ่งมงคล

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๖๖๗
๑๓๖๖๘
๑๓๖๖๙
๑๓๖๗๐
๑๓๖๗๑
๑๓๖๗๒
๑๓๖๗๓
๑๓๖๗๔
๑๓๖๗๕
๑๓๖๗๖
๑๓๖๗๗
๑๓๖๗๘
๑๓๖๗๙
๑๓๖๘๐
๑๓๖๘๑
๑๓๖๘๒
๑๓๖๘๓
๑๓๖๘๔
๑๓๖๘๕
๑๓๖๘๖
๑๓๖๘๗
๑๓๖๘๘
๑๓๖๘๙
๑๓๖๙๐
๑๓๖๙๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปยพร โสมาศรี
นางปยพัชร บุพตา
นางปยพิณ พินิจสุวรรณ
นางสาวปยภัทร สูงรัมย
นางปยรัตน แกวสุกใส
นางปยรัตน ตวนชะเอม
นางปยรัตน โลดโดด
นางปยวรรณ กองสมบัติ
นางปยวรรณ ฉิมพลี
นางปยวรรณ นันทวงศ
นางปยวรรณ รัตนสกุลชล
นางสาวปยวรรณ เรืองรักษ
นางปยวรรณ วงศแสน
นางปยวรรณ ศิริรัตน
นางสาวปยวรรณ สุขเกษม
นางปยอร พันธุระ
นางปยะกาล พงษสุวรรณ
นางปยะฉัตร จิตจริง
นางสาวปยะชนก นามทอน
นางปยะดา แกวเวียงเดช
นางสาวปยะดา พรหมดํา
นางสาวปยะดา พรหมอินทร
นางปยะดา รุณธาตุ
นางปยะดา สมคํา
นางสาวปยะธร คุณสมบัติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๖๙๒
๑๓๖๙๓
๑๓๖๙๔
๑๓๖๙๕
๑๓๖๙๖
๑๓๖๙๗
๑๓๖๙๘
๑๓๖๙๙
๑๓๗๐๐
๑๓๗๐๑
๑๓๗๐๒
๑๓๗๐๓
๑๓๗๐๔
๑๓๗๐๕
๑๓๗๐๖
๑๓๗๐๗
๑๓๗๐๘
๑๓๗๐๙
๑๓๗๑๐
๑๓๗๑๑
๑๓๗๑๒
๑๓๗๑๓
๑๓๗๑๔
๑๓๗๑๕
๑๓๗๑๖

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางปยะธิดา สุวรรณไตรย
นางปยะธิดา อาจิณกิจ
นางปยะนันท ชุมเขียว
นางปยะนันท ทองสุขงาม
นางปยะนันท ปราบโรค
นางปยะนันท เสนาโนฤทธิ์
นางปยะนาฏ นุมออน
นางปยะนาถ กวางซี
นางปยะนาถ ขุนทะอาด
นางปยะนาถ สุขสถาน
นางสาวปยะนารถ สาลี
นางปยะนุช ชัยขันธ
นางสาวปยะนุช เดชพงษ
นางปยะนุช ตอมคํา
นางปยะนุช ธรรมวิริยะ
นางปยะนุช ประมาโสธร
นางปยะนุช ผลภาคะ
นางสาวปยะนุช โพธิ์มี
นางปยะนุช เหมะธุลิน
นางปยะพร แกวกลึงกลม
นางสาวปยะพร ฉายวงศ
นางสาวปยะพร ไชยเสนา
นางสาวปยะพร ทองสิงห
นางปยะพร รัตนพันธ
นางปยะพร วณิชเจนประเสริฐ

๑๓๗๑๗
๑๓๗๑๘
๑๓๗๑๙
๑๓๗๒๐
๑๓๗๒๑
๑๓๗๒๒
๑๓๗๒๓
๑๓๗๒๔
๑๓๗๒๕
๑๓๗๒๖
๑๓๗๒๗
๑๓๗๒๘
๑๓๗๒๙
๑๓๗๓๐
๑๓๗๓๑
๑๓๗๓๒
๑๓๗๓๓
๑๓๗๓๔
๑๓๗๓๕
๑๓๗๓๖
๑๓๗๓๗
๑๓๗๓๘
๑๓๗๓๙
๑๓๗๔๐
๑๓๗๔๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปยะพรรณ พูนทรัพย
นางปยะพันธ จําปาทอง
นางสาวปยะมาศ รํามะนา
นางปยะมาศ รุจิธันยา
นางสาวปยะรัตน กอก็ศรี
นางปยะรัตน ใจเย็น
นางปยะรัตน พลอยเจริญ
นางสาวปยะรัตน โภคภัณฑเจริญ
นางปยะรัตน สวัสดิ์รักษ
นางปยะวรรณ ศรีสุข
นางสาวปยะวัจนา โชคสถาพร
นางสาวปยา รพีธรรม
นางปยาณี ชุติวรรณ
นางปยานันต บุรณะสุทธิ์
นางสาวปยานุช สอาดสุด
นางปยาพร พรหมทา
นางปยาพัชร สิมะพรม
นางปยาภรณ แกวแดง
นางปยาภรณ ใจตรง
นางปยาภรณ นพวงษศิริ
นางปยาภรณ มณฑาสกุล
นางปยาภรณ มารุตะพันธ
นางสาวปยาภรณ วันมี
นางปยาภรณ สวางเพชร
นางปยาภรณ เอกสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๗๔๒
๑๓๗๔๓
๑๓๗๔๔
๑๓๗๔๕
๑๓๗๔๖
๑๓๗๔๗
๑๓๗๔๘
๑๓๗๔๙
๑๓๗๕๐
๑๓๗๕๑
๑๓๗๕๒
๑๓๗๕๓
๑๓๗๕๔
๑๓๗๕๕
๑๓๗๕๖
๑๓๗๕๗
๑๓๗๕๘
๑๓๗๕๙
๑๓๗๖๐
๑๓๗๖๑
๑๓๗๖๒
๑๓๗๖๓
๑๓๗๖๔
๑๓๗๖๕
๑๓๗๖๖

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางปยานุช อรรคบุตร
นางปุญญิศา บุนนาค
นางสาวปุญญิศา โพธิ์ศรีรัตน
นางปุญณิกา จันทรกลิ่น ถิรวงศกุล
นางปุณชรัสมิ์ ภวิลพีโชบลกุล
นางปุณญาภรณ แสงจันทร
นางปุณฑริกา เงินปาน
นางปุณณดา จิตตสอิ้ง
นางปุณณภา นนทศรีราช
นางปุณณภา สิทธิภัทรเดชา
นางปุณณภา สุริยะภา
นางปุณณิศ สกลกิตติ
นางปุณพิมพ สุพรรณวินิจกูล
นางปุณยนุช กรุณานนท
นางปุณยนุช พิมพานราทร
นางสาวปุณยนุช มีประสงค
นางปุณยภร วองไว
นางปุณยวีร ยุนประยงค
นางปุณยาพร จอมใจหาญ
นางปุณิกา กิตติภูมิ
นางปุณิกา จงรักษสุข
นางปุณิกา จุลรีญากาศ
นางปุณิกา พิมพเวิน
นางปูรณี ใจกลาง
นางเปรมจิต จันทรสิงหหาญ

๑๓๗๖๗
๑๓๗๖๘
๑๓๗๖๙
๑๓๗๗๐
๑๓๗๗๑
๑๓๗๗๒
๑๓๗๗๓
๑๓๗๗๔
๑๓๗๗๕
๑๓๗๗๖
๑๓๗๗๗
๑๓๗๗๘
๑๓๗๗๙
๑๓๗๘๐
๑๓๗๘๑
๑๓๗๘๒
๑๓๗๘๓
๑๓๗๘๔
๑๓๗๘๕
๑๓๗๘๖
๑๓๗๘๗
๑๓๗๘๘
๑๓๗๘๙
๑๓๗๙๐
๑๓๗๙๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเปรมจิต โถปญญา
นางเปรมจิต ประภาสอน
นางสาวเปรมจิต สงครินทร
นางสาวเปรมจิตต ไชยประณิธาน
นางเปรมจิตต พรหมพูล
นางสาวเปรมจิตต ภารดีรุจิรา
นางเปรมจิตต วงศวัชรานนท
นางเปรมจิตร ขลิบเงิน
นางเปรมใจ ซาซุม
นางเปรมใจ ณ รังษี
นางเปรมชยา สรอยสังขหวาน
นางสาวเปรมทิพย เผือกพันธ
นางเปรมทิพย รัตนคม
นางเปรมปราณี เทียบตา
นางสาวเปรมปราณี สิริภูมินนท
นางเปรมยุดา ไสยบุญ
นางเปรมรัตน สรอยทอง
นางเปรมฤดี แกวกัญญา
นางสาวเปรมฤดี ทองไซร
นางสาวเปรมฤดี ปธานราษฎร
นางเปรมฤดี รวมรักษ
นางเปรมฤดี รานอก
นางสาวเปรมฤดี อภิวันท
นางสาวเปรมฤทัย เลิศบํารุงชัย
นางสาวเปรมวดี ศรีธนพล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๗๙๒
๑๓๗๙๓
๑๓๗๙๔
๑๓๗๙๕
๑๓๗๙๖
๑๓๗๙๗
๑๓๗๙๘
๑๓๗๙๙
๑๓๘๐๐
๑๓๘๐๑
๑๓๘๐๒
๑๓๘๐๓
๑๓๘๐๔
๑๓๘๐๕
๑๓๘๐๖
๑๓๘๐๗
๑๓๘๐๘
๑๓๘๐๙
๑๓๘๑๐
๑๓๘๑๑
๑๓๘๑๒
๑๓๘๑๓
๑๓๘๑๔
๑๓๘๑๕
๑๓๘๑๖

นางเปรมวดีย เลิศปาน
นางเปรมสุข ยอพันธ
นางเปรมสุดา ฉายแสง
นางสาวเปรมสุรีย ฤทธิมงคล
นางเปรมิกา ธนาคุณ
นางเปลงศรี จันคุม
นางเปยมใจ สุจิมงคล
นางแปงล่ํา โหรา
นางโปรดปราน พรรณทรัพย
นางโปรยทิพย ทัพภมาน
นางผกากรอง ไกรนรา
นางสาวผกากรอง มัฐผา
นางผกากรอง รอยศรี
นางผกากอง ภูการณ
นางผกาแกว จีรวุฒิ
นางผกาแกว รัตนวิจิตร
นางผกางาม บุญศรี
นางผกาทิพย เสรีวัฒน
นางผกาพร พรหมดํารง
นางสาวผกาพรรณ จุมฝน
นางผกาพันธ ดิ้นทอง
นางผกาพันธุ ทนศิริรัตนา
นางสาวผกาพันธุ เพ็งพุฒ
นางผกาภรณ บุญเนรมิตร
นางผกามาศ ดําปน

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๘๑๗
๑๓๘๑๘
๑๓๘๑๙
๑๓๘๒๐
๑๓๘๒๑
๑๓๘๒๒
๑๓๘๒๓
๑๓๘๒๔
๑๓๘๒๕
๑๓๘๒๖
๑๓๘๒๗
๑๓๘๒๘
๑๓๘๒๙
๑๓๘๓๐
๑๓๘๓๑
๑๓๘๓๒
๑๓๘๓๓
๑๓๘๓๔
๑๓๘๓๕
๑๓๘๓๖
๑๓๘๓๗
๑๓๘๓๘
๑๓๘๓๙
๑๓๘๔๐
๑๓๘๔๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางผกามาศ ปุลันรัมย
นางผกามาศ ศรีโสภา
นางผกามาศ อิ่มอุทร
นางผกามาส คงสี
นางสาวผกามาส งอกเสมอ
นางผการัฐ สินันตา
นางผการัตน มูลยศ
นางผกาวดี สมาหารพันธุ
นางผกาวดี เอื้องสัจจะ
นางผกาวรรณ พัฒนพงษ
นางผกาวรรณ ตุลาพันธุ
นางผจงสมร นาคสุข
นางผณิตา เวชพันธ
นางผนอม ศรีหลิ่ง
นางผองนภา ศรีภูธร
นางผองพรรณ จิตสงา
นางผองพรรณ จินตนา
นางผองพรรณ ณ อุบล
นางผองพรรณ เตชรัตนวรกุล
นางผองพรรณ ธรรมขันธ
นางผองพรรณ ระยัน
นางผองพรรณ สิริวัฒนปองกร
นางผองพรรณ สุริยะชัย
นางผองพรรณ เทวินรัมย
นางผองพัน สิงหโคตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๘๔๒
๑๓๘๔๓
๑๓๘๔๔
๑๓๘๔๕
๑๓๘๔๖
๑๓๘๔๗
๑๓๘๔๘
๑๓๘๔๙
๑๓๘๕๐
๑๓๘๕๑
๑๓๘๕๒
๑๓๘๕๓
๑๓๘๕๔
๑๓๘๕๕
๑๓๘๕๖
๑๓๘๕๗
๑๓๘๕๘
๑๓๘๕๙
๑๓๘๖๐
๑๓๘๖๑
๑๓๘๖๒
๑๓๘๖๓
๑๓๘๖๔
๑๓๘๖๕
๑๓๘๖๖

นางผองพันธ จูมวันทา
นางผองพันธ เตาเงิน
นางผองพันธ แพงบุดดี
นางผองเพ็ญ คี้สุคนธ
นางสาวผองศรี กิจจาวิเศษ
นางผองศรี แกวนอย
นางผองศรี จําปาทิพย
นางสาวผองศรี ชินนาค
นางผองศรี เดชานนท
นางผองศรี ทรัพยผล
นางผองศรี ธรรมจินโณ
นางผองศรี บุญสาลีพิทักษ
นางผองศรี ปทมเทศ
นางผองศรี พุฒิไพรีพาย
นางผองศรี ภูมินันท
นางผองศรี มณีขัติย
นางผองศรี สิทธิชัย
นางสาวผองศรี สิทธิราช
นางผองศรี หงษสูง
นางสาวผองศรี หอธรรมกุล
นางผองศรี หาระสาร
นางผองศรี อางแกว
นางผองใส ธนภัทรพงศ
นางสาวผองใส สายราช
นางผะกาแกว สุวรรณจันทร

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๘๖๗
๑๓๘๖๘
๑๓๘๖๙
๑๓๘๗๐
๑๓๘๗๑
๑๓๘๗๒
๑๓๘๗๓
๑๓๘๗๔
๑๓๘๗๕
๑๓๘๗๖
๑๓๘๗๗
๑๓๘๗๘
๑๓๘๗๙
๑๓๘๘๐
๑๓๘๘๑
๑๓๘๘๒
๑๓๘๘๓
๑๓๘๘๔
๑๓๘๘๕
๑๓๘๘๖
๑๓๘๘๗
๑๓๘๘๘
๑๓๘๘๙
๑๓๘๙๐
๑๓๘๙๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางผัสนี พานพรหม
นางผาณิต นามวงษ
นางผาณิต พรหมดีมา
นางผาณิต สารมิตร
นางผาณิตา ประพันธบัณฑิต
นางผานิต พรมที
นางผานิต รักงาม
นางสาวผาสุก ไชยวรรณ
นางสาวผาสุก สุกตุด
นางสาวผาสุข แกวพรหม
นางสาวผาสุขสันต ไหมทิพย
นางผิวพรรณ เชาวภาษี
นางผิวพรรณ รําพึงนิตย
นางผุสดี คําภีระ
นางผุสดี บุญตา
นางผุสดี บุญหงษ
นางผุสดี ฟกทอง
นางผุสดี ระโหฐาน
นางผุสดี วัชรสกุลวงศ
นางผุสดี สงวนศรี
นางสาวผุสดี สมณา
นางผุสดี หมัดยูนุ
นางผุสดี ออนจันทร
นางสาวเผอิญ วงษทับทิม
นางสาวเผือน ชวยจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๘๙๒
๑๓๘๙๓
๑๓๘๙๔
๑๓๘๙๕
๑๓๘๙๖
๑๓๘๙๗
๑๓๘๙๘
๑๓๘๙๙
๑๓๙๐๐
๑๓๙๐๑
๑๓๙๐๒
๑๓๙๐๓
๑๓๙๐๔
๑๓๙๐๕
๑๓๙๐๖
๑๓๙๐๗
๑๓๙๐๘
๑๓๙๐๙
๑๓๙๑๐
๑๓๙๑๑
๑๓๙๑๒
๑๓๙๑๓
๑๓๙๑๔
๑๓๙๑๕
๑๓๙๑๖

นางฝากฝน ลองเนียม
นางสาวฝาติหมะ ศรียานเก็ม
นางฝาตีหมะ หมีนสัน
นางฝเสาะ บินโหรน
นางพงคผกา มีสวัสดิ์
นางสาวพงศลัดดา คมพยัคฆ
นางพงศลัดดา มหาศักดิ์สุนทร
นางพงษกาญจน โคตรมณี
นางพงษจันทร ปานพรหม
นางพงษลดา ชลธี
นางสาวพงษลัดดา บุตรกําพี้
นางสาวพงษลัดดา รักณรงค
นางพงารัตน แยมวงค
นางพจนพร กรองไตร
นางพจนันต จันโท
นางพจนันท ฤกษพึ่งดี
นางพจนา ฉ่ําเฉลิม
นางสาวพจนา โชชัย
นางพจนา ทิศรําวัง
นางสาวพจนา บุญคุม
นางสาวพจนา ปญจยุทธเวช
นางพจนา ยอมสี
นางสาวพจนา ลิ้มสุขศิริ
นางพจนา สถาพร
นางพจนา สานุสัตย

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๙๑๗
๑๓๙๑๘
๑๓๙๑๙
๑๓๙๒๐
๑๓๙๒๑
๑๓๙๒๒
๑๓๙๒๓
๑๓๙๒๔
๑๓๙๒๕
๑๓๙๒๖
๑๓๙๒๗
๑๓๙๒๘
๑๓๙๒๙
๑๓๙๓๐
๑๓๙๓๑
๑๓๙๓๒
๑๓๙๓๓
๑๓๙๓๔
๑๓๙๓๕
๑๓๙๓๖
๑๓๙๓๗
๑๓๙๓๘
๑๓๙๓๙
๑๓๙๔๐
๑๓๙๔๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพจนา สุวรรณนันท
นางพจนา อรหันตา
นางพจนาถ ศิริสกุล
นางพจนารถ ดวงทิพย
นางพจนารถ เทียนรุงศรี
นางพจนารถ มีเครือ
นางพจนารถ มุสิกะสินธุ
นางสาวพจนี บริสุทธิ์
นางพจนี แสงสองฟา
นางพจนี เหล็กกลา
นางพจนีนาถ บัณฑิตพัฒนโภคิน
นางพจนีย ธรรมตา
นางพจนีย พระใหมงาม
นางพจนีย พิพัฒนเสวิกุล
นางพจนีย วุฒิ
นางสาวพจมาน ถวิลอิสระ
นางสาวพจมาน บารมี
นางพจมาน สุป
นางพจมาน อยูพล
นางพจรินทร จันทึง
นางพจีรัตน จันทรมา
นางสาวพชร ชัยเจริญ
นางพชรกมล ศฤงคาร
นางพชรพร เต็งสกุลนาม
นางพชรพร บุญสมนึก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๙๔๒
๑๓๙๔๓
๑๓๙๔๔
๑๓๙๔๕
๑๓๙๔๖
๑๓๙๔๗
๑๓๙๔๘
๑๓๙๔๙
๑๓๙๕๐
๑๓๙๕๑
๑๓๙๕๒
๑๓๙๕๓
๑๓๙๕๔
๑๓๙๕๕
๑๓๙๕๖
๑๓๙๕๗
๑๓๙๕๘
๑๓๙๕๙
๑๓๙๖๐
๑๓๙๖๑
๑๓๙๖๒
๑๓๙๖๓
๑๓๙๖๔
๑๓๙๖๕

นางพชรพร ผูกําจัด
นางสาวพชรพร มั่นหาญ
นางพชรพรรณ สีดํา
นางสาวพชรภัทร เมฆมนต
นางพชรมน วิริยะ
นางพชรอร รักถึง
นางสาวพณารัตน บุตรชารี
นางสาวพนม ทาวทอง
นางสาวพนมพร แกวใส
นางสาวพนมพร ชินชนะ
นางพนมพร ภะวัง
นางสาวพนมพร สายราช
นางสาวพนมพร อมรสันต
นางพนมไพร ทองคุม
นางสาวพนมไพร เทพจิตร
นางสาวพนมไพร นอยเจริญ
นางพนมรุง แพทยไชโย
นางสาวพนอ ทะวะชาลีย
วาที่รอยตรีหญิง พนอจันทร
วาสทอง
นางพนอจิต ยังปกษี
นางพนอจิต เลื่อนทอง
นางพนัชสยา กาญจนนุกูล
นางพนัดดา ขวัญสุวรรณ
นางพนัดดา สุหญานาง

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๙๖๖
๑๓๙๖๗
๑๓๙๖๘
๑๓๙๖๙
๑๓๙๗๐
๑๓๙๗๑
๑๓๙๗๒
๑๓๙๗๓
๑๓๙๗๔
๑๓๙๗๕
๑๓๙๗๖
๑๓๙๗๗
๑๓๙๗๘
๑๓๙๗๙
๑๓๙๘๐
๑๓๙๘๑
๑๓๙๘๒
๑๓๙๘๓
๑๓๙๘๔
๑๓๙๘๕
๑๓๙๘๖
๑๓๙๘๗
๑๓๙๘๘
๑๓๙๘๙
๑๓๙๙๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพนาพร ภูจอมจิตร
นางพนาพร อุนแกว
นางพนารัตน จารีตพิทยา
นางสาวพนารัตน บุญยืน
นางพนารัตน ผลถวิล
นางพนารัตน ภัทรจารี
นางพนารัตน มณีกาศ
นางพนารัตน มิ่งมาก
นางพนารัตน สีมวง
นางพนาวรรณ กิตติวรรธโนทัย
นางพนาวัลย พรมเมือง
นางพนาวัลย ศรีชมภู
นางพนาวัลย สุทธิโคตร
นางพนิชดา พรหมพาหกุล
นางพนิดา เกษมสินธ
นางพนิดา โกนโกสพ
นางพนิดา คงจันทร
นางพนิดา เจริญศรี
นางพนิดา เชื้อใหญ
นางพนิดา ไตรยวงศ
นางพนิดา ทําเสร็จ
นางพนิดา นิตยา
นางพนิดา บัวสม
นางสาวพนิดา ปฐมพรวิวัฒน
นางพนิดา ปรัชญาเกรียงไกร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๙๙๑
๑๓๙๙๒
๑๓๙๙๓
๑๓๙๙๔
๑๓๙๙๕
๑๓๙๙๖
๑๓๙๙๗
๑๓๙๙๘
๑๓๙๙๙
๑๔๐๐๐
๑๔๐๐๑
๑๔๐๐๒
๑๔๐๐๓
๑๔๐๐๔
๑๔๐๐๕
๑๔๐๐๖
๑๔๐๐๗
๑๔๐๐๘
๑๔๐๐๙
๑๔๐๑๐
๑๔๐๑๑
๑๔๐๑๒
๑๔๐๑๓
๑๔๐๑๔
๑๔๐๑๕

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางพนิดา ปดชา
นางพนิดา ผองแผว
นางพนิดา พอคา
นางพนิดา พิพัฒนยานนท
นางพนิดา พุมไม
นางพนิดา ราชพิทักษ
นางพนิดา ลิปการกุล
นางสาวพนิดา วงศสมบัติ
นางสาวพนิดา วงศอาย
นางพนิดา วิทยะพงศ
นางพนิดา ศรีบรรเทา
นางสาวพนิดา สมบูรณยิ่ง
นางสาวพนิดา สาครเสถียร
นางพนิดา สาระรักษ
นางพนิดา สุดจะคอย
นางพนิดา สุประการ
วาที่รอยตรีหญิง พนิดา สุระศร
นางพนิดา หมัดอะดัม
นางพนิดา เหมือนมอน
นางพนิดา อุสายพันธ
นางพนิตตา จันมา
นางพนิตตา วสุนันต
นางสาวพนิตนันท เพชรนาค
นางสาวพนิตนาฏ เพชรรักษ
นางสาวพนิตนาฏ รติวรพงศ

๑๔๐๑๖
๑๔๐๑๗
๑๔๐๑๘
๑๔๐๑๙
๑๔๐๒๐
๑๔๐๒๑
๑๔๐๒๒
๑๔๐๒๓
๑๔๐๒๔
๑๔๐๒๕
๑๔๐๒๖
๑๔๐๒๗
๑๔๐๒๘
๑๔๐๒๙
๑๔๐๓๐
๑๔๐๓๑
๑๔๐๓๒
๑๔๐๓๓
๑๔๐๓๔
๑๔๐๓๕
๑๔๐๓๖
๑๔๐๓๗
๑๔๐๓๘
๑๔๐๓๙
๑๔๐๔๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพนิตนาถ สายหยุด
นางสาวพภัสสรณ กระจกเหลี่ยม
นางสาวพยงค เมืองโคตร
นางพยงค อินสุภาทร
นางพยมรัตน อุดมทรัพย
นางพยอม จันทรชู
นางพยอม เจกะ
นางพยอม ไชยสงโท
นางพยอม ภูผินผา
นางพยอม รักรัตน
นางสาวพยอม เรืองณรงค
นางพยอม ศิริบุญ
นางพยอม ศิริปญญา
นางพยอม หลักหาญ
นางพยัตติกา รักฟอน
นางสาวพยุง จิอู
นางสาวพยุง เจือจันทร
นางสาวพยุง ทวมเทียบ
นางพยุง ลานขามปอม
นางพยุง เพชรงาม ฮันนี่
นางสาวพยูง มวงศรี
นางสาวพเยาว แกวตา
นางพเยาว ไกรสินธุ
นางพเยาว จันทรจารุภัค
นางพเยาว ทรัพยเกิด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๐๔๑
๑๔๐๔๒
๑๔๐๔๓
๑๔๐๔๔
๑๔๐๔๕
๑๔๐๔๖
๑๔๐๔๗
๑๔๐๔๘
๑๔๐๔๙
๑๔๐๕๐
๑๔๐๕๑
๑๔๐๕๒
๑๔๐๕๓
๑๔๐๕๔
๑๔๐๕๕
๑๔๐๕๖
๑๔๐๕๗
๑๔๐๕๘
๑๔๐๕๙
๑๔๐๖๐
๑๔๐๖๑
๑๔๐๖๒
๑๔๐๖๓
๑๔๐๖๔
๑๔๐๖๕

นางสาวพเยาว พันธรอด
นางพเยาว พิทยรังสิยานนท
นางพเยาว วัฒนาดิลกชาติกุล
นางสาวพเยาว สิ่งวี
นางพเยาว สุขทอง
นางพเยาว เหมือนหมาย
นางสาวพเยาว โอภาส
นางพเยีย โพธิเกษม
นางพเยียรัตน สืบแกว
นางสาวพรกมล จันทรีย
นางพรกมล นันทปรีชารัตน
นางพรแกว ภูมิโคกรักษ
นางพรจรัส ระตะขันธ
นางพรจรินทร การนา
นางพรจิต สามารถ
นางพรจิตต ไกรขุนทศ
นางสาวพรจิตร เกษามูล
นางพรจิตร ทนุก
นางพรใจ โพธิ์เงิน
นางพรฉวี บุตตะโยธี
นางสาวพรชนก เขียนวงศ
นางสาวพรชนก ชวยสุข
นางพรชนก ชุมตา
นางพรชนก เตียวเจริญกิจ
นางพรชนก ทองพิมพ

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๐๖๖
๑๔๐๖๗
๑๔๐๖๘
๑๔๐๖๙
๑๔๐๗๐
๑๔๐๗๑
๑๔๐๗๒
๑๔๐๗๓
๑๔๐๗๔
๑๔๐๗๕
๑๔๐๗๖
๑๔๐๗๗
๑๔๐๗๘
๑๔๐๗๙
๑๔๐๘๐
๑๔๐๘๑
๑๔๐๘๒
๑๔๐๘๓
๑๔๐๘๔
๑๔๐๘๕
๑๔๐๘๖
๑๔๐๘๗
๑๔๐๘๘
๑๔๐๘๙
๑๔๐๙๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพรชนก ออมสิน
นางพรชีวิน นนทการ
นางพรฑิพยภา บุญพันธ
นางพรณิชา พรมพิราม
นางพรณิชา สิงหเสน
นางสาวพรณี นวลกุล
นางพรณีย ถวาย
นางพรถวิล จันทรขาว
นางพรทนา แขพิมาย
นางพรทนา เชื้อเมืองพาน
นางสาวพรทนา พรมนนท
นางพรทวี ปรีชาวุฒิ
นางพรทิพย กลิ่นจิตโต
นางสาวพรทิพย กาฬศรี
นางพรทิพย กิ่งแสง
นางสาวพรทิพย กุศลสนอง
นางพรทิพย เกตุแกว
นางพรทิพย แกวกอ
นางสาวพรทิพย แกวใจดี
นางสาวพรทิพย แกวตาล
นางพรทิพย แกวประดิษฐ
นางพรทิพย คงหาญ
นางสาวพรทิพย คชาวงศ
นางพรทิพย คอนพิรุณ
นางสาวพรทิพย คํากายปรง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๐๙๑
๑๔๐๙๒
๑๔๐๙๓
๑๔๐๙๔
๑๔๐๙๕
๑๔๐๙๖
๑๔๐๙๗
๑๔๐๙๘
๑๔๐๙๙
๑๔๑๐๐
๑๔๑๐๑
๑๔๑๐๒
๑๔๑๐๓
๑๔๑๐๔
๑๔๑๐๕
๑๔๑๐๖
๑๔๑๐๗
๑๔๑๐๘
๑๔๑๐๙
๑๔๑๑๐
๑๔๑๑๑
๑๔๑๑๒
๑๔๑๑๓
๑๔๑๑๔
๑๔๑๑๕

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรทิพย เคาฉิม
นางพรทิพย งามสมจันทร
นางพรทิพย จันทรสุดา
นางพรทิพย จิตบุญ
นางสาวพรทิพย เฉียบแหลม
นางสาวพรทิพย ชาติกรณ
นางพรทิพย ชิงชัย
นางพรทิพย ซูมิตร
นางพรทิพย ณ เชียงใหม
นางสาวพรทิพย ดวงเพ็ญ
นางพรทิพย นุกูลกิจ
นางสาวพรทิพย แนวชาลี
นางพรทิพย บัวคํา
นางสาวพรทิพย ประดิษฐนิพนธ
นางสาวพรทิพย ปลอดเถาว
นางพรทิพย ปจฉิมมะมินทร
นางพรทิพย ปานนิล
นางพรทิพย พงษพันนา
นางสาวพรทิพย พจนารถ
นางสาวพรทิพย พิมพธนะพูนพร
นางสาวพรทิพย พึ่งฝง
นางสาวพรทิพย เพชรเครือ
นางพรทิพย แพทยพิทักษ
นางสาวพรทิพย โพธาชัย
นางพรทิพย มีสีผอง

๑๔๑๑๖
๑๔๑๑๗
๑๔๑๑๘
๑๔๑๑๙
๑๔๑๒๐
๑๔๑๒๑
๑๔๑๒๒
๑๔๑๒๓
๑๔๑๒๔
๑๔๑๒๕
๑๔๑๒๖
๑๔๑๒๗
๑๔๑๒๘
๑๔๑๒๙
๑๔๑๓๐
๑๔๑๓๑
๑๔๑๓๒
๑๔๑๓๓
๑๔๑๓๔
๑๔๑๓๕
๑๔๑๓๖
๑๔๑๓๗
๑๔๑๓๘
๑๔๑๓๙
๑๔๑๔๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพรทิพย มูลประการ
นางพรทิพย รองเหลือ
นางพรทิพย รอดกระโทก
นางพรทิพย รักกสิกรรม
นางพรทิพย ราชกรม
นางพรทิพย ราชเสนา
นางสาวพรทิพย ลภะวงศ
นางพรทิพย ลวดอุปโปร
นางพรทิพย วัฒนาดิลกกุล
นางพรทิพย วันดี
นางพรทิพย ศรีชัยมูล
นางสาวพรทิพย สงวนให
นางพรทิพย สมบูรณกิตติกร
นางพรทิพย สายแวว
นางพรทิพย สินธนันชัย
นางพรทิพย สืบนันตา
นางพรทิพย สุขปยังคุ
นางพรทิพย สุขยอย
นางพรทิพย สุทธิอาจ
นางพรทิพย สุวรรณพจน
นางพรทิพย เสือโต
นางพรทิพย แสนจันทร
นางพรทิพย อยูเกษม
นางสาวพรทิพย อรุณสุโข
นางพรทิพย อามาตมุลตรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๑๔๑
๑๔๑๔๒
๑๔๑๔๓
๑๔๑๔๔
๑๔๑๔๕
๑๔๑๔๖
๑๔๑๔๗
๑๔๑๔๘
๑๔๑๔๙
๑๔๑๕๐
๑๔๑๕๑
๑๔๑๕๒
๑๔๑๕๓
๑๔๑๕๔
๑๔๑๕๕
๑๔๑๕๖
๑๔๑๕๗
๑๔๑๕๘
๑๔๑๕๙
๑๔๑๖๐
๑๔๑๖๑
๑๔๑๖๒
๑๔๑๖๓
๑๔๑๖๔
๑๔๑๖๕

นางพรทิพย อินทรสมพันธ
นางสาวพรทิพย อุดร
นางพรทิพย เอี่ยวเล็ก
นางพรทิพา บัวสุวรรณ
นางสาวพรทิพา ผลประดิษฐ
นางพรทิพา ผันผาย
นางพรทิพา ศรีดาคุณ
นางพรทิพา ศรีวงษ
นางพรทิพา ศรีสุภา
นางพรทิภา ขันบุญ
นางพรทิมา สุขประจันทร
นางสาวพรทิวา จิตสําราญ
นางพรทิวา ทองปน
นางพรทิวา ยี่สาคร
นางพรเทพ เมินขุนทด
นางสาวพรเทวี บุญมาตย
นางสาวพรธนา จักรน้ําอาง
นางพรธนา ทิพรักษ
นางพรธิตา ฤทธิ์รอด
นางสาวพรนพิน อินตะ
นางพรนภัส ชาติเผือก
นางพรนภัส พัฒนถาวร
นางพรนภัส พันธุเสถียร
นางพรนภัส มะหิพันธุ
นางพรนภา จุยเจริญ

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๑๖๖
๑๔๑๖๗
๑๔๑๖๘
๑๔๑๖๙
๑๔๑๗๐
๑๔๑๗๑
๑๔๑๗๒
๑๔๑๗๓
๑๔๑๗๔
๑๔๑๗๕
๑๔๑๗๖
๑๔๑๗๗
๑๔๑๗๘
๑๔๑๗๙
๑๔๑๘๐
๑๔๑๘๑
๑๔๑๘๒
๑๔๑๘๓
๑๔๑๘๔
๑๔๑๘๕
๑๔๑๘๖
๑๔๑๘๗
๑๔๑๘๘
๑๔๑๘๙
๑๔๑๙๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพรนภา สนรักษา
นางพรนภา สุขสถาน
นางพรนันทร ชัยพรวิวัฒน
นางสาวพรนิพา ปรีหะจินดา
นางพรนิภา วงษรัตนะ
นางพรประภา เชื้อชาญพล
นางสาวพรประภา พัฒนพงษ
นางพรประสาท คงทิพย
นางพรปวีณ เพชรแทน
นางสาวพรปวีณ วงศหมั่น
นางพรปวีร อระวีพร
นางพรพนา แดงสกล
นางพรพนารัตน ชมภูนุช
นางพรพรรณ เข็มจีน
นางพรพรรณ คงสุจริต
นางสาวพรพรรณ ตนาวรรณ
นางพรพรรณ ธงภักดิ์
นางพรพรรณ มาตราคําภา
นางพรพรรณ โมกระหงษ
นางพรพรรณ วงษสงวน
นางสาวพรพรรณ ศรเผือก
นางสาวพรพรรณ ศรีสิริรัตน
นางพรพรรณ ศักดิ์สงา
นางพรพรรณ สัมฤทธิตานนท
นางพรพรรณ สิทธิสมบูรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๑๙๑
๑๔๑๙๒
๑๔๑๙๓
๑๔๑๙๔
๑๔๑๙๕
๑๔๑๙๖
๑๔๑๙๗
๑๔๑๙๘
๑๔๑๙๙
๑๔๒๐๐
๑๔๒๐๑
๑๔๒๐๒
๑๔๒๐๓
๑๔๒๐๔
๑๔๒๐๕
๑๔๒๐๖
๑๔๒๐๗
๑๔๒๐๘
๑๔๒๐๙
๑๔๒๑๐
๑๔๒๑๑
๑๔๒๑๒
๑๔๒๑๓
๑๔๒๑๔
๑๔๒๑๕

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรพรรณ สืบตัน
นางสาวพรพรรษา อินทรเทศราช
นางพรพัฒน สุรินทราบูรณ
นางพรพันธ ภูสอดเงิน
นางพรพาวรรณ หาญงามนฤมล
นางพรพิกุล เกลื่อนการ
นางพรพิจิก ปลอดออน
นางสาวพรพิทักษ บุตรแสน
นางพรพินันท โคตรพันธ
นางพรพิพัฒน ตั้งจิตรวัฒนากุล
นางพรพิมล เข็มนาค
นางสาวพรพิมล ชิมามาตร
นางพรพิมล โชติโก
นางพรพิมล ไชยนันท
นางพรพิมล ตัญญะ
นางสาวพรพิมล ตันธุวปฐม
นางพรพิมล ทามี
นางพรพิมล ประสงค
นางพรพิมล พูลพละ
นางพรพิมล มะลิรส
นางพรพิมล มุกสุวรรณ
นางสาวพรพิมล แมนญาติ
นางพรพิมล วัดเขง
นางพรพิมล วิมุกตานนท
นางพรพิมล ศรีโสภา

๑๔๒๑๖
๑๔๒๑๗
๑๔๒๑๘
๑๔๒๑๙
๑๔๒๒๐
๑๔๒๒๑
๑๔๒๒๒
๑๔๒๒๓
๑๔๒๒๔
๑๔๒๒๕
๑๔๒๒๖
๑๔๒๒๗
๑๔๒๒๘
๑๔๒๒๙
๑๔๒๓๐
๑๔๒๓๑
๑๔๒๓๒
๑๔๒๓๓
๑๔๒๓๔
๑๔๒๓๕
๑๔๒๓๖
๑๔๒๓๗
๑๔๒๓๘
๑๔๒๓๙
๑๔๒๔๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพรพิมล แสงสวาง
นางสาวพรพิมล หลักคํา
นางสาวพรพิมล เหมือนแกว
นางพรพิมล อินทรชา
นางพรพิรุณ บุตรดา
นางสาวพรพิรุณ พิทักษประทาย
นางพรพิไล วิญญาณ
นางพรพิศ กาญจนีย
นางพรพิศ คลองดี
นางพรพิศ จันเกิน
นางพรพิศ พิมพพงษ
นางพรพิศ ยาวิไชย
นางสาวพรพิศ เสือชาวนา
นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศชัย
นางพรพิศมัย บุญญะ
นางพรพิษณุ โชติวิริยวาณิชย
นางสาวพรพิสุทธิ์ มียัง
นางพรเพชร เพียสุระ
นางพรเพ็ญ กิจพิบูลย
นางพรเพ็ญ จันทรัตน
นางพรเพ็ญ ชูหลิน
นางสาวพรเพ็ญ เตชะพิทักษธรรม
นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา
นางพรเพ็ญ ทองออน
นางพรเพ็ญ นพไธสง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๒๔๑
๑๔๒๔๒
๑๔๒๔๓
๑๔๒๔๔
๑๔๒๔๕
๑๔๒๔๖
๑๔๒๔๗
๑๔๒๔๘
๑๔๒๔๙
๑๔๒๕๐
๑๔๒๕๑
๑๔๒๕๒
๑๔๒๕๓
๑๔๒๕๔
๑๔๒๕๕
๑๔๒๕๖
๑๔๒๕๗
๑๔๒๕๘
๑๔๒๕๙
๑๔๒๖๐
๑๔๒๖๑
๑๔๒๖๒
๑๔๒๖๓
๑๔๒๖๔
๑๔๒๖๕

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรเพ็ญ บุตรแสน
นางพรเพ็ญ ศรีมณฑก
นางสาวพรเพ็ญ ศรีวิรัตน
นางพรเพ็ญ สมบูรณ
นางพรเพ็ญ ออนชางเหล็ก
นางสาวพรเพ็ญ อิ่มเอิบ
นางพรไพร บุญสุข
นางพรภัทรา จําปาทอง
นางพรภินันท ทีคําแกว
นางพรภิมล รมสบาย
นางพรภิมล ศรีโมสาร
นางพรยมล วงษพันธ
นางพรรณทัย สุวรรณวิชัย
นางพรรณทิพย กุพันลํา
นางพรรณทิพย ดุนา
นางสาวพรรณทิพย ปานเพชร
นางสาวพรรณทิพย พิมพภูเขียว
นางพรรณทิพย เสนาวงศ
นางพรรณทิพย โสภา
นางสาวพรรณทิพา กุณาตรี
นางพรรณทิพา จันทรกระจาง
นางพรรณทิพา ตุลสุข
นางพรรณทิพา นุชถาวร
นางพรรณนพพร สินนอย
นางสาวพรรณนภา กําบัง

๑๔๒๖๖
๑๔๒๖๗
๑๔๒๖๘
๑๔๒๖๙
๑๔๒๗๐
๑๔๒๗๑
๑๔๒๗๒
๑๔๒๗๓
๑๔๒๗๔
๑๔๒๗๕
๑๔๒๗๖
๑๔๒๗๗
๑๔๒๗๘
๑๔๒๗๙
๑๔๒๘๐
๑๔๒๘๑
๑๔๒๘๒
๑๔๒๘๓
๑๔๒๘๔
๑๔๒๘๕
๑๔๒๘๖
๑๔๒๘๗
๑๔๒๘๘
๑๔๒๘๙
๑๔๒๙๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพรรณนิภา เครือษา
นางพรรณปพร นนทธิ
นางพรรณผกา พวงกันยา
นางสาวพรรณผกา มณีวัง
นางพรรณพนัช รอดเริญ
นางพรรณพร เขียวออน
นางพรรณพร พุมนวล
นางพรรณพัชร พรมเพ็ชร
นางพรรณพิชญา เพียรแกว
นางพรรณพิไล สุขดี
นางพรรณพิศ จันทรแจมศรี
นางพรรณพิศ จินุสรณ
นางพรรณพิศ มาลีลัย
นางพรรณเพ็ญ เชิดโกทา
นางพรรณเพ็ญ โสมณะ
นางพรรณภา ดวงทอง
นางพรรณรัตน บุญมี
นางสาวพรรณราย ไชยชนะ
นางสาวพรรณฤดี เมืองแมน
นางพรรณลักษณ ศรีธนเศวต
นางพรรณวณี ปรางดํา
นางพรรณวดี เขตบุรี
นางสาวพรรณวดี ปามุทา
นางพรรณวดี รัฐมนตรี
นางพรรณวดี ศรีใส

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๒๙๑
๑๔๒๙๒
๑๔๒๙๓
๑๔๒๙๔
๑๔๒๙๕
๑๔๒๙๖
๑๔๒๙๗
๑๔๒๙๘
๑๔๒๙๙
๑๔๓๐๐
๑๔๓๐๑
๑๔๓๐๒
๑๔๓๐๓
๑๔๓๐๔
๑๔๓๐๕
๑๔๓๐๖
๑๔๓๐๗
๑๔๓๐๘
๑๔๓๐๙
๑๔๓๑๐
๑๔๓๑๑
๑๔๓๑๒
๑๔๓๑๓
๑๔๓๑๔
๑๔๓๑๕

นางพรรณวดี แสนทวีสุข
นางพรรณศรี ยังปกษี
นางพรรณเอิญ ทองแกมแกว
นางพรรณา พงษมณี
นางสาวพรรณา ศรีแตงออน
นางพรรณา แสนคํา
นางพรรณา หนูจันทร
นางพรรณา อารีพล
นางสาวพรรณิภา กิจเอก
นางสาวพรรณิภา ทัพโพธิ์
นางพรรณิภา ปจจุสานนท
นางพรรณิภา สอนแกว
นางสาวพรรณิภา หาญรักษ
นางพรรณี กลสัน
นางพรรณี กันใหม
นางพรรณี คํางาม
นางสาวพรรณี จันณรงค
นางสาวพรรณี จันทรแกว
นางสาวพรรณี จันทรหางหวา
นางสาวพรรณี จันทรอุปรี
นางพรรณี จูมลี
นางสาวพรรณี ใจเพิ่ม
นางพรรณี ชางเพ็ง
นางพรรณี ตุลยกุล
นางสาวพรรณี ทองสุกใส

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓๑๖
๑๔๓๑๗
๑๔๓๑๘
๑๔๓๑๙
๑๔๓๒๐
๑๔๓๒๑
๑๔๓๒๒
๑๔๓๒๓
๑๔๓๒๔
๑๔๓๒๕
๑๔๓๒๖
๑๔๓๒๗
๑๔๓๒๘
๑๔๓๒๙
๑๔๓๓๐
๑๔๓๓๑
๑๔๓๓๒
๑๔๓๓๓
๑๔๓๓๔
๑๔๓๓๕
๑๔๓๓๖
๑๔๓๓๗
๑๔๓๓๘
๑๔๓๓๙
๑๔๓๔๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพรรณี เทพไพฑูรย
นางสาวพรรณี นอยเต็ม
นางพรรณี นามวงศ
นางพรรณี บริสุทธิ์
นางสาวพรรณี บุญฤทธิ์
นางพรรณี ประทุม
นางพรรณี พรหมเจริญ
นางสาวพรรณี พรหมลักษณ
นางสาวพรรณี พละกลาง
นางพรรณี พานิชมาท
นางพรรณี แฟงมูล
นางพรรณี ภูธรรมะ
นางสาวพรรณี มณฑาสุวรรณ
นางพรรณี มารศรี
นางพรรณี รัตนกาญจน
นางพรรณี รุงเรือง
นางพรรณี ฤาชากูล
นางพรรณี วุฒิพงศ
นางพรรณี สังขทอง
นางพรรณี สายโท
นางพรรณี สาระตา
นางพรรณี แสนเวียน
นางพรรณี โสรถาวร
นางพรรณี หนูใจ
นางพรรณี หินวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๓๔๑
๑๔๓๔๒
๑๔๓๔๓
๑๔๓๔๔
๑๔๓๔๕
๑๔๓๔๖
๑๔๓๔๗
๑๔๓๔๘
๑๔๓๔๙
๑๔๓๕๐
๑๔๓๕๑
๑๔๓๕๒
๑๔๓๕๓
๑๔๓๕๔
๑๔๓๕๕
๑๔๓๕๖
๑๔๓๕๗
๑๔๓๕๘
๑๔๓๕๙
๑๔๓๖๐
๑๔๓๖๑
๑๔๓๖๒
๑๔๓๖๓
๑๔๓๖๔
๑๔๓๖๕

นางพรรณี อาศรมพิทักษ
นางพรรณี อินทรปาน
นางพรรณี แอออย
นางพรรณี ฮงทอง
นางพรรธนะศรี ชัยบุตร
นางพรรธนา แสงจันทร
นางพรรลุณี บุมี
นางพรรวินท เหวขุนทด
นางพรรศณชนก กลาหาญ
นางพรรษกร บุระตะ
นางพรรษนันท ยศดํา
นางพรรษา ตรีสงฆ
นางสาวพรระวี บุญสุยา
นางพรรัตน เคยบรรจง
นางพรรัตน ทิพยกองลาศ
นางพรรัตน วงศเสนา
นางสาวพรรัตน ไสยวงศ
นางพรรุง เฟองจันทร
นางพรเรียง กงแกว
นางพรฤดี สุริยภิญโญพงศ
นางพรฤทัย กิจคณะ
นางพรลักษณ สุพงศ
นางพรวดี วิเศษศรี
นางสาวพรวรัตม ชิดสิน
นางพรวิภา เชยกลิ่น

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓๖๖
๑๔๓๖๗
๑๔๓๖๘
๑๔๓๖๙
๑๔๓๗๐
๑๔๓๗๑
๑๔๓๗๒
๑๔๓๗๓
๑๔๓๗๔
๑๔๓๗๕
๑๔๓๗๖
๑๔๓๗๗
๑๔๓๗๘
๑๔๓๗๙
๑๔๓๘๐
๑๔๓๘๑
๑๔๓๘๒
๑๔๓๘๓
๑๔๓๘๔
๑๔๓๘๕
๑๔๓๘๖
๑๔๓๘๗
๑๔๓๘๘
๑๔๓๘๙
๑๔๓๙๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพรวิภา ไชยพิเดช
นางพรวิภา ทองสุนทร
นางสาวพรวิภา สุขศรีเมือง
นางพรศรี กองศรี
นางพรศรี คลายสุวรรณ
นางพรศรี ทองเฟอง
นางพรศรี เทียมเมือง
นางสาวพรศรี วงศไกร
นางพรศรี อุทัยเรือง
นางพรศิริ ทองแจม
นางพรศิลป กองสิงห
นางสาวพรศิลป มโนเพ็ญ
นางพรสมัย กาวน
นางพรสมัย กุมจันทึก
นางพรสวรรค ฐานะกอง
นางพรสวรรค ทับสุขวิวัฒนกุล
นางพรสวรรค พรหมโสภา
นางพรสวรรค เพ็ชรัตน
นางพรสวรรค ศรีบุญเพ็ง
นางพรสวรรค ศิริไพบูลย
นางพรสวรรค สงวนนาม
นางพรสวรรณ สามคุมพิมพ
นางพรสินี ศรีคํามุล
นางสาวพรสุข ตรียะประเสริฐ
นางพรสุข เนียมอินทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๓๙๑
๑๔๓๙๒
๑๔๓๙๓
๑๔๓๙๔
๑๔๓๙๕
๑๔๓๙๖
๑๔๓๙๗
๑๔๓๙๘
๑๔๓๙๙
๑๔๔๐๐
๑๔๔๐๑
๑๔๔๐๒
๑๔๔๐๓
๑๔๔๐๔
๑๔๔๐๕
๑๔๔๐๖
๑๔๔๐๗
๑๔๔๐๘
๑๔๔๐๙
๑๔๔๑๐
๑๔๔๑๑
๑๔๔๑๒
๑๔๔๑๓
๑๔๔๑๔
๑๔๔๑๕

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรสุดา วิชัยรัตนกุล
นางสาวพรสุรางค ชางสมบูรณ
นางพรโสภิต กองรัตน
นางพรหมพร แสนสุข
นางพรอนงค อุปฮาด
นางพรอนันต พูลสุขศรี
นางสาวพรอําพันธุ พลัดสร
นางพรอุมา ประเสริฐ
นางพราวมาส อุตพรณ
นางพฤกษชาติ ศรลัมพ
นางพฤกษา พรหมเสน
นางพฤดี นางสีคุณ
นางสาวพฤษมาศ บุญฤทธิ์
นางสาวพฤษสดี ธุระพัฒน
นางพลรัตน ขําโพธิ์
นางพลอย ธรรมมิตร
นางพลอยกาญจน พึ่งเพียร
นางพลอยชนันท มีดี
นางพลอยนรินทร จันทรชนะ
นางพลอยนุชจีรา สามุติรัมย
นางพลอยไพลิน ประสิทธิพันธ
นางสาวพลับพลึง ทารัตน
นางพลับพลึง พรหมจักร
นางพลิษฐา คูตระกูล
นางพวงแกว พุทธชาติ

๑๔๔๑๖
๑๔๔๑๗
๑๔๔๑๘
๑๔๔๑๙
๑๔๔๒๐
๑๔๔๒๑
๑๔๔๒๒
๑๔๔๒๓
๑๔๔๒๔
๑๔๔๒๕
๑๔๔๒๖
๑๔๔๒๗
๑๔๔๒๘
๑๔๔๒๙
๑๔๔๓๐
๑๔๔๓๑
๑๔๔๓๒
๑๔๔๓๓
๑๔๔๓๔
๑๔๔๓๕
๑๔๔๓๖
๑๔๔๓๗
๑๔๔๓๘
๑๔๔๓๙
๑๔๔๔๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพวงเงิน เบาจังหาร
นางพวงใจ เชื้อญวน
นางพวงทอง แกนนาคํา
นางสาวพวงทอง โลหสกุล
นางพวงทอง อินเพ็ญ
นางพวงทิพย นวกุล
นางพวงทิพย ศรีโสดา
นางพวงนอย พัฒนบุรี
นางพวงผกา ทนันไชย
นางพวงผกา วรรณา
นางพวงผกา ศรีโบราณ
นางพวงผกา สุขัมศรี
นางพวงพยงค หงษานาวา
นางพวงพยอม กันนุฬา
นางพวงพยอม เจียมภูเขียว
นางพวงพยอม ผิวผอง
นางพวงพยอม รอดจู
นางพวงพรรณ วันมา
นางสาวพวงพิศ ญาณพันธ
นางพวงพิศ นาไชยโย
นางพวงเพชร กล่ําใย
นางพวงเพชร แกวเกต
นางพวงเพชร ตั้งจรูญศรี
นางพวงเพชร ทองเพชร
นางสาวพวงเพชร ภูพลอย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๔๔๑
๑๔๔๔๒
๑๔๔๔๓
๑๔๔๔๔
๑๔๔๔๕
๑๔๔๔๖
๑๔๔๔๗
๑๔๔๔๘
๑๔๔๔๙
๑๔๔๕๐
๑๔๔๕๑
๑๔๔๕๒
๑๔๔๕๓
๑๔๔๕๔
๑๔๔๕๕
๑๔๔๕๖
๑๔๔๕๗
๑๔๔๕๘
๑๔๔๕๙
๑๔๔๖๐
๑๔๔๖๑
๑๔๔๖๒
๑๔๔๖๓
๑๔๔๖๔
๑๔๔๖๕

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางพวงเพชร ศิริเวช
นางพวงเพชร สระภู
นางพวงเพชร อาษาราช
นางสาวพวงเพ็ชร ใจศรี
นางพวงเพ็ชร ประมวลทรัพย
นางพวงเพ็ญ จิตหมั่น
นางพวงเพ็ญ ดําอุดม
นางพวงเพ็ญ ทองกอง
นางพวงเพ็ญ นําประดิษฐทรัพย
นางพวงเพ็ญ พลเพชร
นางสาวพวงเพ็ญ สายสวาท
นางพวงเพ็ญ แสนทาว
นางพวงเพ็ญ เหิมขุนทด
นางพวงไพร ปะธิเก
นางสาวพวงรัตน จันทรเอียด
นางพวงรัตน ศิริรัมย
นางสาวพวงรัตน อดุลย
นางพวงริน ฆังคะจิตร
นางพวงสรอย เจริญผล
นางพสชนันท ขันคํานันตะ
นางสาวพอใจ จันทรเขียว
นางสาวพอดี สมสะอื้น
นางพอตา เลี่ยมรัตนวงศ
นางพอตา สิงหเกลี้ยง
นางสาวพะนอ ทัดสวน

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

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

นางพะเยา นาสถิตย
นางพะเยาว แกวชูใส
นางพะเยาว ศรีทะแกว
นางพะเยาว ศรีปากดี
นางพักตรวิไล ชําปฏิ
นางพัชชา ชูชวย
นางพัชญกัญญา เหรียญขํา
นางสาวพัชนี ควรหา
นางพัชนี จําป
นางพัชนี ตรีศร
นางพัชนี ถูกจิตร
นางพัชนี บัณฑิตไพบูลย
นางพัชนี โพธิ์ไกร
นางพัชนี มหาโพธิ์
นางสาวพัชนี แววสอน
นางพัชนีกร กลอมจิตต
นางสาวพัชนีพร บุญแพง
นางสาวพัชบูลย วงคสืบ
นางสาวพัชมณ สรรพคุณ
นางพัชรดา นันทสินธ
วาที่รอยตรีหญิง พัชรนรี
ธรรมเมืองมูล
๑๔๔๘๗ นางพัชรนันท เจริญศิริวิชญกุล
๑๔๔๘๘ นางพัชรพร เทพปญญา
๑๔๔๘๙ นางพัชรพร พันธุเหล็ก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๔๙๐
๑๔๔๙๑
๑๔๔๙๒
๑๔๔๙๓
๑๔๔๙๔
๑๔๔๙๕
๑๔๔๙๖
๑๔๔๙๗
๑๔๔๙๘
๑๔๔๙๙
๑๔๕๐๐
๑๔๕๐๑
๑๔๕๐๒
๑๔๕๐๓
๑๔๕๐๔
๑๔๕๐๕
๑๔๕๐๖
๑๔๕๐๗
๑๔๕๐๘
๑๔๕๐๙
๑๔๕๑๐
๑๔๕๑๑
๑๔๕๑๒
๑๔๕๑๓
๑๔๕๑๔

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพัชรพรรณ ปานเอี่ยม
นางพัชรภรณ รสหวาน
นางสาวพัชรมณี เลิศศิลปชัย
นางสาวพัชรรัชฎ แสงมณี
นางพัชรวรินทร สารจันทร
นางพัชรสินีย พรมโลก
นางพัชรอัมพร ตอพรหม
นางพัชรัตน วิชญภัทรนันท
นางพัชรัมพร ทวยนันท
นางพัชรา เกลี้ยงเกิด
นางสาวพัชรา คงมนต
นางสาวพัชรา จงเกษกรณ
นางสาวพัชรา แจมเจริญสุขศรี
นางพัชรา ชวยค้ําชู
นางพัชรา ดีหลา
นางพัชรา ไทยเสน
นางพัชรา นามวิจิตร
นางพัชรา พงศมานะวุฒิ
นางสาวพัชรา พจนรังษี
นางพัชรา พันธงอก
นางพัชรา พิชยธํารง
นางพัชรา ภูพันลา
นางพัชรา เลิศวรกิจสกุล
นางสาวพัชรา วงศอารินทร
นางพัชรา ศักดิ์แสง

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

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพัชรา สิทธิกร
นางพัชรา สุดชาหา
นางพัชรากร นวมมะโน
นางสาวพัชราณี วณิชยานันต
นางพัชราพร วอพะพอ
นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ
นางสาวพัชราพรรณ เมาน้ําพราย
นางพัชราภรณ กวีวัฒนา
นางพัชราภรณ กุญชร
นางพัชราภรณ ไกรวิริยะ
นางพัชราภรณ คุณาธรภักดี
นางพัชราภรณ เจริญสุข
นางพัชราภรณ เจือจันทร
นางพัชราภรณ ไชยสุ
นางพัชราภรณ นิยมญาติ
นางพัชราภรณ ปนทิพย
นางพัชราภรณ ภูมิวงค
นางพัชราภรณ อําไพ
นางพัชราวลัย จันทรขาว
นางพัชราวลัย ทางชั้น
นางพัชราวลัย ไวทิรา
นางพัชริดา ทองใบ
นางพัชริดา เย็นสวัสดิ์
นางสาวพัชริน โสภณภราดร
นางพัชริน หมายแพทยจิตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๕๔๐
๑๔๕๔๑
๑๔๕๔๒
๑๔๕๔๓
๑๔๕๔๔
๑๔๕๔๕
๑๔๕๔๖
๑๔๕๔๗
๑๔๕๔๘
๑๔๕๔๙
๑๔๕๕๐
๑๔๕๕๑
๑๔๕๕๒
๑๔๕๕๓
๑๔๕๕๔
๑๔๕๕๕
๑๔๕๕๖
๑๔๕๕๗
๑๔๕๕๘
๑๔๕๕๙
๑๔๕๖๐
๑๔๕๖๑
๑๔๕๖๒
๑๔๕๖๓
๑๔๕๖๔

นางพัชรินทร กันหามาลา
นางพัชรินทร เก็จมยูร
นางพัชรินทร คณิสาร
นางสาวพัชรินทร จําเริญเจือ
นางพัชรินทร เจริญไทย
นางสาวพัชรินทร แจมสอน
นางสาวพัชรินทร ไชยนิลวงศ
นางพัชรินทร ไชยวัฒน
นางสาวพัชรินทร เซี่ยงหลิว
นางพัชรินทร ดีเกษม
นางสาวพัชรินทร ติละกุล
นางพัชรินทร ทิพยเมืองพรหม
นางพัชรินทร นาหัวนิล
นางพัชรินทร นิเท
นางพัชรินทร พงษจํานงค
นางพัชรินทร พรมออน
นางพัชรินทร พรหมเมศ
นางพัชรินทร พวงบุบผา
นางพัชรินทร พอบุตรดี
นางพัชรินทร พัฒนนิติศักดิ์
นางพัชรินทร พันธโตดี
นางสาวพัชรินทร พุทธบุตร
นางพัชรินทร แพทยสิทธิ์
นางพัชรินทร โพธิ์เรือง
นางพัชรินทร ภูงาม

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๕๖๕
๑๔๕๖๖
๑๔๕๖๗
๑๔๕๖๘
๑๔๕๖๙
๑๔๕๗๐
๑๔๕๗๑
๑๔๕๗๒
๑๔๕๗๓
๑๔๕๗๔
๑๔๕๗๕
๑๔๕๗๖
๑๔๕๗๗
๑๔๕๗๘
๑๔๕๗๙
๑๔๕๘๐
๑๔๕๘๑
๑๔๕๘๒
๑๔๕๘๓
๑๔๕๘๔
๑๔๕๘๕
๑๔๕๘๖
๑๔๕๘๗
๑๔๕๘๘

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพัชรินทร มณี
นางพัชรินทร ไมเกษ
นางพัชรินทร ยอดอินทร
นางพัชรินทร รอดสิน
นางพัชรินทร ฤกษวรรณ
นางพัชรินทร วิชาจารย
นางพัชรินทร วิญญาสุข
นางพัชรินทร ศรทรง
นางสาวพัชรินทร ศิริภูมิ
นางพัชรินทร สะตะ
นางสาวพัชรินทร สังขกุลมาลา
นางสาวพัชรินทร สามารถ
นางพัชรินทร สายศร
นางพัชรินทร สิงหสรศรี
นางพัชรินทร สุขขวัญ
วาที่รอยตรีหญิง พัชรินทร
สุขมานพ
นางพัชรินทร สุขสราญรมย
นางพัชรินทร แสนวิเศษ
นางพัชรินทร แสนอุบล
นางพัชรินทร อิ่มประยูร
นางพัชรี กลายประยงค
นางสาวพัชรี กิติกาญจน
นางพัชรี แกวตาบรรเจิด
นางสาวพัชรี แกวออง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๕๘๙
๑๔๕๙๐
๑๔๕๙๑
๑๔๕๙๒
๑๔๕๙๓
๑๔๕๙๔
๑๔๕๙๕
๑๔๕๙๖
๑๔๕๙๗
๑๔๕๙๘
๑๔๕๙๙
๑๔๖๐๐
๑๔๖๐๑
๑๔๖๐๒
๑๔๖๐๓
๑๔๖๐๔
๑๔๖๐๕
๑๔๖๐๖
๑๔๖๐๗
๑๔๖๐๘
๑๔๖๐๙
๑๔๖๑๐
๑๔๖๑๑
๑๔๖๑๒
๑๔๖๑๓

นางพัชรี ขจรเพชร
นางพัชรี ขวัญสง
นางพัชรี เข็มขาว
นางพัชรี ครองยุติ
นางพัชรี คลองเชิงสาร
นางพัชรี คําพรมมาภิรักษ
นางสาวพัชรี เจริญสุข
นางพัชรี ชอบงาม
นางพัชรี ชัยศิลปน
นางพัชรี ชูกลิ่น
นางพัชรี ไชยสิทธิ์
นางพัชรี ดวงสุทธิ์
นางพัชรี ดัดผดุง
นางพัชรี แดงชวง
นางพัชรี แดงสูงเนิน
นางสาวพัชรี ทองทักษิณ
นางพัชรี ทองธานี
นางสาวพัชรี นาคเจือทอง
นางพัชรี นาคปน
นางพัชรี นาคะเวช
นางสาวพัชรี บุญธรรม
นางสาวพัชรี ปานอุดม
นางพัชรี พงศพิริยะสกุล
นางพัชรี พลรัฐธนาสิทธิ์
นางพัชรี พวงเสือ

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๖๑๔
๑๔๖๑๕
๑๔๖๑๖
๑๔๖๑๗
๑๔๖๑๘
๑๔๖๑๙
๑๔๖๒๐
๑๔๖๒๑
๑๔๖๒๒
๑๔๖๒๓
๑๔๖๒๔
๑๔๖๒๕
๑๔๖๒๖
๑๔๖๒๗
๑๔๖๒๘
๑๔๖๒๙
๑๔๖๓๐
๑๔๖๓๑
๑๔๖๓๒
๑๔๖๓๓
๑๔๖๓๔
๑๔๖๓๕
๑๔๖๓๖
๑๔๖๓๗
๑๔๖๓๘

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพัชรี พันแสน
นางสาวพัชรี พิมพนิล
นางพัชรี พุทธสุขา
นางพัชรี มะเสนะ
นางพัชรี ยอดรักษ
นางพัชรี รักษาสุวรรณ
นางพัชรี วิมลศิลปน
นางพัชรี ศิริเสนา
นางพัชรี สานิพัน
นางพัชรี สิทธิชู
นางพัชรี องคเพลาเพลิด
นางพัชรี อัมโร
นางสาวพัชรี อานุภาพ
นางสาวพัชรี เฮงประเสริฐ
นางพัชรีภรณ สรางโศก
นางพัชรีภรณ สิริสงกรานต
นางสาวพัชรีย จันทรทอง
นางพัชรีย ปองบุญจันทร
นางพัชรีย สิงหบุตร
นางพัชรีย แสงสมบุญ
นางพัชรีย เอียดแกว
นางพัชรีรัตน เชื้อพันธ
นางพัชรีวรรณ ตลับทอง
นางสาวพัฐวดี ทองสีดํา
นางพัฒชรี ศรีสําอางค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๖๓๙
๑๔๖๔๐
๑๔๖๔๑
๑๔๖๔๒
๑๔๖๔๓
๑๔๖๔๔
๑๔๖๔๕
๑๔๖๔๖
๑๔๖๔๗
๑๔๖๔๘
๑๔๖๔๙
๑๔๖๕๐
๑๔๖๕๑
๑๔๖๕๒
๑๔๖๕๓
๑๔๖๕๔
๑๔๖๕๕
๑๔๖๕๖
๑๔๖๕๗
๑๔๖๕๘
๑๔๖๕๙
๑๔๖๖๐
๑๔๖๖๑
๑๔๖๖๒
๑๔๖๖๓

นางสาวพัฒนชญา ทองแซม
นางพัฒนลิน นิลทกาล
นางพัฒนา กวานเจาจันทร
นางพัฒนา ไชยเทพา
นางสาวพัฒนา เต็มเพชร
นางพัฒนา ทองการ
นางพัฒนา ประธานราษฎร
นางพัฒนา พิทักษสันติ
นางพัฒนา ไพเกาะ
นางพัฒนา ศรีวิบูลย
นางพัฒนา สัตยชาพงษ
นางพัฒนา สัพโส
นางพัฒนา สิมมาโคตร
นางพัฒนา อริยะศิริวงศ
นางพัฒนาภรณ มูลพงษ
นางสาวพัฒนาภรณ วอนแดง
นางพัฒนี ขจรภพ
นางพัฒนี นุนชูคัน
นางพัฒนี แสนมณี
นางพัฒนีพร ทองลิ้ม
นางพัฒมานัฎ ปนแกวนอย
นางพัณณชิตา บํารุงธรรม
นางพัณณทิพา วังทองธนสกุล
นางพัณณิตา ใจมิภักดิ์
นางพัณณี คงสะวะคุณ

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๖๖๔
๑๔๖๖๕
๑๔๖๖๖
๑๔๖๖๗
๑๔๖๖๘
๑๔๖๖๙
๑๔๖๗๐
๑๔๖๗๑
๑๔๖๗๒
๑๔๖๗๓
๑๔๖๗๔
๑๔๖๗๕
๑๔๖๗๖
๑๔๖๗๗
๑๔๖๗๘
๑๔๖๗๙
๑๔๖๘๐
๑๔๖๘๑
๑๔๖๘๒
๑๔๖๘๓
๑๔๖๘๔
๑๔๖๘๕
๑๔๖๘๖
๑๔๖๘๗
๑๔๖๘๘

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพัทธนันท ดวงสุภา
นางพัทธนันท เดชาวุฒิกุล
นางพัทธนันท ลี้ไพบูลย
นางพัทธนันท วรโพด
นางพัทธนิษย วาตุรัมย
นางพัทธยา ชนะพันธ
นางพัทธวรรณ อิ่มสําราญ
นางพัทยา คีรีศรี
นางพัทยา จันทา
นางพัทยา เจริญศิริ
นางพัทยา ชมถนอม
นางพัทยา ยะสะกะ
นางสาวพัทยา แยมขะมัง
นางพัทยา ศรีทอง
นางพัทยา เสือชุมแสง
นางพัทรส ศรีทอง
นางพัทราพร ลาภบุญเรือง
นางพัทราวดี คูณวัตร
นางพัทรินทร ฤกษสังเกตุ
นางพันทวี ฟกทอง
นางพันทอง เถาววันดี
นางสาวพันทิพย กอกอง
นางสาวพันทิพยภา นาวิเศษ
นางพันทิพา คธาเพ็ชร
นางพันทิพา ปจจังคะตา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๖๘๙
๑๔๖๙๐
๑๔๖๙๑
๑๔๖๙๒
๑๔๖๙๓
๑๔๖๙๔
๑๔๖๙๕
๑๔๖๙๖
๑๔๖๙๗
๑๔๖๙๘
๑๔๖๙๙
๑๔๗๐๐
๑๔๗๐๑
๑๔๗๐๒
๑๔๗๐๓
๑๔๗๐๔
๑๔๗๐๕
๑๔๗๐๖
๑๔๗๐๗
๑๔๗๐๘
๑๔๗๐๙
๑๔๗๑๐
๑๔๗๑๑
๑๔๗๑๒
๑๔๗๑๓

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางพันทิพา พวงพรหม
นางพันธธนนันต หุตะกมล
นางสาวพันธนพัฒน วัฒนมงคล
นางสาวพันธนันท สิงหภิวัฒน
นางสาวพันธประภา สอนนนทฐีกูล
นางสาวพันธิตรา กระหวาย
นางพันธิพา แสงศรี
นางพันธุทิพย พลอยกระจาง
นางสาวพันธุทิพย สุขแกว
นางพันธุทิพา ใบบัว
นางพันธุระวี วินัยพานิช
นางพันนิดา กุมภะ
นางพัศนี จริยโยธิน
นางพัสชนันท พรหมประภัศศร
นางพัสตราภรณ ชินวงค
นางพัสตราภรณ ปานกลัด
นางสาวพัสนี สุขสาโรจน
นางพัสราพร คิดโสดา
นางพัสวี ไพศาลธนสุข
นางสาวพาณี ทองนิล
นางสาวพาณี พรมชาติ
นางพานิดา สุทธิอาคาร
นางพานี กิ่งเกาะยาว
นางพาพร ขันธิกุล
นางสาวพาลินท พรหมเศรษฐา

๑๔๗๑๔
๑๔๗๑๕
๑๔๗๑๖
๑๔๗๑๗
๑๔๗๑๘
๑๔๗๑๙
๑๔๗๒๐
๑๔๗๒๑
๑๔๗๒๒
๑๔๗๒๓
๑๔๗๒๔
๑๔๗๒๕
๑๔๗๒๖
๑๔๗๒๗
๑๔๗๒๘
๑๔๗๒๙
๑๔๗๓๐
๑๔๗๓๑
๑๔๗๓๒
๑๔๗๓๓
๑๔๗๓๔
๑๔๗๓๕
๑๔๗๓๖
๑๔๗๓๗
๑๔๗๓๘

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพาวณี ลอจรัสศรีกุล
นางพาสนา นอยทิม
นางพาสนา นาคสังวัจฉระ
นางพาสนา ศิริบุตร
นางพิกุล กาวิละพรรณ
นางพิกุล เกษาพร
นางพิกุล แกวตาด
นางพิกุล คําอุดม
นางพิกุล จีนปรีชา
นางพิกุล จีราพันธุ
นางสาวพิกุล จี้วรรณ
นางสาวพิกุล แจมเสียง
นางพิกุล ไชยโสดา
นางสาวพิกุล ตะทองดี
นางสาวพิกุล ตันดี
นางพิกุล เทพทะเล
นางสาวพิกุล เทศผอง
นางพิกุล บําเรอจิตต
นางพิกุล บุญทานัง
นางพิกุล พิลาสุข
นางพิกุล พุดหลา
นางสาวพิกุล พุมสี
นางพิกุล เพ็ชรสูงเนิน
นางพิกุล มั่งมีผล
นางพิกุล วงคเกียรติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๗๓๙
๑๔๗๔๐
๑๔๗๔๑
๑๔๗๔๒
๑๔๗๔๓
๑๔๗๔๔
๑๔๗๔๕
๑๔๗๔๖
๑๔๗๔๗
๑๔๗๔๘
๑๔๗๔๙
๑๔๗๕๐
๑๔๗๕๑
๑๔๗๕๒
๑๔๗๕๓
๑๔๗๕๔
๑๔๗๕๕
๑๔๗๕๖
๑๔๗๕๗
๑๔๗๕๘
๑๔๗๕๙
๑๔๗๖๐
๑๔๗๖๑
๑๔๗๖๒
๑๔๗๖๓

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางพิกุล ศรีราชเลา
นางพิกุล ศิริสอน
นางพิกุล เหลากิจ
นางพิกุล ออนทุวงศ
นางพิกุล อายะนันท
นางสาวพิกุลแกว ยะไชยศรี
นางสาวพิกุลทอง นาสมตรึก
นางสาวพิจิตตรา พรหมเมตจิต
นางพิจิตตรา วิชะนา
นางพิจิตร รุงแกว
นางพิจิตรา มารมย
นางพิจิตรา วงษสาหราย
นางพิชชา ดวงมณีพร
นางพิชชาภรณ แปนเกตุ
นางพิชชาภา ชุมศรี
นางสาวพิชชาภา โอมาก
นางสาวพิชญชญามญช พลรัตน
นางพิชญชาภา หิมะวัน
นางพิชญญา ดีแกว
นางสาวพิชญณัชชา ไหมทอง
นางพิชญดา เกษตรบดี
นางพิชญดา ขุนภักดี
นางพิชญธิมา ธีราโมกข
นางพิชญนิภา แกวอัมพร
นางพิชญพัชร ทิพชัยวรภัทร

๑๔๗๖๔
๑๔๗๖๕
๑๔๗๖๖
๑๔๗๖๗
๑๔๗๖๘
๑๔๗๖๙
๑๔๗๗๐
๑๔๗๗๑
๑๔๗๗๒
๑๔๗๗๓
๑๔๗๗๔
๑๔๗๗๕
๑๔๗๗๖
๑๔๗๗๗
๑๔๗๗๘
๑๔๗๗๙
๑๔๗๘๐
๑๔๗๘๑
๑๔๗๘๒
๑๔๗๘๓
๑๔๗๘๔
๑๔๗๘๕
๑๔๗๘๖
๑๔๗๘๗
๑๔๗๘๘

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพิชญพัณณกุณ พันสด
นางสาวพิชญพิมล เปยมปติธนกูร
นางสาวพิชญษินี โฉมอัมฤทธิ์
นางพิชญสิณี พีรยาพงศ
นางสาวพิชญสินี แกววิชิต
นางพิชญสินี ชื่นชูวงษ
นางพิชญสินี ศิริวังฆานนท
นางสาวพิชญา คําปน
นางพิชญา งามสม
นางสาวพิชญา ชวยบํารุง
นางพิชญา นุยหวยแกว
นางพิชญา เบี้ยแกว
นางสาวพิชญา โมฬาศรี
นางพิชญา สังขเงิน
นางสาวพิชญา อินทรไชโย
นางพิชญาดา จรัสใส
นางสาวพิชญาพร เกื้อกอบุญ
นางพิชญาภรณ กิ่งเมือง
นางพิชญาภรณ ขุนจันทร
นางสาวพิชญาภรณ สัลละพันธ
นางสาวพิชญาภา เกษรบัว
นางพิชญาภา เพชรทอง
นางสาวพิชธิ์ญาณัณณ นรสิงห
นางพิชยวัลย ศรีบุญสม
นางพิชยา ดอกพรม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๗๘๙
๑๔๗๙๐
๑๔๗๙๑
๑๔๗๙๒
๑๔๗๙๓
๑๔๗๙๔
๑๔๗๙๕
๑๔๗๙๖
๑๔๗๙๗
๑๔๗๙๘
๑๔๗๙๙
๑๔๘๐๐
๑๔๘๐๑
๑๔๘๐๒
๑๔๘๐๓
๑๔๘๐๔
๑๔๘๐๕
๑๔๘๐๖
๑๔๘๐๗
๑๔๘๐๘
๑๔๘๐๙
๑๔๘๑๐
๑๔๘๑๑
๑๔๘๑๒
๑๔๘๑๓

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางพิชยา วีระพงษ
นางพิชยาพร ศรีวังสุ
นางพิชริน ทักษิณ
นางพิชวีร นามแดง
นางพิชานันท สมดี
นางพิชาพัทธ สิริพัชรเศรษฐ
นางพิชามญชุ แกวหัวไทร
นางพิเชษฐ อยูเมือง
นางพิญญานันท สิทธิธัญวัฒน
นางพิฐชญาณ ทองใบ
นางสาวพิณกาญจน อรรถอนันต
นางพิณทิพย จงศักดิ์สวัสดิ์
นางพิณนะรัตน ภักดีไทย
นางพิณประภา คนดี
นางสาวพิณรัฐ ประสพดี
นางพิณรัตน กุลัพบุรี
นางพิดอน พองเสียง
นางสาวพิตตินันท ฉัตรหลวง
นางพิทยา ขุนกิจ
นางสาวพิทยา คลายทอง
นางสาวพิทยา วงศกาไสย
นางสาวพิทยา อิสสระกุล
นางสาวพิทยาภรณ ศรีพิมพสอ
นางพิทยาภรณ ศรีสุไชย
นางสาวพิทยารัตน ศุภาพิพรรธน

๑๔๘๑๔
๑๔๘๑๕
๑๔๘๑๖
๑๔๘๑๗
๑๔๘๑๘
๑๔๘๑๙
๑๔๘๒๐
๑๔๘๒๑
๑๔๘๒๒
๑๔๘๒๓
๑๔๘๒๔
๑๔๘๒๕
๑๔๘๒๖
๑๔๘๒๗
๑๔๘๒๘
๑๔๘๒๙
๑๔๘๓๐
๑๔๘๓๑
๑๔๘๓๒
๑๔๘๓๓
๑๔๘๓๔
๑๔๘๓๕
๑๔๘๓๖
๑๔๘๓๗
๑๔๘๓๘

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพินณวดี ศรีคําแซง
นางสาวพินธุ บานบุรี
นางพินพนอ กัลยาประสิทธิ์
นางพินพร นามมูลตรี
นางพินิจ เชื้อพล
นางพินิช มหาชัย
นางพินิตนาฏ ฝนสุข
นางสาวพินิตา เอี๊ยบกงไชย
นางพิมประไพ พานทอง
นางพิมผกา ครุฑสุวรรณ
นางสาวพิมพกมน สกุลเอื้อกิติ
นางสาวพิมพกานต สมานุหัส
นางพิมพจิต เนียมทรัพย
นางพิมพจุฑา ชุณหะโสภณ
นางพิมพใจ กุลตัน
นางพิมพใจ เจยทองศรี
นางสาวพิมพใจ เชาวนุกูล
นางพิมพใจ พนมอุปถัมภ
นางพิมพใจ พืชทองหลาง
นางพิมพใจ พุมประทีป
นางพิมพใจ เลี่ยมเพ็ชรรัตน
นางพิมพใจ สุทธะ
นางพิมพฉวี ฉายา
นางพิมพฉัตร รักษาถอย
นางสาวพิมพชญา รดานิชธาวัลย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๘๓๙
๑๔๘๔๐
๑๔๘๔๑
๑๔๘๔๒
๑๔๘๔๓
๑๔๘๔๔
๑๔๘๔๕
๑๔๘๔๖
๑๔๘๔๗
๑๔๘๔๘
๑๔๘๔๙
๑๔๘๕๐
๑๔๘๕๑
๑๔๘๕๒
๑๔๘๕๓
๑๔๘๕๔
๑๔๘๕๕
๑๔๘๕๖
๑๔๘๕๗
๑๔๘๕๘
๑๔๘๕๙
๑๔๘๖๐
๑๔๘๖๑
๑๔๘๖๒
๑๔๘๖๓

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางพิมพชนก ประดิษฐานุสรณ
นางพิมพชนก ออนอาจ
นางพิมพชไมมาศ พรอมพรม
นางพิมพณิศา กิตติศักดิ์กาษี
นางพิมพทอง มหาแกว
นางพิมพนภา ศรีนวลฟูตะ
นางพิมพนิภา ศรีสุแล
นางพิมพนิภา เศรษฐจันทร
นางพิมพบุญ ชื่นตา
นางสาวพิมพบุญ สุรภาพิภพปารมี
นางพิมพประไพ เชาวรัญู
นางพิมพประไพ ไชยเสนา
นางพิมพประภา สิงหตา
นางพิมพปวีณ วิเศษฤทธิ์
นางพิมพพร ครอบครอง
นางพิมพพรรณ หนูเมืองธํารง
นางพิมพพันธุ ชุมภูชัย
นางพิมพพันธุ เดชสนธิ
นางพิมพพิชชา กันทาสุวรรณ
นางพิมพพิรุฬห มณีศรี
นางพิมพพิศา สุบรรณพงษ
นางพิมพภัทร ศิริพันขัน
นางพิมพภากานต ศรีกระสังข
นางพิมพมาดา ธรรมวิเศษ
นางพิมพมาศ ออนนอม

๑๔๘๖๔
๑๔๘๖๕
๑๔๘๖๖
๑๔๘๖๗
๑๔๘๖๘
๑๔๘๖๙
๑๔๘๗๐
๑๔๘๗๑
๑๔๘๗๒
๑๔๘๗๓
๑๔๘๗๔
๑๔๘๗๕
๑๔๘๗๖
๑๔๘๗๗
๑๔๘๗๘
๑๔๘๗๙
๑๔๘๘๐
๑๔๘๘๑
๑๔๘๘๒
๑๔๘๘๓
๑๔๘๘๔
๑๔๘๘๕
๑๔๘๘๖
๑๔๘๘๗
๑๔๘๘๘

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพิมพยุพา พรหมดวง
นางพิมพร วิวาสุข
นางพิมพร สาธรราช
นางพิมพรภัส ขันตยานุกูลกิจ
นางพิมพรภัส วาพิลัย
นางพิมพรรณ ใจเพชร
นางพิมพรรณ เมืองพุทธา
นางพิมพลภัส มณีพันธุ
นางพิมพละมัย สาสุวงษ
นางสาวพิมพลักษณ ใจแกว
นางสาวพิมพลักษณ ภิรมยไกรภักดิ์
นางสาวพิมพวดี จันทรโกศล
นางพิมพวดี เรืองศรี
นางสาวพิมพวรรณ สวางผล
นางพิมพวรรณ สุดสวาสดิ์
นางสาวพิมพวรักษ ไชยรักษ
นางสาวพิมพวรัญช นอยพิทักษ
นางพิมพวลี อาวรณ
นางพิมพวิมล พลภูมิชัย
นางพิมพสงวน ชัยชุมพล
นางพิมพสินี ธเนศนิษฐ
นางพิมพสุภา ค้ําชู
นางพิมพสุภา เจียงภูเขียว
นางสาวพิมพันธุ พิริยะวรางกูล
นางพิมพา ชุมจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๘๘๙
๑๔๘๙๐
๑๔๘๙๑
๑๔๘๙๒
๑๔๘๙๓
๑๔๘๙๔
๑๔๘๙๕
๑๔๘๙๖
๑๔๘๙๗
๑๔๘๙๘
๑๔๘๙๙
๑๔๙๐๐
๑๔๙๐๑
๑๔๙๐๒
๑๔๙๐๓
๑๔๙๐๔
๑๔๙๐๕
๑๔๙๐๖
๑๔๙๐๗
๑๔๙๐๘
๑๔๙๐๙
๑๔๙๑๐
๑๔๙๑๑
๑๔๙๑๒
๑๔๙๑๓
๑๔๙๑๔

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางพิมพา มาลัย
นางพิมพา ศิริวงศ
นางพิมพา หาญชาติ
นางพิมพา อดเหนียว
นางพิมพาภรณ จันทรชัยศร
นางสาวพิมพาภรณ ไชยสัตย
นางสาวพิมพาภรณ สุขพวง
นางพิมพิกา ถนอมไชย
นางพิมพิมล แสนนาม
นางพิมพิลา ฤทธิ์มหา
นางพิมภรณ ศรีเมือง
นางพิมภา หงไธสงค
นางพิมภากาญจณ สุวบุญประภัทร
นางพิมมณี เชาวลิต
นางสาวพิมล ทวีผอง
นางพิมล แสงพรหม
นางสาวพิมล หมั่นเรียน
นางพิมลดา ศรีริคํา
นางสาวพิมลพรรณ กันเดช
นางพิมลพรรณ แกนชา
นางพิมลพรรณ ถุงทอง
นางสาวพิมลพรรณ ปรุงโพธิ์
นางพิมลพรรณ วิริยะพงษ
นางพิมลพรรณ อัมพุประภา
นางพิมลรัตน บุญเรือง
นางพิมลริยา ศิลวิศาล

๑๔๙๑๕
๑๔๙๑๖
๑๔๙๑๗
๑๔๙๑๘
๑๔๙๑๙
๑๔๙๒๐
๑๔๙๒๑
๑๔๙๒๒
๑๔๙๒๓
๑๔๙๒๔
๑๔๙๒๕
๑๔๙๒๖
๑๔๙๒๗
๑๔๙๒๘
๑๔๙๒๙
๑๔๙๓๐
๑๔๙๓๑
๑๔๙๓๒
๑๔๙๓๓
๑๔๙๓๔
๑๔๙๓๕
๑๔๙๓๖
๑๔๙๓๗
๑๔๙๓๘

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

นางพิมลวรรณ เงินบํารุง
นางพิมลศิริ ฉิมสุข
นางพิมสิริ คําจร
นางพิมสิริ หรูวรนันท
นางพิมาย โทนใหญ
นางพิรมย ศรียางค
นางพิรมยรัตน อาจยิ่ง
นางพิรัลรัศมิ์ เพ็งบุญชู
นางพิราวรรณ นาบัณฑิต
นางพิราวัลย จันทรพูล
นางพิริยา นีลเซน
นางพิรุณ สีหะวงศ
นางสาวพิรุณรัตน นิมิตร
นางพิลัยพร หมั่นพลศรี
นางพิลาวรรณ ชัยรัตน
นางสาวพิลาสลักษณ คงสิม
นางพิลาสลักษณ สระแกว
นางสาวพิไลพร ขวัญเมือง
นางพิไลพร สวัสดิ์
นางพิไลพรรณ ทันถากิจ
นางพิไลรัตน คิดโสดา
นางพิไลรัตน จันทระ
นางพิไลลักษณ สุขเทพ
สิบตํารวจเอกหญิง พิไลลักษณ
สุขสมบูรณ
๑๔๙๓๙ นางพิไลวรรณ อินวกูล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๙๔๐
๑๔๙๔๑
๑๔๙๔๒
๑๔๙๔๓
๑๔๙๔๔
๑๔๙๔๕
๑๔๙๔๖
๑๔๙๔๗
๑๔๙๔๘
๑๔๙๔๙
๑๔๙๕๐
๑๔๙๕๑
๑๔๙๕๒
๑๔๙๕๓
๑๔๙๕๔
๑๔๙๕๕
๑๔๙๕๖
๑๔๙๕๗
๑๔๙๕๘
๑๔๙๕๙
๑๔๙๖๐
๑๔๙๖๑
๑๔๙๖๒
๑๔๙๖๓
๑๔๙๖๔

นางพิไลวรรณ วัชรสุนทร
นางพิศชกัญญา กุลวงษ
นางสาวพิศณี เกษสังข
นางสาวพิศพรรณ เตี้ยเตี๊ยะ
นางพิศเพียงพักตร พิมพบุตร
นางสาวพิศมร สุทธิสาร
นางพิศมัย กระตุดเงิน
นางพิศมัย กุลเกตุ
นางพิศมัย แกววังชัย
นางสาวพิศมัย ขุนเที่ยง
นางพิศมัย จิตนาธรรม
นางพิศมัย เจริญทรัพย
นางพิศมัย ชวนะลิขิกร
นางพิศมัย ชวยชูกูล
นางพิศมัย ฐานวงศ
นางสาวพิศมัย ถนอมสุข
นางพิศมัย ธรรมศิลป
นางพิศมัย นครวงษ
นางพิศมัย บะคะพันธุ
นางพิศมัย ปรางศรี
นางสาวพิศมัย ปาละจูม
นางสาวพิศมัย ผุดผอง
นางพิศมัย พันธุ
นางพิศมัย พิลึก
นางพิศมัย ภูมิสุวรรณ

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๙๖๕
๑๔๙๖๖
๑๔๙๖๗
๑๔๙๖๘
๑๔๙๖๙
๑๔๙๗๐
๑๔๙๗๑
๑๔๙๗๒
๑๔๙๗๓
๑๔๙๗๔
๑๔๙๗๕
๑๔๙๗๖
๑๔๙๗๗
๑๔๙๗๘
๑๔๙๗๙
๑๔๙๘๐
๑๔๙๘๑
๑๔๙๘๒
๑๔๙๘๓
๑๔๙๘๔
๑๔๙๘๕
๑๔๙๘๖
๑๔๙๘๗
๑๔๙๘๘
๑๔๙๘๙

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพิศมัย ภูษิตธนานันท
นางสาวพิศมัย มะลอย
นางพิศมัย เมตตา
นางพิศมัย ราชมณี
นางสาวพิศมัย รุงเรือง
นางพิศมัย เวชพูล
นางพิศมัย ศรีบุตรตา
นางพิศมัย สมมิตร
นางสาวพิศมัย สามเรืองศรี
นางพิศมัย สาระกูล
นางพิศมัย สิทธิมากานท
นางสาวพิศมัย สีสม
นางพิศมัย สุขศรี
นางพิศมัย สุขสวาง
นางสาวพิศมัย แสนสวย
นางพิศมัย หลักทอง
นางพิศมัย หาญอาษา
นางพิศยา โดดเดี่ยว
นางพิศวาส จันทรพรหมรินทร
นางพิศวาส อินทรัตน
นางพิศสมัย บุญสวัสดิ์
นางพิศสมัย สารพันธ
นางพิศารัตน เวทางคบวรกุล
นางพิเศษศรี ฤทัยมณีเกษม
นางสาวพิสมร วรรณศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๙๙๐
๑๔๙๙๑
๑๔๙๙๒
๑๔๙๙๓
๑๔๙๙๔
๑๔๙๙๕
๑๔๙๙๖
๑๔๙๙๗
๑๔๙๙๘
๑๔๙๙๙
๑๕๐๐๐
๑๕๐๐๑
๑๕๐๐๒
๑๕๐๐๓
๑๕๐๐๔
๑๕๐๐๕
๑๕๐๐๖
๑๕๐๐๗
๑๕๐๐๘
๑๕๐๐๙
๑๕๐๑๐
๑๕๐๑๑
๑๕๐๑๒
๑๕๐๑๓
๑๕๐๑๔

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางพิสมัย กงแกว
นางพิสมัย กันทะมา
นางสาวพิสมัย เกิดผล
นางพิสมัย เกียรติไกรรัตน
นางพิสมัย แกนกอ
นางสาวพิสมัย โกกลางดอน
นางพิสมัย ขันแกว
นางพิสมัย แข็งสงา
นางพิสมัย โคตะวีระ
นางพิสมัย จันทวงศ
นางพิสมัย ใจนอย
นางสาวพิสมัย ชาญอภิชัยวัฒน
นางพิสมัย ดวงแกว
นางพิสมัย ทองหลา
นางพิสมัย ทอนโพธิ์แกว
นางพิสมัย นระแสน
นางพิสมัย นันทร
นางพิสมัย นามนาย
นางพิสมัย บวร
นางพิสมัย บัวใหญรักษา
นางพิสมัย ผาฮุย
นางพิสมัย พงษศรีลา
นางพิสมัย พงอุดทา
นางพิสมัย พัฒนากุล
นางพิสมัย พูลศิริ

๑๕๐๑๕
๑๕๐๑๖
๑๕๐๑๗
๑๕๐๑๘
๑๕๐๑๙
๑๕๐๒๐
๑๕๐๒๑
๑๕๐๒๒
๑๕๐๒๓
๑๕๐๒๔
๑๕๐๒๕
๑๕๐๒๖
๑๕๐๒๗
๑๕๐๒๘
๑๕๐๒๙
๑๕๐๓๐
๑๕๐๓๑
๑๕๐๓๒
๑๕๐๓๓
๑๕๐๓๔
๑๕๐๓๕
๑๕๐๓๖
๑๕๐๓๗
๑๕๐๓๘
๑๕๐๓๙

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพิสมัย รักษาผล
นางพิสมัย วิสัย
นางพิสมัย ศรีพรรณ
นางพิสมัย ศรีโสด
นางสาวพิสมัย ศรีอักเศษ
นางพิสมัย ศุภพงษ
นางพิสมัย สีทอนสุด
นางพิสมัย หนูกัน
นางสาวพิสมัย อานุนามัง
นางพิสมัย อุมอยู
นางพิสวรรณ บุญเกษม
นางสาวพิสาขา อวนสะอาด
นางพิสิษฐกุล กําลังศิลป
นางพิสุทธิ์ศรี ธนทองคําเหลือ
นางสาวพีชาณิกา ยาปน
นางสาวพีรชยา ชีหรั่ง
นางสาวพีรญา ถิรธัญญธาดา
นางพีรญา นิลผาย
นางสาวพีรญา พันธสีมา
นางพีรญา ภานุมาส
นางพีรทิพย สุคันธเมศวร
นางพีรพรรณ เชยชม
นางพีระวรรณ วรรณทองสุข
นางพุฒชาติ บุญเพ็งพัฒน
นางพุทธชาด วังบรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๐๔๐
๑๕๐๔๑
๑๕๐๔๒
๑๕๐๔๓
๑๕๐๔๔
๑๕๐๔๕
๑๕๐๔๖
๑๕๐๔๗
๑๕๐๔๘
๑๕๐๔๙
๑๕๐๕๐
๑๕๐๕๑
๑๕๐๕๒
๑๕๐๕๓
๑๕๐๕๔
๑๕๐๕๕
๑๕๐๕๖
๑๕๐๕๗
๑๕๐๕๘
๑๕๐๕๙
๑๕๐๖๐
๑๕๐๖๑
๑๕๐๖๒
๑๕๐๖๓
๑๕๐๖๔

นางพุทธชาด วิศรี
นางพุทธชาติ กาญจโนภาส
นางพุทธชาติ ฉ่ําเมืองปกษ
นางพุทธชาติ บุบผา
นางพุทธชาติ ปะกิคา
นางพุทธมา ลาธิโน
นางพุทธรมณ ญาติสันเทียะ
นางพุทธวรรณ วิทยาประโคน
นางสาวพุทธิพร ลุนรอด
นางพุธแกว กําแพงคํา
นางพุธทิตา ผิวเกลี้ยง
นางพุมพวง มโนชมภู
นางพูนจันทร จังกาจิตต
นางพูนทรัพย พรมชินวงษ
นางพูนทรัพย ลีปา
นางพูนทรัพย เลิศล้ํา
นางพูนพิศมัย แยมขยาย
นางสาวพูนศรี อาภรณรัตน
นางพูนศรี อุเทียม
นางพูนศิลป เมืองแพน
นางพูนศุข สังขศิลปชัย
นางพูนสุข ไชยสีหา
นางพูนสุข ถิ่นลิพอน
นางพูนสุข ทานกระโทก
นางสาวพูนสุข เวียงคํา

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๐๖๕
๑๕๐๖๖
๑๕๐๖๗
๑๕๐๖๘
๑๕๐๖๙
๑๕๐๗๐
๑๕๐๗๑
๑๕๐๗๒
๑๕๐๗๓
๑๕๐๗๔
๑๕๐๗๕
๑๕๐๗๖
๑๕๐๗๗
๑๕๐๗๘
๑๕๐๗๙
๑๕๐๘๐
๑๕๐๘๑
๑๕๐๘๒
๑๕๐๘๓
๑๕๐๘๔
๑๕๐๘๕
๑๕๐๘๖
๑๕๐๘๗
๑๕๐๘๘
๑๕๐๘๙

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพูนสุข สกุลงาม
นางพูนสุข สมบัติสิน
นางพูนสุข สรอยมี
นางสาวพูลทรัพย จันทะอินทร
นางพูลทรัพย แดงแสงทอง
นางพูลทรัพย ธรรมเกษร
นางสาวพูลทรัพย ภูนุช
นางพูลทรัพย รัตนศิลา
นางพูลทรัพย อิ่มถวิล
นางพูลศรี แกวปชฌาย
นางพูลศรี นามบุญลือ
นางสาวพูลศิริ สรหงษ
นางพูลสุข ภูสงวน
นางเพชร สนโสม
นางเพ็ชรกี ฐิติพัฒนสมบัติ
นางเพชรจู นามขัน
นางเพชรดา เนตรผง
นางเพชรไทย ศรีบุรินทร
นางสาวเพชรไทย หุนทอง
นางเพชรบังอร คําสุขศรี
นางเพชรประคอง หาญสุวรรณ
นางเพชรมณี ใจเอื้อ
นางเพชรมณี ชํากรม
นางเพชรมณี วรรณพินิจ
นางเพชรยุภา สุริยะกาญจน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๐๙๐
๑๕๐๙๑
๑๕๐๙๒
๑๕๐๙๓
๑๕๐๙๔
๑๕๐๙๕
๑๕๐๙๖
๑๕๐๙๗
๑๕๐๙๘
๑๕๐๙๙
๑๕๑๐๐
๑๕๑๐๑
๑๕๑๐๒
๑๕๑๐๓
๑๕๑๐๔
๑๕๑๐๕
๑๕๑๐๖
๑๕๑๐๗
๑๕๑๐๘
๑๕๑๐๙
๑๕๑๑๐
๑๕๑๑๑
๑๕๑๑๒
๑๕๑๑๓
๑๕๑๑๔

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางเพชรรัช รัดมาน
นางเพชรรัตดา เทพพิทักษ
นางเพชรรัตน คงนาค
นางเพชรรัตน ทาวจันทร
นางเพชรรัตน นามมั่น
นางเพชรรัตน เปลงเสียง
นางเพชรรัตน แพงปสสา
นางเพชรรัตน วงแวงนอย
นางสาวเพชรรัตน สุขประเสริฐ
นางเพชรรัตน อุดมพงษ
นางสาวเพ็ชรรัตน ศรีไทย
นางเพชรรุง วีรชัยสุนทร
นางสาวเพชรลัดดา ขันทองดี
นางเพ็ชรศรี แกวดวงตา
นางเพชรอําไพ นวะมะวัฒน
นางเพชรัฐ อยูญาติมาก
นางสาวเพชรัตน วงษผักเบี้ย
นางเพชรา จอมพงค
นางเพชรา ชาญฟน
นางสาวเพชรา ถุงเงิน
นางสาวเพชรา เทือกเพีย
นางเพชรา บุญธง
นางสาวเพชรา ปาประโคน
นางเพ็ชรา สังขสน
นางเพชราพร ขัติคํา

