เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั 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 ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๐๐๐๑
๑๐๐๐๒
๑๐๐๐๓
๑๐๐๐๔
๑๐๐๐๕
๑๐๐๐๖
๑๐๐๐๗
๑๐๐๐๘
๑๐๐๐๙
๑๐๐๑๐
๑๐๐๑๑
๑๐๐๑๒
๑๐๐๑๓
๑๐๐๑๔
๑๐๐๑๕
๑๐๐๑๖
๑๐๐๑๗
๑๐๐๑๘
๑๐๐๑๙
๑๐๐๒๐
๑๐๐๒๑
๑๐๐๒๒
๑๐๐๒๓
๑๐๐๒๔
๑๐๐๒๕

ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๓๙,๒๒๖ ราย)
๑๐๐๒๖ นายอาทิตย พงศสุพัฒน
นายอาณาจักร เคลือศิริ
๑๐๐๒๗ นายอาทิตย พัดยนต
นายอาดัม ตะโละ
๑๐๐๒๘ นายอาทิตย มะสูงเนิน
นายอาดัม ยูโซะ
๑๐๐๒๙ นายอาทิตย ยิ่งใหญ
นายอาดือเรส แวสนิ
๑๐๐๓๐ นายอาทิตย ยี่แกว
นายอาดุล ประเสริฐดํา
๑๐๐๓๑ นายอาทิตย วงคสวาง
นายอาทร แกวยวน
๑๐๐๓๒ นายอาทิตย ศรีบุรนิ ทร
นายอาทร ประสิทธินอก
๑๐๐๓๓ วาที่รอยตรี อาทิตย ศรีแสงเมือง
นายอาทร พุฒิชอ
๑๐๐๓๔ นายอาทิตย สายวังเกี้ยง
นายอาทร รอกลาง
๑๐๐๓๕ นายอาทิตย สิงหชุม
นายอาทิจะรัญ สายทอง
๑๐๐๓๖ นายอาทิตย สีบุญ
นายอาทิตย กลั่นกสิกรณ
๑๐๐๓๗ นายอาทิตย สุวรรณคีรียง
นายอาทิตย แกวภราดัย
๑๐๐๓๘ นายอาทิตย เอกลาภ
นายอาทิตย แกวสังข
๑๐๐๓๙ นายอาทิตยชัย พนาพงศไพร
นายอาทิตย แกวอุน
๑๐๐๔๐ นายอาธร คงคา
นายอาทิตย ไกวัลเกศบุศย
๑๐๐๔๑ นายอาธร คนเสงี่ยม
นายอาทิตย ขันธะสีมา
๑๐๐๔๒ นายอาธร วิมลสุข
นายอาทิตย ขาววัด
๑๐๐๔๓ นายอาธิศักดิ์ แกสมาน
นายอาทิตย โคตรศรีวงศ
๑๐๐๔๔ นายอานนท กันรัมย
นายอาทิตย จันทนดาหงส
๑๐๐๔๕ นายอานนท โกยกุล
นายอาทิตย จันทรนี
๑๐๐๔๖ นายอานนท คงเกตุ
นายอาทิตย จันทรภูงา
๑๐๐๔๗ นายอานนท ชาวตวันตก
นายอาทิตย จิตรมั่น
๑๐๐๔๘ นายอานนท ชูดํา
นายอาทิตย จีรยุทธนา
๑๐๐๔๙ นายอานนท เชาวไว
นายอาทิตย ทองออน
๑๐๐๕๐ นายอานนท บูเอียด
นายอาทิตย นิวาสวัฒน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๐๕๑
๑๐๐๕๒
๑๐๐๕๓
๑๐๐๕๔
๑๐๐๕๕
๑๐๐๕๖
๑๐๐๕๗
๑๐๐๕๘
๑๐๐๕๙
๑๐๐๖๐
๑๐๐๖๑
๑๐๐๖๒
๑๐๐๖๓
๑๐๐๖๔
๑๐๐๖๕
๑๐๐๖๖
๑๐๐๖๗
๑๐๐๖๘
๑๐๐๖๙
๑๐๐๗๐
๑๐๐๗๑
๑๐๐๗๒
๑๐๐๗๓
๑๐๐๗๔
๑๐๐๗๕
๑๐๐๗๖
๑๐๐๗๗

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายอานนท ปนทะเสน
นายอานนท พุมพิศ
นายอานนท พุมเรือง
วาที่รอยตรี อานนท มะอาจเลิศ
นายอานนท รุงโรจนสารทิศ
นายอานนท เลี้ยงพรม
นายอานนท วงศวิชญ
นายอานนท สุมมาตย
นายอานนท อินทวงษ
นายอานัฐ ปรีสมบัติ
นายอานุ ชางกลาง
นายอานุ พลทะรักษา
นายอานุเทพ บุญอบ
นายอานุพันธ เทพรักษา
นายอานุภาพ เจริญจิตร
นายอานุภาพ เรืองศรี
นายอานูกัน เจะมะ
นายอาบูบากาศ ผอมเขียว
นายอาภันตรา แสงวงศ
นายอาภากร ดาโม
นายอาภากร ปานอยู
นายอามร นาไชยเวศน
นายอามร หงษทอง
นายอามีน อัลบุษรา
นายอามีนาเลาะ อาแว
นายอายูป สุหลง
นายอารวัฒน แสงสุวรรณ

๑๐๐๗๘
๑๐๐๗๙
๑๐๐๘๐
๑๐๐๘๑
๑๐๐๘๒
๑๐๐๘๓
๑๐๐๘๔
๑๐๐๘๕
๑๐๐๘๖
๑๐๐๘๗
๑๐๐๘๘
๑๐๐๘๙
๑๐๐๙๐
๑๐๐๙๑
๑๐๐๙๒
๑๐๐๙๓
๑๐๐๙๔
๑๐๐๙๕
๑๐๐๙๖
๑๐๐๙๗
๑๐๐๙๘
๑๐๐๙๙
๑๐๑๐๐
๑๐๑๐๑
๑๐๑๐๒
๑๐๑๐๓
๑๐๑๐๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอารักษ โพธิบัติ
นายอาราฟาต เวงสีลา
นายอาราม สาระจันทร
นายอาริฟ มาหามะ
นายอารี มีนา
นายอารีย ขรรคชัย
นายอารีย ชาติบุดศรี
นายอาเรฟ หะยีหามะ
นายอาลักษ จันทสุข
นายอาลาวี ตงนุใย
นายอาลาวี สะมะแอ
นายอาลียะ ยะเอะ
นายอาวุธ จันทรเมือง
นายอาวุธ จิตจํานงค
นายอาแว สะมะแอ
นายอาศเรศ กุญชร ณ อยุธยา
นายอาศิระ บรรเทิง
นายอาษา ชํานาญเดชสกุล
นายอาสมี โตะเจะ
นายอาหนึ่ง ชูไวย
นายอาหราม พิมมาศ
นายอาหะมะ ราแดง
นายอาหะมะตอลา บือราเฮง
นายอาหะหมัด สะดามะ
นายอาหามะ ยาเซาะ
นายอาหามะ สะอะ
นายอาหามะซัมรี เลาะปากา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๑๐๕
๑๐๑๐๖
๑๐๑๐๗
๑๐๑๐๘
๑๐๑๐๙
๑๐๑๑๐
๑๐๑๑๑
๑๐๑๑๒
๑๐๑๑๓
๑๐๑๑๔
๑๐๑๑๕
๑๐๑๑๖
๑๐๑๑๗
๑๐๑๑๘
๑๐๑๑๙
๑๐๑๒๐
๑๐๑๒๑
๑๐๑๒๒
๑๐๑๒๓
๑๐๑๒๔
๑๐๑๒๕
๑๐๑๒๖
๑๐๑๒๗
๑๐๑๒๘
๑๐๑๒๙
๑๐๑๓๐

นายอาหามัด บินเซ็ง
นายอาฮามะ อายุ
นายอํานวย เกษกิจ
นายอํานวย ทวี
นายอํานวย นวลกุล
นายอํานวย พงษอินทรวงค
นายอํานวย มณีวงษ
นายอํานวย มะโนมัย
นายอํานวย มั่นออง
นายอํานวย มาวเมืองคํา
นายอํานวย มูลดี
นายอํานวย วิริยะ
นายอํานวย สีนาค
นายอํานวย สุมา
นายอํานวย สุวรรณทวี
นายอํานวย เหลาคม
นายอํานวยศรี ภูพันหงษ
นายอํานวยศิลป บัวตูม
นายอํานาจ กองแพง
นายอํานาจ กานจักร
นายอํานาจ แกวแดง
นายอํานาจ แกวหานาม
นายอํานาจ จอนแจง
นายอํานาจ ใจกลา
นายอํานาจ ใจยาบุตร
นายอํานาจ ดายดัสกร

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๑๓๑
๑๐๑๓๒
๑๐๑๓๓
๑๐๑๓๔
๑๐๑๓๕
๑๐๑๓๖
๑๐๑๓๗
๑๐๑๓๘
๑๐๑๓๙
๑๐๑๔๐
๑๐๑๔๑
๑๐๑๔๒
๑๐๑๔๓
๑๐๑๔๔
๑๐๑๔๕
๑๐๑๔๖
๑๐๑๔๗
๑๐๑๔๘
๑๐๑๔๙
๑๐๑๕๐
๑๐๑๕๑
๑๐๑๕๒
๑๐๑๕๓
๑๐๑๕๔
๑๐๑๕๕
๑๐๑๕๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอํานาจ ตินะมาตร
นายอํานาจ ธารบุญ
นายอํานาจ ธิโนชัย
วาที่รอยโท อํานาจ บํารุงแนว
นายอํานาจ บุญทัน
นายอํานาจ บุญอนันต
นายอํานาจ ประทุมทาน
นายอํานาจ ประสมทอง
นายอํานาจ ปาละหงษา
นายอํานาจ เปาจีน
นายอํานาจ พันธุระศรี
นายอํานาจ พันลําจันทร
นายอํานาจ พูลสวัสดิ์
นายอํานาจ มะลิงาม
นายอํานาจ เมืองเปรม
นายอํานาจ รุจิตร
นายอํานาจ เรือนมะกอก
นายอํานาจ ฤทธิ์ภักดี
นายอํานาจ ศรีเที่ยง
นายอํานาจ สีทะ
นายอํานาจ โสภากุล
นายอํานาจ หลวงกลาง
นายอํานาจ หาญรบ
นายอํานาจ อนันต
นายอํานาจ ออมนอก
นายอํานาจ อินทรศร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๑๕๗
๑๐๑๕๘
๑๐๑๕๙
๑๐๑๖๐
๑๐๑๖๑
๑๐๑๖๒
๑๐๑๖๓
๑๐๑๖๔
๑๐๑๖๕
๑๐๑๖๖
๑๐๑๖๗
๑๐๑๖๘
๑๐๑๖๙
๑๐๑๗๐
๑๐๑๗๑
๑๐๑๗๒
๑๐๑๗๓
๑๐๑๗๔
๑๐๑๗๕
๑๐๑๗๖
๑๐๑๗๗
๑๐๑๗๘
๑๐๑๗๙
๑๐๑๘๐
๑๐๑๘๑
๑๐๑๘๒

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายอํานาจศักดิ์ อุดมพรไพบูลย
นายอําพน คําเขียว
นายอําพร ขานกระโทก
นายอําพร ศรีพรหม
นายอําพร สุโพธิ์ไข
นายอําพล นามเชียงใต
วาที่รอยตรี อําพล บุญศรี
นายอําพล ผลไม
นายอําพล พรสี่
นายอําพล ศรีปญญา
นายอําพล หิรัญลักษณสุต
นายอําพัน พรมโคตร
นายอําพันธ วันธงไชย
นายอําไพ ปานกล่ํา
นายอําไพศักดิ์ ใบคราม
นายอําราน ยะปา
นายอิซา อัสนีย
นายอิดธิเดช ใตกรแกว
นายอิทธิ ธาตุไชย
นายอิทธิชัย ประธาน
นายอิทธิชัย พุมเพรา
นายอิทธิเดช สิทธิจันทร
นายอิทธิพร สุขทวี
นายอิทธิพล ชัยเดโช
นายอิทธิพล ทิมวิภาค
นายอิทธิพล นนทะชิต

๑๐๑๘๓
๑๐๑๘๔
๑๐๑๘๕
๑๐๑๘๖
๑๐๑๘๗
๑๐๑๘๘
๑๐๑๘๙
๑๐๑๙๐
๑๐๑๙๑
๑๐๑๙๒
๑๐๑๙๓
๑๐๑๙๔
๑๐๑๙๕
๑๐๑๙๖
๑๐๑๙๗
๑๐๑๙๘
๑๐๑๙๙
๑๐๒๐๐
๑๐๒๐๑
๑๐๒๐๒
๑๐๒๐๓
๑๐๒๐๔
๑๐๒๐๕
๑๐๒๐๖
๑๐๒๐๗
๑๐๒๐๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอิทธิพล นาทุม
นายอิทธิพล เปลี่ยนทอง
นายอิทธิพล เสารแดน
นายอิทธิภพ วิลามาศ
นายอิทธิรัฐ บุตรภักดี
นายอิทธิฤทธิ์ พงษปยะรัตน
นายอินจันทร กองจินา
นายอินทนง จันตา
นายอินทนินท กําปนทอง
นายอินทรนิล อริยะวงศสกุล
นายอินทวา นันทะสาร
นายอินทศักดิ์ เสนาใน
นายอิบรอเหม เพ็งไทร
นายอิบรอฮีม สแลแม
นายอิบรอเฮม กาเเม
นายอิมรอน ขวัญคาวิน
นายอิมรอน จารงค
นายอิศยม เครือคําแดง
นายอิศรา ไชยศรี
นายอิศรา สีสัน
นายอิศรา อิศรานุวัตร
นายอิศเรศ วัฒนรุง
นายอิศเรศ สนั่นเมือง
นายอิสมาน กานิง
นายอิสมาอีล สุวรรณกระวี
นายอิสมาแอ กาซอ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๒๐๙
๑๐๒๑๐
๑๐๒๑๑
๑๐๒๑๒
๑๐๒๑๓
๑๐๒๑๔
๑๐๒๑๕
๑๐๒๑๖
๑๐๒๑๗
๑๐๒๑๘
๑๐๒๑๙
๑๐๒๒๐
๑๐๒๒๑
๑๐๒๒๒
๑๐๒๒๓
๑๐๒๒๔
๑๐๒๒๕
๑๐๒๒๖
๑๐๒๒๗
๑๐๒๒๘
๑๐๒๒๙
๑๐๒๓๐
๑๐๒๓๑
๑๐๒๓๒
๑๐๒๓๓
๑๐๒๓๔

นายอิสมาแอ เจะบู
นายอิสมาแอ เจะอีแต
นายอิสมาแอ ตาเยบ
นายอิสมาแอล สาเมาะ
นายอิสรพล ปนขจร
นายอิสระ เจริญตน
นายอิสระ ทองคํา
นายอิสระ ทัศนแกว
นายอิสระ พัฒนพิมพพงศ
นายอิสระ วัจนะประดิษฐ
นายอิสรินทร ทาสวย
นายอิสริยะ สติใหม
นายอิสเรศ กองมะณี
นายอิสเรศ พรหมศิลป
นายอิสเรศน ไวยวัตร
นายอิสสะมาแอ หะยีมะลี
นายอิสินธร เดชคุม
นายอีซา หอมหวน
นายอุดม กาวชู
นายอุดม คํามั่น
นายอุดม จันทรใด
นายอุดม จินดารัตน
นายอุดม ทองกลม
นายอุดม เทพวงค
นายอุดม ธีรพัฒนานนทกุล
นายอุดม นวมบาง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒๓๕
๑๐๒๓๖
๑๐๒๓๗
๑๐๒๓๘
๑๐๒๓๙
๑๐๒๔๐
๑๐๒๔๑
๑๐๒๔๒
๑๐๒๔๓
๑๐๒๔๔
๑๐๒๔๕
๑๐๒๔๖
๑๐๒๔๗
๑๐๒๔๘
๑๐๒๔๙
๑๐๒๕๐
๑๐๒๕๑
๑๐๒๕๒
๑๐๒๕๓
๑๐๒๕๔
๑๐๒๕๕
๑๐๒๕๖
๑๐๒๕๗
๑๐๒๕๘
๑๐๒๕๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอุดม ผลดี
นายอุดม ลีลา
นายอุดม วิเศษวิสัย
นายอุดม เวสพันธ
นายอุดม ศรีเทียมเงิน
สิบตํารวจตรี อุดม สกิจขวา
นายอุดม สมพรอม
นายอุดม สุขมี
นายอุดม แสนขัน
นายอุดม หาเลิศ
นายอุดม อวนศรี
นายอุดมชัย ประสมทรัพย
นายอุดมเดช จตุวงศา
จาอากาศตรี อุดมเดช
ฉัตรภูริธนากุล
นายอุดมทรัพย สายสา
นายอุดมพร ไสยรินทร
นายอุดมรัตน พรมภักดี
นายอุดมศักดิ์ ขลุดสกุล
นายอุดมศักดิ์ ฉัตรทอง
นายอุดมศักดิ์ เตียวตอย
นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก
นายอุดมศักดิ์ บุญสวัสดิ์
นายอุดมศักดิ์ พรหมจันทร
นายอุดมศักดิ์ ศิริบุตร
นายอุดมศักดิ์ สมบัติหอม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๒๖๐
๑๐๒๖๑
๑๐๒๖๒
๑๐๒๖๓
๑๐๒๖๔
๑๐๒๖๕
๑๐๒๖๖
๑๐๒๖๗
๑๐๒๖๘
๑๐๒๖๙
๑๐๒๗๐
๑๐๒๗๑
๑๐๒๗๒
๑๐๒๗๓
๑๐๒๗๔
๑๐๒๗๕
๑๐๒๗๖
๑๐๒๗๗
๑๐๒๗๘
๑๐๒๗๙
๑๐๒๘๐
๑๐๒๘๑
๑๐๒๘๒
๑๐๒๘๓
๑๐๒๘๔
๑๐๒๘๕

นายอุดร ใจบุญ
นายอุดร ไชยโคตร
นายอุดร บุญชุม
นายอุดร ปงกาวงค
นายอุดร มีทรง
นายอุดร วรรณจันทร
นายอุดร วิงวอน
นายอุดร สมัยประเสริฐ
นายอุดร ฮองลึก
นายอุตสาห กําลังเลิศ
นายอุทัย กันทา
นายอุทัย โขงรัมย
นายอุทัย คงแจม
นายอุทัย ชาแสน
นายอุทัย ไชยโชค
นายอุทัย นามเพ็ง
นายอุทัย นาหนองขาม
นายอุทัย นิลลอม
นายอุทัย พันทะวัน
นายอุทัย พูลพรม
นายอุทัย ยิ้มหิ้น
นายอุทัย โยมศรีเคน
นายอุทัย วงคจันทร
นายอุทัย วันคํา
นายอุทัย ศักดิ์ทอง
นายอุทัย สมเพาะ

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒๘๖
๑๐๒๘๗
๑๐๒๘๘
๑๐๒๘๙
๑๐๒๙๐
๑๐๒๙๑
๑๐๒๙๒
๑๐๒๙๓
๑๐๒๙๔
๑๐๒๙๕
๑๐๒๙๖
๑๐๒๙๗
๑๐๒๙๘
๑๐๒๙๙
๑๐๓๐๐
๑๐๓๐๑
๑๐๓๐๒
๑๐๓๐๓
๑๐๓๐๔
๑๐๓๐๕
๑๐๓๐๖
๑๐๓๐๗
๑๐๓๐๘
๑๐๓๐๙
๑๐๓๑๐
๑๐๓๑๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอุทัย แสงชาติ
นายอุทัย เหตุผล
นายอุทัยวุฒิ ศรีจันทร
นายอุทิตย ชูพรหมวงศ
นายอุทิตย สังขทอง
นายอุทิศ แกวกับทอง
นายอุทิศ จะปน
นายอุทิศ แจงถิ่นปา
นายอุทิศ นนเลาพล
นายอุทิศ บุญเกิด
นายอุทิศ ศรีศักดิ์
นายอุทิศ หอมสมบัติ
นายอุทิศ อมรมณี
นายอุเทน แกวหลวง
นายอุเทน แควงใจ
นายอุเทน เชื้อวังคํา
นายอุเทน ทักคุม
นายอุเทน ทิพวัน
นายอุเทน นวลศรี
นายอุเทน นะมิตร
นายอุเทน เปยหลอ
นายอุเทน มาดา
วาที่รอยตรี อุเทน มานอก
นายอุเทน ระวะใจ
นายอุเทน ระวังวงศ
นายอุเทน ริดชาวนา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๓๑๒
๑๐๓๑๓
๑๐๓๑๔
๑๐๓๑๕
๑๐๓๑๖
๑๐๓๑๗
๑๐๓๑๘
๑๐๓๑๙
๑๐๓๒๐
๑๐๓๒๑
๑๐๓๒๒
๑๐๓๒๓
๑๐๓๒๔
๑๐๓๒๕
๑๐๓๒๖
๑๐๓๒๗
๑๐๓๒๘
๑๐๓๒๙
๑๐๓๓๐
๑๐๓๓๑
๑๐๓๓๒
๑๐๓๓๓
๑๐๓๓๔
๑๐๓๓๕
๑๐๓๓๖
๑๐๓๓๗

นายอุเทน ฤกษดี
นายอุเทน วงษซีวะสกุล
นายอุเทน วิทยา
นายอุเทน วิระทูล
นายอุเทน ศรีสลุง
นายอุเทน สุขทัย
นายอุเทน หาญสมบัติ
นายอุน อุปติ
นายอุบล ไกรยบุตร
นายอุบล พิมพาวะ
นายอุบลรัตน อุดมสุข
นายอุปถัมภ วงศตรี
นายอุรุพงษ จันทรแกว
นายอุไร ธรรมวิเศษ
นายอุสมาน ดายอ
นายอุสมาน มะ
นายอุสมาน มะยีเตะ
นายอุสมาน รอยิง
นายอุสมาน รีจิ
นายอุสมาน แวเตะ
นายอุสมาน สามะ
นายอุสมาน อาแซ
นายอุเส็น นิสัน
นายอูเซ็น หะยีแยนา
นายเอกกมล ภิญโญวงศ
นายเอกคณิต สิทธิศักดิ์

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓๓๘
๑๐๓๓๙
๑๐๓๔๐
๑๐๓๔๑
๑๐๓๔๒
๑๐๓๔๓
๑๐๓๔๔
๑๐๓๔๕
๑๐๓๔๖
๑๐๓๔๗
๑๐๓๔๘
๑๐๓๔๙
๑๐๓๕๐
๑๐๓๕๑
๑๐๓๕๒
๑๐๓๕๓
๑๐๓๕๔
๑๐๓๕๕
๑๐๓๕๖
๑๐๓๕๗
๑๐๓๕๘
๑๐๓๕๙
๑๐๓๖๐
๑๐๓๖๑
๑๐๓๖๒
๑๐๓๖๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเอกจิต แดนปน
นายเอกฉันท นาถศรีทา
นายเอกชัย กออําไพร
นายเอกชัย กังวาลเกียรติ
นายเอกชัย คาผล
นายเอกชัย งามรูป
นายเอกชัย จันทรตา
นายเอกชัย แซทาม
นายเอกชัย ญาณประภาส
นายเอกชัย ถามณี
นายเอกชัย นามนนท
นายเอกชัย บัวรอด
นายเอกชัย ประสานสิงห
นายเอกชัย ปานชนะพงศ
นายเอกชัย พันธุลี
นายเอกชัย โพธิ์เย็น
นายเอกชัย ไพโรจน
นายเอกชัย ลองกาศ
นายเอกชัย แวนพิมาย
นายเอกชัย ศรีกงพาน
นายเอกชัย ศรีดา
นายเอกชัย ศรีสุภาพ
นายเอกชัย สีดํา
นายเอกชัย สุวรรณราช
นายเอกชัย หนูหลง
นายเอกชัย อุตมะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๓๖๔
๑๐๓๖๕
๑๐๓๖๖
๑๐๓๖๗
๑๐๓๖๘
๑๐๓๖๙
๑๐๓๗๐
๑๐๓๗๑
๑๐๓๗๒
๑๐๓๗๓
๑๐๓๗๔
๑๐๓๗๕
๑๐๓๗๖
๑๐๓๗๗
๑๐๓๗๘
๑๐๓๗๙
๑๐๓๘๐
๑๐๓๘๑
๑๐๓๘๒
๑๐๓๘๓
๑๐๓๘๔
๑๐๓๘๕
๑๐๓๘๖
๑๐๓๘๗
๑๐๓๘๘
๑๐๓๘๙

นายเอกณัฏฐ โสภี
นายเอกนรินทร จันทรแกว
นายเอกนรินทร ประเสริฐ
นายเอกนรินทร วีระวงค
นายเอกนาวี คงแกว
นายเอกบดินทร กิตติจริยา
นายเอกประภู อิ่นปอ
นายเอกพงค แกวสองเมือง
นายเอกพงศ คอประเสริฐศักดิ์
นายเอกพงศ บัวชุม
นายเอกพงศ ศรีแสนยงค
นายเอกพงศ สันตะวัน
นายเอกพงษ เตชะวรากร
นายเอกพงษ โตชัยศรี
นายเอกพงษ โปธามูล
นายเอกพงษ ภิรมยรื่น
นายเอกพงษ ศรีสุวรรณ
นายเอกพงษ โสภณพลศาล
นายเอกพจน ชาวบานกราง
นายเอกพจน โพธิวรรณ
นายเอกพร ทองแท
นายเอกพล กาญจนสําเริง
นายเอกพล ใจหาญ
นายเอกพล ไชยแพทย
นายเอกพล ยั่งยืนทวี
นายเอกพล อยูภักดี

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓๙๐
๑๐๓๙๑
๑๐๓๙๒
๑๐๓๙๓
๑๐๓๙๔
๑๐๓๙๕
๑๐๓๙๖
๑๐๓๙๗
๑๐๓๙๘
๑๐๓๙๙
๑๐๔๐๐
๑๐๔๐๑
๑๐๔๐๒
๑๐๔๐๓
๑๐๔๐๔
๑๐๔๐๕
๑๐๔๐๖
๑๐๔๐๗
๑๐๔๐๘
๑๐๔๐๙
๑๐๔๑๐
๑๐๔๑๑
๑๐๔๑๒
๑๐๔๑๓
๑๐๔๑๔
๑๐๔๑๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเอกพล อินทรพิชัย
นายเอกพัฒน เอกวงษา
นายเอกพันธ ทนันไชย
นายเอกพันธ เอกสิทธางกูร
นายเอกพันธุ จีรกาญจน
นายเอกภพ เปรยรัตน
นายเอกภพ โพธิจักร
นายเอกภพ มลิวรรณางกูร
นายเอกภพ รงคสิริวัฒนกุล
นายเอกภพ วันซวง
นายเอกภพ อุนพิมพ
นายเอกไมย ทันมัง
นายเอกรัฐ คลายสุวรรณ
นายเอกรัฐ บุญเพ็ญ
นายเอกรัฐ พิลา
นายเอกรัฐ เพชรรักษ
นายเอกรัฐ รูสุข
นายเอกรัฐ เหลื่อมนอก
นายเอกรัตน กันทะเนตร
นายเอกรัตน คงยศ
นายเอกรัตน วงศเคน
นายเอกราช กาศโอสถ
นายเอกราช ทรายมะเริง
นายเอกราช นาคูณ
นายเอกราช ศรีชาย
นายเอกรินทร แกวดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๔๑๖
๑๐๔๑๗
๑๐๔๑๘
๑๐๔๑๙
๑๐๔๒๐
๑๐๔๒๑
๑๐๔๒๒
๑๐๔๒๓
๑๐๔๒๔
๑๐๔๒๕
๑๐๔๒๖
๑๐๔๒๗
๑๐๔๒๘
๑๐๔๒๙
๑๐๔๓๐
๑๐๔๓๑
๑๐๔๓๒
๑๐๔๓๓
๑๐๔๓๔
๑๐๔๓๕
๑๐๔๓๖
๑๐๔๓๗
๑๐๔๓๘
๑๐๔๓๙
๑๐๔๔๐
๑๐๔๔๑

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายเอกรินทร พงษเพชราภรณ
นายเอกลักษณ ทัพจันทร
นายเอกลักษณ นักทํานา
นายเอกลักษณ บุญลือ
นายเอกลักษณ บูรณเจริญ
นายเอกลักษณ ผลพระ
นายเอกลักษณ มีนาภา
นายเอกลักษณ วรจิตตานันท
นายเอกลักษณ อินกัน
นายเอกวัช เพ็ชรเกตุ
นายเอกวัฒน ทาศรีภู
นายเอกวัส มากสุข
นายเอกวิทย คุมสุวรรณ
นายเอกวิทย จันทวงศ
นายเอกวิทย ปรีกุล
นายเอกวิทย มั่งอะนะ
นายเอกวุฒิ ทสะสังคินทร
นายเอกวุฒิ ภูขันเงิน
นายเอกศักดิ์ อาจหาญ
นายเอกศิววัชร กันทา
นายเอกสิทธิ์ กาญจนจันทร
นายเอกสิทธิ์ คุณากรดุษิต
นายเอกสิทธิ์ ปฏิสนธิวงษา
นายเอกสิทธิ์ ประครองศรี
นายเอกสิทธิ์ ปยะแสงทอง
นายเอกสิทธิ์ พิราราช

๑๐๔๔๒
๑๐๔๔๓
๑๐๔๔๔
๑๐๔๔๕
๑๐๔๔๖
๑๐๔๔๗
๑๐๔๔๘
๑๐๔๔๙
๑๐๔๕๐
๑๐๔๕๑
๑๐๔๕๒
๑๐๔๕๓
๑๐๔๕๔
๑๐๔๕๕
๑๐๔๕๖
๑๐๔๕๗
๑๐๔๕๘
๑๐๔๕๙
๑๐๔๖๐
๑๐๔๖๑
๑๐๔๖๒
๑๐๔๖๓
๑๐๔๖๔
๑๐๔๖๕
๑๐๔๖๖
๑๐๔๖๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเอกสิทธิ์ มุลคุตร
นายเอกสิทธิ์ ศรประสิทธิ์
นายเอกอนันต บุดดาดวง
นายเอกอนันต บุตธณัฎ
นายเอกอนันต สมภาร
นายเอนก กันหา
นายเอนก ชํานาญ
นายเอนก เชิดชู
นายเอนก ทอนฮามแกว
นายเอนก ทาขาว
นายเอนก เนินภู
นายเอนก บายันต
นายเอนก บุตรสาพันธ
นายเอนก พลคะชา
นายเอนก โพธิ์ตุน
นายเอนก มั่นกันนาน
นายเอนก มีปญญา
นายเอนก วายประโคน
นายเอนก ศรีนาค
นายเอนก สังมาตร
นายเอนก สุขรัง
นายเอนก สุดใด
นายเอนก หงษทอง
นายเอื้อน บุญรุง
นายเอื้อน ลองโลด
นายเอื้ออังกูร คํามาตา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๔๖๘
๑๐๔๖๙
๑๐๔๗๐
๑๐๔๗๑
๑๐๔๗๒
๑๐๔๗๓
๑๐๔๗๔
๑๐๔๗๕
๑๐๔๗๖
๑๐๔๗๗
๑๐๔๗๘
๑๐๔๗๙
๑๐๔๘๐
๑๐๔๘๑
๑๐๔๘๒
๑๐๔๘๓
๑๐๔๘๔
๑๐๔๘๕
๑๐๔๘๖
๑๐๔๘๗
๑๐๔๘๘
๑๐๔๘๙
๑๐๔๙๐
๑๐๔๙๑
๑๐๔๙๒
๑๐๔๙๓

นายโอภาส คงยศ
ดาบตํารวจ โอภาส โคตา
นายโอภาส ศรีสันต
สิบตํารวจตรี โอรอน บุญสา
นายโอฬาร ขยันการนาวี
นายไอศูรย กรุงเกษม
นายไอศูรย เลิศภัทรสิริโรจน
นายฮัมดาน เบ็ญญโซฟ
นายฮัมดิลละห เจะเลาะ
นายฮัมดี สะแม
นายฮัมดี้ คอแดะ
นายฮาซัน มะดือเระ
นายฮาแซ สะแม
นายฮาเฟซ อิสมาแอ
นายฮารือมัน เจะหะ
นายฮาแว ดอเลาะ
นายฮิสบูดีน ยูโซะ
นายฮุสเซน ดอเลาะ
นางกงใจ แกวยะลุน
นางสาวกชกมล ประวันจะ
นางกชกร กวางทอง
นางกชกร แกนจันทร
นางสาวกชกร ขมพิษ
นางกชกร ขําทอง
นางกชกร คัมภีร
นางกชกร คํานู

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๔๙๔
๑๐๔๙๕
๑๐๔๙๖
๑๐๔๙๗
๑๐๔๙๘
๑๐๔๙๙
๑๐๕๐๐
๑๐๕๐๑
๑๐๕๐๒
๑๐๕๐๓
๑๐๕๐๔
๑๐๕๐๕
๑๐๕๐๖
๑๐๕๐๗
๑๐๕๐๘
๑๐๕๐๙
๑๐๕๑๐
๑๐๕๑๑
๑๐๕๑๒
๑๐๕๑๓
๑๐๕๑๔
๑๐๕๑๕
๑๐๕๑๖
๑๐๕๑๗
๑๐๕๑๘
๑๐๕๑๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกชกร จันทรเจือแกว
นางสาวกชกร ตันตรานุกูล
นางสาวกชกร เถรวอง
นางสาวกชกร นิ่มแสง
นางสาวกชกร เนียมทาเสา
นางกชกร บุญสราง
นางกชกร รุงหัวไผ
นางกชกร สรอยโพธิ์พันธุ
นางกชกร สิทธะนะ
นางกชกร หัสแดง
นางกชกร อุดรวงษ
นางสาวกชกร อุดรศาสตร
นางกชญาภา ประธาน
นางกชทกร วุฒิมานพ
นางสาวกชธร เหมทานนท
นางกชนันท บัวชุม
นางกชนิภา ปททุม
นางกชนิภา พานิชกุล
นางกชนิภา พุฒพันธ
นางกชนิภา เพ็ญสิทธิ์
นางสาวกชนิภา มิ่งรัตนมงคล
นางกชนิภา วันทะนีย
นางสาวกชนุช นางาม
นางสาวกชพร เกิดมณี
นางกชพร จันทนะชาติ
นางกชพร ดิสรา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๕๒๐
๑๐๕๒๑
๑๐๕๒๒
๑๐๕๒๓
๑๐๕๒๔
๑๐๕๒๕
๑๐๕๒๖
๑๐๕๒๗
๑๐๕๒๘
๑๐๕๒๙
๑๐๕๓๐
๑๐๕๓๑
๑๐๕๓๒
๑๐๕๓๓
๑๐๕๓๔
๑๐๕๓๕
๑๐๕๓๖
๑๐๕๓๗
๑๐๕๓๘
๑๐๕๓๙
๑๐๕๔๐
๑๐๕๔๑
๑๐๕๔๒
๑๐๕๔๓
๑๐๕๔๔
๑๐๕๔๕

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางกชพร นาคประดา
นางกชพร บาลบุรี
นางสาวกชพร บุญจันทร
นางกชพร ปญญาจันทร
นางสาวกชพร พลศักขวา
นางกชพร พิกุลหอม
นางสาวกชพร พุทธชาติ
นางกชพร มณีพงษ
นางสาวกชพร มุสิกะรักษ
นางกชพร มูลพงษ
นางกชพร รักราษฎร
นางสาวกชพร วงศาโรจน
นางสาวกชพร วรรณศิลป
นางกชพร วัฒนพรเดชา
นางกชพร สมสะอาด
วาที่รอยตรีหญิง กชพร แสนสุด
นางกชพร อนุนิวัฒน
นางกชพรรณ คงถาวร
นางกชพรรณ ถุระพัฒน
นางสาวกชพรรณ นิลคง
นางกชพรรณ ปุยะติ
นางกชพรรณ เพชรใจศักดิ์
นางสาวกชพรรณ ศรีทอง
นางสาวกชมาส สําราญวงค
นางกชรัต พุกพิลาวิช
นางสาวกชรัตน วิกล

๑๐๕๔๖
๑๐๕๔๗
๑๐๕๔๘
๑๐๕๔๙
๑๐๕๕๐
๑๐๕๕๑
๑๐๕๕๒
๑๐๕๕๓
๑๐๕๕๔
๑๐๕๕๕
๑๐๕๕๖
๑๐๕๕๗
๑๐๕๕๘
๑๐๕๕๙
๑๐๕๖๐
๑๐๕๖๑
๑๐๕๖๒
๑๐๕๖๓
๑๐๕๖๔
๑๐๕๖๕
๑๐๕๖๖
๑๐๕๖๗
๑๐๕๖๘
๑๐๕๖๙
๑๐๕๗๐
๑๐๕๗๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกชวรรณ ศรีพุทธา
นางสาวกฎพร ไกรมงคลประชา
นางกณกพิมพ คําศิริ
นางสาวกณิกา คําเครื่อง
นางสาวกณิการ ปญญาอิ่นแกว
นางกณิศกาญจน สีสุกสด
นางสาวกณิษฐา ฐาไพศาล
นางสาวกตัญชลี ทองเจือเพชร
นางสาวกตัญุตา มีเงิน
นางกตัญู อรรคบุตร
นางกติกา พระงาม
นางสาวกนกกร ฉัตรหิรัญเลิศ
นางกนกกร ทองทิพย
นางกนกกร พวงสมบัติ
นางสาวกนกกร ศรีสังข
นางกนกกาญจน ดอนหัวบอ
นางกนกกาญจน ตาวิโรจน
นางสาวกนกกาญจน มากผล
นางกนกกาญจน วิเศษคํา
นางสาวกนกกานต อยูสุข
นางกนกขวัญ โรจนศิวิญญา
นางสาวกนกจันทร เยสูงเนิน
นางกนกจันทร หลอมทอง
นางสาวกนกชณก มาทรัพย
นางกนกทิพย กันเกษร
นางกนกทิพย พลเสน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๕๗๒
๑๐๕๗๓
๑๐๕๗๔
๑๐๕๗๕
๑๐๕๗๖
๑๐๕๗๗
๑๐๕๗๘
๑๐๕๗๙
๑๐๕๘๐
๑๐๕๘๑
๑๐๕๘๒
๑๐๕๘๓
๑๐๕๘๔
๑๐๕๘๕
๑๐๕๘๖
๑๐๕๘๗
๑๐๕๘๘
๑๐๕๘๙
๑๐๕๙๐
๑๐๕๙๑
๑๐๕๙๒
๑๐๕๙๓
๑๐๕๙๔
๑๐๕๙๕
๑๐๕๙๖
๑๐๕๙๗

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางกนกทิพย วงศคะสุม
นางสาวกนกนภัส สืบสิน
นางกนกนันท บุญคุม
นางสาวกนกนุช โตสุข
นางสาวกนกนุช บุตรพรม
นางกนกพร กรเอี่ยม
นางสาวกนกพร การไชยศรี
นางกนกพร จันทรแกว
นางสาวกนกพร จันทรสุกรี
นางสาวกนกพร จีระวงค
นางสาวกนกพร เจริญรัตน
นางกนกพร ชุมวงษ
นางกนกพร ดีโนนโพธิ์
นางกนกพร ตวนภูษา
นางสาวกนกพร ธงชัย
นางกนกพร นนทะใส
นางสาวกนกพร บัวใหญ
นางกนกพร บุญประเสริฐ
นางสาวกนกพร ประพฤติธรรม
นางสาวกนกพร พรมไทย
นางสาวกนกพร เพชรสุวรรณ
นางกนกพร ภูตระกูล
นางกนกพร เมโฆ
นางสาวกนกพร ศรีสวัสดิ์
นางสาวกนกพร ศิลาพันธุ
นางกนกพร สรอยจิต

๑๐๕๙๘
๑๐๕๙๙
๑๐๖๐๐
๑๐๖๐๑
๑๐๖๐๒
๑๐๖๐๓
๑๐๖๐๔
๑๐๖๐๕
๑๐๖๐๖
๑๐๖๐๗
๑๐๖๐๘
๑๐๖๐๙
๑๐๖๑๐
๑๐๖๑๑
๑๐๖๑๒
๑๐๖๑๓
๑๐๖๑๔
๑๐๖๑๕
๑๐๖๑๖
๑๐๖๑๗
๑๐๖๑๘
๑๐๖๑๙
๑๐๖๒๐
๑๐๖๒๑
๑๐๖๒๒
๑๐๖๒๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกนกพร สุขสุวรรณ
นางกนกพร เสนาดี
นางกนกพร เอี่ยมสุวรรณ
นางสาวกนกพรรณ แซจันทร
นางสาวกนกพรรณ เพ็ชรแกว
นางกนกพรรณ สถิตยพงษ
นางกนกพัชร ณ นคร
นางกนกพิชญ จิตตภานันท
นางสาวกนกพิชญ วาฤทธิ์
นางกนกภร หวานดี
นางสาวกนกภรณ ใจชื้น
นางสาวกนกภรณ ดวงสุข
นางกนกภรณ ดาบพิมพศรี
นางกนกภรณ ถนอมวงศ
นางกนกภรณ เทพวงศษา
นางสาวกนกภรณ ธรรมไชยางกูร
นางกนกรดา สมานบุตร
นางกนกรส เนียมศร
นางสาวกนกรัชต โตเกิด
นางกนกรัตน กลัดสมบูรณ
นางกนกรัตน ภาลีนนท
นางกนกรัตน ศิริ
นางกนกรัตน สิงหนุย
นางสาวกนกรัตน อิ่มประเสริฐ
นางสาวกนกเรขา นาสอน
นางสาวกนกเรขา รักษชนม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๖๒๔
๑๐๖๒๕
๑๐๖๒๖
๑๐๖๒๗
๑๐๖๒๘
๑๐๖๒๙
๑๐๖๓๐
๑๐๖๓๑
๑๐๖๓๒
๑๐๖๓๓
๑๐๖๓๔
๑๐๖๓๕
๑๐๖๓๖
๑๐๖๓๗
๑๐๖๓๘
๑๐๖๓๙
๑๐๖๔๐
๑๐๖๔๑
๑๐๖๔๒
๑๐๖๔๓
๑๐๖๔๔
๑๐๖๔๕
๑๐๖๔๖
๑๐๖๔๗
๑๐๖๔๘
๑๐๖๔๙

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางกนกลดา ยะปะนันท
นางสาวกนกลักษณ ดอนดี
นางกนกเลขา เจริญผล
นางกนกวรรณ กังวานเกียรติกุล
นางสาวกนกวรรณ กาทาสี
นางกนกวรรณ กาศทิพย
นางสาวกนกวรรณ โกนาคม
นางกนกวรรณ แข็งแรง
นางสาวกนกวรรณ คุมยา
นางสาวกนกวรรณ จงเกษกรณ
นางสาวกนกวรรณ จงสุกใส
นางกนกวรรณ จรูญจันทร
นางกนกวรรณ จองคํา
นางกนกวรรณ จันทรตะคุ
นางกนกวรรณ จันทรนิมะ
นางสาวกนกวรรณ จําปาฤทธิ์
นางกนกวรรณ ชุนถนอม
นางกนกวรรณ เชื้อบานเกาะ
นางกนกวรรณ ไชยทิพย
นางกนกวรรณ ณ นคร
นางสาวกนกวรรณ ดีประเสริฐ
นางกนกวรรณ ตั้งสยามวณิชย
นางกนกวรรณ ตันวิสุทธิ์
นางกนกวรรณ โตเพชร
นางสาวกนกวรรณ ทองเกิด
นางสาวกนกวรรณ ทองชาวกรุง

๑๐๖๕๐
๑๐๖๕๑
๑๐๖๕๒
๑๐๖๕๓
๑๐๖๕๔
๑๐๖๕๕
๑๐๖๕๖
๑๐๖๕๗
๑๐๖๕๘
๑๐๖๕๙
๑๐๖๖๐
๑๐๖๖๑
๑๐๖๖๒
๑๐๖๖๓
๑๐๖๖๔
๑๐๖๖๕
๑๐๖๖๖
๑๐๖๖๗
๑๐๖๖๘
๑๐๖๖๙
๑๐๖๗๐
๑๐๖๗๑
๑๐๖๗๒
๑๐๖๗๓
๑๐๖๗๔
๑๐๖๗๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกนกวรรณ ทองดา
นางกนกวรรณ ทับเนียมนาค
นางสาวกนกวรรณ นิสสัย
นางกนกวรรณ เนียมสุวรรณ
นางกนกวรรณ เนียมหุน
นางกนกวรรณ บุญนํา
นางกนกวรรณ บุญวิจิตร
นางสาวกนกวรรณ เปรียบยิ่ง
นางสาวกนกวรรณ ผลารุจิ
นางกนกวรรณ พงสุพันธ
นางกนกวรรณ พัฒโนทัย
นางสาวกนกวรรณ พันธชมภู
นางสาวกนกวรรณ พิทยะภัทร
นางกนกวรรณ พิมทอง
นางสาวกนกวรรณ พิมพวัน
นางกนกวรรณ พูลพุฒ
นางกนกวรรณ แพรักษา
นางกนกวรรณ โพธิ์สีจันทร
นางกนกวรรณ ภูธรรม
นางกนกวรรณ มูณีวรรณ
นางสาวกนกวรรณ แมดสถาน
นางกนกวรรณ รุณจักร
นางกนกวรรณ เลิศไกร
นางกนกวรรณ วงศเกษม
นางกนกวรรณ วรรณพัฒน
นางสาวกนกวรรณ ศรชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๖๗๖
๑๐๖๗๗
๑๐๖๗๘
๑๐๖๗๙
๑๐๖๘๐
๑๐๖๘๑
๑๐๖๘๒
๑๐๖๘๓
๑๐๖๘๔
๑๐๖๘๕
๑๐๖๘๖
๑๐๖๘๗
๑๐๖๘๘
๑๐๖๘๙
๑๐๖๙๐
๑๐๖๙๑
๑๐๖๙๒
๑๐๖๙๓
๑๐๖๙๔
๑๐๖๙๕
๑๐๖๙๖
๑๐๖๙๗
๑๐๖๙๘
๑๐๖๙๙
๑๐๗๐๐
๑๐๗๐๑

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางกนกวรรณ ศรีจํานงค
นางกนกวรรณ ศรีบงการ
นางสาวกนกวรรณ ศิริโภคา
นางกนกวรรณ สมบัติยานุชิต
นางสาวกนกวรรณ สิงหคํา
นางสาวกนกวรรณ สิงหโต
นางสาวกนกวรรณ สุขใจ
นางสาวกนกวรรณ สุขีวัชรกุล
นางสาวกนกวรรณ สุธา
นางสาวกนกวรรณ โสขุมา
นางสาวกนกวรรณ หงษวิไล
นางกนกวรรณ หนันทุม
นางกนกวรรณ หมื่นคลิ้ง
นางกนกวรรณ หอมโทน
นางสาวกนกวรรณ หาญวิเศษ
นางกนกวรรณ ออนตา
นางสาวกนกวรรณ ออมแกว
นางกนกวรรณ อักษรสม
นางกนกวรรณ อาสนสุวรรณ
นางสาวกนกวรรณ อินทรสูต
นางกนกวรรณ อุนเรือน
นางกนกวรรณ เฮงตระกูลเวนิช
นางสาวกนกวรรณ จอกทอง
นางสาวกนกวรรณ จันทรแสงกุล
นางสาวกนกวลัย ทองเฟอง
นางกนกวิภา ศรีวิชัย

๑๐๗๐๒
๑๐๗๐๓
๑๐๗๐๔
๑๐๗๐๕
๑๐๗๐๖
๑๐๗๐๗
๑๐๗๐๘
๑๐๗๐๙
๑๐๗๑๐
๑๐๗๑๑
๑๐๗๑๒
๑๐๗๑๓
๑๐๗๑๔
๑๐๗๑๕
๑๐๗๑๖
๑๐๗๑๗
๑๐๗๑๘
๑๐๗๑๙
๑๐๗๒๐
๑๐๗๒๑
๑๐๗๒๒
๑๐๗๒๓
๑๐๗๒๔
๑๐๗๒๕
๑๐๗๒๖
๑๐๗๒๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกนกศรี ผาสุข
นางกนกศรี สายสอด
นางกนกอร คุมบุญ
นางสาวกนกอร ชาหอม
นางสาวกนกอร บุญประชุม
นางสาวกนกอร ประทุมทิพย
นางกนกอร ปานกลาง
นางสาวกนกอร ปานบุญ
นางกนกอร พลดงนอก
นางกนกอร พินิจราชกิจ
นางกนกอร เพ็ชรกระตาย
นางกนกอร มะหลัด
นางสาวกนกอร วัฒนศาสตร
นางกนกอร วิทยากูล
นางสาวกนกอร แสงขาน
นางกนกอร อะนุอัน
นางสาวกนิฏฐา โนราช
นางกนิษฐ ออนละมัย
นางกนิษฐดา เขตรัมย
นางสาวกนิษฐา กสิผล
นางกนิษฐา กึกกอง
นางกนิษฐา คงวัน
นางกนิษฐา คํามี
นางสาวกนิษฐา ดวงจิตต
นางสาวกนิษฐา ดอกทุเรียน
นางสาวกนิษฐา ทาจีน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๗๒๘
๑๐๗๒๙
๑๐๗๓๐
๑๐๗๓๑
๑๐๗๓๒
๑๐๗๓๓
๑๐๗๓๔
๑๐๗๓๕
๑๐๗๓๖
๑๐๗๓๗
๑๐๗๓๘
๑๐๗๓๙
๑๐๗๔๐
๑๐๗๔๑
๑๐๗๔๒
๑๐๗๔๓
๑๐๗๔๔
๑๐๗๔๕
๑๐๗๔๖
๑๐๗๔๗
๑๐๗๔๘
๑๐๗๔๙
๑๐๗๕๐
๑๐๗๕๑
๑๐๗๕๒
๑๐๗๕๓

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางกนิษฐา พรมทา
นางกนิษฐา พรหมศิริ
นางสาวกนิษฐา พิมพันธ
นางกนิษฐา พึ่งมวง
นางกนิษฐา โพนเพ็ก
นางกนิษฐา มณฑาเทศ
นางสาวกนิษฐา รัตนน้ําหิน
นางสาวกนิษฐา เลิศไกร
นางสาวกนิษฐา วงศษายะ
นางกนิษฐา ศิริบูรณ
นางสาวกนิษฐา ศิริวงษขันธ
นางสาวกนิษฐา สันติพนากุล
นางกนิษฐา สุภักดี
นางกนิษฐา สุวรรณศรี
นางสาวกนิษฐา ใหมจันดี
นางกมล แกวศักดิ์
นางสาวกมล สุขกุล
นางสาวกมลกาญจน จิญกาญจน
นางสาวกมลกาญจน ศรีประสาร
นางกมลกานต บัวพา
นางสาวกมลกานต เอี่ยมแพร
นางกมลขัณฑ ดวงจําปา
นางสาวกมลฉัต ปทุมศรี
นางสาวกมลฉัตร ละมายเมือง
นางสาวกมลชนก เกิดคง
นางสาวกมลชนก คํามุงคุณ

๑๐๗๕๔
๑๐๗๕๕
๑๐๗๕๖
๑๐๗๕๗
๑๐๗๕๘
๑๐๗๕๙
๑๐๗๖๐
๑๐๗๖๑
๑๐๗๖๒
๑๐๗๖๓
๑๐๗๖๔
๑๐๗๖๕
๑๐๗๖๖
๑๐๗๖๗
๑๐๗๖๘
๑๐๗๖๙
๑๐๗๗๐
๑๐๗๗๑
๑๐๗๗๒
๑๐๗๗๓
๑๐๗๗๔
๑๐๗๗๕
๑๐๗๗๖
๑๐๗๗๗
๑๐๗๗๘
๑๐๗๗๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกมลชนก ชื่นประเสริฐ
นางกมลชนก ธานีรัตน
นางกมลชนก เรืองเดช
นางกมลชนก ศรีวงศา
นางกมลชนก สุขศรี
นางกมลชนก เสริมศักดิ์ศรี
นางกมลชนก หาญลํายวง
นางกมลชนก ออนสําลี
นางสาวกมลชนก อินทสระ
นางสาวกมลชนก อินทะนะ
นางสาวกมลทรรศน ชูแกว
นางกมลทิพย ชูประดิษฐ
นางสาวกมลทิพย เตโช
นางสาวกมลทิพย พรหมเศรณี
นางสาวกมลทิพย พิชัยวงศธรรมา
นางกมลทิพย พุทธจํา
นางสาวกมลทิพย พุมสกุล
นางสาวกมลทิพย พูลสมบัติ
นางกมลทิพย เพชรสุภา
นางสาวกมลทิพย ฟกแกว
นางสาวกมลทิพย ศรีเมฆ
นางกมลทิพย ศิริทัพ
นางกมลทิพย สุทธิการ
นางกมลทิพย หนูบุญ
นางกมลทิพย หวายแดง
นางกมลทิพย หาญทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๗๘๐
๑๐๗๘๑
๑๐๗๘๒
๑๐๗๘๓
๑๐๗๘๔
๑๐๗๘๕
๑๐๗๘๖
๑๐๗๘๗
๑๐๗๘๘
๑๐๗๘๙
๑๐๗๙๐
๑๐๗๙๑
๑๐๗๙๒
๑๐๗๙๓
๑๐๗๙๔
๑๐๗๙๕
๑๐๗๙๖
๑๐๗๙๗
๑๐๗๙๘
๑๐๗๙๙
๑๐๘๐๐
๑๐๘๐๑
๑๐๘๐๒
๑๐๘๐๓
๑๐๘๐๔
๑๐๘๐๕

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกมลทิพย อาจหาญ
นางสาวกมลทิพย อุนเทียนชัย
นางสาวกมลธิดา ปองสลัด
นางกมลนัทธ โคตะมี
นางสาวกมลนัทธ นามี
นางสาวกมลเนตร เกงเขตรกรณ
นางกมลเนตร เกตุแกว
นางสาวกมลพร ดีประทีป
นางกมลพร เพชรพงษ
นางกมลพร มณีแสน
นางสาวกมลพร รามสันเทียะ
นางสาวกมลพร ศรีชัย
นางกมลพร สนขุนทด
นางสาวกมลพร หมูพรหมมา
นางกมลพรรณ ชางหลอ
นางกมลพรรณ ซอนสมบัติ
นางกมลพรรณ เภาโพธิ์
นางสาวกมลพรรณ ศรีสุพรรณ
นางสาวกมลพรรณ แสงรัตน
นางสาวกมลพรรณ องคชัย
นางกมลภัทร ตนุเลิศ
นางสาวกมลมาลย เหลาพร
นางกมลมาศ นเรนทรราช
นางกมลยุภา มีสุข
นางกมลรส โมฆรัตน
นางกมลรส สุริโย

๑๐๘๐๖
๑๐๘๐๗
๑๐๘๐๘
๑๐๘๐๙
๑๐๘๑๐
๑๐๘๑๑
๑๐๘๑๒
๑๐๘๑๓
๑๐๘๑๔
๑๐๘๑๕
๑๐๘๑๖
๑๐๘๑๗
๑๐๘๑๘
๑๐๘๑๙
๑๐๘๒๐
๑๐๘๒๑
๑๐๘๒๒
๑๐๘๒๓
๑๐๘๒๔
๑๐๘๒๕
๑๐๘๒๖
๑๐๘๒๗
๑๐๘๒๘
๑๐๘๒๙
๑๐๘๓๐
๑๐๘๓๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกมลรส แสนสามารถ
นางกมลรัชต สิงหพันธ
นางสาวกมลรัตน กระสันต
นางสาวกมลรัตน จําปาจันทร
นางกมลรัตน ชางตีทอง
นางกมลรัตน ชูเพชร
นางกมลรัตน ตาลศรี
นางกมลรัตน ถวิลรมย
นางกมลรัตน ทิสมบูรณ
นางสาวกมลรัตน ธนะเสวี
นางสาวกมลรัตน นักพรรษา
นางสาวกมลรัตน พลบุรี
นางกมลรัตน พาดฤทธิ์
นางกมลรัตน พุดสีเสน
นางกมลรัตน ลิ่มตี๋
นางกมลรัตน ศรีขวัญ
นางกมลรัตน สีลาเหลี่ยม
นางสาวกมลรัตน แสนพรหม
นางสาวกมลลดา ศรีตะปญญะ
นางกมลลักษณ กอนแกว
นางสาวกมลลักษณ จําปาศรี
นางกมลลักษณ เจียรกลาง
นางกมลลักษณ ชัยรัตนสุวรรณ
นางสาวกมลลักษณ ธงหิมะ
นางสาวกมลลักษณ ปาหลวง
นางกมลลักษณ พุมดียิ่ง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๘๓๒
๑๐๘๓๓
๑๐๘๓๔
๑๐๘๓๕
๑๐๘๓๖
๑๐๘๓๗
๑๐๘๓๘
๑๐๘๓๙
๑๐๘๔๐
๑๐๘๔๑
๑๐๘๔๒
๑๐๘๔๓
๑๐๘๔๔
๑๐๘๔๕
๑๐๘๔๖
๑๐๘๔๗
๑๐๘๔๘
๑๐๘๔๙
๑๐๘๕๐
๑๐๘๕๑
๑๐๘๕๒
๑๐๘๕๓
๑๐๘๕๔
๑๐๘๕๕
๑๐๘๕๖
๑๐๘๕๗

นางกมลลักษณ โพธิ์ทอง
นางสาวกมลลักษณ ภูฆัง
นางกมลลักษณ เอี่ยมโพธิ์
นางสาวกมลวรรณ กัลยาบุตร
นางกมลวรรณ กานุมาน
นางกมลวรรณ กูพิมาย
นางกมลวรรณ เครือวัลย
นางกมลวรรณ ตั้งสุขสันต
นางสาวกมลวรรณ ธาราเวลา
นางสาวกมลวรรณ นครศรี
นางกมลวรรณ บรรดาสุข
นางสาวกมลวรรณ บุญยะกิติ
นางกมลวรรณ บุญเรือง
นางกมลวรรณ ปรากริม
นางสาวกมลวรรณ ผลสิน
นางกมลวรรณ ยอดมาลี
นางสาวกมลวรรณ ศรีสุวรรณ
นางกมลวรรณ หงษโพธิ์
นางสาวกมลวรรณ หาวัน
นางสาวกมลวรรณ อนันต
นางกมลวรรณ อิกะศิริ
นางสาวกมลวัฒน สิมมา
นางกมลวัลย แกวนนท
นางสาวกมลวัลย ธีรพงศสกล
นางกรกช ถือดียิ่ง
นางสาวกรกช มณีแสง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๘๕๘
๑๐๘๕๙
๑๐๘๖๐
๑๐๘๖๑
๑๐๘๖๒
๑๐๘๖๓
๑๐๘๖๔
๑๐๘๖๕
๑๐๘๖๖
๑๐๘๖๗
๑๐๘๖๘
๑๐๘๖๙
๑๐๘๗๐
๑๐๘๗๑
๑๐๘๗๒
๑๐๘๗๓
๑๐๘๗๔
๑๐๘๗๕
๑๐๘๗๖
๑๐๘๗๗
๑๐๘๗๘
๑๐๘๗๙
๑๐๘๘๐
๑๐๘๘๑
๑๐๘๘๒
๑๐๘๘๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกรกช วิชัย
นางกรกช ศรีชูเปยม
นางกรกต ดวงจันทร
นางกรกต ลาวเพ็ชร
นางกรกนก ชุมใจศรี
นางสาวกรกนก ธนเกียรติธนาคูณ
นางกรกนก นิลคํา
นางกรกนก พลนงค
นางสาวกรกนก พันธุเขียน
นางสาวกรกนก พากิ่ง
นางสาวกรกนก มณีรัตนพันธุ
นางกรกนก มุกดา
นางสาวกรกนก วงศทอง
นางกรกนก วันวัฒนสันติกุล
นางกรกนก สิงหโตทอง
นางกรกนก แสวงผล
นางกรกนก หวานสนิท
นางกรกนก ออนคํา
นางกรกนก อารีบําบัด
นางกรกมล จันทรสุข
นางสาวกรกมล เชื้อวงษ
นางสาวกรกมล ทองเปย
นางสาวกรกมล พลับผล
นางกรกมลวรรณ อินทรงาม
นางกรกันยา กุลสิงห
นางกรกานต สุคําหลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๘๘๔
๑๐๘๘๕
๑๐๘๘๖
๑๐๘๘๗
๑๐๘๘๘
๑๐๘๘๙
๑๐๘๙๐
๑๐๘๙๑
๑๐๘๙๒
๑๐๘๙๓
๑๐๘๙๔
๑๐๘๙๕
๑๐๘๙๖
๑๐๘๙๗
๑๐๘๙๘
๑๐๘๙๙
๑๐๙๐๐
๑๐๙๐๑
๑๐๙๐๒
๑๐๙๐๓
๑๐๙๐๔
๑๐๙๐๕
๑๐๙๐๖
๑๐๙๐๗
๑๐๙๐๘
๑๐๙๐๙

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางกรจิรัสย ชัยวัณณคุปต
นางกรชนก เนินนา
นางกรชนก ลิลาศ
นางสาวกรชนก ศรพรหม
นางกรชนก สุจันทรศรี
นางสาวกรชวัล รุงรัตน
นางสาวกรชุลี ชาลีพรม
นางสาวกรณปนัสย เงาศรี
นางสาวกรณพัฒน จิโรชธนากิจ
นางกรณภัสสร เลิศรุงเรืองชัย
นางกรณศศิร สกาวรัตน
นางสาวกรณษา ออนณะนัย
นางกรณิการ บุญเกิด
นางกรณิศ สัตยแสง
นางสาวกรณิศ สุวรรณไตรย
นางสาวกรทิพย ยาวรัมย
นางสาวกรนิกา คุมสา
นางสาวกรนิภา คงอน
นางสาวกรพินทุ เสงี่ยมศักดิ์
นางสาวกรพินธุ โชติราษี
นางกรภัค ดีเพ็ง
นางสาวกรภัค สันทัด
นางสาวกรภัคมน วึกประโคน
นางสาวกรภัทร ทองเรือง
นางสาวกรรจณา อุทรักษ
นางกรรฑิมา แขนา

๑๐๙๑๐
๑๐๙๑๑
๑๐๙๑๒
๑๐๙๑๓
๑๐๙๑๔
๑๐๙๑๕
๑๐๙๑๖
๑๐๙๑๗
๑๐๙๑๘
๑๐๙๑๙
๑๐๙๒๐
๑๐๙๒๑
๑๐๙๒๒
๑๐๙๒๓
๑๐๙๒๔
๑๐๙๒๕
๑๐๙๒๖
๑๐๙๒๗
๑๐๙๒๘
๑๐๙๒๙
๑๐๙๓๐
๑๐๙๓๑
๑๐๙๓๒
๑๐๙๓๓
๑๐๙๓๔
๑๐๙๓๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกรรณิกา กอธวัช
นางกรรณิกา เกียรติงาม
นางสาวกรรณิกา ขันทอง
นางสาวกรรณิกา คิ้ววิลัย
นางกรรณิกา คุมดี
นางกรรณิกา จันทรวงค
นางกรรณิกา ซึ่งพรม
นางกรรณิกา ตั๋นแกว
นางกรรณิกา เตียงทอง
นางกรรณิกา แตมฤทธิ์
นางสาวกรรณิกา ทองดี
นางกรรณิกา ทางไธสง
นางสาวกรรณิกา ทิพรักษ
นางกรรณิกา โทษาธรรม
นางสาวกรรณิกา นอยใย
นางสาวกรรณิกา บึงแกว
นางกรรณิกา บุญผองศรี
นางกรรณิกา บุรกิจภาชัย
นางสาวกรรณิกา ปญญะติ
นางกรรณิกา ปนทวัง
นางสาวกรรณิกา พรมมา
นางกรรณิกา พานเพชร
นางสาวกรรณิกา เพลาวัน
นางกรรณิกา ภาเข็ม
นางสาวกรรณิกา มหาวัน
นางกรรณิกา เมืองโคตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๙๓๖
๑๐๙๓๗
๑๐๙๓๘
๑๐๙๓๙
๑๐๙๔๐
๑๐๙๔๑
๑๐๙๔๒
๑๐๙๔๓
๑๐๙๔๔
๑๐๙๔๕
๑๐๙๔๖
๑๐๙๔๗
๑๐๙๔๘
๑๐๙๔๙
๑๐๙๕๐
๑๐๙๕๑
๑๐๙๕๒
๑๐๙๕๓
๑๐๙๕๔
๑๐๙๕๕
๑๐๙๕๖
๑๐๙๕๗
๑๐๙๕๘
๑๐๙๕๙
๑๐๙๖๐
๑๐๙๖๑

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางกรรณิกา โมฆรัตน
นางกรรณิกา รัตนบุญ
นางกรรณิกา รัตนะพงค
นางกรรณิกา สารี
นางสาวกรรณิกา อนิสงค
นางกรรณิกา อินเปง
นางสาวกรรณิกา อุดหนุนกาญจน
นางสาวกรรณิการ กลิ่นหวาน
นางสาวกรรณิการ กอนดง
นางกรรณิการ การกิ่งไพร
นางสาวกรรณิการ แกวธรรม
วาที่รอยตรีหญิง กรรณิการ โกศิลา
นางสาวกรรณิการ เข็มวงษ
นางกรรณิการ คงสวาง
นางกรรณิการ จรัลอารีกุล
นางสาวกรรณิการ จักรกรด
นางสาวกรรณิการ จันทรเทโว
นางกรรณิการ จําปาเทศ
นางกรรณิการ ชนรินทร
นางกรรณิการ ชัยณรงค
นางกรรณิการ ชาวไร
นางสาวกรรณิการ ดวงมาลา
นางกรรณิการ ดีปรี
นางสาวกรรณิการ ทัพขวา
นางกรรณิการ ธนะสูตร
นางกรรณิการ นาสม

๑๐๙๖๒
๑๐๙๖๓
๑๐๙๖๔
๑๐๙๖๕
๑๐๙๖๖
๑๐๙๖๗
๑๐๙๖๘
๑๐๙๖๙
๑๐๙๗๐
๑๐๙๗๑
๑๐๙๗๒
๑๐๙๗๓
๑๐๙๗๔
๑๐๙๗๕
๑๐๙๗๖
๑๐๙๗๗
๑๐๙๗๘
๑๐๙๗๙
๑๐๙๘๐
๑๐๙๘๑
๑๐๙๘๒
๑๐๙๘๓
๑๐๙๘๔
๑๐๙๘๕
๑๐๙๘๖
๑๐๙๘๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกรรณิการ บุญทัพไทย
นางกรรณิการ ปกเครือ
นางกรรณิการ ประจักษพนา
นางกรรณิการ ปองกัน
นางกรรณิการ ผิวละออ
นางสาวกรรณิการ พิพิทธภัณฑ
นางกรรณิการ พิมพขันธ
นางกรรณิการ พูลทาสี
นางกรรณิการ แพงเนตร
นางกรรณิการ โพธา
นางกรรณิการ โพธิ์รัตนพิทักษ
นางกรรณิการ มวงมิตร
นางสาวกรรณิการ มันปาฏิ
นางกรรณิการ เมฆพัฒนกุล
นางกรรณิการ ราชาทุม
นางสาวกรรณิการ รินจอย
นางกรรณิการ เลิศกระโทก
นางกรรณิการ วงศภูดร
นางสาวกรรณิการ วงษปอง
นางกรรณิการ ศรีกุดตา
นางกรรณิการ ศรีจุยซาย
นางกรรณิการ ศรีธิ
นางสาวกรรณิการ ศิลางาม
นางกรรณิการ สรรพสุข
นางกรรณิการ สอนงาม
นางสาวกรรณิการ สังขนอย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๙๘๘
๑๐๙๘๙
๑๐๙๙๐
๑๐๙๙๑
๑๐๙๙๒
๑๐๙๙๓
๑๐๙๙๔
๑๐๙๙๕
๑๐๙๙๖
๑๐๙๙๗
๑๐๙๙๘
๑๐๙๙๙
๑๑๐๐๐
๑๑๐๐๑
๑๑๐๐๒
๑๑๐๐๓
๑๑๐๐๔
๑๑๐๐๕
๑๑๐๐๖
๑๑๐๐๗
๑๑๐๐๘
๑๑๐๐๙
๑๑๐๑๐
๑๑๐๑๑
๑๑๐๑๒
๑๑๐๑๓

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกรรณิการ สาเมาะ
นางสาวกรรณิการ สายสินธุ
นางกรรณิการ สิงหมณี
นางสาวกรรณิการ สิทธิไกรพงษ
นางกรรณิการ เสนา
นางกรรณิการ แสนทวีสุข
นางกรรณิการ หลาธรรม
นางกรรณิการ หิตะรักษ
นางกรรณิการ ออนนอม
นางสาวกรรณิการ ออนพันธุ
นางกรรณิการ อินทยศ
นางกรรณิการ อุทสาร
นางกรรณิการ เอี้ยงเจริญ
นางสาวกรรณิการ เฮงสกุลวงษ
นางกรรนิกา กิ่งรัตน
นางสาวกรรนิกา อัคคีเดช
นางสาวกรรยา จิตฟุง
นางสาวกรรวี บํารุงญาติ
นางสาวกรรัก ศรีเมือง
นางสาวกรวณิชภา ผลมาก
นางสาวกรวยทอง แยมศรี
นางสาวกรวรรณ ขาวงาม
นางกรวรรณ คํานวน
นางสาวกรวรรณ โฉมเกษ
นางกรวรรณ เถาเปยปลูก
นางกรวรรณ บุญฤทธิ์

๑๑๐๑๔
๑๑๐๑๕
๑๑๐๑๖
๑๑๐๑๗
๑๑๐๑๘
๑๑๐๑๙
๑๑๐๒๐
๑๑๐๒๑
๑๑๐๒๒
๑๑๐๒๓
๑๑๐๒๔
๑๑๐๒๕
๑๑๐๒๖
๑๑๐๒๗
๑๑๐๒๘
๑๑๐๒๙
๑๑๐๓๐
๑๑๐๓๑
๑๑๐๓๒
๑๑๐๓๓
๑๑๐๓๔
๑๑๐๓๕
๑๑๐๓๖
๑๑๐๓๗
๑๑๐๓๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกรวรรณ พิฆเนศวร
นางสาวกรวรรณ ยืนนาน
นางกรวรรณ สุดแสง
นางกรวรรณ สุนิลหงษ
นางกรวรรณ เสียงเสนาะ
นางสาวกรวรรน คําประเสริฐ
นางสาวกรวิกา ขุนสุย
นางกรวิกา คุณชื่น
นางกรวิกา ฉินนานนท
นางสาวกรวิกา ดอกพิกุล
นางกรวิกา ทัศนาวิวัฒน
นางสาวกรวิกา เสียงล้ํา
นางกรวิกา หนอแกว
นางสาวกรวิกา หนุนอนันต
นางกรวิกา อนโต
นางสาวกรวิกา เอกชัยเสถียร
นางกรวิภา กิจพิทักษ
นางสาวกรวิภา ศิริวัฒนพงศ
นางกรวีร ขาทิพพาที
นางสาวกรองกาญจน ชูทอง
นางสาวกรองกาญจน
วงคเครือวัลย
นางกรองกาญจน ศรีโนนยาง
นางกรองแกว ตามสีรัมย
นางสาวกรองแกว ยกยอง
นางกรองแกว ศรีวารินทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๐๓๙
๑๑๐๔๐
๑๑๐๔๑
๑๑๐๔๒
๑๑๐๔๓
๑๑๐๔๔
๑๑๐๔๕
๑๑๐๔๖
๑๑๐๔๗
๑๑๐๔๘
๑๑๐๔๙
๑๑๐๕๐
๑๑๐๕๑
๑๑๐๕๒
๑๑๐๕๓
๑๑๐๕๔
๑๑๐๕๕
๑๑๐๕๖
๑๑๐๕๗
๑๑๐๕๘
๑๑๐๕๙
๑๑๐๖๐
๑๑๐๖๑
๑๑๐๖๒
๑๑๐๖๓
๑๑๐๖๔

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางกรองขวัญ แซเฮง
นางกรองจิตร หงษคําดี
นางกรองทอง เกียรติศักดิ์โสภณ
นางกรองทอง บุญพรอม
นางกรองทอง ประสมสิน
นางกรองทอง พยัคฆสังข
นางสาวกรองเพชร เหลาหลา
นางสาวกระแสสินธ สิงหแกว
นางสาวกระแสสินธุ ปลองมะณี
นางสาวกรัณฑรัตน วงศสามสี
นางสาวกรัณฑรัตน สังขวงษ
นางกรัณยรัตน สิงหมณี
นางสาวกริกา งามแสง
นางสาวกริ่งแกว นวลศรี
นางกริยาภรณ สรวลสันต
นางสาวกรีสุดา จุติยนต
นางกรุณวดี โคตรเครื่อง
นางกรุณา แกวประทีป
นางสาวกรุณา จันทรงาม
นางสาวกรุณา นัคราจารย
นางกรุณา สุวรัตน
นางกรุณา อินทรสุข
นางกรุณารักษ แกวจุลศรี
นางกฤชภร แกวประเสริฐ
นางกฤชภอร มอญใต
นางสาวกฤตกร เมืองพรหม

๑๑๐๖๕
๑๑๐๖๖
๑๑๐๖๗
๑๑๐๖๘
๑๑๐๖๙
๑๑๐๗๐
๑๑๐๗๑
๑๑๐๗๒
๑๑๐๗๓
๑๑๐๗๔
๑๑๐๗๕
๑๑๐๗๖
๑๑๐๗๗
๑๑๐๗๘
๑๑๐๗๙
๑๑๐๘๐
๑๑๐๘๑
๑๑๐๘๒
๑๑๐๘๓
๑๑๐๘๔
๑๑๐๘๕
๑๑๐๘๖
๑๑๐๘๗
๑๑๐๘๘
๑๑๐๘๙
๑๑๐๙๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกฤตญกร ทองสรรค
นางกฤตญพร รสารักษ
นางกฤตติกา ผลชู
นางสาวกฤตติกา แพรบุตร
นางกฤตติการ มงคลวิสุทธิ์
นางกฤตติมา ศิริประพัฒน
นางกฤตนันท แกวใส
นางกฤตพร แกวตา
นางกฤตพร จันทรแดง
นางกฤตพร ประมาชิด
นางสาวกฤตพร ศรีทอง
นางสาวกฤตภรณ ปเจริญ
นางสาวกฤตยณันฏ ขุยศร
นางกฤตยา ชมภูเขา
นางกฤตยา ไชยราช
นางสาวกฤตยา ทบหลา
นางกฤตยา สมปอง
นางกฤตยา หาดี
นางกฤตลักษณ รัตนเหมากุล
นางสาวกฤติกา กันจะนะ
นางกฤติกา แกลวกลา
นางสาวกฤติกา คาระวุคห
นางกฤติกา ตีสถิตย
นางสาวกฤติกา ทํานุพันธุ
นางกฤติกา พองพรหม
นางสาวกฤติกา ยี่วาศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๐๙๑
๑๑๐๙๒
๑๑๐๙๓
๑๑๐๙๔
๑๑๐๙๕
๑๑๐๙๖
๑๑๐๙๗
๑๑๐๙๘
๑๑๐๙๙
๑๑๑๐๐
๑๑๑๐๑
๑๑๑๐๒
๑๑๑๐๓
๑๑๑๐๔
๑๑๑๐๕
๑๑๑๐๖
๑๑๑๐๗
๑๑๑๐๘
๑๑๑๐๙
๑๑๑๑๐
๑๑๑๑๑
๑๑๑๑๒
๑๑๑๑๓
๑๑๑๑๔
๑๑๑๑๕
๑๑๑๑๖

นางสาวกฤติกา อองสิน
นางสาวกฤติกาญจน แกวโชติ
นางกฤติกานต มาตรงามเมือง
นางสาวกฤติญดา ออนคลาย
นางสาวกฤติญา เกยมณี
นางสาวกฤติญา บุญสินชัย
นางกฤติญา ศรีบุญเรือง
นางสาวกฤติญา อาจวิชัย
นางกฤติญานน บุตชาติ
นางกฤติพัฒนกัญญา หอทอง
นางกฤติมา กองทองนอก
นางสาวกฤติมา แกวประเสริฐ
นางสาวกฤติมา โชคโชติวัต
นางสาวกฤติมา ยอดศตมล
นางสาวกฤติมา สุขพรอม
นางกฤติยา นาสมภักดิ์
นางกฤติยา บุญพรม
นางกฤติยา ปยะแสงทอง
นางสาวกฤติยา ศาลา
นางกฤติยา สีหา
นางสาวกฤติยา อินชูพงษ
นางสาวกฤติยา อุดพวย
นางกฤติยาณี สมงาม
นางสาวกฤติยาณี แสงสุวรรณ
นางกฤติยาพร เหลือผล
นางกฤติยารัตน ตุงคะศิริ

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑๑๗
๑๑๑๑๘
๑๑๑๑๙
๑๑๑๒๐
๑๑๑๒๑
๑๑๑๒๒
๑๑๑๒๓
๑๑๑๒๔
๑๑๑๒๕
๑๑๑๒๖
๑๑๑๒๗
๑๑๑๒๘
๑๑๑๒๙
๑๑๑๓๐
๑๑๑๓๑
๑๑๑๓๒
๑๑๑๓๓
๑๑๑๓๔
๑๑๑๓๕
๑๑๑๓๖
๑๑๑๓๗
๑๑๑๓๘
๑๑๑๓๙
๑๑๑๔๐
๑๑๑๔๑
๑๑๑๔๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกฤษฎา พานยอย
นางสาวกฤษฎา สุดหนองบัว
นางสาวกฤษฎาพร คันธเนตร
นางกฤษฎาพร วงศกระสินธุ
นางกฤษฎาพร สมพงษ
นางสาวกฤษฎาภรณ ทิพใส
นางกฤษฎาภรณ ธีระวงศ
นางสาวกฤษฎาภรณ สมสุข
นางกฤษฎี มีรัตน
นางสาวกฤษฏิ์ชฎา ปพรวราสวัสดิ์
นางสาวกฤษณา กันทะจักร
นางกฤษณา เกษแกว
นางสาวกฤษณา เกี๋ยงมะนา
นางกฤษณา เกื้อดวง
นางกฤษณา แกวระหัน
นางกฤษณา ขุนทิศ
นางกฤษณา คลองดี
นางกฤษณา งามนอก
นางสาวกฤษณา จันทนาม
นางกฤษณา ใจคํามา
นางกฤษณา เชียงแกว
นางสาวกฤษณา ไชยชิต
นางกฤษณา ไชยธาดา
นางกฤษณา ไชยนุย
นางกฤษณา ไชยยะ
นางกฤษณา ทัศนาทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๑๔๓
๑๑๑๔๔
๑๑๑๔๕
๑๑๑๔๖
๑๑๑๔๗
๑๑๑๔๘
๑๑๑๔๙
๑๑๑๕๐
๑๑๑๕๑
๑๑๑๕๒
๑๑๑๕๓
๑๑๑๕๔
๑๑๑๕๕
๑๑๑๕๖
๑๑๑๕๗
๑๑๑๕๘
๑๑๑๕๙
๑๑๑๖๐
๑๑๑๖๑
๑๑๑๖๒
๑๑๑๖๓
๑๑๑๖๔
๑๑๑๖๕
๑๑๑๖๖
๑๑๑๖๗
๑๑๑๖๘

