เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖/๖)
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 ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๘,๒๒๑ ราย)
นายกมล ดวงขจี
๒๔ จาเอก กฤตย ขาวละมูล
นายกมล พลโรคา
๒๕ นายกฤติ วภักดิ์เพ็ชร
นายกมล ฤกษบวร
๒๖ นายกฤษฎา ขวัญเมือง
จาเอก กมล ศรีฮุย
๒๗ นายกฤษฎา ชางทอง
นายกมลชัย กองจันทร
๒๘ นายกฤษฎา บุญครอบ
นายกมลเทพ อุนเมือง
๒๙ นายกฤษฎา ภาชนะวรรณ
สิบเอก กมลวิทย บุญสมัย
๓๐ นายกฤษฎา ภิบาลญาติ
นายกรกช ไกรสิงหสม
๓๑ นายกฤษฎา โสรัตน
นายกรพจน มุกสิกราษฎร
๓๒ นายกฤษฎา หอทอง
นายกรภัทร แสงสุวรรณ
๓๓ นายกฤษฎาพร จันตะราชา
นายกรภัทร หนูทอง
๓๔ นายกฤษณ เข็มทอง
นายกรรณภัคฐ ทองบุญชู
๓๕ นายกฤษณชัย แววมณี
นายกรฤต สินเล็ก
๓๖ นายกฤษณพล ศรีสังขทอง
นายกรเอก เอกอิฐสินี
๓๗ นายกฤษณะ เขี้ยววงศ
นายกรัย บุญทศ
๓๘ นายกฤษณะ แขวงเสวียด
นายกริช โคตะพันธุ
๓๙ นายกฤษณะ คมแกว
นายกฤชกร ศิริสุขะ
๔๐ นายกฤษณะ ชมเสือ
สิบเอก กฤตนันท กรุงไกรจักร
๔๑ นายกฤษณะ เชื้ออวน
นายกฤตบวรวิทย ศรีโยธี
๔๒ นายกฤษณะ ทรงขวัญ
นายกฤตพล มหาวรรณ
๔๓ นายกฤษณะ บุญยัง
นายกฤตภัค พัฒนภูพงษ
๔๔ จาเอก กฤษณะ มีดวยดี
นายกฤตภาส ปฐมนุพงษ
๔๕ พันจาเอก กฤษดา วิทยพานิช
จาเอก กฤตภาส สุริยแสง
๔๖ นายกฤษดา สามเรืองศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑

นายกฤษติกรณ พอนมาย
นายกฤษติน หลวงราษฎรปริมาณ
นายกฤษติพงษ โกจารยศรี
นายกฤษธิชัย ปรางอยู
นายกวีเทพ พรหมพิริยะมา
นายกษิดิส ชัยภิวงศ
พันจาเอก กษิวัฒน ทรัพยสมบัติ
นายกอเกียรติ จําปา
นายกอเกียรติ วรรณชัย
นายกองกร คามภีรฐา
นายกองพัฒน กองสมุท
นายกองฟา พงษรุงเรือง
นายกองภพ ใจเย็น
นายกอบคุณ แกววิเชียร
นายกัณฑ บุญศิริ
นายกัณฑเอนก เรียบรอย
นายกัณอเนก จูมปา
นายกันตพัฒน สงแสง
นายกันตภณ วงศนาคสงา
นายกันตวิชญ พรหมพารักษ
นายกันตินันท สุขดี
นายกัมปนาท กลิ่นศรีสุข
นายกัมปนาท จุมพลพงษ
นายกัมพล ชัยสุพรรณ
นายกาญจน แสงพารา

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายกานต อิวสกุล
นายการัณ สุวรรณโยธิน
นายการันต ตะพันธ
นายกาลเมษ กาละ
จาเอก กําจัด สีคํา
นายกําธร คําเปย
นายกําพล เทพปฐม
พันจาเอก กําพลศักดิ์ มาลา
นายกิจชัช อวมสถิตย
จาเอก กิตตธเนศ เชื้อกลางธนวัชร
จาเอก กิตติ เขียวพรหมมาศ
นายกิตติ ไมไหว
นายกิตติ ศุภฤกษนําชัย
พันจาอากาศเอก กิตติ อินทรรักษ
จาเอก กิตติกร ทัศนียสุวรรณ
นายกิตติชัย คายบุรี
นายกิตติ์ดนัย บุตรดํา
นายกิตติเดช พรหมสังคหะ
นายกิตติทัต ชัยบิล
นายกิตติพงศ มาทอง
นายกิตติพงษ ชมภูศรี
นายกิตติพงษ ตาชูชาติ
จาสิบเอก กิตติพงษ โพธิ์ฤทธิ์
นายกิตติพจน เพชรจินดา
นายกิตติพัฒน โพธิ์สวัสดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑

นายกิตติพันฒน สอนพรหม
นายกิตติพันธ รักแดง
นายกิตติพัศ เสตานุตร
นายกิตติภูมิพัจน ขุนธรรมรัตน
นายกิตติรัตน สวัสดิ์ผล
นายกิตติวงค ไชยวงษา
นายกิตติวัฒน อํานวยประเสริฐ
จาเอก กิตติศักดิ์ กาญจนคช
นายกิตติศักดิ์ โกฎิหอม
นายกิตติศักดิ์ เชื้อวงษ
นายกิตติศักดิ์ ตุลา
นายกิตติศักดิ์ นิลหุต
นายกิตติศักดิ์ รุงรจนา
นายกิติพงศ ทรัพยอุดมทิพย
นายกิติพงศ พรมอิน
พันจาเอก กิติพงษ ผานสําแดง
นายกิติพงษ มอญเพชร
นายกิติพงษ ศิริขันธ
นายกิติพร อรรถจินดา
นายกิติภูมิ กลอมจิต
นายกิติวุฒิ กลั่นแกลว
นายกิติศักดิ์ จิตตเอื้อเฟอ
นายกิติศักดิ์ ทองเกื้อ
นายกิติศักดิ์ สรอยสุวรรณ
นายกีรติ บุดดี

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายกูศักดิ์ รอดบน
นายเกริกฤทธิ์ ชุติเนตร
นายเกรียงไกร จงปตนา
นายเกรียงไกร จุลหงษ
นายเกรียงไกร ไชยแสง
นายเกรียงไกร ณูรักษา
นายเกรียงไกร ธาราภูมิ
นายเกรียงไกร นันตา
นายเกรียงไกร วิจิตรบรรจง
นายเกรียงไกร สุธรรม
นายเกรียงไกร สุหรน
นายเกรียงไกรยุทธ เพชรรดา
นายเกรียงศักด จําปศรี
นายเกรียงศักดิ์ คงถิ่นฐาน
นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง
นายเกรียงศักดิ์ พาไทสง
นายเกรียงศักดิ์ ศรีพล
สิบเอก เกรียงศักดิ์ สุทํามา
นายเกรียงศักดิ์ หนองหลวง
จาเอก เกษแกว ใจถวิล
พันจาเอก เกษตร ศิริกังวาน
นายเกษม บือโต
นายเกษม แสงเอี่ยม
นายเกษม หมัดบิลเฮด
จาเอก เกษมสันต กาฬหวา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑

นายเกียงศักดิ์ กิติสากล
นายเกียรติ อินตะมล
นายเกียรติกร โพธิ์ถาวร
จาสิบเอก เกียรติกรณ มิ่งโมฬี
นายเกียรติภูมิ สิงหพรหม
นายเกียรติศักดิ์ คําศรี
จาเอก เกียรติศักดิ์ ชางสุวรรณ
นายเกียรติศักดิ์ ดวงดีวิชัย
นายเกียรติศักดิ์ ดิถีสกล
นายเกียรติศักดิ์ ทับสอน
นายเกียรติศักดิ์ พวงลําเจียก
นายเกียรติศักดิ์ เพชรสัมฤทธิ์
จาเอก เกียรติศักดิ์ สรอยแสง
นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ
นายเกียรติศักดิ์ สุนทรวิภาต
นายเกียรติศักดิ์ สุปญญา
นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณโชติ
นายโกฏษฐา ใครบุตร
นายโกมล ศรีวิไล
พันจาเอก โกมินทร จูมสีสิงห
นายโกเมนทร เจริญสุข
นายโกเมศ สมสุข
จาเอก โกวิท เจริญมาก
นายโกวิทย วงศสุทธิรัตน
นายโกศล บุญจิตร

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายโกศล เพิ่มนิตย
นายโกศล อยูคง
นายโกศัย ศรีพรหมมา
นายโกสม โคตรปจจิม
จาเอก โกสินทร ชัยลัดดา
นายไกรราช ยะแสง
นายไกรลาศ ขวัญงอน
นายไกรศร อรัญวงศ
นายไกรศรี แกวเสือ
พันจาตรี ไกรศักดิ์ ศรีปดถา
สิบเอก ไกรษร สีเห็มทอง
นายไกรสร ยาวิโล
นายไกรสิทธิ์ ภูกลาง
นายขจร จาตา
นายขจร บอเงิน
จาเอก ขจรศักดิ์ สกุลเนียม
นายขจิต ใจยายอง
นายขยัน นันตะ
จาเอก ขวัญชัย แข็งแรง
นายขวัญชัย เส็นฤทธิ์
นายขวัญชัย อริยพฤกษ
นายขวัญชาย ศรีไพจิตรวรกุล
นายขันติวัตร จริยะยรรยง
นายขันทอง จอมมาลา
นายเขตขัณฑ วงคคําลือ

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

สิบตํารวจตรี เขมรัฐ หมื่นโฮง
นายคงฤทธิ์ รัตนบํารุง
นายคเจน เกษทองมา
นายคชา ปะคํา
นายคเชนทร รอดเมือง
นายคณฑี ธนิกกุล
นายคณยศ ชางเขียว
นายคณวัฒน ฐิตพัฒนชูโชค
จาเอก คณิต ปญญาภรณ
นายคทาธร หมั่นงาน
นายคนองศิลป ศรีสุพล
นายคมกริช พฤกษา
จาสิบตรี คมกริช พวกวิบูลย
นายคมกริช ศุภกิจจารักษ
นายคมกริช อินทรพุฒ
นายคมกฤช จันทะบาล
นายคมกฤต อนมี
นายคมกฤษ ภูผา
นายคมคิด การิสุข
นายคมชาญ อินทรชวย
นายคมวิทย พงษเจริญ
นายคมศร ไชยวุฒิ
นายคมศักดิ์ ผลสุข
นายคมสัน รุงสุข
นายคมสันต ไชยรัตน

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

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายคมสันต สมเทพ
นายคมสันต แสนคุม
นายคมสันติ์ ดีสวัสดิ์
นายคะนอง เมฆแสน
นายคะนึง เกื้อจอก
นายคะเนตร มีโชค
นายคัญโย ยุธไชโย
นายคาวิน แกวสาลี
นายคําผล ไชยโยกุล
นายคําพอง พิบาลวงษ
สิบเอก คําพันธ พรมเดื่อ
สิบเอก คําพันธ ภาคะ
นายคํารณ ทองสุข
นายคํารณ เพนินศรี
นายคุณวุฒิ รินรุด
นายคุณัชญ กลิ่นเกษร
นายเคมีพนธ แสงแกว
นายจงสวัสดิ์ สายบุตร
นายจเดช คงตัน
นายจตุพงค ฉลองขวัญ
นายจตุพงษ ไชยวงษา
นายจตุพร มะลาหอม
นายจตุพร มุสิกิม
นายจตุพร สุวรรณแพร
พันจาตรี จตุพล พลพวก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑

นายจตุรงค แข็งกลา
จาเอก จตุรงค พัฒนะนิบูลย
นายจรรยวรรช ประเสริฐพันธ
นายจรัญ กมลรัมย
จาเอก จรัน ศรีทอง
นายจรัส บินอาสัน
นายจรินทร วาระเพียง
นายจรินทร หงษทอง
สิบเอก จริยะรัส ทุมสา
นายจรูญ จันทรบอโพธิ์
นายจรูญ พิมพพันธ
นายจเร พึ่งเงิน
นายจเร โพธิ์ทอง
นายจเรย จิตจักร
นายจักรกริช ตันวิพงษตระกูล
นายจักรกริช พรมจักร
นายจักรกริช แสงเฟอง
นายจักรกฤษ เปยมทอง
นายจักรกฤษณ ชูชีพ
จาเอก จักรกฤษณ นาหนองขาม
นายจักรกฤษณ บุญชื่น
นายจักรกฤษณ สุขนรินทร
นายจักรกฤษณ หอทรัพย
นายจักรกิจ ปวล้ํา
นายจักรชัย ใจหนัก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายจักรชัย สัญญะชิต
นายจักรพงศ สิทธิวงศ
นายจักรพงศ สุวรรณมณี
นายจักรพงษ คําแผน
นายจักรพงษ กาวงศ
นายจักรพงษ เขมะกนก
วาที่รอยตรี จักรพงษ เจริญลักษณกุล
จาเอก จักรพงษ ดาลาด
จาสิบเอก จักรพงษ บุษบงค
จาเอก จักรพรรดิ์ วันทา
นายจักรพันธ คําวัน
นายจักรพันธ จํากัด
นายจักรพันธ ชุมปลอด
นายจักรพันธ พรมทองบุญ
นายจักรเพชร ยอดคํา
จาเอก จักรภพ บัวเรือง
นายจักรรัตน คชรัตน
นายจักราภพ อันเสน
นายจักราวุธ สวัสดี
นายจักริน ทอสุวรรณ
นายจักริน ลิ้มบรรจง
นายจักรินทร แกลวกลา
นายจักรินทร สุพรรณกลาง
นายจักรี ศรีพุทธรินทร
นายจักรีชัย เชยชม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑

นายจันทพงศ วิสุทธิ์สละ
นายจันทสมร ภาคภูมิ
จาเอก จามร ยนพันธ
นายจามร ลัดครบุรี
นายจามร วงคศรีชัย
นายจามรสฤษดิ์ พลพัชระเสฎฐ
จาเอก จารี คําเหลา
นายจารึก บานคุม
นายจารึก หิรัญโรจนไพบูลย
นายจารึก อิสสะโร
นายจารุชัย แมตสอง
นายจํานงค เฉลาฉายแสง
สิบเอก จํานงค บุญตา
นายจําเนียร คงนิล
นายจําเนียร สาระอาภรณ
นายจํารัส บํารุงจิตต
นายจํารุณ ยศบุญ
นายจําลอง แกนพันธ
นายจําลอง ภูมิโคกรักษ
นายจําลอง แหวเมือง
จาสิบเอก จิดรปกรณ แสงทองดี
นายจิตติ กองแกว
นายจิตติ พรหมวิหาร
นายจินดา ไตรวงคยอย
นายจิรพงศ ศรีวะโร

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก จิรพนธ เลิกนอก
นายจิรพัฒน พลอยชุม
นายจิรภัทร หวังเจริญ
นายจิรภัทรพร สีเมฆ
นายจิรยุทธ เตชะ
นายจิรยุทธ บรรจงสุทธิ์
นายจิรยุทธ ปุณะตุง
นายจิรรัฐิ ขจรกลิ่น
นายจิรวัฒน กลมกลาง
นายจิรวัฒน ชินดา
นายจิรวัฒน แทนวิบูลย
นายจิรวัฒน พรหมสิทธิ์
นายจิรวัฒน พุทธิพัฒน
นายจิรวัฒน วงศจันทร
นายจิรวัฒน แสงเสนห
นายจิรศักดิ์ เพ็งนุม
นายจิรศักดิ์ สาสุนทร
จาสิบตรี จิรศักดิ์ เสถียรขันธ
นายจิระ ไชยศรี
จาเอก จิระณรงค นันทสุรียอารักษ
นายจิระภัฒน สุขสําราญ
นายจิระศักดิ์ จําปามูล
นายจิรายุ พันพลู
นายจิรายุ โพธิ์นอก
นายจิรายุทธ ชัยเขวา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายจิรายุทธ บุตรสิงห
นายจีรพงษ รอดบัวทอง
นายจีรพรรณ นารีรัตน
นายจีรพัฒน อะทะโน
นายจีรวัฒน คุณวุฒิ
นายจีรวัฒน มากพานิชย
นายจีรวัฒน สงสม
นายจีรวัฒน สิงหศรี
สิบเอก จีรเวศน หลาปาวงศ
นายจีรศักดิ์ แคนังเรียะ
นายจีรศักดิ์ ธนบัตร
นายจีรศักดิ์ แสงดี
นายจีระพงค ชวยคงคา
จาเอก จีระพงษ ราชอน
นายจีระพันธุ บุญโอฬารวิวัฒน
พันจาเอก จีระศักดิ์ ชูตน
นายจีระศักดิ์ ตั้งฟุงเกียรติ
นายจีระศักดิ์ บอทอง
นายจีระศักดิ์ พรหมมาศ
นายจีระศักดิ์ สิงตะนะ
นายจุฑา ธนะสมบัติ
พันจาเอก จุนพงษ อินทอง
นายจุมพล ทัศคร
นายจุมพลภัทธ เผาภูรีรัตนญ
พันจาอากาศเอก เจฏนฎา พาขุนทด

๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเจด็จ โนรี
นายเจตดิลก สังขพิทักษกุล
จาเอก เจตน ขันกําเหนิด
นายเจนณรงค ริดตา
นายเจนวิทย พูลลาภ
สิบเอก เจริญ กลมเกลี้ยง
นายเจริญ น้ําขาว
นายเจริญ มาแทน
นายเจริญ อั้งจุดพันธุ
นายเจริญชัย ทองใหญ
นายเจริญชัย บุพศิริ
นายเจริญชัย พรหมศรีจันทร
นายเจริญพร กาบตุม
นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ
นายเจษฎา กิตติธิรางกูร
นายเจษฎา คงศรี
จาเอก เจษฎา ชาติชา
นายเจษฎา ทวี
นายเจษฎา ทาสีนวล
นายเจษฎา มหาวัน
นายเจษฎา ละมุนเมือง
นายเจษฎา สันทอง
นายเจษฎา สุภารัตน
นายเจษฎา อาชาศรัย
นายเจษฎาพร ชูศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑

นายเจษฎาพร หินไชยศรี
นายเจษฎาภรณ แดมโนนโพธิ์
นายเจษบวร ปกปอง
นายเจะสุกรี เจะมะ
จาเอก เจิดจรรย ทวีมนูญ
สิบเอก เจิดพงษ ผดุงพร
จาเอก ฉกาจ สังขนุช
นายฉลอง แพรวพรรณ
นายฉลอง สุวรรณโณ
นายฉลองเกียรติ สงคราม
นายฉลองชัย กองแกว
นายฉลองยุทธ มีขันทอง
จาเอก ฉลาม ศรีดาราช
นายฉัจตรา เคารพธรรม
นายฉัตรชัย คณิตศิลป
นายฉัตรชัย แจมใส
นายฉัตรชัย เชาวประมวลกุล
นายฉัตรชัย เดชคง
นายฉัตรชัย ธรรมนิติเสถียร
นายฉัตรชัย พันธุสันต
นายฉัตรชัย ภารจินดา
นายฉัตรชัย ศรีวิชา
นายฉัตรชัย สิทธิมานะชัย
นายฉัตรไชย หงษไชยคํา
นายฉัตรระวี วิรัตนเกษม

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเฉลิม สกุลพราหมณ
นายเฉลิม อุดมศิลป
นายเฉลิมเกียรติ โคตรหนองปง
นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักตร
นายเฉลิมเกียรติ โตจําเริญ
จาเอก เฉลิมเกียรติ บุญเรือง
นายเฉลิมเกียรติ ละครจันทร
นายเฉลิมชนม อินทสุวรรณ
สิบเอก เฉลิมชัย ปอยสูงเนิน
นายเฉลิมชัย ยี่สาร
นายเฉลิมพร แนบเนียน
นายเฉลิมพล พัฒนะพลผกา
พันจาเอก เฉลิมพล เพชรล้ํา
นายเฉลิมพล ฟกอุดม
นายเฉลิมพล ภัคคะธารา
นายเฉลิมพล สมจิตร
จาเอก เฉลิมพล เสมอภาค
จาสิบเอก เฉลิมพล อรดี
นายเฉลิมวรรธน วรรณสีทอง
นายเฉลิมวุฒิ สังสดี
จาเอก ไฉน ทองดีสาร
นายชด สงกลิ่นจันทร
นายชนกร เถี่ยวสังข
สิบเอก ชนกานต ศิลธรรม
นายชนธัญ อินทราวุธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑

นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก
นายชนะ ขวดพุทรา
จาเอก ชนะชัย พลมั่น
นายชนะฤทธิ์ ไชยสุภา
นายชนาธิป ธรรมนพ
นายชนาเมธ อินทวงศ
นายชนินทร พรวญหาญ
นายชยกร หลําคํา
จาเอก ชยพงศ เทียบพุฒ
วาที่รอยตรี ชยวรรธ ใจคุมเกา
สิบเอก ชยันต จันทรกลา
จาสิบเอก ชยุต ยอดบุรี
นายชรินทร ชัยเลิศ
นายชรินทร บุญลอ
นายชรินทร วิยะกาศ
นายชรินทร อินสองใจ
วาที่รอยตรี ชลชาติ ชาครียรักษ
นายชลธี คงฤทธิ์
นายชลธี ถิตยฤทธิ์
นายชลธี นันทะบุตร
นายชลพิพัฒน บุตรคํา
นายชลอ สวายแมว
นายชลิต จุนจาง
นายชลิต ฉ่ําชูชาติ
นายชลิต โชติชัยธนพล

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชลิต ผลพันธิน
นายชวน นายดาน
นายชวนคิด เศิกศิริ
นายชวรัตน แกวทรัพยสถิตย
นายชวลิต คิพงษ
นายชวลิต จันทรจินดา
นายชวลิต รัตนปญญากร
นายชะเนตร สีสมนึก
นายชัชชัย ไกรถาวร
นายชัชชัย จําปาใด
นายชัชชัย ฉายอรุณ
นายชัชชัย ดวงนอก
นายชัชชัย นิลประดับ
นายชัชชาย ใจสุทธิ
นายชัชนันน ปญญา
นายชัชพล สิงหชาติ
จาเอก ชัชพิสิฐ พิมพนนท
นายชัชวาล ขันสะวะ
จาสิบเอก ชัชวาล มัชฌิมะบุระ
จาเอก ชัชวาล สลีออน
นายชัชวาล อองภา
นายชัชวาลย นามบานเหลา
นายชัชวาลย บุญหวาน
นายชัชวินทร ศรีประเสริฐ
นายชัญพร เกลี้ยงเกลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑

นายชัยชนะ ชมดง
นายชัยชนะ เชิดฉาย
นายชัยชนะ ปริยะสิทธิ์
สิบเอก ชัยชนะ วงศชัย
นายชัยชาญ ยิ้มแกว
นายชัยชาญ โอสถจันทร
นายชัยณรงค บอน้ําเชี่ยว
นายชัยเดช บัวทอง
นายชัยธวัช ชมกลิ่น
นายชัยประสิทธิ์ บัวขาว
นายชัยพงษ ดอกพอง
นายชัยพร เชื้อดวงทิพย
นายชัยพฤกษ จันทรเที่ยง
นายชัยพฤกษ ณ บางชาง
นายชัยภัทร คงสมอาจ
นายชัยภัทร ปรีดิชัยนิคม
นายชัยภัทร โพธิวิฑูล
นายชัยมนัส ทันชม
พันจาโท ชัยยงค ใจอุน
นายชัยยศ บุญชวย
จาเอก ชัยยศ สุกาวงศ
จาเอก ชัยยะ ภูระหงษ
นายชัยยันต ลิ้นทอง
นายชัยยาพร หอมสุวรรณ
นายชัยยุทธ เหลือถนอม

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชัยยุทธ พัฒนดรงค
จาเอก ชัยรัตน สุจิณพํา
นายชัยเลิศ เงินฮอม
นายชัยเลิศ สงสุวรรณ
นายชัยวัฒน กิติวรประพันธ
จาเอก ชัยวัฒน จําปเรือง
นายชัยวัฒน ชุมคํา
นายชัยวัฒน แซลี้
จาสิบเอก ชัยวัฒน ทองปาน
นายชัยวัฒน ทองเอี่ยม
นายชัยวัฒน นุนเกลี้ยง
นายชัยวัฒน พรหมเขจร
นายชัยวัฒน มั่นคํา
นายชัยวัฒน ศศิสุวรรณ
นายชัยวัฒน สาระคง
นายชัยวัฒน สีบุญ
นายชัยวัฒน อบสุวรรณ
จาเอก ชัยวัฒน ออมนอก
นายชัยวิทย บุญประดิษฐ
นายชัยวุฒิ ธรรมสละ
วาที่รอยตรี ชัยวุฒิ หอมนวล
นายชัยวุธ อุดมรักษาทรัพย
นายชัยสิทธิ์ คงชินศาสตร
นายชัยสิทธิ์ เปยมสุข
นายชัยสิทธิ์ ศักดา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายชัยสิทธิ์ อินสวาง
นายชัยอนัน พิทักษา
นายชาคระ สุยังกุล
นายชาคริต บุญขจร
จาสิบเอก ชาญ อินทรียสังวร
สิบโท ชาญชัย ญาณศิลป
พันจาอากาศเอก ชาญชัย ทองเดช
นายชาญชัย มังคะลี
นายชาญชัย หุนสวัสดิ์
นายชาญณรงค แกลวกลา
นายชาญณรงค โครงกลาง
นายชาญณรงค บริรักษ
จาเอก ชาญณรงค สืบรัมย
นายชาญเดช กองเงิน
นายชาญยศ งอยจันทรศรี
วาที่รอยตรี ชาญยุทธ สุกเรือง
นายชาญวิทย ไชยวงศ
นายชาญวิวัฒน พลพิทักษชาติ
นายชาญวุฒิ ทองเหลือ
นายชาณิช นิลวงษ
นายชาตรี ชุมสูงเนิน
นายชาตรี ตรีฉิมพลี
นายชาตรี บุญเศรษฐ
นายชาตรี เพชรรัตน
นายชาตรี ยามาเจริญ

๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชาตรี รัตนมีโชคชัย
พันจาอากาศเอก ชาตรี สุระมรรคา
นายชาตรี หอมสุม
นายชาติชาย กรุมรัมย
สิบเอก ชาติชาย สิงหเดช
นายชาติชาย หนูแสง
พันจาอากาศเอก ชาติณรงค
ชาติทาคอ
นายชานน แสนตุย
นายชานนท ขันธสง
นายชานนท ตระกูลมานิต
นายชานนท ยิ้มกริ่ม
จาเอก ชานนท ยิ้มอยู
นายชานนท รูจิตร
นายชานนท วันเพ็ญ
นายชาย เวียงวิเศษ
นายชายชัย แสงงาม
จาเอก ชายแดน แอกทอง
สิบเอก ชารินทร อยูเย็น
นายชาลี ดิษเทศ
พันจาเอก ชาลี พาประจง
นายชาลี อินกล่ํา
พันจาเอก ชํานาญ ขําอนันต
นายชํานาญ ชูชนะ
นายชํานาญ ตนสวรรค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐

นายชํานาญ แถวไธสง
นายชํานาญ ศรีพรม
นายชํานาญ หมายมั่น
นายชิงชัย สิทธิธรรม
นายชิณณวรรธนภาค จันทรใบ
นายชิต นวลเจริญ
นายชิตวณิชา ทวยเที่ยง
นายชิติพันธุ จันทนเสนะ
นายชินกฤต คงทะนง
นายชินวัฒน ปานยอย
นายชิราวุธ ลุงนาม
จาเอก ชิษณุกาล จันทรใจ
จาเอก ชิษณุศักดิ์ กุมารา
นายชีวัน ไฮดํา
จาเอก ชุติพนธ ปดตามานัง
นายชุติวัต สุภาปุ
นายชุติวัตร ชุติวโรภาส
นายชุมพร บุดดา
นายชุมพร บุตรดี
จาสิบเอก ชุมพล คมขํา
นายชุมพล พิทักษตระกูล
นายชุมพล ไมเลี้ยง
นายชูเกียรติ อั้นภักดี
พันจาเอก ชูชัย ปะวะภูทะ
สิบเอก ชูชาติ ทิมพิทักษ

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชูชาติ บุญทา
นายชูชาติ เพาะปลูก
นายชูชาติ อินทรใหญ
นายชูชาติ อินทรักษ
นายชูโชค สถิรพร
นายชูศักดิ์ ขวัญสุข
นายชูศักดิ์ ถาปงยศ
นายชูศักดิ์ ทองกลอม
นายชูศักดิ์ นิธิลาภ
จาเอก เชาว สรอยแกว
พันจาอากาศเอก เชาวนะ คุมแกว
จาสิบเอก เชาวนะ ทัดมาลา
นายเชาวฤทธิ์ สิทธิโท
นายเชิดชัย มะโนหาญ
นายเชิดพันธ วัฒนพันธุ
นายเชิดวงศ ชูชวย
นายโชคชัย ชิงชนะ
สิบเอก โชคชัย โชคคา
นายโชคชัย โชควัฒนาทรัพย
นายโชคชัย ศรีละคร
นายโชคชัย ศรีอุดม
นายโชคดี ชูทอง
นายโชคดี ชูราษฏร
นายโชคอนันต เบ็ญจทรัพยไพศาล
นายโชติวัฒน เมืองนาคิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐

นายโชษิต เชื้อมหาวัน
นายไชยณรงค ทองหุย
พันจาเอก ไชยยันต แยมกลัด
นายไชยยันตร สงวนรัมย
นายไชยวัฒน ตาระกา
นายไชยวัฒน มูลเสนา
นายไชยวัฒน ออนเถื่อน
นายไชยวุฒิ แถมพยัคฆ
นายไชยศ ศิริแพทย
นายไชยา ชํานาญมนต
สิบเอก ไชยา พันธุเขียน
นายไชยา เลื่อมใส
นายไชยา ศรีผดุง
จาเอก ไชยา สงภักดิ์
นายไชยา โสมาศรี
นายไชโย รัตนติสรอย
นายซูกิปลี เจะแล
นายฌาณชนะ ทองลวน
นายฌาณุเดช หอมจันทร
นายฌานิน มาจาด
นายญาณวิชช ทัศศรี
จาเอก ญาณัท ไชยสิทธิ์
นายญาโณ มุสิเกตุ
พันจาเอก ญาติเยี่ยม มั่นคง
พันจาโท ฐกร ถิระกิจธนขจร

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายฐกฤต แถวสามารถ
นายฐณชาติ นาคเอี่ยม
นายฐณะวัฒน ไพศาลธรรม
นายฐนพล ทาบัว
นายฐนะวัฒน บึงมุม
นายฐานันดร ชางไม
นายฐิติกร จิรัมย
นายฐิติณัฐ รุจิโกไศย
นายฐิติพงศ ประมูลวงค
นายฐิติพงษ จาเมืองฮาม
นายฐิติพงษ ไมตรี
สิบเอก ณชพล เหลาบุปผา
นายณฐกร โชคบัณฑิต
นายณฐรักษ บัวไข
นายณภัตร มณีแสง
นายณภัทร แกลวเกษตรกรณ
นายณภัทร ทัศนะ
นายณรงค กรรโณ
นายณรงค จําปาทอง
สิบเอก ณรงค ชายแกวนพรัตน
นายณรงค ดําสะอาด
จาเอก ณรงค ตกุดเพชร
นายณรงค ทําสอาด
นายณรงค บุญมานุช
นายณรงค พรหมมีเดช

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

นายณรงค รุงเรือง
นายณรงค วิถีเทพ
นายณรงค อัยยกุล
นายณรงค อุทัยรัตน
พันจาเอก ณรงคกร จันทคาร
นายณรงคชัย ภูมิไชยา
นายณรงคฤทธิ์ ชัยงาม
นายณรงคฤทธิ์ ชุมแกว
นายณรงคฤทธิ์ นักบุญ
นายณรงคฤทธิ์ บุญสุข
นายณรงคฤทธิ์ ปวงคํา
นายณรงคฤทธิ์ มากมุข
พันจาเอก ณรงควิทย มีวงษ
นายณรงคศักดิ์ ใจรูรอบ
นายณรงคศักดิ์ พงษเจริญ
นายณรงคศักดิ์ อัมฤทธิ์
จาเอก ณรงศักดิ์ สุริยะ
นายณรินทร โพธิ์นาฝาย
นายณฤทธิ์ สิรินันทถาวร
นายณัชณนนท คุณาริยานุกูล
จาเอก ณัชพน แสนมีทรางกูร
นายณัชภัค รามชวย
นายณัฎฐชรัตน วงผักเบี้ย
นายณัฎฐวีย เขมจิราภรณ
นายณัฏฐ จรูญฐิติวัฒน

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาเอก ณัฏฐกิตติ์ ใบปกทอง
จาเอก ณัฏฐพล พรมราช
นายณัฏฐวัฒส สีสะอาด
สิบเอก ณัฏฐเอก พิศุทธพัฒน
นายณัฐ เอกสาตรา
นายณัฐกานต ธนวรรณ
จาเอก ณัฐกิตติ์ วิจิตธัญโรจน
นายณัฐชา ลองจา
นายณัฐดนัย ถมยา
นายณัฐธเดชน คงสม
จาเอก ณัฐธนนท โสภัคคทวีสิน
สิบเอก ณัฐธพงษ โสภี
นายณัฐนนท บุญเกิด
นายณัฐนนท วงษสอาด
จาเอก ณัฐปคัลภ โนนแวง
นายณัฐพงศ ชวยซาย
นายณัฐพงศ แตมคม
นายณัฐพงศ นนทจิต
นายณัฐพงศ ปยพงศพัชร
นายณัฐพงศ มหายศ
นายณัฐพงศ รอดประเสริฐ
นายณัฐพงศ สมทอง
นายณัฐพงศ สุดสีดา
นายณัฐพงษ มีระหงษ
นายณัฐพงษ อาชญาทา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐

นายณัฐพนธ กมลศรี
จาสิบเอก ณัฐพร มาศศิริทรัพย
นายณัฐพล กะพงษทอง
นายณัฐพล กาฬภักดี
นายณัฐพล จันทมาลา
นายณัฐพล จิตรกําแหง
นายณัฐพล ชนะเคน
นายณัฐพล โชคชัยเกษมสุข
นายณัฐพล ธูปน้ําคํา
นายณัฐพล บูรณะโสภณ
นายณัฐพล ประสิทธิเจริญชัย
นายณัฐพล วระชุน
นายณัฐพล สุขพรรณ
นายณัฐพัชร ภูมิธันยพงศ
นายณัฐวรรธ คําคุณ
นายณัฐวรรธน คํากําพุด
นายณัฐวัฒน ดวงวิเศษ
นายณัฐวัฒน เพียสุพรรณ
นายณัฐวุฒิ เกิดทิพย
จาเอก ณัฐวุฒิ ขายม
นายณัฐวุฒิ คําเฝา
พันจาตรี ณัฐวุฒิ จํารัส
นายณัฐวุฒิ ทวีทรัพย
นายณัฐวุฒิ ปญญาแกว
นายณัฐวุฒิ ปานรินทร

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายณัฐวุฒิ เพชรดี
นายณัฐวุฒิ ราพฤทธิ์
นายณัฐวุฒิ ลาภธนกิจไพศาล
นายณัฐวุฒิ ศิริรัตน
จาเอก ณัฐวุฒิ สีดํา
นายณัฐเศรษฐ บุญแพง
นายณัษฐพงษ เจนการ
นายณาณุเดช หอมจันทร
นายดนัย เข็มเพ็ชร
สิบเอก ดนัย คําใส
จาเอก ดนัย เงินสมบัติ
นายดนัย ชัยแกว
นายดนัย ถิ่นหนองแวง
นายดนัย ศรีแกว
นายดนุพล กิจทวีประดิษฐ
นายดนุพล ฉิมสุข
นายดนุวศิน จินดารัตน
นายดาวฤกษ หลาวงศา
นายดําเกิง บุญลอย
นายดําเนิน เจริญสุข
นายดําเนิน นันทโกมล
นายดํารง แกวกระจาง
นายดํารงค จันทมาศ
นายดํารงณศักดิ์ สอนสมนึก
นายดํารงศักดิ์ จั่นรักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐

นายดํารัส รองเดช
นายดิเรก ตรีวิชัย
นายดิเรก บุญภูมิ
นายดิเรก พิทักษรักษสันติ
นายดิลก ดวงแกว
นายดิษยฉัตร สื่อสกุล
นายดีเดน เปลรินทร
นายดุรงค ชุมแกว
นายดุษฎี มีศรีชัย
นายดุสิต สวัสดิ์รัมย
นายเดช บุญจันทร
นายเดช หอมหวล
นายเดชชัย จันทกิจ
นายเดชดนัย โสภาวรรณ
นายเดชพล ตาลสุก
นายเดชา แกววิชิต
นายเดชา ประกอบกิจ
นายเดชา ปาลี
นายเดชา เพ็ชรไทย
จาโท เดชา ภานุศรี
นายเดชา ภาษิต
นายเดชา ยอดดี
นายเดน วังแสน
จาเอก เดี่ยว ราชชิต
นายโดมกร รัตนประยูร

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายตระกูล ยะสะนะ
นายตรีเทพ ไพผดุง
จาเอก ตรีภัทร เพชรรัตน
นายตรีรัตน ฤทธิ์ลําเจียก
นายตวัน ศิริสลุง
นายตอศักดิ์ กุยุคํา
วาที่รอยโท ตอศักดิ์ โพธิ์มี
นายตอสกุล ไชนสุวรรณ
นายตอสกุล ไชยสุวรรณ
นายตะวัน เศรษฐนานนท
นายตะวัน อุนเมือง
นายตุลาคาร อุปนันชัยชนะ
นายตูมีซี ลาเตะ
จาสิบเอก เตชภณ จันทรงาม
นายไตรเทพ แสนวงค
พันจาเอก ไตรภพ รังคะราษฎร
นายไตรภพ รํานา
นายไตรรงค ชูเงิน
นายถกล ธรรมประทีป
นายถนอม ทาวจัตุรัส
นายถนอมพงศ หนูแดง
นายถนัด พรมทอง
จาเอก ถวัลย จันทสี
นายถวัลย สังขวงษ
นายถวิล สาริกา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐

นายถาวร เตี๋ยวงษสุวรรณ
นายถาวร สุขชวย
จาเอก ถิรธนา เศรษฐนันท
นายเถลิงศักดิ์ มาตรสวาง
นายทนง ปนสุข
นายทนงศักดิ์ เกตุชิต
นายทนงศักดิ์ คลายเจริญ
นายทนงศักดิ์ พลบูรณ
นายทนงศักดิ์ สุขประเสริฐ
นายทนานลักษณ ไตรพันธ
นายทนุรัตน วัฒิธรรม
นายทรงกลด ใจคําแปง
นายทรงกลด สุขสําราญ
นายทรงกลด หิริโกกุล
นายทรงเกียรติ ธนาสีโต
นายทรงชัย เจริญพันธ
นายทรงเดช บุญรักษา
นายทรงพล เกาะนาค
นายทรงพล ผูยอดยิ่ง
นายทรงพล หาญสุวรรณ
นายทรงพล เอี่ยมผอง
นายทรงยศ จันทรกรี
นายทรงยศ สุดเสนหา
นายทรงยศ อุดมศรี
จาเอก ทรงรัฐ นอลา

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายทรงวิทย เมฆพยัพ
นายทรงวุฒิ เคนพะนาน
สิบเอก ทรงวุฒิ ถีระวงษ
นายทรงวุฒิ นาคอน
นายทรงวุฒิ เพ็ชรสังหาร
นายทรงวุฒิ วรรณสุวรรณ
นายทรงวุฒิ วสุวัต
นายทรงศักดิ์ คนอาจ
จาเอก ทรงศักดิ์ จันทรังษ
นายทรงศักดิ์ แดนสีแกว
นายทรงศักดิ์ นิยมทอง
นายทรงศักดิ์ มูลราช
นายทรงศักดิ์ วุฒิ
นายทรงศักดิ์ แสนอุบล
นายทรงศักดิ์ อินทนา
นายทรนง สมใจ
นายทรรศนะ ธูปบูชา
นายทรรศพงษ ธรรมชาติ
นายทรินทร เงินจันติ๊บ
วาที่เรือตรี ทฤษฎี อรัญวงศ
นายทวิช บุผาชาติ
นายทวี ดอนเหลือม
นายทวี ทํามา
นายทวีโชค แกวศรี
สิบเอก ทวีโชค ชูรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐

นายทวีเดช คูณอาจ
นายทวีพงศ เมฆประเสริฐกุล
นายทวีรัตน ลัภกิตโร
สิบเอก ทวีลาภ ฉิมนาค
นายทวีลาภ ภาน้ําเที่ยง
จาเอก ทวีศักด หะหมาน
นายทวีศักดิ์ จุมพลมา
จาเอก ทวีศักดิ์ แจมใส
นายทวีศักดิ์ เทศพรม
พันจาอากาศเอก ทวีศักดิ์ สงวนใจ
พันจาโท ทวีศักดิ์ แสนอินทร
นายทวีศักดิ์ อักษรกูล
นายทศพร กุลหอม
นายทศพร ทองสันต
นายทศพร ปานมน
นายทศพร พรถนอม
นายทศพร มั่นคง
นายทศพร เมฆฉาย
นายทศพล ชมภูวิเศษ
นายทศพล เทพสุทธิ์
นายทศพล ปนมูล
นายทศพล พุทธเจริญ
นายทศพล ราชิวงศ
นายทศวร อาภรณพงษ
นายทสพล ชิดชอบ

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายทองคูณ บุตตะวงษ
พันจาเอก ทองดา รองศรี
นายทองดี คําจันดี
นายทองดี วังทอง
จาเอก ทองปุน สกุลซง
นายทองเลื่อน เรืองแสง
นายทักษิณ ชามภูวราช
นายทักษิณ สมหมาย
นายทัดไช สุขประเสริฐ
สิบเอก ทัดสิน พิมพิลา
นายทัตพงศ หนักเกิด
จาเอก ทัศนพงศ แกนจันทร
นายทัศนพล ภูชัน
นายทัศนัย ศรีสุข
นายทัศนัย สวัสดีมงคล
จาสิบตํารวจ ทัศนัย สุวรรณศร
นายทัศนาจร ดวงเงิน
นายทัศนู สุขเสน
สิบเอก ทิติกร สอนพิมพดี
นายทินกรณ สุทธหลวง
นายทิวัตถ บุญกูล
นายทิวากร กริชพิทักษเงิน
จาเอก เทพดํารง ทองคํา
นายเทพบดินทร หมั่นไร
นายเทพประทาน ชมบัว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐

นายเทพพนม ปาเปา
จาเอก เทพพร ผุดบัวดง
นายเทพพิทักษ จําปาพรม
พันจาเอก เทพภวัน กระจางแจง
นายเทพรักษ ธาตุรักษ
นายเทพรักษ วรบุตร
นายเทพรัตน พรหมจอม
นายเทพฤทธิ์ ดํารงเกียรติศักดิ์
นายเทพฤทธิ์ วงสนิท
นายเทวา ธาราศรี
นายเทวา สถิตยะบุตร
นายเทอดศักดิ์ ดอกไม
นายเทอดศักดิ์ วิมลสุข
นายเทอดศักดิ์ สงวนธรรม
จาเอก เทอดศักดิ์ เสพสิริสุข
จาสิบเอก เทียนชัย เชื้อคําเพ็ง
จาเอก ไท สีหะคลัง
นายธงชัย กลิ่นศรีสุข
จาเอก ธงชัย กะประโคน
สิบเอก ธงชัย คงมา
นายธงชัย จิตรานุวัฒนกุล
นายธงชัย เจริญลพ
นายธงชัย แดงสุวรรณ
นายธงชัย ตนแพง
นายธงชัย บุบผาหอม

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธงชัย เปรมปรีดิ์
นายธงชัย มุลตะกร
นายธงชัย ลอยมั่นคง
จาเอก ธงชัย สืบสําราญ
นายธณศักดิ์ กาญจนเกตุ
นายธน เย็นสุข
นายธนกร แข็งพิลา
นายธนกร ธรรมปรัชญากุล
นายธนกร ธานี
นายธนกร บุญพะเนียด
นายธนกร พลประสิทธิ์
นายธนกร พึ่งนา
นายธนกร ลิ่มวงศ
นายธนกร อองสมบูรณ
นายธนกฤต กันยะจันทร
นายธนกฤต แจงสกุล
นายธนกฤต ตอชีวัลภ
นายธนกฤต ทิพยแกว
นายธนกฤต ธนสารภัทรพานิช
นายธนกฤต ธนันตคณากร
นายธนกฤต บุญงอก
จาเอก ธนกฤต พวงใต
นายธนกฤต วงคสุยะ
จาเอก ธนกฤต วรรณา
นายธนกฤต ศรศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐

นายธนชัย ประสงคดี
นายธนชัย สุริโย
นายธนชาต ชูเกตุ
นายธนโชติ ละครลี
จาสิบเอก ธนพชัย พละจู
นายธนพนธ เนตรทิพย
นายธนพล พายุบุตร
นายธนพล อินทรแกว
นายธนพล โฮมแพน
สิบเอก ธนภัทร กาจกระโทก
นายธนภัทร ตรวจมรรคา
พันจาเอก ธนภัทร เวยสาร
นายธนภัทร สมแสง
นายธนภัทร ไสยกุล
นายธนยศ พระบาลี
นายธนวรรธน แสงแกว
นายธนวัฒน บุราณฤทธิ์
นายธนวัฒน พันธุไกร
นายธนวัฒน พิมพา
นายธนวัฒน เพ็ชรจันทร
นายธนวัฒน มีมาก
นายธนวัฒน ศรีเกตุ
นายธนวัฒน อินชู
นายธนวัฒน อินทสุวรรณ
นายธนวิทย ดีดวยชาติ

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธนศักดิ์ คุมแจง
นายธนศักดิ์ อัคราช
นายธนเสฏฐ ราชโสภา
จาเอก ธนเสฏฐ ศิริพันธุ
นายธนะกิต อินปาว
นายธนะชัย แสนสุขสกุลชล
นายธนะชัย อินทชิต
นายธนะศักดิ์ สอนไว
นายธนัช แดงประเสริฐ
นายธนัญชัย ขันทีทาว
นายธนัทเทพ วงษวัฒนาชัย
นายธนันต รูปขันธ
นายธนันทธร เพ็ญมาก
นายธนา นาลักษณ
จาเอก ธนา เม็นไธสง
นายธนา อินทรยอด
นายธนา อินทสโร
นายธนากร กาลพฤกษ
นายธนากร ชุติมานันท
นายธนากร ไชยวาปน
นายธนากร ทวีคูณ
นายธนากร ธราพรสกุลวงศ
นายธนากร ปวยทอง
นายธนากร มะรุท
นายธนากร รื่นแสง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐

นายธนากร ฤทธาโย
พันจาเอก ธนาณัติ พรมไคร
นายธนาดุล ขาวผองใส
นายธนาเทพ วีระวงศ
นายธนาธร พุมพวง
นายธนาธิป มีพุม
นายธนาธิป สาระ
นายธนาภักดิ์ ดุลนิมิตร
นายธนารัฐ ไชยวุธ
นายธนาวุฒิ คําเนตร
นายธนาวุฒิ ใจคําสืบ
นายธนาวุฒิ ทองขวัญ
นายธนาวุฒิ เพ็งโคตร
นายธนาวุฒิ ยวงผา
นายธนาวุธ เกาะสูงเนิน
นายธนิต แปงเทา
นายธนิต ลออุดมสมเจริญ
นายธนิต สิทธิจินดา
นายธนิน ภูมิสูงเนิน
นายธนิศรพล ขุนออน
นายธนิส บุญเปง
สิบเอก ธนูสิน กุณวงศ
นายธเนศ จิ่มอาษา
นายธเนศ เพ็งทิพย
นายธเนศพล สุทธิปญโญ

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธรรมทัช คําหอม
นายธรรมนิตย สายเขียว
จาเอก ธรรมนูญ รุงสวาง
นายธรรมมงคล ลางคุลานนท
นายธรรมรัตน หลวงโภชน
จาสิบเอก ธราธิป วงคชาง
จาเอก ธเรศ สุวัตธิกะ
นายธวัขชัย เรืองวงษงาม
นายธวัช คงแกว
นายธวัช รีวงษ
นายธวัช สุขแสงสมบูรณ
นายธวัช อุประนันไชยชะนะ
นายธวัชชัย กลีบสุข
นายธวัชชัย จันทรแรม
นายธวัชชัย จีนสลุด
นายธวัชชัย เจริญสุวรรณ
นายธวัชชัย แจงสนาม
นายธวัชชัย ชินพร
นายธวัชชัย ทองสม
นายธวัชชัย แปนเพชร
จาเอก ธวัชชัย พิธกิจ
จาเอก ธวัชชัย มะลัยขวัญ
จาเอก ธวัชชัย มั่นศรี
นายธวัชชัย ฤทธิ์พรัด
นายธวัชชัย ศรีจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐

พันจาเอก ธวัชชัย ศรีวิเศษ
นายธวัชร จูสุก
นายธวาติน นครินทราคุปต
นายธัชพงศ ประชุมชิต
นายธัญญะ ศรีมงคล
นายธัญธร ปลอดใจดี
นายธันยพล เอี่ยมวิไล
นายธันวา เตจะพิงค
นายธันวา บุตรสําราญ
นายธันวา ศรีวงศกลาง
นายธัมมคุณ พันธสวัสดิ์
นายธาดา กรุดแกว
นายธาดา คีละลาย
นายธาตรี สกุลทองเรือง
นายธานัท ไวยมัย
นายธานิตย มากสิน
จาสิบเอก ธานินท ไลยเจริญ
นายธานินทร ขวัญดี
นายธานินทร งามนา
สิบเอก ธานินทร ทองอ่ํา
นายธานินทร พวงมาลัย
นายธานินทร สุวรรณมณี
นายธานินทร อาจรอด
นายธานี จีระดิษฐ
จาเอก ธานี เพี้ยนผล

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธานี เสือดิบ
นายธารา โตะสะเล
นายธํารงค ยกกลิ่น
จาเอก ธํารงค วังบุญคง
นายธํารงศักดิ์ อนันตรัตนมณี
นายธิติพงศ คําพานุช
นายธิติพงศ นาสมโภชน
นายธิพงษ สีทาเลิศ
นายธีรชัย สิริรัตนบรรจง
นายธีรธวัช ผดุงปญญาศิลป
จาเอก ธีรธัชช ชาติศิริ
นายธีรนันต เมืองดิษฐ
นายธีรพงศ ชวยเนียม
นายธีรพงษ โชติชวงนภา
นายธีรพงษ บุญฉลวย
นายธีรพงษ อกผาย
นายธีรพงษ เอี่ยมสะอาด
นายธีรพัฒน โพธิ
นายธีรพันธ อินตะปาน
นายธีรภัทร นิเวศรัตน
นายธีรภัทร ศิริป
นายธีรภัทร เกิดแกว
นายธีรภัทร จริยภมรกุร
นายธีรภัทร รองรัตน
นายธีรเมธ ศรีคํามี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐

จาสิบเอก ธีรเมธ สุริยมาตร
นายธีรเมศร พัฒนภูมิพัชระ
นายธีรวัฒน ธงภักดิ์
นายธีรวัฒน พุมจันทร
นายธีรวัฒน วุฒิการณ
นายธีรวัฒน สดใส
นายธีรวัฒน สุขวิจิตร
นายธีรวัฒน อารักษประชาดี
นายธีรวุฒิ ขามสาม
จาเอก ธีรวุฒิ ชํานาญการ
นายธีรวุฒิ ศรีมณีรักษ
จาเอก ธีรศักดิ์ นอยหอม
วาที่รอยโท ธีรศักดิ์ ศรีทิม
นายธีรสัณห จตุรพรเพิ่ม
จาเอก ธีระ ทานกระโทก
นายธีระ พุทธนุกูล
นายธีระ หลอสุพรรณพร
นายธีระ อุทยาพงษ
นายธีระชัย มุงกุลณา
นายธีระนันต ปญญาบุญ
นายธีระพงค ขุนศรี
นายธีระพงศ ประชัน
นายธีระพงษ ไชยยศ
นายธีระพงษ บุญสอด
จาสิบเอก ธีระพงษ พลรักษา

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธีระพล เพ็งสิงห
สิบเอก ธีระยุทธ คํามณี
นายธีระวัฒน บุญมี
นายธีระวัตร ทองคํา
นายธีระศักดิ์ คําภักดี
นายธีระศักดิ์ ผุสดี
พันจาเอก ธีระศักดิ์ ภูผา
นายธุรกิจ พะนา
นายเธียรนริศ กันทะมี
นายนคร สินธพวงศานนท
นายนครชัย พละศูนย
นายนครชัย พันธทอง
สิบเอก นครินทร คลังเพ็ชร
นายนครินทร จันละคล
นายนครินทร สิรินพบูรณ
นายนเดชน คงศักดิ์
นายนที โพธิ์คํา
นายนนทเดชากรณ วงศจารุกิตติ์
จาเอก นนทธวัช ทาศิริ
นายนนทนันท เฉลิมชีวานนท
นายนนทพล ธรรมปรัชญากุล
นายนพคุณ ประเสริฐสังข
นายนพคุณ เพชรกระจาง
นายนพคุณ สีดํา
นายนพดล กสิคุณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐

นายนพดล ทิพยรัตน
นายนพดล นําปูนสัก
นายนพดล บัวทอง
นายนพดล บุญเนียม
นายนพดล ประสาทกลาง
นายนพดล พรมซาว
จาเอก นพดล พูลเจริญ
นายนพดล เพียรพิทยากุล
นายนพดล สวาหลัง
จาเอก นพดล แสงภู
นายนพดล หลายดวงใจ
นายนพนภี ยะปะนันท
นายนพพร ไชยแกว
นายนพพร รมเย็น
นายนพพร ลามสมบัติ
นายนพพร สุนทรศารทูล
นายนพพล อภัยนุช
นายนพรัตน เที่ยงสงค
นายนพรัตน สมคํา
สิบเอก นภณต บุญโมะ
สิบเอก นภนต บุญโมะ
นายนรงคฤทธิ์ ทองแสง
นายนรภัทร อวดศรี
นายนรเศรษฐ อนุกูลพันธ
นายนรากร บุญตัน

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนราธิป ทับทอง
นายนราธิป นาคะอินทร
นายนราธิป หนูนุน
จาสิบเอก นราธิปณ รัตนกุล
นายนราพงศ สุทธนะ
นายนรายศ แพงศรี
นายนราวิชญ สากล
นายนราวุฒิ มะโนปราง
นายนราวุธ โสภาเปย
นายนราศักดิ์ ธัญญเจริญ
จาเอก นราศักดิ์ ใสแสง
นายนรินทร คํานวณสวัสดิ์
นายนรินทร ทาดีฐิติภัทร
นายนรินทร นพพิบูลย
สิบเอก นรินทร มาละอินทร
นายนรินทร สุพรรณนานนท
นายนรินทร สุรรณศรี
นายนรินทร บุญคุม
นายนรินทรศักดิ์ พรมทอง
นายนริศ บุญชาง
นายนริศ มั่นคง
นายนริศ สุทธิแปน
จาสิบเอก นเรทน ทองใหม
พันจาเอก นเรศ คําวงค
นายนเรศ เพชรพัว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐

นายนเรศวร ตุลาธน
นายนโรทร ระวิโรจน
นายนฤชา แกวเชิด
นายนฤชา รมเย็น
นายนฤชิต เชาวไว
นายนฤดม ขาวสนิท
นายนฤนาท โพธิ์ภักดิ์
นายนฤพน ดามพสุกรี
นายนวพล พิมพะสอน
นายนัชญ บุญเจริญ
นายนัฏวุฒิ ปรีชา
จาเอก นัฐพงษ คิดยาว
นายนัฐพงษ ดานขุนทด
นายนัฐยุทธ ภูสุวรรณ
จาเอก นัฐวุฒิ หลมชางคํา
จาเอก นัฐศาสตร ครังแสง
นายนัทที งามระเบียบ
นายนัทธกร หาณรงค
นายนัธทวัฒน แถวโสภา
นายนันทเชษฐ ชัยทิพย
นายนันทพัชร เพ็ชรสงคราม
จาเอก นันทวัฒน อุดมมา
นายนานน้ําสากล จิตมั่น
นายนาวา ญาณสิทธิ์
จาเอก นาวิก ศิริกิจ

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนาวิน ค้ําจุน
นายนาวิน ทองดี
นายนาวิน หนุนวงศ
นายนําชัย บุญจีน
นายนําภพ ไปบน
นายนิกร ฐานะงาม
นายนิกร สุพรรณ
นายนิกร เหิมขุนทด
พันจาอากาศเอก นิกรม เที่ยงจิตร
นายนิกรษ นราศรีนิสา
นายนิคม กันทะวงค
นายนิคม ใจหาว
นายนิคม ชางเผือก
นายนิคม ชาญดวยกิจ
นายนิคม มาแกว
นายนิคม วรรณสอน
นายนิคม สายปญญาใย
สิบเอก นิคม สีมะชัย
นายนิคเรศ ตายงค
นายนิติ ศิริโอฬาร
นายนิติกร เมียนแกว
นายนิติพงษ จันตะราชา
นายนิติพงษ พลแสง
นายนิติพงษ ภูฆัง
นายนิติพัฒน ลภาพรรณวิสุทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐

