เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๖๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย ชั้ น ต่ํ า กว า สายสะพาย เนื่ อ งในโอกาส
พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมทั้ ง สิ้ น ๗๗๑,๗๓๐ ราย
ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
๑๑๐๐๑
๑๑๐๐๒
๑๑๐๐๓
๑๑๐๐๔
๑๑๐๐๕
๑๑๐๐๖
๑๑๐๐๗
๑๑๐๐๘
๑๑๐๐๙
๑๑๐๑๐
๑๑๐๑๑
๑๑๐๑๒
๑๑๐๑๓
๑๑๐๑๔
๑๑๐๑๕
๑๑๐๑๖
๑๑๐๑๗
๑๑๐๑๘
๑๑๐๑๙
๑๑๐๒๐
๑๑๐๒๑
๑๑๐๒๒
๑๑๐๒๓

ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๒๒,๓๖๒ ราย)
นางฐิติพร ดวงศรี
๑๑๐๒๔ นางฐิติยา หมั่นกิจ
นางฐิติพร พรหมเสือ
๑๑๐๒๕ นางฐิติรัฐฏ นาคประสิทธิ์
นางฐิติพร มณีแดง
๑๑๐๒๖ สิบตํารวจตรีหญิง ฐิติรัตน คุณชมภู
นางสาวฐิติพร รุจนสกุล
๑๑๐๒๗ นางฐิติรัตน ชลิตเลิศรัตน
นางฐิติพร สงวนจิตร ขันจันทร
๑๑๐๒๘ นางสาวฐิติรัตน ดวงเกิด
นางฐิติพร สะภา
๑๑๐๒๙ นางสาวฐิติรัตน เดชาอภินันท
นางฐิติพรรณ แยมโพธิ์กลาง
๑๑๐๓๐ นางสาวฐิติรัตน ถะเกิงสุข
นางฐิติพัชร บุญเติม
๑๑๐๓๑ นางสาวฐิติรัตน ทิพยรัตน
นางฐิติพันธ คงกระพันธ
๑๑๐๓๒ นางฐิติรัตน บัวเพชร
นางสาวฐิติพันธุ จันทรแกว
๑๑๐๓๓ นางฐิติรัตน บูรณวนิช
นางสาวฐิติมา จันทรวิสิทธิ์
๑๑๐๓๔ นางฐิติรัตน พรอินทร
นางฐิติมา จินดานคร
๑๑๐๓๕ นางสาวฐิติรัตน ฤทธิ์สมบูรณ
นางสาวฐิติมา บุญเกื้อ
๑๑๐๓๖ นางสาวฐิติรัตน ศรีนวล
นางสาวฐิติมา มหาพุทธรังสี
๑๑๐๓๗ นางฐิติรัตน สุวรรณ
นางฐิติมา เมฆอุไร
๑๑๐๓๘ นางสาวฐิติรัตน อยูคง
นางฐิติมา ศรีสุข
๑๑๐๓๙ นางฐิติรัตน อันทรัตน
นางฐิติมา สุทธิพงษ
๑๑๐๔๐ นางฐิติรัตน อินตะพิงค
นางสาวฐิติมา โสนารถ
๑๑๐๔๑ นางสาวฐิติวรดา จําวงศ
นางสาวฐิติมา โสภารัตน
๑๑๐๔๒ นางสาวฐิติวรดา ใจบริสุทธิ์
นางฐิติมา อักษรศรี
๑๑๐๔๓ นางสาวฐิติวรดา วันที
นางสาวฐิติมาภรณ โชคสัมฤทธิ์ผล
๑๑๐๔๔ นางสาวฐิติวัลคุ สุพรรณไพ
นางสาวฐิติยา ดวงจิต
๑๑๐๔๕ นางฐิยาภา ตันศรีศิริพล
นางฐิติยา มหาอุตย
๑๑๐๔๖ นางฐิรญาภาวีณ ปยะภิรมยชยั

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๐๔๗
๑๑๐๔๘
๑๑๐๔๙
๑๑๐๕๐
๑๑๐๕๑
๑๑๐๕๒
๑๑๐๕๓
๑๑๐๕๔
๑๑๐๕๕
๑๑๐๕๖
๑๑๐๕๗
๑๑๐๕๘
๑๑๐๕๙
๑๑๐๖๐
๑๑๐๖๑
๑๑๐๖๒
๑๑๐๖๓
๑๑๐๖๔
๑๑๐๖๕
๑๑๐๖๖
๑๑๐๖๗
๑๑๐๖๘
๑๑๐๖๙
๑๑๐๗๐
๑๑๐๗๑

นางฑณียา บุญกําเนิด
นางสาวฑัตรัต มั่นรอด
นางฑิฆัมพร คนใจบุญ
นางฑิฆัมพร ไชยธรรม
นางฑิฐิตา ปญเลิศ
นางฑิตยา คําพรมมา
นางสาวฑิตยา ใจมั่น
นางสาวณกมล สุวรรณชนะ
นางณครรัตน กุมารจันทร
นางสาวณชนน จันทําโรง
นางสาวณฐ หอมจันทร
นางณฐกช ทามประเสริฐ
นางณฐพร นุชเจ็ก
นางณฐมน ทรงเจริญ
นางณฐมน ธะนะวงศ
นางณฐมน สินธุเจริญ
นางสาวณฐมน แสนชา
นางณณัฐ หอมชื่น
นางณธิชรี ใจบุญ
นางณปภัช กาศวิเศษ
นางสาวณปภัช ดีบุบผา
นางสาวณปภัช เต็งเที่ยง
นางสาวณปภัช นุตภูติพงค
นางสาวณปภัช มูลรักษา
นางสาวณปภัช รอดแกว

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๐๗๒
๑๑๐๗๓
๑๑๐๗๔
๑๑๐๗๕
๑๑๐๗๖
๑๑๐๗๗
๑๑๐๗๘
๑๑๐๗๙
๑๑๐๘๐
๑๑๐๘๑
๑๑๐๘๒
๑๑๐๘๓
๑๑๐๘๔
๑๑๐๘๕
๑๑๐๘๖
๑๑๐๘๗
๑๑๐๘๘
๑๑๐๘๙
๑๑๐๙๐
๑๑๐๙๑
๑๑๐๙๒
๑๑๐๙๓
๑๑๐๙๔
๑๑๐๙๕
๑๑๐๙๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวณปภัช รัตนาวรรณกร
นางสาวณปภัช สิงหเมือง
นางสาวณปภัช เสียมเหล็ก
นางสาวณปภัช อุตตมชัย
นางณปช เสนะบุตร
นางณพมน หะรินสวัสดิ์
นางสาวณพัชชานัน พรมจรรย
นางณพัฐอร สอาดบุญเรือง
นางณพิชญา เลขยันต
นางสาวณพิชญา วรนอย
นางสาวณภัค กานสันเทียะ
นางณภัค จันทรขิ่น
นางณภัค เรืองบุญมณี
นางณภัชญา วิทเวทย
นางสาวณภัชภา กองไชย
นางณภัทร สายธนู
นางณภัทร เกี้ยวกลาง
นางสาวณภัทร คลองสืบขาว
นางณภัทร จารุจุฑารัตน
นางสาวณภัทร จินตศักดิ์
นางณภัทร นิลกําแหง
นางณภัทร โนวัฒน
นางณภัทร โพธิพิพิธ
นางสาวณภัทร ไพลุวสัณฑาลัย
นางณภัทร วัฒนสิงห

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๐๙๗
๑๑๐๙๘
๑๑๐๙๙
๑๑๑๐๐
๑๑๑๐๑
๑๑๑๐๒
๑๑๑๐๓
๑๑๑๐๔
๑๑๑๐๕
๑๑๑๐๖
๑๑๑๐๗
๑๑๑๐๘
๑๑๑๐๙
๑๑๑๑๐
๑๑๑๑๑
๑๑๑๑๒
๑๑๑๑๓
๑๑๑๑๔
๑๑๑๑๕
๑๑๑๑๖
๑๑๑๑๗
๑๑๑๑๘
๑๑๑๑๙
๑๑๑๒๐
๑๑๑๒๑

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณภัทร สุกอราม
นางสาวณภัทร อุดมสันติ์
นางสาวณภัทรชา ดิภัทรกุล
นางสาวณภัทรธร กานตธนาภัทร
นางสาวณภัสนันท เพียงสุวรรณ
นางณภัสนันท วงศลา
นางณภัสภรณ ทองบอ
นางณภัสวรรณ ประดับเพ็ชร
นางสาวณภาดา บุญยืน
นางณภาภัช โลมเมือง
นางณภาสณัฐ เซียนฮะ
นางณมน กุลวริยากร
นางณมน ทะวาแสน
นางณมน พุมพฤกษี
นางณรัชภรณ สุดรักษ
นางสาวณรัญญา ชุมคํา
นางสาวณริศรา ปญญาใส
นางสาวณฤทัย ทองเพ็ชร
นางณลิดา ยูโซะ
นางณหทัย จันทรศร
นางสาวณัจฉรา ทองจันทร
นางสาวณัชกมลต โฉมเกตุ
นางสาวณัชชา การถาง
นางสาวณัชชา จันทรแกว
นางณัชชา ชูเนตร

๑๑๑๒๒
๑๑๑๒๓
๑๑๑๒๔
๑๑๑๒๕
๑๑๑๒๖
๑๑๑๒๗
๑๑๑๒๘
๑๑๑๒๙
๑๑๑๓๐
๑๑๑๓๑
๑๑๑๓๒
๑๑๑๓๓
๑๑๑๓๔
๑๑๑๓๕
๑๑๑๓๖
๑๑๑๓๗
๑๑๑๓๘
๑๑๑๓๙
๑๑๑๔๐
๑๑๑๔๑
๑๑๑๔๒
๑๑๑๔๓
๑๑๑๔๔
๑๑๑๔๕
๑๑๑๔๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวณัชชา เชื้อเมืองพาน
นางสาวณัชชา พิลาทอง
นางสาวณัชชา มังกรแกว
นางณัชชา มุลคุตร
นางณัชชา ลองแดง
นางณัชชา เลิศเดชานนท
นางณัชชา วงษจําปา
นางสาวณัชชา วิจารณปรีชา
นางสาวณัชชา ฮะลิพงษ
นางณัชชารีย กิติวิวัฒนชัย
นางณัชชารีย ปานศรี
นางณัชธริกา สรเพชญพิสัย
นางสาวณัชธิกาภรณ ฟาบรรเจิด
นางณัชนันทน นนทนาคร
นางณัชนันทน วรรณวิจิตร
นางณัชปภา จริตงาม
นางสาวณัชปาล พิมา
นางณัชพันธ มานพ
นางณัชมน กามูณี
นางสาวณัชวดี ตุนดวง
นางสาวณัชสิมากาญจน ศรีสรอย
นางณัชสุชาภรณ งามแสง
นางณัชสุพิชชา โอดมั่งวรัตถ
นางสาวณัชสุภา ดวงเนตร
นางสาวณัฎฐ ซายจันทึก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๑๔๗
๑๑๑๔๘
๑๑๑๔๙
๑๑๑๕๐
๑๑๑๕๑
๑๑๑๕๒
๑๑๑๕๓
๑๑๑๕๔
๑๑๑๕๕
๑๑๑๕๖
๑๑๑๕๗
๑๑๑๕๘
๑๑๑๕๙
๑๑๑๖๐
๑๑๑๖๑
๑๑๑๖๒
๑๑๑๖๓
๑๑๑๖๔
๑๑๑๖๕
๑๑๑๖๖
๑๑๑๖๗
๑๑๑๖๘
๑๑๑๖๙
๑๑๑๗๐
๑๑๑๗๑

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณัฎฐชนัญพร คงสุวรรณ
นางณัฎฐณิชา โชติพิศาล
นางสาวณัฎฐธยาน พนารินทร
นางสาวณัฎฐธิดา อินทสุวรรณ
นางสาวณัฎฐนันท ยวดกระโทก
นางสาวณัฎฐนิช ศรีสวัสดิ์
นางณัฎฐนิตย มานิภารักษ
นางณัฎฐพร ธารปญญา
นางสาวณัฎฐพิชชา บุญมา
นางณัฎฐรดา สวางเมฆฤทธิ์
นางณัฎฐา กลากสิกิจ
นางสาวณัฎฐา จันทรไกร
นางสาวณัฎฐารวี อาทรสิริรัตน
นางสาวณัฎฐิญา ครองยุติ
นางณัฏฐกฤตญา ภูโชคชัย
นางสาวณัฏฐกฤตา ทองพริก
นางณัฏฐจีรา ทองศรี
นางณัฏฐชวัญช กุลวรธํารง
นางสาวณัฏฐชัญกัญ สุทธิศาสนกุล
นางณัฏฐชานันท แกวกาญจน
นางสาวณัฏฐชุดา เหลืองจรูญสกุล
นางณัฏฐณิชา ประสูตรแสงจันทร
นางณัฏฐณิชา ปลอดเอี่ยม
นางสาวณัฏฐณิชา ปาสานะตัง
นางสาวณัฏฐติกาน อุทธาทอง

๑๑๑๗๒
๑๑๑๗๓
๑๑๑๗๔
๑๑๑๗๕
๑๑๑๗๖
๑๑๑๗๗
๑๑๑๗๘
๑๑๑๗๙
๑๑๑๘๐
๑๑๑๘๑
๑๑๑๘๒
๑๑๑๘๓
๑๑๑๘๔
๑๑๑๘๕
๑๑๑๘๖
๑๑๑๘๗
๑๑๑๘๘
๑๑๑๘๙
๑๑๑๙๐
๑๑๑๙๑
๑๑๑๙๒
๑๑๑๙๓
๑๑๑๙๔
๑๑๑๙๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางณัฏฐธนัญ สถาพรภิญโญ
นางณัฏฐธมน อุมมล
นางสาวณัฏฐธยาน สพสิงห
นางณัฏฐธีตา จีนบุญ
นางณัฏฐนรี วรรณแสงทอง
นางณัฏฐนันท ทิพยวิเศษ
นางสาวณัฏฐนันท ธรรมรักษกุล
นางณัฏฐนันท นกพรหมพะเนา
นางณัฏฐนิช เอมโกษา
นางสาวณัฏฐปภาณ ทศพร
นางสาวณัฏฐพิชา ดวงพระทัย
นางณัฏฐภรณ ปทมโรจน
นางณัฏฐวรินท มังกรณ
นางณัฏฐา ไชยบุญ
นางณัฏฐา มูลพันธุ
นางณัฏฐา อิทธิกุล
นางณัฏฐากร การะเกตุ
นางสาวณัฏฐารมย
กองวัฒนะโกศล
นางสาวณัฏณิชา บุญเพศ
นางสาวณัฏปภัสร วงคไชยแสง
นางณัฏวิมล โตริต
นางสาวณัฐกมล ดวนลี
นางสาวณัฐกฤตา กวางใหม
นางณัฐกฤตา ชัยชิตาทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๑๙๖
๑๑๑๙๗
๑๑๑๙๘
๑๑๑๙๙
๑๑๒๐๐
๑๑๒๐๑
๑๑๒๐๒
๑๑๒๐๓
๑๑๒๐๔
๑๑๒๐๕
๑๑๒๐๖
๑๑๒๐๗
๑๑๒๐๘
๑๑๒๐๙
๑๑๒๑๐
๑๑๒๑๑
๑๑๒๑๒
๑๑๒๑๓
๑๑๒๑๔
๑๑๒๑๕
๑๑๒๑๖
๑๑๒๑๗
๑๑๒๑๘
๑๑๒๑๙
๑๑๒๒๐

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณัฐกฤตา บัวศรีแกว
นางณัฐกฤตา แปกลาง
นางสาวณัฐกฤตา อยูเย็น
นางณัฐกาญ ศรีออน
นางสาวณัฐกาญจน ชาวสวน
นางสาวณัฐกานต เกิดผล
นางสาวณัฐกานต แกวศรี
นางณัฐกานต ครุธาโรจน
นางณัฐกานต จันทรา
นางสาวณัฐกานต นาคออน
นางสาวณัฐกานต มณีรัตน
นางสาวณัฐกานต มีนาม
นางสาวณัฐกานต ราตรี
นางสาวณัฐกานต รุงพันธุ
นางณัฐกานต สกุลไทย
นางสาวณัฐกานต สินธุวัฒนวิบูล
นางณัฐกานต สุรัตนะ
นางสาวณัฐกานต เสมาพัฒน
นางสาวณัฐฉัฐ หวังโภคา
นางณัฐชญาภรณ มงคลชัย
นางสาวณัฐชณิกาญจน อํารุง
นางสาวณัฐชยา แกวคง
นางณัฐชยา งามระเบียบ
นางสาวณัฐชยา จันทิ
นางณัฐชยา นรินทรนอก

๑๑๒๒๑
๑๑๒๒๒
๑๑๒๒๓
๑๑๒๒๔
๑๑๒๒๕
๑๑๒๒๖
๑๑๒๒๗
๑๑๒๒๘
๑๑๒๒๙
๑๑๒๓๐
๑๑๒๓๑
๑๑๒๓๒
๑๑๒๓๓
๑๑๒๓๔
๑๑๒๓๕
๑๑๒๓๖
๑๑๒๓๗
๑๑๒๓๘
๑๑๒๓๙
๑๑๒๔๐
๑๑๒๔๑
๑๑๒๔๒
๑๑๒๔๓
๑๑๒๔๔
๑๑๒๔๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวณัฐชยา ปญญาสาร
นางณัฐชยา พลจร
นางณัฐชยา มูลขุนทศ
นางสาวณัฐชยา เวียงนาค
นางสาวณัฐชยา ศานติกาญจน
นางสาวณัฐชยา สกุลทิพยแท
นางสาวณัฐชยา แสนสระดี
นางสาวณัฐชริดา ศรีแสง
นางสาวณัฐชา ขันทะวงค
นางสาวณัฐชา เที่ยงตรง
นางณัฐชา บุญเมือง
นางสาวณัฐชา ศิริคชพันธุ
นางสาวณัฐชา อินหนู
นางสาวณัฐชานันท ธนิตสิริวงศ
นางณัฐชานันท บุตรราช
นางณัฐชานันท รัตนคํา
นางสาวณัฐฎพัชร สุทธหลวง
นางณัฐฎสิณี ศรีสุนนท
นางสาวณัฐฏภัทร สัมฤทธิ์
นางณัฐฐ ไชยสุขสิทธิ์โชค
นางณัฐฐากุญช รัตนวาร
นางสาวณัฐฐาธีรดา เลี่ยมทอง
นางณัฐฐานันท รมกลาง
นางณัฐฐิกานต คํามณี
นางสาวณัฐฐิญา บัวสนิท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๒๔๖
๑๑๒๔๗
๑๑๒๔๘
๑๑๒๔๙
๑๑๒๕๐
๑๑๒๕๑
๑๑๒๕๒
๑๑๒๕๓
๑๑๒๕๔
๑๑๒๕๕
๑๑๒๕๖
๑๑๒๕๗
๑๑๒๕๘
๑๑๒๕๙
๑๑๒๖๐
๑๑๒๖๑
๑๑๒๖๒
๑๑๒๖๓
๑๑๒๖๔
๑๑๒๖๕
๑๑๒๖๖
๑๑๒๖๗
๑๑๒๖๘
๑๑๒๖๙
๑๑๒๗๐

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณัฐฐิญา เพ็ชรดี
นางสาวณัฐฑรีวัลย ทวีวัฒน
นางณัฐณภัทร ดิลกภากรณ
นางณัฐณรีลักษณ เนียมคํา
นางณัฐณิชชญา แกวปาน
นางณัฐณิชา กลาหาญ
นางณัฐณิชา บํารุงภูมิ
นางสาวณัฐณิชาช มโหฬาร
นางสาวณัฐณิชาภ วงศจิรวัฒนกุล
นางณัฐตาภรณ ตันศักดานุวัตร
นางสาวณัฐติกาญจน โสรัตนมงคล
นางสาวณัฐติยา ผลวิเศษ
นางณัฐติยา เหลาโสภา
นางณัฐทิพย พวงศาสตร
นางณัฐทิมา เตียนพลกรัง
นางสาวณัฐธยา ลาภาเอนกนันท
นางสาวณัฐธยาน แกวพริ้งเดชากุล
นางณัฐธยาน คําอินทร
นางณัฐธยาน จันพินิจ
นางณัฐธยาน ดีบุญมี ณ ชุมแพ
นางณัฐธยาน ติดประมาณ
นางสาวณัฐธยาน พันธะ
นางณัฐธยาน ยอดเกตุ
นางสาวณัฐธยาน สนินัด
นางสาวณัฐธยาน สีเหลือง

๑๑๒๗๑
๑๑๒๗๒
๑๑๒๗๓
๑๑๒๗๔
๑๑๒๗๕
๑๑๒๗๖
๑๑๒๗๗
๑๑๒๗๘
๑๑๒๗๙
๑๑๒๘๐
๑๑๒๘๑
๑๑๒๘๒
๑๑๒๘๓
๑๑๒๘๔
๑๑๒๘๕
๑๑๒๘๖
๑๑๒๘๗
๑๑๒๘๘
๑๑๒๘๙
๑๑๒๙๐
๑๑๒๙๑
๑๑๒๙๒
๑๑๒๙๓
๑๑๒๙๔
๑๑๒๙๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางณัฐธยาน สุทธิพิธาวัชร
นางณัฐธยาน สุวรรณมีมงคล
นางณัฐธัญยพร ธนิกสิริกษิดิศ
นางณัฐธิกา จันทรมา
นางณัฐธิชา ณ บางชาง
นางณัฐธิดา กรดกางกั้น
นางสาวณัฐธิดา จิตสิงห
นางสาวณัฐธิดา โตจับ
นางสาวณัฐธิดา สิทธิวงค
นางสาวณัฐนชา นินนานนท
นางสาวณัฐนนท วัตตะ
นางสาวณัฐนรี คนลํา
นางณัฐนรี ดํารงไพรัช
นางณัฐนรี ประกอบกิจ
นางณัฐนรี มีสวน
นางสาวณัฐนรี อายนาน
นางสาวณัฐนันท แกวกิตติวัฒน
นางณัฐนันท ขนเชียวโรดม
นางณัฐนันท เครือไชย
นางณัฐนันท ชราศรี
นางณัฐนันท ธนชัยวโรดม
นางณัฐนันท ธนิสสิรินันท
นางสาวณัฐนันท ยอดนิโรจน
นางสาวณัฐนันท รอดสี
นางณัฐนันท เลาหชาตรูป

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๒๙๖
๑๑๒๙๗
๑๑๒๙๘
๑๑๒๙๙
๑๑๓๐๐
๑๑๓๐๑
๑๑๓๐๒
๑๑๓๐๓
๑๑๓๐๔
๑๑๓๐๕
๑๑๓๐๖
๑๑๓๐๗
๑๑๓๐๘
๑๑๓๐๙
๑๑๓๑๐
๑๑๓๑๑
๑๑๓๑๒
๑๑๓๑๓
๑๑๓๑๔
๑๑๓๑๕
๑๑๓๑๖
๑๑๓๑๗
๑๑๓๑๘
๑๑๓๑๙
๑๑๓๒๐

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางณัฐนันท ศรีพระจันทร
นางสาวณัฐนันท ศุภสรวิศิษฏ
นางสาวณัฐนันท สมานสุข
นางณัฐนันท เอี่ยมจร
นางสาวณัฐนาฎลดา ปนแจง
นางณัฐนิช พรหมทวี
นางณัฐนี ทองดีเพ็ง
นางณัฐปภัสร ชีวนาถพันธ
นางณัฐปภัสร แผงนาวิน
นางณัฐปภัสร มีสวัสดิ์
นางสาวณัฐปภัสร อุทธการ
นางสาวณัฐพร ทองขาว
นางสาวณัฐพร ธีรพรวงษงามดี
นางณัฐพร นาวิศิษฎ
นางณัฐพร พรมสา
นางณัฐพร ศรีบุญเรือง
นางณัฐพร สมพงษ
นางสาวณัฐพร สุขพอดี
นางสาวณัฐพร สุวรรณกนิษฐ
นางณัฐพรรณ จาดโห
นางณัฐพัชร รัมยธนธํารง
นางณัฐพัชร ศุภซื่อสงวน
นางสาวณัฐพิมล คํานึงบุญ
นางสาวณัฐภัท ธนทัตดลพร
นางสาวณัฐภัทร ขิงโพธิ์

๑๑๓๒๑
๑๑๓๒๒
๑๑๓๒๓
๑๑๓๒๔
๑๑๓๒๕
๑๑๓๒๖
๑๑๓๒๗
๑๑๓๒๘
๑๑๓๒๙
๑๑๓๓๐
๑๑๓๓๑
๑๑๓๓๒
๑๑๓๓๓
๑๑๓๓๔
๑๑๓๓๕
๑๑๓๓๖
๑๑๓๓๗
๑๑๓๓๘
๑๑๓๓๙
๑๑๓๔๐
๑๑๓๔๑
๑๑๓๔๒
๑๑๓๔๓
๑๑๓๔๔
๑๑๓๔๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางณัฐภัสสร แกวนพรัตน
นางณัฐภัสสร บวรวิชัยดิษฐ
นางณัฐมน กุศล
นางณัฐมน คลังเพ็ชร
นางสาวณัฐมน แซโงว
นางสาวณัฐมน แซแต
นางณัฐมน โปกปน
นางสาวณัฐมน สุดแดน
นางณัฐยา จําปศรี
นางณัฐรดา จบศรี
นางสาวณัฐรดา เชื้อโพลง
นางณัฐรดา บุตรดี
นางสาวณัฐรดา ภัทรชิตวรี
นางสาวณัฐริกา ซื่อมาก
นางสาวณัฐริณีย พิมเสน
นางสาวณัฐรียา บุญเลิศ
นางสาวณัฐรุจา ตันนารัตน
นางณัฐวรรณ ภูพันธพร
นางสาวณัฐวรรณ เวชวงศวาน
นางณัฐวรรณ สีนาค
นางสาวณัฐวรา กูดือราแม
นางสาวณัฐวรา จารยคํามา
นางสาวณัฐวรา จําเริญรักษา
นางณัฐวรา ชางปด
นางสาวณัฐวรา รินเที่ยง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๓๔๖
๑๑๓๔๗
๑๑๓๔๘
๑๑๓๔๙
๑๑๓๕๐
๑๑๓๕๑
๑๑๓๕๒
๑๑๓๕๓
๑๑๓๕๔
๑๑๓๕๕
๑๑๓๕๖
๑๑๓๕๗
๑๑๓๕๘
๑๑๓๕๙
๑๑๓๖๐
๑๑๓๖๑
๑๑๓๖๒
๑๑๓๖๓
๑๑๓๖๔
๑๑๓๖๕
๑๑๓๖๖
๑๑๓๖๗
๑๑๓๖๘
๑๑๓๖๙

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางณัฐวรินธร อัครสิริบุรธัช
นางสาวณัฐวลัญช ใจยาคํา
นางสาวณัฐวลัญช อนันตเจริญกุล
นางณัฐวิภา วงคอายตาล
นางณัฐสรัลพร กวีสิริโชติกุล
นางณัฐสิณี ตันติราพันธ
นางสาวณัฐสิมา ทุมโมง
นางณัฐสุดา กอนทอง
นางณัฐสุดา จึงชัยฑวังกูล
นางณัฐสุดา ประคุปตานนท
นางสาวณัฐหทัย กรอบแกว
นางสาวณัฐหทัย หงษทอง
นางสาวณัฐอรียา ปุญทวีกีรติกานต
นางณัฐาพร วงศศิลปชัย
นางณัฐาศินี วัฒนากัลยพงศ
นางณัฐิกา นครสูงเนิน
นางสาวณัฐิตา ธีฆัมพร
นางสาวณัฐิยา ธิมาสุ
นางณัฐิรา พูนพิน
นางสาวณัทชญากานต
ชัยวิบูลยธรรม
นางสาวณัทนรินทร ใจแกว
นางณัทปภา พูลสมบัติ
นางณันทนา พุทธสุวรรณ
นางสาวณาตยา รมรื่นสุขารมณ

๑๑๓๗๐
๑๑๓๗๑
๑๑๓๗๒
๑๑๓๗๓
๑๑๓๗๔
๑๑๓๗๕
๑๑๓๗๖
๑๑๓๗๗
๑๑๓๗๘
๑๑๓๗๙
๑๑๓๘๐
๑๑๓๘๑
๑๑๓๘๒
๑๑๓๘๓
๑๑๓๘๔
๑๑๓๘๕
๑๑๓๘๖
๑๑๓๘๗
๑๑๓๘๘
๑๑๓๘๙
๑๑๓๙๐
๑๑๓๙๑
๑๑๓๙๒
๑๑๓๙๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวณาตยา อังกินันทน
นางณิชกมล วานิชชัง
นางสาวณิชกมล สาสังข
นางณิชกมล แสงกระจาง
นางณิชกานต สมบัติชัย
นางสาวณิชกานต อินทรวิเศษ
นางณิชกุล แกววงศ
นางณิชชนาฎฐ ภานุพัฒนนิธิยา
นางสาวณิชชยา ชมเชย
นางสาวณิชชา กอนคําบา
นางณิชชา ยี่ตระกูล
นางณิชชา ศิริพันธุ
นางณิชชาภัทร กลิ่นมาลา
นางสาวณิชชาภัทร บํารุงตน
นางสาวณิชชาอร จันทระกุล
นางสาวณิชฐชา อินทรสูต
นางณิชนันท กอเกียรติยากุล
นางณิชนันท สุวรรณบุษย
วาที่รอยตรีหญิง ณิชนันทน
เขียวสุวรรณ
นางณิชนันทน คงประเวท
นางสาวณิชนันทน จินเอียด
นางณิชนันทน โชติไพบูลยพันธุ
นางณิชนันทน ปญญา
นางสาวณิชนันทน ภักดีแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๓๙๔
๑๑๓๙๕
๑๑๓๙๖
๑๑๓๙๗
๑๑๓๙๘
๑๑๓๙๙
๑๑๔๐๐
๑๑๔๐๑
๑๑๔๐๒
๑๑๔๐๓
๑๑๔๐๔
๑๑๔๐๕
๑๑๔๐๖
๑๑๔๐๗
๑๑๔๐๘
๑๑๔๐๙
๑๑๔๑๐
๑๑๔๑๑
๑๑๔๑๒
๑๑๔๑๓
๑๑๔๑๔
๑๑๔๑๕
๑๑๔๑๖
๑๑๔๑๗
๑๑๔๑๘

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางณิชนันทน ศรีใจ
นางณิชนันทน สาระบาล
นางสาวณิชมน ขุนชิต
นางสาวณิชมน เพิ่มกสิการ
นางณิชมนกานต รูปแกว
นางสาวณิชรัตน จันทรนามเขตต
นางสาวณิชสุชา สุภาพ
นางสาวณิชัชฌา อาโยวงษ
นางณิชากร โตวังจร
นางณิชากร ศรไชย
นางสาวณิชากร อินออน
นางณิชากานต พรหมเพศ
นางณิชานันท จารุรัศมีวงศ
นางณิชาพร คุมทวม
นางสาวณิชาพร ใจเพียร
นางณิชาภัทร จันทรสอน
นางสาวณิชาภัทร ธนเสฎฐบุตต
นางสาวณิชาภัทร พลยิ่ง
นางสาวณิชาภัทร ศรีโสดา
นางณิชาภัส พัทยากร
นางณิชาภัสร ถาวรวิสิทธิ์
นางสาวณิชาภา ชนาภานันท
นางสาวณิชาภา ฐปนสิทธางกูร
นางณิชาภา ศกุนะสิงห
นางณิชาภา ศรีโสภณ

๑๑๔๑๙
๑๑๔๒๐
๑๑๔๒๑
๑๑๔๒๒
๑๑๔๒๓
๑๑๔๒๔
๑๑๔๒๕
๑๑๔๒๖
๑๑๔๒๗
๑๑๔๒๘
๑๑๔๒๙
๑๑๔๓๐
๑๑๔๓๑
๑๑๔๓๒
๑๑๔๓๓
๑๑๔๓๔
๑๑๔๓๕
๑๑๔๓๖
๑๑๔๓๗
๑๑๔๓๘
๑๑๔๓๙
๑๑๔๔๐
๑๑๔๔๑
๑๑๔๔๒
๑๑๔๔๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวณิชาภา สันธิ
นางณิชาภา สันปาแกว
นางสาวณิชาภา หอมกรุน
นางณิชารัศม อนันตธีระบวร
นางสาวณิชาลักษณ จรทะผา
นางสาวณิชาลักษณ สวางเรือง
นางสาวณิชาลักษณ อรชร
นางณิฏญา สีดา
นางสาวณิณัฏฐษา คือพันพันดุง
นางณิตติรส นิยมศิลป
นางณิภา นิยมทรัพย
นางสาวณิภาริกา อภิกรกุล
นางสาวณิรดา สัณหสิทธิ์
นางสาวณิระชา สุขโภชน
นางสาวณิรัชกร อยูสุข
นางณิรัชญา วิริโยฬาร
นางณิรัฐธกาญจน คลังเย็น
นางณิสรา พรมแกวงาม
นางสาวณีย สีจันทร
นางณีรนุช คามวัลย
นางณุชณาฏ ศิริมณี
นางณุภัทรณีย มิ่งเมือง
นางณุรชา เอี่ยมคงสี
นางณุศรา ธรรมญาต
นางดงรัตน แสงโป

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๔๔๔
๑๑๔๔๕
๑๑๔๔๖
๑๑๔๔๗
๑๑๔๔๘
๑๑๔๔๙
๑๑๔๕๐
๑๑๔๕๑
๑๑๔๕๒
๑๑๔๕๓
๑๑๔๕๔
๑๑๔๕๕
๑๑๔๕๖
๑๑๔๕๗
๑๑๔๕๘
๑๑๔๕๙
๑๑๔๖๐
๑๑๔๖๑
๑๑๔๖๒
๑๑๔๖๓
๑๑๔๖๔
๑๑๔๖๕
๑๑๔๖๖
๑๑๔๖๗
๑๑๔๖๘

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางดนยา อังคณาวรานนท
นางดนัยา สกุลพันธ
นางดนิตา ปจจัยโย
นางดนูนาถ มัญญะหงษ
นางดรรชนี นุนรักษา
นางดรรชนีกร ชาญวิกยการ
นางสาวดรุณวรรณ จิตตตั้งตรง
นางสาวดรุณวรรณา ตวันนา
นางดรุณี กิจสมพร
นางดรุณี แกวโพธา
นางสาวดรุณี คงมาก
นางดรุณี คํามีคร
นางดรุณี ดีธรรม
นางสาวดรุณี แทนพุดซา
นางสาวดรุณี ธรรมมิกะกุล
นางดรุณี ธุวะคํา
นางสาวดรุณี บุญฮวด
นางสาวดรุณี ปูเตะ
นางสาวดรุณี พิรุณ
นางดรุณี โภคาพานิชย
นางดรุณี ยิ้มแกว
นางดรุณี วนากมล
นางสาวดรุณี ศิริตะ
นางดรุณี สังขหยู
นางดรุณี สุวรรณติวงค

๑๑๔๖๙
๑๑๔๗๐
๑๑๔๗๑
๑๑๔๗๒
๑๑๔๗๓
๑๑๔๗๔
๑๑๔๗๕
๑๑๔๗๖
๑๑๔๗๗
๑๑๔๗๘
๑๑๔๗๙
๑๑๔๘๐
๑๑๔๘๑
๑๑๔๘๒
๑๑๔๘๓
๑๑๔๘๔
๑๑๔๘๕
๑๑๔๘๖
๑๑๔๘๗
๑๑๔๘๘
๑๑๔๘๙
๑๑๔๙๐
๑๑๔๙๑
๑๑๔๙๒
๑๑๔๙๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางดรุณี สุวรรณอําไพ
นางดรุณี อินทเชื้อ
นางดรุณีย วงษไชยมูล
นางสาวดลชนก สุดเสนหา
นางดลณพรรษ โทบุรี
นางสาวดลธชา ทองดี
นางดลนพร แจมแชม
นางดลนภา วงษศิริ
นางสาวดลนภาณ เลิศสนธิ์
นางสาวดลพร กระจางฉาย
นางดลพร นนทนาคร
นางดลยา ตั้งตระกูล
นางสาวดลยา พละเดช
นางสาวดลฤดี ทองยอย
นางดลฤดี เมืองสูง
นางสาวดลฤดี เสนหเสาวรส
นางสาวดลฤทัย การะภักดี
นางสาวดลศจี มธุราพิลาศ
นางสาวดละใจ สุนทรชัย
นางดวงกมล ขวัญมณี
นางสาวดวงกมล จีบโพธิ์
นางสาวดวงกมล ชวยศรี
นางสาวดวงกมล ตั้งตรัสสา
นางสาวดวงกมล บุญศิริ
นางดวงกมล ปาลเกลี้ยง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๔๙๔
๑๑๔๙๕
๑๑๔๙๖
๑๑๔๙๗
๑๑๔๙๘
๑๑๔๙๙
๑๑๕๐๐
๑๑๕๐๑
๑๑๕๐๒
๑๑๕๐๓
๑๑๕๐๔
๑๑๕๐๕
๑๑๕๐๖
๑๑๕๐๗
๑๑๕๐๘
๑๑๕๐๙
๑๑๕๑๐
๑๑๕๑๑
๑๑๕๑๒
๑๑๕๑๓
๑๑๕๑๔
๑๑๕๑๕
๑๑๕๑๖
๑๑๕๑๗
๑๑๕๑๘

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางดวงกมล ยารังษี
นางดวงกมล วงคละคร
นางสาวดวงกมล วงศสุวรรณ
นางสาวดวงกมล สมศักดิ์
นางดวงกมล แสงเงิน
นางดวงกมล แสงตะกัน
นางดวงกมล หยิบทรัพย
นางสาวดวงกมล หวลหอม
นางสาวดวงกลม เกียรติกวินวงศ
นางดวงแกว กระบวนศรี
นางดวงแกว พันธวงศ
นางดวงแข ไขแสง
นางสาวดวงแข คํามาเร็ว
นางดวงแข แซลิ่ม
นางสาวดวงแข ริตกันโต
นางดวงจันทร เจียงคง
นางสาวดวงจันทร ชมภูวิเศษ
นางสาวดวงจันทร บุญเฮา
นางดวงจันทร พระนคร
นางสาวดวงจันทร ยิ่งยงวรชัย
นางดวงจันทร สุขวิชัย
นางดวงจิตร อรชุน
นางดวงจุฬา โพชะโน
นางดวงใจ กระเวนกิจ
นางสาวดวงใจ เขียวเซ็น

๑๑๕๑๙
๑๑๕๒๐
๑๑๕๒๑
๑๑๕๒๒
๑๑๕๒๓
๑๑๕๒๔
๑๑๕๒๕
๑๑๕๒๖
๑๑๕๒๗
๑๑๕๒๘
๑๑๕๒๙
๑๑๕๓๐
๑๑๕๓๑
๑๑๕๓๒
๑๑๕๓๓
๑๑๕๓๔
๑๑๕๓๕
๑๑๕๓๖
๑๑๕๓๗
๑๑๕๓๘
๑๑๕๓๙
๑๑๕๔๐
๑๑๕๔๑
๑๑๕๔๒
๑๑๕๔๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวดวงใจ เครื่องตน
นางสาวดวงใจ เจริญทรัพย
นางสาวดวงใจ ตะอูบ
นางดวงใจ ทดแทน
นางดวงใจ ธรรมสาร
นางสาวดวงใจ นิตยวิมล
นางดวงใจ บุญทองดี
นางดวงใจ ปองจัตุรัส
นางดวงใจ พิมพบุตร
นางสาวดวงใจ พิศกุล
นางดวงใจ เพชรดี
นางสาวดวงใจ โพธิ์พันธ
นางสาวดวงใจ มาสูงเนิน
นางดวงใจ มูลพิมพ
นางดวงใจ รักนุม
นางสาวดวงใจ สิงหศักดิ์ตระกูล
นางดวงใจ เสมแกว
นางสาวดวงใจ อินสี
นางดวงดาว ทวีพัฒน
นางสาวดวงดาว เษตรพงษ
นางดวงดาว อานุภาพยรรยง
นางสาวดวงเดือน จันตา
นางดวงเดือน มาลาสิงห
นางดวงเดือน แยมเกตุ
วาที่รอยตรีหญิง ดวงเดือน ลุนเพ็ง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๕๔๔
๑๑๕๔๕
๑๑๕๔๖
๑๑๕๔๗
๑๑๕๔๘
๑๑๕๔๙
๑๑๕๕๐
๑๑๕๕๑
๑๑๕๕๒
๑๑๕๕๓
๑๑๕๕๔
๑๑๕๕๕
๑๑๕๕๖
๑๑๕๕๗
๑๑๕๕๘
๑๑๕๕๙
๑๑๕๖๐
๑๑๕๖๑
๑๑๕๖๒
๑๑๕๖๓
๑๑๕๖๔
๑๑๕๖๕
๑๑๕๖๖
๑๑๕๖๗
๑๑๕๖๘

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวดวงเดือน สุภา
นางดวงเดือน หลาก่ํา
นางสาวดวงตา ราชอาษา
นางสาวดวงตาวัน โคตรประทุม
นางสาวดวงนภา คําภา
นางดวงนภา บังเมฆ
นางสาวดวงนภา โพธา
นางสาวดวงนภา ภูภีโญ
นางสาวดวงนภา สุคตะ
นางดวงประณิธี จันทรโฉม
นางสาวดวงพร กระปุกทอง
นางสาวดวงพร จันทรกลับ
นางสาวดวงพร ทองพูล
นางดวงพร เนตตกุล
นางสาวดวงพร พุฒซอน
นางสาวดวงพร มหากลั่น
นางดวงพร รองเดช
นางสาวดวงพร รัตนสมบูรณ
นางดวงพร สกุลฮูฮา
นางสาวดวงพร สังขเทพ
นางดวงพร สันติวรกุลชัย
นางสาวดวงพรพรรณ สุทธิสุข
นางดวงเพ็ญ จันทรปาน
นางสาวดวงเพ็ญ ศรีพรหม
นางสาวดวงเพ็ญ เสือพาดกร

๑๑๕๖๙
๑๑๕๗๐
๑๑๕๗๑
๑๑๕๗๒
๑๑๕๗๓
๑๑๕๗๔
๑๑๕๗๕
๑๑๕๗๖
๑๑๕๗๗
๑๑๕๗๘
๑๑๕๗๙
๑๑๕๘๐
๑๑๕๘๑
๑๑๕๘๒
๑๑๕๘๓
๑๑๕๘๔
๑๑๕๘๕
๑๑๕๘๖
๑๑๕๘๗
๑๑๕๘๘
๑๑๕๘๙
๑๑๕๙๐
๑๑๕๙๑
๑๑๕๙๒
๑๑๕๙๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวดวงเพ็ญ หารา
พันจาเอกหญิง ดวงมณี จันทรทอง
นางดวงมาลา คําวงศ
นางสาวดวงรัตน คาผล
นางดวงรัตน นิลนนท
นางสาวดวงรัตน มยานนท
นางดวงฤดี ดอกคํา
นางสาวดวงฤดี บุญราศรี
นางดวงฤดี โบบทอง
นางสาวดวงฤดี พาพิมพ
นางดวงฤดี อัศวทองคํา
นางสาวดวงฤดี อุดมยิ่ง
นางดวงวรรณ เจียนพันธ
นางดวงสมร ภาระ
นางดวงสมร เรืองวังสัน
นางดวงสมร วารุลังค
นางสาวดวงสมร อัฐนาค
นางดวงสุดา ปาตังตะโร
นางดวงสุดา โพธิ์ยอด
นางสาวดวงสุรีย ชูราศรี
นางสาวดวงหทัย โกฎสืบ
นางดวงอมร ขุนเนียม
นางดวนภา พสุพงศธร
นางสาวดอกจันทร นิลนามะ
นางดอกไม ฉัตรเท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๕๙๔
๑๑๕๙๕
๑๑๕๙๖
๑๑๕๙๗
๑๑๕๙๘
๑๑๕๙๙
๑๑๖๐๐
๑๑๖๐๑
๑๑๖๐๒
๑๑๖๐๓
๑๑๖๐๔
๑๑๖๐๕
๑๑๖๐๖
๑๑๖๐๗
๑๑๖๐๘
๑๑๖๐๙
๑๑๖๑๐
๑๑๖๑๑
๑๑๖๑๒
๑๑๖๑๓
๑๑๖๑๔
๑๑๖๑๕
๑๑๖๑๖
๑๑๖๑๗
๑๑๖๑๘

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางดอกไม ทับสมบัติ
นางดอกไม อินทสุวรรณ
นางดอกรัก บุตรดีสุวรรณ
นางดอกออ จันทะมาตร
นางดอกออ ทอนสูงเนิน
นางสาวดอกออ สิงหลา
นางสาวดารกา เชาวแลน
นางดารณี พุทธวงศ
นางดารณี มนตรีบุตร
นางสาวดารณี ศรีชาติ
นางดารณี สิงหาบุตร
นางดารา แขกวันวงค
นางดาราณี สิทธิพงศ
นางดารานอย ยี่รงค
นางดาราพร บุญศรีโรจน
นางสาวดารารมณ สุขลาภ
นางสาวดารารัตน เข็มจร
นางสาวดารารัตน คําอวม
นางดารารัตน ชัยมงคล
นางสาวดารารัตน พรหมดี
นางดารารัตน พุมพวง
นางสาวดารารัตน สีสด
นางสาวดาราวดี อธิยะ
นางดาราวรรณ กาชัย
นางดาราวรรณ โฆษิตอัมพรวัฒน

๑๑๖๑๙
๑๑๖๒๐
๑๑๖๒๑
๑๑๖๒๒
๑๑๖๒๓
๑๑๖๒๔
๑๑๖๒๕
๑๑๖๒๖
๑๑๖๒๗
๑๑๖๒๘
๑๑๖๒๙
๑๑๖๓๐
๑๑๖๓๑
๑๑๖๓๒
๑๑๖๓๓
๑๑๖๓๔
๑๑๖๓๕
๑๑๖๓๖
๑๑๖๓๗
๑๑๖๓๘
๑๑๖๓๙
๑๑๖๔๐
๑๑๖๔๑
๑๑๖๔๒
๑๑๖๔๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวดาราวรรณ ชมวิจิตร
นางสาวดาราวรรณ บุญเกษ
นางสาวดาราวรรณ ปญญาภู
นางสาวดาราวรรณ พาไทสง
นางดาราวรรณ วิเลปนะ
นางดาราวลี มาดารัตน
นางดาริกา เกตวงษา
นางสาวดาริกา มงคลใหม
นางดาริน ศาลางาม
นางดารินทร ประคองใจ
นางดารินทรพัชร บุญประมวล
นางดารุณี กะลาสี
นางสาวดารุณี การะเกตุ
นางดารุณี ใจพรม
นางดารุณี ดวงภักดีรัมย
นางสาวดารุณี นาคะ
นางสาวดารุณี บุญสง
นางสาวดารุณี พิพัฒนผล
นางดารุณี วันดี
นางดารุณี วิเศษชลธาร
นางดารุณี สถานเดิม
นางดารุณี สันประเสริฐ
นางสาวดารุณี สุดาอิ้ง
นางดารุนีย รักยา
นางดาเรศ สินสกุลวิวัฒน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๖๔๔
๑๑๖๔๕
๑๑๖๔๖
๑๑๖๔๗
๑๑๖๔๘
๑๑๖๔๙
๑๑๖๕๐
๑๑๖๕๑
๑๑๖๕๒
๑๑๖๕๓
๑๑๖๕๔
๑๑๖๕๕
๑๑๖๕๖
๑๑๖๕๗
๑๑๖๕๘
๑๑๖๕๙
๑๑๖๖๐
๑๑๖๖๑
๑๑๖๖๒
๑๑๖๖๓
๑๑๖๖๔
๑๑๖๖๕
๑๑๖๖๖
๑๑๖๖๗
๑๑๖๖๘

นางดาเรศ หิมวาห
นางสาวดาลัด แสงทอง
นางดาว ศิริอนันต
นางดาวนภา ดีที่สุด
นางสาวดาวรรณ บุพศิริ
นางสาวดาวรุง สาลีผล
นางดาวรุง ชัยบรรฑิตย
นางดาวเรียม สรอยสาย
นางดาวเรือง แกวรัตนะ
นางสาวดาวเรือง ครองเชื้อ
นางสาวดาวเรือง บาลบุรี
นางสาวดาวเรือง ประสงค
นางสาวดาวเรือง เอกวัด
นางสาวดาวฤทัย เกตุศรี
นางดาหวัน ละนอย
นางดาหวัน สุวรรณกาษา
นางดาหวัน แฮดดี
นางดิ่งธิวา ธรรมวัง
นางสาวดุจชญา อวนดี
นางดุจดาว เนตรประโคน
นางสาวดุจสดี บัวแพง
นางสาวดุริยา ชูเชาวน
นางดุลยกิตติ อุตสาหวรารัตน
นางสาวดุลยนุช วุฒิวัย
นางดุษฎี คงจิตรคา

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๖๙
๑๑๖๗๐
๑๑๖๗๑
๑๑๖๗๒
๑๑๖๗๓
๑๑๖๗๔
๑๑๖๗๕
๑๑๖๗๖
๑๑๖๗๗
๑๑๖๗๘
๑๑๖๗๙
๑๑๖๘๐
๑๑๖๘๑
๑๑๖๘๒
๑๑๖๘๓
๑๑๖๘๔
๑๑๖๘๕
๑๑๖๘๖
๑๑๖๘๗
๑๑๖๘๘
๑๑๖๘๙
๑๑๖๙๐
๑๑๖๙๑
๑๑๖๙๒
๑๑๖๙๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวดุษฎี ถนัดชาง
นางสาวดุษฎี ทะระเกิด
นางสาวดุษฎี ภุมมา
นางสาวดุษฎี ยอดออน
นางดุษฎี รัตนสมบูรณ
นางดุษฎี ลําไย
นางดุษฎี วิรัชวงศ
นางสาวดุษฎี ศรีกรด
นางสาวดุษฎี ศิลปนุสัญ
นางดุษฎี สังขขวัญ
นางสาวดุษฎี โสภี
นางดุษฎีญา นุชศรี
นางสาวดุษฎีวรรณ เมฆเกษม
นางดุสิตา จอมทรัพยเจริญ
นางสาวเดนดวง บัวทองหลาง
นางเดลี่ เตชนันท
นางสาวเดือนงาม นันทกมลวารี
นางเดือนฉาย บัวแกว
นางเดือนฉาย ภูจําปา
นางสาวเดือนฉาย อําทะวงษ
นางสาวเดือนเต็ม จิบจันทร
นางสาวเดือนเพ็ญ ชมปอม
นางเดือนเพ็ญ นําวงศ
นางเดือนเพ็ญ ราศรีกฤษณ
นางเดือนแรม ศิริ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๖๙๔
๑๑๖๙๕
๑๑๖๙๖
๑๑๖๙๗
๑๑๖๙๘
๑๑๖๙๙
๑๑๗๐๐
๑๑๗๐๑
๑๑๗๐๒
๑๑๗๐๓
๑๑๗๐๔
๑๑๗๐๕
๑๑๗๐๖
๑๑๗๐๗
๑๑๗๐๘
๑๑๗๐๙
๑๑๗๑๐
๑๑๗๑๑
๑๑๗๑๒
๑๑๗๑๓
๑๑๗๑๔
๑๑๗๑๕
๑๑๗๑๖
๑๑๗๑๗
๑๑๗๑๘

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวแดนนภา หินออน
นางสาวแดนนอย สงวนสัตย
นางตติยา นาครังสรรค
นางสาวตติยา ศรีเหรา
นางตติยา หมื่นโฮง
นางตรีทิพยนิภา จันทรเวียง
นางสาวตรีทิพยนิภา พลวัชรินทร
นางตรีธนา ตุงคะเศรณี
นางสาวตรีธารทิพย เนาไธสงค
นางตรีนุช บาดาล
นางสาวตรีนุช รัตนพันธุ
นางตรีเนตร พรหมทอง
นางสาวตรีรัตน แถมยศ
นางตรีรัตน พยาบาล
นางตรึงใจ ตรีนรินทร
นางตวงพร เพ็งประเสริฐ
นางตวงรัตน แกวประดิษฐ
นางตวงรัตน แซเจา
นางตวงรัตน พรหมจํารัส
นางสาวตวนกษมา กุโน
นางตองจิต เจนการ
นางตองจิต พงคธํารงศักดิ์
นางสาวตองตา สถาปนรัติ
นางตะวัน จิตรเพ็ชร
นางสาวตะวัน ทองทองหลาง

๑๑๗๑๙
๑๑๗๒๐
๑๑๗๒๑
๑๑๗๒๒
๑๑๗๒๓
๑๑๗๒๔
๑๑๗๒๕
๑๑๗๒๖
๑๑๗๒๗
๑๑๗๒๘
๑๑๗๒๙
๑๑๗๓๐
๑๑๗๓๑
๑๑๗๓๒
๑๑๗๓๓
๑๑๗๓๔
๑๑๗๓๕
๑๑๗๓๖
๑๑๗๓๗
๑๑๗๓๘
๑๑๗๓๙
๑๑๗๔๐
๑๑๗๔๑
๑๑๗๔๒
๑๑๗๔๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางตะวัน พันธขาว
นางตันหยง จําปาศัก
นางสาวติณหธัญญทิพา ชูจรัส
นางสาวติมากรณ กลับอําไพ
นางสาวติยภา สัจจา
นางติโยธร จินาวงค
นางตีรณา ไตรนาคม
นางสาวตีรนันท ลําขาว
นางสาวตุลยากร ดวงจิตร
นางสาวเตชิตา คณโทเงิน
นางสาวเตชินี อยูเย็น
นางเต็มดวง ทบศรี
นางเต็มดวง ธรรมโชติ
นางสาวเต็มวรรณ ยุทธโกศา
นางสาวเต็มศิริ สองเมือง
นางเต็มสินี ทองโคตร
นางเตรียมใจ เหล็งพั้ง
นางสาวเตรียมรุง บุญเลิศ
นางเตือนจิตต ไพจิตร
นางเตือนใจ เกษสกุล
นางเตือนใจ จันทรทัพ
นางสาวเตือนใจ เจริญตา
นางเตือนใจ ทองเหลือง
นางเตือนใจ ศรีเกษม
นางสาวเตือนใจ สิทธิเวช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๗๔๔
๑๑๗๔๕
๑๑๗๔๖
๑๑๗๔๗
๑๑๗๔๘
๑๑๗๔๙
๑๑๗๕๐
๑๑๗๕๑
๑๑๗๕๒
๑๑๗๕๓
๑๑๗๕๔
๑๑๗๕๕
๑๑๗๕๖
๑๑๗๕๗
๑๑๗๕๘
๑๑๗๕๙
๑๑๗๖๐
๑๑๗๖๑
๑๑๗๖๒
๑๑๗๖๓
๑๑๗๖๔
๑๑๗๖๕
๑๑๗๖๖
๑๑๗๖๗
๑๑๗๖๘

นางเตือนใจ สุวรรณ
นางเตือนใจ แสนสวาท
นางเตือนใจ แอคะรัจน
นางเตือนตรา หาญมนตรี
นางสาวเตือนตา โสดา
นางถนอม บุญมาก
นางถนอม เพชรทองดวง
นางถนอม สุวรรณเดช
นางถนอม เสียระหัง
นางถนอมจิตต ใจสะอาด
นางถนอมศรี นอยพลี
นางถนอมศรี ปญจสุชาติ
นางสาวถนิตา พายุบุตร
นางถาวร ลาภเจริญ
นางถาวร ศูนยปาน
นางสาวถาวรวดี ศรีสุราช
นางสาวถาวรีย เสนคราม
นางสาวถิรดา กําเนิดบุญ
นางถิรนันท โทบุรี
นางถิรนันท สุพรรณคํา
นางสาวทนันดาภ รชตธนากร
นางสาวทยากร ปญโญ
นางสาวทยากร สวางเมฆ
นางทรงธรรม เกิดแดง
นางทรงศรี ดุจอุทัยวงศ

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗๖๙
๑๑๗๗๐
๑๑๗๗๑
๑๑๗๗๒
๑๑๗๗๓
๑๑๗๗๔
๑๑๗๗๕
๑๑๗๗๖
๑๑๗๗๗
๑๑๗๗๘
๑๑๗๗๙
๑๑๗๘๐
๑๑๗๘๑
๑๑๗๘๒
๑๑๗๘๓
๑๑๗๘๔
๑๑๗๘๕
๑๑๗๘๖
๑๑๗๘๗
๑๑๗๘๘
๑๑๗๘๙
๑๑๗๙๐
๑๑๗๙๑
๑๑๗๙๒
๑๑๗๙๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวทรงศิริ พลายละหาร
นางสาวทรรศณีย ตัณฑณรงค
นางทรรศทรวง พรมคํา
นางทรรศนพร โกเมนทร
นางทรรศนพร ดาวงค
นางสาวทรรศนมน แกววงษ
นางสาวทรรศนีย คลองรั้ว
นางทรรศนีย ใจนวล
นางสาวทรรศนีย โตมี
นางทรรศนีย ทองเล็ก
นางทรรศพร ดาวงศ
นางทรัพยสิริ ทรัพยหล่ํา
นางทรายคํา สุขวณิช
นางทรายทอง มีสําราญ
นางทวีลักษณ สีแก
นางทวีวรรณ ชุมดาวงษ
นางสาวทวีศิลป สุขสําเภา
นางสาวทศนพร จันทรหอม
นางสาวทศพร ศรีกะชา
นางทสมา มงคลรัตน
นางทองกุล อนุนิวัฒน
นางสาวทองขัน สีพูล
นางสาวทองขันธ คึ่มชัยภูมิ
นางทองคํา บรรดา
นางทองคํา สุระบุตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๗๙๔
๑๑๗๙๕
๑๑๗๙๖
๑๑๗๙๗
๑๑๗๙๘
๑๑๗๙๙
๑๑๘๐๐
๑๑๘๐๑
๑๑๘๐๒
๑๑๘๐๓
๑๑๘๐๔
๑๑๘๐๕
๑๑๘๐๖
๑๑๘๐๗
๑๑๘๐๘
๑๑๘๐๙
๑๑๘๑๐
๑๑๘๑๑
๑๑๘๑๒
๑๑๘๑๓
๑๑๘๑๔
๑๑๘๑๕
๑๑๘๑๖
๑๑๘๑๗
๑๑๘๑๘

นางทองคํา หมุดทอง
นางสาวทองจุไร ศรีสอาด
นางสาวทองเจือ ออนนุม
นางทองทราย หมายหมั้น
นางสาวทองเทียบ สถิตยชัย
นางสาวทองประกาย ณ ถลาง
นางทองปลิว กะตะศิลา
นางสาวทองเพียร เขื่อนแกว
นางทองมวน สิมนาม
นางทองมัน สิทธิกัน
นางทองยวน ศรีใสไพร
นางสาวทองรักษ เชื้อบรรดิษ
นางทองรักษ ดวงกองเงิน
นางทองล้ํา สุขทวีผลกุล
นางทองศรี กลัดทอง
นางทองศรี ชมชื่น
นางทองศรี ผารินทร
นางสาวทองสุข เจริญยิ่ง
นางสาวทองสุข เที่ยงธรรม
นางสาวทองหลอ นาถนฤบดี
นางทักษิณา พงษวารินทร
นางสาวทักษิณา สองสวาง
นางสาวทัชชกร นาคประดา
นางสาวทัชชกร บุญรัตน
นางสาวทัชชภร สุขสุวานนท

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๘๑๙
๑๑๘๒๐
๑๑๘๒๑
๑๑๘๒๒
๑๑๘๒๓
๑๑๘๒๔
๑๑๘๒๕
๑๑๘๒๖
๑๑๘๒๗
๑๑๘๒๘
๑๑๘๒๙
๑๑๘๓๐
๑๑๘๓๑
๑๑๘๓๒
๑๑๘๓๓
๑๑๘๓๔
๑๑๘๓๕
๑๑๘๓๖
๑๑๘๓๗
๑๑๘๓๘
๑๑๘๓๙
๑๑๘๔๐
๑๑๘๔๑
๑๑๘๔๒
๑๑๘๔๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวทัชณิธร กาญจนดิฐา
นางทัตฌา ไชยศรีษะ
นางสาวทัตพร สุวรรณรัตนากร
นางทัตพิชา ชิณวงษ
นางสาวทัตยา ปรีดิศรี
นางทัธนา บุญโชคพนิช
นางสาวทัธนา สุวรรณชัย
นางทับทิม หวงทอง
นางทัพประภา สินทรัพย
นางทัศณี คําแกว
นางสาวทัศณี พรมวิจิต
นางทัศทรวง ตันสุขะ
นางสาวทัศนตะวัน โพธิ์ศรี
นางสาวทัศนนันท บุญคง
นางสาวทัศนภรณ แกวรวมวงศ
นางทัศนวดี คูณเที่ยงธรรม
นางทัศนวรรณ พลอุทัย
นางทัศนวลัย เจริญศักดิ์
นางสาวทัศนันท คูวงค
นางสาวทัศนันท บุญเสวก
นางทัศนัยน ปกินําหัง
นางสาวทัศนา ลาดโลศรี
นางทัศนา ศรีตระกูล
นางทัศนาพร อริยพฤกษ
นางทัศนาวลัย ชุมแสงศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๘๔๔
๑๑๘๔๕
๑๑๘๔๖
๑๑๘๔๗
๑๑๘๔๘
๑๑๘๔๙
๑๑๘๕๐
๑๑๘๕๑
๑๑๘๕๒
๑๑๘๕๓
๑๑๘๕๔
๑๑๘๕๕
๑๑๘๕๖
๑๑๘๕๗
๑๑๘๕๘
๑๑๘๕๙
๑๑๘๖๐
๑๑๘๖๑
๑๑๘๖๒
๑๑๘๖๓
๑๑๘๖๔
๑๑๘๖๕
๑๑๘๖๖
๑๑๘๖๗
๑๑๘๖๘

นางสาวทัศนี แกวเนตร
นางสาวทัศนี ดอกไม
นางสาวทัศนี รัตนพันธ
นางทัศนี วองไวดี
นางทัศนี เฮงยง
นางทัศนีย กองฟน
นางสาวทัศนีย กําเนิดสิงห
นางสาวทัศนีย แกวจันทร
นางทัศนีย แกวปา
นางสาวทัศนีย แกวยัง
นางสาวทัศนีย ขันธสง
นางสาวทัศนีย คําอิ่ม
นางทัศนีย จันทรสวาง
นางทัศนีย จันสงา
นางสาวทัศนีย ชิดงาน
นางทัศนีย ดําเนิน
นางทัศนีย แตงรม
นางทัศนีย ทองพูล
นางทัศนีย ทัศนิยม
นางสาวทัศนีย เทพคําลือ
นางสาวทัศนีย แทนขาว
นางทัศนีย ไทยยิ่ง
นางทัศนีย นอยวงค
นางสาวทัศนีย บํารุงธรรม
นางทัศนีย บํารุงนอก

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๘๖๙
๑๑๘๗๐
๑๑๘๗๑
๑๑๘๗๒
๑๑๘๗๓
๑๑๘๗๔
๑๑๘๗๕
๑๑๘๗๖
๑๑๘๗๗
๑๑๘๗๘
๑๑๘๗๙
๑๑๘๘๐
๑๑๘๘๑
๑๑๘๘๒
๑๑๘๘๓
๑๑๘๘๔
๑๑๘๘๕
๑๑๘๘๖
๑๑๘๘๗
๑๑๘๘๘
๑๑๘๘๙
๑๑๘๙๐
๑๑๘๙๑
๑๑๘๙๒
๑๑๘๙๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวทัศนีย เบาทองหลอ
นางทัศนีย ปญญาดิษฐ
นางสาวทัศนีย พลบุตร
นางสาวทัศนีย พลอยทับทิม
นางสาวทัศนีย พัทธเจริญพงศ
นางทัศนีย พิมสอน
นางทัศนีย โพธิสุวรรณ
นางสาวทัศนีย มอญ
นางสาวทัศนีย ยอดสุวรรณ
นางสาวทัศนีย แยมเอม
นางสาวทัศนีย รามอน
นางสาวทัศนีย ลิมานันท
นางทัศนีย เลทองคํา
นางทัศนีย ไลสิงห
นางสาวทัศนีย วงศดาว
นางสาวทัศนีย วัฒนะ
นางสาวทัศนีย ศรีญาณลักษณ
นางสาวทัศนีย ศรีฟา
นางทัศนีย ศรีอํานวย
นางสาวทัศนีย สมซาง
นางทัศนีย สําราญสม
นางทัศนีย สุขสโมสร
นางสาวทัศนีย สุขสอาด
นางสาวทัศนีย แสงเพ็งเคน
นางทัศนีย โสภิเณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๘๙๔
๑๑๘๙๕
๑๑๘๙๖
๑๑๘๙๗
๑๑๘๙๘
๑๑๘๙๙
๑๑๙๐๐
๑๑๙๐๑
๑๑๙๐๒
๑๑๙๐๓
๑๑๙๐๔
๑๑๙๐๕
๑๑๙๐๖
๑๑๙๐๗
๑๑๙๐๘
๑๑๙๐๙
๑๑๙๑๐
๑๑๙๑๑
๑๑๙๑๒
๑๑๙๑๓
๑๑๙๑๔
๑๑๙๑๕
๑๑๙๑๖
๑๑๙๑๗
๑๑๙๑๘

นางทัศนีย หอมเขียว
นางทัศนีย หินสุวรรณ
นางทัศนีย หีตเพ็ง
นางทัศนีย อันติมานนท
นางสาวทัศนีย อุปโคตร
นางสาวทัศนียศิล มะโนคํา
นางทัศพร การะเกษ
นางสาวทัศวรรณ คุมปรางค
นางสาวทัศวรรณ บัวหลวง
นางสาวทัศวรรณ ผาละนัด
นางทัศสุวรรณ ทองชู
นางทัสนา มาศพงศ
นางสาวทานตะวัน ศรีวรสาร
นางทาวิกา ปงคะบุตร
นางสาวทิฆัมพร แสงภูภาส
นางทิชากร คุณเจริญ
นางสาวทิชากร บุญปน
นางทิชากร โพธิ์จันทร
นางทิชากร วงศรีลา
นางสาวทิชากร สุนทรวิภาต
นางสาวทิชากร อรินตะทราย
นางทิตยชนีย อุดมศิลป
นางทิตยา ยอดทอง
นางสาวทิพกฤตา ทรงธรรม
นางสาวทิพทิชา สําเนียงล้ํา

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๙๑๙
๑๑๙๒๐
๑๑๙๒๑
๑๑๙๒๒
๑๑๙๒๓
๑๑๙๒๔
๑๑๙๒๕
๑๑๙๒๖
๑๑๙๒๗
๑๑๙๒๘
๑๑๙๒๙
๑๑๙๓๐
๑๑๙๓๑
๑๑๙๓๒
๑๑๙๓๓
๑๑๙๓๔
๑๑๙๓๕
๑๑๙๓๖
๑๑๙๓๗
๑๑๙๓๘
๑๑๙๓๙
๑๑๙๔๐
๑๑๙๔๑
๑๑๙๔๒
๑๑๙๔๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวทิพภาภรณ สมจันทร
นางทิพมารถ ชงขุนทด
นางทิพยญดา นามวงษา
นางสาวทิพยนภา ภูมิผิว
นางทิพยนภา ลิมปนานนท
นางทิพยเนตร รักษาริกรณ
นางทิพยประภา ลิ้มพรชัยเจริญ
นางทิพยประภา สมบูรณ
นางสาวทิพยภาภรณ ชัยหงสษา
นางสาวทิพยภาภรณ อรรคฮาต
นางสาวทิพยรดา โสวรรณี
นางทิพยรัตน คังคายะ
นางทิพยรัตน เรืองมณี
นางทิพยวรรณ ผลเกิด
นางทิพยวรรณ ดอนน้ําขาว
นางสาวทิพยวรรณ ดําฉวาง
นางทิพยวรรณ โตแตง
นางทิพยวรรณ ฤทธิเสน
นางสาวทิพยวรรณ สีใส
นางสาวทิพยวรรณ กิจรันต
นางทิพยวรินทร วิฑูรย
นางทิพยวลัญธ ทองเทียบ
นางทิพยวัลย ตอบวรรัตน
นางสาวทิพยวัลย วีรศักดิ์
นางสาวทิพยวิภา จินดารัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๙๔๔
๑๑๙๔๕
๑๑๙๔๖
๑๑๙๔๗
๑๑๙๔๘
๑๑๙๔๙
๑๑๙๕๐
๑๑๙๕๑
๑๑๙๕๒
๑๑๙๕๓
๑๑๙๕๔
๑๑๙๕๕
๑๑๙๕๖
๑๑๙๕๗
๑๑๙๕๘
๑๑๙๕๙
๑๑๙๖๐
๑๑๙๖๑
๑๑๙๖๒
๑๑๙๖๓
๑๑๙๖๔
๑๑๙๖๕
๑๑๙๖๖
๑๑๙๖๗

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางทิพยวิศา จันทรแสงสุก
นางสาวทิพยสิตา แกวหนองเสม็ด
นางสาวทิพยสุคนธ ศรีสุเทพ
นางสาวทิพยสุดา ชัยเมืองใจ
นางทิพยสุดา บีเยอรนดัล
นางสาวทิพยสุดา วงษกาไสย
นางทิพยอัปษร กลาหาญ
การุณยวนิช
นางทิพยาภรณ อุดมลาภ
นางสาวทิพยาภา จันทรแจง
นางทิพรัตน คฤหานนท
นางสาวทิพรัตน วรกัลยากุล
นางทิพรัตน แสงฤทธิ์
นางทิพวรรณ วินทะวุธ
นางสาวทิพวรรณ ศรีภักดี
นางทิพวรรณ อุทธา
นางสาวทิพวรรณ กัญจนประกาย
นางสาวทิพวรรณ กุศล
นางทิพวรรณ เกตุแกว
นางสาวทิพวรรณ คงศาลา
นางทิพวรรณ แซจั่น
นางสาวทิพวรรณ เดชา
นางทิพวรรณ ทวีธนบุญภา
นางทิพวรรณ ทับทิมศรี
นางสาวทิพวรรณ นุยดี

๑๑๙๖๘
๑๑๙๖๙
๑๑๙๗๐
๑๑๙๗๑
๑๑๙๗๒
๑๑๙๗๓
๑๑๙๗๔
๑๑๙๗๕
๑๑๙๗๖
๑๑๙๗๗
๑๑๙๗๘
๑๑๙๗๙
๑๑๙๘๐
๑๑๙๘๑
๑๑๙๘๒
๑๑๙๘๓
๑๑๙๘๔
๑๑๙๘๕
๑๑๙๘๖
๑๑๙๘๗
๑๑๙๘๘
๑๑๙๘๙
๑๑๙๙๐
๑๑๙๙๑
๑๑๙๙๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวทิพวรรณ ประกิจ
นางทิพวรรณ ผาสุข
นางทิพวรรณ ฝางแกว
นางสาวทิพวรรณ วงคดี
นางสาวทิพวรรณ สงเกตุ
นางสาวทิพวรรณ สบายใจ
นางสาวทิพวรรณ สาริยา
นางสาวทิพวรรณ สุขวุฒิไชย
นางทิพวัน เกตุสิริ
นางสาวทิพวัลย แกวสุวรรณ
นางทิพวัลย ชนะชัย
นางทิพวัลย ดาราสูรย
นางสาวทิพวัลย ดิษละ
นางทิพวัลย เทพธัญญะ
นางสาวทิพวัลย มานะศักดิ์
นางทิพวัลย เรียงเพชร
นางสาวทิพวัลย อุนสิวิลัย
นางสาวทิพากร จันสน
นางสาวทิพากร ปญญาแฝง
นางทิพากร เพชรสีมวง
นางทิพากร มีสุข
นางสาวทิพากร สุทธิ
นางทิพานัน นามวิจิตร
นางสาวทิพาพร จินาสุย
นางสาวทิพาพร ชัยสิทธิโยธิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๙๙๓
๑๑๙๙๔
๑๑๙๙๕
๑๑๙๙๖
๑๑๙๙๗
๑๑๙๙๘
๑๑๙๙๙
๑๒๐๐๐
๑๒๐๐๑
๑๒๐๐๒
๑๒๐๐๓
๑๒๐๐๔
๑๒๐๐๕
๑๒๐๐๖
๑๒๐๐๗
๑๒๐๐๘
๑๒๐๐๙
๑๒๐๑๐
๑๒๐๑๑
๑๒๐๑๒
๑๒๐๑๓
๑๒๐๑๔
๑๒๐๑๕
๑๒๐๑๖
๑๒๐๑๗

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวทิพาพรรณ ปานลักษณ
นางทิพาภรณ ทะทอง
นางสาวทิพาภรณ ประดู
นางสาวทิพาภรณ สุดมุข
นางทิพารัตน อุนเจริญ
นางสาวทิภาพร คํานวนจิตร
นางทิภาพร หอทรัพย
นางทิมาพร กันยาวรรณ
นางทิวา หวลบุตตา
นางทิวาพร แกวคําสอน
นางทิวาพร สุวรรณหงส
นางทิวารัตน พูลถม
นางสาวทิวาวัลย ภูแซมแสง
นางสาวทิษรฌยา ใหพร
นางทุเรียน พึ่งสาคร
นางเทพดารา นวลตา
นางสาวเทพนารี นามวงค
นางเทพี กุณานันท
นางเทวี ภูมิพันธ
นางเทียนแข อุระเพ็ญ
นางเทียนทอง กลางทาไค
นางเทียบนภา เห็นจงชม
นางสาวเทียมทัน จันตุ
นางธณทร กิตติเวศสกุล
นางธนกร นัททีเขต

๑๒๐๑๘
๑๒๐๑๙
๑๒๐๒๐
๑๒๐๒๑
๑๒๐๒๒
๑๒๐๒๓
๑๒๐๒๔
๑๒๐๒๕
๑๒๐๒๖
๑๒๐๒๗
๑๒๐๒๘
๑๒๐๒๙
๑๒๐๓๐
๑๒๐๓๑
๑๒๐๓๒
๑๒๐๓๓
๑๒๐๓๔
๑๒๐๓๕
๑๒๐๓๖
๑๒๐๓๗
๑๒๐๓๘
๑๒๐๓๙
๑๒๐๔๐
๑๒๐๔๑
๑๒๐๔๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางธนกร บุญมั่น
นางสาวธนกร เฮ็งฮะสุน
นางสาวธนกฤตา นาคทรัพย
นางธนกฤตา ลอมนวล
นางธนชนก เปนใจ
นางสาวธนทิพย อินทรวิเชียร
นางสาวธนธรณ ยงชัยยุทธ
นางธนพร กาญจนหงษ
นางสาวธนพร แกวสุด
นางสาวธนพร ขันทอง
นางสาวธนพร ขาวพันธุ
นางสาวธนพร ขาวสระ
นางธนพร จันทรคาต
นางธนพร จันทะเขต
นางธนพร จูเที่ยง
นางธนพร ชินดา
นางสาวธนพร ชูแวน
นางธนพร เชวงกูล
นางธนพร ทองเกลี้ยง
นางธนพร บุญชู
นางธนพร เปศรียะโร
นางสาวธนพร ภาบับภา
นางธนพร ภูธรภักดี
นางสาวธนพร รัตนวราหะ
นางสาวธนพร สุขบวรวัฒน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๐๔๓
๑๒๐๔๔
๑๒๐๔๕
๑๒๐๔๖
๑๒๐๔๗
๑๒๐๔๘
๑๒๐๔๙
๑๒๐๕๐
๑๒๐๕๑
๑๒๐๕๒
๑๒๐๕๓
๑๒๐๕๔
๑๒๐๕๕
๑๒๐๕๖
๑๒๐๕๗
๑๒๐๕๘
๑๒๐๕๙
๑๒๐๖๐
๑๒๐๖๑
๑๒๐๖๒
๑๒๐๖๓
๑๒๐๖๔
๑๒๐๖๕
๑๒๐๖๖
๑๒๐๖๗

นางธนพร แสนเพื่อน
นางธนพร ออนสนิท
นางสาวธนพร เอี่ยมตุมรัตน
นางธนพรรณ รัตนบุรัมย
นางธนพัต อาทิตยตั้ง
นางสาวธนภร ไชยสอน
นางธนภร ทิพยวงค
นางธนภร ปกปอง
นางสาวธนภร เพิ่มบุญเย็น
นางสาวธนภร รุงสุข
นางสาวธนภรณ จินดา
นางธนภรณ นนตะแสน
นางธนภรณ นามพิมพ
นางสาวธนภรณ ภูสีเขียว
นางธนภรณ วิริยะกุลขจร
นางธนภรณ แสงกระจาง
นางธนยา ชัยมงคล
นางธนวดี ทองยัง
นางธนวรรณ ธีระวัชโรทัย
นางธนวรรณ วรทัต
นางธนวรรณ สังขทอง
นางสาวธนวรรณ เสียงสาว
นางธนวรรธน ชัยขุนพล
นางธนวรรษ สุภรัตน
นางสาวธนวัน ปรีเปรม

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๐๖๘
๑๒๐๖๙
๑๒๐๗๐
๑๒๐๗๑
๑๒๐๗๒
๑๒๐๗๓
๑๒๐๗๔
๑๒๐๗๕
๑๒๐๗๖
๑๒๐๗๗
๑๒๐๗๘
๑๒๐๗๙
๑๒๐๘๐
๑๒๐๘๑
๑๒๐๘๒
๑๒๐๘๓
๑๒๐๘๔
๑๒๐๘๕
๑๒๐๘๖
๑๒๐๘๗
๑๒๐๘๘
๑๒๐๘๙
๑๒๐๙๐
๑๒๐๙๑
๑๒๐๙๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวธนวันต โกย
นางสาวธนวันต สวงโท
นางธนสร สังคฤกษ
นางธนสิตา บุญเขียว
นางธนะพร พีระวงศ
นางสาวธนัชชนม คําเทศ
นางสาวธนัชชา มังคละสวัสดิ์
นางธนัชชา ศรีอาคะ
นางธนัชชา แสงจันทร
นางสาวธนัชญกร ปานสังข
นางสาวธนัชญา ใจแปง
นางสาวธนัชญา ภาชนะทอง
นางสาวธนัชพร ทองนอก
นางธนัชพร พินิตตานนท
นางสาวธนัชพร ราชโสม
นางสาวธนัชภัค ลูกปด
นางธนัญชญา ตองออน
นางสาวธนัญชา นาคสุข
นางธนัญญา ชินวรรณ
นางธนัญญา ยืนยั่ง
นางธนัญญา ศิริวัฒน
นางธนัญภัสร ทิวาเวช
นางสาวธนัตชนก พรหมออน
นางสาวธนันชา มีผล
นางสาวธนันณัฏฐ ธนเดชชัยมงคล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๐๙๓
๑๒๐๙๔
๑๒๐๙๕
๑๒๐๙๖
๑๒๐๙๗
๑๒๐๙๘
๑๒๐๙๙
๑๒๑๐๐
๑๒๑๐๑
๑๒๑๐๒
๑๒๑๐๓
๑๒๑๐๔
๑๒๑๐๕
๑๒๑๐๖
๑๒๑๐๗
๑๒๑๐๘
๑๒๑๐๙
๑๒๑๑๐
๑๒๑๑๑
๑๒๑๑๒
๑๒๑๑๓
๑๒๑๑๔
๑๒๑๑๕
๑๒๑๑๖
๑๒๑๑๗

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธนันณัฏฐ หันประดิษฐ
นางสาวธนันทชฎา ชนะสินสิริโชติ
นางสาวธนันยภรณ สัญญา
นางธนัสพร พินิตตานนท
นางธนัสสรณ เกษแกว
นางธนากาญจน พาเหมาะ
นางธนาทิพย มากศิริ
นางสาวธนานันท กรวยทรัพย
นางธนาพร ดีประดิษฐ
นางธนาพร สมรัตน
นางธนาภัทร ลัทธิ
นางสาวธนาภา โพธิ์ศรี
นางสาวธนารักษ วิเศษยา
นางธนารักษ สุวรรณธาดา
นางธนารัตน ขบวนงาม
นางธนารีย เคว็จดํา
นางธนาวดี ฑามาศ
นางธนาวรรณ วาจายิ้ม
นางสาวธนาศรี แกวประจันทร
นางธนิญาภรณ ทองแจง
นางสาวธนิฐา ไอยะ
นางธนิดา ปญญานพกุล
นางธนิดา มาลา
นางสาวธนิดา วงศนา
นางสาวธนิดา วังขันธ

๑๒๑๑๘
๑๒๑๑๙
๑๒๑๒๐
๑๒๑๒๑
๑๒๑๒๒
๑๒๑๒๓
๑๒๑๒๔
๑๒๑๒๕
๑๒๑๒๖
๑๒๑๒๗
๑๒๑๒๘
๑๒๑๒๙
๑๒๑๓๐
๑๒๑๓๑
๑๒๑๓๒
๑๒๑๓๓
๑๒๑๓๔
๑๒๑๓๕
๑๒๑๓๖
๑๒๑๓๗
๑๒๑๓๘
๑๒๑๓๙
๑๒๑๔๐
๑๒๑๔๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางธนิดา สินนิรันดร
นางสาวธนิดา หอมใจ
นางธนิตา จันทรสวาง
นางสาวธนิตา ชวนะ
นางธนิตา สังบัวศรี
นางสาวธนิตา อนุจันทร
นางสาวธนิตา อินทมานนท
นางธนิตานันท ใจกลา
นางธนิถา วรรณบุตร
นางสาวธนิศรา บุณยะศิวะ
นางสาวธนิษฐา แคยิหวา
นางสาวธนิสร สินธุพันธ
นางธนิสรา ปญญาเครือ
นางธนิสสรา เจนตระกูล
นางธมกร สองจันทึก
นางธมกร หวังออมกลาง
นางสาวธมนพรรณ จันธิปะ
นางสาวธมลวรรณ
กาญจนาพงศาเวช
นางสาวธมลวรรณ รอดเข็ม
นางธมลวรรณ ไวยากรณ
นางธมลวรรณ สุริยะโชติ
นางสาวธยานี จตุราวิยสัจ
นางสาวธรชญาณ ดงคําศรี
นางสาวธรณิศวร ยินดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๑๔๒
๑๒๑๔๓
๑๒๑๔๔
๑๒๑๔๕
๑๒๑๔๖
๑๒๑๔๗
๑๒๑๔๘
๑๒๑๔๙
๑๒๑๕๐
๑๒๑๕๑
๑๒๑๕๒
๑๒๑๕๓
๑๒๑๕๔
๑๒๑๕๕
๑๒๑๕๖
๑๒๑๕๗
๑๒๑๕๘
๑๒๑๕๙
๑๒๑๖๐
๑๒๑๖๑
๑๒๑๖๒
๑๒๑๖๓
๑๒๑๖๔
๑๒๑๖๕
๑๒๑๖๖

นางธรนิศ สายหอม
นางสาวธรรชณก ชั้นพิภพ
นางสาวธรรญรัตน สีเมฆ
นางธรากร สุธาประดิษฐ
นางสาวธราภรณ ขันบํารุง
นางธฤษวรรณ นาทีชัยชนะ
นางสาวธวัลยญา จังคพานิชย
นางสาวธวัลรัตน แกนจันทร
นางสาวธวัลรัตน พานิช
นางธวัลวัตน พรหมนคร
นางธสชา บุญกาญจน
นางสาวธัชกร บุญเลิศ
นางธัชกร ปานประเสริฐ
นางธัชณิชชา อวมผึ้ง
นางธัชณิน กันดุลย
นางสาวธัชษณกร ศรีวันพิมพ
นางธัญกมล เกษียร
นางสาวธัญจิรา หิตะโกวิท
นางธัญชนก จันทรศร
นางสาวธัญชนก เดชพันธ
นางธัญชนก แดงชวง
นางธัญชนก เตียพิทักษกุล
นางสาวธัญชนก เนยคํา
นางสาวธัญชนก เรืองจิตต
นางธัญชนก ฤทธิมา

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑๖๗
๑๒๑๖๘
๑๒๑๖๙
๑๒๑๗๐
๑๒๑๗๑
๑๒๑๗๒
๑๒๑๗๓
๑๒๑๗๔
๑๒๑๗๕
๑๒๑๗๖
๑๒๑๗๗
๑๒๑๗๘
๑๒๑๗๙
๑๒๑๘๐
๑๒๑๘๑
๑๒๑๘๒
๑๒๑๘๓
๑๒๑๘๔
๑๒๑๘๕
๑๒๑๘๖
๑๒๑๘๗
๑๒๑๘๘
๑๒๑๘๙
๑๒๑๙๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางธัญชนก ศรีทองสุข
นางธัญชนก ศิลารัตน
นางสาวธัญชนก สงดวง
นางธัญชนก แสงดาว
นางธัญชนก อาโปกุล
นางธัญชนิกาญจน นิลคํา
นางธัญชพัชร จํานงศาสตร
นางธัญชาติ พรมแสงใส
นางสาวธัญญกมน ปนนที
นางธัญญกร แกวอัมพร
นางธัญญชนก หอมระรื่น
นางธัญญชล โกมล
นางสาวธัญญฐิตา โภคินณัฐวัฒน
นางสาวธัญญธร เกาะศิริ
นางธัญญธร ทองประภา
นางสาวธัญญธร ทุมมาตัน
นางธัญญธร สมพงษ
นางสาวธัญญธิชา รักอาชีพ
นางธัญญธิยา โรจนศิริภาณุกุล
นางสาวธัญญนภัส
ธนะโภคินชวนันท
นางสาวธัญญนรี ศิริอดุลยโชติ
นางสาวธัญญนรี สายสังขทองปาภา
นางธัญญนันท อรุณโรจนรังษี
นางธัญญปาณ กสิการ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๑๙๑
๑๒๑๙๒
๑๒๑๙๓
๑๒๑๙๔
๑๒๑๙๕
๑๒๑๙๖
๑๒๑๙๗
๑๒๑๙๘
๑๒๑๙๙
๑๒๒๐๐
๑๒๒๐๑
๑๒๒๐๒
๑๒๒๐๓
๑๒๒๐๔
๑๒๒๐๕
๑๒๒๐๖
๑๒๒๐๗
๑๒๒๐๘
๑๒๒๐๙
๑๒๒๑๐
๑๒๒๑๑
๑๒๒๑๒
๑๒๒๑๓
๑๒๒๑๔

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางธัญญพัฒน ทิพยมนตรี
นางธัญญพัทธ มณีธรรมลักษณ
นางธัญญพัทธ รุงศรีอมรรัชต
นางสาวธัญญพัทธ อวนโพธิ์กลาง
นางธัญญพัทธ เอกพิริยพงศ
นางสาวธัญญพิชชา
พาณิชกุลเศรษฐ
นางสาวธัญญภัสร โสมติด
นางสาวธัญญรัตน เจริญพัทธฐากูร
นางธัญญรัตน อินทรพิทักษ
นางสาวธัญญรัศม ฉัตรพิกุลทอง
นางธัญญลักษณ จะแรบรัมย
นางธัญญลักษณ ชูแกว
นางธัญญลักษณ ทศแกว
นางธัญญลักษณ บุญหมื่นไวย
นางธัญญลักษณ ประดิษฐเพชรกุล
นางธัญญลักษณ วิริยะไกรกุล
นางธัญญวรัศม ทองมานิตย
นางสาวธัญญะรัตน เจริญโพธิ์
นางสาวธัญญะรัตน เยาวะขันธ
นางธัญญา ดารากุล
นางธัญญานุช ศรีสมบัติ
นางธัญญาพร สกุลนิยมรัฐ
นางธัญญาภรณ ขาวไม
นางสาวธัญญาภรณ ทะสม

๑๒๒๑๕
๑๒๒๑๖
๑๒๒๑๗
๑๒๒๑๘
๑๒๒๑๙
๑๒๒๒๐
๑๒๒๒๑
๑๒๒๒๒
๑๒๒๒๓
๑๒๒๒๔
๑๒๒๒๕
๑๒๒๒๖
๑๒๒๒๗
๑๒๒๒๘
๑๒๒๒๙
๑๒๒๓๐
๑๒๒๓๑
๑๒๒๓๒
๑๒๒๓๓
๑๒๒๓๔
๑๒๒๓๕
๑๒๒๓๖
๑๒๒๓๗
๑๒๒๓๘
๑๒๒๓๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางธัญญาภรณ มากดี
นางธัญญารัตน แกวตะพาน
นางธัญญารัตน จงกลรัตน
นางธัญญารัตน จันทรสวาง
นางสาวธัญญารัตน ใจงาม
นางธัญญารัตน แตงวังทอง
นางสาวธัญญารัตน เทพสุวรรณ
นางธัญญารัตน แยมวงษ
นางสาวธัญญารัตน ศรีขํา
นางธัญญารัตน ศรุตาพงศปกรณ
นางธัญญารัตน สามพิมพ
นางสาวธัญญาลักษ ศรีพลาย
นางธัญณภัช เวชสิทธิ์
นางสาวธัญณภัทร สีถันธนานนท
นางสาวธัญณิชา ขันตี
นางสาวธัญดา หนูพันธ
นางธัญทิพ อดัมส
นางสาวธัญนัญท สิริวัฒนไกรกุล
นางสาวธัญนันท กันทะ
นางสาวธัญนันท โบราณกุล
นางสาวธัญนันท ปลอดหวง
นางสาวธัญพร แกวแสนสุข
นางสาวธัญพร คงกุทอง
นางสาวธัญพร แชมคา
นางธัญพร แตงกวา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๒๔๐
๑๒๒๔๑
๑๒๒๔๒
๑๒๒๔๓
๑๒๒๔๔
๑๒๒๔๕
๑๒๒๔๖
๑๒๒๔๗
๑๒๒๔๘
๑๒๒๔๙
๑๒๒๕๐
๑๒๒๕๑
๑๒๒๕๒
๑๒๒๕๓
๑๒๒๕๔
๑๒๒๕๕
๑๒๒๕๖
๑๒๒๕๗
๑๒๒๕๘
๑๒๒๕๙
๑๒๒๖๐
๑๒๒๖๑
๑๒๒๖๒
๑๒๒๖๓
๑๒๒๖๔

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางธัญพร บุดนาชิน
นางธัญพร ศรีมะเริง
นางสาวธัญพร เหลือหลาย
นางธัญพัฒน เวชประสิทธิ์
นางธัญพิมล สายพิน
นางสาวธัญภิชา อารยาวรโชติ
นางธัญมณฑ ตุมสุวรรณ
นางธัญมาส กมลสัจจะ
นางสาวธัญยธรณ เดชนู
นางธัญยธรณ ออนเจริญวิชญ
นางสาวธัญรดี จิตอุดมสุฃ
นางสาวธัญรดี เทียบปด
นางธัญรดี นิติธรรกุล
นางสาวธัญรัศม ชอทองธนเสฏฐ
นางธัญรัศม พีระพัฒนากรณ
นางสาวธัญรัศม วรเศรษฐวิกุล
นางธัญรัศม ศิริภาพงษเลิศ
นางสาวธัญรัศมิ์ สุริยศักดิ์
นางธัญลดา เทพวารินทร
นางธัญลักษณ นกพึ่ง
นางสาวธัญลักษณ นวลมะ
นางสาวธัญลักษณ บุญพรม
นางธัญลักษณ บุญอากาศ
นางสาวธัญลักษณ พงษดวง
นางธัญลักษณ รุงรัตน

๑๒๒๖๕
๑๒๒๖๖
๑๒๒๖๗
๑๒๒๖๘
๑๒๒๖๙
๑๒๒๗๐
๑๒๒๗๑
๑๒๒๗๒
๑๒๒๗๓
๑๒๒๗๔
๑๒๒๗๕
๑๒๒๗๖
๑๒๒๗๗
๑๒๒๗๘
๑๒๒๗๙
๑๒๒๘๐
๑๒๒๘๑
๑๒๒๘๒
๑๒๒๘๓
๑๒๒๘๔
๑๒๒๘๕
๑๒๒๘๖
๑๒๒๘๗
๑๒๒๘๘
๑๒๒๘๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวธัญลักษณ ศรีนวล
นางสาวธัญลักษณ ศรีประเสริฐ
นางธัญลักษณ สัจจะวิสัย
นางสาวธัญลักษณ สุดเสนาะ
นางธัญลักษณ สุทธกูล
นางสาวธัญลักษณ หลักขัน
นางสาวธัญลักษณ อินทวัน
นางสาวธัญลักษณ อุดมสุข
นางธัญวกาญจน คํามูล
นางสาวธัญวดี ลือราช
นางสาวธัญวดี เอี่ยมศรี
นางธัญวรัตน ไกสระแกว
นางธัญวรัตน ขันวงค
นางธัญวรัตน ธีระนันท
นางธัญวรัตน เพ็งประโคน
นางสาวธัญวรัตน สิริตติยานนท
นางธัญวรัตน สุภาวัฒนพันธ
นางธัญวรัตน หนาแนน
นางธัญวรัตน หมอมวิสัย
นางธัญวรัตน อัฒจักร
นางสาวธัญวรัตม สุราฤทธิ์
นางธัญวรัตส โยธา
นางสาวธัญวลักษณ จันทรรอด
นางสาวธัญวลัตม จันทรแจม
นางธัณยชนก ทองจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๒๙๐
๑๒๒๙๑
๑๒๒๙๒
๑๒๒๙๓
๑๒๒๙๔
๑๒๒๙๕
๑๒๒๙๖
๑๒๒๙๗
๑๒๒๙๘
๑๒๒๙๙
๑๒๓๐๐
๑๒๓๐๑
๑๒๓๐๒
๑๒๓๐๓
๑๒๓๐๔
๑๒๓๐๕
๑๒๓๐๖
๑๒๓๐๗
๑๒๓๐๘
๑๒๓๐๙
๑๒๓๑๐
๑๒๓๑๑
๑๒๓๑๒
๑๒๓๑๓
๑๒๓๑๔

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธัณยภัค ชํานาญธุระกิจ
นางสาวธัณยสิตา โกศรีรุงโรจน
นางธัณยสิตา นิธิภัทรพิสิทธิ
นางสาวธันชนน ธรรมวิพากย
นางธันญภรณ แสนบุญยงค
นางธันยกานต พุมจันทร
นางธันยกานต สุขจันทร
นางธันยชนก เทพคําราม
นางธันยชนก นามแกว
นางธันยธร ประลามุข
นางธันยนันท จันทรแสน
นางสาวธันยนันท รัตนวิทูรย
นางธันยนันทน ทิพยสุราษฎร
นางสาวธันยนิชา พิภูสินอัครชัย
นางสาวธันยนิชา สิทธิพงษเจริญ
นางธันยพร กําเนิดแขก
นางธันยพร เงินโคกกรวด
นางสาวธันยพร เฉลิมบุญ
นางสาวธันยพร แซโคว
นางสาวธันยพัฒน พงษชัยธรรม
นางสาวธันยพัฒน ภัทรศรีสงค
นางสาวธันยพัต ธัญธนัชพรกุล
นางธันยภัคสรณ เอียวเจริญ
นางสาวธันยรัตน ทองเอื้อ
นางธันยากร แพกุล

๑๒๓๑๕
๑๒๓๑๖
๑๒๓๑๗
๑๒๓๑๘
๑๒๓๑๙
๑๒๓๒๐
๑๒๓๒๑
๑๒๓๒๒
๑๒๓๒๓
๑๒๓๒๔
๑๒๓๒๕
๑๒๓๒๖
๑๒๓๒๗
๑๒๓๒๘
๑๒๓๒๙
๑๒๓๓๐
๑๒๓๓๑
๑๒๓๓๒
๑๒๓๓๓
๑๒๓๓๔
๑๒๓๓๕
๑๒๓๓๖
๑๒๓๓๗
๑๒๓๓๘
๑๒๓๓๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวธันยาภรณ เกงขุนทด
นางธันยาภรณ จารุศุภกรกุล
นางธันยาภรณ นันตจันทึก
นางสาวธันยาภัทร ปติโชคทวีพงศ
นางสาวธันว พิเชษฐไพบูลย
นางสาวธันวดี ไชยสมศรี
นางธันวารัฐ ลิ้มประภา
นางธัมมภัทร รักษาแกว
นางสาวธัสมพัฐ บุษบงค
นางธานีรัตน วิริยะกุล
นางธารกมล เชื้อสุริยา
นางสาวธารญา ธรโรจนอุดม
นางสาวธารดา พาลึก
นางสาวธารทิพย ทาวคําพุ
นางธาราทิพย นาคสกุล
นางสาวธาริกาณ หะรังศรี
นางสาวธาริณี คานสกุล
นางธาริดา แผนใหญ
นางสาวธาริตา วงคญาติ
นางสาวธารินทร ศรีลาชัย
นางธารินี ภูวไพรศิริศาล
นางสาวธารินี สาเขตร
นางธารินี เหลาพรม
นางสาวธารินีย บรรเทา
นางสาวธารีกานต ทินนท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๓๔๐
๑๒๓๔๑
๑๒๓๔๒
๑๒๓๔๓
๑๒๓๔๔
๑๒๓๔๕
๑๒๓๔๖
๑๒๓๔๗
๑๒๓๔๘
๑๒๓๔๙
๑๒๓๕๐
๑๒๓๕๑
๑๒๓๕๒
๑๒๓๕๓
๑๒๓๕๔
๑๒๓๕๕
๑๒๓๕๖
๑๒๓๕๗
๑๒๓๕๘
๑๒๓๕๙
๑๒๓๖๐
๑๒๓๖๑
๑๒๓๖๒
๑๒๓๖๓
๑๒๓๖๔

นางสาวธิชาภรณ นามวงษา
นางสาวธิดา ดวงนุย
นางธิดากร บุญเพิ่ม
นางธิดาทิพย บุณยรัตน
นางธิดาพร ดาวเดน
นางสาวธิดารัตน กันทรมงคล
นางธิดารัตน เกษสาลี
นางสาวธิดารัตน ขันธวิชัย
นางสาวธิดารัตน ขุนจันทรดี
นางธิดารัตน จํานง
นางสาวธิดารัตน เจตินัย
นางธิดารัตน ชุมแสง
นางสาวธิดารัตน เชตุพน
นางสาวธิดารัตน ตราชู
นางธิดารัตน นคร
นางสาวธิดารัตน เบาเงิน
นางธิดารัตน พินิจสุวรรณ
นางธิดารัตน เพ็ชหวล
นางธิดารัตน วรรณประทีป
นางธิดารัตน วิจิตรเวชการ
นางสาวธิดารัตน วิสาขะ
นางธิดารัตน ศาตะสมิต
นางสาวธิดารัตน สวยสุวรรณ
นางสาวธิดาลักษณ ปลื้มใจ
นางธิดาวรรณ ประนัดทา