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางกฤษณา ทาขุลี
นางกฤษณา ทาหอม
นางสาวกฤษณา ทิมนตา
นางกฤษณา นพภาพันธ
นางสาวกฤษณา นันทะสิงห
นางกฤษณา บัวปรี
นางกฤษณา บุญรัตน
นางสาวกฤษณา บุญเรือง
นางกฤษณา บุญเส็ง
นางกฤษณา บุติมาลย
นางสาวกฤษณา ฝากไธสง
นางกฤษณา พงษวาป
นางสาวกฤษณา พวงชมพู
นางกฤษณา พินิจพงษ เดี่ยวกลาง
นางกฤษณา พุมชาวสวน
นางกฤษณา พุมพันธมวง
นางกฤษณา โพธิ์บุญปลูก
นางกฤษณา ภูนาโพธิ์
นางกฤษณา มาเลิศ
นางสาวกฤษณา วงศอินตา
นางกฤษณา สายจันทร
นางกฤษณา สิทธิแพทย
นางกฤษณา แสนเกื้อ
นางสาวกฤษณา อัมพร
นางสาวกฤษณา อินตามูล
นางกฤษณา อินออน

๑๑๑๖๙
๑๑๑๗๐
๑๑๑๗๑
๑๑๑๗๒
๑๑๑๗๓
๑๑๑๗๔
๑๑๑๗๕
๑๑๑๗๖
๑๑๑๗๗
๑๑๑๗๘
๑๑๑๗๙
๑๑๑๘๐
๑๑๑๘๑
๑๑๑๘๒
๑๑๑๘๓
๑๑๑๘๔
๑๑๑๘๕
๑๑๑๘๖
๑๑๑๘๗
๑๑๑๘๘
๑๑๑๘๙
๑๑๑๙๐
๑๑๑๙๑
๑๑๑๙๒
๑๑๑๙๓
๑๑๑๙๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกฤษณาพร คําผาย
นางกฤษณี ตวงสิน
นางกฤษณี นาคะเปรมินทร
นางกฤษณี เหล็กอิ่ม
นางกฤษดา กาวิบูล
นางกฤษดา ดีแปน
นางกฤษดา ดีวัน
นางกฤษดา ธรรมรังษี
นางสาวกฤษดาภรณ อินตะนัย
นางสาวกฤษติญากรณ บุญสอน
นางสาวกฤษยาลักษณ ดงแสง
นางกลณี ทันชํานาญ
นางกลวยไม ยิ่งยืน
นางสาวกลอยใจ จิมานัง
นางสาวกลอยใจ ทองมี
นางกลอยใจ อิสโม
นางกลิ่นแกว จันทเขต
นางสาวกลิ่นขจร เจียมเกาะ
นางกลิ่นดาว ขาวสงา
นางสาวกวิกานต วารินทร
นางกวิตา การเพียร
นางสาวกวิตา วงษพานิชย
นางกวินญา ตอบกลาง
นางกวินณา นาขาม
นางกวินทราภรณ โกศล
นางกวินรัตน สิริชาติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๑๙๕
๑๑๑๙๖
๑๑๑๙๗
๑๑๑๙๘
๑๑๑๙๙
๑๑๒๐๐
๑๑๒๐๑
๑๑๒๐๒
๑๑๒๐๓
๑๑๒๐๔
๑๑๒๐๕
๑๑๒๐๖
๑๑๒๐๗
๑๑๒๐๘
๑๑๒๐๙
๑๑๒๑๐
๑๑๒๑๑
๑๑๒๑๒
๑๑๒๑๓
๑๑๒๑๔
๑๑๒๑๕
๑๑๒๑๖
๑๑๒๑๗
๑๑๒๑๘
๑๑๒๑๙
๑๑๒๒๐

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางกวินันท บุญสิทธิ์
นางกวิสรา คําเสียง
นางสาวกวิสรา มั่นคงบิลหมัด
นางกวิสรา ศรีศักดา
นางกวีธิดา สตัมม
นางกวีพันธุ ฟองคํา
นางกวีวรรณ ทองคํา
นางสาวกวีวรรณ พฤฒิจิระวงศ
นางสาวกษมภรณ วันทอง
นางสาวกษมล ดอนแกว
นางกษมา บุตรวัน
นางสาวกษมา มาลาแวจันทร
นางสาวกษมา ลาดสะอาด
นางกษมาพร ชวาลิต
นางกษิญา เมืองวิลัย
นางสาวกษิรา จิตประเสริฐพงศ
นางกษิรา ละออ
นางกสิพร บุญประเสริฐ
นางกองกาญจน เดชผล
นางกองแกว กันยะหา
นางกองแกว เมทา
นางกองแกว สุระสระ
นางกองทรัพย วิทยา
นางกองเพชร มีดี
นางกอบกุล พิพรรธนจินดา
นางกอบแกว ฉัตรวิทยกุล

๑๑๒๒๑
๑๑๒๒๒
๑๑๒๒๓
๑๑๒๒๔
๑๑๒๒๕
๑๑๒๒๖
๑๑๒๒๗
๑๑๒๒๘
๑๑๒๒๙
๑๑๒๓๐
๑๑๒๓๑
๑๑๒๓๒
๑๑๒๓๓
๑๑๒๓๔
๑๑๒๓๕
๑๑๒๓๖
๑๑๒๓๗
๑๑๒๓๘
๑๑๒๓๙
๑๑๒๔๐
๑๑๒๔๑
๑๑๒๔๒
๑๑๒๔๓
๑๑๒๔๔
๑๑๒๔๕
๑๑๒๔๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกอบแกว ธูปขุนทด
นางกอบแกว พรมมินทร
วาที่รอยตรีหญิง กอบสมุทร ศรีดา
นางสาวกอบุญ พงษพรม
นางกอมาริยะ ปรีชานพคุณ
นางกอมารียาห บือราเฮง
นางสาวกอหรีอะ ใจดี
นางสาวกังสดาล พานิชเจริญ
นางกัชชล อินทรไพร
นางกัญกนิษฐ ภูรับ
นางสาวกัญกนิษฐ สุริยาสุวรรณ
นางกัญกร สวามิชัย
นางกัญกฤษ เบี้ยวนอย
นางกัญจนชญา นนทสา
นางกัญจนญาพิม ดุษฎีนิศากร
นางสาวกัญจนณัฏฐ เกตุพรหมมา
นางกัญจนณัฏฐ ศรีสละ
นางสาวกัญจนณัฏฐ อาจปกษา
นางสาวกัญจนพร ดอนหลา
นางกัญจนพร ปองพรมมา
นางสาวกัญจนพร ยวนกระโทก
นางกัญจนสิรา คําพล
นางสาวกัญจนา แข็งฤทธิ์
นางกัญจนา ยอดกระโทก
นางกัญจนา สัพโส
นางกัญจนา อุดใจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๒๔๗
๑๑๒๔๘
๑๑๒๔๙
๑๑๒๕๐
๑๑๒๕๑
๑๑๒๕๒
๑๑๒๕๓
๑๑๒๕๔
๑๑๒๕๕
๑๑๒๕๖
๑๑๒๕๗
๑๑๒๕๘
๑๑๒๕๙
๑๑๒๖๐
๑๑๒๖๑
๑๑๒๖๒
๑๑๒๖๓
๑๑๒๖๔
๑๑๒๖๕
๑๑๒๖๖
๑๑๒๖๗
๑๑๒๖๘
๑๑๒๖๙
๑๑๒๗๐
๑๑๒๗๑
๑๑๒๗๒

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกัญชญารัตน ขุนจาเมือง
นางกัญชพร ชาติทอง
นางสาวกัญชลี เกียรติกิติภัคดิ์
นางกัญญกนิษฐ บุญเรืองศรี
นางกัญญกุลณัช ตรีคาม
นางกัญญชัญญ เหมือนเตย
นางสาวกัญญฐญาณ เจือจันทร
นางกัญญณณัฎฐ วิชัยสงค
นางสาวกัญญณณัฐ นากร
นางกัญญณพัชญ ตาเจริญเมือง
นางกัญญณพัชญ วิวัตรชัย
นางกัญญณพัชร พงศสินบุษกร
นางสาวกัญญดา เย็นรัตน
นางกัญญพร นอยปญญา
นางสาวกัญญพร พิมพบุตร
นางสาวกัญญภัค ขําขาว
นางสาวกัญญภัคพิมพ นามเงิน
นางสาวกัญญภัคพิมพ อุดมวงษ
นางสาวกัญญภัทร ชนะพันธ
นางกัญญภัส สรอยไข
นางสาวกัญญภัสส จิรธนวงศานนท
นางสาวกัญญภา สุภายอง
นางกัญญภิญญา ปอมบุบผา
นางกัญญมาศ นิลเตา
นางสาวกัญญรสา ทาชาด
นางสาวกัญญรัตน ขุนนุย

๑๑๒๗๓
๑๑๒๗๔
๑๑๒๗๕
๑๑๒๗๖
๑๑๒๗๗
๑๑๒๗๘
๑๑๒๗๙
๑๑๒๘๐
๑๑๒๘๑
๑๑๒๘๒
๑๑๒๘๓
๑๑๒๘๔
๑๑๒๘๕
๑๑๒๘๖
๑๑๒๘๗
๑๑๒๘๘
๑๑๒๘๙
๑๑๒๙๐
๑๑๒๙๑
๑๑๒๙๒
๑๑๒๙๓
๑๑๒๙๔
๑๑๒๙๕
๑๑๒๙๖
๑๑๒๙๗
๑๑๒๙๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกัญญรัตน สัมฤทธิ์
นางสาวกัญญลักษณ กลุมศรี
นางกัญญวรา กองแกว
นางกัญญวรา ฤทธิศศิธร
นางกัญญวรา สีหลิ่ง
นางกัญญวรา สุชาติพงษ
นางสาวกัญญสร โบราณรัตน
นางสาวกัญญา ขําดวง
นางกัญญา ชูเชิดดอก
นางสาวกัญญา โชคสวัสดิ์ภิญโญ
นางกัญญา ไชยสุวรรณ
นางกัญญา แตมสาระ
นางกัญญา นิยมลักษณ
นางกัญญา นิสัยกลา
นางกัญญา บั้งเงิน
นางสาวกัญญา บุญแจง
นางกัญญา แปนนอย
นางสาวกัญญา พรรณา
นางสาวกัญญา มั่นคง
นางกัญญา โยธิกุล
นางกัญญา วงษรพีพรรณ
นางกัญญา ศรีทองสุข
นางสาวกัญญา สถาวร
นางกัญญา สัญจรดี
นางสาวกัญญา เสารแกว
นางกัญญา โองเคลือบ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๒๙๙
๑๑๓๐๐
๑๑๓๐๑
๑๑๓๐๒
๑๑๓๐๓
๑๑๓๐๔
๑๑๓๐๕
๑๑๓๐๖
๑๑๓๐๗
๑๑๓๐๘
๑๑๓๐๙
๑๑๓๑๐
๑๑๓๑๑
๑๑๓๑๒
๑๑๓๑๓
๑๑๓๑๔
๑๑๓๑๕
๑๑๓๑๖
๑๑๓๑๗
๑๑๓๑๘
๑๑๓๑๙
๑๑๓๒๐
๑๑๓๒๑
๑๑๓๒๒
๑๑๓๒๓

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกัญญาณัฏฐ พันธผลไร
นางสาวกัญญาณัฏฐ ผานไกร
นางกัญญาณัฐ กองยอด
นางกัญญาณัฐ เกื้อกูลวุฒิหิรัณ
นางกัญญาณัฐ แกวลี
นางกัญญาณัฐ คําสุวัตร
นางสาวกัญญาณัฐ จันทรเสน
นางสาวกัญญาณัฐ ดลสถิตย
นางสาวกัญญาณัฐ ธงศรี
นางกัญญาณัฐ พรแกว
นางกัญญาณัฐ พินธุรักษ
นางสาวกัญญาณัฐ มากเพ็ง
นางกัญญาณัฐ มีคง
นางกัญญาณัฐ เมืองศรี
นางกัญญาณัฐ ศรีพิพัฒนากุล
นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิยศ
นางกัญญาณัฐ สุพร
นางสาวกัญญาณัฐ แสนตา
นางสาวกัญญาณัฐ
อรุณทิพยไพฑูรย
นางสาวกัญญาณี หมายนามกลาง
นางกัญญาทิพย ชีพนุรัตน
นางกัญญานาถ เหมาะดีหวัง
นางกัญญานี โตโม
นางสาวกัญญานุช แยมกลาง
นางสาวกัญญาพร แกวรักษา

๑๑๓๒๔
๑๑๓๒๕
๑๑๓๒๖
๑๑๓๒๗
๑๑๓๒๘
๑๑๓๒๙
๑๑๓๓๐
๑๑๓๓๑
๑๑๓๓๒
๑๑๓๓๓
๑๑๓๓๔
๑๑๓๓๕
๑๑๓๓๖
๑๑๓๓๗
๑๑๓๓๘
๑๑๓๓๙
๑๑๓๔๐
๑๑๓๔๑
๑๑๓๔๒
๑๑๓๔๓
๑๑๓๔๔
๑๑๓๔๕
๑๑๓๔๖
๑๑๓๔๗
๑๑๓๔๘
๑๑๓๔๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกัญญาพัชร แกวปน
นางสาวกัญญาพัชร จุลสุวรรณ
นางสาวกัญญาพัชร ถาพรผาด
นางสาวกัญญาพัชร พงษดี
นางสาวกัญญาพัชร ภูครองพลอย
นางสาวกัญญาพัชร ศรีทะเบียน
นางกัญญาพัชร แสงสุข
นางกัญญาพัชร วิชัยรัมย
นางกัญญาพัชร สุขประชาพันธุ
นางกัญญาพิไล พวงมาเทศ
นางกัญญาภัค กีรติโสภากุล
นางกัญญาภัค เจนสัญญายุทธ
นางกัญญาภัค เต็มราม
นางกัญญาภัค ทองใย
นางกัญญาภัค ทองศรีสมบูรณ
นางกัญญาภัค ภาพสิงห
นางสาวกัญญาภัค ลายหีด
นางสาวกัญญาภัค วาระเพียง
นางสาวกัญญาภัค สิทธิบุศย
นางกัญญาภัคษ บุบผชัยกุลกานต
นางกัญญาภัทร ครุวรรณ
นางสาวกัญญาภัทร สายสุวรรณ
นางสาวกัญญาภัทร เหิมขุนทด
นางสาวกัญญามาศ มะลิแกว
นางสาวกัญญารัตน ขอบคุณ
นางกัญญารัตน คชวงค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๓๕๐
๑๑๓๕๑
๑๑๓๕๒
๑๑๓๕๓
๑๑๓๕๔
๑๑๓๕๕
๑๑๓๕๖
๑๑๓๕๗
๑๑๓๕๘
๑๑๓๕๙
๑๑๓๖๐
๑๑๓๖๑
๑๑๓๖๒
๑๑๓๖๓
๑๑๓๖๔
๑๑๓๖๕
๑๑๓๖๖
๑๑๓๖๗
๑๑๓๖๘
๑๑๓๖๙
๑๑๓๗๐
๑๑๓๗๑
๑๑๓๗๒
๑๑๓๗๓
๑๑๓๗๔
๑๑๓๗๕

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกัญญารัตน เครืองาม
นางกัญญารัตน นาชัยภูมิ
นางกัญญารัตน พันธุเสือทอง
นางกัญญารัตน พานเมือง
นางกัญญารัตน เพ็งแจม
นางกัญญารัตน เมืองมั่น
นางกัญญารัตน รินไธสง
นางสาวกัญญารัตน สงคไมล
นางกัญญารัตน สมทิพย
นางกัญญารัตน สาระพันธ
นางสาวกัญญารัตน สิทธิ
นางกัญญารัตน สิมศิริวัฒน
นางสาวกัญญารัตน หรดี
นางสาวกัญญาลักษณ จันทรเขียน
นางกัญญาลักษณ แดขุนทด
นางสาวกัญญาวีร กั้ววิบูลย
นางกัญญาวีร เกื้อภาระ
นางกัญญาวีร ชูชม
นางสาวกัญญาวีร ทะจิ
นางสาวกัญญาวีร วุฒิศิริพรรณ
นางสาวกัญญาอร รัตนะธีรากร
นางกัญฐณา ปรีชา
นางสาวกัญณัฏฐ ทับเกตุ
นางกัญติมา ปะรินรัมย
นางกัญทิมา กาบป
นางกัญธิมา เปกาลี

๑๑๓๗๖
๑๑๓๗๗
๑๑๓๗๘
๑๑๓๗๙
๑๑๓๘๐
๑๑๓๘๑
๑๑๓๘๒
๑๑๓๘๓
๑๑๓๘๔
๑๑๓๘๕
๑๑๓๘๖
๑๑๓๘๗
๑๑๓๘๘
๑๑๓๘๙
๑๑๓๙๐
๑๑๓๙๑
๑๑๓๙๒
๑๑๓๙๓
๑๑๓๙๔
๑๑๓๙๕
๑๑๓๙๖
๑๑๓๙๗
๑๑๓๙๘
๑๑๓๙๙
๑๑๔๐๐
๑๑๔๐๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกัญธิมาภรณ แสดรัมย
นางกัญปณต จันทรธีระกุล
นางกัญภร แถวไธสง
นางสาวกัญภิกา วังเปรม
นางสาวกัญยนันท อุดนอก
นางสาวกัญรดา เวฬุวนารักษ
นางสาวกัญวรา สินวิสัย
นางกัญษิญาภัทร ไชยเดช
นางกัญหา บุญญาพิทักษ
นางกัญหา เพชรสถิตย
นางกัณชพร อินตั๋น
นางสาวกัณชลิฎา จันทีนอก
นางกัณชลีย มะโนธรรม
นางสาวกัณญาภัค จันทโช
นางสาวกัณฐริกา ทิพวรรณ
นางกัณฐิกา เกื้อทาน
นางสาวกัณฐิกา สุระโคตร
นางสาวกัณฑิมา ศรีอุดม
นางกัณฑิมาพร พานมั่ง
นางสาวกัณณณอัจ วัจนรัตนากูล
นางกัณณณิชาพัฒน สิงหมหาไชย
นางสาวกัณณพาณี นิคมจารุสกุล
นางสาวกัณณอลิน จันทะปภาวงษ
นางสาวกัณณิกา อินทองแกว
นางกัณตา จันทรใด
นางกัณตินันท ทิพยสนธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๔๐๒
๑๑๔๐๓
๑๑๔๐๔
๑๑๔๐๕
๑๑๔๐๖
๑๑๔๐๗
๑๑๔๐๘
๑๑๔๐๙
๑๑๔๑๐
๑๑๔๑๑
๑๑๔๑๒
๑๑๔๑๓
๑๑๔๑๔
๑๑๔๑๕
๑๑๔๑๖
๑๑๔๑๗
๑๑๔๑๘
๑๑๔๑๙
๑๑๔๒๐
๑๑๔๒๑
๑๑๔๒๒
๑๑๔๒๓
๑๑๔๒๔
๑๑๔๒๕
๑๑๔๒๖
๑๑๔๒๗

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกัณทนา ธงอาษา
นางสาวกัณทิมา ลือกิจนา
นางสาวกัณธิมา กระเดา
นางกัณนิกา เกลื่อนพันธ
นางสาวกัณนิกา มาตรมูล
นางกัณวิศรณ แกวเจริญสันติสุข
นางสาวกัณหเกศ ขุนฤทธิ์
นางสาวกัณหา คงหอม
นางกัณหา ชอบเสรียิ่ง
นางสาวกันจนีย พิทักราษฎร
นางสาวกันตกนิษฐ ทองปฐมทรัพย
นางกันตกนิษฐ กฤตยวุฒิกร
นางกันตกนิษฐ ณ นคร
นางสาวกันตกมล คุณรัตน
นางสาวกันตกมล รักษโพธิวงศ
นางสาวกันตกมล หนูเมียน
นางกันตกวี เสรีกอแกว
นางสาวกันตฌยาน จันทรฤาชัย
นางสาวกันตธีรชนก ชุมรัตนกิติกุล
นางกันตนา มงคลพงษ
นางกันตพัฒน กอเกียรตินพกุล
นางสาวกันตพิชญา เมฆโหรา
นางสาวกันตรัศม ศิริสมบัติ
นางสาวกันตฤทัย จักรสาน
นางสาวกันตา บุญหลักคํา
นางกันตา ปติบุญญา

๑๑๔๒๘
๑๑๔๒๙
๑๑๔๓๐
๑๑๔๓๑
๑๑๔๓๒
๑๑๔๓๓
๑๑๔๓๔
๑๑๔๓๕
๑๑๔๓๖
๑๑๔๓๗
๑๑๔๓๘
๑๑๔๓๙
๑๑๔๔๐
๑๑๔๔๑
๑๑๔๔๒
๑๑๔๔๓
๑๑๔๔๔
๑๑๔๔๕
๑๑๔๔๖
๑๑๔๔๗
๑๑๔๔๘
๑๑๔๔๙
๑๑๔๕๐
๑๑๔๕๑
๑๑๔๕๒
๑๑๔๕๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกันตากานต อุนจันทรเรือง
นางสาวกันตินันท เคารพ
นางกันตินันท พานิชย
นางสาวกันตินันท โภคินอธิษฐ
นางสาวกันตินันท เวียงจันทร
นางกันติมา สงขาว
นางสาวกันติยา สนธิเมือง
นางสาวกันทิมา กัมมานุสร
นางกันทิมา กิจประสงค
นางกันทิมา ครอบเพชร
นางสาวกันทิมา ไชยโกฏิ
นางกันธณา ศิริมังคลากุล
นางกันธอร กุลบุตรดี
นางสาวกันธิชา เพชรดี
นางกันยกร กระบวนสงา
นางกันยกร ไกยสิงห
นางกันยกร โพธิ์ศรีอุน
นางสาวกันยกานต โคตรทองหลาง
นางสาวกันยชลา สารัตน
นางกันยชิสา เรืองพรหม
นางกันยา แกวเจริญ
นางกันยา ทองชุม
นางกันยา โพธารินทร
นางกันยา ราชสวาง
นางกันยา เวียงสันเทียะ
นางสาวกันยา สรอยจิตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๔๕๔
๑๑๔๕๕
๑๑๔๕๖
๑๑๔๕๗
๑๑๔๕๘
๑๑๔๕๙
๑๑๔๖๐
๑๑๔๖๑
๑๑๔๖๒
๑๑๔๖๓
๑๑๔๖๔
๑๑๔๖๕
๑๑๔๖๖
๑๑๔๖๗
๑๑๔๖๘
๑๑๔๖๙
๑๑๔๗๐
๑๑๔๗๑
๑๑๔๗๒
๑๑๔๗๓
๑๑๔๗๔
๑๑๔๗๕
๑๑๔๗๖
๑๑๔๗๗
๑๑๔๗๘

นางสาวกันยา สุพรรณกูล
นางกันยา เสารจร
นางกันยา หนูวุน
นางกันยากร เหลืองสุดใจชื้น
นางกันยากาญจน มโน
นางสาวกันยาณี บุญเหลื่อม
นางสาวกันยานี เทระวงษณา
นางกันยารัตน ครองยุติ
นางสาวกันยารัตน ดงทอง
นางกันยารัตน ยังมีสุข
นางสาวกันยารัตน
เรืองศิลปประเสริฐ
นางสาวกันยารัตน สมเกตุ
นางกันยารัตน สืบศรี
นางกันยารัตน สุวรรณไตรย
นางกันยารัตน หาญสาริกัน
นางกันยาวีร ตั้งพงษ
นางสาวกันยาวีร ไฝงาม
นางกัรตีนี อาแว
นางกัลญา นามวิเศษ
นางกัลญา พรสัจจา
นางกัลญา สวนสอน
นางกัลณิกา ศรีสุวรรณ
นางสาวกัลธิวา เขียวขํา
นางสาวกัลปงหา บีรู
นางกัลยกมล ภูธรภักดี

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๔๗๙
๑๑๔๘๐
๑๑๔๘๑
๑๑๔๘๒
๑๑๔๘๓
๑๑๔๘๔
๑๑๔๘๕
๑๑๔๘๖
๑๑๔๘๗
๑๑๔๘๘
๑๑๔๘๙
๑๑๔๙๐
๑๑๔๙๑
๑๑๔๙๒
๑๑๔๙๓
๑๑๔๙๔
๑๑๔๙๕
๑๑๔๙๖
๑๑๔๙๗
๑๑๔๙๘
๑๑๔๙๙
๑๑๕๐๐
๑๑๕๐๑
๑๑๕๐๒
๑๑๕๐๓
๑๑๕๐๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกัลยกร โคตรภูธร
นางกัลยกร เจริญสุข
นางสาวกัลยกร ชัยบัณฑิต
นางสาวกัลยกร ธงชัยธนะกุล
นางสาวกัลยกร บุญญะวัตร
นางสาวกัลยกร บุญไสย
นางสาวกัลยกร สุปง
นางสาวกัลยกร หอมเพชร
นางกัลยกร อุดมไพร
นางกัลยณภัส ถุงคํา
นางกัลยณัฏฐ สุวรรณไตรย
นางกัลยณัฐ โบราณมูล
นางสาวกัลยธีรา พิจิตร
นางสาวกัลยพร บัวผันสระนอย
นางกัลยรวี ตนายะพันธุ
นางกัลยรัตน สุบินยัง
นางกัลยรัตน อัญชลี
นางสาวกัลยลภัส หลาบหนองแสง
นางกัลยวรรธน ชฎารัตน
นางสาวกัลยวสุ แฮดเมย
นางกัลยา กติยา
นางกัลยา กองสกุล
นางสาวกัลยา แกวประดับ
นางกัลยา ขันติวงศ
นางกัลยา ขันสาลี
นางสาวกัลยา แข็งแรง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๕๐๕
๑๑๕๐๖
๑๑๕๐๗
๑๑๕๐๘
๑๑๕๐๙
๑๑๕๑๐
๑๑๕๑๑
๑๑๕๑๒
๑๑๕๑๓
๑๑๕๑๔
๑๑๕๑๕
๑๑๕๑๖
๑๑๕๑๗
๑๑๕๑๘
๑๑๕๑๙
๑๑๕๒๐
๑๑๕๒๑
๑๑๕๒๒
๑๑๕๒๓
๑๑๕๒๔
๑๑๕๒๕
๑๑๕๒๖
๑๑๕๒๗
๑๑๕๒๘
๑๑๕๒๙
๑๑๕๓๐

นางสาวกัลยา คงเสน
นางกัลยา คามวุฒิ
นางกัลยา คํากอง
นางกัลยา จิราพงษ
นางสาวกัลยา ชาวลาว
นางกัลยา ชื่นจิตร
นางกัลยา ไชยานุพัทธกุล
นางสาวกัลยา เซงเวียง
นางกัลยา ฑิตสุวรรณ
นางกัลยา ตรีทิพยนันต
นางกัลยา ทรัพยคง
นางสาวกัลยา ทองคํา
นางกัลยา ทองนุช
นางกัลยา เทพโส
นางกัลยา ธีระเชีย
นางกัลยา นอยมาลัย
นางสาวกัลยา บิลสะอาด
นางกัลยา ปองทอง
นางกัลยา โปรงสันเทียะ
นางกัลยา ผลธุระ
นางสาวกัลยา พรมรัตน
นางกัลยา พรมสาสน
นางสาวกัลยา พรํานัก
นางสาวกัลยา พลมั่น
นางกัลยา พวงยอด
นางกัลยา พิลัย

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕๓๑
๑๑๕๓๒
๑๑๕๓๓
๑๑๕๓๔
๑๑๕๓๕
๑๑๕๓๖
๑๑๕๓๗
๑๑๕๓๘
๑๑๕๓๙
๑๑๕๔๐
๑๑๕๔๑
๑๑๕๔๒
๑๑๕๔๓
๑๑๕๔๔
๑๑๕๔๕
๑๑๕๔๖
๑๑๕๔๗
๑๑๕๔๘
๑๑๕๔๙
๑๑๕๕๐
๑๑๕๕๑
๑๑๕๕๒
๑๑๕๕๓
๑๑๕๕๔
๑๑๕๕๕
๑๑๕๕๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกัลยา เพิ่มผล
นางสาวกัลยา ภูทอง
นางกัลยา มั่นคง
นางกัลยา มาคะเซ็น
นางกัลยา มีเมือง
นางกัลยา มูลสุวรรณ
นางกัลยา ยังไว
นางสาวกัลยา ยิ้มละไม
นางกัลยา ยุทธรรม
นางกัลยา รักสัตย
นางกัลยา ลําใน
นางสาวกัลยา วิทยาศิริกุล
นางกัลยา วิไลมงคล
นางสาวกัลยา ศรีวะรมย
นางสาวกัลยา สนิทไทย
นางสาวกัลยา สอนคําเสน
นางกัลยา สํารวมจิตร
นางกัลยา สิทธิจักร
นางกัลยา สุขปาน
นางกัลยา สุขรินทร
นางกัลยา สุทนต
นางกัลยา สุริยะโชติ
นางกัลยา สุวรรณคช
นางสาวกัลยา สุวรรณศรี
นางกัลยา เส็น
นางกัลยา แสงแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๕๕๗
๑๑๕๕๘
๑๑๕๕๙
๑๑๕๖๐
๑๑๕๖๑
๑๑๕๖๒
๑๑๕๖๓
๑๑๕๖๔
๑๑๕๖๕
๑๑๕๖๖
๑๑๕๖๗
๑๑๕๖๘
๑๑๕๖๙
๑๑๕๗๐
๑๑๕๗๑
๑๑๕๗๒
๑๑๕๗๓
๑๑๕๗๔
๑๑๕๗๕
๑๑๕๗๖
๑๑๕๗๗
๑๑๕๗๘
๑๑๕๗๙
๑๑๕๘๐
๑๑๕๘๑
๑๑๕๘๒

นางกัลยา แสนทวีสุข
นางสาวกัลยา โสธนะ
นางสาวกัลยา หงษพรม
นางสาวกัลยา หลาก่ํา
นางกัลยา อวนศรี
นางสาวกัลยา อินเรือง
นางสาวกัลยา โอสถผสม
นางกัลยาฉัตร เธียรทองอินทร
นางกัลยาณิน เชื้อสุข
นางกัลยาณี กันธิพันธุ
นางสาวกัลยาณี งามดี
นางกัลยาณี จันทรเทพ
นางกัลยาณี ชํานาญไพร
นางสาวกัลยาณี ชูศรีวัน
นางกัลยาณี โชติขันธ
นางกัลยาณี ตรีอรรถ
นางสาวกัลยาณี เทียมพาน
นางกัลยาณี ประศาสนวินิจฉัย
นางสาวกัลยาณี พลศักดิ์
นางกัลยาณี ภักดีกลาง
นางสาวกัลยาณี มะสุทธิ
นางสาวกัลยาณี รัตนบุตร
นางสาวกัลยาณี ฤทธิลอม
นางสาวกัลยาณี แลหาด
นางสาวกัลยาณี ศรีกระทุม
นางกัลยาณี ศรีวรรณ

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕๘๓
๑๑๕๘๔
๑๑๕๘๕
๑๑๕๘๖
๑๑๕๘๗
๑๑๕๘๘
๑๑๕๘๙
๑๑๕๙๐
๑๑๕๙๑
๑๑๕๙๒
๑๑๕๙๓
๑๑๕๙๔
๑๑๕๙๕
๑๑๕๙๖
๑๑๕๙๗
๑๑๕๙๘
๑๑๕๙๙
๑๑๖๐๐
๑๑๖๐๑
๑๑๖๐๒
๑๑๖๐๓
๑๑๖๐๔
๑๑๖๐๕
๑๑๖๐๖
๑๑๖๐๗
๑๑๖๐๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกัลยาณี เศียรอินทร
นางสาวกัลยาณี สมภาร
นางกัลยาณี สิริปญญาธิรัตน
นางกัลยาณี สุราช
นางกัลยาณี แสนโคตร
นางสาวกัลยาณี หลีดินซุด
นางกัลยาณี อินภิไชย
นางกัลยาพรรณ แกวมีศรี
นางกัลยาภัสร เพชรมณี
นางกัลยารัตน โกมุทธพงษ
นางกัลยารัตน จําปา
นางกัลยารัตน ชื่นสิน
นางกัลยารัตน นาคีย
นางกัลยารัตน แปนศิริมงคลกุล
นางกัลยารัตน มาสุข
นางกัลยารัตน แสนกลา
นางกัลยารัตน อินทรคํานอย
นางสาวกัลลิกา ศรีหาสาร
นางกัสมะห อาบะ
นางสาวกัสมา สิทธิกุล
นางกัสมีนี สะมะแอ
นางกัสสุมา เบ็ญอะหมัด
นางสาวกาจบัณฑิต จอมประโคน
นางกาญจณา ภิระบัน
นางสาวกาญจณี พลหมั่น
นางสาวกาญจน ศรีสวัสดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๖๐๙
๑๑๖๑๐
๑๑๖๑๑
๑๑๖๑๒
๑๑๖๑๓
๑๑๖๑๔
๑๑๖๑๕
๑๑๖๑๖
๑๑๖๑๗
๑๑๖๑๘
๑๑๖๑๙
๑๑๖๒๐
๑๑๖๒๑
๑๑๖๒๒
๑๑๖๒๓
๑๑๖๒๔
๑๑๖๒๕
๑๑๖๒๖
๑๑๖๒๗
๑๑๖๒๘
๑๑๖๒๙
๑๑๖๓๐
๑๑๖๓๑
๑๑๖๓๒
๑๑๖๓๓
๑๑๖๓๔

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางกาญจนกวิน เพชรอมรเมธากุล
นางสาวกาญจนชนิตา แสนมนตรี
นางกาญจนนิต สําเภา
นางกาญจนพร ศรีจันทรตรา
นางกาญจนพัฒน เทศสวัสดิ์
นางสาวกาญจนรัตน แปลกวงศ
นางสาวกาญจนลักษณ ฐานวิสัย
นางกาญจนวรรรณ ทองศรี
นางสาวกาญจนวริษฐา ชูกําลัง
นางสาวกาญจนสุดา พรมโลก
นางกาญจนันท ปาชม
นางสาวกาญจนา กฎแกว
นางกาญจนา กลาหาญ
นางกาญจนา กอนจอหอ
นางสาวกาญจนา กังพิศดาร
นางสาวกาญจนา กันหาภัย
นางสาวกาญจนา กาฬภักดี
นางกาญจนา เกตุพงษ
นางสาวกาญจนา เกษร
นางสาวกาญจนา เกิดอาย
นางกาญจนา เกื้อเสง
นางกาญจนา แกวประเสริฐ
นางกาญจนา แกวแผว
นางสาวกาญจนา ขุนทอง
นางกาญจนา คงสีปาน
นางสาวกาญจนา คตนวม

๑๑๖๓๕
๑๑๖๓๖
๑๑๖๓๗
๑๑๖๓๘
๑๑๖๓๙
๑๑๖๔๐
๑๑๖๔๑
๑๑๖๔๒
๑๑๖๔๓
๑๑๖๔๔
๑๑๖๔๕
๑๑๖๔๖
๑๑๖๔๗
๑๑๖๔๘
๑๑๖๔๙
๑๑๖๕๐
๑๑๖๕๑
๑๑๖๕๒
๑๑๖๕๓
๑๑๖๕๔
๑๑๖๕๕
๑๑๖๕๖
๑๑๖๕๗
๑๑๖๕๘
๑๑๖๕๙
๑๑๖๖๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกาญจนา คนเพียร
นางกาญจนา คําจีนะ
นางสาวกาญจนา คําดี
นางสาวกาญจนา คําสนาม
นางสาวกาญจนา คุมวงษ
นางกาญจนา คุยตวน
นางกาญจนา โคตรโยธา
นางสาวกาญจนา จันทรทวี
นางกาญจนา จันทรบุญนาค
นางสาวกาญจนา จันนันตะ
นางกาญจนา จิตนุกูล
นางกาญจนา จินดาศรี
นางสาวกาญจนา เจิมทองหลาง
นางสาวกาญจนา ใจแกว
นางสาวกาญจนา ใจดี
นางสาวกาญจนา ใจแปง
นางกาญจนา ชนะพาล
นางกาญจนา ชองพิทักษ
นางกาญจนา ชะอุมดี
นางกาญจนา ชาติรัมย
นางกาญจนา ชูเมฆา
นางสาวกาญจนา เชาวลิต
นางสาวกาญจนา เชื่อมศรีจันทร
นางสาวกาญจนา ไชยวงษจันทร
นางกาญจนา ไชยศิริ
นางสาวกาญจนา ซาวจําปา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๖๖๑
๑๑๖๖๒
๑๑๖๖๓
๑๑๖๖๔
๑๑๖๖๕
๑๑๖๖๖
๑๑๖๖๗
๑๑๖๖๘
๑๑๖๖๙
๑๑๖๗๐
๑๑๖๗๑
๑๑๖๗๒
๑๑๖๗๓
๑๑๖๗๔
๑๑๖๗๕
๑๑๖๗๖
๑๑๖๗๗
๑๑๖๗๘
๑๑๖๗๙
๑๑๖๘๐
๑๑๖๘๑
๑๑๖๘๒
๑๑๖๘๓
๑๑๖๘๔
๑๑๖๘๕
๑๑๖๘๖

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกาญจนา แซหลี
นางกาญจนา ณ หนองคาย
นางกาญจนา ดารารัตน
นางกาญจนา เดชอรุณ
นางสาวกาญจนา ตะบองเพ็ชร
นางกาญจนา ตันสมศักดิ์
นางสาวกาญจนา ตาดี
นางกาญจนา ตุละ
นางกาญจนา เตวิน
นางสาวกาญจนา ถาบุตร
นางกาญจนา ทนันไชย
นางกาญจนา ทรัพยปทุมสิน
นางกาญจนา ทรัยพทวี
นางสาวกาญจนา ทองคํา
นางสาวกาญจนา ทองคํามา
นางสาวกาญจนา ทองดี
นางสาวกาญจนา ทองเปลี่ยน
นางสาวกาญจนา ทองลวน
นางกาญจนา ทะแยง
นางกาญจนา ทั่งแสน
นางกาญจนา ทิพยมณี
นางกาญจนา ทิพเสนา
นางกาญจนา แทบมาลัย
นางกาญจนา ธนะขวาง
นางสาวกาญจนา ธรรมมีภักดิ์
นางกาญจนา ธีรภัทรวัฒนา

๑๑๖๘๗
๑๑๖๘๘
๑๑๖๘๙
๑๑๖๙๐
๑๑๖๙๑
๑๑๖๙๒
๑๑๖๙๓
๑๑๖๙๔
๑๑๖๙๕
๑๑๖๙๖
๑๑๖๙๗
๑๑๖๙๘
๑๑๖๙๙
๑๑๗๐๐
๑๑๗๐๑
๑๑๗๐๒
๑๑๗๐๓
๑๑๗๐๔
๑๑๗๐๕
๑๑๗๐๖
๑๑๗๐๗
๑๑๗๐๘
๑๑๗๐๙
๑๑๗๑๐
๑๑๗๑๑
๑๑๗๑๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกาญจนา นมัสโก
นางกาญจนา นามอาษา
นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น
นางสาวกาญจนา บวกไธสง
นางกาญจนา บัวอิ่มพันธ
นางกาญจนา บุญไว
นางกาญจนา บุญสะกันต
นางกาญจนา บุญสุข
นางสาวกาญจนา บุญโสดากร
นางกาญจนา บุระนะ
นางสาวกาญจนา บุหงอ
นางสาวกาญจนา ใบพลูทอง
นางกาญจนา ประยูรคํา
นางกาญจนา ประสงคดี
นางกาญจนา ประสิทธิแพทย
นางกาญจนา ปราศรัย
นางกาญจนา ปวงคํา
นางกาญจนา ปอมสันเทียะ
นางกาญจนา ปญญาพิมพ
นางกาญจนา ปนใจยศ
นางกาญจนา แปนทอง
นางกาญจนา ผลบุภพ
นางกาญจนา ผาบจุงกุง
นางกาญจนา พงษธนู
นางกาญจนา พรหมคีรี
นางกาญจนา พรหมบุตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๗๑๓
๑๑๗๑๔
๑๑๗๑๕
๑๑๗๑๖
๑๑๗๑๗
๑๑๗๑๘
๑๑๗๑๙
๑๑๗๒๐
๑๑๗๒๑
๑๑๗๒๒
๑๑๗๒๓
๑๑๗๒๔
๑๑๗๒๕
๑๑๗๒๖
๑๑๗๒๗
๑๑๗๒๘
๑๑๗๒๙
๑๑๗๓๐
๑๑๗๓๑
๑๑๗๓๒
๑๑๗๓๓
๑๑๗๓๔
๑๑๗๓๕
๑๑๗๓๖
๑๑๗๓๗
๑๑๗๓๘

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางกาญจนา พวงพันธ
นางสาวกาญจนา พวงพันธ
นางสาวกาญจนา พังภักดี
นางสาวกาญจนา พัฒติกะพงษ
นางสาวกาญจนา พัฒนพงศ
นางกาญจนา พันธนิตย
นางสาวกาญจนา พันธุจบสิงห
นางกาญจนา พาเจริญ
นางกาญจนา พาสวัสดิ์
นางกาญจนา พิชยศ
นางสาวกาญจนา เพชรมณี
นางสาวกาญจนา โพธิบา
นางสาวกาญจนา มณีวัลย
นางกาญจนา มูลคํา
นางสาวกาญจนา มูลณี
นางกาญจนา เมธีกุล
นางกาญจนา ยศตระกูล
นางกาญจนา ยอดชัย
นางกาญจนา ยะใจมั่น
นางสาวกาญจนา ยะตั๋น
นางสาวกาญจนา ยังคง
นางสาวกาญจนา ยางสวย
นางสาวกาญจนา ยาวะโนภาส
นางกาญจนา โยธารส
นางกาญจนา ใยแสง
นางกาญจนา รสนอย

๑๑๗๓๙
๑๑๗๔๐
๑๑๗๔๑
๑๑๗๔๒
๑๑๗๔๓
๑๑๗๔๔
๑๑๗๔๕
๑๑๗๔๖
๑๑๗๔๗
๑๑๗๔๘
๑๑๗๔๙
๑๑๗๕๐
๑๑๗๕๑
๑๑๗๕๒
๑๑๗๕๓
๑๑๗๕๔
๑๑๗๕๕
๑๑๗๕๖
๑๑๗๕๗
๑๑๗๕๘
๑๑๗๕๙
๑๑๗๖๐
๑๑๗๖๑
๑๑๗๖๒
๑๑๗๖๓
๑๑๗๖๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกาญจนา รอกกระโทก
นางกาญจนา รองสกุล
นางกาญจนา รักษกะเปา
นางกาญจนา รัตนรัต
นางกาญจนา รัศมี
นางสาวกาญจนา รุณเกตุ
นางสาวกาญจนา เรืองทุง
นางสาวกาญจนา วงศอินทร
นางกาญจนา วงษราช
นางกาญจนา วงษแสน
นางกาญจนา วรชินา
นางกาญจนา ศรีเตชะ
นางกาญจนา ศรีทัศน
นางสาวกาญจนา ศรีนวล
นางกาญจนา ศรีสุข
นางสาวกาญจนา ศรีโสภา
นางสาวกาญจนา ศิริวงค
นางกาญจนา ศิริสกุล
นางกาญจนา สมคํา
นางสาวกาญจนา สมคิด
นางกาญจนา สมีแจม
นางสาวกาญจนา สอนแกว
นางกาญจนา สอนคง
นางกาญจนา สอนคํามี
นางกาญจนา สาเปง
นางสาวกาญจนา สายพิมพ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๗๖๕
๑๑๗๖๖
๑๑๗๖๗
๑๑๗๖๘
๑๑๗๖๙
๑๑๗๗๐
๑๑๗๗๑
๑๑๗๗๒
๑๑๗๗๓
๑๑๗๗๔
๑๑๗๗๕
๑๑๗๗๖
๑๑๗๗๗
๑๑๗๗๘
๑๑๗๗๙
๑๑๗๘๐
๑๑๗๘๑
๑๑๗๘๒
๑๑๗๘๓
๑๑๗๘๔
๑๑๗๘๕
๑๑๗๘๖
๑๑๗๘๗
๑๑๗๘๘
๑๑๗๘๙
๑๑๗๙๐

นางกาญจนา สารมะโน
นางสาวกาญจนา สาสาย
นางกาญจนา สํารองพันธ
นางกาญจนา สิงหสูตร
นางกาญจนา สินธบัญฑิต
นางกาญจนา สีสัตยซื่อ
นางกาญจนา สุกรีฑา
นางกาญจนา สุขกาย
นางกาญจนา สุขจันทรา
นางกาญจนา สุขมา
นางกาญจนา สุภารี
นางกาญจนา สุรบรรณ
นางกาญจนา เสรีเบญจพล
นางสาวกาญจนา แสงวิเศษ
นางกาญจนา แสงหิรัญ
นางกาญจนา แสนเมือง
นางกาญจนา หนูเสน
นางกาญจนา หิรัณยะมาน
นางกาญจนา เหมืองหมอ
นางกาญจนา เหียนขุนทด
นางสาวกาญจนา อนันตศรี
นางกาญจนา อินทมงคล
นางกาญจนา อินทรสิทธิ์
นางสาวกาญจนา อินพรม
นางสาวกาญจนา อิ่มจีน
นางกาญจนา อุทัยเรือง

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗๙๑
๑๑๗๙๒
๑๑๗๙๓
๑๑๗๙๔
๑๑๗๙๕
๑๑๗๙๖
๑๑๗๙๗
๑๑๗๙๘
๑๑๗๙๙
๑๑๘๐๐
๑๑๘๐๑
๑๑๘๐๒
๑๑๘๐๓
๑๑๘๐๔
๑๑๘๐๕
๑๑๘๐๖
๑๑๘๐๗
๑๑๘๐๘
๑๑๘๐๙
๑๑๘๑๐
๑๑๘๑๑
๑๑๘๑๒
๑๑๘๑๓
๑๑๘๑๔
๑๑๘๑๕
๑๑๘๑๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกาญจนา โฮกออน
นางสาวกาญจนาภรณ คําแกว
นางกาญจนาภรณ มาโสภา
นางกาญจนาภรณ วิรุจนวรชัย
นางกาญจนาภา ปองสา
นางกาญจนารัตน ธรรมพร
นางกาญจนาวดี แกนแกว
นางกาญจนาวดี หวังดีกลาง
นางสาวกาญจนี ภาคสุโพธิ์
นางกาญจนี มณีพราว
นางสาวกาญจนี สงนอก
นางสาวกาญจนีย บินแวดาโอะ
นางสาวกาญจนีย อักษรพิมพ
นางกาญจพรรณ ธิวงค
นางสาวกาญจะนา พันทิม
นางสาวกาญจุรี หมื่นอักษร
นางกาญลดา เปานาเรียง
นางกาญสุดา พรหมพิมพกุล
นางกาณชญา ไชยศรี
นางกาตีนี แซะนุง
นางสาวกานจุลี ปญญาอินทร
นางกานดา เขื่อนเพ็ชร
นางสาวกานดา คําเงิน
นางกานดา จิตมาต
นางกานดา ชายเกตุ
นางสาวกานดา ดาราพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๘๑๗
๑๑๘๑๘
๑๑๘๑๙
๑๑๘๒๐
๑๑๘๒๑
๑๑๘๒๒
๑๑๘๒๓
๑๑๘๒๔
๑๑๘๒๕
๑๑๘๒๖
๑๑๘๒๗
๑๑๘๒๘
๑๑๘๒๙
๑๑๘๓๐
๑๑๘๓๑
๑๑๘๓๒
๑๑๘๓๓
๑๑๘๓๔
๑๑๘๓๕
๑๑๘๓๖
๑๑๘๓๗
๑๑๘๓๘
๑๑๘๓๙
๑๑๘๔๐
๑๑๘๔๑
๑๑๘๔๒

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางกานดา ถันชนนาง
นางสาวกานดา ทํานองดี
นางกานดา บุตรหงษ
นางสาวกานดา พรรณา
นางกานดา เรืองฤทธิ์
นางกานดา สินธุรักษ
นางสาวกานดา หงษเวียงจันทร
นางสาวกานดา หลาอุตม
นางกานดา แหวนบุญกิจ
นางกานดา อรัญศักดิ์
นางสาวกานดาภร สารพรภิญโญ
นางกานตกนิษฐ บุญให
นางกานตกิต หอมกลิ่น
นางกานตตวรรณ แสงสุรินทร
นางกานตติมา เวชกามา
นางกานตทิชา หีบแกว
นางกานตทิตา อวนอินทร
นางกานตธีรา ปญจะทองคํา
นางกานตธีรา มาแกว
นางกานตธีรา วาเพ็ชร
นางสาวกานตนภัส กลับเครือ
นางกานตพิชชา คงคาณัฏฐชนัน
นางกานตพิชชา จําเล
นางสาวกานตพิชชา ตินตะชาติ
นางกานตพิชชา เทศกาล
นางสาวกานตพิชชา นาคจิตพิสุทธิ์

๑๑๘๔๓
๑๑๘๔๔
๑๑๘๔๕
๑๑๘๔๖
๑๑๘๔๗
๑๑๘๔๘
๑๑๘๔๙
๑๑๘๕๐
๑๑๘๕๑
๑๑๘๕๒
๑๑๘๕๓
๑๑๘๕๔
๑๑๘๕๕
๑๑๘๕๖
๑๑๘๕๗
๑๑๘๕๘
๑๑๘๕๙
๑๑๘๖๐
๑๑๘๖๑
๑๑๘๖๒
๑๑๘๖๓
๑๑๘๖๔
๑๑๘๖๕
๑๑๘๖๖
๑๑๘๖๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกานตพิชชา นาศรี
นางกานตพิชชา ผิวผอง
นางกานตพิชชา พรมรังกา
นางสาวกานตพิศชา รัตนาวิวัฒน
นางสาวกานตภร หลาบสุตา
นางกานตรวี ชูรัตน
นางสาวกานตรวี นูวบุตร
นางกานตรวี อัตถะเรือง
นางกานตรวี เอกเศรษฐกุล
นางสาวกานตระวี ศรีทอง
นางสาวกานตฤทัย ชลวิทย
เนตรจันทร
นางสาวกานตสินี คําสุข
นางกานตสินี เจริญทาว
นางสาวกานตสินี พูลพิพัฒน
นางกานตสิรี ภูผาใจ
นางกานตสิรี มาตยวิเศษ
นางกานติมา สีนวล
นางสาวกานติศา สามารถ
นางสาวกาบแกว พรมวิหาร
นางสาวกาบฟา ศรีลอม
นางกามีละห สามานุง
นางการเกตุ อาจผิง
นางการดา จันทรยืนยง
นางสาวการะเกด คุณาจันทร
นางการะเกด เดชะพงค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๘๖๘
๑๑๘๖๙
๑๑๘๗๐
๑๑๘๗๑
๑๑๘๗๒
๑๑๘๗๓
๑๑๘๗๔
๑๑๘๗๕
๑๑๘๗๖
๑๑๘๗๗
๑๑๘๗๘
๑๑๘๗๙
๑๑๘๘๐
๑๑๘๘๑
๑๑๘๘๒
๑๑๘๘๓
๑๑๘๘๔
๑๑๘๘๕
๑๑๘๘๖
๑๑๘๘๗
๑๑๘๘๘
๑๑๘๘๙
๑๑๘๙๐
๑๑๘๙๑
๑๑๘๙๒
๑๑๘๙๓

นางสาวการะเกต ศรสุริยวงศ
นางการะเกตุ ไวสติ
นางการะเกศ ปญญาวงค
นางสาวการีมะห มะเกะ
นางสาวการีมะห หะยีดิง
นางสาวกาลดา คินาพิทย
นางกาลัญู นฤปยะกุล
นางกาลาโสม เปาะแม
นางสาวกาวีตา อาลี
นางกาหลง แกะทะเล
นางสาวกาหลง นาคดี
นางกาเหวา จันทรรัตนประภา
นางสาวกาเหวา ตาเสือ
นางกําไร วิเศษสมบูรณ
นางกําไร อินทยะ
นางกําไล ไดทุกทาง
นางกําไล ปราณี
นางกําไล ปญญานนท
นางกําไล ปานมวง
นางสาวกําไลมาศ มีทรัพย
นางสาวกิ๊ก เกษมสุขวงศ
นางกิ่งกนก ฉัตรแกวมณี
นางกิ่งกนก สุวรรณโคตร
นางกิ่งกมล บุปผาทาโน
นางสาวกิ่งกาญ จงประจันต
นางกิ่งกาญจน เด็น

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๘๙๔
๑๑๘๙๕
๑๑๘๙๖
๑๑๘๙๗
๑๑๘๙๘
๑๑๘๙๙
๑๑๙๐๐
๑๑๙๐๑
๑๑๙๐๒
๑๑๙๐๓
๑๑๙๐๔
๑๑๙๐๕
๑๑๙๐๖
๑๑๙๐๗
๑๑๙๐๘
๑๑๙๐๙
๑๑๙๑๐
๑๑๙๑๑
๑๑๙๑๒
๑๑๙๑๓
๑๑๙๑๔
๑๑๙๑๕
๑๑๙๑๖
๑๑๙๑๗
๑๑๙๑๘
๑๑๙๑๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกิ่งกาญจน ตุลารักษ
นางกิ่งกาญจน ปองจิตใส
นางสาวกิ่งกาญจน สาลี
นางสาวกิ่งกาญจน สุยะราช
นางสาวกิ่งกาญจน เสาวลักษณ
นางกิ่งกาญจน โสภาวิบูลรัตน
นางกิ่งกาน กองแสง
นางสาวกิ่งกาน สุภิมล
นางสาวกิ่งแกว กันใจ
นางกิ่งแกว กาวี
นางกิ่งแกว แกวชูสกุล
นางสาวกิ่งแกว ขั้วกลาง
นางสาวกิ่งแกว บริรักษศุภกร
นางกิ่งแกว ปานภูมิ
นางกิ่งแกว ศรีจันทร
นางกิ่งแกว สิงหทอง
นางกิ่งแกว หานุสิงห
นางสาวกิ่งแกว แหวสุโน
นางกิ่งแกว เอี่ยมพงษา
นางกิ่งดาว เทือกขันตี
นางกิ่งดาว บํารุงกลาง
นางกิ่งดาว พาจันทึก
นางกิ่งดาว พุทธวงศ
นางสาวกิ่งดาว หนูเซง
นางสาวกิ่งดาว อรรถจรูญ
นางสาวกิ่งทอง นันตาลิตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๙๒๐
๑๑๙๒๑
๑๑๙๒๒
๑๑๙๒๓
๑๑๙๒๔
๑๑๙๒๕
๑๑๙๒๖
๑๑๙๒๗
๑๑๙๒๘
๑๑๙๒๙
๑๑๙๓๐
๑๑๙๓๑
๑๑๙๓๒
๑๑๙๓๓
๑๑๙๓๔
๑๑๙๓๕
๑๑๙๓๖
๑๑๙๓๗
๑๑๙๓๘
๑๑๙๓๙
๑๑๙๔๐
๑๑๙๔๑
๑๑๙๔๒
๑๑๙๔๓
๑๑๙๔๔
๑๑๙๔๕

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกิ่งปวีณ ทิวาพัฒน
นางกิ่งเพชร อินทรแฝง
นางกิ่งฟา เกตุชาญสิริ
นางกิ่งมณี ผานสุวรรณ
นางสาวกิจกานต สมรัตน
นางสาวกิจจา ศรีเหรา
นางสาวกิจชิดชนก รัตนแกว
นางสาวกิจติยา วงศภักดี
นางกิจรัตน ชางสลัก
นางกิจศรา พรหมสวาท
นางสาวกิจสนีย ศรีโสภา
นางกิดาการ โสดาลาด
นางสาวกิตชญา เปงทอง
นางสาวกิตตนภัส โพธิกุล
นางกิตติการ ปนคํา
นางสาวกิตติกุล ชมสรรเสริญ
นางสาวกิตติญา พรมพรสวรรค
วาที่รอยตรีหญิง กิตติญา วงคไชย
นางสาวกิตติญา หมอบอก
นางสาวกิตติธรา ใจประเสริฐ
นางกิตติ์ธัญญา บุญฤทธิ์นิโรจน
นางสาวกิตตินันท นอกพิมพ
นางกิตติพร เที่ยงธรรม
นางสาวกิตติพร อาจหาญ
นางสาวกิตติพร อาพา
วาที่รอยตรีหญิง กิตติพร อุตมังค

๑๑๙๔๖
๑๑๙๔๗
๑๑๙๔๘
๑๑๙๔๙
๑๑๙๕๐
๑๑๙๕๑
๑๑๙๕๒
๑๑๙๕๓
๑๑๙๕๔
๑๑๙๕๕
๑๑๙๕๖
๑๑๙๕๗
๑๑๙๕๘
๑๑๙๕๙
๑๑๙๖๐
๑๑๙๖๑
๑๑๙๖๒
๑๑๙๖๓
๑๑๙๖๔
๑๑๙๖๕
๑๑๙๖๖
๑๑๙๖๗
๑๑๙๖๘
๑๑๙๖๙
๑๑๙๗๐
๑๑๙๗๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกิตติภา ดาวัลย
นางสาวกิตติมา กรุดอ่ํา
นางสาวกิตติมา แกวบุญ
นางสาวกิตติมา งามจันทร
นางสาวกิตติมา จัตุภัทรกุล
นางกิตติมา เที่ยงฤทธิ์
นางกิตติมา เนตรพุกกณะ
นางสาวกิตติมา บุญรักษา
นางสาวกิตติมา มณีโชติ
นางสาวกิตติมา มาคําพันธ
นางกิตติมา รัศมี
นางสาวกิตติมา สารีบุตร
นางสาวกิตติมา สุดทอง
นางกิตติมา หอมรส
นางสาวกิตติมา อภิบาลแบ
นางสาวกิตติยา แกวสิงห
นางสาวกิตติยา จรูญแสง
นางสาวกิตติยา เจริญศิริ
นางกิตติยา เจริญศิลป
นางสาวกิตติยา ตันติรักษโรจน
นางกิตติยา ทองใย
นางสาวกิตติยา นงลักษณ
นางกิตติยา นาเมืองรักษ
นางกิตติยา พัฒนเวช
นางสาวกิตติยา มุสิกะสังข
นางกิตติยา เย็นไธสง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๙๗๒
๑๑๙๗๓
๑๑๙๗๔
๑๑๙๗๕
๑๑๙๗๖
๑๑๙๗๗
๑๑๙๗๘
๑๑๙๗๙
๑๑๙๘๐
๑๑๙๘๑
๑๑๙๘๒
๑๑๙๘๓
๑๑๙๘๔
๑๑๙๘๕
๑๑๙๘๖
๑๑๙๘๗
๑๑๙๘๘
๑๑๙๘๙
๑๑๙๙๐
๑๑๙๙๑
๑๑๙๙๒
๑๑๙๙๓
๑๑๙๙๔
๑๑๙๙๕
๑๑๙๙๖
๑๑๙๙๗

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางกิตติยา แสงนิล
นางสาวกิตติยา ออนละมุล
นางสาวกิตติยากร นอยวิเศษ
นางกิตติยาพร หวานออน
นางสาวกิตติยาภรณ สมงาม
นางกิตติวรรณ แสงโทโพ
นางกิติธร เชื้ออุน
นางกิตินารถ ไชยรักษ
นางกิติพร คงคชวัน
นางสาวกิติพร จิตสุวรรณรักษ
นางกิติพร เบาลี
นางสาวกิติพร พลศร
นางกิติมา สมวงษา
นางกิติมา สุวรรณ
นางสาวกิติมาภรณ สุวรรณมุสิทธิ์
นางกิติยวดี คําชมภู
นางสาวกิติยา เกาเอี้ยน
นางสาวกิติยา พรหมสอน
นางสาวกิติยา สมพันธ
นางกิติยา โสพรมมา
นางกิติยากร มหานิล
นางกิติยาภรณ เบ็ญจทรัพยไพศาล
นางสาวกิติยาภรณ ปอมคํา
นางกิติยาภรณ เวงศวรรธน
นางกิติยาภรณ สินธุพันธ
นางกิติยาภรณ สุปะทัง

๑๑๙๙๘
๑๑๙๙๙
๑๒๐๐๐
๑๒๐๐๑
๑๒๐๐๒
๑๒๐๐๓
๑๒๐๐๔
๑๒๐๐๕
๑๒๐๐๖
๑๒๐๐๗
๑๒๐๐๘
๑๒๐๐๙
๑๒๐๑๐
๑๒๐๑๑
๑๒๐๑๒
๑๒๐๑๓
๑๒๐๑๔
๑๒๐๑๕
๑๒๐๑๖
๑๒๐๑๗
๑๒๐๑๘
๑๒๐๑๙
๑๒๐๒๐
๑๒๐๒๑
๑๒๐๒๒
๑๒๐๒๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกินนาลอน สืบดี
นางกิรณา บุญวรนุช
นางสาวกิรณา เพชรวรากุล
นางสาวกิรติกา ศรพรหม
นางกิรติการ แดนกาไสย
นางกิรภา ยุวเดชกุล
นางกิริยา กุลพงษ
นางสาวกิริยาพร อินทรวิศิษฎ
นางสาวกีรฏิยา กันทะนัน
นางกีรติ เคนนี
นางกีรติกานต ศรีขัดเคา
นางกีรติญา มะลิซอน
นางสาวกีรติญา สืบเหลา
นางกุงรัตน ทะรารัมย
นางสาวกุณฑล พันธุสุข
นางสาวกุณฑิกา โกมุก
นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์
นางกุณณิภา ดวงอุทา
นางกุพชกา ศรีมูล
นางสาวกุมาริกา วรรณวงษ
นางสาวกุมารี อัษฎานุวัฒน
นางสาวกุรพินท ดอกพุฒ
นางสาวกุลกันยา กระจับเงิน
นางกุลกาณ อุทศรี
นางกุลจิรา ไตรภูมิ
นางสาวกุลจิรา โพธิพรหม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๐๒๔
๑๒๐๒๕
๑๒๐๒๖
๑๒๐๒๗
๑๒๐๒๘
๑๒๐๒๙
๑๒๐๓๐
๑๒๐๓๑
๑๒๐๓๒
๑๒๐๓๓
๑๒๐๓๔
๑๒๐๓๕
๑๒๐๓๖
๑๒๐๓๗
๑๒๐๓๘
๑๒๐๓๙
๑๒๐๔๐
๑๒๐๔๑
๑๒๐๔๒
๑๒๐๔๓
๑๒๐๔๔
๑๒๐๔๕
๑๒๐๔๖
๑๒๐๔๗
๑๒๐๔๘
๑๒๐๔๙

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางกุลจิรา วองเกษการ
นางกุลจิราภรณ ศิวะกรภูริหิรัญ
นางกุลฉัตร สายคํา
นางกุลชญา สิริรุงวนิช
นางสาวกุลชรินทร หมื่นใจมั่น
นางสาวกุลชา แกวน้ําอาง
นางสาวกุลชา นามอยู
นางสาวกุลญากร บุญยืน
นางสาวกุลฑลี เทพศิริ
นางสาวกุลฑีรา ถือโคตร
นางกุลติยา หมาดสา
นางกุลทวี พลขันธ
นางกุลธนันท คุณมาศ
นางกุลธารินทร หนูแกว
นางกุลธิดา จรัสเกื้อกูลพงศ
นางสาวกุลธิดา เดือนหงาย
นางสาวกุลธิดา ทีนอย
นางกุลธิดา พิมลภัทรกุล
นางกุลธิดา พึ่งคํานวน
นางสาวกุลธิดา พุมจันทร
นางสาวกุลธิดา ภูวนเจริญ
นางสาวกุลธิดา ลีลาศสงางาม
นางกุลธิดา ศรีโกเมนทร
นางสาวกุลธิดา สนธิมูล
นางสาวกุลธิดา สวางศรี
นางสาวกุลธิดา สิทธิมงคล

๑๒๐๕๐
๑๒๐๕๑
๑๒๐๕๒
๑๒๐๕๓
๑๒๐๕๔
๑๒๐๕๕
๑๒๐๕๖
๑๒๐๕๗
๑๒๐๕๘
๑๒๐๕๙
๑๒๐๖๐
๑๒๐๖๑
๑๒๐๖๒
๑๒๐๖๓
๑๒๐๖๔
๑๒๐๖๕
๑๒๐๖๖
๑๒๐๖๗
๑๒๐๖๘
๑๒๐๖๙
๑๒๐๗๐
๑๒๐๗๑
๑๒๐๗๒
๑๒๐๗๓
๑๒๐๗๔
๑๒๐๗๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกุลธิดา สุวัชระกุลธร
นางกุลธิดา อดิลักษณศิริ
นางกุลธิดา อุนคํา
นางกุลธิรัตน วดีศิริศักดิ์
นางสาวกุลธีรา แพงคําสี
นางกุลนภา นาปองสี
นางสาวกุลนรี เซี๊ยะสมาน
นางกุลนันท แซเอี๋ยว
นางกุลนันท สอนพรม
นางกุลนันทน แกวเคารพ
นางกุลนันทน ศรีอนงค
นางสาวกุลนิษฐ ขันตีสา
นางสาวกุลนิษฐ ทองเกลี้ยง
นางสาวกุลประภัสสร วงศใหญ
นางกุลปรียา กากแกว
นางกุลพัชร ยศบุตร
นางสาวกุลพิมอนงค พละศักดิ์
นางสาวกุลภัสสร ศิริพรรณ
นางกุลภัสสร สายทอง
นางกุลภาภร บรรจง
นางกุลยา ลอดสุโข
นางสาวกุลยาภร ไอยรา
นางกุลยาภรณ กาญจนะ
นางกุลรญานันท เขื่อนปญญา
นางกุลรตี ทับทิมทอง
นางกุลรภัส บุญทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๐๗๖
๑๒๐๗๗
๑๒๐๗๘
๑๒๐๗๙
๑๒๐๘๐
๑๒๐๘๑
๑๒๐๘๒
๑๒๐๘๓
๑๒๐๘๔
๑๒๐๘๕
๑๒๐๘๖
๑๒๐๘๗
๑๒๐๘๘
๑๒๐๘๙
๑๒๐๙๐
๑๒๐๙๑
๑๒๐๙๒
๑๒๐๙๓
๑๒๐๙๔
๑๒๐๙๕
๑๒๐๙๖
๑๒๐๙๗
๑๒๐๙๘
๑๒๐๙๙
๑๒๑๐๐
๑๒๑๐๑

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางกุลรภัส ละมอม
นางกุลระวี มูลอาย
นางสาวกุลรัตน ชัยเฉลียว
นางสาวกุลริสา นาคนวล
นางสาวกุลฤดี เวชปรีชา
นางกุลลดา งามเมือง
นางกุลวณิช แกวสถิตย
นางสาวกุลวดี กลสิทธิ์
นางสาวกุลวดี นิคม
นางกุลวดี มวงพูล
นางสาวกุลวดี หอทรัพย
นางกุลวรรณ จันทรเพ็ง
นางสาวกุลเศรษฐศิริ ปานบุดดา
นางกุลิสรา กิติกุล
นางสาวกุลิสรา เบาสุข
นางสาวกุลิสรา รักษทรากุล
นางกุลิสรา ออนเอม
นางสาวกุศล สังขจันทร
นางสาวกุศลิน มั่นคง
นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
นางกุสมา สะนิ
นางกุสาวดี เพชรศรี
นางสาวกุสุมา ตนัยพุฒิ
นางกุสุมา ทองภา
นางสาวกุสุมา นาคะเกศ
นางกุสุมา ประสิทธิ์ผล

๑๒๑๐๒
๑๒๑๐๓
๑๒๑๐๔
๑๒๑๐๕
๑๒๑๐๖
๑๒๑๐๗
๑๒๑๐๘
๑๒๑๐๙
๑๒๑๑๐
๑๒๑๑๑
๑๒๑๑๒
๑๒๑๑๓
๑๒๑๑๔
๑๒๑๑๕
๑๒๑๑๖
๑๒๑๑๗
๑๒๑๑๘
๑๒๑๑๙
๑๒๑๒๐
๑๒๑๒๑
๑๒๑๒๒
๑๒๑๒๓
๑๒๑๒๔
๑๒๑๒๕
๑๒๑๒๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกุสุมา เพ็งอินทร
นางสาวกุสุมา แยมครวญ
นางกุสุมา โรจนกร
นางกุสุมา อินตะวิชัย
นางกุสุมา เอกกุล
นางสาวกุสุมาภรณวดี วิจิตรเชื้อ
นางสาวกุสุมาลย ชมโคกกรวด
นางสาวกุสุมาลย อินตะแกว
นางสาวกุสุมาลยกมล
พราหมณตะขบ
นางสาวกุสุมาศ เพ็งธรรม
นางกุหลาบ การเก็บ
นางกุหลาบ เกิดสิน
นางกุหลาบ จีบดํา
นางสาวกุหลาบ ทาวทะ
นางสาวกุหลาบ บึงไสย
นางสาวกุหลาบ พรมเมศ
นางสาวกุหลาบ เฟองไพบูลย
นางกุหลาบ วงศวาน
นางกุหลาบ ศักดิ์เจริญผล
นางสาวกุหลาบ สําแดงไพ
นางสาวกุหลาบ สิมาชัย
นางสาวกุหลาบ สุภาพปญญา
นางสาวกูซามิลา ซือนิ
นางกูนาซีเราะ มะตาเฮ
นางกูสือมะ อาแว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๑๒๗
๑๒๑๒๘
๑๒๑๒๙
๑๒๑๓๐
๑๒๑๓๑
๑๒๑๓๒
๑๒๑๓๓
๑๒๑๓๔
๑๒๑๓๕
๑๒๑๓๖
๑๒๑๓๗
๑๒๑๓๘
๑๒๑๓๙
๑๒๑๔๐
๑๒๑๔๑
๑๒๑๔๒
๑๒๑๔๓
๑๒๑๔๔
๑๒๑๔๕
๑๒๑๔๖
๑๒๑๔๗
๑๒๑๔๘
๑๒๑๔๙

นางเกณิกา นาเมืองรักษ
นางสาวเกดสินี พลบูรณ
นางเกตุ สนเทียนวัด
นางเกตุกนก ดานสัมฤทธิ์
นางเกตุกนก รุกขชาติ
นางสาวเกตุกนก เลิกนุช
นางเกตุแกว ชอรัมย
นางเกตุแกว แปนจันทร
นางเกตุแกว อัตตะ
นางสาวเกตุขจี หงษอราม
นางสาวเกตุผกา มานะกิจ
นางสาวเกตุมณี กินโนนกอก
นางเกตุมะณีย เนื้อออน
นางสาวเกตุฤดี ราชไชยา
นางเกตุสุดา วรรณวินิจ
นางเกตุสุริยงค คงเจริญ
นางเกยูร ศิริคุณ
นางสาวเกริน ชอยเครือ
นางสาวเกลียวขวัญ ศรีสังข
นางสาวเกวรี บรรหาร
นางเกวรีย โภคานิตย
นางเกวลิน เกิดนอก
วาที่รอยตรีหญิง เกวลิน
คริสตกุลวงศ
๑๒๑๕๐ นางเกวลิน ตางสี
๑๒๑๕๑ นางเกวลิน ทองเอี่ยม

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑๕๒
๑๒๑๕๓
๑๒๑๕๔
๑๒๑๕๕
๑๒๑๕๖
๑๒๑๕๗
๑๒๑๕๘
๑๒๑๕๙
๑๒๑๖๐
๑๒๑๖๑
๑๒๑๖๒
๑๒๑๖๓
๑๒๑๖๔
๑๒๑๖๕
๑๒๑๖๖
๑๒๑๖๗
๑๒๑๖๘
๑๒๑๖๙
๑๒๑๗๐
๑๒๑๗๑
๑๒๑๗๒
๑๒๑๗๓
๑๒๑๗๔
๑๒๑๗๕
๑๒๑๗๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเกวลิน พยนตภาค
นางเกวลิน ศรีหรัณยสกุล
นางเกวลิน สอนแกว
นางสาวเกวลิน เสนหา
นางสาวเกวลิน เสนา
นางเกวลินณี ชาลีพันธ
นางสาวเกวลี เงินศรีสุข
นางสาวเกวลี พรมณี
นางเกวลี ศรีคชไกร
นางสาวเกวิกา ภูมิดี
นางเกศ น้ําทิพย
นางเกศกนก โชคบัณฑิต
นางสาวเกศกนก เผามุนี
นางเกศกนก แสงทอง
นางเกศกัญญา อนุกูล
นางสาวเกศกาญจน
ทองจันทรแกว
นางเกศกานดา ขําชัยภูมิ
นางเกศแกว คําเมือง
นางสาวเกศแกว นามแสง
นางสาวเกศแกว ประสิ่งชอบ
นางสาวเกศแกว ศรวิชัย
นางเกศแกว สิงหธนานนท
นางเกศฎาภรณ บรรหาร
นางเกศณี แอแป
นางเกศมณี พรมรักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๑๗๗
๑๒๑๗๘
๑๒๑๗๙
๑๒๑๘๐
๑๒๑๘๑
๑๒๑๘๒
๑๒๑๘๓
๑๒๑๘๔
๑๒๑๘๕
๑๒๑๘๖
๑๒๑๘๗
๑๒๑๘๘
๑๒๑๘๙
๑๒๑๙๐
๑๒๑๙๑
๑๒๑๙๒
๑๒๑๙๓
๑๒๑๙๔
๑๒๑๙๕
๑๒๑๙๖
๑๒๑๙๗
๑๒๑๙๘
๑๒๑๙๙
๑๒๒๐๐
๑๒๒๐๑

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางเกศยุพา สายรัตน
นางสาวเกศรา ขันทองดี
นางสาวเกศรา จันทะจร
นางสาวเกศรา ชมเมือง
นางเกศรา เพชรมณี
นางเกศรา สิทธิพรมมา
นางเกศรา สีดํา
นางเกศรา สุทธพันธ
นางสาวเกศรา หนอแกว
นางสาวเกศราพร บํารุงชาติ
นางสาวเกศราพร พยัคฆเรือง
นางสาวเกศราพร ยิ้มศรี
นางเกศราภรณ พันธุพฤกษา
นางสาวเกศราภรณ พูนผล
นางสาวเกศราภรณ
วรรธนะปสาสน
นางเกศริน ดิลกคุณากุล ชาพิทซ
นางสาวเกศริน รมโพธิ์
นางเกศรินทร กาญจนะ
นางเกศรินทร แขวนสันเทียะ
นางเกศรินทร ชํานาญกิจ
นางเกศรินทร มีลาภ
นางสาวเกศรินทร หาญดํารงครักษ
นางเกศวลี มะลิโชติ
นางสาวเกศวิมล พลโสดา
นางเกศสรินทร จิตจันทร

๑๒๒๐๒
๑๒๒๐๓
๑๒๒๐๔
๑๒๒๐๕
๑๒๒๐๖
๑๒๒๐๗
๑๒๒๐๘
๑๒๒๐๙
๑๒๒๑๐
๑๒๒๑๑
๑๒๒๑๒
๑๒๒๑๓
๑๒๒๑๔
๑๒๒๑๕
๑๒๒๑๖
๑๒๒๑๗
๑๒๒๑๘
๑๒๒๑๙
๑๒๒๒๐
๑๒๒๒๑
๑๒๒๒๒
๑๒๒๒๓
๑๒๒๒๔
๑๒๒๒๕
๑๒๒๒๖
๑๒๒๒๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเกศสิณี ตอพงษ
นางเกศสุดา ชูวงควาลย
นางสาวเกศสุดา ทองคงหาญ
นางเกศสุดา ประคองสุข
นางสาวเกศสุดา พันธศรี
นางสาวเกศสุดา โพธามาตย
นางเกศสุดา มิตรภูษาภรณ
นางสาวเกศสุดา สุพัฒสร
นางสาวเกศสุดา แสงพันธุตา
นางสาวเกศสุดา อินทรโอสถ
นางเกศสุนีย งานไพโรจน
นางเกศสุมนฑ โนราช
นางสาวเกศสุรีพร แสนบุญ
นางเกศิณี เดชสังข
นางเกศิณี บึงมุม
นางเกศิณี ปรึกษา
นางเกศิณี พรหมบุญแกว
นางสาวเกศิณี สีหามาตย
นางสาวเกศิณี อาจอินทร
นางเกศินี เกลียวทอง
นางสาวเกศินี โกมล
นางสาวเกศินี คําเกษ
นางสาวเกศินี จันทรประทักมี
นางสาวเกศินี จีรวัฒนนุกุล
นางสาวเกศินี ชัยโยบัว
นางเกศินี ดรดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๒๒๘
๑๒๒๒๙
๑๒๒๓๐
๑๒๒๓๑
๑๒๒๓๒
๑๒๒๓๓
๑๒๒๓๔
๑๒๒๓๕
๑๒๒๓๖
๑๒๒๓๗
๑๒๒๓๘
๑๒๒๓๙
๑๒๒๔๐
๑๒๒๔๑
๑๒๒๔๒
๑๒๒๔๓
๑๒๒๔๔
๑๒๒๔๕
๑๒๒๔๖
๑๒๒๔๗
๑๒๒๔๘
๑๒๒๔๙
๑๒๒๕๐
๑๒๒๕๑
๑๒๒๕๒
๑๒๒๕๓