จาเอก นิติพัฒน แสงทอง
นายนิติรุจน ปยมั่นคงวิทย
นายนิติศักดิ์ ดวงมณี
นายนิติศักดิ์ ทักษะวิเรขะพันธ
นายนิทัศน พันธุสกุล
นายนิธิดนย ไชยสุวรรณ
นายนิธิพล สรอยเกษร
จาสิบตรี นิธิวิทย สายสุย
นายนิธิศ แกวนอย
สิบเอก นิธิศ สิงหลอ
นายนิธิศ อุนชัย
นายนิพนธ ทองกล่ํา
วาที่รอยตรี นิพนธ ไวยปรีชา
นายนิพล แกวปลอด
นายนิภัทร พริ้มพราย
จาสิบเอก นิมนต เมฆวัน
นายนิมิตร เภรีฤกษ
จาเอก นิยม ไกลสนาม
นายนิรัญ คลาดโรค
จาเอก นิรัญ สายแกวราช
นายนิรัตน ยอดไสว
สิบเอก นิรันดร คลังเงิน
นายนิรันดร วงศสุวรรณ
นายนิรันดร ศรทวม
นายนิรันดร อาทิตยเที่ยง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนิรันต นาสุริย
นายนิรันต ผลอินหอม
นายนิรุจร รมจําปา
จาเอก นิรุต ใจเปรียว
นายนิรุตต พันธศิริ
นายนิรุตติ์ ขําดี
นายนิรุตติ์ สุขาภิรมย
นายนิรุท โนรี
นายนิรุท ออดเอก
จาสิบเอก นิวัช ศุภพงศ
นายนิวัฒน ฉัตรวรพัฒน
นายนิวัฒน บังแสง
จาสิบโท นิวัฒน พงษจิตรภักดิ์
นายนิวัฒน รินนุกาญน
นายนิวัฒน สุขจิตต
นายนิวัฒน หวนนิช
นายนิวัตน นาคะวิโรจน
พันจาอากาศเอก นิวัตร ปอมเกิด
นายนิวัติ กุลบุตร
นายนิเวศ ศรีระทัต
นายนิเวศน เชื้อฉุน
นายนุกูล จาติเทศะ
นายนุกูล นิลจันทร
นายนุกูล ปรีชานุกิจ
พันจาเอก นุกูล ยิ้มแยมศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐

นายนุกูล หอยสังขทอง
นายโนรี สุขนิยม
นายบดินทร กอรปไพบูลย
นายบดินทร เดชอุนวิเศษ
นายบดินทร บดิกาญจน
นายบดินทรภัทร ธวัชไพบูลย
นายบพิตร บุญฑียกุล
นายบรรจง คุมบุงคา
นายบรรจง นะรารัมย
นายบรรจง อัมพร
นายบรรจบ พัฒสังวาล
จาเอก บรรจบ พุมพันธ
นายบรรจบ หมื่นอภัย
จาสิบเอก บรรเจิด จีนสีนํา
จาเอก บรรชา สวียานนท
นายบรรณวิชญ นมนาน
จาเอก บรรทูล จันทรดี
นายบรรเทิง สุภาพัฒน
นายบรรยงค นัยติ๊บ
นายบรรลือศักดิ์ นิธิฐิติภรัตน
จาเอก บรรโลม อาจหาญ
สิบเอก บริบูณ เชยชม
นายบริบูรณทวี ขันถม
จาเอก บริสุทธิ์ วิชัยผิน
นายบวร โคตรโย

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สิบเอก บวร บุงออม
นายบวร ลาบุรี
นายบวรศักดิ์ แซเตียว
นายบัญชา ชินบุตร
นายบัญชา โพธิ์แจม
นายบัญชา มีชูวาศ
นายบัญชา สมมา
จาสิบเอก บัญชา สิริอนุศาสน
นายบัณฑิต ไชยสิริมงคลกุล
นายบัณฑิต สวางวงษ
นายบัณฑิต เสมา
นายบัณฑิตย ศรีทอง
นายบัณฑิตศรณ วรรณวงษ
นายบัณฑูร บุญทวี
นายบันชา นอยพินิจ
นายบันทึก จันทรเจียม
นายบันทึก สัตยากร
นายบัลลังก ทิพชาติ
นายบํารุง ศรีฟา
นายบุญเกิด ชื่นอุรา
นายบุญเกิด ประกอบจรรยา
จาสิบเอก บุญชวย ชุมยิ้ม
นายบุญเชิด พึ่งวร
นายบุญโชค ธูปบูชากร
นายบุญโชค สุวรรณประภา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐

นายบุญณชาติ ลาลด
นายบุญทวี พารุสุข
นายบุญทัน เวียงปฏิ
นายบุญธรรม คลายหนู
จาเอก บุญธรรม ปาสาใน
นายบุญธรรม สายวงคทอง
นายบุญธรรม หัสแดง
นายบุญนํา วงษรักษ
จาสิบเอก บุญเพ็ง ขําชัยภูมิ
นายบุญยริศณ พัฒนะอวนสูง
จาสิบเอก บุญยวัฒน ทองมูล
จาสิบเอก บุญยัง ภูมินา
นายบุญยืน แปนกล่ํา
นายบุญยืน เลียบดี
นายบุญรวม สอนเคน
นายบุญรัตน คงทรัพย
จาเอก บุญฤทธิ์ คชเรนทร
สิบเอก บุญลือ คลายแกว
นายบุญลือ เดินไพร
พันจาเอก บุญลือ สุขศรี
นายบุญเลิศ จิตรีเชาว
นายบุญเลิศ ฉ่ําวิเศษ
จาเอก บุญเลิศ บรุณพันธ
สิบตรี บุญเลิศ บุญนวม
นายบุญเลิศ เบาใจ

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายบุญเลิศ แสงผา
นายบุญสง วงคสุวรรณ
นายบุญสงค ประสบแกว
นายบุญสม เล็กเผือก
พันจาเอก บุญสา โคตรอาสา
นายบุญเหลือ ออนนอม
นายบุณญภัช คาโค
นายบุณยริศณ พัฒนะอวนสูง
นายบุณยสิทธิ์ มาตยวังแสง
นายบุณวัทน ชูแวน
นายบุรินทร ธิราช
นายบุรินทร เมืองมูล
นายบูรณพิภพ ปออินเครือ
นายบูรพา สําราญสุข
นายบูรพา สุภาพ
นายเบญจรงค บุญเสริม
นายเบญจวัฒน หินซุย
นายปกปอง จันทรสุวรรณ
นายปกรณ คุรุพันธ
นายปกรณ ดวงแกว
นายปกรณ นวไพบูลย
นายปกรณ สุริยะ
นายปกาศิต ไมทองงาม
นายปฏิญญากร การะเกตุ
นายปฏิพัทธ ดาบดามแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐

นายปฏิพัทธ ทันหาทรัพย
นายปฐม หะยะมิน
นายปฐมพงษ จันทรอวน
นายปฐมพงษ ภูกันดาร
นายปฐมพงษ ระยารักษ
นายปณต แสงอรุณ
นายปธานิน นาฤทธิ์
นายปพนธนัย สามารถ
จาสิบตรี ปภังกร สรเสริฐ
นายปรมี ฝาระมี
นายปรเมศวร กาติ๊บ
นายปรวิทย จิ๋วนารายณ
นายปรองสิน โคตะคํา
นายประกอบ พรหมจันทร
นายประกอบ พวงประโคน
นายประกอบ เอยประโคน
นายประกาศิต พันธรักษ
นายประกาศิต ริยะตา
สิบเอก ประกาศิต หมื่นชั่ง
นายประกิจ ขินราช
นายประกิจ คําภิไหล
นายประกิจ นันตา
จาสิบเอก ประกิจ อางรีย
นายประขันธ ทินกระโทก
นายประคอง ชวยแปน

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายประคอง ยิ้มอยู
นายประเคน จันทรลอย
จาเอก ประจวบ ทัศนนาคพงศ
นายประจวบ สนประเสริฐ
นายประจวบ แสนปอ
นายประจักร ปาปะโต
นายประจักษ ดอนตุมไพร
นายประจักษ แสนภูวา
จาเอก ประชัน เต็มราษี
นายประชา พิเศษประสานกุล
จาเอก ประชาธิป ถาวร
นายประดล ครุธจันทร
นายประดับ ฤกษสมิต
สิบเอก ประดิทรรศณ ดาโสม
นายประดิษฐ มงคล
นายประดิษฐ ไสยาสน
นายประดิษฐ ทองทัพไทย
นายประดิษฐชัย บุญชวย
นายประเดิม ทิพเจริญ
นายประทาน บุตรสิมมา
นายประทีป กองศักดิ์
นายประทีป คงกลิ่น
นายประทีป ปานหมื่นไวย
นายประทีป ผิวขาว
นายประทีป ยะไวทย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐

นายประเทือง บุญสิทธิ์
นายประเทือง สุภาพร
จาเอก ประเทือง อันทอง
จาเอก ประธาน จันทรภักดี
จาเอก ประพจน แหงกลาง
สิบเอก ประพัฒพงศ ศรีจุมพล
นายประพัทธ ชลธานนิทรพงศ
นายประพันธ จันทรสิโร
นายประพันธ ไชยพูล
นายประพันธ นาราช
นายประพันธ พิศไพร
นายประพันธ มานุจํา
นายประพันธ รุงโรจน
นายประพันธ อภิวงค
นายประพันธพงษ จันดาวงศ
นายประพันธศักดิ์ บุตรศรีภูมิ
นายประพันธิ์ อนคํา
นายประพิน อางทอง
นายประภากร จันทะสี
นายประมวล พุมเงิน
พันจาเอก ประมวล ยันบัวบาน
นายประยงค ยาทองไชย
นายประยงค ลาแสดง
นายประยุทธ วิลัยศรี
นายประยูร ตองอบ

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายประยูร ทับสุวรรณ
จาเอก ประยูร มัทปะโม
นายประโยชน อินตะวิชัย
นายประลองพล เลี่ยวปรีชา
จาเอก ประวิตร เหล็กเจ็ก
นายประวิทย ชูพูล
นายประวิทย มากอยู
นายประวิทย โมนศักดิ์
นายประวิทย รัตนโชติ
นายประวิทย ศิริจันทร
นายประวิทย สังขฝาย
นายประวิทย สามลปาน
จาเอก ประวิทย สายทอง
นายประวิทย หาญณะรงค
นายประเวศ ธนะทรัพยทวี
นายประเวศน หลวงปน
นายประสงค ทัศนภักดี
นายประสงค สารขันธ
นายประสบชัย จันดก
นายประสพ ทรัพยจิตต
นายประสพรัตน จารสาร
นายประสาท คนคลอง
นายประสาร นันตลาด
นายประสาร มากศิริ
นายประสิทธิ์ กิจบรรยงเลิศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

สิบเอก ประสิทธิ์ ฉมัย
นายประสิทธิ์ นวลขนาย
นายประสิทธิ์ มวงสอน
นายประสิทธิ์ รังสี
นายประสิทธิ์ วลาสินธุ
จาสิบเอก ประสิทธิ์ เวียงสงค
จาสิบเอก ประสิทธิศักดิ์ มาตกุล
นายประเสริฐ กลับประทุม
พันจาเอก ประเสริฐ กองคูณ
นายประเสริฐ จันทรภักดี
วาที่รอยตรี ประเสริฐ เจิงรัมย
จาสิบโท ประเสริฐ แจงปกรณกิจ
นายประเสริฐ ทะลิ
สิบเอก ประเสริฐ ธีรวรรณพินิจ
จาเอก ประเสริฐ วงคกระนวน
นายประเสริฐ วังบุญคง
นายประเสริฐ สมบัติ
นายประเสริฐ สุดาพวง
นายประเสริฐ สุทธิบาก
สิบเอก ประเสริฐ หงษสอ
นายประเสริฐ อองโนนยาง
จาสิบเอก ประเสริฐศักดิ์ ตรงตอกิจ
นายประหยัด ขาวนุย
นายปรัชญา โฉมบุตร
จาเอก ปรัชญา บุญปญญา

๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายปรัชญา แผนทอง
นายปรัชญา มะหะหมัด
นายปรัชญา ยังแสนภู
นายปรัชญา ฤกษดี
นายปรัชญา เอกปชชา
นายปรัชญากรณ สีไสว
นายปราถนา ชนาธิป
นายปราโมทย ตรีโภชน
นายปราโมทย ทองดีเลิศ
นายปราโมทย สังขพันธ
นายปราโมทย แสงแกว
นายปริชญ เมืองพลงาม
นายปริญญา จูตะกานนท
นายปริญญา เดชสูงเนิน
นายปริญญา นอยสกุล
นายปริญญา ภูโบราณ
สิบเอก ปริญญา เรณู
จาเอก ปรีชส มะลิดา
นายปรีชา กลมมา
นายปรีชา การสมทรัพย
นายปรีชา โคตรมา
จาเอก ปรีชา ใจสนุก
นายปรีชา ชัชวาล
นายปรีชา ญานุกูล
จาเอก ปรีชา ดวงตะกั่ว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายปรีชา ทองใบใหญ
นายปรีชา บานแยม
นายปรีชา มณีนิล
นายปรีชา วรวงศ
นายปรีชา หะสัง
นายปรีชา เอกศิริ
นายปรีชาพล คําแสน
นายปรีชาวุฒิ ถนอมชีพ
นายปรีดา นกเล็ก
นายปรีดา นิยม
จาเอก ปรีดี ภักดีนอก
นายปวิช ภูทองโปรง
สิบเอก ปองคุณ พันธสวัสดิ์
นายปองพล สารคามมงคล
นายปองภพ อินทนนท
นายปญญา ดีพาย
นายปญญา ทองมาก
นายปญญา บุญเจริญ
พันจาเอก ปญญา สําราญรื่น
จาเอก ปญญา สุพันธ
นายปญญา สุมามาลย
นายปญญา สุริยะ
พันจาเอก ปญญาพร สุวรรณโชติ
จาเอก ปญญาพล จันทรดี
นายปญญาพล ชื่นอภัย

๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายปณณธร ติ๊บปะละ
นายปณณวิชญ วรดิษฐวงษ
นายปณวรรธน อินทะ
นายปทฐพงษ สุดใจ
นายปาณสาร คนทารักษ
นายปานเพชร ทองปาน
นายปารมี ชาวันดี
นายปติทัสสน ปดถา
นายปติพงษ สรอยวัน
นายปติภูมิ เจริญลาภ
นายปตุพร มากชู
วาที่รอยตรี ปยพงศ วงศแพทย
นายปยพันธุ พันธุทอง
นายปยภัทร ใจตาง
นายปยวัฒน โพอุทัย
นายปยะ คุมวงษ
นายปยะ จิตรหนัก
สิบเอก ปยะ บุญประสิทธิ์
นายปยะ บุญมี
นายปยะ ผุยพัฒน
นายปยะ เส็งฉุย
นายปยะ เสืออยู
นายปยะดนัย บัวเรียว
นายปยะพงศ เจริญไทย
นายปยะพงษ ธรรมจา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐

นายปยะพงษ มูลอินตะ
จาเอก ปยะศักดิ์ นามแสน
นายปนไทย เสมอมิตร
นายปุณณพัฒน บวรจิตติกุล
นายปุณยศักดิ์ วงศปกษา
นายปุนภพ กลิ่นเฟอง
นายเปรม ใจทิม
นายเปรมชัย บุญปลูก
นายเปรมศักดิ์ ภูพิพัฒน
นายเปาโล เพชรรุง
นายผดุงศักดิ์ สวัสดี
นายผไทเทพ สุทธิศิริ
จาเอก เผาพงษ จิราพงษ
นายฝนดี อุปรี
นายพงคดนัย นิ่มผักแวน
นายพงคศักดิ์ จันทรัตน
นายพงศกร กันนิกา
นายพงศกร กุลจิตติเพชร
นายพงศกร บุญมา
นายพงศกาญจน ชูกลิ่น
สิบเอก พงศธร เชาววัลลิ์
นายพงศธร มุงธิสาร
นายพงศนรา โตะทอง
นายพงศพัฒน คําแพง
นายพงศภัค ปกษีสิงห

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพงศวิสิฐ จรัสเสนา
นายพงศศักดิ์ บุญคง
จาเอก พงษกิต เชื้อชีลอง
นายพงษเทพ พันธศิริ
นายพงษเทพ วิเศษโคตะ
นายพงษเทพ เหลาอินทร
นายพงษนรินทร ภูสกุล
นายพงษปกรณ สุวรรณกูล
นายพงษพล อรชร
นายพงษพิชญ เก็งสุวรรณ
จาเอก พงษพิสิษฐ บัวศรี
จาเอก พงษศักดิ์ ขุนมาลี
นายพงษศักดิ์ ไชยวิเศษ
จาสิบเอก พงษศักดิ์ ศรีผดุง
นายพจนสพร พรหมสิทธิ์
นายพชร ชนะศรีรัตนกุล
นายพญาพงษ สะแนะ
นายพณศรัตน นาคีนี
นายพนม แกนกระจาง
นายพนมกฤตย พรหมวิชัย
พันจาเอก พนมวรรณ ปจจัยโคถา
นายพนมศักดิ์ โสภาวะนัส
นายพนอ บรรจงปรุ
นายพนัส ชุมเย็น
นายพนัส หินทองแท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐

นายพนาวัลย วรรณพงษ
นายพนิต ใจเปง
นายพยงค คงแกว
นายพยุงศักดิ์ ขนิษฐวงษ
นายพยุงศักดิ์ หลําสมหวัง
จาเอก พร หาญพรม
นายพรเจตน ภูขาว
นายพรชัย แกวขวานอย
นายพรชัย ขาวสะอาด
นายพรชัย ดวงเดือน
นายพรชัย เลามงคลธนสาร
นายพรชัย อินทวิเศษ
นายพรเทพ ชุมกลัด
นายพรเทพ หอยสังข
นายพรพจน จูฑพลกุล
นายพรพล ศรีขจร
นายพรมย พยม
นายพรรษะพล เจริญผล
นายพรศักดิ์ ชาญเวช
นายพรศักดิ์ นิลไพรชล
นายพรศักดิ์ ปญญาสิทธิ์
นายพรศักดิ์ พรอารีย
นายพรศักดิ์ พราหมทอง
นายพรศันส ศักดิ์แกว
นายพรหมมิน อัตตะ

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพรหมศร ชูทอง
นายพรหมินทร พรหมเพศ
นายพฤธิสิทธิ์ อุทุม
นายพฤษพงษ ฤทธิโคตร
นายพฤษภา จันทรโชติ
นายพล สํารี
นายพลกฤต มีบัวงาม
นายพลชัย วีรธรรมพูลสวัสดิ์
นายพลเชฏฐ กิตติวงศธรรม
นายพลธนัน จุนเจือ
นายพลภัทร นักลําทอง
นายพลวรรธน จันทรเพ็ชร
นายพลวัฒน ธนูมาศ
จาเอก พลวัฒน สาศรีรัตน
นายพลวัฒน เหรียญทอง
นายพลวัต สุวรรณวงศ
นายพลศักดิ์ พุมเผือก
นายพลากร จันทรหอม
นายพลิพันธน อังศธรรมรัตน
นายพศิน การะเกด
นายพศิน ศิริวงษ
นายพศิน สุปง
นายพสธร โกวิทยา
นายพัชรากร นุมดี
นายพัฒตินันท สอนมั่น

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายพัฒนกร สิงหคํา
นายพัฒนธินันต อภัยจิต
นายพัฒนวิชญ อยูเอี่ยม
นายพัฒนศักดิ์ สงแก
นายพัฒนะ เพียวสามพราน
นายพัฒยา ทรัพยพงษ
นายพัทธนันท จุยมา
นายพันธ คําสิงห
นายพันธกานต หอมจันทร
นายพันธทิตย ผูพงษ
วาที่รอยตรี พันธวัช ปยะศาสตร
นายพันธศักดิ์ จุทิพย
พันจาอากาศเอก พันธุคิด ภูเหิน
นายพัลลภ นารัตนโท
นายพัลลภ พุทธศรี
พันจาเอก พิฆเนตร ลอวิเศษ
นายพิจิตร บุญเจริญ
นายพิชัย บุตรจุมปา
จาเอก พิชัย อตัญที
นายพิชัยยุทร ใจกวาง
นายพิชิต บุญแล
นายพิชิต พงศยี่หลา
นายพิชิต รองมะรุด
นายพิชิต ราชาธิราช
จาเอก พิชิต วิเชียรดี

๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพิชิต เวียงอินทร
นายพิชิตชัย ชาญเขตการณ
นายพิเชฎฐ พริ้งกระโทก
นายพิเชษฐ กลากสิกิจ
วาที่รอยตรี พิเชษฐ ดํานอย
นายพิเชษฐ ปดชาสุวรรณ
นายพิเชษฐ เพ็ชรบุรี
นายพิเชษฐ หวานฉ่ํา
นายพิเชษฐ ทองชาติ
นายพิเชษฐ บํารุงรัตน
นายพิเชษฐ บุญดี
จาเอก พิเชษฐ มวงทา
สิบเอก พิเชษฐ มั่งมี
นายพิเชษฐ อุทัยศรี
สิบเอก พิฑูรยฑักษ ภูมิจิโรจ
นายพิทยา ไพรรําพึงสกุล
นายพิทยาคม ทองคํา
สิบเอก พิทักษ คํานอย
สิบเอก พิทักษ นาคสิงห
นายพิทักษ นิลพงศ
นายพิทักษ สิทธิวงศ
จาเอก พิทักษ สีมาตร
นายพิทักษ แสงเพชร
นายพิทักษพงษ สุวิกาโล
นายพิทัย ดลรัศมี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐

นายพิทูร พรหมกุลพิทักษ
นายพิธะพร บุญยืน
นายพินัย เอี่ยนเลง
นายพินิจ ทองใบ
นายพินิจ หมื่นพล
นายพิบูล เหลียวพัฒนพงศ
นายพิพัฒน ขุนพิทักษ
นายพิพัฒน ฉิมวาท
นายพิพัฒน ยอดรักษ
จาเอก พิพัฒน ศรีขวัญ
นายพิพัฒนพงศ ใจกระเสน
นายพิพัฒนพงศ พิพัฒนจริยา
นายพิพัศพล ศรีเพชรพูล
นายพิพากษ หาสังข
นายพิภพ คชอาจ
นายพิภพ เชาวปรีชา
นายพิภพ ดอนจักร
นายพิภพ นักเพียร
นายพิภพ บัวชุม
นายพิภพ แผนสมบูรณ
นายพิภพ พั่วคุณมี
นายพิภัช ประเสริฐลาภ
จาเอก พิมล สืบสิงห
นายพิรพงษ วงคละคร
นายพิรพัฒน จิตจง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพิริยะ สมราง
นายพิศุทธิ์ อังคะนาวิน
นายพิษณุ นันทะ
จาเอก พิษณุ นันทะเวช
นายพิษณุ ผิวมณี
สิบเอก พิษณุ มามี
นายพิษณุ ศรีประภา
นายพิษณุ สิงหทอง
นายพิสิฐ ทองอยู
นายพิสิษฐ ใจมนต
สิบเอก พิสิษฐ นฤทุกข
นายพิสิษฐ บุญเทพ
นายพิสิษฐ ศรีแสนยงค
จาเอก พิสิษฐ สังขทอง
นายพิสุทธ ชนะพล
นายพีชกร พรมจักร
นายพีรพงค พรหมจารีย
นายพีรพงษ มนัสไธสง
จาสิบเอก พีรพงษ อ่ําทอง
นายพีรพล นิลกําแหง
จาเอก พีรพล สมภักดี
นายพีรพัฒน ไชยสุวรรณ
นายพีรพัฒน เสือกูล
นายพีรศักดิ์ วงศงาม
นายพีระ กิจประยูร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐

นายพีระ มหาพราหมณ
นายพีระ ฤกษงาม
นายพีระ เลาวกุล
นายพีระชัย สุวรรณพาหุ
นายพีระพงศ หุนงาม
นายพีระวัฒน สมัครประโคน
พันจาเอก พีระศิลป พูลสวัสดิ์
นายพุฒรักษ พนมเวช
นายพุทธชัย ลาพงษ
พันจาเอก พุทธา อินธิสาร
นายพุทธิพงษ เกตุสุวรรณ
สิบเอก พุธ ศรีอุดร
จาเอก พูนทรัพย นอยสีมุม
นายพูลศักดิ์ ไกรสัย
นายเพชรบูรณ นอยคนดี
นายเพิ่มพล กุณฑีทอง
นายเพียรชัย สัพโส
นายไพจิตร จันทรตรี
นายไพจิตร อุปถัมภ
พันจาเอก ไพฑูร รอยแกว
พันจาเอก ไพฑูรย ซื่อตรง
นายไพฑูรย ถีติธรรม
นายไพฑูรย ไทยสุนทร
นายไพฑูรย นาคสุวรรณ
นายไพฑูรย มวงเพชร

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายไพฑูรย มหาโชติ
นายไพฑูรย รัตนผล
นายไพทูลย จรูญรัตน
นายไพบูลย คามจังหาร
นายไพบูลย จึงเจริญ
นายไพบูลย ตระกูลน้ําผึ้ง
พันจาอากาศเอก ไพบูลย ทรัพยพันธ
นายไพบูลย ทับทิม
นายไพรฑูร ทองคํานุช
นายไพรัช แกวแดง
นายไพรัช คนงาม
นายไพรัช คูหาแกว
นายไพรัช บุญแสง
นายไพรัช รวมรักษ
สิบเอก ไพรัตน แกวชัย
นายไพรัตน คงมั่น
พันจาเอก ไพรัตน ครองหนองขาม
นายไพรัตน สงวนพันธ
นายไพโรจน ดวงจิตร
นายไพโรจน บุญจง
นายไพโรจน บุญยัง
นายไพโรจน มณีรัตน
นายไพโรจน มาลี
จาเอก ไพโรจน มุงหมาย
นายไพศาล คุณโลหิต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐

นายไพศาล ตนเรือง
นายไพศาล ถีสูงเนิน
นายไพศาล โลณานุรักษ
นายไพศาล สิทธิธัญญาศิลป
นายไพศาล สินลูกจันทร
นายภณธณิน หมอสิน
นายภมร ไตรศร
นายภราดร จําปาแดง
นายภราดร มันธุภา
นายภวิศวรศักดิ์ สุขแสนศรี
นายภักดิ์พงษ อินทนา
นายภัคภูมิ คุณพิภาค
นายภัควัฒน สมตน
นายภัควัฒน อรัญนารถ
นายภัทรชัย วิเศษพรสิริ
นายภัทรชัย สุวรรณจิตต
นายภัทรพล วงศวองไว
นายภัทรวัตร แผแผนทอง
นายภัทรวุฒิ ลูกตุมทอง
นายภัทราวุธ ณ พัทลุง
นายภัทราวุธ บัวศรี
นายภัทราวุธ สุขศรี
นายภาคภูมิ ทาวตื้อ
นายภาคภูมิ ศรีจุมพล
นายภาคิน ศรีโพธิ์ชัย

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาเอก ภาณุพันธ จันทรเพ็ญ
นายภาณุพันธ สังขนานนท
นายภาณุมาศ ใจชุม
นายภานุ บุญนิตย
นายภานุพงศ หาระกรณ
นายภานุพันธ เกรียงไกรนาคา
นายภานุวัฒน ไชยวงศ
นายภานุวัฒน ปานโลหิต
นายภานุวัฒน สูงสุทธิ์
นายภาวิต ผาพรม
นายภาษิต บุญฤทธิ์
จาเอก ภาษี ศรีภักดี
นายภาสกร คงไพฑูรย
จาเอก ภาสกร ปานอุดม
นายภิชะ หนูชวย
จาเอก ภิญโญ ตรีคาม
นายภิญโญ บุตรทอง
นายภิญโญ ปะอินทร
นายภิญโญ แพวงษจีน
นายภิรมย จินดาวงศ
นายภีควัฒน ขานไข
นายภุชงค เจนจินดามณี
นายภุชงค สุทธิประภา
จาเอก ภุชงค สุนทรโชติ
นายภูเจตน สุริยะไชย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายภูณัฐปพน หนูบม
วาที่รอยตรี ภูตะวัน ตองสุพรรณ
นายภูมิ เกียรติณรงค
นายภูมินทร ปานเจริญ
นายภูมิพัฒน ศรไกรสิทธิ์
นายภูมิพัฒน สุระโคตร
นายภูมิพัฒน อินตะวงค
นายภูมิรพี เพ็ชรกุล
นายภูริภัทร เนาวแกว
นายภูริวัฒน ไชยาคํา
นายภูวดล เกตุสุรินทร
นายภูวดล ขันคํานันตะ
นายภูวดล เขตกัน
นายภูวดล ผองใส
นายภูวดล พรหมวรรณ
นายภูวนาถ ณ ลําปาง
นายภูวนาถ อนุกูลสัมพันธุ
พันจาอากาศเอก ภูวนาท สินปรุ
นายภูวเนศร รอดซุง
นายภูษิต นิเวศทองฤกษ
นายโภคพินท ปกพันธ
นายมงคล คุณาจารย
นายมงคล ดวงเกษมสุข
นายมงคล ทับอิ่ม
จาเอก มงคล บุญเทียน

๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายมงคล พวงจําปา
นายมงคล เมืองสอง
จาเอก มงคล ศรีมันตะ
นายมงคล สุวงศเครือ
นายมงคล หงษหิน
นายมงคลชัย คชวิเชียร
นายมงคลศิลป ศรีเมือง
นายมณฑล รอดทอง
นายมนตรี กองประวัติ
จาเอก มนตรี คงประเสริฐ
นายมนตรี คําทา
นายมนตรี เฉียดแหลม
นายมนตรี ณ วิเชียร
นายมนตรี ดอนไพรแดง
นายมนตรี ทวีกิจ
นายมนตรี นามเวช
นายมนตรี บัวโชติ
จาเอก มนตรี เพ็ญใหม
นายมนตรี โพธิ์ศรี
จาอากาศเอก มนตรี มีสวัสดิ์
นายมนตรี เรืองจันทร
นายมนตรี ฤกษพิชัย
นายมนตรี ละออผิว
นายมนตรี ศรีมูลเรือง
จาเอก มนตรี สีขาว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายมนตรี แสงสุวรรณ
พันจาอากาศเอก มนตรี แสนเทพ
นายมนตรี หาญเวช
นายมนตรี ออนศรี
นายมนเทียร เปยงงาม
นายมนัส เปดชั้น
นายมนัส พูลพัฒน
นายมนัส อามาตยสมบัติ
นายมนัสเทพ ศรีมุกดา
นายมนัสนันท นุใจ
นายมนัสพงษ วีระณรงคเดช
นายมนิต แสงประสิทธิ์
นายมนู ยิ่งเฮง
นายมนู สังขเพ็ชร
นายมนูญ คงอินทร
นายมนูญ เนียมเปยม
นายมนูญชัย เพ็งยิ้ม
จาเอก มรกต มาตยโพธิ์ศรี
นายมะยากี ดอเลาะ
นายมะรอเซะ บือราเฮง
นายมังกร อํานาคะ
นายมัชฌิมา ศรีเมฆ
นายมานพ ของมูล
นายมานพ คําทะเนตร
นายมานพ ตินนะศรี

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

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายมานพ นาเมืองรักษ
นายมานพ ผิวออน
นายมานพ พิณปรุ
นายมานพ มวงเมือง
นายมานพ เอกไทย
นายมานะ แกวมะเริง
นายมานะ คําผาเยือง
สิบเอก มานะ ฉิมน้ําจันทร
นายมานะ ปนขํา
นายมานะ ผิวออน
จาเอก มานะ ยุยืน
นายมานะ ศรีประพันธ
นายมานะ สัตยสวย
จาเอก มานะ สุขศรี
นายมานะ หอทรัพย
นายมานิต รวมสมุห
นายมานิตย การักษ
นายมานิตย รักษสุจริต
นายมานิตย วาปศิลป
นายมานิตย วุนแกว
นายมานิตย สันทัด
นายมานุวงศ อวนสอาด
นายมาโนช กูกอง
นายมาโนช ฆารพันธ
จาเอก มาโนช เดนดวง

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

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายมาโนช รักสนิท
สิบเอก มาโนชญ ปรอยกระโทก
นายมาโนชญ เรืองตื้อ
นายมารุต จิระธัมมางกูร
นายมารูวัน ดือเระ
พันจาเอก มาศไหว ภาคเจริญ
สิบเอก มิตรชัย บุตรศรี
นายมิตรไชย สังคะลุน
จาอากาศเอก มีชัย แฝงดานกลาง
นายมุกดา สายสมุทร
นายมุรธา เวชสิทธิ์
นายมูฮัมมัดนาวารี อูเซ็ง
นายมูฮัมหมัดซายูตี หะยีสาอุ
นายมูฮํามัดนาวารี อูเซ็ง
จาเอก เมทะนี ชิณโชติ
นายเมธา รัชชะ
นายเมธาสิทธิ์ เลายาง
นายเมธี ชุนหชัย
นายเมธี สายสุด
นายเมษา กงบังเกิด
วาที่รอยตรี เมืองมนต ดวงแกว
นายแมน ลายงาม
นายไมตรี ศรีนอย
นายไมตรี หมะอะ
นายไมตรี หาญจิตร

๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายไมปา โสดาโคตร
นายยงยุทธ ดอนมูล
นายยงยุทธ มณีงาม
นายยงยุทธ มีชีพกิจ
นายยงยุทธ สุภาพรหม
นายยงสุข ศักบุตร
นายยรรยง จันทมโณ
นายยรรยงค โพธิ์บุญมา
นายยศกร ตันมันทอง
นายยศกร บุญสวัสดิ์
นายยศพล เนินอุไร
นายยศพัทธ มีสุข
นายยศภัทร นิ่มกรมทอง
นายยศวัฒน จั่วจันทึก
พันจาอากาศเอก ยอด อาบสุวรรณ
นายยอดชาย ทองมั่ง
นายยอดรัก แกวแดง
สิบเอก ยันต ยศพล
นายยิ่งพันธ ชินไชยชนะ
สิบเอก ยิ่งยง ปญญาทรง
นายยิ่งยศ จูจนะ
นายยิ่งยศ ยศยิ่งยง
นายยุกติ ศรีเมือง
นายยุติธรรม ชูกลิ่น
นายยุทธชัย ชาวะรักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายยุทธชัย พลอยขาว
นายยุทธชัย ยะใหมวงษ
นายยุทธนา ทาคําฟู
นายยุทธนา นุมนวม
นายยุทธนา พลเสนา
นายยุทธนา ภูมรินทร
นายยุทธนา รัตนวิจารณ
จาสิบเอก ยุทธนา เวชชูศักดิ์ชัยกุล
นายยุทธนา สอนนํา
นายยุทธนา สุริยะผล
จาเอก ยุทธพงค สุวรรณพันธ
นายยุทธพงศ ยาชะรัด
นายยุทธพงศ สินเปยง
นายยุทธพงศ หลาเต็น
นายยุทธพงษ บุตรดามา
นายยุทธพงษ อรอรรถ
นายยุทธพงษ อ่ําเอี่ยม
นายยุทธพร รักษาโคตร
นายยุทธภูมิ ธีระวัฒนา
สิบเอก ยุทธภูมิ หาญกุดตุม
นายยุทธศักดิ์ ดวงกงแสน
จาเอก ยุทธศักดิ์ สวัสดิ์ตระกูล
นายยุทธศิลป เอี่ยมรัมย
นายโยธิน ชัยธิสาร
นายโยธิน เทียมทอง

๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายโยธิน ประชากูล
นายโยธิน อูแดง
นายรชต โตะสิงห
นายรณกร จิระวโรภาส
นายรณชัย หาญนอก
นายรณชัย เอกตาแสง
นายรณชิต มีปญญา
นายรณรงค บุญประสิทธิ์
นายรณฤทธิ์ พิมล
นายรถเกษม เพ็ชรแกวหนู
นายรมฉัตร จงประสานเกียรติ
นายรมณ โพธิทัด
นายระพิน บางทวี
จาสิบเอก รักเกียรติ บุญบรรลุ
สิบเอก รักชาติ บูลยประมุข
นายรักชาติ ศรีดาดิษฐ
นายรักธรรม ธรรมวิศาล
นายรักษ สวัสดี
นายรักษรัก ทองมี
นายรังสรรค จันทรสุม
นายรังสิมันต ปงวัฒนกุล
เรือเอก รังสิมันต ปญญารังสิมันต
พันจาเอก รัชกูล อาจวิชัย
นายรัชเดช สายสูง
นายรัชพล จันทรกําเหนิด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙

จาเอก รัชพล ถาวรชวลิตกุล
นายรัชพล พันธัง
นายรัชพล มหาชัย
นายรัชภูมิ ไชยอิ่นคํา
นายรัชภูมิ สุรินทรปา
นายรัชยุทธ รอดสัมฤทธิ์
นายรัฐชัย เสาทอง
จาเอก รัฐธรรมนูญ ชาติแดง
นายรัฐธีร วิวัฒนชัยเกษม
นายรัฐนันท ยอดเกตุ
นายรัฐพร กลาหาญ
นายรัฐพล แสนเฉย
นายรัฐฤทธิ์ ชูดวง
นายรัตณรงค ปลอดใหม
นายรัตนชัย พิมพาภรณ
นายรัตนชัย โสภณ
นายรัตนถสิทธิ์ สมบูรณรัตน
ดาบตํารวจ รัตนทวนน
ชนะศุภพาณิชย
นายรัตนเทพ เทพรักษ
นายรัตนพงษ ประครองสุข
จาเอก รัตนศักดิ์ โคตรสีหา
นายรัตนะ พรายแกว
นายรัธกานต ไชยโยธา
นายราชวราพร วงศนครสวาง

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายราชันย ใจผอง
นายราชันย รักผลดี
นายราชันย รัตนพันธุ
นายราชันย สิทธิตัน
นายรามรัตน มาฉิม
จาเอก รําเพย ชมภูพาน
นายรําไพ นันทราช
นายรื่นเริง ฐานพรอนันต
นายรุงนิรัญ ศิริคุปต
นายรุงนิรันดร เกษมวัฒนา
นายรุงยศ แสวงบุญ
นายรุงศักดิ์ บุญพิทักษ
นายรุงอรุณ มณีรัตน
นายรุสลัน แวกะจิ
นายเรวัฒน แสงตระครอ
นายเรวัตร ชมภูประเภท
นายเริงชัย สุวรรณพงศ
นายเริงฤทธิ์ มีแยมภักตร
นายเริงศักดิ์ ทองอยู
นายเรืองศักดิ์ คุณะศรี
นายโรจนศักดิ์ สารักษ
นายฤกษชัย พูลสวัสดิ์
พันจาโท ฤกษดี สวัสดิ์ศรี
นายฤทธิกร สิริทับทิม
นายฤทธิไกร มณีรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายฤทธิเดช บุญมา
นายฤทธิ์ธิชัย อริยะเครือ
นายฤทธิรุจ วิเชียรรัตน
นายฤทธิศักดิ์ มณีวงศ
นายฤทธิศักดิ์ อุปสิทธิ์
นายฤทัย จันทะรังษี
นายลอมพงศ แสงงาม
นายลักณ กั้นชัยภูมิ
นายลัญจกร อูอรุณ
จาเอก ลัทธิ บัวทุม
จาเอก ลิขสิทธิ์ ตนมิ่ง
นายลุตฟ อายิ
นายเล็ก สุทธิพันธ
นายเลิศชัย ศรีสุวรรณ
นายเลิศศักดิ์ รบศรี
นายวงเดือน สีดา
พันจาอากาศเอก วงศเทพ พันธะไชย
พันจาเอก วงศวรรณรักษ ดีเหลือ
นายวงศสันต ไววอง
นายวงษฤทธิ์ วงอินจันทร
นายวจักร บุตรชัย
นายวชากร หอหอม
นายวชิรวิชญ วงคแพทย
นายวชิรศักดิ์ ทองกุล
นายวชิรศักดิ์ ยุหลงทวีวัฒน

๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวชิระ ประเสริฐสังข
นายวชิระ มะสังข
จาเอก วชิระ วิเศษสา
นายวชิระ ศรีโสดา
พันจาเอก วชิรากรณ หวลกําเนิด
นายวทัญู ปยโพธิกุล
นายวร ปดถาพิมพ
สิบเอก วรกร แกวนิล
นายวรกฤตย เพียรพิทักษ
จาเอก วรกิจ อินทโชติ
นายวรชัย สายตรง
นายวรเชษฐ นะราศรี
นายวรเชษฐ ทศไกร
นายวรธนัท ฉัตรวิไล
นายวรนนท พัดทอง
นายวรปรัชญ ดาวเรือง
นายวรพงศ งามทรง
นายวรพงศ วิเชียรสุวรรณ
พันจาเอก วรพงศ ศรีเตชะ
นายวรพงศ แสนขัติ
นายวรพงษ สัมพันธ
นายวรพงษ สุธรรม
นายวรพจน บุญจงรักษ
นายวรพร ไชยสิทธิ์
นายวรยุทธ วงษพรจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙

สิบเอก วรรณชัย บุญตัน
นายวรรณวิจิตร เกิดพิทักษ
นายวรรธนะ หมาดเด็น
นายวรวัฒน ใหมสืบ
จาเอก วรวิทย ภาณวัตร
นายวรวิทย เสารหา
จาสิบเอก วรวุฒิ คงฟู
จาเอก วรวุฒิ ทําพันนธ
นายวรวุฒิ หนูมาก
จาเอก วรวุฒิ เหงขุนทด
จาสิบเอก วรวุธ ระพาเพท
นายวรศักดิ์ โยพิทักษ
นายวรัญู ศรีวิรัญ
นายวรา หลงหา
นายวรากร วนามหาศาล
นายวรากรณ ทาแกง
นายวราพงษ สุริยภูมิ
สิบเอก วราวุธ จิตระกูล
นายวราวุธ รามางกูร
นายวรินทร ศรีแนน
พันจาเอก วรุตม นานาค
นายวศิน จําเรียง
สิบเอก วศิน เรียงเรียบ
จาเอก วษุวัฒน เชิดกระโทก
นายวสรรค ศรีนาคา

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวสันต แกวมหา
นายวสันต ชินณวงค
นายวสันต เชือนเชื้อ
สิบเอก วสันต เดชพงษ
นายวสันต แดงดี
นายวสันต ทับทิมทอง
นายวสันต ปงเทพ
นายวสันต เผือกทอง
นายวสันต วรสีนา
นายวสันต เวชกุลสันติ
นายวสันต ศรีภาพงศเวช
นายวสันต สันติวิริยะพิบูลย
นายวสันต โสมโสดา
นายวสันตพรรษ วัฒนานิวัฒ
จาเอก วสิศฐพล เรือนเจริญ
นายวสุ เลิศไตรภพ
นายวสุธร ชํานาญศิลป
นายวังเพชร พรหมศิริ
จาเอก วัชร พุกสาย
นายวัชรกุล ตุยไชย
นายวัชรชัย โพธิกุล
นายวัชรพงค แชมเทศ
นายวัชรพงศ ใครครวญ
นายวัชรพงศ พัฒนพันธชัย
นายวัชรพงษ ภูตองใจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙

นายวัชรพงษ สกุลวงศเวโรจน
นายวัชรพงษ สุพรมพิทักษ
นายวัชรพงษ แสงวงศ
จาเอก วัชรพล คงระเรื่อย
นายวัชรวิกรม วงกลาง
นายวัชระ งอนรถ
จาเอก วัชระ จันทบดี
นายวัชระ มาประจักษ
นายวัชระ สถาอุน
นายวัชรา หอมทรัพย
นายวัชรินทร จันทะวงษ
นายวัชรินทร นอยแพง
นายวัชรินทร ยั้งประยุทธ
นายวัชรินทร รินชะ
พันจาเอก วัชรินทร วราพุฒ
นายวัชรินทร ศรีนนตรี
นายวัชรินทร เหงานอย
พันจาเอก วัฒนชัย กลาแข็ง
นายวัฒนชัย รัตนกมลวรรณ
นายวัฒนชัย ศรีจริยา
นายวัฒนธน เอี่ยมสมบูรณ
นายวัฒนนท แกวพนม
นายวัฒนา การบรรจง
นายวัฒนา ขันบรรจง
วาที่รอยตรี วัฒนา โสภาเปย

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาเอก วัฒนา หางภัย
จาเอก วัฒสันต สีแจม
นายวันจักร สมฤทธิ์
นายวันชัย แกวอินทร
นายวันชัย ดําชวย
นายวันชัย ทองใหญ
นายวันชัย นิลมูล
นายวันชัย บุญงาม
จาเอก วันชัย บุญชู
จาสิบเอก วันชัย แสงทิพย
นายวันนัด โกศล
นายวัลลภ กลัดจํานงค
นายวัลลภ กลิ่นสังข
จาสิบเอก วัลลภ เจกะวงค
สิบเอก วัลลภ ชนะชัย
นายวัลลภ ซินศิริ
นายวัลลภ โปรงจิต
นายวัลลภ โพธิ์งาม
นายวัลลภ สรอยมาลี
นายวัลลภ สุดทองคง
นายวาทิต พุทโธ
นายวาทิตต จิตรศาสตร
นายวานุกุล จันทรพรม
นายวารินทร ฆารวิพัฒน
นายวาฤทธิ์ นาคแท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙

นายวิจัยศาสตร ขุนฤทธิสงค
จาสิบเอก วิจิตร บุญรวม
วาที่รอยตรี วิจิตร เลิศขุนทด
นายวิจิตร สุวรรณศรี
นายวิชคุณ เกษมสรรพกิจ
นายวิชญะรุจ ศักดิ์สมบูรณ
สิบเอก วิชัย เชื้อทหาร
จาสิบเอก วิชัย นาชัยฤทธิ์
นายวิชัย ศรีสวัสดิ์
นายวิชัย สิงหนอก
นายวิชัย เสาวนียากร
นายวิชัยรัตน นุราภักดิ์
นายวิชาญ ปนมณี
นายวิชาญ มวงพรม
นายวิชาญ ระฆัง
นายวิชาญ สายทอง
นายวิชานนท ตูจํานงค
นายวิชิต ตรีสุวรรณรัตน
นายวิชิต ตรีสุวรรณวัฒน
นายวิชิต บุดดา
จาเอก วิชิต เพาะปลูก
นายวิชิต ภาคภูมิ
นายวิชิต เมืองขวา
นายวิชิต ยถาภูตญาน
จาเอก วิเชียร ศิริสิงห

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิเชฏฐ ทองดี
จาเอก วิเชษฐ ทองมีศรี
นายวิเชษฐ ชุมเกศ
นายวิเชียร บุญทอง
นายวิเชียร ผลทอง
ดาบตํารวจ วิเชียร โพธิ์ทอง
นายวิเชียร มลเลื่อน
นายวิเชียร ลุนะหา
นายวิเชียร อินทฉิม
นายวิญู พรหมทอง
นายวิฑูรย กลางพิมาย
นายวิฑูรย ทองเมฆ
นายวิฑูรย พิกุล
นายวิฑูรย มุงเครือ
สิบเอก วิทชัย พิมพพรม
นายวิทยา คงแกวขาว
นายวิทยา คํารัตนพันธ
นายวิทยา ชาติคําดี
นายวิทยา ตุยจอย
จาเอก วิทยา ปาทา
นายวิทยา ลอยหา
นายวิทยา วัฒทันต
นายวิทยา ศรีสําราญ
สิบเอก วิทยา สุวาท
นายวิทยา อุนใจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙

นายวิทยา เฮงสันเทียะ
นายวิทยาวุฒิ มวงออน
นายวิทวัส ทัศคร
นายวิทวัส นองเนือง
นายวิธาร สุวรรณชาตรี
นายวินัย กลาทํา
จาเอก วินัย โคตรไชย
นายวินัย จันทรอยู
นายวินัย ใจละออ
นายวินัย ชุมมะโน
นายวินัย ดือรามัด
นายวินัย มีลาภ
จาสิบเอก วินัย รัตนพงศ
นายวินัย สมภา
นายวินิจ สิงหดํา
สิบเอก วินิจ หมั่นผดุง
พันจาเอก วินิจกุล บุญมา
นายวิโนชย สิทธิ
นายวิภาษ แกวคะตา
สิบเอก วิภู นาคเกิดพะเนาว
นายวิมล หลานวงค
นายวิระชาติ วิประกษิต
นายวิรัช กลอมเกลี้ยง
นายวิรัตน ขันหลอ
นายวิรัตน เชื้อชั่ง

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิรัตน เทียบแสง
จาสิบโท วิรัตน พันธสุข
นายวิรัตน มิตรพิทักษ
นายวิรัตน ศรีนุกูล
พันจาเอก วิรัตน อวมอิ่ม
นายวิริยะพงษ ยอดเพชร
จาเอก วิรุช อุนเจริญ
นายวิโรจน เกตุทับ
นายวิโรจน จอสูงเนิน
นายวิโรจน ไชยชุมภู
จาเอก วิโรจน ดวงมาลา
นายวิโรจน เดชา
นายวิโรจน ทรัพยวิริยะกุล
นายวิโรจน นิยมสินธุ
นายวิโรจน พุมสวัสดิ์
นายวิโรจน สมมิตร
นายวิโรจน อินทรสุวรรณ
นายวิวรรธน รสนอย
นายวิวัฒชัย วิชัยโย
นายวิวัฒน ดีสม
นายวิวัฒน ติดยงค
นายวิวัฒน แพงสภา
นายวิวัฒน แสงงาม
นายวิวิศน คุมสุภา
นายวิศนุกรณ มะลิลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙

นายวิศรุต งามรูป
นายวิศัลย เจริญพร
จาเอก วิศาล อักษรสม
นายวิศิษฎ ไชยแกว
พันจาเอก วิศิษฎ วงศกรวิจิตร
นายวิศิษฐ ฐิติพงศภาคิน
นายวิศิษฐ โกมารทัต
นายวิษณะ ของเกี่ยวพันธ
นายวิษณุ ขัดโพธิ์
สิบเอก วิษณุ จิรวัฒนผล
นายวิษณุ ดิษฐอวม
นายวิษณุ แมนธนู
นายวิษณุ ศรีจันทร
นายวิษณุ ศิริสวัสดิ์
นายวิษณุ สุวรรณเจริญ
นายวิษณุ ออนอวม
นายวิษณุกร ดอนสมจิตร
นายวิษณุพงษ ภูชางทอง
นายวิษณุรักษ แกวโมรา
นายวิษณุอวยชัย เทวสรรเสริญ
นายวิสาล แมนเทวินทร
นายวิสิฏฐ พรหมจรรย
นายวิสิฐ วรแสน
พันจาเอก วิสิทธิศักดิ์ สุทธิเภท
นายวิสิษฏ จันทรไพรพฤกษ

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิสุทธิ์ จาบทอง
นายวิสุทธิ์ เตียงนิล
นายวิสุทธิ์ นาคฤทธิ์
จาสิบโท วิสุทธิ์ มูลผล
นายวิสูจน อินทรสุวรรณโณ
นายวิสูตร พูลสาวิจิตร
นายวิสูตร สังคเพท
นายวีรเกียรติ์ ปติ
นายวีรชัย มาบุญธรรม
นายวีรพงศ ทาตะ
นายวีรพงษ บูรณเจริญ
นายวีรพันธุ สุริยะ
นายวีรภัทร แซฉิ้ม
นายวีรยุทธ เขตทัย
นายวีรยุทธ พุทธปญญา
นายวีรยุทธ ศรีพิลา
นายวีรยุทธ สัมมา
นายวีรวัฒน เครือรัตน
นายวีรวัฒน รัตนบุดตา
นายวีรศักดิ์ ตันติ
นายวีรศักดิ์ พรอมศรีทอง
นายวีรศักดิ์ เพชรสงค
นายวีรศักดิ์ ศรีธัญรัตน
นายวีรศักดิ์ สิงหเพ็ง
นายวีระ แกวเหมือน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙

นายวีระ สระแพ
พันจาเอก วีระ สํานักโนน
จาเอก วีระเกียรติ จิราพงษ
วาที่รอยตรี วีระชัย มูลดาเพ็ชร
สิบเอก วีระชัย วงศชู
นายวีระชาติ บุศยเมือง
นายวีระชาติ รมเย็น
นายวีระชาติ เสงเสน
สิบเอก วีระชาติ หลามะณี
สิบเอก วีระโชติ ทองวัน
จาสิบโท วีระเดช นารีรักษ
จาสิบเอก วีระพงษ แกนทาว
นายวีระพงษ คําทอน
นายวีระพงษ ยองปน
นายวีระพงษ วงษแหวน
นายวีระพงษ เอมเปย
วาที่รอยตรี วีระพันธ ไชยวงษา
นายวีระพันธ มาวัน
นายวีระพันธ สุริยะ
นายวีระยุธ ศรีจันทร
นายวีระวัฒน กาซอง
นายวีระศักดิ์ พานิช
นายวีระศักดิ์ สินบุญ
นายวีระศักดิ์ สุขเกตุ
นายวีรากร วัฒนอังกูร

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวุฒิกร พรมคํา
นายวุฒิไกร สุราราช
นายวุฒิชัย นิลแพทย
พันจาเอก วุฒิชัย บงกุล
นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน
พันจาเอก วุฒิชัย ประพันธศิลป
นายวุฒิชัย ยีสะหมัน
นายวุฒิชัย รัตนเนตินนท
นายวุฒิชัย วงศไทย
นายวุฒิชัย ศุกระศร
นายวุฒิชัย อัมรินทร
นายวุฒินันต ทับทิมไสย
นายวุฒินันท เครือวรรณ
นายวุฒินันท สวนดี
นายวุฒิพงศ เขื่อนวิชัย
นายวุฒิพงศ คงทอง
นายวุฒิพงษ เบี้ยวบรรจง
นายวุฒิพงษ พรหมพล
นายวุฒิพงษ สินธุชัย
จาเอก วุฒิพงษ โสภาจร
นายวุฒิภัทร ไชยงาม
จาเอก วุฒิภัทร ปาลสาร
นายวุฒิศักดิ์ นาคัน
นายเวชยันต โลตุฤทธิ์
นายเวนิช ธัมมะวงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙

นายเวหา สุรพงษรัตน
นายเวียงชัย กันเอย
นายแวอาแซ สาอะ
นายไววิทย ติวัน
จาเอก ศนิพงษ เขียวเขิน
นายศรชัย ไกรสอน
นายศรชัย มอญแสง
นายศรชัย สุตัญตั้งใจ
นายศรรัก รินทรรัชต
นายศรราม บุญทองเนียม
สิบเอก ศรัณย พรมเกษา
นายศรันสุข วงศจําปา
นายศรายุทธ มีสถาน
นายศรายุทธ เสือดาว
นายศรายุทธิ์ เพ็งสีดา
จาเอก ศราวุฒิ มณฑา
นายศราวุฒิ ยอทอง
นายศราวุฒิ สวางกุล
จาเอก ศราวุธ จันทรา
นายศราวุธ ไชยบุญ
จาเอก ศราวุธ ไชยากรกิจ
นายศราวุธ ทิวงศษา
จาเอก ศราวุธ น้ําทรง
นายศราวุธ บัณฑจิต
นายศราวุธ เพ็งทอง

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายศราวุธ ไวโหมง
นายศราวุธ อินใจ
นายศรีไพร เกิดมีมูล
นายศรีศักดิ์ เฉลิมวงศ
นายศศิพงศ บัวโครต
นายศศิวัฒน เดชอดุลยสัตยา
นายศักดาภัต ในพิมาย
นายศักดิ์ชัย ธีระโชติ
นายศักดิ์ชัย ผิวเจริญ
นายศักดิ์ชัย วะลัยใจ
นายศักดิ์ชัย อองสิทธิ์
นายศักดิ์ดา ชินตานนท
นายศักดิ์ดา นราทิพยวัลย
นายศักดิ์ดา บุญศิริเภสัช
นายศักดิ์ดา เลี้ยงสวัสดิ์
นายศักดิ์ธันวา มูลเทพ
จาเอก ศักดิ์ประเวช วันหา
นายศักดิ์สิทธิ์ เถื่อนคําแสน
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเมืองแกว
นายศักดิ์สิทธิ์ สวนดี
นายศักดิ์สิทธิ์ สุกไกรสร
นายศักดิ์สิทธิ์ สุพรมอินทร
นายศักดิ์สิทธิ์ แสนบุตร
นายศักดิ์สิทธิ์ อามาตโพสี
จาเอก ศังขทัต คําสิงห

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

จาเอก ศัทธตญา พลเศษ
จาสิบเอก ศัทธา ปะระมณี
นายศานิต พัชนี
นายศานิท แสงไพ
นายศิพัฒน เรียงรุงโรจน
นายศิรชัช เดชโฮม
นายศิรวัฒน เกรียงไกร
นายศิรศักดิ์ เตซาฐิติพันธ
นายศิริ สวนสุวรรณ
นายศิริเกษม พูลโภชน
นายศิริชัย แกวกระโทก
จาเอก ศิริณคภักส ศิริมหาจันโท
นายศิริเทพ สินมา
นายศิริพันธ อินทรดี
นายศิริวัฒน พุมเทียน
นายศิริวัฒน อิสรสันติ
นายศิริศักดิ์ คงขาว
นายศิริศักดิ์ สิริประเสริฐศิลป
นายศิลา นาคคํา
นายศิลา ยามชวง
นายศิวกร สนิทวงศ
นายศิวชาติ ภักดีเจริญ
นายศิวณัฐ สวัสดิ์รักษา
นายศิวัช ลักษณะสาย
นายศีลศรัณย ศีลคุณ

๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายศุประกิต แซฟู
นายศุภกร ฉายถวิล
นายศุภกร ราชคม
นายศุภกร สารพินิจ
นายศุภกร เสนขวัญแกว
นายศุภกรณ สุดจิตต
นายศุภกฤต โชติกิตติชัย
นายศุภกิจ นิยม
นายศุภกิจ พลพิชัย
นายศุภเกียรติ ทศแกว
นายศุภจักษณ ทองคําเจิม
พันจาเอก ศุภชัย เขียมสันเทียะ
นายศุภชัย จุฬะแพทย
นายศุภชัย นามวงศพรหม
จาเอก ศุภชัย ฤทธิสมิต
นายศุภชัย แวนศรี
นายศุภโชค ดีตลอด
นายศุภโชค ตระกูลตั้งอนันต
นายศุภโชติ ทุงกลาง
นายศุภณัฏฐ กอซอ
จาอากาศเอก ศุภณัฐ เวชมณี
จาเอก ศุภบูรณ บุญคลอย
นายศุภมิตร แสงวิเชียร
นายศุภรัตน ไชยรัตน
นายศุภฤกษ ตาราช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘