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๓๖๕
๑๒๓๖๖
๑๒๓๖๗
๑๒๓๖๘
๑๒๓๖๙
๑๒๓๗๐
๑๒๓๗๑
๑๒๓๗๒
๑๒๓๗๓
๑๒๓๗๔
๑๒๓๗๕
๑๒๓๗๖
๑๒๓๗๗
๑๒๓๗๘
๑๒๓๗๙
๑๒๓๘๐
๑๒๓๘๑
๑๒๓๘๒
๑๒๓๘๓
๑๒๓๘๔
๑๒๓๘๕
๑๒๓๘๖
๑๒๓๘๗
๑๒๓๘๘
๑๒๓๘๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางธิดาวรรณ เพ็ชรพูน
นางธิดาวรรณ ไพศาลกิจสงวน
นางสาวธิติกาญจน วรกิตสิทธิสาธร
นางธิติกานต มั่นบุปผชาติ
นางธิติมา จันทรแสน
นางธิติมา ชัยปญหา
จาเอกหญิง ธิติมา ประไกรวัน
นางธิติมา ปราณันตธนภู
นางธิติมา ศรีหมุน
นางสาวธิติมา ศักดิ์ประเสริฐ
นางสาวธิติมา สาหรายทอง
นางธิติมา หลาอวน
นางสาวธิติมาภรณ แสวงทรัพย
นางธิติรัตน เศวตมาลานนท
นางสาวธิติวรดา อาจหาญ
นางสาวธิติสรณ ทองชายเดช
นางธิติสุดา อัครศักดิ์ศรี
นางสาวธินวัฒน สายสด
นางสาวธิมาพร หอมบุญ
นางธิยาภรณ วงศวิไล
นางธิรดา แกวแสงอินทร
นางสาวธิรดา ธีราธนนนท
นางธิราวัลย ดวงคํารัตน
นางสาวธิวารัตน คลายเพ็ชร
นางสาวธิษตยา ยอดแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๓๙๐
๑๒๓๙๑
๑๒๓๙๒
๑๒๓๙๓
๑๒๓๙๔
๑๒๓๙๕
๑๒๓๙๖
๑๒๓๙๗
๑๒๓๙๘
๑๒๓๙๙
๑๒๔๐๐
๑๒๔๐๑
๑๒๔๐๒
๑๒๔๐๓
๑๒๔๐๔
๑๒๔๐๕
๑๒๔๐๖
๑๒๔๐๗
๑๒๔๐๘
๑๒๔๐๙
๑๒๔๑๐
๑๒๔๑๑
๑๒๔๑๒
๑๒๔๑๓
๑๒๔๑๔

นางธิษารัตน หลาพรหม
นางสาวธิสิญาภรณ โตอิ่ม
นางสาวธีนาฏ อยูพวง
นางสาวธีนาถ ยศยิ่งยง
นางสาวธีพร ไชยรัตน
นางสาวธีรกานต ศรีสังวาลย
นางสาวธีรญา พันเทศ
นางสาวธีรดา จรทะผา
นางสาวธีรนันท คะบุตร
นางธีรนันท จันทรวงศ
นางสาวธีรนันท เทดี
นางธีรนันท ผานิจ
นางธีรนันท เฟองฟูกิจการ
นางสาวธีรนาฎ สุคํา
นางธีรพร โชคเรืองสกุล
นางธีรพรรณ ปราณีตพลกรัง
นางธีรยา กาญจนนันท
นางสาวธีรวรรณ ชื่นจับจิตร
นางธีรวัลย ตระกูลวัฒนา
นางสาวธีรา ทุมา
นางธีราพร กุลเจริญ
นางธีราพร จันระวังยศ
นางสาวธีราพร จึงรัศมีพานิช
นางสาวธีราพร ริยะตา
นางธีราภรณ ธรรมสิทธิ์

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๔๑๕
๑๒๔๑๖
๑๒๔๑๗
๑๒๔๑๘
๑๒๔๑๙
๑๒๔๒๐
๑๒๔๒๑
๑๒๔๒๒
๑๒๔๒๓
๑๒๔๒๔
๑๒๔๒๕
๑๒๔๒๖
๑๒๔๒๗
๑๒๔๒๘
๑๒๔๒๙
๑๒๔๓๐
๑๒๔๓๑
๑๒๔๓๒
๑๒๔๓๓
๑๒๔๓๔
๑๒๔๓๕
๑๒๔๓๖
๑๒๔๓๗
๑๒๔๓๘
๑๒๔๓๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวธีรารัตน จิตรสงา
นางสาวธีริศา บุญชวย
นางสาวธีวรากานต ฐานะวุฒิพงศ
นางนกแกว ทิพโอสถ
นางนกเล็ก แตงหมี
นางนคภิญญ เมฆธูป
นางสาวนครศรี สาระวัน
นางนงคเยาว เกิดอินทร
นางนงคเยาว บุตรวิไล
นางนงคเยาว ศิลปชัย
นางสาวนงคเยาว หลักตา
นางนงครัก ตะนะสอน
นางนงครักษ ขันทะ
นางนงครักษ ภักภูมินทร
นางสาวนงครักษ ลีสี
นางสาวนงครัตน มโนสงค
นางสาวนงคราญ เกิดกุรัง
นางนงคราญ บุญตอม
นางนงคราญ เปกธนู
นางนงคราญ แมรโรว
นางนงคราญ ละอองบัว
นางนงคลักณ วิลัยรัตน
นางนงคลักษณ ดุริยพันธ
นางนงคลักษณ แถวสามารถ
นางสาวนงคลักษณ บุญณะอินทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๔๔๐
๑๒๔๔๑
๑๒๔๔๒
๑๒๔๔๓
๑๒๔๔๔
๑๒๔๔๕
๑๒๔๔๖
๑๒๔๔๗
๑๒๔๔๘
๑๒๔๔๙
๑๒๔๕๐
๑๒๔๕๑
๑๒๔๕๒
๑๒๔๕๓
๑๒๔๕๔
๑๒๔๕๕
๑๒๔๕๖
๑๒๔๕๗
๑๒๔๕๘
๑๒๔๕๙
๑๒๔๖๐
๑๒๔๖๑
๑๒๔๖๒
๑๒๔๖๓
๑๒๔๖๔

นางสาวนงคลักษณ หุนติราช
นางสาวนงนภัส จุยอิน
นางนงนภัส ฉุนหอม
นางสาวนงนภัส เถระสุวิชะ
นางนงนาถ คําราพิช
นางนงนารถ ศิริปกมานนท
นางสาวนงนุช แกวตา
นางสาวนงนุช ขาวโต
นางนงนุช คงคา
นางนงนุช เครือศรี
นางนงนุช จารุชาต
นางสาวนงนุช ชุมใจ
นางสาวนงนุช ชูเตชะ
นางสาวนงนุช ตาคํา
นางนงนุช นามโร
นางสาวนงนุช บุเกตุ
นางสาวนงนุช มณีกาญจน
นางนงนุช เมืองแมน
นางสาวนงนุช ยมมรรคา
นางนงนุช ยารังษี
นางนงนุช รูแผน
นางสาวนงนุช ฤทธิรณ
นางสาวนงนุช ลิ่มอรัญ
นางสาวนงนุช วงศสุวรรณ
นางนงนุช ศรีวรกุล

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๔๖๕
๑๒๔๖๖
๑๒๔๖๗
๑๒๔๖๘
๑๒๔๖๙
๑๒๔๗๐
๑๒๔๗๑
๑๒๔๗๒
๑๒๔๗๓
๑๒๔๗๔
๑๒๔๗๕
๑๒๔๗๖
๑๒๔๗๗
๑๒๔๗๘
๑๒๔๗๙
๑๒๔๘๐
๑๒๔๘๑
๑๒๔๘๒
๑๒๔๘๓
๑๒๔๘๔
๑๒๔๘๕
๑๒๔๘๖
๑๒๔๘๗
๑๒๔๘๘
๑๒๔๘๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนงนุช สรรเสริญ
นางนงนุช สังขทอง
นางนงนุช สาโสม
นางนงนุช สุขธนพฤฒิวงศ
นางนงนุช เสมาขันธ
นางนงนุช แสงปอ
นางสาวนงนุช อินตะแกว
นางสาวนงนุช อินทรกําแหง
นางนงนุช อุนกาศ
นางนงพงา กอธวัช
นางสาวนงพงา จําเริญสรรพ
นางสาวนงพะงา จันตะพงษ
นางนงเยาว เขื่อนแกว
นางนงเยาว จําปาทอง
นางนงเยาว ไชยมณี
นางนงเยาว เดอแบรนเน
นางนงเยาว บุญกอบ
นางนงเยาว รัตนพันธ
นางสาวนงเยาว ศรีคันธรักษ
นางนงเยาว หัวน้ํา
นางสาวนงราม พุฒิมา
นางนงลักษ ลักษณะวิมล
นางสาวนงลักษณ จินดาเสน
นางนงลักษณ เจริญสุข
นางนงลักษณ แจงจิตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๔๙๐
๑๒๔๙๑
๑๒๔๙๒
๑๒๔๙๓
๑๒๔๙๔
๑๒๔๙๕
๑๒๔๙๖
๑๒๔๙๗
๑๒๔๙๘
๑๒๔๙๙
๑๒๕๐๐
๑๒๕๐๑
๑๒๕๐๒
๑๒๕๐๓
๑๒๕๐๔
๑๒๕๐๕
๑๒๕๐๖
๑๒๕๐๗
๑๒๕๐๘
๑๒๕๐๙
๑๒๕๑๐
๑๒๕๑๑
๑๒๕๑๒
๑๒๕๑๓
๑๒๕๑๔

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนงลักษณ ชัยฤทธิ์
นางนงลักษณ ชัยวีรพันธเดช
นางนงลักษณ ชํานิจศิลป
นางนงลักษณ ไชยสมคุณ
นางนงลักษณ ตวมสูงเนิน
นางนงลักษณ เตยโพธิ์
นางนงลักษณ ถีระแกว
นางนงลักษณ ทองยอย
นางนงลักษณ เทียมสา
นางสาวนงลักษณ ธรรมเดโช
นางนงลักษณ บํารุงวงษ
นางสาวนงลักษณ บุญศาสตร
นางสาวนงลักษณ บุดดาผา
นางนงลักษณ พวกเมืองพล
นางสาวนงลักษณ ยกกลิ่น
นางนงลักษณ ฤทธิแสง
นางนงลักษณ วองไว
นางนงลักษณ วัฒนพิทักษพงศ
นางนงลักษณ สีตาบุตร
นางนงลักษณ เหลืองสุก
นางนงลักษณ โฮมวงศ
นางนฐพร ฐานวิเศษ
นางนฐอร อภัยโส
นางสาวนที อัตถเจริญสุข
นางนทีกานต บุญศรี

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

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนนทกร หงษกิจ
นางนนทกร อาษาราช
นางสาวนนทกานต วุฒิอารีย
นางสาวนนทพร สมัครไทย
นางสาวนนทยา บุญสูงเนิน
นางนนทรส อิ่นคํา
นางนนทรัตน กาหลง
นางนนทรีย ทิพยโฆษิตคุณ
นางสาวนนทลี ศรีนนท
นางสาวนนทิชา ศรีใจอินทร
นางสาวนนธิชา เหลาเขตกิจ
นางนนิชา ชูกลีบ
นางนพเกา หลักแหลม
นางสาวนพนาถ พรัดขํา
นางนพพร โมกขศักดิ์
นางนพภัสสรณ กุลเจตนิพัทธ
นางนพภา คําภูมี
นางสาวนพมาศ เกียรติ์ปยะพันธ
นางสาวนพมาศ จักรเจริญ
นางนพมาศ วงคใหญ
นางนพรัตน กําเนิดบง
นางสาวนพรัตน คําภีระ
นางนพรัตน ไชยมงคล
นางนพรัตน ตั้งสวัสดิ์
นางสาวนพรัตน ทีดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๕๔๐
๑๒๕๔๑
๑๒๕๔๒
๑๒๕๔๓
๑๒๕๔๔
๑๒๕๔๕
๑๒๕๔๖
๑๒๕๔๗
๑๒๕๔๘
๑๒๕๔๙
๑๒๕๕๐
๑๒๕๕๑
๑๒๕๕๒
๑๒๕๕๓
๑๒๕๕๔
๑๒๕๕๕
๑๒๕๕๖
๑๒๕๕๗
๑๒๕๕๘
๑๒๕๕๙
๑๒๕๖๐
๑๒๕๖๑
๑๒๕๖๒
๑๒๕๖๓
๑๒๕๖๔

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนพรัตน บุษบรรณ
สิบเอกหญิง นพรัตน ปญญา
นางสาวนพรัตน มวงปน
นางสาวนพรัตน สุขเจริญ
นางสาวนพรัตน สุดโต
นางนพรุจ สาริกานนท
นางสาวนพลดา พรอมสันเทียะ
นางสาวนพลักษณ โกยโภไคสวรรค
นางนพวรรณ ไกรพะเนา
นางนพวรรณ จันเข็ม
นางสาวนพวรรณ ฉัตรไชยพรกุล
นางสาวนพวรรณ ทรัพยสิน
นางสาวนพวรรณ ปตะหงษนันท
นางสาวนพวรรณ พุฒศิริ
นางนพวรรณ ศุภการ
นางสาวนพวรรณ สิทธิ์ประเสริฐ
นางนพวรรณ สุขจรัส
นางนพวรรณ สุนทรโรจน
นางนพีพรรณ ไชยโยศิลป
นางสาวนภชนก จินดาวงษ
นางนภมน สมสุข
นางนภรณ เนียมกําเนิด
นางสาวนภวรรณ แกวสุวรรณ
นางสาวนภษร โพธิ์งาม
นางนภสร กุลสาลี

๑๒๕๖๕
๑๒๕๖๖
๑๒๕๖๗
๑๒๕๖๘
๑๒๕๖๙
๑๒๕๗๐
๑๒๕๗๑
๑๒๕๗๒
๑๒๕๗๓
๑๒๕๗๔
๑๒๕๗๕
๑๒๕๗๖
๑๒๕๗๗
๑๒๕๗๘
๑๒๕๗๙
๑๒๕๘๐
๑๒๕๘๑
๑๒๕๘๒
๑๒๕๘๓
๑๒๕๘๔
๑๒๕๘๕
๑๒๕๘๖
๑๒๕๘๗
๑๒๕๘๘
๑๒๕๘๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนภสร ภูบาลชื่น
นางนภสร อินลา
นางนภัค ภูริพงศธร
นางสาวนภัทร กัณทะวงษ
นางสาวนภัทร ขาวผอง
นางสาวนภัทร โตมวย
นางสาวนภัทร หิรัญคุณากรณ
นางสาวนภัทรฐมญฑ ตันติวัฒน
นางสาวนภัส เชื้อสะอาด
นางนภัสชนันทพร เหมือนจันทร
นางนภัสนันท จี้อาทิตย
นางนภัสนันท โสมนัสนานนท
นางนภัสนันทน จันทรฉาย
นางนภัสภรณ ทอเตี้ย
นางนภัสภรณ อาจตน
นางนภัสรพี พรสิทธิ์
นางสาวนภัสวรรณ ใจมั่น
นางสาวนภัสวรรณ บางบอน
นางนภัสวรรณ บุญทรง
นางสาวนภัสวรรณ บุญฮุย
นางนภัสศรณ สุขสําราญ
นางสาวนภัสสร จิรักษา
นางสาวนภัสสร เตนาวงค
นางนภัสสรณ คุณุรัตน
นางนภัสสันต สังขพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๕๙๐
๑๒๕๙๑
๑๒๕๙๒
๑๒๕๙๓
๑๒๕๙๔
๑๒๕๙๕
๑๒๕๙๖
๑๒๕๙๗
๑๒๕๙๘
๑๒๕๙๙
๑๒๖๐๐
๑๒๖๐๑
๑๒๖๐๒
๑๒๖๐๓
๑๒๖๐๔
๑๒๖๐๕
๑๒๖๐๖
๑๒๖๐๗
๑๒๖๐๘
๑๒๖๐๙
๑๒๖๑๐
๑๒๖๑๑
๑๒๖๑๒
๑๒๖๑๓
๑๒๖๑๔

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางนภา บุญนอม
นางนภา รักษชนม
นางนภา อรุณศรี
นางสาวนภากาญจณส ผลาผล
นางสาวนภาดา ผูกสุวรรณ
นางนภาทิพย พันธราช
นางสาวนภาทิพย สิทธิชัย
นางสาวนภาพร ขุนเจริญ
นางสาวนภาพร ชางพินิจ
นางสาวนภาพร ดอนไพรปาน
นางสาวนภาพร โตสารเดช
นางนภาพร เทียนทอง
นางนภาพร เพชรพิมพ
นางสาวนภาพร แพรดํา
นางสาวนภาพร ฟกเจริญ
นางสาวนภาพร วงศคง
นางนภาพร ศรีทิพย
นางนภาพร ศรีเทียน
นางสาวนภาพร สวางศรี
นางสาวนภาพร สอนบุญชู
นางนภาพร เส็งสาย
นางนภาพร หงษศรี
นางสาวนภาพร อินถา
นางสาวนภาพร อุดแกว
นางสาวนภาพรรณ ทวยภา

๑๒๖๑๕
๑๒๖๑๖
๑๒๖๑๗
๑๒๖๑๘
๑๒๖๑๙
๑๒๖๒๐
๑๒๖๒๑
๑๒๖๒๒
๑๒๖๒๓
๑๒๖๒๔
๑๒๖๒๕
๑๒๖๒๖
๑๒๖๒๗
๑๒๖๒๘
๑๒๖๒๙
๑๒๖๓๐
๑๒๖๓๑
๑๒๖๓๒
๑๒๖๓๓
๑๒๖๓๔
๑๒๖๓๕
๑๒๖๓๖
๑๒๖๓๗
๑๒๖๓๘
๑๒๖๓๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนภาพรรณ บัวคํา
นางสาวนภาเพ็ญ จิตยุติ
นางนภาภรณ เจนใจ
นางสาวนภาภรณ ชีวะนานนท
นางนภาภรณ สมอาสา
นางนภารัตน จิตรธร
นางนภารัตน บุญจวง
นางสาวนภารัตน โยธาบริบาล
นางนภาลัย พันเลิศพาณิชย
นางสาวนภาวรรณ ศรีงาม
นางสาวนภาวัลย ทีอุทิศ
นางสาวนภาวัลย บุญตัน
นางสาวนภิส ทนุพงษ
นางนรกมล ประมวลการ
นางสาวนรกมล ใหมซอน
นางนรนต อัครกุลเดโช
นางสาวนรรฐวรรณ บุญฉิน
นางนรากร พะณะงาม
นางสาวนรากานต โนนกระโทก
นางนราพร สุครพัธน
นางสาวนราภรณ คงเหมือน
นางนราภรณ เปาทอง
นางนรารัตน สุหราย
นางนราวดี สานนท
นางสาวนริดา เดชาเลิศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๖๔๐
๑๒๖๔๑
๑๒๖๔๒
๑๒๖๔๓
๑๒๖๔๔
๑๒๖๔๕
๑๒๖๔๖
๑๒๖๔๗
๑๒๖๔๘
๑๒๖๔๙
๑๒๖๕๐
๑๒๖๕๑
๑๒๖๕๒
๑๒๖๕๓
๑๒๖๕๔
๑๒๖๕๕
๑๒๖๕๖
๑๒๖๕๗
๑๒๖๕๘
๑๒๖๕๙
๑๒๖๖๐
๑๒๖๖๑
๑๒๖๖๒
๑๒๖๖๓
๑๒๖๖๔

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางนริดา สังสิมมา
นางนริทรสินี พรหมโวหาร
นางสาวนรินดา พงศศุภศิลป
นางสาวนรินทร อิ่มสมโภชน
นางนรินทรพร จันทรสุวรรณ
นางสาวนริศรา คณะโส
นางนริศรา คําสุวรรณโณ
นางสาวนริศรา ไชยพัฒน
นางสาวนริศรา เดชดี
นางสาวนริศรา แดสามัญ
นางสาวนริศรา ตรีผลพันธุ
นางสาวนริศรา ตุนแกว
นางนริศรา นุนชูผล
นางนริศรา โพธิ์ศรี
นางสาวนริศรา ภาวงษบน
นางสาวนริศรา วงศวีระประเสริฐ
นางสาวนริศรา ศิลาไลย
นางนริศรา สินศิริ
นางนริศรา สุวรรณโค
นางสาวนริศรา หงสกุล
นางสาวนริศรินทร พันธเพชร
นางนริษรา สิทธิชู
นางสาวนริสรา ทองนุม
นางสาวนริสรา นาคแท
นางนริสา ทองคําดี

๑๒๖๖๕
๑๒๖๖๖
๑๒๖๖๗
๑๒๖๖๘
๑๒๖๖๙
๑๒๖๗๐
๑๒๖๗๑
๑๒๖๗๒
๑๒๖๗๓
๑๒๖๗๔
๑๒๖๗๕
๑๒๖๗๖
๑๒๖๗๗
๑๒๖๗๘
๑๒๖๗๙
๑๒๖๘๐
๑๒๖๘๑
๑๒๖๘๒
๑๒๖๘๓
๑๒๖๘๔
๑๒๖๘๕
๑๒๖๘๖
๑๒๖๘๗
๑๒๖๘๘
๑๒๖๘๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนรีกาญจน อินทรขําวงค
นางนรีนันทน แควนโอฬาร
นางสาวนรีรัตน ประสิทธิ์
นางสาวนรีรัตน พงษประพันธ
นางนฤชล พิมเพ็ง
นางนฤดี จันทรเกลี้ยง
นางสาวนฤดี ชัยโฉม
นางสาวนฤตยา นารี
นางนฤทัย เสนานนท
นางนฤนาด เชิดแสง
นางสาวนฤนาต มะกล่ําทอง
นางนฤบล คําดี
นางสาวนฤภร กาญจนวัฒน
นางนฤภร บุญแสน
นางนฤภร ภิญโญ
นางนฤภร ภูแสนศรี
นางสาวนฤภรณ กันสีชา
นางสาวนฤมล กําเนิดมณี
นางนฤมล กิจรุงเรือง
นางนฤมล โกมลวิวัฒน
นางสาวนฤมล คงสบสิน
นางสาวนฤมล คชภูมิ
นางสาวนฤมล คําเพราะ
นางนฤมล โคตรตะ
นางสาวนฤมล เงินแถบ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๖๙๐
๑๒๖๙๑
๑๒๖๙๒
๑๒๖๙๓
๑๒๖๙๔
๑๒๖๙๕
๑๒๖๙๖
๑๒๖๙๗
๑๒๖๙๘
๑๒๖๙๙
๑๒๗๐๐
๑๒๗๐๑
๑๒๗๐๒
๑๒๗๐๓
๑๒๗๐๔
๑๒๗๐๕
๑๒๗๐๖
๑๒๗๐๗
๑๒๗๐๘
๑๒๗๐๙
๑๒๗๑๐
๑๒๗๑๑
๑๒๗๑๒
๑๒๗๑๓
๑๒๗๑๔

นางนฤมล จันทลักขณา
นางนฤมล จันมา
นางนฤมล แจงศรี
นางนฤมล แฉลมลักษณ
นางนฤมล ชัยยะ
นางสาวนฤมล ไชยบุญเรือง
นางนฤมล ตังศรี
นางนฤมล ทิพวงค
นางนฤมล นาคเพชรพูล
นางนฤมล เนาวชมภู
นางนฤมล เนียมศิโรรัตน
นางสาวนฤมล ประดิษฐเสรี
นางนฤมล ปะเสทะโก
นางสาวนฤมล ปานจันทร
นางนฤมล พรดิลกธรรม
นางนฤมล พรศิระ
นางสาวนฤมล พรอมพงศทร
นางนฤมล พันธุรัตน
นางนฤมล ภูทองกิ่ง
นางสาวนฤมล มหาไพบูลย
นางสาวนฤมล มหาวรรณ
นางสาวนฤมล มะลารวม
นางนฤมล ยังทัต
นางนฤมล โยคานุกุล
นางนฤมล เลิศรัตนพัฒนา

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗๑๕
๑๒๗๑๖
๑๒๗๑๗
๑๒๗๑๘
๑๒๗๑๙
๑๒๗๒๐
๑๒๗๒๑
๑๒๗๒๒
๑๒๗๒๓
๑๒๗๒๔
๑๒๗๒๕
๑๒๗๒๖
๑๒๗๒๗
๑๒๗๒๘
๑๒๗๒๙
๑๒๗๓๐
๑๒๗๓๑
๑๒๗๓๒
๑๒๗๓๓
๑๒๗๓๔
๑๒๗๓๕
๑๒๗๓๖
๑๒๗๓๗
๑๒๗๓๘
๑๒๗๓๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนฤมล วรรณารักษ
นางนฤมล วิทยาวุฒิรัตน
นางสาวนฤมล ศรีสันติเวศน
นางสาวนฤมล ศิริธีรกุล
นางสาวนฤมล ศิลา
นางสาวนฤมล สมศรี
นางสาวนฤมล สมุทรเกา
นางนฤมล สวางนภา
นางนฤมล สุขศรีแกว
นางนฤมล สุขีธรรมรักษ
นางสาวนฤมล หุนทรัพย
นางนฤมล เหมรา
นางนฤมล อินทะรังษี
นางสาวนฤมล อุนเอม
นางนฤมิต จันทรสวัสดิ์
นางสาวนฤวรรณ เทียบทอง
นางนฤวรรณ บุญสูง
นางสาวนฤวรรณ ศรีทอง
นางสาวนลพรรณ เพชรดี
นางนลิน สวางศรี
นางนลินนภัสร พูนทรัพยนรา
นางนลินภัสร พงษวัฒนภัค
วาที่รอยตรีหญิง นลินรัตน คชวัฒน
นางสาวนลินรัตน ญาณโสภณ
นางนลินรัตน ภาโอภาส

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๗๔๐
๑๒๗๔๑
๑๒๗๔๒
๑๒๗๔๓
๑๒๗๔๔
๑๒๗๔๕
๑๒๗๔๖
๑๒๗๔๗
๑๒๗๔๘
๑๒๗๔๙
๑๒๗๕๐
๑๒๗๕๑
๑๒๗๕๒
๑๒๗๕๓
๑๒๗๕๔
๑๒๗๕๕
๑๒๗๕๖
๑๒๗๕๗
๑๒๗๕๘
๑๒๗๕๙
๑๒๗๖๐
๑๒๗๖๑
๑๒๗๖๒
๑๒๗๖๓
๑๒๗๖๔

นางนลินี ทองโพช
นางสาวนลินี มีผิว
นางสาวนวนจันทร ศิริวิ
นางนวพร กาญจนโกมล
นางสาวนวพร ชลวานิช
นางนวพร นิธิกุล
นางสาวนวพร บํารุงกลาง
นางนวพร พันธกาฬสินธุ
นางนวพร พินิจรัมย
นางนวพร รุกขชาติ
นางนวพร สําเร็จรัมย
นางนวพรนภัส จําแลงนคร
นางสาวนวพรรณ พันธุรัตน
นางสาวนวพรรณ มังคละพลัง
นางนวพรรษ พูลสินทรัพย
นางสาวนวพรรษ สกุลอนันท
นางสาวนวภัทร โยคะสิงห
นางนวมน เจริญลักษณ
นางนวยนาด เกื้อหนุน
นางนวรัตน แกวกิ้ม
นางนวรัตน คณะแนม
นางสาวนวรัตน จันทรภิวัฒน
นางสาวนวรัตน ไชยเพชร
นางสาวนวรัตน ตั้งตระกูล
นางนวรัตน ตามชู

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗๖๕
๑๒๗๖๖
๑๒๗๖๗
๑๒๗๖๘
๑๒๗๖๙
๑๒๗๗๐
๑๒๗๗๑
๑๒๗๗๒
๑๒๗๗๓
๑๒๗๗๔
๑๒๗๗๕
๑๒๗๗๖
๑๒๗๗๗
๑๒๗๗๘
๑๒๗๗๙
๑๒๗๘๐
๑๒๗๘๑
๑๒๗๘๒
๑๒๗๘๓
๑๒๗๘๔
๑๒๗๘๕
๑๒๗๘๖
๑๒๗๘๗
๑๒๗๘๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนวรัตน โปธาตุ
นางนวรัตน พันธุเวช
นางสาวนวรัตน ยอดเสถียร
นางสาวนวรัตน วงษพยอม
นางนวรัตน ศรีอุดมพงษ
นางสาวนวรัตน สันติกูล
นางนวรัตน แสงประดิษฐ
นางนวรัตน หานนิมิตรกุลชัย
นางสาวนวราห เรือนคํา
นางนวลจรัส จิตสงค
นางสาวนวลจันทร กันทาดง
นางสาวนวลจันทร จิรธรรมสุนทร
นางสาวนวลจันทร ชื่นบุญ
นางสาวนวลจันทร ไชยสุวรรณ
นางนวลจันทร ลาโภ
นางนวลนภา โพธิ์ดี
นางสาวนวลประภาวรรณ
วรุณธรรม
นางนวลเพ็ญ เหลาตระกูลงาม
นางนวลมณี ไตรภูมิ
นางสาวนวลมณี รักสุทธี
นางสาวนวลละออง นวลอะนันต
นางนวลวรรณ เกียรติวัฒน
นางสาวนวลวรรณ วัชนุภาพร
นางนวลหงษ อุทธิสินธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๗๘๙
๑๒๗๙๐
๑๒๗๙๑
๑๒๗๙๒
๑๒๗๙๓
๑๒๗๙๔
๑๒๗๙๕
๑๒๗๙๖
๑๒๗๙๗
๑๒๗๙๘
๑๒๗๙๙
๑๒๘๐๐
๑๒๘๐๑
๑๒๘๐๒
๑๒๘๐๓
๑๒๘๐๔
๑๒๘๐๕
๑๒๘๐๖
๑๒๘๐๗
๑๒๘๐๘
๑๒๘๐๙
๑๒๘๑๐
๑๒๘๑๑
๑๒๘๑๒
๑๒๘๑๓

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางนวลอนงค บาฮา
นางนวลอนงค เสนาณรงค
นางสาวนวลออ ชื่นคา
นางนองนุช เสือนอย
นางนอมจิต มีดี
นางนอยนาฏ วงษภูเย็น
นางสาวนอรอัสลีนา นูเด็ง
นางนัจฐิสา เสงี่ยมศรี
นางสาวนัจพร ไชยเชฐ
นางสาวนัชชสิณี รอดคล้ํา
นางสาวนัชชา แกวอุไร
นางสาวนัชชา บุญประมวล
นางสาวนัชฌารีย อาทรกิจวัฒน
นางสาวนัชนก ทองเกิด
นางสาวนัชนาภรณ ชูใจ
นางนัฏฐพัชร คงผดุง
นางนัฏฐวี ปนไชย
นางสาวนัฏฐิรา เนียมรักษา
นางนัฐตินา ตุลาพันธุ
นางสาวนัฐธริกา แกวศรีงาม
นางนัฐธาการณ อนุโต
นางสาวนัฐนันท คงแกว
นางนัฐนันท โสภากาล
นางสาวนัฐภรณ หลงมา
นางนัฐลี ฟกหมิด

๑๒๘๑๔
๑๒๘๑๕
๑๒๘๑๖
๑๒๘๑๗
๑๒๘๑๘
๑๒๘๑๙
๑๒๘๒๐
๑๒๘๒๑
๑๒๘๒๒
๑๒๘๒๓
๑๒๘๒๔
๑๒๘๒๕
๑๒๘๒๖
๑๒๘๒๗
๑๒๘๒๘
๑๒๘๒๙
๑๒๘๓๐
๑๒๘๓๑
๑๒๘๓๒
๑๒๘๓๓
๑๒๘๓๔
๑๒๘๓๕
๑๒๘๓๖
๑๒๘๓๗
๑๒๘๓๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนัฐวดี จงกลกลาง
นางนัณอร ศิริสงค
นางนัดดา บดิกาญจน
นางสาวนัดดามาตย สุขเจริญ
นางนัตธินี จงรักษ
นางสาวนัทชพร บาลประสงค
นางนัทฏิฎา สิทธิเสนา
นางสาวนัทธภัทร บุญชะตา
นางนัทธมน จันทรอัมพร
นางนัทธมน จันทรารัตน
นางสาวนัทธมน ไชยศรีหา
นางนัทธหทัย สุระสะ
นางสาวนัธภัทร เศษลือ
นางสาวนันฐณภัฐ สาลีผลิน
นางสาวนันฐภัชสรณ วงศสุวรรณ
นางสาวนันฑภรณ เอมรักษา
นางสาวนันทกร ดอกดวง
นางสาวนันทกิจ สุขภาภ
นางนันทชญาณ วารุกา
นางนันทณพัชร เมืองธรรม
นางสาวนันทณภัส ภูจีน
นางนันทณัฏฐ รัตนวิฑูรย
นางนันทธนัส จันทรภักดี
นางนันทนภัส กางรัมย
นางสาวนันทนภัส จันทรเผื่อน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๘๓๙
๑๒๘๔๐
๑๒๘๔๑
๑๒๘๔๒
๑๒๘๔๓
๑๒๘๔๔
๑๒๘๔๕
๑๒๘๔๖
๑๒๘๔๗
๑๒๘๔๘
๑๒๘๔๙
๑๒๘๕๐
๑๒๘๕๑
๑๒๘๕๒
๑๒๘๕๓
๑๒๘๕๔
๑๒๘๕๕
๑๒๘๕๖
๑๒๘๕๗
๑๒๘๕๘
๑๒๘๕๙
๑๒๘๖๐
๑๒๘๖๑
๑๒๘๖๒
๑๒๘๖๓

นางนันทนภัส ทองกร
นางสาวนันทนภัส นิยามสัตย
นางสาวนันทนภัส แนมขุนทด
นางนันทนภัส เบ็ญพาด
นางสาวนันทนภัส ปภาพันธุ
นางสาวนันทนภัส เปรมณัช
นางนันทนภัส พรหมเอียด
นางสาวนันทนภัส มงคลสังข
นางสาวนันทนภัส มรกต
นางนันทนภัส มีสวัสดิ์
นางสาวนันทนภัส วงศสวัสดิ์
นางนันทนภัส สิงหวรทัต
นางสาวนันทนภัส สุดมี
นางนันทนภัส สุนทร
นางนันทนภัส เหิกขุนทด
นางนันทนภัส ไหมแพง
นางนันทนภัสร คําภิรมย
นางสาวนันทนลิน มวงไม
นางนันทนา ชีกลาง
นางสาวนันทนา ตะเวียงนาน
นางนันทนา แถวแกว
นางสาวนันทนา ทวีทรัพย
นางสาวนันทนา ทองอุดม
นางนันทนา ทิพยแสนคํา
นางนันทนา นนทตา

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๘๖๔
๑๒๘๖๕
๑๒๘๖๖
๑๒๘๖๗
๑๒๘๖๘
๑๒๘๖๙
๑๒๘๗๐
๑๒๘๗๑
๑๒๘๗๒
๑๒๘๗๓
๑๒๘๗๔
๑๒๘๗๕
๑๒๘๗๖
๑๒๘๗๗
๑๒๘๗๘
๑๒๘๗๙
๑๒๘๘๐
๑๒๘๘๑
๑๒๘๘๒
๑๒๘๘๓
๑๒๘๘๔
๑๒๘๘๕
๑๒๘๘๖
๑๒๘๘๗
๑๒๘๘๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนันทนา นาคผง
นางนันทนา แนมใส
นางนันทนา ปมปา
นางนันทนา ผาจันดา
นางนันทนา พิพัฒนผล
นางนันทนา ภูมิสุทธิ์
นางนันทนา ศรีจําพลัง
นางนันทนา ศรีวะรมย
นางนันทนา สงสุวรรณ
นางนันทนา สําเภา
นางสาวนันทนา สุขบงกช
นางสาวนันทนา สุภาวดี
นางสาวนันทนา อนุเขตร
นางสาวนันทนา อุดมมั่นถาวร
นางนันทนาพร เนาวแกว
นางสาวนันทนิจ สุขลาภ
นางสาวนันทนีย มนะสิการ
นางสาวนันทพร ใชประทุม
นางนันทพร ไชยฤทธิ์
นางนันทพร ทองฤทธิ์นุน
นางสาวนันทพร นันทภาณุวัฒน
นางสาวนันทพร ประเสริฐนู
นางนันทพร แรนาค
นางสาวนันทพรรษ ใหญนิยม
นางนันทภรณ จันทรเพ็ญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๘๘๙
๑๒๘๙๐
๑๒๘๙๑
๑๒๘๙๒
๑๒๘๙๓
๑๒๘๙๔
๑๒๘๙๕
๑๒๘๙๖
๑๒๘๙๗
๑๒๘๙๘
๑๒๘๙๙
๑๒๙๐๐
๑๒๙๐๑
๑๒๙๐๒
๑๒๙๐๓
๑๒๙๐๔
๑๒๙๐๕
๑๒๙๐๖
๑๒๙๐๗
๑๒๙๐๘
๑๒๙๐๙
๑๒๙๑๐
๑๒๙๑๑
๑๒๙๑๒
๑๒๙๑๓

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางนันทภัค โปฏกรัตน
นางนันทภัค ยอดธรรม
นางนันทยา ใจกาศ
นางนันทยา ทองตน
นางนันทยา บุญทํานุก
นางสาวนันทยา ภิญโญ
นางนันทยา เวียงปฏิ
นางนันทยา สิงหคํา
นางสาวนันทยา เสียงสนั่น
นางนันทรัตน เพ็งขํา
นางนันทวดี เรืองชู
นางนันทวรรณ ศรีใจ
นางนันทวรรณ ฉิมยอย
นางนันทวรรณ ชัยทาน
นางสาวนันทวรรณ ดอกไมงาม
นางสาวนันทวรรณ นุตรวงษ
นางสาวนันทวรรณ พุฒตรง
นางสาวนันทวรรณ สินจวัตร
นางนันทวรรณ สีอิน
นางนันทวรรณ อวมเกตุ
นางสาวนันทวรรณ อําพันธุ
นางสาวนันทวัน แกวเฉลิมทอง
นางสาวนันทวัน ไชยสิทธิ์
นางนันทวัน ทองบริบูรณ
นางนันทวัน ทีกาศ

๑๒๙๑๔
๑๒๙๑๕
๑๒๙๑๖
๑๒๙๑๗
๑๒๙๑๘
๑๒๙๑๙
๑๒๙๒๐
๑๒๙๒๑
๑๒๙๒๒
๑๒๙๒๓
๑๒๙๒๔
๑๒๙๒๕
๑๒๙๒๖
๑๒๙๒๗
๑๒๙๒๘
๑๒๙๒๙
๑๒๙๓๐
๑๒๙๓๑
๑๒๙๓๒
๑๒๙๓๓
๑๒๙๓๔
๑๒๙๓๕
๑๒๙๓๖
๑๒๙๓๗
๑๒๙๓๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนันทวัน นพเกา
นางสาวนันทวัน วงศไทย
นางนันทวัน เวสสบุตร
นางสาวนันทวัน หรรษสุข
นางสาวนันทวัลย ทองสรอย
นางสาวนันทสินี ปรีชาธนรัตน
นางสาวนันทสินี วัฒนผล
นางนันทา เงินแดง
นางนันทา จูวงส
นางนันทา ปานออง
นางนันทา สุขโพธิ์เพ็ชร
นางนันทา หมอไทย
นางนันทาศิริ อธิราช
นางสาวนันทิกา อภินันท
นางนันทิชา ขวัญเกตุ
นางสาวนันทิชา ชูเชื้อ
นางสาวนันทิชา วันละคํา
นางสาวนันทิชา อุตเสนา
นางสาวนันทิดา ไชยลาภ
นางนันทิดา ดวงจันทร
นางนันทิดา นนทิจันทร
นางสาวนันทินา หนอแกว
นางสาวนันทิพร จิตยุติ
นางสาวนันทิพร ใจเที่ยงตรง
นางนันทิยา โกศัลวัฒน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๙๓๙
๑๒๙๔๐
๑๒๙๔๑
๑๒๙๔๒
๑๒๙๔๓
๑๒๙๔๔
๑๒๙๔๕
๑๒๙๔๖
๑๒๙๔๗
๑๒๙๔๘
๑๒๙๔๙
๑๒๙๕๐
๑๒๙๕๑
๑๒๙๕๒
๑๒๙๕๓
๑๒๙๕๔
๑๒๙๕๕
๑๒๙๕๖
๑๒๙๕๗
๑๒๙๕๘
๑๒๙๕๙
๑๒๙๖๐
๑๒๙๖๑
๑๒๙๖๒
๑๒๙๖๓

นางสาวนันทิยา ดานวิไล
นางนันทิยา ตันติเวสส
นางสาวนันทิยา นันธิเสน
นางสาวนันทิยา บุญชาเรียง
นางนันทิยา โภคสวัสดิ์
นางสาวนันทิยา มีบุญ
นางสาวนันทิยา เหมือนนาค
นางนันธิกานต แกวกลั่น
นางนันธิดา แกวรัตน
นางสาวนันธิดา ไชยเสนี
นางสาวนันธิมา นาคบุตรศรี
นางนัยณัฐ คําแสน
นางสาวนัยนภัค พุมพฤกษา
นางนัยนา แกวพะเนาว
นางสาวนัยนา จันทรังษี
นางสาวนัยนา โชคเกิด
นางสาวนัยนา นิลพันธุ
นางนัยนา เบ็ญจุฬามาศ
นางนัยนา ปนสุภา
นางนัยนา ผาตินุวัติ
นางสาวนัยนา พุทธรังษี
นางนัยนา ภูสามารถ
นางนัยนา รตโนภาส
สิบโทหญิง นัยนา ศรีดี
นางนัยนา ศรีเลิศ

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙๖๔
๑๒๙๖๕
๑๒๙๖๖
๑๒๙๖๗
๑๒๙๖๘
๑๒๙๖๙
๑๒๙๗๐
๑๒๙๗๑
๑๒๙๗๒
๑๒๙๗๓
๑๒๙๗๔
๑๒๙๗๕
๑๒๙๗๖
๑๒๙๗๗
๑๒๙๗๘
๑๒๙๗๙
๑๒๙๘๐
๑๒๙๘๑
๑๒๙๘๒
๑๒๙๘๓
๑๒๙๘๔
๑๒๙๘๕
๑๒๙๘๖
๑๒๙๘๗
๑๒๙๘๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนัยนา ศิริมูล
นางนัยนา สัญญะวิชัย
นางสาวนัยเนตร นวลละออง
นางนัฤภร ละมัยเกตุ
นางนัสวรรรณ มีเมตตา
นางสาวนาฎนิกรณ จาระนัย
นางสาวนาฎยา เกตุมณี
นางนาฏชนันท ชูจิต
นางนาฏญา นิลประภา
นางนาฏยา หนูสมจิตต
นางนาฏลดา พาที
นางสาวนาฏอนงค พลขันธ
นางนาดีเราะ ฮาแว
นางนาตยา ชาคําไฮ
นางสาวนาตยา ทองเย็น
นางนาตยา พุมเรือง
นางนาตยา ภูผาสิทธิ์
นางสาวนาตยา มะเส็ง
นางสาวนาตยา หวังมั่น
นางนาตยา อิ่มสําราญ
นางนาตียา ดราแม
นางสาวนาถนภา สุวรรณ
นางนาถนภา เหมะธุลิน
นางสาวนาถยา ชูจันทร
นางสาวนาถลดา กระจางศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๙๘๙
๑๒๙๙๐
๑๒๙๙๑
๑๒๙๙๒
๑๒๙๙๓
๑๒๙๙๔
๑๒๙๙๕
๑๒๙๙๖
๑๒๙๙๗
๑๒๙๙๘
๑๒๙๙๙
๑๓๐๐๐
๑๓๐๐๑
๑๓๐๐๒
๑๓๐๐๓
๑๓๐๐๔
๑๓๐๐๕
๑๓๐๐๖
๑๓๐๐๗
๑๓๐๐๘
๑๓๐๐๙
๑๓๐๑๐
๑๓๐๑๑
๑๓๐๑๒
๑๓๐๑๓

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางนาถลดา กันวี
นางสาวนาถลดา จิตสุวรรณ
นางนาทยา ธรรมทัศธนกุล
นางนารถชนก ชาลีวงษ
นางนารา สวัสดิโรจน
นางสาวนารากร บุญออน
นางสาวนาราวรรณ สีนา
นางนาริน ผุยขันธ
นางสาวนารินทร ดูเรืองรัมย
นางสาวนารินรักษ กานสัญชัย
นางสาวนารี ขุนบานฆอง
นางนารี ครั่งฝา
นางนารี คลายเพ็ญ
นางนารี บูรทิศ
นางสาวนารี สังขรัตน
นางนารี สัตยาพันธุ
นางนารี หนูสม
นางนารี อยูเอี่ยม
นางสาวนารีรัตน เจะตา
นางสาวนารีรัตน ตั้งประดิษฐ
นางนารีรัตน เทพวงศ
นางนารีรัตน ปญจพรอุดมลาภ
นางสาวนารีรัตน พูกัน
นางสาวนารีรัตน มะโนปา
นางสาวนารีรัตน มานสัจจธรรม

๑๓๐๑๔
๑๓๐๑๕
๑๓๐๑๖
๑๓๐๑๗
๑๓๐๑๘
๑๓๐๑๙
๑๓๐๒๐
๑๓๐๒๑
๑๓๐๒๒
๑๓๐๒๓
๑๓๐๒๔
๑๓๐๒๕
๑๓๐๒๖
๑๓๐๒๗
๑๓๐๒๘
๑๓๐๒๙
๑๓๐๓๐
๑๓๐๓๑
๑๓๐๓๒
๑๓๐๓๓
๑๓๐๓๔
๑๓๐๓๕
๑๓๐๓๖
๑๓๐๓๗
๑๓๐๓๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนารีรัตน ลาเตะ
นางนารีรัตน สีหานาม
นางนารีรัตน แสนประเสริฐ
นางนารีรัตน อรรคมุต
นางนาวินี วุฒิพันธ
นางนาวี ขันตี
นางสาวน้ําคาง กําเหนิดทอง
นางสาวน้ําคาง ทรัพยมาก
นางน้ําเชื่อม แกววิชิต
นางสาวน้ําทิพย คลายหะนา
นางน้ําทิพย ชาบัวนอย
นางสาวน้ําทิพย สุวรรณทอง
นางน้ําทิพย เสนนันตา
นางน้ําทิพย อิทธิศักดิ์ธนเดช
นางสาวน้ําผึ้ง กุลกุศล
นางสาวน้ําผึ้ง ใจจันทร
นางสาวน้ําผึ้ง ทองศรี
นางสาวน้ําผึ้ง พิกุลทอง
นางน้ําผึ้ง พินิจเมือง
นางน้ําผึ้ง สังสนา
นางน้ําผึ้ง แสงพลโรจน
นางสาวน้ําผึ้ง เอี่ยมสําราญ
นางสาวน้ําฝน คงสกุล
นางน้ําฝน จึงตระกูล
นางสาวน้ําฝน ทองคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๐๓๙
๑๓๐๔๐
๑๓๐๔๑
๑๓๐๔๒
๑๓๐๔๓
๑๓๐๔๔
๑๓๐๔๕
๑๓๐๔๖
๑๓๐๔๗
๑๓๐๔๘
๑๓๐๔๙
๑๓๐๕๐
๑๓๐๕๑
๑๓๐๕๒
๑๓๐๕๓
๑๓๐๕๔
๑๓๐๕๕
๑๓๐๕๖
๑๓๐๕๗
๑๓๐๕๘
๑๓๐๕๙
๑๓๐๖๐
๑๓๐๖๑
๑๓๐๖๒
๑๓๐๖๓

นางน้ําฝน บุตรบุรี
นางสาวน้ําฝน ปาจีนบูรวรรณ
นางสาวน้ําฝน ปามาฆัง
นางสาวน้ําฝน ผิวสุข
นางน้ําฝน เพียดสิงห
นางสาวน้ําฝน มูลผล
นางสาวน้ําฝน ราชสมบัติ
นางสาวน้ําฝน ศักดิ์แสน
นางสาวน้ําฝน สุวรรณเชษฐ
นางสาวน้ําเพชร กุลกุศล
นางสาวน้ําเพชร เจริญสาริกิจ
นางสาวน้ําเพชร ทองสุก
นางสาวน้ําเพชร ปนทอง
นางสาวน้ําเพชร พรภวิทย
นางน้ําเพชร เพชรพลอย
นางสาวน้ําออย โพธิ์ชื่น
นางน้ําออย สุดนาลาว
นางน้ําออย อนุสนธิ์
นางสาวนิกัญญา หอมรื่น
นางนิจจารีย มั่นใจอารยะ
นางนิจติยา สิงหแกว
นางนิจรินทร แปนปลื้ม
นางสาวนิจรินทร สิทธิพงศ
นางสาวนิจสิรี อัคเทพ
นางนิชธาวัลย จันทรแกว

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๐๖๔
๑๓๐๖๕
๑๓๐๖๖
๑๓๐๖๗
๑๓๐๖๘
๑๓๐๖๙
๑๓๐๗๐
๑๓๐๗๑
๑๓๐๗๒
๑๓๐๗๓
๑๓๐๗๔
๑๓๐๗๕
๑๓๐๗๖
๑๓๐๗๗
๑๓๐๗๘
๑๓๐๗๙
๑๓๐๘๐
๑๓๐๘๑
๑๓๐๘๒
๑๓๐๘๓
๑๓๐๘๔
๑๓๐๘๕
๑๓๐๘๖
๑๓๐๘๗
๑๓๐๘๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนิชนันท ทิมทอง
นางนิชนันท สุวรรณบุษย
นางสาวนิชพิมพ ขอจิตตเมตต
นางนิชยนันต นิติกรเลิศปญญา
นางนิชัญญา มีพรวรดา
นางสาวนิชานันท ประสิทธินาวา
นางนิชาภัทร ศรีรัตนนาวิน
นางนิชาภา ชาริณีธุวนิช
นางนิชาภา ชุมมงคล
นางนิชาภา บุญเจริญ
นางนิชาภา ประทุมเวียง
นางสาวนิชาภา สมเชื้อ
นางนิฏฐิตา ทิวาวรรณกรณ
นางนิฐิชา ธุวสินธุ
นางนิดา จินาวงศ
นางนิดา ทําเนาว
นางนิดา นันตะกูล
นางสาวนิดา สินประเสริฐรัตน
นางนิดา สุธีรโรจน
นางสาวนิดาพร หงษขาว
นางนิดารัตน ศรีอําไพ
นางนิดาวรรณ โพธิ์ชวย
นางสาวนิตญา เกตุสุวรรณ
นางสาวนิตญา อารีรัมย
นางสาวนิตฐากานต ดอกกุหลาบ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๐๘๙
๑๓๐๙๐
๑๓๐๙๑
๑๓๐๙๒
๑๓๐๙๓
๑๓๐๙๔
๑๓๐๙๕
๑๓๐๙๖
๑๓๐๙๗
๑๓๐๙๘
๑๓๐๙๙
๑๓๑๐๐
๑๓๑๐๑
๑๓๑๐๒
๑๓๑๐๓
๑๓๑๐๔
๑๓๑๐๕
๑๓๑๐๖
๑๓๑๐๗
๑๓๑๐๘
๑๓๑๐๙
๑๓๑๑๐
๑๓๑๑๑
๑๓๑๑๒
๑๓๑๑๓

นางสาวนิตฐินันท แกวสนิท
นางนิตณพา แขงขัน
นางนิตติญา สุวรรณโรจน
นางนิตติยา บัวนิ่ม
นางนิตย ศรีมงคล
นางนิตยดา คํามีสวาง
นางนิตยธีรา อุยสวัสดิ์
นางนิตยา กมลรัตน
นางสาวนิตยา กรองแกว
นางสาวนิตยา กันลัยพันธ
นางสาวนิตยา การสมเพียร
นางนิตยา เกตุมาลา
นางนิตยา แกวกลม
นางสาวนิตยา โคตรนารา
นางสาวนิตยา จตุรโกมล
นางสาวนิตยา จักรดี
นางสาวนิตยา จันทรศรี
นางนิตยา จิตติเรืองเกียรติ
นางนิตยา เจริญแกว
นางนิตยา ชมภูรัตน
นางนิตยา ชัยธิสาร
นางสาวนิตยา ชางสอน
นางสาวนิตยา เชี่ยวนอย
นางนิตยา ถาวโร
นางนิตยา ทํามา

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๑๑๔
๑๓๑๑๕
๑๓๑๑๖
๑๓๑๑๗
๑๓๑๑๘
๑๓๑๑๙
๑๓๑๒๐
๑๓๑๒๑
๑๓๑๒๒
๑๓๑๒๓
๑๓๑๒๔
๑๓๑๒๕
๑๓๑๒๖
๑๓๑๒๗
๑๓๑๒๘
๑๓๑๒๙
๑๓๑๓๐
๑๓๑๓๑
๑๓๑๓๒
๑๓๑๓๓
๑๓๑๓๔
๑๓๑๓๕
๑๓๑๓๖
๑๓๑๓๗
๑๓๑๓๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนิตยา ทิพยบรรพต
นางนิตยา ธรรมชื่น
นางนิตยา ธรรมประโชติ
นางสาวนิตยา ธีระแนว
นางนิตยา นวลมี
นางสาวนิตยา นันตะจันทร
นางสาวนิตยา นาโสก
นางสาวนิตยา ปานชาติ
นางสาวนิตยา ปาปะเข
นางนิตยา พรมกอง
นางสาวนิตยา พลโชติ
นางนิตยา พลนิกร
นางนิตยา เพชรเวียง
นางนิตยา โพธิ์ภักดี
นางนิตยา มณีโชติ
นางสาวนิตยา มณีรัตน
นางนิตยา มาลัย
นางสาวนิตยา รัตนะ
นางนิตยา วรเลิศ
นางนิตยา วิเศษดี
นางนิตยา ศรีวารี
นางนิตยา สงฆปรีดา
นางนิตยา สุขแสง
นางสาวนิตยา สุจริตผลจํารูญ
นางนิตยา สุทธิ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๑๓๙
๑๓๑๔๐
๑๓๑๔๑
๑๓๑๔๒
๑๓๑๔๓
๑๓๑๔๔
๑๓๑๔๕
๑๓๑๔๖
๑๓๑๔๗
๑๓๑๔๘
๑๓๑๔๙
๑๓๑๕๐
๑๓๑๕๑
๑๓๑๕๒
๑๓๑๕๓
๑๓๑๕๔
๑๓๑๕๕
๑๓๑๕๖
๑๓๑๕๗
๑๓๑๕๘
๑๓๑๕๙
๑๓๑๖๐
๑๓๑๖๑
๑๓๑๖๒
๑๓๑๖๓

นางสาวนิตยา สุยะวงค
นางนิตยา สุระพร
นางนิตยา สุวรรณฉวี
นางนิตยา แสงสลวย
นางนิตยา โสดา
นางสาวนิตยา หนูหมาด
นางนิตยา หลงทวีป
นางนิตยา หอมนาน
นางสาวนิตยา อินทสร
นางสาวนิตรา โภคมูลผล
นางสาวนิตวรรณ อวมเชื้อ
นางนิติภาภรณ แอบเพชร
นางนิติยา ทาเวียง
นางนิติยา ลูกสะเดา
นางนิทยา ขาวภา
นางนิทรา อินทกูล
นางสาวนิทัศน นาคง
นางสาวนิธยพิชา บุญเย็น
นางสาวนิธิกานต ทวีอรุณสิทธิ์
นางนิธินันท บุตรสู
นางนิธินันท ลืออุติกุลวงศ
นางนิธินันท วัจนมงคลภัสร
นางนิธินันท แสงเทพ
นางสาวนิธิมา แขชัย
นางนิธิรา สองเมือง

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๑๖๔
๑๓๑๖๕
๑๓๑๖๖
๑๓๑๖๗
๑๓๑๖๘
๑๓๑๖๙
๑๓๑๗๐
๑๓๑๗๑
๑๓๑๗๒
๑๓๑๗๓
๑๓๑๗๔
๑๓๑๗๕
๑๓๑๗๖
๑๓๑๗๗
๑๓๑๗๘
๑๓๑๗๙
๑๓๑๘๐
๑๓๑๘๑
๑๓๑๘๒
๑๓๑๘๓
๑๓๑๘๔
๑๓๑๘๕
๑๓๑๘๖
๑๓๑๘๗
๑๓๑๘๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนิธิวดี เขียวจีน
นางนิธิวดี โนทะยะ
นางสาวนิธิวดี พลนิรันดร
นางนิธิศพร ไตรธรรม
นางสาวนิภัทรพร คําพรหม
นางนิภา ขวัญมวง
นางสาวนิภา ขาวชํานาญ
นางนิภา จันทรฉาย
นางนิภา จินดาพันธ
นางนิภา เชาวนรังค
นางนิภา ธาราโฉม
นางนิภา ปนทรัพย
นางนิภา พิศลืม
นางสาวนิภา มาปะโท
นางนิภา วัฒนะเวชศักดิ์
นางนิภา ศรีเหรา
นางนิภา สมสอน
นางสาวนิภา หอมหวาน
นางนิภา อาลัยรัมย
นางสาวนิภากร ศรีจันดา
นางสาวนิภาณี เสวตวงศ
นางสาวนิภาพร การเพียร
นางนิภาพร คมไสย
นางนิภาพร ครามวงษ
นางนิภาพร เจนชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๑๘๙
๑๓๑๙๐
๑๓๑๙๑
๑๓๑๙๒
๑๓๑๙๓
๑๓๑๙๔
๑๓๑๙๕
๑๓๑๙๖
๑๓๑๙๗
๑๓๑๙๘
๑๓๑๙๙
๑๓๒๐๐
๑๓๒๐๑
๑๓๒๐๒
๑๓๒๐๓
๑๓๒๐๔
๑๓๒๐๕
๑๓๒๐๖
๑๓๒๐๗
๑๓๒๐๘
๑๓๒๐๙
๑๓๒๑๐
๑๓๒๑๑
๑๓๒๑๒
๑๓๒๑๓

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางนิภาพร ดีพรม
นางสาวนิภาพร ทักษิณธานี
นางสาวนิภาพร นครภักดี
นางสาวนิภาพร ในรัมย
นางนิภาพร บานแยม
นางนิภาพร ผาเจริญ
นางสาวนิภาพร พรมมินทร
นางนิภาพร ยินดี
นางสาวนิภาพร วัฒนาอุดมกูล
นางนิภาพร สวัสดิมงคล
นางสาวนิภาพร สายแกว
นางนิภาพร สําราญสม
นางนิภาพร อินทรัตน
นางนิภาพร อินทะสมบัติ
นางนิภาพรรณ มณีเนตร
นางนิภาพันธ พันชน
นางสาวนิภาพันธ ภักดี
นางนิภาพันธุ มัฆพาน
นางสาวนิภาภรณ ทะชุม
นางสาวนิภาภรณ พิมพทอง
นางสาวนิภาภรณ เลิศณรงคฤทธิ์
นางนิภาภรณ สิงหเรือง
นางนิภาภรณ สุวรรณเจริญ
นางสาวนิภาภัทร เกษรมาศ
นาวาตรีหญิง นิภามาศ แกวเลิศ

๑๓๒๑๔
๑๓๒๑๕
๑๓๒๑๖
๑๓๒๑๗
๑๓๒๑๘
๑๓๒๑๙
๑๓๒๒๐
๑๓๒๒๑
๑๓๒๒๒
๑๓๒๒๓
๑๓๒๒๔
๑๓๒๒๕
๑๓๒๒๖
๑๓๒๒๗
๑๓๒๒๘
๑๓๒๒๙
๑๓๒๓๐
๑๓๒๓๑
๑๓๒๓๒
๑๓๒๓๓
๑๓๒๓๔
๑๓๒๓๕
๑๓๒๓๖
๑๓๒๓๗
๑๓๒๓๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนิภารัตน นาคเสนีย
นางนิภารัตน ศุภจิตธนานันท
นางสาวนิภารัตน อินทะปญญา
นางสาวนิภาวรรณ จันทรสม
นางสาวนิภาวรรณ บุญธรรมเจริญ
นางสาวนิภาวรรณ ยามแยม
นางสาวนิภาวรรณ เรืองฤทธิ์
นางนิ่ม เลิศล้ํา
นางนิ่มนวล กอศรี
นางนิ่มนวล กัลยา
นางนิ่มนวล อําภวา
นางนิมมลา สวัสดิ์พันธ
นางสาวนิมมิตา ชางไม
นางสาวนิยดา จอดเกาะ
นางสาวนิยดา จุลสุทธิ
นางสาวนิยตา อนรรฆนันท
นางนิยม บุญมาโค
นางนิยม ประมาณเมือง
นางสาวนิยะดา ลุนทา
นางสาวนิยัสมินทร ดือราแม
นางสาวนิรชา แกวมา
นางสาวนิรชา ขําศิริ
นางสาวนิรชา รัตนมณี
นางนิรชา เหลามานะ
นางนิรดา พิไสย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๒๓๙
๑๓๒๔๐
๑๓๒๔๑
๑๓๒๔๒
๑๓๒๔๓
๑๓๒๔๔
๑๓๒๔๕
๑๓๒๔๖
๑๓๒๔๗
๑๓๒๔๘
๑๓๒๔๙
๑๓๒๕๐
๑๓๒๕๑
๑๓๒๕๒
๑๓๒๕๓
๑๓๒๕๔
๑๓๒๕๕
๑๓๒๕๖
๑๓๒๕๗
๑๓๒๕๘
๑๓๒๕๙
๑๓๒๖๐
๑๓๒๖๑
๑๓๒๖๒
๑๓๒๖๓

นางนิรมน หมอสุข
นางนิรมล กะณะศิริ
นางนิรมล คนบุญ
นางนิรมล คึมยะราช
นางนิรมล จันทฤทธิ์
นางสาวนิรมล เจริญสุข
นางนิรมล ธรรมมียะ
นางนิรมล ธานะวัน
นางสาวนิรมล พิกุลทอง
นางสาวนิรมล ฟกสุวรรณ
นางนิรมล วงษนุม
นางสาวนิรวรรณ มูลวงษ
นางสาวนิรัชพร สุขไพบูลย
นางนิรัชรา เทวเดช
นางสาวนิรัญชรา คงทรัพย
นางสาวนิรันดร พองพลา
นางนิฤมน อุตตะมา
นางนิลเนตร ทับทิมออน
นางนิลรัตน พงษสกุล
นางนิลลักษณ รักษาศรี
นางสาวนิลวรรณ ทองแกว
นางนิลวิลาศ แดนโพธิ์
นางนิลุบล ชวงโชติ
นางสาวนิลุบล บุตรโพธิ์ศรี
นางสาวนิลุบล อุทัยเสรี

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๒๖๔
๑๓๒๖๕
๑๓๒๖๖
๑๓๒๖๗
๑๓๒๖๘
๑๓๒๖๙
๑๓๒๗๐
๑๓๒๗๑
๑๓๒๗๒
๑๓๒๗๓
๑๓๒๗๔
๑๓๒๗๕
๑๓๒๗๖
๑๓๒๗๗
๑๓๒๗๘
๑๓๒๗๙
๑๓๒๘๐
๑๓๒๘๑
๑๓๒๘๒
๑๓๒๘๓
๑๓๒๘๔
๑๓๒๘๕
๑๓๒๘๖
๑๓๒๘๗
๑๓๒๘๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนิโลบล ชนะพะเนา
นางสาวนิวดี ทินวงษ
นางสาวนิวัฒนา ศุภผลา
นางนิวาท โพนศิริ
นางนิวาริน วงคประชา
นางสาวนิศรา รัฐผไท
นางนิศากร เชิญนอก
นางสาวนิศากร ดอนกระสินธุ
นางนิศากร ดีประเสริฐ
นางสาวนิศากร แดงนกขุม
นางสาวนิศากร นาประโคน
นางนิศาชล ดอนจันทรทอง
นางนิศาชล ประจิตร
นางนิศาชล พงศดารา
นางนิศาชล มะลาด
นางนิศาชล สรอยพวงนาค
นางนิศานาถ แกวนุย
นางสาวนิศานาถ ดวงทาวเศษ
นางนิศานาถ รังษีกูล
นางนิศานาถ อยูครบ
นางนิศารักษ เสนาแปลง
นางนิศารัตน กลากสิการ
นางนิศารัตน รัตนมาลี
นางนิศารัตน สมาน
นางนิษากร แกวจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๒๘๙
๑๓๒๙๐
๑๓๒๙๑
๑๓๒๙๒
๑๓๒๙๓
๑๓๒๙๔
๑๓๒๙๕
๑๓๒๙๖
๑๓๒๙๗
๑๓๒๙๘
๑๓๒๙๙
๑๓๓๐๐
๑๓๓๐๑
๑๓๓๐๒
๑๓๓๐๓
๑๓๓๐๔
๑๓๓๐๕
๑๓๓๐๖
๑๓๓๐๗
๑๓๓๐๘
๑๓๓๐๙
๑๓๓๑๐
๑๓๓๑๑
๑๓๓๑๒
๑๓๓๑๓

นางนิสรา วิวัฒนวานิช
นางสาวนิสา แกวบุตร
นางนิสา เรืองชวย
นางสาวนิสา สวางรัตน
นางสาวนิสา แสงทอง
นางสาวนิสา อิงนิ่ม
นางสาวนิสากร โตนุม
นางนิสากร พันธุ
นางสาวนิสากร มวงนาสอน
นางนิสาชล ศรีขาวรส
นางสาวนิสาชล ศรีวนกุล
นางสาวนิสารัตน คงปก
นางสาวนิสารัตน นุชประเสริฐ
นางสาวนิสารัตน รอดปรุง
นางนิสิตา หริกจันทร
นางนิอร เทอดเทียนวงษ
นางนีดา ไชยสลี
นางสาวนีรชา เจริญสุข
นางสาวนีรนาท โยริยะ
นางสาวนีรนารา ศรีวรรณา
นางสาวนีรนุช ฉวีนวล
นางนีรนุช วงศบุปผา
นางนีรนุช หลงสอน
นางสาวนีรวรรณ อิ่มกะดี
นางนุกูล อามาตยเสนา

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๓๑๔
๑๓๓๑๕
๑๓๓๑๖
๑๓๓๑๗
๑๓๓๑๘
๑๓๓๑๙
๑๓๓๒๐
๑๓๓๒๑
๑๓๓๒๒
๑๓๓๒๓
๑๓๓๒๔
๑๓๓๒๕
๑๓๓๒๖
๑๓๓๒๗
๑๓๓๒๘
๑๓๓๒๙
๑๓๓๓๐
๑๓๓๓๑
๑๓๓๓๒
๑๓๓๓๓
๑๓๓๓๔
๑๓๓๓๕
๑๓๓๓๖
๑๓๓๓๗
๑๓๓๓๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนุจรินทร เดชบํารุง
นางนุจรินทร ปาละโชติ
นางสาวนุจรี จินดานิล
นางนุจรี แตงออน
นางสาวนุจรี โพธิ์งาม
นางสาวนุจรี หนูทอง
นางนุจรีพร เหมือนหมาย
นางนุจรีย ตั้งกอบลาภ
นางนุจรีย บูรณศิล
นางสาวนุจรีย ศึกษาชาติ
นางสาวนุจิรินทร ไชยวุฒิ
นางนุจีเรศ แกวใหญ
นางนุช เข็มรัมย
นางสาวนุช มากู
นางนุชจรินทร แสดงจิตร
นางนุชจรินทร หิรัญกุล
นางสาวนุชจรี จานแกว
นางสาวนุชจรี ยกกลิ่น
นางสาวนุชจรี วีรพิพัฒน
นางนุชจรี ศิริบุตร
นางนุชจรี หาบหา
นางสาวนุชจรีย กุยออน
นางนุชจารี รัตนาธรรม
นางสาวนุชจิรา มณีนิล
นางสาวนุชชญา ตั้งเจริญชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๓๓๙
๑๓๓๔๐
๑๓๓๔๑
๑๓๓๔๒
๑๓๓๔๓
๑๓๓๔๔
๑๓๓๔๕
๑๓๓๔๖
๑๓๓๔๗
๑๓๓๔๘
๑๓๓๔๙
๑๓๓๕๐
๑๓๓๕๑
๑๓๓๕๒
๑๓๓๕๓
๑๓๓๕๔
๑๓๓๕๕
๑๓๓๕๖
๑๓๓๕๗
๑๓๓๕๘
๑๓๓๕๙
๑๓๓๖๐
๑๓๓๖๑
๑๓๓๖๒
๑๓๓๖๓

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางนุชณี ศรีรัตนกูล
นางสาวนุชนภัส เกาะหมาก
นางนุชนภา คิดสงา
นางสาวนุชนภา ชนะภัย
นางนุชนภา ทบอาจ
นางสาวนุชนาฎ นุยขาว
นางสาวนุชนาฎ พันหลวง
นางนุชนาฎ เสิกภูเขียว
นางสาวนุชนาฏ เมตตา
นางนุชนาถ คําออน
นางสาวนุชนาถ ไชยแกน
นางนุชนาถ พรหมหากุล
นางสาวนุชนาถ มรุธาวานิช
นางนุชนาถ เลิศสงคราม
นางนุชนารถ ขันตะ
นางนุชนารถ จันทรนุม
นางนุชนารถ ชวยบุญ
นางสาวนุชนารถ เชียงทอง
นางสาวนุชนารถ ดวงทวม
นางนุชนารถ ธนานิตย
นางนุชนารถ แสงแกว
นางนุชมา คลานุรักษ
นางนุชยดา แกวดวง
นางนุชรัตน เยาวรัตน
นางสาวนุชรากรณ มนุษยจันทร

๑๓๓๖๔
๑๓๓๖๕
๑๓๓๖๖
๑๓๓๖๗
๑๓๓๖๘
๑๓๓๖๙
๑๓๓๗๐
๑๓๓๗๑
๑๓๓๗๒
๑๓๓๗๓
๑๓๓๗๔
๑๓๓๗๕
๑๓๓๗๖
๑๓๓๗๗
๑๓๓๗๘
๑๓๓๗๙
๑๓๓๘๐
๑๓๓๘๑
๑๓๓๘๒
๑๓๓๘๓
๑๓๓๘๔
๑๓๓๘๕
๑๓๓๘๖
๑๓๓๘๗
๑๓๓๘๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนุชราภรณ แพงสุข
นางสาวนุชรินทร ไกรเทพ
นางสาวนุชรินทร ตุลานนท
นางนุชรินทร ทองดี
นางสาวนุชรี แชมเล็ก
นางสาวนุชรี เนียมรัตน
นางนุชรี เพ็ชรคลาย
นางสาวนุชรี วงคสวัสดิ์
นางนุชรีพร ปญญาวงค
นางนุชลักขณ สุขประเสริฐ
นางนุชวดี ดานขุนจัน
นางนุชวรา สมฤทธิ์
นางนุชสรา ทาวนอก
นางสาวนุชสรา ยอภูเขาสูง
นางนุชสุดา ละมัยกุล
นางนุดารัตน ชัยประเสริฐ
นางนุตประวีณ เหมือนพะวงศ
นางนุรักษ ประดับกรณ
นางสาวนุรีรัตน ศรีวงษกลาง
นางสาวนุวีร สําราญราษฎร
นางสาวนุศรา ถึงสุข
นางสาวนุษบา สุขญาณกิจ
นางสาวนุสรา คงยาง
นางนุสรา คําแพง
นางนุสรา ไชยชนะใหญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๓๘๙
๑๓๓๙๐
๑๓๓๙๑
๑๓๓๙๒
๑๓๓๙๓
๑๓๓๙๔
๑๓๓๙๕
๑๓๓๙๖
๑๓๓๙๗
๑๓๓๙๘
๑๓๓๙๙
๑๓๔๐๐
๑๓๔๐๑
๑๓๔๐๒
๑๓๔๐๓
๑๓๔๐๔
๑๓๔๐๕
๑๓๔๐๖
๑๓๔๐๗
๑๓๔๐๘
๑๓๔๐๙
๑๓๔๑๐
๑๓๔๑๑
๑๓๔๑๒
๑๓๔๑๓

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนุสรา นอยนา
นางนุสรา เพ็งพล
นางสาวนุสราภรณ เกิดคง
นางนุสลัน อาบูเละ
นางนูรอาทิตา ดาหมาด
นางนูรัยหนา หรีมโตะสัน
นางสาวนูรัศมา เจะอูมา
นางนูริมัส มุกาวี
นางสาวนูรีซัน มะเก
นางนูรียดา นาคสงา
นางนูรุลชารีฟะห อะหฮาหมัด
นางนูลิตา อุนทริจันทร
นางนูไอมา เจะสนิ
นางเนตนภา ออนพินา
นางเนตยา ลี้สมบูรณวงศ
นางสาวเนตรชนก กันธะวงศ
นางสาวเนตรชนก กิตติธงชัยกุล
นางเนตรชนก ชูเกื้อ
นางสาวเนตรชนก ดําลอง
นางสาวเนตรชนก ทองเชื้อ
นางสาวเนตรชนก บัวหนุน
นางสาวเนตรชนก ยอดแกว
นางสาวเนตรชนก วังสระ
นางเนตรดาว อินทรอักษร
นางเนตรนภา คงหอม

๑๓๔๑๔
๑๓๔๑๕
๑๓๔๑๖
๑๓๔๑๗
๑๓๔๑๘
๑๓๔๑๙
๑๓๔๒๐
๑๓๔๒๑
๑๓๔๒๒
๑๓๔๒๓
๑๓๔๒๔
๑๓๔๒๕
๑๓๔๒๖
๑๓๔๒๗
๑๓๔๒๘
๑๓๔๒๙
๑๓๔๓๐
๑๓๔๓๑
๑๓๔๓๒
๑๓๔๓๓
๑๓๔๓๔
๑๓๔๓๕
๑๓๔๓๖
๑๓๔๓๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเนตรนภา ทรงดาวเรือง
นางสาวเนตรนภา ทองเกลี้ยง
นางเนตรนภา ทอนฮามแกว
นางเนตรนภา นาคทอง
นางสาวเนตรนภา มนตรีมุข
นางสาวเนตรนภา
ศรีพัฒนะพิพัฒน
นางเนตรนภา ศรีสุนาครัว
นางเนตรนภา สังขจันทร
นางเนตรนภา สาปตุ
นางเนตรนภา หงษสายพิน
นางสาวเนตรนภิศ ศรีวิริยไชย
นางเนตรนรินทร วรรณจรรยา
นางเนตรนุช นามวงศ
นางสาวเนตรวิไล โชติรัตน
นางเนรัญชรา ทองเจิม
นางสาวเนวรัตน พรหมหาญ
นางเนอรรี มามะ
นางเนาวรัตน กระจายศรี
นางสาวเนาวรัตน คล้ําศรี
นางสาวเนาวรัตน ไชยสายัณห
นางสาวเนาวรัตน ทาประสาร
นางเนาวรัตน บุญยืน
นางเนาวรัตน ปราศราคิน
นางเนาวรัตน พรมเกตุ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๔๓๘
๑๓๔๓๙
๑๓๔๔๐
๑๓๔๔๑
๑๓๔๔๒
๑๓๔๔๓
๑๓๔๔๔
๑๓๔๔๕
๑๓๔๔๖
๑๓๔๔๗
๑๓๔๔๘
๑๓๔๔๙
๑๓๔๕๐
๑๓๔๕๑
๑๓๔๕๒
๑๓๔๕๓
๑๓๔๕๔
๑๓๔๕๕
๑๓๔๕๖
๑๓๔๕๗
๑๓๔๕๘
๑๓๔๕๙
๑๓๔๖๐
๑๓๔๖๑
๑๓๔๖๒

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเนาวรัตน แยมนิ่มนวล
นางเนาวรัตน สุขก่ํา
นางสาวเนาวรัตน เสาธงใหญ
นางเนาวรัตน อินจันทร
นางเนาวลักษณ ภูงาม
นางสาวเนาวลักษณ มุงดําเนินกิจ
นางสาวเนืองนิตย จันทรดอน
นางเนื้อทิพย นรวรา
นางเนื้อทิพย ยมเสถียร
นางสาวแนงนอย ไทยเจริญ
นางโนรี คําวิชิต
นางโนรี พุดลา
นางสาวโนรี หนูอินทร
นางโนลีนา ซูยี
นางบงกช มีประลาน
นางบงกช ยงคพลจุลศร
นางบงกชมาศ นันติ
นางสาวบงกชรัตน มวงใหญ
นางสาวบรรจง กาลจักร
นางบรรจง เคนศิลา
นางสาวบรรจง เชยชัยภูมิ
นางบรรจง ธนูสา
นางบรรจบ ทศพร
นางสาวบรรเจียด กิตติธรรมโม
นางบรรณศรินทร คอแกว

๑๓๔๖๓
๑๓๔๖๔
๑๓๔๖๕
๑๓๔๖๖
๑๓๔๖๗
๑๓๔๖๘
๑๓๔๖๙
๑๓๔๗๐
๑๓๔๗๑
๑๓๔๗๒
๑๓๔๗๓
๑๓๔๗๔
๑๓๔๗๕
๑๓๔๗๖
๑๓๔๗๗
๑๓๔๗๘
๑๓๔๗๙
๑๓๔๘๐
๑๓๔๘๑
๑๓๔๘๒
๑๓๔๘๓
๑๓๔๘๔
๑๓๔๘๕
๑๓๔๘๖
๑๓๔๘๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวบริบูรณ สิงหนาค
นางบวรลักษณ เกตุนวล
นางบังอร กลาหาญ
นางสาวบังอร กานสรรไชย
นางบังอร ขันธุแสง
นางสาวบังอร ครองคุม
นางสาวบังอร คลอยตาม
นางบังอร คําชัยวงค
นางบังอร จินดามณี
นางบังอร ดวงทอง
นางบังอร ไตรทิพย
นางบังอร ไตรสุริยานนท
นางบังอร นามบุญลือ
นางบังอร นาหอม
นางบังอร บุญชอบ
นางสาวบังอร พงษประพันธ
นางบังอร พารุง
นางบังอร เพียซาย
นางสาวบังอร โพธิ์กะตน
นางสาวบังอร ยินดีชาติ
นางบังอร วิชัย
นางบังอร สังขคงเมือง
นางบังอร สายสวาท
นางบังอร สุขกุล
นางบังอร โสภา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๔๘๘
๑๓๔๘๙
๑๓๔๙๐
๑๓๔๙๑
๑๓๔๙๒
๑๓๔๙๓
๑๓๔๙๔
๑๓๔๙๕
๑๓๔๙๖
๑๓๔๙๗
๑๓๔๙๘
๑๓๔๙๙
๑๓๕๐๐
๑๓๕๐๑
๑๓๕๐๒
๑๓๕๐๓
๑๓๕๐๔
๑๓๕๐๕
๑๓๕๐๖
๑๓๕๐๗
๑๓๕๐๘
๑๓๕๐๙
๑๓๕๑๐
๑๓๕๑๑

นางสาวบังอร อินทรามี
นางสาวบังอร เอี้ยงมี
นางสาวบังอรรัตน ยุบลพันธุ
นางสาวบังเอิญ ปาลวัฒน
นางบังเอิญ เอี่ยมสอาด
นางบัณฑวรรณ ยอดแกว
นางสาวบัณฑิตา ไชยวังราช
นางบัณฑิตา วงคงาม
นางบัวเงิน กาละพันธ
นางบัวจันทร แซตั้ง
นางบัวซอน บาสเซ็ตต
นางสาวบัวณพรัตน
พรบัญญัฐสําราญ
นางบัวทอง นนทศิริ
นางบัวรื่น ยางสุด
นางสาวบัวเรียน บํารุงหมู
นางบัวเรือน สิงหร
นางสาวบัววัน ชัยชนะ
นางบัวสอน แกวพวง
นางบานเย็น ทองกรณ
นางสาวบานเย็น นุชมาก
นางบานเย็น เนตรเสนา
นางบานเย็น ยาวิไชย
นางบานเย็น วังสิงห
นางบานเรือง รมเกษ

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๕๑๒
๑๓๕๑๓
๑๓๕๑๔
๑๓๕๑๕
๑๓๕๑๖
๑๓๕๑๗
๑๓๕๑๘
๑๓๕๑๙
๑๓๕๒๐
๑๓๕๒๑
๑๓๕๒๒
๑๓๕๒๓
๑๓๕๒๔
๑๓๕๒๕
๑๓๕๒๖
๑๓๕๒๗
๑๓๕๒๘
๑๓๕๒๙
๑๓๕๓๐
๑๓๕๓๑
๑๓๕๓๒
๑๓๕๓๓
๑๓๕๓๔
๑๓๕๓๕
๑๓๕๓๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางบารมี พิศนอก
นางบําเพ็ญ นนทคําวงค
นางบําเพ็ญ บุตรวิเศษ
นางบําเพ็ญ สุขชุม
นางสาวบําเพ็ญ อุตะปะละ
นางสาวบํารุงรัตน พรมวิหาร
นางบิลเลียด ลําใย
นางสาวบุญเกื้อ อูพลอย
นางสาวบุญงาม เล็กเจริญ
นางสาวบุญจง ศรีสวัสดิ์
นางสาวบุญเจือ สุทธิสาร
นางบุญฉลอง ศรีภักดี
นางสาวบุญญดา เมงอําพัน
นางสาวบุญญา ฆารพวง
นางบุญญา นาถมทอง
นางสาวบุญญาพร บุญมาดี
นางบุญญาพร วันศิริรุงเรือง
นางบุญญาภรณ เพิ่มทรัพย
นางบุญฑริกา แสงสุวรรณ
นางสาวบุญฑวรรณ สุขศรีนวล
นางบุญณยาพร บุญยัง
นางสาวบุญดี ชะเอม
นางบุญตา ถาวรมงคล
นางสาวบุญตา สุทธิวงษ
นางบุญติกา สุภาผล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๕๓๗
๑๓๕๓๘
๑๓๕๓๙
๑๓๕๔๐
๑๓๕๔๑
๑๓๕๔๒
๑๓๕๔๓
๑๓๕๔๔
๑๓๕๔๕
๑๓๕๔๖
๑๓๕๔๗
๑๓๕๔๘
๑๓๕๔๙
๑๓๕๕๐
๑๓๕๕๑
๑๓๕๕๒
๑๓๕๕๓
๑๓๕๕๔
๑๓๕๕๕
๑๓๕๕๖
๑๓๕๕๗
๑๓๕๕๘
๑๓๕๕๙
๑๓๕๖๐
๑๓๕๖๑

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวบุญเตือน แกวกระจาง
นางบุญถม ศรีแกว
นางบุญถี สอนเจริญทรัพย
นางบุญทวี สุจริตจันทร
นางสาวบุญทิวา เนื้อออน
นางสาวบุญแทน ศิริกุล
นางบุญธิดา รัตนมาศ
นางบุญธิดา สุวรรณชัย
นางบุญนาค พุฒสุข
นางบุญนํา ทองเหลือ
นางบุญปน มาสุข
นางบุญเพ็ง ภูธรฤทธิ์
นางบุญมี เพิ่มบุญ
นางสาวบุญยวีย กองแกว
นางสาวบุญยานุช กันแกว
นางสาวบุญยานุช คลื่นแกว
นางบุญยืน รัตนผล
นางบุญเยี่ยม นาทองไชย
นางบุญรัตน ตกคาง
นางสาวบุญรัตน ทีรวม
นางบุญรัตน เพชรชลมาศวงศ
นางบุญรัตน วิชาศรี
นางบุญรัตน ใหมโมง
นางบุญเรือง รอดหนู
นางบุญเรือน กาญจนไชย

๑๓๕๖๒
๑๓๕๖๓
๑๓๕๖๔
๑๓๕๖๕
๑๓๕๖๖
๑๓๕๖๗
๑๓๕๖๘
๑๓๕๖๙
๑๓๕๗๐
๑๓๕๗๑
๑๓๕๗๒
๑๓๕๗๓
๑๓๕๗๔
๑๓๕๗๕
๑๓๕๗๖
๑๓๕๗๗
๑๓๕๗๘
๑๓๕๗๙
๑๓๕๘๐
๑๓๕๘๑
๑๓๕๘๒
๑๓๕๘๓
๑๓๕๘๔
๑๓๕๘๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวบุญเรือน ตวนชะเอม
นางบุญลาภ จุลพรรณ
นางสาวบุญลาภ เซงฮั้ว
นางบุญเลิศ ภูษาแกว
นางบุญศิรา นวลศรี
นางบุญสง เกรัมย
นางสาวบุญสง ถนอมสิทธิ์
นางบุญสง ทองปนท
นางบุญสนอง รักเกตุ
นางบุญสม ถุงทรัพย
นางบุญสม ศรีทาแก
นางบุญสิตา คํามา
นางบุญสิตา มาจรัญ
นางสาวบุญสูง ตัณฑวณิช
นางบุญเสริม กันมั่ง
นางสาวบุญเสริม เหลาชัย
นางบุญหยัน หลายศิริกุล
นางบุญออม คงมี
นางบุญโฮม อมรเลิศเรืองศรี
นางบุณฑริกา เกื้อกูลสงฆ
นางสาวบุณฑริกา รัตนะ
นางบุณณดา ผงผาน
นางบุณณดา แพงโท
นางสาวบุณณภัสสร
ทบดานธนพัฒน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๕๘๖
๑๓๕๘๗
๑๓๕๘๘
๑๓๕๘๙
๑๓๕๙๐
๑๓๕๙๑
๑๓๕๙๒
๑๓๕๙๓
๑๓๕๙๔
๑๓๕๙๕
๑๓๕๙๖
๑๓๕๙๗
๑๓๕๙๘
๑๓๕๙๙
๑๓๖๐๐
๑๓๖๐๑
๑๓๖๐๒
๑๓๖๐๓
๑๓๖๐๔
๑๓๖๐๕
๑๓๖๐๖
๑๓๖๐๗
๑๓๖๐๘
๑๓๖๐๙
๑๓๖๑๐

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวบุณยนัดดา บุณยานันต
นางบุณยนุช ปริเตนัง
นางบุณยรัตน ชินายศ
นางบุณยวีร ชนะสิทธิ์
นางสาวบุณยานุช คลื่นแกว
นางสาวบุณยานุช เสารเรือน
นางบุณยาพร คําวงศปน
นางสาวบุณิกา ศิลปนครฤทธิ์
นางบุตรชรี ปรีดาศักดิ์
นางบุตรศรี ทองบํารุง
นางบุบผวรรณ เข็มนาค
นางบุบผา จันทรมิต
นางสาวบุบผา ธราธรพิพัฒน
นางบุบผา เมืองชาง
นางบุบผา ศรีนคร
นางบุปผา ขัดแกว
นางบุปผา เถาวศิริ
นางบุปผา นามจริง
นางสาวบุปผา วาทิปประพันธ
นางสาวบุปผารัตน แกวทาแค
นางบุผา ดีสม
นางสาวบุรัสกร เขจรภาพ
นางสาวบุรัสกาญ สุวรรณ
นางสาวบุรารัตน แซตั๋น
นางสาวบุรินทร สีหามาตร

๑๓๖๑๑
๑๓๖๑๒
๑๓๖๑๓
๑๓๖๑๔
๑๓๖๑๕
๑๓๖๑๖
๑๓๖๑๗
๑๓๖๑๘
๑๓๖๑๙
๑๓๖๒๐
๑๓๖๒๑
๑๓๖๒๒
๑๓๖๒๓
๑๓๖๒๔
๑๓๖๒๕
๑๓๖๒๖
๑๓๖๒๗
๑๓๖๒๘
๑๓๖๒๙
๑๓๖๓๐
๑๓๖๓๑
๑๓๖๓๒
๑๓๖๓๓
๑๓๖๓๔
๑๓๖๓๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวบุรีรักษ เฉลยผล
นางบุศกล จินตนา
นางบุศรา บุตรโคตร
นางบุศรา วรรณมณีโรจน
นางสาวบุศรา ศรีดาคุณ
นางสาวบุศราภรณ บุญวงศแกว
นางบุศราวดี ใจสวาง
นางสาวบุศริน พูลสวัสดิ์
นางบุศรินทร คุมกล่ํา
นางสาวบุศรินทร จันทรประเสริฐ
นางสาวบุศรินทร ไหวดี
นางบุษกร จั่นปาน
นางสาวบุษกร ดวงเพ็ชร
นางบุษกร ดีนอย
นางบุษกร นาคคลาย
นางสาวบุษกร ปทุมไกยะ
นางบุษกร เพชรผองแผว
นางบุษกร เศียรเขียว
นางสาวบุษกร อยูชา
นางบุษญากร ตากิ่มนอก
นางสาวบุษบง คงศิริ
นางสาวบุษบง คุช
นางบุษบง รมไทร
นางบุษบา คงศรีเจริญ
นางสาวบุษบา คนยงค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๖๓๖
๑๓๖๓๗
๑๓๖๓๘
๑๓๖๓๙
๑๓๖๔๐
๑๓๖๔๑
๑๓๖๔๒
๑๓๖๔๓
๑๓๖๔๔
๑๓๖๔๕
๑๓๖๔๖
๑๓๖๔๗
๑๓๖๔๘
๑๓๖๔๙
๑๓๖๕๐
๑๓๖๕๑
๑๓๖๕๒
๑๓๖๕๓
๑๓๖๕๔
๑๓๖๕๕
๑๓๖๕๖
๑๓๖๕๗
๑๓๖๕๘
๑๓๖๕๙
๑๓๖๖๐

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางบุษบา เจริญภักดี
นางบุษบา ตุมพวง
นางบุษบา บํารุงศิลป
นางบุษบา แปนสุวรรณ
นางสาวบุษบา พรหมเสนา
นางบุษบา แลสันกลาง
นางบุษบา แวหะมะ
นางบุษบา ศรีสมภาร
นางบุษบา ศรีสุดตา
นางบุษบาพร โคแพร
นางสาวบุษยพรรณ แสงไชยพัฒน
นางบุษยมาศ กูชัยภูมิ
นางบุษยมาศ นาครัตน
นางสาวบุษยรัตน บัวดวง
นางสาวบุษยา ดวงอรุณ
นางสาวบุษยา นิลเพ็ชร
นางสาวบุษยา ผิวบาง
นางบุษยารัตน รัตนมณี
นางสาวบุษรา จันทพัฒน
นางบุษรา ธีระชีพ
นางบุษรา เพชรไชยา
นางบุษรา สามัญเขตกิจ
นางสาวบุษรา แสงมณี
นางสาวบุษราคัม รัตนา
นางบุษราคัม วงคจันทรสุข

๑๓๖๖๑
๑๓๖๖๒
๑๓๖๖๓
๑๓๖๖๔
๑๓๖๖๕
๑๓๖๖๖
๑๓๖๖๗
๑๓๖๖๘
๑๓๖๖๙
๑๓๖๗๐
๑๓๖๗๑
๑๓๖๗๒
๑๓๖๗๓
๑๓๖๗๔
๑๓๖๗๕
๑๓๖๗๖
๑๓๖๗๗
๑๓๖๗๘
๑๓๖๗๙
๑๓๖๘๐
๑๓๖๘๑
๑๓๖๘๒
๑๓๖๘๓
๑๓๖๘๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวบุษราพร ศิริวรรณ
นางบุษราพร อารมณ
นางสาวบุษรินทร หนังสือ
นางสาวบุหลงรัตน จรกัณหา
นางบูรพาภิรมย ทองสรรค
นางสาวเบญจธนันท
เรืองศักดิ์ธนาภณ
นางสาวเบญจพร ชินายศ
นางเบญจพร ธรรมศร
นางสาวเบญจพร วรรณเอก
นางสาวเบญจพร แสงเทียน
นางสาวเบ็ญจพร ธาราภูมิ
นางสาวเบ็ญจมาตร วิเศษลา
นางสาวเบญจมาพร อินทผลา
นางสาวเบญจมาภรณ โชชัย
นางเบญจมาภรณ บุญพุทธรักษ
นางเบญจมาภรณ วงคธิดา
นางเบญจมาภรณ วรรณโกษิตย
นางเบ็ญจมาภรณ อยูดีรัมย
นางสาวเบญจมาศ คําเบา
นางเบญจมาศ ทองใบ
นางสาวเบญจมาศ เที่ยงธรรม
นางเบญจมาศ บุญรักษ
นางสาวเบญจมาศ มาตเหลือง
นางสาวเบญจมาศ วรรณสิงห

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๖๘๕
๑๓๖๘๖
๑๓๖๘๗
๑๓๖๘๘
๑๓๖๘๙
๑๓๖๙๐
๑๓๖๙๑
๑๓๖๙๒
๑๓๖๙๓
๑๓๖๙๔
๑๓๖๙๕
๑๓๖๙๖
๑๓๖๙๗
๑๓๖๙๘
๑๓๖๙๙
๑๓๗๐๐
๑๓๗๐๑
๑๓๗๐๒
๑๓๗๐๓
๑๓๗๐๔
๑๓๗๐๕
๑๓๗๐๖
๑๓๗๐๗
๑๓๗๐๘
๑๓๗๐๙

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเบญจมาศ สังขเพ็ชร
นางเบญจมาศ สิบทัศน
นางสาวเบญจมาศ สุขสวัสดิ์
นางสาวเบญจมาศ แสงใส
นางสาวเบญจมาศ หาญกิจรุง
นางสาวเบญจรัตน ฐิติวร
นางสาวเบญจรัตน พรมยะ
นางเบญจรัตน พูลสุข
นางเบญจลักษณ วันดี
นางสาวเบญจวรณ สังขวงษ
นางเบญจวรรณ เกลี้ยงลํายอง
นางเบญจวรรณ ขวัญคีรี
นางสาวเบญจวรรณ คงอรุณ
นางสาวเบญจวรรณ ดุลยพันธ
นางสาวเบญจวรรณ ทองกอง
นางเบญจวรรณ บัวอินทร
นางสาวเบญจวรรณ บุญคูณ
นางสาวเบญจวรรณ บุญเอี่ยม
นางสาวเบญจวรรณ ผึ้งมวง
นางเบญจวรรณ เพ็งไพบูลย
นางสาวเบญจวรรณ เมธาวิกุล
นางเบญจวรรณ วิศวเวช
นางเบญจวรรณ ศรสวัสดิ์
นางเบญจวรรณ ศักดิ์ประเสริฐ
นางสาวเบญจวรรณ ศูนยคุม

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

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเบญจวรรณ สกุลกวีพร
นางเบญจวรรณ อินทรกลอย
นางสาวเบ็ญจวรรณ ชินพัฒน
นางสาวเบ็ญจวรรณ พรมบุตร
นางเบญจา จันทรเกษม
นางสาวเบญจา อินทกูล
นางสาวเบญชญา อยูศิริ
นางสาวเบญญา ทองเที่ยง
นางสาวเบญญาณิช กิจเตง
นางเบญญาดา สละชั่ว
นางเบญญาดา อัฐนาค
นางเบญญาพร นวมทอง
นางสาวเบญญาพัชร บั้งเงิน
นางเบญญาภา คําสิงนอก
นางเบญญาภา เจริญรัตน
นางสาวเบญญาภา เจริญสุข
นางเบญญาภา มีชวย
นางสาวเบญญาภา สายแวว
นางสาวเบญญาภา สุขมหาสวัสดิ์
นางสาวปกเกศ คณะธรรม
นางสาวปกฐมล หนูมาก
นางสาวปฏิญญา โคตรชมภู
นางปฏิญญา ทองประสาน
นางปฏิญญา ปกขาจัง
นางปฏิภรณ ถาคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๗๓๕
๑๓๗๓๖
๑๓๗๓๗
๑๓๗๓๘
๑๓๗๓๙
๑๓๗๔๐
๑๓๗๔๑
๑๓๗๔๒
๑๓๗๔๓
๑๓๗๔๔
๑๓๗๔๕
๑๓๗๔๖
๑๓๗๔๗
๑๓๗๔๘
๑๓๗๔๙
๑๓๗๕๐
๑๓๗๕๑
๑๓๗๕๒
๑๓๗๕๓
๑๓๗๕๔
๑๓๗๕๕
๑๓๗๕๖
๑๓๗๕๗
๑๓๗๕๘
๑๓๗๕๙

นางสาวปฐมา เดือนฉาย
นางสาวปฐมาภรณ จันทรแจม
นางสาวปฐมาภรณ เจริญพืช
นางปณตพร กัลวงษ
นางปณัชชภัค หุนงาม
นางสาวปณัชฎา สิทธิ์สูงเนิน
นางสาวปณัสพรท อาจอุดร
นางสาวปณัสยา อาษา
นางปณาลี เผาพันธุ
นางสาวปณิชา จันทาเหลือง
นางสาวปณิชา ชูเชิดปานรังษี
นางสาวปณิชา ทองอุดมสิริ
นางปณิชา สีหาวัฒน
นางสาวปณิชาณัฏฐ คงวิจิตร
นางปณิชาพัชร ปนทอง
นางปณิฎฐา อินทรสังข
นางปณิดา พรมชัย
นางสาวปณิตา เกษศิลป
นางสาวปณิตา คูณทาการ
นางสาวปณิตา ชวยวงค
นางปณิตา ชินะจิตร
นางปณิตา นิลทัพ
นางปณิตา ประเสริฐสันเทียะ
นางปณิตา ปนทอง
นางสาวปณิตา อินตะ

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๗๖๐
๑๓๗๖๑
๑๓๗๖๒
๑๓๗๖๓
๑๓๗๖๔
๑๓๗๖๕
๑๓๗๖๖
๑๓๗๖๗
๑๓๗๖๘
๑๓๗๖๙
๑๓๗๗๐
๑๓๗๗๑
๑๓๗๗๒
๑๓๗๗๓
๑๓๗๗๔
๑๓๗๗๕
๑๓๗๗๖
๑๓๗๗๗
๑๓๗๗๘
๑๓๗๗๙
๑๓๗๘๐
๑๓๗๘๑
๑๓๗๘๒
๑๓๗๘๓
๑๓๗๘๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปณิตาภร ทาแดง
นางปณิตาภร พลาสิน
นางปณิธาร บุญใบ
นางสาวปณิศฬา ตาคําดี
นางปณิสรา เจริญทอง
นางสาวปณิสา ทองแผน
นางสาวปทิตตา คงทรัพย
นางปทิตตา พัชรวลัย
นางปทิตตา ศรีลาแสง
นางปทิตตา หารอาษา
นางปทุมเกษร ปนเต
นางสาวปทุมพร จายหนองบัว
นางปทุมพร สมประสงค
นางปทุมรัตน ขาทิพยพาที
นางปทุมวดี จันทรแฉลม
นางสาวปทุมวัน สุวรรณ
นางสาวปนัดดา กิตติวรารัตน
นางสาวปนัดดา แกวเชือกหนัง
นางปนัดดา จันทรเทพ
นางสาวปนัดดา จันทะเวช
นางปนัดดา ชมภูวิเศษ
นางปนัดดา ชัยทอง
นางปนัดดา ซุนพุม
นางสาวปนัดดา ญาณกิจ
นาวาตรีหญิง ปนัดดา ตะเภาพงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๗๘๕
๑๓๗๘๖
๑๓๗๘๗
๑๓๗๘๘
๑๓๗๘๙
๑๓๗๙๐
๑๓๗๙๑
๑๓๗๙๒
๑๓๗๙๓
๑๓๗๙๔
๑๓๗๙๕
๑๓๗๙๖
๑๓๗๙๗
๑๓๗๙๘
๑๓๗๙๙
๑๓๘๐๐
๑๓๘๐๑
๑๓๘๐๒
๑๓๘๐๓
๑๓๘๐๔
๑๓๘๐๕
๑๓๘๐๖
๑๓๘๐๗
๑๓๘๐๘
๑๓๘๐๙

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปนัดดา ปลัดกอง
นางสาวปนัดดา พงษสําราญ
นางปนัดดา มวงเขียว
นางสาวปนัดดา รุจิรธนนิธิ
นางสาวปนัดดา ศรีแจม
นางปนัดดา ศรีวารี
นางปนัดดา สุขกลัด
นางสาวปนัดดา เหมืองทอง
นางสาวปนัสดา มากะนัตย
นางปนัสยา วรรณสุทธิ์
นางปพิชญา จันทรบาง
นางสาวปพิชญา หอมคง
นางสาวปภัคคพร ลดามณีกรนิตย
นางสาวปภัสธนันท แคลวไพรี
นางสาวปภัสรา จันทน
นางสาวปภัสวรรณ หวันลา
นางปภัสสร เชื้อศิริถาวร
นางปภา วงษใสย
นางสาวปภากร อัยจักร
นางปภากรณ ศรีทัน
นางสาวปภาณัท ทองประสม
นางปภาณิน ขาวลวน
นางสาวปภาณิน ทูลเกียรติวัฒนา
นางปภาดา คําแสนโต
นางสาวปภาดา ปนนอย