นางสาวเกศินี เตือนอุดมศีล
นางสาวเกศินี ธิปนแกว
นางเกศินี บุรี
นางเกศินี พงษพันธุ
นางสาวเกศินี เพ็ชรรุง
นางเกศินี เมตตา
นางเกศินี แยมนิล
นางเกศินี เรียงรุงโรจน
นางเกศินี สีฤทธิ์
นางเกศินี สุมาลี
นางเกศินี หาญเชิงชัย
นางเกศินี ออนคํา
นางเกศินี อิ่มอุไร
นางเกศินีย อุดมพันธ
นางเกษกนก สุขแกว
นางสาวเกษกนก อินตานนท
นางเกษแกว ชัยทอง
นางเกษแกว แสนชัยอาสา
นางสาวเกษฎา เขียวมณี
นางเกษฎา แสนอุบล
นางเกษฎาพร วีระกุล
นางเกษณภา เรียนหิน
นางเกษณี จารุสาร
นางเกษณี รอดสวัสดิ์
นางเกษมณี โคตรทารินทร
นางเกษมณี พลรัตน

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๒๕๔
๑๒๒๕๕
๑๒๒๕๖
๑๒๒๕๗
๑๒๒๕๘
๑๒๒๕๙
๑๒๒๖๐
๑๒๒๖๑
๑๒๒๖๒
๑๒๒๖๓
๑๒๒๖๔
๑๒๒๖๕
๑๒๒๖๖
๑๒๒๖๗
๑๒๒๖๘
๑๒๒๖๙
๑๒๒๗๐
๑๒๒๗๑
๑๒๒๗๒
๑๒๒๗๓
๑๒๒๗๔
๑๒๒๗๕
๑๒๒๗๖
๑๒๒๗๗
๑๒๒๗๘
๑๒๒๗๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเกษมณี พิมพเวิน
นางเกษมณี สะอาด
นางเกษมณี สุขชีพ
นางสาวเกษมณี สุทธิสาร
นางเกษมศรี นาสิงหคาน
นางเกษมศรี โสภากุล
นางเกษมศรี อินอะนันต
นางเกษมศรี เอี่ยมชัยภูมิ
นางสาวเกษมาภรณ นวลเจริญ
นางสาวเกษร เกงการชาง
นางเกษร คําฟู
นางเกษร คําหนองไผ
นางเกษร จินโน
นางสาวเกษร จิวเดช
นางสาวเกษร ฉิมพาลี
นางเกษร ชนะแกว
นางเกษร แซเจียม
นางเกษร แซเอียบ
นางเกษร ทองชัย
นางสาวเกษร นพคุณ
นางสาวเกษร บุญคํา
นางเกษร เพ็ชรรัตน
นางสาวเกษร เพชรเอียด
นางเกษร ยิ้มผุ
นางเกษร ยุทธไกร
นางเกษร วงษาบุตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๒๘๐
๑๒๒๘๑
๑๒๒๘๒
๑๒๒๘๓
๑๒๒๘๔
๑๒๒๘๕
๑๒๒๘๖
๑๒๒๘๗
๑๒๒๘๘
๑๒๒๘๙
๑๒๒๙๐
๑๒๒๙๑
๑๒๒๙๒
๑๒๒๙๓
๑๒๒๙๔
๑๒๒๙๕
๑๒๒๙๖
๑๒๒๙๗
๑๒๒๙๘
๑๒๒๙๙
๑๒๓๐๐
๑๒๓๐๑
๑๒๓๐๒
๑๒๓๐๓
๑๒๓๐๔
๑๒๓๐๕

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางเกษร ศรีจําปา
นางเกษร ศรีรัตนสูตร
นางเกษร ศิลปกุล
นางเกษร สมาทอง
นางเกษร สําราญวงศ
นางเกษร สิงหชัย
นางเกษร สุขชารี
นางเกษร สุทธิ
นางสาวเกษร สุวรรณศรี
นางสาวเกษร แหวนมุก
นางเกษร อรุณมาตย
นางสาวเกษร อาจหาญ
นางเกษรา กุลวงศ
นางสาวเกษรา โขงรัมย
นางเกษรา นามเสน
นางสาวเกษรา อินนุรักษ
นางสาวเกษราพร ตั้งผดุงวงศ
นางเกษราภรณ กาญจนพันธุ
นางสาวเกษราภรณ แกวของแกว
นางเกษราภรณ มั่นมี
นางสาวเกษราภรณ เล็งไทสงค
นางเกษราภรณ วันสุทะ
นางสาวเกษราภรณ สุระ
นางสาวเกษราภรณ สุริยวงศ
นางสาวเกษราภรณ เหตุเกษ
นางสาวเกษรินทร มูลศรีแกว

๑๒๓๐๖
๑๒๓๐๗
๑๒๓๐๘
๑๒๓๐๙
๑๒๓๑๐
๑๒๓๑๑
๑๒๓๑๒
๑๒๓๑๓
๑๒๓๑๔
๑๒๓๑๕
๑๒๓๑๖
๑๒๓๑๗
๑๒๓๑๘
๑๒๓๑๙
๑๒๓๒๐
๑๒๓๒๑
๑๒๓๒๒
๑๒๓๒๓
๑๒๓๒๔
๑๒๓๒๕
๑๒๓๒๖
๑๒๓๒๗
๑๒๓๒๘
๑๒๓๒๙
๑๒๓๓๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเกษรินทร ยาวุธ
นางเกษรุง แหยมแกว
นางเกษศิริ เหลียวสิทธิกุล
นางเกษศิรินทร กลิ่นนิรัญ
นางเกษศิรินทร งัดสันเทียะ
นางสาวเกษศิรินทร เซ็นบัว
นางเกษศิรินทร ตั่นเลง
นางเกษศิรินทร นาคสง
นางสาวเกษศิรินทร ยอดภิรมย
นางสาวเกษศิรินทร ศรีมหาพรหม
นางเกษศิรินทร สุวรรณสุนทร
นางสาวเกษสุดา ปตเตย
นางเกษสุดา พลธัม
นางสาวเกษสุดา พิมพพา
นางเกษสุนีย จันทร
นางสาวเกษสุมาภรณ
ทองผากุลธิวงษ
นางเกษสุวรรณ คําปะทา
นางเกสร มาเกิด
นางสาวเกสร สังขนอย
นางเกสรา มณีนิยม
นางเกสรา โอระชุม
นางสาวเกสรี ลี้เจริญ
นางสาวเกสรี สดีวงษ
นางสาวเกสรีพรรณ ใจคํา
นางเกสิณี เจียมเจือจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๓๓๑
๑๒๓๓๒
๑๒๓๓๓
๑๒๓๓๔
๑๒๓๓๕
๑๒๓๓๖
๑๒๓๓๗
๑๒๓๓๘
๑๒๓๓๙
๑๒๓๔๐
๑๒๓๔๑
๑๒๓๔๒
๑๒๓๔๓
๑๒๓๔๔
๑๒๓๔๕
๑๒๓๔๖
๑๒๓๔๗
๑๒๓๔๘
๑๒๓๔๙
๑๒๓๕๐
๑๒๓๕๑
๑๒๓๕๒
๑๒๓๕๓
๑๒๓๕๔
๑๒๓๕๕
๑๒๓๕๖

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางเกาเซียะ กะดะ
นางเกียรติยุดา นิลหมื่นไวย
นางเกียรติสุดา จารุเพ็ง
นางเกียรติสุดา วรส
นางสาวเกียรติสุดา สุวรรณสน
นางเกียรติสุดา แสงจันทร
นางเกื้อกูล โคตะหา
นางแกนจันทร ใจเย็น
นางแกนจันทร ถิ่นวรแสง
นางสาวแกมกาญจน ทองไชย
นางแกมแพร มณเฑียรรัตน
นางสาวแกว สกุลเสริมไกรศรี
นางสาวแกวกมล สุทธิพรม
นางสาวแกวกาญจน เกาะแกว
นางแกวกาญจน สระศรี
นางสาวแกวขวัญยืน มาลัยวรรณ
นางแกวใจ กิ่งแกว
นางสาวแกวใจ แซกอ
นางสาวแกวใจ เทียนธรรม
นางแกวใจ ราชบุญเรือง
นางแกวตา โคตรชัย
นางสาวแกวตา ตะเพียนทอง
นางแกวตา ทาสมบูรณ
นางแกวตา ปญญาใส
นางสาวแกวตา พึ่งตนเอง
นางสาวแกวตา มวงวิเศษ

๑๒๓๕๗
๑๒๓๕๘
๑๒๓๕๙
๑๒๓๖๐
๑๒๓๖๑
๑๒๓๖๒
๑๒๓๖๓
๑๒๓๖๔
๑๒๓๖๕
๑๒๓๖๖
๑๒๓๖๗
๑๒๓๖๘
๑๒๓๖๙
๑๒๓๗๐
๑๒๓๗๑
๑๒๓๗๒
๑๒๓๗๓
๑๒๓๗๔
๑๒๓๗๕
๑๒๓๗๖
๑๒๓๗๗
๑๒๓๗๘
๑๒๓๗๙
๑๒๓๘๐
๑๒๓๘๑
๑๒๓๘๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวแกวตา ศรีสะอาด
นางแกวมณี ชินเชษฐ
นางแกวมณี สุขจิต
นางสาวโกศล สุขเอี่ยม
นางโกสุมภ ทองยอดปราสาท
นางสาวโกสุมภ ภูมิโคกรักษ
นางใกลรุง กิจหวาง
นางสาวใกลรุง คําภิลานน
นางใกลรุง เตปา
นางสาวใกลรุง ทองฟา
นางสาวใกลรุง เฟองจันทร
นางใกลรุง ยะทา
นางสาวใกลรุง สําเภาทอง
นางใกลรุง โสมเมา
นางใกลรุง อุทัยศรี
นางสาวใกลรุงรวี จําปาหอม
นางไกรวัล วุฒิยาสาร
นางไกรวัลย รัตนะ
นางไกรศรี ภักดี
นางไกรษร คงยืน
นางไกรษร ไชยโคตร
นางสาวขจร สังขประเสริฐ
นางขจรกลิ่น เขตเจริญ
นางขจรศรี ปาตะ
นางขจิต กุลภักดี
นางขจิตรารัตน วันเปรียงเถา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๓๘๓
๑๒๓๘๔
๑๒๓๘๕
๑๒๓๘๖
๑๒๓๘๗
๑๒๓๘๘
๑๒๓๘๙
๑๒๓๙๐
๑๒๓๙๑
๑๒๓๙๒
๑๒๓๙๓
๑๒๓๙๔
๑๒๓๙๕
๑๒๓๙๖
๑๒๓๙๗
๑๒๓๙๘
๑๒๓๙๙
๑๒๔๐๐
๑๒๔๐๑
๑๒๔๐๒
๑๒๔๐๓
๑๒๔๐๔
๑๒๔๐๕
๑๒๔๐๖
๑๒๔๐๗
๑๒๔๐๘

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางขจี จันทรดี
นางสาวขจีพรรณ จันทระ
นางขณิกรณ เพ็งแจม
นางสาวขณิษฐ ทศพงศ
นางสาวขนิฐา รอดแกว
นางสาวขนิษฐา กรกําแหง
นางขนิษฐา กิ้มถอง
นางขนิษฐา เกตุแดง
นางขนิษฐา แกวทอง
นางขนิษฐา ขันขวา
นางสาวขนิษฐา ขําแข
นางสาวขนิษฐา คชสาร
นางขนิษฐา คับเพียง
นางสาวขนิษฐา คํามาก
นางสาวขนิษฐา คิดงาม
นางขนิษฐา เครื่องสาย
นางสาวขนิษฐา จันทรเกาะ
นางขนิษฐา จันทรทรัพย
นางสาวขนิษฐา จันทรประเสริฐ
นางขนิษฐา จันทรศรี
นางสาวขนิษฐา จันทรหลา
นางขนิษฐา จิตรจริง
นางสาวขนิษฐา จิระกาล
นางสาวขนิษฐา จิรานันท
นางขนิษฐา เจริญสลุง
นางขนิษฐา เจียมไทยสงค

๑๒๔๐๙
๑๒๔๑๐
๑๒๔๑๑
๑๒๔๑๒
๑๒๔๑๓
๑๒๔๑๔
๑๒๔๑๕
๑๒๔๑๖
๑๒๔๑๗
๑๒๔๑๘
๑๒๔๑๙
๑๒๔๒๐
๑๒๔๒๑
๑๒๔๒๒
๑๒๔๒๓
๑๒๔๒๔
๑๒๔๒๕
๑๒๔๒๖
๑๒๔๒๗
๑๒๔๒๘
๑๒๔๒๙
๑๒๔๓๐
๑๒๔๓๑
๑๒๔๓๒
๑๒๔๓๓
๑๒๔๓๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวขนิษฐา เฉียวกุล
นางขนิษฐา ชวยบํารุง
นางสาวขนิษฐา ชัยศีลา
นางสาวขนิษฐา ชาญนุชิต
นางสาวขนิษฐา ชื่นตา
นางขนิษฐา ชูสีดํา
นางสาวขนิษฐา ฐานสมบัติ
นางขนิษฐา โถวรุงเรือง
นางขนิษฐา ทนะวัง
นางสาวขนิษฐา ทองดี
นางขนิษฐา ทองทับ
นางขนิษฐา ทองแลง
นางขนิษฐา นนธิ
นางขนิษฐา นรินทร
นางสาวขนิษฐา นาคสุข
นางสาวขนิษฐา นามปญญา
นางขนิษฐา นุชถนอม
นางขนิษฐา บรรเลงกลอง
นางขนิษฐา บริบูรณ
นางสาวขนิษฐา บัวศรี
นางขนิษฐา บุตรเงิน
นางขนิษฐา บุตรที
นางขนิษฐา ปลั่งกลาง
นางขนิษฐา ปดตายัง
นางขนิษฐา พงศพิพัฒนพันธุ
นางสาวขนิษฐา พรมทา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๔๓๕
๑๒๔๓๖
๑๒๔๓๗
๑๒๔๓๘
๑๒๔๓๙
๑๒๔๔๐
๑๒๔๔๑
๑๒๔๔๒
๑๒๔๔๓
๑๒๔๔๔
๑๒๔๔๕
๑๒๔๔๖
๑๒๔๔๗
๑๒๔๔๘
๑๒๔๔๙
๑๒๔๕๐
๑๒๔๕๑
๑๒๔๕๒
๑๒๔๕๓
๑๒๔๕๔
๑๒๔๕๕
๑๒๔๕๖
๑๒๔๕๗
๑๒๔๕๘
๑๒๔๕๙
๑๒๔๖๐

นางขนิษฐา พรมปอ
นางขนิษฐา โพธิเวชกุล
นางสาวขนิษฐา เฟองแกว
นางสาวขนิษฐา ภูลับ
นางขนิษฐา มูสา
นางขนิษฐา วงศอินทรอยู
นางสาวขนิษฐา วงษโม
นางสาวขนิษฐา วรพันธ
นางขนิษฐา วรรณสวาท
นางขนิษฐา วรฮาด
นางขนิษฐา วังมณี
นางขนิษฐา วิเศษแสงศรี
นางขนิษฐา วีรธนศิลป
นางสาวขนิษฐา วุฒิวิริยกิจ
นางขนิษฐา เวอจาเฮาสกี้
นางสาวขนิษฐา ศรีสวัสดิ์
นางขนิษฐา ศรีสุวรรณ
นางขนิษฐา ศรีหาตา
นางขนิษฐา สถานสถิตย
นางขนิษฐา สมใจเพ็ง
นางขนิษฐา สมัน
นางขนิษฐา สละอวยพร
นางขนิษฐา สายมงคล
นางขนิษฐา สิงหคํา
นางสาวขนิษฐา สุกสอน
นางสาวขนิษฐา สุกใสเมือง

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๔๖๑
๑๒๔๖๒
๑๒๔๖๓
๑๒๔๖๔
๑๒๔๖๕
๑๒๔๖๖
๑๒๔๖๗
๑๒๔๖๘
๑๒๔๖๙
๑๒๔๗๐
๑๒๔๗๑
๑๒๔๗๒
๑๒๔๗๓
๑๒๔๗๔
๑๒๔๗๕
๑๒๔๗๖
๑๒๔๗๗
๑๒๔๗๘
๑๒๔๗๙
๑๒๔๘๐
๑๒๔๘๑
๑๒๔๘๒
๑๒๔๘๓
๑๒๔๘๔
๑๒๔๘๕
๑๒๔๘๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางขนิษฐา สุขทิพย
นางสาวขนิษฐา สุขมั่น
นางสาวขนิษฐา สุจินโณ
นางสาวขนิษฐา สุณะเทพ
นางขนิษฐา สุระโส
นางสาวขนิษฐา สุริยมาศ
นางสาวขนิษฐา สุวรรณมณี
นางสาวขนิษฐา แสงโทโพธิ์
นางขนิษฐา หลวงพงษ
นางขนิษฐา หอมยามเย็น
นางขนิษฐา หินประกอบ
นางขนิษฐา อันชํานาญ
นางสาวขนิษฐา อิ่มสําอางค
นางสาวขนิษฐา เอมหอง
นางสาวขนิษฐา เอี่ยมโอษฐ
นางขวัญ ทองมาก
นางสาวขวัญ อํานวย
นางขวัญเกียรติ ทวมศิริ
นางสาวขวัญแกว กองสุข
นางขวัญจิต ดีหามแห
นางสาวขวัญจิต สุขจันทร
นางขวัญจิตต จิรดํารงกุล
นางขวัญจิตต เชาวพานิช
นางขวัญจิตต เนียมเกตุ
นางสาวขวัญจิตร ชาติปาสัก
นางขวัญจิตร นพคุณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๔๘๗
๑๒๔๘๘
๑๒๔๘๙
๑๒๔๙๐
๑๒๔๙๑
๑๒๔๙๒
๑๒๔๙๓
๑๒๔๙๔
๑๒๔๙๕
๑๒๔๙๖
๑๒๔๙๗
๑๒๔๙๘
๑๒๔๙๙
๑๒๕๐๐
๑๒๕๐๑
๑๒๕๐๒
๑๒๕๐๓
๑๒๕๐๔
๑๒๕๐๕
๑๒๕๐๖
๑๒๕๐๗
๑๒๕๐๘
๑๒๕๐๙
๑๒๕๑๐
๑๒๕๑๑
๑๒๕๑๒

นางขวัญจิตร ภูเวียง
นางขวัญจิตร รัชตวิมล
นางสาวขวัญจิตร เล็กรังสรรค
นางสาวขวัญจิตร ทองจันทร
นางขวัญจิตร บุญรัตนบัณฑิต
นางขวัญจิรา เจ็กภูเขียว
นางสาวขวัญใจ แกวรัตน
นางสาวขวัญใจ คงรอด
นางขวัญใจ คาไกล
นางขวัญใจ จันทนะชาติ
นางขวัญใจ เจรณาเทพ
นางขวัญใจ ชนะกุล
นางสาวขวัญใจ ชูสุน
นางสาวขวัญใจ เดยะดี
นางขวัญใจ ทับชา
นางขวัญใจ นําภา
นางขวัญใจ บุญลือ
นางขวัญใจ เบญจะขันธ
นางสาวขวัญใจ ปอมพระเดช
นางขวัญใจ พัชรกุล
นางสาวขวัญใจ พูลสวัสดิ์
นางสาวขวัญใจ แพงทอง
นางขวัญใจ แพรงผักแวน
นางสาวขวัญใจ ภาสพันธุ
นางขวัญใจ มีวารา
นางขวัญใจ เยี่ยมสวน

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๕๑๓
๑๒๕๑๔
๑๒๕๑๕
๑๒๕๑๖
๑๒๕๑๗
๑๒๕๑๘
๑๒๕๑๙
๑๒๕๒๐
๑๒๕๒๑
๑๒๕๒๒
๑๒๕๒๓
๑๒๕๒๔
๑๒๕๒๕
๑๒๕๒๖
๑๒๕๒๗
๑๒๕๒๘
๑๒๕๒๙
๑๒๕๓๐
๑๒๕๓๑
๑๒๕๓๒
๑๒๕๓๓
๑๒๕๓๔
๑๒๕๓๕
๑๒๕๓๖
๑๒๕๓๗
๑๒๕๓๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวขวัญใจ ระดาพันธ
นางสาวขวัญใจ วงศสุวรรณ
นางสาวขวัญใจ สัสดีเดช
นางขวัญใจ สุทธิกาญจน
นางขวัญใจ อินทรปาน
นางขวัญชนก เกตุสุวรรณ
นางสาวขวัญชนก แกวสี
นางสาวขวัญชนก เต็มเปยม
นางสาวขวัญชนก บางจั่น
นางสาวขวัญชนก พุทธโชติ
นางสาวขวัญชนก ศรีวังแกว
นางขวัญชนก แสงสุวรรณ
นางขวัญชยา เจียมจังหรีด
นางขวัญชีวา แกวสมบูรณ
นางสาวขวัญชีวา ปญญารัตนวงค
นางขวัญชีวา ศิริมา
นางสาวขวัญดรุณ ทองสุข
นางขวัญดาว จูเจย
นางสาวขวัญดาว ปนตา
นางสาวขวัญดาว พุกกนะวนิช
นางสาวขวัญเดือน ชยุติ
นางสาวขวัญตา เกื้อกูลรัฐ
นางขวัญตา จันทโรจน
นางสาวขวัญตา เจียรวรรณ
นางขวัญตา ใจดี
นางขวัญตา ชัยคําภา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๕๓๙
๑๒๕๔๐
๑๒๕๔๑
๑๒๕๔๒
๑๒๕๔๓
๑๒๕๔๔
๑๒๕๔๕
๑๒๕๔๖
๑๒๕๔๗
๑๒๕๔๘
๑๒๕๔๙
๑๒๕๕๐
๑๒๕๕๑
๑๒๕๕๒
๑๒๕๕๓
๑๒๕๕๔
๑๒๕๕๕
๑๒๕๕๖
๑๒๕๕๗
๑๒๕๕๘
๑๒๕๕๙
๑๒๕๖๐
๑๒๕๖๑
๑๒๕๖๒
๑๒๕๖๓
๑๒๕๖๔

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวขวัญตา ตนคลัง
นางขวัญตา บัวทอง
นางสาวขวัญตา บุตรอําคา
นางสาวขวัญตา พรหมรักษา
นางสาวขวัญตา พันธุบานแหลม
นางขวัญตา ไพศาล
นางขวัญตา มอมดี
นางสาวขวัญตา ศรัทธาพันธ
นางสาวขวัญตา สุทิพยประเสริฐ
นางขวัญตา เหมือนแกว
นางสาวขวัญตา อุไรพันธ
นางขวัญทนา กอแกว
นางขวัญทอง ดอนสามารถ
นางสาวขวัญธยาน ขวัญยู
นางขวัญธิดา อรุณรัตน
นางขวัญนคร ศิริขันธ
นางขวัญนภัทร สืบสุนทร
นางขวัญนภา แคนหนอง
นางขวัญนภา จอมแกว
นางสาวขวัญนภา พลอยแกว
นางสาวขวัญนภา ภักดีศรี
นางขวัญนภา อรรคสังข
นางสาวขวัญนภา อุณหกานต
นางขวัญนรี คณาเสน
นางขวัญนุช โรจนวิภาต
นางขวัญประไพ วิชญคุปต

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

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวขวัญปรียา โพธิรัตน
นางสาวขวัญพัฒน โชติทิพยรัตน
นางขวัญพัฒน รตนอารียพร
นางขวัญพิมพรรณ
ลิมปสภาพกสิผล
นางสาวขวัญมณีพร เชาวสวัสดิ์
นางขวัญเมือง กุลเกลี้ยง
นางสาวขวัญเมือง จันทะมาตย
นางสาวขวัญยืน ชวยนุม
นางขวัญรพี เครือใย
นางสาวขวัญรัตน ขวัญเลิศ
นางสาวขวัญรัตน นาสุริวงศ
นางสาวขวัญเรียม คําเสาร
นางขวัญเรือน กันภัย
นางสาวขวัญเรือน งามหลาย
นางสาวขวัญเรือน เงาศรี
นางสาวขวัญเรือน จะโรจร
นางขวัญเรือน ธิมาชัย
นางสาวขวัญเรือน นาคใหญ
นางสาวขวัญเรือน นิกรสุข
นางสาวขวัญเรือน แปลงใหม
นางขวัญเรือน โปสูงเนิน
นางขวัญเรือน เพ็ญเสวี
นางขวัญเรือน เพียสา
นางสาวขวัญเรือน ภูนาค
นางขวัญเรือน มาสําราญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๕๙๐
๑๒๕๙๑
๑๒๕๙๒
๑๒๕๙๓
๑๒๕๙๔
๑๒๕๙๕
๑๒๕๙๖
๑๒๕๙๗
๑๒๕๙๘
๑๒๕๙๙
๑๒๖๐๐
๑๒๖๐๑
๑๒๖๐๒
๑๒๖๐๓
๑๒๖๐๔
๑๒๖๐๕
๑๒๖๐๖
๑๒๖๐๗
๑๒๖๐๘
๑๒๖๐๙
๑๒๖๑๐
๑๒๖๑๑
๑๒๖๑๒
๑๒๖๑๓
๑๒๖๑๔
๑๒๖๑๕

นางขวัญเรือน ยะกะจาย
นางขวัญเรือน สะและวงษ
นางขวัญเรือน สายชายเพ็ชร
นางสาวขวัญเรือน สินสายออ
นางสาวขวัญเรือน เสวกวรรณ
นางขวัญเรือน โสภาคย
นางสาวขวัญฤดี ผาริโน
นางขวัญฤดี แววเพ็ชร
นางสาวขวัญฤทัย ใจใหญ
นางขวัญฤทัย ชางสาร
นางสาวขวัญฤทัย ทองแท
นางสาวขวัญฤทัย ทองอินทร
นางขวัญฤทัย ทั่งเหล็ก
นางสาวขวัญฤทัย โพธิเสน
นางสาวขวัญฤทัย รักสีขาว
นางขวัญฤทัย วงคแจม
นางสาวขวัญฤทัย วรรโณ
นางขวัญฤทัย วัฒนกุล
นางขวัญฤทัย วันดี
นางขวัญฤทัย สมอุดม
นางขวัญฤทัย อรามศรี
นางขวัญศิริ กองชาง
นางสาวขวัญสยาม ชูสุวรรณ
นางสาวขวัญสิริ กลิ่นพยอม
นางขวัญสุดา เครือเตียว
นางขวัญสุดา รัญระนา

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๒๖๑๖ นางขวัญสุดา อักษรพิม
๑๒๖๑๗ นางขวัญหทัย จินะราช
๑๒๖๑๘ นางขวัญหทัย พลนามอินทร
วอรมิงตัน
๑๒๖๑๙ นางขวัญหทัย สมรูป
๑๒๖๒๐ นางสาวขวัญหทัย แสงมณี
๑๒๖๒๑ นางขวัญหทัย เหรียญทอง
๑๒๖๒๒ นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง
๑๒๖๒๓ นางขวัญหทัย อาญาเมือง
๑๒๖๒๔ นางขวัญหลา เหลาจินดา
๑๒๖๒๕ นางขอบใจ สิงหศิลารักษ
๑๒๖๒๖ นางขอลีเปาะ ลอแม
๑๒๖๒๗ นางขัตติยา คงสมบัติ
๑๒๖๒๘ นางสาวขัตติยา คําสุกใส
๑๒๖๒๙ นางขัตติยา จันสอน
๑๒๖๓๐ นางขัตติยา เจนการ
๑๒๖๓๑ นางขัตติยา ดวงจันทร
๑๒๖๓๒ นางขัตติยา พิมพศรี
๑๒๖๓๓ นางขัตติยา อําคาศักดิ์
๑๒๖๓๔ นางสาวขัติญา เปรมปราโมทย
๑๒๖๓๕ นางสาวขันทอง หวานเสนาะ
๑๒๖๓๖ นางขันทอง หิดาวรรณ
๑๒๖๓๗ นางขันธทิพย สมหาญวงศ
๑๒๖๓๘ นางสาวเขมจิรัฎฐ ภัทรจิโรจนกุล
๑๒๖๓๙ นางสาวเขมจิรา บริภารักษ
๑๒๖๔๐ นางเขมจิรา ผลประสาท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๖๔๑
๑๒๖๔๒
๑๒๖๔๓
๑๒๖๔๔
๑๒๖๔๕
๑๒๖๔๖
๑๒๖๔๗
๑๒๖๔๘
๑๒๖๔๙
๑๒๖๕๐
๑๒๖๕๑
๑๒๖๕๒
๑๒๖๕๓
๑๒๖๕๔
๑๒๖๕๕
๑๒๖๕๖
๑๒๖๕๗
๑๒๖๕๘
๑๒๖๕๙
๑๒๖๖๐
๑๒๖๖๑
๑๒๖๖๒
๑๒๖๖๓
๑๒๖๖๔
๑๒๖๖๕
๑๒๖๖๖

นางเขมจิรา พรหมรักษา
นางเขมจิรา เศวตรัตนเสถียร
นางเขมจิรา เสาะแสวง
นางเขมจิรา โสพรมมากฤษา
นางเขมญดา ขจรธีรกูล
นางสาวเขมณภัทร นีลัยนารถ
นางสาวเขมณัฏฐ รักษสุวรรณ
นางสาวเขมณิกา อมรศักดิ์
นางเขมณิสรา ละออง
นางเข็มทราย สรเลขกิตติ
นางเข็มทอง กรรณิกา
นางสาวเขมนรินน สุขมะโน
นางสาวเขมนิจ ปรีเปรม
นางเข็มพร แสงโสดา
นางเข็มเพชร ประดับศรี
นางสาวเข็มเพชร พาลาด
นางเขมภัทร คะเณเร็ว
นางเขมมรยา ไชยจันลา
นางเข็มมะลา ปราบณรงค
นางเขมมิกา ยอดสิงห
นางเขมรักษ กุมารสิทธิ์
นางสาวเขมวันต กระดังงา
นางเขมสิริ กิจเจริญโชติกุล
นางเขมาพร เหลาพิเดช
นางเขมิกา แกวคูนอก
นางสาวเขมิกา จันทรประชุม

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๖๗
๑๒๖๖๘
๑๒๖๖๙
๑๒๖๗๐
๑๒๖๗๑
๑๒๖๗๒
๑๒๖๗๓
๑๒๖๗๔
๑๒๖๗๕
๑๒๖๗๖
๑๒๖๗๗
๑๒๖๗๘
๑๒๖๗๙
๑๒๖๘๐
๑๒๖๘๑
๑๒๖๘๒
๑๒๖๘๓
๑๒๖๘๔
๑๒๖๘๕
๑๒๖๘๖
๑๒๖๘๗
๑๒๖๘๘
๑๒๖๘๙
๑๒๖๙๐
๑๒๖๙๑
๑๒๖๙๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเขมิกา รอดบัวทอง
นางสาวเขมิกา วังคะออม
นางสาวเขมิกา สิทธิฤทธิ์
นางสาวเขมิสรา สีหาราช
นางเขียนพร วงศกัณหา
นางสาวเขื่อนแกว อันแสน
นางสาวแขไข อาจวิชัย
นางไขนภา ศรีโยวงค
นางสาวไขนภาพัชร บุญราช
นางไขมุก สดุดี
นางสาวไขมุก หังสบุตร
นางคชาภรณ มีพัฒน
นางสาวคณัสนันท ฉ่ําสดใส
นางสาวคณานุกูล ยางศรี
นางคณารัตน คุณชัย
นางสาวคณารัตน สระบัว
นางสาวคณาวรรณ จงหาญ
นางคณิฐพัฒน สามเพชรเจริญ
นางคณิตตรา เจริญพร
นางคณิตตา เสนชัย
นางคณิตรา ปญญาฤทธิ์
นางสาวคณิตศาสตร บุญพันธ
นางสาวคณิตา จันทวงษ
นางสาวคณิตา ปุริธรรมเม
นางสาวคณิตา สุขเจริญ
นางสาวคณิตา โอมณี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๖๙๓
๑๒๖๙๔
๑๒๖๙๕
๑๒๖๙๖
๑๒๖๙๗
๑๒๖๙๘
๑๒๖๙๙
๑๒๗๐๐
๑๒๗๐๑
๑๒๗๐๒
๑๒๗๐๓
๑๒๗๐๔
๑๒๗๐๕
๑๒๗๐๖
๑๒๗๐๗
๑๒๗๐๘
๑๒๗๐๙
๑๒๗๑๐
๑๒๗๑๑
๑๒๗๑๒
๑๒๗๑๓
๑๒๗๑๔
๑๒๗๑๕
๑๒๗๑๖
๑๒๗๑๗
๑๒๗๑๘

นางสาวคณิน บุญชวย
นางคณิศร เมืองแสน
นางคนงนิตย วงษเมือง
นางคนานางค คําปนแปง
นางสาวคนึง พุทธรักษา
นางสาวคนึง แสงกองแกว
นางคนึงนิจ กลีบแกว
นางคนึงนิจ จันทะคาม
นางคนึงนิจ ใจชื่น
นางคนึงนิจ ชาญจระเข
นางคนึงนิจ ดวงมณี
นางสาวคนึงนิจ ทองปลอง
นางสาวคนึงนิจ นาคนอย
นางคนึงนิจ บุญเกิด
นางสาวคนึงนิจ รัตนเรืองสี
นางสาวคนึงนิจ สมพงษ
นางสาวคนึงนิจ สุรินทรแกว
นางสาวคนึงนิช จุปมัดถา
นางคนึงนิด กงภูธร
นางคนึงนิต บุพศิริ
นางคนึงนิต สาฆะ
นางสาวคนึงนิตย กุดวงศแกว
นางคนึงนิตย ขันแกว
นางคนึงนิตย แฉลมรักษ
นางคนึงนิตย ไชยมณี
นางสาวคนึงนิตย เนียมขํา

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗๑๙
๑๒๗๒๐
๑๒๗๒๑
๑๒๗๒๒
๑๒๗๒๓
๑๒๗๒๔
๑๒๗๒๕
๑๒๗๒๖
๑๒๗๒๗
๑๒๗๒๘
๑๒๗๒๙
๑๒๗๓๐
๑๒๗๓๑
๑๒๗๓๒
๑๒๗๓๓
๑๒๗๓๔
๑๒๗๓๕
๑๒๗๓๖
๑๒๗๓๗
๑๒๗๓๘
๑๒๗๓๙
๑๒๗๔๐
๑๒๗๔๑
๑๒๗๔๒
๑๒๗๔๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางคนึงนิตย เนียมหอม
นางคนึงนิตย สวนกัน
นางคนึงวรรณ เผื่อแผ
นางสาวคนึงหา พรมเพชร
นางคมขํา นาอุดม
นางคมขํา บุงนาแซง
นางสาวคมขํา พิมพบึง
นางคมคาย ฉุนประดับ
นางคมคาย บริรักษ
นางสาวคมคาย ปาระมี
นางสาวครองขวัญ ทองคุปต
นางครองจิต ปฏิญญาศักดิ์
นางครองทรัพย พงษดวง
นางครองทรัพย มณีวรรณ
นางสาวครองวดี วงศธรรมโอสถ
นางสาวครองสุข ทากุ
นางสาวคริญญา ลามุล
นางคริษฐา คนขยัน
นางสาวคริษฐา เฉนียง
นางสาวคลายจันทร
จันทรวิวัฒนากูล
นางสาวควรครอง ปญโญวัฒน
นางควรคํานึง บุญชาญ
นางควรพิจ วรรณนิยม
นางคอซียะ มีจันทร
นางคอดารียะห เสกเมธี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๗๔๔
๑๒๗๔๕
๑๒๗๔๖
๑๒๗๔๗
๑๒๗๔๘
๑๒๗๔๙
๑๒๗๕๐
๑๒๗๕๑
๑๒๗๕๒
๑๒๗๕๓
๑๒๗๕๔
๑๒๗๕๕
๑๒๗๕๖
๑๒๗๕๗
๑๒๗๕๘
๑๒๗๕๙
๑๒๗๖๐
๑๒๗๖๑
๑๒๗๖๒
๑๒๗๖๓
๑๒๗๖๔
๑๒๗๖๕
๑๒๗๖๖
๑๒๗๖๗
๑๒๗๖๘
๑๒๗๖๙

นางคอดีเยาะ คาเดร
นางสาวคอดีเยาะ เจะและ
นางคอตีเยาะ กอเเละ
นางคอตีเยาะ มะเกะ
นางคอปอเสาะ โตะฮิง
นางคอมารียะ สามะ
นางคอยรียะห จันทรสนิท
นางสาวคอรียะห แวจิ
นางคอลีฟะฮ เจะโดสามะ
นางสาวคอลีเยาะ แซนา
นางคอลีเยาะ ดาหะแม
นางคอลีเยาะ มวงเกลี้ยง
นางคอลือตง ตาเฮ
นางสาวคัคนางค คูหาทอง
นางคัชรีญา เอกขระ
นางคัณฑิกา ตั้งจิต
นางคัดติญา จิเบ็ญจะ
นางคัตตยา เยี่ยมเวหา
นางสาวคัทรีภรณ อุทุมพร
นางสาวคัทลียา เปาะสู
นางสาวคันธนา กาวิวาส
นางคันธรส คําพิพจน
นางคันธรส คําเวียง
นางคันธารัตน ทองเกลี้ยง
นางสาวคาดียะห อามานะกุล
นางคารมณ จงจงประเสริฐ

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗๗๐
๑๒๗๗๑
๑๒๗๗๒
๑๒๗๗๓
๑๒๗๗๔
๑๒๗๗๕
๑๒๗๗๖
๑๒๗๗๗
๑๒๗๗๘
๑๒๗๗๙
๑๒๗๘๐
๑๒๗๘๑
๑๒๗๘๒
๑๒๗๘๓
๑๒๗๘๔
๑๒๗๘๕
๑๒๗๘๖
๑๒๗๘๗
๑๒๗๘๘
๑๒๗๘๙
๑๒๗๙๐
๑๒๗๙๑
๑๒๗๙๒
๑๒๗๙๓
๑๒๗๙๔
๑๒๗๙๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางคํากอง รอดดารา
นางคําขวัญ บาระศรี
นางคํานงค พันไผ
นางสาวคํานวน ใจชื้น
นางคําบาง วงศคํา
นางคําบุ ชอประพันธ
นางคําปกษ บุญชิต
นางคําปญญา สุดาจันทร
นางคําปุน ชุมภูแสน
นางสาวคําปูน เนินชัด
นางคําปูน สุขใจ
นางสาวคําเปย อยาหาม
นางสาวคําผกา จันทรพวง
นางคําไผ จันทนิด
นางสาวคําพอง พิมพสา
นางสาวคําพอง สีทา
นางคําพัน แสงจําปา
นางสาวคําพันธ ภูสีเงิน
นางคําพิมาย นาคะผิว
นางคําพู งอสอน
นางคําเพียร สกุลพูนทรัพย
นางคําฟา นาสมบูรณ
นางคําภา พลทัดสะ
นางคําเภย สมบัติ
นางสาวคํามาย บุญสนอง
นางสาวคํามี ใจกลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๗๙๖
๑๒๗๙๗
๑๒๗๙๘
๑๒๗๙๙
๑๒๘๐๐
๑๒๘๐๑
๑๒๘๐๒
๑๒๘๐๓
๑๒๘๐๔
๑๒๘๐๕
๑๒๘๐๖
๑๒๘๐๗
๑๒๘๐๘
๑๒๘๐๙
๑๒๘๑๐
๑๒๘๑๑
๑๒๘๑๒
๑๒๘๑๓
๑๒๘๑๔
๑๒๘๑๕
๑๒๘๑๖
๑๒๘๑๗
๑๒๘๑๘
๑๒๘๑๙
๑๒๘๒๐
๑๒๘๒๑

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางคํามี ชัยรักษา
นางคํารัก โพธิบัติ
นางสาวคําวัง หินทอง
นางคําใส แสนหลวง
นางสาวคําใหม ประสาร
นางสาวคิดสนา แทนจันทร
นางสาวคีรีบูรณ สีทา
นางคีรีพร สนชาวไพร
นางสาวคุณเกลา คุมคง
นางสาวคุณัญญา โพธิ์ศรี
นางสาวคุณากร ตนโพธิ์
นางคุณากร พลโยธา
นางคุณากร ภิวันแกว
นางคุณารักษ แสนสุด
นางคุณาลักษณ สกุลวรรณบวร
นางคุณิตา พุฒยอด
นางสาวเครือแกว ผิวขาว
นางเครือทิพย จันทรเขตต
นางเครือทิพย อินทนู
นางสาวเครือฟา รันชิตโคตร
นางเครือวรรณ อินศรีไกร
นางเครือวรรณ จําจด
นางเครือวรรณ ตุยตา
นางสาวเครือวรัญ แสนมูล
นางสาวเครือวัลย ขาวแกว
นางเครือวัลย คงจุย

๑๒๘๒๒
๑๒๘๒๓
๑๒๘๒๔
๑๒๘๒๕
๑๒๘๒๖
๑๒๘๒๗
๑๒๘๒๘
๑๒๘๒๙
๑๒๘๓๐
๑๒๘๓๑
๑๒๘๓๒
๑๒๘๓๓
๑๒๘๓๔
๑๒๘๓๕
๑๒๘๓๖
๑๒๘๓๗
๑๒๘๓๘
๑๒๘๓๙
๑๒๘๔๐
๑๒๘๔๑
๑๒๘๔๒
๑๒๘๔๓
๑๒๘๔๔
๑๒๘๔๕
๑๒๘๔๖
๑๒๘๔๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเครือวัลย จันทสุบรรณ
นางสาวเครือวัลย จุยวงศ
นางสาวเครือวัลย ชูหนู
นางเครือวัลย ทิพยศรีนิมิต
นางเครือวัลย ลายหมู
นางเครือวัลย แวนแกว
นางเครือวัลย ศรีสุวรรณ
นางสาวเครือวัลย ใหญสิมา
นางเครือวัลย อยูเปง
นางเครือวัลย ออนทองหลาง
นางเครือวัลย อินทรตา
นางแคทรียาภรณ อินทิพย
นางแคทลียา บิลมะหนุด
นางสาวแคทลียา มหาวงศ
นางสาวฆณภัส ชีใหม
นางสาวฆอบีเราะห ดอฮะ
นางฆัสรากร วงคไชย
นางสาวงามขํา จันสด
นางงามจิต บรรเทา
นางงามตา กฤตาคม
นางสาวงามตา ดีบาง
นางสาวงามตา ยิ้มยัง
นางงามตา รุงเรือง
นางงามเนตร ศรียะรัตน
นางงามผกา อินทปญญา
นางงามพรรณ ธิปตย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๘๔๘
๑๒๘๔๙
๑๒๘๕๐
๑๒๘๕๑
๑๒๘๕๒
๑๒๘๕๓
๑๒๘๕๔
๑๒๘๕๕
๑๒๘๕๖
๑๒๘๕๗
๑๒๘๕๘
๑๒๘๕๙
๑๒๘๖๐
๑๒๘๖๑
๑๒๘๖๒
๑๒๘๖๓
๑๒๘๖๔
๑๒๘๖๕
๑๒๘๖๖
๑๒๘๖๗
๑๒๘๖๘
๑๒๘๖๙
๑๒๘๗๐
๑๒๘๗๑
๑๒๘๗๒
๑๒๘๗๓

นางสาวงามพิศ แจงเรือง
นางงามพิศ ไชยนาพงษ
นางงามวรรณ ทองปน
นางสาวงามสม ไชยวุธ
นางสาวเงาฉาย ระหงษ
นางเงิน จงจิตรกลาง
นางเงินตรา ยาวะโนภาส
นางสาวจงกรณ ชมภูวงศ
นางจงกล คนซื่อ
นางจงกล ชอบธรรม
นางจงกล เดชสุวรรณ
นางจงกล ปดภัย
นางจงกล ผาบจันดา
นางจงกล มุทุกันต
นางสาวจงกล วันชัย
นางจงกล ศรีสําราญ
นางจงกล ศุภรัตน
นางจงกล สายสินธุ
นางจงกล สีสุวอ
นางจงกล อาจหาญ
นางสาวจงกล อินนอก
นางจงกลณี วรรธนะ
นางจงกลณี อินทรดา
นางจงกลณี อินทรเพ็ญ
นางจงกลนี วรรณพิรุณ
นางจงกลรักษ อาจหาญ

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๘๗๔
๑๒๘๗๕
๑๒๘๗๖
๑๒๘๗๗
๑๒๘๗๘
๑๒๘๗๙
๑๒๘๘๐
๑๒๘๘๑
๑๒๘๘๒
๑๒๘๘๓
๑๒๘๘๔
๑๒๘๘๕
๑๒๘๘๖
๑๒๘๘๗
๑๒๘๘๘
๑๒๘๘๙
๑๒๘๙๐
๑๒๘๙๑
๑๒๘๙๒
๑๒๘๙๓
๑๒๘๙๔
๑๒๘๙๕
๑๒๘๙๖
๑๒๘๙๗
๑๒๘๙๘
๑๒๘๙๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจงกลวรรณ เขตตลาด
นางจงกิต บอนอย
นางจงจิต ปรัชญพฤทธิ์
นางจงจิต พรอมญาติ
นางสาวจงจิต เหล็กเพชร
นางสาวจงจิตต จันทนสถาน
นางสาวจงจิตต เพชรมุณี
นางจงจิตต โพไทร
นางจงจิตร พรหมกสิกร
นางสาวจงจิตร เลิศวัฒนาพร
นางจงจิตร อินธิศร
นางจงจินต จันทรโกะ
นางจงจินต วงษวิไล
นางจงเจตน ปตาทะสังข
นางจงใจ ภูมิโสม
นางจงใจ ยุทธพงษ
นางสาวจงดี ศรีอินทร
นางจงเพียร ศักดิ์สีเทา
นางจงรัก ขันสุธรรม
นางสาวจงรัก ชาววาป
นางสาวจงรัก โพธิ์ไกร
นางจงรักษ ดอนอาจทัน
นางสาวจงรักษ ประถมภาส
นางสาวจงรักษ ศรีทิพย
นางจงรักษ โสภาใฮ
นางสาวจงลักษณ เรกระโทก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๙๐๐
๑๒๙๐๑
๑๒๙๐๒
๑๒๙๐๓
๑๒๙๐๔
๑๒๙๐๕
๑๒๙๐๖
๑๒๙๐๗
๑๒๙๐๘
๑๒๙๐๙
๑๒๙๑๐
๑๒๙๑๑
๑๒๙๑๒
๑๒๙๑๓
๑๒๙๑๔
๑๒๙๑๕
๑๒๙๑๖
๑๒๙๑๗
๑๒๙๑๘
๑๒๙๑๙
๑๒๙๒๐
๑๒๙๒๑
๑๒๙๒๒
๑๒๙๒๓
๑๒๙๒๔
๑๒๙๒๕

นางจงศิลป จรหอมเฮา
นางจณัญญา จุฬามณี
นางจณิศณัชชา แนนอุดร
นางสาวจณิสตา ตุมรสุนทร
นางจณิสตา ประทัง
นางจณิสตา สมบูรณ
นางจตุพร กันทากาศ
นางจตุพร เกิดพันธุ
นางสาวจตุพร ขวัญแกว
นางสาวจตุพร จามิกรณ
นางสาวจตุพร ชัยชาญรัมย
นางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง
นางสาวจตุพร ธนันไชย
นางจตุพร บรรจงแกว
นางจตุพร ปทมะ
นางจตุพร ปานเทพ
นางจตุพร พรมทอง
นางจตุพร โพธิ์คลาย
นางสาวจตุพร ฟกเขียว
นางจตุพร มณีจันทร
นางจตุพร รินมะเริง
นางสาวจตุพร วงคไชย
นางสาวจตุพร วงศชนะ
นางสาวจตุพร วาทีเสง
นางสาวจตุพร สังธิกุล
นางจตุพร สาระคํา

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙๒๖
๑๒๙๒๗
๑๒๙๒๘
๑๒๙๒๙
๑๒๙๓๐
๑๒๙๓๑
๑๒๙๓๒
๑๒๙๓๓
๑๒๙๓๔
๑๒๙๓๕
๑๒๙๓๖
๑๒๙๓๗
๑๒๙๓๘
๑๒๙๓๙
๑๒๙๔๐
๑๒๙๔๑
๑๒๙๔๒
๑๒๙๔๓
๑๒๙๔๔
๑๒๙๔๕
๑๒๙๔๖
๑๒๙๔๗
๑๒๙๔๘
๑๒๙๔๙
๑๒๙๕๐
๑๒๙๕๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจตุพร สิงหทราเมศน
นางสาวจตุพร สิ้นทุกข
นางจตุพร สุจเสน
นางสาวจตุพร แสงทิพย
นางสาวจตุพร เหลาพิลัย
นางสาวจตุพร อินทรคีรี
นางสาวจตุพร อินทวงษ
นางสาวจตุพร อุดม
นางจตุพัฒร ทะนามศรี
นางจตุรพร พฤกษชาติ
นางสาวจตุรพร พันธงาม
นางจนาวรรณ เมธาภัทรกุล
นางจนิษฐา สําลีราช
นางสาวจนิสญา อินทระ
นางจบ แพงขวา
นางสาวจมินพร เริงเขตการ
นางจรรจิรา คงบัว
นางจรรจิรา ประจันติ
นางสาวจรรจิรา ฤทธิชัย
นางสาวจรรญา เซี๊ยะสกุล
นางจรรมณี เฮงหอ
นางสาวจรรยกร บางศรี
นางจรรยธน เดชเดโช
นางจรรยนาฏ รางสถิตย
นางจรรยนาถ คํานวณ
นางจรรยวรรธน พฤกษาสิทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๙๕๒
๑๒๙๕๓
๑๒๙๕๔
๑๒๙๕๕
๑๒๙๕๖
๑๒๙๕๗
๑๒๙๕๘
๑๒๙๕๙
๑๒๙๖๐
๑๒๙๖๑
๑๒๙๖๒
๑๒๙๖๓
๑๒๙๖๔
๑๒๙๖๕
๑๒๙๖๖
๑๒๙๖๗
๑๒๙๖๘
๑๒๙๖๙
๑๒๙๗๐
๑๒๙๗๑
๑๒๙๗๒
๑๒๙๗๓
๑๒๙๗๔
๑๒๙๗๕
๑๒๙๗๖
๑๒๙๗๗

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางจรรยา กันทะลือ
นางสาวจรรยา กาวงษ
นางจรรยา กิตติชัย
นางจรรยา แกวปาระกํา
นางจรรยา ชฎาชัย
นางจรรยา ชัยเสนา
นางสาวจรรยา ชูเมฆ
นางจรรยา ณ นาน
นางจรรยา ตองสุพรรณ
นางจรรยา โตะลูเจะเตะ
นางจรรยา ทองปลอง
นางจรรยา ไทยทอง
นางสาวจรรยา ไทรงาม
นางสาวจรรยา นิลเชฏฐ
นางสาวจรรยา แนะกระโทก
นางจรรยา บุญเนรมิตร
นางจรรยา บุญลน
นางจรรยา บุญหมั้น
นางสาวจรรยา ประหยัดทรัพย
นางสาวจรรยา เปยสวน
นางจรรยา พรหมทอง
นางสาวจรรยา มากพงศ
นางสาวจรรยา มิ่งจันทร
นางจรรยา มุกลีมาศ
นางจรรยา ลิ่มป
นางสาวจรรยา วัลลีย

๑๒๙๗๘
๑๒๙๗๙
๑๒๙๘๐
๑๒๙๘๑
๑๒๙๘๒
๑๒๙๘๓
๑๒๙๘๔
๑๒๙๘๕
๑๒๙๘๖
๑๒๙๘๗
๑๒๙๘๘
๑๒๙๘๙
๑๒๙๙๐
๑๒๙๙๑
๑๒๙๙๒
๑๒๙๙๓
๑๒๙๙๔
๑๒๙๙๕
๑๒๙๙๖
๑๒๙๙๗
๑๒๙๙๘
๑๒๙๙๙
๑๓๐๐๐
๑๓๐๐๑
๑๓๐๐๒
๑๓๐๐๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจรรยา ศรศรี
นางจรรยา ศิริบํารุง
นางจรรยา สมบัติทา
นางจรรยา อาสนา
นางจรรยา อินทฤทธิ์
นางสาวจรรยา อุดมศรี
นางสาวจรรยาพร นครแสน
นางจรรยาพร ผันผอน
นางสาวจรรยาภรณ ชํานาญธุระกิจ
นางจรรยาภรณ พนาเจือเพชร
นางจรรยารักษ ดีวี
นางจรรยารักษ นามบุญลาภ
นางสาวจรรยารักษ อ่ําพูล
นางจรรยารัตน ฉ่ํานอย
นางจรรยารัตน บริบูรณ
นางสาวจรรยารัตน ประสงคดี
นางสาวจรรยารัตน ลวดเงิน
นางสาวจรรยาลักษณ เทียมศร
นางสาวจรรยาวัลย สินธุชล
นางจรรยาศรี ทิพนี
นางจรรริยา ไปรเวทย
นางจรวย จินดานคร
นางจรวย เจียวกก
นางสาวจรวย หยูทอง
นางจรวย อินมณเทียร
นางจรวยพร แกวรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๐๐๔
๑๓๐๐๕
๑๓๐๐๖
๑๓๐๐๗
๑๓๐๐๘
๑๓๐๐๙
๑๓๐๑๐
๑๓๐๑๑
๑๓๐๑๒
๑๓๐๑๓
๑๓๐๑๔
๑๓๐๑๕
๑๓๐๑๖
๑๓๐๑๗
๑๓๐๑๘
๑๓๐๑๙
๑๓๐๒๐
๑๓๐๒๑
๑๓๐๒๒
๑๓๐๒๓
๑๓๐๒๔
๑๓๐๒๕
๑๓๐๒๖
๑๓๐๒๗
๑๓๐๒๘
๑๓๐๒๙

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางจรวยพร คงมี
นางจรวยพร ชูบัว
นางสาวจรวยพร นาธิเลศ
นางจรวยพร สมหวัง
นางจรวยพร แสงบุญ
นางจรัญญา ไชยมอม
นางจรัญญา ฟกกลิ่น
นางจรัญญา รัฐถาวร
นางสาวจรัฐภรณ เทพสงเคราะห
นางจรัสขวัญ เกเย็น
นางสาวจรัสโฉม กุมมาลือ
นางสาวจรัสชนม พูลพิพัฒน
นางสาวจรัสพิมพ ศิริมาตร
นางสาวจรัสวลัย สนทนา
นางสาวจรัสศรี ขําชัยภูมิ
นางจรัสศรี เครือแมน
นางจรัสศรี งามมาศ
นางจรัสศรี จิตชัย
นางจรัสศรี ชวงฉ่ํา
นางจรัสศรี ไชยกุล
นางสาวจรัสศรี ทองเลิศ
นางสาวจรัสศรี นุธรรมโชติ
นางจรัสศรี พาเทพ
นางสาวจรัสศรี วงละคร
นางจรัสศรี สุรีติ๊บ
นางสาวจรัสศรี แสงมรกต

๑๓๐๓๐
๑๓๐๓๑
๑๓๐๓๒
๑๓๐๓๓
๑๓๐๓๔
๑๓๐๓๕
๑๓๐๓๖
๑๓๐๓๗
๑๓๐๓๘
๑๓๐๓๙
๑๓๐๔๐
๑๓๐๔๑
๑๓๐๔๒
๑๓๐๔๓
๑๓๐๔๔
๑๓๐๔๕
๑๓๐๔๖
๑๓๐๔๗
๑๓๐๔๘
๑๓๐๔๙
๑๓๐๕๐
๑๓๐๕๑
๑๓๐๕๒
๑๓๐๕๓
๑๓๐๕๔
๑๓๐๕๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจรัสศรี หะทะยัง
นางสาวจรัสศรี อังศุภนิช
นางจรัสสม ปานบุตร
นางจรัสแสง จุลกลับ
นางจรัสแสง ไชยสงคราม
นางจรัสแสง ปานสังข
นางจริญ พรหมวิจิต
นางจริญญา แกววงษา
นางจริญญา จันทรจะนะ
นางจริญญา จันทรแดง
นางจริญญา ปยะมิตร
นางจริญญา พละกุล
นางจริญญา ฟกกลิ่น
นางสาวจริญญา มวงจีน
นางสาวจริญญา เมืองสง
นางจริญญา รัฎฐภูชิชย
นางจริญญา เลขาณุการ
นางสาวจริญญา สระโกฎิ
นางสาวจริญญา สอนสุด
นางสาวจริญญา หมดมลทิน
นางสาวจริญญา เอี้ยวซิโป
นางจริน จิตตบรรจง
นางจรินทร ชลิงสุ
นางจรินทรยา นาคบุตร
นางจรินทรรัตน สิทธิ
นางจรินทิพย เปานาเรียง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๐๕๖
๑๓๐๕๗
๑๓๐๕๘
๑๓๐๕๙
๑๓๐๖๐
๑๓๐๖๑
๑๓๐๖๒
๑๓๐๖๓
๑๓๐๖๔
๑๓๐๖๕
๑๓๐๖๖
๑๓๐๖๗
๑๓๐๖๘
๑๓๐๖๙
๑๓๐๗๐
๑๓๐๗๑
๑๓๐๗๒
๑๓๐๗๓
๑๓๐๗๔
๑๓๐๗๕
๑๓๐๗๖
๑๓๐๗๗
๑๓๐๗๘
๑๓๐๗๙
๑๓๐๘๐
๑๓๐๘๑

นางจรินทิพย ภูยาทิพย
นางสาวจรินธร ไชโย
นางจริยพร วงษชู
นางสาวจริยา กลยนี
นางจริยา กลารบ
นางจริยา กองสุข
นางสาวจริยา กั้วเจริญ
นางสาวจริยา กั้ววงษ
นางสาวจริยา ขาวงาม
นางจริยา คณะเมือง
นางจริยา คุมทอง
นางจริยา จันทรศรี
นางสาวจริยา เจือจันทร
นางสาวจริยา ใจยศ
นางจริยา ไชยพรม
นางสาวจริยา ไชยศรีมาลย
นางจริยา ดําจุติ
นางสาวจริยา เตากล่ํา
นางจริยา นันทะเกตุ
นางจริยา นาคปลัด
นางจริยา พงษพันธ
นางจริยา เพชรรวง
นางจริยา ไพจิตร
นางจริยา ฟกเงิน
นางสาวจริยา ลีละหุต
นางจริยา สังขแกว

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๐๘๒
๑๓๐๘๓
๑๓๐๘๔
๑๓๐๘๕
๑๓๐๘๖
๑๓๐๘๗
๑๓๐๘๘
๑๓๐๘๙
๑๓๐๙๐
๑๓๐๙๑
๑๓๐๙๒
๑๓๐๙๓
๑๓๐๙๔
๑๓๐๙๕
๑๓๐๙๖
๑๓๐๙๗
๑๓๐๙๘
๑๓๐๙๙
๑๓๑๐๐
๑๓๑๐๑
๑๓๑๐๒
๑๓๑๐๓
๑๓๑๐๔
๑๓๑๐๕
๑๓๑๐๖
๑๓๑๐๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจริยา เสริฐผล
นางจริยาภรณ กระแสโสม
นางสาวจริยาภรณ ณัฐกิตติ์กุล
นางจริยาภรณ ตามบุญ
นางจริยาภรณ พึ่งสีเกลา
นางจริยาภรณ ระวังวงศ
นางจริยาภรณ สิงหทอง
นางสาวจริยาวดี บรรทัดเที่ยง
นางจริยาวรรณ กรุงศรี
นางจริยาวรรณ พลนิกร
นางสาวจรีพร วีระพันธ
นางสาวจรีย วงษสวัสดิ์
นางสาวจรีรัตน กลิ่นเมือง
นางจรีรัตน ดนตรี
นางสาวจรุงจิต สินอนันต
นางสาวจรุณี ศรีทาดี
นางจรุณี แสงหวัง
นางสาวจรูญทรัพย เทียบมัง
นางจรูญรัตน คําไทย
นางจรูญรัตน พันธุมชัย
นางสาวจรูญรัตน สนทนา
นางจเร คงสม
นางจอมขวัญ บุญสุริยาธรรม
นางจอมขวัญ ศรชัยยืน
นางสาวจอมใจ คําวิเศษ
นางจักรวิดา ประทุมสินธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๑๐๘
๑๓๑๐๙
๑๓๑๑๐
๑๓๑๑๑
๑๓๑๑๒
๑๓๑๑๓
๑๓๑๑๔
๑๓๑๑๕
๑๓๑๑๖
๑๓๑๑๗
๑๓๑๑๘
๑๓๑๑๙
๑๓๑๒๐
๑๓๑๒๑
๑๓๑๒๒
๑๓๑๒๓
๑๓๑๒๔
๑๓๑๒๕
๑๓๑๒๖
๑๓๑๒๗
๑๓๑๒๘
๑๓๑๒๙
๑๓๑๓๐
๑๓๑๓๑
๑๓๑๓๒
๑๓๑๓๓

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางจักรีภรณ ใบทอง
นางสาวจักษณา บัวบาน
นางจักษณาพัต พารา
นางสาวจังกร จตุเทน
นางจัฎรพร มหาสาโร
นางสาวจัณณญภัส จันรุน
นางจัตวา พรหมเชียง
นางจันจิรา แกวบํารุง
นางสาวจันจิรา ขามะวัน
นางจันจิรา จุลรังสี
นางจันจิรา หมั่นบอแก
นางสาวจันจิรา อินตะยะ
นางสาวจันจิราภรณ คําบุญเรือง
นางจันจีรา ชมจันทร
นางจันฉาย นิ่มรัตนสิงห
นางจันดา ทัพละ
นางจันทกานต กางกอน
นางจันทกานต คําจันทร
นางจันทกานติ์ ชาญชาติ
นางจันทณี อาจอินทร
นางสาวจันทนา กลมาศ
นางจันทนา กองจักร
นางสาวจันทนา เกษนุช
นางจันทนา แกวเปย
นางจันทนา ขจรพิสิฐศักดิ์
นางจันทนา แขมคํา

๑๓๑๓๔
๑๓๑๓๕
๑๓๑๓๖
๑๓๑๓๗
๑๓๑๓๘
๑๓๑๓๙
๑๓๑๔๐
๑๓๑๔๑
๑๓๑๔๒
๑๓๑๔๓
๑๓๑๔๔
๑๓๑๔๕
๑๓๑๔๖
๑๓๑๔๗
๑๓๑๔๘
๑๓๑๔๙
๑๓๑๕๐
๑๓๑๕๑
๑๓๑๕๒
๑๓๑๕๓
๑๓๑๕๔
๑๓๑๕๕
๑๓๑๕๖
๑๓๑๕๗
๑๓๑๕๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจันทนา จันทพันธ
นางจันทนา จิตพิมพ อุทโย
นางสาวจันทนา เจริญผล
นางสาวจันทนา ฉายจรุง
นางสาวจันทนา ชนะหาญ
นางสาวจันทนา ดิษฐประสพ
นางสาวจันทนา ไตรรงควิจิตร
นางจันทนา ทองอวม
นางจันทนา นุยโสะ
นางจันทนา บือนา
นางจันทนา บุญญถิร
นางสาวจันทนา
เปรมฤดีปรีชาชาญ
นางจันทนา ฝาไธสง
นางสาวจันทนา ไฝเจริญ
นางจันทนา พละทรัพย
นางสาวจันทนา พันธเพชร
นางจันทนา ไพบูลยศิริ
นางจันทนา รอดแกว
นางสาวจันทนา เรืองรัตน
นางจันทนา ศรีทอง
นางสาวจันทนา สุปณะ
นางจันทนา เส็นติระ
นางจันทนา หนอคํามา
นางจันทนา อาจชอบการ
นางจันทนา อิ่มเที่ยง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๑๕๙
๑๓๑๖๐
๑๓๑๖๑
๑๓๑๖๒
๑๓๑๖๓
๑๓๑๖๔
๑๓๑๖๕
๑๓๑๖๖
๑๓๑๖๗
๑๓๑๖๘
๑๓๑๖๙
๑๓๑๗๐
๑๓๑๗๑
๑๓๑๗๒
๑๓๑๗๓
๑๓๑๗๔
๑๓๑๗๕
๑๓๑๗๖
๑๓๑๗๗
๑๓๑๗๘
๑๓๑๗๙
๑๓๑๘๐
๑๓๑๘๑
๑๓๑๘๒
๑๓๑๘๓
๑๓๑๘๔

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจันทนี ไชยเกตุ
นางสาวจันทนี หนองพงษ
นางจันทพร ไชยแกว
นางสาวจันทพร เมฆจันทร
นางสาวจันทมณี แกวมณี
นางสาวจันทมรี ไปหนี้
นางสาวจันทร ประเสริฐหลา
นางจันทร โรมเมือง
นางสาวจันทร สุทธิรักษ
นางสาวจันทรขจร มะลิจันทร
นางสาวจันทรคีลี ปนทศิริ
นางจันทรเครือ โคตรชาดี
นางสาวจันทรจิรา กิมาลี
นางจันทรจิรา แกนจันทร
นางสาวจันทรจิรา แกวโกย
นางสาวจันทรจิรา ขอจงกลาง
นางสาวจันทรจิรา คําเขียว
นางจันทรจิรา คําจันทร
นางสาวจันทรจิรา เครือสมบัติ
นางจันทรจิรา งามฤทธิ์
นางจันทรจิรา จินา
นางสาวจันทรจิรา ใจจะดี
นางสาวจันทรจิรา ชาวบานเกาะ
นางจันทรจิรา เดชประไพ
นางจันทรจิรา ทองพลอย
นางสาวจันทรจิรา บาเหล็ม

๑๓๑๘๕
๑๓๑๘๖
๑๓๑๘๗
๑๓๑๘๘
๑๓๑๘๙
๑๓๑๙๐
๑๓๑๙๑
๑๓๑๙๒
๑๓๑๙๓
๑๓๑๙๔
๑๓๑๙๕
๑๓๑๙๖
๑๓๑๙๗
๑๓๑๙๘
๑๓๑๙๙
๑๓๒๐๐
๑๓๒๐๑
๑๓๒๐๒
๑๓๒๐๓
๑๓๒๐๔
๑๓๒๐๕
๑๓๒๐๖
๑๓๒๐๗
๑๓๒๐๘
๑๓๒๐๙
๑๓๒๑๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจันทรจิรา บุญมี
นางสาวจันทรจิรา บุรีมาศ
นางสาวจันทรจิรา ปนแกว
นางสาวจันทรจิรา พิทักษ
นางจันทรจิรา เพชรริน
นางจันทรจิรา เรงเจริญ
นางจันทรจิรา วงศสมศรี
นางจันทรจิรา วาปทะ
นางจันทรจิรา สาแกว
นางสาวจันทรจิรา สุกดํา
นางสาวจันทรจิรา หนุมศรี
นางจันทรจิรา หวังผล
นางสาวจันทรจิรา อินทรชนะ
นางจันทรจีรา วงคบุตร
นางจันทรจุรี พลอาษา
นางสาวจันทรฉาย ขาวพราย
นางจันทรฉาย จวงจันทร
นางจันทรฉาย ทองอาภรณ
นางจันทรฉาย บุญสิงมา
นางจันทรฉาย พินิจลึก
นางจันทรฉาย ภักดีสุวรรณ
นางสาวจันทรฉาย รมคํา
นางสาวจันทรฉาย ศรีธนะ
นางจันทรฉาย ศศิธร
นางจันทรฉาย สะดียามู
นางจันทรฉาย อักษร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๒๑๑
๑๓๒๑๒
๑๓๒๑๓
๑๓๒๑๔
๑๓๒๑๕
๑๓๒๑๖
๑๓๒๑๗
๑๓๒๑๘
๑๓๒๑๙
๑๓๒๒๐
๑๓๒๒๑
๑๓๒๒๒
๑๓๒๒๓
๑๓๒๒๔
๑๓๒๒๕
๑๓๒๒๖
๑๓๒๒๗
๑๓๒๒๘
๑๓๒๒๙
๑๓๒๓๐
๑๓๒๓๑
๑๓๒๓๒
๑๓๒๓๓
๑๓๒๓๔
๑๓๒๓๕

นางจันทรเฉลียว ใจหนัก
นางจันทรชญานิศ คลายโสม
นางจันทรชนก แสงมณี
นางจันทรญา บุญจํานงค
นางสาวจันทรฑิตา บุญแทง
นางจันทรณาวา แจมจํารัส
นางจันทรดา เขียวแก
นางจันทรดา ชัยสุรินทร
นางจันทรทอง กองมณี
นางจันทรทา เปงยาวงค
นางจันทรทิพย เกษมสุข
นางจันทรทิพย ถาวรเศษ
นางสาวจันทรทิพย รอดมา
นางจันทรทิมา เชื้อดวงผูย
นางจันทรทิมา อุทุม
นางสาวจันทรไทย ไชยะตา
นางจันทรธิดา สารรัตน
นางจันทรธิมา แกนจักร
วาที่รอยตรีหญิง จันทรธิรา
ดวงจันทร
นางจันทรธิลา สุจริต
นางจันทรนภา กระแสเงินดี
นางสาวจันทรนภา ชาธรรมา
นางจันทรนภา ใยเมือง
นางจันทรนภา สมสกุล
นางสาวจันทรนริน วีระธรรม

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๒๓๖
๑๓๒๓๗
๑๓๒๓๘
๑๓๒๓๙
๑๓๒๔๐
๑๓๒๔๑
๑๓๒๔๒
๑๓๒๔๓
๑๓๒๔๔
๑๓๒๔๕
๑๓๒๔๖
๑๓๒๔๗
๑๓๒๔๘
๑๓๒๔๙
๑๓๒๕๐
๑๓๒๕๑
๑๓๒๕๒
๑๓๒๕๓
๑๓๒๕๔
๑๓๒๕๕
๑๓๒๕๖
๑๓๒๕๗
๑๓๒๕๘
๑๓๒๕๙
๑๓๒๖๐
๑๓๒๖๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจันทรประภัสสอน ประทุมทอง
นางสาวจันทรประภา ผลประพฤติ
นางสาวจันทรประภา ภูละมุล
นางจันทรพร ปงเมือง
นางจันทรพร ผาดศรี
นางสาวจันทรเพ็ญ ทรัพยเจริญ
นางจันทรเพ็ญ กฤตยานวัช
นางสาวจันทรเพ็ญ กุกุดเรือ
นางจันทรเพ็ญ แกวใส
นางสาวจันทรเพ็ญ ขวัญสันเทียะ
นางจันทรเพ็ญ คําพรหมมา
นางจันทรเพ็ญ แคลวภัยพาล
นางสาวจันทรเพ็ญ จั่นเจริญ
นางจันทรเพ็ญ ชุณหพันธ
นางจันทรเพ็ญ ไชยมาศ
นางจันทรเพ็ญ ดําคง
นางจันทรเพ็ญ เดชโนนสังข
นางสาวจันทรเพ็ญ ทองภูเหวด
นางจันทรเพ็ญ ทองหยวก
นางจันทรเพ็ญ ทันพรม
นางสาวจันทรเพ็ญ นาทอง
นางจันทรเพ็ญ นิลไสล
นางสาวจันทรเพ็ญ บอศีล
นางจันทรเพ็ญ บุญพันธ
นางสาวจันทรเพ็ญ บุตรทอง
นางสาวจันทรเพ็ญ ปลื้มชิงชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๒๖๒
๑๓๒๖๓
๑๓๒๖๔
๑๓๒๖๕
๑๓๒๖๖
๑๓๒๖๗
๑๓๒๖๘
๑๓๒๖๙
๑๓๒๗๐
๑๓๒๗๑
๑๓๒๗๒
๑๓๒๗๓
๑๓๒๗๔
๑๓๒๗๕
๑๓๒๗๖
๑๓๒๗๗
๑๓๒๗๘
๑๓๒๗๙
๑๓๒๘๐
๑๓๒๘๑
๑๓๒๘๒
๑๓๒๘๓
๑๓๒๘๔
๑๓๒๘๕
๑๓๒๘๖
๑๓๒๘๗

นางจันทรเพ็ญ ปานศิริ
นางจันทรเพ็ญ ปาปะกัง
นางจันทรเพ็ญ พวกดี
นางจันทรเพ็ญ พวงสี
นางสาวจันทรเพ็ญ พึ่งเพ็ง
นางจันทรเพ็ญ แพะทอง
นางสาวจันทรเพ็ญ ไพบูลย
นางจันทรเพ็ญ ภาแกดํา
นางจันทรเพ็ญ ภิรมยธนารักษ
นางจันทรเพ็ญ ภูนิคม
นางจันทรเพ็ญ ภูพานเพชร
นางสาวจันทรเพ็ญ มลิวัลย
นางจันทรเพ็ญ มาศแสน
นางจันทรเพ็ญ รัตนวงษา
นางจันทรเพ็ญ เรืองกลา
นางจันทรเพ็ญ ลือชา
นางจันทรเพ็ญ เลิศสงคราม
นางสาวจันทรเพ็ญ วรรณขาว
นางจันทรเพ็ญ วังคะฮาต
นางสาวจันทรเพ็ญ ศรีคุม
นางจันทรเพ็ญ ศรีพุทธา
นางจันทรเพ็ญ ศีลพันธ
นางสาวจันทรเพ็ญ สอนตัว
นางสาวจันทรเพ็ญ สังขอิ่ม
นางจันทรเพ็ญ สันเพ็ชร
นางจันทรเพ็ญ สารินจา

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๒๘๘
๑๓๒๘๙
๑๓๒๙๐
๑๓๒๙๑
๑๓๒๙๒
๑๓๒๙๓
๑๓๒๙๔
๑๓๒๙๕
๑๓๒๙๖
๑๓๒๙๗
๑๓๒๙๘
๑๓๒๙๙
๑๓๓๐๐
๑๓๓๐๑
๑๓๓๐๒
๑๓๓๐๓
๑๓๓๐๔
๑๓๓๐๕
๑๓๓๐๖
๑๓๓๐๗
๑๓๓๐๘
๑๓๓๐๙
๑๓๓๑๐
๑๓๓๑๑
๑๓๓๑๒
๑๓๓๑๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจันทรเพ็ญ เสือจันทร
นางจันทรเพ็ญ อินแตม
นางจันทรเพ็ญ อินทรจินดา
นางสาวจันทรเพ็ญ อินปญญา
นางจันทรเพ็ญ อุนศรี
นางจันทรเพ็ญ เอี่ยมชัย
นางจันทรรอน ชางนอย
นางจันทรรัตน ดีใจ
นางสาวจันทรรัตน ศิริเทพทรงกลด
นางจันทรรัตน เหมือนเพ็ชร
นางสาวจันทรแรม แกวคําหนอย
นางสาวจันทรแรม จะรุมเครือ
นางจันทรแรม ทองเงิน
นางสาวจันทรแรม ทิมธรรม
นางจันทรแรม นาจรัส
นางสาวจันทรแรม บุญตือ
นางจันทรแรม บุญสง
นางจันทรแรม แปนเมือง
นางสาวจันทรแรม เพ็งเที่ยง
นางสาวจันทรแรม โพธิ์คีรี
นางจันทรแรม ภูเยี่ยมจิต
นางสาวจันทรแรม ลดกระโทก
นางสาวจันทรแรม สิงหนาท
นางจันทรแรม อินทรทรา
นางจันทรโรม ถาวรรุงรัตน
นางสาวจันทรวรรณ พันธสุริยฉาย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๓๑๔
๑๓๓๑๕
๑๓๓๑๖
๑๓๓๑๗
๑๓๓๑๘
๑๓๓๑๙
๑๓๓๒๐
๑๓๓๒๑
๑๓๓๒๒
๑๓๓๒๓
๑๓๓๒๔
๑๓๓๒๕
๑๓๓๒๖
๑๓๓๒๗
๑๓๓๒๘
๑๓๓๒๙
๑๓๓๓๐
๑๓๓๓๑
๑๓๓๓๒
๑๓๓๓๓
๑๓๓๓๔
๑๓๓๓๕
๑๓๓๓๖
๑๓๓๓๗
๑๓๓๓๘
๑๓๓๓๙

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจันทรศรี ชอบสอน
นางจันทรศรี วงควงค
นางจันทรศรี ศรีเจริญ
นางจันทรศรี สาแกว
นางจันทรสม เจือสนิท
นางสาวจันทรสอน กอนนา
นางสาวจันทรสุดา จังหาญ
นางสาวจันทรสุดา บุนวันนา
นางสาวจันทรสุดา ลี้พงษกุล
นางจันทรสุดา วราศิระพงศพันธ
นางจันทรสุดา วังคะฮาต
นางจันทรสุดา สุวรรณศร
นางจันทรสุดา หอมหวล
นางจันทรสุรี สุรินทร
นางสาวจันทรแสง ประเสริฐศรี
นางจันทรหอม อันนอยนนท
นางจันทรัตน วีระรัตนนุสรณ
นางสาวจันทรัศม สอนแจง
นางจันทรัสม ขาวศรี
นางจันทรา เกตุจันทร
นางจันทรา จํานงการ
นางจันทรา เชื้อเมืองพาน
นางจันทรา ไชยรัตน
นางจันทรา ทิพยสง
นางสาวจันทรา บุญมา
นางสาวจันทรา บุตรเพ็ญ

๑๓๓๔๐
๑๓๓๔๑
๑๓๓๔๒
๑๓๓๔๓
๑๓๓๔๔
๑๓๓๔๕
๑๓๓๔๖
๑๓๓๔๗
๑๓๓๔๘
๑๓๓๔๙
๑๓๓๕๐
๑๓๓๕๑
๑๓๓๕๒
๑๓๓๕๓
๑๓๓๕๔
๑๓๓๕๕
๑๓๓๕๖
๑๓๓๕๗
๑๓๓๕๘
๑๓๓๕๙
๑๓๓๖๐
๑๓๓๖๑
๑๓๓๖๒
๑๓๓๖๓
๑๓๓๖๔
๑๓๓๖๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจันทรา ปฐมเสรี
นางสาวจันทรา พงษทิพยพิทักษ
นางจันทรา พรอมพรม
นางสาวจันทรา มณีนูน
นางจันทรา รักศรี
นางจันทรา เล็กไมนอย
นางสาวจันทรา ศรีมุกดา
นางจันทรา สุทธิประภา
นางสาวจันทรา ไหมเพชร
นางจันทรากรณ นาดี
นางสาวจันทราพร ไชยโคตร
นางจันทราภรณ หวลหงษ
นางสาวจันทรารัตน แจมเพชรรัตน
นางจันทราษี ไชยเสนา
นางสาวจันทริมา โพธิ์ประพันธ
นางจันทรี ชัยแกว
นางจันทลักษณ ใหมจันทรแดง
นางจันทวรรณ กัญญะลา
นางสาวจันทา ปุระตา
นางสาวจันทิพย กามขุนทด
นางสาวจันทิพย สุวรรณพันธ
นางจันทิพา สุวรรณโณ
นางสาวจันทิมา แกวกาหลง
นางจันทิมา จันทรมณี
นางจันทิมา จันทรวัฒน
นางสาวจันทิมา จันทรหนองฮี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๓๖๖
๑๓๓๖๗
๑๓๓๖๘
๑๓๓๖๙
๑๓๓๗๐
๑๓๓๗๑
๑๓๓๗๒
๑๓๓๗๓
๑๓๓๗๔
๑๓๓๗๕
๑๓๓๗๖
๑๓๓๗๗
๑๓๓๗๘
๑๓๓๗๙
๑๓๓๘๐
๑๓๓๘๑
๑๓๓๘๒
๑๓๓๘๓
๑๓๓๘๔
๑๓๓๘๕
๑๓๓๘๖
๑๓๓๘๗
๑๓๓๘๘
๑๓๓๘๙
๑๓๓๙๐
๑๓๓๙๑