นายศุภฤกษ พึ่งไทย
นายศุภวัฒน ไชยชนะ
นายศุภวัฒน เพชรชื่น
นายศุภวัฒน มีศรี
นายศุภวัฒน หวังสุดใจ
สิบเอก ศุภศร ไชยพร
นายศุภากร กําไรจรัส
นายเศกสรร สายตรง
พันจาอากาศเอก เศกสิทธิ์
ประชุมกุล
นายเศรษฐา ทวีกูล
นายโศภณ พรมสุวรรณ
นายโศภิต ฟูแสง
นายษัฑวัต อินทชาติ
นายสกล กอบกํา
นายสกลจิตต ศรีมันตะ
นายสกลสุข นามขันธ
นายสเกน วีระหงส
พันจาเอก สไกร ไสวงาม
นายสคร แสนจมปู
นายสงกราณ มหาพรม
นายสงกราณต เปงบุญมา
นายสงกรานต ชัยสุข
นายสงกรานต ชารีมุย
นายสงกรานต พิมพสําโรง

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสงกรานต มณีโชติ
นายสงคราม สุขดี
จาสิบเอก สงวน แอมโคก
นายสฐาปกร รัตนานันท
นายสดุดี ธนาสูรย
นายสถาปนิก รวมสุข
นายสถาพร พินิจกุล
นายสถาพร เลิศนราพันธ
นายสถาพร โสมสําราญ
สิบเอก สถิต เรืองเดช
นายสถิตคุณ ไรนุน
นายสถิตย ชันวิจิตร
นายสถิตย พิมพา
นายสถิตย หนูปลอด
นายสถิตย เอื้อไทย
นายสทาน กรรณสูต
นายสนธยา แซลิ้ม
นายสนธยา สงสุวรรณ
นายสนธิ จั่นทอง
นายสนธิยา ชินวงศ
จาสิบโท สนอง กะรัมย
นายสนั่น กันยะ
นายสนั่น เศษขาว
นายสนิท ดงพงษ
นายสนิท ยี่สุน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘

นายสมเกียรติ กดน้ําคํา
จาเอก สมเกียรติ เกาพิมาย
นายสมเกียรติ ชูแกว
นายสมเกียรติ เดชะ
นายสมเกียรติ ทิศกระโทก
จาเอก สมเกียรติ นพคุณ
นายสมเกียรติ นิลารักษ
นายสมเกียรติ เพชรมาก
นายสมเกียรติ โพธิ์ใหญ
จาสิบเอก สมเกียรติ สมแกว
จาเอก สมคิด กันหาไชย
นายสมคิด ตุลา
นายสมคิด ทาปญญา
นายสมคิด ปญญานาย
จาสิบเอก สมคิด เมื่อประโคน
สิบเอก สมคิด ฤทธิธรรม
นายสมคิด เอกทัศน
นายสมจิตต หนูชู
นายสมจิตร หากันนา
นายสมเจต รัตนบํารุง
นายสมเจตร พันธเฉลิมชัย
จาเอก สมชัย พวงประโคน
จาเอก สมชาญ กองเกิด
นายสมชาติ บุพพิ
นายสมชาย กาวิยะ

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมชาย เกตุกําพล
นายสมชาย ขันตี
นายสมชาย คําภีระ
นายสมชาย จักรแกว
นายสมชาย จันทรสงแสง
นายสมชาย จิตรพรหม
นายสมชาย เจาะจง
วาที่รอยตรี สมชาย เฉลิมศรี
จาเอก สมชาย ตันสงวน
นายสมชาย ทองศรีเทพ
สิบเอก สมชาย ปนคลาย
พันจาเอก สมชาย พรมชาติ
นายสมชาย ภาระอุปมาเจริญ
จาเอก สมชาย มณีโชติ
จาสิบเอก สมชาย ไมวิลัย
นายสมชาย รอดทอน
จาเอก สมชาย สุขพรหม
นายสมชาย สุวรรณหงษ
นายสมชาย หอสกุล
นายสมชาย หิริโอ
นายสมชาย ใหญยอด
พันจาเอก สมชาย อินเรือง
นายสมเชษฐ เวชสุขสวัสดิ์
นายสมโชค มณีจันทร
นายสมโชค สุวรรณพิพัฒน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘

นายสมเดช วงษอํานาจ
นายสมเดช หนูเนียม
นายสมเดช อรัญทอง
นายสมทรง นาคสุข
นายสมทวี พรหมฤทธิ์
นายสมนึก จินดาวงศ
นายสมนึก ศิลาออน
นายสมบัติ กลิ่นเดช
นายสมบัติ กุลกิจ
นายสมบัติ แซลิ้ม
นายสมบัติ พันธุเณร
นายสมบัติ ฟกอินทร
นายสมบัติ สุวรรณศรี
นายสมบัติ อุดมเดช
นายสมบุญ ฤทธิ์รัตนา
นายสมบูรณ ขุนทองศรี
นายสมบูรณ ตรีโภคา
นายสมบูรณ ทองทา
นายสมประกอบ ดําบาง
นายสมประสงค พลตา
นายสมปราชญ คาขาย
จาสิบเอก สมปอง เจริญอินทร
นายสมปอง มะลิวงษ
นายสมปอง รุงสวาง
นายสมปอง ศรอารา

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาเอก สมพงค ศรีเพชร
นายสมพงศ ผัดผอง
นายสมพงษ แกวมาลุน
จาเอก สมพงษ แกวสา
นายสมพงษ จันทรเดี่ยว
นายสมพงษ ทองรอด
นายสมพงษ เหมะนัค
จาเอก สมพร จันทํา
นายสมพร จิตรวิเศษ
นายสมพร จุลศรี
นายสมพร เจตนา
นายสมพร เทพเสนา
จาเอก สมพร นนพิทักษ
นายสมพร พงษสุภาพ
นายสมพร ศรีบูพิมพ
จาเอก สมพร ศิริปะกะ
พันจาเอก สมพร สอนสุข
นายสมพร สุดดี
นายสมพร แสงนาง
นายสมพล ชูชอ
นายสมพล แปลกตู
นายสมพล รักษชนม
นายสมพล อินตะสาร
สิบเอก สมภพ ไชยสาร
พันจาอากาศเอก สมภพ ดีอารมย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘

จาเอก สมภพ พรหมดวง
นายสมภพ มังกรทอง
นายสมโภช พูลสวัสดิ์
นายสมโภช รัตนะ
พันจาเอก สมโภชน บุญอยู
นายสมโภชน สรอยทอง
นายสมมาตร สุวรรณประเสริฐ
นายสมยศ เคางิ้ว
นายสมยศ นันทวงษ
นายสมยศ พิมพเสนา
จาสิบเอก สมยศ หวานแท
นายสมร ลาดมุณี
นายสมรรถพล หนูนาค
สิบเอก สมศักดิ์ กรนําโชค
จาสิบเอก สมศักดิ์ ขอดทอง
นายสมศักดิ์ จักรษี
นายสมศักดิ์ ดาแกว
นายสมศักดิ์ เทพนอก
นายสมศักดิ์ ธาระเสพ
นายสมศักดิ์ พวงยอด
นายสมศักดิ์ ไพยะราช
จาเอก สมศักดิ์ ศรีวิเศษ
นายสมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
นายสมศักดิ์ ศิริชาติวงศ
จาสิบเอก สมศักดิ์ สะเละ

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมศักดิ์ โสภา
จาเอก สมศักดิ์ หอมศิริ
นายสมศักดิ์ ไหมเหลี่ยม
นายสมศักดิ์ อมตะการุณย
นายสมศักดิ์ อินทรสุวรรณ
จาเอก สมหมาย พลเหลา
นายสมหวัง เสงวั่น
นายสมหวัง อังศกุลชัย
นายสมัย แขชัย
นายสมัย อินยาศรี
นายสมาน ขุนไชย
นายสมาน สําราญใจ
จาเอก สยม ยินดี
นายสยาม วงศนามเถาว
นายสยาม อาสาคุณ
นายสรณพัฒน ธนธรรมนนท
นายสรเดช เชิงขุนทด
นายสรธร ชาติสุภาพ
จาเอก สรพงษ เกตุปน
นายสรพงษ โหมลา
นายสรรคชัย มุงแสน
นายสรรชัย ดาววี
นายสรรพวัต นกทอง
นายสรรเพชญ แกวบรรจง
นายสรรเพชร เพชรอุราสินธุ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘

นายสรรเสริญ หมื่นชํานาญ
จาเอก สรวิทย โตคางพลู
นายสรวิศ หาดทราย
นายสรวุฒิ ถิ่นวัฒนากูล
นายสรศักดิ์ เขียวหวาน
นายสรศิน สําเนียงงาม
นายสรันย ภูตองศรี
นายสรายุทธ ชัยจักร
นายสรายุทธ วาสินานนท
นายสรายุทธ ศักดิ์หอม
นายสรายุธ กาญจนมณี
นายสราวุฒิ ดวงชู
นายสราวุฒิ ประยูรวงศ
สิบโท สราวุฒิ รวมชัย
สิบเอก สราวุธ จําวงศลา
นายสราวุธ ชูแสง
นายสราวุธ เดชปอง
นายสราวุธ ไตรทิพย
นายสราวุธ มานะจิตต
นายสราวุธ มีบํารุง
นายสราวุธ รักดี
นายสราวุธ รัตนพันธ
นายสราวุธ รัตนวิจิตร
นายสราวุธ เอกนอก
สิบเอก สฤษดิ์เดช กิจจาวิเศษ

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสวัสดิ์ ชูสงคราม
นายสวัสดิ์ สุธีรพันธ
นายสวาท คงแกว
นายสหชาติ แกนทาว
นายสหภพ วรสีหะ
นายสหรัตน ภักดิ์ไพโรจน
นายสหัสชัย พุธงาม
นายสอง ธงอินเนตร
นายสอาด วงศใหญ
นายสะอาด บุทธิจักร
นายสักกริยา รักหมัด
นายสักตญา ดีธรรม
จาเอก สังขทอง จังพล
นายสังคม พรมผล
นายสังวล ใจแสน
นายสัญชัย พาหุกาล
จาเอก สัญญา จันทรภาพ
นายสัญญา จันทรศร
นายสัญญา รัตนจันทร
จาเอก สัญญา เวียงนนท
นายสัญญา สงแทน
นายสัญญา เหมวัฒน
นายสันดุสิต ปอสี
นายสันติ เกิดชวย
จาเอก สันติ งาสิทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘

จาเอก สันติ จันทรหงอม
นายสันติ ชราชิต
นายสันติ พรมมาสิทธิ์
จาเอก สันติ ภูผาน
นายสันติ แสนโคตร
นายสันติณัฎฐ ภามภาณุศักดิ์
นายสันติพงศ พลศิทธิ์
นายสันติพงษ โมธรรม
นายสันติรักษ กัลยาณวัตร
จาเอก สันติศักดิ์ สมินชัย
นายสัมพันธ ขอดเมชัย
นายสัมพันธ ทองเสน
นายสัมฤทธิ์ จันฤาชัย
พันจาเอก สัมฤทธิ์ นาคุณ
นายสัมฤทธิ์ แสงศักดิ์
นายสาคร คงรอด
นายสาคร โคตระภู
นายสาคร ตอมคํา
นายสาคร ปรีดาศักดิ์
จาเอก สาคร หารินไสล
นายสาทิบ ขุนชิต
นายสาทิศ นาคนอย
นายสาธร ทองคํามา
นายสาธร ทองจันทรมูล
นายสาธิต นูมหันต

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสาธิต แนบสนิท
นายสาธิต โพธิ์ทอง
นายสาธิต ฟงสําเนียง
นายสาธิต รอดผล
นายสาธิต รอดพวง
นายสาธิต สังขแกว
นายสานิตย จันทรัตน
นายสามารถ คงชาตรี
จาเอก สามารถ ประพันธ
นายสามารถ ผิวขาว
นายสามารถ ราชวงษา
นายสามารถ รุงโรจน
พันจาเอก สามารถ หรรษาวงค
จาเอก สายชล การินทร
นายสายชล จันทรอินทร
นายสายชล พิทักษ
นายสายทอง ธุสินแกน
นายสายัญ พิมพะสอน
พันจาเอก สายัญ ศรีนวน
นายสายัณห ครุฑจอน
นายสายัณห จันทรภู
นายสายัน จุลเพชร
นายสายัน เตโจ
นายสายันต โนนทิง
นายสายันต บรรพต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘

จาเอก สายันต หมูผึ้ง
นายสายันต หลงเวช
นายสาเรศ ทองใบเพ็ชร
นายสาโรจ ศรีรุจี
นายสาโรจน คําแสน
นายสาโรจน ผิวเงิน
นายสาโรจน เยาวนุน
นายสาโรช พรหมมาน
นายสําเนา แกวเรือง
นายสําเภา คงธาร
นายสําราญ จันทรเพชร
นายสําราญ หมื่นสาย
นายสําราญ หัสโสะ
จาสิบเอก สําราญ ออกแมน
นายสําฤทธิ์ ชนะปลอด
นายสิงหทอง เจริญศิริ
นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ
นายสิทธิชัย เขื่อนแกว
นายสิทธิชัย แดงสิน
นายสิทธิชัย พิมจันทา
นายสิทธิชัย เพชรประเสริฐพร
นายสิทธิชัย ยิ่งสมบูรณ
นายสิทธิชัย ยิ้มสมบูรณ
นายสิทธิชัย รินนาศักดิ์
จาเอก สิทธิชัย วงศสุรินทร

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสิทธิชัย วิหครัตน
นายสิทธิโชค เนื่องจํานงค
นายสิทธิเดช กันทะหาญ
นายสิทธิพงศ อิสระ
นายสิทธิพงษ เขียวพฤกษ
สิบเอก สิทธิพงษ พัฒนธีรานนท
นายสิทธิพงษ วรรณขันธ
นายสิทธิพงษ หมอเพชร
นายสิทธิพันธ อนันทมาศ
นายสิทธิศักดิ์ พลบุตร
นายสิทธิศักดิ์ รักพวก
นายสิทธิศักดิ์ แวงโสธรณ
จาเอก สิทธิศักดิ์ แสงวงษา
นายสิทธิอัทธ จันทรโสภา
สิบเอก สิรภพ พรมทอง
นายสิรวิชญ แสนวัง
นายสิรเศรษฐ หวยหงษทอง
นายสิริชัย กําแพงคํา
นายสิริชัย นนตรี
นายสิริดี พูลสุข
นายสิริมงคล จันทรนนท
จาเอก สิริศักดิ์ จาบกระโทก
นายสิริศักดิ์ เทพวงศ
นายสืบสักดิ์ สังขนาด
นายสุกรี เทียมวงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘
๓๐๐๙
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

จาเอก สุกรี ผิวเงิน
นายสุกฤษฏิ์ ตินะมาตร
นายสุกิจ ปนตาสุข
นายสุขสรร ภารรัศมี
นายสุขสวัสดิ์ อุนจันที
นายสุขสันต สละชีพ
นายสุขสันต เฮาทา
นายสุขสันติ์ พงวัง
นายสุเจตร คงฤทธิ์
จาสิบเอก สุชัด โกสุมพันธ
นายสุชาติ คงเกิด
นายสุชาติ จีนดวง
นายสุชาติ ชูแกว
จาเอก สุชาติ ชูทอง
นายสุชาติ ประชากูล
นายสุชาติ พรหมประดิษฐ
จาเอก สุชาติ พิมพทอง
นายสุชาติ เละสัน
นายสุชาติ หวานสนิท
นายสุติวัส มณีอินทร
นายสุทธา เสารทอง
นายสุทธิ จันทรเทพ
พันจาเอก สุทธิ พงษตน
วาที่รอยตรี สุทธิกานต ดวงชมภู
นายสุทธิชัย ไผโสภา

๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
วาที่รอยตรี สุทธิชัย มีทรงธรรม
นายสุทธิชา สุภาการ
นายสุทธิ์ทัศนฐิฎิณ ราชโคตร
นายสุทธิพงศ ชัยวิรูญรัตน
นายสุทธิพงศ เรืองฤทธิ์
นายสุทธิพงศ วรรณะ
วาที่รอยเอก สุทธิพงศ วรรักษ
นายสุทธิพงษ เฉียงจะโปะ
นายสุทธิพงษ ทาคํา
นายสุทธิพันธ อินตะปุก
นายสุทธิศักดิ์ ใจซื่อ
นายสุทธิศักดิ์ ถนอมจิตต
นายสุทธิศักดิ์ ประพรหม
นายสุทธิศักดิ์ ศรีพุทธา
พันจาเอก สุทร แสงมะลัย
นายสุทัย เพชรโชค
จาเอก สุทัศน คงเรือง
นายสุทัศน ระวิวรรณ
จาเอก สุทัศน วิศรีปทย
นายสุทัศน สุวรรณโชติ
จาเอก สุทาน ทยอมใหม
นายสุทิน ดงอามาต
นายสุทิน พิณดนตรี
นายสุทิน สุกันโท
นายสุเทพ แกวยาศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒
๓๐๕๓
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘
๓๐๕๙
๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘

นายสุเทพ โฉมยงค
นายสุเทพ ทองคุณ
นายสุเทพ นาคสัมฤทธิ์
นายสุเทพ เรียงหมู
นายสุเทพ สิงหะ
นายสุเทพ อินตะวิชา
นายสุธน สุขเกษม
นายสุธรรม มีบุตรสม
นายสุธรรม ศรีโดน
นายสุธา คงกัน
นายสุธาชัย กัลยา
นายสุธินันท คชโอสถ
นายสุธี ศรีเมืองสุข
นายสุธีร อมรสังข
จาสิบเอก สุเธียร จําปาทอง
นายสุนทร เขตบํารุง
นายสุนทร นุมนอย
นายสุนทร ปญโยคํา
พันจาเอก สุนทร สายแกวราช
จาเอก สุนทร หงษา
นายสุนทร หมื่นคํา
สิบเอก สุนทร หอคํา
นายสุนทร ออนละมาย
สิบเอก สุนันท กาญจนรังษี
จาสิบเอก สุนันท บุญเนตร

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุนันท อาจญาทา
นายสุเนตร ไชยยา
จาเอก สุประวิทย ยามโสภา
นายสุปญญา เคยพุดซา
นายสุปญญา มากลน
พันจาอากาศเอก สุปน วงษแสน
นายสุพจน กองทอง
นายสุพจน แกวสังข
นายสุพจน ขาวผอง
พันจาโท สุพจน จุลศรี
พันจาเอก สุพจน นิ่มสุวรรณ
นายสุพจน พุกทอง
จาเอก สุพรรณ ชินคํา
นายสุพรรณ เสาเวียง
นายสุพักตร พันธไชย
พันจาเอก สุพัฒน สมัครพรหม
นายสุพิษ อินเกตุ
นายสุพีร โพธา
นายสุภกิจ กิ่งกลางดอน
นายสุภัทร คงสมบุตร
นายสุภาพ เกิดสง
นายสุภาพ พันธุภิญญา
นายสุมนต ปะเสระกัง
จาสิบเอก สุมล นาคจรุง
นายสุมิตร อินทรบุตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘

นายสุเมธ กรองกําธร
นายสุรกาน เจะดาโอะ
นายสุรกิจ คลองรับ
นายสุรกิจ วิทาโน
นายสุรเกียรติ มาตวังแสง
นายสุรชัย โคตวงค
นายสุรชัย จันทรอวน
จาเอก สุรชัย ใจทน
นายสุรชัย ชิวขุนทด
นายสุรชัย เชาวันกลาง
นายสุรชัย ทางธรรม
นายสุรชัย นาคสินธุ
นายสุรชัย พรมแสน
นายสุรชัย พิชัยเชิด
นายสุรชัย มาลา
นายสุรชัย รุงเรือง
นายสุรชัย ศรีธิเดช
นายสุรชัย อภิวัฒนานนท
นายสุรชัย ออนแยม
นายสุรชาติ คําแปง
นายสุรชาติ เพชรสุทธิ์
นายสุรเชษฐ เจียมเจิม
นายสุรเดช แกวตา
สิบเอก สุรพงศ มีกมลเวช
นายสุรพงษ ชอบสะอาด

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุรพงษ มณีโชติ
พันจาเอก สุรพงษ สอนสุภาพ
จาอากาศตรี สุรพล พรมกูล
จาเอก สุรพล หารัญดา
นายสุรพันธ แจมประวิทย
นายสุรพันธ วัฒนธรรม
นายสุรยุทธ ชินสิทธิ์
นายสุรวิทย ประมวลทรัพย
นายสุรวิทย ยืนยาว
นายสุรวุฒิ แดนประกรณ
นายสุรวุฒิ ลายสุขัง
นายสุรศักดิ์ เกตุย
นายสุรศักดิ์ ทันบุญ
นายสุรศักดิ์ แทนสูงเนิน
นายสุรศักดิ์ นิลเขต
นายสุรศักดิ์ ผิวนางงาม
นายสุรศักดิ์ พิพิธวิจิตรการ
นายสุรศักดิ์ แพงไธสงค
นายสุรศักดิ์ เมตตา
นายสุรศักดิ์ แรทอง
นายสุรศักดิ์ ฤทธิสุทธิ์
นายสุรศักดิ์ ลิ้มศิริวัฒน
นายสุรศักดิ์ วงคทิพย
นายสุรศักดิ์ วิจิตรปญญา
นายสุรศักย ผลกลาง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘

นายสุรเศรษฐ สิทธิสุธี
พันจาเอก สุรสิงห ปานโรจน
นายสุระ ศิริพันธะ
นายสุระชัย บุญชวย
นายสุระชัย ปรีชาชาญ
นายสุระศักดิ์ แกวเกิด
พันจาเอก สุระสิทธิ์ นะตะวัน
นายสุรัจชัย จันเรืองศรี
จาสิบโท สุรัชต วัชระนภาพงศ
นายสุรัตน โฉมงาม
นายสุรัตน โพธิ์วิฑูรย
นายสุรัตน อานันทยศ
จาเอก สุรัติ แกวกัญญาติ
นายสุริเชษฎฐ ชุมสิงห
นายสุรินทร เกตุแกว
นายสุรินทร นุชทรวง
นายสุรินทร บอคํา
นายสุรินทร พินทอง
นายสุรินทร มีปาล
นายสุรินทร วายาโม
นายสุรินทร สายมงคล
นายสุรินทร อินทสวรรณ
นายสุริยนต แกวมุกดา
นายสุริยะ คาบุตร
นายสุริยะศักดิ์ ศรีซอน

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุริยัน เจือบุญ
นายสุริยัน อินทะพาท
นายสุริยันต จันทวงษ
จาสิบเอก สุริยันต จําปานิล
นายสุริยันต โนตศิริ
นายสุริยา จันทะนาม
จาเอก สุริยา ทาระแพน
นายสุริยา นันทะวงค
นายสุริยา บริบูรณ
นายสุริยา เปกกระสัง
นายสุริยา พุทธกาล
นายสุริยา สิงหแกว
จาเอก สุริเยส ภักดีโต
นายสุริโย กันทา
จาเอก สุเรศ พุมสงวน
นายสุวรรณ กิจชํานาญ
นายสุวรรณ ประจงกิจ
จาเอก สุวรรณ สุขา
นายสุวรรณ อําพล
นายสุวรรณชนะ อินนวน
นายสุวรรณชัย ศรีอิทธิมานนท
นายสุวรรณชัย ออสุวรรณ
จาเอก สุวรรณโรจน ไทยสมัคร
นายสุวัขชัย สิมลี
นายสุวัจชัย ธนเสนีวัฒน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖
๓๒๐๗
๓๒๐๘
๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒
๓๒๑๓
๓๒๑๔
๓๒๑๕
๓๒๑๖
๓๒๑๗
๓๒๑๘

นายสุวัฒชัย ราชเดิม
นายสุวัฒน บัวพูน
นายสุวัฒน ปาละมี
นายสุวัฒน รูปคม
นายสุวัฒน วัฒนสุนทร
จาเอก สุวัฒน วันทา
นายสุวัฒน วาสนาวิน
นายสุวัฒน ศิริสวัสดิ์
นายสุวัฒน สายชม
จาเอก สุวัฒน สินธุภูมิ
นายสุวัฒนชัย สองศรี
นายสุวัตย หันสันเทียะ
นายสุวัตร โพนชัยยา
พันจาเอก สุวิจักขณ บูรณะพล
นายสุวิจักษณ โตนวน
นายสุวิทย คลายแสง
พันจาเอก สุวิทย คําขวา
จาเอก สุวิทย ดวงจันทร
นายสุวิทย ดิเรกศรี
นายสุวิทย เตงชู
จาเอก สุวิทย นวลสุวรรณ
นายสุวิทย ภักดีพล
นายสุวิทย วงศพิมพ
จาเอก สุวิทย ศิริมงคล
นายสุวิทย สองหอง

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓
๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐
๓๒๔๑
๓๒๔๒
๓๒๔๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุวิทย สัตตะ
นายสุวิน ทะกอง
นายสุวิบุล มูลมะณี
นายเสกสรร ขาวออน
สิบเอก เสกสรร คุณยงค
นายเสกสรร ศรีรมย
จาเอก เสกสรร สรอยเสนาะ
นายเสกสรรค แปงใจดี
จาเอก เสกสรรค พั่วงาม
นายเสกสันต แกนสําโรง
นายเสฎฐวุฒิ รอตเจริญ
นายเสด็จ งามคํา
นายเสถียร ทองอินทร
พันจาเอก เสถียร ยิ้มพงษ
นายเสถียร ศรีประมวล
จาเอก เสนห สอนใจ
นายเสนห สังขแกว
นายเสนาะ ปญไชยา
นายเสราช สมแสง
นายเสรี โตเมือง
นายเสรี มาสวัสดิ์
นายเสียน บัวเขียว
พันจาเอก แสงชัย เสริมแสง
สิบเอก แสงเพชร วงคสีดา
นายแสนชัย เรืองจรูญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙
๓๒๖๐
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖
๓๒๖๗
๓๒๖๘

นายแสนแสบ แสงปญญา
นายแสวง สุนทรสวัสดิ์
นายโสทัส จันทราประสิทธิ์
นายโสพล ชาลี
นายโสพล ศรีเพชร
จาเอก โสพิศ ขาวเสน
นายโสภณ กลอมลอย
นายโสภณ กิติสาร
นายโสภณ บัวงาม
สิบเอก โสภณ ผลพิบูลย
นายโสภณ พรมสีหา
นายโสภณ ศรีทอง
นายโสภณวิชญ อินทรผลสุข
จาเอก โสรส ลอดรันดา
นายโสรัจ ศิริวัฒน
สิบเอก ไสว สินอวน
พันจาเอก หนูถอน ศิริแข็ง
นายหยดทิพย ผองใส
นายหลักทรัพย ประเสริฐศรี
จาเอก หัทยุตณ ไชยสุวรรณ
วาที่รอยโท หัสพงศ เตละกุล
พันจาเอก หัสวิน สิงหโตเผือก
นายหิรัญกฤษฎิ์ สวัสภิ์มงคล
นายองอาจ กําแพงทองคํา
จาเอก องอาจ ศรีศุภสันต

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๖๙
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖
๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐
๓๒๙๑
๓๒๙๒
๓๒๙๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอโณชา เข็มเพ็ชร
นายอดิเทพ โสจันทร
นายอดินันท สะเตง
จาเอก อดิเรก ใจหวัง
นายอดิเรก เลิศคํา
นายอดิเรก หลงหัน
สิบเอก อดิเรก เอี่ยมอิ่ม
สิบเอก อดิศร เนื่องไชยยศ
นายอดิศร สรอยสุวรรณ
นายอดิศักดิ์ จันทคลักษณ
นายอดิศักดิ์ จันทรพร
นายอดิศักดิ์ ตันศรีเจริญ
นายอดิศักดิ์ ทนทาน
จาเอก อดิศักดิ์ มากประเสริฐ
นายอดิศักดิ์ วรรณูปถัมภ
จาเอก อดิศักดิ์ ศิลาขวา
จาเอก อดิศักดิ์ สิงหรัมย
จาเอก อดิศักดิ์ สุขศรีเพ็ง
นายอดุล ชายทวีป
นายอดุล ศรีคะ
นายอดุลย ใจกอน
จาเอก อดุลย ปญญาสมาพร
นายอดุลย ภูพวง
นายอดุลย สวนปา
นายอดุลยเวช กางการ

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

นายอธิปตย รัฐการัณย
นายอธิพงศ คงยะฤทธิ์
นายอธิราช เกรงขาม
นายอธิวัฒน พิชิตอรุณศักดิ์
นายอธิศ มณีวรรณ
จาเอก อธิศักดิ์ ปุยะติ
นายอธิสันต ยุลิลา
นายอนณ โพธิถนอม
นายอนรรฆ นีฤพาน
นายอนวัทย ไชยบุญเรือง
นายอนันต แกวชารี
นายอนันต มาสุข
นายอนันต ละวันนา
นายอนันต ลาภทวีสมบูรณ
นายอนันต อยูสวัสดิ์
จาเอก อนันตศักดิ์ วงคสุวรรณ
นายอนันตศักดิ์ ศิลปกษา
จาเอก อนันท คําจันทร
นายอนิศักดิ์ สายทอง
นายอนุกูล มีชัย
จาเอก อนุชา กรงทอง
นายอนุชา คําสา
นายอนุชา เงินอยู
นายอนุชา เจียมศิริ
นายอนุชา ชวยเมือง

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๑๙
๓๓๒๐
๓๓๒๑
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๓๓๘
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอนุชา เชื้อเมืองพาน
จาเอก อนุชา ทวีวรรณกิจ
จาสิบเอก อนุชา บางผึ้ง
นายอนุชา พลจันทึก
นายอนุชา ศรีมนตรี
นายอนุชา สมเสียง
นายอนุชาติ ชาวแกลง
นายอนุชาติ ตระกูลเจริญ
นายอนุชิต จงสกุล
จาเอก อนุชิต ฝายสงฆ
จาเอก อนุชิต ศรีแกว
นายอนุชิตร รัตนะ
นายอนุตตโร เหล็กเพ็ชร
นายอนุพงษ เดชะพันธ
นายอนุพงษ ผาคํา
นายอนุพงษ พิลาทา
นายอนุพันธ บุญมา
นายอนุพันธ ปติจะ
นายอนุรักษ ใจกวาง
นายอนุรักษ ไชยขันธ
จาสิบเอก อนุรักษ นิ่มฟก
นายอนุรักษ ประจักษเมือง
นายอนุรักษ พึ่งนิล
นายอนุรักษ ฟกบาง
นายอนุรักษ รัตนกมลรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๔๔
๓๓๔๕
๓๓๔๖
๓๓๔๗
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓
๓๓๕๔
๓๓๕๕
๓๓๕๖
๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
๓๓๖๓
๓๓๖๔
๓๓๖๕
๓๓๖๖
๓๓๖๗
๓๓๖๘

นายอนุรักษ ศรีอุลิต
นายอนุรักษ อิ่มนอย
นายอนุวรรตน สนธิโพธิ์
นายอนุวัฒน ชื่นกลิ่นธูป
นายอนุวัฒน นุชนารถ
นายอนุวัฒน ภูมิมาลา
จาสิบเอก อนุวัฒน รักบานเพิง
นายอนุวัฒน สามสี
นายอนุวัฒน อินทรทองแกว
นายอนุสรณ จันทึง
นายอนุสรณ ชิดเครือ
นายอนุสรณ เตชะสาย
นายอนุสรณ ทองคํา
นายอนุสรณ ปญญา
นายอนุสรณ ราศรีจะบก
นายอนุสรณ ศรีเงินวิเชียร
นายอนุสรณ สีนวลแล
นายอนุสรณ อุตเสน
นายอโนทัย นุนแกว
นายอภากร พูลขาว
นายอภิฃัย มุติตา
นายอภิชนศักดิ์ สมงาม
นายอภิชัจ สังขทอง
นายอภิชัย เกิดแกว
นายอภิชัย พรมมา

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๖๙
๓๓๗๐
๓๓๗๑
๓๓๗๒
๓๓๗๓
๓๓๗๔
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘
๓๓๗๙
๓๓๘๐
๓๓๘๑
๓๓๘๒
๓๓๘๓
๓๓๘๔
๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙
๓๓๙๐
๓๓๙๑
๓๓๙๒
๓๓๙๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอภิชัย มานะกิจ
สิบเอก อภิชัย มูลนิกร
นายอภิชัย ศรีอุฬาร
จาเอก อภิชา สีบาล
นายอภิชาต ยอดพฤกษา
นายอภิชาติ คิดชอบ
จาเอก อภิชาติ ชวงโชติ
นายอภิชาติ ชัยธรรม
นายอภิชาติ ไชยรัตน
นายอภิชาติ ดอนสมจิต
นายอภิชาติ ทําเลนา
นายอภิชาติ บรรเทา
นายอภิชาติ ปญจเมธี
นายอภิชาติ เปยงใจ
นายอภิชาติ ภูมิโคกรักษ
นายอภิชาติ เย็นใจ
นายอภิชาติ สนธิพันธ
นายอภิชาติ สลางสิงห
นายอภิชาติ แสงฤทธิ์
นายอภิชาติ แสนสุข
นายอภิชาติ อาจขํา
นายอภิเชษฐ เหมืองหมอ
นายอภิโชติ เกาทัณฑ
พันจาเอก อภิทักษ ศรีลาวงษ
นายอภิรมย สีนุย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๙๔
๓๓๙๕
๓๓๙๖
๓๓๙๗
๓๓๙๘
๓๓๙๙
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕
๓๔๑๖
๓๔๑๗
๓๔๑๘

นายอภิรักษ พสุธาทิพย
นายอภิรัฐ งามประดิษฐ
นายอภิรัฐ บุญมาทัน
นายอภิรัฐ แสงโชติ
นายอภิรัฐ อเวรา
นายอภิวัฒน ธรรมมะ
นายอภิวัฒน ปยะนันท
นายอภิวัฒน อินมี
นายอภิวัฒน โฮมประเสริฐ
นายอภิวิชญ ทบวงศรี
นายอภิศักดิ์ ขําทอง
นายอภิศักดิ์ งามขํา
นายอภิสรณ สมสมัย
นายอภิสัณห วงษกระจาง
นายอภิสิทธิ์ จัตุพันธ
นายอภิสิทธิ์ ฉลาดแพทย
นายอภิสิทธิ์ ทองเชื้อ
นายอภิสิทธิ์ ปานสีดํา
นายอภิสิทธิ์ พิมพดี
นายอภิสิทธิ์ อลังการนันท
นายอมร กําลังเสือ
นายอมร พงษธัญญการ
นายอมร เหมืองทอง
นายอมรชัย ศรัทธาพันธุ
นายอมรณพงษ มุทุจิตต

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑
๓๔๔๒
๓๔๔๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอมรพันธุ ขอนโพธิ์
นายอมรศักดิ์ ราชสมบัติ
นายอมรศักดิ์ ศรีมงคล
นายอมรินทร สุวรรณ
นายอรรคดนัย เผือกผกา
นายอรรคเดช พยัฆกุล
นายอรรณพ มีเปยม
นายอรรคเดช ราชา
นายอรรถกร ภูกระบิล
นายอรรถกร เสือปาน
นายอรรถพงษ ญาณอรรถ
จาเอก อรรถพงษ พันธุเลิศ
สิบเอก อรรถพล พรหมจันทร
จาเอก อรรถพล ภูพลับ
นายอรรถวิโรจน เขาทอง
นายอรรถวุฒิ เพชรบํารุง
นายอรรถวุฒิ มนตวิเศษ
นายอรรถวุฒิ เมืองคํา
นายอรรนพ ไทรเทพยิ้ม
นายอรัณย อิกําเหนิด
นายอริยธัช ฉ่ํามณี
นายอริยะ ขวัญเหล็ก
นายอริยะวัฒน จันทะมา
นายอริศรา สังขะวัตร
นายอรุณ หัสบู

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๔๔
๓๔๔๕
๓๔๔๖
๓๔๔๗
๓๔๔๘
๓๔๔๙
๓๔๕๐
๓๔๕๑
๓๔๕๒
๓๔๕๓
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖
๓๔๕๗
๓๔๕๘
๓๔๕๙
๓๔๖๐
๓๔๖๑
๓๔๖๒
๓๔๖๓
๓๔๖๔
๓๔๖๕
๓๔๖๖
๓๔๖๗
๓๔๖๘

นายอลงกต เทศแกว
นายอลงกรณ แสงพานิชย
จาสิบเอก อลงกรณ แสนสวาท
นายอลงกรณ อบอาย
นายอลงกรณ อารามกูล
จาเอก อวิรุจน บุญลาภ
นายอัคชัจจ สามิตร
นายอัครเดช ภูกิ่งเงิน
นายอัครเดช เรืองพริ้ม
จาเอก อัครเดช วงศภักดี
นายอัครเดช สุดสม
พันจาเอก อัครนิธิ คิอินธิ
นายอัครพงค ไชยมงคล
นายอัครพล กุลกานตปฐม
นายอัครพล ทิพมอม
นายอัครพล เที่ยงธรรม
นายอัครวัฒน ตรีวชิรนันท
จาเอก อัคราณัฎฐ ญาณะรมย
พันจาเอก อัคเรศ บูชาทิพย
พันจาเอก อัคเรส บูชาทิพย
นายอังกูร คเณสุข
นายอังกูล เรืองศิลป
นายอังกูล แสนทวีสุข
นายอังคาร นาสันเทียะ
นายอัจฉริยะ ธัญญกรรม

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๖๙
๓๔๗๐
๓๔๗๑
๓๔๗๒
๓๔๗๓
๓๔๗๔
๓๔๗๕
๓๔๗๖
๓๔๗๗
๓๔๗๘
๓๔๗๙
๓๔๘๐
๓๔๘๑
๓๔๘๒
๓๔๘๓
๓๔๘๔
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑
๓๔๙๒
๓๔๙๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอัซมี ยาบี
นายอัฏฐพล ทองจูด
นายอัฐพล ชวโนสุ
พันจาโท อัตพงศ สมบัติวงค
นายอับดลเหลาะ ขวดหรีม
นายอัมภวงค ทิพยชัยมงคล
นายอัมรินทร มะลิแยม
จาเอก อัศนียวุธ ปญญารัชตโสภณ
นายอัศวฤทธิ์ วีระจิตร
นายอัศววิศิษฏิ์ โพธิคํา
นายอัศวิน ไชยจันดี
นายอัศวิน ตะวงศ
นายอัศวิน ยมเกิด
นายอัศวิน อินตุย
นายอัษฎา พรชนะภากร
นายอัษฎายุทธ แถมสุข
นายอัษฎาวุฒิ ปญญาเอก
จาเอก อาคม กมลวิบูลย
นายอาคม ชวยวงษ
นายอาคม ทวนไธสง
นายอาคม แนนอุดร
พันจาเอก อาคม อุทัยทิศ
นายอาคม อุนใจแรม
วาที่รอยตรี อาจอง จันทรทอง
นายอาซีด ฉาดหลี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๙๔
๓๔๙๕
๓๔๙๖
๓๔๙๗
๓๔๙๘
๓๔๙๙
๓๕๐๐
๓๕๐๑
๓๕๐๒
๓๕๐๓
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘

นายอาณัฐ บุญบุลา
นายอาณัติ สายสลาม
นายอาณัติพงษ ชัยศรี
นายอาทร สุวรรณเกตุ
นายอาทิตย ขุนแกว
นายอาทิตย คําทับทิม
นายอาทิตย ปานมา
จาเอก อาทิตย พลอยเล็ก
นายอาทิตย พุทธรักชาติ
นายอาทิตย ยะหัตตะ
นายอาทิตย สุริวงค
นายอาทิตย แสงดํา
พันจาเอก อาทิตย เหล็กเพ็ชร
นายอาทิตย อุปชา
นายอาธิรัตน เชียงชีระ
นายอานนท บัวเพ็ชร
นายอานนท พีระพรเลิศ
นายอานนท สกุลชาติ
จาเอก อานันต ออนวอน
นายอานุภาพ เกิดผล
จาอากาศเอก อาริยะ ตาลไธสง
นายอารีฟฟน ลาดั้ม
นายอาลียะ เปาะซา
นายอาวุธ สะสาง
นายอาสนะ สนธิ

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๑๙
๓๕๒๐
๓๕๒๑
๓๕๒๒
๓๕๒๓
๓๕๒๔
๓๕๒๕
๓๕๒๖
๓๕๒๗
๓๕๒๘
๓๕๒๙
๓๕๓๐
๓๕๓๑
๓๕๓๒
๓๕๓๓
๓๕๓๔
๓๕๓๕
๓๕๓๖
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙
๓๕๔๐
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก อํานวย ธิตะปน
นายอํานวย บัวคํา
นายอํานวย รติธรรมกุล
นายอํานาจ แกวฉออน
จาสิบเอก อํานาจ ไกรลาศ
นายอํานาจ นวลงาม
นายอํานาจ นิ่มแดง
นายอํานาจ เนี่ยมแกว
จาเอก อํานาจ บุราณดอน
นายอํานาจ ปกคุม
สิบเอก อํานาจ ประสิทธิ์
จาเอก อํานาจ แพรสีนวล
นายอํานาจ ใยลีอาง
นายอํานาจ โลเลิศ
นายอํานาจ สังขเหลือ
นายอํานาจ สําอางค
นายอํานาจ สีขาว
นายอํานาจ แสงทอง
นายอํานาจ หลาบยองสี
นายอําพล คลายทอง
นายอําพล บุญญา
นายอิทธิ อธิราชเทวินทร
นายอิทธิกร ทะสุใจ
นายอิทธิชัย ไมตรี
นายอิทธินันท พูลนอย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๔๔
๓๕๔๕
๓๕๔๖
๓๕๔๗
๓๕๔๘
๓๕๔๙
๓๕๕๐
๓๕๕๑
๓๕๕๒
๓๕๕๓
๓๕๕๔
๓๕๕๕
๓๕๕๖
๓๕๕๗
๓๕๕๘
๓๕๕๙
๓๕๖๐
๓๕๖๑
๓๕๖๒
๓๕๖๓
๓๕๖๔
๓๕๖๕
๓๕๖๖
๓๕๖๗
๓๕๖๘

นายอิทธิพล กุลนาฝาย
นายอิธิชัย มะลิวัลย
นายอินทเดช สมบัติกําไร
นายอิศรา ปยะวาทินทร
นายอิศรา พุทธารัตน
นายอิสระ กาวัลย
นายอิสระ พวงเขียว
นายอิสระ มะหมัด
นายอีรียัส ยูโซะ
สิบเอก อุดม กาติ๊บ
นายอุดม กุมผัน
นายอุดม เบาเจริญ
นายอุดม อุบลสุวรรณ
นายอุดมพงค จารุจารีต
นายอุดมพร พันธุลา
จาเอก อุดมพร อรุณโน
นายอุดมศักดิ์ นัสฐาน
นายอุดร ขําวงค
นายอุดร เจริญ
จาเอก อุดร โพธิผล
นายอุดร สีจันทร
นายอุทัย แกวศรี
นายอุทัย จันทะมณี
นายอุทัย ใจบุญ
นายอุทัย นุนแจง

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๖๙
๓๕๗๐
๓๕๗๑
๓๕๗๒
๓๕๗๓
๓๕๗๔
๓๕๗๕
๓๕๗๖
๓๕๗๗
๓๕๗๘
๓๕๗๙
๓๕๘๐
๓๕๘๑
๓๕๘๒
๓๕๘๓
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖
๓๕๘๗
๓๕๘๘
๓๕๘๙
๓๕๙๐
๓๕๙๑
๓๕๙๒
๓๕๙๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาเอก อุทัย แยมจับ
นายอุทัย ฤกษงาม
นายอุทัย ศิริโสม
นายอุทัย สังกุลนะ
นายอุทัย แสสนธิ์
นายอุทิศ ปฐมสกุลไทย
นายอุทิศ อุปโท
นายอุเทน จันทรดี
จาเอก อุเทน พิมพสุทธิ์
นายอุเทน มีบุญ
นายอุเทน ศรีเนาวรัตน
นายอุเทน หิรัญนุช
นายอุบล ศรีโชค
นายเอก คลายวิเศษ
นายเอกชัย เกตุนอย
นายเอกชัย แกลวทนงค
นายเอกชัย จารุพันธ
จาเอก เอกชัย ดีเดิม
นายเอกชัย ตามูล
นายเอกชัย บุญฤทธิ์
นายเอกชัย พงษพิทักษ
นายเอกชัย พรมสุข
นายเอกชัย พลพงษ
นายเอกชัย รัตนคช
สิบเอก เอกชัย หงษทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๙๔
๓๕๙๕
๓๕๙๖
๓๕๙๗
๓๕๙๘
๓๕๙๙
๓๖๐๐
๓๖๐๑
๓๖๐๒
๓๖๐๓
๓๖๐๔
๓๖๐๕
๓๖๐๖
๓๖๐๗
๓๖๐๘
๓๖๐๙
๓๖๑๐
๓๖๑๑
๓๖๑๒
๓๖๑๓
๓๖๑๔
๓๖๑๕
๓๖๑๖
๓๖๑๗
๓๖๑๘

นายเอกชัย อุณหะกะ
นายเอกธนพัฒน ใยบัว
จาสิบเอก เอกนรินทร สังสงค
นายเอกพงษ กองมะลิ
นายเอกพงษ ไชยวุฒิ
จาเอก เอกพงษ ถุงเงิน
พันจาเอก เอกพงษ เพิ่มผล
นายเอกพล กุลสุทธิ์
นายเอกพล ธรรมตาล
นายเอกภพ จอมใจปอ
นายเอกภพ ทองมา
จาเอก เอกภพ บํารุงวัด
จาเอก เอกภพ เวียงแกว
นายเอกภัท ยินดี
นายเอกมล พันธุไพโรจน
นายเอกรัฐ เอี่ยมวุฒิ
นายเอกรัตน ขาวหอม
นายเอกรัตน มานอย
นายเอกราช ชุปวา
นายเอกราช นิรามิษ
จาเอก เอกราช โสมะเค็ง
นายเอกราช หยิบกระโทก
นายเอกรินทร ชรากาหมุด
นายเอกรินทร รามศิริ
นายเอกรินทร สดใส

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒
๓๖๒๓
๓๖๒๔
๓๖๒๕
๓๖๒๖
๓๖๒๗
๓๖๒๘
๓๖๒๙
๓๖๓๐
๓๖๓๑
๓๖๓๒
๓๖๓๓
๓๖๓๔
๓๖๓๕
๓๖๓๖
๓๖๓๗
๓๖๓๘
๓๖๓๙
๓๖๔๐
๓๖๔๑
๓๖๔๒
๓๖๔๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเอกลงกรณ อนันเอื้อ
นายเอกลักษณ ขันทอง
นายเอกลักษณ จํานงคศาสตร
พันจาเอก เอกลักษณ หมั่นสระเกษ
นายเอกวัฒน เจิมขวัญ
นายเอกวิทย แกวกระจาย
จาเอก เอกวิทย ยอดเกื้อ
นายเอกวุฒิ ทองวิเศษ
นายเอกสิทธิ์ แกวเพชร
นายเอกสิทธิ์ แกวสุวรรณ
นายเอกสิทธิ์ ชุมบุญ
นายเอกสิทธิ์ มะลัยสิทธิ์
นายเอกสินธุ มีเอก
นายเอนก ขุนทองจัน
นายเอนก ไชยนุประภา
นายเอนก ตติยรัตน
พันจาเอก เอนก พิกุลขาว
นายเอนกพงศ จําเริญสรรพ
นายเอลวิส ปาทอง
จาเอก โอพาส ทองคํา
จาเอก โอภาส หมื่นศรี
จาเอก โอวาท พลคชา
นายฮารอฟ เดนชีวา
นางสาวกชกมล โชติดี
นางกชกร แปงจิตต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๔๔
๓๖๔๕
๓๖๔๖
๓๖๔๗
๓๖๔๘
๓๖๔๙
๓๖๕๐
๓๖๕๑
๓๖๕๒
๓๖๕๓
๓๖๕๔
๓๖๕๕
๓๖๕๖
๓๖๕๗
๓๖๕๘
๓๖๕๙
๓๖๖๐
๓๖๖๑
๓๖๖๒
๓๖๖๓
๓๖๖๔
๓๖๖๕
๓๖๖๖
๓๖๖๗
๓๖๖๘

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางกชพร จันทรประทีป
นางสาวกชพร ชมอินทร
นางกชพร พิมพเสน
นางกชพร ยอดเมือง
นางสาวกชพร สกลกุลโรจน
นางกชพรรณ กงวัง
นางกณิการ พรมจรรย
นางกณิศนันท คงปรีชา
นางสาวกนกกร พลภักดี
นางสาวกนกกาญจน ชื่นชม
นางกนกกาญจน ดวงเนียม
นางกนกกาญจน ฝงชลจิตต
นางกนกกาญจน วรศิริ
สิบเอกหญิง กนกนภา ซึ่งพรหม
นางสาวกนกนาฎ โรจนบุญญานนท
นางสาวกนกนิตย วงษขันธ
นางสาวกนกพร กวีศิริกรณ
นางสาวกนกพร บุญสิทธิ์
นางสาวกนกพัชร กิ้นบูราณ
นางสาวกนกพิชญ โกกุล
นางสาวกนกพิชญ ขุนศรี
นางสาวกนกรัตน ชลกลาง
นางสาวกนกลักษณ เชื่องสุวรรณ
นางกนกวรณ อินทรบัว
นางสาวกนกวรรณ กาญจนรัชต

๓๖๖๙
๓๖๗๐
๓๖๗๑
๓๖๗๒
๓๖๗๓
๓๖๗๔
๓๖๗๕
๓๖๗๖
๓๖๗๗
๓๖๗๘
๓๖๗๙
๓๖๘๐
๓๖๘๑
๓๖๘๒
๓๖๘๓
๓๖๘๔
๓๖๘๕
๓๖๘๖
๓๖๘๗
๓๖๘๘
๓๖๘๙
๓๖๙๐
๓๖๙๑
๓๖๙๒
๓๖๙๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกนกวรรณ แกวนุน
นางสาวกนกวรรณ ไกรทอง
นางสาวกนกวรรณ ผาลา
นางสาวกนกวรรณ พัชรเลขกุล
นางสาวกนกวรรณ เพชรวงศ
นางสาวกนกวรรณ ลออวรากุล
นางสาวกนกวรรณ วลาสินธุ
นางกนกวรรณ ศรีวิชัย
นางสาวกนกวรรณ สุขเจริญ
นางสาวกนกวรรณ สุภาพสุนทร
นางสาวกนกวรรณ แสนจุมจันทร
นางสาวกนกวรรณ หลิมวานิช
นางสาวกนกวรรณ ออมสิน
นางสาวกนกศรี ศรีทองหลาง
นางสาวกนกอร แซเหลี่ยง
นางสาวกนกอร เสตะพันธ
นางกนกอรลภัส แตงออน
นางสาวกนิษฐา พรศรีสุราช
นางกนิษฐาปกรณ พุทธา
นางสาวกมลกานต วิกาหะ
นางกมลชนก ดี
นางสาวกมลทิพย มงคล
นางสาวกมลทิพย มาตรา
นางกมลทิพย ลุนลาว
นางกมลพร มาลาศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๙๔
๓๖๙๕
๓๖๙๖
๓๖๙๗
๓๖๙๘
๓๖๙๙
๓๗๐๐
๓๗๐๑
๓๗๐๒
๓๗๐๓
๓๗๐๔
๓๗๐๕
๓๗๐๖
๓๗๐๗
๓๗๐๘
๓๗๐๙
๓๗๑๐
๓๗๑๑
๓๗๑๒
๓๗๑๓
๓๗๑๔
๓๗๑๕
๓๗๑๖
๓๗๑๗
๓๗๑๘

นางสาวกมลรส เงินโพธิ์
นางสาวกมลรส นันทะกมล
นางกมลรัตน ชลนุชา
นางสาวกมลรัตน ผักกาดทอง
นางกมลรัตน สุวรรณชาติ
นางกมลลักษณ พรมมาสถิต
นางสาวกมลวรรณ ศิริสวัสดิ์
นางกมลวรรณ ตอสี
นางสาวกมลวรรณ บุญอวบ
นางสาวกมลวรรณ เศรษฐสระ
นางกมลวรรณ หงสอาย
นางสาวกมลสิริ นิลจันทร
นางสาวกรกช ยิสารคุณ
นางกรกฏ ผาฤพล
นางกรกนก เหลาแตว
นางกรกมล ศรีชาติ
นางสาวกรกมล แสงอุดม
นางสาวกรกฤชญา ธนสิรหิรัญ
นางสาวกรกานต โตบึงกอก
นางกรณิการ กลอมเสียง
นางกรภัทร โพยนอก
นางสาวกรภัทร จุมพลศรี
นางสาวกรรณภัทร พรมสุวรรณ
นางกรรณิกา จันทรขาว
นางกรรณิกา ใจอาษา

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๑๙
๓๗๒๐
๓๗๒๑
๓๗๒๒
๓๗๒๓
๓๗๒๔
๓๗๒๕
๓๗๒๖
๓๗๒๗
๓๗๒๘
๓๗๒๙
๓๗๓๐
๓๗๓๑
๓๗๓๒
๓๗๓๓
๓๗๓๔
๓๗๓๕
๓๗๓๖
๓๗๓๗
๓๗๓๘
๓๗๓๙
๓๗๔๐
๓๗๔๑
๓๗๔๒
๓๗๔๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกรรณิกา พลพัฒนา
นางกรรณิกา เสนาธรรม
นางกรรณิกา เหมืองทอง
นางสาวกรรณิการ กรกฎ
นางกรรณิการ คงกะพันธ
นางกรรณิการ จิตตรีธรรม
นางสาวกรรณิการ ชวยกูล
นางกรรณิการ ชูสินธ
นางสาวกรรณิการ รัตนะวัน
นางกรรณิการ เหลาจูม
นางสาวกรรณิการ อัยกา
นางกรรภิรมย ปติเจริญพันธ
นางสาวกรวรรณ บุญเสริม
นางกรวรรณ ศรีสุหลา
นางกรวิการ ผูกพานิช
นางสาวกรองกาญจน ทองเสรี
นางสาวกรองแกว กันภัย
นางสาวกรองแกว อารมยดี
นางสาวกรอยใจ แสนอุบล
นางสาวกริษฐา มากมี
นางสาวกรุณา บุญกลิ่น
นางกรุณา สุจริต
นางสาวกรุณา หอยสง
นางกฤตกร สุขสวัสดิ์
นางสาวกฤตธีตา คําเหลือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๔๔
๓๗๔๕
๓๗๔๖
๓๗๔๗
๓๗๔๘
๓๗๔๙
๓๗๕๐
๓๗๕๑
๓๗๕๒
๓๗๕๓
๓๗๕๔
๓๗๕๕
๓๗๕๖
๓๗๕๗
๓๗๕๘
๓๗๕๙
๓๗๖๐
๓๗๖๑
๓๗๖๒
๓๗๖๓
๓๗๖๔
๓๗๖๕
๓๗๖๖
๓๗๖๗
๓๗๖๘

นางสาวกฤตพร การแกว
นางสาวกฤตภัค กลิ่นนิ่มนวล
นางสาวกฤตยา พรมอินทร
นางกฤตยา สมเย็น
นางกฤตยาณี แปนประจุน
นางกฤตยาพร สามลปาน
นางกฤติกา คําทอง
นางสาวกฤติกา เจียรพงษพร
นางกฤติการ ภักดีปรีชานนท
นางสาวกฤติญา แกวตรีวงษ
นางกฤติญา คุณธรรม
นางสาวกฤติญาภัฎ อินทสระ
นางกฤติมา พูลสุข
นางกฤติยา กมลวัล
นางกฤษฎา คงศาลา
นางสาวกฤษณา คงเจี้ยง
นางกฤษณา จินดาวงค
นางกฤษณา จุลนีย
นางกฤษณา ทองเจือ
นางสาวกฤษณา โพธิชัย
นางกฤษณา ศรีนารินทร
นางกฤษณา ศรีเพ็ชร
นางสาวกฤษณา เหล็งบํารุง
นางกฤษณี ขุนอินทร
นางกฤษดา เรียนสุด

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓๗๖๙ นางกฤษติยาภรณ สถิตยวรหิรัญ
๓๗๗๐ วาที่รอยตรีหญิง กลิ่นมะณี
ทะวะรุง เรือง
๓๗๗๑ นางกวิตา ทับทวี
๓๗๗๒ นางกวิสรา ยวงมณี
๓๗๗๓ นางกศิพร พานิช
๓๗๗๔ นางสาวกษิรา กลางนอก
๓๗๗๕ นางกษิรา วงคเรือง
๓๗๗๖ นางกองการณ อุดมบัว
๓๗๗๗ นางกองเพชร สุโข
๓๗๗๘ นางกอบกุล ชมภูนุช
๓๗๗๙ นางกอบกุล แววเพชร
๓๗๘๐ นางสาวกัญจณาลักษณ เจริญวัย
๓๗๘๑ นางสาวกัญจนกมล ทองโสภา
๓๗๘๒ นางกัญจนพร กาใจ
๓๗๘๓ นางกัญจนพร เลียวนารด
๓๗๘๔ นางกัญจนมาส โทบุรี
๓๗๘๕ นางสาวกัญชพร เปลี่ยนบุญชู
๓๗๘๖ นางกัญชรส นักรอง
๓๗๘๗ นางสาวกัญชลิกา เจริญศิลป
๓๗๘๘ นางสาวกัญญฐญา ประทีปทอง
๓๗๘๙ นางสาวกัญญณพัชญ สังขวรรณะ
๓๗๙๐ นางสาวกัญญวรา วงคอินอยู
๓๗๙๑ นางสาวกัญญศร ขัตติมะ
๓๗๙๒ นางสาวกัญญา แกวไสว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๙๓
๓๗๙๔
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙
๓๘๐๐
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓
๓๘๐๔
๓๘๐๕
๓๘๐๖
๓๘๐๗
๓๘๐๘
๓๘๐๙
๓๘๑๐
๓๘๑๑
๓๘๑๒
๓๘๑๓
๓๘๑๔
๓๘๑๕
๓๘๑๖
๓๘๑๗