๑๕๑๑๕
๑๕๑๑๖
๑๕๑๑๗
๑๕๑๑๘
๑๕๑๑๙
๑๕๑๒๐
๑๕๑๒๑
๑๕๑๒๒
๑๕๑๒๓
๑๕๑๒๔
๑๕๑๒๕
๑๕๑๒๖
๑๕๑๒๗
๑๕๑๒๘
๑๕๑๒๙
๑๕๑๓๐
๑๕๑๓๑
๑๕๑๓๒
๑๕๑๓๓
๑๕๑๓๔
๑๕๑๓๕
๑๕๑๓๖
๑๕๑๓๗
๑๕๑๓๘
๑๕๑๓๙

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเพชราภรณ ดวงขันธ
นางเพชราภรณ หอมสรอย
นางเพชราวัล ฉวีภักดิ์
นางเพชรี ชัยมูล
นางเพชรี นาคแกว
นางเพชรี โสดา
นางเพ็ญ ประเมศรี
นางเพ็ญกมล ศรีสวการย
นางเพ็ญแข กองพิมพ
นางสาวเพ็ญแข โกศัลยวัตร
นางเพ็ญแข ดีจิตกาศ
นางเพ็ญแข วินากร
นางเพ็ญจวรรณ ธรรมรงค
นางเพ็ญจันทร กฤตยานุวัฒน
นางเพ็ญจันทร ดวงสมร
นางเพ็ญจันทร ปนประดับ
นางเพ็ญจันทร เพ็ญประภากร
นางสาวเพ็ญจันทร วาลมูลตรี
นางเพ็ญจันทร เสมรบุณย
นางเพ็ญจันทร ออนนางรอง
นางเพ็ญจา ชมภูมิ่ง
นางเพ็ญจิตร แสนบุญโท
นางเพ็ญญา มูเก็ม
นางเพ็ญญาภรณ เกลี้ยงพรอม
นางเพ็ญณี แกวเกื้อกูล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๑๔๐
๑๕๑๔๑
๑๕๑๔๒
๑๕๑๔๓
๑๕๑๔๔
๑๕๑๔๕
๑๕๑๔๖
๑๕๑๔๗
๑๕๑๔๘
๑๕๑๔๙
๑๕๑๕๐
๑๕๑๕๑
๑๕๑๕๒
๑๕๑๕๓
๑๕๑๕๔
๑๕๑๕๕
๑๕๑๕๖
๑๕๑๕๗
๑๕๑๕๘
๑๕๑๕๙
๑๕๑๖๐
๑๕๑๖๑
๑๕๑๖๒
๑๕๑๖๓
๑๕๑๖๔

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางเพ็ญณี สรางคํา
นางเพ็ญทิพย กุดแถลง
นางเพ็ญทิพา จิรธนพันธ
นางเพ็ญนภา การัยภูมิ
นางสาวเพ็ญนภา แกวแดงเดน
นางเพ็ญนภา คําดํา
นางเพ็ญนภา คํามีแกน
นางเพ็ญนภา ชาญณรงค
นางเพ็ญนภา บัวผิน
นางเพ็ญนภา ปนทอง
นางสาวเพ็ญนภา พรหมชัย
นางเพ็ญนภา พันธุทุม
นางเพ็ญนภา พิลึก
นางเพ็ญประไพ จอง
นางสาวเพ็ญประภา กั้วพิทักษ
นางเพ็ญประภา โคตรบาล
นางเพ็ญประภา ใจสูศึก
นางเพ็ญประภา ไชยศรียา
นางเพ็ญประภา ตอติด
นางสาวเพ็ญประภา พวงศรี
นางสาวเพ็ญประภา ภาคยสมพงษ
นางเพ็ญประภา โยเหลา
นางเพ็ญพนา รักษาแกว
นางเพ็ญพยอม ทามณีวรรณ
นางเพ็ญพร ตาอินทร

๑๕๑๖๕
๑๕๑๖๖
๑๕๑๖๗
๑๕๑๖๘
๑๕๑๖๙
๑๕๑๗๐
๑๕๑๗๑
๑๕๑๗๒
๑๕๑๗๓
๑๕๑๗๔
๑๕๑๗๕
๑๕๑๗๖
๑๕๑๗๗
๑๕๑๗๘
๑๕๑๗๙
๑๕๑๘๐
๑๕๑๘๑
๑๕๑๘๒
๑๕๑๘๓
๑๕๑๘๔
๑๕๑๘๕
๑๕๑๘๖
๑๕๑๘๗
๑๕๑๘๘

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเพ็ญพรรณ ชมถิ่น
นางเพ็ญพรรณ ชูผอม
นางสาวเพ็ญพรรณ เตโช
นางสาวเพ็ญพรรณ โลกวุฒิ
นางเพ็ญพรรณี ธรรมบุตร
นางเพ็ญพรรณี สุวรรณาลัย
นางเพ็ญพักตร โคตรจันดี
วาที่รอยตรีหญิง เพ็ญพักตร
ไชยสุวรรณ
นางเพ็ญพักตร พินธุนิบาตร
นางสาวเพ็ญพักตร รังสิพุฒิพงศ
นางสาวเพ็ญพิมล บุญรักษาทรัพย
นางสาวเพ็ญพิมล เพ็ชรดี
นางสาวเพ็ญพิมล ศิริกุล
นางสาวเพ็ญพิวรรณ แจงจิตต
นางเพ็ญพิศ แกวงาม
นางเพ็ญพิศ คุปติปทมกุล
นางเพ็ญพิศ เนาวนัด
นางเพ็ญพิศ ภักมี
นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย
นางเพ็ญภร ขํายา
นางเพ็ญมณี ประมะคัง
นางเพ็ญรัก เดชไทย
นางสาวเพ็ญรัตน กายา
นางเพ็ญรัตน หนูเสือ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๑๘๙
๑๕๑๙๐
๑๕๑๙๑
๑๕๑๙๒
๑๕๑๙๓
๑๕๑๙๔
๑๕๑๙๕
๑๕๑๙๖
๑๕๑๙๗
๑๕๑๙๘
๑๕๑๙๙
๑๕๒๐๐
๑๕๒๐๑
๑๕๒๐๒
๑๕๒๐๓
๑๕๒๐๔
๑๕๒๐๕
๑๕๒๐๖
๑๕๒๐๗
๑๕๒๐๘
๑๕๒๐๙
๑๕๒๑๐
๑๕๒๑๑
๑๕๒๑๒
๑๕๒๑๓

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเพ็ญฤดี รอดโต
นางเพ็ญลักษณ พิชคํา
นางเพ็ญวดี คนซื่อ
นางสาวเพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ
นางเพ็ญศรี กระถินทอง
นางเพ็ญศรี กลิ่นจันทร
นางเพ็ญศรี กองเกิด
นางเพ็ญศรี กอนคําดี
นางเพ็ญศรี กิ่งมะณี
นางเพ็ญศรี เกษเพชร
นางสาวเพ็ญศรี ขจรเกริกไกร
นางสาวเพ็ญศรี ขันธวิชัย
นางเพ็ญศรี ขันศิริวงศ
นางเพ็ญศรี ขุนบุรี
นางเพ็ญศรี คงพันธุ
นางสาวเพ็ญศรี คําโปง
นางเพ็ญศรี จันทรอินทร
นางเพ็ญศรี ฉิมพลี
นางเพ็ญศรี ฉิมโหมด
นางเพ็ญศรี ชัยมานะ
นางเพ็ญศรี ชัยวิชิต
นางเพ็ญศรี ไชยเวช
นางเพ็ญศรี ตูแวมะ
นางเพ็ญศรี เต็มนุช
นางเพ็ญศรี ทองสอาด

๑๕๒๑๔
๑๕๒๑๕
๑๕๒๑๖
๑๕๒๑๗
๑๕๒๑๘
๑๕๒๑๙
๑๕๒๒๐
๑๕๒๒๑
๑๕๒๒๒
๑๕๒๒๓
๑๕๒๒๔
๑๕๒๒๕
๑๕๒๒๖
๑๕๒๒๗
๑๕๒๒๘
๑๕๒๒๙
๑๕๒๓๐
๑๕๒๓๑
๑๕๒๓๒
๑๕๒๓๓
๑๕๒๓๔
๑๕๒๓๕
๑๕๒๓๖
๑๕๒๓๗

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเพ็ญศรี ธิมา
นางสาวเพ็ญศรี นวลมาก
นางเพ็ญศรี นิสโร
นางเพ็ญศรี บัวบาน
นางเพ็ญศรี บุญสงค
นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก
นางสาวเพ็ญศรี พงษสวัสดิ์
นางเพ็ญศรี พลสมบัติ
นางเพ็ญศรี พันธแกว
นางเพ็ญศรี พิสันเทียะ
นางเพ็ญศรี พุฒยืน
นางเพ็ญศรี พุทธา
นางเพ็ญศรี เพ็ญพร
นางเพ็ญศรี เมืองแมน
นางเพ็ญศรี ลวดทอง
นางเพ็ญศรี ศรีนภาดร
นางเพ็ญศรี ศรีรอด
ประเทียบอินทร
นางเพ็ญศรี เสงี่ยมงาม
นางเพ็ญศรี โสมุล
นางสาวเพ็ญศรี หลาล้ํา
นางเพ็ญศรี หอมอุบล
นางเพ็ญศรี อําพันธุ
นางเพ็ญศรี อุชุภาพ
นางเพ็ญศรี โอชาอัมพวัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๒๓๘
๑๕๒๓๙
๑๕๒๔๐
๑๕๒๔๑
๑๕๒๔๒
๑๕๒๔๓
๑๕๒๔๔
๑๕๒๔๕
๑๕๒๔๖
๑๕๒๔๗
๑๕๒๔๘
๑๕๒๔๙
๑๕๒๕๐
๑๕๒๕๑
๑๕๒๕๒
๑๕๒๕๓
๑๕๒๕๔
๑๕๒๕๕
๑๕๒๕๖
๑๕๒๕๗
๑๕๒๕๘
๑๕๒๕๙
๑๕๒๖๐
๑๕๒๖๑
๑๕๒๖๒

นางเพ็ญศิณี เสนาฤทธิ์
นางสาวเพ็ญศิริ พรหมกิ่งแกว
นางเพ็ญศิริ เมืองหนองหวา
นางสาวเพ็ญศิริ โรจนรุงศศิธร
นางเพ็ญศิริ วัฒนานุสิทธิ์
นางสาวเพ็ญศิริ วุฒิปุนยะ
นางเพ็ญสิริ สุภาพ
นางเพ็ญสุข ศรีสุริยชัย
นางเพ็ญอร สุขเกษ
นางสาวเพยาว วงศาโรจน
นางเพลิน โรงคํา
นางเพลินจิต ไชยสาลี
นางเพลินจิต พิมพาเลีย
นางเพลินใจ คมสันเทียะ
นางเพลินใจ ชวยบํารุง
นางเพลินตา ประยูรหาญ
นางสาวเพลินตา พัฒนกูล
นางเพลินตา พินิจสุวรรณ
นางเพลินทิพย โลหสุวรรณ
นางเพลินทิพย หินเทา
นางเพลินนภา แสงสุวรรณ
นางเพลินพิศ คําตันบุญ
นางเพลินพิศ ตายเพชร
นางเพลินพิศ บุญลาภ
นางเพลินพิศ เปรมปรี

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒๖๓
๑๕๒๖๔
๑๕๒๖๕
๑๕๒๖๖
๑๕๒๖๗
๑๕๒๖๘
๑๕๒๖๙
๑๕๒๗๐
๑๕๒๗๑
๑๕๒๗๒
๑๕๒๗๓
๑๕๒๗๔
๑๕๒๗๕
๑๕๒๗๖
๑๕๒๗๗
๑๕๒๗๘
๑๕๒๗๙
๑๕๒๘๐
๑๕๒๘๑
๑๕๒๘๒
๑๕๒๘๓
๑๕๒๘๔
๑๕๒๘๕
๑๕๒๘๖
๑๕๒๘๗

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเพลินพิศ พรหมปลอด
นางเพลินพิศ เยี่ยมบุรี
นางเพลินพิศ เรืองสวาง
นางเพลินพิศ ลิ่มวรกุล
นางเพิ่มจิตร ศรีบุญเรือง
นางเพิ่มพูน จันทพร
นางสาวเพิ่มพูล พิพัฒนไพบูลย
นางสาวเพิ่มศรี ปลาทอง
นางเพิ่มสิน บุญวงค
นางสาวเพิ่มสุข บินสะอาด
นางเพียงกาญจน พรามนิล
นางเพียงแข ชิตจุย
นางเพียงคํา สิมกันยา
นางเพียงใจ กรรณลา
นางเพียงใจ กองมา
นางเพียงใจ จงเกตุกรณ
นางเพียงใจ เจริญกิจวนารักษ
นางสาวเพียงใจ โชติรัษฏ
นางเพียงใจ ดวงปากเพ็ง
นางสาวเพียงใจ นาเรือง
นางเพียงใจ นิลพัฒน
นางเพียงใจ พรมเลิศ
นางเพียงใจ พรหมเทศน
นางเพียงใจ พึ่งเพ็ชร
นางสาวเพียงใจ เรืองฤทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๒๘๘
๑๕๒๘๙
๑๕๒๙๐
๑๕๒๙๑
๑๕๒๙๒
๑๕๒๙๓
๑๕๒๙๔
๑๕๒๙๕
๑๕๒๙๖
๑๕๒๙๗
๑๕๒๙๘
๑๕๒๙๙
๑๕๓๐๐
๑๕๓๐๑
๑๕๓๐๒
๑๕๓๐๓
๑๕๓๐๔
๑๕๓๐๕
๑๕๓๐๖
๑๕๓๐๗
๑๕๓๐๘
๑๕๓๐๙
๑๕๓๑๐
๑๕๓๑๑
๑๕๓๑๒

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางเพียงใจ วัฒนาสันติกุล
นางเพียงใจ ศรัทธาประยูร
นางสาวเพียงใจ หงษทอง
นางเพียงทอง เงินประดับ
นางเพียงนภา แจงธรรมมา
นางเพียงนุช มูลสาร
นางสาวเพียงพงษ วิเชียรศาสตร
นางเพียงพนา หลักมั่น
นางสาวเพียงพร ทาสระคู
นางสาวเพียงพร พฤกษหัตถพงศ
นางเพียงพิมพ สาขนินท
นางเพียงพิศ กมลดิลก
นางเพียงพิศ ผองศรี
นางเพียงเพ็ญ ภูเงิน
นางสาวเพียงเพ็ญ โลหสมบูรณ
นางสาวเพียงเพ็ญ สังขทอง
นางเพียงอุมา ดงตะไน
นางเพียรจิต เกษสร
นางเพียรจิตร ใยนนท
นางเพียรพรรณ อรรคบุตร
นางเพียรลดา สิงหลอ
นางเพียรลัดดา นิลผาย
นางเพียรศรี รื่นกลาง
นางแพงศรี ทองพิทักษ
นางแพงศรี ศรีคํา

๑๕๓๑๓
๑๕๓๑๔
๑๕๓๑๕
๑๕๓๑๖
๑๕๓๑๗
๑๕๓๑๘
๑๕๓๑๙
๑๕๓๒๐
๑๕๓๒๑
๑๕๓๒๒
๑๕๓๒๓
๑๕๓๒๔
๑๕๓๒๕
๑๕๓๒๖
๑๕๓๒๗
๑๕๓๒๘
๑๕๓๒๙
๑๕๓๓๐
๑๕๓๓๑
๑๕๓๓๒
๑๕๓๓๓
๑๕๓๓๔
๑๕๓๓๕
๑๕๓๓๖
๑๕๓๓๗

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางแพรทอง เดชเทศ
นางสาวแพรพลอย คําปงบุตร
นางแพรวพรรณ จันทรแปน
นางแพรวพรรณ นราจันทร
นางแพรวพรรณ ลิละคร
นางแพรวพรรณ ศรทอง
นางแพรวพัฒน เหมือนสุวรรณ
นางแพรวพันธ ลีลาศิริ
นางแพว เฉลิมญาติวงศ
นางไพคิด ภูหัวไร
นางไพจิตต ชิณวงศ
นางไพจิตต มีปลอด
นางไพจิตร ใจคํา
นางไพจิตร ไพรพยอม
นางไพจิตร สมสุวรรณ
นางสาวไพจิตร หยดยอย
นางไพฑูรย คงทน
นางไพฑูรย จิตใส
นางไพฑูรย มีพรหมดี
นางไพฑูรย เมาสงา
นางไพฑูรย หาหอม
นางไพฑูรย อุทัยแพน
นางไพบูรณ คํางาม
นางไพบูลย ควรชม
นางไพพรรณ บุญสงค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๓๓๘
๑๕๓๓๙
๑๕๓๔๐
๑๕๓๔๑
๑๕๓๔๒
๑๕๓๔๓
๑๕๓๔๔
๑๕๓๔๕
๑๕๓๔๖
๑๕๓๔๗
๑๕๓๔๘
๑๕๓๔๙
๑๕๓๕๐
๑๕๓๕๑
๑๕๓๕๒
๑๕๓๕๓
๑๕๓๕๔
๑๕๓๕๕
๑๕๓๕๖
๑๕๓๕๗
๑๕๓๕๘
๑๕๓๕๙
๑๕๓๖๐
๑๕๓๖๑
๑๕๓๖๒

นางไพมณี พละศักดิ์
นางไพรจิตร แกวศิริ
นางไพรฑูลย สายโท
นางไพรลดา ศรีแกว
นางไพรลดา ศรีภา
นางไพรวรรณ แกะมา
นางไพรวรรณ พานิช
นางไพรวัน วงษศรี
นางไพรวัลย เคหาบาล
นางไพรวัลย ดวงสุดา
นางไพรวัลย ทูลธรรม
นางไพรวัลย เบญพาด
นางสาวไพรวัลย ภูถี่ถวน
นางสาวไพรวัลย สุนันธรรม
นางไพรวัลย แสงก่ํา
นางไพรศรี สุริยวงศ
นางไพรัช ขอสูงเนิน
นางไพรัช วิเศษชู
นางไพรัช อิทธิยาภรณ
นางไพรัตน กงนาง
นางไพรัตน ประทินรัมย
นางไพริน ขุนเพชร
นางสาวไพริน คําศรี
นางไพริน นันทะเสน
นางไพริน นิลกลาง

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๓๖๓
๑๕๓๖๔
๑๕๓๖๕
๑๕๓๖๖
๑๕๓๖๗
๑๕๓๖๘
๑๕๓๖๙
๑๕๓๗๐
๑๕๓๗๑
๑๕๓๗๒
๑๕๓๗๓
๑๕๓๗๔
๑๕๓๗๕
๑๕๓๗๖
๑๕๓๗๗
๑๕๓๗๘
๑๕๓๗๙
๑๕๓๘๐
๑๕๓๘๑
๑๕๓๘๒
๑๕๓๘๓
๑๕๓๘๔
๑๕๓๘๕
๑๕๓๘๖
๑๕๓๘๗

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางไพริน ปญญาแกว
นางไพรินทร เกตุแกว
นางสาวไพรินทร ใจเย็น
นางไพรินทร ทัศนประดิษฐ
นางไพรินทร บุญสา
นางไพรินทร สกุลโพน
นางไพรินทร หลอมประโคน
นางไพเราะ กลิ่นสังข
นางสาวไพเราะ กาฬภักดี
นางสาวไพเราะ คณะพูล
นางไพเราะ เนื่องสุวรรณ
นางสาวไพเราะ ปนงาม
นางสาวไพเราะ โภไคยวงศสถิตย
นางไพเราะ สงบุญแกว
นางไพเราะ สิงหวงษ
นางสาวไพเราะ สุตธรรม
นางไพเราะ อนวัชชสุข
นางไพเราะ อรอินทร
นางไพเราะ อัศพันธุ
นางไพเราะ เอี่ยมสอาด
นางไพฤทธิ พูลผล
นางไพลิน รูปสอาด
นางไพลิน หารินไสล
นางไพวรรณ ถิ่นดง
นางไพวรรณ ทิพยโพธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๓๘๘
๑๕๓๘๙
๑๕๓๙๐
๑๕๓๙๑
๑๕๓๙๒
๑๕๓๙๓
๑๕๓๙๔
๑๕๓๙๕
๑๕๓๙๖
๑๕๓๙๗
๑๕๓๙๘
๑๕๓๙๙
๑๕๔๐๐
๑๕๔๐๑
๑๕๔๐๒
๑๕๔๐๓
๑๕๔๐๔
๑๕๔๐๕
๑๕๔๐๖
๑๕๔๐๗
๑๕๔๐๘
๑๕๔๐๙
๑๕๔๑๐
๑๕๔๑๑
๑๕๔๑๒

นางไพวรรณ วิทยาขาว
นางไพวัลย กรุงพิทักษ
นางไพวัลย ดรกันหา
นางไพวัลย สาลี
นางไพสอน เนาวประดิษฐ
นางไพสี อุดธิตะสาร
นางฟองจันทร พลธี
นางฟองทิพย สุขมิสา
นางฟองนวล ยันตรวัฒนา
นางฟองนวล แสงตาหลา
นางฟารีดา ดอเลาะ
นางฟารีดาพร บุญคํามี
นางสาวฟาใส ชัยชนะกลาง
นางสาวเฟองฟา พึ่งโพธิ์
นางเฟองฟา ภูมิมาลา
นางสาวภคณัท สกุลบุญลพ
นางสาวภคปต วิทยกิจสกุล
นางภคพร บุตรเนียม
นางภคพร รัตนวราภรณ
นางภคมน โมราษฎร
นางภควดี ทองรัตน
นางภควดี บุญพอ
นางภควรรณ สําเนียง
นางภคอร บุตรพิมพ
นางภคินี สังขชวย

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๔๑๓
๑๕๔๑๔
๑๕๔๑๕
๑๕๔๑๖
๑๕๔๑๗
๑๕๔๑๘
๑๕๔๑๙
๑๕๔๒๐
๑๕๔๒๑
๑๕๔๒๒
๑๕๔๒๓
๑๕๔๒๔
๑๕๔๒๕
๑๕๔๒๖
๑๕๔๒๗
๑๕๔๒๘
๑๕๔๒๙
๑๕๔๓๐
๑๕๔๓๑
๑๕๔๓๒
๑๕๔๓๓
๑๕๔๓๔
๑๕๔๓๕
๑๕๔๓๖
๑๕๔๓๗

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวภณิดา ทรัพยบวร
นางภณิดา พลอยนิล
นางภณิดา วิศิษฏศักดิ์
นางสาวภนิดา เตชา
นางภมร สุวรรณประสิทธิ์
นางภรณจิตร นพตลุง
นางภรณชนก คงสวาง
นางภรณชนก เจริญเกียรติบุตร
นางสาวภรณี จันทรเทียน
นางสาวภรทิพย บุญจันทร
นางภรนิษฐ แสงกระจาง
นางสาวภรภัทร โชติภาวริศ
นางภรภัทร นนทโคตร
นางภรภัทร อรุณแข
นางภรสุดา ราชอักษร
นางสาวภราณี บุตรเนียร
นางภริตพร อุปนันต
นางภริตา เสนาสุทธิพร
นางภรินทร ดวงสีจันทร
นางภฤดา เลียบสูงเนิน
นางภวิกา ดีมาก
นางภวิสรภร พิมพแสนศรี
นางภศิวนา ปุณยมาศิริ
นางภักดี พาลีเกษม
นางภักดี มากจุย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๔๓๘
๑๕๔๓๙
๑๕๔๔๐
๑๕๔๔๑
๑๕๔๔๒
๑๕๔๔๓
๑๕๔๔๔
๑๕๔๔๕
๑๕๔๔๖
๑๕๔๔๗
๑๕๔๔๘
๑๕๔๔๙
๑๕๔๕๐
๑๕๔๕๑
๑๕๔๕๒
๑๕๔๕๓
๑๕๔๕๔
๑๕๔๕๕
๑๕๔๕๖
๑๕๔๕๗
๑๕๔๕๘
๑๕๔๕๙
๑๕๔๖๐
๑๕๔๖๑
๑๕๔๖๒

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางภักษร มหาเทียนธํารง
นางภัค สุขชัยสงค
นางภัคจิรา ตันมา
นางสาวภัคจิรา ประสมบูรณ
นางภัคจิรา สารทอง
นางภัคฐพิชา นนทา
นางภัคฐิกานต จันทา
นางภัคธีมา รุจิระพงศ
นางสาวภัคนันทน ชุมชื่น
นางสาวภัคพิชชา คําภูแสน
นางภัควรินทร กําธรภัทรานันท
นางสาวภัควรินทร ธันยพัฒนโสภา
นางภัควลัญชญ นพไธสง
นางภัควลัญชญ ปยะพันธ
นางภัคศรัณย กัญญวรานันต
นางภัชรา ธิสอน
นางภัชราพรรณ รัตนะ
นางภัชราภรณ หลิมศิริวงษ
นางภัชรินทร อินทรมณี
นางภัชรี เพชรไกร
นางภัชรี รอดเที่ยง
นางภัชศิณี บุญประคม
นางภัฏรพินท ใจเพียรทอง
นางสาวภัณฑิรา นวลเจริญ
นางภัณฑิรา บุญแกว

๑๕๔๖๓
๑๕๔๖๔
๑๕๔๖๕
๑๕๔๖๖
๑๕๔๖๗
๑๕๔๖๘
๑๕๔๖๙
๑๕๔๗๐
๑๕๔๗๑
๑๕๔๗๒
๑๕๔๗๓
๑๕๔๗๔
๑๕๔๗๕
๑๕๔๗๖
๑๕๔๗๗
๑๕๔๗๘
๑๕๔๗๙
๑๕๔๘๐
๑๕๔๘๑
๑๕๔๘๒
๑๕๔๘๓
๑๕๔๘๔
๑๕๔๘๕
๑๕๔๘๖
๑๕๔๘๗

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางภัทชนก มุสิกิจมณี
นางภัทณี วงสกุล
นางภัททิรา ทรัพยเย็น
นางสาวภัทธร ไมลขุนทด
นางสาวภัทธิรา ภักดีไทย
นางภัทรกร บุลาลม
นางภัทรจันทร อุปญญ
นางภัทรจิตต กลอมฉิม
นางภัทรจิตติ บุรีเพีย
นางสาวภัทรจิตรา ผานสุวรรณ
นางภัทรจิตรา พิบูลย
นางสาวภัทรธิชวี ปนใจ
นางภัทรธิดา อินพรมมา
นางภัทรธีนันท รัตนพงศภัค
นางภัทรนันฐ ไหลงาม
นางภัทรนันท จอกสมุทร
นางสาวภัทรนุช คําดี
นางภัทรพร ขวัญมั่น
นางภัทรพร จันทา
นางภัทรพร นอยพันธุ
นางภัทรพร บุญธรรม
นางภัทรพร โปงเส็ง
นางภัทรพร ผลธรรมปาลิต
นางภัทรพร พรมรี
นางภัทรพร พึ่งชาติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๔๘๘
๑๕๔๘๙
๑๕๔๙๐
๑๕๔๙๑
๑๕๔๙๒
๑๕๔๙๓
๑๕๔๙๔
๑๕๔๙๕
๑๕๔๙๖
๑๕๔๙๗
๑๕๔๙๘
๑๕๔๙๙
๑๕๕๐๐
๑๕๕๐๑
๑๕๕๐๒
๑๕๕๐๓
๑๕๕๐๔
๑๕๕๐๕
๑๕๕๐๖
๑๕๕๐๗
๑๕๕๐๘
๑๕๕๐๙
๑๕๕๑๐
๑๕๕๑๑
๑๕๕๑๒

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางภัทรพร พุฒิประภาส
นางสาวภัทรพร สืบสิงห
นางภัทรพร สุขสรอย
นางภัทรพรรณ จันทะวงษ
นางภัทรพรรณ พงษพินิจ
นางภัทรพิมล ธนากุลเตชะทรัพย
นางสาวภัทรภร จํารูญวัฒนา
นางสาวภัทรภร ภูไพบูลย
นางสาวภัทรภร เลี้ยงถนอม
นางภัทรภร อินอุนโชติ
นางภัทรฤทัย ตะกรุดสงฆ
นางภัทรฤทัย บุณรงค
นางภัทรวดี เชื้อพนมนิธิยา
นางภัทรวดี พืชนอก
นางสาวภัทรวดี วัณฏสุรกานต
นางภัทรวดี วิไลพรหม
นางสาวภัทรวดี อุดมมนกุล
นางภัทรวรรณ เที่ยวประเสริฐ
นางภัทรศิริ นาคมณี
นางภัทรสรณ คณากรณ
นางภัทรา แกวประดิษฐ
นางภัทรา ขวัญทองหาว
นางภัทรา จันทรเอี่ยม
นางภัทรา ปราณีตพลกรัง
นางภัทรา พิลาลัย

๑๕๕๑๓
๑๕๕๑๔
๑๕๕๑๕
๑๕๕๑๖
๑๕๕๑๗
๑๕๕๑๘
๑๕๕๑๙
๑๕๕๒๐
๑๕๕๒๑
๑๕๕๒๒
๑๕๕๒๓
๑๕๕๒๔
๑๕๕๒๕
๑๕๕๒๖
๑๕๕๒๗
๑๕๕๒๘
๑๕๕๒๙
๑๕๕๓๐
๑๕๕๓๑
๑๕๕๓๒
๑๕๕๓๓
๑๕๕๓๔
๑๕๕๓๕

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางภัทรา เมฆานิมิตดี
นางสาวภัทรา สุวรรณบัตร
นางภัทรา แสงพรหม
นางภัทรา อุปชฌาย
นางภัทรานิษฐ ธนสัญชัย
นางภัทรานิษฐ มณีศรีธีรโชติ
นางภัทรานิษฐ สินอุดม
พลตํารวจหญิงภัทรานิษฐ
หวลศรีไทย
นางสาวภัทราปวีณ ศรีสมพันธ
นางภัทราพร กุลไชย
นางภัทราพร ประจําการ
นางภัทราพร อินทะชัย
นางภัทราพรรณ จงจีระ
นางภัทราภรณ จันทรแกว
นางภัทราภรณ ตาดทิพย
นางภัทราภรณ พูนวัฒนานุกูล
นางภัทราภรณ วงศฮาด
นางสาวภัทราภรณ ศรีชมภู
นางภัทรารักษ พลพจนารถ
นางภัทรารัตน มาเหงา
นางภัทราวดี ราชรองวังนุชิต
นางภัทราวดี ลครพล
นางสาวภัทราวรรณ
พิพิธปยะปกรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๕๓๖
๑๕๕๓๗
๑๕๕๓๘
๑๕๕๓๙
๑๕๕๔๐
๑๕๕๔๑
๑๕๕๔๒
๑๕๕๔๓
๑๕๕๔๔
๑๕๕๔๕
๑๕๕๔๖
๑๕๕๔๗
๑๕๕๔๘
๑๕๕๔๙
๑๕๕๕๐
๑๕๕๕๑
๑๕๕๕๒
๑๕๕๕๓
๑๕๕๕๔
๑๕๕๕๕
๑๕๕๕๖
๑๕๕๕๗
๑๕๕๕๘
๑๕๕๕๙
๑๕๕๖๐

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภัทราวรรณ ฤทธิวงศ
นางสาวภัทราวรรณ เหลืองอุทัย
นางภัทราวัลย ปนตา
นางสาวภัทริน เย็นขัน
นางสาวภัทรินทร พานิชย
นางภัทรีบูรณ มุงงาม
นางภัทรียา คงเจริญ
นางภัทรียา ดังกอง
นางภัทรียา ยิ้มแยม
นางภัทรียา วิเศษศรี
นางภัทวดี รอดวงษ
นางภัสชาวรรณ จันทนุปาน
นางสาวภัสญาดา ปลัดศรีชวย
นางสาวภัสฑิรา แขนอก
นางภัสดา วงศชารี
นางภัสดา ไสยกิจ
นางสาวภัสธนมนท สังขทอง
นางภัสนีย จันทรศรี
นางสาวภัสนียา มารอด
นางภัสพร พุมวรรณแสง
นางภัสรา โชคทรัพย
นางสาวภัสรา พรหมกสิกร
นางภัสรา แสนทวีสุข
นางสาวภัสรา อินทรักษ
นางภัสราพร บุญศิริ

๑๕๕๖๑
๑๕๕๖๒
๑๕๕๖๓
๑๕๕๖๔
๑๕๕๖๕
๑๕๕๖๖
๑๕๕๖๗
๑๕๕๖๘
๑๕๕๖๙
๑๕๕๗๐
๑๕๕๗๑
๑๕๕๗๒
๑๕๕๗๓
๑๕๕๗๔
๑๕๕๗๕
๑๕๕๗๖
๑๕๕๗๗
๑๕๕๗๘
๑๕๕๗๙
๑๕๕๘๐
๑๕๕๘๑
๑๕๕๘๒
๑๕๕๘๓
๑๕๕๘๔
๑๕๕๘๕

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางภัสสมณินทริ์ แจะไธสง
นางภัสสร ทิมาศาสตร
นางภัสสร อินประชา
นางภัสสรา ธิอามาตย
นางสาวภัสสิรญา แสงเมืองเปยง
นางภาคินี พงศสุทธิ
นางสาวภาชิตา บุรีพันธ
นางภาชินี พยัคสุโข
นางสาวภาณชนก นภาพร
นางภาณิกา จรูญทองแถม
นางภาณินี วรเนติวุฒิ
นางภาณีย โชติไพรัตน
นางภานี อาญาเมือง
นางภานุมาศ ดีบุรี
นางสาวภานุมาศ นิคมรัตน
นางภานุรังษี ทาประเสริฐ
นางสาวภานุลักษณ แสงเนตร
นางภาพิยา ลิ้มประสิทธิศักดิ์
นางสาวภาภัส เครือเอี่ยม
นางภารณี ทนดี
นางสาวภารดี ชัยศิริ
นางภารดี ทองเมือง
นางภารดี บัวเพ็ชร
นางภารดี ผางสงา
นางภารทิพย บุญพา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๕๘๖
๑๕๕๘๗
๑๕๕๘๘
๑๕๕๘๙
๑๕๕๙๐
๑๕๕๙๑
๑๕๕๙๒
๑๕๕๙๓
๑๕๕๙๔
๑๕๕๙๕
๑๕๕๙๖
๑๕๕๙๗
๑๕๕๙๘
๑๕๕๙๙
๑๕๖๐๐
๑๕๖๐๑
๑๕๖๐๒
๑๕๖๐๓
๑๕๖๐๔
๑๕๖๐๕
๑๕๖๐๖
๑๕๖๐๗
๑๕๖๐๘
๑๕๖๐๙
๑๕๖๑๐

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางภาระดี เกิดกลา
นางภาวดี งามวิลัย
นางสาวภาวดี ปวีณเกียรติคุณ
นางสาวภาวดี ภาระหัตถ
นางภาวดี วีรพันธุ
นางสาวภาวดี ศรีสุวรรณ
นางภาวดี สิงคนิภา
นางภาวนา เกิดแสงสุริยงค
นางภาวนา จันทราภานนท
นางภาวนา นวลบุญ
นางภาวนา เบาสูงเนิน
นางสาวภาวนา ปวีณเกียรติคุณ
นางภาวนา เปลี่ยนขํา
นางภาวนา พิฑูรมานิต
นางภาวนา มาลา
นางภาวนา มีกลิ่นหอม
นางภาวนา วะปะแกว
นางภาวนา เศรษฐไตรรัตน
นางภาวนา สินกัน
นางภาวนา สุวรรณพาหุ
นางภาวนา อนุสรณประดิษฐ
นางภาวศุทธิ์ หนอแหวน
นางสาวภาวสุทธิ์ บินชัย
นางภาวิณี โคตรอาษา
นางภาวิณี แจมกระจาง

๑๕๖๑๑
๑๕๖๑๒
๑๕๖๑๓
๑๕๖๑๔
๑๕๖๑๕
๑๕๖๑๖
๑๕๖๑๗
๑๕๖๑๘
๑๕๖๑๙
๑๕๖๒๐
๑๕๖๒๑
๑๕๖๒๒
๑๕๖๒๓
๑๕๖๒๔
๑๕๖๒๕
๑๕๖๒๖
๑๕๖๒๗
๑๕๖๒๘
๑๕๖๒๙
๑๕๖๓๐
๑๕๖๓๑
๑๕๖๓๒
๑๕๖๓๓
๑๕๖๓๔
๑๕๖๓๕

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางภาวิณี ชัยสงคราม
นางภาวิณี บัวรบัตร
นางภาวิณี ลีลาชุติพงศ
นางสาวภาวิณี เลี้ยงอํานวย
นางภาวิณี วงษเดือน
นางภาวิณี ไวยารัตน
นางภาวิณี ศรีเลิศ
นางภาวิณี สีเพ็ง
นางสาวภาวิณี สุเมธาพันธุ
นางสาวภาวิณี เสนาการ
นางภาวิณี โสลักษณ
นางภาวิณี อนคูเมือง
นางภาวิณีย บุญประสพ
นางภาวิดา พรหมกุล
นางภาวิตา บุญรักษ
นางภาวิตา ออนอินทร
นางภาวินี แกวดวง
นางภาวินี คําใส
นางภาวินี เสนาพล
นางภาวิไล บุญทองแพง
นางภาษิณี อ่ําบุญ
นางภาสรุจี ฐิติพัชรวงศ
นางภาสินี ปญญาประชุม
นางสาวภิจภดา ภูดิศคชานนท
นางภิญญดา จงออนกลาง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๖๓๖
๑๕๖๓๗
๑๕๖๓๘
๑๕๖๓๙
๑๕๖๔๐
๑๕๖๔๑
๑๕๖๔๒
๑๕๖๔๓
๑๕๖๔๔
๑๕๖๔๕
๑๕๖๔๖
๑๕๖๔๗
๑๕๖๔๘
๑๕๖๔๙
๑๕๖๕๐
๑๕๖๕๑
๑๕๖๕๒
๑๕๖๕๓
๑๕๖๕๔
๑๕๖๕๕
๑๕๖๕๖
๑๕๖๕๗
๑๕๖๕๘
๑๕๖๕๙
๑๕๖๖๐

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางภิญญดา ตันสมรส
นางภิญญดา รักษาเมือง
นางภิญญาพัชญ สีดา
นางภิญญารัตน สุบงกช
นางภิญุภา บุญลักขะ
นางภิญโญ จิตตรัตน
นางภิญพัชร ศรีอริยฤทธิ์
นางสาวภิดาวรรณ เพงรุงเรืองวงษ
นางภิตินันท ทองนํา
นางภิมรพรรณ คุมพงษพันธ
นางภิรดี เงาสันเทียะ
นางสาวภิรม ดวงพาพล
นางภิรมย จิตละมอม
นางภิรมย มีสวัสดิ์
นางภิรมย วรรณขาว
นางภิรมย สรอยภาพ
นางสาวภิรมยพร ตรีเพชร
นางภิรมโรจน เพชรโกมล
นางภิระพันธ วงศภักดี
นางภิไลลักษณ เพ็งวงษา
นางสาวภิษสมัย คําดํา
นางสาวภีรนันท กลาหาญ
นางภุมรา เพ็งจันทร
นางสาวภุมรินทร ยาเภา
นางภุมรี รัตนวิมานชัย

๑๕๖๖๑
๑๕๖๖๒
๑๕๖๖๓
๑๕๖๖๔
๑๕๖๖๕
๑๕๖๖๖
๑๕๖๖๗
๑๕๖๖๘
๑๕๖๖๙
๑๕๖๗๐
๑๕๖๗๑
๑๕๖๗๒
๑๕๖๗๓
๑๕๖๗๔
๑๕๖๗๕
๑๕๖๗๖
๑๕๖๗๗
๑๕๖๗๘
๑๕๖๗๙
๑๕๖๘๐
๑๕๖๘๑
๑๕๖๘๒
๑๕๖๘๓
๑๕๖๘๔
๑๕๖๘๕

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางภูริตา เดชาภูมาพันธ
นางภูษิตา มีสวัสดิ์
นางเภาพรรณ วงคไทย
นางสาวมญชุพิตรา อมรพันธุบดีกุล
นางมณฑกาญจน คําวงคษา
นางมณฑณญภัฏ อรรคฮาด
นางมณฑวรรณ แสงนนท
นางมณฑา จงไกรจักร
นางสาวมณฑา เจริญประโยชน
นางสาวมณฑา ไชยถาวร
นางมณฑา นนทศรี
นางมณฑา บริบูรณ
นางมณฑา ปยะธํารงชัย
นางมณฑา ปมณี
นางสาวมณฑา พึ่งสุข
นางมณฑา มหะพรหม
นางสาวมณฑา มั่งมีผล
นางมณฑา รองเดช
นางมณฑา วรรณสุวรรณ
นางมณฑา วัฒนาราม
นางมณฑา ศรีวิชัย
นางมณฑา ศิริมาลา
นางสาวมณฑา สังขแกว
นางมณฑา สุวรรณา
นางมณฑา อินเกลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๖๘๖
๑๕๖๘๗
๑๕๖๘๘
๑๕๖๘๙
๑๕๖๙๐
๑๕๖๙๑
๑๕๖๙๒
๑๕๖๙๓
๑๕๖๙๔
๑๕๖๙๕
๑๕๖๙๖
๑๕๖๙๗
๑๕๖๙๘
๑๕๖๙๙
๑๕๗๐๐
๑๕๗๐๑
๑๕๗๐๒
๑๕๗๐๓
๑๕๗๐๔
๑๕๗๐๕
๑๕๗๐๖
๑๕๗๐๗
๑๕๗๐๘
๑๕๗๐๙
๑๕๗๑๐

นางมณฑา อินทรแกว
นางมณฑาทิพย สายไหม
นางมณฑาวีร หงษทอง
นางมณฑิรา ทองออน
นางมณฑิรา มาจันทร
นางมณฑิรา เรืองเพชร
นางมณเฑียร นุมเจริญ
นางมณเฑียร เลิศหัสดีรัตน
นางมณเฑียร แสงชาตรี
นางมณเฑียร อิ่มสุดสําราญ
นางมณทิรา บุญประดิษฐ
นางมณเทียร สกุลสอน
นางมณธีย สุขกุล
นางมณนิภา ตะกรุดโทน
นางสาวมณันญา พลชาอังกูร
นางมณิสรา เสตา
นางสาวมณี การุณประชา
นางสาวมณี ดานพิทักษกุล
นางมณี ประดับศรี
นางมณี ผานจังหาร
นางมณี เผือกใต
นางสาวมณี รัตนผล
นางสาวมณี วงศจันทร
นางมณี สงวนศักดิ์
นางมณี สดกลาง

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗๑๑
๑๕๗๑๒
๑๕๗๑๓
๑๕๗๑๔
๑๕๗๑๕
๑๕๗๑๖
๑๕๗๑๗
๑๕๗๑๘
๑๕๗๑๙
๑๕๗๒๐
๑๕๗๒๑
๑๕๗๒๒
๑๕๗๒๓
๑๕๗๒๔
๑๕๗๒๕
๑๕๗๒๖
๑๕๗๒๗
๑๕๗๒๘
๑๕๗๒๙
๑๕๗๓๐
๑๕๗๓๑
๑๕๗๓๒
๑๕๗๓๓
๑๕๗๓๔
๑๕๗๓๕

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวมณี สุขสวัสดิ์
นางมณี สุภโกศล
นางมณี อาจหาญ
นางมณีกาญจน ปอมพิมพ
นางมณีกาญจน รัตนธรรม
นางสาวมณีกาญจน สมออน
นางมณีกานต พานิช
นางมณีเทพ บุญสวาง
นางมณีพร ทองกู
นางสาวมณีพร วงศพันธุทอง
นางมณีรักษ รงคฤทธิไกร
นางสาวมณีรัชช ลิ้นจี่
นางมณีรัตน กันหาวรรณะ
นางสาวมณีรัตน ชางทอง
นางมณีรัตน ชูชีพ
นางมณีรัตน เชนยะวณิช
นางสาวมณีรัตน ดวงปนตา
นางมณีรัตน นุมดี
นางมณีรัตน บุญเจริญ
นางสาวมณีรัตน บุบผารัตน
นางมณีรัตน ปกีรณัมกิจ
นางมณีรัตน เพ็งสลุง
นางมณีรัตน ภิญโญ
นางมณีรัตน ยี่สารพัฒน
นางมณีรัตน วุฒิสาร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๗๓๖
๑๕๗๓๗
๑๕๗๓๘
๑๕๗๓๙
๑๕๗๔๐
๑๕๗๔๑
๑๕๗๔๒
๑๕๗๔๓
๑๕๗๔๔
๑๕๗๔๕
๑๕๗๔๖
๑๕๗๔๗
๑๕๗๔๘
๑๕๗๔๙
๑๕๗๕๐
๑๕๗๕๑
๑๕๗๕๒
๑๕๗๕๓
๑๕๗๕๔
๑๕๗๕๕
๑๕๗๕๖
๑๕๗๕๗
๑๕๗๕๘
๑๕๗๕๙
๑๕๗๖๐

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางมณีรัตน สมภักดี
นางมณีรัตน สายราช
นางมณีรัตน สุไลมานดี
นางมณีรัตน หนูศักดิ์
นางมณีรัตน หลาศักดิ์
นางมณีรัตน แฮนเกตุ
นางมณีวรรณ กมลคุรุสกุล
นางสาวมณีวรรณ จันทรสรอย
นางมณีวรรณ จันทะโข
นางมณีวรรณ ธีระพงษธนากร
นางมณีวรรณ บัวพันธ
นางมณีวรรณ บุญทศ
นางมณีวรรณ พรมมณี
นางมณีวรรณ สมานทรัพย
นางมณีโสม พุทธโคตร
นางมณีอนงคกานต นิธิมณีรัตน
นางมติภา ชัยชิต
นางมธุกร ผาสีดา
นางสาวมธุรวันต พูลนุช
นางมธุริน แผลงจันทึก
นางมธุลัดดา ศรีละออน
นางมธุสร แยมพราย
นางมนชนก ทองศรี
นางมนชลัส พลลาภ
นางมนฑา สินธุชัย

๑๕๗๖๑
๑๕๗๖๒
๑๕๗๖๓
๑๕๗๖๔
๑๕๗๖๕
๑๕๗๖๖
๑๕๗๖๗
๑๕๗๖๘
๑๕๗๖๙
๑๕๗๗๐
๑๕๗๗๑
๑๕๗๗๒
๑๕๗๗๓
๑๕๗๗๔
๑๕๗๗๕
๑๕๗๗๖
๑๕๗๗๗
๑๕๗๗๘
๑๕๗๗๙
๑๕๗๘๐
๑๕๗๘๑
๑๕๗๘๒
๑๕๗๘๓
๑๕๗๘๔
๑๕๗๘๕

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางมนเฑียร ไวยนิกรณ
นางมนตทิรา ศิริรัมย
นางมนตรีรัตน แดงเหลือง
นางมนตฤดี ทองเรือง
นางสาวมนตสรัณย ทองวัฒน
นางสาวมนทกานติ ศรีแกว
นางมนทพรรณ พงษศาสตร
นางมนทราธิป อินทรก่ํา
นางสาวมนทิพย สิทธิไทย
นางสาวมนทิรา เจริญเนือง
นางสาวมนทิรา เดชชนะขจรสุข
นางมนทิรา พัวอมรพงศ
นางมนทิรา มะมวงชุม
นางมนทิรา วงศปดสา
นางมนเทียรทอง ถาแดง
นางมนธิรา เศียรสุวรรณ
นางมนพิสุทธิ์ พิทักษสันติภาพ
นางมนภัทร คงยอด
นางมนฤดี วิทยาเศรษฐกุล
สิบตํารวจโทหญิง มนวรรณ บุญศรี
นางมนศิริ แกวศรี
นางมนสิชา กิตติวินิชนันท
นางมนสิชา อติศักดิ์
นางมนสิชา อยูสุข
นางมนัชยา ชูมณี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๗๘๖
๑๕๗๘๗
๑๕๗๘๘
๑๕๗๘๙
๑๕๗๙๐
๑๕๗๙๑
๑๕๗๙๒
๑๕๗๙๓
๑๕๗๙๔
๑๕๗๙๕
๑๕๗๙๖
๑๕๗๙๗
๑๕๗๙๘
๑๕๗๙๙
๑๕๘๐๐
๑๕๘๐๑
๑๕๘๐๒
๑๕๘๐๓
๑๕๘๐๔
๑๕๘๐๕
๑๕๘๐๖
๑๕๘๐๗
๑๕๘๐๘
๑๕๘๐๙
๑๕๘๑๐

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางมนัชยา ปอมรบ
นางมนัญชยา ทัศนะ
นางมนัญชยา โสดาศรี
นางมนัญชยา หาระชัย
นางสาวมนัญญา สวนแกว
นางมนันทญา ทิพรักษ
นางมนันยา ดาสมกุล
นางมนันยา พรหมศิริ
นางมนัส อินทรละมอม
นางมนัสขวัญ รักษา
นางสาวมนัสนันท ทองศรีมัณฑนา
นางสาวมนัสนันท พุมดียิ่ง
นางมนัสนันท วงศกาฬสินธุ
นางมนัสนันท อ่ําพูล
นางมนัสพันธน อาจาริยะ
นางมนัสรี ศิริเทพวัฒนา
นางมนิดา ปกเคธาติ
นางสาวมนิต โพธิ์ศรี
นางมนิศรา สักลอ
นางมนูลา ภูชุมพล
นางมยุรฉัตร ประทิศ
นางมยุรา เครือศรี
นางมยุรา ตะไกแกว
นางมยุรา นามหงษา
นางมยุรา มีภู

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

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวมยุรา ระวิงทอง
นางมยุรา ศรีทานันท
นางมยุรี กมลรัตน
นางมยุรี กุยออน
นางมยุรี แกวตา
นางมยุรี คงแดง
นางมยุรี คําวังจันทร
นางมยุรี แคยิหวา
นางสาวมยุรี จรัญรักษ
นางมยุรี จันทรา
นางสาวมยุรี จูเภา
นางมยุรี เจนจบ
นางมยุรี ใจหาว
นางมยุรี ดวงตะวงษ
นางมยุรี ทุมทุมา
นางสาวมยุรี นาชัยสิทธิ์
นางมยุรี บํารุงถิ่น
นางสาวมยุรี บุญยิ่ง
นางมยุรี ปองคํา
นางมยุรี ปญญาเอก
นางสาวมยุรี ปานประสงค
นางสาวมยุรี พลวัฒน
นางสาวมยุรี เพ็ชรมาลัย
นางมยุรี มะเดช
นางมยุรี ฤทธิ์ศรเดช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๘๓๖
๑๕๘๓๗
๑๕๘๓๘
๑๕๘๓๙
๑๕๘๔๐
๑๕๘๔๑
๑๕๘๔๒
๑๕๘๔๓
๑๕๘๔๔
๑๕๘๔๕
๑๕๘๔๖
๑๕๘๔๗
๑๕๘๔๘
๑๕๘๔๙
๑๕๘๕๐
๑๕๘๕๑
๑๕๘๕๒
๑๕๘๕๓
๑๕๘๕๔
๑๕๘๕๕
๑๕๘๕๖
๑๕๘๕๗
๑๕๘๕๘
๑๕๘๕๙
๑๕๘๖๐

นางสาวมยุรี ลาดนาเลา
นางมยุรี วรรณโอภาส
นางมยุรี วัฒนครไพบูลย
นางมยุรี ศรชัย
นางมยุรี สนเจริญ
นางมยุรี สายืน
นางมยุรี แสงรัตนทองคํา
นางมยุรีย ศรีชมภู
นางมยุเรศ ชัยชนะ
นางสาวมยุเรศ ตรีเภรี
นางมรกต บูรณศาสตร
นางสาวมรกต โพธิ์พะเนาว
นางมรรษมน อินทรชวย
นางมรินทร ขําศรี
นางมล สมภูเวช
นางมลฑา กิ่งบู
นางมลฑา ศรีเสริม
นางมลทา ทรงศรี
นางมลทิพ โชติรัตน
นางมลทิพย ทองสุข
นางมลทิพย พงศอินทร
นางมลทิรา คลายคลึง
นางมลทิรา แสนเทพ
นางมลทิรา เอมกลาง
นางมลระวี ปานทอง

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๘๖๑
๑๕๘๖๒
๑๕๘๖๓
๑๕๘๖๔
๑๕๘๖๕
๑๕๘๖๖
๑๕๘๖๗
๑๕๘๖๘
๑๕๘๖๙
๑๕๘๗๐
๑๕๘๗๑
๑๕๘๗๒
๑๕๘๗๓
๑๕๘๗๔
๑๕๘๗๕
๑๕๘๗๖
๑๕๘๗๗
๑๕๘๗๘
๑๕๘๗๙
๑๕๘๘๐
๑๕๘๘๑
๑๕๘๘๒
๑๕๘๘๓
๑๕๘๘๔
๑๕๘๘๕

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางมลรัก แกวพันตา
นางมลฤดี เวียงทอง
นางมลฤดี โสภานุสนธิ์
นางมลวิภา เจียมเจริญกุล
นางมลิดา ดลเอี่ยม
นางมลิวรรณ ตนพนม
นางมลิวรรณ โนตศิริ
นางมลิวรรณ บุญจริง
นางมลิวรรณ สุวรรณศรี
นางสาวมลิวรรณ หามทอง
นางมลิวรรณ เมืองมูล
นางมลิวัล อินทรสุภา
นางมลิวัลย กิ่งกาญจนโรจน
นางสาวมลิวัลย ธรรมศร
นางมลิวัลย บุญลี่
นางมลิวัลย พัฒนศิริ
นางสาวมลิวัลย สินธุบุญ
นางมลิวัลย สุวรรณศรี
นางมวลตรา สิงหอร
นางมะณี ชัยสอน
นางมะณี เซะวิเศษ
นางมะนิตย กัญญาสิทธิ์
นางมะโน อินทรเจริญ
นางมะยุรี เจริญราษฎร
นางสาวมะยุรี เย็นสําราญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๘๘๖
๑๕๘๘๗
๑๕๘๘๘
๑๕๘๘๙
๑๕๘๙๐
๑๕๘๙๑
๑๕๘๙๒
๑๕๘๙๓
๑๕๘๙๔
๑๕๘๙๕
๑๕๘๙๖
๑๕๘๙๗
๑๕๘๙๘
๑๕๘๙๙
๑๕๙๐๐
๑๕๙๐๑
๑๕๙๐๒
๑๕๙๐๓
๑๕๙๐๔
๑๕๙๐๕
๑๕๙๐๖
๑๕๙๐๗
๑๕๙๐๘
๑๕๙๐๙
๑๕๙๑๐

นางมะราตรี พันธุสีเลา
นางมะรีจันทร สังหมื่นเหมา
นางมะลัยทอง ดวงตา
นางมะลิ กองธรรม
นางสาวมะลิ เกรียงไกรวรรณ
นางมะลิ ขัมภรัตน
นางมะลิ เตียวเจริญ
นางสาวมะลิ บุญชู
นางมะลิ พงศพันธไพบูลย
นางมะลิ เมธีธัญญลักษณ
นางมะลิ ลี้สกุล
นางมะลิ โลหะมาศ
นางมะลิ หลักคํา
นางมะลิ หาธรรม
นางมะลิ อินทรอํานวย
นางมะลิจันทร โคตรลาคํา
นางสาวมะลิดา ประทุม
นางมะลิทอง เอกพันธ
นางมะลินา โคตรวงษา
นางมะลิวรรณ แตงศรี
นางมะลิวรรณ พงษเพียจันทร
นางมะลิวรรณ ศรีสิทธิสกุล
นางมะลิวัน เพ็ชรทอง
นางสาวมะลิวัน มาเหงา
นางมะลิวัลย เกลียดความชั่ว

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๙๑๑
๑๕๙๑๒
๑๕๙๑๓
๑๕๙๑๔
๑๕๙๑๕
๑๕๙๑๖
๑๕๙๑๗
๑๕๙๑๘
๑๕๙๑๙
๑๕๙๒๐
๑๕๙๒๑
๑๕๙๒๒
๑๕๙๒๓
๑๕๙๒๔
๑๕๙๒๕
๑๕๙๒๖
๑๕๙๒๗
๑๕๙๒๘
๑๕๙๒๙
๑๕๙๓๐
๑๕๙๓๑
๑๕๙๓๒
๑๕๙๓๓
๑๕๙๓๔
๑๕๙๓๕

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางมะลิวัลย ขมิ้นเครือ
นางมะลิวัลย เขื่อนศิริ
นางมะลิวัลย ทองกุล
นางมะลิวัลย ทาโบราณ
นางมะลิวัลย นฤวรนนท
นางมะลิวัลย พลทอง
นางมะลิวัลย แรมฤทธิ์
นางสาวมะลิวัลย เลี้ยงศิริ
นางมะลิวัลย ศิริสุทธิ์
นางสาวมะลิวัลย เสนาพรม
นางมะลิวัลย เอมโอฐ
นางมัจทรี รอดภัย
นางมัฒนา จึงวัฒนาวงค
นางมัณฑนา แกนจันทร
นางมัณฑนา คลองดี
นางสาวมัณฑนา ชุมวงศ
นางมัณฑนา ทวีผล
นางสาวมัณฑนา ไทยแท
นางมัณฑนา บัวประเสริฐ
นางมัณฑนา บุรัมยนิธิโชติ
นางมัณฑนา ปตรัตน
นางมัณฑนา ปมปา
นางมัณฑนา รอทอง
นางมัณฑนา รุงเรือง
นางมัณฑนา ศรีคําภา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๙๓๖
๑๕๙๓๗
๑๕๙๓๘
๑๕๙๓๙
๑๕๙๔๐
๑๕๙๔๑
๑๕๙๔๒
๑๕๙๔๓
๑๕๙๔๔
๑๕๙๔๕
๑๕๙๔๖
๑๕๙๔๗
๑๕๙๔๘
๑๕๙๔๙
๑๕๙๕๐
๑๕๙๕๑
๑๕๙๕๒
๑๕๙๕๓
๑๕๙๕๔
๑๕๙๕๕
๑๕๙๕๖
๑๕๙๕๗
๑๕๙๕๘
๑๕๙๕๙
๑๕๙๖๐

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางมัณฑนา อนุสกุลจันทรพานิช
นางมัณฑริกา ประดิษฐแทน
นางมัณตรีณี ยังถิน
นางมัณทนา ดีมงคล
นางมัตติกา มณีวุฒิวรสกุล
นางมัทนา ทองนอก
นางมัทนา ประจํา
นางมัทนา วงศสิทธิ์
นางสาวมัทนา ศรีสมร
นางมันทนา ผุยผัน
นางมัยรัตน อาทวัง
นางมัลลิกา กองแกว
นางมัลลิกา การุญ
นางมัลลิกา แกววิเศษ
นางมัลลิกา คงเกตุ
นางมัลลิกา นามปญญา
นางมัลลิกา ปญญาวชิรพงษ
นางสาวมัลลิกา ปานสมพงษ
นางมัลลิกา พิทักษวงศ
นางมัลลิกา เพาะเจริญ
นางมัลลิกา แสนประสิทธิ์
นางมัลลิกา อรัญศรี
นางมัลลิกา อัยจักร
นางมาฆะศิริ สิทธิมงคล
นางมาณิช ลาภถึง

๑๕๙๖๑
๑๕๙๖๒
๑๕๙๖๓
๑๕๙๖๔
๑๕๙๖๕
๑๕๙๖๖
๑๕๙๖๗
๑๕๙๖๘
๑๕๙๖๙
๑๕๙๗๐
๑๕๙๗๑
๑๕๙๗๒
๑๕๙๗๓
๑๕๙๗๔
๑๕๙๗๕
๑๕๙๗๖
๑๕๙๗๗
๑๕๙๗๘
๑๕๙๗๙
๑๕๙๘๐
๑๕๙๘๑
๑๕๙๘๒
๑๕๙๘๓
๑๕๙๘๔
๑๕๙๘๕

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางมาณุ เทพกรม
นางสาวมาดี ธรรมสุนทร
นางมาดี ศรนรายณ
นางสาวมาติกา กันตกวี
นางมาธิป สิริวิบูลยโกวิท
นางมานิดา กรดเต็ม
นางมานิดา ไชยศิริ
นางสาวมานิดา อินทรียมีศักดิ์
นางมานิตย ทองเฟอง
นางมานิตย อุปนันไชย
นางมานิตา ศรีนาค
นางสาวมานี โพธิ์ทอง
นางสาวมานี อีหมั่น
นางมายุรี ทัศญาณ
นางมารยาท กลิ่นจันทร
นางมารยาท แกวการไร
นางมารศรี จุระยา
นางมารศรี ทองยศ
นางมารศรี ภิรมยไกรภักดิ์
นางสาวมารศรี ภุมรินทร
นางมารศรี รวมสุข
นางมารศรี สถาพรจิตรกุล
นางมารศรี สุขบัติ
นางสาวมาริน สุขสําราญ
นางสาวมารินทร ประชาชน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๙๘๖
๑๕๙๘๗
๑๕๙๘๘
๑๕๙๘๙
๑๕๙๙๐
๑๕๙๙๑
๑๕๙๙๒
๑๕๙๙๓
๑๕๙๙๔
๑๕๙๙๕
๑๕๙๙๖
๑๕๙๙๗
๑๕๙๙๘
๑๕๙๙๙
๑๖๐๐๐
๑๖๐๐๑
๑๖๐๐๒
๑๖๐๐๓
๑๖๐๐๔
๑๖๐๐๕
๑๖๐๐๖
๑๖๐๐๗
๑๖๐๐๘
๑๖๐๐๙
๑๖๐๑๐

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมารินทร ปนบัว
นางมารินทร สามล
นางมาริสา ตั้งสุขสันต
นางมาริสา วิเชียรโชติ
นางมารีย ประเสริฐทรัพย
นางสาวมาเรียม เจะดามัน
นางมาเรียม ทวมกลาง
นางมาเรียม โรจนาวี
นางมาลัย กระจางยุทธ
นางมาลัย จิ๋วเจริญ
นางมาลัย เจือมประโคน
นางมาลัย ไฉนวงษ
นางมาลัย เดชดาน
นางมาลัย ตอนแกว
นางมาลัย เทียมวงศ
นางมาลัย บุณยานุเคราะห
นางมาลัย ปลดปลิด
นางมาลัย ลักษณะถาวร
นางมาลัย ลังวาลยวงศ
นางมาลัย สุปฏิ
นางมาลัยพร กันธิยา
นางมาลัยพร ทองสีเขม
นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นางสาวมาลา ภาคาทิน
นางสาวมาลาตี สัตตบุศย

๑๖๐๑๑
๑๖๐๑๒
๑๖๐๑๓
๑๖๐๑๔
๑๖๐๑๕
๑๖๐๑๖
๑๖๐๑๗
๑๖๐๑๘
๑๖๐๑๙
๑๖๐๒๐
๑๖๐๒๑
๑๖๐๒๒
๑๖๐๒๓
๑๖๐๒๔
๑๖๐๒๕
๑๖๐๒๖
๑๖๐๒๗
๑๖๐๒๘
๑๖๐๒๙
๑๖๐๓๐
๑๖๐๓๑
๑๖๐๓๒
๑๖๐๓๓
๑๖๐๓๔
๑๖๐๓๕

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางมาลาศรี อภัยจิตต
นางมาลิณี ตาหลา
นางมาลิณี พูลศรี
นางมาลิน จันทรแสง
นางมาลินี เจนจิตรศิลป
นางมาลินี บุญมีโชติ
นางมาลินี พัวตระกุล
นางสาวมาลินี พิทักษเสาวภาพ
นางมาลินี ภูริธร
นางมาลินี มหาวีโร
นางสาวมาลินี มังคะโล
นางมาลินี มูระวงษ
นางมาลินี ระถี
นางมาลินี วงษคํา
นางมาลินี วรสันต
นางมาลินี ศรีประเสริฐ
นางสาวมาลินี ศรีสุขา
นางมาลินี แสงสุข
นางมาลินี หาดทวายกาญจน
นางมาลิวรรณ บุญญานุวัตร
นางสาวมาลี คลองธัญกรณ
นางสาวมาลี ชูพราหมณ
นางมาลี โชติชัย
นางมาลี เทือกสุบรรณ
นางมาลี ธรรมเมือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๐๓๖
๑๖๐๓๗
๑๖๐๓๘
๑๖๐๓๙
๑๖๐๔๐
๑๖๐๔๑
๑๖๐๔๒
๑๖๐๔๓
๑๖๐๔๔
๑๖๐๔๕
๑๖๐๔๖
๑๖๐๔๗
๑๖๐๔๘
๑๖๐๔๙
๑๖๐๕๐
๑๖๐๕๑
๑๖๐๕๒
๑๖๐๕๓
๑๖๐๕๔
๑๖๐๕๕
๑๖๐๕๖
๑๖๐๕๗
๑๖๐๕๘
๑๖๐๕๙
๑๖๐๖๐

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมาลี นามออน
นางมาลี บุญเทพ
นางมาลี ปญญาวอง
นางมาลี พูลสวัสดิ์
นางมาลี ราชภิรมย
นางมาลี สาลัง
นางมาลี แสงชาลี
นางสาวมาลี แหยมเกตุ
นางมาลีพันธุ ภูมา
นางมาลีรัตน นารินรักษ
นางสาวมาลีรัตน มะลิปา
นางมาลีวรรณ มณีโชติ
นางมาลีวัลย เปรมปาน
นางมาสกะ ตาเยะ
นางมิ่งขวัญ ขาวดี
นางมิ่งขวัญ จําปาเรือง
นางสาวมิ่งขวัญ จุติปญจพรกุล
นางมิ่งขวัญ ศรีสนธิ์
นางมิ่งขวัญ สุขสุวรรณ
นางมิตธิดา ปางชาติ
นางสาวมิตรธิดา ศรีประทุมวงศ
นางมิตรศิลป คณาบุตร
นางมินดี วงศพนาวัลย
นางมินตรา ขําทวี
นางมินตรา ใจกลา

๑๖๐๖๑
๑๖๐๖๒
๑๖๐๖๓
๑๖๐๖๔
๑๖๐๖๕
๑๖๐๖๖
๑๖๐๖๗
๑๖๐๖๘
๑๖๐๖๙
๑๖๐๗๐
๑๖๐๗๑
๑๖๐๗๒
๑๖๐๗๓
๑๖๐๗๔
๑๖๐๗๕
๑๖๐๗๖
๑๖๐๗๗
๑๖๐๗๘
๑๖๐๗๙
๑๖๐๘๐
๑๖๐๘๑
๑๖๐๘๒
๑๖๐๘๓
๑๖๐๘๔
๑๖๐๘๕

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางมินทมันตา เลิศโชติพันธุ
นางมินา อาญาพิทักษ
นางสาวมิเรียม ซุนสุวรรณ
นางสาวมีนา ศรีกุลวงศ
นางมุกดา โชติธรรม
นางมุกดา ตั้งจิต
นางมุกดา พลนาค
นางมุกดา แพงคําฮัก
นางมุกดา โพธิ์นิล
นางมุกดา ลิ้มอัครอังกูร
นางมุกดา ศรีมามาศ
นางสาวมุกดา สะเอียบคง
นางมุกดา สุวรรณกลาง
นางสาวมุกดา อินลือ
นางมุกดา เอี่ยมยัง
นางมุทวรี โพธิ์งาม
นางมุนีพร สมานมิตร
นางเมตตา ชายหาด
นางสาวเมตตา ชูเชิด
นางเมตตา ซองศิริ
นางเมตตา ทาทาหวา
นางเมตตา บิลสุริยะ
นางเมตตา พงศสุวรรณ
นางสาวเมตตา พยัฆศิริ
นางเมตตา พระเพ็ชร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๐๘๖
๑๖๐๘๗
๑๖๐๘๘
๑๖๐๘๙
๑๖๐๙๐
๑๖๐๙๑
๑๖๐๙๒
๑๖๐๙๓
๑๖๐๙๔
๑๖๐๙๕
๑๖๐๙๖
๑๖๐๙๗
๑๖๐๙๘
๑๖๐๙๙
๑๖๑๐๐
๑๖๑๐๑
๑๖๑๐๒
๑๖๑๐๓
๑๖๑๐๔
๑๖๑๐๕
๑๖๑๐๖
๑๖๑๐๗
๑๖๑๐๘
๑๖๑๐๙
๑๖๑๑๐

นางเมตตา ภัทรธํารง
นางสาวเมตตา ภัทรวงศา
นางเมตตา ศรีเกื้อกลิ่น
นางเมตตา ศรีวิชัย
นางเมตตา สมใจเพ็ง
นางเมตตา สอนเสนา
นางเมตตา แสงหนอ
นางเมทินี บุญชัย
นางเมทินี หลวงเทพ
นางสาวเมธวี ดอกชะเอม
นางเมธาพร เบลีย
นางเมธาพร ศรเสนา
นางเมธาพร อามาตยวงค
นางสาวเมธาวี เผื่อแผ
นางเมธินา ศิริสาคร
นางสาวเมธินี ปุณฑริกาภา
นางเมธินี สุวรรณภาพ
นางเมธี ทะลิ
นางเมษยา ภิรมยไกรภักดิ์
นางเมษา ทิพยพงศทอง
นางสาวแมนมาศ เกาพิมาย
นางแมนมาศ สารสวัสดิ์
นางโมลี หาญสงคราม
นางโมฬี อภิวงคงาม
นางสาวไมตรี มั่นทรัพย

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๑๑๑
๑๖๑๑๒
๑๖๑๑๓
๑๖๑๑๔
๑๖๑๑๕
๑๖๑๑๖
๑๖๑๑๗
๑๖๑๑๘
๑๖๑๑๙
๑๖๑๒๐
๑๖๑๒๑
๑๖๑๒๒
๑๖๑๒๓
๑๖๑๒๔
๑๖๑๒๕
๑๖๑๒๖
๑๖๑๒๗
๑๖๑๒๘
๑๖๑๒๙
๑๖๑๓๐
๑๖๑๓๑
๑๖๑๓๒
๑๖๑๓๓
๑๖๑๓๔
๑๖๑๓๕

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวไมตรี มุสิกวงศ
นางไมตรี สายเสมา
นางยมนา จิตรใจ
นางสาวยลชา เผื่อนยิ่งยงค
นางยวงพร ศิริทองสุข
นางยวนจิตร ปราสาร
นางยศศิณี สงวนศักดิ์
นางยศสุภา มาคํา
นางยสินทรา ทองวิเศษ
นางยอดกุศล ศรีทัน
นางสาวยอดขวัญ เขตใหญ
นางยอดขวัญ หวยสูงเนิน
นางยอแสง ปรัสพันธ
นางยัยนับ เด็งมายอ
นางยาใจ สมบัติมี
นางยามีละ สาและ
นางสาวยามีละ หะยีหะมะ
นางยินดี ขันบุตร
นางยินดี เขียวคลาย
นางยินดี จุลศักดิ์
นางยินดี ธรฤทธิ์
นางยินดี นิลแกว
นางยินดี บัวผัน
นางสาวยินดี ปานรุง
นางยินดี เผาสอน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๑๓๖
๑๖๑๓๗
๑๖๑๓๘
๑๖๑๓๙
๑๖๑๔๐
๑๖๑๔๑
๑๖๑๔๒
๑๖๑๔๓
๑๖๑๔๔
๑๖๑๔๕
๑๖๑๔๖
๑๖๑๔๗
๑๖๑๔๘
๑๖๑๔๙
๑๖๑๕๐
๑๖๑๕๑
๑๖๑๕๒
๑๖๑๕๓
๑๖๑๕๔
๑๖๑๕๕
๑๖๑๕๖
๑๖๑๕๗
๑๖๑๕๘
๑๖๑๕๙
๑๖๑๖๐

นางสาวยินดี พรมชูแกว
นางยินดี โภชนุกูล
นางสาวยินดี สันติสุขกุล
นางยินดี หลินหะตระกูล
นางยิ้มศรี เมืองเหลือ
นางยี่สุน แสนโสภาวัน
นางยุกฟา พวงธรรม
นางยุคลธร ถ้ํากลาง
นางยุคลธร เนตรสูงเนิน
นางสาวยุคลธร มงคลคํา
นางยุดา พลธรรม
นางยุดา สัพโส
นางยุทัยทิพย ชาครนิธิพงศ
นางยุทิพร แกวขวัญ
นางยุบล บุญอินทร
นางยุพดี คําลือ
นางสาวยุพดี บุณฑริกมาศ
นางยุพดี พรหมทา
นางสาวยุพดี พัวพันธพงศ
นางยุพดี มีแกว
นางยุพดี วสุลีวรรณ
นางยุพดี สิทธิศักดิ์
นางยุพดี ออนฤทธิ์
นางยุพยง สงยอด
นางสาวยุพยงค กลั่นประเสริฐ

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๑๖๑
๑๖๑๖๒
๑๖๑๖๓
๑๖๑๖๔
๑๖๑๖๕
๑๖๑๖๖
๑๖๑๖๗
๑๖๑๖๘
๑๖๑๖๙
๑๖๑๗๐
๑๖๑๗๑
๑๖๑๗๒
๑๖๑๗๓
๑๖๑๗๔
๑๖๑๗๕
๑๖๑๗๖
๑๖๑๗๗
๑๖๑๗๘
๑๖๑๗๙
๑๖๑๘๐
๑๖๑๘๑
๑๖๑๘๒
๑๖๑๘๓
๑๖๑๘๔
๑๖๑๘๕

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางยุพยงค ทิพยสุขุม
นางสาวยุพยงค พานิชกุล
นางยุพยงค ศรีนวล
นางยุพเยาว ทรงสบาย
นางยุพเรศ จิตรปลื้ม
นางยุพเรศ ไชยอาย
นางยุพล ชูแกว
นางสาวยุพา แกวหนูนวล
นางสาวยุพา คงกระพันธ
นางยุพา เคนดา
นางสาวยุพา เงินเมือง
นางยุพา ชูเนตร
นางยุพา ซื่อสัตย
นางยุพา แดงฉ่ํา
นางยุพา ตัดพุดซา
นางยุพา ตาลสุก
นางสาวยุพา ธาตรีอุดม
นางยุพา ปรีมาท
นางสาวยุพา ผิวบาง
นางยุพา พิทักษวงศ
นางยุพา เฟองโชติการ
นางสาวยุพา ยอดวัน
นางยุพา เวียงกมล อัดโดดดร
นางยุพา ศิริรุงวัฒนชัย
นางยุพา สมบุญมี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๑๘๖
๑๖๑๘๗
๑๖๑๘๘
๑๖๑๘๙
๑๖๑๙๐
๑๖๑๙๑
๑๖๑๙๒
๑๖๑๙๓
๑๖๑๙๔
๑๖๑๙๕
๑๖๑๙๖
๑๖๑๙๗
๑๖๑๙๘
๑๖๑๙๙
๑๖๒๐๐
๑๖๒๐๑
๑๖๒๐๒
๑๖๒๐๓
๑๖๒๐๔
๑๖๒๐๕
๑๖๒๐๖
๑๖๒๐๗
๑๖๒๐๘
๑๖๒๐๙
๑๖๒๑๐

นางยุพา สมบูรณแกว
นางยุพา สัสดีแพง
นางยุพา สิทธิประเวช
นางยุพา สุนทรีมณีกริช
นางยุพา อนงาม
นางยุพาพร ขําดํารงเกียรติ
นางยุพาพร นิราศภัย
นางยุพาพร ปะนันโต
นางยุพาพร มหาโยธี
นางยุพาพร สมัครเขตรการ
นางยุพาพร อาษาสนา
นางยุพาพรรณ เกิดเพชร
นางยุพาพรรณ สีมะฆะ
นางสาวยุพาภรณ สังขดวง
นางยุพารัตน คําลาน
นางยุพาลัย เพ็ชเมือง
นางยุพาวดี กองเสียง
นางยุพาวดี อภิภัชผองใส
นางยุพาวรรณ เพ็ชรโต
นางยุพิณ กลัดลอม
นางยุพิณ ศรีสุนาครัว
นางยุพิน กองสี
นางยุพิน กองเสียงสังข
นางยุพิน เกื้อลาย
นางสาวยุพิน ไกรทองศุกร

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๒๑๑
๑๖๒๑๒
๑๖๒๑๓
๑๖๒๑๔
๑๖๒๑๕
๑๖๒๑๖
๑๖๒๑๗
๑๖๒๑๘
๑๖๒๑๙
๑๖๒๒๐
๑๖๒๒๑
๑๖๒๒๒
๑๖๒๒๓
๑๖๒๒๔
๑๖๒๒๕
๑๖๒๒๖
๑๖๒๒๗
๑๖๒๒๘
๑๖๒๒๙
๑๖๒๓๐
๑๖๒๓๑
๑๖๒๓๒
๑๖๒๓๓
๑๖๒๓๔
๑๖๒๓๕

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางยุพิน ขันธวิชัย
นางยุพิน ขุนทอง
นางยุพิน คําตัน
นางสาวยุพิน คําพวง
นางยุพิน โคตรชมภู
นางยุพิน งามนา
นางยุพิน ชัยกิจ
นางยุพิน ชัยชนะ
นางยุพิน ชัยนันตา
นางยุพิน โชติกาญจน
นางยุพิน ดวงแพงมาศ
นางยุพิน ดิษฐพริ้ม
นางยุพิน แดงหนูงาม
นางยุพิน ตีคลี
นางสาวยุพิน ทับเอี่ยม
นางยุพิน ธนธรรมพิทักษ
นางยุพิน นิ่มกระโทก
นางยุพิน บุญเลิศ
นางสาวยุพิน บุญวิเศษ
นางยุพิน บุบผาวรรณา
นางยุพิน พรมใจสา
นางยุพิน พรหมพิทักษ
นางสาวยุพิน พรหมเสน
นางยุพิน พวงคํา
นางยุพิน พืชนุกูล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๒๓๖
๑๖๒๓๗
๑๖๒๓๘
๑๖๒๓๙
๑๖๒๔๐
๑๖๒๔๑
๑๖๒๔๒
๑๖๒๔๓
๑๖๒๔๔
๑๖๒๔๕
๑๖๒๔๖
๑๖๒๔๗
๑๖๒๔๘
๑๖๒๔๙
๑๖๒๕๐
๑๖๒๕๑
๑๖๒๕๒
๑๖๒๕๓
๑๖๒๕๔
๑๖๒๕๕
๑๖๒๕๖
๑๖๒๕๗
๑๖๒๕๘
๑๖๒๕๙
๑๖๒๖๐

นางยุพิน มานพ
นางสาวยุพิน มาลาพันธ
นางยุพิน รัตนสุวรรณ
นางยุพิน วังจีน
นางยุพิน ศรฉัตรารักษ
นางยุพิน ศรีธนานันท
นางยุพิน ศรีมันตะ
นางยุพิน ศรีสิทธิ์
นางยุพิน สรอยสวิง
นางสาวยุพิน สุขะบุญพันธ
นางยุพิน เสาจู
นางยุพิน หงษทอง
นางยุพิน หงสสิริ
นางสาวยุพิน หวังผล
นางยุพิน หอมสุข
นางยุพิน อินทรวิสูตร
นางสาวยุพิน เอียยะบุตร
นางยุพินธ บุญเทพ
นางยุพี คันศร
นางยุพี ภิรมย
นางยุเพียรพร พงษสังกา
นางยุภา แซลิ่ม
นางยุภา ทิพยพันธ
นางยุภา นิยมวงศ
นางยุภา มิตรสันเทียะ

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๒๖๑
๑๖๒๖๒
๑๖๒๖๓
๑๖๒๖๔
๑๖๒๖๕
๑๖๒๖๖
๑๖๒๖๗
๑๖๒๖๘
๑๖๒๖๙
๑๖๒๗๐
๑๖๒๗๑
๑๖๒๗๒
๑๖๒๗๓
๑๖๒๗๔
๑๖๒๗๕
๑๖๒๗๖
๑๖๒๗๗
๑๖๒๗๘
๑๖๒๗๙
๑๖๒๘๐
๑๖๒๘๑
๑๖๒๘๒
๑๖๒๘๓
๑๖๒๘๔
๑๖๒๘๕

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางยุภาพร ผลสวาง
นางสาวยุภาพร สิทธิมาตย
นางยุภาภรณ วงศศิริ
นางสาวยุภาภรณ อาวรณ
นางยุภารัก จุยเดช
นางยุภาวดี พลเยี่ยม
นางยุภาวดี สายแดง
นางยุภาวรรณ นุสันรัมย
นางยุภาศรี รักไทย
นางยุรา อิทธิอํานวยพันธุ
นางยุราณี ยอดขาว
นางยุราวัลภ ศิริอนันตโสภา
นางยุวฎี เตจะ
นางสาวยุวณี ครองสนั่น
นางยุวดี คงจร
นางยุวดี จันทเจริญพงศ
นางยุวดี จีนเมือง
นางสาวยุวดี ตุมกระทึก
นางยุวดี นันบุรมย
นางยุวดี บัวสาย
นางยุวดี บุญแสนแผน
นางสาวยุวดี เปาอินทร
นางยุวดี แปงสนิท
นางยุวดี พันธแกน
นางสาวยุวดี พุทสอน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๒๘๖
๑๖๒๘๗
๑๖๒๘๘
๑๖๒๘๙
๑๖๒๙๐
๑๖๒๙๑
๑๖๒๙๒
๑๖๒๙๓
๑๖๒๙๔
๑๖๒๙๕
๑๖๒๙๖
๑๖๒๙๗
๑๖๒๙๘
๑๖๒๙๙
๑๖๓๐๐
๑๖๓๐๑
๑๖๓๐๒
๑๖๓๐๓
๑๖๓๐๔
๑๖๓๐๕
๑๖๓๐๖
๑๖๓๐๗
๑๖๓๐๘
๑๖๓๐๙
๑๖๓๑๐

นางยุวดี แพนพา
นางยุวดี ภูพนม
นางยุวดี ราชอุดม
นางยุวดี ศิริเม็งราช
นางยุวดี สงตาล
นางยุวดี สุดเสนห
นางสาวยุวดี สุพรรณโมกข
นางยุวดี อินทรยิ้ม
นางยุวนิต พงศประยูร
นางสาวยุวนุช ปกษิณ
นางยุวนุช สมศรี
นางสาวยุวพิศ ปจมนตรี
นางสาวยุวภาภรณ จิตจักร
นางสาวยุวมาตย ทวิลา
นางยุวเรศ ราชานนท
นางยุวากร เมืองสุวรรณ
นางยูนัยนะ ปูเตะ
นางเย็นจิต เพ็งพงศา
นางเย็นจิตร เพชรกาฬ
นางเย็นจิตร วงศพิทักษ
นางเย็นจิตร ศรีราม
นางเย็นใจ วงษศิริ
นางเย็นฤดี ศรีสรอย
นางเยาวดี ทองไฝ
นางเยาวดี บุญลอม

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๓๑๑
๑๖๓๑๒
๑๖๓๑๓
๑๖๓๑๔
๑๖๓๑๕
๑๖๓๑๖
๑๖๓๑๗
๑๖๓๑๘
๑๖๓๑๙
๑๖๓๒๐
๑๖๓๒๑
๑๖๓๒๒
๑๖๓๒๓
๑๖๓๒๔
๑๖๓๒๕
๑๖๓๒๖
๑๖๓๒๗
๑๖๓๒๘
๑๖๓๒๙
๑๖๓๓๐
๑๖๓๓๑
๑๖๓๓๒
๑๖๓๓๓
๑๖๓๓๔
๑๖๓๓๕

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเยาวดี เล็กกุล
นางเยาวดี ศักดิ์แกว
นางสาวเยาวนา ชางประดิษฐ
นางสาวเยาวนาถ บุญลพ
นางสาวเยาวนารต วีระนนท
นางเยาวนิต ไชยวงษ
นางเยาวพา ทองแยม
นางเยาวพา ยุทธแสน
นางเยาวภา ไชยเชษฐ
นางเยาวภา ประเสริฐศรี
นางเยาวภา มารวย
นางเยาวภา สมานชาติ
นางสาวเยาวมาลย จีนทอง
นางเยาวมาลย มะเดโช
นางเยาวมาลย ละอองนวล
นางเยาวรักษ ศรีบุญเรือง
นางเยาวรัตน ชุมภูจันทร
นางเยาวรัตน พุทธสรณ
นางเยาวรัตน พูลเมือง
นางสาวเยาวรัตน โพธิ์ทอง
นางเยาวรี ปรังประโคน
นางเยาวรี หมันเละ
นางสาวเยาวเรช หมูดี
นางสาวเยาวเรศ กุลวิทย
วาที่รอยตรีหญิง เยาวเรศ บุญเลิศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๓๓๖
๑๖๓๓๗
๑๖๓๓๘
๑๖๓๓๙
๑๖๓๔๐
๑๖๓๔๑
๑๖๓๔๒
๑๖๓๔๓
๑๖๓๔๔
๑๖๓๔๕
๑๖๓๔๖
๑๖๓๔๗
๑๖๓๔๘
๑๖๓๔๙
๑๖๓๕๐
๑๖๓๕๑
๑๖๓๕๒
๑๖๓๕๓
๑๖๓๕๔
๑๖๓๕๕
๑๖๓๕๖
๑๖๓๕๗
๑๖๓๕๘
๑๖๓๕๙
๑๖๓๖๐

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางเยาวเรศ ปริวันตา
นางเยาวเรศ รอดมวง
นางเยาวเรศ วันอิน
นางเยาวเรศ ศรีจันทร
นางเยาวเรศ ศรีมงคล
นางเยาวเรศ สารพิชญ
นางเยาวเรศ สุริโย
นางสาวเยาวลักษณ กระจางศรี
นางเยาวลักษณ กระฐินหอม
นางเยาวลักษณ จันทรศิลา
นางเยาวลักษณ จินตนสถิตย
นางเยาวลักษณ ชัยทัด
นางเยาวลักษณ ทองวรรณ
นางเยาวลักษณ นอยมิ่ง
นางสาวเยาวลักษณ ประวาฬ
นางเยาวลักษณ ปรุงแตงกิจ
นางเยาวลักษณ พองนวล
นางเยาวลักษณ พันกลั่น
นางเยาวลักษณ พิเชฐโสภณ
นางสาวเยาวลักษณ มะลาหอม
นางเยาวลักษณ มุลเมือง
นางเยาวลักษณ รองพืช
นางเยาวลักษณ เรืองรอง
นางสาวเยาวลักษณ เล็กทาไม
นางเยาวลักษณ วรินทรเวช

๑๖๓๖๑
๑๖๓๖๒
๑๖๓๖๓
๑๖๓๖๔
๑๖๓๖๕
๑๖๓๖๖
๑๖๓๖๗
๑๖๓๖๘
๑๖๓๖๙
๑๖๓๗๐
๑๖๓๗๑
๑๖๓๗๒
๑๖๓๗๓
๑๖๓๗๔
๑๖๓๗๕
๑๖๓๗๖
๑๖๓๗๗
๑๖๓๗๘
๑๖๓๗๙
๑๖๓๘๐
๑๖๓๘๑
๑๖๓๘๒
๑๖๓๘๓
๑๖๓๘๔
๑๖๓๘๕

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเยาวลักษณ ศรีนวล
นางเยาวลักษณ ศอวิหค
นางเยาวลักษณ เสียงสนั่น
นางเยาวลักษณ หาญลํายวง
นางสาวเยาวลักษณ อินถา
นางเยาวลักษณ อินทรวิเศษ
นางเยาวลักษณ อึงสวัสดิ์
นางเยี่ยมเดือน เปรมบุญ
นางเยี่ยมลักษณ อาจมิตร
นางโยทะกา ศรสง
นางสาวโยภา ศรีงาม
นางสาวใยรัก ประจักษวงศ
นางรจนา กรแกว
นางสาวรจนา ขอรม
นางรจนา คําแกว
นางสาวรจนา คุมทรัพย
นางสาวรจนา จิระเดชประไพ
นางรจนา แจงทอง
นางรจนา ตันติวิเชียร
นางรจนา ทองประดับ
นางรจนา เทพกร
นางรจนา ธงชัย
นางรจนา ปสุตนาวิน
นางรจนา พรมนนท
นางรจนา มากแสน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๓๘๖
๑๖๓๘๗
๑๖๓๘๘
๑๖๓๘๙
๑๖๓๙๐
๑๖๓๙๑
๑๖๓๙๒
๑๖๓๙๓
๑๖๓๙๔
๑๖๓๙๕
๑๖๓๙๖
๑๖๓๙๗
๑๖๓๙๘
๑๖๓๙๙
๑๖๔๐๐
๑๖๔๐๑
๑๖๔๐๒
๑๖๔๐๓
๑๖๔๐๔
๑๖๔๐๕
๑๖๔๐๖
๑๖๔๐๗
๑๖๔๐๘
๑๖๔๐๙
๑๖๔๑๐

นางรจนา เลาสุริพงศ
นางสาวรจนา วงศเพ็ชรศรี
นางสาวรจนา สิมลี
นางรจนา โอภาส
นางรจนาพร รูปแกว
นางสาวรจนารถ เชาวฉลาด
นางสาวรชฏ นิเรียงรัมย
นางรชนีกร ระฟา
นางรชยา ฉั่วตระกูล
นางรชยา สิงหโตทอง
นางรณางค ลานขามปอม
นางสาวรณิดา อินนุพัฒน
นางรณิวัลย คําโท
นางรดา ฉายผาด
นางรดา ไฝเอย
นางสาวรดาการ ปรางสุข
นางรดาทิพย อยูสุข
นางรดาพัชร ไทยทวี
นางรดาภัค สุริยะฉัตร
นางสาวรตนพร ศรีสะอาด
นางรตวรรณ ทองไมตรี
นางรติกร วงศพยัคฆ
นางรติกร ศิริแจม
นางรติกรณ แสบงบาล
นางรติกานต คักกันหา

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๔๑๑
๑๖๔๑๒
๑๖๔๑๓
๑๖๔๑๔
๑๖๔๑๕
๑๖๔๑๖
๑๖๔๑๗
๑๖๔๑๘
๑๖๔๑๙
๑๖๔๒๐
๑๖๔๒๑
๑๖๔๒๒
๑๖๔๒๓
๑๖๔๒๔
๑๖๔๒๕
๑๖๔๒๖
๑๖๔๒๗
๑๖๔๒๘
๑๖๔๒๙
๑๖๔๓๐
๑๖๔๓๑
๑๖๔๓๒
๑๖๔๓๓
๑๖๔๓๔
๑๖๔๓๕

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรติพร สีสายคํา
นางรติมา คงคําสวน
นางรติมา สีเผือก
นางสาวรติรัตน เมฆเสน
นางรติรัตน อภิรัตนธนาดุล
นางสาวรพีการย กัลปจิราพงศ
นางรพีพร นาคแกว
นางรพีพร นิลไสล
นางรพีพร บุญทา
นางรพีพร ปนกอนแกว
นางรพีพร พรหมศร
นางรพีพร พราหมณภู
นางรพีพร ภูคําศักดิ์
นางรพีพร สุรารักษ
นางรพีพรรณ เจริญกิจสุพัฒน
นางสาวรพีพรรณ ชิ้นปนเกลียว
นางสาวรพีพรรณ บุญเกิด
นางรพีพรรณ ปานเจริญ
นางรพีพรรณ พายุหะ
นางรพีพรรณ ราชตราชู
นางสาวรภัทภร ระงับทุกข
นางรภัสสรณ ชางจั่น
นางรมฉัตร เพชรหาญ
นางรมณ ปญญาฟอง
นางรมมดี ชุมแกน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๔๓๖
๑๖๔๓๗
๑๖๔๓๘
๑๖๔๓๙
๑๖๔๔๐
๑๖๔๔๑
๑๖๔๔๒
๑๖๔๔๓
๑๖๔๔๔
๑๖๔๔๕
๑๖๔๔๖
๑๖๔๔๗
๑๖๔๔๘
๑๖๔๔๙
๑๖๔๕๐
๑๖๔๕๑
๑๖๔๕๒
๑๖๔๕๓
๑๖๔๕๔
๑๖๔๕๕
๑๖๔๕๖
๑๖๔๕๗
๑๖๔๕๘
๑๖๔๕๙
๑๖๔๖๐

นางสาวรมยธีรา เทพารส
นางรมิดา จงหมื่นไวย
นางสาวรมิดา ชาญประโคน
นางรมิดา บุญมา
นางรมิตา สีมาพล
นางรยากร แกวโรจน
นางสาวรรินทร คําขันธ
นางรวงทอง บางจั่น
นางสาวรวงทอง เปลี่ยนเอก
นางรวงทอง ลําเจริญ
นางรวงทอง วงษลา
นางรวงทอง สมัคร
นางรวงทิพย รองสวัสดิ์
นางรวงพิน ออนคง
นางรวยริน จันทรนวล
นางรวยริน เจริญสลุง
นางรวิกานต ชอุมศรี
นางสาวรวิกานต อีชะโรจน
นางรวิตา อินทรกลาง
นางรวิพรรณ ไชยผา
นางรวิภา เจริญสุข
นางรวิวรรณ กอบุญ
นางรวิวรรณ คุมนายอ
นางรวิวรรณ แฟรงค
นางรวิวรรณ ล่ําสัน

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๔๖๑
๑๖๔๖๒
๑๖๔๖๓
๑๖๔๖๔
๑๖๔๖๕
๑๖๔๖๖
๑๖๔๖๗
๑๖๔๖๘
๑๖๔๖๙
๑๖๔๗๐
๑๖๔๗๑
๑๖๔๗๒
๑๖๔๗๓
๑๖๔๗๔
๑๖๔๗๕
๑๖๔๗๖
๑๖๔๗๗
๑๖๔๗๘
๑๖๔๗๙
๑๖๔๘๐
๑๖๔๘๑
๑๖๔๘๒
๑๖๔๘๓
๑๖๔๘๔
๑๖๔๘๕

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรวิวรรณ อังคณานนท
นางสาวรวิสรา ดวงแกว
นางสาวรวิสรา สุวรรณเกษการ
นางสาวรวีดา ออนบุญ
นางสาวรวีพร ตอวงศ
นางรวีวรรณ โชคชัยชีวากร
นางรวีวรรณ ไตรนพ
นางรวีวรรณ ทิศานุรักษ
นางรวีวรรณ บุญมา
นางรวีวรรณ อารักษ
นางสาวรสกรณ ศศิธนานุรักษ
นางรสกาญจน รัตนผดุงกิจ
นางรสริน ใจซื่อ
นางรสริน พิมพไลย
นางรสรินทร ใจนันท
นางรสรินทร สุโพธิ์
นางรสสุคนธ ชินทะนา
นางรสสุคนธ มุลาลี
นางรสสุคนธ สุวรรณวงศ
นางสาวรสสุคนธ อินชัยเขา
นางรสา ทรัพยเจริญไวทย
นางรสิกานต รัตนอนุจร
นางรสิตา นามวงษ
นางรหัสวรรณ ระไวกลาง
นางรอนอาพัก จิตรสม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๔๘๖
๑๖๔๘๗
๑๖๔๘๘
๑๖๔๘๙
๑๖๔๙๐
๑๖๔๙๑
๑๖๔๙๒
๑๖๔๙๓
๑๖๔๙๔
๑๖๔๙๕
๑๖๔๙๖
๑๖๔๙๗
๑๖๔๙๘
๑๖๔๙๙
๑๖๕๐๐
๑๖๕๐๑
๑๖๕๐๒
๑๖๕๐๓
๑๖๕๐๔
๑๖๕๐๕
๑๖๕๐๖
๑๖๕๐๗
๑๖๕๐๘
๑๖๕๐๙
๑๖๕๑๐

นางรอบีอะ คงทอง
นางสาวรอปอะ หะยีบีดิง
นางรอยพิมพ อยูเชื้อ
นางรอฮะ เลงเจะ
นางรอฮีมะห มะหะแซ
นางรอเฮล ยอดเนียม
นางระนอง สนเกื้อกูล
นางระเบียบ คงเลิศ
นางสาวระเบียบ จันทะรัง
นางระเบียบ เชิดชู
นางระเบียบ ทองวิชิต
นางระเบียบ บังคมเนตร
นางระเบียบ บุญศรี
นางระเบียบ เวียงแก
นางระเบียบ สมหวัง
นางระเบียบ สุยะชัย
นางระพี โภคสมบัติ
นางระพีพร กมลศิลป
นางระพีพร โคตรชนะ
นางระพีพร เศวตวงษ
นางระพีพรรณ ชูบํารุง
นางระพีพรรณ ชูยัง
นางระพีพรรณ ธนะวรเสฐ
นางระพีพรรณ วรรณรักษ
นางระพีพรรณ สุขสงวน

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๖๕๑๑ นางระพีพรรณ เสาวมาลย
๑๖๕๑๒ นางสาวระพีพัฒน
เอี่ยมวัฒนานันท
๑๖๕๑๓ นางระภา เอี่ยมสุธี
๑๖๕๑๔ นางระภี พาโคกทม
๑๖๕๑๕ นางระภีภรณ เสาะดน
๑๖๕๑๖ วาที่รอยตรีหญิง ระยับ ธุระทํา
๑๖๕๑๗ นางสาวระยา ภูกรุด
๑๖๕๑๘ นางสาวระยาเงิน เหลืองอราม
๑๖๕๑๙ นางระวินตร ปญโญภาส
๑๖๕๒๐ นางระวิพรรณ อาจหาญ
๑๖๕๒๑ นางระวิวรรณ ธรรมสะโร
๑๖๕๒๒ นางสาวระวิวรรณ สดประเสริฐ
๑๖๕๒๓ นางระวิวัลย ชวยไทย
๑๖๕๒๔ นางระวีวรรณ ครองยุทธ
๑๖๕๒๕ นางระวีวรรณ งามสะอาด
๑๖๕๒๖ นางระวีวรรณ ดอนทวม
๑๖๕๒๗ นางสาวระวีวรรณ บุตรศรี
๑๖๕๒๘ นางสาวระวีวรรณ พนมวัฒนา
๑๖๕๒๙ นางระวีวรรณ แพธนนันท
๑๖๕๓๐ นางระวีวรรณ ยานะดํา
๑๖๕๓๑ นางสาวระวีวรรณ เลขนาวิน
๑๖๕๓๒ นางระวีวรรณ ศุภษร
๑๖๕๓๓ นางระวีวรรณ สามนตราช
๑๖๕๓๔ นางระวีวรรณ หนูแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๕๓๕
๑๖๕๓๖
๑๖๕๓๗
๑๖๕๓๘
๑๖๕๓๙
๑๖๕๔๐
๑๖๕๔๑
๑๖๕๔๒
๑๖๕๔๓
๑๖๕๔๔
๑๖๕๔๕
๑๖๕๔๖
๑๖๕๔๗
๑๖๕๔๘
๑๖๕๔๙
๑๖๕๕๐
๑๖๕๕๑
๑๖๕๕๒
๑๖๕๕๓
๑๖๕๕๔
๑๖๕๕๕
๑๖๕๕๖
๑๖๕๕๗
๑๖๕๕๘
๑๖๕๕๙