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางจันทิมา จิตสวาง
นางสาวจันทิมา จุยวรมิตร
นางจันทิมา เจริญขามปอม
นางจันทิมา แจมจํารัส
นางจันทิมา ดีหมื่นไวย
นางสาวจันทิมา ตนสมบูรณ
นางสาวจันทิมา นามโชติ
นางจันทิมา บูทองจันทร
นางจันทิมา ปตถาสาย
นางจันทิมา ปนนิตามัย
นางสาวจันทิมา ผลอินทร
นางจันทิมา พรหมมา
นางจันทิมา พุมแจง
นางจันทิมา มิ่งแมน
นางจันทิมา โยมดวง
นางสาวจันทิมา รักไทรทอง
นางจันทิมา วงชัยเพ็ง
นางสาวจันทิมา ศิริฤกษพัฒนกุล
นางสาวจันทิมา สวรรค
นางจันทิมา อินทรตา
นางสาวจันทิมา เฮากุล
นางจันทิรา แกวกุลปรีชา
นางสาวจันทิรา แกวบุตรา
นางสาวจันทิรา คงกะเรียน
นางสาวจันทิรา ภูสําลี
นางจันทิรา รัตนะ

๑๓๓๙๒
๑๓๓๙๓
๑๓๓๙๔
๑๓๓๙๕
๑๓๓๙๖
๑๓๓๙๗
๑๓๓๙๘
๑๓๓๙๙
๑๓๔๐๐
๑๓๔๐๑
๑๓๔๐๒
๑๓๔๐๓
๑๓๔๐๔
๑๓๔๐๕
๑๓๔๐๖
๑๓๔๐๗
๑๓๔๐๘
๑๓๔๐๙
๑๓๔๑๐
๑๓๔๑๑
๑๓๔๑๒
๑๓๔๑๓
๑๓๔๑๔
๑๓๔๑๕
๑๓๔๑๖
๑๓๔๑๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจันทิรา ศรีซุย
นางจันเที่ยง มงคลชัย
นางจันธจิลา หวยหงษทอง
นางสาวจันธวรรณ ศรีนวลใหญ
นางสาวจันธิมา ทรายสาลี
นางสาวจันธิมา พิมพผง
นางจันธิรา อุตทูน
นางจันเพ็ญ คะรานรัมย
นางจันเพ็ญ นาทะสัน
นางสาวจันยนิษฐ นุกูลศิริวัฒนา
นางจันศรี สุวรรณไกรษร
นางจันสุดา บุตรมาตย
นางสาวจาณุสรณ บริบูรณวัฒน
นางจามจุรี นามแกว
นางจามจุรี พรหมเผา
นางจามจุรี ศรีกันทะ
นางสาวจามร มีภพ
นางจามรรัตน กานนาค
นางสาวจามรรัตน ถุงเงิน
นางสาวจามรี เชื้อชัย
นางสาวจามรี สมานชาติ
นางจามิกร โยธาศิริ
นางสาวจารวี ชํานาญโภชนกิจ
นางจาริณี บุญรม
นางสาวจาริณี ฤทธิ์พันธมวง
นางจาริณี แสงศรีจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๔๑๘
๑๓๔๑๙
๑๓๔๒๐
๑๓๔๒๑
๑๓๔๒๒
๑๓๔๒๓
๑๓๔๒๔
๑๓๔๒๕
๑๓๔๒๖
๑๓๔๒๗
๑๓๔๒๘
๑๓๔๒๙
๑๓๔๓๐
๑๓๔๓๑
๑๓๔๓๒
๑๓๔๓๓
๑๓๔๓๔
๑๓๔๓๕
๑๓๔๓๖
๑๓๔๓๗
๑๓๔๓๘
๑๓๔๓๙
๑๓๔๔๐
๑๓๔๔๑
๑๓๔๔๒
๑๓๔๔๓

นางจารินี ผิวสวยคํา
นางสาวจารินี โยธะกา
นางจารินี รัตนพันธ
นางจารินี สุวรรณรักษ
นางสาวจารินี อิ่มดวง
นางสาวจาริยา มินทการ
นางจาริยา วัฒนหนู
นางจารี กล่ําเกลื่อน
นางสาวจารี ผิวเหมาะ
นางจารี เส็งหนองแบน
นางสาวจารี แสงอรุณ
นางจารีย กุณะ
นางจารีย ขางแกว
นางจารีย แตมทอง
นางสาวจารีย อินศรีสวัสดิ์
นางจารียา จินดาโชติ
นางจารียา สุภโกศล
นางจารีรัตน จันทรกลิ่นหอม
นางจารีรัตน บัวแยม
นางจารึก ยงยันต
นางสาวจารุกาญจน สามแกว
นางจารุชา ตัณฑวราภาธร
นางจารุณี กุลศรีวนรัตน
นางจารุณี คงกุลทอง
นางจารุณี คําแกว
นางจารุณี คํามั่น

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๔๔๔
๑๓๔๔๕
๑๓๔๔๖
๑๓๔๔๗
๑๓๔๔๘
๑๓๔๔๙
๑๓๔๕๐
๑๓๔๕๑
๑๓๔๕๒
๑๓๔๕๓
๑๓๔๕๔
๑๓๔๕๕
๑๓๔๕๖
๑๓๔๕๗
๑๓๔๕๘
๑๓๔๕๙
๑๓๔๖๐
๑๓๔๖๑
๑๓๔๖๒
๑๓๔๖๓
๑๓๔๖๔
๑๓๔๖๕
๑๓๔๖๖
๑๓๔๖๗
๑๓๔๖๘
๑๓๔๖๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจารุณี จัตตุพงศ
นางจารุณี จันทรมงคล
นางจารุณี จําเริญชัย
นางสาวจารุณี ชอบสุข
นางสาวจารุณี ไชยชาญ
นางจารุณี แซโงว
นางสาวจารุณี แซภู
นางจารุณี ตรงตอกิจ
นางจารุณี ทวะชารี
นางจารุณี ทองแซง
นางจารุณี ไทยคณา
นางจารุณี ธรรมขัน
นางจารุณี ธัญญะอุดม
นางสาวจารุณี นอยเจริญ
นางจารุณี นาคสงค
นางจารุณี นิยมปทมะ
นางจารุณี เนตรกันหา
นางสาวจารุณี บัวแยม
นางจารุณี บุญรอด
นางสาวจารุณี ปนแกว
นางจารุณี พวงประโคน
นางจารุณี พันธุมาตร
นางสาวจารุณี ภูอาศัย
นางจารุณี มังกรแกว
นางสาวจารุณี เริกชัย
นางสาวจารุณี ลีกุลเจริญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๔๗๐
๑๓๔๗๑
๑๓๔๗๒
๑๓๔๗๓
๑๓๔๗๔
๑๓๔๗๕
๑๓๔๗๖
๑๓๔๗๗
๑๓๔๗๘
๑๓๔๗๙
๑๓๔๘๐
๑๓๔๘๑
๑๓๔๘๒
๑๓๔๘๓
๑๓๔๘๔
๑๓๔๘๕
๑๓๔๘๖
๑๓๔๘๗
๑๓๔๘๘
๑๓๔๘๙
๑๓๔๙๐
๑๓๔๙๑
๑๓๔๙๒
๑๓๔๙๓
๑๓๔๙๔
๑๓๔๙๕

นางจารุณี วงศเมือง
นางสาวจารุณี วันทาแกว
นางสาวจารุณี ศรีพนม
นางสาวจารุณี ศรีสวัสดิ์
นางจารุณี สมสมัย
นางสาวจารุณี สอนใจ
นางจารุณี สําโรงแสง
นางจารุณี สุทธิวารี
นางสาวจารุณี สุมมาตย
นางจารุณี แสงเบญจา
นางสาวจารุณี อภิวรชัย
นางจารุณี อาจจันดา
นางจารุณี อาจวิชัย
นางจารุตา กระพี้แดง
นางสาวจารุทัศน สัตถาผล
นางจารุนัน วิจิตต
นางจารุนันท ถาวร
นางสาวจารุนันท ทรงพุฒิ
นางจารุนันท อิ่นอาย
นางจารุนีย ปานบุตร
นางจารุประภา สิงนาครอง
นางสาวจารุพร พิมพภูมี
นางสาวจารุพร เพลามี
นางสาวจารุพร สวนปลิก
นางสาวจารุพักตร ลิ่มสุวรรณ
นางจารุภา ชูนาค

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๔๙๖
๑๓๔๙๗
๑๓๔๙๘
๑๓๔๙๙
๑๓๕๐๐
๑๓๕๐๑
๑๓๕๐๒
๑๓๕๐๓
๑๓๕๐๔
๑๓๕๐๕
๑๓๕๐๖
๑๓๕๐๗
๑๓๕๐๘
๑๓๕๐๙
๑๓๕๑๐
๑๓๕๑๑
๑๓๕๑๒
๑๓๕๑๓
๑๓๕๑๔
๑๓๕๑๕
๑๓๕๑๖
๑๓๕๑๗
๑๓๕๑๘
๑๓๕๑๙
๑๓๕๒๐
๑๓๕๒๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจารุภา สังขสระนอย
นางจารุภา หิรัญคํา
นางสาวจารุมณี พรอมพรั่ง
นางจารุมาศ แกวประการ
นางจารุมาศ ใจซื่อ
นางสาวจารุมาศ มีเสือทอง
นางสาวจารุลักษณ บัวภาเรือง
นางจารุลักษณ วอนอก
นางจารุวรรณ กองจันทรดี
นางสาวจารุวรรณ กําลังเหลือ
นางจารุวรรณ เกิดสมกาล
นางสาวจารุวรรณ แกวจันทา
นางสาวจารุวรรณ แกววิชัย
นางจารุวรรณ ขันทอง
นางจารุวรรณ คงเผาพงษ
นางจารุวรรณ ควนวิไล
นางจารุวรรณ คารมคม
นางจารุวรรณ คูณแกว
นางจารุวรรณ เคนถาวร
นางจารุวรรณ งูทิพย
นางจารุวรรณ จันทรเพชร
นางสาวจารุวรรณ จันทะศร
นางจารุวรรณ จันธิดา
นางสาวจารุวรรณ จําเนียรสุข
นางจารุวรรณ จุลพูน
นางจารุวรรณ ใจเพียร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๕๒๒
๑๓๕๒๓
๑๓๕๒๔
๑๓๕๒๕
๑๓๕๒๖
๑๓๕๒๗
๑๓๕๒๘
๑๓๕๒๙
๑๓๕๓๐
๑๓๕๓๑
๑๓๕๓๒
๑๓๕๓๓
๑๓๕๓๔
๑๓๕๓๕
๑๓๕๓๖
๑๓๕๓๗
๑๓๕๓๘
๑๓๕๓๙
๑๓๕๔๐
๑๓๕๔๑
๑๓๕๔๒
๑๓๕๔๓
๑๓๕๔๔
๑๓๕๔๕
๑๓๕๔๖
๑๓๕๔๗

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจารุวรรณ ฉัตตมโนกุล
นางจารุวรรณ ชาลีบุตร
นางจารุวรรณ ชินมาตย
นางสาวจารุวรรณ ชิโนทัย
นางจารุวรรณ ณ นคร
นางจารุวรรณ ดามาพงษ
นางจารุวรรณ เดชอุดมวรกุล
นางสาวจารุวรรณ ตนาวรรณ
นางจารุวรรณ ตาลสุกเรือง
นางสาวจารุวรรณ โตนาค
นางจารุวรรณ ทองวิเศษ
นางจารุวรรณ ทองอิ่ม
นางสาวจารุวรรณ ธรรมกุล
นางสาวจารุวรรณ ธรรมสอน
นางจารุวรรณ ธุระนนท
นางสาวจารุวรรณ นรพรม
นางสาวจารุวรรณ นาตัน
นางจารุวรรณ บาลโสง
นางจารุวรรณ บุญเกิด
นางสาวจารุวรรณ บุญสู
นางจารุวรรณ บุษบงค
นางจารุวรรณ ประชันกิจพัฒนา
นางสาวจารุวรรณ ประชุม
นางสาวจารุวรรณ ประมูลศิลป
นางจารุวรรณ ประสานสงฆ
นางสาวจารุวรรณ ปะกัง

๑๓๕๔๘
๑๓๕๔๙
๑๓๕๕๐
๑๓๕๕๑
๑๓๕๕๒
๑๓๕๕๓
๑๓๕๕๔
๑๓๕๕๕
๑๓๕๕๖
๑๓๕๕๗
๑๓๕๕๘
๑๓๕๕๙
๑๓๕๖๐
๑๓๕๖๑
๑๓๕๖๒
๑๓๕๖๓
๑๓๕๖๔
๑๓๕๖๕
๑๓๕๖๖
๑๓๕๖๗
๑๓๕๖๘
๑๓๕๖๙
๑๓๕๗๐
๑๓๕๗๑
๑๓๕๗๒
๑๓๕๗๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจารุวรรณ ปกษี
นางสาวจารุวรรณ ปญญาคม
นางจารุวรรณ ปททุม
นางจารุวรรณ ผลาฤทธิ์
นางจารุวรรณ ผิวคํา
นางจารุวรรณ พันทาอามาตย
นางสาวจารุวรรณ พิมพทอง
นางจารุวรรณ พิมพมีลาย
นางจารุวรรณ พุทธลา
นางสาวจารุวรรณ พูลฤทธิ์
นางสาวจารุวรรณ เฟองบุญ
นางจารุวรรณ ภิรมยไกรภักดิ์
นางจารุวรรณ มงคลโคตร
นางจารุวรรณ มั่งมี
นางสาวจารุวรรณ ยิ่งยงค
นางจารุวรรณ ยุทธหาญ
นางจารุวรรณ รักษาทรัพย
นางสาวจารุวรรณ ศรีชนกมาตา
นางจารุวรรณ ศรีนวม
นางจารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช
นางจารุวรรณ ศรีอารัญ
นางสาวจารุวรรณ ศรีอิสาณ
นางจารุวรรณ สวางเย็น
นางสาวจารุวรรณ สาขจร
นางจารุวรรณ สุขเจริญ
นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๕๗๔
๑๓๕๗๕
๑๓๕๗๖
๑๓๕๗๗
๑๓๕๗๘
๑๓๕๗๙
๑๓๕๘๐
๑๓๕๘๑
๑๓๕๘๒
๑๓๕๘๓
๑๓๕๘๔
๑๓๕๘๕
๑๓๕๘๖
๑๓๕๘๗
๑๓๕๘๘
๑๓๕๘๙
๑๓๕๙๐
๑๓๕๙๑
๑๓๕๙๒
๑๓๕๙๓
๑๓๕๙๔
๑๓๕๙๕
๑๓๕๙๖
๑๓๕๙๗
๑๓๕๙๘
๑๓๕๙๙

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจารุวรรณ สุขประเสริฐ
นางจารุวรรณ สุขสวัสดิ์
นางจารุวรรณ สุดสะอาด
นางจารุวรรณ สุทธิประภา
นางจารุวรรณ สุรรัตน
นางสาวจารุวรรณ สุวรรณาลัย
นางสาวจารุวรรณ เส็งสุข
นางจารุวรรณ เสียงล้ํา
นางจารุวรรณ หมายสุข
นางจารุวรรณ เหมแดง
นางสาวจารุวรรณ อนันตบุญเลิศ
นางสาวจารุวรรณ อินทรประเสริฐ
นางสาวจารุวรรณ อุทาพงศ
นางจารุวรรณ ฮั่นเฉียง
นางจารุวรรณ วงศาโรจน
นางจารุวรรณ สุนทรรักษา
นางจารุวรรณลักษณ เวียงคํา
นางจารุวัฒน ไวทยะเสวี
นางจารุวัน พันตน
นางสาวจารุวัลย ประพิณ
นางสาวจาวรีย ขวัญแกว
นางจาษุดา ศิริสถิตย
นางสาวจาสิริ มณีพงศกร
นางจํานงค แกวดอนรี
นางสาวจํานงค แกวนุช
นางสาวจํานงค อรภักดี

๑๓๖๐๐
๑๓๖๐๑
๑๓๖๐๒
๑๓๖๐๓
๑๓๖๐๔
๑๓๖๐๕
๑๓๖๐๖
๑๓๖๐๗
๑๓๖๐๘
๑๓๖๐๙
๑๓๖๑๐
๑๓๖๑๑
๑๓๖๑๒
๑๓๖๑๓
๑๓๖๑๔
๑๓๖๑๕
๑๓๖๑๖
๑๓๖๑๗
๑๓๖๑๘
๑๓๖๑๙
๑๓๖๒๐
๑๓๖๒๑
๑๓๖๒๒
๑๓๖๒๓
๑๓๖๒๔
๑๓๖๒๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจํานรรจา พวงพิลา
นางสาวจําเนียน นามวงศ
นางสาวจําเนียน เอียดแกว
นางจําเนียร แกวสลํา
นางจําเนียร คุตโค
นางจําเนียร แซเลา
นางจําเนียร ดีหอม
นางสาวจําเนียร ทรัพยประเสริฐ
นางจําเนียร ทาโน
นางจําเนียร ปานทองคํา
นางจําเนียร พลเดช
นางจําเนียร พลพิมพ
นางจําเนียร โมกขศักดิ์
นางสาวจําเนียร รัตนพันธ
นางจําเนียร อาจเชื้อ
นางจําปา เกตุงาม
นางจําปา จําหรัด
นางสาวจําปา ยานะดํา
นางจําปา สมรัตน
นางสาวจําป บุญพรหม
นางจํารอง เปาชัย
นางจํารัส จันสอง
นางสาวจํารัส เตาทอง
นางจํารัส ธาตุวิสัย
นางจํารัส ผองกัล
นางจํารัส ลิขิตวาส

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๖๒๖
๑๓๖๒๗
๑๓๖๒๘
๑๓๖๒๙
๑๓๖๓๐
๑๓๖๓๑
๑๓๖๓๒
๑๓๖๓๓
๑๓๖๓๔
๑๓๖๓๕
๑๓๖๓๖
๑๓๖๓๗
๑๓๖๓๘
๑๓๖๓๙
๑๓๖๔๐
๑๓๖๔๑
๑๓๖๔๒
๑๓๖๔๓
๑๓๖๔๔
๑๓๖๔๕
๑๓๖๔๖
๑๓๖๔๗
๑๓๖๔๘
๑๓๖๔๙
๑๓๖๕๐
๑๓๖๕๑

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางจํารูญ ตันแยมแกว
นางจํารูญ ศรีเมือง
นางจํารูญลักษณ ภูปญญา
นางจําเริญ เรี่ยมสุวรรณ
นางจําเรียง กรชนะ
นางจําเรียง คงนวล
นางจําเรียง ทองหนัก
นางจําเรียง สมศิริ
นางจําเรียง อินทรงาม
นางจําลองลักษณ คงชื่นใจ
นางจําลองลักษณ เลื่อนเกื้อ
นางจําลองลักษณ ศรีปจฉิม
นางจิชญชญาภัษณ ทิพยกรรณ
นางสาวจิญาดา พลราชม
นางสาวจิณณธิตา มีคุณ
นางสาวจิณณพัชร โคนสักขวา
นางสาวจิณณพัชร จันสีโคตร
นางจิณณพัต ปญญา
นางสาวจิณณพัต ปานภูมิ
นางสาวจิณณพัต ออนสี
นางสาวจิณหนิภา เกษมสินธุ
นางสาวจิณัฐตา ดวงตา
นางจิดานันท สัตตรัตนาพรรณ
นางสาวจิดานันท สุขสวัสดิ์
นางจิดาภา กันสการ
นางจิดาภา ขัตติยะ

๑๓๖๕๒
๑๓๖๕๓
๑๓๖๕๔
๑๓๖๕๕
๑๓๖๕๖
๑๓๖๕๗
๑๓๖๕๘
๑๓๖๕๙
๑๓๖๖๐
๑๓๖๖๑
๑๓๖๖๒
๑๓๖๖๓
๑๓๖๖๔
๑๓๖๖๕
๑๓๖๖๖
๑๓๖๖๗
๑๓๖๖๘
๑๓๖๖๙
๑๓๖๗๐
๑๓๖๗๑
๑๓๖๗๒
๑๓๖๗๓
๑๓๖๗๔
๑๓๖๗๕
๑๓๖๗๖
๑๓๖๗๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจิดาภา โคตรพันธ
นางสาวจิดาภา เงินอาจ
นางจิดาภา จันทวงค
นางสาวจิดาภา จิตตวิญญาน
นางจิดาภา จูหวา
นางสาวจิดาภา ใจหอ
นางจิดาภา ชนะพิมพ
นางจิดาภา ชางไผ
นางสาวจิดาภา ทวีกาญจนเดช
นางสาวจิดาภา บุญสินธ
นางจิดาภา ปรีคาน
นางจิดาภา ปอมภิทักษ
นางจิดาภา ปยเฉลิมชัย
นางสาวจิดาภา มากมณี
นางจิดาภา มิรินทร
นางจิดาภา ยี่รัมย
นางจิดาภา ฤทธิวงศ
นางจิดาภา วงคจันทะ
นางจิดาภา วัฒนวิเชียร
นางสาวจิดาภา ศรีวิมล
นางจิดาภา ศรีสงคราม
นางสาวจิดาภา ศรีสุข
นางจิดาภา แสงจันทร
นางจิดาภา เหมะสิขัณฑกะ
นางจิดาภา อมรไชย
นางสาวจิตฏาภา อินทจักร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๖๗๘
๑๓๖๗๙
๑๓๖๘๐
๑๓๖๘๑
๑๓๖๘๒
๑๓๖๘๓
๑๓๖๘๔
๑๓๖๘๕
๑๓๖๘๖
๑๓๖๘๗
๑๓๖๘๘
๑๓๖๘๙
๑๓๖๙๐
๑๓๖๙๑
๑๓๖๙๒
๑๓๖๙๓
๑๓๖๙๔
๑๓๖๙๕
๑๓๖๙๖
๑๓๖๙๗
๑๓๖๙๘
๑๓๖๙๙
๑๓๗๐๐
๑๓๗๐๑
๑๓๗๐๒
๑๓๗๐๓

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจิตต แววตา
นางจิตตกวี ชางสลัก
นางสาวจิตตกานต พรหมประเสริฐ
นางสาวจิตตมาสฑ แจงใจ
นางสาวจิตตรัตน เสนดํา
นางสาวจิตตรา มุกดาดี
นางจิตตรา สมอ่ํา
นางจิตตราพร แพสา
นางจิตตราภรณ ทองดอนเหมือน
นางจิตตราภรณ สายเครือมอย
นางจิตตรี ดียิ่ง
นางสาวจิตตฤดี ภูฆัง
นางจิตตะวัน อินทฤทธิ์
นางสาวจิตตา บุญกอง
นางสาวจิตตากานต วังคํา
นางสาวจิตตานาถ เทพวงศ
นางจิตติญา ศรีจันทร
นางจิตตินันท เบญมาตย
นางจิตตินาถ ทองออน
นางสาวจิตตินี แสงจันทร
นางจิตติพร แกวกํากง
นางสาวจิตติพร สุวรรณาลัย
นางจิตติภรณ ธนิกล
นางจิตติมา กาทอง
นางจิตติมา ขุนศรีจันทร
นางสาวจิตติมา คงเมือง

๑๓๗๐๔
๑๓๗๐๕
๑๓๗๐๖
๑๓๗๐๗
๑๓๗๐๘
๑๓๗๐๙
๑๓๗๑๐
๑๓๗๑๑
๑๓๗๑๒
๑๓๗๑๓
๑๓๗๑๔
๑๓๗๑๕
๑๓๗๑๖
๑๓๗๑๗
๑๓๗๑๘
๑๓๗๑๙
๑๓๗๒๐
๑๓๗๒๑
๑๓๗๒๒
๑๓๗๒๓
๑๓๗๒๔
๑๓๗๒๕
๑๓๗๒๖
๑๓๗๒๗
๑๓๗๒๘
๑๓๗๒๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจิตติมา จันทรปญญา
นางจิตติมา ฉวีภักดิ์
นางสาวจิตติมา ชาติสกุล
นางจิตติมา ดวงมณี
นางจิตติมา ถนอมเกียรติกุล
นางสาวจิตติมา ทรัพยสมบูรณ
นางจิตติมา นาใจคง
นางสาวจิตติมา เบาเจริญ
นางสาวจิตติมา ปลีฟก
นางจิตติมา โพธิ์ทอง
นางจิตติมา ศิวาดํารงค
นางจิตติมา สินปรุ
นางสาวจิตติมา หนูนันท
นางจิตติมา อนุมาตร
นางจิตติรัตณ จําปาโชค
นางสาวจิตติรัตน กลยนีย
นางจิตทยา จันทรดํา
นางจิตนภา พรหมรอต
นางจิตนภา มีมาก
นางสาวจิตนา สังขทอง
นางจิตประภา แกววงษา
นางสาวจิตพร เชตะวัน
นางสาวจิตพิสุทธิ์ แทนวัน
นางจิตภรณทศน ลือชา
นางจิตมยุรี หมัดชูดชู
นางสาวจิตรกานต กิ่งใบสมบูรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๗๓๐
๑๓๗๓๑
๑๓๗๓๒
๑๓๗๓๓
๑๓๗๓๔
๑๓๗๓๕
๑๓๗๓๖
๑๓๗๓๗
๑๓๗๓๘
๑๓๗๓๙
๑๓๗๔๐
๑๓๗๔๑
๑๓๗๔๒
๑๓๗๔๓
๑๓๗๔๔
๑๓๗๔๕
๑๓๗๔๖
๑๓๗๔๗
๑๓๗๔๘
๑๓๗๔๙
๑๓๗๕๐
๑๓๗๕๑
๑๓๗๕๒
๑๓๗๕๓
๑๓๗๕๔
๑๓๗๕๕

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจิตรจํานงค สังเฉวก
นางสาวจิตรดา รังษีโรจนสมบัติ
นางจิตรดาวรรณ ประดับเพชรรัตน
นางจิตรตะนา บุปผาพรหม
นางสาวจิตรตา เปรียบสม
นางจิตรถนอม ชลเดช
นางสาวจิตรนาถ ปานแกว
นางจิตรนิทรา ศรีชนะวัฒน
นางสาวจิตรพร อัศวาวุฒิ
นางสาวจิตรมนัส เนียมเนตร
นางจิตรลดา ฐิติพงศตระกูล
นางสาวจิตรลดา บังจิตร
นางสาวจิตรลดา บุญเรือง
นางจิตรลดา ประชานิยม
นางจิตรลดา ผลแมน
นางจิตรลดา พรมเมตตา
นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม
นางจิตรลดา โพธิ์คู
นางจิตรลดา ภูดินดาน
นางจิตรลดา รามศิริ
นางสาวจิตรลดา ศรีแสนยง
นางจิตรลดา สกุลไทย
นางจิตรลดา สิงหมนต
นางจิตรลดา อินตะรัตน
นางสาวจิตรลดา อินทรทอง
นางสาวจิตรละมุน จันทรเหลือง

๑๓๗๕๖
๑๓๗๕๗
๑๓๗๕๘
๑๓๗๕๙
๑๓๗๖๐
๑๓๗๖๑
๑๓๗๖๒
๑๓๗๖๓
๑๓๗๖๔
๑๓๗๖๕
๑๓๗๖๖
๑๓๗๖๗
๑๓๗๖๘
๑๓๗๖๙
๑๓๗๗๐
๑๓๗๗๑
๑๓๗๗๒
๑๓๗๗๓
๑๓๗๗๔
๑๓๗๗๕
๑๓๗๗๖
๑๓๗๗๗
๑๓๗๗๘
๑๓๗๗๙
๑๓๗๘๐
๑๓๗๘๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจิตรลัดดา พรหมฉลวย
นางสาวจิตรลัดดา สายโสภา
นางสาวจิตรวดี โพธิ์ศรี
นางสาวจิตรวดี ภักดีสาร
นางสาวจิตรวดี วิรัตนตนะ
นางจิตรวริน อยูเย็น
นางสาวจิตรวี วงษดี
นางจิตรสนา แสงใส
นางจิตรสิริ กันยาพันธ
นางจิตรอารีย ไชยสุวรรณ
นางจิตรอําภรณ นนทฤทธิ์
นางสาวจิตรัตนดา แกวคํากอง
นางจิตรา กิ่งสกุล
นางสาวจิตรา จิโสะ
นางจิตรา เชื้อเจริญ
นางจิตรา พลสุธรรม
นางสาวจิตรา เภรีพาส
นางสาวจิตรา โภคาพานิช
นางสาวจิตรา มัจฉาชาญ
นางจิตรา มีแกว
นางจิตรา วะรัมย
นางจิตรา ศรีสารคาม
นางจิตรา สถิตยเกียรติ
นางสาวจิตรา สัมพันธ
นางจิตรา สุขอนันตพงศ
นางจิตรา เสียดหนองยุง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๗๘๒
๑๓๗๘๓
๑๓๗๘๔
๑๓๗๘๕
๑๓๗๘๖
๑๓๗๘๗
๑๓๗๘๘
๑๓๗๘๙
๑๓๗๙๐
๑๓๗๙๑
๑๓๗๙๒
๑๓๗๙๓
๑๓๗๙๔
๑๓๗๙๕
๑๓๗๙๖
๑๓๗๙๗
๑๓๗๙๘
๑๓๗๙๙
๑๓๘๐๐
๑๓๘๐๑
๑๓๘๐๒
๑๓๘๐๓
๑๓๘๐๔
๑๓๘๐๕
๑๓๘๐๖
๑๓๘๐๗

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจิตรา หวันบิหลาย
นางจิตรานนท อินทพงษ
นางสาวจิตรานันท เกิ้นโนนกอก
นางจิตรานันท โงะบุดดา
นางจิตรานุช คนไว
นางจิตรานุช ไชยเพียร
นางจิตรานุช วันทมาตย
นางจิตราพรรณ อุนศิริวงศ
นางสาวจิตราภรณ คําผา
นางสาวจิตราภรณ ทองศิริ
นางจิตราภรณ วุนแกว
นางจิตราภรณ สมบัติใหม
นางสาวจิตราภรณ อินทิพย
นางสาวจิตราภา ศรีเตชานุพงศ
นางสาวจิตรารัชต มาลัย
นางสาวจิตราวดี เรงถนอมทรัพย
นางสาวจิตราวดี โฮงคําแกว
นางจิตริณีย จันทสิทธิ์
นางจิตรี จงจิตร
นางจิตรี ฟุงกลิ่น
นางจิตฤณี พลแกว
นางจิตลดา โกเสนตอ
นางสาวจิตลดา ศรีกะชา
นางจิตลดา แสนบุราณ
นางสาวจิตวรา รัตนแกว
นางสาวจิตษฎากร มูลเมืองแสน

๑๓๘๐๘
๑๓๘๐๙
๑๓๘๑๐
๑๓๘๑๑
๑๓๘๑๒
๑๓๘๑๓
๑๓๘๑๔
๑๓๘๑๕
๑๓๘๑๖
๑๓๘๑๗
๑๓๘๑๘
๑๓๘๑๙
๑๓๘๒๐
๑๓๘๒๑
๑๓๘๒๒
๑๓๘๒๓
๑๓๘๒๔
๑๓๘๒๕
๑๓๘๒๖
๑๓๘๒๗
๑๓๘๒๘
๑๓๘๒๙
๑๓๘๓๐
๑๓๘๓๑
๑๓๘๓๒
๑๓๘๓๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจิตสุดา ประสมทรัพย
นางสาวจิตสุภา จันทะศรี
นางสาวจิตสุภา สุธาธรรม
นางสาวจิตสุมา ธรรมจินดา
นางจิตโสภิณ ธนารักษ
นางสาวจิตอนันต กุมชาด
นางสาวจิตอารีย สุขงาม
นางจิตะราภรณ ศรีวงษา
นางสาวจิติพร หนูคง
นางสาวจินฆภา หนูทอง
นางจินดา กอบุญ
นางจินดา เกษแกว
นางจินดา แกวสวัสดิ์
นางสาวจินดา จานะศักดิ์
นางจินดา ใจแปง
นางจินดา ไชยสวัสดิ์
นางสาวจินดา ตึกหิน
นางสาวจินดา ทรัพยเมฆ
นางจินดา เทวยุรังค
นางสาวจินดา บัวชุม
นางจินดา บุญธนทิตาภา
นางสาวจินดา ประชุมพันธุ
นางจินดา พรหมมา
นางจินดา โพธิศรางกูล
นางจินดา ภูสนาม
นางสาวจินดา สงศิริ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๘๓๔
๑๓๘๓๕
๑๓๘๓๖
๑๓๘๓๗
๑๓๘๓๘
๑๓๘๓๙
๑๓๘๔๐
๑๓๘๔๑
๑๓๘๔๒
๑๓๘๔๓
๑๓๘๔๔
๑๓๘๔๕
๑๓๘๔๖
๑๓๘๔๗
๑๓๘๔๘
๑๓๘๔๙
๑๓๘๕๐
๑๓๘๕๑
๑๓๘๕๒
๑๓๘๕๓
๑๓๘๕๔
๑๓๘๕๕
๑๓๘๕๖
๑๓๘๕๗
๑๓๘๕๘
๑๓๘๕๙

นางจินดา สงสุรินทร
นางจินดา สนโสม
นางจินดา สรรประสิทธิ์
นางจินดา สินวีรุทัย
นางจินดา แสงศรีจันทร
นางจินดา อินทรสิทธิ์
นางจินดานุช คูเจริญไพบูลย
นางจินดาพร กลิ่นหวล
นางจินดาพร กางกั้น
นางสาวจินดาพร เจริญธรรม
นางสาวจินดาพร ทองอม
นางจินดาพร เหลือผล
นางจินดารักษ แสงสุข
นางสาวจินดารัตน แกวพิกุล
นางจินดารัตน ทองคําดี
นางสาวจินดารัตน บุญปรุง
นางจินดารัตน สิงหเส
นางจินดารัตน หยงสตาร
นางจินดารัตน หลงหมาด
นางจินดาวรรณ ยูโซะ
นางจินตจุฑา สวางชุม
นางสาวจินตชุตา จั่นเรือง
นางจินตณัญญา รูปงาม
นางสาวจินตนา กระจาย
นางจินตนา กัณหา
นางจินตนา การบรรจง

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๘๖๐
๑๓๘๖๑
๑๓๘๖๒
๑๓๘๖๓
๑๓๘๖๔
๑๓๘๖๕
๑๓๘๖๖
๑๓๘๖๗
๑๓๘๖๘
๑๓๘๖๙
๑๓๘๗๐
๑๓๘๗๑
๑๓๘๗๒
๑๓๘๗๓
๑๓๘๗๔
๑๓๘๗๕
๑๓๘๗๖
๑๓๘๗๗
๑๓๘๗๘
๑๓๘๗๙
๑๓๘๘๐
๑๓๘๘๑
๑๓๘๘๒
๑๓๘๘๓
๑๓๘๘๔
๑๓๘๘๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจินตนา การรักษ
นางจินตนา กุลัพบุรี
นางสาวจินตนา เกษศิริ
นางจินตนา เกษสุวรรณ
นางจินตนา เกษหอม
นางจินตนา แกวเรือง
นางจินตนา โกละกะ
นางจินตนา ขันสีมล
นางสาวจินตนา ขําอวม
นางจินตนา คงสาลี
นางสาวจินตนา คชกาญจน
นางสาวจินตนา ครองยุทธ
นางจินตนา คําภีระ
นางจินตนา เครานวล
นางจินตนา ไคนุนสิงห
นางจินตนา จันทรสาร
นางจินตนา จันทรอวน
นางจินตนา จิณารักษ
นางสาวจินตนา ใจมนต
นางจินตนา ใจมะโน
นางสาวจินตนา ใจมา
นางจินตนา ฉิมพลีพันธ
นางจินตนา ฉิมมุสิก
นางสาวจินตนา ชางสาร
นางจินตนา ชุมทอง
นางจินตนา ชูชอแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๘๘๖
๑๓๘๘๗
๑๓๘๘๘
๑๓๘๘๙
๑๓๘๙๐
๑๓๘๙๑
๑๓๘๙๒
๑๓๘๙๓
๑๓๘๙๔
๑๓๘๙๕
๑๓๘๙๖
๑๓๘๙๗
๑๓๘๙๘
๑๓๘๙๙
๑๓๙๐๐
๑๓๙๐๑
๑๓๙๐๒
๑๓๙๐๓
๑๓๙๐๔
๑๓๙๐๕
๑๓๙๐๖
๑๓๙๐๗
๑๓๙๐๘
๑๓๙๐๙
๑๓๙๑๐
๑๓๙๑๑

นางจินตนา ไชยฤกษ
นางสาวจินตนา ไชยศรีษะ
นางจินตนา ไชยะสุข
นางจินตนา ซุนซิ่ม
นางจินตนา ดํารงฤทธิ์
นางสาวจินตนา ถิ่นเมือง
นางสาวจินตนา ทองแจม
นางสาวจินตนา ทองสีนวล
นางสาวจินตนา เทพคํา
นางสาวจินตนา น้ํากระโทก
นางจินตนา นูมหันต
นางจินตนา โนนวงศ
นางจินตนา บุญตา
นางจินตนา บุญเทียม
นางจินตนา บุญนา
นางสาวจินตนา บุญปก
นางสาวจินตนา บุญมี
นางจินตนา บุญฤกษ
นางจินตนา บุญวิเทียน
นางจินตนา บุตรศรี
นางสาวจินตนา ปานเถื่อน
นางสาวจินตนา ปานเปย
นางจินตนา ปตุรัตน
นางจินตนา เปสูงเนิน
นางสาวจินตนา พิกุลแกว
นางจินตนา พึ่งนา

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๙๑๒
๑๓๙๑๓
๑๓๙๑๔
๑๓๙๑๕
๑๓๙๑๖
๑๓๙๑๗
๑๓๙๑๘
๑๓๙๑๙
๑๓๙๒๐
๑๓๙๒๑
๑๓๙๒๒
๑๓๙๒๓
๑๓๙๒๔
๑๓๙๒๕
๑๓๙๒๖
๑๓๙๒๗
๑๓๙๒๘
๑๓๙๒๙
๑๓๙๓๐
๑๓๙๓๑
๑๓๙๓๒
๑๓๙๓๓
๑๓๙๓๔
๑๓๙๓๕
๑๓๙๓๖
๑๓๙๓๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจินตนา แพงวงศ
นางจินตนา ภาคไพศรี
นางสาวจินตนา ภูนาชัย
นางสาวจินตนา มกรนันท
นางจินตนา มณีเสน
นางจินตนา มะโรงรัตน
นางจินตนา มิตรดี
นางสาวจินตนา มีพวงผล
นางจินตนา ยังจีน
นางสาวจินตนา ยารวง
นางสาวจินตนา ยิ้มสนิท
นางสาวจินตนา รัตนชัย
นางสาวจินตนา รุกขชาติ
นางจินตนา รูปใส
นางสาวจินตนา เรืองศรี
นางสาวจินตนา ลิเลิ่ม
นางสาวจินตนา ลุสมบัติ
นางสาวจินตนา เลิศศักดิ์
นางจินตนา วงคสีดา
นางสาวจินตนา วงศแกว
นางสาวจินตนา วัฒราช
นางจินตนา วาจาเพชร
นางจินตนา วิไลชนม
นางสาวจินตนา ศรีไทย
นางจินตนา ศรีโพนทอง
นางจินตนา ศรีสวางสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๙๓๘
๑๓๙๓๙
๑๓๙๔๐
๑๓๙๔๑
๑๓๙๔๒
๑๓๙๔๓
๑๓๙๔๔
๑๓๙๔๕
๑๓๙๔๖
๑๓๙๔๗
๑๓๙๔๘
๑๓๙๔๙
๑๓๙๕๐
๑๓๙๕๑
๑๓๙๕๒
๑๓๙๕๓
๑๓๙๕๔
๑๓๙๕๕
๑๓๙๕๖
๑๓๙๕๗
๑๓๙๕๘
๑๓๙๕๙
๑๓๙๖๐
๑๓๙๖๑
๑๓๙๖๒
๑๓๙๖๓

นางจินตนา ศิริขวา
นางจินตนา ศุภลักษณ
นางสาวจินตนา ศุภศรี
นางจินตนา สมนึก
นางจินตนา สมภิพงษ
นางจินตนา สวางสุข
นางสาวจินตนา สังขรุง
นางจินตนา สีลาเหลี่ยม
นางจินตนา สื่อมโนธรรม
นางสาวจินตนา สุกใส
นางจินตนา สุจินพรหม
นางจินตนา สุทธิสนธ
นางจินตนา สุวรรณ
นางจินตนา สุหงษา
นางจินตนา แสงแก
นางจินตนา แสนทวีสุข
นางจินตนา หงษคํา
นางสาวจินตนา หงษทวี
นางจินตนา หนูทอง
นางจินตนา หนูอินทร
นางจินตนา หมวกสกุล
นางจินตนา หลานเศรษฐา
นางจินตนา หอมเดิม
นางสาวจินตนา เหล็กเจก
นางจินตนา แหวนสวางคลาย
นางจินตนา ไหวพริบ

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๙๖๔
๑๓๙๖๕
๑๓๙๖๖
๑๓๙๖๗
๑๓๙๖๘
๑๓๙๖๙
๑๓๙๗๐
๑๓๙๗๑
๑๓๙๗๒
๑๓๙๗๓
๑๓๙๗๔
๑๓๙๗๕
๑๓๙๗๖
๑๓๙๗๗
๑๓๙๗๘
๑๓๙๗๙
๑๓๙๘๐
๑๓๙๘๑
๑๓๙๘๒
๑๓๙๘๓
๑๓๙๘๔
๑๓๙๘๕
๑๓๙๘๖
๑๓๙๘๗
๑๓๙๘๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจินตนา อําขํา
นางจินตนา อินทรสิทธิ์
นางสาวจินตนา อินทรักษ
นางสาวจินตนา อุทยานิก
นางสาวจินตนาฏ จารัตน
นางสาวจินตภัทร ไชยวิศาล
นางสาวจินตภาณี กองจินดา
นางสาวจินตวีร อิ่มใจ
นางสาวจินตหรา ศุภจัตุรัส
นางจินทนา เหมะรักษ
นางสาวจินนรี แขวงเมือง
นางจินภา ศิริมาตย
นางสาวจิพาวัลย ถิระรมย
นางจิภาลักษ จันทราช
นางสาวจิมาพร อินลี
นางจิรกานต จันลาศรี
นางสาวจิรกาล ดวงแกว
วาที่รอยตรีหญิง จิรฐา
ภาสนยงภิญโญ
นางจิรฐา วัฒนาพรไพศาล
นางสาวจิรฐา ศรีภานุมาต
นางสาวจิรดา ตาให
นางจิรดา พิมพพระธรรม
นางจิรดา โอดเกลี้ยว
นางสาวจิรดาพร พรหมวงศ
นางจิรนันต เกตุแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๙๘๙
๑๓๙๙๐
๑๓๙๙๑
๑๓๙๙๒
๑๓๙๙๓
๑๓๙๙๔
๑๓๙๙๕
๑๓๙๙๖
๑๓๙๙๗
๑๓๙๙๘
๑๓๙๙๙
๑๔๐๐๐
๑๔๐๐๑
๑๔๐๐๒
๑๔๐๐๓
๑๔๐๐๔
๑๔๐๐๕
๑๔๐๐๖
๑๔๐๐๗
๑๔๐๐๘
๑๔๐๐๙
๑๔๐๑๐
๑๔๐๑๑
๑๔๐๑๒
๑๔๐๑๓
๑๔๐๑๔

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางจิรนันต เชื้อเมืองพาน
นางจิรนันท ดีหะริง
นางสาวจิรนันท ทองจันทร
นางจิรนันท ทูโคกกรวด
นางสาวจิรนันท มณีรัตน
นางสาวจิรนันท ไมขุนทด
นางจิรนันท วนารักษ
นางสาวจิรนันท ศรีจันทร
นางจิรนันท อรรถโยโค
นางสาวจิรนันท ฮวยแหยม
นางจิรนันทน โชคสวัสดิ์ธนะกิจ
นางสาวจิรนาช อึ้งเสถียรพินิจ
นางจิรนาถ เคียนทอง
นางจิรบุตร พุดซอนดอก
นางสาวจิรปรียา ชูยอด
นางสาวจิรพร เจริญกิจวัฒนาชัย
นางสาวจิรพรรณ มั่งแฟง
นางจิรพา พจนา
นางจิรภรณ เดชเจริญ
นางจิรภัทร คําภาจันทร
นางจิรภัทร ชํานาญ
นางจิรภัทร โอฬารกิจ
นางสาวจิรภัทร ชื่นผึ่ง
นางจิรภา ชูกูล
นางสาวจิรภา บุญชูวงศ
นางสาวจิรภา พลจันทร

๑๔๐๑๕
๑๔๐๑๖
๑๔๐๑๗
๑๔๐๑๘
๑๔๐๑๙
๑๔๐๒๐
๑๔๐๒๑
๑๔๐๒๒
๑๔๐๒๓
๑๔๐๒๔
๑๔๐๒๕
๑๔๐๒๖
๑๔๐๒๗
๑๔๐๒๘
๑๔๐๒๙
๑๔๐๓๐
๑๔๐๓๑
๑๔๐๓๒
๑๔๐๓๓
๑๔๐๓๔
๑๔๐๓๕
๑๔๐๓๖
๑๔๐๓๗
๑๔๐๓๘
๑๔๐๓๙
๑๔๐๔๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจิรภา ภิรมกาญจนศักดิ์
นางสาวจิรภา ลาฮาม
นางจิรภา วรรณวงค
นางจิรภา ศรีนวล
นางจิรภา สบายดี
นางสาวจิรภา อินจันทรสุข
นางจิรภาภรณ ไชยกุล
นางสาวจิรภิญญา เกียรติภริพัฒน
นางจิรภิญญา พงษภา
นางสาวจิรมน งามนัก
นางจิรยา ธนยศธราธร
นางสาวจิรวดี กระแสโสม
นางสาวจิรวดี จันทรเสง
นางสาวจิรวดี นาคนคร
นางจิรวรรณ บางปา
นางสาวจิรวรรณ ปรีชา
นางจิรวรรณ มณีเนตร
นางสาวจิรวรรณ สมันกิจ
นางจิรวรรณ เอี่ยมยิ้ม
นางจิรวรรธิ์ ยังใจ
นางสาวจิรวัฒน ครองแกว
นางจิรวัฒน สุวรรณทา
นางจิรสุดา กลากสิกิจ
นางสาวจิรสุดา ทองทิพย
นางสาวจิรสุดา พลชาลี
นางสาวจิรสุดา เรืองเพ็ง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๐๔๑
๑๔๐๔๒
๑๔๐๔๓
๑๔๐๔๔
๑๔๐๔๕
๑๔๐๔๖
๑๔๐๔๗
๑๔๐๔๘
๑๔๐๔๙
๑๔๐๕๐
๑๔๐๕๑
๑๔๐๕๒
๑๔๐๕๓
๑๔๐๕๔
๑๔๐๕๕
๑๔๐๕๖
๑๔๐๕๗
๑๔๐๕๘
๑๔๐๕๙
๑๔๐๖๐
๑๔๐๖๑
๑๔๐๖๒
๑๔๐๖๓
๑๔๐๖๔
๑๔๐๖๕
๑๔๐๖๖

นางจิระณาฏ ฉวีพัฒน
นางสาวจิระนันต สุวรรณวิหค
นางจิระนันท กอปรกุศล
นางจิระประภา จันทรศรี
นางจิระพร ชูสกุล
นางจิระพร เวทยาวงศ
นางสาวจิระพา สุโขวัฒนกิจ
นางสาวจิระภัทร จันทรชวง
นางสาวจิรัชญา จิเหลา
นางจิรัชญา เนียมบุญ
นางสาวจิรัชญา บัวทอง
นางจิรัชญา พัดศรีเรือง
นางสาวจิรัชญา พัดศรีเรือง
นางจิรัชญา พิศงาม
นางจิรัชญา วงษมหาวิริยกุล
นางจิรัชญา สุขบูรณ
นางสาวจิรัชฎา เกตุวงษ
นางจิรัชติกาล วงษรักษ
นางจิรัชนันท นุมเกลี้ยง
นางสาวจิรัชยา การถัก
นางจิรัชยา กินไธสง
นางสาวจิรัชยา ขันทอง
นางจิรัชยา คํายาว
นางจิรัชยา ฉัตรรักษา
นางสาวจิรัชยา บุญจันทา
นางจิรัชยา สีชุมแสง

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๐๖๗
๑๔๐๖๘
๑๔๐๖๙
๑๔๐๗๐
๑๔๐๗๑
๑๔๐๗๒
๑๔๐๗๓
๑๔๐๗๔
๑๔๐๗๕
๑๔๐๗๖
๑๔๐๗๗
๑๔๐๗๘
๑๔๐๗๙
๑๔๐๘๐
๑๔๐๘๑
๑๔๐๘๒
๑๔๐๘๓
๑๔๐๘๔
๑๔๐๘๕
๑๔๐๘๖
๑๔๐๘๗
๑๔๐๘๘
๑๔๐๘๙
๑๔๐๙๐
๑๔๐๙๑
๑๔๐๙๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจิรัชยา แสวงชอบ
นางจิรัชยาพร หาญสุบิน
นางสาวจิรัญญา มาตรไตร
นางจิรัฎฐ ธนพงษพรธนา
นางจิรัฏฐอร สวนไมหอม
นางสาวจิรัฏฐิกานต จันทรแทน
นางสาวจิรัฐติกาล ชาสุวรรณ
นางจิรัฐติกาล บุญสนอง
นางจิรัฐยา โพธิ์เงิน
นางจิรัฐยา ไพเราะ
นางจิรัฐา ดอกแกว
นางสาวจิรัฐิติกาล สุทธานุช
นางสาวจิรัฐิพร จีนสายใจ
นางสาวจิรัตติกาญจน สุรีวรานนท
นางสาวจิรัตนดา บุตรศรี
นางจิรันดา เข็มสันเทียะ
นางจิรันธนิน คงจีน
นางจิรัสยาภา ตุมทอง
นางจิรา ขาวขํา
นางจิรา จันทรทอง
นางจิรา วรสาร
นางจิรา สุทธิภักดี
นางจิรา หนองเพียน
นางจิรา หัสมา
นางจิรา เหลืองทอง
นางจิราณี อินนุรักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๐๙๓
๑๔๐๙๔
๑๔๐๙๕
๑๔๐๙๖
๑๔๐๙๗
๑๔๐๙๘
๑๔๐๙๙
๑๔๑๐๐
๑๔๑๐๑
๑๔๑๐๒
๑๔๑๐๓
๑๔๑๐๔
๑๔๑๐๕
๑๔๑๐๖
๑๔๑๐๗
๑๔๑๐๘
๑๔๑๐๙
๑๔๑๑๐
๑๔๑๑๑
๑๔๑๑๒
๑๔๑๑๓
๑๔๑๑๔
๑๔๑๑๕
๑๔๑๑๖
๑๔๑๑๗
๑๔๑๑๘

นางสาวจิราพร กลมประโคน
นางจิราพร กุลพิพัฒนสัจจะ
นางสาวจิราพร เกษามา
นางจิราพร ขอนแกว
นางสาวจิราพร ขุนวิชิต
นางสาวจิราพร คนตรง
นางสาวจิราพร คําเชื้อ
นางจิราพร คําสงค
นางจิราพร จรจิต
นางสาวจิราพร จันทรตน
นางจิราพร จันทรโท
นางจิราพร จุลพันธ
นางจิราพร เจนไธสง
นางจิราพร ซุยพิมพ
นางจิราพร ทองคํา
นางจิราพร ทองซวน
นางจิราพร ทองยอด
นางจิราพร ทัศมี
นางจิราพร บุญเต็มสุข
นางจิราพร บุญพูล
นางสาวจิราพร บุญมาก
นางสาวจิราพร โบสิทธิพิเชฎฐ
นางสาวจิราพร แปนนอย
นางจิราพร ผุดเอียด
นางจิราพร พรมจันทร
นางจิราพร พรหมทา

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๑๑๙
๑๔๑๒๐
๑๔๑๒๑
๑๔๑๒๒
๑๔๑๒๓
๑๔๑๒๔
๑๔๑๒๕
๑๔๑๒๖
๑๔๑๒๗
๑๔๑๒๘
๑๔๑๒๙
๑๔๑๓๐
๑๔๑๓๑
๑๔๑๓๒
๑๔๑๓๓
๑๔๑๓๔
๑๔๑๓๕
๑๔๑๓๖
๑๔๑๓๗
๑๔๑๓๘
๑๔๑๓๙
๑๔๑๔๐
๑๔๑๔๑
๑๔๑๔๒
๑๔๑๔๓
๑๔๑๔๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจิราพร พรหมปญญา
นางสาวจิราพร พรอมสันเทียะ
นางสาวจิราพร พวงไทย
นางจิราพร มกรเจริญมงคล
นางจิราพร ยะคําปอ
นางจิราพร ยิ้มนอย
นางจิราพร เรือนคํามูล
นางจิราพร วงศพลวรรณ
นางสาวจิราพร ศรีนุต
นางจิราพร สมอไทย
นางจิราพร สังขนุม
นางสาวจิราพร สิงหแกว
นางสาวจิราพร สิมณี
นางสาวจิราพร สุขใส
นางจิราพร สุดสาร
นางจิราพร สุนันตะ
นางสาวจิราพร สุวพันธ
นางสาวจิราพร แสงมาศ
นางจิราพร โสระเวช
นางจิราพร องศารา
นางสาวจิราพร ออนแล
นางจิราพร อุดม
นางจิราพรรณ ทองขุนดํา
นางจิราพรรณ ปูคะภาค
นางสาวจิราพรรณ มีแวว
นางจิราพรรณ คะษาวงค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๑๔๕
๑๔๑๔๖
๑๔๑๔๗
๑๔๑๔๘
๑๔๑๔๙
๑๔๑๕๐
๑๔๑๕๑
๑๔๑๕๒
๑๔๑๕๓
๑๔๑๕๔
๑๔๑๕๕
๑๔๑๕๖
๑๔๑๕๗
๑๔๑๕๘
๑๔๑๕๙
๑๔๑๖๐
๑๔๑๖๑
๑๔๑๖๒
๑๔๑๖๓
๑๔๑๖๔
๑๔๑๖๕
๑๔๑๖๖
๑๔๑๖๗
๑๔๑๖๘
๑๔๑๖๙
๑๔๑๗๐

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจิราพัชร ธิสกุล
นางสาวจิราพัชร มูลเมือง
นางสาวจิราพัชร อินทะริง
นางสาวจิราพันธ สีพรหม
นางสาวจิราภร แมลงภู
นางจิราภรณ กลิ่นหอม
นางสาวจิราภรณ การะนัด
นางจิราภรณ เกื้อเสง
นางจิราภรณ แกวกองนอก
นางสาวจิราภรณ แกวบริสุทธิ์
นางสาวจิราภรณ คงหนองลาน
นางจิราภรณ คิดดีจริง
นางสาวจิราภรณ คีรีสันติกุล
นางสาวจิราภรณ เงินหลอ
นางสาวจิราภรณ จงราช
นางจิราภรณ จันทรฤทธิ์
นางสาวจิราภรณ ฉิมออง
นางจิราภรณ ชุมไธสง
นางสาวจิราภรณ ชูพันธ
นางจิราภรณ ไชยมณี
นางจิราภรณ ไชยวัง
นางสาวจิราภรณ เตชะนอก
นางจิราภรณ ทรงประโคน
นางจิราภรณ ทองไมล
นางจิราภรณ ทาเงิน
นางจิราภรณ ทุมชาลี

๑๔๑๗๑
๑๔๑๗๒
๑๔๑๗๓
๑๔๑๗๔
๑๔๑๗๕
๑๔๑๗๖
๑๔๑๗๗
๑๔๑๗๘
๑๔๑๗๙
๑๔๑๘๐
๑๔๑๘๑
๑๔๑๘๒
๑๔๑๘๓
๑๔๑๘๔
๑๔๑๘๕
๑๔๑๘๖
๑๔๑๘๗
๑๔๑๘๘
๑๔๑๘๙
๑๔๑๙๐
๑๔๑๙๑
๑๔๑๙๒
๑๔๑๙๓
๑๔๑๙๔
๑๔๑๙๕
๑๔๑๙๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจิราภรณ นาเจริญ
นางสาวจิราภรณ บั้งเงิน
นางจิราภรณ ปานหนู
นางสาวจิราภรณ แปนสุข
นางจิราภรณ พงศทองเมือง
นางจิราภรณ พรหมเช็ก
นางจิราภรณ พลทม
นางจิราภรณ พลศรีราช
นางจิราภรณ พอศรี
นางจิราภรณ เพชรประไพร
นางจิราภรณ ภักดีนอก
นางจิราภรณ ภัทรพฤกษา
นางสาวจิราภรณ ภาระพงษ
นางจิราภรณ ภูระหงษ
นางสาวจิราภรณ มาชาตรี
นางจิราภรณ รักผกาวงศ
นางจิราภรณ รัตนพร
นางสาวจิราภรณ ฤทธิชัย
นางจิราภรณ ฤทธิ์แสง
นางจิราภรณ ละอองแกว
นางสาวจิราภรณ วิสันต
นางจิราภรณ ศรีคณา
นางจิราภรณ สกุณา
นางสาวจิราภรณ สัญจรดี
นางจิราภรณ สําราญรัมย
นางจิราภรณ สิทธิมาก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๑๙๗
๑๔๑๙๘
๑๔๑๙๙
๑๔๒๐๐
๑๔๒๐๑
๑๔๒๐๒
๑๔๒๐๓
๑๔๒๐๔
๑๔๒๐๕
๑๔๒๐๖
๑๔๒๐๗
๑๔๒๐๘
๑๔๒๐๙
๑๔๒๑๐
๑๔๒๑๑
๑๔๒๑๒
๑๔๒๑๓
๑๔๒๑๔
๑๔๒๑๕
๑๔๒๑๖
๑๔๒๑๗
๑๔๒๑๘
๑๔๒๑๙
๑๔๒๒๐
๑๔๒๒๑
๑๔๒๒๒

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจิราภรณ สุดสายเนตร
นางสาวจิราภรณ สุทธินันท
นางจิราภรณ เสรีรักษ
นางสาวจิราภรณ หลินมา
นางจิราภรณ หอมรักษ
นางสาวจิราภรณ อยูเย็น
นางจิราภรณ อินทะวงศ
นางสาวจิราภรณ อุนทอง
นางสาวจิราภรณ เอี้ยวสกุลรัตน
นางจิราภา ชมภู
นางสาวจิราภา ชิตสวัสดิ์
นางสาวจิราภา นาศรี
นางจิราภา ปลัดกองวัน
นางสาวจิราภา ศิลาคม
นางจิรายุส มะโนชัย
นางสาวจิรารักษ บุญอรัญ
นางสาวจิรารัตน คงโนนกอก
นางจิรารัตน ดําคง
นางสาวจิรารัตน ทองโคตร
นางจิรารัตน บริวัน
นางจิรารัตน ปรักเจริญ
นางจิรารัตน พลมณี
นางสาวจิรารัตน พันธุคํา
นางจิรารัตน พุทธรักษา
นางสาวจิรารัตน รงคโยธิน
นางสาวจิราลักษณ ถุงออด

๑๔๒๒๓
๑๔๒๒๔
๑๔๒๒๕
๑๔๒๒๖
๑๔๒๒๗
๑๔๒๒๘
๑๔๒๒๙
๑๔๒๓๐
๑๔๒๓๑
๑๔๒๓๒
๑๔๒๓๓
๑๔๒๓๔
๑๔๒๓๕
๑๔๒๓๖
๑๔๒๓๗
๑๔๒๓๘
๑๔๒๓๙
๑๔๒๔๐
๑๔๒๔๑
๑๔๒๔๒
๑๔๒๔๓
๑๔๒๔๔
๑๔๒๔๕
๑๔๒๔๖
๑๔๒๔๗
๑๔๒๔๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจิราวดี ยูงทอง
นางจิราวดี สินวงศ
นางสาวจิราวรรณ กุมภาพงษ
นางจิราวรรณ กุออ
นางจิราวรรณ ขันเงิน
นางจิราวรรณ โคทนา
นางสาวจิราวรรณ จันทรแพ
นางจิราวรรณ เจียวกก
นางจิราวรรณ เจือทิน
นางสาวจิราวรรณ ชอไม
นางจิราวรรณ ชุมวงค
นางสาวจิราวรรณ เชนไชย
นางจิราวรรณ ตรีเนตร
นางจิราวรรณ นามวัย
นางจิราวรรณ เนตรสวาง
นางสาวจิราวรรณ บัวเกตุ
นางจิราวรรณ บุญยงค
นางจิราวรรณ มีชอย
นางจิราวรรณ รวมชัยภูมิ
นางจิราวรรณ เรืองสมบัติ
นางจิราวรรณ วงศคะสุม
นางจิราวรรณ วงษสอาด
นางจิราวรรณ ศรีวะสุทธิ์
นางจิราวรรณ หิรัญวงศ
นางสาวจิราวรรณ ฉลวยศรี
นางจิราวัจน ดําสอาด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๒๔๙
๑๔๒๕๐
๑๔๒๕๑
๑๔๒๕๒
๑๔๒๕๓
๑๔๒๕๔
๑๔๒๕๕
๑๔๒๕๖
๑๔๒๕๗
๑๔๒๕๘
๑๔๒๕๙
๑๔๒๖๐
๑๔๒๖๑
๑๔๒๖๒
๑๔๒๖๓
๑๔๒๖๔
๑๔๒๖๕
๑๔๒๖๖
๑๔๒๖๗
๑๔๒๖๘
๑๔๒๖๙
๑๔๒๗๐
๑๔๒๗๑
๑๔๒๗๒
๑๔๒๗๓
๑๔๒๗๔

นางจิราวัฒน ยะชัยศรี
นางจิราวัลย ทานนท
นางสาวจิริญญา สังเกตุกิจ
นางสาวจิรินทร แสกระโทก
นางจิริสุดา ธรรมขันธ
นางจิโรบล เคาภูเขียว
นางสาวจิลาวัลย นําจันทร
นางจิฬาพร สินสิมหา
นางจีประภา เพ็งเภา
นางสาวจีรณัฐ เมืองมั่งคั่ง
นางจีรดา เผื่อนสถาพร
นางจีรติ ชาติแพงตา
นางจีรนลย สังขแกว
นางจีรนันท กองเงินนอก
นางจีรนันท กันปอ
นางสาวจีรนันท เกิดมวง
นางจีรนันท แกวบุญมา
นางจีรนันท เขียวกาหลง
นางสาวจีรนันท คําผล
นางจีรนันท ชูมณี
นางจีรนันท ดาประโคน
นางจีรนันท เทียนใชดี
นางจีรนันท นะวันทา
นางสาวจีรนันท บุตรคําโชติ
นางสาวจีรนันท ประเสริฐสังข
นางจีรนันท แยมทอง

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๒๗๕
๑๔๒๗๖
๑๔๒๗๗
๑๔๒๗๘
๑๔๒๗๙
๑๔๒๘๐
๑๔๒๘๑
๑๔๒๘๒
๑๔๒๘๓
๑๔๒๘๔
๑๔๒๘๕
๑๔๒๘๖
๑๔๒๘๗
๑๔๒๘๘
๑๔๒๘๙
๑๔๒๙๐
๑๔๒๙๑
๑๔๒๙๒
๑๔๒๙๓
๑๔๒๙๔
๑๔๒๙๕
๑๔๒๙๖
๑๔๒๙๗
๑๔๒๙๘
๑๔๒๙๙
๑๔๓๐๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจีรนันท วรรณโยธา
นางจีรนันท ศิลาแดง
นางจีรนันท สิงหาทิพย
นางสาวจีรนันท สุดแสน
นางสาวจีรนันท แสงดาว
นางจีรนัย เกิ้งบุรี
นางจีรนาฎ คําแสง
นางจีรปวีณ วิจาปยโรจน
นางจีรพร ไชยบัน
นางสาวจีรพร ปกษา
นางจีรพรรค ดวงจําปา
นางจีรพรรณ จเรรัชต
นางสาวจีรพรรณ ชวยอนันต
นางจีรพรรณ นันทตันติ
นางสาวจีรพรรณ สอนอุน
นางสาวจีรพรรณ สุราษฎรมณี
นางจีรพันธ คูสาย
นางสาวจีรพิศ มุงสูง
นางสาวจีรภรณ ชูสุวรรณ
นางสาวจีรภัทร โสภา
นางสาวจีรภัทร ถิรปญญา
นางสาวจีรภา ขอพันกลาง
นางสาวจีรภา ขาวดี
นางจีรภา เงินอาจ
นางสาวจีรภา เจริญวงค
นางจีรภา ตัณจักรวรานนท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๓๐๑
๑๔๓๐๒
๑๔๓๐๓
๑๔๓๐๔
๑๔๓๐๕
๑๔๓๐๖
๑๔๓๐๗
๑๔๓๐๘
๑๔๓๐๙
๑๔๓๑๐
๑๔๓๑๑
๑๔๓๑๒
๑๔๓๑๓
๑๔๓๑๔
๑๔๓๑๕
๑๔๓๑๖
๑๔๓๑๗
๑๔๓๑๘
๑๔๓๑๙
๑๔๓๒๐
๑๔๓๒๑
๑๔๓๒๒
๑๔๓๒๓
๑๔๓๒๔
๑๔๓๒๕
๑๔๓๒๖

นางสาวจีรภา ตันเจริญ
นางจีรภา นิธิวิโรฒ
นางจีรภา แสงอิศราภิรักษ
นางสาวจีรภา อาคม
นางสาวจีรวรรณ ทองชาติ
นางสาวจีรวรรณ บุญหลาย
นางสาวจีรวรรณ ยอดนวล
นางจีรวรรณ โยวะผุย
นางจีรวรรณ สุวรรณสาม
นางจีรวรรณ แสงหิม
นางจีรวัฒน จันทรแกว
นางจีรวัฒน ทันทะวา
นางจีรวัฒน ภาคภูมิ
นางจีระนันต ศรีภักดี
นางสาวจีระนันท กรรณลา
นางสาวจีระนันท แกวกอ
นางสาวจีระนันท จับใจ
นางจีระนันท เจริญราษฎร
นางสาวจีระนันท เชื้อดวงผุย
นางสาวจีระนันท ทองปน
นางสาวจีระนันท นันทะสาร
นางจีระนันท ฝนตางเชื้อ
นางจีระนันท มั่นกลาง
นางจีระนันท เมืองจันทร
นางสาวจีระนันท ศรีทอง
นางสาวจีระนันท สุขอัมพร

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓๒๗
๑๔๓๒๘
๑๔๓๒๙
๑๔๓๓๐
๑๔๓๓๑
๑๔๓๓๒
๑๔๓๓๓
๑๔๓๓๔
๑๔๓๓๕
๑๔๓๓๖
๑๔๓๓๗
๑๔๓๓๘
๑๔๓๓๙
๑๔๓๔๐
๑๔๓๔๑
๑๔๓๔๒
๑๔๓๔๓
๑๔๓๔๔
๑๔๓๔๕
๑๔๓๔๖
๑๔๓๔๗
๑๔๓๔๘
๑๔๓๔๙
๑๔๓๕๐
๑๔๓๕๑
๑๔๓๕๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจีระนุช สงพูล
นางจีระพงษ กําเนิดมณี
นางจีระพร เขียวสอาด
นางจีระพร บุญขาว
นางสาวจีระพร อภิวัน
นางจีระพรรณ รุงแสง
นางจีระภา เกลี้ยงไทยสงฆ
นางสาวจีระภา จงจิตร
นางสาวจีระภา พึ่งกริม
นางสาวจีระภา มีหวายหลึม
นางจีระวรรณ จันทรพรม
นางจีระวรรณ มาทวงศ
นางจีระวรรณ หลุมทอง
นางสาวจีรัฏติกรณ คนขยัน
นางจีรา ชูแกว
นางจีราณัฐ บวบดี
นางสาวจีราทิพย คําแกว
นางสาวจีรานุช สระสม
นางจีราพร ปยศทิพย
นางสาวจีราภร ชมบุญ
นางสาวจีราภร เหลียวกลาง
นางสาวจีราภรณ คําทอง
นางสาวจีราภรณ โพธิขํา
นางสาวจีราภรณ มิ่งขวัญ
นางจีราภรณ รัตนมณี
นางจีราภรณ สรรพศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๓๕๓
๑๔๓๕๔
๑๔๓๕๕
๑๔๓๕๖
๑๔๓๕๗
๑๔๓๕๘
๑๔๓๕๙
๑๔๓๖๐
๑๔๓๖๑
๑๔๓๖๒
๑๔๓๖๓
๑๔๓๖๔
๑๔๓๖๕
๑๔๓๖๖
๑๔๓๖๗
๑๔๓๖๘
๑๔๓๖๙
๑๔๓๗๐
๑๔๓๗๑
๑๔๓๗๒
๑๔๓๗๓
๑๔๓๗๔
๑๔๓๗๕
๑๔๓๗๖
๑๔๓๗๗
๑๔๓๗๘

นางจีราภรณ ใหมแดงเถิน
นางสาวจีราภรณ อินโต
นางสาวจีราภา เฉลยกิจ
นางสาวจีราภา ศรีอํานวย
นางจีราภา สุริยะ
นางจีรารัตน บัวสุวรรณ
นางจีราวดี เกียรติกิตติพงษ
นางจีราวรรณ เมืองเปรม
นางสาวจีเรียง บุญสม
นางสาวจีลาวรรณ มีดี
นางสาวจีวราภรณ กมลนัส
นางจุฑา สนิทดี
นางสาวจุฑากร เข็มทอง
นางสาวจุฑาทิพย คําตีด
นางจุฑาทิพย คําบรรลือ
นางสาวจุฑาทิพย จงหมาย
นางสาวจุฑาทิพย จันตะวงค
นางสาวจุฑาทิพย ชูเมฆ
นางสาวจุฑาทิพย โชติชวง
นางจุฑาทิพย ไชยโรจน
นางจุฑาทิพย แซตั้ง
นางจุฑาทิพย ทองดวง
นางจุฑาทิพย นันชนะ
นางสาวจุฑาทิพย บัวทอง
นางจุฑาทิพย บุตรนิล
นางจุฑาทิพย ปญจะแกว

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓๗๙
๑๔๓๘๐
๑๔๓๘๑
๑๔๓๘๒
๑๔๓๘๓
๑๔๓๘๔
๑๔๓๘๕
๑๔๓๘๖
๑๔๓๘๗
๑๔๓๘๘
๑๔๓๘๙
๑๔๓๙๐
๑๔๓๙๑
๑๔๓๙๒
๑๔๓๙๓
๑๔๓๙๔
๑๔๓๙๕
๑๔๓๙๖
๑๔๓๙๗
๑๔๓๙๘
๑๔๓๙๙
๑๔๔๐๐
๑๔๔๐๑
๑๔๔๐๒
๑๔๔๐๓
๑๔๔๐๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจุฑาทิพย ศรีสุราช
นางจุฑาทิพย สําเภา
นางสาวจุฑาทิพย อินตะ
นางสาวจุฑาธิป แสนสุข
นางจุฑาพร เกลี้ยงเกลา
นางสาวจุฑาพร พันธบุปผา
นางจุฑาพร วงศเกตุ
นางสาวจุฑาพร สมานพงษ
นางสาวจุฑาพร อนุสรณ
นางจุฑาพัฒน เซี้ยเจริญ
นางสาวจุฑาพัฒน ศรีศักดิ์
นางสาวจุฑาภรณ กองกลิ่น
นางจุฑาภรณ คําภา
นางจุฑาภรณ ทาปลัด
นางจุฑาภรณ นาคประวัติ
นางจุฑาภรณ พัฒเชียรทอง
นางจุฑาภรณ รัศเศียร
นางจุฑามณี คําโน
นางสาวจุฑามณี นุยโสะ
นางสาวจุฑามณี พวงมะลิ
นางจุฑามณี เมยมงคล
นางจุฑามณี หอยตะคุ
นางจุฑามาต พลเสน
นางสาวจุฑามาศ กรงจักร
นางสาวจุฑามาศ กันติ๊บ
นางสาวจุฑามาศ กาญจนธรรม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๔๐๕
๑๔๔๐๖
๑๔๔๐๗
๑๔๔๐๘
๑๔๔๐๙
๑๔๔๑๐
๑๔๔๑๑
๑๔๔๑๒
๑๔๔๑๓
๑๔๔๑๔
๑๔๔๑๕
๑๔๔๑๖
๑๔๔๑๗
๑๔๔๑๘
๑๔๔๑๙
๑๔๔๒๐
๑๔๔๒๑
๑๔๔๒๒
๑๔๔๒๓
๑๔๔๒๔
๑๔๔๒๕
๑๔๔๒๖
๑๔๔๒๗
๑๔๔๒๘
๑๔๔๒๙
๑๔๔๓๐

นางจุฑามาศ แกวหอมคํา
นางสาวจุฑามาศ คํายอง
นางสาวจุฑามาศ เครือสาร
นางสาวจุฑามาศ จอมทอง
นางสาวจุฑามาศ จันทนวิสุทธิ์
นางสาวจุฑามาศ ฉิมมั่น
นางสาวจุฑามาศ ชอบชูผล
นางสาวจุฑามาศ ไชยภักดี
นางจุฑามาศ ดลสะอาด
นางจุฑามาศ ทัดเที่ยงนิกร
นางสาวจุฑามาศ ทาหวางกัน
นางจุฑามาศ ไทยสุชาติ
นางสาวจุฑามาศ ไทยานนท
นางจุฑามาศ นอยยม
นางสาวจุฑามาศ นาสมจิตร
นางจุฑามาศ นิลหลา
นางจุฑามาศ นุชนาถ
นางจุฑามาศ บั้งทอง
นางจุฑามาศ บํารุงชัย
นางจุฑามาศ บุญรินทร
นางสาวจุฑามาศ ปรารถนา
นางสาวจุฑามาศ ปุกคํานวล
นางจุฑามาศ ปุยไชยสอน
นางจุฑามาศ เปนาละวัด
นางจุฑามาศ ผกากลีบ
นางจุฑามาศ ฝอยทอง

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๔๓๑
๑๔๔๓๒
๑๔๔๓๓
๑๔๔๓๔
๑๔๔๓๕
๑๔๔๓๖
๑๔๔๓๗
๑๔๔๓๘
๑๔๔๓๙
๑๔๔๔๐
๑๔๔๔๑
๑๔๔๔๒
๑๔๔๔๓
๑๔๔๔๔
๑๔๔๔๕
๑๔๔๔๖
๑๔๔๔๗
๑๔๔๔๘
๑๔๔๔๙
๑๔๔๕๐
๑๔๔๕๑
๑๔๔๕๒
๑๔๔๕๓
๑๔๔๕๔
๑๔๔๕๕
๑๔๔๕๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจุฑามาศ พงษโนรี
นางจุฑามาศ พรมวิหาร
นางจุฑามาศ พลประสิทธิ์
นางจุฑามาศ พันธุผล
นางสาวจุฑามาศ พินิจมาลา
นางสาวจุฑามาศ พุดหอม
นางจุฑามาศ พุมหาน
นางสาวจุฑามาศ มะลิลา
นางสาวจุฑามาศ มูสิเกิด
นางจุฑามาศ ยิ่งยงค
นางจุฑามาศ รัตนวงค
นางสาวจุฑามาศ รัตนวงศคํา
นางสาวจุฑามาศ เรือนกา
นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน
นางจุฑามาศ วงคญาติ
นางสาวจุฑามาศ วงศแสง
นางสาวจุฑามาศ วรเมทิน
นางสาวจุฑามาศ วันเสี่ยน
นางสาวจุฑามาศ เวียงคํา
นางจุฑามาศ ศริพันธุ
นางสาวจุฑามาศ ศรีธรรมรงค
นางจุฑามาศ ศรีใส
นางสาวจุฑามาศ ศิลารัมย
นางจุฑามาศ สวัสดิ์ฐิติเลิศ
นางจุฑามาศ สายกระสุน
นางจุฑามาศ สายชมภู

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๔๕๗
๑๔๔๕๘
๑๔๔๕๙
๑๔๔๖๐
๑๔๔๖๑
๑๔๔๖๒
๑๔๔๖๓
๑๔๔๖๔
๑๔๔๖๕
๑๔๔๖๖
๑๔๔๖๗
๑๔๔๖๘
๑๔๔๖๙
๑๔๔๗๐
๑๔๔๗๑
๑๔๔๗๒
๑๔๔๗๓
๑๔๔๗๔
๑๔๔๗๕
๑๔๔๗๖
๑๔๔๗๗
๑๔๔๗๘
๑๔๔๗๙
๑๔๔๘๐
๑๔๔๘๑
๑๔๔๘๒