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกัญญา สุวรรโณ
นางกัญญาณัฐ ใจซื่อ
นางสาวกัญญาณัฐ แกวจุมพล
นางสาวกัญญาณัฐ คลายกับคํา
นางสาวกัญญาณัฐ จันทรพงษ
นางสาวกัญญาณัฐ ดวงชนะ
นางสาวกัญญาณัฐ ตะภา
นางสาวกัญญาณัฐ ทองธานี
นางกัญญาณัฐ นอกกระโทก
นางสาวกัญญาณัฐ สุจริตจิตร
นางสาวกัญญาณัฐ หวานฉ่ํา
นางกัญญาภัค ตางสี
นางสาวกัญญาภัค ปญจเมธี
นางสาวกัญญาภัทร การะเกตุ
นางกัญญารัตน เครือบคนโท
นางสาวกัญญารัตน โควฮุด
นางกัญญารัตน หลวงนันท
นางสาวกัญทิมา สุทธิเกิด
นางกัญนภัส จันเสน
นางกัณฐิกา สนธิสิงห
นางสาวกัณฑิมา วชาภรณพินทุ
นางสาวกัณณนภัส ภูสินเตชภัสส
นางสาวกัณณิกา อาชีวะ
นางสาวกัณนิชา ชูปลื้ม
นางสาวกัณปณิมา โชติชวง

๓๘๑๘
๓๘๑๙
๓๘๒๐
๓๘๒๑
๓๘๒๒
๓๘๒๓
๓๘๒๔
๓๘๒๕
๓๘๒๖
๓๘๒๗
๓๘๒๘
๓๘๒๙
๓๘๓๐
๓๘๓๑
๓๘๓๒
๓๘๓๓
๓๘๓๔
๓๘๓๕
๓๘๓๖
๓๘๓๗
๓๘๓๘
๓๘๓๙
๓๘๔๐
๓๘๔๑
๓๘๔๒

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกัณพิชา รอดสะเอี่ยม
นางกัณหเนตร กลิ่นกุหลาบ
นางสาวกันฑรัตน แฝงกระโทก
นางกันตณญาภัทร ไชยแพทย
นางสาวกันตพร เปรมจิตต
นางสาวกันตลภัสภร กุลรักษคําวงศ
นางกันทิมา ขุนละออง
นางสาวกันทิมา บริสุทธิ์
นางกันยกมล ปลั่งกลาง
นางสาวกันยา มาสตูล
นางกันยา ศรีวิชัยแกว
นางสาวกันยาภรณ ฮะเติ้ง
นางสาวกันยารัตน ลักษณวร
นางสาวกันยารัตน วงศสุบิน
นางกัลจนา ยะแกว
นางกัลชลี บุญเกิด
นางกัลณิกา หอมเสียง
นางกัลณี ดานทองหลาง
นางสาวกัลยกร เจริญสุข
นางสาวกัลยกร บุญชุม
นางกัลยกร วงษชารี
นางสาวกัลยรัตน พันธวงศ
นางสาวกัลยรัตน รวยสูงเนิน
นางกัลยา ครอบครอง
นางกัลยา ดวงรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๔๓
๓๘๔๔
๓๘๔๕
๓๘๔๖
๓๘๔๗
๓๘๔๘
๓๘๔๙
๓๘๕๐
๓๘๕๑
๓๘๕๒
๓๘๕๓
๓๘๕๔
๓๘๕๕
๓๘๕๖
๓๘๕๗
๓๘๕๘
๓๘๕๙
๓๘๖๐
๓๘๖๑
๓๘๖๒
๓๘๖๓
๓๘๖๔
๓๘๖๕
๓๘๖๖
๓๘๖๗

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางกัลยา พิชัยวงค
นางกัลยา เพชรสทธิ์
นางกัลยา ศรีเมือง
นางกัลยา อุดอาย
นางกัลยากร พีภูเขียว
นางสาวกัลยาณี กวมทรัพย
นางกัลยาณี ชูสกุล
นางกัลยาณี เชยวัดเกาะ
นางสาวกัลยาณีย ศรีตนไชย
นางสาวกัลยานี ทิวาพัฒน
นางกัลยารัตน สิงหแกว
นางกัลยาวรัตฬ หาดทวายกาญจน
นางกาญจนสุดา ตั๊นวิเศษ
นางสาวกาญจนา แกวคํากอง
นางสาวกาญจนา แกวโพรงใหญ
นางกาญจนา จงสมชัย
นางสาวกาญจนา จันทรขวาง
นางกาญจนา จําลองกาศ
นางกาญจนา จีกระโทก
นางสาวกาญจนา ซาตะนัย
นางสาวกาญจนา ดีโสภา
วาที่รอยตรีหญิง กาญจนา ทองขาว
นางสาวกาญจนา ทองมูลดี
นางสาวกาญจนา ไทยวิจิตร
นางสาวกาญจนา นาคหัวเพ็ชร

๓๘๖๘
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑
๓๘๗๒
๓๘๗๓
๓๘๗๔
๓๘๗๕
๓๘๗๖
๓๘๗๗
๓๘๗๘
๓๘๗๙
๓๘๘๐
๓๘๘๑
๓๘๘๒
๓๘๘๓
๓๘๘๔
๓๘๘๕
๓๘๘๖
๓๘๘๗
๓๘๘๘
๓๘๘๙
๓๘๙๐
๓๘๙๑
๓๘๙๒

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกาญจนา แนมใส
นางสาวกาญจนา บุญประสิทธิ์
นางกาญจนา บุญออย
นางกาญจนา ประสานศรี
นางสาวกาญจนา ปนเพ็ชร
นางสาวกาญจนา พรมจันทา
นางกาญจนา พูลสาทรกูล
นางสาวกาญจนา เพชรพิจิตร
นางกาญจนา เพชรฟู
นางสาวกาญจนา เพชรฤทธิ์
นางกาญจนา ภาระหอม
นางสาวกาญจนา มีชัย
นางสาวกาญจนา โยธาสุข
นางสาวกาญจนา ราโชกาญจน
นางสาวกาญจนา ลาดี
นางสาวกาญจนา วงวันศรี
นางกาญจนา ศรีดอกไม
นางสาวกาญจนา ศรีนาง
นางกาญจนา ศิวิไล
นางกาญจนา สัสดีเมือง
นางกาญจนา หนูทอง
นางกาญจนา แหงพิศ
นางสาวกาญจนา อนันตนานนท
นางกาญจนา อินทเรืองศร
นางกาญจนา เอี่ยมองอาจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๙๓
๓๘๙๔
๓๘๙๕
๓๘๙๖
๓๘๙๗
๓๘๙๘
๓๘๙๙
๓๙๐๐
๓๙๐๑
๓๙๐๒
๓๙๐๓
๓๙๐๔
๓๙๐๕
๓๙๐๖
๓๙๐๗
๓๙๐๘
๓๙๐๙
๓๙๑๐
๓๙๑๑
๓๙๑๒
๓๙๑๓
๓๙๑๔
๓๙๑๕
๓๙๑๖
๓๙๑๗

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกาญจนาภา คงนิล
นางสาวกาญดา พรหมมาศ
นางกานดา บุญบุตร
นางกานดา พิลาคง
นางสาวกานดา สุขเกิด
นางกานตชุดา วิริต
นางสาวกานตพิชชา เพ็ชรบึงพราว
นางกานตพิชชา ภักดี
นางสาวกานตพิชชา ภูวสรรเพ็ชญ
นางสาวกานตพิฐชา สีกูกา
นางกามารียะ หยีสอีด
นางสาวกาหลง ทัพมงคล
นางกําไล พันธพฤกษ
นางกําไลทิพย มรวัฒนะ
นางกิ่งกมล อินทฤทธิ์
นางกิ่งกอย ถิ่นจันทร
นางกิ่งดาว แผวสมุทร
นางกิจณาการ เนตรวงศ
นางกิตติ์ชญาห กาญจนศิลานนท
นางสาวกิตติมา ฮอบุตร
นางกิตติยา กรีมิน
นางสาวกิตติยา จานแกว
นางสาวกิตติยา ชัยชนะ
นางกิตติยาภา จันทรโคตร
นางกิติกาญจน ศิริโภคานนท

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

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกิติญาดา พรรคเสือ
นางสาวกิมสรอย หวยใหญ
นางสาวกิรณา สิริขวัญสกุลชัย
นางกิรณา เอกตาแสง
นางกิริญากรณ ไพรพิชญกุล
นางกิริยา ตระกูลราษฎร
นางสาวกีรติกา นาหัวหนอง
นางสาวกีรติกาญจน ภาธรกุลวัฒน
นางกุมารี หมัดสะหริ
นางสาวกุลจรี เอกวิทโยภาส
นางสาวกุลฉัตร ไทยขํา
นางสาวกุลดา ใจยะวงศ
นางสาวกุลธิดา จันทรมาลา
นางกุลธิดา จิระโร
นางกุลนที เครือสุข
นางกุลนันท ทองเกิด
นางกุลนาถ สินศิริ
นางกุลนารี พัฒนประเสริฐ
นางสาวกุลประภัสสร วรรณสุทธิ์
นางกุลยา กุลรัตน
นางกุลวดี สิขัณฑนาค
นางสาวกุลิสรา ไชยกล
นางสาวกุษมาพร สุวรรณอังกูร
นางกุสุมล สังขเงิน
นางกุสุมา ศรีคิรินทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๔๓
๓๙๔๔
๓๙๔๕
๓๙๔๖
๓๙๔๗
๓๙๔๘
๓๙๔๙
๓๙๕๐
๓๙๕๑
๓๙๕๒
๓๙๕๓
๓๙๕๔
๓๙๕๕
๓๙๕๖
๓๙๕๗
๓๙๕๘
๓๙๕๙
๓๙๖๐
๓๙๖๑
๓๙๖๒
๓๙๖๓
๓๙๖๔
๓๙๖๕
๓๙๖๖
๓๙๖๗

นางกุหลาบ คนไว
นางกุหลาบ เจริญเนตร
นางกุหลาบทิพย กลั่งกลาง
นางสาวกูซําซียะห โตะรายอ
นางสาวกูลภร เปทรัพย
นางสาวเกณิกา วารี
นางสาวเกตุญาดา ดีจันทร
นางสาวเกตุทิพย เผาฟู
นางเกรษราภรณ ทวีสุข
นางเกศกนก เวียงเกา
นางเกศกนก สังขชุม
นางเกศนรินทร พรหมทา
นางสาวเกศนี สิงพึงราบ
นางเกศมัย ทองนุย
นางสาวเกศรา ศรีพัชราวุธ
นางสาวเกศรา สุขอิ่ม
นางสาวเกศราภรณ น้ําจันทร
นางสาวเกศรินทร จรอนันต
นางเกษกนก วิชาพร
นางเกษณี ลือสถาน
นางเกษมณี วรรณสุทธิ์
นางเกษมสุข แรทอง
นางสาวเกษร แกวเขียว
นางเกษร คชเชนทร
นางสาวเกษร สุทธิประภา

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๖๘
๓๙๖๙
๓๙๗๐
๓๙๗๑
๓๙๗๒
๓๙๗๓
๓๙๗๔
๓๙๗๕
๓๙๗๖
๓๙๗๗
๓๙๗๘
๓๙๗๙
๓๙๘๐
๓๙๘๑
๓๙๘๒
๓๙๘๓
๓๙๘๔
๓๙๘๕
๓๙๘๖
๓๙๘๗
๓๙๘๘
๓๙๘๙
๓๙๙๐
๓๙๙๑
๓๙๙๒

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเกษรา สุขรา
นางสาวเกษลาพร ไชยรบ
นางสาวเกษศิริญญา บูรณะกิติ
นางเกษศิรินทร เพิ่มทรัพย
นางเกสร คลังทรัพย
นางสาวเกสร นาคะสุวรรณ
นางเกียรติสุดา สุทธิกุล
นางสาวเกื้อกูล คุมญาติ
นางแกวกาญจน แพนเดช
นางสาวแกวใจ ตรีอินทอง
นางแกวใจ ศรีสวัสดิ์
นางสาวแกวตา กือสันเที่ยะ
นางแกวตา ขวัญเลิศ
นางแกวติมา ศิลปรายะ
นางแกวนอย นุยเต็ม
นางไกลรุง มงคล
นางขจร พุมพุก
นางขจรจิตร โลหิตหาญ
นางสาวขจรพรรณ สมตน
นางสาวขนิฐา เรืองชาญ
นางขนิษฐา จิรัฐตินันท
นางขนิษฐา ใจสมบูรณ
นางสาวขนิษฐา ซองวงศษา
นางสาวขนิษฐา ปญญามี
นางสาวขนิษฐา แปลงทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๙๓
๓๙๙๔
๓๙๙๕
๓๙๙๖
๓๙๙๗
๓๙๙๘
๓๙๙๙
๔๐๐๐
๔๐๐๑
๔๐๐๒
๔๐๐๓
๔๐๐๔
๔๐๐๕
๔๐๐๖
๔๐๐๗
๔๐๐๘
๔๐๐๙
๔๐๑๐
๔๐๑๑
๔๐๑๒
๔๐๑๓
๔๐๑๔
๔๐๑๕
๔๐๑๖

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวขนิษฐา มัชฌิมวงศ
นางสาวขนิษฐา รุงฟา
นางขนิษฐา เรียนวาที
นางสาวขนิษฐา วังวารี
นางขนิษฐา วิทาโน
นางสาวขวัญ เอี่ยมศรี
นางสาวขวัญจิตต พลรัตน
นางสาวขวัญใจ พงษวานิช
นางสาวขวัญใจ พิมพขันธ
นางสาวขวัญใจ เรเรือง
นางขวัญชนก สุขศักดิ์
นางสาวขวัญชนิตว แสงศรุตอัตนนท
นางสาวขวัญดาว กาฬสุวรรณ
นางสาวขวัญตา ชุมเชื้อ
นางสาวขวัญตา วงษทองดี
นางขวัญประภา กลิ่นหอม
นางสาวขวัญฤดี ปรอยโคกสูง
นางขวัญฤดี พินชัย
นางสาวขวัญฤทัย พุชนะ
นางสาวขวัญลดา ลอยมั่นคง
นางสาวขอใจ กันยา
นางขัตติยา หวันสะเมาะ
นางสาวเขมจิรา นิจสุชัด
นางสาวเข็มณัชชา
อิศรางกูร ณ อยุธยา

๔๐๑๗
๔๐๑๘
๔๐๑๙
๔๐๒๐
๔๐๒๑
๔๐๒๒
๔๐๒๓
๔๐๒๔
๔๐๒๕
๔๐๒๖
๔๐๒๗
๔๐๒๘
๔๐๒๙
๔๐๓๐
๔๐๓๑
๔๐๓๒
๔๐๓๓
๔๐๓๔
๔๐๓๕
๔๐๓๖
๔๐๓๗
๔๐๓๘
๔๐๓๙
๔๐๔๐
๔๐๔๑

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเข็มทอง สนิท
นางสาวเข็มเพ็ชร วางขุนทด
นางสาวเขมมิกา เกตรามฤทธิ์
นางสาวคณัสนันท พูลศิริ
นางสาวคณารัตน อาจยิ่งยงค
นางคณิตา คงนุรัตน
นางคนธวรรณ ลาภใหญ
นางคนึงนิตย ไทยกลาง
นางคนึงนิตย อยูเลห
นางสาวคนึงนุช วโรธรรม
นางคมคาย ตนาวรรณ
นางครสวรรค ทิพยแสง
นางควรคนึง สายสุทธิ์
นางควันเทียน นันทะ
นางคอลีเยาะ ยูนุ
นางสาวคัทธรินทร รามจุล
นางคัทรียา เบญญาศักดิ์สกุล
นางสาวคัทรียา ศรีมุกดานนท
นางสาวคัทลิยา กัณหา
นางสาวคัทลียา ผลาทร
นางคํากลอน อุนเจริญ
นางสาวคําจันทร อินทรโสภา
นางคีติกา ออนวงศ
นางสาวคีรยา ชนะสุสกุล
นางเครือวัลย ดังชัยภูมิ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๐๔๒
๔๐๔๓
๔๐๔๔
๔๐๔๕
๔๐๔๖
๔๐๔๗
๔๐๔๘
๔๐๔๙
๔๐๕๐
๔๐๕๑
๔๐๕๒
๔๐๕๓
๔๐๕๔
๔๐๕๕
๔๐๕๖
๔๐๕๗
๔๐๕๘
๔๐๕๙
๔๐๖๐
๔๐๖๑
๔๐๖๒
๔๐๖๓
๔๐๖๔
๔๐๖๕
๔๐๖๖

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางเครือวัลย นุมนวล
นางสาวเครือวัลย เพชรเกรียงไกร
นางสาวงามจิตร รัตนวงศ
นางสาวงามตา ขําคีรี
นางสาวงามเนตร นวลจันทร
นางงามเพ็ญ เฉียงจะโปะ
นางงามอาภา วัฒนอังกูร
นางสาวจงกล เนื่องจํานงค
นางจงกลณี ประเสริฐแสง
นางจงดี บุญแสวง
นางจงรักษ เกียรติศิริ
นางสาวจณิสตา เพชรไฝ
นางสาวจตุพร แกวเขียว
นางสาวจตุพร จันดาเขียว
นางจตุพร ตาแสง
นางจรรยงค โกไสยสิต
นางสาวจรรยวรรธน จันทรอรุณ
นางสาวจรรยา พุทธนุกูลชัย
นางสาวจรรยา รังศิลป
นางจรรยา เหมพิจิตร
นางสาวจรรยาภรณ พรหมบุตร
นางสาวจรวยพร เพ็ชรชําลิ
นางสาวจรัญญา ชมภูพฤกษ
นางสาวจรัญญา อยูชมบุญ
นางสาวจรัณธร ชวยเล็ก

๔๐๖๗
๔๐๖๘
๔๐๖๙
๔๐๗๐
๔๐๗๑
๔๐๗๒
๔๐๗๓
๔๐๗๔
๔๐๗๕
๔๐๗๖
๔๐๗๗
๔๐๗๘
๔๐๗๙
๔๐๘๐
๔๐๘๑
๔๐๘๒
๔๐๘๓
๔๐๘๔
๔๐๘๕
๔๐๘๖
๔๐๘๗
๔๐๘๘
๔๐๘๙
๔๐๙๐
๔๐๙๑

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจรัสโฉม พิมพวงศ
นางจรัสศรี เทพวงศ
นางสาวจริญา มาดี
นางสาวจรินทร กันนิ่ม
นางสาวจรินทรทิพย นักลําทอง
นางจรินทิพย ศรีสอาด
นางสาวจริยา พิพิธกุล
นางสาวจริยา โยคะสิงห
นางจริยา สุทธิประภา
นางสาวจริยานุช ดวงคง
นางสาวจรีพร บุญเพ็ง
นางจรีย ลิขิตธรรมวานิช
นางจรุวรรณ บุญยะเกตุ
นางจรูญ กิตติตระกูล
นางจรูญรัตน นาคา
นางจอมขวัญ ทองพูล
นางสาวจอมสุรางค สัณฐมิตร
นางจักษณา วิเศษหวาน
นางจันจิรา กําปนาด
นางจันจิรา ปญญาทู
นางจันจิรา วอนเพียร
นางจันจิรา อินพา
นางจันทนา แกวไดศรี
นางจันทนา จิรัตถิติกุล
นางจันทนิส ดํานอย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๐๙๒
๔๐๙๓
๔๐๙๔
๔๐๙๕
๔๐๙๖
๔๐๙๗
๔๐๙๘
๔๐๙๙
๔๑๐๐
๔๑๐๑
๔๑๐๒
๔๑๐๓
๔๑๐๔
๔๑๐๕
๔๑๐๖
๔๑๐๗
๔๑๐๘
๔๑๐๙
๔๑๑๐
๔๑๑๑
๔๑๑๒
๔๑๑๓
๔๑๑๔
๔๑๑๕
๔๑๑๖

นางสาวจันทนี ศักดิ์เจริญชัยกุล
นางสาวจันทร ทองมี
นางสาวจันทรจิรา ชนะบาล
นางจันทรจิรา ชมภูพาน
นางจันทรจิรา เหมทานนท
นางจันทรฉาย สุวรรณกูฏ
นางจันทรญา ไชยมีสุข
นางจันทรติมา ลีมูสา
นางจันทรทิพย เรืองประโคน
นางจันทรทิพย อายเดร
นางสาวจันทรธิมา เสาเกลียว
นางสาวจันทรนิภา เขียวหวาน
นางสาวจันทรเพ็ญ ชุมทอง
นางจันทรเพ็ญ ทรัพยสนุน
นางสาวจันทรเพ็ญ ทองแท
นางสาวจันทรเพ็ญ มูลผลึก
นางสาวจันทรเพ็ญ อินตะ
นางสาวจันทรแรม แกวหินลาย
นางสาวจันทรแรม ชูคงคา
นางจันทรแรม อินโต
นางสาวจันทรศรี รังคํากอง
นางจันทรหอม บุญมาก
นางจันทรัศม ไทยราช
นางจันทรัสม แกวทอง
นางจันทรา เก็มเต็ง

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๑๗
๔๑๑๘
๔๑๑๙
๔๑๒๐
๔๑๒๑
๔๑๒๒
๔๑๒๓
๔๑๒๔
๔๑๒๕
๔๑๒๖
๔๑๒๗
๔๑๒๘
๔๑๒๙
๔๑๓๐
๔๑๓๑
๔๑๓๒
๔๑๓๓
๔๑๓๔
๔๑๓๕
๔๑๓๖
๔๑๓๗
๔๑๓๘
๔๑๓๙
๔๑๔๐
๔๑๔๑

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจันทรา ธรรมพร
นางจันทรา เนียมบุญ
นางสาวจันทรามาส แพเพชรทอง
นางสาวจันทะวดี กอนทอง
นางจันทิพย ธนวินทรัตน
นางสาวจันทิพย นวมพรม
นางจันทิมา ไชยชนะ
นางจันทิมา ทิมจอย
นางสาวจันทิมา นาคออน
นางจันทิมา มีทรง
นางสาวจันทิมา สรอยสุมาลี
นางจันทิมา อุสมา
นางจันทิรา วงษประการ
นางจันที มั่งมูล
นางสาวจันรจิรา เหร็มเหมาะ
นางจับจิตร ปกษี
นางจามจุรี สอดศรี
นางจารวี ชิชัยยาง
นางสาวจาริณี แสนยาพันธุ
นางจารีย บุญชูวงศ
นางสาวจารึก ชางกลาง
นางสาวจารุณี แกวนางโอ
นางจารุณี งามไพบูลย
นางสาวจารุณี บุญยัง
นางสาวจารุณี ผดุงกูล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑๔๒
๔๑๔๓
๔๑๔๔
๔๑๔๕
๔๑๔๖
๔๑๔๗
๔๑๔๘
๔๑๔๙
๔๑๕๐
๔๑๕๑
๔๑๕๒
๔๑๕๓
๔๑๕๔
๔๑๕๕
๔๑๕๖
๔๑๕๗
๔๑๕๘
๔๑๕๙
๔๑๖๐
๔๑๖๑
๔๑๖๒
๔๑๖๓
๔๑๖๔
๔๑๖๕
๔๑๖๖

นางสาวจารุณี โพธิเกษม
นางสาวจารุณี หมั่นการ
นางจารุณี แหวทอง
นางสาวจารุณีย ศรีบุญเรือง
นางจารุดา สุขจิต
นางจารุนันท นาคากูล
นางจารุนันท เมืองครุธ
นางสาวจารุมาส แถลงกัณฑ
นางสาวจารุรัตน เกษมพร
นางสาวจารุวรรณ เกษางาม
นางจารุวรรณ คําโพธิ์
นางสาวจารุวรรณ บุตตะเขียว
นางจารุวรรณ พรอมปริศนา
นางสาวจารุวรรณ สุขศรี
นางสาวจารุวรรณ เหมืองทอง
นางสาวจารุวรรณ เหลี่ยมสิงขร
นางสาวจารุวรรณ ออนรัศมี
นางจารุวรรณ ออนอภัย
นางจารุวรรณ อาจจันดา
นางสาวจารุวรรณ อึ้งมณีภรณ
นางจํานงค สุขสิน
นางสาวจําเนียร เมืองกอน
นางสาวจําป ถ้ํากลาง
นางสาวจําเริญสุข มังพิชา
นางสาวจําเรียง บุญมาก

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๖๗
๔๑๖๘
๔๑๖๙
๔๑๗๐
๔๑๗๑
๔๑๗๒
๔๑๗๓
๔๑๗๔
๔๑๗๕
๔๑๗๖
๔๑๗๗
๔๑๗๘
๔๑๗๙
๔๑๘๐
๔๑๘๑
๔๑๘๒
๔๑๘๓
๔๑๘๔
๔๑๘๕
๔๑๘๖
๔๑๘๗
๔๑๘๘
๔๑๘๙
๔๑๙๐
๔๑๙๑

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจําเรียง ยืนยง
นางสาวจําลองลักษณ ผาสุข
นางจิญมน แสงจันทร
นางจิณณดารัตน นนพัทธ
นางจิณหนิภา แสงแกนสาร
นางจิดาภา กองพอด
นางจิดาภา นพเกา
นางจิดาภา ไลกระโทก
นางจิดาภา ฮวบเจริญ
นางสาวจิตฉันท ตรงตอกิจ
นางจิตตภรณ ฝนจักรสาย
นางสาวจิตตวิไล ภูมลี
นางจิตตานันท ปานคง
นางสาวจิตติมา โกฏิไธสง
นางสาวจิตติมา นันทะแสง
นางจิตติมา นาปาเลน
นางจิตติมา บอคําเกิด
นางสาวจิตติมา พรอมจะบก
นางสาวจิตติมา วสุนธราวัฒน
นางจิตพิมาณ สงาวงศ
นางสาวจิตรชนามนต สุทธิจํานงค
นางจิตรตรา มานพพงษ
นางจิตรา กํามะหยี่
นางสาวจิตรา ฉิมรุงเรือง
นางจิตรา ลบบํารุง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑๙๒
๔๑๙๓
๔๑๙๔
๔๑๙๕
๔๑๙๖
๔๑๙๗
๔๑๙๘
๔๑๙๙
๔๒๐๐
๔๒๐๑
๔๒๐๒
๔๒๐๓
๔๒๐๔
๔๒๐๕
๔๒๐๖
๔๒๐๗
๔๒๐๘
๔๒๐๙
๔๒๑๐
๔๒๑๑
๔๒๑๒
๔๒๑๓
๔๒๑๔
๔๒๑๕
๔๒๑๖

นางจิตรา สุกทอง
นางสาวจิตราภรณ จิตสวาง
นางสาวจิตราวดี ยมโดย
นางสาวจิตสุภา บุญมีประเสริฐ
นางจิติมา สายสิงห
นางสาวจินดา แกวเกตุ
นางสาวจินดา แกวบัวสา
นางจินดา ชนะพาล
นางจินดา ธงหาร
นางจินดา ปุติรัต
นางจินดา ไผสะอาด
นางสาวจินดารัตน แซลิ่ม
นางสาวจินตนา เกงกิจการ
นางจินตนา เกตุแกว
นางจินตนา เกียรติเจริญสุข
นางสาวจินตนา คตดี
นางจินตนา โคตรสมพงษ
นางจินตนา ชาญประเสริฐ
นางสาวจินตนา ถึงใจ
นางสาวจินตนา เปลี่ยนพุม
นางสาวจินตนา ผาจันทร
นางสาวจินตนา มวงแชม
นางจินตนา เมฆฉาย
นางจินตนา ลือกิจ
นางจินตนา สงชวย

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑
๔๒๒๒
๔๒๒๓
๔๒๒๔
๔๒๒๕
๔๒๒๖
๔๒๒๗
๔๒๒๘
๔๒๒๙
๔๒๓๐
๔๒๓๑
๔๒๓๒
๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจินตนา สุทธิสัย
นางสาวจินตนา อธินุวัฒน
นางสาวจินตนา อินทรมงคล
นางจินตภัคอาภา ทองกัลยา
นางสาวจินตวาณี แรเพชร
นางสาวจินหจุฑา อินภูวา
นางจิรฐา ชั่งทอง
นางจิรดา บุญไชย
นางจิรประภา เกงธรรมกิจ
นางจิรพร ผูกจิต
นางจิรพรรณ พลพุทธา
นางสาวจิรภรณ พันธคง
นางสาวจิรภัทร ลิ้มรัก
นางจิรภา สนิกะวาที
นางจิรวรรณ ชายแกว
นางจิระนันต อินพิรุด
นางจิรัชยา กุญชนะรงค
นางสาวจิรัชยา ศุภนิตินันทน
นางจิรัฐิติวรรณ สีหะวงษ
นางสาวจิรา เนาวโรจน
นางสาวจิรา ปานสมุทร
นางสาวจิรา อารีชล
นางสาวจิราถร เข็มเพชร
นางสาวจิราพร ครุฑจับนาค
นางสาวจิราพร จันทศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๒๔๒
๔๒๔๓
๔๒๔๔
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗
๔๒๔๘
๔๒๔๙
๔๒๕๐
๔๒๕๑
๔๒๕๒
๔๒๕๓
๔๒๕๔
๔๒๕๕
๔๒๕๖
๔๒๕๗
๔๒๕๘
๔๒๕๙
๔๒๖๐
๔๒๖๑
๔๒๖๒
๔๒๖๓
๔๒๖๔
๔๒๖๕
๔๒๖๖

นางสาวจิราพร ทองทะมน
นางจิราพร ทองเรืองกิตติ
นางจิราพร เนตรอาภา
นางจิราพร บัวดิษ
นางสาวจิราพร ประเสริฐศรี
นางจิราพร ปะระมะ
นางจิราพร พลอาสา
นางจิราพร ศรีทรงเมือง
นางสาวจิราพร ศรีสัจจัง
นางสาวจิราพร สิงหพรหมมาศ
นางสาวจิราพร สิทธิบุศย
จาเอกหญิง จิราพร อยูเล็ก
นางสาวจิราพัชร ฝอฝน
นางจิราภร คงภักดี
นางสาวจิราภร ภูระหงษ
นางสาวจิราภรณ กลับแกว
นางจิราภรณ คําแสน
นางจิราภรณ จันเหลือง
นางสาวจิราภรณ ใจซื่อ
นางสาวจิราภรณ บังใบ
นางสาวจิราภรณ บุตรเสือ
นางจิราภรณ พันสวาง
นางจิราภรณ รองขุน
นางสาวจิราภรณ แสงศิลา
นางสาวจิราภรณ อุปการ

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๖๗
๔๒๖๘
๔๒๖๙
๔๒๗๐
๔๒๗๑
๔๒๗๒
๔๒๗๓
๔๒๗๔
๔๒๗๕
๔๒๗๖
๔๒๗๗
๔๒๗๘
๔๒๗๙
๔๒๘๐
๔๒๘๑
๔๒๘๒
๔๒๘๓
๔๒๘๔
๔๒๘๕
๔๒๘๖
๔๒๘๗
๔๒๘๘
๔๒๘๙

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

นางจิราภัค คงจันทร
นางสาวจิราภา เพชรไทย
นางสาวจิราภา ลาไม
นางจิรารัตน จันทรพูล
นางสาวจิราวรรณ ก่ําบัว
นางจิราวรรณ ถนอมจิตต
นางจิราวรรณ ทองเกลี้ยง
นางจิราวรรณ ทองอราม
นางสาวจิริยาภา สวัสดิกิจจานนท
นางจีณกร ติ๊บแกว
นางสาวจีรนันท นวลโคกสูง
นางสาวจีรนันท นามประสิทธิ์
นางจีรนันท พุทธมาตย
นางจีรนันท ภูแทงเพชร
นางจีรนุช มณีนวล
นางสาวจีรวัลย ชูภิรมย
นางสาวจีระนันท วัชโรสินธุ
นางสาวจีระวรรณ โคตะนนท
นางจีรากร ถุนนอก
นางสาวจีราพร จุละกะ
นางสาวจีราพร อันอาษา
นางสาวจีราภรณ จะวรรณะ
วาที่รอยตรีหญิง จีรินันท
เผาภูรีรัตนญ
๔๒๙๐ นางสาวจีลาพร ปทวงค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๒๙๑
๔๒๙๒
๔๒๙๓
๔๒๙๔
๔๒๙๕
๔๒๙๖
๔๒๙๗
๔๒๙๘
๔๒๙๙
๔๓๐๐
๔๓๐๑
๔๓๐๒
๔๓๐๓
๔๓๐๔
๔๓๐๕
๔๓๐๖
๔๓๐๗
๔๓๐๘
๔๓๐๙
๔๓๑๐
๔๓๑๑
๔๓๑๒
๔๓๑๓
๔๓๑๔
๔๓๑๕

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางจุฑาทิพ เจนชัยภูมิ
นางจุฑาทิพย โกไศยกานนท
นางจุฑาทิพย พนมเขต
นางจุฑาทิพย พลธิราช
นางจุฑาทิพย สารวัล
นางสาวจุฑาพร อินทวงค
นางสาวจุฑามณี วงษชาดี
นางสาวจุฑามาศ เกรียงไกรฉัตร
นางสาวจุฑามาศ ธนเดชอัมพร
นางสาวจุฑามาศ บัวเลิศ
นางสาวจุฑามาศ ปจจัยเริญ
นางจุฑามาศ สิทธิไทย
นางสาวจุฑารัตน ดีรักษา
นางสาวจุฑารัตน ตันติวงศกานต
นางจุฑารัตน มูลวงษ
นางจุฑารัตน ศรีเทพ
นางสาวจุฑารัตน ศรีพรม
นางสาวจุฑารัตน สงฆมณี
นางสาวจุฑารัตน สวนสมุทร
นางจุฑารัตน สุนทรธรรมกุล
นางสาวจุฑาวรรณ วงษสละ
นางสาวจุติพร ชูภักดี
นางสาวจุติมาภรณ ทับชัย
นางสาวจุริภรณ หองแซง
นางสาวจุรี ขาวสุด

๔๓๑๖
๔๓๑๗
๔๓๑๘
๔๓๑๙
๔๓๒๐
๔๓๒๑
๔๓๒๒
๔๓๒๓
๔๓๒๔
๔๓๒๕
๔๓๒๖
๔๓๒๗
๔๓๒๘
๔๓๒๙
๔๓๓๐
๔๓๓๑
๔๓๓๒
๔๓๓๓
๔๓๓๔
๔๓๓๕
๔๓๓๖
๔๓๓๗
๔๓๓๘
๔๓๓๙
๔๓๔๐

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจุรีพร ไวมงคุณ
นางจุรีพร สมหงษ
นางสาวจุรีพร แสงสอง
นางจุรีภรณ นามอามาตย
นางสาวจุรีภรณ เปรมจิตร
นางสาวจุรีภรณ พรหมคุม
นางจุรีย นาคสุวรรณ
นางจุรีรัตน กาละกาฬ
นางสาวจุรีรัตน หมูสะแก
นางจุลัยภรณ ดรุณพันธ
นางจุลีพันธ คชาเสด
นางสาวจุฬาพัฒน ปญญารังสิมันต
นางจุฬาภรณ จันทศรี
นางจุฬาภรณ อรุณชาติ
นางสาวจุฬารัตน กาละสุข
นางจุฬารัตน เศิกศิริ
นางสาวจุฬารัตน อยูสุข
นางจุฬารัตน อินทรพิมพ
นางจุฬาลักษณ กอบัวกลาง
นางสาวจุฬาลักษณ กุลศรี
นางสาวจุฬาลักษณ แนวคําดี
นางจุฬาลักษณ วงสาทอง
นางจุฬาลักษณ สังขศิริพงษ
นางจุฬาวรรณ สองศรี
นางจุฬี หมายชอนกลาง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๓๔๑
๔๓๔๒
๔๓๔๓
๔๓๔๔
๔๓๔๕
๔๓๔๖
๔๓๔๗
๔๓๔๘
๔๓๔๙
๔๓๕๐
๔๓๕๑
๔๓๕๒
๔๓๕๓
๔๓๕๔
๔๓๕๕
๔๓๕๖
๔๓๕๗
๔๓๕๘
๔๓๕๙
๔๓๖๐
๔๓๖๑
๔๓๖๒
๔๓๖๓
๔๓๖๔
๔๓๖๕

นางเจตปรียา ผลดี
นางสาวเจนจิรา คงรินทร
นางเจนจิรา เจริญสุข
นางสาวเจนจิรา นวลจันทร
นางสาวเจนจิรา นาคราช
นางสาวเจนจิรา อังกรรัมย
นางสาวเจริญขวัญ ยาสมุทร
นางเจริญใจ แข็งขัน
นางเจริญศรี สุทธิพันธ
นางสาวเจษฎาพร สายธนู
นางสาวเจะไอนี เจะเตะ
นางสาวเจะฮานิง เจะเลาะ
นางสาวเจิดจรัส เหมะธุลิน
นางสาวเจียมจิตร สุขยานุดิษฐ
นางสาวเจือจันทร อินนุพัฒน
นางสาวแจมจันทร แกวสาย
นางแจมศรี แสงทอง
นางสาวฉลวย ลอยเมฆ
นางฉลอง ปาระคะ
นางฉวีวรรณ ไชยมงคล
นางสาวฉวีวรรณ ศรีคํา
นางฉวีวรรณ หมายมั่น
นางฉัตรกุล สะสมสิน
นางสาวฉัตรชิกา โตเทศ
นางสาวฉัตรรัตน บูรณะชาต

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๖๖
๔๓๖๗
๔๓๖๘
๔๓๖๙
๔๓๗๐
๔๓๗๑
๔๓๗๒
๔๓๗๓
๔๓๗๔
๔๓๗๕
๔๓๗๖
๔๓๗๗
๔๓๗๘
๔๓๗๙
๔๓๘๐
๔๓๘๑
๔๓๘๒
๔๓๘๓
๔๓๘๔
๔๓๘๕
๔๓๘๖
๔๓๘๗
๔๓๘๘
๔๓๘๙
๔๓๙๐

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวฉัตรลดา สินธพ
นางสาวฉันทชนก อาจปราบ
นางฉันทนา เต็มปรีชา
นางสาวฉันทนา สรอยพิทักษ
นางสาวฉันทนี อิ่มผอง
นางฉันทวรรณ อุปนิ
นางเฉลย สรอยศักดิ์
นางสาวเฉลิมพร แซตั้ง
นางสาวเฉลิมศรี ศรีสําเนียม
นางสาวชญาญพัฏฐ ออนสันทัด
นางสาวชญาณนันท พราหมณแกว
นางชญาณนันท อธิตกานตโภคิน
นางสาวชญาณิศา แจมจันทร
นางชญาดา ภาระอุตสาห
นางสาวชญานนัทช เมฆพยม
นางสาวชญานนันท เลิศวิรัตน
นางสาวชญานิน เพชรประคอง
นางชญานี กนกนาค
นางชญานี แสงสวาง
นางสาวชญาพัณ ศรีสุขใส
นางสาวชญาภา โคตรนาวัง
นางสาวชญาภา ออนศรี
นางชญารัศมิ์ คํานนท
นางสาวชฎาณัศ บุญสุข
นางสาวชฎาธาร ปงเมือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๓๙๑
๔๓๙๒
๔๓๙๓
๔๓๙๔
๔๓๙๕
๔๓๙๖
๔๓๙๗
๔๓๙๘
๔๓๙๙
๔๔๐๐
๔๔๐๑
๔๔๐๒
๔๔๐๓
๔๔๐๔
๔๔๐๕
๔๔๐๖
๔๔๐๗
๔๔๐๘
๔๔๐๙
๔๔๑๐
๔๔๑๑
๔๔๑๒
๔๔๑๓
๔๔๑๔

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางชฎาพร ขันธสง
นางชฎามณี ชาติวัฒนา
นางสาวชณัชภรณ คงศรีลา
นางสาวชณัฏทิพย สมัครวงษ
นางสาวชณิดาภา พูลเกษมกิต
นางสาวชนกนันท ภูชะ
นางชนกนันท สมมุติ
นางสาวชนกนาถ วิทยาขาว
นางชนนิกานต กลับศรี
นางสาวชนมณานันท
อัศวปญญาฤกษ
นางชนมทกานต สุรินทรอาภรณ
นางชนมนรรค บําบัติ
นางชนัญชิดา แดนสีแกว
นางชนัญชิดา ทรัพยไพบูลย
นางชนัญชิดา นุมหอม
นางสาวชนัญชิดา อินทรนาค
นางสาวชนัญญา ดอกเกี๋ยง
เรือตรีหญิง ชนัญญา เปรมกมล
นางสาวชนัดดา แซเฮง
นางชนัดดา ตังศุภศิริ
นางสาวชนากานต กาจนโชติ
นางสาวชนากานต มณีพร
นางชนาภา ทองหลอ
นางสาวชนิกานต กัลพฤกษ

๔๔๑๕
๔๔๑๖
๔๔๑๗
๔๔๑๘
๔๔๑๙
๔๔๒๐
๔๔๒๑
๔๔๒๒
๔๔๒๓
๔๔๒๔
๔๔๒๕
๔๔๒๖
๔๔๒๗
๔๔๒๘
๔๔๒๙
๔๔๓๐
๔๔๓๑
๔๔๓๒
๔๔๓๓
๔๔๓๔
๔๔๓๕
๔๔๓๖
๔๔๓๗
๔๔๓๘
๔๔๓๙

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวชนิดา เข็มหล่ํา
นางชนิดา ชามะรัตน
นางสาวชนิดา ดีพานิช
นางสาวชนิดาภา โคสารคุณ
นางสาวชนิดาภา สีสัน
นางชนิดาภา อินทะพาท
นางสาวชนิตรนันท เรือนเจริญ
นางสาวชนิตา สมจันทร
นางสาวชนิตา โสดสงค
นางชนิภรณ แสงทอง
นางชนิษฐา เกตุอยู
นางสาวชนิษฐา แตงออน
นางสาวชนิสรา มาตศักดา
นางสาวชนิสรา ไมตรีจร
นางชนุตธณัฐ ขุนทอง
นางชนุตม วรรณโส
นางชใบพร มณีจันทรสุข
นางสาวชมนภัส สมวงศ
นางสาวชมพู สมหวาน
นางชมพู สุวิเชียร
นางสาวชมพูนุช เฉิดจะโปะ
นางสาวชมพูเนกข หงษทอง
นางชมภู ชํานาญ
นางสาวชมภู ผุดผอง
นางสาวชมัยพร ปานสกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๔๔๐
๔๔๔๑
๔๔๔๒
๔๔๔๓
๔๔๔๔
๔๔๔๕
๔๔๔๖
๔๔๔๗
๔๔๔๘
๔๔๔๙
๔๔๕๐
๔๔๕๑
๔๔๕๒
๔๔๕๓
๔๔๕๔
๔๔๕๕
๔๔๕๖
๔๔๕๗
๔๔๕๘
๔๔๕๙
๔๔๖๐
๔๔๖๑
๔๔๖๒
๔๔๖๓
๔๔๖๔

นางสาวชมัยพร สัมฤทธิ์ตระกูล
นางชยานันท เณรนอย
นางสาวชรัชนสุดา รุงเรือง
นางชรินฎา ราษีทอง
นางชรินทรทิพย เปงอินตา
นางสาวชริยา พันธฤทธิ์
นางชรีพร วิวัฒน
นางสาวชลทิชา ปราบรัมย
นางสาวชลทิชา สอดสุข
นางสาวชลธิชา เทศกูล
นางสาวชลธิชา บุษดี
นางชลธิชา โพธิสาขา
นางชลธิชา เมืองโคตร
นางชลธิชา รุงไพบูลยวงศ
นางสาวชลธิชา ศรีโพนทอง
นางชลธิชา สอนอร
นางชลนิการ ธัญญศรีรัตน
นางสาวชลภัทร จักรพล
นางสาวชลลดา พวงสม
นางสาวชลลดา แสงจันทร
นางสาวชลลัดดา ทัดไทย
นางสาวชลวรรณ สงเงิน
นางชลันธร แสนสุข
นางชลัยพร เบ็ญจุฬามาศ
นางชลิดา ปนยวง

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๖๕
๔๔๖๖
๔๔๖๗
๔๔๖๘
๔๔๖๙
๔๔๗๐
๔๔๗๑
๔๔๗๒
๔๔๗๓
๔๔๗๔
๔๔๗๕
๔๔๗๖
๔๔๗๗
๔๔๗๘
๔๔๗๙
๔๔๘๐
๔๔๘๑
๔๔๘๒
๔๔๘๓
๔๔๘๔
๔๔๘๕
๔๔๘๖
๔๔๘๗
๔๔๘๘
๔๔๘๙

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวชลิดา สงกา
นางชลิดา หนูมาก
นางสาวชวนกรรณ ดวงอุน
นางชวนชม หลวงไกร
นางสาวชวนพิศ ชาวเรือ
นางชวนพิศ สุวรรณศักดิ์
นางชวัลรัตน สรวลสันต
นางสาวชวาลิน ทวีวัฒนศิริ
นางชวิศา ถนอมทรัพย
นางสาวชองมาศ สังขทอง
นางชอทิพย เจริญสุข
นางสาวชอผกา แดงรักษ
นางสาวชอผกา พูลสวน
นางสาวชัชชุดา หลีเหลางาม
นางชัชวาลย จาวเจริญพาณิชย
นางชัญชญธร บุญหลา
นางสาวชัญญา ขจีไกรลาส
นางชัญญา เพ็ชรสุข
นางสาวชัญญาณัฐ รุจาคม
นางชัญญานุช สมกําลัง
นางชัญญานุช ออนนอม
นางชัญญานุชศร วงศพระถาง
นางสาวชัญานุช ยศปญญา
นางชานิกา ชัยศรี
นางชารีดะ โสภีชํานาญการ

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

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางชาลินี นันทะแสน
นางชาลินี สามสี
นางสาวชาลิสา จันทาตุน
นางชาลิสา ทองสุข
นางชิดชนก เนตตะสูต
นางชิวกานต ฉัตรเตชะ
นางสาวชิษณุชา บุญมาทัน
นางสาวชิษณุชา ปนแกว
นางชื่นชีวรรณ อาจแกว
นางสาวชุติกาญจณ ภูมิสนิท
นางชุติกาญจน เกตุชาญ
นางสาวชุติกาญจน ชุมภูศรี
นางชุติกาญจน นามาบ
นางสาวชุติกาญจน พุแค
นางสาวชุติกาญจน เภสัชชา
นางชุติกาญจน ยอดสุรินทร
นางชุติกาญจน วงษธนเสถียร
นางสาวชุติกาญจน หอมมาก
นางชุติกาญจน แองสุช
นางชุตินันท บุญตา
นางสาวชุตินันท เสมสวัสดิ์
นางสาวชุติปภา ปนหยัด
นางสาวชุติมณฑ ประพัฒน
นางชุติมันต ไชยะ
วาที่รอยตรีหญิง ชุติมา ชอบสอาด

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

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวชุติมา ตั้งพินิจกุล
นางสาวชุติมา นวลมี
นางชุติมา ผานพบ
นางสาวชุติมา เมฆอัคคี
นางสาวชุติมา สวางศรี
นางสาวชุติมาภรณ สุวรรณโณ
นางสาวชุติวรรณ เพชรรักษ
นางสาวชุติสุธา ปญญาวัฒน
นางสาวชุลี พงษงาม
นางชุลีพร นวฤกษ
นางชุษณะ คงมนต
นางชูศิลป นามวันทา
นางสาวเชาวนี แสงพลาย
นางสาวเชาวรา โครตสํานวน
นางสาวเชาวเรศ สารี
นางสาวโชติกา โชติสิริกุล
นางสาวโชติกา เนียมทอง
นางสาวโชติมา ทอดสนิท
นางสาวซัลมา หะยีสะมะแอ
นางสาวซารีฟะฮ ออสันตินุตสกุล
นางซูมีละห ดือราแม
นางซูไวบะห สมานธรรมกุล
นางโซเฟย ปานชาตรี
นางฌานิศา วัลลิสุต
นางญภา ชนุตตอัมพร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕๔๐
๔๕๔๑
๔๕๔๒
๔๕๔๓
๔๕๔๔
๔๕๔๕
๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒
๔๕๕๓
๔๕๕๔
๔๕๕๕
๔๕๕๖
๔๕๕๗
๔๕๕๘
๔๕๕๙
๔๕๖๐
๔๕๖๑
๔๕๖๒
๔๕๖๓
๔๕๖๔

นางสาวญาณินท เหมะธุลิน
นางสาวญาณิศา ใจชู
นางสาวญาณิศา นพรัตน
นางญาณิศา บุญแนบ
นางญาณิศา เรืองขํา
นางสาวญาณี หวลประไพ
นางญาณีนาถ ศรีเรือง
วาที่รอยตรีหญิง ญาดา มาตรา
นางญาดา เรื่องลือ
นางญาติกา วงคประสิทธิ์
นางสาวฐณิตา ซอมขุนทด
นางสาวฐนิตนันท ทองปาน
นางสาวฐปนภัสร มุกดาประกร
นางสาวฐานิญา ใจมั่น
นางฐานิต ทองสันต
นางฐาปณี กลอมจิต
นางสาวฐาปนี บดีรัฐ
นางฐิดาณิษฐ กุลสิริชญานนท
นางสาวฐิตพิชา จันทรเชื้อ
นางฐิตาภรณ จินตภัทรวาทิน
นางสาวฐิตาภรณ สุวรรณศรี
นางสาวฐิตาภัทร อาษานอก
นางสาวฐิตาภา เรืองรังษี
นางฐิตาภา สุวรรณศร
นางสาวฐิตารี ธนาปรีชากุลวัชร

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๖๕
๔๕๖๖
๔๕๖๗
๔๕๖๘
๔๕๖๙
๔๕๗๐
๔๕๗๑
๔๕๗๒
๔๕๗๓
๔๕๗๔
๔๕๗๕
๔๕๗๖
๔๕๗๗
๔๕๗๘
๔๕๗๙
๔๕๘๐
๔๕๘๑
๔๕๘๒
๔๕๘๓
๔๕๘๔
๔๕๘๕
๔๕๘๖
๔๕๘๗
๔๕๘๘
๔๕๘๙

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางฐิตารีย คารลสัน
นางสาวฐิตารีย พิสุทธิพันธุ
นางฐิติกา จันทรสวัสดิ์
นางสาวฐิติกาญจน คําสอน
นางฐิติกาญจน อิ่มบูรณาประวัติ
นางฐิติกานต อินทะนิล
นางฐิตินันท เทียบศรี
นางสาวฐิตินันท บุญแข
นางสาวฐิตินันท ศุภนาค
นางสาวฐิติพร ขวัญขาว
นางฐิติภรณ นุศาสตรสังข
นางสาวฐิติภา ครูบา
นางสาวฐิติมา จันทรสะ
นางสาวฐิติมา ดีอันกอง
นางสาวฐิติมา สวนแกว
นางสาวฐิติยาพร พลภักดี
นางฐิติยาภรณ นุยมาก
นางสาวฐิติรัตน กัญจนพรวัฒน
นางสาวฐิติรัตน รังสิเวทางค
นางสาวฐิติรัตน แสนยะบุตร
นางฐิรายุ มณีศรี
นางฑณัณญา ศิริสม
นางฑิฆัมพร โตะพิกุล
นางสาวฑิฆัมพร อวนอินทร
นางฑิตยา วชิรอนันต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕๙๐
๔๕๙๑
๔๕๙๒
๔๕๙๓
๔๕๙๔
๔๕๙๕
๔๕๙๖
๔๕๙๗
๔๕๙๘
๔๕๙๙
๔๖๐๐
๔๖๐๑
๔๖๐๒
๔๖๐๓
๔๖๐๔
๔๖๐๕
๔๖๐๖
๔๖๐๗
๔๖๐๘
๔๖๐๙
๔๖๑๐
๔๖๑๑
๔๖๑๒
๔๖๑๓
๔๖๑๔

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณฐพร คําพันธุ
นางสาวณฐพร เชียงรุง
นางสาวณฐภัทร เคียงคู
นางณฐภัทร วงศใน
นางณฐมน ทองดี
นางสาวณปภัช เรืองอภิโชติ
นางสาวณภสกร กิมบุญ
นางสาวณภัค อุดมชียร
นางสาวณภัชชา กันทะวงษ
นางณภัทร เกษนอย
นางสาวณภัทร ซอนกลิ่น
นางสาวณภัทร ตรงตอกิจ
นางณภัทร พงษเทอดศักดิ์
นางณภัทร โหดหมาน
นางสาวณภัทรชนก มากบุญ
นางสาวณภาภัช มีพรอม
นางณภาภัช สุขสมาน
นางณรรฐมน ศรีพันธุ
นางสาวณรษา พลายเมือง
นางณฤดี สายยศ
นางณลิตา ยาทองไชย
นางสาวณวัลญากรณ มหาโชคานินน
นางณัชกมล ถิระพัฒน
นางสาวณัชชะภัช พวงทอง
นางสาวณัชชา บุญสมพงษ

๔๖๑๕
๔๖๑๖
๔๖๑๗
๔๖๑๘
๔๖๑๙
๔๖๒๐
๔๖๒๑
๔๖๒๒
๔๖๒๓
๔๖๒๔
๔๖๒๕
๔๖๒๖
๔๖๒๗
๔๖๒๘
๔๖๒๙
๔๖๓๐
๔๖๓๑
๔๖๓๒
๔๖๓๓
๔๖๓๔
๔๖๓๕
๔๖๓๖
๔๖๓๗
๔๖๓๘
๔๖๓๙

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวณัชชา พรมมา
นางณัชชารีย โตะเจริญ
นางณัชชารีย บัวขํา
นางสาวณัชพร สกุลสิริพัฒน
นางสาวณัฎฐณิชา สุทธิวิเศษ
นางสาวณัฎฐวรินทร รามศิริ
นางสาวณัฎฐวี ทองคํา
นางสาวณัฎฐา ชื่นชม
นางณัฎฐา สุวรรณกายี
นางสาวณัฎฐิรา กองจิว
นางณัฏจภคนันท เที่ยงทวี
นางสาวณัฏฐ ทองรอด
นางสาวณัฏฐชพร วรรณจักร
นางสาวณัฏฐฏาพร กิตติดุษฏีกุล
นางสาวณัฏฐธนีนาฏ บัวขาว
นางสาวณัฏฐปาตี ไพจิตรวิจารณ
นางณัฏฐพัชร จันทรจินดา
นางณัฏฐภรณ เชื้อฉ่ําหลวง
นางสาวณัฏฐรดา กฤษดาฐิติเศรษฐ
นางณัฏฐวรรธน เหลืองออน
นางณัฏฐา ตีเหล็ก
นางสาวณัฏฐา ประสพสุข
นางสาวณัฏฐา สุธาสิโนบล
นางสาวณัฏฐาพัชร สุบุตรรักษ
นางสาวณัฏฐิณี มามะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๖๔๐
๔๖๔๑
๔๖๔๒
๔๖๔๓
๔๖๔๔
๔๖๔๕
๔๖๔๖
๔๖๔๗
๔๖๔๘
๔๖๔๙
๔๖๕๐
๔๖๕๑
๔๖๕๒
๔๖๕๓
๔๖๕๔
๔๖๕๕
๔๖๕๖
๔๖๕๗
๔๖๕๘
๔๖๕๙
๔๖๖๐
๔๖๖๑
๔๖๖๒
๔๖๖๓
๔๖๖๔

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณัฏฐินี ทองทรัพย
นางสาวณัฐกฤตา จินดาวงศ
นางณัฐกฤตา พึ่งพิง
นางสาวณัฐกฤตา โพธิ์ทิม
นางสาวณัฐกาญจน บุญอดุลยรัตน
นางสาวณัฐกานต เจียนระลึก
นางณัฐกานต เดชณรงค
นางสาวณัฐกานต ตนสาลี
นางณัฐกานต หลเมฆ
นางสาวณัฐจิรา ทองไทย
นางสาวณัฐชยา คํามุงคุณ
นางสาวณัฐชยา โคนบอรัง
นางสาวณัฐชา กันธิมา
นางณัฐชา ทองคุม
นางสาวณัฐชา บุญแจง
นางสาวณัฐชาพร สองสี
นางณัฐฎาพัชร วงศสุพรรณ
นางณัฐฐวี รวมกูล
นางณัฐฐิญา วงศศรียา
นางณัฐณิกาณ อนทอง
นางสาวณัฐณิชา ชะนา
นางสาวณัฐณิชา ทองนาท
นางสาวณัฐณิชา หมื่นเทพ
นางสาวณัฐดา ทองนอก
นางสาวณัฐติกานต ชุมถาวร

๔๖๖๕
๔๖๖๖
๔๖๖๗
๔๖๖๘
๔๖๖๙
๔๖๗๐
๔๖๗๑
๔๖๗๒
๔๖๗๓
๔๖๗๔
๔๖๗๕
๔๖๗๖
๔๖๗๗
๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗
๔๖๘๘
๔๖๘๙

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวณัฐธนวินท หาญรบ
นางสาวณัฐธยาน รุงเรืองกิตติ์เดชา
นางสาวณัฐธิดา ทองโสภา
นางสาวณัฐธิดา นามวงค
นางสาวณัฐธิดา สุวรรณะ
นางสาวณัฐธินันท บุญแปง
นางสาวณัฐธุรส คนไว
นางณัฐนพิน พระสงฆ
นางสาวณัฐนันท เนตรงาม
นางณัฐนันท สายเย็น
นางสาวณัฐนิช บุญรอด
นางสาวณัฐปภัสร วงษสุวัฒน
นางสาวณัฐปภัสร สุวรรณไตรย
นางณัฐพร อุนทรีจันทร
นางสาวณัฐพัชร เฉลิมพงษ
นางสาวณัฐพัชร สิงหสถิตย
นางสาวณัฐพัชร หมันหลิน
นางสาวณัฐพัชร อรุณจรรยากร
นางณัฐภัสสร ศุภิกมลเสนีย
นางณัฐภาคย ดํารงคสินธุ
นางสาวณัฐมนกานต มีสัตย
นางสาวณัฐรดา ลนเหลือ
นางสาวณัฐรัชต แสงโสดา
นางณัฐรัตน สะบู
นางสาวณัฐรินทร สายเบาะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๖๙๐
๔๖๙๑
๔๖๙๒
๔๖๙๓
๔๖๙๔
๔๖๙๕
๔๖๙๖
๔๖๙๗
๔๖๙๘
๔๖๙๙
๔๗๐๐
๔๗๐๑
๔๗๐๒
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
๔๗๐๖
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙
๔๗๑๐
๔๗๑๑
๔๗๑๒
๔๗๑๓
๔๗๑๔