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางระออย วงษแกว
นางรักเกียรติ เกษรพรหม
นางสาวรักชนก เจริญพร
นางรักชนก นามศรี
นางรักชนก ไผสุข
นางสาวรักชนก ศัลยวิเศษ
นางรักวิชา หนองเส
นางสาวรักษ ศรีลคร
นางรักษติยา ไชยวงศคต
นางรักษธภรณ นาลา
นางรักษสุมล โกศล
นางสาวรักษา สุขวิชัย
นางรักษิณา วงศษา
นางรักษิณา อุดมเลิศ
นางรักษิณาภรณ เพชรรัตน
นางสาวรัคฏณเพชร นพประพันธ
นางรังทอง สมพริ้ง
นางรังษินี แกวคง
นางรังษิยา คงศักดิ์ตระกูล
นางรังสิมา จันทะโพธิ์
นางรังสิมา เชิดกร
นางรังสิมา ดิษบรรจง
นางสาวรังสิมา อินทะนินท
นางรังสิยา นรินทร
นางสาวรังสิยา พานทอง

๑๖๕๖๐
๑๖๕๖๑
๑๖๕๖๒
๑๖๕๖๓
๑๖๕๖๔
๑๖๕๖๕
๑๖๕๖๖
๑๖๕๖๗
๑๖๕๖๘
๑๖๕๖๙
๑๖๕๗๐
๑๖๕๗๑
๑๖๕๗๒
๑๖๕๗๓
๑๖๕๗๔
๑๖๕๗๕
๑๖๕๗๖
๑๖๕๗๗
๑๖๕๗๘
๑๖๕๗๙
๑๖๕๘๐
๑๖๕๘๑
๑๖๕๘๒
๑๖๕๘๓
๑๖๕๘๔

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรังสิยา สิงหครุ
นางสาวรัจนา จันทร
นางรัชกร แถมยิ้ม
นางรัชกาญจน คลิ้งคลาย
นางรัชชาวดี จําปาเทศ
นางรัชญา ไชยนา
นางสาวรัชฎา เกลี้ยงกมล
นางรัชฎา ทองนาวา
นางสาวรัชฎา เนื้อนาทองสกุล
นางรัชฎา ปยะสอน
นางรัชฎา พงษแสนหาญ
นางรัชฎา รอดปน
นางรัชฎา ศิริรัตนพงษ
นางรัชฎา สนใจ
นางรัชฎาพร ชวยคูณ
นางรัชฎาพร ชัยวร
นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
นางรัชฎาพร วิเศษศักดิ์
นางรัชฎาพรรณ กิจประมงศรี
นางรัชฎาภรณ ทิพยกาญจนรัตน
นางรัชฎาภรณ พิศวงปราการ
นางรัชฎาภรณ เพชรมณี
นางรัชฎาภรณ สิงหเดช
นางรัชฎาภรณ แสงสุวรรณ
นางรัชฎาวรรณ คูฮุด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๕๘๕
๑๖๕๘๖
๑๖๕๘๗
๑๖๕๘๘
๑๖๕๘๙
๑๖๕๙๐
๑๖๕๙๑
๑๖๕๙๒
๑๖๕๙๓
๑๖๕๙๔
๑๖๕๙๕
๑๖๕๙๖
๑๖๕๙๗
๑๖๕๙๘
๑๖๕๙๙
๑๖๖๐๐
๑๖๖๐๑
๑๖๖๐๒
๑๖๖๐๓
๑๖๖๐๔
๑๖๖๐๕
๑๖๖๐๖
๑๖๖๐๗
๑๖๖๐๘
๑๖๖๐๙

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัชณงค หนูเวียง
นางสาวรัชณี ปนสุข
นางรัชณี อยูสําราญ
นางสาวรัชณีพร จาวรุงวณิชสกุล
นางรัชณีย เกื้อเดช
นางสาวรัชดา แซโคว
นางรัชดา เทียมเศวต
นางรัชดา ไทวะกิรติ
นางสาวรัชดา นอยสุวรรณ
นางรัชดา เนาวเกตุ
นางรัชดา บุญสิทธิ์
นางรัชดา ผูกพยนต
นางรัชดา พรมชาติ
นางรัชดา พุดขุนทด
นางรัชดา ภิระบัน
นางสาวรัชดา รัตนสมบูรณ
นางรัชดา วิลามาศ
นางรัชดา ศิริศรีลดามาศ
นางรัชดา สีทา
นางรัชดา สืบผาง
นางรัชดา แสงขาม
นางรัชดา ออนแพง
นางรัชดากรณ หอมจันทร
นางรัชดาพร ประกอบกิจ
นางรัชดาพร ยูสานนท

๑๖๖๑๐
๑๖๖๑๑
๑๖๖๑๒
๑๖๖๑๓
๑๖๖๑๔
๑๖๖๑๕
๑๖๖๑๖
๑๖๖๑๗
๑๖๖๑๘
๑๖๖๑๙
๑๖๖๒๐
๑๖๖๒๑
๑๖๖๒๒
๑๖๖๒๓
๑๖๖๒๔
๑๖๖๒๕
๑๖๖๒๖
๑๖๖๒๗
๑๖๖๒๘
๑๖๖๒๙
๑๖๖๓๐
๑๖๖๓๑
๑๖๖๓๒
๑๖๖๓๓
๑๖๖๓๔

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรัชดาพร แสงสุวรรณ
นางรัชดาภรณ ดีพลงาม
นางรัชดาภรณ บุญคําภา
นางรัชดาภรณ โมราราษฎร
นางรัชดาภรณ วงษมิตรแท
นางรัชดาภรณ ศรีทอง
นางสาวรัชดาลัย ศิรินนท
นางรัชดาวัลย ศรีสวัสดิ์
นางรัชดาวัลย อุปลาบัติรัชตธร
นางรัชตาพร เสนามาตย
นางสาวรัชติกร รามัญกิจ
นางรัชนก เชิงสะอาด
นางรัชนก รินศิริกุล
นางรัชนก แสงขํา
นางรัชนา ชํานาญวารี
นางสาวรัชนิดา สิงหมณี
นางรัชนิดา อินทะชุบ
นางรัชนี กองมั่ง
นางรัชนี กันบุรมย
นางรัชนี กาวิ
นางรัชนี แกวประเสริฐ
นางรัชนี แกวพิลารมย
นางรัชนี คงศรี
นางสาวรัชนี คงสวัสดิ์
นางสาวรัชนี คตกฤษณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๖๓๕
๑๖๖๓๖
๑๖๖๓๗
๑๖๖๓๘
๑๖๖๓๙
๑๖๖๔๐
๑๖๖๔๑
๑๖๖๔๒
๑๖๖๔๓
๑๖๖๔๔
๑๖๖๔๕
๑๖๖๔๖
๑๖๖๔๗
๑๖๖๔๘
๑๖๖๔๙
๑๖๖๕๐
๑๖๖๕๑
๑๖๖๕๒
๑๖๖๕๓
๑๖๖๕๔
๑๖๖๕๕
๑๖๖๕๖
๑๖๖๕๗
๑๖๖๕๘
๑๖๖๕๙

นางรัชนี คลายอน
นางรัชนี คําบุญชู
นางรัชนี คําบุตร
นางรัชนี คุมศักดิ์
นางรัชนี คูณขุนทด
นางรัชนี งามสวย
นางรัชนี เจิดสกุล
นางรัชนี เฉลิมวงษ
นางรัชนี ดะนัย
นางรัชนี แดงประทุม
นางรัชนี ทวีธนวาณิชย
นางสาวรัชนี ทองเงา
นางรัชนี ทัพหิรัญ
นางรัชนี ทุมวงศ
นางสาวรัชนี นภาปทุม
นางรัชนี นิภารัตน
นางรัชนี นิลพันธุ
นางสาวรัชนี บําเพ็ญ
นางรัชนี บุญเจริญ
นางรัชนี บุญเจือ
นางสาวรัชนี ประตูนิน
นางรัชนี ประสพโชคดี
นางรัชนี ปานแดง
นางสาวรัชนี ปยะนุกูล
นางรัชนี พรมรงค

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๖๖๐
๑๖๖๖๑
๑๖๖๖๒
๑๖๖๖๓
๑๖๖๖๔
๑๖๖๖๕
๑๖๖๖๖
๑๖๖๖๗
๑๖๖๖๘
๑๖๖๖๙
๑๖๖๗๐
๑๖๖๗๑
๑๖๖๗๒
๑๖๖๗๓
๑๖๖๗๔
๑๖๖๗๕
๑๖๖๗๖
๑๖๖๗๗
๑๖๖๗๘
๑๖๖๗๙
๑๖๖๘๐
๑๖๖๘๑
๑๖๖๘๒
๑๖๖๘๓
๑๖๖๘๔

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรัชนี พรหมดี
นางสาวรัชนี พรหมภักดี
นางสาวรัชนี พรหมมา
นางรัชนี พิทักษวินัย
นางสาวรัชนี เพชรรัตน
นางรัชนี มณีรัตนโชติ
นางรัชนี แยเกอร
นางรัชนี รัตนวงษวิมล
นางรัชนี รุงแจง
นางสาวรัชนี ลุสมบัติ
นางรัชนี ฦาชา
นางรัชนี วงษปุน
นางรัชนี วรศิริ
นางรัชนี ศรีวงศรัตน
นางรัชนี ศิริประเสริฐ
นางรัชนี สวนานนท
นางรัชนี สวยสม
นางรัชนี สายคําวงศ
นางรัชนี สุขสวัสดิ์
นางรัชนี สุวรรณะ
นางรัชนี แสงสิทธิ์
นางรัชนี หนูนอย
นางรัชนี หนูเพ็ง
นางรัชนี เหล็มเจริญ
นางรัชนี องคอาจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๖๘๕
๑๖๖๘๖
๑๖๖๘๗
๑๖๖๘๘
๑๖๖๘๙
๑๖๖๙๐
๑๖๖๙๑
๑๖๖๙๒
๑๖๖๙๓
๑๖๖๙๔
๑๖๖๙๕
๑๖๖๙๖
๑๖๖๙๗
๑๖๖๙๘
๑๖๖๙๙
๑๖๗๐๐
๑๖๗๐๑
๑๖๗๐๒
๑๖๗๐๓
๑๖๗๐๔
๑๖๗๐๕
๑๖๗๐๖
๑๖๗๐๗
๑๖๗๐๘
๑๖๗๐๙

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัชนี อนุจันทร
นางสาวรัชนี อาษาสรอย
นางรัชนี อุปนันท
นางรัชนีกร กลิ่นขจร
นางรัชนีกร แกวเขียว
นางรัชนีกร แกวคุมภัย
วาที่รอยตรีหญิง รัชนีกร คิดโสดา
นางรัชนีกร เครืออยู
นางรัชนีกร นาคะเวช
นางรัชนีกร ภิรมยไทย
นางรัชนีกร แมดพิมาย
นางรัชนีกร รุงโรจนธีระ
นางรัชนีกร วานิชสมบัติ
นางรัชนีกร โสภาพรม
นางสาวรัชนีกร โสมาศรี
นางรัชนีกร อินตะเชื้อ
นางรัชนีฉาย ทรงประโคน
นางรัชนีพร อรุณวิง
นางรัชนีย ขอบขํา
นางสาวรัชนีย จตุเทน
นางรัชนีย ทองนอย
นางรัชนีย ยังวิวัฒน
นางรัชนีย ศรีสุรักษ
นางรัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์
นางรัชนีวรรณ แกวสมสิน

๑๖๗๑๐
๑๖๗๑๑
๑๖๗๑๒
๑๖๗๑๓
๑๖๗๑๔
๑๖๗๑๕
๑๖๗๑๖
๑๖๗๑๗
๑๖๗๑๘
๑๖๗๑๙
๑๖๗๒๐
๑๖๗๒๑
๑๖๗๒๒
๑๖๗๒๓
๑๖๗๒๔
๑๖๗๒๕
๑๖๗๒๖
๑๖๗๒๗
๑๖๗๒๘
๑๖๗๒๙
๑๖๗๓๐
๑๖๗๓๑
๑๖๗๓๒
๑๖๗๓๓
๑๖๗๓๔

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรัชนีวรรณ สอนโพธิ์
นางรัชนีวรรณ แพรเมือง
นางรัชนีวัลย วรรณศรี
นางรัชนู บัวพันธ
นางรัชภรณ ไชยวงศคต
นางรัชรท รัตนบุรี
นางรัชราภรณ สอนสังข
นางสาวรัชริน พุมพวง
นางรัชรินทร ทุยแป
นางรัชรินทร แปงแสง
นางสาวรัญจวน ไชยโวหาร
นางรัญจวน ทองนอก
นางรัฎฎา เปรียบยิ่ง
นางรัฐฎาพร คํามา
นางรัฐนันท กันทะทรง
นางรัฐนีย พูลสวัสดิ์
นางรัดดา วิทยากร
นางรัตณา เสาศิริ
นางรัตดาวัล ลําพาย
นางรัตติกร ดะเหล็ม
นางรัตติกร ไตรยางค
นางรัตติกร ทองเนตร
นางรัตติกรณ สุขดี
นางรัตติกาญจน สิงหลา
นางรัตติกาล เกิดฤทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๗๓๕
๑๖๗๓๖
๑๖๗๓๗
๑๖๗๓๘
๑๖๗๓๙
๑๖๗๔๐
๑๖๗๔๑
๑๖๗๔๒
๑๖๗๔๓
๑๖๗๔๔
๑๖๗๔๕
๑๖๗๔๖
๑๖๗๔๗
๑๖๗๔๘
๑๖๗๔๙
๑๖๗๕๐
๑๖๗๕๑
๑๖๗๕๒
๑๖๗๕๓
๑๖๗๕๔
๑๖๗๕๕
๑๖๗๕๖
๑๖๗๕๗
๑๖๗๕๘
๑๖๗๕๙

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัตติกาล เงินมูล
นางรัตติกาล ตองเซงกี่
นางสาวรัตติกาล สระทองชวง
นางรัตติกาล สังคะรัมย
นางรัตติกาล แสนใจอิ
นางรัตติกาล โสมีศรี
นางรัตติญา คะนึง
นางรัตติพร บรรณาลัย
นางสาวรัตติยา คําโฉม
นางสาวรัตติยา คําภูมี
นางรัตติยา ชื่นอารมณ
นางรัตติยา เทพวารินทร
นางรัตติยา ประสานสงฆ
นางรัตติยา พรอมสิ้น
นางสาวรัตติยา ภูมิสายดร
นางรัตติยา มหาราช
นางรัตติยา วงศมณี
นางรัตติยา วรเมธานนทกุล
นางรัตติยา เวชเพิ่ม
นางรัตติยา สมบัติภักดีรัตน
นางรัตติยา สุธรรม
นางสาวรัตติยา เหมือนวาจา
นางรัตนจินันท พลรักษ
นางรัตนติตา ตนโลห
นางสาวรัตนธิยา อภิรัตนพรจิรา

๑๖๗๖๐
๑๖๗๖๑
๑๖๗๖๒
๑๖๗๖๓
๑๖๗๖๔
๑๖๗๖๕
๑๖๗๖๖
๑๖๗๖๗
๑๖๗๖๘
๑๖๗๖๙
๑๖๗๗๐
๑๖๗๗๑
๑๖๗๗๒
๑๖๗๗๓
๑๖๗๗๔
๑๖๗๗๕
๑๖๗๗๖
๑๖๗๗๗
๑๖๗๗๘
๑๖๗๗๙
๑๖๗๘๐
๑๖๗๘๑
๑๖๗๘๒
๑๖๗๘๓
๑๖๗๘๔

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรัตนพร คํามูลนา
นางรัตนพร เมฆพัฒน
นางรัตนภรณ แชมเมืองปก
นางรัตนภัณฑ เลิศคําฟู
นางรัตนมณี ภูยางสิม
นางรัตนมณี รมณียจิตโต
นางรัตนลักษณ ธันญธีรกูล
นางรัตนลักษณ อภิรัตนวรากุล
นางรัตนศุภางค พิมพเพราะ
นางรัตนสณีย จรัสรัตนเศวต
นางรัตนา กิจสกุล
นางสาวรัตนา เกตุสม
นางรัตนา เกิดรอด
นางรัตนา แกวอรสาณ
นางรัตนา ขันทโรจน
นางรัตนา ขุนมธุรส
นางสาวรัตนา เขตผดุง
นางรัตนา เข็มนาค
นางรัตนา คันธราช
นางรัตนา คําโสม
นางสาวรัตนา เงินแกว
นางสาวรัตนา จันทรสิน
นางรัตนา จันทรโอเอี่ยม
นางสาวรัตนา จันทรา
นางรัตนา จิณะชิต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๗๘๕
๑๖๗๘๖
๑๖๗๘๗
๑๖๗๘๘
๑๖๗๘๙
๑๖๗๙๐
๑๖๗๙๑
๑๖๗๙๒
๑๖๗๙๓
๑๖๗๙๔
๑๖๗๙๕
๑๖๗๙๖
๑๖๗๙๗
๑๖๗๙๘
๑๖๗๙๙
๑๖๘๐๐
๑๖๘๐๑
๑๖๘๐๒
๑๖๘๐๓
๑๖๘๐๔
๑๖๘๐๕
๑๖๘๐๖
๑๖๘๐๗
๑๖๘๐๘
๑๖๘๐๙

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัตนา จุรุพันธ
นางรัตนา เจริญผล
นางรัตนา ชนะศรี
นางสาวรัตนา ชัยขาว
นางรัตนา เชื้อแกว
นางรัตนา ตันเรืองศรี
นางสาวรัตนา ถาวร
นางรัตนา ถิตยรัศมี
นางรัตนา ทองเนื้อแปด
นางสาวรัตนา นุมคง
นางรัตนา เนื่องโนราช
นางรัตนา บุญคง
นางรัตนา บุญทอง
นางรัตนา บุญพามา
นางสาวรัตนา ประกอบนันท
นางสาวรัตนา ประสานวงศ
นางรัตนา ปญญาแกว
นางรัตนา ปาลกวงศ ณ อยุธยา
นางรัตนา ผิวสุวรรณ
นางรัตนา พวงประเสริฐ
นางรัตนา พัชรเนตร
นางรัตนา พันธโภชน
นางรัตนา พันสนิท
นางรัตนา พานหลา
นางรัตนา เพาะเจริญ

๑๖๘๑๐
๑๖๘๑๑
๑๖๘๑๒
๑๖๘๑๓
๑๖๘๑๔
๑๖๘๑๕
๑๖๘๑๖
๑๖๘๑๗
๑๖๘๑๘
๑๖๘๑๙
๑๖๘๒๐
๑๖๘๒๑
๑๖๘๒๒
๑๖๘๒๓
๑๖๘๒๔
๑๖๘๒๕
๑๖๘๒๖
๑๖๘๒๗
๑๖๘๒๘
๑๖๘๒๙
๑๖๘๓๐
๑๖๘๓๑
๑๖๘๓๒
๑๖๘๓๓
๑๖๘๓๔

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรัตนา โพธิ์ทอง
นางสาวรัตนา ไพโรจนภักดิ์
นางสาวรัตนา ภูทอง
นางรัตนา มงคลศิริ
นางรัตนา มั่งสุข
นางรัตนา มั่นคง
นางสาวรัตนา มุจจลินทร
นางรัตนา เรืองพีระกุล
นางรัตนา ลครรํา
นางรัตนา ลอมวงษ
นางรัตนา ลือคํางาม
นางรัตนา วงศยัง
นางสาวรัตนา วงศลาม
นางรัตนา ศรียาเทพ
นางรัตนา ศิริปริญญานันต
นางรัตนา สนป
นางรัตนา สมภักดี
นางรัตนา สิงหกูล
นางรัตนา สุขขัง
นางสาวรัตนา สุขขี
นางรัตนา สุคําภา
นางรัตนา สุนทร
นางสาวรัตนา สุนสระบุตร
นางรัตนา สุรรัตน
นางรัตนา เสนาพิทักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๘๓๕
๑๖๘๓๖
๑๖๘๓๗
๑๖๘๓๘
๑๖๘๓๙
๑๖๘๔๐
๑๖๘๔๑
๑๖๘๔๒
๑๖๘๔๓
๑๖๘๔๔
๑๖๘๔๕
๑๖๘๔๖
๑๖๘๔๗
๑๖๘๔๘
๑๖๘๔๙
๑๖๘๕๐
๑๖๘๕๑
๑๖๘๕๒
๑๖๘๕๓
๑๖๘๕๔
๑๖๘๕๕
๑๖๘๕๖
๑๖๘๕๗
๑๖๘๕๘
๑๖๘๕๙

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัตนา หลวงขันธุ
นางรัตนา หิรัญโรจน
นางรัตนา เหมมันตา
นางรัตนา เหมมุน
นางสาวรัตนา เหมาะชาติ
นางรัตนา อยูแทกูล
นางรัตนา ออนละมัย
นางรัตนา อินตะวิยะ
นางรัตนา อินทรสูต
นางรัตนากร สายคําทอน
นางรัตนาพร จันทรแกว
นางรัตนาพร จิตกลาง
นางรัตนาพร ชํานาญสิงห
นางรัตนาพร ตุพิมาย
นางรัตนาพร ทิ้งแสน
นางรัตนาพร บุษษะ
นางรัตนาภร คงเปรม
นางสาวรัตนาภรณ กลาแรง
นางสาวรัตนาภรณ กาญจนาภรณ
นางรัตนาภรณ คํางาม
นางรัตนาภรณ แตงผิว
นางรัตนาภรณ ธรรมมา
นางสาวรัตนาภรณ เธียรธีรศานต
นางสาวรัตนาภรณ นะขาว
นางรัตนาภรณ ปญจทวี

๑๖๘๖๐
๑๖๘๖๑
๑๖๘๖๒
๑๖๘๖๓
๑๖๘๖๔
๑๖๘๖๕
๑๖๘๖๖
๑๖๘๖๗
๑๖๘๖๘
๑๖๘๖๙
๑๖๘๗๐
๑๖๘๗๑
๑๖๘๗๒
๑๖๘๗๓
๑๖๘๗๔
๑๖๘๗๕
๑๖๘๗๖
๑๖๘๗๗
๑๖๘๗๘
๑๖๘๗๙
๑๖๘๘๐
๑๖๘๘๑
๑๖๘๘๒
๑๖๘๘๓
๑๖๘๘๔

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรัตนาภรณ พรหมเพชร
นางรัตนาภรณ พินิจนึก
นางรัตนาภรณ มโนขันธ
นางสาวรัตนาภรณ มุกนนท
นางรัตนาภรณ ยั่งยืน
นางรัตนาภรณ ระวรรณ
นางรัตนาภรณ เรืองรุก
นางสาวรัตนาภรณ ลัญจกรกีรติกุล
นางสาวรัตนาภรณ สวัสดี
นางรัตนาภรณ สุวรรณแสนทวี
นางรัตนาภรณ แสวงพงศ
นางรัตนาวดี สนิทนา
นางสาวรัตยา รัฐถาวร
นางรัติกร คงนิล
นางรัติกาล เหลาตน
นางสาวรัติยา ชัยธนสกุล
นางสาวรัติยา ทองสีนุช
นางสาวรัถยาภรณ กุลจันทร
นางรัธนาฏ กมลกลาง
นางรับขวัญ ดอกไม
นางสาวรัมภา ตั้งโรจนะกุล
นางรัศมิ์กัลฑภา คําเคน
นางสาวรัศมินทร โคตรบูรพัฒน
นางสาวรัศมี กิตชัย
นางสาวรัศมี กิมเยื้อน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๘๘๕
๑๖๘๘๖
๑๖๘๘๗
๑๖๘๘๘
๑๖๘๘๙
๑๖๘๙๐
๑๖๘๙๑
๑๖๘๙๒
๑๖๘๙๓
๑๖๘๙๔
๑๖๘๙๕
๑๖๘๙๖
๑๖๘๙๗
๑๖๘๙๘
๑๖๘๙๙
๑๖๙๐๐
๑๖๙๐๑
๑๖๙๐๒
๑๖๙๐๓
๑๖๙๐๔
๑๖๙๐๕
๑๖๙๐๖
๑๖๙๐๗
๑๖๙๐๘
๑๖๙๐๙

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัศมี กุลศรี
นางรัศมี จันทะเลิศ
นางสาวรัศมี ณ พัทลุง
นางรัศมี ดีเสมอ
นางรัศมี ทมานนท
นางรัศมี ธรรมวงศ
นางสาวรัศมี พงษตา
นางสาวรัศมี พรมแสนปง
นางสาวรัศมี ภูกันดาน
นางรัศมี มีพรอม
นางรัศมี มุงหมาย
นางรัศมี รักษาพงษ
นางรัศมี วงคยศ
นางรัศมี ศรีวะรมย
นางรัศมี ศรีสุธรรม
นางรัศมี แสงอรุณ
นางรัศมี อวมนอย
นางรัศมีแข ถือพุดซา
นางสาวรัสกุลภรณ ประสงควีรวุฒิ
นางรัสมี สุภพร
นางรัสรินทร ธนาวัฒนเดชานนท
นางราณี เจริญศิลป
นางราณี เหมศิริ
นางราตรี กลิ่นหอม
นางราตรี กองจันดี

๑๖๙๑๐
๑๖๙๑๑
๑๖๙๑๒
๑๖๙๑๓
๑๖๙๑๔
๑๖๙๑๕
๑๖๙๑๖
๑๖๙๑๗
๑๖๙๑๘
๑๖๙๑๙
๑๖๙๒๐
๑๖๙๒๑
๑๖๙๒๒
๑๖๙๒๓
๑๖๙๒๔
๑๖๙๒๕
๑๖๙๒๖
๑๖๙๒๗
๑๖๙๒๘
๑๖๙๒๙
๑๖๙๓๐
๑๖๙๓๑
๑๖๙๓๒
๑๖๙๓๓
๑๖๙๓๔

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางราตรี แกวทองประคํา
นางราตรี ขวัญคุม
นางราตรี คนเพียร
นางสาวราตรี คอนรัมย
นางราตรี เครือพันธ
นางราตรี จงเทพ
นางราตรี จันทรสง
นางสาวราตรี แจมจิตร
นางราตรี ชูสงแสง
นางสาวราตรี เทพษร
นางราตรี เทศผอง
นางราตรี ธวัชกาญจน
นางราตรี ธาตุเหล็ก
นางราตรี ธิตะโพธิ์
นางราตรี นอยวรรณา
นางสาวราตรี นามแกว
นางราตรี เนตรรัตน
นางราตรี ประสาทเขตการ
นางราตรี ผลดี
นางราตรี ผลานิผล
นางราตรี พงษเสือ
นางราตรี พระโส
นางราตรี พานเมือง
นางราตรี โมทะจิตต
นางราตรี ยินยอม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๙๓๕
๑๖๙๓๖
๑๖๙๓๗
๑๖๙๓๘
๑๖๙๓๙
๑๖๙๔๐
๑๖๙๔๑
๑๖๙๔๒
๑๖๙๔๓
๑๖๙๔๔
๑๖๙๔๕
๑๖๙๔๖
๑๖๙๔๗
๑๖๙๔๘
๑๖๙๔๙
๑๖๙๕๐
๑๖๙๕๑
๑๖๙๕๒
๑๖๙๕๓
๑๖๙๕๔
๑๖๙๕๕
๑๖๙๕๖
๑๖๙๕๗
๑๖๙๕๘
๑๖๙๕๙

นางราตรี รอดประเสริฐ
นางราตรี รัตพันธุ
นางราตรี เรืองทอง
นางสาวราตรี ลภะวงศ
นางราตรี ลือแลว
นางราตรี วงศวัฒนะ
นางราตรี เวชชศาสตร
นางราตรี โวสุนทรยุทธ
นางสาวราตรี ศรีนา
นางสาวราตรี ศรีละออ
นางสาวราตรี ศรีสุวรรณ
นางราตรี สงวนรัษฏ
นางราตรี สมนึก
นางสาวราตรี สุธราพนากิจ
นางราตรี เหลาประเสริฐ
นางรานี แกนดี
นางราวีวรรณ หลงชิณ
นางราศรี มะสุวรรณ
นางราศิริ คุณสุทธิ์
นางสาวรําพรรณ จันทรยอย
นางรําพรรณ จันทรศิริ
นางรําพรรณ ศรีบุญมา
นางรําพันธ ไชยบุตร
นางรําพึง คําศรีสุข
นางรําพึง ธรรมมา

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๙๖๐
๑๖๙๖๑
๑๖๙๖๒
๑๖๙๖๓
๑๖๙๖๔
๑๖๙๖๕
๑๖๙๖๖
๑๖๙๖๗
๑๖๙๖๘
๑๖๙๖๙
๑๖๙๗๐
๑๖๙๗๑
๑๖๙๗๒
๑๖๙๗๓
๑๖๙๗๔
๑๖๙๗๕
๑๖๙๗๖
๑๖๙๗๗
๑๖๙๗๘
๑๖๙๗๙
๑๖๙๘๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

นางสาวรําพึง สอนสุภี
นางรําพึง สิทธิวงศ
นางรําเพย กิจโฉ
นางรําเพย จินตนสถิตย
นางรําเพย เพ็ชรสังหาร
นางรําไพ แกวสมบัติ
นางรําไพ จอมพรวญ
นางรําไพ จิระสัญญาณสกุล
นางรําไพ ชนะจอก
นางรําไพ ทรัพยมี
นางรําไพ ปงรังษี
นางรําไพ เผด็จตะคุ
นางรําไพ พวงคํา
นางรําไพ พันธสูตร
นางรําไพ พุมเกตุ
นางรําไพ เลพล
นางรําไพ สุดาพร
นางรําไพ สุวรรณสะอาด
นางรําไพ อดทน
นางสาวรําไพพรรณ เครือชัย
วาที่รอยตรีหญิง รําไพพรรณ
พงศาการณ
๑๖๙๘๑ นางรําไพพรรณ อันทรบุตร
๑๖๙๘๒ นางริญดา สุวรรณออน
๑๖๙๘๓ นางริฎา หนักแนน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๙๘๔
๑๖๙๘๕
๑๖๙๘๖
๑๖๙๘๗
๑๖๙๘๘
๑๖๙๘๙
๑๖๙๙๐
๑๖๙๙๑
๑๖๙๙๒
๑๖๙๙๓
๑๖๙๙๔
๑๖๙๙๕
๑๖๙๙๖
๑๖๙๙๗
๑๖๙๙๘
๑๖๙๙๙
๑๗๐๐๐
๑๗๐๐๑
๑๗๐๐๒
๑๗๐๐๓
๑๗๐๐๔
๑๗๐๐๕
๑๗๐๐๖
๑๗๐๐๗
๑๗๐๐๘

นางสาวรินดา กิมกง
นางรินดา ศรียุบล
นางสาวรินภัทร บุตรศรีภูมิ
นางรินลดา สมัครสมาน
นางรื่นพิมล จันทกุล
นางรื่นฤดี เกตุโชติ
นางสาวรุงกาญจน วิเศษสิงห
นางรุงกานต รมไทรทอง
นางรุงกานต วีระพันธุ
นางรุงกานต แสงสุระ
นางรุงกานต หมื่นสุข
นางรุงจิต กิติยศ
นางสาวรุงจิต ทองอินทร
นางสาวรุงจิต แสนดี
นางรุงจิตร พวงสิงห
นางรุงจิตร สําราญกิจ ไทเลอร
นางรุงจิตร ธัญญกรรม
นางรุงญาดา เตชะสุขิตกุล
นางรุงดาว บุนนาค
นางรุงดาว ปติพร
นางรุงเดือนเพ็ญ ศรีประนม
นางสาวรุงตะวัน ขุนสงคราม
นางรุงตะวัน นาสพัส
นางรุงทรัพย อามาตยมนตรี
นางรุงทอง ภูเขาใหญ

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๐๐๙
๑๗๐๑๐
๑๗๐๑๑
๑๗๐๑๒
๑๗๐๑๓
๑๗๐๑๔
๑๗๐๑๕
๑๗๐๑๖
๑๗๐๑๗
๑๗๐๑๘
๑๗๐๑๙
๑๗๐๒๐
๑๗๐๒๑
๑๗๐๒๒
๑๗๐๒๓
๑๗๐๒๔
๑๗๐๒๕
๑๗๐๒๖
๑๗๐๒๗
๑๗๐๒๘
๑๗๐๒๙
๑๗๐๓๐
๑๗๐๓๑
๑๗๐๓๒
๑๗๐๓๓

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรุงทิพย แกวมณีชัย
นางรุงทิพย คงสมบัติ
นางสาวรุงทิพย จันดี
นางรุงทิพย จันทนราช
นางรุงทิพย จันทรออน
นางรุงทิพย จิณาจันทร
นางรุงทิพย เฉกแสงทอง
นางสาวรุงทิพย ดีวาจา
นางรุงทิพย ทองเงา
นางรุงทิพย เทศพรม
นางสาวรุงทิพย นาวาประดิษฐ
นางรุงทิพย บัติดอน
นางรุงทิพย บุตตะจีน
นางสาวรุงทิพย ใบเจริญ
นางรุงทิพย พรหมบุตร
นางรุงทิพย พิลึก
นางรุงทิพย ภูขยัน
นางรุงทิพย ภูเพียร
นางรุงทิพย มหาเรือนทรง
นางรุงทิพย มานะวงศ
นางรุงทิพย มาลัย
นางรุงทิพย มาลินันท
นางรุงทิพย วิเศษ
นางรุงทิพย สาขามุละ
นางรุงทิพย สีหราช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๐๓๔
๑๗๐๓๕
๑๗๐๓๖
๑๗๐๓๗
๑๗๐๓๘
๑๗๐๓๙
๑๗๐๔๐
๑๗๐๔๑
๑๗๐๔๒
๑๗๐๔๓
๑๗๐๔๔
๑๗๐๔๕
๑๗๐๔๖
๑๗๐๔๗
๑๗๐๔๘
๑๗๐๔๙
๑๗๐๕๐
๑๗๐๕๑
๑๗๐๕๒
๑๗๐๕๓
๑๗๐๕๔
๑๗๐๕๕
๑๗๐๕๖
๑๗๐๕๗
๑๗๐๕๘

นางรุงทิพย สุวรรณรัตน
นางสาวรุงทิพย อนุเมธางกูร
นางรุงทิพย แอบฉิมพลี
นางรุงทิวา กาชัย
นางรุงทิวา คงปรีชา
นางรุงทิวา คําชนะ
นางรุงทิวา โคตรชุม
นางรุงทิวา เชียงสอน
นางรุงทิวา ถานอย
นางรุงทิวา เทพขาม
นางรุงทิวา เนื้อไม
นางรุงทิวา บุญกลอม
นางรุงทิวา บุญศรี
นางรุงทิวา ปุณะตุง
นางรุงทิวา พลชํานิ
นางสาวรุงทิวา รอดวิเศษ
นางรุงทิวา สําลีออน
นางรุงทิวา สุทธศรี
นางรุงทิวา หลาแสนเมือง
นางสาวรุงทิวา หาดอาน
นางรุงนภา เกตุบุญเรือง
นางสาวรุงนภา เกษรศุกร
นางรุงนภา แกวสุวรรณ
นางรุงนภา คาดการณไกล
นางรุงนภา เครือคําหลอ

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๐๕๙
๑๗๐๖๐
๑๗๐๖๑
๑๗๐๖๒
๑๗๐๖๓
๑๗๐๖๔
๑๗๐๖๕
๑๗๐๖๖
๑๗๐๖๗
๑๗๐๖๘
๑๗๐๖๙
๑๗๐๗๐
๑๗๐๗๑
๑๗๐๗๒
๑๗๐๗๓
๑๗๐๗๔
๑๗๐๗๕
๑๗๐๗๖
๑๗๐๗๗
๑๗๐๗๘
๑๗๐๗๙
๑๗๐๘๐
๑๗๐๘๑
๑๗๐๘๒
๑๗๐๘๓

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรุงนภา งามสงา
นางรุงนภา จรลี
นางรุงนภา เดชะคําภู
นางรุงนภา ทาตา
นางสาวรุงนภา นัยยุติ
นางรุงนภา ปานะสุทธิ
นางรุงนภา พงษสุทธิโสภา
นางรุงนภา ฟูธรรม
นางรุงนภา มันตะสูตร
นางรุงนภา แยมเทศ
นางรุงนภา วรรณคํา
นางรุงนภา ศรีสุข
นางรุงนภา ศรีสุขคินา
นางรุงนภา ศิริภูมิ
นางรุงนภา สดสะอาด
นางสาวรุงนภา สังขจันทร
นางรุงนภา สายสุธนาวิชญ
นางรุงนภา สุภา
นางรุงนภา หารไชย
นางสาวรุงนภา อนุศรี
นางรุงนภา อารยะธรรมโสภณ
นางรุงนภา เอียงอุบล
นางรุงนภา เที่ยงธรรม
นางรุงนภา รัตนพันธ
นางรุงนะภา กิจสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๐๘๔
๑๗๐๘๕
๑๗๐๘๖
๑๗๐๘๗
๑๗๐๘๘
๑๗๐๘๙
๑๗๐๙๐
๑๗๐๙๑
๑๗๐๙๒
๑๗๐๙๓
๑๗๐๙๔
๑๗๐๙๕
๑๗๐๙๖
๑๗๐๙๗
๑๗๐๙๘
๑๗๐๙๙
๑๗๑๐๐
๑๗๑๐๑
๑๗๑๐๒
๑๗๑๐๓
๑๗๑๐๔
๑๗๑๐๕
๑๗๑๐๖
๑๗๑๐๗
๑๗๑๐๘

นางรุงนารี ยุทธศิลปกุล
นางสาวรุงนิภาภัส ธนนิมิตร
นางรุงเบญจา สุปนราษฎร
นางรุงเพ็ชร ไชยหาญ
นางรุงเพชร ทองคําสุข
นางรุงเพ็ชร สีลิ้นจี่
นางรุงเพ็ชร หัตถามาศ
นางรุงฟา ยาดี
นางรุงภาณี ปติยะ
นางรุงรวี คําเหมือน
นางรุงรวี วิริยากุล
นางรุงระวี เกษฎา
นางรุงระวี จวนสาง
นางรุงระวี พลยามา
นางรุงระวี มนุญญวงศ
นางรุงระวี สัตนาโค
นางรุงรัก รุงรัตนเสถียร
นางรุงรัชณี สีพั้ว
นางรุงรัชนี แสงพวง
นางรุงรัตน เกิดแสงสุริยงค
นางรุงรัตน คงประเสริฐ
นางรุงรัตน ชาติชํานิ
นางรุงรัตน ชูมณี
นางรุงรัตน เชื้อไทย
นางรุงรัตน ไตรวาส

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๑๐๙
๑๗๑๑๐
๑๗๑๑๑
๑๗๑๑๒
๑๗๑๑๓
๑๗๑๑๔
๑๗๑๑๕
๑๗๑๑๖
๑๗๑๑๗
๑๗๑๑๘
๑๗๑๑๙
๑๗๑๒๐
๑๗๑๒๑
๑๗๑๒๒
๑๗๑๒๓
๑๗๑๒๔
๑๗๑๒๕
๑๗๑๒๖
๑๗๑๒๗
๑๗๑๒๘
๑๗๑๒๙
๑๗๑๓๐
๑๗๑๓๑
๑๗๑๓๒
๑๗๑๓๓

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรุงรัตน ทะนานแกว
นางรุงรัตน ทิมกลับ
นางสาวรุงรัตน แปนกลอม
นางสาวรุงรัตน มองทะเล
นางรุงรัตน แยมสุคนธ
นางรุงรัตน ใยฤทธิ์
นางรุงรัตน วรรณสิทธิ์
นางรุงรัตน วาทหงษ
นางรุงรัตน สหัสดี
นางสาวรุงรัตน สุขศรี
นางรุงรัตน สุขแสง
นางรุงรัตน ชํานิปน
นางรุงรัศมิ์ จันทรา
นางรุงรัศมี เทกมล
นางสาวรุงรัศมี สินปรุ
นางรุงริยา ธัญญากร
นางรุงเรือง ตันเจริญ
นางรุงเรือง วิสัชนาม
นางรุงฤดี กลิ่นหอม
สิบตํารวจตรีหญิง รุงฤดี ขันธพัฒน
นางรุงฤดี ขุนชุม
นางรุงฤดี คําจันทรดี
นางรุงฤดี คําสาย
นางรุงฤดี ทองแซม
นางรุงฤดี ทองมาก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๑๓๔
๑๗๑๓๕
๑๗๑๓๖
๑๗๑๓๗
๑๗๑๓๘
๑๗๑๓๙
๑๗๑๔๐
๑๗๑๔๑
๑๗๑๔๒
๑๗๑๔๓
๑๗๑๔๔
๑๗๑๔๕
๑๗๑๔๖
๑๗๑๔๗
๑๗๑๔๘
๑๗๑๔๙
๑๗๑๕๐
๑๗๑๕๑
๑๗๑๕๒
๑๗๑๕๓
๑๗๑๕๔
๑๗๑๕๕
๑๗๑๕๖
๑๗๑๕๗
๑๗๑๕๘

นางรุงฤดี โนนเวียงแก
นางรุงฤดี พุมพวง
นางรุงฤดี สิทธิเวช
นางสาวรุงฤดี สุขปติ
นางรุงฤดี แสนพยุห
นางรุงฤดี ออนสง
นางรุงฤทัย หวังประสพกลาง
นางรุงลาวัลย ดําแกว
นางรุงลาวัลย เดิมทํารัมย
นางสาวรุงลาวัลย รังศาสน
นางรุงลาวัลย ศรีประเสริฐ
นางรุงลาวัลย อยูดี
นางรุงศรี สุขเกษ
นางรุงศรี เอี่ยมวงษา
นางรุงสุรีย สิงหราช
นางรุงอรุณ ไชยวงศคต
นางรุงอรุณ แซอึ้ง
นางรุงอรุณ ดงงาม
นางรุงอรุณ ทองสืบแสง
นางรุงอรุณ เพ็ชรฎา
นางรุงอรุณ เมียงอารมณ
นางรุงอรุณ ยศเสือ
นางรุงอรุณ ฤาชัยราม
นางรุงอรุณ แสนภูวา
นางรุงอรุณ หลาวิลัย

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๑๕๙
๑๗๑๖๐
๑๗๑๖๑
๑๗๑๖๒
๑๗๑๖๓
๑๗๑๖๔
๑๗๑๖๕
๑๗๑๖๖
๑๗๑๖๗
๑๗๑๖๘
๑๗๑๖๙
๑๗๑๗๐
๑๗๑๗๑
๑๗๑๗๒
๑๗๑๗๓
๑๗๑๗๔
๑๗๑๗๕
๑๗๑๗๖
๑๗๑๗๗
๑๗๑๗๘
๑๗๑๗๙
๑๗๑๘๐
๑๗๑๘๑
๑๗๑๘๒

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรุงอรุณ อิฐงาม
นางรุจนาถ ฝกใจดี
นางรุจรวี มุณีแนม
วาที่รอยตรีหญิง รุจาภา
แสวงทรัพย
นางรุจิกร กุโรรัตน
นางสาวรุจิกร ชาวนา
นางสาวรุจิกา เลาะเมาะ
นางสาวรุจิกาญจน โคตะวงษ
นางรุจิกาญจน ปุดพรม
นางรุจินันท ไชยคุณ
นางรุจิพัชญ อรุวีวัฒนานนท
นางสาวรุจิรดา จันทระ
นางรุจิรา คําเกษม
นางรุจิรา เครือพันธ
นางสาวรุจิรา จิระกังวาน
นางรุจิรา เชื้อสะอาด
นางรุจิรา โชคชวยพัฒนากิจ
นางสาวรุจิรา ไชยงาม
นางรุจิรา ดุริยประณีต
นางรุจิรา ทาสุวรรณ
นางรุจิรา เทพอาจ
นางรุจิรา นอมเศียร
นางรุจิรา บุญสมวล
นางรุจิรา ปนงา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๑๘๓
๑๗๑๘๔
๑๗๑๘๕
๑๗๑๘๖
๑๗๑๘๗
๑๗๑๘๘
๑๗๑๘๙
๑๗๑๙๐
๑๗๑๙๑
๑๗๑๙๒
๑๗๑๙๓
๑๗๑๙๔
๑๗๑๙๕
๑๗๑๙๖
๑๗๑๙๗
๑๗๑๙๘
๑๗๑๙๙
๑๗๒๐๐
๑๗๒๐๑
๑๗๒๐๒
๑๗๒๐๓
๑๗๒๐๔
๑๗๒๐๕
๑๗๒๐๖
๑๗๒๐๗

นางสาวรุจิรา พอคา
นางรุจิรา โพธิพันธุ
นางรุจิรา รัตนะ
นางรุจิรา วุฒิศักดานนท
นางรุจิรา สตารัตน
นางรุจิรา อิ่นออย
นางรุจิรา อุนกาศ
นางรุจิราพร โบพรหม
นางรุจิราภรณ ชาวดร
นางรุจิราภรณ บุญยิ้ม
นางรุจิเรข กาญจนวรานนท
นางรุจิเรข ดุลยสุข
นางรุจิเรขา สิงหจินดา
นางรุจิลาภา แสนมหาชัยภา
นางรุจี ขะมานาม
นางรุจี พีระพันธ
นางรุจี ยุติวงษ
นางรุจี รัมมะฉัตร
นางรุจี อุดรรัตน
นางสาวรุจีรัตน แกวคําแสน
นางรุจีรัตน ยาสุทธิ
นางสาวรุณฤดี เลาหะพันธ
นางรุวจี บุญมาศ
นางรุศดา บุญกระพือ
นางรูมิสา ทรงคาศรี

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๒๐๘
๑๗๒๐๙
๑๗๒๑๐
๑๗๒๑๑
๑๗๒๑๒
๑๗๒๑๓
๑๗๒๑๔
๑๗๒๑๕
๑๗๒๑๖
๑๗๒๑๗
๑๗๒๑๘
๑๗๒๑๙
๑๗๒๒๐
๑๗๒๒๑
๑๗๒๒๒
๑๗๒๒๓
๑๗๒๒๔
๑๗๒๒๕
๑๗๒๒๖
๑๗๒๒๗
๑๗๒๒๘
๑๗๒๒๙
๑๗๒๓๐
๑๗๒๓๑
๑๗๒๓๒

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเรขา รัตนซอน
นางเรขา เสลาหลัก
นางเรณา สุวรรณ
นางเรณุมาศ ทับเงิน
นางสาวเรณู กรอบเพ็ชร
นางสาวเรณู กําแหงหาญ
นางเรณู เงาะจันทรา
นางเรณู จุลผดุง
นางสาวเรณู ชวยงาน
นางเรณู ถุนนอก
นางเรณู นวลคํา
นางเรณู ไพศาลพงศ
นางเรณู มั่นกตัญู
นางเรณู ยิ้มอาจ
นางเรณู รองกระโทก
นางเรณู ศุกรโยธิน
นางเรณู สีหะวงษ
นางเรณู สุวะ
นางเรณู อรุณเลิศรัศมีโชติ
นางเรไรรัตน ดาวศรี
นางเรวดี จันดอนแดง
นางสาวเรวดี จุลรอด
นางเรวดี ดีกลอม
นางเรวดี ธรรมทินโณ
นางเรวดี ลวนพฤกษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๒๓๓
๑๗๒๓๔
๑๗๒๓๕
๑๗๒๓๖
๑๗๒๓๗
๑๗๒๓๘
๑๗๒๓๙
๑๗๒๔๐
๑๗๒๔๑
๑๗๒๔๒
๑๗๒๔๓
๑๗๒๔๔
๑๗๒๔๕
๑๗๒๔๖
๑๗๒๔๗
๑๗๒๔๘
๑๗๒๔๙
๑๗๒๕๐
๑๗๒๕๑
๑๗๒๕๒
๑๗๒๕๓
๑๗๒๕๔
๑๗๒๕๕
๑๗๒๕๖
๑๗๒๕๗

นางสาวเรวดี หลาสา
นางเริงจิต ธนูทอง
นางเรียง วงษแกว
นางเรียม มิ่งฉาย
นางเรืองรอง กุลวิริยวัฒน
นางเรืองรอง วรรณปตย
นางเรืองอุไร ทัดทา
นางเรืองอุไร เพียรคุม
นางเรืองอุไร สมฤทธิ์
นางเรือนแกว ลอยพูล
นางเรือนคํา ใหญเอี่ยม
นางเรือนเพ็ชร ศรีตาแสง
นางโรจนา เกียรติไกรศักดิ์
นางสาวโรจนา แกวไขแสง
นางโรเฟย บินตวน
นางสาวโรยทราย เกียรติเดช
นางไรวัลย สมาธิ
นางฤกษดี จันทรพัติ
นางสาวฤชุตา จันตะคาด
นางฤฐี รักพรม
นางฤดีพร สีจันเพรียว
นางสาวฤดีวรรณ มาลีกุล
นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบําเหน็จ
นางสาวฤทธี กุลพรม
นางฤทัย ทองขวิด

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๒๕๘
๑๗๒๕๙
๑๗๒๖๐
๑๗๒๖๑
๑๗๒๖๒
๑๗๒๖๓
๑๗๒๖๔
๑๗๒๖๕
๑๗๒๖๖
๑๗๒๖๗
๑๗๒๖๘
๑๗๒๖๙
๑๗๒๗๐
๑๗๒๗๑
๑๗๒๗๒
๑๗๒๗๓
๑๗๒๗๔
๑๗๒๗๕
๑๗๒๗๖
๑๗๒๗๗
๑๗๒๗๘
๑๗๒๗๙
๑๗๒๘๐
๑๗๒๘๑
๑๗๒๘๒

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางฤทัย สมตน
นางฤทัย สุดสาคร
นางฤทัยรัตน เจริญศิริ
นางลดาภรณ โพยนอก
นางลดารมณ กังวานเกียรติกุล
นางลดาวัลย เกื้อสุข
นางลดาวัลย คงเดิม
นางลดาวัลย คนขยัน
นางลดาวัลย ชางเนียม
นางลดาวัลย เถาวัลย
นางลดาวัลย นนทะเสน
นางลดาวัลย นาคออง
นางลดาวัลย บัวกิ่ง
นางลดาวัลย ปนตระกูล
นางลดาวัลย พรศิริวงศ
นางลดาวัลย ภัทรปกรณ
นางลดาวัลย มะเดื่อ
นางลดาวัลย อุทาสี
นางสาวลภัส สุขสําราญ
นางลภัสรดา สุขนิตย
นางลภาภัทร พลสิทธิ์
นางลภิศรดา ธันยารัตนศรัณ
นางลมัย คําภีระ
นางสาวลมัย นครขวาง
นางลมัย บุญเถื่อน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๒๘๓
๑๗๒๘๔
๑๗๒๘๕
๑๗๒๘๖
๑๗๒๘๗
๑๗๒๘๘
๑๗๒๘๙
๑๗๒๙๐
๑๗๒๙๑
๑๗๒๙๒
๑๗๒๙๓
๑๗๒๙๔
๑๗๒๙๕
๑๗๒๙๖
๑๗๒๙๗
๑๗๒๙๘
๑๗๒๙๙
๑๗๓๐๐
๑๗๓๐๑
๑๗๓๐๒
๑๗๓๐๓
๑๗๓๐๔
๑๗๓๐๕
๑๗๓๐๖
๑๗๓๐๗

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวลมัย มีขันหมาก
นางลมัย รัตนมณี
นางลมัยพร จันทรดี
นางลมุน นิลวรรณ
นางลมุลเพชร คงสิมา
นางลมุลรัตน มะรัตน
นางลลดา เข็มจันทร
นางลลิดา ผุยมาตย
นางสาวลลิตตา ชนะชัย
นางลลิตา ประวันเตา
นางสาวลลิตา ศรีสวัสดิ์
นางลลิตา อินไชย
นางลองศิลป ตองสู
นางลอนดอน สายน้ําเย็น
นางลออ เกตุขุนทด
นางสาวลออ แกวศรี
นางลออ รักนุย
นางลอองดาว ภิญโญวุฒิไกร
นางสาวละมอม คูณขุนทด
นางละมอม เคนไชยวงศ
วาที่รอยตรีหญิง ละมอม พรมนาม
นางละมอม โสภาทอง
นางละมอม อดกลั้น
นางละมัย ไชยโคตร
นางละมัย ตั้งวิริยะธรรม

๑๗๓๐๘
๑๗๓๐๙
๑๗๓๑๐
๑๗๓๑๑
๑๗๓๑๒
๑๗๓๑๓
๑๗๓๑๔
๑๗๓๑๕
๑๗๓๑๖
๑๗๓๑๗
๑๗๓๑๘
๑๗๓๑๙
๑๗๓๒๐
๑๗๓๒๑
๑๗๓๒๒
๑๗๓๒๓
๑๗๓๒๔
๑๗๓๒๕
๑๗๓๒๖
๑๗๓๒๗
๑๗๓๒๘
๑๗๓๒๙
๑๗๓๓๐
๑๗๓๓๑
๑๗๓๓๒

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางละมัย ทองจรัส
นางละมัย ทุมลา
นางละมัย นันทะหมุด
นางละมัย บุญภิมล
นางสาวละมัย แปนจุลสี
นางละมัย เพ็งคําปง
นางละมัย เพิ่มพูล
นางละมัย ภูศรีฤทธิ์
นางละมัย มีสติ
นางละมัย มุกดาสนิท
นางละมัย ยอยยางทอง
นางละมัย ใยดี
นางละมัย รัตนธรรมธาดา
นางสาวละมัย รัตนนิพนธ
นางสาวละมัย ไลกสิกรรม
นางละมัย ศรีชื่น
นางละมัย ใสโพธิ์
นางละมัยจิต ภูสีดิน
นางละมัยรักษ กองเกรียงไกร
นางละมาย กะหมาย
นางสาวละมาย จิตเที่ยง
นางสาวละมาย พูลสวัสดิ์
นางละมาย อินทรนุช
นางละมาย อินพิทักษ
นางละมุน บํารุงศิริ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๓๓๓
๑๗๓๓๔
๑๗๓๓๕
๑๗๓๓๖
๑๗๓๓๗
๑๗๓๓๘
๑๗๓๓๙
๑๗๓๔๐
๑๗๓๔๑
๑๗๓๔๒
๑๗๓๔๓
๑๗๓๔๔
๑๗๓๔๕
๑๗๓๔๖
๑๗๓๔๗
๑๗๓๔๘
๑๗๓๔๙
๑๗๓๕๐
๑๗๓๕๑
๑๗๓๕๒
๑๗๓๕๓
๑๗๓๕๔
๑๗๓๕๕
๑๗๓๕๖
๑๗๓๕๗

นางละมุน เพทไสย
นางละมุล ชัชวาลย
นางสาวละมุล พิสัยกุล
นางละมุล ศรีรักษา
นางละมูล สิงหลสาย
นางละมูล แสนบุตร
นางละเมียด วาลุกา
นางสาวละไม ไชยรัตน
นางละไม มณีพิมพ
นางละลิดา สาลีวัฒนผล
นางละออ กระแสโสม
นางละออ นาคเลิศ
นางสาวละออ บุญยอด
นางละออ บูรณะภักดี
นางละออ พิทักษา
นางละออ สรอยสุวรรณ
นางละออ สุวรรณวงศ
นางละออ อุทัยวัฒน
นางละออง กุศลสง
นางสาวละออง ขวัญเพ็ชร
นางสาวละออง เชื้อบอคา
นางละออง ทองศรี
นางละออง บุตรวัน
นางละออง เปดสุวรรณ
นางละออง ลิ้มประเสริฐ

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๓๕๘
๑๗๓๕๙
๑๗๓๖๐
๑๗๓๖๑
๑๗๓๖๒
๑๗๓๖๓
๑๗๓๖๔
๑๗๓๖๕
๑๗๓๖๖
๑๗๓๖๗
๑๗๓๖๘
๑๗๓๖๙
๑๗๓๗๐
๑๗๓๗๑
๑๗๓๗๒
๑๗๓๗๓
๑๗๓๗๔
๑๗๓๗๕
๑๗๓๗๖
๑๗๓๗๗
๑๗๓๗๘
๑๗๓๗๙
๑๗๓๘๐
๑๗๓๘๑
๑๗๓๘๒

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางละออง สะเภาคํา
นางละออง สุวรรณ
นางละออง แสงภู
นางละออง หวังสงา
นางละออง หาญยากรณ
นางละออง ออนเกตุพล
นางสาวละอองแกว สุคําวัน
นางสาวละอองดาว กองวงศ
นางละอองดาว เกลี้ยงเกลา
นางละอองดาว จารุจุณาวงศ
นางละอองดาว นครแกว
นางละอองดาว นรินทร
นางละอองดาว บุญจันทร
นางละอองดาว หยุดรัตน
นางสาวละอองฝน วงศอุทาร
นางละอองวรรณ เสวตบุตร
นางละเอียด แกวมุกดา
นางละเอียด ติยะคุณ
นางละเอียด พรหมอักษร
นางละเอียด พิพัฒน
นางสาวละเอียด มีแกว
นางสาวละเอียด ราตรีโชติ
นางละเอียด วงคชมภู
นางสาวละเอียด วงศภูมิเมือง
นางสาวละเอียด ศรีโสภา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๓๘๓
๑๗๓๘๔
๑๗๓๘๕
๑๗๓๘๖
๑๗๓๘๗
๑๗๓๘๘
๑๗๓๘๙
๑๗๓๙๐
๑๗๓๙๑
๑๗๓๙๒
๑๗๓๙๓
๑๗๓๙๔
๑๗๓๙๕
๑๗๓๙๖
๑๗๓๙๗
๑๗๓๙๘
๑๗๓๙๙
๑๗๔๐๐
๑๗๔๐๑
๑๗๔๐๒
๑๗๔๐๓
๑๗๔๐๔
๑๗๔๐๕
๑๗๔๐๖
๑๗๔๐๗

นางสาวละเอียด อินตะฮอง
นางละเอียด เอี่ยมศรี
นางสาวลักขณา กระโหทอง
นางสาวลักขณา การินทร
นางลักขณา กุลเจก
นางลักขณา แกวเพิ่ม
นางลักขณา แกวหัวนิล
นางลักขณา จงจินากูล
นางลักขณา จันทรา
นางลักขณา ใจเที่ยงกุล
นางสาวลักขณา เฉลียวฉลาด
นางลักขณา ชะนะบุญ
นางลักขณา ชํานิธุระการ
นางลักขณา ทิพยเดช
นางลักขณา ปรัสพันธ
นางลักขณา ภาพติ๊บ
นางลักขณา ภูผกาพันธุพงษ
นางลักขณา รัตนอําพัน
นางลักขณา ศรีมามาศ
นางลักขณา ศรีสมุทร
นางลักขณา สุขรัตนปรีชา
นางลักขณา แสนแกว
นางลักขนา บัวชวย
นางลักษณธาดา แกวกุก
นางสาวลักษณพร เขมขน

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๔๐๘
๑๗๔๐๙
๑๗๔๑๐
๑๗๔๑๑
๑๗๔๑๒
๑๗๔๑๓
๑๗๔๑๔
๑๗๔๑๕
๑๗๔๑๖
๑๗๔๑๗
๑๗๔๑๘
๑๗๔๑๙
๑๗๔๒๐
๑๗๔๒๑
๑๗๔๒๒
๑๗๔๒๓
๑๗๔๒๔
๑๗๔๒๕
๑๗๔๒๖
๑๗๔๒๗
๑๗๔๒๘
๑๗๔๒๙
๑๗๔๓๐
๑๗๔๓๑
๑๗๔๓๒

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางลักษณภูมินันท โสภา
นางสาวลักษณา กุลสูงเนิน
นางลักษณา แกวสุวรรณ
นางลักษณา จันธิมา
นางลักษณา ทองแสน
นางลักษณา เทพเทียน
นางลักษณา นาแถมเพชร
นางลักษณา ปจจัยยัง
นางลักษณา พานารถ
นางลักษณา เพ็ชรพวง
นางลักษณา เหลาอินทร
นางสาวลักษณา อาจปรุ
นางลักษณาวลัย วัฒนพนิชญ
นางลักษณี วังทะพันธ
นางลักษมี จันทรเวชศิลป
นางลักษมี ชีพสุวรรณ
นางลักษมี เบาทอง
นางลักษิกา เหลืองทอง
นางลัคนา คําแสงทอง
นางลัดเกลา ศรีเพ็ง
นางลัดดา กณะโกมล
นางลัดดา กุลวงศ
นางลัดดา คงวัฒนะ
นางสาวลัดดา คุณประดิษฐ
นางลัดดา เคลือบสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๔๓๓
๑๗๔๓๔
๑๗๔๓๕
๑๗๔๓๖
๑๗๔๓๗
๑๗๔๓๘
๑๗๔๓๙
๑๗๔๔๐
๑๗๔๔๑
๑๗๔๔๒
๑๗๔๔๓
๑๗๔๔๔
๑๗๔๔๕
๑๗๔๔๖
๑๗๔๔๗
๑๗๔๔๘
๑๗๔๔๙
๑๗๔๕๐
๑๗๔๕๑
๑๗๔๕๒
๑๗๔๕๓
๑๗๔๕๔
๑๗๔๕๕
๑๗๔๕๖
๑๗๔๕๗

นางลัดดา จงนุเคราะห
นางลัดดา จักษา
นางลัดดา เจริญสุข
นางสาวลัดดา ชาญธัญกรรม
นางสาวลัดดา ชาญสูงเนิน
นางลัดดา ชุมจุล
นางลัดดา เชื้อฉุน
นางลัดดา ดวดไธสง
นางลัดดา ดอกประดู
นางลัดดา ตันติจรูญรักษ
นางลัดดา ทองเครือ
นางลัดดา ทองมั่น
นางลัดดา ทะนันไชย
นางลัดดา นมเนย
นางสาวลัดดา นาสมบัติ
นางลัดดา นิ่มกาญจนา
นางลัดดา ปงใจ
นางสาวลัดดา ประกอบ
นางลัดดา พรมมัณธุ
นางลัดดา พรหมพันธุ
นางลัดดา พุฒเอก
นางลัดดา ภัทรพันธุโกศล
นางลัดดา ภูดิน
นางลัดดา เรืองเลิศ
นางลัดดา ศิริพันธุ

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๔๕๘
๑๗๔๕๙
๑๗๔๖๐
๑๗๔๖๑
๑๗๔๖๒
๑๗๔๖๓
๑๗๔๖๔
๑๗๔๖๕
๑๗๔๖๖
๑๗๔๖๗
๑๗๔๖๘
๑๗๔๖๙
๑๗๔๗๐
๑๗๔๗๑
๑๗๔๗๒
๑๗๔๗๓
๑๗๔๗๔
๑๗๔๗๕
๑๗๔๗๖
๑๗๔๗๗
๑๗๔๗๘
๑๗๔๗๙
๑๗๔๘๐
๑๗๔๘๑
๑๗๔๘๒

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวลัดดา สิทธิศักดิ์ธนกุล
นางลัดดา สิริพัฒน
นางสาวลัดดา สุขยานุดิษฐ
นางลัดดา สุขรัตน
นางสาวลัดดา สุนทรศิริ
นางลัดดา สุวรรณไตรย
นางลัดดานาท เขมนาทนนท
นางลัดดาพร คลองขยัน
นางลัดดาวรรณ ขุนพิลึกลือเดช
นางลัดดาวรรณ ทองสวาง
นางลัดดาวรรณ นุมนวล
นางลัดดาวรรณ บุญภมร
นางสาวลัดดาวรรณ วันอาวงษ
นางลัดดาวรรณ สุขจันทร
นางลัดดาวัลย กาญจนภาคิน
นางลัดดาวัลย แกวสาร
นางลัดดาวัลย คงทอง
นางลัดดาวัลย ชํานาญจันทร
นางลัดดาวัลย แชมชื่น
นางลัดดาวัลย ตรุวรรณ
นางลัดดาวัลย ทองบัวรุง
นางลัดดาวัลย ทัพกิฬา
นางสาวลัดดาวัลย นิลจินดา
นางลัดดาวัลย บุญรักษา
นางลัดดาวัลย บุญสงดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๔๘๓
๑๗๔๘๔
๑๗๔๘๕
๑๗๔๘๖
๑๗๔๘๗
๑๗๔๘๘
๑๗๔๘๙
๑๗๔๙๐
๑๗๔๙๑
๑๗๔๙๒
๑๗๔๙๓
๑๗๔๙๔
๑๗๔๙๕
๑๗๔๙๖
๑๗๔๙๗
๑๗๔๙๘
๑๗๔๙๙
๑๗๕๐๐
๑๗๕๐๑
๑๗๕๐๒
๑๗๕๐๓
๑๗๕๐๔
๑๗๕๐๕
๑๗๕๐๖
๑๗๕๐๗

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวลัดดาวัลย ปริวัตรพันธ
นางลัดดาวัลย ปาละโค
นางลัดดาวัลย พรหมทา
นางลัดดาวัลย มิสาธรรม
นางสาวลัดดาวัลย วรรณธนสุทธิ์
นางสาวลัดดาวัลย วรรณโสภา
นางลัดดาวัลย ศิลาบุตร
นางลัดดาวัลย โสตถิกุล
นางลัดดาวัลย เองฉวน
นางลั่นทม สนธิ
นางลัมพร ดาราษฎร
นางลัลธริมา สุวรรณ
นางลัลนลีลวดี วงศนิโลบล
นางลาวรรณ แกวมณี
นางสาวลาวรรณ สุดสิน
นางสาวลาวรรณ มานิตย
นางลาวัณย ขุนเพชร
นางลาวัณย สิงหศิลป
นางลาวัณย แหวนเพชร
นางลาวัลย คลายทอง
นางสาวลาวัลย จีนทอง
นางลาวัลย ชูทอง
นางลาวัลย ไชยวงษา
นางลาวัลย ซอนเสียงดัง
นางสาวลาวัลย ซื่อตรง

๑๗๕๐๘
๑๗๕๐๙
๑๗๕๑๐
๑๗๕๑๑
๑๗๕๑๒
๑๗๕๑๓
๑๗๕๑๔
๑๗๕๑๕
๑๗๕๑๖
๑๗๕๑๗
๑๗๕๑๘
๑๗๕๑๙
๑๗๕๒๐
๑๗๕๒๑
๑๗๕๒๒
๑๗๕๒๓
๑๗๕๒๔
๑๗๕๒๕
๑๗๕๒๖
๑๗๕๒๗
๑๗๕๒๘
๑๗๕๒๙
๑๗๕๓๐
๑๗๕๓๑
๑๗๕๓๒

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวลาวัลย นอยอยู
นางลาวัลย นิราศรี
นางลาวัลย บุญธรรม
นางลาวัลย บุตรจันทร
นางลาวัลย พันธุพรม
นางลาวัลย ศรีเงินยวง
นางลาวัลย ศรีเพชรภูมิ
นางลาวัลย สีหะวงษ
นางลาวัลย หาญจริง
นางลาวัลยฉวี ศรีงาม
นางสาวลาสินี เทพพิมพา
นางสาวลําจวน คําบรรลือ
นางลําจวน สุขทรัพยทวีผล
นางสาวลําจวน หนองภักดี
นางลําชี ดุจจานุทัศน
นางลําดวน จิตตจํานงค
นางลําดวน จิตรสนธิ
นางลําดวน ชาวไธสง
นางลําดวน ชื่นตา
นางลําดวน ไชยพิเดช
นางสาวลําดวน ทาวเชียง
นางลําดวน พิกุลเงิน
นางลําทิว เพ็ชรคํา
นางลําเนาว ยอดกระโทก
นางลําพรรณ สั่งศร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๕๓๓
๑๗๕๓๔
๑๗๕๓๕
๑๗๕๓๖
๑๗๕๓๗
๑๗๕๓๘
๑๗๕๓๙
๑๗๕๔๐
๑๗๕๔๑
๑๗๕๔๒
๑๗๕๔๓
๑๗๕๔๔
๑๗๕๔๕
๑๗๕๔๖
๑๗๕๔๗
๑๗๕๔๘
๑๗๕๔๙
๑๗๕๕๐
๑๗๕๕๑
๑๗๕๕๒
๑๗๕๕๓
๑๗๕๕๔
๑๗๕๕๕
๑๗๕๕๖
๑๗๕๕๗

นางลําพรรณ จาวใจเด็จ
นางลําพอง ดีเพียร
นางลําพอง สัพโส
นางลําพันธ ไชยทองศรี
นางลําพันธ ราษี
นางลําพา ภูผา
นางลําพิน แสงฟา
นางสาวลําพึง กําเนิดรัตน
นางลําพูน กัญญาคํา
นางลําพูล เกิดปญญา
นางลําพูล ใจทน
นางสาวลําพูล ลาพานิช
นางลําเพย ไชยสาร
นางลําเพย ภูคลัง
นางลําเพย มะลิซอน
นางลําเพย ยาโต
นางลําเพย เรืองคํา
นางลําเพียง บัวศรี
นางลําเพียง วังคีรี
นางลําเพียร นามสวัสดิ์
นางสาวลําแพน คําเฉียง
นางลําแพน ผลหา
นางลําไพ จินดาไพศาล
นางลําไพ เจรจา
นางลําไพ ใจบุญ

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๕๕๘
๑๗๕๕๙
๑๗๕๖๐
๑๗๕๖๑
๑๗๕๖๒
๑๗๕๖๓
๑๗๕๖๔
๑๗๕๖๕
๑๗๕๖๖
๑๗๕๖๗
๑๗๕๖๘
๑๗๕๖๙
๑๗๕๗๐
๑๗๕๗๑
๑๗๕๗๒
๑๗๕๗๓
๑๗๕๗๔
๑๗๕๗๕
๑๗๕๗๖
๑๗๕๗๗
๑๗๕๗๘
๑๗๕๗๙
๑๗๕๘๐
๑๗๕๘๑
๑๗๕๘๒

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางลําไพ โชคศรี
นางลําไพร มนูศิลป
นางลําไพร ลักษณะพรมราช
นางลํายง ขวัญเกตุ
นางลํายง แพงขะ
นางสาวลํายงค แสนมา
นางลํายวน รื่นภาคเพ็ชร
นางสาวลํายอง คงสงฆ
นางลํายอง ทองเสน
นางลํายอง โพธิ์ไกรสวรรค
นางลํายอง ภูดี
นางลําใย พินิจกิจ
นางลําใย ยวงวิภักดิ์
นางสาวลําใย ลาโรจน
นางลําใย ศรีนุกูล
นางลําใย สุขวงศ
นางลําใย หนูนอย
นางลําใย อินทรวิเชียร
นางลําใย อุดชาชน
นางลําใย อุดมสิน
นางลิขิต รักพรม
นางลินจง ชายผา
นางลินดา ยะกบ
นางลินลดา เชาวมนัส
นางลิลิตา สังขศิลป

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๕๘๓
๑๗๕๘๔
๑๗๕๘๕
๑๗๕๘๖
๑๗๕๘๗
๑๗๕๘๘
๑๗๕๘๙
๑๗๕๙๐
๑๗๕๙๑
๑๗๕๙๒
๑๗๕๙๓
๑๗๕๙๔
๑๗๕๙๕
๑๗๕๙๖
๑๗๕๙๗
๑๗๕๙๘
๑๗๕๙๙
๑๗๖๐๐
๑๗๖๐๑
๑๗๖๐๒
๑๗๖๐๓
๑๗๖๐๔
๑๗๖๐๕
๑๗๖๐๖
๑๗๖๐๗

นางลิวัลย สอนทวี
นางลียาวัลย อินทรปญญา
นางลีลาวัลย พรอมมูล
นางลูกคิด เทพพิทักษ
นางลูกจันทร ภูวัฒนานนท
นางลูกจันทร สิงหโต
นางลูกหมาก จริยภิวัฒน
นางลูกอินทร คนสวาง
นางสาวเลขา โควตระกูล
นางเลขา แสงเงิน
นางเลณู ชะนะศิลป
นางสาวเลอลักษณ จันทรเกษ
นางเลิศลักณ คเชนทรรัตนกุล
นางเลิศลักษณ จันทรเขียว
นางเลิศลักษณ ศรีแสง
นางเลี้ยม ชาติกุล
นางวงคเดือน เมืองโคตร
นางวงจันทร ค้ําชู
นางวงดาว สุภาเกตุ
นางวงเดือน กงเทมินทร
นางวงเดือน จตุพรรุงเรือง
นางวงเดือน จีนอนงค
นางวงเดือน ทองดี
นางวงเดือน นิสยันต
นางวงเดือน บัวพรม

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๖๐๘
๑๗๖๐๙
๑๗๖๑๐
๑๗๖๑๑
๑๗๖๑๒
๑๗๖๑๓
๑๗๖๑๔
๑๗๖๑๕
๑๗๖๑๖
๑๗๖๑๗
๑๗๖๑๘
๑๗๖๑๙
๑๗๖๒๐
๑๗๖๒๑
๑๗๖๒๒
๑๗๖๒๓
๑๗๖๒๔
๑๗๖๒๕
๑๗๖๒๖
๑๗๖๒๗
๑๗๖๒๘
๑๗๖๒๙
๑๗๖๓๐
๑๗๖๓๑
๑๗๖๓๒

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวงเดือน บุราญศาล
นางวงเดือน โปทาหนัก
นางวงเดือน เพ็งธรรม
นางวงเดือน ภวภูตานนท
นางวงเดือน วงษพันธ
นางวงเดือน สิงหโสภา
นางวงพระจันทร ถิตยอําไพ
นางวงเพชร กมลเลิศ
นางวงศดี คุณมาศ
นางวงษรัตน เพชรบูรณ
นางวจีรัตน กลับดี
นางวชิรภานันท ขันคําตะนันท
นางวชิรา เฉิดฉันทพิพัฒน
นางวชิรา ชาติชํานิ
นางวชิรา เลี่ยนสกุล
นางวชิรา สุกกระจาง
นางวชิรา แสนโกศิก
นางวชิราภรณ เฉลิมแสน
นางวชิราภรณ ทิพยศิริ
นางวชิราภรณ ปถวี
นางวชิราภรณ พลไทยสงค
นางวชิราภรณ มุสิกวงศ
นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร
นางวชิราภรณ สุวรชัย
นางสาววณปภา พลนา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๖๓๓
๑๗๖๓๔
๑๗๖๓๕
๑๗๖๓๖
๑๗๖๓๗
๑๗๖๓๘
๑๗๖๓๙
๑๗๖๔๐
๑๗๖๔๑
๑๗๖๔๒
๑๗๖๔๓
๑๗๖๔๔
๑๗๖๔๕
๑๗๖๔๖
๑๗๖๔๗
๑๗๖๔๘
๑๗๖๔๙
๑๗๖๕๐
๑๗๖๕๑
๑๗๖๕๒
๑๗๖๕๓
๑๗๖๕๔
๑๗๖๕๕
๑๗๖๕๖
๑๗๖๕๗

นางวณัฏฐา จริงบํารุง
นางวณา พรหมจันทร
นางสาววณิชชา ชอดอก
นางวณิชยา อินแนน
นางวณี ศิริโชคยนต
นางวธุกา ศรีหาเศษ
นางวนัชนันท สิทธิ
นางวนัชพร กิตติพิชญางกูร
นางสาววนัชพร ทองระยับ
นางวนัชพร วงศประชา
นางวนัชพร ใหมคามิ
นางวนัสฐิกา อิสระบูรณะฤทธิ์
นางวนัสนันท ใจดี
นางวนา คําอุดม
นางวนาพร ศรีจันทร
นางวนารัตน จิตนาวสาร
นางวนารัตน สาระรัตน
นางวนาลักษณ ชําปฏิ
นางวนิช ปญจะแกว
นางวนิดา แกวมณี
นางวนิดา โกนโกสพ
นางวนิดา ขยันกิจ
นางวนิดา ขอสกุล
นางวนิดา ขาวเครือ
นางสาววนิดา ขุนทอง

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๖๕๘
๑๗๖๕๙
๑๗๖๖๐
๑๗๖๖๑
๑๗๖๖๒
๑๗๖๖๓
๑๗๖๖๔
๑๗๖๖๕
๑๗๖๖๖
๑๗๖๖๗
๑๗๖๖๘
๑๗๖๖๙
๑๗๖๗๐
๑๗๖๗๑
๑๗๖๗๒
๑๗๖๗๓
๑๗๖๗๔
๑๗๖๗๕
๑๗๖๗๖
๑๗๖๗๗
๑๗๖๗๘
๑๗๖๗๙
๑๗๖๘๐
๑๗๖๘๑
๑๗๖๘๒

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวนิดา คตจําปา
นางวนิดา คันธา
นางสาววนิดา เงาะจันทรา
นางวนิดา ชางเกวียน
นางวนิดา ชางสลัก
นางวนิดา ชื่นงาม
นางวนิดา ใชคง
นางวนิดา ดีทองแกว
นางวนิดา ทองศรี
นางวนิดา ธาตุประกอบ
นางวนิดา นาคเกลี้ยง
นางสาววนิดา บัวแกว
นางสาววนิดา บํารุงพงษ
นางสาววนิดา บุญกุศล
นางสาววนิดา บุญคลาย
นางวนิดา บุญมั่น
นางวนิดา บุญฤทธิ์
นางวนิดา เบาทอง
นางวนิดา ใบโพธิ์
นางสาววนิดา ผลพฤกษา
นางวนิดา ผุดผอง
นางสาววนิดา เผนานนท
นางวนิดา พลอยมา
นางวนิดา พลับพลาทอง
นางสาววนิดา พวงสมบัติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๖๘๓
๑๗๖๘๔
๑๗๖๘๕
๑๗๖๘๖
๑๗๖๘๗
๑๗๖๘๘
๑๗๖๘๙
๑๗๖๙๐
๑๗๖๙๑
๑๗๖๙๒
๑๗๖๙๓
๑๗๖๙๔
๑๗๖๙๕
๑๗๖๙๖
๑๗๖๙๗
๑๗๖๙๘
๑๗๖๙๙
๑๗๗๐๐
๑๗๗๐๑
๑๗๗๐๒
๑๗๗๐๓
๑๗๗๐๔
๑๗๗๐๕
๑๗๗๐๖
๑๗๗๐๗

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

วาที่รอยตรีหญิง วนิดา พิมพบุญมา
นางวนิดา ภาคาเนตร
นางวนิดา ภารการ
นางวนิดา มณีไสย
นางวนิดา มะลิลา
นางวนิดา มาเอียด
นางวนิดา มุสิกา
นางวนิดา เมืองแกว
นางวนิดา รักษสุจริต
นางวนิดา รัตนวงศ
นางวนิดา ราชเพียแกว
นางวนิดา รําจวน
นางวนิดา วงศสาขา
นางสาววนิดา วงษภู
นางสาววนิดา วองวิไลรัตน
นางวนิดา วัฒนธรรม
นางวนิดา วัฒนบุตร
นางวนิดา วารีรักษ
นางวนิดา วิรุฬพัฒน
นางวนิดา ศรีคําหาญ
นางวนิดา ศิริวรวัจนชัย
นางวนิดา สมใจ
นางวนิดา สลุงอยู
นางวนิดา สวยสะอาด
นางวนิดา สวัสดิผล

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

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวนิดา สิมาชัย
นางวนิดา สุนคร
นางสาววนิดา สุนพคุณศรี
นางวนิดา แสดงฤทธิ์
นางวนิดา แสวงนิล
นางวนิดา หลาออน
นางวนิดา เหลืองจินดา
นางสาววนิดา ไหมพรม
นางวนิดา ออนดี
นางสาววนิดา อัมพันธ
นางสาววนิดา อาษาชํานาญ
นางวนิดา อินปน
นางวนิดา อุยพานิช
นางวนิตยา สุภาษิต
นางวนิตา เกตศิริวงศ
นางวนิสรา พัฒนกิตติภักดี
นางวยุรา เจียรมาศ
นางวยุรี แพทยรักษา
นางวยุรี สําเนียงเย็น
นางวยุรีย ศิริโชติ
นางสาววรณัฐ กลิ่นจันทร
นางวรณัน พุฒซอน
นางวรณี เลิศสรรสิริ
นางวรดาภา สันติวรกูล
นางวรนันต มัจจุปะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๗๓๓
๑๗๗๓๔
๑๗๗๓๕
๑๗๗๓๖
๑๗๗๓๗
๑๗๗๓๘
๑๗๗๓๙
๑๗๗๔๐
๑๗๗๔๑
๑๗๗๔๒
๑๗๗๔๓
๑๗๗๔๔
๑๗๗๔๕
๑๗๗๔๖
๑๗๗๔๗
๑๗๗๔๘
๑๗๗๔๙
๑๗๗๕๐
๑๗๗๕๑
๑๗๗๕๒
๑๗๗๕๓
๑๗๗๕๔
๑๗๗๕๕
๑๗๗๕๖
๑๗๗๕๗

นางสาววรนาฎ สอนพรหม
นางวรนาฎ สิทธิฤทธิ์
นางสาววรนาฏ ทรัพยสุวรรณ
นางสาววรนิษฐา จําปา
นางสาววรนุช โกสินทรานนท
นางวรนุช ดีเดย
นางวรนุช นพตลุง
นางวรนุช มัฐผา
นางสาววรนุช มูลกาย
นางวรนุช เรืองธาตรี
นางสาววรนุช ศรีวิไล
นางสาววรนุช แสงจันทร
นางวรนุช โหงวสอาด
นางสาววรนุช เอกจริยกร
นางสาววรพร ธรรมาธิกุล
นางวรพรรณ จินดา
นางวรพัทธ เกลาฉีด
นางวรพันธ ใจหลัก
นางวรพิชชา ดวงวัง
นางสาววรภร ธนสมสกุล
นางวรภร อินทรีย
นางสาววรมา สิงหคะนอง
นางวรยา ชวยประดิษฐ
นางวรรณกร กุลศรี
นางวรรณกร จันทรดอน

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๗๕๘
๑๗๗๕๙
๑๗๗๖๐
๑๗๗๖๑
๑๗๗๖๒
๑๗๗๖๓
๑๗๗๖๔
๑๗๗๖๕
๑๗๗๖๖
๑๗๗๖๗
๑๗๗๖๘
๑๗๗๖๙
๑๗๗๗๐
๑๗๗๗๑
๑๗๗๗๒
๑๗๗๗๓
๑๗๗๗๔
๑๗๗๗๕
๑๗๗๗๖
๑๗๗๗๗
๑๗๗๗๘
๑๗๗๗๙
๑๗๗๘๐
๑๗๗๘๑
๑๗๗๘๒

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวรรณกร สุวรรณรอ
นางวรรณจิตร อุปจักร
นางวรรณฉวี เรืองตระกูล
นางวรรณชนก อวนพรมมา
นางวรรณชุรี ชะเอม
นางวรรณณิภา ยศธิศักดิ์
นางสาววรรณณี อินทศรีมา
นางวรรณดี ไชยราชา
นางวรรณดี ดวงทอง
นางวรรณดี ดอกบัว
นางวรรณดี ทิวาวงษ
นางสาววรรณดี ปานแปลง
นางวรรณดี ปานเพชร
นางวรรณดี พิทักษ
นางวรรณดี มีมุข
นางวรรณทนาภร ลิขิตสุภิณ
นางวรรณธณีย คําหวาน
นางวรรณธรรม หนูรอต
นางวรรณนิตย ปาลาศ
นางวรรณนิภา ทองหนัน
นางวรรณนิสา ถอยกระโทก
นางวรรณนี นาสถิตย
นางวรรณพร เชื่อมาก
นางสาววรรณพร ตั้งแสงสุวรรณ
นางวรรณพร ผลเกิด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๗๘๓
๑๗๗๘๔
๑๗๗๘๕
๑๗๗๘๖
๑๗๗๘๗
๑๗๗๘๘
๑๗๗๘๙
๑๗๗๙๐
๑๗๗๙๑
๑๗๗๙๒
๑๗๗๙๓
๑๗๗๙๔
๑๗๗๙๕
๑๗๗๙๖
๑๗๗๙๗
๑๗๗๙๘
๑๗๗๙๙
๑๗๘๐๐
๑๗๘๐๑
๑๗๘๐๒
๑๗๘๐๓
๑๗๘๐๔
๑๗๘๐๕
๑๗๘๐๖
๑๗๘๐๗

นางสาววรรณพร โยธานารถ
นางสาววรรณพร รังสรอย
นางวรรณพร เรียงไรสวัสดิ์
นางวรรณพร ศรีบุญลอย
นางสาววรรณพร แสงพันธุ
นางวรรณพร ไสยาวัน
นางวรรณพร หนูเสน
นางวรรณเพ็ญ โพธิวัฒน
นางสาววรรณเพ็ญ เสียมไหม
นางวรรณภา กลาหาญ
นางวรรณภา ชุมกลิ่น
นางวรรณภา ทองเทียม
นางวรรณภา ทิพโชติ
นางวรรณภา บุญชวย
นางสาววรรณภา บุญธรรม
นางวรรณภา บุญประทีป
นางสาววรรณภา เปรมจิตร
นางวรรณภา ศรีใสย
นางวรรณภา สมจิตศรีปญญา
นางวรรณภา สุขยอด
นางวรรณภา อุบลลา
นางวรรณมาศ พรหมมา
นางวรรณรัฐ ฤทธิ์เทวา
นางวรรณรัตน ประวงศเทพ
นางวรรณรี เพ็ชรปญญา

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๘๐๘
๑๗๘๐๙
๑๗๘๑๐
๑๗๘๑๑
๑๗๘๑๒
๑๗๘๑๓
๑๗๘๑๔
๑๗๘๑๕
๑๗๘๑๖
๑๗๘๑๗
๑๗๘๑๘
๑๗๘๑๙
๑๗๘๒๐
๑๗๘๒๑
๑๗๘๒๒
๑๗๘๒๓
๑๗๘๒๔
๑๗๘๒๕
๑๗๘๒๖
๑๗๘๒๗
๑๗๘๒๘
๑๗๘๒๙
๑๗๘๓๐
๑๗๘๓๑
๑๗๘๓๒

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววรรณลดา อนงค
นางวรรณวนัช นิธิธนูเศรษฐ
นางวรรณวรางค โอฬาริกพันธุ
นางสาววรรณวัฒก ปวุตตานนท
นางวรรณวิภา เฒาอุดม
นางสาววรรณวิภา บัวบก
นางวรรณวิภา เหรียญนาคมงคล
นางวรรณวิมล ทองงาม
นางสาววรรณวิมล บัวงาม
นางสาววรรณวิมล บุญถึง
นางวรรณวิมล ปญญาสุ
นางสาววรรณวิศา หนูเจริญ
นางวรรณศรี ซื่อตรง
นางสาววรรณศรี อุทธา
นางวรรณศิริ กิ่งโพธิ์
นางวรรณศิริ โนจิตร
นางวรรณษกรณ ชวยอุปการ
นางสาววรรณษิกา รักพวง
นางสาววรรณสิริ สรางเอี่ยม
นางสาววรรณะ วงษถาวรเรือง
นางวรรณา แกวเพ็ชร
นางสาววรรณา แกวมณี
นางวรรณา ขวัญสืบ
นางวรรณา คงแปน
นางวรรณา จูหอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๘๓๓
๑๗๘๓๔
๑๗๘๓๕
๑๗๘๓๖
๑๗๘๓๗
๑๗๘๓๘
๑๗๘๓๙
๑๗๘๔๐
๑๗๘๔๑
๑๗๘๔๒
๑๗๘๔๓
๑๗๘๔๔
๑๗๘๔๕
๑๗๘๔๖
๑๗๘๔๗
๑๗๘๔๘
๑๗๘๔๙
๑๗๘๕๐
๑๗๘๕๑
๑๗๘๕๒
๑๗๘๕๓
๑๗๘๕๔
๑๗๘๕๕
๑๗๘๕๖
๑๗๘๕๗

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววรรณา ชัยวงศ
นางวรรณา ชางเหล็ก
นางวรรณา ชุนหคาม
นางวรรณา โชติพรม
นางวรรณา ไชยบุตร
นางวรรณา แซกรัมย
นางสาววรรณา ดวงสีทอง
นางวรรณา ทองประสาน
นางสาววรรณา ทัพชัย
นางวรรณา ธงชัย
นางวรรณา บุญทัน
นางวรรณา บูรณโภคา
นางวรรณา เบาพิมพา
นางวรรณา เปรมสุข
นางวรรณา พิลึก
นางวรรณา เพ็ชรกาศ
นางวรรณา เพชรศรีทอง
วาที่รอยตรีหญิง วรรณา เพ็ญพิมพ
นางวรรณา ภักมี
นางวรรณา มอญขาม
นางวรรณา มีศิริ
นางสาววรรณา ไมตรีจิตต
นางวรรณา เลียบวงศ
นางสาววรรณา วงศอักษร
นางวรรณา วงษวิริยะกิจ

๑๗๘๕๘
๑๗๘๕๙
๑๗๘๖๐
๑๗๘๖๑
๑๗๘๖๒
๑๗๘๖๓
๑๗๘๖๔
๑๗๘๖๕
๑๗๘๖๖
๑๗๘๖๗
๑๗๘๖๘
๑๗๘๖๙
๑๗๘๗๐
๑๗๘๗๑
๑๗๘๗๒
๑๗๘๗๓
๑๗๘๗๔
๑๗๘๗๕
๑๗๘๗๖
๑๗๘๗๗
๑๗๘๗๘
๑๗๘๗๙
๑๗๘๘๐
๑๗๘๘๑
๑๗๘๘๒

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวรรณา ศรีนวลละออง
นางวรรณา ศรีลารักษ
นางวรรณา ศิริดล
นางวรรณา ศิริยุทธ
นางวรรณา สมศักดิ์
นางวรรณา สมแสง
นางสาววรรณา สรอยพลอย
นางวรรณา สุดชาฎา
นางวรรณา ใสสวาง
นางวรรณา อินทรใจเอื้อ
นางวรรณา อิ่มจิตต
นางวรรณา อุดมศิลป
นางวรรณา อุทุมพร
นางวรรณา อูไพจิตร
นางวรรณาวดี ภักดีณรงค
นางวรรณิดา อาจรักษา
นางวรรณิตา เจริญธนพัฒน
นางสาววรรณิภา เฉลิมหมู
นางวรรณิภา บุราสิทธิ์
นางวรรณิภา โพธิ์ทอง
นางวรรณิภา เมืองแกว
นางวรรณิวัต ตันสุทธิวณิช
นางวรรณี กาญจนฤทธากรณ
นางวรรณี แกวอุปการ
นางวรรณี คงทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๘๘๓
๑๗๘๘๔
๑๗๘๘๕
๑๗๘๘๖
๑๗๘๘๗
๑๗๘๘๘
๑๗๘๘๙
๑๗๘๙๐
๑๗๘๙๑
๑๗๘๙๒
๑๗๘๙๓
๑๗๘๙๔
๑๗๘๙๕
๑๗๘๙๖
๑๗๘๙๗
๑๗๘๙๘
๑๗๘๙๙
๑๗๙๐๐
๑๗๙๐๑
๑๗๙๐๒
๑๗๙๐๓
๑๗๙๐๔
๑๗๙๐๕
๑๗๙๐๖

นางสาววรรณี โคกกระชาย
นางสาววรรณี โคพิชัย
นางวรรณี จิโสะ
นางวรรณี ชนะงาม
นางวรรณี ดวงเอียด
นางวรรณี ถาวรผล
นางวรรณี ถิ่นจันดา
นางวรรณี ทวีบุตร
นางสาววรรณี เทพสุวรรณ
นางวรรณี ประหยัดทรัพย
นางวรรณี พลเสน
นางวรรณี เพ็งประไพ
นางวรรณี มณีพงศ
นางวรรณี วงคพินิจ
นางวรรณี ศักดิ์ศรีบุญดี
นางวรรณี สงวนทรัพย
นางสาววรรณี สายสอน
นางวรรณี แสงเดือนฉาย
นางวรรณี แสนลา
นางสาววรรธนวรรณ
พิทักษทรัพยากร
นางวรรนิภา คุณะชล
นางวรรวิมล รัตนคุณ
นางสาววรรวิลาศ เจนชัย
นางสาววรรัตน คลาดนาน

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๙๐๗
๑๗๙๐๘
๑๗๙๐๙
๑๗๙๑๐
๑๗๙๑๑
๑๗๙๑๒
๑๗๙๑๓
๑๗๙๑๔
๑๗๙๑๕
๑๗๙๑๖
๑๗๙๑๗
๑๗๙๑๘
๑๗๙๑๙
๑๗๙๒๐
๑๗๙๒๑
๑๗๙๒๒
๑๗๙๒๓
๑๗๙๒๔
๑๗๙๒๕
๑๗๙๒๖
๑๗๙๒๗
๑๗๙๒๘
๑๗๙๒๙
๑๗๙๓๐
๑๗๙๓๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวรลักษณ ตรงวัฒนาวุฒิ
นางวรวรรณ เทพคุณ
นางวรวรรณ แผนทอง
นางวรวรรณ วรศิริ
นางวรวรรณ สังสัพพันธ
นางวรวิมล บุญพันธ
นางสาววรวีร แสนสุข
นางวรสกมล กีรติโรจนวาณิชย
นางวรัญชธิตา ไชยศักดิ์วรกุล
นางสาววรัญญา ชัยพิกุล
นางสาววรัญญา เทียนสัมฤทธิ์
นางวรัญญา พบกระโทก
นางวรัญญา ยอดกระโหม
นางสาววรัญญา ฤทธิ์บํารุง
นางวรัญญา ศรีโนนยาง
นางสาววรัญญา สําแดงชัย
นางวรัญพัชร ปนสันเทียะ
นางวรัทยา จอมศรี
นางวรัทยา ไชยสงโท
นางสาววรากร ขวัญเมือง
นางวรากร คําเลิศ
นางวรากร มังบูแวน
นางวราคม เทพสุริยานนท
นางสาววรางคณา แกนกระโทก
นางวรางคณา ไชยเรือน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๙๓๒
๑๗๙๓๓
๑๗๙๓๔
๑๗๙๓๕
๑๗๙๓๖
๑๗๙๓๗
๑๗๙๓๘
๑๗๙๓๙
๑๗๙๔๐
๑๗๙๔๑
๑๗๙๔๒
๑๗๙๔๓
๑๗๙๔๔
๑๗๙๔๕
๑๗๙๔๖
๑๗๙๔๗
๑๗๙๔๘
๑๗๙๔๙
๑๗๙๕๐
๑๗๙๕๑
๑๗๙๕๒
๑๗๙๕๓
๑๗๙๕๔
๑๗๙๕๕

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางวรางคณา ทิพยราช
นางวรางคณา บรรจง
นางสาววรางคณา ศรีอรรคพรหม
นางสาววรางคณา
หาญจักราพิทักษ
นางวรางครัตน บุณยทรรพ
นางสาววรางคศิริ คูณชัยรุงเรือง
นางวรางคอร อานมณี
นางวราณี เดชค้ํา
นางวราณี ภูมี
นางสาววราทิพย ชูดํา
นางวรานุช บุตราช
นางสาววราพร แกวใส
นางสาววราพร คันธภูมิ
นางวราพร จรจันทึก
นางวราพร จางสกุล
นางสาววราพร ตันติบูล
นางวราพร นรบัติ
นางวราพร บัณฑิตย
นางวราพร พงษปลัด
นางวราพร มาลาคํา
นางวราพร ยศหนัก
นางวราพร เวชพันธ
นางสาววราพร ศรีเสน
นางสาววราพร อาบทิพย

๑๗๙๕๖
๑๗๙๕๗
๑๗๙๕๘
๑๗๙๕๙
๑๗๙๖๐
๑๗๙๖๑
๑๗๙๖๒
๑๗๙๖๓
๑๗๙๖๔
๑๗๙๖๕
๑๗๙๖๖
๑๗๙๖๗
๑๗๙๖๘
๑๗๙๖๙
๑๗๙๗๐
๑๗๙๗๑
๑๗๙๗๒
๑๗๙๗๓
๑๗๙๗๔
๑๗๙๗๕
๑๗๙๗๖
๑๗๙๗๗
๑๗๙๗๘
๑๗๙๗๙
๑๗๙๘๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววราพร อินถา
นางวราภรณ กาศมณี
นางวราภรณ กําแพงเพชร
นางสาววราภรณ กุลยะณีย
นางวราภรณ แกวแดง
นางวราภรณ แกวปลอด
นางสาววราภรณ คงเงิน
นางวราภรณ คเชนกูล
นางวราภรณ คาสุวรรณ
นางวราภรณ จันทรทองพูน
นางวราภรณ จันทรเสน
นางวราภรณ จันธิมา
นางสาววราภรณ เจนวิชชุเมธ
นางวราภรณ เจะดะหยอ
นางวราภรณ ใจยะสิทธิ์
นางวราภรณ ชูชีพ
นางวราภรณ โชควัฒนพรชัย
นางวราภรณ ดวงจันทร
นางวราภรณ ดวงมาลา
นางวราภรณ เดชผล
นางวราภรณ ตรีไพศาลภักดี
นางสาววราภรณ ตันติกุล
นางวราภรณ ติกะมาศ
นางสาววราภรณ ตุนา
นางวราภรณ ถือแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๙๘๑
๑๗๙๘๒
๑๗๙๘๓
๑๗๙๘๔
๑๗๙๘๕
๑๗๙๘๖
๑๗๙๘๗
๑๗๙๘๘
๑๗๙๘๙
๑๗๙๙๐
๑๗๙๙๑
๑๗๙๙๒
๑๗๙๙๓
๑๗๙๙๔
๑๗๙๙๕
๑๗๙๙๖
๑๗๙๙๗
๑๗๙๙๘
๑๗๙๙๙
๑๘๐๐๐
๑๘๐๐๑
๑๘๐๐๒
๑๘๐๐๓
๑๘๐๐๔

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางวราภรณ ทองประสม
นางวราภรณ ทองสุข
นางวราภรณ ทัดศรี
นางสาววราภรณ ธาราเกษม
นางวราภรณ นามบุตร
นางวราภรณ เนรมิตพานิชย
นางวราภรณ บุญใส
นางวราภรณ บุตรแสน
นางวราภรณ ประไพชาติ
วาที่รอยตรีหญิง วราภรณ
ปานดํารงค
นางวราภรณ พงษอุทธา
นางวราภรณ พรมอินทร
นางวราภรณ พรหมแกว
นางวราภรณ พลวัฒน
นางวราภรณ พิมรินทร
นางวราภรณ พิไลกุล
นางวราภรณ เพชรเกลี้ยง
นางสาววราภรณ เพชระบูรณิน
นางสาววราภรณ เพียจันทร
นางวราภรณ มีทอง
นางสาววราภรณ ยืนทน
นางวราภรณ รัตนวรรณ
นางวราภรณ ฤทธิพงษ
นางวราภรณ วงคชัย

๑๘๐๐๕
๑๘๐๐๖
๑๘๐๐๗
๑๘๐๐๘
๑๘๐๐๙
๑๘๐๑๐
๑๘๐๑๑
๑๘๐๑๒
๑๘๐๑๓
๑๘๐๑๔
๑๘๐๑๕
๑๘๐๑๖
๑๘๐๑๗
๑๘๐๑๘
๑๘๐๑๙
๑๘๐๒๐
๑๘๐๒๑
๑๘๐๒๒
๑๘๐๒๓
๑๘๐๒๔
๑๘๐๒๕
๑๘๐๒๖
๑๘๐๒๗
๑๘๐๒๘
๑๘๐๒๙