นางจุฑามาศ สุขประเสริฐ
นางจุฑามาศ สุทธิ
นางจุฑามาศ สุวรรณสิงห
นางจุฑามาศ แสนใจ
นางจุฑามาศ โสมชัย
นางสาวจุฑามาศ หงษทอง
นางสาวจุฑามาศ หมื่นภูเขียว
นางจุฑามาศ เห็นประเสริฐ
นางจุฑามาศ เหมทานนท
นางสาวจุฑามาศ เหมือนวาจา
นางสาวจุฑามาศ อนันเตา
นางจุฑามาศ อยูโพชนา
นางจุฑามาศ อยูภักดี
นางจุฑามาส บํารุงพงศานนท
นางจุฑามาส เปรื่องธรรมกุล
นางสาวจุฑามาส แผวฉิมพลี
นางสาวจุฑามาส พัฒนศิริ
นางสาวจุฑามาส ริยะขัน
นางสาวจุฑามาส สุขเจริญ
นางสาวจุฑามาส เสมสวัสดิ์
นางจุฑามาส หาแกว
นางจุฑารักษ ประดับภูทอง
นางจุฑารัตน กระโทกนอก
นางจุฑารัตน กฤติวัฒนพงษ
นางสาวจุฑารัตน เกษนอก
นางสาวจุฑารัตน ขาวสุก

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๔๘๓
๑๔๔๘๔
๑๔๔๘๕
๑๔๔๘๖
๑๔๔๘๗
๑๔๔๘๘
๑๔๔๘๙
๑๔๔๙๐
๑๔๔๙๑
๑๔๔๙๒
๑๔๔๙๓
๑๔๔๙๔
๑๔๔๙๕
๑๔๔๙๖
๑๔๔๙๗
๑๔๔๙๘
๑๔๔๙๙
๑๔๕๐๐
๑๔๕๐๑
๑๔๕๐๒
๑๔๕๐๓
๑๔๕๐๔
๑๔๕๐๕
๑๔๕๐๖
๑๔๕๐๗
๑๔๕๐๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจุฑารัตน คําภิลา
นางจุฑารัตน เคี่ยนบุน
นางจุฑารัตน จอมศรี
นางจุฑารัตน ใจบุญ
นางจุฑารัตน ใจหงอก
นางสาวจุฑารัตน ชมภูทัศน
นางสาวจุฑารัตน ชาติฉุน
นางจุฑารัตน ดวงเพ็ชรแสง
นางสาวจุฑารัตน ดวงวิบูลย
นางสาวจุฑารัตน ดวงอินทร
นางจุฑารัตน แตงพรม
นางจุฑารัตน ถายงวน
นางสาวจุฑารัตน แถวกลาง
นางจุฑารัตน ทองคําชุม
นางจุฑารัตน ทองรอด
นางจุฑารัตน นาคะรังษี
นางสาวจุฑารัตน แนบทางดี
นางจุฑารัตน บุญทองสังข
นางจุฑารัตน บุญมี
นางจุฑารัตน ปญญายิ่ง
นางจุฑารัตน ผลิฟา
นางสาวจุฑารัตน เผนานนท
นางจุฑารัตน แผวไธสง
นางสาวจุฑารัตน พงศรักธรรม
นางสาวจุฑารัตน พรมปญโญ
นางจุฑารัตน พรหมรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๕๐๙
๑๔๕๑๐
๑๔๕๑๑
๑๔๕๑๒
๑๔๕๑๓
๑๔๕๑๔
๑๔๕๑๕
๑๔๕๑๖
๑๔๕๑๗
๑๔๕๑๘
๑๔๕๑๙
๑๔๕๒๐
๑๔๕๒๑
๑๔๕๒๒
๑๔๕๒๓
๑๔๕๒๔
๑๔๕๒๕
๑๔๕๒๖
๑๔๕๒๗
๑๔๕๒๘
๑๔๕๒๙
๑๔๕๓๐
๑๔๕๓๑
๑๔๕๓๒
๑๔๕๓๓
๑๔๕๓๔

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางจุฑารัตน พวงทอง
นางจุฑารัตน พัฒนภากรณ
นางสาวจุฑารัตน พันนึก
นางสาวจุฑารัตน โพลงเงิน
นางจุฑารัตน ภูมิการ
นางสาวจุฑารัตน เมืองละออง
นางสาวจุฑารัตน รักแกว
นางจุฑารัตน รักทรัพย
นางจุฑารัตน เรืองไชย
นางสาวจุฑารัตน ฤทธิ์นอย
นางสาวจุฑารัตน วงศอินทรอยู
นางจุฑารัตน วงษแดง
นางจุฑารัตน วิจิตรจันทรกุล
นางสาวจุฑารัตน ศิริมุสิกะ
นางจุฑารัตน สมงาม
นางสาวจุฑารัตน สารีพันดอน
นางสาวจุฑารัตน สิงห
นางจุฑารัตน เสาวนา
นางจุฑารัตน อารมณ
นางสาวจุฑารัสส วีระประภพ
นางสาวจุฑาลักษณ โคหนองบัว
นางสาวจุฑาลักษณ ชูไพรศิริกุล
นางจุฑาวรรณ จันทพราหมณ
นางสาวจุฑาศินีย ศรีลาพัฒน
นางสาวจุฑาสิณีย บุตรดีสุวรรณ
นางจุติกา อุบาลี

๑๔๕๓๕
๑๔๕๓๖
๑๔๕๓๗
๑๔๕๓๘
๑๔๕๓๙
๑๔๕๔๐
๑๔๕๔๑
๑๔๕๔๒
๑๔๕๔๓
๑๔๕๔๔
๑๔๕๔๕
๑๔๕๔๖
๑๔๕๔๗
๑๔๕๔๘
๑๔๕๔๙
๑๔๕๕๐
๑๔๕๕๑
๑๔๕๕๒
๑๔๕๕๓
๑๔๕๕๔
๑๔๕๕๕
๑๔๕๕๖
๑๔๕๕๗
๑๔๕๕๘
๑๔๕๕๙
๑๔๕๖๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจุติตา สุวรรณกิจ
นางจุติพร เด็ดรักษทิพย
นางจุติพร บุญเรือง
นางสาวจุติพร ปานา
นางจุติพร มัคสิงห
นางจุติพร รัตนบํารุง
นางสาวจุติพร สราญบุรุษ
นางสาวจุติมา ไชยสน
นางจุติมาพร เชียงกา
นางสาวจุมพร วงษาหลา
นางสาวจุราพร ภูมิสายดร
นางสาวจุรารัตน พรหมมินทร
นางจุริญ คิดดี
นางจุริยา ญาณพิบูลย
นางสาวจุริรัตน ปดกอง
นางจุรี เจียรพิพัฒนพงศ
นางสาวจุรี ชัยแกว
นางจุรี ดําออน
นางจุรี บริรักษ
นางจุรี บุตรภักดี
นางจุรี แสนใจยา
นางจุรีพร จันทรคง
นางจุรีพร ชัยภูมี
นางจุรีพร ชุมแกว
นางจุรีพร ญาณะรมย
นางสาวจุรีพร ดุกหลิ่ม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๕๖๑
๑๔๕๖๒
๑๔๕๖๓
๑๔๕๖๔
๑๔๕๖๕
๑๔๕๖๖
๑๔๕๖๗
๑๔๕๖๘
๑๔๕๖๙
๑๔๕๗๐
๑๔๕๗๑
๑๔๕๗๒
๑๔๕๗๓
๑๔๕๗๔
๑๔๕๗๕
๑๔๕๗๖
๑๔๕๗๗
๑๔๕๗๘
๑๔๕๗๙
๑๔๕๘๐
๑๔๕๘๑
๑๔๕๘๒
๑๔๕๘๓
๑๔๕๘๔
๑๔๕๘๕
๑๔๕๘๖

นางสาวจุรีพร ทองไสล
นางจุรีพร ทิศกระโทก
นางจุรีพร ผจงศิลป
นางจุรีพร รักสบาย
นางจุรีภรณ กฤติยาวรรณ
นางจุรีภรณ ทองมุล
นางสาวจุรีภรณ ทิพยพันธ
นางสาวจุรีภรณ ปุยะพันธ
นางจุรีมาศ แกวมณีชัย
นางจุรีย จันทรสุวรรณ
นางจุรีย พัฒผล
นางจุรีย สุวรรโณ
นางจุรียพร นิลสังข
นางจุรียพร ระวินู
นางสาวจุรียรัตน สิงหสมบัติ
นางจุรีรัตน จงจรูญเกียรติ
นางจุรีรัตน จินตนาสิทธิคุณ
นางสาวจุรีรัตน ตันพิเศษ
นางสาวจุรีรัตน บัวลา
นางสาวจุรีรัตน พากเพียร
นางจุรีรัตน มูลติไชย
นางจุรีรัตน รักขพันธ
นางสาวจุรีรัตน วรรณรัตน
นางสาวจุรีรัตน วรรณวินิจ
นางสาวจุรีรัตน สมัครสมาน
นางจุรีรัตน สุขปญญา

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๕๘๗
๑๔๕๘๘
๑๔๕๘๙
๑๔๕๙๐
๑๔๕๙๑
๑๔๕๙๒
๑๔๕๙๓
๑๔๕๙๔
๑๔๕๙๕
๑๔๕๙๖
๑๔๕๙๗
๑๔๕๙๘
๑๔๕๙๙
๑๔๖๐๐
๑๔๖๐๑
๑๔๖๐๒
๑๔๖๐๓
๑๔๖๐๔
๑๔๖๐๕
๑๔๖๐๖
๑๔๖๐๗
๑๔๖๐๘
๑๔๖๐๙
๑๔๖๑๐
๑๔๖๑๑
๑๔๖๑๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจุรีรัตน สุดใจ
นางสาวจุรีรัตน สุระยอด
นางสาวจุรีรัตน หอมจันทร
นางสาวจุรีรัตน อรัญวารี
นางจุรีวัลย เรืองนุน
นางสาวจุไร บุญธรรมโม
นางจุไรพร พูลศรี
นางจุไรภรณ จันทรจิตตะการ
นางจุไรภรณ สิริไสย
นางจุไรรัตน กรงาม
นางจุไรรัตน กิจกลา
นางสาวจุไรรัตน เกิดปรางค
นางสาวจุไรรัตน จันทรกระจาง
นางจุไรรัตน จันทะขาล
นางจุไรรัตน จันทะพล
นางสาวจุไรรัตน จันทีนอก
นางจุไรรัตน ฉิมมาลี
นางจุไรรัตน ชมภูเขียว
นางสาวจุไรรัตน ดวงทอง
นางสาวจุไรรัตน ธูปทอง
นางสาวจุไรรัตน ประพาสพงษ
นางจุไรรัตน ปญญารักษา
นางสาวจุไรรัตน แผลงเดช
นางจุไรรัตน พรหมซาว
นางจุไรรัตน รอดดํา
นางจุไรรัตน รัตนโกเศศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๖๑๓
๑๔๖๑๔
๑๔๖๑๕
๑๔๖๑๖
๑๔๖๑๗
๑๔๖๑๘
๑๔๖๑๙
๑๔๖๒๐
๑๔๖๒๑
๑๔๖๒๒
๑๔๖๒๓
๑๔๖๒๔
๑๔๖๒๕
๑๔๖๒๖
๑๔๖๒๗
๑๔๖๒๘
๑๔๖๒๙
๑๔๖๓๐
๑๔๖๓๑
๑๔๖๓๒
๑๔๖๓๓
๑๔๖๓๔
๑๔๖๓๕
๑๔๖๓๖
๑๔๖๓๗
๑๔๖๓๘

นางสาวจุไรรัตน สุริยงค
นางจุไรรัตน หนูมิตร
นางสาวจุไรรัตน หมัดสะเด็น
นางสาวจุไรรัตน อินทรเพชร
นางจุไรรัตน อุไรโรจน
นางจุไรลักษณ บุญฤทธิ์
นางจุไรวรรณ เสรีเรืองยุทธ
นางจุลณี ชาวะหา
นางสาวจุลพัฒนตรา บุตเขียว
นางจุลัดดา นารถน้ําพอง
นางจุลี บุมาลี
นางจุลี สุวรรณชนะ
นางจุลีณา วงศเหลือง
นางสาวจุลีรัตน ตุพิมาย
นางจุลีรัตน วงษจันทรอุมา
นางจุไล โฉมงาม
นางสาวจุไลพร ธรรมเชียง
นางสาวจุไลรักษ ทินโนรส
นางจุไลลักษณ ดานิตย
นางจุฬัมพา หลงเก็ม
นางจุฬา กุลดวง
นางจุฬา ดํารงคสกุล
นางจุฬา หนอคําหลา
นางสาวจุฬางพัฒน อุทโท
นางสาวจุฬาพร แกวเสนา
นางสาวจุฬาพร ธิอามาตย

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๖๓๙
๑๔๖๔๐
๑๔๖๔๑
๑๔๖๔๒
๑๔๖๔๓
๑๔๖๔๔
๑๔๖๔๕
๑๔๖๔๖
๑๔๖๔๗
๑๔๖๔๘
๑๔๖๔๙
๑๔๖๕๐
๑๔๖๕๑
๑๔๖๕๒
๑๔๖๕๓
๑๔๖๕๔
๑๔๖๕๕
๑๔๖๕๖
๑๔๖๕๗
๑๔๖๕๘
๑๔๖๕๙
๑๔๖๖๐
๑๔๖๖๑
๑๔๖๖๒
๑๔๖๖๓
๑๔๖๖๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจุฬาพร ธุรารัตน
นางจุฬาพร พัชรศักดิ์สกล
นางสาวจุฬาพร สิงหาทิพย
นางจุฬาพร เสร็จกิจ
นางจุฬาพรรณ ชุมพล
นางจุฬาพัฒน ประดิษฐ
นางจุฬาพัฒน ปนตากุล
นางจุฬาพิชญ ชุติกุลกีรติ
นางสาวจุฬาภร เมืองโคตร
นางสาวจุฬาภรณ กลิ่นดวง
นางสาวจุฬาภรณ วะสมบัติ
นางจุฬาภรณ ออนนอม
นางสาวจุฬารัตน กิยะแพทย
นางสาวจุฬารัตน กุระจันเพ็ง
นางจุฬารัตน แกนพรม
นางจุฬารัตน คมไธสง
นางสาวจุฬารัตน ดีมาก
นางจุฬารัตน แถวไธสง
นางสาวจุฬารัตน ทองอราม
นางจุฬารัตน เฟองฟู
นางสาวจุฬารัตน รัตนบรรเทิง
นางสาวจุฬารัตน ศรีปญญา
นางจุฬารัตน ศรีสุนาครัว
นางสาวจุฬารัตน สมทา
นางสาวจุฬารัตน แสนเมืองอินทร
นางสาวจุฬารัตน หงษมณี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔๖๖๕ นางจุฬาลักษณ กงกาหน
๑๔๖๖๖ นางสาวจุฬาลักษณ
เจริญสุวัฒโนทัย
๑๔๖๖๗ นางสาวจุฬาลักษณ ชํานาญกิจ
๑๔๖๖๘ นางสาวจุฬาลักษณ ไชยจันทร
๑๔๖๖๙ นางจุฬาลักษณ ดานเกา
๑๔๖๗๐ นางสาวจุฬาลักษณ เดชหัสดิน
๑๔๖๗๑ นางสาวจุฬาลักษณ ไตรยวงค
๑๔๖๗๒ นางสาวจุฬาลักษณ ทรัพยสุทธิ
๑๔๖๗๓ นางสาวจุฬาลักษณ ธนารักษ
๑๔๖๗๔ นางสาวจุฬาลักษณ นภภูมินันท
๑๔๖๗๕ นางสาวจุฬาลักษณ บุตรสยาตรัส
๑๔๖๗๖ นางจุฬาลักษณ พนาลิกุล
๑๔๖๗๗ นางสาวจุฬาลักษณ ภูปญญา
๑๔๖๗๘ นางสาวจุฬาลักษณ เมืองมุงคุณ
๑๔๖๗๙ นางจุฬาลักษณ ยางทอง
๑๔๖๘๐ นางจุฬาลักษณ วีรวงศวิวัฒน
๑๔๖๘๑ นางจุฬาลักษณ ศรีพรหม
๑๔๖๘๒ นางจุฬาลักษณ ศรีสมาน
๑๔๖๘๓ นางจุฬาลักษณ สุกัน
๑๔๖๘๔ นางจุฬาลัย สระแกว
๑๔๖๘๕ นางจุฬาวรรณ กาเมือง
๑๔๖๘๖ นางสาวจุฬาวรรณ รัตนนนท
๑๔๖๘๗ นางจุฬาวรรณ สุขจันดา
๑๔๖๘๘ นางจุฬาวรรณ หอยสังข
๑๔๖๘๙ นางจูมทอง นาสถิตย

๑๔๖๙๐
๑๔๖๙๑
๑๔๖๙๒
๑๔๖๙๓
๑๔๖๙๔
๑๔๖๙๕
๑๔๖๙๖
๑๔๖๙๗
๑๔๖๙๘
๑๔๖๙๙
๑๔๗๐๐
๑๔๗๐๑
๑๔๗๐๒
๑๔๗๐๓
๑๔๗๐๔
๑๔๗๐๕
๑๔๗๐๖
๑๔๗๐๗
๑๔๗๐๘
๑๔๗๐๙
๑๔๗๑๐
๑๔๗๑๑
๑๔๗๑๒
๑๔๗๑๓
๑๔๗๑๔
๑๔๗๑๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเจฎษรา ปานพรหม
นางเจณจิรา ไกรนรา
นางเจตชฎาพร ประมวน
นางสาวเจตตมน สมคิดสกุล
นางเจตนจรัส แสงวิเศษ
นางสาวเจตนิพิฐ บุญเพศ
นางเจตสุดาภรณ ยุบลไสย
นางสาวเจติยา ดากระบุตร
นางเจน ใจนวล
นางเจนจิรา ขันสังข
นางสาวเจนจิรา ชัชวาลย
นางสาวเจนจิรา ชิดชอบ
นางเจนจิรา ชุมทองพิทักษ
นางเจนจิรา ชูศักดิ์
นางสาวเจนจิรา เทียมคํา
นางสาวเจนจิรา ธีระสงา
นางสาวเจนจิรา บุญชู
นางเจนจิรา ปวงจักรทา
นางเจนจิรา ผลเงิน
นางสาวเจนจิรา พลายละหาร
นางสาวเจนจิรา เพชรธาราวัฒน
นางสาวเจนจิรา โพธิ์ชัย
นางสาวเจนจิรา ระเรือง
นางเจนจิรา วายประโคน
นางเจนจิรา ไวกิจการณ
นางสาวเจนจิรา เสสันเทียะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๗๑๖
๑๔๗๑๗
๑๔๗๑๘
๑๔๗๑๙
๑๔๗๒๐
๑๔๗๒๑
๑๔๗๒๒
๑๔๗๒๓
๑๔๗๒๔
๑๔๗๒๕
๑๔๗๒๖
๑๔๗๒๗
๑๔๗๒๘
๑๔๗๒๙
๑๔๗๓๐
๑๔๗๓๑
๑๔๗๓๒
๑๔๗๓๓
๑๔๗๓๔
๑๔๗๓๕
๑๔๗๓๖
๑๔๗๓๗
๑๔๗๓๘
๑๔๗๓๙
๑๔๗๔๐
๑๔๗๔๑

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางเจนจิรา อินทาหอม
นางเจนจิรา อูจอหอ
นางสาวเจนจิรา เอี่ยมออน
นางเจนจีรา อาจโยธา
นางเจนตจุฬา คําดี
นางเจรจา ฤาชา
นางเจรจิรา คําคุณคํา
นางเจริญ จันทนะ
นางเจริญขวัญ นําพา
นางสาวเจริญขวัญ บุญธรรม
นางสาวเจริญขวัญ รัตนะวงษา
นางเจริญพร จบมะรุม
นางสาวเจริญพร พันธุแพง
นางเจริญพร พิสาดรัมย
นางเจริญรัตน พันศิริพัฒน
นางสาวเจริญรัตน รักษมณี
นางเจริญวัย โขนชัยภูมิ
นางสาวเจริญศรี เครือวงศ
นางเจริญศรี จําป
นางเจริญสุข รุงนิลรัตน
นางสาวเจศิกา เจฒิภัทรกุล
นางเจษฎากร ลีศุภนานนท
นางเจษฎาพร วิเชียร
นางเจษฎาพร สุทธินนท
นางเจษฎาภรณ ภักดี
นางเจษฎาภรณ มูลศรี

๑๔๗๔๒
๑๔๗๔๓
๑๔๗๔๔
๑๔๗๔๕
๑๔๗๔๖
๑๔๗๔๗
๑๔๗๔๘
๑๔๗๔๙
๑๔๗๕๐
๑๔๗๕๑
๑๔๗๕๒
๑๔๗๕๓
๑๔๗๕๔
๑๔๗๕๕
๑๔๗๕๖
๑๔๗๕๗
๑๔๗๕๘
๑๔๗๕๙
๑๔๗๖๐
๑๔๗๖๑
๑๔๗๖๒
๑๔๗๖๓
๑๔๗๖๔
๑๔๗๖๕
๑๔๗๖๖
๑๔๗๖๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเจษฎาภรณ สอนทะ
นางสาวเจษสุฎา แซหุน
นางเจะซะดีเยาะ แวอารง
นางเจะปาตีเมาะ มะรอแม
นางเจะปารีดะ รอเกตุ
นางสาวเจะมีนะ รองเดช
นางเจะแย เหมมันต
นางสาวเจะรอเมาะ สาเมาะ
นางสาวเจะรอหานิง เจะอารง
นางสาวเจะรูฮานี บากา
นางสาวเจะสือนะ หลีดีใจ
นางเจะสุไบดะห มะแตหะ
นางสาวเจะสุไรนี เจะและ
นางเจะโสม ขุนฤทธิ์
นางสาวเจะอามีนะห สาและ
นางสาวเจะฮานี สือแม
นางเจะฮาสนะ ซอตีเมาะ
นางสาวเจิดจรรย พรหมอินทร
นางเจียมจิตร สิงสุข
นางสาวเจียรนัย เลิศบุญกุศล
นางเจียรพรรณ จุฬากาญจน
นางสาวเจียรพรรณ หนูรักษ
นางแจกลิน มีชัย
นางสาวแจมจันทร พลบําเรอ
นางแจมจันทร วรสาร
นางแจมนภา ปญญพัฒนพงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๗๖๘
๑๔๗๖๙
๑๔๗๗๐
๑๔๗๗๑
๑๔๗๗๒
๑๔๗๗๓
๑๔๗๗๔
๑๔๗๗๕
๑๔๗๗๖
๑๔๗๗๗
๑๔๗๗๘
๑๔๗๗๙
๑๔๗๘๐
๑๔๗๘๑
๑๔๗๘๒
๑๔๗๘๓
๑๔๗๘๔
๑๔๗๘๕
๑๔๗๘๖
๑๔๗๘๗
๑๔๗๘๘
๑๔๗๘๙
๑๔๗๙๐
๑๔๗๙๑
๑๔๗๙๒
๑๔๗๙๓

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวแจมละมัย โจระสา
นางสาวแจมใส กรมรินทร
นางสาวโจมจิตร สงวนพิมพ
นางใจทิพย ศรีษาคํา
นางสาวใจภักดิ์ ไชยวัฒน
นางฉฎาภา ศรีพฤกษ
นางฉมามาศ คําสงค
นางสาวฉลวย เคเวนดีเคท
นางสาวฉลวย ปตตาเคนัง
นางฉลวย ปานเมือง
นางสาวฉลวย รวงเริก
นางสาวฉลวย สัมฤทธิสุทธิ์
นางฉลวยพร พลสูงเนิน
นางฉลอง ศรีกรด
นางฉลองรัตน สุขสม
นางสาวฉวัฒญา ฉิมมา
นางฉวี ไปหนี้
นางฉวี พงษวิเชียร
นางฉวี ราชดา
นางสาวฉวี ศิริการ
นางสาวฉวีลักษณ ทุมสุด
นางสาวฉวีวรรณ จันทรนาง
นางสาวฉวีวรรณ จิระเพชรอําไพ
นางฉวีวรรณ ชวยชูหนู
นางฉวีวรรณ ชัยเคนวงศ
นางฉวีวรรณ ตินานพ

๑๔๗๙๔
๑๔๗๙๕
๑๔๗๙๖
๑๔๗๙๗
๑๔๗๙๘
๑๔๗๙๙
๑๔๘๐๐
๑๔๘๐๑
๑๔๘๐๒
๑๔๘๐๓
๑๔๘๐๔
๑๔๘๐๕
๑๔๘๐๖
๑๔๘๐๗
๑๔๘๐๘
๑๔๘๐๙
๑๔๘๑๐
๑๔๘๑๑
๑๔๘๑๒
๑๔๘๑๓
๑๔๘๑๔
๑๔๘๑๕
๑๔๘๑๖
๑๔๘๑๗
๑๔๘๑๘
๑๔๘๑๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวฉวีวรรณ ทองบุญตา
นางสาวฉวีวรรณ ทองเพ็ชร
นางฉวีวรรณ ทิพมอม
นางฉวีวรรณ ธรรมโกศล
นางฉวีวรรณ บินดิน
นางฉวีวรรณ บุญคง
นางฉวีวรรณ บุญมา
นางฉวีวรรณ พรหมเมศร
นางฉวีวรรณ พลโยธา
นางฉวีวรรณ มุลตะกร
นางฉวีวรรณ รอดสุด
นางฉวีวรรณ วิเศษลา
นางสาวฉวีวรรณ วุฒิ
นางฉวีวรรณ สามหมอ
นางฉวีวรรณ สาอุตม
นางฉวีวรรณ สิงหวิเศษ
นางสาวฉวีวรรณ หอมรักษ
นางฉวีวรรณ อะโน
นางฉวีวรรณ อาศัยญาติ
นางฉวีวรรณ นันทะแสง
นางฉวีวรรณ บุญประดับ
นางฉะ หมาดมาสัน
นางสาวฉัฐญาภรณ วิชยาณิชยกุล
นางฉัฐธยาน สุวรรณศรีทวี
นางสาวฉัตรกนก ศรีธรรม
นางสาวฉัตรกมล ชํานาญคง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔๘๒๐ วาที่รอยตรีหญิง ฉัตรกมล
เชื้อสะอาด
๑๔๘๒๑ นางฉัตรกมล โนวังหาร
๑๔๘๒๒ นางฉัตรกมล รวมสิทธิ์
๑๔๘๒๓ นางฉัตรฉวี พัสดุรีนนท
๑๔๘๒๔ นางฉัตรฉวี ยางขามปอม
๑๔๘๒๕ นางฉัตรชฎา อํานา
๑๔๘๒๖ นางสาวฉัตรชนก นิลจินดา
๑๔๘๒๗ นางฉัตรชนก พึ่งถิ่น
๑๔๘๒๘ นางสาวฉัตรชนก ภูบุญคง
๑๔๘๒๙ นางสาวฉัตรชนก เหลาคนคา
๑๔๘๓๐ นางฉัตรชนกานต เปรมพัฒนพันธ
๑๔๘๓๑ นางฉัตรดาว เหลืองประเสริฐ
๑๔๘๓๒ นางฉัตรตราพร สุทธิปญโญ
๑๔๘๓๓ นางฉัตรตะวัน เตียงทอง
๑๔๘๓๔ นางฉัตรทอง สุจา
๑๔๘๓๕ นางสาวฉัตรทิชา คารวพงศ
๑๔๘๓๖ นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี
๑๔๘๓๗ นางฉัตรนภสร กําแพงแกว
๑๔๘๓๘ นางสาวฉัตรนภัส แพทยสิทธิ์
๑๔๘๓๙ นางสาวฉัตรนภา รักพงษ
๑๔๘๔๐ นางฉัตรยุคล แกวพิบูลย
๑๔๘๔๑ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล
๑๔๘๔๒ นางสาวฉัตรวนันท ดุจเหมือนเพชร
๑๔๘๔๓ นางฉัตรวรีย โพธิ์ธนรัฐ
๑๔๘๔๔ นางสาวฉัตรวิไล เกิดทอง

๑๔๘๔๕
๑๔๘๔๖
๑๔๘๔๗
๑๔๘๔๘
๑๔๘๔๙
๑๔๘๕๐
๑๔๘๕๑
๑๔๘๕๒
๑๔๘๕๓
๑๔๘๕๔
๑๔๘๕๕
๑๔๘๕๖
๑๔๘๕๗
๑๔๘๕๘
๑๔๘๕๙
๑๔๘๖๐
๑๔๘๖๑
๑๔๘๖๒
๑๔๘๖๓
๑๔๘๖๔
๑๔๘๖๕
๑๔๘๖๖
๑๔๘๖๗
๑๔๘๖๘
๑๔๘๖๙
๑๔๘๗๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวฉัตรวิไล เปยมทอง
นางสาวฉัตรสิรินทร ทองแทง
นางฉัตรสุดา บุญทวี
นางสาวฉัตรสุดา รัตนชมภู
นางฉัตรหทัย นาหลวง
นางสาวฉัตราภรณ นาเมืองรักษ
นางสาวฉัตราภรณ ศรีพุฒ
นางสาวฉัตราภัทร ปาลพันธุ
นางสาวฉัทชนันท ภักดีธรรมวิทย
นางฉันทกาญจน ราชมา
นางฉันทชา เพชรเพ็ง
นางฉันทนัทร กองบุญ
นางฉันทนา คําแดง
นางฉันทนา คําหอม
นางสาวฉันทนา ชัยพูลเดช
นางฉันทนา ทองสงโสม
นางสาวฉันทนา นามวงษา
นางฉันทนา บัวรักษ
นางสาวฉันทนา บุญมาก
นางฉันทนา บุตรจันทร
นางฉันทนา ประนม
นางสาวฉันทนา ภาโนมัย
นางฉันทนา มาเนตร
นางฉันทนา โยนสนิท
นางสาวฉันทนา โวลา
นางฉันทนา ศรีกงพาน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๘๗๑
๑๔๘๗๒
๑๔๘๗๓
๑๔๘๗๔
๑๔๘๗๕
๑๔๘๗๖
๑๔๘๗๗
๑๔๘๗๘
๑๔๘๗๙
๑๔๘๘๐
๑๔๘๘๑
๑๔๘๘๒
๑๔๘๘๓
๑๔๘๘๔
๑๔๘๘๕
๑๔๘๘๖
๑๔๘๘๗
๑๔๘๘๘
๑๔๘๘๙
๑๔๘๙๐
๑๔๘๙๑
๑๔๘๙๒
๑๔๘๙๓
๑๔๘๙๔
๑๔๘๙๕

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางฉันทนา สกุลวงศไพบูลย
นางสาวฉันทนา สุนิธี
นางสาวฉันทนา หางมนตรี
นางฉันทนา ออหิรัญ
นางฉันทนา อินทพันธ
นางสาวฉันทนา อุตมะ
สิบตํารวจเอกหญิง ฉันทนี โดยคําดี
นางสาวฉันทพิชญา รัตนบุตร
นางสาวฉันทรีญาภัสร
กาญจนสารธนา
นางฉันทวรรณ กิตติพงศเดช
นางฉันทหทัย ชาญชัยวีระพันธุ
นางฉันทะยา ปอมเสมา
นางฉายกุศล แสนสิงห
นางฉายทอง ปงนวล
นางฉายนันท อินทรสูต
นางฉารีฝะ มานะกลา
นางสาวฉุยฉาย สุริวงขัน
นางเฉลา ยอดเพ็ชร
นางสาวเฉลา สุวรรณมณี
นางสาวเฉลิม เกิดแสงสุริยงค
นางสาวเฉลิม รัตนแกว
นางเฉลิม สรฤทธิ์
นางเฉลิมขวัญ แกวปน
นางสาวเฉลิมขวัญ จันดี
นางสาวเฉลิมขวัญ ถือความสัตย

๑๔๘๙๖
๑๔๘๙๗
๑๔๘๙๘
๑๔๘๙๙
๑๔๙๐๐
๑๔๙๐๑
๑๔๙๐๒
๑๔๙๐๓
๑๔๙๐๔
๑๔๙๐๕
๑๔๙๐๖
๑๔๙๐๗
๑๔๙๐๘
๑๔๙๐๙
๑๔๙๑๐
๑๔๙๑๑
๑๔๙๑๒
๑๔๙๑๓
๑๔๙๑๔
๑๔๙๑๕
๑๔๙๑๖
๑๔๙๑๗
๑๔๙๑๘
๑๔๙๑๙
๑๔๙๒๐
๑๔๙๒๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเฉลิมขวัญ บุญชู
นางเฉลิมขวัญ วิเชียรเขต
นางเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์
นางสาวเฉลิมขวัญ อัศวชัย
นางเฉลิมพร เขื่อนแกว
นางเฉลิมพร จันทรศร
นางสาวเฉลิมพร เพชรนิล
นางเฉลิมพร ราศรีชัย
นางเฉลิมพร เรืองศรีมั่น
นางเฉลิมรัตน สุวพงษ
นางสาวเฉลิมลักษณ เนื้อไม
นางเฉลิมลาภ มะณีจันทร
นางสาวเฉลิมวงศ กลับคง
นางสาวเฉลิมวรรณ ลาวิลาศ
นางสาวเฉลิมศรี ชุติธรรมวงศ
นางเฉลิมศรี ชูสุวรรณ
นางสาวเฉลิมศรี เทพสาตรา
นางสาวเฉลิมศรี มูลโพธิ์
นางสาวเฉลิมศรี รอดนุม
นางเฉลิมศรี ศรีทวีป
นางเฉลิมศรี ศรีสุวรรณ
นางสาวเฉลิมศรี หนอแกว
นางสาวเฉลียง สุริโย
นางเฉลียว มูลสุวรรณ
นางเฉลียว เรือนทอง
นางเฉลียว อุฒาธรรม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๙๒๒
๑๔๙๒๓
๑๔๙๒๔
๑๔๙๒๕
๑๔๙๒๖
๑๔๙๒๗
๑๔๙๒๘
๑๔๙๒๙
๑๔๙๓๐
๑๔๙๓๑
๑๔๙๓๒
๑๔๙๓๓
๑๔๙๓๔
๑๔๙๓๕
๑๔๙๓๖
๑๔๙๓๗
๑๔๙๓๘
๑๔๙๓๙
๑๔๙๔๐
๑๔๙๔๑
๑๔๙๔๒
๑๔๙๔๓
๑๔๙๔๔
๑๔๙๔๕
๑๔๙๔๖
๑๔๙๔๗

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางเฉลียวรัตน ทิสารัมย
นางสาวเฉวียน นิลทอง
นางเฉิดฉาย บุญชวย
นางเฉิดโฉม ลอยพโยม
นางแฉลม จันทรทอง
นางสาวแฉลม วรรณารักษ
นางแฉลม ศรีสุวรรณ
นางโฉมฉาย มณีนิล
นางสาวโฉมสุดา บุญลอม
นางไฉไล ชัยเดช
นางสาวชญากาญจธ ศรีเนตร
นางสาวชญาชล ไมนอย
นางชญาญพัฎฐ สิทธิศักดิ์
นางสาวชญาฎา จันทรราตรี
นางสาวชญาณัฏฐ คํารอด
นางสาวชญาณิศา ทรงประโคนช
นางสาวชญาณิศา ภูมาศ
นางสาวชญาณิศา ยืนสุข
นางชญาณิศา ศิริคําภู
นางสาวชญาณี มีแสนสัตย
นางสาวชญาดา แซลิ่ม
นางชญาดา ทองดี
นางชญาดา ทองเพิ่ม
นางชญาดา นาควัชรานันท
นางสาวชญาดา พันธยาว
นางชญาดา สุวรรณาลัย

๑๔๙๔๘
๑๔๙๔๙
๑๔๙๕๐
๑๔๙๕๑
๑๔๙๕๒
๑๔๙๕๓
๑๔๙๕๔
๑๔๙๕๕
๑๔๙๕๖
๑๔๙๕๗
๑๔๙๕๘
๑๔๙๕๙
๑๔๙๖๐
๑๔๙๖๑
๑๔๙๖๒
๑๔๙๖๓
๑๔๙๖๔
๑๔๙๖๕
๑๔๙๖๖
๑๔๙๖๗
๑๔๙๖๘
๑๔๙๖๙
๑๔๙๗๐
๑๔๙๗๑
๑๔๙๗๒
๑๔๙๗๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางชญาดา อุดมมงคลกิจ
นางสาวชญานทิพย ภัทรณัฐนันท
นางสาวชญานนันท ภายไธสง
นางสาวชญานนันท วรรณทะวงษ
นางชญานรัศมิ์ นิจรมย
นางชญานันท ศรีชารัตน
นางชญานันท สันตะโภค
นางชญานันทน หมดสังข
นางชญานาถ ซอนพิมาย
นางชญานิตย เภารัตน
นางสาวชญานิตย ยศพล
นางชญานิน อดุลยฐานานุศักดิ์
นางชญานินทร อินทอง
นางสาวชญานิศ ไกรสีห
นางสาวชญานิศ ขุนเจริญ
นางชญานิศ ตาลกุล
นางสาวชญานิศ ทองมาก
นางสาวชญานิศ ธนเดชภูมิสิทธ
นางสาวชญานิศ นิลกิจ
นางสาวชญานิศ ละอินทร
นางสาวชญานิศ เลิกจันทร
นางชญานิศ เศิกศิริ
นางชญานิศ อินทะวงศ โรเบิรตสัน
นางชญานิศา สุธีพิเชฐภัณฑ
นางสาวชญานิษฐ ทบวัน
นางสาวชญานิษฐ นิมิตเกียรติสกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๙๗๔
๑๔๙๗๕
๑๔๙๗๖
๑๔๙๗๗
๑๔๙๗๘
๑๔๙๗๙
๑๔๙๘๐
๑๔๙๘๑
๑๔๙๘๒
๑๔๙๘๓
๑๔๙๘๔
๑๔๙๘๕
๑๔๙๘๖
๑๔๙๘๗
๑๔๙๘๘
๑๔๙๘๙
๑๔๙๙๐
๑๔๙๙๑
๑๔๙๙๒
๑๔๙๙๓
๑๔๙๙๔
๑๔๙๙๕
๑๔๙๙๖
๑๔๙๙๗
๑๔๙๙๘
๑๔๙๙๙

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวชญานิส นิสดล
นางชญานี นาตัน
นางชญานุช ถิรติกาญจน
นางชญาภรณ จันทจิรวงษศรี
นางชญาภรณ ชุมบุญ
นางสาวชญาภรณ สงครามรอด
นางสาวชญาภา ครองยุทธ
นางชญาภา จงหมาย
วาที่รอยตรีหญิง ชญาภา จิตตดี
นางชญาภา นิวาสประกฤติ
นางชญาภา บุญล้ํา
นางชญาภา บุญเลิศปฐวี
นางสาวชญาภา ประจักษ
นางสาวชญาภา โพธิ์ศรี
นางชญาภา มูลถวิลย
นางชญาภา รําจวนจร
นางสาวชญาภา รุงโรจนธีระ
นางชญาภา ศรีทอง
นางสาวชญาภา อาจณรงค
นางสาวชญารัศมิ์ ดวงหวัง
นางสาวชฎา รามทัศน
นางสาวชฎาณิศ คําจันทร
นางสาวชฎาทิพย แดงงาม
นางชฎาธาร แสงอุดม
นางชฎาพร กวดนอก
นางชฎาพร ขุนทองเพชร

๑๕๐๐๐
๑๕๐๐๑
๑๕๐๐๒
๑๕๐๐๓
๑๕๐๐๔
๑๕๐๐๕
๑๕๐๐๖
๑๕๐๐๗
๑๕๐๐๘
๑๕๐๐๙
๑๕๐๑๐
๑๕๐๑๑
๑๕๐๑๒
๑๕๐๑๓
๑๕๐๑๔
๑๕๐๑๕
๑๕๐๑๖
๑๕๐๑๗
๑๕๐๑๘
๑๕๐๑๙
๑๕๐๒๐
๑๕๐๒๑
๑๕๐๒๒
๑๕๐๒๓
๑๕๐๒๔
๑๕๐๒๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางชฎาพร เตชะสา
นางชฎาพร ทองเทพ
นางสาวชฎาพร เบาคํา
นางสาวชฎาพร ยืนยงกิตติชัย
นางชฎาพร สวัสดิ์ชัย
นางสาวชฎาพร เสนเผือก
นางชฎาพร อินทรแปลง
นางสาวชฎาพร อินทรแฟง
นางสาวชฎาพา มุงคุณคําซาว
นางชฎาภรณ ตะสุ
นางสาวชฎารัตน บูรณะ
นางสาวชฎารัตน พลเดช
นางสาวชฎาวรรณ ชิตภักดิ์
นางชฎาวรรณ ศรีแสงเมือง
นางชฎาวัลย สมประสงค
นางสาวชฏาพร วงศใหญ
นางชณัฐณิชา เอกราช
นางชณัฐดา ผาคํา
นางชณารัศมิ์ ติ๊บบุง
นางชณิกานต ไทยเขียว
นางชณิกานต ศรีเอียด
นางชณิปภา วันอังคาร
นางชณุตพร คูณแกว
นางชณุตพร ปรีจํารัส
นางชดาภร บํารุงวงศ
นางสาวชนกขวัญ ศรีคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๐๒๖
๑๕๐๒๗
๑๕๐๒๘
๑๕๐๒๙
๑๕๐๓๐
๑๕๐๓๑
๑๕๐๓๒
๑๕๐๓๓
๑๕๐๓๔
๑๕๐๓๕
๑๕๐๓๖
๑๕๐๓๗
๑๕๐๓๘
๑๕๐๓๙
๑๕๐๔๐
๑๕๐๔๑
๑๕๐๔๒
๑๕๐๔๓
๑๕๐๔๔
๑๕๐๔๕
๑๕๐๔๖
๑๕๐๔๗
๑๕๐๔๘
๑๕๐๔๙
๑๕๐๕๐
๑๕๐๕๑

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวชนกชนม บุญรัตนวิจิตร
นางชนกชนม แหยมประสงค
นางสาวชนกนันท ใจซื่อ
นางชนกนันท ชัฏขันธกิจ
นางชนกนันท ทะนานแกว
นางสาวชนกนาฎ จันทรแสง
นางสาวชนกนาถ ชื่นมณี
นางชนกนาถ ลาดจําปา
นางชนกวรรณ ไชยศร
นางสาวชนกสุดา พุมเจริญ
นางสาวชนกานต ทิพยอุน
นางชนกานต ปุณยวัชญ
นางสาวชนกานต แสงงาม
นางสาวชนกานต อินทรมาก
นางชนจันทร เพชรพัด
นางชนชญา สังขพญา
นางสาวชนญา นอยเนตร
นางชนตระการ ลีลา
นางสาวชนทิกานต ยิ่งทวี
นางสาวชนนิกานต ชมชื่นดี
นางสาวชนนิกานต เชื้อทอง
นางสาวชนนิกานต บุญแข็ง
นางชนนิกานต บุญยะประทีป
นางชนนิกานต ประสันทวงษ
นางสาวชนบดี ดวงจําปา
นางสาวชนมชนก กลีอิ่ม

๑๕๐๕๒
๑๕๐๕๓
๑๕๐๕๔
๑๕๐๕๕
๑๕๐๕๖
๑๕๐๕๗
๑๕๐๕๘
๑๕๐๕๙
๑๕๐๖๐
๑๕๐๖๑
๑๕๐๖๒
๑๕๐๖๓
๑๕๐๖๔
๑๕๐๖๕
๑๕๐๖๖
๑๕๐๖๗
๑๕๐๖๘
๑๕๐๖๙
๑๕๐๗๐
๑๕๐๗๑
๑๕๐๗๒
๑๕๐๗๓
๑๕๐๗๔
๑๕๐๗๕
๑๕๐๗๖
๑๕๐๗๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางชนมชนก เกษรศุกร
นางสาวชนมณภัทร คุตนาม
นางชนมนิภา เนตวงษ
นางสาวชนมปกรณ เพ็งศิริ
นางชนมลภัทร เมืองนอย
นางสาวชนรรนภรณ สุนทรนนท
นางสาวชนัญชิดา กาสิชัย
นางชนัญชิดา จิตตปรีดี
นางสาวชนัญชิดา ทองบู
นางชนัญชิดา ภานันท
นางสาวชนัญชิดา วรรณชาติ
นางชนัญชิดา วิธุรัตน
นางชนัญชิดา สามชูสินธุ
นางชนัญญา แกวแจม
นางชนัญญา เจริญศักดิ์
นางสาวชนัญญา ชัยตะ
นางชนัญญา ตรีรักษา
นางสาวชนัญญา ทองสรอย
นางชนัญญา ธัญญพันธ
นางสาวชนัญญา เนตรพล
นางชนัญญา ผลไม
นางสาวชนัฎฎา สมอ
นางสาวชนัฏกานต รวยรื่น
นางสาวชนัฏพร คลายสอน
นางชนัฐภรณ กลิ่นหอม
นางสาวชนัดดา คณะรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๐๗๘
๑๕๐๗๙
๑๕๐๘๐
๑๕๐๘๑
๑๕๐๘๒
๑๕๐๘๓
๑๕๐๘๔
๑๕๐๘๕
๑๕๐๘๖
๑๕๐๘๗
๑๕๐๘๘
๑๕๐๘๙
๑๕๐๙๐
๑๕๐๙๑
๑๕๐๙๒
๑๕๐๙๓
๑๕๐๙๔
๑๕๐๙๕
๑๕๐๙๖
๑๕๐๙๗
๑๕๐๙๘
๑๕๐๙๙
๑๕๑๐๐
๑๕๑๐๑
๑๕๑๐๒
๑๕๑๐๓

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวชนัดดา โชติกลาง
นางชนัดดา ทิพยเลิศ
นางสาวชนัดดา ศรีสูงเนิน
นางชนัดดา แสงจันทร
นางชนัดดาภา เหลาสกุล
นางชนันตญา หิรัญภัทรสกุล
นางสาวชนันทธิดา อินวอ
นางสาวชนันทิพย ขัดสุรินทร
นางสาวชนันธร เมืองอยู
นางสาวชนันธิดา กานดอกไม
นางสาวชนันธิดา เดชากิตติคุณ
นางสาวชนัสธนันท ยุบลวัฒน
นางชนากานต ทองจันทร
นางชนากานต แปงพั๊วะ
นางชนากานต มายะเฉียว
นางสาวชนากานต รัตนดา
นางสาวชนากานต ล้ําสัน
นางสาวชนางรัก อรรคนันท
นางสาวชนาธิป เทียนวรรณ
นางชนานันท หาญยิ่ง
นางสาวชนาพร ดาวใส
นางสาวชนาพร มาสมซา
นางชนาภัทร โมรีชาติ
นางชนาภา เจกะพงษ
นางชนาภา ชวัญตา
นางชนาภา หอยพรมราช

๑๕๑๐๔
๑๕๑๐๕
๑๕๑๐๖
๑๕๑๐๗
๑๕๑๐๘
๑๕๑๐๙
๑๕๑๑๐
๑๕๑๑๑
๑๕๑๑๒
๑๕๑๑๓
๑๕๑๑๔
๑๕๑๑๕
๑๕๑๑๖
๑๕๑๑๗
๑๕๑๑๘
๑๕๑๑๙
๑๕๑๒๐
๑๕๑๒๑
๑๕๑๒๒
๑๕๑๒๓
๑๕๑๒๔
๑๕๑๒๕
๑๕๑๒๖
๑๕๑๒๗
๑๕๑๒๘
๑๕๑๒๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางชนิกาญจน ภัทรศยานนทน
นางชนิกานดา เผาดี
นางสาวชนิกานต แกวคง
นางชนิกานต ฉิมลองดํา
นางชนิกานต ชูจินดา
นางชนิกาพร ทองเดช
นางชนิดา กระษาปณเลิศ
นางชนิดา กาลจักร
นางสาวชนิดา แกวนาค
นางสาวชนิดา ขยันงาน
นางชนิดา ขําจาด
นางสาวชนิดา เข็มมา
นางสาวชนิดา คงสําราญ
นางชนิดา เจริญภูมิ
นางสาวชนิดา ชะตา
นางชนิดา ตรีสันเทียะ
นางสาวชนิดา นวลเกตุ
นางชนิดา ปญญาประชุม
นางสาวชนิดา ปาลบุตร
นางชนิดา พยอม
นางชนิดา พูนขํา
นางชนิดา ไพรวัลย
นางชนิดา มหาวงค
นางชนิดา มีชัย
นางชนิดา ยอดสาลี
นางชนิดา วงคเพ็ขร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๑๓๐
๑๕๑๓๑
๑๕๑๓๒
๑๕๑๓๓
๑๕๑๓๔
๑๕๑๓๕
๑๕๑๓๖
๑๕๑๓๗
๑๕๑๓๘
๑๕๑๓๙
๑๕๑๔๐
๑๕๑๔๑
๑๕๑๔๒
๑๕๑๔๓
๑๕๑๔๔
๑๕๑๔๕
๑๕๑๔๖
๑๕๑๔๗
๑๕๑๔๘
๑๕๑๔๙
๑๕๑๕๐
๑๕๑๕๑
๑๕๑๕๒
๑๕๑๕๓
๑๕๑๕๔
๑๕๑๕๕

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางชนิดา วนสินธุ
นางชนิดา ศรีสุข
นางชนิดา ศรีสุวรรณ
นางสาวชนิดา แสงกลา
นางสาวชนิดาพร ดวงแสง
นางชนิดาพร รังเสาร
นางชนิดาภรณ พลศรี
นางสาวชนิดาภา จูนอย
นางสาวชนิดาภา ฉัยยา
นางสาวชนิดาภา ฉ่ําเลิศวัฒน
นางสาวชนิดาภา เทพทองคํา
นางสาวชนิดาภา ศรีคลาย
นางชนิดาภา สายทอง
นางสาวชนิดาภา แสงบุญอนันต
นางชนิตเนตร สายชล
นางชนิตา ทองคํา
นางสาวชนิตา วัฒนมาลา
นางชนิตา แสนศรี
นางชนิตากร คุณา
นางสาวชนินทรนุช เศรษฐศักดา
นางชนินนาถ ชูศรี
นางชนินันท ราชภักดี
นางชนินาถ ศรีวิเชียร
นางชนิศา ตั้นตี๋
นางชนิศา สีหะวงค
นางชนิศา สุทะ

๑๕๑๕๖
๑๕๑๕๗
๑๕๑๕๘
๑๕๑๕๙
๑๕๑๖๐
๑๕๑๖๑
๑๕๑๖๒
๑๕๑๖๓
๑๕๑๖๔
๑๕๑๖๕
๑๕๑๖๖
๑๕๑๖๗
๑๕๑๖๘
๑๕๑๖๙
๑๕๑๗๐
๑๕๑๗๑
๑๕๑๗๒
๑๕๑๗๓
๑๕๑๗๔
๑๕๑๗๕
๑๕๑๗๖
๑๕๑๗๗
๑๕๑๗๘
๑๕๑๗๙
๑๕๑๘๐
๑๕๑๘๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางชนิษฎา คําภา
นางสาวชนิษฎา เอี้ยงหมี
นางชนิษฐา ตั้งทรัพย
นางสาวชนิษฐา อุนจิตตพันธุ
นางสาวชนิสรา ครุฑสาร
นางสาวชนิสรา ชํานาญวงศ
นางชนิสรา วงคอินตา
นางสาวชนิสรา หนูแกว
นางสาวชนิสา ถิ่นจะนะ
นางชเนตตรี กาญจนศิริ
นางสาวชเนตตี พิชัย
นางสาวชบา ไกรนรา
นางชบา โนสุยะ
นางชบา ศรีศิริงาม
นางชบาไพร กรับทอง
นางชบาไพร จินารักษ
นางสาวชบาไพร ทวีทรัพย
นางชบาไพร ทาเสนาะ
นางชบาไพร รัตนกาญจน
นางชบาไพร ศรีสุข
นางสาวชมกมล หาพันนา
นางสาวชมชนก ศรีพลพา
นางชมชื่น คํายอด
นางชมเชย ปรีจํารัส
นางชมญชพิฎฌา ดาเหลาธิพัทธ
นางชมทิศา ขันภักดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๑๘๒
๑๕๑๘๓
๑๕๑๘๔
๑๕๑๘๕
๑๕๑๘๖
๑๕๑๘๗
๑๕๑๘๘
๑๕๑๘๙
๑๕๑๙๐
๑๕๑๙๑
๑๕๑๙๒
๑๕๑๙๓
๑๕๑๙๔
๑๕๑๙๕
๑๕๑๙๖
๑๕๑๙๗
๑๕๑๙๘
๑๕๑๙๙
๑๕๒๐๐
๑๕๒๐๑
๑๕๒๐๒
๑๕๒๐๓
๑๕๒๐๔
๑๕๒๐๕
๑๕๒๐๖
๑๕๒๐๗

นางสาวชมนภัส วงษสอน
นางสาวชมนาฎ งามยิ่งไพศาล
นางสาวชมนาด สังขมงคล
นางชมพูนุช เกื้อทาน
นางชมพูนุช จําปาออน
นางสาวชมพูนุช เผือกผล
นางชมพูนุช ศรีมีเทียน
นางสาวชมพูนุช สิงหสาคร
นางชมพูนุท เกษตรสุนทร
นางชมพูนุท ขันเขียว
นางสาวชมพูนุท จวบบุญ
นางชมพูนุท จันทะแสง
นางชมพูนุท ไชยเทพ
นางชมพูนุท นนทะคําจันทร
นางสาวชมพูนุท โพธิ์สวาง
นางชมพูนุท เรืองปราชญ
นางสาวชมพูนุท ศรีฟา
นางชมพูนุท ศรีสุราช
นางสาวชมพูนุท สนสกุล
นางสาวชมพูนุท สุขเกษม
นางชมพูนุท อุดอาด
นางชมพูเนกข อะโรคา
นางสาวชมฟา จันทวิเศษ
นางชมภูนุช รอดเชียงล้ํา
นางสาวชมภูนุช ลาบึง
นางชมมณี รักโคตร

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒๐๘
๑๕๒๐๙
๑๕๒๑๐
๑๕๒๑๑
๑๕๒๑๒
๑๕๒๑๓
๑๕๒๑๔
๑๕๒๑๕
๑๕๒๑๖
๑๕๒๑๗
๑๕๒๑๘
๑๕๒๑๙
๑๕๒๒๐
๑๕๒๒๑
๑๕๒๒๒
๑๕๒๒๓
๑๕๒๒๔
๑๕๒๒๕
๑๕๒๒๖
๑๕๒๒๗
๑๕๒๒๘
๑๕๒๒๙
๑๕๒๓๐
๑๕๒๓๑
๑๕๒๓๒
๑๕๒๓๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวชมศรัณย ขบวนฉลาด
นางชมัยพร เดชมงคล
นางสาวชมัยพร ทอนทอง
นางสาวชมัยพร รัตนมรรคคา
นางสาวชมัยพร สุวรรณ
นางชมัยภรณ บัวระบัดทอง
นางชไมพร จะระแอ
นางชไมพร ทับศรี
นางชไมพร ผิวผัน
นางชไมพร ยืนเพชร
นางสาวชไมพร วิเชียรรัตน
นางชไมพร สุวรรณ
นางสาวชไมพร หลาบโพธิ์
นางชไมพร อรามวิทย
นางชไมพร อินทรภิรมย
นางชยพร ชูบัว
นางชยริญฐิ์ สวัสดิ์ศรี
นางสาวชยากร นรินทรหงษทอง
นางสาวชยากร ภักดี
นางชยาณิช แกวสะอาด
นางชยานันท ภูหองเพชร
นางสาวชยานิษฐ จิรกุลธิติพงศ
นางชยาภรณ แจงจิตร
นางชยาภรณ บุบผามาลา
นางสาวชยาภัสร ถองทอง
นางสาวชยาภัสร ศักดิ์ศรีบํารุง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๒๓๔
๑๕๒๓๕
๑๕๒๓๖
๑๕๒๓๗
๑๕๒๓๘
๑๕๒๓๙
๑๕๒๔๐
๑๕๒๔๑
๑๕๒๔๒
๑๕๒๔๓
๑๕๒๔๔
๑๕๒๔๕
๑๕๒๔๖
๑๕๒๔๗
๑๕๒๔๘
๑๕๒๔๙
๑๕๒๕๐
๑๕๒๕๑
๑๕๒๕๒
๑๕๒๕๓
๑๕๒๕๔
๑๕๒๕๕
๑๕๒๕๖
๑๕๒๕๗
๑๕๒๕๘

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวชยาภา พุมสมบัติ
นางสาวชยาวี ชิมหนองแวง
นางชยุดา วุนบัว
นางสาวชยุตรา สามิลา
นางชยุตรา สุโขยะไชย
วาที่รอยตรีหญิง ชโยชา พรรณะ
นางชรวรรณ ทองแดง
นางชรัณยภัทร ยอดระบํา
นางชริกา อุรารื่น
นางสาวชริดา จันทุม
นางชริตา พิลาออน
นางสาวชริตา สหะวิริยะ
นางสาวชรินทรทิพย
ทักษิณกานนท
นางสาวชรินทรทิพย ปราบพารา
นางชรินทรรัตน โยมงาม
นางสาวชรินทรรัตน ศรีจันทรทอง
นางสาวชรินภรณ ดอกดวง
นางชรินรัตน สุวิเศษธํารง
นางสาวชรีรัตน ศรีสุวรรณ
นางชฤนาฎ กายสิทธิ์
นางชลกร นาควรสุขพิศาล
นางสาวชลกร ศรีดวงปภากุล
นางชลกร เสริฐสม
นางชลกานต เหรัมพกุล
นางสาวชลกาล แกวทุง

๑๕๒๕๙
๑๕๒๖๐
๑๕๒๖๑
๑๕๒๖๒
๑๕๒๖๓
๑๕๒๖๔
๑๕๒๖๕
๑๕๒๖๖
๑๕๒๖๗
๑๕๒๖๘
๑๕๒๖๙
๑๕๒๗๐
๑๕๒๗๑
๑๕๒๗๒
๑๕๒๗๓
๑๕๒๗๔
๑๕๒๗๕
๑๕๒๗๖
๑๕๒๗๗
๑๕๒๗๘
๑๕๒๗๙
๑๕๒๘๐
๑๕๒๘๑
๑๕๒๘๒
๑๕๒๘๓
๑๕๒๘๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวชลชญา พึ่งมวง
นางสาวชลชนก หนูรอด
นางชลชล ลิ่มสุวรรณ
นางชลฐิมา วงษเชียงยืน
นางชลณิศา มาบุญธรรม
นางชลดา ขันตี
นางชลดา เขื่อนศรี
นางชลดา เชื้อเมืองพาน
นางสาวชลดา นิลมาย
นางสาวชลดา วรรณทอง
นางชลดา ศรีอภัย
นางชลดา แสงพิทยาธร
นางสาวชลดา อรามจันทรเพ็ญ
นางชลทิชา โชจรูญเดช
นางชลทิชา ศรีทอง
นางชลทิพย สุวรรณพิสุทธิ์
นางชลทิศา พวงใบดี
นางสาวชลธร เชื้อกุณะ
นางสาวชลธารา ศิริวงศ
นางสาวชลธิชา กานจักร
นางสาวชลธิชา คําภา
นางชลธิชา คําภาบุตร
นางชลธิชา จันทพันธ
นางสาวชลธิชา จันทรขาว
นางชลธิชา ชินนะบดี
นางสาวชลธิชา ชิวปรีชา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๒๘๕
๑๕๒๘๖
๑๕๒๘๗
๑๕๒๘๘
๑๕๒๘๙
๑๕๒๙๐
๑๕๒๙๑
๑๕๒๙๒
๑๕๒๙๓
๑๕๒๙๔
๑๕๒๙๕
๑๕๒๙๖
๑๕๒๙๗
๑๕๒๙๘
๑๕๒๙๙
๑๕๓๐๐
๑๕๓๐๑
๑๕๓๐๒
๑๕๓๐๓
๑๕๓๐๔
๑๕๓๐๕
๑๕๓๐๖
๑๕๓๐๗
๑๕๓๐๘
๑๕๓๐๙
๑๕๓๑๐

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางชลธิชา ชูชีพ
นางชลธิชา ทองแมน
นางสาวชลธิชา ธรรมใจ
นางสาวชลธิชา นรสิงห
นางสาวชลธิชา นาคสถาพร
นางสาวชลธิชา บุญกลา
นางสาวชลธิชา บุญนะที
นางสาวชลธิชา บูรณะ
นางชลธิชา พึ่งพวก
นางสาวชลธิชา มัสยามาตย
นางชลธิชา มายอด
นางชลธิชา วรชินา
นางชลธิชา สายเนตร
นางชลธิชา อินทรขาว
นางชลธิดาพร เลือดกุมภา
นางสาวชลธิยา โทรัตน
นางชลธิรา ผินโพธิ์
นางชลธิลา อุปจักร
นางชลธี ชัชวาลวิบูลกิจ
นางชลนิชา ศรีสวัสดิ์
นางสาวชลปวีร เทพเภา
นางสาวชลพรรธน กุลศรีวรเมศร
นางสาวชลรักษ มงคลชาติ
นางชลฤดี คําสัตย
นางชลฤดี ปองไว
นางชลลดา จอมศรี

๑๕๓๑๑
๑๕๓๑๒
๑๕๓๑๓
๑๕๓๑๔
๑๕๓๑๕
๑๕๓๑๖
๑๕๓๑๗
๑๕๓๑๘
๑๕๓๑๙
๑๕๓๒๐
๑๕๓๒๑
๑๕๓๒๒
๑๕๓๒๓
๑๕๓๒๔
๑๕๓๒๕
๑๕๓๒๖
๑๕๓๒๗
๑๕๓๒๘
๑๕๓๒๙
๑๕๓๓๐
๑๕๓๓๑
๑๕๓๓๒
๑๕๓๓๓
๑๕๓๓๔
๑๕๓๓๕
๑๕๓๓๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางชลลดา จารุภา
นางสาวชลลดา เทพา
นางชลลดา พิศงาม
นางสาวชลลดา วงคดาว
นางสาวชลลดา วงษนอย
นางสาวชลลดา วิเศษสิงห
นางชลลดา ศรีแสนปาง
นางสาวชลลดา สทานพล
นางชลลดา อินทรเนตร
นางชลหทัย มณีโชติ
นางชลอศรี แกวสูงเนิน
นางชลัยภรณ บุตรฟองคํา
นางชลา ฉีดอิ่ม
นางชลากร คําเพชร
นางสาวชลาทร ฮุนอยู
นางชลาภัทร สมบัติบุญสวน
นางชลาลัย ทองดาดาษ
นางสาวชลาลัย เอ็มเลง
นางชลิกา หูทิพย
นางชลิฎา วิยา
นางสาวชลิดา กองพันธ
นางชลิดา ไชยพันธกุล
นางชลิดา พูลสวัสดิ์
นางชลิดา วิชชุเวทิน
นางสาวชลิดา ศุภสาร
นางสาวชลิดา แสนทวีสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๓๓๗
๑๕๓๓๘
๑๕๓๓๙
๑๕๓๔๐
๑๕๓๔๑
๑๕๓๔๒
๑๕๓๔๓
๑๕๓๔๔
๑๕๓๔๕
๑๕๓๔๖
๑๕๓๔๗
๑๕๓๔๘
๑๕๓๔๙
๑๕๓๕๐
๑๕๓๕๑
๑๕๓๕๒
๑๕๓๕๓
๑๕๓๕๔
๑๕๓๕๕
๑๕๓๕๖
๑๕๓๕๗
๑๕๓๕๘

นางชลิดา อิโน
นางสาวชลิตตา ภูจริต
นางสาวชลิตตา สิงหสุข
นางชลิตตา สีเสือ
นางสาวชลิตา ชื่นจันทร
นางชลิตา นวลออง
นางสาวชลิตา นาคประเสริฐ
นางชลิตา ละเลิศ
นางชลิตา วิเศษ
นางชลินทรา จักรถนอม
นางสาวชลินทรา ศรีชัยชนะ
นางชลิศรา ติมินทระ
นางสาวชลีพร ตาทอง
นางสาวชลีพร อินตะสาร
นางสาวชโลธร วิยะรส
นางสาวชโลธร ศรีสด
นางชวนคิด โพธิ์แหบ
นางสาวชวนชม มีคุม
นางชวนชม แสงสวาง
นางชวนชม แสนโคตร
นางชวนชื่น ทัศนา
นางสาวชวนชื่น
เสนีวงศ ณ อยุธยา
๑๕๓๕๙ นางสาวชวนพิศ ขุมทอง
๑๕๓๖๐ นางสาวชวนพิศ คชริน
๑๕๓๖๑ นางสาวชวนพิศ คณะพัฒน

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๓๖๒
๑๕๓๖๓
๑๕๓๖๔
๑๕๓๖๕
๑๕๓๖๖
๑๕๓๖๗
๑๕๓๖๘
๑๕๓๖๙
๑๕๓๗๐
๑๕๓๗๑
๑๕๓๗๒
๑๕๓๗๓
๑๕๓๗๔
๑๕๓๗๕
๑๕๓๗๖
๑๕๓๗๗
๑๕๓๗๘
๑๕๓๗๙
๑๕๓๘๐
๑๕๓๘๑
๑๕๓๘๒
๑๕๓๘๓
๑๕๓๘๔
๑๕๓๘๕
๑๕๓๘๖
๑๕๓๘๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวชวนพิศ จบคุม
นางชวนพิศ จอยชู
นางชวนพิศ จันทรบูรณ
นางชวนพิศ จันทรสวาง
นางสาวชวนพิศ ชาวงศ
นางชวนพิศ นันตาดี
นางชวนพิศ โนนสินชัย
นางสาวชวนพิศ บุบผา
นางสาวชวนพิศ พันธนาเหนือ
นางสาวชวนพิศ พันธสิงห
นางชวนพิศ พูลภักดี
นางชวนพิศ มุงแฝงกลาง
นางชวนพิศ วรรณทองสุก
นางสาวชวนพิศ เวียงคํา
นางชวนพิศ สินทับทอง
นางสาวชวนันท ชุติภัทร
นางสาวชวนิดา ฤทธิ์ศรีบุญ
นางสาวชวพร กอเลิศสุชัย
นางชวรรษวรรณ เดชมา
นางสาวชวรินีย สระทองแร
นางชวลิดา รัตนวงศากุล
นางชวัลพัชร ชูศรี
นางชวัลพัชร ทองลาภ
นางชวัลลักษณ บุญลือ
นางสาวชวัลลักษณ หนวงเหนี่ยว
นางสาวชวารินทร เรืองแดง

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

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวชวาลา นอยหมากหญา
นางสาวชวาลา สุขโข
นางสาวชอแกว หุนเกา
นางชอชบา นาคบุญ
นางสาวชอตะวัน กลมพันธ
นางสาวชอทิพย แจงศิลป
นางชอทิพย ภูละมุล
นางชอทิพย ศรีสมบูรณ
นางชอทิพย สุรโชติ
นางชอทิพย อินทรักษา
นางสาวชอผกา บรรทะโก
นางชอผกา วัฒนณุกุลชัย
นางชอพิศ สุวรรณโน
นางสาวชอเพชร กองลี
นางชอเพชร ครองรักษ
นางสาวชอเพชร พฤกษวรุณ
วาที่รอยตรีหญิง ชอเพชร
สุขอนันต
นางชอเพชร สุนทรวิภาต
นางชอรลักษณ อยูคง
นางชอรัตนา ปททุมมา
นางชเอม ชักชวน
นางชะนัตรตา ตุมบุตร
นางชะบาไพร แกวมาลา
นางชะบาไพร บุญสุข
นางชะมัยพร ดวงเดือน

๑๕๔๑๓
๑๕๔๑๔
๑๕๔๑๕
๑๕๔๑๖
๑๕๔๑๗
๑๕๔๑๘
๑๕๔๑๙
๑๕๔๒๐
๑๕๔๒๑
๑๕๔๒๒
๑๕๔๒๓
๑๕๔๒๔
๑๕๔๒๕
๑๕๔๒๖
๑๕๔๒๗
๑๕๔๒๘
๑๕๔๒๙
๑๕๔๓๐
๑๕๔๓๑
๑๕๔๓๒
๑๕๔๓๓
๑๕๔๓๔
๑๕๔๓๕
๑๕๔๓๖
๑๕๔๓๗
๑๕๔๓๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางชะออน แกวหมุน
นางชะออน วงษศรีปาน
นางชะอิ้ม เพชรภา
นางสาวชัชฎา ทองคําใส
นางชัชฎาพร ไชยสาคร
นางชัชฎาพร สาระพงษ
นางสาวชัชฎาภรณ จําแบบ
นางชัชฎาภรณ เลื่อนชิด
นางชัชฎาภรณ วงศชัยประทุม
นางชัชฎาภรณ วรรณจรูญ
นางชัชฎาภรณ สีทา
นางสาวชัชณี คิดสราง
นางสาวชัชดา ครองตน
นางสาวชัชดา สุนทรธรรม
นางสาวชัชดาพร ปานโหนง
นางชัชนิตย นพคุณมงคลชัย
นางสาวชัชรา ควรเนตร
นางสาวชัชลักษณ รัตนะ
นางสาวชัชวาภรณ สวัสดิกุล
นางสาวชัญญชญา มุงบัง
นางสาวชัญญชิตา จงธนกิตติ์
นางชัญญญาณ เที่ยงธรรมรุจน
นางชัญญณัท ทาระหอม
นางสาวชัญญนัส อธิศักดิ์โสภา
นางสาวชัญญา แกวงาม
นางชัญญา คํายิ่งเดชาภัทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๔๓๙
๑๕๔๔๐
๑๕๔๔๑
๑๕๔๔๒
๑๕๔๔๓
๑๕๔๔๔
๑๕๔๔๕
๑๕๔๔๖
๑๕๔๔๗
๑๕๔๔๘
๑๕๔๔๙
๑๕๔๕๐
๑๕๔๕๑
๑๕๔๕๒
๑๕๔๕๓
๑๕๔๕๔
๑๕๔๕๕
๑๕๔๕๖
๑๕๔๕๗
๑๕๔๕๘
๑๕๔๕๙
๑๕๔๖๐
๑๕๔๖๑
๑๕๔๖๒
๑๕๔๖๓

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางชัญญา เมธีพลกุล
นางชัญญา ยารังษี
นางชัญญา วงศอามาตย
นางชัญญา ศิรพึ่งเงิน
นางสาวชัญญา สายโน
นางสาวชัญญา สายบุงคลา
นางชัญญานุช คงเมือง
นางชัญญานุช ชูเพชร
นางสาวชัญญานุช นารินทร
นางชัญญานุช บุญยะพุกกะนะ
นางชัญญานุช
ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
นางชัญญานุช พลชัย
นางสาวชัญญานุช ไรสิงห
นางชัญญานุช ศรีพิมานวัฒน
นางชัญญานุช สัตยซื่อ
นางชัญญานุช อยูสถิตย
นางชัญญาพัชญ อินตะวงศ
นางชัญญาภัค ถีระแกว
นางสาวชัญญาภัค หินนอย
นางสาวชัญณัฐ จันทรพุฒ
นางชัฏชฎา ไทยกลาง
นางชัฏชฎาค คําธานี
นางสาวชัณญานุช ประเวชไพร
นางสาวชัณณวรัฑม ปญญามณีศร
นางสาวชัยณรี แสนเลิง

๑๕๔๖๔
๑๕๔๖๕
๑๕๔๖๖
๑๕๔๖๗
๑๕๔๖๘
๑๕๔๖๙
๑๕๔๗๐
๑๕๔๗๑
๑๕๔๗๒
๑๕๔๗๓
๑๕๔๗๔
๑๕๔๗๕
๑๕๔๗๖
๑๕๔๗๗
๑๕๔๗๘
๑๕๔๗๙
๑๕๔๘๐
๑๕๔๘๑
๑๕๔๘๒
๑๕๔๘๓
๑๕๔๘๔
๑๕๔๘๕
๑๕๔๘๖
๑๕๔๘๗
๑๕๔๘๘
๑๕๔๘๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวชัสสุภา นันทารมย
นางชาคริยา เหลาลา
นางชาครียา พยัคฆา
นางสาวชาญดา ปนตา
นางชาญอรุณ ผิวงาม
นางสาวชาณิดา ปนันทธนา
นางชาณิศา โพธิขํา
นางชาณุมาศ สามาลย
นางชาดา ภิญโญภาพ
นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน
นางสาวชาตินี ศิริพงษไทย
นางชาติลภา กิมเซียะ
นางสาวชานัญชิดา ไชยขันธุ
นางสาวชารวี ตรงสถิตกุล
นางชารินี ขวัญศรี
นางสาวชาลิดา คันธิยงค
นางสาวชาลินี เชื้อนันไชย
นางชาลินี ยืนยง
นางสาวชาลินี วิเศษจันทร
นางชาลินี ศรีสันต
นางสาวชาลินี ศึกษาชาติ
นางชาลินี สังขวิเศษ
นางสาวชาลินี สิริรัชดากุลพร
นางสาวชาลิสา กาแกว
นางชาลิสา จันทรบุตร
นางชาลิสา จันทรเสนา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๔๙๐
๑๕๔๙๑
๑๕๔๙๒
๑๕๔๙๓
๑๕๔๙๔
๑๕๔๙๕
๑๕๔๙๖
๑๕๔๙๗
๑๕๔๙๘
๑๕๔๙๙
๑๕๕๐๐
๑๕๕๐๑
๑๕๕๐๒
๑๕๕๐๓
๑๕๕๐๔
๑๕๕๐๕
๑๕๕๐๖
๑๕๕๐๗
๑๕๕๐๘
๑๕๕๐๙
๑๕๕๑๐
๑๕๕๑๑
๑๕๕๑๒
๑๕๕๑๓
๑๕๕๑๔
๑๕๕๑๕

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางชาลิสา ทองติด
นางสาวชาลิสา ศิริมูล
นางชาลิสา สรรพโส
นางสาวชาลิสา สอนลัทธิพันธ
นางชาลิสา สุทธิกุล
นางชาลิสา สุวรรณศรี
นางสาวชาลี เกยรัมย
นางชาลี เทศนอก
นางสาวชาลีมาศ หาระบุตร
นางสาวชํานิ คงประเสริฐ
นางชํานิ สุจริต
นางชิชญา นามเรืองศรี
นางสาวชิดขวัญ นุชนาถ
นางชิดชญา ฆังคะรัตน
นางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน
นางสาวชิดชไม ชูกลา
นางชิดชไม พงษพันธ
นางชิตชนก ชาวนาน
นางชิตฝน สตูล
นางสาวชิตยาภรณ หงษทอง
นางชิตวรี เถาวัลยา
นางชินณเพ็ญ ศรีขวัญ
นางสาวชินมนา อินทรักษา
นางสาวชินวรรณ สุวรรณรัตน
นางชินานาฏ ปาณิกวงษ
นางชิโนลักษณ เรือนติ๊บ

๑๕๕๑๖
๑๕๕๑๗
๑๕๕๑๘
๑๕๕๑๙
๑๕๕๒๐
๑๕๕๒๑
๑๕๕๒๒
๑๕๕๒๓
๑๕๕๒๔
๑๕๕๒๕
๑๕๕๒๖
๑๕๕๒๗
๑๕๕๒๘
๑๕๕๒๙
๑๕๕๓๐
๑๕๕๓๑
๑๕๕๓๒
๑๕๕๓๓
๑๕๕๓๔
๑๕๕๓๕
๑๕๕๓๖
๑๕๕๓๗
๑๕๕๓๘
๑๕๕๓๙
๑๕๕๔๐
๑๕๕๔๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางชิราพร บุญสิทธิ์
นางสาวชิราวรรณ สวางวงษ
นางสาวชิราวัลย เพชรชัย
นางสาวชิสา โตเรือง
นางสาวชีรานันท แซจุง
นางชีลี สุขสมบูรณ
นางชีวรัตน ขายคํา
นางชีวรัตน พลบํารุง
นางสาวชีวารัตน คํายวง
นางชีวารัตน ชาระมาตย
นางชื่นกมล จรดรัมย
นางสาวชื่นกมล ประสาตร
นางชื่นจิต สุระนาถ
นางสาวชื่นจิตย บุญบรรจง
นางชื่นจิตร บุตรมาลา
นางสาวชื่นจิตร มาศชาย
นางชื่นจิตร หรีรักษ
นางชื่นชม กอนมณี
นางชื่นนภา จอมหงษ
นางชื่นนภา พรหมจินดา
นางสาวชื่นนภา รัตนสกล
นางชื่นหทัย จันทรพิพัฒน
นางชุกฤตา เทศพันธุ
นางชุฎาพร บุญฉลาด
นางชุฒิญา คัทซ
นางชุดา หลอดทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๕๔๒
๑๕๕๔๓
๑๕๕๔๔
๑๕๕๔๕
๑๕๕๔๖
๑๕๕๔๗
๑๕๕๔๘
๑๕๕๔๙
๑๕๕๕๐
๑๕๕๕๑
๑๕๕๕๒
๑๕๕๕๓
๑๕๕๕๔
๑๕๕๕๕
๑๕๕๕๖
๑๕๕๕๗
๑๕๕๕๘
๑๕๕๕๙
๑๕๕๖๐
๑๕๕๖๑
๑๕๕๖๒
๑๕๕๖๓
๑๕๕๖๔
๑๕๕๖๕
๑๕๕๖๖
๑๕๕๖๗

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางชุดา หิรัญเกียรติ
นางสาวชุดานันท วงศกระโซ
นางสาวชุดาภา นอยนาค
นางสาวชุดาวรรณ พลวงค
นางชุติกาญจน คําปลอง
นางชุติกาญจน จันทรสุริยา
นางชุติกาญจน ใจนิยม
นางสาวชุติกาญจน ดวงแกว
นางสาวชุติกาญจน นนทขุนทด
นางสาวชุติกาญจน นอยพลี
นางชุติกาญจน ประทุมเมฆ
นางชุติกาญจน พูนชัย
นางชุติกาญจน ศิริธร
นางสาวชุติกาญจน สืบสิมมา
นางสาวชุติกาญจน อุนประเดิม
นางสาวชุติกาญน รักภักดี
นางสาวชุติกานต หาญชนะ
นางสาวชุติญา ศิริธาฎาสกุล
นางชุตินธร เขมะปญญา
นางชุตินัน สุวรรณสา
นางสาวชุตินันท โกศล
นางสาวชุตินันท คงสุคนธ
นางสาวชุตินันท ใจซื่อ
นางชุตินันท สกัญญา
นางชุตินาถ ปนมุณี
นางชุติภา บริบูรณ