นางสาวณัฐลดา แกวเมือง
นางณัฐวรรณ ตรวจนอก
นางณัฐวรรณ ถิรศิลาเวทย
นางสาวณัฐวรัญ ไชยสงเคราะห
นางสาวณัฐศรี แกวหอม
นางณัฐศิกา สาริดี
นางสาวณัฐาศิริ ชอบงาม
นางสาวณัตยา เทพวงศ
นางณัทภชา อัจนากิตติ
นางสาวณาดาว วรมงคลโภคิน
นางณิชกานต ทองปดถา
นางสาวณิชกานต รองหาญแกว
นางณิชกานต สอดสุข
นางณิชกานต อินทอง
นางณิชชยา กลิ่นเฟอง
นางสาวณิชชา สยามพันธ
นางสาวณิชญศากรณ ครัวรัมย
นางณิชญาพัฒน ขางคง
นางสาวณิชณันทน ทักขิโน
นางสาวณิชดาภา โภคาพานิช
นางณิชธนรัตน คงทน
นางณิชนันทน สินสวัสดิ์
นางณิชรดานันท คําผา
นางสาวณิชาดา สองสีดา
นางสาวณิชาพร กสิกรรม

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๑๕
๔๗๑๖
๔๗๑๗
๔๗๑๘
๔๗๑๙
๔๗๒๐
๔๗๒๑
๔๗๒๒
๔๗๒๓
๔๗๒๔
๔๗๒๕
๔๗๒๖
๔๗๒๗
๔๗๒๘
๔๗๒๙
๔๗๓๐
๔๗๓๑
๔๗๓๒
๔๗๓๓
๔๗๓๔
๔๗๓๕
๔๗๓๖
๔๗๓๗
๔๗๓๘
๔๗๓๙

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวณิชาพร หรายขุนทด
นางณิชาภัทร ชื่นหลอสังข
นางสาวณิชาภัทร ทนุนาจารย
นางณิชาภัทร รัตนดิษฐ
นางสาวณิชาภัทร ศรีนวล
นางสาวณิชาภา เจตินัย
นางสาวณิชาภา ปนตะกั่ว
นางสาวณิชาภา รังผึ้ง
นางณิชาภา เวชมะโน
นางณิชาภา อุประจันทร
นางณิชารัศมิ์ ไชยศิริภากรณ
นางสาวณิฐิพิมพ แสงโสฬส
นางสาวณิพาดา เฉียวกุล
นางณิรัชตา นนทแกว
นางดรรชนี คําดา
นางดรุณี จิระกิจ
นางสาวดรุณี สุขรา
นางดลธร ชอบสวาง
นางสาวดลพร กลิ่นดอกแกว
นางสาวดลพร เทียมกระโทก
นางดวงกมล พิมพวงศ
นางสาวดวงกมล รอดเกลี้ยง
นางสาวดวงจันทร หอมเนียม
นางดวงใจ กลางยศ
นางสาวดวงใจ นุนสังข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๗๔๐
๔๗๔๑
๔๗๔๒
๔๗๔๓
๔๗๔๔
๔๗๔๕
๔๗๔๖
๔๗๔๗
๔๗๔๘
๔๗๔๙
๔๗๕๐
๔๗๕๑
๔๗๕๒
๔๗๕๓
๔๗๕๔
๔๗๕๕
๔๗๕๖
๔๗๕๗
๔๗๕๘
๔๗๕๙
๔๗๖๐
๔๗๖๑
๔๗๖๒
๔๗๖๓
๔๗๖๔

นางสาวดวงใจ บุญจันทร
นางสาวดวงใจ ปาละจเร
นางดวงใจ เปรมกมล
นางดวงใจ ผาบเพ็ง
นางดวงใจ สมบูรณ
นางดวงใจ สุขสมบูรณ
นางสาวดวงใจ สุวรรณบุตร
นางสาวดวงดาว โมรา
นางสาวดวงดาว วรรณศรี
นางดวงเดือน เกิดพิพัฒน
นางสาวดวงเดือน สรรณรงค
นางดวงตา บุญแพทย
นางสาวดวงนภา ทองสิทธิ์
นางดวงเนตร สุทธิวรรณา
นางดวงพร จินตนาสุนทรศิริ
นางดวงพร โยกัญญา
นางสาวดวงพร เรืองรอง
นางดวงพร วงศเลิศอารักษ
นางสาวดวงเพชร แซวอง
นางสาวดวงรัตน เชียงธรรม
นางสาวดวงสมร นาคภักดี
นางสาวดวงหทัย อุดสม
นางสาวดอกจันทร ผาลิชัย
นางดอกดาย คมเฉียบ
นางสาวดัชณีย เมตตา

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๖๕
๔๗๖๖
๔๗๖๗
๔๗๖๘
๔๗๖๙
๔๗๗๐
๔๗๗๑
๔๗๗๒
๔๗๗๓
๔๗๗๔
๔๗๗๕
๔๗๗๖
๔๗๗๗
๔๗๗๘
๔๗๗๙
๔๗๘๐
๔๗๘๑
๔๗๘๒
๔๗๘๓
๔๗๘๔
๔๗๘๕
๔๗๘๖
๔๗๘๗
๔๗๘๘
๔๗๘๙

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางดัชนี มณีโรจน
นางสาวดารณี ทะลีสี
นางสาวดารัตน ทองรส
นางสาวดารัตน ฟกโต
นางสาวดารากรณ สุพรม
นางดาราพร โคตคําชี
นางดาราพิมพ ปนกาที
นางดาราภา ตุงคะศิริ
นางดารารัตน กรอบมุข
นางดารารัตน ประทุม
นางดารารัตน สุวรรณมณี
นางสาวดาริกา ชูคันหอม
นางดารีนุช เกลี้ยงทอง
นางสาวดารุณี เฉลิมพงษ
นางสาวดารุณี หวนแจม
นางดารุนีย จําปานิล
นางดาวใจ สุขกาย
นางสาวดาวประกาย พรมมา
นางสาวดาวประกาย สุขปติ
นางสาวดาวพระศุกร มูลสาร
นางดาวรัตน สุทธิมาศ
นางดาวเรือง ยางไธสง
นางสาวดียานา ประจงไสย
นางดุจดาว สาทรกิจ
นางสาวดุษฎี คชสิงหรา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๗๙๐
๔๗๙๑
๔๗๙๒
๔๗๙๓
๔๗๙๔
๔๗๙๕
๔๗๙๖
๔๗๙๗
๔๗๙๘
๔๗๙๙
๔๘๐๐
๔๘๐๑
๔๘๐๒
๔๘๐๓
๔๘๐๔
๔๘๐๕
๔๘๐๖
๔๘๐๗
๔๘๐๘
๔๘๐๙
๔๘๑๐
๔๘๑๑
๔๘๑๒
๔๘๑๓

นางสาวดุสิดา สาคร
นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง
นางเดือนเพ็ญ ชวยนะ
นางสาวเดือนเพ็ญ ดัดผอน
นางเดือนเพ็ญ วรรณสาร
นางสาวเดือนเพ็ญ หงษยนต
นางสาวเดือนเพ็ญ อําไพ
นางสาวตรีชฎา ยังอุน
นางสาวตรีชนา ศิริสาว
นางตรีรัตน เรืองทอง
นางตวงทรัพย อุดมทรัพยขจร
นางสาวตวนฟาตีมา ตูแวสุหลง
นางสาวตะวันศศิธร ปกนันตา
นางสาวตุลยา เจริญชัย
นางสาวตุลาพร จรัสศรี
นางสาวเตชินี นิลประดับ
นางสาวเต็มดวง อินจีน
วาที่รอยตรีหญิง เตือนจิตต
ปยอิสระกุล
นางเตือนใจ แกวมณีโชติ
นางเตือนใจ ครุฑเพชร
นางสาวเตือนใจ ราชอาษา
นางถนอม เฉียง
นางถนอมกิจ เฉนียง
นางสาวทรงคนึง พวงจําปา

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๑๔
๔๘๑๕
๔๘๑๖
๔๘๑๗
๔๘๑๘
๔๘๑๙
๔๘๒๐
๔๘๒๑
๔๘๒๒
๔๘๒๓
๔๘๒๔
๔๘๒๕
๔๘๒๖
๔๘๒๗
๔๘๒๘
๔๘๒๙
๔๘๓๐
๔๘๓๑
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖
๔๘๓๗
๔๘๓๘

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางทรรศนีย ยตะโคตร
นางทองมวน ผานะวงศ
นางทักษิณา กลมเกลี้ยง
นางสาวทักษิณา ขันตี
นางสาวทักษิณา แสงมณี
นางทัชชา โชติบุญญานุภาพ
นางสาวทัดหทัย สุขกลัด
นางสาวทับทิม กาพยแกว
นางทับทิม ยอดธรรม
นางสาวทัศนา สุขะ
นางทัศนา สุติน
นางทัศนี เจริญไชย
นางสาวทัศนี สังขศิลปชัย
นางสาวทัศนีย โกษาแสง
นางทัศนีย คงกําเหนิด
นางสาวทัศนีย แจมใส
นางสาวทัศนีย พรมประเสริฐ
นางทัศนีย วรรณนาคา
นางสาวทัศนีย สวยรูป
นางทัศนีย สุนนานนท
นางทัศนีย แสงจันทร
นางสาวทัศนีย หยิมกระโทก
นางสาวทัศนีย อยูสบาย
นางสาวทัศนียา นาคฉ่ํา
นางสาวทัศมาวดี ฉากภาพ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๘๓๙
๔๘๔๐
๔๘๔๑
๔๘๔๒
๔๘๔๓
๔๘๔๔
๔๘๔๕
๔๘๔๖
๔๘๔๗
๔๘๔๘
๔๘๔๙
๔๘๕๐
๔๘๕๑
๔๘๕๒
๔๘๕๓
๔๘๕๔
๔๘๕๕
๔๘๕๖
๔๘๕๗
๔๘๕๘
๔๘๕๙
๔๘๖๐
๔๘๖๑
๔๘๖๒
๔๘๖๓

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวทิชาณา ทูโคกกรวด
นางสาวทิพยมณี มนตรัตน
นางสาวทิพยวิมล สรอยสม
นางสาวทิพยสุคนธ โมธินา
นางทิพยสุดา ใสนันท
นางสาวทิพยา สอนสิงห
นางสาวทิพวรรณ ชมแดง
นางสาวทิพวรรณ แพทยประสิทธิ์
นางทิพวรรณ โสมแผว
นางทิพวรรณ หมอมศรี
นางทิพวัลย กวางทอง
นางสาวทิพวัลย แจมรัตนกุล
นางสาวทิพานัน ชายทวีป
นางสาวทิพาพรรณ เผือกบัว
นางสาวทิพาภรณ หลุยจิ๋ว
นางทิพาวรรณ อีศาสตร
นางสาวทิวา บรรจง
นางทิวานันท เจริญประเสริฐ
นางสาวทิวาพร รักพงษ
นางสาวทิวาวรรณ ศรีโคตร
นางเทพพนมพร สุดชุมแพ
นางสาวเทพวิภา สิงหสิทธิ์
นางสาวเทวลดา ฮวดปากน้ํา
นางสาวเทียมจันทร ดวงจันทร
นางเทียมจันทร ทองดี

๔๘๖๔
๔๘๖๕
๔๘๖๖
๔๘๖๗
๔๘๖๘
๔๘๖๙
๔๘๗๐
๔๘๗๑
๔๘๗๒
๔๘๗๓
๔๘๗๔
๔๘๗๕
๔๘๗๖
๔๘๗๗
๔๘๗๘
๔๘๗๙
๔๘๘๐
๔๘๘๑
๔๘๘๒
๔๘๘๓
๔๘๘๔
๔๘๘๕
๔๘๘๖
๔๘๘๗
๔๘๘๘

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเทียมจิต ทับทิมเพชรางกูล
นางสาวแทนขวัญ ธนวรรธนวกุล
นางธนกชพร อีกจอม
นางสาวธนกร อาคะราช
นางสาวธนกฤตา วงศละมาย
นางธนจิรา พวงผกา
นางธนนันท หมื่นเดช
นางสาวธนพร ชูดวง
นางธนพร พรหมพัฒน
นางสาวธนพร มัคพาน
นางธนพร วองประจันทร
นางสาวธนพร หมีกุล
นางสาวธนพร เอนกพงษ
นางสาวธนพัชร กลางหน
นางสาวธนภร เข็มแดง
นางสาวธนภรณ วงษวาทย
นางสาวธนวรรณ งามยิ่งยวด
นางสาวธนวรรณ จีนแขก
นางธนวรรณ ทิพยธรรมา
นางสาวธนวรรณ ศรีหมื่นไวย
นางธนวัน อุนเพชรวรากร
นางธนสพร กลิ่นหอม
นางสาวธนัชชา เครือเนตร
นางสาวธนัชชา อสุนี ณ อยุธยา
นางธนัชชา อําภา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๘๘๙
๔๘๙๐
๔๘๙๑
๔๘๙๒
๔๘๙๓
๔๘๙๔
๔๘๙๕
๔๘๙๖
๔๘๙๗
๔๘๙๘
๔๘๙๙
๔๙๐๐
๔๙๐๑
๔๙๐๒
๔๙๐๓
๔๙๐๔
๔๙๐๕
๔๙๐๖
๔๙๐๗
๔๙๐๘
๔๙๐๙
๔๙๑๐
๔๙๑๑
๔๙๑๒
๔๙๑๓

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธนัญญา กระแสร
นางสาวธนัญญา ดีดวงพันธ
นางธนัญญา ทองหลอ
นางธนัญนญาณ สันติภาพจันทรา
นางสาวธนัญพรรธน ภูมิจันทึก
นางสาวธนัตชนก หวานเปราะ
นางธนันพัชร ชูแวน
นางธนาพร สีวงษา
นางสาวธนาพร สุวรรณสิริ
นางสาวธนาลักษณ กสิกิจพาณิชย
นางธนาวดี ภักดีสาร
นางธนิกุล ดวงสุวรรณ
นางธนิศรา แกวพลายงาม
นางสาวธภัทรณัน ทองบุญ
นางสาวธมนวรรณ นาคะหนุ
นางสาวธมล ประดิษฐธรรม
นางสาวธมลพรรณ ตันขั้ว
นางสาวธมลวรรณ สีสังข
นางสาวธรารัตน ตรีชัย
นางสาวธริศรา บัวแดง
นางสาวธัญกมล ศุภนันทกุล
นางสาวธัญจิรา เลี่ยมสุวรรณ
นางสาวธัญชนก เจนจิระปญญา
นางธัญชนก ชนะภักดี
นางธัญชนก ศรีสุจริต

๔๙๑๔
๔๙๑๕
๔๙๑๖
๔๙๑๗
๔๙๑๘
๔๙๑๙
๔๙๒๐
๔๙๒๑
๔๙๒๒
๔๙๒๓
๔๙๒๔
๔๙๒๕
๔๙๒๖
๔๙๒๗
๔๙๒๘
๔๙๒๙
๔๙๓๐
๔๙๓๑
๔๙๓๒
๔๙๓๓
๔๙๓๔
๔๙๓๕
๔๙๓๖
๔๙๓๗
๔๙๓๘

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางธัญชนก อุตราช
นางสาวธัญญชยา เทพมูล
นางธัญญพรรษ ศรีเมือง
นางธัญญพัทธ ไชยสิริภัสร
นางสาวธัญญรัศม พญาวงควัชร
นางธัญญลักษณ วีระวงศ
นางสาวธัญญา จันทรฉาย
นางธัญญา ธารินันทชานนท
นางสาวธัญญา พงษพุฒ
นางสาวธัญญาพร สตารัตน
นางธัญญารัตน รอดพล
นางธัญญาลักษณ นวลหมวก
นางสาวธัญธรัฐ สวางวิรัฐเจริญ
นางธัญพร คําพิชัย
นางธัญพร ฝายนันชัย
นางธัญพร รักภูธร
นางสาวธัญภา จารุฉัตรมงคล
นางธัญยธรณ พึ่งรอด
นางสาวธัญรดา ดีประดิษฐ
นางธัญรัตน แสนบุตร
นางธัญรัศม เลิศอัมพลยศ
นางสาวธัญลักษณ เกตุชิต
นางธัญลักษณ ชื่นบาน
นางสาวธัญลักษณ นวลนอย
นางสาวธัญลักษณ ปองสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๙๓๙
๔๙๔๐
๔๙๔๑
๔๙๔๒
๔๙๔๓
๔๙๔๔
๔๙๔๕
๔๙๔๖
๔๙๔๗
๔๙๔๘
๔๙๔๙
๔๙๕๐
๔๙๕๑
๔๙๕๒
๔๙๕๓
๔๙๕๔
๔๙๕๕
๔๙๕๖
๔๙๕๗
๔๙๕๘
๔๙๕๙
๔๙๖๐
๔๙๖๑
๔๙๖๒

นางสาวธัญลักษณ พิณรัตน
นางสาวธัญลักษณ เพชรกาศ
นางสาวธัญลักษณ วาหะมงคล
นางสาวธัญวดี ทัพวร
นางสาวธัญวรรณ ธรรมวิมล
นางสาวธัญวรัตน กันทะวงค
นางธัญวรัตม หนูฉง
นางธัญวลัย หาศิริ
นางสาวธัญสิริกร บรรเทิงสุข
นางสาวธัณยจิรา พุชชงคจิรโชติ
นางสาวธันญภัทร มีสัตย
นางสาวธันยกานต เกตุหอม
นางสาวธันยธรณ ดอนปนไพร
นางสาวธันยนันท เมียนเพ็ชร
นางสาวธันยพัฒน คุณเศรษฐ
นางสาวธันยพัฒน ยั่งยงยืน
นางสาวธันยรัศมิ์ โยธามาตย
นางสาวธันยาภัทร ผลพฤกษา
นางสาวธันยาวรรธน
เห็นประเสริฐแท
นางธารทิพย เทพบุตร
นางธาริกา ดงพระจันทร
นางธิดากรณ อัฐนาค
นางธิดาพร กลิ่นรุง
นางธิดาพร แกวเกตุ

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๖๓
๔๙๖๔
๔๙๖๕
๔๙๖๖
๔๙๖๗
๔๙๖๘
๔๙๖๙
๔๙๗๐
๔๙๗๑
๔๙๗๒
๔๙๗๓
๔๙๗๔
๔๙๗๕
๔๙๗๖
๔๙๗๗
๔๙๗๘
๔๙๗๙
๔๙๘๐
๔๙๘๑
๔๙๘๒
๔๙๘๓
๔๙๘๔
๔๙๘๕
๔๙๘๖
๔๙๘๗

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวธิดาพร สุวัฒนพัฒนพงศ
นางธิดารัตน มณีวงษ
นางสาวธิดารัตน มวงแหลม
นางสาวธิดารัตน ริมราง
นางสาวธิดารัตน สิทธิโชค
นางสาวธิติมา ฉันทวิเศษกุล
นางธิติมา โพธิกุล
นางธิติมา ลองเซง
นางสาวธิติยา ครุธทามาส
นางสาวธิภาพร สุดใจ
นางธิภาพร โสมาศรี
นางธิวาวรรณ บุญประดิษฐ
นางสาวธีรดา พรหมตัน
นางสาวธีรยา รักถึง
นางสาวธีรวรรณ สิงโคตร
นางสาวธีราภรณ แทงทอง
นางสาวธีราวดี หงสศิริพงษ
นางสาวนกแกว เรืองวิชา
นางสาวนกอร ชัยชิต
นางนงคชภรณ โพธิ์ไพจิตร
นางนงคนุช ชาโคตร
นางสาวนงคนุช ปูโตชัยยะ
นางสาวนงคนุช ละมอม
นางสาวนงคเยาว เหล็กเทศ
นางสาวนงคราญ ขามเขา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๙๘๘
๔๙๘๙
๔๙๙๐
๔๙๙๑
๔๙๙๒
๔๙๙๓
๔๙๙๔
๔๙๙๕
๔๙๙๖
๔๙๙๗
๔๙๙๘
๔๙๙๙
๕๐๐๐
๕๐๐๑
๕๐๐๒
๕๐๐๓
๕๐๐๔
๕๐๐๕
๕๐๐๖
๕๐๐๗
๕๐๐๘
๕๐๐๙
๕๐๑๐
๕๐๑๑
๕๐๑๒

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางนงคราญ วงศสุติ๊บ
นางสาวนงคราญ ศุกระมณี
นางนงคราญ หมื่นโฮง
นางสาวนงนภัส จรทผา
นางนงนภัส แทนนอก
นางสาวนงนภัส บัญชาพัฒนศักดา
นางนงนภา แดงยา
นางสาวนงนุช แกวนอย
นางนงนุช นาวัฒนไพบูลย
นางสาวนงนุช บํารุงกลาง
นางนงนุช ภูมิเทศ
นางนงนุช ยืนยิ่ง
นางนงนุช ลอมศรีสกุล
นางสาวนงนุช แสงหงษ
นางสาวนงนุช หวยหงษทอง
นางนงเยาว จักรกะเสน
นางสาวนงเยาว สินภาษา
นางสาวนงเยาว เสกขา
นางนงเยาว หนูแกว
นางนงรัก ไตรยาลักษณ
นางสาวนงลักษณ ขันอุระ
นางนงลักษณ ชูไทย
นางสาวนงลักษณ ตะลุมพุก
นางสาวนงลักษณ นงนุช
นางนงลักษณ นาคนอย

๕๐๑๓
๕๐๑๔
๕๐๑๕
๕๐๑๖
๕๐๑๗
๕๐๑๘
๕๐๑๙
๕๐๒๐
๕๐๒๑
๕๐๒๒
๕๐๒๓
๕๐๒๔
๕๐๒๕
๕๐๒๖
๕๐๒๗
๕๐๒๘
๕๐๒๙
๕๐๓๐
๕๐๓๑
๕๐๓๒
๕๐๓๓
๕๐๓๔
๕๐๓๕
๕๐๓๖
๕๐๓๗

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนงลักษณ นิลคต
นางสาวนงลักษณ บุญมาตย
นางสาวนงลักษณ ปองสุภาพ
นางนงลักษณ วัฒนา
นางนงลักษณ ศิริกุล
นางนงลักษณ อินปาว
นางสาวนฎา บุญเกิด
นางนฐกมล อักษรสม
นางสาวนธิรา เพชระ
นางนนชภา สรอยสน
นางนนทวัน ไชยมาตร
นางนปภา ชูแกว
นางนพเกา เหลืองเพชรรัตน
นางนพพร แปนพัฒน
นางสาวนพพร ออมสิน
นางนพมาศ ชาลวันกุมภีร
นางนพมาศ ชินายศ
นางสาวนพมาศ ธิมาสุ
นางนพมาศ วะชุม
นางนพมาส บุญรุง
นางสาวนพรัตน ใจหลัก
นางสาวนพรัตน ปรีชาชาญ
นางสาวนพวรรณ ประเสริฐยิ่ง
นางนพวรรณ ปนดอนทอง
นางนพวรรณ วิเศษสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๐๓๘
๕๐๓๙
๕๐๔๐
๕๐๔๑
๕๐๔๒
๕๐๔๓
๕๐๔๔
๕๐๔๕
๕๐๔๖
๕๐๔๗
๕๐๔๘
๕๐๔๙
๕๐๕๐
๕๐๕๑
๕๐๕๒
๕๐๕๓
๕๐๕๔
๕๐๕๕
๕๐๕๖
๕๐๕๗
๕๐๕๘
๕๐๕๙
๕๐๖๐
๕๐๖๑
๕๐๖๒

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนพวรรณ เหลาพานิช
นางนพวรรณ อํานวยพูนสุข
นางนพาภรณ ปนใจ
นางนภสร วงศชุติมา
นางสาวนภัทร ศิริเถียร
นางสาวนภัทร พวงจํานงค
นางสาวนภัทร เหลือหลาย
นางสาวนภัสกร สุวรรณอัตถ
นางนภัสนันท แหไธสง
นางนภัสร อยูยิ่ง
จาเอกหญิง นภัสวรรณ ยื้อเผาพันธ
นางสาวนภัสวริน ทองแจม
วาที่รอยตรีหญิง นภัสสร สายวิจิตร
นางนภัสสร สุวรรณโกสีย
นางสาวนภางค ทิพยเนตร
นางนภาดา คนึงรัมย
นางสาวนภาพร เดชชาย
นางสาวนภาพร โตใจ
นางสาวนภาพร ถือสมบัติ
นางสาวนภาพร ปญญา
นางนภาพร ผลเกตุ
นางสาวนภาพร วันยาว
นางสาวนภาพร ศาลารมย
นางสาวนภาภร กลิ่นเขียว
นางนภาภรณ แกวโนนตุน

๕๐๖๓
๕๐๖๔
๕๐๖๕
๕๐๖๖
๕๐๖๗
๕๐๖๘
๕๐๖๙
๕๐๗๐
๕๐๗๑
๕๐๗๒
๕๐๗๓
๕๐๗๔
๕๐๗๕
๕๐๗๖
๕๐๗๗
๕๐๗๘
๕๐๗๙
๕๐๘๐
๕๐๘๑
๕๐๘๒
๕๐๘๓
๕๐๘๔
๕๐๘๕
๕๐๘๖
๕๐๘๗

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนภาภรณ ธนชัยเจริญกุล
นางสาวนภาภรณ เพชรพิมล
นางนภาภรณ หวยใหญ
นางสาวนภาลิน วิรัติพันธ
นางนภาวรรณ ดอนทาวไพร
นางสาวนรกมล พันธหุน
นางนรัญฎา บุญยงค
นางสาวนราภาดา ทองชลกานต
นางสาวนรินดา สุดหลา
นางนรินทรภรณ อาษา
นางสาวนริศรา ประทุม
นางนริศรา มาจุฬา
นางนริศรา ราชาคํา
นางสาวนริศรา วงศทับแกว
นางสาวนริสรา อรรคเศรษฐัง
นางนฤดี ชูกิจ
นางสาวนฤภร หลักฐาน
นางนฤมล คงประโยชน
นางนฤมล จันทรฤทธิ์
นางสาวนฤมล จันทะวงค
นางนฤมล ไตรแสง
นางนฤมล ธรรมรัตน
นางสาวนฤมล เพ็ชชะ
นางสาวนฤมล วงศแดง
นางนฤมล วีระวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๐๘๘
๕๐๘๙
๕๐๙๐
๕๐๙๑
๕๐๙๒
๕๐๙๓
๕๐๙๔
๕๐๙๕
๕๐๙๖
๕๐๙๗
๕๐๙๘
๕๐๙๙
๕๑๐๐
๕๑๐๑
๕๑๐๒
๕๑๐๓
๕๑๐๔
๕๑๐๕
๕๑๐๖
๕๑๐๗
๕๑๐๘
๕๑๐๙
๕๑๑๐
๕๑๑๑
๕๑๑๒

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนฤมล สมสุรินทร
นางสาวนฤมล สัยวิจิตร
นางนฤมล สุขเสริม
นางนฤมล หาดแกว
นางนฤมล อําพันทอง
นางนลพรรณ ภูเนนิล
นางสาวนลพรรณ อินเทพ
นางสาวนลัทพร ชวยแกว
นางนลินทิพย ทิพจินดา
นางสาวนลินพรรณ จันผา
นางนลินี สะตะ
นางนวชล เทียบดอกไม
นางสาวนวนฉวี ธงชัย
นางนวพร คลองการ
นางนวพร นุมทอง
นางนวพร ผลใหม
นางสาวนวพร พรมไชยะ
นางสาวนวพร พิจารณ
นางนวพร สีทาสังข
นางนวรัตน กลั่นผลหรั่ง
นางสาวนวรัตน คงสมมาตร
นางนวรัตน ดิษฐโรจน
นางสาวนวรัตน นาวีวงษ
นางสาวนวลจันทร กระจางพันธ
นางนวลจันทร แซลิ้ม

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

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนวลละออ จันทรหอม
นางนวลละออง ภาชื่น
นางสาวนวิดา พงศวัฒนะเควิน
นางนองดาว ผลกรรณ
นางสาวนองนุช จันทรจบสิงห
นางสาวนอรีตา อาแซ
นางสาวนัครา พรรณนา
นางสาวนัญญารัตน นิลวิเชียร
นางนัฎชนา ชัยพิมพ
นางนัฐกาลณ เงินมาก
นางนัฐฎา ขันธควร
นางสาวนัฐธชา กาบบัว
นางสาวนัฐพร ตาวัน
นางสาวนัฐยาภรณ นวลละออ
นางนัฐิราภรณ ศรีสุคนธ
นางนัดดา คูสินทรัพย
นางนัดดา เทียมทอง
นางสาวนัดถาพร ดาษดา
นางสาวนัทธจีรา โชคนิธิศพัฒน
นางนัทธหทัย คําเชื้อ
นางนัทธหทัย ตั่นเลง
นางนัทลิตา ขวัญสุข
นางนันทชพร ทองหิน
นางสาวนันทณภัส เพ็ญวิจิตร
นางสาวนันทนงค ชัยลิ้นฟา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑๓๘
๕๑๓๙
๕๑๔๐
๕๑๔๑
๕๑๔๒
๕๑๔๓
๕๑๔๔
๕๑๔๕
๕๑๔๖
๕๑๔๗
๕๑๔๘
๕๑๔๙
๕๑๕๐
๕๑๕๑
๕๑๕๒
๕๑๕๓
๕๑๕๔
๕๑๕๕
๕๑๕๖
๕๑๕๗
๕๑๕๘
๕๑๕๙
๕๑๖๐
๕๑๖๑
๕๑๖๒

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางนันทนภัส คาบุตร
นางนันทนภัส ชุมสิงห
นางสาวนันทนภัส ตั้งจิตรมรณีศักดา
นางสาวนันทนภัส ยมยิ่ง
นางนันทนภัส ยอดระบํา
นางนันทนภัส วอตามพิรัตน
นางนันทนภัส สุพล
นางสาวนันทนภัสร รักษาสัตย
นางสาวนันทนัช ขําดวง
นางนันทนา เกตุอารีย
นางนันทนา เงินโสภา
นางสาวนันทนา เจนสงา
นางนันทนา เทียนทอง
นางสาวนันทนา พรมฮุย
นางสาวนันทนา พานิชนาวา
นางสาวนันทนา เลี่ยมนาค
นางสาวนันทนา ศรีมันตะ
นางสาวนันทนิจ สมประสงค
นางนันทนี นักรํา
นางสาวนันทพร กุลเกตุ
นางสาวนันทพร แทงทอง
นางสาวนันทพร เย็นสงค
นางสาวนันทพร ศิริพันธ
นางสาวนันทพัทธ จันทงาม
นางนันทยา กลิ้งจักร

๕๑๖๓
๕๑๖๔
๕๑๖๕
๕๑๖๖
๕๑๖๗
๕๑๖๘
๕๑๖๙
๕๑๗๐
๕๑๗๑
๕๑๗๒
๕๑๗๓
๕๑๗๔
๕๑๗๕
๕๑๗๖
๕๑๗๗
๕๑๗๘
๕๑๗๙
๕๑๘๐
๕๑๘๑
๕๑๘๒
๕๑๘๓
๕๑๘๔
๕๑๘๕
๕๑๘๖
๕๑๘๗

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนันทยา เสือนาค
นางนันทรัตน งามเริง
นางนันทรัตน อุดร
นางนันทวรรณ ภูมิบานครอ
นางนันทวรรณ สายสิม
นางนันทวัน คําแสน
นางนันทวัน รัตนวงศวิรุฬ
นางสาวนันทวัน อินสุข
นางสาวนันทา ตั้งวัฒนวงศ
นางนันทา สังขพรม
นางสาวนันทิกร มีสันทัด
นางสาวนันทิยา นาเมือง
นางสาวนันทิยา พะนิโคดม
นางสาวนันนา สมุทรทอง
นางนันผกา แสนอุม
นางสาวนัยนปพร พวงเงิน
นางนัยนา หนาแนน
นางสาวนัยนา หลอทอง
นางนัยยปพร บุญสม
นางนัสติยา พงศพานิชย
นางนาฎยา สุขสําราญ
นางสาวนาฎสินี นวลเพ็ญ
นางนาฏยา ทองขาว
นางสาวนาฏสุดา กาวินตะคุ
นางนาตยา จันทโชติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑๘๘
๕๑๘๙
๕๑๙๐
๕๑๙๑
๕๑๙๒
๕๑๙๓
๕๑๙๔
๕๑๙๕
๕๑๙๖
๕๑๙๗
๕๑๙๘
๕๑๙๙
๕๒๐๐
๕๒๐๑
๕๒๐๒
๕๒๐๓
๕๒๐๔
๕๒๐๕
๕๒๐๖
๕๒๐๗
๕๒๐๘
๕๒๐๙
๕๒๑๐
๕๒๑๑
๕๒๑๒

นางนาตยา เด็ดขาด
นางนาตยา ตราชู
นางนาตยา ประมวล
นางนาตยา พรหมศรี
นางสาวนาตยา สูเจริญ
นางสาวนาถนภา กอบวิยะกรณ
นางนาถนัดดา สังวาล
นางนาถอนงค ถวิลการ
นางนารี อินทรพิมพ
นางสาวนารีนุช ขอบใจ
นางนารีย แสงอาวุธ
นางสาวนารีรัตน นาคนอย
นางนารีรัตน น้ําทองแท
นางสาวนารีรัตน สีมวง
นางสาวนาวินี ตีเมืองสอง
นางนาวีรา ใบหาด
นางนาสยา สุบุญ
นางน้ําเชื่อม สิงหแกว
นางน้ําตาล คุรุวิทย
นางสาวน้ําทิพย พึ่งพิพัฒน
นางน้ําผึ้ง เชิงเขา
นางน้ําผึ้ง สังขทอง
นางน้ําฝน ชีพนุรัตน
นางน้ําฝน เพิ่มพูล
นางสาวน้ําฝน เริ่มศรี

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๑๓
๕๒๑๔
๕๒๑๕
๕๒๑๖
๕๒๑๗
๕๒๑๘
๕๒๑๙
๕๒๒๐
๕๒๒๑
๕๒๒๒
๕๒๒๓
๕๒๒๔
๕๒๒๕
๕๒๒๖
๕๒๒๗
๕๒๒๘
๕๒๒๙
๕๒๓๐
๕๒๓๑
๕๒๓๒
๕๒๓๓
๕๒๓๔
๕๒๓๕
๕๒๓๖
๕๒๓๗

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางน้ําฝน สุมประเสริฐ
นางสาวน้ําฝน อินทราพงษ
นางน้ําเพชร กิ่งจันทร
นางสาวน้ําออย คงผอง
นางสาวน้ําออย บุตรน้ําเพชร
นางสาวน้ําออย พลไกร
นางสาวน้ําออย มีชวย
นางนิกา มีแสงพันธ
นางสาวนิกุลญาดา บุญสง
นางสาวนิชธาวัลย ทะนิตะ
นางสาวนิชาภา เขียนสายออ
นางสาวนิชาภา ชูประเสริฐ
นางสาวนิดารัตน ฤทธิโร
นางสาวนิตติยา ศรประสิทธิ์
นางนิตยภัทร เหมพันธุ
นางนิตยา กองไพบูลย
นางสาวนิตยา ครุฑเสม
นางนิตยา เคนทรภักดิ์
นางสาวนิตยา จันทระ
นางนิตยา เจริญสิน
นางนิตยา น้ําจันทร
นางสาวนิตยา บุญทีฆ
นางสาวนิตยา บุญยะรัตน
นางนิตยา ผดุงพล
นางสาวนิตยา พบสมัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๒๓๘
๕๒๓๙
๕๒๔๐
๕๒๔๑
๕๒๔๒
๕๒๔๓
๕๒๔๔
๕๒๔๕
๕๒๔๖
๕๒๔๗
๕๒๔๘
๕๒๔๙
๕๒๕๐
๕๒๕๑
๕๒๕๒
๕๒๕๓
๕๒๕๔
๕๒๕๕
๕๒๕๖
๕๒๕๗
๕๒๕๘
๕๒๕๙
๕๒๖๐
๕๒๖๑
๕๒๖๒

นางนิตยา พรหมรักษ
นางนิตยา พลดี
นางสาวนิตยา โพธิจันทจินดา
นางนิตยา ฟองนวล
นางนิตยา มณีกัน
นางนิตยา รังสี
นางสาวนิตยา ราชพลแสน
นางนิตยา ฤทธิเดช
นางสาวนิตยา วัยเจริญ
นางนิตยา ศรสุริยวงศ
นางสาวนิตยา สมปญญา
นางสาวนิตยา สิทธาจารย
นางนิตยา สุคันธา
นางสาวนิตยา สุวรรณมาตย
นางสาวนิตยา แสนศิริ
นางนิตยา โสมาบุตร
นางสาวนิตยา อินทรโทโล
นางสาวนิตยาภรณ จําปาศรี
นางสาวนิตรา จงเทพ
นางสาวนิตะญา ไชยสี
นางนิธาดา หนูมาก
นางสาวนิธิมา คงสวัสดิ์
นางนิธิมา บุตรพรม
นางสาวนิธิวรรณ จูโต
นางสาวนิพนันท บุญสูง

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๖๓
๕๒๖๔
๕๒๖๕
๕๒๖๖
๕๒๖๗
๕๒๖๘
๕๒๖๙
๕๒๗๐
๕๒๗๑
๕๒๗๒
๕๒๗๓
๕๒๗๔
๕๒๗๕
๕๒๗๖
๕๒๗๗
๕๒๗๘
๕๒๗๙
๕๒๘๐
๕๒๘๑
๕๒๘๒
๕๒๘๓
๕๒๘๔
๕๒๘๕
๕๒๘๖
๕๒๘๗

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนิพาดา ตกควรเฮง
นางสาวนิพาภรณ นิตชิน
นางสาวนิภา สาตรประเสริฐ
นางนิภาพร ขามสาม
นางสาวนิภาพร ศรีชมไพร
นางสาวนิภาพรรณ วงคหนายโกด
นางนิภารัตน โพธิ์กุดศรี
นางสาวนิภารัตน หมอมกลาง
นางนิภาวรรณ แกวประดิษฐ
นางนิภาวรรณ อนพวงรัตน
นางสาวนิ่มนวล ทองดวง
นางนิยาภรณ คงเทพ
นางสาวนิรชา แตงยิ้ม
นางนิรชา สุขดี
นางนิรชา อินทรสด
นางนิรนทร ตีอกทํา
นางนิรมล ศรีดี
นางสาวนิรมล แสงอัมพรไชย
นางนิรมล แสนใจวุฒิ
นางสาวนิรมล ออนบํารุง
นางสาวนิรอฮานี นิกูโน
นางนิรัตน เลบานแทน
นางนิลาวรรณ วัลธกรวรภัทร
นางสาวนิโลบล ดอนนันชัย
นางนิโลบล ดินดํารงกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๒๘๘
๕๒๘๙
๕๒๙๐
๕๒๙๑
๕๒๙๒
๕๒๙๓
๕๒๙๔
๕๒๙๕
๕๒๙๖
๕๒๙๗
๕๒๙๘
๕๒๙๙
๕๓๐๐
๕๓๐๑
๕๓๐๒
๕๓๐๓
๕๓๐๔
๕๓๐๕
๕๓๐๖
๕๓๐๗
๕๓๐๘
๕๓๐๙
๕๓๑๐
๕๓๑๑
๕๓๑๒

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางนิวรรณ เพชรหนุน
นางสาวนิศรา ทิพโชติ
นางนิศา พรมไชยวงค
นางนิศากร โคตรวันทา
นางนิศากร จินดา
นางนิศาชล อายุวงค
นางสาวนิศานาถ ทับทิมชัย
นางสาวนิศานาถ อุนยะวงษ
นางสาวนิษฐกานต หิรัญรัตนพงศ
นางนิษฐเนตร พุทธเจริญ
นางสาวนิษากร วังนาค
นางสาวนิสสิรา ภูขาว
นางสาวนิสากร จันดาบุตร
นางสาวนิสากร สายแกว
นางนิออน ประทุมขันธ
นางสาวนีรนารา ภูสมอย
นางสาวนีรวรรณ กองจุย
นางนีละมัย หมื่นหาวงศ
นางนุจรี กลางอนันท
นางนุจรี จุลรัตน
นางสาวนุจรี สุดหาญ
นางนุช นาคชุมนุม
นางนุชจรี จันทรตะวงศ
นางสาวนุชจรี สมบูรณนาวิน
นางสาวนุชจิรา ราชนาจันทร

๕๓๑๓
๕๓๑๔
๕๓๑๕
๕๓๑๖
๕๓๑๗
๕๓๑๘
๕๓๑๙
๕๓๒๐
๕๓๒๑
๕๓๒๒
๕๓๒๓
๕๓๒๔
๕๓๒๕
๕๓๒๖
๕๓๒๗
๕๓๒๘
๕๓๒๙
๕๓๓๐
๕๓๓๑
๕๓๓๒
๕๓๓๓
๕๓๓๔
๕๓๓๕
๕๓๓๖
๕๓๓๗

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนุชชุลี ชาวิชัย
นางสาวนุชนาถ สํานัก
นางสาวนุชนาท โยธาภักดี
นางสาวนุชนารถ เตียวประเสริฐ
นางนุชนารถ ทองคํา
นางสาวนุชนารถ ผาสุข
นางนุชนารัตน ขามสาม
นางสาวนุชรัตน การเจริญดี
นางนุชรัตน แกวกระจาง
นางนุชรินทร กลิ่นลูกอิน
นางนุชรินทร แกวดี
นางนุชรินทร ชูหมื่นไวย
นางสาวนุชรี กาวิโล
นางนุชรีย ฉิมชางแตง
นางสาวนุชลี ตอบุญธง
นางสาวนุดจรา สังขดุษฎี
นางนุธิตา ขุนแกว
นางนุมนวล แสนปวน
นางสาวนุศรา อาบสุวรรณ
นางสาวนุสรา บัวสมบูรณ
นางนูรอัยดา สุขะนันท
นางสาวนูรอัยรนี ขรีดาโอะ
นางสาวนูรฮายาตี วันฮัซสันสกุล
นางนูรียะฮ ไชยเทพ
นางสาวเนตรชนก คงสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๓๓๘
๕๓๓๙
๕๓๔๐
๕๓๔๑
๕๓๔๒
๕๓๔๓
๕๓๔๔
๕๓๔๕
๕๓๔๖
๕๓๔๗
๕๓๔๘
๕๓๔๙
๕๓๕๐
๕๓๕๑
๕๓๕๒
๕๓๕๓
๕๓๕๔
๕๓๕๕
๕๓๕๖
๕๓๕๗
๕๓๕๘
๕๓๕๙
๕๓๖๐
๕๓๖๑
๕๓๖๒

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเนตรชนก ทะชาดา
นางสาวเนตรชนก บางผึ้ง
นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
นางสาวเนตรดาว บุตรใส
นางเนตรดาว สถาวรรณ
นางสาวเนตรทราย เจริญชัย
นางเนตรนภา คลายมณี
นางเนตรนภา จิตใส
นางเนตรนภา พากเพียร
นางสาวเนตรนภา สวยสม
นางสาวเนตรนภา หวงน้ํา
นางเนตรนภางค กฤตศิริพันธ
นางเนริดา เชื้อหาญ
นางเนาวรัช สินเกิด
นางสาวเนาวรัตน เกิดสวาง
นางสาวเนาวรัตน จันทรา
นางสาวเนาวรัตน ใจสอาด
นางเนาวรัตน ชื่นพล
นางเนาวรัตน ชุมมา
นางสาวเนาวรัตน แซเตียว
นางสาวเนาวรัตน ศรีวัฒน
นางเนาวรัตน เอี่ยมสอาด
นางโนราณี แวเดร
นางโนรีดา บูเกะเจะลี
นางสาวบังอร กวดนอก

๕๓๖๓
๕๓๖๔
๕๓๖๕
๕๓๖๖
๕๓๖๗
๕๓๖๘
๕๓๖๙
๕๓๗๐
๕๓๗๑
๕๓๗๒
๕๓๗๓
๕๓๗๔
๕๓๗๕
๕๓๗๖
๕๓๗๗
๕๓๗๘
๕๓๗๙
๕๓๘๐
๕๓๘๑
๕๓๘๒
๕๓๘๓
๕๓๘๔
๕๓๘๕
๕๓๘๖
๕๓๘๗

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวบังอร กานสนท
นางบังอร ขัติยนนท
นางบังอร จึงภักดี
นางสาวบังอร ใจเสมอ
นางบังอร ไปแดน
นางบังอร เพียรงูเหลือม
นางบังอร อสิพงษ
นางสาวบัญเพ็ญ ปะนาธรรมา
นางสาวบัณฑิตา นันสุ
นางบัวชุม แกวสุข
นางสาวบัวชุม ริมใหม
นางบัวผัน แสนยาเจริญกุล
นางสาวบัวลอง ปญญา
นางสาวบัวสด โพธิ์ศรี
นางสาวบานชื่น สุดาจันทร
นางสาวบายฮียะ เจะดะ
นางสาวบีเซาะห เกปน
นางสาวบุญเกิด สระทองแกว
นางบุญเกื้อ พรมมีนิล
นางบุญชวย สุภาพล
นางบุญชู แสงทอง
นางสาวบุญญรัตน ลอยบัณฑิตย
นางบุญญากร ถึงคําภู
นางสาวบุญฐิตา บุญดวง
นางสาวบุญฑริก ปูไฝ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๓๘๘
๕๓๘๙
๕๓๙๐
๕๓๙๑
๕๓๙๒
๕๓๙๓
๕๓๙๔
๕๓๙๕
๕๓๙๖
๕๓๙๗
๕๓๙๘
๕๓๙๙
๕๔๐๐
๕๔๐๑
๕๔๐๒
๕๔๐๓
๕๔๐๔
๕๔๐๕
๕๔๐๖
๕๔๐๗
๕๔๐๘
๕๔๐๙
๕๔๑๐
๕๔๑๑
๕๔๑๒

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางบุญฑิฎา ทองแยม
นางสาวบุญตา เล็กเจริญ
นางสาวบุญตา ฮกชุน
นางบุญแตง สาทอง
นางบุญทริกา คชสินธุ
นางบุญนํา ศรีพยัพ
นางสาวบุญยารัตน เหลาตั้งจิตตรง
นางบุญยืน เอี่ยมสอาด
นางสาวบุญรวม คชินทรโรจน
นางสาวบุญรักษา แกแล
นางสาวบุญรักษา เครือทรัพย
นางสาวบุญรัตน วงศฉัตร
นางบุญล้ํา สมัครสมาน
นางบุญศศิริ นอยดา
นางบุญสม ขุนศิริ
นางบุญสม รัตนะ
นางสาวบุญสิตา คําแดงใส
นางบุญสิตา ศรีวงษา
นางสาวบุญเสริม มั่นแยม
นางบุณชญา เจริญพจน
นางบุณยพร จันทรหอม
นางสาวบุณยวีร สุขสวัสดิ์
นางบุณยาพร ทองหุย
นางบุบผา ประสานศักดิ์
นางบุปผา สีตะระโส

๕๔๑๓
๕๔๑๔
๕๔๑๕
๕๔๑๖
๕๔๑๗
๕๔๑๘
๕๔๑๙
๕๔๒๐
๕๔๒๑
๕๔๒๒
๕๔๒๓
๕๔๒๔
๕๔๒๕
๕๔๒๖
๕๔๒๗
๕๔๒๘
๕๔๒๙
๕๔๓๐
๕๔๓๑
๕๔๓๒
๕๔๓๓
๕๔๓๔
๕๔๓๕
๕๔๓๖
๕๔๓๗

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวบุรัสกรณ จันทะวิชัย
นางสาวบุศบา พรมอาด
นางสาวบุศราพรรณ โอดกระโทก
นางสาวบุศรินท สรรพศรี
นางบุศรินทร ตันเยี่ยน
นางสาวบุศรินทร สรรพศรี
นางบุษกร วองไว
นางสาวบุษกร ศรีหยวก
นางสาวบุษณีย เหยี่ยวมนตชัย
นางบุษบา พัฒนะพรหม
นางสาวบุษบา วราพุฒ
นางสาวบุษบากร สันยาว
นางบุษผา พลายสวัสดิ์
นางสาวบุษพร วันออน
นางบุษมาลี กั้วพรม
นางบุษยมาส อนุกูล
นางสาวบุษยารัตน นนทมาศ
นางบุษรา ธรรมวุฒิ
นางบุษราภรณ มีแฟง
นางบุษรินทร มวงแกว
นางสาวบุสดี ศรีหานาถ
นางเบจมาศ พิลาศรี
นางเบญจพร มาศเลิง
นางเบ็ญจมาภรณ จันทรหอม
นางเบ็ญจมาภรณ จินดากุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๔๓๘
๕๔๓๙
๕๔๔๐
๕๔๔๑
๕๔๔๒
๕๔๔๓
๕๔๔๔
๕๔๔๕
๕๔๔๖
๕๔๔๗
๕๔๔๘
๕๔๔๙
๕๔๕๐
๕๔๕๑
๕๔๕๒
๕๔๕๓
๕๔๕๔
๕๔๕๕
๕๔๕๖
๕๔๕๗
๕๔๕๘
๕๔๕๙
๕๔๖๐
๕๔๖๑
๕๔๖๒

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางเบญจมาศ เขียวอําพร
นางสาวเบญจมาศ ชางสีทอง
นางเบญจมาศ เดชยศดี
นางสาวเบญจมาศ ธรรมโรจน
นางสาวเบญจมาศ บุญทา
นางเบญจมาศ โพนชัย
นางสาวเบญจมาศ เมืองแสน
นางเบญจมาศ แยมสกุล
นางเบญจมาศ หลาเตจะ
นางเบ็ญจมาศ นาคนิมิตร
นางสาวเบ็ญจมาศ สุชินพงศพันธ
นางสาวเบญจมาศน จิตตมโนบุญญ
นางเบญจลักษณ มิรินทร
นางสาวเบญจวรรณ จันทรภักดี
นางเบญจวรรณ แดงเดช
นางเบญจวรรณ ตระกรุดแกว
นางเบญจวรรณ ปงลังกา
นางสาวเบญจวรรณ วงควานมะโน
นางเบญจวรรณ สาดชัยภูมิ
นางเบญจวรรณ สุวรรณตระการ
นางเบญญา เอี่ยมสมบูรณ
นางสาวเบญญาทิพย ลิ้มฉุน
นางสาวเบญญาภา ชัยเมือง
นางสาวเบญญาภา มาประเสริฐ
นางปฏิพัทธ คุณวงศ

๕๔๖๓
๕๔๖๔
๕๔๖๕
๕๔๖๖
๕๔๖๗
๕๔๖๘
๕๔๖๙
๕๔๗๐
๕๔๗๑
๕๔๗๒
๕๔๗๓
๕๔๗๔
๕๔๗๕
๕๔๗๖
๕๔๗๗
๕๔๗๘
๕๔๗๙
๕๔๘๐
๕๔๘๑
๕๔๘๒
๕๔๘๓
๕๔๘๔
๕๔๘๕
๕๔๘๖
๕๔๘๗

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปฏิพัทธ ตันติรักษ
นางสาวปฏิมาพร พรมโชติ
นางปฐมาภรณ อุไกร
นางสาวปณํธภรณ ศรีมงคล
นางสาวปณาลี ธรรมสนิท
นางปณิฏฐา แสงเรือง
นางสาวปณิตา ธรรมจง
นางสาวปณิตา นิสสัยสุข
นางสาวปณิตา อินทรทิม
สิบตรีหญิง ปณิธาน เดชประแดง
นางปณิสรางค ลาภเย็น
นางสาวปติณรนัน โยนอก
นางสาวปทิตตา สินจังหรีด
นางปทิตา จันทโลก
นางปทุม วิชัยคํา
นางปทุมพร เพชรประพันธ
นางปทุมพร ยะนาน
นางสาวปทุมมา เอี่ยมสอาด
นางสาวปทุมมา เอี่ยมสะอาด
นางสาวปทุมวดี ประทุมเวียง
นางสาวปทุมวดี สิทธิโฮง
นางสาวปนรรฐพร สีสอง
นางปนัฎชา คําพิลานนท
นางสาวปนัดดา มังกโรทัย
นางปนัดดา จรรยายงค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๔๘๘
๕๔๘๙
๕๔๙๐
๕๔๙๑
๕๔๙๒
๕๔๙๓
๕๔๙๔
๕๔๙๕
๕๔๙๖
๕๔๙๗
๕๔๙๘
๕๔๙๙
๕๕๐๐
๕๕๐๑
๕๕๐๒
๕๕๐๓
๕๕๐๔
๕๕๐๕
๕๕๐๖
๕๕๐๗
๕๕๐๘
๕๕๐๙
๕๕๑๐
๕๕๑๑
๕๕๑๒

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางปนัดดา ทองประสาร
นางปนัดดา บํารุงราษฎร
นางปนัดดา แสงวงศ
นางปนัดดา เหลาแหลม
นางสาวปนันยา ปนเทพ
นางปนิตา สเตฟ
นางปภัชญา บุตรศรี
นางสาวปภัชญา เพชรวีระ
นางปภัชญา สรรพเพทยพิศาล
นางปภัสสร แจงสวาง
นางสาวปภัสสร สุวรรณ
นางสาวปภาดา จันทศิลา
นางสาวปภาดา ปอมยุคล
นางสาวปภาภร แตงตามพันธ
นางสาวปรณัฏฐ คิดดี
นางปรมาภรณ ศรีแกวกุล
นางสาวปรวัน บํารุงทรัพย
นางประกาย วงษอินตา
นางประกายดาว ชัยมงคล
นางประกายพรรณ ใจกอง
นางสาวประกายเพชร พุมจันทร
นางประครอง พิมพะวะ
นางประใจ คําบอน
นางประชิด รังสิโยกฤษฎ
นางสาวประณาลี ศิริรัตน

๕๕๑๓
๕๕๑๔
๕๕๑๕
๕๕๑๖
๕๕๑๗
๕๕๑๘
๕๕๑๙
๕๕๒๐
๕๕๒๑
๕๕๒๒
๕๕๒๓
๕๕๒๔
๕๕๒๕
๕๕๒๖
๕๕๒๗
๕๕๒๘
๕๕๒๙
๕๕๓๐
๕๕๓๑
๕๕๓๒
๕๕๓๓
๕๕๓๔
๕๕๓๕
๕๕๓๖
๕๕๓๗

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวประดับ สวัสดิ์ศรี
นางสาวประดิชญา สัตตาคม
นางสาวประทัย สอนพันละ
นางประทิน วิสุทธิแพทย
นางสาวประทุม บํารุงพงษ
นางประทุม เหลากาวี
นางประนอม บุญพันธ
นางประนอม ปาโพธิ์ชัย
นางสาวประนัตฐา สาระชาติ
นางประพาพร อรรคเศรษฐัง
นางประพิณ ปญญาศิริพันธุ
นางประพิน ทนันไชย
นางสาวประไพ แปนมาก
นางสาวประไพทิพย ทิวาวงศ
นางสาวประไพพร ศรีรุจี
นางสาวประภัสสร งาวบานผือ
นางสาวประภัสสร ธีระวัฒน
นางสาวประภัสสร ธีระวัฒนานันท
นางประภัสสร วงศศรีสังข
นางประภัสสร หวยชัยภูมิ
นางสาวประภา ไชยเมล
นางประภา เสมสัน
นางประภาพร จรูญทอง
นางสาวประภาพร จิรธนภัทร
นางสาวประภาพร ชัยชนะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๕๓๘
๕๕๓๙
๕๕๔๐
๕๕๔๑
๕๕๔๒
๕๕๔๓
๕๕๔๔
๕๕๔๕
๕๕๔๖
๕๕๔๗
๕๕๔๘
๕๕๔๙
๕๕๕๐
๕๕๕๑
๕๕๕๒
๕๕๕๓
๕๕๕๔
๕๕๕๕
๕๕๕๖
๕๕๕๗
๕๕๕๘
๕๕๕๙
๕๕๖๐
๕๕๖๑
๕๕๖๒

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวประภาพร บํารุงเพชร
นางสาวประภาพร บุญเพิ่ม
นางสาวประภาพร ปอมประสาร
นางสาวประภาพร เย็นใจ
นางประภาพร หงษไธสง
นางประภาพรรณ อุบลพันธุ
นางสาวประภาพันธ สีวันนา
นางสาวประภาภรณ พรมสุริย
นางประภาวรรณ ลวนเสง
นางสาวประภาศรี บูรณะปยะสกุล
นางประมวล สีหาเนตร
นางประยูร กาฬปกษิณ
นางประยูร แขมคํา
นางสาวปรัชญาภร ยี่สุน
นางสาวปรางทอง ปาละวงษ
นางปราณิตย ลําคํา
นางสาวปราณี เข็มเพ็ชร
นางปราณี คงสีปาน
นางสาวปราณี จงเจริญ
นางปราณี จตุพล
นางปราณี ชัยทอง
นางสาวปราณี ณะนุย
นางสาวปราณี ทองขันธ
นางสาวปราณี ปนประดับ
นางปราณี มูลเชื้อ

๕๕๖๓
๕๕๖๔
๕๕๖๕
๕๕๖๖
๕๕๖๗
๕๕๖๘
๕๕๖๙
๕๕๗๐
๕๕๗๑
๕๕๗๒
๕๕๗๓
๕๕๗๔
๕๕๗๕
๕๕๗๖
๕๕๗๗
๕๕๗๘
๕๕๗๙
๕๕๘๐
๕๕๘๑
๕๕๘๒
๕๕๘๓
๕๕๘๔
๕๕๘๕
๕๕๘๖
๕๕๘๗