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวราภรณ วงษพยับ
นางวราภรณ วรเลิศ
นางวราภรณ ศรีดาวงษ
นางวราภรณ ศรีเรืองพันธ
นางวราภรณ สายศรี
นางวราภรณ สายสมคุณ
นางวราภรณ สีนาค
นางวราภรณ สืบภา
นางวราภรณ สุดชารี
นางวราภรณ สุวรรณเจริญ
นางวราภรณ แสนกลาง
นางวราภรณ อรรคบุตร
นางวราภรณ อินทรมงคล
นางวราภรณ อึ่งประยูร
นางสาววราภัสร แกวเมืองพัชรกุล
นางวราภัสร พัฒทอง
นางวราภา โสดากุล
นางสาววรารักษ จิตตหมวด
นางวรารักษ รังษี
นางวรารัตน ถุงนอก
นางสาววรารัตน ทองทิพย
นางวรารัตน นามโนรินทร
นางวรารัตน พิเมย
นางสาววรารัตน วงศพินทุ
นางวรารัตน วิทูรางกูร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๐๓๐
๑๘๐๓๑
๑๘๐๓๒
๑๘๐๓๓
๑๘๐๓๔
๑๘๐๓๕
๑๘๐๓๖
๑๘๐๓๗
๑๘๐๓๘
๑๘๐๓๙
๑๘๐๔๐
๑๘๐๔๑
๑๘๐๔๒
๑๘๐๔๓
๑๘๐๔๔
๑๘๐๔๕
๑๘๐๔๖
๑๘๐๔๗
๑๘๐๔๘
๑๘๐๔๙
๑๘๐๕๐
๑๘๐๕๑
๑๘๐๕๒
๑๘๐๕๓
๑๘๐๕๔

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางวราลักษณ เกษมสุข
นางวราลักษณ ชีพสมุทร
นางวราลักษณ โชติจําลอง
นางวราลักษณ ซุนสั้น
นางวราลักษณ บุษบง
นางสาววราลักษณ ศรีมาจันทร
นางวราลี นันตรี
นางวราวรรณ ดานลาพล
นางวราวรรณ พลที
นางวราศิลป กุลวงค
นางวริญทิพย เครือทองศรี
นางวริฐา มานิตย
นางวรินฐญา พิลาวรรณ
นางวรินดา โหลเหลี่ยน
นางวรินทชญา ชาติชํานาญ
นางวรินทร มัชฌิมา
นางสาววรินทร มีมานะ
นางวรินทรพร คงแสนคําเจริญ
นางวรินทรลดา เหล็กกลา
นางวรินพิรุณ เจียรผาติพร
นางวรินภรณ ทองประยูร
นางวริวรรณ พลอยสมุทร
นางวริศรา ณีศะนันท
นางสาววริศรา วัชรเวียงชัย
นางสาววริศรา ศิริมงคล

๑๘๐๕๕
๑๘๐๕๖
๑๘๐๕๗
๑๘๐๕๘
๑๘๐๕๙
๑๘๐๖๐
๑๘๐๖๑
๑๘๐๖๒
๑๘๐๖๓
๑๘๐๖๔
๑๘๐๖๕
๑๘๐๖๖
๑๘๐๖๗
๑๘๐๖๘
๑๘๐๖๙
๑๘๐๗๐
๑๘๐๗๑
๑๘๐๗๒
๑๘๐๗๓
๑๘๐๗๔
๑๘๐๗๕
๑๘๐๗๖
๑๘๐๗๗
๑๘๐๗๘
๑๘๐๗๙

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวริศรา หลักบุญ
นางวริศรา หานุสิงห
นางวริษฐา นิ้วทอง
นางวริษฐา เอี่ยมอินทร
นางสาววริษา ปลื้มฤดี
นางวริษา แยมเสมอ
นางวริสรา งามสงวน
นางสาววรีพร ชาติชนะ
นางสาววรีรัตน กุสันเทียะ
นางวรีวรรณ ทวีบท
นางวรุณกาญจน สุทธศรีเมธีชัย
นางวรุณรัตน บุญเริ่ม
นางวรุณี พฤกษพิมาน
นางวลัญชฤดี ปลื้มกิตติยากรณ
นางวลัยทิพย สิริจงวัฒนา
นางวลัยพร จันทรบูรณ
นางวลัยพร แจมนาม
นางวลัยพร เชื้อตาแสง
นางวลัยพร เนียมเกิด
นางวลัยพร โมสกุล
นางสาววลัยพร ยอดเอี่ยม
นางวลัยพร รัตนวิเชียรโชติ
นางสาววลัยพร ศรีศร
นางวลัยพร ศิลปกรีฑากุล
นางวลัยพรรณ กมเลศรังสรรค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๐๘๐
๑๘๐๘๑
๑๘๐๘๒
๑๘๐๘๓
๑๘๐๘๔
๑๘๐๘๕
๑๘๐๘๖
๑๘๐๘๗
๑๘๐๘๘
๑๘๐๘๙
๑๘๐๙๐
๑๘๐๙๑
๑๘๐๙๒
๑๘๐๙๓
๑๘๐๙๔
๑๘๐๙๕
๑๘๐๙๖
๑๘๐๙๗
๑๘๐๙๘
๑๘๐๙๙
๑๘๑๐๐
๑๘๑๐๑
๑๘๑๐๒
๑๘๑๐๓
๑๘๑๐๔

นางวลัยพรรณ ธราพร
นางวลัยภรณ บุญปราบ
นางวลัยภรณ สุวรรณสะอาด
นางสาววลัยรัตน โคสาดี
นางวลัยรัตน รมพิกุล
นางวลัยลักษณ ชูมาก
นางวลัยลักษณ พลเยี่ยม
นางวลัยลักษณ เพิ่มพูลพานิช
นางวลัยลักษณ รีอินทร
นางวลัยวรรณ แตสมบูรณ
นางวลิดา จันทรสมบัติ
นางวลี หาญสาริกิจ
นางวลีพร ศรีทอง
นางสาววลีรัตน สิทธิโชค
นางวไลลักษณ กุลวงศ
นางวไลลักษณ จารุวรรณโน
นางสาววไลลักษณ พัสดร
นางวสิชา พนภัยพาล
นางวสิธร เอี่ยมละออ
นางวสุ เกษสําโรง
นางสาววสุมนัส ประสมทรัพย
นางวัจนา ยอดอินทร
นางวัจนา ศรีสุวรรณ
นางวัจนา สุวรรณพงศ
นางวัจรีภรณ บุสดี

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑๐๕
๑๘๑๐๖
๑๘๑๐๗
๑๘๑๐๘
๑๘๑๐๙
๑๘๑๑๐
๑๘๑๑๑
๑๘๑๑๒
๑๘๑๑๓
๑๘๑๑๔
๑๘๑๑๕
๑๘๑๑๖
๑๘๑๑๗
๑๘๑๑๘
๑๘๑๑๙
๑๘๑๒๐
๑๘๑๒๑
๑๘๑๒๒
๑๘๑๒๓
๑๘๑๒๔
๑๘๑๒๕
๑๘๑๒๖
๑๘๑๒๗
๑๘๑๒๘
๑๘๑๒๙

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวัชฉวรา หีบแกว
นางวัชนี วงคตาผา
นางวัชรกร สุรพงษรัตน
นางวัชรพร งามศรีตระกูล
นางวัชรภรณ จิตโรภาส
นางสาววัชรศร กึนขุนทด
นางวัชรา กวีวัฒน
นางวัชรา ขันละ
นางวัชรา คําภู
นางวัชรา ปูเตะ
นางวัชรา พรมลี
นางวัชรา อาษานอก
นางวัชรา เอี่ยมศิริ
นางวัชรากร เคยบรรจง
นางสาววัชรากร บุดดา
นางวัชราพร นาคพุทธ
นางสาววัชราพร บุญมูสิก
นางวัชราพร พืชผล
นางวัชราพร สิงหเฉลิมวงษ
นางสาววัชราพร สุวรรณเตมีย
นางสาววัชราภรณ เก็จประยูร
นางสาววัชราภรณ แกวคํา
นางวัชราภรณ แกวคําสอน
นางสาววัชราภรณ ฉัตรวิโรจน
นางสาววัชราภรณ โทนแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๑๓๐
๑๘๑๓๑
๑๘๑๓๒
๑๘๑๓๓
๑๘๑๓๔
๑๘๑๓๕
๑๘๑๓๖
๑๘๑๓๗
๑๘๑๓๘
๑๘๑๓๙
๑๘๑๔๐
๑๘๑๔๑
๑๘๑๔๒
๑๘๑๔๓
๑๘๑๔๔
๑๘๑๔๕
๑๘๑๔๖
๑๘๑๔๗
๑๘๑๔๘
๑๘๑๔๙
๑๘๑๕๐
๑๘๑๕๑
๑๘๑๕๒
๑๘๑๕๓

นางวัชราภรณ ปดถาพงษ
นางวัชราภรณ พุฒิกรเมธากุล
นางวัชราภรณ มงคุณ
นางวัชราภรณ มะปะรัง
นางวัชราภรณ มานิมนต
นางวัชราภรณ รักษมณี
วาที่รอยตรีหญิง วัชราภรณ
โสมทิพย
นางวัชราภรณ ออนสนิท
นางวัชราภรณ อุนวิเศษ
นางวัชราวรรณ ดีแนบเนียน
นางวัชรินทร เหมะสถล
นางสาววัชรินทร คงศรี
นางวัชรินทร ปานกล่ํา
นางวัชรินทร แผลงกระโทก
นางสาววัชรินทร พรอมใจ
นางวัชรินทร มิระสิงห
นางวัชรี กาศสนุก
นางวัชรี เกตุกุล
นางวัชรี แกวแยม
นางวัชรี ขําขาว
นางวัชรี จันทชาติ
นางวัชรี ใจมั่น
นางวัชรี ชินชัยพงษ
นางวัชรี ชื่นใจ

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑๕๔
๑๘๑๕๕
๑๘๑๕๖
๑๘๑๕๗
๑๘๑๕๘
๑๘๑๕๙
๑๘๑๖๐
๑๘๑๖๑
๑๘๑๖๒
๑๘๑๖๓
๑๘๑๖๔
๑๘๑๖๕
๑๘๑๖๖
๑๘๑๖๗
๑๘๑๖๘
๑๘๑๖๙
๑๘๑๗๐
๑๘๑๗๑
๑๘๑๗๒
๑๘๑๗๓
๑๘๑๗๔
๑๘๑๗๕
๑๘๑๗๖
๑๘๑๗๗
๑๘๑๗๘

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวัชรี ณ พัทลุง
นางวัชรี ดาวงษา
นางวัชรี แดงวิลัย
นางวัชรี ไตรทอง
นางวัชรี เถินบุรินทร
นางวัชรี เทพจันตา
นางวัชรี บารมี
นางสาววัชรี บุญชุมวงศ
นางวัชรี พลศรี
นางวัชรี พิพัฒนวานิช
นางวัชรี พิมพศรี
นางสาววัชรี มะโพงเพ็ง
นางวัชรี มีลาภ
นางวัชรี รัตนมโนพร
นางสาววัชรี วันธงชัย
นางวัชรี วินัยพานิช
นางวัชรี ศรีอุดร
นางวัชรี สกุลรัตน
นางวัชรี สังขเสือโพธิ์
นางวัชรี สุขสนิท
นางวัชรี สุพรรณ
นางวัชรี โสธรรมมงคล
นางวัชรี หรีกประโคน
นางวัชรี อําพันหอม
นางวัชรีย กิจธิคุณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๑๗๙
๑๘๑๘๐
๑๘๑๘๑
๑๘๑๘๒
๑๘๑๘๓
๑๘๑๘๔
๑๘๑๘๕
๑๘๑๘๖
๑๘๑๘๗
๑๘๑๘๘
๑๘๑๘๙
๑๘๑๙๐
๑๘๑๙๑
๑๘๑๙๒
๑๘๑๙๓
๑๘๑๙๔
๑๘๑๙๕
๑๘๑๙๖
๑๘๑๙๗
๑๘๑๙๘
๑๘๑๙๙
๑๘๒๐๐
๑๘๒๐๑
๑๘๒๐๒
๑๘๒๐๓

นางสาววัชรีย บุญชู
นางวัชรีย วงศสวัสดิ์
นางวัชรียา วิจิตรพัชราภรณ
นางสาววัชลี แกววิเชียร
นางสาววัชลี บัวตา
นางวัญชุรี ธูปบูชากร
นางวัฑฒนา อุนจิตร
นางวัฒจนาพร จีระกาศ
นางวัฒณี โลหเงิน
นางวัฒนกร จิตรัว
นางวัฒนา จันทะพล
นางวัฒนา ไชยจันดา
นางสาววัฒนา ดลเอี่ยม
นางวัฒนา ตรงสกุล
นางวัฒนา ทวดสุวรรณ
นางสาววัฒนา ทาวยศ
นางวัฒนา นาคา
นางสาววัฒนา นาสมชัย
นางวัฒนา ลัคนาทิน
นางวัฒนา วงศเรียน
นางวัฒนา โศกคอ
นางวัฒนา สงแจง
นางวัฒนา สันตะพันธ
นางวัฒนา หวังรวมกลาง
นางวัฒนา ออนประทุม

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๒๐๔
๑๘๒๐๕
๑๘๒๐๖
๑๘๒๐๗
๑๘๒๐๘
๑๘๒๐๙
๑๘๒๑๐
๑๘๒๑๑
๑๘๒๑๒
๑๘๒๑๓
๑๘๒๑๔
๑๘๒๑๕
๑๘๒๑๖
๑๘๒๑๗
๑๘๒๑๘
๑๘๒๑๙
๑๘๒๒๐
๑๘๒๒๑
๑๘๒๒๒
๑๘๒๒๓
๑๘๒๒๔
๑๘๒๒๕
๑๘๒๒๖
๑๘๒๒๗
๑๘๒๒๘

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวัฒนา อินทอําภา
นางวัฒนาพร นามจันดี
นางวัฒนาพร แพงศรี
นางวัฒนี สิทธิสิน
นางสาววัฒมพร คงสมบุตร
นางวัตจารี ขําเกิด
นางวัทธนา เทียนทองดี
นางวันจันทร กาโน
นางวันณี ขจรฤทธิ์
นางวันดี ขวัญทอง
นางวันดี คําแสน
นางวันดี ทองเลิศ
นางวันดี ทองศรี
นางวันดี ทิพยพินิจ
นางสาววันดี เธียรประมุข
นางวันดี ผมมา
นางสาววันดี ผิวสอาด
นางวันดี พรหมมา
นางวันดี ภิญญมิตร
นางวันดี มณีชมภู
นางวันดี มุสิกา
นางสาววันดี รอดประดิษฐ
นางสาววันดี สมพงค
นางวันดี สมรัตน
นางสาววันดี สมวงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๒๒๙
๑๘๒๓๐
๑๘๒๓๑
๑๘๒๓๒
๑๘๒๓๓
๑๘๒๓๔
๑๘๒๓๕
๑๘๒๓๖
๑๘๒๓๗
๑๘๒๓๘
๑๘๒๓๙
๑๘๒๔๐
๑๘๒๔๑
๑๘๒๔๒
๑๘๒๔๓
๑๘๒๔๔
๑๘๒๔๕
๑๘๒๔๖
๑๘๒๔๗
๑๘๒๔๘
๑๘๒๔๙
๑๘๒๕๐
๑๘๒๕๑
๑๘๒๕๒
๑๘๒๕๓

นางสาววันดี สิทธิ์นอย
นางวันดี สุรภีสัก
นางวันดี แสงบุดดี
นางวันดี หมื่นแผงวารี
นางสาววันดี หวนสุริยา
นางวันดี หอมชื่น
นางวันดี อิสสระพันธุ
นางวันทณีย ทองคําฟู
นางสาววันทนา เกษมสวัสดิ์
นางสาววันทนา จันทมณี
นางวันทนา จิตอัคคะ
นางวันทนา ไทยหลอ
นางวันทนา นิลสนธิ
นางสาววันทนา เพงทิม
นางวันทนา มีเชาวน
นางวันทนา รังสิมันตุชาติ
นางวันทนา รัศมิทัต
นางวันทนา วรรณธงชัย
นางวันทนา ศิริภักดิ์
นางวันทนา เหิดขุนทด
นางสาววันทนี พลเพชร
นางวันทนีย แจมจันทร
นางวันทนีย สกุลจร
นางวันทนีย สงวนบุญญพงษ
นางวันทนีย สิงหไธสง

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๒๕๔
๑๘๒๕๕
๑๘๒๕๖
๑๘๒๕๗
๑๘๒๕๘
๑๘๒๕๙
๑๘๒๖๐
๑๘๒๖๑
๑๘๒๖๒
๑๘๒๖๓
๑๘๒๖๔
๑๘๒๖๕
๑๘๒๖๖
๑๘๒๖๗
๑๘๒๖๘
๑๘๒๖๙
๑๘๒๗๐
๑๘๒๗๑
๑๘๒๗๒
๑๘๒๗๓
๑๘๒๗๔
๑๘๒๗๕
๑๘๒๗๖
๑๘๒๗๗
๑๘๒๗๘

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววันทนีย สิรถนอมทรัพย
นางวันทยา ชอพิพฤกษ
นางวันทะนา กุสุริย
นางวันทา สุขโสม
นางวันทิตา รจนา
นางวันธนี จันทรเอี่ยม
นางสาววันนพร เดชชัย
นางวันนา ชาวพงษ
นางวันนา เลไธสง
นางวันนิดา เทียนเจษฎา
นางวันพร แสนมิตร
นางวันเพ็ญ กลอมแกว
นางวันเพ็ญ กลิ่นพุทธ
นางวันเพ็ญ กาจู
นางวันเพ็ญ กิ่งไพร
นางวันเพ็ญ กุลบุตร
นางวันเพ็ญ กุลประยงค
นางสาววันเพ็ญ ขําเหม
นางวันเพ็ญ คนึงคิด
นางวันเพ็ญ คําบุญ
นางวันเพ็ญ เจริญผล
นางสาววันเพ็ญ เจริญวิทย
นางวันเพ็ญ เฉลิมมิตร
นางสาววันเพ็ญ ชาวสวนเจริญ
นางวันเพ็ญ ชิณวงศพรหม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๒๗๙
๑๘๒๘๐
๑๘๒๘๑
๑๘๒๘๒
๑๘๒๘๓
๑๘๒๘๔
๑๘๒๘๕
๑๘๒๘๖
๑๘๒๘๗
๑๘๒๘๘
๑๘๒๘๙
๑๘๒๙๐
๑๘๒๙๑
๑๘๒๙๒
๑๘๒๙๓
๑๘๒๙๔
๑๘๒๙๕
๑๘๒๙๖
๑๘๒๙๗
๑๘๒๙๘
๑๘๒๙๙
๑๘๓๐๐
๑๘๓๐๑
๑๘๓๐๒
๑๘๓๐๓

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางวันเพ็ญ ชุมพรอมญาติ
นางวันเพ็ญ ดําแกว
นางวันเพ็ญ ตันตระกูล
นางวันเพ็ญ ถวิลการ
นางวันเพ็ญ ทาสีภู
นางวันเพ็ญ ทิพยเวียง
นางวันเพ็ญ เทพโสภา
นางวันเพ็ญ เทศารินทร
นางวันเพ็ญ ไทยประยูร
นางวันเพ็ญ นามวงษา
นางวันเพ็ญ แนวจําปา
นางวันเพ็ญ บัณฑิตกุล
นางวันเพ็ญ บางวิเศษ
นางวันเพ็ญ บุญเรือง
นางสาววันเพ็ญ ผลทวีวัฒนชัย
นางวันเพ็ญ พงศอัครชัย
นางวันเพ็ญ พงษประดิษฐ
นางวันเพ็ญ พรมสอน
นางสาววันเพ็ญ พลอยทับทิม
นางวันเพ็ญ พันอินทร
นางสาววันเพ็ญ พิมพิสาร
นางวันเพ็ญ พึ่งเกษม
นางสาววันเพ็ญ พึ่งวารี
นางวันเพ็ญ เพชรเพ็ง
นางวันเพ็ญ แพทยรังษี

๑๘๓๐๔
๑๘๓๐๕
๑๘๓๐๖
๑๘๓๐๗
๑๘๓๐๘
๑๘๓๐๙
๑๘๓๑๐
๑๘๓๑๑
๑๘๓๑๒
๑๘๓๑๓
๑๘๓๑๔
๑๘๓๑๕
๑๘๓๑๖
๑๘๓๑๗
๑๘๓๑๘
๑๘๓๑๙
๑๘๓๒๐
๑๘๓๒๑
๑๘๓๒๒
๑๘๓๒๓
๑๘๓๒๔
๑๘๓๒๕
๑๘๓๒๖
๑๘๓๒๗

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวันเพ็ญ แพรหลาย
นางวันเพ็ญ มณีโชติ
นางสาววันเพ็ญ มวงสีเมืองดี
นางวันเพ็ญ มีคําแสน
นางวันเพ็ญ มูลเมืองคํา
นางวันเพ็ญ มูลวงค
นางสาววันเพ็ญ รัตนพันธ
นางสาววันเพ็ญ เรืองรัตน
นางวันเพ็ญ ฤทธิรุง
นางวันเพ็ญ ฤทธิ์สวาง
วาที่รอยตรีหญิง วันเพ็ญ
เลี่ยมยองใย
นางวันเพ็ญ โลนะลุ
นางวันเพ็ญ วรพันธ
นางวันเพ็ญ วรรณสูตร
นางวันเพ็ญ วังชวย
นางวันเพ็ญ ศรเลี่ยมทอง
นางวันเพ็ญ ศิริสัณฐิติ
นางวันเพ็ญ สาริการินทร
นางสาววันเพ็ญ สิงหแกว
นางวันเพ็ญ สุวรรณโณ
นางวันเพ็ญ สุวรรณพรรค
นางวันเพ็ญ เสือเฒา
นางวันเพ็ญ แสงชาติ
นางวันเพ็ญ แสงอบ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๓๒๘
๑๘๓๒๙
๑๘๓๓๐
๑๘๓๓๑
๑๘๓๓๒
๑๘๓๓๓
๑๘๓๓๔
๑๘๓๓๕
๑๘๓๓๖
๑๘๓๓๗
๑๘๓๓๘
๑๘๓๓๙
๑๘๓๔๐
๑๘๓๔๑
๑๘๓๔๒
๑๘๓๔๓
๑๘๓๔๔
๑๘๓๔๕
๑๘๓๔๖
๑๘๓๔๗
๑๘๓๔๘
๑๘๓๔๙
๑๘๓๕๐
๑๘๓๕๑
๑๘๓๕๒

นางวันเพ็ญ โสภา
นางสาววันเพ็ญ หนองตะไกร
นางวันเพ็ญ เหลาฤทธิ์
นางวันเพ็ญ อัฒจักร
นางสาววันเพ็ญ อินตะขัติย
นางวันเพ็ญ อินโท
นางวันเพ็ญ อินออน
นางวันเพ็ญนภาลัย แกวศิริ
นางวันเพียร ทองอุบล
นางวันรวี สีถา
นางสาววันแรม หมอนอิง
นางวันฤดี ปุยะติ
นางวันฤดี พวงสุวรรณ
นางวันวิสา บุญวงศ
นางวันวิสา พวงสุมาลี
นางวันวิสาข ชํานาญสาร
นางวันวิสาข บุญมาก
นางวันวิสาข ยอดวารี
นางวันวิสาข รื่นนุสาน
นางวันวิสาข แสนฟางาม
นางสาววันศรี ชื่นจอหอ
นางสาววัลคุณภัทร โมทิม
นางวัลดี หลักฐาน
นางวัลภา คอนงูเหลือม
นางวัลภา ภูมิศรี

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๓๕๓
๑๘๓๕๔
๑๘๓๕๕
๑๘๓๕๖
๑๘๓๕๗
๑๘๓๕๘
๑๘๓๕๙
๑๘๓๖๐
๑๘๓๖๑
๑๘๓๖๒
๑๘๓๖๓
๑๘๓๖๔
๑๘๓๖๕
๑๘๓๖๖
๑๘๓๖๗
๑๘๓๖๘
๑๘๓๖๙
๑๘๓๗๐
๑๘๓๗๑
๑๘๓๗๒
๑๘๓๗๓
๑๘๓๗๔
๑๘๓๗๕
๑๘๓๗๖
๑๘๓๗๗

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวัลภา ยอดอวม
นางวัลภา ยุงทอง
นางสาววัลภา ลิ้มกมลทิพย
นางวัลภา อุลิศ
นางสาววัลยนภัสร นวลละออง
นางวัลยลิยา ชางทอง
นางสาววัลยลิยา สวยสะอาด
นางวัลยลี แกวมณี
นางวัลยวิภา ภูสีคุณ
นางวัลยา ไกรเทพ
นางสาววัลยา บุญไชย
นางวัลยา สายพิมพ
นางวัลยา สิริเลิศคณาทรัพย
นางวัลลภา กิจสถาน
นางวัลลภา แกวนะรา
นางวัลลภา จันทรเผือก
นางวัลลภา ดาหลาย
นางวัลลภา บุญประเสริฐ
นางสาววัลลภา วงษสนอง
นางวัลลภา อันสุวรรณ
นางวัลลา เจริญกัลป
นางวัลลา ชุมแกว
นางสาววัลลา แพงวงษ
นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ
นางวัลลิกา แกวขจร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๓๗๘
๑๘๓๗๙
๑๘๓๘๐
๑๘๓๘๑
๑๘๓๘๒
๑๘๓๘๓
๑๘๓๘๔
๑๘๓๘๕
๑๘๓๘๖
๑๘๓๘๗
๑๘๓๘๘
๑๘๓๘๙
๑๘๓๙๐
๑๘๓๙๑
๑๘๓๙๒
๑๘๓๙๓
๑๘๓๙๔
๑๘๓๙๕
๑๘๓๙๖
๑๘๓๙๗
๑๘๓๙๘
๑๘๓๙๙
๑๘๔๐๐
๑๘๔๐๑
๑๘๔๐๒

นางวัลลิภา รัตนจรัสโรจน
นางวัลลิมา สงสุวรรณ
นางวัลลิยา ณ ศร
นางวัลลีย โตขํา
นางวัลลีย โปซิว
นางสาววัสนันท ประจงการ
นางวัสสา ประวะเสนัง
นางวาฐิณี เอี่ยมพิมลรัตน
นางสาววาณิชา แข็งแรง
นางวาณี โรจนวิรัตน
นางวาณี สุวรรณโข
นางวานี วงศรัตนะ
นางวานุช ศรีบุญมานนท
นางวาริกา สุยะ
นางวาริฉัตร พิลึก
นางวาริณี กลึงสุวรรณชัย
นางวาริน ผลเพิ่ม
นางวาริน พรหมศักดิ์
นางวาริน อนุสนธิ์
นางสาววารินทร ชื่นชมบุญ
นางวารินทร ทองอยู
นางวารินทรรัตน ภารสมบูรณ
นางวาริศา พิสิฐพรปติกุล
นางวารี นวลสนอง
นางวารี ประภาธนานันท

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๔๐๓
๑๘๔๐๔
๑๘๔๐๕
๑๘๔๐๖
๑๘๔๐๗
๑๘๔๐๘
๑๘๔๐๙
๑๘๔๑๐
๑๘๔๑๑
๑๘๔๑๒
๑๘๔๑๓
๑๘๔๑๔
๑๘๔๑๕
๑๘๔๑๖
๑๘๔๑๗
๑๘๔๑๘
๑๘๔๑๙
๑๘๔๒๐
๑๘๔๒๑
๑๘๔๒๒
๑๘๔๒๓
๑๘๔๒๔
๑๘๔๒๕
๑๘๔๒๖
๑๘๔๒๗

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวารี ภูสิตตา
นางวารี รอดมา
นางวารี สวัสดิ์จุน
นางวารีย บุญสิทธิ์
นางสาววารุณี ขุนเจริญ
นางสาววารุณี คงจินดามุณี
นางวารุณี จันทรเรือง
นางวารุณี จําบุญ
นางวารุณี จินดาวงศ
นางสาววารุณี เจริญชาง
นางสาววารุณี ซอมอ
นางวารุณี ดวงชู
นางสาววารุณี ดวงประทีป
นางวารุณี ทองศรี
วาที่รอยตรีหญิง วารุณี บุญชู
นางวารุณี ประสาโท
นางสาววารุณี ปญญาเสน
นางวารุณี ผลบุญ
นางวารุณี ผลเพิ่มพูล
นางสาววารุณี พงษากลาง
นางสาววารุณี ภิรมยเมือง
นางสาววารุณี มีชนะ
นางวารุณี เรืองชัย
นางวารุณี ลิขิตศรัณย
นางสาววารุณี ไลประเสริฐ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๔๒๘
๑๘๔๒๙
๑๘๔๓๐
๑๘๔๓๑
๑๘๔๓๒
๑๘๔๓๓
๑๘๔๓๔
๑๘๔๓๕
๑๘๔๓๖
๑๘๔๓๗
๑๘๔๓๘
๑๘๔๓๙
๑๘๔๔๐
๑๘๔๔๑
๑๘๔๔๒
๑๘๔๔๓
๑๘๔๔๔
๑๘๔๔๕
๑๘๔๔๖
๑๘๔๔๗
๑๘๔๔๘
๑๘๔๔๙
๑๘๔๕๐
๑๘๔๕๑
๑๘๔๕๒

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางวารุณี วุฒิพันธ
นางวารุณี สัตยากูล
นางวารุณี สิทธิชัย
นางวารุณี โสมรักษ
นางวารุณี หมายสุข
นางวารุณี หิรัญรักษ
นางวารุณี อรุณ
นางวารุณี อินทรบํารุง
นางวารุณี อุนตาน
นางวารุณี เอกมาตร
นางวารุณีย กุลธรวิโรจน
นางสาววาสนา กําเนิด
นางวาสนา กิ่งสุคนธ
นางวาสนา กุนอก
นางสาววาสนา แกวคําพันธ
นางวาสนา แกวยวน
นางวาสนา ขันโสม
วาที่รอยตรีหญิง วาสนา ขําสวาง
นางวาสนา ขีดขิน
นางวาสนา คชไกร
นางวาสนา คมเฉลียว
นางวาสนา จาทอง
นางวาสนา จีนขวั้น
นางวาสนา เจริญมายุ
นางวาสนา เจริญไวย

๑๘๔๕๓
๑๘๔๕๔
๑๘๔๕๕
๑๘๔๕๖
๑๘๔๕๗
๑๘๔๕๘
๑๘๔๕๙
๑๘๔๖๐
๑๘๔๖๑
๑๘๔๖๒
๑๘๔๖๓
๑๘๔๖๔
๑๘๔๖๕
๑๘๔๖๖
๑๘๔๖๗
๑๘๔๖๘
๑๘๔๖๙
๑๘๔๗๐
๑๘๔๗๑
๑๘๔๗๒
๑๘๔๗๓
๑๘๔๗๔
๑๘๔๗๕
๑๘๔๗๖
๑๘๔๗๗

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวาสนา ชองพิทักษ
นางวาสนา ชัยสกุลไพศาล
นางสาววาสนา เชิดฉาย
นางวาสนา ไชยเรศ
นางวาสนา ไชยเลิศ
นางวาสนา ไชยวิโน
นางวาสนา ณรงคศักดิ์
นางสาววาสนา ดวงใจ
นางวาสนา ดวงมาก
นางวาสนา ตรีแกว
นางวาสนา ตังคโณบล
นางวาสนา ตันมูล
นางวาสนา ตาลบํารุง
นางวาสนา ไตรรัตนสรณกุล
นางสาววาสนา ถิ่นแสง
นางวาสนา ถูระวัน
นางวาสนา เถาปญญา
นางวาสนา ทานกระโทก
นางสาววาสนา ทิพยมนตรี
นางวาสนา ทิศกระโทก
นางวาสนา ทุมเพชร
นางวาสนา ทุมมากรณ
นางวาสนา ธีระเพ็ญแสง
นางวาสนา ธีระวงศ
นางวาสนา นาครัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๔๗๘
๑๘๔๗๙
๑๘๔๘๐
๑๘๔๘๑
๑๘๔๘๒
๑๘๔๘๓
๑๘๔๘๔
๑๘๔๘๕
๑๘๔๘๖
๑๘๔๘๗
๑๘๔๘๘
๑๘๔๘๙
๑๘๔๙๐
๑๘๔๙๑
๑๘๔๙๒
๑๘๔๙๓
๑๘๔๙๔
๑๘๔๙๕
๑๘๔๙๖
๑๘๔๙๗
๑๘๔๙๘
๑๘๔๙๙
๑๘๕๐๐
๑๘๕๐๑
๑๘๕๐๒

นางวาสนา นามสงา
นางวาสนา นุนปาน
นางวาสนา นุมนาค
นางสาววาสนา นุยแกว
นางวาสนา โนนหัวรอ
นางสาววาสนา บรรลือ
นางวาสนา บวงเพ็ชร
นางสาววาสนา บัวจะบก
นางวาสนา บัวจันทร
นางวาสนา บัวภาคํา
นางวาสนา บํารุงเกียรติ
นางวาสนา บํารุงเมือง
นางสาววาสนา บุญทอง
นางวาสนา บุดดาจันทร
นางสาววาสนา ประสานสิน
นางสาววาสนา ปนงาม
นางสาววาสนา ปกสูงเนิน
นางสาววาสนา ผลอินหอม
นางสาววาสนา พยุยงค
นางวาสนา พรมลอย
นางวาสนา พรหมคลาย
นางสาววาสนา พลายเพ็ชร
นางวาสนา พัฒนิบูลย
นางสาววาสนา พันธษา
นางวาสนา พุฒิธนนนท

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๕๐๓
๑๘๕๐๔
๑๘๕๐๕
๑๘๕๐๖
๑๘๕๐๗
๑๘๕๐๘
๑๘๕๐๙
๑๘๕๑๐
๑๘๕๑๑
๑๘๕๑๒
๑๘๕๑๓
๑๘๕๑๔
๑๘๕๑๕
๑๘๕๑๖
๑๘๕๑๗
๑๘๕๑๘
๑๘๕๑๙
๑๘๕๒๐
๑๘๕๒๑
๑๘๕๒๒
๑๘๕๒๓
๑๘๕๒๔
๑๘๕๒๕
๑๘๕๒๖
๑๘๕๒๗

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววาสนา พุมทอง
นางสาววาสนา เพลัย
นางวาสนา โพธิ์ทอง
นางวาสนา โพธิ์เพชร
นางวาสนา โพธิ์ยา
นางวาสนา ฟุมเฟอง
นางวาสนา ภูภักดิ์
นางวาสนา มะลิงาม
นางวาสนา มั่งมี
นางวาสนา มีเคลือบ
นางวาสนา โมกขพันธุ
นางวาสนา ไมตรี
นางวาสนา รักษแกว
นางวาสนา ฤทธิ์ชวย
นางวาสนา ฤทธิรณ
นางสาววาสนา ลาภวิไล
นางวาสนา ลูกรักษ
นางสาววาสนา เลิศไกร
นางวาสนา วงศใหญ
นางวาสนา วงษวชิรโชติ
นางสาววาสนา วงษสวรรค
นางสาววาสนา วงษสังข
นางวาสนา วรรณสม
นางวาสนา วิวาสุขุ
นางวาสนา วิสุทธิเมธีกร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๕๒๘
๑๘๕๒๙
๑๘๕๓๐
๑๘๕๓๑
๑๘๕๓๒
๑๘๕๓๓
๑๘๕๓๔
๑๘๕๓๕
๑๘๕๓๖
๑๘๕๓๗
๑๘๕๓๘
๑๘๕๓๙
๑๘๕๔๐
๑๘๕๔๑
๑๘๕๔๒
๑๘๕๔๓
๑๘๕๔๔
๑๘๕๔๕
๑๘๕๔๖
๑๘๕๔๗
๑๘๕๔๘
๑๘๕๔๙
๑๘๕๕๐
๑๘๕๕๑
๑๘๕๕๒

นางวาสนา วิหครัตน
นางวาสนา ไวคกุล
นางวาสนา ศรมณี
นางสาววาสนา ศรีวิริยานุภาพ
นางวาสนา ศิรินิล
นางสาววาสนา ศิลา
นางสาววาสนา สกุลนิติโรจน
นางวาสนา สมบูรณ
นางวาสนา สมัยพรม
นางวาสนา สะสาร
นางวาสนา สินพยัคฆ
นางวาสนา สีหราช
นางวาสนา สุขธนู
นางวาสนา สุขภิรมย
นางวาสนา สุดใจประภารัตน
นางวาสนา สุวรรณบูลย
นางวาสนา เสนาพันธ
นางสาววาสนา แสงคํา
นางสาววาสนา แสงมุกดา
นางวาสนา หงษใจสี
นางวาสนา หมั่นวงศ
นางสาววาสนา เหมพรหม
นางวาสนา เหลาดวงดี
นางวาสนา ไหมมี
นางสาววาสนา อโนมา

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๕๕๓
๑๘๕๕๔
๑๘๕๕๕
๑๘๕๕๖
๑๘๕๕๗
๑๘๕๕๘
๑๘๕๕๙
๑๘๕๖๐
๑๘๕๖๑
๑๘๕๖๒
๑๘๕๖๓
๑๘๕๖๔
๑๘๕๖๕
๑๘๕๖๖
๑๘๕๖๗
๑๘๕๖๘
๑๘๕๖๙
๑๘๕๗๐
๑๘๕๗๑
๑๘๕๗๒
๑๘๕๗๓
๑๘๕๗๔
๑๘๕๗๕
๑๘๕๗๖
๑๘๕๗๗

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวาสนา อาจวิชัย
นางวาสนา ฮังกาสี
นางวาสินี แกวหานาม
นางวาสินี เหล็กกลา
นางวาสุกรี จันทรหอม
นางวิกานดา นวไตรทิพยสกุล
นางวิกานดา พันธุเขียน
นางวิจิตฎตรา บุญตา
นางวิจิตต ขัมภรัตน
นางวิจิตต แหลมคม
นางสาววิจิตตรี แกวประเสริฐ
นางวิจิตร เพ็งสวาง
นางสาววิจิตร มูลแวง
นางสาววิจิตรา กลิ่นหอม
นางวิจิตรา กิมาวะหา
นางวิจิตรา คนซื่อ
นางวิจิตรา ชอบธรรม
นางวิจิตรา ตากกระโทก
นางวิจิตรา ไตรพิพัฒน
นางวิจิตรา นิคมรัฐ
นางสาววิจิตรา บุษบา
นางวิจิตรา ประกอบของ
นางสาววิจิตรา พัฒพงษ
นางวิจิตรา เพ็ชรชะนะ
นางสาววิจิตรา มณีโชติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๕๗๘
๑๘๕๗๙
๑๘๕๘๐
๑๘๕๘๑
๑๘๕๘๒
๑๘๕๘๓
๑๘๕๘๔
๑๘๕๘๕
๑๘๕๘๖
๑๘๕๘๗
๑๘๕๘๘
๑๘๕๘๙
๑๘๕๙๐
๑๘๕๙๑
๑๘๕๙๒
๑๘๕๙๓
๑๘๕๙๔
๑๘๕๙๕
๑๘๕๙๖
๑๘๕๙๗
๑๘๕๙๘
๑๘๕๙๙
๑๘๖๐๐
๑๘๖๐๑
๑๘๖๐๒

นางวิจิตรา รีเรืองชัย
นางวิจิตรา สมพมิตร
นางวิจิตรา หนอทอง
นางวิจิตรา หนูคง
นางวิจิตรา อินทโชติ
นางวิชชุกร พวงจิตร
นางสาววิชชุฏา เลิศฤทธิ์
นางสาววิชชุดา กันทะมาลา
นางวิชชุดา บุญยืน
นางวิชชุดา วศินวัฒนา
นางวิชชุดา สุขสันต
นางวิชชุมาศ ปุรินทราภิบาล
นางวิชชุลดา ชัยชนะ
นางวิชญา แนวจําปา
นางวิชญาณี บุญทวี
นางวิชดา คงคา
นางสาววิชยาดา เรืองฤทธิ์
นางวิชุดา ตําหนง
นางวิชุดา หงษทอง
นางวิเชียร ขันคํา
นางสาววิเชียร คํามา
นางวิเชียร โคตรพัฒน
นางวิเชียร ทองใหญ
นางวิเชียร วารินิน
นางวิเชียร ศรีคํา

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๖๐๓
๑๘๖๐๔
๑๘๖๐๕
๑๘๖๐๖
๑๘๖๐๗
๑๘๖๐๘
๑๘๖๐๙
๑๘๖๑๐
๑๘๖๑๑
๑๘๖๑๒
๑๘๖๑๓
๑๘๖๑๔
๑๘๖๑๕
๑๘๖๑๖
๑๘๖๑๗
๑๘๖๑๘
๑๘๖๑๙
๑๘๖๒๐
๑๘๖๒๑
๑๘๖๒๒
๑๘๖๒๓
๑๘๖๒๔
๑๘๖๒๕
๑๘๖๒๖
๑๘๖๒๗

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววิเชียร หนูทอง
นางวิญญา นุชสาย
นางสาววิฑิตา มีสะอาด
นางวิณีนาถ มากมิ่งจวน
นางวิดารินทร สิทธิวงค
นางสาววิทยาภรณ สุขสนธิวงศ
นางสาววิทยารัตน โคตรนอย
นางสาววิทิตา สุขทั่วญาติ
นางวินงครัตน ศิริวรรณ
นางวินางลอง เมืองมัจฉา
นางวินิตย แสวง
นางวิบุลย ปานบุญ
นางวิบูลย ประทุมลี
นางสาววิบูลยศรี ศรีอุทัย
นางวิพา รุงเรือง
นางวิพาพร เที่ยงธรรม
นางวิพาภรณ เตชะเถิน
นางวิภัสรา ศรนารายณ
นางวิภา กันสีเวียง
นางวิภา โกศินานนท
นางวิภา คนหาญ
นางวิภา ชาหวา
นางวิภา ชูจันทร
นางวิภา ดาราเพ็ญ
นางวิภา เดชนุน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๖๒๘
๑๘๖๒๙
๑๘๖๓๐
๑๘๖๓๑
๑๘๖๓๒
๑๘๖๓๓
๑๘๖๓๔
๑๘๖๓๕
๑๘๖๓๖
๑๘๖๓๗
๑๘๖๓๘
๑๘๖๓๙
๑๘๖๔๐
๑๘๖๔๑
๑๘๖๔๒
๑๘๖๔๓
๑๘๖๔๔
๑๘๖๔๕
๑๘๖๔๖
๑๘๖๔๗
๑๘๖๔๘
๑๘๖๔๙
๑๘๖๕๐
๑๘๖๕๑
๑๘๖๕๒

นางวิภา โตอรุณ
นางสาววิภา นุชใหม
นางวิภา บรรเทา
นางสาววิภา บําเรอจิตร
นางวิภา แปงสี
นางวิภา มุงนากลาง
นางสาววิภา วัฒนะ
นางวิภา วิจิตรสมบัติ
นางวิภา สังขภิญโญ
นางวิภา ใสยอด
นางสาววิภา อมรศิริอาภรณ
นางวิภากร เจริญลอย
นางสาววิภากร พาหุบุตร
นางสาววิภาจรี เอี่ยมนุย
นางวิภาณี จินดาธรรม
นางสาววิภาดา ดํารงคฤทธิ์
นางวิภาดา พัฒนมาศ
นางวิภาดา พีระธรรม
นางสาววิภาดา วิระกุล
นางวิภาดา หมัดอะดัม
นางวิภานันท โพธิ์ทิพย
นางวิภาพร เครือเจริญ
นางวิภาพร เดชกัลยา
นางสาววิภาพร ตาจันทึก
นางสาววิภาพร เบี้ยมุกดา

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๖๕๓
๑๘๖๕๔
๑๘๖๕๕
๑๘๖๕๖
๑๘๖๕๗
๑๘๖๕๘
๑๘๖๕๙
๑๘๖๖๐
๑๘๖๖๑
๑๘๖๖๒
๑๘๖๖๓
๑๘๖๖๔
๑๘๖๖๕
๑๘๖๖๖
๑๘๖๖๗
๑๘๖๖๘
๑๘๖๖๙
๑๘๖๗๐
๑๘๖๗๑
๑๘๖๗๒
๑๘๖๗๓
๑๘๖๗๔
๑๘๖๗๕
๑๘๖๗๖
๑๘๖๗๗

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวิภาพร โพธิ์ชัย
นางวิภาพร เลิศสุวรรณ
นางวิภาพร ศรีเนตร
นางวิภาพร สุคนธพงศ
นางวิภาพร หงสชั้น
นางวิภาพรรณ โสตถิอนันต
นางสาววิภาภรณ เจกรัมย
นางวิภาภรณ บุญเจริญกุล
นางสาววิภาภรณ บุญสิทธิศักดิ์
นางวิภาภรณ ราชโคตร
นางวิภารัตน คูคิด
นางวิภารัตน ซายสุพรรณ
นางวิภารัตน ตาวิยะ
นางวิภารัตน ธานีวัฒน
นางวิภารัตน พลเยี่ยม
นางสาววิภารัตน พึ่งผล
นางวิภารัตน พุกอินทร
นางวิภารัตน ศรีสังข
นางวิภารัตน ศักดิษฐานนท
นางวิภารัตน สรรเสริญ
นางวิภารัตน สุระเสียง
นางวิภาวดี กันทะกะ
นางวิภาวดี สายน้ําเย็น
นางสาววิภาวรดา ประกอบดี
นางวิภาวรรณ เงินเมือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๖๗๘
๑๘๖๗๙
๑๘๖๘๐
๑๘๖๘๑
๑๘๖๘๒
๑๘๖๘๓
๑๘๖๘๔
๑๘๖๘๕
๑๘๖๘๖
๑๘๖๘๗
๑๘๖๘๘
๑๘๖๘๙
๑๘๖๙๐
๑๘๖๙๑
๑๘๖๙๒
๑๘๖๙๓
๑๘๖๙๔
๑๘๖๙๕
๑๘๖๙๖
๑๘๖๙๗
๑๘๖๙๘
๑๘๖๙๙
๑๘๗๐๐
๑๘๗๐๑
๑๘๗๐๒

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิภาวรรณ เภาประดิษฐ
นางสาววิภาวัลย แกววชิราภรณ
นางวิภาวัลย ขันทอง
นางวิภาวัลย สทานสัตย
นางวิภาวัลย อุนไพร
นางสาววิภาวี เจียมบุศย
นางวิภาวี นาคศรีโภชน
นางวิภาวี บุญฤกษ
นางวิภาวี แพงพิสาร
นางวิมล กันยาเทพ
นางวิมล กาญจนศร
นางวิมล แกวบุญเรือง
นางสาววิมล จําปานิล
นางวิมล ชัยชนะ
นางสาววิมล แซเดี่ยว
นางวิมล บนกลาง
นางวิมล บุตรศรีดวง
นางวิมล พรมโพธิ์
นางวิมล พรหมประสาท
นางสาววิมล พลราช
นางวิมล พึ่งภพ
นางวิมล เพชรสัมฤทธิ์
นางวิมล หนูชุม
นางวิมล หวงสุวรรณากร
นางสาววิมล อยูพิพัฒน

๑๘๗๐๓
๑๘๗๐๔
๑๘๗๐๕
๑๘๗๐๖
๑๘๗๐๗
๑๘๗๐๘
๑๘๗๐๙
๑๘๗๑๐
๑๘๗๑๑
๑๘๗๑๒
๑๘๗๑๓
๑๘๗๑๔
๑๘๗๑๕
๑๘๗๑๖
๑๘๗๑๗
๑๘๗๑๘
๑๘๗๑๙
๑๘๗๒๐
๑๘๗๒๑
๑๘๗๒๒
๑๘๗๒๓
๑๘๗๒๔
๑๘๗๒๕
๑๘๗๒๖
๑๘๗๒๗

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววิมล อินแหยม
นางวิมลณัฐ ดีเสมอ
นางวิมลนันท ศรีภูธร
นางวิมลพรรณ รักทอง
นางวิมลพรรณ สังขสุวรรณ
นางสาววิมลมาลย แกววิมล
นางวิมลมาศ คําฟก
นางวิมลมาศ ชํานิกลา
นางวิมลมาศ สังสุณี
นางวิมลรัตน เขียวโป
นางวิมลรัตน เครือประดิษฐ
นางวิมลรัตน สงนางรอง
นางวิมลรัตน สุวรรณวงศ
นางวิมลรัตน อาษาศึก
นางวิมลรัตน อิ่มสุดสําราญ
นางวิมลรัตน อุตสาหะ
นางวิมลรัตน เอกปยะกุล
นางวิมลลักษณ ชาพินิจสกุล
นางวิมลลักษณ เทพจันทร
นางวิมลลักษณ นาคะวิโรจน
นางวิมลวดี ศาตะสมิต
นางวิมลวรรณ ชูเลิศ
นางสาววิมลวรรณ เลียงพัฒนกุล
นางวิมลวัณย สิทธิบัวศรี
นางสาววิมลศิริ คงทัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๗๒๘
๑๘๗๒๙
๑๘๗๓๐
๑๘๗๓๑
๑๘๗๓๒
๑๘๗๓๓
๑๘๗๓๔
๑๘๗๓๕
๑๘๗๓๖
๑๘๗๓๗
๑๘๗๓๘
๑๘๗๓๙
๑๘๗๔๐
๑๘๗๔๑
๑๘๗๔๒
๑๘๗๔๓
๑๘๗๔๔
๑๘๗๔๕
๑๘๗๔๖
๑๘๗๔๗
๑๘๗๔๘
๑๘๗๔๙
๑๘๗๕๐
๑๘๗๕๑
๑๘๗๕๒

นางวิมาลา เกษศรี
นางวิยดา เทศกลั่น
นางวิยดา ภูอภิรักษ
นางวิยะดา ปราบไพรี
นางวิยะดา พลรักษ
นางวิยะดา พักเทา
นางวิยะดา สุขพานิช
นางวิรงรอง จันทเขต
นางวิรงรอง ศรีพอ
นางวิรดา วงษลา
นางสาววิรภาศา สินธุปน
นางวิรมณ ฮุยเปา
นางวิระดา แกนกระโทก
นางวิระภรณ ปานจันทร
นางสาววิระวรรณ เจริญศักดิ์
นางวิรัชฎา เพ็งธรรม
นางวิรัชดา เตชะเอื้อย
นางสาววิรัชศรี บัวดอกไม
นางสาววิรัญญา สุขมี
นางวิรัญดา สิงหกาล
นางวิรัฏฐยา แพงวิเศษ
นางสาววิรัตน จิตเนียม
นางวิรัตน เจริญสุข
นางวิรัลพัชร แปนเชื้อ
นางวิราธร แทนเทือก

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๗๕๓
๑๘๗๕๔
๑๘๗๕๕
๑๘๗๕๖
๑๘๗๕๗
๑๘๗๕๘
๑๘๗๕๙
๑๘๗๖๐
๑๘๗๖๑
๑๘๗๖๒
๑๘๗๖๓
๑๘๗๖๔
๑๘๗๖๕
๑๘๗๖๖
๑๘๗๖๗
๑๘๗๖๘
๑๘๗๖๙
๑๘๗๗๐
๑๘๗๗๑
๑๘๗๗๒
๑๘๗๗๓
๑๘๗๗๔
๑๘๗๗๕
๑๘๗๗๖
๑๘๗๗๗

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวิราพร มาสกลาง
นางวิราพัทธ ชูเชิด
นางวิราภรณ ตะนัยศรี
นางวิรารัตน โคตรสมบัติ
นางวิราวรรณ จันทะเมนชัย
นางวิริญา ไชยรัตน
นางวิรินดา นุดตะเคียน
นางวิรินทรธิณี พิริยะพันธุ
นางสาววิริยา ศรีใจอินทร
นางวิริยา สุตาวงค
นางสาววิเรืองไร วงศวรรณา
นางวิลักขณา จันทรทอง
นางวิลันดา วรรณาดิเรก
นางวิลันดา สานิง
นางวิลัย กงเมง
นางวิลัย ชิณวงศ
นางสาววิลัย นัยเนตร
นางวิลัย ศรีกะแจะ
นางวิลัยพร ชัยเมือง
นางวิลัยพร มาศิริ
นางวิลัยพร หลาบเงิน
นางสาววิลัยภรณ อารมณสวะ
นางสาววิลาพร จันทาพูน
นางวิลาพร บุณยายน
นางวิลาภรณ สินศรานนท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๗๗๘
๑๘๗๗๙
๑๘๗๘๐
๑๘๗๘๑
๑๘๗๘๒
๑๘๗๘๓
๑๘๗๘๔
๑๘๗๘๕
๑๘๗๘๖
๑๘๗๘๗
๑๘๗๘๘
๑๘๗๘๙
๑๘๗๙๐
๑๘๗๙๑
๑๘๗๙๒
๑๘๗๙๓
๑๘๗๙๔
๑๘๗๙๕
๑๘๗๙๖
๑๘๗๙๗
๑๘๗๙๘
๑๘๗๙๙
๑๘๘๐๐
๑๘๘๐๑
๑๘๘๐๒

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิลาลี เมืองศรี
นางสาววิลาวรรณ กองดา
นางวิลาวรรณ กีกาศ
นางวิลาวรรณ ชัยหัง
นางสาววิลาวรรณ ทวีทรัพย
นางวิลาวรรณ ธรรมเสนา
นางสาววิลาวรรณ บุญประดิษฐ
นางวิลาวรรณ พัฒนชัย
นางวิลาวรรณ ภูระยา
นางวิลาวรรณ สุรจันทร
นางวิลาวรรณ เหล็งไทย
นางวิลาวัณย กฤษณสุวรรณ
นางวิลาวัณย กองศิริวงศ
นางวิลาวัณย ขวัญศรี
นางวิลาวัณย จานทอง
นางวิลาวัณย จําปาทอง
นางวิลาวัณย ไซเวิรทเซน
นางวิลาวัณย เณรมณี
นางวิลาวัณย ธรรมมา
นางวิลาวัณย ธรรมสาโร
นางวิลาวัณย นรากร
นางวิลาวัณย ผองแผว
นางวิลาวัณย พวงพันธ
นางวิลาวัณย พิมพสักกะ
นางวิลาวัณย มหามาตย

๑๘๘๐๓
๑๘๘๐๔
๑๘๘๐๕
๑๘๘๐๖
๑๘๘๐๗
๑๘๘๐๘
๑๘๘๐๙
๑๘๘๑๐
๑๘๘๑๑
๑๘๘๑๒
๑๘๘๑๓
๑๘๘๑๔
๑๘๘๑๕
๑๘๘๑๖
๑๘๘๑๗
๑๘๘๑๘
๑๘๘๑๙
๑๘๘๒๐
๑๘๘๒๑
๑๘๘๒๒
๑๘๘๒๓
๑๘๘๒๔
๑๘๘๒๕
๑๘๘๒๖
๑๘๘๒๗

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวิลาวัณย มูลสาร
นางวิลาวัณย อรัญทิมา
นางวิลาวัณย ออนแกว
นางวิลาวัลย กองกี
นางวิลาวัลย จรรยาวาณิชกุล
นางสาววิลาวัลย จันทรพร
นางสาววิลาวัลย เจริญพงศ
นางสาววิลาวัลย ตังคณากุล
นางวิลาวัลย ทองจิตร
นางวิลาวัลย เนียมพลอย
นางวิลาวัลย โพชากร
นางวิลาวัลย รัตนวิชัย
นางสาววิลาวัลย วรรณา
นางวิลาวัลย เสนาลอย
นางวิลาศ สุขพงษไทย
นางวิลาสินี เงินเส็ง
นางวิลาสินี จันทรลือ
นางวิลาสินี ปลายเนิน
นางวิลาสินี ภัทรวรานนท
นางวิลาสินี อวมสถิตย
นางสาววิไล กวางคีรี
นางวิไล เกรัมย
นางวิไล แกวทอง
นางวิไล แกววิจิตร
นางวิไล ไกรมุย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๘๒๘
๑๘๘๒๙
๑๘๘๓๐
๑๘๘๓๑
๑๘๘๓๒
๑๘๘๓๓
๑๘๘๓๔
๑๘๘๓๕
๑๘๘๓๖
๑๘๘๓๗
๑๘๘๓๘
๑๘๘๓๙
๑๘๘๔๐
๑๘๘๔๑
๑๘๘๔๒
๑๘๘๔๓
๑๘๘๔๔
๑๘๘๔๕
๑๘๘๔๖
๑๘๘๔๗
๑๘๘๔๘
๑๘๘๔๙
๑๘๘๕๐
๑๘๘๕๑
๑๘๘๕๒

นางสาววิไล คลายานนท
นางสาววิไล จรุงพันธ
นางวิไล จันทรหอม
นางวิไล ดิษฐรักษ
นางวิไล ทาวแกว
นางวิไล เทมะธนานนท
นางวิไล ธนพิสุทธิ์
นางวิไล นวลอินทร
นางวิไล บรรดาศักดิ์
นางสาววิไล บุญนิธี
นางวิไล บุญพิพัฒน
นางวิไล บุญสิทธิ์
นางวิไล บุตรกูล
นางสาววิไล ปฐมปทมะ
นางสาววิไล ปยะวัชร
นางสาววิไล พรหมดี
นางวิไล พลอาสา
นางวิไล พูนขวัญ
นางวิไล เพียเทพ
นางวิไล มังจักร
นางสาววิไล รัตนพันธ
นางวิไล วันเมือง
นางวิไล สารธนกุล
นางวิไล สําราญดี
นางสาววิไล สิงหแกว

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๘๕๓
๑๘๘๕๔
๑๘๘๕๕
๑๘๘๕๖
๑๘๘๕๗
๑๘๘๕๘
๑๘๘๕๙
๑๘๘๖๐
๑๘๘๖๑
๑๘๘๖๒
๑๘๘๖๓
๑๘๘๖๔
๑๘๘๖๕
๑๘๘๖๖
๑๘๘๖๗
๑๘๘๖๘
๑๘๘๖๙
๑๘๘๗๐
๑๘๘๗๑
๑๘๘๗๒
๑๘๘๗๓
๑๘๘๗๔
๑๘๘๗๕
๑๘๘๗๖
๑๘๘๗๗

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวิไล สุวรรณมาโจ
นางสาววิไล หริ่งรัตนพันธ
นางวิไล ออกกิจวัตร
นางวิไล อิ่มสําราญ
นางวิไล อุนใจ
นางวิไลกร พงศดี
นางวิไลกุล บุญจันทรศรี
นางวิไลจิตร ทวีรัชตธนดิตถ
นางสาววิไลจิตร ศรีพาณิชย
นางวิไลพร กอนแกว
นางวิไลพร กาลอินทร
นางวิไลพร แกวเสนา
นางวิไลพร จงกล
นางวิไลพร จิโน
นางวิไลพร ชนะนา
นางวิไลพร วังมูล
นางวิไลพร วัยพันธ
นางวิไลพร สายจันทรยูร
นางวิไลพร สุขนา
นางวิไลพร เหมือนทอง
นางวิไลพร อินทเคหะ
นางวิไลภรณ มณีวรรณ
นางวิไลภรณ อาจพงษ
นางสาววิไลย ทองมี
นางสาววิไลรักษ บุญงาม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๘๗๘
๑๘๘๗๙
๑๘๘๘๐
๑๘๘๘๑
๑๘๘๘๒
๑๘๘๘๓
๑๘๘๘๔
๑๘๘๘๕
๑๘๘๘๖
๑๘๘๘๗
๑๘๘๘๘
๑๘๘๘๙
๑๘๘๙๐
๑๘๘๙๑
๑๘๘๙๒
๑๘๘๙๓
๑๘๘๙๔
๑๘๘๙๕
๑๘๘๙๖
๑๘๘๙๗
๑๘๘๙๘
๑๘๘๙๙
๑๘๙๐๐
๑๘๙๐๑
๑๘๙๐๒

นางวิไลรัตน คําดํา
นางวิไลรัตน จิตตภักดี
นางสาววิไลรัตน ปรีดายุทธนา
นางวิไลรัตน พงษภาลี
นางวิไลรัตน แยมจรัส
นางสาววิไลรัตน ระลึกมูล
นางวิไลรัตน ละมูลมอญ
นางวิไลรัตน ศรีสุข
นางวิไลรัตน สุวรรณมุสิทธิ์
นางวิไลลักษณ งานสลุง
นางวิไลลักษณ งามล้ํา
นางวิไลลักษณ จรูญโรจนวิทย
นางวิไลลักษณ เจริญรูป
นางวิไลลักษณ เชษฐพันธ
นางวิไลลักษณ เดี่ยวสันติกุล
นางวิไลลักษณ ทองดี
นางวิไลลักษณ ไทระยะ
นางวิไลลักษณ บุญจูง
นางวิไลลักษณ บุญเศษ
นางวิไลลักษณ ปะโสทะกัง
นางวิไลลักษณ ภาโส
นางวิไลลักษณ ยันอินทร
นางวิไลลักษณ ฦๅชา
นางวิไลลักษณ ศรีแกว
นางสาววิไลลักษณ สวยกลาง

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๙๐๓
๑๘๙๐๔
๑๘๙๐๕
๑๘๙๐๖
๑๘๙๐๗
๑๘๙๐๘
๑๘๙๐๙
๑๘๙๑๐
๑๘๙๑๑
๑๘๙๑๒
๑๘๙๑๓
๑๘๙๑๔
๑๘๙๑๕
๑๘๙๑๖
๑๘๙๑๗
๑๘๙๑๘
๑๘๙๑๙
๑๘๙๒๐
๑๘๙๒๑
๑๘๙๒๒
๑๘๙๒๓
๑๘๙๒๔
๑๘๙๒๕
๑๘๙๒๖
๑๘๙๒๗

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววิไลลักษณ สาระพิน
นางสาววิไลลักษณ แสงสวาง
นางวิไลลักษณ อยูสุข
นางวิไลลักษณ อัสสาไพร
นางวิไลลักษณ อํานาจดี
นางวิไลลักษณ อินพุม
นางวิไลวรรณ กองเสียง
นางวิไลวรรณ ใกลชิด
นางวิไลวรรณ ขนาบศักดิ์
นางวิไลวรรณ เขียวประเสริฐ
นางวิไลวรรณ คุมครอง
นางวิไลวรรณ เงินวิลัย
นางสาววิไลวรรณ จิตรแสวง
นางวิไลวรรณ เจียวกก
นางวิไลวรรณ เตียวเจริญกุล
นางวิไลวรรณ โตะยีบอ
นางวิไลวรรณ ทลาไธสง
นางวิไลวรรณ ธาตุทาสี
นางวิไลวรรณ นันตะ
นางวิไลวรรณ บุญเอก
นางวิไลวรรณ ปลาสุวรรณ
นางวิไลวรรณ พัฒนคีรีกุล
นางวิไลวรรณ เพชรผดุง
นางวิไลวรรณ โพธิจารย
นางวิไลวรรณ มั่งคั่ง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๙๒๘
๑๘๙๒๙
๑๘๙๓๐
๑๘๙๓๑
๑๘๙๓๒
๑๘๙๓๓
๑๘๙๓๔
๑๘๙๓๕
๑๘๙๓๖
๑๘๙๓๗
๑๘๙๓๘
๑๘๙๓๙
๑๘๙๔๐
๑๘๙๔๑
๑๘๙๔๒
๑๘๙๔๓
๑๘๙๔๔
๑๘๙๔๕
๑๘๙๔๖
๑๘๙๔๗
๑๘๙๔๘
๑๘๙๔๙
๑๘๙๕๐
๑๘๙๕๑
๑๘๙๕๒

นางวิไลวรรณ รักสนิท
นางวิไลวรรณ รัตนศรี
นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ
นางวิไลวรรณ วงคจําปา
นางวิไลวรรณ ศรีตะปยะ
นางวิไลวรรณ สังขทอง
นางสาววิไลวรรณ สามหมอ
นางวิไลวรรณ สายยืด
นางสาววิไลวรรณ สุขจิตต
นางวิไลวรรณ สุทธิพรรณกุล
นางวิไลวรรณ สุวรรณสิงห
นางวิไลวรรณ เสริมพงษ
นางวิไลวรรณ แสนดี
นางวิไลวรรณ อนันรัตน
นางวิไลวรรณ ชินกร
นางวิไลศักดิ์ แสงทอง
นางวิวรรธนา สําเนากลาง
นางวิวัชญาน สมบูรณเพ็ง
นางวิวา มานะสาร
นางวิวาพร วิชาภรณ
นางวิเวียน คชฤทธิ์
นางวิศาล แทนนาค
นางสาววิศิษฎ พูลพฤกษ
นางวิษา สําราญใจ
นางวิษากร โชติชวง

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๙๕๓
๑๘๙๕๔
๑๘๙๕๕
๑๘๙๕๖
๑๘๙๕๗
๑๘๙๕๘
๑๘๙๕๙
๑๘๙๖๐
๑๘๙๖๑
๑๘๙๖๒
๑๘๙๖๓
๑๘๙๖๔
๑๘๙๖๕
๑๘๙๖๖
๑๘๙๖๗
๑๘๙๖๘
๑๘๙๖๙
๑๘๙๗๐
๑๘๙๗๑
๑๘๙๗๒
๑๘๙๗๓
๑๘๙๗๔
๑๘๙๗๕
๑๘๙๗๖
๑๘๙๗๗

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวิสา นาคพันธ
นางวิสา แสงรัตน
นางวิสาขมาส คําสีลา
นางสาววิสาขา เบาทอง
นางวิสินี สภาพันธ
นางวิสุทธิ์ ตันมี
นางวีณา จงสืบสุข
นางวีณา จันทรสุวรรณ
นางวีณา ชิณวงค
นางวีณา แซแต
นางวีณา ทวีนันท
นางวีณา บุญเพื่อน
นางวีณา พลเพชร
นางวีณา ภาพันธ
นางสาววีณา วันชุม
นางสาววีณา อาจนาเสียว
นางสาววีณาวรรณ จันทขันธ
นางสาววีนัส ใจเพชร
นางสาววีนัส แซตั๊ง
นางวีนัส นนธิจันทร
นางวีนัส เปรมทอง
นางวีนัส พิมพมีลาย
นางวีรกุล อุดไธสง
นางสาววีรนันท หนูหลง
นางวีรนุช ไกรสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๙๗๘
๑๘๙๗๙
๑๘๙๘๐
๑๘๙๘๑
๑๘๙๘๒
๑๘๙๘๓
๑๘๙๘๔
๑๘๙๘๕
๑๘๙๘๖
๑๘๙๘๗
๑๘๙๘๘
๑๘๙๘๙
๑๘๙๙๐
๑๘๙๙๑
๑๘๙๙๒
๑๘๙๙๓
๑๘๙๙๔
๑๘๙๙๕
๑๘๙๙๖
๑๘๙๙๗
๑๘๙๙๘
๑๘๙๙๙
๑๙๐๐๐
๑๙๐๐๑

นางวีรนุช นะวันออน
นางวีรยา เกษทองมา
นางวีรยา ทองเกลี้ยง
นางวีรวรรณ เกตุตรง
นางวีรวรรณ คําดี
นางสาววีรวรรณ จันอักษร
นางวีรวรรณ ชํานาญวาด
นางสาววีรวรรณ เชื้ออิ่ม
นางสาววีรวรรณ บุญฤทธิ์
นางสาววีรวรรณ มณีนวล
นางวีรวรรณ วีระศิริ
นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร
นางวีรวัลย อรุณโรจน
นางสาววีระกานต คุมหมู
วาที่รอยตรีหญิง วีระพร
แฉลมเขตต
นางวีระพร เสนาวัฒน
นางสาววีระรัตน ยี่สุน
นางสาววีระวรรณ ทองปนแต
นางสาววีระวรรณ เพ็งฤกษ
นางวีระอนงค งามสงวน
นางสาววีรัชญาน ทนทาน
นางสาววีราญา บุญสาลี
นางวีราภรณ กาใจ
นางวีราภรณ จันทรแดง

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๐๐๒
๑๙๐๐๓
๑๙๐๐๔
๑๙๐๐๕
๑๙๐๐๖
๑๙๐๐๗
๑๙๐๐๘
๑๙๐๐๙
๑๙๐๑๐
๑๙๐๑๑
๑๙๐๑๒
๑๙๐๑๓
๑๙๐๑๔
๑๙๐๑๕
๑๙๐๑๖
๑๙๐๑๗
๑๙๐๑๘
๑๙๐๑๙
๑๙๐๒๐
๑๙๐๒๑
๑๙๐๒๒
๑๙๐๒๓
๑๙๐๒๔
๑๙๐๒๕
๑๙๐๒๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางแวมัสนะห แสะเด็ง
นางแววดาว ใจเสือ
นางแววดาว เลิกนุช
นางแววตา คงยก
นางแววตา คลังหิรัญ
นางแววตา รัตนมณี
นางแววตา ลีกีรติกุล
นางแววตา อริพงษ
นางแววมยุรา ธงทอง
นางแววมยุรี วิเศษสังข
นางแวววลี สิริวรจรรยาดี
นางแวววิมล ทุมภักดี
นางศจี วงศศรีเผือก
นางศจีกาญจน บุญพุมพวง
นางศจีมาศ พอบํารุง
นางศตกมล เอื้ออรัญโชติ
นางศตนันต ภิญโย
นางศมณีย จากระโนต
นางศมนพนัช สามารถ
นางศมนวรรณ พวงภู
นางศยามล ดวงพันนา
นางสาวศยามล โพธิ์หลวง
นางสาวศรกมณ ออนศรี
นางศรธนวรรณ เจยทองศรี
นางศรธิกานต เทพคําดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๐๒๗
๑๙๐๒๘
๑๙๐๒๙
๑๙๐๓๐
๑๙๐๓๑
๑๙๐๓๒
๑๙๐๓๓
๑๙๐๓๔
๑๙๐๓๕
๑๙๐๓๖
๑๙๐๓๗
๑๙๐๓๘
๑๙๐๓๙
๑๙๐๔๐
๑๙๐๔๑
๑๙๐๔๒
๑๙๐๔๓
๑๙๐๔๔
๑๙๐๔๕
๑๙๐๔๖
๑๙๐๔๗
๑๙๐๔๘
๑๙๐๔๙
๑๙๐๕๐
๑๙๐๕๑

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางศรฤญธร อินทะวงษ
นางศรศรี บุราณรมย
นางศรสวรรค แนบเนื้อ
นางศรสวรรค เศษวงค
นางศรัญญา ทําสุนา
นางสาวศรัญญา พะนุมรัมย
นางสาวศรัญญา ไพรวันรัตน
นางศรัญญา ยางหงษ
นางสาวศรัญญา อินทรไพบูลย
นางศรัญญาพร ตุนกลาง
นางสาวศรัญญาภัทร ตลับแกว
นางศรัณญา ชอนแกว
นางศรัณยพร นิ่มทับทิม
นางศรัณยรัตน ฉวีพัฒน
นางศรัณยา ครุฑแสน
นางศรันยา ดอนชัย
นางศราวดี นพรัตน
นางศริญญา บางคลองนําชัย
นางสาวศริญญา บุหงา
นางศริญญา วงศคําจันทร
นางศริทร กลิ่นเกษร
นางศรินดา บุตรแสง
นางศรินทรทิพย จั่นบํารุง
นางศรินทิพย ทะสะระ
นางสาวศรินทิพย เรืองหิรัญ

๑๙๐๕๒
๑๙๐๕๓
๑๙๐๕๔
๑๙๐๕๕
๑๙๐๕๖
๑๙๐๕๗
๑๙๐๕๘
๑๙๐๕๙
๑๙๐๖๐
๑๙๐๖๑
๑๙๐๖๒
๑๙๐๖๓
๑๙๐๖๔
๑๙๐๖๕
๑๙๐๖๖
๑๙๐๖๗
๑๙๐๖๘
๑๙๐๖๙
๑๙๐๗๐
๑๙๐๗๑
๑๙๐๗๒
๑๙๐๗๓
๑๙๐๗๔
๑๙๐๗๕
๑๙๐๗๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศรินทิพย สงทอง
นางศรินทิพย แสงชาวนา
นางศรินธร สุกันทา
นางศรินรัตน กิตติพิชญอัมพร
นางศริภัทร เขียวละลิ้ม
นางศริยา นาวัน
นางศริรักษ ตันมี
นางศริลลา ไวยวงษ
นางศรีแกว ผันแกว
นางศรีจันทร ทรายใจ
นางศรีจันทร สัตตานุสรณ
นางศรีจิตรา อัชฌานภาลัย
นางศรีใจ อนันตนิรัติศัย
นางศรีทร ทนันชัย
นางศรีทร สักลอ
นางศรีทอน อางเกียรติกูล
นางสาวศรีทัต ภูนิยม
นางศรีธร สิมณี
นางศรีนรา สกาวสุวรรณ
นางศรีนวล ดีประเสริฐ
นางศรีนวล ปรารมย
นางศรีนวล มิ่งมิตร
นางสาวศรีนวล รักษาเพ็ชร
นางสาวศรีนวล วงษาพันธ
นางศรีนวล สมภาค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๐๗๗
๑๙๐๗๘
๑๙๐๗๙
๑๙๐๘๐
๑๙๐๘๑
๑๙๐๘๒
๑๙๐๘๓
๑๙๐๘๔
๑๙๐๘๕
๑๙๐๘๖
๑๙๐๘๗
๑๙๐๘๘
๑๙๐๘๙
๑๙๐๙๐
๑๙๐๙๑
๑๙๐๙๒
๑๙๐๙๓
๑๙๐๙๔
๑๙๐๙๕
๑๙๐๙๖
๑๙๐๙๗
๑๙๐๙๘
๑๙๐๙๙
๑๙๑๐๐
๑๙๑๐๑

นางสาวศรีนวล สัตยพงศ
นางศรีนวลจันทร คงฟก
นางสาวศรีนารถ ณรงคอินทร
นางสาวศรีบุญตาม โจมศรี
นางศรีประไพ กุลสุทธิ์
นางสาวศรีประภา ปรางสร
นางศรีประภา พูลสวัสดิ์
นางศรีประภา ศักดิ์ศรีทาว
นางศรีประภา สีหไตร
นางศรีผกา ฤาชา
นางศรีพร แกวโขง
นางศรีพรรณ กลาจริง
นางศรีพรรณ ปรีชาชาญ
นางศรีพรรณ ปาระมี
นางศรีพันธ หงษพิมพ
นางศรีเพชร รุจาคม
นางสาวศรีเพ็ญ ตันอุตม
นางศรีแพร เพ็ชรนาดี
นางศรีแพร สายทอง
นางศรีไพร จันทรทักษ
นางสาวศรีไพร ใจกลา
นางศรีไพร ชัยวิริยะ
นางศรีไพร เมืองมูล
นางสาวศรีไพร วิทยา
นางศรีไพร ศรีระวัตร

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๑๐๒
๑๙๑๐๓
๑๙๑๐๔
๑๙๑๐๕
๑๙๑๐๖
๑๙๑๐๗
๑๙๑๐๘
๑๙๑๐๙
๑๙๑๑๐
๑๙๑๑๑
๑๙๑๑๒
๑๙๑๑๓
๑๙๑๑๔
๑๙๑๑๕
๑๙๑๑๖
๑๙๑๑๗
๑๙๑๑๘
๑๙๑๑๙
๑๙๑๒๐
๑๙๑๒๑
๑๙๑๒๒
๑๙๑๒๓
๑๙๑๒๔
๑๙๑๒๕
๑๙๑๒๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศรีไพร สังฆะคุณ
นางศรีไพล เกษร
นางสาวศรีภรณ เมืองแกว
นางศรีมาลา บุญรักษา
นางศรียากุล ขุนสูงเนิน
นางสาวศรีรัตน จาชัยภูมิ
นางศรีรัตน ตันมาละ
นางศรีรัตน บัวใหญ
นางศรีรัตน ศิริโฉม
นางศรีรัตน แสนธรรมมา
นางศรีรัตนา พรหมศิลา
นางศรีรุงเรือง ตุลา
นางศรีเริญ มีพิมพ
นางศรีเรือน ประเทือง
นางศรีลักษณ แกวศรี
นางศรีลักษณ ภิรมจิตร
นางสาวศรีวนา นิมูลชาติ
นางศรีวรรณ คนมาก
นางศรีวรรณ ปานสงา
นางศรีวรรณ รอดสวัสดิ์
นางศรีวรรณ ศรีบานแจม
นางศรีวรรณ หมวกชา
นางศรีวรรณ กาญจนรุง
นางศรีวรรณ โพธิษา
นางสาวศรีวรรณา เหมืองทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๑๒๗
๑๙๑๒๘
๑๙๑๒๙
๑๙๑๓๐
๑๙๑๓๑
๑๙๑๓๒
๑๙๑๓๓
๑๙๑๓๔
๑๙๑๓๕
๑๙๑๓๖
๑๙๑๓๗
๑๙๑๓๘
๑๙๑๓๙
๑๙๑๔๐
๑๙๑๔๑
๑๙๑๔๒
๑๙๑๔๓
๑๙๑๔๔
๑๙๑๔๕
๑๙๑๔๖
๑๙๑๔๗
๑๙๑๔๘
๑๙๑๔๙
๑๙๑๕๐
๑๙๑๕๑

นางศรีวรินทร ฉายชูวงษ
นางศรีวัน พุมเจริญ
นางศรีวิภา แถวนาชุม
นางสาวศรีวิภา ทินวงษ
นางศรีวิภา ศรีขวัญแกว
นางศรีวิไล ปกกะสัง
นางสาวศรีวิไล ยลสุริยันวงศ
นางศรีเวียง เหลากาวี
นางศรีไศล เกษกร
นางศรีสกุล วิหก
นางศรีสมบัติ อินทรทองคุม
นางศรีสมพร ทุยาติโก
นางศรีสมร การุณ
นางสาวศรีสมร เจียนกลาง
นางสาวศรีสมร พันธุรัตน
นางศรีสมร ภมร
นางศรีสมร ลอมกระโทก
นางศรีสมร อุนโพธิ
นางศรีสมัย สอดศรี
นางศรีสวาท ศรีสด
นางศรีสังวาลย คุมรักษา
นางศรีสาคร อรรถกิจเจริญ
นางสาวศรีสุข ชีวสุขานนท
นางศรีสุดา กรรมการ
นางศรีสุดา ใจหาญ

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๑๕๒
๑๙๑๕๓
๑๙๑๕๔
๑๙๑๕๕
๑๙๑๕๖
๑๙๑๕๗
๑๙๑๕๘
๑๙๑๕๙
๑๙๑๖๐
๑๙๑๖๑
๑๙๑๖๒
๑๙๑๖๓
๑๙๑๖๔
๑๙๑๖๕
๑๙๑๖๖
๑๙๑๖๗
๑๙๑๖๘
๑๙๑๖๙
๑๙๑๗๐
๑๙๑๗๑
๑๙๑๗๒
๑๙๑๗๓
๑๙๑๗๔
๑๙๑๗๕
๑๙๑๗๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศรีสุดา นามปองแก
นางศรีสุดา นิลไสล
นางศรีสุดา พยัคฆา
นางศรีสุดา พรมแพง
นางศรีสุดา สารนอก
นางศรีสุดา ไสยวงศ
นางศรีสุดา อันทะเกตุ
นางศรีสุดา อุตรา
นางศรีสุนันท ประดิษฐ
นางสาวศรีสุนันท พุมไพจิตร
นางศรีสุวลี เสมอคํา
นางสาวศรีเสงี่ยม คํามูล
นางศรีโสภา ยุทธสูงเนิน
นางศรีโสฬส รชตะนันทน
นางศรีอรุณ วิลัยวาศ
นางศรีอัมไพร ทองยา
นางศรีอําไพ บุตรหลี
นางศรุดา ตระกูลวรรณา
นางศรุดา เพ็งบุญ
นางศรุตยา กลิ่นพยอม
นางศรุตยา รัตนติสรอย
นางศลักษณภร พลอยวงศ
นางสาวศลิษา ชูศรี
นางศลิษา มูสิกวงศ
นางศลิษา สัตถาผล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๑๗๗
๑๙๑๗๘
๑๙๑๗๙
๑๙๑๘๐
๑๙๑๘๑
๑๙๑๘๒
๑๙๑๘๓
๑๙๑๘๔
๑๙๑๘๕
๑๙๑๘๖
๑๙๑๘๗
๑๙๑๘๘
๑๙๑๘๙
๑๙๑๙๐
๑๙๑๙๑
๑๙๑๙๒
๑๙๑๙๓
๑๙๑๙๔
๑๙๑๙๕
๑๙๑๙๖
๑๙๑๙๗
๑๙๑๙๘
๑๙๑๙๙
๑๙๒๐๐
๑๙๒๐๑

นางสาวศลิษา สีสันต
นางสาวศศธร ถนอมศักดิ์
นางศศลักษณ ตรีพลอักษร
นางศศลักษณ สมชื่อ
นางศศิกานต จุดาบุตร
นางศศิกานต สิรินพมณี
นางศศิกานต อุชชิน
นางศศิกุล จุลจันทนโพธิ์
นางศศิชา กรานมูล
นางสาวศศิชา คลายแจง
นางศศิธร กองกาญจน
นางศศิธร เกิดเนตร
นางสาวศศิธร แกวดํา
นางสาวศศิธร เขียวกอ
นางศศิธร คาเจริญ
นางศศิธร จินพล
นางศศิธร โชติกลาง
นางศศิธร ดาวเรือง
นางสาวศศิธร เดนจักรวาฬ
นางสาวศศิธร ตาริยะ
นางศศิธร ทอมสัน
นางสาวศศิธร ทะวา
นางศศิธร ธรรมปาโล
นางศศิธร ธรสินธุ
นางศศิธร นนสะเกตุ

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๒๐๒
๑๙๒๐๓
๑๙๒๐๔
๑๙๒๐๕
๑๙๒๐๖
๑๙๒๐๗
๑๙๒๐๘
๑๙๒๐๙
๑๙๒๑๐
๑๙๒๑๑
๑๙๒๑๒
๑๙๒๑๓
๑๙๒๑๔
๑๙๒๑๕
๑๙๒๑๖
๑๙๒๑๗
๑๙๒๑๘
๑๙๒๑๙
๑๙๒๒๐
๑๙๒๒๑
๑๙๒๒๒
๑๙๒๒๓
๑๙๒๒๔
๑๙๒๒๕
๑๙๒๒๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศศิธร ประสพสุข
นางศศิธร ปองสุพรรณ
นางศศิธร ผิวพรรณ
นางศศิธร ฝอยทอง
นางศศิธร พรหมณี
นางศศิธร พระทอง
นางศศิธร ภูน้ําไสย
นางสาวศศิธร รอดภัย
นางศศิธร รักษาชนม
นางศศิธร วงศพล
นางศศิธร วงศพานิช
นางศศิธร วาระโก
นางศศิธร วีราวุธ
นางสาวศศิธร ศรีวงษแสง
นางศศิธร ศศิวิบูลยวงศ
นางสาวศศิธร ศีลพันธ
นางศศิธร สังกฤษ
นางศศิธร สังขอินทร
นางสาวศศิธร สิงหธรรม
นางศศิธร สิมาพันธ
นางศศิธร สุระ
นางศศิธร แสงศักดิ์
นางศศิธร หอบุตร
นางศศิธร หอมกลิ่น
นางศศิธร อมรสิรินันท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๒๒๗
๑๙๒๒๘
๑๙๒๒๙
๑๙๒๓๐
๑๙๒๓๑
๑๙๒๓๒
๑๙๒๓๓
๑๙๒๓๔
๑๙๒๓๕
๑๙๒๓๖
๑๙๒๓๗
๑๙๒๓๘
๑๙๒๓๙
๑๙๒๔๐
๑๙๒๔๑
๑๙๒๔๒
๑๙๒๔๓
๑๙๒๔๔
๑๙๒๔๕
๑๙๒๔๖
๑๙๒๔๗
๑๙๒๔๘
๑๙๒๔๙
๑๙๒๕๐
๑๙๒๕๑

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางศศิธร อินเถิง
นางสาวศศิธร อินทุโสภณ
นางศศิธร อุนเกิด
นางศศิธร เอื้อใจ
นางสาวศศิธันว สีลอ
นางศศิธิดา เวชกูล
นางสาวศศินันท ธัญเจริญทวีรัฐ
นางสาวศศินันท พิพัฒนนภัสกร
นางศศินันท ภัคศรัณยธนาชาญ
นางศศินันท เสนแกว
นางสาวศศินา ทับพันธ
นางศศินี ปรีการ
นางศศิประภา พิมพทองครบุรี
นางศศิพร พงษภู
นางศศิพัชญ ศรีพายัพ
นางสาวศศิพัชร ขวัญประชา
นางสาวศศิพิชญ เอี่ยมประโคน
นางศศิภา มาลาสี
นางสาวศศิมา ชูชัยทยากุล
นางศศิมาภรณ อรุณ
นางศศิลักษณ ปานเลิศ
นางสาวศศิลิยา ไชยสีหา
นางศศิวรรณ คงใจ
นางศศิวรรณ คุมฉายา
นางศศิวรรณ แจงจิต

๑๙๒๕๒
๑๙๒๕๓
๑๙๒๕๔
๑๙๒๕๕
๑๙๒๕๖
๑๙๒๕๗
๑๙๒๕๘
๑๙๒๕๙
๑๙๒๖๐
๑๙๒๖๑
๑๙๒๖๒
๑๙๒๖๓
๑๙๒๖๔
๑๙๒๖๕
๑๙๒๖๖
๑๙๒๖๗
๑๙๒๖๘
๑๙๒๖๙
๑๙๒๗๐
๑๙๒๗๑
๑๙๒๗๒
๑๙๒๗๓
๑๙๒๗๔
๑๙๒๗๕
๑๙๒๗๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศศิวัฒน จิตสํารวย
นางสาวศศิวิมล จิตพูลผล
นางศศิวิมล ไชยชนะ
นางสาวศศิวิมล เนืองนิตย
นางศศิวิมล บุญชวย
นางศศิวิมล บุดดีพันธ
นางสาวศศิวิมล พูนชัย
นางศศิอุษา เพ็งมาก
นางสาวศักดิ์ศรี ปญจวัฒน
นางสาวศัณสนีย วันทอง
นางศันสนีย ฤทธิสังข
นางศันสนีย คําทอง
นางศันสนีย เพชรยอย
นางศันสนีย ลีลาสกุลภักดิ์
นางศันสินี มูลวงษ
นางศาตนันทน บั้นบูรณ
นางศาริณี ปองชารี
นางศิกานต สรอยญาณ
นางสาวศิญาภัสร วิเศษไชยโกสิน
นางศิตา เมธากุลนันท
นางศิตา รอดเด็น
นางศินันทธีรา บัวริวัน
นางสาวศินีนาฎ กําภูศิริ
นางศิยาภรณ พัฒนสนิท
นางศิยารัตน บุญรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๒๗๗
๑๙๒๗๘
๑๙๒๗๙
๑๙๒๘๐
๑๙๒๘๑
๑๙๒๘๒
๑๙๒๘๓
๑๙๒๘๔
๑๙๒๘๕
๑๙๒๘๖
๑๙๒๘๗
๑๙๒๘๘
๑๙๒๘๙
๑๙๒๙๐
๑๙๒๙๑
๑๙๒๙๒
๑๙๒๙๓
๑๙๒๙๔
๑๙๒๙๕
๑๙๒๙๖
๑๙๒๙๗
๑๙๒๙๘
๑๙๒๙๙
๑๙๓๐๐
๑๙๓๐๑

นางศิรกานต ศรลัมภ
นางศิรดา ปนแกว
นางศิรดา พิริยะชัยวรกุล
นางสาวศิรดา ไพโรจนรชตะ
นางศิรประภา เรืองเศรษฐี
นางศิรประภา วิไลปทุม
นางศิรภัสสร ชุมภูเทพ
นางศิรภัสสร สุธรรมวงค
นางศิราณี กุลฉวะ
นางศิราณี ปอมปราการ
นางสาวศิราณี ไมเด็น
นางศิราธร ตินานพ
นางศิราภรณ ชวยบํารุง
นางศิราภรณ พานิช
นางศิรารัตน กรรมสิทธิ์
นางสาวศิริ มานะจิตต
นางศิริ สุขกรี
นางศิริกร ทุคหิต
นางศิริกัญญา จันทรโชติ
นางศิริกาญจน ไสน
นางศิริกานต ทับทอง
นางศิริกานต แบงทิศ
นางศิริกานต เรืองเต็ม
นางศิริกานต ศรีไหม
นางศิริกานต โสวาที

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๓๐๒
๑๙๓๐๓
๑๙๓๐๔
๑๙๓๐๕
๑๙๓๐๖
๑๙๓๐๗
๑๙๓๐๘
๑๙๓๐๙
๑๙๓๑๐
๑๙๓๑๑
๑๙๓๑๒
๑๙๓๑๓
๑๙๓๑๔
๑๙๓๑๕
๑๙๓๑๖
๑๙๓๑๗
๑๙๓๑๘
๑๙๓๑๙
๑๙๓๒๐
๑๙๓๒๑
๑๙๓๒๒
๑๙๓๒๓
๑๙๓๒๔
๑๙๓๒๕
๑๙๓๒๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศิริกุล คําพิมูล
นางศิริกุล บุญหนัก
นางสาวศิริกุล พิทักษรักชาติ
นางศิริขวัญ พันธุประจวบ
นางสาวศิริจันทร ศรีนวลนัด
นางสาวศิริจิต ถาวรกูล
นางศิริจิตต แสนเฉย
นางศิริโชติ นาคทอง
นางศิริญญา ถาวรกูล
นางศิริญญา นามสงา
นางศิริทร เทศสาลี
นางสาวศิริทิพพา ถ้ําเจริญ
นางศิริธนัญญา อาแด
นางศิริธร นันทะวงษ
นางสาวศิริธร สิริทรัพยทวี
นางสาวศิรินทร พิพัฒนฐิติกร
นางศิรินทร ละวงคเยอ
นางศิรินทร เอี่ยมเจริญ
นางศิรินทรณ จันทรทัน
นางศิรินทรทิพย ทองวิเศษ
นางศิรินทรทิพย สัตถาผล
นางศิรินทิพย ศิริสมบูรณ
นางศิรินทิพย สรรพอาษา
นางศิรินทิพย แสงทองพิทักษ
นางศิรินธร ศิริจันทรา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๓๒๗
๑๙๓๒๘
๑๙๓๒๙
๑๙๓๓๐
๑๙๓๓๑
๑๙๓๓๒
๑๙๓๓๓
๑๙๓๓๔
๑๙๓๓๕
๑๙๓๓๖
๑๙๓๓๗
๑๙๓๓๘
๑๙๓๓๙
๑๙๓๔๐
๑๙๓๔๑
๑๙๓๔๒
๑๙๓๔๓
๑๙๓๔๔
๑๙๓๔๕
๑๙๓๔๖
๑๙๓๔๗
๑๙๓๔๘
๑๙๓๔๙
๑๙๓๕๐
๑๙๓๕๑

นางศิรินพร ฤกษวัฒนสิริกุล
นางศิรินภา เชื้อศิริ
นางศิรินภา บัวผอง
นางศิรินยา เวียงเงิน
นางศิรินันท ปญติ
นางศิรินันท เมชบุตร
นางศิรินันท สิงวะราช
นางสาวศิรินารถ หมูเทพ
นางศิรินุกูล ดีสวัสดิ์
นางศิริปยะวรรณ ศิริโนนรัง
นางศิริพร กุลบุตร
นางศิริพร เขยิน
นางสาวศิริพร คชตุง
นางศิริพร คําสิงห
นางศิริพร โคตะมา
นางศิริพร จันทรผอง
นางศิริพร จันทรรงค
นางศิริพร จินดาราม
นางศิริพร ใจเถิน
นางสาวศิริพร ชอบสะอาด
นางศิริพร ชัยภูมี
นางสาวศิริพร ดวงทองพล
นางศิริพร เดนวุฒิวรกาญจน
นางศิริพร ตันสกุล
นางศิริพร ถาดสระนอย

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๓๕๒
๑๙๓๕๓
๑๙๓๕๔
๑๙๓๕๕
๑๙๓๕๖
๑๙๓๕๗
๑๙๓๕๘
๑๙๓๕๙
๑๙๓๖๐
๑๙๓๖๑
๑๙๓๖๒
๑๙๓๖๓
๑๙๓๖๔
๑๙๓๖๕
๑๙๓๖๖
๑๙๓๖๗
๑๙๓๖๘
๑๙๓๖๙
๑๙๓๗๐
๑๙๓๗๑
๑๙๓๗๒
๑๙๓๗๓
๑๙๓๗๔
๑๙๓๗๕
๑๙๓๗๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศิริพร ถูกจิตต
นางศิริพร ทรัพยปฐวีกุล
นางศิริพร ทองจํารูญ
นางสาวศิริพร ทองชูดํา
นางศิริพร ทุมจันทร
นางศิริพร ธงอาสา
นางศิริพร ธรรมสิทธิ์
นางศิริพร นุนชื่น
นางศิริพร เนาวะเศษ
นางศิริพร เนียมไทยสงค
นางศิริพร บัวแกว
นางศิริพร บุษบง
นางศิริพร ประเดิมชัย
นางศิริพร ประทุมขันธ
นางศิริพร ประสิทธิกุล
นางสาวศิริพร ปาเขียว
นางศิริพร ปานสิงห
นางศิริพร เปรินกุล
นางศิริพร เปาะทองคํา
นางศิริพร โปธา
นางศิริพร พงษเนตร
นางศิริพร พรหมณี
นางศิริพร พลพุฒินันท
นางศิริพร พัวศรี
นางสาวศิริพร เพ็ชรตรา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๓๗๗
๑๙๓๗๘
๑๙๓๗๙
๑๙๓๘๐
๑๙๓๘๑
๑๙๓๘๒
๑๙๓๘๓
๑๙๓๘๔
๑๙๓๘๕
๑๙๓๘๖
๑๙๓๘๗
๑๙๓๘๘
๑๙๓๘๙
๑๙๓๙๐
๑๙๓๙๑
๑๙๓๙๒
๑๙๓๙๓
๑๙๓๙๔
๑๙๓๙๕
๑๙๓๙๖
๑๙๓๙๗
๑๙๓๙๘
๑๙๓๙๙
๑๙๔๐๐
๑๙๔๐๑

นางศิริพร โพธิกะ
นางศิริพร มะเดช
นางศิริพร มังกรแกว
นางศิริพร มั่นเกษตรกิจ
นางศิริพร มุทาพร
นางศิริพร เมืองทอง
นางศิริพร รังหอม
นางศิริพร รัศมี
นางศิริพร วงคสืบ
นางศิริพร วรรณภพ
นางศิริพร วิชัยพานิช
นางสาวศิริพร วุทธนู
นางศิริพร ศรีเพชร
นางศิริพร ศรีสุนนทพันธ
นางศิริพร ศรีอินทรสุทธิ์
นางศิริพร ศิริอนันตเจริญ
นางศิริพร ศิลปสมศักดิ์
นางศิริพร ศุภโชตินานนท
นางศิริพร สายสอน
นางศิริพร สํานักสกุล
นางสาวศิริพร สิทธิกูล
นางศิริพร สินธุประเสริฐ
นางศิริพร แสวงดี
นางสาวศิริพร หวังวัฒนา
นางศิริพร เหนือโชติ

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๔๐๒
๑๙๔๐๓
๑๙๔๐๔
๑๙๔๐๕
๑๙๔๐๖
๑๙๔๐๗
๑๙๔๐๘
๑๙๔๐๙
๑๙๔๑๐
๑๙๔๑๑
๑๙๔๑๒
๑๙๔๑๓
๑๙๔๑๔
๑๙๔๑๕
๑๙๔๑๖
๑๙๔๑๗
๑๙๔๑๘
๑๙๔๑๙
๑๙๔๒๐
๑๙๔๒๑
๑๙๔๒๒
๑๙๔๒๓
๑๙๔๒๔
๑๙๔๒๕
๑๙๔๒๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศิริพร อาจทวี
นางศิริพร อุดมรัตน
นางสาวศิริพรรณ ขันคํานันตะ
นางสาวศิริพรรณ คํายอง
นางสาวศิริพรรณ บุญถึง
นางศิริพรรณ พงษบริบูรณ
นางศิริพรรณ ยางเครือ
นางศิริพรรณ ยารังษี
นางศิริพรรณ โลหนารายณ
นางศิริพรรณ วงศชมภู
นางศิริพรรณ ศรีอุทธา
นางศิริพรรณ สีดามุย
นางศิริพัฒน ปชาติกปญญา
นางศิริพันธ บํารุง
นางศิริพันธ หันไชยศรี
นางศิริพิมล ถาวรกูล
นางศิริเพ็ญ จรสิทธิ์
นางสาวศิริเพ็ญ ไชยทนุ
นางศิริเพ็ญ รักษศรี
นางศิริเพ็ญ ศรีใสคํา
นางศิริเพ็ญ อนันทวรรณ
นางศิริภรณ พวงทอง
นางสาวศิริภรณ พึ่งกัน
นางศิริภรณ โพธิ์หิรัญ
นางศิริภา พิมพเมืองเกา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๔๒๗
๑๙๔๒๘
๑๙๔๒๙
๑๙๔๓๐
๑๙๔๓๑
๑๙๔๓๒
๑๙๔๓๓
๑๙๔๓๔
๑๙๔๓๕
๑๙๔๓๖
๑๙๔๓๗
๑๙๔๓๘
๑๙๔๓๙
๑๙๔๔๐
๑๙๔๔๑
๑๙๔๔๒
๑๙๔๔๓
๑๙๔๔๔
๑๙๔๔๕
๑๙๔๔๖
๑๙๔๔๗
๑๙๔๔๘
๑๙๔๔๙
๑๙๔๕๐
๑๙๔๕๑

นางสาวศิริภาพ ใหมคามิ
นางศิริมา กิ่งโพธิ์
นางศิริมา เกียรติไพบูลย
นางสาวศิริมา มาศิริ
นางศิริมา แสนพันตรี
นางศิริมาตย โพธิ์ทอง
นางศิริมาศ อัครเนตร
นางศิริยุพา ศรีใส
นางสาวศิริรักษ ดีไพร
นางศิริรักษ สารทอง
นางศิริรัตน กลั่นวารี
นางศิริรัตน กองจันทร
นางศิริรัตน กัณฑหา
นางสาวศิริรัตน คงกุล
นางศิริรัตน คอยเกษม
นางสาวศิริรัตน เจษฎาวุฒิ
นางศิริรัตน ชัยมงคลตระกูล
นางศิริรัตน ชายคง
นางศิริรัตน ชาวระ
นางศิริรัตน ชินบุตร
นางศิริรัตน ทองนอย
นางศิริรัตน นิ่มมา
นางสาวศิริรัตน พรหมดี
นางศิริรัตน พาหุกุล
นางศิริรัตน ภูกระทาน