๑๕๕๖๘
๑๕๕๖๙
๑๕๕๗๐
๑๕๕๗๑
๑๕๕๗๒
๑๕๕๗๓
๑๕๕๗๔
๑๕๕๗๕
๑๕๕๗๖
๑๕๕๗๗
๑๕๕๗๘
๑๕๕๗๙
๑๕๕๘๐
๑๕๕๘๑
๑๕๕๘๒
๑๕๕๘๓
๑๕๕๘๔
๑๕๕๘๕
๑๕๕๘๖
๑๕๕๘๗
๑๕๕๘๘
๑๕๕๘๙
๑๕๕๙๐
๑๕๕๙๑
๑๕๕๙๒
๑๕๕๙๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางชุติมณฑน โชครวย
นางสาวชุติมณฑน เรืองมนตรี
นางชุติมณฑน ลาแพงดี
นางชุติมณฑน วรวงศ
นางสาวชุติมณฑน สินสวัสดิ์
นางสาวชุติมณฑน สุทธิปญโญ
นางสาวชุติมณฑน อาจโยธี
นางชุติมา กลาเกษตรวิทย
นางชุติมา กลิ่นหอม
นางสาวชุติมา กันสุม
นางสาวชุติมา กิติยะวงษ
นางชุติมา แกวเกา
นางชุติมา แกวเปลี่ยนศรี
นางสาวชุติมา ไกรทอง
นางสาวชุติมา คลายทอง
นางสาวชุติมา คลายบุตร
นางชุติมา จันทรเทพ
นางสาวชุติมา จํารัสแนว
นางสาวชุติมา จุยบุตร
นางสาวชุติมา ใจคลาย
นางชุติมา ใจใหญ
นางชุติมา เฉลียว
นางสาวชุติมา ชอกระทุม
นางชุติมา ชูชัย
นางชุติมา ไชยสิทธิ์
นางสาวชุติมา แซตั้ง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๕๙๔
๑๕๕๙๕
๑๕๕๙๖
๑๕๕๙๗
๑๕๕๙๘
๑๕๕๙๙
๑๕๖๐๐
๑๕๖๐๑
๑๕๖๐๒
๑๕๖๐๓
๑๕๖๐๔
๑๕๖๐๕
๑๕๖๐๖
๑๕๖๐๗
๑๕๖๐๘
๑๕๖๐๙
๑๕๖๑๐
๑๕๖๑๑
๑๕๖๑๒
๑๕๖๑๓
๑๕๖๑๔
๑๕๖๑๕
๑๕๖๑๖
๑๕๖๑๗
๑๕๖๑๘
๑๕๖๑๙

นางสาวชุติมา ดิษฐประสพ
นางสาวชุติมา ถาวรแกว
นางสาวชุติมา ทองคณารักษ
นางสาวชุติมา ทองชนะ
นางสาวชุติมา เทพสวัสดิ์
นางสาวชุติมา นระศาสตร
นางชุติมา นามตาป
นางสาวชุติมา นิสังกาศ
นางสาวชุติมา บําเพ็ญกุล
นางชุติมา บุตรชม
นางชุติมา ประจวบสุข
นางชุติมา ปลองใหม
นางชุติมา พงศอรพินท
นางสาวชุติมา พาโคกทม
นางสาวชุติมา พิศงาม
นางสาวชุติมา เพราะสําเนียง
นางสาวชุติมา แพนกุดเรือ
นางสาวชุติมา โพธี
นางสาวชุติมา เฟองฟู
นางสาวชุติมา ภูชมศรี
นางสาวชุติมา เรืองแสง
นางสาวชุติมา ลาลุน
นางสาวชุติมา เลี่ยมสกุล
นางสาวชุติมา วงษเขียด
นางชุติมา วันทาคอ
นางชุติมา เวทศักดิ์

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๖๒๐
๑๕๖๒๑
๑๕๖๒๒
๑๕๖๒๓
๑๕๖๒๔
๑๕๖๒๕
๑๕๖๒๖
๑๕๖๒๗
๑๕๖๒๘
๑๕๖๒๙
๑๕๖๓๐
๑๕๖๓๑
๑๕๖๓๒
๑๕๖๓๓
๑๕๖๓๔
๑๕๖๓๕
๑๕๖๓๖
๑๕๖๓๗
๑๕๖๓๘
๑๕๖๓๙
๑๕๖๔๐
๑๕๖๔๑
๑๕๖๔๒
๑๕๖๔๓
๑๕๖๔๔
๑๕๖๔๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวชุติมา ศรีไกรสิทธิ์
นางชุติมา ศิริไพรวัน
นางชุติมา สวนปลิก
นางสาวชุติมา สามาลา
นางชุติมา สิทธิพันธ
นางสาวชุติมา สุวรรณศรี
นางสาวชุติมา เสาทอง
นางชุติมา แสวงผล
นางชุติมา หัสถาดล
นางสาวชุติมา อริยธนากุล
นางสาวชุติมา อัศวพรรณา
นางชุติมาภรณ บุญภา
นางชุติมาศ เพชรมุข
นางสาวชุติยา ประจันตะเสน
นางสาวชุติรัตน กาญจนธนชัย
นางชุติวรรณ บุญศรี
นางสาวชุติสรา หาดแมน
นางสาวชุธิศา เลอกา
นางชุมดี ไทยกลาง
นางชุมพร จันทรปุนะ
นางชุมพร ประมาพันธ
นางชุมพร อนุสรณ
นางชุมแพ แจงดารา
นางชุมแพ วีรบรรจง
นางชุรีพร ชลิตพิรัตน
นางชุลิตา ไชยหงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๖๔๖
๑๕๖๔๗
๑๕๖๔๘
๑๕๖๔๙
๑๕๖๕๐
๑๕๖๕๑
๑๕๖๕๒
๑๕๖๕๓
๑๕๖๕๔
๑๕๖๕๕
๑๕๖๕๖
๑๕๖๕๗
๑๕๖๕๘
๑๕๖๕๙
๑๕๖๖๐
๑๕๖๖๑
๑๕๖๖๒
๑๕๖๖๓
๑๕๖๖๔
๑๕๖๖๕
๑๕๖๖๖
๑๕๖๖๗
๑๕๖๖๘
๑๕๖๖๙
๑๕๖๗๐
๑๕๖๗๑

นางชุลี ซุนสุวรรณ
นางชุลี มาลีรส
นางชุลีกร เงินแกว
นางชุลีกร ซิ่วหวน
นางชุลีจิต ชมมาก
นางชุลีพร กุลศรี
นางชุลีพร ขันแข็ง
นางสาวชุลีพร จะสุนา
นางชุลีพร เดชบุญ
นางชุลีพร ผมงาม
นางชุลีพร พูดงาม
นางสาวชุลีพร เรือโปะ
นางสาวชุลีพร วิชญธรกุล
นางชุลีพร หมันเระ
นางสาวชุลีพร ออนเกตุพล
นางสาวชุลีภรณ นวลนุช
นางสาวชุลีภรณ บุญเรศ
นางสาวชุลีรัชต ประกิ่ง
นางชุลีรัตน เกิดมั่นคง
นางชุลีรัตน ขอนพิกุล
นางชุลีรัตน เชื้อพันธุลาน
นางสาวชุลีลักษณ เทืองนอย
นางสาวชุลีวรรณ บุญมัง
นางชุลีวรรณ สําเนียงหวาน
นางชุวิยดา สินนุสน
นางสาวชูขวัญ อินทรชัย

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๖๗๒
๑๕๖๗๓
๑๕๖๗๔
๑๕๖๗๕
๑๕๖๗๖
๑๕๖๗๗
๑๕๖๗๘
๑๕๖๗๙
๑๕๖๘๐
๑๕๖๘๑
๑๕๖๘๒
๑๕๖๘๓
๑๕๖๘๔
๑๕๖๘๕
๑๕๖๘๖
๑๕๖๘๗
๑๕๖๘๘
๑๕๖๘๙
๑๕๖๙๐
๑๕๖๙๑
๑๕๖๙๒
๑๕๖๙๓
๑๕๖๙๔
๑๕๖๙๕
๑๕๖๙๖
๑๕๖๙๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางชูจิต ทับพรหม
นางชูใจ จิตอามาตย
นางชูใจ หอมลาภ
นางชูตินันต สิทธิโยธิน
นางชูศรี จันทรหอม
นางชูศรี บุญเที่ยง
นางชูศรี พรหมคีรี
นางสาวชูศรี ศรีสุข
นางสาวชูศิลป หาญวงค
นางสาวเช ตรีจักรสังข
นางสาวเชนิสา กองวัสสกุลณี
นางเชษฐธิดา ธรศรี
นางเชษฐสุดา สันธิ
นางสาวเชาวนี ประสานงาม
นางเชาวนี อานุภาพ
นางสาวเชาวรัตน มหาเสนา
นางสาวเชาวเรศ ใจทัด
นางเชาวเรศ สุวลักษณ
นางสาวเชิญขวัญ ปงใจ
นางโชคดี มากพูน
นางโชติกา แกวผลึก
นางสาวโชติกา คุณประทุม
นางสาวโชติกา จิตติรโกมล
นางสาวโชติกา ชูเลิศ
นางสาวโชติกา โชติดิษณันน
นางโชติกา ดาวแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๖๙๘
๑๕๖๙๙
๑๕๗๐๐
๑๕๗๐๑
๑๕๗๐๒
๑๕๗๐๓
๑๕๗๐๔
๑๕๗๐๕
๑๕๗๐๖
๑๕๗๐๗
๑๕๗๐๘
๑๕๗๐๙
๑๕๗๑๐
๑๕๗๑๑
๑๕๗๑๒
๑๕๗๑๓
๑๕๗๑๔
๑๕๗๑๕
๑๕๗๑๖
๑๕๗๑๗
๑๕๗๑๘
๑๕๗๑๙
๑๕๗๒๐
๑๕๗๒๑
๑๕๗๒๒
๑๕๗๒๓

นางโชติกา ดีเกิด
นางสาวโชติกา นาสมคิด
นางสาวโชติกา เปรมสิงหชัย
นางโชติกา พลเยี่ยม
นางโชติกา พัฒนไพศาลวงศ
นางสาวโชติกา มหาโชคสกุล
นางโชติกา เมืองงาม
นางสาวโชติกา สีลาพัฒน
นางโชติกา สุขใส
นางโชติกา หอมคําพัด
นางสาวโชติกา เหิมขุนทด
นางโชติกา ชัยมงคล
นางโชติกานต บุญเพ็ชร
นางสาวโชติกามาตย แสงวงศ
นางโชติชญาน เรือนจรัสศรี
นางสาวโชติพิช ดีแกว
นางโชติมา แกวอินทร
นางโชติมา โคตรพัฒน
นางโชติมา หลามาชน
นางสาวโชติมาพร ไชยสิทธิ์
นางสาวโชติรส ชําหาน
นางโชติรส เทพจันดา
นางสาวโชติรส เผาพงษศา
นางโชติรส รวมพัฒนา
นางโชติวรรณ วิเศษสิงห
นางสาวโชษิตา เรืองสุข

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗๒๔
๑๕๗๒๕
๑๕๗๒๖
๑๕๗๒๗
๑๕๗๒๘
๑๕๗๒๙
๑๕๗๓๐
๑๕๗๓๑
๑๕๗๓๒
๑๕๗๓๓
๑๕๗๓๔
๑๕๗๓๕
๑๕๗๓๖
๑๕๗๓๗
๑๕๗๓๘
๑๕๗๓๙
๑๕๗๔๐
๑๕๗๔๑
๑๕๗๔๒
๑๕๗๔๓
๑๕๗๔๔
๑๕๗๔๕
๑๕๗๔๖
๑๕๗๔๗
๑๕๗๔๘
๑๕๗๔๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวซมา โยะหมาด
นางสาวซอนกลิ่น อะทะสุวรรณ
นางซอบารียะ เจะอูมา
นางซอบีเราะห บูเดียะ
นางสาวซอฟะ กอเดร
นางซอฟญา ลาโยค
นางซอลีหะ แสงขาว
นางซะรีนา ดือราซอ
นางซัมซียะ บือราเฮง
นางซัยนับ มะตียา
นางซัยนับ อัสนีย
นางสาวซัลบียะ บุซา
นางซัลมา ปริงทอง
นางซัลมา ปะดอ
นางสาวซัลวานี ดิงนามอ
นางซากีนะ สาอิ
นางซากียะ แวฮามะ
นางซากียะ อาบูเละ
นางสาวซากียะห ปูตะ
นางซากียะห แวนะไล
นางซากีเราะ เจะเล็ม
นางซากีเราะ อาแวกือจิ
นางสาวซากูรา หลงแซ
นางซาดีนา หะยีสูหลง
นางซาปนะ สนิ
นางสาวซาปนะ สุหลง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๗๕๐
๑๕๗๕๑
๑๕๗๕๒
๑๕๗๕๓
๑๕๗๕๔
๑๕๗๕๕
๑๕๗๕๖
๑๕๗๕๗
๑๕๗๕๘
๑๕๗๕๙
๑๕๗๖๐
๑๕๗๖๑
๑๕๗๖๒
๑๕๗๖๓
๑๕๗๖๔
๑๕๗๖๕
๑๕๗๖๖
๑๕๗๖๗
๑๕๗๖๘
๑๕๗๖๙
๑๕๗๗๐
๑๕๗๗๑
๑๕๗๗๒
๑๕๗๗๓
๑๕๗๗๔
๑๕๗๗๕

นางซามีรา ซิแต
นางซามีหยะ ดอเลาะ
นางสาวซายารอ สือนิ
นางสาวซารตีกา หะสาเมาะ
นางซารยา ยูโซะ
นางสาวซารินดา บิณวาฮับ
นางสาวซารีซะ มะเกะ
นางสาวซารีนา เจะโด
นางซารีนา ตาเละ
นางสาวซารีนา สมาแอ
นางซารีนา สาแม
นางสาวซารีนี รอยิง
นางซารีพะ ตําบัน
นางซารีพะ อับดุลกอเดร
นางซารียะ บูละ
นางซารียะห ยามากู
นางซารีฮะ นิเงาะ
นางซารีฮะ ปะจิมะเย็ง
นางซารูนี ดะแล
นางซาเราะ มะสาแม
นางซาลมา อาแว
นางซาลามะ เกษา
นางซาลีฮะห ดะเซ็ง
นางซาลือมา มายีซา
นางสาวซาลูมา ไชยยอด
นางซาวียะ แตมาสา

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗๗๖
๑๕๗๗๗
๑๕๗๗๘
๑๕๗๗๙
๑๕๗๘๐
๑๕๗๘๑
๑๕๗๘๒
๑๕๗๘๓
๑๕๗๘๔
๑๕๗๘๕
๑๕๗๘๖
๑๕๗๘๗
๑๕๗๘๘
๑๕๗๘๙
๑๕๗๙๐
๑๕๗๙๑
๑๕๗๙๒
๑๕๗๙๓
๑๕๗๙๔
๑๕๗๙๕
๑๕๗๙๖
๑๕๗๙๗
๑๕๗๙๘
๑๕๗๙๙
๑๕๘๐๐
๑๕๘๐๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางซาอีดะห บือราเฮง
นางซาฮารา พาลาบูเกะ
นางสาวซาฮาเราะ เจะยิ
นางซาฮีดาห สาเมาะ
นางสาวซีตา ไรมันซา
นางซีตีรอยานา ลามะทา
นางสาวซุลราณี สัสดีวงศ
นางซุฮัยลี โตะเฮง
นางสาวซูนีตา บูละ
นางซูบายดะ สีละรู
นางซูบายดะ สุวรรณ
นางซูใบดะ สะมะแอ
นางสาวซูใบดะห ตะบิง
นางซูไบดะ วาแม
นางสาวซูฟยา นีซะ
นางสาวซูรยานี แวหะมะ
นางสาวซูรายดา ดอเลาะ
นางสาวซูรียะ มะยาซิง
นางซูรียานี อิสมาแอ
นางซูไรดา ดาแซ
นางซูไรนะ ลือบาสูลา
นางซูไรยา กะมิง
นางสาวซูไรยา อาแด
นางซูลฟาย เมฆารัฐ
นางสาวซูไลดา ตะเยาะ
นางสาวซูไวดา ลาหะมะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๘๐๒
๑๕๘๐๓
๑๕๘๐๔
๑๕๘๐๕
๑๕๘๐๖
๑๕๘๐๗
๑๕๘๐๘
๑๕๘๐๙
๑๕๘๑๐
๑๕๘๑๑
๑๕๘๑๒
๑๕๘๑๓
๑๕๘๑๔
๑๕๘๑๕
๑๕๘๑๖
๑๕๘๑๗
๑๕๘๑๘
๑๕๘๑๙
๑๕๘๒๐
๑๕๘๒๑
๑๕๘๒๒
๑๕๘๒๓
๑๕๘๒๔
๑๕๘๒๕
๑๕๘๒๖
๑๕๘๒๗

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางซูไฮนี แซะอาหลี
นางซูไฮลา เตะ
นางซูไฮลา มะรือสะ
นางซูไฮลา อาแว
นางสาวเซาฟยะ บูสะมัญ
นางโซเฟย คลานุรักษ
นางโซเฟย สะบูโด
นางไซนับ ดําสมุทร
นางสาวไซนับ ปูซู
นางไซนุง สาคอ
นางสาวไซนุง สามะ
นางไซรนับ เจะเหาะ
นางไซหนับ หะยีมือลี
นางฌัลลิกา แขงขัน
นางฌาณิศา เมนแตม
นางสาวฌานิกา จงบุรี
นางสาวฌานิกา สัจวิโรจน
นางสาวฌานีกร ปรารถนารักษ
นางสาวญณิดา นุมสํารวย
นางสาวญดา เทียบแกว
นางญวิภา ขัตติ
นางสาวญัฐชยา รุณผาบ
นางญาจิตร แกวมีศรี
นางสาวญาใจ ใจสุข
นางสาวญาฐิษตา วงศกอ
นางสาวญาณกร สัชชานนท

๑๕๘๒๘
๑๕๘๒๙
๑๕๘๓๐
๑๕๘๓๑
๑๕๘๓๒
๑๕๘๓๓
๑๕๘๓๔
๑๕๘๓๕
๑๕๘๓๖
๑๕๘๓๗
๑๕๘๓๘
๑๕๘๓๙
๑๕๘๔๐
๑๕๘๔๑
๑๕๘๔๒
๑๕๘๔๓
๑๕๘๔๔
๑๕๘๔๕
๑๕๘๔๖
๑๕๘๔๗
๑๕๘๔๘
๑๕๘๔๙
๑๕๘๕๐
๑๕๘๕๑
๑๕๘๕๒
๑๕๘๕๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวญาณนันท อุปถัมภ
นางญาณพัฒน มีสวัสดิ์
นางญาณภาดา สรอยเพ็ชร
นางสาวญาณวรรณ ไชยโย
นางสาวญาณัจฉรา สุดแท
นางญาณาธร ธรรมโรง
นางญาณิกา ลาประวัติ
นางญาณิดา แกววงษหิว
นางสาวญาณิตา กลาเชี่ยว
นางญาณินท จิตตุรงคอาภรณ
นางญาณินท พลับจีน
นางสาวญาณินี สอาด
นางญาณิศา เกียววงค
นางญาณิศา คําภิระ
นางสาวญาณิศา จันโทภาส
นางสาวญาณิศา แดงงาม
นางญาณิศา เถาปรัก
นางสาวญาณิศา เทียนงูเหลือม
นางสาวญาณิศา นะวะกะ
นางสาวญาณิศา บุญเบา
นางสาวญาณิศา ปลอดโปรง
นางสาวญาณิศา ปานศรี
นางญาณิศา รังสิวิวัฒน
นางญาณิศา สมวงษ
นางญาณิศา สุมงาม
นางญาณิศา อัศวทรงพล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๘๕๔
๑๕๘๕๕
๑๕๘๕๖
๑๕๘๕๗
๑๕๘๕๘
๑๕๘๕๙
๑๕๘๖๐
๑๕๘๖๑
๑๕๘๖๒
๑๕๘๖๓
๑๕๘๖๔
๑๕๘๖๕
๑๕๘๖๖
๑๕๘๖๗
๑๕๘๖๘
๑๕๘๖๙
๑๕๘๗๐
๑๕๘๗๑
๑๕๘๗๒
๑๕๘๗๓
๑๕๘๗๔
๑๕๘๗๕
๑๕๘๗๖
๑๕๘๗๗
๑๕๘๗๘
๑๕๘๗๙

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวญาณี ผุเพชร
นางญาดา โชติรัตน
นางสาวญาดาลักษณ สีสะแล
นางสาวญาติการ หงษชัยภูมิ
นางญาตินันท สุภนิกร
นางญาธิดา อัลโทฟ
นางญานิกา นวกิจพิพัฒน
นางญานิณี ศรีทอง
นางญานิศา จิตเจริญ
นางสาวญานิศา ภูมิศาสตร
นางสาวญานิศา โมบขุนทด
นางญานิศา สรอยจิตร
นางญาภา อินแสวง
นางญาฤดี แจวจันทึก
นางสาวญาศิกานต บุดสา
นางสาวญาสุมินทร นนทมาตร
นางสาวญีฮาดา ดือราแม
นางฐกมล คลายกมล
นางฐกัฏแกว ปานมณี
นางสาวฐณพร อุทัย
นางฐนิตนันท บุญขวัญ
นางสาวฐปนกุล ไชยพูล
นางสาวฐปนี สําเนียงล้ํา
นางฐปนีย ไทยโสภา
นางฐปนีย โพธิ์นาฝาย
นางสาวฐรดา ไกรเพชร

๑๕๘๘๐
๑๕๘๘๑
๑๕๘๘๒
๑๕๘๘๓
๑๕๘๘๔
๑๕๘๘๕
๑๕๘๘๖
๑๕๘๘๗
๑๕๘๘๘
๑๕๘๘๙
๑๕๘๙๐
๑๕๘๙๑
๑๕๘๙๒
๑๕๘๙๓
๑๕๘๙๔
๑๕๘๙๕
๑๕๘๙๖
๑๕๘๙๗
๑๕๘๙๘
๑๕๘๙๙
๑๕๙๐๐
๑๕๙๐๑
๑๕๙๐๒
๑๕๙๐๓
๑๕๙๐๔
๑๕๙๐๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางฐัติมา ออนประทุม
นางฐาณิชญาณ มาคะมาโน
นางสาวฐาณุการณ ณัฐฏณัฐกร
นางฐาดาภา สิงหะคเชนทร
นางฐานันดร ประยุทธเต
นางฐานิกา พรหมทา
นางฐานิฎา จิตติชัยมงคล
นางสาวฐานิดา ชาลี
นางสาวฐานิดา ฤทธิสุนทร
นางฐานิตา จันทรหยวก
นางสาวฐานิตา โตสิน
นางสาวฐานิตา นพฤทธิ์
นางสาวฐานิตา นรารัมย
นางฐานิตา นางลอย
นางสาวฐานิตา บุญธรรม
นางฐานิตา พงษธนู
นางฐานิตา มีเพียร
นางฐานิตา ศรีทองสุข
นางสาวฐานิตา อินทรกุล
นางสาวฐานิยา งามศิริ
นางฐานิศร สาทนรัมย
นางฐานิษตา สีหนาท
นางสาวฐานียณัฐ วรรณศรี
นางฐานุตรา ดารายอย
นางฐาปณี ชูเชื้อ
นางสาวฐาปนี พูลศิริ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๙๐๖
๑๕๙๐๗
๑๕๙๐๘
๑๕๙๐๙
๑๕๙๑๐
๑๕๙๑๑
๑๕๙๑๒
๑๕๙๑๓
๑๕๙๑๔
๑๕๙๑๕
๑๕๙๑๖
๑๕๙๑๗
๑๕๙๑๘
๑๕๙๑๙
๑๕๙๒๐
๑๕๙๒๑
๑๕๙๒๒
๑๕๙๒๓
๑๕๙๒๔
๑๕๙๒๕
๑๕๙๒๖
๑๕๙๒๗
๑๕๙๒๘
๑๕๙๒๙
๑๕๙๓๐
๑๕๙๓๑

นางสาวฐาปนี สิงหนันท
นางฐาปนี สุขเกษม
นางฐาปนี โสภาระ
นางฐายิกา ดวงพร
นางฐายิกา บัวผัน
นางฐิฆัมพร มิ่งขวัญ
นางฐิชารัศม อินทรชั้นศรี
นางสาวฐิฏิมา พุฒประเสริฐ
นางสาวฐิฏิมาศ คงไดสิทธิ์
นางฐิณัฐตา หนูพุฒ
นางสาวฐิดาพร นนทะเสน
นางสาวฐิดาภา ครุฑสุวรรณ
นางสาวฐิตกมล ปรุงเสริม
นางฐิตา ตัญจะโร
นางฐิตา สงอาจินต
นางฐิตาพร คําวังพฤกษ
นางสาวฐิตาพร บุญเต็ม
นางฐิตาพร พรมมี
นางฐิตาพร วงคไชย
นางฐิตาพร สูเสน
นางฐิตาภรณ แกวกา
นางสาวฐิตาภรณ ไชยเชษฐ
นางฐิตาภรณ บุญฤทธิ์
นางสาวฐิตาภรณ ปะนะสุนา
นางสาวฐิตาภรณ สรอยแกว
นางฐิตาภัทร ไทยทอง

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๙๓๒
๑๕๙๓๓
๑๕๙๓๔
๑๕๙๓๕
๑๕๙๓๖
๑๕๙๓๗
๑๕๙๓๘
๑๕๙๓๙
๑๕๙๔๐
๑๕๙๔๑
๑๕๙๔๒
๑๕๙๔๓
๑๕๙๔๔
๑๕๙๔๕
๑๕๙๔๖
๑๕๙๔๗
๑๕๙๔๘
๑๕๙๔๙
๑๕๙๕๐
๑๕๙๕๑
๑๕๙๕๒
๑๕๙๕๓
๑๕๙๕๔
๑๕๙๕๕
๑๕๙๕๖
๑๕๙๕๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางฐิตาภา ฉั่วตระกูล
นางฐิตาภา แดงนอย
นางฐิตาภา พูลเขียว
นางฐิตารฎาฏ อมรสิริหิรัญ
นางฐิตารีย กุลวงศคเณศ
นางสาวฐิตารีย เกิดมาลัย
นางฐิตารีย ดวนดี
นางฐิตารีย ตัณฑะสุวรรณะ
นางสาวฐิตารีย ทวีฉันทรัตน
นางสาวฐิตารีย พรมพันธ
นางฐิตารีย แสงสุวรรณ
นางสาวฐิติกร จักรแกว
นางสาวฐิติกาญจน กาศลังกา
นางฐิติกาญจน โกณฑา
นางฐิติกาญจน เจริญอาจ
นางฐิติกาญจน วงษกระสันต
นางสาวฐิติกานต แกวดวงตา
นางฐิติกานต เคามาก
นางฐิติกานต ทิพยจอย
นางฐิติชญา คันธะเนตร
นางฐิติชญา ธนวิทยไพศาล
นางสาวฐิติชญา พุทธา
วาที่รอยตรีหญิง ฐิติชญา หนูนแปง
นางสาวฐิติชญาน แกววงษา
นางฐิตินัฏฐ บุญกลา
นางฐิตินันท เจริญเมือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๙๕๘
๑๕๙๕๙
๑๕๙๖๐
๑๕๙๖๑
๑๕๙๖๒
๑๕๙๖๓
๑๕๙๖๔
๑๕๙๖๕
๑๕๙๖๖
๑๕๙๖๗
๑๕๙๖๘
๑๕๙๖๙
๑๕๙๗๐
๑๕๙๗๑
๑๕๙๗๒
๑๕๙๗๓
๑๕๙๗๔
๑๕๙๗๕
๑๕๙๗๖
๑๕๙๗๗
๑๕๙๗๘
๑๕๙๗๙
๑๕๙๘๐
๑๕๙๘๑
๑๕๙๘๒
๑๕๙๘๓

นางฐิตินันท เจริญฤทธิ์
นางสาวฐิตินันท ไชยลังกา
นางสาวฐิตินันท ทวินันท
นางฐิตินันท ทันพรม
นางฐิตินันท นวลละออง
นางฐิตินันท ประทุมนันท
นางฐิตินันท แพงพรมมา
นางฐิตินันท รัตนพันธ
นางฐิตินันท หมาน
นางฐิตินันท หะยะมิน
นางฐิตินันท หึงขุนทศ
นางฐิตินันท อุปการ
นางฐิตินาฏยา เชื้อปรุง
นางสาวฐิติพร แกวกมล
นางสาวฐิติพร จันหอม
นางฐิติพร จินดาพงษ
นางฐิติพร ชัยดวง
นางสาวฐิติพร บุญษร
นางฐิติพร พงศสุภา
นางฐิติพร พรหมจรรย
นางสาวฐิติพร ภูมิการีย
นางสาวฐิติพร แมงมา
นางสาวฐิติพร สมเขาใหญ
นางฐิติพร สุชัย
นางสาวฐิติพร อังคะโส
นางฐิติพรรณ ศุทธางกูร

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๙๘๔
๑๕๙๘๕
๑๕๙๘๖
๑๕๙๘๗
๑๕๙๘๘
๑๕๙๘๙
๑๕๙๙๐
๑๕๙๙๑
๑๕๙๙๒
๑๕๙๙๓
๑๕๙๙๔
๑๕๙๙๕
๑๕๙๙๖
๑๕๙๙๗
๑๕๙๙๘
๑๕๙๙๙
๑๖๐๐๐
๑๖๐๐๑
๑๖๐๐๒
๑๖๐๐๓
๑๖๐๐๔
๑๖๐๐๕
๑๖๐๐๖
๑๖๐๐๗
๑๖๐๐๘
๑๖๐๐๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวฐิติภัทร ทองมา
นางฐิติภา สันตยานนท
นางฐิติมา งามขํา
นางฐิติมา ไชยวรรณ
นางฐิติมา ไชยา
นางสาวฐิติมา ตั้งสกุล
นางฐิติมา ทองเงิน
นางสาวฐิติมา ทิศรีไชย
นางฐิติมา นาครัตนะ
นางสาวฐิติมา พูลเกษม
นางสาวฐิติมา มุสิกะพันธ
นางสาวฐิติมา ยิ่งยง
นางฐิติมา วันทอง
นางฐิติมา ศรีพิมาย
นางสาวฐิติมา สุนทรศารทูล
นางสาวฐิติมา แสนทวีสุข
นางสาวฐิติมา เห็นหลอด
นางสาวฐิติมา อินทรธูป
นางฐิติมาภรณ นาคเจือ
นางฐิติยา คงเอียด
นางสาวฐิติยา ปนคํา
นางฐิติยา พิกุลหอม
นางสาวฐิติยา หมีนฉาด
นางสาวฐิติรักษ ธนานนทชัยภัทร
นางฐิติรัตน จันทรพวง
นางฐิติรัตน จินพละ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๐๑๐
๑๖๐๑๑
๑๖๐๑๒
๑๖๐๑๓
๑๖๐๑๔
๑๖๐๑๕
๑๖๐๑๖
๑๖๐๑๗
๑๖๐๑๘
๑๖๐๑๙
๑๖๐๒๐
๑๖๐๒๑
๑๖๐๒๒
๑๖๐๒๓
๑๖๐๒๔
๑๖๐๒๕
๑๖๐๒๖
๑๖๐๒๗
๑๖๐๒๘
๑๖๐๒๙
๑๖๐๓๐
๑๖๐๓๑
๑๖๐๓๒
๑๖๐๓๓
๑๖๐๓๔
๑๖๐๓๕

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางฐิติรัตน เจริญวงค
นางสาวฐิติรัตน ชัยรังษี
นางฐิติรัตน ชื่นสุคนธ
นางฐิติรัตน ไตรรัตน
นางฐิติรัตน ทองนุน
นางฐิติรัตน นาคทรัพย
นางสาวฐิติรัตน พรทิพยวิวัฒน
นางฐิติรัตน พสุนนท
นางสาวฐิติรัตน พันธพรม
นางสาวฐิติรัตน พาคํา
นางสาวฐิติรัตน มณีเสวตร
นางสาวฐิติรัตน รุจยากรกุล
นางฐิติรัตน ลีลาเอกนิติ
นางสาวฐิติรัตน ศุภพิพัฒน
นางสาวฐิติรัตน สิงคําโล
นางฐิติรัตน แสนทิ
นางฐิติรัตน อนันต
นางฐิติวรดา ผักไหม
นางสาวฐิติวรดา เพริดพริ้ง
นางฐิติวรดา รัตนวรรณ
นางสาวฐิติวรดา หงษคําดี
นางฐิมาพร ขอรวมคิด
นางสาวฐิรกานต กองคํา
นางฐิรญาดา ระเบียบนา
นางฐิรัชยา ตอชีพ
นางฐิรัญญรัตน บุตรงาม

๑๖๐๓๖
๑๖๐๓๗
๑๖๐๓๘
๑๖๐๓๙
๑๖๐๔๐
๑๖๐๔๑
๑๖๐๔๒
๑๖๐๔๓
๑๖๐๔๔
๑๖๐๔๕
๑๖๐๔๖
๑๖๐๔๗
๑๖๐๔๘
๑๖๐๔๙
๑๖๐๕๐
๑๖๐๕๑
๑๖๐๕๒
๑๖๐๕๓
๑๖๐๕๔
๑๖๐๕๕
๑๖๐๕๖
๑๖๐๕๗
๑๖๐๕๘
๑๖๐๕๙
๑๖๐๖๐
๑๖๐๖๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางฐิวิชญา มีชูวรพงศ
นางสาวฑัณฑิกา โพธิ์คํา
นางฑาษินัน ชวยบุญ
นางสาวฑิฆัมพร กฤตาคม
นางฑิฆัมพร กวางทุม
นางฑิฆัมพร ดวงภักดี
นางฑิฆัมพร เพ็งแกว
นางฑิฆัมพร รัตนบุรี
นางฑิชคัมยพร หงษศรี
นางฑิตฐินันท ชูทอง
นางฑิติวรรณ กิจแกว
นางสาวฑีฆาปทีป วิบุญกุล
นางสาวฑุลิกา วรรณะ
นางเฑียนกานดา สิงหทองลา
นางสาวฒุลิกา แสงสุวรรณ
นางณกมลชน ศรีบุตตะ
นางสาวณกานดา พิชญาสัทธาภัค
นางณชญาดา วงควิชัย
นางณชนก ลี้นํา
นางสาวณชนก สุวรรณหลิ่ม
นางสาวณชมน รุงใสวัฒนา
นางณชาลิฏา นาโควงษ
นางสาวณฌิฏา ศรีกระจาง
นางณฐกร วังใหม
นางณฐนนท บัวแกว
นางสาวณฐพร โคกแดง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๐๖๒
๑๖๐๖๓
๑๖๐๖๔
๑๖๐๖๕
๑๖๐๖๖
๑๖๐๖๗
๑๖๐๖๘
๑๖๐๖๙
๑๖๐๗๐
๑๖๐๗๑
๑๖๐๗๒
๑๖๐๗๓
๑๖๐๗๔
๑๖๐๗๕
๑๖๐๗๖
๑๖๐๗๗
๑๖๐๗๘
๑๖๐๗๙
๑๖๐๘๐
๑๖๐๘๑
๑๖๐๘๒
๑๖๐๘๓
๑๖๐๘๔
๑๖๐๘๕
๑๖๐๘๖
๑๖๐๘๗

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางณฐพร ชาวลุมบัว
นางสาวณฐพร มูลอําคา
นางสาวณฐภรรท ระวิชัย
นางสาวณฐมน ธนเมธาโอฬาร
นางณฐมน มาตราเงิน
นางณฐมล ศรีหนารถ
นางณฐวรกร รักนาย
นางสาวณฐสุรางค บุตรโคษา
นางสาวณฐอร บุตะเคียน
นางณฐอร วุฒิรัญญกูล
นางสาวณฐา ตุพิมาย
นางณฐิตา นันทะเสน
นางสาวณดาภา ภูมิโคกรักษ
นางณธพร บุญปก
นางณธาอร ทองปรีชา
นางสาวณธิชา กองวิเศษ
นางสาวณธิดา ภาชะนัยกุลพันธ
นางสาวณนันทพร โพธิ์อภัย
นางณปภัช กฤตภัทรชูลาภ
นางณปภัช จันระวัง
นางสาวณปภัช ไชยวงคษา
นางสาวณปภัช บัวกิ่ง
นางณปภัช ยอดเมือง
นางณปภัช สถิตยานุรักษ
นางสาวณปภา สายคําทอน
นางณปภา สินมณี

๑๖๐๘๘
๑๖๐๘๙
๑๖๐๙๐
๑๖๐๙๑
๑๖๐๙๒
๑๖๐๙๓
๑๖๐๙๔
๑๖๐๙๕
๑๖๐๙๖
๑๖๐๙๗
๑๖๐๙๘
๑๖๐๙๙
๑๖๑๐๐
๑๖๑๐๑
๑๖๑๐๒
๑๖๑๐๓
๑๖๑๐๔
๑๖๑๐๕
๑๖๑๐๖
๑๖๑๐๗
๑๖๑๐๘
๑๖๑๐๙
๑๖๑๑๐
๑๖๑๑๑
๑๖๑๑๒
๑๖๑๑๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางณพสร สิทธิเวช
นางสาวณพสร แสงวิจิตร
นางณพัทชามนท อัครชุนันทภรณ
นางสาวณพิชญ กวางวิเศษ
นางสาวณพิชญา กิจจสัจจา
นางสาวณพิชญา ทะนันชัย
นางณภคภร ประทุมศิริ
นางสาวณภมณี โคสอนภัทร
นางณภสมน แสงหิรัญ
นางณภัค เจริญจิตร
นางณภัค สิมณี
นางณภัชชา ตนทวี
นางณภัชดา สิงคนิภา
นางณภัฎสรณ คุมเขต
นางสาวณภัทชา ศรีสุวรรณ
นางสาวณภัทร จงธัณยบูรณ
นางณภัทร จองเซ
นางสาวณภัทร นรสิงห
นางณภัทร นวลจีน
นางสาวณภัทร ปวงวัฒนา
นางสาวณภัทร พงคคํา
นางณภัทร เมืองไทย
นางสาวณภัทร เจริญสุข
นางณภัทรกาญจน อสุนี ณ อยุธยา
นางณภัทรชญาน ณัฐโชติปริญญา
นางสาวณภัทรดา โชคธนัยธาดา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๑๑๔
๑๖๑๑๕
๑๖๑๑๖
๑๖๑๑๗
๑๖๑๑๘
๑๖๑๑๙
๑๖๑๒๐
๑๖๑๒๑
๑๖๑๒๒
๑๖๑๒๓
๑๖๑๒๔
๑๖๑๒๕
๑๖๑๒๖
๑๖๑๒๗
๑๖๑๒๘
๑๖๑๒๙
๑๖๑๓๐
๑๖๑๓๑
๑๖๑๓๒
๑๖๑๓๓
๑๖๑๓๔
๑๖๑๓๕
๑๖๑๓๖
๑๖๑๓๗
๑๖๑๓๘
๑๖๑๓๙

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางณภัทรพร แกงจําปา
นางสาวณภัทรพร ศรีนวล
นางณภัศสินี มุจรินทรรัตน
นางสาวณภัษชนันทน อาภรณศรี
นางณภัสนันท กิตติอุดมพันธ
นางสาวณภัสนันท ชาวแขก
นางณภัสวรรณ นีกรี
นางสาวณภัสสรณ วิชญศรีนุเสน
นางณภากนก สมบัติวงค
นางสาวณภาพร ชัยเจริญวิจิตร
นางณภาภัช สายพันธ
นางณภาภัช สายสนองยศ
นางสาวณภาภัช แสงหิรัญ
นางสาวณมน คําดีบุญ
นางสาวณรงค จันทรมหา
นางณรฐมลวรรณ เอื้อเฟอ
นางสาวณรัตติกร ยั่งยืน
นางสาวณรัตน สิงหแกว
นางณรัตนธนพร อันทะศรี
นางสาวณรัธนนันท สันลักษณ
นางสาวณราภรณ บุญกิจ
นางสาวณริตา ประสพเหมาะ
นางสาวณริท ปองโทน
นางณรินทร นอยพิทักษ
นางสาวณรินทรทิพย ปาลวงศ
นางสาวณฤชล พลเยี่ยม

๑๖๑๔๐
๑๖๑๔๑
๑๖๑๔๒
๑๖๑๔๓
๑๖๑๔๔
๑๖๑๔๕
๑๖๑๔๖
๑๖๑๔๗
๑๖๑๔๘
๑๖๑๔๙
๑๖๑๕๐
๑๖๑๕๑
๑๖๑๕๒
๑๖๑๕๓
๑๖๑๕๔
๑๖๑๕๕
๑๖๑๕๖
๑๖๑๕๗
๑๖๑๕๘
๑๖๑๕๙
๑๖๑๖๐
๑๖๑๖๑
๑๖๑๖๒
๑๖๑๖๓
๑๖๑๖๔
๑๖๑๖๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางณฤดี ลิ้มพงศธร
นางณฤดี ศุภฤกษชัยศร
นางสาวณฤดี สีทับทิม
นางสาวณฤดี เหลาคนคา
นางสาวณลิชา ผลยะฤทธิ์
นางสาวณวัฎตรา ผลวัฒนา
นางณศมน เทพจิตร
นางสาวณศิริ ยั่งยืน
นางณหทัย มีเหมือน
นางสาวณหทัย แมนชล
นางณหทัย สุขอุม
นางสาวณหทัยชนก คําอวน
นางณอร แกวประดิษฐ
นางสาวณอาทิตยา จินะการ
นางสาวณะภา ลีพรม
นางณัจฉรียา มะณีเลิศ
นางณัจฉรียา อุทาโย
นางสาวณัชกชมน เจริญยิ่ง
นางสาวณัชฉรียา ชํานาญพันธ
นางสาวณัชชฑราณีย ศรีปานนาค
นางสาวณัชชนิฎฐา พุมชุม
นางณัชชา กําเหนิด
นางณัชชา แกนธิยา
นางณัชชา ขวัญจําเริญ
นางสาวณัชชา โคตรสินธุ
นางณัชชา เจริญสมบัติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๑๖๖
๑๖๑๖๗
๑๖๑๖๘
๑๖๑๖๙
๑๖๑๗๐
๑๖๑๗๑
๑๖๑๗๒
๑๖๑๗๓
๑๖๑๗๔
๑๖๑๗๕
๑๖๑๗๖
๑๖๑๗๗
๑๖๑๗๘
๑๖๑๗๙
๑๖๑๘๐
๑๖๑๘๑
๑๖๑๘๒
๑๖๑๘๓
๑๖๑๘๔
๑๖๑๘๕
๑๖๑๘๖
๑๖๑๘๗
๑๖๑๘๘
๑๖๑๘๙
๑๖๑๙๐
๑๖๑๙๑

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณัชชา ทรงภักศิลปดี
นางสาวณัชชา ทะนารี
นางสาวณัชชา ทัดภูธร
นางณัชชา ทีนา
นางณัชชา นรรัตน
นางณัชชา นิลเพชร
นางณัชชา เพ็งพินิจ
นางสาวณัชชา มหาฤทธิ์
นางณัชชา แยมมูล
นางณัชชา สถิตพรพรหม
นางณัชชา สวัสดิ์ทา
นางสาวณัชชา แสงศรีจันทร
นางณัชชา หัสสลีมูล
นางณัชชา ออนหวาน
นางสาวณัชชา อินปญญา
นางณัชชารีย ณธีอัครพัฒน
นางณัชญวรัญ บุญมาก
นางณัชฐพร แกวแดง
นางสาวณัชธพรรุง มั่งมีชาญชัย
นางณัชธาร แดงเหมือน
นางณัชนันทน บุตรดาวงษ
นางณัชปภา นิยมผล
นางสาวณัชปภา เพชรทอง
นางสาวณัชริญา ธรรมชาติ
นางสาวณัชวีย ใจเมือง
นางณัชวีย บุญชูคุมเกลา

๑๖๑๙๒
๑๖๑๙๓
๑๖๑๙๔
๑๖๑๙๕
๑๖๑๙๖
๑๖๑๙๗
๑๖๑๙๘
๑๖๑๙๙
๑๖๒๐๐
๑๖๒๐๑
๑๖๒๐๒
๑๖๒๐๓
๑๖๒๐๔
๑๖๒๐๕
๑๖๒๐๖
๑๖๒๐๗
๑๖๒๐๘
๑๖๒๐๙
๑๖๒๑๐
๑๖๒๑๑
๑๖๒๑๒
๑๖๒๑๓
๑๖๒๑๔
๑๖๒๑๕
๑๖๒๑๖
๑๖๒๑๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวณัชสุคนธ พรมมาก
นางณัญฑรัตน ทองลาย
นางณัฎฐกานต พงษจิรศักดิ์
นางสาวณัฎฐณิชา คลองจริง
นางณัฎฐณิชา คํากังวาฬ
นางสาวณัฎฐณิชา พรรณขาม
นางสาวณัฎฐธิดา อาแพงพันธ
นางสาวณัฎฐยา นนทนาภา
นางสาวณัฎฐรินทร อภิวงคงาม
นางณัฎฐา จันทรชุม
นางณัฎฐา เนาวเรศ
นางณัฎฐา สังออนดี
นางสาวณัฎฐิกา อินเลิศ
นางสาวณัฎฐิญา สุขเสงี่ยม
นางสาวณัฎฐิณี ดนตรี
นางณัฎฐินี มหานิติพงษ
นางณัฎฐิยา แกวถาวร
นางณัฎนันฐกาญจน ภูมาก
นางณัฏชยา พรมพิทักษ
นางสาวณัฏฐ ฐิติกรพงศสถิต
นางสาวณัฏฐกันย ดอกสันเทียะ
นางณัฏฐกานดา ดําศรี
นางณัฏฐกานต เรือนจันทร
นางณัฏฐกานต วัฒนานุสิทธิ์
นางณัฏฐกานต สังขแกว
นางณัฏฐชญานิศ ศักดิ์ดีแสง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๒๑๘
๑๖๒๑๙
๑๖๒๒๐
๑๖๒๒๑
๑๖๒๒๒
๑๖๒๒๓
๑๖๒๒๔
๑๖๒๒๕
๑๖๒๒๖
๑๖๒๒๗
๑๖๒๒๘
๑๖๒๒๙
๑๖๒๓๐
๑๖๒๓๑
๑๖๒๓๒
๑๖๒๓๓
๑๖๒๓๔
๑๖๒๓๕
๑๖๒๓๖
๑๖๒๓๗
๑๖๒๓๘
๑๖๒๓๙
๑๖๒๔๐
๑๖๒๔๑
๑๖๒๔๒
๑๖๒๔๓

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณัฏฐชณาพร อนันตะ
นางสาวณัฏฐชนัญพร ชื่นเมือง
นางณัฏฐชปญชาน แกวดอนรี
นางณัฏฐชยา เขื่อนคํา
นางสาวณัฏฐชานันทน คํามา
นางณัฏฐชิตา แสงประสิทธิ์
นางสาวณัฏฐฎาพร บัวสระ
นางสาวณัฏฐณัชชา ภูมามอบ
นางสาวณัฏฐณิกานต จันทรเพ็ง
นางณัฏฐณิชา กอวิจิตร
นางณัฏฐณิชา คํายะอุน
นางณัฏฐณิชา ตอรบรัมย
นางสาวณัฏฐณิชา ทาลือชัย
นางสาวณัฏฐณิชา นายโรง
นางสาวณัฏฐณิชา ภูปาทา
นางสาวณัฏฐณิชา สมจักร
นางสาวณัฏฐณิชา สายปาน
นางณัฏฐทิตา ชัยศิริธนจินดา
นางสาวณัฏฐทิตา สิริธราเมธีกุล
นางณัฏฐธัญศา ภุมรินทร
นางณัฏฐธิดา จองนันตา
นางสาวณัฏฐธิดา หนูฟอง
นางสาวณัฏฐนันท ญาติ
นางณัฏฐนันท ทรัพยบําเรอ
นางณัฏฐนันท นามสวัสดิ์
นางณัฏฐนันท พัฒนสวัสดิ์

๑๖๒๔๔
๑๖๒๔๕
๑๖๒๔๖
๑๖๒๔๗
๑๖๒๔๘
๑๖๒๔๙
๑๖๒๕๐
๑๖๒๕๑
๑๖๒๕๒
๑๖๒๕๓
๑๖๒๕๔
๑๖๒๕๕
๑๖๒๕๖
๑๖๒๕๗
๑๖๒๕๘
๑๖๒๕๙
๑๖๒๖๐
๑๖๒๖๑
๑๖๒๖๒
๑๖๒๖๓
๑๖๒๖๔
๑๖๒๖๕
๑๖๒๖๖
๑๖๒๖๗
๑๖๒๖๘
๑๖๒๖๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางณัฏฐนันท สินธุพงษ
นางณัฏฐนันทน ศรีรัตน
นางสาวณัฏฐนิช เนาวไพร
นางสาวณัฏฐนิช ไพรเขียว
นางสาวณัฏฐนิช วางที
นางณัฏฐนิชา ธรรมใจบุญ
นางณัฏฐนิตย ดอกจันทร
นางสาวณัฏฐปภัสร นอยพะเนา
นางสาวณัฏฐพัชร เพิ่มกสิกรรม
นางณัฏฐพิชา โคตรดก
นางณัฏฐพิชา โชติมน
นางณัฏฐพิชา บุญทันเอกธนัช
นางณัฏฐภรณ พิทักษ
นางณัฏฐภรณ รัตนโชติปภาพร
นางสาวณัฏฐมณฑ ปนวงศ
นางณัฏฐรินทร ตันติถาวรกิจ
นางสาวณัฏฐลภัส จันทรเดชาสุข
นางณัฏฐวรัตถ วิจิตรปญญา
นางณัฏฐวริน สีทาสังข
นางณัฏฐวรินท โสมเพ็ชร
นางสาวณัฏฐวี นามบุรี
นางณัฏฐวี พจนะแกว
นางณัฏฐสุมน นันทิชาธนาศิริ
นางณัฏฐา กั่วพานิช
นางสาวณัฏฐา ฉิมออย
นางสาวณัฏฐา บุญแซม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๒๗๐
๑๖๒๗๑
๑๖๒๗๒
๑๖๒๗๓
๑๖๒๗๔
๑๖๒๗๕
๑๖๒๗๖
๑๖๒๗๗
๑๖๒๗๘
๑๖๒๗๙
๑๖๒๘๐
๑๖๒๘๑
๑๖๒๘๒
๑๖๒๘๓
๑๖๒๘๔
๑๖๒๘๕
๑๖๒๘๖
๑๖๒๘๗
๑๖๒๘๘
๑๖๒๘๙
๑๖๒๙๐
๑๖๒๙๑
๑๖๒๙๒
๑๖๒๙๓
๑๖๒๙๔
๑๖๒๙๕

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณัฏฐา บุตรเผียน
นางณัฏฐา ประสงคศิลป
นางณัฏฐา เมียงมาก
นางสาวณัฏฐา ราชมูล
นางสาวณัฏฐากุลยา จันทรเปรียง
นางณัฏฐิกุล พิมพนนท
นางสาวณัฏฐิณี เทียมวงษ
นางสาวณัฏฐิณี ปนตา
นางสาวณัฏฐิตา แกวศรี
นางสาวณัฏฐิตา บุญวรรณ
นางสาวณัฏฐินี คํามา
นางสาวณัฏฐิยากรณ การอินทร
นางณัฏฐิรา บริบูรณ
นางณัฏฐิรา สุนทรเมือง
นางณัฏณภัทร เนืองภา
นางสาวณัฏธนนิยา กรกุลศรี
นางณัฏยา ปะกายะ
นางณัฏยา เพชรสุก
นางสาวณัฏยา เวียงเหล็ก
นางสาวณัฏยา ศรีภา
นางสาวณัฐกชนันท ตุมชาติ
นางณัฐกมล ทองไทย
นางณัฐกมล โทนสูงเนิน
นางสาวณัฐกมล เนตรวีระ
นางณัฐกมล สุกุมลนันทน
นางณัฐกรณ สารปรัง

๑๖๒๙๖
๑๖๒๙๗
๑๖๒๙๘
๑๖๒๙๙
๑๖๓๐๐
๑๖๓๐๑
๑๖๓๐๒
๑๖๓๐๓
๑๖๓๐๔
๑๖๓๐๕
๑๖๓๐๖
๑๖๓๐๗
๑๖๓๐๘
๑๖๓๐๙
๑๖๓๑๐
๑๖๓๑๑
๑๖๓๑๒
๑๖๓๑๓
๑๖๓๑๔
๑๖๓๑๕
๑๖๓๑๖
๑๖๓๑๗
๑๖๓๑๘
๑๖๓๑๙
๑๖๓๒๐
๑๖๓๒๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวณัฐกฤตา เกิดโชค
นางณัฐกฤตา จาริยะ
นางสาวณัฐกฤตา บัวทอง
นางสาวณัฐกฤตา ปตตาลาโพ
นางสาวณัฐกฤตา ปุริจันทร
นางณัฐกฤตา พุฒศรี
นางสาวณัฐกฤตา พุมพาพร
นางสาวณัฐกฤตา ภูมิลาวัลย
นางณัฐกฤตา วุฒิพันธ
นางสาวณัฐกฤตา สมบูรณทวี
นางณัฐกฤตา แสงผาบ
นางสาวณัฐกฤตา หนูจันทร
นางณัฐกฤตา หลีสันติ
นางณัฐกาญจน เจนไชย
นางณัฐกาญจน ศรีคํายอด
นางสาวณัฐกาญจน ศุภกรศักดา
นางสาวณัฐกาญจน สินธุไสย
นางสาวณัฐกาญจน สุจิตะพันธ
นางณัฐกานดา แกวทน
นางสาวณัฐกานต จอมขันเงิน
นางณัฐกานต บุญชอบ
นางสาวณัฐกานต บุญทรง
นางสาวณัฐกานต บุญนวพงศ
นางสาวณัฐกานต ภาวะชัย
นางสาวณัฐกานต ภูมิคอนสาร
นางสาวณัฐกานต ภูหองไสย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๓๒๒
๑๖๓๒๓
๑๖๓๒๔
๑๖๓๒๕
๑๖๓๒๖
๑๖๓๒๗
๑๖๓๒๘
๑๖๓๒๙
๑๖๓๓๐
๑๖๓๓๑
๑๖๓๓๒
๑๖๓๓๓
๑๖๓๓๔
๑๖๓๓๕
๑๖๓๓๖
๑๖๓๓๗
๑๖๓๓๘
๑๖๓๓๙
๑๖๓๔๐
๑๖๓๔๑
๑๖๓๔๒
๑๖๓๔๓
๑๖๓๔๔
๑๖๓๔๕
๑๖๓๔๖
๑๖๓๔๗

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางณัฐกานต มากนคร
นางสาวณัฐกานต ฤกษสํารวจ
นางณัฐกานต วัฒนเวช
นางณัฐกานต สอนพวง
นางสาวณัฐกานต อยูเย็น
นางณัฐกานต เอียดสุวรรณ
นางสาวณัฐการ อโศกวัฒนะ
นางณัฐการย จันตะ
นางณัฐกิตติ์ วงคน้ําโจ
นางสาวณัฐกุลจิรา สกุณา
นางณัฐคินี นิลนนท
นางสาวณัฐจรีย กาญจนรจิต
นางณัฐจิตกานต วงษสิรภัค
นางณัฐจิตรา ศรีวงษชัย
นางณัฐฉรียา แกวกระจาย
นางณัฐชญา คงแกว
นางณัฐชญา ดาโม
นางสาวณัฐชญาน รัตนสถาพรพงศ
นางณัฐชญานันท แสงโพธิ์
นางสาวณัฐชญาภรณ ผานแผว
นางณัฐชฎา พรมมิตร
นางสาวณัฐชนก ชัยศรี
นางณัฐชนก สิงหชัย
นางสาวณัฐชนันท ศรีบุญมา
นางสาวณัฐชนา บุญเติม
นางสาวณัฐชนา สหุนิล

๑๖๓๔๘
๑๖๓๔๙
๑๖๓๕๐
๑๖๓๕๑
๑๖๓๕๒
๑๖๓๕๓
๑๖๓๕๔
๑๖๓๕๕
๑๖๓๕๖
๑๖๓๕๗
๑๖๓๕๘
๑๖๓๕๙
๑๖๓๖๐
๑๖๓๖๑
๑๖๓๖๒
๑๖๓๖๓
๑๖๓๖๔
๑๖๓๖๕
๑๖๓๖๖
๑๖๓๖๗
๑๖๓๖๘
๑๖๓๖๙
๑๖๓๗๐
๑๖๓๗๑
๑๖๓๗๒
๑๖๓๗๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางณัฐชนาถ พิมุน
นางณัฐชยา กองสุเรือง
นางณัฐชยา จิ๋วนารายณ
นางณัฐชยา ชุมศรี
นางณัฐชยา ทองรมย
นางณัฐชยา เพชรทองหลาง
นางณัฐชยา แพงสกุล
นางณัฐชยา เม็นไธสง
นางณัฐชยา ศรีโยธา
นางณัฐชยา สิงหโตทอง
นางสาวณัฐชยา สิงหสุวรรณ
นางสาวณัฐชยา อาจทวีกุล
นางณัฐชยาณี อัฒจักร
นางณัฐชยาน ศรีเพชร
นางสาวณัฐชลิตา ตระการไทย
นางณัฐชา แกวเนตร
นางสาวณัฐชา พรหมหิตาธร
นางณัฐชา วงศชัย
นางณัฐชาดา มวงหวาน
นางสาวณัฐชาดา สุภามูล
นางณัฐชานัน ศิริชนะ
นางณัฐชานันท ฐิติวัชรพงษ
นางณัฐชานันท ณัฏฐวริน
นางณัฐชาภร วรรณทอง
นางสาวณัฐชุดา มะคุมใจ
นางณัฐชุดา สุวรรณพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๓๗๔
๑๖๓๗๕
๑๖๓๗๖
๑๖๓๗๗
๑๖๓๗๘
๑๖๓๗๙
๑๖๓๘๐
๑๖๓๘๑
๑๖๓๘๒
๑๖๓๘๓
๑๖๓๘๔
๑๖๓๘๕
๑๖๓๘๖
๑๖๓๘๗
๑๖๓๘๘
๑๖๓๘๙
๑๖๓๙๐
๑๖๓๙๑
๑๖๓๙๒
๑๖๓๙๓
๑๖๓๙๔
๑๖๓๙๕
๑๖๓๙๖
๑๖๓๙๗
๑๖๓๙๘
๑๖๓๙๙

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางณัฐชุดา อุนพิกุล
นางสาวณัฐฌา ทันนิธิ
นางสาวณัฐญดา เวฬุวันใน
นางสาวณัฐญา แกวพลงาม
นางสาวณัฐญา หนองเตาดํา
นางสาวณัฐญาพร แซเจียม
นางสาวณัฐฎนันท นามศรีฐาน
นางสาวณัฐฏฐากุล วราพันธุมาศ
นางณัฐฏนันท ชัยสิทธิ์
นางสาวณัฐฏพัชรสร สมบัติ
นางณัฐฏิกานต ทองเกษม
นางสาวณัฐฐชุมา ภูมาลา
นางสาวณัฐฐศศิ ทิพยบุญศรี
นางสาวณัฐฐะวีวรรณ ปานวิลัย
นางสาวณัฐฐา สระน้ํา
นางณัฐฐาพร ปนแกว
นางสาวณัฐฐาพร ภิรมรื่น
นางณัฐฐาพร สีหาไชย
นางสาวณัฐฐาภรณ กุลแจม
นางสาวณัฐฐิกานต ทองลาย
นางสาวณัฐฐิญา หลาคอม
นางณัฐฐิญา หะโท
นางณัฐฐินันท ขลุดสกุล
นางสาวณัฐฐินันท เบาพรหม
นางณัฐฐินันท ผุดผา
นางสาวณัฐฐินันท สุโพธิ์

๑๖๔๐๐
๑๖๔๐๑
๑๖๔๐๒
๑๖๔๐๓
๑๖๔๐๔
๑๖๔๐๕
๑๖๔๐๖
๑๖๔๐๗
๑๖๔๐๘
๑๖๔๐๙
๑๖๔๑๐
๑๖๔๑๑
๑๖๔๑๒
๑๖๔๑๓
๑๖๔๑๔
๑๖๔๑๕
๑๖๔๑๖
๑๖๔๑๗
๑๖๔๑๘
๑๖๔๑๙
๑๖๔๒๐
๑๖๔๒๑
๑๖๔๒๒
๑๖๔๒๓
๑๖๔๒๔
๑๖๔๒๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวณัฐณัญญา บํารุงภักดี
นางณัฐณิชา แกวพวงใหม
นางสาวณัฐณิชา ขําจิต
นางสาวณัฐณิชา จันทรขอนแกน
นางณัฐณิชา ญาณกฤตยา
นางสาวณัฐณิชา ดาบุตรดี
นางณัฐณิชา ปนสี
นางสาวณัฐณิชา โปรงจิต
นางณัฐณิชา ศรีรุวัฒน
นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์
นางสาวณัฐณิชา สมฤาแสง
นางสาวณัฐณิชา หนูพันธ
นางสาวณัฐณิชาช อาภาสกุล
นางณัฐณิชาภัทร คิดดีจริง
นางณัฐดญา แคนเภาว
นางณัฐตาภรณ ศักดี
นางณัฐติกรณ อินทรขลิบ
นางสาวณัฐติญา นันตะละ
นางณัฐติตา เสนะกูล
นางณัฐทชา วิสุทธิรัตน
นางณัฐทพัสส ธรรมขันธ
นางณัฐทิชา เขียวบุตร
นางสาวณัฐทิมา สมัครเขตรกิจ
นางสาวณัฐทิวา ขุนวังกรด
นางณัฐธยาน ขันบุตร
นางสาวณัฐธยาน คําชื่น

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๔๒๖
๑๖๔๒๗
๑๖๔๒๘
๑๖๔๒๙
๑๖๔๓๐
๑๖๔๓๑
๑๖๔๓๒
๑๖๔๓๓
๑๖๔๓๔
๑๖๔๓๕
๑๖๔๓๖
๑๖๔๓๗
๑๖๔๓๘
๑๖๔๓๙
๑๖๔๔๐
๑๖๔๔๑
๑๖๔๔๒
๑๖๔๔๓
๑๖๔๔๔
๑๖๔๔๕
๑๖๔๔๖
๑๖๔๔๗
๑๖๔๔๘
๑๖๔๔๙
๑๖๔๕๐
๑๖๔๕๑

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางณัฐธยาน ดวงแกว
นางสาวณัฐธยาน ดวงดารา
นางสาวณัฐธยาน ดีขํา
นางสาวณัฐธยาน นวลสุทธิ์
นางสาวณัฐธยาน นําพา
นางสาวณัฐธยาน พลลาชมพูนสิน
นางณัฐธยาน โพธากาญ
นางณัฐธยาน มั่นหมาย
นางสาวณัฐธยาน มานุช
นางณัฐธยาน ศรีสมนึก
นางณัฐธัญญกานต ดีสวน
นางณัฐธิกานต ขาวมะลิ
นางณัฐธิฌา โพธิ์ไพจิตร
นางสาวณัฐธิญา วองไว
นางณัฐธิณี แสนถา
นางสาวณัฐธิดา คงมี
นางสาวณัฐธิดา ยิ่งยวด
นางณัฐธิดา โวหาร
นางสาวณัฐธิดา สวรรณเขต
นางสาวณัฐธิดา สอนกลาง
นางณัฐธิดา แสงใส
นางณัฐธิดา เหลาหา
นางสาวณัฐธิมา อรรถการุณพันธ
นางณัฐนพิน สุณะไตรย
นางณัฐนรี กานขุนทด
นางณัฐนรี แตงออน

๑๖๔๕๒
๑๖๔๕๓
๑๖๔๕๔
๑๖๔๕๕
๑๖๔๕๖
๑๖๔๕๗
๑๖๔๕๘
๑๖๔๕๙
๑๖๔๖๐
๑๖๔๖๑
๑๖๔๖๒
๑๖๔๖๓
๑๖๔๖๔
๑๖๔๖๕
๑๖๔๖๖
๑๖๔๖๗
๑๖๔๖๘
๑๖๔๖๙
๑๖๔๗๐
๑๖๔๗๑
๑๖๔๗๒
๑๖๔๗๓
๑๖๔๗๔
๑๖๔๗๕
๑๖๔๗๖
๑๖๔๗๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางณัฐนรี ถนอมศิลป
นางสาวณัฐนรี นนทราษฎร
นางณัฐนรี อินทสิทธิ์
นางณัฐนัญช สุธา
นางณัฐนันท กรรณิกา
นางสาวณัฐนันท การเก็บ
นางสาวณัฐนันท ทองสุพรรณ
นางณัฐนันท ทัศพันธ
นางสาวณัฐนันท ทิพยานนท
นางณัฐนันท นามอาษา
นางณัฐนันท นุประพันธ
นางสาวณัฐนันท ปานกูล
นางสาวณัฐนันท ผลพิบูลย
นางสาวณัฐนันท พงษธนาวิสิฐ
นางณัฐนันท พวงประโคน
นางณัฐนันท หอมชื่น
นางสาวณัฐนิช ไชยลังการ
นางสาวณัฐนิช ศรีลาคํา
นางณัฐนิช สอาดพงษ
นางสาวณัฐนิชา ใจมั่น
นางณัฐนิชา ศักดิ์เดโชกุล
นางสาวณัฐนีย ไตรณรงค
นางณัฐปภัสร ปภาศรีวิบูลย
นางณัฐปภัสร ศุภรัชลาภมีเสมอ
นางณัฐปภัสร สายจันทร
นางสาวณัฐปวริสร สิริสินจิรกร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๔๗๘
๑๖๔๗๙
๑๖๔๘๐
๑๖๔๘๑
๑๖๔๘๒
๑๖๔๘๓
๑๖๔๘๔
๑๖๔๘๕
๑๖๔๘๖
๑๖๔๘๗
๑๖๔๘๘
๑๖๔๘๙
๑๖๔๙๐
๑๖๔๙๑
๑๖๔๙๒
๑๖๔๙๓
๑๖๔๙๔
๑๖๔๙๕
๑๖๔๙๖
๑๖๔๙๗
๑๖๔๙๘
๑๖๔๙๙
๑๖๕๐๐
๑๖๕๐๑
๑๖๕๐๒
๑๖๕๐๓

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางณัฐพจี ปญญาชนะกุล
นางณัฐพร กาเดร
นางณัฐพร การศิริ
นางณัฐพร ขําสุวรรณ
นางณัฐพร จําปาวิจิตร
นางสาวณัฐพร เจริญศรี
นางณัฐพร ฉิมพวง
นางณัฐพร ชวงชัย
นางณัฐพร ชํารวย
นางณัฐพร แตกหนองโน
นางณัฐพร ใตกิ
นางสาวณัฐพร ทิมจันทร
นางณัฐพร บุญรม
นางณัฐพร พวงเฟอง
นางสาวณัฐพร ราชอุปนันท
นางณัฐพร วาทีทอง
นางสาวณัฐพร สมมาตร
นางณัฐพร เสริมทรง
นางณัฐพัชญ ปญญาเจริญตระกูล
นางสาวณัฐพัชร มาสี
นางณัฐพัชร สลางสิงห
นางสาวณัฐพิสุทธิ์ ไชยทองคง
นางสาวณัฐภควดี พันธุโพธิ์
นางณัฐภรณ ชอออน
นางสาวณัฐภรณ แสงสวาง
นางสาวณัฐภรณ หมอนกันทา

๑๖๕๐๔
๑๖๕๐๕
๑๖๕๐๖
๑๖๕๐๗
๑๖๕๐๘
๑๖๕๐๙
๑๖๕๑๐
๑๖๕๑๑
๑๖๕๑๒
๑๖๕๑๓
๑๖๕๑๔
๑๖๕๑๕
๑๖๕๑๖
๑๖๕๑๗
๑๖๕๑๘
๑๖๕๑๙
๑๖๕๒๐
๑๖๕๒๑
๑๖๕๒๒
๑๖๕๒๓
๑๖๕๒๔
๑๖๕๒๕
๑๖๕๒๖
๑๖๕๒๗
๑๖๕๒๘
๑๖๕๒๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวณัฐภัชศร มูนีกุล
นางสาวณัฐภัท ทองไทย
นางณัฐภัทร ชูศรี
นางณัฐภัสสร กลีบใบ
นางณัฐภัสสร ภูผานี
นางณัฐภาส ไวแสน
นางณัฐมณฑ ยิ้มสงวน
นางณัฐมน สุวานิโช
นางณัฐมน เฮียงสุข
นางณัฐมล เชยบาน
นางสาวณัฐมล ธารดรรัตน
นางณัฐมาพร นาราศรี
นางณัฐยา พูลทอง
นางณัฐยา แพงเพ็ง
นางณัฐยา ศรีวงศ
นางณัฐยา สิงหาเทพ
นางณัฐยา อนุพันธ
นางสาวณัฐยาพร คําแพง
นางสาวณัฐยาภรณ เล็กสิงหโต
นางณัฐรดา เครือยศ
นางณัฐรดา ไชยบิน
นางณัฐรดา ธนนัฐ
นางสาวณัฐรดา ปนประยูร
นางณัฐรดา ระวังวงศ
นางณัฐรดา เรืองสิริวัฒนา
นางสาวณัฐรดี ณิชารียากุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๕๓๐
๑๖๕๓๑
๑๖๕๓๒
๑๖๕๓๓
๑๖๕๓๔
๑๖๕๓๕
๑๖๕๓๖
๑๖๕๓๗
๑๖๕๓๘
๑๖๕๓๙
๑๖๕๔๐
๑๖๕๔๑
๑๖๕๔๒
๑๖๕๔๓
๑๖๕๔๔
๑๖๕๔๕
๑๖๕๔๖
๑๖๕๔๗
๑๖๕๔๘
๑๖๕๔๙
๑๖๕๕๐
๑๖๕๕๑
๑๖๕๕๒
๑๖๕๕๓
๑๖๕๕๔
๑๖๕๕๕

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางณัฐรดี สวัสดิ์สิงห
นางสาวณัฐรานี สุดตะนา
นางสาวณัฐริกา ทองสมนึก
นางสาวณัฐริกา ผายเมืองฮุง
นางสาวณัฐริญา คําโพธิ์
นางณัฐริณีย แข็งแรง
นางณัฐริดา มูลนาม
นางสาวณัฐริน เจริญเกียรติบวร
นางณัฐรินทร คําภักดี
นางสาวณัฐรินทร จันทรทิพย
นางสาวณัฐรินทร เพงผล
นางสาวณัฐรินทร ศิริเดชวุฒินันท
นางณัฐรินีย จิรัตติกานนท
นางณัฐรินีย ทองพลาย
นางสาวณัฐรินีย ธรรมาโพสพ
นางณัฐรินีย ศิลาแยง
นางสาวณัฐรินีย เสมสันต
นางณัฐวดี เกษโสภา
นางณัฐวดี คํามุงคุณ
นางณัฐวดี จําป
นางสาวณัฐวดี ฉิมพุฒ
นางณัฐวดี ประทุมวัน
นางสาวณัฐวดี อินทรคีรี
นางณัฐวรรณ แกวเนตร
นางสาวณัฐวรรณ จันทรสอน
นางสาวณัฐวรรณ ปาลิวนิช

๑๖๕๕๖
๑๖๕๕๗
๑๖๕๕๘
๑๖๕๕๙
๑๖๕๖๐
๑๖๕๖๑
๑๖๕๖๒
๑๖๕๖๓
๑๖๕๖๔
๑๖๕๖๕
๑๖๕๖๖
๑๖๕๖๗
๑๖๕๖๘
๑๖๕๖๙
๑๖๕๗๐
๑๖๕๗๑
๑๖๕๗๒
๑๖๕๗๓
๑๖๕๗๔
๑๖๕๗๕
๑๖๕๗๖
๑๖๕๗๗
๑๖๕๗๘
๑๖๕๗๙
๑๖๕๘๐
๑๖๕๘๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวณัฐวรรณ พลเจริญ
นางสาวณัฐวรรณ พลหงษ
นางณัฐวรรณ พุมเข็ม
นางณัฐวรรณ เพ็ชรนิล
นางสาวณัฐวรรณ วิมลพล
นางณัฐวศา บุญชวย
นางณัฐวัญ หมื่นจิตร
นางณัฐวิภา ยัคลา
นางณัฐวิภา สีมาพล
นางสาวณัฐวีร วรศะริน
นางณัฐศยากร พรภูวเดช
นางสาวณัฐศิมา เห็มออน
นางสาวณัฐศิริ กิตติพันธ
นางสาวณัฐสิณี ฤทธิตะมน
นางณัฐสินี ฐิติภัทรพลหาญ
นางสาวณัฐสินี เตชะธิ
นางสาวณัฐสินี ภาณุศานต
นางณัฐสินี ยาดี
นางณัฐสิรี ลี้ตระกูล
นางณัฐสุดา ทาวเขื่อน
นางณัฐสุดา บุลานนท
นางสาวณัฐสุดา วังคะฮาด
นางณัฐหทัย กอลล
นางณัฐหทัย สุนทรมัจฉะ
นางณัฐอร สุวรรณสิงห
นางสาวณัฐา เพชรธนู

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๕๘๒
๑๖๕๘๓
๑๖๕๘๔
๑๖๕๘๕
๑๖๕๘๖
๑๖๕๘๗
๑๖๕๘๘
๑๖๕๘๙
๑๖๕๙๐
๑๖๕๙๑
๑๖๕๙๒
๑๖๕๙๓
๑๖๕๙๔
๑๖๕๙๕
๑๖๕๙๖
๑๖๕๙๗
๑๖๕๙๘
๑๖๕๙๙
๑๖๖๐๐
๑๖๖๐๑
๑๖๖๐๒
๑๖๖๐๓
๑๖๖๐๔
๑๖๖๐๕
๑๖๖๐๖
๑๖๖๐๗

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางณัฐาพร มูลมี
นางสาวณัฐาพร สมชู
นางณัฐิกานต บุนนาค
นางณัฐิญา คาโส
นางณัฐิณี พลอยประดับ
นางสาวณัฐิดา กุลศรี
นางณัฐินี เกียรติพิริยะ
นางสาวณัฐินี บุญสถาพรพงษ
นางณัฐิมา บุญโพธิ์
นางสาวณัฐิยา โพธาราม
นางณัฐิยา ลุนลาว
นางสาวณัตถญา บัวงาม
นางณัติฐา ลินทะละ
นางณัทญา รัชพงศ
นางณัทนรีภัทร คงทอง
นางสาวณัทลาวัลย สารสุข
นางณัธดา วรรณโวหาร
นางสาวณันทิกาญจน ริยาพันธ
นางสาวณันนลดา เบ็ญชา
นางณิชกมล รัตนพันธ
นางสาวณิชกมล สําคัญยิ่ง
นางณิชกานต ฉิมเกิด
นางณิชกานต ชมวรกุล
นางณิชกานต ทองมวนวง
นางณิชกานต ทิพพระหา
นางณิชกานต ทิมทอง

๑๖๖๐๘
๑๖๖๐๙
๑๖๖๑๐
๑๖๖๑๑
๑๖๖๑๒
๑๖๖๑๓
๑๖๖๑๔
๑๖๖๑๕
๑๖๖๑๖
๑๖๖๑๗
๑๖๖๑๘
๑๖๖๑๙
๑๖๖๒๐
๑๖๖๒๑
๑๖๖๒๒
๑๖๖๒๓
๑๖๖๒๔
๑๖๖๒๕
๑๖๖๒๖
๑๖๖๒๗
๑๖๖๒๘
๑๖๖๒๙
๑๖๖๓๐
๑๖๖๓๑
๑๖๖๓๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางณิชกานต นามวงศ
นางณิชกานต บุญลับ
นางสาวณิชกานต พราหมณวงศ
นางสาวณิชกานต พฤษศรี
นางณิชกานต พลอยฉิมพลี
นางณิชกานต วงศละมอม
นางณิชกานต วิเศษศิลป
นางณิชกุล ใจมนต
นางณิชกุล ตอตานา
นางสาวณิชชชัญ ชัยฤทธิ์
นางสาวณิชชนากาญจน
สถิตยกุลรัตน
นางสาวณิชชยา เตชัย
นางสาวณิชชา โตใหญดี
นางสาวณิชชา บุญเจือ
นางณิชชา วงษขันธ
นางณิชชา หิ้นนรานุกูล
นางสาวณิชชาภัทร มณีวงศ
นางณิชชารัช เนาวรัตน
นางสาวณิชชาวีร แกนจันทร
นางณิชชิศา เศรษฐกิจงาม
นางสาวณิชฌาณัชญ เพียรทอง
นางสาวณิชฏิยา แขงขัน
นางสาวณิชนันท คํานวนสินธุ
นางสาวณิชนันท นิติสิทธิ์
นางณิชนันท มูลแกน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๖๓๓
๑๖๖๓๔
๑๖๖๓๕
๑๖๖๓๖
๑๖๖๓๗
๑๖๖๓๘
๑๖๖๓๙
๑๖๖๔๐
๑๖๖๔๑
๑๖๖๔๒
๑๖๖๔๓
๑๖๖๔๔
๑๖๖๔๕
๑๖๖๔๖
๑๖๖๔๗
๑๖๖๔๘
๑๖๖๔๙
๑๖๖๕๐
๑๖๖๕๑
๑๖๖๕๒
๑๖๖๕๓
๑๖๖๕๔
๑๖๖๕๕
๑๖๖๕๖
๑๖๖๕๗
๑๖๖๕๘

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางณิชนันทน ชูชื่น
นางสาวณิชนันทน อะโน
นางณิชมาศ เพลินจิต
นางณิชรี ประเดิมรัตนกุล
นางณิชลกานต นิทะโน
นางณิชลิตา เมาลิกุล
นางสาวณิชา ประกอบทรัพย
นางณิชา เพชรใหญ
นางณิชา สมยิ่ง
นางสาวณิชา สุขัง
นางสาวณิชากร ชาวทํานา
นางณิชากร เตาประจิม
นางณิชากร ยมสวัสดิ์
นางณิชากรณ ศรีขาว
นางสาวณิชาดา ศิริวัฒน
นางณิชาพร ปราชญนครเขต
นางณิชาพร เมืองศิริ
นางณิชาพร อินทวิชัย
นางณิชาภัทร กาญจนพันธุ
นางณิชาภัทร กิติมา
นางสาวณิชาภัทร ใจคํา
นางณิชาภัทร ตุนใจ
วาที่รอยตรีหญิง ณิชาภัทร ธิปตย
นางสาวณิชาภัทร โนหลา
นางสาวณิชาภัทร พึ่งศรี
นางสาวณิชาภัทร พุมทอง