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปราณี เลิศลําหวาน
นางสาวปราณี สีสุวรรณ
นางปราณีต เพ็ชรสิงห
นางปรานอม พรมภิระ
นางสาวปรารถนา วงศแกว
นางสาวปรารถนา สารดี
นางปรินดา เมธีวิชชวัชราธร
นางปริยากร วีระกุล
นางสาวปริศนา ชูกลิ่น
นางปริศนา ทองไซร
นางสาวปริศนา มากรุน
นางสาวปริศนา แสงโอภาส
นางสาวปริษา ประชากูล
นางปริสา บุญสวัสดิ์
นางสาวปริสา ฝายอินทร
นางสาวปรีชญา ไชยบุญเรือง
นางสาวปรีชญา แดนนาสาร
นางสาวปรีชญา เปลงวรรณ
นางปรีชากุล ภูจําปา
นางปรีญา คูรัมย
นางปรีญา ยิ้มยอง
นางปรีดา เกลี้ยงแกว
นางสาวปรีดา บัวดวง
นางสาวปรีดาภรณ อิงคะกุล
นางสาวปรีดารัตน รัตนกูล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๕๘๘
๕๕๘๙
๕๕๙๐
๕๕๙๑
๕๕๙๒
๕๕๙๓
๕๕๙๔
๕๕๙๕
๕๕๙๖
๕๕๙๗
๕๕๙๘
๕๕๙๙
๕๖๐๐
๕๖๐๑
๕๖๐๒
๕๖๐๓
๕๖๐๔
๕๖๐๕
๕๖๐๖
๕๖๐๗
๕๖๐๘
๕๖๐๙
๕๖๑๐
๕๖๑๑
๕๖๑๒

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางปรีดาวรรณ อึ๊งพลาชัย
นางสาวปรียดา กาวิชัย
นางปรียาพร ตรีกุล
นางสาวปรียาพร วรกิจ
นางสาวปวริศา บุญชิต
นางสาวปวลียรัตน จันทรศักดากุล
นางสาวปวีณรัตน เอี่ยมสําอางค
นางสาวปวีณสุดา ศรีวิชัย
นางปวีณา คําสะอาด
นางปวีณา โตสาลี
นางปวีณา นุชสวาท
นางปวีณา บุญรับ
นางปวีณา ปนแกว
นางสาวปวีณา รอดดารา
นางสาวปวีณา ลิ้มสกุลทิพย
นางปวีณา วงศคําปน
นางสาวปวีณา แสงงิ้ว
นางสาวปวีณา อยูเย็น
นางสาวปวีรา วงศภักดี
นางปญจรัศม ธรรมโสภณ
นางปญจลักษณ พรทอง
วาที่รอยตรีหญิง ปญจาภรณ ลุนพรม
นางปญชรีย ยุปาระมี
นางสาวปญญารัตน พวงผิว
นางสาวปฐนาธร เพ็งชื่นมะดัน

๕๖๑๓
๕๖๑๔
๕๖๑๕
๕๖๑๖
๕๖๑๗
๕๖๑๘
๕๖๑๙
๕๖๒๐
๕๖๒๑
๕๖๒๒
๕๖๒๓
๕๖๒๔
๕๖๒๕
๕๖๒๖
๕๖๒๗
๕๖๒๘
๕๖๒๙
๕๖๓๐
๕๖๓๑
๕๖๓๒
๕๖๓๓
๕๖๓๔
๕๖๓๕
๕๖๓๖
๕๖๓๗

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปฐมา จงกลาง
นางปฐมาวดี มีโคตรกอง
นางปณฑารีย ทาวงษ
นางปณฑิตา ขุนอินทร
นางสาวปณณรัตน คันใจ
นางปทมพร พุมพวง
นางสาวปทมพร อารีราษฎร
นางปทมวรรณ เฮมกลาง
นางปทมา บริบูรณ
นางปทมา พิราณรัมย
นางสาวปทมา สมศักดิ์
นางสาวปทมา หลวงไกร
นางปทมาพร ออกประเสริฐ
นางปทมาภรณ วงศเลิศ
นางสาวปทมาภรณ เฮียงฉิมมา
นางสาวปาจิม วงคแสนศรี
นางปาณิศา บุตราช
นางปาณิสรา กลัดภู
นางสาวปาณิสรา คงสุข
นางปาณิสรา ชะวิช
นางปาณิสรา ดีบานโสก
นางสาวปาณิสรา ทองประสม
นางปานจิตต ไหมงํา
นางปานดวงใจ จิตรหนัก
นางปานทิพย ศรีทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๖๓๘
๕๖๓๙
๕๖๔๐
๕๖๔๑
๕๖๔๒
๕๖๔๓
๕๖๔๔
๕๖๔๕
๕๖๔๖
๕๖๔๗
๕๖๔๘
๕๖๔๙
๕๖๕๐
๕๖๕๑
๕๖๕๒
๕๖๕๓
๕๖๕๔
๕๖๕๕
๕๖๕๖
๕๖๕๗
๕๖๕๘
๕๖๕๙
๕๖๖๐
๕๖๖๑
๕๖๖๒

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปานลัดดา ลาดดอนเหนือ
นางปารณีย เนียมสุวรรณ
นางสาวปารณีย ปะดุกา
นางสาวปารณีย มานะชัย
นางปารณีย ระวิงทอง
นางปารณีย ศรีเรือง
นางสาวปารณีย หลายหา
นางปารมี อําไพวรรณ
นางปาริฉัตร แจงสวาง
นางสาวปาริฉัตร ปอโนนสูง
นางปาริชาติ จันทรสุข
นางปาริชาติ ชุมทอง
นางสาวปาริชาติ ธนาวรรณ
นางสาวปาริชาติ บูรณไทย
นางปาริชาติ เมฆคนอง
นางปาริชาติ วังคะฮาต
นางสาวปาริชาติ หนูเริก
นางสาวปารีดะ วานิ
นางสาวปาลิดา พุฒิธีรกร
นางปณณาภัชน รถทิพย
นางปติมน สอนกําเนิด
นางสาวปติมา ขวงทิพย
นางปนนิภา ธนานันต
นางสาวปยกาญจน เกียรติศิริ
นางสาวปยณัฐ วงษวานิช

๕๖๖๓
๕๖๖๔
๕๖๖๕
๕๖๖๖
๕๖๖๗
๕๖๖๘
๕๖๖๙
๕๖๗๐
๕๖๗๑
๕๖๗๒
๕๖๗๓
๕๖๗๔
๕๖๗๕
๕๖๗๖
๕๖๗๗
๕๖๗๘
๕๖๗๙
๕๖๘๐
๕๖๘๑
๕๖๘๒
๕๖๘๓
๕๖๘๔
๕๖๘๕
๕๖๘๖
๕๖๘๗

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปยนาถ มั่งมีธนพิบูรณ
นางสาวปยนุช ไชยกันวงศ
นางปยนุช ผดุงโกเม็ด
นางปยมาส บัวมี
นางปยรัตน บุญชู
นางสาวปยรัตน อยูสุขสุวรรณ
นางปยวรรณ ขุนทอง
นางสาวปยวรรณ ชูรังสฤษฏิ์
นางปยวรรณ เดชเหลา
นางสาวปยวรรณ ภูขาว
นางสาวปยวรรณ ศรีธร
นางสาวปยวรรณ สระใหญ
นางปยะกุล ผุยมาตย
นางสาวปยะฉัตร บุญสนธิ
นางสาวปยะฉัตร แสงสุวรรณนภา
นางปยะธินันท แสนโคตร
นางปยะนารถ มงคล
นางสาวปยะเนตร อักษรแหลม
นางสาวปยะพร ใจตาบุตร
นางสาวปยะพร มูลสาย
นางปยะมล นิลกําแหง
นางสาวปยะมาศ เกษชนก
นางปยะมาศ ชูเนื่อง
นางสาวปยะมาศ เพชรรอด
นางปยะรัช นิลนาม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๖๘๘
๕๖๘๙
๕๖๙๐
๕๖๙๑
๕๖๙๒
๕๖๙๓
๕๖๙๔
๕๖๙๕
๕๖๙๖
๕๖๙๗
๕๖๙๘
๕๖๙๙
๕๗๐๐
๕๗๐๑
๕๗๐๒
๕๗๐๓
๕๗๐๔
๕๗๐๕
๕๗๐๖
๕๗๐๗
๕๗๐๘
๕๗๐๙
๕๗๑๐
๕๗๑๑
๕๗๑๒

นางปยะวดี ขาทิพยพาที
นางปยะวดี อุปสิทธิ์
นางสาวปยาพร สีแตงสุก
นางสาวปยาพัชร พลพงษ
นางสาวปยาภรณ สวางรัตน
นางสาวปุญญิสา นามเกียรติ
นางสาวปุณญาภัทร สิริรัตนกร
นางสาวปุณณภัค กันอบ
นางปุณยนุช ทองเอก
นางปุณยนุช ไวยลาภ
นางสาวปุณยนุช สุตะพรม
นางสาวปุณยวีร จงจิตชอบ
นางปุณยวีร นิ่มหิรัญวงษ
นางสาวปุณิกา ชอวิเชียร
นางสาวปุรินทรา จันทรแดง
นางปุษยา กลิ่นสุคนธ
นางสาวปูชิตา แกวจิตคงทอง
นางสาวเปรมกมล เขียนขาบ
นางสาวเปรมจันทร หงสรัตน
นางสาวเปรมทิพย ชื่นกลิ่นธูป
นางเปรมปรียา มงคลแกว
นางสาวเปรมพิมล แกนสวาท
นางเปรมฤดี กิจเจริญ
นางเปรมฤดี เขียนบรรดิษฐ
นางเปรมฤดี วุฒิ

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๑๓
๕๗๑๔
๕๗๑๕
๕๗๑๖
๕๗๑๗
๕๗๑๘
๕๗๑๙
๕๗๒๐
๕๗๒๑
๕๗๒๒
๕๗๒๓
๕๗๒๔
๕๗๒๕
๕๗๒๖
๕๗๒๗
๕๗๒๘
๕๗๒๙
๕๗๓๐
๕๗๓๑
๕๗๓๒
๕๗๓๓
๕๗๓๔
๕๗๓๕
๕๗๓๖
๕๗๓๗

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเปรมฤทัย จันทรอักษร
นางเปยทิพย ณ กาฬสินธุ
นางผกาทิพย ขุนชัย
นางสาวผกาพรรณ เพชรแสงสวาง
นางสาวผกามาศ นาคขํา
นางสาวผกามาศ บุญเสมอ
นางสาวผกามาศ มนตไธสง
นางสาวผกามาศ สุนทองเบา
นางสาวผกามาศ อิ่มคํา
นางสาวผการัตน การดี
นางสาวผกาวลี นาคพงษ
นางสาวผสุดี ธรรมพีรกุล
นางผองฉวี คําโทน
นางสาวผองนิภา ขาวผอง
นางผองพรรณ นันตะยานา
นางผองพรรณ ยศปญญา
นางผองพันธ อินบัว
นางผองศรี ขวัญเกื้อ
นางสาวผองศรี พงสุภา
นางสาวผานิตย โกฏิประภา
นางผุสดี จันทราภรณ
นางผุสดี บัวชุม
นางสาวผุสดี รอดนัคเรศน
นางพงษณา พรหมดีสาร
นางพจณิชา บุญญาฤทธิกุล

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

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพจณิชา แสงสวาง
นางสาวพจณีย เปยบุญมี
นางพจนา ทองรักสี
นางสาวพจนาถ จํานงคธรรรม
นางสาวพจนารถ ภาจะนนท
นางสาวพจนีย ชุนเกาะ
นางสาวพจมาน สบายฤทัย
นางสาวพจมาลย เชื้อเจริญ
นางพจมาลย องคศิริกุล
นางสาวพจีรัตน สวนสําเนียง
นางสาวพชรพรรณ พงษนัยรัตน
นางสาวพชรมล มูลจูล
นางสาวพชิรารัชต ดิศวัฒนภาคิน
นางสาวพนมวรรณ มูสิกพงศ
นางพนมวัน โคตรพรหม
นางสาวพนอ ปนแกว
นางพนารัตน โชคนุกูล
นางพนารัตน อินนอย
นางพนาวัลย แสงสวาง
นางสาวพนิจดา สุทน
นางพนิดา ไวยธัญกิจ
นางพนิดา สุรพงษพิวัฒนะ
นางพนิดา แสงจันทร
นางสาวพนิดา ฮอสกุล
นางพนิตตา บุญคงธนภัทร

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

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพนิตราภรณ ชูแสง
นางสาวพรชนก ชูชาติ
นางสาวพรชนิฐ วรรณแดง
นางสาวพรณภทร ทวยศิริกุล
นางพรณภา เรืองพุฒ
นางพรทิพย ไกรแกว
นางสาวพรทิพย ขัตธรรมศรี
นางพรทิพย เจริญพันธ
นางสาวพรทิพย ถนอมทรัพย
นางพรทิพย นวลฉ่ํา
นางพรทิพย นวลสุวรรณ
นางสาวพรทิพย นาออม
นางสาวพรทิพย บํารุงชีพ
นางสาวพรทิพย ประยงคหอม
นางสาวพรทิพย พวงเพ็ชร
นางสาวพรทิพย ภักดีปญญา
นางสาวพรทิพย รัตนกําเนิด
นางสาวพรทิพย สินชัย
นางสาวพรทิพย สุทโธ
นางพรทิพย หงษกัน
นางสาวพรทิพย หลาปวงคํา
นางสาวพรทิพย อุปพงษ
นางพรทิพย อุปฮาด
นางสาวพรทิวา กงจีน
นางสาวพรทิวา หมื่นจิตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๗๘๘
๕๗๘๙
๕๗๙๐
๕๗๙๑
๕๗๙๒
๕๗๙๓
๕๗๙๔
๕๗๙๕
๕๗๙๖
๕๗๙๗
๕๗๙๘
๕๗๙๙
๕๘๐๐
๕๘๐๑
๕๘๐๒
๕๘๐๓
๕๘๐๔
๕๘๐๕
๕๘๐๖
๕๘๐๗
๕๘๐๘
๕๘๐๙
๕๘๑๐
๕๘๑๑
๕๘๑๒

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรธนาภา แสงอราม
นางสาวพรนภา แซเจียม
นางพรนภา วัชรวิศิษฏ
นางสาวพรนิภา เกิดศิริ
นางสาวพรนิภา หาญสูงเนิน
นางสาวพรประทิน นพเสาร
นางพรพรรณ กุลเจริญ
นางสาวพรพรรณ จันทรเพชรบุรี
นางสาวพรพรรณ ดันนอก
นางพรพรรณ แผนภพ
นางพรพรรณ อาทะเสน
นางสาวพรพรรณ เอี่ยมในวงศ
นางสาวพรพิมล จั้นวันดี
นางพรพิมล ดีดวยชาติ
นางสาวพรพิมล ธนาศรี
นางสาวพรพิมล นอยรักษา
นางสาวพรพิมล พรมดา
นางพรพิมล ภูมิมาลา
นางสาวพรพิมล รัตนวรรณ
นางพรพิมล สามเกษร
นางพรพิมล สิทธิคําทับ
นางสาวพรพิไล แกนจันทรดา
นางสาวพรเพ็ญ จันทะสิริ
นางพรเพ็ญ ดีโสภามาตร
นางพรเพ็ญ พงษอัคคศิรา

๕๘๑๓
๕๘๑๔
๕๘๑๕
๕๘๑๖
๕๘๑๗
๕๘๑๘
๕๘๑๙
๕๘๒๐
๕๘๒๑
๕๘๒๒
๕๘๒๓
๕๘๒๔
๕๘๒๕
๕๘๒๖
๕๘๒๗
๕๘๒๘
๕๘๒๙
๕๘๓๐
๕๘๓๑
๕๘๓๒
๕๘๓๓
๕๘๓๔
๕๘๓๕
๕๘๓๖
๕๘๓๗

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพรเพ็ญ แสบงบาล
นางพรเพียร นิลเกตุ
นางสาวพรไพรฑูรย ศรีบุญเรือง
นางสาวพรรณจรีย เรื่อยรัมย
นางพรรณทิพย อินตัน
นางพรรณทิพา จันตะคํา
นางพรรณทิพา จันทโชติ
นางพรรณธร เสนีวงศ ณ อยุธยา
นางสาวพรรณปพร กุลาผาบ
นางพรรณปพร บุญทอง
นางพรรณวิภา สายกลิ่น
นางพรรณวิไล นิยมวานิช
นางพรรณศรี อัมพวา
นางสาวพรรณิภา แซคู
นางสาวพรรณี กุลชัยภูมิ
นางพรรณี ปทมะแกนทราย
นางสาวพรรณี พรมนอย
นางสาวพรรณี พุทธรังสี
นางสาวพรระวี บุญยัง
นางพรรัก ดิษฐอั๊ง
นางพรรัมภา อวนแกว
นางพรริชญา ชางเงิน
นางพรลภัส แกววันดี
นางพรวรรณเพ็ญ บุญวงษ
นางสาวพรวลัย สมนาม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๘๓๘
๕๘๓๙
๕๘๔๐
๕๘๔๑
๕๘๔๒
๕๘๔๓
๕๘๔๔
๕๘๔๕
๕๘๔๖
๕๘๔๗
๕๘๔๘
๕๘๔๙
๕๘๕๐
๕๘๕๑
๕๘๕๒
๕๘๕๓
๕๘๕๔
๕๘๕๕
๕๘๕๖
๕๘๕๗
๕๘๕๘
๕๘๕๙
๕๘๖๐
๕๘๖๑

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรวิภา สุธาตุ
นางสาวพรวิมล สุวรรณประเสริฐ
นางพรศรี พาณิชย
นางสาวพรศิริ เหมหาญ
นางสาวพรศิริ ออนมวง
นางพรสวรรค ปญญาวิชัย
นางพรสิริ ชนะชัย
นางสาวพรสุรางค พวงธนะสาร
นางพรหมจักรี เวชมนัส
นางพรหมณี ปาละมะ
นางพรหมภัสสรณ ศิริมณี
นางพรอณง ทิพอาสน
วาที่รอยตรีหญิง พรัชษกรณ
คุณธรรมสถิตย
นางสาวพราวพิชชา ไตรวงค
นางพริมาภักค ชัยรุงสุโขโชคนิธิ
นางสาวพฤษภา ศรีจันทรดร
นางสาวพลอยทราย ธูปมงคล
นางสาวพลอยนภัส ชาลาเศรษฐ
นางสาวพลอยนิดา ไวยกุล
นางสาวพลอยรัศมี กลิ่นสุคนธ
นางสาวพวงทิพย ศรีสังวาลย
นางสาวพวงทิพย อะกะพงษ
นางพวงผกา ศิลาเลิศ
นางพวงพะยอม แบกกลาง

๕๘๖๒
๕๘๖๓
๕๘๖๔
๕๘๖๕
๕๘๖๖
๕๘๖๗
๕๘๖๘
๕๘๖๙
๕๘๗๐
๕๘๗๑
๕๘๗๒
๕๘๗๓
๕๘๗๔
๕๘๗๕
๕๘๗๖
๕๘๗๗
๕๘๗๘
๕๘๗๙
๕๘๘๐
๕๘๘๑
๕๘๘๒
๕๘๘๓
๕๘๘๔
๕๘๘๕
๕๘๘๖

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพวงเพชร ขําสี
นางพวงเพชร แทนสมบัติ
นางสาวพวงเพชร นิตยาชิตร
นางสาวพะเยาว เพชรโชติ
นางสาวพักตรเพ็ญ ชุมแสง
นางพัชญชนัญญ ภวฤทธิ์นาคินทร
นางพัชญสินี พิมพรัตน
นางพัชฐกาญจน สวัสดี
นางพัชนี เพชรรัตน
นางสาวพัชนี ศรีมาลา
นางพัชนี หนองหลม
นางพัชนีย วิเทห
นางพัชมณฑ พิมราช
นางสาวพัชมณฑ ฤทธิชัย
นางพัชยา สามเมืองปก
นางสาวพัชรกัณต มรรคโช
นางสาวพัชรกันย นรเศรษฐภัทร
นางสาวพัชรนันท บุญสง
นางพัชรนันทน ศรีระวี
นางสาวพัชรา มหายศ
นางสาวพัชรา ศรีปูณะ
นางพัชรา สถาพรวรกุล
นางสาวพัชรา อินทรสมบัติ
นางพัชราภรณ จันที
นางพัชราภรณ ปณฑะสิริ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๘๘๗
๕๘๘๘
๕๘๘๙
๕๘๙๐
๕๘๙๑
๕๘๙๒
๕๘๙๓
๕๘๙๔
๕๘๙๕
๕๘๙๖
๕๘๙๗
๕๘๙๘
๕๘๙๙
๕๙๐๐
๕๙๐๑
๕๙๐๒
๕๙๐๓
๕๙๐๔
๕๙๐๕
๕๙๐๖
๕๙๐๗
๕๙๐๘
๕๙๐๙
๕๙๑๐
๕๙๑๑

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางพัชราภรณ พุกยี่
นางสาวพัชราภรณ ศรีปญญา
นางสาวพัชราภรณ แสงวรรณธีระ
นางพัชราภา ผลภักดี
นางสาวพัชราวดี วุฒิสาร
นางพัชริน ฉายประสาท
นางสาวพัชริน เมืองโคตร
นางสาวพัชรินทร กาญจนกัณโห
นางสาวพัชรินทร คําไพเราะ
นางสาวพัชรินทร คุมพรอม
นางสาวพัชรินทร จันทิหลา
นางพัชรินทร โชติชวงนภา
นางพัชรินทร ปญญาสวาง
นางสาวพัชรินทร เผชิญรัตน
นางสาวพัชรินทร โพธิ์ศรี
นางพัชรินทร ภาณุรังกุล
นางสาวพัชรินทร เลี่ยมอยู
นางสาวพัชรินทร วรธิพรหมมา
นางพัชรินทร วาซัน
นางสาวพัชรินทร ศรีจันทรเฟอ
นางพัชรินทร สมองาม
นางสาวพัชรี กันภัย
นางพัชรี กานเหลือง
นางพัชรี โกมล
นางพัชรี จันทรวาสน

๕๙๑๒
๕๙๑๓
๕๙๑๔
๕๙๑๕
๕๙๑๖
๕๙๑๗
๕๙๑๘
๕๙๑๙
๕๙๒๐
๕๙๒๑
๕๙๒๒
๕๙๒๓
๕๙๒๔
๕๙๒๕
๕๙๒๖
๕๙๒๗
๕๙๒๘
๕๙๒๙
๕๙๓๐
๕๙๓๑
๕๙๓๒
๕๙๓๓
๕๙๓๔
๕๙๓๕
๕๙๓๖

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพัชรี ฉิมนอย
นางสาวพัชรี ไชยเปง
นางพัชรี พิริยะสกุลธร
นางพัชรี โพธิ์เกตุ
นางพัชรี สายศรี
นางสาวพัชรี ออนศรี
นางสาวพัชรีพร ประทุมแยม
นางสาวพัชรีภรณ สารบูรณ
นางสาวพัชรีย สุขแสวง
นางสาวพัชรีวรรณ ผาสุขสันติจิต
นางสาวพัชวิภรณ สุภาพ
นางสาวพัฒชนี พรมเหลา
นางสาวพัฒณีกูล ขุนศรี
นางสาวพัฒนนรี ธนานุวัตรพงศ
นางสาวพัฒนา แกวกับทอง
นางพัฒนา แสนวงศ
นางสาวพัฒนียภรณ อาจโพธิ์
นางสาวพัณณนิญา เจริญรุจโรจน
นางพัตรพิมล บุญพันธ
นางสาวพัทธธีรา แจงนิล
นางพัทธธีรา ศิริโพธิ์คา
นางสาวพัทธนันท กรงแกว
นางสาวพัทธนันท มรกต
นางพันธทิพย แทงตลาด
นางสาวพันธทิพย อําภา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๙๓๗
๕๙๓๘
๕๙๓๙
๕๙๔๐
๕๙๔๑
๕๙๔๒
๕๙๔๓
๕๙๔๔
๕๙๔๕
๕๙๔๖
๕๙๔๗
๕๙๔๘
๕๙๔๙
๕๙๕๐
๕๙๕๑
๕๙๕๒
๕๙๕๓
๕๙๕๔
๕๙๕๕
๕๙๕๖
๕๙๕๗
๕๙๕๘
๕๙๕๙
๕๙๖๐
๕๙๖๑

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพันธนา จามิตร
นางสาวพันธุทิพย ขุนภักดี
นางพัสดี คงเสือ
นางพัสตราภรณ สิริสา
นางพัสวี แตงเลี่ยน
นางสาวพาชุลี วงษสุวรรณ
นางสาวพาตีเมาะ ปูเตะ
นางพาวิณี ไทยแท
นางพิกุล จันทรหอม
นางสาวพิกุล บุญเจริญ
นางพิกุล พลซา
นางพิชชาภา วงคคํา
นางพิชชาภา อินตะใจ
นางสาวพิชญกาณฑ นิเวศวรรณ
นางสาวพิชญสินี กุลเอกสรชา
นางสาวพิชญสินี ติยวรพันธ
นางสาวพิชญสุกานต ศรีนาเมือง
นางพิชญา รัตนะ
นางพิชญา สุดตลอด
นางพิชญากร โลปตถา
นางสาวพิชญาภา ชูบุรี
นางสาวพิชยา โกษารักษ
นางสาวพิชยา ดําสนิท
นางสาวพิชยา วรรณชัย
นางสาวพิชาญาณ มิ่งแกว

๕๙๖๒
๕๙๖๓
๕๙๖๔
๕๙๖๕
๕๙๖๖
๕๙๖๗
๕๙๖๘
๕๙๖๙
๕๙๗๐
๕๙๗๑
๕๙๗๒
๕๙๗๓
๕๙๗๔
๕๙๗๕
๕๙๗๖
๕๙๗๗
๕๙๗๘
๕๙๗๙
๕๙๘๐
๕๙๘๑
๕๙๘๒
๕๙๘๓
๕๙๘๔
๕๙๘๕
๕๙๘๖

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพิชามญชุ เสาวรส
นางสาวพิญชาพร รุงโรจน
นางสาวพิณทิพย กําเนิดเกียรติศักดิ์
นางสาวพิทยาภรณ ปญญามีศรีกุล
นางพิบุญ แปนเพชร
นางสาวพิมพกานต กาติ๊บ
นางสาวพิมพใจ ดานสิงห
นางพิมพใจ ไวเลิศ
นางสาวพิมพชนก เข็มพันธุ
นางพิมพโชค ลอยประดิษฐ
นางพิมพญาภัทร ถาวร
นางสาวพิมพณภัสสร ทองนุน
นางสาวพิมพณิศา มีถมธนวัฒน
นางพิมพนภัส นพตลุง
นางสาวพิมพนารา กันยะมี
นางพิมพนิภา เทพศรี
นางสาวพิมพนิภา บุดดา
นางพิมพเนตร สาระอาภรณ
นางพิมพบุญ อุดติ๊บ
นางสาวพิมพปวีณ มงคลศิริ
นางพิมพผกา วัฒนมงคล
นางสาวพิมพพรรณ สรอยทองหลาง
นางสาวพิมพพิชชา ไชยสิทธิ์
นางสาวพิมพพิชชา วงคคําจันทร
นางสาวพิมพพิชชา สุดสมพงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๙๘๗
๕๙๘๘
๕๙๘๙
๕๙๙๐
๕๙๙๑
๕๙๙๒
๕๙๙๓
๕๙๙๔
๕๙๙๕
๕๙๙๖
๕๙๙๗
๕๙๙๘
๕๙๙๙
๖๐๐๐
๖๐๐๑
๖๐๐๒
๖๐๐๓
๖๐๐๔
๖๐๐๕
๖๐๐๖
๖๐๐๗
๖๐๐๘
๖๐๐๙
๖๐๑๐
๖๐๑๑

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพิมพภัทรา เจริญพระธรรมดี
นางพิมพมาดา นวลมะโน
นางสาวพิมพร มิตคํา
นางพิมพรัตน ปญญาวรเมธ
นางสาวพิมพลภัส พิพัฒนคุณากุล
นางสาวพิมพวลัญช อิ่มศรี
นางสาวพิมพศนิตา จึงสุทธิวงศ
นางพิมพา ภูนาสอน
นางสาวพิมพา ศรีดารา
นางสาวพิมพาภรณ หมูเมืองสอง
นางสาวพิมภาพร พันธนอย
นางสาวพิมลพรรณ ขะพินิจ
นางสาวพิมลพรรณ อัญชุลีมงคล
นางพิมลมาศ ถาวรเดชาพิพัฒน
นางสาวพิมลรัตน คําสิงหนอก
นางสาวพิมลวรรณ ปลองมาก
นางสาวพิรรัตน โพธิ์ทอง
นางสาวพิราวรรณ จันทรชูกลิ่น
นางสาวพิรุณรัตน แซตั้ง
นางสาวพิไลพร จิตรพวง
นางสาวพิไลพรรณ อุณหพิพัฒพงศ
นางสาวพิวาพร โชคภูเขียว
นางสาวพิศพร ภูครองตา
นางพิศมัย คะสีทอง
นางพิศมัย ดวงแสง

๖๐๑๒
๖๐๑๓
๖๐๑๔
๖๐๑๕
๖๐๑๖
๖๐๑๗
๖๐๑๘
๖๐๑๙
๖๐๒๐
๖๐๒๑
๖๐๒๒
๖๐๒๓
๖๐๒๔
๖๐๒๕
๖๐๒๖
๖๐๒๗
๖๐๒๘
๖๐๒๙
๖๐๓๐
๖๐๓๑
๖๐๓๒
๖๐๓๓
๖๐๓๔
๖๐๓๕
๖๐๓๖

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพิศมัย ทุมมาจันทร
นางสาวพิศมัย เบ็ญจกุล
นางพิศมัย หลังหลี
นางสาวพิสมัย กัตติยา
นางพิสมัย ไตรสรณะกุล
นางสาวพิสมัย เทพมุสิก
นางสาวพิสมัย บุญปลูก
นางสาวพียรญา กลัดวัง
นางสาวพีรญา นวลนาค
นางสาวพีรญาณ อาจวารินทร
นางสาวพีรดา ทํานองศักดิ์สกุล
นางพีรรฐา พิสิฐรัฐชัย
นางสาวพุทธรักษา จํานงคจิตร
นางพุมมาลี พลวัฒน
นางสาวพูนทรัพย พงษจตุรา
นางสาวพูนศรี หลุยลํารอง
นางสาวพูลศรี บุญนา
นางเพชรจรัญ วงศนิธิกาญจน
นางสาวเพชรชนก ไกยะฝาย
นางเพชรณริน สุขสําราญ
นางเพชรทิวา อาจหาญ
นางเพชรธารา ธรรมกุล
นางสาวเพชรรัตน จันทรภิยม
นางสาวเพ็ชรรุง ทับไทย
นางสาวเพชรลดา คงทัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๐๓๗
๖๐๓๘
๖๐๓๙
๖๐๔๐
๖๐๔๑
๖๐๔๒
๖๐๔๓
๖๐๔๔
๖๐๔๕
๖๐๔๖
๖๐๔๗
๖๐๔๘
๖๐๔๙
๖๐๕๐
๖๐๕๑
๖๐๕๒
๖๐๕๓
๖๐๕๔
๖๐๕๕
๖๐๕๖
๖๐๕๗
๖๐๕๘
๖๐๕๙
๖๐๖๐
๖๐๖๑

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเพชราพร จันทรขอนแกน
นางเพ็ญนภา จันกันทะ
นางสาวเพ็ญนภา สถิรวิสาลกิจ
นางเพ็ญนภา สรอยนาค
นางเพ็ญนภา สิงหลักษณ
นางสาวเพ็ญนภา หนูฤทธิ์
นางสาวเพ็ญประภา ชาวน้ําปาด
นางเพ็ญประภา บัณฑิต
นางสาวเพ็ญประภา วัฒนศัพท
นางเพ็ญพักตร ธีระมงคลกิจ
นางเพ็ญพักตร เหมหอมวงค
นางสาวเพ็ญพัฒน แตเจริญวิริยะกุล
นางเพ็ญพุทธ สุภาพ
นางสาวเพ็ญภักดิ์ ภูทัดหมาก
นางเพ็ญรัตน เชียงใหม
นางเพ็ญวิภา ศรีภักดี
นางเพ็ญศรี กลับวิลา
นางเพ็ญศรี คลายกราน
นางเพ็ญศรี คําภาเกะ
นางสาวเพ็ญศรี บุสภา
นางเพ็ญศิณี พิรามวิทวัส
นางสาวเพ็ญศิริ ตุมทอง
นางเพ็ญสุข แกวหวาน
นางสาวเพ็ญสุรัสมิ์ มรรคสุทธิกุล
นางสาวเพตา สายโสน

๖๐๖๒
๖๐๖๓
๖๐๖๔
๖๐๖๕
๖๐๖๖
๖๐๖๗
๖๐๖๘
๖๐๖๙
๖๐๗๐
๖๐๗๑
๖๐๗๒
๖๐๗๓
๖๐๗๔
๖๐๗๕
๖๐๗๖
๖๐๗๗
๖๐๗๘
๖๐๗๙
๖๐๘๐
๖๐๘๑
๖๐๘๒
๖๐๘๓
๖๐๘๔
๖๐๘๕
๖๐๘๖

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเพทาย ประจําเรือ
นางเพนียง วงษทาว
นางสาวเพลิน ศรีษะนาราช
นางสาวเพลินจิตร หนูคลองแคลว
นางเพิ่มพูล ทรายคํา
นางสาวเพิ่มพูล มหายศ
นางเพียงใจ วามะลุน
นางเพียงเพ็ญ โพธิมู
นางเพียงฤทัย ใจสุข
นางเพียงสมัย นามเส
นางเพื่อนเพ็ญ หลักทอง
นางแพรว แดงพอ
นางสาวแพรวพรรณ โพธิ์พุฒ
นางไพฑูรย เชื้อวงคพรหม
นางไพรจิตร ทองศิริ
นางสาวไพรวรรณ ไกรมงคล
นางสาวไพริน จันทรสิงห
นางสาวไพริน แทนจะโปะ
นางสาวไพลิน ผลาเกษ
นางสาวไพลิน ยมมรรคา
นางสาวไพลิน หนุนนาค
นางไพวรรณ อัมภรัตน
นางไพวัลย ออมทรัพย
นางไพสุดา คุมบาน
นางฟาตีมะ บุกโล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๐๘๗
๖๐๘๘
๖๐๘๙
๖๐๙๐
๖๐๙๑
๖๐๙๒
๖๐๙๓
๖๐๙๔
๖๐๙๕
๖๐๙๖
๖๐๙๗
๖๐๙๘
๖๐๙๙
๖๑๐๐
๖๑๐๑
๖๑๐๒
๖๑๐๓
๖๑๐๔
๖๑๐๕
๖๑๐๖
๖๑๐๗
๖๑๐๘
๖๑๐๙
๖๑๑๐
๖๑๑๑

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางภคปภา จันทรพิทักษ
นางภคพร กันทะเสน
นางสาวภคพร ไชยดี
นางสาวภควรรณ สอนสุภาพ
นางสาวภณิตา กรณีย
จาอากาศเอกหญิง ภณิตา ครุธสอน
นางสาวภรณพรรณ บุญเผือก
นางภรภัทร ไชยสมบัติ
นางสาวภริตพร เนียมสุข
นางสาวภริตา โพธิพงศา
นางภวดี สุเมรุรัตน
นางภวิกา สาวนะชัย
นางภัคจิรา ศรีหวาด
นางสาวภัคนันท ชํานาญพล
นางภัคพร กันทะเสน
นางสาวภัชชกร จันทรเจริญ
นางภัชชญา สาลาสุตา
นางสาวภัชพิชชา นิรัติศัย
นางสาวภัฐชมนต หนูพลับ
นางภัณฑิรา เอี่ยมสอาด
นางภัณฑิลา เศียรอุน
นางภัททิยา รัตนะ
นางสาวภัททิยา สัมพันธ
นางสาวภัทรกาญจน สอนบุญชู
นางภัทรทาริกา นิรันดรพุฒ

๖๑๑๒
๖๑๑๓
๖๑๑๔
๖๑๑๕
๖๑๑๖
๖๑๑๗
๖๑๑๘
๖๑๑๙
๖๑๒๐
๖๑๒๑
๖๑๒๒
๖๑๒๓
๖๑๒๔
๖๑๒๕
๖๑๒๖
๖๑๒๗
๖๑๒๘
๖๑๒๙
๖๑๓๐
๖๑๓๑
๖๑๓๒
๖๑๓๓
๖๑๓๔
๖๑๓๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางภัทรนันท ไชยรังษี
นางภัทรนันท วีระสวัสดิ์
นางสาวภัทรนิษฐ ศาลางาม
นางสาวภัทรพร ชมภูมิ่ง
นางภัทรภร เนื้อไม
นางภัทรภร สักลอ
นางภัทรภร สุวรรณสม
นางสาวภัทรวดี ซอกดุลย
นางสาวภัทรวดี ทิมพิทักษ
นางสาวภัทรวดี ปรีดากุล
นางภัทรวดี พวงมงคล
นางภัทรวดี รั้งรวด
นางภัทรวรรณ ยิ้มเยื้อน
นางสาวภัทรวรรณ ศรีเหรา
นางภัทรสิริ พลสุวรรณ
นางสาวภัทรสิริย โสธรวัตร
นางสาวภัทรา ดํารงคสกุล
นางสาวภัทรา เทพสมบูรณ
นางสาวภัทรานิษฐ คนยัง
นางสาวภัทรานิษฐ
ชิตเจริญธนานันท
นางภัทรานิษฐ เผาชู
นางสาวภัทรานิษฐ สองศรี
นางภัทรานุช ธรรมสิทธิ์
นางสาวภัทราพร ปรุงปลื้ม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๑๓๖
๖๑๓๗
๖๑๓๘
๖๑๓๙
๖๑๔๐
๖๑๔๑
๖๑๔๒
๖๑๔๓
๖๑๔๔
๖๑๔๕
๖๑๔๖
๖๑๔๗
๖๑๔๘
๖๑๔๙
๖๑๕๐
๖๑๕๑
๖๑๕๒
๖๑๕๓
๖๑๕๔
๖๑๕๕
๖๑๕๖
๖๑๕๗
๖๑๕๘
๖๑๕๙
๖๑๖๐

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภัทราพร เลิศศุภปทมา
นางสาวภัทราพร สรอยยอดทอง
นางภัทราพร สาริพันธ
นางภัทราภรณ นอยหัวหาด
นางสาวภัทราภรณ พรมสะอาด
นางภัทราภรณ อุตชี
นางภัทราวดี ขําออน
นางภัทราวรรณ แซลี้
นางภัทริยา สนิทวาจา
นางสาวภัทรียา เชื้อประทุม
นางสาวภัสกมล เลิศธนานิวัฒน
นางสาวภัสธารีย เครือพงษศักดิ์
นางสาวภัสรา แสงสร
นางภัสสธนภักษ เกิดลําเจียก
นางสาวภัสสรรัชต จี้อาทิตย
นางสาวภาณิชา เขียนสอาด
นางสาวภาณิศา นิลสนธิ
นางภาณุมาศ ศรีสุข
นางสาวภานุมาศ แกวเจือ
นางสาวภาพิชมนทน บุญอบรม
นางสาวภารดี จุทะแสง
นางสาวภารัชฎา ภาพสิงห
นางสาวภาราดา จันดี
นางสาวภาวดี เถาสุวรรณ
นางภาวดี ศรีสุวรรณ

๖๑๖๑
๖๑๖๒
๖๑๖๓
๖๑๖๔
๖๑๖๕
๖๑๖๖
๖๑๖๗
๖๑๖๘
๖๑๖๙
๖๑๗๐
๖๑๗๑
๖๑๗๒
๖๑๗๓
๖๑๗๔
๖๑๗๕
๖๑๗๖
๖๑๗๗
๖๑๗๘
๖๑๗๙
๖๑๘๐
๖๑๘๑
๖๑๘๒
๖๑๘๓
๖๑๘๔
๖๑๘๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางภาวนา อินมาสม
นางภาวิณี ยอดดวงใจ
นางสาวภิญญลักษณ วสุรัฐธนาธรณ
นางสาวภิญญาพัชญ สงวนทรัพย
นางภิณญาฎา แสนประเสริฐ
นางสาวภิรญา ทนะวัง
นางภิรมยจิตร เทพบาล
นางสาวภิรมยรัชนี ชูประยูร
นางสาวภิรมยา รอดขํา
นางสาวภีลออ เต็มคํา
นางสาวภุชชัชชา วุฒิพงษปภา
นางภูมิใจ วงษไทย
นางภูริตา แกวสิทธิเดช
นางสาวภูษณิศา เหลาตระกูล
นางสาวมณฑา จีระบุตร
นางสาวมณฑา มณีนวล
นางมณฑา อีมาน
นางสาวมณฑิรา เกษรา
นางสาวมณภา ประกอบกิจ
นางมณีนารถ ทัพสวย
นางสาวมณีพรรณ สายอุราช
นางสาวมณีรัตน จําปหอม
นางมณีรัตน นอยโต
นางสาวมณีรัตน พงษพัชรนันท
นางสาวมณีรัตน พุมพวง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๑๘๖
๖๑๘๗
๖๑๘๘
๖๑๘๙
๖๑๙๐
๖๑๙๑
๖๑๙๒
๖๑๙๓
๖๑๙๔
๖๑๙๕
๖๑๙๖
๖๑๙๗
๖๑๙๘
๖๑๙๙
๖๒๐๐
๖๒๐๑
๖๒๐๒
๖๒๐๓
๖๒๐๔
๖๒๐๕
๖๒๐๖
๖๒๐๗
๖๒๐๘
๖๒๐๙
๖๒๑๐

นางมณีรัตน สืบทรัพย
นางมณีวรรณ แกวคํา
นางสาวมณีวรรณ แดงเรือ
นางสาวมณีวรรณ เรียมแสน
นางสาวมธุรดา สีนาค
นางมธุรวันต สิงหสุวรรณ
นางมธุรส ดงแกวมณี
นางมธุรส ปรองดอง
นางมธุรส ไมสุวรรณ
นางสาวมธุรส สุวรรณละออง
นางสาวมธุรส อะหลี
นางมธุรา อินทรชาธร
นางสาวมธุริน อินตะนาม
นางสาวมนตกานต บูรณะพล
นางมนตกานต สารทักษิณ
นางสาวมนตนภา คําพุฒ
นางสาวมนทรา หอมเนียม
นางสาวมนทิรา ไชยมา
นางสาวมนฤดี เซ็งแซ
นางสาวมนสิชา ทีฆายุพรรค
นางสาวมนสิชา โปปญจมะกุล
นางมนัญชยา เจ็กมะดัน
นางมนัญญา ทองวิเศษ
นางสาวมนัญญา สิงหสุวรรณ
นางสาวมนัสชนก เปยมสุข

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๑๑
๖๒๑๒
๖๒๑๓
๖๒๑๔
๖๒๑๕
๖๒๑๖
๖๒๑๗
๖๒๑๘
๖๒๑๙
๖๒๒๐
๖๒๒๑
๖๒๒๒
๖๒๒๓
๖๒๒๔
๖๒๒๕
๖๒๒๖
๖๒๒๗
๖๒๒๘
๖๒๒๙
๖๒๓๐
๖๒๓๑
๖๒๓๒
๖๒๓๓
๖๒๓๔
๖๒๓๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวมนัสนันท จันทร
นางมนัสนันท โดงดัง
นางสาวมนัสนันท พิพัฒนพงษวงศ
นางมนัสนันท พิสูจนศิลป
นางสาวมนัสนันท พุฒนันทสิริ
นางมนัสนันท โลหนารายณ
นางสาวมนัสวรรณ คงพูล
นางสาวมนิตศรา พึ่งโคกสูง
นางสาวมยุรฉัตร เต็มเปยม
นางสาวมยุรมาศ เกตุบุตร
นางสาวมยุรา ตันบุญเฮง
นางสาวมยุรา บารมี
นางมยุรา สอนเสน
นางมยุรี ขําสกุล
นางสาวมยุรี จันทรัตน
นางสาวมยุรี เบ็ญจวรรณ
นางมยุรี มากะนัต
นางมยุรี มีชอบ
นางมยุรี เรียนหัตถะกรรม
นางมยุรี ศรีชวย
นางสาวมยุรี สาวิสิทธิ์
นางสาวมริสา ชูศักดิ์
นางมลธิรา รอดรักษาทรัพย
นางมลฤดี เงินแจง
นางสาวมลฤดี ดวงปญญา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๒๓๖
๖๒๓๗
๖๒๓๘
๖๒๓๙
๖๒๔๐
๖๒๔๑
๖๒๔๒
๖๒๔๓
๖๒๔๔
๖๒๔๕
๖๒๔๖
๖๒๔๗
๖๒๔๘
๖๒๔๙
๖๒๕๐
๖๒๕๑
๖๒๕๒
๖๒๕๓
๖๒๕๔
๖๒๕๕
๖๒๕๖
๖๒๕๗
๖๒๕๘
๖๒๕๙
๖๒๖๐

นางมลฤดี มาสืบ
นางมลฤดี สังทิพย
นางสาวมลฤดี เสลาคุณ
นางมลวิภา ศรีหานาม
นางสาวมลิวรรณ ภักดี
นางมลิวัลย จันทะศรี
นางสาวมลิวัลย บริการ
นางมะลิ ดัดถุยาวัฒน
นางสาวมะลิวัลย ปญญาชัย
นางมะลิวัลย ปานประสิทธิ์
นางสาวมะลิวัลย สุกรเมือง
นางสาวมัจฉา ผาดานแกว
นางมัจนา ยูโซะอาลี
นางสาวมัญญา สิงหสุวรรณ
นางมัญสุชา สิงหทอง
นางมัณฑนา ทาวีราช
นางมัณฑนา สมบัติ
นางสาวมัทนพร เกงธัญกิจ
นางสาวมัทนา แกวฉวี
นางมัทนียา เข็มพรหมมา
นางมัทนียา แสนใจ
นางสาวมันธนา กัลยา
นางสาวมัลลิกา ชลาไทย
นางมัลลิกา เตชะวันโต
นางมัลลิกา ทองใบ

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๖๑
๖๒๖๒
๖๒๖๓
๖๒๖๔
๖๒๖๕
๖๒๖๖
๖๒๖๗
๖๒๖๘
๖๒๖๙
๖๒๗๐
๖๒๗๑
๖๒๗๒
๖๒๗๓
๖๒๗๔
๖๒๗๕
๖๒๗๖
๖๒๗๗
๖๒๗๘
๖๒๗๙
๖๒๘๐
๖๒๘๑
๖๒๘๒
๖๒๘๓
๖๒๘๔
๖๒๘๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางมัลลิกา พุมเทียน
นางสาวมานิตา มลิวัลย
นางสาวมานิสา ปานรอด
นางมารตรี หิรัญเวชยางกูร
นางมาริณ งามสงวน
นางสาวมารียํา ตาเดอิน
นางมารีเยาะ เบ็ญหะยีเจะเตะ
นางสาวมาเรียม กุมเกวียน
นางมาลัย เชิดชูสุวรรณ
นางสาวมาลัย นุยเปนไฝ
นางมาลัย รัมมะเพียร
นางสาวมาลัยวรรณ อามันพงษ
นางสาวมาลิณี เนตรสุวรรณ
นางมาลินี ไขแสง
นางมาลิสา อธิเตโชกุล
นางสาวมาลี กําลังไทย
นางมาลี โกวิน
นางสาวมาลี แจมจํารัส
นางมาลี ชาญสิกขกร
นางมาลี ชํามะรี
นางมาลี นวลพรม
นางสาวมาลี ปทสีสรอย
นางมินตา เพ็งโสภา
นางสาวมิรันตี บุญอภัย
นางมุกดา ชนะพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๒๘๖
๖๒๘๗
๖๒๘๘
๖๒๘๙
๖๒๙๐
๖๒๙๑
๖๒๙๒
๖๒๙๓
๖๒๙๔
๖๒๙๕
๖๒๙๖
๖๒๙๗
๖๒๙๘
๖๒๙๙
๖๓๐๐
๖๓๐๑
๖๓๐๒
๖๓๐๓
๖๓๐๔
๖๓๐๕
๖๓๐๖
๖๓๐๗
๖๓๐๘
๖๓๐๙
๖๓๑๐

นางมุกดา บุญพอ
นางสาวมุกดา พัฒนมาศ
นางสาวมุกดา โพธิ์ทอง
นางสาวมุกดา ศรีถาพร
นางสาวมุกดา สืบวงค
นางสาวมุทิตา เจนจบ
นางมุทิตา ถิ่นนอย
นางสาวมุทิตา บุปผาสังข
นางสาวมูนะ รอเกตุ
นางมูรือนีห เดนอุดม
นางสาวเมงอัง แซตัง
นางสาวเมชญา วงษวราภัค
นางเมตตา กาษร
นางสาวเมตตา นอยสะอาด
นางเมตตา ศรีสุวรรณ
นางสาวเมทิกา กลอมยงค
นางสาวเมทินี เกิดสิน
นางเมธาพร ชิตประเสริฐ
นางสาวเมธาวี ชัยมงคล
นางสาวเมธินี งานดี
นางสาวเมธินี จิโน
นางสาวเมธินี ทองหลาง
นางสาวไมตรี พงษพันธ
นางสาวยติยา กระตายโพธิ์
นางสาวยมนพภรณ มาตรา

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๑๑
๖๓๑๒
๖๓๑๓
๖๓๑๔
๖๓๑๕
๖๓๑๖
๖๓๑๗
๖๓๑๘
๖๓๑๙
๖๓๒๐
๖๓๒๑
๖๓๒๒
๖๓๒๓
๖๓๒๔
๖๓๒๕
๖๓๒๖
๖๓๒๗
๖๓๒๘
๖๓๒๙
๖๓๓๐
๖๓๓๑
๖๓๓๒
๖๓๓๓
๖๓๓๔
๖๓๓๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางยมนา ปรักมาส
นางสาวยวนใจ อุนคํา
นางยอดหลา เขื่อนสุวงค
นางยาพร พงษขาว
นางสาวยาวาเฮ บาโฆะ
นางสาวยิ่งลักษณ บุญชวย
นางยุดา ไมตรีจร
นางสาวยุพดี ชัยแกว
นางสาวยุพดี พหลศิษย
นางสาวยุพยงค คําทะเนตร
นางสาวยุพรัตน สุวรรณชาตรี
นางสาวยุพเรศ เขื่อนแกว
นางยุพา ธรรมจง
นางสาวยุพาพร บุญเชิญ
นางสาวยุพาพร เรือนเจริญ
นางสาวยุพาภรณ ทิสา
นางสาวยุพาภรณ หลิมเจริญ
นางยุพารัตน กําจัด
นางยุพาวดี ปานทองคํา
นางสาวยุพิญ ทําผง
นางยุพิน บริบูรณ
นางสาวยุพิน พิจารโชติ
นางสาวยุพิน ภูตีนผา
นางยุพิน มาตยทองจันทร
นางยุพิน อาจทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๓๓๖
๖๓๓๗
๖๓๓๘
๖๓๓๙
๖๓๔๐
๖๓๔๑
๖๓๔๒
๖๓๔๓
๖๓๔๔
๖๓๔๕
๖๓๔๖
๖๓๔๗
๖๓๔๘
๖๓๔๙
๖๓๕๐
๖๓๕๑
๖๓๕๒
๖๓๕๓
๖๓๕๔
๖๓๕๕
๖๓๕๖
๖๓๕๗
๖๓๕๘
๖๓๕๙
๖๓๖๐

นางยุภาภรณ พานทองวัฒนกุล
นางสาวยุภารัตน บงแกว
นางยุภาวรรณ ขามโนนวัด
นางยุภาวรรณ ศรีทอง
นางสาวยุวดี กองศรี
นางยุวดี ธรฤทธิ์
นางยุวดี นิโคล
นางสาวยุวดี รอดดี
นางยุวดี รัฐธรรมรักษ
นางยุวดี ฤทธิวงษ
นางสาวยุวดี สุธาพจน
นางยุวธิดา แสงอรพินท
นางยุวพัชร แจงสนอง
นางสาวยูรายุ เกื้อกูล
นางสาวยูไหวรีหยะ หลําหมะ
นางสาวเย็นฤดี ศรีลาโพธิ์
นางสาวเยาวดี ทองศรีเกตุ
นางเยาวดี อะโนวัน
นางสาวเยาวภา เดชเพ็ง
นางเยาวภานี ครามศรี
นางสาวเยาวมาลย เดชจินดา
นางสาวเยาวมาลย นาดา
นางเยาวรัตน แกวพิกุล
นางเยาวเรศ บุญวิทยาธร
นางสาวเยาวเรศ สวางจันทร

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๖๑
๖๓๖๒
๖๓๖๓
๖๓๖๔
๖๓๖๕
๖๓๖๖
๖๓๖๗
๖๓๖๘
๖๓๖๙
๖๓๗๐
๖๓๗๑
๖๓๗๒
๖๓๗๓
๖๓๗๔
๖๓๗๕
๖๓๗๖
๖๓๗๗
๖๓๗๘
๖๓๗๙
๖๓๘๐
๖๓๘๑
๖๓๘๒
๖๓๘๓
๖๓๘๔
๖๓๘๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเยาวเรศ แสงสวาง
นางสาวเยาวลักษ ภูทะวัง
นางเยาวลักษณ กาพยไกรแกว
นางเยาวลักษณ จูโต
นางสาวเยาวลักษณ ฉิมมวง
นางสาวเยาวลักษณ ทนงยิ่ง
นางเยาวลักษณ บุญรังษี
นางสาวเยาวลักษณ รัตนพานิช
นางเยาวลักษณ ศรีหัตถผดุงกิจ
นางเยาววพา เทอดวีระพงศ
นางโยษิตา กลมกลอม
นางสาวรจนา ขุนแผน
นางรจนา พินทา
นางรจนีย ศรีพรม
นางรชนก เรืองศรี
นางสาวรฐา ปวรทวีสุข
นางสาวรณัฐศริทร ฐิติชรินกุล
นางสาวรณัฐศรินทร ฐิติชรินกุล
นางรติกร สุปนะ
นางรติกร อาษากลาง
นางสาวรติรส ชัยวิชิต
นางสาวรติรัตน ประทุมมา
นางสาวรพีพร คงดวง
นางสาวรพีพร เพียแกนแกว
นางสาวรพีพรรณ ศรีทับทิม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๓๘๖
๖๓๘๗
๖๓๘๘
๖๓๘๙
๖๓๙๐
๖๓๙๑
๖๓๙๒
๖๓๙๓
๖๓๙๔
๖๓๙๕
๖๓๙๖
๖๓๙๗
๖๓๙๘
๖๓๙๙
๖๔๐๐
๖๔๐๑
๖๔๐๒
๖๔๐๓
๖๔๐๔
๖๔๐๕
๖๔๐๖
๖๔๐๗
๖๔๐๘
๖๔๐๙
๖๔๑๐

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรภัสลดา ออนชัย
นางสาวรภัสสา อานันทธนา
นางสาวรมยชลี จันทรเหลือง
นางรมยธีรา นนทสิริกุล
นางรมยธีรา เปกกระสัง
นางรมิดา พุทธาวงษ
นางสาวรมิดา ศักดาถิรมงคล
นางรลนารัช กําเนิดขอนแกน
นางรวงทอง บุญธรรม
นางสาวรวิกานตต กฤติเดชา
นางรวิภัทร ชื่นตา
นางสาวรวิวรรณ บัวหลวง
นางสาวรวิศรา ธรรมคันธี
นางสาวรวีวรรณ โอบออม
นางรสศรินทร จิตรหาญ
นางสาวรสสุคน หวยระหาญ
นางสาวรสสุคนธ ประทุมนพรัตน
นางรสสุคนธ ปดพูล
นางสาวรอซีดะ ดอเฮง
นางสาวระเบียบ พูนทรัพยเสนา
นางระวิวรรณ เขตคาม
นางระวิวรรณ รักถึง
นางสาวระวีวรรณ เพียรพิทักษ
นางระวีวรรณ ศรเผือก
นางรักคณา อินธิดา

๖๔๑๑
๖๔๑๒
๖๔๑๓
๖๔๑๔
๖๔๑๕
๖๔๑๖
๖๔๑๗
๖๔๑๘
๖๔๑๙
๖๔๒๐
๖๔๒๑
๖๔๒๒
๖๔๒๓
๖๔๒๔
๖๔๒๕
๖๔๒๖
๖๔๒๗
๖๔๒๘
๖๔๒๙
๖๔๓๐
๖๔๓๑
๖๔๓๒
๖๔๓๓
๖๔๓๔
๖๔๓๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรักชนก ใจกองละ
นางรักชนก ฉัตรเท
นางสาวรักชนก สุขแจม
นางสาวรักชนก อึ้งเส็ง
นางสาวรักษณาลี ราชนาม
นางสาวรักษสณาวรรณ ศิริวัฒน
นางสาวรักษิณา สุนสุข
นางสาวรัชฎา โชตะชะมา
นางรัชฎา มาละมัย
นางสาวรัชฎา สุคันธรัต
นางสาวรัชฎา อินทรสุพรรณ
นางสาวรัชฎาพร กลอมจิตต
นางสาวรัชฎาวรรณ ขํากล่ํา
นางรัชฐฎาภรณ ศรีแจ
นางรัชดา นาทวีวงศ
นางสาวรัชดากร สิทธิมงคล
นางสาวรัชดาพร ลอยมา
นางรัชดาวัลย ญาณะโค
นางรัชติยา เจิมปลั่ง
นางสาวรัชธรฤทัย แซจิว
นางรัชนก กลิ่นเพ็ญ
นางรัชนก ขันทรง
นางสาวรัชนก แซตั้ง
นางรัชนก ปญเงิน
นางสาวรัชนก ศรีทับทิม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๔๓๖
๖๔๓๗
๖๔๓๘
๖๔๓๙
๖๔๔๐
๖๔๔๑
๖๔๔๒
๖๔๔๓
๖๔๔๔
๖๔๔๕
๖๔๔๖
๖๔๔๗
๖๔๔๘
๖๔๔๙
๖๔๕๐
๖๔๕๑
๖๔๕๒
๖๔๕๓
๖๔๕๔
๖๔๕๕
๖๔๕๖
๖๔๕๗
๖๔๕๘
๖๔๕๙
๖๔๖๐