๑๓๘๑๐
๑๓๘๑๑
๑๓๘๑๒
๑๓๘๑๓
๑๓๘๑๔
๑๓๘๑๕
๑๓๘๑๖
๑๓๘๑๗
๑๓๘๑๘
๑๓๘๑๙
๑๓๘๒๐
๑๓๘๒๑
๑๓๘๒๒
๑๓๘๒๓
๑๓๘๒๔
๑๓๘๒๕
๑๓๘๒๖
๑๓๘๒๗
๑๓๘๒๘
๑๓๘๒๙
๑๓๘๓๐
๑๓๘๓๑
๑๓๘๓๒
๑๓๘๓๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปภาดา โภคสุทธิ์
นางสาวปภาดา แสนสอน
นางสาวปภานวิน ศิริรวง
นางสาวปภาภัทร ณัฐภาสธนาธร
นางสาวปภาวรินท ยศทะแสน
นางสาวปภาวรินทร คุมคง
นางปภาวรินทร จูงาม
นางสาวปภาวรินทร ยศทะแสน
นางปภาวี ตอมแกว
นางปรนินทร ทรชวย
นางปรมฤดี นาคพานิช
นางสาวปรมาพร ศรีจันทรออน
นางปรวรรณ ไตรวาท
นางสาวปรวรรณ ทาสาคร
นางสาวปรวรรณ ธรรมวาโร
นางสาวปรวิศา แกนดี
นางปรวีร รอยแสนศึก
นางประกาพันธ สุธรรมแปง
พันจาอากาศโทหญิง ประกาย
ทับศรี
นางสาวประกายแกว ธิวะโต
นางสาวประกายทิพย ราหูรักษ
นางประกายทิพย ลัทธปรีชา
นางสาวประกายมาส อยูเกษม
นางประคบ ศรีคงแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๘๓๔
๑๓๘๓๕
๑๓๘๓๖
๑๓๘๓๗
๑๓๘๓๘
๑๓๘๓๙
๑๓๘๔๐
๑๓๘๔๑
๑๓๘๔๒
๑๓๘๔๓
๑๓๘๔๔
๑๓๘๔๕
๑๓๘๔๖
๑๓๘๔๗
๑๓๘๔๘
๑๓๘๔๙
๑๓๘๕๐
๑๓๘๕๑
๑๓๘๕๒
๑๓๘๕๓
๑๓๘๕๔
๑๓๘๕๕
๑๓๘๕๖
๑๓๘๕๗
๑๓๘๕๘

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางประคอง เก็บนาค
นางประคอง เกษสุพรรณ
นางสาวประคอง วิชัยศร
นางประคิ่น ไชยรุตม
นางสาวประจงจิต อุปจันโท
นางสาวประจงจิตย ขันตี
นางสาวประจวบ อุปนุช
นางสาวประชิต บัวลําพอง
นางประชุม ใจจันทึก
นางสาวประดับ แดงนํา
นางประดับพร คลายรักษ คงแกว
นางสาวประดับศรี ศรีนายางค
นางประดิษฐ นนทเหลาพล
นางสาวประดิษฐ พันเงิน
นางประดิษฐ ไชยทะ
นางประทัย ชาวกลา
นางสาวประทีป จันทิปะ
นางสาวประทีป ทวีศรี
นางประทีป ยอดแกว
นางประทีป ราชประสิทธิ์
นางประทุม ไชยแกว
นางประทุม วันทนาพิทักษ
นางสาวประทุม ศรีวิทักษ
นางประทุม สุขแดงพรหม
นางสาวประทุม สุวรรณรัตน

๑๓๘๕๙
๑๓๘๖๐
๑๓๘๖๑
๑๓๘๖๒
๑๓๘๖๓
๑๓๘๖๔
๑๓๘๖๕
๑๓๘๖๖
๑๓๘๖๗
๑๓๘๖๘
๑๓๘๖๙
๑๓๘๗๐
๑๓๘๗๑
๑๓๘๗๒
๑๓๘๗๓
๑๓๘๗๔
๑๓๘๗๕
๑๓๘๗๖
๑๓๘๗๗
๑๓๘๗๘
๑๓๘๗๙
๑๓๘๘๐
๑๓๘๘๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

นางประทุมทิพย ดวงเจริญ
นางสาวประทุมทิพย ตันเจริญ
นางประทุมเทียน คําดี
นางสาวประทุมภรณ ชนะชัย
นางประทุมวัน เข็มพล
นางสาวประทุมวัน คงชู
นางประเทือง ตาเปย
นางสาวประเทือง เพ็ชรพล
นางประเทือง สุขเอมโอษฐ
นางประนอม เกตุนอย
นางประนอม แกวปราง
นางประนอม งิ้วโสม
นางประนอม จันทรเชียงมา
นางประนอม จิตตะ
นางประนอม เจริญศรีเศรษฐ
นางประนอม ธิจันทร
นางประนอม เปยมแสง
นางสาวประนอม พลเกตุ
นางสาวประนอม รั่งสันเทียะ
นางประนอม วังคําฟู
นางสาวประนอม ศุภสุข
นางสาวประนอม สิงพึงราพ
สิบตํารวจตรีหญิง ประนอม
สุทธิดาจันทร
๑๓๘๘๒ นางประนอม อินทรเพ็ชร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๘๘๓
๑๓๘๘๔
๑๓๘๘๕
๑๓๘๘๖
๑๓๘๘๗
๑๓๘๘๘
๑๓๘๘๙
๑๓๘๙๐
๑๓๘๙๑
๑๓๘๙๒
๑๓๘๙๓
๑๓๘๙๔
๑๓๘๙๕
๑๓๘๙๖
๑๓๘๙๗
๑๓๘๙๘
๑๓๘๙๙
๑๓๙๐๐
๑๓๙๐๑
๑๓๙๐๒
๑๓๙๐๓
๑๓๙๐๔
๑๓๙๐๕
๑๓๙๐๖
๑๓๙๐๗

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวประพัฒสอน ศรีสันต
นางประพาฬรัตน ภิญโญ
นางประพิมพพร บุญธรรม
นางประพิศ วัชรินทร
นางประพิศ อินทะศรี
นางประไพ เงินแจง
นางประไพ จันทรหอม
นางประไพ ทุมดี
นางประไพ นพเกา
นางประไพ พูลทะจิตร
นางประไพ โพธิ์ศรี
นางประไพ หริ่งระรี่
นางประไพ อนุรักษ
นางสาวประไพพร กลอมไสยาสน
นางประไพพรรณ ปาหมี
นางประไพพรรณ เสนะคุณ
นางประไพพักตร คุมวงศ
นางสาวประไพพิศ เคาวฤก
นางประไพพิศ เติมจิตร
นางประไพพิศ บุญชิต
นางประไพรศรี วันทาสุข
นางประไพรัตน นิ่มดวง
นางประไพรัตน สังขจันทร
นางประไพศรี เชื้อชาติ
นางประไพศรี ถั่วตุน

๑๓๙๐๘
๑๓๙๐๙
๑๓๙๑๐
๑๓๙๑๑
๑๓๙๑๒
๑๓๙๑๓
๑๓๙๑๔
๑๓๙๑๕
๑๓๙๑๖
๑๓๙๑๗
๑๓๙๑๘
๑๓๙๑๙
๑๓๙๒๐
๑๓๙๒๑
๑๓๙๒๒
๑๓๙๒๓
๑๓๙๒๔
๑๓๙๒๕
๑๓๙๒๖
๑๓๙๒๗
๑๓๙๒๘
๑๓๙๒๙
๑๓๙๓๐
๑๓๙๓๑
๑๓๙๓๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางประไพศรี ศิริทรัพย
นางประไพศรี เศวตธรรม
นางประไพศรี สุทธินวล
นางประไพศรี หนูขาว
นางประภัทสรณ รุงดี
นางสาวประภัสสร กอนสันทัด
นางสาวประภัสสร กากแกว
นางประภัสสร คุณพรม
นางประภัสสร จํานงคบุตร
นางประภัสสร ณ นคร
นางประภัสสร ดวงสินธ
นางประภัสสร ตรัยศิลานันท
นางประภัสสร สันดิษฐ
นางสาวประภัสสร แสนนาเรียง
นางสาวประภัสสร อยูสุข
นางประภัสสรป จิตธรรมวงศา
นางประภา แกวลาย
นางสาวประภา สําเนียงเสนาะ
นางประภากมล สารยศ
นางสาวประภากร คายหนองสวง
นางสาวประภาดา พันธุมาลัย
นางประภาพร จันทะวงษ
นางสาวประภาพร เจตบุตร
นางสาวประภาพร ชุมพล
นางประภาพร เชาวชางเหล็ก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๙๓๓
๑๓๙๓๔
๑๓๙๓๕
๑๓๙๓๖
๑๓๙๓๗
๑๓๙๓๘
๑๓๙๓๙
๑๓๙๔๐
๑๓๙๔๑
๑๓๙๔๒
๑๓๙๔๓
๑๓๙๔๔
๑๓๙๔๕
๑๓๙๔๖
๑๓๙๔๗
๑๓๙๔๘
๑๓๙๔๙
๑๓๙๕๐
๑๓๙๕๑
๑๓๙๕๒
๑๓๙๕๓
๑๓๙๕๔
๑๓๙๕๕
๑๓๙๕๖
๑๓๙๕๗

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวประภาพร ทองดี
นางประภาพร ธัมมะทัตตะโยธิน
นางสาวประภาพร บุญยอด
นางประภาพร บุณยโพธิ
นางสาวประภาพร พลไชย
นางสาวประภาพร มากเสม
นางสาวประภาพร เรือนใจมั่น
นางสาวประภาพร วดีศิริศักดิ์
นางประภาพร วิชะนา
นางประภาพร สงวนศักดิ์
นางประภาพร สัพโส
นางสาวประภาพร อินทรแสง
นางประภาพร เอียดดํา
นางประภาพรรณ จันทรวิเศษ
นางประภาพรรณ เดชชาญชัย
นางสาวประภาพรรณ พลเยี่ยม
นางสาวประภาพรรณ พัดคุม
นางประภาพรรณ พิลาจันทร
นางประภาพรรณ โพธิ์มีศิริ
นางสาวประภาพรรณ ไพรอนันต
นางสาวประภาพรรณ มากพันธุ
นางประภาพรรณ วงษปน
นางสาวประภาภรณ กลารอด
นางประภาภรณ โนนมวง
นางสาวประภาภรณ บุญสงเสริม

๑๓๙๕๘
๑๓๙๕๙
๑๓๙๖๐
๑๓๙๖๑
๑๓๙๖๒
๑๓๙๖๓
๑๓๙๖๔
๑๓๙๖๕
๑๓๙๖๖
๑๓๙๖๗
๑๓๙๖๘
๑๓๙๖๙
๑๓๙๗๐
๑๓๙๗๑
๑๓๙๗๒
๑๓๙๗๓
๑๓๙๗๔
๑๓๙๗๕
๑๓๙๗๖
๑๓๙๗๗
๑๓๙๗๘
๑๓๙๗๙
๑๓๙๘๐
๑๓๙๘๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวประภาภรณ พุทธพงษ
นางประภาภรณ ราชเพียแกว
นางประภาภรณ วิมลพันธ
นางประภาภรณ ศรีทิน
นางสาวประภาภรณ สมงาม
นางประภาภรณ สินเจริญ
นางประภาภรณ เหมะธุลิน
นางประภาลักษณ ตระกูลเสนาธง
นางประภาวรรณ ทองรัศมี
นางสาวประภาวัลย ชูชาติ
นางสาวประภาศรี จันทรานนท
นางสาวประภาศรี ถิ่นหนองจิก
นางสาวประภาสิริ ลบยิ้ม
นางประภาสิริ วาทมธุรส
นางสาวประมณฑรัชย
ภูพงษพานิช
นางสาวประมวญ อุทรักษ
นางประมวล ขอไชย
นางประมวล เดชภูมี
นางประโมก เจริญคุณ
นางประยงค สุขสมกรณ
นางสาวประยงค เสนาคํา
นางสาวประยูร คําพุม
นางประยูร จงหมื่นไวย
นางประยูร ชื่นอุรา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๙๘๒
๑๓๙๘๓
๑๓๙๘๔
๑๓๙๘๕
๑๓๙๘๖
๑๓๙๘๗
๑๓๙๘๘
๑๓๙๘๙
๑๓๙๙๐
๑๓๙๙๑
๑๓๙๙๒
๑๓๙๙๓
๑๓๙๙๔
๑๓๙๙๕
๑๓๙๙๖
๑๓๙๙๗
๑๓๙๙๘
๑๓๙๙๙
๑๔๐๐๐
๑๔๐๐๑
๑๔๐๐๒
๑๔๐๐๓
๑๔๐๐๔
๑๔๐๐๕
๑๔๐๐๖

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางประริญาบพิธ มะหะหมัด
นางสาวประโลมจิต ทิพยศรี
นางสาวประวิง สุขเมือง
นางสาวประวีณณุช อิทธิกุลเสฎฐ
นางประสงค พรมขุนทด
นางสาวประสาน แสงชัย
นางประเสริฐ แกวกลาง
นางสาวประเสริฐศรี เทพประสิทธิ์
นางประหยัด เสนีทัย
นางปรัชญา ชมภูพวง
นางสาวปรัชญาพร สุวรรณเพ็ง
นางปรัชญาภรณ มังกร
นางสาวปรัชญาภรณ รักษาชนม
นางปรัชรีญา สิทธิไชย
นางสาวปรัศนี เกษสร
นางปรัศนี แกวสุกเรือง
นางสาวปรัศนีย คชโคตร
นางสาวปรัศนีย สุวรรณจักร
นางสาวปรางคทอง ดีสวาสดิ์
นางปรางควไล ขอชูกลาง
นางปรางทิพย เวียนขุนทด
นางปรางทิพย หมาดดาเระ
นางปราชญศิลป ศักดิ์ดาวรรณ
นางปราญชลี ดาวเรือง
นางปราณคนิสร คงธนะวานิช

๑๔๐๐๗
๑๔๐๐๘
๑๔๐๐๙
๑๔๐๑๐
๑๔๐๑๑
๑๔๐๑๒
๑๔๐๑๓
๑๔๐๑๔
๑๔๐๑๕
๑๔๐๑๖
๑๔๐๑๗
๑๔๐๑๘
๑๔๐๑๙
๑๔๐๒๐
๑๔๐๒๑
๑๔๐๒๒
๑๔๐๒๓
๑๔๐๒๔
๑๔๐๒๕
๑๔๐๒๖
๑๔๐๒๗
๑๔๐๒๘
๑๔๐๒๙
๑๔๐๓๐
๑๔๐๓๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปราณปรียา โพธิเลิศ
นางสาวปราณรี ศรีสมุทร
นางสาวปราณิสา วงษนิกร
นางปราณี ขําโขนงงาม
นางสาวปราณี เขตลิขิตวรกุล
นางปราณี เข็มทอง
นางปราณี คําภิระ
นางสาวปราณี คําอินทร
นางปราณี จันทรเกิน
นางปราณี จั่นสิว
นางปราณี เจริญฉาย
นางปราณี ชัยศรี
นางสาวปราณี ชาญธัญกรรม
นางสาวปราณี ชูเหมือน
นางสาวปราณี เชยหอม
นางปราณี ไชยสาร
นางปราณี ทองทับ
นางปราณี ทองนุม
นางปราณี ทองสุก
นางสาวปราณี ทิพยราพันธ
นางสาวปราณี นนทชนะ
นางสาวปราณี ปลอดเทพ
นางปราณี เปรมนิธิวัฒน
นางปราณี เปรมศรี
นางปราณี พัวพานิช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๐๓๒
๑๔๐๓๓
๑๔๐๓๔
๑๔๐๓๕
๑๔๐๓๖
๑๔๐๓๗
๑๔๐๓๘
๑๔๐๓๙
๑๔๐๔๐
๑๔๐๔๑
๑๔๐๔๒
๑๔๐๔๓
๑๔๐๔๔
๑๔๐๔๕
๑๔๐๔๖
๑๔๐๔๗
๑๔๐๔๘
๑๔๐๔๙
๑๔๐๕๐
๑๔๐๕๑
๑๔๐๕๒
๑๔๐๕๓
๑๔๐๕๔
๑๔๐๕๕
๑๔๐๕๖

นางสาวปราณี ภักดียุทธ
นางสาวปราณี ภาคํา
นางปราณี มาเอียด
นางสาวปราณี ยอดจันทร
นางปราณี ยอดราช
นางสาวปราณี ยายืน
นางปราณี รวีธนภัทร
นางปราณี รามัญอุดม
นางปราณี รุจีกุลรัตน
นางปราณี ละครหาญ
นางปราณี วรรณประเสริฐ
นางปราณี วังไฉล
นางปราณี ศรสง
นางสาวปราณี ศรีจุมพล
นางปราณี ศิรรัตนชัย
นางสาวปราณี ศิริผล
นางปราณี สังขนอย
นางปราณี สิเนรุราช
นางปราณี สุขทอง
นางปราณี สุขพรม
นางปราณี สุจริต
นางสาวปราณี หมิแหม
นางสาวปราณีต จัทรคง
นางปราณีต ชุมทวี
นางปราณีต ทองหาว

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๐๕๗
๑๔๐๕๘
๑๔๐๕๙
๑๔๐๖๐
๑๔๐๖๑
๑๔๐๖๒
๑๔๐๖๓
๑๔๐๖๔
๑๔๐๖๕
๑๔๐๖๖
๑๔๐๖๗
๑๔๐๖๘
๑๔๐๖๙
๑๔๐๗๐
๑๔๐๗๑
๑๔๐๗๒
๑๔๐๗๓
๑๔๐๗๔
๑๔๐๗๕
๑๔๐๗๖
๑๔๐๗๗
๑๔๐๗๘
๑๔๐๗๙
๑๔๐๘๐
๑๔๐๘๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปราณีต พฤกษาชีพ
นางปราถติพร อุดโท
นางปราถนา ชูขาว
นางสาวปรานต เย็นเพชร
นางสาวปรานอม คนอยู
นางสาวปรานอม แวดลอม
นางสาวปรานี จีนสุขแสง
นางปรานี ปลัดสงคราม
นางปรารถนา เกษตรเวทิน
นางปรารถนา ขันทอง
นางปรารถนา เพชรานันท
นางสาวปรารถนา มั่งคั่ง
นางสาวปริชญา พิชัย
นางปริชญา มิ่งเชื้อ
นางสาวปริชาต อุนบุญเรือง
นางสาวปริชาติ นวลถวิล
นางปริชาติ หิมารัตน
นางปริญชญา เหมสนิท
นางสาวปริญญา พงษสุชล
นางปริญญา อินจับ
นางสาวปริญญาภณ ทับบัญมี
นางปริญญาภรณ ฝกหัด
นางสาวปริญา พันธสุภา
นางสาวปริญากร ยองคํา
นางสาวปริณดา พิทักษธานินทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๐๘๒
๑๔๐๘๓
๑๔๐๘๔
๑๔๐๘๕
๑๔๐๘๖
๑๔๐๘๗
๑๔๐๘๘
๑๔๐๘๙
๑๔๐๙๐
๑๔๐๙๑
๑๔๐๙๒
๑๔๐๙๓
๑๔๐๙๔
๑๔๐๙๕
๑๔๐๙๖
๑๔๐๙๗
๑๔๐๙๘
๑๔๐๙๙
๑๔๑๐๐
๑๔๑๐๑
๑๔๑๐๒
๑๔๑๐๓
๑๔๑๐๔
๑๔๑๐๕

นางสาวปรินดา โนมะยา
นางปรินทรยารัตน ศีลพันธุ
นางปริปญญา เอียดแกว
นางสาวปริมภรณ ศรีวงษรักษ
นางปริยกร สุทธิสงา
นางปริยากร โชติพินทุ
นางปริยากร เรืองฉาย
นางสาวปริยากร
ศรีโสภาเจริญรัตน
นางปริยานุช พงษเกษมพรกุล
นางปริยานุช อภัยโรจน
นางปริยานุช อุดมชัยวุฒิ
นางสาวปริยาภรณ เองฉวน
นางปริศนา เตรียมมหาเกษม
นางสาวปริศนา ธาติ
นางสาวปริศนา หมูทอง
นางปริศนา วิลัยโรจน
นางสาวปริศนา สายสกล
นางปริศนา แสนคํา
นางสาวปริศนา อนันต
นางสาวปริษา ธนนินชนนท
นางสาวปรีชญภัทร เลงระบํา
นางปรีชยา ปริยะสิทธิ์
นางปรีญา ศรีบุญแกว
นางสาวปรีดา เขียวชัย

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๑๐๖
๑๔๑๐๗
๑๔๑๐๘
๑๔๑๐๙
๑๔๑๑๐
๑๔๑๑๑
๑๔๑๑๒
๑๔๑๑๓
๑๔๑๑๔
๑๔๑๑๕
๑๔๑๑๖
๑๔๑๑๗
๑๔๑๑๘
๑๔๑๑๙
๑๔๑๒๐
๑๔๑๒๑
๑๔๑๒๒
๑๔๑๒๓
๑๔๑๒๔
๑๔๑๒๕
๑๔๑๒๖
๑๔๑๒๗
๑๔๑๒๘
๑๔๑๒๙
๑๔๑๓๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปรีดา จันทรคงหอม
นางปรีดา จันทรบัวคง
นางสาวปรีดา ดวงสีนวล
นางปรีดา เพชรอาวุธ
นางปรีดา มานะสุวรรณ
นางปรีดา รัตนเกษร
นางปรีดา เลิศจินตนากิจ
นางสาวปรีดา และสุม
นางปรีดา วันเกื้อ
นางสาวปรีดา ศรีโยม
นางปรีดาพร จินากวน
นางปรีดาภรณ นครสุวรรณ
นางปรีดาวรรณ รักษแกว
นางปรีดาวรรณ แสงสอาด
นางปรียพร จิตรแจง
นางปรียภัทร พลเดช
นางสาวปรียวาจ บัวพุด
นางสาวปรียะนุช ทานเจือ
นางสาวปรียา กุมรีจิตร
นางปรียา ชูแกวรวง
นางปรียา ศรีบุญแกว
นางสาวปรียาการย อดุลยวิทย
นางปรียานันท ผลพล
นางปรียาพัศ สรรสุพรรณ
นางปรียาภรณ กอนสิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๑๓๑
๑๔๑๓๒
๑๔๑๓๓
๑๔๑๓๔
๑๔๑๓๕
๑๔๑๓๖
๑๔๑๓๗
๑๔๑๓๘
๑๔๑๓๙
๑๔๑๔๐
๑๔๑๔๑
๑๔๑๔๒
๑๔๑๔๓
๑๔๑๔๔
๑๔๑๔๕
๑๔๑๔๖
๑๔๑๔๗
๑๔๑๔๘
๑๔๑๔๙
๑๔๑๕๐
๑๔๑๕๑
๑๔๑๕๒
๑๔๑๕๓
๑๔๑๕๔
๑๔๑๕๕

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางปรียาภรณ ศรีเจริญ
นางสาวปรียาภัทร จินดายก
นางสาวปรียาภัสสร จันภิรมย
นางสาวปรียาภา ณ รังษี
นางปรียาภา ผันทางาม
นางปรียาภา พัดวิลัย
นางสาวปรียารัฐ บุญรักษ
นางสาวปรียารัตน จางผล
นางปรียาลักษณ พินธุรักษ
นางสาวปรียาวดี สิริพฤกษสกุล
นางปรียาวรรณ คําเพราะ
นางปรียาวัลย ชัยสิทธิ์
นางปฤญาฑร ฝนพรม
นางสาวปลิดา โรจนเมธา
นางปลื้มจิตร เบญจศรี
นางปวริศา กาวิ
นางปวริศา โพธิเลิศ
นางสาวปวริสา แซลิ่ม
นางสาวปวันทรัตน เกตุวงศ
นางปวันรัตน มั่นศรี
นางปวันรัตน ศรีเมือง
นางสาวปวิชญา ใจมาตุน
นางสาวปวิชญา มารอดศิริ
นางสาวปวิตรา เพชรวิเศษ
นางปวีณณุช นาคโต

๑๔๑๕๖
๑๔๑๕๗
๑๔๑๕๘
๑๔๑๕๙
๑๔๑๖๐
๑๔๑๖๑
๑๔๑๖๒
๑๔๑๖๓
๑๔๑๖๔
๑๔๑๖๕
๑๔๑๖๖
๑๔๑๖๗
๑๔๑๖๘
๑๔๑๖๙
๑๔๑๗๐
๑๔๑๗๑
๑๔๑๗๒
๑๔๑๗๓
๑๔๑๗๔
๑๔๑๗๕
๑๔๑๗๖
๑๔๑๗๗
๑๔๑๗๘
๑๔๑๗๙
๑๔๑๘๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปวีณธิดา ไตรบุญ
นางปวีณา คูควร
นางสาวปวีณา จินาตุน
นางสาวปวีณา ใจกระเสน
นางสาวปวีณา ฉัตรรัตนกุลชัย
นางสาวปวีณา ตันปติ
นางสาวปวีณา แตงนารา
นางสาวปวีณา แตงสี
นางสาวปวีณา ธีระปราบภัย
นางสาวปวีณา นพรัตน
นางสาวปวีณา ปราบภัย
นางปวีณา แสนแกว
นางสาวปวีณา อินทรติยะ
นางสาวปวีณา อุดมกัน
นางปสุตา ขยอมดอก
นางปสุตา ตราชู
นางปสุตา มณีรัตน
นางปอมเพชร มณีประวัติ
นางปะจินดา อุยกระโทก
นางปะราลี เล็กสาคร
นางปญจภรณ ตันทนิส
นางปญจมน ชุมคช
นางปญจมาพร คงสมมาตร
นางสาวปญจมาลย สมศรี
นางปญจรัศมิ์ กาจารี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๑๘๑
๑๔๑๘๒
๑๔๑๘๓
๑๔๑๘๔
๑๔๑๘๕
๑๔๑๘๖
๑๔๑๘๗
๑๔๑๘๘
๑๔๑๘๙
๑๔๑๙๐
๑๔๑๙๑
๑๔๑๙๒
๑๔๑๙๓
๑๔๑๙๔
๑๔๑๙๕
๑๔๑๙๖
๑๔๑๙๗
๑๔๑๙๘
๑๔๑๙๙
๑๔๒๐๐
๑๔๒๐๑
๑๔๒๐๒
๑๔๒๐๓
๑๔๒๐๔

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปญจศิลป เสนีย
นางปญจา บุญทัย
นางปญจา ปาเส
นางปญจาพาน ปญญาภูมิสถิตย
นางปญจาภรณ ตันทนิส
นางสาวปญจารีย ยานงูเหลือม
นางปญชญา หนองใหญ
นางปญชลิกา ฉิมพาลี
นางปญญญาภา แกวกัญหา
นางปญญพัชร ศรีสุข
นางสาวปญญรักษ บุตรศิริ
นางสาวปญญาภรณ
สันติวิริยาภรณ
นางปญญารัตน แยมอรุณ
นางสาวปญลักษณ แกวแฝก
นางสาวปญลิตา สุนทรโชติ
นางสาวปฐม ตรีนุสนธิ์
นางปฐมาวรรณ ฟองโหย
นางสาวปณจทรัพย สวัสดิวงศ
นางสาวปณฑชนิต จารุเอนก
นางสาวปณฑาวีร เนินทราย
นางปณฑิตตา รูปสม
นางปณฑิตา เกสรศุกร
นางสาวปณนิตา นกเทศ
นางสาวปณรัตน คงสุด

๑๔๒๐๕
๑๔๒๐๖
๑๔๒๐๗
๑๔๒๐๘
๑๔๒๐๙
๑๔๒๑๐
๑๔๒๑๑
๑๔๒๑๒
๑๔๒๑๓
๑๔๒๑๔
๑๔๒๑๕
๑๔๒๑๖
๑๔๒๑๗
๑๔๒๑๘
๑๔๒๑๙
๑๔๒๒๐
๑๔๒๒๑
๑๔๒๒๒
๑๔๒๒๓
๑๔๒๒๔
๑๔๒๒๕
๑๔๒๒๖
๑๔๒๒๗
๑๔๒๒๘
๑๔๒๒๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปณริษา ภักดิ์กระโทก
นางสาวปตติมา เพิงใหญ
นางสาวปทมกร เจียรติ้ว
นางปทมนันท บุราณเดช
นางสาวปทมพร กุณวงศ
นางสาวปทมพร ไชยกุล
นางสาวปทมวัลย สุทัศน
นางปทมา กําลังเสือ
นางสาวปทมา เกตุถาวร
นางปทมา แกวนวม
นางสาวปทมา คลายชู
นางสาวปทมา ชุมชื่น
นางปทมา ตุยไชย
นางปทมา น้ําแกว
นางปทมา นิลยอย
นางสาวปทมา พนารักษ
นางสาวปทมา ยะสะโร
นางปทมา ริ้วอินทร
นางปทมา เริงชัยภูมิ
นางปทมา เรืองอุดมโชคชัย
นางปทมา สมประสงค
นางปทมา สิทธิสังข
นางสาวปทมากร คชเสนา
นางสาวปทมาพร ไชยวรรณ
นางสาวปทมารัตน หนูทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๒๓๐
๑๔๒๓๑
๑๔๒๓๒
๑๔๒๓๓
๑๔๒๓๔
๑๔๒๓๕
๑๔๒๓๖
๑๔๒๓๗
๑๔๒๓๘
๑๔๒๓๙
๑๔๒๔๐
๑๔๒๔๑
๑๔๒๔๒
๑๔๒๔๓
๑๔๒๔๔
๑๔๒๔๕
๑๔๒๔๖
๑๔๒๔๗
๑๔๒๔๘
๑๔๒๔๙
๑๔๒๕๐
๑๔๒๕๑
๑๔๒๕๒
๑๔๒๕๓
๑๔๒๕๔

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปนสุธา ยอยนวล
นางปาจรีย ศรีโพธิ์ชาง
นางปาจรีย สุขแกว
นางปาณรดา อัตโตหิ
นางสาวปาณรลิตาภัทร มะโนนุกูล
นางสาวปาณษา ยาสมุทร
นางปาณิดา ฐิติพันธสุภัคธร
นางปาณิดา พรรคมาตย
นางสาวปาณิตา ปานมน
นางสาวปาณิภา สินสิริคุณากร
นางปาณิศา จันทรหมื่นไวย
นางสาวปาณิศา พุมวันเพ็ญ
นางสาวปาณิศา เสฎฐคณา
นางสาวปาณิสรา คชนนท
นางปาณิสรา จันทรเทศ
นางสาวปาณิสรา ไชยเจริญ
นางสาวปาณิสรา วงษสุนทร
นางสาวปาณิสรา วรพงศธร
นางสาวปาณิสรา ศรีอุทา
นางสาวปาณิสรา ศิริประเสริฐ
นางสาวปาณิสรา สมีแจง
นางสาวปาณิสรา อาภาพันธ
นางสาวปาณิสรา อิทธิพัทวรโชติ
นางปานจรี สกุลเวช
นางปานจันทร กุลสุวรรณ

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

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปานจันทร กูเมือง
นางสาวปานจิต บุญเลิศ
นางปานใจชนก ราชวงษ
นางปานทอง ฉลองธรรม
นางสาวปานทิพย แตงเย็น
นางสาวปานทิพย ประทุมเมศร
นางสาวปานรดา พลเยี่ยม
นางปานรดา หวางสิงห
นางสาวปานฤทัย เลิศไตรภพ
นางสาวปานหทัย วังทะพันธ
นางปารณีย สงศรี
นางสาวปารดา เรืองแกว
นางปารมี เพงสวัสดิ์
นางปารยรวี เรืองชวย
นางปาริฉัตร บุญไพโรจน
นางสาวปาริฉัตร ศาลางาม
นางสาวปาริชาด เกตุเหมือน
นางสาวปาริชาต กิตติศิลปสาร
นางสาวปาริชาต ชินวรรณโณ
นางสาวปาริชาต เที่ยงทุกข
นางสาวปาริชาต นัยจิตร
นางสาวปาริชาต วงษถวิล
นางปาริชาต สุขกรณ
นางปาริชาติ ตันสุธิกุล
นางปาริชาติ ทองคําเจริญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๒๘๐
๑๔๒๘๑
๑๔๒๘๒
๑๔๒๘๓
๑๔๒๘๔
๑๔๒๘๕
๑๔๒๘๖
๑๔๒๘๗
๑๔๒๘๘
๑๔๒๘๙
๑๔๒๙๐
๑๔๒๙๑
๑๔๒๙๒
๑๔๒๙๓
๑๔๒๙๔
๑๔๒๙๕
๑๔๒๙๖
๑๔๒๙๗
๑๔๒๙๘
๑๔๒๙๙
๑๔๓๐๐
๑๔๓๐๑
๑๔๓๐๒
๑๔๓๐๓
๑๔๓๐๔

นางปาริชาติ ทุพแหมง
นางสาวปาริชาติ ธงเค็ง
นางสาวปาริชาติ นิลกําแหง
นางปาริชาติ เพชรสุวรรณ
นางสาวปาริชาติ ภคกุล
นางปาริชาติ มงคลคลี
นางปาริชาติ โยธี
นางสาวปาริชาติ ราชบุญเรือง
นางปาริชาติ วิศาล
นางสาวปาริชาติ วิฬาสถิตย
นางปาริชาติ วุฒิมานพ
นางปาริชาติ ศิริคํานอย
นางปาริชาติ แสนใจวุฒิ
นางปาริชาติ แสนทวีสุข
นางปาริชาติ หงษคํา
นางสาวปาริชาติ หนุนยศ
นางสาวปาริณดา มาปะ
นางปาริยา หานาวี
นางปาริศา พิมพสวัสดิ์
นางปาริษา อารยตอพงศ
นางปารีณา โพธิ์ศรี
นางสาวปารีณา วงศเสนา
นางปาลภัสสร ภูสากล
นางปาลวี ลาสอน
นางปาลิกา ชื่นฤทัย

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓๐๕
๑๔๓๐๖
๑๔๓๐๗
๑๔๓๐๘
๑๔๓๐๙
๑๔๓๑๐
๑๔๓๑๑
๑๔๓๑๒
๑๔๓๑๓
๑๔๓๑๔
๑๔๓๑๕
๑๔๓๑๖
๑๔๓๑๗
๑๔๓๑๘
๑๔๓๑๙
๑๔๓๒๐
๑๔๓๒๑
๑๔๓๒๒
๑๔๓๒๓
๑๔๓๒๔
๑๔๓๒๕
๑๔๓๒๖
๑๔๓๒๗
๑๔๓๒๘
๑๔๓๒๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปาลิกา ยวดยิ่ง
นางปาลิณีย ชัยพิริยดํารงค
นางปาลิณีย บูรณะพรรณรัตน
นางสาวปาลิดา ชูหลอง
นางสาวปาลิดา ตั้งจิตต
นางปาลิดา พิมพา
นางปาลิดา ยอดวงศ
นางสาวปาลิดา ยางงาม
นางสาวปาลิดา รัศมี
นางปาลิดา สมบุญเรือง
นางปาลิดา สายทอง
นางสาวปาลิตา บินรินทร
นางสาวปาลินี บุญสง
นางปาลีรัฐ ทับวัฒน
นางปาลีรัตน ขวัญเมือง
นางสาวปญญ รูปเหมาะ
นางสาวปติจรรยา แกวบัวภา
นางสาวปติพร อาธิเวช
นางปติยา ศิริพร
นางสาวปนจันทร เนตรสุวรรณ
นางสาวปนชาภัทร เรืองฤทธิ์
นางสาวปนปนัทธ โทธรรม
นางปนเพชร ทิมหงิม
นางปนเพชร เทพสมบัติ
นางสาวปนมณี ชาญชนะวิวัฒน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๓๓๐
๑๔๓๓๑
๑๔๓๓๒
๑๔๓๓๓
๑๔๓๓๔
๑๔๓๓๕
๑๔๓๓๖
๑๔๓๓๗
๑๔๓๓๘
๑๔๓๓๙
๑๔๓๔๐
๑๔๓๔๑
๑๔๓๔๒
๑๔๓๔๓
๑๔๓๔๔
๑๔๓๔๕
๑๔๓๔๖
๑๔๓๔๗
๑๔๓๔๘
๑๔๓๔๙
๑๔๓๕๐
๑๔๓๕๑
๑๔๓๕๒
๑๔๓๕๓
๑๔๓๕๔

นางปนมนัส แสนมนตรี
นางสาวปนอนงค กาละทอน
นางปนอนงค ชุมละออ
นางปมตวัลย พรหมเสนา
นางปยฉัตร เกษตรรัตนชัย
นางปยฉัตร เกษรบัว
นางสาวปยฉัตร บัวรอด
นางสาวปยฉัตร เพียงสุวรรณ
นางสาวปยณัฐ จารุรัตนชัย
นางปยดา เต็งแยม
นางสาวปยดา นาคครุฑ
นางสาวปยธิดา คงหินตั้ง
นางสาวปยธิดา ชมภูแกว
นางปยธิดา ชาญศึก
นางปยนันท มั่งนุย
นางปยนันท ราชธานี
นางปยนันท สมจิตต
นางปยนันท อังกุรัตน
นางปยนัยน นวลวัฒน
นางปยนาถ เกิดกุล
นางปยนาถ บุญมีมา
นางปยนาถ ราชแปน
นางสาวปยนุช ไชยภักดี
นางสาวปยนุช ไตรทอง
นางสาวปยนุช ปอแกว

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓๕๕
๑๔๓๕๖
๑๔๓๕๗
๑๔๓๕๘
๑๔๓๕๙
๑๔๓๖๐
๑๔๓๖๑
๑๔๓๖๒
๑๔๓๖๓
๑๔๓๖๔
๑๔๓๖๕
๑๔๓๖๖
๑๔๓๖๗
๑๔๓๖๘
๑๔๓๖๙
๑๔๓๗๐
๑๔๓๗๑
๑๔๓๗๒
๑๔๓๗๓
๑๔๓๗๔
๑๔๓๗๕
๑๔๓๗๖
๑๔๓๗๗
๑๔๓๗๘
๑๔๓๗๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปยนุช ลาภมาก
นางสาวปยนุช สุวรรณโชติ
นางสาวปยนุช หุนศาสน
นางสาวปยนุช อาจหาญ
นางสาวปยพร กันทะวงศ
นางสาวปยพร บุญรักษ
นางปยพร ปนตะรังษี
นางปยพร รัตนะรัต
นางปยพร วีระกะลัส
นางปยพัชร นิยมจิตร
นางปยภรณ ไชยภักดี
นางสาวปยภรณ พรมสุภาพ
นางสาวปยภัทร เจริญสุข
นางสาวปยภัทร ทวนทอง
นางปยมณฑ สันถมิตร
นางปยมาภรณ เฉลิมแสน
นางสาวปยมาศ ใจยา
นางสาวปยมาศ ทับทิม
นางสาวปยมาศ แสนเสนา
นางปยรัช เจริญศิลป
นางปยรัตน เดนบุรณะ
นางสาวปยรัตน ปริธนาพร
นางสาวปยรัตน มีอิ่ม
นางสาวปยรัตน วีระพันธ
นางปยรัตน สัตยนาโค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๓๘๐
๑๔๓๘๑
๑๔๓๘๒
๑๔๓๘๓
๑๔๓๘๔
๑๔๓๘๕
๑๔๓๘๖
๑๔๓๘๗
๑๔๓๘๘
๑๔๓๘๙
๑๔๓๙๐
๑๔๓๙๑
๑๔๓๙๒
๑๔๓๙๓
๑๔๓๙๔
๑๔๓๙๕
๑๔๓๙๖
๑๔๓๙๗
๑๔๓๙๘
๑๔๓๙๙
๑๔๔๐๐
๑๔๔๐๑
๑๔๔๐๒
๑๔๔๐๓
๑๔๔๐๔

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางปยวรรณ เหรียญทอง
นางสาวปยวรรณ เกิดแกน
นางปยวรรณ พันธสี
นางสาวปยวรรณ มณีกาญจน
นางปยวรรณ ศรีสุวรรณ
นางปยวรรณ สรอยบุดดา
นางสาวปยวรรณ แสงจันทร
นางปยวรรณ เอี่ยมจันทร
นางสาวปยะกมล สามสาลี
นางปยะกร สังสะนา
นางปยะกุล พันธพานิชย
นางปยะฉัตร รัตนชัย
นางสาวปยะฉัตร ศรีนอย
นางสาวปยะฉัตร แสงศรี
นางปยะดา โทพล
นางปยะดา บอเตย
นางปยะดา วงษรอง
นางปยะดา สายพรหม
นางปยะดา อริยวงศ
นางปยะตา จิตตะนัง
นางปยะนันต เกษม
นางสาวปยะนันท โคตะวินนท
นางสาวปยะนันท ออนคง
นางสาวปยะนาต กวินวงศไพบูลย
นางสาวปยะนารถ บัวผาย

๑๔๔๐๕
๑๔๔๐๖
๑๔๔๐๗
๑๔๔๐๘
๑๔๔๐๙
๑๔๔๑๐
๑๔๔๑๑
๑๔๔๑๒
๑๔๔๑๓
๑๔๔๑๔
๑๔๔๑๕
๑๔๔๑๖
๑๔๔๑๗
๑๔๔๑๘
๑๔๔๑๙
๑๔๔๒๐
๑๔๔๒๑
๑๔๔๒๒
๑๔๔๒๓
๑๔๔๒๔
๑๔๔๒๕
๑๔๔๒๖
๑๔๔๒๗
๑๔๔๒๘
๑๔๔๒๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปยะนารถ พิทักษอรรณพ
นางปยะนุช แกวมาก
นางปยะนุช จินตนา
นางสาวปยะนุช ชุมปรีชา
นางสาวปยะนุช ธนูสา
นางปยะนุช ปญจพรรค
นางปยะนุช เมนเผือก
นางปยะนุช สุทธิสน
นางสาวปยะนุช อุทัยวัฒน
นางสาวปยะพร กนิษฐพยาฆร
นางปยะพร แกวทอง
นางปยะพร ธเนศถาวรกุล
นางปยะพร ธรรมมาลัย
นางสาวปยะพร ไมตรีจิตต
นางปยะพัชร จุลกระเศียร
นางสาวปยะพัชร ศรีชนะ
นางปยะมาศ นอยก่ํา
นางปยะมาศ ปะรักกมานนท
นางสาวปยะมาศ โพธิพฤกษ
นางปยะมาศ เลิศจามีกร
นางปยะรัตน รัตนธน
นางปยะรัตน อินทะสุข
นางสาวปยะวรรณ หอมเกษร
นางสาวปยะวรรณ กองแกว
นางปยะอนงค นิศาวัฒนานันท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๔๓๐
๑๔๔๓๑
๑๔๔๓๒
๑๔๔๓๓
๑๔๔๓๔
๑๔๔๓๕
๑๔๔๓๖
๑๔๔๓๗
๑๔๔๓๘
๑๔๔๓๙
๑๔๔๔๐
๑๔๔๔๑
๑๔๔๔๒
๑๔๔๔๓
๑๔๔๔๔
๑๔๔๔๕
๑๔๔๔๖
๑๔๔๔๗
๑๔๔๔๘
๑๔๔๔๙
๑๔๔๕๐
๑๔๔๕๑
๑๔๔๕๒
๑๔๔๕๓
๑๔๔๕๔

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางปยากร สูสุข
นางปยาณีย สายทอง
นางปยาพัชร สิงหลอ
นางปยาภรณ โกศัลวิตร
นางปยาภรณ ธรรมโชติ
นางปยามาศ พูตระกูล
นางสาวปยารัชน ปานเจริญ
นางปรัญญา รัตนพันธ
นางสาวปรัณธนา สุขใจ
นางปลันธนา ศรีอินทร
นางสาวปยมาศ ฉายารักษ
นางปลันธนา สุทโธ
นางสาวปุญชรัศมิ์ ทองหิรัญรัสมิ์
นางสาวปุญชรัสมิ์ เงินแถบ
นางปุญชรัสมิ์ จิวนิลวัณย
นางปุญชรัสมิ์ สุวรรณเจริญ
นางสาวปุญญศิกานต โสภา
นางสาวปุญญาภา ศรีวิชัย
นางปุญญิศา เดชพวง
นางสาวปุญญิศา สุขดี
นางสาวปุญญิศา อนัญตศิริ
นางสาวปุญณิศา วงคคํามา
นางสาวปุญยานุช ธนสุมาลัย
นางสาวปุณญดา เตชะวรรณโต
นางสาวปุณญดา ภัทรวัฒนดํารง

๑๔๔๕๕
๑๔๔๕๖
๑๔๔๕๗
๑๔๔๕๘
๑๔๔๕๙
๑๔๔๖๐
๑๔๔๖๑
๑๔๔๖๒
๑๔๔๖๓
๑๔๔๖๔
๑๔๔๖๕
๑๔๔๖๖
๑๔๔๖๗
๑๔๔๖๘
๑๔๔๖๙
๑๔๔๗๐
๑๔๔๗๑
๑๔๔๗๒
๑๔๔๗๓
๑๔๔๗๔
๑๔๔๗๕
๑๔๔๗๖
๑๔๔๗๗
๑๔๔๗๘
๑๔๔๗๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปุณณชา วงษมานะสุข
นางปุณณดา ผลทิพย
นางสาวปุณณภัสสร แกวพระโต
นางสาวปุณณภา ติมินทระ
นางปุณณภา สุทธิสาคร
นางปุณณิกา รินสินจอย
นางสาวปุณณิศา ทองดี
นางปุณยนุช จันทรศรี
นางปุณยนุช พงษสุชาติ
นางปุณยนุช โภชนาธาร
นางสาวปุณยนุช วงศยวง
นางสาวปุณยนุช ศิริรัตนโชติ
นางปุณยวีร เกรียงคุณวุฒิ
นางปุณยวีร ประดับประดา
นางปุณยวีร ศรีเมือง
นางสาวปุณยวีร อภิโชติธนะเศรษฐ
นางปุณรดา สังขประไพ
นางสาวปุณิกา กาฬสินธุ
นางปุณิกา ขายมาน
นางสาวปุณิกา พวงทรัพย
นางปุณิกา ศรีเพ็ชร
นางปุณิกา สุวรรณโณ
นางปุนรดา ผูกจิตร
นางปุนิกา นามวิลา
นางสาวปุริมปรัชญ เรืองโรจน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๔๘๐
๑๔๔๘๑
๑๔๔๘๒
๑๔๔๘๓
๑๔๔๘๔
๑๔๔๘๕
๑๔๔๘๖
๑๔๔๘๗
๑๔๔๘๘
๑๔๔๘๙
๑๔๔๙๐
๑๔๔๙๑
๑๔๔๙๒
๑๔๔๙๓
๑๔๔๙๔
๑๔๔๙๕
๑๔๔๙๖
๑๔๔๙๗
๑๔๔๙๘
๑๔๔๙๙
๑๔๕๐๐
๑๔๕๐๑
๑๔๕๐๒
๑๔๕๐๓

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางเปมิกา แกวมา
นางเปมิกา ทองใหญ
นางสาวเปมิกา บอบัวทอง
นางเปมิกา สันตดิลก
นางเปรมกมล โชตินอก
นางเปรมจิต ยะมงคล
นางเปรมจิตต เพชรภาน
นางเปรมจิตร อินทรสุข
นางเปรมจิตร จังอินทร
วาที่รอยตรีหญิง เปรมใจ
วีรงคเสนีย
นางสาวเปรมชนัญญ โชตสิร
นางเปรมปวีร แสนสุด
นางสาวเปรมยปรีดา ยศรุงเรือง
นางสาวเปรมฤดี สังขวรรณะ
นางเปรมฤทัย รักกุศล
นางสาวเปรมฤทัย อรัญวาส
นางสาวเปรมวดี ชางวาด
นางเปยทิพย ดวงนิล
นางสาวไปยดา สุขสบาย
นางผกา ใจงาม
นางสาวผกากรอง กุลงูเหลือม
นางสาวผกากรอง พลโรม
นางผกากรอง สําลี
นางสาวผกาแกว ชุติวรรณพร

๑๔๕๐๔
๑๔๕๐๕
๑๔๕๐๖
๑๔๕๐๗
๑๔๕๐๘
๑๔๕๐๙
๑๔๕๑๐
๑๔๕๑๑
๑๔๕๑๒
๑๔๕๑๓
๑๔๕๑๔
๑๔๕๑๕
๑๔๕๑๖
๑๔๕๑๗
๑๔๕๑๘
๑๔๕๑๙
๑๔๕๒๐
๑๔๕๒๑
๑๔๕๒๒
๑๔๕๒๓
๑๔๕๒๔
๑๔๕๒๕
๑๔๕๒๖
๑๔๕๒๗
๑๔๕๒๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางผกาแกว พรมตา
นางสาวผกาทิพย นวลจันทร
นางสาวผกาพัน เลียงวงษสันต
นางผกาพันธ พรวงศสา
นางสาวผกามาตร บูหมิด
นางผกามาศ แกวสันเทียะ
นางสาวผกามาศ ชมภูหลง
นางสาวผกายมาส จันทบุตร
นางสาวผกาวดี เชื้อคุณะ
นางผกาวรรณ ชูดี
นางสาวผกาวรรณ สิทธิสาร
นางสาวผกาวลี พูลศรีสังข
นางสาวผจงจิตต พูลศิลป
นางผณิตา ชิณวงศ
นางสาวผดุงพร ภาระจา
นางสาวผลินภัทร สังขสมบูรณ
นางสาวผลิวัลย ขุนทอง
นางผองจันทร กันธิยะ
นางสาวผองฉวี มณีรัตนพันธุ
นางผองผกา คําผง
นางผองพรรณ แกวสองสี
นางผองพรรณ ทองแสน
นางผองพรรณ เศรษฐประเสริฐ
นางผองพิศ รักษาธรรม
นางผองรัตน เพ็งประเดิม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๕๒๙
๑๔๕๓๐
๑๔๕๓๑
๑๔๕๓๒
๑๔๕๓๓
๑๔๕๓๔
๑๔๕๓๕
๑๔๕๓๖
๑๔๕๓๗
๑๔๕๓๘
๑๔๕๓๙
๑๔๕๔๐
๑๔๕๔๑
๑๔๕๔๒
๑๔๕๔๓
๑๔๕๔๔
๑๔๕๔๕
๑๔๕๔๖
๑๔๕๔๗
๑๔๕๔๘
๑๔๕๔๙
๑๔๕๕๐
๑๔๕๕๑
๑๔๕๕๒

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวผองศรี แทนเงิน
นางสาวผองศรี วันแกว
นางผอนจิตต บุตรวัง
นางสาวผาณิต มั่งสูงเนิน
นางผาติรัตน สุพร
นางผานิต เกียรติวินัยสกุล
นางสาวผานิต พลฉิม
นางผาสุก เพียสังกะ
นางผาสุข ศรีกรด
นางผาสุข ศิรประภาพงศ
นางผุสดี กิตยาภิรักษ
นางสาวผุสดี แกวเรือง
นางสาวผุสดี จันทรคณาโชค
นางสาวผุสดี
พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางผุสดี พุฒทอง
นางสาวผุสดี สุคนธร
นางสาวผุสดี เสตะนนท
นางสาวผุสดี เสาโสภณ
นางสาวฝนทิพย เพชรประดับ
นางสาวพคุณา ภิรมยกิจ
นางสาวพงศพัชรา ทิพยศรีราช
นางพงศพัชรา สินธุไสย
นางสาวพงษจันทร หนูนุรัตน
นางพงษนภา สามารถ

๑๔๕๕๓
๑๔๕๕๔
๑๔๕๕๕
๑๔๕๕๖
๑๔๕๕๗
๑๔๕๕๘
๑๔๕๕๙
๑๔๕๖๐
๑๔๕๖๑
๑๔๕๖๒
๑๔๕๖๓
๑๔๕๖๔
๑๔๕๖๕
๑๔๕๖๖
๑๔๕๖๗
๑๔๕๖๘
๑๔๕๖๙
๑๔๕๗๐
๑๔๕๗๑
๑๔๕๗๒
๑๔๕๗๓
๑๔๕๗๔
๑๔๕๗๕
๑๔๕๗๖
๑๔๕๗๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพจณี สระทองโฉม
นางสาวพจนลักษณ ผิวทองงาม
นางสาวพจนา แกววารี
นางสาวพจนา ชาธงชัย
นางพจนา โพธิยก
นางพจนาฏ ตอสุวรรณ
นางพจนาตถ อินทเคหะ
นางสาวพจนารถ ทรัพยประเสริฐ
นางพจนี มุสิกะศิริ
นางพจนีย เคนยา
นางพจนีย ตุลาธร
นางสาวพจนีย ทองอินทร
นางพจนีย ธิติธรกุล
นางพจนีย บุญสวาง
นางพจนีย ปานสังข
นางสาวพจนีย ศรีน้ําเงิน
นางพจนีย สมุทรเพ็ชร
นางสาวพจนีวรรณ เมธีเลิศวรกุล
นางสาวพจมาน การประเสริฐ
นางพจมาน บรรเทิงใจ
นางสาวพจมาน พูลกิจ
นางพจมาน อวมเสงี่ยม
นางพจมาลย เบียดนอก
นางพชตวรรณ สุขถาวรวัฒนะ
นางพชรพร หมาดหมาน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๕๗๘
๑๔๕๗๙
๑๔๕๘๐
๑๔๕๘๑
๑๔๕๘๒
๑๔๕๘๓
๑๔๕๘๔
๑๔๕๘๕
๑๔๕๘๖
๑๔๕๘๗
๑๔๕๘๘
๑๔๕๘๙
๑๔๕๙๐
๑๔๕๙๑
๑๔๕๙๒
๑๔๕๙๓
๑๔๕๙๔
๑๔๕๙๕
๑๔๕๙๖
๑๔๕๙๗
๑๔๕๙๘
๑๔๕๙๙
๑๔๖๐๐
๑๔๖๐๑
๑๔๖๐๒

นางพชรพรรณ ชอบสุข
นางสาวพชรภัทร แจงมาลา
นางพชรมน เกษา
นางพชรมนต หาหวา
นางสาวพชระ ศรีสุธรรม
นางพชิรารัชต ศิริปุณยนันท
นางพณณกร สุขสม
นางพณิรดา กลมเกลียว
นางพธู เบงฮวด
นางพนธภรณ ธงทอง
นางสาวพนม พลับผล
นางพนม สมโภชน
นางสาวพนมพร นรัฐกิจ
นางพนมพร วันทาพงษ
นางพนมพร สหะชาติ
นางพนมพร สารพิศ
นางพนมพร สุริฉาย
นางพนมเพ็ญ โชติจําลอง
นางสาวพนมลักษณ อัคฮาด
นางพนรัตน เพ็งหนู
นางพนอ วันมูล
นางพนอง มาเอียด
นางพนอม เปยกบุตร
นางพนัตฎาร เที่ยงปา
นางพนาทิพย หลักรัตน

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๖๐๓
๑๔๖๐๔
๑๔๖๐๕
๑๔๖๐๖
๑๔๖๐๗
๑๔๖๐๘
๑๔๖๐๙
๑๔๖๑๐
๑๔๖๑๑
๑๔๖๑๒
๑๔๖๑๓
๑๔๖๑๔
๑๔๖๑๕
๑๔๖๑๖
๑๔๖๑๗
๑๔๖๑๘
๑๔๖๑๙
๑๔๖๒๐
๑๔๖๒๑
๑๔๖๒๒
๑๔๖๒๓
๑๔๖๒๔
๑๔๖๒๕
๑๔๖๒๖
๑๔๖๒๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพนาพรรณ สุขสุทธิ์
นางสาวพนารัตน จันทรหีบ
นางสาวพนารัตน ทวมเกตุ
นางพนารัตน เลียะจู
นางสาวพนารัตน ศรีเกตุ
นางพนารัตน ศิริพัธนะ
นางสาวพนารัตน อัศพันธ
นางสาวพนิดา ขนานชี
นางพนิดา จันทะศิลา
นางพนิดา จิตระวัง
นางสาวพนิดา ใจงูเหลือม
นางสาวพนิดา ชุมดี
นางพนิดา ถือสัตย
นางพนิดา ทองสุข
นางสาวพนิดา ทิพยสมัย
นางสาวพนิดา นาคทั่ง
นางสาวพนิดา นามจันดี
นางสาวพนิดา ผลทอง
นางพนิดา สืบสมาน
นางพนิตนันท ชลวานิช
นางสาวพนิตนาฏ ทองเรือน
นางพนิตพร ปะมาคะเต
นางสาวพนิตา เกิดภู
นางสาวพนิตานันท เสียงเสนาะ
นางสาวพนิสา พิจยานนท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๖๒๘
๑๔๖๒๙
๑๔๖๓๐
๑๔๖๓๑
๑๔๖๓๒
๑๔๖๓๓
๑๔๖๓๔
๑๔๖๓๕
๑๔๖๓๖
๑๔๖๓๗
๑๔๖๓๘
๑๔๖๓๙
๑๔๖๔๐
๑๔๖๔๑
๑๔๖๔๒
๑๔๖๔๓
๑๔๖๔๔
๑๔๖๔๕
๑๔๖๔๖
๑๔๖๔๗
๑๔๖๔๘
๑๔๖๔๙
๑๔๖๕๐
๑๔๖๕๑
๑๔๖๕๒

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางพยอม เกิดโต
นางสาวพยอม คําเครื่อง
นางพยอม ทองอุไร
นางสาวพยอม นิลวิสุทธิ์
นางพยาว พุมแจม
นางสาวพยุง พลายมี
นางพยุงจิตร บุญโนนแต
นางพเยาว ขําประไพ
นางพเยาว ชุมผึ้ง
นางพเยาว ติกแกว
นางพเยาว ลักษณาวงศ
นางพเยาว ศรีปน
นางพรกนก บุตรเรือง
นางพรขนิษฐ นาคสุวรรณ
นางสาวพรจันทร เชาวดี
นางสาวพรจันทร ทับเที่ยง
นางพรจิต ทุมมา
นางพรจิตย แสงสุวรรณดี
นางสาวพรชนก ใจสุข
นางพรชนก ดวงเงิน
นางสาวพรชนก ทนวิจิตร
นางพรชนก บัวนิ่ม
นางสาวพรชนก เย็นสุหัส
นางสาวพรชนก วงศผดุงเกียรติ
นางสาวพรชนก เส็งสุข

๑๔๖๕๓
๑๔๖๕๔
๑๔๖๕๕
๑๔๖๕๖
๑๔๖๕๗
๑๔๖๕๘
๑๔๖๕๙
๑๔๖๖๐
๑๔๖๖๑
๑๔๖๖๒
๑๔๖๖๓
๑๔๖๖๔
๑๔๖๖๕
๑๔๖๖๖
๑๔๖๖๗
๑๔๖๖๘
๑๔๖๖๙
๑๔๖๗๐
๑๔๖๗๑
๑๔๖๗๒
๑๔๖๗๓
๑๔๖๗๔
๑๔๖๗๕
๑๔๖๗๖
๑๔๖๗๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพรชนก หมอมงาม
นางสาวพรชนก เหมทานนท
นางพรชลิตา เจริญยิ่ง
นางสาวพรชิตา กองกุล
นางสาวพรณภา หนูเงิน
นางพรณรัตน พงษธรอนันต
นางสาวพรณิชา สุขยืน
นางสาวพรดา คงแสงชัย
นางสาวพรทิพย กองพา
นางสาวพรทิพย กําจรเกียรติกุล
นางพรทิพย กิจไธสง
นางสาวพรทิพย แกวเกิด
นางสาวพรทิพย แกะประจักษ
นางสาวพรทิพย ขันตรี
นางพรทิพย คงทอง
นางพรทิพย ใครกระโทก
นางพรทิพย จงอัจฉริยกุล
นางพรทิพย จันระวงศ
นางพรทิพย จานพานแกว
นางพรทิพย เจริญใจ
นางพรทิพย ชุติกุลธนโชติ
นางพรทิพย โชติศักดิ์
นางพรทิพย แซตั๊น
นางพรทิพย ตั้งคุรุสรณ
นางพรทิพย ถาอาย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๖๗๘
๑๔๖๗๙
๑๔๖๘๐
๑๔๖๘๑
๑๔๖๘๒
๑๔๖๘๓
๑๔๖๘๔
๑๔๖๘๕
๑๔๖๘๖
๑๔๖๘๗
๑๔๖๘๘
๑๔๖๘๙
๑๔๖๙๐
๑๔๖๙๑
๑๔๖๙๒
๑๔๖๙๓
๑๔๖๙๔
๑๔๖๙๕
๑๔๖๙๖
๑๔๖๙๗
๑๔๖๙๘
๑๔๖๙๙
๑๔๗๐๐
๑๔๗๐๑
๑๔๗๐๒

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรทิพย ทั่งทอง
นางพรทิพย ทุณพัฒน
นางสาวพรทิพย บุญมีผล
นางสาวพรทิพย บุญสิน
นางสาวพรทิพย ปนสูงเนิน
นางสาวพรทิพย ปานไม
นางสาวพรทิพย ปกวงศ
นางสาวพรทิพย ปยะภัทรกุล
นางสาวพรทิพย ผลดี
นางพรทิพย ผากา
นางพรทิพย พรมศักดิ์
นางพรทิพย พลธงชัยสวัสดิ์
นางพรทิพย เพิ่มพูนขันติสุข
นางพรทิพย มิ่งมณเฑียร
นางสาวพรทิพย มีศักดิ์
นางพรทิพย เมธาธีระวัฒน
นางพรทิพย ยิ้มจู
นางพรทิพย แยมวจี
นางสาวพรทิพย ใยขันธ
นางสาวพรทิพย รัตนพิสิษฐกุล
นางพรทิพย ราชสีห
นางสาวพรทิพย ลาสา
นางพรทิพย ลิ้มสมบูรณ
นางสาวพรทิพย วิชาพร
นางสาวพรทิพย วุฒิวงศ

๑๔๗๐๓
๑๔๗๐๔
๑๔๗๐๕
๑๔๗๐๖
๑๔๗๐๗
๑๔๗๐๘
๑๔๗๐๙
๑๔๗๑๐
๑๔๗๑๑
๑๔๗๑๒
๑๔๗๑๓
๑๔๗๑๔
๑๔๗๑๕
๑๔๗๑๖
๑๔๗๑๗
๑๔๗๑๘
๑๔๗๑๙
๑๔๗๒๐
๑๔๗๒๑
๑๔๗๒๒
๑๔๗๒๓
๑๔๗๒๔
๑๔๗๒๕
๑๔๗๒๖
๑๔๗๒๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพรทิพย ศรีสวัสดิ์
นางพรทิพย ศรีสวาสดิ์
นางสาวพรทิพย ศุภสุข
นางสาวพรทิพย สมรักษ
นางพรทิพย สาพันธ
นางพรทิพย สิงหกุล
นางพรทิพย สิงหพันธ
นางพรทิพย สุนทร
นางพรทิพย สุวรรณมาลย
นางสาวพรทิพย อนันตชนมวงศ
นางพรทิพย อนุพัฒน
นางสาวพรทิพย อัศวานุวัตร
นางสาวพรทิพย อิ่มลา
นางพรทิพา จําปาทอง
นางสาวพรทิพา แซลิ้ม
นางสาวพรทิพา ดนุดิษฐ
นางสาวพรทิพา ราชสีทา
นางพรทิพา สัจจสุขวัฒนา
นางสาวพรทิพา สิติณาจักร
นางสาวพรทิภา ตันมาก
นางสาวพรทิภาร ชัยนาเพิ่ม
นางพรทิมา ยิ่งยง
นางพรทิวา จันทะรังษี
นางพรทิวา ศรีสุริยะธาดา
นางสาวพรทิศย ดัชถุยาวัตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๗๒๘
๑๔๗๒๙
๑๔๗๓๐
๑๔๗๓๑
๑๔๗๓๒
๑๔๗๓๓
๑๔๗๓๔
๑๔๗๓๕
๑๔๗๓๖
๑๔๗๓๗
๑๔๗๓๘
๑๔๗๓๙
๑๔๗๔๐
๑๔๗๔๑
๑๔๗๔๒
๑๔๗๔๓
๑๔๗๔๔
๑๔๗๔๕
๑๔๗๔๖
๑๔๗๔๗
๑๔๗๔๘
๑๔๗๔๙
๑๔๗๕๐
๑๔๗๕๑
๑๔๗๕๒

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรธนา เสนาทิพย
นางพรธิพา เมืองชู
นางพรธิพา เหลืองศิริมงคล
นางพรธิมา เหนือกฤตสกุล
นางสาวพรธิยา ศรีบอทอง
นางพรธีรา วะชะโก
นางพรนภา จิ้วฮวด
นางพรนภา ดีมาก
นางพรนภา เพลียโคตร
นางพรนภา แพทยกุล
นางสาวพรนภา สายสวาท
นางพรนภา ไหลหาโคตร
นางสาวพรนิชา เลสัก
นางสาวพรนิดา กีรติวิทยาภรณ
นางพรนิภา ดาบัว
นางสาวพรนิภา พิรามวิทวัส
นางพรนิภา ภูเจริญ
นางสาวพรนิภา เหลือลน
นางสาวพรประธาน เดิมสันเทียะ
นางสาวพรประภา พรกวินรัตนชัย
นางพรปวีย เจตนอริยฉัตร
นางพรพณา มาถนอม
นางพรพนิต แสงเจริญ
นางสาวพรพยุง จินตนปญญา
นางสาวพรพรรณ แกวคําภา

๑๔๗๕๓
๑๔๗๕๔
๑๔๗๕๕
๑๔๗๕๖
๑๔๗๕๗
๑๔๗๕๘
๑๔๗๕๙
๑๔๗๖๐
๑๔๗๖๑
๑๔๗๖๒
๑๔๗๖๓
๑๔๗๖๔
๑๔๗๖๕
๑๔๗๖๖
๑๔๗๖๗
๑๔๗๖๘
๑๔๗๖๙
๑๔๗๗๐
๑๔๗๗๑
๑๔๗๗๒
๑๔๗๗๓
๑๔๗๗๔
๑๔๗๗๕
๑๔๗๗๖
๑๔๗๗๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพรพรรณ ไชยวรรณ
นางพรพรรณ ทิมสุวรรณ
นางพรพรรณ นามวงค
นางพรพรรณ พวกเชียงชา
นางพรพรรณ ฤทธิเดช
นางพรพรรณ ศรีลาชัย
นางพรพรรณ ศิริรัตนมานะวงศ
นางสาวพรพรรณ ศุกระมณี
นางสาวพรพรรณ สวางกิจวัฒนา
นางพรพรรณ สังคเลิศ
นางพรพรรณ สุทธิสา
นางสาวพรพรรณินทร ทองถวง
นางสาวพรพรรษ กสิบุตร
นางสาวพรพันธ เกียรติมีแสง
นางพรพิมล แกวชะฎา
นางสาวพรพิมล ขอนทอง
นางพรพิมล คําแกว
นางสาวพรพิมล จรูญฉาย
นางสาวพรพิมล เจริญไชย
นางสาวพรพิมล ทองเต็มดวง
นางพรพิมล ปญญาดี
นางสาวพรพิมล ปนแกว
นางพรพิมล พรายมี
นางพรพิมล พลทองสถิตย
นางสาวพรพิมล พิมพบุญมา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๗๗๘
๑๔๗๗๙
๑๔๗๘๐
๑๔๗๘๑
๑๔๗๘๒
๑๔๗๘๓
๑๔๗๘๔
๑๔๗๘๕
๑๔๗๘๖
๑๔๗๘๗
๑๔๗๘๘
๑๔๗๘๙
๑๔๗๙๐
๑๔๗๙๑
๑๔๗๙๒
๑๔๗๙๓
๑๔๗๙๔
๑๔๗๙๕
๑๔๗๙๖
๑๔๗๙๗
๑๔๗๙๘
๑๔๗๙๙
๑๔๘๐๐
๑๔๘๐๑
๑๔๘๐๒

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรพิมล โพธิจักร
นางสาวพรพิมล ยอดสิงห
นางพรพิมล เลื่อนลอย
นางสาวพรพิมล ศรีราช
นางสาวพรพิมล สารเถื่อนแกว
นางพรพิมล อินแตชะ
นางสาวพรพิมล อุณหพิพัฒพงศ
นางพรพิศ นอยมุสิก
นางสาวพรเพชร กรมรินทร
นางสาวพรเพชร โสอินทร
นางพรเพ็ญ แกวขจร
นางสาวพรเพ็ญ เขจรฤทธิ์
นางพรเพ็ญ งามเสงี่ยม
นางพรเพ็ญ ณ สงขลา
นางพรเพ็ญ นุชนิยม
นางพรเพ็ญ ปาตุม
นางพรเพ็ญ พูลสวัสดิ์
นางพรเพ็ญ แพเกาะ
นางสาวพรเพ็ญ ลิ้มศรีอรุณ
นางพรเพ็ญ วงษสูง
นางพรเพ็ญ หนูทองรักษ
นางสาวพรภนา โภคี
นางพรภัทร ปญญาออง
นางสาวพรมณี แสงโยธา
นางสาวพรมาลี ศิริ

๑๔๘๐๓
๑๔๘๐๔
๑๔๘๐๕
๑๔๘๐๖
๑๔๘๐๗
๑๔๘๐๘
๑๔๘๐๙
๑๔๘๑๐
๑๔๘๑๑
๑๔๘๑๒
๑๔๘๑๓
๑๔๘๑๔
๑๔๘๑๕
๑๔๘๑๖
๑๔๘๑๗
๑๔๘๑๘
๑๔๘๑๙
๑๔๘๒๐
๑๔๘๒๑
๑๔๘๒๒
๑๔๘๒๓
๑๔๘๒๔
๑๔๘๒๕
๑๔๘๒๖
๑๔๘๒๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพรรฐิภา โพธิ์อยู
นางพรรณกาญจน สิงหคํา
นางสาวพรรณงาม กีนารักษ
นางสาวพรรณงาม หวายเค
นางสาวพรรณณอร พัชรชุมโชค
นางสาวพรรณทิพย เลื่อนฉวี
นางสาวพรรณทิพา ขาวสุข
นางพรรณทิพา สังขกรด
นางพรรณทิภา บุญประจันทร
นางพรรณทิวา ธุระนา
นางสาวพรรณธิญากร สีทัวนอก
นางสาวพรรณธิดา สายตา
นางพรรณธิพา บัวศรี
นางสาวพรรณธิพา รูยืนยง
นางพรรณธิพา สัตยซื่อ
นางพรรณธิภา นิลโอภา
นางสาวพรรณนภา เจือทอง
นางพรรณนภา ชูโตจีระกุล
นางพรรณนภา พรอมเพรียง
นางสาวพรรณนารา วิเชียร
นางสาวพรรณปพร ไชยศรี
นางพรรณปพร ภาคคํา
นางสาวพรรณประภา พุฒตาล
นางพรรณพิไล เมืองจันทร
นางสาวพรรณพิไล ยิ้มรูปเล็ก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๘๒๘
๑๔๘๒๙
๑๔๘๓๐
๑๔๘๓๑
๑๔๘๓๒
๑๔๘๓๓
๑๔๘๓๔
๑๔๘๓๕
๑๔๘๓๖
๑๔๘๓๗
๑๔๘๓๘
๑๔๘๓๙
๑๔๘๔๐
๑๔๘๔๑
๑๔๘๔๒
๑๔๘๔๓
๑๔๘๔๔
๑๔๘๔๕
๑๔๘๔๖
๑๔๘๔๗
๑๔๘๔๘
๑๔๘๔๙
๑๔๘๕๐
๑๔๘๕๑
๑๔๘๕๒

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรรณรดา ตวงวุฒิกุล
นางสาวพรรณรัตน โทธนะ
นางพรรณรัตน แฝงสีพล
นางพรรณรัตน ภูริธร
นางสาวพรรณรัตน สุริยวงศ
นางพรรณราย ชวยชูหนู
นางพรรณรายณ เวณุผล
นางพรรณรายน เถาโท
นางพรรณวดี ใจหาว
นางพรรณวดี พลแสน
นางสาวพรรณวดี พันธแพ
นางสาวพรรณวดีฐ บูลยประมุข
นางสาวพรรณวรท คลายสร
นางสาวพรรณวลัย พุมจันทร
นางสาวพรรณวลี นันทสมบัติ
นางพรรณศธร พิทักษณรงคพร
นางพรรณสินี นวลสุวรรณ
นางสาวพรรณา เอมอูสิน
นางพรรณาภรณ กองมั่ง
นางสาวพรรณิกา เนื้อนอย
นางพรรณิการ กัลยาประสิทธิ์
นางพรรณิพา พุฒิษากุล
นางพรรณิภา ไกรนุกูล
นางพรรณิภา พรอมเพียง
นางสาวพรรณิภา พวงสุวรรณ

๑๔๘๕๓
๑๔๘๕๔
๑๔๘๕๕
๑๔๘๕๖
๑๔๘๕๗
๑๔๘๕๘
๑๔๘๕๙
๑๔๘๖๐
๑๔๘๖๑
๑๔๘๖๒
๑๔๘๖๓
๑๔๘๖๔
๑๔๘๖๕
๑๔๘๖๖
๑๔๘๖๗
๑๔๘๖๘
๑๔๘๖๙
๑๔๘๗๐
๑๔๘๗๑
๑๔๘๗๒
๑๔๘๗๓
๑๔๘๗๔
๑๔๘๗๕
๑๔๘๗๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพรรณิภา พิรพยะพงศศักดิ์
นางพรรณิภา สุขเกษม
นางสาวพรรณี ชัยประเสริฐ
นางสาวพรรณี แซเลา
นางพรรณี เดนวงษ
นางพรรณี เถาวทิพย
นางสาวพรรณี บัวผัน
นางพรรณี เพชรเจริญ
นางพรรณี ภูนารี
นางสาวพรรณี มีพันธ
นางสาวพรรณี เมฆสุทัศน
นางพรรณี เรืองประเสริฐ
นางสาวพรรณี ฤทธิ์แผลง
นางพรรณี เลิศเกษม
นางพรรณี ศรีจริต
นางพรรณี สุริยะ
นางพรรณี อภิชาติพัฒนศิริ
นางสาวพรรณุภา มหาวี
นางสาวพรรทิพย ปวงสงา
นางพรรนิพา พินิจการ
นางสาวพรรวินท เฮ็งสมบูรณ
นางพรรษชล เชื้อสีดา
นางสาวพรรษพร วงศแข
นางสาวพรรษมนต
ธนาศิริทิพานนท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๘๗๗
๑๔๘๗๘
๑๔๘๗๙
๑๔๘๘๐
๑๔๘๘๑
๑๔๘๘๒
๑๔๘๘๓
๑๔๘๘๔
๑๔๘๘๕
๑๔๘๘๖
๑๔๘๘๗
๑๔๘๘๘
๑๔๘๘๙
๑๔๘๙๐
๑๔๘๙๑
๑๔๘๙๒
๑๔๘๙๓
๑๔๘๙๔
๑๔๘๙๕
๑๔๘๙๖
๑๔๘๙๗
๑๔๘๙๘
๑๔๘๙๙
๑๔๙๐๐
๑๔๙๐๑

นางสาวพรรษสุดา ไกแกว
นางสาวพรรษา นุนศรี
นางพรรัชดา พงศวรรัศม
นางสาวพรรัชดา อังกาบ
นางสาวพรฤดี คงใจ
นางพรวิณี จิ๋วสวัสดิ์
นางพรวิภา กันแกว
นางสาวพรวิภา คูณมา
นางพรวิภา สุขมี
นางสาวพรวิไล ชูจินดา
นางสาวพรวิสาข ปานเพชร
นางพรศรี ตงแกว
นางสาวพรศรี ไทรบุญจันทร
นางสาวพรศรี พิริยะพาณิชย
นางสาวพรศรี วิไล
นางพรศรี สอนสุวรรณ
นางสาวพรศรี สุขหิ้น
นางสาวพรศรี ไสยาสน
นางพรศิริ แซวอง
นางพรศิริ ทิพยสันเทียะ
นางพรศิริ มั่นปาน
นางพรศิริ อินทรเลิศ
นางสาวพรศิริ อินเทียร
นางพรศิลป พงษสําราญ
นางพรสรวง ทรงกรด

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๙๐๒
๑๔๙๐๓
๑๔๙๐๔
๑๔๙๐๕
๑๔๙๐๖
๑๔๙๐๗
๑๔๙๐๘
๑๔๙๐๙
๑๔๙๑๐
๑๔๙๑๑
๑๔๙๑๒
๑๔๙๑๓
๑๔๙๑๔
๑๔๙๑๕
๑๔๙๑๖
๑๔๙๑๗
๑๔๙๑๘
๑๔๙๑๙
๑๔๙๒๐
๑๔๙๒๑
๑๔๙๒๒
๑๔๙๒๓
๑๔๙๒๔
๑๔๙๒๕
๑๔๙๒๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพรสวรรค ขําภูเขียว
นางสาวพรสวรรค ชนะภู
นางพรสวรรค โชคเหมาะ
นางสาวพรสวรรค นกจั่น
นางพรสวรรค ประคองพวก
นางพรสวรรค ปลื้มมะลัง
นางพรสวรรค พรหมพิทักษ
นางสาวพรสวรรค วงศกระโซ
นางพรสวรรค วงศเรือง
นางสาวพรสวรรค เอกวัฒน
นางพรสัมฤทธิ์ นนทสา
นางพรสิริ สีหานาม
นางพรสุข พงษชะอุมดี
นางสาวพรสุดา ไชยชาติ
นางพรสุรัตน มะฤทธิ์
นางสาวพรหมพร พูลกลิ่น
นางสาวพรหมพร มั่งคั่ง
นางพรหมภัสสร ไตรยวงค
นางพรหมลิขิต อาษาไชย
นางสาวพรหมศรี ไชยสิริ
นางสาวพรอนงค แกวเจริญ
นางพรอมพร ลีพฤติ
นางพรอุมา หงษบัวภา
นางสาวพราวมณี ภูชุม
นางสาวพราวรวี ประทุมชาติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๙๒๗
๑๔๙๒๘
๑๔๙๒๙
๑๔๙๓๐
๑๔๙๓๑
๑๔๙๓๒
๑๔๙๓๓
๑๔๙๓๔
๑๔๙๓๕
๑๔๙๓๖
๑๔๙๓๗
๑๔๙๓๘
๑๔๙๓๙
๑๔๙๔๐
๑๔๙๔๑
๑๔๙๔๒
๑๔๙๔๓
๑๔๙๔๔
๑๔๙๔๕
๑๔๙๔๖
๑๔๙๔๗
๑๔๙๔๘
๑๔๙๔๙

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพราวศรี เฟองฟู
นางพริมพรรณ จันทุมา
นางสาวพริ้มรวี สมงาม
นางพริมา ศรีแกว
นางสาวพริมาภา ธนะภัคคุณากุล
นางพฤกษา ยอยเมือง
นางสาวพลเกต อินตา
นางสาวพลอยชวรรณ จินดาแกว
นางสาวพลอยนภัส คงคา
นางสาวพลอยปภัส จานแกว
นางสาวพลอยปภัส
เมธีพัฒนานันท
นางสาวพลอยปภัส
วัชรโชคชัยพงษ
นางพลาพร มายะการ
นางพวงแกว ยังสุข
นางพวงแข สิงหเล็ก
นางพวงจันทร ศิริสวัสดิ์
นางสาวพวงทอง อดิศัยเดชรินทร
นางพวงทิพย สุวรรณศิลป
นางสาวพวงผกา กันทะวงศ
นางพวงผกา พาตินธุ
นางสาวพวงพยอม เพ็งพันธ
นางพวงพรรณ บุญชู
นางสาวพวงพริ้ง บุตรพรหม

๑๔๙๕๐
๑๔๙๕๑
๑๔๙๕๒
๑๔๙๕๓
๑๔๙๕๔
๑๔๙๕๕
๑๔๙๕๖
๑๔๙๕๗
๑๔๙๕๘
๑๔๙๕๙
๑๔๙๖๐
๑๔๙๖๑
๑๔๙๖๒
๑๔๙๖๓
๑๔๙๖๔
๑๔๙๖๕
๑๔๙๖๖
๑๔๙๖๗
๑๔๙๖๘
๑๔๙๖๙
๑๔๙๗๐
๑๔๙๗๑
๑๔๙๗๒
๑๔๙๗๓
๑๔๙๗๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพวงพันธ ฉะออน
นางสาวพวงเพชร จอมหงษ
นางพวงเพชร ตาแวน
นางสาวพวงเพชร พิมรัตน
นางสาวพวงเพชร สมฤทธิ์
นางพวงเพชร เสงสุย
นางพวงเพ็ชร ครุฑขุนทด
นางสาวพวงเพ็ชร สวนงาม
นางพวงเพ็ญ ทองสง
นางสาวพวงรัตน ขัดวาน
นางพวงรัตน เจดียรัตน
นางพวงลดา จันทะพันธ
นางพวงศรี แซตัน
นางพศวีร กิติพรชัย
นางสาวพหุภาณี พาทีชอบ
นางพักตรวิภา ถาวรคุณ
นางสาวพักตรวิภา พรมมา
นางพักตรวิภา สวางรัตน
นางสาวพัชชวีร ทองคํา
นางสาวพัชชานันท ผลทิม
นางพัชชุฎาญ ถาพยอม
นางสาวพัชญวิสา จันทพิมพ
นางสาวพัชณี คําสะไมล
นางพัชณี มโนวัฒน
นางพัชณี แสงทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๙๗๕
๑๔๙๗๖
๑๔๙๗๗
๑๔๙๗๘
๑๔๙๗๙
๑๔๙๘๐
๑๔๙๘๑
๑๔๙๘๒
๑๔๙๘๓
๑๔๙๘๔
๑๔๙๘๕
๑๔๙๘๖
๑๔๙๘๗
๑๔๙๘๘
๑๔๙๘๙
๑๔๙๙๐
๑๔๙๙๑
๑๔๙๙๒
๑๔๙๙๓
๑๔๙๙๔
๑๔๙๙๕
๑๔๙๙๖
๑๔๙๙๗
๑๔๙๙๘

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพัชดาว วรรณรักษ
นางสาวพัชนี หงษทอง
นางสาวพัชนีย กรีสุวรรณ
วาที่รอยตรีหญิง พัชปรางษรุง
สกุลศรีนําชัย
นางพัชมณ แจงโพธิ์
นางสาวพัชมณ บุญสุข
นางสาวพัชมณ เลินไธสง
นางสาวพัชมน ฟูเกษม
นางพัชยา เกาซวน
นางสาวพัชยา สบบง
นางพัชรณัฎฐ ดิฐวสุธร
นางสาวพัชรดา ลุนละวงค
นางพัชรดา วิทยาลัย
นางพัชรดา สุขวงศ
นางพัชรทริมาญ ไชยพรศิริ
นางสาวพัชรนันท จันทรดอกไม
นางสาวพัชรพร ทองคํา
นางพัชรภาสรณ พงษเฉลิม
นางสาวพัชรมณฑ นิลกลาง
นางสาวพัชรมัย บุญสิง
นางพัชรรินทร สมัครไร
นางสาวพัชรลักษณ หลวงแสง
นางสาวพัชรสิตา ถิรมงคลพิวัชร
นางพัชรัตน ตุกพริก

๑๔๙๙๙
๑๕๐๐๐
๑๕๐๐๑
๑๕๐๐๒
๑๕๐๐๓
๑๕๐๐๔
๑๕๐๐๕
๑๕๐๐๖
๑๕๐๐๗
๑๕๐๐๘
๑๕๐๐๙
๑๕๐๑๐
๑๕๐๑๑
๑๕๐๑๒
๑๕๐๑๓
๑๕๐๑๔
๑๕๐๑๕
๑๕๐๑๖
๑๕๐๑๗
๑๕๐๑๘
๑๕๐๑๙
๑๕๐๒๐
๑๕๐๒๑
๑๕๐๒๒
๑๕๐๒๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพัชรา คงเนียม
นางพัชรา คลองแคลว
นางสาวพัชรา ดําชุม
นางพัชรา ธงยศ
นางสาวพัชรา นวดไธสง
นางสาวพัชรา นามมุงคุณ
นางสาวพัชรา ผาณิบุศย
นางสาวพัชรา แพทยนาดี
นางพัชรา มากมณี
นางสาวพัชรา เลิศวิธี
นางพัชรา อินหนองฉาง
นางสาวพัชรากร บุริโถ
นางพัชรากร ศรีเมฆวงษา
นางพัชราพร บุญมิ่ง
นางสาวพัชราพร บุตรจันทร
นางสาวพัชราพร หรินทรประกรณ
นางสาวพัชราพรรณ หมื่นสุข
นางสาวพัชราภรณ แกวจันทร
นางสาวพัชราภรณ เขจรศาสตร
นางพัชราภรณ เชื้อประสาท
นางสาวพัชราภรณ โตแกว
นางพัชราภรณ เบญมาตย
นางพัชราภรณ ปรองดอง
นางพัชราภรณ พวงเพ็ชร
นางพัชราภรณ ศรีบุญเรือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๐๒๔
๑๕๐๒๕
๑๕๐๒๖
๑๕๐๒๗
๑๕๐๒๘
๑๕๐๒๙
๑๕๐๓๐
๑๕๐๓๑
๑๕๐๓๒
๑๕๐๓๓
๑๕๐๓๔
๑๕๐๓๕
๑๕๐๓๖
๑๕๐๓๗
๑๕๐๓๘
๑๕๐๓๙
๑๕๐๔๐
๑๕๐๔๑
๑๕๐๔๒
๑๕๐๔๓
๑๕๐๔๔
๑๕๐๔๕
๑๕๐๔๖
๑๕๐๔๗
๑๕๐๔๘

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพัชราภรณ ศรีไพรงาม
นางสาวพัชราภรณ สุวรรณหงษ
นางพัชราภรณ แสงขาว
นางสาวพัชราภรณ โสภวัฒนกุล
นางสาวพัชรารัตน กาญจนลาวัณย
นางสาวพัชรารัตน วัฒนาภรณ
นางสาวพัชรารัตน หามทุกข
นางพัชราวดี ปกโคทะกัง
นางสาวพัชราวลี จินนิกร
นางพัชริณี นันตื้อ
นางสาวพัชริดา คําปง
นางสาวพัชริดา จันทะกรณ
นางสาวพัชรินทร กําธรธนกาญจน
นางสาวพัชรินทร คําเรือง
นางพัชรินทร จันทรดาประดิษฐ
นางพัชรินทร จันทรแถม
นางสาวพัชรินทร จันทรพเนาว
นางสาวพัชรินทร แจมฟา
นางพัชรินทร ใจสุทธิ
นางพัชรินทร ชาดีกรณ
นางพัชรินทร ชุมชาติ
นางพัชรินทร ชุมเย็น
นางพัชรินทร โชคชัยวิศิษฎ
นางพัชรินทร ไชยดวงคํา
นางสาวพัชรินทร ดํารงกุลชัยพัฒน

๑๕๐๔๙
๑๕๐๕๐
๑๕๐๕๑
๑๕๐๕๒
๑๕๐๕๓
๑๕๐๕๔
๑๕๐๕๕
๑๕๐๕๖
๑๕๐๕๗
๑๕๐๕๘
๑๕๐๕๙
๑๕๐๖๐
๑๕๐๖๑
๑๕๐๖๒
๑๕๐๖๓
๑๕๐๖๔
๑๕๐๖๕
๑๕๐๖๖
๑๕๐๖๗
๑๕๐๖๘
๑๕๐๖๙
๑๕๐๗๐
๑๕๐๗๑
๑๕๐๗๒
๑๕๐๗๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพัชรินทร เตราชูสงฆ
นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล
นางพัชรินทร ทินกร ณ อยุธยา
นางสาวพัชรินทร นันทเสรี
นางพัชรินทร บุตรวัง
นางสาวพัชรินทร ประทุมวงค
นางสาวพัชรินทร ประสนธิ์
นางพัชรินทร ปนกริด
นางพัชรินทร ปนงาม
นางพัชรินทร ผลเจริญ
นางพัชรินทร พลเยี่ยม
นางพัชรินทร พุมแกว
นางพัชรินทร โพธิ์เผื่อนนอย
นางสาวพัชรินทร ฤทธิโชติ
นางสาวพัชรินทร เลยานนท
นางพัชรินทร ไวแสน
นางพัชรินทร สงเคราะหมิตร
นางสาวพัชรินทร สมัคร
นางพัชรินทร สันปาแกว
นางสาวพัชรินทร โสรัตน
นางพัชรินทร หรีกประโคน
นางสาวพัชรินทร หลอธาน
นางพัชรินทร หาญใจ
นางสาวพัชรินทร โหราเรือง
นางสาวพัชรินทร ออนหวาน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๐๗๔
๑๕๐๗๕
๑๕๐๗๖
๑๕๐๗๗
๑๕๐๗๘
๑๕๐๗๙
๑๕๐๘๐
๑๕๐๘๑
๑๕๐๘๒
๑๕๐๘๓
๑๕๐๘๔
๑๕๐๘๕
๑๕๐๘๖
๑๕๐๘๗
๑๕๐๘๘
๑๕๐๘๙
๑๕๐๙๐
๑๕๐๙๑
๑๕๐๙๒
๑๕๐๙๓
๑๕๐๙๔
๑๕๐๙๕
๑๕๐๙๖
๑๕๐๙๗
๑๕๐๙๘

นางพัชรินทร อัฐวงศ
นางพัชรินทร หินนนท
นางสาวพัชรี กลีบแกว
นางสาวพัชรี กุณฑีทอง
นางสาวพัชรี แกวกอง
นางสาวพัชรี แกวประชุม
นางสาวพัชรี แกววิสิการณ
นางพัชรี คงสวัสดิ์
นางสาวพัชรี จรุงพันธ
นางสาวพัชรี จันทรชัยศรี
นางสาวพัชรี จิตรนพคุณ
นางสาวพัชรี ชูเพ็ชร
นางสาวพัชรี ฑิปปกรณสกุล
นางพัชรี ดินแดง
นางพัชรี เดชะคําภู
นางพัชรี ถิรขจรวงศ
นางสาวพัชรี ทองคุณ
นางสาวพัชรี ทองดวง
นางสาวพัชรี ทองเรือง
นางสาวพัชรี ทองสาลี
นางพัชรี ธรรมวงศชัย
นางพัชรี นิรมลธาราสิทธิ์
นางสาวพัชรี บํารุงศิลป
นางสาวพัชรี บุญค้ํา
นางพัชรี บุญฤทธิ์

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๐๙๙
๑๕๑๐๐
๑๕๑๐๑
๑๕๑๐๒
๑๕๑๐๓
๑๕๑๐๔
๑๕๑๐๕
๑๕๑๐๖
๑๕๑๐๗
๑๕๑๐๘
๑๕๑๐๙
๑๕๑๑๐
๑๕๑๑๑
๑๕๑๑๒
๑๕๑๑๓
๑๕๑๑๔
๑๕๑๑๕
๑๕๑๑๖
๑๕๑๑๗
๑๕๑๑๘
๑๕๑๑๙
๑๕๑๒๐
๑๕๑๒๑
๑๕๑๒๒
๑๕๑๒๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพัชรี บุญเสริม
นางพัชรี ประยูรพันธ
นางสาวพัชรี พงษภักดี
นางพัชรี เพ็งเกตุ
นางสาวพัชรี เพ็ชรเด็ด
นางพัชรี ภูนาคพันธุ
นางสาวพัชรี มหาแกว
นางพัชรี ยั่งยืน
นางสาวพัชรี ระพีพัฒนชลธาร
นางสาวพัชรี เรืองดี
นางพัชรี ศรีดี
นางสาวพัชรี ศรีโยธา
นางสาวพัชรี สงกรานต
นางสาวพัชรี สมปรีดา
นางสาวพัชรี สมภาค
นางพัชรี สังขเกษม
นางพัชรี สัมฤทธิ์
นางสาวพัชรี สายสังข
นางพัชรี สิริทรัพยทวี
นางพัชรี สุขศรัทธา
นางพัชรี เสนเกตุ
นางสาวพัชรี แสงเทียน
นางสาวพัชรีพร จันทมา
นางพัชรีภรณ จันทรส
นางสาวพัชรีภรณ แชเชือน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๑๒๔
๑๕๑๒๕
๑๕๑๒๖
๑๕๑๒๗
๑๕๑๒๘
๑๕๑๒๙
๑๕๑๓๐
๑๕๑๓๑
๑๕๑๓๒
๑๕๑๓๓
๑๕๑๓๔
๑๕๑๓๕
๑๕๑๓๖
๑๕๑๓๗
๑๕๑๓๘
๑๕๑๓๙
๑๕๑๔๐
๑๕๑๔๑
๑๕๑๔๒
๑๕๑๔๓
๑๕๑๔๔
๑๕๑๔๕
๑๕๑๔๖
๑๕๑๔๗

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางพัชรีภรณ ผลพัฒนาสกุลชัย
นางสาวพัชรีย จินดากุล
นางสาวพัชรีย พุมเจริญ
นางพัชรีย เพ็งจันทร
นางพัชรีย เวทประสิทธิ์
นางสาวพัชรีย ศรีทองฉิม
นางพัชรียา พรหมอินทร
นางพัชรียา เสนาใจ
นางพัชรีวรรณ จําเริญนุสิทธิ
นางสาวพัชรีวรรณ ลิศรี
นางพัชวิรินทร ชุมเพี้ยน
นางสาวพัฑฒิดา ปญญาเลิศ
นางสาวพัฒณา พิลาดา
นางพัฒนชญา ศรีเทพ
นางพัฒนธนี ดีเกตุ
นางสาวพัฒนนราพร
ภาณุพงศเจริญ
นางพัฒนนรี บุญมาก
นางพัฒนนรี ผดุงศิลปชัย
นางพัฒนนรี รัตนาจารย
สิบโทหญิง พัฒนนรี วชิระ
นางพัฒนา เกษามูล
นางพัฒนา ดวงมณี
นางพัฒนา วงษเมธา
นางพัฒนา สวยงาม

๑๕๑๔๘
๑๕๑๔๙
๑๕๑๕๐
๑๕๑๕๑
๑๕๑๕๒
๑๕๑๕๓
๑๕๑๕๔
๑๕๑๕๕
๑๕๑๕๖
๑๕๑๕๗
๑๕๑๕๘
๑๕๑๕๙
๑๕๑๖๐
๑๕๑๖๑
๑๕๑๖๒
๑๕๑๖๓
๑๕๑๖๔
๑๕๑๖๕
๑๕๑๖๖
๑๕๑๖๗
๑๕๑๖๘
๑๕๑๖๙
๑๕๑๗๐
๑๕๑๗๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพัฒนาพร ฉลองธรรม
นางพัฒนาพร บุญแสนสุข
นางสาวพัฒนินทร สรรพวรสถิตย
นางสาวพัฒนี เมืองใจมา
นางพัฒนียา ติ๊บบุง
นางสาวพัณณกร สมุทรประภูติ
นางสาวพัณณชิตา กาญจนะวิเชียร
นางสาวพัณณชิตา โชติสุริยพัทธ
นางสาวพัณณพรรษ มูลตน
นางพัณณิตา ขามรัตน
นางพัณณิตา นามศักดิ์
นางพัณณิตา นุมพินิจ
นางพัณณิตา วันแวน
นางพัณตณิตา ทองมี
นางพัตรพิมล นอยวิบล
นางสาวพัตรา จันทรทอง
นางพัตราภรณ พุกประเสริฐ
นางพัทธนันท เกาสังข
นางสาวพัทธนันท ตันโห
นางพัทธนันท ถาวงศ
นางสาวพัทธนันท เทพแกว
นางพัทธนันท ธาราวุฒิ
นางพัทธนันท นิธิวรรธนันท
นางสาวพัทธนันท
ปรีชาพรประเสริฐ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๑๗๒
๑๕๑๗๓
๑๕๑๗๔
๑๕๑๗๕
๑๕๑๗๖
๑๕๑๗๗
๑๕๑๗๘
๑๕๑๗๙
๑๕๑๘๐
๑๕๑๘๑
๑๕๑๘๒
๑๕๑๘๓
๑๕๑๘๔
๑๕๑๘๕
๑๕๑๘๖
๑๕๑๘๗
๑๕๑๘๘
๑๕๑๘๙
๑๕๑๙๐
๑๕๑๙๑
๑๕๑๙๒
๑๕๑๙๓
๑๕๑๙๔
๑๕๑๙๕
๑๕๑๙๖

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางพัทธนันท ฟกแกว
นางพัทธนันท ภูธรรมะ
นางพัทธนันท รักแดง
นางสาวพัทธนันท วรรณเลิศ
นางพัทธนันท แสงมณีรัตนชัย
นางสาวพัทธยา โตดวง
นางพัทธรียา วะโรรส
นางพัทธวรรณ ชมรส
นางสาวพัทธวรรณ ไชยสุข
นางพัทธวรรณ ดาวเรือง
นางพัทธวรรณ บรรจง
นางสาวพัทธวรรณ โสภาเจริญ
นางสาวพัทธสิตา มีบุญ
นางพัทธิยา คงเกิด
นางพัทธิยา ทองคํา
นางสาวพัทยา กันตา
นางสาวพัทยา ขวดใส
นางสาวพัทยา ปานะโปย
นางพัทยา พรอมมูล
นางสาวพัทยา พันยา
นางพัทยา มัจฉาฉ่ํา
นางพัทยา โรจนพร
นางพัทยา วรรณสอน
นางพัทยา สาธิพา
นางพันทิพพา ศรีตะปญญะ

๑๕๑๙๗
๑๕๑๙๘
๑๕๑๙๙
๑๕๒๐๐
๑๕๒๐๑
๑๕๒๐๒
๑๕๒๐๓
๑๕๒๐๔
๑๕๒๐๕
๑๕๒๐๖
๑๕๒๐๗
๑๕๒๐๘
๑๕๒๐๙
๑๕๒๑๐
๑๕๒๑๑
๑๕๒๑๒
๑๕๒๑๓
๑๕๒๑๔
๑๕๒๑๕
๑๕๒๑๖
๑๕๒๑๗
๑๕๒๑๘
๑๕๒๑๙
๑๕๒๒๐
๑๕๒๒๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพันทิภา ทรวงโพธิ์
นางสาวพันธญาณี ไชยแกว
นางสาวพันธทิพย จันทิมาตย
นางสาวพันธทิพย วิชัยศรี
นางสาวพันธประภา เพชรทอง
นางสาวพันธิราพร อั่นหนองกุง
นางพันธุทิพย พิกุลรัตน
นางพัยวัน จันดา
นางพัลภา ชมจันทร
นางพัลลภา ศิริพงษ
นางสาวพัลลภา สุริยะมณี
นางพัศชนันท ยศธแสนย
นางสาวพัศญามนตร อยูเย็น
นางสาวพัสกรณัน สุขสม
นางพัสชาณัชญ สังขทอง
นางสาวพัสณีย ไชยวรรณ
นางสาวพัสตรสิตา ไกรเตชสังข
นางสาวพัสนี สีระบุตร
นางพัสราณี ทนุจันทร
นางพัสรินทร พยัคฆโส
นางพัสวีภรณ แกววิเชียร
นางสาวพาเกษม คําโฉม
นางสาวพาขวัญ ทองนพคุณ
นางสาวพาขวัญ แสนดวงแกว
นางสาวพาชื่น ชาญศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๒๒๒
๑๕๒๒๓
๑๕๒๒๔
๑๕๒๒๕
๑๕๒๒๖
๑๕๒๒๗
๑๕๒๒๘
๑๕๒๒๙
๑๕๒๓๐
๑๕๒๓๑
๑๕๒๓๒
๑๕๒๓๓
๑๕๒๓๔
๑๕๒๓๕
๑๕๒๓๖
๑๕๒๓๗
๑๕๒๓๘
๑๕๒๓๙
๑๕๒๔๐
๑๕๒๔๑
๑๕๒๔๒
๑๕๒๔๓
๑๕๒๔๔
๑๕๒๔๕
๑๕๒๔๖
๑๕๒๔๗

นางพาณี แกนสน
นางพาณีรัตน ภัทรศิริโสภณ
นางพาตีเมาะ มาโอะ
นางสาวพานิดา ชอฟา
นางสาวพาฝน จิตรีพิทย
นางสาวพาฝน ฤทธิ์มหันต
นางสาวพาฝน หนูคง
นางสาวพาวินี เหมียนเอียด
นางสาวพาสนา บุญมณี
นางสาวพาอีดะ เจะมะ
นางสาวพิกุล กลิ่นแกว
นางพิกุล กุลศล
นางพิกุล เกิดปลั่ง
นางพิกุล เดชทิศ
นางพิกุล ตรีเมฆ
นางสาวพิกุล ถิ่นหลวง
นางพิกุล ทองชาวกรุง
นางพิกุล ปงไฝ
นางสาวพิกุล พงษศรี
นางพิกุล พันธุระ
นางพิกุล พูลชัย
นางพิกุล มะโนโฮง
นางพิกุล มากนุย
นางพิกุล ยาแกว
นางพิกุล วิรัชญานนท
นางสาวพิกุล สงบุตร