๑๖๖๕๙
๑๖๖๖๐
๑๖๖๖๑
๑๖๖๖๒
๑๖๖๖๓
๑๖๖๖๔
๑๖๖๖๕
๑๖๖๖๖
๑๖๖๖๗
๑๖๖๖๘
๑๖๖๖๙
๑๖๖๗๐
๑๖๖๗๑
๑๖๖๗๒
๑๖๖๗๓
๑๖๖๗๔
๑๖๖๗๕
๑๖๖๗๖
๑๖๖๗๗
๑๖๖๗๘
๑๖๖๗๙
๑๖๖๘๐
๑๖๖๘๑
๑๖๖๘๒
๑๖๖๘๓
๑๖๖๘๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวณิชาภัทร แพทยไชโย
นางณิชาภัทร สุวชาติ
นางณิชาภัทร เส็งเครือ
นางสาวณิชาภา โคตรเมือง
นางณิชาภา จันแดง
นางสาวณิชาภา จันทรเพ็ญ
นางณิชาภา ผาเลิศ
นางณิชาภา ภัทรมณีนิล
นางณิชาภา เรืองฤทธิ์ราวี
นางสาวณิชาภา สมพร
นางณิชาภา สระสงครามภู
นางณิชารัตน ภิรมยรักษ
นางณิชารินทร พินทอง
นางณิชารีย ทองเภา
นางณิชารีย นอยราช
นางณิชาวรรณ รอดเจริญ
นางณิชาอร แชมเจริญพร
นางณิฏยาภรณ ศรีเพ็ง
นางณิฐิกานต ไมยอทอ
นางณิตฐิญาณันท เลาหวิวัฒน
นางณิธิมา เดือนกลาง
นางณิภาพร สายวงค
นางณิรดา จงจิตร
นางณิรดา ภาควรรธนัย
นางณิรัชยา ภักดีเนติพันธุ
นางสาวณิศจิณณ สุภาวงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๖๘๕
๑๖๖๘๖
๑๖๖๘๗
๑๖๖๘๘
๑๖๖๘๙
๑๖๖๙๐
๑๖๖๙๑
๑๖๖๙๒
๑๖๖๙๓
๑๖๖๙๔
๑๖๖๙๕
๑๖๖๙๖
๑๖๖๙๗
๑๖๖๙๘
๑๖๖๙๙
๑๖๗๐๐
๑๖๗๐๑
๑๖๗๐๒
๑๖๗๐๓
๑๖๗๐๔
๑๖๗๐๕
๑๖๗๐๖
๑๖๗๐๗
๑๖๗๐๘
๑๖๗๐๙
๑๖๗๑๐

นางณิศราพร นวลกลับ
นางณิษา รัตนธนัญโรจน
นางสาวณีรชา สุเปง
นางณีรนุช ชินทุมพงษ
นางสาวณีรนุช ทองเติม
นางณีรวรรณ อินทรักเดช
นางณุกานดา ธรรมโกฎิ์
นางสาวณุตตรา ทองสา
นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม
นางสาวเณริศา พรหมวิลัย
นางดนยา ใจปญญา
นางสาวดนยา อาบวารี
นางดนิตา โชติวุฒินันท
นางสาวดนิตา ดีเพียร
นางดนิตา ศรีวรานนท
นางดนุชภร ยังดี
นางดนุพร จุมพิศ
นางสาวดนุรี เงินศรี
นางดนุลภา ธรรมเกษตร
นางดนูวดี สุขสวาง
นางสาวดรรชนี คงชวย
นางดรัญภรัท งามสมบัติ
นางดรัณภัทร กลมกลาง
นางสาวดรัลรัตน ดีมั่น
นางดรินกรณ รัตนศรี
นางสาวดรุณ มินาคูณ

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗๑๑
๑๖๗๑๒
๑๖๗๑๓
๑๖๗๑๔
๑๖๗๑๕
๑๖๗๑๖
๑๖๗๑๗
๑๖๗๑๘
๑๖๗๑๙
๑๖๗๒๐
๑๖๗๒๑
๑๖๗๒๒
๑๖๗๒๓
๑๖๗๒๔
๑๖๗๒๕
๑๖๗๒๖
๑๖๗๒๗
๑๖๗๒๘
๑๖๗๒๙
๑๖๗๓๐
๑๖๗๓๑
๑๖๗๓๒
๑๖๗๓๓
๑๖๗๓๔
๑๖๗๓๕
๑๖๗๓๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางดรุณวรรณ ดุษฎีพักตร
นางดรุณี กอนทิพย
นางดรุณี กําเนิดกาลึม
นางดรุณี งามล้ํา
นางสาวดรุณี จันทรแกว
นางดรุณี ใจสุกใส
นางดรุณี ชวยคง
นางดรุณี ชะดารัตน
นางดรุณี ชางเหล็ก
นางสาวดรุณี เชวงกิจไพศาล
นางดรุณี ไชยสาร
นางดรุณี เซงฉิม
นางดรุณี ดีประชา
นางดรุณี เตชะตา
นางดรุณี เตชะวงศประเสริฐ
นางสาวดรุณี นนทสินธ
นางสาวดรุณี บุญวงค
นางดรุณี ปนวงศ
นางดรุณี เพ็ญศิริวรรณกุล
นางสาวดรุณี มณีธร
นางสาวดรุณี มณีสังข
นางดรุณี ยายี
นางดรุณี รายไพรี
นางสาวดรุณี ลายู
นางดรุณี วงศเหิม
นางสาวดรุณี วีระพรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๗๓๗
๑๖๗๓๘
๑๖๗๓๙
๑๖๗๔๐
๑๖๗๔๑
๑๖๗๔๒
๑๖๗๔๓
๑๖๗๔๔
๑๖๗๔๕
๑๖๗๔๖
๑๖๗๔๗
๑๖๗๔๘
๑๖๗๔๙
๑๖๗๕๐
๑๖๗๕๑
๑๖๗๕๒
๑๖๗๕๓
๑๖๗๕๔
๑๖๗๕๕
๑๖๗๕๖
๑๖๗๕๗
๑๖๗๕๘
๑๖๗๕๙
๑๖๗๖๐
๑๖๗๖๑
๑๖๗๖๒

นางสาวดรุณี ศรีวิหค
นางดรุณี สวางรุงเรือง
นางดรุณี สิงหศักดิ์
นางดรุณี สีนอร
นางดรุณี แสงศิริรักษ
นางดรุณี โสรจสฤษฎกุล
นางสาวดรุณี หอจันทึก
นางดรุณี หามะ
นางดรุณี อินทนิล
นางดรุณี อินอุเทน
นางสาวดรุพร วงษนาคเพ็ชร
นางสาวดล ฤทธิ์เรืองเดช
นางดลใจ ทนุตัน
นางดลใจ ทันใจ
นางสาวดลใจ ปนยะกูล
นางดลณพร พรราศรีวัฒนา
นางดลดา เกิดศรี
นางดลนภา กุลวงค
นางสาวดลนภา พงษทรัพย
นางสาวดลนภา พันอินากูล
นางสาวดลนภา รุงสวาง
นางสาวดลนภา แสงพันธตา
นางดลพร ชื่นสมบัติ
นางสาวดลพร สุภาพ
นางสาวดลมัย วรรณอุดรชาติ
นางสาวดลยา แซกือ

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗๖๓
๑๖๗๖๔
๑๖๗๖๕
๑๖๗๖๖
๑๖๗๖๗
๑๖๗๖๘
๑๖๗๖๙
๑๖๗๗๐
๑๖๗๗๑
๑๖๗๗๒
๑๖๗๗๓
๑๖๗๗๔
๑๖๗๗๕
๑๖๗๗๖
๑๖๗๗๗
๑๖๗๗๘
๑๖๗๗๙
๑๖๗๘๐
๑๖๗๘๑
๑๖๗๘๒
๑๖๗๘๓
๑๖๗๘๔
๑๖๗๘๕
๑๖๗๘๖
๑๖๗๘๗
๑๖๗๘๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางดลยา ทาระศรี
นางสาวดลยา ศิริวัฒนานนท
นางสาวดลยา แสนธรรมมา
นางดลฤดี กุลกรทินโชติ
นางดลฤดี โคตรวงศ
นางสาวดลฤดี มีสวน
นางดลฤดี ระยะหลง
นางสาวดลลดา สังฆสุวรรณ
นางดลวรางค บุญเกิด
นางดวง ธานีกุล
นางสาวดวงกมล กลิ่นดี
นางสาวดวงกมล กุลมิ่ง
นางสาวดวงกมล จําปาทอง
นางสาวดวงกมล จิตประวัติ
นางสาวดวงกมล ทองสังข
นางดวงกมล ทานนอง
นางสาวดวงกมล ทิพยปญญา
นางดวงกมล นาคทุงเตา
นางสาวดวงกมล บํารุงบานทุม
นางดวงกมล ศรีวะรมย
นางสาวดวงกมล สุขเอมโอษฐ
นางสาวดวงกมล สูงพล
นางสาวดวงกมล เอี่ยมสกุล
นางสาวดวงแกว ประสานศักดิ์
นางสาวดวงแกว พบสระบัว
นางดวงแกว วงษวิเศษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๗๘๙
๑๖๗๙๐
๑๖๗๙๑
๑๖๗๙๒
๑๖๗๙๓
๑๖๗๙๔
๑๖๗๙๕
๑๖๗๙๖
๑๖๗๙๗
๑๖๗๙๘
๑๖๗๙๙
๑๖๘๐๐
๑๖๘๐๑
๑๖๘๐๒
๑๖๘๐๓
๑๖๘๐๔
๑๖๘๐๕
๑๖๘๐๖
๑๖๘๐๗
๑๖๘๐๘
๑๖๘๐๙
๑๖๘๑๐
๑๖๘๑๑
๑๖๘๑๒
๑๖๘๑๓
๑๖๘๑๔

นางสาวดวงแข แกวละเอียด
นางดวงแข ชางคํา
นางดวงแข ชิน
นางดวงแข นามแสง
นางดวงแข ภัทรารักษ
นางดวงแข ยอดแสง
นางดวงแข ศิริสุวรรณ
นางดวงคํา แดงคงรอด
นางดวงจันทร แกวเวียง
นางดวงจันทร คําหงศสา
นางสาวดวงจันทร ชุมนุม
นางสาวดวงจันทร พรมนาไร
นางสาวดวงจันทร พรมพาน
นางดวงจันทร ยืนยงค
นางดวงจันทร รัตนแคลว
นางดวงจันทร สังขตอง
นางดวงจันทร สิงหโสภา
นางสาวดวงจิต ทองคํา
นางดวงจิต บุตรแดง
นางสาวดวงจิตร ตาดี
นางดวงใจ กาสา
นางดวงใจ เขื่อนคํา
นางดวงใจ คงจุย
นางสาวดวงใจ คําพันธ
นางดวงใจ แจมนิยม
นางดวงใจ ฉาบไธสง

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๘๑๕
๑๖๘๑๖
๑๖๘๑๗
๑๖๘๑๘
๑๖๘๑๙
๑๖๘๒๐
๑๖๘๒๑
๑๖๘๒๒
๑๖๘๒๓
๑๖๘๒๔
๑๖๘๒๕
๑๖๘๒๖
๑๖๘๒๗
๑๖๘๒๘
๑๖๘๒๙
๑๖๘๓๐
๑๖๘๓๑
๑๖๘๓๒
๑๖๘๓๓
๑๖๘๓๔
๑๖๘๓๕
๑๖๘๓๖
๑๖๘๓๗
๑๖๘๓๘
๑๖๘๓๙
๑๖๘๔๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางดวงใจ ดวงสุภา
นางดวงใจ ติดประมาณ
นางดวงใจ เตปนตา
นางดวงใจ ธรรมมา
นางดวงใจ นันตะเสน
นางสาวดวงใจ นาเมืองรักษ
นางดวงใจ นิสอน
นางสาวดวงใจ บุญหลา
นางสาวดวงใจ บุตรดี
นางดวงใจ ผลาทิพย
นางดวงใจ พัฒเพ็ง
นางสาวดวงใจ โพธกัง
นางดวงใจ ไพศาล
นางสาวดวงใจ ไพศาลธรรม
นางดวงใจ ภูยางตูม
นางดวงใจ มะไลไธสง
นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง
นางดวงใจ มีชัย
นางสาวดวงใจ ศรีเมฆ
นางดวงใจ ศรีอันจันทร
นางดวงใจ ศิริภิรมย
นางดวงใจ สังขสี
นางดวงใจ สังฆะวัน
นางสาวดวงใจ สิบหมู
นางดวงใจ สุขสบาย
นางดวงใจ หลอวัตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๘๔๑
๑๖๘๔๒
๑๖๘๔๓
๑๖๘๔๔
๑๖๘๔๕
๑๖๘๔๖
๑๖๘๔๗
๑๖๘๔๘
๑๖๘๔๙
๑๖๘๕๐
๑๖๘๕๑
๑๖๘๕๒
๑๖๘๕๓
๑๖๘๕๔
๑๖๘๕๕
๑๖๘๕๖
๑๖๘๕๗
๑๖๘๕๘
๑๖๘๕๙
๑๖๘๖๐
๑๖๘๖๑
๑๖๘๖๒
๑๖๘๖๓
๑๖๘๖๔
๑๖๘๖๕
๑๖๘๖๖

นางดวงใจ เหลืองสอาด
นางดวงใจ อินทชัย
นางสาวดวงใจ อินทรศรีเมือง
นางสาวดวงใจ อินผง
นางดวงฉัตร ศรีพิเชฐกุล
นางดวงชีวัน เกษร
นางสาวดวงชีวัน จันเครื่อง
นางสาวดวงดารา เจริญวงค
นางสาวดวงดาว จําปาสา
นางดวงดาว ณ พัทลุง
นางดวงดาว ทาระสาร
นางดวงดาว ธรรมสอน
นางดวงดาว นอยโลมา
นางดวงดาว บุญเกิด
นางดวงดาว บุตรแดงนอย
นางดวงดาว ศรีสมุทร
นางสาวดวงดาว เสียมไหม
นางดวงดาว อุตะมัง
นางสาวดวงเดน บุญชุม
นางดวงเดน หาญประโคน
นางดวงเดือน แกวหานาม
นางดวงเดือน เขื่อนคํา
นางสาวดวงเดือน จิตอารีย
นางดวงเดือน เฉลยศิลป
นางสาวดวงเดือน ชัยมีแรง
นางดวงเดือน ชาวสวน

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๘๖๗
๑๖๘๖๘
๑๖๘๖๙
๑๖๘๗๐
๑๖๘๗๑
๑๖๘๗๒
๑๖๘๗๓
๑๖๘๗๔
๑๖๘๗๕
๑๖๘๗๖
๑๖๘๗๗
๑๖๘๗๘
๑๖๘๗๙
๑๖๘๘๐
๑๖๘๘๑
๑๖๘๘๒
๑๖๘๘๓
๑๖๘๘๔
๑๖๘๘๕
๑๖๘๘๖
๑๖๘๘๗
๑๖๘๘๘
๑๖๘๘๙
๑๖๘๙๐
๑๖๘๙๑
๑๖๘๙๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวดวงเดือน ณ นคร
นางสาวดวงเดือน ดวงดี
นางสาวดวงเดือน ติยะบุตร
นางดวงเดือน บุญประเสริฐ
นางดวงเดือน บุญสุข
นางดวงเดือน บุญใส
นางดวงเดือน รักเมืองไพร
นางดวงเดือน ศรีวิเชียร
นางสาวดวงเดือน สายทน
นางดวงเดือน สุทธิ
นางดวงเดือน สุรเดชานันท
นางสาวดวงเดือน เสาเมืองมูล
นางดวงเดือน แสงวิเศษ
นางดวงเดือน อวนแกว
นางดวงเดือน อินตะชัย
นางดวงตะวัน โคหนองบัว
นางสาวดวงตะวัน งามแสง
นางดวงตะวัน นามา
นางดวงตา เข็มทอง
นางดวงตา จงสมจิตร
นางดวงตา บุติมาลย
นางดวงตา บุรินทร
นางดวงตา เล็กเกลี้ยง
นางดวงตา สุทธิไชยา
นางดวงธิดา กาลวงค
นางสาวดวงธิดา อุตตมะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๘๙๓
๑๖๘๙๔
๑๖๘๙๕
๑๖๘๙๖
๑๖๘๙๗
๑๖๘๙๘
๑๖๘๙๙
๑๖๙๐๐
๑๖๙๐๑
๑๖๙๐๒
๑๖๙๐๓
๑๖๙๐๔
๑๖๙๐๕
๑๖๙๐๖
๑๖๙๐๗
๑๖๙๐๘
๑๖๙๐๙
๑๖๙๑๐
๑๖๙๑๑
๑๖๙๑๒
๑๖๙๑๓
๑๖๙๑๔
๑๖๙๑๕
๑๖๙๑๖
๑๖๙๑๗
๑๖๙๑๘

นางสาวดวงนภา แกนคํา
นางสาวดวงนภา ขาวสุข
นางดวงนภา แจงมรคา
นางสาวดวงนภา ทองนวม
นางดวงนภา ทาแกว
นางดวงนภา โทนโคกสูง
นางดวงนภา พันสอน
นางสาวดวงนภา มะลิทอง
นางสาวดวงนภา มิ่งขวัญ
นางดวงนภา ลุนอุบล
นางสาวดวงนภา วงศใจ
นางสาวดวงนภา ศรีจันทร
นางสาวดวงนภา สายสินธุ
นางดวงนภา สิโนทก
นางสาวดวงนภา อินทรศรี
นางสาวดวงนภา อินยะยศ
นางสาวดวงเนตร จันทรภา
นางสาวดวงเนตร ดําริห
นางสาวดวงเนตร สันวิลาศ
นางสาวดวงเนตร สุขรักษ
นางดวงพร กชทองรัศมี
นางดวงพร แกนพะเนาว
นางสาวดวงพร ใจภิภักดิ์
นางดวงพร ตั้งเสรี
นางดวงพร บุงจันทร
นางสาวดวงพร บุญสุวรรณ

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๙๑๙
๑๖๙๒๐
๑๖๙๒๑
๑๖๙๒๒
๑๖๙๒๓
๑๖๙๒๔
๑๖๙๒๕
๑๖๙๒๖
๑๖๙๒๗
๑๖๙๒๘
๑๖๙๒๙
๑๖๙๓๐
๑๖๙๓๑
๑๖๙๓๒
๑๖๙๓๓
๑๖๙๓๔
๑๖๙๓๕
๑๖๙๓๖
๑๖๙๓๗
๑๖๙๓๘
๑๖๙๓๙
๑๖๙๔๐
๑๖๙๔๑
๑๖๙๔๒
๑๖๙๔๓
๑๖๙๔๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวดวงพร บุญอิน
นางสาวดวงพร ปุลันรัมย
นางดวงพร พรมน้ําอาง
นางดวงพร มาฆะมงคล
นางดวงพร มูลปอม
นางดวงพร รอดคุม
นางดวงพร ราชบัญดิษฐ
นางดวงพร ริบแจม
นางสาวดวงพร วงคปอ
นางดวงพร วรรณพยัญ
นางสาวดวงพร วรางกูร
นางดวงพร วิชัยกูล
นางสาวดวงพร สัตนันท
นางดวงพร สีดากุด
นางดวงพร หวานเย็น
นางดวงพร เฮียงราช
นางสาวดวงพิกุล ชัยวร
นางดวงเพชร กระจางกิจใจชุม
นางสาวดวงเพ็ญ เมียนแกว
นางสาวดวงเพ็ญ อาจศักดี
นางดวงภัทร สุนิมิตร
นางดวงมณี แกวกระจาง
นางดวงมณี แกวสระแสน
นางดวงมณี ทิมวงษ
นางดวงมณี นิ่มปรางค
นางดวงมณี ศรีละคร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๙๔๕
๑๖๙๔๖
๑๖๙๔๗
๑๖๙๔๘
๑๖๙๔๙
๑๖๙๕๐
๑๖๙๕๑
๑๖๙๕๒
๑๖๙๕๓
๑๖๙๕๔
๑๖๙๕๕
๑๖๙๕๖
๑๖๙๕๗
๑๖๙๕๘
๑๖๙๕๙
๑๖๙๖๐
๑๖๙๖๑
๑๖๙๖๒
๑๖๙๖๓
๑๖๙๖๔
๑๖๙๖๕
๑๖๙๖๖
๑๖๙๖๗
๑๖๙๖๘
๑๖๙๖๙
๑๖๙๗๐

นางดวงมณี สําลีดานกลาง
นางสาวดวงมณี หลีพันธุ
นางดวงมาลย สือแม
นางสาวดวงรักษ จันทรชัง
นางดวงรัตน คงขาว
นางสาวดวงรัตน เดชขันธ
นางดวงรัตน นาคะปกษิณ
นางดวงรัตน นารี
นางดวงรัตน เปยถนอม
นางสาวดวงรัตน มาตยสาลี
นางดวงรัตน ศรีพิทักษ
นางดวงรัตน ศรีวิพัฒน
นางดวงรัตน สายสวาท
นางดวงฤดี นิลจันทร
นางดวงฤดี เผาภูไทย
นางดวงฤดี โมระสาก
นางดวงฤดี วัฒนรัตน
นางสาวดวงฤดี เอี่ยมพนากิจ
นางสาวดวงฤทัย พิศดาร
นางดวงฤทัย ยะตุย
นางดวงฤทัย รุงเรือง
นางดวงฤทัย ลําพุทธา
นางดวงฤทัย สีวัน
นางสาวดวงฤทัย ใสสอง
นางดวงวิมล แกวสิงห
นางสาวดวงศิริ เครือหงษ

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๙๗๑
๑๖๙๗๒
๑๖๙๗๓
๑๖๙๗๔
๑๖๙๗๕
๑๖๙๗๖
๑๖๙๗๗
๑๖๙๗๘
๑๖๙๗๙
๑๖๙๘๐
๑๖๙๘๑
๑๖๙๘๒
๑๖๙๘๓
๑๖๙๘๔
๑๖๙๘๕
๑๖๙๘๖
๑๖๙๘๗
๑๖๙๘๘
๑๖๙๘๙
๑๖๙๙๐
๑๖๙๙๑
๑๖๙๙๒
๑๖๙๙๓
๑๖๙๙๔
๑๖๙๙๕
๑๖๙๙๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางดวงสมร เกษรพุด
นางดวงสมร ดวงตา
นางดวงสมร ดวนขันธ
นางดวงสมร ประชุมทอง
นางสาวดวงสมร ผานสําแดง
นางสาวดวงสมร พันขุนทด
นางดวงสมร ราวุธกุล
นางสาวดวงสมร วงคอาจ
นางสาวดวงสมร ศรีใสคํา
นางสาวดวงสมร สืบศรี
นางสาวดวงสุดา สุปมา
นางดวงสุวรรณ ลาแสดง
นางดวงหทัย คํามูล
นางดวงหทัย จินะเครือ
นางดวงหทัย โฉมวันดี
นางสาวดวงหทัย อินทนิล
นางดวงอมร ภูสมสี
นางสาวดวงอรุณ จันทรสวาง
นางดอกจันทน คําทอง
นางดอกพยอม จันทรอุน
นางสาวดอกมะลิ ใจตรง
นางสาวดอกไม ชอนกลาง
นางดอกไม บุตตะกะ
นางดอกไม สุนนท
นางดอกรัก รักษา
นางสาวดอกลักษ วรยศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๙๙๗
๑๖๙๙๘
๑๖๙๙๙
๑๗๐๐๐
๑๗๐๐๑
๑๗๐๐๒
๑๗๐๐๓
๑๗๐๐๔
๑๗๐๐๕
๑๗๐๐๖
๑๗๐๐๗
๑๗๐๐๘
๑๗๐๐๙
๑๗๐๑๐
๑๗๐๑๑
๑๗๐๑๒
๑๗๐๑๓
๑๗๐๑๔
๑๗๐๑๕
๑๗๐๑๖
๑๗๐๑๗
๑๗๐๑๘
๑๗๐๑๙
๑๗๐๒๐
๑๗๐๒๑
๑๗๐๒๒

นางสาวดอกสรอย บุญนํา
นางดอกออ แซกรัมย
นางดอกออ พุทธจักร
นางสาวดอกออ วิลันดร
นางสาวดอกออ ศุภษร
นางดอลยา แตมทอง
นางดัชณี ปานหงษ
นางสาวดัสรี ครองยุติ
นางสาวดากานดา โลกา
นางสาวดานิยา สาเมาะ
นางดานิลา บือราเฮง
นางดายิน สงเสริม
นางดารณี กีรติปกรณ
นางดารณี จงกลพืช
นางสาวดารณี ตะเคียน
นางดารณี ตามัน
นางดารณี ไตรยสุทธิ์
นางดารณี บุญให
นางสาวดารณี ปอมหิน
นางสาวดารณี พลแสง
นางสาวดารณี เพชรไกร
นางดารณี โพธิ์ออน
นางสาวดารณี วรรณพัฒน
นางดารณี อะมะตะ
นางดารณีย ตางสี
นางสาวดารัณ ชรัชกิตติกูล

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๐๒๓
๑๗๐๒๔
๑๗๐๒๕
๑๗๐๒๖
๑๗๐๒๗
๑๗๐๒๘
๑๗๐๒๙
๑๗๐๓๐
๑๗๐๓๑
๑๗๐๓๒
๑๗๐๓๓
๑๗๐๓๔
๑๗๐๓๕
๑๗๐๓๖
๑๗๐๓๗
๑๗๐๓๘
๑๗๐๓๙
๑๗๐๔๐
๑๗๐๔๑
๑๗๐๔๒
๑๗๐๔๓
๑๗๐๔๔
๑๗๐๔๕
๑๗๐๔๖
๑๗๐๔๗
๑๗๐๔๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวดารัตน คําแกว
นางดารัตน รักษเจริญ
นางดารัส ดวงตา
นางดารา พนมเขต
นางดารา พยัคฆ
นางสาวดารา ละครพล
นางดารา วิมลอักษร
นางสาวดารากร โพธิ์ไทรย
นางสาวดารากร วิเศษ
นางดารากร หมูหนองสังข
นางดาราเดน นครไทย
นางดารานี นาแว
นางดาราพร ยอยยางทอง
นางดาราภรณ ศรีวิชัย
นางดาราภัณฑ เครือคํา
นางสาวดารารัชนี สงวรรณ
นางสาวดารารัตน กิติยะ
นางดารารัตน ฉางขาวพรหม
นางดารารัตน ชุติวัฒนเศรษฐ
นางดารารัตน ดาวเรือง
นางดารารัตน นามยา
นางดารารัตน พงคเกื้อ
นางดารารัตน เพชรมณี
นางดารารัตน รักษาวงค
นางดารารัตน วารี
นางดารารัตน สุนทรมณีรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๐๔๙
๑๗๐๕๐
๑๗๐๕๑
๑๗๐๕๒
๑๗๐๕๓
๑๗๐๕๔
๑๗๐๕๕
๑๗๐๕๖
๑๗๐๕๗
๑๗๐๕๘
๑๗๐๕๙
๑๗๐๖๐
๑๗๐๖๑
๑๗๐๖๒
๑๗๐๖๓
๑๗๐๖๔
๑๗๐๖๕
๑๗๐๖๖
๑๗๐๖๗
๑๗๐๖๘
๑๗๐๖๙
๑๗๐๗๐
๑๗๐๗๑
๑๗๐๗๒
๑๗๐๗๓
๑๗๐๗๔

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางดารารัตน สุภาคมล
นางดารารัศมี ดีปญญา
นางดารารายณ พรหมพื้น
นางดาราวรรณ กิจสุวรรณ
นางดาราวรรณ ชัยแปน
นางดาราวรรณ เดชพละ
นางสาวดาราวรรณ สุขคันธรักษ
นางดาราศรี นนทะโคตร
นางดาราสวาง สุวรรณมาโจ
นางดาริกา ฉวีศักดิ์
นางดาริกา ชนะฤทธิ์
นางดาริกา ทีพารัตน
นางสาวดาริกา บุตรพุม
นางดาริกา ศรีสุขกาญจน
นางสาวดาริณ ประเสริฐศิลป
นางสาวดาริณี เล็กดี
นางดาริณี สุนทร
นางสาวดาริน ชิณนะพงศ
นางดาริน วรรณไชย
นางสาวดารินทร กะการดี
นางสาวดารินทร บุญฤกษ
นางสาวดารินา คงสง
นางดารุณี ชนะกาญจน
นางสาวดารุณี ดุงศรีแกว
นางดารุณี ทองนู
นางสาวดารุณี พนมจันทร

๑๗๐๗๕
๑๗๐๗๖
๑๗๐๗๗
๑๗๐๗๘
๑๗๐๗๙
๑๗๐๘๐
๑๗๐๘๑
๑๗๐๘๒
๑๗๐๘๓
๑๗๐๘๔
๑๗๐๘๕
๑๗๐๘๖
๑๗๐๘๗
๑๗๐๘๘
๑๗๐๘๙
๑๗๐๙๐
๑๗๐๙๑
๑๗๐๙๒
๑๗๐๙๓
๑๗๐๙๔
๑๗๐๙๕
๑๗๐๙๖
๑๗๐๙๗
๑๗๐๙๘
๑๗๐๙๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวดารุณี เพชรประไพ
นางดารุณี วังหา
นางดารุณี วีระชานนท
นางดารุณี สุราราช
นางดารุณี เสนาวัง
นางดารุณี อุนเจริญ
นางดาเรศ จิตรัตน
นางดาเรศ พิมลา
นางดาว เมืองสอง
นางดาวจันทร ใจอาย
นางสาวดาวใจ ชุมพงษ
นางสาวดาวใจ ตุนก
นางดาวใจ ทําทิพย
นางสาวดาวใจ ไทยรักษา
นางดาวใจ ปนตารักษ
นางดาวใจ
พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางดาวใจ เลียดรักษ
นางสาวดาวใจ วองไว
นางดาวใจ ศรีสองเมือง
นางดาวดึงส มาลาทอง
นางสาวดาวนภา บุญทอง
นางสาวดาวนภา พรมทอง
นางดาวนี สุนทรส
นางดาวประกาย ทาธง
นางดาวประกาย ระโส

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๑๐๐
๑๗๑๐๑
๑๗๑๐๒
๑๗๑๐๓
๑๗๑๐๔
๑๗๑๐๕
๑๗๑๐๖
๑๗๑๐๗
๑๗๑๐๘
๑๗๑๐๙
๑๗๑๑๐
๑๗๑๑๑
๑๗๑๑๒
๑๗๑๑๓
๑๗๑๑๔
๑๗๑๑๕
๑๗๑๑๖
๑๗๑๑๗
๑๗๑๑๘
๑๗๑๑๙
๑๗๑๒๐
๑๗๑๒๑
๑๗๑๒๒
๑๗๑๒๓
๑๗๑๒๔
๑๗๑๒๕

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวดาวประกาย หรรษาวงศ
นางดาวรัศมี รีรัตน
นางดาวรุง ปลื้มใจ
นางสาวดาวรุง ศรีขาวรส
นางดาวรุง ศรีวิพัฒน
นางสาวดาวรุง แหงมปาน
นางดาวรุง คุมนายอ
นางดาวเรือง กิตติศักดิ์ชัย
นางดาวเรือง จันทรเชื้อ
นางดาวเรือง ไชยโย
นางดาวเรือง ทองสุ
นางดาวเรือง ภูงาแกว
นางดาวเรือง รัตนพล
นางดาวเรือง สูเสน
นางดาหวัน เริงสมุทร
นางสาวดําเนิน กาหล
นางดําเนิน สุขเจริญ
นางสาวดํารัสศิริ สัจจาธรรม
นางดิศพร เรืองบํารุง
นางสาวดุจดาว เกิดโมลี
นางสาวดุจดาว ชวยสุข
นางดุจดาว ทวีผล
นางดุจดาว นุชนุม
นางดุจดาว หลักทอง
นางสาวดุจเดือน ยากอง
นางดุจฤดี ถนิมกาญจน

๑๗๑๒๖
๑๗๑๒๗
๑๗๑๒๘
๑๗๑๒๙
๑๗๑๓๐
๑๗๑๓๑
๑๗๑๓๒
๑๗๑๓๓
๑๗๑๓๔
๑๗๑๓๕
๑๗๑๓๖
๑๗๑๓๗
๑๗๑๓๘
๑๗๑๓๙
๑๗๑๔๐
๑๗๑๔๑
๑๗๑๔๒
๑๗๑๔๓
๑๗๑๔๔
๑๗๑๔๕
๑๗๑๔๖
๑๗๑๔๗
๑๗๑๔๘
๑๗๑๔๙
๑๗๑๕๐
๑๗๑๕๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางดุจฤดี ยุทธรรม
นางสาวดุจฤดี ศรีทอนสุด
นางสาวดุลยา ทั่งโต
นางดุษฎี กันธิยะ
นางสาวดุษฎี เชตะวัน
นางดุษฎี เชื้อกลางใหญ
นางดุษฎี เนาวรัตน
นางดุษฎี บุญสง
นางสาวดุษฎี บุตรบุรี
นางสาวดุษฎี พุมโพธิ์
นางดุษฎี พูลทรัพย
นางดุษฎี วัฒนราช
นางสาวดุษฎี ศรอินทร
นางดุษฎี สงสังข
นางดุษฎี แสงฤทธิ์
นางดุษฎี แสงวารินทร
นางสาวดุษฎี หนูสลุง
นางดุษณี ตั้งประเสริฐวงศ
นางดุษณี มณีบู
นางดุษณีย จับพิมาย
นางสาวดุษยมาศ บุตรโคตร
นางสาวดุสดี บุญสง
นางดุสิดา ราญฎร
นางดูไรนี ขวัญดาวิน
นางเด็ดดวง ดานวันดี
นางเดนดวง ขันคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๑๕๒
๑๗๑๕๓
๑๗๑๕๔
๑๗๑๕๕
๑๗๑๕๖
๑๗๑๕๗
๑๗๑๕๘
๑๗๑๕๙
๑๗๑๖๐
๑๗๑๖๑
๑๗๑๖๒
๑๗๑๖๓
๑๗๑๖๔
๑๗๑๖๕
๑๗๑๖๖
๑๗๑๖๗
๑๗๑๖๘
๑๗๑๖๙
๑๗๑๗๐
๑๗๑๗๑
๑๗๑๗๒
๑๗๑๗๓
๑๗๑๗๔
๑๗๑๗๕
๑๗๑๗๖
๑๗๑๗๗

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางเดนเดือน ประวิตรวงศ
นางสาวเดนนภา ลาดนาเลา
นางเดือนแจม สอนวิเศษ
นางเดือนฉาย จินดา
นางเดือนฉาย ปญญา
นางเดือนฉาย ผาลา
นางสาวเดือนฉาย สิงหเขาภู
นางสาวเดือนฉาย หนูแสนดี
นางสาวเดือนดารา ชิ้นจอหอ
นางเดือนดารา ทองหลอม
นางสาวเดือนดารา พลแสน
นางเดือนนภา คงเพชร
นางเดือนนภา ดวงทิพย
นางสาวเดือนนวล สมเพาะ
นางสาวเดือนเพ็ญ ใจบุญ
นางเดือนเพ็ญ ชมภู
นางเดือนเพ็ญ ดาบุตร
นางสาวเดือนเพ็ญ ตันเงิน
นางสาวเดือนเพ็ญ ธรรมพิทักษ
นางเดือนเพ็ญ นิพวงลา
นางเดือนเพ็ญ บุญใหญเอก
นางเดือนเพ็ญ บุตรรัตน
นางสาวเดือนเพ็ญ เพ็ญดารา
นางเดือนเพ็ญ ยลไชย
นางเดือนเพ็ญ รักเสมอวงค
นางสาวเดือนเพ็ญ รุงโรจน

๑๗๑๗๘
๑๗๑๗๙
๑๗๑๘๐
๑๗๑๘๑
๑๗๑๘๒
๑๗๑๘๓
๑๗๑๘๔
๑๗๑๘๕
๑๗๑๘๖
๑๗๑๘๗
๑๗๑๘๘
๑๗๑๘๙
๑๗๑๙๐
๑๗๑๙๑
๑๗๑๙๒
๑๗๑๙๓
๑๗๑๙๔
๑๗๑๙๕
๑๗๑๙๖
๑๗๑๙๗
๑๗๑๙๘
๑๗๑๙๙
๑๗๒๐๐
๑๗๒๐๑
๑๗๒๐๒
๑๗๒๐๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเดือนเพ็ญ เอกโชติ
นางเดือนรุง เบาทอง
นางเดือนแรม เปลี่ยนศรี
นางแดง กิติเงิน
นางแดงใหม บุญเวิน
นางตติญา เสมาทอง
นางตติพร เลหกล
นางสาวตติยา คุณแกว
นางสาวตติยา โคทังคะ
นางสาวตติยา จันทะพรรณ
นางตติยา เรืองแสง
นางตติยา อุนศิริ
นางตรงจิต บุญปก
นางตรัยรัตน เนมียะวงค
นางสาวตรัสสา เชื้อวงศ
นางตราจิต วรรณลี
นางสาวตริญารัตน ชูชื่น
นางสาวตรีชฎา ภัทรประเสริฐ
นางสาวตรีชฎา รัชชูวงศ
นางสาวตรีทิพยนิภา ปอทอง
นางตรีธาทิพย ยองซื่อ
นางตรีเนตร รัตนวราเกียรติ
นางสาวตรียามาส อนุชัย
นางตรีรัตน เชียงทอง
นางตรีสุคนธ สิริอรุณรัตน
นางตรึงใจ สุขโข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๒๐๔
๑๗๒๐๕
๑๗๒๐๖
๑๗๒๐๗
๑๗๒๐๘
๑๗๒๐๙
๑๗๒๑๐
๑๗๒๑๑
๑๗๒๑๒
๑๗๒๑๓
๑๗๒๑๔
๑๗๒๑๕
๑๗๒๑๖
๑๗๒๑๗
๑๗๒๑๘
๑๗๒๑๙
๑๗๒๒๐
๑๗๒๒๑
๑๗๒๒๒
๑๗๒๒๓
๑๗๒๒๔
๑๗๒๒๕
๑๗๒๒๖
๑๗๒๒๗
๑๗๒๒๘
๑๗๒๒๙

นางตวงทรัพย เสาะแสวง
นางสาวตวงทิพย โสภาจารีย
นางตวงนิตย นาทุม
นางตวงพร คงเมือง
นางสาวตวงพร คําศรี
นางตวงพร ทรายคํา
นางสาวตวงพร พุมเสนาะ
นางสาวตวงพร รอดวิเศษ
นางตวงพร สืบประดิษฐ
นางตวงพร หอเพ็ชร
นางตวงรัตน อนอิน
นางตวนซูลลีนา ปาเตะ
นางตวนนูรอักมัร เส็มหมาด
นางตวนเยาะ สาแม
นางตวนอาลีละ ซิมะเละ
นางสาวตวนฮายาตี จะนือรง
นางตวัญจลักษณ พวงนิล
นางตวิษา พรรณสุข
นางตองจิต ชวยรักษ
นางสาวตองใจ กรุตประพันธุ
นางสาวตอยยีบะ ดอเลาะ
นางตอยเราะห มะเเซ
นางสาวตอฮีเราะ ดือเระ
นางสาวตอฮีเราะ วาเด็ง
นางตะวันฉาย หลาบคํา
นางตัยเตาะ ตะแม็ง

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๒๓๐
๑๗๒๓๑
๑๗๒๓๒
๑๗๒๓๓
๑๗๒๓๔
๑๗๒๓๕
๑๗๒๓๖
๑๗๒๓๗
๑๗๒๓๘
๑๗๒๓๙
๑๗๒๔๐
๑๗๒๔๑
๑๗๒๔๒
๑๗๒๔๓
๑๗๒๔๔
๑๗๒๔๕
๑๗๒๔๖
๑๗๒๔๗
๑๗๒๔๘
๑๗๒๔๙
๑๗๒๕๐
๑๗๒๕๑
๑๗๒๕๒
๑๗๒๕๓
๑๗๒๕๔
๑๗๒๕๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวตาณวี สุวรรณมาลา
นางสาวตาณิกา เงินฝรั่ง
นางสาวตาลทิพย ทองคุปต
นางสาวติณณา เองเถี่ยว
นางสาวติรณันต ชูรักษ
นางตี่เกาะ เหมมันต
นางสาวตีรณา รัตนศรี
นางสาวตีรณา สีพันธโคตร
นางตุมแกว กุลพรม
นางสาวตุลยดา ชยะเมือง
นางตุลา มาลาแสง
นางตุลา สุขสัมพันธ
นางตุลาพร สุปะโกสังข
นางตุลารัตน วาทะวัฒนะ
นางสาวตุลารัตน แสนตอ
นางสาวตูแวซานารียะ บีรู
นางสาวเต็มใจ ภูวิชัย
นางเต็มดวง ปากวิเศษ
นางเต็มดวง สังขทอง
นางเตาะฮาเราะ อาแว
นางเตียง ชวยวัน
นางเตือนจิต จันทรเพ็ง
นางเตือนจิต เพิงใหญ
นางเตือนจิต สุวรรณะ
นางเตือนจิตร ธนสัมบัณณ
นางสาวเตือนใจ กอบธัญกรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๒๕๖
๑๗๒๕๗
๑๗๒๕๘
๑๗๒๕๙
๑๗๒๖๐
๑๗๒๖๑
๑๗๒๖๒
๑๗๒๖๓
๑๗๒๖๔
๑๗๒๖๕
๑๗๒๖๖
๑๗๒๖๗
๑๗๒๖๘
๑๗๒๖๙
๑๗๒๗๐
๑๗๒๗๑
๑๗๒๗๒
๑๗๒๗๓
๑๗๒๗๔
๑๗๒๗๕
๑๗๒๗๖
๑๗๒๗๗
๑๗๒๗๘
๑๗๒๗๙
๑๗๒๘๐
๑๗๒๘๑

นางเตือนใจ กาญจนสูงเนิน
นางสาวเตือนใจ ครุดอุทา
นางสาวเตือนใจ เครือจิโน
นางสาวเตือนใจ จันเสนี
นางสาวเตือนใจ ชอรักษ
นางเตือนใจ ชัยสวัสดิ์
นางเตือนใจ ชุมมิคสา
นางสาวเตือนใจ ไชยปุย
นางเตือนใจ ดิษยะกมล
นางเตือนใจ เติมทรัพย
นางเตือนใจ บุญพา
นางเตือนใจ ปงแกว
นางเตือนใจ พงศวัฒนาวิจิตร
นางเตือนใจ พุกสีดา
นางเตือนใจ โพธิ์ทอง
นางเตือนใจ มลแกว
นางเตือนใจ วรรณศิลป
นางเตือนใจ วัฒนะมหาตม
นางเตือนใจ สิกะพันธ
นางเตือนใจ แสงสีแกว
นางสาวเตือนใจ แสนกลา
นางเตือนใจ หะหมาน
นางเตือนใจ อมรอรช
นางเตือนตา ยอดนครจง
นางเตือนตา ศรีจันทร
นางแตงออน เทพโส

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๒๘๒
๑๗๒๘๓
๑๗๒๘๔
๑๗๒๘๕
๑๗๒๘๖
๑๗๒๘๗
๑๗๒๘๘
๑๗๒๘๙
๑๗๒๙๐
๑๗๒๙๑
๑๗๒๙๒
๑๗๒๙๓
๑๗๒๙๔
๑๗๒๙๕
๑๗๒๙๖
๑๗๒๙๗
๑๗๒๙๘
๑๗๒๙๙
๑๗๓๐๐
๑๗๓๐๑
๑๗๓๐๒
๑๗๓๐๓
๑๗๓๐๔
๑๗๓๐๕
๑๗๓๐๖
๑๗๓๐๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางไตรรัตน เกตุบรมย
นางถนอม แกวบุญศรี
นางสาวถนอม ทมถา
นางถนอม เปลี่ยนปราณ
นางสาวถนอม สงรักษ
นางถนอม สายจันทร
นางถนอมกิจ พรมเมือง
นางถนอมจิต ศิริมุสิกะ
นางถนอมจิตต ธรรมวัตร
นางสาวถนอมจิตต รื่นเริง
นางถนอมทรัพย จิตหาญ
นางสาวถนอมนวล ชูเชื้อ
นางสาวถนอมนวล พรหมเศรณี
นางสาวถนอมนวล ศรีเมือง
นางถนอมพร ขันนอก
นางถนอมพร ปนัง
นางถนอมรัชต ดันนอก
นางถนอมศรี คลายไพฑูรย
นางถนอมศรี ติใหม
นางถนอมศรี บัวเพ็ชร
นางถนอมศรี รักษาพล
นางถนอมศรี ศรีกอนติ
นางถนอมศรี สวัสดิกุล
นางถนอมสิน เกตจูม
นางถนอมสิน ถาวร
นางถนิมรักษ อัญชันบุตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๓๐๘
๑๗๓๐๙
๑๗๓๑๐
๑๗๓๑๑
๑๗๓๑๒
๑๗๓๑๓
๑๗๓๑๔
๑๗๓๑๕
๑๗๓๑๖
๑๗๓๑๗
๑๗๓๑๘
๑๗๓๑๙
๑๗๓๒๐
๑๗๓๒๑
๑๗๓๒๒
๑๗๓๒๓
๑๗๓๒๔
๑๗๓๒๕
๑๗๓๒๖
๑๗๓๒๗
๑๗๓๒๘
๑๗๓๒๙
๑๗๓๓๐
๑๗๓๓๑
๑๗๓๓๒
๑๗๓๓๓

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางถมทอง เขตรสินบุญ
นางถลัชนันท สุวรรณ
นางถวิกรณ แกวสุพรรณ
นางถวิล ภพสมัย
นางถวิลทอง เผือกยิ้ม
นางสาวถวิลหา ประเสริฐ
นางถาปราณี ปลัดพรม
นางถาวร นาคสุด
นางถาวร บุตรศรีผา
นางถาวร สิงหโตทอง
นางสาวถาวรี ถนัดธนูศิลป
นางสาวถิรดา พวงประโคน
นางสาวถิรนันท แซเอี้ยว
นางสาวถิรนันท ถกลประจักษ
นางถิรมาส ธเนศจินดารัตน
นางถิรวรรณ อาสนสุวรรณ
นางสาวถิระนันต ฤทธิทิศ
นางสาวแถมพร สระโกฏิ
นางสาวทยาพร จันทรคงหอม
นางทยิดา แสนเมือง
นางทรงกมล กุลกาญจนาภิบาล
นางทรงจิต ภูโอบ
นางสาวทรงฤดี สะอาด
นางทรงฤนันท สิทธิขันแกว
นางทรงศรี สมบูรณ
นางทรรศณี สมศิริ

๑๗๓๓๔
๑๗๓๓๕
๑๗๓๓๖
๑๗๓๓๗
๑๗๓๓๘
๑๗๓๓๙
๑๗๓๔๐
๑๗๓๔๑
๑๗๓๔๒
๑๗๓๔๓
๑๗๓๔๔
๑๗๓๔๕
๑๗๓๔๖
๑๗๓๔๗
๑๗๓๔๘
๑๗๓๔๙
๑๗๓๕๐
๑๗๓๕๑
๑๗๓๕๒
๑๗๓๕๓
๑๗๓๕๔
๑๗๓๕๕
๑๗๓๕๖
๑๗๓๕๗
๑๗๓๕๘
๑๗๓๕๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวทรรศนธร โปบุญสง
นางสาวทรรศนีย กําไรเงิน
นางสาวทรรศนีย งามยิ่ง
นางทรรศนีย ทองบัว
นางทรรศนีย อติศักดิ์กุล
นางทรัพย อารยสมโพธิ์
นางสาวทราภรณ เทพเสนา
นางสาวทรายแกว รุงไทย
นางทฤฒมน มากระจันทร
นางทวนทอง ฤทธิ์เทวา
นางทวารัตน ฤทธิโชติ
นางทวารัตน สุริยา
นางทวิกา บํารุงสวัสดิ์
นางสาวทวินันท เนียมมะโน
นางสาวทวี ขยันการนาวี
นางทวี วงษบุญจันทร
นางสาวทวี แสนนนท
นางทวีจิต ณ รังษี
นางสาวทวีทรัพย แกวเรือง
นางสาวทวีนันท ถนิมกาญจน
นางทวีป บรรจงเปลี่ยน
นางทวีพร จิรกิจวัฒนะ
นางทวีพร เจียรบุตร
นางทวีพร ชวยเพล
นางสาวทวีพร ปทุมมา
นางสาวทวีพร พุมมูล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๓๖๐
๑๗๓๖๑
๑๗๓๖๒
๑๗๓๖๓
๑๗๓๖๔
๑๗๓๖๕
๑๗๓๖๖
๑๗๓๖๗
๑๗๓๖๘
๑๗๓๖๙
๑๗๓๗๐
๑๗๓๗๑
๑๗๓๗๒
๑๗๓๗๓
๑๗๓๗๔
๑๗๓๗๕
๑๗๓๗๖
๑๗๓๗๗
๑๗๓๗๘
๑๗๓๗๙
๑๗๓๘๐
๑๗๓๘๑
๑๗๓๘๒
๑๗๓๘๓
๑๗๓๘๔
๑๗๓๘๕

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางทวีพร ยงสกุล
นางสาวทวีพร เศรษฐรักษ
นางทวีรัชต ถนอมรอด
นางทวีศรี ธรรมจารีสวัสดิ์
นางทศพร โคกมะณี
นางทศพร บุตรสุริย
นางทศพร ฝอยจันทร
นางทศพร พัฒนเจริญ
นางทศพร สมยง
นางทศพร สิทธิโชติ
นางสาวทศพร แสงรื่น
นางสาวทศมาศ จิรวงศรุงเรือง
นางสาวทศวรรณ ประคองจิตร
นางทศวรรณ สีเหลือง
นางทองแกว ควรสุทธิ
นางทองดํา ไชยวงศ
นางสาวทองแตง ภูดี
นางทองทิพย บุญเหลือ
นางทองแท มณีรุง
นางทองปอน สรรศรี
นางทองปน พันจันทึก
นางทองเปลว คําตุย
นางทองพัฒ พันธวงศ
นางทองพูน เทรักสี
นางสาวทองพูน มณีพราว
นางสาวทองพูน ฤกษจันทร

๑๗๓๘๖
๑๗๓๘๗
๑๗๓๘๘
๑๗๓๘๙
๑๗๓๙๐
๑๗๓๙๑
๑๗๓๙๒
๑๗๓๙๓
๑๗๓๙๔
๑๗๓๙๕
๑๗๓๙๖
๑๗๓๙๗
๑๗๓๙๘
๑๗๓๙๙
๑๗๔๐๐
๑๗๔๐๑
๑๗๔๐๒
๑๗๔๐๓
๑๗๔๐๔
๑๗๔๐๕
๑๗๔๐๖
๑๗๔๐๗
๑๗๔๐๘
๑๗๔๐๙
๑๗๔๑๐
๑๗๔๑๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางทองพูน ศรีเตชะ
นางทองพูล งามขํา
นางทองพูล โสภารุณ
นางทองเพชร ธิตะเชียง
นางทองมวน พิขุนทด
นางสาวทองมี สามารถ
นางสาวทองยอด มาตรสงคราม
นางทองรัก คุมสุวรรณ
นางทองเรียน ทานิล
นางทองลา มาปะวรรณ
นางสาวทองศรี ใบพลูทอง
นางทองสี ทองไชย
นางทองสุข ขวัญพรม
นางทองสุข แดงสังวาลย
นางสาวทองใส นาจันทรหอม
นางทองใส ภูบรรทัด
นางทองใส ศรีประทุมภรณ
นางทองไสย ทาวบุตร
นางสาวทองหลอ จันทรา
นางทองหลอ วงษละคร
นางสาวทองใหม สีไส
นางทองอินทร สาริก
นางทอปด บุษบงก
นางทอฝน พันธาโฮม
นางสาวทอภัค ดานกระโทก
นางทักษพร ตวนชะเอม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๔๑๒
๑๗๔๑๓
๑๗๔๑๔
๑๗๔๑๕
๑๗๔๑๖
๑๗๔๑๗
๑๗๔๑๘
๑๗๔๑๙
๑๗๔๒๐
๑๗๔๒๑
๑๗๔๒๒
๑๗๔๒๓
๑๗๔๒๔
๑๗๔๒๕
๑๗๔๒๖
๑๗๔๒๗
๑๗๔๒๘
๑๗๔๒๙
๑๗๔๓๐
๑๗๔๓๑
๑๗๔๓๒
๑๗๔๓๓
๑๗๔๓๔
๑๗๔๓๕
๑๗๔๓๖
๑๗๔๓๗

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวทักษพร แปลงไธสง
นางทักษพร ยางเอน
นางสาวทักษพร วงคเครือวัลย
นางสาวทักษพร สงครามศรี
นางสาวทักษิณา กาสุริยะ
นางทักษิณา ปททุม
นางสาวทักษิณา พิทักษ
นางทักษิณา รอดศรี
นางสาวทักษิณา ศิริฟอง
นางทักษิณา สุจริต
นางทักษิณา อินทะพันธ
นางทัชชกร ประทีปพลาธิป
นางสาวทัชชกร มะยะเฉียว
นางสาวทัชชกร วาทีรักษ
นางทัชชกร ศุภกุลธนันท
นางสาวทัชชภร เสทะสิงห
นางสาวทัณฑิกา เทพศิริอํานวย
นางทัณฑิมา ไชยสุ
นางสาวทัดดาว ประทุมวัลย
นางทัดตะวัน นามจุมจัง
นางทัตชญา ระษารักษ
นางทัตชญา รักษากิจ
นางทัตติยา แกวมณี
นางทัตพิชา ทองนอก
นางทันทิมา ณ ลําพูน
นางทันยา นิตตา

๑๗๔๓๘
๑๗๔๓๙
๑๗๔๔๐
๑๗๔๔๑
๑๗๔๔๒
๑๗๔๔๓
๑๗๔๔๔
๑๗๔๔๕
๑๗๔๔๖
๑๗๔๔๗
๑๗๔๔๘
๑๗๔๔๙
๑๗๔๕๐
๑๗๔๕๑
๑๗๔๕๒
๑๗๔๕๓
๑๗๔๕๔
๑๗๔๕๕
๑๗๔๕๖
๑๗๔๕๗
๑๗๔๕๘
๑๗๔๕๙
๑๗๔๖๐
๑๗๔๖๑
๑๗๔๖๒
๑๗๔๖๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางทับทิม โคตะมี
นางทับทิม เจริญตา
นางทับทิม ญาณะนันท
นางทับทิม บัวแพง
วาที่รอยตรีหญิง ทับทิม บุญเหลือ
นางสาวทับทิม เปงขวัญ
นางทับทิม ผลสลัด
นางทับทิม ผาสระคู
นางสาวทับทิม วงษออง
นางทับทิม สวามิชัย
นางสาวทับทิม แสงอินทร
นางทัพพพรรณ ศรีบัวออน
นางสาวทัยญารินทร คําสี
นางสาวทัศญา หมีทอง
นางทัศณัญฆ นนทะศักดิ์
นางทัศณี เครื่องพาที
นางทัศณี ทะอินเลย
นางสาวทัศณีย วาทโยธา
นางทัศณียา สาอิ
นางสาวทัศดาพร ศรีสุโคตร
นางทัศดาภรณ แสนทวีสุข
นางทัศนกมล รักไทย
นางสาวทัศนชกรานต ปานสุข
นางสาวทัศนพร โยธิกุล
นางทัศนมิรา จักกภูมิ
นางทัศนยวรรณ จันทศิลป

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๔๖๔
๑๗๔๖๕
๑๗๔๖๖
๑๗๔๖๗
๑๗๔๖๘
๑๗๔๖๙
๑๗๔๗๐
๑๗๔๗๑
๑๗๔๗๒
๑๗๔๗๓
๑๗๔๗๔
๑๗๔๗๕
๑๗๔๗๖
๑๗๔๗๗
๑๗๔๗๘
๑๗๔๗๙
๑๗๔๘๐
๑๗๔๘๑
๑๗๔๘๒
๑๗๔๘๓
๑๗๔๘๔
๑๗๔๘๕
๑๗๔๘๖
๑๗๔๘๗
๑๗๔๘๘
๑๗๔๘๙

นางทัศนวดี วงศรีทา
นางสาวทัศนวรรณ กันทาเดช
นางทัศนวไล สิงหฆาฬะ
นางทัศนา ทองแยม
นางทัศนา นวลนาค
นางสาวทัศนา พรมจินะ
นางสาวทัศนา มะลิซอน
นางทัศนา ยุบล
นางสาวทัศนา วรรณประภา
นางทัศนา สีบาน
นางทัศนาพร ตนกันยา
นางทัศนาพร พรไชย
นางสาวทัศนาพร ศรีธรรมวงศ
นางทัศนาภา สินศุข
นางทัศนารี แกวเสมา
นางทัศนาวรรณ คําตื้อ
นางทัศนาวลัย ขวัญนาคม
นางสาวทัศนาวลัย สิงหแกว
นางสาวทัศนี การงานจบ
นางทัศนี คํารอด
นางสาวทัศนี บุญที
นางทัศนี ฟุงวิเศษ
นางทัศนี โยธาวงค
นางสาวทัศนี ศรีวิไล
นางทัศนี อวมโพธิ์
นางทัศนีพรรณ มะลิดวง

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๔๙๐
๑๗๔๙๑
๑๗๔๙๒
๑๗๔๙๓
๑๗๔๙๔
๑๗๔๙๕
๑๗๔๙๖
๑๗๔๙๗
๑๗๔๙๘
๑๗๔๙๙
๑๗๕๐๐
๑๗๕๐๑
๑๗๕๐๒
๑๗๕๐๓
๑๗๕๐๔
๑๗๕๐๕
๑๗๕๐๖
๑๗๕๐๗
๑๗๕๐๘
๑๗๕๐๙
๑๗๕๑๐
๑๗๕๑๑
๑๗๕๑๒
๑๗๕๑๓
๑๗๕๑๔
๑๗๕๑๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวทัศนีย กองสิน
นางทัศนีย แกนภมร
นางทัศนีย แกนอินตา
นางทัศนีย เข็มทอง
นางสาวทัศนีย เขียวขํา
นางทัศนีย คงดี
นางสาวทัศนีย ครองแกว
นางสาวทัศนีย คันธิก
นางสาวทัศนีย คืนดี
นางทัศนีย คุมฉาย
นางสาวทัศนีย เครือแกว
นางสาวทัศนีย โคตรพรม
นางสาวทัศนีย เงินชาลี
นางทัศนีย จงใจสิทธิ์
นางทัศนีย จันทา
นางสาวทัศนีย จุรินทร
นางทัศนีย ใจนาน
นางสาวทัศนีย ชวยชู
นางสาวทัศนีย ชาวเขาดิน
นางทัศนีย ชินวัง
นางสาวทัศนีย ชูทอง
นางทัศนีย ชูศรี
นางทัศนีย ทองเงิน
นางสาวทัศนีย ทองทวีวัฒน
นางสาวทัศนีย ทองศรี
นางทัศนีย ทัดเที่ยง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๕๑๖
๑๗๕๑๗
๑๗๕๑๘
๑๗๕๑๙
๑๗๕๒๐
๑๗๕๒๑
๑๗๕๒๒
๑๗๕๒๓
๑๗๕๒๔
๑๗๕๒๕
๑๗๕๒๖
๑๗๕๒๗
๑๗๕๒๘
๑๗๕๒๙
๑๗๕๓๐
๑๗๕๓๑
๑๗๕๓๒
๑๗๕๓๓
๑๗๕๓๔
๑๗๕๓๕
๑๗๕๓๖
๑๗๕๓๗
๑๗๕๓๘
๑๗๕๓๙
๑๗๕๔๐
๑๗๕๔๑

นางทัศนีย ไทยสวัสดิ์
นางสาวทัศนีย นันทรักษ
นางทัศนีย นาคํา
นางทัศนีย นามยา
นางสาวทัศนีย นิลดับแกว
นางทัศนีย บุญประกอบ
นางสาวทัศนีย บุญเผือก
นางทัศนีย บุญมีสงา
นางสาวทัศนีย บุญโย
นางทัศนีย บุตรดีวงศ
นางสาวทัศนีย ผาใหญ
นางทัศนีย พงษสุพรรณ
นางสาวทัศนีย พรมกอง
นางทัศนีย พุทธวงษ
นางทัศนีย โพธิ์พุม
นางทัศนีย ภูมิลาด
นางสาวทัศนีย มุขดาร
นางทัศนีย ยี่สารพัฒน
นางทัศนีย ยืนสุข
นางทัศนีย โยคณิตย
นางทัศนีย รอดกลาง
นางทัศนีย รอดโค
นางสาวทัศนีย รัตนวิชัย
นางทัศนีย รุงสวาง
นางสาวทัศนีย รุผักชี
นางทัศนีย ลอยนวล

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๕๔๒
๑๗๕๔๓
๑๗๕๔๔
๑๗๕๔๕
๑๗๕๔๖
๑๗๕๔๗
๑๗๕๔๘
๑๗๕๔๙
๑๗๕๕๐
๑๗๕๕๑
๑๗๕๕๒
๑๗๕๕๓
๑๗๕๕๔
๑๗๕๕๕
๑๗๕๕๖
๑๗๕๕๗
๑๗๕๕๘
๑๗๕๕๙
๑๗๕๖๐
๑๗๕๖๑
๑๗๕๖๒
๑๗๕๖๓
๑๗๕๖๔
๑๗๕๖๕
๑๗๕๖๖
๑๗๕๖๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวทัศนีย วิจิตรพัฒนะ
นางทัศนีย วิเชียรบรรจง
นางทัศนีย แวนแกว
นางสาวทัศนีย ศรีเวียงธวัช
นางทัศนีย สบายสุข
นางทัศนีย สมศักดิ์
นางทัศนีย สังกะสิงห
นางทัศนีย สารทิพย
นางทัศนีย สีลาตรี
นางทัศนีย สุทธิยานุช
นางสาวทัศนีย แสงสุวรรณ
นางสาวทัศนีย แสนชมภู
นางสาวทัศนีย หมูคํา
นางทัศนีย หามะ
นางสาวทัศนีย อภิญ
นางทัศนีย อรุณรัมย
นางทัศนีย อั่วหงวน
นางสาวทัศนีย อาจคําไพร
นางสาวทัศนียพร กลิ่นแกว
นางสาวทัศนียภรณ รัตนออน
นางทัศนียวรรณ สามารถ
นางสาวทัศนียวรรณ สิริรัตน
นางทัศนียวรรณ เพชรพิพัฒน
นางทัศนียา จําอินถา
นางสาวทัศนียา ชื่นเจริญ
นางสาวทัศนียา ทองทุม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๕๖๘
๑๗๕๖๙
๑๗๕๗๐
๑๗๕๗๑
๑๗๕๗๒
๑๗๕๗๓
๑๗๕๗๔
๑๗๕๗๕
๑๗๕๗๖
๑๗๕๗๗
๑๗๕๗๘
๑๗๕๗๙
๑๗๕๘๐
๑๗๕๘๑
๑๗๕๘๒
๑๗๕๘๓
๑๗๕๘๔
๑๗๕๘๕
๑๗๕๘๖
๑๗๕๘๗
๑๗๕๘๘
๑๗๕๘๙
๑๗๕๙๐
๑๗๕๙๑
๑๗๕๙๒
๑๗๕๙๓

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวทัศนียา เพชรชู
นางสาวทัศนียาภรณ สืบสุนทร
นางทัศพร ไตรรัตน
นางสาวทัศพร ทศสิงห
นางทัศพร ธงศรี
นางทัศพร ปอมไทย
นางทัศมน แดงปง
นางทัศมา ศิริเสนา
นางทัศยา จุลนีย
นางสาวทัศยากร คําลือชา
นางสาวทัศรินทร มหาพราหมณ
นางสาวทัศวรรณ กําจัดภัย
นางทัศวรรณ เกษาชาติ
นางทัศวรรณ เชื่อเมือง
นางทัศวรรณ พิลามา
นางสาวทัศวรรณ เพ็งพุฒ
นางทัศวรรณ วงศใหญ
นางทัศวรรณ ศรีคํา
นางทัศวรรณ กองแกว
นางทัศศรีวัลย เตชะประสาน
นางทัสณี ฆองคํา
นางทานตะวัน มะโนพงศพันธ
นางสาวทานตะวัน มูลจันทร
นางสาวทาริกา กลีบแกว
นางทาริกา กางกําจัด
นางทาริกา งามประเสริฐ

๑๗๕๙๔
๑๗๕๙๕
๑๗๕๙๖
๑๗๕๙๗
๑๗๕๙๘
๑๗๕๙๙
๑๗๖๐๐
๑๗๖๐๑
๑๗๖๐๒
๑๗๖๐๓
๑๗๖๐๔
๑๗๖๐๕
๑๗๖๐๖
๑๗๖๐๗
๑๗๖๐๘
๑๗๖๐๙
๑๗๖๑๐
๑๗๖๑๑
๑๗๖๑๒
๑๗๖๑๓
๑๗๖๑๔
๑๗๖๑๕
๑๗๖๑๖
๑๗๖๑๗
๑๗๖๑๘
๑๗๖๑๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางทาริกา วงศแกว
นางทาริณีย บุญคลอย
นางทํานอง ทาวญาติ
นางสาวทํานอง พิระชัย
นางสาวทิฆัมพร กอมณี
นางสาวทิฆัมพร ทองนํา
นางสาวทิฆัมพร พุทธธนศิริ
นางทิฆัมพร วรรณสุทธิ์
นางทิชนันท เคลื่อนเมืองปก
นางสาวทิชา เขมนเขตการ
นางสาวทิชา ทวีเงิน
นางสาวทิชากร คงเพชร
นางสาวทิชากร สุขศรี
นางทิฐากานต ฉิมบานไร
นางทิตติยา ออนแกว
นางทิตยติยา เรือนทองดี
นางทิตยาภรณ ชาวนา
นางทิตยาภรณ รักษายศ
นางทิติยา พลแพงขวา
นางสาวทิติยา พันธใจธรรม
นางสาวทิติยาพร บุตรธรรม
นางทิติยาพร ปนเพาะ
นางทินกร สืบสิงห
นางสาวทิพกา พรมเวียง
นางสาวทิพญา ศุภฤกษ
นางทิพนาถ พรมรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๖๒๐
๑๗๖๒๑
๑๗๖๒๒
๑๗๖๒๓
๑๗๖๒๔
๑๗๖๒๕
๑๗๖๒๖
๑๗๖๒๗
๑๗๖๒๘
๑๗๖๒๙
๑๗๖๓๐
๑๗๖๓๑
๑๗๖๓๒
๑๗๖๓๓
๑๗๖๓๔
๑๗๖๓๕
๑๗๖๓๖
๑๗๖๓๗
๑๗๖๓๘
๑๗๖๓๙
๑๗๖๔๐
๑๗๖๔๑
๑๗๖๔๒
๑๗๖๔๓
๑๗๖๔๔
๑๗๖๔๕

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวทิพนารี จําปานอย
นางทิพพาพรรณ สีนวลเขียว
นางสาวทิพภา อภิชาติสกุล
นางทิพมณฑา ทนุการ
นางทิพมล อยูเหมาะ
นางสาวทิพมาศ กลทิพย
นางสาวทิพย คณาญาติ
นางทิพย ชอบทําดี
นางสาวทิพย เมฆกกตาล
นางทิพยกมล โกสุข
นางสาวทิพยกมล สนสมบัติ
นางทิพยการุนย วรรณโย
นางสาวทิพยเกษร เจริญศิลป
นางสาวทิพยเกษร อาคาสุวรรณ
นางทิพยเกสร สุนทรส
นางทิพยฉัตรกานต สุธรรม
นางสาวทิพยชนก บัวเปย
นางทิพยทยา สุทธิเกิด
นางสาวทิพยธิดา พิทยสกุล
นางสาวทิพยธิภา ปานราม
นางสาวทิพยประภา จันดี
นางทิพยพวรรณ สุวรรณพันธ
นางทิพยพัชรากร อึ้งเจริญไพศาล
นางสาวทิพยพากร พรหมแกว
นางทิพยพารักษ พรหมภักดี
นางทิพยพิมล บุญสิทธิ์

๑๗๖๔๖
๑๗๖๔๗
๑๗๖๔๘
๑๗๖๔๙
๑๗๖๕๐
๑๗๖๕๑
๑๗๖๕๒
๑๗๖๕๓
๑๗๖๕๔
๑๗๖๕๕
๑๗๖๕๖
๑๗๖๕๗
๑๗๖๕๘
๑๗๖๕๙
๑๗๖๖๐
๑๗๖๖๑
๑๗๖๖๒
๑๗๖๖๓
๑๗๖๖๔
๑๗๖๖๕
๑๗๖๖๖
๑๗๖๖๗
๑๗๖๖๘
๑๗๖๖๙
๑๗๖๗๐
๑๗๖๗๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางทิพยมณี พูลสวัสดิ์
นางทิพยรัตน ทองสาร
นางทิพยรัตน วิระทูล
นางสาวทิพยรัตน สงประเสริฐ
นางทิพยรัตน เอี่ยมสกุล
นางทิพยรัตน หนูนุน
นางสาวทิพยฤทัย พลไชย
นางทิพยวรรณ ธรรมแกว
นางสาวทิพยวรรณ ทับแบน
นางสาวทิพยวรรณ ทัพกรุง
นางทิพยวรรณ นะวากาศ
นางทิพยวรรณ บุญสม
นางสาวทิพยวรรณ เพชรสุทธิ์
นางทิพยวรรณ มีทรัพยทอง
นางทิพยวรรณ วิจารณพล
นางทิพยวรรณ สมยา
นางทิพยวรรณ สามเรืองศรี
นางทิพยวรรณ สุนนท
นางทิพยวรรณ สุวรรณี
นางทิพยวรรณ เสวิคาน
นางทิพยวัน สุกดํา
นางทิพยวัลย กรแกว
นางสาวทิพยวัลย จันทรเปลง
นางสาวทิพยวัลย ตนทับไทย
นางทิพยวิภา กันทากาศ
นางสาวทิพยวิมล พัวเจริญสิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๖๗๒
๑๗๖๗๓
๑๗๖๗๔
๑๗๖๗๕
๑๗๖๗๖
๑๗๖๗๗
๑๗๖๗๘
๑๗๖๗๙
๑๗๖๘๐
๑๗๖๘๑
๑๗๖๘๒
๑๗๖๘๓
๑๗๖๘๔
๑๗๖๘๕
๑๗๖๘๖
๑๗๖๘๗
๑๗๖๘๘
๑๗๖๘๙
๑๗๖๙๐
๑๗๖๙๑
๑๗๖๙๒
๑๗๖๙๓
๑๗๖๙๔
๑๗๖๙๕
๑๗๖๙๖
๑๗๖๙๗

นางทิพยวิมล เพ็ชรฉุย
นางทิพยวิมล สุรสอน
นางสาวทิพยสุคนธ จันทรจาย
นางทิพยสุคนธ มังกรวงศ
นางทิพยสุคนธ ยัดดี
นางทิพยสุคนธ สงคุม
นางสาวทิพยสุคนธ หรี่จินดา
นางทิพยสุดา ใจปญญา
นางสาวทิพยสุดา เมฆประยูร
นางทิพยสุดา ยนยุบล
นางทิพยสุดา ละมุล
นางทิพยสุดา ศรีลาเคน
นางทิพยสุดา สรณะ
นางทิพยสุธา แกวชมภู
นางทิพยสุวารี เชาวนพงศ
นางทิพยาภรณ สายคําภา
นางทิพรดา นาจรูญ
นางทิพรัตน โชติธรรม
นางสาวทิพรัตน ทับแคลน
นางสาวทิพรัตน ภูมิภูทอง
นางสาวทิพรัตน รุงขจรกลิ่น
นางทิพรัตน ศรีสุภา
นางสาวทิพลักษ คําชัย
นางทิพวรรณ กลิ่นอยู
นางสาวทิพวรรณ กิมเล็ก
นางสาวทิพวรรณ เกษคํา

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๖๙๘
๑๗๖๙๙
๑๗๗๐๐
๑๗๗๐๑
๑๗๗๐๒
๑๗๗๐๓
๑๗๗๐๔
๑๗๗๐๕
๑๗๗๐๖
๑๗๗๐๗
๑๗๗๐๘
๑๗๗๐๙
๑๗๗๑๐
๑๗๗๑๑
๑๗๗๑๒
๑๗๗๑๓
๑๗๗๑๔
๑๗๗๑๕
๑๗๗๑๖
๑๗๗๑๗
๑๗๗๑๘
๑๗๗๑๙
๑๗๗๒๐
๑๗๗๒๑
๑๗๗๒๒
๑๗๗๒๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวทิพวรรณ ไขแกว
นางทิพวรรณ จงสุขสวางจิต
นางทิพวรรณ จันทรลาภ
นางทิพวรรณ จันทะโชติ
นางสาวทิพวรรณ ชัยสมภาร
นางสาวทิพวรรณ แซขอ
นางสาวทิพวรรณ เดชตรียภพ
นางทิพวรรณ ธงภักดิ์
นางทิพวรรณ ธังดิน
นางทิพวรรณ บุญยืน
นางทิพวรรณ บุญวาล
นางทิพวรรณ บุญหวาน
นางทิพวรรณ ปลอดวงศ
นางทิพวรรณ ปานสวาง
นางทิพวรรณ ปยะนาจ
นางสาวทิพวรรณ พลอยงาม
นางทิพวรรณ เพื่อวงษ
นางทิพวรรณ ภาคาผล
นางทิพวรรณ มงคลชู
นางทิพวรรณ มูลทาศรี
นางทิพวรรณ ยาอุด
นางทิพวรรณ ระติเดช
นางสาวทิพวรรณ รุงทองนิรันดร
นางทิพวรรณ เราใจ
นางสาวทิพวรรณ วิภาคผลิน
นางทิพวรรณ ศรีตัมพวา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๗๒๔
๑๗๗๒๕
๑๗๗๒๖
๑๗๗๒๗
๑๗๗๒๘
๑๗๗๒๙
๑๗๗๓๐
๑๗๗๓๑
๑๗๗๓๒
๑๗๗๓๓
๑๗๗๓๔
๑๗๗๓๕
๑๗๗๓๖
๑๗๗๓๗
๑๗๗๓๘
๑๗๗๓๙
๑๗๗๔๐
๑๗๗๔๑
๑๗๗๔๒
๑๗๗๔๓
๑๗๗๔๔
๑๗๗๔๕
๑๗๗๔๖
๑๗๗๔๗
๑๗๗๔๘
๑๗๗๔๙

นางทิพวรรณ สมบูรณ
นางทิพวรรณ สิงหสถิตย
นางสาวทิพวรรณ สุทธิประภา
นางสาวทิพวรรณ สุพันธ
นางทิพวรรณ สุระยาน
นางทิพวรรณ สุวรรณไตรย
นางทิพวรรณ โสวันนา
นางสาวทิพวรรณ อยูฤทธิ์
นางสาวทิพวรรณ อินตะปาง
นางทิพวรรณ จันทรสุวรรณ
นางสาวทิพวรรณ ทองทวี
นางทิพวรรณ แฟงจันทร
นางทิพวรรณ ลาคําสาย
นางทิพวรรณ อินสอน
นางสาวทิพวัลย ชอสุวรรณ
นางทิพวัลย ชุมชื่น
นางทิพวัลย ตออํานาจ
นางสาวทิพวัลย ถือศีล
นางสาวทิพวัลย นนทเภท
นางทิพวัลย ปนจันทร
นางทิพวัลย พงษพานิช
นางทิพวัลย รวดเร็ว
นางทิพวัลย วงคจันทร
นางทิพวัลย วงษอํามาตย
นางสาวทิพวัลย ศรีทวี
นางสาวทิพวัลย หนูแกว

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๗๕๐
๑๗๗๕๑
๑๗๗๕๒
๑๗๗๕๓
๑๗๗๕๔
๑๗๗๕๕
๑๗๗๕๖
๑๗๗๕๗
๑๗๗๕๘
๑๗๗๕๙
๑๗๗๖๐
๑๗๗๖๑
๑๗๗๖๒
๑๗๗๖๓
๑๗๗๖๔
๑๗๗๖๕
๑๗๗๖๖
๑๗๗๖๗
๑๗๗๖๘
๑๗๗๖๙
๑๗๗๗๐
๑๗๗๗๑
๑๗๗๗๒
๑๗๗๗๓
๑๗๗๗๔
๑๗๗๗๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางทิพวัลย อินรีย
นางสาวทิพวิมล สุทธิวงค
นางสาวทิพสุคนธ กั่นนะ
นางทิพสุภา คณาจันทร
นางทิพสุมน นันทจักร
นางทิพา ตวงสุวรรณ
นางทิพา สุวชาติ
นางสาวทิพากร แกวอินทร
นางสาวทิพากร เดียวสูงเนิน
นางทิพากร ธงศรี
นางสาวทิพากร นามเดช
นางทิพากร บุญสนอง
นางทิพากร วัฒนาวงศดอน
นางสาวทิพากร ฮวบเจริญ
นางทิพาพร แสงมี
นางทิพาพัน จีนเชื้อ
นางทิพาภรณ ขลิบศรี
นางทิภาพร วิสาคาม
นางทิมธิรา วงศระแวน
นางทิมพิกา ปนสืบ
นางทิมาพร นุธรรมโชติ
นางทิยะดา ใจชื่น
นางทิยากร แสงทอง
นางทิลาพร โสภิพันธ
นางทิวทอง ออนบาง
นางทิวา บัวหลวง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๗๗๖
๑๗๗๗๗
๑๗๗๗๘
๑๗๗๗๙
๑๗๗๘๐
๑๗๗๘๑
๑๗๗๘๒
๑๗๗๘๓
๑๗๗๘๔
๑๗๗๘๕
๑๗๗๘๖
๑๗๗๘๗
๑๗๗๘๘
๑๗๗๘๙
๑๗๗๙๐
๑๗๗๙๑
๑๗๗๙๒
๑๗๗๙๓
๑๗๗๙๔
๑๗๗๙๕
๑๗๗๙๖
๑๗๗๙๗
๑๗๗๙๘
๑๗๗๙๙
๑๗๘๐๐
๑๗๘๐๑