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัชนิดา คําปน
นางสาวรัชนี กองนวน
นางสาวรัชนี ขัยรักเกียรติ
นางรัชนี เจริญฤทธิ์
นางรัชนี ชุมมวล
นางสาวรัชนี ผูกพันธุ
นางสาวรัชนี อุนใจมา
นางสาวรัชนีกร โทขันธ
นางรัชนีพร หมั่นผดุง
นางสาวรัชนีภรณ ศรีโภคา
นางสาวรัชนีย วงคคํา
นางสาวรัชนีวรรณ แซโคว
นางสาวรัชนีวรรณ ไพรภิบาล
นางรัชนีวรรณ สุกใส
นางรัชนู อาจแยม
นางสาวรัชยา โพธิ์สุข
นางสาวรัชรินทร เพชรรัตนโมรา
วาที่รอยตรีหญิง รัชวดี จิตประจักษ
นางรัชวรรณ ขจรเจริญกิจ
นางสาวรัชวรรณ อ่ําสม
นางรัญชนา เกศศรีพงษศา
นางสาวรัฏฐภรณ ภูครองตา
นางรัฐชญา ณ ลําปาง
นางรัดดาพร ภักมี
นางรัตติกา วิรัตนเกษม

๖๔๖๑
๖๔๖๒
๖๔๖๓
๖๔๖๔
๖๔๖๕
๖๔๖๖
๖๔๖๗
๖๔๖๘
๖๔๖๙
๖๔๗๐
๖๔๗๑
๖๔๗๒
๖๔๗๓
๖๔๗๔
๖๔๗๕
๖๔๗๖
๖๔๗๗
๖๔๗๘
๖๔๗๙
๖๔๘๐
๖๔๘๑
๖๔๘๒
๖๔๘๓
๖๔๘๔
๖๔๘๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรัตติกาล สีเตชะ
นางรัตติกาล หลาเมา
นางสาวรัตติญาภา คงเอียด
นางสาวรัตติยา เกณฑชัยภูมิ
นางรัตติยา คุมภัย
นางสาวรัตติยา บุตรแกว
นางสาวรัตติยา หยุดแกว
นางสาวรัตติยากร ลังกาไชย
นางรัตติยากรณ โตะสิงห
นางสาวรัตนเกตุ หัตถกรรม
นางรัตนมะณี สงวนพฤกษ
นางรัตนสุคนธ รังกลิ่น
นางรัตนา โกมินทร
นางรัตนา จันทรเสน
นางรัตนา ชิดรัมย
นางรัตนา เด็นเพชรหนอง
นางรัตนา ทองดี
นางสาวรัตนา ที่พัก
นางรัตนา นุตโร
นางสาวรัตนา บุญสุข
นางรัตนา ระวังภัย
นางสาวรัตนา รุงวิสัย
นางรัตนา เรืองโรจน
นางสาวรัตนา ศรีธนะ
นางรัตนา ศรีบัวคม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๔๘๖
๖๔๘๗
๖๔๘๘
๖๔๘๙
๖๔๙๐
๖๔๙๑
๖๔๙๒
๖๔๙๓
๖๔๙๔
๖๔๙๕
๖๔๙๖
๖๔๙๗
๖๔๙๘
๖๔๙๙
๖๕๐๐
๖๕๐๑
๖๕๐๒
๖๕๐๓
๖๕๐๔
๖๕๐๕
๖๕๐๖
๖๕๐๗
๖๕๐๘
๖๕๐๙
๖๕๑๐

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัตนา สมใจนึก
นางรัตนา สวนทองแกว
นางรัตนา สายเบาะ
นางรัตนา หนูอุไร
นางสาวรัตนาพร ปาลศิลป
นางรัตนาพร พรมสุวรรณ
นางสาวรัตนาพร โสภา
นางรัตนาพร อาญารักษ
นางรัตนาภรณ สินเปยง
นางรัตยาภรณ บุญสนิท
นางสาวรัติยา ดีฮกเคี่ยน
นางรัถยา มุตะถา
นางรัศมี จันทรขอนแกน
นางรัศมี บรรจงเสียง
นางสาวรัศมี วิทยานุกรณ
นางรัศมี เสสนนท
นางสาวรัศมีลักษณ พรอมสมุทร
นางสาวรัษฎาภรณ อัคพิน
นางสาวราณี แยมจิต
นางราตรี คมแหลม
นางสาวราตรี ชาวบางงาม
นางสาวราตรี ดีเสมอ
นางราตรี ปราบหนองบัว
นางราตรี เปาทอง
นางสาวราตรี มูลกาวิน

๖๕๑๑
๖๕๑๒
๖๕๑๓
๖๕๑๔
๖๕๑๕
๖๕๑๖
๖๕๑๗
๖๕๑๘
๖๕๑๙
๖๕๒๐
๖๕๒๑
๖๕๒๒
๖๕๒๓
๖๕๒๔
๖๕๒๕
๖๕๒๖
๖๕๒๗
๖๕๒๘
๖๕๒๙
๖๕๓๐
๖๕๓๑
๖๕๓๒
๖๕๓๓
๖๕๓๔
๖๕๓๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางราตรี รุงทวีชัย
นางสาวราลัย พลประทิน
นางรําเพย มุสิกะสงค
นางรําไพ จันทุดม
นางรําไพร ไชยคําภา
นางสาวริญญารัตน เกษมสุขนิธิวงศ
นางริณรดา เกื้อกูล
นางสาวรินทรกาญจน ศรีลิโก
นางสาวรี สีหะวงษ
นางสาวรุงณัฐนันท กิจหัตถพร
นางรุงตะวัน นงนุช
นางสาวรุงตะวัน พานิชกุล
นางสาวรุงทิพย โจววัฒนา
นางสาวรุงทิพย ลีละทีป
นางรุงทิพย วิภาดา
นางสาวรุงทิวา พรรณวงค
นางสาวรุงทิวา วงศราษฎร
นางรุงทิวา สําราญผล
นางสาวรุงทิวา หุนติราช
นางสาวรุงนภา ใจจุมปา
นางสาวรุงนภา ชาญธนกิจวาณิชย
นางรุงนภา ธัญญะภู
นางรุงนภา นามวิชา
นางสาวรุงนภา ปุจฉาการณ
นางรุงนภา มุกพลอย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๕๓๖
๖๕๓๗
๖๕๓๘
๖๕๓๙
๖๕๔๐
๖๕๔๑
๖๕๔๒
๖๕๔๓
๖๕๔๔
๖๕๔๕
๖๕๔๖
๖๕๔๗
๖๕๔๘
๖๕๔๙
๖๕๕๐
๖๕๕๑
๖๕๕๒
๖๕๕๓
๖๕๕๔
๖๕๕๕
๖๕๕๖
๖๕๕๗
๖๕๕๘
๖๕๕๙
๖๕๖๐

นางรุงนภา ยุดกลาง
นางสาวรุงนภา สุวรพันธ
นางรุงนภา แสงตุ
นางรุงนภา ออนวงษ
นางรุงนภา อายสุข
นางสาวรุงเพชร ใจชื่น
นางสาวรุงรวิน อินสําราญ
นางรุงรัตน การะกิจ
นางรุงราวรรณ วรรณาลัย
นางสาวรุงเรือง แกวมะ
นางสาวรุงฤดี พันธมา
นางสาวรุงฤดี พันธุรัตน
นางรุงฤดี ยกลอง
นางสาวรุงฤดี ยิ้มศิลป
นางสาวรุงฤดี หมุยศรี
นางรุงลาวรรณ คลังภักดี
นางรุงลาวัลย พิมพทอง
นางรุงศิริ โรจนเสถียรลภัส
นางรุงอรุณ ประจิม
นางสาวรุงอรุณ พฤกษาโรจน
นางสาวรุงอรุณ พลพัฒน
นางรุงอรุณ อิโน
นางสาวรุจิรา คุมยวง
นางสาวรุจิรา ดีแจง
นางรุจิรา ทิพชาติ

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๖๑
๖๕๖๒
๖๕๖๓
๖๕๖๔
๖๕๖๕
๖๕๖๖
๖๕๖๗
๖๕๖๘
๖๕๖๙
๖๕๗๐
๖๕๗๑
๖๕๗๒
๖๕๗๓
๖๕๗๔
๖๕๗๕
๖๕๗๖
๖๕๗๗
๖๕๗๘
๖๕๗๙
๖๕๘๐
๖๕๘๑
๖๕๘๒
๖๕๘๓
๖๕๘๔
๖๕๘๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรุจิรา ธรรมละเอียด
นางสาวรุจิรา หนูรุน
นางรุจิรา อุดรบูรณ
นางรุจิราภรณ ทองเรือง
นางรุชจิรา มิตรดี
นางสาวรุสมีนี เปาะเฮ็ง
นางสาวเรณุกา ตันติราพันธ
นางสาวเรณู กลิ่นนิรันต
นางสาวเรณู ทองใบ
นางสาวเรณู สกุลมา
นางเรณู หอมหวล
นางสาวเรณู อิ้วอําพันธ
นางเรไร สุวาชาติ
นางเรวดี ขาวเกตุ
นางสาวเรวดี ณ พัทลุง
นางเรวดี ธัญุภัก
นางสาวเรวดี ไพริน
นางเริงฤดี ตุมวิจิตร
นางเรียม ภูเงิน
นางสาวเรียม สิทธิผล
นางเรียมสุดา ตาพรมมา
นางสาวเรืองรอง ทะสม
นางเรืองศิริ แกววังปา
นางเรือนคํา มีใจมั่นคง
นางสาวโรจนีย โรจนะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๕๘๖
๖๕๘๗
๖๕๘๘
๖๕๘๙
๖๕๙๐
๖๕๙๑
๖๕๙๒
๖๕๙๓
๖๕๙๔
๖๕๙๕
๖๕๙๖
๖๕๙๗
๖๕๙๘
๖๕๙๙
๖๖๐๐
๖๖๐๑
๖๖๐๒
๖๖๐๓
๖๖๐๔
๖๖๐๕
๖๖๐๖
๖๖๐๗
๖๖๐๘
๖๖๐๙
๖๖๑๐

นางสาวโรจนีย สงวนพันธ
นางโรสนะห ดือราแม
นางสาวโรสมี อีซอ
นางฤทธิกร รัชอินทร
นางสาวฤทัย สุขสานต
นางสาวฤทัยชนก บุญธรรม
นางฤทัยรัตน ศรีเคน
นางสาวลดาวัลย บุญนาถ
นางลภัสรดา เจริญยิ่ง
นางลภัสรดา อุดมผล
นางลมัย รัมมะเพียร
นางลลิดา หมั้นเหนียว
นางลลิตพรรณ ไผแกว
นางลลิตภัทร สิงหเดโช
นางสาวลลิตา ออนนอม
นางสาวละดาวัลย สารพันธ
นางละมัย เบ็ญจกิจ
นางสาวละลิตา สุขศรี
นางสาวละออง บํารุงบุตร
นางสาวละออง สรึมงาม
นางสาวละอองทิพย โยทะคง
นางสาวละอองนวล ดีเรือง
นางสาวลักขณา พิมพาพันธ
นางสาวลักขณา โลณานุรักษ
นางสาวลักขณา หวังสุข

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๑๑
๖๖๑๒
๖๖๑๓
๖๖๑๔
๖๖๑๕
๖๖๑๖
๖๖๑๗
๖๖๑๘
๖๖๑๙
๖๖๒๐
๖๖๒๑
๖๖๒๒
๖๖๒๓
๖๖๒๔
๖๖๒๕
๖๖๒๖
๖๖๒๗
๖๖๒๘
๖๖๒๙
๖๖๓๐
๖๖๓๑
๖๖๓๒
๖๖๓๓
๖๖๓๔
๖๖๓๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวลักขณา อินทวงศ
นางสาวลักษณา กลิ่นสุคนธ
นางลักษณา จินดาวัต
นางลักษณา สุขศรี
นางสาวลักษณียา วรรลา
นางลักษมี นอยคําภา
นางลัฐิกาญจน ดวงทอง
นางสาวลัดดา คีรีรักษ
นางสาวลัดดา ชิ้นปนเกลียว
นางสาวลัดดา พรมศรี
นางสาวลัดดา วงศราช
นางสาวลัดดา วังสวาง
นางสาวลัดดา สอนธิราช
นางสาวลัดดาวรรณ หาญชะนะ
นางสาวลัดดาวรรณ ออนตาจันทร
นางสาวลัดดาวัลย ดอกกลาง
นางสาวลัดดาวัลย ทองโอ
นางลัดดาวัลย ปานทอง
นางสาวลัดดาวัลย พรมวี
นางสาวลัดดาวัลย พัดทอง
นางลัดดาวัลย สงครามสี
นางสาวลัลณลลิน เลิศวาณิชเดโชกุล
นางลัลดา ออนศรี
นางลาลิตา หมอศรีชัย
นางลาวัลย พรรณโรจน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๖๓๖
๖๖๓๗
๖๖๓๘
๖๖๓๙
๖๖๔๐
๖๖๔๑
๖๖๔๒
๖๖๔๓
๖๖๔๔
๖๖๔๕
๖๖๔๖
๖๖๔๗
๖๖๔๘
๖๖๔๙
๖๖๕๐
๖๖๕๑
๖๖๕๒
๖๖๕๓
๖๖๕๔
๖๖๕๕
๖๖๕๖
๖๖๕๗
๖๖๕๘
๖๖๕๙
๖๖๖๐

นางสาวลําดวน เถาพันธ
นางลําดวน พิมเสน
นางลําดวล โตหนึ่ง
นางสาวลําภู คําประเทศ
นางลําใย มุมทอง
นางเลขา จิตรมุง
นางสาวเลขา เจริญวงค
นางสาวเลขา ธรรมรูจี
นางสาวไลลดา ขันทะชา
นางสาววงแข ชอยเรือง
นางวงจันทร คงบุญแกว
นางสาววงเดือน บัวจันทร
นางสาววงเพชร พูลสนอง
นางวงเพ็ชรสรอย มีหนองใหญ
นางวงศธิดา ทองมา
นางวชิราภรณ โมธุรัตน
นางสาววชุฎา โพธิ์พัฒน
นางวณิดา จุลจินดา
นางสาววณิตา มาลินี
นางวนิดา จันทรทัน
นางสาววนิดา ดานกระโทก
นางวนิดา ตุยสืบ
นางสาววนิดา บุญรุง
นางวนิดา ลิ่มอัศวโกวิท
นางสาววนิดา วังคะฮาด

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๖๑
๖๖๖๒
๖๖๖๓
๖๖๖๔
๖๖๖๕
๖๖๖๖
๖๖๖๗
๖๖๖๘
๖๖๖๙
๖๖๗๐
๖๖๗๑
๖๖๗๒
๖๖๗๓
๖๖๗๔
๖๖๗๕
๖๖๗๖
๖๖๗๗
๖๖๗๘
๖๖๗๙
๖๖๘๐
๖๖๘๑
๖๖๘๒
๖๖๘๓
๖๖๘๔
๖๖๘๕

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวนิดา วิชัยดิษฐ
นางวนิดา สียา
นางสาววนิภา วงศพรเพ็ญภาพ
นางสาววรชน คลายอน
นางวรชิต อุปปะ
นางวรฐา สิโรตม
นางสาววรณัน ดุษฎีพงษ
นางวรณัน นาพิมพ
นางสาววรณัน สนั่นโสตร
นางวรนันต สะอาดนัก
นางสาววรนิษฐา ชนะกุล
นางวรนุช คําทอง
นางสาววรนุช คูณขุนทด
นางสาววรเพ็ญ รักบุญ
นางสาววรรณดี ศรีทวี
นางวรรณดี ชินศรี
นางวรรณดี ดวงภักดี
นางสาววรรณดี ใหญยงค
นางสาววรรณนภา ไหลออน
นางวรรณนรี ธรรมชีวัน
นางวรรณนา อวมนอย
นางสาววรรณนิภา จันลาภา
นางสาววรรณนิภา ตะบูนเพชร
นางวรรณพร สมานทอง
นางสาววรรณพา แทนบุญชวย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๖๘๖
๖๖๘๗
๖๖๘๘
๖๖๘๙
๖๖๙๐
๖๖๙๑
๖๖๙๒
๖๖๙๓
๖๖๙๔
๖๖๙๕
๖๖๙๖
๖๖๙๗
๖๖๙๘
๖๖๙๙
๖๗๐๐
๖๗๐๑
๖๗๐๒
๖๗๐๓
๖๗๐๔
๖๗๐๕
๖๗๐๖
๖๗๐๗
๖๗๐๘
๖๗๐๙
๖๗๑๐

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางวรรณเพ็ญ ประเสริฐกุล
นางสาววรรณเพ็ญ สูนสิทธิ์
นางวรรณภา กันทะหมื่น
นางวรรณภา แกนดี
นางสาววรรณภา บุญรอดรัมย
นางสาววรรณภา ประจักษแจง
นางสาววรรณภา พึ่งรมกลาง
วาที่รอยตรีหญิง วรรณภา ยาอินทร
นางสาววรรณยุดา แซชั่น
นางสาววรรณรัชต สุขจิต
นางวรรณรัตน ชูมา
นางสาววรรณวนัช วุฒิสวัสดิ์
นางสาววรรณวิภา พาสมัย
นางวรรณวิภา หนูสิน
นางวรรณวิมล ศรีคงรักษ
นางสาววรรณวิษา รูปขําดี
นางสาววรรณเสด็จ รัตนมงคล
นางวรรณา แกวจําปาสี
นางวรรณา คงปาน
นางวรรณา เจริญฤทธิ์
นางวรรณา โฉมนาท
นางสาววรรณา ดงทอง
นางวรรณา นาคเจือทอง
นางสาววรรณา เนียมชวย
นางสาววรรณา บุญมายวง

๖๗๑๑
๖๗๑๒
๖๗๑๓
๖๗๑๔
๖๗๑๕
๖๗๑๖
๖๗๑๗
๖๗๑๘
๖๗๑๙
๖๗๒๐
๖๗๒๑
๖๗๒๒
๖๗๒๓
๖๗๒๔
๖๗๒๕
๖๗๒๖
๖๗๒๗
๖๗๒๘
๖๗๒๙
๖๗๓๐
๖๗๓๑
๖๗๓๒
๖๗๓๓
๖๗๓๔

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวรรณา บุระคํา
นางวรรณา วราสินธุ
นางสาววรรณา อยูญาติมาก
นางสาววรรณา ออนแสง
นางวรรณา อัศวิชชกําจาย
นางวรรณิศา บุตรชัย
นางสาววรรณิษา คงเศวต
นางวรรถณา โมทิม
นางวรรทณี เปรมทอง
นางสาววรรเพ็ญ เปยมสิน
นางสาววรลักษณ คงแสงบุตร
นางวรลักษณ โยวะ
นางวรวรรณ สุภาพร
นางวรวรรษ พันธสุวรรณ
นางวรัญญา จันทรทิพย
สิบเอกหญิง วรัญญา ตะนุเรือง
นางวรัญญา ปนวันนา
นางสาววรัญญา พินิจมนตรี
นางสาววรัญญา เพ็งรักษ
นางสาววรัญญาภรณ
เจริญสุขรุงเรือง
นางสาววรัทยา ไขกร
นางสาววรากานต นอยนาจารย
นางวรางค สุวรรณ
นางสาววรางคณา แกวแกมกาญจน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๗๓๕
๖๗๓๖
๖๗๓๗
๖๗๓๘
๖๗๓๙
๖๗๔๐
๖๗๔๑
๖๗๔๒
๖๗๔๓
๖๗๔๔
๖๗๔๕
๖๗๔๖
๖๗๔๗
๖๗๔๘
๖๗๔๙
๖๗๕๐
๖๗๕๑
๖๗๕๒
๖๗๕๓
๖๗๕๔
๖๗๕๕
๖๗๕๖
๖๗๕๗
๖๗๕๘
๖๗๕๙

นางสาววรางคณา ทวีสุข
นางสาววรางคณา ทาเหล็ก
นางสาววรางคณา ยถาภูตญาน
นางสาววรางคณา วิชัยวงษ
นางสาววรางคณา ศรีประเสริฐ
นางวรางคณา เหลาภักดี
นางสาววราพร ขํามณีย
นางวราพร ทาบึงกาฬ
นางสาววราพร ปนนอย
นางสาววราพร ผอบทอง
นางวราพร อัยสุวรรณ
นางสาววราพันธ ชัยเจริญ
นางวราภรณ เกษวงษ
นางวราภรณ ใจสม
นางวราภรณ ทาจีน
นางสาววราภรณ ธรรมสอน
นางวราภรณ เนตรวงศา
นางวราภรณ บุญเพ็ง
นางวราภรณ ลือชา
นางวราภรณ ศรลัมภ
นางวราภรณ ศรีนคร
นางวราภรณ ศิริตะโร
นางวราภรณ ศิริอรรถ
นางสาววราภรณ สมบูรณ
นางวราภรณ สมปานวัง

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๖๐
๖๗๖๑
๖๗๖๒
๖๗๖๓
๖๗๖๔
๖๗๖๕
๖๗๖๖
๖๗๖๗
๖๗๖๘
๖๗๖๙
๖๗๗๐
๖๗๗๑
๖๗๗๒
๖๗๗๓
๖๗๗๔
๖๗๗๕
๖๗๗๖
๖๗๗๗
๖๗๗๘
๖๗๗๙
๖๗๘๐
๖๗๘๑
๖๗๘๒
๖๗๘๓
๖๗๘๔

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววราภรณ สิทธิวิไล
นางวราภรณ สุขแกว
นางวราภรณ สุดรอด
นางวราภรณ หอมขจร
นางวราภรณ อรรถพล
นางวรารักษ ศรีใส
นางวรารัตน แพงจอย
นางสาววราลักษ นรานอก
นางวราวัลย มั่งมา
นางสาววริดา กุลพัตร
นางสาววรินดา ชาญวิการณ
นางสาววรินดา สุธาทองไทย
นางวรินทร มาคลาย
นางวรินทรดา ศรีสุข
นางสาววรินทรพร พิพัชรจารุกุล
นางวรินทรรัตน วรรธนะพินทุ
นางสาววริยา ทองสุข
นางสาววริศรา จันทรเมืองไทย
นางสาววริศรา ชาวชน
นางวริศรา แตตระกูล
นางสาววริศรา สายทอง
นางสาววรียรินทร สุขนิรันดร
นางวลัย มีขํา
นางวลัยพร ธนสินทวี
นางสาววลัยพร รุจิศุภเศษฐ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๗๘๕
๖๗๘๖
๖๗๘๗
๖๗๘๘
๖๗๘๙
๖๗๙๐
๖๗๙๑
๖๗๙๒
๖๗๙๓
๖๗๙๔
๖๗๙๕
๖๗๙๖
๖๗๙๗
๖๗๙๘
๖๗๙๙
๖๘๐๐
๖๘๐๑
๖๘๐๒
๖๘๐๓
๖๘๐๔
๖๘๐๕
๖๘๐๖
๖๘๐๗
๖๘๐๘
๖๘๐๙

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววลัยลักษณ คํามะประนี
นางสาววลีพรรณ สังขทอง
นางสาววไลพร โอนแกว
นางวสุพร นาคฤทธิ์
นางสาววัชราพรรณ สะทิ
นางสาววัชราภรณ คงมนต
นางสาววัชราภรณ คุมตระกูล
นางวัชราภรณ สายะเสวี
นางวัชราภรณ สุวรรณนคร
นางสาววัชรินทร จันทรมาก
นางวัชรินทร อันยงค
นางวัชรี จารุตันติกร
นางสาววัชรี ตรีเมฆ
นางสาววัชรี ภูสมนึก
นางวัชรี สิงหทอง
นางสาววัชรี อินทจร
นางวัชลิตา นึกไฉน
นางวัฒถาพร วรรณศิลป
นางวัฒนพร ชูจันทร
นางวัฒนา กันทะ
วาที่รอยตรีหญิง วัฒนา แกวขวัญ
นางวัฒนา จัตตุพันธ
นางวัฒนา ชางทอง
นางวัฒนา ลูกอินทร
นางสาววัณละดา หาญมนตรี

๖๘๑๐
๖๘๑๑
๖๘๑๒
๖๘๑๓
๖๘๑๔
๖๘๑๕
๖๘๑๖
๖๘๑๗
๖๘๑๘
๖๘๑๙
๖๘๒๐
๖๘๒๑
๖๘๒๒
๖๘๒๓
๖๘๒๔
๖๘๒๕
๖๘๒๖
๖๘๒๗
๖๘๒๘
๖๘๒๙
๖๘๓๐
๖๘๓๑
๖๘๓๒
๖๘๓๓
๖๘๓๔

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววันณปภา สุขจันทร
นางสาววันดี ค้ําจุล
นางสาววันดี มนูญดาหวี
นางวันดี ลือคํา
นางสาววันดี ศรีชามก
นางวันดี หวยหงษทอง
นางวันทนันท จันทโสภณ
นางสาววันทนา กระดุมพรรค
นางสาววันทนา กันพวง
นางวันทนา ชีวกุลเดชผล
นางวันทนา ประจัน
นางสาววันทนี ปานเนียม
นางสาววันทนี เพชรชื่น
นางวันทนีย เจริญพันธ
นางสาววันทนีย ชูบุญ
นางวันทนีย แตงมีแสง
นางวันทนีย พรรณรัตน
นางวันเพ็ญ โคกพูล
นางวันเพ็ญ จําชาติ
นางวันเพ็ญ แจงปกรณกิจ
นางวันเพ็ญ ใจงาม
นางวันเพ็ญ ตาละลักษณ
นางสาววันเพ็ญ โนนชัยขันธ
นางสาววันเพ็ญ ประดิษฐ
นางวันเพ็ญ โปรักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๘๓๕
๖๘๓๖
๖๘๓๗
๖๘๓๘
๖๘๓๙
๖๘๔๐
๖๘๔๑
๖๘๔๒
๖๘๔๓
๖๘๔๔
๖๘๔๕
๖๘๔๖
๖๘๔๗
๖๘๔๘
๖๘๔๙
๖๘๕๐
๖๘๕๑
๖๘๕๒
๖๘๕๓
๖๘๕๔
๖๘๕๕
๖๘๕๖
๖๘๕๗
๖๘๕๘
๖๘๕๙

นางวันเพ็ญ ผอมนุย
นางสาววันเพ็ญ แพพิพัฒน
นางสาววันเพ็ญ ภราดรวิสุทธิ์
นางสาววันเพ็ญ มะยมทอง
นางวันเพ็ญ รักการไถ
นางสาววันเพ็ญ สมพงษ
นางสาววันเพ็ญ สุขแจม
นางสาววันเพ็ญ โสขุมา
นางสาววันเพ็ญ หมุนลี
นางสาววันวิษา ชาทิพย
นางสาววันวิสา ขอมีกลาง
นางวันวิสา วรอินทร
นางสาววันวิสา วุฒิ
นางสาววันวิสาข พุดกลั่น
นางสาววันวิสาข มีสะอาด
นางวันวิสาข ศิริรุงโรจนกุล
นางสาววันวิสาข หอมหวล
นางวัลภา ผลโยญ
นางวัลภา วาสแดง
นางสาววัลยา สาแม็ง
นางสาววัลลภา ปานทอง
นางวัลลภา วิจารณปญญา
นางสาววาณี พินิตเมธ
นางสาววาทินี คัมภีร
นางวาทินี ปกีรณัม

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๖๐
๖๘๖๑
๖๘๖๒
๖๘๖๓
๖๘๖๔
๖๘๖๕
๖๘๖๖
๖๘๖๗
๖๘๖๘
๖๘๖๙
๖๘๗๐
๖๘๗๑
๖๘๗๒
๖๘๗๓
๖๘๗๔
๖๘๗๕
๖๘๗๖
๖๘๗๗
๖๘๗๘
๖๘๗๙
๖๘๘๐
๖๘๘๑
๖๘๘๒
๖๘๘๓
๖๘๘๔

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวาธินี จันเต็ม
นางวานิสา พงษสวัสดิ์
นางสาววาริน พูนศิริ
นางวาริน ไวโหมง
นางสาววารินทร ยังดี
นางสาววารินทร รวมสันเทียะ
นางวารินทร อิงอาจ
นางสาววารี ดิษฐรัตน
นางวารี วงษรักษ
นางวารีรัตน อินทรสุวรรณ
นางวารุณี คงคา
นางสาววารุณี โตะดํา
นางสาววารุณี บอขุนทด
นางสาววารุณี พูนศรี
นางวารุณี มั่นใจ
นางวารุณี สละ
นางวารุนันท คณะศิริวงษ
นางวารุนันท คณะสิริวงษ
นางวาสณา สามศรี
วาที่รอยตรีหญิง วาสนา กนกหงษ
นางวาสนา กาญจนวงษา
นางสาววาสนา กาญจนสมบัติ
นางสาววาสนา แกวบัวดี
นางวาสนา แกวสอาด
นางสาววาสนา แกวอําไพ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๘๘๕
๖๘๘๖
๖๘๘๗
๖๘๘๘
๖๘๘๙
๖๘๙๐
๖๘๙๑
๖๘๙๒
๖๘๙๓
๖๘๙๔
๖๘๙๕
๖๘๙๖
๖๘๙๗
๖๘๙๘
๖๘๙๙
๖๙๐๐
๖๙๐๑
๖๙๐๒
๖๙๐๓
๖๙๐๔
๖๙๐๕
๖๙๐๖
๖๙๐๗
๖๙๐๘
๖๙๐๙

นางวาสนา ขันจันทึก
นางวาสนา เขียวสด
นางสาววาสนา จันทรทิพย
นางสาววาสนา ชาวเวียง
นางสาววาสนา ชูสวัสดิ์
นางวาสนา แซเตียว
นางวาสนา ทนทาน
นางวาสนา ทองจํารูญ
นางสาววาสนา เทพาคุม
นางวาสนา แทนทอง
นางสาววาสนา ธาระพุทธ
นางวาสนา บุญชื่น
นางสาววาสนา พวงทอง
นางสาววาสนา ภูขาว
นางวาสนา ภูโคกหิน
นางวาสนา ภูสมบูรณ
นางสาววาสนา เมืองเกิด
นางสาววาสนา รอดแกว
นางสาววาสนา รุจิสิน
นางสาววาสนา วงคแดง
นางวาสนา วงศโสภา
นางวาสนา ศรีโคตร
นางสาววาสนา หนูทา
นางสาววาสนา หาญสุโพธิ์
นางสาววาสนา เหลืองแดง

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๑๐
๖๙๑๑
๖๙๑๒
๖๙๑๓
๖๙๑๔
๖๙๑๕
๖๙๑๖
๖๙๑๗
๖๙๑๘
๖๙๑๙
๖๙๒๐
๖๙๒๑
๖๙๒๒
๖๙๒๓
๖๙๒๔
๖๙๒๕
๖๙๒๖
๖๙๒๗
๖๙๒๘
๖๙๒๙
๖๙๓๐
๖๙๓๑
๖๙๓๒
๖๙๓๓
๖๙๓๔

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววาสนา เอี่ยมเจริญศักดิ์
นางวิกานดา ปญโญ
นางสาววิจิตตรา ฉิมพลี
นางสาววิจิตรพร สมเทศ
นางวิจิตรา กิ่งจันทร
นางสาววิจิตรา จิตรธรรม
นางวิจิตรา ทองประจํา
นางวิจิตรา ทองเลิศ
นางวิจิตรา เส็งสมัคร
นางสาววิจิตรา อินจง
นางวิชชุดา บรุณพันธ
นางสาววิชชุดา พรหมชูแกว
นางสาววิชชุดา ศรีอนันต
นางวิชยา พันธรังษี
นางสาววิชรี ถ้ําแกว
นางสาววิชาภรณ ลีลาสุธานนท
นางสาววิชุดา มโนบาล
นางสาววิชุตา อินทอุดม
นางวิเชียร นนทจันทร
นางสาววิณัฐศา วรรณา
นางสาววิณิตา ชมภูเทพา
นางวิภา นามวงศษา
นางสาววิภา ลิขิตรุงเจริญ
นางสาววิภา แสงระพี
นางวิภาดา ไพรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๙๓๕
๖๙๓๖
๖๙๓๗
๖๙๓๘
๖๙๓๙
๖๙๔๐
๖๙๔๑
๖๙๔๒
๖๙๔๓
๖๙๔๔
๖๙๔๕
๖๙๔๖
๖๙๔๗
๖๙๔๘
๖๙๔๙
๖๙๕๐
๖๙๕๑
๖๙๕๒
๖๙๕๓
๖๙๕๔
๖๙๕๕
๖๙๕๖
๖๙๕๗
๖๙๕๘
๖๙๕๙

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววิภาดา ภูรีโรจนวงศ
นางวิภาพร ชัยเจริญศิลป
นางวิภาพร ภูเครือ
นางสาววิภาพร มีมั่งคั่ง
นางวิภาพร ใยจันอัด
นางวิภาพร วรรณเผือก
นางวิภาพร สุมมาตย
นางสาววิภารัตน กอนทอง
นางสาววิภารัตน ชิณศิริ
นางวิภารัตน ตอมพุทรา
นางวิภารัตน ตาทุม
นางวิภารัตน รัตนากร
นางวิภารัตน หริตกุล
นางวิภาวดี ชีพนุรัตน
นางสาววิภาวดี บุตตะโยธี
นางสาววิภาวรรณ บรรยงคนันท
นางวิภาวรรณ ศรวัฒนา
นางสาววิภาวรรณ เหมทานนท
นางสาววิภาวินี ทองคํา
นางสาววิภาวี นันติตา
นางสาววิภาสินีย ณ ลําปาง
นางสาววิมล พานนอย
นางวิมล วงษชาง
นางสาววิมลตรา ลาวะปานา
นางวิมลมาลย โทนุบล

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

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววิมลวรรณ ธรรมภิบาลอุดม
นางวิมลศรี เกตุสุข
นางสาววิมลศรี จันทรเพชร
นางวิมาน สุระภา
นางวิมีนตรา พัฒนศิลป
นางสาววิยะดา เถรกูล
นางสาววิยะดา รัตนมณี
นางวิรดา เรืองมณี
นางวิรมณ ศรีชัย
นางสาววิรังสณา ปนจั่น
นางสาววิรัญชนา ชางบรรจง
นางสาววิรัญญา ทองมี
นางวิรัตน พวงนาค
นางวิรัติ วงคขํา
นางสาววิเรืองรอง ธิกุลวงษ
นางวิลัยพร จุลเกต
นางวิลัยวรรณ ฤทธิ์บุญ
นางสาววิลาภรณ กาญจนคงคา
นางสาววิลาวรรณ มีสุข
นางสาววิลาวรรณ คํามินทร
นางวิลาวรรณ แปงตาน
นางสาววิลาวัลย กิติกุลธนพงศ
นางวิลาวัลย ศิลป
นางสาววิลาวัลย อุตรกิจ
นางวิลาศลักษณ ปวนสิงห

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

นางสาววิลาสินี สุขหนู
นางสาววิลาสินี หลงแปน
นางวิลิดา สิงหธงยาม
นางสาววิลินดา จันทรทาบ
นางสาววิไล เทพจักรคํา
นางสาววิไล ธรรมวิริยะ
วาที่รอยตรีหญิง วิไล ผลาผล
นางสาววิไล สมทอง
นางวิไล อุดานนท
นางสาววิไลพร คํานอย
นางสาววิไลพร ตรีชุม
นางวิไลพร สงแปน
นางสาววิไลพร แสนจันทร
นางวิไลรัตน รัตนกรัณฑกุล
นางวิไลลักษณ เกษตรเอี่ยม
นางสาววิไลลักษณ แสงสิมมา
นางสาววิไลวรรณ เจริญศรี
นางสาววิไลวรรณ ชาพิมล
นางสาววิไลวรรณ ธาตุไพบูลย
นางวิไลวรรณ ภูมิสถาน
นางสาววิวรรธนี ปานเกษม
นางสาววิไวลรรณ เทพศิริ
นางวิสา รื่นรมย
นางวีณา ปอมสุข
นางสาววีนา แตงยิ้ม

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๑๐
๗๐๑๑
๗๐๑๒
๗๐๑๓
๗๐๑๔
๗๐๑๕
๗๐๑๖
๗๐๑๗
๗๐๑๘
๗๐๑๙
๗๐๒๐
๗๐๒๑
๗๐๒๒
๗๐๒๓
๗๐๒๔
๗๐๒๕
๗๐๒๖
๗๐๒๗
๗๐๒๘
๗๐๒๙
๗๐๓๐
๗๐๓๑
๗๐๓๒
๗๐๓๓
๗๐๓๔

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวีรดา กลอมวงศ
นางสาววีรนุช พลอยสิทธิ์
นางสาววีรนุช สตรอง
นางวีรภัทรา กาญจนสิงห
นางสาววีรยา จิตผอง
นางสาววีรยา มวงแกว
นางสาววีรวรรณ ธีรวีรโชติ
นางวีรวัลย รอดเพชร
นางสาววีระนุช อินทปติ
นางวีระวรรณ สมุทรสาร
นางเวฬุวรรณ มิ่งมาตร
นางแวรูณี วาแม
นางสาวแววตา ไขนาค
นางสาวศกุนิชญ มังกรไชยา
นางสาวศนันทญา โกทองยม
นางสาวศรวนีย ไฉนงุน
นางศรัญญา เฉื่อยฉ่ํา
นางศรัญญา ทรัพยประเสริฐ
นางสาวศรัญภัทร ชวงชัย
นางสาวศรัณภัสร ปะจู
นางสาวศรัณยภัทร แกวคํา
นางสาวศรัณยู เจริญเดช
นางสาวศรันภัทร ฉอสันเทียะ
นางศรันยา เรื่อศรีจันทร
นางศราพร มณีโชติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๐๓๕
๗๐๓๖
๗๐๓๗
๗๐๓๘
๗๐๓๙
๗๐๔๐
๗๐๔๑
๗๐๔๒
๗๐๔๓
๗๐๔๔
๗๐๔๕
๗๐๔๖
๗๐๔๗
๗๐๔๘
๗๐๔๙
๗๐๕๐
๗๐๕๑
๗๐๕๒
๗๐๕๓
๗๐๕๔
๗๐๕๕
๗๐๕๖
๗๐๕๗
๗๐๕๘
๗๐๕๙

นางศริญญา นุมจันทร
นางศริญญา สุขเรือง
นางศรินดา ขัดสี
นางศรินทร ทองเอี่ยม
นางสาวศรินทรนุช ตันสงวน
นางศรินทิพย ชูแกว
นางศรินนา ชูพันธ
นางสาวศรีญาภรณ บํารุงศรี
นางศรีพรรณ ธรรมใจ
นางสาวศรีพรรณ ไชยสาแล
นางสาวศรีรัตน ศรีนทีสถาน
นางศรีวรรณ ปติ
นางสาวศรีวิไล สอนพิมพ
นางสาวศรีสุดา จันทรอักษร
นางสาวศรีสุดา ใบแบแน
นางศรุชา จันทรเขียว
นางสาวศรุดา ดิฐศุภวัฒน
นางสาวศรุตา กมลมาลย
นางสาวศรุตา ชาลี
นางศลิษา ธิอัมพร
นางสาวศวิตา โสภณรัตน
นางศศมณฑ ชาวเชียงขวาง
นางสาวศศิกมล ใจจันทร
นางสาวศศิกร สุนทรนนท
นางสาวศศิณัฐณ วิศุทธิ์วัฒนา

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๖๐
๗๐๖๑
๗๐๖๒
๗๐๖๓
๗๐๖๔
๗๐๖๕
๗๐๖๖
๗๐๖๗
๗๐๖๘
๗๐๖๙
๗๐๗๐
๗๐๗๑
๗๐๗๒
๗๐๗๓
๗๐๗๔
๗๐๗๕
๗๐๗๖
๗๐๗๗
๗๐๗๘
๗๐๗๙
๗๐๘๐
๗๐๘๑
๗๐๘๒
๗๐๘๓
๗๐๘๔

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศศิธร กุดชัยภูมิ
นางสาวศศิธร ขาวนอก
นางสาวศศิธร โตริต
นางสาวศศิธร เนื้อเย็น
นางสาวศศิธร บุญเลิศ
นางศศิธร พลอยระยา
นางสาวศศิธร รุงเรือง
นางสาวศศิธร สมบูรณชัย
นางสาวศศิธร สามารถ
นางศศิธร สิงหมณี
นางศศินา งอกนาวัง
นางสาวศศิประภา หนุนยศ
นางสาวศศิมล ยงเขตรกิจ
นางสาวศศิมา สิงหเจริญ
นางสาวศศิรธา คุมกุดขมิ้น
นางสาวศศิวิมล บําเรอ
นางศศิวิมล มากคุณ
นางสาวศศิวิมล สกุลเต็ม
นางศศิอัญญ วรัตถธวัชรดล
นางสาวศันสนีย กุลเหนือ
นางศัลสนีย อินทฤทธิ์
นางสาวศาณุตรา แสงครจิตร
นางศิณีภรณ มงคลเวทย
นางสาวศิรนภัสสร สารทิม
นางศิรประภา ถีระแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๐๘๕
๗๐๘๖
๗๐๘๗
๗๐๘๘
๗๐๘๙
๗๐๙๐
๗๐๙๑
๗๐๙๒
๗๐๙๓
๗๐๙๔
๗๐๙๕
๗๐๙๖
๗๐๙๗
๗๐๙๘
๗๐๙๙
๗๑๐๐
๗๑๐๑
๗๑๐๒
๗๑๐๓
๗๑๐๔
๗๑๐๕
๗๑๐๖
๗๑๐๗
๗๑๐๘
๗๑๐๙

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิรประภา นามพงศ
นางสาวศิรภัทร พันธุพิทยแพทย
นางสาวศิรัญญา ภาษี
นางสาวศิราณี นิ่มปลื้ม
นางสาวศิราวรรณ บุญเชิด
นางศิราวรรณ มากอยู
นางศิริกร จงคา
นางศิริกร ศรีเคนขันธ
นางสาวศิริขวัญ แสนจันทร
นางศิริทิพย วิเศษศรี
นางสาวศิรินดา คําแปง
นางสาวศิรินทิพย ระปะครอง
นางศิรินทิพย วงคผาบุตร
นางศิรินภา เดชศิริ
นางสาวศิรินยา วงษาเภา
นางสาวศิรินิตย มีประเสริฐ
นางศิริพร คงทอง
นางสาวศิริพร ดีคายคํา
นางสาวศิริพร แตตวง
นางศิริพร ธานี
นางสาวศิริพร นพคุณ
นางสาวศิริพร บุญจรัส
นางศิริพร ผาทอง
นางศิริพร มหิกุล
นางสาวศิริพร รัตนรุงโรจน

๗๑๑๐
๗๑๑๑
๗๑๑๒
๗๑๑๓
๗๑๑๔
๗๑๑๕
๗๑๑๖
๗๑๑๗
๗๑๑๘
๗๑๑๙
๗๑๒๐
๗๑๒๑
๗๑๒๒
๗๑๒๓
๗๑๒๔
๗๑๒๕
๗๑๒๖
๗๑๒๗
๗๑๒๘
๗๑๒๙
๗๑๓๐
๗๑๓๑
๗๑๓๒
๗๑๓๓
๗๑๓๔

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศิริพร ลิมลาวัลย
นางศิริพร เลาหปยะรัตน
นางสาวศิริพร ศิริพันธ
นางสาวศิริพร สนิทนิตย
นางศิริพร สวัสดีลาภา
นางสาวศิริพร เสนาภักดี
นางสาวศิริพร โสภาพงศ
นางศิริพร หินแกว
นางสาวศิริพร ไหลไมงาม
นางสาวศิริพรภัทร ศรีสุวรรณ
นางสาวศิริพรรณ จิตอารีย
นางศิริภรณ อันทรง
นางสาวศิริมาศ ปทุมมาศ
นางสาวศิริมาศ ศรีณรงค
นางสาวศิริรัตน ขวัญเพ็ชร
นางศิริรัตน จองรัตนวนิช
นางศิริรัตน เชี่ยวชาญ
นางสาวศิริรัตน ดวงทับ
นางศิริรัตน โพธิ์คง
นางสาวศิริรัตน ลลิตอุไร
นางสาวศิริรัตน สนมศรี
นางสาวศิริรัตน สัญญะพล
นางศิริรัตน สาทกลาง
นางสาวศิริรัตน สุขประเสริฐ
นางศิริลักษณ จันทรขยัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๑๓๕
๗๑๓๖
๗๑๓๗
๗๑๓๘
๗๑๓๙
๗๑๔๐
๗๑๔๑
๗๑๔๒
๗๑๔๓
๗๑๔๔
๗๑๔๕
๗๑๔๖
๗๑๔๗
๗๑๔๘
๗๑๔๙
๗๑๕๐
๗๑๕๑
๗๑๕๒
๗๑๕๓
๗๑๕๔
๗๑๕๕
๗๑๕๖
๗๑๕๗
๗๑๕๘
๗๑๕๙

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิริลักษณ ชูอองสกุล
นางศิริลักษณ เทียมสิงห
นางศิริลักษณ ธนมาก
นางศิริลักษณ พงษประเสริฐ
นางสาวศิริลักษณ พรานกวาง
นางศิริลักษณ วงศอิศเรศ
นางสาวศิริลักษณ ศรีชวงประเสริฐ
นางสาวศิริลักษณ ศิริวัฒนานนท
นางศิริลักษณ สังขทอง
นางสาวศิริลักษณ สิงหสี
นางศิริวรรณ ไกรดิษฐ
นางสาวศิริวรรณ ถือสัตย
นางศิริวรรณ ทองศรีอน
นางศิริวรรณ ปารี
นางศิริวรรณ วงศไชยา
นางสาวศิริวรรณ สนิทพจน
นางศิริวรรณ อังสนั่น
นางศิริวัลย ไชยชาญยุทธ
นางสาวศิวกาญจน เลาทรัพย
นางศิวนาถ จันทรมี
นางสาวศิวนาถ แพงคํา
นางสาวศิวพร สุขสมัย
นางศิวัชญา สุวารักษ
นางศิวารญา วงษาสันต
นางสาวศุทธิรัตน เอี่ยมสะอาด

๗๑๖๐
๗๑๖๑
๗๑๖๒
๗๑๖๓
๗๑๖๔
๗๑๖๕
๗๑๖๖
๗๑๖๗
๗๑๖๘
๗๑๖๙
๗๑๗๐
๗๑๗๑
๗๑๗๒
๗๑๗๓
๗๑๗๔
๗๑๗๕
๗๑๗๖
๗๑๗๗
๗๑๗๘
๗๑๗๙
๗๑๘๐
๗๑๘๑
๗๑๘๒
๗๑๘๓
๗๑๘๔

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศุภกานต บัวทิพย
นางศุภกานต ฝนทั่ง
นางสาวศุภกานต เรืองเกตุ
นางศุภญาดา ศิริประภา
นางศุภนารี เหมากระโทก
นางสาวศุภรดา ปสสาสิงห
นางสาวศุภรดา สิทธิเดช
นางศุภลักษ นุมขึง
นางศุภลักษณ กันคํา
นางศุภลักษณ นิลศิริ
นางสาวศุภลักษณ แปนนอก
นางสาวศุภศรี โพธิ์สุวรรณ
นางศุภักษร ภูแสงสั่น
นางสาวศุภากร ภัทราวงศวัฒนา
นางสาวศุภากร แสงงาม
นางสาวศุภานัน เสนสอน
นางศุภาวรรณ นานาวัน
นางสาวโศภชา อบแยม
นางสาวโศภิชา ตาปวเครือ
นางโศภิตา จันทรหลา
นางโศรดา สุวรรณโณ
นางสาวษิญาภรณ สอนสกุล
นางสาวสกาวรัตน จันทรมาทอง
นางสาวสกุณา รัตนประภา
นางสกุณี ระหารไทย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๑๘๕
๗๑๘๖
๗๑๘๗
๗๑๘๘
๗๑๘๙
๗๑๙๐
๗๑๙๑
๗๑๙๒
๗๑๙๓
๗๑๙๔
๗๑๙๕
๗๑๙๖
๗๑๙๗
๗๑๙๘
๗๑๙๙
๗๒๐๐
๗๒๐๑
๗๒๐๒
๗๒๐๓
๗๒๐๔
๗๒๐๕
๗๒๐๖
๗๒๐๗
๗๒๐๘
๗๒๐๙

นางสาวสกุลตรา ชูเพ็ชร
นางสาวสกุลรัตน เมียนเกิด
นางสาวสงกรานต ถนอมสัตย
นางสาวสงกรานต เทศเทียน
นางสงา ภูน้ําเย็น
นางสาวสญาภรณ ตรงชาติ
นางสฎารัตน ดีสวน
นางสาวสถาพร ขุนทอง
นางสาวสนธยา ตานะพันธ
นางสาวสนธิยา แสนทวีสุข
นางสนานี ดือเระ
นางสาวสมคิด ชุมภูแสง
นางสมคิด ไพจิตร
นางสาวสมจิต สุวรรณลอยลอง
นางสาวสมจิตร โพธิ์ศรี
นางสมจิตร มากเมือง
นางสาวสมจิตร แสสุวรรณ
นางสาวสมใจ กาญจนสุธา
นางสาวสมใจ กาเหย็ม
นางสาวสมใจ คงคา
นางสาวสมใจ ไชยชาญ
นางสมใจ ทวีตา
นางสาวสมใจ ภาเอมวงษ
นางสมใจ มองมาไพรี
นางสาวสมใจ ศรีสุธรรม

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๑๐
๗๒๑๑
๗๒๑๒
๗๒๑๓
๗๒๑๔
๗๒๑๕
๗๒๑๖
๗๒๑๗
๗๒๑๘
๗๒๑๙
๗๒๒๐
๗๒๒๑
๗๒๒๒
๗๒๒๓
๗๒๒๔
๗๒๒๕
๗๒๒๖
๗๒๒๗
๗๒๒๘
๗๒๒๙
๗๒๓๐
๗๒๓๑
๗๒๓๒
๗๒๓๓
๗๒๓๔

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสมทรง คูณสุวรรณ
นางสาวสมทรง มาบัณฑิต
นางสมนาม ถาวร
นางสมนึก กฤษสุวรรณ
นางสาวสมปรารถนา ตั้งชัยฤกษ
นางสมปอง สวางแสง
นางสมพร จอมสงา
นางสาวสมพร บุญราช
นางสมพร ภูมิรัตน
นางสมพร ราชแสง
นางสมพร ฤทธิ์ฤๅชัย
นางสาวสมพิศ พิทักษ
นางสมร นวลพุม
นางสาวสมรรัตน ชินราช
นางสมรัก หอมสุวรรณ
นางสาวสมฤทัย ทองรักษ
นางสาวสมลักษณ เฉลยกลิ่น
นางสมลักษณ แหลมหลัก
นางสมศรี สุดงาม
นางสมสมร จอยศรีเกตุ
นางสมสวย พรหมมาศ
นางสมหญิง จันตรี
นางสมหญิง ลิ้นทอง
นางสมหมาย เนาวชาง
นางสมหมาย พรมเมล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๒๓๕
๗๒๓๖
๗๒๓๗
๗๒๓๘
๗๒๓๙
๗๒๔๐
๗๒๔๑
๗๒๔๒
๗๒๔๓
๗๒๔๔
๗๒๔๕
๗๒๔๖
๗๒๔๗
๗๒๔๘
๗๒๔๙
๗๒๕๐
๗๒๕๑
๗๒๕๒
๗๒๕๓
๗๒๕๔
๗๒๕๕
๗๒๕๖
๗๒๕๗
๗๒๕๘

นางสมหมาย สถิตยเสถียร
นางสมหวัง ชันโลน
นางสมัญญา กองแกว
นางสาวสมาพร พรหมทอง
นางสาวสมาพร อุทัยธรรม
นางสมิตา ประจงคา
นางสาวสยุมพร เพ็ญกุล
นางสาวสรรพิมล เกตุขาว
นางสาวสรอยคํา สุปงคลัด
นางสรอยทอง พวงจําป
นางสาวสรอยเพชร เลี่ยมดี
นางสาวสรอยสลา พลอยทับทิม
นางสรอยสุดารัตน ทองคลี่
นางสาวสรัญญา โยธะคง
นางสาวสรัญญา สอนทองคํา
นางสาวสรัลชณา เหิมพยัคฆ
นางสาวสรัลชนา เวียงสันเทียะ
นางสรากรณ โชครุงเจริญชัย
วาที่รอยตรีหญิง สราญจิต
ธัญญเจริญ
นางสาวสราญลักษณ บุญรักษา
นางสาวสริญญา อภิบาลศรี
นางสาวสริตา คําเกิด
นางสาวสรินยา พันธนอย
นางสริยาภรณ แกวสังข

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๕๙
๗๒๖๐
๗๒๖๑
๗๒๖๒
๗๒๖๓
๗๒๖๔
๗๒๖๕
๗๒๖๖
๗๒๖๗
๗๒๖๘
๗๒๖๙
๗๒๗๐
๗๒๗๑
๗๒๗๒
๗๒๗๓
๗๒๗๔
๗๒๗๕
๗๒๗๖
๗๒๗๗
๗๒๗๘
๗๒๗๙
๗๒๘๐
๗๒๘๑
๗๒๘๒
๗๒๘๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสลักจิต แกวออน
นางสาวสลิตา อรามเรือง
นางสาวสลิลทิพย แกวมรกต
สิบเอกหญิง สวรรญา ภูทอง
นางสาวสวรรยา ผลจันทร
นางสาวสวรินทร หนูเตะ
นางสาวสวลี เลาเกษตรวิทย
นางสวัสดิ์ เฉิดวิจิตร
นางสาวสวิชญา อุทธบูรณ
นางสาวสวิยา อุปนันไชย
นางสาวสวีวรรณ คะดูลย
นางสสิธร บุญเชิด
นางสาวสังวาล ขั้นชัยภูมิ
นางสาวสัจจา ขันธสาลี
นางสาวสัญญลักษณ กุสุมภ
นางสาวสันทนา ผานคํา
นางสันทนี ศิริเวช
นางสาวสากล พรมโคตรคา
นางสาวสากินะ เลาะแมหอ
นางสาวสาคร กุลรักษา
นางสาธิต ศรีเฉลิม
นางสาวสานิกุน เสนาะศัพย
นางสาวสานีสะห สาและอารง
นางสายใจ โกมลมน
นางสายใจ จํานงค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๒๘๔
๗๒๘๕
๗๒๘๖
๗๒๘๗
๗๒๘๘
๗๒๘๙
๗๒๙๐
๗๒๙๑
๗๒๙๒
๗๒๙๓
๗๒๙๔
๗๒๙๕
๗๒๙๖
๗๒๙๗
๗๒๙๘
๗๒๙๙
๗๓๐๐
๗๓๐๑
๗๓๐๒
๗๓๐๓
๗๓๐๔
๗๓๐๕
๗๓๐๖
๗๓๐๗
๗๓๐๘

นางสายใจ นามวิเศษ
นางสายใจ ศรีตนชัย
นางสาวสายชล ชนะสิทธิ์
นางสายชล ชาญเขตกรณ
นางสายตา แสนมี
นางสายทอง บุญแจม
นางสายทอง สังฆะมณี
นางสาวสายทอง เสกขา
นางสายฝน เขียวทับทิม
นางสาวสายฝน จันทร
นางสาวสายฝน เพ็งโอ
นางสาวสายฝน ลอยไธสงค
นางสายฝน ศรีวัฒน
นางสาวสายฝน แสงเดือน
นางสายฝน อัตตสินทอง
นางสาวสายพิณ ศรีภู
นางสายพิน ธรรมขันธ
นางสายพิน เปลรินทร
นางสาวสายรุง จักรพล
นางสาวสายรุง เจริญสุข
นางสาวสายรุง ไชยมิ่ง
นางสายรุง สามัญฤทธิ์
นางสาวสายลม สุริยา
นางสาวสายสมร เสมะนู
นางสายสินธ มังกะระ

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๐๙
๗๓๑๐
๗๓๑๑
๗๓๑๒
๗๓๑๓
๗๓๑๔
๗๓๑๕
๗๓๑๖
๗๓๑๗
๗๓๑๘
๗๓๑๙
๗๓๒๐
๗๓๒๑
๗๓๒๒
๗๓๒๓
๗๓๒๔
๗๓๒๕
๗๓๒๖
๗๓๒๗
๗๓๒๘
๗๓๒๙
๗๓๓๐
๗๓๓๑
๗๓๓๒
๗๓๓๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสายสุนีย ชูสีขาว
นางสาวสายสุนีย ภิระ
นางสายหยุด หอมเชื่อม
นางสายไหม หยุนแดง
นางสารภี พูลพงค
นางสาริณี ออนสัมฤทธิ์
นางสาวสารินา แกวชุมศิลป
นางสาวสาริศา ทองปาน
นางสาริศา ยาทิพย
นางสาลินี กิ่งสวัสดิ์
นางสาวสาลินี เพชรดี
นางสาลี โพธิ์มณี
นางสาลีปะ สามะอาลี
นางสาวสาวิตรี คําสรอย
นางสาวิตรี คุมไขน้ํา
นางสาวสาวิตรี เครือวาคํา
นางสาวสาวิตรี เจือดานกลาง
นางสาวสาวิตรี ณ หงษา
นางสาวสาวิตรี ทาดี
นางสาวิตรี ประภานิล
นางสาวิตรี มะลัยสิทธิ์
นางสาวิตรี วรบุตร
นางสาวสาวิตรี หอมจรรยา
นางสาวสาวิศตรี ฝกระโทก
นางสําเนียง มีทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๓๓๔
๗๓๓๕
๗๓๓๖
๗๓๓๗
๗๓๓๘
๗๓๓๙
๗๓๔๐
๗๓๔๑
๗๓๔๒
๗๓๔๓
๗๓๔๔
๗๓๔๕
๗๓๔๖
๗๓๔๗
๗๓๔๘
๗๓๔๙
๗๓๕๐
๗๓๕๑
๗๓๕๒
๗๓๕๓
๗๓๕๔
๗๓๕๕
๗๓๕๖
๗๓๕๗
๗๓๕๘