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒๔๘
๑๕๒๔๙
๑๕๒๕๐
๑๕๒๕๑
๑๕๒๕๒
๑๕๒๕๓
๑๕๒๕๔
๑๕๒๕๕
๑๕๒๕๖
๑๕๒๕๗
๑๕๒๕๘
๑๕๒๕๙
๑๕๒๖๐
๑๕๒๖๑
๑๕๒๖๒
๑๕๒๖๓
๑๕๒๖๔
๑๕๒๖๕
๑๕๒๖๖
๑๕๒๖๗
๑๕๒๖๘
๑๕๒๖๙
๑๕๒๗๐
๑๕๒๗๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

นางสาวพิกุล สีดาแกว
นางพิกุล สุปง
นางสาวพิกุล สุยะวงค
นางพิกุล โสศรีสุข
นางพิกุลแกว จันทรเพ็ชร
นางสาวพิกุลแกว เถียรในเมือง
นางพิกุลทอง วงษธานี
นางพิจิตร งาเจือ
นางพิจิตร อุษาสุมงคล
นางสาวพิจิตรา นุชนุม
นางพิชชากรณ สินทะเกิด
นางสาวพิชชานันท กุลพรพิพัชญ
นางพิชชานันท เกษมวราภรณ
นางสาวพิชชาภรณ กงซาย
นางพิชชาภัทร อารมณสวะ
นางสาวพิชชาภา ชะหนู
นางสาวพิชชาภา สงขาว
นางพิชญจิรา เปลี่ยนสะอาด
นางพิชญฌากาญจน หิรัญเชาวน
นางพิชญดา ชื่นตา
นางสาวพิชญธิดา จันทรสุข
นางพิชญธิดา สมิง
นางพิชญพิชา ตันติกาญจนานนท
นางสาวพิชญมลวรรณ
นพสุนทรีภัสร
๑๕๒๗๒ นางพิชญสิณี ศิริวชิราภรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๒๗๓
๑๕๒๗๔
๑๕๒๗๕
๑๕๒๗๖
๑๕๒๗๗
๑๕๒๗๘
๑๕๒๗๙
๑๕๒๘๐
๑๕๒๘๑
๑๕๒๘๒
๑๕๒๘๓
๑๕๒๘๔
๑๕๒๘๕
๑๕๒๘๖
๑๕๒๘๗
๑๕๒๘๘
๑๕๒๘๙
๑๕๒๙๐
๑๕๒๙๑
๑๕๒๙๒
๑๕๒๙๓
๑๕๒๙๔
๑๕๒๙๕
๑๕๒๙๖
๑๕๒๙๗

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางพิชญสินี แกวไพยทูล
นางพิชญสินี สิทธิ์ทองสี
นางสาวพิชญา ใจวังโลก
นางสาวพิชญา บุญเหลือ
นางพิชญา พึ่งบํารุง
นางสาวพิชญากร ปนเวหา
นางสาวพิชญากร วรวงษ
นางสาวพิชญาทร สําเนียงล้ํา
นางพิชญาพร ศรีหลิ่ง
นางสาวพิชญาภร สาโสภา
นางสาวพิชญาภรณ แดนกาไสย
นางสาวพิชญาภา จารคํามา
นางสาวพิชญาภา ทองเนตร
นางพิชญาภา นุยสุวรรณ
นางพิชญามญชุ แขวงเมือง
นางพิชนันท สุวรรณพงษ
นางพิชยา แกวมณี
นางสาวพิชยา นันทดี
นางพิชยา นามพระหัตถ
นางสาวพิชยา พรหมมา
นางพิชยา สุภาษี
นางพิชะญาพร โสมจันทร
นางสาวพิชาธนัญญ ชูวงศเลิศ
นางสาวพิชาภัค นิติรัตน
นางพิชามญชุ กลัดบุบผา

๑๕๒๙๘
๑๕๒๙๙
๑๕๓๐๐
๑๕๓๐๑
๑๕๓๐๒
๑๕๓๐๓
๑๕๓๐๔
๑๕๓๐๕
๑๕๓๐๖
๑๕๓๐๗
๑๕๓๐๘
๑๕๓๐๙
๑๕๓๑๐
๑๕๓๑๑
๑๕๓๑๒
๑๕๓๑๓
๑๕๓๑๔
๑๕๓๑๕
๑๕๓๑๖
๑๕๓๑๗
๑๕๓๑๘
๑๕๓๑๙
๑๕๓๒๐
๑๕๓๒๑
๑๕๓๒๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพิชามญชุ คงเพ็ชรศักดิ์
นางสาวพิชามญชุ ทัศนทอง
นางพิชามญชุ เพชรสุทธิ์
นางพิชามญชุ วงษเสงี่ยม
นางพิญาดา ขันติยู
สิบเอกหญิง พิฐชญาณ จิรสวานนท
นางพิฐชญาณ เพิ่มศิริรุงสิน
นางสาวพิฐชญาณ ไพรอนันต
นางสาวพิณญาดา จาบจินดา
นางพิณทิพย ภักดี
นางสาวพิณพิชญา บาทขุนทด
นางสาวพิณพิชญา สานุวิตร
นางพิณรัตน ยศไกร
นางสาวพิทยา เมืองไทย
นางพิทยา สดากร
นางสาวพิทยา สุขาพันธ
นางพิทยาภรณ ขุมเพชร
นางพิทยาภรณ เจริญศิริจตุพล
นางพิทยาภรณ บุญรินทร
นางพิทยาภรณ พิชญวงศกุลชัย
นางสาวพิทยาภรณ สุรินทรเซ็ง
นางพิธิญาภรณ พัฒนนิล
นางสาวพินดา จาตุรแสงไพโรจน
นางสาวพินทอง พรมชาติ
นางพินพิมพดาว ไชยพลี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๓๒๓
๑๕๓๒๔
๑๕๓๒๕
๑๕๓๒๖
๑๕๓๒๗
๑๕๓๒๘
๑๕๓๒๙
๑๕๓๓๐
๑๕๓๓๑
๑๕๓๓๒
๑๕๓๓๓
๑๕๓๓๔
๑๕๓๓๕
๑๕๓๓๖
๑๕๓๓๗
๑๕๓๓๘
๑๕๓๓๙
๑๕๓๔๐
๑๕๓๔๑
๑๕๓๔๒
๑๕๓๔๓
๑๕๓๔๔
๑๕๓๔๕
๑๕๓๔๖
๑๕๓๔๗

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพินัน รัตนสุภา
นางพินิจนันท มีพลกิจ
นางพินิตนาถ เหล็กโคกสูง
นางสาวพิมใจ เจริญประโยชน
นางสาวพิมใจ ภิรมยเนตร
นางสาวพิมณพรรธน จินดาขัด
นางพิมดาว คะยอมศักดิ์
นางสาวพิมทอง ไกรดี
นางพิมปไพ เสนา
นางพิมประภา พลเธียร
นางพิมประภา อินทรศรีทอง
นางสาวพิมพ พาณิชสุนทรชัย
นางสาวพิมพกมล จันทรเจริญ
นางสาวพิมพใจ สุขจํานงค
นางสาวพิมพชญา ลาภภาภรกุล
นางพิมพชนก คําหงษา
นางสาวพิมพชนก ชุณวิรัตน
นางสาวพิมพชนก บุตรเสือ
นางพิมพชนก มาลัย
นางสาวพิมพชนก วิชัยดิษฐ
นางสาวพิมพชนก ศรีวิไล
นางสาวพิมพชนก อมรบุญ
นางสาวพิมพชนา ธัญรัตนเรืองเดช
นางพิมพชยา เศรษฐสินธร
นางพิมพณดา พืชมาก

๑๕๓๔๘
๑๕๓๔๙
๑๕๓๕๐
๑๕๓๕๑
๑๕๓๕๒
๑๕๓๕๓
๑๕๓๕๔
๑๕๓๕๕
๑๕๓๕๖
๑๕๓๕๗
๑๕๓๕๘
๑๕๓๕๙
๑๕๓๖๐
๑๕๓๖๑
๑๕๓๖๒
๑๕๓๖๓
๑๕๓๖๔
๑๕๓๖๕
๑๕๓๖๖
๑๕๓๖๗
๑๕๓๖๘
๑๕๓๖๙
๑๕๓๗๐
๑๕๓๗๑
๑๕๓๗๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพิมพนารา บลันเดลล
นางพิมพนารา อวนทอง
นางพิมพนิภา เกียรติธนานนท
นางพิมพนิศา บรรเทา
นางพิมพปภัสสร ตาเรือนสอน
นางพิมพประไพ ดําหาย
นางสาวพิมพประภา พานิชเจริญ
นางพิมพปวีณ ศิริยงค
นางสาวพิมพปวีณ อินทรวัตร
นางสาวพิมพผกา สิทธิสารโกวิท
นางพิมพพรรณ รุงเรือง
นางพิมพพันธุ งามศรีทอง
นางสาวพิมพพิชญชา ศรีชาติ
นางสาวพิมพพิชญา งาเนียม
นางสาวพิมพพิชญา เรืองเดช
นางพิมพพิศา ฐานกลาง
นางพิมพพิศา สุวรรณเนตร
นางพิมพภัทร เมืองเขียว
นางสาวพิมพมาดา บุญทา
นางพิมพร แกวตา
นางพิมพร ขัดศิริ
นางสาวพิมพร เดชเดชะ
นางพิมพร เทียนถาวร
นางพิมพรรณ อัมรินทรรัตน
นางสาวพิมพรรณ สุวรรณรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๓๗๓
๑๕๓๗๔
๑๕๓๗๕
๑๕๓๗๖
๑๕๓๗๗
๑๕๓๗๘
๑๕๓๗๙
๑๕๓๘๐
๑๕๓๘๑
๑๕๓๘๒
๑๕๓๘๓
๑๕๓๘๔
๑๕๓๘๕
๑๕๓๘๖
๑๕๓๘๗
๑๕๓๘๘
๑๕๓๘๙
๑๕๓๙๐
๑๕๓๙๑
๑๕๓๙๒
๑๕๓๙๓
๑๕๓๙๔
๑๕๓๙๕
๑๕๓๙๖
๑๕๓๙๗

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพิมพลดา จรุงจรรยาพงศ
นางพิมพลภัส เกี้ยวเพ็ง
นางพิมพลภัส ธีรปญญาสวัสดิ์
นางสาวพิมพลภัส วงศอักษร
นางสาวพิมพลักษณ แสนเสนา
นางพิมพวรัตม จันทะเสน
นางสาวพิมพวรา สิงหนุนันทาศิริ
นางสาวพิมพวรีย ปองภัย
นางสาวพิมพวลัญช จันทรมา
นางพิมพวลัญช เชี่ยวงาน
นางสาวพิมพวิไล สุพรรณ
นางสาวพิมพศศิภา สถิตยธรรม
นางพิมพศิรินทร นิลพัฒน
นางสาวพิมพสิรี ศิริมนตรี
นางสาวพิมพสุชา อินตะสิน
นางสาวพิมพสุภา ไกรรักษ
นางสาวพิมพอร เทวรักษ
นางสาวพิมพอัปสร รัตนบุรี
นางพิมพอุไร ไพเราะ
นางสาวพิมพา เดชเดชะ
นางพิมพา ศิริป
นางสาวพิมพา สายแปลง
นางสาวพิมพา สืบสมาน
นางพิมพา สุขเหลื่อง
นางสาวพิมพาพร ดวงสินธุ

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

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพิมพาพร แสงสุวรรณ
นางพิมพาภรณ ณ บางชาง
นางพิมพาภรณ ธนเจริญพิลาศ
นางพิมพาภรณ วรรณมหินทร
นางพิมพาวรรณ นิลนอย
นางสาวพิมพิศา ศรีเดช
นางสาวพิมภรณ มะนาวหวาน
นางสาวพิมรดา เพ็งกลัด
นางพิมล ปงใจ
นางพิมล เศรษฐณรงค
นางพิมลพร บํารุงกิจ
นางสาวพิมลพรรณ ทองไชย
นางพิมลพัตร วงศอุทัย
นางสาวพิมลพันธ พันธุมณี
นางพิมลพันธ อารีรักษ
นางพิมลภัส วงศเวียน
นางสาวพิมลมาศ สุทธิสอาด
นางพิมลรัตน ขุนดํา
นางพิมลรัตน รงคทอง
นางพิมลวรรณ ลาชะเลา
นางสาวพิมลศรี กาบบัว
นางสาวพิมาดา ประพันธศิลป
นางพิรญาณ จุยเจริญ
นางสาวพิรดา รัตนากรไพบูลย
นางพิรทิพย ใจเจริญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๔๒๓
๑๕๔๒๔
๑๕๔๒๕
๑๕๔๒๖
๑๕๔๒๗
๑๕๔๒๘
๑๕๔๒๙
๑๕๔๓๐
๑๕๔๓๑
๑๕๔๓๒
๑๕๔๓๓
๑๕๔๓๔
๑๕๔๓๕
๑๕๔๓๖
๑๕๔๓๗
๑๕๔๓๘
๑๕๔๓๙
๑๕๔๔๐
๑๕๔๔๑
๑๕๔๔๒
๑๕๔๔๓
๑๕๔๔๔
๑๕๔๔๕
๑๕๔๔๖

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางพิราวรรณ นาคะอินทร
นางสาวพิราวรรณ เพชรคุม
นางสาวพิริญจนา จันทรพูลพงษ
นางพิริยา นวมตาด
นางสาวพิริยา ศรีพนม
นางสาวพิริยา เสนามิตร
นางสาวพิริยา หินออน
นางสาวพิรุชา พินรอด
นางพิรุญพร ประชุมทรัพย
นางสาวพิรุณ ขอยึดกลาง
นางพิรุณรัตน นันตา
นางพิรุณลักษณ วงวรรณ
นางพิลาส ชูประยูร
นางสาวพิลินธา
รักขพันธ ณ หนองคาย
นางพิไลพร ทองทุม
นางสาวพิไลพร ทองอาบ
นางพิไลพร นิละปะกะ
นางสาวพิไลพร พรมบุตร
นางพิไลลักษณ เรืองโชติเสถียร
นางสาวพิไลวรรณ ซาวบุญตัน
นางสาวพิไลวรรณ ทับสระ
นางพิไลวรรณ อ่ําเอี่ยม
นางสาวพิศ ไชยพลงาม
นางสาวพิศนฐิศา เอียดเกลี้ยง

๑๕๔๔๗
๑๕๔๔๘
๑๕๔๔๙
๑๕๔๕๐
๑๕๔๕๑
๑๕๔๕๒
๑๕๔๕๓
๑๕๔๕๔
๑๕๔๕๕
๑๕๔๕๖
๑๕๔๕๗
๑๕๔๕๘
๑๕๔๕๙
๑๕๔๖๐
๑๕๔๖๑
๑๕๔๖๒
๑๕๔๖๓
๑๕๔๖๔
๑๕๔๖๕
๑๕๔๖๖
๑๕๔๖๗
๑๕๔๖๘
๑๕๔๖๙
๑๕๔๗๐
๑๕๔๗๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพิศมัย กําเนิดคุณ
นางสาวพิศมัย เกิดศรี
นางพิศมัย ไกรดงพลอง
นางพิศมัย จุฑาศรี
นางสาวพิศมัย แซโฮว
นางสาวพิศมัย ดีเมืองโขง
นางพิศมัย นันโท
นางสาวพิศมัย บุญประพาน
นางพิศมัย มาตายะสี
นางพิศมัย ศรีวัฒนพงศ
วาที่รอยตรีหญิง พิศมัย ศรีอาจ
นางพิศมัย สันหนองเมือง
นางสาวพิศมัย สิงหคํา
นางพิศมัย อํามาตย
นางพิสนภางค เกษทองมา
นางสาวพิสมร สมานสินธุ
นางพิสมัย กางทอง
นางสาวพิสมัย ไขแสง
นางพิสมัย พรมประสิทธิ์
นางพิสมัย มีชัย
นางสาวพิสมัย ลาภสาร
นางพิสมัย สืบเลย
นางสาวพิสมัย สุขขา
นางพิสุดา วีระกิจ
นางสาวพิสุทธิพร ใจยวง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๔๗๒
๑๕๔๗๓
๑๕๔๗๔
๑๕๔๗๕
๑๕๔๗๖
๑๕๔๗๗
๑๕๔๗๘
๑๕๔๗๙
๑๕๔๘๐
๑๕๔๘๑
๑๕๔๘๒
๑๕๔๘๓
๑๕๔๘๔
๑๕๔๘๕
๑๕๔๘๖
๑๕๔๘๗
๑๕๔๘๘
๑๕๔๘๙
๑๕๔๙๐
๑๕๔๙๑
๑๕๔๙๒
๑๕๔๙๓
๑๕๔๙๔
๑๕๔๙๕
๑๕๔๙๖

นางพีฌานิการ วิชานนท
นางพีญษา แตมทอง
นางพีรกานต ทองศิลา
นางสาวพีรญา แพรศรี
นางพีรญา แสงรูจี
นางสาวพีรณัฐสา คําศรี
นางสาวพีรดา บรรพจันทร
นางพีรนันท ไมนอย
นางพีรภาว สิทธิโชคพีรพล
นางพีรยา จินดาดวง
นางสาวพึ่งศักดิ์ พยุงศิลป
นางสาวพุฒชณาศรี ศรีสิริ
นางสาวพุดตาน แกวปลั่ง
นางพุดตาล เสนาคํา
นางสาวพุทกาญจน พันแสง
นางพุทธชง กุญแจทอง
นางสาวพุทธชาด สัมฤทธิ์
นางสาวพุทธชาติ กอแกว
นางสาวพุทธชาติ ธาตุทองคํา
นางพุทธชาติ ภุมมา
นางพุทธพร สุมามาลย
นางพุทธรักษา บุญประสิทธิ์
นางสาวพุทธรักษา ปทุมมา
นางพุทธรัตน ชูศรี
นางพุทธรัตน สุขประเสริฐ

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๔๙๗
๑๕๔๙๘
๑๕๔๙๙
๑๕๕๐๐
๑๕๕๐๑
๑๕๕๐๒
๑๕๕๐๓
๑๕๕๐๔
๑๕๕๐๕
๑๕๕๐๖
๑๕๕๐๗
๑๕๕๐๘
๑๕๕๐๙
๑๕๕๑๐
๑๕๕๑๑
๑๕๕๑๒
๑๕๕๑๓
๑๕๕๑๔
๑๕๕๑๕
๑๕๕๑๖
๑๕๕๑๗
๑๕๕๑๘
๑๕๕๑๙
๑๕๕๒๐
๑๕๕๒๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพุทธาพร แอสาร
นางสาวพุทธิดา พูลศักดิ์
นางสาวพุทธินารถ เนมียะวงค
นางพุทธิพินทร ไชยสงคราม
นางสาวพุทธิมน กองแกว
นางสาวพุธวรรณ สะสม
นางพุธิตา วิมล
นางพุมรินทร ไฝชู
นางสาวพูนทรัพย จันทรกระจาง
นางสาวพูนทรัพย ศรีสุนาครัว
นางพูนทรัพย อินทรงาม
นางสาวพูนพิศ พูนสวัสดิ์
นางสาวพูนสิน กลับบุญมา
นางสาวพูนสิน พงศพรหมนาถ
นางสาวพูลเพชร พูลสวัสดิ์
นางพูลศรี วัฒนคณิต
นางพูลศรี ศรีเขม
นางสาวเพ็ชจรี เชิดชู
นางสาวเพชฎา ขันติลาภาพันธุ
นางสาวเพชรชมพู เรืองเรื่อ
นางสาวเพชรชมพู เอกอุทัยธวัช
นางเพชรชมภู ปรึกษา
นางเพ็ชรชุมพวง สุวรรณศรี
นางเพชรณรี เกิดผล
นางเพชรดา บุญชู

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๕๒๒
๑๕๕๒๓
๑๕๕๒๔
๑๕๕๒๕
๑๕๕๒๖
๑๕๕๒๗
๑๕๕๒๘
๑๕๕๒๙
๑๕๕๓๐
๑๕๕๓๑
๑๕๕๓๒
๑๕๕๓๓
๑๕๕๓๔
๑๕๕๓๕
๑๕๕๓๖
๑๕๕๓๗
๑๕๕๓๘
๑๕๕๓๙
๑๕๕๔๐
๑๕๕๔๑
๑๕๕๔๒
๑๕๕๔๓
๑๕๕๔๔
๑๕๕๔๕
๑๕๕๔๖

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางเพ็ชรนภา บุญรัตน
นางสาวเพ็ชรนารา ยอดคําปน
นางสาวเพชรนารี ศรีบรรเทา
นางเพชรประกาย เตชะนันท
นางสาวเพ็ชรไพรินทร ระดาชัย
นางเพชรมณี จรุงวงศเสถียร
นางสาวเพชรรัตน จักรบุตร
นางสาวเพชรรัตน แซวอง
นางเพชรรัตน ทองหยอด
นางเพชรรัตน เพศประเสริฐ
นางเพชรรัตน ศรีนวล
นางสาวเพชรรัตน ศรีสวัสดิ์
นางสาวเพชรรุง สุวะศรี
นางสาวเพชรลดา ปรางคศรีทอง
นางสาวเพชรลดา อัมพร
นางเพชรลักษณ พิมสาร
นางเพชรสมัย คิดถูก
นางสาวเพชรอุมา สุขเกษม
นางสาวเพ็ชรัตน สวางศรี
นางสาวเพชรา ดามพชาติ
นางสาวเพชรา เนตรวงค
นางสาวเพชรา พิทาคํา
นางเพชรา มักขุนทด
นางสาวเพชรา รัตนเพียร
นางเพชรา ลักษณะวิมล

๑๕๕๔๗
๑๕๕๔๘
๑๕๕๔๙
๑๕๕๕๐
๑๕๕๕๑
๑๕๕๕๒
๑๕๕๕๓
๑๕๕๕๔
๑๕๕๕๕
๑๕๕๕๖
๑๕๕๕๗
๑๕๕๕๘
๑๕๕๕๙
๑๕๕๖๐
๑๕๕๖๑
๑๕๕๖๒
๑๕๕๖๓
๑๕๕๖๔
๑๕๕๖๕
๑๕๕๖๖
๑๕๕๖๗
๑๕๕๖๘
๑๕๕๖๙
๑๕๕๗๐
๑๕๕๗๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเพชรา วิชัย
นางเพชราภรณ โยธิคาร
นางเพชราภรณ ลุนทอง
นางเพ็ชราภรณ เพ็ชรมาก
นางสาวเพ็ชรินทร นวลศิริ
นางเพ็ญ บุญศรี
นางสาวเพ็ญแข ราชชมภู
นางเพ็ญแข อสุนี ณ อยุธยา
นางเพ็ญจวรรณ วงษสุวรรณ
นางสาวเพ็ญจันทร เงินคงพันธ
นางเพ็ญจันทร ทองลาด
นางเพ็ญจันทร ปุญญศรี
นางเพ็ญจันทร ผลเจริญงาม
นางสาวเพ็ญจันทร มั่นคง
นางเพ็ญจันทร วิเศษแสง
นางเพ็ญจันทร อวนออน
นางเพ็ญจิต รัตนทิพย
นางเพ็ญณีย แกวเมฆ
นางเพ็ญทิพย จันทรศรีวงค
นางสาวเพ็ญทิพา ผาสุข
นางสาวเพ็ญนภา กิจตรอง
นางเพ็ญนภา จุลิวรรณลีย
นางเพ็ญนภา ใจสุข
นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ
นางเพ็ญนภา มากเลง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๕๗๒
๑๕๕๗๓
๑๕๕๗๔
๑๕๕๗๕
๑๕๕๗๖
๑๕๕๗๗
๑๕๕๗๘
๑๕๕๗๙
๑๕๕๘๐
๑๕๕๘๑
๑๕๕๘๒
๑๕๕๘๓
๑๕๕๘๔
๑๕๕๘๕
๑๕๕๘๖
๑๕๕๘๗
๑๕๕๘๘
๑๕๕๘๙
๑๕๕๙๐
๑๕๕๙๑
๑๕๕๙๒
๑๕๕๙๓
๑๕๕๙๔
๑๕๕๙๕

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางเพ็ญนภา ยันตชมภู
นางสาวเพ็ญนภา ยุทธไชโย
นางเพ็ญนภา ศรีโพธิ์
นางสาวเพ็ญนภา ศีลลา
นางเพ็ญนภา สามิภักดิ์
นางสาวเพ็ญนภา สิงหนาท
นางสาวเพ็ญนภา สีสด
นางสาวเพ็ญนภา สีหาโคตร
นางเพ็ญนภา เอ็มมาก
นางเพ็ญนิภา นนทเภท
นางเพ็ญนิภา แมนสกุล
นางเพ็ญนิภา เวชชะ
นางเพ็ญนี่ ไชยหงษา
นางสาวเพ็ญประกาญ สิทธิศักดิ์
นางสาวเพ็ญประภา
กฤษฎาเรืองศรี
นางเพ็ญประภา จันทรแดง
นางสาวเพ็ญประภา เพ็งพา
นางสาวเพ็ญประภา ไสวดี
นางเพ็ญประภา หวั่นหวย
นางเพ็ญผกา วงคศรียา
นางสาวเพ็ญผกา ศรีชัยตัน
นางสาวเพ็ญพยอม เทพีรัตน
นางสาวเพ็ญพรรณ ฐีตานนท
นางเพ็ญพลอย ยศเตา

๑๕๕๙๖
๑๕๕๙๗
๑๕๕๙๘
๑๕๕๙๙
๑๕๖๐๐
๑๕๖๐๑
๑๕๖๐๒
๑๕๖๐๓
๑๕๖๐๔
๑๕๖๐๕
๑๕๖๐๖
๑๕๖๐๗
๑๕๖๐๘
๑๕๖๐๙
๑๕๖๑๐
๑๕๖๑๑
๑๕๖๑๒
๑๕๖๑๓
๑๕๖๑๔
๑๕๖๑๕
๑๕๖๑๖
๑๕๖๑๗
๑๕๖๑๘
๑๕๖๑๙
๑๕๖๒๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเพ็ญพักตร จันทรสุต
นางเพ็ญพักตร จันทระภู
นางสาวเพ็ญพักตร ทองไทย
นางสาวเพ็ญพิชชา พันธุรา
นางเพ็ญพิชชา เสงี่ยม
นางเพ็ญพิชชา หวานขัน
นางเพ็ญพิชญา คชเศษ
นางสาวเพ็ญพิชญา ภาโอโถง
นางสาวเพ็ญพิมพ ไมมะตาม
นางเพ็ญพิมล เขตชมภู
นางสาวเพ็ญพิรุณ คําภูษา
นางเพ็ญพิศ ฉายอําไพ
นางสาวเพ็ญพิศ ชูแกว
นางเพ็ญภัสสร โอมอภิญญาน
นางเพ็ญรตี แกวดวงดี
นางเพ็ญลักษณ หลําปูเตะ
นางสาวเพ็ญวิภา กอนทอง
นางเพ็ญศรี กัลยาณกิตติ
นางเพ็ญศรี กาสีวงศ
นางเพ็ญศรี คําปง
นางเพ็ญศรี จารัตน
นางเพ็ญศรี ไชยยศ
นางเพ็ญศรี ดวงจันทร
นางเพ็ญศรี เถาแปง
นางเพ็ญศรี เถาวโท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๖๒๑
๑๕๖๒๒
๑๕๖๒๓
๑๕๖๒๔
๑๕๖๒๕
๑๕๖๒๖
๑๕๖๒๗
๑๕๖๒๘
๑๕๖๒๙
๑๕๖๓๐
๑๕๖๓๑
๑๕๖๓๒
๑๕๖๓๓
๑๕๖๓๔
๑๕๖๓๕
๑๕๖๓๖
๑๕๖๓๗
๑๕๖๓๘
๑๕๖๓๙
๑๕๖๔๐
๑๕๖๔๑
๑๕๖๔๒
๑๕๖๔๓
๑๕๖๔๔
๑๕๖๔๕

นางเพ็ญศรี ทองเกษร
นางเพ็ญศรี เนาวรัตน
นางสาวเพ็ญศรี บุญเคลา
นางเพ็ญศรี บุญสมร
นางเพ็ญศรี พรมดี
นางสาวเพ็ญศรี พัฒชา
นางเพ็ญศรี เพชรนิตย
นางสาวเพ็ญศรี ลาวัลย
นางเพ็ญศรี สงศรี
นางสาวเพ็ญศรี สาระวน
นางเพ็ญศรี เสาทอง
นางเพ็ญศรี หงษา
นางเพ็ญศิริ กุลศิริลักษณ
นางเพ็ญศิริ ถนอมจิตต
นางเพ็ญศิริ ธนชิตชัยกุล
นางสาวเพ็ญศิริ หลอศิลาทอง
นางสาวเพ็ญศิริ แหยมคง
นางสาวเพ็ญโสภา ยะภักดี
นางเพ็ญอักษร สรอยทอง
นางสาวเพยาว ยิ้มละมัย
นางสาวเพลินจิต บุตรชา
นางสาวเพลินจิตร กลาหาญ
นางสาวเพลินพิศ โคนุตะ
นางเพลินพิศ พรรณขาม
นางเพลินพิศ สองแคว

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๖๔๖
๑๕๖๔๗
๑๕๖๔๘
๑๕๖๔๙
๑๕๖๕๐
๑๕๖๕๑
๑๕๖๕๒
๑๕๖๕๓
๑๕๖๕๔
๑๕๖๕๕
๑๕๖๕๖
๑๕๖๕๗
๑๕๖๕๘
๑๕๖๕๙
๑๕๖๖๐
๑๕๖๖๑
๑๕๖๖๒
๑๕๖๖๓
๑๕๖๖๔
๑๕๖๖๕
๑๕๖๖๖
๑๕๖๖๗
๑๕๖๖๘
๑๕๖๖๙
๑๕๖๗๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเพลินพิศวาส ชุตินธรารักษ
นางสาวเพลินศิริ อนุวัฒนวงศ
นางเพิ่มพร คําเหลือง
นางเพียงขวัญ สูงศักดิ์
นางเพียงแข แกวกาญจน
นางสาวเพียงใจ ทับทิม
นางเพียงใจ บุตรสิงห
นางเพียงใจ พิมพนนท
นางเพียงใจ วงคกระจาง
นางเพียงใจ สิงหคํา
นางเพียงดาว สุขเปงทวี
นางสาวเพียงพร บุญสุข
นางสาวเพียงพร เลิศผสมสิทธิ์
นางเพียงพิชญชยา เจริญศรี
นางเพียงพิศ แพงอนันต
นางสาวเพียงเพ็ญ คําแผง
นางสาวเพียงเพ็ญ ตันเจริญ
นางเพียงเพ็ญ ทาระนัด
นางเพียงเพ็ญ สมมุง
นางสาวเพียงฤทัย กาธาตุ
นางสาวเพียงฤทัย พานทอง
นางเพียรผจง เจือจันทร
นางแพงศรี คํานึง
นางแพทอง บุญจันทร
นางสาวแพรพันธ โตแทน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๖๗๑
๑๕๖๗๒
๑๕๖๗๓
๑๕๖๗๔
๑๕๖๗๕
๑๕๖๗๖
๑๕๖๗๗
๑๕๖๗๘
๑๕๖๗๙
๑๕๖๘๐
๑๕๖๘๑
๑๕๖๘๒
๑๕๖๘๓
๑๕๖๘๔
๑๕๖๘๕
๑๕๖๘๖
๑๕๖๘๗
๑๕๖๘๘
๑๕๖๘๙
๑๕๖๙๐
๑๕๖๙๑
๑๕๖๙๒
๑๕๖๙๓
๑๕๖๙๔
๑๕๖๙๕

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวแพรพิมพา มงคลสวัสดิ์
นางแพรวพรรณ เกษศิลป
นางแพรวพรรณ เกิดกูล
นางสาวแพรวพรรณ ปุนครื้น
นางแพรวพรรณ มูลเมือง
นางแพรวพราว งามระเบียบ
นางสาวแพรววนิต มณีรัตน
นางแพววนภา ธรรมเนียมตน
นางโพนศรี ขยอมดอก
นางสาวไพจิตร ฉุยกลิ่น
นางไพทิพย หิรัญอร
นางไพบูลย ผานเมือง
นางสาวไพรจิตร รุงโรจน
นางสาวไพรพณา เทิดธีรธรรม
นางไพรพรรณ ปริวัฒนนันทกุล
นางไพรรัตน สวนมะมวง
นางไพรรินทร หาญสุริย
นางไพรเราะ อุสาหะ
นางไพรวรรณ แซอึ้ง
นางไพรวรรณ ทองปาน
นางไพรวรรณ อินทรใจเอื้อ
นางไพรวัน แปลงไธสง
นางไพรัช พงษปรีดา
นางไพรัตน มากลน
นางไพริน เกิดใหม

๑๕๖๙๖
๑๕๖๙๗
๑๕๖๙๘
๑๕๖๙๙
๑๕๗๐๐
๑๕๗๐๑
๑๕๗๐๒
๑๕๗๐๓
๑๕๗๐๔
๑๕๗๐๕
๑๕๗๐๖
๑๕๗๐๗
๑๕๗๐๘
๑๕๗๐๙
๑๕๗๑๐
๑๕๗๑๑
๑๕๗๑๒
๑๕๗๑๓
๑๕๗๑๔
๑๕๗๑๕
๑๕๗๑๖
๑๕๗๑๗
๑๕๗๑๘
๑๕๗๑๙
๑๕๗๒๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางไพริน คงทอง
นางไพริน จอหวัง
นางไพริน พรมเกตุ
นางไพริน พรหมดี
นางไพรินทร แกวกัญญา
นางสาวไพรินทร งามกระจาย
นางไพรินทร ชะอุม
นางไพรินทร ดิฐษา
นางสาวไพรินทร พินิจ
นางสาวไพรินทร โพธิ์ศรี
นางไพรินทร เรืองศาสตร
นางสาวไพลิน จันทรโชติ
นางสาวไพลิน ปุนชาติ
นางไพลิน พรมเกตุ
นางสาวไพลิน ภมรสุวรรณ
นางไพลิน วิเศษฤทธิ์
นางสาวไพลิน ศรีจันทรทับ
นางไพลิน ศรีษะ
นางสาวไพลิน สังกาส
นางไพลิน สุยานะ
นางสาวไพลิน แสงการ
นางสาวไพลิน อินตา
นางสาวไพลิน อุตสาวงศ
นางไพวรรณ บัวสิงห
นางไพวรรณ หลักทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๗๒๑
๑๕๗๒๒
๑๕๗๒๓
๑๕๗๒๔
๑๕๗๒๕
๑๕๗๒๖
๑๕๗๒๗
๑๕๗๒๘
๑๕๗๒๙
๑๕๗๓๐
๑๕๗๓๑
๑๕๗๓๒
๑๕๗๓๓
๑๕๗๓๔
๑๕๗๓๕
๑๕๗๓๖
๑๕๗๓๗
๑๕๗๓๘
๑๕๗๓๙
๑๕๗๔๐
๑๕๗๔๑
๑๕๗๔๒
๑๕๗๔๓
๑๕๗๔๔
๑๕๗๔๕

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวฟองนวล วงศตะวัน
นางสาวฟากานดา สนิทพระพร
นางฟาติน เจะโกะ
นางสาวฟาตีเมาะ เมาะมูลา
นางฟารีดาร ชางขุด
นางฟารุง แกวประกอบ
นางสาวเฟองฟา รูปจันทร
นางภคนันท พงสุภา
นางสาวภคนันท อินนารี
นางสาวภคพร กําภูพงษ
นางสาวภคพร เดอรามันห
นางภคพร ไทยเพ็ชร
นางภคพร บุญมา
นางสาวภคมน กุลธนาเปรมเดช
นางภคมน แกวสังข
นางภคมน เทศนุย
นางภคมน รามดิษฐ
นางสาวภคมน สิทธิพัฒนกุล
นางภคมน เสนาวิน
นางสาวภคมน หวันมา
นางสาวภควดี จันเทศ
นางสาวภควรรณ แซเลา
นางสาวภควรรณ พะเวก
นางสาวภควรรณ รัตนานันท
นางสาวภควรรณ ศรีสุพรรณ

๑๕๗๔๖
๑๕๗๔๗
๑๕๗๔๘
๑๕๗๔๙
๑๕๗๕๐
๑๕๗๕๑
๑๕๗๕๒
๑๕๗๕๓
๑๕๗๕๔
๑๕๗๕๕
๑๕๗๕๖
๑๕๗๕๗
๑๕๗๕๘
๑๕๗๕๙
๑๕๗๖๐
๑๕๗๖๑
๑๕๗๖๒
๑๕๗๖๓
๑๕๗๖๔
๑๕๗๖๕
๑๕๗๖๖
๑๕๗๖๗
๑๕๗๖๘
๑๕๗๖๙
๑๕๗๗๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางภคอร สกนธวัฒน
นางภชรดา จอมเสนา
นางสาวภชา วงศกาฬสินธุ
นางภณัชษา บุญมี
นางสาวภณัฐภิฌา บุญมีมา
นางภณิดา บุดดาวงค
นางสาวภณิดา ฦากําลัง
นางภณิตาภัทร มาระเพ็ญ
นางภทร อุดมชัย
นางภทรธร นาคชื่น
นางภทรพร นิลรักษ
นางภธมณ บริสุทธิ์
นางสาวภนาวรรณ นาแถมทอง
นางสาวภนิตา ชะรัดรัมย
นางสาวภนิตา รัตนรามา
นางสาวภปภา บุญศรีรัตน
นางภพวรรณ ยิ้มสรวย
นางภภรณรัตน งามการ
นางภภัสสร ถนนทิพย
นางสาวภมรพรรณ ทองตราชู
นางภรณภัสสรณ จํานงคธรรม
นางภรณยณัฏฐ ภูมิเจริญ
นางภรณศมน กองแกว
นางสาวภรณสวรรศ เกงธัญญกรณ
นางภรณี ศรีรินทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๗๗๑
๑๕๗๗๒
๑๕๗๗๓
๑๕๗๗๔
๑๕๗๗๕
๑๕๗๗๖
๑๕๗๗๗
๑๕๗๗๘
๑๕๗๗๙
๑๕๗๘๐
๑๕๗๘๑
๑๕๗๘๒
๑๕๗๘๓
๑๕๗๘๔
๑๕๗๘๕
๑๕๗๘๖
๑๕๗๘๗
๑๕๗๘๘
๑๕๗๘๙
๑๕๗๙๐
๑๕๗๙๑
๑๕๗๙๒
๑๕๗๙๓
๑๕๗๙๔
๑๕๗๙๕

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางภรธญานิษฐ เดชานันทิพัฒน
นางภรภัทร เชาวนาศิริ
นางสาวภรลภัส นาคินทรชาติ
นางภรัณญา จิตตระกูล
นางภราดา ชนะสงคราม
นางสาวภริดา ลูกปด
นางสาวภริตพร เกิดกลิ่นหอม
นางสาวภรินทิพย บุญเงิน
นางภริษา ธนาภรณกวิน
นางภฤดา เอื้องสัจจะ
นางภวดี สวนดี
นางภวนา นุมกวน
นางภวรรัตน จิตพลี
นางภวันนิภา นอยบุดดี
นางภวิษยกันฐพร มงคลชาติ
นางสาวภักคีณี มูลเมือง
นางภักจิรา ทารักษ
นางภักดินันท คําธร
นางภักวิภา อยูภักดี
นางสาวภัคจิรา กาวิน
นางภัคจิรา กิ่มจิตร
นางภัคจิรา ทองเรือง
นางภัคจิรา นามไธสงค
นางสาวภัคจิรา ภักดีดํารงเดช
นางภัคจิรา มวงชาติ

๑๕๗๙๖
๑๕๗๙๗
๑๕๗๙๘
๑๕๗๙๙
๑๕๘๐๐
๑๕๘๐๑
๑๕๘๐๒
๑๕๘๐๓
๑๕๘๐๔
๑๕๘๐๕
๑๕๘๐๖
๑๕๘๐๗
๑๕๘๐๘
๑๕๘๐๙
๑๕๘๑๐
๑๕๘๑๑
๑๕๘๑๒
๑๕๘๑๓
๑๕๘๑๔
๑๕๘๑๕
๑๕๘๑๖
๑๕๘๑๗
๑๕๘๑๘
๑๕๘๑๙
๑๕๘๒๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางภัคจิรา เย็นจิตร
นางภัคจิรา สุขประเสริฐ
นางสาวภัคจิรา หงษา
นางภัคจุฬาลักษณ ปกขาว
นางสาวภัคฐพิชา เถาจันทรตะ
นางสาวภัคฑิฌาภรณ กอเกิด
นางภัคธีมา เพชรนอก
นางสาวภัคนิจ งามระเบียบ
นางภัคพร เทงเจียว
นางภัคภร ยอดออย
นางสาวภัคภร ลอยงาม
นางภัคภร อาจณรงค
นางสาวภัครดา ภูสุดแสวง
นางภัครรัศม เที่ยงธรรมโม
นางภัควลัญชณ อุปฐาก
นางภัควลัณชญ สาระลัย
นางภัควี พิทาคํา
นางสาวภัคสกุล ขอสกุล
นางสาวภัคสิตา คุมอารีย
นางภัชณภา จันทรอาภาส
นางภัชธีญา เพ็งโนนยาง
นางสาวภัชรรัตน โพธิ์มาตย
นางสาวภัชรา พูลอน
นางสาวภัชราพร ตรองจิต
นางภัชราพร เรือนแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๘๒๑
๑๕๘๒๒
๑๕๘๒๓
๑๕๘๒๔
๑๕๘๒๕
๑๕๘๒๖
๑๕๘๒๗
๑๕๘๒๘
๑๕๘๒๙
๑๕๘๓๐
๑๕๘๓๑
๑๕๘๓๒
๑๕๘๓๓
๑๕๘๓๔
๑๕๘๓๕
๑๕๘๓๖
๑๕๘๓๗
๑๕๘๓๘
๑๕๘๓๙
๑๕๘๔๐
๑๕๘๔๑
๑๕๘๔๒
๑๕๘๔๓
๑๕๘๔๔
๑๕๘๔๕

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภัชราภรณ วงศยาฤทธิ์
นางสาวภัชรินทร กอบตระกูล
นางภัชรีย ศรีสมบัติ
นางสาวภัฎฐา มาลา
นางภัฑฑิรา สังคานาคิน
นางภัณฑพิศา สุภาพพิบูลย
นางภัณฑิรา แกวนวล
นางสาวภัณฑิรา แกวรุง
นางภัณฑิลา โนนทะขาม
นางภัณฑิลา สุขโขใจ
นางสาวภัณพัช วงศขวัญ
นางภัทชรีย รอดเงิน
นางภัททิชา คลับคลาย
นางสาวภัททิยา ทองภู
นางภัททิยาพร บุญทศ
นางภัททิยาภรณ ใครบุตร
นางภัททิรา ศิลาอาสน
นางสาวภัทธิรา บํารุงสงค
นางสาวภัทนาวดี ศรีสวัสดิ์
นางสาวภัทรกร สุวะไทย
นางภัทรกรรณ อรรถเวทิน
นางสาวภัทรจาริน คงสมของ
นางสาวภัทรชญา รอดยอย
นางสาวภัทรฐิตา ธรรมวา
นางสาวภัทรทิรา ยอดสุรางค

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๕๘๔๖ นางสาวภัทรธิดา ศรีสวัสดิ์
๑๕๘๔๗ นางสาวภัทรนันท ชูชีพ
๑๕๘๔๘ นางภัทรนันท พรหมเพ็ญ
ไชยกาญจน
๑๕๘๔๙ นางสาวภัทรนันท เพ็ชรโต
๑๕๘๕๐ นางสาวภัทรนารี ลียวัฎ
๑๕๘๕๑ นางภัทรนิธิ์ นามมุงคุณ
๑๕๘๕๒ นางภัทรนิษฐ วราเสนียชัย
๑๕๘๕๓ นางสาวภัทรนิษฐ วิชัย
๑๕๘๕๔ นางสาวภัทรปภา จารุธีรากุล
๑๕๘๕๕ นางสาวภัทรปภา เอกธนาศรีกุล
๑๕๘๕๖ นางสาวภัทรปรียา วารีสุขไพศาล
๑๕๘๕๗ นางสาวภัทรพร คงศาลา
๑๕๘๕๘ นางสาวภัทรพร จันทรวงษ
๑๕๘๕๙ นางสาวภัทรพร เบญจโกศลปรีชา
๑๕๘๖๐ นางสาวภัทรพร เหมพันธ
๑๕๘๖๑ นางสาวภัทรพร อภิไชย
๑๕๘๖๒ นางภัทรพร อุตสาห
๑๕๘๖๓ นางภัทรพรรณ คงสีลัง
๑๕๘๖๔ นางสาวภัทรภร ดุษฎีพงศ
๑๕๘๖๕ นางภัทรภร ยะยาเปา
๑๕๘๖๖ นางภัทรภร วงศภูมิ
๑๕๘๖๗ นางสาวภัทรภร ออนละมอม
๑๕๘๖๘ นางสาวภัทรภร ออนไสว
๑๕๘๖๙ นางภัทรภร อุฬารวิจิตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๘๗๐
๑๕๘๗๑
๑๕๘๗๒
๑๕๘๗๓
๑๕๘๗๔
๑๕๘๗๕
๑๕๘๗๖
๑๕๘๗๗
๑๕๘๗๘
๑๕๘๗๙
๑๕๘๘๐
๑๕๘๘๑
๑๕๘๘๒
๑๕๘๘๓
๑๕๘๘๔
๑๕๘๘๕
๑๕๘๘๖
๑๕๘๘๗
๑๕๘๘๘
๑๕๘๘๙
๑๕๘๙๐
๑๕๘๙๑
๑๕๘๙๒
๑๕๘๙๓
๑๕๘๙๔

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางภัทรรวี สมสอาด
นางภัทรรัชต ทีฆะ
นางสาวภัทรรัฐนันท แสงกระจาง
นางภัทรฤทัย เพงพินิจ
นางภัทรลดา สายอาภรณ
นางภัทรลักษณ ประดับ
นางสาวภัทรวดี ชางนะ
นางสาวภัทรวดี ชื่นชิด
นางภัทรวดี ธนะโรจชูเดช
นางภัทรวดี บุญวาล
นางสาวภัทรวดี พิมพกัน
นางสาวภัทรวดี วิบูลสมบัติ
นางภัทรวดี เวฬุวนาธรณ
นางสาวภัทรวรรณ เกิดพิทักษ
นางภัทรวรรณ คําบุรี
นางภัทรวรรณ ธรรมเศวตร
นางภัทรวรัญญา จารยโพธิ์
นางภัทรศยา จัดดี
นางภัทรา จันทระโสภา
นางสาวภัทรา จีนสืบสาย
นางภัทรา ชาญประโคน
นางภัทรา ทัดเทียม
นางสาวภัทรา บุญเรือง
นางภัทรา พนภัย
นางภัทรา สินอาภา

๑๕๘๙๕
๑๕๘๙๖
๑๕๘๙๗
๑๕๘๙๘
๑๕๘๙๙
๑๕๙๐๐
๑๕๙๐๑
๑๕๙๐๒
๑๕๙๐๓
๑๕๙๐๔
๑๕๙๐๕
๑๕๙๐๖
๑๕๙๐๗
๑๕๙๐๘
๑๕๙๐๙
๑๕๙๑๐
๑๕๙๑๑
๑๕๙๑๒
๑๕๙๑๓
๑๕๙๑๔
๑๕๙๑๕
๑๕๙๑๖
๑๕๙๑๗
๑๕๙๑๘
๑๕๙๑๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวภัทรา สุภา
นางสาวภัทรา อินรักษา
นางภัทราธร เมืองแกว
นางสาวภัทรานิษฐ ธรรมนิตพงศ
นางภัทราพร กอเกิด
นางสาวภัทราพร ชุนเกาะ
นางสาวภัทราพร ยะนาวงศ
นางภัทราพร ศรีปลั่ง
นางสาวภัทราพร สงเสริม
นางสาวภัทราพร หลาแกว
นางสาวภัทราพร หูทิพย
นางภัทราภรณ เจริญผล
นางภัทราภรณ ดวงสุดา
นางสาวภัทราภรณ บุญทศ
นางสาวภัทราภรณ สิทธิศร
นางภัทราวดี เขียวยศกิจ
นางสาวภัทราวดี ศิริรัตน
นางสาวภัทราวรรณ ลัทธิกุล
นางภัทริกา วรายุทธสกุล
นางภัทริณี ฟองศรี
นางภัทริดา ณ ราช
นางสาวภัทริยา รัตนพันธ
นางภัทริยา อนันต
นางสาวภัทรี ชั้นกลาง
นางสาวภัทรียา พัววิริยะพันธุ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๙๒๐
๑๕๙๒๑
๑๕๙๒๒
๑๕๙๒๓
๑๕๙๒๔
๑๕๙๒๕
๑๕๙๒๖
๑๕๙๒๗
๑๕๙๒๘
๑๕๙๒๙
๑๕๙๓๐
๑๕๙๓๑
๑๕๙๓๒
๑๕๙๓๓
๑๕๙๓๔
๑๕๙๓๕
๑๕๙๓๖
๑๕๙๓๗
๑๕๙๓๘
๑๕๙๓๙
๑๕๙๔๐
๑๕๙๔๑
๑๕๙๔๒
๑๕๙๔๓
๑๕๙๔๔

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภัทรียา วงศเหิม
นางภัสฑิรา ยิ้มเจริญศักดิ์
นางภัสนันต อินทรแกว
นางภัสนิภาวี สุภากรณ
นางสาวภัสพร จินะปอก
นางภัสรจิราภา กองเงิน
นางสาวภัสรชลีภรณ สิริภาวัชญ
นางสาวภัสรนลิน ศรัยนิรันดร
นางสาวภัสรา สวัสดิ์กุล
นางสาวภัสราภรณ จันทคาม
นางภัสวรินทร ธนาธิปวรพัฒน
นางภัสสร นิลมณี
นางภัสสรวรรณ จรรยาวัฒน
นางภัสสรสภา พิลาหา
นางสาวภัสสรัชต สุกแกว
นางสาวภัสสรา ศรีจันทรฉาย
นางสาวภัสสรินทร บุญศรีโรจน
นางสาวภัสสุรีย จันโทภาส
นางสาวภาณิศกาญจน ชูสกุล
นางสาวภาณุมาศ วิมลสม
นางสาวภาธินี วรวัฒน
นางสาวภานิณี ขุนเพ็ชร
นางภานินี ชอบดี
นางภานุชนารถ จิตรพิมาย
นางสาวภาภรณ บุญเมือง

๑๕๙๔๕
๑๕๙๔๖
๑๕๙๔๗
๑๕๙๔๘
๑๕๙๔๙
๑๕๙๕๐
๑๕๙๕๑
๑๕๙๕๒
๑๕๙๕๓
๑๕๙๕๔
๑๕๙๕๕
๑๕๙๕๖
๑๕๙๕๗
๑๕๙๕๘
๑๕๙๕๙
๑๕๙๖๐
๑๕๙๖๑
๑๕๙๖๒
๑๕๙๖๓
๑๕๙๖๔
๑๕๙๖๕
๑๕๙๖๖
๑๕๙๖๗
๑๕๙๖๘
๑๕๙๖๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวภารณี คิดดี
นางภารดี กาญจนรักษ
นางภารดี อุบล
นางสาวภารวี สอางคจิตร
นางภาราดา ศุภลักษณ
นางภาริดา สินสุข
นางสาวภาลาวัลย สุวรรณกาญจน
นางภาวดี บัวกิ่ง
นางสาวภาวดี บุญแทน
นางสาวภาวดี สังขะเวช
นางสาวภาวนา ญาณะโรจน
นางสาวภาวนา ทองใหม
นางภาวนา เอี่ยมสอาด
นางภาวรินทร มูลวงค
นางภาวะดี โทษาธรรม
นางภาวิณี คะเนนึก
วาที่รอยตรีหญิง ภาวิณี จุลศรี
นางภาวิณี ดีประจํา
นางภาวิณี ตลับนิล
นางภาวิณี ทองมน
นางภาวิณี นพพิบูลย
นางสาวภาวิณี เพ็งธรรม
นางสาวภาวิณี โพธิ์เจริญ
นางสาวภาวิณี สกุณา
นางภาวิณี หมั่นกิจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๙๗๐
๑๕๙๗๑
๑๕๙๗๒
๑๕๙๗๓
๑๕๙๗๔
๑๕๙๗๕
๑๕๙๗๖
๑๕๙๗๗
๑๕๙๗๘
๑๕๙๗๙
๑๕๙๘๐
๑๕๙๘๑
๑๕๙๘๒
๑๕๙๘๓
๑๕๙๘๔
๑๕๙๘๕
๑๕๙๘๖
๑๕๙๘๗
๑๕๙๘๘
๑๕๙๘๙
๑๕๙๙๐
๑๕๙๙๑
๑๕๙๙๒
๑๕๙๙๓
๑๕๙๙๔

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางภาวิณี อิ่มพรมราช
นางภาวิดา ใจซื่อ
นางสาวภาวิดา ทวีโรจนดํารงค
นางภาวิดา นามเดช
นางสาวภาวิดา รุจิระเศรษฐ
นางภาวินี ดีแสน
นางสาวภาวินี ปนนาค
นางสาวภาวินี เพ็งพัด
นางสาวภาวินี วรรณจินดาพร
นางสาวภาวินี วิเมศ
นางสาวภาวินี ศรีพูน
นางภาวิไล นาคถาวร
นางสาวภาวีวรรณ ดิษฐรักษ
นางภาษิตา พลายวิจารณ
นางสาวภาสิกา จํารัสศรี
นางสาวภาสิตาลักษมิ์ ชัยพิชิตพันธ
นางสาวภาสิรี มานะตระกูล
นางภาสิรี ศรีขาว
นางภาสุรี ฮามวงศ
นางภิชญาภา สนิทพจน
นางภิญญดา ชาวเวียง
นางสาวภิญญดา เทอดสุทธิรณภูมิ
นางภิญญดา บูรสินสถาพร
นางภิญญดา วรชิตคณธร
นางสาวภิญญดา ศรีศักดิ์นา

๑๕๙๙๕
๑๕๙๙๖
๑๕๙๙๗
๑๕๙๙๘
๑๕๙๙๙
๑๖๐๐๐
๑๖๐๐๑
๑๖๐๐๒
๑๖๐๐๓
๑๖๐๐๔
๑๖๐๐๕
๑๖๐๐๖
๑๖๐๐๗
๑๖๐๐๘
๑๖๐๐๙
๑๖๐๑๐
๑๖๐๑๑
๑๖๐๑๒
๑๖๐๑๓
๑๖๐๑๔
๑๖๐๑๕
๑๖๐๑๖
๑๖๐๑๗
๑๖๐๑๘
๑๖๐๑๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวภิญญดา เหิมทะยาน
นางภิญญาพัชญ เดชพิพัฒนกรกุล
นางภิญญาพัชญ สงนวน
นางภิญญาพัชญ สรอยศรี
นางสาวภิญญาพัชญ สุทธิบุญ
นางภิญญาภัสส ทิพยโยธา
นางสาวภิฎาภาช จันทรสูง
นางภิตินันท กิติธรากุล
นางสาวภิตินันท มั่นภักดี
นางภินวรรณ รินนายรักษ
นางภิมล ออนนอม
นางสาวภิรมย พิงกุศล
นางภิรมยกัญญา วงศชาญตรี
นางภิรมยลักษณ ติสระ
นางสาวภูมริน ยะคํานะ
นางภูมิศิริ กองคํา
นางภูริกา พันธเนียม
นางสาวภูริชญา ทาระพิมพ
วาที่รอยตรีหญิง ภูริชญา ยิ้มแยม
นางสาวภูริตา เปาะเล็ง
นางภูวนิดา เพ็งแจม
นางสาวภูษณาภรณ จอมสลี
นางภูษณิศา กองเกตุใหญ
นางภูษณิศา เกตุแกว
นางสาวภูษณิศา คําสิงห

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๐๒๐
๑๖๐๒๑
๑๖๐๒๒
๑๖๐๒๓
๑๖๐๒๔
๑๖๐๒๕
๑๖๐๒๖
๑๖๐๒๗
๑๖๐๒๘
๑๖๐๒๙
๑๖๐๓๐
๑๖๐๓๑
๑๖๐๓๒
๑๖๐๓๓
๑๖๐๓๔
๑๖๐๓๕
๑๖๐๓๖
๑๖๐๓๗
๑๖๐๓๘
๑๖๐๓๙
๑๖๐๔๐
๑๖๐๔๑
๑๖๐๔๒
๑๖๐๔๓
๑๖๐๔๔

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภูษณิศา ประจิตร
นางภูษณิศา พุทธิพงษ
นางสาวภูษณิศา ระลึกคุณ
นางมงกุฎนภา อินทรพุฒ
นางสาวมญชุดา ศกุนตนาค
นางมญธุกษิฐา ขุนทอง
นางสาวมณฑกาญจน ชนะกุล
นางมณฑกาญจน ประเสริฐสังข
นางสาวมณฑกานต หวังถนอม
นางมณฑจันทร ออนเกลี้ยง
นางสาวมณฑา คารวะ
นางสาวมณฑา ดําแปน
นางมณฑา ดํามณี
นางมณฑา พยาบาล
นางสาวมณฑา สีเงิน
นางมณฑากาญจน ปรางคมณีรัตน
นางสาวมณฑาทิพย คงประเทศ
นางสาวมณฑาทิพย แซหยี
นางมณฑาทิพย ตนแขม
นางสาวมณฑาทิพย วงษนาค
นางมณฑิรา กุนาคํา
นางสาวมณฑิรา ประสงคพร
นางมณฑิรา ปญญาหาญ
นางสาวมณทิชา โพธิ์สุวรรณ
นางมณทิรา จรรยาภรณพงษ

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

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางมณรัตน สกุลเดช
นางมณลักษณ ตั้งสัจจะกุล
นางมณสิชา อ่ําสําโรง
นางมณิชญา ดาศรี
นางมณิชญา หนูสวัสดิ์
นางสาวมณินทร ชูมณี
นางสาวมณิภา เรืองสินชัยวานิช
นางสาวมณี จันทจร
นางสาวมณี ฤทธาพรม
นางมณีจันทร ชัยศิริธนานนท
นางสาวมณีจันทร โชติรื่น
นางมณีพรรณ จันทสุริวงค
นางมณีรัตน กันทาดง
นางสาวมณีรัตน จันทรเจริญ
นางสาวมณีรัตน ชุมขุนทด
นางมณีรัตน เถาหมอ
นางสาวมณีรัตน นุชประคอง
นางสาวมณีรัตน ปตกาญจนกุล
นางสาวมณีรัตน เผื่อแผ
นางมณีรัตน พลอยดี
นางสาวมณีรัตน ภักคธนเศรษฐ
นางมณีรัตน เมฆไธสง
นางสาวมณีรัตน รวยลาภ
นางมณีรัตน ลาวัลย
นางมณีรัตน วองไว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๐๗๐
๑๖๐๗๑
๑๖๐๗๒
๑๖๐๗๓
๑๖๐๗๔
๑๖๐๗๕
๑๖๐๗๖
๑๖๐๗๗
๑๖๐๗๘
๑๖๐๗๙
๑๖๐๘๐
๑๖๐๘๑
๑๖๐๘๒
๑๖๐๘๓
๑๖๐๘๔
๑๖๐๘๕
๑๖๐๘๖
๑๖๐๘๗
๑๖๐๘๘
๑๖๐๘๙
๑๖๐๙๐
๑๖๐๙๑
๑๖๐๙๒
๑๖๐๙๓
๑๖๐๙๔

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางมณีรัตน ศรีจาด
นางมณีรัตน อภิวัฒนวรรณ
นางมณีวรรณ ชวงชิด
นางมณีวรรณ บอคํา
นางมณีวรรณ บุญเรือง
นางสาวมณีวรรณ บุณยศิวาพงศ
นางสาวมณีวรรณ สมพงษ
นางมธุรดา เพชรประไพ
นางสาวมธุรส ติ๊บปนวงศ
นางสาวมธุริน ใจซื่อ
นางสาวมนชนก สรองทอง
นางสาวมนฑา ใจบุญ
นางมนณกร ภิรมย
นางมนตฑกาน ทิพยบุตร
นางมนตทิพย ประหยัด
นางสาวมนตรา แบงสวน
นางมนตรา สุวรรณลี
นางมนตฤดี ปนโสภณ
นางสาวมนตวจี ศุภลักษณ
นางสาวมนทกานต สันอี
นางมนทิรา ใบทอง
นางมนทิรา มาเจะมะ
นางมนธาทิพย ทองปาน
นางสาวมนธิชา บัณฑิตภิรมย
นางมนธิรา ชมโคกกรวด

๑๖๐๙๕
๑๖๐๙๖
๑๖๐๙๗
๑๖๐๙๘
๑๖๐๙๙
๑๖๑๐๐
๑๖๑๐๑
๑๖๑๐๒
๑๖๑๐๓
๑๖๑๐๔
๑๖๑๐๕
๑๖๑๐๖
๑๖๑๐๗
๑๖๑๐๘
๑๖๑๐๙
๑๖๑๑๐
๑๖๑๑๑
๑๖๑๑๒
๑๖๑๑๓
๑๖๑๑๔
๑๖๑๑๕
๑๖๑๑๖
๑๖๑๑๗
๑๖๑๑๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวมนภร เจาวรรณศิริ
นางมนฤดี เจนกิตติยนต
นางสาวมนฤดี บุษบงค
นางสาวมนสิชา โคตตัสสา
นางมนสิชา นาจําปา
นางสาวมนสิชา มีสุข
นางสาวมนัชญา พรหมเทพ
นางมนัชญา ระฆังทอง
นางสาวมนัชยา ตั้งกิจเจริญพงษ
นางสาวมนัญชยา ขวัญออน
นางสาวมนัญชยา ไชยะเดช
นางมนัญญา ชุมนาเสียว
นางสาวมนัญญา
ประสูตรแสงจันทร
นางมนัญญา วิทักษาบุตร
นางสาวมนัณสิชา สุระชน
นางมนันยา ผลจันทร
นางมนัสณัญย โงชาฤทธิ์
นางมนัสนันท แกวจันทร
นางสาวมนัสนันท คําพูลธินานันท
นางสาวมนัสนันท จันทรอําพล
นางสาวมนัสนันท เจริญ
นางสาวมนัสนันท ตันเกียรติพงัน
นางสาวมนัสนันท ศรีสุวรรณ
นางมนัสนันท สครรัมย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๑๑๙
๑๖๑๒๐
๑๖๑๒๑
๑๖๑๒๒
๑๖๑๒๓
๑๖๑๒๔
๑๖๑๒๕
๑๖๑๒๖
๑๖๑๒๗
๑๖๑๒๘
๑๖๑๒๙
๑๖๑๓๐
๑๖๑๓๑
๑๖๑๓๒
๑๖๑๓๓
๑๖๑๓๔
๑๖๑๓๕
๑๖๑๓๖
๑๖๑๓๗
๑๖๑๓๘
๑๖๑๓๙
๑๖๑๔๐
๑๖๑๔๑
๑๖๑๔๒
๑๖๑๔๓

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมนัสนันท สุวรรณรัตน
นางมนัสนันทน สวางเวียง
นางมนิณทร เขตบุญพรอม
นางมยุรัตน ทองดอนคํา
นางมยุรา คณะศาสตร
นางสาวมยุรา จันทะวงศ
นางมยุรา บุญชวย
นางมยุรา เพชรโพธิ์
นางมยุรา ยมเกิด
นางสาวมยุรา รูจบ
นางมยุรา สราญจิตร
นางมยุรา สุวรรณศิลป
นางมยุรา เสมอภพ
นางมยุรา อภิสิทธิ์บัณฑิต
นางสาวมยุรี การี
นางมยุรี จันเกิด
นางสาวมยุรี จั่นแคน
นางสาวมยุรี จันทาเทพ
นางสาวมยุรี จารีบูรณภาพ
นางสาวมยุรี ชาวนา
นางมยุรี ไชยบัง
นางสาวมยุรี ตะไมล
นางสาวมยุรี เทียมตระกูล
นางมยุรี พานชัย
นางสาวมยุรี เพ็ชรราม

๑๖๑๔๔
๑๖๑๔๕
๑๖๑๔๖
๑๖๑๔๗
๑๖๑๔๘
๑๖๑๔๙
๑๖๑๕๐
๑๖๑๕๑
๑๖๑๕๒
๑๖๑๕๓
๑๖๑๕๔
๑๖๑๕๕
๑๖๑๕๖
๑๖๑๕๗
๑๖๑๕๘
๑๖๑๕๙
๑๖๑๖๐
๑๖๑๖๑
๑๖๑๖๒
๑๖๑๖๓
๑๖๑๖๔
๑๖๑๖๕
๑๖๑๖๖
๑๖๑๖๗
๑๖๑๖๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวมยุรี เยาวสังข
นางมยุรี สิงคราช
นางสาวมยุรี สุวรรณราช
นางสาวมยุรี แสงนาค
นางมยุรี แสงสวาง
นางมยุรี แสงหิรัญ
นางสาวมยุรี หงษอุดร
นางมยุรี หนูหอ
นางมยุรี หิมะคุณ
นางมยุรี เหมหิรัณย
นางมยุรี อุรินคํา
นางสาวมยุรีย ทัพธานี
นางมยุรีย ทิพยรักษ
นางสาวมยุรีย บุราไกร
นางมยุเรศ ตราชู
นางสาวมยุเรศ เปาะทอง
นางสาวมยุลา นนทะนํา
นางสาวมยุลี นันดี
นางสาวมรกต แหวนประดับ
นางมริวรรณ วัฒโน
นางสาวมลฐารัตน ฤทธิชัย
นางมลฑา อดิศักดิ์อัญชลี
นางมลเฑียร เกตุพิจิตร
นางมลทิวา คงคลาย
นางมลธิลา จันทรจาย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๑๖๙
๑๖๑๗๐
๑๖๑๗๑
๑๖๑๗๒
๑๖๑๗๓
๑๖๑๗๔
๑๖๑๗๕
๑๖๑๗๖
๑๖๑๗๗
๑๖๑๗๘
๑๖๑๗๙
๑๖๑๘๐
๑๖๑๘๑
๑๖๑๘๒
๑๖๑๘๓
๑๖๑๘๔
๑๖๑๘๕
๑๖๑๘๖
๑๖๑๘๗
๑๖๑๘๘
๑๖๑๘๙
๑๖๑๙๐
๑๖๑๙๑
๑๖๑๙๒
๑๖๑๙๓

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางมลฤดี กานแกว
นางมลฤดี คงประสิทธิ์
นางมลฤดี คําเสน
นางมลฤดี ถวนถี่
นางสาวมลฤดี พวงแพ
นางสาวมลฤดี มูลแกน
นางสาวมลฤดี เย็นสบาย
นางสาวมลศิริ แซฉั่ว
นางสาวมลิฉัตร สุภาพ
นางสาวมลิวรรณ เชื้อหนองใฮ
นางมลิวรรณ สมสาย
นางสาวมลิวัลย จันทรแกว
นางสาวมลิวัลย สะขะโร
นางสาวมสารัศม อัคราช
นางมะณีการ ชาลี
นางมะนิดา จําปาเงิน
นางมะนิม เตี้ยเย
นางมะยุรี คํามงคล
นางสาวมะลิ กาสีวงค
นางมะลิ ตรีภูริทัต
นางสาวมะลิ เทศธรรม
นางมะลิ นาคคลาย
นางสาวมะลิ สุขใส
นางสาวมะลิกรรณ หิรัญธนิกโรจน
นางมะลิวรรณ ชัยวงศ

๑๖๑๙๔
๑๖๑๙๕
๑๖๑๙๖
๑๖๑๙๗
๑๖๑๙๘
๑๖๑๙๙
๑๖๒๐๐
๑๖๒๐๑
๑๖๒๐๒
๑๖๒๐๓
๑๖๒๐๔
๑๖๒๐๕
๑๖๒๐๖
๑๖๒๐๗
๑๖๒๐๘
๑๖๒๐๙
๑๖๒๑๐
๑๖๒๑๑
๑๖๒๑๒
๑๖๒๑๓
๑๖๒๑๔
๑๖๒๑๕
๑๖๒๑๖
๑๖๒๑๗
๑๖๒๑๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวมะลิวรรณ พูลประสาร
นางมะลิวรรณ มุสิกบุญเลิศ
นางสาวมะลิวรรณ ธรรมบุตร
นางสาวมะลิวรรณ พานตะศรี
นางมะลิวัลย คุมบัว
นางมะลิวัลย แคนยุกต
นางมะลิวัลย ชมฉ่ํา
นางมะลิวัลย บุญจําเนียร
นางมะลิวัลย ผลาภรณ
นางสาวมะลิวัลย พันธพิบูลย
นางมะลิวัลย เพ็งอน
นางสาวมะลิวัลย ยุคะลัง
นางมะลิวัลย ลอยชื่น
นางสาวมะลิวัลย ลือชา
นางสาวมะลิวัลย สวนหมาก
นางมะลิวัลย แสนจาย
นางมะลิวัลย หิวเขียว
นางมัชฌิมา เพชรสุวรรณ
นางสาวมัญจนา กาเล็ม
นางมัญชรี ศรีอนันต
นางมัญชลา มั่งมี
นางมัญชุพร จันทรธาดาพร
นางมัญชุสา บุญเรืองรอง
นางมัฐกาญจน แกวกอ
นางสาวมัณฑณา ประชารักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๒๑๙
๑๖๒๒๐
๑๖๒๒๑
๑๖๒๒๒
๑๖๒๒๓
๑๖๒๒๔
๑๖๒๒๕
๑๖๒๒๖
๑๖๒๒๗
๑๖๒๒๘
๑๖๒๒๙
๑๖๒๓๐
๑๖๒๓๑
๑๖๒๓๒
๑๖๒๓๓
๑๖๒๓๔
๑๖๒๓๕
๑๖๒๓๖
๑๖๒๓๗
๑๖๒๓๘
๑๖๒๓๙
๑๖๒๔๐
๑๖๒๔๑
๑๖๒๔๒
๑๖๒๔๓

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางมัณฑนา โพธิ์แกว
นางมัณฑนา สมใจ
นางสาวมัณฑริกา ทองสอดแสง
นางสาวมัณฑิตา พิพัฒจิตตระกูล
นางสาวมัณยาภา จันทรสาม
นางสาวมัณรัฎฐญา ทรฤทธิ์
นางสาวมัตติกา เกิดพิทักษ
นางมัตติกา เชยชื่นจิตร
นางมัตติกา เพ็ชรเจริญ
นางมัทณีญา ปญญาบุญ
นางสาวมัทธนา สรไกร
นางสาวมัทนา ขําบางเลน
นางมัทนา ชมเชย
นางสาวมัทนา นากเทียน
นางสาวมัทนา แปนรอด
นางสาวมัธณา ดวงเพชร
นางมันฑิกา ไชยพรหม
นางสาวมันทนา เพชรเมือง
นางสาวมัลลิกา ทองกานเหลือง
นางสาวมัลลิกา เนตรลอมวงค
นางสาวมัลลิกา แผนเงิน
นางสาวมัลลิกา พันธภาค
นางมัลลิกา ลิ่มสกุล
นางมัลลิกา ศิริเพงไพฑูรย
นางสาวมัลลิกา สําราญ

๑๖๒๔๔
๑๖๒๔๕
๑๖๒๔๖
๑๖๒๔๗
๑๖๒๔๘
๑๖๒๔๙
๑๖๒๕๐
๑๖๒๕๑
๑๖๒๕๒
๑๖๒๕๓
๑๖๒๕๔
๑๖๒๕๕
๑๖๒๕๖
๑๖๒๕๗
๑๖๒๕๘
๑๖๒๕๙
๑๖๒๖๐
๑๖๒๖๑
๑๖๒๖๒
๑๖๒๖๓
๑๖๒๖๔
๑๖๒๖๕
๑๖๒๖๖
๑๖๒๖๗
๑๖๒๖๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางมัลลิกา สุพรรณ
นางมัลลิกา โสภากุล
นางมัลลิกา หันทยุง
นางสาวมาชุรี ฐานะตระกูล
นางมาณิศา สมชื่อ
นางมาณี จันทรจอม
นางมาตา ศรีสมโภชน
นางสาวมานิดา ทองแปน
นางมานิต สืบศรี
นางมานิตยา แกวรัตน
นางมานิตา หมาดเส็น
นางสาวมานิสา บุญหลา
นางมานิสา พูนเพ็ง
นางสาวมายุรา หมุดลิหา
นางมารยาท หมายมั่น
นางสาวมารศรี นามดี
นางสาวมาราตรี พลแกว
นางมาริณี ลีวัน
นางสาวมาริษา แกวเมือง
นางสาวมาริสา การบุญ
นางมาริสา เชาวนรบิน
นางสาวมาริสา เปรมแจม
นางมาริสา วัยธนวัฒน
นางสาวมาริสา หะยีมะ
นางมารีนา เกียรติเสรีธรรม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๒๖๙
๑๖๒๗๐
๑๖๒๗๑
๑๖๒๗๒
๑๖๒๗๓
๑๖๒๗๔
๑๖๒๗๕
๑๖๒๗๖
๑๖๒๗๗
๑๖๒๗๘
๑๖๒๗๙
๑๖๒๘๐
๑๖๒๘๑
๑๖๒๘๒
๑๖๒๘๓
๑๖๒๘๔
๑๖๒๘๕
๑๖๒๘๖
๑๖๒๘๗
๑๖๒๘๘
๑๖๒๘๙
๑๖๒๙๐
๑๖๒๙๑
๑๖๒๙๒
๑๖๒๙๓

นางมาเรีย แวอาลี
นางมาลัย กลิน ณ ศักดิ์
นางมาลัย กองหนู
นางสาวมาลัย การินตา
นางสาวมาลัย พิมพาเลีย
นางมาลัย เลิศฤทธิ์
นางมาลัย วัฒนกูล
นางสาวมาลัย สุมทรัพย
นางสาวมาลัยพร เมืองเรียง
นางมาลัยรัตน รัตนศิลา
นางสาวมาลัยวรรณ จันทรผง
นางสาวมาลา ทองสุมาตย
นางสาวมาลา พรมอาด
นางมาลา ศิริบุญธรรม
นางมาลา สุขใจ
นางมาลาตรี เหลาพราหมณ
นางสาวมาลาตี ศรีสวาง
นางมาลาพร เปงคําภา
นางมาลิณี คงคลาย
นางมาลิณี ปานเทศ
นางมาลินี แกวสะอาด
นางมาลินี บุณกานนท
นางมาลินี ไพรอนันต
นางสาวมาลินี วรรณทอง
นางสาวมาลินี แอบยิ้ม

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๒๙๔
๑๖๒๙๕
๑๖๒๙๖
๑๖๒๙๗
๑๖๒๙๘
๑๖๒๙๙
๑๖๓๐๐
๑๖๓๐๑
๑๖๓๐๒
๑๖๓๐๓
๑๖๓๐๔
๑๖๓๐๕
๑๖๓๐๖
๑๖๓๐๗
๑๖๓๐๘
๑๖๓๐๙
๑๖๓๑๐
๑๖๓๑๑
๑๖๓๑๒
๑๖๓๑๓
๑๖๓๑๔
๑๖๓๑๕
๑๖๓๑๖
๑๖๓๑๗
๑๖๓๑๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวมาลิสา ไทยดํารงเดช
นางสาวมาลี ชูเกลี้ยง
นางสาวมาลี เชื่อมวราศาสตร
นางมาลี ทองไกร
นางมาลี ทองคํา
นางมาลี ทองเพชร
นางสาวมาลี บานพิกุล
นางมาลี พงศยศธร
นางมาลี ยกยอง
นางสาวมาลี หลวงนา
นางสาวมาลี อาชีวะประดิษฐ
นางมาลีรัตน ชัยดํารงค
นางสาวมาลีรัตน สุคโต
นางมิ่งกมล ไมหอม
นางมิ่งแกว หนอนารถ
นางสาวมิ่งขวัญ เชาวศิลป
นางมิ่งขวัญ ทิพยศุภลักษณ
นางมิตราภรณ โสมโสภา
นางสาวมินตรา สกุลออด
นางมีทรัพย สมบูรณ
นางสาวมีนา ปะหนัน
นางมีนา มงคล
นางสาวมีนา มะสาแม
นางสาวมีนา รัตนวิสัย
นางมีนาพร แสงศิริไพศาล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๓๑๙
๑๖๓๒๐
๑๖๓๒๑
๑๖๓๒๒
๑๖๓๒๓
๑๖๓๒๔
๑๖๓๒๕
๑๖๓๒๖
๑๖๓๒๗
๑๖๓๒๘
๑๖๓๒๙
๑๖๓๓๐
๑๖๓๓๑
๑๖๓๓๒
๑๖๓๓๓
๑๖๓๓๔
๑๖๓๓๕
๑๖๓๓๖
๑๖๓๓๗
๑๖๓๓๘
๑๖๓๓๙
๑๖๓๔๐
๑๖๓๔๑
๑๖๓๔๒
๑๖๓๔๓

นางสาวมุกดา คงวิเศษ
นางสาวมุกดา ดวงจําปา
นางมุกดา ดวงเจย
นางมุกดา นาสมตรอง
นางมุกดา นิ่มอนงค
นางมุกดา ศรีวัง
นางสาวมุกดา แสงสวาง
นางมุกดาวรีย ธนะไชย
นางมุขนารินทร งามประดิษฐ
นางมุขสุดา เสือนอย
นางมุขสุนีย อุนเจริญ
นางสาวมุครินทร สงคง
นางมุจลินท นันทะสุธา
นางมุจลินทน ปรีดีพัทธ
นางสาวมุตตา คงคืน
นางมุทิตา คลายพงษ
นางมุทิตา ปทมะรีย
นางเมขลา วิชาโคตร
นางสาวเมตตา คงชีพ
นางสาวเมตตา คําแสน
นางเมตตา ตะพัง
นางเมตตา ทับศรีแกว
นางสาวเมตตา บุญอาจ
พันจาเอกหญิง เมตตา พวงพี
นางเมตตา สุขสาธุ

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๓๔๔
๑๖๓๔๕
๑๖๓๔๖
๑๖๓๔๗
๑๖๓๔๘
๑๖๓๔๙
๑๖๓๕๐
๑๖๓๕๑
๑๖๓๕๒
๑๖๓๕๓
๑๖๓๕๔
๑๖๓๕๕
๑๖๓๕๖
๑๖๓๕๗
๑๖๓๕๘
๑๖๓๕๙
๑๖๓๖๐
๑๖๓๖๑
๑๖๓๖๒
๑๖๓๖๓
๑๖๓๖๔
๑๖๓๖๕
๑๖๓๖๖
๑๖๓๖๗
๑๖๓๖๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเมตตา หวานสนิท
นางสาวเมตตา อินจงกล
นางเมทะนี ลูกศร
นางเมทิกา แกวอารีลาภ
นางสาวเมทิกา ปญญาคุณาภรณ
นางสาวเมทิกา พุฒพวกดี
นางสาวเมทิณี สุรศิลป
นางเมทินี ขุนเจริญ
นางเมทินี ใจจะดี
นางเมธาพร จิรวิทยกุล
นางสาวเมธาพร ทะวิชัย
นางสาวเมธาพร ปอมคํา
นางสาวเมธารัตน คมขํา
นางสาวเมธาวรรณ ลุนพรม
นางเมธาวี ทองนวลจันทร
นางสาวเมธาวี ทิพยมณเฑียร
นางเมธาวี พามี
นางเมธาวี แสนปาง
นางสาวเมธิดา อนุบาลผล
นางสาวเมธินี เชื้อสุยะ
นางเมธินี บุดดาเพศ
นางเมธินี อยูนัด
นางเมธีรา เตชะสืบ
นางสาวเมธีรา ฟกอินทร
นางเมยรัญญา วิเศษกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๓๖๙
๑๖๓๗๐
๑๖๓๗๑
๑๖๓๗๒
๑๖๓๗๓
๑๖๓๗๔
๑๖๓๗๕
๑๖๓๗๖
๑๖๓๗๗
๑๖๓๗๘
๑๖๓๗๙
๑๖๓๘๐
๑๖๓๘๑
๑๖๓๘๒
๑๖๓๘๓
๑๖๓๘๔
๑๖๓๘๕
๑๖๓๘๖
๑๖๓๘๗
๑๖๓๘๘
๑๖๓๘๙
๑๖๓๙๐
๑๖๓๙๑
๑๖๓๙๒
๑๖๓๙๓

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเมยวดี เขตกรรม
นางสาวเมวรินทร รุงเรือง
นางเมษา แกวเสน
นางเมษา เอมกระโทก
นางเมสิยาห ปญญาสิทธิ์
นางแมมูเนาะ ดือรามะ
นางสาวยลพัชร ลมเชย
นางยลศิฉัตร ริมธีระกุล
นางสาวยศวดี คนงาน
นางสาวยศวดี นนทรี
นางสาวยศสรัล สีน้ํายอม
นางสาวยสุตมา จันทรเจียก
นางสาวยอดขวัญ ควรสมาคม
นางสาวยอดขวัญ ดิลกนิมิต
นางยอดสรอย ยิ้มฤทธิ์
นางยะดา วรรณภาชูพงศ
นางยามีละ ลาเตะ
นางยามีละ แวนาแว
นางสาวยิ่งรักษ จันทรนาคิน
นางสาวยิ่งลักษณ โศภณพิมลสิริ
นางยินดี ดวงทองกุล
นางสาวยินดี นวลศรีทอง
นางยุคนธร ทรารมย
นางสาวยุคลธร บุญรอด
นางยุคลธร สุคนธมาน

๑๖๓๙๔
๑๖๓๙๕
๑๖๓๙๖
๑๖๓๙๗
๑๖๓๙๘
๑๖๓๙๙
๑๖๔๐๐
๑๖๔๐๑
๑๖๔๐๒
๑๖๔๐๓
๑๖๔๐๔
๑๖๔๐๕
๑๖๔๐๖
๑๖๔๐๗
๑๖๔๐๘
๑๖๔๐๙
๑๖๔๑๐
๑๖๔๑๑
๑๖๔๑๒
๑๖๔๑๓
๑๖๔๑๔
๑๖๔๑๕
๑๖๔๑๖
๑๖๔๑๗
๑๖๔๑๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวยุดารัตน อาวรณ
นางสาวยุธิยา แซลิ่ม
นางยุพดี การภักดี
นางยุพดี พรมมะลี
นางยุพดี พินิตตานนท
นางสาวยุพดี ยิ้มแฟน
นางยุพดี สุพรรณพงศ
นางยุพยง สงคราม
นางสาวยุพยงค เทพสุด
นางสาวยุพเยาว แกวพูล
นางยุพรัตน ปุรินทราภิบาล
นางยุพเรศ นาครัตน
นางสาวยุพวรรณ แกวกาญจน
นางสาวยุพา ขัดสี
นางยุพา คงวงค
นางยุพา คุณสมบัติ
นางยุพา ธาตุไพบูลย
นางสาวยุพา นุนสง
นางยุพา บุญทศ
นางยุพา เปลงปลั่ง
นางสาวยุพา ผิวผาย
นางยุพา พิมมาศ
นางยุพา วงษแปลง
นางยุพา แสงแกว
นางยุพา อินทชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๔๑๙
๑๖๔๒๐
๑๖๔๒๑
๑๖๔๒๒
๑๖๔๒๓
๑๖๔๒๔
๑๖๔๒๕
๑๖๔๒๖
๑๖๔๒๗
๑๖๔๒๘
๑๖๔๒๙
๑๖๔๓๐
๑๖๔๓๑
๑๖๔๓๒
๑๖๔๓๓
๑๖๔๓๔
๑๖๔๓๕
๑๖๔๓๖
๑๖๔๓๗
๑๖๔๓๘
๑๖๔๓๙
๑๖๔๔๐
๑๖๔๔๑
๑๖๔๔๒
๑๖๔๔๓

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวยุพาพร ฝูงใหญ
นางสาวยุพาพร พันกา
นางยุพาพร พิทักษวงศ
นางยุพาพร อนุศาสนี
นางยุพาพรรณ ออนมณี
นางยุพาพัฒน บุพศิริ
นางสาวยุพาพัตร แกวแดง
นางสาวยุพาภรณ เนื่องไชยยศ
นางสาวยุพาภรณ หาญสงคราม
นางสาวยุพาศรี ทุนประเทือง
นางยุพิน กองเวหา
นางยุพิน เกษรบัว
นางสาวยุพิน แกวนอย
นางสาวยุพิน คลายจินดา
นางสาวยุพิน คุณธรรม
นางยุพิน จันทรกระมล
นางยุพิน จับจิตต
นางสาวยุพิน ใจอดทน
นางสาวยุพิน ชัยสวัสดิ์
นางยุพิน ตางใจ
นางยุพิน ทองเทพ
นางยุพิน นาพัว
นางยุพิน นามจิต
นางยุพิน นารีหวานดี
นางสาวยุพิน บุญคํามูล

๑๖๔๔๔
๑๖๔๔๕
๑๖๔๔๖
๑๖๔๔๗
๑๖๔๔๘
๑๖๔๔๙
๑๖๔๕๐
๑๖๔๕๑
๑๖๔๕๒
๑๖๔๕๓
๑๖๔๕๔
๑๖๔๕๕
๑๖๔๕๖
๑๖๔๕๗
๑๖๔๕๘
๑๖๔๕๙
๑๖๔๖๐
๑๖๔๖๑
๑๖๔๖๒
๑๖๔๖๓
๑๖๔๖๔
๑๖๔๖๕
๑๖๔๖๖
๑๖๔๖๗
๑๖๔๖๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางยุพิน ปจฉิม
นางสาวยุพิน เปามีพันธุ
นางยุพิน พวงทอง
นางสาวยุพิน วัฒนพงศ
นางยุพิน ศักดิ์หิรัญรัตน
นางสาวยุพิน แสนปาง
นางยุพิน อินทรสกุล
นางยุพิน เอี่ยมรอด
นางยุพินทร คงประสิทธิ์
นางยุพินทร เคหะลุน
นางยุพินภรณ ดวงประทุม
นางยุภา นาเลิศ
นางยุภาพร โฆษิตพิมานเวช
นางยุภาพร พรมวารี
นางยุภาพร พลรักษา
นางสาวยุภาภรณ ชวดเปย
นางสาวยุภาภรณ พันธะไหล
นางสาวยุภาภรณ สุขณรงค
นางยุภาภรณ หนูนุม
นางสาวยุภาวดี เรืองศรี
นางยุรยาตร เฉลิมนนท
นางสาวยุราณี นามกร
นางสาวยุรีพร คุณสุทธิ์
นางสาวยุลี หมอกไสย
นางสาวยุวดี กลางคาร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๔๖๙
๑๖๔๗๐
๑๖๔๗๑
๑๖๔๗๒
๑๖๔๗๓
๑๖๔๗๔
๑๖๔๗๕
๑๖๔๗๖
๑๖๔๗๗
๑๖๔๗๘
๑๖๔๗๙
๑๖๔๘๐
๑๖๔๘๑
๑๖๔๘๒
๑๖๔๘๓
๑๖๔๘๔
๑๖๔๘๕
๑๖๔๘๖
๑๖๔๘๗
๑๖๔๘๘
๑๖๔๘๙
๑๖๔๙๐
๑๖๔๙๑
๑๖๔๙๒
๑๖๔๙๓

นางยุวดี เกตุมณี
นางยุวดี แกวกระจาง
นางสาวยุวดี จิตเที่ยง
นางยุวดี ทองคํา
นางสาวยุวดี แบงกลาง
นางยุวดี ปรีหะจินดา
นางยุวดี ปะจะนัง
นางยุวดี ผิวสะอาด
นางสาวยุวดี ลูกอินทร
นางสาวยุวดี สุทธิกรัณย
นางสาวยุวนารี โมมาลา
นางยุวนิตย สุรไกรสิงห
นางสาวยุวพร ดีพุดซา
นางยุวภา เครือเนตร
นางสาวยุวมล ประเสริฐสังข
นางสาวยุวรรณ แสงเงิน
นางสาวยุวรี คะหาญ
นางยุวรี วรวะลัย
นางยุวเรศ นิกาพฤกษ
นางยุวลักษณ ชาติชํานาญ
นางเย็นแข จันทะรี
นางสาวเย็นจิต เพชรพรรณ
นางเย็นจิตย ชูรัก
นางเย็นจิตร บุญศรี
นางเย็นตา วิเชียรวงศ

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๔๙๔
๑๖๔๙๕
๑๖๔๙๖
๑๖๔๙๗
๑๖๔๙๘
๑๖๔๙๙
๑๖๕๐๐
๑๖๕๐๑
๑๖๕๐๒
๑๖๕๐๓
๑๖๕๐๔
๑๖๕๐๕
๑๖๕๐๖
๑๖๕๐๗
๑๖๕๐๘
๑๖๕๐๙
๑๖๕๑๐
๑๖๕๑๑
๑๖๕๑๒
๑๖๕๑๓
๑๖๕๑๔
๑๖๕๑๕
๑๖๕๑๖
๑๖๕๑๗
๑๖๕๑๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเยาวดี ศิลปอนันต
นางเยาวนา จันทรเปง
นางเยาวนาฎ ทรัพยมี
นางเยาวนี แสนคํา
นางเยาวนีย มีแกว
นางสาวเยาวนุช ละยานนท
นางเยาวพา หมอดู
นางเยาวภรณ วิเศษลา
นางสาวเยาวภา ชมเชย
นางสาวเยาวภา ทวีรัตน
นางเยาวภา ทองประเสริฐ
นางเยาวภา พนมรัมย
นางสาวเยาวภา วรครุธ
นางเยาวภา สารเทพ
นางสาวเยาวรักษ ศรีพิจิตร
นางเยาวรัตน จันทิมา
นางสาวเยาวรัตน ทองมี
นางเยาวรัตน นวลไทย
นางสาวเยาวเรศ กิติลังการ
นางเยาวเรศ ใจออน
นางสาวเยาวเรศ เดชาบุญ
นางเยาวเรศ ตุลา
นางเยาวเรศ ภูหองไส
นางเยาวเรศ ริดจูงพืช
นางเยาวเรศ ศรีหะสุด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๕๑๙
๑๖๕๒๐
๑๖๕๒๑
๑๖๕๒๒
๑๖๕๒๓
๑๖๕๒๔
๑๖๕๒๕
๑๖๕๒๖
๑๖๕๒๗
๑๖๕๒๘
๑๖๕๒๙
๑๖๕๓๐
๑๖๕๓๑
๑๖๕๓๒
๑๖๕๓๓
๑๖๕๓๔
๑๖๕๓๕
๑๖๕๓๖
๑๖๕๓๗
๑๖๕๓๘
๑๖๕๓๙
๑๖๕๔๐
๑๖๕๔๑
๑๖๕๔๒
๑๖๕๔๓

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเยาวเรศ อวยสวัสดิ์
นางเยาวลักษณ แกนทอง
นางเยาวลักษณ เขียวสวาส
นางเยาวลักษณ คงปาน
นางสาวเยาวลักษณ ครรธิตะวงศ
นางเยาวลักษณ งวนสน
นางสาวเยาวลักษณ ไชยเมล
นางสาวเยาวลักษณ ไชยยา
นางสาวเยาวลักษณ ทองอราม
นางสาวเยาวลักษณ นราศรี
นางสาวเยาวลักษณ บุญชุม
นางสาวเยาวลักษณ พระคําจันทึก
นางเยาวลักษณ ภวะโชติ
นางสาวเยาวลักษณ มาหลา
นางสาวเยาวลักษณ ศิริประภา
นางเยาวลักษณ สังขทองรัมย
นางเยาวลักษณ เสี้ยมหาญ
นางเยาวลักษณ แสนคําอาย
นางสาวเยาวลักษณ โสภาจันทร
นางสาวเยาวลักษณ หงษยนต
นางเยาวลักษณ อินทรประสิทธิ์
นางสาวเยาวลักษณ อินหนู
นางแยมกลีบ เจริญสวัสดิ์
นางสาวรจนา แกวภักดี
นางสาวรจนา ชัยสุนทร

๑๖๕๔๔
๑๖๕๔๕
๑๖๕๔๖
๑๖๕๔๗
๑๖๕๔๘
๑๖๕๔๙
๑๖๕๕๐
๑๖๕๕๑
๑๖๕๕๒
๑๖๕๕๓
๑๖๕๕๔
๑๖๕๕๕
๑๖๕๕๖
๑๖๕๕๗
๑๖๕๕๘
๑๖๕๕๙
๑๖๕๖๐
๑๖๕๖๑
๑๖๕๖๒
๑๖๕๖๓
๑๖๕๖๔
๑๖๕๖๕
๑๖๕๖๖
๑๖๕๖๗
๑๖๕๖๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรจนา ชาติทหาร
นางสาวรจนา ชูเลี่ยง
นางรจนา ชูสกุล
นางรจนา ทองอยู
นางรจนา พรหมทา
นางรจนา พุทธแกว
นางรจนา วรรณยศ
นางสาวรจนากร วงษชาดี
นางสาวรจนาพร รักษมณี
นางสาวรจเรข โตพิทักษ
นางสาวรจเรศ สุริยาวงษ
นางสาวรจิตพิชญ เหมไพบูลย
นางรชต ทองขันธ
นางสาวรชนีกร จันทรเสนา
นางสาวรชยาอร จันทรแกว
นางรชาดา กลมพัฒนะ
นางสาวรฐา ทองมีเพชร
นางรฐา โปรงอนันต
นางรดา กาลวิบูลย
นางรดา หะยีเด
นางรดากาล พรคุณานนต
นางรดาณัฐ สินสมบุญ
นางรดามณี พุมพวง
นางรดามณี เรืองฤทธิ์
นางรตนพร ปนเย็น

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๕๖๙
๑๖๕๗๐
๑๖๕๗๑
๑๖๕๗๒
๑๖๕๗๓
๑๖๕๗๔
๑๖๕๗๕
๑๖๕๗๖
๑๖๕๗๗
๑๖๕๗๘
๑๖๕๗๙
๑๖๕๘๐
๑๖๕๘๑
๑๖๕๘๒
๑๖๕๘๓
๑๖๕๘๔
๑๖๕๘๕
๑๖๕๘๖
๑๖๕๘๗
๑๖๕๘๘
๑๖๕๘๙
๑๖๕๙๐
๑๖๕๙๑
๑๖๕๙๒
๑๖๕๙๓

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรตนพร ศรีทองบริบูรณ
นางสาวรติกร ฆะสันต
นางสาวรติกร ญาติกา
นางรติกร บุญสนิท
นางรติกร พิชคุณ
นางรธัญญา ปญญาวงค
นางรพีพร คํามงคล
นางรพีพร นิละทัต
นางรพีพรรณ ปานะถึก
นางรพีพรรณ ยูงมณีรัตน
นางรภัสพิศา จารุพลธนาพงศา
นางสาวรภัสศา จอนบํารุง
นางสาวรภัสสรณ กีรติจริยาโสภณ
นางสาวรภัสสา คําซื่อตรง
นางรมณ เธียรเกตุชู
นางสาวรมณีย นพคุณ
นางสาวรมทิพย กานุสนธิ์
นางสาวรมนีย ทิพงษ
นางรมมะณี วิชิตแยม
นางสาวรมยชลี แกวกลับ
นางรมยชลี ชุมภูศรี
นางรมยรวินทร ติณณตระกูล
นางสาวรมิดา ชวยศิริ
นางสาวรมิดา ณ หนองคาย
นางสาวรมิดา เมฆฉาย

๑๖๕๙๔
๑๖๕๙๕
๑๖๕๙๖
๑๖๕๙๗
๑๖๕๙๘
๑๖๕๙๙
๑๖๖๐๐
๑๖๖๐๑
๑๖๖๐๒
๑๖๖๐๓
๑๖๖๐๔
๑๖๖๐๕
๑๖๖๐๖
๑๖๖๐๗
๑๖๖๐๘
๑๖๖๐๙
๑๖๖๑๐
๑๖๖๑๑
๑๖๖๑๒
๑๖๖๑๓
๑๖๖๑๔
๑๖๖๑๕
๑๖๖๑๖
๑๖๖๑๗
๑๖๖๑๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรมิดา วันชนะ
นางสาวรมิดา วิเศษรัมย
นางสาวรมิตา คําผอง
นางรวมพร ไชยหงษ
นางสาวรวมพร ลือชัย
นางสาวรวินทรนิภา ผาดํา
นางรวิพร เลากิมพงษสวัสดิ์
นางรวิวรรณ พึ่งยอด
นางรวิวรรณ มณีโชติ
นางรวิสรา มาตรชมภู
นางสาวรวิสรา ศรีเมือง
นางสาวรวิสุดา ทับทิมเทศ
นางรวีกร หุนนิรันดร
นางสาวรวีภรณ ครองพวก
นางสาวรวีโรจน นาคงาม
นางรวีวรรณ เตวี
นางรวีวรรณ นันทานนท
นางรวีวรรณ บุตรเสือ
นางรวีวรรณ สุดเสนหา
นางสาวรวีวรรณ อินทรสอาด
นางรวีวัลย ไชยชิต
นางสาวรศิกาญจน สัจโภชน
นางรสกร ทรัพยมา
นางสาวรสกร ศรีเตชะ
นางสาวรสนันท คงสกูล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๖๑๙
๑๖๖๒๐
๑๖๖๒๑
๑๖๖๒๒
๑๖๖๒๓
๑๖๖๒๔
๑๖๖๒๕
๑๖๖๒๖
๑๖๖๒๗
๑๖๖๒๘
๑๖๖๒๙
๑๖๖๓๐
๑๖๖๓๑
๑๖๖๓๒
๑๖๖๓๓
๑๖๖๓๔
๑๖๖๓๕
๑๖๖๓๖
๑๖๖๓๗
๑๖๖๓๘
๑๖๖๓๙
๑๖๖๔๐
๑๖๖๔๑
๑๖๖๔๒
๑๖๖๔๓

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรสริน เต็มปลื้ม
นางรสริน มาศพูนผล
นางสาวรสริน วงศคําปน
นางรสริน อินทรา
นางสาวรสรินทร สุวรรณพัฒน
นางรสลิน จันทรังษี
นางสาวรสลิน บุญเรือง
นางรสสุคนธ พงษตุย
นางรสสุคนธ ศุภนคร
นางรสสุคนธ อินโน
นางสาวรสิตา หาญทอง
นางรอซีดะห ฮาแวปูเตะ
นางรอปอะ กาซิม
นางรอยพิมพ เอี่ยมสรอง
นางสาวรอฮานา หะยียามา
นางรอฮานิง มือเซาะ
นางระนี หลีเส็น
นางระเบียบ จันทรสํารวม
นางสาวระเบียบ ปมวงศ
นางสาวระเบียบ ลอยวิสุทธิ์
นางระเบียบ สิมคร
นางระพีพร คํายา
นางระพีพรรณ ถานอย
นางสาวระพีพรรณ เมืองมูล
นางระพีพรรณ คงมีผล