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๔๕๒
๑๙๔๕๓
๑๙๔๕๔
๑๙๔๕๕
๑๙๔๕๖
๑๙๔๕๗
๑๙๔๕๘
๑๙๔๕๙
๑๙๔๖๐
๑๙๔๖๑
๑๙๔๖๒
๑๙๔๖๓
๑๙๔๖๔
๑๙๔๖๕
๑๙๔๖๖
๑๙๔๖๗
๑๙๔๖๘
๑๙๔๖๙
๑๙๔๗๐
๑๙๔๗๑
๑๙๔๗๒
๑๙๔๗๓
๑๙๔๗๔
๑๙๔๗๕
๑๙๔๗๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศิริรัตน ยงทวี
นางศิริรัตน ศศิวิเชียรพจน
นางสาวศิริรัตน สิงหประเสริฐ
นางสาวศิริรัตน สุคันธพฤกษ
นางสาวศิริรัตน โสภณ
นางศิริรัตน หวันเหล็ม
นางศิริรัตน หาญเวช
นางสาวศิริรัตน อภิญญานุวัฒน
นางศิริรัตน อรัณยะนาค
นางศิริรัตน อ่ําตระกูล
นางสาวศิริรัตน อินทะนัด
นางศิริรัตนา สมคะเน
นางศิริรุง เตียงนิล
นางศิริรุง หทัยรัตนานนท
นางศิริลักค ลาดนาเลา
นางศิริลักษณ เกษประสิทธิ์
นางศิริลักษณ ขจรศักดิพันธ
นางสาวศิริลักษณ คงสุวิทย
นางศิริลักษณ คากํายาน
นางศิริลักษณ จันทรผาย
นางศิริลักษณ จันทรวรานนท
นางศิริลักษณ ชาญเชี่ยว
นางสาวศิริลักษณ ชาตรีกุล
นางศิริลักษณ ชินชงจู
นางสาวศิริลักษณ ชื่นมอญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๔๗๗
๑๙๔๗๘
๑๙๔๗๙
๑๙๔๘๐
๑๙๔๘๑
๑๙๔๘๒
๑๙๔๘๓
๑๙๔๘๔
๑๙๔๘๕
๑๙๔๘๖
๑๙๔๘๗
๑๙๔๘๘
๑๙๔๘๙
๑๙๔๙๐
๑๙๔๙๑
๑๙๔๙๒
๑๙๔๙๓
๑๙๔๙๔
๑๙๔๙๕
๑๙๔๙๖
๑๙๔๙๗
๑๙๔๙๘
๑๙๔๙๙
๑๙๕๐๐
๑๙๕๐๑

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศิริลักษณ ญานสังวรชัย
นางสาวศิริลักษณ ฐานวิเศษ
นางศิริลักษณ ดําพะธิก
นางศิริลักษณ ติ๊บสุก
นางศิริลักษณ ทิมา
นางศิริลักษณ นามโคตร
นางศิริลักษณ บํารุงศรี
นางศิริลักษณ บุญทัน
นางศิริลักษณ บุญประคม
นางศิริลักษณ บุญสุวรรณ
นางศิริลักษณ ปานบัว
นางสาวศิริลักษณ เพ็งถมยา
นางศิริลักษณ เพชรศรี
นางศิริลักษณ ฟุงเฟอง
นางศิริลักษณ ภิญโญพรสวัสดิ์
นางสาวศิริลักษณ ภูอภิรมย
นางศิริลักษณ ยะวิญชาญ
นางศิริลักษณ ลิขิตธาดาภัทร
นางศิริลักษณ วินิจ
นางศิริลักษณ เวชกามา
นางศิริลักษณ ศรีสมบูรณ
นางสาวศิริลักษณ ศิริโชติ
นางสาวศิริลักษณ ศุกระเศรณี
นางสาวศิริลักษณ สกุลวิทย
นางสาวศิริลักษณ สัพโส

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

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศิริลักษณ สาครินทร
นางศิริลักษณ สุโกพันธ
นางศิริลักษณ แสนใจวุฒิ
นางสาวศิริลักษณ หนองเส
นางสาวศิริลักษณ อินทา
นางศิริลาวัลย แกวระยับ
นางศิริวดี ชูชวย
นางศิริวรรณ กิจนุสนธิ์
นางศิริวรรณ กี่หมื่น
นางสาวศิริวรรณ กุลกรินีธรรม
นางศิริวรรณ แกวทอง
นางสาวศิริวรรณ แกวฟอง
นางศิริวรรณ โกฎเพชร
นางศิริวรรณ ชาญอาวุธ
นางศิริวรรณ ชุมสุข
นางสาวศิริวรรณ ญาณสังฆพันธ
นางศิริวรรณ ปริมานนท
นางสาวศิริวรรณ เปรมวินัย
นางศิริวรรณ มีสารพันธ
นางสาวศิริวรรณ เลื่อนทอง
นางศิริวรรณ ศรีสะเทียน
นางศิริวรรณ สมสกุล
นางศิริวรรณ สาธุพันธ
นางศิริวรรณ สืบพันธุโกย
นางสาวศิริวรรณ เสนา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๕๒๗
๑๙๕๒๘
๑๙๕๒๙
๑๙๕๓๐
๑๙๕๓๑
๑๙๕๓๒
๑๙๕๓๓
๑๙๕๓๔
๑๙๕๓๕
๑๙๕๓๖
๑๙๕๓๗
๑๙๕๓๘
๑๙๕๓๙
๑๙๕๔๐
๑๙๕๔๑
๑๙๕๔๒
๑๙๕๔๓
๑๙๕๔๔
๑๙๕๔๕
๑๙๕๔๖
๑๙๕๔๗
๑๙๕๔๘
๑๙๕๔๙
๑๙๕๕๐
๑๙๕๕๑

นางศิริวรรณ เสือสุวรรณ
นางศิริวรรณ เหงศรีปอง
นางศิริวรรณ อธิราช
นางศิริวรรณ อยูเกิด
นางสาวศิริวรรณ อยูพุม
นางศิริวรรณ ออนกล่ํา
นางสาวศิริวรรณ ออนเกตุ
นางศิริวรรณ ไชยภักดิ์
นางศิริวรรณ บุตรเพชร
นางศิริวรรณา ภูกองไชย
นางสาวศิริวัฒน นารีเลิศ
นางศิริวารีย มีปน
นางศิริวิลัย บุญมีทอง
นางศิริวิไล จันทเขต
นางสาวศิริสกุล มาตตายา
นางสาวศิริสุข อ่ําสกุล
นางศิริอัจฉรา กลาหาญ
นางศิรีรัตน คงชวย
นางศิโรรัตน ตีระสหกุล
นางศิโรรัตน ฤทธิ์ศรีบุญ
นางศิโรรัตน หรั่งแร
นางศิลปใจ นิ่มเจริญ
นางศิลา พวงสดชื่น
นางศิลามล เทียนสมบัติ
นางสาวศิวกาญจน กาลรักษา

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๕๕๒
๑๙๕๕๓
๑๙๕๕๔
๑๙๕๕๕
๑๙๕๕๖
๑๙๕๕๗
๑๙๕๕๘
๑๙๕๕๙
๑๙๕๖๐
๑๙๕๖๑
๑๙๕๖๒
๑๙๕๖๓
๑๙๕๖๔
๑๙๕๖๕
๑๙๕๖๖
๑๙๕๖๗
๑๙๕๖๘
๑๙๕๖๙
๑๙๕๗๐
๑๙๕๗๑
๑๙๕๗๒
๑๙๕๗๓
๑๙๕๗๔
๑๙๕๗๕
๑๙๕๗๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศิวพร บัวบุตร
นางศิวพร บํารุงภักดี
นางศิวพร บุญประสพ
นางศิวพร พันธลําภักดิ์
นางศิวพร รัตนพลแสนย
นางศิวพร ราชพรหมมา
นางศิวพร สุภาพพูล
นางศิวภรณ โคตรสมบัติ
นางศิวาพร พรหมอินทร
นางสาวศิวาภรณ ชวลิตนิมิตกุล
นางศิวาภรณ ดามะดัน
นางศิวาภรณ วรรณภพ
นางศิศจี ปอมทอง
นางศุกรศรี หลงละเลิง
นางศุกล ศักดิ์เพชร
นางศุกลรัตน ทองนอย
นางศุจิกา ฉายจิตต
นางสาวศุจิกา พรมรักษา
นางศุจิดา เถื่อนปาน
นางศุจินธรา ไพรเขียว
นางสาวศุจินันท ทรัพยสมบูรณ
นางศุจีภรณ อยูสุข
นางสาวศุชญา ผองอุดม
นางศุทธวีร ตันอุย
นางศุทธินี ธนูสา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๕๗๗
๑๙๕๗๘
๑๙๕๗๙
๑๙๕๘๐
๑๙๕๘๑
๑๙๕๘๒
๑๙๕๘๓
๑๙๕๘๔
๑๙๕๘๕
๑๙๕๘๖
๑๙๕๘๗
๑๙๕๘๘
๑๙๕๘๙
๑๙๕๙๐
๑๙๕๙๑
๑๙๕๙๒
๑๙๕๙๓
๑๙๕๙๔
๑๙๕๙๕
๑๙๕๙๖
๑๙๕๙๗
๑๙๕๙๘
๑๙๕๙๙
๑๙๖๐๐
๑๙๖๐๑

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางศุภกร เจริญสันเทียะ
นางศุภกัญญา ปกษี
นางศุภกาญจน คูสนิท
นางศุภกาญจน ปราณีมาโพธ
นางศุภกานต ไชยประทุม
นางสาวศุภกานต ประเสริฐรัตนะ
นางศุภกานต สัมฤทธิ์
นางศุภชานันท สิรพัธนโภคิน
นางสาวศุภติกรณ มูลเกษ
นางศุภทธา พลสาร
นางศุภนันทา บัวรัตนกาญจน
นางศุภนาถ บุญกอแกว
นางสาวศุภนิช เพิ่มพูล
นางศุภนิดา หนอแกว
นางศุภนิตย ตันธนปญญากร
นางสาวศุภนิตย พุทธิวงศ
นางศุภนุช คงถวิลวงศ
นางสาวศุภผล ศีลบุตร
นางศุภพิชญ จิตบุตร
นางสาวศุภภัทร อุตรพันธ
นางสาวศุภมาน นิชรัตน
นางสาวศุภมาศ ชางมี
นางศุภมาศ ดิลกศรี
นางศุภมาศ ธรรมทัศนานนท
นางศุภมาศ บรรณสิทธิ์

๑๙๖๐๒
๑๙๖๐๓
๑๙๖๐๔
๑๙๖๐๕
๑๙๖๐๖
๑๙๖๐๗
๑๙๖๐๘
๑๙๖๐๙
๑๙๖๑๐
๑๙๖๑๑
๑๙๖๑๒
๑๙๖๑๓
๑๙๖๑๔
๑๙๖๑๕
๑๙๖๑๖
๑๙๖๑๗
๑๙๖๑๘
๑๙๖๑๙
๑๙๖๒๐
๑๙๖๒๑
๑๙๖๒๒
๑๙๖๒๓
๑๙๖๒๔
๑๙๖๒๕
๑๙๖๒๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศุภมาศ เพชรสมบัติ
นางศุภมาศ ภักดี
นางศุภมาส พูลเพ็ชร
นางศุภมาส ศรีแดงบุตร
นางสาวศุภมาส สุขเกษม
นางศุภมาส แสนพิช
นางศุภร จันทนะชาติ
นางศุภรัตน บรรดาศักดิ์
นางศุภรัตน โพธิ์ตันคํา
นางศุภรัตน มาตยวิเศษ
นางสาวศุภรา ดีหะสิงห
นางสาวศุภราภรณ ทิมะณี
นางศุภรินทร เดนดวง
นางศุภลักษณ คําดี
นางสาวศุภลักษณ คํามุง
นางสาวศุภลักษณ จงโยธา
นางศุภลักษณ จันทนวงษ
นางศุภลักษณ ดําชุม
นางสาวศุภลักษณ เดือนกลาง
นางศุภลักษณ ถาวร
นางศุภลักษณ บุญปาน
นางศุภลักษณ ปนมิตร
นางศุภลักษณ พวงบุใหญ
นางศุภลักษณ วชิระศิริ
นางสาวศุภลักษณ สวัสดิ์นะที

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๖๒๗
๑๙๖๒๘
๑๙๖๒๙
๑๙๖๓๐
๑๙๖๓๑
๑๙๖๓๒
๑๙๖๓๓
๑๙๖๓๔
๑๙๖๓๕
๑๙๖๓๖
๑๙๖๓๗
๑๙๖๓๘
๑๙๖๓๙
๑๙๖๔๐
๑๙๖๔๑
๑๙๖๔๒
๑๙๖๔๓
๑๙๖๔๔
๑๙๖๔๕
๑๙๖๔๖
๑๙๖๔๗
๑๙๖๔๘
๑๙๖๔๙
๑๙๖๕๐
๑๙๖๕๑

นางศุภลักษณ หลงสีดา
นางสาวศุภลักษณ อุตรา
นางสาวศุภวรรณ คนึงเพียร
นางศุภวรรณ ดอกพอง
นางศุภวรรณ ทักษิณ
นางศุภวรรณ ทิพยวงศ
นางสาวศุภวรรณ บางทิพย
นางศุภวรรณ ยศราวาส
นางศุภวรรณ ศรีประทุม
นางศุภวรรณ หมีทอง
นางศุภศิริ จงเจริญ
นางศุภัชชานันธ เภรี
นางศุภัชญา วินสน
นางศุภัชญา แสงจันทรงาม
นางศุภากร ชุมขุนทด
นางศุภากร เสนาจันทร
นางศุภางค เครือพีระครุฑ
นางศุภางค พฤกษากร
นางศุภาณัณ รวมสุข
นางสาวศุภาดา วงษศิลป
นางศุภานัน แกวเงิน
นางศุภานัน จรตระการ
นางศุภานัน บํารุงธนรัชต
นางศุภานัน ศิริพันธ
นางศุภานัน เอกธีรธรรม

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๖๕๒
๑๙๖๕๓
๑๙๖๕๔
๑๙๖๕๕
๑๙๖๕๖
๑๙๖๕๗
๑๙๖๕๘
๑๙๖๕๙
๑๙๖๖๐
๑๙๖๖๑
๑๙๖๖๒
๑๙๖๖๓
๑๙๖๖๔
๑๙๖๖๕
๑๙๖๖๖
๑๙๖๖๗
๑๙๖๖๘
๑๙๖๖๙
๑๙๖๗๐
๑๙๖๗๑
๑๙๖๗๒
๑๙๖๗๓
๑๙๖๗๔
๑๙๖๗๕
๑๙๖๗๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศุภานิช กันสุมาโส
นางศุภาพิชญ แสงเพชร
นางสาวศุภาภรณ ทองเกียว
นางศุภาภรณ หะรารักษ
นางศุภาลัย จันทรีย
นางศุภาลัย ชางศิลป
นางศุภิสรา จันทรชมภู
นางสาวศุภิสรา ชาติสุนทร
นางศุภิสรา ผุยมาตย
นางสาวศุภิสรา พรหมเทศ
นางศุภิสรา ไวสิทธิ์
นางศุภิสรา ศรีไสย
นางศุภิสรา ศิริวิสุทธิรัตน
นางศุภีพิชญ ปาละสัน
นางศุมินทรตรา สีมาตย
นางสาวศุลีมาศ บุญศรี
นางเศวตกนิษฐ ศรีสนาย
นางโศภิต อินทะรังษี
นางสาวโศภิษฐ พรหมทอง
นางโศภิษฐ รักบางบูรณ
นางสาวโศภิษฐ สวนปลิก
นางสาวโศภิษฐา คงชื่น
นางสาวโศรญา สารบรรณ
นางษนัยนันท ชุณหวิจิตรา
นางสาวษมาภรณ ไทยเขียว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๖๗๗
๑๙๖๗๘
๑๙๖๗๙
๑๙๖๘๐
๑๙๖๘๑
๑๙๖๘๒
๑๙๖๘๓
๑๙๖๘๔
๑๙๖๘๕
๑๙๖๘๖
๑๙๖๘๗
๑๙๖๘๘
๑๙๖๘๙
๑๙๖๙๐
๑๙๖๙๑
๑๙๖๙๒
๑๙๖๙๓
๑๙๖๙๔
๑๙๖๙๕
๑๙๖๙๖
๑๙๖๙๗
๑๙๖๙๘
๑๙๖๙๙
๑๙๗๐๐
๑๙๗๐๑

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสกรีนรักษ บุญมี
นางสกลรักษ หนูสงวน
นางสกลรัตน สวัสดิ์มูล
นางสาวสกาพรรณ ฟูจันทร
นางสาวสกาว แสงออน
นางสกาวแข จันเทพา
นางสกาวเดือน ไชยสา
นางสกาวเดือน เหมะธุลิน
นางสกาวเดือน เอี่ยมสรอย
นางสกาวนุช แพชนะ
นางสาวสกาวรัตน ดําละเอียด
นางสาวสกาวรัตน บรรณปญญา
นางสกาวรัตน พินิจการ
นางสกาวรัตน วงศคํา
นางสาวสกาวรัตน ศรีธิ
นางสกาวรัตน หริมเทพาธิป
นางสกุณา จํานงคถอย
นางสกุณา ปสสา
นางสาวสกุณา อินอยู
นางสกุล วันเย็น
นางสกุล สุดตา
นางสกุลดารา กองแกว
นางสาวสกุลตา ซาฟอี
นางสกุลทิพย เพชรดี
นางสาวสกุลนา สิงหขจร

๑๙๗๐๒
๑๙๗๐๓
๑๙๗๐๔
๑๙๗๐๕
๑๙๗๐๖
๑๙๗๐๗
๑๙๗๐๘
๑๙๗๐๙
๑๙๗๑๐
๑๙๗๑๑
๑๙๗๑๒
๑๙๗๑๓
๑๙๗๑๔
๑๙๗๑๕
๑๙๗๑๖
๑๙๗๑๗
๑๙๗๑๘
๑๙๗๑๙
๑๙๗๒๐
๑๙๗๒๑
๑๙๗๒๒
๑๙๗๒๓
๑๙๗๒๔
๑๙๗๒๕
๑๙๗๒๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสกุลรัฐ สุพิมพ
นางสกุลรัตน ทองแสน
นางสคราญ ปญญางค
นางสคราญจิต อุบลเขียว
นางสงกรานต ขุนนนท
นางสงกรานต ดานคํา
นางสงกรานต มาลัย
นางสาวสงกรานต รัตนวิจิตร
นางสงบ ชวยไกร
นางสงวน จันทรพร
นางสงวน เถกิงผล
นางสงวน สารีคํา
นางสงวน อุปนิตย
นางสงศรี โตนุม
นางสดศรี ภิญโญวัฒนาพร
นางสดศรี แสงแกว
นางสดศรี โสภาพล
นางสดสวย ใจนิ่ม
นางสดสี ชาคํารุณ
นางสดใส แกวอมร
นางสดใส เลิศอาวุธ
นางสาวสดใส สุขสุทธิ์
นางสาวสถบดี ภูชฎาภิรมย
นางสาวสถาพร แกวเคน
นางสถาพร พิมพนนท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๗๒๗
๑๙๗๒๘
๑๙๗๒๙
๑๙๗๓๐
๑๙๗๓๑
๑๙๗๓๒
๑๙๗๓๓
๑๙๗๓๔
๑๙๗๓๕
๑๙๗๓๖
๑๙๗๓๗
๑๙๗๓๘
๑๙๗๓๙
๑๙๗๔๐
๑๙๗๔๑
๑๙๗๔๒
๑๙๗๔๓
๑๙๗๔๔
๑๙๗๔๕
๑๙๗๔๖
๑๙๗๔๗
๑๙๗๔๘
๑๙๗๔๙
๑๙๗๕๐
๑๙๗๕๑

นางสถาพร เลิศยะโส
นางสถาพร ศรีสุธรรม
นางสถาพร อุตตะระนาค
นางสถิตย ใจกลา
นางสถิตย สายสุด
นางสนใจ พรมรักษา
นางสนทยา สุวรรณรงค
นางสนทรี ถิ่นหัวเตย
นางสนธยา ชัยศร
นางสนธยา พัตราพล
นางสนธยา มาวงศ
นางสนม นุงกระโทก
นางสาวสนอง ชังพลับ
นางสนองเนตร แสงพลบ
นางสนั่น สุขวงษ
นางสาวสนาน ชูสิน
นางสนาม เทพโสดา
นางสนิตา ฤทธิ์กําลัง
นางสนิท หลักธรรม
นางสบาภรณ วันสาสืบ
นางสปญญนา แกวตาป
นางสาวสมกมล มีดี
นางสาวสมกร เขื่อนแกว
นางสมกิจ บุญมี
นางสมเกียรติ เพ็งถา

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๗๕๒
๑๙๗๕๓
๑๙๗๕๔
๑๙๗๕๕
๑๙๗๕๖
๑๙๗๕๗
๑๙๗๕๘
๑๙๗๕๙
๑๙๗๖๐
๑๙๗๖๑
๑๙๗๖๒
๑๙๗๖๓
๑๙๗๖๔
๑๙๗๖๕
๑๙๗๖๖
๑๙๗๖๗
๑๙๗๖๘
๑๙๗๖๙
๑๙๗๗๐
๑๙๗๗๑
๑๙๗๗๒
๑๙๗๗๓
๑๙๗๗๔
๑๙๗๗๕
๑๙๗๗๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสมควร คําเรือง
นางสมควร ตาปราบ
นางสมควร นอยเสนา
นางสมควร ภูน้ําใส
นางสมควร สุนทร
นางสมควร แสงอบ
นางสมควร แสวงแกว
นางสมคิด แกวศรีจันทร
นางสมคิด คงพูล
นางสมคิด จําเริญสุข
นางสมคิด ชีระภากร
นางสมคิด เชื้อเดช
นางสมคิด ตระกูลอินทร
นางสมคิด ทองขํา
นางสมคิด ทองมวง
นางสมคิด นริสาร
นางสมคิด บัวจันทร
นางสมคิด บาลนาคม
นางสมคิด บุญโคกลาม
นางสาวสมคิด บุญบูรณ
นางสาวสมคิด มังนอย
นางสมคิด มั่นอวม
นางสาวสมคิด ไมแกว
นางสมคิด ยอดเสนี
นางสมคิด รัตนพิชิตสกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๗๗๗
๑๙๗๗๘
๑๙๗๗๙
๑๙๗๘๐
๑๙๗๘๑
๑๙๗๘๒
๑๙๗๘๓
๑๙๗๘๔
๑๙๗๘๕
๑๙๗๘๖
๑๙๗๘๗
๑๙๗๘๘
๑๙๗๘๙
๑๙๗๙๐
๑๙๗๙๑
๑๙๗๙๒
๑๙๗๙๓
๑๙๗๙๔
๑๙๗๙๕
๑๙๗๙๖
๑๙๗๙๗
๑๙๗๙๘
๑๙๗๙๙
๑๙๘๐๐
๑๙๘๐๑

นางสมคิด วิมูลชาติ
นางสาวสมคิด ศรีทรัพย
นางสมคิด สีนิลแท
นางสมคิด เหลาพิไล
นางสาวสมคิด อยูจําเนียร
นางสมคิด อุดขาว
นางสมงาม รอนยุทธ
นางสาวสมงาม เรงเจริญรัตน
นางสาวสมจันทร ใจจุม
นางสมจิต ขุนชาญชาติ
นางสมจิต จามจุฬี
นางสมจิต เจริญวัย
นางสมจิต แจงใจ
นางสมจิต ทองเกตุ
นางสาวสมจิต ผอมเซง
นางสมจิต รักแตงาม
นางสมจิต ลาวัง
นางสมจิต ศรีทะจักร
นางสมจิต สีหะวงษ
นางสมจิต เสนาวิเศษ
นางสมจิตต การถนัด
นางสาวสมจิตต เกิดชํานาญ
นางสมจิตต แจงตระกูล
นางสมจิตต เต็งชัยภูมิ
นางสมจิตต เทียนสวางชัย

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๘๐๒
๑๙๘๐๓
๑๙๘๐๔
๑๙๘๐๕
๑๙๘๐๖
๑๙๘๐๗
๑๙๘๐๘
๑๙๘๐๙
๑๙๘๑๐
๑๙๘๑๑
๑๙๘๑๒
๑๙๘๑๓
๑๙๘๑๔
๑๙๘๑๕
๑๙๘๑๖
๑๙๘๑๗
๑๙๘๑๘
๑๙๘๑๙
๑๙๘๒๐
๑๙๘๒๑
๑๙๘๒๒
๑๙๘๒๓
๑๙๘๒๔
๑๙๘๒๕
๑๙๘๒๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสมจิตต พิพิธกุล
นางสมจิตต มาฆะสิทธิ์
นางสมจิตต รวมแกว
นางสมจิตต สมภูเวช
นางสมจิตต อินถิติ
นางสมจิตถวิล สวางสุรีย
นางสมจิตร การกิ่งไพร
นางสาวสมจิตร แกวตา
นางสาวสมจิตร เขตสกุล
นางสมจิตร เงินบํารุง
นางสาวสมจิตร ตนานุวัฒน
นางสมจิตร ทองปรีชา
นางสมจิตร ทองหล่ํา
นางสาวสมจิตร ทิพรส
นางสมจิตร ปณิธานยุติธรรม
นางสมจิตร พรมสาร
นางสมจิตร พรหมวิชัย
นางสมจิตร พวงนอย
นางสมจิตร พันธโภชน
นางสมจิตร เพ็ญวิจิตร
นางสมจิตร ภูมิโสม
นางสมจิตร มุณีศรี
นางสมจิตร ยอดดํา
นางสาวสมจิตร รอดเพชร
นางสมจิตร เรืองนอย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๘๒๗
๑๙๘๒๘
๑๙๘๒๙
๑๙๘๓๐
๑๙๘๓๑
๑๙๘๓๒
๑๙๘๓๓
๑๙๘๓๔
๑๙๘๓๕
๑๙๘๓๖
๑๙๘๓๗
๑๙๘๓๘
๑๙๘๓๙
๑๙๘๔๐
๑๙๘๔๑
๑๙๘๔๒
๑๙๘๔๓
๑๙๘๔๔
๑๙๘๔๕
๑๙๘๔๖
๑๙๘๔๗
๑๙๘๔๘
๑๙๘๔๙
๑๙๘๕๐
๑๙๘๕๑

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสมจิตร ศิริชาติ
นางสาวสมจิตร ศิลปสธรรม
นางสาวสมจิตร สงพันธุ
นางสมจิตร สาหลํา
นางสมจิตร สืบอินทร
นางสมจิตร สุขอวน
นางสมจิตร แสงเสนา
นางสมจิตร แหวนพิมาย
นางสมจิตร กลิ่นหอม
นางสมจิตร คําหมื่น
วาที่รอยตรีหญิง สมจิตร ใจดี
นางสมจิตร พูลสวัสดิ์
นางสมจิตร รักพงษ
นางสมจิตร เลิศอาวาส
นางสมจิตร ศรีสุข
นางสมจิตร สะสม
นางสมจิตร สุทธิประภา
นางสมจิตร หาญสูงเนิน
นางสมจินต บุญเรือง
นางสมจินตนา มากอง
นางสาวสมจินตนา อยูเย็นเจริญ
นางสมเจต พวงคํา
นางสมเจต แสงแกว
นางสาวสมใจ กลิ่นอุบล
นางสมใจ กุลกิจ

๑๙๘๕๒
๑๙๘๕๓
๑๙๘๕๔
๑๙๘๕๕
๑๙๘๕๖
๑๙๘๕๗
๑๙๘๕๘
๑๙๘๕๙
๑๙๘๖๐
๑๙๘๖๑
๑๙๘๖๒
๑๙๘๖๓
๑๙๘๖๔
๑๙๘๖๕
๑๙๘๖๖
๑๙๘๖๗
๑๙๘๖๘
๑๙๘๖๙
๑๙๘๗๐
๑๙๘๗๑
๑๙๘๗๒
๑๙๘๗๓
๑๙๘๗๔
๑๙๘๗๕
๑๙๘๗๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสมใจ แกวเมตตา
นางสมใจ ขันตี
นางสมใจ ขุนพล
นางสมใจ จันทวิโรจน
นางสมใจ จันทะเมธิ
นางสาวสมใจ ชวงสม
นางสมใจ เชี่ยววิทย
นางสมใจ ไชยโกฏิ
นางสมใจ เดชสนอง
นางสาวสมใจ เที่ยงทอง
นางสมใจ นิคม
นางสมใจ ปรางชัยภูมิ
นางสาวสมใจ ผดุงสุข
นางสมใจ พงษสิงห
นางสมใจ พลขันธ
นางสาวสมใจ ภูมี
นางสาวสมใจ มากมณี
นางสมใจ มาประสม
นางสมใจ ยิ่งรุงโรจน
นางสมใจ ศิริบูรณ
นางสมใจ สิงหคะ
นางสมใจ สืบนาคะ
นางสมใจ สุขเสือ
นางสมใจ สุวรรณกูล
นางสาวสมใจ โสพิกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๘๗๗
๑๙๘๗๘
๑๙๘๗๙
๑๙๘๘๐
๑๙๘๘๑
๑๙๘๘๒
๑๙๘๘๓
๑๙๘๘๔
๑๙๘๘๕
๑๙๘๘๖
๑๙๘๘๗
๑๙๘๘๘
๑๙๘๘๙
๑๙๘๙๐
๑๙๘๙๑
๑๙๘๙๒
๑๙๘๙๓
๑๙๘๙๔
๑๙๘๙๕
๑๙๘๙๖
๑๙๘๙๗
๑๙๘๙๘
๑๙๘๙๙
๑๙๙๐๐
๑๙๙๐๑

นางสาวสมดี ประทุมไชย
นางสาวสมตระกูล เพชรคง
นางสมถวิล จารเขียน
นางสมถวิล พรหมบุตร
นางสมถวิล มณีสถิตย
นางสาวสมถวิล วงศจิตเจริญ
นางสมถวิล ศิลปคนธรรพ
นางสมถวิล อ่ําดอนกลอย
นางสาวสมทรง คงจินดามุณี
นางสมทรง ปทมศร
นางสาวสมทรง พรหมณี
นางสมทรง พัดไธสง
นางสมทรง มาลา
นางสมทรง ลองตี้
นางสมทรง สืบกินนอน
นางสาวสมทรัพย พันธุวงศ
นางสาวสมทรัพย อติชาติบุตร
นางสาวสมนฤมล เพ็ชรมณี
นางสมนา เอี่ยมสะอาด
นางสาวสมนึก ไชยวุฒิ
นางสมนึก ไทยเถียร
นางสมนึก นิพนธ
นางสาวสมนึก ปานคํา
นางสมนึก พงษาวดาร
นางสมนึก มานะพิมพ

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๙๐๒
๑๙๙๐๓
๑๙๙๐๔
๑๙๙๐๕
๑๙๙๐๖
๑๙๙๐๗
๑๙๙๐๘
๑๙๙๐๙
๑๙๙๑๐
๑๙๙๑๑
๑๙๙๑๒
๑๙๙๑๓
๑๙๙๑๔
๑๙๙๑๕
๑๙๙๑๖
๑๙๙๑๗
๑๙๙๑๘
๑๙๙๑๙
๑๙๙๒๐
๑๙๙๒๑
๑๙๙๒๒
๑๙๙๒๓
๑๙๙๒๔
๑๙๙๒๕
๑๙๙๒๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสมนึก โรจนจิรพงศ
นางสมนึก ลือมงคล
นางสมนึก สีเสียด
นางสมนึก เสถียรเขต
นางสมนึก อนกลิ้ง
นางสมนึก อินประดับ
นางสมเนตร ชูบํารุง
นางสมบัติ แกวกัญหา
นางสมบัติ ตระกูลมาภรณ
นางสมบัติ ถามะพันธ
นางสมบัติ บุญประคอง
นางสมบัติ พลอยศรี
นางสมบัติ เพชรลับ
นางสมบัติ เล็กประเสริฐ
นางสมบัติ สยามประโคน
นางสมบัติ เสนารินทร
นางสมบัติ อุนทวง
นางสมบูรณ เจริญวานิช
นางสมบูรณ เดชมัด
นางสมบูรณ พลบัว
นางสมบูรณ เพียรกสิกรรม
นางสมบูรณ ภูยางตูม
นางสมบูรณ ภูสนิท
นางสมบูรณ มุณีแนม
นางสมบูรณ เลิศสิทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๙๒๗
๑๙๙๒๘
๑๙๙๒๙
๑๙๙๓๐
๑๙๙๓๑
๑๙๙๓๒
๑๙๙๓๓
๑๙๙๓๔
๑๙๙๓๕
๑๙๙๓๖
๑๙๙๓๗
๑๙๙๓๘
๑๙๙๓๙
๑๙๙๔๐
๑๙๙๔๑
๑๙๙๔๒
๑๙๙๔๓
๑๙๙๔๔
๑๙๙๔๕
๑๙๙๔๖
๑๙๙๔๗
๑๙๙๔๘
๑๙๙๔๙
๑๙๙๕๐
๑๙๙๕๑

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสมบูรณ วรรณทองศรี
นางสาวสมบูรณ ศิริชนม
นางสาวสมบูรณ สุโพธิ์
นางสมบูรณสิน ออนตา
นางสมประดี บุญเพ็ง
นางสาวสมประสงค แดงเขียว
นางสมประสงค หาญณรงค
นางสมประสงค เอ็นดู
นางสมปรารถนา แกวมรกต
นางสาวสมปรารถนา ทองนาค
นางสาวสมปรารถนา พานทอง
นางสมปอง คึ้มยะราช
นางสมปอง เคนสุโพธิ์
นางสมปอง จันทะมาตย
นางสมปอง แจมใส
นางสมปอง ซื่อตรง
นางสมปอง ดอนภิรมย
นางสมปอง ดาวเรือง
นางสมปอง ดําเกาะ
นางสาวสมปอง ดิษฐนอย
นางสมปอง เดชคําภู
นางสมปอง ไทยธานี
นางสมปอง บุญพิมพ
นางสมปอง บุระดํา
นางสมปอง ปจจัย

๑๙๙๕๒
๑๙๙๕๓
๑๙๙๕๔
๑๙๙๕๕
๑๙๙๕๖
๑๙๙๕๗
๑๙๙๕๘
๑๙๙๕๙
๑๙๙๖๐
๑๙๙๖๑
๑๙๙๖๒
๑๙๙๖๓
๑๙๙๖๔
๑๙๙๖๕
๑๙๙๖๖
๑๙๙๖๗
๑๙๙๖๘
๑๙๙๖๙
๑๙๙๗๐
๑๙๙๗๑
๑๙๙๗๒
๑๙๙๗๓
๑๙๙๗๔
๑๙๙๗๕
๑๙๙๗๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสมปอง พรหมพื้น
นางสาวสมปอง พรามเอก
นางสมปอง เรืองยศจันทนา
นางสมปอง สีดํา
นางสาวสมปอง สุรเสน
นางสมปอง แสนวิจิตร
นางสมปองใจ สกุลวรรณวงศ
นางสมพร กันตังกุล
นางสมพร กุดาศรี
นางสาวสมพร เกตุพรหม
นางสมพร เขียวสระคู
นางสมพร ชไรเบอร
นางสาวสมพร ชอสูงเนิน
นางสมพร ชาวงษ
นางสมพร ไชยจักร
นางสมพร ตันวิพงษตระกูล
นางสาวสมพร ตุมกูล
นางสาวสมพร ถานพรม
นางสมพร ทองสุข
นางสาวสมพร ทัพมงคล
นางสมพร ทินวงศ
นางสมพร ธรรมนิติพงศ
นางสมพร ประสาร
นางสาวสมพร ปญญางาม
นางสมพร แปลงวงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๙๗๗
๑๙๙๗๘
๑๙๙๗๙
๑๙๙๘๐
๑๙๙๘๑
๑๙๙๘๒
๑๙๙๘๓
๑๙๙๘๔
๑๙๙๘๕
๑๙๙๘๖
๑๙๙๘๗
๑๙๙๘๘
๑๙๙๘๙
๑๙๙๙๐
๑๙๙๙๑
๑๙๙๙๒
๑๙๙๙๓
๑๙๙๙๔
๑๙๙๙๕
๑๙๙๙๖
๑๙๙๙๗
๑๙๙๙๘
๑๙๙๙๙
๒๐๐๐๐
๒๐๐๐๑

นางสมพร ผมไผ
นางสมพร พลขันธ
นางสมพร พันธวงศ
นางสมพร พันธะไชย
นางสมพร พุมระยา
นางสาวสมพร พูนกระโทก
นางสมพร ฟุงเฟอง
นางสมพร ภูมเรศ
นางสมพร มังคะรัตน
นางสมพร มาพงษ
นางสมพร โยวะบุตร
นางสมพร รุจิเลิศ
นางสาวสมพร เรืองไพศาล
นางสมพร วงศประโคน
นางสมพร วิชัยประเสริฐ
นางสมพร ศรีพูล
นางสมพร สนิทไชย
นางสมพร สิงหศิริ
นางสมพร สินสมุทร
นางสาวสมพร สิมมาสุด
นางสมพร สุขานนท
นางสาวสมพร สุภเพียร
นางสาวสมพร สุวรรณทศ
นางสมพร เสนาะเสียง
นางสมพร แหลงหลา

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๐๐๒
๒๐๐๐๓
๒๐๐๐๔
๒๐๐๐๕
๒๐๐๐๖
๒๐๐๐๗
๒๐๐๐๘
๒๐๐๐๙
๒๐๐๑๐
๒๐๐๑๑
๒๐๐๑๒
๒๐๐๑๓
๒๐๐๑๔
๒๐๐๑๕
๒๐๐๑๖
๒๐๐๑๗
๒๐๐๑๘
๒๐๐๑๙
๒๐๐๒๐
๒๐๐๒๑
๒๐๐๒๒
๒๐๐๒๓
๒๐๐๒๔
๒๐๐๒๕
๒๐๐๒๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสมพร เอี่ยมขํา
นางสมพรพรรณ อุนจิต
นางสมพักตร ทารส
นางสาวสมพักตร สุขัมพรรณ
นางสมพาน สิงหเสนา
นางสมพานรัศมี พรมโสภา
นางสาวสมพิศ กอบจิตติ
นางสมพิศ กางทอง
นางสาวสมพิศ กีรติโสภณ
นางสมพิศ เกิดนวล
นางสมพิศ แกวปงสัก
นางสมพิศ จงกล
นางสมพิศ จวนแจง
นางสาวสมพิศ จันสุวรรณโณ
นางสาวสมพิศ ฑีฆะภรณ
นางสมพิศ ดนตรี
นางสมพิศ ดวงเข็ม
นางสมพิศ ทับทอง
นางสมพิศ เทพดวงจันทร
นางสมพิศ นิธินพวรรณ
นางสาวสมพิศ ประสงคเงิน
นางสาวสมพิศ ผองอักษร
นางสมพิศ เผาจินดา
นางสมพิศ พนมมิตร
นางสมพิศ พรมตวง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๐๒๗
๒๐๐๒๘
๒๐๐๒๙
๒๐๐๓๐
๒๐๐๓๑
๒๐๐๓๒
๒๐๐๓๓
๒๐๐๓๔
๒๐๐๓๕
๒๐๐๓๖
๒๐๐๓๗
๒๐๐๓๘
๒๐๐๓๙
๒๐๐๔๐
๒๐๐๔๑
๒๐๐๔๒
๒๐๐๔๓
๒๐๐๔๔
๒๐๐๔๕
๒๐๐๔๖
๒๐๐๔๗
๒๐๐๔๘
๒๐๐๔๙
๒๐๐๕๐
๒๐๐๕๑

นางสมพิศ พานิช
นางสมพิศ พูลทอง
นางสมพิศ ภูเพ็ชร
นางสมพิศ มั่นคง
นางสมพิศ มานิตยกุล
นางสมพิศ วงษอํานาจ
นางสมพิศ วนาวัลย
นางสมพิศ แวงโสธรณ
นางสมพิศ สะบายแท
นางสาวสมพิศ สุขสวาง
นางสมพิศ อุนวรรณธรรม
นางสาวสมพิศ ฮะยู
นางสมพิส อนุจร
นางสมเพ็ชร โลจันทรตะ
นางสาวสมเพียร หนูขาว
นางสมภักดิ์ สลักทอง
นางสมภา นาวานุกูล
นางสมภาร ภูขํา
นางสมมาตร สุวรรณขํา
นางสมมิตร ลาภารัตน
นางสมมุง แกลวกลา
นางสมยง ปทมะเสวี
นางสมยงค ทองเลิศ
นางสมยศ สินอนันต
นางสมยา แฝงวัด

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๐๕๒
๒๐๐๕๓
๒๐๐๕๔
๒๐๐๕๕
๒๐๐๕๖
๒๐๐๕๗
๒๐๐๕๘
๒๐๐๕๙
๒๐๐๖๐
๒๐๐๖๑
๒๐๐๖๒
๒๐๐๖๓
๒๐๐๖๔
๒๐๐๖๕
๒๐๐๖๖
๒๐๐๖๗
๒๐๐๖๘
๒๐๐๖๙
๒๐๐๗๐
๒๐๐๗๑
๒๐๐๗๒
๒๐๐๗๓
๒๐๐๗๔
๒๐๐๗๕
๒๐๐๗๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสมยุทธ แกวพิภพ
นางสมร จันทนาคม
นางสมร เทียมศิลป
นางสมร บุญเลิศ
นางสาวสมร ปองไฝ
นางสาวสมร ปาดวง
นางสมร อวนเสง
นางสมร เอกจีน
นางสมรัก แกวบานเหลา
นางสาวสมรัก คุมเนตร
นางสมรัก เจริญเชาว
นางสาวสมรัก แซลี้
นางสาวสมรัก บุญเรือน
นางสมรัก พับตา
นางสาวสมรัก ภูตันวงศ
นางสาวสมรัก แยมปน
นางสาวสมรัก รวงทอง
นางสมรักษ นวลศรี
นางสมรักษ เพชรผา
นางสาวสมรัตน เรืองอิทธินันท
นางสาวสมรัศมิ์ สายทอง
นางสาวสมฤดี เชยสอาด
นางสมฤดี ราชานนท
นางสมฤทัย ไกวัลนาโรจน
นางสมฤทัย ขนบดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๐๗๗
๒๐๐๗๘
๒๐๐๗๙
๒๐๐๘๐
๒๐๐๘๑
๒๐๐๘๒
๒๐๐๘๓
๒๐๐๘๔
๒๐๐๘๕
๒๐๐๘๖
๒๐๐๘๗
๒๐๐๘๘
๒๐๐๘๙
๒๐๐๙๐
๒๐๐๙๑
๒๐๐๙๒
๒๐๐๙๓
๒๐๐๙๔
๒๐๐๙๕
๒๐๐๙๖
๒๐๐๙๗
๒๐๐๙๘
๒๐๐๙๙
๒๐๑๐๐
๒๐๑๐๑

นางสมฤทัย จิระโรจนกุล
นางสมฤทัย ชูเชิด
นางสมฤทัย นัครามนตรี
นางสาวสมฤทัย วัฒนรัตน
นางสมฤทัย สมจิตต
นางสมฤทัย สัจจาศีล
นางสมลวรรณ คงดี
นางสมลักษณ เกิดคง
นางสาวสมลักษณ ไชยพงษ
นางสมลักษณ บัวบาน
นางสมลักษณ มีใจเย็น
นางสมลักษณ รูแผน
นางสมลักษณ ศิลปสม
นางสมลักษณ สัจธรรม
นางสมลักษณ เหมือนวาจา
นางสมวาสน เกตุนอก
นางสมศรี เกษตระกูล
นางสมศรี แกวเจริญ
นางสมศรี แกววิเชียร
นางสมศรี คุณเฉย
นางสาวสมศรี งามกมลรัตน
นางสมศรี จอมแกว
นางสมศรี เจริญศิริ
นางสมศรี ชูพิทักษธรรม
นางสมศรี ซามงค

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๑๐๒
๒๐๑๐๓
๒๐๑๐๔
๒๐๑๐๕
๒๐๑๐๖
๒๐๑๐๗
๒๐๑๐๘
๒๐๑๐๙
๒๐๑๑๐
๒๐๑๑๑
๒๐๑๑๒
๒๐๑๑๓
๒๐๑๑๔
๒๐๑๑๕
๒๐๑๑๖
๒๐๑๑๗
๒๐๑๑๘
๒๐๑๑๙
๒๐๑๒๐
๒๐๑๒๑
๒๐๑๒๒
๒๐๑๒๓
๒๐๑๒๔
๒๐๑๒๕
๒๐๑๒๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสมศรี ดวงจันทร
นางสมศรี ตวยกระโทก
นางสมศรี ทองคํานอย
นางสมศรี ทองนาค
นางสมศรี ธรรมราช
นางสมศรี ประมุข
นางสมศรี ปานคํา
นางสมศรี ผลจันทร
นางสมศรี พรหมคช
นางสมศรี มณีเกษร
นางสมศรี ยงคอํานวย
นางสาวสมศรี รอดทอง
นางสมศรี รัตนศรี
นางสมศรี ศรีโชติ
นางสมศรี ศรีหาคํา
นางสมศรี สวางศรี
นางสมศรี เห็มมะชาติ
นางสาวสมศิริ โมพิมาย
นางสาวสมศิริ ระวิวรรณ
นางสมศิริ วงษสุวรรณ
นางสมสถิตย พรมคํานอย
นางสมสมร พรหมบุตร
นางสมสมัย แขขุนทด
นางสมสมัย ชินบุตร
นางสมสมัย เทพพร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๑๒๗
๒๐๑๒๘
๒๐๑๒๙
๒๐๑๓๐
๒๐๑๓๑
๒๐๑๓๒
๒๐๑๓๓
๒๐๑๓๔
๒๐๑๓๕
๒๐๑๓๖
๒๐๑๓๗
๒๐๑๓๘
๒๐๑๓๙
๒๐๑๔๐
๒๐๑๔๑
๒๐๑๔๒
๒๐๑๔๓
๒๐๑๔๔
๒๐๑๔๕
๒๐๑๔๖
๒๐๑๔๗
๒๐๑๔๘
๒๐๑๔๙
๒๐๑๕๐
๒๐๑๕๑

นางสมสมัย ศิริบุตร
นางสาวสมสวรรค เหลาทรัพย
นางสมสวัสดิ์ อยูสอน
นางสมสะอาด สีหะวงศ
นางสมสิน ขันตะคุ
นางสมสุข ลาสุนนท
นางสมสุณี บุญไทย
นางสมสุดา จันทรชัย
นางสมหญิง เกียรติอริยะ
นางสมหญิง ชาวอางทอง
นางสมหทัย ตรองจิตต
นางสมหมัย ชวยนุม
นางสมหมาย กันธิดา
นางสมหมาย กําทอง
นางสาวสมหมาย จักสาร
นางสมหมาย ใจคํา
นางสมหมาย โฉสูงเนิน
นางสาวสมหมาย ทองเสริม
นางสมหมาย ธีระวงศภิญโญ
นางสมหมาย บุญขวัญ
นางสมหมาย บุญทวี
นางสมหมาย บุญสมทบ
นางสมหมาย ปทมะ
นางสาวสมหมาย พูนทา
นางสมหมาย มาศิริ

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๑๕๒
๒๐๑๕๓
๒๐๑๕๔
๒๐๑๕๕
๒๐๑๕๖
๒๐๑๕๗
๒๐๑๕๘
๒๐๑๕๙
๒๐๑๖๐
๒๐๑๖๑
๒๐๑๖๒
๒๐๑๖๓
๒๐๑๖๔
๒๐๑๖๕
๒๐๑๖๖
๒๐๑๖๗
๒๐๑๖๘
๒๐๑๖๙
๒๐๑๗๐
๒๐๑๗๑
๒๐๑๗๒
๒๐๑๗๓
๒๐๑๗๔
๒๐๑๗๕
๒๐๑๗๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสมหมาย ราชบุญคุณ
นางสมหมาย ลัดลอย
นางสมหมาย ลาภทวี
นางสาวสมหมาย วิเชียรณรัตน
นางสมหมาย ศรีกระจาง
นางสมหมาย ศรีสุข
นางสมหมาย แสงดํา
นางสมหมาย แสนอวน
นางสมหมาย อัครศรีชัยโรจน
นางสมหมาย อุดม
นางสมหมายรติ จันทรสอน
นางสมหวัง รักษาราษฎร
นางสมหวัง สุขทอง
นางสมหวัง หลาหนัก
นางสมหวัน มิตรตระกูล
นางสมัคร นําสงค
นางสมัคร ปญญาใส
นางสมัย คัจฉะภา
นางสมัย จันแดง
นางสมัย ชัยครรชิต
นางสมัย นากอก
นางสมาน ศุภคุณภิญโญ
นางสมานใจ ชัยสุวรรณ
นางสมาพร เสียนขุนทด
นางสาวสมิชญา เลิศคอนสาน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๑๗๗
๒๐๑๗๘
๒๐๑๗๙
๒๐๑๘๐
๒๐๑๘๑
๒๐๑๘๒
๒๐๑๘๓
๒๐๑๘๔
๒๐๑๘๕
๒๐๑๘๖
๒๐๑๘๗
๒๐๑๘๘
๒๐๑๘๙
๒๐๑๙๐
๒๐๑๙๑
๒๐๑๙๒
๒๐๑๙๓
๒๐๑๙๔
๒๐๑๙๕
๒๐๑๙๖
๒๐๑๙๗
๒๐๑๙๘
๒๐๑๙๙
๒๐๒๐๐
๒๐๒๐๑

นางสยาม รุงหิรัญวัฒน
นางสยุมพร พูลเกิด
นางสรญา วูวงศ
นางสรณา นุมนอย
นางสรรพมงคล จันทรดง
นางสรรเพชญ บุญประสิทธิ์
นางสรวงสมร อุทัยดา
นางสรวงสิน จํารัส
นางสรวีย ทัพแสง
นางสาวสรวีย ฟกทอง
นางสรวีย ราศรีคูณ
นางสาวสรวีย สิทธิชูสินพงษ
นางสรสิชา พรหมชาติ
นางสาวสรสิชา พรามนอย
นางสรอยทอง โปรงไธสง
นางสรอยทอง ภูริทัศนานันท
นางสรอยทอง โสภา
นางสรอยทิพย แกวหนอ
นางสรอยเพชร วงษอุทิศ
นางสรอยมุก โภชนฉิมพลี
นางสาวสรอยลดา ดานล้ําเลิศ
นางสาวสรอยสนธิ์ เส็งสวาง
นางสรอยสุดา แกวมหา
นางสรัญญา บุดดา
นางสาวสรัญญา พฤฑฒิกุล

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๒๐๒
๒๐๒๐๓
๒๐๒๐๔
๒๐๒๐๕
๒๐๒๐๖
๒๐๒๐๗
๒๐๒๐๘
๒๐๒๐๙
๒๐๒๑๐
๒๐๒๑๑
๒๐๒๑๒
๒๐๒๑๓
๒๐๒๑๔
๒๐๒๑๕
๒๐๒๑๖
๒๐๒๑๗
๒๐๒๑๘
๒๐๒๑๙
๒๐๒๒๐
๒๐๒๒๑
๒๐๒๒๒
๒๐๒๒๓
๒๐๒๒๔
๒๐๒๒๕
๒๐๒๒๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสรัญญา ภารประดับ
นางสาวสรัญญา ยางนอก
นางสรัญญา วิภักดิ์
นางสาวสรัญภร ปรัตคจริยา
นางสาวสรัญรัตน ขวามาตร
นางสรัณยา เรืองพุฒ
นางสรัลชนา คําหลอด
นางสรัลชนา เฟองฟู
นางสรัลรัตน มาละวรรณโณ
นางสรัสนันยา โพนสนิท
นางสราทิพย สีมาขจร
นางสรารัตน เจียรทิพยวิไล
นางสรารัตน ชํานาญ
นางสริกา ชลธาร
นางสาวสริณยา ขันทโรจน
นางสริตา แซหลี
นางสาวสริตา ทองภูธรณ
นางสรินทร สินพรหมมาตย
นางสรินทรทิพย ประชากุล
นางสรินทรรัตน มุสิการยกูล
นางสรินทรา ประยงคเพชร
นางสรินทิพย วงษสําราญ
นางสรินยา จันทจร
นางสาวสรินยา ฉิมมา
นางสรินยา พรหมมา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๒๒๗
๒๐๒๒๘
๒๐๒๒๙
๒๐๒๓๐
๒๐๒๓๑
๒๐๒๓๒
๒๐๒๓๓
๒๐๒๓๔
๒๐๒๓๕
๒๐๒๓๖
๒๐๒๓๗
๒๐๒๓๘
๒๐๒๓๙
๒๐๒๔๐
๒๐๒๔๑
๒๐๒๔๒
๒๐๒๔๓
๒๐๒๔๔
๒๐๒๔๕
๒๐๒๔๖
๒๐๒๔๗
๒๐๒๔๘
๒๐๒๔๙
๒๐๒๕๐
๒๐๒๕๑

นางสรินยาพร จวบลอย
นางสาวสรินลา โยยะลา
นางสโรชา เภาพาน
นางสาวสโรชินทร ประสมศรี
นางสาวสละ กําทรัพย
นางสลักจิต ปราณี
นางสลัด เพิ่มเพียร
นางสาวสลาวดี กลั่นเกิด
นางสลิตตา สําราญสุข
นางสลิลทิพย ยันตวิเศษ
นางสลีลา ศรีสําราญ
นางสวง พลอยเจริญ
นางสวงค ไชยเดช
นางสวนิต จันทรเพ็ญ
นางสวนีย จุลรักษ
นางสวภา ศิริ
นางสวรรค ไชยสิงห
นางสวรรค ผึ่งบรรหาร
นางสวรรคจิต ออนตา
นางสาวสวรรยา เพชรชัย
นางสวรรยา วัชรานุสรณ
นางสวรส รินมาลย
นางสวรินทร พูลประเสริฐ
นางสวรินทร เลิศวัฒนเรืองชัย
นางสวรี เดชะวงษ

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๒๕๒
๒๐๒๕๓
๒๐๒๕๔
๒๐๒๕๕
๒๐๒๕๖
๒๐๒๕๗
๒๐๒๕๘
๒๐๒๕๙
๒๐๒๖๐
๒๐๒๖๑
๒๐๒๖๒
๒๐๒๖๓
๒๐๒๖๔
๒๐๒๖๕
๒๐๒๖๖
๒๐๒๖๗
๒๐๒๖๘
๒๐๒๖๙
๒๐๒๗๐
๒๐๒๗๑
๒๐๒๗๒
๒๐๒๗๓
๒๐๒๗๔
๒๐๒๗๕
๒๐๒๗๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสวลักษณ บุญญะสิริสิทธิ์
นางสาวสวลี เติบโต
นางสวลี บุญมูล
นางสวลี ปุญญา
นางสวลี มีสวัสดิ์
นางสวลี ยิ้มสุข
นางสาวสวาง จันทุมมี
นางสวาง มีสูงเนิน
นางสวาง ลิมปนะสุวรรณ
นางสาวสวางจิต โควบุญงาม
นางสวางจิตร รัตนบุรี
นางสวาท ไขววงศ
นางสวาท ศรีจันทร
นางสวาท เหมรังคะ
นางสาวสวาสฎิพร แสนคํา
นางสาวสวิตตา ประเสริฐสาร
นางสวิน ยมหา
นางสวีณา รื่นสุข
นางสอางศรี มณียะ
นางสอาด คําพู
นางสอาด เชื้อทอง
นางสาวสะคราญนิตย นามละคร
นางสะใบทิพย บุฝาย
นางสะปนะ อายะ
นางสะภาคี ทิพยกรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๒๗๗
๒๐๒๗๘
๒๐๒๗๙
๒๐๒๘๐
๒๐๒๘๑
๒๐๒๘๒
๒๐๒๘๓
๒๐๒๘๔
๒๐๒๘๕
๒๐๒๘๖
๒๐๒๘๗
๒๐๒๘๘
๒๐๒๘๙
๒๐๒๙๐
๒๐๒๙๑
๒๐๒๙๒
๒๐๒๙๓
๒๐๒๙๔
๒๐๒๙๕
๒๐๒๙๖
๒๐๒๙๗
๒๐๒๙๘
๒๐๒๙๙
๒๐๓๐๐
๒๐๓๐๑

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสะลีหะ เลาะดีสม
นางสะอาดศรี เจริญชัย
นางสังวร อินพินิจ
นางสังวาล ขําคม
นางสาวสังวาล ชาวเหนือ
นางสาวสังวาลย คลายแสง
นางสังวาลย คําโสภา
นางสังวาลย งามเถื่อน
นางสังวาลย จําปาทอง
นางสังวาลย เจนคิด
นางสังวาลย วงศกุณา
นางสังวาลย สินทวี
นางสังวาลย เหมพรหม
นางสังวาลย อติรัตนวงษ
นางสังวาลย อนันเตา
นางสังเวียน กิจเชื้อ
นางสังเวียน เดนทอง
นางสังเวียน เนตรสุวรรณ
นางสัจจา ชางตอ
นางสาวสัจจา วงศเบี้ยสัจจ
นางสัจจาณีย ประเสริฐขจรสุข
นางสัจจาพร โพโสภา
นางสัญญลักษณ แสงนุภาพ
นางสัญญารักษ ละมายสกุล
นางสาวสัณฐิตา ชิณวงศ

๒๐๓๐๒
๒๐๓๐๓
๒๐๓๐๔
๒๐๓๐๕
๒๐๓๐๖
๒๐๓๐๗
๒๐๓๐๘
๒๐๓๐๙
๒๐๓๑๐
๒๐๓๑๑
๒๐๓๑๒
๒๐๓๑๓
๒๐๓๑๔
๒๐๓๑๕
๒๐๓๑๖
๒๐๓๑๗
๒๐๓๑๘
๒๐๓๑๙
๒๐๓๒๐
๒๐๓๒๑
๒๐๓๒๒
๒๐๓๒๓
๒๐๓๒๔
๒๐๓๒๕
๒๐๓๒๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสัณฐิตา ทองยวน
นางสาวสัณฐิติ เจ็ดรัมย
นางสัตยาพร แฝงลาภ
นางสันฐิตา บัวคง
นางสันทนา นันโช
นางสาวสันทนา เปยมฤกษ
นางสาวสันทนา หอทอง
นางสันทนี เชื้อบุญมี
นางสันทนีย หมั่นดี
นางสันธยา เพิ่มทรัพย
นางสัมผัส งามสนิท
นางสัมพรรณ ไชยโย
นางสัมพันธ บุญชู
นางสัมพันธ ปานชัย
นางสาวสัมพันธ วงษทาว
นางสัมพันธ สมพงษ
นางสัมฤทธิ์ บุญยะโพธิ์
นางสัมฤทธิ์ ผดุงชีพ
นางสัมฤทธิ์ พําขุนทด
นางสากล พิมพาชาติ
นางสากีนะ พันหวัง
นางสากุญ สะพานทอง
นางสาคร เกตุแกว
นางสาคร ขันธเครือ
นางสาวสาคร คําอุดม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๓๒๗
๒๐๓๒๘
๒๐๓๒๙
๒๐๓๓๐
๒๐๓๓๑
๒๐๓๓๒
๒๐๓๓๓
๒๐๓๓๔
๒๐๓๓๕
๒๐๓๓๖
๒๐๓๓๗
๒๐๓๓๘
๒๐๓๓๙
๒๐๓๔๐
๒๐๓๔๑
๒๐๓๔๒
๒๐๓๔๓
๒๐๓๔๔
๒๐๓๔๕
๒๐๓๔๖
๒๐๓๔๗
๒๐๓๔๘
๒๐๓๔๙
๒๐๓๕๐
๒๐๓๕๑

นางสาวสาคร คุมมินทร
นางสาคร จงบุญเจือ
นางสาคร จันทพันธ
นางสาวสาคร เด็กหลี
นางสาคร บริหาร
นางสาคร บังเกิด
นางสาคร บุญเรือง
นางสาคร เปาะทอง
นางสาวสาคร พงษบานไร
นางสาคร ยงคอํานวย
นางสาคร ลาลี
นางสาคร วังชวย
นางสาวสาคร ศรีอุดม
นางสาคร สุขนาบัว
นางสาคร เสาะขุนทด
นางสาคร หมั่นกิจ
นางสาคร ออนวิมล
นางสาคร อินทะนันชัย
นางสาครรัตน ทองวงค
นางสาดิหยะ โสบผอม
นางสาธร ธูปพุฒซา
นางสาธิกา โกติรัมย
นางสาธิกา แนวอินทร
นางสาธิดา เพชรยอย
นางสาธิตา มิ่งเมืองมูล

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๓๕๒
๒๐๓๕๓
๒๐๓๕๔
๒๐๓๕๕
๒๐๓๕๖
๒๐๓๕๗
๒๐๓๕๘
๒๐๓๕๙
๒๐๓๖๐
๒๐๓๖๑
๒๐๓๖๒
๒๐๓๖๓
๒๐๓๖๔
๒๐๓๖๕
๒๐๓๖๖
๒๐๓๖๗
๒๐๓๖๘
๒๐๓๖๙
๒๐๓๗๐
๒๐๓๗๑
๒๐๓๗๒
๒๐๓๗๓
๒๐๓๗๔
๒๐๓๗๕
๒๐๓๗๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาธิตา อาศนสุวรรณ
นางสาธินี เกตแค
นางสาธิยา มั่นประสงค
นางสานะ คชฤทธิ์
นางสานิต กรีเทพ
นางสามารถ ปานสุทธิ์
นางสายจิต บุญอินทรสุข
นางสายจิตร อินลอกฟอง
นางสายใจ คงฤทธิ์
นางสายใจ โชคศิริ
นางสาวสายใจ ประสงคทรัพย
นางสายใจ ปานแจม
นางสายใจ พรหมพิมาน
นางสายใจ ศรีประทุมวงศ
นางสายใจ สกุลปบ
นางสายใจ สรอยแสง
นางสาวสายใจ สุวรรณ
นางสายใจ หิตะวนิช
นางสายใจ เหลืองออน
นางสาวสายใจ อาจองค
นางสาวสายชล คงแกว
นางสายชล งามพันธ
นางสายชล จั่นทองคํา
นางสายชล ณ ลําพูน
นางสายชล โตฐิญานนท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๓๗๗
๒๐๓๗๘
๒๐๓๗๙
๒๐๓๘๐
๒๐๓๘๑
๒๐๓๘๒
๒๐๓๘๓
๒๐๓๘๔
๒๐๓๘๕
๒๐๓๘๖
๒๐๓๘๗
๒๐๓๘๘
๒๐๓๘๙
๒๐๓๙๐
๒๐๓๙๑
๒๐๓๙๒
๒๐๓๙๓
๒๐๓๙๔
๒๐๓๙๕
๒๐๓๙๖
๒๐๓๙๗
๒๐๓๙๘
๒๐๓๙๙
๒๐๔๐๐
๒๐๔๐๑

นางสายชล บุญเจียม
นางสาวสายชล พิพัฒนกุลกิจ
นางสาวสายชล ภูไทย
นางสายชล มัคคารมณ
นางสายชล สายยิ้ม
นางสายตะใบ ละตา
นางสายทอง กาวิละ
นางสายทอง ศรีวงษชัย
นางสายทอง สิทธิ
นางสาวสายทอง อินถาสาร
นางสายทิพย พาสกล
นางสาวสายทิพย มียิ้ม
นางสายทิพย วงศพนารัตน
นางสายธาร เหมือนโพธิ์
นางสาวสายบัว กลวยดี
นางสายปอง พลระวัง
นางสายปญญา สุธีรภิญโญ
นางสายฝน ชูนิรันด
นางสายฝน เต็มสงสัย
นางสายฝน ทรงประโคน
นางสายฝน ทวินันท
นางสายฝน ทองสะอาด
นางสายฝน นพรัตน
นางสายฝน นามศรี
นางสายฝน นุมเมือง

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๔๐๒
๒๐๔๐๓
๒๐๔๐๔
๒๐๔๐๕
๒๐๔๐๖
๒๐๔๐๗
๒๐๔๐๘
๒๐๔๐๙
๒๐๔๑๐
๒๐๔๑๑
๒๐๔๑๒
๒๐๔๑๓
๒๐๔๑๔
๒๐๔๑๕
๒๐๔๑๖
๒๐๔๑๗
๒๐๔๑๘
๒๐๔๑๙
๒๐๔๒๐
๒๐๔๒๑
๒๐๔๒๒
๒๐๔๒๓
๒๐๔๒๔
๒๐๔๒๕
๒๐๔๒๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสายฝน บุญเรือง
นางสายฝน บูรณพันศักดิ์
นางสายฝน พิลึกเรือง
นางสายฝน มาภรณ
นางสายฝน เรืองมี
นางสายฝน ลอรักษา
นางสาวสายฝน วรรณกุล
นางสายฝน ศรีมหาพรม
นางสายฝน หมูใหญ
นางสาวสายฝน อยูกรุง
นางสายฝน อุปหลา
นางสายพาน ทองจันทร
นางสายพิณ คชรัตน
นางสายพิณ ใจยวน
นางสายพิณ ไชยวรรณ
นางสายพิณ นุยสุข
นางสาวสายพิณ พุทธิสาร
นางสาวสายพิณ พูลเพิ่ม
นางสายพิณ เยื้อนจันทึก
นางสายพิณ รอบคอบ
นางสายพิณ ลีที
นางสายพิณ อินทมาตย
นางสายพิน เคลือบเต็ง
นางสาวสายพิน โคกทอง
นางสาวสายพิน จุลมาศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๔๒๗
๒๐๔๒๘
๒๐๔๒๙
๒๐๔๓๐
๒๐๔๓๑
๒๐๔๓๒
๒๐๔๓๓
๒๐๔๓๔
๒๐๔๓๕
๒๐๔๓๖
๒๐๔๓๗
๒๐๔๓๘
๒๐๔๓๙
๒๐๔๔๐
๒๐๔๔๑
๒๐๔๔๒
๒๐๔๔๓
๒๐๔๔๔
๒๐๔๔๕
๒๐๔๔๖
๒๐๔๔๗
๒๐๔๔๘
๒๐๔๔๙
๒๐๔๕๐
๒๐๔๕๑

นางสายพิน ประภาวงศ
นางสายพิน ปรังพันธ
นางสายพิน พรมฤทธิ์
นางสายพิน วงศสวัสดิ์
นางสายพิน วงษารัตน
นางสายพิน อวมเนตร
นางสาวสายพิม กล่ํามี
นางสายยน มาตบุรม
นางสายยนต จอยนุแสง
นางสายยี่ บาลโสง
นางสายรัก สวางเนตร
นางสายรุง คําพุฒ
นางสายรุง จุยเปยม
นางสายรุง ใจคําปน
นางสาวสายรุง ทองวิชิต
นางสาวสายรุง ทินสมุทร
นางสายรุง ปลื้มอารมณ
นางสายรุง มะณีแสง
นางสายรุง รักษาดี
นางสายรุง แสวงงาม
นางสายรุง อินเรือง
นางสายลม พุดทรัพย
นางสายลักษณ วุนกิ้ม
นางสายวดี โพธิ์สิงห
นางสายสงา ตนเงิน

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๔๕๒
๒๐๔๕๓
๒๐๔๕๔
๒๐๔๕๕
๒๐๔๕๖
๒๐๔๕๗
๒๐๔๕๘
๒๐๔๕๙
๒๐๔๖๐
๒๐๔๖๑
๒๐๔๖๒
๒๐๔๖๓
๒๐๔๖๔
๒๐๔๖๕
๒๐๔๖๖
๒๐๔๖๗
๒๐๔๖๘
๒๐๔๖๙
๒๐๔๗๐
๒๐๔๗๑
๒๐๔๗๒
๒๐๔๗๓
๒๐๔๗๔
๒๐๔๗๕
๒๐๔๗๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสายสนม สนแจง
นางสายสนีย อรุณกมล
นางสายสมร คชภูมิ
นางสายสมร ดวงประเสริฐชัย
นางสายสมร ดอนสุวรรณ
นางสายสมร เนียมพุมพวง
นางสายสมร ปทมาภรณ
นางสายสมร โพธิ์ทอง
นางสายสมร ภูละมุล
นางสายสมร ภูสีโสม
นางสายสมร สิงหดา
นางสายสมร โอสถ
นางสายสวาท ชาวดอน
นางสายสวาท ไชยบุตร
นางสายสวาท หัตถา
นางสายสวาท อุปการะ
นางสาวสายสินีย แสงคําดี
นางสายสุณี อินจันทร
นางสายสุณีย เพ็งหนองโพธิ์
นางสาวสายสุดา จิตตระการ
นางสายสุดา ดอนชัย
นางสายสุนันท อินทะแสง
นางสายสุนี เนตรทิพย
นางสายสุนี สุระชน
นางสายสุนีย กลางประพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๔๗๗
๒๐๔๗๘
๒๐๔๗๙
๒๐๔๘๐
๒๐๔๘๑
๒๐๔๘๒
๒๐๔๘๓
๒๐๔๘๔
๒๐๔๘๕
๒๐๔๘๖
๒๐๔๘๗
๒๐๔๘๘
๒๐๔๘๙
๒๐๔๙๐
๒๐๔๙๑
๒๐๔๙๒
๒๐๔๙๓
๒๐๔๙๔
๒๐๔๙๕
๒๐๔๙๖
๒๐๔๙๗
๒๐๔๙๘
๒๐๔๙๙
๒๐๕๐๐
๒๐๕๐๑

นางสายสุนีย ใจยั่งยืน
นางสาวสายสุนีย โตกระโทก
นางสายสุนีย นุชอินทร
นางสายสุนีย ปุณณะรัตน
นางสาวสายโสภา ทองสาย
นางสายไสว หนูนิล
นางสายหยุด ประกิคะ
นางสายหยุด ผาดี
นางสาวสายหยุด ศรีอุบล
นางสายหยุด หาญดี
นางสายไหม หวางสกุล
นางสายอรุณ คนฉลาด
นางสาวสายัญ ปะตังทะเต
นางสายัณ สุขเกตุ
นางสายัณต ชัวนินี
นางสายัณย บุสดี
นางสาวสายัณห ชื่นศรีทอง
นางสายันต หอมขจร
นางสาวสารชา มณีกุล
นางสารพัต กลิ่นเมฆ
นางสารภี ขันแข็ง
นางสารภี เทือกสุบรรณ
นางสารภี บุญรังษี
นางสารภี พลพฤกษ
นางสาวสารภี มณีฉาย

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๕๐๒
๒๐๕๐๓
๒๐๕๐๔
๒๐๕๐๕
๒๐๕๐๖
๒๐๕๐๗
๒๐๕๐๘
๒๐๕๐๙
๒๐๕๑๐
๒๐๕๑๑
๒๐๕๑๒
๒๐๕๑๓
๒๐๕๑๔
๒๐๕๑๕
๒๐๕๑๖
๒๐๕๑๗
๒๐๕๑๘
๒๐๕๑๙
๒๐๕๒๐
๒๐๕๒๑
๒๐๕๒๒
๒๐๕๒๓
๒๐๕๒๔
๒๐๕๒๕
๒๐๕๒๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสารภี เมธประสพสันต
นางสารภี รองสวัสดิ์
นางสาวสารภี รัตนวิชา
นางสารภี ศรีราม
นางสารภี สงวนนาม
นางสารภี ออนรอด
นางสารภี เอี่ยมตาล
นางสาระกร กองยอด
นางสาริกา ชายผา
นางสาวสาริณี มิ่งขวัญ
นางสาริณี วังธนะรุงโรจน
นางสาริณี เอ็นดูราษฎร
นางสารินี ฉันทปราโมทย
นางสาริพร ชวยแทน
นางสาริศา คงมี
นางสาริศา คงสุคนธ
นางสาริศา วารุกะกุล
นางสาวสารีย นุมนวล
นางสาโรจน แกวพรหม
นางสาวสาลิน มาจาก
นางสาลินี ไชยเดช
นางสาลินี เปยมทอง
นางสาลินี พานจันทร
นางสาวสาลินี รัตโน
นางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๕๒๗
๒๐๕๒๘
๒๐๕๒๙
๒๐๕๓๐
๒๐๕๓๑
๒๐๕๓๒
๒๐๕๓๓
๒๐๕๓๔
๒๐๕๓๕
๒๐๕๓๖
๒๐๕๓๗
๒๐๕๓๘
๒๐๕๓๙
๒๐๕๔๐
๒๐๕๔๑
๒๐๕๔๒
๒๐๕๔๓
๒๐๕๔๔
๒๐๕๔๕
๒๐๕๔๖
๒๐๕๔๗
๒๐๕๔๘
๒๐๕๔๙
๒๐๕๕๐
๒๐๕๕๑

นางสาลินี ศรีเทพ
นางสาลี แกนกลาง
นางสาลี เสียมใหม
นางสาวสาลี่ จําปน
นางสาวสาลี่ ชาญณรงค
นางสาวสาลี่ พรหมมิ
นางสาวพัสตร คูณภาค
นางสาวสวรรค ชํานาญนา
นางสาวสาวิกา ทรัพยประภา
นางสาวิกา แสงขาว
นางสาวิณี ณ นคร
นางสาวิตรี เกษเกษี
นางสาวิตรี เกษมศรีวิวัฒน
นางสาวิตรี เชยกิจ
นางสาวิตรี ดีประดวง
นางสาวสาวิตรี บุญสง
นางสาวสาวิตรี ประวัติ
นางสาวิตรี ไพศาล
นางสาวิตรี มยุรา
นางสาวิตรี มีประเสริฐศักดิ์
นางสาวิตรี เรือนจันทร
นางสาวิตรี ลือชา
นางสาวิตรี วิเศษสาคร
นางสาวิตรี วุฒิจิรพงศ
นางสาวสาวิตรี ศรีศักดา

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๕๕๒
๒๐๕๕๓
๒๐๕๕๔
๒๐๕๕๕
๒๐๕๕๖
๒๐๕๕๗
๒๐๕๕๘
๒๐๕๕๙
๒๐๕๖๐
๒๐๕๖๑
๒๐๕๖๒
๒๐๕๖๓
๒๐๕๖๔
๒๐๕๖๕
๒๐๕๖๖
๒๐๕๖๗
๒๐๕๖๘
๒๐๕๖๙
๒๐๕๗๐
๒๐๕๗๑
๒๐๕๗๒
๒๐๕๗๓
๒๐๕๗๔
๒๐๕๗๕
๒๐๕๗๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวิทตรี สุรารักษ
นางสาวสาหราย วงษทองดี
นางสาหราย สิงหธนะ
นางสาหานิ สาและ
นางสาวสํานวน กอแกว
นางสําเนา พรมแจม
นางสําเนียง กัลยา
นางสําเนียง กิ่งกาญจนเจริญ
นางสําเนียง ไกรนรา
นางสําเนียง ขันบุตร
นางสําเนียง เขียวแกว
นางสาวสําเนียง คณะแพง
นางสําเนียง โคตจันทึก
นางสาวสําเนียง นามเกิด
นางสําเนียง มาพร
นางสําเนียง เรียบรอย
นางสําเนียง ศรีระอุดม
นางสาวสําเนียง ศรีหิรัญ
นางสําเนียง เอ็งโอภาสนันท
นางสําเภา สุวาท
นางสาวสํารวม คงสืบชาติ
นางสํารวม บานแยม
นางสํารวม พวงมาลัย
นางสํารวม แสนเย็น
นางสาวสํารวย กําจาย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๕๗๗
๒๐๕๗๘
๒๐๕๗๙
๒๐๕๘๐
๒๐๕๘๑
๒๐๕๘๒
๒๐๕๘๓
๒๐๕๘๔
๒๐๕๘๕
๒๐๕๘๖
๒๐๕๘๗
๒๐๕๘๘
๒๐๕๘๙
๒๐๕๙๐
๒๐๕๙๑
๒๐๕๙๒
๒๐๕๙๓
๒๐๕๙๔
๒๐๕๙๕
๒๐๕๙๖
๒๐๕๙๗
๒๐๕๙๘
๒๐๕๙๙
๒๐๖๐๐
๒๐๖๐๑

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสํารวย จีนดวง
นางสํารวย เทียบกลาง
นางสํารวย มนตรีโพธิ์
นางสํารวย สายยศ
นางสํารวย สีหานาม
นางสํารวย อุณหพิเชษฐวัฒนา
นางสาวสํารอง คงคาชวย
นางสําราญ แกวกาหลง
นางสาวสําราญ จันภักดี
สิบเอกหญิง สําราญ นาถธีระพงษ
นางสําราญ มะรังศรี
นางสําราญ เรืองวงศ
นางสําราญ วัจนะ
นางสาวสําราญ สรอยทอง
นางสาวสําราญ สังคีรี
นางสําราญ สิงหเจริญ
นางสาวสําราญ สุขขี
นางสาวสําราญ สุขพูล
นางสําราญ เอี่ยวเฮ็ง
นางสําราญจิต หนองสี
นางสําราญรักษ แสนบุญศิริ
นางสําเริง การรัศมี
นางสําเริง ตงเทง
นางสําเริง ถาวรทรัพย
นางสําเริง ทองสง

๒๐๖๐๒
๒๐๖๐๓
๒๐๖๐๔
๒๐๖๐๕
๒๐๖๐๖
๒๐๖๐๗
๒๐๖๐๘
๒๐๖๐๙
๒๐๖๑๐
๒๐๖๑๑
๒๐๖๑๒
๒๐๖๑๓
๒๐๖๑๔
๒๐๖๑๕
๒๐๖๑๖
๒๐๖๑๗
๒๐๖๑๘
๒๐๖๑๙
๒๐๖๒๐
๒๐๖๒๑
๒๐๖๒๒
๒๐๖๒๓
๒๐๖๒๔
๒๐๖๒๕
๒๐๖๒๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสําเริง ปเจริญกิจ
นางสําเริง พิศโฉม
นางสําเรียง จานเขื่อง
นางสําเรียง สุขพันธ
นางสําลวย ดวงมูลลี
นางสําลี กระเชาเงิน
นางสําลี แดงนวล
นางสาวสําออย เทพสวัสดิ์
นางสาวสําอาง สุขสบาย
นางสาวสําอางค จําปาทิ
นางสําอางค ตนโพธิ์
นางสาวสําอางค นิลพัทธ
นางสาวสําอางค มูลวงษ
นางสําอางค รัตนพันธ
นางสิณีนุช ชาญประโคน
นางสาวสิตานัน สมพมิตร
นางสิทธิพร เลิศมงคล
นางสิทธิสินี สอนเลิศ
นางสินทร บัวติ๊บ
นางสาวสินันญา วาปทะ
นางสาวสินานาถ สุวรรณโชติ
นางสินีนาฎ คํากอแกว
นางสินีนาฎ ตั่นหยี่
นางสินีนาฏ เขียวระยับ
นางสาวสินีนาฏ ศรีพัฒนะพิพัฒน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๖๒๗
๒๐๖๒๘
๒๐๖๒๙
๒๐๖๓๐
๒๐๖๓๑
๒๐๖๓๒
๒๐๖๓๓
๒๐๖๓๔
๒๐๖๓๕
๒๐๖๓๖
๒๐๖๓๗
๒๐๖๓๘
๒๐๖๓๙
๒๐๖๔๐
๒๐๖๔๑
๒๐๖๔๒
๒๐๖๔๓
๒๐๖๔๔
๒๐๖๔๕
๒๐๖๔๖
๒๐๖๔๗
๒๐๖๔๘
๒๐๖๔๙
๒๐๖๕๐
๒๐๖๕๑

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสินีนาฏ อําพัน
นางสินีนาถ คําแกว
นางสินีนาถ โพธิ
นางสินุช ประสงคสุข
นางสิบพรรณ พหลทัพ
นางสิภิศา กิตติธรรมโม
นางสาวสิยะ สามารถ
นางสาวสิรจิตร พลคีรี
นางสิรธร ศักดิ์สูง
นางสิรนันท จันทรอวม
นางสิรภัทร ปนทองพันธุ
นางสิรยา สังขรัตน
นางสิรษา นิยมสุข
นางสิราวรรณ ยอยภูเขียว
นางสิริกร ขันทอง
นางสิริกร ฉันทวิลาส
นางสาวสิริกร ประเสริฐกุล
นางสิริกร แสงศิลป
นางสิริกัญญา ดัชถุยาวัตร
นางสิริกัญญา หะยะมิน
นางสาวสิริกาญจณ สิงหเถื่อน
นางสาวสิริกาญจน ไชยลา
นางสิริกาญจน พรศุภสิทธิ์
นางสิริกาญจน ศรีลาพัฒน
นางสิริกาญจน เสาธงรุงเรืองชัย

๒๐๖๕๒
๒๐๖๕๓
๒๐๖๕๔
๒๐๖๕๕
๒๐๖๕๖
๒๐๖๕๗
๒๐๖๕๘
๒๐๖๕๙
๒๐๖๖๐
๒๐๖๖๑
๒๐๖๖๒
๒๐๖๖๓
๒๐๖๖๔
๒๐๖๖๕
๒๐๖๖๖
๒๐๖๖๗
๒๐๖๖๘
๒๐๖๖๙
๒๐๖๗๐
๒๐๖๗๑
๒๐๖๗๒
๒๐๖๗๓
๒๐๖๗๔
๒๐๖๗๕
๒๐๖๗๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสิริกาญจน ใสยอด
นางสิริกานต กุลจันทร
นางสิริกานต ชาญประเสริฐ
นางสิริกานต วายโศรก
นางสาวสิริการย ดิษยชนะพงศ
นางสาวสิริกุล อนันตการณ
นางสิริเกตุ มั่นเหมาะ
นางสิริจรรยา ราชแข็ง
นางสาวสิริจินดา แกวมณี
นางสิริญดา เลิศบุญสถาพร
นางสิริญา บึงไพศาลสมบูรณ
นางสิริณพากุล ทาเชาว
นางสาวสิริ์ณัฐา แสงวิโรจน
นางสิริธร ตะวันธรงค
นางสิริธร นะที
นางสิรินดา กรรมาชีพ
นางสิรินทร นรินทร
นางสิรินทร นาคเพ็ชร
นางสิรินทรทิพย ปุริโส
นางสิรินรัตน บริบูรณ
นางสาวสิรินันท ทองพิทักษ
นางสิรินาถ บุญแสน
นางสิรินาถ มีสรรพวงศ
นางสิรินาถ วามะสิงห
นางสาวสิริเนตร ไสยะหุต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๖๗๗
๒๐๖๗๘
๒๐๖๗๙
๒๐๖๘๐
๒๐๖๘๑
๒๐๖๘๒
๒๐๖๘๓
๒๐๖๘๔
๒๐๖๘๕
๒๐๖๘๖
๒๐๖๘๗
๒๐๖๘๘
๒๐๖๘๙
๒๐๖๙๐
๒๐๖๙๑
๒๐๖๙๒
๒๐๖๙๓
๒๐๖๙๔
๒๐๖๙๕
๒๐๖๙๖
๒๐๖๙๗
๒๐๖๙๘
๒๐๖๙๙
๒๐๗๐๐
๒๐๗๐๑

นางสิริบูรญา ปกสําโรง
นางสิริพงศ ดวงศรีทอง
นางสิริพร ฉิมพาลี
นางสิริพร เชิงสะอาด
นางสิริพร ดีนอย
นางสิริพร ตรีกุย
นางสิริพร เทพมา
นางสิริพร บัวทอง
นางสิริพร ปอรเชิน
นางสิริพร เปนไทย
นางสิริพร พิทักษธรรมณี
นางสิริพร วิลาศรี
นางสิริพร วิศิษฏยิ่งเจริญ
นางสาวสิริพร ศิลปกุล
นางสิริพร สุวรรณพิบูลย
นางสาวสิริพร แสงบุญเกิด
นางสิริพรรณ ปานเทศ
นางสิริพันธุ เจียงจิรศักดิ์
นางสิริพันธุ วุฒินนทนันทชัย
นางสิริพันธุ สีนอยขาว
นางสิริเพ็ญ จันทรัศมีภัทรา
นางสิริเพ็ญ มหานาม
นางสิริภัค วงศสิริเศรษฐ
นางสิริภา เหลาสิงห
นางสิริมณฑ นาที

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๗๐๒
๒๐๗๐๓
๒๐๗๐๔
๒๐๗๐๕
๒๐๗๐๖
๒๐๗๐๗
๒๐๗๐๘
๒๐๗๐๙
๒๐๗๑๐
๒๐๗๑๑
๒๐๗๑๒
๒๐๗๑๓
๒๐๗๑๔
๒๐๗๑๕
๒๐๗๑๖
๒๐๗๑๗
๒๐๗๑๘
๒๐๗๑๙
๒๐๗๒๐
๒๐๗๒๑
๒๐๗๒๒
๒๐๗๒๓
๒๐๗๒๔
๒๐๗๒๕
๒๐๗๒๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสิริมนต สุนทะโก
นางสิริมา เลาวาลิต
นางสิริมา อั้นทอง
นางสิริมากาญจน บุญเลี้ยง
นางสิริยา ตุลาธร
นางสิริรักษ ขันธุปฏน
นางสิริรัชต แกวงาม
นางสิริรัตน งามกมลรัตน
นางสิริรัตน ชาญสูงเนิน
นางสิริรัตน โชติปญญาชีพ
นางสิริรัตน ดารายอย
นางสิริรัตน ตอแตม
นางสิริรัตน ทอกระโทก
นางสิริรัตน พวงยอด
นางสิริรัตน ศรีโพธา
นางสิริรัตน สีตะแกะ
นางสาวสิริรัตน สุขฑีฆะ
นางสิริลักขณ หลงขาว
นางสิริลักษณ กลางสุข
นางสิริลักษณ จันทรังษี
นางสิริลักษณ นิติธรธรรมกุล
นางสิริลักษณ ประดุจพรม
นางสิริลักษณ สุวามิน
นางสิริวรรณ ใจกระเสน
นางสิริวรรณ แชมชอย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๗๒๗
๒๐๗๒๘
๒๐๗๒๙
๒๐๗๓๐
๒๐๗๓๑
๒๐๗๓๒
๒๐๗๓๓
๒๐๗๓๔
๒๐๗๓๕
๒๐๗๓๖
๒๐๗๓๗
๒๐๗๓๘
๒๐๗๓๙
๒๐๗๔๐
๒๐๗๔๑
๒๐๗๔๒
๒๐๗๔๓
๒๐๗๔๔
๒๐๗๔๕
๒๐๗๔๖
๒๐๗๔๗
๒๐๗๔๘
๒๐๗๔๙
๒๐๗๕๐
๒๐๗๕๑

นางสิริวรรณ ทัพไทย
นางสิริวรรณ ปญญาคง
นางสิริวรรณ พันธุเครือ
นางสิริวรรณ มณีโชติ
นางสาวสิริสมบัติ บุญพอ
นางสาวสิรี กันสา
นางสาวสิรีกร ทับทิมทอง
นางสาวสิรีรัตน จตุพศ
นางสิรีรัศมิ์ ตลอดไธสงดาภา
นางสิวิกา จันตา
นางสีจันทร นนทา
นางสาวสีดา สีลากุล
นางสีดาวรรณ อยูสุข
นางสีตียะแลขอ รอยิง
นางสีตีสาเราะ อาแว
นางสีนวล เคนสี
นางสีนวล ชุมวัน
นางสาวสีนวล ทวีสกิจ
นางสีนวล นนทพละ
นางสีแพร ดวงรัตน
นางสีเวียง สมสิงห
นางสาวสีสุดา สุขอราม
นางสีอําพร วรวัตร
นางสุกมล คงแกว
นางสาวสุกฤตา ทะเรรัมย

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๗๕๒
๒๐๗๕๓
๒๐๗๕๔
๒๐๗๕๕
๒๐๗๕๖
๒๐๗๕๗
๒๐๗๕๘
๒๐๗๕๙
๒๐๗๖๐
๒๐๗๖๑
๒๐๗๖๒
๒๐๗๖๓
๒๐๗๖๔
๒๐๗๖๕
๒๐๗๖๖
๒๐๗๖๗
๒๐๗๖๘
๒๐๗๖๙
๒๐๗๗๐
๒๐๗๗๑
๒๐๗๗๒
๒๐๗๗๓
๒๐๗๗๔
๒๐๗๗๕
๒๐๗๗๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุกฤตา เหลาเขตรกรณ
นางสุกัญญา กรพรม
นางสาวสุกัญญา กองมณี
นางสุกัญญา กูลนรา
นางสุกัญญา เกื้อสุข
นางสุกัญญา แกลวกลา
นางสุกัญญา แกวทรายขาว
นางสุกัญญา ขาวงาม
นางสุกัญญา คงยืน
นางสุกัญญา คลังแสง
นางสุกัญญา โครพ
นางสุกัญญา งีสันเทียะ
นางสาวสุกัญญา จันทะมาน
นางสุกัญญา จาดฮามรด
นางสุกัญญา โฉดโคกสูง
นางสุกัญญา ชัยปญญา
นางสุกัญญา ไชยบุญเรือง
นางสุกัญญา ดวงกลาง
นางสุกัญญา ตีบไธสง
นางสาวสุกัญญา เติงจันตะ
นางสาวสุกัญญา ถนอมมิตร
นางสาวสุกัญญา ถาวร
นางสุกัญญา ทองมาก
นางสุกัญญา ทองวัฒน
นางสุกัญญา ทองอิ่ม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๗๗๗
๒๐๗๗๘
๒๐๗๗๙
๒๐๗๘๐
๒๐๗๘๑
๒๐๗๘๒
๒๐๗๘๓
๒๐๗๘๔
๒๐๗๘๕
๒๐๗๘๖
๒๐๗๘๗
๒๐๗๘๘
๒๐๗๘๙
๒๐๗๙๐
๒๐๗๙๑
๒๐๗๙๒
๒๐๗๙๓
๒๐๗๙๔
๒๐๗๙๕
๒๐๗๙๖
๒๐๗๙๗
๒๐๗๙๘
๒๐๗๙๙
๒๐๘๐๐

นางสาวสุกัญญา เทศมงคล
นางสุกัญญา นบสูงเนิน
นางสุกัญญา นาชัยเวียง
นางสุกัญญา นิธุรัมย
นางสาวสุกัญญา นิลเพ็ชร
นางสุกัญญา แนมกลาง
นางสุกัญญา บัวคําโคก
นางสุกัญญา บัวบาง
นางสุกัญญา บุณยทัต
นางสุกัญญา ประทุมวงษ
นางสุกัญญา ประศาสนครุการ
นางสุกัญญา
ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
นางสุกัญญา ปุริเส
นางสุกัญญา ผือโย
นางสาวสุกัญญา พรหมคุณ
นางสุกัญญา พิมพะรัตน
นางสุกัญญา เพชรรัตน
นางสาวสุกัญญา โพธิสุวรรณ
นางสุกัญญา โพนยงค
นางสาวสุกัญญา ภูเงิน
นางสาวสุกัญญา มาชํานิ
นางสุกัญญา มิ่งใย
นางสุกัญญา โมสาลียานนท
นางสาวสุกัญญา เรืองเกิด

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๘๐๑
๒๐๘๐๒
๒๐๘๐๓
๒๐๘๐๔
๒๐๘๐๕
๒๐๘๐๖
๒๐๘๐๗
๒๐๘๐๘
๒๐๘๐๙
๒๐๘๑๐
๒๐๘๑๑
๒๐๘๑๒
๒๐๘๑๓
๒๐๘๑๔
๒๐๘๑๕
๒๐๘๑๖
๒๐๘๑๗
๒๐๘๑๘
๒๐๘๑๙
๒๐๘๒๐
๒๐๘๒๑
๒๐๘๒๒
๒๐๘๒๓
๒๐๘๒๔
๒๐๘๒๕

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุกัญญา เรือนจันทร
นางสุกัญญา วงคอินทร
นางสาวสุกัญญา วงศถวิลกุล
นางสุกัญญา วีระพันธุพิสิษฐ
นางสุกัญญา ศรีชุม
นางสาวสุกัญญา ศรีมงคล
นางสุกัญญา ศรีรัตนตาป
นางสุกัญญา ศรีเสมอ
นางสุกัญญา ศิริจันทร
นางสุกัญญา ศิริมา
นางสาวสุกัญญา ศิริสมพร
นางสุกัญญา สิงหกี
นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ
นางสุกัญญา สุขเส็ง
นางสุกัญญา หนองมีทรัพย
นางสุกัญญา หุนภักดี
นางสุกัญญา ออนรูที่
นางสุกัญญา อินทรวิเชียร
นางสาวสุกัญญา อิ่มใจ
นางสุกัณนา ทวีสุข
นางสุกัน สระทอง
นางสุกันยา เกตุหอม
นางสุกันยา สิงหผดุงศักดิ์
นางสุกันยา สุขญาติ
นางสุกัลญา คําผุย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๘๒๖
๒๐๘๒๗
๒๐๘๒๘
๒๐๘๒๙
๒๐๘๓๐
๒๐๘๓๑
๒๐๘๓๒
๒๐๘๓๓
๒๐๘๓๔
๒๐๘๓๕
๒๐๘๓๖
๒๐๘๓๗
๒๐๘๓๘
๒๐๘๓๙
๒๐๘๔๐
๒๐๘๔๑
๒๐๘๔๒
๒๐๘๔๓
๒๐๘๔๔
๒๐๘๔๕
๒๐๘๔๖
๒๐๘๔๗
๒๐๘๔๘
๒๐๘๔๙
๒๐๘๕๐

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุกัลญา ภูผิวโคก
นางสุกัลยา ชลเสถียร
นางสุกัลยา นวลจันทร
นางสุกัลยา เนียมแตง
นางสุกัลยา พูลสวัสดิ์
นางสาวสุกัลยา ศรีดาชาติ
นางสุกัลยา ศิรินอย
นางสุกัลยา อินทรสม
นางสุกาญจนา เกษสังข
นางสุกาญดา สุทธิประภา
นางสุกานดา คําวงษ
นางสุกานดา ภูนาฤทธิ์
นางสุกานตดา ชัยมงคล
นางสุกิจกุล กินจําปา
นางสุกุล แซแต
นางสุขกาย ยุวกุล
นางสาวสุขเกษม เชิดชู
นางสุขเกษม เทพสิทธิ์
นางสุขจิต เบนเนทท
นางสุขจี โทษาธรรม
นางสุขใจ ฆองคํา
นางสาวสุขนิตย กลิ่นทอง
นางสุขรัตน อุดมผุย
นางสุขฤดี บุญศรี
นางสาวสุขฤทัย จันทรทรงกรด

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

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุขฤทัย เพชรลวน
นางสาวสุขศรี ฉ่ําสุวรรณวัฒนา
นางสุขสม สุขเกษม
นางสาวสุขสมจินตน ผลบุญ
นางสุขสวรรค พละบารมีธรรมช
วาที่รอยตรีหญิง สุขสวัสดิ์
บุญยโรจน
นางสุขสันต กิ่งจันทร
นางสุขสันต ขุนจร
นางสุขสันต งอมสงัด
นางสุขสิริ เทียนมนต
นางสุขะมุกข เรืองออน
นางสุขาร ทิวงคษา
นางสุขาวดี เดชกวินเลิศ
นางสุขิตา เพชรแท
นางสุขี ศรีสกุล
นางสาวสุขุมมาลย แสงกลา
นางสุขุมา รัชนีศิริภาพ
นางสาวสุขุมาภรณ กิตติวงศากูล
นางสาวสุคนฑา พูลสวัสดิ์
นางสุคนธ กาฬจันโท
นางสุคนธ คํานวน
นางสุคนธ ดีวงษ
นางสุคนธ ตีรวัฒนประภา
นางสุคนธ ธรรมวาโร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๘๗๕
๒๐๘๗๖
๒๐๘๗๗
๒๐๘๗๘
๒๐๘๗๙
๒๐๘๘๐
๒๐๘๘๑
๒๐๘๘๒
๒๐๘๘๓
๒๐๘๘๔
๒๐๘๘๕
๒๐๘๘๖
๒๐๘๘๗
๒๐๘๘๘
๒๐๘๘๙
๒๐๘๙๐
๒๐๘๙๑
๒๐๘๙๒
๒๐๘๙๓
๒๐๘๙๔
๒๐๘๙๕
๒๐๘๙๖
๒๐๘๙๗
๒๐๘๙๘
๒๐๘๙๙

นางสุคนธ บุญเกลี้ยง
นางสุคนธ บุญวิเศษ
นางสาวสุคนธ วงศณะรัตน
นางสุคนธทิพย ภูคงน้ํา
นางสุคนธทิพย สีสัน
นางสุคนธมาศ บุปผาชาติ
นางสุคนธา แกวเรือง
นางสุคนธา ทองบุญเรือง
นางสุคนธา สุวรรณรักษ
นางสุครอง นันทเเลบ
นางสุคันธร มณฑิราช
นางสุคันธา เงสันเที๊ยะ
นางสุจนี ดวงภุมเมศร
นางสุจรรยา ศรีเพ็ชรใส
นางสุจารี สินภิบาล
นางสุจาวัลย เทิดตระกูล
นางสาวสุจิต ภิญโญศักดิ์
นางสุจิตตรา จันทรัตน
นางสุจิตตรา ซาเหลา
นางสุจิตตรา แตมพวก
นางสุจิตรา กฤษณะกาฬ
นางสุจิตรา กุลไทย
นางสุจิตรา โกศัยภัทร
นางสุจิตรา ขุนคํา
นางสาวสุจิตรา จรรยา

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๙๐๐
๒๐๙๐๑
๒๐๙๐๒
๒๐๙๐๓
๒๐๙๐๔
๒๐๙๐๕
๒๐๙๐๖
๒๐๙๐๗
๒๐๙๐๘
๒๐๙๐๙
๒๐๙๑๐
๒๐๙๑๑
๒๐๙๑๒
๒๐๙๑๓
๒๐๙๑๔
๒๐๙๑๕
๒๐๙๑๖
๒๐๙๑๗
๒๐๙๑๘
๒๐๙๑๙
๒๐๙๒๐
๒๐๙๒๑
๒๐๙๒๒
๒๐๙๒๓
๒๐๙๒๔

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุจิตรา จันทรสุดชา
นางสุจิตรา จันทรอุดม
นางสุจิตรา ชัยรักษา
นางสุจิตรา ไชโยแสง
นางสุจิตรา ดันงา
นางสุจิตรา บุญหลง
นางสุจิตรา ปาปะไพ
นางสุจิตรา ปนทอง
นางสุจิตรา เปาวนา
นางสุจิตรา ผลธุระ
นางสุจิตรา ภูคําวงค
นางสุจิตรา เมฆเวียน
นางสุจิตรา รัตนฉายา
นางสุจิตรา ฤาชัย
นางสุจิตรา ไลกระโทก
นางสาวสุจิตรา วงศทวีพิทยากุล
นางสาวสุจิตรา วงษปญญา
นางสุจิตรา วรพุฒ
นางสุจิตรา ศรีชาย
นางสุจิตรา ศรีเมือง
นางสาวสุจิตรา สวนปลิก
นางสุจิตรา สังเมียน
นางสุจิตรา สุขวิชัย
นางสุจิตรา สุระมรรคา
นางสาวสุจิตรา แสงสุริย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๙๒๕
๒๐๙๒๖
๒๐๙๒๗
๒๐๙๒๘
๒๐๙๒๙
๒๐๙๓๐
๒๐๙๓๑
๒๐๙๓๒
๒๐๙๓๓
๒๐๙๓๔
๒๐๙๓๕
๒๐๙๓๖
๒๐๙๓๗
๒๐๙๓๘
๒๐๙๓๙
๒๐๙๔๐
๒๐๙๔๑
๒๐๙๔๒
๒๐๙๔๓
๒๐๙๔๔
๒๐๙๔๕
๒๐๙๔๖
๒๐๙๔๗
๒๐๙๔๘
๒๐๙๔๙

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุจิน นอยจีน
นางสุจิน มณีพราย
นางสุจินดา แกวกัญญา
นางสุจินดา จันทรธิบดี
นางสาวสุจินดา ตัณฑะสุวรรณะ
นางสาวสุจินดา เทียนศรี
นางสุจินดา นวลหงษ
นางสาวสุจินดา ประทุมทอง
นางสาวสุจินดา พัชรภิญโญ
นางสุจินดา วัฒนศิริ
นางสุจินดา วีระยุทธศิลป
นางสุจินต แกวประสิทธิ์
นางสุจินต เจือสนิท
นางสุจินต ชวยสกุล
นางสุจินต เตยแกว
นางสุจินต ทองนวล
นางสุจินต บุญเชื้อ
นางสาวสุจินต ปนนะราชา
นางสุจินต สมยิ่ง
นางสาวสุจินต สุถาวร
นางสาวสุจินต หอมเนียม
นางสุจินตนา ปนตากุล
นางสุจินตา คําเงิน
นางสาวสุจินันท ธนพรยศวัฒน
นางสาวสุจิภรณ ปนิทานัง