นางสําราญ ประจักษวงศ
นางสําราญ ศรีหอม
นางสาวสําลี ดีดวงพันธ
นางสําอางค ไชยสุริยงค
นางสาวสิญจนา เตศิริ
นางสาวสิดาวรรณ ไชยภา
นางสาวสินทนา ยะโส
นางสินี สันอี
นางสาวสินีนาฎ ปาทาน
นางสินีนาฎ พิศรูป
นางสินีนาฎ สุขันธ
นางสินีรัตน สุขสําราญ
นางสิรภัทร ขันคํา
นางสิรภัสสร โสตะพราหมณ
นางสาวสิริกร ดวงรอด
นางสาวสิริกร พิชยะสกุล
นางสิริกร อยูกรานต
นางสิริกัลลยา ดาสา
นางสาวสิริณัฎฐ ตั้นซุนอั้น
นางสาวสิริธนา อรัญพฤกษพงษ
นางสาวสิรินทรรัตน พลคอ
นางสิรินทรรัตน วิชัยดิษฐ
นางสาวสิรินาถ กาญจนารักษ
นางสาวสิริเนตร ไชยผลอินทร
นางสาวสิริพร จินากวน

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๕๙
๗๓๖๐
๗๓๖๑
๗๓๖๒
๗๓๖๓
๗๓๖๔
๗๓๖๕
๗๓๖๖
๗๓๖๗
๗๓๖๘
๗๓๖๙
๗๓๗๐
๗๓๗๑
๗๓๗๒
๗๓๗๓
๗๓๗๔
๗๓๗๕
๗๓๗๖
๗๓๗๗
๗๓๗๘
๗๓๗๙
๗๓๘๐
๗๓๘๑
๗๓๘๒
๗๓๘๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสิริพร เสนานุรักษวรกุล
นางสาวสิริพัศสรณ ทิพยสีราช
นางสาวสิริภัทร สมตัว
นางสิริภากรณ วิเศษชาติ
นางสาวสิริยากร พรหมมิ
นางสิริรักษ สุขรัตน
นางสาวสิริรัตน อินวิเชียร
นางสาวสิริรัตน อุดเจง
นางสาวสิริลักษณ กนกสิงห
นางสิริลักษณ โกมรัตน
นางสาวสิริลักษณ ยุตตานนท
นางสาวสิริลักษณ สิงหกุล
นางสาวสิริลักษณ สุวาสน
นางสาวสิริวรรณ เพชรฤทธิ์
นางสาวสิรีลักษณ เดือนใหม
นางสาวสุกฤตา นอมนําทรัพย
นางสาวสุกฤตา วัฒนาเนตร
นางสาวสุกฤตา แสงพิทักษ
นางสาวสุกัญชญา นันทกิจ
นางสาวสุกัญญา ขามโนนวัด
นางสุกัญญา จรบุรมณ
นางสาวสุกัญญา จารุพันธ
นางสุกัญญา จิตราภิรมย
นางสาวสุกัญญา ใจหาญ
นางสุกัญญา ซอหมัด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๓๘๔
๗๓๘๕
๗๓๘๖
๗๓๘๗
๗๓๘๘
๗๓๘๙
๗๓๙๐
๗๓๙๑
๗๓๙๒
๗๓๙๓
๗๓๙๔
๗๓๙๕
๗๓๙๖
๗๓๙๗
๗๓๙๘
๗๓๙๙
๗๔๐๐
๗๔๐๑
๗๔๐๒
๗๔๐๓
๗๔๐๔
๗๔๐๕
๗๔๐๖
๗๔๐๗
๗๔๐๘

นางสุกัญญา ตาลลักษณ
นางสาวสุกัญญา เตรียมดี
นางสุกัญญา ถิ่นศรี
นางสุกัญญา ทองคง
นางสาวสุกัญญา ทองทิพย
นางสุกัญญา ธรรมโชโต
นางสุกัญญา ธรรมเที่ยงธรรม
นางสุกัญญา พรหมสมบัติ
นางสาวสุกัญญา พุมมาก
นางสุกัญญา มณีวงษ
นางสาวสุกัญญา รักษเชื้อ
นางสาวสุกัญญา ลาภจิตร
นางสาวสุกัญญา ลิ้มประเสริฐ
นางสาวสุกัญญา สมบัติพูนผล
นางสุกัญญา สุขประเสริฐ
นางสุกัญญา หวงศร
นางสาวสุกัญญา หวันลาโสะ
นางสาวสุกัญญา อนุมาศ
นางสุกัลยา เรืองโรจน
นางสาวสุกัลยา สมถวนิช
นางสุกาญจณา ทีบุตร
นางสาวสุกานดา พรมพุทธา
นางสุกานต ใจรังษี
นางสุขพร กันไทยราษฎร
นางสาวสุขุมาลย บริบูรณ

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๐๙
๗๔๑๐
๗๔๑๑
๗๔๑๒
๗๔๑๓
๗๔๑๔
๗๔๑๕
๗๔๑๖
๗๔๑๗
๗๔๑๘
๗๔๑๙
๗๔๒๐
๗๔๒๑
๗๔๒๒
๗๔๒๓
๗๔๒๔
๗๔๒๕
๗๔๒๖
๗๔๒๗
๗๔๒๘
๗๔๒๙
๗๔๓๐
๗๔๓๑
๗๔๓๒
๗๔๓๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุคนทิพย จินารักษ
นางสุคนธทิพย เฉยสวัสดิ์
นางสุคนธทิพย เมืองมา
นางสุคนธา อินทนะนก
นางสาวสุคันธา เยาวมาลย
นางสาวสุจริตา ลักขณานุกูล
นางสาวสุจันญา ใยหงษ
นางสุจิญาญ เอี่ยมสมบูรณ
นางสาวสุจิตตา อาภรณแกว
นางสุจิตรา กระสายเงิน
นางสาวสุจิตรา แกวประดิษฐ
นางสุจิตรา ขลิบศรี
นางสุจิตรา คําศรีสุข
นางสาวสุจิตรา จิตชื่น
นางสุจิตรา เดชบุญ
นางสาวสุจิตรา มาตขาว
พันจาเอกหญิง สุจิตรา โยธิน
นางสุจิตรา แสนทวีสุข
นางสุจิน อินทรบุญแกว
นางสาวสุจิรา นวลปาน
นางสุจิรา สีหานู
นางสุใจ บัณฑิต
นางสุชญา เครือทอง
นางสาวสุชาดา เชี่ยวชาญ
นางสุชาดา บุญศิริ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๔๓๔
๗๔๓๕
๗๔๓๖
๗๔๓๗
๗๔๓๘
๗๔๓๙
๗๔๔๐
๗๔๔๑
๗๔๔๒
๗๔๔๓
๗๔๔๔
๗๔๔๕
๗๔๔๖
๗๔๔๗
๗๔๔๘
๗๔๔๙
๗๔๕๐
๗๔๕๑
๗๔๕๒
๗๔๕๓
๗๔๕๔
๗๔๕๕
๗๔๕๖
๗๔๕๗
๗๔๕๘

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุชาดา เพิ่มพูน
นางสุชาดา วิเชียรตนนท
นางสุชาดา ศรีเวียง
นางสุชาดา สุนทรนนท
นางสาวสุชาดา ไสยศาสตร
นางสุชาวดี สามศรีทอง
นางสุชิรา เรืองชวย
นางสาวสุชีรา ขุนสงคราม
นางสุชีรา ถาวรกุล
นางสาวสุชีรา นุนดวง
นางสุณิชกานต ยังมี
นางสุณิชญา ธาตุทอง
นางสุณิฐศา แกวชวย
นางสาวสุณิสา แดงเรือง
นางสุณีย จันดา
นางสุดใจ พันธรัตน
นางสาวสุดใจ มนุษยสม
นางสุดใจ โมรา
วาที่รอยตรีหญิง สุดธิสา อินทวงศรี
นางสาวสุดสายใจ จันทา
นางสาวสุดสายใจ จันนา
นางสาวสุดา ชูทอง
นางสุดา นวลพรม
นางสาวสุดา เมไพร
นางสุดา หรันหลัง

๗๔๕๙
๗๔๖๐
๗๔๖๑
๗๔๖๒
๗๔๖๓
๗๔๖๔
๗๔๖๕
๗๔๖๖
๗๔๖๗
๗๔๖๘
๗๔๖๙
๗๔๗๐
๗๔๗๑
๗๔๗๒
๗๔๗๓
๗๔๗๔
๗๔๗๕
๗๔๗๖
๗๔๗๗
๗๔๗๘
๗๔๗๙
๗๔๘๐
๗๔๘๑
๗๔๘๒
๗๔๘๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุดา บิลสะหะ
นางสาวสุดาพร วงคสาย
นางสุดารัตน ชูเชิด
นางสาวสุดารัตน ตูจํานงค
นางสาวสุดารัตน สุขชนะ
นางสาวสุดารัตน เสียมไหม
นางสาวสุดารัตน อรัญภูติ
นางสาวสุดารัตน อิ่มจิตร
นางสุดารียะห กะจิ
นางสาวสุดาวัลย จันทะกล
นางสาวสุดาสินี ผานิช
นางสาวสุตปราณี ศรีบุรินทร
นางสาวสุตินา ไชยงาม
นางสุทธาทิพย ผัสดี
นางสาวสุทธิกานต บุนเสา
นางสาวสุทธิพันธ แพทยเพียร
นางสาวสุทธิศา ดวงนิล
นางสาวสุทิน อยูวงษอั๋น
นางสุธาทพย บุญกร
นางสาวสุธาทิพย ขจรพงศ
นางสาวสุธาทิพย อุปนันชัย
นางสาวสุธารา ถุงแกว
นางสุธาสินี กําชู
นางสุธาสินี สุขะกาศี
นางสาวสุธาสินี อุนชะลี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๔๘๔
๗๔๘๕
๗๔๘๖
๗๔๘๗
๗๔๘๘
๗๔๘๙
๗๔๙๐
๗๔๙๑
๗๔๙๒
๗๔๙๓
๗๔๙๔
๗๔๙๕
๗๔๙๖
๗๔๙๗
๗๔๙๘
๗๔๙๙
๗๕๐๐
๗๕๐๑
๗๕๐๒
๗๕๐๓
๗๕๐๔
๗๕๐๕
๗๕๐๖
๗๕๐๗
๗๕๐๘

นางสาวสุธิชา มีบุปผา
นางสาวสุธิดา การันต
นางสุธิดา ประสงคสันติ
นางสาวสุธิดา มหาวรรณ
นางสุธีรา บุญสม
นางสุนทร ปานาโท
นางสาวสุนทรี กรอบไธสง
นางสาวสุนทรี แนนพิมาย
นางสาวสุนทรี ละอองโชค
นางสุนทรี สุขสุโฉม
นางสาวสุนทรีย มณีนอย
นางสาวสุนภา พลนารี
นางสาวสุนันญา สวางจิตร
นางสาวสุนันท ทรัพยพูนทอง
นางสาวสุนันท มงคลกาวิล
นางสาวสุนันทา คมขํา
นางสาวสุนันทา ครุธหอม
นางสาวสุนันทา ทัฬหกิจ
นางสาวสุนันทา นิลสุพรรณ
นางสาวสุนันทา พลเสน
นางสาวสุนันทา หุนกระโทก
นางสาวสุนันทา เหิรเมฆ
นางสาวสุนันทา อุทัยทอง
นางสุนันธิณี คําบุดดี
นางสุนิดา สนนอย

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๐๙
๗๕๑๐
๗๕๑๑
๗๕๑๒
๗๕๑๓
๗๕๑๔
๗๕๑๕
๗๕๑๖
๗๕๑๗
๗๕๑๘
๗๕๑๙
๗๕๒๐
๗๕๒๑
๗๕๒๒
๗๕๒๓
๗๕๒๔
๗๕๒๕
๗๕๒๖
๗๕๒๗
๗๕๒๘
๗๕๒๙
๗๕๓๐
๗๕๓๑
๗๕๓๒
๗๕๓๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุนิมล แสงออน
นางสุนิศา ศักดิ์ภิรมย
นางสาวสุนิษา คงจรูญ
นางสุนิสา ดอนไพรพัน
นางสุนิสา ปอทองคํา
นางสุนิสา มังสุไร
นางสุนิสา เสือยิ้ม
นางสาวสุนิสา อาลักขิต
นางสุนีย จานิกร
นางสุนีย จุลนวล
นางสุนีย บุญเลิศ
นางสาวสุนีย มะกรูดอินทร
นางสาวสุนีย สอนเขียว
นางสุนีย อิทธิทัต
นางสาวสุประวีณ ภาระเวช
นางสุปราณี เจริญลาภ
นางสาวสุปราณี นามเรืองศรี
นางสาวสุปราณี ลัดดี
นางสุปราณี ศรีบรรเทา
นางสาวสุปราณี เอาบุญ
นางสุปรีดา โคตรคํา
นางสุปาณี ดําริห
นางสุพรรณนี ออนษา
นางสาวสุพรรณนีย ศรีสุราช
นางสุพรรณศร สมปาน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๕๓๔
๗๕๓๕
๗๕๓๖
๗๕๓๗
๗๕๓๘
๗๕๓๙
๗๕๔๐
๗๕๔๑
๗๕๔๒
๗๕๔๓
๗๕๔๔
๗๕๔๕
๗๕๔๖
๗๕๔๗
๗๕๔๘
๗๕๔๙
๗๕๕๐
๗๕๕๑
๗๕๕๒
๗๕๕๓
๗๕๕๔
๗๕๕๕
๗๕๕๖
๗๕๕๗
๗๕๕๘

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุพรรณศา เทพบุตร
นางสาวสุพรรณิภา มุดขุนทด
นางสุพรรณี ครุฑธะกะ
นางสุพรรณี เงาศรี
นางสาวสุพรรณี วงศบุญ
นางสุพรรณี อัตรศรี
นางสาวสุพรรนิการ ภูหมื่นไวย
นางสาวสุพรรษา จาบุญ
นางสาวสุพรรษา แจบานเกาะ
นางสุพรรษา ทรงเดช
นางสาวสุพรรษา นารีบุตร
นางสาวสุพรรษา พาหาสิงห
นางสุพรรษา โพธิ์รี
วาที่รอยตรีหญิง สุพรรษา ศรีพรม
นางสาวสุพัคตร สุดอุน
นางสาวสุพัฒตา กาลจักร
นางสุพัฒตา สีงาม
นางสาวสุพัฒนธนภัทร ชูภู
นางสาวสุพัฒนา สุวรรณสม
นางสุพัตตา อินอยู
นางสาวสุพัตรา คุมปรุ
นางสาวสุพัตรา ชํานาญกิจ
นางสุพัตรา ตาทิพย
นางสุพัตรา ทองหลอม
นางสุพัตรา ทาน้ําตื้น

๗๕๕๙
๗๕๖๐
๗๕๖๑
๗๕๖๒
๗๕๖๓
๗๕๖๔
๗๕๖๕
๗๕๖๖
๗๕๖๗
๗๕๖๘
๗๕๖๙
๗๕๗๐
๗๕๗๑
๗๕๗๒
๗๕๗๓
๗๕๗๔
๗๕๗๕
๗๕๗๖
๗๕๗๗
๗๕๗๘
๗๕๗๙
๗๕๘๐
๗๕๘๑
๗๕๘๒
๗๕๘๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุพัตรา นกแกว
นางสุพัตรา บังแสง
นางสุพัตรา ปาออน
นางสาวสุพัตรา มณีโชติ
นางสาวสุพัตรา รูปสูง
นางสุพัตรา วงคประยูร
นางสุพัตรา อนันทวรรณ
นางสาวสุพัตรา อวนแพง
นางสุพารัตน วัฒนชัยประสิทธิ์
นางสาวสุพาวรรณ สะเทื้อน
นางสุพิชชา ไชยสิทธิ์
นางสุพิชฌาย มาเตี่ยง
นางสาวสุพิชญา กุลนาพันธ
นางสุพิชญา พูลเจริญ
นางสาวสุพิชา แวงชัยภูมิ
นางสาวสุพิชามนต เขื่อนแกว
นางสุพิน กันทาติ๊บ
นางสาวสุพินดา โพธิ์ศรี
นางสาวสุเพ็ญรัฐ บุญแกวขวัญ
นางสุภณิดา ออนคํา
นางสุภรณ เกตุทอง
นางสาวสุภลักษณ ปดตานัง
นางสาวสุภัตชนันท จันทรสองดวง
นางสุภัตรา ทองแทง
นางสาวสุภัทนา ศรีสุขไกร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๕๘๔
๗๕๘๕
๗๕๘๖
๗๕๘๗
๗๕๘๘
๗๕๘๙
๗๕๙๐
๗๕๙๑
๗๕๙๒
๗๕๙๓
๗๕๙๔
๗๕๙๕
๗๕๙๖
๗๕๙๗
๗๕๙๘
๗๕๙๙
๗๖๐๐
๗๖๐๑
๗๖๐๒
๗๖๐๓
๗๖๐๔
๗๖๐๕
๗๖๐๖
๗๖๐๗
๗๖๐๘

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุภัทรษร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นางสุภัทรา แมดพิมาย
นางสุภัทรา วอขวา
นางสุภัทรา สุมอิ่ม
นางสาวสุภัสตรา ทุมวงศ
นางสาวสุภัสรา คุณานันท
นางสุภา เกตุสวางวงศ
นางสุภา จิ้วตั้น
นางสุภา ฉวนกลิ่น
นางสุภา ธีระกูล
นางสุภา นาระทะ
นางสุภา สิงขรรัตน
นางสาวสุภางค ยิ้มลมัย
นางสุภาณี รอดภัย
นางสุภาณี แหลงสนาม
นางสาวสุภาดา สุรธรรมจรรยา
นางสาวสุภาพ กรุดนาค
นางสุภาพ ชูเรืองสุข
นางสาวสุภาพร คงเพชร
นางสาวสุภาพร จันทรสะอาด
นางสุภาพร จันพิลา
นางสาวสุภาพร ทรงประกอบ
นางสุภาพร ทูลไธสง
นางสุภาพร บุญดี
นางสุภาพร ปลองไหม

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

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุภาพร ปาลิโภชน
นางสาวสุภาพร พันชูรัตน
นางสาวสุภาพร มหาไชย
นางสาวสุภาพร มากขาว
นางสาวสุภาพร วงษคํา
นางสาวสุภาพร ศรีอวม
นางสุภาพร สุธรรม
นางสาวสุภาพร หงษทอง
นางสาวสุภาพร หนูสง
นางสาวสุภาพร เหมคช
นางสุภาพรรณ เลิศพงษ
นางสุภาภรณ กลิ่นศรีสุข
นางสาวสุภาภรณ แกวศรีสด
นางสาวสุภาภรณ ขันทอง
นางสุภาภรณ ผลเจริญ
นางสุภาภรณ ผานสันเทียะ
นางสาวสุภาภรณ ศรีเจริญ
นางสุภาภรณ สุจรต
นางสุภารัตน แกวอํารัตน
นางสาวสุภารัตน จันทรสวาง
นางสาวสุภารัตน พุมพันธุฆอง
นางสาวสุภารัตน ศิริบุตร
นางสุภาวดี ขําเกลี้ยง
นางสาวสุภาวดี ขุนรักษ
นางสุภาวดี จุมปาคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๖๓๔
๗๖๓๕
๗๖๓๖
๗๖๓๗
๗๖๓๘
๗๖๓๙
๗๖๔๐
๗๖๔๑
๗๖๔๒
๗๖๔๓
๗๖๔๔
๗๖๔๕
๗๖๔๖
๗๖๔๗
๗๖๔๘
๗๖๔๙
๗๖๕๐
๗๖๕๑
๗๖๕๒
๗๖๕๓
๗๖๕๔
๗๖๕๕
๗๖๕๖
๗๖๕๗
๗๖๕๘

นางสาวสุภาวดี ใจมั่น
นางสาวสุภาวดี แซลิ่ม
นางสาวสุภาวดี บุญธนาวัฒน
นางสาวสุภาวดี ปรีชา
นางสาวสุภาวดี แผลงศร
นางสุภาวดี พรมริ้ว
นางสุภาวดี พลาดสุ
นางสุภาวดี พิงคะสัน
นางสุภาวดี สวัสดิ์รักษ
นางสาวสุภาวดี สุขสุทธิพัฒน
นางสุภาวดี เสาะแสวง
นางสาวสุภาวดี หินออน
นางสุภาวรรณ คงอาย
นางสุภาวรรณ นิยมไทย
นางสาวสุภิชฌา แกวบวร
นางสุภินดา มานะการ
นางสาวสุภีร สมมาก
นางสาวสุมณฑา นุศรีอัน
นางสาวสุมน จันทรทาว
นางสุมนมาลย แพนดร
นางสุมนา กูลนฤมิตร
นางสาวสุมลทิพย คําดี
นางสุมลทิพย รุงฉัตร
นางสาวสุมลรัตน อัศวภูมิ
นางสาวสุมาภรณ เทียบวงษ

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๕๙
๗๖๖๐
๗๖๖๑
๗๖๖๒
๗๖๖๓
๗๖๖๔
๗๖๖๕
๗๖๖๖
๗๖๖๗
๗๖๖๘
๗๖๖๙
๗๖๗๐
๗๖๗๑
๗๖๗๒
๗๖๗๓
๗๖๗๔
๗๖๗๕
๗๖๗๖
๗๖๗๗
๗๖๗๘
๗๖๗๙
๗๖๘๐
๗๖๘๑
๗๖๘๒
๗๖๘๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุมาลี แกวไทย
นางสาวสุมาลี คัลชัย
นางสุมาลี ดีมีหาญ
นางสุมาลี เรืองศรี
นางสาวสุมาลี ฤทธิ์ประเสริฐ
นางสุมาลี ศรีศักดา
นางสุมาลี สุภาพ
นางสาวสุมาลี แสงเพชร
นางสุมิตตา สําแดง
นางสุมิตรา ตั้งจิต
นางสาวสุมิตรา นิยะนุช
นางสุมิตรา บัวศรี
นางสุมีนา อรรถชัยพานิช
นางสุยาณิศา แตมพุดซา
นางสาวสุรณี ปะตังเวสา
นางสุรภา ศิลาทรินทร
นางสาวสุรวดี วงศสวัสดิ์
นางสุรัชดา จึงสุทธิวงษ
นางสุรัตน ยั่งยืน
นางสาวสุรัตน ศรีคําออน
นางสาวสุรัตนฉมา วัชรวรรณเรศ
นางสาวสุรัตนา แสงดาว
นางสาวสุรัยญา หมัดรวม
นางสาวสุรัตน ยิ่งสี
นางสาวสุรัสวดี อุปโคตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๖๘๔
๗๖๘๕
๗๖๘๖
๗๖๘๗
๗๖๘๘
๗๖๘๙
๗๖๙๐
๗๖๙๑
๗๖๙๒
๗๖๙๓
๗๖๙๔
๗๖๙๕
๗๖๙๖
๗๖๙๗
๗๖๙๘
๗๖๙๙
๗๗๐๐
๗๗๐๑
๗๗๐๒
๗๗๐๓
๗๗๐๔
๗๗๐๕
๗๗๐๖
๗๗๐๗
๗๗๐๘

นางสาวสุรางคนา สุริยะพรม
นางสาวสุรางครัตน โฉมงาม
นางสุรางครัตน พึ่งบานเกาะ
นางสุรางครัตน เพงพิศ
นางสาวสุรารักษ โพธิ์นวล
นางสาวสุรินทร เสนาการ
นางสาวสุรินทร หองเมง
นางสาวสุริยันต เสือโคลง
นางสุรีณา เจะบือราเฮง
นางสุรีพร บรรลือ
นางสาวสุรีพร วทัญู
นางสาวสุรีย เมืองสงา
นางสาวสุรียพร ญาศรี
นางสาวสุรียพร ยันตรปกรณ
นางสาวสุรียพร เรียนพิษ
นางสุรียรัตน ไพรสณฑ
นางสาวสุรียวรรณ สุขหาญ
นางสุรีรัตน เรืองโรจน
นางสาวสุรีรัตน ศรีครไทย
นางสาวสุรีรัตน ศรีระดา
นางสาวสุรีรัตน สําราญทรัพย
นางสุรีรัตน สุปนตี
นางสาวสุรีวัลย เพ็ชรรักษา
นางสาวสุไรยา ยกศิริ
นางสาวสุลักขณา ศรีทอง

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๐๙
๗๗๑๐
๗๗๑๑
๗๗๑๒
๗๗๑๓
๗๗๑๔
๗๗๑๕
๗๗๑๖
๗๗๑๗
๗๗๑๘
๗๗๑๙
๗๗๒๐
๗๗๒๑
๗๗๒๒
๗๗๒๓
๗๗๒๔
๗๗๒๕
๗๗๒๖
๗๗๒๗
๗๗๒๘
๗๗๒๙
๗๗๓๐
๗๗๓๑
๗๗๓๒
๗๗๓๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุลาวรรณ แปงสอน
นางสุลาวัลย แกวศรี
นางสาวสุลาวัลย จันดี
นางสุลีกร บายคายคม
นางสุไลพร สุขคง
นางสาวสุวกาญจน สังขกลมเกลี้ยง
นางสาวสุวคนธ เบ็ญจมณี
นางสุวนีย พรมนิกร
นางสุวภัทร โกวตานนท
นางสุวรรณ สีหาวงค
นางสุวรรณเพ็ญ หนูคง
นางสาวสุวรรณา กรรมภาษี
นางสุวรรณา เคหดิษฐ
นางสุวรรณา ตุลานนท
นางสุวรรณา ปานออน
นางสาวสุวรรณา ผองปญญา
นางสาวสุวรรณา วนะภูติ
นางสุวรรณา อนจร
นางสุวรรณา อุนชวง
นางสาวสุวรรณี โพธิวัฒน
นางสาวสุวรรณี ยามาย
นางสาวสุวรรณี ราตรี
นางสาวสุวรรณี วงศคํา
นางสุวรัตน คหะวงษ
นางสุวรีย สันเพชร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๗๓๔
๗๗๓๕
๗๗๓๖
๗๗๓๗
๗๗๓๘
๗๗๓๙
๗๗๔๐
๗๗๔๑
๗๗๔๒
๗๗๔๓
๗๗๔๔
๗๗๔๕
๗๗๔๖
๗๗๔๗
๗๗๔๘
๗๗๔๙
๗๗๕๐
๗๗๕๑
๗๗๕๒
๗๗๕๓
๗๗๕๔
๗๗๕๕
๗๗๕๖
๗๗๕๗
๗๗๕๘

นางสาวสุวิชญา ทิพรัตน
นางสาวสุวิญชา ดิษฐเนตร
นางสุวิณา ทองบุญโท
นางสาวสุวิตรา มูลฐี
นางสุวิภา พงษณรงค
นางสุวิมล หวลสันเทียะ
นางสุไวดาห รักดี
นางสุหัทยา สินชัย
นางสาวสูนีดา หะยีเลาะแม
นางเสวียร บัวศรี
นางสาวเสาวคนธ คําชมภู
นางเสาวคนธ จันทเขต
นางเสาวคนธ ดิเรกรัตน
นางสาวเสาวคนธ มูลศาสตร
นางเสาวจี คงขาว
นางสาวเสาวณิต นุชนอย
นางเสาวณี นิ่มโอ
นางเสาวณี รัตนวิจารณ
นางสาวเสาวณีย เซงป
นางเสาวณีย ทองพวง
นางสาวเสาวณีย นวลละออง
นางสาวเสาวนีย ใจกันทา
นางสาวเสาวนีย แซดาน
นางเสาวนีย ทัศสาคร
นางสาวเสาวนีย ธีระบุญ

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๕๙
๗๗๖๐
๗๗๖๑
๗๗๖๒
๗๗๖๓
๗๗๖๔
๗๗๖๕
๗๗๖๖
๗๗๖๗
๗๗๖๘
๗๗๖๙
๗๗๗๐
๗๗๗๑
๗๗๗๒
๗๗๗๓
๗๗๗๔
๗๗๗๕
๗๗๗๖
๗๗๗๗
๗๗๗๘
๗๗๗๙
๗๗๘๐
๗๗๘๑
๗๗๘๒
๗๗๘๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเสาวนีย บุญทวี
นางสาวเสาวนีย เบญจธีรนารี
นางสาวเสาวนีย ปนคํา
นางเสาวนีย พันเทศ
นางสาวเสาวนีย วีระเดชะ
นางเสาวภา ทองคง
นางสาวเสาวภา พงศทิพยพนัส
นางสาวเสาวภา พุฒกลาง
นางสาวเสาวภาค เตทิ
นางเสาวรส มูลทรัพย
นางสาวเสาวรักษ เดชทองคํา
นางเสาวรี ดานสุขณรงค
นางสาวเสาวลักษณ คุมสายสอาด
นางเสาวลักษณ บุญเปา
นางสาวเสาวลักษณ พัฒชา
นางเสาวลักษณ ศรีสวัสดิ์
นางเสาวลักษณ แหกาน
นางเสาวลักษณ อุณหสุทธิยานนท
นางสาวแสง มณีโพธินี
นางสาวแสงจันทร ใจคง
นางแสงดาว ใจกระเสน
นางแสงเดือน ทองแกมแกว
นางสาวแสงเดือน ประสพธรรม
นางสาวแสงเดือน เสนหา
นางแสงมณี ไชยวงศคต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๗๘๔
๗๗๘๕
๗๗๘๖
๗๗๘๗
๗๗๘๘
๗๗๘๙
๗๗๙๐
๗๗๙๑
๗๗๙๒
๗๗๙๓
๗๗๙๔
๗๗๙๕
๗๗๙๖
๗๗๙๗
๗๗๙๘
๗๗๙๙
๗๘๐๐
๗๘๐๑
๗๘๐๒
๗๘๐๓
๗๘๐๔
๗๘๐๕
๗๘๐๖
๗๘๐๗
๗๘๐๘

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวแสงระวี ผลทวี
นางแสงรุง บุญเรศ
นางสาวแสนสุข ขันทวี
นางสาวโสตถิกาญจน วรรณศิริ
นางโสภา เวชนุสิทธิ์
นางสาวโสภา เสือสุข
นางสาวโสภาภรณ งอยภูธร
นางสาวโสภิดา เนียมสําโรง
นางโสภิดา แสนสุภา
นางสาวโสภิตา คงทอง
นางโสภี นาระกันทา
นางสาวโสภี ภักตรเขียว
นางสาวโสมนัส แยมแกว
นางสาวโสรจ วาดี
นางหทัยกาญจน พฤกษะวัน
นางหทัยกาญจน สอนพรม
นางสาวหทัยกาญจน อินทรแหยม
นางสาวหทัยทิพย สุขสําราญ
นางสาวหทัยมาญจน ชัยศรี
นางหทัยรัตน ขมสวัสดิ์
นางสาวหทัยรัตน ขัติวงษ
นางสาวหทัยรัตน รูโปบล
นางสาวหทัยรัตน ศิริปรุ
นางหนึ่งฤดี ศรีสุลัย
นางสาวหนึ่งฤทัย พูลสวัสดิ์

๗๘๐๙
๗๘๑๐
๗๘๑๑
๗๘๑๒
๗๘๑๓
๗๘๑๔
๗๘๑๕
๗๘๑๖
๗๘๑๗
๗๘๑๘
๗๘๑๙
๗๘๒๐
๗๘๒๑
๗๘๒๒
๗๘๒๓
๗๘๒๔
๗๘๒๕
๗๘๒๖
๗๘๒๗
๗๘๒๘
๗๘๒๙
๗๘๓๐
๗๘๓๑
๗๘๓๒
๗๘๓๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางหนึ่งฤทัย ราชนิล
นางสาวหนึ่งหทัย ไชยานนท
นางสาวหนูเพียร คําดี
นางหยาดรุง ทรงวินัย
นางสาวหรรษา บุตรฉัยยา
นางสาวหวานตา สุวรณพันธ
นางสาวหวานตา สุวรรณพันธ
นางสาวหับสะ เนียมนํา
นางสาวหัสญา มีฉ่ํา
นางสาวหิรัญญา ผิวสะอาด
นางสาวเหมือนฝน ชวยสง
นางไหยัง เจะโด
นางสาวฬุริยาภรณ ภูเกษร
นางองุน พลไกรษร
นางอจิณตากานันท สายสวัสดิกุล
นางสาวอชิรยา แกวสามดวง
นางอณัญญา ชอุมเกต
นางสาวอณัฐธิชา อุนจิตร
นางสาวอณุภา เหลืองสอาดกุล
นางสาวอติกะ เหมมันต
นางสาวอธัญตรี เชื้อทน
นางอนงค ขวัญศรี
นางอนงค จากสถาน
นางอนงค จูจร
นางสาวอนงค เทศจันทึก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๘๓๔
๗๘๓๕
๗๘๓๖
๗๘๓๗
๗๘๓๘
๗๘๓๙
๗๘๔๐
๗๘๔๑
๗๘๔๒
๗๘๔๓
๗๘๔๔
๗๘๔๕
๗๘๔๖
๗๘๔๗
๗๘๔๘
๗๘๔๙
๗๘๕๐
๗๘๕๑
๗๘๕๒
๗๘๕๓
๗๘๕๔
๗๘๕๕
๗๘๕๖
๗๘๕๗
๗๘๕๘

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางอนงค มูลดี
นางสาวอนงคนุช เตาชุน
นางอนงคนุช แสงแกว
นางอนงคนุช อองบุญ
นางอนงคพร นวชัยสกุล
นางอนงครักษ ไชยสงคราม
นางอนงคลักษณ คําพิทูรย
นางอนงศ โตปนใจ
นางสาวอนรรฆวี การพานิช
นางอนัญญา กริ่งกลาง
นางสาวอนัญญา จันทนิจ
นางอนัญญา จันทรคลอย
นางสาวอนัญญา พงษรัตนกาญจน
นางสาวอนัญญา มนัสอําไพ
นางอนัญญา ศรีจินดา
นางสาวอนัญญา ศรีมงคล
นางสาวอนัตตา อํานวยพร
นางสาวอนันตญา มุทุมณ
นางสาวอนันตพร ชัยยะ
นางสาวอนิฐา งามเลิศ
นางสาวอนิศรา ศรีนาราง
นางสาวอนิศราพร ธระเสนา
นางสาวอนุกูล กวางขวาง
นางอนุธิดา แทนเกษม
นางสาวอนุรักษ ลออ

๗๘๕๙
๗๘๖๐
๗๘๖๑
๗๘๖๒
๗๘๖๓
๗๘๖๔
๗๘๖๕
๗๘๖๖
๗๘๖๗
๗๘๖๘
๗๘๖๙
๗๘๗๐
๗๘๗๑
๗๘๗๒
๗๘๗๓
๗๘๗๔
๗๘๗๕
๗๘๗๖
๗๘๗๗
๗๘๗๘
๗๘๗๙
๗๘๘๐
๗๘๘๑
๗๘๘๒
๗๘๘๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอนุสรี รัตนเลิศ
นางสาวอนุสา กุลวงศ
นางสาวอโนชา แสงนิกุล
นางสาวอโนทัย แกวบรรฏิฐ
นางอโนทัย จันทรผกาพันธ
นางสาวอโนมา สันทิกุล
นางอพินญา เขาดี
นางอไพจิตร คิดการ
นางอภิชญา นาใจตรอง
นางสาวอภิชญา ยั่งยืน
นางอภิญญา คงมั่น
นางสาวอภิญญา แซจิว
นางสาวอภิญญา เทพทองดี
นางสาวอภิญญา ปุยฝาย
นางอภิญญา พุฒซอน
นางสาวอภิญญา เลาหมี่
นางอภิญญา อาจละออ
นางสาวอภิรดี ระนาด
นางสาวอภิฤดี ศักดา
นางอภิลักษณา พิลึก
นางอภิวัฒนา เทพวัน
นางสาวอมรกานต บํารุงตน
นางสาวอมรรัตน เกื้อสกุล
นางสาวอมรรัตน ฑีฆายุ
นางสาวอมรรัตน เนตรทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๘๘๔
๗๘๘๕
๗๘๘๖
๗๘๘๗
๗๘๘๘
๗๘๘๙
๗๘๙๐
๗๘๙๑
๗๘๙๒
๗๘๙๓
๗๘๙๔
๗๘๙๕
๗๘๙๖
๗๘๙๗
๗๘๙๘
๗๘๙๙
๗๙๐๐
๗๙๐๑
๗๙๐๒
๗๙๐๓
๗๙๐๔
๗๙๐๕
๗๙๐๖
๗๙๐๗
๗๙๐๘

นางสาวอมรรัตน บุตรโส
นางสาวอมรรัตน พุทธากร
นางสาวอมรรัตน ภูตลาดขาม
นางสาวอมรรัตน แยมกุล
นางสาวอมรรัตน รอดทองสุข
นางสาวอมรรัตน สราญชื่น
นางสาวอมรรัตน สุทธิปรีชา
นางสาวอมรรัตน หนอเพ็ชร
นางอมรรัตน หมอปา
นางอมรรัตน อินทรอัมพร
นางอมรา บุตรราช
นางสาวอมรา รองรัตน
นางอมราภรณ บริหาร
นางอมรินทร ประสิทธิสาร
นางสาวอมลวรรณ โภคทรัพย
นางสาวอรกัญญา นาคละออ
นางสาวอรกัญญา เอกพิชัย
นางสาวอรจิตร คํากันหา
นางสาวอรชร ครามสูงเนิน
นางสาวอรชร เทพบุตร
นางอรณัน รัตนผลิน
นางสาวอรดี โกมะหะวงศ
นางอรดี สีมหานาม
นางอรทัย ขมิ้นเขียว
นางสาวอรทัย ดวงจําปา

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๐๙
๗๙๑๐
๗๙๑๑
๗๙๑๒
๗๙๑๓
๗๙๑๔
๗๙๑๕
๗๙๑๖
๗๙๑๗
๗๙๑๘
๗๙๑๙
๗๙๒๐
๗๙๒๑
๗๙๒๒
๗๙๒๓
๗๙๒๔
๗๙๒๕
๗๙๒๖
๗๙๒๗
๗๙๒๘
๗๙๒๙
๗๙๓๐
๗๙๓๑
๗๙๓๒
๗๙๓๓

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอรทัย ตันดี
นางอรทัย เตชะนันท
นางอรทัย ปญไชยา
นางสาวอรทัย ยวงเงิน
นางอรทัย ศรีสมุทร
นางสาวอรทัย สิริกุลขจร
นางอรทัย สุการี
นางสาวอรทัย เสือชุมแสง
นางอรทัย แสงบูรณ
นางสาวอรทัย แสนพยอม
นางอรไท สารีแผลง
นางอรนิตย ชูสวาง
นางอรนุช คําพันธ
นางอรนุช ดุลยานา
นางสาวอรนุช หวางเทียน
นางสาวอรปรียา จันทรนุม
นางอรพรรณ ธัญธราดล
นางสาวอรพรรณ พัฒนสิงห
นางสาวอรพรรณ วงศศิริพรพันธ
นางอรพิชา จําปาเมือง
นางสาวอรพิณ จงจุดเทียน
นางอรพิณ หลาอินสม
นางสาวอรพิน สมฤทธิ์
นางสาวอรพินท เพชรพงศ
นางสาวอรพินท ศรีสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๙๓๔
๗๙๓๕
๗๙๓๖
๗๙๓๗
๗๙๓๘
๗๙๓๙
๗๙๔๐
๗๙๔๑
๗๙๔๒
๗๙๔๓
๗๙๔๔
๗๙๔๕
๗๙๔๖
๗๙๔๗
๗๙๔๘
๗๙๔๙
๗๙๕๐
๗๙๕๑
๗๙๕๒
๗๙๕๓
๗๙๕๔
๗๙๕๕
๗๙๕๖
๗๙๕๗

นางอรพินธิ์ กาดนอก
นางสาวอรพิมพ ใหญเลิศ
นางสาวอรยา วงษสนิท
นางสาวอรฤดี สุนาโท
นางสาวอรฤทัย หงศจุมพล
นางสาวอรวรรณ ภูถี่ถวน
นางสาวอรวรรณ คําโสภา
นางอรวรรณ ชูวารี
นางสาวอรวรรณ ทาปา
นางอรวรรณ บุตราช
นางอรวรรณ ผลพูล
นางสาวอรวรรณ เพชรแอง
นางสาวอรวรินทรลดา
โชติกฤษฎาพัฒน
นางอรวิมล นนทเภท
นางอรวี พันธงาม
นางอรศิริ พูลสําราญ
นางอรศิริ ศรีแสน
นางสาวอรษา หรนหมาน
นางอรสา การุญ
นางอรสา จํานงลักษณ
นางสาวอรสา ซิวฮะหลี
นางอรสา สอนศรี
นางสาวอรสุดา ดีวงษา
นางสาวอรอนงค เทียนสีมวง

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๕๘
๗๙๕๙
๗๙๖๐
๗๙๖๑
๗๙๖๒
๗๙๖๓
๗๙๖๔
๗๙๖๕
๗๙๖๖
๗๙๖๗
๗๙๖๘
๗๙๖๙
๗๙๗๐
๗๙๗๑
๗๙๗๒
๗๙๗๓
๗๙๗๔
๗๙๗๕
๗๙๗๖
๗๙๗๗
๗๙๗๘
๗๙๗๙
๗๙๘๐
๗๙๘๑
๗๙๘๒

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอรอนงค บุรมย
นางอรอนงค ผาวัน
นางสาวอรอนงค หลิกชู
นางอรอนงคลักษณ คําพิทูรย
นางสาวอรอินทร นวลคํา
นางอรอุมา ขันโยธา
นางสาวอรอุมา เคราเครือ
นางสาวอรอุมา บัวสุวรรณ
นางอรอุมา บูรณะ
นางสาวอรอุมา ยงยุทธ
นางอรอุมา สะอาดรัตน
นางสาวอรอุมา เหมือนครุฑ
นางสาวอรอุมา ออนสะเดา
นางอรอุมา อายุหมั้น
นางอรอุษา คงหอม
นางอรอุษา ยอดกิตติ
นางสาวอรเอื้อกุลน จาวิสูตร
นางอรัญ สุขศรี
นางอรัญญา กันภายใน
นางสาวอรัญญา กาญจนโรจน
นางอรัญญา จันทรเพ็ญ
นางสาวอรัญญา นันทธีรพงศ
นางอรัญญา อาษาธง
นางสาวอรัญยา เดิมแกว
นางสาวอรัญวารี เวียงทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๙๘๓
๗๙๘๔
๗๙๘๕
๗๙๘๖
๗๙๘๗
๗๙๘๘
๗๙๘๙
๗๙๙๐
๗๙๙๑
๗๙๙๒
๗๙๙๓
๗๙๙๔
๗๙๙๕
๗๙๙๖
๗๙๙๗
๗๙๙๘
๗๙๙๙
๘๐๐๐
๘๐๐๑
๘๐๐๒
๘๐๐๓
๘๐๐๔
๘๐๐๕
๘๐๐๖
๘๐๐๗

นางสาวอริญชญา ผลศรัทธา
นางสาวอริยา บุตรดี
นางสาวอริศรา แนวโสภี
นางสาวอริศราวรรณ มีเจริญ
นางสาวอริศราสิริ ตั้งพิบูลชัย
นางสาวอริสรา จีนขํา
นางสาวอรุณ คงดี
นางสาวอรุณ แปรงปน
นางอรุณ แสนบุตร
นางสาวอรุณรุง งามสม
นางสาวอรุณวรรณ อุทัยคํา
นางอรุณศรี งามอารมย
นางสาวอรุณศรี ออนละมูล
นางอรุณศิริ มิ่งคํามี
นางสาวอรุณสวัสดิ์ แสนใส
นางอรุณี แกวพรม
นางสาวอรุณี ประภาสโนบล
นางอรุณี พิพัฒนชัยปกรณ
นางอรุณี พูลพุทธา
นางอรุณี มุนนี
นางสาวอรุณี สุขครุฑ
นางสาวอรุณี เหตวรางกูร
นางอรุณี อิงปญจลาภ
นางสาวอลิศรา เพ็งหัวรอ
นางสาวอวยพร จันทรนุน

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๐๘
๘๐๐๙
๘๐๑๐
๘๐๑๑
๘๐๑๒
๘๐๑๓
๘๐๑๔
๘๐๑๕
๘๐๑๖
๘๐๑๗
๘๐๑๘
๘๐๑๙
๘๐๒๐
๘๐๒๑
๘๐๒๒
๘๐๒๓
๘๐๒๔
๘๐๒๕
๘๐๒๖
๘๐๒๗
๘๐๒๘
๘๐๒๙
๘๐๓๐
๘๐๓๑
๘๐๓๒

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวออยทิพย ชูไชย
นางสาวออยทิพย นิติกุล
นางสาวออยทิพย พูลเพิ่ม
นางสาวอะลิษา จันสีสุก
นางอักษราภรณ แจมจันทร
นางอักษราภัค อินทจักร
นางสาวอังคณา การะกรณ
นางสาวอังคณา จารุวงศ
นางสาวอังคณา ชูดวง
นางสาวอังคณา เพียรธัญการ
นางอังคณา รุงคลาย
นางอังคณา ฤทธิ์อารีย
นางอังคณา สีเทา
นางสาวอังคนี เชื้อปุย
จาเอกหญิง อังครัตน เอี่ยมผิว
นางอัจจิมา เลาเจริญฤทธิกุล
นางสาวอัจฉรา ชัยพันธุ
นางสาวอัจฉรา ชําระ
นางอัจฉรา ชุลี
นางสาวอัจฉรา เตียงเกตุ
นางอัจฉรา แตงรอด
นางสาวอัจฉรา ทองรอด
นางสาวอัจฉรา บุญยัง
นางอัจฉรา ประทุมวงศ
นางสาวอัจฉรา รัชนีย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๐๓๓
๘๐๓๔
๘๐๓๕
๘๐๓๖
๘๐๓๗
๘๐๓๘
๘๐๓๙
๘๐๔๐
๘๐๔๑
๘๐๔๒
๘๐๔๓
๘๐๔๔
๘๐๔๕
๘๐๔๖
๘๐๔๗
๘๐๔๘
๘๐๔๙
๘๐๕๐
๘๐๕๑
๘๐๕๒
๘๐๕๓
๘๐๕๔
๘๐๕๕
๘๐๕๖
๘๐๕๗

นางสาวอัจฉรา เรืองทับ
นางอัจฉรา วิจาราณ
นางอัจฉรา แสงวิสูตร
นางสาวอัจฉรา หมานพัฒน
นางอัจฉราภรณ เจริญทรัพย
นางสาวอัจฉราวดี เชื้อสุวรรณ
นางสาวอัจญริน ยูโซะ
นางสาวอัจรา เรืองทับ
นางอัญชนา สีดา
นางสาวอัญชรีย พุมแจม
นางสาวอัญชลิตา เตแกว
นางสาวอัญชลี จิตตั้งสกุล
นางสาวอัญชลี จิตรโอฬาร
นางอัญชลี จูชาวนา
นางอัญชลี ชูทอง
นางสาวอัญชลี ดวงแกว
นางอัญชลี ดุสิตบุตร
นางสาวอัญชลี ตรีเนตร
นางสาวอัญชลี เทียนนาวา
นางอัญชลี เพชรธํามรงค
นางสาวอัญชลี ลําภา
นางสาวอัญชลี ลีคํางาม
นางอัญชลี ศรีตระกูล
นางอัญชลี หมอกเทพ
นางอัญชลี อานามนารถ

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๕๘
๘๐๕๙
๘๐๖๐
๘๐๖๑
๘๐๖๒
๘๐๖๓
๘๐๖๔
๘๐๖๕
๘๐๖๖
๘๐๖๗
๘๐๖๘
๘๐๖๙
๘๐๗๐
๘๐๗๑
๘๐๗๒
๘๐๗๓
๘๐๗๔
๘๐๗๕
๘๐๗๖
๘๐๗๗
๘๐๗๘
๘๐๗๙
๘๐๘๐
๘๐๘๑

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอัญชิษฐา บุญกล่ํา
นางสาวอัญชุรีพร สามารถ
นางสาวอัญชุลี ใตกิ
นางอัญชุลี มาตํานาน
นางสาวอัญญารัตน นาคกุญชร
นางสาวอัญญารัตน อุทัยเลิศ
นางอัญธิตา แกวดก
นางสาวอัณณภัสฆ อุบลสุวรรณ
นางสาวอัมพร จันพิรมย
นางอัมพร มะโรงรัตน
นางสาวอัมพร ลานพลแสน
นางสาวอัมพร หงษชุมแพ
นางอัมพร อนันตริยกุล
นางอัมพวา วัชรปรีดา
นางสาวอัมพิกา คงคานนท
นางสาวอัมพิกา ทองหัวเตย
นางสาวอัมพิกา สตารัตน
นางสาวอัมไพวรรณ ชัยศิริโกศล
นางสาวอัมภาพัตฏ
ไตรภพเชาวขุนทด
นางอัมภิณี กุลเทพพรหม
นางสาวอัมรา คนขยัน
นางอัมรา มิ่งมงคล
นางอัมรินทร กาญจนะ
นางสาวอัยริศา พลายงาม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๐๘๒
๘๐๘๓
๘๐๘๔
๘๐๘๕
๘๐๘๖
๘๐๘๗
๘๐๘๘
๘๐๘๙
๘๐๙๐
๘๐๙๑
๘๐๙๒
๘๐๙๓
๘๐๙๔
๘๐๙๕
๘๐๙๖
๘๐๙๗
๘๐๙๘
๘๐๙๙
๘๑๐๐
๘๑๐๑
๘๑๐๒
๘๑๐๓
๘๑๐๔
๘๑๐๕
๘๑๐๖

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางอาจินต ประพันธวงศ
นางสาวอาชิรญาณ ภัทรธนะวัฒน
นางสาวอาทิตยรัดา เที่ยงใจ
นางสาวอาทิตยา รอยพวง
นางสาวอาทิตยา เรืองกาญจน
นางอาทิตยา วงษสกุล
นางสาวอาธิตยา วันคํา
นางสาวอานันทษา ปลายกฤษ
นางอานุรัตน ศรีราม
นางสาวอานุวัน พิมพิชัย
นางอาภรณ จันทศร
นางสาวอาภรณ จินดาวงค
นางอาภรณ ปานแกว
นางอาภรณ ภาคสุชน
นางอาภรณ มุขตา
นางอาภรณ ฤทธิเดช
นางสาวอาภรณ สนแกว
นางอาภรณ ฮั่วลี้
นางสาวอาภันตรี หอมทับคาง
นางสาวอาภัสรา บํารุงศรี
นางสาวอาภัสรา พอคา
นางอาภา เกษตรสุนทร
นางสาวอาภา พฤติประสงค
นางสาวอาภาพร อุยวรรณัง
นางสาวอาภาภรณ ปราบพาลา

๘๑๐๗
๘๑๐๘
๘๑๐๙
๘๑๑๐
๘๑๑๑
๘๑๑๒
๘๑๑๓
๘๑๑๔
๘๑๑๕
๘๑๑๖
๘๑๑๗
๘๑๑๘
๘๑๑๙
๘๑๒๐
๘๑๒๑
๘๑๒๒
๘๑๒๓
๘๑๒๔
๘๑๒๕
๘๑๒๖
๘๑๒๗
๘๑๒๘
๘๑๒๙
๘๑๓๐
๘๑๓๑

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอาภาภรณ พูนสวัสดิ์
นางอาภาภัทร หานตระกูล
นางสาวอาภาวรรณ สําเนียง
นางอาภาสินี สติมั่น
นางสาวอามอญ ไสยโสภณ
นางสาวอารมจิตต มีบางไทร
นางสาวอารยา สระทองออน
นางอาริยา กระสอบทอง
นางสาวอาริษา โคตรแสง
นางอาริษา อยูพงษพิทักษ
นางสาวอารี ทิพยเหรียญ
นางอารี ภูรุงเรือง
นางอารีพร แสงกลา
นางอารีย ชัยชนะ
นางอารีย บุญแกว
นางอารีย พัดเทวี
นางอารีย เศาระบุตร
นางสาวอารีย เหลือจันทร
นางอารียรัตน คําภักดี
นางอารีรัตน เครือโป
นางสาวอารีรัตน แจมจันทร
นางสาวอารีรัตน ติดตอ
นางอารีรัตน ถิ่นทุงทอง
นางสาวอารีรัตน ทรัพยกุญชร
นางอารีรัตน นินํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๑๓๒
๘๑๓๓
๘๑๓๔
๘๑๓๕
๘๑๓๖
๘๑๓๗
๘๑๓๘
๘๑๓๙
๘๑๔๐
๘๑๔๑
๘๑๔๒
๘๑๔๓
๘๑๔๔
๘๑๔๕
๘๑๔๖
๘๑๔๗
๘๑๔๘
๘๑๔๙
๘๑๕๐
๘๑๕๑
๘๑๕๒
๘๑๕๓
๘๑๕๔
๘๑๕๕
๘๑๕๖

นางสาวอารีรัตน พุฒพิมเสน
นางอารีรัตน มาสวัสดิ์
นางอารีรัตน รัตนสุวรรณ
นางสาวอารีรัตน รีพล
นางสาวอารีวรรณ บุญจิตร
นางสาวอาศิรวดี ชมภูราช
นางอาสียะ ชิดโอะ
นางสาวอํานวย เพชรเทียนชัย
นางสาวอํานวย วงษษา
นางอํานวย สายเสน
นางสาวอําพร เขียววรรณ
นางสาวอําพร เปาประเสริฐ
นางสาวอําพรรณ อุทุมพร
นางสาวอําพันทิพย หอขุนทด
นางอําไพ จิรภัทรพิมล
นางสาวอําไพ พูลเอียด
นางสาวอําภา แกวการไถ
นางสาวอําภา ออนละเอียด
นางอิงธชา ธิบดีมี
นางอิงออน จันทรโสม
นางสาวอินทรทิวา จันทกุล
นางอินทฬธิวา จันรัตนาวิวัฒน
นางอินทิรา กองทอง
นางสาวอินทิรา คํามุงคุณ
นางอินทิรา บุญนิ่ม

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๕๗
๘๑๕๘
๘๑๕๙
๘๑๖๐
๘๑๖๑
๘๑๖๒
๘๑๖๓
๘๑๖๔
๘๑๖๕
๘๑๖๖
๘๑๖๗
๘๑๖๘
๘๑๖๙
๘๑๗๐
๘๑๗๑
๘๑๗๒
๘๑๗๓
๘๑๗๔
๘๑๗๕
๘๑๗๖
๘๑๗๗
๘๑๗๘
๘๑๗๙
๘๑๘๐
๘๑๘๑

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอิศรา พรหมมามั่น
นางสาวอิศราพร บรรลือหาญ
นางสาวอิศราพร หงษคําจันทร
นางสาวอิศราภรณ อินทะศรี
นางอิสรีย กองแกว
นางสาวอิสรีย จิรวงศธนาสร
นางสาวอุทัย จันทรโชค
นางสาวอุทัยรัตฐ นิลพฤกษ
นางสาวอุทัยวรรณ กลาแท
นางสาวอุทัยวรรณ เผาสิงห
นางสาวอุทุมพร แซลิ้ม
นางอุนใจ พายัพทิวา
นางอุบล วลามิตร
นางสาวอุบล อันเตวาสิก
นางอุบลทิพย บุญประกอบ
นางอุบลพรรณ ลุนพรม
นางสาวอุบลรัตน บัวมี
นางสาวอุบลรัตน พงษเพชร
นางอุพรรัตน เพชรหนู
นางสาวอุมา สวางศรี
นางอุมาพร ประนนท
นางอุมาพร ปดไธสง
นางสาวอุมาพร ผิวคํา
นางอุมาพร สุราษฎร
นางอุมาภรณ แกวคูณ

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

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอุมาภรณ แพทยสันเทียะ
นางอุมาภรณ โพธิราช
นางอุมาภรณ สุขประเสริฐ
นางสาวอุรักษ โกการัตน
นางสาวอุราพร เอกวงษ
นางอุไร สุภาวรรณ
นางสาวอุไรพร เรืองสา
นางสาวอุไรรัตน จินดาประทุม
นางอุไรวรรณ กิติกังวล
นางอุไรวรรณ คุมเคี่ยม
นางอุไรวรรณ จันทรพูล
นางสาวอุไรวรรณ จําเริญ
นางอุไรวรรณ ดวงออย
นางอุไรวรรณ ธรรมจักร
นางสาวอุไรวรรณ ธรรมทินนะ
นางอุไรวรรณ บุญพร
นางสาวอุไรวรรณ พิลาทา
นางอุไรวรรณ ราษี
นางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ
นางอุไรวรรณ อุทัยสา

๘๒๐๒
๘๒๐๓
๘๒๐๔
๘๒๐๕
๘๒๐๖
๘๒๐๗
๘๒๐๘
๘๒๐๙
๘๒๑๐
๘๒๑๑
๘๒๑๒
๘๒๑๓
๘๒๑๔
๘๒๑๕
๘๒๑๖
๘๒๑๗
๘๒๑๘
๘๒๑๙
๘๒๒๐
๘๒๒๑

(เลมที่ ๖/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอุไรวัณย จันทรโอเอี่ยม
นางอุไลวรรณ ไชยทิพย
นางอุษณี จํารัส
นางสาวอุษณีย จันทนยานนท
นางสาวอุษนีณ แกวแดง
นางสาวอุษา เขียวไปล
นางสาวอุษา รัตนภักดี
นางอุสณี โสนมัตร
นางสาวอุสรา ชัยเพชร
นางสาวอุสา หมัดตาเห
นางสาวเอมอร กอนคําใหญ
นางสาวเอมอร เจริญสุข
นางเอรวรรณ คําภักดี
นางเอราวัณ ทะสุนทร
นางสาวเอราวัล ชุมกูล
นางเอื้อมพร รุมารถ
นางสาวเอื้อมพร วงศวรรณ
นางฮาซานะห หมาดสกุล
นางสาวฮานีพะ อาแวกาจิ
นางฮาบีดะ วานิ