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

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวระพีพรรณ ดวงรักษา
นางสาวระพีพรรณ บัญโสภา
นางสาวระพีพรรณ อวนแกว
นางระมินท ทองอัฐ
นางระรื่น คงฉิม
นางระวิพันธุ หิรัญประเสริฐกุล
นางสาวระวิวรรณ เพชรอักษร
นางระวิวรรณ แกวมณี
นางระวิวรรณ ทิมทอง
นางสาวระวิวรรณ พรมลี
นางระวิวรรณ วิหครัตน
นางระวีวรรณ นิลโกศล
นางสาวระวีวรรณ ประพฤติกิจ
นางระวีวรรณ ปญญาชวย
นางรักชนก แจงแสงทอง
นางรักชนก เฉลิมศักดิ์
นางสาวรักชนก ชูพิชัย
นางรักชนก สมบูรณ
นางรักชนก สมสาย
นางรักษณาพา รอสูงเนิน
นางสาวรักสิตา ผลผดุง
นางรักสุดฤทัย ไชยวงษา
นางสาวรักอนงค บับภาวัน
นางรังวัลย เกตุมณี
นางสาวรังสิยา จารุธรรมวัฒน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๖๖๙
๑๖๖๗๐
๑๖๖๗๑
๑๖๖๗๒
๑๖๖๗๓
๑๖๖๗๔
๑๖๖๗๕
๑๖๖๗๖
๑๖๖๗๗
๑๖๖๗๘
๑๖๖๗๙
๑๖๖๘๐
๑๖๖๘๑
๑๖๖๘๒
๑๖๖๘๓
๑๖๖๘๔
๑๖๖๘๕
๑๖๖๘๖
๑๖๖๘๗
๑๖๖๘๘
๑๖๖๘๙
๑๖๖๙๐
๑๖๖๙๑
๑๖๖๙๒
๑๖๖๙๓

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัจนาพร ตนเกษ
นางสาวรัชกาล ดาวทอง
นางสาวรัชชนันท ภูนี
นางรัชชพร คะชา
นางรัชฎา กลอนโพธิ์
นางรัชฎา จิตติชัย
นางรัชฎา อุทปา
นางสาวรัชฎากร เชื้อเมืองพาน
นางรัชฎากร วังศรีคูณ
นางรัชฎาภรณ พวงเพชร
นางรัชฎาภรณ ยุระชัย
นางรัชฎาภรณ เอี่ยมสะอาด
นางรัชฏาพร บุรัมย
นางรัชฏาภรณ อางแกว
นางรัชณี แกวอินตะ
นางรัชณีภรณ จันทรโนทัย
นางสาวรัชณีย คงคาลัย
นางรัชดา คชเสวตร
นางสาวรัชดา ดวงแกว
นางสาวรัชดา บัวพันธ
นางรัชดา เปะโคตรโคตร
นางรัชดา อาคุณซาดา
นางรัชดาพร บางหลวง
นางสาวรัชดาพร อินทรบุตร
นางสาวรัชดาภรณ ไกรกรึง

๑๖๖๙๔
๑๖๖๙๕
๑๖๖๙๖
๑๖๖๙๗
๑๖๖๙๘
๑๖๖๙๙
๑๖๗๐๐
๑๖๗๐๑
๑๖๗๐๒
๑๖๗๐๓
๑๖๗๐๔
๑๖๗๐๕
๑๖๗๐๖
๑๖๗๐๗
๑๖๗๐๘
๑๖๗๐๙
๑๖๗๑๐
๑๖๗๑๑
๑๖๗๑๒
๑๖๗๑๓
๑๖๗๑๔
๑๖๗๑๕
๑๖๗๑๖
๑๖๗๑๗
๑๖๗๑๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรัชดาภรณ ทองถนอม
นางสาวรัชดาภรณ ประถมวงษ
นางรัชดาภา ทองเลิศ
นางสาวรัชดาวดี ปญญาธีระ
นางรัชดาวดี พันธสีมา
นางสาวรัชดาวรรณ แฝงศรีคํา
นางรัชตา สังขนอย
นางรัชติกร แยมกลัด
นางสาวรัชนก คงรอด
นางสาวรัชนก ชัยพุทธิกุล
นางสาวรัชนก บุญรัตนประพันธ
นางสาวรัชนก บุญสงค
นางรัชนก ใยบํารุง
นางสาวรัชนิกานต บัวนาค
นางสาวรัชนิการย แสงใส
นางรัชนี กัลยาบาล
นางรัชนี กุศล
นางรัชนี แกวกันยา
นางรัชนี โกศลจิตร
นางสาวรัชนี คําปก
นางสาวรัชนี คุมครอง
นางรัชนี จันทรเกษร
นางรัชนี จันทิมา
นางรัชนี จําเริญสัตย
นางรัชนี ใจจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๗๑๙
๑๖๗๒๐
๑๖๗๒๑
๑๖๗๒๒
๑๖๗๒๓
๑๖๗๒๔
๑๖๗๒๕
๑๖๗๒๖
๑๖๗๒๗
๑๖๗๒๘
๑๖๗๒๙
๑๖๗๓๐
๑๖๗๓๑
๑๖๗๓๒
๑๖๗๓๓
๑๖๗๓๔
๑๖๗๓๕
๑๖๗๓๖
๑๖๗๓๗
๑๖๗๓๘
๑๖๗๓๙
๑๖๗๔๐
๑๖๗๔๑
๑๖๗๔๒
๑๖๗๔๓

นางรัชนี เฉื่อยฉ่ํา
นางสาวรัชนี ชุมสนิท
นางสาวรัชนี ดวงจันทร
นางรัชนี ดิ้นเมือง
นางสาวรัชนี ดิษรานนท
นางรัชนี แดงสกุล
นางรัชนี ตามชู
นางรัชนี ไตรพันธ
นางสาวรัชนี ถิตยประเสริฐ
นางสาวรัชนี ทองคํา
นางรัชนี ทับทอง
นางรัชนี ทินมณี
นางรัชนี ทีปกากร
นางสาวรัชนี ธงชัย
นางสาวรัชนี ธนสมบัติ
นางสาวรัชนี นรเหมันต
นางรัชนี นุนสวัสดิ์
นาวาตรีหญิง รัชนี ปอมสนาม
นางสาวรัชนี พิทักษวงศจินดา
นางรัชนี ภูพานิช
นางรัชนี ราชประโคน
นางสาวรัชนี ราชปกษิน
นางรัชนี วิเชียรฉาย
นางรัชนี ศรเกษตริน
นางสาวรัชนี ศรีฬาพรม

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗๔๔
๑๖๗๔๕
๑๖๗๔๖
๑๖๗๔๗
๑๖๗๔๘
๑๖๗๔๙
๑๖๗๕๐
๑๖๗๕๑
๑๖๗๕๒
๑๖๗๕๓
๑๖๗๕๔
๑๖๗๕๕
๑๖๗๕๖
๑๖๗๕๗
๑๖๗๕๘
๑๖๗๕๙
๑๖๗๖๐
๑๖๗๖๑
๑๖๗๖๒
๑๖๗๖๓
๑๖๗๖๔
๑๖๗๖๕
๑๖๗๖๖
๑๖๗๖๗
๑๖๗๖๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรัชนี ศิริพันธ
นางรัชนี แสงสวาง
นางสาวรัชนี แสงฮาด
นางรัชนี อริยรักษ
นางรัชนี อุดดวง
นางรัชนีกร กอชนะ
นางสาวรัชนีกร ทูลธรรม
นางรัชนีกร สุขสวัสดิ์
นางรัชนีกร เอื้อทิตยสกุล
นางรัชนีกรณ ภางาม
นางสาวรัชนีญา บุราชรินทร
นางสาวรัชนีพร ศรีเมือง
นางรัชนีพร สอนหลวย
นางสาวรัชนีย กุลแสนเตา
นางสาวรัชนีย ทองพันธ
นางรัชนีย ภิญโญ
นางสาวรัชนีย ยิ่งยง
นางสาวรัชนีย เสวก
นางรัชนีวรรณ แกวคํา
นางสาวรัชนีวรรณ ขําคง
นางรัชนีวรรณ คงดํา
นางรัชนีวรรณ จินดาสถาน
นางสาวรัชนีวรรณ ชะนะหมัด
นางรัชนีวรรณ ไทยคํา
นางรัชนีวรรณ บัวใหญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๗๖๙
๑๖๗๗๐
๑๖๗๗๑
๑๖๗๗๒
๑๖๗๗๓
๑๖๗๗๔
๑๖๗๗๕
๑๖๗๗๖
๑๖๗๗๗
๑๖๗๗๘
๑๖๗๗๙
๑๖๗๘๐
๑๖๗๘๑
๑๖๗๘๒
๑๖๗๘๓
๑๖๗๘๔
๑๖๗๘๕
๑๖๗๘๖
๑๖๗๘๗
๑๖๗๘๘
๑๖๗๘๙
๑๖๗๙๐
๑๖๗๙๑
๑๖๗๙๒
๑๖๗๙๓

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัชนีวรรณ ปานกลาง
นางรัชนีวรรณ มณีกูล
นางสาวรัชนีวรรณ สวางเนตร
นางรัชนีวรรณ สัมมานุช
นางรัชนีวรรณ สินธุวงษ
นางรัชนู นามเรืองศรี
นางสาวรัชวรรณ อยูเจริญพงษ
นางรัญจวน รัตพลแสน
นางรัญจวน สมศรี
นางรัญชิดากานต จรรยโกมล
นางรัญดร มาลา
นางสาวรัฏญา นติโย
นางสาวรัฐฐาน พรรัฐธนฉัตร
นางสาวรัฐติกาญจน บุษบา
นางรัฐนันท บุญฤทธิ์นันท
นางรัฐนา มุงตอกิจ
นางสาวรัฐภรณ พรมพิราม
นางรัฐภัทร มั่งคั่ง
นางรัดชนก ทาชุม
นางสาวรัตชนี เรืองพุธ
นางสาวรัตชะดา กุลเกลี้ยง
นางรัตติกร เชื้อแสดง
นางสาวรัตติกร ประดิษฐ
นางรัตติกรณ ทิพยดารา
นางสาวรัตติกรณ มีอุสาห

๑๖๗๙๔
๑๖๗๙๕
๑๖๗๙๖
๑๖๗๙๗
๑๖๗๙๘
๑๖๗๙๙
๑๖๘๐๐
๑๖๘๐๑
๑๖๘๐๒
๑๖๘๐๓
๑๖๘๐๔
๑๖๘๐๕
๑๖๘๐๖
๑๖๘๐๗
๑๖๘๐๘
๑๖๘๐๙
๑๖๘๑๐
๑๖๘๑๑
๑๖๘๑๒
๑๖๘๑๓
๑๖๘๑๔
๑๖๘๑๕
๑๖๘๑๖
๑๖๘๑๗
๑๖๘๑๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรัตติกรณ วงศปกษา
นางสาวรัตติกา สีน้ําเงิน
นางสาวรัตติกานต สวัสดิ์หวาง
นางรัตติกาล จันทรชนะ
นางรัตติกาล ชะเอมเทศ
นางรัตติกาล เชียงหนุน
นางสาวรัตติกาล ทองเกลี้ยง
นางรัตติกาล ทับทิมไทย
นางรัตติกาล ศรีสุข
นางรัตติกาล สุดใจ
นางรัตติภรณ มหานิล
นางรัตติมา มะลิงาม
นางสาวรัตติยา แกวงาม
นางสาวรัตติยา จุทอง
นางรัตติยา ดวงไขษร
นางรัตติยา ดวงมณี
นางสาวรัตติยา ดอกฐิน
นางสาวรัตติยา ดอฮะ
นางสาวรัตติยา ทอนพลกรัง
นางรัตติยา ยอดดี
นางสาวรัตติยา หาญเสนา
นางรัตติยา เหมือนวงษญาติ
นางสาวรัตนตะวัน รัตนวงศ
นางรัตนตานี สิทธินนท
นางสาวรัตนติยาพร ทิพวารี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๘๑๙
๑๖๘๒๐
๑๖๘๒๑
๑๖๘๒๒
๑๖๘๒๓
๑๖๘๒๔
๑๖๘๒๕
๑๖๘๒๖
๑๖๘๒๗
๑๖๘๒๘
๑๖๘๒๙
๑๖๘๓๐
๑๖๘๓๑
๑๖๘๓๒
๑๖๘๓๓
๑๖๘๓๔
๑๖๘๓๕
๑๖๘๓๖
๑๖๘๓๗
๑๖๘๓๘
๑๖๘๓๙
๑๖๘๔๐
๑๖๘๔๑
๑๖๘๔๒

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัตนธุวรรณ นําสุย
นางรัตนปาวี เขียวหาย
นางรัตนพร แกวการไร
นางรัตนพร งามพิศ
นางรัตนพร จีรดิษฐ
นางรัตนพร บัวสาย
นางสาวรัตนพร ศรีคัทนา
นางรัตนภรณ ดุสิต
นางรัตนภรณ มูลเมือง
รอยเอกหญิง รัตนมณีสุข
แจมจันทร
นางรัตนรัตน ธนกาญจนสิริภัค
นางสาวรัตนสุดา แกวกันยา
นางรัตนอริยาภา พลุยลอท
นางรัตนา กณาพันธุ
นางรัตนา กันชาติ
นางรัตนา กําจร
นางสาวรัตนา แกวประเสริฐ
นางรัตนา เขื่อนแกว
นางรัตนา คุณารักษ
นางสาวรัตนา เฉลิมชัยวิวัฒน
นางสาวรัตนา ชูแกว
นางสาวรัตนา ชูทอง
นางรัตนา ทองให
นางรัตนา ทินนา

๑๖๘๔๓
๑๖๘๔๔
๑๖๘๔๕
๑๖๘๔๖
๑๖๘๔๗
๑๖๘๔๘
๑๖๘๔๙
๑๖๘๕๐
๑๖๘๕๑
๑๖๘๕๒
๑๖๘๕๓
๑๖๘๕๔
๑๖๘๕๕
๑๖๘๕๖
๑๖๘๕๗
๑๖๘๕๘
๑๖๘๕๙
๑๖๘๖๐
๑๖๘๖๑
๑๖๘๖๒
๑๖๘๖๓
๑๖๘๖๔
๑๖๘๖๕
๑๖๘๖๖
๑๖๘๖๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรัตนา นพรุจกุล
นางรัตนา นามผล
นางสาวรัตนา บุญกาญจน
นางรัตนา บุญรอด
นางรัตนา ปนวงศ
นางสาวรัตนา พยอม
นางสาวรัตนา พรมโน
นางรัตนา พรมลา
นางรัตนา พรหมมา
นางสาวรัตนา พันธสิงสอน
นางรัตนา เพ็ชรทูลย
นางรัตนา เพ็ญจันทร
นางสาวรัตนา โพธิขํา
นางสาวรัตนา ภูมลา
นางรัตนา มากผล
นางรัตนา มุงหมาย
นางรัตนา มุณีแกว
นางสาวรัตนา รังสิมันตุชาติ
นางสาวรัตนา ลําเต็ม
นางรัตนา วองวรานนท
นางรัตนา เวชบุตร
นางรัตนา ศรีใจ
นางรัตนา สมงาม
นางสาวรัตนา สรรพขาว
นางสาวรัตนา สวยรูป

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๘๖๘
๑๖๘๖๙
๑๖๘๗๐
๑๖๘๗๑
๑๖๘๗๒
๑๖๘๗๓
๑๖๘๗๔
๑๖๘๗๕
๑๖๘๗๖
๑๖๘๗๗
๑๖๘๗๘
๑๖๘๗๙
๑๖๘๘๐
๑๖๘๘๑
๑๖๘๘๒
๑๖๘๘๓
๑๖๘๘๔
๑๖๘๘๕
๑๖๘๘๖
๑๖๘๘๗
๑๖๘๘๘
๑๖๘๘๙
๑๖๘๙๐
๑๖๘๙๑
๑๖๘๙๒

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัตนา สังขพุก
นางรัตนา สายสุนา
นางรัตนา สิงหพงษ
นางรัตนา เสขะกุล
นางสาวรัตนา อวนกันยา
นางรัตนากร สีสัน
นางรัตนาพร จันทะวาลย
นางสาวรัตนาพร เทพษร
นางสาวรัตนาพร นิ่มคํา
นางสาวรัตนาพร สิงหณีย
นางสาวรัตนาพร หมอมศรี
นางสาวรัตนาภรณ คงมี
นางรัตนาภรณ เครือยา
นางรัตนาภรณ ณะไชย
นางรัตนาภรณ ทองทับ
นางรัตนาภรณ ทาคําสม
นางรัตนาภรณ เนตรครุธ
นางรัตนาภรณ ประจวบมอญ
นางรัตนาภรณ ปานประดิษฐ
นางสาวรัตนาภรณ ยะชุม
นางสาวรัตนาภรณ รัตนสุรการย
นางรัตนาภรณ วรรณแกว
นางรัตนาภรณ วัฒนา
นางสาวรัตนาภรณ สกุลหนู
นางรัตนาภรณ สีชมภู

๑๖๘๙๓
๑๖๘๙๔
๑๖๘๙๕
๑๖๘๙๖
๑๖๘๙๗
๑๖๘๙๘
๑๖๘๙๙
๑๖๙๐๐
๑๖๙๐๑
๑๖๙๐๒
๑๖๙๐๓
๑๖๙๐๔
๑๖๙๐๕
๑๖๙๐๖
๑๖๙๐๗
๑๖๙๐๘
๑๖๙๐๙
๑๖๙๑๐
๑๖๙๑๑
๑๖๙๑๒
๑๖๙๑๓
๑๖๙๑๔
๑๖๙๑๕
๑๖๙๑๖
๑๖๙๑๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรัตนาภรณ อินนาค
นางรัตนาวดี คําแพง
นางสาวรัตนาวดี ศรีแกว
นางสาวรัตนาวดี ใหมสุวรรณ
นางรัตนาวดี อาเมด
นางรัตนาวดี อุมไกร
นางสาวรัตนาวลี ประเสริฐพงศ
นางรัติยา ศรีสวัสดิ์
นางสาวรัทยา ใจรักษ
นางรัมณียา บุญเลี้ยง
นางรัมภาพร ศรีสุข
นางสาวรัล นุชประหาร
นางรัศชกรภัทร นันณตะวรรณ
นางสาวรัศมิ์ลภัส พรมคํา
นางรัศมี กันภัย
นางรัศมี กัสปะ
นางสาวรัศมี เจริญวุฒิกุล
นางสาวรัศมี พลรัตน
นางรัศมี พุมเกิด
นางรัศมี มนตรี
นางรัศมี รื่นภาคยนตร
นางสาวรัศมี สุวรรณไตร
นางรัศมี แสนอุบล
นางรัศมี หนูราช
นางสาวรัศมี อันทะชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๙๑๘
๑๖๙๑๙
๑๖๙๒๐
๑๖๙๒๑
๑๖๙๒๒
๑๖๙๒๓
๑๖๙๒๔
๑๖๙๒๕
๑๖๙๒๖
๑๖๙๒๗
๑๖๙๒๘
๑๖๙๒๙
๑๖๙๓๐
๑๖๙๓๑
๑๖๙๓๒
๑๖๙๓๓
๑๖๙๓๔
๑๖๙๓๕
๑๖๙๓๖
๑๖๙๓๗
๑๖๙๓๘
๑๖๙๓๙
๑๖๙๔๐
๑๖๙๔๑
๑๖๙๔๒

นางรัศมีแข ฐากูรกุล
นางรัศมีเดือน ทับเอี่ยม
นางสาวราณี รักดี
นางสาวราณี วงคปนแกว
นางสาวราณี หองหาย
นางราตรี แกวงามศรี
นางสาวราตรี คตดี
นางราตรี คมสัน
นางสาวราตรี เดือนจํารูญ
นางสาวราตรี ตั้นยิดเส็ง
นางราตรี ตายูเคน
นางราตรี เตียวสกุล
นางราตรี ทองแยม
นางราตรี เทียนบาง
นางสาวราตรี บุราณสาร
นางราตรี ประเสริฐไทย
นางราตรี แปงคําเรือง
นางสาวราตรี แพงทรัพย
นางราตรี ไพศาลสุขสมปอง
นางสาวราตรี ภูมีศรี
นางสาวราตรี มาสุข
นางสาวราตรี แสงงาม
นางราตรี โสใหญ
นางราวดี เจริญไชย
นางสาวราวรรณ ภูวนารถ

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๙๔๓
๑๖๙๔๔
๑๖๙๔๕
๑๖๙๔๖
๑๖๙๔๗
๑๖๙๔๘
๑๖๙๔๙
๑๖๙๕๐
๑๖๙๕๑
๑๖๙๕๒
๑๖๙๕๓
๑๖๙๕๔
๑๖๙๕๕
๑๖๙๕๖
๑๖๙๕๗
๑๖๙๕๘
๑๖๙๕๙
๑๖๙๖๐
๑๖๙๖๑
๑๖๙๖๒
๑๖๙๖๓
๑๖๙๖๔
๑๖๙๖๕
๑๖๙๖๖
๑๖๙๖๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางราวัลย อินฝน
นางราศรี ไชยกล
นางสาวราศรี ธรรมนาวาศ
นางรําจวน ศุกลสกุล
นางรําพรรณ คําคุณ
นางรําพึง วงศฟู
นางสาวรําเพย คงทรัพย
นางรําแพน เหลาโกศลวัฒน
นางรําไพ แกนสาร
นางรําไพ ตรีกุล
นางรําไพ เลื่อนนก
นางรําไพ สัญจร
นางรําไพพรรณ เฉิดฉาย
นางรําไพพรรณ ทองทุม
นางสาวริญญรภัส ธัญรัฐธนฉัตร
นางสาวรินดรดา บุญแจง
นางรินทร ยอดพุทธ
นางรินทรลภัส พัฒนาสอางชัย
นางสาวรินรดา จํานงธรรม
นางสาวรินรดา ประเดิมวงศ
นางริริญญา แสงศร
นางสาวริลลาภัชร กําลังหาญ
นางสาวริษฐา แสงยางใหญ
นางสาวริสา ชูชวยสุวรรณ
นางริใส นามดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๙๖๘
๑๖๙๖๙
๑๖๙๗๐
๑๖๙๗๑
๑๖๙๗๒
๑๖๙๗๓
๑๖๙๗๔
๑๖๙๗๕
๑๖๙๗๖
๑๖๙๗๗
๑๖๙๗๘
๑๖๙๗๙
๑๖๙๘๐
๑๖๙๘๑
๑๖๙๘๒
๑๖๙๘๓
๑๖๙๘๔
๑๖๙๘๕
๑๖๙๘๖
๑๖๙๘๗
๑๖๙๘๘
๑๖๙๘๙
๑๖๙๙๐
๑๖๙๙๑
๑๖๙๙๒

นางสาวรีบีฮัน เจะอารง
นางรีวรรณ เกตตะพันธ
นางรื่นรมย คงแกว
นางรื่นรมย เลิงภูบัง
นางรุงกานต ยืนนาน
นางสาวรุงจิตต อีลา
นางรุงณภา จันทรเกษม
นางรุงณะภา รอบรู
นางสาวรุงตะวัน ไชยเจริญ
นางรุงทอง เรืองทัพ
นางสาวรุงทิพย กอนแกว
นางรุงทิพย จิตรสําราญ
นางรุงทิพย ทองสุข
นางรุงทิพย นาคคลี่
นางรุงทิพย มณีฉาย
นางสาวรุงทิพย วิชิตนาค
นางรุงทิพย สครรัมย
นางสาวรุงทิพย สอดสุข
นางรุงทิพย สุนาวงศ
นางสาวรุงทิพย อายุโรจน
นางสาวรุงทิพย พุดพึ่ง
นางสาวรุงทิวา จุลกนิษฐ
นางรุงทิวา ไชยจันทร
นางรุงทิวา เทียนเงิน
นางรุงทิวา ปราถนวิทยา

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๙๙๓
๑๖๙๙๔
๑๖๙๙๕
๑๖๙๙๖
๑๖๙๙๗
๑๖๙๙๘
๑๖๙๙๙
๑๗๐๐๐
๑๗๐๐๑
๑๗๐๐๒
๑๗๐๐๓
๑๗๐๐๔
๑๗๐๐๕
๑๗๐๐๖
๑๗๐๐๗
๑๗๐๐๘
๑๗๐๐๙
๑๗๐๑๐
๑๗๐๑๑
๑๗๐๑๒
๑๗๐๑๓
๑๗๐๑๔
๑๗๐๑๕
๑๗๐๑๖
๑๗๐๑๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรุงทิวา เลี่ยวสกุล
นางสาวรุงทิวา สุวรรณปญญา
นางรุงนภา การฟุง
นางสาวรุงนภา กิมงวงสง
นางสาวรุงนภา จันทรคุม
นางสาวรุงนภา จันเทวา
นางสาวรุงนภา ชางไม
นางรุงนภา ดีงาม
นางรุงนภา ทิพพันธ
นางรุงนภา ธรรมมา
นางสาวรุงนภา บุญทาทอง
นางสาวรุงนภา ผาทํา
นางรุงนภา พรมโลกา
นางสาวรุงนภา พิมพนาค
นางรุงนภา ภัทรนําโชค
นางรุงนภา ภูพลอย
นางสาวรุงนภา มูลรัตน
นางรุงนภา แยมกสิกร
นางสาวรุงนภา วุฒิพิมลวิทยา
นางรุงนภา ศรีโมรา
นางรุงนภา เศรษฐวิวัฒน
นางสาวรุงนภา สาดา
นางรุงนภา สาพล
นางรุงนภา แสนพันศิริ
นางรุงนภา เหมือนฟู

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๐๑๘
๑๗๐๑๙
๑๗๐๒๐
๑๗๐๒๑
๑๗๐๒๒
๑๗๐๒๓
๑๗๐๒๔
๑๗๐๒๕
๑๗๐๒๖
๑๗๐๒๗
๑๗๐๒๘
๑๗๐๒๙
๑๗๐๓๐
๑๗๐๓๑
๑๗๐๓๒
๑๗๐๓๓
๑๗๐๓๔
๑๗๐๓๕
๑๗๐๓๖
๑๗๐๓๗
๑๗๐๓๘
๑๗๐๓๙
๑๗๐๔๐
๑๗๐๔๑
๑๗๐๔๒

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางรุงนภา ธงภักดิ์
นางสาวรุงพร นามผล
นางรุงเพชร ทับทิมเทศ
นางสาวรุงเพชร โพธิ์พงษ
นางรุงฟา ประสิทธิ์
นางรุงฟา ศรีคํา
นางสาวรุงฟา สานอินสี
นางรุงระวี นงคพยัคฆ
นางรุงระวี บัวสงค
นางรุงระวี สุขแยม
นางสาวรุงรัตน แกวแกน
นางรุงรัตน คงทัน
นางรุงรัตน คนคม
นางรุงรัตน โนราช
นางสาวรุงรัตน บูรพาวิจิตรนนท
นางสาวรุงรัตน เพ็งสวย
นางรุงรัตนา อดทน
นางสาวรุงราณี สุวรรณเก
นางรุงเรือง แสนขันธ
นางสาวรุงเรืองทรัพย ทรัพยมาก
นางสาวรุงฤดี จันทรปรีดา
นางรุงฤดี นรมาศ
นางรุงฤดี พรหมโคตร
นางรุงฤดี ลิ้มสกุล
นางสาวรุงฤดี วิถี

๑๗๐๔๓
๑๗๐๔๔
๑๗๐๔๕
๑๗๐๔๖
๑๗๐๔๗
๑๗๐๔๘
๑๗๐๔๙
๑๗๐๕๐
๑๗๐๕๑
๑๗๐๕๒
๑๗๐๕๓
๑๗๐๕๔
๑๗๐๕๕
๑๗๐๕๖
๑๗๐๕๗
๑๗๐๕๘
๑๗๐๕๙
๑๗๐๖๐
๑๗๐๖๑
๑๗๐๖๒
๑๗๐๖๓
๑๗๐๖๔
๑๗๐๖๕
๑๗๐๖๖
๑๗๐๖๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรุงฤดี หมูศิริ
นางรุงฤดี นามวงษ
นางรุงลาวรรณ สาระนันท
นางสาวรุงลาวรรณ สุวรรณโค
นางรุงลาวรรณ นาสมฝน
นางสาวรุงลาวัลย แสงรัตน
นางรุงสิริ เตชะพี
นางสาวรุงสุรีย พลฤทธิ์
นางรุงอรุณ เกษม
นางสาวรุงอรุณ เกษมศร
นางรุงอรุณ ขันพินิจ
นางสาวรุงอรุณ ใจเครือคํา
นางสาวรุงอรุณ ชูรุงรัตนกุล
นางรุงอรุณ มหามาตร
นางสาวรุงอรุณ วงษอินทร
นางสาวรุงอรุณ วันจา
นางสาวรุงอรุณ ศรีชุมสิน
นางสาวรุงอรุณ สวัสดิ์ไหว
นางรุจนาภรณ เพิงรัตน
นางสาวรุจรีย ผุดผอง
นางสาวรุจา จิราศักดิ์เกษม
นางรุจิดา สงคดี
นางสาวรุจิดารีย รัชตศิริสุนทร
นางรุจิตรา วรสาร
นางรุจิรดา แกวยาศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๐๖๘
๑๗๐๖๙
๑๗๐๗๐
๑๗๐๗๑
๑๗๐๗๒
๑๗๐๗๓
๑๗๐๗๔
๑๗๐๗๕
๑๗๐๗๖
๑๗๐๗๗
๑๗๐๗๘
๑๗๐๗๙
๑๗๐๘๐
๑๗๐๘๑
๑๗๐๘๒
๑๗๐๘๓
๑๗๐๘๔
๑๗๐๘๕
๑๗๐๘๖
๑๗๐๘๗
๑๗๐๘๘
๑๗๐๘๙
๑๗๐๙๐
๑๗๐๙๑
๑๗๐๙๒

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางรุจิรัฏฐ พรเหลืองชมภู
นางสาวรุจิรัฐ พงษกัณฑา
นางรุจิรา กลับแปน
นางสาวรุจิรา ดวงแกว
นางสาวรุจิรา ทองคํา
นางรุจิรา ทุมพิลา
นางรุจิรา เทียนเงิน
นางรุจิรา ผดุงนานนท
นางสาวรุจิรา แฝงบุบผา
นางรุจิรา พีระพันธุ
นางสาวรุจิรา มะรูตี
นางรุจิรา มันตาพันธ
นางสาวรุจิรา วรประชา
นางสาวรุจิรา ศรีหรัญ
นางสาวรุจิรา สะสม
นางรุจิเรศ ถาบุตร
นางสาวรุจิวรรณ เชื้อเฉลิม
นางสาวรุจิสา บุษราผองพักตร
นางรุจี แพงแสงไพศาล
นางรุชรินทร ขันทนันคํา
นางสาวรุสนา ลีเดร
นางรุสนาณี ยูโซะ
นางรุสละห อาลี
นางสาวรูสมีนา ดือเระ
นางสาวรูฮานา เจะสือแม

๑๗๐๙๓
๑๗๐๙๔
๑๗๐๙๕
๑๗๐๙๖
๑๗๐๙๗
๑๗๐๙๘
๑๗๐๙๙
๑๗๑๐๐
๑๗๑๐๑
๑๗๑๐๒
๑๗๑๐๓
๑๗๑๐๔
๑๗๑๐๕
๑๗๑๐๖
๑๗๑๐๗
๑๗๑๐๘
๑๗๑๐๙
๑๗๑๑๐
๑๗๑๑๑
๑๗๑๑๒
๑๗๑๑๓
๑๗๑๑๔
๑๗๑๑๕
๑๗๑๑๖
๑๗๑๑๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเรณู กุรัมย
นางเรณู เกตุแกว
นางเรณู ใจบุญเหลือ
นางสาวเรณู ใจเรือน
นางสาวเรณู ทะบาง
นางเรณู บริบูรณ
นางเรณู เบญจภัทร
นางเรณู ผดุงโภค
นางเรณู พรมมิราช
นางเรณู พันธชวง
นางสาวเรณู มามาตร
นางสาวเรณู รมโพธิ์ทอง
นางสาวเรณู รอนแกว
นางเรณู สุวรรณ
วาที่รอยตรีหญิง เรณู หนูบุญ
นางสาวเรณู หมื่นหอ
นางสาวเรณู หลวงกอง
นางสาวเรณู เหมมั่น
นางสาวเรณู อิ่มหนํา
นางเรไร วารี
นางเรวดี ครุฑคง
นางเรวดี จันทรดี
นางเรวดี ชูแกว
นางสาวเรวดี ตรีระตระกูล
นางสาวเรวดี เถาสุด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๑๑๘
๑๗๑๑๙
๑๗๑๒๐
๑๗๑๒๑
๑๗๑๒๒
๑๗๑๒๓
๑๗๑๒๔
๑๗๑๒๕
๑๗๑๒๖
๑๗๑๒๗
๑๗๑๒๘
๑๗๑๒๙
๑๗๑๓๐
๑๗๑๓๑
๑๗๑๓๒
๑๗๑๓๓
๑๗๑๓๔
๑๗๑๓๕
๑๗๑๓๖
๑๗๑๓๗
๑๗๑๓๘
๑๗๑๓๙
๑๗๑๔๐
๑๗๑๔๑
๑๗๑๔๒

นางสาวเรวดี ทักษิณ
นางเรวดี บุญเลิศ
นางเรวดี พงศสมัคร
นางเรวดี พิมพสิน
นางสาวเรวดี รักบางบูรณ
นางสาวเรวดี ฤทธี
นางสาวเรวดี สายออง
นางเรวดี สุขประสิทธิ์
นางเรวดี สุขอนันท
นางเรวดี หมาดสกุล
นางเรวดี ไฮคง
นางเรียมใจ คูณสมบัติ
นางสาวเรียมลักษณ แสนวงษ
นางเรืองรอง ทิมแกว
นางสาวเรืองรอง สีเขียว
นางสาวเรืองฤดี ไชยสีหา
นางเรืองศิลป ศูนยดํา
นางสาวเรือนแกว ธรรมสอน
นางสาวเรือนละออ ดามัง
นางแรมใจ เอียดแกว
นางสาวโรษิฏา พานิชย
นางสาวโรสนี นิเยะ
นางฤชากร พรรณาศร
นางสาวฤชุวี สายธนู
นางฤชุอร วงคยศ

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๑๔๓
๑๗๑๔๔
๑๗๑๔๕
๑๗๑๔๖
๑๗๑๔๗
๑๗๑๔๘
๑๗๑๔๙
๑๗๑๕๐
๑๗๑๕๑
๑๗๑๕๒
๑๗๑๕๓
๑๗๑๕๔
๑๗๑๕๕
๑๗๑๕๖
๑๗๑๕๗
๑๗๑๕๘
๑๗๑๕๙
๑๗๑๖๐
๑๗๑๖๑
๑๗๑๖๒
๑๗๑๖๓
๑๗๑๖๔
๑๗๑๖๕
๑๗๑๖๖
๑๗๑๖๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวฤดีกานต วิภักดิ์
นางฤทธิพร คงสมาน
นางสาวฤทัย จิรอมรกุล
นางฤทัยทิพย โสภา
นางฤทัยรัตน บุญเดช
นางฤทัยรัตน ศรีนนตรี
นางสาวฤทัยรัตน แสนปวน
นางสาวฤทัยวรรณ สรางเจริญ
นางสาวฤทัยศิริ สมนึก
นางสาวลฏาภา ละชินลา
นางลดา นวลจันทร
นางลดาวรรณ ตรีสุคนธ
นางลดาวัลย พราหมณนอย
นางลดาวัลย พันธฤทธิ์
นางลดาวัลย ไพศาล
นางสาวลดาวัลย ศรีรัตอําไพ
นางสาวลดาวัลย ศิริเอก
นางลดาวัลย หมั่นบรรจง
นางลดาวัลย อินพฤกษา
นางสาวลภนภัส เตชะอําไพ
นางลภัส ชิดชอบ
นางสาวลภัสรดา ชูสุวรรณ
นางลภัสรดา มาลินันท
นางสาวลภัสรดา รติกันยากร
นางลภัสรดา ลมลอย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๑๖๘
๑๗๑๖๙
๑๗๑๗๐
๑๗๑๗๑
๑๗๑๗๒
๑๗๑๗๓
๑๗๑๗๔
๑๗๑๗๕
๑๗๑๗๖
๑๗๑๗๗
๑๗๑๗๘
๑๗๑๗๙
๑๗๑๘๐
๑๗๑๘๑
๑๗๑๘๒
๑๗๑๘๓
๑๗๑๘๔
๑๗๑๘๕
๑๗๑๘๖
๑๗๑๘๗
๑๗๑๘๘
๑๗๑๘๙
๑๗๑๙๐
๑๗๑๙๑
๑๗๑๙๒

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางลภัสรดา วัฒนสุนทร
นางลภัสรดา ศักดิ์ทอง
เรือเอกหญิง ลภัสรดา สาธาระกุล
นางสาวลภัสรดา สุขจีน
นางลภัสรดา สุดสี
นางลภัสรินทร ภิญโญ
นางสาวลภิสณา จันทรวิชิต
นางลมัย โพธิ์นรินทร
นางสาวลมัย หลอแหลม
นางลลดา ธรรมฉวี
นางสาวลลดา ศิริพงษ
นางลลนา นิเด
นางลลนา แสงสุพรรณ
นางลลิการ ยลยุบล
นางลลิดา สายโสภา
นางลลิตภัทร โนวิชัย
นางลลิตา แกลวกลา
นางสาวลลิตา ปวะบุตร
นางสาวลลิตา พงษบุญฤทธิ์
นางสาวลลิตา พินิจกลาง
นางลลิตา เวชจักรเวน
นางสาวลลิตา สยังกูล
นางลอนสรร ศรีแกวทุม
นางสาวลออ จิตรซาย
นางลออ พรมดีมา

๑๗๑๙๓
๑๗๑๙๔
๑๗๑๙๕
๑๗๑๙๖
๑๗๑๙๗
๑๗๑๙๘
๑๗๑๙๙
๑๗๒๐๐
๑๗๒๐๑
๑๗๒๐๒
๑๗๒๐๓
๑๗๒๐๔
๑๗๒๐๕
๑๗๒๐๖
๑๗๒๐๗
๑๗๒๐๘
๑๗๒๐๙
๑๗๒๑๐
๑๗๒๑๑
๑๗๒๑๒
๑๗๒๑๓
๑๗๒๑๔
๑๗๒๑๕
๑๗๒๑๖
๑๗๒๑๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางลออง วิริยะสมบัติ
นางละไพร โอวาททัศนีย
วาที่รอยตรีหญิง ละมัย เขื่อนเพชร
นางสาวละมัย พาหลง
นางละมัย เรืองอราม
นางละมัย วงศอามาตย
นางละมาย คงสุข
นางละมาย ยอดขวัญ
นางสาวละเมียด ออมทรัพย
นางสาวละไม สิงหดวง
นางละไม สิทธิบุศย
นางสาวละวัลย แกวเปย
นางสาวละออ พรหมทอง
นางละออ ภูขํา
นางละออ มุสิกธรรม
นางละออ สัตยารักษ
นางละออ หนูมณี
นางละออง ทาสีแสง
นางสาวละออง บุญครบ
นางสาวละออง เลี้ยงจอหอ
นางละออง ศรีแกว
นางละออง เสริมศรี
นางสาวละออง อุบลภักดี
นางละอองดาว ประโพธิง
นางสาวละอองดาว แสงศรีจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๒๑๘
๑๗๒๑๙
๑๗๒๒๐
๑๗๒๒๑
๑๗๒๒๒
๑๗๒๒๓
๑๗๒๒๔
๑๗๒๒๕
๑๗๒๒๖
๑๗๒๒๗
๑๗๒๒๘
๑๗๒๒๙
๑๗๒๓๐
๑๗๒๓๑
๑๗๒๓๒
๑๗๒๓๓
๑๗๒๓๔
๑๗๒๓๕
๑๗๒๓๖
๑๗๒๓๗
๑๗๒๓๘
๑๗๒๓๙
๑๗๒๔๐
๑๗๒๔๑
๑๗๒๔๒

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวละอองดาว หัสกิจ
นางละอองดาว เอี่ยมศรี
นางละเอียด จันทะศรี
นางละเอียด โนนสุวรรณ
นางสาวละเอียด ประภาสะโนบล
นางละเอียด ศรีลอม
นางลักขณา กลิ่นศรีสุข
นางลักขณา คันธสม
นางสาวลักขณา จันจั่น
นางลักขณา ชูแกว
นางสาวลักขณา ไชยโพธิ์
นางสาวลักขณา นุมแสง
นางลักขณา เนตรเขียน
นางลักขณา ปฏิบัติ
นางลักขณา วงศารัตนศิลป
นางลักขณา วัฒนาพร
นางสาวลักขณา แสงขาว
นางลักขณา เอกรัตน
นางสาวลักขณาวรรณ เพชรรัตน
นางสาวลักขนา ชูแสง
นางสาวลักษณขจี ผาสุก
นางลักษณพร โพธิ์คีรี
นางสาวลักษณา พระนคร
นางลักษณา ลายคราม
นางลักษณารีย บุญโสภา

๑๗๒๔๓
๑๗๒๔๔
๑๗๒๔๕
๑๗๒๔๖
๑๗๒๔๗
๑๗๒๔๘
๑๗๒๔๙
๑๗๒๕๐
๑๗๒๕๑
๑๗๒๕๒
๑๗๒๕๓
๑๗๒๕๔
๑๗๒๕๕
๑๗๒๕๖
๑๗๒๕๗
๑๗๒๕๘
๑๗๒๕๙
๑๗๒๖๐
๑๗๒๖๑
๑๗๒๖๒
๑๗๒๖๓
๑๗๒๖๔
๑๗๒๖๕
๑๗๒๖๖
๑๗๒๖๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางลักษณารีย รัตนวร
นางลักษณาวดี สิงคลีประภา
นางลักษณาวลี สิงหวี
นางลักษมี ปรองพิมาย
นางลักษมี เพ็ชรสูงเนิน
นางสาวลัคณา คงมุณี
นางสาวลัคนรา โตทรัพย
นางสาวลัญทม รุงคํา
นางลัดดา กันภูมิ
นางสาวลัดดา โกดี
นางลัดดา ขันหนองโพธิ์
นางสาวลัดดา คงสมเพชร
นางสาวลัดดา งามโสภา
นางลัดดา จิรสิริสุข
นางลัดดา เชื้อฉ่ําหลวง
นางลัดดา ไชยศรี
นางลัดดา ตรีวิสูตร
นางสาวลัดดา โตเจริญ
นางสาวลัดดา โตะบก
นางลัดดา ใบศรี
นางสาวลัดดา พันธนอย
นางลัดดา มานักฆอง
นางลัดดา มาลาทอง
นางสาวลัดดา เมฆขยาย
นางสาวลัดดา เรือนเหลือ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๒๖๘
๑๗๒๖๙
๑๗๒๗๐
๑๗๒๗๑
๑๗๒๗๒
๑๗๒๗๓
๑๗๒๗๔
๑๗๒๗๕
๑๗๒๗๖
๑๗๒๗๗
๑๗๒๗๘
๑๗๒๗๙
๑๗๒๘๐
๑๗๒๘๑
๑๗๒๘๒
๑๗๒๘๓
๑๗๒๘๔
๑๗๒๘๕
๑๗๒๘๖
๑๗๒๘๗
๑๗๒๘๘
๑๗๒๘๙
๑๗๒๙๐
๑๗๒๙๑
๑๗๒๙๒

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวลัดดา เลิศศรี
นางลัดดา ศรีจรัส
นางลัดดา สวัสดี
นางลัดดา สารสมัคร
นางสาวลัดดาพร บุญศิริ
นางลัดดาพร เสนอินทร
นางสาวลัดดาวรรณ สุขใหญ
นางสาวลัดดาวรรณ นัดดาเทพ
นางลัดดาวรรณ นุชนุม
นางลัดดาวรรณ เบาสันเทียะ
นางสาวลัดดาวรรณ อรุณ
นางลัดดาวรรณ อินทนนท
นางสาวลัดดาวรรณ อินทนิล
นางสาวลัดดาวัลย ความหมั่น
นางลัดดาวัลย คุณพิทักษวัฒนา
นางลัดดาวัลย โคตรบุรี
นางลัดดาวัลย ชนากานตกุล
นางสาวลัดดาวัลย ชวยสงค
นางลัดดาวัลย ชําศิริเจริญสุข
นางลัดดาวัลย นาคเกลี้ยง
นางสาวลัดดาวัลย บุญรัตน
นางสาวลัดดาวัลย บูรณพันธ
นางลัดดาวัลย พรนิธิสกุล
นางลัดดาวัลย พันธแสน
นางลัดดาวัลย มีสุวรรณ

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

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวลัดดาวัลย โรงแสง
นางลัดดาวัลย ศรีงามผอง
นางลัดดาวัลย ศิริวงษ
นางลัดดาวัลย ศิลปดี
นางสาวลัดดาวัลย สงพูล
นางลัดดาวัลย สําลีวงค
นางสาวลัดดาวัลย สุวรรณวงษ
นางสาวลัดดาวัลย อุดม
นางสาวลัดดาวัลย เอกจิต
นางสาวลัทนี ปตุรัตนเจริญกุล
นางลั่นทม สุวรรณ
นางลารินา สิทธิคํา
นางลาวรรณ จันทรสุวรรณ
นางลาวรรณ โพธิ์พันธ
นางลาวรรณ ศรีมาลานนท
นางลาวรรณ สุขศิริ
นางสาวลาวรรณ หยกสกุล
นางลาวะดี กําลังทวี
นางลาวัณย จริยา
นางสาวลาวัลย จิตสวาง
นางลาวัลย ปนติ๊บ
นางลาวัลย วังชวย
นางลาวัลย สีดาเสถียร
นางลาวัลย หมอกมีชัย
นางสาวลําจวน กิตติเวทยานุสรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๓๑๘
๑๗๓๑๙
๑๗๓๒๐
๑๗๓๒๑
๑๗๓๒๒
๑๗๓๒๓
๑๗๓๒๔
๑๗๓๒๕
๑๗๓๒๖
๑๗๓๒๗
๑๗๓๒๘
๑๗๓๒๙
๑๗๓๓๐
๑๗๓๓๑
๑๗๓๓๒
๑๗๓๓๓
๑๗๓๓๔
๑๗๓๓๕
๑๗๓๓๖
๑๗๓๓๗
๑๗๓๓๘
๑๗๓๓๙
๑๗๓๔๐
๑๗๓๔๑
๑๗๓๔๒

นางสาวลําเจียก โกมัย
นางลําดวน จตุปริสากุล
นางสาวลําดวน โจมพรม
นางสาวลําดวน ใจบาน
นางลําดวน ไชยคําภา
นางลําดวน ตางใจ
นางลําดวน ผดุงกิจ
นางลําดวน พรเรืองวงศ
นางลําดวน พุกสุข
นางลําดวน แฟมไธสง
นางลําดวน เรือนโนวา
นางลําพร จอมคํา
นางสาวลําพรรณ คุณประชา
นางสาวลําพึง พรมมานอก
นางลําพึง แสนอินทร
นางลําพูน พิชัย
นางลําเพย ฟกเขียว
นางลําเพียง กะวันทา
นางลําแพน เครือบุญ
นางลําแพน ทุยแป
นางลําไพ นันทวิเชตพงษ
นางสาวลําภู พูลทอง
นางลําใย นุมนวลพิทักษ
นางสาวลําใย พลราษฎร
นางลําใย สีมวง

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๓๔๓
๑๗๓๔๔
๑๗๓๔๕
๑๗๓๔๖
๑๗๓๔๗
๑๗๓๔๘
๑๗๓๔๙
๑๗๓๕๐
๑๗๓๕๑
๑๗๓๕๒
๑๗๓๕๓
๑๗๓๕๔
๑๗๓๕๕
๑๗๓๕๖
๑๗๓๕๗
๑๗๓๕๘
๑๗๓๕๙
๑๗๓๖๐
๑๗๓๖๑
๑๗๓๖๒
๑๗๓๖๓
๑๗๓๖๔
๑๗๓๖๕
๑๗๓๖๖
๑๗๓๖๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางลําใย สุทธิสิทธิ์
นางสาวลิขิตตา กิจตะไชย
เรือตรีหญิง ลีนา รวมเจริญ
นางลีลีนนาญ พระจันทรขาว
นางเลขา ศีลาหอม
นางเลขา สรณภัสกุล
นางสาวเลขา อินทะนะนก
นางไลลา แยนา
นางสาววกุล คําพิจารณ
นางวงคเดือน ชุดบุญธรรม
นางวงคเดือน นอยพิทักษ
นางสาววงจันทร ศรีอุดม
นางสาววงเดือน แกวตา
นางสาววงเดือน จอมทอง
นางวงเดือน ฉายปรีชา
นางวงเดือน ธิมะดี
นางสาววงเดือน เนินไธสง
นางสาววงเดือน แสนซื่อ
นางสาววงศรวี โพธิ์สวัสดิ์
นางสาววงศวีรยา รัตนวงศ
นางวงศสิริ เผือกพันธ
นางวงษพระจันทร แหลมคม
นางสาววงษมณี วิเศษแกว
นางสาววงสกุล โคตรนาวัง
นางวจนะ วัฒนสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๓๖๘
๑๗๓๖๙
๑๗๓๗๐
๑๗๓๗๑
๑๗๓๗๒
๑๗๓๗๓
๑๗๓๗๔
๑๗๓๗๕
๑๗๓๗๖
๑๗๓๗๗
๑๗๓๗๘
๑๗๓๗๙
๑๗๓๘๐
๑๗๓๘๑
๑๗๓๘๒
๑๗๓๘๓
๑๗๓๘๔
๑๗๓๘๕
๑๗๓๘๖
๑๗๓๘๗
๑๗๓๘๘
๑๗๓๘๙
๑๗๓๙๐
๑๗๓๙๑
๑๗๓๙๒

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววจี นองนุช
นางวจี ศรีสงคราม
นางสาววจีรัตน กสิกิจพาณิชย
นางสาววชิรญาณ จันทรแดง
นางสาววชิรญาณ มานะ
นางวชิรา ชางยา
นางสาววชิรา นามธรรม
นางวชิรานีย จันทะคุณ
นางสาววชิราพรรณ จันทโรกร
นางสาววชิราภรณ เชี่ยวธัญญกิจ
นางสาววชิราภรณ บุญเสริฐ
นางสาววชิราภรณ พรมนาทม
นางวชิราภรณ พรหมรัตน
นางวชิราภรณ วงศประชา
นางวชิราภรณ สีลาแยง
นางสาววฏาการ พิรุณ
นางวณาเพ็ญ มัชฌิม
นางวณิชกร เวียงกมล
นางสาววณิชชญา ทองพนัง
นางสาววณิชชา นวลหนู
นางสาววณิชชา ประกอบแกว
นางวณิชชา ศิริสวัสดิ์
นางวณิชญา ฟูพงษ
นางวณิชยา ภักดีชน
นางสาววณิชยา ภัทรวรเมธ

๑๗๓๙๓
๑๗๓๙๔
๑๗๓๙๕
๑๗๓๙๖
๑๗๓๙๗
๑๗๓๙๘
๑๗๓๙๙
๑๗๔๐๐
๑๗๔๐๑
๑๗๔๐๒
๑๗๔๐๓
๑๗๔๐๔
๑๗๔๐๕
๑๗๔๐๖
๑๗๔๐๗
๑๗๔๐๘
๑๗๔๐๙
๑๗๔๑๐
๑๗๔๑๑
๑๗๔๑๒
๑๗๔๑๓
๑๗๔๑๔
๑๗๔๑๕
๑๗๔๑๖
๑๗๔๑๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวดารัตน หงษโพธิ์
นางสาววดี แสนแทน
นางสาววทันยา โหประเสริฐ
นางสาววทิตา จิตตธรรม
นางวนพร พูลศรี
นางสาววนัญศรา พลึงลําภู
นางสาววนา ขาวขํา
นางวนาภรณ ดวงประทุม
นางสาววนารี วงษกฎ
นางวนารี วัสสา
นางวนิชา มงคลอาบ
นางสาววนิดา กองคํา
นางวนิดา กาศโอสถ
นางสาววนิดา กุลภัทรแสงทอง
นางสาววนิดา เกษางาม
นางวนิดา ขุนแสง
นางวนิดา คงหนูเกตุ
นางวนิดา ควรหา
นางสาววนิดา คูณคลอง
นางสาววนิดา จันทรโคบุตร
นางวนิดา จาเรือน
นางสาววนิดา เจนจบ
นางวนิดา ชมภูวิเศษ
นางสาววนิดา ชัยบุรี
นางสาววนิดา ดอกหอม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๔๑๘
๑๗๔๑๙
๑๗๔๒๐
๑๗๔๒๑
๑๗๔๒๒
๑๗๔๒๓
๑๗๔๒๔
๑๗๔๒๕
๑๗๔๒๖
๑๗๔๒๗
๑๗๔๒๘
๑๗๔๒๙
๑๗๔๓๐
๑๗๔๓๑
๑๗๔๓๒
๑๗๔๓๓
๑๗๔๓๔
๑๗๔๓๕
๑๗๔๓๖
๑๗๔๓๗
๑๗๔๓๘
๑๗๔๓๙
๑๗๔๔๐
๑๗๔๔๑
๑๗๔๔๒

นางสาววนิดา แดงเพลิง
นางสาววนิดา ตันเจริญ
นางสาววนิดา ตันสกุล
นางสาววนิดา ถมอินทร
นางสาววนิดา ถังทอง
นางสาววนิดา ทินนา
นางวนิดา ธงหิมะ
นางสาววนิดา ธรฤทธิ์
นางสาววนิดา นิราพาธ
นางสาววนิดา บุญศิลป
นางวนิดา บุตรประเสริฐ
นางวนิดา ปญญาคม
นางสาววนิดา ผกานนท
นางสาววนิดา ผุโพธิ์
นางสาววนิดา พรมจักร
นางวนิดา พลเยี่ยม
นางวนิดา พันธุเวทย
นางสาววนิดา เพ็งศรี
นางสาววนิดา ฟกเล็ก
นางวนิดา ฟาอรุณ
นางวนิดา ภูวิชัย
นางวนิดา มะยิ
นางวนิดา รักกิจ
นางวนิดา วัชรมานะกุล
นางสาววนิดา วิรัญโท

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๔๔๓
๑๗๔๔๔
๑๗๔๔๕
๑๗๔๔๖
๑๗๔๔๗
๑๗๔๔๘
๑๗๔๔๙
๑๗๔๕๐
๑๗๔๕๑
๑๗๔๕๒
๑๗๔๕๓
๑๗๔๕๔
๑๗๔๕๕
๑๗๔๕๖
๑๗๔๕๗
๑๗๔๕๘
๑๗๔๕๙
๑๗๔๖๐
๑๗๔๖๑
๑๗๔๖๒
๑๗๔๖๓
๑๗๔๖๔
๑๗๔๖๕
๑๗๔๖๖
๑๗๔๖๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวนิดา สระสี
นางวนิดา สามสี
นางวนิดา สารานพกุล
นางวนิดา สุวรรณศรี
นางวนิดา หนูรอด
นางวนิดาภรณ ทิพยปาละ
นางวนิดาวรรณ ศิลปางคกุล
นางวนิรดา ทบศรี
นางวยุเรศ บุญญาชัย
นางวรกัญญา กิจวิจิตร
นางวรกัลยา สุดสาย
นางสาววรกานดา กอประเสริฐ
นางวรฉัตร มลธุรัช
นางสาววรญา งานดี
นางสาววรญา บุตรโคตร
นางสาววรณัน ชมจันทรคํา
นางวรณัน ปรีเปรม
นางสาววรณัน สุวรรณชัย
นางวรดาณ นันทนะวานิช
นางสาววรดี แรงเพ็ชร
นางสาววรนันท จันทรเพ็ชร
นางวรนารถ จิตตมาโร
นางวรนิศวร เจริญดิลกวัฒน
นางสาววรนิษฐา บทมาตย
นางวรนุช ขาวศิริ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๔๖๘
๑๗๔๖๙
๑๗๔๗๐
๑๗๔๗๑
๑๗๔๗๒
๑๗๔๗๓
๑๗๔๗๔
๑๗๔๗๕
๑๗๔๗๖
๑๗๔๗๗
๑๗๔๗๘
๑๗๔๗๙
๑๗๔๘๐
๑๗๔๘๑
๑๗๔๘๒
๑๗๔๘๓
๑๗๔๘๔
๑๗๔๘๕
๑๗๔๘๖
๑๗๔๘๗
๑๗๔๘๘
๑๗๔๘๙
๑๗๔๙๐
๑๗๔๙๑
๑๗๔๙๒

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางวรนุช แจงวงษ
นางวรนุช ชมภูพื้น
นางสาววรนุช ธนะโรจนรุงเรือง
นางสาววรนุช พวงเพ็ชร
นางสาววรนุช ลิ่มมณี
นางวรนุช หงษทอง
นางวรนุด มุงวิชา
นางวรนุต สังขศิริ
นางสาววรพร หนองบัว
นางวรพรรณ ชาสมบัติ
นางวรพรรณ ตั้งตระกูล
นางสาววรพรรณ สวางหลา
นางวรพินทร ธิชาญ
นางวรมน คงอยู
นางสาววรมน เพ็ชรทอง
นางสาววรมัย อดุลยเดช
นางวรรณกมล ไชยธรรมมา
นางสาววรรณกร โจฤทธิโย
นางวรรณกร เลี้ยววานิชย
นางวรรณกร วิยะนัด
นางสาววรรณกร สรอยทวม
นางวรรณฉวี วดีศิริศักดิ์
นางวรรณชนก มนตเลี้ยง
นางสาววรรณชมล อัญชลิสังกาศ
นางสาววรรณฐกานต แขงขัน

๑๗๔๙๓
๑๗๔๙๔
๑๗๔๙๕
๑๗๔๙๖
๑๗๔๙๗
๑๗๔๙๘
๑๗๔๙๙
๑๗๕๐๐
๑๗๕๐๑
๑๗๕๐๒
๑๗๕๐๓
๑๗๕๐๔
๑๗๕๐๕
๑๗๕๐๖
๑๗๕๐๗
๑๗๕๐๘
๑๗๕๐๙
๑๗๕๑๐
๑๗๕๑๑
๑๗๕๑๒
๑๗๕๑๓
๑๗๕๑๔
๑๗๕๑๕
๑๗๕๑๖
๑๗๕๑๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวรรณฐมนธัญ ปลื้มชัย
นางวรรณณี แนบทางดี
นางสาววรรณดา กอยเมืองปก
นางวรรณดี กุลบุญญา
นางสาววรรณดี ทองศิริ
นางวรรณดี พวงจันทร
นางสาววรรณดี เมืองแกว
นางวรรณทนา คําเพิ่ม
นางวรรณทพร กาญจนานุกูล
นางสาววรรณทวี นิตยกระโทก
นางวรรณนภา ทองมี
นางวรรณนิภา บรรจงการ
นางสาววรรณนิภา พรหมใจดี
นางวรรณนิสา บุญเพ็ญ
นางสาววรรณปกรณ สุดตะนา
นางสาววรรณพร กองมงคล
นางสาววรรณพร พัฒนาวิศิษฏ
นางวรรณพร ศรีสุวรรณ
นางสาววรรณพร สารีบุตร
นางสาววรรณพร หรั่งแร
นางสาววรรณพร อินทรมณี
นางสาววรรณพร อุดมมาลี
นางสาววรรณพร อุปนันท
นางสาววรรณพร เอี่ยมเสง
นางสาววรรณพัชร จินดาขัด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๕๑๘
๑๗๕๑๙
๑๗๕๒๐
๑๗๕๒๑
๑๗๕๒๒
๑๗๕๒๓
๑๗๕๒๔
๑๗๕๒๕
๑๗๕๒๖
๑๗๕๒๗
๑๗๕๒๘
๑๗๕๒๙
๑๗๕๓๐
๑๗๕๓๑
๑๗๕๓๒
๑๗๕๓๓
๑๗๕๓๔
๑๗๕๓๕
๑๗๕๓๖
๑๗๕๓๗
๑๗๕๓๘
๑๗๕๓๙
๑๗๕๔๐
๑๗๕๔๑
๑๗๕๔๒

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางวรรณเพ็ญ บุญกูล
นางสาววรรณเพ็ญ พรหมแกว
นางวรรณภรณ โรจนปริทัศน
นางสาววรรณภรภัส แซเจีย
นางวรรณภา แกวโชน
นางสาววรรณภา ครุธอินทร
นางสาววรรณภา คําจันทึก
นางสาววรรณภา งวนหอม
นางวรรณภา ทราบรัมย
นางสาววรรณภา ทองเพชร
นางสาววรรณภา ธงศรี
นางวรรณภา นรารักษ
นางสาววรรณภา เนื่องชุมพล
นางสาววรรณภา เปนสุข
นางสาววรรณภา ไปรแดน
นางวรรณภา พุดสี
นางสาววรรณภา ลันไธสง
นางวรรณภา ศรีหาคลัง
นางสาววรรณภา สิติวรรณา
นางสาววรรณภา หลาหิบ
นางสาววรรณภา อามาตยทอง
นางสาววรรณภาภรณ วงษประยูร
นางสาววรรณมาศ ปรัชญพฤทธิ์
นางสาววรรณยา อาญาเมือง
นางวรรณรดา เบ็ญมาศ

๑๗๕๔๓
๑๗๕๔๔
๑๗๕๔๕
๑๗๕๔๖
๑๗๕๔๗
๑๗๕๔๘
๑๗๕๔๙
๑๗๕๕๐
๑๗๕๕๑
๑๗๕๕๒
๑๗๕๕๓
๑๗๕๕๔
๑๗๕๕๕
๑๗๕๕๖
๑๗๕๕๗
๑๗๕๕๘
๑๗๕๕๙
๑๗๕๖๐
๑๗๕๖๑
๑๗๕๖๒
๑๗๕๖๓
๑๗๕๖๔
๑๗๕๖๕
๑๗๕๖๖
๑๗๕๖๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวรรณรดา สิงหแกว
นางวรรณรวี เจริญสุข
นางสาววรรณรวี แสงสีดา
นางสาววรรณรักษ ศรีภา
นางวรรณรัตน เจยทองศรี
นางสาววรรณลักษณ พละเลิศ
นางสาววรรณลิกา พรหมจรรยา
นางวรรณวนัช ทองคํา
นางวรรณวนัช โนนรุงเรือง
นางสาววรรณวลี นาคไพรัช
นางสาววรรณวิภา พันธอน
นางวรรณวิภา ศรีไสย
นางสาววรรณวิภา สุทธิสน
นางสาววรรณวิมล ควรมิตร
นางวรรณวิมล ดอกบัว
นางวรรณวิมล บัวทอง
นางวรรณวิมล รัตนวิศิษฏกุล
นางสาววรรณวิไล ใจเสงี่ยม
นางวรรณศรี คําปา
นางสาววรรณศรี ทิวแพ
นางสาววรรณศรี โอกระโทก
นางสาววรรณศิกา ไวยราบุตร
นางสาววรรณศิริ ชวนไชยสิทธิ์
นางวรรณศิริ พลัง
นางวรรณา คะรัมย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๕๖๘
๑๗๕๖๙
๑๗๕๗๐
๑๗๕๗๑
๑๗๕๗๒
๑๗๕๗๓
๑๗๕๗๔
๑๗๕๗๕
๑๗๕๗๖
๑๗๕๗๗
๑๗๕๗๘
๑๗๕๗๙
๑๗๕๘๐
๑๗๕๘๑
๑๗๕๘๒
๑๗๕๘๓
๑๗๕๘๔
๑๗๕๘๕
๑๗๕๘๖
๑๗๕๘๗
๑๗๕๘๘
๑๗๕๘๙
๑๗๕๙๐
๑๗๕๙๑
๑๗๕๙๒

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววรรณา คีรีรัตน
นางสาววรรณา เจริญนาน
นางวรรณา ชีวะสาธน
นางวรรณา ตูลเพ็ง
นางวรรณา ถนอมวงศทัย
นางวรรณา บุษบงไพรวัลย
นางวรรณา เปรมมีพันธุ
นางวรรณา ผลิกระโทก
นางวรรณา พรมนันตา
นางวรรณา พะสริ
นางวรรณา พันศิริพัฒน
นางวรรณา ภูระหงษ
นางวรรณา มากยก
นางวรรณา รัตนพันธ
นางสาววรรณา ลําพูน
นางวรรณา วัฒนวงศสุโข
นางสาววรรณา สิทธิมงคล
นางวรรณา สุขชัยยะ
นางวรรณา สุขสวัสดิ์
นางวรรณา สุขใส
นางวรรณา เสือวงษ
นางวรรณา องคการ
นางสาววรรณาพร กีรติตระกูล
นางวรรณาภรณ ตันปอม
นางสาววรรณิดา เกลี้ยงขํา

๑๗๕๙๓
๑๗๕๙๔
๑๗๕๙๕
๑๗๕๙๖
๑๗๕๙๗
๑๗๕๙๘
๑๗๕๙๙
๑๗๖๐๐
๑๗๖๐๑
๑๗๖๐๒
๑๗๖๐๓
๑๗๖๐๔
๑๗๖๐๕
๑๗๖๐๖
๑๗๖๐๗
๑๗๖๐๘
๑๗๖๐๙
๑๗๖๑๐
๑๗๖๑๑
๑๗๖๑๒
๑๗๖๑๓
๑๗๖๑๔
๑๗๖๑๕
๑๗๖๑๖
๑๗๖๑๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวรรณิดา บากา
นางวรรณิตา ยอดมงคล
นางวรรณี กิติพงษ
นางสาววรรณี จรัลโภค
นางวรรณี ชื่นศิริ
นางสาววรรณี เชื้อสมัน
นางสาววรรณี ทับทิมสี
นางวรรณี เทพษร
นางวรรณี ไพรินทร
นางวรรณี ลักษณพิสุทธิ์
นางวรรณี ศรีวิชัย
นางสาววรรณีรัตน บุญฤทธา
นางวรรทนา นวลขวัญ
นางวรรธญา อิ่มใจ
นางวรรวิษา กรรฐสุทธิ์
นางสาววรรษมล แรงสิงห
นางวรลักษ ธัญญาหาร
นางสาววรลักษณ ทศพรอม
นางสาววรลักษณ เมธาจารย
นางวรวรรณ แกวเนตร
นางวรวรรณ แกววรรณ
นางวรวรรณ สมานสิทธุ
นางสาววรวรรณ เสนาะพิน
นางสาววรวรัญช เปงดี
นางสาววรวลัญช ทองขาว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๖๑๘
๑๗๖๑๙
๑๗๖๒๐
๑๗๖๒๑
๑๗๖๒๒
๑๗๖๒๓
๑๗๖๒๔
๑๗๖๒๕
๑๗๖๒๖
๑๗๖๒๗
๑๗๖๒๘
๑๗๖๒๙
๑๗๖๓๐
๑๗๖๓๑
๑๗๖๓๒
๑๗๖๓๓
๑๗๖๓๔
๑๗๖๓๕
๑๗๖๓๖
๑๗๖๓๗
๑๗๖๓๘
๑๗๖๓๙
๑๗๖๔๐
๑๗๖๔๑
๑๗๖๔๒

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววรวลัญช สารแกว
นางวรวีร มณีแสง
นางวรสุดา ฤทธิเดช
นางวรัชฎา ครองยุติ
นางสาววรัชยา ชุนสอน
นางวรัญญา แกวเสมอตา
นางสาววรัญญา ชูใจ
นางวรัญญา ทับทิมหลา
นางสาววรัญญา นิยมเดชา
นางสาววรัญญา แฝงดานกลาง
นางวรัญญา พองาม
นางสาววรัญญา เลิศกวินชนะกิจ
นางวรัญญา วงคมาน
นางวรัญญา วัฒนะนาวิน
นางสาววรัญญา สวัสดิ์แวงควง
นางสาววรัญญา สันมาแอ
นางวรัญญา สุขะ
นางวรัญญา ใหวทอง
นางสาววรัญญา อุนนันกาศ
นางวรัญญาภรณ อัครฐาวัฒน
นางสาววรัญดา กาญจนวัฒนา
นางสาววรัญพัชร พงษพานิชย
นางสาววรัตนธมน หลาพิมพสิงห
นางสาววรัตมฐนัน ฐีรภัทรวงค
นางวรัทยา พรมชาติ

๑๗๖๔๓
๑๗๖๔๔
๑๗๖๔๕
๑๗๖๔๖
๑๗๖๔๗
๑๗๖๔๘
๑๗๖๔๙
๑๗๖๕๐
๑๗๖๕๑
๑๗๖๕๒
๑๗๖๕๓
๑๗๖๕๔
๑๗๖๕๕
๑๗๖๕๖
๑๗๖๕๗
๑๗๖๕๘
๑๗๖๕๙
๑๗๖๖๐
๑๗๖๖๑
๑๗๖๖๒
๑๗๖๖๓
๑๗๖๖๔
๑๗๖๖๕
๑๗๖๖๖
๑๗๖๖๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววรัทยา วัชรธีรเดช
นางวรันตภรณ นาวีรัตนวิทยา
นางวรันธรณ นวินณัทณกรณ
นางวรางคณา จันทรงาม
นางสาววรางคณา จันทรประดิษฐ
นางสาววรางคณา พูลสุขโข
นางสาววรางคณา สะราคํา
นางวราทิตย กุลวงษ
นางสาววราทิพย รัศมีเพ็ญ
นางวรานนท ศรีประสิทธิ์
นางวรานิตย สายทอง
นางสาววรานิษฐ นิธิฉัตรวราฤทธิ์
นางสาววรานุช วงคฝน
นางวราพร ทองสุก
นางสาววราพร ธาวงค
นางสาววราพร บุญถาวร
นางวราพร บุตรี
นางสาววราพร ปกษี
นางวราพร มวงไหมทอง
นางวราพร วาจาสุจริต
นางสาววราพร สื่อสกุล
นางสาววราพันธ บุญคง
นางวราพิณทนภัส ปจฉิมศิริ
นางสาววราภร บุดดา
นางสาววราภรณ เกิดมงคล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๖๖๘
๑๗๖๖๙
๑๗๖๗๐
๑๗๖๗๑
๑๗๖๗๒
๑๗๖๗๓
๑๗๖๗๔
๑๗๖๗๕
๑๗๖๗๖
๑๗๖๗๗
๑๗๖๗๘
๑๗๖๗๙
๑๗๖๘๐
๑๗๖๘๑
๑๗๖๘๒
๑๗๖๘๓
๑๗๖๘๔
๑๗๖๘๕
๑๗๖๘๖
๑๗๖๘๗
๑๗๖๘๘
๑๗๖๘๙
๑๗๖๙๐
๑๗๖๙๑
๑๗๖๙๒

นางวราภรณ เคนสุวรรณ
นางสาววราภรณ จันทะคุณ
นางวราภรณ ดีเจริญวิรุฬ
นางสาววราภรณ ถึกกวย
นางสาววราภรณ ทวีศรี
นางวราภรณ ทองมา
นางสาววราภรณ ทะจู
นางวราภรณ ธรรมาภิสมัย
นางวราภรณ นามบุตร
นางสาววราภรณ บรรดาศักดิ์
นางวราภรณ ประมูลเรือง
นางวราภรณ ปริสุทธิ์วานิชย
นางวราภรณ ปรีชาจารย
นางวราภรณ ปุพเพตะนันท
นางสาววราภรณ พงษดี
นางวราภรณ พรชะตา
นางวราภรณ พันธนะบุญ
นางสาววราภรณ พินิจศักดิ์
นางวราภรณ เพียแกว
นางวราภรณ มากมูล
นางสาววราภรณ มาลี
นางวราภรณ ไมสนธิ์
นางสาววราภรณ ยงสวัสดิ์
นางสาววราภรณ ยานัน
นางสาววราภรณ รัชตวัฒน

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๖๙๓
๑๗๖๙๔
๑๗๖๙๕
๑๗๖๙๖
๑๗๖๙๗
๑๗๖๙๘
๑๗๖๙๙
๑๗๗๐๐
๑๗๗๐๑
๑๗๗๐๒
๑๗๗๐๓
๑๗๗๐๔
๑๗๗๐๕
๑๗๗๐๖
๑๗๗๐๗
๑๗๗๐๘
๑๗๗๐๙
๑๗๗๑๐
๑๗๗๑๑
๑๗๗๑๒
๑๗๗๑๓
๑๗๗๑๔
๑๗๗๑๕
๑๗๗๑๖
๑๗๗๑๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววราภรณ รูประมาณ
นางวราภรณ วาเด็ง
นางวราภรณ วินัยวิริยะกุล
นางวราภรณ วิเศษ
นางวราภรณ ศรีมารักษ
นางสาววราภรณ ศรีระอุดม
นางวราภรณ สติดี
นางวราภรณ สมสุข
นางวราภรณ สังขรัตน
นางวราภรณ สิงคาระ
นางวราภรณ สุวรรณรักษ
นางสาววราภรณ ใหมสุวรรณ
นางวราภรณ อนุกูลเวช
นางสาววราภรณ อินทญาติ
นางวราภรณ เอี่ยมสอาด
นางสาววราภัสร ลอยขจร
นางสาววราภา บุดดา
นางวรายุภัสร ละมัยจันทร
นางสาววรารัตน พุกแสนสุข
นางสาววรารัตน มาดา
นางวรารัตน สัจจโชน
นางวรารัตน สุวรรณพงศ
นางวราลักษณ บุญเรือง
นางวราลักษณ พละไกร
นางสาววราลักษณ วายุรกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๗๑๘
๑๗๗๑๙
๑๗๗๒๐
๑๗๗๒๑
๑๗๗๒๒
๑๗๗๒๓
๑๗๗๒๔
๑๗๗๒๕
๑๗๗๒๖
๑๗๗๒๗
๑๗๗๒๘
๑๗๗๒๙
๑๗๗๓๐
๑๗๗๓๑
๑๗๗๓๒
๑๗๗๓๓
๑๗๗๓๔
๑๗๗๓๕
๑๗๗๓๖
๑๗๗๓๗
๑๗๗๓๘
๑๗๗๓๙
๑๗๗๔๐
๑๗๗๔๑
๑๗๗๔๒

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางวราลักษณ หวลศรีไทย
นางวราลี นอยฤทธิ์
นางสาววราวัลย แสงงาม
นางสาววราศิณี สุนทร
นางวราสินธุ ศรีชะตา
นางวริญญา ภาสุรวัฒน
นางสาววริญธร จีนอ่ํา
นางสาววริฏฐา ชัยพฤกษมงคล
นางสาววริทธิ์นันท ลําดวน
นางสาววริทยา ไชยรักษ
นางสาววรินทร คําพึ่ง
นางสาววรินทร โคตรพัฒน
นางสาววรินทร วัฒนชาญชัย
นางวรินทร ศรีพัด
นางวรินทร ศิลปะรายะ
นางวรินทร สุทธิเสวันต
นางสาววรินทรดา กามา
นางวรินทรดา วงศเขาออน
นางสาววรินทรทิพย ทวนเงิน
นางสาววรินทรทิพย สุขชัยทิศ
นางสาววรินทรพร นอยอินทร
นางวรินทรรตา ตอสัมพันธดี
นางสาววรินทรวิภา โรจนสุวรพงค
นางสาววรินทรีย บินการิม
นางสาววรินิล อิ่นคํา

๑๗๗๔๓
๑๗๗๔๔
๑๗๗๔๕
๑๗๗๔๖
๑๗๗๔๗
๑๗๗๔๘
๑๗๗๔๙
๑๗๗๕๐
๑๗๗๕๑
๑๗๗๕๒
๑๗๗๕๓
๑๗๗๕๔
๑๗๗๕๕
๑๗๗๕๖
๑๗๗๕๗
๑๗๗๕๘
๑๗๗๕๙
๑๗๗๖๐
๑๗๗๖๑
๑๗๗๖๒
๑๗๗๖๓
๑๗๗๖๔
๑๗๗๖๕
๑๗๗๖๖
๑๗๗๖๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววริยา กาวิล
นางวริยา วิจิตรศุภการ
นางวริยา หวานแกว
นางวริยา อยูเย็น
นางวริศนันท วายรอน
นางสาววริศรา ไชยชวย
นางสาววริศรา บูรณะเสน
นางสาววริศรา พรอมเพราะ
นางวริศรา โพธิ์งาม
นางสาววริศรา ไพเมือง
นางสาววริศรา รัตนพันธ
นางสาววริศรา ศรีแสง
นางสาววริศรา สุรโคตร
นางสาววริศรา แสงศรี
นางสาววริศรินทร มีบุญเกิด
นางสาววริษฐา มุกดาสนิท
นางสาววริษฐา สุริยวงศ
นางวริษา พลรักษา
นางสาววริสรา แกวศรี
นางสาววริสรา อาชีวะ
นางสาววริสา ศรุตาทวี
นางวรีธาดา สิงอุด
นางสาววรุณรัตน ศรีวัฒนพงศ
นางวรุณรัตน สาแกว
นางวรุณี โคจีจุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๗๖๘
๑๗๗๖๙
๑๗๗๗๐
๑๗๗๗๑
๑๗๗๗๒
๑๗๗๗๓
๑๗๗๗๔
๑๗๗๗๕
๑๗๗๗๖
๑๗๗๗๗
๑๗๗๗๘
๑๗๗๗๙
๑๗๗๘๐
๑๗๗๘๑
๑๗๗๘๒
๑๗๗๘๓
๑๗๗๘๔
๑๗๗๘๕
๑๗๗๘๖
๑๗๗๘๗
๑๗๗๘๘
๑๗๗๘๙
๑๗๗๙๐
๑๗๗๙๑
๑๗๗๙๒

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววรุณี ตาลาคุณ
นางสาววฤณภา พรหมกร
นางวลัญชภัทร อัศวเลิศปญญา
นางสาววลัย กาหลง
นางสาววลัย ดําคง
นางสาววลัยพร กอนจันทรหอม
นางสาววลัยพร พยัคฆบุตร
นางสาววลัยพร โลกานิตย
นางวลัยพร สุวรรณยุหะ
นางสาววลัยพรรณ นาที
นางวลัยภรณ จันทรดาประดิษฐ
นางวลัยภรณ จินดาพล
นางวลัยภรณ เยาดํา
นางวลัยภรณ สวัสดินาค
นางวลัยภรณ เอี้ยวตระกูล
นางวลัยมาศ ทัพประไพ
นางวลัยรัตน พุดวิเศษ
นางวลัยลักษณ สาริกะภูติ
นางสาววลัยลักษณ หล่ําวรัตน
นางวลาพร บุญสิน
นางวลารัตน ปฏิเวศ
นางสาววลาวัลย ธะนะวงศ
นางสาววลาสินี พงษไทย
นางวลีพร เมตตาธรรม
นางสาววลียพัชญ พรอมโกมล

๑๗๗๙๓
๑๗๗๙๔
๑๗๗๙๕
๑๗๗๙๖
๑๗๗๙๗
๑๗๗๙๘
๑๗๗๙๙
๑๗๘๐๐
๑๗๘๐๑
๑๗๘๐๒
๑๗๘๐๓
๑๗๘๐๔
๑๗๘๐๕
๑๗๘๐๖
๑๗๘๐๗
๑๗๘๐๘
๑๗๘๐๙
๑๗๘๑๐
๑๗๘๑๑
๑๗๘๑๒
๑๗๘๑๓
๑๗๘๑๔
๑๗๘๑๕
๑๗๘๑๖
๑๗๘๑๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวลีรักษ วรรณโฆฺษิตพงศ
นางสาววลีรักษ อรุณพัชระวัชร
นางวไลพร พูลสุขโข
นางสาววไลลักษณ แกวตวย
นางวศินี ทวีพานิช
นางสาววสนันท หมวดเอียด
นางวัจนันท โภคทรัพย
นางวัจนาพร สําราญใจ
นางสาววัจรินทร เทียนทอง
นางวัชนันท วิโรจนรัตนกุล
นางสาววัชนา นรสาร
นางวัชยา บุรานนท
นางวัชรภรณ บุญรุง
นางวัชรา คําใส
นางวัชรา พันธะสา
นางสาววัชรา พันเศษ
นางวัชรา วงศฉายา
นางวัชราพร ใสกาง
นางวัชราภรณ คุมไทย
นางวัชราภรณ ทะคํา
นางวัชราภรณ เนตพล
นางสาววัชราภรณ บุญฉ่ํา
นางวัชราภรณ พละกลาง
นางสาววัชราภรณ เมืองวงษ
นางสาววัชราภรณ วันหากิจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๘๑๘
๑๗๘๑๙
๑๗๘๒๐
๑๗๘๒๑
๑๗๘๒๒
๑๗๘๒๓
๑๗๘๒๔
๑๗๘๒๕
๑๗๘๒๖
๑๗๘๒๗
๑๗๘๒๘
๑๗๘๒๙
๑๗๘๓๐
๑๗๘๓๑
๑๗๘๓๒
๑๗๘๓๓
๑๗๘๓๔
๑๗๘๓๕
๑๗๘๓๖
๑๗๘๓๗
๑๗๘๓๘
๑๗๘๓๙
๑๗๘๔๐
๑๗๘๔๑
๑๗๘๔๒

นางวัชราภา ลุยจันทร
นางวัชรารักษ วงคจักร
นางสาววัชรารัตน ศักดิ์สุจริต
นางวัชรินทร แกวเขียว
นางวัชรินทร คําผุย
นางวัชรินทร ธูปหอม
นางวัชรินทร มากุญชร
นางสาววัชรินทร สาลี
นางวัชรี เชาวสุโข
นางวัชรี ทองหลอ
นางสาววัชรี นอยแนม
นางสาววัชรี พวงศรี
นางสาววัชรี พุทธประเทือง
นางวัชรี มิ่งแกว
นางสาววัชรี รมเขื่อน
นางวัชรี รุงศิริ
นางวัชรี ฤกษหราย
นางสาววัชรี สีหราช
นางวัชรี สุทธาภรณ
นางสาววัชรี สุนทรธรรมกุล
นางวัชรี อนันต
นางวัชรีย คุณอุดม
นางสาววัชรีย ชินวงศ
นางวัชรียา พิทักษ
นางสาววัชรียา โสคําภา

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๘๔๓
๑๗๘๔๔
๑๗๘๔๕
๑๗๘๔๖
๑๗๘๔๗
๑๗๘๔๘
๑๗๘๔๙
๑๗๘๕๐
๑๗๘๕๑
๑๗๘๕๒
๑๗๘๕๓
๑๗๘๕๔
๑๗๘๕๕
๑๗๘๕๖
๑๗๘๕๗
๑๗๘๕๘
๑๗๘๕๙
๑๗๘๖๐
๑๗๘๖๑
๑๗๘๖๒
๑๗๘๖๓
๑๗๘๖๔
๑๗๘๖๕
๑๗๘๖๖
๑๗๘๖๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวัชรีวรรณ สนธิเทศ
นางสาววัชโรบล ไชยโย
นางวัชโรบล สัจจภิรมย
นางสาววัชลี จันทะแจม
นางวัฒนา ทองวงษ
นางสาววัฒนา นิเทียม
นางวัฒนา บัวนวน
นางวัฒนา ภูชงค
นางวัฒนา รมเพชร
นางสาววัฒนา วิเศษฤทธิ์
นางสาววัฒนา สระสิริ
นางวัฒนา หลาชาญ
นางวัฒนาภรณ ปาธิสุทธิ์
นางวัณฑนา คงรอด
นางสาววัตจณา แปดสูงเนิน
นางวันฉัตร ไพรั้ง
นางวันเฉลิม วารี
นางวันชภรณ สิงหลอ
นางวันดี กมลเดช
วาที่รอยตรีหญิง วันดี กิมลอง
นางสาววันดี เขียวคํา
นางวันดี เขียวเอี่ยม
นางวันดี ชุมไชยโย
นางสาววันดี โชติศรีพันธุพร
นางสาววันดี ทองมี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๘๖๘
๑๗๘๖๙
๑๗๘๗๐
๑๗๘๗๑
๑๗๘๗๒
๑๗๘๗๓
๑๗๘๗๔
๑๗๘๗๕
๑๗๘๗๖
๑๗๘๗๗
๑๗๘๗๘
๑๗๘๗๙
๑๗๘๘๐
๑๗๘๘๑
๑๗๘๘๒
๑๗๘๘๓
๑๗๘๘๔
๑๗๘๘๕
๑๗๘๘๖
๑๗๘๘๗
๑๗๘๘๘
๑๗๘๘๙
๑๗๘๙๐
๑๗๘๙๑
๑๗๘๙๒

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววันดี ทิพรัตน
นางสาววันดี ประชุม
นางสาววันดี มอญ
นางวันดี เวชพิทักษ
นางวันดี สมสุข
นางวันดี สังขวิชัย
นางวันดี สิทธิพงษ
นางวันดี เหลาสุวรรณ
นางวันดี เอี่ยมสะอาด
นางวันทกานต คงมานนท
นางสาววันทนา กลอมจิตต
นางวันทนา กลาเสมอ
นางวันทนา กุมพล
นางสาววันทนา งอนสวาง
นางวันทนา จูจันทร
นางวันทนา เดชภักดี
นางวันทนา ตงนอย
นางวันทนา บางเขน
นางสาววันทนา พึ่งสุนทร
นางวันทนา มั่นปาน
นางวันทนา สายลุน
นางสาววันทนา สาระ
นางวันทนา สินธุยะ
นางวันทนา สุพรรณชนะบุรี
นางสาววันทนิตย ตั้งคณานันท

๑๗๘๙๓
๑๗๘๙๔
๑๗๘๙๕
๑๗๘๙๖
๑๗๘๙๗
๑๗๘๙๘
๑๗๘๙๙
๑๗๙๐๐
๑๗๙๐๑
๑๗๙๐๒
๑๗๙๐๓
๑๗๙๐๔
๑๗๙๐๕
๑๗๙๐๖
๑๗๙๐๗
๑๗๙๐๘
๑๗๙๐๙
๑๗๙๑๐
๑๗๙๑๑
๑๗๙๑๒
๑๗๙๑๓
๑๗๙๑๔
๑๗๙๑๕
๑๗๙๑๖
๑๗๙๑๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววันทนีย เจริญผล
นางสาววันทนีย ทาเวียง
นางวันทนีย ทิพยปญญา
นางสาววันทนีย รัตนะ
นางสาววันทิวา นิพนธวิทย
นางสาววันนา ปญญะ
นางวันนา พันธุมาศ
นางสาววันนา สมใจ
นางวันนิดา วิบูลยอรรถ
นางวันนิดา อินทรงาม
นางวันเพ็ญ เขียวทอง
นางสาววันเพ็ญ เงางาม
นางวันเพ็ญ จักขุจัน
นางวันเพ็ญ เจิมจิตต
นางวันเพ็ญ ชูประสูตร
นางสาววันเพ็ญ ชูวงศ
นางสาววันเพ็ญ ทวยหาญ
นางสาววันเพ็ญ ทวีปญญาทรัพย
นางวันเพ็ญ น้ําใส
นางสาววันเพ็ญ บุญจันทร
นางสาววันเพ็ญ เบามะโน
นางสาววันเพ็ญ เปรมมาก
นางวันเพ็ญ มีจิตต
นางสาววันเพ็ญ ยะฝน
นางวันเพ็ญ เย็นเปง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๙๑๘
๑๗๙๑๙
๑๗๙๒๐
๑๗๙๒๑
๑๗๙๒๒
๑๗๙๒๓
๑๗๙๒๔
๑๗๙๒๕
๑๗๙๒๖
๑๗๙๒๗
๑๗๙๒๘
๑๗๙๒๙
๑๗๙๓๐
๑๗๙๓๑
๑๗๙๓๒
๑๗๙๓๓
๑๗๙๓๔
๑๗๙๓๕
๑๗๙๓๖
๑๗๙๓๗
๑๗๙๓๘
๑๗๙๓๙
๑๗๙๔๐
๑๗๙๔๑
๑๗๙๔๒

นางวันเพ็ญ รวมสมัคร
นางวันเพ็ญ รักราวี
นางวันเพ็ญ รัตนพวงทอง
นางวันเพ็ญ ละทะโล
นางวันเพ็ญ ศรีศิริโชคชัย
นางสาววันเพ็ญ สังชวย
นางวันเพ็ญ หงษสีธิ
นางวันเพ็ญ เหลืองทองคํา
นางสาววันเพ็ญ ออนปดชา
นางวันเพ็ญ อาจธรรม
นางวันเพ็ญ อินทรกง
นางสาววันรพี ถาวรชัย
นางสาววันระยา นวมวิจิตร
นางสาววันฤดี ดอกมวง
นางสาววันวิสา บัวทอง
นางวันวิสา พิละกันธา
นางสาววันวิสา วงสาสนธ
นางสาววันวิสาข จันทโกสิน
นางวันวิสาข ชางดําริห
นางวันวิสาข ทองสอาด
นางสาววันวิสาข ธรรมกรณ
นางสาววันวิสาข นาคีอนุรักษ
นางสาววันวิสาข ประสิทธิ์เวช
นางวันวิสาข มาอินทร
นางวันวิสาข แสงดาว

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๙๔๓
๑๗๙๔๔
๑๗๙๔๕
๑๗๙๔๖
๑๗๙๔๗
๑๗๙๔๘
๑๗๙๔๙
๑๗๙๕๐
๑๗๙๕๑
๑๗๙๕๒
๑๗๙๕๓
๑๗๙๕๔
๑๗๙๕๕
๑๗๙๕๖
๑๗๙๕๗
๑๗๙๕๘
๑๗๙๕๙
๑๗๙๖๐
๑๗๙๖๑
๑๗๙๖๒
๑๗๙๖๓
๑๗๙๖๔
๑๗๙๖๕
๑๗๙๖๖
๑๗๙๖๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววัยวัลย รอดหลํา
นางสาววัลคุณิชา เขียนวงศ
นางวัลณา ทองชาง
นางสาววัลภา เจริญสุข
นางสาววัลภา ธรรมธวัช
นางสาววัลภา เพ็ชรมี
นางวัลภา รังสิยานนท
นางสาววัลภา สังกะสิงห
นางสาววัลภา สิงหะ
นางสาววัลภา เอี่ยมผดง
นางสาววัลยนิศา โชคอุดมชัยกุล
นางวัลยเพ็ญ อินโพธิ์
นางวัลยลดา นาแพงรัตน
นางสาววัลยวิภา ตะวิกา
นางสาววัลยา เกษมศิริ
นางสาววัลยา โลหทัศน
นางสาววัลยา ศรีอุลิต
นางสาววัลยา สายสวาท
นางสาววัลยา อ่ําหนองโพธิ์
นางสาววัลลภา ทองคํา
นางสาววัลลภา บุญงาม
นางวัลลภา พงษนรินทร
นางวัลลภา มีระหันนอก
นางวัลลภา รอดเกิด
นางวัลลภา ละออเอี่ยม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๙๖๘
๑๗๙๖๙
๑๗๙๗๐
๑๗๙๗๑
๑๗๙๗๒
๑๗๙๗๓
๑๗๙๗๔
๑๗๙๗๕
๑๗๙๗๖
๑๗๙๗๗
๑๗๙๗๘
๑๗๙๗๙
๑๗๙๘๐
๑๗๙๘๑
๑๗๙๘๒
๑๗๙๘๓
๑๗๙๘๔
๑๗๙๘๕
๑๗๙๘๖
๑๗๙๘๗
๑๗๙๘๘
๑๗๙๘๙
๑๗๙๙๐
๑๗๙๙๑
๑๗๙๙๒

นางวัลลภา สมมุง
นางสาววัลลภา หะรังศรี
นางสาววัลลภาภรณ กุลวงค
นางสาววัลลี เภาสลัก
นางวัลลีนาร ลาเตะ
นางสาววัศรกมล เหมแกว
นางสาววัสสิกา สุวรรณธาดา
นางวัสุญา ขํานุรักษ
นางสาววาณี พันธมี
นางวาณี วิรัตน
นางสาววาทินี เจือทอง
นางสาววาทินี มูลประสาน
นางสาววาทินี วงศสิทธิพรรุง
นางสาววานิพร สอนเสน
นางวานิวัฒน ศรีบัว
นางสาววาป สีดาโคตร
นางวาฝะ หะยีแวฮามะ
นางวารณี ปกกลาง
นางสาววารดี ปราเวช
นางวารัณณัฏฐ ออนนอย
นางวาราภร เชาวลิต
นางวาริณี บุบผา
นางวาริน จันทวาท
นางสาววาริน สืบอินทร
นางวาริน อยูทองคํา

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๙๙๓
๑๗๙๙๔
๑๗๙๙๕
๑๗๙๙๖
๑๗๙๙๗
๑๗๙๙๘
๑๗๙๙๙
๑๘๐๐๐
๑๘๐๐๑
๑๘๐๐๒
๑๘๐๐๓
๑๘๐๐๔
๑๘๐๐๕
๑๘๐๐๖
๑๘๐๐๗
๑๘๐๐๘
๑๘๐๐๙
๑๘๐๑๐
๑๘๐๑๑
๑๘๐๑๒
๑๘๐๑๓
๑๘๐๑๔
๑๘๐๑๕
๑๘๐๑๖
๑๘๐๑๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวาริน เอี่ยมชลคํา
นางสาววารินทร กลิ่นแกนจันทร
นางวารินทร คําเสียง
นางวารินทร จันทรัตน
นางสาววารินทร ทองแผน
นางวารินทร สินชัย
นางวารินทร อินตะนอน
นางวารินทิพย พะเนิกรัมย
นางสาววารินาถ จีนยี่
นางสาววาริศา นุกูลรัตน
นางสาววาริศา ศรีสุข
นางวารี โทนหงสา
นางวารี ลือชัย
นางวารีรัตน กลั่นดวง
นางวารีรัตน คงประดับ
นางวารีรัตน อุไรกิจ
นางสาววารุจี จุลนวล
นางสาววารุณี กระจางเปลง
นางวารุณี จันทรวิภาค
นางวารุณี ชาคํารุณ
นางวารุณี ดินแดง
นางวารุณี ตระหงาน
นางวารุณี ตันประดับสิงห
นางวารุณี แทนกระโทก
นางสาววารุณี นาบุญเรือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๐๑๘
๑๘๐๑๙
๑๘๐๒๐
๑๘๐๒๑
๑๘๐๒๒
๑๘๐๒๓
๑๘๐๒๔
๑๘๐๒๕
๑๘๐๒๖
๑๘๐๒๗
๑๘๐๒๘
๑๘๐๒๙
๑๘๐๓๐
๑๘๐๓๑
๑๘๐๓๒
๑๘๐๓๓
๑๘๐๓๔
๑๘๐๓๕
๑๘๐๓๖
๑๘๐๓๗
๑๘๐๓๘
๑๘๐๓๙
๑๘๐๔๐
๑๘๐๔๑
๑๘๐๔๒

นางวารุณี นิลงาม
นางวารุณี เนาเทาแค
นางสาววารุณี พรหมทัต
นางสาววารุณี พุมชูแสง
นางวารุณี โพธิลักษณ
นางวารุณี เฟองจรัส
นางสาววารุณี ระดิ่งหิน
นางสาววารุณี รักษา
นางวารุณี ศูนยประโคน
นางวารุณี สงวนรัษฎ
นางวารุณี สอนจิตต
นางสาววารุณี สายสุวรรณ
นางสาววารุณี สุฤทธิ์
นางวารุณี เสนานุรักษวรกุล
นางวารุณี แสงสวาง
นางวาลัยพร ดวงคง
นางสาววาลาลักษณ จันตะ
นางสาววาลุกา เพ็งจํารัส
นางวาศิณี กิจรัตนี
นางวาสนา การุณรักษ
นางวาสนา กาวี
นางวาสนา กิ่งจันทร
นางสาววาสนา กุลวงศ
นางสาววาสนา เกิดสวาง
นางสาววาสนา แกวจันทรเพ็ง

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๐๔๓
๑๘๐๔๔
๑๘๐๔๕
๑๘๐๔๖
๑๘๐๔๗
๑๘๐๔๘
๑๘๐๔๙
๑๘๐๕๐
๑๘๐๕๑
๑๘๐๕๒
๑๘๐๕๓
๑๘๐๕๔
๑๘๐๕๕
๑๘๐๕๖
๑๘๐๕๗
๑๘๐๕๘
๑๘๐๕๙
๑๘๐๖๐
๑๘๐๖๑
๑๘๐๖๒
๑๘๐๖๓
๑๘๐๖๔
๑๘๐๖๕
๑๘๐๖๖
๑๘๐๖๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววาสนา แกวใสย
นางสาววาสนา ขําวิไล
นางวาสนา คงสกุลทรัพย
นางวาสนา คําใจดี
นางสาววาสนา จันทรหอม
นางวาสนา จินดานิล
นางวาสนา เจริญเปลี่ยน
นางสาววาสนา ใจเอื้อ
นางวาสนา ชมภูพลอย
นางวาสนา ชลธาร
นางวาสนา ชลารักษ
นางวาสนา ชัยชราแสง
นางสาววาสนา ชํานาญเวช
นางสาววาสนา ชําระ
นางวาสนา ชูชื่น
นางวาสนา ไชยดวงแกว
นางสาววาสนา ไชยศักดิ์
นางสาววาสนา เณรจาที
นางวาสนา ดีนาน
นางวาสนา เดชพงษวรานนท
นางวาสนา ตั้งอุดมการณ
นางสาววาสนา ตันติมาลาพงษ
นางสาววาสนา ตาดเดิม
นางสาววาสนา ถนอมสุข
นางสาววาสนา ถาวรกาย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๐๖๘
๑๘๐๖๙
๑๘๐๗๐
๑๘๐๗๑
๑๘๐๗๒
๑๘๐๗๓
๑๘๐๗๔
๑๘๐๗๕
๑๘๐๗๖
๑๘๐๗๗
๑๘๐๗๘
๑๘๐๗๙
๑๘๐๘๐
๑๘๐๘๑
๑๘๐๘๒
๑๘๐๘๓
๑๘๐๘๔
๑๘๐๘๕
๑๘๐๘๖
๑๘๐๘๗
๑๘๐๘๘
๑๘๐๘๙
๑๘๐๙๐
๑๘๐๙๑
๑๘๐๙๒

นางสาววาสนา ถาวิโร
นางสาววาสนา ถิ่นขาม
นางวาสนา ทองดี
นางวาสนา ทองออน
นางสาววาสนา ทับทิม
นางวาสนา เทพิน
นางวาสนา เทียนทอง
นางวาสนา ธราพร
นางวาสนา ธานี
นางวาสนา นุชธิสาร
นางสาววาสนา บัวเกา
นางวาสนา บําเพ็ญอยู
นางวาสนา บํารุงเมือง
นางวาสนา บุญจวง
นางสาววาสนา บุญจิตต
นางวาสนา บุญทัน
นางวาสนา บุญมี
นางวาสนา ปจฉิมเพ็ชร
นางวาสนา ปานเขียว
นางสาววาสนา ปานทอง
นางวาสนา พลจตุรัส
นางวาสนา พันธเจริญ
นางสาววาสนา พันเศษ
นางวาสนา พุทธวงศ
นางสาววาสนา พูลเจริญ

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๐๙๓
๑๘๐๙๔
๑๘๐๙๕
๑๘๐๙๖
๑๘๐๙๗
๑๘๐๙๘
๑๘๐๙๙
๑๘๑๐๐
๑๘๑๐๑
๑๘๑๐๒
๑๘๑๐๓
๑๘๑๐๔
๑๘๑๐๕
๑๘๑๐๖
๑๘๑๐๗
๑๘๑๐๘
๑๘๑๐๙
๑๘๑๑๐
๑๘๑๑๑
๑๘๑๑๒
๑๘๑๑๓
๑๘๑๑๔
๑๘๑๑๕
๑๘๑๑๖
๑๘๑๑๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวาสนา โพธิ์โพน
นางวาสนา โพธิ์ศรี
นางวาสนา โพธิ์อินทร
นางวาสนา มงคลสิทธิ์
นางสาววาสนา มั่นธรรมนุสรณ
นางสาววาสนา มีจินดา
นางวาสนา เมืองเล็ก
นางวาสนา โยชนะ
นางสาววาสนา รอดตา
นางวาสนา รุงเรืองโชคชัย
นางวาสนา ลาวิลาศ
นางสาววาสนา วระดิษฐ
นางสาววาสนา ไวจําปา
นางสาววาสนา ศรีคิรินทร
นางสาววาสนา ศรีดาชมภู
นางวาสนา ศรีทา
นางวาสนา ศรีโปฎก
นางวาสนา ศรีสํารวล
นางวาสนา ศิริโยธิพันธ
นางสาววาสนา สนิทโกศัย
นางสาววาสนา สมใจ
นางวาสนา สมยศธนรัฐ
นางวาสนา สวัสดี
นางวาสนา สาลี
นางวาสนา สิงคิบุตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๑๑๘
๑๘๑๑๙
๑๘๑๒๐
๑๘๑๒๑
๑๘๑๒๒
๑๘๑๒๓
๑๘๑๒๔
๑๘๑๒๕
๑๘๑๒๖
๑๘๑๒๗
๑๘๑๒๘
๑๘๑๒๙
๑๘๑๓๐
๑๘๑๓๑
๑๘๑๓๒
๑๘๑๓๓
๑๘๑๓๔
๑๘๑๓๕
๑๘๑๓๖
๑๘๑๓๗
๑๘๑๓๘
๑๘๑๓๙
๑๘๑๔๐
๑๘๑๔๑
๑๘๑๔๒