๒๐๙๕๐
๒๐๙๕๑
๒๐๙๕๒
๒๐๙๕๓
๒๐๙๕๔
๒๐๙๕๕
๒๐๙๕๖
๒๐๙๕๗
๒๐๙๕๘
๒๐๙๕๙
๒๐๙๖๐
๒๐๙๖๑
๒๐๙๖๒
๒๐๙๖๓
๒๐๙๖๔
๒๐๙๖๕
๒๐๙๖๖
๒๐๙๖๗
๒๐๙๖๘
๒๐๙๖๙
๒๐๙๗๐
๒๐๙๗๑
๒๐๙๗๒
๒๐๙๗๓
๒๐๙๗๔

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุจิมพร ธนะสูตร
นางสุจิรัตน ทบเทิบ
นางสาวสุจิรา ขาวเรือง
นางสุจิรา ชุมแกว
นางสาวสุจิรา เพิ่มผล
นางสุจิรา รัตนบุรี
นางสุจิรา สุวรรณกิจ
นางสุจิรา อํานวย
นางสุจีลักษณ จิระเดชประไพ
นางสาวสุชญา กระชุงรัมย
นางสุชญา บํารุงกิจ
นางสุชญา บุญยืน
นางสุชฎา แสนเสนาะ
นางสุชยา เจตะภัย
นางสุชัชริญจ ตลาดโพธิ์
นางสุชัญญา แพเรือง
นางสุชัญญา เวชกามา
นางสุชา เครือคํา
นางสุชา วุฒิพงศ
นางสุชาดา จิตจํา
นางสาวสุชาดา ชุมแสง
นางสุชาดา ชูตระกูล
นางสุชาดา ดีเตา
นางสุชาดา แดงศรีธรรม
นางสุชาดา ทองอาสน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๙๗๕
๒๐๙๗๖
๒๐๙๗๗
๒๐๙๗๘
๒๐๙๗๙
๒๐๙๘๐
๒๐๙๘๑
๒๐๙๘๒
๒๐๙๘๓
๒๐๙๘๔
๒๐๙๘๕
๒๐๙๘๖
๒๐๙๘๗
๒๐๙๘๘
๒๐๙๘๙
๒๐๙๙๐
๒๐๙๙๑
๒๐๙๙๒
๒๐๙๙๓
๒๐๙๙๔
๒๐๙๙๕
๒๐๙๙๖
๒๐๙๙๗
๒๐๙๙๘
๒๐๙๙๙

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุชาดา ไทยจันทรารักษ
นางสุชาดา ผลบุญ
นางสุชาดา ใฝจิต
นางสุชาดา พลสูงเนิน
นางสาวสุชาดา โพธิสมภาพวงษ
นางสุชาดา ภูฆัง
นางสาวสุชาดา มูลแกน
นางสาวสุชาดา เรืองดํา
นางสุชาดา ศิริกัญญา
นางสุชาดา สังขวิเชียร
นางสุชาดา สุขบรรเทิง
นางสุชาดา เสียงเพราะ
นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ
นางสุชาดา ออนสันต
นางสาวสุชาดา ฮาดสม
นางสุชานันท ใจทิม
นางสุชานันท อํานวย
นางสุชารัช รักหนู
นางสุชารัตน ดิสขํา
นางสาวสุชารัตน มหาพรไพศาล
นางสุชาลินี วงศมนัสนันท
นางสุชาวดี ลาวิลาศ
นางสุชิน มาลา
นางสุชินี ชัยเขวา
นางสาวสุชิรา สังฆธรรม

๒๑๐๐๐
๒๑๐๐๑
๒๑๐๐๒
๒๑๐๐๓
๒๑๐๐๔
๒๑๐๐๕
๒๑๐๐๖
๒๑๐๐๗
๒๑๐๐๘
๒๑๐๐๙
๒๑๐๑๐
๒๑๐๑๑
๒๑๐๑๒
๒๑๐๑๓
๒๑๐๑๔
๒๑๐๑๕
๒๑๐๑๖
๒๑๐๑๗
๒๑๐๑๘
๒๑๐๑๙
๒๑๐๒๐
๒๑๐๒๑
๒๑๐๒๒
๒๑๐๒๓
๒๑๐๒๔

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุชีรา จันทะวัง
นางสาวสุชีรา ชางเยาว
นางสุชีรา พงษสังข
นางสุชีรา พรมทองพันธ
นางสุชีรา สารศรี
นางสุชีลา ทัศคร
นางสุชีลา ศรีบาง
นางสุชีวรรณ จันทรศรี
นางสาวสุเชาวนี รัตนพันธุ
นางสาวสุฑา แดงขาว
นางสุฑาทิพย ฉิมสงา
นางสุฑาทิพย ลีมาตย
นางสุฑารัฐ หอมจัด
นางสุณัฏฐา แกวอุดรธัญวงศ
นางสุณิชญา กันทากาศ
นางสุณิตรา ทองนุช
นางสุณิสา นกแกว
นางสุณิสา บัวขาว
นางสุณิสา ราชนู
นางสุณิสา อวดสุข
นางสุณี คุมมือ
นางสาวสุณี พูพวง
นางสุณี รักเมือง ติจันทึก
นางสุณี วรนัยพินิจ
นางสาวสุณี ศรีสวาท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๐๒๕
๒๑๐๒๖
๒๑๐๒๗
๒๑๐๒๘
๒๑๐๒๙
๒๑๐๓๐
๒๑๐๓๑
๒๑๐๓๒
๒๑๐๓๓
๒๑๐๓๔
๒๑๐๓๕
๒๑๐๓๖
๒๑๐๓๗
๒๑๐๓๘
๒๑๐๓๙
๒๑๐๔๐
๒๑๐๔๑
๒๑๐๔๒
๒๑๐๔๓
๒๑๐๔๔
๒๑๐๔๕
๒๑๐๔๖
๒๑๐๔๗
๒๑๐๔๘
๒๑๐๔๙

นางสุณี สุวรรณบัณฑิตย
นางสุณีย ทองรัตน
นางสาวสุณีย พจนศิลป
นางสุณีย ฤทธิ์ภักดี
นางสุณีย แสงจันทร
นางสุณีย อินสม
นางสุณีรัตน วังนุราช
นางสุณีษา นวลพลับ
นางสุดเขตร ศรีวะรมย
นางสุดคนึง คุมเกตุ
นางสุดคนึง ศรีสุขคินา
นางสุดคนึง แสงพรม
นางสุดคนึง อาจชอบการ
นางสุดจิต สุดแปน
นางสุดใจ กิมาคม
นางสุดใจ แกวอน
นางสาวสุดใจ ขาวเรือง
นางสาวสุดใจ จันทรคง
นางสุดใจ ใจสวาง
วาที่รอยตรีหญิง สุดใจ ทรงสุข
นางสุดใจ ทิพรส
นางสุดใจ นนทศิลา
นางสุดใจ บัวงาม
นางสาวสุดใจ บุษบงค
นางสุดใจ พุมแกว

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๐๕๐
๒๑๐๕๑
๒๑๐๕๒
๒๑๐๕๓
๒๑๐๕๔
๒๑๐๕๕
๒๑๐๕๖
๒๑๐๕๗
๒๑๐๕๘
๒๑๐๕๙
๒๑๐๖๐
๒๑๐๖๑
๒๑๐๖๒
๒๑๐๖๓
๒๑๐๖๔
๒๑๐๖๕
๒๑๐๖๖
๒๑๐๖๗
๒๑๐๖๘
๒๑๐๖๙
๒๑๐๗๐
๒๑๐๗๑
๒๑๐๗๒
๒๑๐๗๓
๒๑๐๗๔

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุดใจ มุงดี
นางสุดใจ อินทรประสิทธิ์
นางสุดตา ยาสุทธิ
นางสาวสุดถนอม ธีระคุณ
นางสาวสุดธิดา ดวงศรี
นางสุดธิดา เยาวธานี
นางสุดธิดา วงศพรหมทาว
นางสุดศรีดา บุญญศรี
นางสุดษา นามจันทร
นางสุดสงวน มุงเมือง
นางสุดสวาท กีรติวรางกูร
นางสุดสวาท ทองสอดแสง
นางสุดสวาท วิจิตรโสภา
นางสุดสาคร ถึงนํามา
นางสาวสุดสายใจ ชาญณรงค
นางสุดหลา แกวดวงงาม
นางสุดา กองมะลิ
นางสุดา กามูณี
นางสุดา คําชาทิพย
นางสุดา ไตรสกุล
นางสาวสุดา ทองอินทร
นางสุดา นอยเทียม
นางสุดา นันไชยวงค
นางสุดา พงษสิทธิศักดิ์
นางสุดา พฤทธพาณิชย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๐๗๕
๒๑๐๗๖
๒๑๐๗๗
๒๑๐๗๘
๒๑๐๗๙
๒๑๐๘๐
๒๑๐๘๑
๒๑๐๘๒
๒๑๐๘๓
๒๑๐๘๔
๒๑๐๘๕
๒๑๐๘๖
๒๑๐๘๗
๒๑๐๘๘
๒๑๐๘๙
๒๑๐๙๐
๒๑๐๙๑
๒๑๐๙๒
๒๑๐๙๓
๒๑๐๙๔
๒๑๐๙๕
๒๑๐๙๖
๒๑๐๙๗
๒๑๐๙๘
๒๑๐๙๙

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุดา มณีนิล
นางสุดา สาโรจน
นางสุดา สุขจํารัส
นางสาวสุดา เหลืองปญญากิจ
นางสุดากาญจน ภูมิชาติ
นางสุดาญา สายชอฟา
นางสุดาดวง เกตุวิจิตร
นางสุดาดวง เพชรทอง
นางสาวสุดาดวง สัญจรรัตน
นางสุดาดวง เอี่ยมทอง
นางสุดาพร ทวีสุข
นางสุดาพร บุญทา
นางสุดาพร ยอดดําเนิน
นางสุดาพร ศรีจันตะ
นางสุดาพร สมานเพื่อน
นางสุดาพร สาระยิน
นางสุดาภรณ วิทยา
นางสุดาภรณ สุวรรณเกษม
นางสุดายุรัตน สุหงษา
นางสาวสุดารักษ พงศอภิรักษกุล
นางสุดารัตน เกียรติกองแกว
นางสุดารัตน ขวัญแกว
นางสุดารัตน คงอินทร
นางสุดารัตน จารุวงศ
นางสุดารัตน ชลิศราพงศ

๒๑๑๐๐
๒๑๑๐๑
๒๑๑๐๒
๒๑๑๐๓
๒๑๑๐๔
๒๑๑๐๕
๒๑๑๐๖
๒๑๑๐๗
๒๑๑๐๘
๒๑๑๐๙
๒๑๑๑๐
๒๑๑๑๑
๒๑๑๑๒
๒๑๑๑๓
๒๑๑๑๔
๒๑๑๑๕
๒๑๑๑๖
๒๑๑๑๗
๒๑๑๑๘
๒๑๑๑๙
๒๑๑๒๐
๒๑๑๒๑
๒๑๑๒๒
๒๑๑๒๓
๒๑๑๒๔

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุดารัตน ดลจิตต
นางสาวสุดารัตน ทองเภา
นางสาวสุดารัตน นันทพานิช
นางสาวสุดารัตน ประสิทธิ์นอก
นางสุดารัตน ปลองพันธุ
นางสุดารัตน ผิวแดง
นางสุดารัตน พลราชม
นางสุดารัตน พิมณุวงศ
นางสาวสุดารัตน มนตนิมิตร
นางสุดารัตน วันนาหมอง
นางสาวสุดารัตน วิกัยโกศล
นางสุดารัตน ศรประดิษฐ
นางสาวสุดารัตน ศรีจันทร
นางสุดารัตน ศักดิ์คําดวง
นางสุดารัตน สารวัน
นางสุดารัตน สุกใส
นางสุดารัตน สุขจุล
นางสุดารัตน หฤทัยถาวร
นางสุดารัตน อันชูฤทธิ์
นางสุดาวดี แฟบกระโทก
นางสาวสุดาวรรณ กาญจนประทุม
นางสุดาวรรณ โคตรเนตร
นางสาวสุดาวรรณ ซื่อตรง
นางสุดาวัลย ปนทะมา
นางสุดิ้น นาควารี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๑๒๕
๒๑๑๒๖
๒๑๑๒๗
๒๑๑๒๘
๒๑๑๒๙
๒๑๑๓๐
๒๑๑๓๑
๒๑๑๓๒
๒๑๑๓๓
๒๑๑๓๔
๒๑๑๓๕
๒๑๑๓๖
๒๑๑๓๗
๒๑๑๓๘
๒๑๑๓๙
๒๑๑๔๐
๒๑๑๔๑
๒๑๑๔๒
๒๑๑๔๓
๒๑๑๔๔
๒๑๑๔๕
๒๑๑๔๖
๒๑๑๔๗
๒๑๑๔๘
๒๑๑๔๙

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุตาภา สินสุวัฒนากุล
นางสุทธพร เสนชุม
นางสุทธวรรณ สุพพัตกุล
นางสุทธากานต พรมทอง
นางสุทธาทิพย ขุนพรม
นางสุทธาทิพย ทองศรี
นางสุทธิกานต แผงตัน
นางสาวสุทธิจันทร อัมพุประภา
นางสุทธิชา ตาคําชัย
นางสุทธิชา ไพรบูรณ
นางสุทธิณี นงประโคน
นางสุทธิดา ฝางคํา
นางสาวสุทธิดา วัฒนกิจวิชัย
นางสุทธิดา สุขสุเมฆ
นางสุทธิดา สุทธิรักษ
นางสุทธิธาดา ฮายีมา
นางสุทธินี พรมมูล
นางสุทธิพร แกวหนองแสง
นางสุทธิพร บุญเมือง
นางสุทธิพร วงศคํา
นางสุทธิยา พารเมนเทียร
นางสุทธิยา เพ็ชรสีมวง
นางสาวสุทธิรักษ ถมยาศิริกุล
นางสาวสุทธิรัตน ธีระวิวัฒน
นางสุทธิรัตน ศรีสงคราม

๒๑๑๕๐
๒๑๑๕๑
๒๑๑๕๒
๒๑๑๕๓
๒๑๑๕๔
๒๑๑๕๕
๒๑๑๕๖
๒๑๑๕๗
๒๑๑๕๘
๒๑๑๕๙
๒๑๑๖๐
๒๑๑๖๑
๒๑๑๖๒
๒๑๑๖๓
๒๑๑๖๔
๒๑๑๖๕
๒๑๑๖๖
๒๑๑๖๗
๒๑๑๖๘
๒๑๑๖๙
๒๑๑๗๐
๒๑๑๗๑
๒๑๑๗๒
๒๑๑๗๓
๒๑๑๗๔

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุทธิลักษณ ฉัตรเงิน
นางสุทธิลักษณ สมใจหวัง
นางสุทธิลักษณ สิทธิประการ
นางสุทธิลักษณ หนูปทยา
นางสุทธิวรรณ พัฒนจันทร
นางสุทธิศรี สมิตเวช
นางสาวสุทธี เทพวงศ
นางสุทรา เชียงแสน
นางสุทักษณาน โชติพันธ
นางสุทัศน จําปาศักดิ์
นางสุทัศนี ถึงลาภ
นางสุทาทิพย สุขวิสุทธิ์
นางสุทารัตน คชลัย
นางสาวสุทาศินี รองปญญา
นางสุทาศินีย หมั่นกิจ
นางสาวสุทิน กองสิงห
นางสุทิน แกวเสมอ
นางสาวสุทิน เข็มเพ็ชร
นางสุทิน ไชยทาน
นางสุทิน ทองดวง
นางสุทิน เทศนา
นางสุทิน พงษแผน
นางสุทิน มิกขุนทด
นางสุทิน โมยะ
นางสุทิน ศรีมูล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๑๗๕
๒๑๑๗๖
๒๑๑๗๗
๒๑๑๗๘
๒๑๑๗๙
๒๑๑๘๐
๒๑๑๘๑
๒๑๑๘๒
๒๑๑๘๓
๒๑๑๘๔
๒๑๑๘๕
๒๑๑๘๖
๒๑๑๘๗
๒๑๑๘๘
๒๑๑๘๙
๒๑๑๙๐
๒๑๑๙๑
๒๑๑๙๒
๒๑๑๙๓
๒๑๑๙๔
๒๑๑๙๕
๒๑๑๙๖
๒๑๑๙๗
๒๑๑๙๘
๒๑๑๙๙

นางสุทิน แหยมตั้ง
นางสุทินพร เกลี้ยงไธสง
นางสุทินา สุธรรมานนท
นางสาวสุทิภา ลาดเลา
นางสุทิม ทิพยลุย
นางสาวสุทิม ลํานอย
นางสุทิศา ควรตะขบ
นางสุทิศา จารุเดชา
นางสาวสุทิศา ตันติกุลวิจิตร
นางสุทิศา พะวา
นางสุทิศา เลาธนไพบูลย
นางสุทิศา ศรีตังนันท
นางสุทิศา สมบัติทอง
นางสุทิศา อารามพงษ
นางสุทิสา พิกําพล
นางสาวสุเทวี แกวนิมิตดี
นางสุเทวี แทสูงเนิน
นางสาวสุเทียน ดาศรี
นางสาวสุเทียร จิตตโคตร
นางสุธรรมมา โตหนองหวา
นางสุธัญญา วรนัยพินิจ
นางสุธัญญา สุขรมย
นางสุธาดา ศิริกุล
นางสุธาทิพย ชําปฏิ
นางสุธาทิพย เติมแกว

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๒๐๐
๒๑๒๐๑
๒๑๒๐๒
๒๑๒๐๓
๒๑๒๐๔
๒๑๒๐๕
๒๑๒๐๖
๒๑๒๐๗
๒๑๒๐๘
๒๑๒๐๙
๒๑๒๑๐
๒๑๒๑๑
๒๑๒๑๒
๒๑๒๑๓
๒๑๒๑๔
๒๑๒๑๕
๒๑๒๑๖
๒๑๒๑๗
๒๑๒๑๘
๒๑๒๑๙
๒๑๒๒๐
๒๑๒๒๑
๒๑๒๒๒
๒๑๒๒๓
๒๑๒๒๔

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุธารักษ มณีอินทร
นางสุธารัตน ฉิมนวน
นางสุธารี แสงกลา
นางสุธาลักษณ สิริธัญญภรณ
นางสุธาศิน สุขสุวรรณ
นางสุธาสินี ขําวารี
นางสาวสุธาสินี ชุมปญญา
นางสุธาสินี ทองสุข
นางสุธาสินี มากละมาย
นางสาวสุธาสินี มุณีศรี
นางสุธาสินี วรรณภาส
นางสาวสุธิดา แกวจาเครือ
นางสุธิดา จันตะวงค
นางสุธิดา สาระเทพ
นางสุธิดา หลีขาว
นางสุธิดา อุนศรี
นางสุธินาญ แกวเรียง
นางสุธินี พงศสุชาติ
นางสุธินีย ชัยแสวง
นางสุธิมา กันธะวงศ
นางสุธี ชูศักดิ์ธนาเดช
นางสุธีกาญจณ สารคํา
นางสาวสุธีกานต สุวรรณอําไพ
นางสุธีญา สีหะราช
นางสุธีรัตน ผาผาย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๒๒๕
๒๑๒๒๖
๒๑๒๒๗
๒๑๒๒๘
๒๑๒๒๙
๒๑๒๓๐
๒๑๒๓๑
๒๑๒๓๒
๒๑๒๓๓
๒๑๒๓๔
๒๑๒๓๕
๒๑๒๓๖
๒๑๒๓๗
๒๑๒๓๘
๒๑๒๓๙
๒๑๒๔๐
๒๑๒๔๑
๒๑๒๔๒
๒๑๒๔๓
๒๑๒๔๔
๒๑๒๔๕
๒๑๒๔๖
๒๑๒๔๗
๒๑๒๔๘
๒๑๒๔๙

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุธีรัตน อริเดช
นางสุธีรา กรณทอง
นางสาวสุธีรา จันทรยอย
นางสุธีรา ดังดี
นางสุธีรา นุยเขียว
นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย
นางสาวสุธีรา พลรักษ
นางสาวสุธีรา เลิศวิสุทธิไพบูลย
นางสุธีรา หลวงอภัย
นางสุนทยา คํามุงคุณ
นางสาวสุนทร อุตมหาราช
นางสุนทรา โคตรสมบัติ
นางสุนทรา ฉากเขียน
นางสุนทรา ชัยยะ
นางสุนทรา เชยกลิ่นเทศ
นางสุนทราภรณ เอี่ยมสวัสดิ์
นางสาวสุนทรี กันพวง
นางสุนทรี ถาดครบุรี
นางสาวสุนทรี ถาวร
นางสาวสุนทรี ทันดร
นางสุนทรี นวกุล
นางสุนทรี นวลศรี
นางสุนทรี ปาลี
นางสุนทรี พินิจมนตรี
นางสุนทรี สมนา

๒๑๒๕๐
๒๑๒๕๑
๒๑๒๕๒
๒๑๒๕๓
๒๑๒๕๔
๒๑๒๕๕
๒๑๒๕๖
๒๑๒๕๗
๒๑๒๕๘
๒๑๒๕๙
๒๑๒๖๐
๒๑๒๖๑
๒๑๒๖๒
๒๑๒๖๓
๒๑๒๖๔
๒๑๒๖๕
๒๑๒๖๖
๒๑๒๖๗
๒๑๒๖๘
๒๑๒๖๙
๒๑๒๗๐
๒๑๒๗๑
๒๑๒๗๒
๒๑๒๗๓
๒๑๒๗๔

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุนทรี สมบูรณทรัพย
นางสาวสุนทรี สังขทอง
นางสุนทรี สีดาคํา
นางสุนทรี สุวรรณภูมิ
นางสุนทรี อภิวัฒนปุญญบาล
นางสุนทรี เอี่ยมอ่ํา
นางสุนทรีพร หอมทอง
นางสุนทรีย เนียมแสง
นางสุนทรียา สมัยพิทักษ
นางสุนัน สุขประเสริฐ
นางสุนันต สิทธิโชติ
นางสุนันตา ลุพรหมมา
นางสุนันท ไกรวาสังข
นางสุนันท คุยตวน
นางสุนันท โควจํารัส
นางสุนันท จันทวี
นางสาวสุนันท จารุกรุณา
นางสุนันท ธรรมกถึก
นางสุนันท ธาราศักดิ์
นางสุนันท นิลรัตน
นางสุนันท นึกแจง
นางสาวสุนันท ปณทุพา
นางสุนันท ภูษาทอง
นางสุนันท วันลวน
นางสาวสุนันท วิลลิภะคะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๒๗๕
๒๑๒๗๖
๒๑๒๗๗
๒๑๒๗๘
๒๑๒๗๙
๒๑๒๘๐
๒๑๒๘๑
๒๑๒๘๒
๒๑๒๘๓
๒๑๒๘๔
๒๑๒๘๕
๒๑๒๘๖
๒๑๒๘๗
๒๑๒๘๘
๒๑๒๘๙
๒๑๒๙๐
๒๑๒๙๑
๒๑๒๙๒
๒๑๒๙๓
๒๑๒๙๔
๒๑๒๙๕
๒๑๒๙๖
๒๑๒๙๗
๒๑๒๙๘

นางสุนันท สระบัวทอง
นางสุนันท สีดานุช
นางสุนันท สุจจิต
นางสุนันท แสดขุนทด
นางสุนันทา แกวขอนแกน
นางสุนันทา แกวพันธชวง
นางสุนันทา ครองยุทธ
นางสุนันทา คาวินวิทย
นางสาวสุนันทา ชุมพงศ
นางสุนันทา ชูทับทิม
นางสุนันทา ไชยวิเชียร
นางสาวสุนันทา ดานวันดี
นางสุนันทา แดงนาวงษ
นางสาวสุนันทา ถีติปริวัตร
นางสุนันทา ทาฉลาด
วาที่รอยตรีหญิง สุนันทา
ทาโบราณ
นางสาวสุนันทา นาเจริญ
นางสุนันทา บุญประสิทธิ์
นางสาวสุนันทา บุตรโพธิ์
นางสุนันทา ปริปุรณะ
นางสุนันทา ปงกานิบาน
นางสาวสุนันทา ปานณรงค
นางสาวสุนันทา เปลื้องรัตน
นางสาวสุนันทา พรมมาก

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๒๙๙
๒๑๓๐๐
๒๑๓๐๑
๒๑๓๐๒
๒๑๓๐๓
๒๑๓๐๔
๒๑๓๐๕
๒๑๓๐๖
๒๑๓๐๗
๒๑๓๐๘
๒๑๓๐๙
๒๑๓๑๐
๒๑๓๑๑
๒๑๓๑๒
๒๑๓๑๓
๒๑๓๑๔
๒๑๓๑๕
๒๑๓๑๖
๒๑๓๑๗
๒๑๓๑๘
๒๑๓๑๙
๒๑๓๒๐
๒๑๓๒๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

นางสุนันทา พุทธวรรณะ
นางสาวสุนันทา เพ็ชรสังข
นางสุนันทา โพธิ์อน
นางสาวสุนันทา มูลมาก
นางสุนันทา ยนตดัน
นางสุนันทา ยมหลา
นางสาวสุนันทา ยางนอก
นางสุนันทา ยาทวม
นางสาวสุนันทา ยี่สุน
นางสุนันทา รักพงษ
นางสาวสุนันทา เรืองเดช
นางสุนันทา โลหะการก
นางสาวสุนันทา วรวงศเทพ
นางสุนันทา ศรีทวม
นางสุนันทา ศิลาออน
นางสุนันทา สกลวิรัตน
นางสาวสุนันทา สมอ่ํา
นางสุนันทา หาคุมคลัง
นางสาวสุนันวดี ทองแจม
นางสุนัยนา ดวงประเสริฐ
นางสุนารถ จรูญพงศ
นางสุนารี แกวบุญมา
นางสาวสุนารี
ปาลกะวงษ ณ อยุธยา
๒๑๓๒๒ นางสุนิต กลิ่นแข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๓๒๓
๒๑๓๒๔
๒๑๓๒๕
๒๑๓๒๖
๒๑๓๒๗
๒๑๓๒๘
๒๑๓๒๙
๒๑๓๓๐
๒๑๓๓๑
๒๑๓๓๒
๒๑๓๓๓
๒๑๓๓๔
๒๑๓๓๕
๒๑๓๓๖
๒๑๓๓๗
๒๑๓๓๘
๒๑๓๓๙
๒๑๓๔๐
๒๑๓๔๑
๒๑๓๔๒
๒๑๓๔๓
๒๑๓๔๔
๒๑๓๔๕
๒๑๓๔๖
๒๑๓๔๗

นางสาวสุนิต จันทรคง
นางสาวสุนิตดา กลอมแสง
นางสุนิตย เลื่องลือสกุล
นางสุนิตย เหมะธุลิน
นางสาวสุนิตา ยอดทองดี
นางสุนิภา พงศธร
นางสาวสุนิภา สังขเปย
นางสุนิศา บุญเพ็ง
นางสุนิศา สุดจํานง
นางสาวสุนิษา ชาญเชี่ยว
นางสุนิษา ตะระสุภณ
นางสุนิษา ทองแผน
นางสาวสุนิษา หนูนวล
นางสาวสุนิสา คงสุวรรณ
นางสาวสุนิสา คําสองสี
นางสุนิสา ทัดไพร
นางสุนิสา ประดิษฐมณีโชติ
นางสาวสุนิสา ปริมาณ
นางสาวสุนิสา พงษประยูร
นางสุนิสา พรหมแกว
นางสาวสุนิสา เพ็งสุข
นางสุนิสา รัตนวิจิตร
นางสาวสุนิสา ศิลาแกว
นางสาวสุนิสา สมบูรณ
นางสาวสุนิสา สุขพูล

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๓๔๘
๒๑๓๔๙
๒๑๓๕๐
๒๑๓๕๑
๒๑๓๕๒
๒๑๓๕๓
๒๑๓๕๔
๒๑๓๕๕
๒๑๓๕๖
๒๑๓๕๗
๒๑๓๕๘
๒๑๓๕๙
๒๑๓๖๐
๒๑๓๖๑
๒๑๓๖๒
๒๑๓๖๓
๒๑๓๖๔
๒๑๓๖๕
๒๑๓๖๖
๒๑๓๖๗
๒๑๓๖๘
๒๑๓๖๙
๒๑๓๗๐
๒๑๓๗๑
๒๑๓๗๒

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุนิสา เสาธง
นางสุนี นุยโสะ
นางสุนี พูลเทพ
นางสุนี เพียรวิริยะกุลกิจ
นางสุนี รองจันทร
นางสาวสุนี โสพิกุล
นางสุนีพร รัฐการวิวัฒน
นางสุนีย กลิ่นเกิด
นางสุนีย เกิดแยม
นางสุนีย ขันธวิธิ
นางสุนีย งามเยี่ยม
นางสุนีย ชาติสุวรรณ
นางสาวสุนีย ดอนเหลือม
นางสาวสุนีย ถนอมสัตย
นางสุนีย ทับเที่ยง
นางสุนีย นามกันยา
นางสุนีย บัวเกตุ
นางสุนีย ไพรี
นางสุนีย มณีแสน
นางสุนีย มุสิก
นางสุนีย รักหอม
นางสาวสุนีย รัตนสกุลชล
นางสุนีย วิเสโส
นางสุนีย ศรีวิเชียร
นางสุนีย สัมมา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๓๗๓
๒๑๓๗๔
๒๑๓๗๕
๒๑๓๗๖
๒๑๓๗๗
๒๑๓๗๘
๒๑๓๗๙
๒๑๓๘๐
๒๑๓๘๑
๒๑๓๘๒
๒๑๓๘๓
๒๑๓๘๔
๒๑๓๘๕
๒๑๓๘๖
๒๑๓๘๗
๒๑๓๘๘
๒๑๓๘๙
๒๑๓๙๐
๒๑๓๙๑
๒๑๓๙๒
๒๑๓๙๓

นางสุนีย สัยเขียนวงษ
นางสุนีย สาลี
นางสุนีย หอมระรื่น
นางสุนีย เหมรัตน
นางสุนีย ไหวพรหม
นางสุนีย อดุลพงศพันธุ
นางสาวสุนีย อนุศิษย
นางสาวสุนีย อินทยุง
นางสุนียรัตน ปานมนต
นางสาวสุนีรัตน บดสันเทียะ
นางสุเนตร พาพินิจ
นางสุเนตร แยมกลิ่น
นางสาวสุเนตร รักษาพงษ
นางสุเนตรา โพธิ์นอย
นางสาวสุบงกช คงบุญ
นางสุบรรณ ทิพยเนตร
นางสาวสุบาล สูงนารถ
นางสุบิน โพธิสาขา
นางสุบิน ศรภักดี
นางสุบิน อินตา
นางสาวสุประภาภรณ
อนันตบุญสุข
๒๑๓๙๔ นางสุปรางคทิพย หลาหลั่น
๒๑๓๙๕ นางสาวสุปราณี กาศเกษม
๒๑๓๙๖ นางสุปราณี กุญชนะรงค

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๓๙๗
๒๑๓๙๘
๒๑๓๙๙
๒๑๔๐๐
๒๑๔๐๑
๒๑๔๐๒
๒๑๔๐๓
๒๑๔๐๔
๒๑๔๐๕
๒๑๔๐๖
๒๑๔๐๗
๒๑๔๐๘
๒๑๔๐๙
๒๑๔๑๐
๒๑๔๑๑
๒๑๔๑๒
๒๑๔๑๓
๒๑๔๑๔
๒๑๔๑๕
๒๑๔๑๖
๒๑๔๑๗
๒๑๔๑๘
๒๑๔๑๙
๒๑๔๒๐
๒๑๔๒๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุปราณี แกวสมบัติ
นางสุปราณี ขจรวงศศรี
นางสุปราณี จําบุญ
นางสุปราณี ไตรยางค
นางสุปราณี ถนอมเทวศิริกุล
นางสุปราณี นาคชม
นางสุปราณี บัวเรือง
นางสุปราณี ปรมสกุล
นางสาวสุปราณี ปญญานะ
นางสุปราณี พันธุเทศ
นางสุปราณี พิชัย
นางสุปราณี เพชรศรี
นางสุปราณี โพธิสาร
นางสุปราณี รอดเซ็น
นางสุปราณี รอบคอบ
นางสาวสุปราณี รุงเริงสุข
นางสุปราณี วิเศษนคร
นางสาวสุปราณี สาขี
นางสุปราณี สาทพลกรัง
นางสาวสุปราณี สีเขียว
นางสาวสุปราณี สุนทรสุริยวงศ
นางสุปราณี สุเมธานนท
นางสุปราณี หอมไกล
นางสุปราณี อินตะวงค
นางสุปราณีย เพ็งธรรม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๔๒๒
๒๑๔๒๓
๒๑๔๒๔
๒๑๔๒๕
๒๑๔๒๖
๒๑๔๒๗
๒๑๔๒๘
๒๑๔๒๙
๒๑๔๓๐
๒๑๔๓๑
๒๑๔๓๒
๒๑๔๓๓
๒๑๔๓๔
๒๑๔๓๕
๒๑๔๓๖
๒๑๔๓๗
๒๑๔๓๘
๒๑๔๓๙
๒๑๔๔๐
๒๑๔๔๑
๒๑๔๔๒
๒๑๔๔๓
๒๑๔๔๔
๒๑๔๔๕
๒๑๔๔๖

นางสุปรีชา ครูศรี
นางสุปรีญา สุภาพ
นางสุปรีดา มะลิ
นางสุปรีดี คงวงศสุภัค
นางสุปรียา ปางนอย
นางสุปรียา รัตนบุรี
นางสาวสุปรียา วงศดวงจันทร
นางสุปรียา วงศตรี
นางสาวสุปรียา ศรีสุข
นางสุปญญา เกิดพรอม
นางสุปญญา วิเชียรเพชร
นางสาวสุปาวีณ จุทอง
นางสาวสุผกา บุญกอ
นางสุพกา อุดคําเที่ยง
นางสุพจนีย กอนพิลา
นางสาวสุพชาต ชุมชื่น
นางสุพน สุกแสง
นางสุพร กุลกั้ง
นางสุพร เขียวนิล
นางสาวสุพร ชอบแตง
นางสุพร ทองอาจ
นางสาวสุพร ศรีชาเยศ
นางสาวสุพร หนูประสงค
นางสุพรณ นวลเชย
นางสุพรทิพย ดวงฤทธิ์

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๔๔๗
๒๑๔๔๘
๒๑๔๔๙
๒๑๔๕๐
๒๑๔๕๑
๒๑๔๕๒
๒๑๔๕๓
๒๑๔๕๔
๒๑๔๕๕
๒๑๔๕๖
๒๑๔๕๗
๒๑๔๕๘
๒๑๔๕๙
๒๑๔๖๐
๒๑๔๖๑
๒๑๔๖๒
๒๑๔๖๓
๒๑๔๖๔
๒๑๔๖๕
๒๑๔๖๖
๒๑๔๖๗
๒๑๔๖๘
๒๑๔๖๙
๒๑๔๗๐
๒๑๔๗๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุพรทิพย ศิลปวรณวิวัฒน
นางสุพรพรรณ สุขสาลี
นางสุพรพิศ ขุมเงิน
นางสุพรรณ จันภักดี
นางสุพรรณ เชื้อสะอาด
นางสุพรรณ เมาคําลี
นางสุพรรณ สันทราย
นางสุพรรณ เหลาถาวร
นางสุพรรณ ออยบํารุง
นางสาวสุพรรณา คูณคง
นางสาวสุพรรณา ทิณรัตน
นางสุพรรณี แกวจันทร
นางสุพรรณี ขัตินนท
นางสุพรรณี ขันเงิน
นางสุพรรณี คงแหลม
นางสุพรรณี จอยสีดา
นางสุพรรณี จารุทรรศน
นางสาวสุพรรณี จิตตตั้ง
นางสุพรรณี ดีเลิศ
นางสุพรรณี ถาวะโร
นางสุพรรณี บุญดก
นางสาวสุพรรณี บุญทอง
นางสาวสุพรรณี บุญเปยม
นางสาวสุพรรณี ประพันธบัณฑิต
นางสุพรรณี ปติวรนันท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๔๗๒
๒๑๔๗๓
๒๑๔๗๔
๒๑๔๗๕
๒๑๔๗๖
๒๑๔๗๗
๒๑๔๗๘
๒๑๔๗๙
๒๑๔๘๐
๒๑๔๘๑
๒๑๔๘๒
๒๑๔๘๓
๒๑๔๘๔
๒๑๔๘๕
๒๑๔๘๖
๒๑๔๘๗
๒๑๔๘๘
๒๑๔๘๙
๒๑๔๙๐
๒๑๔๙๑
๒๑๔๙๒
๒๑๔๙๓
๒๑๔๙๔
๒๑๔๙๕
๒๑๔๙๖

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุพรรณี ผิวเหลือง
นางสุพรรณี พรมมา
นางสุพรรณี มานะจงประเสริฐ
นางสาวสุพรรณี แยมเนตร
นางสาวสุพรรณี ศรีสรางคอม
นางสุพรรณี ศรีสุนทร
นางสุพรรณี สองศร
นางสุพรรณี สิงหประโคน
นางสาวสุพรรณี สุภีรัตน
นางสาวสุพรรณี หาญวงษา
นางสุพรรณี อาจหาญ
นางสุพรรณี อินทํา
นางสุพรรณีย ลิ้มกิตติรัตน
นางสุพรรนิภา ทะคง
นางสาวสุพรรษา ฉิมพาลี
นางสุพรักษ มีสิทธิ์
นางสุพวรรณ ชูกานตกุล
นางสาวสุพักตรา แสนสิงห
นางสุพัจนี เพ็ชรมีศรี
นางสุพัชรา เพ็ญธิสาร
นางสุพัชรา อุดมเกษตรรัตน
นางสุพัฒน ทองเกต
นางสุพัฒน พรหมบุตร
นางสุพัฒนา เพชรดําดี
นางสุพัฒนี เทพพิทักษ

๒๑๔๙๗
๒๑๔๙๘
๒๑๔๙๙
๒๑๕๐๐
๒๑๕๐๑
๒๑๕๐๒
๒๑๕๐๓
๒๑๕๐๔
๒๑๕๐๕
๒๑๕๐๖
๒๑๕๐๗
๒๑๕๐๘
๒๑๕๐๙
๒๑๕๑๐
๒๑๕๑๑
๒๑๕๑๒
๒๑๕๑๓
๒๑๕๑๔
๒๑๕๑๕
๒๑๕๑๖
๒๑๕๑๗
๒๑๕๑๘
๒๑๕๑๙
๒๑๕๒๐
๒๑๕๒๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุพัด วงศจันทร
นางสุพัดตรา ชาภูวงษ
นางสาวสุพัตรา กลิ่นขจร
นางสุพัตรา กาจสันเทียะ
นางสุพัตรา กิติพันธ
นางสุพัตรา เกิ่งพิทักษ
นางสุพัตรา เข็มเพชร
นางสาวสุพัตรา คงหลี
นางสุพัตรา คําจันทร
นางสุพัตรา จันทรนาค
นางสาวสุพัตรา ชัยมณี
นางสุพัตรา ไชยพะยวน
นางสุพัตรา ดีมี
นางสาวสุพัตรา แดงแพง
นางสาวสุพัตรา เทพกูล
นางสุพัตรา นาวิก
นางสุพัตรา ประดิษฐ
นางสาวสุพัตรา ปานศิริ
นางสุพัตรา ปติรัตน
นางสุพัตรา ผลกลาง
นางสุพัตรา พรมรักษา
นางสุพัตรา พึ่งผล
นางสุพัตรา พึ่งสวาง
นางสุพัตรา ภูหงษสูง
นางสาวสุพัตรา เภานิบล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๕๒๒
๒๑๕๒๓
๒๑๕๒๔
๒๑๕๒๕
๒๑๕๒๖
๒๑๕๒๗
๒๑๕๒๘
๒๑๕๒๙
๒๑๕๓๐
๒๑๕๓๑
๒๑๕๓๒
๒๑๕๓๓
๒๑๕๓๔
๒๑๕๓๕
๒๑๕๓๖
๒๑๕๓๗
๒๑๕๓๘
๒๑๕๓๙
๒๑๕๔๐
๒๑๕๔๑
๒๑๕๔๒
๒๑๕๔๓
๒๑๕๔๔
๒๑๕๔๕
๒๑๕๔๖

นางสุพัตรา มาพงษ
นางสุพัตรา มูลละออง
นางสุพัตรา ยะลาไสย
นางสาวสุพัตรา รองแหยม
นางสุพัตรา ราชวัตร
นางสาวสุพัตรา เราวงษ
นางสุพัตรา ศรีสวัสดิ์
นางสุพัตรา ศิริสื่อสุวรรณ
นางสุพัตรา สรอยน้ํา
นางสุพัตรา สะทาน
นางสุพัตรา สิงหพริ้ง
นางสุพัตรา สุจิตตธรรมคุณ
นางสุพัตรา สุชาติสุนทร
นางสุพัตรา แสนอุบล
นางสุพัตรา หลอวนาวรรณ
นางสุพัตรา หาญภักดีนิยม
นางสุพัตรา อุดม
นางสุพัตรา เอียดคง
นางสุพัทยา ศิลาแกว
นางสุพันธ จิตรชนะ
นางสุพานิช เหลาแชม
นางสุพานี ชุณหปราณ
นางสาวสุพาสน แสงสุรินทร
นางสุพิชชา ทะแพงพันธ
นางสุพิชชา พาณิชโชคชัย

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๕๔๗
๒๑๕๔๘
๒๑๕๔๙
๒๑๕๕๐
๒๑๕๕๑
๒๑๕๕๒
๒๑๕๕๓
๒๑๕๕๔
๒๑๕๕๕
๒๑๕๕๖
๒๑๕๕๗
๒๑๕๕๘
๒๑๕๕๙
๒๑๕๖๐
๒๑๕๖๑
๒๑๕๖๒
๒๑๕๖๓
๒๑๕๖๔
๒๑๕๖๕
๒๑๕๖๖
๒๑๕๖๗
๒๑๕๖๘
๒๑๕๖๙
๒๑๕๗๐
๒๑๕๗๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุพิชชา อินปญญา
นางสุพิชฌาย จริยากุลวงศ
นางสุพิชฌาย นวรัตนารมย
นางสาวสุพิชฌาย พูลผล
นางสุพิชฌาย เสาระโส
นางสุพิชญชญา จิตรลักษมีกานต
นางสุพิชญนันท ไชยพยันต
นางสุพิชญา บุญพบ
นางสุพิชญาภัค พรหมเกษ
นางสุพิชา เนตรวรนันท
นางสุพิชา เสริมศิริ
นางสุพิญญา นุมนาม
นางสุพิทยา แกวมณี
นางสาวสุพิทยา เตมียกะลิน
นางสุพิน จารุณี
นางสาวสุพิน ใจเย็น
นางสุพิน ชูรัตน
นางสุพิน ไชยนา
นางสุพิน ปวงศิริ
นางสุพิน วิวิจไชย
นางสุพิน เวียงทอง
นางสุพิน อภิวงคงาม
นางสุพิน อินทรงาม
นางสุพิน อินทะวงศ
นางสุพินนพักตร ขุนทวี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๕๗๒
๒๑๕๗๓
๒๑๕๗๔
๒๑๕๗๕
๒๑๕๗๖
๒๑๕๗๗
๒๑๕๗๘
๒๑๕๗๙
๒๑๕๘๐
๒๑๕๘๑
๒๑๕๘๒
๒๑๕๘๓
๒๑๕๘๔
๒๑๕๘๕
๒๑๕๘๖
๒๑๕๘๗
๒๑๕๘๘
๒๑๕๘๙
๒๑๕๙๐
๒๑๕๙๑
๒๑๕๙๒
๒๑๕๙๓
๒๑๕๙๔
๒๑๕๙๕
๒๑๕๙๖

นางสุพินิจ โรพันดุง
นางสุพิมพพร โยมคูเวียง
นางสุพิริยา ชูเกลี้ยง
นางสุพิศ กลิ่นบุปผา
นางสาวสุพิศ แกวบุญเรือง
นางสาวสุพิศ จักขุ
นางสุพิศ จันทรสุข
นางสุพิศ ทองมณี
นางสาวสุพิศ นนทแกว
นางสุพิศ บุญฤทธิ์
นางสุพิศ พงศวิทยารักษ
นางสุพิศ พลเกษตร
นางสาวสุพิศ พลพินิจ
นางสุพิศ รนขาว
นางสุพิศ ศรีเตชะ
นางสุพิศ อินทะสิทธิ์
นางสุพิศพรรณ ภาระพันธ
นางสุแพงศรี วิเศษวงษา
นางสาวสุไพรี กองมณี
นางสาวสุภกานต เขื่อนเกา
นางสุภณี แกววิจิตร
นางสาวสุภนิจ แผวพลสง
นางสาวสุภนิดา อุนวิเศษ
นางสุภมาศ สุขาภิรมย
นางสุภรณ นาถาดทอง

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๕๙๗
๒๑๕๙๘
๒๑๕๙๙
๒๑๖๐๐
๒๑๖๐๑
๒๑๖๐๒
๒๑๖๐๓
๒๑๖๐๔
๒๑๖๐๕
๒๑๖๐๖
๒๑๖๐๗
๒๑๖๐๘
๒๑๖๐๙
๒๑๖๑๐
๒๑๖๑๑
๒๑๖๑๒
๒๑๖๑๓
๒๑๖๑๔
๒๑๖๑๕
๒๑๖๑๖
๒๑๖๑๗
๒๑๖๑๘
๒๑๖๑๙
๒๑๖๒๐
๒๑๖๒๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุภรณ ผุดผอง
นางสุภรดา วรรณพันธุ
นางสุภริน บุญพั่ว
นางสุภรีย หอมสะอาด
นางสุภลักษณ คงทวี
นางสุภลักษณ มารยาท
นางสุภวรรณ บุญประเสริฐ
นางสุภวรรณ ไชยยงค
นางสุภักดิ์ ศรีวิไล
นางสุภักตรา ศิริยงค
นางสุภัค ขําเหม
นางสุภัค ฉ่ําชาง
นางสุภัค นิลแกว
นางสุภัค มุงเมือง
นางสาวสุภัค สนธิโพธิ์
นางสุภัค สาระสุข
นางสุภัคฐิตชาภัท บุญสูงเนิน
นางสุภัชชา ศิริวรรณ
นางสุภัท วงศศิริ
นางสุภัทชา บุญลา
นางสุภัทตรา เพลียหาญ
นางสุภัทธา ทองกันทา
นางสุภัทร คชวงศ
นางสุภัทรา ควรขุนทด
นางสาวสุภัทรา จันทรแจมใย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๖๒๒
๒๑๖๒๓
๒๑๖๒๔
๒๑๖๒๕
๒๑๖๒๖
๒๑๖๒๗
๒๑๖๒๘
๒๑๖๒๙
๒๑๖๓๐
๒๑๖๓๑
๒๑๖๓๒
๒๑๖๓๓
๒๑๖๓๔
๒๑๖๓๕
๒๑๖๓๖
๒๑๖๓๗
๒๑๖๓๘
๒๑๖๓๙
๒๑๖๔๐
๒๑๖๔๑
๒๑๖๔๒
๒๑๖๔๓
๒๑๖๔๔
๒๑๖๔๕
๒๑๖๔๖

นางสุภัทรา เจียรนันท
นางสุภัทรา ฉิมพลีสวรรค
นางสาวสุภัทรา ชูสาย
นางสุภัทรา พรหมทอง
นางสุภัทรา ภมร
นางสุภัทรา ภมร
นางสาวสุภัทรา มงคลเพ็ชร
นางสุภัทรา มโนสถาพร
นางสุภัทรา แมนยี
นางสุภัทรา วรกุล
นางสุภัทรา ศรีระวัตร
นางสาวสุภัทรา แสงวัฒน
นางสุภัทรา อินตะคํา
นางสาวสุภันทนา เจริญวัลย
นางสุภัสตรา อุทัยแพน
นางสุภัสรา ชัยสุริยะวิรัตน
นางสุภัสสร อุปลาบัติ
นางสุภัสสร เอกนก
นางสุภัสสรา ไชยรักษ
นางสุภา เกาะเตน
นางสุภา แกวบริสุทธิ์
นางสุภา จังศิริวัฒนา
นางสุภา แจมวิมล
นางสุภา ชูประพันธ
นางสุภา ธรรมดํารงจิต

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๖๔๗
๒๑๖๔๘
๒๑๖๔๙
๒๑๖๕๐
๒๑๖๕๑
๒๑๖๕๒
๒๑๖๕๓
๒๑๖๕๔
๒๑๖๕๕
๒๑๖๕๖
๒๑๖๕๗
๒๑๖๕๘
๒๑๖๕๙
๒๑๖๖๐
๒๑๖๖๑
๒๑๖๖๒
๒๑๖๖๓
๒๑๖๖๔
๒๑๖๖๕
๒๑๖๖๖
๒๑๖๖๗
๒๑๖๖๘
๒๑๖๖๙
๒๑๖๗๐
๒๑๖๗๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุภา นิลละออ
นางสุภา นุยพิน
นางสุภา บรมสุข
นางสุภา บํารุงเอื้อ
นางสาวสุภา บุญพา
นางสุภา บุญล้ําเลิศ
นางสุภา พนัดรัมย
นางสุภา พิชิตชลพันธุ
นางสุภา ฤทธา
นางสาวสุภา วรรณศิลป
นางสุภา อนันตศีล
นางสุภา เองฉวน
นางสุภาณี จันทรสกุนต
นางสุภาณี ชนะสงคราม
นางสุภาณี ทรัพยสมบัติ
นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ
นางสุภาณี เนื่องสิทธะ
นางสุภาณี ผาดี
นางสาวสุภาณี พงศพุทธชาติ
นางสาวสุภาณี พรหมเชษฐา
นางสุภาณี เพียเทพ
นางสุภาณี รักษาพันธุ
นางสุภาณี สรอยสังวาลย
นางสาวสุภาณี เสรีวงษ
นางสาวสุภาณี หมอเตะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๖๗๒
๒๑๖๗๓
๒๑๖๗๔
๒๑๖๗๕
๒๑๖๗๖
๒๑๖๗๗
๒๑๖๗๘
๒๑๖๗๙
๒๑๖๘๐
๒๑๖๘๑
๒๑๖๘๒
๒๑๖๘๓
๒๑๖๘๔
๒๑๖๘๕
๒๑๖๘๖
๒๑๖๘๗
๒๑๖๘๘
๒๑๖๘๙
๒๑๖๙๐
๒๑๖๙๑
๒๑๖๙๒
๒๑๖๙๓
๒๑๖๙๔
๒๑๖๙๕
๒๑๖๙๖

นางสุภาณี อาศนสุวรรณ
นางสาวสุภาณี อุตมัง
นางสุภาณีย นาคะประวิง
นางสุภาดา สโมสร
นางสุภาดี กัลจาก
นางสาวสุภานี บุญพรวงศ
นางสุภาพ คูเมือง
นางสุภาพ จันดี
นางสาวสุภาพ จุยนวน
นางสุภาพ ฉันทะธรรม
นางสุภาพ ทองจินดา
นางสาวสุภาพ นวลจันทร
นางสุภาพ นอยจันทร
นางสุภาพ นาดี
นางสุภาพ บิกซเลอร
นางสุภาพ บุญราชแขวง
นางสุภาพ บุญเอื้อ
นางสุภาพ พงคเจริญ
นางสุภาพ พรมทอง
นางสุภาพ พึ่มชัย
นางสุภาพ มุมดี
นางสุภาพ ยุรพันธ
นางสุภาพ รอดขํา
นางสุภาพ ลองหลง
นางสุภาพ สาระปญญา

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๖๙๗
๒๑๖๙๘
๒๑๖๙๙
๒๑๗๐๐
๒๑๗๐๑
๒๑๗๐๒
๒๑๗๐๓
๒๑๗๐๔
๒๑๗๐๕
๒๑๗๐๖
๒๑๗๐๗
๒๑๗๐๘
๒๑๗๐๙
๒๑๗๑๐
๒๑๗๑๑
๒๑๗๑๒
๒๑๗๑๓
๒๑๗๑๔
๒๑๗๑๕
๒๑๗๑๖
๒๑๗๑๗
๒๑๗๑๘
๒๑๗๑๙
๒๑๗๒๐
๒๑๗๒๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุภาพ สิงหแกว
นางสุภาพ สุทธิ
นางสาวสุภาพ เสือสะอาด
นางสุภาพ แสงทอง
นางสุภาพร กลิ่นจันทร
นางสุภาพร กาสี
นางสุภาพร แกวลอย
นางสุภาพร แกววิเชียร
นางสุภาพร ไกรเกตุ
นางสุภาพร ขันตี
นางสุภาพร ขําตรี
นางสุภาพร ขุนงามขํา
นางสุภาพร คํามงคล
นางสุภาพร จันทรปาน
นางสุภาพร จําเนียรกุล
นางสุภาพร จําปทอง
นางสุภาพร จิตรักษา
นางสาวสุภาพร แจงกระจาง
นางสุภาพร ชวยพยุง
นางสุภาพร เชาวมะเริง
นางสุภาพร ไชยสน
นางสุภาพร เซี่ยงใช
นางสุภาพร ฐิติธนานนท
นางสาวสุภาพร ดรโชติ
นางสุภาพร ดํานุน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๗๒๒
๒๑๗๒๓
๒๑๗๒๔
๒๑๗๒๕
๒๑๗๒๖
๒๑๗๒๗
๒๑๗๒๘
๒๑๗๒๙
๒๑๗๓๐
๒๑๗๓๑
๒๑๗๓๒
๒๑๗๓๓
๒๑๗๓๔
๒๑๗๓๕
๒๑๗๓๖
๒๑๗๓๗
๒๑๗๓๘
๒๑๗๓๙
๒๑๗๔๐
๒๑๗๔๑
๒๑๗๔๒
๒๑๗๔๓
๒๑๗๔๔
๒๑๗๔๕
๒๑๗๔๖

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุภาพร เดชาอภินันท
นางสุภาพร แดงกระจาง
นางสุภาพร ตุยไชย
นางสุภาพร ตูมหอม
นางสุภาพร ทสานนท
นางสุภาพร นอยแกว
นางสุภาพร เนียมกุล
นางสาวสุภาพร บานกลาง
นางสุภาพร บุญชวย
นางสาวสุภาพร บุพโต
นางสุภาพร พงษจํานงค
นางสุภาพร พระฉาย
นางสุภาพร พลอินทร
นางสุภาพร พวงสุมาลย
นางสาวสุภาพร พิสิฎฐพัฒนะ
นางสุภาพร เพ็งวงษ
นางสาวสุภาพร แพงกระโทก
นางสุภาพร ภูครองพลอย
นางสุภาพร มาเจริญ
นางสาวสุภาพร มาตรทอง
นางสุภาพร ยอแสง
นางสุภาพร เยี่ยมออน
นางสาวสุภาพร รดารงค
นางสุภาพร รักพนาสุวรรณ
นางสาวสุภาพร รัตนกุลวดีวงศ

๒๑๗๔๗
๒๑๗๔๘
๒๑๗๔๙
๒๑๗๕๐
๒๑๗๕๑
๒๑๗๕๒
๒๑๗๕๓
๒๑๗๕๔
๒๑๗๕๕
๒๑๗๕๖
๒๑๗๕๗
๒๑๗๕๘
๒๑๗๕๙
๒๑๗๖๐
๒๑๗๖๑
๒๑๗๖๒
๒๑๗๖๓
๒๑๗๖๔
๒๑๗๖๕
๒๑๗๖๖
๒๑๗๖๗
๒๑๗๖๘
๒๑๗๖๙
๒๑๗๗๐
๒๑๗๗๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุภาพร รัตนจิต
นางสุภาพร รัตนนอย
นางสุภาพร ลอยทอง
นางสุภาพร ละมัย
นางสาวสุภาพร ละอองวิจิตร
นางสุภาพร วงศชาลี
นางสาวสุภาพร วงศอุดมเลิศ
นางสุภาพร วงษไพบูลย
นางสุภาพร วันนิยม
นางสุภาพร ศรีจันทร
นางสาวสุภาพร ศิริบูรณ
นางสุภาพร สวัสดิเทพ
นางสุภาพร สายปญญา
นางสาวสุภาพร สิงหเดช
นางสุภาพร สุมาลุย
นางสุภาพร เสมียนคิด
นางสุภาพร แสงรัมย
นางสุภาพร หลักคํา
นางสุภาพร เหลาวนิชชานนท
นางสุภาพร แหลมแกว
นางสุภาพร อวนสาเล
นางสุภาพร ออนจินดา
นางสาวสุภาพร อาคะราช
นางสาวสุภาพร อินบุญนะ
นางสุภาพรรณ เฉิดโฉม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๗๗๒
๒๑๗๗๓
๒๑๗๗๔
๒๑๗๗๕
๒๑๗๗๖
๒๑๗๗๗
๒๑๗๗๘
๒๑๗๗๙
๒๑๗๘๐
๒๑๗๘๑
๒๑๗๘๒
๒๑๗๘๓
๒๑๗๘๔
๒๑๗๘๕
๒๑๗๘๖
๒๑๗๘๗
๒๑๗๘๘
๒๑๗๘๙
๒๑๗๙๐
๒๑๗๙๑
๒๑๗๙๒
๒๑๗๙๓
๒๑๗๙๔
๒๑๗๙๕
๒๑๗๙๖

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุภาพรรณ ชินโคตร
นางสุภาพรรณ ชูกลิ่น
นางสุภาพรรณ ไชยามาตย
นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ
นางสุภาพรรณ พรหมปญญา
นางสุภาพรรณ สวางกุล
นางสุภาพรรณ สิงขรอาจ
นางสุภาพรรณ แสงวงศ
นางสุภาพัธจิรา คูณวิทยาวรรณ
นางสุภาพันธ แกวคงคา
นางสุภาพันธ โทณผลิน
นางสุภาพันธุ โชติกลาง
นางสาวสุภาพันธุ พันธุธรรม
นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ
นางสุภาภร บุณยะเกียรติ
นางสาวสุภาภรณ แกวยม
นางสาวสุภาภรณ จิระศิริโชติ
นางสาวสุภาภรณ จุลดําเนินธรรม
นางสาวสุภาภรณ ชื่นตา
นางสาวสุภาภรณ ชูหนู
นางสุภาภรณ ไชยนาเคนทร
นางสุภาภรณ ดงเรืองศรี
นางสุภาภรณ ทองถวิล
นางสุภาภรณ ทุมสงคราม
นางสุภาภรณ เทพชารี

๒๑๗๙๗
๒๑๗๙๘
๒๑๗๙๙
๒๑๘๐๐
๒๑๘๐๑
๒๑๘๐๒
๒๑๘๐๓
๒๑๘๐๔
๒๑๘๐๕
๒๑๘๐๖
๒๑๘๐๗
๒๑๘๐๘
๒๑๘๐๙
๒๑๘๑๐
๒๑๘๑๑
๒๑๘๑๒
๒๑๘๑๓
๒๑๘๑๔
๒๑๘๑๕
๒๑๘๑๖
๒๑๘๑๗
๒๑๘๑๘
๒๑๘๑๙
๒๑๘๒๐
๒๑๘๒๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุภาภรณ โทนันต
นางสุภาภรณ บุญชัย
นางสุภาภรณ ปาลวัฒน
นางสุภาภรณ ปวธัญญา
นางสาวสุภาภรณ พงษพรต
นางสุภาภรณ พรหมแกว
นางสุภาภรณ พันธวิไล
นางสุภาภรณ โพธินาม
นางสุภาภรณ ภูกองชนะ
นางสุภาภรณ ภูดินทราย
นางสุภาภรณ ภูระหงษ
นางสุภาภรณ ภูอุม
นางสุภาภรณ มนิระพงศ
นางสุภาภรณ ยาพรหม
นางสุภาภรณ รัตนภักดี
นางสุภาภรณ ศรีนวลจันทร
นางสุภาภรณ ศรีวารีรัตน
นางสุภาภรณ ศิริฟองนุกูล
นางสุภาภรณ สันธนะวิทย
นางสุภาภรณ สิงหโตแกว
นางสาวสุภาภรณ เสาวคนธ
นางสุภาภรณ โสภาพงษ
นางสาวสุภาภรณ หวาเกตุ
นางสุภาภัค สมศักดิ์
นางสุภาภัค อภัยจิตต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๘๒๒
๒๑๘๒๓
๒๑๘๒๔
๒๑๘๒๕
๒๑๘๒๖
๒๑๘๒๗
๒๑๘๒๘
๒๑๘๒๙
๒๑๘๓๐
๒๑๘๓๑
๒๑๘๓๒
๒๑๘๓๓
๒๑๘๓๔
๒๑๘๓๕
๒๑๘๓๖
๒๑๘๓๗
๒๑๘๓๘
๒๑๘๓๙
๒๑๘๔๐
๒๑๘๔๑
๒๑๘๔๒
๒๑๘๔๓
๒๑๘๔๔
๒๑๘๔๕
๒๑๘๔๖

นางสุภาภัทร คําวงษ
นางสาวสุภารัตน ชโนทาหรณ
นางสุภารัตน ไตรเมศ
นางสุภารัตน ทองหลอ
นางสาวสุภารัตน ธนสัตยา
นางสาวสุภารัตน นาคอาย
นางสุภารัตน ปานนี้
นางสุภารัตน วังพฤกษ
นางสุภารัตน สิทธิรัตนพงศ
นางสุภารัตน อัฐประจง
นางสาวสุภารี โสดาทิพย
นางสุภาวฎี สนพิทักษ
นางสุภาวดี เกตุมาตย
นางสุภาวดี แกวกับทอง
นางสุภาวดี ชาวดง
นางสุภาวดี เชิดทอง
นางสุภาวดี แชมบริรักษ
นางสุภาวดี ไชยชวย
นางสุภาวดี ไชยโย
นางสาวสุภาวดี ดรชัย
นางสุภาวดี ดวงจันทร
นางสาวสุภาวดี ตันติวัฒนากร
นางสุภาวดี ทวีบุตร
นางสุภาวดี นาคพริก
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๘๔๗
๒๑๘๔๘
๒๑๘๔๙
๒๑๘๕๐
๒๑๘๕๑
๒๑๘๕๒
๒๑๘๕๓
๒๑๘๕๔
๒๑๘๕๕
๒๑๘๕๖
๒๑๘๕๗
๒๑๘๕๘
๒๑๘๕๙
๒๑๘๖๐
๒๑๘๖๑
๒๑๘๖๒
๒๑๘๖๓
๒๑๘๖๔
๒๑๘๖๕
๒๑๘๖๖
๒๑๘๖๗
๒๑๘๖๘
๒๑๘๖๙
๒๑๘๗๐
๒๑๘๗๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุภาวดี นิ่มพยา
นางสุภาวดี บัวผสม
นางสุภาวดี บุตรดา
นางสุภาวดี ประมูลศิลป
นางสุภาวดี ปกคม
นางสุภาวดี ผลภาค
นางสุภาวดี ฝายบุญ
นางสาวสุภาวดี พงษโพธิ์
นางสุภาวดี พงษอุดทา
นางสุภาวดี พันธแซง
นางสาวสุภาวดี พึ่งรุง
นางสุภาวดี เพงพินิจ
นางสุภาวดี เพชรหลอ
นางสุภาวดี เมืองประเสริฐ
นางสุภาวดี ยาวไธสง
นางสุภาวดี ยาวิชัย
นางสุภาวดี รัตนสรอย
นางสุภาวดี ฤกษหราย
นางสุภาวดี ลายขวะ
นางสุภาวดี วงศดิษฐสกุล
นางสาวสุภาวดี วงศพรหมศรี
นางสุภาวดี วณัชวงศ
นางสุภาวดี วสุวัต
นางสุภาวดี วิลัยศร
นางสุภาวดี ศรีทําบุญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๘๗๒
๒๑๘๗๓
๒๑๘๗๔
๒๑๘๗๕
๒๑๘๗๖
๒๑๘๗๗
๒๑๘๗๘
๒๑๘๗๙
๒๑๘๘๐
๒๑๘๘๑
๒๑๘๘๒
๒๑๘๘๓
๒๑๘๘๔
๒๑๘๘๕
๒๑๘๘๖
๒๑๘๘๗
๒๑๘๘๘
๒๑๘๘๙
๒๑๘๙๐
๒๑๘๙๑
๒๑๘๙๒
๒๑๘๙๓
๒๑๘๙๔
๒๑๘๙๕
๒๑๘๙๖

นางสาวสุภาวดี ศรีบุรี
นางสุภาวดี ศรีสวาง
นางสุภาวดี สมาคม
นางสุภาวดี สระทองขาว
นางสุภาวดี สวางจิตร
นางสุภาวดี สัตยซื่อ
นางสาวสุภาวดี สิงหมหาไชย
นางสุภาวดี สุดสุข
นางสุภาวดี สุทธิสา
นางสุภาวดี สุภศักดิพัฒน
นางสุภาวดี เสระทอง
นางสุภาวดี แสงศรี
นางสุภาวดี หงษา
นางสุภาวดี หัดที
นางสุภาวดี อินทรเกษตร
นางสุภาวรรณ ไชยเพ็ชร
นางสุภาวรรณ สรอยนาค
นางสุภาวรรณ สิทธิชัย
นางสาวสุภาวรรณ สุกแกว
นางสุภาวรรณ พิศดาร
นางสาวสุภาวัลย ชุมโคกมล
นางสุภาวิณี ไชยเอนก
นางสุภาวิตา บุตรกฤตติกุล
นางสุภาวินี อุนขจร
นางสุภาษร ปรัชญนาวิน

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๘๙๗
๒๑๘๙๘
๒๑๘๙๙
๒๑๙๐๐
๒๑๙๐๑
๒๑๙๐๒
๒๑๙๐๓
๒๑๙๐๔
๒๑๙๐๕
๒๑๙๐๖
๒๑๙๐๗
๒๑๙๐๘
๒๑๙๐๙
๒๑๙๑๐
๒๑๙๑๑
๒๑๙๑๒
๒๑๙๑๓
๒๑๙๑๔
๒๑๙๑๕
๒๑๙๑๖
๒๑๙๑๗
๒๑๙๑๘
๒๑๙๑๙
๒๑๙๒๐
๒๑๙๒๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุภาสินี งามธุระ
นางสาวสุภาสินี นามธิราช
นางสุภิชา แกวยอด
นางสาวสุภิญญา ถาพรผาด
นางสุภิญญา นนทะวงษ
นางสุภิญญา พลศักดิ์ซาย
นางสาวสุภิญญา รูขาย
นางสาวสุภิญญา วิโรทัยสกุล
นางสุภิญญา ศรีสุวรรณ
นางสุภิญญา อดุลยอารยะรังษี
นางสุภิดา วิไลลักษณ
นางสุภีร เปลื้องทุกข
นางสุภูษณี พรมกัลยา
นางสุมณฑกาญจน ดวงตาดํา
นางสุมณฑา โชคชยสุนทร
นางสาวสุมณฑา ปาคําดี
นางสุมน ไชยเสนีย
นางสุมนฑา เจียมสงวน
นางสาวสุมนา คูนาคํา
นางสาวสุมนา ทองนุย
นางสุมนา ศุภประเสริฐ
นางสุมนา สาวงคตุย
นางสุมนา เสงี่ยมศักดิ์
นางสุมล เกตุแกว
นางสุมล คงนคร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๙๒๒
๒๑๙๒๓
๒๑๙๒๔
๒๑๙๒๕
๒๑๙๒๖
๒๑๙๒๗
๒๑๙๒๘
๒๑๙๒๙
๒๑๙๓๐
๒๑๙๓๑
๒๑๙๓๒
๒๑๙๓๓
๒๑๙๓๔
๒๑๙๓๕
๒๑๙๓๖
๒๑๙๓๗
๒๑๙๓๘
๒๑๙๓๙
๒๑๙๔๐
๒๑๙๔๑
๒๑๙๔๒
๒๑๙๔๓
๒๑๙๔๔
๒๑๙๔๕
๒๑๙๔๖

นางสุมลฑา จํานงค
นางสุมลฑา วงศทองเจริญ
นางสุมลพรรณ ศรีลําดวน
นางสุมลมาลย เอติรัตนะ
นางสาวสุมลมาศ ปนงา
นางสาวสุมะนา สุภัทรขจร
นางสาวสุมัญญา พวงเขียว
นางสุมันตา พุมประทีป
นางสาวสุมา หยังหลัง
นางสุมานา พาโนมัย
นางสุมามาลย โสดา
นางสุมารินทร ธนะสัมบัน
นางสุมารินทร สงวนวงษ
นางสุมารี สวาคฆพรรณ
นางสุมารีย สุวรรณโคตร
นางสุมาลัย ศรีใส
นางสุมาลัย ศุภดล
นางสุมาลา ดําเนตร
นางสาวสุมาลี กลั่นการนา
นางสุมาลี กลีบทอง
นางสุมาลี กองเกิด
นางสุมาลี กาบุตร
นางสาวสุมาลี กาฬสุวรรณ
นางสุมาลี เกลียวขาว
นางสุมาลี โกพัฒนตา

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๙๔๗
๒๑๙๔๘
๒๑๙๔๙
๒๑๙๕๐
๒๑๙๕๑
๒๑๙๕๒
๒๑๙๕๓
๒๑๙๕๔
๒๑๙๕๕
๒๑๙๕๖
๒๑๙๕๗
๒๑๙๕๘
๒๑๙๕๙
๒๑๙๖๐
๒๑๙๖๑
๒๑๙๖๒
๒๑๙๖๓
๒๑๙๖๔
๒๑๙๖๕
๒๑๙๖๖
๒๑๙๖๗
๒๑๙๖๘
๒๑๙๖๙
๒๑๙๗๐
๒๑๙๗๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุมาลี โคตรลา
นางสุมาลี ใจรังกา
นางสุมาลี ชนะดี
นางสุมาลี ไชยสุระ
นางสุมาลี ดํารงพันธุ
นางสาวสุมาลี เด็ดแกว
นางสุมาลี ถามั่งมี
นางสุมาลี ทองเมือง
นางสุมาลี ทองสวัสดิ์
นางสุมาลี เทียมทัด
นางสาวสุมาลี นวมทอง
นางสาวสุมาลี นามพรม
นางสาวสุมาลี บัวพรวน
นางสุมาลี บัวศรี
นางสุมาลี บุญมาหลา
นางสุมาลี บุญมี
นางสุมาลี บุญมี
นางสุมาลี บุญวิเศษ
นางสาวสุมาลี ปะระจะ
นางสุมาลี ผดุงญาณ
นางสุมาลี ผสมทอง
นางสาวสุมาลี ผาเจริญ
นางสุมาลี พวงสําราญ
นางสุมาลี พุมบานเย็น
นางสุมาลี เพียรแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๙๗๒
๒๑๙๗๓
๒๑๙๗๔
๒๑๙๗๕
๒๑๙๗๖
๒๑๙๗๗
๒๑๙๗๘
๒๑๙๗๙
๒๑๙๘๐
๒๑๙๘๑
๒๑๙๘๒
๒๑๙๘๓
๒๑๙๘๔
๒๑๙๘๕
๒๑๙๘๖
๒๑๙๘๗
๒๑๙๘๘
๒๑๙๘๙
๒๑๙๙๐
๒๑๙๙๑
๒๑๙๙๒
๒๑๙๙๓
๒๑๙๙๔
๒๑๙๙๕
๒๑๙๙๖

นางสุมาลี แพงงา
นางสุมาลี รักษาทรัพย
นางสุมาลี รักษามั่น
นางสุมาลี รามฤทธิ์
นางสุมาลี แรทอง
นางสุมาลี วิเชียรวัฒน
นางสุมาลี ศรีบุรินทร
นางสุมาลี ศรีสวัสดิ์
นางสุมาลี สาธุพันธ
นางสุมาลี สินสุข
นางสุมาลี สุธีกุล
นางสุมาลี สุริยะ
นางสุมาลี แสงแกว
นางสุมาลี โสดจําปา
นางสาวสุมาลี หลิมเฮงฮะ
นางสุมาลี อนันตกูล
นางสุมาลี ออนตา
นางสุมาลี อินตะ
นางสุมิตรดา สาระขันธ
นางสุมิตรา คงสืบ
นางสุมิตรา จิตตศรัทธา
นางสุมิตรา ฐานทนดี
นางสุมิตรา ดาเอี่ยม
นางสาวสุมิตรา ทะนาฤทธิ์
นางสาวสุมิตรา ธรรมมะ

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๙๙๗
๒๑๙๙๘
๒๑๙๙๙
๒๒๐๐๐
๒๒๐๐๑
๒๒๐๐๒
๒๒๐๐๓
๒๒๐๐๔
๒๒๐๐๕
๒๒๐๐๖
๒๒๐๐๗
๒๒๐๐๘
๒๒๐๐๙
๒๒๐๑๐
๒๒๐๑๑
๒๒๐๑๒
๒๒๐๑๓
๒๒๐๑๔
๒๒๐๑๕
๒๒๐๑๖
๒๒๐๑๗
๒๒๐๑๘
๒๒๐๑๙
๒๒๐๒๐
๒๒๐๒๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุมิตรา นกรอด
นางสุมิตรา บุญเงิน
นางสุมิตรา พรมมี
นางสุมิตรา โพธิ์ปลัด
นางสาวสุมิตรา รัตนโรจน
นางสาวสุมิตรา วงษา
นางสุมิตรา อุปพงษ
นางสุมีนา ทับเนียม
นางสุเมธี จันทรเพ็ง
นางสุไม จุลแกว
นางสุรกาญจน บุญกาวิน
นางสุรกิจ พรมยศ
นางสุรจรรยา ละชั่ว
นางสุรจิตร บัวเพชร
นางสุรชา เชาววรากร
นางสุรชา บุรุษศรี
นางสุรชา ไวยสุนา
นางสาวสุรณาต เพ็ชรภูเขียว
นางสุรดา ไชยสงคราม
นางสุรพา ออนศรีแกว
นางสุรภา พิมพหานาม
นางสาวสุรภา เพิ่มพูล
นางสาวสุรภี เกื้อเสง
นางสุรภี เด็นจิ
นางสาวสุรวดี พุทธา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๐๒๒
๒๒๐๒๓
๒๒๐๒๔
๒๒๐๒๕
๒๒๐๒๖
๒๒๐๒๗
๒๒๐๒๘
๒๒๐๒๙
๒๒๐๓๐
๒๒๐๓๑
๒๒๐๓๒
๒๒๐๓๓
๒๒๐๓๔
๒๒๐๓๕
๒๒๐๓๖
๒๒๐๓๗
๒๒๐๓๘
๒๒๐๓๙
๒๒๐๔๐
๒๒๐๔๑
๒๒๐๔๒
๒๒๐๔๓
๒๒๐๔๔
๒๒๐๔๕
๒๒๐๔๖

นางสุระณี สีพิมพ
นางสุระภา จันทรศรีสุคต
นางสุรัชฎา กองนาค
นางสาวสุรัชนี ชนะชัยสุวรรณ
นางสุรัต บัวชื่น
นางสาวสุรัตน แววจันทร
นางสุรัตน สินประสาธน
นางสุรัตน อวิรุทธพาณิชย
นางสาวสุรัตนวะดี อัคราช
นางสุรัตนา ผันเงิน
นางสุรัตนา มะปะเข
นางสุรัส คูณภาค
นางสุรัสวดี กลางประพันธ
นางสุรัสวดี ไชยมงคล
นางสุรางค เฉลยญาณ
นางสุรางค ชาติวงศ
นางสุรางค ซายสนาม
นางสาวสุรางค รมหิรัญ
นางสุรางค วงษคําอุด
นางสุรางค วังคาม
นางสุรางค สามทอง
นางสุรางค สายชมภู
นางสุรางคณา พนิตพงศา
นางสุรางครัตน คงสําคัญ
นางสุรางครัตน ปอมสุวรรณ

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๐๔๗
๒๒๐๔๘
๒๒๐๔๙
๒๒๐๕๐
๒๒๐๕๑
๒๒๐๕๒
๒๒๐๕๓
๒๒๐๕๔
๒๒๐๕๕
๒๒๐๕๖
๒๒๐๕๗
๒๒๐๕๘
๒๒๐๕๙
๒๒๐๖๐
๒๒๐๖๑
๒๒๐๖๒
๒๒๐๖๓
๒๒๐๖๔
๒๒๐๖๕
๒๒๐๖๖
๒๒๐๖๗
๒๒๐๖๘
๒๒๐๖๙
๒๒๐๗๐
๒๒๐๗๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุรางครัตน ศูนยจันทร
นางสุรางครัตน สิงหมา
นางสุรางรัตน จันทรเต็ม
นางสุราตรี พันธเพชรกุล
นางสาวสุรารักษ นาเจริญ
นางสาวสุรารักษ สวนปลิก
นางสาวสุรินญา ไกรนุกูล
นางสุรินทร โสภาพันธ
นางสุรินทร เชิดฉาย
นางสุรินทร ธรรมเที่ยง
นางสุรินทร โพธิ์สําราญ
นางสุรินทร ภักดิ์วิไลเกียรติ
นางสุรินทร มีบางซื่อ
นางสุรินทรพร มีหินกอง
นางสุรินธร พันแพง
นางสุริพร กิติโยธี
นางสุริพร วงศประสิทธิ์
นางสุริยะ สืบพงษ
นางสุริยา กลาคง
นางสาวสุริยา ทองเหวียง
นางสุริยา นิ่มปลื้ม
นางสุริยา ศรีชมภู
นางสาวสุริยาพร ชาคริตานันท
นางสุริยาพร หอมจันทร
นางสาวสุริยาภรณ ชัฏพลชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๐๗๒
๒๒๐๗๓
๒๒๐๗๔
๒๒๐๗๕
๒๒๐๗๖
๒๒๐๗๗
๒๒๐๗๘
๒๒๐๗๙
๒๒๐๘๐
๒๒๐๘๑
๒๒๐๘๒
๒๒๐๘๓
๒๒๐๘๔
๒๒๐๘๕
๒๒๐๘๖
๒๒๐๘๗
๒๒๐๘๘
๒๒๐๘๙
๒๒๐๙๐
๒๒๐๙๑
๒๒๐๙๒
๒๒๐๙๓
๒๒๐๙๔
๒๒๐๙๕
๒๒๐๙๖

นางสุริลักษณ ขวัญใจธนกุล
นางสุริวรรณ เทพนะ
นางสุริสา กาญจนเกตุ
นางสุริสา ทองเพชร
นางสาวสุริสา ผูกพันธ
นางสุรีพร กลั่นเกิด
นางสุรีพร ทองนุน
นางสาวสุรีพร บุญรอด
นางสุรีพร ปลองประภา
นางสุรีพร พลอยมา
นางสุรีพร แพไธสง
นางสาวสุรีพร มวงพันธ
นางสุรีพร แสงกรุง
นางสุรีพรรณ เหรียญทอง
นางสุรีย แกวดวง
นางสาวสุรีย แกวสุข
นางสาวสุรีย คํามี
นางสาวสุรีย ดาวอุดม
นางสุรีย ดิเรกโชติพงษ
นางสุรีย ทับทิมศรี
นางสุรีย ทินกระโทก
นางสุรีย ธนาประเสริฐสุข
นางสุรีย บํารุงญาติ
นางสุรีย ปญญา
นางสาวสุรีย เปลี่ยนเดชา

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๐๙๗
๒๒๐๙๘
๒๒๐๙๙
๒๒๑๐๐
๒๒๑๐๑
๒๒๑๐๒
๒๒๑๐๓
๒๒๑๐๔
๒๒๑๐๕
๒๒๑๐๖
๒๒๑๐๗
๒๒๑๐๘
๒๒๑๐๙
๒๒๑๑๐
๒๒๑๑๑
๒๒๑๑๒
๒๒๑๑๓
๒๒๑๑๔
๒๒๑๑๕
๒๒๑๑๖
๒๒๑๑๗
๒๒๑๑๘
๒๒๑๑๙
๒๒๑๒๐
๒๒๑๒๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุรีย สกุลทองดี
นางสาวสุรีย สิงหเจริญ
นางสาวสุรีย สุธาสิโนบล
นางสุรีย หงษสุวรรณ
นางสุรีย อินภู
นางสุรีย อุตสม
นางสุรียดา แกวอาจ
นางสุรียธัญนิจ ใหมเขียว
นางสาวสุรียพร ดวงชัยยา
นางสุรียพร ทองแดง
นางสุรียพร ทับทิม
นางสุรียพร ผงษา
วาที่รอยตรีหญิง สุรียพร เย็นสนิท
นางสุรียพร ศูนยคลาย
นางสุรียพร สารีแกว
นางสาวสุรียพร สืบฤกษ
นางสาวสุรียพร อุดปน
นางสุรียรัตน นนทตุลา
นางสาวสุรียรัตน พัฒนเธียร
นางสุรียรัตน รมลําดวน
นางสุรียรัตน สงเสริมภักดี
นางสุรียรัตน สาลีงาม
นางสุรียาพร ทองสูบ
นางสุรีรัตน เกื้อหนุน
นางสุรีรัตน เจริญศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๑๒๒
๒๒๑๒๓
๒๒๑๒๔
๒๒๑๒๕
๒๒๑๒๖
๒๒๑๒๗
๒๒๑๒๘
๒๒๑๒๙
๒๒๑๓๐
๒๒๑๓๑
๒๒๑๓๒
๒๒๑๓๓
๒๒๑๓๔
๒๒๑๓๕
๒๒๑๓๖
๒๒๑๓๗
๒๒๑๓๘
๒๒๑๓๙
๒๒๑๔๐
๒๒๑๔๑
๒๒๑๔๒
๒๒๑๔๓
๒๒๑๔๔
๒๒๑๔๕
๒๒๑๔๖

นางสุรีรัตน ชวยชู
นางสุรีรัตน ไชยยศ
นางสุรีรัตน นวลนางแยม
นางสุรีรัตน บุญเพชร
นางสุรีรัตน บุดดี
นางสุรีรัตน พุทธวิโร
นางสุรีรัตน มาลัย
นางสาวสุรีรัตน ยิ่งยงชัย
นางสาวสุรีรัตน รอดแผวพาล
นางสุรีรัตน วารีนิล
นางสุรีรัตน ศรีระวัตร
นางสุรีรัตน ศักดิ์วิจารณ
นางสุรีรัตน สกุลทองดี
นางสุรีรัตน สถิตยพงษ
นางสุรีรัตน สิงหคาร
นางสาวสุรีรัตน อ่ําเชื้อ
นางสุรีวรรณ ชื่นตา
นางสุไรหยา หลีสันมะหมัด
นางสุฤทัย พึ่งโพธิ์
นางสุลักขณา โกศัลวิตร
นางสุลักขณา ชวนรัมย
นางสุลักษณ บุดดาลี
นางสาวสุลักษณ สุขแกว
นางสุลักษณา ราตรีพฤกษ
นางสาวสุลัดดา จูกระโทก

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๑๔๗
๒๒๑๔๘
๒๒๑๔๙
๒๒๑๕๐
๒๒๑๕๑
๒๒๑๕๒
๒๒๑๕๓
๒๒๑๕๔
๒๒๑๕๕
๒๒๑๕๖
๒๒๑๕๗
๒๒๑๕๘
๒๒๑๕๙
๒๒๑๖๐
๒๒๑๖๑
๒๒๑๖๒
๒๒๑๖๓
๒๒๑๖๔
๒๒๑๖๕
๒๒๑๖๖
๒๒๑๖๗
๒๒๑๖๘
๒๒๑๖๙
๒๒๑๗๐
๒๒๑๗๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุลาลีวัลย ใหมเจริญ
นางสาวสุลาวรรณ ไสยเกิด
นางสุลาวัลย จันทรแสง
นางสาวสุลีมาศ อยูมา
นางสุวคนธ ศรีวิไล
นางสาวสุวจี ภูหนองโอง
นางสุวณี ไตรสุวรรณ
นางสุวณี สุวรรณพัฒน
นางสุวณีย แปนประดิษฐ
นางสุวณีย สิทธิบุตร
นางสุวดา คําสด
นางสาวสุวดี สมจริง
นางสุวดี สารแสน
นางสุวดี อนทอง
นางสุวนีย ถึงดี
นางสุวนีย วงศภาคํา
นางสุวพร บุญสุทธิ์
นางสุวพร เปยหลอ
นางสุวพร รัตนชมภู
นางสุวพัชร แสงอรุณ
นางสาวสุวพัชร เริ่มภักตร
นางสุวพิชญ ปนเมือง
นางสุวพิญธ ชมชื่น
นางสุวพิน หนอแกว
นางสุวเพ็ญ วุฒิมานพ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๑๗๒
๒๒๑๗๓
๒๒๑๗๔
๒๒๑๗๕
๒๒๑๗๖
๒๒๑๗๗
๒๒๑๗๘
๒๒๑๗๙
๒๒๑๘๐
๒๒๑๘๑
๒๒๑๘๒
๒๒๑๘๓
๒๒๑๘๔
๒๒๑๘๕
๒๒๑๘๖
๒๒๑๘๗
๒๒๑๘๘
๒๒๑๘๙
๒๒๑๙๐
๒๒๑๙๑
๒๒๑๙๒
๒๒๑๙๓
๒๒๑๙๔
๒๒๑๙๕
๒๒๑๙๖

นางสุวภร คําเสน
นางสุวภัทร กั้วมาลา
นางสุวภัทร จิตรเพง
นางสุวภัทร ปนธุ
นางสุวภัทร พฤฒิสาร
นางสุวภัทร สุพลจิตร
นางสุวภา เกษหอม
นางสุวภา คชแกว
นางสุวภา เหมภัทรสุวรรณ
นางสุวภาพ หวังศรี
นางสุวภาพร เชาวอารีย
นางสุวภีร อินทรใจเอื้อ
นางสุวมาศ ไชยบูรณ
นางสุวรรณ กุลทนาวงษ
นางสาวสุวรรณ คํามูล
นางสุวรรณ นิลทองหลาง
นางสุวรรณ ลองลม
นางสาวสุวรรณ สกุลนิติโรจน
นางสุวรรณ สะลีมา
นางสุวรรณ หอมเมือง
นางสาวสุวรรณ อรรถจินดา
นางสาวสุวรรณ ทองมา
นางสุวรรณ บัวทอง
นางสุวรรณจิตร ฤทธิศาสตร
นางสุวรรณรัตน กอนภูธร

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๑๙๗
๒๒๑๙๘
๒๒๑๙๙
๒๒๒๐๐
๒๒๒๐๑
๒๒๒๐๒
๒๒๒๐๓
๒๒๒๐๔
๒๒๒๐๕
๒๒๒๐๖
๒๒๒๐๗
๒๒๒๐๘
๒๒๒๐๙
๒๒๒๑๐
๒๒๒๑๑
๒๒๒๑๒
๒๒๒๑๓
๒๒๒๑๔
๒๒๒๑๕
๒๒๒๑๖
๒๒๒๑๗
๒๒๒๑๘
๒๒๒๑๙
๒๒๒๒๐
๒๒๒๒๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุวรรณรัตน ใจเจริญ
นางสุวรรณรัตน ทุมทอง
นางสุวรรณรัตน เล็กบรรจง
นางสุวรรณรัตน ศิริพันทะ
นางสุวรรณรัตน สีลาพา
นางสุวรรณศรี กลาใจ
นางสุวรรณศรี จีรวิทย
นางสุวรรณสาขา อุทัยกรณ
นางสาวสุวรรณา แกวศรีงาม
นางสาวสุวรรณา คํามณี
นางสาวสุวรรณา จูเอี่ยม
นางสาวสุวรรณา ชีวิตโสภณ
นางสาวสุวรรณา แดงสวัสดิ์
นางสุวรรณา ติจันทึก
นางสุวรรณา ธรรมิกบวร
นางสุวรรณา นาคพันธ
นางสุวรรณา นึกความหลัง
นางสุวรรณา บวบขม
นางสุวรรณา ประคองใจ
นางสุวรรณา ประเสริฐศักดิ์
นางสาวสุวรรณา ปนแกว
นางสุวรรณา พันขัน
นางสุวรรณา พูมพิจ
นางสุวรรณา ภมรพิบูลย
นางสุวรรณา ภูทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๒๒๒
๒๒๒๒๓
๒๒๒๒๔
๒๒๒๒๕
๒๒๒๒๖
๒๒๒๒๗
๒๒๒๒๘
๒๒๒๒๙
๒๒๒๓๐
๒๒๒๓๑
๒๒๒๓๒
๒๒๒๓๓
๒๒๒๓๔
๒๒๒๓๕
๒๒๒๓๖
๒๒๒๓๗
๒๒๒๓๘
๒๒๒๓๙
๒๒๒๔๐
๒๒๒๔๑
๒๒๒๔๒
๒๒๒๔๓
๒๒๒๔๔
๒๒๒๔๕
๒๒๒๔๖

นางสุวรรณา มูลเมือง
นางสุวรรณา รัตนศรี
นางสุวรรณา รีฮุง
นางสุวรรณา วงศนาค
นางสุวรรณา วุฒา
นางสุวรรณา สุริรมย
นางสุวรรณา แสนเสนยา
นางสุวรรณา หรสิทธิ์
นางสุวรรณา อยูเชื้อ
นางสุวรรณา อักษรศิลป
นางสุวรรณาพร บาลโสง
นางสาวสุวรรณาวดี มูลทรัพย
นางสุวรรณี กระจาย
นางสุวรรณี กุลนา
นางสุวรรณี เกาทัณฑทอง
นางสุวรรณี เงินบํารุง
นางสาวสุวรรณี จําปา
นางสุวรรณี จิตธรรมมา
นางสุวรรณี ชีวศุภกร
นางสุวรรณี โตหมื่นไวย
นางสุวรรณี บุญเจริญ
นางสุวรรณี บุญธุโสภณ
นางสุวรรณี ใบพิมูล
นางสุวรรณี พจนไพเราะ
นางสุวรรณี พูลเขตรกรม

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๒๔๗
๒๒๒๔๘
๒๒๒๔๙
๒๒๒๕๐
๒๒๒๕๑
๒๒๒๕๒
๒๒๒๕๓
๒๒๒๕๔
๒๒๒๕๕
๒๒๒๕๖
๒๒๒๕๗
๒๒๒๕๘
๒๒๒๕๙
๒๒๒๖๐
๒๒๒๖๑
๒๒๒๖๒
๒๒๒๖๓
๒๒๒๖๔
๒๒๒๖๕
๒๒๒๖๖
๒๒๒๖๗
๒๒๒๖๘
๒๒๒๖๙
๒๒๒๗๐
๒๒๒๗๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุวรรณี ภาษาไทย
นางสุวรรณี มานะเอม
นางสุวรรณี แยมศิริ
นางสาวสุวรรณี วิริยะกมลพันธ
นางสุวรรณี เวธิตะ
นางสาวสุวรรณี สกุลประเสริฐศรี
นางสุวรรณี สมที
นางสุวรรณี สุขนิรันดร
นางสุวรรณี สุวรรณ
นางสาวสุวรรธนี กมลมาลย
นางสุวรัชต วัชรสุทธิพงศ
นางสุวรัชต หงษทอง
นางสุวรา อุทโท
นางสุวรินทร ฉิมสุด
นางสุวรี ไพรสณฑ
นางสุวรีย ขอพิมาย
นางสุวลักษณ กาลพันธ
นางสุวลักษณ มงคลวิสุทธิ์
นางสุวลี นิรมานสกุลพงศ
นางสุวลี ประเสริฐ
นางสุวะลี เจริญสุข
นางสุวัจนา คําชํานิ
นางสุวัจนา เพชรานันท
นางสุวัจนา เล็กอาราม
นางสุวัฒจณา กะลําพัก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๒๗๒
๒๒๒๗๓
๒๒๒๗๔
๒๒๒๗๕
๒๒๒๗๖
๒๒๒๗๗
๒๒๒๗๘
๒๒๒๗๙
๒๒๒๘๐
๒๒๒๘๑
๒๒๒๘๒
๒๒๒๘๓
๒๒๒๘๔
๒๒๒๘๕
๒๒๒๘๖
๒๒๒๘๗
๒๒๒๘๘
๒๒๒๘๙
๒๒๒๙๐
๒๒๒๙๑
๒๒๒๙๒
๒๒๒๙๓
๒๒๒๙๔
๒๒๒๙๕
๒๒๒๙๖

นางสุวัฒนา ทองพัด
นางสุวัฒนา นามวิเศษ
นางสุวัฒนา สนั่นไทย
นางสุวัฒนา สุพันธนา
นางสุวันลา มวงรัตน
นางสุวัลรีย เขียวอัมพร
นางสุวาฐินี ไชยกาล
นางสุวาณี จันทรสองแสง
นางสุวารี จรเขตต
นางสุวารี จํานงคศาสตร
นางสุวารี ชมภูพฤกษ
นางสุวารี เพ็ญศรี
นางสาวสุวารี เลาะเดรุส
นางสุวาลี ติวทอง
นางสาวสุวาลี ลีลาวานิชกิจ
นางสุวิกร แกวมา
นางสุวิกาญจนสิริ พิจอมบุตร
นางสุวิชชา ตรีอินทร
นางสาวสุวิชชา ปาละนิตย
นางสาวสุวิภา ตั้งกอสกุล
นางสุวิภา นามดุง
นางสุวิมล กลายเจริญ
นางสุวิมล กาแกว
นางสุวิมล กาญจนพุฒิโสภณ
นางสุวิมล คําเฮือง

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๒๙๗
๒๒๒๙๘
๒๒๒๙๙
๒๒๓๐๐
๒๒๓๐๑
๒๒๓๐๒
๒๒๓๐๓
๒๒๓๐๔
๒๒๓๐๕
๒๒๓๐๖
๒๒๓๐๗
๒๒๓๐๘
๒๒๓๐๙
๒๒๓๑๐
๒๒๓๑๑
๒๒๓๑๒
๒๒๓๑๓
๒๒๓๑๔
๒๒๓๑๕
๒๒๓๑๖
๒๒๓๑๗
๒๒๓๑๘
๒๒๓๑๙
๒๒๓๒๐
๒๒๓๒๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุวิมล จันทรรัตน
นางสุวิมล จันทราศรี
นางสุวิมล จิตเที่ยง
นางสุวิมล ใจขํา
นางสุวิมล เชื้อเหลาวานิช
นางสุวิมล แนบสนิท
นางสุวิมล บัวบาน
นางสุวิมล บุญธรรม
นางสุวิมล ปลื้มสําราญ
นางสุวิมล พวงพันธ
นางสุวิมล พันธุแสง
นางสุวิมล พิชัยรัตน
นางสุวิมล โพสาวัง
นางสาวสุวิมล โมฮําหมัด
นางสุวิมล ยงไสว
นางสาวสุวิมล ยีหมัดอาหลี
นางสุวิมล ระวงศ
นางสุวิมล ลุนมาตร
นางสุวิมล สิงหโตทอง
นางสาวสุวิมล สุขผดุง
นางสาวสุวิมล สุจินพรัหม
นางสุวิไล จันทรสนอง
นางสุวิไล ศรนิล
นางสาวสุวีรยา สิริลาภ
นางสุหทัย โพธิ์ศิริกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๓๒๒
๒๒๓๒๓
๒๒๓๒๔
๒๒๓๒๕
๒๒๓๒๖
๒๒๓๒๗
๒๒๓๒๘
๒๒๓๒๙
๒๒๓๓๐
๒๒๓๓๑
๒๒๓๓๒
๒๒๓๓๓
๒๒๓๓๔
๒๒๓๓๕
๒๒๓๓๖
๒๒๓๓๗
๒๒๓๓๘
๒๒๓๓๙
๒๒๓๔๐
๒๒๓๔๑
๒๒๓๔๒
๒๒๓๔๓
๒๒๓๔๔
๒๒๓๔๕
๒๒๓๔๖

นางสาวสุอัญชัญ ชัยชนะ
นางสาวสุอารี พูลวงษ
นางสูทิพย มะสุวรรณ
นางเสงี่ยม ขวัญเมือง
นางเสงี่ยม ลือสะทาน
นางเสถียร ไกรณรงค
นางเสนหา พลโสภา
นางเสนาะ วรดิเรก
นางเสนาะ ศรแกว
นางสาวเสนิด ศิริชมภู
นางเสมอ แสงวิลัย
นางเสมอจิตต ศรีนอก
นางเสริมวลี เวทมาหะ
นางเสริมศรี แกวตาทิพย
นางเสริมศรี คณฑา
นางเสริมศรี วุฒิเนตร
นางเสริมสิริ แดงนวล
นางเสริมสุข โพธิพันธุ
นางเสวย ศรีตะเขต
นางเสวย สิงโตสี
นางสาวเสอิ้น แกนทอง
นางเสาดะ หีมโตะเตะ
นางเสาวกุล คลายนุน
นางเสาวคนธ ชุมยางสิม
นางสาวเสาวคนธ ชูศรี

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๓๔๗
๒๒๓๔๘
๒๒๓๔๙
๒๒๓๕๐
๒๒๓๕๑
๒๒๓๕๒
๒๒๓๕๓
๒๒๓๕๔
๒๒๓๕๕
๒๒๓๕๖
๒๒๓๕๗
๒๒๓๕๘
๒๒๓๕๙
๒๒๓๖๐
๒๒๓๖๑
๒๒๓๖๒
๒๒๓๖๓
๒๒๓๖๔
๒๒๓๖๕
๒๒๓๖๖
๒๒๓๖๗
๒๒๓๖๘
๒๒๓๖๙
๒๒๓๗๐
๒๒๓๗๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเสาวคนธ ทองคํา
นางเสาวคนธ เลยยุทธ
นางเสาวคนธ วงศคีรี
นางเสาวคนธ วิสุทธิแพทย
นางเสาวคนธ สอนปญญา
นางเสาวจี เสารสุข
นางเสาวณิชย ณ ถลาง
นางเสาวณิต ไวศยะ
นางเสาวณิต ศรีไพศาลเจริญ
นางเสาวณี เขื่อนพิมพ
นางสาวเสาวณี เจริญศิลป
นางสาวเสาวณี ตั้งตระกูล
นางเสาวณี บอศิลป
นางสาวเสาวณี พุมทอง
นางเสาวณีย ขาวเหลือง
นางเสาวณีย บํารุงเมือง
นางเสาวณีย ประกอบชัยชนะ
นางเสาวณีย พวงทอง
นางเสาวณีย วงศาโรจน
นางสาวเสาวณีย ศรีอรุณ
นางเสาวณีย ศีติสาร
นางเสาวณีย สมบูรณศิโรรัตน
นางสาวเสาวณีย สมสุขทวีกูล
นางเสาวณีย สุวรรณเวลา
นางเสาวณีย อรุณแจง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๓๗๒
๒๒๓๗๓
๒๒๓๗๔
๒๒๓๗๕
๒๒๓๗๖
๒๒๓๗๗
๒๒๓๗๘
๒๒๓๗๙
๒๒๓๘๐
๒๒๓๘๑
๒๒๓๘๒
๒๒๓๘๓
๒๒๓๘๔
๒๒๓๘๕
๒๒๓๘๖
๒๒๓๘๗
๒๒๓๘๘
๒๒๓๘๙
๒๒๓๙๐
๒๒๓๙๑
๒๒๓๙๒
๒๒๓๙๓
๒๒๓๙๔
๒๒๓๙๕
๒๒๓๙๖