นางวาสนา สินทรัพย
นางสาววาสนา สุทธิศักดิ์
นางวาสนา สุพรรณ
นางสาววาสนา สูนสิทธิ์
นางวาสนา เสนนะ
นางสาววาสนา แสงทอง
นางสาววาสนา แสงโรจน
นางวาสนา โสภณธีรกุล
นางวาสนา โสมะภีร
นางสาววาสนา หนูชูด
นางวาสนา หวานเสียง
นางวาสนา หัสดร
นางวาสนา เหลาธรรม
นางสาววาสนา อรมุตร
นางสาววาสนา อินทรพลับ
นางสาววาสนา อิ่มอุทร
นางวาสนา อุนแกว
นางวาสนา อุมาบล
นางสาววาสนา โฮกั้น
นางสาววาสรินทร วรรณสุทธิ์
นางวาสิณี ศรีจันทร
นางสาววาสิณีย โพธิ์ทอง
นางวาสินี ผุดผอง
นางวาสินี ศิริมา
นางวาเสษฐี เกตุแกว

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑๔๓
๑๘๑๔๔
๑๘๑๔๕
๑๘๑๔๖
๑๘๑๔๗
๑๘๑๔๘
๑๘๑๔๙
๑๘๑๕๐
๑๘๑๕๑
๑๘๑๕๒
๑๘๑๕๓
๑๘๑๕๔
๑๘๑๕๕
๑๘๑๕๖
๑๘๑๕๗
๑๘๑๕๘
๑๘๑๕๙
๑๘๑๖๐
๑๘๑๖๑
๑๘๑๖๒
๑๘๑๖๓
๑๘๑๖๔
๑๘๑๖๕
๑๘๑๖๖
๑๘๑๖๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวิกรธินี จันทรอวน
นางสาววิกันดา รุงทอง
นางวิกานดา จันทวงศ
นางวิกานดา ทอนฮามแกว
นางสาววิกานดา มัทนาภรณสกุล
นางสาววิจัย เพียรแกว
นางวิจาริณี ภูตระกูล
นางวิจิตตรา แสนบุตร
นางสาววิจิตรา กิมาวะหา
นางสาววิจิตรา เกิดสมบัติ
นางวิจิตรา คูณขุนทด
นางสาววิจิตรา จุลคําภา
นางวิจิตรา ชัยปราณี
นางสาววิจิตรา ดีทองออน
นางวิจิตรา ถังยิ้ม
นางสาววิจิตรา พิมพูล
นางสาววิจิตรา ภัทรธิติพันธุ
นางสาววิจิตรา มั่นใจ
นางวิจิตรา สมทรัพย
นางวิจิตรา หุมอาจ
นางสาววิชชากร สุระรินทร
นางวิชชุดา แกวตา
นางวิชชุดา มีสะอาด
นางสาววิชชุดา เรืองธรรม
นางวิชชุดา วรรณภพ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๑๖๘
๑๘๑๖๙
๑๘๑๗๐
๑๘๑๗๑
๑๘๑๗๒
๑๘๑๗๓
๑๘๑๗๔
๑๘๑๗๕
๑๘๑๗๖
๑๘๑๗๗
๑๘๑๗๘
๑๘๑๗๙
๑๘๑๘๐
๑๘๑๘๑
๑๘๑๘๒
๑๘๑๘๓
๑๘๑๘๔
๑๘๑๘๕
๑๘๑๘๖
๑๘๑๘๗
๑๘๑๘๘
๑๘๑๘๙
๑๘๑๙๐
๑๘๑๙๑
๑๘๑๙๒

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิชชุตา นพเกา
นางวิชชุตา เพ็งลุน
นางวิชชุตา วีระกุล
นางสาววิชชุรัตน ศรจิตติ
นางสาววิชชุลดา จันทรสมบัติ
นางสาววิชญาพร มากโพ
นางวิชยา ยอดปน
นางวิชราภรณ จิตตณรงค
นางวิชิตา อินตะเนตร
นางสาววิชุฎา กังสกุล
นางสาววิชุณีย ชิณวงศ
นางวิชุดา คําสูงเนิน
นางวิชุดา เที่ยงผดุง
นางสาววิชุดา พันธดารา
นางสาววิชุตา หมัดหนิ
นางวิญญา อินผักแวน
นางสาววิญาภรณ โพธิราชา
นางวิณัฐตา จันทรรอด
นางสาววิดาลักษณ ศุภสรวิศิษฏ
นางวิทชรียา ทองผาย
นางสาววิทยาพร อินตะเสา
นางวิทยาภรณ สุดชา
นางสาววิทัตตา ธุระพันธ
นางสาววิธาธรณ ทิศกลาง
นางวินญา ศรีอุทธา

๑๘๑๙๓
๑๘๑๙๔
๑๘๑๙๕
๑๘๑๙๖
๑๘๑๙๗
๑๘๑๙๘
๑๘๑๙๙
๑๘๒๐๐
๑๘๒๐๑
๑๘๒๐๒
๑๘๒๐๓
๑๘๒๐๔
๑๘๒๐๕
๑๘๒๐๖
๑๘๒๐๗
๑๘๒๐๘
๑๘๒๐๙
๑๘๒๑๐
๑๘๒๑๑
๑๘๒๑๒
๑๘๒๑๓
๑๘๒๑๔
๑๘๒๑๕
๑๘๒๑๖
๑๘๒๑๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววินัฏตา สุวรรณพงค
นางสาววินัดดา ชอสม
นางสาววินิตา มงคลสุข
นางวินิตา มรรคาเขต
นางสาววิพาพร คิดกลา
นางวิพาพร สิงหศรี
นางสาววิภา จันทรจุฬาลักษณ
นางสาววิภา ฉ่ําเสนาะ
นางวิภา ดอนกลาง
นางสาววิภา ปออินเครือ
นางวิภา อินทรหนองไผ
นางสาววิภากนก เต็งประกอบกิจ
นางสาววิภากรณ ถอเงิน
นางวิภาดา ครึกครื้น
นางวิภาดา ใจลังกา
นางสาววิภาดา ฉวีวรรณ
นางวิภาดา ชัยสุวรรรณ
นางสาววิภาดา ถานอย
นางสาววิภาดา ปองศรี
นางสาววิภาดา ปานมวง
นางวิภาดา พงคอันทไช
นางวิภาดา พั้วลี
นางสาววิภาดา รักเหล็ก
นางวิภาดา วังหลัง
นางสาววิภาดา ศรีสุคันธพฤกษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๒๑๘
๑๘๒๑๙
๑๘๒๒๐
๑๘๒๒๑
๑๘๒๒๒
๑๘๒๒๓
๑๘๒๒๔
๑๘๒๒๕
๑๘๒๒๖
๑๘๒๒๗
๑๘๒๒๘
๑๘๒๒๙
๑๘๒๓๐
๑๘๒๓๑
๑๘๒๓๒
๑๘๒๓๓
๑๘๒๓๔
๑๘๒๓๕
๑๘๒๓๖
๑๘๒๓๗
๑๘๒๓๘
๑๘๒๓๙
๑๘๒๔๐
๑๘๒๔๑
๑๘๒๔๒

นางสาววิภานันท คํากอน
นางสาววิภาพร กลิ่นลอย
นางสาววิภาพร ชาลีรินทร
นางสาววิภาพร ชื่นกมล
นางสาววิภาพร แดงบุบผา
นางวิภาพร ทับพวง
นางวิภาพร ธีระธรรม
นางสาววิภาพร นาทัน
นางวิภาพร ปุญญะฐิติ
นางวิภาพร พวงทิพากร
นางสาววิภาพร เพ็ชรรื่น
นางสาววิภาพร ยุทธรรม
นางสาววิภาพร สีหนาท
นางวิภาพร อุทัยแพน
นางวิภาพรรณ วรสรวง
นางวิภาภรณ นวลสิงห
นางสาววิภาภรณ พวงแกว
นางสาววิภาภรณ ลือดี
นางวิภาภรณ อางมัจฉา
นางวิภารัตน เจริญประมง
นางสาววิภารัตน ทองคํา
นางวิภารัตน นวลอินทร
นางวิภารัตน บุญมี
นางสาววิภารัตน รอดแกว
นางวิภารัตน วิทยาลัย

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๒๔๓
๑๘๒๔๔
๑๘๒๔๕
๑๘๒๔๖
๑๘๒๔๗
๑๘๒๔๘
๑๘๒๔๙
๑๘๒๕๐
๑๘๒๕๑
๑๘๒๕๒
๑๘๒๕๓
๑๘๒๕๔
๑๘๒๕๕
๑๘๒๕๖
๑๘๒๕๗
๑๘๒๕๘
๑๘๒๕๙
๑๘๒๖๐
๑๘๒๖๑
๑๘๒๖๒
๑๘๒๖๓
๑๘๒๖๔
๑๘๒๖๕
๑๘๒๖๖
๑๘๒๖๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวิภารัตน สิโรรส
นางสาววิภารัตน แสงเทพ
นางสาววิภารัตน หาญแรง
นางวิภารัตน ออนแกว
นางวิภาวดี ชูสุดรักษ
นางวิภาวดี เปรมจิตร
นางสาววิภาวดี ลิ้มภักดี
นางวิภาวดี เลี้ยงสวัสดิ์
นางสาววิภาวรรณ อินทรโม
นางสาววิภาวรรท ถมยา
นางสาววิภาวัลย จงหมื่นไวย
นางสาววิภาวัลย พงศาบวรลักษณ
นางวิภาวี แกวคําดี
นางวิภาวี ชอกระทุม
นางวิภาวี ชิดทิด
นางวิภาวี สนิเห
นางวิภาวี เอกา
นางสาววิภาษณีย ละวรรณวงษ
นางสาววิมพวิภา อภิรอนันตกูล
นางวิมล กะเด็ง
นางวิมล เกื้อคลัง
นางวิมล นาคบัณฑิตย
นางวิมล นุสคง
นางวิมล บุญรอด
นางวิมล มากมูล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๒๖๘
๑๘๒๖๙
๑๘๒๗๐
๑๘๒๗๑
๑๘๒๗๒
๑๘๒๗๓
๑๘๒๗๔
๑๘๒๗๕
๑๘๒๗๖
๑๘๒๗๗
๑๘๒๗๘
๑๘๒๗๙
๑๘๒๘๐
๑๘๒๘๑
๑๘๒๘๒
๑๘๒๘๓
๑๘๒๘๔
๑๘๒๘๕
๑๘๒๘๖
๑๘๒๘๗
๑๘๒๘๘
๑๘๒๘๙
๑๘๒๙๐
๑๘๒๙๑
๑๘๒๙๒

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิมล เรืองหิรัญ
นางวิมล วาจาสุวรรณ
นางสาววิมล หนุรัตน
นางวิมล อินบัว
นางวิมลนิตย หมอกกระโทก
นางวิมลรัตน ชัยบัว
นางวิมลรัตน มรกต
นางวิมลรัตน วันรอง
นางวิมลรัตน วิลัยกลาง
นางสาววิมลรัตน สุคม
นางสาววิมลรัตน อาจแกว
นางวิมลฤดี วิกาสอน
นางสาววิมลวรรณ หงษวิชุลดา
นางวิมลวัลย ไชยกาญจน
นางสาววิมลวัลย นาออม
นางสาววิมลศรี รมไทร
นางสาววิมลศิริ มูลเดช
นางสาววิมลสิริ ศรีราชา
นางสาววิมลสิริ สุวรรณมาโจ
นางวิมาลา พงษสระพัง
นางวิมาลา สุขทองสา
นางวิยดา จงบริบูรณ
นางสาววิยดา ตรงเที่ยง
นางสาววิยดา โนนมวง
นางวิยดา พรประสิทธิ์

๑๘๒๙๓
๑๘๒๙๔
๑๘๒๙๕
๑๘๒๙๖
๑๘๒๙๗
๑๘๒๙๘
๑๘๒๙๙
๑๘๓๐๐
๑๘๓๐๑
๑๘๓๐๒
๑๘๓๐๓
๑๘๓๐๔
๑๘๓๐๕
๑๘๓๐๖
๑๘๓๐๗
๑๘๓๐๘
๑๘๓๐๙
๑๘๓๑๐
๑๘๓๑๑
๑๘๓๑๒
๑๘๓๑๓
๑๘๓๑๔
๑๘๓๑๕
๑๘๓๑๖
๑๘๓๑๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววิยดา มงคลศรีวิทยา
นางวิยดา ลาวตุม
นางวิยะดา กลมกลอม
วาที่รอยตรีหญิง วิยะดา ทองขุนดํา
นางวิยะมาศ ปราบหนองบัว
นางสาววิยะรัตน พลเยี่ยม
นางวิรงรอง สุปญญเดชา
นางวิรมณ เดนดวง
นางวิรวรรณ ภูวสรรเพชร
นางวิระภา ศรีสุวรรณ
นางวิรังรอง โพธิ์ไชยหลา
นางสาววิรังรอง รามบุตร
นางวิรัตน ปญญาดิบวงศ
นางวิรัตน ศรีสุดโท
นางวิรัทยา ปานดวง
นางสาววิรัลพัชร โรจนภานุวัฒน
นางสาววิรัลพัชร วงศติ่ง
นางสาววิราภรณ โคลงชัย
นางวิราภรณ หาญญา
นางวิรารัตน คงราช
นางวิราวรรณ บุญอุทัย
นางสาววิราวรรณ มาพระลับ
นางวิราวรรณ สมเขื่อน
นางสาววิราวรรณ สุทธิประทีป
นางสาววิราศิณี ปชชน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๓๑๘
๑๘๓๑๙
๑๘๓๒๐
๑๘๓๒๑
๑๘๓๒๒
๑๘๓๒๓
๑๘๓๒๔
๑๘๓๒๕
๑๘๓๒๖
๑๘๓๒๗
๑๘๓๒๘
๑๘๓๒๙
๑๘๓๓๐
๑๘๓๓๑
๑๘๓๓๒
๑๘๓๓๓
๑๘๓๓๔
๑๘๓๓๕
๑๘๓๓๖
๑๘๓๓๗
๑๘๓๓๘
๑๘๓๓๙
๑๘๓๔๐
๑๘๓๔๑

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววิราศิณี พรมลี
นางสาววิริญสิริ สะโสดา
นางวิริยา เทวนุกูล
นางสาววิริยา แสงมณี
นางวิรุณทิพย พลมุข
นางสาววิรุณภัสร ฐิติภัสรศุภเดช
นางวิรุศรา ชุมพาลี
นางวิเรียม พิคะวัฒน
นางวิเรืองรอง คณาวงษ
นางวิไรพร ศรีนพนิคม
นางวิลัดดา เครงจริง
นางวิลัย ขุนชํานาญ
นางวิลัยพร กองขุนทด
นางวิลัยลักษณ บุญตั้ง
นางวิลัยลักษณ วิชัยดิษฐ
นางวิลัยวรรณ ราชเทียน
นางสาววิลาภรณ สีทาบุตร
นางสาววิลาวรรณ ขวงทิพย
นางสาววิลาวรรณ
จันทรเพ็ญมงคล
นางสาววิลาวรรณ โตหนองแปน
นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง
นางสาววิลาวรรณ นาสวาสดิ์
นางวิลาวรรณ ปานเพชร
นางวิลาวรรณ ศรีอักษร

๑๘๓๔๒
๑๘๓๔๓
๑๘๓๔๔
๑๘๓๔๕
๑๘๓๔๖
๑๘๓๔๗
๑๘๓๔๘
๑๘๓๔๙
๑๘๓๕๐
๑๘๓๕๑
๑๘๓๕๒
๑๘๓๕๓
๑๘๓๕๔
๑๘๓๕๕
๑๘๓๕๖
๑๘๓๕๗
๑๘๓๕๘
๑๘๓๕๙
๑๘๓๖๐
๑๘๓๖๑
๑๘๓๖๒
๑๘๓๖๓
๑๘๓๖๔
๑๘๓๖๕
๑๘๓๖๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวิลาวรรณ หนูตอ
นางวิลาวรรณ อินปุระ
นางสาววิลาวัณย กนกศรีวิเชียร
นางวิลาวัณย เชื่องดี
นางวิลาวัณย บํารุงมิตร
นางวิลาวัณย บุษราคัม
นางสาววิลาวัณย พุทธพฤกษ
นางสาววิลาวัณย หาไชยอินทร
นางวิลาวัลย กอรม
นางวิลาวัลย ไกกอ
นางสาววิลาวัลย เจือกโวน
นางวิลาวัลย ฉลาดแฉลม
นางสาววิลาวัลย แซใหล
นางวิลาวัลย ทองลิ่ม
นางสาววิลาวัลย นันตา
นางวิลาวัลย โนระ
นางวิลาวัลย ปลั่งกลาง
นางสาววิลาวัลย วงศภักดี
นางวิลาวัลย โวททวี
นางวิลาวัลย ศรีนาคพะเนา
นางสาววิลาวัลย สิทธิเทพ
นางวิลาวัลย สินประเสริฐ
นางวิลาวัลย หนายโสก
นางสาววิลาสินี ไชยปาน
นางวิลาสินี ยางธิสาร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๓๖๗
๑๘๓๖๘
๑๘๓๖๙
๑๘๓๗๐
๑๘๓๗๑
๑๘๓๗๒
๑๘๓๗๓
๑๘๓๗๔
๑๘๓๗๕
๑๘๓๗๖
๑๘๓๗๗
๑๘๓๗๘
๑๘๓๗๙
๑๘๓๘๐
๑๘๓๘๑
๑๘๓๘๒
๑๘๓๘๓
๑๘๓๘๔
๑๘๓๘๕
๑๘๓๘๖
๑๘๓๘๗
๑๘๓๘๘
๑๘๓๘๙
๑๘๓๙๐
๑๘๓๙๑

นางสาววิลาสินี หมื่นหนู
นางสาววิลาสีนี ชุณหะชา
นางวิลาสีนี แสนวัง
นางสาววิไล เกื้อมณี
นางวิไล คณาฤทธิ์
นางสาววิไล คูลู
นางสาววิไล ชลสาคร
นางวิไล ทองศรี
นางวิไล ทองสุวรรณ
นางสาววิไล พิลาเลิศ
นางวิไล มัทวานุกูล
นางสาววิไล รอดถาวร
นางสาววิไล เวินสันเทียะ
นางวิไล สังคหะ
นางวิไล สายสอน
นางสาววิไลพร คูวัฒนา
นางสาววิไลพร ชูปาน
นางวิไลพร พาตา
นางวิไลพร วงษเตมีย
นางวิไลพร วิชัย
นางสาววิไลพร อธิตัง
นางวิไลภรณ วันลังกา
นางสาววิไลภรณ เวชกามา
นางวิไลภรณ ศิริกา
นางวิไลภรณ แสนทวีสุข

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๓๙๒
๑๘๓๙๓
๑๘๓๙๔
๑๘๓๙๕
๑๘๓๙๖
๑๘๓๙๗
๑๘๓๙๘
๑๘๓๙๙
๑๘๔๐๐
๑๘๔๐๑
๑๘๔๐๒
๑๘๔๐๓
๑๘๔๐๔
๑๘๔๐๕
๑๘๔๐๖
๑๘๔๐๗
๑๘๔๐๘
๑๘๔๐๙
๑๘๔๑๐
๑๘๔๑๑
๑๘๔๑๒
๑๘๔๑๓
๑๘๔๑๔
๑๘๔๑๕
๑๘๔๑๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวิไลรัตน จารุการ
นางสาววิไลรัตน เชิงหอม
นางวิไลรัตน เทียบคุณ
นางสาววิไลรัตน เมืองศรี
นางสาววิไลรัตน ลือจันดา
นางวิไลรัตน ศรีวัฒนทรัพย
นางวิไลรัตน หาดหาย
นางสาววิไลลักษณ กุนาคํา
นางสาววิไลลักษณ กุลนันทนนท
นางวิไลลักษณ กุศลสูงเนิน
นางวิไลลักษณ จิตออง
นางวิไลลักษณ ชุลวงศ
นางวิไลลักษณ ประสารสุข
นางวิไลลักษณ ปนพา
นางสาววิไลลักษณ ปุยมนต
นางสาววิไลลักษณ พาพิมพ
นางวิไลลักษณ มหาลีวีรัศมี
นางสาววิไลลักษณ รุงเลิศกสิกิจ
นางวิไลลักษณ ศรีโพธิ์
นางสาววิไลลักษณ สามิตร
นางสาววิไลลักษณ เสวก
นางสาววิไลลักษณ แสงเมือง
นางสาววิไลลักษณ หาญวัฒนสกุล
นางวิไลลักษณ อัครอํานวย
นางสาววิไลวรรณ ปนตาเปง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๔๑๗
๑๘๔๑๘
๑๘๔๑๙
๑๘๔๒๐
๑๘๔๒๑
๑๘๔๒๒
๑๘๔๒๓
๑๘๔๒๔
๑๘๔๒๕
๑๘๔๒๖
๑๘๔๒๗
๑๘๔๒๘
๑๘๔๒๙
๑๘๔๓๐
๑๘๔๓๑
๑๘๔๓๒
๑๘๔๓๓
๑๘๔๓๔
๑๘๔๓๕
๑๘๔๓๖
๑๘๔๓๗
๑๘๔๓๘
๑๘๔๓๙
๑๘๔๔๐

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววิไลวรรณ แพรงสุวรรณ
นางสาววิไลวรรณ สมใจ
นางสาววิไลวรรณ กองชนะ
นางวิไลวรรณ คํามาเมือง
นางสาววิไลวรรณ จันแรม
นางวิไลวรรณ ดาวเรือง
นางสาววิไลวรรณ น้ําคํา
นางวิไลวรรณ บัวสําลี
นางวิไลวรรณ พรมบุตร
นางวิไลวรรณ พันโกฏิ์
นางวิไลวรรณ ยั่งยืน
นางสาววิไลวรรณ ศรีกําเหนิด
นางวิไลวรรณ สนโสม
นางสาววิไลวรรณ เสวะนา
นางสาววิไลวรรณ
เหล็กคงสันเทียะ
นางสาววิไลวรรณ อนันเอื้อ
นางวิไลวัลย กุณโฮง
นางสาววิไลวัลย อาจวิชัย
นางสาววิวรรณ สุวรรณศรี
นางสาววิวรรธีน ชูเผือก
นางวิวัลย ชะอุม
นางสาววิวา เที่ยงตรง
นางวิวาห วงศชัย
นางสาววิศรุตา นุรักรัมย

๑๘๔๔๑
๑๘๔๔๒
๑๘๔๔๓
๑๘๔๔๔
๑๘๔๔๕
๑๘๔๔๖
๑๘๔๔๗
๑๘๔๔๘
๑๘๔๔๙
๑๘๔๕๐
๑๘๔๕๑
๑๘๔๕๒
๑๘๔๕๓
๑๘๔๕๔
๑๘๔๕๕
๑๘๔๕๖
๑๘๔๕๗
๑๘๔๕๘
๑๘๔๕๙
๑๘๔๖๐
๑๘๔๖๑
๑๘๔๖๒
๑๘๔๖๓
๑๘๔๖๔
๑๘๔๖๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวิษา ปรีดิ์ทกุล
นางวิษา มณฑา
นางสาววิษาพันธ สะรอหมาด
นางสาววิสา นิ่มป
นางสาววิสา ศิริมหา
นางวิสาขา หนักแสนคํา
นางวิสารักษ นามไร
นางสาววิสารัตน บุญชวย
นางวิสุดา ดาเลิศ
นางวิสุทธกาญจน อึ้งอภิธรรม
นางสาววีณา ขําอิ่ม
นางวีณา เจริญศรี
นางสาววีณา ถลาง
นางสาววีณา เวศยาสิรินทร
นางวีณา สารเสา
นางวีณา สุทธิประภา
นางสาววีณาพร สาทุม
นางสาววีนัส มีทรัพยอรุณ
นางวีนัสรา วิทยศลาพงษ
นางสาววีนา สุขนวม
นางวีรญา บุตรจันทร
นางสาววีรญา หลิมศิริวงศ
นางวีรณา ชัยเพชร
นางวีรดา เวชวงษ
นางวีรยา ดิษเหมือน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๔๖๖
๑๘๔๖๗
๑๘๔๖๘
๑๘๔๖๙
๑๘๔๗๐
๑๘๔๗๑
๑๘๔๗๒
๑๘๔๗๓
๑๘๔๗๔
๑๘๔๗๕
๑๘๔๗๖
๑๘๔๗๗
๑๘๔๗๘
๑๘๔๗๙
๑๘๔๘๐
๑๘๔๘๑
๑๘๔๘๒
๑๘๔๘๓
๑๘๔๘๔
๑๘๔๘๕
๑๘๔๘๖
๑๘๔๘๗
๑๘๔๘๘
๑๘๔๘๙
๑๘๔๙๐

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววีรยา วงษภักดี
นางสาววีรวรรณ คงศักดาวงศ
นางวีรวรรณ แกวคําแสน
นางวีรวรรณ ชวยเลื่อม
นางสาววีรวรรณ ซอนกลิ่น
นางวีรวรรณ โตจีน
นางสาววีรวรรณ เพชรสุวรรณ
นางวีรวรรณ เรืองธรรม
นางวีรวรรณ ใหมสุวรรณ
นางวีรวัฒน มูลหา
นางวีรวัลย เครืออิ่ม
นางสาววีรสุดา สุขขี
นางวีระนุช ชูเชิด
นางวีระนุช ทัพมงคล
นางสาววีระพัฒน ทับทุง
นางสาววีระวรรณ จักกระหวัด
นางวีระวัลย คงไมตรี
นางวีราภรณ พาหน
นางวีราวัลย เกตุแกว
นางวีลัดดา รุงเมือง
นางสาวเวศนรดา แสงทอง
นางสาวเวียงคํา สมาน
นางเวียงพิง แถวไธสง
นางแวนแกว ขาวเถิน
นางแวนะ ลาเด็ง

๑๘๔๙๑
๑๘๔๙๒
๑๘๔๙๓
๑๘๔๙๔
๑๘๔๙๕
๑๘๔๙๖
๑๘๔๙๗
๑๘๔๙๘
๑๘๔๙๙
๑๘๕๐๐
๑๘๕๐๑
๑๘๕๐๒
๑๘๕๐๓
๑๘๕๐๔
๑๘๕๐๕
๑๘๕๐๖
๑๘๕๐๗
๑๘๕๐๘
๑๘๕๐๙
๑๘๕๑๐
๑๘๕๑๑
๑๘๕๑๒
๑๘๕๑๓
๑๘๕๑๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวแวฟาซียะ แวดอเลาะ
นางแวรอฮานี แวเดร
นางสาวแวรอฮายา แวดือราแม
นางแววดาว มากดี
นางแววดาว แสนศรี
นางสาวแววตา สวนทรัพย
นางสาวศกรณมนทร นิลธร
นางสาวศกลวรรณ แกวเรืองเนตร
นางสาวศจิษฐา ทองมณี
นางศจีภา พวงมาลัย
นางศจีวัลคุ อันชื่น
นางสาวศณิสา เพ็ชรหนัก
นางสาวศตบงกช ฉันทกูล
นางสาวศตพร ประเทืองเกียรติ
นางสาวศนิตา จินตนะกุล
นางสาวศนิวาร มุสิกะเจริญ
นางสาวศมน บุญสนอง
วาที่รอยตรีหญิง ศมนกนก
แจมนอย
นางสาวศมนฐ ศรีสุนทร
นางศมประสงค ครุฑทิพย
นางศรณกัญธร กันทะ
นางศรทิพย ดีใหม
นางศรธนพรรณ สุขอนันต
นางสาวศรพระทัย จันทิมา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๕๑๕
๑๘๕๑๖
๑๘๕๑๗
๑๘๕๑๘
๑๘๕๑๙
๑๘๕๒๐
๑๘๕๒๑
๑๘๕๒๒
๑๘๕๒๓
๑๘๕๒๔
๑๘๕๒๕
๑๘๕๒๖
๑๘๕๒๗
๑๘๕๒๘
๑๘๕๒๙
๑๘๕๓๐
๑๘๕๓๑
๑๘๕๓๒
๑๘๕๓๓
๑๘๕๓๔
๑๘๕๓๕
๑๘๕๓๖
๑๘๕๓๗
๑๘๕๓๘
๑๘๕๓๙

นางสาวศรสถาพร ซาสังข
นางศรสวรรค เปยศรี
นางศรอนงค คงแปน
นางสาวศรัญญา ไกรฤทธิ์
นางสาวศรัญญา ประเทศรัตน
นางสาวศรัญญา วิริยะไพสิฐ
นางศรัญญา สารพา
นางสาวศรัญญา เหลาทอง
นางศรัญดา แปนเขียว
นางสาวศรัญดา เผื่อนศรี
นางศรัญรัทม กลัดแกว
นางศรัณยชนา เจริญชัยธวัช
นางสาวศรัณยพร คชเสนา
นางสาวศรัณยพร หงศาลา
นางสาวศรัณยพัทธ มินทะขัติ
นางศรัณยภรณ สวัสดิผล
นางศรัณยรัชต เจะเล็ม
นางศรัณยา ยืนยาว
นางศรัณยา สายทอง
นางศรันยา ยะหัวฝาย
นางศราภรณ หนูแกว
นางสาวศราวัณย วิริยะ
นางศริญญา คมคาย
นางศริญญา พันธแสง
นางสาวศรินทร ขันทะชา

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๕๔๐
๑๘๕๔๑
๑๘๕๔๒
๑๘๕๔๓
๑๘๕๔๔
๑๘๕๔๕
๑๘๕๔๖
๑๘๕๔๗
๑๘๕๔๘
๑๘๕๔๙
๑๘๕๕๐
๑๘๕๕๑
๑๘๕๕๒
๑๘๕๕๓
๑๘๕๕๔
๑๘๕๕๕
๑๘๕๕๖
๑๘๕๕๗
๑๘๕๕๘
๑๘๕๕๙
๑๘๕๖๐
๑๘๕๖๑
๑๘๕๖๒
๑๘๕๖๓
๑๘๕๖๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศรินทิพย ไชยเวศ
นางศรินทิพย มุณีสวาง
นางสาวศรินทิพย วัชฤทธิ์
นางสาวศรินทิพย ศรีอําไพ
นางศรินภรณ พินิจลึก
นางศรินยา ทานะแจม
นางสาวศรินยา ฤทธิเรือง
นางสาวศรินรัตน เหลาเจริญ
นางศรินรา มงคลศิริ
นางสาวศรีกัญญา ภูสาย
นางศรีกัญญา สวางเกลา
นางสาวศรีคราม จันทรแดง
นางสาวศรีจันทรเพ็ญ เหลือลน
นางสาวศรีทัศน เชื้อบุญจันทร
นางศรีนวล คุมหมู
นางสาวศรีนวล ไชยปญญา
นางศรีนวล ธัญพืช
นางสาวศรีนวล นุชลักษณ
นางสาวศรีนวล วิหครัตน
นางสาวศรีนวล ศรีสวัสดิ์
นางสาวศรีนวล เสมอภาค
นางสาวศรีนวล อภิวาสกุล
นางสาวศรีนุช ปุยรักษา
นางสาวศรีประชา ศิลาบุตร
นางศรีประไพร พิมพบุตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๕๖๕
๑๘๕๖๖
๑๘๕๖๗
๑๘๕๖๘
๑๘๕๖๙
๑๘๕๗๐
๑๘๕๗๑
๑๘๕๗๒
๑๘๕๗๓
๑๘๕๗๔
๑๘๕๗๕
๑๘๕๗๖
๑๘๕๗๗
๑๘๕๗๘
๑๘๕๗๙
๑๘๕๘๐
๑๘๕๘๑
๑๘๕๘๒
๑๘๕๘๓
๑๘๕๘๔
๑๘๕๘๕
๑๘๕๘๖
๑๘๕๘๗
๑๘๕๘๘
๑๘๕๘๙

นางศรีปะ นิลพฤกษ
นางสาวศรีพเยาว ทองทิ
นางสาวศรีพักตร ปนนอย
นางสาวศรีเพ็ญ คงจินดา
นางสาวศรีแพร ภูพวง
นางสาวศรีแพร ฤทธิสิทธิ์
นางศรีแพร แสงจันทร
นางสาวศรีไพร โกทองยม
นางศรีไพร ใจพล
นางศรีไพร นันทศักดิ์ภิญโญ
นางศรีไพร บุญแผผล
นางสาวศรีไพร สิงหวี
นางสาวศรีรัตน จุลพงศ
นางศรีรัตน มุยจีน
นางสาวศรีรัตน หัสชู
นางศรีวรรณ ใจเครือคํา
นางสาวศรีวรรณ โตพิจิตร
นางสาวศรีวรรณ สงเสริม
นางศรีวรรณ สุขคําแสน
นางสาวศรีวรา เลิศศรีนภาพร
นางสาวศรีวรินทร จันทรอิน
นางศรีวิไล กิวหลิม
นางศรีวิไล ไพบูลย
นางสาวศรีสมร บุรี
นางศรีสมร ราชโคตร

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๕๙๐
๑๘๕๙๑
๑๘๕๙๒
๑๘๕๙๓
๑๘๕๙๔
๑๘๕๙๕
๑๘๕๙๖
๑๘๕๙๗
๑๘๕๙๘
๑๘๕๙๙
๑๘๖๐๐
๑๘๖๐๑
๑๘๖๐๒
๑๘๖๐๓
๑๘๖๐๔
๑๘๖๐๕
๑๘๖๐๖
๑๘๖๐๗
๑๘๖๐๘
๑๘๖๐๙
๑๘๖๑๐
๑๘๖๑๑
๑๘๖๑๒
๑๘๖๑๓
๑๘๖๑๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศรีสุดา จําปาลาศ
นางศรีสุดา ดีดวงพันธ
นางศรีสุดา ทาหาญ
นางศรีสุดา บุญศักดิ์
นางศรีสุดา พิกุล
นางสาวศรีสุดา มีชํานาญ
นางศรีสุดา สมพงษ
นางสาวศรีสุดา สีเดช
นางสาวศรีสุดา สุขการณ
นางศรีสุดา เหมทานนท
นางสาวศรีหทัย ทองแกว
นางศรีอรุณ กันตะภาค
นางศรีอุไร คลายทองคํา
นางสาวศรุดา วงษมหิง
นางศลัลลภัส แสนสุภา
นางศลิตตา เพ็ชรโนรา
นางสาวศลิษา พรมเมือง
นางศลิษา ภูมลี
นางสาวศลิษา แหยมมั่น
นางศศมนต ปนสวัสดิ์
นางศศลักษณ ชัยเนตร
นางสาวศศิกาญจ พรมนิวาส
นางศศิกาญจน เกิดขุมทอง
นางสาวศศิกาญจน เฟองสมบูรณ
นางศศิกานต เจริญขุน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๖๑๕
๑๘๖๑๖
๑๘๖๑๗
๑๘๖๑๘
๑๘๖๑๙
๑๘๖๒๐
๑๘๖๒๑
๑๘๖๒๒
๑๘๖๒๓
๑๘๖๒๔
๑๘๖๒๕
๑๘๖๒๖
๑๘๖๒๗
๑๘๖๒๘
๑๘๖๒๙
๑๘๖๓๐
๑๘๖๓๑
๑๘๖๓๒
๑๘๖๓๓
๑๘๖๓๔
๑๘๖๓๕
๑๘๖๓๖
๑๘๖๓๗
๑๘๖๓๘
๑๘๖๓๙

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางศศิกานต แซตัน
นางสาวศศิกานต วราทรนิธิศ
นางสาวศศิกานต สวัสดิพันธ
นางสาวศศิกานต เอื้อประเสริฐ
นางสาวศศิการย ใจชน
นางสาวศศิฉาย บํารุงพงศ
นางสาวศศิฉาย พลายหมื่นไวย
นางสาวศศิชา สุกสี
นางสาวศศิชา สุขยุพักตร
นางศศิญา กิตติธรรม
นางศศิญา จาวิสูตร
นางสาวศศิณา บุญใส
นางสาวศศิณี ศรีชํานิ
นางศศิณี สอนแจง
นางสาวศศิดารา ชูประเสริฐ
นางศศิทร ปากเกร็ด
นางสาวศศิทิพ ทิพโม
นางสาวศศิธร กาญจนวัฒน
นางศศิธร กีเรียง
นางศศิธร แกลวทนง
นางสาวศศิธร แกวพรหม
นางศศิธร งามจัด
นางศศิธร ใจเอี่ยม
นางศศิธร ชาติรัมย
นางสาวศศิธร ตันสกุล

๑๘๖๔๐
๑๘๖๔๑
๑๘๖๔๒
๑๘๖๔๓
๑๘๖๔๔
๑๘๖๔๕
๑๘๖๔๖
๑๘๖๔๗
๑๘๖๔๘
๑๘๖๔๙
๑๘๖๕๐
๑๘๖๕๑
๑๘๖๕๒
๑๘๖๕๓
๑๘๖๕๔
๑๘๖๕๕
๑๘๖๕๖
๑๘๖๕๗
๑๘๖๕๘
๑๘๖๕๙
๑๘๖๖๐
๑๘๖๖๑
๑๘๖๖๒
๑๘๖๖๓
๑๘๖๖๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศศิธร ถาจอหอ
นางศศิธร ทับหิรัญ
นางสาวศศิธร นวมจิต
นางศศิธร นารินนท
นางศศิธร บุญสุขเกิด
นางสาวศศิธร บุรีวงษ
นางสาวศศิธร ปททุม
นางศศิธร พิมพชายนอย
นางศศิธร โพธิ์งาม
นางศศิธร ภิรมยนภา
นางศศิธร ภูสงัด
นางศศิธร มีสอน
นางสาวศศิธร มูลตรีแกว
นางสาวศศิธร ยืนศักดิ์
นางศศิธร ระเบียบพล
นางสาวศศิธร ฤทธิรณ
นางศศิธร ละมาย
นางศศิธร ศิวะบุณย
นางสาวศศิธร สกลศิลป
นางสาวศศิธร สวัสดิกิจ
นางสาวศศิธร สินอําพล
นางสาวศศิธร สุดรอด
นางศศิธร แสงรัตน
นางศศิธร เหมืองจา
นางศศิธร อินทะนิล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๖๖๕
๑๘๖๖๖
๑๘๖๖๗
๑๘๖๖๘
๑๘๖๖๙
๑๘๖๗๐
๑๘๖๗๑
๑๘๖๗๒
๑๘๖๗๓
๑๘๖๗๔
๑๘๖๗๕
๑๘๖๗๖
๑๘๖๗๗
๑๘๖๗๘
๑๘๖๗๙
๑๘๖๘๐
๑๘๖๘๑
๑๘๖๘๒
๑๘๖๘๓
๑๘๖๘๔
๑๘๖๘๕
๑๘๖๘๖
๑๘๖๘๗
๑๘๖๘๘
๑๘๖๘๙

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศศิธร อุดม
นางสาวศศิธร โอชนะกาญจน
นางศศินภา ธรรมกุล
นางสาวศศินันท จันทรดี
นางสาวศศินันท ศิลปโสภาพันธุ
นางศศิประภา ปานพยัพ
นางศศิประภา สิงหโตวรรณา
นางสาวศศิประภา สุดประไพ
นางศศิพร ทองเขียว
นางศศิพร ภูมิสุวรรณ
นางสาวศศิพัชร จิรัตติกานนท
นางสาวศศิพิมพ ศรีธิ
นางศศิพิมพ ศรีวัง
นางศศิภัสสร ศรีวิชา
นางศศิมา ศรีบรรเทา
นางศศิมา ศิริรัตนพิริยะ
นางสาวศศิมา โสะสะ
นางศศิมา เอาเจริญ
นางสาวศศิมาพร เสนานุช
นางศศิมาภรณ ปนเต
นางสาวศศิมาศ ผดุงสัตย
นางสาวศศิยา พิมานแมน
นางสาวศศิรกร บุญมี
นางศศิรดา เนตรรัตนา
นางศศิรรักษ อักเยคุม

๑๘๖๙๐
๑๘๖๙๑
๑๘๖๙๒
๑๘๖๙๓
๑๘๖๙๔
๑๘๖๙๕
๑๘๖๙๖
๑๘๖๙๗
๑๘๖๙๘
๑๘๖๙๙
๑๘๗๐๐
๑๘๗๐๑
๑๘๗๐๒
๑๘๗๐๓
๑๘๗๐๔
๑๘๗๐๕
๑๘๗๐๖
๑๘๗๐๗
๑๘๗๐๘
๑๘๗๐๙
๑๘๗๑๐
๑๘๗๑๑
๑๘๗๑๒
๑๘๗๑๓
๑๘๗๑๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศศิรอร สาระกุล
นางศศิรักษ พิมพดี
นางสาวศศิรัสญาต วงคมั่น
นางศศิลักษณ ไชยมา
นางศศิลักษณ รอดยอย
นางศศิวพร แสนเหวิม
นางสาวศศิวรรณ แกวอน
นางศศิวิมล กาญจนจักร
นางสาวศศิวิมล จันทรสวาง
นางศศิวิมล ทองเสมอ
นางศศิวิมล นําผล
นางสาวศศิวิมล สุขทนารักษ
นางสาวศศิวิมล หงษสามสิบเจ็ด
นางศศิวิรัล โชติเศรษฐภาคิน
นางศศิหทัย ศิริพันธ
นางศสิริ อิ่มนพรัตน
นางศักดิ์ศรี ศรีนอก
นางศันสนีย พลอยลวน
นางศันสนีย พุกทอง
นางศันสนีย ยังยืน
นางศันสนีย ทองดี
นางสาวศากุน ยิ่งเจริญ
นางศิชญา แววสุวรรณ
นางสาวศิญาธร เรืองเดช
นางศิตกาล รัตนโคน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๗๑๕
๑๘๗๑๖
๑๘๗๑๗
๑๘๗๑๘
๑๘๗๑๙
๑๘๗๒๐
๑๘๗๒๑
๑๘๗๒๒
๑๘๗๒๓
๑๘๗๒๔
๑๘๗๒๕
๑๘๗๒๖
๑๘๗๒๗
๑๘๗๒๘
๑๘๗๒๙
๑๘๗๓๐
๑๘๗๓๑
๑๘๗๓๒
๑๘๗๓๓
๑๘๗๓๔
๑๘๗๓๕
๑๘๗๓๖
๑๘๗๓๗
๑๘๗๓๘
๑๘๗๓๙

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศิตาพัชญ ดอกคํา
นางสาวศิธร โชติวัฒนากลาง
นางศิมาภรณ สงกูล
นางศิรฎา พลสะทอน
นางสาวศิรดา พรหมดวงดี
นางสาวศิรดา ศรีของไทย
นางศิรประภา โชตินอก
นางศิรประภา ยศธสาร
นางศิรภัชรฌา เฮงหวาน
นางศิรภัสสร โคลงชัย
นางศิรยา ฉัตรศุภสิน
นางสาวศิรัญญา เจริญศักดิ์
นางสาวศิรัญญา เทอดเกียรติกุล
นางศิรัญญา สุนทร
นางสาวศิรัณ เทือกทิพย
นางศิรัตนดา กรองมะเริง
นางศิราณี เกรัมย
นางสาวศิราณี บุญมาภิ
นางสาวศิราณี สุทธิประภา
นางศิราณี อินตะปญญา
นางสาวศิราพร ทาประสิทธิ์
นางสาวศิรารัตน วิชัยวงษ
นางศิริ หอมวัฒนา
นางสาวศิริกร คําชาลี
นางสาวศิริกร ประการแกว

๑๘๗๔๐
๑๘๗๔๑
๑๘๗๔๒
๑๘๗๔๓
๑๘๗๔๔
๑๘๗๔๕
๑๘๗๔๖
๑๘๗๔๗
๑๘๗๔๘
๑๘๗๔๙
๑๘๗๕๐
๑๘๗๕๑
๑๘๗๕๒
๑๘๗๕๓
๑๘๗๕๔
๑๘๗๕๕
๑๘๗๕๖
๑๘๗๕๗
๑๘๗๕๘
๑๘๗๕๙
๑๘๗๖๐
๑๘๗๖๑
๑๘๗๖๒
๑๘๗๖๓
๑๘๗๖๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศิริกรณ ยานะศักดิ์
นางศิริกรพร เทพชนะ
นางศิริกรานต สังขบุตร
นางศิริกันยา บัณฑิตยศสกุล
นางสาวศิริกัลยา พึ่งบุญ ณ อยุธยา
นางศิริกาญจน รอดหยู
นางศิริกาญจน สุภาพ
นางศิริกานดา ใหญวงศ
นางศิริกานต จันทรรัตน
นางศิริกุล โกมลานันท
นางศิริกุล ปญญายงค
นางศิริกุล เพลิดเพลิน
นางศิริขวัญ คงชวย
นางศิริขวัญ จันทะคาด
นางศิริขวัญ เดชโยธิน
นางศิริขวัญ ไตรถาวร
นางศิริขวัญ นันทวงษ
นางศิริขวัญ นาราช
นางสาวศิริขวัญ ยงคณะ
นางสาวศิริขวัญ สารีนนท
นางศิริจันทร บุญเจริญ
นางศิริจันทร พุมศรีภักดิ์
นางศิริโฉม ฤกษพล
นางศิริโชค นาคดิลก
นางสาวศิริญญา คงกิตติมานนท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๗๖๕
๑๘๗๖๖
๑๘๗๖๗
๑๘๗๖๘
๑๘๗๖๙
๑๘๗๗๐
๑๘๗๗๑
๑๘๗๗๒
๑๘๗๗๓
๑๘๗๗๔
๑๘๗๗๕
๑๘๗๗๖
๑๘๗๗๗
๑๘๗๗๘
๑๘๗๗๙
๑๘๗๘๐
๑๘๗๘๑
๑๘๗๘๒
๑๘๗๘๓
๑๘๗๘๔
๑๘๗๘๕
๑๘๗๘๖
๑๘๗๘๗
๑๘๗๘๘
๑๘๗๘๙

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิริญญา ชัยรุงโรจนปญญา
นางสาวศิริญญา เซ็นกลาง
นางศิริญรัชต สีทิน
นางศิริญา หลอมทอง
นางสาวศิริณี ผาศิริ
นางศิริธร พัดทวี
นางสาวศิริธร มอญขาม
นางสาวศิริธร ยันบัวบาน
นางสาวศิรินทรา ราเริงใจ
นางศิรินทิพย ดอกไม
นางสาวศิรินทิพย ธิสาระ
นางศิรินทิพย พุมนวล
นางศิรินทิพย หารสาร
นางสาวศิรินธรา คะสุวรรณ
นางสาวศิรินธราทิพย ชื่นอยู
นางศิรินภา จันทบาล
นางสาวศิรินภา พรมอิน
นางศิรินภา วิเชียรโชติ
นางศิรินภา วินทะไชย
นางสาวศิรินภา อยูรุง
นางศิรินันท เคนคม
นางศิรินันท จิรังคานนท
นางศิรินันท สถาพร
นางศิรินันท สุทธิภาพ
นางสาวศิรินาถ ชูสุวรรณ

๑๘๗๙๐
๑๘๗๙๑
๑๘๗๙๒
๑๘๗๙๓
๑๘๗๙๔
๑๘๗๙๕
๑๘๗๙๖
๑๘๗๙๗
๑๘๗๙๘
๑๘๗๙๙
๑๘๘๐๐
๑๘๘๐๑
๑๘๘๐๒
๑๘๘๐๓
๑๘๘๐๔
๑๘๘๐๕
๑๘๘๐๖
๑๘๘๐๗
๑๘๘๐๘
๑๘๘๐๙
๑๘๘๑๐
๑๘๘๑๑
๑๘๘๑๒
๑๘๘๑๓
๑๘๘๑๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศิรินาถ ปานะโปย
นางศิรินารถ ผาจิรวัฒนชาติ
นางศิรินารถ โพธิ์อยู
นางศิรินิธิ ปองกัน
นางศิรินี แกวใส
นางศิริเนตร เยาวขันธ
นางสาวศิริบดี แกนทรัพย
นางศิริประภา นิลสยาม
นางสาวศิริฝน ทาแกง
นางศิริพร กุสโร
นางศิริพร ฆารพิบูลย
นางศิริพร จันดาชาติ
นางศิริพร จันทรเกิ้น
นางสาวศิริพร จินะวงค
นางศิริพร แจงสนาม
นางศิริพร ใจกวาง
นางสาวศิริพร ชนะภัย
นางสาวศิริพร ไชยชุมพล
นางศิริพร ซุนอื้อ
นางศิริพร ดีโสม
นางศิริพร ดุษดี
นางสาวศิริพร แตงโสภา
นางศิริพร ทองเกตุ
นางสาวศิริพร เทียบเทียม
นางศิริพร นันทชลากรกิจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๘๑๕
๑๘๘๑๖
๑๘๘๑๗
๑๘๘๑๘
๑๘๘๑๙
๑๘๘๒๐
๑๘๘๒๑
๑๘๘๒๒
๑๘๘๒๓
๑๘๘๒๔
๑๘๘๒๕
๑๘๘๒๖
๑๘๘๒๗
๑๘๘๒๘
๑๘๘๒๙
๑๘๘๓๐
๑๘๘๓๑
๑๘๘๓๒
๑๘๘๓๓
๑๘๘๓๔
๑๘๘๓๕
๑๘๘๓๖
๑๘๘๓๗
๑๘๘๓๘
๑๘๘๓๙

นางศิริพร นิลสิงขรณ
นางศิริพร นุมสาด
นางสาวศิริพร บุญเลิศ
นางสาวศิริพร พงษญาติ
นางสาวศิริพร พรรณปญญา
นางสาวศิริพร พูนเสือ
นางศิริพร โพธิ์ศรีทอง
นางศิริพร มรรครมย
นางสาวศิริพร มูลเจริญพร
นางศิริพร ไมใหญเจริญวงศ
นางสาวศิริพร ริยาพันธ
นางศิริพร โรมแพน
นางสาวศิริพร วงษพัฒน
นางสาวศิริพร ศรีทองเพิง
นางศิริพร ศิริคําวงศ
นางสาวศิริพร ศิรินรเศรษฐ
นางศิริพร ศิริยุทธสาร
นางศิริพร สีสวาง
นางสาวศิริพร สือพัฒธิมา
นางศิริพร สุขวิริยางกูร
นางสาวศิริพร สุขสบาย
นางสาวศิริพร สุขสวัสดิ์
นางสาวศิริพร สุวรรณฤทธิ์
นางศิริพร เสือทองคํา
นางสาวศิริพร แสไพศาล

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๘๔๐
๑๘๘๔๑
๑๘๘๔๒
๑๘๘๔๓
๑๘๘๔๔
๑๘๘๔๕
๑๘๘๔๖
๑๘๘๔๗
๑๘๘๔๘
๑๘๘๔๙
๑๘๘๕๐
๑๘๘๕๑
๑๘๘๕๒
๑๘๘๕๓
๑๘๘๕๔
๑๘๘๕๕
๑๘๘๕๖
๑๘๘๕๗
๑๘๘๕๘
๑๘๘๕๙
๑๘๘๖๐
๑๘๘๖๑
๑๘๘๖๒
๑๘๘๖๓
๑๘๘๖๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศิริพร หทัยเที่ยง
นางศิริพร หอมชื่น
นางศิริพร เหงาศรี
นางศิริพร แหมงปง
นางสาวศิริพร เอี่ยมสําอางค
นางสาวศิริพรรณ บุญคลาย
นางสาวศิริพรรณ สุวรรณสังข
นางศิริพันธ แกวแสงทอง
นางศิริพันธุ กฤษณัมพก
นางสาวศิริเพ็ญ จิตอารีย
นางศิริเพ็ญ ดาบทอง
นางสาวศิริภัทร สุทธินัย
นางศิริภา ฤทธิบูรณ
นางสาวศิริภา แสงมะหมัด
นางสาวศิริมนัส แสงงาม
นางศิริมา พลบูรณ
นางสาวศิริมา เหล็มสา
นางสาวศิริมาศ นวลศรี
นางศิริยุพา กัลยาทอง
นางศิริรชตะ โพธิวงศ
นางสาวศิริรักษ ทักษิณากุล
นางศิริรักษ เพ็ชรเจริญ
นางศิริรักษ สิริประการกรณ
นางศิริรัตน กงฉิน
นางศิริรัตน แกวไกรเพชร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๘๖๕
๑๘๘๖๖
๑๘๘๖๗
๑๘๘๖๘
๑๘๘๖๙
๑๘๘๗๐
๑๘๘๗๑
๑๘๘๗๒
๑๘๘๗๓
๑๘๘๗๔
๑๘๘๗๕
๑๘๘๗๖
๑๘๘๗๗
๑๘๘๗๘
๑๘๘๗๙
๑๘๘๘๐
๑๘๘๘๑
๑๘๘๘๒
๑๘๘๘๓
๑๘๘๘๔
๑๘๘๘๕
๑๘๘๘๖
๑๘๘๘๗
๑๘๘๘๘
๑๘๘๘๙

นางสาวศิริรัตน โฆษณสันติ
นางศิริรัตน ใจดี
นางสาวศิริรัตน ชัยฤทธิ์
นางสาวศิริรัตน ชีระภากร
นางศิริรัตน ชื่นกลิ่นธูป
นางสาวศิริรัตน แซปง
นางสาวศิริรัตน ตันหยง
นางสาวศิริรัตน เทียมเลิศ
นางสาวศิริรัตน พรหมณี
นางศิริรัตน พันธุเสถียร
นางสาวศิริรัตน โพธิ์ขาว
นางสาวศิริรัตน รัตนกาย
นางสาวศิริรัตน รัตนบุรี
นางศิริรัตน ริยะปา
นางสาวศิริรัตน วงศวัฒนะ
นางศิริรัตน วิลาบุตร
นางสาวศิริรัตน ไวยกิจ
นางศิริรัตน ศิริวัฒนรักษ
นางสาวศิริรัตน ศิลมาตร
นางสาวศิริรัตน สภาชัย
นางสาวศิริรัตน สวัสดิเวทิน
นางสาวศิริรัตน สันธิ
นางศิริรัตน สุขกมล
นางสาวศิริรัตน แสนโสดา
นางสาวศิริรัตน หิรัญเขวา

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๘๙๐
๑๘๘๙๑
๑๘๘๙๒
๑๘๘๙๓
๑๘๘๙๔
๑๘๘๙๕
๑๘๘๙๖
๑๘๘๙๗
๑๘๘๙๘
๑๘๘๙๙
๑๘๙๐๐
๑๘๙๐๑
๑๘๙๐๒
๑๘๙๐๓
๑๘๙๐๔
๑๘๙๐๕
๑๘๙๐๖
๑๘๙๐๗
๑๘๙๐๘
๑๘๙๐๙
๑๘๙๑๐
๑๘๙๑๑
๑๘๙๑๒
๑๘๙๑๓
๑๘๙๑๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศิริรัตน อินทรกําแหง
นางศิริรัตน อินทรประสิทธิ์
นางสาวศิริรัศมิ์จําเริญ บุญครอง
นางศิริลักษ ทองแกว
นางศิริลักษณ กันชู
นางสาวศิริลักษณ ไกรมาต
นางศิริลักษณ เงาคํา
นางสาวศิริลักษณ ใจเคลื่อน
นางสาวศิริลักษณ ชื่นชม
นางสาวศิริลักษณ เตมีศักดิ์
นางศิริลักษณ ทองศรีนุน
นางสาวศิริลักษณ ทูลมณี
นางสาวศิริลักษณ ธีระไทย
นางศิริลักษณ บุญชู
นางศิริลักษณ บุญเติม
นางสาวศิริลักษณ พาสุทธิ์
นางสาวศิริลักษณ พุมอุบล
นางศิริลักษณ โพธิชัย
นางศิริลักษณ ภักดีศรี
นางสาวศิริลักษณ สนธินุช
นางศิริลักษณ สุวรรณรัตน
นางสาวศิริลักษณ หมุดเชื้อ
นางศิริลักษณ เหลาสูง
นางสาวศิริลักษม งามศิริ
นางศิริวนิดา ธีระอรรถสิทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๙๑๕
๑๘๙๑๖
๑๘๙๑๗
๑๘๙๑๘
๑๘๙๑๙
๑๘๙๒๐
๑๘๙๒๑
๑๘๙๒๒
๑๘๙๒๓
๑๘๙๒๔
๑๘๙๒๕
๑๘๙๒๖
๑๘๙๒๗
๑๘๙๒๘
๑๘๙๒๙
๑๘๙๓๐
๑๘๙๓๑
๑๘๙๓๒
๑๘๙๓๓
๑๘๙๓๔
๑๘๙๓๕
๑๘๙๓๖
๑๘๙๓๗
๑๘๙๓๘
๑๘๙๓๙

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศิริวรรณ แกวดี
นางศิริวรรณ เครือเขื่อนเพ็ชร
นางสาวศิริวรรณ จันทรพงษ
นางสาวศิริวรรณ จันทะมา
นางศิริวรรณ ชนะวงษ
นางศิริวรรณ ชายน้ําเค็ม
นางศิริวรรณ เชือกรัมย
นางสาวศิริวรรณ เชื้ออาว
นางศิริวรรณ ดวงคําจันทร
นางสาวศิริวรรณ ตายเกิด
นางศิริวรรณ ทองบัว
นางสาวศิริวรรณ นวมนวล
นางสาวศิริวรรณ บุญเรือง
นางศิริวรรณ บุตรธรรม
นางสาวศิริวรรณ พรสุดาชัย
นางศิริวรรณ รสเขม
นางสาวศิริวรรณ รัตนการุณจิต
นางสาวศิริวรรณ ลักษณประวัติ
นางสาวศิริวรรณ ลีลาศิลปศาศน
นางสาวศิริวรรณ วุฒิบูรณ
นางศิริวรรณ ศรลัมภ
นางศิริวรรณ ศรีงาม
นางสาวศิริวรรณ สุนทรา
นางสาวศิริวรรณ สุรินทะ
นางสาวศิริวรรณ โสปยะ

๑๘๙๔๐
๑๘๙๔๑
๑๘๙๔๒
๑๘๙๔๓
๑๘๙๔๔
๑๘๙๔๕
๑๘๙๔๖
๑๘๙๔๗
๑๘๙๔๘
๑๘๙๔๙
๑๘๙๕๐
๑๘๙๕๑
๑๘๙๕๒
๑๘๙๕๓
๑๘๙๕๔
๑๘๙๕๕
๑๘๙๕๖
๑๘๙๕๗
๑๘๙๕๘
๑๘๙๕๙
๑๘๙๖๐
๑๘๙๖๑
๑๘๙๖๒
๑๘๙๖๓
๑๘๙๖๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศิริวรรณ อนันตปรีชาศรี
นางศิริวิภา พุทธานนท
นางศิริวิไล เกิดแสง
นางสาวศิริศิลป ผิวพรรณ
นางสาวศิริสมบัติ วงษเงิน
นางสาวศิริเสนห หอมนาน
นางศิริอาภรณ กองทองพิพัฒน
นางศิริอุบล วองประชานุกูล
นางสาวศิเรมอร ไตรยวิภาค
นางศิโรรัตน รัตนศรีเขมรักข
นางศิโรรัตน อุดมศรีไพศาล
นางสาวศิลากาญจน รุงเรือง
นางสาวศิลานี ศรีถาวร
นางศิลาวาสน พรมสุคนธ
นางศิวกร มาแสง
นางศิวนาถ นวลพลับ
นางศิวนาถ วัฒนอุษา
นางสาวศิวนาถ เวทยประสิทธิ์
นางศิวนาถ เหมพิจิตร
นางสาวศิวพร ชุมภารี
นางศิวพร ตุนแกว
นางสาวศิวพร ปติพัฒน
นางศิวพร โพธิ์ศรีดา
นางสาวศิวพร เลิศประเสริฐ
นางศิวพร ศิริเดชมงคลกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๙๖๕
๑๘๙๖๖
๑๘๙๖๗
๑๘๙๖๘
๑๘๙๖๙
๑๘๙๗๐
๑๘๙๗๑
๑๘๙๗๒
๑๘๙๗๓
๑๘๙๗๔
๑๘๙๗๕
๑๘๙๗๖
๑๘๙๗๗
๑๘๙๗๘
๑๘๙๗๙
๑๘๙๘๐
๑๘๙๘๑
๑๘๙๘๒
๑๘๙๘๓
๑๘๙๘๔
๑๘๙๘๕
๑๘๙๘๖
๑๘๙๘๗
๑๘๙๘๘
๑๘๙๘๙

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิวพร สกุลมงคลลาภ
นางสาวศิวพรทิพย ฉิมจินดา
นางศิวภรณ ขันทอง
นางสาวศิวราภรณ ออนละมูล
นางสาวศิวริน อินทรศร
นางสาวศิวาพร เกิดมงคล
นางสาวศิวาพร แฉสูงเนิน
นางสาวศิศิรากรธ แสงทอง
นางศิอร พงษเสือ
นางสาวศีกิตติญา สวัสดีมงคล
นางศุกรกัญญา โพธิ์กําเนิด
นางศุกรฤดี อัยลา
นางสาวศุกลภัทร บํารุงศรี
นางศุกาณดา เพชรไทย
นางสาวศุจิกา กําเนิดศรี
นางศุจิกาญจน อนันตแสงบุญ
นางสาวศุจินธร ศรีทรัพย
นางสาวศุจินธรา คําหอม
นางศุจินันท สุทร
นางศุจิรัตน แสงแกว
นางสาวศุจิรัตน โสภณ
นางศุทธิกานต วงศสถิตจิรกาล
นางสาวศุนิษา เลิศทวีสุข
นางศุพิชชา วิลัยแกว
นางศุภกาญจน กาญจนพัชรกิจ

๑๘๙๙๐
๑๘๙๙๑
๑๘๙๙๒
๑๘๙๙๓
๑๘๙๙๔
๑๘๙๙๕
๑๘๙๙๖
๑๘๙๙๗
๑๘๙๙๘
๑๘๙๙๙
๑๙๐๐๐
๑๙๐๐๑
๑๙๐๐๒
๑๙๐๐๓
๑๙๐๐๔
๑๙๐๐๕
๑๙๐๐๖
๑๙๐๐๗
๑๙๐๐๘
๑๙๐๐๙
๑๙๐๑๐
๑๙๐๑๑
๑๙๐๑๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศุภกาญจน รัตนพรหม
นางศุภกานต แกวจันทร
นางศุภกานต เจริญผล
นางสาวศุภกานต บุญแลบ
นางสาวศุภกานต โสภากร
นางสาวศุภจิรา บุญเสนอ
นางศุภณัฐ สุภัทโรบล
นางสาวศุภณัฐ เอี่ยมนิ่ม
นางสาวศุภดา ศรีไพร
นางสาวศุภดามาศ จันทาธอน
นางศุภพิชญ รินดี
นางสาวศุภพิชญกร
จันทรนามเขตต
นางสาวศุภพิชญกานต
ศรีกาญจนบุตร
นางสาวศุภพิชญาพร ดับโรค
นางศุภภร ประชุมพันธุ
นางศุภมัญช เครือเทียร
นางศุภมาศ เรี้ยนสุวงศ
นางศุภมาส จันทรศิริ
นางศุภมาส จันทรศิริ
นางสาวศุภมาส เนติชัย
นางศุภมาส สุขชาลี
นางสาวศุภมาส หิรัญศักดิ์
นางศุภรดา จันทรชูกลิ่น

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๐๑๓
๑๙๐๑๔
๑๙๐๑๕
๑๙๐๑๖
๑๙๐๑๗
๑๙๐๑๘
๑๙๐๑๙
๑๙๐๒๐
๑๙๐๒๑
๑๙๐๒๒
๑๙๐๒๓
๑๙๐๒๔
๑๙๐๒๕
๑๙๐๒๖
๑๙๐๒๗
๑๙๐๒๘
๑๙๐๒๙
๑๙๐๓๐
๑๙๐๓๑
๑๙๐๓๒
๑๙๐๓๓
๑๙๐๓๔
๑๙๐๓๕
๑๙๐๓๖
๑๙๐๓๗

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศุภรดา จิตรนันทวัฒน
นางสาวศุภรดา บุตรธงชัย
นางสาวศุภรดา ประสพสุข
นางศุภรดา สาธุจรัญ
นางศุภรัตน เนตรรังสรรค
นางศุภรัตน เพชรดํา
นางสาวศุภรัตน เรืองกิจ
นางศุภรัตน อินโต
นางศุภรัศมิ์ มิลิคณาพัฒน
นางสาวศุภรัศมิ์ วงศอินทร
นางศุภรา ดิสกุล
นางสาวศุภราภรณ เถาเล็ก
นางสาวศุภราภรณ ปางนิติคณากร
นางสาวศุภลักษณ คงเผาพงษ
นางสาวศุภลักษณ จันตะ
นางสาวศุภลักษณ ทองใบ
นางสาวศุภลักษณ ทุนศิริ
นางศุภลักษณ นามกุณี
นางสาวศุภลักษณ บุศดี
นางสาวศุภลักษณ ประชากุล
นางศุภลักษณ พรหมแกว
นางสาวศุภลักษณ เพชรประสิทธิ์
นางศุภลักษณ มณีสม
นางสาวศุภลักษณ ศรีวิไชย
นางศุภลักษณ สีระแกว

๑๙๐๓๘
๑๙๐๓๙
๑๙๐๔๐
๑๙๐๔๑
๑๙๐๔๒
๑๙๐๔๓
๑๙๐๔๔
๑๙๐๔๕
๑๙๐๔๖
๑๙๐๔๗
๑๙๐๔๘
๑๙๐๔๙
๑๙๐๕๐
๑๙๐๕๑
๑๙๐๕๒
๑๙๐๕๓
๑๙๐๕๔
๑๙๐๕๕
๑๙๐๕๖
๑๙๐๕๗
๑๙๐๕๘
๑๙๐๕๙
๑๙๐๖๐
๑๙๐๖๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศุภลักษณ อันพิมพ
นางศุภลักษณ อุทาธรณ
นางสาวศุภวรรณ ทัศนพันธ
นางสาวศุภวรรณ ปนทอง
นางศุภวรรณ วงศไชยา
นางสาวศุภวรรณ
อินทรัตน ณ นคร
นางศุภวารี วงศพรหม
นางสาวศุภศิริ โลหวีระ
นางสาวศุภษา บัวใหญ
นางศุภักจิตรา เกษารัตน
นางสาวศุภัครสรญ อุดมวรวัฒน
นางสาวศุภัชชา สืบสอน
นางสาวศุภากร ขวัญเล็ก
นางศุภากร ซุยกระเดื่อง
นางสาวศุภากร ธีระภคพร
นางศุภากร ปรึกษา
นางสาวศุภากร ผิวทอง
นางศุภากร สุพรม
นางศุภากาญจน ประเสริฐสุขจินดา
นางสาวศุภากาญจน สุนมา
นางศุภาธนิษฐ แสงทอง
นางศุภานัน นเรวรรณ
นางศุภานัน ราชภักดี
นางสาวศุภาพิชญ ดีสวัสดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๐๖๒
๑๙๐๖๓
๑๙๐๖๔
๑๙๐๖๕
๑๙๐๖๖
๑๙๐๖๗
๑๙๐๖๘
๑๙๐๖๙
๑๙๐๗๐
๑๙๐๗๑
๑๙๐๗๒
๑๙๐๗๓
๑๙๐๗๔
๑๙๐๗๕
๑๙๐๗๖
๑๙๐๗๗
๑๙๐๗๘
๑๙๐๗๙
๑๙๐๘๐
๑๙๐๘๑
๑๙๐๘๒
๑๙๐๘๓
๑๙๐๘๔
๑๙๐๘๕
๑๙๐๘๖

นางศุภาพิชฐ กุลทรสุริวงค
นางสาวศุภาภรณ แกวเถื่อน
นางศุภามาศ นิลวัตถา
นางศุภายินี กุมารจันทร
นางศุภาวรรณ เพชรวิเศษ
นางศุภาวรรณ มงคลธง
นางสาวศุภิกา เจะเลาะ
นางสาวศุภิกา นาคะวิโรจน
นางสาวศุภิฌาณัฐฎี สารผล
นางศุภิดา พิสมัย
นางศุภิดา เพ็งเจริญ
นางศุภิสรา จองมี
นางศุภิสรา จันทโรจวงศ
นางศุภิสรา ชัยณรงค
นางศุภิสรา มณีโลกย
นางสาวศุภิสรา มะแซ
นางศุภิสรา เมงชวย
นางสาวศุภิสรา อุตมัง
นางศุภิสานันท ปถวี
นางศุรัชญญา โสบุญ
นางศุวภาภรณ คําหงษา
นางสาวศุวภี พวงสมบัติ
นางเศรษฐิการ จิตกาลดํารง
นางโศภชา สุกิจยา
นางโศรดา ไชยสุวรรณ

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๐๘๗
๑๙๐๘๘
๑๙๐๘๙
๑๙๐๙๐
๑๙๐๙๑
๑๙๐๙๒
๑๙๐๙๓
๑๙๐๙๔
๑๙๐๙๕
๑๙๐๙๖
๑๙๐๙๗
๑๙๐๙๘
๑๙๐๙๙
๑๙๑๐๐
๑๙๑๐๑
๑๙๑๐๒
๑๙๑๐๓
๑๙๑๐๔
๑๙๑๐๕
๑๙๑๐๖
๑๙๑๐๗
๑๙๑๐๘
๑๙๑๐๙
๑๙๑๑๐
๑๙๑๑๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางษมาพร แกวอําไพ
นางษมาภร มาศธนวุฒิ
นางษมาภรณ ฉิมพาลี
นางษมาภรณ หอมฤทธิ์
นางษมาวีร โชคมงคล
นางสาวษิญาภา บัวศรี
นางสาวษุภภาภัช จันทรบุญวงค
นางษุฮัยลีย กูมะ
นางสาวส.ชวนพิศ แพงอุทัย
นางสาวสกลภัทร อินเอี่ยม
นางสาวสกานัฏฐ รุงธนากร
นางสการินทร บุตรโพธิ์
นางสาวสกาวเดือน ทองบุ
นางสกาวเดือน ยอดธรรม
นางสกาวเดือน สุดแกว
นางสกาวรัตน นาคสุวรรณ
นางสกาวรัตน นามไพร
นางสาวสกาวรัตน มูลตระกูล
นางสาวสกาวรัตน เรืองฤทธิ์
นางสกุณา ผาสุข
นางสาวสกุณา สิมสีนวล
นางสกุณี อินทฉิม
นางสกุลตลา สินลูกจันทร
นางสกุลนี แสนโสดา
นางสาวสกุลรัตน วงศแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๑๑๒
๑๙๑๑๓
๑๙๑๑๔
๑๙๑๑๕
๑๙๑๑๖
๑๙๑๑๗
๑๙๑๑๘
๑๙๑๑๙
๑๙๑๒๐
๑๙๑๒๑
๑๙๑๒๒
๑๙๑๒๓
๑๙๑๒๔
๑๙๑๒๕
๑๙๑๒๖
๑๙๑๒๗
๑๙๑๒๘
๑๙๑๒๙
๑๙๑๓๐
๑๙๑๓๑
๑๙๑๓๒
๑๙๑๓๓
๑๙๑๓๔
๑๙๑๓๕
๑๙๑๓๖

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

เรือตรีหญิง สกุลวลัย เชี่ยวบางยาง
นางสขิลา นิสีดา
นางสงกรานต พรมภาพ
นางสงกรานต พลีสัตย
นางสงกรานต มธุรพจน
นางสงกรานต วงคอินทร
นางสงกรานต ศรีเลิศ
นางสงคคิด มุณณีย
นางสาวสงบ คงทนไพศาล
นางสงวน บรรลือ
นางสาวสงวนลักษณ แฝงสะโด
นางสาวสดศรี จันทรสาร
นางสดใส จันทยุทธ
นางสดใส ตันจันทร
นางสาวสดใส ศรีจูม
นางสาวสตรี บุตรดีชัย
นางสาวสตรีวรรณ พิมพชัยภูมิ
นางสถาพร กุณฑียะ
นางสาวสถาพร วิจิตรจันทร
นางสถาพร ศรีวิลัย
นางสาวสถิดาพร ปางนิติกรณ
นางสาวสธิตา พานิชวงศ
นางสาวสนทยา วรเพียน
นางสาวสนทิพย เนื้อทองสยาม
นางสนธยา จันทรจร

๑๙๑๓๗
๑๙๑๓๘
๑๙๑๓๙
๑๙๑๔๐
๑๙๑๔๑
๑๙๑๔๒
๑๙๑๔๓
๑๙๑๔๔
๑๙๑๔๕
๑๙๑๔๖
๑๙๑๔๗
๑๙๑๔๘
๑๙๑๔๙
๑๙๑๕๐
๑๙๑๕๑
๑๙๑๕๒
๑๙๑๕๓
๑๙๑๕๔
๑๙๑๕๕
๑๙๑๕๖
๑๙๑๕๗
๑๙๑๕๘
๑๙๑๕๙
๑๙๑๖๐
๑๙๑๖๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสนธยา ตรีปญญา
นางสนธยา โนนชนะ
นางสนธยา ศรีกุลณะ
นางสนธยา สงศรี
นางสาวสนัชภร อักษรวิทย
นางสใบทิพย นะตาคํา
นางสปน ชาญไชย
นางสพัชญนันทน เลิศมโนกุล
นางสเภา พันธศรี
นางสาวสมกมล สังขรัตน
นางสมคิด สมโสภาพ
นางสมคิด อุดมสันติสุข
นางสมจิต จีนหวาน
นางสาวสมจิต แสนศรี
นางสมจิต อุปถัมภ
นางสมจิต อูปทอง
นางสมจิตต สังศิริ
นางสมจิตร จันทรสําเภา
นางสมจิตร กูลเกื้อ
นางสาวสมจิตร คุมบาน
นางสาวสมจิตร ตันตินีรนาท
นางสมจิตร โถมขํา
นางสาวสมจิตร นามโพธิ์ชัย
นางสมจิตร มาเนตร
นางสมจิตร เมณกูล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๑๖๒
๑๙๑๖๓
๑๙๑๖๔
๑๙๑๖๕
๑๙๑๖๖
๑๙๑๖๗
๑๙๑๖๘
๑๙๑๖๙
๑๙๑๗๐
๑๙๑๗๑
๑๙๑๗๒
๑๙๑๗๓
๑๙๑๗๔
๑๙๑๗๕
๑๙๑๗๖
๑๙๑๗๗
๑๙๑๗๘
๑๙๑๗๙
๑๙๑๘๐
๑๙๑๘๑
๑๙๑๘๒
๑๙๑๘๓
๑๙๑๘๔
๑๙๑๘๕
๑๙๑๘๖

นางสมจิตร ยิ้มดี
นางสมจิตร รักสัตย
นางสมจิตร ศรีทวีกาศ
นางสมจิตร สมันกสิวิทย
นางสาวสมจิตร สายวัน
นางสมจิตร สารพล
นางสมจิตร หมุกแกว
นางสาวสมจินตนา วรรณาลัย
นางสมใจ กันหะบุตร
นางสาวสมใจ โขงรัมย
นางสมใจ จันทรไพศรี
นางสาวสมใจ ชื่นตา
นางสมใจ เทพบุตร
นางสมใจ เทียรพิสุทธิ์
นางสมใจ นราจันทร
นางสมใจ ปตุโส
นางสมใจ เปาทอง
นางสมใจ พันพัว
นางสาวสมใจ วรสวัสดิ์
นางสมใจ ศรีประมัย
นางสมใจ ศรีลมุล
นางสาวสมใจ เศรษฐสุข
นางสมใจ เสาะแสวง
นางสมใจ อินทสอน
นางสมเด็จ ศรีโคตร

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๑๘๗
๑๙๑๘๘
๑๙๑๘๙
๑๙๑๙๐
๑๙๑๙๑
๑๙๑๙๒
๑๙๑๙๓
๑๙๑๙๔
๑๙๑๙๕
๑๙๑๙๖
๑๙๑๙๗
๑๙๑๙๘
๑๙๑๙๙
๑๙๒๐๐
๑๙๒๐๑
๑๙๒๐๒
๑๙๒๐๓
๑๙๒๐๔
๑๙๒๐๕
๑๙๒๐๖
๑๙๒๐๗
๑๙๒๐๘
๑๙๒๐๙
๑๙๒๑๐
๑๙๒๑๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสมถวิล หรสาตร
นางสมทรง แซฮุน
นางสาวสมทรง บุญสง
นางสาวสมทรง มุงซอนกลาง
นางสมทิวา จันทาทุม
นางสาวสมนภัทร เนตรเขียน
นางสมนิตย ลีลานนท
นางสมนี ธรรมแสงโชติ
นางสมนึก ขวัญเงิน
นางสมนึก จงกลฐากร
นางสมนึก จงยอกลาง
นางสมนึก ทุงกลาง
นางสมนึก บุญญาหาร
นางสมนึก สุนทรธนาทรัพย
นางสมเนตร เจริญสุข
นางสาวสมบัติ ใจขันธ
นางสาวสมบัติ อิ่มกะดี
นางสาวสมบุญ แกวสุข
นางสมบุญสุข นาคพิรุณ
นางสมบูรณ เจริญวัฒนวิญู
นางสมบูรณ โชติชาติ
นางสมบูรณ โพธิ์เขียว
นางสมบูรณ เรืองทวีป
นางสมประสงค วุฒิสอน
นางสาวสมปรารถนา จิตตเกษม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๒๑๒
๑๙๒๑๓
๑๙๒๑๔
๑๙๒๑๕
๑๙๒๑๖
๑๙๒๑๗
๑๙๒๑๘
๑๙๒๑๙
๑๙๒๒๐
๑๙๒๒๑
๑๙๒๒๒
๑๙๒๒๓
๑๙๒๒๔
๑๙๒๒๕
๑๙๒๒๖
๑๙๒๒๗
๑๙๒๒๘
๑๙๒๒๙
๑๙๒๓๐
๑๙๒๓๑
๑๙๒๓๒
๑๙๒๓๓
๑๙๒๓๔
๑๙๒๓๕
๑๙๒๓๖

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสมปรารถนา พงษสวัสดิ์
นางสมปอง เกษประดิษฐ
นางสมปอง จันทรเก
นางสมปอง ถิตยแสน
นางสมปอง เทพเทพา
นางสมปอง พรมคํานอย
นางสมปอง พิศเพ็ง
นางสาวสมปอง ลําจะเรา
นางสมปอง เสนหวงค
นางสมพร แกวสุข
นางสาวสมพร ขวัญสันเทียะ
นางสมพร จีนโน
นางสมพร ดวงกงแสน
นางสาวสมพร เทพอาษา
นางสมพร น้ําวิวัฒน
นางสาวสมพร นิยมวานิช
นางสมพร ประสิทธิ์ธัญกิจ
นางสมพร ปลิงกระโทก
นางสมพร พันธุชัย
นางสาวสมพร พิริยะพาณิชย
นางสมพร รวมสุข
นางสาวสมพร ลาโภ
นางสาวสมพร สุขใจ
นางสาวสมพรรัตน สกุลประดิษฐ
นางสมพักษ พยุงวงศ

๑๙๒๓๗
๑๙๒๓๘
๑๙๒๓๙
๑๙๒๔๐
๑๙๒๔๑
๑๙๒๔๒
๑๙๒๔๓
๑๙๒๔๔
๑๙๒๔๕
๑๙๒๔๖
๑๙๒๔๗
๑๙๒๔๘
๑๙๒๔๙
๑๙๒๕๐
๑๙๒๕๑
๑๙๒๕๒
๑๙๒๕๓
๑๙๒๕๔
๑๙๒๕๕
๑๙๒๕๖
๑๙๒๕๗
๑๙๒๕๘
๑๙๒๕๙
๑๙๒๖๐
๑๙๒๖๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสมพิศ คําคุณเมือง
นางสาวสมพิศ จายนอก
นางสมพิศ เจือนาค
นางสมพิศ ทองดารา
นางสมพิศ บัวลอย
นางสาวสมพิศ สวงรัมย
นางสมพิศ สองสี
นางสมเพชร ภักดีอํานาจ
นางสมภักดิ์ บาริศรี
นางสาวสมโภช บุตรงาม
นางสาวสมมาท ศรชัย
นางสาวสมมาศ นอยทับทิม
นางสมมุติ เพียรภูเขา
นางสาวสมยงค แกววิเศษ
นางสาวสมยงค นอยนอนเมือง
นางสาวสมยศ พิมายรัมย
นางสาวสมร คําเคน
นางสาวสมร เชิดโกทา
นางสาวสมร ดลสุข
นางสาวสมร ปานแจม
นางสาวสมร อุนผอง
นางสาวสมรักษ กุศลการณ
นางสาวสมฤดี เกิดภู
นางสมฤดี เข็มเงิน
นางสมฤดี พื้นชมภู

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๒๖๒
๑๙๒๖๓
๑๙๒๖๔
๑๙๒๖๕
๑๙๒๖๖
๑๙๒๖๗
๑๙๒๖๘
๑๙๒๖๙
๑๙๒๗๐
๑๙๒๗๑
๑๙๒๗๒
๑๙๒๗๓
๑๙๒๗๔
๑๙๒๗๕
๑๙๒๗๖
๑๙๒๗๗
๑๙๒๗๘
๑๙๒๗๙
๑๙๒๘๐
๑๙๒๘๑
๑๙๒๘๒
๑๙๒๘๓
๑๙๒๘๔
๑๙๒๘๕
๑๙๒๘๖

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสมฤดี ภูเพชร
นางสมฤดี ศรีโสภา
นางสมฤดี สัตยารัฐ
นางสมฤทัย แกวคํา
นาวาตรีหญิง สมฤทัย จันทรสุข
นางสาวสมฤทัย เถาทอง
นางสาวสมฤทัย ประมัย
นางสาวสมฤทัย ฟุงเฟอง
นางสมฤทัย มะนะโส
นางสาวสมฤทัย สถิตธีรกุล
นางสมฤทัย สุริวงค
นางสมลักษณ คชาสัมฤทธิ์
นางสาวสมวงศ โพธิ์สอาด
นางสมวรรณ หนอแกว
นางสมศรี ขาวสุวรรณ
นางสาวสมศรี ขุมดวง
นางสมศรี ชูนาม
นางสมศรี ทองทิพย
นางสาวสมศรี ผลสง
นางสมศรี พรหมฉิม
นางสมศรี พันชม
นางสมศรี เพ็ชรคง
นางสมศรี ภูฆัง
นางสมศรี สุขฟอง
นางสาวสมศรี สุทธิ

๑๙๒๘๗
๑๙๒๘๘
๑๙๒๘๙
๑๙๒๙๐
๑๙๒๙๑
๑๙๒๙๒
๑๙๒๙๓
๑๙๒๙๔
๑๙๒๙๕
๑๙๒๙๖
๑๙๒๙๗
๑๙๒๙๘
๑๙๒๙๙
๑๙๓๐๐
๑๙๓๐๑
๑๙๓๐๒
๑๙๓๐๓
๑๙๓๐๔
๑๙๓๐๕
๑๙๓๐๖
๑๙๓๐๗
๑๙๓๐๘
๑๙๓๐๙
๑๙๓๑๐
๑๙๓๑๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสมศรี หิรัญวิทย
นางสมศรี ออนคํา
นางสาวสมสมัย ทองสุข
นางสมสมัย อาระลา
นางสมสมัย อุนไธสง
นางสมสุข เขตแวงควง
นางสาวสมสุข สุทธิธาทิพย
นางสาวสมสุข ใหมดวง
นางสาวสมเสียน ทองประทีป
นางสาวสมหญิง งามสมโสตร
นางสมหญิง รัตนสมัย
นางสมหญิง รัตนะศิริสุวรรณ
นางสาวสมหญิง หุตามัย
นางสมหมาย เกษรบัว
นางสมหมาย แกวมณี
นางสมหมาย โชระเวก
นางสมหมาย นัยพร
นางสมหมาย มงมาตร
นางสาวสมหมาย วัฒนะจิตพงศ
นางสาวสมหมาย เสริมสุขตอ
นางสาวสมหมาย อยูภิรมย
นางสาวสมหวัง รอดไธสง
นางสมอ กิ่งแกว
นางสมอาจ แสงกระจาง
นางสมอาจ แสงสุริยจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๓๑๒
๑๙๓๑๓
๑๙๓๑๔
๑๙๓๑๕
๑๙๓๑๖
๑๙๓๑๗
๑๙๓๑๘
๑๙๓๑๙
๑๙๓๒๐
๑๙๓๒๑
๑๙๓๒๒
๑๙๓๒๓
๑๙๓๒๔
๑๙๓๒๕
๑๙๓๒๖
๑๙๓๒๗
๑๙๓๒๘
๑๙๓๒๙
๑๙๓๓๐
๑๙๓๓๑
๑๙๓๓๒
๑๙๓๓๓
๑๙๓๓๔
๑๙๓๓๕
๑๙๓๓๖

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสมอุรา ไชยสวัสดิ์
นางสาวสมัชญา เขื่อนเพชร
นางสาวสมัชญา บุญสายยัง
นางสมัชญาร ดูสาย
นางสาวสมัย จันทนิจ
นางสมัย จินดามาตย
นางสมัย โภคสวัสดิ์
นางสมาพร กอเซ็ม
นางสมาพร กาฬภักดี
นางสมาพร คุลธิ
นางสมาพร ศรีโยง
นางสาวสมาพร สืบคา
นางสมาภรณ กสิพันธ
นางสาวสมิตรา รอดกระโทก
นางสมิหรา กาญจนประกอบ
นางสมุทร ฤกษาภิรมย
นางสาวสยุมพร กังเจริญวัฒนา
นางสยุมพร ทาใจ
นางสยุมพร ศรีปานวงศ
นางสยุมพร ศรีวังสุ
นางสยุมพร ศรีเวชนันต
นางสาวสรณสิริ สุทธิพงศ
นางสรณีย ศรีปฏิยุทธวงศ
นางสาวสรรศรัณย อาญาเมือง
นางสรวงสุดา ยิ้มแกว

๑๙๓๓๗
๑๙๓๓๘
๑๙๓๓๙
๑๙๓๔๐
๑๙๓๔๑
๑๙๓๔๒
๑๙๓๔๓
๑๙๓๔๔
๑๙๓๔๕
๑๙๓๔๖
๑๙๓๔๗
๑๙๓๔๘
๑๙๓๔๙
๑๙๓๕๐
๑๙๓๕๑
๑๙๓๕๒
๑๙๓๕๓
๑๙๓๕๔
๑๙๓๕๕
๑๙๓๕๖
๑๙๓๕๗
๑๙๓๕๘
๑๙๓๕๙
๑๙๓๖๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสรวีย คําฟู
นางสาวสรวีย สิงหครุธ
นางสรอยทอง ตาลสกุล
นางสาวสรอยทิพย
สมัครเขตรการณ
นางสรอยฟา โฮมประเสริฐ
นางสาวสรอยวลี กันดิษฐ
นางสรอยสุดา เนระมา
นางสาวสรอยสุดา พรมหงษ
นางสาวสรอยสุดา ศรีสุวรรณ
นางสรอยสุดา สุทธิสา
นางสรัญจิต นิ่มสิทธิกุล
นางสาวสรัญญภัทร ลูกบัว
นางสาวสรัญญา จันเส
นางสาวสรัญญา ทิพยสุมณฑา
นางสาวสรัญญา บุญทวีบรรจง
นางสรัญญา พานุรักษ
นางสาวสรัญญา มาลาพงษ
นางสาวสรัญญา ยาสมุทร
นางสาวสรัญญา วงคดวงผา
นางสรัญญา สมแสง
นางสาวสรัณภัสร ปยะจรรยาศิริ
นางสาวสรันชนา จันทรเพ็ญ
นางสรัลชนา กาญจนะ
นางสรัลชนา จิตสม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๓๖๑
๑๙๓๖๒
๑๙๓๖๓
๑๙๓๖๔
๑๙๓๖๕
๑๙๓๖๖
๑๙๓๖๗
๑๙๓๖๘
๑๙๓๖๙
๑๙๓๗๐
๑๙๓๗๑
๑๙๓๗๒
๑๙๓๗๓
๑๙๓๗๔
๑๙๓๗๕
๑๙๓๗๖
๑๙๓๗๗
๑๙๓๗๘
๑๙๓๗๙
๑๙๓๘๐
๑๙๓๘๑
๑๙๓๘๒
๑๙๓๘๓
๑๙๓๘๔
๑๙๓๘๕

นางสรัลชนา บุราคร
นางสรัลญา เฮงตระกูล
นางสรัลดา แสนมโนวงค
นางสาวสรัลยาณ บรมัตถ
นางสราญจิตร คุมเมือง
นางสราญฤดี ภูดีทิพย
นางสรารัตน สโมสร
นางสาวสรารินทร หนูหลง
นางสาวสราลี บุตรวงศ
นางสาวสราวรรณ แตมตอผล
นางสริดา ทาบรรหาร
นางสริดา ผงสินสุ
นางสริตา สุทธิพงษ
นางสริตา อันสีละ
นางสริทธิ์ฌาย พัวพันธ
นางสาวสริธร กลอมจิตร
นางสาวสรินทิพย กองทรัพย
นางสรินนา จันทรเพ็ญ
นางสาวสรินยา กลิ่นสุคนธ
นางสรินยา สาคีรี
นางสริยา เพ็งสวาง
นางสโรชา เกรียวกราว
นางสาวสโรชา คุมญาติ
นางสาวสโรชา ชัยโคตร
นางสโรชินี จันทพันธ

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๓๘๖
๑๙๓๘๗
๑๙๓๘๘
๑๙๓๘๙
๑๙๓๙๐
๑๙๓๙๑
๑๙๓๙๒
๑๙๓๙๓
๑๙๓๙๔
๑๙๓๙๕
๑๙๓๙๖
๑๙๓๙๗
๑๙๓๙๘
๑๙๓๙๙
๑๙๔๐๐
๑๙๔๐๑
๑๙๔๐๒
๑๙๔๐๓
๑๙๔๐๔
๑๙๔๐๕
๑๙๔๐๖
๑๙๔๐๗
๑๙๔๐๘
๑๙๔๐๙
๑๙๔๑๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสโรชินี ชื่นใจ
นางสาวสลักจิต ศรีวงษา
นางสลิตตา บํารุงวุฒิ
นางสาวสลิตตา มีลุน
นางสาวสลิตา มณีรัตน
นางสลินดา โดดจันทึก
นางสลิลทิพย ชูกลิ่น
นางสลิลนา ภูมิพาณิชย
นางสาวสลิลรัตน นิตรมร
นางสาวสลี ตันติลาสน
นางสวรรยา ปาคํามา
นางสวรรยา ผิวบุญเรือง
นางสาวสวรรยา สกุลทับ
นางสวรรยา โสพึ่งไทย
นางสาวสวรรยา ออนสมจิตร
นางสาวสวรินทร สิริเวชชะพันธ
นางสาวสวลี ควรตั้ง
นางสวลี นามเชื้อ
นางสวลี โพธาราม
นางสวาท ฝกฝน
นางสาวสวาท อุปสอด
นางสวิชญาพร ถุงพลอย
นางสวิตตา ศิริกุลรณกร
นางสาวสวีณา ทองศรีนุน
นางสสิยาภรณ ประทุมนันท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๔๑๑
๑๙๔๑๒
๑๙๔๑๓
๑๙๔๑๔
๑๙๔๑๕
๑๙๔๑๖
๑๙๔๑๗
๑๙๔๑๘
๑๙๔๑๙
๑๙๔๒๐
๑๙๔๒๑
๑๙๔๒๒
๑๙๔๒๓
๑๙๔๒๔
๑๙๔๒๕
๑๙๔๒๖
๑๙๔๒๗
๑๙๔๒๘
๑๙๔๒๙
๑๙๔๓๐
๑๙๔๓๑
๑๙๔๓๒
๑๙๔๓๓
๑๙๔๓๔
๑๙๔๓๕

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสองศรี กสิกิจพาณิชย
นางสอางคศรี พิมพอูป
นางสาวสอิ้ง พรเชนศวรพงศ
นางสาวสอิ้งมาส แสงศรี
นางสะปเยาะ ดิเลาะ
นางสาวสะอาด ผลละมุด
นางสะแอเหราะ นิยมเดชา
นางสังวรณ วงศจันลา
นางสาวสังวาลย ประดิษฐทรัพย
นางสังวาลย สิมงาม
นางสังวาลย สีแพนบาล
นางสัจจพร ชอสม
นางสาวสัจจพร มาสอน
นางสัจจา ศิระบุตร
นางสัชจา แยมชู
นางสาวสันธณา ชางตอ
นางสาวสัมมภัทร เนตรเขียน
นางสาวสัมฤทธิ์ นนทชะนะ
นางสาวสัมฤทธิ์ อุดมญาติ
นางสาวสากียะ เลาะเส็น
นางสาขนิษฐา ปราบภัย
นางสาคร จันทรเลื่อน
นางสาคร ชูชวย
นางสาคร ดงโย
นางสาคร โตจีน

๑๙๔๓๖
๑๙๔๓๗
๑๙๔๓๘
๑๙๔๓๙
๑๙๔๔๐
๑๙๔๔๑
๑๙๔๔๒
๑๙๔๔๓
๑๙๔๔๔
๑๙๔๔๕
๑๙๔๔๖
๑๙๔๔๗
๑๙๔๔๘
๑๙๔๔๙
๑๙๔๕๐
๑๙๔๕๑
๑๙๔๕๒
๑๙๔๕๓
๑๙๔๕๔
๑๙๔๕๕
๑๙๔๕๖
๑๙๔๕๗
๑๙๔๕๘
๑๙๔๕๙
๑๙๔๖๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาคร ประเสริฐศรี
นางสาคร เพ็ชรเย็น
นางสาคร แวงวรรณ
นางสางภิญญดา เทอดสุทธิรณภูมิ
นางสาวสาทินี แกวเสง
นางสาธนี เดชอุดม
นางสาวสาธิตา ชยารักษ
นางสาธิตา นวลพลับ
นางสาธิตา วาที
นางสาธินี จันทรคัด
นางสาวสาธิศา หาญทัตพงษ
นางสานิตย ขาวนิ่ม
นางสาวสามกรณ ผลเลิศ
นางสาวสามล คลายทิม
นางสาวสายกมล คุมภัย
นางสาวสายเงิน นพรัตน
นางสาวสายจิตร คนคลอง
นางสายใจ คงวัดใหม
นางสายใจ เซงแซ
นางสาวสายใจ ธรรมาวุธ
นางสาวสายใจ บุญศรี
นางสาวสายใจ เสือคง
นางสายใจ หงษประพันธ
นางสายชล คงสองเมือง
นางสาวสายชล ไชยณรงค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๔๖๑
๑๙๔๖๒
๑๙๔๖๓
๑๙๔๖๔
๑๙๔๖๕
๑๙๔๖๖
๑๙๔๖๗
๑๙๔๖๘
๑๙๔๖๙
๑๙๔๗๐
๑๙๔๗๑
๑๙๔๗๒
๑๙๔๗๓
๑๙๔๗๔
๑๙๔๗๕
๑๙๔๗๖
๑๙๔๗๗
๑๙๔๗๘
๑๙๔๗๙
๑๙๔๘๐
๑๙๔๘๑
๑๙๔๘๒
๑๙๔๘๓
๑๙๔๘๔
๑๙๔๘๕

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสายชล ตาลสุก
วาที่รอยตรีหญิง สายชล ทวีศรี
นางสายชล ปนแกว
นางสายชล พลานนท
นางสายชล โพธิ์รมเย็น
นางสาวสายชล เมฆาวนิชย
นางสายชล วงคเขื่อนแกว
นางสายชล สัทธศรี
นางสาวสายชล หมายมั่น
นางสายชุลี ลํานวน
นางสายทอง แกวทอง
นางสายทอง ชูนพรัตน
นางสาวสายทอง ตะวิชัย
นางสายทอง ทองขาว
นางสายทอง โพธิ
นางสายทอง วิภักดิ์
นางสายทิตย บุญภา
นางสายทิพย ติวุตานนท
นางสายทิพย ทิพยรักษ
นางสาวสายธาร ธรรมปญญา
นางสายธาร สิงหโตวงษ
นางสายนที เชื้อเมืองพาน
นางสาวสายน้ําทิพย วัฒโนภาศ
นางสายน้ําผึ้ง คงจิตรคา
นางสาวสายน้ําผึ้ง แปงศรี

๑๙๔๘๖
๑๙๔๘๗
๑๙๔๘๘
๑๙๔๘๙
๑๙๔๙๐
๑๙๔๙๑
๑๙๔๙๒
๑๙๔๙๓
๑๙๔๙๔
๑๙๔๙๕
๑๙๔๙๖
๑๙๔๙๗
๑๙๔๙๘
๑๙๔๙๙
๑๙๕๐๐
๑๙๕๐๑
๑๙๕๐๒
๑๙๕๐๓
๑๙๕๐๔
๑๙๕๐๕
๑๙๕๐๖
๑๙๕๐๗
๑๙๕๐๘
๑๙๕๐๙
๑๙๕๑๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสายบัว นาคสวัสดิ์
นางสายปญญา ประกิระสังข
นางสายฝน กลาหาญ
นางสายฝน แคลวคลาดสัตรู
นางสาวสายฝน ชัยมีแรง
นางสาวสายฝน เชื้อนพคุณ
นางสาวสายฝน เดชธงไชย
นางสายฝน ทับใหญ
นางสายฝน ทิพยลม
นางสายฝน ไทยกรรณ
นางสาวสายฝน บุษบรรณ
นางสายฝน แปนชุมแสง
นางสายฝน ผองศรี
นางสายฝน รัตตะมาน
นางสายฝน ราชกระโทก
นางสายฝน วัฒนศิลกุล
นางสาวสายฝน วันชาดา
นางสาวสายฝน ศิริคํา
นางสาวสายฝน สวางไสว
นางสายฝน สายัญห
นางสายฝน อาจอาสา
นางสายพิณ ทรัพยทน
นางสายพิณ บัวพงษ
นางสายพิณ ลิ่วลาภาวงศ
นางสายพิณ เอี่ยมอุไร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๕๑๑
๑๙๕๑๒
๑๙๕๑๓
๑๙๕๑๔
๑๙๕๑๕
๑๙๕๑๖
๑๙๕๑๗
๑๙๕๑๘
๑๙๕๑๙
๑๙๕๒๐
๑๙๕๒๑
๑๙๕๒๒
๑๙๕๒๓
๑๙๕๒๔
๑๙๕๒๕
๑๙๕๒๖
๑๙๕๒๗
๑๙๕๒๘
๑๙๕๒๙
๑๙๕๓๐
๑๙๕๓๑
๑๙๕๓๒
๑๙๕๓๓
๑๙๕๓๔
๑๙๕๓๕

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสายพิน คุณมาก
นางสาวสายพิน จันทรมงคล
นางสายพิน ชาติดี
นางสายพิน ถิ่นขาม
นางสาวสายรุง หงษวิเศษ
นางสาวสายรุง กิจโชติชวง
นางสายรุง ทองสนธ
นางสายรุง โนนใหม
นางสายรุง พุมมูล
นางสายรุง มวงอุมิงค
นางสายรุง มั่นใจ
นางสายรุง สังเกต
นางสายลม กนึกรัตน
นางสาวสายวสันต จันทรอวน
นางสายวสันต โฉมไสว
นางสายสมร ทิพยโพธิ์
นางสายสมร ปนเทียน
นางสาวสายสมร ศักดิ์สิทธิ์
นางสาวสายสมร สิมศรี
นางสายสมร เสนามี
นางสายสวาท การุญ
นางสายสวาท เกิดสติ
นางสายสวาท ศิริวงศ
นางสาวสายสุณี ภิญโญหิรัณยกุล
นางสายสุณี ภูไชยแสง

๑๙๕๓๖
๑๙๕๓๗
๑๙๕๓๘
๑๙๕๓๙
๑๙๕๔๐
๑๙๕๔๑
๑๙๕๔๒
๑๙๕๔๓
๑๙๕๔๔
๑๙๕๔๕
๑๙๕๔๖
๑๙๕๔๗
๑๙๕๔๘
๑๙๕๔๙
๑๙๕๕๐
๑๙๕๕๑
๑๙๕๕๒
๑๙๕๕๓
๑๙๕๕๔
๑๙๕๕๕
๑๙๕๕๖
๑๙๕๕๗
๑๙๕๕๘
๑๙๕๕๙
๑๙๕๖๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสายสุดา คุมวงษ
นางสาวสายสุดา โคตรสมบัติ
นางสาวสายสุดา ตั้งจิตวิริยะกุล
นางสาวสายสุนีย คําผุย
นางสาวสายสุนีย เงินชาง
นางสายสุนีย เลาเปยม
นางสายสุนีย สุระกุล
นางสาวสายสุรีย คํานอย
นางสาวสายสุรีย จิตชัย
นางสาวสายหยุด บุญศิริวงค
นางสาวสายไหม ปญญา
นางสาวสารภี คงจันทร
นางสาวสารภี ไชยพงศ
นางสารภี พุมทิม
นางสาวสารภี รักแดง
นางสารภี แสงสุวรรณ
นางสาวสาระภี สุขสวัสดิ์
นางสาริกา พานะ
นางสาริกา ยวงทอง
นางสาวสาริกา ริยะสุ
นางสาวสาริศา ทัศดร
นางสาวสาริศา รัตนกุล
นางสาริศา สิงหหา
นางสาวสาริศา อินทริง
นางสารี แทนประมูล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๕๖๑
๑๙๕๖๒
๑๙๕๖๓
๑๙๕๖๔
๑๙๕๖๕
๑๙๕๖๖
๑๙๕๖๗
๑๙๕๖๘
๑๙๕๖๙
๑๙๕๗๐
๑๙๕๗๑
๑๙๕๗๒
๑๙๕๗๓
๑๙๕๗๔
๑๙๕๗๕
๑๙๕๗๖
๑๙๕๗๗
๑๙๕๗๘
๑๙๕๗๙
๑๙๕๘๐
๑๙๕๘๑
๑๙๕๘๒
๑๙๕๘๓
๑๙๕๘๔
๑๙๕๘๕

นางสารีปะ สาเล็ง
นางสารีรัตน ปานเพชร
นางสาวสาลินี เพชรสุก
นางสาลิยา อํามาตยเอก
นางสาลี กองอาษา
นางสาวสาลี รสชาติ
นางสาลี่ บุญญกาศ
นางสาวสาลีขอ ปาละวัล
นางสาวสาวนี คุยเจริญ
นางสาวสาวรีย สุระชาติ
นางสาวิกา ลีสุรพงศ
นางสาวสาวิตรา อุเหยะ
นางสาวิตรี คงอินทร
นางสาวสาวิตรี คลายคลึง
นางสาวิตรี แพงเกษร
นางสาวิตรี รัตนาสมจิตร
นางสาวสาวิตรี วรรณเพ็ญศรี
นางสาวสาวิตรี ศรีบาน
นางสาวสาวิตรี สินธุ
นางสาวสาวิตรี เส็งคานนท
นางสาสุณี จันทรออน
นางสาวสําเนา นอยตง
นางสาวสําเนียง ชวยพัฒน
นางสําเนียง ปญญา
นางสําเนียง พริ้งเพราะ

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๕๘๖
๑๙๕๘๗
๑๙๕๘๘
๑๙๕๘๙
๑๙๕๙๐
๑๙๕๙๑
๑๙๕๙๒
๑๙๕๙๓
๑๙๕๙๔
๑๙๕๙๕
๑๙๕๙๖
๑๙๕๙๗
๑๙๕๙๘
๑๙๕๙๙
๑๙๖๐๐
๑๙๖๐๑
๑๙๖๐๒
๑๙๖๐๓
๑๙๖๐๔
๑๙๖๐๕
๑๙๖๐๖
๑๙๖๐๗
๑๙๖๐๘
๑๙๖๐๙
๑๙๖๑๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสําเนียง ยอดจันทร
นางสําเนียง ศรีนาราง
นางสําเนียง อํานาจเจริญ
นางสาวสําเนียง เอียดเปรียว
นางสํารวย แกวแกมทอง
นางสํารวย บุญเพ็ง
นางสําราญ บุญมาก
นางสําราญ ปลื้มสุข
นางสาวสําราญ มณีวงศ
นางสาวสําราญ มีสุข
นางสําราญ วรรณวิกรม
นางสําเร็จ พิทักษ
นางสําเริง บรมฤทธิ์
นางสําฤทธิ์ พูนกลาง
นางสําลี เขียวยิ่ง
นางสําลี มาพบ
นางสาวสําลี เสนสาย
นางสาวสําอาง ทองคํา
นางสําอาง สุทธิประภา
นางสาวสําอาง แหวนแกว
นางสิชากรณ โพธิ์ทอง
นางสิชารักษ เจริญตาม
นางสาวสิฌานา พูลสวัสดิ์
นางสาวสิญาณี เรืองนรา
นางสิณฐั นภา ทะระมา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๖๑๑
๑๙๖๑๒
๑๙๖๑๓
๑๙๖๑๔
๑๙๖๑๕
๑๙๖๑๖
๑๙๖๑๗
๑๙๖๑๘
๑๙๖๑๙
๑๙๖๒๐
๑๙๖๒๑
๑๙๖๒๒
๑๙๖๒๓
๑๙๖๒๔
๑๙๖๒๕
๑๙๖๒๖
๑๙๖๒๗
๑๙๖๒๘
๑๙๖๒๙
๑๙๖๓๐
๑๙๖๓๑
๑๙๖๓๒
๑๙๖๓๓
๑๙๖๓๔
๑๙๖๓๕

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสิณีณาฏ เพิ่มโต
นางสิดารัศมิ์ ตระกูลไพศาล
นางสิตานัน ขุนนุช
นางสาวสิทธวีร จินดาอัครวิทย
นางสินารัตน ทาวอุนเรือน
นางสาวสินีณัฐิ มงคลศิลป
นางสินีนาฎ โสภาจิตต
นางสาวสินีนาถ ทาทม
นางสิมลี วาสิการ
นางสาวสิรญาภัสร ลิ้มศุภรัตน
นางสิรนาถ แสงสุวรรณ
นางสิรภัทร ทําเลดี
นางสิรภัทร พริ้งสกุล
นางสิรภัทร สนั่นแสง
นางสิรภัทร โสภา
นางสาวสิรภัทร เหลาโกธา
นางสาวสิรภากรณ โตเพ็ชร
นางสาวสิรวี วงษบํารุงจิตร
นางสิรสา ทรงสนาน
นางสาวสิรัชชา วงศประทุม
นางสาวสิรัชญถา อํานวยชัยศิลป
นางสาวสิรัญญา พรมอิน
นางสิรัญญา แสงศรีจันทรรัตน
นางสาวสิราวรรณ เจริญจิตต
นางสาวสิริกร ไกรลาศ

๑๙๖๓๖
๑๙๖๓๗
๑๙๖๓๘
๑๙๖๓๙
๑๙๖๔๐
๑๙๖๔๑
๑๙๖๔๒
๑๙๖๔๓
๑๙๖๔๔
๑๙๖๔๕
๑๙๖๔๖
๑๙๖๔๗
๑๙๖๔๘
๑๙๖๔๙
๑๙๖๕๐
๑๙๖๕๑
๑๙๖๕๒
๑๙๖๕๓
๑๙๖๕๔
๑๙๖๕๕
๑๙๖๕๖
๑๙๖๕๗
๑๙๖๕๘
๑๙๖๕๙
๑๙๖๖๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสิริกร จันทรแกว
นางสิริกร จันทสนธ
นางสิริกร ฉิมวัย
นางสาวสิริกร บัวหลวง
นางสาวสิริกร พืชนะผล
นางสาวสิริกร มหามิตร
นางสิริกร วนะรมย
นางสิริกร สืบสงัด
นางสิริกร สุภิมารส
นางสิริกาญจน ตันติมาภรณ
นางสาวสิริกาญจน เตชะเลิศพนา
นางสาวสิริกาญจน ปวรปรัชญกุล
นางสิริกาญจน ปยะกุลวรวัฒน
นางสิริกาญจน พรมหญาคา
นางสิริกานต โชติปติจิรพงษ
นางสาวสิริการย ทองเดช
นางสาวสิริกุล กิตินาม
นางสิริขวัญ สังคหะสุวรรณ
นางสิริจันทร ดาวอ
นางสิริญญา ปรีพันธ
นางสาวสิริญา จันทะมอญ
นางสิริณัฐ พานิชกุล
นางสิรินทร มิ่งกลิ่น
นางสิรินทร ใจกาวัง
นางสาวสิรินทิพ คุณากรสกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๖๖๑
๑๙๖๖๒
๑๙๖๖๓
๑๙๖๖๔
๑๙๖๖๕
๑๙๖๖๖
๑๙๖๖๗
๑๙๖๖๘
๑๙๖๖๙
๑๙๖๗๐
๑๙๖๗๑
๑๙๖๗๒
๑๙๖๗๓
๑๙๖๗๔
๑๙๖๗๕
๑๙๖๗๖
๑๙๖๗๗
๑๙๖๗๘
๑๙๖๗๙
๑๙๖๘๐
๑๙๖๘๑
๑๙๖๘๒
๑๙๖๘๓
๑๙๖๘๔
๑๙๖๘๕

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสิรินธร เจริญวงศ
นางสิรินภร อุทุมภา
นางสาวสิรินภรณ ละอองทอง
นางสาวสิรินภัทร หวงจริง
นางสิรินยา เสียงเลิศ
นางสิรินัดดา หนุนกระโทก
นางสิรินันท บลบํารุง
นางสิรินาฏ แกนโมก
นางสาวสิรินาตยา วงควาล
นางสาวสิรินาถ เตโช
นางสิรินาถ วังศรีรัง
นางสิรินุช เกื้อสกุล
นางสาวสิรินุช ตายจันทร
นางสาวสิรินุช สวนหลวง
นางสิริเนตร ไชยโพธิ์
นางสิริบล มุกดามวง
นางสาวสิริพร กันทา
นางสาวสิริพร ประสิทธิศาสตร
นางสาวสิริพร พัวเจริญ
นางสิริพร ยิ้มคง
นางสิริพร รัตนะ
นางสาวสิริพร ศรชัย
นางสิริพร ศรีระษา
นางสาวสิริพร แสนปญญา
นางสาวสิริพรรณ แผวเกษม

๑๙๖๘๖
๑๙๖๘๗
๑๙๖๘๘
๑๙๖๘๙
๑๙๖๙๐
๑๙๖๙๑
๑๙๖๙๒
๑๙๖๙๓
๑๙๖๙๔
๑๙๖๙๕
๑๙๖๙๖
๑๙๖๙๗
๑๙๖๙๘
๑๙๖๙๙
๑๙๗๐๐
๑๙๗๐๑
๑๙๗๐๒
๑๙๗๐๓
๑๙๗๐๔
๑๙๗๐๕
๑๙๗๐๖
๑๙๗๐๗
๑๙๗๐๘
๑๙๗๐๙
๑๙๗๑๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสิริพรรณ วังมณี
นางสาวสิริพิมล นมรักษ
นางสิริไพบูลย ผดุนึก
นางสิริภัทร เจริญคง
นางสิริภาส ยิ่งแสงชัย
นางสาวสิริมณี แกวนํามา
นางสิริมนต จูดคง
นางสิริมา บุญครอบ
นางสิริมา แสนวงษ
นางสาวสิริมาศ พัฒสถิตย
นางสิริมาส ชัยศิริพานิช
นางสาวสิริยา สุขคุณานนท
นางสิริยากร สุขกสี
นางสาวสิริรัฐ วรสิทธิ์
นางสาวสิริรัตน คงมี
นางสาวสิริรัตน ประสารพันธ
นางสาวสิริรัตน ภาโนมัย
นางสิริรัตน ราชคม
นางสิริรัตนา เสโลห คันธรักษา
นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย
นางสาวสิริลภัสชญา เดือนฉาย
นางสิริลักข ชัยมังคลาภรณ
นางสิริลักษณ ฉัตรทอง
นางสาวสิริลักษณ พรสุวรรณ
นางสาวสิริลักษณ มณีรอด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๗๑๑
๑๙๗๑๒
๑๙๗๑๓
๑๙๗๑๔
๑๙๗๑๕
๑๙๗๑๖
๑๙๗๑๗
๑๙๗๑๘
๑๙๗๑๙
๑๙๗๒๐
๑๙๗๒๑
๑๙๗๒๒
๑๙๗๒๓
๑๙๗๒๔
๑๙๗๒๕
๑๙๗๒๖
๑๙๗๒๗
๑๙๗๒๘
๑๙๗๒๙
๑๙๗๓๐
๑๙๗๓๑
๑๙๗๓๒
๑๙๗๓๓
๑๙๗๓๔
๑๙๗๓๕

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสิริลักษณ วงษชารี
นางสาวสิริลักษณ ศรีสวาง
นางสาวสิริลักษณ สุดแกว
นางสิริลักษมณ เพงสวัสดิ์
นางสิริลาวัลย อินทรัตน
นางสาวสิริวรรณ กัณฑมณี
นางสิริวรรณ ชวลิต
นางสิริวรรณ ศรศรี
นางสาวสิริวรรณ แสงเมือง
นางสิริวรรณ โอภากุลวงษ
นางสิริวรัทย นอมบุญลือ
นางสิริวลัย มฤคทัต
นางสิริสุข สมมีชัย
นางสาวสิริสุดา มหาลวเลิศ
นางสาวสิริออร เจริญสุข
นางสิวลีรัศม วงษประยูร
นางสาวสิวิกาญจน แพงงาม
นางสาวสีดี โปงดอยหลวง
นางสืบศิริ พุมอุทัยวิรัตน
นางสุกฤตยา เชิงกราย
นางสาวสุกฤตา ธรรศเดชานนท
นางสุกฤตา ปากหวาน
นางสาวสุกฤตา โรหิตเสถียร
นางสาวสุกฤตา อุมเมือง
นางสาวสุกวรรณ รัตนวราห

๑๙๗๓๖
๑๙๗๓๗
๑๙๗๓๘
๑๙๗๓๙
๑๙๗๔๐
๑๙๗๔๑
๑๙๗๔๒
๑๙๗๔๓
๑๙๗๔๔
๑๙๗๔๕
๑๙๗๔๖
๑๙๗๔๗
๑๙๗๔๘
๑๙๗๔๙
๑๙๗๕๐
๑๙๗๕๑
๑๙๗๕๒
๑๙๗๕๓
๑๙๗๕๔
๑๙๗๕๕
๑๙๗๕๖
๑๙๗๕๗
๑๙๗๕๘
๑๙๗๕๙
๑๙๗๖๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุกัญญา กระโจมทอง
นางสาวสุกัญญา กําจร
นางสาวสุกัญญา แกนครอง
นางสุกัญญา แกวคํา
นางสุกัญญา ไกรฤกษ
นางสุกัญญา ขวัญใจ
นางสุกัญญา ขวัญถาวร
นางสุกัญญา ขุทสมบูรณ
นางสาวสุกัญญา คมขํา
นางสาวสุกัญญา คายทอง
นางสุกัญญา จตุรงค
นางสาวสุกัญญา จอมเตปน
นางสุกัญญา จันตาวงค
นางสุกัญญา จันทรภักดี
นางสาวสุกัญญา จุมพลักษณ
นางสุกัญญา จุฬารมย
นางสุกัญญา เจริญสุข
นางสุกัญญา ชางปน
นางสุกัญญา แซจึง
นางสาวสุกัญญา ดวงเอียด
นางสุกัญญา แดนคําสาร
นางสาวสุกัญญา ตั้งคงนุช
นางสุกัญญา ตั้งเจียมศรี
นางสาวสุกัญญา ตันติกุล
นางสาวสุกัญญา แตงออน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๗๖๑
๑๙๗๖๒
๑๙๗๖๓
๑๙๗๖๔
๑๙๗๖๕
๑๙๗๖๖
๑๙๗๖๗
๑๙๗๖๘
๑๙๗๖๙
๑๙๗๗๐
๑๙๗๗๑
๑๙๗๗๒
๑๙๗๗๓
๑๙๗๗๔
๑๙๗๗๕
๑๙๗๗๖
๑๙๗๗๗
๑๙๗๗๘
๑๙๗๗๙
๑๙๗๘๐
๑๙๗๘๑
๑๙๗๘๒
๑๙๗๘๓
๑๙๗๘๔
๑๙๗๘๕

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุกัญญา แถลงศรี
นางสุกัญญา ทาวคํา
นางสาวสุกัญญา ทิพยตึก
นางสุกัญญา ทุมแกว
นางสาวสุกัญญา นนทอามาตย
นางสาวสุกัญญา นิลละไม
นางสุกัญญา บุญเปยม
นางสาวสุกัญญา โบศรี
นางสุกัญญา ปราชนาม
นางสุกัญญา ปญโญ
นางสุกัญญา ปามาคํา
นางสาวสุกัญญา เผือกแผว
นางสาวสุกัญญา พรมมา
นางสาวสุกัญญา มะแอเคียน
นางสุกัญญา มานอย
นางสุกัญญา มาลา
นางสุกัญญา มีแสง
นางสุกัญญา ยังเจริญ
นางสุกัญญา ระวีวัฒน
นางสาวสุกัญญา รามรังสฤษฏิ์
นางสาวสุกัญญา รูแสวง
นางสุกัญญา เริงชัยภูมิ
นางสุกัญญา เรืองสวัสดิ์
นางสุกัญญา เรืองสุวรรณ
นางสาวสุกัญญา เรือนปญจะ

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

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุกัญญา ลิ้มพิพัฒนชัย
นางสุกัญญา วาศรี
นางสาวสุกัญญา เวฬุนัส
นางสาวสุกัญญา แวนแกว
นางสุกัญญา ศรีภูมิ
นางสุกัญญา ศิริรําไพวงษ
นางสุกัญญา ศุภศิริ
นางสุกัญญา สนทนา
นางสุกัญญา สัตบุตร
นางสุกัญญา สัตยชาพงษ
นางสาวสุกัญญา สันปาแกว
นางสาวสุกัญญา สารธิยากุล
นางสาวสุกัญญา สุวรรณการ
นางสาวสุกัญญา แสนไชย
นางสุกัญญา หนายคอน
นางสาวสุกัญญา หาบสา
นางสุกัญญา ไหมดี
นางสาวสุกัญญา ออนจงไกร
นางสาวสุกัญญา ออนละมาย
นางสุกัญญา อุปชฌาย
นางสุกัญญามณี นนทวาสี
นางสาวสุกัญยา สัญญาใย
นางสุกันญา เนาแสง
นางสุกันยา บัวเพ็ชร
นางสุกันยา บําเรอจิตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๘๑๑
๑๙๘๑๒
๑๙๘๑๓
๑๙๘๑๔
๑๙๘๑๕
๑๙๘๑๖
๑๙๘๑๗
๑๙๘๑๘
๑๙๘๑๙
๑๙๘๒๐
๑๙๘๒๑
๑๙๘๒๒
๑๙๘๒๓
๑๙๘๒๔
๑๙๘๒๕
๑๙๘๒๖
๑๙๘๒๗
๑๙๘๒๘
๑๙๘๒๙
๑๙๘๓๐
๑๙๘๓๑
๑๙๘๓๒
๑๙๘๓๓
๑๙๘๓๔
๑๙๘๓๕

นางสุกันยา อารีย
นางสาวสุกัลญา ทัศมี
นางสาวสุกัลญา เรืองรุง
นางสุกัลยกร เที่ยงธรรม
นางสาวสุกัลยา จิตะพล
นางสาวสุกัลยา หลงหา
นางสาวสุกาญจน บัวนารถ
นางสุกานดา ลาวัณยศิลป
นางสาวสุกานดา สูหนองบัว
นางสาวสุการดา ผอนให
นางสุกิตรา กิจวิจิตร
นางสุกุลยา พันธโนเรศน
นางสุขกัลยา บุญขวาง
นางสาวสุขคนึง นุชุมภู
นางสุขใจ สุขสมพืช
นางสุขชีพ ศรีประสิทธิ์
นางสุขมา บาโด
นางสุขฤทัย ขอพรกลาง
นางสุขฤทัย ผัดผล
นางสุขฤทัย แผนชู
นางสุขฤทัย สิงหปลอด
นางสุขวสา ปรึกษา
นางสาวสุขสบาย ไชยวังราช
นางสุขสวัสดิ์ บุญเปยม
นางสาวสุขสันต บุญเล็ก

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๘๓๖
๑๙๘๓๗
๑๙๘๓๘
๑๙๘๓๙
๑๙๘๔๐
๑๙๘๔๑
๑๙๘๔๒
๑๙๘๔๓
๑๙๘๔๔
๑๙๘๔๕
๑๙๘๔๖
๑๙๘๔๗
๑๙๘๔๘
๑๙๘๔๙
๑๙๘๕๐
๑๙๘๕๑
๑๙๘๕๒
๑๙๘๕๓
๑๙๘๕๔
๑๙๘๕๕
๑๙๘๕๖
๑๙๘๕๗
๑๙๘๕๘
๑๙๘๕๙
๑๙๘๖๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุขสันต ประชุมพล
นางสุขสันต เอี่ยมงาม
นางสาวสุขใส ธวัฒนวรากร
นางสาวสุขี ตาปราบ
นางสุขุมา อินทฤทธิ์
นางสุขุมาล พันโนลาด
นางสาวสุไขหนะ ละใบซอ
นางสาวสุคนทิพย คงคสุทธิ์
นางสุคนธ เฮงประเสริฐ
นางสาวสุคนธทิพ สระทองออม
นางสุคนธทิพย พงศชนานันท
นางสุคนธทิพย พันธมณี
นางสุคนธทิพย อินริสพงค
นางสุคนธนี ศรีลาเฮียง
จาสิบเอกหญิง สุคนธร สุขสอาด
นางสาวสุคนธรส ศรีชัยเชิด
นางสุคนธรัตน เถาสุวรรณ
นางสาวสุคนธา พงษศิริ
นางสุคนธา พันธุมณี
นางสุคนธา รอดแกว
นางสุคนธา ศรีวะรมย
นางสาวสุคนธา เหมะธุลิน
นางสุคนรัตน วรรณทอง
นางสุคนึง ตรีสมานรักษ
นางสุจรรยา หงษไทย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๘๖๑
๑๙๘๖๒
๑๙๘๖๓
๑๙๘๖๔
๑๙๘๖๕
๑๙๘๖๖
๑๙๘๖๗
๑๙๘๖๘
๑๙๘๖๙
๑๙๘๗๐
๑๙๘๗๑
๑๙๘๗๒
๑๙๘๗๓
๑๙๘๗๔
๑๙๘๗๕
๑๙๘๗๖
๑๙๘๗๗
๑๙๘๗๘
๑๙๘๗๙
๑๙๘๘๐
๑๙๘๘๑
๑๙๘๘๒
๑๙๘๘๓
๑๙๘๘๔
๑๙๘๘๕

นางสาวสุจรรยา หองแซง
นางสาวสุจันทรพร จันทรสุข
นางสุจิตตรา กรุงไกรจักร
นางสุจิตตรา อินบัว
นางสุจิตตา ธะวิชัย
นางสาวสุจิตร แกสมาน
นางสุจิตร มาตรมนตรี
นางสุจิตรัตน ศรแผลง
นางสาวสุจิตรา กุลแกว
นางสุจิตรา เกยุราพันธ
นางสุจิตรา แกวลา
นางสุจิตรา ขวัญซาย
นางสุจิตรา คงภักดี
นางสาวสุจิตรา คิมรัมย
นางสาวสุจิตรา โคสาพัฒน
นางสุจิตรา จองโพธิ์
นางสุจิตรา จันทนพันธ
นางสุจิตรา ไชยคิรินทร
นางสุจิตรา ไชยธงรัตน
นางสุจิตรา ดงหงษ
นางสุจิตรา ธงทอง
นางสุจิตรา ธนะสูตร
นางสุจิตรา นิลฉวี
นางสุจิตรา นิลแพทย
นางสุจิตรา บึงไกร

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๘๘๖
๑๙๘๘๗
๑๙๘๘๘
๑๙๘๘๙
๑๙๘๙๐
๑๙๘๙๑
๑๙๘๙๒
๑๙๘๙๓
๑๙๘๙๔
๑๙๘๙๕
๑๙๘๙๖
๑๙๘๙๗
๑๙๘๙๘
๑๙๘๙๙
๑๙๙๐๐
๑๙๙๐๑
๑๙๙๐๒
๑๙๙๐๓
๑๙๙๐๔
๑๙๙๐๕
๑๙๙๐๖
๑๙๙๐๗
๑๙๙๐๘
๑๙๙๐๙
๑๙๙๑๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุจิตรา บุญสูง
นางสุจิตรา ปานจํารูญ
นางสุจิตรา ปานวัน
นางสุจิตรา ปุยฮะ
นางสุจิตรา มวงนอย
นางสุจิตรา เมืองโคตร
นางสาวสุจิตรา รัตนพิทักษ
นางสุจิตรา รําจวน
นางสุจิตรา ลุนอุบล
นางสุจิตรา ศรีเคน
นางสาวสุจิตรา ศุภจักรวัฒนา
นางสาวสุจิตรา สรานุพงศ
นางสาวสุจิตรา สังมะนะ
นางสาวสุจิตรา สุทธิประภา
นางสุจิตรา หมื่นพวงศ
นางสุจิตรา หมุกดี
นางสาวสุจิตรา เอกแกว
นางสาวสุจิตราภรณ ปญญาดา
นางสาวสุจิตราภรณ พุฒขาว
นางสุจิน จันทรักษ
นางสาวสุจิน สาศรีสุข
นางสาวสุจินดา กองแกว
นางสาวสุจินดา ดุลยะสิทธิ์
นางสาวสุจินดา ปลอดภัย
นางสุจินดา รัตนพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๙๑๑
๑๙๙๑๒
๑๙๙๑๓
๑๙๙๑๔
๑๙๙๑๕
๑๙๙๑๖
๑๙๙๑๗
๑๙๙๑๘
๑๙๙๑๙
๑๙๙๒๐
๑๙๙๒๑
๑๙๙๒๒
๑๙๙๒๓
๑๙๙๒๔
๑๙๙๒๕
๑๙๙๒๖
๑๙๙๒๗
๑๙๙๒๘
๑๙๙๒๙
๑๙๙๓๐
๑๙๙๓๑
๑๙๙๓๒
๑๙๙๓๓
๑๙๙๓๔
๑๙๙๓๕

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุจินดา อิ่นคํา
นางสุจินต ใจสันกลาง
นางสุจินต ทิมเที่ยง
นางสุจินต วริทธนันท
นางสุจิรัตน วงศพญา
นางสาวสุจิรา แกวจินดา
นางสาวสุจิรา พุทธวีวรรณ
นางสาวสุจิรา รามจุล
นางสุจิรา สงหมด
นางสาวสุจิรา สุขภุมรินทร
นางสุชญา ประศักดิ์พงษ
นางสุชญา เอี่ยมกลั่น
นางสุชญาน เลือดไทย
นางสาวสุชัญญา ฉิมพลี
นางสุชัญญา มะสิทธิ์
นางสุชาฎา ฤทธิ์เนื่อง
นางสาวสุชาดา กานบัว
นางสาวสุชาดา เขงเงิน
นางสาวสุชาดา ไขแกว
พันจาเอกหญิง สุชาดา คิดสําราญ
นางสุชาดา เด็ดขาด
นางสุชาดา เดือนแจง
นางสาวสุชาดา นิลจันทร
นางสาวสุชาดา บุญทองออน
นางสุชาดา ผิวออนดี

๑๙๙๓๖
๑๙๙๓๗
๑๙๙๓๘
๑๙๙๓๙
๑๙๙๔๐
๑๙๙๔๑
๑๙๙๔๒
๑๙๙๔๓
๑๙๙๔๔
๑๙๙๔๕
๑๙๙๔๖
๑๙๙๔๗
๑๙๙๔๘
๑๙๙๔๙
๑๙๙๕๐
๑๙๙๕๑
๑๙๙๕๒
๑๙๙๕๓
๑๙๙๕๔
๑๙๙๕๕
๑๙๙๕๖
๑๙๙๕๗
๑๙๙๕๘
๑๙๙๕๙
๑๙๙๖๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุชาดา เพิ่มพูล
นางสาวสุชาดา เพิ่มสุข
นางสาวสุชาดา มาลัย
นางสาวสุชาดา ยุนพันธ
นางสุชาดา เรืองสม
นางสุชาดา ฤทธิวงศ
นางสุชาดา ลือเรื่อง
นางสาวสุชาดา ศรีเอียด
นางสุชาดา สายจีน
นางสุชาดา สุขพัฒน
นางสุชาดา สุวรรณคีรี
นางสาวสุชาดา หวลถนอม
นางสาวสุชาดา อารีทม
นางสาวสุชาธิกานต หนอไชย
นางสาวสุชานันท ขาวแกว
นางสาวสุชานันท พรหมกัณฑ
นางสาวสุชานันท พุฒตรง
นางสุชานันท สาทา
นางสุชาริณี เอี่ยมคง
นางสุชารินี แกววรรณฤทธิ์
นางสาวสุชารีญาณ จินตนา
นางสาวสุชาลี เทียนอิ่ม
นางสุชาวดี มุณีสิทธิ์
นางสุชาวดี อินทรักษ
นางสาวสุชีรา แนบสนิทธรรม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๙๖๑
๑๙๙๖๒
๑๙๙๖๓
๑๙๙๖๔
๑๙๙๖๕
๑๙๙๖๖
๑๙๙๖๗
๑๙๙๖๘
๑๙๙๖๙
๑๙๙๗๐
๑๙๙๗๑
๑๙๙๗๒
๑๙๙๗๓
๑๙๙๗๔
๑๙๙๗๕
๑๙๙๗๖
๑๙๙๗๗
๑๙๙๗๘
๑๙๙๗๙
๑๙๙๘๐
๑๙๙๘๑
๑๙๙๘๒
๑๙๙๘๓
๑๙๙๘๔
๑๙๙๘๕

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุชีรา โนรีรัตน
นางสุฐิชา มัธุรัตน
นางสุณิสา แสงมัธยม
นางสาวสุณิสา อินทรโพธิ์
นางสาวสุณี แกนจักร
นางสาวสุณี ตัณฑศิลป
นางสาวสุณี ปลอดภัย
นางสุณีพร คนึงเหตุ
นางสุณีย จงจํารูญศักดิ์
นางสุณีย จูดคง
นางสาวสุดจิต ฟุงสูงเนิน
นางสุดจิต สุภาผล
นางสาวสุดใจ ขวัญสกุล
นางสาวสุดใจ ดําเขียว
นางสุดใจ ทองโพธิ์กลาง
นางสุดใจ ทับทิมใส
นางสาวสุดใจ ภูผาพลอย
นางสาวสุดใจ สิงหอน
นางสาวสุดใจ สุภาลี
นางสาวสุดที มูลกันยา
นางสาวสุดปราถนา ศรีทองคํา
นางสุดสวาท บุญขจร
นางสุดสวาท พูลศิริ
นางสุดสวาท สังขนอย
นางสาวสุดสายใจ ยอดไธสง

๑๙๙๘๖
๑๙๙๘๗
๑๙๙๘๘
๑๙๙๘๙
๑๙๙๙๐
๑๙๙๙๑
๑๙๙๙๒
๑๙๙๙๓
๑๙๙๙๔
๑๙๙๙๕
๑๙๙๙๖
๑๙๙๙๗
๑๙๙๙๘
๑๙๙๙๙
๒๐๐๐๐
๒๐๐๐๑
๒๐๐๐๒
๒๐๐๐๓
๒๐๐๐๔
๒๐๐๐๕
๒๐๐๐๖
๒๐๐๐๗
๒๐๐๐๘
๒๐๐๐๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุดหทัย ศรีสุวรรณ
นางสาวสุดา ชวยดี
นางสาวสุดา ชัยพันธุ
นางสาวสุดา ปฏิเสน
นางสุดา หะรอแม
สิบตํารวจตรีหญิง สุดาจันทร
มานะบุตร
นางสาวสุดาทิพย แกวกุล
นางสุดาทิพย ทิพยพิมล
นางสุดาพร กันสุข
นางสุดาพร ขุนหลัด
นางสาวสุดาพร สายวารี
นางสาวสุดาพร สุขโรจน
นางสุดารักษ นวลละออง
นางสาวสุดารักษ สัพโส
นางสุดารัตน จงสุขสวัสดิ์
นางสุดารัตน จองจิตรมั่น
นางสุดารัตน เจริญสุข
นางสาวสุดารัตน ไชยสุภาพ
นางสุดารัตน ตั้งวงศไชย
นางสุดารัตน ธีระวัชโรทัย
นางสาวสุดารัตน นาคถมยา
นางสุดารัตน เปกกันใจ
นางสุดารัตน พรหมรักษ
นางสุดารัตน พูนศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๐๑๐
๒๐๐๑๑
๒๐๐๑๒
๒๐๐๑๓
๒๐๐๑๔
๒๐๐๑๕
๒๐๐๑๖
๒๐๐๑๗
๒๐๐๑๘
๒๐๐๑๙
๒๐๐๒๐
๒๐๐๒๑
๒๐๐๒๒
๒๐๐๒๓
๒๐๐๒๔
๒๐๐๒๕
๒๐๐๒๖
๒๐๐๒๗
๒๐๐๒๘
๒๐๐๒๙
๒๐๐๓๐
๒๐๐๓๑
๒๐๐๓๒
๒๐๐๓๓
๒๐๐๓๔

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุดารัตน มูเก็ม
นางสาวสุดารัตน มูลทา
นางสุดารัตน รัฐถาวร
นางสาวสุดารัตน ฤทธิสาร
นางสุดารัตน ศรีโยธา
นางสาวสุดารัตน ศิริบรรจงศักดิ์
นางสุดารัตน สังประกุล
นางสาวสุดารัตน สารณะ
นางสาวสุดารัตน สุดโต
นางสาวสุดารัตน แสงสวาง
นางสุดารัตน หลอทอง
นางสาวสุดารัตน อดิการกุล
นางสุดารัตน อยูประเสริฐ
นางสุดารัตน อรัญนะภูมิ
นางสาวสุดารัตน อินทรา
นางสาวสุดารัตน อุทัยรัตน
นางสาวสุดาวดี คงอริยะทรัพย
นางสุดาวดี อยูสกุล
นางสาวสุดาวรรณ หอมเงิน
นางสุดาวัลย จันทรทัง
นางสุดาสิรินทร มีธรรม
นางสาวสุตาภัทร สิทธิโสถณ
นางสุติมา คําตั้งหนา
นางสาวสุติมา อินถวา
นางสาวสุทธญาณ กุณฑล

๒๐๐๓๕
๒๐๐๓๖
๒๐๐๓๗
๒๐๐๓๘
๒๐๐๓๙
๒๐๐๔๐
๒๐๐๔๑
๒๐๐๔๒
๒๐๐๔๓
๒๐๐๔๔
๒๐๐๔๕
๒๐๐๔๖
๒๐๐๔๗
๒๐๐๔๘
๒๐๐๔๙
๒๐๐๕๐
๒๐๐๕๑
๒๐๐๕๒
๒๐๐๕๓
๒๐๐๕๔
๒๐๐๕๕
๒๐๐๕๖
๒๐๐๕๗
๒๐๐๕๘
๒๐๐๕๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุทธดา ศรีธรธีระ
นางสุทธดา หงอกพิลัย
นางสาวสุทธาทิพย ศิริคุณ
นางสาวสุทธาสิณี นุชนอย
นางสุทธาสินี กันยาสุด
นางสุทธิกานต โพธิวงศ
นางสาวสุทธิกานต มีโต
นางสาวสุทธิกานต โสภานิน
นางสาวสุทธิจิต กมลเวช
นางสุทธิดา สังขหิรัญ
นางสาวสุทธิดา เอี่ยมสําอางค
นางสุทธิ์นัชชา ชวารซ
นางสาวสุทธินันท เกิดแกว
นางสุทธินีย ปองตี
นางสุทธิพร ใบแสง
นางสุทธิพร หลีเหล็ม
นางสาวสุทธิรักษ ธรรมสุทธิโธ
นางสุทธิรัตน คลองรั้ว
นางสุทธิรัตน ชาวศรี
นางสุทธิลักษณ นาเวียง
นางสาวสุทธิวรรณ จารุวัฒนชัย
นางสุทธิวรรณ มาลาศรี
นางสุทารัตน ยี่แกว
นางสาวสุทิดา จันทวาศ
นางสุทิน เนตรคํายวง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๐๖๐
๒๐๐๖๑
๒๐๐๖๒
๒๐๐๖๓
๒๐๐๖๔
๒๐๐๖๕
๒๐๐๖๖
๒๐๐๖๗
๒๐๐๖๘
๒๐๐๖๙
๒๐๐๗๐
๒๐๐๗๑
๒๐๐๗๒
๒๐๐๗๓
๒๐๐๗๔
๒๐๐๗๕
๒๐๐๗๖
๒๐๐๗๗
๒๐๐๗๘
๒๐๐๗๙
๒๐๐๘๐
๒๐๐๘๑
๒๐๐๘๒
๒๐๐๘๓
๒๐๐๘๔

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุทิมาศ จิตตมั่น
นางสาวสุทิรา ปานเจริญ
นางสุทิรา รักธรรม
นางสุทิศสา กิติราช
นางสาวสุทิศา กลิ่นภู
นางสาวสุทิศา จันทรสุนทราพร
นางสุทิศา อภัย
นางสุทิสา กุณาพันธ
นางสาวสุทิสา ทองหาว
นางสุธฌาภร อิ่มผอง
นางสุธธารทิพย มากบุญ
นางสาวสุธนี พรมานะสวัสดิ์
นางสุธนี หัวดอน
นางสาวสุธรรมา สุขสี
นางสาวสุธางค สีเนหา
นางสาวสุธาดา สินทองวัฒนา
นางสุธาดา หนูแกว
นางสุธาทิพย แกวกอง
นางสาวสุธาทิพย ขาวทอง
นางสุธาทิพย พยัคฆะนิธิ
นางสาวสุธาทิพย พุกจันทร
นางสาวสุธาทิพย วงคจักร
นางสาวสุธาทิพย สุขพัฒนศรีกุล
นางสาวสุธาทิพย ใหมชุม
นางสาวสุธามาฏ จําปา

๒๐๐๘๕
๒๐๐๘๖
๒๐๐๘๗
๒๐๐๘๘
๒๐๐๘๙
๒๐๐๙๐
๒๐๐๙๑
๒๐๐๙๒
๒๐๐๙๓
๒๐๐๙๔
๒๐๐๙๕
๒๐๐๙๖
๒๐๐๙๗
๒๐๐๙๘
๒๐๐๙๙
๒๐๑๐๐
๒๐๑๐๑
๒๐๑๐๒
๒๐๑๐๓
๒๐๑๐๔
๒๐๑๐๕
๒๐๑๐๖
๒๐๑๐๗
๒๐๑๐๘
๒๐๑๐๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุธามาส เสมสุวรรณ
นางสุธารักษ จิตรโสภาภรณ
นางสาวสุธารัตน ลือทุกขสิ้น
นางสุธารัตน สุทธหลวง
นางสุธาวรรณ คําแสน
นางสาวสุธาวัลย ตั้งจิต
นางสุธาศิณีย ภูเพ็ชร
นางสาวสุธาสินี คงกลอม
นางสาวสุธาสินี โคะแสง
นางสาวสุธาสินี ดาวเรือง
นางสุธาสินี นาคสุวรรณ
นางสาวสุธาสินี แพงใจ
นางสาวสุธาสินี มะธิปะ
นางสาวสุธาสินี วงศพรหม
นางสุธาสินี ศรีงาม
นางสุธิชา ชิดเชื้อ
นางสุธิดา กาญจนโรจน
นางสาวสุธิดา ไชยซาววงษ
นางสุธิดา เนียดพลกรัง
นางสุธิดา บุบผาเดช
นางสุธิดา ปานเพชร
นางสุธิดา วงษทรงยศ
นางสุธิดา วศินะเมฆินทร
นางสุธิดา แวหะยี
นางสุธิดา สนองพงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๑๑๐
๒๐๑๑๑
๒๐๑๑๒
๒๐๑๑๓
๒๐๑๑๔
๒๐๑๑๕
๒๐๑๑๖
๒๐๑๑๗
๒๐๑๑๘
๒๐๑๑๙
๒๐๑๒๐
๒๐๑๒๑
๒๐๑๒๒
๒๐๑๒๓
๒๐๑๒๔
๒๐๑๒๕
๒๐๑๒๖
๒๐๑๒๗
๒๐๑๒๘
๒๐๑๒๙
๒๐๑๓๐
๒๐๑๓๑
๒๐๑๓๒
๒๐๑๓๓
๒๐๑๓๔

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุธิดา สุขแกว
นางสุธินันท ประกอบธัญญะศิริ
นางสาวสุธินันท วีสุวรรณ
นางสุธินี สวัสดี
นางสาวสุธินี โอษฐิเวช
นางสาวสุธิมา รวงราช
นางสุธีกาญจน อุไรรัตน
นางสุธียา กําจาย
นางสุธีรา กําธรเกียรติ
นางสาวสุธีรา ไชยวงศ
นางสุธีรา ดิษฐานนท
นางสาวสุธีรา ปนดงเขียว
นางสุนทราพร เพ็ชรประเสริฐ
นางสุนทรี กิตติคุณ
นางสุนทรี เกิดสิน
นางสาวสุนทรี ไกรวิลาศ
นางสาวสุนทรี แขถนอม
นางสุนทรี เตชะตน
นางสุนทรี ทินกรวงศ
นางสุนทรี ธรรมรังษี
นางสุนทรี บูรณะบัญญัติ
นางสาวสุนทรี พันธเดช
นางสาวสุนทรี สารทองกล่ํา
นางสุนทรี สุรินทร
นางสาวสุนทรี ฮวดสําราญ

๒๐๑๓๕
๒๐๑๓๖
๒๐๑๓๗
๒๐๑๓๘
๒๐๑๓๙
๒๐๑๔๐
๒๐๑๔๑
๒๐๑๔๒
๒๐๑๔๓
๒๐๑๔๔
๒๐๑๔๕
๒๐๑๔๖
๒๐๑๔๗
๒๐๑๔๘
๒๐๑๔๙
๒๐๑๕๐
๒๐๑๕๑
๒๐๑๕๒
๒๐๑๕๓
๒๐๑๕๔
๒๐๑๕๕
๒๐๑๕๖
๒๐๑๕๗
๒๐๑๕๘
๒๐๑๕๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุนทรีย พุทธสังฆราช
นางสาวสุนทรีย วิลาเลิศ
นางสุนทรียา วังแกว
นางสุนัดดา สงสุวรรณ
นางสุนัน นะราช
นางสุนัน อังคษร
นางสุนัน อิสสระ
นางสุนันต ไหมฉิม
นางสุนันท กลิ่นศรีสุข
นางสุนันท ดิษมา
นางสุนันท นาเมือง
นางสาวสุนันท พรหมสถาพร
นางสุนันท พึ่งเพ็ญ
นางสุนันท ภาราสิทธิ์
นางสาวสุนันท วรรธนะบูรณ
นางสุนันท สําเนียงหวาน
นางสุนันททา มงคลทิพย
นางสาวสุนันทา การคา
นางสุนันทา เขียนประเสริฐ
นางสุนันทา คําสรดี
นางสุนันทา จันทรสาร
นางสาวสุนันทา จิตรละมัย
นางสาวสุนันทา แซลิ่ม
นางสาวสุนันทา ทวีผล
นางสุนันทา นารี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๑๖๐
๒๐๑๖๑
๒๐๑๖๒
๒๐๑๖๓
๒๐๑๖๔
๒๐๑๖๕
๒๐๑๖๖
๒๐๑๖๗
๒๐๑๖๘
๒๐๑๖๙
๒๐๑๗๐
๒๐๑๗๑
๒๐๑๗๒
๒๐๑๗๓
๒๐๑๗๔
๒๐๑๗๕
๒๐๑๗๖
๒๐๑๗๗
๒๐๑๗๘
๒๐๑๗๙
๒๐๑๘๐
๒๐๑๘๑
๒๐๑๘๒
๒๐๑๘๓
๒๐๑๘๔

นางสาวสุนันทา บานกลวย
นางสุนันทา บุญไชย
นางสุนันทา บุญนํา
นางสาวสุนันทา บุญบํารุง
นางสุนันทา บุษบงค
นางสาวสุนันทา พวงทอง
นางสาวสุนันทา ภักดีวณิชย
นางสุนันทา โภคประเสริฐ
นางสุนันทา มูลศาสตรสาทร
นางสาวสุนันทา ศรีปญญา
นางสาวสุนันทา ศรีวิราช
นางสาวสุนันทา ศรีโสภา
นางสุนันทา ศิริรัตน
นางสาวสุนันทา สุขภูมิ
นางสุนันทา สุพรรณ
นางสาวสุนันทา หินกอง
นางสุนันทา ไหมสุวรรณ
นางสาวสุนัสดา แกวมณี
นางสาวสุนา เดชรักษา
นางสุนารัตน พิมพแกว
นางสุนารี ใบสุข
นางสุนาวรรณ บุญนามน
นางสาวสุนิดา แอสบิลลี่
นางสุนิตย เกรียงณรงค
นางสุนิตย สุขจันทร

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๑๘๕
๒๐๑๘๖
๒๐๑๘๗
๒๐๑๘๘
๒๐๑๘๙
๒๐๑๙๐
๒๐๑๙๑
๒๐๑๙๒
๒๐๑๙๓
๒๐๑๙๔
๒๐๑๙๕
๒๐๑๙๖
๒๐๑๙๗
๒๐๑๙๘
๒๐๑๙๙
๒๐๒๐๐
๒๐๒๐๑
๒๐๒๐๒
๒๐๒๐๓
๒๐๒๐๔
๒๐๒๐๕
๒๐๒๐๖
๒๐๒๐๗
๒๐๒๐๘
๒๐๒๐๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุนิตยษา เพ็ชรอยู
นางสุนิตา เชื้อสําราญ
นางสุนิศรา เพชรนุย
นางสุนิศา หาญลือ
นางสาวสุนิษา นัยนาพิศุทธิ์
นางสุนิษา พรหมนุย
นางสาวสุนิษา สาลีพวง
นางสาวสุนิสา แกวมณี
นางสาวสุนิสา คงพราหมณ
นางสาวสุนิสา ใจปราสัย
นางสาวสุนิสา เชื่อมขุนทด
นางสุนิสา ทองปากน้ํา
นางสาวสุนิสา ทะนันไชย
นางสาวสุนิสา เทพพิทักษ
นางสุนิสา เทียมเกา
นางสุนิสา เปยไพบูลย
นางสุนิสา พรมยศ
นางสาวสุนิสา พรมหาร
นางสุนิสา ภูประเสริฐ
นางสุนิสา ศิริไพบูลย
นางสาวสุนิสา แสงงาม
นางสุนี สายน้ําทิพย
นางสุนีย กิติบุญญา
นางสุนีย จันทรทอง
นางสุนีย จูสิงห

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๒๑๐
๒๐๒๑๑
๒๐๒๑๒
๒๐๒๑๓
๒๐๒๑๔
๒๐๒๑๕
๒๐๒๑๖
๒๐๒๑๗
๒๐๒๑๘
๒๐๒๑๙
๒๐๒๒๐
๒๐๒๒๑
๒๐๒๒๒
๒๐๒๒๓
๒๐๒๒๔
๒๐๒๒๕
๒๐๒๒๖
๒๐๒๒๗
๒๐๒๒๘
๒๐๒๒๙
๒๐๒๓๐
๒๐๒๓๑
๒๐๒๓๒
๒๐๒๓๓
๒๐๒๓๔

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุนีย แดงสุทัศนีย
นางสาวสุนีย เที่ยงถาวร
นางสุนีย บุญเกิดรอด
นางสุนีย ผลอินทร
นางสาวสุนีย แสงอรุณ
นางสาวสุนีย อินนา
นางสุนียพันธ ดุลยวิจารณ
นางสุนียรัตน ปานเฉวง
นางสุนีรัตน อูวิจิตร
นางสาวสุนีวรรณ มาลีหวล
นางสุเนตร สินมาก
นางสุเนตรา กันธิยะ
นางสาวสุบา อะคะยี
นางสุบิน บุญยืน
นางสาวสุบิน วงษธิ
นางสาวสุประวีณ จันทรจริง
นางสาวสุประวีณ ตั้งสมบูรณ
นางสาวสุประวีณ ตันอํานวยวงค
นางสาวสุประวีณ มณีชนะบูรณ
นางสาวสุประวีณ สาวงษ
นางสุปราณี จันทรนอย
นางสุปราณี ไชยปญญา
นางสาวสุปราณี ดิษกร
นางสุปราณี ทัณฑะรักษ
สิบเอกหญิง สุปราณี นิติพิทักษชน

๒๐๒๓๕
๒๐๒๓๖
๒๐๒๓๗
๒๐๒๓๘
๒๐๒๓๙
๒๐๒๔๐
๒๐๒๔๑
๒๐๒๔๒
๒๐๒๔๓
๒๐๒๔๔
๒๐๒๔๕
๒๐๒๔๖
๒๐๒๔๗
๒๐๒๔๘
๒๐๒๔๙
๒๐๒๕๐
๒๐๒๕๑
๒๐๒๕๒
๒๐๒๕๓
๒๐๒๕๔
๒๐๒๕๕
๒๐๒๕๖
๒๐๒๕๗
๒๐๒๕๘
๒๐๒๕๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุปราณี พลที
นางสุปราณี พอกพูน
นางสุปราณี ไรนอทท
นางสุปราณี วรนันทปญญา
นางสาวสุปราณี เสถียรมงคลกิจ
นางสุปราณี อินสมภักษร
นางสุปรีดา ยะประดิษฐ
นางสาวสุปรีดา แสงสมบูรณ
นางสุปรียา ติละกุล
นางสาวสุปรียา แปนทอง
นางสุปรียา รัศมีมาลา
นางสุปวีณ ถึงเจริญ
นางสาวสุปาณี กลีบสุวรรณ
นางสุปาณี มณีฉาย
นางสาวสุพนิต แยมกลิ่น
นางสุพร จุทิ่น
นางสุพร สมศรี
นางสุพรพร ธนสูตร
นางสุพรรณ แสนใจ
นางสุพรรณ ปญญาฟู
นางสุพรรณ มณีฤทธิ์
นางสุพรรณ สีหลา
นางสุพรรณนิกา ศรีเพ็ญประภา
นางสุพรรณวดี ลีรัตนมงคล
นางสาวสุพรรณา เทพพร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๒๖๐
๒๐๒๖๑
๒๐๒๖๒
๒๐๒๖๓
๒๐๒๖๔
๒๐๒๖๕
๒๐๒๖๖
๒๐๒๖๗
๒๐๒๖๘
๒๐๒๖๙
๒๐๒๗๐
๒๐๒๗๑
๒๐๒๗๒
๒๐๒๗๓
๒๐๒๗๔
๒๐๒๗๕
๒๐๒๗๖
๒๐๒๗๗
๒๐๒๗๘
๒๐๒๗๙
๒๐๒๘๐
๒๐๒๘๑
๒๐๒๘๒
๒๐๒๘๓
๒๐๒๘๔

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุพรรณา ธนูชาญ
นางสุพรรณี กันทะปง
นางสาวสุพรรณี กิจติสากล
นางสุพรรณี กุลสุวรรณ
นางสุพรรณี คงราช
นางสาวสุพรรณี เทียมบุญชู
นางสาวสุพรรณี ธุระนิตย
นางสาวสุพรรณี ธุระพันธุ
นางสุพรรณี นาหนองตูม
นางสุพรรณี เนียมมุณี
นางสุพรรณี ผิวศรี
นางสุพรรณี พรหมโท
นางสุพรรณี พฤษกิจ
นางสุพรรณี วงษเวช
นางสุพรรณี วันษาดา
นางสุพรรณี แสงทอง
นางสาวสุพรรนี นาคํา
นางสุพรรวดี พุทธกัง
นางสาวสุพรรษา ทองเจริญ
นางสาวสุพรรษา ทิพยเที่ยงแท
นางสาวสุพรรษา เบี้ยวบังเกิด
นางสาวสุพรรษา ประถมวงค
นางสาวสุพรรษา วุฒิยา
นางสุพรรษา เหมทานนท
นางสาวสุพรรษา ออกสุข

๒๐๒๘๕
๒๐๒๘๖
๒๐๒๘๗
๒๐๒๘๘
๒๐๒๘๙
๒๐๒๙๐
๒๐๒๙๑
๒๐๒๙๒
๒๐๒๙๓
๒๐๒๙๔
๒๐๒๙๕
๒๐๒๙๖
๒๐๒๙๗
๒๐๒๙๘
๒๐๒๙๙
๒๐๓๐๐
๒๐๓๐๑
๒๐๓๐๒
๒๐๓๐๓
๒๐๓๐๔
๒๐๓๐๕
๒๐๓๐๖
๒๐๓๐๗
๒๐๓๐๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุพรรษา อากาศ
นางสุพรรัตน ชํานาญมาก
นางสาวสุพรรัตน เอี่ยมรัมย
นางสุพัชริดา ดีดวงพันธ
นางสาวสุพัชรี เชาวนดี
นางสุพัชรี ไชยชนะ
นางสุพัชรี ภักดี
นางสุพัชรีย วงศบุญเอื้อ
นางสุพัฒตา ฟองดา
นางสาวสุพัฒธา จันทรสุกปลั่ง
นางสุพัฒน บํารุงกิจ
นางสุพัฒนรา บุญเวศน
นาวาอากาศตรีหญิง สุพัฒศิริ
บุญยะวัตร
นางสุพัตรา กัญชนะ
นางสุพัตรา ขวัญบุญจันทร
นางสุพัตรา คุณานุวัฒน
นางสุพัตรา คูโพนทอง
นางสุพัตรา โคตรสุโพธิ์
นางสาวสุพัตรา จัดสนาม
นางสุพัตรา จันตะขันธ
นางสุพัตรา ใจยาสาร
นางสาวสุพัตรา ใจวงค
นางสุพัตรา ชานัย
นางสาวสุพัตรา ติภิ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๓๐๙
๒๐๓๑๐
๒๐๓๑๑
๒๐๓๑๒
๒๐๓๑๓
๒๐๓๑๔
๒๐๓๑๕
๒๐๓๑๖
๒๐๓๑๗
๒๐๓๑๘
๒๐๓๑๙
๒๐๓๒๐
๒๐๓๒๑
๒๐๓๒๒
๒๐๓๒๓
๒๐๓๒๔
๒๐๓๒๕
๒๐๓๒๖
๒๐๓๒๗
๒๐๓๒๘
๒๐๓๒๙
๒๐๓๓๐
๒๐๓๓๑
๒๐๓๓๒
๒๐๓๓๓

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุพัตรา ทองฉาย
นางสุพัตรา ทีทองแดง
นางสุพัตรา นนทราช
นางสุพัตรา นาคอุดม
นางสุพัตรา เนตรนพรัตน
นางสาวสุพัตรา ผสมทรัพย
นางสาวสุพัตรา พัฒนจันทร
นางสุพัตรา พันธดารา
นางสาวสุพัตรา เพียงเกษ
นางสาวสุพัตรา โพชสาลี
นางสุพัตรา มนูสุข
นางสาวสุพัตรา เมืองไชย
นางสุพัตรา เยื่องกลาง
นางสาวสุพัตรา วิชยประเสริฐกุล
นางสุพัตรา ศิริวรรณ
นางสุพัตรา สะธรรมศรี
นางสุพัตรา สุขดวง
นางสาวสุพัตรา สุขแท
นางสุพัตรา หนูเอียด
นางสุพัตรา หัทยา
นางสาวสุพัตรา อันศิลา
นางสาวสุพัตรา อิสสระ
นางสุพา สุภาวิตา
นางสุพาณี ประสาทศิลป
นางสุพาพร เพ็งศรี

๒๐๓๓๔
๒๐๓๓๕
๒๐๓๓๖
๒๐๓๓๗
๒๐๓๓๘
๒๐๓๓๙
๒๐๓๔๐
๒๐๓๔๑
๒๐๓๔๒
๒๐๓๔๓
๒๐๓๔๔
๒๐๓๔๕
๒๐๓๔๖
๒๐๓๔๗
๒๐๓๔๘
๒๐๓๔๙
๒๐๓๕๐
๒๐๓๕๑
๒๐๓๕๒
๒๐๓๕๓
๒๐๓๕๔
๒๐๓๕๕
๒๐๓๕๖
๒๐๓๕๗
๒๐๓๕๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุพิชชา เจียจํารูญ
นางสาวสุพิชชา พันธเสน
นางสาวสุพิชชา ลีลาเมธวัฒน
นางสุพิชชา เอี่ยมงาม
นางสาวสุพิชฌาย ทิมทอง
นางสุพิชฌาย ภูถาดลาย
นางสาวสุพิชฌาย มวงประเสริฐ
นางสาวสุพิชฌาย มุขโต
นางสุพิชฌาย รอดสมบูรณ
นางสาวสุพิชญนันท สองเมือ
นางสาวสุพิชญา ชูสกุล
นางสุพิชญา ประมาคะมา
นางสุพิชญา ประยูรชาญ
นางสุพิชญา หีตพัฒน
นางสาวสุพิชญากรณ แกวพิจิตร
นางสาวสุพิชญาณ ชมภูมิ่ง
นางสาวสุพิชา หอธิวงค
นางสุพิชาญาดา บุญเกิด
นางสาวสุพิณ รัตนพันธ
นางสุพิน บํารุงรตน
นางสุพิน สายทอง
นางสุพิน อากาศเย็น
นางสุพินดา กองรัมย
นางสาวสุพินธ จอนไธสง
นางสุพิศ จินชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๓๕๙
๒๐๓๖๐
๒๐๓๖๑
๒๐๓๖๒
๒๐๓๖๓
๒๐๓๖๔
๒๐๓๖๕
๒๐๓๖๖
๒๐๓๖๗
๒๐๓๖๘
๒๐๓๖๙
๒๐๓๗๐
๒๐๓๗๑
๒๐๓๗๒
๒๐๓๗๓
๒๐๓๗๔
๒๐๓๗๕
๒๐๓๗๖
๒๐๓๗๗
๒๐๓๗๘
๒๐๓๗๙
๒๐๓๘๐
๒๐๓๘๑
๒๐๓๘๒
๒๐๓๘๓

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุพิศ รองเดช
นางสุพิศ รอดบน
นางสุพิศ แสดงมณี
นางสาวสุพิสตรา แกวอินทร
นางสุพีพร ธนะสูตร
นางสาวสุพีพร พนัสเจริญศรี
นางสุเพชร พฤติวรพงศกุล
นางสาวสุเพ็ญ วัชรามหาพงศ
นางสุภชานันฑ สุทธิชัชวาลย
นางสุภณิดา เกษแกว
นางสุภทร ประมูล
นางสุภมาศ จันทาพูน
นางสุภรณ บุญถาวร
นางสุภรณ พิบูลยผล
นางสุภรดา กรังพานิช
นางสุภรักษ นิลฉวี
นางสุภรัตน ศรีบุณยมาลา
นางสาวสุภลักษณ แกวทุย
นางสาวสุภลักษณ ทองทับทอง
นางสุภลักษณ ธนะเพทย
นางสุภลักษณ ภูมิศรีจันทร
นางสุภวรรณ หลมเหลา
นางสาวสุภักดิ์ บุญศรี
นางสุภัค ทองยอย
นางสาวสุภัค เนียมสูงเนิน

๒๐๓๘๔
๒๐๓๘๕
๒๐๓๘๖
๒๐๓๘๗
๒๐๓๘๘
๒๐๓๘๙
๒๐๓๙๐
๒๐๓๙๑
๒๐๓๙๒
๒๐๓๙๓
๒๐๓๙๔
๒๐๓๙๕
๒๐๓๙๖
๒๐๓๙๗
๒๐๓๙๘
๒๐๓๙๙
๒๐๔๐๐
๒๐๔๐๑
๒๐๔๐๒
๒๐๔๐๓
๒๐๔๐๔
๒๐๔๐๕
๒๐๔๐๖
๒๐๔๐๗
๒๐๔๐๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุภัค ศรีบุญเรือง
นางสุภัค สิทธิโชติ
นางสาวสุภัค อินทนุ
นางสุภัคญาดา ขอเงิน
นางสาวสุภัควัน อุปวรรณ
นางสุภัชชนี คิดถูก
นางสาวสุภัชชา บงชมโพธิ์
นางสุภัชชา พุทธเกษม
นางสุภัชชา สุรยานันท
นางสุภัชยา วัชวงษ
นางสาวสุภัตรา ตรีวงษราช
นางสุภัทตรา พาแกว
นางสุภัทร ไชยสิท
นางสุภัทรชา กาญจนวิจิตร
นางสุภัทรมาศ จริยเวชชวัฒนา
นางสุภัทรา กฤษวงศ
นางสาวสุภัทรา เกษี
นางสุภัทรา ชาญชัยศิลป
นางสาวสุภัทรา ชาติธรรมกุล
นางสาวสุภัทรา นุชสาย
นางสาวสุภัทรา มวงพันธุ
นางสาวสุภัทรา มาตรจรัสเพชร
นางสุภัทรา สุขเกษม
นางสาวสุภัทรา อารินทร
นางสุภัสณา วิชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๔๐๙
๒๐๔๑๐
๒๐๔๑๑
๒๐๔๑๒
๒๐๔๑๓
๒๐๔๑๔
๒๐๔๑๕
๒๐๔๑๖
๒๐๔๑๗
๒๐๔๑๘
๒๐๔๑๙
๒๐๔๒๐
๒๐๔๒๑
๒๐๔๒๒
๒๐๔๒๓
๒๐๔๒๔
๒๐๔๒๕
๒๐๔๒๖
๒๐๔๒๗
๒๐๔๒๘
๒๐๔๒๙
๒๐๔๓๐
๒๐๔๓๑
๒๐๔๓๒
๒๐๔๓๓

นางสาวสุภัสรา ดีสะอาด
นางสุภัสสร คูศรี
นางสาวสุภัสสร รังสินธุ
นางสุภัสสร รุนรักษา
นางสุภา แกวชัยภูมิ
นางสุภากร อุตตมะเวทิน
นางสุภาคี เรืองศรี
นางสาวสุภางค ภูนะ
นางสาวสุภาณี กันทะติ๊บ
นางสุภาณี คงศรี
นางสุภาณี ซอนขํา
นางสาวสุภาณี ปมปะ
นางสุภาณี รัตนเสวก
นางสุภาณี สุมา
นางสาวสุภาณี อําภาสุวรรณ
นางสาวสุภาณี เอี่ยมสกุล
นางสาวสุภานัน กุลประกอบ
นางสุภานัน ทองปาน
นางสุภานัน เทพาวราพฤกษ
นางสาวสุภานัน สวัสดี
นางสุภานัน สวางพรอม
นางสุภานันท ดังศรีเทศ
นางสาวสุภานันท นุชวงษ
นางสุภานี อรุณสุวรรณกร
นางสุภาพ แกวสงา

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๔๓๔
๒๐๔๓๕
๒๐๔๓๖
๒๐๔๓๗
๒๐๔๓๘
๒๐๔๓๙
๒๐๔๔๐
๒๐๔๔๑
๒๐๔๔๒
๒๐๔๔๓
๒๐๔๔๔
๒๐๔๔๕
๒๐๔๔๖
๒๐๔๔๗
๒๐๔๔๘
๒๐๔๔๙
๒๐๔๕๐
๒๐๔๕๑
๒๐๔๕๒
๒๐๔๕๓
๒๐๔๕๔
๒๐๔๕๕
๒๐๔๕๖
๒๐๔๕๗
๒๐๔๕๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุภาพ จันทรแกว
นางสุภาพ ชาญธัญกรรม
นางสุภาพ ดวงปฏิ
นางสาวสุภาพ ปนแกว
นางสาวสุภาพ พิลาจันทร
นางสุภาพ โพธิ์งาม
นางสุภาพ รุงธรรม
นางสาวสุภาพ สวัสดิ์พาณิชย
นางสาวสุภาพ สิงหคลา
นางสุภาพ สุวรรณโณ
นางสุภาพ หอมดี
นางสุภาพร กันภัย
นางสุภาพร แกวกระจาง
นางสุภาพร คุโน
นางสุภาพร เครืองาม
นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน
นางสุภาพร จิ้วไมแดง
นางสาวสุภาพร ชัยเกษมสกุล
นางสุภาพร ชัยจิตย
นางสุภาพร ชายอีด
นางสาวสุภาพร ชินวงษ
นางสุภาพร ชูเมือง
นางสุภาพร แซอั่ง
นางสุภาพร ทมเจริญ
นางสุภาพร เทพวิชิต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๔๕๙
๒๐๔๖๐
๒๐๔๖๑
๒๐๔๖๒
๒๐๔๖๓
๒๐๔๖๔
๒๐๔๖๕
๒๐๔๖๖
๒๐๔๖๗
๒๐๔๖๘
๒๐๔๖๙
๒๐๔๗๐
๒๐๔๗๑
๒๐๔๗๒
๒๐๔๗๓
๒๐๔๗๔
๒๐๔๗๕
๒๐๔๗๖
๒๐๔๗๗
๒๐๔๗๘
๒๐๔๗๙
๒๐๔๘๐
๒๐๔๘๑
๒๐๔๘๒
๒๐๔๘๓

นางสุภาพร นามไร
นางสุภาพร นิติศิริ
นางสุภาพร บุญเจ็น
นางสุภาพร ปกาสิทธิ์
นางสุภาพร ประสานสุข
นางสาวสุภาพร ปรีดา
นางสาวสุภาพร ปงเอี้ยน
นางสุภาพร เปยมเจริญ
นางสาวสุภาพร พองชัยภูมิ
นางสาวสุภาพร พิมพชารี
นางสาวสุภาพร พิศุทธิวงษชัย
นางสุภาพร เพชรชารี
นางสาวสุภาพร ฟกเนียม
นางสาวสุภาพร มานทอง
นางสุภาพร เมืองจันทบุรี
นางสุภาพร วังสุดี
นางสาวสุภาพร ศรีนนทวรนัน
นางสุภาพร ศรีบรรดิษฐ
นางสุภาพร ศรีหงษ
นางสาวสุภาพร ศิระบูชา
นางสาวสุภาพร สงดํา
นางสุภาพร สามพวงทอง
นางสาวสุภาพร สารการ
นางสุภาพร สุขเกษม
นางสาวสุภาพร สุขศรี

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๔๘๔
๒๐๔๘๕
๒๐๔๘๖
๒๐๔๘๗
๒๐๔๘๘
๒๐๔๘๙
๒๐๔๙๐
๒๐๔๙๑
๒๐๔๙๒
๒๐๔๙๓
๒๐๔๙๔
๒๐๔๙๕
๒๐๔๙๖
๒๐๔๙๗
๒๐๔๙๘
๒๐๔๙๙
๒๐๕๐๐
๒๐๕๐๑
๒๐๕๐๒
๒๐๕๐๓
๒๐๕๐๔
๒๐๕๐๕
๒๐๕๐๖
๒๐๕๐๗
๒๐๕๐๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุภาพร สุวรรณ
นางสาวสุภาพร ใสชาติ
นางสาวสุภาพร อภิรักษสืบสกุล
นางสุภาพร อรรคบุตร
นางสุภาพร อองสันเทียะ
นางสุภาพร อารีราษฎร
นางสาวสุภาพร อินทนา
นางสุภาพรรณ นอยเมล
นางสาวสุภาพันธ พศพร
นางสุภาพันธ หมอกสังข
นางสาวสุภาภรณ กลอมกลม
นางสาวสุภาภรณ โกมลพันธ
นางสุภาภรณ คําแหง
นางสุภาภรณ จะนันท
นางสุภาภรณ ชัยอินทร
นางสุภาภรณ เถกิงวิทยสถาพร
นางสาวสุภาภรณ ไทยเสน
นางสาวสุภาภรณ นาเมือง
นางสุภาภรณ เนติรัตน
นางสุภาภรณ บํารุงผล
นางสุภาภรณ บุญทากลาง
นางสุภาภรณ ปนทรัตน
นางสุภาภรณ ฝายเพ็ชร
นางสุภาภรณ พรามพิลา
นางสุภาภรณ พาราศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๕๐๙
๒๐๕๑๐
๒๐๕๑๑
๒๐๕๑๒
๒๐๕๑๓
๒๐๕๑๔
๒๐๕๑๕
๒๐๕๑๖
๒๐๕๑๗
๒๐๕๑๘
๒๐๕๑๙
๒๐๕๒๐
๒๐๕๒๑
๒๐๕๒๒
๒๐๕๒๓
๒๐๕๒๔
๒๐๕๒๕
๒๐๕๒๖
๒๐๕๒๗
๒๐๕๒๘
๒๐๕๒๙
๒๐๕๓๐
๒๐๕๓๑
๒๐๕๓๒

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุภาภรณ พิมพสุวรรณ
นางสาวสุภาภรณ เพ็งสุภาพ
นางสุภาภรณ เรืองทอง
นางสุภาภรณ ศรีสุธัญญวงศ
นางสาวสุภาภรณ ศรีอาวุธ
นางสุภาภรณ ศรีอุดร
นางสุภาภรณ ศูนยจันทร
นางสุภาภรณ สุนทรวงศสกุล
นางสุภาภรณ หมั่นถนอม
นางสุภาภรณ เฮาตระกูล
นางสาวสุภาภัค ชาญณรงค
นางสาวสุภาภัทร ทรรทุรานนท
นางสุภารวี เกตุแสง
นางสาวสุภารักษ พลเยี่ยม
นางสุภารัตน แกวรอง
นางสาวสุภารัตน จันทรชีระ
นางสุภารัตน จิตตเขตต
สิบเอกหญิง สุภารัตน
จินตกสิกรรม
นางสาวสุภารัตน ถิรสัตยวงศ
นางสุภารัตน ไถลเพ็ชร
นางสุภารัตน ทองคํา
นางสุภารัตน พลยางนอก
นางสาวสุภารัตน พุทธรักษา
นางสุภารัตน ภักดี

๒๐๕๓๓
๒๐๕๓๔
๒๐๕๓๕
๒๐๕๓๖
๒๐๕๓๗
๒๐๕๓๘
๒๐๕๓๙
๒๐๕๔๐
๒๐๕๔๑
๒๐๕๔๒
๒๐๕๔๓
๒๐๕๔๔
๒๐๕๔๕
๒๐๕๔๖
๒๐๕๔๗
๒๐๕๔๘
๒๐๕๔๙
๒๐๕๕๐
๒๐๕๕๑
๒๐๕๕๒
๒๐๕๕๓
๒๐๕๕๔
๒๐๕๕๕
๒๐๕๕๖
๒๐๕๕๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุภารัตน ภาพสิงห
นางสาวสุภารัตน ศรีไสย
นางสาวสุภารัตน ศักดิ์แสงโสภา
นางสุภารัตน สรอยสมพงษ
นางสุภารัตน สินพรหม
นางสุภาลักษณ พรหมลา
นางสาวสุภาวดี เกาลิ้ม
นางสาวสุภาวดี คนคง
นางสุภาวดี คลายอน
นางสาวสุภาวดี จันตา
นางสุภาวดี จันทะดี
นางสุภาวดี จูมตะคุ
นางสาวสุภาวดี เจียมดี
นางสาวสุภาวดี ฉัตรจรัสกูล
นางสุภาวดี ชูมี
นางสุภาวดี ทนกลา
นางสาวสุภาวดี ทองนุน
นางสุภาวดี นามกูล
นางสุภาวดี เนียมนัด
นางสุภาวดี บุญถึง
นางสุภาวดี บุญสง
นางสุภาวดี ประสพศักดิ์
นางสุภาวดี ปานคง
นางสุภาวดี ปานมั่น
นางสาวสุภาวดี เปรมจารุนันทน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๕๕๘
๒๐๕๕๙
๒๐๕๖๐
๒๐๕๖๑
๒๐๕๖๒
๒๐๕๖๓
๒๐๕๖๔
๒๐๕๖๕
๒๐๕๖๖
๒๐๕๖๗
๒๐๕๖๘
๒๐๕๖๙
๒๐๕๗๐
๒๐๕๗๑
๒๐๕๗๒
๒๐๕๗๓
๒๐๕๗๔
๒๐๕๗๕
๒๐๕๗๖
๒๐๕๗๗
๒๐๕๗๘
๒๐๕๗๙
๒๐๕๘๐
๒๐๕๘๑
๒๐๕๘๒

นางสาวสุภาวดี พิลาคํา
นางสุภาวดี โพธิ์สลัด
นางสุภาวดี ฟากวิลัย
นางสุภาวดี มงคลการ
นางสุภาวดี มงคลบุตร
นางสุภาวดี มังสา
นางสุภาวดี ยนตชัย
นางสุภาวดี รวยทรัพย
นางสาวสุภาวดี รักษขจีกุล
นางสุภาวดี รักษามั่น
นางสุภาวดี รัตฉวี
นางสุภาวดี ไรสอ
นางสาวสุภาวดี ลาภดิเรก
นางสุภาวดี วงษจันทอง
นางสาวสุภาวดี ศรีวิไชย
นางสุภาวดี ศักดิ์บูรณาเพชร
นางสาวสุภาวดี สันธิ
นางสุภาวดี สิงหสูถ้ํา
นางสาวสุภาวดี สุขประสงค
นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข
นางสุภาวดี แสนวิเศษ
นางสุภาวดี หลาบอินทร
นางสุภาวดี อมรรัตน
นางสุภาวิตา ยาแพง
นางสาวสุภาวิสาร มูลปลา

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๕๘๓
๒๐๕๘๔
๒๐๕๘๕
๒๐๕๘๖
๒๐๕๘๗
๒๐๕๘๘
๒๐๕๘๙
๒๐๕๙๐
๒๐๕๙๑
๒๐๕๙๒
๒๐๕๙๓
๒๐๕๙๔
๒๐๕๙๕
๒๐๕๙๖
๒๐๕๙๗
๒๐๕๙๘
๒๐๕๙๙
๒๐๖๐๐
๒๐๖๐๑
๒๐๖๐๒
๒๐๖๐๓
๒๐๖๐๔
๒๐๖๐๕
๒๐๖๐๖
๒๐๖๐๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุภาสินี กาวิละ
นางสาวสุภาสินี ธนโภคินกุล
นางสาวสุภาสินี มีอาหาร
นางสุภาสินีย พิพรรธนวรกุล
นางสุภิญญา ขําคชกรรณ
นางสุภิญญา เงินพรหม
นางสุภิญญา ปรีชพันธ
นางสุภิญญา เรืองนิ่ม
นางสุภิดา ลิ้นทอง
นางสาวสุภิสรา บุญนพ
นางสุมณฑา ลมูลเกตุ
นางสุมณฑา สังขพิทักษ
นางสุมณฑา สาระมาน
นางสุมณฑา สืบโสตร
นางสาวสุมณา สุวรรณไพลัด
นางสุมนา แกวทาสี
นางสุมล สมบูรณปรีชากุล
นางสุมล สัสดีอําไพ
นางสาวสุมล สาแหละ
นางสุมลฑา เพชรใส
นางสุมลทา สุวรรณวงศ
นางสุมลรัตน วงษลืออํานาจ
นางสาวสุมา พันธแหยม
นางสุมาณีย ชัยภูธร
นางสาวสุมานะ สวัสดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๖๐๘
๒๐๖๐๙
๒๐๖๑๐
๒๐๖๑๑
๒๐๖๑๒
๒๐๖๑๓
๒๐๖๑๔
๒๐๖๑๕
๒๐๖๑๖
๒๐๖๑๗
๒๐๖๑๘
๒๐๖๑๙
๒๐๖๒๐
๒๐๖๒๑
๒๐๖๒๒
๒๐๖๒๓
๒๐๖๒๔
๒๐๖๒๕
๒๐๖๒๖
๒๐๖๒๗
๒๐๖๒๘
๒๐๖๒๙
๒๐๖๓๐
๒๐๖๓๑
๒๐๖๓๒

นางสุมาพร เจริญคุณ
นางสาวสุมามัย สืบเสนาะ
นางสาวสุมามาลย ผองกาย
นางสาวสุมาลัย ขวัญยืน
นางสุมาลัย แถบทอง
นางสาวสุมาลัย มีสุข
นางสาวสุมาลัย หงษา
นางสุมาลี กันดี
นางสาวสุมาลี คงแกว
นางสุมาลี คงศรียะพันธ
นางสุมาลี คุมพล
นางสุมาลี คูศรี
นางสาวสุมาลี จันเกิด
นางสุมาลี จํานงค
นางสาวสุมาลี ชอบงาม
นางสุมาลี ชัยสุวรรณ
นางสาวสุมาลี ไชยชนะ
นางสุมาลี ไชยรินทร
นางสาวสุมาลี ทองอินทร
นางสาวสุมาลี ปรีติปริทรรศน
นางสุมาลี ปจฉิม
นางสุมาลี ปทมารัง
นางสุมาลี เผือกชอุม
นางสาวสุมาลี พุมเจริญ
นางสุมาลี เพ็งรักษา

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๖๓๓
๒๐๖๓๔
๒๐๖๓๕
๒๐๖๓๖
๒๐๖๓๗
๒๐๖๓๘
๒๐๖๓๙
๒๐๖๔๐
๒๐๖๔๑
๒๐๖๔๒
๒๐๖๔๓
๒๐๖๔๔
๒๐๖๔๕
๒๐๖๔๖
๒๐๖๔๗
๒๐๖๔๘
๒๐๖๔๙
๒๐๖๕๐
๒๐๖๕๑
๒๐๖๕๒
๒๐๖๕๓
๒๐๖๕๔
๒๐๖๕๕
๒๐๖๕๖
๒๐๖๕๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุมาลี ภูศรีออน
นางสาวสุมาลี เรืองไชย
นางสุมาลี วิชาเงิน
นางสุมาลี ศรีจันทร
นางสาวสุมาลี ศรีเมือง
นางสาวสุมาลี ศาสตรวาหา
นางสุมาลี สกุลรัตน
นางสุมาลี สงอาจิน
นางสุมาลี สนิทภักดี
นางสาวสุมาลี สิทธิโชติโภคิน
นางสุมาลี สิทธิสมบูรณ
นางสุมาลี เสียมไหม
นางสาวสุมาลี เสือคง
นางสุมาลี หนวิชิต
นางสุมาลี อัศววิจิตรกุล
นางสุมาลี อุดารักษ
นางสาวสุมิตรา แกวประทุม
นางสาวสุมิตรา คําจริง
นางสาวสุมิตรา คีรีธีรกุล
นางสาวสุมิตรา คุณารูป
นางสุมิตรา จันทรอักษร
นางสาวสุมิตรา นิลทับทิม
นางสาวสุมิตรา บางขะกูล
นางสุมิตรา สุขเกษม
นางสาวสุมีนา หลีหนุด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๖๕๘
๒๐๖๕๙
๒๐๖๖๐
๒๐๖๖๑
๒๐๖๖๒
๒๐๖๖๓
๒๐๖๖๔
๒๐๖๖๕
๒๐๖๖๖
๒๐๖๖๗
๒๐๖๖๘
๒๐๖๖๙
๒๐๖๗๐
๒๐๖๗๑
๒๐๖๗๒
๒๐๖๗๓
๒๐๖๗๔
๒๐๖๗๕
๒๐๖๗๖
๒๐๖๗๗
๒๐๖๗๘
๒๐๖๗๙
๒๐๖๘๐
๒๐๖๘๑
๒๐๖๘๒

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุเมตตรา ใหญนามจันทร
นางสาวสุเมตตา ไกรเทพ
นางสุรตา กอดิษฐ
นางสุรภา พัฒนศักดิ์
นางสุรภา ศรีมุข
นางสาวสุรภา หลอทอง
นางสาวสุรภา ออนสุวรรณ
นางสุรภี ศรีผดุง
นางสุรวิภา ธุรารัตน
นางสุรสิทธิ์ ปอมภา
นางสุรัชชา ลื้อยอด
นางสาวสุรัชญา อวมแยม
นางสาวสุรัชฎา ทองพริก
นางสาวสุรัชดา ยศปญญา
นางสาวสุรัญญา จันทรเสนา
นางสุรัฐฏิญา บุดดารักษ
นางสุรัตน แกวบุตร
นางสาวสุรัตน เพ็ญเสวี
นางสุรัตน อุดแกว
นางสาวสุรัตนา บุญหนุน
นางสุรัติยาพร ทวีการไถ
นางสุรัติวดี เหมรักษ
นางสาวสุรัมภา แกวเบา
นางสุรัสดา พรหมวิจิตร
นางสาวสุรัสวดี กัมมารเจษฎากุล

๒๐๖๘๓
๒๐๖๘๔
๒๐๖๘๕
๒๐๖๘๖
๒๐๖๘๗
๒๐๖๘๘
๒๐๖๘๙
๒๐๖๙๐
๒๐๖๙๑
๒๐๖๙๒
๒๐๖๙๓
๒๐๖๙๔
๒๐๖๙๕
๒๐๖๙๖
๒๐๖๙๗
๒๐๖๙๘
๒๐๖๙๙
๒๐๗๐๐
๒๐๗๐๑
๒๐๗๐๒
๒๐๗๐๓
๒๐๗๐๔
๒๐๗๐๕
๒๐๗๐๖
๒๐๗๐๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุรัสวดี ชูชัย
นางสุรัสวดี ญาณศิริ
นางสุรัสวดี มวงนอย
นางสุรัสวดี มากู
นางสุรางค คลายสมบูรณ
นางสุรางค หมันหมาด
นางสุรางคณา สวัสดี
นางสุรางคนา ใหมเอี่ยม
นางสุรางครัตน อังเพชร
นางสุรางลักษณ พรมใจสา
นางสุรารักษ บุญชู
นางสาวสุริญา โสะเหลาะ
นางสุริตรา พันธโพธิ์คา
นางสาวสุรินดา วุฒิโภค
นางสาวสุรินทร ทิมบึงพราว
นางสาวสุรินทร บุตรคํา
นางสุรินทร ปานกล่ํา
นางสุรินทรทิพย เรือนสุข
นางสาวสุรินยา สังขสอน
นางสาวสุริพร บุญเมือง
นางสาวสุริยงค เพิ่มนาม
นางสุริยศรี สุขโขใจ
นางสุริยา ชูกระชั้น
นางสุริยา ตายจันทร
นางสุริยาพร ปวุตินันท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๗๐๘
๒๐๗๐๙
๒๐๗๑๐
๒๐๗๑๑
๒๐๗๑๒
๒๐๗๑๓
๒๐๗๑๔
๒๐๗๑๕
๒๐๗๑๖
๒๐๗๑๗
๒๐๗๑๘
๒๐๗๑๙
๒๐๗๒๐
๒๐๗๒๑
๒๐๗๒๒
๒๐๗๒๓
๒๐๗๒๔
๒๐๗๒๕
๒๐๗๒๖
๒๐๗๒๗
๒๐๗๒๘
๒๐๗๒๙
๒๐๗๓๐
๒๐๗๓๑
๒๐๗๓๒

นางสาวสุริสา สิริจารุภัทร
นางสุรีชา นามมุงคุณ
นางสุรีนุช เกตุแกว
นางสุรีพร เกษมสุข
นางสุรีพร เขียวอรุณ
นางสุรีพร คูกระสังข
นางสาวสุรีพร จะมีสุข
นางสุรีพร ดอกแกว
นางสุรีพร วงษคําจันทร
นางสาวสุรีพร สุนทรชื่น
นางสุรีพร เหล็งสุดใจ
นางสุรีพรรณ ฉันวิจิตร
นางสาวสุรีภร ดาคํา
นางสาวสุรีภรณ พวงแกว
นางสุรีมาศ เทียมโสภา
นางสุรีย คณิตจินดา
นางสาวสุรีย จรดล
นางสุรีย จากผา
นางสุรีย ประมวลทรัพย
นางสุรีย พงษวิไล
นางสาวสุรีย มีสุข
นางสุรีย รตโนภาส
นางสุรีย สุวรรณ
นางสุรีย ออนทอง
นางสุรียพร เขียวขํา

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๗๓๓
๒๐๗๓๔
๒๐๗๓๕
๒๐๗๓๖
๒๐๗๓๗
๒๐๗๓๘
๒๐๗๓๙
๒๐๗๔๐
๒๐๗๔๑
๒๐๗๔๒
๒๐๗๔๓
๒๐๗๔๔
๒๐๗๔๕
๒๐๗๔๖
๒๐๗๔๗
๒๐๗๔๘
๒๐๗๔๙
๒๐๗๕๐
๒๐๗๕๑
๒๐๗๕๒
๒๐๗๕๓
๒๐๗๕๔
๒๐๗๕๕
๒๐๗๕๖
๒๐๗๕๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุรียพร คงประเสริฐ
นางสุรียพร คุรุสิทธิ์
นางสาวสุรียพร ถาวรล้ําเลิศ
นางสุรียพร นาคกุญชร
นางสุรียพร บุญสราง
นางสาวสุรียพร ปานยิ้ม
นางสุรียพร ศรีโยวงค
นางสุรียพร สุขจันทร
นางสุรียพร อิกเวโอโคโล
นางสาวสุรียภรณ นุชสาย
นางสุรียมาส โวสุนทรยุทธ
นางสาวสุรียรัตน คําบัวทอง
นางสาวสุรียรัตน ตั้งตระกูล
นางสุรียรัตน นิ่มพิศาล
นางสุรียรัตน เลิศชัยอุดมสุข
นางสุรียา ชิงชนะ
นางสุรีรักษ ลีชัย
นางสุรีรัตน กลิ่นมาลัย
นางสาวสุรีรัตน ฉลอม
นางสาวสุรีรัตน ชายวงศ
นางสุรีรัตน ปนทองพันธุ
นางสาวสุรีรัตน ภักมี
นางสุรีรัตน รุงเปา
นางสุรีรัตน ศรีบุตร
นางสุรีรัตน สมเทพ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๗๕๘
๒๐๗๕๙
๒๐๗๖๐
๒๐๗๖๑
๒๐๗๖๒
๒๐๗๖๓
๒๐๗๖๔
๒๐๗๖๕
๒๐๗๖๖
๒๐๗๖๗
๒๐๗๖๘
๒๐๗๖๙
๒๐๗๗๐
๒๐๗๗๑
๒๐๗๗๒
๒๐๗๗๓
๒๐๗๗๔
๒๐๗๗๕
๒๐๗๗๖
๒๐๗๗๗
๒๐๗๗๘
๒๐๗๗๙
๒๐๗๘๐
๒๐๗๘๑
๒๐๗๘๒

นางสาวสุรีรัตน สังกะสี
นางสุรีรัตน สังขทอง
นางสุรีรัตน สุวลักษณ
นางสาวสุรีรัตน หงสทอง
นางสุรีรัตน อุทธา
นางสาวสุรีรัตน อูเงิน
นางสุรีวัน สุขพัตร
นางสุลัตดา สินธุวงศานนท
นางสุลาวรรณ บุญลอม
นางสุลาวัลย นุนสังข
นางสาวสุลีพร เตี้ยเย
นางสาวสุไลมะ ไชยธารี
นางสุวจี ทับทอง
นางสุวจี บุตรศรี
นางสุวณี หะยีสาแม
นางสาวสุวณีย เจริญฤทธิ์
นางสุวดี ยูโซะ
นางสุวดี ศรีเทียม
นางสุวนันท คันทะสิทธิ์
นางสุวนิดา สุริยวิทยะ
นางสุวพร พุมพฤกษ
นางสาวสุวพิชชา แจงแลว
นางสาวสุวพิชญ นาศรี
นางสาวสุวพิชา แจงแลว
นางสาวสุวภัทร ทองรัตนะ

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๗๘๓
๒๐๗๘๔
๒๐๗๘๕
๒๐๗๘๖
๒๐๗๘๗
๒๐๗๘๘
๒๐๗๘๙
๒๐๗๙๐
๒๐๗๙๑
๒๐๗๙๒
๒๐๗๙๓
๒๐๗๙๔
๒๐๗๙๕
๒๐๗๙๖
๒๐๗๙๗
๒๐๗๙๘
๒๐๗๙๙
๒๐๘๐๐
๒๐๘๐๑
๒๐๘๐๒
๒๐๘๐๓
๒๐๘๐๔
๒๐๘๐๕
๒๐๘๐๖
๒๐๘๐๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุวภัทร นันทชัยบัญชา
นางสุวภัทร นิลซัน
นางสุวภัทร บรรพกลม
นางสุวภัทร มัยราช
นางสาวสุวภัทร สพานทอง
นางสุวภัทร สุขปาน
นางสุวภา สังขนุกิจ
นางสาวสุวภา สิริวรากรวงศ
นางสาวสุวรณี เสนีย
นางสาวสุวรรณ ทรัพยศิริกาญจนา
นางสุวรรณ ภูมิเพ็ง
นางสาวสุวรรณญา คําผง
นางสุวรรณดี ศรีสมบัติ
นางสาวสุวรรณดี ศาสนา
นางสุวรรณนา พรประเสริฐผล
นางสุวรรณศรี เหลาแหลม
นางสาวสุวรรณา ฉลาดถอย
นางสาวสุวรรณา ไชยรัตนวรกุล
นางสุวรรณา ณ นคร
นางสุวรรณา พรรณศุภมิตร
นางสุวรรณา พุทธจักรศรี
นางสาวสุวรรณา มาดนนท
นางสาวสุวรรณา มาดี
นางสุวรรณา ยอดเมือง
นางสาวสุวรรณา เลิศสิริธรรม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๘๐๘
๒๐๘๐๙
๒๐๘๑๐
๒๐๘๑๑
๒๐๘๑๒
๒๐๘๑๓
๒๐๘๑๔
๒๐๘๑๕
๒๐๘๑๖
๒๐๘๑๗
๒๐๘๑๘
๒๐๘๑๙
๒๐๘๒๐
๒๐๘๒๑
๒๐๘๒๒
๒๐๘๒๓
๒๐๘๒๔
๒๐๘๒๕
๒๐๘๒๖
๒๐๘๒๗
๒๐๘๒๘
๒๐๘๒๙
๒๐๘๓๐
๒๐๘๓๑
๒๐๘๓๒

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุวรรณา ศรีพัฒน
นางสาวสุวรรณา สายวารี
นางสุวรรณา หนูเพ็ง
นางสาวสุวรรณา หิรัญเนตร
นางสาวสุวรรณา เอี่ยมสงคราม
นางสุวรรณี ดอนจันทรเจริญ
นางสุวรรณี ดีมั่น
นางสุวรรณี เทียมทัด
นางสาวสุวรรณี ธรรมอุปถัมภ
นางสุวรรณี บุญไกรภาคย
นางสาวสุวรรณี บุญเทียบ
นางสุวรรณี ผิวขม
นางสุวรรณี พรมเสน
นางสุวรรณี สืบสาววงษ
นางสุวรรณี แสงนาคประเสริฐ
นางสาวสุวรรณี เหลืองอราม
นางสุวรรณี อนันธศิริ
นางสุวรรณี อินทระ
นางสาวสุวรรณี อุนใจ
นางสุวรรณีพร จันทรา
นางสุวรัตน ดอกหอม
นางสาวสุวรา พิณศิริ
นางสุวรีย บุญเกิด
นางสาวสุวรีย สังสุทธิพงศ
นางสุวลี แกวจันทรศรี

๒๐๘๓๓
๒๐๘๓๔
๒๐๘๓๕
๒๐๘๓๖
๒๐๘๓๗
๒๐๘๓๘
๒๐๘๓๙
๒๐๘๔๐
๒๐๘๔๑
๒๐๘๔๒
๒๐๘๔๓
๒๐๘๔๔
๒๐๘๔๕
๒๐๘๔๖
๒๐๘๔๗
๒๐๘๔๘
๒๐๘๔๙
๒๐๘๕๐
๒๐๘๕๑
๒๐๘๕๒
๒๐๘๕๓
๒๐๘๕๔
๒๐๘๕๕
๒๐๘๕๖
๒๐๘๕๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุวลี นิลาพันธ
นางสุวลี บุหิรัญ
นางสาวสุวัฒนา นาคนอย
นางสุวัฒนา พิกุล
นางสาวสุวัฒนารี ศุภวิริยากร
นางสาวสุวาพิชญ บุญยวง
นางสาวสุวารี จันทเวสน
นางสุวารีย เกิดพินธุ
นางสุวิจิน เนตรโพธิ์แกว
นางสาวสุวิชานันท สุขสบาย
นางสุวิดา ภูมิภาค
นางสาวสุวินรัตน หาสุข
นางสาวสุวิพิชญาน เฉลิมศักดิ์
นางสุวิภา ทรายทอง
นางสุวิมล กาศสมบูรณ
นางสุวิมล แกวกลา
นางสุวิมล คิดดี
นางสาวสุวิมล จําป
นางสาวสุวิมล ชื่นใจ
นางสุวิมล ทองสุก
นางสาวสุวิมล บุญไทย
นางสุวิมล พงษพันธ
นางสุวิมล รอดพิทักษ
นางสุวิมล รัตนวิจิตร
นางสุวิมล รุงหิรัญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๘๕๘
๒๐๘๕๙
๒๐๘๖๐
๒๐๘๖๑
๒๐๘๖๒
๒๐๘๖๓
๒๐๘๖๔
๒๐๘๖๕
๒๐๘๖๖
๒๐๘๖๗
๒๐๘๖๘
๒๐๘๖๙
๒๐๘๗๐
๒๐๘๗๑
๒๐๘๗๒
๒๐๘๗๓
๒๐๘๗๔
๒๐๘๗๕
๒๐๘๗๖
๒๐๘๗๗
๒๐๘๗๘
๒๐๘๗๙
๒๐๘๘๐
๒๐๘๘๑
๒๐๘๘๒

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุวิมล หนูงาม
นางสุวิมล หินใหญ
นางสาวสุวิมล เหลืองทองคํา
นางสุวิไล วงศพรัด
นางสุวีนา วงษเชียงเพ็ง
นางสุอาภา เพชรกาฬ
นางสาวสุอารี เหิมขุนทด
นางสาวสูใบดะ ทิ้งผอม
นางสาวสูไรญา หมากปาน
นางสาวสูไวบะ บือราเฮง
นางสาวเสฏฐีรัตน เวทัสปภัสสร
นางเสถียร พลโยธา
นางเสนห วองเกษกิจ
นางเสมอใจ มีดี
นางสาวเสมอใจ ฮวดมา
นางเสริม รักซื่อ
นางเสริมศรี แสนอินทะ
นางสาวเสลย ศรีอําคา
นางสาวเสวลักษณ กลั่นธูป
นางสาวเสวิกา บัวปลอด
นางเสวียน เพชรล้ํา
นางสาวเสาวคนธ กล่ําชาง
นางสาวเสาวคนธ แกววิกยกรณ
นางเสาวคนธ ยอดทอง
นางเสาวคนธ วงศกัทลีคาม

๒๐๘๘๓
๒๐๘๘๔
๒๐๘๘๕
๒๐๘๘๖
๒๐๘๘๗
๒๐๘๘๘
๒๐๘๘๙
๒๐๘๙๐
๒๐๘๙๑
๒๐๘๙๒
๒๐๘๙๓
๒๐๘๙๔
๒๐๘๙๕
๒๐๘๙๖
๒๐๘๙๗
๒๐๘๙๘
๒๐๘๙๙
๒๐๙๐๐
๒๐๙๐๑
๒๐๙๐๒
๒๐๙๐๓
๒๐๙๐๔
๒๐๙๐๕
๒๐๙๐๖
๒๐๙๐๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเสาวณี ลอยใหม
นางสาวเสาวณี อัยแกว
นางเสาวณีย คงมะกล่ํา
นางสาวเสาวณีย ชอชูศรี
นางสาวเสาวณีย ตั้งกุลพานิชย
นางสาวเสาวณีย บุญไชยุริยา
นางสาวเสาวณีย บุญลวน
นางเสาวณีย ปรางสวรรค
นางสาวเสาวณีย โพธิ์เต็ง
นางสาวเสาวณีย รักษทอง
นางเสาวณีย สาขา
นางสาวเสาวณีย เสนารายณ
นางเสาวนิตย ดาบดามแกว
นางเสาวนีย โกศล
นางเสาวนีย ฐานเจริญ
นางสาวเสาวนีย เทษะนอก
นางสาวเสาวนีย รัตนพร
นางเสาวนีย เสียงหอม
นางเสาวนีย ไหมดี
นางเสาวพจน กลิ่นสัมผัส
นางสาวเสาวเพ็ญ บุญประสพ
นางเสาวภา ทุมไพร
นางสาวเสาวภา เนินพลอย
นางสาวเสาวภา ปาประโคน
นางเสาวภา ไมเรียง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๙๐๘
๒๐๙๐๙
๒๐๙๑๐
๒๐๙๑๑
๒๐๙๑๒
๒๐๙๑๓
๒๐๙๑๔
๒๐๙๑๕
๒๐๙๑๖
๒๐๙๑๗
๒๐๙๑๘
๒๐๙๑๙
๒๐๙๒๐
๒๐๙๒๑
๒๐๙๒๒
๒๐๙๒๓
๒๐๙๒๔
๒๐๙๒๕
๒๐๙๒๖
๒๐๙๒๗
๒๐๙๒๘
๒๐๙๒๙
๒๐๙๓๐
๒๐๙๓๑

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางเสาวภา รังษีวงศ
นางเสาวภา ไอยรากาญจนกุล
นางสาวเสาวรักษ จันทพัฒน
นางเสาวรักษ ดิลกขมารักษ
นางสาวเสาวรัตน รื่นเจริญ
นางสาวเสาวรัตน อินทรฉาย
นางเสาวรินทร มงคุณ
นางสาวเสาวรี เพชรจํารัส
นางสาวเสาวลักษ คงพุท
นางสาวเสาวลักษณ กุณฑล
นางเสาวลักษณ แกนทอง
นางสาวเสาวลักษณ จิตจํานงค
นางสาวเสาวลักษณ ชาญวิชา
นางเสาวลักษณ โชติทรัพย
นางเสาวลักษณ ดําดวง
นางเสาวลักษณ ทะรินทร
นางเสาวลักษณ ผิวสุข
นางเสาวลักษณ พรมสีดา
นางสาวเสาวลักษณ
ภูระหงษอบเชย
นางสาวเสาวลักษณ มนัสจินดา
นางเสาวลักษณ วีระชาติ
นางสาวเสาวลักษณ ศุภมงคลชัย
นางเสาวลักษณ สรรเสริญ
นางเสาวลักษณ สุริต