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางเสาวดี จงเห็นจิตต
นางสาวเสาวนา จันทรศรี
นางเสาวนิต ชวยนุกูล
นางเสาวนิต ยอดกระโหม
นางสาวเสาวนิตย ทวีสันทนีนุกูล
นางเสาวนิศ โพธิ์นอก
นางเสาวนี ชัยทอง
นางเสาวนี วงษปอม
นางเสาวนีย กาลวงค
นางเสาวนีย แกดสันเทียะ
นางเสาวนีย คลาดโรค
นางสาวเสาวนีย คุณเวียน
นางเสาวนีย จันทรมล
นางสาวเสาวนีย เชื้อทอง
นางเสาวนีย ธนะโสภา
นางเสาวนีย บุญยอด
นางเสาวนีย เปาอยูสุข
นางเสาวนีย พินทอง
นางสาวเสาวนีย เพ็ชรนาดี
นางเสาวนีย ภาณุสุวัฒน
นางสาวเสาวนีย สงวนทรัพย
นางเสาวนีย สวยลี
นางเสาวนีย สินธุภูมิ
นางเสาวนีย สีหนาท
นางสาวเสาวนีย สุขทนารักษ

๒๒๓๙๗
๒๒๓๙๘
๒๒๓๙๙
๒๒๔๐๐
๒๒๔๐๑
๒๒๔๐๒
๒๒๔๐๓
๒๒๔๐๔
๒๒๔๐๕
๒๒๔๐๖
๒๒๔๐๗
๒๒๔๐๘
๒๒๔๐๙
๒๒๔๑๐
๒๒๔๑๑
๒๒๔๑๒
๒๒๔๑๓
๒๒๔๑๔
๒๒๔๑๕
๒๒๔๑๖
๒๒๔๑๗
๒๒๔๑๘
๒๒๔๑๙
๒๒๔๒๐
๒๒๔๒๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเสาวนีย สุขารมย
นางเสาวนีย แสงชมภู
นางเสาวนีย แสงหงษ
นางเสาวนีย โสภา
นางเสาวนีย หมอแพทย
นางเสาวนีย หุงเมือง
นางสาวเสาวนีย อุตมา
นางสาวเสาวพิศ อุนพันธ
นางเสาวภา แกวมณีศรี
นางเสาวภา ชนะหาญ
นางเสาวภา ชวยจันทร
นางเสาวภา ชวยเล็ก
นางเสาวภา ชุมมะ
นางเสาวภา ทองมี
นางเสาวภา ทองระยา
นางเสาวภา ทองสม
นางเสาวภา บูรณเจริญกิจ
นางสาวเสาวภา ประพันธ
นางเสาวภา พิชัย
นางเสาวภา พูลเพิ่ม
นางเสาวภา รอบรู
นางเสาวภา ศรีมั่นคงธรรม
นางเสาวภา สงคประเสริฐ
นางเสาวภา สมาพงค
นางเสาวภา เอกศิริ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๔๒๒
๒๒๔๒๓
๒๒๔๒๔
๒๒๔๒๕
๒๒๔๒๖
๒๒๔๒๗
๒๒๔๒๘
๒๒๔๒๙
๒๒๔๓๐
๒๒๔๓๑
๒๒๔๓๒
๒๒๔๓๓
๒๒๔๓๔
๒๒๔๓๕
๒๒๔๓๖
๒๒๔๓๗
๒๒๔๓๘
๒๒๔๓๙
๒๒๔๔๐
๒๒๔๔๑
๒๒๔๔๒
๒๒๔๔๓
๒๒๔๔๔
๒๒๔๔๕
๒๒๔๔๖

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเสาวภาคย ชางสาน
นางเสาวภาคย เวียงวิเศษ
นางเสาวภาคย สิงหประสาทพร
นางสาวเสาวภาคย สุระวงค
นางเสาวภาพัชร ภูประภาดิลก
นางเสาวรจนี จันทวงค
นางเสาวรส บุพรรณ
นางเสาวรส แสงสุรจันทรกุล
นางเสาวรักษ ชุนสนิท
นางเสาวรัตน จันทรเพ็ชร
นางสาวเสาวรัตน วัฒนพันธ
นางเสาวรี พรหมกรรณ
นางเสาวลักษณ กมลปลื้ม
นางเสาวลักษณ เกตุสุวรรณ
นางเสาวลักษณ เกตุเสม
นางเสาวลักษณ แกวตา
นางเสาวลักษณ คงทน
นางเสาวลักษณ โคตรลามแขก
นางเสาวลักษณ จริตงาม
นางเสาวลักษณ จันทร
นางเสาวลักษณ จันทรแดง
นางสาวเสาวลักษณ ฉลาดเชิงคา
นางเสาวลักษณ ชนะกุล
นางเสาวลักษณ ชาบาง
นางสาวเสาวลักษณ ญาณสมบัติ

๒๒๔๔๗
๒๒๔๔๘
๒๒๔๔๙
๒๒๔๕๐
๒๒๔๕๑
๒๒๔๕๒
๒๒๔๕๓
๒๒๔๕๔
๒๒๔๕๕
๒๒๔๕๖
๒๒๔๕๗
๒๒๔๕๘
๒๒๔๕๙
๒๒๔๖๐
๒๒๔๖๑
๒๒๔๖๒
๒๒๔๖๓
๒๒๔๖๔
๒๒๔๖๕
๒๒๔๖๖
๒๒๔๖๗
๒๒๔๖๘
๒๒๔๖๙
๒๒๔๗๐
๒๒๔๗๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเสาวลักษณ ตุยแกว
นางเสาวลักษณ เทพวารินทร
นางเสาวลักษณ ธงศรี
นางเสาวลักษณ นรวรรณ
นางเสาวลักษณ นาโตนด
นางเสาวลักษณ ปานเอี่ยม
นางเสาวลักษณ แผลงฤทธิ์
นางเสาวลักษณ พูลสวัสดิ์
นางเสาวลักษณ มณีสวางวงศ
นางเสาวลักษณ มั่นรอด
นางเสาวลักษณ รัตนชูวงศ
นางเสาวลักษณ รัตนอรุณ
นางเสาวลักษณ ศรีมาลา
นางเสาวลักษณ ศุภกิจอนันต
นางเสาวลักษณ สวัสดิโกมล
นางเสาวลักษณ สวัสดี
นางเสาวลักษณ สหวงคจินดา
นางเสาวลักษณ เหมะสุทธินันท
นางแสงจันทร โกละกะ
นางแสงจันทร ขอดเมชัย
นางแสงจันทร คันธภูมิ
นางสาวแสงจันทร เตชะ
นางสาวแสงจันทร บุญยะมินทร
นางแสงจันทร บุญวรรณ
นางแสงจันทร ยุพิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๔๗๒
๒๒๔๗๓
๒๒๔๗๔
๒๒๔๗๕
๒๒๔๗๖
๒๒๔๗๗
๒๒๔๗๘
๒๒๔๗๙
๒๒๔๘๐
๒๒๔๘๑
๒๒๔๘๒
๒๒๔๘๓
๒๒๔๘๔
๒๒๔๘๕
๒๒๔๘๖
๒๒๔๘๗
๒๒๔๘๘
๒๒๔๘๙
๒๒๔๙๐
๒๒๔๙๑
๒๒๔๙๒
๒๒๔๙๓
๒๒๔๙๔
๒๒๔๙๕
๒๒๔๙๖

นางแสงจันทร แยมมี
นางสาวแสงจันทร ศรเผือก
นางแสงจันทร สรรพเลิศ
นางแสงจันทร สิทธิพิสัย
นางแสงจันทร สุขเนาว
นางสาวแสงใจ เจียมวัฒนพงศ
นางสาวแสงดา เนื่องพืช
นางแสงดาว ศรีชมเชย
นางแสงดาว สุภารีย
นางสาวแสงเดือน กองยอด
นางแสงเดือน เกิดสดับ
นางแสงเดือน เข็มนาค
นางแสงเดือน ชินไธสง
นางแสงเดือน ชูมิ่ง
นางสาวแสงเดือน เชดนอก
นางแสงเดือน ไทยถานันดร
นางสาวแสงเดือน บกนอย
นางแสงเดือน มวงทอง
นางแสงเดือน วงศจินดา
นางแสงเดือน ศรีธร
นางแสงเดือน สั่งสอน
นางสาวแสงเดือน สันธิ
นางแสงเดือน สุขรมย
นางแสงเดือน เสือวงษ
นางแสงเทียน กําทรัพย

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๔๙๗
๒๒๔๙๘
๒๒๔๙๙
๒๒๕๐๐
๒๒๕๐๑
๒๒๕๐๒
๒๒๕๐๓
๒๒๕๐๔
๒๒๕๐๕
๒๒๕๐๖
๒๒๕๐๗
๒๒๕๐๘
๒๒๕๐๙
๒๒๕๑๐
๒๒๕๑๑
๒๒๕๑๒
๒๒๕๑๓
๒๒๕๑๔
๒๒๕๑๕
๒๒๕๑๖
๒๒๕๑๗
๒๒๕๑๘
๒๒๕๑๙
๒๒๕๒๐
๒๒๕๒๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางแสงเทียน โกศัย
นางแสงเทียน พวงสุดรัก
นางแสงเทียน ฤทธิ์นอก
นางสาวแสงนภา นาคทองมี
นางสาวแสงนภา ผูกไมตรี
นางแสงนวล ไกลถิ่น
นางแสงพลอย อุตสาห
นางสาวแสงพิศ แพทยเพียร
นางสาวแสงมณี มั่นจิ๋ว
นางแสงระพี สุวรรณกูฏ
นางแสงระวี ประจวบวัน
นางแสงระวี เพชรยังคง
นางสาวแสงระวี มีสัตย
นางสาวแสงหลา คําหมั้น
นางแสงอรุณ ตรีกลาง
นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน
นางแสงอรุณ เปยมงาม
นางแสงอรุณ พันโท
นางสาวแสงอรุณ พุมพวง
นางแสงอรุณ ยอดแตง
นางแสงอรุณ สงาชาติ
นางแสงอรุณ หีบจินดา
นางแสงอรุณ อัมพรัตน
นางแสงอุษา แสนสวย
นางสาวแสเราะ ดามันดะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๕๒๒
๒๒๕๒๓
๒๒๕๒๔
๒๒๕๒๕
๒๒๕๒๖
๒๒๕๒๗
๒๒๕๒๘
๒๒๕๒๙
๒๒๕๓๐
๒๒๕๓๑
๒๒๕๓๒
๒๒๕๓๓
๒๒๕๓๔
๒๒๕๓๕
๒๒๕๓๖
๒๒๕๓๗
๒๒๕๓๘
๒๒๕๓๙
๒๒๕๔๐
๒๒๕๔๑
๒๒๕๔๒
๒๒๕๔๓
๒๒๕๔๔
๒๒๕๔๕
๒๒๕๔๖

นางโสจิรัตน พบขุนทด
นางโสดา ทิพยสุบรรณ
นางสาวโสน พิมพมานะกิจ
นางโสพร วุฒิระวัฒน
นางโสพิณ เดชยิ่ง
นางโสพิน กาญจนาพงศ
นางโสพิน แกวคํา
นางสาวโสพิน พุทธิมา
นางโสพิศ แกวทรัพย
นางโสพิศ ศุภคุณกิตติ
นางโสภณ มาศเมฆ
นางสาวโสภณวัฒน วัฒนกูล
นางสาวโสภณา นาคเกษม
นางโสภณิศร เสือพิณ
นางโสภรณ หนอสกูล
นางโสภา กัณฑสังข
นางโสภา กุศลชู
นางสาวโสภา แกวไฟ
นางโสภา คงเมือง
นางสาวโสภา คําสีสังข
นางโสภา จันทรเทพย
นางโสภา จันทะสาร
นางสาวโสภา ดอนตุมไพร
นางโสภา เดชภักดี
นางโสภา ทองทิพย

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๕๔๗
๒๒๕๔๘
๒๒๕๔๙
๒๒๕๕๐
๒๒๕๕๑
๒๒๕๕๒
๒๒๕๕๓
๒๒๕๕๔
๒๒๕๕๕
๒๒๕๕๖
๒๒๕๕๗
๒๒๕๕๘
๒๒๕๕๙
๒๒๕๖๐
๒๒๕๖๑
๒๒๕๖๒
๒๒๕๖๓
๒๒๕๖๔
๒๒๕๖๕
๒๒๕๖๖
๒๒๕๖๗
๒๒๕๖๘
๒๒๕๖๙
๒๒๕๗๐
๒๒๕๗๑

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวโสภา ทองใบ
นางสาวโสภา ทองประเสริฐ
นางโสภา ทุมพา
นางโสภา ธิวงค
นางสาวโสภา ธุมา
นางโสภา นันตะ
นางโสภา นาคแกว
นางสาวโสภา บุญคง
นางโสภา บุญลอม
นางโสภา ปองมา
นางสาวโสภา พรหมสวัสดิ์
นางโสภา พะนิรัมย
นางสาวโสภา พันกาแด
นางโสภา พิเชฐโสภณ
นางโสภา เพชรสวัสดิ์
นางโสภา มณีจอม
นางโสภา มีคําทอง
นางโสภา แมนชัยภูมิ
นางโสภา โยวะผุย
นางโสภา ลอจิตร
นางโสภา วงษคํา
นางโสภา วาณิชสุวรรณ
นางโสภา ศรีทอง
นางสาวโสภา ศรีพนม
นางสาวโสภา สกุลสันติธรรม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๕๗๒
๒๒๕๗๓
๒๒๕๗๔
๒๒๕๗๕
๒๒๕๗๖
๒๒๕๗๗
๒๒๕๗๘
๒๒๕๗๙
๒๒๕๘๐
๒๒๕๘๑
๒๒๕๘๒
๒๒๕๘๓
๒๒๕๘๔
๒๒๕๘๕
๒๒๕๘๖
๒๒๕๘๗
๒๒๕๘๘
๒๒๕๘๙
๒๒๕๙๐
๒๒๕๙๑
๒๒๕๙๒
๒๒๕๙๓
๒๒๕๙๔
๒๒๕๙๕

หนา ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางโสภา สารศรี
นางโสภา อุดมพิทยาคม
นางโสภานนท สาราลักษณ
นางสาวโสภาพร ณ สุวรรณ
นางสาวโสภาพร มงคลเคหา
นางโสภาพร เสนียโสตร
นางโสภาพรรณ เขตรสาลี
นางสาวโสภาพรรณ ทะนานแกว
นางสาวโสภาพรรณ
อักฌราศิวะโรจน
นางโสภาภรณ นิตยาวงศ
นางโสภาภรณ วรรณวงศ
นางโสภิญญา ดารา
นางโสภิณ รัตนวิจิตร
นางโสภิดา เชิดชน
นางสาวโสภิดา เพชรสุวรรณ
นางสาวโสภิดา รัตนแกว
นางโสภิดา หันชะนา
นางโสภิต เกิดผล
นางสาวโสภิต จิรัญดร
นางโสภิต ติ๊บกันเงิน
นางสาวโสภิต ทองดัง
นางโสภิต ปนตาดง
นางโสภิตา ไชยชอฟา
นางโสภี คําชูสังข

๒๒๕๙๖
๒๒๕๙๗
๒๒๕๙๘
๒๒๕๙๙
๒๒๖๐๐
๒๒๖๐๑
๒๒๖๐๒
๒๒๖๐๓
๒๒๖๐๔
๒๒๖๐๕
๒๒๖๐๖
๒๒๖๐๗
๒๒๖๐๘
๒๒๖๐๙
๒๒๖๑๐
๒๒๖๑๑
๒๒๖๑๒
๒๒๖๑๓
๒๒๖๑๔
๒๒๖๑๕
๒๒๖๑๖
๒๒๖๑๗
๒๒๖๑๘
๒๒๖๑๙
๒๒๖๒๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางโสภี เณรแขก
นางโสภี บุญศิลป
นางสาวโสภี เปยจันทึก
นางโสภี พุดจะโปะ
นางโสภี โพธิ์เตี้ยเทียม
นางโสภี ไลสาม
นางสาวโสมพนา สมพงศ
นางสาวโสมสุดา พันกาแด
นางโสมอุษา สุขศิริศักดิ์
นางโสรยา จันทํา
นางโสรยา ดาแม
นางโสรยา เดนนิรันดร
นางโสรส พุทธรักษา
นางโสริญา เอียดจุย
นางไสว ชาติแพงตา
นางไสว สกุลสัมพันธศรี
นางไสว สุวรรณโณ
นางหงษ ศรีคํา
นางหญิงไทย นาราช
นางหทัยกาญจน จาเมือง
นางหทัยชนก ขวัญขํา
นางหทัยทัต บุพพะเนติ
นางหทัยทิพย แกวแสนตอ
นางสาวหทัยทิพย ดํานิล
นางหทัยทิพย ทอนฮามแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๖๒๑
๒๒๖๒๒
๒๒๖๒๓
๒๒๖๒๔
๒๒๖๒๕
๒๒๖๒๖
๒๒๖๒๗
๒๒๖๒๘
๒๒๖๒๙
๒๒๖๓๐
๒๒๖๓๑
๒๒๖๓๒
๒๒๖๓๓
๒๒๖๓๔
๒๒๖๓๕
๒๒๖๓๖
๒๒๖๓๗
๒๒๖๓๘
๒๒๖๓๙
๒๒๖๔๐
๒๒๖๔๑
๒๒๖๔๒
๒๒๖๔๓
๒๒๖๔๔
๒๒๖๔๕

นางหทัยทิพย สุมมาตย
นางหทัยภัทร โถวรุงเรือง
นางหทัยรัก อังกาบศรี
นางหทัยรัตน จตุรภัทรวงศ
นางหทัยรัตน ชัยจันทร
นางหทัยรัตน เปยสุวรรณ
นางหทัยรัตน ภูงามจิตร
นางหทัยรัตน ศศิวรกานต
นางหทัยรัตน ศักดิ์ชัชวาล
นางหทัยรัตน สีมารัตนกูล
นางหทัยรัตน สุริยเลิศ
นางหนิมาริยะ นิแมเราะ
นางหนึ่งนรี จิระกิตตกานตกุล
นางสาวหนึ่งนุช กาฬภักดี
นางหนึ่งนุช พันธุสด
นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา
นางสาวหนึ่งฤทัย เที่ยงแท
นางหนึ่งฤทัย สุวรรณะ
นางหนูกลั่น ศรีสวัสดิ์
นางหนูจันทร วรรณฤทธิ์
นางหนูทิพย เลิศนันทกิจ
นางหนูทิพย ไวไธสง
นางหนูปอง บุญประคอง
นางหนูพัด เศษฐา
นางหนูพิน ธรรมนิยม

หนา ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๖๔๖
๒๒๖๔๗
๒๒๖๔๘
๒๒๖๔๙
๒๒๖๕๐
๒๒๖๕๑
๒๒๖๕๒
๒๒๖๕๓
๒๒๖๕๔
๒๒๖๕๕
๒๒๖๕๖
๒๒๖๕๗
๒๒๖๕๘
๒๒๖๕๙
๒๒๖๖๐
๒๒๖๖๑
๒๒๖๖๒
๒๒๖๖๓
๒๒๖๖๔
๒๒๖๖๕
๒๒๖๖๖
๒๒๖๖๗
๒๒๖๖๘
๒๒๖๖๙
๒๒๖๗๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางหนูพิน พรหนองแสน
นางหนูเล็ก รักอาชา
นางหนูสิน ศรลอม
นางหยกศญา นันสะอาง
นางหยาดชล เพชรลูก
นางหรรษา กิณเรศ
นางหรรษา สมอุดร
นางหฤทัย เพลากรณ
นางหฤทัย สามารถ
นางสาวหฤทัยรัตน เมืองนุย
นางหลาน เสนสุนทรชัย
นางหวันสะหระ สวางนิพันธ
นางหอเดียะ มาราสา
นางหอมจันทร ทรเทพ
นางหอมจันทร มนตรีดิลก
นางหอมหวล สังฆพัฒน
นางหัชยา บุตรวัน
นางหัฏฐณิษา ถือโชค
นางหัทยา ขวดทอง
นางหัทยา นุกอง
นางหัทยา ใยแจม
นางหัทยา สงวนพงษ
นางหัสสา กาหล่ํา
นางหัสหมะ มุเส็มสะเดา
นางหาซียะ ฮะนิง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๖๗๑
๒๒๖๗๒
๒๒๖๗๓
๒๒๖๗๔
๒๒๖๗๕
๒๒๖๗๖
๒๒๖๗๗
๒๒๖๗๘
๒๒๖๗๙
๒๒๖๘๐
๒๒๖๘๑
๒๒๖๘๒
๒๒๖๘๓
๒๒๖๘๔
๒๒๖๘๕
๒๒๖๘๖
๒๒๖๘๗
๒๒๖๘๘
๒๒๖๘๙
๒๒๖๙๐
๒๒๖๙๑
๒๒๖๙๒
๒๒๖๙๓
๒๒๖๙๔
๒๒๖๙๕

นางเหมวรรณ เจริญศรี
นางเหมี่ยววดี ทองคําดี
นางเหมือนจันทร พันธเลิศ
นางสาวเหมือนจันทร สุขเทา
นางเหรียญทอง รังสิยารมณ
นางเหล็กใน สุขจันทร
นางแหลมทอง ชินรัตน
นางสาวฬสสุมาลี เชื้อนาค
นางสาวอชิรญา ธรรมชัย
นางอชิรญาณ เมืองมูล
นางอโณฌา บุญโสภา
นางอโณทัย เจตนสดุ
นางอโณทัย ฤกษประกอบ
นางอดิศร วงคเมฆ
นางอดิศร เหมืองทอง
นางอติกา ทิพยตําแย
นางอติตาภรณ จันทะรส
นางอติภา บัวแกว
นางสาวอทิตยา ศรีนอย
นางอทิตยา ศรีวิรัตน
นางอทิตยารัศมิ์ ทองเหี่ยง
นางอธิญาสินี อุดมสิทธิ์หิรัญ
นางอธิป สิลาเวียง
นางอธิษฐาน คงหนู
นางอธิษฐาน เชื้อโพน

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๖๙๖
๒๒๖๙๗
๒๒๖๙๘
๒๒๖๙๙
๒๒๗๐๐
๒๒๗๐๑
๒๒๗๐๒
๒๒๗๐๓
๒๒๗๐๔
๒๒๗๐๕
๒๒๗๐๖
๒๒๗๐๗
๒๒๗๐๘
๒๒๗๐๙
๒๒๗๑๐
๒๒๗๑๑
๒๒๗๑๒
๒๒๗๑๓
๒๒๗๑๔
๒๒๗๑๕
๒๒๗๑๖
๒๒๗๑๗
๒๒๗๑๘
๒๒๗๑๙
๒๒๗๒๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอธิษฐาน เรียงศรีเจริญพร
นางอนง วิปุลากร
นางอนงค คงทน
นางอนงค เครือวัลย
นางอนงค จันทรเขียว
นางอนงค จุยตาย
นางสาวอนงค ชางแกว
นางอนงค ไชยเสนา
นางอนงค ญาณสวาง
นางอนงค ทองเนียม
นางสาวอนงค ทองสกูล
นางอนงค เที่ยงตรง
นางสาวอนงค นวมนวม
นางอนงค บุดดี
นางอนงค บูรณะเรข
นางอนงค ปานคง
นางอนงค ปานเพชร
นางอนงค ผมทอง
นางอนงค พลขันธ
นางอนงค พิลาลัย
นางอนงค มณีรัตน
นางอนงค มะสัน
นางอนงค มีไพบูลยสกุล
นางอนงค รวมครบุรี
นางอนงค รอดละมาย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๗๒๑
๒๒๗๒๒
๒๒๗๒๓
๒๒๗๒๔
๒๒๗๒๕
๒๒๗๒๖
๒๒๗๒๗
๒๒๗๒๘
๒๒๗๒๙
๒๒๗๓๐
๒๒๗๓๑
๒๒๗๓๒
๒๒๗๓๓
๒๒๗๓๔
๒๒๗๓๕
๒๒๗๓๖
๒๒๗๓๗
๒๒๗๓๘
๒๒๗๓๙
๒๒๗๔๐
๒๒๗๔๑
๒๒๗๔๒
๒๒๗๔๓
๒๒๗๔๔
๒๒๗๔๕

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอนงค ลิมานุวัฒน
นางอนงค สมนอก
นางอนงค สารสิทธิธรรม
นางอนงค สิทธิวายุพัฒน
นางอนงค สิทธิสาร
นางสาวอนงค สิริคุณาลัย
นางสาวอนงค สุวรรณธนู
นางอนงค สุวรรณรัตน
นางอนงค แสงสุวรรณ
นางสาวอนงค อมรรัตนเศรษฐ
นางอนงค อินทโชติ
นางอนงคทรัพย วงศชาลี
นางสาวอนงคนาฎ ครุณรัมย
นางอนงคนาฎ ยุวะเวช
นางสาวอนงคนาฏ บุญแกววรรณ
นางอนงคนาฏ พันธุมณี
นางสาวอนงคนาถ เคนโพธิ์
นางอนงคพร โคตรพัฒน
นางอนงครักษ พรมบุตร
นางอนงคลักษณ มั่นนุช
นางอนงคลักษณ วงชารี
นางสาวอนงคศรี กุณา
นางอนัญญา แกวพินิจ
นางอนัญญา ทัดไทย
นางสาวอนัญญา นวาวัตน

๒๒๗๔๖
๒๒๗๔๗
๒๒๗๔๘
๒๒๗๔๙
๒๒๗๕๐
๒๒๗๕๑
๒๒๗๕๒
๒๒๗๕๓
๒๒๗๕๔
๒๒๗๕๕
๒๒๗๕๖
๒๒๗๕๗
๒๒๗๕๘
๒๒๗๕๙
๒๒๗๖๐
๒๒๗๖๑
๒๒๗๖๒
๒๒๗๖๓
๒๒๗๖๔
๒๒๗๖๕
๒๒๗๖๖
๒๒๗๖๗
๒๒๗๖๘
๒๒๗๖๙
๒๒๗๗๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอนัญญา บุญอินทร
นางอนัญญา ศรีภิรมย
นางอนัญญา สุขไกร
นางอนัญญา แสงทอง
นางอนัญญา แสนยะ
นางอนัญญา แหยมอุบล
นางอนัญญาภรณ ลําตน
นางอนัญพร นาคคํา
นางสาวอนัญยา ภักดีศรี
นางอนัตนงค เถื่อนโทสาร
นางอนัทธิภา นอยวัฒนา
นางอนันดา ไชยกุล
นางสาวอนันตญาญ เหลาสมบัติ
นางอนันตพร สาวิยะ
นางอนันตยา พงศไพฑูรย
นางสาวอนิดา นงคเยาว
นางอนินทิตา สวัสดิ์พงษ
นางอนุกูล เวือมประโคน
นางสาวอนุช มนตรี
นางอนุช มั่งมี
นางอนุชธิดา ชูชื่น
นางอนุชนันท ไทยกรรณ
นางอนุชิดา ลากูล
นางอนุตรา หนูนุย
นางอนุทิน ใจการ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๗๗๑
๒๒๗๗๒
๒๒๗๗๓
๒๒๗๗๔
๒๒๗๗๕
๒๒๗๗๖
๒๒๗๗๗
๒๒๗๗๘
๒๒๗๗๙
๒๒๗๘๐
๒๒๗๘๑
๒๒๗๘๒
๒๒๗๘๓
๒๒๗๘๔
๒๒๗๘๕
๒๒๗๘๖
๒๒๗๘๗
๒๒๗๘๘
๒๒๗๘๙
๒๒๗๙๐
๒๒๗๙๑
๒๒๗๙๒
๒๒๗๙๓
๒๒๗๙๔
๒๒๗๙๕

นางอนุธิดา ดุลนีย
นางอนุธิดา บุญแสน
นางอนุธิดา ผลสมหวัง
นางสาวอนุธิตา ปวงแกว
นางอนุธิตา พรหมดี
นางอนุนาถ ชื่นจิตร
นางอนุรักษ บุญแจม
นางอนุรักษ สมัครเขตรการ
นางอนุรักษ สาระสิทธิ์
นางอนุรักษ ออนเฉวียง
นางสาวอนุลักษณ มาแจง
นางอนุษา ศิลปวิศาล
นางอนุสรา วงศอุทาร
นางสาวอนุสรา หะยีดอปอ
นางอโนทัย สงวนวงษ
นางอโนมา ขันพันธ
นางอโนมา ตานี
นางอพินยา วังทะพันธ
นางอภัญญา หารสูงเนิน
นางอภันตรี มงคลรัฐ
นางสาวอภันตรี วังสงค
นางอภันตรี อมราพิทักษ
นางสาวอภันทิพย ทิทํา
นางอภัสนันท พุฒินันทะโรจน
นางสาวอภัสรินทร จันทร

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๗๙๖
๒๒๗๙๗
๒๒๗๙๘
๒๒๗๙๙
๒๒๘๐๐
๒๒๘๐๑
๒๒๘๐๒
๒๒๘๐๓
๒๒๘๐๔
๒๒๘๐๕
๒๒๘๐๖
๒๒๘๐๗
๒๒๘๐๘
๒๒๘๐๙
๒๒๘๑๐
๒๒๘๑๑
๒๒๘๑๒
๒๒๘๑๓
๒๒๘๑๔
๒๒๘๑๕
๒๒๘๑๖
๒๒๘๑๗
๒๒๘๑๘
๒๒๘๑๙
๒๒๘๒๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอภัสสิริน ปทุมวรรณณรัฐ
นางอภิชญา ปดสําราญ
นางอภิชญา ปดตาทะเนาว
นางสาวอภิชญา รัตนปรีชาชัย
นางอภิชญา วิบูลย
นางอภิชสิรี คงไทย
นางอภิญญา แกวโสม
นางอภิญญา คําไพเราะ
นางอภิญญา เครือสุคํา
นางอภิญญา ชาญเชี่ยว
นางอภิญญา ชาญณรงค
นางอภิญญา ฌานวุฒิพงศ
นางสาวอภิญญา ฐานะกาญจน
นางสาวอภิญญา ตังประพฤธิกุล
นางอภิญญา ทองนํา
นางสาวอภิญญา นาคโสภณ
นางสาวอภิญญา แนนอุดร
นางสาวอภิญญา บุญผดุงชัย
นางอภิญญา พิลาวรรณ
นางอภิญญา มนัสพรหม
นางสาวอภิญญา มวงแพร
นางสาวอภิญญา มาแยม
นางอภิญญา มาลาพันธ
นางอภิญญา มีสวัสดิ์
นางอภิญญา ยงศิริ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๘๒๑
๒๒๘๒๒
๒๒๘๒๓
๒๒๘๒๔
๒๒๘๒๕
๒๒๘๒๖
๒๒๘๒๗
๒๒๘๒๘
๒๒๘๒๙
๒๒๘๓๐
๒๒๘๓๑
๒๒๘๓๒
๒๒๘๓๓
๒๒๘๓๔
๒๒๘๓๕
๒๒๘๓๖
๒๒๘๓๗
๒๒๘๓๘
๒๒๘๓๙
๒๒๘๔๐
๒๒๘๔๑
๒๒๘๔๒
๒๒๘๔๓
๒๒๘๔๔
๒๒๘๔๕

หนา ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางอภิญญา รัตนฐานู
นางอภิญญา รุดดิษฐ
นางอภิญญา วงศบัณฑิตย
นางอภิญญา วงศลังกา
นางอภิญญา วุฒิศักดิ์
นางอภิญญา ศิลปชัย
นางสาวอภิญญา สิงหสมบัติ
นางสาวอภิญญา อุทโท
นางสาวอภิญญา อุปวงคษา
นางอภิณหพร เมืองจันทรธนชา
นางสาวอภิณหพร สินมณีฐานนท
นางอภิณหพร อภิเจริญศิรรัฐ
นางอภิณหรวีรกร แหมไธสง
นางสาวอภินัน อรกุล
นางอภินันท ทวีเดช
นางอภินันทนา แสนทวี
นางสาวอภิพร คงขวัญยงค
นางสาวอภิรดี เกตุเงิน
นางอภิรดี ทองพลอย
นางอภิรดี วัศราติยานนท
นางอภิรดี สินทรา
นางอภิรมย มีเพียร
นางอภิระดี กสิวัฒน
นางอภิรักษ ลบถม
นางอภิรัชฎ มหาปญญาวงศ

๒๒๘๔๖
๒๒๘๔๗
๒๒๘๔๘
๒๒๘๔๙
๒๒๘๕๐
๒๒๘๕๑
๒๒๘๕๒
๒๒๘๕๓
๒๒๘๕๔
๒๒๘๕๕
๒๒๘๕๖
๒๒๘๕๗
๒๒๘๕๘
๒๒๘๕๙
๒๒๘๖๐
๒๒๘๖๑
๒๒๘๖๒
๒๒๘๖๓
๒๒๘๖๔
๒๒๘๖๕
๒๒๘๖๖
๒๒๘๖๗
๒๒๘๖๘
๒๒๘๖๙
๒๒๘๗๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอภิวรรณ ขลิปปน
นางอภิวันท ศรีพระจันทร
นางอภิศรณ แชมชู
นางสาวอภิษฎา อินทสิทธิ์
นางอภิสมัย ปุยะติ
นางอภิสรา โปรงสุยา
นางอภิสรามาส เรืองสวัสดิ์
นางอมร เขียวน้ําชุม
นางอมร ฉายหอง
นางอมร นนทะนํา
นางอมร นารี
นางอมร มุสิกวงศ
นางอมร ยอดสุวรรณ
นางอมร ราชปนติ๊บ
นางอมร ศรีเมืองคุณ
นางอมร แสนยะบุตร
นางอมร เอกปริญญา
นางอมรทิพย เพชรขาวชวย
นางอมรพรรณ ทองชมภู
นางอมรพรรณ สืบสม
นางสาวอมรรัตน กนกตระกูล
นางสาวอมรรัตน กลิ่นหมื่นไวย
นางอมรรัตน เกิ้นโนนกอก
นางอมรรัตน แกนจันทร
นางอมรรัตน คงสะอาด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๘๗๑
๒๒๘๗๒
๒๒๘๗๓
๒๒๘๗๔
๒๒๘๗๕
๒๒๘๗๖
๒๒๘๗๗
๒๒๘๗๘
๒๒๘๗๙
๒๒๘๘๐
๒๒๘๘๑
๒๒๘๘๒
๒๒๘๘๓
๒๒๘๘๔
๒๒๘๘๕
๒๒๘๘๖
๒๒๘๘๗
๒๒๘๘๘
๒๒๘๘๙
๒๒๘๙๐
๒๒๘๙๑
๒๒๘๙๒
๒๒๘๙๓
๒๒๘๙๔
๒๒๘๙๕

นางอมรรัตน เงินยวด
นางอมรรัตน ใจจริง
นางอมรรัตน ฉิมประดิษฐ
นางอมรรัตน โฉมศรี
นางสาวอมรรัตน เชื้อหาญ
นางอมรรัตน ฐิติชัยธนาภัทร
นางสาวอมรรัตน ดวงฉิม
นางอมรรัตน ตันไชย
นางอมรรัตน ทองรอด
นางอมรรัตน เทียมแกว
นางอมรรัตน แทนสูงเนิน
นางอมรรัตน ธุรารัตน
นางสาวอมรรัตน นาคทอง
นางอมรรัตน บุญมา
นางอมรรัตน เปลี่ยนพัด
นางอมรรัตน ผลเรือง
นางอมรรัตน พรหมทา
นางอมรรัตน พลายทิพย
นางอมรรัตน พวงนุย
นางอมรรัตน พวงพิกุล
นางอมรรัตน พินิจนึก
นางอมรรัตน พีรชัยเดโช
นางอมรรัตน พุกพูน
นางสาวอมรรัตน พุทธสิมมา
นางอมรรัตน มินออน

หนา ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๘๙๖
๒๒๘๙๗
๒๒๘๙๘
๒๒๘๙๙
๒๒๙๐๐
๒๒๙๐๑
๒๒๙๐๒
๒๒๙๐๓
๒๒๙๐๔
๒๒๙๐๕
๒๒๙๐๖
๒๒๙๐๗
๒๒๙๐๘
๒๒๙๐๙
๒๒๙๑๐
๒๒๙๑๑
๒๒๙๑๒
๒๒๙๑๓
๒๒๙๑๔
๒๒๙๑๕
๒๒๙๑๖
๒๒๙๑๗
๒๒๙๑๘
๒๒๙๑๙
๒๒๙๒๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอมรรัตน รักงาม
นางอมรรัตน รุงปตะรังสี
นางอมรรัตน ฤทธิไทยสงค
นางอมรรัตน ลัทธศักดิ์ศิริ
นางอมรรัตน วรรณา
นางอมรรัตน วังสะพันธ
นางอมรรัตน วิญญา
นางอมรรัตน ศรีมงคล
นางอมรรัตน สงวนญาติ
นางอมรรัตน สันติกุล
นางอมรรัตน สายเสน
นางสาวอมรรัตน สิงหหลง
นางอมรรัตน สิทธิ
นางอมรรัตน เสนีวงศ ณ อยุธยา
นางสาวอมรรัตน เสาวรัจ
นางสาวอมรรัตน แสงทองดี
นางอมรรัตน โสภานิช
นางอมรรัตน อมราพิทักษ
นางอมรรัตน อัฒจักร
นางสาวอมรรัตน อุตมอาง
นางอมรวดี สินเจริญ
นางสาวอมรวรรณ แกวผอง
นางอมรวรรณ ศรีนา
นางอมรวรรณ สุภารีย
นางอมรศรี เพชรภู

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๙๒๑
๒๒๙๒๒
๒๒๙๒๓
๒๒๙๒๔
๒๒๙๒๕
๒๒๙๒๖
๒๒๙๒๗
๒๒๙๒๘
๒๒๙๒๙
๒๒๙๓๐
๒๒๙๓๑
๒๒๙๓๒
๒๒๙๓๓
๒๒๙๓๔
๒๒๙๓๕
๒๒๙๓๖
๒๒๙๓๗
๒๒๙๓๘
๒๒๙๓๙
๒๒๙๔๐
๒๒๙๔๑
๒๒๙๔๒
๒๒๙๔๓
๒๒๙๔๔
๒๒๙๔๕

นางอมรศรี แรกขาว
นางอมรา เกตุผดุง
นางอมรา ชาญชัยภูวดล
นางอมรา นาจอมเทียน
นางอมรา ภูมาวงศ
นางอมรา มากปรางค
นางอมรา สมานรักษ
นางอมราวดี รัตนพันธ
นางอมลวรรณ เพ็ชรสังหาร
นางอมลวรรณ มีจินดา
นางอมลวรรณ สังขขาว
นางอมาวสุ แกวคลาย
นางสาวอมิตดา ชีววิริยานนท
นางอยุธยา ชมภู
นางอรกัญญา ผลสวางโชค
นางสาวอรการย สินธุสุวรรณ
นางอรชร กลางมณี
นางอรชร แจมใส
นางอรชร ดําประสงค
นางอรชร ดีแท
นางอรชร ทองปา
นางอรชร สมพรอม
นางอรชร สมยาภักดี
นางอรชร หะรังษี
นางอรชิรา อินทรงาม

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๙๔๖
๒๒๙๔๗
๒๒๙๔๘
๒๒๙๔๙
๒๒๙๕๐
๒๒๙๕๑
๒๒๙๕๒
๒๒๙๕๓
๒๒๙๕๔
๒๒๙๕๕
๒๒๙๕๖
๒๒๙๕๗
๒๒๙๕๘
๒๒๙๕๙
๒๒๙๖๐
๒๒๙๖๑
๒๒๙๖๒
๒๒๙๖๓
๒๒๙๖๔
๒๒๙๖๕
๒๒๙๖๖
๒๒๙๖๗
๒๒๙๖๘
๒๒๙๖๙
๒๒๙๗๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอรณัน กอนคํา
นางสาวอรณิชชา ไชยพูล
นางสาวอรณี เขียวไสว
นางอรณีย ผลจันทร
นางอรตรี รอดเจริญ
นางอรทัย คํานึง
นางอรทัย คําหลอ
นางสาวอรทัย คุณะสารพันธ
นางอรทัย โคตรบุตร
นางสาวอรทัย จันทรพึ่งสุข
นางอรทัย ใจเพชร
นางสาวอรทัย ชนะกาญจน
นางอรทัย ชอคง
นางอรทัย ชาลี
นางอรทัย ดวงธรรม
นางอรทัย ดวงสินธุ
นางอรทัย ดาษดา
นางอรทัย เตชเบญจรงค
นางอรทัย โตจําสี
นางอรทัย ทองทา
นางสาวอรทัย ทองแล็ง
นางสาวอรทัย บุญมา
นางอรทัย บุญยิ่ง
นางอรทัย บุตรพลับ
นางอรทัย พรโกศลสิริเลิศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๙๗๑
๒๒๙๗๒
๒๒๙๗๓
๒๒๙๗๔
๒๒๙๗๕
๒๒๙๗๖
๒๒๙๗๗
๒๒๙๗๘
๒๒๙๗๙
๒๒๙๘๐
๒๒๙๘๑
๒๒๙๘๒
๒๒๙๘๓
๒๒๙๘๔
๒๒๙๘๕
๒๒๙๘๖
๒๒๙๘๗
๒๒๙๘๘
๒๒๙๘๙
๒๒๙๙๐
๒๒๙๙๑
๒๒๙๙๒
๒๒๙๙๓
๒๒๙๙๔
๒๒๙๙๕

นางสาวอรทัย พรหมบุญ
นางสาวอรทัย เพชรวงษ
นางอรทัย ภูชุม
นางอรทัย มนารถ
นางอรทัย มโนขันธ
นางอรทัย มังคลาด
นางอรทัย ยมสวัสดิ์
นางอรทัย ยั่งยืน
นางอรทัย โรจนสุกิจ
นางอรทัย ลําภา
นางอรทัย เลคะนันท
นางอรทัย เวียงอินทร
นางอรทัย ศิริจันทร
นางอรทัย ศุภรมย
นางอรทัย สิงหแกว
นางอรทัย สิงหร
นางอรทัย สิงหสถิตย
นางอรทัย หอมเนียม
นางอรทัย เหลาสะพาน
นางสาวอรทัย อินทะประดิษฐ
นางอรทิพา แสงชาตรี
นางอรทิศา ดํารงครักษ
นางสาวอรไท ทองคุปต
นางสาวอรไท แสงลุน
นางอรนงค ศรีนุช

หนา ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๙๙๖
๒๒๙๙๗
๒๒๙๙๘
๒๒๙๙๙
๒๓๐๐๐
๒๓๐๐๑
๒๓๐๐๒
๒๓๐๐๓
๒๓๐๐๔
๒๓๐๐๕
๒๓๐๐๖
๒๓๐๐๗
๒๓๐๐๘
๒๓๐๐๙
๒๓๐๑๐
๒๓๐๑๑
๒๓๐๑๒
๒๓๐๑๓
๒๓๐๑๔
๒๓๐๑๕
๒๓๐๑๖
๒๓๐๑๗
๒๓๐๑๘
๒๓๐๑๙
๒๓๐๒๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอรนิช รัตนชมภู
นางอรนุช งามเหลา
นางอรนุช ปานแมน
นางอรนุช รามศิริ
นางอรนุช ไวบรรเทา
นางอรนุช ศรีวิชา
นางสาวอรนุช ศิริไกรกุล
นางอรนุช สามารถ
นางอรนุช สุเพ็ญภาค
นางอรนุช หอมนาน
นางอรนุช ออนเกตุพล
นางอรนุช เอี่ยมธรรม
นางอรนุช เอี้ยวนาว
นางอรปภา พรมรัตน
นางสาวอรพรรณ จันทนามล
นางสาวอรพรรณ พิทยาวนานนท
นางอรพรรณ มโนสัมฤทธิ์
นางอรพรรณ หนูราช
นางอรพิณ อัยกร
นางอรพิน กุลกุศล
นางอรพิน คําเที่ยง
นางอรพิน งาเนียม
นางอรพิน ไชยโวหาร
นางสาวอรพิน นามวงษ
นางอรพิน ประโลมรัมย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๐๒๑
๒๓๐๒๒
๒๓๐๒๓
๒๓๐๒๔
๒๓๐๒๕
๒๓๐๒๖
๒๓๐๒๗
๒๓๐๒๘
๒๓๐๒๙
๒๓๐๓๐
๒๓๐๓๑
๒๓๐๓๒
๒๓๐๓๓
๒๓๐๓๔
๒๓๐๓๕
๒๓๐๓๖
๒๓๐๓๗
๒๓๐๓๘
๒๓๐๓๙
๒๓๐๔๐
๒๓๐๔๑
๒๓๐๔๒
๒๓๐๔๓
๒๓๐๔๔
๒๓๐๔๕

หนา ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางอรพิน พรหมปากดี
นางสาวอรพิน เพชรอาวุธ
นางสาวอรพิน ฟองสมุทร
นางอรพิน วิจิตรโสภา
นางสาวอรพิน ศรีสุข
นางอรพิน สุขสวัสดิ์
นางสาวอรพิน อุปเทพ
นางอรพินท กันทะใจ
นางอรพินท แกวถาวร
นางสาวอรพินท ตองใจ
นางอรพินท นิลนนท
นางอรพินท พรหมคุณ
นางสาวอรพินท พิพัฒนวนารมย
นางอรพินท มีตุวงศ
นางอรพินท ลิ่มพาณิชย
นางสาวอรพินท สุขชวย
นางอรพินทร บุญกําเหนิด
นางสาวอรพินทร เพียพล
นางอรรจนชญาณ ชัยเจริญวงษ
นางอรรจนพิชญ ใจตรง
นางอรรจมาภรณ ภิญโญเรืองธัญ
นางอรรธยา ทวีวัฒนพงษ
นางอรรศจีย วรรณา
นางอรรัมภา ธรรมโรเวช
นางอรวรรณ กองพิลา

๒๓๐๔๖
๒๓๐๔๗
๒๓๐๔๘
๒๓๐๔๙
๒๓๐๕๐
๒๓๐๕๑
๒๓๐๕๒
๒๓๐๕๓
๒๓๐๕๔
๒๓๐๕๕
๒๓๐๕๖
๒๓๐๕๗
๒๓๐๕๘
๒๓๐๕๙
๒๓๐๖๐
๒๓๐๖๑
๒๓๐๖๒
๒๓๐๖๓
๒๓๐๖๔
๒๓๐๖๕
๒๓๐๖๖
๒๓๐๖๗
๒๓๐๖๘
๒๓๐๖๙
๒๓๐๗๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอรวรรณ เกตุรัตน
นางอรวรรณ ขุนชนะ
นางอรวรรณ คงปาน
นางอรวรรณ คํามะนาด
นางอรวรรณ จันทรบุตร
นางสาวอรวรรณ จินดาพงษ
นางอรวรรณ ชุมสุวรรณ
นางอรวรรณ ไชยสมบูรณ
นางอรวรรณ ดีออม
นางอรวรรณ แดงประดับ
นางอรวรรณ ทรงวาจา
นางอรวรรณ ทัพเจริญ
นางสาวอรวรรณ โทณผลิน
นางอรวรรณ นรแสน
นางอรวรรณ นอยอามาตย
นางอรวรรณ นาเหล็ก
นางอรวรรณ บุญสนอง
นางอรวรรณ ปราบศัตรู
นางสาวอรวรรณ ปลองไหม
นางอรวรรณ พรหมแสนวิเศษ
นางสาวอรวรรณ พัฒนศิริ
นางอรวรรณ มณีพันธุเจริญ
นางอรวรรณ ยกกระบัตร
นางสาวอรวรรณ ยศปญญา
นางอรวรรณ รังสัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๐๗๑
๒๓๐๗๒
๒๓๐๗๓
๒๓๐๗๔
๒๓๐๗๕
๒๓๐๗๖
๒๓๐๗๗
๒๓๐๗๘
๒๓๐๗๙
๒๓๐๘๐
๒๓๐๘๑
๒๓๐๘๒
๒๓๐๘๓
๒๓๐๘๔
๒๓๐๘๕
๒๓๐๘๖
๒๓๐๘๗
๒๓๐๘๘
๒๓๐๘๙
๒๓๐๙๐
๒๓๐๙๑
๒๓๐๙๒
๒๓๐๙๓
๒๓๐๙๔
๒๓๐๙๕

นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว
นางอรวรรณ เรืองหิรัญ
นางสาวอรวรรณ ลิ้มธงชัย
นางสาวอรวรรณ ศรีสุข
นางอรวรรณ สะตะพันธ
นางอรวรรณ สัสสะวิระ
นางอรวรรณ สิมมะลี
นางสาวอรวรรณ สุขสวาง
นางอรวรรณ สุขเสริม
นางอรวรรณ สุนทราวิรัตน
นางอรวรรณ หลอมทอง
นางอรวิภา สาระบุตร
นางสาวอรศรี ดวงรัตน
นางอรศรี สุราราช
นางอรศิริ จันทรประเทศ
นางสาวอรษา ชิดปราง
นางอรษา บุญยะโพธิ์
นางอรษา ศรีสุภา
นางสาวอรสา กัณฑษา
นางสาวอรสา กําเหนิดทอง
นางอรสา จันทนา
นางอรสา นาคกราย
นางอรสา นามบิดา
นางอรสา พัชรจรรณยา
นางสาวอรสา พุมไม

หนา ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๐๙๖
๒๓๐๙๗
๒๓๐๙๘
๒๓๐๙๙
๒๓๑๐๐
๒๓๑๐๑
๒๓๑๐๒
๒๓๑๐๓
๒๓๑๐๔
๒๓๑๐๕
๒๓๑๐๖
๒๓๑๐๗
๒๓๑๐๘
๒๓๑๐๙
๒๓๑๑๐
๒๓๑๑๑
๒๓๑๑๒
๒๓๑๑๓
๒๓๑๑๔
๒๓๑๑๕
๒๓๑๑๖
๒๓๑๑๗
๒๓๑๑๘
๒๓๑๑๙
๒๓๑๒๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอรสา เพชรนวล
นางอรสา รักเถาว
นางอรสา วงษาโคตร
นางอรสา วัฒนะ
นางอรสา สารณาคมนกุล
นางอรสา โสวรรณา
นางสาวอรสา อาลี
นางอรสิริลภัสร เศรษฐบุปผา
นางอรอนงค เขื่อนแกว
นางอรอนงค คําไทย
นางอรอนงค คําแหง
นางอรอนงค ใจรักษา
นางอรอนงค ชัยรัตน
นางอรอนงค เดชสนธิ
นางอรอนงค เทพสุริย
นางอรอนงค นวลมณี
นางอรอนงค บุญกาญจน
นางอรอนงค ผลทวีวัฒนชัย
นางอรอนงค พรหมวิหาร
นางอรอนงค พระสุมาตย
นางอรอนงค พลเพ็ง
นางอรอนงค ภูประวัน
นางสาวอรอนงค มัยรัตน
นางอรอนงค สีวัง
นางอรอนงค สุดใจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๑๒๑
๒๓๑๒๒
๒๓๑๒๓
๒๓๑๒๔
๒๓๑๒๕
๒๓๑๒๖
๒๓๑๒๗
๒๓๑๒๘
๒๓๑๒๙
๒๓๑๓๐
๒๓๑๓๑
๒๓๑๓๒
๒๓๑๓๓
๒๓๑๓๔
๒๓๑๓๕
๒๓๑๓๖
๒๓๑๓๗
๒๓๑๓๘
๒๓๑๓๙
๒๓๑๔๐
๒๓๑๔๑
๒๓๑๔๒
๒๓๑๔๓
๒๓๑๔๔
๒๓๑๔๕

นางอรอนงค เหลียวพัฒนพงศ
นางอรอนงค อนุศรี
นางอรอมล เสนาพันธุ
นางอรอินทร ชมภูเวียง
นางอรอินทร แปงปรุงจันทร
นางสาวอรอุมา กาญจนี
นางอรอุมา เดชขันธ
นางสาวอรอุมา เทียนิระมล
นางอรอุมา พรหมจรรย
นางอรอุมา สระแกว
นางอรอุมา สํารวมจิตร
นางอรอุมา สิทธิโคตร
นางสาวอรอุมา แสนไชย
นางอรัญญา คงพลปาน
นางอรัญญา คนธารักษ
นางอรัญญา จันทนะ
นางอรัญญา จินดาไพศาล
นางอรัญญา จิวะชาติ
นางอรัญญา โชโต
นางอรัญญา ดวงบุตร
นางอรัญญา ทองดี
นางอรัญญา ทองทาสี
นางอรัญญา ธาตุไพบูลย
นางอรัญญา นาคดิลก
นางอรัญญา บริจาค

หนา ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๑๔๖
๒๓๑๔๗
๒๓๑๔๘
๒๓๑๔๙
๒๓๑๕๐
๒๓๑๕๑
๒๓๑๕๒
๒๓๑๕๓
๒๓๑๕๔
๒๓๑๕๕
๒๓๑๕๖
๒๓๑๕๗
๒๓๑๕๘
๒๓๑๕๙
๒๓๑๖๐
๒๓๑๖๑
๒๓๑๖๒
๒๓๑๖๓
๒๓๑๖๔
๒๓๑๖๕
๒๓๑๖๖
๒๓๑๖๗
๒๓๑๖๘
๒๓๑๖๙
๒๓๑๗๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอรัญญา บางสี
นางสาวอรัญญา พิมพไทย
นางอรัญญา เพิ่มพีรพัฒน
นางสาวอรัญญา โพธิ์แกว
นางอรัญญา มงคลสิน
นางอรัญญา ยงพันธ
นางสาวอรัญญา แยงเจริญ
นางอรัญญา ราชการกลาง
นางอรัญญา วิจารณบูรณ
นางอรัญญา ศรีเคน
นางอรัญญา ศรีทัดจันทา
นางอรัญญา สนูบุตร
นางอรัญญา สาริกา
นางอรัญญา สุธาสิโนบล
นางอรัญญา สูงเรือง
นางอรัญญา แสงสิริวิชโย
นางสาวอรัญญา แสนปญญา
นางสาวอรัญญา เหลืองศิริ
นางอรัญญา อุปพงษ
นางสาวอรัญญากร เสตเตมิย
นางอรัญญาณี สมศรี
นางอรัญศิริ จันทพันธ
นางอริญชยา สําราญวงค
นางอริศรา กาฬมณี
นางอริสา ชินใจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๑๗๑
๒๓๑๗๒
๒๓๑๗๓
๒๓๑๗๔
๒๓๑๗๕
๒๓๑๗๖
๒๓๑๗๗
๒๓๑๗๘
๒๓๑๗๙
๒๓๑๘๐
๒๓๑๘๑
๒๓๑๘๒
๒๓๑๘๓
๒๓๑๘๔
๒๓๑๘๕
๒๓๑๘๖
๒๓๑๘๗
๒๓๑๘๘
๒๓๑๘๙
๒๓๑๙๐
๒๓๑๙๑
๒๓๑๙๒
๒๓๑๙๓
๒๓๑๙๔
๒๓๑๙๕

นางอริสา พันธกลา
นางอริสา พุมพิศ
นางอรุชา โตสัมฤทธิ์
นางอรุชา มวงไหมทอง
นางอรุณ จันทรคําเรือง
นางอรุณ แพะขุนทด
นางสาวอรุณ มีสัตย
นางสาวอรุณ เลขพัฒน
นางอรุณ ศรีวิโรจน
นางอรุณ สุขศิริ
นางอรุณ อึ้งไชยพร
นางอรุณนาถ ทิพยอุปถัมภ
นางสาวอรุณนี ศรีเจริญ
นางสาวอรุณพร สุทธิ
นางอรุณรัตน กองเสนาะ
นางสาวอรุณรัตน คงอยู
นางอรุณรัตน ชลอรักษ
นางอรุณรัตน ทองเสนา
นางอรุณรัตน นาจันทอง
นางอรุณรัตน โพธิพัฒไพบูลย
นางอรุณรัตน มูลตรีแกว
นางอรุณรัตน สุวรรณรัตน
นางอรุณโรจน ทองคํา
นางอรุณลาย คําเขียว
นางอรุณวรรณ ชาติวัฒนชัย

หนา ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๑๙๖
๒๓๑๙๗
๒๓๑๙๘
๒๓๑๙๙
๒๓๒๐๐
๒๓๒๐๑
๒๓๒๐๒
๒๓๒๐๓
๒๓๒๐๔
๒๓๒๐๕
๒๓๒๐๖
๒๓๒๐๗
๒๓๒๐๘
๒๓๒๐๙
๒๓๒๑๐
๒๓๒๑๑
๒๓๒๑๒
๒๓๒๑๓
๒๓๒๑๔
๒๓๒๑๕
๒๓๒๑๖
๒๓๒๑๗
๒๓๒๑๘
๒๓๒๑๙
๒๓๒๒๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอรุณวรรณ บุญพา
นางสาวอรุณวรรณ สรวลสันต
นางอรุณศรี ชางจั่น
นางอรุณศรี ธีระสุทธิ์
นางอรุณศรี บงกชโสภิต
นางสาวอรุณศรี สุดสังข
นางสาวอรุณศรี เหลืองธานี
นางอรุณสุข ลีลารุจิเจริญ
นางอรุณี กอเกิด
นางสาวอรุณี เขาราช
นางอรุณี คมคาย
นางอรุณี งะหมาด
นางอรุณี จันทรศรี
นางอรุณี ชูขาว
นางอรุณี ไชยภักดี
นางอรุณี นารัมย
นางอรุณี แนวจําปา
นางอรุณี บุญแกว
นางอรุณี บุญยะพรรค
นางอรุณี บุญแสนแผน
นางอรุณี ประจันตะเสน
นางอรุณี ปนตาปลูก
นางอรุณี พรหมสุข
นางอรุณี พรหมโส
นางอรุณี พัฒนสมสิทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๒๒๑
๒๓๒๒๒
๒๓๒๒๓
๒๓๒๒๔
๒๓๒๒๕
๒๓๒๒๖
๒๓๒๒๗
๒๓๒๒๘
๒๓๒๒๙
๒๓๒๓๐
๒๓๒๓๑
๒๓๒๓๒
๒๓๒๓๓
๒๓๒๓๔
๒๓๒๓๕
๒๓๒๓๖
๒๓๒๓๗
๒๓๒๓๘
๒๓๒๓๙
๒๓๒๔๐
๒๓๒๔๑
๒๓๒๔๒
๒๓๒๔๓
๒๓๒๔๔
๒๓๒๔๕

นางอรุณี พันธกสิกรรม
นางอรุณี พิมขนิษฐ
นางอรุณี พุมวงษ
นางอรุณี ภูดีทิพย
นางอรุณี มีปน
นางสาวอรุณี ราชพัฒน
นางอรุณี รุงรัตนกุลศรี
นางอรุณี ศรีนาค
นางสาวอรุณี ศรีภาแลว
นางอรุณี ศรีศิริ
นางอรุณี สกุลคง
นางอรุณี สระมุณี
นางอรุณี สํารี
นางอรุณี แสนลี
นางสาวอรุณี อนุพรรณสวาง
นางสาวอรุณี อรเอี่ยม
นางอรุณีย มนตดี
นางอรุณีย สระสงคราม
นางสาวอรุโณทัย ศิริสมพงษ
นางอลงกรณ สีลาพันธ
นางอลิศรา มากกลาง
นางสาวอลิศรา ศรีสมบูรณ
นางอลิษา เศษฤทธิ์
นางอลิสา บุตรชานนท
นางสาวอลิสา สังสะโอภาส

หนา ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๒๔๖
๒๓๒๔๗
๒๓๒๔๘
๒๓๒๔๙
๒๓๒๕๐
๒๓๒๕๑
๒๓๒๕๒
๒๓๒๕๓
๒๓๒๕๔
๒๓๒๕๕
๒๓๒๕๖
๒๓๒๕๗
๒๓๒๕๘
๒๓๒๕๙
๒๓๒๖๐
๒๓๒๖๑
๒๓๒๖๒
๒๓๒๖๓
๒๓๒๖๔
๒๓๒๖๕
๒๓๒๖๖
๒๓๒๖๗
๒๓๒๖๘
๒๓๒๖๙
๒๓๒๗๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอลิสา สิงหเจริญ
นางอวยใจ อาจปาสา
นางสาวอวยพร เกสรสุคนธ
นางอวยพร เกิดบุญ
นางอวยพร เจริญไชย
นางอวยพร ปรีชานุกูล
นางอวยพร เพชรกุล
นางสาวอวยพร ศรีคําขลิบ
นางอวยพร สุธีบุตร
นางอวยพร สุวรรณโณ
นางอวยพร หาทรัพย
นางสาวอวยพร ไหวหากิจ
นางอวยพร ออละมาลี
นางอสมาภรณ อักษร
นางอสาวดี วิเศษสัตย
นางอสิญา สุขมาก
นางออ ลิ้มเฉลิม
นางสาวออเดย ดรสีเนตร
นางออนจันทร นุชบูรณ
นางสาวออนจันทร สาคร
นางออนนภา พิมเสนา
นางออนพักร หนูเงิน
นางออนศรี ทิพกนก
นางออนศรี นิยมรัตน
นางออมใจ บุญหลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๒๗๑
๒๓๒๗๒
๒๓๒๗๓
๒๓๒๗๔
๒๓๒๗๕
๒๓๒๗๖
๒๓๒๗๗
๒๓๒๗๘
๒๓๒๗๙
๒๓๒๘๐
๒๓๒๘๑
๒๓๒๘๒
๒๓๒๘๓
๒๓๒๘๔
๒๓๒๘๕
๒๓๒๘๖
๒๓๒๘๗
๒๓๒๘๘
๒๓๒๘๙
๒๓๒๙๐
๒๓๒๙๑
๒๓๒๙๒
๒๓๒๙๓
๒๓๒๙๔
๒๓๒๙๕

หนา ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางออมใจ ผดุงโกเศตร
นางออมทิพย ศรีสุวรรณ
นางออมสิน ซึ่งเสน
นางสาวออย ธัญญผล
นางออยใจ บุญชวย
นางออยใจ โปธิ
นางออยทิพย ชูโชติ
นางออยทิพย ยะไวทย
นางออยทิพย รุณผาบ
นางออยทิพย สุรภักดิ์
นางอะมาวะสี จันทรผอง
นางสาวอักษร จารุกิตติยุทธ
นางอักษร ราชรักษ
นางอักษร ศรีเดช
นางอักษร ศรีผึ้ง
นางอักษรพิมพ จันทะวงศ
นางสาวอักษรา เรืองสุวรรณ
นางอักษราภัค ศิลปจิราลักษณ
นางอักษราวดี สุระวงศ
นางสาวอักษิกา แกวสุวรรณ
นางอัคคเอื้อ ปรีชาวาท
นางสาวอัครยา เตบุญมี
นางอัคราวรรณ บุญประกอบ
นางอังกาบ ยานะวิมุติ
นางอังกาบ สุทธาศิริ

๒๓๒๙๖
๒๓๒๙๗
๒๓๒๙๘
๒๓๒๙๙
๒๓๓๐๐
๒๓๓๐๑
๒๓๓๐๒
๒๓๓๐๓
๒๓๓๐๔
๒๓๓๐๕
๒๓๓๐๖
๒๓๓๐๗
๒๓๓๐๘
๒๓๓๐๙
๒๓๓๑๐
๒๓๓๑๑
๒๓๓๑๒
๒๓๓๑๓
๒๓๓๑๔
๒๓๓๑๕
๒๓๓๑๖
๒๓๓๑๗
๒๓๓๑๘
๒๓๓๑๙
๒๓๓๒๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอังคณา คงมนต
นางอังคณา จันทรแกว
นางอังคณา ถิรศิลาเวทย
นางสาวอังคณา นวลพริ้ง
นางอังคณา บุญเจริญ
นางสาวอังคณา บุญญะรักษ
นางอังคณา บุญสมพงษ
นางอังคณา พรหมศรี
นางสาวอังคณา มวงมา
นางอังคณา มิมาชา
นางอังคณา รักดี
นางอังคณา เลขะเจริญกุล
นางสาวอังคณา สําเภาทอง
นางอังคณา สุวรรณไตร
นางอังคณา เส็งเอี่ยม
นางสาวอังคณา เหวาวิทย
นางอังคณาพร สะตะ
นางสาวอังคณี เฮงหิรัญญวงษ
นางอังคนา แกวทรัพยเศรษฐ
นางอังคนา คุณฑี
นางอังคริสา ปงยอง
นางอังศุธร นามเดช
นางอังสนา ไชยพลบาล
นางอังสนา ถุงวิชา
นางสาวอังสนา มวงปลอด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๓๒๑
๒๓๓๒๒
๒๓๓๒๓
๒๓๓๒๔
๒๓๓๒๕
๒๓๓๒๖
๒๓๓๒๗
๒๓๓๒๘
๒๓๓๒๙
๒๓๓๓๐
๒๓๓๓๑
๒๓๓๓๒
๒๓๓๓๓
๒๓๓๓๔
๒๓๓๓๕
๒๓๓๓๖
๒๓๓๓๗
๒๓๓๓๘
๒๓๓๓๙
๒๓๓๔๐
๒๓๓๔๑
๒๓๓๔๒
๒๓๓๔๓
๒๓๓๔๔
๒๓๓๔๕

นางสาวอังสนา มากมูล
นางอังสนา สินภูปน
นางอังสนา เอียดสง
นางอังสุมารินทร สืบสอาด
นางอัจจิมา ขมิ้นทอง
นางสาวอัจจิมา ขวัญเมือง
นางอัจจิมา เครือวัลย
นางสาวอัจจิมา ดวงฟู
นางอัจจิมา บุษมาโร
นางอัจจิมา สุจริต
นางอัจจิมา อินทรดํา
นางอัจฉรัตน ยืนนาน
นางอัจฉรา กลับสุข
นางอัจฉรา เกตุถิน
นางอัจฉรา เกษตรพูนสุข
นางอัจฉรา โกพัฒนตา
นางอัจฉรา ขจรศักดิ์สิริกุล
นางอัจฉรา คงทิพย
นางอัจฉรา คงอินทร
นางอัจฉรา จันทรักษ
นางอัจฉรา จุฑาเทศ
นางสาวอัจฉรา ชยาตุลชาต
นางอัจฉรา ชุมภู
นางสาวอัจฉรา ชุมวรฐายี
นางอัจฉรา ไชยโย

หนา ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๓๔๖
๒๓๓๔๗
๒๓๓๔๘
๒๓๓๔๙
๒๓๓๕๐
๒๓๓๕๑
๒๓๓๕๒
๒๓๓๕๓
๒๓๓๕๔
๒๓๓๕๕
๒๓๓๕๖
๒๓๓๕๗
๒๓๓๕๘
๒๓๓๕๙
๒๓๓๖๐
๒๓๓๖๑
๒๓๓๖๒
๒๓๓๖๓
๒๓๓๖๔
๒๓๓๖๕
๒๓๓๖๖
๒๓๓๖๗
๒๓๓๖๘
๒๓๓๖๙
๒๓๓๗๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอัจฉรา ทํามา
นางอัจฉรา แทนแกว
นางสาวอัจฉรา นิลศรี
นางอัจฉรา บัวแยม
นางอัจฉรา บุญครอง
นางอัจฉรา ปญญานวล
นางอัจฉรา แปนเพ็ชร
นางอัจฉรา ผาคํา
นางอัจฉรา พันโยศรี
นางอัจฉรา มงคล
นางสาวอัจฉรา มงคลทอง
นางอัจฉรา มงคลสวัสดิ์
นางสาวอัจฉรา มันทวงษ
นางอัจฉรา โยวะผุย
นางอัจฉรา เรียงสนาม
นางอัจฉรา โรจนประกาศิต
นางอัจฉรา ลาดนาเลา
นางสาวอัจฉรา ลําดวน
นางอัจฉรา ลุนภูงา
นางอัจฉรา วงษชม
วาที่รอยตรีหญิง อัจฉรา วรัยศรี
นางอัจฉรา ศรีนคร
นางอัจฉรา สิทธิมนต
นางอัจฉรา สุขนา
นางอัจฉรา สุขปติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๓๗๑
๒๓๓๗๒
๒๓๓๗๓
๒๓๓๗๔
๒๓๓๗๕
๒๓๓๗๖
๒๓๓๗๗
๒๓๓๗๘
๒๓๓๗๙
๒๓๓๘๐
๒๓๓๘๑
๒๓๓๘๒
๒๓๓๘๓
๒๓๓๘๔
๒๓๓๘๕
๒๓๓๘๖
๒๓๓๘๗
๒๓๓๘๘
๒๓๓๘๙
๒๓๓๙๐
๒๓๓๙๑
๒๓๓๙๒
๒๓๓๙๓
๒๓๓๙๔
๒๓๓๙๕

หนา ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางอัจฉรา สุทัศน
นางอัจฉรา สุวรรณกุล
นางอัจฉรา หรั่งแร
นางอัจฉรา เหงางาม
นางอัจฉรานันท เจริญพงษรชา
นางอัจฉราพร ดีใจงาม
นางอัจฉราพร ผิวเอี่ยม
นางอัจฉราพร ภุมมาพันธ
นางอัจฉราพร อินทรทัพ
นางอัจฉราพรรณ ชายวงศ
นางอัจฉราพรรณ เส็งตากแดด
นางอัจฉราภรณ จันทศิลป
นางสาวอัจฉราภรณ ฉิมพินิจ
นางอัจฉราภรณ ตั้งอุทัยสุข
นางอัจฉราภรณ ทองคํา
นางอัจฉราภรณ ทองไซร
นางอัจฉราภรณ ทองสะอาด
นางอัจฉราวดี พุฒซอน
นางอัจฉราวดี ศรีโมรส
นางอัจฉราวดี แสนสุข
นางอัจฉราวรรณ คําภีระมี
นางอัจฉราวรรณ โคตรสาอุประ
นางอัจฉราวรรณ ชนะพาล
นางอัจฉราวรรณ เพ็งเกษม
นางอัจฉราวรรณ สมคะเณย

๒๓๓๙๖
๒๓๓๙๗
๒๓๓๙๘
๒๓๓๙๙
๒๓๔๐๐
๒๓๔๐๑
๒๓๔๐๒
๒๓๔๐๓
๒๓๔๐๔
๒๓๔๐๕
๒๓๔๐๖
๒๓๔๐๗
๒๓๔๐๘
๒๓๔๐๙
๒๓๔๑๐
๒๓๔๑๑
๒๓๔๑๒
๒๓๔๑๓
๒๓๔๑๔
๒๓๔๑๕
๒๓๔๑๖
๒๓๔๑๗
๒๓๔๑๘
๒๓๔๑๙
๒๓๔๒๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอัจฉราวรรณ อัครกิตติธาดา
นางอัจฉริยา โกจินอก
นางอัจฉริยา เจริญภัทราวุฒิ
นางสาวอัจฉริยาภรณ แดงตะโก
นางอัจฉริยาภรณ ถิ่นถา
นางอัจชราวดี กสิบุตร
นางอัจณาภรณ อุปถัมภ
นางอัจนา ปจฉิม
นางอัจรา โทแหลง
นางอัฉราพร สรรพชัย
นางอัชชะลี สุริยะ
รอยตรีหญิง อัชฌาวดี ตันเจริญ
นางอัชญา เคารพาพงศ
นางอัชณา ชูมาปาน
นางอัชดาพร พรมกลาง
นางอัชรา ครามแสง
นางอัชรา จันแดง
นางอัชรา จันทรภักตร
นางอัชรา ภูดินดาน
นางอัชรา มณีรอด
นางอัชรา ศรางเศรา
นางอัชรา สวัสดิลาภ
นางสาวอัญจนา หมอกเหมย
นางอัญชนา ขันที
นางอัญชนา จุนเด็น

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๔๒๑
๒๓๔๒๒
๒๓๔๒๓
๒๓๔๒๔
๒๓๔๒๕
๒๓๔๒๖
๒๓๔๒๗
๒๓๔๒๘
๒๓๔๒๙
๒๓๔๓๐
๒๓๔๓๑
๒๓๔๓๒
๒๓๔๓๓
๒๓๔๓๔
๒๓๔๓๕
๒๓๔๓๖
๒๓๔๓๗
๒๓๔๓๘
๒๓๔๓๙
๒๓๔๔๐
๒๓๔๔๑
๒๓๔๔๒
๒๓๔๔๓
๒๓๔๔๔
๒๓๔๔๕

นางสาวอัญชนา แพกําเนิด
นางอัญชนา แพงเพ็ง
นางสาวอัญชนา ภูเพ็ง
นางอัญชนา เวียงสิมา
นางอัญชนา อินแบน
นางสาวอัญชนีย วงศวาน
นางอัญชนีย แสงขาว
นางอัญชรี กัลปพฤกษ
นางสาวอัญชรี โจดโจน
นางอัญชรี เวยสาร
นางอัญชรี สุระพันธ
นางอัญชลา นามคุณ
นางอัญชลี กําจาย
นางอัญชลี เกษมสุข
นางสาวอัญชลี เกิดเล็ก
นางอัญชลี แกวทวี
นางสาวอัญชลี แกวมาลา
นางสาวอัญชลี ขันตี
นางสาวอัญชลี ขาวละเอียด
นางอัญชลี แคยิหวา
นางอัญชลี จันทนิตย
นางอัญชลี จินดาทิพย
นางอัญชลี เจริญมั่นคง
นางสาวอัญชลี ฉมังหัตถพงศ
นางอัญชลี ดอนละไพร

หนา ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๔๔๖
๒๓๔๔๗
๒๓๔๔๘
๒๓๔๔๙
๒๓๔๕๐
๒๓๔๕๑
๒๓๔๕๒
๒๓๔๕๓
๒๓๔๕๔
๒๓๔๕๕
๒๓๔๕๖
๒๓๔๕๗
๒๓๔๕๘
๒๓๔๕๙
๒๓๔๖๐
๒๓๔๖๑
๒๓๔๖๒
๒๓๔๖๓
๒๓๔๖๔
๒๓๔๖๕
๒๓๔๖๖
๒๓๔๖๗
๒๓๔๖๘
๒๓๔๖๙
๒๓๔๗๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอัญชลี ทองจิตร
นางสาวอัญชลี ทัพเพ็ชร
นางอัญชลี นันตาวงค
นางอัญชลี นากแกว
นางอัญชลี นาเจริญ
นางสาวอัญชลี นามสนธิ์
นางอัญชลี บุญมาก
นางอัญชลี บุญสืบ
นางอัญชลี ผลพฤกษา
นางอัญชลี ผานคํา
นางอัญชลี พลบุญ
นางอัญชลี พันธสุวรรณ
นางอัญชลี เพียรสราง
นางอัญชลี เพียสังกะ
นางอัญชลี มุงหมาย
นางอัญชลี รักษาศรี
นางสาวอัญชลี ลอทนงศักดิ์
นางอัญชลี ศรีอินทร
นางอัญชลี สามสี
นางอัญชลี สารกุล
นางอัญชลี สุขมณีพันธ
นางอัญชลี หนูปลื้ม
นางอัญชลี อินทจร
นางอัญชลี อินยาศรี
นางอัญชลีพร นันทัชพรพงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๔๗๑
๒๓๔๗๒
๒๓๔๗๓
๒๓๔๗๔
๒๓๔๗๕
๒๓๔๗๖
๒๓๔๗๗
๒๓๔๗๘
๒๓๔๗๙
๒๓๔๘๐
๒๓๔๘๑
๒๓๔๘๒
๒๓๔๘๓
๒๓๔๘๔
๒๓๔๘๕
๒๓๔๘๖
๒๓๔๘๗
๒๓๔๘๘
๒๓๔๘๙
๒๓๔๙๐
๒๓๔๙๑
๒๓๔๙๒
๒๓๔๙๓
๒๓๔๙๔
๒๓๔๙๕

นางอัญชัญ คํามาปน
นางสาวอัญชัญ นวมศรีนวล
นางอัญชัน ขอนทอง
นางสาวอัญชัน โพธิ์หอม
นางอัญชารี บุตรโพธิ์
นางอัญชิสา บุญทอง
นางอัญชุลี ชื่นอารมย
นางอัญชุลีพร เยินสูงเนิน
นางสาวอัญญรินทร ทิมทอง
นางอัญญานีย พาโทน
นางอัญญารัตน ทาแกว
นางอัญญารัตน ธานีรัตน
นางอัญธิสา ไหมออน
นางสาวอัญนา เหลืองทอง
นางอัญนิภา ศรีชุม
นางอัญยุดา สุดใจ
นางอัฏฐพร รัตนอุดม
นางอัฐญาภรณ อริยาพัฒน
นางอัณชยารัศมิ์ ไชยมงคล
นางอัณชิษฐา โตบัว
นางอัณณญาดา วิชา
นางอัธยา จันทรศิริ
นางอัธยา สิงหศิลป
นางสาวอันชุลี คราวจันทรทึก
นางอันดามัน พิชัยรัตน

หนา ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๔๙๖
๒๓๔๙๗
๒๓๔๙๘
๒๓๔๙๙
๒๓๕๐๐
๒๓๕๐๑
๒๓๕๐๒
๒๓๕๐๓
๒๓๕๐๔
๒๓๕๐๕
๒๓๕๐๖
๒๓๕๐๗
๒๓๕๐๘
๒๓๕๐๙
๒๓๕๑๐
๒๓๕๑๑
๒๓๕๑๒
๒๓๕๑๓
๒๓๕๑๔
๒๓๕๑๕
๒๓๕๑๖
๒๓๕๑๗
๒๓๕๑๘
๒๓๕๑๙
๒๓๕๒๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอันติกา เทพรักษาฤาชัย
นางอันธิกา สุภาอิน
นางอัปสร นามแสงผา
นางอัปสร บอสกี
นางอัปสร บุญแยม
นางอัปสร ผานชมภู
นางอัปสร ลาภอินทรีย
นางอัปสร หมอนทอง
นางอัมพนิดา ผการัตน
นางอัมพร กลางประชา
นางอัมพร กอกอง
นางอัมพร เกษมพงษทองดี
นางสาวอัมพร เกิดแสง
นางสาวอัมพร คงเจริญเมือง
นางอัมพร งามตา
นางอัมพร จอดนอก
นางอัมพร จันทรศรี
นางอัมพร ชงเชื้อ
นางอัมพร ชัยสวัสดิ์
นางอัมพร ไชยเกิด
นางอัมพร เต็มศิริรักษ
นางอัมพร เทียมรินทร
นางอัมพร ธูปหอม
นางสาวอัมพร นพนนท
นางอัมพร นอยโกมุท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๕๒๑
๒๓๕๒๒
๒๓๕๒๓
๒๓๕๒๔
๒๓๕๒๕
๒๓๕๒๖
๒๓๕๒๗
๒๓๕๒๘
๒๓๕๒๙
๒๓๕๓๐
๒๓๕๓๑
๒๓๕๓๒
๒๓๕๓๓
๒๓๕๓๔
๒๓๕๓๕
๒๓๕๓๖
๒๓๕๓๗
๒๓๕๓๘
๒๓๕๓๙
๒๓๕๔๐
๒๓๕๔๑
๒๓๕๔๒
๒๓๕๔๓
๒๓๕๔๔
๒๓๕๔๕

นางอัมพร บุญคุมครอง
นางสาวอัมพร เพียรการ
นางอัมพร แพงโสภา
นางอัมพร มานออน
นางอัมพร ยงเสมอ
นางสาวอัมพร ยินสูตร
นางสาวอัมพร รอดเจริญ
นางอัมพร ลาธุลี
นางสาวอัมพร วัฒนวิกยกิจ
นางอัมพร ศรีมวง
นางอัมพร ศิริขวัญ
นางอัมพร สมบูรณ
นางสาวอัมพร สารวัตร
นางอัมพร สุริยะมณี
นางอัมพร แสงคําฤทธิ์
นางอัมพร เอ็นดูรัศมี
นางอัมพรภัสร สุพชรวงศ
นางอัมพรรณ หอมกรุน
นางสาวอัมพรรัตน ทันไชย
นางอัมพวรรณ ไตรสิทธิวัฒน
นางอัมพวรรณ เอื้อเฟอ
นางอัมพวัน บัวทอง
นางอัมพวัน ภารสําเร็จ
นางอัมพวัน ภูจําศิลป
นางอัมพันธ เวหานราพงศ

หนา ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๕๔๖
๒๓๕๔๗
๒๓๕๔๘
๒๓๕๔๙
๒๓๕๕๐
๒๓๕๕๑
๒๓๕๕๒
๒๓๕๕๓
๒๓๕๕๔
๒๓๕๕๕
๒๓๕๕๖
๒๓๕๕๗
๒๓๕๕๘
๒๓๕๕๙
๒๓๕๖๐
๒๓๕๖๑
๒๓๕๖๒
๒๓๕๖๓
๒๓๕๖๔
๒๓๕๖๕
๒๓๕๖๖
๒๓๕๖๗
๒๓๕๖๘
๒๓๕๖๙
๒๓๕๗๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอัมพา ชุมศรีเมฆ
นางสาวอัมพา ปณะการ
นางอัมพา หทัยวสีวงศ
นางอัมพิกา เปยมสัมฤทธิ์
นางอัมพิกา ลือชา
นางอัมพิกา วีระทอง
นางอัมพิกา อักษรสวาง
นางอัมภรณ ดอนเวียงจันทร
นางอัมภา ตุนหนิ้ว
นางอัมภาภรณ จํานงนิจ
นางสาวอัมรา ตนสวรรค
นางสาวอัมรา โยธา
นางอัมรา เหมวงษ
นางอัมราภรณ อยูชา
นางอัมรินทร ปนนิล
นางอัยนี เบญแวดาโอะ
นางอัศรา ขําบัณฑิตย
นางอัษฎาพร เกื้อดวง
นางอัสณีย ผาติวรากร
นางอาจิณ ใจโปรง
นางอาจินต บุญสราง
นางอาชวี พรมชวย
นางอาชีพ ศรีทวีป
นางสาวอาฎาภรณ ขวัญสุวรรณ
นางอาทิตยา ปญญา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๕๗๑
๒๓๕๗๒
๒๓๕๗๓
๒๓๕๗๔
๒๓๕๗๕
๒๓๕๗๖
๒๓๕๗๗
๒๓๕๗๘
๒๓๕๗๙
๒๓๕๘๐
๒๓๕๘๑
๒๓๕๘๒
๒๓๕๘๓
๒๓๕๘๔
๒๓๕๘๕
๒๓๕๘๖
๒๓๕๘๗
๒๓๕๘๘
๒๓๕๘๙
๒๓๕๙๐
๒๓๕๙๑
๒๓๕๙๒
๒๓๕๙๓
๒๓๕๙๔
๒๓๕๙๕

นางอาทิตยา พันธชนะ
นางอาทิตยา มากศรี
นางสาวอาทิตยา แยมกลิ่น
นางอาทิตยา รวมชมรัตน
นางอาทิตยา ศรีชัยยศ
นางอาทิตยา สุดหนองบัว
นางอาทิตยา อภิวาทนสิริ
นางสาวอาทิตา คุมเสาร
นางสาวอานันทนะ ผดุงเจริญ
นางอานุช จูเมฆา
นางสาวอาบจิตร ดีเลิศ
นางอาพร มากคงแกว
นางอาพา ตวยกระโทก
นางสาวอาภร กันตังกุล
นางอาภร จันทรปาน
นางอาภร ทินนิมิตร
นางอาภรณ กองสุวรรณ
นางอาภรณ แกววิจิตร
นางอาภรณ แกววิชิต
นางอาภรณ โกษาแสง
นางสาวอาภรณ จิตรานนท
นางอาภรณ เฉิดไธสง
นางอาภรณ ดารุนิกร
นางสาวอาภรณ ทองสลับลวน
นางอาภรณ นักดนตรี

หนา ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๕๙๖
๒๓๕๙๗
๒๓๕๙๘
๒๓๕๙๙
๒๓๖๐๐
๒๓๖๐๑
๒๓๖๐๒
๒๓๖๐๓
๒๓๖๐๔
๒๓๖๐๕
๒๓๖๐๖
๒๓๖๐๗
๒๓๖๐๘
๒๓๖๐๙
๒๓๖๑๐
๒๓๖๑๑
๒๓๖๑๒
๒๓๖๑๓
๒๓๖๑๔
๒๓๖๑๕
๒๓๖๑๖
๒๓๖๑๗
๒๓๖๑๘
๒๓๖๑๙
๒๓๖๒๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอาภรณ นักวอน
นางอาภรณ บุญยืน
นางอาภรณ มะปะเข
นางอาภรณ มีบุญ
นางสาวอาภรณ รุงเรืองพิพัฒน
นางสาวอาภรณ ลุนละวัน
นางอาภรณ วงศจันลา
นางอาภรณ สงทวน
นางอาภรณ สบายใจ
นางอาภรณ สมณวัฒนา
นางอาภรณ สมบัติมาก
นางอาภรณ สิงหคํา
นางอาภรณ สีแดง
นางอาภรณ สุภัทโรบล
นางอาภรณ เสิงกําปง
นางอาภรณ โสมสอน
นางอาภรณ เหมรัญ
นางอาภรณ ออนคง
นางอาภรณ อินทะศร
นางอาภรณทิพย เชื่องยาง
นางอาภรรักษ อินทวงษ
นางสาวอาภัทธา บุญยัง
นางอาภัสรา บัวชุม
นางอาภัสรา บูรณเจริญ
นางอาภัสษร รัตนศรีปญญะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๖๒๑
๒๓๖๒๒
๒๓๖๒๓
๒๓๖๒๔
๒๓๖๒๕
๒๓๖๒๖
๒๓๖๒๗
๒๓๖๒๘
๒๓๖๒๙
๒๓๖๓๐
๒๓๖๓๑
๒๓๖๓๒
๒๓๖๓๓
๒๓๖๓๔
๒๓๖๓๕
๒๓๖๓๖
๒๓๖๓๗
๒๓๖๓๘
๒๓๖๓๙
๒๓๖๔๐
๒๓๖๔๑
๒๓๖๔๒
๒๓๖๔๓
๒๓๖๔๔
๒๓๖๔๕

หนา ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางอาภัสสะราภรณ ศรีสินกุลชา
นางอาภา ชูกิจไพศาล
นางอาภาณี นาสิน
นางอาภาธร กําลังเจริญ
นางสาวอาภาพร ทองคํา
นางอาภาพร ปญญาฟู
นางสาวอาภาภร วรรณสุทธิ์
นางสาวอาภาภรณ กุมดวง
นางอาภาภรณ ประยูรชวย
นางอาภาภรณ แปลงไธสง
นางสาวอาภาภรณ โพธิ์ทอง
นางอาภาภัทร พลเรืองทอง
นางอาภารัตน บัวงาม
นางอาภารัตน ภานุสถิตย
นางอาภาวดี จิตผดุงวิทย
นางอาภาวรรณ กลับประดิษฐ
นางสาวอาภิษฎา ศุกฤตตีญา
นางอามร ยืนตน
นางอายุพร จันทะวงศ
นางอายุวัฒน เพียรภูเขา
นางสาวอารดา ศรีรังกูร
นางอารม ชาตะวิทยากูล
นางสาวอารมณ จุลมณฑล
นางสาวอารมณ ดาบพลออน
นางสาวอารมณ วิศพันธุ

๒๓๖๔๖
๒๓๖๔๗
๒๓๖๔๘
๒๓๖๔๙
๒๓๖๕๐
๒๓๖๕๑
๒๓๖๕๒
๒๓๖๕๓
๒๓๖๕๔
๒๓๖๕๕
๒๓๖๕๖
๒๓๖๕๗
๒๓๖๕๘
๒๓๖๕๙
๒๓๖๖๐
๒๓๖๖๑
๒๓๖๖๒
๒๓๖๖๓
๒๓๖๖๔
๒๓๖๖๕
๒๓๖๖๖
๒๓๖๖๗
๒๓๖๖๘
๒๓๖๖๙
๒๓๖๗๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอารมณ สุขจินดา
นางอารมณ อวมแจง
นางสาวอารมณ เอี่ยมทัด
นางอารมภ ชุมกระโทก
นางอารมย อําพันธุ
นางอารมย อินทรแกว
นางอารมย อินพรม
นางอารยา ขันทอง
นางสาวอารยา ใจมั่น
นางอารยา ทับสกุล
นางอารยา นาชัยเพชร
นางอารยา นารคร
นางอารยา บุญสอง
นางสาวอารยา ผังลักษณ
นางอารยา รอดพิพัฒน
นางอารยา รักมหาคุณ
นางอาระยะ ตั้งวิกรัย
นางอาริตา ชํานาญไพร
นางอาริน อภัยพงค
นางอารี แกววิจิตร
นางสาวอารี คงกุล
นางอารี คําปู
นางอารี คุมญาติ
นางอารี จิตรสุริวงศ
นางอารี ดานุเสถียรพงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๖๗๑
๒๓๖๗๒
๒๓๖๗๓
๒๓๖๗๔
๒๓๖๗๕
๒๓๖๗๖
๒๓๖๗๗
๒๓๖๗๘
๒๓๖๗๙
๒๓๖๘๐
๒๓๖๘๑
๒๓๖๘๒
๒๓๖๘๓
๒๓๖๘๔
๒๓๖๘๕
๒๓๖๘๖
๒๓๖๘๗
๒๓๖๘๘
๒๓๖๘๙
๒๓๖๙๐
๒๓๖๙๑
๒๓๖๙๒
๒๓๖๙๓
๒๓๖๙๔
๒๓๖๙๕

นางอารี นิยมรส
นางอารี เนินทอง
นางอารี บุญนวล
นางอารี ปญญาภู
นางอารี พวงวรินทร
นางอารี พินิจชัย
นางอารี มานะวะ
นางอารี เรืองสง
นางอารี วรรณทิพย
นางอารี วิสูตรโสภณา
นางอารี ศรีขวัญใจ
นางอารี สมหลักชัย
นางอารี สวัสดิ์ประสิทธิ์
นางอารี สุวีรานนท
นางอารี หาญจริง
นางอารี อันชูฤทธิ์
นางอารีญา แมนยํา
นางอารีย กลับศรี
นางอารีย กังแฮ
นางอารีย กัลวงษ
นางอารีย คนซื่อ
นางอารีย คํามาตร
นางอารีย จงราช
นางอารีย จรโคกกรวด
นางอารีย จันทรทิพย

หนา ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๖๙๖
๒๓๖๙๗
๒๓๖๙๘
๒๓๖๙๙
๒๓๗๐๐
๒๓๗๐๑
๒๓๗๐๒
๒๓๗๐๓
๒๓๗๐๔
๒๓๗๐๕
๒๓๗๐๖
๒๓๗๐๗
๒๓๗๐๘
๒๓๗๐๙
๒๓๗๑๐
๒๓๗๑๑
๒๓๗๑๒
๒๓๗๑๓
๒๓๗๑๔
๒๓๗๑๕
๒๓๗๑๖
๒๓๗๑๗
๒๓๗๑๘
๒๓๗๑๙
๒๓๗๒๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอารีย เจริญ
นางอารีย ฉัตรวิริยาวงศ
นางอารีย ตะถิน
นางอารีย ทองมา
นางสาวอารีย ทิมเมือง
นางอารีย ธานี
นางอารีย นิลสนธิ
นางอารีย เนื้อมั่น
นางสาวอารีย บัญญัติ
นางอารีย บุญประเสริฐ
นางอารีย ปาลิโภชน
นางอารีย พงคสุวรรณ
นางอารีย พันธุรัตน
นางอารีย มาเอียด
นางสาวอารีย มีมุงกิจ
นางอารีย เมิดไธสง
นางอารีย รัตนภิรมย
นางอารีย รัตนมุณี
นางอารีย ราชบุรี
นางอารีย วณิชชากรวิวัฒน
นางสาวอารีย ศรีแจ
นางสาวอารีย สมบูรณ
นางอารีย สามแกว
นางอารีย สุภาพวรรณ
นางอารีย หนูทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๗๒๑
๒๓๗๒๒
๒๓๗๒๓
๒๓๗๒๔
๒๓๗๒๕
๒๓๗๒๖
๒๓๗๒๗
๒๓๗๒๘
๒๓๗๒๙
๒๓๗๓๐
๒๓๗๓๑
๒๓๗๓๒
๒๓๗๓๓
๒๓๗๓๔
๒๓๗๓๕
๒๓๗๓๖
๒๓๗๓๗
๒๓๗๓๘
๒๓๗๓๙
๒๓๗๔๐
๒๓๗๔๑
๒๓๗๔๒
๒๓๗๔๓
๒๓๗๔๔
๒๓๗๔๕

หนา ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางอารีย หนูสวัสดิ์
นางอารีย หนูเสน
นางอารีย เหงาพรหมมินทร
นางอารีย อภัยภักดิ์
นางอารีย อยูคะเชนทร
นางสาวอารีย เอมโอด
นางสาวอารีย เอี่ยมงาม
นางอารียทิพย ศรีคําบล
นางอารียรัตน บุญเจือ
นางอารียรัตน มะโนรัตน
นางอารียลักษณ ยอดสงา
นางอารียวรรณ โพธิ์ระดก
นางอารียวรรณ รัศมี
นางสาวอารียา กาซา
นางอารียา คนหาญ
นางอารียา วงษศิลป
นางอารีรัก บุญรามณรงค
นางอารีรัตน กาญจนชาติทักษิณ
นางอารีรัตน คําพันธ
นางอารีรัตน จันทรเพ็ง
นางอารีรัตน จานรัมย
นางสาวอารีรัตน ญาณะศร
นางอารีรัตน ติ๊บเตปน
นางอารีรัตน เปลงขํา
นางอารีรัตน เมฆหมอก

๒๓๗๔๖
๒๓๗๔๗
๒๓๗๔๘
๒๓๗๔๙
๒๓๗๕๐
๒๓๗๕๑
๒๓๗๕๒
๒๓๗๕๓
๒๓๗๕๔
๒๓๗๕๕
๒๓๗๕๖
๒๓๗๕๗
๒๓๗๕๘
๒๓๗๕๙
๒๓๗๖๐
๒๓๗๖๑
๒๓๗๖๒
๒๓๗๖๓
๒๓๗๖๔
๒๓๗๖๕
๒๓๗๖๖
๒๓๗๖๗
๒๓๗๖๘
๒๓๗๖๙
๒๓๗๗๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอารีรัตน เมืองสง
นางอารีรัตน รุงเรือง
นางอารีรัตน วชิรธนากร
นางอารีรัตน วิชาชัย
นางอารีรัตน ศรีเมือง
นางอารีรัตน สงวนทรัพย
นางอารีรัตน โสมพัฒนพงษ
นางอารีลักษณ ภัทรบันลือภพ
นางอารีลักษณ สุทธศรี
นางอารีวรรณ ไกรศรี
นางอารีวรรณ ใจเกษม
นางอารีวรรณ ทองคํามาก
นางสาวอารีวรรณ ราชเหลา
นางอารีวรรณ ศรียา
นางอารีวรรณ หวังดี
นางสาวอารีวรรณ นอยดี
นางสาวอารุณี บุญยืน
นางอาลร สังกษัตริย
นางอาวรณ ชมชื่น
นางอําคา คําลอย
นางอําคา ภูพวก
นางอํานวย ชมภูนาวัฒน
นางอํานวย ชีจะโปะ
นางอํานวย เชื้อเมืองพาน
นางอํานวย ดาคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๗๗๑
๒๓๗๗๒
๒๓๗๗๓
๒๓๗๗๔
๒๓๗๗๕
๒๓๗๗๖
๒๓๗๗๗
๒๓๗๗๘
๒๓๗๗๙
๒๓๗๘๐
๒๓๗๘๑
๒๓๗๘๒
๒๓๗๘๓
๒๓๗๘๔
๒๓๗๘๕
๒๓๗๘๖
๒๓๗๘๗
๒๓๗๘๘
๒๓๗๘๙
๒๓๗๙๐
๒๓๗๙๑
๒๓๗๙๒
๒๓๗๙๓
๒๓๗๙๔

นางสาวอํานวย ดีชัยรัมย
นางสาวอํานวย เถื่อนดี
นางสาวอํานวย ปอมเพชร
นางอํานวย ศรีไชยบาล
นางอํานวย อรรคเดโช
นางอํานวยพร แงพรม
นางอํานวยพร เพิ่มเติม
นางอํานวยพร
ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม
นางอํานวยพร มณฑา
นางอํานวยพร เลี้ยงหล่ํา
นางอํานวยพร ศรีประเสริฐ
นางอํานวยพร แสงสาย
นางสาวอํานวยศิลป บุปผาลา
นางอํานาจ นามวงศ
นางอําพร กั๋งเซง
นางอําพร กิ่งแกว
นางอําพร แกวใสเงิน
นางอําพร เชื้อเมืองพาน
นางอําพร ทองดี
นางอําพร ทับทอง
นางอําพร ทีสี
นางอําพร ยวนใจ
นางสาวอําพร ยอดอินทร
นางอําพร โลราช

หนา ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๗๙๕
๒๓๗๙๖
๒๓๗๙๗
๒๓๗๙๘
๒๓๗๙๙
๒๓๘๐๐
๒๓๘๐๑
๒๓๘๐๒
๒๓๘๐๓
๒๓๘๐๔
๒๓๘๐๕
๒๓๘๐๖
๒๓๘๐๗
๒๓๘๐๘
๒๓๘๐๙
๒๓๘๑๐
๒๓๘๑๑
๒๓๘๑๒
๒๓๘๑๓
๒๓๘๑๔
๒๓๘๑๕
๒๓๘๑๖
๒๓๘๑๗
๒๓๘๑๘
๒๓๘๑๙

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอําพร ศรีทอง
นางอําพร สกุลวงศธนา
นางสาวอําพร สีนวนคํา
นางอําพร สุทธัง
นางอําพร เหลืองออน
นางอําพรรณ พรหมสวัสดิ์
นางอําพรรณ ศรัทธา
นางอําพรรัตน ชาญอาวุธ
นางอําพรรัตน ดวงมาตพล
นางอําพัน คาดคําฟู
นางอําพัน ศรีวิชัย
นางอําพันธ มูลวัง
นางอําพันธ รอบุญ
นางอําพันธ อินทรขุนจิต
นางอําพา ปรากฏชื่อ
นางอําพา สุขสบาย
นางสาวอําเพียร สุริยา
นางอําไพ ขาวนวล
นางอําไพ คําแสน
นางอําไพ โคตรแสนลี
นางอําไพ ชูสังข
นางอําไพ ณไกรวุฒิกุล
นางสาวอําไพ นงคเยาว
นางอําไพ เบาะโตง
นางอําไพ ประยงคหอม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๘๒๐
๒๓๘๒๑
๒๓๘๒๒
๒๓๘๒๓
๒๓๘๒๔
๒๓๘๒๕
๒๓๘๒๖
๒๓๘๒๗
๒๓๘๒๘
๒๓๘๒๙
๒๓๘๓๐
๒๓๘๓๑
๒๓๘๓๒
๒๓๘๓๓
๒๓๘๓๔
๒๓๘๓๕
๒๓๘๓๖
๒๓๘๓๗
๒๓๘๓๘
๒๓๘๓๙
๒๓๘๔๐
๒๓๘๔๑
๒๓๘๔๒
๒๓๘๔๓
๒๓๘๔๔