๒๐๙๓๒
๒๐๙๓๓
๒๐๙๓๔
๒๐๙๓๕
๒๐๙๓๖
๒๐๙๓๗
๒๐๙๓๘
๒๐๙๓๙
๒๐๙๔๐
๒๐๙๔๑
๒๐๙๔๒
๒๐๙๔๓
๒๐๙๔๔
๒๐๙๔๕
๒๐๙๔๖
๒๐๙๔๗
๒๐๙๔๘
๒๐๙๔๙
๒๐๙๕๐
๒๐๙๕๑
๒๐๙๕๒
๒๐๙๕๓
๒๐๙๕๔
๒๐๙๕๕
๒๐๙๕๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเสาวลักษณ แสงนิ่ม
นางเสาวลักษณ หงษทอง
นางเสาวลักษณ หัถพรสวรรค
นางเสาวลักษณ ออนสกุล
นางเสาวลักษณ อินทุยศ
นางเสาวลี ขันธจันทร
นางสาวเสาวลี ชุมชอบ
นางแสงแกว แสนเสนยา
นางแสงจันทร การหมั่น
นางสาวแสงจันทร ขุนซาง
นางแสงจันทร ฤทธิ์มหา
นางแสงดาว กลับฝง
นางสาวแสงดาว ภูสืบพงษ
นางแสงดาว วนาสวรรค
นางสาวแสงเดือน จุมปูโสด
นางแสงเดือน ดีธรรมมา
นางแสงเดือน ถิรวิชัยกุล
นางสาวแสงเดือน ทําทอง
นางแสงเดือน ทิพยธร
นางสาวแสงเดือน ธรรมวิเศษ
นางสาวแสงเดือน ศรีสวัสดิ์
นางสาวแสงเดือน สลีแดง
นางสาวแสงเดือน อริยภูชัย
นางสาวแสงทวี มีพรม
นางสาวแสงทอง วรรณธนสุทธิ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๙๕๗
๒๐๙๕๘
๒๐๙๕๙
๒๐๙๖๐
๒๐๙๖๑
๒๐๙๖๒
๒๐๙๖๓
๒๐๙๖๔
๒๐๙๖๕
๒๐๙๖๖
๒๐๙๖๗
๒๐๙๖๘
๒๐๙๖๙
๒๐๙๗๐
๒๐๙๗๑
๒๐๙๗๒
๒๐๙๗๓
๒๐๙๗๔
๒๐๙๗๕
๒๐๙๗๖
๒๐๙๗๗
๒๐๙๗๘
๒๐๙๗๙
๒๐๙๘๐
๒๐๙๘๑

นางแสงเทียน เศรษฐวิทยา
นางแสงเทียน สุขเจริญ
นางแสงนภา ขุนปญญา
นางแสงมณี แกวมะดัน
นางสาวแสงมณี ดีโคตร
นางแสงมณี โพธิ์กระสังข
นางสาวแสงมณี รัตนเทพี
นางแสงระวี บูทอง
นางสาวแสงรุง หมื่นรักษา
นางแสงวาท ปนอิ่ม
นางแสงหลา บุญเจริญ
นางสาวแสงอรุณ ไชยพล
นางแสงอรุณ หาริชัย
นางโสจาริน อินทรเรือง
นางสาวโสพิน กล่ําขํามี
นางโสพิน ทองดารา
นางสาวโสพิษ คงตุก
นางสาวโสภณัฐ ศรีภักดี
นางสาวโสภา เกิดนอย
นางโสภา ใจปลา
นางโสภา ไชยวุฒิ
นางโสภา ตะติ๊บ
นางโสภา เทียมครู
นางสาวโสภา ธรรมทวี
นางโสภา นาคชางทอง

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๙๘๒
๒๐๙๘๓
๒๐๙๘๔
๒๐๙๘๕
๒๐๙๘๖
๒๐๙๘๗
๒๐๙๘๘
๒๐๙๘๙
๒๐๙๙๐
๒๐๙๙๑
๒๐๙๙๒
๒๐๙๙๓
๒๐๙๙๔
๒๐๙๙๕
๒๐๙๙๖
๒๐๙๙๗
๒๐๙๙๘
๒๐๙๙๙
๒๑๐๐๐
๒๑๐๐๑
๒๑๐๐๒
๒๑๐๐๓
๒๑๐๐๔
๒๑๐๐๕
๒๑๐๐๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางโสภา บุญตันตราภิวัฒน
นางโสภา ปริมาส
นางสาวโสภา เปนสุข
นางโสภา พุทธภูมิโพธิ์ศรี
นางโสภา พุมนอย
นางโสภา มะลิพวง
นางสาวโสภา เยี่ยมเวช
นางสาวโสภา สมจิตร
นางโสภา สมพงศ
นางสาวโสภา สอนศรง
นางสาวโสภา สุขสมัย
นางโสภา หมื่นเปง
นางสาวโสภา อนุสุเรนทร
นางโสภา อุปมาน
นางสาวโสภาพร ชํานาญเท
นางโสภาภรณ ปาละมา
นางสาวโสภาวดี นาวีอุปถัมภ
นางสาวโสภิญ หาญรบ
นางโสภิณเขมณิกา ชมภูพาน
นางโสภิดา พลถาวร
นางสาวโสภิดา โพธิ์วิจิตร
นางโสภิดา เมนเกิด
นางโสภิดา เวียงแกว
นางโสภิต วงศธิดา
นางโสภิต หัสสา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๐๐๗
๒๑๐๐๘
๒๑๐๐๙
๒๑๐๑๐
๒๑๐๑๑
๒๑๐๑๒
๒๑๐๑๓
๒๑๐๑๔
๒๑๐๑๕
๒๑๐๑๖
๒๑๐๑๗
๒๑๐๑๘
๒๑๐๑๙
๒๑๐๒๐
๒๑๐๒๑
๒๑๐๒๒
๒๑๐๒๓
๒๑๐๒๔
๒๑๐๒๕
๒๑๐๒๖
๒๑๐๒๗
๒๑๐๒๘
๒๑๐๒๙
๒๑๐๓๐
๒๑๐๓๑

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางโสภิตา ชินบุญเลื่อม
นางสาวโสภิตา ตันอารีย
นางสาวโสภิตา เมนแยม
นางโสภิตา สุธรรมเม็ง
นางสาวโสภิตา หลิมทอง
นางสาวโสภี สุวรรณรัตน
นางโสภีพรรณ โนราช
นางสาวโสมฉัตร เที่ยงธรรม
นางโสมรัศมิ์ สมมิตร
นางสาวโสมวิสาข สวางอัมพร
นางโสมสุดา ศรีวะรมย
นางโสมาวดี โสมศรีแพง
นางสาวโสรดี ปญญายงค
นางโสรยา เสนาเหลา
นางโสรัจจ แสนคํา
นางไสว บูตั้ง
นางหงษขาว หลิมทอง
นางหงษทอง ปาไร
นางหทัยกาญ ชินบุตร
นางหทัยกาญจน บุญตัน
นางหทัยกาญจน พรหมบุตร
นางสาวหทัยกาญจน หมีกุละ
นางสาวหทัยกานต ชิดเอื้อ
นางหทัยชนก ชูญาติ
นางสาวหทัยชนก สวัสดิ์วิทยากุล

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

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวหทัยชนก สุวรรณสวัสดิ์
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
นางสาวหทัยทิพย นอมนําทรัพย
นางสาวหทัยทิพย บุตรนอย
นางสาวหทัยทิพย ลิ่มสกุล
นางหทัยทิพย ศรีคราม
นางหทัยทิพย ศิริชัยราวรรณ
นางหทัยพรรณ ศิริพานิช
นางหทัยพัชร ชวงชู
นางสาวหทัยพัชร บุญพึ่ง
นางหทัยพันล พูลสวัสดิ์
นางหทัยภัทร จูมาศ
นางหทัยรัตน ไชยมา
นางหทัยรัตน ดวงอินทร
นางหทัยรัตน ตียเกษม
นางสาวหทัยรัตน ทรงอยู
นางหทัยรัตน มาพลาย
นางหทัยรัตน ยุทธกาศ
นางสาวหทัยรัตน เลี่ยวชวลิต
นางสาวหทัยรัตน โสขุมา
นางหทัยรัตน หิ่มเกา
นางหทัยรัตน อยูรอด
นางสาวหทัยสรชา ชมภู
นางสาวหนอย ไชยกําบัง
นางหนึ่งนุช ศิริกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๐๕๗
๒๑๐๕๘
๒๑๐๕๙
๒๑๐๖๐
๒๑๐๖๑
๒๑๐๖๒
๒๑๐๖๓
๒๑๐๖๔
๒๑๐๖๕
๒๑๐๖๖
๒๑๐๖๗
๒๑๐๖๘
๒๑๐๖๙
๒๑๐๗๐
๒๑๐๗๑
๒๑๐๗๒
๒๑๐๗๓
๒๑๐๗๔
๒๑๐๗๕
๒๑๐๗๖
๒๑๐๗๗
๒๑๐๗๘
๒๑๐๗๙
๒๑๐๘๐
๒๑๐๘๑

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวหนึ่งฤทัย แกวกันเนตร
นางหนึ่งฤทัย แกวนุย
นางสาวหนึ่งฤทัย คาร
นางหนึ่งฤทัย จัตุรัส
นางหนึ่งฤทัย พุทธแกว
นางหนึ่งฤทัย แสงสุวรรณ
นางสาวหนึ่งฤทัย อรุณรัมย
นางสาวหนูพันธ รอดโอ
นางสาวหนูพิศ อุตศรี
นางหมอกฟา ที่รัก
นางหยาดพิรุณ บานใหม
นางหยาดอรุณ ชาติสมบูรณ
นางสาวหรรษฐญพร จันทรศรีคง
นางสาวหรรษธร กาแกน
นางสาวหรรษา จี้อุน
นางสาวหฤทัย ขันเชียง
นางสาวหฤทัย สิทธิคง
นางหฤทัยวรรณ เหลาคนคา
นางหฤษฎี ถือทอง
นางหวนคนึง นกพึ่ง
นางสาวหสิยา กิตติธาดา
นางหอมไกล อังคะสี
นางหัฐญา เทพหวัง
นางสาวหัทชยานันท แกวเจริญ
นางสาวหัทยา เจริญนภาพร

๒๑๐๘๒
๒๑๐๘๓
๒๑๐๘๔
๒๑๐๘๕
๒๑๐๘๖
๒๑๐๘๗
๒๑๐๘๘
๒๑๐๘๙
๒๑๐๙๐
๒๑๐๙๑
๒๑๐๙๒
๒๑๐๙๓
๒๑๐๙๔
๒๑๐๙๕
๒๑๐๙๖
๒๑๐๙๗
๒๑๐๙๘
๒๑๐๙๙
๒๑๑๐๐
๒๑๑๐๑
๒๑๑๐๒
๒๑๑๐๓
๒๑๑๐๔
๒๑๑๐๕
๒๑๑๐๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางหัทยา ญาณสิทธิ์
นางสาวหัทยา วงศราษฎร
นางสาวหัทยา สีโดน
นางหัสนะห นุมสุข
นางสาวหัสยา สุมนัสเสถียร
นางสาวหาลีเมาะ กาเดร
นางสาวหิรัญญา ภาระราช
นางสาวเหมวรรณ หนูเอียด
นางสาวเหมือนจันทร ภัทรอภิสิทธิ์
นางองคอร จันทรพูล
นางองุน เพ็งสูงเนิน
นางสาวอชิรญา ชนะโชติ
นางสาวอชิรญา ผูกมี
นางสาวอชิรญา พรรณการ
นางสาวอชิรญาณ พันธสูงเนิน
นางอณัญญา อินทรสุข
นางสาวอณิชญา ลืออาย
นางสาวอณิภัค ขุนนุช
นางอณุสร ศรีลอย
นางสาวอโณทัย ควรประกอบกิจ
นางอโณทัย ทัศคร
นางอโณทัย เปงศิริ
นางสาวอโณทัย เผาพงษ
นางสาวอโณทัย รอตธนงค
นางอดิศา จักรากรธนวัฒน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๑๐๗
๒๑๑๐๘
๒๑๑๐๙
๒๑๑๑๐
๒๑๑๑๑
๒๑๑๑๒
๒๑๑๑๓
๒๑๑๑๔
๒๑๑๑๕
๒๑๑๑๖
๒๑๑๑๗
๒๑๑๑๘
๒๑๑๑๙
๒๑๑๒๐
๒๑๑๒๑
๒๑๑๒๒
๒๑๑๒๓
๒๑๑๒๔
๒๑๑๒๕
๒๑๑๒๖
๒๑๑๒๗
๒๑๑๒๘
๒๑๑๒๙
๒๑๑๓๐
๒๑๑๓๑

นางสาวอติกานต อินมอญ
นางอติพร หลีกภัย
นางอติพรรณ ถุงมณี
นางอติภา นวมโคกสูง
นางสาวอติภา สุนทะวงษ
นางอธิชนันท ทานกัณฑ
นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
นางสาวอธิวรรณ แกวผลึก
นางอธิวรรณ จรรยาศรี
นางสาวอธิศา ปาลพันธ
นางอธิษฐาน แดงออน
นางอธิษา รัตนสัจธรรม
นางอนงค กาญจนภูมิ
นางอนงค เจริญยิ่ง
นางอนงค ซื่อตรง
นางอนงค ดวงจันทร
นางสาวอนงค บุญมาผึ้ง
นางอนงค ภูมิ
นางอนงค ภูหัวตลาด
นางอนงค มาศยคง
นางสาวอนงค ยอดมณี
นางอนงค รัตนะ
นางอนงค วงคศรีวอ
นางอนงค ศรีเจริญ
นางอนงค ศรีโมรา

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๑๓๒
๒๑๑๓๓
๒๑๑๓๔
๒๑๑๓๕
๒๑๑๓๖
๒๑๑๓๗
๒๑๑๓๘
๒๑๑๓๙
๒๑๑๔๐
๒๑๑๔๑
๒๑๑๔๒
๒๑๑๔๓
๒๑๑๔๔
๒๑๑๔๕
๒๑๑๔๖
๒๑๑๔๗
๒๑๑๔๘
๒๑๑๔๙
๒๑๑๕๐
๒๑๑๕๑
๒๑๑๕๒
๒๑๑๕๓
๒๑๑๕๔
๒๑๑๕๕
๒๑๑๕๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอนงค สังขนอย
นางอนงค แสงสวาง
นางอนงค โสรินทร
นางสาวอนงค อาจศิริ
นางอนงค อินทรักษา
นางอนงคนาฏ พีรยาวรากร
นางสาวอนงคนาฏ ศุภดล
นางสาวอนงคพร จุยอวม
นางอนงคพร สอนสุม
นางอนงคพรรณ ชูกร
นางสาวอนงคลักษณ สุวรรณโชติ
นางสาวอนงคศรี ไวแพน
นางสาวอนงรัก พรหมเสนา
นางสาวอนงลักษณ หมื่นแกว
นางอนงศนุช ชูเมือง
นางสาวอนรรญพัชร จันทรรวมสุข
นางอนัชชา ทองจันทร
นางสาวอนัญญา คําผลศิริ
นางสาวอนัญญา ชาวลี้แสน
นางอนัญญา นวลเปรม
นางสาวอนัญญา นาคใหญ
นางสาวอนัญญา บุญยัง
นางสาวอนัญญา รมภักดิ์
นางอนัญญา โสภา
นางสาวอนัญตยา จันทรสิงห

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๑๕๗
๒๑๑๕๘
๒๑๑๕๙
๒๑๑๖๐
๒๑๑๖๑
๒๑๑๖๒
๒๑๑๖๓
๒๑๑๖๔
๒๑๑๖๕
๒๑๑๖๖
๒๑๑๖๗
๒๑๑๖๘
๒๑๑๖๙
๒๑๑๗๐
๒๑๑๗๑
๒๑๑๗๒
๒๑๑๗๓
๒๑๑๗๔
๒๑๑๗๕
๒๑๑๗๖
๒๑๑๗๗
๒๑๑๗๘
๒๑๑๗๙
๒๑๑๘๐

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอนัญภัทร หอไธสง
นางสาวอนันตญา ดอกบุญนาค
นางสาวอนันตา แสงงาม
นางสาวอนันทตยา
วรรณวงศวัฒนา
นางอนิศรา ศรีทองเชื้อ
นางสาวอนิษฎา อนุรักษ
นางสาวอนุจรา ขวัญดี
นางสาวอนุชิดา ใจรักษา
นางสาวอนุตร บุญศรีเจริญ
นางสาวอนุรดี จีรแมนพิมพ
นางอนุรักษ หมัดบาเหม
นางสาวอนุวรรณ บุญคง
นางอนุศร พรหมคําบุตร
นางอนุศรา อุดทะ
นางสาวอนุสรา ขันทอง
นางสาวอนุสรา วิชัยเนตร
นางสาวอนุสรา อาจหนองหวา
นางอโนชา คําสุทธิ
นางอโนทัย ชอบสวาง
นางสาวอโนมา เกษมวัฒนา
นางอโนมา รักษกะเปา
นางอโนมา ละมอม
นางสาวอโนมา สัตนาโค
นางอบเชย นวลขาว

๒๑๑๘๑
๒๑๑๘๒
๒๑๑๘๓
๒๑๑๘๔
๒๑๑๘๕
๒๑๑๘๖
๒๑๑๘๗
๒๑๑๘๘
๒๑๑๘๙
๒๑๑๙๐
๒๑๑๙๑
๒๑๑๙๒
๒๑๑๙๓
๒๑๑๙๔
๒๑๑๙๕
๒๑๑๙๖
๒๑๑๙๗
๒๑๑๙๘
๒๑๑๙๙
๒๑๒๐๐
๒๑๒๐๑
๒๑๒๐๒
๒๑๒๐๓
๒๑๒๐๔
๒๑๒๐๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอพัชชา ชูพันธุ
นางอพินญา เจริญสําราญ
นางอภันตรี อินทจักร
นางสาวอภัยพร พลเยี่ยม
นางอภัสนันท ฉัตรพิธานรัตน
นางอภิชยา ชูเชิด
นางอภิญญา ถีระวงค
นางสาวอภิญญา ทรงสุรางค
นางสาวอภิญญา ทองหมื่น
นางอภิญญา ไทยเมืองพล
นางอภิญญา บุรินทรโกษฐ
นางอภิญญา พรหมรัตน
นางอภิญญา ระดาบุตร
นางสาวอภิญญา วงษบุญ
นางอภิญญา วินทะไชย
นางสาวอภิญญา สุขสวัสดิ์
นางสาวอภิญญา อิ่นแกว
นางอภิญญาณ ไพเชฐศักดิ์
นางอภิญญารัตน การัตน
นางอภิญญาลักษณ จําลองศักดิ์
นางสาวอภิณหพร งามสมโสตร
นางสาวอภินันท ชนะศึก
นางสาวอภิรดี ขันสี
นางอภิรดี เขมะวนิช
นางสาวอภิรดี ใจสุทธิ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๒๐๖
๒๑๒๐๗
๒๑๒๐๘
๒๑๒๐๙
๒๑๒๑๐
๒๑๒๑๑
๒๑๒๑๒
๒๑๒๑๓
๒๑๒๑๔
๒๑๒๑๕
๒๑๒๑๖
๒๑๒๑๗
๒๑๒๑๘
๒๑๒๑๙
๒๑๒๒๐
๒๑๒๒๑
๒๑๒๒๒
๒๑๒๒๓
๒๑๒๒๔
๒๑๒๒๕
๒๑๒๒๖
๒๑๒๒๗
๒๑๒๒๘
๒๑๒๒๙
๒๑๒๓๐

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางอภิรดี ทิพยเลิศ
นางอภิรดี ปญญา
นางอภิรดี พฤฒิพัฒนพงศ
นางสาวอภิรดี มาพร
นางอภิรดี มิตรวงษา
นางสาวอภิรดี สามศรี
นางสาวอภิรดี สินจรูญศักดิ์
นางอภิรตา จันทรมาลา
นางสาวอภิรตี ประดู
นางอภิรยา กาญจนะคช
นางอภิรัตน แกวเกตุ
นางอภิรัตน จดจํา
นางอภิรัตน ปดถาวะโร
นางสาวอภิวันท มูลถิน
นางสาวอภิษฎา ชุมทอง
นางอภิษา วิทยาประดิษฐ
นางสาวอภิสมา แยงยุบล
นางสาวอภิสรา คนดี
นางสาวอภิสรา งามสติมาพร
นางอภิสรา บุตสีทา
นางอภิสรา ประสม
นางอภิสรา ปวงแกว
นางอภิสราธรณ ธรรมโชติธนาศิริ
นางอมร ใจจอง
นางอมร ธนะสีลังกูล

๒๑๒๓๑
๒๑๒๓๒
๒๑๒๓๓
๒๑๒๓๔
๒๑๒๓๕
๒๑๒๓๖
๒๑๒๓๗
๒๑๒๓๘
๒๑๒๓๙
๒๑๒๔๐
๒๑๒๔๑
๒๑๒๔๒
๒๑๒๔๓
๒๑๒๔๔
๒๑๒๔๕
๒๑๒๔๖
๒๑๒๔๗
๒๑๒๔๘
๒๑๒๔๙
๒๑๒๕๐
๒๑๒๕๑
๒๑๒๕๒
๒๑๒๕๓
๒๑๒๕๔
๒๑๒๕๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอมร เพชรทูล
นางอมรกานต เภตรา
นางสาวอมรทิพย ลายพรหม
นางสาวอมรพันธ กันทา
นางอมรรัตน กัลลประวิทย
นางอมรรัตน กําเหนิด
นางสาวอมรรัตน แกวพิมล
นางสาวอมรรัตน แกวมวง
นางสาวอมรรัตน แกวศรีโพธิ์
นางอมรรัตน ขวัญเพ็ชร
นางอมรรัตน ขาวศิริ
นางอมรรัตน คําวอน
นางสาวอมรรัตน เฉลยบุญ
นางอมรรัตน ชีวะพันธศักดิ์
นางสาวอมรรัตน ชูชาญ
นางอมรรัตน ชูลี
นางสาวอมรรัตน ทรัพยมังสังข
นางอมรรัตน ทวีตั๊งตระกูล
นางสาวอมรรัตน ทัดเที่ยงนิกร
นางอมรรัตน แทนสุวรรณ
นางอมรรัตน นามบุรี
นางสาวอมรรัตน นารีรักษ
นางสาวอมรรัตน บุญปน
นางอมรรัตน บุญมา
นางสาวอมรรัตน ปกปอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๒๕๖
๒๑๒๕๗
๒๑๒๕๘
๒๑๒๕๙
๒๑๒๖๐
๒๑๒๖๑
๒๑๒๖๒
๒๑๒๖๓
๒๑๒๖๔
๒๑๒๖๕
๒๑๒๖๖
๒๑๒๖๗
๒๑๒๖๘
๒๑๒๖๙
๒๑๒๗๐
๒๑๒๗๑
๒๑๒๗๒
๒๑๒๗๓
๒๑๒๗๔
๒๑๒๗๕
๒๑๒๗๖
๒๑๒๗๗
๒๑๒๗๘
๒๑๒๗๙

นางอมรรัตน แปนดวง
นางสาวอมรรัตน พลังสุริยะ
นางสาวอมรรัตน พุมสีนิล
นางอมรรัตน โพธิ์สํานัก
นางอมรรัตน ภูมิประหมัน
นางสาวอมรรัตน มัชปะโม
นางสาวอมรรัตน มูลสเสาร
นางอมรรัตน เรืองจันทร
นางอมรรัตน แรกรุน
นางอมรรัตน วงคําภา
นางสาวอมรรัตน วันดี
นางอมรรัตน ศรีแกว
นางอมรรัตน ศรีสรอย
นางสาวอมรรัตน สุพรหมมา
นางสาวอมรรัตน สุวรรณศรี
นางอมรรัตน เสนานุช
นางอมรรัตน หาญตะ
นางอมรรัตน แหพันตา
นางอมรรัตน อาจแรง
นางอมรรัตน อําพันสุข
นางอมรรัตน อิงคนินันท
นางสาวอมรรัตน อินนา
นางอมรรัตน อินสุวรรณ
นางสาวอมรรัตน
อุดมบุญญานุภาพ

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๒๘๐
๒๑๒๘๑
๒๑๒๘๒
๒๑๒๘๓
๒๑๒๘๔
๒๑๒๘๕
๒๑๒๘๖
๒๑๒๘๗
๒๑๒๘๘
๒๑๒๘๙
๒๑๒๙๐
๒๑๒๙๑
๒๑๒๙๒
๒๑๒๙๓
๒๑๒๙๔
๒๑๒๙๕
๒๑๒๙๖
๒๑๒๙๗
๒๑๒๙๘
๒๑๒๙๙
๒๑๓๐๐
๒๑๓๐๑
๒๑๓๐๒
๒๑๓๐๓
๒๑๓๐๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอมรรัตน อุดมวงษ
นางสาวอมรลักษณ แตงเจริญ
นางสาวอมรวรรณ วงษสีมา
นางสาวอมรศิริ บุตรโท
นางสาวอมรัตน บุญธรรม
นางสาวอมรา บุญรวม
นางอมรา พรอมประเสริฐ
นางสาวอมรา พิกุลแกม
นางสาวอมราพร นันทรัตนกุล
นางอมราพร บุญให
นางอมราภรณ มณีวงษ
นางสาวอมรารักษ เจาสาย
นางอมรินทร จินะสี
นางอมลณัฐ เจริญวนกูล
นางอมลรัตน มีเงิน
นางอมลวรรณ วัฒนวงษคีรี
นางอรกช ดีศรี
นางสาวอรกรานต สืบสุนทร
นางอรกัญญา กิตติภณ
นางอรกัญญา เครือนาค
นางสาวอรกัญญา เมืองแทน
นางสาวอรกัญญา สุขพูล
นางสาวอรกัณญา ทองกูล
นางสาวอรจิรา สรรพอคา
นางอรฉวี ศิรินาม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๓๐๕
๒๑๓๐๖
๒๑๓๐๗
๒๑๓๐๘
๒๑๓๐๙
๒๑๓๑๐
๒๑๓๑๑
๒๑๓๑๒
๒๑๓๑๓
๒๑๓๑๔
๒๑๓๑๕
๒๑๓๑๖
๒๑๓๑๗
๒๑๓๑๘
๒๑๓๑๙
๒๑๓๒๐
๒๑๓๒๑
๒๑๓๒๒
๒๑๓๒๓
๒๑๓๒๔
๒๑๓๒๕
๒๑๓๒๖
๒๑๓๒๗
๒๑๓๒๘
๒๑๓๒๙

นางอรชร คําลือ
นางสาวอรชร วรรณพฤกษ
นางอรชร เวชทองคํา
นางอรชุดา ตออํานาจ
นางอรชุดา วัฒนกุล
นางสาวอรชุมา เพชรนาถ
นางสาวอรญา ปนศร
นางอรญา พรมแดน
นางสาวอรณัส พณะงาม
นางอรณิชชา ดีดวยชาติ
นางอรณิชชา นามขันธ
นางอรดี โคตคํา
นางสาวอรทัย กองโคกกรวด
นางอรทัย กันทะยอม
นางสาวอรทัย แกวศิริ
นางสาวอรทัย แขกรัมย
นางสาวอรทัย คําอินทร
นางสาวอรทัย จัตุรัส
นางอรทัย ชุมขุน
นางสาวอรทัย ไชยา
นางอรทัย ณ ลําปาง
นางสาวอรทัย ตันกระโทก
นางสาวอรทัย ไตรศักดิ์
นางสาวอรทัย ทับเทศ
นางอรทัย ทาเอื้อ

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๓๓๐
๒๑๓๓๑
๒๑๓๓๒
๒๑๓๓๓
๒๑๓๓๔
๒๑๓๓๕
๒๑๓๓๖
๒๑๓๓๗
๒๑๓๓๘
๒๑๓๓๙
๒๑๓๔๐
๒๑๓๔๑
๒๑๓๔๒
๒๑๓๔๓
๒๑๓๔๔
๒๑๓๔๕
๒๑๓๔๖
๒๑๓๔๗
๒๑๓๔๘
๒๑๓๔๙
๒๑๓๕๐
๒๑๓๕๑
๒๑๓๕๒
๒๑๓๕๓
๒๑๓๕๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอรทัย นิลประดิษฐ
นางอรทัย บั้งเงิน
นางอรทัย บุปผานิโรจน
นางอรทัย บุปผาสังข
นางอรทัย ผึ่งผาย
นางสาวอรทัย มณีแดง
นางอรทัย วารีขันธ
นางสาวอรทัย ศรีพงศ
นางอรทัย ศรีวัง
นางสาวอรทัย สระทองหน
นางอรทัย สังฆรัตน
นางอรทัย สันตะ
นางอรทัย สายทน
นางอรทัย สาวิยะ
นางอรทัย แสนทวีสุข
นางสาวอรทัย เหมรา
นางสาวอรทัย ออนมา
นางอรทัย อินทะเขื่อน
นางสาวอรทัย อุปสาร
นางอรนงค ศรีจักร
นางสาวอรนรินทร มุกดา
นางอรนลิน รุงโรจน
นางอรนิตย ประชานันท
นางสาวอรนุช กองน้ํา
นางสาวอรนุช กุละนาม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๓๕๕
๒๑๓๕๖
๒๑๓๕๗
๒๑๓๕๘
๒๑๓๕๙
๒๑๓๖๐
๒๑๓๖๑
๒๑๓๖๒
๒๑๓๖๓
๒๑๓๖๔
๒๑๓๖๕
๒๑๓๖๖
๒๑๓๖๗
๒๑๓๖๘
๒๑๓๖๙
๒๑๓๗๐
๒๑๓๗๑
๒๑๓๗๒
๒๑๓๗๓
๒๑๓๗๔
๒๑๓๗๕
๒๑๓๗๖
๒๑๓๗๗
๒๑๓๗๘
๒๑๓๗๙

นางสาวอรนุช เกื้อกูล
นางอรนุช คชลัย
นางอรนุช คุมศาสตร
นางสาวอรนุช ซุนคง
นางอรนุช ดําดี
นางสาวอรนุช ปทุมราษฏร
นางอรนุช ภูมิเรศสุนทร
นางอรนุช มีแกว
นางสาวอรนุช เมมี
นางสาวอรนุช วงษรัตนานนท
นางอรนุช วงษาเวียง
นางอรนุช สรรพศรี
นางสาวอรนุช สุภาผล
นางสาวอรนุช สุมาลัย
นางอรนุช สุวรรณรัตน
นางอรนุช สุวรรณวร
นางสาวอรนุช สุวรรณเวช
นางอรนุช อินทวัฒนวงษา
นางอรนุช อินทะสันตา
นางสาวอรปภา สุริยาวงศ
นางอรพนิต พงศพัสสะระ
นางอรพร ประเสริฐพูนผล
นางสาวอรพรรณ คํามา
นางอรพรรณ จุลภักดิ์
นางอรพรรณ เชียงกา

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๓๘๐
๒๑๓๘๑
๒๑๓๘๒
๒๑๓๘๓
๒๑๓๘๔
๒๑๓๘๕
๒๑๓๘๖
๒๑๓๘๗
๒๑๓๘๘
๒๑๓๘๙
๒๑๓๙๐
๒๑๓๙๑
๒๑๓๙๒
๒๑๓๙๓
๒๑๓๙๔
๒๑๓๙๕
๒๑๓๙๖
๒๑๓๙๗
๒๑๓๙๘
๒๑๓๙๙
๒๑๔๐๐
๒๑๔๐๑
๒๑๔๐๒
๒๑๔๐๓
๒๑๔๐๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอรพรรณ ทองหลิ้ม
นางอรพรรณ ปุรินทราภิบาล
นางอรพรรณ พวงสุวรรณ
นางอรพรรณ ฟูกุล
นางสาวอรพรรณ มโนเจริญ
นางสาวอรพรรณ ศรีสุข
นางอรพิน ดอกดวง
นางสาวอรพิน ตนสวรรค
นางสาวอรพิน ตันสิงห
นางสาวอรพินท โกเสนตอ
นางอรพินท พันธทิพย
นางสาวอรพินท พานทอง
นางอรพินท โพธิ์หลัง
นางสาวอรพินท เรืองงาม
นางอรพินทร นพคุณ
นางอรพินธ สายใย
นางสาวอรพินธ แสงหงษ
นางอรพินธุ คงดี
นางอรพิมพ ธงไชย
นางอรเพ็ญ อักษรนํา
นางอรไพลิน ทุนมาก
นางสาวอรมน ดวงใจ
นางอรมรัตน แซดาน
นางสาวอรรญา สาคําภีร
นางสาวอรรถยา นรินทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๔๐๕
๒๑๔๐๖
๒๑๔๐๗
๒๑๔๐๘
๒๑๔๐๙
๒๑๔๑๐
๒๑๔๑๑
๒๑๔๑๒
๒๑๔๑๓
๒๑๔๑๔
๒๑๔๑๕
๒๑๔๑๖
๒๑๔๑๗
๒๑๔๑๘
๒๑๔๑๙
๒๑๔๒๐
๒๑๔๒๑
๒๑๔๒๒
๒๑๔๒๓
๒๑๔๒๔
๒๑๔๒๕
๒๑๔๒๖
๒๑๔๒๗
๒๑๔๒๘

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอรรถศรี มูลเงิน
นางสาวอรรศราพร สายนาค
นางอรรัชต ชิตรัตน
นางสาวอรวดี แกวกัณหา
นางสาวอรวรรณ จันทรสมบัติ
นางอรวรรณ เกษลักษณ
นางอรวรรณ แกวเรือง
นางอรวรรณ เครือใหม
นางสาวอรวรรณ จันทรสําราญ
นางอรวรรณ เจริญขุน
นางอรวรรณ ชัยชนะทรัพย
นางอรวรรณ ณ พัทลุง
นางสาวอรวรรณ ทับทิมทอง
นางสาวอรวรรณ นาคทน
นางสาวอรวรรณ
บัวแสนวงศวัฒนา
นางสาวอรวรรณ บุญมา
นางสาวอรวรรณ พรรณา
จาสิบตรีหญิง อรวรรณ พันธเสน
นางสาวอรวรรณ พิฆเนศวร
นางสาวอรวรรณ ภูแดงงาม
นางสาวอรวรรณ เมฆลอย
นางอรวรรณ ยาตรา
นางอรวรรณ ระวิโรจน
นางอรวรรณ วรรณทอง

๒๑๔๒๙
๒๑๔๓๐
๒๑๔๓๑
๒๑๔๓๒
๒๑๔๓๓
๒๑๔๓๔
๒๑๔๓๕
๒๑๔๓๖
๒๑๔๓๗
๒๑๔๓๘
๒๑๔๓๙
๒๑๔๔๐
๒๑๔๔๑
๒๑๔๔๒
๒๑๔๔๓
๒๑๔๔๔
๒๑๔๔๕
๒๑๔๔๖
๒๑๔๔๗
๒๑๔๔๘
๒๑๔๔๙
๒๑๔๕๐
๒๑๔๕๑
๒๑๔๕๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอรวรรณ ศรีรัตนพรพันธุ
นางสาวอรวรรณ สมฤทธิ์
นางสาวอรวรรณ สุขใส
นางสาวอรวรรณ หมึกแดง
นางอรวรรณ โหนแหยม
นางอรวิภา แกวยิ่ง
นางอรศรี จีนวงค
นางสาวอรศศิพัชร วิชญวุฒิสกุล
นางอรศศิร เวชกุล
นางสาวอรศิรญาภัส
นพกิตติ์มากลน
นางสาวอรษา เชื้อจันทึก
นางอรษา พุทธนําพา
นางสาวอรษา พุมพวง
นางอรสา จันทรวิจิตร
นางสาวอรสา ใจเถิน
นางอรสา โตขํา
นางสาวอรสา ทองเจือ
นางสาวอรสา นาชัยลาน
นางสาวอรสา ศรีแกว
นางอรสา สิทธาจารย
นางอรสาฬห ฟองสุวรรณ
นางสาวอรอนงค กลอมเมฆ
นางสาวอรอนงค กันใจ
นางอรอนงค ขําตรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๔๕๓
๒๑๔๕๔
๒๑๔๕๕
๒๑๔๕๖
๒๑๔๕๗
๒๑๔๕๘
๒๑๔๕๙
๒๑๔๖๐
๒๑๔๖๑
๒๑๔๖๒
๒๑๔๖๓
๒๑๔๖๔
๒๑๔๖๕
๒๑๔๖๖
๒๑๔๖๗
๒๑๔๖๘
๒๑๔๖๙
๒๑๔๗๐
๒๑๔๗๑
๒๑๔๗๒
๒๑๔๗๓
๒๑๔๗๔
๒๑๔๗๕
๒๑๔๗๖
๒๑๔๗๗

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอรอนงค เข็มรัตน
นางอรอนงค ทาหอม
นางอรอนงค นนธราช
นางอรอนงค บุญวงค
นางสาวอรอนงค เปรมปรามอมร
นางสาวอรอนงค เพ็งประจญ
นางสาวอรอนงค ศิริโชติ
นางอรอนงค สมสวย
นางสาวอรอนงค สาตรสนธิ์
นางอรอนงค สําราญพงษ
นางอรอนงค สิริกุลวิตรา
นางสาวอรอนงค หนูสุวรรณ
นางสาวอรอนงค หันไชยศรี
นางอรอนงค อัคฮาด
นางสาวอรอนสัน หาระสาร
นางอรอร หนูนอง
นางสาวอรอําไพ โออิน
นางอรอินทร ไชยแสง
นางอรอินทร แยงจันทร
นางอรอินทร อินทรวงษโชติ
นางอรอุมา กรใย
นางสาวอรอุมา กลอมเจริญ
นางอรอุมา การะกรณ
นางสาวอรอุมา ขจรจบ
นางอรอุมา ขันธลักษณา

๒๑๔๗๘
๒๑๔๗๙
๒๑๔๘๐
๒๑๔๘๑
๒๑๔๘๒
๒๑๔๘๓
๒๑๔๘๔
๒๑๔๘๕
๒๑๔๘๖
๒๑๔๘๗
๒๑๔๘๘
๒๑๔๘๙
๒๑๔๙๐
๒๑๔๙๑
๒๑๔๙๒
๒๑๔๙๓
๒๑๔๙๔
๒๑๔๙๕
๒๑๔๙๖
๒๑๔๙๗
๒๑๔๙๘
๒๑๔๙๙
๒๑๕๐๐
๒๑๕๐๑
๒๑๕๐๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอรอุมา คงกลิ่น
นางสาวอรอุมา โคตรศรี
นางอรอุมา จํานงสังฆ
นางอรอุมา ชอบผล
นางอรอุมา ชัยนอย
นางสาวอรอุมา ชาภูคํา
นางอรอุมา เนาวพันธ
นางอรอุมา บุตรวัง
นางสาวอรอุมา ใบกุหลาบ
นางอรอุมา เพชรสุวรรณ
นางสาวอรอุมา มาลีแกว
นางสาวอรอุมา มิ่งวัน
นางอรอุมา เมืองทอง
นางอรอุมา โยธะการี
นางสาวอรอุมา รักบางบูรณ
นางอรอุมา ฤทธิ์สิงห
นางอรอุมา เลิศประยูรวัฒนา
นางสาวอรอุมา ศรีสายันต
นางอรอุมา สรารัมย
นางอรอุมา สวนจันทร
นางสาวอรอุมา สินสู
นางอรอุมา สุธาทรัพย
นางสาวอรอุมา เสติ
นางสาวอรอุมา โสชู
นางสาวอรอุษา ภักดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๕๐๓
๒๑๕๐๔
๒๑๕๐๕
๒๑๕๐๖
๒๑๕๐๗
๒๑๕๐๘
๒๑๕๐๙
๒๑๕๑๐
๒๑๕๑๑
๒๑๕๑๒
๒๑๕๑๓
๒๑๕๑๔
๒๑๕๑๕
๒๑๕๑๖
๒๑๕๑๗
๒๑๕๑๘
๒๑๕๑๙
๒๑๕๒๐
๒๑๕๒๑
๒๑๕๒๒
๒๑๕๒๓
๒๑๕๒๔
๒๑๕๒๕
๒๑๕๒๖
๒๑๕๒๗

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอรอุษา เอียดแกว
นางอระทัย สถาวรสมิตร
นางอรัญญา แกวกาหลง
นางสาวอรัญญา แกวเกิด
นางสาวอรัญญา แกวศรี
นางอรัญญา คลังนาค
นางอรัญญา คําวงษ
นางสาวอรัญญา จดจํา
นางสาวอรัญญา จันทนา
นางอรัญญา แจมทรัพยไพศาล
นางอรัญญา ชินพันธุ
นางอรัญญา ไชยวุฒิ
นางอรัญญา ทองประไพ
นางอรัญญา บุญภูงา
นางอรัญญา บุรีขันธ
นางสาวอรัญญา ปวงปะชัน
นางอรัญญา เปาะแต
นางสาวอรัญญา พรายแกวฉาย
นางอรัญญา โพยนอก
นางอรัญญา รัตนพงษ
นางอรัญญา วิลกอบ
นางสาวอรัญญา เวชพิศ
นางอรัญญา ศรีวัง
นางอรัญญา เหมากระโทก
นางอรัญญา ไหมดี

๒๑๕๒๘
๒๑๕๒๙
๒๑๕๓๐
๒๑๕๓๑
๒๑๕๓๒
๒๑๕๓๓
๒๑๕๓๔
๒๑๕๓๕
๒๑๕๓๖
๒๑๕๓๗
๒๑๕๓๘
๒๑๕๓๙
๒๑๕๔๐
๒๑๕๔๑
๒๑๕๔๒
๒๑๕๔๓
๒๑๕๔๔
๒๑๕๔๕
๒๑๕๔๖
๒๑๕๔๗
๒๑๕๔๘
๒๑๕๔๙
๒๑๕๕๐
๒๑๕๕๑
๒๑๕๕๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอรัญญา อางสกุล
นางอรัญญารัตน ดอกกุหลาบ
นางอรามเรือง ศิลปประกอบ
นางสาวอริชาภัช อะทะวัน
นางสาวอริญรดา นิมูลชาติ
นางสาวอริญรดา พระภักดี
นางอรินทมาศ แซจึง
นางสาวอริยา พรมจักร
นางสาวอริยา สินอนันตสิทธิ์
นางอริยา อุบลนอย
นางอริยาพร เทพรัตน
นางสาวอริสรา เทศจําปา
นางอริสรา นพรัตน
นางอริสรา ฟองออน
นางสาวอริสรา รุงประเสริฐ
นางอริสรา ออนแชม
นางสาวอริสา นาเมือง
นางสาวอริสา มินจันทึก
นางสาวอรีวรรณ ชาญสูงเนิน
นางอรุชา นามวงศา
นางอรุฎา หงดิษฐาราม
นางสาวอรุณ ปราณีตพลกรัง
นางอรุณทิพย พุฒเนียม
นางอรุณทิพย สนิบากอ
นางสาวอรุณมาศ สุนา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๕๕๓
๒๑๕๕๔
๒๑๕๕๕
๒๑๕๕๖
๒๑๕๕๗
๒๑๕๕๘
๒๑๕๕๙
๒๑๕๖๐
๒๑๕๖๑
๒๑๕๖๒
๒๑๕๖๓
๒๑๕๖๔
๒๑๕๖๕
๒๑๕๖๖
๒๑๕๖๗
๒๑๕๖๘
๒๑๕๖๙
๒๑๕๗๐
๒๑๕๗๑
๒๑๕๗๒
๒๑๕๗๓
๒๑๕๗๔
๒๑๕๗๕
๒๑๕๗๖
๒๑๕๗๗

หนา ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางอรุณรัตน ทิพยนางรอง
นางสาวอรุณรัตน บุญลอม
นางอรุณรัตน พุมไสว
นางอรุณรัตน ระวิโชติ
นางสาวอรุณรัตน วงษแสงจันทร
นางสาวอรุณรัศมี บุญเกิด
นางอรุณรุง สายรัตน
นางอรุณวรรณ เต็มหิรัญ
นางสาวอรุณวรรณ ยืนยาว
นางอรุณศรี กรอบกระจก
นางอรุณศรี เดนแกว
นางอรุณศรี นวนนาง
นางสาวอรุณศรี ปญโณ
นางสาวอรุณศรี พรมสาย
นางสาวอรุณศรี ยิ่งยืน
นางสาวอรุณศรี วงหาร
นางอรุณศรี สุวรรณรัตน
นางสาวอรุณศรี อํานาจวสุสิน
นางสาวอรุณศิริ กงริ้ว
นางสาวอรุณี การเร็ว
นางอรุณี เจะเลาะ
นางสาวอรุณี ชั้งตั้งเติมพงษ
นางอรุณี ตั้งซุยยัง
นางอรุณี ทองไหม
นางอรุณี นวมมณีรัตน

๒๑๕๗๘
๒๑๕๗๙
๒๑๕๘๐
๒๑๕๘๑
๒๑๕๘๒
๒๑๕๘๓
๒๑๕๘๔
๒๑๕๘๕
๒๑๕๘๖
๒๑๕๘๗
๒๑๕๘๘
๒๑๕๘๙
๒๑๕๙๐
๒๑๕๙๑
๒๑๕๙๒
๒๑๕๙๓
๒๑๕๙๔
๒๑๕๙๕
๒๑๕๙๖
๒๑๕๙๗
๒๑๕๙๘
๒๑๕๙๙
๒๑๖๐๐
๒๑๖๐๑
๒๑๖๐๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอรุณี บัวใหม
นางสาวอรุณี บุญชู
นางสาวอรุณี ปลื้มภิรมย
นางสาวอรุณี พงศสมบัติสิริ
นางสาวอรุณี พรอมมูล
นางสาวอรุณี พันธศรี
นางอรุณี แพนพา
นางสาวอรุณี รุงสกุล
นางอรุณี วิโรจน
นางอรุณี สุภาวษิต
นางอรุณี แสงแกวเขียว
นางอรุณี โสสมกบ
นางสาวอรุณี หมั่นมี
นางสาวอรุณี หาญบันจิตร
นางอรุณีย เชื้อสะอาด
นางอรุนณี กินกิ่ง
นางสาวอรุวรรณ หงษรอน
นางสาวอรุษา ขันทอง
นางอรุษา พงศวรพล
นางสาวอลิศรา นาคินทร
นางสาวอลิศรา อภัยฤทธิรงค
นางอลิษา วันเลี้ยง
นางสาวอลิษา อุตสาหะ
นางอลิสรา รัตนไตรแกว
นางสาวอลิสา ตันจันทรพงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๖๐๓
๒๑๖๐๔
๒๑๖๐๕
๒๑๖๐๖
๒๑๖๐๗
๒๑๖๐๘
๒๑๖๐๙
๒๑๖๑๐
๒๑๖๑๑
๒๑๖๑๒
๒๑๖๑๓
๒๑๖๑๔
๒๑๖๑๕
๒๑๖๑๖
๒๑๖๑๗
๒๑๖๑๘
๒๑๖๑๙
๒๑๖๒๐
๒๑๖๒๑
๒๑๖๒๒
๒๑๖๒๓
๒๑๖๒๔
๒๑๖๒๕
๒๑๖๒๖
๒๑๖๒๗

หนา ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอลิสา ยิ่งเหมาะ
นางอลิสา ลาภรวย
นางสาวอลิสา วรรัตน
นางสาวอลิสา ศรีพุธโธ
นางสาวอลิสา อินทะรังษี
นางสาวอวยชัย สุขสวาง
นางอวยพร กิจจานุวัฒน
นางอวยพร นบนอบ
นางสาวอวยพร วิไลรัตน
นางสาวอวิกา พรมสวัสดิ์
วาที่รอยตรีหญิง อหนัดนงค มีแสง
นางออนพักตร ขุนอักษร
นางออนอําไพ วงศปาลามานนท
นางสาวออมใจ กิจจานนท
นางออมใจ พึ่งสุข
นางออมเดือน ผิวทอง
นางออมเดือน ศรีมั่นคงธรรม
นางออมทิพย ดุสดี
นางสาวออมสิน บุญเชิด
นางสาวออยจิตร ไชยคุณ
นางออยใจ มาลัยพันธุ
นางออยใจ สุภา
นางออยทิพย งามขํา
นางสาวออยทิพย เสาวะทอง
นางออระณี แสงมณี

๒๑๖๒๘
๒๑๖๒๙
๒๑๖๓๐
๒๑๖๓๑
๒๑๖๓๒
๒๑๖๓๓
๒๑๖๓๔
๒๑๖๓๕
๒๑๖๓๖
๒๑๖๓๗
๒๑๖๓๘
๒๑๖๓๙
๒๑๖๔๐
๒๑๖๔๑
๒๑๖๔๒
๒๑๖๔๓
๒๑๖๔๔
๒๑๖๔๕
๒๑๖๔๖
๒๑๖๔๗
๒๑๖๔๘
๒๑๖๔๙
๒๑๖๕๐
๒๑๖๕๑
๒๑๖๕๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอักษร ฟกศรี
นางสาวอักษรศรี ใจสุทธิ์
นางสาวอักษรา ศุภนคร
นางอักษราภัค บรรณาคม
นางอัคเรศ เต็มสังข
นางสาวอังคณา เกษมจันศิรินนท
นางอังคณา ขมมาวัง
นางอังคณา แงเจริญกุล
นางอังคณา จันทรหนองหวา
นางสาวอังคณา จิวารัตนพงศ
นาวาตรีหญิง อังคณา ใจโพธิ์
นางอังคณา เดชรักษา
นางอังคณา ตาดี
นางอังคณา ตุงประโคน
นางอังคณา ทาพรหม
นางอังคณา นพพิบูลย
นางสาวอังคณา เบ็ญโสะ
นางสาวอังคณา ประสิทธิ์วัฒนเสรี
นางสาวอังคณา เผาเพ็ง
นางอังคณา ราสมุสเซน
นางสาวอังคณา เรณุมาศ
นางสาวอังคณา วรนุข
นางอังคณา สืบวิเศษ
นางสาวอังคณา สุขวังไทร
นางอังคณา สุวรรณมา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๖๕๓
๒๑๖๕๔
๒๑๖๕๕
๒๑๖๕๖
๒๑๖๕๗
๒๑๖๕๘
๒๑๖๕๙
๒๑๖๖๐
๒๑๖๖๑
๒๑๖๖๒
๒๑๖๖๓
๒๑๖๖๔
๒๑๖๖๕
๒๑๖๖๖
๒๑๖๖๗
๒๑๖๖๘
๒๑๖๖๙
๒๑๖๗๐
๒๑๖๗๑
๒๑๖๗๒
๒๑๖๗๓
๒๑๖๗๔
๒๑๖๗๕
๒๑๖๗๖
๒๑๖๗๗

นางสาวอังคณา อมรลักษณ
นางอังคนา ทองแปน
นางสาวอังคนา ราชสีห
นางสาวอังคนาวรรณ เขมแข็ง
นางอังคปภา ฤทธิ์สกุล
นางสาวอังคริสา คําลือ
นางสาวอังคาร จิตตมานะ
นางอังดารักษ สวนจักร
นางอังศุนิตยตา ชุมแกว
นางสาวอังศุมาลิน พิลาวุฒิ
นางอังศุมาลิน เศรษฐบุตร
นางสาวอังสุทร ออนสําลี
นางสาวอัจจนา มวงหมี
นางอัจจิมา ชูมณี
นางสาวอัจจิมา ฝายเส็ม
นางอัจฉรา กระแสรชล
นางสาวอัจฉรา แกวมุณีรัตน
นางอัจฉรา ไกรวรรณ
นางสาวอัจฉรา คําลือเกียรติ์
นางสาวอัจฉรา จันทรเพ็ง
นางอัจฉรา จันทรเสนา
นางสาวอัจฉรา ชูออน
นางสาวอัจฉรา โชคดี
นางสาวอัจฉรา ดิษฐรอด
นางสาวอัจฉรา เทียนเมืองปก

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๖๗๘
๒๑๖๗๙
๒๑๖๘๐
๒๑๖๘๑
๒๑๖๘๒
๒๑๖๘๓
๒๑๖๘๔
๒๑๖๘๕
๒๑๖๘๖
๒๑๖๘๗
๒๑๖๘๘
๒๑๖๘๙
๒๑๖๙๐
๒๑๖๙๑
๒๑๖๙๒
๒๑๖๙๓
๒๑๖๙๔
๒๑๖๙๕
๒๑๖๙๖
๒๑๖๙๗
๒๑๖๙๘
๒๑๖๙๙
๒๑๗๐๐
๒๑๗๐๑
๒๑๗๐๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอัจฉรา ธัญญพืช
นางสาวอัจฉรา บุญเล็ก
นางสาวอัจฉรา บุญสุข
นางสาวอัจฉรา ปนทรายมูล
นางอัจฉรา แผนทอง
นางอัจฉรา พุทธรักษา
นางอัจฉรา พุทธา
นางสาวอัจฉรา โพธิ์อน
นางสาวอัจฉรา รักษชน
นางอัจฉรา รูสมัย
นางอัจฉรา ละอองพราว
นางสาวอัจฉรา วรรคยาณี
นางสาวอัจฉรา วิทยาบํารุง
นางอัจฉรา สอนคํา
นางอัจฉรา สายคุณากร
นางอัจฉรา สุทธนะ
นางอัจฉรา เสนะเวส
นางอัจฉรา หอมนาน
นางอัจฉรา เหมสนิท
นางสาวอัจฉรา อาจแกว
นางสาวอัจฉรา อิ่มทรัพย
นางอัจฉรา เอี่ยมสงคราม
นางอัจฉรากานต เกียรติสกุลคุณ
นางสาวอัจฉรานี ปราบริปู
นางอัจฉราพร แกวแสงทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๗๐๓
๒๑๗๐๔
๒๑๗๐๕
๒๑๗๐๖
๒๑๗๐๗
๒๑๗๐๘
๒๑๗๐๙
๒๑๗๑๐
๒๑๗๑๑
๒๑๗๑๒
๒๑๗๑๓
๒๑๗๑๔
๒๑๗๑๕
๒๑๗๑๖
๒๑๗๑๗
๒๑๗๑๘
๒๑๗๑๙
๒๑๗๒๐
๒๑๗๒๑
๒๑๗๒๒
๒๑๗๒๓
๒๑๗๒๔
๒๑๗๒๕
๒๑๗๒๖
๒๑๗๒๗

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางอัจฉราพร มาตยนอก
นางสาวอัจฉราพร เสาสําราญ
นางสาวอัจฉราภรณ ทุมทน
นางสาวอัจฉราภรณ ศิลปะ
นางอัจฉราภรณ สวางเต็ม
นางอัจฉราวรรณ ชูไพ
นางอัจฉราวรรณ ภิบาล
นางอัจฉราวรรณ อิ่มเอิบ
นางสาวอัจฉริยา ลําพองชาติ
นางสาวอัจฉริยา สุขบุญสง
นางอัจฉริยา แสวง
นางอัจฉริยาพร ลมออน
นางอัจฉรี คงมงคล
นางอัจฉรี ไชยชมภู
นางสาวอัจฉรี เยือกเย็น
นางสาวอัจฉรี สิงหเรือง
นางสาวอัจฉรีย ยุทธวิริยะ
นางอัจฉรีย เหลาขจรบุญ
นางสาวอัจฉรียา ศุภกิจเจริญ
นางสาวอัจฉรีวรรณ ประดิษฐวงษ
นางอัจฉา ตอนสุรา
นางอัจราวรรณ ไชยพันธ
นางอัจลี เพชรคง
นางสาวอัชฉรา จันทรนุน
นางอัชรา ปลื้มกิจมงคล

๒๑๗๒๘
๒๑๗๒๙
๒๑๗๓๐
๒๑๗๓๑
๒๑๗๓๒
๒๑๗๓๓
๒๑๗๓๔
๒๑๗๓๕
๒๑๗๓๖
๒๑๗๓๗
๒๑๗๓๘
๒๑๗๓๙
๒๑๗๔๐
๒๑๗๔๑
๒๑๗๔๒
๒๑๗๔๓
๒๑๗๔๔
๒๑๗๔๕
๒๑๗๔๖
๒๑๗๔๗
๒๑๗๔๘
๒๑๗๔๙
๒๑๗๕๐
๒๑๗๕๑
๒๑๗๕๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอัชรา พรมกัน
นางอัชรา สลามเตะ
นางสาวอัชรา เอี่ยมแจงพันธุ
นางอัชราภรณ เพชรา
นางสาวอัชราภรณ สันติวิทยารมย
นางสาวอัชรี หลอเหลี่ยม
นางสาวอัชรีย อะโนราช
นางอัชลี บุญอินทร
นางสาวอัชลี ไวยบท
นางสาวอัญชนา ทวีรส
นางอัญชนา ศิริเอก
นางอัญชรี นัคเร
นางสาวอัญชลินทร วงศชุติสรณ
นางสาวอัญชลี กงแกว
นางอัญชลี กองมาก
นางสาวอัญชลี กัณฑะวงษ
นางอัญชลี เกตุงาม
นางอัญชลี คงทอง
นางอัญชลี จิตรีสรรพ
นางอัญชลี จุยเส็ง
นางสาวอัญชลี ดงเรืองศรี
นางอัญชลี เดชะพันธ
นางอัญชลี ไตรสังข
นางสาวอัญชลี ทองสมบัติ
นางสาวอัญชลี ทาทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๗๕๓
๒๑๗๕๔
๒๑๗๕๕
๒๑๗๕๖
๒๑๗๕๗
๒๑๗๕๘
๒๑๗๕๙
๒๑๗๖๐
๒๑๗๖๑
๒๑๗๖๒
๒๑๗๖๓
๒๑๗๖๔
๒๑๗๖๕
๒๑๗๖๖
๒๑๗๖๗
๒๑๗๖๘
๒๑๗๖๙
๒๑๗๗๐
๒๑๗๗๑
๒๑๗๗๒
๒๑๗๗๓
๒๑๗๗๔
๒๑๗๗๕
๒๑๗๗๖
๒๑๗๗๗

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางอัญชลี ธูปบานเซา
นางสาวอัญชลี นฤมาณพงศกร
นางอัญชลี บุตรธาจารย
นางสาวอัญชลี ประกอบแสง
นางอัญชลี ประดิษฐ
นางอัญชลี ปถพี
นางอัญชลี ปนเหนงเพ็ชร
นางอัญชลี ปานสมบูรณ
นางอัญชลี แผนเจริญ
นางอัญชลี พุกแกว
นางสาวอัญชลี พุทธิกาญจนกุล
นางอัญชลี แพงพรม
นางสาวอัญชลี มรรยาทออน
นางสาวอัญชลี มาลา
นางสาวอัญชลี เมืองแกว
นางอัญชลี แยมโพธิ์
นางอัญชลี ฤทธิ์ประภา
นางสาวอัญชลี เล็บขาว
นางอัญชลี เลวี่
นางอัญชลี เลื่อมใจหาญ
นางอัญชลี วรรณา
นางอัญชลี วิโรจนศศิธร
นางสาวอัญชลี ศิริสิณโท
นางอัญชลี สําราญอยู
นางอัญชลี สีคะ

๒๑๗๗๘
๒๑๗๗๙
๒๑๗๘๐
๒๑๗๘๑
๒๑๗๘๒
๒๑๗๘๓
๒๑๗๘๔
๒๑๗๘๕
๒๑๗๘๖
๒๑๗๘๗
๒๑๗๘๘
๒๑๗๘๙
๒๑๗๙๐
๒๑๗๙๑
๒๑๗๙๒
๒๑๗๙๓
๒๑๗๙๔
๒๑๗๙๕
๒๑๗๙๖
๒๑๗๙๗
๒๑๗๙๘
๒๑๗๙๙
๒๑๘๐๐
๒๑๘๐๑
๒๑๘๐๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอัญชลี สุวรรณกูฎ
นางอัญชลี โสวภาค
นางอัญชลี หอมนาน
นางสาวอัญชลี อบแยม
นางสาวอัญชลีพร รักษพันธุ
นางอัญชลีพร อยูหนูพะเนาว
นางอัญชลีย สายแวว
นางสาวอัญชัญ อําพันธ
นางอัญชัน รุงระวี
นางอัญชิษฐา มั่งมูล
นางสาวอัญชิษฐา รัชนิกร
นางอัญชิษฐา ลองสุวรรณ
นางอัญชิษฐา สําเภาทอง
นางอัญชิษฐา อุบลสุวรรณ
นางอัญชิสา ทรงวาจา
นางสาวอัญชิสา ธรรมโชโต
นางสาวอัญชิสา อักษรพิมพ
นางสาวอัญชุลีกร เอี่ยมละออ
นางสาวอัญญพิชญ คุณสัตย
นางอัญญรัตน ศรีภักดี
นางอัญญรัตน ศรีสวาง
นางอัญญรัตน ศรีสําราญ
นางอัญญลักษณ อกอุน
นางอัญญาณี โพธิ์คํา
นางสาวอัญญานิจช พีระชยานันต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๘๐๓
๒๑๘๐๔
๒๑๘๐๕
๒๑๘๐๖
๒๑๘๐๗
๒๑๘๐๘
๒๑๘๐๙
๒๑๘๑๐
๒๑๘๑๑
๒๑๘๑๒
๒๑๘๑๓
๒๑๘๑๔
๒๑๘๑๕
๒๑๘๑๖
๒๑๘๑๗
๒๑๘๑๘
๒๑๘๑๙
๒๑๘๒๐
๒๑๘๒๑
๒๑๘๒๒
๒๑๘๒๓
๒๑๘๒๔
๒๑๘๒๕
๒๑๘๒๖
๒๑๘๒๗

หนา ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางอัญญาพรรณ ควรฤาชัย
นางอัญญารัตน กุนศิลา
นางสาวอัญญารัตน ไชยรักษ
นางอัญญารัตน นอยจารย
นางอัญธิกา คงแสงภักดิ์
นางอัญธิชา อินเตชะ
นางอัญพัชญ อยูยงยุวัฒน
นางอัญมณี ภิญโญยาง
นางสาวอัญรินทร ไชยพัฒนกิตติ
นางสาวอัญรินทร ฐานะวุฒิพงศ
นางสาวอัญรินทร สกุลศรีไกรสิน
นางสาวอัญสุลีย อุทัยรัตน
นางสาวอัฏฐาพร ณรงคมี
นางสาวอัฐธนกาญจน คงจันทร
นางอัฐภิญญา ระวังยศ
นางสาวอัณศยา พรรณงาม
นางสาวอันธิกา วงษจําปา
นางสาวอันธิกา สุวรรณราช
นางสาวอันธิกา อินธิแสง
นางอัปสร หรั่งเจริญ
นางอัมพร กุลรัตน
นางสาวอัมพร ใจอาย
นางอัมพร ตันติปาลกุล
นางอัมพร พินวงศสุวรรณ
นางสาวอัมพร ภูแกว

๒๑๘๒๘
๒๑๘๒๙
๒๑๘๓๐
๒๑๘๓๑
๒๑๘๓๒
๒๑๘๓๓
๒๑๘๓๔
๒๑๘๓๕
๒๑๘๓๖
๒๑๘๓๗
๒๑๘๓๘
๒๑๘๓๙
๒๑๘๔๐
๒๑๘๔๑
๒๑๘๔๒
๒๑๘๔๓
๒๑๘๔๔
๒๑๘๔๕
๒๑๘๔๖
๒๑๘๔๗
๒๑๘๔๘
๒๑๘๔๙
๒๑๘๕๐
๒๑๘๕๑
๒๑๘๕๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอัมพร มะลิวัลย
นางสาวอัมพร โยเหลา
นางสาวอัมพร สมหมาย
นางสาวอัมพร สุขผอง
นางสาวอัมพร หลุยจําลอง
นางสาวอัมพร หอมทอง
นางอัมพรรณ สิงหแกว
นางสาวอัมพรรัตน กลิ่นบุญ
นางอัมพวรรณ โทเจริญ
นางอัมพวัน บุญเกิด
นางอัมพิกา เกิดสมนึก
นางสาวอัมพิกา สุวรรณจันทร
นางสาวอัมพิกา อนวัช
นางสาวอัมไพวรรณ มณี
นางอัมไพวรรณ วิทยพงษพัน
นางอัมไพวรรณ วิทยพงษพันธ
นางอัมภาวัน ผัดวงศ
นางอัมรา คํานันท
นางสาวอัมรา จินอาตัน
นางสาวอัมรา หมั้นการ
นางสาวอัยยญาดา จันทรศรี
นางอัลชรีย ลินใจ
นางอัลนาห เดวิส
นางสาวอัลฟาห เสกหวัง
นางอัลิปรียา ประสงสันต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๘๕๓
๒๑๘๕๔
๒๑๘๕๕
๒๑๘๕๖
๒๑๘๕๗
๒๑๘๕๘
๒๑๘๕๙
๒๑๘๖๐
๒๑๘๖๑
๒๑๘๖๒
๒๑๘๖๓
๒๑๘๖๔
๒๑๘๖๕
๒๑๘๖๖
๒๑๘๖๗
๒๑๘๖๘
๒๑๘๖๙
๒๑๘๗๐
๒๑๘๗๑
๒๑๘๗๒
๒๑๘๗๓
๒๑๘๗๔
๒๑๘๗๕
๒๑๘๗๖
๒๑๘๗๗

หนา ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอัศชญา ธนาคาร
นางสาวอัศนีพร ตั้งตระกูล
นางอัศนีย วรรณาโส
นางอัศรีย ใจตุย
นางอัสนีพร ทวีวุฒิไกร
นางอาคิรา ติวงษา
นางสาวอาจรีย ขันธจีรวัฒน
นางอาจินต สกุลรัตน
นางอาชิรญาณ นฤนาทนิธิพัฒน
นางอาซีซะ ปานคง
นางสาวอาซีซะห ลายี
นางอาซีซะห วองไว
นางอาดํา คนโต
นางอาทิตติยา พิมพลีชัย
นางอาทิตยา ชมภูนุช
นางอาทิตยา ทับทิมทอง
นางสาวอาทิตยา มะโนลัย
นางสาวอาทิตยา วราหวิโรจน
นางสาวอาทิตยา หมอหลา
นางอาทิติยา ศักดิ์แกว
นางสาวอาทิยา อินทรจันทร
นางสาวอานันตยา กาลวิบูลย
นางสาวอานา ทองสม
นางอานิตา ชมใจ
นางอานีตา เปาะสา

๒๑๘๗๘
๒๑๘๗๙
๒๑๘๘๐
๒๑๘๘๑
๒๑๘๘๒
๒๑๘๘๓
๒๑๘๘๔
๒๑๘๘๕
๒๑๘๘๖
๒๑๘๘๗
๒๑๘๘๘
๒๑๘๘๙
๒๑๘๙๐
๒๑๘๙๑
๒๑๘๙๒
๒๑๘๙๓
๒๑๘๙๔
๒๑๘๙๕
๒๑๘๙๖
๒๑๘๙๗
๒๑๘๙๘
๒๑๘๙๙
๒๑๙๐๐
๒๑๙๐๑
๒๑๙๐๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอาภรณ จันทรเมืองไทย
นางอาภรณ แซเฮง
นางอาภรณ ทองศรีจันทร
นางอาภรณ นุยสุข
นางอาภรณ พลประสิทธิ์
นางสาวอาภรณ พวงมณี
นางอาภรณ พันธรังษี
นางสาวอาภรณ เพชรสงค
นางอาภรณ เพียรมุงงาน
นางอาภรณ ฤทัยหรรษา
นางสาวอาภรณ ศรีนนทเรือง
นางอาภรณ ศรีเมือง
นางอาภรณ ศรีวันทนา
นางอาภรณ ศิริจําปา
นางอาภรณ สกุลสุทธิวัฒน
นางอาภรณ สิงหเศรษฐกิจ
นางอาภรณ สุขสวัสดิ์
นางอาภรณ แหวนเพ็ชร
นางสาวอาภรณ เอี่ยมสอาด
นางอาภรณ เฮงถาวรวัฒนา
นางสาวอาภัศรา พวงมาลี
นางอาภัสรา บุตรสอน
นางอาภัสรา วงศพา
นางสาวอาภัสรา วงศสัมพันธชัย
นางอาภา สุนทรศารทูล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๙๐๓
๒๑๙๐๔
๒๑๙๐๕
๒๑๙๐๖
๒๑๙๐๗
๒๑๙๐๘
๒๑๙๐๙
๒๑๙๑๐
๒๑๙๑๑
๒๑๙๑๒
๒๑๙๑๓
๒๑๙๑๔
๒๑๙๑๕
๒๑๙๑๖
๒๑๙๑๗
๒๑๙๑๘
๒๑๙๑๙
๒๑๙๒๐
๒๑๙๒๑
๒๑๙๒๒
๒๑๙๒๓
๒๑๙๒๔
๒๑๙๒๕
๒๑๙๒๖
๒๑๙๒๗

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางอาภากร สมสะอาด
นางสาวอาภาพร เตียงชัยภูมิ
นางสาวอาภาพัตร ชาญชัยมงคล
นางสาวอาภาภรณ คําภาแกว
นางอาภาภรณ ดวงศรี
นางสาวอาภาภรณ มากมี
นางอาภาภรณ สุขรมย
นางอาภาภรณ สุเพ็งคํา
นางสาวอาภาภัทร วรธรรมานนท
นางอาภาศิริ พันธุวัฒนา
นางอาภาสุรีย วงษชมพู
นางสาวอามินา กรมเมือง
นางอามีนะฮ เด็นหมาน
นางอามีเนาะ จะปะกิยา
นางอามีเนาะ จารู
นางสาวอารดา ปตะสุทธิ์
นางอารมณ กิจวิจิตร
นางสาวอารมณ ชัยมี
นางอารมณ พรศรี
นางอารมณ มณีโชติ
นางสาวอารยา ทองดี
นางอารยา บนกลาง
นางอารยา พงษโชติ
นางสาวอารยา พิริยะกีรติกุล
นางอารยา ภักดีฉนวน

๒๑๙๒๘
๒๑๙๒๙
๒๑๙๓๐
๒๑๙๓๑
๒๑๙๓๒
๒๑๙๓๓
๒๑๙๓๔
๒๑๙๓๕
๒๑๙๓๖
๒๑๙๓๗
๒๑๙๓๘
๒๑๙๓๙
๒๑๙๔๐
๒๑๙๔๑
๒๑๙๔๒
๒๑๙๔๓
๒๑๙๔๔
๒๑๙๔๕
๒๑๙๔๖
๒๑๙๔๗
๒๑๙๔๘
๒๑๙๔๙
๒๑๙๕๐
๒๑๙๕๑
๒๑๙๕๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอารยา มหาแสง
นางสาวอารยา เลี่ยงสกุล
นางอารยา วันเพ็ญ
นางสาวอารยา สวัสดิ์ดรงค
นางอารยา สังขเทพ
นางสาวอาริเคลีย โอลิมเปยกัมส
นางอาริดา เอี่ยมพันธ
นางสาวอาริยชาติ อายดี
นางสาวอาริยา ทาเงิน
นางอาริศราพรดิ์ สะเอียบคง
นางอาริสษา ปริปุณณะ
นางสาวอารี แปนไทย
นางอารี มิตรมุสิก
นางอารี ราชแกว
นางสาวอารี วีระสุข
นางอารี เสงี่ยมพงษ
นางสาวอารีจิตร บุญทะโก
นางสาวอารีนา มะ
นางสาวอารีนา มานิตยพันธ
นางอารีพรรณ เครือกลางรงค
นางอารีย การัตน
นางอารีย แกววิจิตร
นางสาวอารีย จงภักดี
นางอารีย จะแจง
นางอารีย จันทรสําเภา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๙๕๓
๒๑๙๕๔
๒๑๙๕๕
๒๑๙๕๖
๒๑๙๕๗
๒๑๙๕๘
๒๑๙๕๙
๒๑๙๖๐
๒๑๙๖๑
๒๑๙๖๒
๒๑๙๖๓
๒๑๙๖๔
๒๑๙๖๕
๒๑๙๖๖
๒๑๙๖๗
๒๑๙๖๘
๒๑๙๖๙
๒๑๙๗๐
๒๑๙๗๑
๒๑๙๗๒
๒๑๙๗๓
๒๑๙๗๔
๒๑๙๗๕
๒๑๙๗๖
๒๑๙๗๗

หนา ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางอารีย เจนสงา
นางสาวอารีย เชยบัวแกว
นางอารีย เชาวสุม
นางสาวอารีย เด็นเพชรหนอง
นางสาวอารีย ทองนิตย
นางสาวอารีย ทองมา
นางอารีย ไทยประดิษฐ
นางสาวอารีย ธีระบัญชร
นางสาวอารีย บุญยรัตน
นางอารีย ปะจะกุล
นางสาวอารีย เปยมมีสมบูรณ
นางอารีย พันทับ
นางสาวอารีย ฤทธิ์ศรี
นางอารีย ลิ้มตระกูล
นางสาวอารีย ศรีนรา
นางสาวอารีย สุกแปน
นางอารีย สุวรรณคีรี
นางสาวอารีย สุวรรณชัยรบ
นางอารีย สุวรรณา
นางอารีย แสงวัฒนากุล
นางอารีย อนรรฆนนท
นางอารียพร สุวรรณมณี
นางสาวอารียพันธ จีรัง
นางสาวอารียวรรณ ศรีปยะรัต
นางสาวอารียา เมืองโคตร

๒๑๙๗๘
๒๑๙๗๙
๒๑๙๘๐
๒๑๙๘๑
๒๑๙๘๒
๒๑๙๘๓
๒๑๙๘๔
๒๑๙๘๕
๒๑๙๘๖
๒๑๙๘๗
๒๑๙๘๘
๒๑๙๘๙
๒๑๙๙๐
๒๑๙๙๑
๒๑๙๙๒
๒๑๙๙๓
๒๑๙๙๔
๒๑๙๙๕
๒๑๙๙๖
๒๑๙๙๗
๒๑๙๙๘
๒๑๙๙๙
๒๒๐๐๐
๒๒๐๐๑
๒๒๐๐๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอารียา ศรีจํานอง
นางสาวอารียา เอี่ยมพลอย
นางสาวอารีรัตน กันมูลทา
นางสาวอารีรัตน กาญจนคงคา
นางสาวอารีรัตน ใจหงิม
นางอารีรัตน ดีโทน
นางอารีรัตน ทองแยม
นางอารีรัตน ปะวะเสริม
นางอารีรัตน ผึ่งผดุง
นางอารีรัตน พรมชาติ
นางสาวอารีรัตน พิมพตา
นางสาวอารีรัตน เพชรชู
นางสาวอารีรัตน ภูเกิดเจริญผล
นางสาวอารีรัตน ยะวิเชียร
นางสาวอารีรัตน แยมยิ้ม
นางอารีรัตน เรียงรอง
นางอารีรัตน สอนสมบัติ
นางสาวอารีรัตน สายวงคอินทร
นางสาวอารีรัตน สุขผล
นางสาวอารีรัตน แสนปลื้ม
นางสาวอารีลักษณ จันทรแดง
นางอารีวรรณ เมืองศรี
นางอารีวรรณ จั่นเพ็ชร
นางสาวอารีวรรณ ปญมบัญญัติ
นางสาวอารีวรรณ ปรีชาชาญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๐๐๓
๒๒๐๐๔
๒๒๐๐๕
๒๒๐๐๖
๒๒๐๐๗
๒๒๐๐๘
๒๒๐๐๙
๒๒๐๑๐
๒๒๐๑๑
๒๒๐๑๒
๒๒๐๑๓
๒๒๐๑๔
๒๒๐๑๕
๒๒๐๑๖
๒๒๐๑๗
๒๒๐๑๘
๒๒๐๑๙
๒๒๐๒๐
๒๒๐๒๑
๒๒๐๒๒
๒๒๐๒๓
๒๒๐๒๔
๒๒๐๒๕
๒๒๐๒๖
๒๒๐๒๗

หนา ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางอารีวรรณ ยมะสมิตร
นางสาวอารีวรรณ สงวนกิจ
นางอารีวัล วันสุไลมาน
นางสาวอารีสา ศรีใจอินทร
นางสาวอาลัชฏาวรรณ สุวรรณะ
นางสาวอาวรณ แสนหาญ
นางสาวอาวีสมร ดนตรี
นางอาศิรดา ประทีปเดน
นางอาสาศิริ เย็นใจมา
นางสาวอํานวย สายาพัฒน
นางอํานวยพร ชนมนภัทร
นางอํานวยพร อรรคฮาต
นางอํานวยพร ออนจาย
นางอําพร ขัดแกว
นางอําพร ขันแกว
นางอําพร ชัยวิชิต
นางอําพร ทองหลอ
นางสาวอําพร ปลันธนทิพย
นางสาวอําพร ไพยะราช
นางอําพร เรือนทราย
นางอําพร เรือนสวัสดิ์
นางอําพรรณ ภูพิทักษพงศ
นางอําพรรณ จุทอง
นางอําพรรณ ปนลอม
นางอําพรรณ สุวรรณโชติ

๒๒๐๒๘
๒๒๐๒๙
๒๒๐๓๐
๒๒๐๓๑
๒๒๐๓๒
๒๒๐๓๓
๒๒๐๓๔
๒๒๐๓๕
๒๒๐๓๖
๒๒๐๓๗
๒๒๐๓๘
๒๒๐๓๙
๒๒๐๔๐
๒๒๐๔๑
๒๒๐๔๒
๒๒๐๔๓
๒๒๐๔๔
๒๒๐๔๕
๒๒๐๔๖
๒๒๐๔๗
๒๒๐๔๘
๒๒๐๔๙
๒๒๐๕๐
๒๒๐๕๑
๒๒๐๕๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอําพรรัตน กุราช
นางอําพรรัตน สุพรรณ
นางอําพันธ พูลสวัสดิ์
นางอําพันธ เพชรชูชวย
นางอําพา ขจรจิตร
นางอําไพ จีนพันธ
นางอําไพ ชํานิไกร
นางสาวอําไพ ทวีบุญ
นางสาวอําไพ ทิมแกว
นางอําไพ เทพศิริ
นางอําไพ เพ็ชรแอน
นางสาวอําไพ มาติวงศ
นางอําไพ ราชสมบัติ
นางอําไพ วงศใหญ
นางสาวอําไพ สวางศรี
นางอําไพ สายลุน
นางอําไพ สิงหจินดา
นางอําไพ สุวรรณไพรัตน
นางอําไพ แสงจํารัส
นางอําไพ องอาจ
นางอําไพ อนุภักดิ์
นางสาวอําไพวรรณ สวรรค
นางอําไพวรรณ เสารศรีออน
นางสาวอําภร ปนแกว
นางอําภา คงแสน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๐๕๓
๒๒๐๕๔
๒๒๐๕๕
๒๒๐๕๖
๒๒๐๕๗
๒๒๐๕๘
๒๒๐๕๙
๒๒๐๖๐
๒๒๐๖๑
๒๒๐๖๒
๒๒๐๖๓
๒๒๐๖๔
๒๒๐๖๕
๒๒๐๖๖
๒๒๐๖๗
๒๒๐๖๘
๒๒๐๖๙
๒๒๐๗๐
๒๒๐๗๑
๒๒๐๗๒
๒๒๐๗๓
๒๒๐๗๔
๒๒๐๗๕
๒๒๐๗๖
๒๒๐๗๗

หนา ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอําภา คํามา
นางอําภา ภูพรม
นางอําภา หอมจันทร
นางสาวอําภาวัลย จิตพราหมณ
นางอํามอญ แสงชัยภูมิ
นางอิงกมล เอกทัศน
นางอิงคอนงค คณานุรักษ
นางสาวอิงอร ปรีชาญวินิจ
นางอิงอร ภูมิวิเศษ
นางสาวอิงอร วันแกว
นางสาวอิชยา เที่ยงแท
นางสาวอิฏฐารมณ บัวลอย
นางสาวอิฐติยากร ทองสุข
นางอิทธิมนต เครือวรรณ
นางอิทธิยา จอมมงคล
นางอินทรถวา พวงแกว
นางอินทรา ศิลารักษ
นางอินทิรา ชูคง
นางอินทิรา แถมกลาง
นางอินทิรา ทาเอื้อ
นางอินทิรา นิยมศิลปชัย
นางสาวอินทิรา ประทุมทอง
นางอินทิรา เพ็ชรทอง
นางสาวอินทิรา รุงโรจนธนปติ
นางอินทิรา รุดทัง

๒๒๐๗๘
๒๒๐๗๙
๒๒๐๘๐
๒๒๐๘๑
๒๒๐๘๒
๒๒๐๘๓
๒๒๐๘๔
๒๒๐๘๕
๒๒๐๘๖
๒๒๐๘๗
๒๒๐๘๘
๒๒๐๘๙
๒๒๐๙๐
๒๒๐๙๑
๒๒๐๙๒
๒๒๐๙๓
๒๒๐๙๔
๒๒๐๙๕
๒๒๐๙๖
๒๒๐๙๗
๒๒๐๙๘
๒๒๐๙๙
๒๒๑๐๐
๒๒๑๐๑
๒๒๑๐๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอินทิรา สวนมะมวง
นางสาวอินทิรา อิสลาม
นางสาวอินทิรา อุทาพงศ
นางสาวอินทิราภรณ มวงยาย
นางสาวอินทุกานต ถุงแกว
นางอินทุอร คันศร
นางสาวอิระณัฏฐ แสนแกว
นางอิลมี มูเก็ม
นางสาวอิศรัตน ประเสริฐศักดิ์
นางอิศรา จินดามาตย
นางอิศราภรณ ธรรมศิริ
นางอิศรารัตน คําเดช
นางอิศรีย สุดราม
นางอิษยา บุญเหลือ
นางสาวอิสตรี แซเตีย
นางอิสฟาฮานี ศรีตุลาการ
นางอิสยาห ไชยดา
นางอิสรยา กวางอุเสน
นางสาวอิสรา วงษประภารัตน
นางอิสราดา กาญจนวัฒนา
นางสาวอิสราพร เภรินทวงค
นางอิสราภรณ ชํานาญวงศ
นางอิสราภรณ สุวรรณนัง
นางอิสริยา นิลเพชร
นางอิสริยา ฤทธิภักดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๑๐๓
๒๒๑๐๔
๒๒๑๐๕
๒๒๑๐๖
๒๒๑๐๗
๒๒๑๐๘
๒๒๑๐๙
๒๒๑๑๐
๒๒๑๑๑
๒๒๑๑๒
๒๒๑๑๓
๒๒๑๑๔
๒๒๑๑๕
๒๒๑๑๖
๒๒๑๑๗
๒๒๑๑๘
๒๒๑๑๙
๒๒๑๒๐
๒๒๑๒๑
๒๒๑๒๒
๒๒๑๒๓
๒๒๑๒๔
๒๒๑๒๕
๒๒๑๒๖
๒๒๑๒๗

หนา ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางอิสรีย กิตติวิมลชัย
นางอิสรีย คนกําลัง
นางสาวอิสรีย จูสวัสดิ์
นางอิสรีย ทองคํา
นางอิสรีย นนทธีระจรูญ
นางสาวอิสรีย ผดุงทศ
นางสาวอิสรีย แรงครุฑ
นางสาวอิสรีย อัญญโพธิ์
นางสาวอิสรีย อัมพุชินีวรรณ
นางอิสสริยา จิตสุภาพ
นางอุดมพร จันเต
นางสาวอุดมพร เพชรกาญจน
นางสาวอุดมรัตญ เขียนงาม
นางสาวอุดมลักษณ เกิดปราชญ
นางอุดมลักษณ ทองโคตร
นางสาวอุดมลักษณ โพธิ์ศรี
นางสาวอุดมลักษณ ภูกําเหนิด
นางสาวอุดมวรรณ พุมไสว
นางอุทัย จินดาชาติ
นางสาวอุทัย สุกาวิน
นางอุทัยวรรณ ชมเชี่ยวชาญ
นางอุทัยวรรณ แกวสม
นางสาวอุทัยวรรณ ชนะประโคน
นางสาวอุทัยวรรณ เทพไชย
นางสาวอุทัยวรรณ ปอเปง

๒๒๑๒๘
๒๒๑๒๙
๒๒๑๓๐
๒๒๑๓๑
๒๒๑๓๒
๒๒๑๓๓
๒๒๑๓๔
๒๒๑๓๕
๒๒๑๓๖
๒๒๑๓๗
๒๒๑๓๘
๒๒๑๓๙
๒๒๑๔๐
๒๒๑๔๑
๒๒๑๔๒
๒๒๑๔๓
๒๒๑๔๔
๒๒๑๔๕
๒๒๑๔๖
๒๒๑๔๗
๒๒๑๔๘
๒๒๑๔๙
๒๒๑๕๐
๒๒๑๕๑
๒๒๑๕๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอุทัยวรรณ ภูพานไร
นางอุทัยวรรณ มะโนมัย
นางอุทิพร ศิลปศร
นางอุทิศ สุวรรณวงศ
นางสาวอุทิศา มะหะหมัด
นางสาวอุทุมพร ดําแกว
นางอุทุมพร เย็นสรง
นางสาวอุทุมพร ศิริมงคล
นางสาวอุธาทิพย ยงพฤกษา
นางสาวอุนเรือน โพธิ์ออน
นางอุบล กองสุวรรณ
นางอุบล ชัยมงคล
นางอุบล ชุมนิตย
นางอุบล ไชยเลิศ
นางอุบล ไชยเสนา
นางอุบล ดวงสุข
นางสาวอุบล พรหมดํา
นางอุบล วัฒนศักดิ์ภูบาล
นางอุบล ศรีทองอินทร
นางอุบล สัมพันธ
นางอุบล หลงขาว
นางอุบลพรรณ วัฒนศิริ
นางสาวอุบลรัตน แกวโสภาค
นางสาวอุบลรัตน ชัยศิริ
นางสาวอุบลรัตน เชาฉอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๑๕๓
๒๒๑๕๔
๒๒๑๕๕
๒๒๑๕๖
๒๒๑๕๗
๒๒๑๕๘
๒๒๑๕๙
๒๒๑๖๐
๒๒๑๖๑
๒๒๑๖๒
๒๒๑๖๓
๒๒๑๖๔
๒๒๑๖๕
๒๒๑๖๖
๒๒๑๖๗
๒๒๑๖๘
๒๒๑๖๙
๒๒๑๗๐
๒๒๑๗๑
๒๒๑๗๒
๒๒๑๗๓
๒๒๑๗๔
๒๒๑๗๕
๒๒๑๗๖
๒๒๑๗๗

นางอุบลรัตน ทาณรงค
นางอุบลรัตน พยนต
นางอุบลรัตน มูลประเสริฐ
นางสาวอุบลรัตน เมืองสง
นางอุบลรัตน ยลโสภณ
นางอุบลรัตน รณศิริ
นางสาวอุบลรัตน อานามวงษ
นางอุบลรัตน อุทธิยา
นางอุบลวรรณ เลคฮอล
นางอุบลวรรณ อินทมูล
นางสาวอุบลวรรณ กันทาทอง
นางสาวอุบลวรรณ คงประสม
นางอุบลวรรณ เจริญวงศ
นางสาวอุบลวรรณ ชราศรี
นางอุบลวรรณ ชูชุมพล
นางอุบลวรรณ ไตรทิพย
นางสาวอุบลวัลย ปานเลิศ
นางสาวอุมาทิพย ศรีจันทร
นางสาวอุมาพร คงศรีเจริญ
นางอุมาพร จันทรตรี
นางสาวอุมาพร ชมชื่น
นางสาวอุมาพร ชัยสงค
นางสาวอุมาพร นาควิเชียร
นางอุมาพร บุญรักษ
นางสาวอุมาพร พึ่งสุข

หนา ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๑๗๘
๒๒๑๗๙
๒๒๑๘๐
๒๒๑๘๑
๒๒๑๘๒
๒๒๑๘๓
๒๒๑๘๔
๒๒๑๘๕
๒๒๑๘๖
๒๒๑๘๗
๒๒๑๘๘
๒๒๑๘๙
๒๒๑๙๐
๒๒๑๙๑
๒๒๑๙๒
๒๒๑๙๓
๒๒๑๙๔
๒๒๑๙๕
๒๒๑๙๖
๒๒๑๙๗
๒๒๑๙๘
๒๒๑๙๙
๒๒๒๐๐
๒๒๒๐๑
๒๒๒๐๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอุมาพร มัฏฐาพันธ
นางสาวอุมาพร มีนุย
นางอุมาพร ยอดปรางค
นางอุมาพร รองเมือง
นางสาวอุมาพร รุงอรุณชัย
นางอุมาพร วงษา
นางอุมาพร สวนเศรษฐ
นางอุมาพร สุตานนท
นางสาวอุมาพร หยองเอน
นางสาวอุมาภรณ ทองเสมอ
นางอุมาภรณ พลบํารุง
นางอุมาภรณ ศรัณยานุรักษ
นางอุมาภรณ อนันตอาจ
นางสาวอุมารินทร ไลออน
นางอุมาวดี กันฉิม
นางสาวอุรชา ไชยพันธ
นางอุรชา ตันเจริญ
นางอุรวดี บุญกุศล
นางสาวอุรสา พิมพการ
นางสาวอุราพร แกวเจือ
นางสาวอุราภรณ แกวหนู
นางสาวอุราภรณ ตรียวง
นางอุรารักษ พูลผล
นางสาวอุรารักษ อิวาง
นางอุรารัตน อารีราษฎร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๒๐๓
๒๒๒๐๔
๒๒๒๐๕
๒๒๒๐๖
๒๒๒๐๗
๒๒๒๐๘
๒๒๒๐๙
๒๒๒๑๐
๒๒๒๑๑
๒๒๒๑๒
๒๒๒๑๓
๒๒๒๑๔
๒๒๒๑๕
๒๒๒๑๖
๒๒๒๑๗
๒๒๒๑๘
๒๒๒๑๙
๒๒๒๒๐
๒๒๒๒๑
๒๒๒๒๒
๒๒๒๒๓
๒๒๒๒๔
๒๒๒๒๕
๒๒๒๒๖
๒๒๒๒๗

นางอุรุชา หอณรงคศิริ
นางอุไร ชาญจิตร
นางอุไร ชูจิต
นางสาวอุไร ดวงเดือน
นางสาวอุไร โตะทอง
นางอุไร ทัดรัตน
นางสาวอุไร นุนทอง
นางอุไร พิมพโคตร
นางสาวอุไร พุมพวง
นางอุไร เพ็ชรสุข
นางอุไร รัตนเมธาธร
นางสาวอุไร ออนกล่ํา
นางอุไร ออนสันทัด
นางอุไร อุนาวงศ
นางสาวอุไรนี กอมะ
นางสาวอุไรพร จํานงคผล
นางสาวอุไรพร ชํานาญกุล
นางสาวอุไรพร บรรพตาธิ
นางอุไรพร ประสงคศิลป
นางอุไรภรณ กองไธสง
นางสาวอุไรภรณ ปญญา
นางอุไรภรณ ศรีจุมพล
นางสาวอุไรภรณ อรัญชัย
นางอุไรยา แสงรุงเรือง
นางอุไรรัตน จูประวัติ

หนา ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๒๒๘
๒๒๒๒๙
๒๒๒๓๐
๒๒๒๓๑
๒๒๒๓๒
๒๒๒๓๓
๒๒๒๓๔
๒๒๒๓๕
๒๒๒๓๖
๒๒๒๓๗
๒๒๒๓๘
๒๒๒๓๙
๒๒๒๔๐
๒๒๒๔๑
๒๒๒๔๒
๒๒๒๔๓
๒๒๒๔๔
๒๒๒๔๕
๒๒๒๔๖
๒๒๒๔๗
๒๒๒๔๘
๒๒๒๔๙
๒๒๒๕๐
๒๒๒๕๑
๒๒๒๕๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอุไรรัตน พลขันธ
นางอุไรรัตน พูลพล
นางอุไรรัตน มีปอม
นางอุไรรัตน สุรชิต
นางอุไรลักษณ ออสปอนพันธ
นางอุไรวรรณ กองไชย
นางอุไรวรรณ แกวไชย
นางสาวอุไรวรรณ แกวนก
นางสาวอุไรวรรณ คนใจบุญ
นางอุไรวรรณ คนยง
นางอุไรวรรณ เจนเจตวิทย
นางสาวอุไรวรรณ เจียมวิจิตร
นางอุไรวรรณ ชางเพชร
นางอุไรวรรณ ไชยนา
นางสาวอุไรวรรณ ดาศรี
นางสาวอุไรวรรณ ตั้งประเสริฐ
นางสาวอุไรวรรณ ทองชูชวย
นางอุไรวรรณ เทศประยูร
นางอุไรวรรณ นาคทรัพย
นางสาวอุไรวรรณ บัวแกว
นางสาวอุไรวรรณ บุญสง
นางสาวอุไรวรรณ ปลองไหม
นางอุไรวรรณ ปญญาศิลป
นางสาวอุไรวรรณ ภักดีนุกูลกิจจา
นางสาวอุไรวรรณ มุยจีน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๒๕๓
๒๒๒๕๔
๒๒๒๕๕
๒๒๒๕๖
๒๒๒๕๗
๒๒๒๕๘
๒๒๒๕๙
๒๒๒๖๐
๒๒๒๖๑
๒๒๒๖๒
๒๒๒๖๓
๒๒๒๖๔
๒๒๒๖๕
๒๒๒๖๖
๒๒๒๖๗
๒๒๒๖๘
๒๒๒๖๙
๒๒๒๗๐
๒๒๒๗๑
๒๒๒๗๒
๒๒๒๗๓
๒๒๒๗๔
๒๒๒๗๕
๒๒๒๗๖
๒๒๒๗๗

หนา ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอุไรวรรณ มุสิกสังข
นางสาวอุไรวรรณ แมะบาน
นางสาวอุไรวรรณ ละศรีจันทร
นางอุไรวรรณ สุพร
นางอุไรวรรณ สุวรรณพิมพ
นางอุไรวรรณ อติชาต
นางสาวอุไรวรรณ อามาตย
นางอุไรวรรณศ ปรีดาธนศักดิ์กุล
นางสาวอุไรวัลย เกลี้ยงทอง
นางอุลัยพร ชูรัตน
นางอุไลวรรณ เนาวภา
นางสาวอุศนา หนูชัยแกว
นางอุษณา พุกงาม
นางสาวอุษณา สุพรรณวิวัฒน
นางสาวอุษณา เสริมดํารงศักดิ์
นางสาวอุษณากร พรหมาวัฒน
นางอุษณี กิ่งคําวงค
นางอุษณี ชํานาญกิจ
นางสาวอุษณี เชื้อชัย
นางสาวอุษณีย ชวงโชติ
นางสาวอุษณีย ถี่ถวน
นางสาวอุษณีย เทพอํานวย
นางสาวอุษณีย นาสวนจิก
นางสาวอุษณีย แปนถึง
นางสาวอุษณีย ผาสุข

๒๒๒๗๘
๒๒๒๗๙
๒๒๒๘๐
๒๒๒๘๑
๒๒๒๘๒
๒๒๒๘๓
๒๒๒๘๔
๒๒๒๘๕
๒๒๒๘๖
๒๒๒๘๗
๒๒๒๘๘
๒๒๒๘๙
๒๒๒๙๐
๒๒๒๙๑
๒๒๒๙๒
๒๒๒๙๓
๒๒๒๙๔
๒๒๒๙๕
๒๒๒๙๖
๒๒๒๙๗
๒๒๒๙๘
๒๒๒๙๙
๒๒๓๐๐
๒๒๓๐๑
๒๒๓๐๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอุษณีย ฟองคํา
นางสาวอุษณีย ศรีพรหม
นางสาวอุษณีย ศรีอมร
นางสาวอุษณีย สวัสดิรักษา
นางอุษณีย สุขวงษ
นางอุษณีย หมัดหมาน
นางสาวอุษณีย อยูหุน
นางสาวอุษณียาภรณ โพธิสาร
นางอุษณีษ โคตรมณี
นางสาวอุษมาพร ถนอมไถ
นางอุษา เกษเพชร
นางอุษา ไกรแกว
นางสาวอุษา เขียนดี
นางอุษา คลองดี
นางอุษา เจริญฤทธิ์
นางอุษา ทองแกว
นางอุษา ไทยโอสถ
นางสาวอุษา นกกระจิบ
นางสาวอุษา ผลเจริญ
นางสาวอุษา พรหมสูงวงษ
นางสาวอุษา พิทักษพิเศษ
นางสาวอุษา มวงสุข
นางอุษา สิทธิชัย
นางสาวอุษา สุขโชติ
นางสาวอุษารัตน พิลึก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๓๐๓
๒๒๓๐๔
๒๒๓๐๕
๒๒๓๐๖
๒๒๓๐๗
๒๒๓๐๘
๒๒๓๐๙
๒๒๓๑๐
๒๒๓๑๑
๒๒๓๑๒
๒๒๓๑๓
๒๒๓๑๔
๒๒๓๑๕
๒๒๓๑๖
๒๒๓๑๗
๒๒๓๑๘
๒๒๓๑๙
๒๒๓๒๐
๒๒๓๒๑
๒๒๓๒๒
๒๒๓๒๓
๒๒๓๒๔
๒๒๓๒๕
๒๒๓๒๖
๒๒๓๒๗

นางอุษารัตน สาบา
นางสาวอุสณีย ตรีคงคา
นางอุสรา ศรีวิเศษ
นางอุสาภรณ กิ่งบู
นางอุสิญาพร แกนแทน
นางอุฬารา จินดามัย
นางเอกจิตรา นวลประเสริฐ
นางเอกจิตรา สุวรรณโณ
นางสาวเอกมณี ดีทั่ว
นางสาวเอมอมร แสงเพชร
นางสาวเอมอร กองโกย
นางเอมอร เขียวชะอุม
นางสาวเอมอร ชวงโชติ
นางสาวเอมอร ไชยมงคล
นางเอมอร ถิ่นจันดา
นางสาวเอมอร บัณฑิตกุล
นางสาวเอมอร ปนมาละ
นางเอมอร มหาจันทร
นางสาวเอมอร มันจันทร
นางเอมอร ยศศรี
นางสาวเอมอร รอดพิทักษ
นางสาวเอมอร ลิ้มตระกูล
นางสาวเอมอร สนับบุญ
นางเอ็มอร บุญโท
นางเอมิกา อุชุโกศลการ

หนา ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๓๒๘
๒๒๓๒๙
๒๒๓๓๐
๒๒๓๓๑
๒๒๓๓๒
๒๒๓๓๓
๒๒๓๓๔
๒๒๓๓๕
๒๒๓๓๖
๒๒๓๓๗
๒๒๓๓๘
๒๒๓๓๙
๒๒๓๔๐
๒๒๓๔๑
๒๒๓๔๒
๒๒๓๔๓
๒๒๓๔๔
๒๒๓๔๕
๒๒๓๔๖
๒๒๓๔๗
๒๒๓๔๘
๒๒๓๔๙
๒๒๓๕๐
๒๒๓๕๑
๒๒๓๕๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเอราวัณ สังเกตุ
นางเอี่ยมสี แกววงค
นางเอื้องชมพู กิจสวน
นางเอื้องพร คณะมะ
นางสาวเอื้องพร ลิ่มแกว
นางเอื้องฟา สุขศรี
นางเอื้อจิตต ภูเงิน
นางสาวเอื้อมเงิน นวลมณี
นางเอื้อมเดือน สุระชาติ
นางเอื้อมพร คริสตรักษา
นางสาวเอื้อมพร เครือบุตรดา
นางเอื้อมพร ชมภูภาร
นางสาวเอื้อมพร เพลิดสระนอย
นางเอื้อมอารีย เงินใส
นางสาวเอื้ออารี ปานนิล
นางสาวเอื้ออารี ภูสกุล
นางสาวแอนนา สําราญ
นางสาวแอนร สังขดอน
นางโอภา ศรีสุวรรณ
นางสาวไอมรรัตน ตาปราบ
นางสาวไอยคุปต กิ่งกลอม
นางไอรินทร อินคําเชื้อ
นางสาวไอรินลดา นาพุดซา
นางไอลดา นวลศรี
นางสาวไอลดา บุญสนิท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๓๕๓
๒๒๓๕๔
๒๒๓๕๕
๒๒๓๕๖
๒๒๓๕๗

นางสาวไอศวรรยา นอยทรง
นางฮะนิล หมัดเหล็ม
นางสาวฮาบีบะห มี
นางฮามีดะห โตะแวอาลี
นางสาวฮามีดา หลังจิ

หนา ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๓๕๘
๒๒๓๕๙
๒๒๓๖๐
๒๒๓๖๑
๒๒๓๖๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางฮามีนะ หมาดทิ้ง
นางสาวฮารมูณี หะยีอุมา
นางฮารยาตี หะยีหะมะ
นางสาวฮาลีเมาะห สะอิ
นางสาวฮาลีเยาะ ตาเละ