หนา ๒๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอําไพ พนภัยพาล
นางอําไพ พิชิตสันต
นางสาวอําไพ พุทธถนอม
นางสาวอําไพ เพชรคง
นางอําไพ เพชรฤาชา
นางอําไพ มณีวรรณ
นางอําไพ มะลิวัน
นางอําไพ มั่งมี
นางอําไพ มาศศิริทรัพย
นางสาวอําไพ มุงสันติ
นางสาวอําไพ มุลาลินน
นางอําไพ วงษชอเส็ง
นางอําไพ วิจิตรจินดา
นางอําไพ วุฒิพันธุชัย
นางอําไพ สอนอาจ
นางอําไพ สุระประวัติวงศ
นางอําไพ เสวิกา
นางอําไพ อุบลวรรณ
นางอําไพพรรณ จั่นแจง
นางอําไพพรรณ แสนบูรณะพันธ
นางอําไพพรรณ อรรถสงเคราะห
นางอําไพพัชร พนมพร
นางอําไพวรรณ วิเศษหมื่น
นางอําไพวรรณ ธรรมขุนทด
นางอําไพวรรณ ศรีกุลจันทร

๒๓๘๔๕
๒๓๘๔๖
๒๓๘๔๗
๒๓๘๔๘
๒๓๘๔๙
๒๓๘๕๐
๒๓๘๕๑
๒๓๘๕๒
๒๓๘๕๓
๒๓๘๕๔
๒๓๘๕๕
๒๓๘๕๖
๒๓๘๕๗
๒๓๘๕๘
๒๓๘๕๙
๒๓๘๖๐
๒๓๘๖๑
๒๓๘๖๒
๒๓๘๖๓
๒๓๘๖๔
๒๓๘๖๕
๒๓๘๖๖
๒๓๘๖๗
๒๓๘๖๘
๒๓๘๖๙

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอําไพวัลย วงภูดร
นางอําไพวิทย จุงพิวัฒน
นางอําภร ทองบัว
นางอําภรณ สังขจันทร
นางอําภา แซคู
นางอําภา นาคะวัจนะ
นางอําภา ประสมทรัพย
นางสาวอําภา ปงพะยอม
นางอําภา ราชฤทธิ์
นางอําภาภรณ ทองยอย
นางอํามร จัตุชัย
นางอํามร ณ พิบูลย
นางอํามรณ ชาติวิชิต
นางอํามรา แกวไกร
นางอิงควัฒน เพชรขัน
นางสาวอิงอร ชัยเพชร
นางอิงอร ธรรมประพัทธ
นางอิงอร ศรีแกวณวรรณ
นางอิชยา มันตะรักษ
นางอินทรตอง แสงสุทธิ
นางสาวอินทรัตน ชวงบัญญัติ
นางอินทิรา ชูศรีทอง
นางอินทิรา วงศโอษฐ
นางอินทิรา ศรีรัตนโชติ
นางอินทิรา สุทา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๘๗๐
๒๓๘๗๑
๒๓๘๗๒
๒๓๘๗๓
๒๓๘๗๔
๒๓๘๗๕
๒๓๘๗๖
๒๓๘๗๗
๒๓๘๗๘
๒๓๘๗๙
๒๓๘๘๐
๒๓๘๘๑
๒๓๘๘๒
๒๓๘๘๓
๒๓๘๘๔
๒๓๘๘๕
๒๓๘๘๖
๒๓๘๘๗
๒๓๘๘๘
๒๓๘๘๙
๒๓๘๙๐
๒๓๘๙๑
๒๓๘๙๒
๒๓๘๙๓
๒๓๘๙๔

นางอินทิรา สุระขุนทด
นางอิ่นออย บุษบงก
นางอิ่มใจ รําไพ
นางอิ่มทอง ปญญา
นางอิศรา รวมนิคม
นางสาวอิศราภรณ การินทร
นางอิษฎาภรณ ประดุงรุก
นางอิสญาภา ธรรพรังษี
นางอิสรา แกวพรหม
นางอิสรา ทองรุง
นางอิสรา วิรัชกุล
นางอิสรา สืบสม
นางอิสรากรณ พงษพันนา
นางอิสราพร เดชะราช
นางอิสริยารักษ มหาโยธี
นางสาวอิสรีย กษิฐภิรมญ
นางอิสรีย ชัยวรรณะ
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
นางสาวอุดม ชื่นใจดี
นางอุดม ถาวร
นางอุดม นามสวาง
นางอุดม พรหมจรรย
นางอุดม มวงจีน
นางอุดมทรัพย ไชยขาว
นางสาวอุดมพร คัมภิรานนท

หนา ๒๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๘๙๕
๒๓๘๙๖
๒๓๘๙๗
๒๓๘๙๘
๒๓๘๙๙
๒๓๙๐๐
๒๓๙๐๑
๒๓๙๐๒
๒๓๙๐๓
๒๓๙๐๔
๒๓๙๐๕
๒๓๙๐๖
๒๓๙๐๗
๒๓๙๐๘
๒๓๙๐๙
๒๓๙๑๐
๒๓๙๑๑
๒๓๙๑๒
๒๓๙๑๓
๒๓๙๑๔
๒๓๙๑๕
๒๓๙๑๖
๒๓๙๑๗
๒๓๙๑๘
๒๓๙๑๙

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอุดมพร เชื้อรักษ
นางอุดมพร บริบาล
นางอุดมพร ศรีสําอางค
นางอุดมพร ศรีอุนดี
นางอุดมพร เหลืองยวง
นางอุดมลักษณ ชัยปญหา
นางอุดมลักษณ ปทถาพงษ
นางอุดมลักษณ สุริยะสกุลพงษ
นางอุดมลาภ เหมือนฤทธิ์
นางอุดมวิทย วงคหินกอง
นางอุดมศรี กรุณกิจ
นางสาวอุดมศรี พัวพานิช
นางสาวอุดมศรี ภัทรมานนท
นางอุดร ไกรพินิจ
นางอุดร วิชัยวงษ
นางอุดสา สายสิงห
นางอุตรา ปนทอง
นางสาวอุทัย กรอบทอง
นางอุทัย เจนไธสง
นางอุทัย บุญมี
นางสาวอุทัย แปงผง
นางสาวอุทัย ผมทอง
นางอุทัย พวงพุก
นางอุทัย รักษา
นางอุทัย วงณรา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๙๒๐
๒๓๙๒๑
๒๓๙๒๒
๒๓๙๒๓
๒๓๙๒๔
๒๓๙๒๕
๒๓๙๒๖
๒๓๙๒๗
๒๓๙๒๘
๒๓๙๒๙
๒๓๙๓๐
๒๓๙๓๑
๒๓๙๓๒
๒๓๙๓๓
๒๓๙๓๔
๒๓๙๓๕
๒๓๙๓๖
๒๓๙๓๗
๒๓๙๓๘
๒๓๙๓๙
๒๓๙๔๐
๒๓๙๔๑
๒๓๙๔๒
๒๓๙๔๓
๒๓๙๔๔

หนา ๒๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางอุทัย วัฒนคีรี
นางอุทัย เศษสุวรรณ
นางอุทัย สงมา
นางอุทัย สังฆะมะณี
นางอุทัยรัตน พรมศักดิ์
นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
นางสาวอุทัยวรรณ เกิดสวาง
นางอุทัยวรรณ จิตตออนนอม
นางอุทัยวรรณ ตั้งวิกรัย
นางอุทัยวรรณ ธะนะคํามา
นางอุทัยวรรณ นรินรัตน
นางสาวอุทัยวรรณ พันธุสุวรรณ
นางอุทัยวรรณ ภักดี
นางอุทัยวรรณ ภิรมย
นางอุทัยวรรณ ภูคง
นางสาวอุทัยวรรณ มูลศิริ
นางอุทัยวรรณ วงศพัฒน
นางสาวอุทัยวรรณ สาวิสัย
นางสาวอุทัยวรรณ สิงหทอง
นางอุทัยวรรณ สุดทองมล
นางอุทัยวรรณ โสภาพิศ
นางสาวอุทัยวรรณ เบญจศาสตร
นางอุทิตย หาญมนตรี
นางสาวอุทิพร สามลาน
นางสาวอุทิศ มาดบังออน

๒๓๙๔๕
๒๓๙๔๖
๒๓๙๔๗
๒๓๙๔๘
๒๓๙๔๙
๒๓๙๕๐
๒๓๙๕๑
๒๓๙๕๒
๒๓๙๕๓
๒๓๙๕๔
๒๓๙๕๕
๒๓๙๕๖
๒๓๙๕๗
๒๓๙๕๘
๒๓๙๕๙
๒๓๙๖๐
๒๓๙๖๑
๒๓๙๖๒
๒๓๙๖๓
๒๓๙๖๔
๒๓๙๖๕
๒๓๙๖๖
๒๓๙๖๗
๒๓๙๖๘
๒๓๙๖๙

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอุทุมพร กอนในเมือง
นางอุทุมพร เครือบคนโท
นางอุทุมพร ชีวานุตระ
นางสาวอุทุมพร ชื่นวิญญา
นางอุทุมพร นนทภาวรการ
นางสาวอุทุมพร พรายอินทร
นางอุทุมพร พวกขุนทด
นางสาวอุทุมพร วงคสุวรรณ
นางอุทุมพร สอนสกุล
นางสาวอุทุมพร สายเครื่อง
นางอุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุล
นางอุนนา อุปชิตวาฬ
นางอุนเรือน ขันแกว
นางอุนเรือน จันทรดี
นางอุนเรือน นาคศิริชัยกุล
นางอุบล กําลังเกื้อ
นางสาวอุบล ขาวสะอาด
นางอุบล คํามา
นางอุบล เจริญศิริ
นางอุบล ชัยกาศ
นางอุบล ชาอุน
นางอุบล ทิมชล
นางสาวอุบล นามประเสริฐ
นางอุบล นิติรัตน
นางอุบล บัวคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๙๗๐
๒๓๙๗๑
๒๓๙๗๒
๒๓๙๗๓
๒๓๙๗๔
๒๓๙๗๕
๒๓๙๗๖
๒๓๙๗๗
๒๓๙๗๘
๒๓๙๗๙
๒๓๙๘๐
๒๓๙๘๑
๒๓๙๘๒
๒๓๙๘๓
๒๓๙๘๔
๒๓๙๘๕
๒๓๙๘๖
๒๓๙๘๗
๒๓๙๘๘
๒๓๙๘๙
๒๓๙๙๐
๒๓๙๙๑
๒๓๙๙๒
๒๓๙๙๓
๒๓๙๙๔

นางอุบล บุญเริ่ม
นางอุบล ปวนสุรินทร
นางอุบล ผัดผาย
นางอุบล พันธศรี
นางอุบล พินธะ
วาที่รอยตรีหญิง อุบล พุมมา
นางอุบล เพชระ
นางอุบล วรนารถ
นางอุบล วัชรพลางกูร
นางอุบล วิชัยดิษฐ
นางอุบล วิมุกตานนท
นางสาวอุบล ศรีทาบุตร
นางอุบล ศรีสุระ
นางอุบล สัจจารักษ
นางอุบล สุภาพร
นางอุบล สุวรรณนิตย
นางอุบล เสือโต
นางสาวอุบล หรุนทอง
นางอุบล หุนสาระ
นางอุบล เหมมะณี
นางอุบล อัศวภูมิ
นางสาวอุบล อุทิศสาร
นางอุบลทิพย เมืองโคตร
นางอุบลพรรณ ขาวเอี่ยม
นางอุบลพรรณ โชติกลาง

หนา ๒๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๙๙๕
๒๓๙๙๖
๒๓๙๙๗
๒๓๙๙๘
๒๓๙๙๙
๒๔๐๐๐
๒๔๐๐๑
๒๔๐๐๒
๒๔๐๐๓
๒๔๐๐๔
๒๔๐๐๕
๒๔๐๐๖
๒๔๐๐๗
๒๔๐๐๘
๒๔๐๐๙
๒๔๐๑๐
๒๔๐๑๑
๒๔๐๑๒
๒๔๐๑๓
๒๔๐๑๔
๒๔๐๑๕
๒๔๐๑๖
๒๔๐๑๗
๒๔๐๑๘
๒๔๐๑๙

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอุบลพรรณ มีจิตต
นางอุบลรัตน แกววันทา
นางอุบลรัตน คําจีน
นางอุบลรัตน จงแพ
นางอุบลรัตน จงรักษ
นางสาวอุบลรัตน ชาวบางพรม
นางอุบลรัตน ถึกสุวรรณ
นางอุบลรัตน เบาทอง
นางอุบลรัตน มงคะวิระ
นางอุบลรัตน มากจันทึก
นางอุบลรัตน ยอดเอี่ยม
นางอุบลรัตน วรรณพฤกษ
นางอุบลรัตน ศรีแสง
นางอุบลรัตน สกุณี
นางอุบลรัศมี วงษจันทร
นางอุบลลักษณ เสนียศรีสกุล
นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย
นางสาวอุบลวรรณ ขุนดํา
นางอุบลวรรณ บุญเรืองขาว
นางอุบลวรรณ รสสุคนธ
นางอุบลวรรณ หอมสิน
นางอุบลวัลค ชัยสิทธิ์
นางอุปลวรรณ กะสันต
นางอุมา ทัดพัฒนกุล
นางอุมา บุญเรือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๐๒๐
๒๔๐๒๑
๒๔๐๒๒
๒๔๐๒๓
๒๔๐๒๔
๒๔๐๒๕
๒๔๐๒๖
๒๔๐๒๗
๒๔๐๒๘
๒๔๐๒๙
๒๔๐๓๐
๒๔๐๓๑
๒๔๐๓๒
๒๔๐๓๓
๒๔๐๓๔
๒๔๐๓๕
๒๔๐๓๖
๒๔๐๓๗
๒๔๐๓๘
๒๔๐๓๙
๒๔๐๔๐
๒๔๐๔๑
๒๔๐๔๒
๒๔๐๔๓
๒๔๐๔๔

นางอุมา ประทีป ณ ถลาง
นางอุมากร เกตุอางทอง
นางอุมาพร กฤตยโสภณ
นางอุมาพร เดชจบ
นางอุมาพร นาราษฎร
นางอุมาพร ปานโท
นางอุมาพร พัฒผล
นางอุมาพร พิมพภักดี
นางอุมาพร รังสิวุฒาภรณ
นางอุมาวดี นอยพลี
นางอุมาวรรณ สงางาม
นางอุระสา สุหราย
นางอุรักษ สุริยวงษ
นางอุรัจฉัท บูรณากาญจน
นางอุรัตน พึ่งพงษ
นางอุรา กองจันทร
นางอุรา กันพานิชย
นางอุรา กาญจนรัตน
นางอุรา คลังวัง
นางอุรา เครือเนียม
นางอุรา ศรีทิพยราษฎร
นางสาวอุราพร ผลบุญ
นางอุรารัตน สังขนุกิจ
นางอุราวรรณ กลยนี
นางสาวอุราวรรณ อนุพันธ

หนา ๒๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๐๔๕
๒๔๐๔๖
๒๔๐๔๗
๒๔๐๔๘
๒๔๐๔๙
๒๔๐๕๐
๒๔๐๕๑
๒๔๐๕๒
๒๔๐๕๓
๒๔๐๕๔
๒๔๐๕๕
๒๔๐๕๖
๒๔๐๕๗
๒๔๐๕๘
๒๔๐๕๙
๒๔๐๖๐
๒๔๐๖๑
๒๔๐๖๒
๒๔๐๖๓
๒๔๐๖๔
๒๔๐๖๕
๒๔๐๖๖
๒๔๐๖๗
๒๔๐๖๘
๒๔๐๖๙

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอุไร กองนาค
นางสาวอุไร ขวัญรักษ
นางอุไร ขันทีทาว
นางอุไร จันทรสม
นางอุไร จิตรมาศ
นางอุไร ชวยเจริญ
นางอุไร ทองจิตร
นางสาวอุไร ทัพทะมาตร
นางอุไร ไทยเจริญ
นางอุไร ธรรมศุภโกศล
นางอุไร ประสมศรี
นางอุไร ปทถาพงษ
นางอุไร พรมดี
นางอุไร พรมบุตร
นางอุไร เพ็งลาย
นางอุไร แพงพงศ
นางอุไร มุมกลาง
นางอุไร วงศคําแสง
นางอุไร วิทยา
นางอุไร ศูนยจันทร
นางอุไร สิทธารถ
นางอุไร สิทธิดุลย
นางอุไร สินอยู
นางอุไร สุขโข
นางอุไร สุขสวัสดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๐๗๐
๒๔๐๗๑
๒๔๐๗๒
๒๔๐๗๓
๒๔๐๗๔
๒๔๐๗๕
๒๔๐๗๖
๒๔๐๗๗
๒๔๐๗๘
๒๔๐๗๙
๒๔๐๘๐
๒๔๐๘๑
๒๔๐๘๒
๒๔๐๘๓
๒๔๐๘๔
๒๔๐๘๕
๒๔๐๘๖
๒๔๐๘๗
๒๔๐๘๘
๒๔๐๘๙
๒๔๐๙๐
๒๔๐๙๑
๒๔๐๙๒
๒๔๐๙๓
๒๔๐๙๔

นางอุไร หมัดอาด้ํา
นางอุไรกรณ เพชรพยอม
นางอุไรพร ขันโสม
นางอุไรพร พิมพาแสง
นางอุไรพร ภิบาลวงษ
นางสาวอุไรภรณ พุฒหอม
นางสาวอุไรรักษ ปราบริปู
นางอุไรรัตน กลิ่นหอม
นางอุไรรัตน ดาศรี
นางอุไรรัตน ธงภักดิ์
นางอุไรรัตน ธีระเมธากุล
นางอุไรรัตน พงษนาคินทร
นางอุไรรัตน วงศจําปา
นางอุไรรัตน วันลวน
นางอุไรรัตน สีพาไชย
นางอุไรรัตน สุริยะสิงห
นางอุไรลักษณ หัสกรรจ
นางอุไรวรรณ กลางบุรัมย
นางสาวอุไรวรรณ กองแกว
นางอุไรวรรณ คงเกินทุน
นางอุไรวรรณ คัญทัพ
นางอุไรวรรณ เคนไชยวงศ
นางอุไรวรรณ จุลสิกขี
นางสาวอุไรวรรณ เจริญการ
นางอุไรวรรณ เจริญทรัพย

หนา ๒๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๐๙๕
๒๔๐๙๖
๒๔๐๙๗
๒๔๐๙๘
๒๔๐๙๙
๒๔๑๐๐
๒๔๑๐๑
๒๔๑๐๒
๒๔๑๐๓
๒๔๑๐๔
๒๔๑๐๕
๒๔๑๐๖
๒๔๑๐๗
๒๔๑๐๘
๒๔๑๐๙
๒๔๑๑๐
๒๔๑๑๑
๒๔๑๑๒
๒๔๑๑๓
๒๔๑๑๔
๒๔๑๑๕
๒๔๑๑๖
๒๔๑๑๗
๒๔๑๑๘
๒๔๑๑๙

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอุไรวรรณ ชมบริสุทธิ์
นางอุไรวรรณ ชางเงิน
นางอุไรวรรณ ชาญวิทยากร
นางสาวอุไรวรรณ ชื่นตา
นางอุไรวรรณ ชูศรียิ่ง
นางอุไรวรรณ ไชยสง
นางอุไรวรรณ เดชชอย
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นางสาวอุไรวรรณ ตรีสิริเกษม
นางสาวอุไรวรรณ ทรงโฉม
นางอุไรวรรณ ทองชัย
นางอุไรวรรณ ทองชุม
นางอุไรวรรณ แทนคํา
นางอุไรวรรณ นอยยุภา
นางอุไรวรรณ นาสมตรึก
นางอุไรวรรณ บุญจอง
นางอุไรวรรณ บุญเต็ม
นางอุไรวรรณ พิชพืชพันธ
นางอุไรวรรณ พิพัฒนกุล
นางอุไรวรรณ พุมถาวร
นางอุไรวรรณ เพื้อก่ํา
นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล
นางสาวอุไรวรรณ มาลีลัย
นางสาวอุไรวรรณ รักดวน
นางอุไรวรรณ ราชกิจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๑๒๐
๒๔๑๒๑
๒๔๑๒๒
๒๔๑๒๓
๒๔๑๒๔
๒๔๑๒๕
๒๔๑๒๖
๒๔๑๒๗
๒๔๑๒๘
๒๔๑๒๙
๒๔๑๓๐
๒๔๑๓๑
๒๔๑๓๒
๒๔๑๓๓
๒๔๑๓๔
๒๔๑๓๕
๒๔๑๓๖
๒๔๑๓๗
๒๔๑๓๘
๒๔๑๓๙
๒๔๑๔๐
๒๔๑๔๑
๒๔๑๔๒
๒๔๑๔๓
๒๔๑๔๔

หนา ๒๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางอุไรวรรณ รามรักษ
นางสาวอุไรวรรณ ศรีเมือง
นางอุไรวรรณ ศรีสุชาติ
นางสาวอุไรวรรณ สัจจาวรานนท
นางอุไรวรรณ สินออน
นางสาวอุไรวรรณ แสงอาทิตย
นางสาวอุไรวรรณ อติวรกีรติ
นางอุไรวรรณ อุดมบุณยลักษณ
นางอุไรวรรณ อุดมสุข
นางอุไรวรรณ โอลาพฤกษ
นางอุไรวรรณ ขุนประเสริฐ
นางอุไรวรรณ สิตะรุโณ
นางอุลัยวรรณ กงเพชร
นางอุษณา เพชรแกว
นางอุษณี เมฆวิลัย
นางอุษณี เรือนสติ
นางอุษณีย เจะมาริกัน
นางสาวอุษณีย บัวศิริพันธุ
นางสาวอุษณีย มโนวงศ
นางสาวอุษณีย มาลัยวัลย
นางสาวอุษณีย รักซอน
นางอุษณีย รัตนสําเนียง
นางอุษณีย สุขทัศน
นางอุษณีย สุริยะเดช
นางอุษณีย โสพิลา

๒๔๑๔๕
๒๔๑๔๖
๒๔๑๔๗
๒๔๑๔๘
๒๔๑๔๙
๒๔๑๕๐
๒๔๑๕๑
๒๔๑๕๒
๒๔๑๕๓
๒๔๑๕๔
๒๔๑๕๕
๒๔๑๕๖
๒๔๑๕๗
๒๔๑๕๘
๒๔๑๕๙
๒๔๑๖๐
๒๔๑๖๑
๒๔๑๖๒
๒๔๑๖๓
๒๔๑๖๔
๒๔๑๖๕
๒๔๑๖๖
๒๔๑๖๗
๒๔๑๖๘
๒๔๑๖๙

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอุษณีย เอี่ยมแจ
นางสาวอุษณีษพร หอมดี
นางอุษมณฑ บงกาวงษ
นางอุษมา สหะวิริยะสกุล
นางอุษา กะการดี
นางอุษา กิติสากล
นางอุษา แกลวชิต
นางอุษา โคตรยอด
นางอุษา จันทร
นางอุษา ชมภูพฤกษ
นางอุษา ชละมณี
นางอุษา โชติรัตน
นางอุษา เดชทุงคา
นางอุษา ตันติโภคา
นางอุษา ทันพรม
นางอุษา บัวแพ
นางสาวอุษา บุญชู
นางสาวอุษา ปนสันเทียะ
นางอุษา เปกะมล
นางสาวอุษา พันธุคีรี
นางอุษา ภัติศิริ
นางอุษา ภูนันทพงษ
นางสาวอุษา แยมวงษ
นางอุษา ลาทุม
นางอุษา วงศมะณี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๑๗๐
๒๔๑๗๑
๒๔๑๗๒
๒๔๑๗๓
๒๔๑๗๔
๒๔๑๗๕
๒๔๑๗๖
๒๔๑๗๗
๒๔๑๗๘
๒๔๑๗๙
๒๔๑๘๐
๒๔๑๘๑
๒๔๑๘๒
๒๔๑๘๓
๒๔๑๘๔
๒๔๑๘๕
๒๔๑๘๖
๒๔๑๘๗
๒๔๑๘๘
๒๔๑๘๙
๒๔๑๙๐
๒๔๑๙๑
๒๔๑๙๒
๒๔๑๙๓
๒๔๑๙๔

นางอุษา วิเชียรณรัตน
นางอุษา สมภักดี
นางอุษา สุขสม
นางสาวอุษา หาชอบ
นางอุษา เห็นชื่อ
นางอุษารัตน เรืองวิลัย
นางสาวอุสา บุญเกตุ
นางอุสาห สีวังลาศ
นางสาวอุสาห หวังวิวัฒนา
นางอุสาห แกวสอน
นางอุไฬวรรณ นามใสย
นางเอ แยมโสพิศ
นางเอกอนงค พุทธสอน
นางเอ็นดู แตงโต
นางเอมชานุช ไครงาม
นางเอมอร กันธะวัง
นางเอมอร กุลบุญ
นางสาวเอมอร เกิดไทย
นางสาวเอมอร ขจรมณี
นางเอมอร คงแกว
นางเอมอร คลังกลาง
นางสาวเอมอร คําแหงพล
นางเอมอร โคตรมงคล
นางเอมอร จันทนนตรี
นางเอมอร ชาวันดี

หนา ๒๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๑๙๕
๒๔๑๙๖
๒๔๑๙๗
๒๔๑๙๘
๒๔๑๙๙
๒๔๒๐๐
๒๔๒๐๑
๒๔๒๐๒
๒๔๒๐๓
๒๔๒๐๔
๒๔๒๐๕
๒๔๒๐๖
๒๔๒๐๗
๒๔๒๐๘
๒๔๒๐๙
๒๔๒๑๐
๒๔๒๑๑
๒๔๒๑๒
๒๔๒๑๓
๒๔๒๑๔
๒๔๒๑๕
๒๔๒๑๖
๒๔๒๑๗
๒๔๒๑๘
๒๔๒๑๙

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเอมอร ธิสามี
นางเอมอร บุษบา
นางเอมอร โพสาราช
นางเอมอร ยิ้มเขียว
นางเอมอร หนูแจม
นางเอมอร หมื่นทอง
นางสาวเอมอร เหมือนจันทร
นางเอ็มอร พรมดิราช
นางเอี่ยมศุภร ศรีอุดร
นางเอื้อกฤตย อรุณณวงศ
นางเอื้อง พันธโสดา
นางสาวเอื้องไพร กมล
นางเอื้องไพร นาจําเริญ
นางเอื้องฟา สุนันท
นางสาวเอื้องสุดา โชติกเสถียร
นางเอื้อจิต วรรณวงศ
นางเอื้อจิตต คงทอง
นางเอื้อมจิต ถิ่นแถว
นางเอื้อมดาว กองแกว
นางเอื้อมเดือน คงสุด
นางเอื้อมเดือน ถิ่นปญจา
นางเอื้อมเดือน บุญยืน
นางเอื้อมเดือน พวงมาลัย
นางสาวเอื้อมเดือน ยังฉ่ํา
นางเอื้อมเดือน แสงปญญา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔๒๒๐ นางเอื้อมเดือน อินทรพาณิชย
๒๔๒๒๑ นางเอือ้ มพร ใจชื้น
๒๔๒๒๒ วาที่รอยตรีหญิง เอื้อมพร
หาญสนามยุทธ
๒๔๒๒๓ นางเอื้อมภรณ มารคคงคแกว
๒๔๒๒๔ นางสาวเอื้อยใจ เบาประเสริฐกุล
๒๔๒๒๕ นางเอื้ออารีย ถินนอก
๒๔๒๒๖ นางเอื้ออารีย สิทธิธัญกรรม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

๒๔๒๒๗
๒๔๒๒๘
๒๔๒๒๙
๒๔๒๓๐
๒๔๒๓๑
๒๔๒๓๒
๒๔๒๓๓

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเอื้ออารีย เอียดประพาฬ
นางโอภาส บัวเผื่อน
นางโอราฬ สุวรรณกูฏ
นางโอสถ อนันตมงคลกุล
นางฮาลีเมาะ ดูมิแด
นางฮาสะนะ เจะแว
นางฮูไรหมะ ไหลหละหมัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายกเชษฐ กิ่งชนะ
๑๗ นายกิจจา จําปาเงิน
นายกตนนท นาทัน
๑๘ นายกิตติ กุตนันท
นายกนกศักดิ์ มุธิโต
๑๙ นายกิตติ์ธเนศ ศิริสุริยธนกิจ
นายกมล จตุรภัทรไพศาล
๒๐ นายกิตติพงศ ดํารงกูล
นายกมล ทองศรี
๒๑ นายกิตติพงษ ตันติศุภชัย
นายกรณ จันทรโสภณ
๒๒ นายกิตติศักดิ์ คําสุข
นายกระจาง ชัยสินธุ
๒๓ นายกิตติศักดิ์ แทนแกว
นายกริช เตียนพลกรัง
๒๔ นายกิตติศักดิ์ บุญเกิด
นายกฤชชัย จันทรดี
๒๕ นายกิติพงศ เมธาวิวรรธนกุล
นายกฤตนัน น้ําเจ็ด
๒๖ นายกิติวัจน พรอมเพรียงชัย
นายกฤตนัย ตนแพง
๒๗ นายกุล อักษรนู
นายกฤษฎา กาญจนรัชต
๒๘ นายกุศล พรหมจันทร
นายกฤษณ กนิษฐพยาฆร
๒๙ นายเกรียงไกร ไชยะรินทร
นายกฤษณา โมคศิริ
๓๐ นายเกรียงศักดิ์ เทียมทิพาบุญกร
นายกฤษดา สุนทร
๓๑ นายเกรียงศักดิ์ พวงพันธ
นายกัมปนาท บุญคง
๓๒ นายเกียรติกร วิจิตรเวชการ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

นายเกียรติชัย สาริยะสุนทร
นายเกียรติศักดิ์ สุขทองสา
นายเกื้อกูล วาณิชเมธีกุล
นายโกมล เทโหปการ
นายโกมล สงเสริมสกุล
นายไกยฤทธิ์ มวงพลับ
นายไกรจักร ศรีนํา
นายขจรยศ ปลอดชูแกว
นายขนบ เพชรซอน
นายคงเดช ศรีประมวล
นายคนองเดช ประกอบสมบัติ
นายคมกฤช ขํายัง
นายคมศิษฐ มีสัจจานนธนกุล
นายคมสัน อรรคแสง
นายคารมย แกวกันยา
นายคําพา ขันตี
นายคําสิงห ศรีฆอง
นายโฆสิต สิตกุลพงษ
นายจงอางศึก ศรีวะสุทธิ์
นายจตุรนต แสนโซง
นายจรัญ ไชยเหล็ก
นายจรัญ ทวยจันทร
นายจรัล สุตา
นายจรัส โพธิ์สีสด
นายจรินทร เจนจิตต
นายจรูญ ชูสังข

หนา ๒๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายจรูญศักดิ์ บุษบา
นายจเร มากสง
นายจักรกฤษณ ดีเสมอ
นายจักรกฤษณ ทิพเลิศ
นายจักรพงษ แกนแกว
นายจักรพันธ ภูสิงห
นายจักรพันธ สิงหเสนา
นายจักรพันธ สินเทศ
นายจักรวุธ เพชรดี
นายจักรี ราชนิล
นายจาตุรนต บริจินดา
นายจาระวิทย แพงโพธิ์
นายจําเริญ ศรีวะโสภา
นายจิตรนาถ มิ่งชัย
นายจินดา รามอินทร
นายจิรพงศ อรชร
นายจิรพงษ ทองคํารัตน
นายจิรยุทธ โชติกุล
นายจิระเดช ลครรํา
นายจิรายุทธ แกวอาสา
นายจิโรษม วัฒนา
วาที่รอยตรี จีรวัฒน ยืนมั่น
นายจุฬา นาคะเวช
นายเจนวิทย ตั้งเจริญวรคุณ
นายเจษฎา ศรีทรัพย
นายเจษฎา อนันทวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐

นายเจษฎาพร ทันศรี
นายฉัตรชัย ธรรมรัตน
นายฉัตรชัย ฤกษสังเกตุ
นายฉัตรทอง ใสแสง
นายฉัตรธิวัฒน ธรรมานุยุต
นายฉัตรพัฒน ศิลปสุวรรณกร
นายเฉลิมชัย วินทะไชย
นายเฉลิมพร เอี่ยมมิ
นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้อออน
นายชนสรณ จิตภักดี
นายชนะกิจ แสงอรุณ
นายชนินทร พบลาภ
นายชยพล เสริมปรุงสุข
นายชลณัฏฐ โพพิพัฒน
นายชลธน วรรณศรียพงษ
นายชลธิต นุชเนตร
นายชลอ พลนิล
นายชลิตร มณีสุวรรณ
นายชวลิต ภคภิญโญภาพสกุล
นายชวลิต วงศทองเหลือ
นายชัชวาล ปุณขันธุ
นายชัชวาลย บิกสุวรรณ
นายชัชวาลย มูลศรี
นายชัชวาลย แสงแกว
นายชัยชนะ ไชยทองศรี
นายชัยณรงค ชูทอง

หนา ๒๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชัยณรงค บุตรจํานง
นายชัยณรงค ประสิทธานันท
นายชัยณรงค มีมาก
นายชัยเดช คีรีรัตน
นายชัยยุทธ ราษฎรสภา
นายชัยรัตน ชัยปทมานนท
นายชัยรัตน ธนไพศาลกิจ
นายชัยฤทธิ์ ตอนปญญา
นายชัยวัฒน จันทรแกว
นายชัยวัฒน ภูบุญแอม
นายชาคริต สุขสิงห
นายชาญ ชาพินิจสกุล
นายชาญชัย สิริวารินทร
นายชาญชัย แสนจันทร
นายชาญณรงค มานะรังสรรค
นายชาญเดชต ขุนศรี
นายชาญนัฏฐ อุสาหะ
นายชาญวิน เหล็กกลา
นายชาตรี ศรีคงแกว
นายชํานาญ ชวยคุณูปการ
นายชํานาญ สุขบําเพ็ญ
นายชิดชาย สุขประเสริฐ
นายชิตชัย แสงสวาง
นายชินทณภัทร กอนคํา
วาที่รอยโท ชินภัทร แกวโกมินทวงษ
นายชิล แสนสุภา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒

นายชิษณุพงศ ปฐมวณิชกุล
นายชุมพล ขัติยะ
นายชุมพล สุระดม
นายชูชัย หันตรา
นายชูชาติ ทองจันทรฮาด
นายชูชาติ เปนมงคล
นายชูชาติ ศรีคมขํา
นายชูชาติ สุชนก
นายชูแมน เผือกเดช
นายชูศักดิ์ ศรีบุตรชิน
นายชูศักดิ์ สวาสุ
นายเชาวฤทธิ์ พัวงามประเสริฐ
วาที่รอยเอก เชาวลิต ยุทธนาวา
นายเชาวลิต อุมบุญ
นายเชิดชัย เตรียมเชิดติวงศ
นายเชิดศักดิ์ อินธิแสน
นายโชคทวี ธรรมศร
นายไชยเจริญ ยั่งยืน
นายไชยา คงพรหม
วาที่รอยตรี ไชยา ทับวิธร
นายไชยา ประพันธศิริ
นายเซฟดี ศรีเมือง
นายฐานุวัชร โฆษิตเจริญวัชร
นายฐาพล เกาพัฒนสกุล
วาที่รอยตรี ฐิติ ทะนันชัย
นายฐิติปกรณ ภคุโล

หนา ๒๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
วาที่รอยตรี ฐิติพงศ แสนอุบล
นายณฐพงศ ลลิตธรรมศิริ
นายณรงค แกวสิงห
วาที่รอยตรี ณรงค ทองเทศทา
นายณรงค ภักดี
นายณรงค โมลี
นายณรงค สมประสงค
นายณรงคชัย เจริญรุจิทรัพย
นายณรงคเดช นวลมีชื่อ
นายณรงคฤทธิ์ เขตตวงษ
วาที่พันตรี ณรงคศักดิ์ นพคุณ
นายณเรศ ชูภักดิ์
นายณัฏฐพล สิรวงศตระกูล
นายณัฐ เกิดสุขผล
นายณัฐกิตติ์ สิงหแกวอภิวุฒิ
นายณัฐพงศ สําแดง
นายณัฐพงศ สุทธินานนท
นายณัฐพล ควรสงา
นายณัฐพัฒน แสนสุข
นายณัฐวุฒิ จินดากุล
นายณัฐวุฒิ ชังภัย
นายณัฐวุฒิ ประทุมชาติ
วาที่เรือตรี ณัฐวุฒิ พวงพิทักษ
นายดลชัย จันทรุทิน
นายดิเรก แกวชางเขียน
นายดุสิต บัวเกตุ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔

นายเดชณรงค รอดซุง
นายแดงตอย คนธรรพ
นายตรัณ ชํานาญชาติ
นายตวงทรัพย จงใจภักดิ์
นายตะวันรุง รัตนอุไร
นายตากอากาศ กีรติกุลศักดิ์
นายไตรสิทธิ์ สิงหภิวัฒน
นายถวัลย ทุมมา
นายถวิล เดชบุรัมย
นายถวิล ติ๊บหนอ
นายถวิล บุตรคุณ
วาที่พันตรี ถวิล บุปผาทาโน
นายถาวร ขัมภรัตน
นายถาวร คงชนะ
นายถาวร ราชรองเมือง
นายถาวร วงคลังกา
นายถาวร ศิริชัยคีรีโกศล
นายถิรพันธุ เปงอินตา
นายทรงกลด ลุนคุณ
นายทรงฤทธิ์ จุลกาญจน
นายทรงวุฒิ เรือนไทย
นายทรงสิทธิ์ บัวชุม
นายทรัพย ตะนนท
นายทวี ปวงจันทร
นายทวี ละลอกน้ํา
นายทวีวัฒน รื่นรวย

หนา ๒๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายทวีศักดิ์ แกวประดับ
นายทวีศักดิ์ คัมภบุญยอ
นายทวีศักดิ์ คี้สุคนธ
นายทวีศักดิ์ โคตรโสภา
นายทศพร จันทรสุข
นายทศพร ดวงสวัสดิ์
นายทองกลา นันทะพันธ
นายทองเงิน มั่นวงศ
นายทองเจือ แดงชื่น
นายทองลวน จันทรมณี
นายทองสุข พามี
นายทัคค สุขแกว
นายทิณวัฒน พลายงาม
นายเทพพงษ แผวพลสง
นายเทพพิทูรย สอนปญญา
นายเทพสมบัติ แสนวงษ
นายเทอดพล เพชรจันทร
นายเทอดศักดิ์ นิสังกาศ
นายเทิดศักดิ์ ผาสีกาย
นายแทน โมราราย
นายโททท อัคคพงศพันธุ
นายธงชัย ปญญาวงศ
นายธงไท ปรักมานนท
นายธนกร เลิศสกุณี
นายธนกฤต คเชนทรรัตนกุล
นายธนกฤต ศรีจําปา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖

นายธนกฤต สครรัมย
นายธนกาญจน สําเภาลอย
วาที่รอยตรี ธนชาต รักรสหอม
นายธนนันท มาศธนานันต
นายธนพล โคตรนรินทร
นายธนภัทร เชียงทอง
นายธนวัฒน โยมญาติ
นายธนวัฒน สีเมฆ
นายธนสิทธิ์ บัวหอม
นายธนะกรณ ดํารงคสกุลไทย
นายธนะชัย ศิริโคจรสมบัติ
นายธนะชัย สุระเสียง
นายธนัตถกรณ พวงศรีเคน
นายธนา หิรัญญะเวช
นายธนากร ไกรดํา
นายธนานันต ชูแสง
นายธนาวิทย สีหาราช
นายธนาวุฒิ กลาเวช
นายธนาศักดิ์ กูสุจริต
นายธนุตม บุปผาสังข
นายธรรมวิชญ สุขนุย
นายธรรมศักดิ์ นาคนอย
นายธวัช เดชทับ
นายธวัช พรมมาศ
นายธวัชชัย ไชยตะมาตย
นายธวัชชัย บุญสง

หนา ๒๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธวัชชัย พุมริ้ว
นายธวัชชัย ละมอม
นายธวัชชัย สุขเกษม
นายธัญพิสิษฐ อนุชาติกุล
นายธาตรี พิบูลมณฑา
นายธาตรี สุภาระโยธิน
นายธานี กิมทรง
นายธารา ธนามี
นายธํารง นิตยวรรณ
นายธํารงศักดิ์ หมินกาหรีม
นายธิติศักดิ์ สันดี
นายธีรโชติ คงพูล
นายธีรพจน ลือศิริวัฒนา
นายธีรภัทร ไชยสัตย
นายธีรยุทธ แกวอน
นายธีรยุทธ ตางจิตร
นายธีรวัฒน หมวกชุมบก
นายธีรวิทย หทัยรัตนานนท
นายธีรศักดิ์ ภักดีศรี
นายธีระ ใจตา
นายธีระ บินกาเซ็ม
นายธีระ วัชระพงศไพบูลย
นายธีระชัย ไตรเกษม
นายธีระพงศ คชเสน
นายธีระศักดิ์ ฉวีศักดิ์
นายนนทพงษ คงแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘

นายนพดล คําเขียว
นายนพดล เทียกพา
นายนพดล นภวรรณ
นายนพดล บุญยัง
พันจาอากาศเอก นพดล ปนมั่น
นายนพดล พิมพะสอน
นายนพดล ภูเขา
นายนพดล หัตถาพงษ
นายนพพร กอผจญ
นายนพพร นอยวัฒนกุล
นายนพรัตน วุฒิพรหม
นายนรชัย สาครเจริญ
นายนราพงษ อนุกูลพันธ
นายนรินทร มุกดาเนตร
นายนรินทร ศรีธิการ
นายนริศ สุคันธวรัตน
นายนเรศ แตงออน
วาที่รอยโท นเรศ สุริยะชัย
นายนเรศ หมวกทองคํา
นายนวนนท เกลียวทอง
นายนวพล โพธิ์ใบ
นายนิกอน ทองโอ
นายนิคม คนงาม
นายนิทัศน วีระโพธิ์ประสิทธิ์
นายนิธิพงษ ยอดพันคํา
นายนิธิศ ทิพนี

หนา ๒๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนิธิศ สมทรัพย
นายนิธิศักดิ์ ภาษิตชาคริต
นายนิพนธ บุญสกันต
นายนิพนธ วงศรัตน
นายนิพลศักดิ์ บุญยุทธสกุล
นายนิรุติ สีลาจันทร
นายนิสสรณ สุวรรณวิชาเลิศ
นายนุกูล อั้งโสภา
นายบรรจง จําพร
นายบรรจง พลขันธ
นายบรรจง มะลาไสย
นายบรรเจิด เปาจีน
นายบรรดาศักดิ์ รัตนวงศสวัสดิ์
นายบัญชา ปญญามงคล
นายบัณฑิต จันทรพุฒ
นายบัณฑิต ใจกลา
นายบัณฑิต ทองสัมฤทธิ์
นายบัณฑิต เหลืองประเสริฐ
นายบุญกูล ศรีสุภาพ
นายบุญทวี ละอองศรี
นายบุญธรรม อุดมศิลป
นายบุญมี โคตรประทุม
นายบุญมี อรุณชัย
นายบุญรวม ทองขาว
นายบุญฤทธิ์ เจริญรัมย
นายบุญฤทธิ์ บุญหมื่นไวย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐

นายบุญฤทธิ์ รัตนคช
นายบุญล้ํา ศักดิภัทรนนท
นายบุญเลิศ ขุนศรีรักษา
นายบุญเลิศ เจยาคม
นายบุญสง พิมพา
นายบุญสง ศรีสวัสดิ์
นายบุญสง ศิลปะ
นายบุญสงค ตั้งเจริญ
นายปกรณ แสงซื่อ
นายประกาย พรหมจันทร
นายประกิต ปอคูสุวรรณ
นายประชา กันทรมงคล
นายประชิต สุวรรณกาญจน
นายประชิต หลาแหลง
นายประณต ปยมาพรชัย
นายประดิษฐ ญาณประเสริฐ
นายประดิษฐ สังขศิริ
นายประดิษฐ ทองดวง
นายประดิษฐ ฮกทา
นายประทีป ผลจันทรงาม
นายประทีป ฟองเพชร
นายประทีป อนิลบล
นายประทุม แววทอง
นายประภาส พวงชื่น
นายประภาส ศรีชํานาญ
นายประมูล ทองขาว

หนา ๒๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายประยุทธ ทิมทอง
นายประยูร ขาทิพยพาที
นายประยูร โชโต
นายประโยชน ถวิลการ
นายประวัติ เต็มรัตน
นายประวิทย ปานศรี
นายประสงค ตันดี
นายประสงค หอมจันทร
นายประสพ เลิศพงศพิรุฬห
นายประสพศักดิ์ เอี่ยมงาม
นายประสาท ชลาลัย
สิบเอก ประสานพันธ สายสิญจน
นายประสิทธิ์ ถาวรศิริภัทร
นายประสิทธิ์ ทองรัศมี
วาที่รอยตรี ประสิทธิ์ พรมทา
นายประเสริฐ ถึงวิสัย
นายประเสริฐ ทวีโชติ
นายประเสริฐ หนูสันเทียะ
นายประหยัด แชมจุย
นายปรัชญา ประยงคหอม
นายปรัชญา มะลิหวล
นายปรัชญา เยาวลักษณ
นายปราโมทย จามรเนียม
นายปราโมทย พันธุชาติ
นายปราสาท จุลพวก
นายปริญญา ญาณโภชน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒

นายปริญญา บุงทิม
นายปริญญา สีชุมภู
นายปริญญา ออนสุทธิ
นายปรีชา เหมือนกู
นายปวิช สุราลัย
นายปญญา โพธิวงค
นายปณณทัต รมสุข
นายปนชัย สุขทั้งป
นายปติภาคย ปนรอด
วาที่รอยตรี ปยะ ภูมิภักดิ์
นายปยะ ราชพิลา
นายปยะนนท สังเสวก
นายปยะวัฒน อมรปยะกฤษฐ
นายเปยมศิลป ทองทิพย
นายพงศพิชญ พิมพิไสย
นายพงษเดช เรียนละหงษ
นายพงษทิพย รักพวก
นายพงษพันธ ใบสุขันธ
นายพงษพิชญ จันทรโชติ
นายพงษศักดิ์ บัวสงเคราะห
นายพงษศักดิ์ พลายศรี
นายพงษศักดิ์ พันธุศิริ
นายพงษศักดิ์ ยอยเสริฐสุทธิ์
นายพงษศักดิ์ ราชสุวรรณ
นายพงษศักดิ์ วงศชานนท
นายพงษศักดิ์ วงษปอม

หนา ๒๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพงษศาสตร อภิธรรมพงศ
นายพจนาฎ สุวรรณมณี
นายพนม บุญญไพร
นายพนมไพร ชวงจั่น
นายพเนตร ทองขวัญ
นายพยัคฆ แซลิ้ม
นายพรชัย พุธเจริญ
นายพรชัย แยมบาน
นายพรชัย อุมอังวะ
นายพรพจน คงคา
นายพรศักดิ์ ทองมา
นายพลกฤษณ หนูทองพูล
นายพลทวิช จันทรโคตร
นายพลวัฒน โชติประดิษฐ
นายพลวันต โขมพัตร
วาที่รอยเอก พลวิรัฐ รัชอนันทพงษ
นายพศกร สุวรรณทวี
นายพัฒนชัย พรมทา
นายพัฒพงค หนูเพลา
นายพัทธพล วรรณทองสุก
นายพันธศกร พัฒนสถาพรวาที
นายพัสกร แกวไสย
นายพิชัย จันทะสอน
นายพิชัย ศรีสุข
นายพิเชฐพงศ ชวยสังข
นายพิเชษฐ สิงหชู

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔

นายพิเชษฐ หาดี
วาที่รอยตรี พิทยา กุลชนะพงศธร
นายพิทยา แยมดี
นายพิทักษ สุธรรม
นายพินชัย ศรีสรางทอง
นายพินิจ บุญกวาง
นายพินิจ บุญโสภา
นายพิพัฒน ไชยสม
นายพิพัฒน ทองระอา
นายพิรศักดิ์ ศิลวิศาล
นายพิระ วิจะสิกะ
นายพิราม ภารังกูล
นายพิรุฬห วิริยะประกอบ
นายพิศาล ปฤษณารุณ
นายพิศาล ภูมิศรี
นายพิเศษ ซอนกลิ่น
นายพิษณุ ผิวทอง
นายพิสิษฐ คชสาร
นายพีระพงค อนาวงศ
นายพุฒิชัย มุงวิชา
นายพุฒิพงศ เชาวนเมธากุล
นายพุฒิพัฒน เสือมั่นทรงยศ
นายพุทธพร ปราโมทย
นายแพน ดุนขุนทด
นายไพฑูรย ชะมาย
นายไพฑูรย ยศเตา

หนา ๒๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายไพฑูรย ศรีโพนทัน
นายไพบูรณ วิเศษอุด
นายไพบูลย มีศิลป
นายไพรัช ชมกุหลาบ
นายไพรัตน ถิรบุตร
นายไพรัตน พรมมา
นายไพโรจน ครองตน
นายไพโรจน นาชัยสิทธิ์
นายไพโรจน พงษสุวรรณ
นายไพศาล เกษมรัติ
นายไพศาล บุญลับ
นายไพศาล พรนฤชิตพงศ
วาที่รอยตรี ไพศาล สินธุพูล
นายภักดี ดําเนินผล
นายภัทร พงศกิตติคุณ
นายภัทรศักดิ์ ประสงสันต
นายภัทระ เรืองอินทร
นายภัสศรัณย พลายระหาร
นายภาณุวรรษ แหงพิษ
นายภาณุวัฒน หนูกิจ
นายภานุวัฒน นิลศรี
นายภาสกร ฝนอาย
นายภิญโญ ขําประดิษฐ
นายภิญโญ คํายวง
นายภูวดล มิ่งขวัญ
นายภูวเดช ออนทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖

นายเภตรา คงสอาด
นายมงคล พูนโตนด
นายมณฑล ยะตา
วาที่เรือตรี มนตชัย แชมสา
นายมนตชัย พงศกรนฤวงษ
นายมนตชัย มูระวงษ
นายมนตเทพ สอนศรี
นายมนตรี เตียวเจริญพร
นายมนตรี ประชารัตน
นายมนตรี รื่นศุภผล
นายมนัส นิระโส
นายมนัส ปกเขมะยา
นายมนัสฌาน ชูเชิด
นายมังกร ชัยรัตน
นายมานพ ฉิมมา
นายมานพ มากเลย
นายมานพ ศรีนาราง
นายมานพ ศิลปธิวัฒน
นายมานัส เมฆบุญสงลาภ
นายมานิต เหล็มปาน
นายมาโนช นุยเขียว
นายมาโนช รังษีมณีรัตน
นายมุกตา อาลี
นายไมตรี ไชยชมพู
นายยงยศ รตะเสรี
นายยงยุทธ พนัสนอก

หนา ๒๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายยงยุทธ ลิมพะสูตร
นายยุทธนา บรรเทิงใจ
นายยุทธนา ศรีบุญปวน
นายยุทธนา สมบัติกําไร
นายยุทธนา อัตนโถ
นายยุทธพงษ แกวพามา
นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต
นายรชต คําพลแสน
นายรณชัย อุปชีวะ
นายรพีพัฒน วัฒนพันธุ
นายระมิงค สุขสุวรรณ
นายระวี พรมเรียน
นายรักชาติ วิจันทมุข
นายรักษวิเลิศ รักษารัตน
นายรักสี่ เตชะผลประสิทธิ์
นายรังสรรค ไกรไธสง
นายรังสรรค ยังนอย
นายรังสันต อยูสถิตย
นายรังสิมันต นอยเจริญ
นายรัตนชัย กองวงศ
นายราฆพ มรรคทรัพย
นายราชวัตร นาจําปา
นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต
นายราวี ซามี
นายเรวัฒน เอี่ยมจินตนากิจ
นายเรวัต มาลากรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘

นายเรวัตร สีเทา
นายเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายเรืองชัย เขียวสด
นายเรืองวิทย โพธิ์รัง
นายฤกษชัย ศรีสมบัติ
นายฤทธิชัย สุวรรณโชติ
นายเลอพงษ สุวรรณนันท
นายเลิศ กานเหลือง
นายเลิศชัย แสงรุง
นายเลิศศักดิ์ เปศรี
นายเลิศสุวัฒน โยมะบุตร
นายเลื่อนวิทย อารีย
นายวชิรสวัสดิ์ นูพิมพ
นายวชิรังกูร สรอยเสนา
นายวชิราวัฒน ภีมศิริวัฒนา
นายวรกฤต อยูเย็น
นายวรเทพ บุญยัง
นายวรพงศ เกิดปญญา
นายวรพงษ ภาราทอง
นายวรพจน ธราวรรณ
นายวรวัฒน เหล็กสิงห
นายวรวิทย จินดารัตน
นายวรวิทย ชัยปญญา
นายวรากร ชยุติกุล
นายวรากร โชติสีนิล
นายวราวุฒิ สวางวิทย

หนา ๒๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวสันต ดาราสูรย
วาที่รอยตรี วสันต ทํากลา
นายวสันต ภูรัสมี
นายวัชรธน ขอพรกลาง
วาที่พันตรี วัชรพล ลักษณลมาย
นายวัชระ เกิดสิน
นายวัชระ บุญหลง
วาที่รอยตรี วัฒนชัย บุญสุข
นายวัฒนา ขันธะ
นายวัฒนา บุญมา
นายวัฒนา แพงคําดี
วาที่รอยตรี วันชัย รัชตะสมบูรณ
นายวันชาติ พรอมพันธ
นายวันโชค บุญยอง
นายวันเดิม ชลคีรี
นายวารินยา ขันศิลา
นายวิจักร เสาวนิช
นายวิจิตร แกวดี
นายวิชชาญ ไชยะมี
นายวิชัย ทองปวงทิพย
นายวิชัย บุญโกง
นายวิชาญ โชติกลาง
นายวิชาญ สินชยกุล
นายวิชิต ธรรมฤทธิ์
นายวิเชียร เกิดโภคา
นายวิเชียร ทวีสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐

นายวิเชียร พุทธา
นายวิฑูรย จิรัคคกุล
นายวิฑูรย ปนวนิชยกุล
นายวิทยา คงตัน
นายวิทยา แสงมณี
นายวิทยากร วรรณา
นายวิทิตย ปาณะดิษ
นายวินัย จันทรขามปอม
นายวินัย เชื้อพราหมณ
นายวินัย หมื่นรักษ
นายวิภาส หลอพิมพ
นายวิมล ไมหอม
นายวิระ ดวงแปน
นายวิรัตน เพ็ชรประดิษฐ
นายวิรัตน มาทลุง
นายวิโรจน คงทรัพย
นายวิโรจน ชวยยิ้ม
นายวิโรจน ทองจันทร
นายวิโรจน บัวพันธุ
นายวิโรจน อยูเลห
นายวิวัฒน ศรีบุญนาค
นายวิศาล เพ็ชรมุณี
นายวิเศษ นาเรือง
นายวิษณุ ชุมศรี
นายวิษณุ ตูวิเชียร
นายวิษณุ ยอดวงษ

หนา ๒๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวีรชัย ไวยเนตร
นายวีระชัย โภคชัย
นายวีระมิตร ไชยชาติ
วาที่รอยตรี วีระวงศ วงศหลอ
นายวีระวัฒน ภูสมหมาย
นายวีระศักดิ์ บุตรเถื่อน
นายวีระศักดิ์ สุวรรณเพชร
นายวุฒิกรณ จิกากร
นายวุฒิชัย ศรีลุนชาง
นายวุฒิชัย อาทิตยตั้ง
นายวุฒิพงษ สมใจ
นายเวชยันต ทุงสงค
นายไวพจน มะทะ
นายศรณณิวิชญ ศรวิมล
นายศรศักดิ์ บุญคํา
นายศรากร บุญปถัมภ
นายศรายุธ กรุณามิตร
นายศราวุธ เมืองโคตร
นายศรียนต สาริกานนท
นายศักดิ์ดา ฉ่ําชางทอง
นายศักดิ์ดา ทองออน
นายศักดิ์ดา สิมเสมอ
นายศักนรินทร ผิวเหลือง
นายศานิต ปนเขื่อนขัติย
นายศิรเมศร พัชราอริยธรณ
นายศิรวิทย หริรักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒

นายศิริชัย บุญมาตุน
นายศิริชัย พรภิรมย
นายศิริพงศ ชาลีนอย
นายศิริพงศ เมียนเพ็ชร
นายศิริพงษ กุลฉิม
นายศิริพงษ สอนมี
นายศิริพันธุ ไกรเภา
นายศิลปชัย บุญรักษา
นายศุทิชัย อายุมั่น
นายศุภกร ศรีอาวุธ
นายศุภกิจ ศักดิ์ศฤงคาร
นายศุภชัย ชิณศรี
นายศุภรณ กาญจนอารี
นายเศกสันต ชอบผล
นายเศรษฐศาสตร อุปมายันต
นายเศวต ผดุงกิจจานนท
นายสกุลชัย ลัพกิตโร
นายสงบ มโนขันธ
นายสงา แตเชื้อสาย
นายสงา ภูสีฤทธิ์
นายสถาพร เจริญพร
นายสถาพร ศรีใจวงศ
นายสถิตย จันทรมณี
นายสถิตย ชฎากรณ
นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ
นายสนอง บํารุง

หนา ๒๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสนอง เวียงคํา
นายสนองศิลป ศิริโสม
นายสนอม ทิพยรัตนสุนทร
นายสมเกียรติ์ พันธุนอย
นายสมเกียรติ เกตุวงศ
นายสมควร นวมศิริ
นายสมคิด ดวงบัว
นายสมคิด มิมมา
นายสมคิด มีมะจํา
นายสมจิตร จอมคําสิงห
นายสมชัย เหมะธุลิน
นายสมชาติ โบขุนทด
นายสมชาติ สุขแสน
นายสมชาติ แสนธิเลิศ
นายสมชาย แชมชื่น
นายสมชาย ทองมา
นายสมชาย นิลเลี่ยม
นายสมชาย เปลี่ยวจิตร
นายสมชาย ระยะไมตรี
นายสมนึก ตึกขาว
นายสมนึก มังกะระ
นายสมบูรณ ชุนหชัย
นายสมบูรณ หลักทรัพย
นายสมบูรณ อินนุรักษ
นายสมบูรณศักดิ์ โอทาตะ
นายสมปอง ศรีลักษณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔

นายสมพงษ แซโคว
นายสมพงษ ปาภา
นายสมพร ทองรักษ
นายสมโภช โรจนรูป
นายสมโภชน ตามสายลม
นายสมยศ สุวรรณรัตน
นายสมโรจน พลายงาม
นายสมฤกษ อินทรเจริญ
วาที่รอยตรี สมฤทธิ์ ไกลถิ่น
นายสมศักดิ์ แกวซัง
นายสมศักดิ์ คํามะมูล
นายสมศักดิ์ ปาวรรณ
นายสมศักดิ์ พันโนริต
นายสมศักดิ์ พุฒตาลดง
นายสมศักดิ์ วรรณชนะ
นายสมศักดิ์ วรรณประภา
นายสมศักดิ์ หมอแสง
นายสมหมาย จันทรฟุง
นายสมหมาย จุเรศ
นายสมหมาย ศรีเมืองธน
นายสมหมาย อินทรพลับ
นายสมหวัง ศุภพล
นายสมัย อุดมศรี
นายสมาน ตอรบรัมย
นายสมาน พวงแกว
นายสมานจิตร แสนสุข

หนา ๒๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสยาม ลิขิตเลิศ
นายสรวง ออนแดง
นายสรายุทธ มาลา
นายสฤษดิ์ เกิดสันเทียะ
นายสวัสดิ์ ปาปะเก
นายสวาท มาปสสา
นายสหชัย วัดเมือง
นายสหรัฐ สีมานนท
นายสหัสชัย ตุลยวัฒนางกูร
นายสะอาน หรั่งชาง
นายสัญชัย ปแกว
นายสัญญา ฉิมรักแกว
นายสัญญา มะโนพันธ
นายสันติ ครึ่งมี
นายสันติ จําเริญนุสิต
นายสันติ ชื่นเจริญ
นายสันตินัย จรเสมอ
นายสันทัด จันทฤทธิ์
นายสัมฤทธิ์ จินา
นายสัมฤทธิ์ ดอนหมั่น
นายสากล แนวตัน
นายสาคร จําปาอิ่ม
นายสามารถ เนียมมุณี
วาที่รอยตรี สามารถ พุแพง
นายสายชล ปญจมาตย
นายสายรุง กล่ําเจริญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖

นายสายันต จันมณี
นายสายันต ศักดิ์จิรพาพงษ
นายสาโรจน ตระกูลพรงาม
นายสาโรช สมัยมาก
นายสํารวญ เปยศรี
นายสํารวย โพธิ์ไทรย
นายสํารวย วรพิน
นายสําราญ เนียมมะณี
นายสําเร็จ พิมพดีด
นายสิทธิชนม คําแปล
นายสิทธิชัย จันทพิมพะ
นายสิทธิโชติ เสงสุก
นายสิทธิเดช ไชยทองพันธ
นายสิทธิพร ไตรมงคลเจริญ
นายสินทบ ตุมสุข
นายสิริชัย แทนแกว
นายสิริวัฒน สมสิทธิ์
นายสุกิจ อาจปกษา
นายสุเกษม เกียรติไพบูลย
วาที่รอยตรี สุขสันติ์ คิดคํานวน
นายสุขสันติ์ ฟองทอง
นายสุคนธ จันทรเสน
นายสุจินต สุนทรวลีนนท
นายสุชาติ รัตนสุภา
นายสุชาติ สุวรรณโมกข
นายสุชาติ อนันทวัฒน

หนา ๒๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุชิต สุดสวาท
นายสุดใจ ใสใจดี
นายสุทธิ อัมรินทร
นายสุทธิชัย คีรีเพชร
นายสุทธิพล พลศรีพิมพ
นายสุทัศน ผาสุข
นายสุทัศน มีมุข
นายสุทัศน สุขารมย
นายสุทัศน สุริยะ
นายสุทิน ถาวรมงคล
นายสุทิศ รวดเร็ว
นายสุเทพ สระจันทร
นายสุเทพ อริยพฤกษ
นายสุธรรม นาถประดิษฐ
นายสุธรรม อเนกศุภพล
นายสุธาดา อาภาประเทือง
นายสุธี วีระพงศ
นายสุธีร แบนประเสริฐ
นายสุนทร เรืองวัฒนานนท
นายสุนทร วราโภค
นายสุนทร วีระเดชลิกุล
นายสุนทร เวชสาร
นายสุนทร เหมือนแท
นายสุนันท สัมพันธรัตน
นายสุเนตร พรหมขุนทอง
นายสุพงษ ยุวะชาติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘

นายสุพจน ทองเหลือง
นายสุพจน วีระพันธยานนท
นายสุพล บุตรปาน
นายสุพล ศักดิ์สองเมือง
นายสุพิน วรรณรส
นายสุพิษ ภูแทนนา
นายสุภาพ สัจจสมภาร
นายสุภาพ เหล็กกลา
นายสุเมท มวงหมื่นสุข
นายสุเมธ เฉลิมพันธ
นายสุเมธ พระเดชพงษ
นายสุเมศ ภาคีนุยะ
นายสุรกิจ เทวราช
นายสุรจอม ลิ้มสุวรรณ
นายสุรชัย คุรุภัณฑ
นายสุรชัย แซตั้น
นายสุรชัย ปรีทอง
นายสุรชัย ภักดีจันทร
นายสุรชัย เรือนสติ
นายสุรพงศ มาถนอม
นายสุรพงษ พงษศรี
นายสุรพงษ โสภา
นายสุรพล ศรีชาติ
นายสุรศักดิ์ จิตประเสริฐ
นายสุรศักดิ์ เทพทอง
นายสุรศักดิ์ โนราช

หนา ๒๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุรศักดิ์ วัฒนาวารีกุล
นายสุรศักดิ์ แสนสุวรรณ
นายสุรสิทธิ์ ปุสุรินทรคํา
นายสุรสีห ศรีชะตา
นายสุระเดช พิมประชาไชย
นายสุระพงษ แสนบุญรัตน
นายสุระพล ใจขาน
นายสุรัตน รักบางบูรณ
นายสุรินทร กรุนทอง
นายสุรินทร บุญสนอง
นายสุรินทร มายูร
นายสุริยันห ดีปาละ
นายสุริยา กอบแกว
นายสุริยา ขระณีย
นายสุริยา จันทรสอง
นายสุริยา ชูศรี
นายสุริยา เสนา
นายสุวชัย กันตะภาค
นายสุวรรณ ใจเที่ยง
นายสุวัฒน ลิมปานนท
วาที่รอยตรี สุวิญ นิ่มนาง
นายสุวิทย พรผดุงธรรม
นายสุวิทย เสวรันต
นายสุวิทย หนูรอด
นายสุวินิจ ฤทธิวงศ
นายเสกสรร ทองยศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐

นายเสกสรรค คําวงษา
นายเสถียรพงษ ชาแทน
นายเสนห บริบูรณ
นายเสนอ ขุนพระบาท
นายเสมอศักดิ์ สุดา
วาที่รอยตรี เสริมศักดิ์ จันทสมิต
นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย
นายเสรี จําเนียร
นายเสรี ทรัพยถาวร
นายเสรี สุขคุม
นายแสวง บุปะเท
นายโสภณ กิติ
นายโสภณ สมเขียวหวาน
นายโสภา พันธะลี
นายโสวัด ชาติไธสง
นายหนูไกร พลเวียง
นายหลวง ประสานพันธ
นายหะซัน หะยีดาโอะ
นายหาญ เพ็ญแสง
นายหาญโชค บุตรเวียงพันธ
นายอดิศร อุทัยแพน
นายอดิศักดิ์ ศรีแสงรัตน
นายอดิศักดิ์ สุนทร
นายอดุล ศรีภักดี
นายอดุลย ผิวผัน
นายอดุลย พิพิธ

หนา ๒๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ
นายอนันต คงอยูเย็น
นายอนันต โปดํา
นายอนันต มีสรรพวงศ
นายอนันต สุขดี
นายอนันต สุขเหลือ
นายอนิรุทธ จันทมูล
นายอนุชา ศรีธรรมมา
นายอนุชาติ มากกลาง
นายอนุชิต นาคทองแกว
นายอนุชิต เพียรแกว
นายอนุชิต รอดตัว
นายอนุชิต ศรีสมบูรณ
วาที่รอยตรี อนุวัตน ทองสกุล
นายอนุสิษฐ ธัญญเจริญ
นายอพิรุฬห แกลวกลา
นายอภิชัย แกวประสงค
นายอภิชาต ศิริเชษฐ
จาสิบเอก อภิชาต อําไพภักดิ์
นายอภิชาติ กมุทชาติ
นายอภิชาติ แกวประดิษฐ
นายอภิชาติ เนินพรหม
นายอภิชาติ อนุกูลเวช
นายอภินันท กอนมณี
นายอภิวัฒน วงคแปน
นายอมร ธรรมโร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒

นายอรรคพล พานิชเจริญ
นายอรรณพ คําฝน
นายอรรถพันธ นามกูล
นายอราม พิทูรปญญารัตน
นายอรุณ เกลื่อนพันธ
นายอลงกรณ ภูคงคา
นายอัครชัย ขวัญชื้น
นายอัฐษนันท ลัทธิรมย
นายอับดุลเลาะ หะยีวามิง
วาที่รอยตรี อัมพร รัตนรัตน
วาที่รอยตรี อัศวิน ดวงชาง
นายอากาศ เสนีวงศ ณ อยุธยา
นายอาคม โอชโร
นายอานนท ทองคํา
นายอานิสรณ คงวัดใหม
นายอานุภาพ ทับศิริวัฒน
นายอานุภาพ วาสะสิริ
นายอารักษ จะรา
นายอารีย รัตนธีรวิเชียร
วาที่รอยโท อํานวย ขมิ้นเครือ
นายอํานวย งามเกตุสุข
นายอํานาจ ละอองศรี
นายอํานาจ ศรีจันบาล
นายอํานาจ สังขทอง
นายอําพรณ อุนเสียม
นายอิทธิพล ไชยมงคล

หนา ๒๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอินทรายุธ เชสูงเนิน
นายอุดม อินตะวัย
นายอุดมศักดิ์ ตั้งอุดมโชคไพศาล
นายอุดมศักดิ์ พยัคฆเดช
นายอุทัย ไชยวิเศษ
นายอุทัย ปองแกว
นายอุทิศ วงษพัฒน
นายเอกชัย จันลาด
นายเอกชัย ดีสุข
นายเอกรินทร สินทะเกิด
นายเอกวิทย ธาตุไชย
นายเอกอนันต หวังนิเวศนกุล
นายแอต อินทรอุดม
นายโอภาส พงศเรืองศรี
นางสาวกชพรรณ บอพืชน
นางสาวกชวรรณ หาญกลา
นางกตัญู คําทา
นางกนกลักษณ บัวเพชร
นางสาวกมลนิตย ทองสมเพียร
นางกมลวรรณ เชาวชางเหล็ก
นางกรณิกา สีจุย
นางสาวกรรณิกา ยอดสงา
นางกรรณิกา สายสิญจน
นางสาวกรองแกว ชิดไธสง
นางกรองแกว แทนแกว
นางกรองทอง ชะมาย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔

นางกรุณา รายา
นางกรุณา ศรีสถาน
นางกฤตยลักษณ นิจศักดิ์
นางกัญญา วงศสุวรรณ
นางกัญญา หมอกลาง
นางกัญญารัตน รักษาแกว
นางกันยา ปราดเปรียว
นางกัลยกร พรมบานสังข
นางสาวกัลยา ชูติวัตร
นางกัลยา บทกลอน
นางกัลยา ผลศิริ
นางสาวกัลยา เรืองรอง
นางกัลยา วิชาโคตร
นางกาญจนา จันทรฟุง
นางกาญจนา ทิมภราดร
นางสาวกาญจนา นอยกลิ่น
นางกาญจนา นาคนิยม
นางสาวกาญจนา ศีลใหอยูสุข
นางสาวกานตศิณี อัคติ
นางกิ่งกมล สังขทอง
นางกิจจิญา อึ่งทอง
นางสาวกิตตสิณี นุนภักดี
นางกิตติมาพร นิลพานิช
นางกิตติยา ศิริจารุภัทร
นางกิรณัฐ พุทธวรคุณ
นางสาวกุลชริฎา อาจเดช

หนา ๒๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกุลนที สมบัติคํา
นางกุศล พรผดุงธรรม
นางสาวกุสุมา สุทธิรักษา
นางเกษร คํามี
นางเกษรา พรหมแกว
นางแกวใจ ดอกดวง
นางขนิษฐา จิณรักษ
นางขนิษฐา นิ่งนอย
นางสาวขนิษฐา อักษรทอง
นางขวัญจิต ธรรมศิรารักษ
นางสาวขวัญชล โคสัมปตติ
นางขวัญพัฒน ทองจุน
นางขัตติยา เลื่อนแปน
นางสาวคงขวัญ รุงอุทัย
นางสาวคุณะจรรย สุขณิพัทธ
นางสาวเง็กไน แซลี้
นางจงรักษ เทียบรัตน
นางสาวจตุพร กุลสิรวิชย
นางจตุพร ตันติรังสี
นางจรรยพร ศรีชะฎา
นางสาวจรรยา อารีสิริรุงเรือง
นางสาวจรัยทิพย พงศพัฒนาคม
นางจรัสศรี พิทักษ
นางสาวจริยา กันจันทรวงศ
นางจริยา มณีโรจน
นางจรีพร วิจิตรเวชการ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖

หนา ๒๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางจันจิรา ปานดํา
นางจันจิรา สุขขี
นางจันทนา ลัยวรรณา
นางจันทพร กงอินทร
นางสาวจันทรจิรา ธนะนิมิตร
นางจันทรจิราภรณ องศากิจบริบูรณ
นางจันทรเนียม อิ่มจันทร
นางจันทรเพ็ญ ไชยสิทธิ์
นางจันทรเพ็ญ อินทอง
นางจันทรักษ ธนาคุณ
นางสาวจันทรา สงศรี
นางสาวจันทิมา อุปถัมภ
นางสาวจันทิรา สุทธหลวง
นางจารุภา ทองนุย
นางสาวจารุวรรณ แดงมา
นางจิณาริน แสงเรือง
นางสาวจิตตใส แกวบุญเรือง
นางจิตติมา บุญรอด
นางจิตมนัส ทอแกว
นางจิตรา ลืออุโฆษกุล
นางจิตโสมนัส ชัยวงษ
นางจินดา เทพรักษ
นางจินตนา จรัสศรี
นางจิรวรรณ มะลาไสย
นางจิรวัฒนา แสนขาว
นางสาวจิรัชยา ปานสุวรรณ

๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจิราพร หงษเหลี่ยม
นางจิราภา สุวรรณกนิษฐ
นางจิราวรรณ พุฒพล
นางจุฑาพร นวมะชิติ
นางจุฑามาศ คําพิมพ
นางจุฑารัตน โควสุภัทร
นางจุฑารัตน เนวะมาตย
นางจุฑารัตน อรุณเนตร
นางจุรีรัตน ดรละคร
นางสาวจุไรรัตน ทองเที่ยง
นางจุลจิลา ปตถะเมฆ
นางจุฬาพรรณ คณารักษ
นางจุฬาลักษณ โคบายาชิ
นางจุฬาลักษณ ถาไชยลา
นางเจียรนัย งดงาม
นางฉมามาศ มีทองหลาง
นางฉวี ศรีสุภาพ
นางสาวฉัตรชนก แสนวงษ
นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ
นางเฉลิมศรี เกตากุล
นางชญานันทน ธิราช
นางชญาภา ขําคม
นางสาวชญาภา ศรีหากันยา
นางชฎาธาร สาวะรีพล
นางชฎารัตน สุขศีล
นางชณภา เขียวงาม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘

หนา ๒๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางชณิตา สินเติม
นางสาวชนกนันท อินทรรุง
นางชนมน อุดมธนวงศ
นางสาวชนมศิกานต แกวกระจาง
นางชนันทวัลย ศุภภูดิสโสภณ
นางชนิตาพร แสนสุข บงเตต
นางสาวชนิสรา มั่นคง
นางสาวชลขวัญ แสงเทียน
นางสาวชลธิดา โพธิสา
นางชลวรรณ เรือนคํา
นางชัชฎาพร แกวกํายาน
นางชัฎฎาพร ศักดิ์จิรพาพงษ
นางชาญทอง จอหนสัน
นางชาพิมญช ลําไธสง
นางชิดชนก ลิขิตกาญจน
นางชิตตินันท แสงสวาง
นางชุตินทร ยอยไธสง
นางสาวชุติปภา จันทรังษี
นางฌานทิพ หิรัญญะเวช
นางสาวญาณวรรณ เกงถนอมมา
นางสาวญาณี ทําบุญ
นางญาวศิน ศรีธรรมรัตน
นางฐาปนีย วองเจริญโชควรการ
นางสาวฐิตญาณี กิตติมาภรณ
นางสาวฐิตาภา ราตรีวิจิตร
นางสาวฐิติพรรณ สิงหจันลา

๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางฐิษนิตา บางวิจิตร
นางฑิพากร ทรงตระกูล
นางณปภัช เรืองจุย
นางณัฎฐา วันมูล
นางณัฏฐแจมใส นุยเพชร
นางณัฏฐพัชร เรืองกิจ
นางณัฐฐยา งามชื่น
นางณัฐธภา บุญถูกนิธิโชติ
นางณัฐนันท ภิญญศิริ
นางณัฐยา สลับสม
นางณัฐรดา ขันวงษ
นางณัฐสิมา ตามสายลม
นางสาวณัฐา ออนละมาย
นางณัตตยา จิตผองแท
นางณิชชา ดวงโสน
นางณิชาพัฒน กันหริ
นางณิชาภา หนูขวัญ
นางสาวณีรนุช กลมออน
นางณุกานดา เพียรช
นางเณรี ชางหลอ
นางดนยภัฏ มรกฎเมืองปก
นางดรัลรัตน ภิรมกิจ
นางสาวดวงจันทร ธนิกกุล
นางดวงจิตร กั้วศรี
นางสาวดวงใจ ไตรบุตร
นางดวงใจ สมภักดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐

หนา ๒๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวดวงเดือน คําออน
นางดวงทอง รูปดี
นางสาวดวงพร ราษฎรเจริญ
นางสาวดวงพร สาขา
นางดารา วัฒโนทัยวิทย
นางดาราณี จันทรมหา
นางสาวดาราทิพย ระกําทอง
นางดาราวรรณ ตุยละพิงค
นางดารุณี ธรรมประวัติ
นางดารุวรรณ สารัตน
นางดาวรุง แกวสวรรค
นางดาวรุง อินนอก
นางสาวดุษฎี นอยใจบุญ
นางเดือนฉาย ปดสาแกว
นางเดือนเพ็ญ อินทานนท
นางตมิสา ยอดบุตร
นางตรีรัตน งามพรอมพงศ
นางสาวตวงทรัพย ไมฉําฉา
นางสาวตอหะเราะ หมัดบาซา
นางถนิมนันท ปญญาวัฒน
นางสาวทรายทอง สมเปา
นางสาวทองทิพย พรเพียรวิชานนท
นางทองสาย วงศาสัก
นางทองสุข ลีลาด
นางทักษวรรณ โรจนสกุลพิสุทธิ์
นางสาวทักษิณา ดาราบถ

๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางทัชชา ผดุงศรี
นางทัศนาภรณ บุณยรัตพันธุ
นางทัศนีย ธนอนันตตระกูล
นางทัศนีย แมนพยัคฆ
นางทัศมาลี บรรเทา
นางสาวทิชา เกิดทรัพย
นางทิพวรรณ สายพิณ
นางทิพวรรณ อนันทสุข
นางสาวทิวารัตน ศรีกุลวงศ
นางทุติยาภรณ เชนไล
นางไทรแกว กลิ่นคํา
นางสาวธนกมล วงศน้ําเพชร
นางธนพร เกิดโภคา
นางสาวธนพร บุญยนต
นางธนัญญา จันทะ
นางธนาภรณ สวางจันทร
นางสาวธนิฏฐา มณีกุล
นางธมลวรรณ ปรมาธิกุล
นางธริจรรยา ศรีสุธัญญาวงศ
นางธวัลรัตน ปนสุภา
นางสาวธวัลรัตน ผงทอง
นางธวัลรัตน วงคประเสริฐ
นางธัชญา แสงศรี
นางสาวธัชมาศ พิภักดิ์
นางธัญญลักษณ ศิริเมฆ
นางสาวธัญญารัตน โรจนชนะพลภัทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒

นางธัญนันท พรหมบัลลังก
นางสาวธันญภรณ ทารีธาร
นางธันยพร โพธิ์ตา
นางสาวธันยาภรณ พิมพบูรณ
นางธารินี ศรีจันบาล
นางธิดารัตน ประสารวรรณ
นางสาวธิรดา ตระกูลพันธนันท
นางธีรวรรณ ฉิมมา
นางนงนุช ผานสําแดง
นางนงนุช เพ็ชรชนะ
นางนงนุช ไพกุมภัณฑ
นางสาวนงนุช สิงหชัย
นางนงษนิด ทิพรักษ
นางสาวนชนก ชุปวา
นางนพมาตร วาดเมือง
นางนภัสนันท ตราชู
นางนภาพร กอนมณี
นางนภาพร นุชวงค
นางนภาภรณ สาผิว
นางสาวนภาฤทัย พิทักษระโนด
นางสาวนริศรา ชูรา
นางนฤมล พรหมจักร
นางนฤมล มีศรี
นางนฤมล แยมศรี
นางนฤมล ลครราช
นางนฤมล สายกอน

หนา ๒๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนฤมล อัคคพงศพันธุ
นางนลินทิพย วรานนท
นางสาวนวพร ยาเพชร
นางสาวนวรัตน ยอมี
นางสาวนวลผอง ยิ่งพันธ
นางนวลพิศ ลิ้นกนกรัตน
นางนวลลออ รัตนสุวรรณ
นางนัฏยา ลิ้มไพบูลย
นางนัฏศิมล อินทะกนก
นางนัฐชา วงษทาว
นางนันทนา พุมอรัญ
นางสาวนันทนา ภูขมัง
นางสาวนันทา เกียรติกําจร
นางสาวนันทา จันทรมณี
นางนันทา ทองนุย
นางนันทา เพ็ตมาน
นางนันทิยา อังกุรวัฒนานุกุล
นางนาขวัญ กมลคุปติสกุล
นางนาตยา นาพนมไชย
นางนาธญา สดชื่น
นางนารี อินรัมย
นางสาวนิดถา นครราช
นางสาวนิตยา นรรัตน
นางสาวนิตยา บุญญวงค
นางสาวนิตยา พงษเพ็ชร
นางสาวนิตยา สอนสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔

หนา ๒๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางนิทรา สรอยนาก
นางนิพร จุทัยรัตน
นางนิภา สุขแกว
นางสาวนิรมล เกสรา
นางนิรมล สิทธิชัย
นางนิรินดา อาจเดช
นางนิศรา ศรีอุนศรี
นางนุชนาถ ยอดสุรินทร
นางสาวนุมนวล หาหลัก
นางเนาวรัตน ขวัญนาค
นางสาวบงกช พิทักษศิลป
นางบุญญาพร วรรณะศิลปน
นางสาวบุญนาค ภัทรพงศมณี
นางบุญมี ถือความสัตย
นางบุณยดา ปญญาไว
นางสาวบุณยวีร สุวรรณบูลย
นางบุศรา คงศักดิ์
นางสาวบุษบง นาคะเวช
นางบุษบา ครอบครอง
นางบุษรา รักษาสวัสดิ์กุล
นางเบญจง วรรณมาศ
นางสาวเบญจมาภรณ อินทรพิมาย
นางเบญจวรรณ ชางจัตุรัส
นางเบญจวรรณ พัสสร
นางเบญจวรรณ อัศวบุญมี
นางเบ็ญจวรรณ บุญเสวตร

๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางประกายแกว ศุภอักษร
นางสาวประคองศรี ทินวงศ
นางประณิตา ศรีสมุทร
นางประทุม ไกรรอด
นางประไพรสาร สุชาติธรรม
นางประภัสสร อนิลบล
นางสาวประภัสสร อุยวัฒนกุล
นางสาวประภาพร จตุเทน
นางประมวล จิตประเสริฐ
นางสาวประยูร จรรยา
นางปราณี ตั้งเกียรติกําจาย
นางปราณี เสนาสังข
นางสาวปรารถนา เชาวนเสฏฐกุล
นางปรารถนา บุงทิม
นางปรารถนา สุขทองสา
นางสาวปริยากร ปริโยทัย
นางปรีดา แทนออมทอง
นางปรีดารักษ รุจิรกาล
นางสาวปรียา ปนธิยะ
นางปวรัสมิ์ สาขะญาณ
นางปญชรีย ดีแซง
นางปตนิ แกวเนิน
นางปทมาสน ใจเพ็ชร
นางปานตา วิมลมิ่ง
นางสาวปานรดา มุงยุทธกลาง
นางปาริชาติ โอชโร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖

นางปนฤดี วิเศษสุวรรณ
นางปยนาถ โชติสุต
นางปยนุช นาสําแดง
นางปยภรณ แพงคํา
นางสาวปยรัตน แกวกัลยา
นางสาวปยะกัญญา กองศรี
นางปยะพร พูลเพิ่ม
นางสาวปยะวรรณ เทพนิช
นางปุณชรัลมิ์ บุตรอินพรหม
นางปุณณภา อันทะผาลา
นางเปรมหฤทัย มงคลเคหา
นางผกาวดี ปนดอนตอง
นางผองพรรณ กาวงค
นางพชรภัทร สาลี
นางสาวพนิดา ทองเชื้อ
นางสาวพนิดา วิมานรัตน
นางสาวพนิตนาฏ อัครมณี
นางพนิตพร กลางประพันธ
นางพรทิพย คําเพิ่ม
นางพรทิพย ชุมเสน
นางพรทิพย ภูมิบานคอ
นางพรทิพย โยธิน
นางพรทิพย แรงเขตรกิจ
นางพรทิพย ฤทธิโชค
นางสาวพรทิพา สิงหะบาล
นางพรพิมล วรรณะ

หนา ๒๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพรพิมล เศรษฐวงศ
นางสาวพรรณภรณ บุญจฑิตย
นางสาวพรรณวิไล จิตอารีย
นางสาวพรรณี สุคันธิน
นางสาวพรรษชล ทองคุย
นางพรฤดี ไพชํานาญ
นางสาวพรสวรรค สัมนา
นางพราวพิมล ณัฐอภิพิมพ
นางพัชรา ใจดี
นางพัชรินทร กิตติพัชรากร
นางพัชรินทร จันทรสุข
นางสาวพัชรินทร ปญญา
นางสาวพัชรี คนใหญ
นางพัชรี โตประเสริฐ
นางพัชรีพรรณ บุญประสิทธิ์
นางพัชรียา กาญจนันต
นางสาวพัฒนา สุมาลี
นางพัฒนา อินทะยศ
นางพัณณชิตา พรมประดิษฐ
นางสาวพิกุล หอทอง
นางพิมพฉวี ลิมพะสูตร
นางสาวพิมพชนก มรุธานินทร
นางสาวพิศมัย บุญเลิศ
นางพิศมัย บุณยโสภณ
นางพิศมัย บุดดา
นางพิศมัย อินถาบุตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘

หนา ๒๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางพิศเสนห อุสาหงาน
นางพิสมัย เครือแดง
นางสาวพุทธชาติ เกตุหิรัญ
นางพุริดา มานะกิจ
นางเพชรัตน บัวทุม
นางสาวเพ็ญประภา แสงสุขวาว
นางเพ็ญประภา อุษาวิโรจน
นางเพลินใจ แกวเขียว
นางเพลินใจ ทองจันดี
นางเพียงแข สุขพรอม
นางสาวเพียงพร ชัยอาย
นางเพียงเพ็ญ จายเจริญ
นางเพียงสุรีย เสาวนิช
นางสาวไพจันทร ปากดีสี
นางไพรัตน ทองมาก
นางสาวฟาอรุณ คงอาสา
นางภคพร เพชรรัตน
นางสาวภรณชนก บูรณะเรข
นางภัคจิรา จิตรมิตร
นางภัชชา ชํานาญรบ
นางภัทธนันท สอิ้งทอง
นางสาวภัทรนิษฐ พิชญะอุดมศิลป
นางสาวภัทรพิชชา วรพิมพรัตน
นางสาวภัทรมาศ สุมมาตย
นางภัทราวรรณ สุขพันธุ
นางภัสรา ผาสุข

๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางภาราดา วงษสมบัติ
นางสาวภิญญดา อธิรัตนชัย
นางสาวมณฑกาญจน ทศแกว
นางมณีกาญจน ภักดีสรเดช
นางมณีโชติ ชางศรี
นางมณีรัตน นุมนิ่ม
นางมณีรัตน ภิญโญชูโต
นางมณีวรรณ แสงงาม
นางสาวมณีวัน ฤทธิ์อุดมพล
นางมทิรา ยอดวิมล
นางสาวมยุรี ศรีระบุตร
นางมยุรี แสงรุง
นางมรรษณา จัดดี
นางมลิวัล กองศรี
นางมลีทอง จารุพงษ
นางมะลิ คุนเคย
นางมะลิวรรณ ราชกรม
นางสาวมัทนา ฉัตรอนันต
นางมีโฉนด สุปตติ
นางสาวเมตตา แซอุย
นางเมตตา นุมแสง
นางสาวไมทอง เกิดกิ่ง
นางสาวยุพิน ปองศิริ
นางสาวยุภศิริ อาศศิกุล
นางยุภาพร แหเลิศตระกูล
นางยุภาพรรณ กานเหลือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐

นางยุวดี อมรสิน
นางเยาวรัตน คัมภบุญยอ
นางสาวเยาวลักษณ ชมภูวัฒนา
นางรสสุคนธ แยมดี
นางรสิกาญจน กล่ําเพียร
นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ
นางรักชนก คิดคํานวน
นางรังศี แสงทองคํา
นางรังสินันท กีรติตระกูล
นางสาวรัชตธร พรหมศิลป
นางสาวรัชนี มณีรอด
นางสาวรัชนี สุขก่ํา
นางสาวรัชนีนันท บรรเลงรมย
นางรัชนีพร สุขเกษม
นางรัตติยา จันทรมี
นางรัตนดา เจนจิตต
นางสาวรัตนา แกวบุญเรือง
นางรัตนากร ศรีวรมย
นางสาวรัตนาภรณ แสงกุล
นางรัตภา จิตรรัตนะสมบัติ
นางรัศมี นิลเนตร
นางราตรี พรหมแทน
นางรุงทิวา เจนดง
นางรุงทิวา สลากัน
นางรุงทิวา สาริยะสุนทร
นางสาวรุงธิพย วุชรธิติ์พรม

หนา ๒๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรุงนภา จํานงกิจ
นางรุงนภา อัศวภูมิ
นางสาวรุจจิรา รามัญรักษ
นางเรณู คงเกิด
นางเรณู สัจจะเวทะ
นางเรวดี แสงแกว
นางสาวฤชุตา เศรษฐีธัญญาหาร
นางฤดี ตันติวงศ
นางลฎาภา แสวงทรัพย
นางละมุล ปะวะโข
นางสาวละอองแกว หมื่นจร
นางลัดดาวัลย ไชยะรินทร
นางลําพรรณ มานัส
นางวณี ฤทธิผล
นางวนิดา กลอมจิต
นางสาววนิดา แอนนัส
นางวรนุช ทองเอี่ยม
นางวรนุช พรเสนาะ
นางวรรณพร อินทรกอนวงค
นางสาววรรณพรรธน เปยมพงศสานต
นางวรรณภา พวงกุล
นางวรรณา พุทธาศรี
นางสาววรรษิษฐา พาคํา
นางวรัญญา ตั้งเจริญวรคุณ
นางวราชิณี พิมพทอง
นางวราภรณ เกิดอนันต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒

นางวราภรณ คําพิชิต
นางวราภรณ ประทุมโฉม
นางสาววราภรณ พจนวิเศษ
นางสาววราภรณ พนิกรณ
นางวราภรณ สารวัน
นางสาววริยดา บริพันธุ
นางวริศรา โคกกรวด
นางสาววริศรียา ลิ้มพรรัตน
นางวลิศรา หนูกิจ
นางสาววัชรีย บุญกล่ํา
นางวัฒนา โอทาตะวงษ
นางวันชุลี หิรัญแพทย
นางวันดี ชนะบูรณาศักดิ์
นางสาววันทนา เอฟสมาน
นางวารินทรธร ยิ่งศิริเกียรติ
นางสาววารี ดอนศรีจันทร
นางวารุณี ครื้นน้ําใจ
นางสาววาสนา คูสกุล
นางวาสนา สงฆนาม
นางวาสนา อมรฤทธิ์
นางวินิตา จั่นพลอย
นางวิภาณี เรืองศิลป
นางวิภารัตน พุกเงิน
นางวิภารัตน สรอยเสม
นางสาววิภาวดี ดวงสูงเดน
นางวิมลจิตร อะโข

หนา ๒๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววิรุฬพร แกวกลา
นางวิไลจิตต เอี่ยมตปนียะ
นางวิสนีย โยมศรีเคน
นางศตพร ดวงพิกุล
นางศรัญยา สังฆะมะณี
นางศรัณดา ทองทาบวงศ
นางศราญนัส แสนตุย
นางสาวศริญญา วรจันทร
นางศรีสุนัน พวงสิน
นางสาวศรุตยา รักฐิติธรรม
นางศิริพร พงศธรวิวัฒน
นางสาวศิริพร สุขรุงเรือง
นางศิริพร อารมณสวะ
นางสาวศิริมัทติญา โรจนกสินารายณ
นางศิริมา บุญสง
นางศิริรัตน เสวรันต
นางสาวศิริลักษณ พรหมแสน
นางศิริวรรณ บุญญานุพงศ
นางศิวรักษ บุญประเสริฐ
นางสาวศุภมาส ขจรมา
นางศุภวรรณ สุระเสน
นางศุภษร พงษเสถียรศักดิ์
นางศุภาภัส หาวหาญ
นางสงกรานต ศิรินาวี
นางสมควร ผายแสง
นางสมทรง วอทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔

นางสาวสมปรารถนา ศรีรมย
นางสมมุง อินนุรักษ
นางสาวสรรทรง วรรณศรี
นางสรวงสุดา แสนดี
นางสรอยทอง สุภาเลิศ
นางสลักจิต สุขชวย
นางสลิลณัฏฐ เอกทุงบัว
นางสาวสวคนธ มั่งชู
นางสวรรค สมประสงค
นางสองเมือง กุดั่น
นางสาคร วรรณสุข
นางสาคร สุขโข
นางสาธิกา ศุภกีรติโรจน
นางสายชล เชตมี
นางสายพิณ ธนพงศภากรณ
นางสาวสาลี่ ขวัญยืน
นางสําเริง พลเวียง
นางสิฏระสา บุญขํา
นางสิตา โนราช
นางสิริพร วรรณมาศ
นางสิริพร ไหมสีเขียว
นางสิริมา ปองรักษ
นางสาวสิริรัชนา เนาวโสภา
นางสิริวรรณ วินัยพานิช
นางสิริวรินทร จิตรแกว
นางสิริอร สกุลเดช

หนา ๒๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสีตีอาลีมะ เสนียวงค
นางสุกัญญา จันทรแกว
นางสุกัญญา ชูติกาญจน
นางสุกัญญา มุงเมือง
นางสาวสุกัญญา สุขสถาน
นางสุขใจ ตอนปญญา
นางสุจาริน แพงภูงา
นางสุจิตรา เทศนา
นางสุจินต มั่นเจริญศิริ
นางสาวสุชาดา มีอําพัน
นางสุชาวดี อัครมนตรี
นางสุณี แจมใส
นางสุดใจ ภูเทศ
นางสุดสงวน สุนาคราช
นางสุดาภรณ สอนสารี
นางสุดารัตน วงศคําพา
นางสุดารัตน แสนสุข
นางสุทธภา เฟองฟูขจร
นางสาวสุทธาพันธ โพธิ์กําเนิด
นางสุทธิรัตน โมราราย
นางสาวสุทิน นกพุม
นางสุทินา แสนบอ
นางสุธิษา บุญเรืองขาว
นางสุธีรัตน คลายสมบูรณ
นางสาวสุธีรา กลางจิตร
นางสุนทรี อาจทวีกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖

หนา ๒๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุนันทา กสิพันธ
นางสุนันทา พุฒโต
นางสุนันทา เลิศพงศพิรุฬห
นางสุนารี ขุนณรงค
นางสุนิตยา สุขีลักษณ
นางสุนิสา ทับนิล
นางสุนิสา พละศึก
นางสุนีย ใจบุญ
นางสุนีรัตน ศรีสังข
นางสาวสุปราณี คุณเวียน
นางสาวสุปราณี รัศมี
นางสุปราณี ศุภชาติไพบูลย
นางสุปรียา รัตนวิทยาพันธุ
นางสุพัตร เครือแปน
นางสุพัตรา พรหมพิชัย
นางสุพัตรา วงศวิศาลพร
นางสุพินดา จันเทพา
นางสาวสุภากร พูลสุข
นางสุภาณี ภารพบ
นางสุภาทิพย บุญภิรมย
นางสาวสุภาพร วีระพันธยานนท
นางสุภาพร ใสสุข
นางสุภาภรณ ระงับทุกข
วาที่รอยตรีหญิง สุภารัตน ชางลอ
นางสุภาวดี มะลิงาม
นางสุมนตพร อมตะไพบูลย

๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุมรา คงภิรมยชื่น
นางสาวสุมัฏฐา ใจสมคม
นางสุมาลี คําโทน
นางสุมาลี คําศรีสุข
นางสุมาลี รักโข
นางสาวสุมีนา แดงใจ
นางสุเมตตา จอยเจริญ
นางสุรัติวดี ชูเซง
นางสุริยา จันทรแกว
นางสุรีย การะศรี
นางสุรียพร เสียมสกุล
นางสุรียรัตน อนุสนธิ
นางสุรีวดี อินสุวรรโณ
นางสุเรวดี บุญพันธ
นางสาวสุลักษณี รัตนะ
นางสุวนิจ สุริยพันตรี
นางสาวสุวรรณา โกศัลวัฒน
นางสุวรรณา นาคนอย
นางสุวรรณา อรุณพันธุ
นางสุวรรณี พันโกศล
นางสุวิมล ปนนาง
นางเสาวคนธ ศานติธรรม
นางเสาวภา ดิเรกโภค
นางโสพิศ โทนหงสา
นางสาวโสภิดา ลิ้มวัฒนาพันธ
นางสาวหทัยชนก พึ่งยนต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘

หนา ๒๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวหทัยรัตน ดวงมาลา
นางอกนิษฐ หิดาวรรณ
นางสาวอโณทัย เชี่ยวชาญ
นางอโณทัย ลาดเหลา
นางสาวอนงคลักษณ อาจมังกร
นางสาวอนัญญา เรืองเพ็ง
นางอโนทยา เรืองศรี
นางอภิญญา กีรติสุวคนธ
นางอภิญญา สมสุข
นางสาวอภิรดา มวงทอง
นางสาวอภิรดี อามาตยทัศน
นางสาวอมร บุตรเวียงพันธ
นางอมรรัตน จันวัฒนะ
นางอมรรัตน อัครสาร
นางอมรา อารีวโรดม
นางอรนุช อยูยอด
นางสาวอรพิน จอมแปง
นางสาวอรรจนา จุใจ
นางอรรณฤมล พูลศิริ จันทรสะอาด
นางสาวอรวรรณ รุงเรืองดวยบุญ
นางสาวอรสา จังหวัดสุข
นางอรสา แถบเกิด
นางอรอนงค ศิลปสาย
นางสาวอรัญญา ศักดิ์ทอง
นางอรัญญา แสงโชติ
นางอริยา อรุณศิวกุล

๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอรุณี ลี้จินดา
นางสาวอัจฉรา กองพลพรหม
นางอัจฉรา นาคอาย
นางอัจนา สุขกล่ํา
นางสาวอัชฌาณี บรรหาร
นางอัญชลี รักขาว
นางอันธิกา ฟเล
นางอัมพวรรณ ชัยวรกุล
นางอาทิตา บุญประสิทธิ์
นางสาวอานีสรา โศภนะศุกร
นางอาภรณ ปตะเวสัง
นางอารมย วรภักดิ์
นางอารยา พัฒนจักร
นางอารี พิทยาวงศฤกษ
นางอารี มีบุญมาก
นางสาวอารีย ชุมใจรักษ
นางอารีย มูลดามาตย
นางอารีย เลิศกิจเจริญผล
นางอารีรัตน คําเรือน
นางอํานวย อนุรักษ
นางอําไพ คําคุม
นางอําไพ ไตรงูเหลือม
นางอําไพวรรณ ไชยอนันต
นางอําภา กงเมง
นางอินทิรา สุวรรณ
นางอิสรา โชรัมย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐

นางสาวอิสราภรณ พบลาภ
นางอุทุมพร สุภาระโยธิน
นางอุนจิต ศรีนาราง
นางอุบล ไชยโย
นางอุบล สมาภาคย
นางอุราภรณ เพียซาย

หนา ๒๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖

(เลมที่ ๑๕/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอุไรรัตน อันทะผาลา
นางอุไรวรรณ บรรจงศิริ
นางสาวอุษา ศรีรัตนโชคชัย
นางเอมอร กุลสุข
นางสาวเอมอร อุปชีวะ
นางสาวเอื้ออารี สุขสมนิตย