นางทิวา พลซื่อ
นางสาวทิวา มั่นระวัง
นางสาวทิวา ยาตรา
นางทิวา วีระ
นางทิวา อนันตเมฆ
นางทิวา อาษาดี
นางสาวทิวา อินทรศักดิ์
นางสาวทิวากร ดวงแกว
นางสาวทิวากานต ศรีสวัสดิ์
นางทิวาดี บัวจันทร
นางทิวาทิพย ไชคูบอน
นางทิวาทิพย เพชรขวาง
นางทิวาพร โกษะเวียง
นางทิวาพร โงนขํา
นางสาวทิวาพร จันทรเพท
นางทิวาพร จันทรหมื่น
นางสาวทิวาพร ทวิสุวรรณ
นางทิวาพร ทองแยม
นางทิวาพร พันธุสะอาด
นางสาวทิวาพร พุกกลิ่น
นางทิวาพร รักศิลป
นางทิวาพร อังศุกาญจนกุล
นางทิวาภรณ กาญจนานุสนธิ์
นางทิวารัตน เจริญกิจ
นางสาวทิวารัตน วงศยา
นางสาวทิวาวรรณ แจงอรุณ

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๘๐๒
๑๗๘๐๓
๑๗๘๐๔
๑๗๘๐๕
๑๗๘๐๖
๑๗๘๐๗
๑๗๘๐๘
๑๗๘๐๙
๑๗๘๑๐
๑๗๘๑๑
๑๗๘๑๒
๑๗๘๑๓
๑๗๘๑๔
๑๗๘๑๕
๑๗๘๑๖
๑๗๘๑๗
๑๗๘๑๘
๑๗๘๑๙
๑๗๘๒๐
๑๗๘๒๑
๑๗๘๒๒
๑๗๘๒๓
๑๗๘๒๔
๑๗๘๒๕
๑๗๘๒๖
๑๗๘๒๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวทิวาวรรณ ตอโชติ
นางสาวทิวาวรรณ สุดแสวง
นางทิวาวรรณ หลาอภัย
นางสาวทิวาวรรณ คําแจง
นางทิศากร ดอกยี่สุน
นางทิศารัตน มงคลสวัสดิ์
นางสาวทีฆรภัค ดวงสา
นางสาวทุติยา จันทรปลอด
นางทุติยา ธูปขุนทด
นางทุติยาภรณ บวปอม
นางทุเรียน พละชัย
นางเทพกัญญา ทิพยดนตรี
นางเทพทอง ธรรมศิลา
นางสาวเทพธิดา ศรีเชียงหวาง
นางสาวเทพพิสุทธิ์ สุทธิมั่น
นางเทพศิริ สบาย
นางเทพสุดา เมฆวิลัย
นางเทพิน เหมวงษ
นางเทพินทร พุมนอย
นางเทพินทร หอมทอง
นางเทพี เขียนสาร
นางสาวเทวา พันธุจําปา
นางสาวเทวี ใจหมั้น
นางเทวี วาริชาติ
นางสาวเทียนใจ คงไพร
นางสาวเทียนทอง ดีรักษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๘๒๘
๑๗๘๒๙
๑๗๘๓๐
๑๗๘๓๑
๑๗๘๓๒
๑๗๘๓๓
๑๗๘๓๔
๑๗๘๓๕
๑๗๘๓๖
๑๗๘๓๗
๑๗๘๓๘
๑๗๘๓๙
๑๗๘๔๐
๑๗๘๔๑
๑๗๘๔๒
๑๗๘๔๓
๑๗๘๔๔
๑๗๘๔๕
๑๗๘๔๖
๑๗๘๔๗
๑๗๘๔๘
๑๗๘๔๙
๑๗๘๕๐
๑๗๘๕๑
๑๗๘๕๒
๑๗๘๕๓

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางเทียนทอง วันทวี
นางเทียนทอง สายใจ
นางเทียมขวัญ สารีพร
นางเทียมจันทร ทองมั่น
นางเทียมจันทร บุญสด
นางสาวเทียมจิต เทวิญญา
นางสาวเทียมใจ คําประชม
นางเทียมใจ เมืองสองชั้น
นางสาวเทียมรัตน เอี่ยมศรีเพ็ง
นางเทียร จานลาน
นางสาวธจาคี สิงหเรศร
นางสาวธชาษร รงรองเกษม
นางสาวธณัชนันท พรหมแทนสุด
นางสาวธณัญญารัตน สมจริง
นางธณัฏฐา ชูลิกร
นางธณัฏฐา นาบุญ
นางธณาภร จิตตประสาร
นางธณิกา รังสิมันตุชาติ
นางสาวธณิตชากร ปตาระโพธิ์
นางธนกร แกวอินตะ
นางสาวธนกร คงพัวะ
นางสาวธนกร เทวะหะ
นางธนกร แนบเนียม
นางสาวธนกร รามภักดี
นางธนกร อุบลดิลกวงศ
นางสาวธนกานต รักภักดี

๑๗๘๕๔
๑๗๘๕๕
๑๗๘๕๖
๑๗๘๕๗
๑๗๘๕๘
๑๗๘๕๙
๑๗๘๖๐
๑๗๘๖๑
๑๗๘๖๒
๑๗๘๖๓
๑๗๘๖๔
๑๗๘๖๕
๑๗๘๖๖
๑๗๘๖๗
๑๗๘๖๘
๑๗๘๖๙
๑๗๘๗๐
๑๗๘๗๑
๑๗๘๗๒
๑๗๘๗๓
๑๗๘๗๔
๑๗๘๗๕
๑๗๘๗๖
๑๗๘๗๗
๑๗๘๗๘
๑๗๘๗๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางธนญดา แกวธรรมโร
นางธนธร สะดวก
นางธนนภัทร วงศวิโรจน
นางธนนันท แกวบุญเลิศ
นางสาวธนนันท คําสาริรักษ
นางสาวธนนันท ปรูกระโทก
นางธนพร กระจาง
นางธนพร กองแกว
นางธนพร กองคํา
นางธนพร กิ่งสายหยุด
วาที่รอยตรีหญิง ธนพร แกวอาษา
นางธนพร คงคุณ
นางธนพร เคลือบสกุล
นางธนพร ใจใหญ
นางสาวธนพร ชุมสุวรรณ
นางธนพร เดชโกมล
นางธนพร ตั้งจรรยาธรรม
นางธนพร ตั้งศิริวัฒนวงศ
นางธนพร เต็มเตะ
นางสาวธนพร นอยบุงคา
นางธนพร นันตธนะ
นางธนพร แนนแควน
นางธนพร บุญทวี
นางธนพร บุตรดี
นางสาวธนพร ผลมุง
นางธนพร พัตราภักดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๘๘๐
๑๗๘๘๑
๑๗๘๘๒
๑๗๘๘๓
๑๗๘๘๔
๑๗๘๘๕
๑๗๘๘๖
๑๗๘๘๗
๑๗๘๘๘
๑๗๘๘๙
๑๗๘๙๐
๑๗๘๙๑
๑๗๘๙๒
๑๗๘๙๓
๑๗๘๙๔
๑๗๘๙๕
๑๗๘๙๖
๑๗๘๙๗
๑๗๘๙๘
๑๗๘๙๙
๑๗๙๐๐
๑๗๙๐๑
๑๗๙๐๒
๑๗๙๐๓
๑๗๙๐๔
๑๗๙๐๕

นางธนพร เพราะจะโปะ
นางสาวธนพร มณีเดชชัย
นางสาวธนพร มาใหม
นางธนพร มีเพียร
นางธนพร แมตสิบสอง
นางธนพร วรเจริญ
นางสาวธนพร วรบุตร
นางสาวธนพร วังเรียง
นางธนพร สงกรุง
นางสาวธนพร สนสุวรรณ
นางธนพร สมใจอาย
นางสาวธนพร สระทองแยง
นางธนพร เหลาเนตร
นางสาวธนพรพรรณ ปานทอง
นางธนพรรณ นาคะนคร
นางธนพรรณ ปน แกว
นางธนพรรณ มีแกว
นางสาวธนภร จันทรหอม
นางธนภร ประเสริฐสุข
นางสาวธนภร พัฒนพันธุ
นางธนภร เพ็งจางค
นางธนภร เรือกิจ
นางธนภรณ ขําสําอางค
นางสาวธนภรณ เข็มทอง
นางสาวธนภรณ ธรรมบุตร
นางสาวธนภรณ ธะนะ

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๙๐๖
๑๗๙๐๗
๑๗๙๐๘
๑๗๙๐๙
๑๗๙๑๐
๑๗๙๑๑
๑๗๙๑๒
๑๗๙๑๓
๑๗๙๑๔
๑๗๙๑๕
๑๗๙๑๖
๑๗๙๑๗
๑๗๙๑๘
๑๗๙๑๙
๑๗๙๒๐
๑๗๙๒๑
๑๗๙๒๒
๑๗๙๒๓
๑๗๙๒๔
๑๗๙๒๕
๑๗๙๒๖
๑๗๙๒๗
๑๗๙๒๘
๑๗๙๒๙
๑๗๙๓๐
๑๗๙๓๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวธนภรณ นวลลําภู
นางธนภรณ วงคสถาน
นางสาวธนภรณ วงจันทรลา
นางธนภรณ สุภานุวัฒน
นางธนมน ผโลศิลป
นางธนรรพร ทาสวิง
นางธนรส ทองสัมฤทธิ์
นางธนรินทร ทับทองดี
นางธนรินทร นรากรณ
นางธนวดี กลอมจิต
นางธนวดี เทียนวรรณ
นางสาวธนวรกมล จุลคล้ํา
นางสาวธนวรรณ กินขุนทด
นางสาวธนวรรณ คงนาค
นางสาวธนวรรณ จิรวัฒน
นางธนวรรณ ชูเกียรติตกุล
นางธนวรรณ แดงโรจน
นางธนวรรณ ทองดวง
นางสาวธนวรรณ ปญจวีณิน
นางธนวรรณ ใยสิงห
นางธนวรรณ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นางธนวรรณ วงศจักร
นางสาวธนวรรณ ไวบรรเทา
นางธนวรรณ สารเศวต
นางธนวรรณ หมื่นเรือคํา
นางธนวรรณ อิสโร ฌอง-มิเชล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๙๓๒
๑๗๙๓๓
๑๗๙๓๔
๑๗๙๓๕
๑๗๙๓๖
๑๗๙๓๗
๑๗๙๓๘
๑๗๙๓๙
๑๗๙๔๐
๑๗๙๔๑
๑๗๙๔๒
๑๗๙๔๓
๑๗๙๔๔
๑๗๙๔๕
๑๗๙๔๖
๑๗๙๔๗
๑๗๙๔๘
๑๗๙๔๙
๑๗๙๕๐
๑๗๙๕๑
๑๗๙๕๒
๑๗๙๕๓
๑๗๙๕๔
๑๗๙๕๕
๑๗๙๕๖
๑๗๙๕๗

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธนวรรณสิริ ทิมแกว
นางสาวธนวรรษธน ใจมนต
นางสาวธนษา มิตรเจริญ
นางสาวธนสร ดีศรี
นางธนสรณ ศรีงามเมือง
นางธนสิตา วงษอุทัย
นางสาวธนสุกานต ภัทรธิติสกุล
นางสาวธนอมร จรรยากรณ
นางธนัชชา ไกรกาศ
นางสาวธนัชชา แสงจันทร
นางสาวธนัชญกร ธรรมชาติ
นางสาวธนัชญา นนทวรางคกุล
นางธนัชญา โอมณี
นางสาวธนัชพร กอนพันธ
นางธนัชพร เขมะดุษฎี
นางธนัชพร จี๊ดเจริญ
นางธนัชพร ใจกลา
นางสาวธนัชพร ใจยะปน
นางสาวธนัชพร บุญชูวงศ
นางสาวธนัชพร มีพวงผล
นางสาวธนัชพร วิมาเณย
นางสาวธนัชพร สุวรรณหมาย
นางธนัชสิน เลื่อมใส
นางธนัญกรณ อยูแทกูล
นางธนัญญรัศม พิณแพทย
นางสาวธนัญญา การประกอบ

๑๗๙๕๘
๑๗๙๕๙
๑๗๙๖๐
๑๗๙๖๑
๑๗๙๖๒
๑๗๙๖๓
๑๗๙๖๔
๑๗๙๖๕
๑๗๙๖๖
๑๗๙๖๗
๑๗๙๖๘
๑๗๙๖๙
๑๗๙๗๐
๑๗๙๗๑
๑๗๙๗๒
๑๗๙๗๓
๑๗๙๗๔
๑๗๙๗๕
๑๗๙๗๖
๑๗๙๗๗
๑๗๙๗๘
๑๗๙๗๙
๑๗๙๘๐
๑๗๙๘๑
๑๗๙๘๒
๑๗๙๘๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางธนัญญา ดวงใจ
นางสาวธนัญญา แตมรุงเรือง
นางธนัญญา ธรรมชาติ
นางธนัญญา นันทวิวัฒนวงศ
นางธนัญญา พุทธิรักษ
นางธนัญญา โพธิ์ศรี
นางธนัญญา ไพทูรย
นางธนัญญา มานะคิด
นางธนัญญา ลาภประสพ
นางธนัญญา วิลัยวัน
นางธนัญญา วุทธิยา
นางธนัญญา แสนทวีสุข
นางสาวธนัญลักษณ คัมภิรานนท
นางสาวธนัฏฐา นิภารักษ
นางสาวธนัดดา คงมีทรัพย
นางธนัดดา วิเศษรัมย
นางสาวธนัตติยา จาตุรนต
นางธนัตถธิดา สุมา
นางธนัทยอร ตูประดับ
นางธนันตพร ตันปาสิริพัฒน
นางธนันทนญา เรียนรู
นางธนัสสรณ ขาวทุง
นางธนาจิตต พัฒยา
นางสาวธนาณัติ มากสุข
นางธนาทิพย แสงจันทรผอง
นางธนาพร มั่นอาว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๙๘๔
๑๗๙๘๕
๑๗๙๘๖
๑๗๙๘๗
๑๗๙๘๘
๑๗๙๘๙
๑๗๙๙๐
๑๗๙๙๑
๑๗๙๙๒
๑๗๙๙๓
๑๗๙๙๔
๑๗๙๙๕
๑๗๙๙๖
๑๗๙๙๗
๑๗๙๙๘
๑๗๙๙๙
๑๘๐๐๐
๑๘๐๐๑
๑๘๐๐๒
๑๘๐๐๓
๑๘๐๐๔
๑๘๐๐๕
๑๘๐๐๖
๑๘๐๐๗
๑๘๐๐๘
๑๘๐๐๙

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางธนาพร วงศอภัย
นางสาวธนาภรณ กันทิยะ
นางธนาภรณ แกวเคนมา
นางธนาภรณ จันทรเนตร
นางธนาภรณ ถัดหลาย
นางธนาภรณ เทพสกุล
นางสาวธนาภรณ เนื้อนวม
นางสาวธนาภรณ ลบบํารุง
นางธนาภรณ สุขสมกิจ
นางธนาภรณ สุนทอง
นางธนาภรณ อรรคฮาต
นางธนารัตน หลาบคํา
นางสาวธนาลักษณ เวทยจรัส
นางธนาไล พิศนาวงค
นางธนาวดี เจริญศิริ
นางสาวธนาวดี ใจคํา
นางธนาวดี นักฆอง
นางสาวธนาวดี ประพันธา
นางธนาวดี สุวรรณรัตน
นางสาวธนาวดี อยูศรี
นางสาวธนาวดี อินทะนอย
นางธนาวรรณ ทรัพยวโรบล
นางธนาวัลย โทนทอง
นางสาวธนาวียรัต คุปตวุฒินันท
นางธนิกา กรีธาพล
นางธนิกา เชื้อกลาง

๑๘๐๑๐
๑๘๐๑๑
๑๘๐๑๒
๑๘๐๑๓
๑๘๐๑๔
๑๘๐๑๕
๑๘๐๑๖
๑๘๐๑๗
๑๘๐๑๘
๑๘๐๑๙
๑๘๐๒๐
๑๘๐๒๑
๑๘๐๒๒
๑๘๐๒๓
๑๘๐๒๔
๑๘๐๒๕
๑๘๐๒๖
๑๘๐๒๗
๑๘๐๒๘
๑๘๐๒๙
๑๘๐๓๐
๑๘๐๓๑
๑๘๐๓๒
๑๘๐๓๓
๑๘๐๓๔
๑๘๐๓๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวธนิกา หาญจิตร
นางสาวธนิกานต กันฑะวงศ
นางสาวธนิกานต ยอดคง
นางธนิกานต ศรีตนวงศ
นางธนิฐา ก่ําพันธดี
นางสาวธนิดา แกวทิพย
นางสาวธนิดา นะธิศรี
นางธนิดา ประสีระเตสัง
นางธนิดา มะชิมะ
นางสาวธนิดา รามรงค
นางธนิดา สัจจะสังข
นางธนิดา แสงเพ็ง
นางสาวธนิต ตะเคียนเกลี้ยง
นางสาวธนิตตา พันธนู
นางธนิตตา รอดสุนทรา
นางธนิตา กานติยากุล
นางธนิตา แกนสา
นางธนิตา ชมภูวิเศษ
นางธนิตา ถาวรกิจ
นางธนิตา บูรพาแสงสูรย
นางธนิตา ยลวงศ
นางธนิตา รัตนจามิตร
นางธนิตา รัตนพันธ
นางสาวธนิตา สมรัตน
นางธนิตา สิงหบุญมี
นางสาวธนิตา อุปสิทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๐๓๖
๑๘๐๓๗
๑๘๐๓๘
๑๘๐๓๙
๑๘๐๔๐
๑๘๐๔๑
๑๘๐๔๒
๑๘๐๔๓
๑๘๐๔๔
๑๘๐๔๕
๑๘๐๔๖
๑๘๐๔๗
๑๘๐๔๘
๑๘๐๔๙
๑๘๐๕๐
๑๘๐๕๑
๑๘๐๕๒
๑๘๐๕๓
๑๘๐๕๔
๑๘๐๕๕
๑๘๐๕๖
๑๘๐๕๗
๑๘๐๕๘
๑๘๐๕๙
๑๘๐๖๐
๑๘๐๖๑

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางธนิยา เบ็ญหะหลี
นางสาวธนิษฐนันท ศรีภุมมา
นางธนิษฐา กุลวงค
นางสาวธนิษฐา เทียนไสว
นางสาวธนิษฐา นาสวน
นางธนิษฐา สุรสิทธิ์
นางสาวธนิษฐา อาลัย
นางสาวธนิษฐา อินทมาตยากูล
นางสาวธนิสรา ภูไพบูลย
นางธนิสรา ระวังวงศ
นางธนีญา พลายงาม
นางสาวธนียา กิตติสิทโธ
วาที่รอยตรีหญิง ธนียา เจริญผล
นางธนุตรา พึ่งสลุด
นางธนูรัตน พิมพบุญญามาศ
นางสาวธมกร ไทยญานุสร
นางสาวธมน จิตสวาง
นางสาวธมน แสนสวาท
นางธมนต บุญเรือง
นางธมนตวรรณ หนูเกตุ
นางสาวธมนพัชร จันทรจะบวก
นางธมนพัชร แวงสันทียะกุล
นางสาวธมนรัชต ลิมาภิรักษ
นางธมนวรรณ คําเรือง
นางสาวธมนวรรณ คําสุวรรณ
นางสาวธมนวรรณ จันทรสวย

๑๘๐๖๒
๑๘๐๖๓
๑๘๐๖๔
๑๘๐๖๕
๑๘๐๖๖
๑๘๐๖๗
๑๘๐๖๘
๑๘๐๖๙
๑๘๐๗๐
๑๘๐๗๑
๑๘๐๗๒
๑๘๐๗๓
๑๘๐๗๔
๑๘๐๗๕
๑๘๐๗๖
๑๘๐๗๗
๑๘๐๗๘
๑๘๐๗๙
๑๘๐๘๐
๑๘๐๘๑
๑๘๐๘๒
๑๘๐๘๓
๑๘๐๘๔
๑๘๐๘๕
๑๘๐๘๖
๑๘๐๘๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวธมนวรรณ ออนตาม
นางสาวธมลชนก แกวเรือง
นางสาวธมลณรรน ดานปรีดา
นางสาวธมลวรรณ ทาจวน
นางธมลวรรณ แพงศรี
นางธมลวรรณ มัธยันต
นางสาวธมลวรรณ แสงบุตร
นางธมลวรรณ อริยะจักร
นางสาวธรชญา ไพพา
นางธรรญพร เหลือแกว
นางสาวธรรณชนก คุมชัย
นางธรรมนูญ ทัศนพงษ
นางธรรมภรณ หนูคุม
นางสาวธรรมรัตน วัฒนพลาชัยกูร
นางธรรมรัตน อาสาสิงห
นางสาวธรรมิกา นครชัย
นางสาวธรรศญา แกวอาสา
นางธรรศญา เมืองนาค
นางธรรศญา เรืองเดช
นางสาวธรัญญา สุชานันทพงศ
นางธราภรณ กันหา
นางธราภรณ จิตรสม
นางธราภรณ สุตนนท
นางสาวธรารัตน ดิษฐี
นางสาวธรีญา ชัยธงรัตน
นางธฤตพร ตายโพธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๐๘๘
๑๘๐๘๙
๑๘๐๙๐
๑๘๐๙๑
๑๘๐๙๒
๑๘๐๙๓
๑๘๐๙๔
๑๘๐๙๕
๑๘๐๙๖
๑๘๐๙๗
๑๘๐๙๘
๑๘๐๙๙
๑๘๑๐๐
๑๘๑๐๑
๑๘๑๐๒
๑๘๑๐๓
๑๘๑๐๔
๑๘๑๐๕
๑๘๑๐๖
๑๘๑๐๗
๑๘๑๐๘
๑๘๑๐๙
๑๘๑๑๐
๑๘๑๑๑
๑๘๑๑๒

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางธฤษฎา ศรลัมพ
นางธฤษวรรณ สุขโอรส
นางธวัลภัสร ฝายเทศ
นางธวัลรัตน นพคุณ
นางธวัลรัตน เผือกพันธ
นางสาวธวัลรัตน ยวงรัมย
นางสาวธวัลรัตน สงกระสินธุ
นางธวัลรัตน สังขแสง
นางธวัลรัตน สิงหเทพ
นางธวัลรัตน สุวรรณ
นางสาวธวัลรัตน เสียมกระโทก
นางสาวธวัลรัตน หลักคํา
นางสาวธวัลรัตน หาญเชิงชัย
นางธะนิตย นวลละออง
นางสาวธัชกร เพ็งคําปง
นางธัชวีร บุญชวย
นางธัญกมล คําจันทรลา
นางสาวธัญกร ลีมุน
นางธัญกานต สังฆโต
นางธัญจิรา สันธิศิริ
นางสาวธัญจิราภัทร
ศิริรัตนกาญจน
นางสาวธัญชนก กรวิภาญาณิน
นางธัญชนก โกษาแสง
นางสาวธัญชนก คําวินิจ
นางสาวธัญชนก จาดดํา

๑๘๑๑๓
๑๘๑๑๔
๑๘๑๑๕
๑๘๑๑๖
๑๘๑๑๗
๑๘๑๑๘
๑๘๑๑๙
๑๘๑๒๐
๑๘๑๒๑
๑๘๑๒๒
๑๘๑๒๓
๑๘๑๒๔
๑๘๑๒๕
๑๘๑๒๖
๑๘๑๒๗
๑๘๑๒๘
๑๘๑๒๙
๑๘๑๓๐
๑๘๑๓๑
๑๘๑๓๒
๑๘๑๓๓
๑๘๑๓๔
๑๘๑๓๕
๑๘๑๓๖
๑๘๑๓๗
๑๘๑๓๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางธัญชนก ชวยหนู
นางธัญชนก ชาติประมง
นางธัญชนก ชาวงษ
นางธัญชนก โนธา
นางธัญชนก พูนยศ
นางสาวธัญชนก ฤทธิมาส
นางสาวธัญชนก วงศวรรณ
นางธัญชนก สมฤทธิ์
นางธัญชนก สิริบุญตา
นางธัญชนก ใหมจันทรแดง
นางธัญชพัชร สุนทร
นางสาวธัญญกมน นุสุภะ
นางสาวธัญญจุฑา ผกากรอง
นางธัญญชยา ชูชาย
นางธัญญฐิตา ธราดลฐิติวัฒน
นางธัญญณรัชกร ศิริอริยะชัย
นางสาวธัญญธร ครุฑสุวรรณ
นางสาวธัญญธร พงษสุระ
นางธัญญพร กาฬหวา
นางสาวธัญญพร ดุจดา
นางสาวธัญญภกรณ ศรีราจันทร
นางสาวธัญญภัทร ตั้งสุระกุลชัย
นางสาวธัญญภัสร เชียงพันธ
นางสาวธัญญรวี พงศธรภูริวัฒน
นางสาวธัญญรัตน กันแดง
นางสาวธัญญรัตน กิ่งกาน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๑๓๙
๑๘๑๔๐
๑๘๑๔๑
๑๘๑๔๒
๑๘๑๔๓
๑๘๑๔๔
๑๘๑๔๕
๑๘๑๔๖
๑๘๑๔๗
๑๘๑๔๘
๑๘๑๔๙
๑๘๑๕๐
๑๘๑๕๑
๑๘๑๕๒
๑๘๑๕๓
๑๘๑๕๔
๑๘๑๕๕
๑๘๑๕๖
๑๘๑๕๗
๑๘๑๕๘
๑๘๑๕๙
๑๘๑๖๐
๑๘๑๖๑
๑๘๑๖๒
๑๘๑๖๓
๑๘๑๖๔

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางธัญญรัตน จิตรวงศนันท
นางธัญญรัตน โฉมพรรณ
นางสาวธัญญรัตน นุยฉิม
นางสาวธัญญรัตน พลเยี่ยม
นางธัญญรัตน สามัคคีธรรม
นางสาวธัญญรัศท สุภษร
นางสาวธัญญรัศม ธาดาวัตรภรณ
นางธัญญรัศม วิไลรัตน
นางธัญญรัศม แสงงาม
นางธัญญรัศม เอมราช
นางสาวธัญญริญญ จิรกุลธนศิริโชติ
นางธัญญลักษณ แกวแดง
นางธัญญลักษณ บุญยอม
นางธัญญลักษณ ปญญาเอก
นางธัญญลักษณ ปาดวง
นางธัญญลักษณ ยินดีอารมณ
นางธัญญลักษณ วงษคําจันทร
นางสาวธัญญลักษณ ศรีงามเอี่ยม
นางธัญญา คงแกว
นางธัญญา ปอมสุวรรณ
นางธัญญา พิมล
นางธัญญา สติภา
นางสาวธัญญา สังขุน
นางธัญญา อวมเทศ
นางสาวธัญญาทิพย บานเพียร
นางธัญญาพร เกงวิริยกุล

๑๘๑๖๕
๑๘๑๖๖
๑๘๑๖๗
๑๘๑๖๘
๑๘๑๖๙
๑๘๑๗๐
๑๘๑๗๑
๑๘๑๗๒
๑๘๑๗๓
๑๘๑๗๔
๑๘๑๗๕
๑๘๑๗๖
๑๘๑๗๗
๑๘๑๗๘
๑๘๑๗๙
๑๘๑๘๐
๑๘๑๘๑
๑๘๑๘๒
๑๘๑๘๓
๑๘๑๘๔
๑๘๑๘๕
๑๘๑๘๖
๑๘๑๘๗
๑๘๑๘๘
๑๘๑๘๙
๑๘๑๙๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางธัญญาพร เกตุดวง
นางสาวธัญญาพร ดาวัลย
นางธัญญาพร ผุดผาด
นางธัญญาพร มานะสุวรรณ
นางธัญญาภรณ กองสิงห
นางธัญญาภรณ จารุจิตร
นางสาวธัญญาภรณ ชีวากร
นางสาวธัญญาภรณ มวงออน
นางสาวธัญญาภรณ เมืองจันทร
นางสาวธัญญาภรณ สมบัติ
นางสาวธัญญาภรณ หมื่นเมือง
นางสาวธัญญาภัค ภูสีดิน
นางธัญญาภัทร กอนทอง
นางธัญญาภัสร อบอุน
นางธัญญารักษ บุญรสศักดิ์
นางธัญญารัตน ขอบรูป
นางธัญญารัตน คงแกว
นางสาวธัญญารัตน จุลแกว
นางสาวธัญญารัตน เจริญสุข
นางธัญญารัตน ชมดี
นางสาวธัญญารัตน ณ นาน
นางธัญญารัตน ทุมอนันต
นางสาวธัญญารัตน ธรรมไชยางกูร
นางธัญญารัตน ปงวัง
นางธัญญารัตน พูลสวัสดิ์
นางสาวธัญญารัตน โพธิ์ทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๑๙๑
๑๘๑๙๒
๑๘๑๙๓
๑๘๑๙๔
๑๘๑๙๕
๑๘๑๙๖
๑๘๑๙๗
๑๘๑๙๘
๑๘๑๙๙
๑๘๒๐๐
๑๘๒๐๑
๑๘๒๐๒
๑๘๒๐๓
๑๘๒๐๔
๑๘๒๐๕
๑๘๒๐๖
๑๘๒๐๗
๑๘๒๐๘
๑๘๒๐๙
๑๘๒๑๐
๑๘๒๑๑
๑๘๒๑๒
๑๘๒๑๓
๑๘๒๑๔
๑๘๒๑๕

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธัญญารัตน ยาเงิน
นางธัญญารัตน ยาวุฒิ
นางธัญญารัตน วงษยา
นางสาวธัญญารัตน ศรีแกว
นางสาวธัญญาลักษณ จิตถา
นางสาวธัญญาวดี พนมเขต
นางธัญญาวี พงศสรสิทธิ์
นางธัญฐิติ เกตุออต
นางธัญณญสิตา
ธนโชติเดชากาญจน
นางสาวธัญณัฎฐนรี ศรีพัก
นางสาวธัญณิชา ตางประโคน
นางธัญณิชา ศรีสําราญ
นางสาวธัญดา เลิศเจริญพร
นางสาวธัญทิพา โกสัลลวัฒนา
นางธัญทิวา ชัยวุฒิ
นางสาวธัญทิวา เย็นใจดี
นางธัญธนพร มุงดี
นางธัญธร เลิศนา
นางสาวธัญธร สีดํา
นางธัญธิดา หัวนา
นางสาวธัญธิตา สมบัติสิน
นางสาวธัญนภัส วามะขันธ
นางธัญนัช พลอยศรี
นางสาวธัญนันท ไชยฮะนิจ
นางธัญนันท ดิษยเนตรกระจาง

๑๘๒๑๖
๑๘๒๑๗
๑๘๒๑๘
๑๘๒๑๙
๑๘๒๒๐
๑๘๒๒๑
๑๘๒๒๒
๑๘๒๒๓
๑๘๒๒๔
๑๘๒๒๕
๑๘๒๒๖
๑๘๒๒๗
๑๘๒๒๘
๑๘๒๒๙
๑๘๒๓๐
๑๘๒๓๑
๑๘๒๓๒
๑๘๒๓๓
๑๘๒๓๔
๑๘๒๓๕
๑๘๒๓๖
๑๘๒๓๗
๑๘๒๓๘
๑๘๒๓๙
๑๘๒๔๐
๑๘๒๔๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางธัญนันท ละอองศรี
นางธัญนาฏ แพนลา
นางสาวธัญพร เกิดกูล
นางธัญพร ชวดนุช
นางสาวธัญพร นาคน้ํา
นางสาวธัญพร บุญเนาว
นางธัญพร แสนวงษ
นางธัญพร อรรถเดช
นางธัญพิชชา ฟองลอย
นางสาวธัญมน ผลพุฒ
นางสาวธัญมน ยวนหมื่น
นางธัญมน สงขัย
นางธัญมน สิงหคํา
นางธัญยฉัตร รัชกฤต
นางธัญยรัชต คุณประทุม
นางสาวธัญยารัตน สมอหมอบ
นางธัญรดา คงฉิม
นางสาวธัญรดา นาคม
นางธัญรดา บุญโต
นางธัญรดา รุนทา
นางสาวธัญรดา ศิริโรจนโภคิน
นางสาวธัญรดา แสนอินทร
นางสาวธัญลักษณ กาสุวรรณ
นางสาวธัญลักษณ ขนันไทย
นางธัญลักษณ จันทรแจมศรี
นางธัญลักษณ จันทรังสี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๒๔๒
๑๘๒๔๓
๑๘๒๔๔
๑๘๒๔๕
๑๘๒๔๖
๑๘๒๔๗
๑๘๒๔๘
๑๘๒๔๙
๑๘๒๕๐
๑๘๒๕๑
๑๘๒๕๒
๑๘๒๕๓
๑๘๒๕๔
๑๘๒๕๕
๑๘๒๕๖
๑๘๒๕๗
๑๘๒๕๘
๑๘๒๕๙
๑๘๒๖๐
๑๘๒๖๑
๑๘๒๖๒
๑๘๒๖๓
๑๘๒๖๔
๑๘๒๖๕
๑๘๒๖๖
๑๘๒๖๗

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางธัญลักษณ ชูประศรี
นางธัญลักษณ ถ้ํากลาง
นางธัญลักษณ พัฒนจันทร
นางธัญลักษณ ศรีไชยชนะ
นางสาวธัญลักษณ สนโสม
นางธัญลักษณ สิทธิรักษ
นางธัญลักษณ สิริบรรสพ
นางธัญลักษณ อัยวรรณ
นางสาวธัญวรรณ เชื้ออวน
นางสาวธัญวรัชน ศาลางาม
นางสาวธัญวรัตน คงมาก
นางธัญวรัตน พงษกาสอ
นางสาวธัญวรัตน พหลโยธิน
นางธัญวรัตน พุฒแยม
นางสาวธัญวรัตน อุปถัมภ
นางธัญวรัตนชนก ตะโสธร
นางธัญวรัตม นิลทะรัตน
นางธัญวรัตม บัวทอง
นางสาวธัญวรัตม บุญประถัมภ
นางสาวธัญวรัตม เลิศพันธ
นางธัญวลัย ชีเรไร
นางสาวธัญวลัย ศิริญาณ
นางธัญวัลย วงศน้ํานอง
นางธัญวีร วัฒนากลาง
นางธัญสมร แปนชัยวงค
นางธัญสรณ ไหมทอง

๑๘๒๖๘
๑๘๒๖๙
๑๘๒๗๐
๑๘๒๗๑
๑๘๒๗๒
๑๘๒๗๓
๑๘๒๗๔
๑๘๒๗๕
๑๘๒๗๖
๑๘๒๗๗
๑๘๒๗๘
๑๘๒๗๙
๑๘๒๘๐
๑๘๒๘๑
๑๘๒๘๒
๑๘๒๘๓
๑๘๒๘๔
๑๘๒๘๕
๑๘๒๘๖
๑๘๒๘๗
๑๘๒๘๘
๑๘๒๘๙
๑๘๒๙๐
๑๘๒๙๑
๑๘๒๙๒
๑๘๒๙๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางธัญสิริ มูนี
นางธัญสุตา ณ ลําปาง
นางธัณยจิรา รัตนพงศจินดา
นางสาวธัณยนิชา เวียนภีระภัทร
นางธัณยสิตา สถิตยธนโภคิน
นางสาวธัณฤมน สําราญสุข
นางสาวธันชนก แปนทอง
นางสาวธันตกร ไชยมงคล
นางสาวธันปภัส ทองทะวัย
นางสาวธันพร เพิ่มน้ําทิพย
นางธันยชนก นาทัน
นางธันยชนก อาภรณ
นางสาวธันยชนก อินเสมียน
นางธันยชนก อุไรวงศ
นางธันยณรัศม ผองแผว
นางธันยธร กิ่งชนะ
นางธันยธร วินัน
นางธันยนันท กาญจนมยูร
นางธันยนันท จันทราประทักษ
นางธันยนันท ทองพิลา
นางธันยนันท วงศกาฬสินธ
นางธันยนันทน สุวิมลธนายศ
นางสาวธันยนิชา ตันแดง
นางสาวธันยนิชา วิรัตนศุภศิริ
นางสาวธันยพร กําพิลา
นางธันยพร บุญเติม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๒๙๔
๑๘๒๙๕
๑๘๒๙๖
๑๘๒๙๗
๑๘๒๙๘
๑๘๒๙๙
๑๘๓๐๐
๑๘๓๐๑
๑๘๓๐๒
๑๘๓๐๓
๑๘๓๐๔
๑๘๓๐๕
๑๘๓๐๖
๑๘๓๐๗
๑๘๓๐๘
๑๘๓๐๙
๑๘๓๑๐
๑๘๓๑๑
๑๘๓๑๒
๑๘๓๑๓
๑๘๓๑๔
๑๘๓๑๕
๑๘๓๑๖
๑๘๓๑๗
๑๘๓๑๘
๑๘๓๑๙

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางธันยพร ภูมีคํา
นางธันยพร เมืองนาง
นางธันยพร สุริโย
นางธันยพัต มูลฟู
นางธันยภรณ คําภูษา
นางสาวธันยมลธ จตุรวิทยกุล
นางธันยรดา พันธพุทธรัตน
นางสาวธันยรัศมิ์ จันทรขอนแกน
นางสาวธันยลิน พีรวิชัยนนท
นางธันยะวีร คาขาย
นางธันยา บาเดช
นางสาวธันยากร นะภา
นางสาวธันยาภรณ มะพุก
นางสาวธันยาภรณ ศักดิ์รามินทร
นางธันยาภรณ อักโข
นางธันยารัตน หมวกรอง
นางธันวชนก วิทูลไชย
นางธันวธู สีพรมติ่ง
นางสาวธาดาริณีย สังขพงศ
นางธานิกา ภูครองเชิง
นางธารกมล สิทธิบุน
นางธารทอง คมแหลม
นางสาวธารทิพย จันทรนิมะ
นางสาวธารทิพย กนกศิลป
นางธารทิพย ขาลรัมย
นางสาวธารทิพย สอดสี

๑๘๓๒๐
๑๘๓๒๑
๑๘๓๒๒
๑๘๓๒๓
๑๘๓๒๔
๑๘๓๒๕
๑๘๓๒๖
๑๘๓๒๗
๑๘๓๒๘
๑๘๓๒๙
๑๘๓๓๐
๑๘๓๓๑
๑๘๓๓๒
๑๘๓๓๓
๑๘๓๓๔
๑๘๓๓๕
๑๘๓๓๖
๑๘๓๓๗
๑๘๓๓๘
๑๘๓๓๙
๑๘๓๔๐
๑๘๓๔๑
๑๘๓๔๒
๑๘๓๔๓
๑๘๓๔๔
๑๘๓๔๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวธารทิพย สีตาล
นางธารรริน ไพโรจน
นางสาวธาราทิพย พุมชุมพล
นางธาราทิพย ศรีภักดี
นางธารารัตน กาศกระโทก
นางธารารัตน แกวมูล
นางธารารัตน คงวัฒนา
นางสาวธารารัตน ไชยแสง
นางธารารัตน เทพวงศ
นางธาริกา นันทอธิจิต
นางธาริกา พระยารัตน
นางสาวธาริณี ชินวัฒน
นางธาริณี นิยมเหมาะ
นางสาวธาริณี บุญทวี
นางธาริณี ปญญาวราภรณ
นางสาวธาริณี สิญจวัตร
นางสาวธาริณี เหลืองขจรชัย
นางสาวธาริดา โชคนรนิธิ
นางธาริดา ทาหาญ
นางสาวธาริน คําพานิช
นางธารินี จําปาถิ่น
นางสาวธารินี วัฒนจันทร
นางสาวธารินี ศักดิ์สงคราม
นางสาวธารินี สุเพ็งคํา
นางธารินี อินทรชูติ
นางสาวธารีรัตน ใจเอื้อย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๓๔๖
๑๘๓๔๗
๑๘๓๔๘
๑๘๓๔๙
๑๘๓๕๐
๑๘๓๕๑
๑๘๓๕๒
๑๘๓๕๓
๑๘๓๕๔
๑๘๓๕๕
๑๘๓๕๖
๑๘๓๕๗
๑๘๓๕๘
๑๘๓๕๙
๑๘๓๖๐
๑๘๓๖๑
๑๘๓๖๒
๑๘๓๖๓
๑๘๓๖๔
๑๘๓๖๕
๑๘๓๖๖
๑๘๓๖๗
๑๘๓๖๘
๑๘๓๖๙
๑๘๓๗๐
๑๘๓๗๑

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางธารีรัตน ยอดสิน
นางสาวธิชาภัสร วันทายุทธ
นางสาวธิฌานันท ปองกัน
นางสาวธิญดา โชติรุจิธนกุล
นางธิญดา พุทธจิราวัล
นางธิณัฐรัตน สิงหแกว
นางสาวธิดลยา ปานทรัพย
นางสาวธิดา กั๋นนิกา
นางธิดา โกจารยศรี
นางธิดา จินะศรี
นางธิดา เจตนา
นางธิดา ทองทรัพย
นางสาวธิดา ธนาวนิชกุล
นางธิดา ธรรมใจ
นางธิดา พรมาลัยรุงเรือง
นางธิดา มาสีจันทร
นางสาวธิดา วรรณแจม
นางสาวธิดา หาริตะวัน
นางสาวธิดา อินทรฉ่ํา
นางสาวธิดาจันทร ทะปาละ
นางสาวธิดานันทน บุญเพิ่ม
นางสาวธิดาพร กําทองดี
นางสาวธิดาพร สังขทอง
นางสาวธิดาพร อัมรากูล
นางธิดาพรรณ กนิษฐพยาฆร
นางสาวธิดาพรรณ วณิตยธนาคม

๑๘๓๗๒
๑๘๓๗๓
๑๘๓๗๔
๑๘๓๗๕
๑๘๓๗๖
๑๘๓๗๗
๑๘๓๗๘
๑๘๓๗๙
๑๘๓๘๐
๑๘๓๘๑
๑๘๓๘๒
๑๘๓๘๓
๑๘๓๘๔
๑๘๓๘๕
๑๘๓๘๖
๑๘๓๘๗
๑๘๓๘๘
๑๘๓๘๙
๑๘๓๙๐
๑๘๓๙๑
๑๘๓๙๒
๑๘๓๙๓
๑๘๓๙๔
๑๘๓๙๕
๑๘๓๙๖
๑๘๓๙๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวธิดาเพชร ภูษาจารย
นางธิดาภรณ ทินบุตร
นางธิดาภรณ อินทะแสง
นางสาวธิดารัตน กองศรีมา
นางสาวธิดารัตน กาวไธสง
นางสาวธิดารัตน ขอดจันทึก
นางธิดารัตน จันทบุตร
นางธิดารัตน จันที
นางธิดารัตน จันสังสา
นางธิดารัตน จิโนเปง
นางสาวธิดารัตน ใจนวล
นางธิดารัตน ใจสุข
นางสาวธิดารัตน เต็งตระกูล
นางธิดารัตน ถิ่นสถาพร
นางธิดารัตน ธีระวิทยาภรณ
นางสาวธิดารัตน นวลนุกูล
นางสาวธิดารัตน นิลเพ็ชร
นางธิดารัตน บุญกูล
นางธิดารัตน บูทอง
นางธิดารัตน บูรณะเนตร
นางสาวธิดารัตน ประวิทยสิทธิกุล
นางสาวธิดารัตน ปญญาชัยรักษา
นางธิดารัตน โปรงเจริญ
นางธิดารัตน พรหมชัยศรี
นางสาวธิดารัตน พิทักษความดี
นางธิดารัตน พึ่งกิ่ง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๓๙๘
๑๘๓๙๙
๑๘๔๐๐
๑๘๔๐๑
๑๘๔๐๒
๑๘๔๐๓
๑๘๔๐๔
๑๘๔๐๕
๑๘๔๐๖
๑๘๔๐๗
๑๘๔๐๘
๑๘๔๐๙
๑๘๔๑๐
๑๘๔๑๑
๑๘๔๑๒
๑๘๔๑๓
๑๘๔๑๔
๑๘๔๑๕
๑๘๔๑๖
๑๘๔๑๗
๑๘๔๑๘
๑๘๔๑๙
๑๘๔๒๐
๑๘๔๒๑
๑๘๔๒๒
๑๘๔๒๓

นางสาวธิดารัตน เพิกเฉย
นางธิดารัตน ภัทรวังส
นางธิดารัตน มุงงาม
นางธิดารัตน รัตนดี
นางสาวธิดารัตน รัศมี
นางธิดารัตน ศรีสุวรรณ
นางสาวธิดารัตน สมศรีคาน
นางธิดารัตน สรรพโส
นางสาวธิดารัตน สัมพันธอภัย
นางสาวธิดารัตน สิงหนันท
นางสาวธิดารัตน เสนาใหญ
นางสาวธิดารัตน แสงสีดํา
นางสาวธิดารัตน หลาจันทร
นางธิดารัตน เอมวงษ
นางธิดารัตน ฮงประยูร
นางสาวธิดาลักษณ ทวี
นางสาวธิดาวดี จุลศรี
นางธิดาวรรณ สุนิมิตร
นางธิตยา ทําเนาว
นางสาวธิตาพร ลักษณกะชา
นางสาวธิตาพร สุรวิทย
นางสาวธิติกุล หวานออน
นางสาวธิตินันท ตอพล
นางสาวธิติพร ทาตะชัย
นางธิติมน คํามี
นางธิติมา โคตรชมภู

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๔๒๔
๑๘๔๒๕
๑๘๔๒๖
๑๘๔๒๗
๑๘๔๒๘
๑๘๔๒๙
๑๘๔๓๐
๑๘๔๓๑
๑๘๔๓๒
๑๘๔๓๓
๑๘๔๓๔
๑๘๔๓๕
๑๘๔๓๖
๑๘๔๓๗
๑๘๔๓๘
๑๘๔๓๙
๑๘๔๔๐
๑๘๔๔๑
๑๘๔๔๒
๑๘๔๔๓
๑๘๔๔๔
๑๘๔๔๕
๑๘๔๔๖
๑๘๔๔๗
๑๘๔๔๘
๑๘๔๔๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางธิติมา ชัยชนะคะสุดใจ
นางสาวธิติมา ไชยมาสุข
นางสาวธิติมา บุญอิ่ม
นางสาวธิติมา ประคองทรัพย
นางสาวธิติมา เรืองสกุล
นางธิติมา ศรีกุล
นางสาวธิติมา สงวนเผา
นางธิติยา กวินเอกวรา
นางสาวธิติยา เชียรชนะ
นางธิติยา ผดุงสุนทร
นางสาวธิติยา สัญญขันธ
นางธิติยา สายแกว
นางธิติสุดา จันละบุตร
นางธินรา อูสูงเนิน
นางธินิดา พิลาล้ํา
นางธินิภัทร ขันศิลา
นางธิยาพร พัฒนา
นางธิรดา ชื่นชม
นางธิรดา สุวรรณคีรี
นางสาวธิรัญรัตน อินทะสะโร
นางธิรัตฏิกานต สุวะพันธ
นางสาวธิราพร กุมแกว
นางสาวธิราพร สมนิยาม
นางธิวาพร เพชรศรีลักษณ
นางธิษญาภรณ กระจางยุทธ
นางสาวธิษณา ออนบึง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๔๕๐
๑๘๔๕๑
๑๘๔๕๒
๑๘๔๕๓
๑๘๔๕๔
๑๘๔๕๕
๑๘๔๕๖
๑๘๔๕๗
๑๘๔๕๘
๑๘๔๕๙
๑๘๔๖๐
๑๘๔๖๑
๑๘๔๖๒
๑๘๔๖๓
๑๘๔๖๔
๑๘๔๖๕
๑๘๔๖๖
๑๘๔๖๗
๑๘๔๖๘
๑๘๔๖๙
๑๘๔๗๐
๑๘๔๗๑
๑๘๔๗๒
๑๘๔๗๓
๑๘๔๗๔
๑๘๔๗๕

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธิษารัตน คิดถูก
นางสาวธีมาพร พรมราช
นางสาวธีมาพร ศรีหะรัญ
นางสาวธีมาพร สลุงสุข
นางธีรกัญญา พลนันท
นางสาวธีรกานต ชินภักดี
นางสาวธีรณี ติยะศิริ
นางธีรดา เชื้อเมืองพาน
นางสาวธีรดา บัวงาม
นางสาวธีรดา หัดเจริญ
นางสาวธีรธิดา เฮือกใสสอง
นางสาวธีรนันท บาลโสง
นางธีรนันทชนก ปายงูเหลือม
นางธีรนุช จันทรงาม
นางธีรนุช ตาตุน
นางสาวธีรพร ใจวิวัฒนพงศ
นางสาวธีรพันธ อิ่มอุไร
นางสาวธีรภรณ ธนารักษ
นางสาวธีรภัทร พัฒนพิสิฐพงศ
นางธีรยา นันตา
นางสาวธีรยา เหลาลือชา
นางสาวธีรรัตน นาคละมัย
นางธีรรัตน วิชาชู
นางธีรวดี วงศสวัสดิ์
นางธีรวรา ผุดผอง
นางธีรวัลย ศิริโภค

๑๘๔๗๖
๑๘๔๗๗
๑๘๔๗๘
๑๘๔๗๙
๑๘๔๘๐
๑๘๔๘๑
๑๘๔๘๒
๑๘๔๘๓
๑๘๔๘๔
๑๘๔๘๕
๑๘๔๘๖
๑๘๔๘๗
๑๘๔๘๘
๑๘๔๘๙
๑๘๔๙๐
๑๘๔๙๑
๑๘๔๙๒
๑๘๔๙๓
๑๘๔๙๔
๑๘๔๙๕
๑๘๔๙๖
๑๘๔๙๗
๑๘๔๙๘
๑๘๔๙๙
๑๘๕๐๐
๑๘๕๐๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวธีระนันท พันธุเพ็ง
นางสาวธีระพร ภักดีสาร
นางธีระภา ธรรมราช
นางสาวธีรัชฌา ทันใจชน
นางธีรา วิโนทกะ
นางสาวธีราพร คําโสภา
นางสาวธีราพรรณ แกวลุน
นางธีราพรรณ สงาศรี
นางธีราพรรณ สุตะพันธ
นางธีราภรณ ทรงประศาสน
นางธีราภรณ นามวงษ
นางธีราภรณ วงศฟูฟาน
นางสาวธีราภรณ สุขะ
นางธีราภรณ อรจันทร
นางธีรารัตน พิกุลศรี
นางสาวเธียราภรณ ตนะทิพย
นางแธทรีญา เปดปญญา
นางนกขลักษณ เฉยฉิว
นางสาวนกเขียน บุญอ่ํา
นางสาวนกยูง ปานุเวช
นางสาวนขพร สุขปรีดา
นางนงคคราญ มานะกิจ
นางนงคคราญ อินจําปา
นางนงคนพพร ฟลิป
นางสาวนงคนิตย มโนรัตน
นางสาวนงคนิตร สุขรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๕๐๒
๑๘๕๐๓
๑๘๕๐๔
๑๘๕๐๕
๑๘๕๐๖
๑๘๕๐๗
๑๘๕๐๘
๑๘๕๐๙
๑๘๕๑๐
๑๘๕๑๑
๑๘๕๑๒
๑๘๕๑๓
๑๘๕๑๔
๑๘๕๑๕
๑๘๕๑๖
๑๘๕๑๗
๑๘๕๑๘
๑๘๕๑๙
๑๘๕๒๐
๑๘๕๒๑
๑๘๕๒๒
๑๘๕๒๓
๑๘๕๒๔
๑๘๕๒๕
๑๘๕๒๖
๑๘๕๒๗

นางนงคนุช จารุเกษม
นางสาวนงคนุช ตะเภาพงษ
นางสาวนงคนุช ทองภูบาล
นางนงคนุช นามวิชัย
นางสาวนงคนุช พิมพมีลาย
นางสาวนงคนุช ภูมิพันธ
นางสาวนงคนุช ระมั่ง
นางนงคนุตร สุภารัตน
นางนงคเยาว กลิ่นศรีสุข
นางนงคเยาว จันทรอาย
นางนงคเยาว ชึรัมย
นางนงคเยาว ธรรมศิริ
นางสาวนงคเยาว นามไธสง
นางสาวนงคเยาว สินลี่
นางสาวนงคเยาว หลาวเพ็ชร
นางสาวนงครัก จันทรสุนทร
นางนงครัก ทิพยโยธา
นางนงครักษ นอยอินทรศรี
นางนงครักษ บัวบาน
นางสาวนงคราญ จรูญแสง
นางสาวนงคราญ จันทราษี
นางสาวนงคราญ เปยเอย
นางนงคราญ พิชัย
นางสาวนงคราญ มูสิกพรรณ
นางนงคราญ ราชณุวงศ
นางนงคราญ รินพล

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๕๒๘
๑๘๕๒๙
๑๘๕๓๐
๑๘๕๓๑
๑๘๕๓๒
๑๘๕๓๓
๑๘๕๓๔
๑๘๕๓๕
๑๘๕๓๖
๑๘๕๓๗
๑๘๕๓๘
๑๘๕๓๙
๑๘๕๔๐
๑๘๕๔๑
๑๘๕๔๒
๑๘๕๔๓
๑๘๕๔๔
๑๘๕๔๕
๑๘๕๔๖
๑๘๕๔๗
๑๘๕๔๘
๑๘๕๔๙
๑๘๕๕๐
๑๘๕๕๑
๑๘๕๕๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนงคราญ สิทธิไชย
นางสาวนงคราญ อินจาย
นางนงคลักษณ ผายเงิน
นางนงคลักษณ คําเหลือ
นางนงคลักษณ บุรมศรี
นางนงคลักษณ พรมโสภา
นางนงคลักษณ พรหมธิดา
นางนงคลักษณ ยศรุงเรือง
นางสาวนงคลักษณ
รอยเชียงจันทร
นางสาวนงคลักษณ ศรีษะนาราช
นางสาวนงคลักษณ สาธุการ
นางนงคลักษณ สุยะ
นางนงจริวรรณ บารนีย
นางสาวนงณภัส เงางาม
นางนงนภัส นุยสุข
นางสาวนงนภัส ปานสมุทร
นางนงนภัส พงศสุพัฒน
นางนงนภัส พสุมาตย
นางนงนภัสกันย บุญคุณยังพงษ
นางสาวนงนภา ชเวงเกียรติ
นางนงนภา สังขศิลชัย
นางนงนาฎ เพชรล้ํา
นางสาวนงนาฏ ยั่งยืนยง
นางนงนาถ มัจฉา
นางนงนาถ เอกา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๕๕๓
๑๘๕๕๔
๑๘๕๕๕
๑๘๕๕๖
๑๘๕๕๗
๑๘๕๕๘
๑๘๕๕๙
๑๘๕๖๐
๑๘๕๖๑
๑๘๕๖๒
๑๘๕๖๓
๑๘๕๖๔
๑๘๕๖๕
๑๘๕๖๖
๑๘๕๖๗
๑๘๕๖๘
๑๘๕๖๙
๑๘๕๗๐
๑๘๕๗๑
๑๘๕๗๒
๑๘๕๗๓
๑๘๕๗๔
๑๘๕๗๕
๑๘๕๗๖
๑๘๕๗๗
๑๘๕๗๘

นางนงนาท ศรีเพ็ชร
นางสาวนงนารถ ยุทธนาวา
นางนงนิตย มณีภาค
นางนงนุช กรมแสง
นางนงนุช เกษชม
นางนงนุช ขันทองดี
นางนงนุช คําขันตี
นางนงนุช คิดการ
นางสาวนงนุช คุมปาน
นางนงนุช จันทรนวล
นางสาวนงนุช จันทรรักษ
นางนงนุช จิตภักดี
นางนงนุช ชาติชํานิ
นางนงนุช ชื่นสมจิตต
นางสาวนงนุช แดงเย็น
นางนงนุช ตราผักแวน
นางนงนุช ทองเหลือง
นางนงนุช นอยมะโน
นางสาวนงนุช บรรยงค
นางนงนุช บัวทวน
นางนงนุช พุทธวัตร
นางนงนุช โพธิพันธุ
นางนงนุช มณเฑียรชัย
นางสาวนงนุช มวงพันธุ
นางนงนุช มั่นเหมาะ
นางนงนุช รัตนแยม

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๕๗๙
๑๘๕๘๐
๑๘๕๘๑
๑๘๕๘๒
๑๘๕๘๓
๑๘๕๘๔
๑๘๕๘๕
๑๘๕๘๖
๑๘๕๘๗
๑๘๕๘๘
๑๘๕๘๙
๑๘๕๙๐
๑๘๕๙๑
๑๘๕๙๒
๑๘๕๙๓
๑๘๕๙๔
๑๘๕๙๕
๑๘๕๙๖
๑๘๕๙๗
๑๘๕๙๘
๑๘๕๙๙
๑๘๖๐๐
๑๘๖๐๑
๑๘๖๐๒
๑๘๖๐๓
๑๘๖๐๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนงนุช ลอธรรมมา
นางนงนุช สีมาตา
นางนงนุช สีวาดมา
นางสาวนงนุช สุขทนารักษ
นางนงนุช สุวรรณแสง
นางนงนุช เสตฐา
นางนงนุช เสาวกูล
นางสาวนงนุช อยูดี
นางนงนุช อะโนวัน
นางสาวนงนุช อินทรโคกสูง
นางนงนุช อินมณี
นางนงนุช อินยัง
นางนงนุช อิสรพงศ
นางนงนุศย พรมกัน
นางนงพร พรนิคม
นางนงเยาว กรณีย
นางนงเยาว คงนาลึก
นางนงเยาว คํายันต
นางนงเยาว คําโส
นางนงเยาว จันทมาตย
นางนงเยาว ตนสกุลงาม
นางนงเยาว ตาสาย
นางสาวนงเยาว ทองกําเนิด
นางนงเยาว นามทองดี
นางนงเยาว เนียมแสง
นางสาวนงเยาว เบิกบาล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๖๐๕
๑๘๖๐๖
๑๘๖๐๗
๑๘๖๐๘
๑๘๖๐๙
๑๘๖๑๐
๑๘๖๑๑
๑๘๖๑๒
๑๘๖๑๓
๑๘๖๑๔
๑๘๖๑๕
๑๘๖๑๖
๑๘๖๑๗
๑๘๖๑๘
๑๘๖๑๙
๑๘๖๒๐
๑๘๖๒๑
๑๘๖๒๒
๑๘๖๒๓
๑๘๖๒๔
๑๘๖๒๕
๑๘๖๒๖
๑๘๖๒๗
๑๘๖๒๘
๑๘๖๒๙
๑๘๖๓๐

นางสาวนงเยาว โบขุนทด
นางนงเยาว ปลายแกน
นางสาวนงเยาว ผัสโน
นางสาวนงเยาว พลหาญ
นางสาวนงเยาว พลายดวง
นางนงเยาว เพชรคงเทพ
นางสาวนงเยาว ภูลาด
นางนงเยาว มรกต
นางนงเยาว มะโนสุข
นางนงเยาว ยศคําลือ
นางนงเยาว ยังพลขันธ
นางนงเยาว ยุติมิตร
นางนงเยาว รัตนทอง
นางนงเยาว ศรีบรรเทา
นางนงเยาว ศิริโสม
นางนงเยาว สําเรียนรัมย
นางนงเยาว เสนาวงษ
นางสาวนงเยาว แสนบิ้ง
นางสาวนงเยาว อยูธูป
นางนงเยาว โฮมหงษ
นางนงใย วงศอินทรอยู
นางสาวนงลักษณ กําจัดภัย
นางสาวนงลักษณ โกมุทพงษ
นางนงลักษณ โกศรี
นางนงลักษณ ขวัญกลับ
นางสาวนงลักษณ เข็มรัตน

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๖๓๑
๑๘๖๓๒
๑๘๖๓๓
๑๘๖๓๔
๑๘๖๓๕
๑๘๖๓๖
๑๘๖๓๗
๑๘๖๓๘
๑๘๖๓๙
๑๘๖๔๐
๑๘๖๔๑
๑๘๖๔๒
๑๘๖๔๓
๑๘๖๔๔
๑๘๖๔๕
๑๘๖๔๖
๑๘๖๔๗
๑๘๖๔๘
๑๘๖๔๙
๑๘๖๕๐
๑๘๖๕๑
๑๘๖๕๒
๑๘๖๕๓
๑๘๖๕๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

นางนงลักษณ คุณพรม
นางสาวนงลักษณ จันทวาลย
นางนงลักษณ จันทารักษ
นางนงลักษณ จันสุภีร
นางสาวนงลักษณ แจงใจ
นางนงลักษณ ฉายา
นางสาวนงลักษณ ฉิมกิจ
นางนงลักษณ ชาญนรา
นางสาวนงลักษณ เชอรัมย
นางนงลักษณ เดชซัง
นางนงลักษณ ตนปลูก
นางนงลักษณ ตวนชัย
นางสาวนงลักษณ ตาคํา
นางสาวนงลักษณ เตาชัยภูมิ
นางสาวนงลักษณ ทองบางหรง
นางสาวนงลักษณ ทองเพ็ง
นางนงลักษณ นกพรม
นางนงลักษณ นนตระอุดร
นางสาวนงลักษณ เนียมมา
นางสาวนงลักษณ บัวทอง
นางสาวนงลักษณ บุญคูณ
นางสาวนงลักษณ บุตทศ
นางนงลักษณ ประทุมกุล
นางสาวนงลักษณ
ประภากรวณิชกุล
๑๘๖๕๕ นางนงลักษณ ปญญาราช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๖๕๖
๑๘๖๕๗
๑๘๖๕๘
๑๘๖๕๙
๑๘๖๖๐
๑๘๖๖๑
๑๘๖๖๒
๑๘๖๖๓
๑๘๖๖๔
๑๘๖๖๕
๑๘๖๖๖
๑๘๖๖๗
๑๘๖๖๘
๑๘๖๖๙
๑๘๖๗๐
๑๘๖๗๑
๑๘๖๗๒
๑๘๖๗๓
๑๘๖๗๔
๑๘๖๗๕
๑๘๖๗๖
๑๘๖๗๗
๑๘๖๗๘
๑๘๖๗๙
๑๘๖๘๐
๑๘๖๘๑

นางนงลักษณ พรหมหิตร
นางนงลักษณ พลคชา
นางนงลักษณ พลคะชา
นางนงลักษณ พลนาคู
นางนงลักษณ พอกพูน
นางนงลักษณ เพลินสุข
นางนงลักษณ แพงเรือน
นางนงลักษณ ภิมาลย
นางนงลักษณ มณีเนตร
นางสาวนงลักษณ มีแกว
นางสาวนงลักษณ รอนทอง
นางสาวนงลักษณ ฤาชา
นางสาวนงลักษณ เลื่อมใส
นางสาวนงลักษณ วัฒนคีรี
นางสาวนงลักษณ วาสะศิริ
นางนงลักษณ สงวนชม
นางนงลักษณ สนธิสุวรรณ
นางนงลักษณ สมใส
นางนงลักษณ สวยกลาง
นางนงลักษณ สวัสดีวงษา
นางนงลักษณ สุกทน
นางนงลักษณ สุขสวัสดิ์
นางสาวนงลักษณ สุขหมั่น
นางนงลักษณ สุวรรณเทน
นางนงลักษณ สุวรรณโมสิ
นางนงลักษณ หมีคณะ

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๖๘๒
๑๘๖๘๓
๑๘๖๘๔
๑๘๖๘๕
๑๘๖๘๖
๑๘๖๘๗
๑๘๖๘๘
๑๘๖๘๙
๑๘๖๙๐
๑๘๖๙๑
๑๘๖๙๒
๑๘๖๙๓
๑๘๖๙๔
๑๘๖๙๕
๑๘๖๙๖
๑๘๖๙๗
๑๘๖๙๘
๑๘๖๙๙
๑๘๗๐๐
๑๘๗๐๑
๑๘๗๐๒
๑๘๗๐๓
๑๘๗๐๔
๑๘๗๐๕
๑๘๗๐๖
๑๘๗๐๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนงลักษณ อัฐปน
นางนงลักษณ อินทมณี
นางนงวัย แปลกสินธุ
นางนจลักษณ วิระนะ
นางนฎปพร เหล็กจารย
นางนฐพรรณ ใจศิริ
นางสาวนฐมนภรณ เครือคํา
นางนตยา โกเสนตอ
นางนติยา งิ้วไชยราช
นางนทิตา ชนะไพริน
นางสาวนทิตา สุทะปญญา
นางนที วันทอง
นางนที ออนทอง
นางนทีกานต สระทองออน
นางสาวนนฑริกานต นันทะผา
นางนนท คําดี
นางสาวนนทกานต แกวเรือง
นางนนทนา แกวจุลลา
นางสาวนนทพร อรรถาวีย
นางสาวนนทยา เชิดทอง
นางสาวนนทยา บุตรตรีสาน
นางสาวนนทยา พยัคมาก
นางนนทลดา ละไม
นางนนทลี โพธิ์ยา
นางสาวนนทลี สะคําภา
นางนนทวรรณ โชติพวง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๗๐๘
๑๘๗๐๙
๑๘๗๑๐
๑๘๗๑๑
๑๘๗๑๒
๑๘๗๑๓
๑๘๗๑๔
๑๘๗๑๕
๑๘๗๑๖
๑๘๗๑๗
๑๘๗๑๘
๑๘๗๑๙
๑๘๗๒๐
๑๘๗๒๑
๑๘๗๒๒
๑๘๗๒๓
๑๘๗๒๔
๑๘๗๒๕
๑๘๗๒๖
๑๘๗๒๗
๑๘๗๒๘
๑๘๗๒๙
๑๘๗๓๐
๑๘๗๓๑
๑๘๗๓๒
๑๘๗๓๓

นางนนทิยา พันธเพ็ง
นางนบพร พรมมา
นางสาวนปภัช สุขสุวรรณ
นางนปภัส ยางแกว
นางนปภา ยางศรี
นางสาวนพกาญจน มั่นอวม
นางสาวนพเกา วรรณมานะ
นางนพคุณ ครุฑหลวง
นางนพคุณ ทองแกว
นางนพคุณ บุญพระคุมครอง
นางนพคุณ ลายพรหม
นางนพณัช ใจสมบุญ
นางนพดา ศรีคะเณย
นางสาวนพนันท ชูกะสิ
นางนพพร เศวตเวช
นางสาวนพพริน ใจยะสิทธิ์
นางนพภัสสร โกษากุล
นางนพภัสสร โกสินทรจิตต
นางสาวนพภัสสร หรรษา
นางนพมาศ กระตายจันทร
นางนพมาศ แกวภักดี
นางสาวนพมาศ ไชยชมภู
นางนพมาศ ไทยภักดี
นางนพมาศ บุพศิริ
นางนพมาศ พิทักษกมลรัตน
นางนพมาศ มะวัน

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๗๓๔
๑๘๗๓๕
๑๘๗๓๖
๑๘๗๓๗
๑๘๗๓๘
๑๘๗๓๙
๑๘๗๔๐
๑๘๗๔๑
๑๘๗๔๒
๑๘๗๔๓
๑๘๗๔๔
๑๘๗๔๕
๑๘๗๔๖
๑๘๗๔๗
๑๘๗๔๘
๑๘๗๔๙
๑๘๗๕๐
๑๘๗๕๑
๑๘๗๕๒
๑๘๗๕๓
๑๘๗๕๔
๑๘๗๕๕
๑๘๗๕๖
๑๘๗๕๗
๑๘๗๕๘
๑๘๗๕๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนพมาศ วิรุณราช
นางนพมาศ ศรีพันดอน
นางนพมาศ อภิรักษพนาเขต
นางนพมาส พาโคกทม
นางสาวนพมาส โรตมนันทกฤต
นางนพร โสมล
นางนพรรณชพงศ เฉียบแหลม
นางสาวนพรัตน เกงการเรือ
นางนพรัตน เกิดทอง
นางสาวนพรัตน แกวศรี
นางนพรัตน ชูปาน
นางสาวนพรัตน เชื้อเมืองพาน
นางนพรัตน นวมสุวรรณ
นางสาวนพรัตน นวลจันทร
นางนพรัตน บุญบรรเทิง
นางสาวนพรัตน ประสาทศิลป
นางนพรัตน ปราศรัย
นางสาวนพรัตน พนาพรสกุล
นางนพรัตน มาเขียว
นางสาวนพรัตน รุงรุจี
นางสาวนพรัตน วารูปสีดํา
นางนพรัตน ศรีอุดร
นางนพรัตน ศาสตรปราณีต
นางสาวนพรัตน สงคุม
นางนพรัตน สายบุตร
นางสาวนพรัตน สําอางคผิว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๗๖๐
๑๘๗๖๑
๑๘๗๖๒
๑๘๗๖๓
๑๘๗๖๔
๑๘๗๖๕
๑๘๗๖๖
๑๘๗๖๗
๑๘๗๖๘
๑๘๗๖๙
๑๘๗๗๐
๑๘๗๗๑
๑๘๗๗๒
๑๘๗๗๓
๑๘๗๗๔
๑๘๗๗๕
๑๘๗๗๖
๑๘๗๗๗
๑๘๗๗๘
๑๘๗๗๙
๑๘๗๘๐
๑๘๗๘๑
๑๘๗๘๒
๑๘๗๘๓
๑๘๗๘๔
๑๘๗๘๕

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนพรัตน สิงหธรรม
นางนพรัตน สุดาเดช
นางสาวนพรัตน สุวรบุตร
นางนพรัตน เหลาขวัญสถิตย
นางสาวนพรัตน อรทัย
นางนพรัตน อินทรพันธ
นางนพวรรณ ขุนธิวงศ
นางสาวนพวรรณ ชุมพล
นางนพวรรณ เชินดอรเฟอร
นางนพวรรณ ตันจอย
นางนพวรรณ นาคชม
นางสาวนพวรรณ บุญเจริญสุข
นางสาวนพวรรณ บุญยัง
นางนพวรรณ โพธิ์เพชร
นางสาวนพวรรณ สงวนนาม
นางสาวนพวรรณ โสริยาตร
นางสาวนพวรรณ อนุฤทธิ์
นางสาวนพศร พรมณีพิศมัย
นางนพัสพร คําภักดี
นางนภเกตน เชียงทอง
นางนภควรรณ ธิมา
นางนภชนก ชื่นนิรันดร
นางนภธร อัครธรสกุล
นางนภวรรณ บัญชานนท
นางนภวรรณ มัณยานนท
นางสาวนภวรรณ แสนยะมูล

๑๘๗๘๖
๑๘๗๘๗
๑๘๗๘๘
๑๘๗๘๙
๑๘๗๙๐
๑๘๗๙๑
๑๘๗๙๒
๑๘๗๙๓
๑๘๗๙๔
๑๘๗๙๕
๑๘๗๙๖
๑๘๗๙๗
๑๘๗๙๘
๑๘๗๙๙
๑๘๘๐๐
๑๘๘๐๑
๑๘๘๐๒
๑๘๘๐๓
๑๘๘๐๔
๑๘๘๐๕
๑๘๘๐๖
๑๘๘๐๗
๑๘๘๐๘
๑๘๘๐๙
๑๘๘๑๐
๑๘๘๑๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนภศร ใจตรง
นางนภษร สิงหหัดชัย
นางนภสกร ผองอําไพ
นางสาวนภสร ขุนเศรษฐ
นางนภสร ธรรมตันสกุล
นางสาวนภสร พูลสวัสดิ์
นางสาวนภสร เสาวคนธ
นางนภสินธุ พิมพา
นางนภัทธนันท ทวีวุฒิ
นางนภัทร คงธนจรัส
นางนภัทร แชมไล
นางนภัทร ดอนศรี
นางสาวนภัทร ทรัพยชม
นางนภัทร ศรีเกตุ
นางนภัทร สุวรรณโชติ
นางสาวนภัทรภร เย็นขัน
นางนภัทศวรรณ นอยหมอ
นางสาวนภัส เตียวยอง
นางนภัส ทอมุด
นางสาวนภัส ภูสกุล
นางสาวนภัสกร โลหะ
นางนภัสกร สังขสี
นางสาวนภัสกรณ แจงหมื่นไวย
นางนภัสญาณ เฉลิมพลโยธิน
นางสาวนภัสธนันท ธนัตพูนพงค
นางนภัสนันท จูหมื่นไวย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๘๑๒
๑๘๘๑๓
๑๘๘๑๔
๑๘๘๑๕
๑๘๘๑๖
๑๘๘๑๗
๑๘๘๑๘
๑๘๘๑๙
๑๘๘๒๐
๑๘๘๒๑
๑๘๘๒๒
๑๘๘๒๓
๑๘๘๒๔
๑๘๘๒๕
๑๘๘๒๖
๑๘๘๒๗
๑๘๘๒๘
๑๘๘๒๙
๑๘๘๓๐
๑๘๘๓๑
๑๘๘๓๒
๑๘๘๓๓
๑๘๘๓๔
๑๘๘๓๕
๑๘๘๓๖
๑๘๘๓๗

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางนภัสนันท ไชยรวีวัฒน
นางสาวนภัสนันท ทองเอม
นางสาวนภัสนันท ทิลาวงค
นางนภัสนันท เที่ยงโยธา
นางนภัสนันท พิมจันนา
นางนภัสนันท ภูระยา
นางนภัสนันท มิ่งแนน
นางนภัสพร เอื้อเฟอ
นางนภัสภรณ เจียมวรัชสกุล
นางนภัสภรณ เลียบโลก
นางนภัสร พันพิงค
นางสาวนภัสรพี โชตวนิน
นางสาวนภัสรพี นากงาม
นางสาวนภัสรพี แสนโคตร
นางสาวนภัสวรรณ จงสอน
นางสาวนภัสวรรณ แตงโสภา
นางนภัสวรรณ ทาไชยวงค
นางนภัสวรรณ นามวงษา
นางนภัสวรรณ นุชชม
นางสาวนภัสวรรณ บุญที
นางนภัสวรรณ เรืองฟาอมร
นางนภัสวรรณ โรจนะ
นางนภัสวรรณ วิชัยโย
นางนภัสวรรณ อินตะ
นางสาวนภัสวรรณ ศรีอริยะเมธ
นางสาวนภัสศรณ ตอโชติ

๑๘๘๓๘
๑๘๘๓๙
๑๘๘๔๐
๑๘๘๔๑
๑๘๘๔๒
๑๘๘๔๓
๑๘๘๔๔
๑๘๘๔๕
๑๘๘๔๖
๑๘๘๔๗
๑๘๘๔๘
๑๘๘๔๙
๑๘๘๕๐
๑๘๘๕๑
๑๘๘๕๒
๑๘๘๕๓
๑๘๘๕๔
๑๘๘๕๕
๑๘๘๕๖
๑๘๘๕๗
๑๘๘๕๘
๑๘๘๕๙
๑๘๘๖๐
๑๘๘๖๑
๑๘๘๖๒
๑๘๘๖๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนภัสสร ขุนชนะ
นางสาวนภัสสร ไชยเสนา
นางสาวนภัสสร ตอดอก
นางนภัสสร พรมหาลา
นางนภัสสร ศิลประเสริฐ
นางนภัสสร สวางโคตร
นางนภัสสร โสดาภักดิ์
นางนภัสสร อุปละกุล
นางสาวนภัสสรณ โตใหญ
นางสาวนภัสสรา การัมย
นางสาวนภา จันทรรุงทรัพย
นางสาวนภา บุญนาน
นางนภา บุตรศิริ
นางนภา พันธุจิตร
นางนภา เมนเงิน
นางนภา อุนที
นางนภาพร กลอมสุวรรณ
นางสาวนภาพร กุลเรืองทรัพย
นางนภาพร ไกรสน
นางสาวนภาพร คงสุข
นางสาวนภาพร แควนอย
นางนภาพร ฆองจังหรีด
นางนภาพร จงกล
นางนภาพร เจริญผล
นางนภาพร ใจตรง
นางสาวนภาพร ชางทํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๘๖๔
๑๘๘๖๕
๑๘๘๖๖
๑๘๘๖๗
๑๘๘๖๘
๑๘๘๖๙
๑๘๘๗๐
๑๘๘๗๑
๑๘๘๗๒
๑๘๘๗๓
๑๘๘๗๔
๑๘๘๗๕
๑๘๘๗๖
๑๘๘๗๗
๑๘๘๗๘
๑๘๘๗๙
๑๘๘๘๐
๑๘๘๘๑
๑๘๘๘๒
๑๘๘๘๓
๑๘๘๘๔
๑๘๘๘๕
๑๘๘๘๖
๑๘๘๘๗
๑๘๘๘๘
๑๘๘๘๙

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางนภาพร ชูปาน
นางสาวนภาพร ไชยวิภาส
นางนภาพร ไชยสมภาร
นางนภาพร ญาณปญญา
นางสาวนภาพร ตากลม
นางสาวนภาพร ตาดี
นางนภาพร ถาวรกุล
นางสาวนภาพร นะเรศรัมย
นางสาวนภาพร โนรีนุ
นางนภาพร บุญปญญา
นางสาวนภาพร ประกอบผล
นางนภาพร ประคองศิลป
นางสาวนภาพร ปราบพาล
นางสาวนภาพร พลอยบานแพว
นางสาวนภาพร พิศวง
นางนภาพร พุกพันธุยวนจิต
นางนภาพร พุมจันทร
นางนภาพร แพรพันธ
นางสาวนภาพร ฟกมี
นางนภาพร รสชา
นางสาวนภาพร วงศพุทธา
นางนภาพร วงษสอาด
นางสาวนภาพร ศรีโชค
นางสาวนภาพร ศรีภิรมย
นางนภาพร สกุลธรรม
นางนภาพร สมุทรกลิน

๑๘๘๙๐
๑๘๘๙๑
๑๘๘๙๒
๑๘๘๙๓
๑๘๘๙๔
๑๘๘๙๕
๑๘๘๙๖
๑๘๘๙๗
๑๘๘๙๘
๑๘๘๙๙
๑๘๙๐๐
๑๘๙๐๑
๑๘๙๐๒
๑๘๙๐๓
๑๘๙๐๔
๑๘๙๐๕
๑๘๙๐๖
๑๘๙๐๗
๑๘๙๐๘
๑๘๙๐๙
๑๘๙๑๐
๑๘๙๑๑
๑๘๙๑๒
๑๘๙๑๓
๑๘๙๑๔
๑๘๙๑๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนภาพร สอนจรูญ
นางสาวนภาพร สําเริงรัมย
นางสาวนภาพร สิทธาวัฒนเดชา
นางนภาพร สุวรรณขัดศรี
นางสาวนภาพร แสงแกว
นางนภาพร แสงแกว
นางนภาพร แสนโสม
นางสาวนภาพร อนุสรณประดิษฐ
นางนภาพร อิ่มนวล
นางนภาพร อุตสา
นางนภาพรรณ นาดี
นางนภาพันธ ศรีชัย
นางนภาพิน นาคแสงทอง
นางสาวนภาภรณ กระแสสินธุ
นางสาวนภาภรณ เครือชาลี
นางสาวนภาภรณ ไชยรัตน
นางนภาภรณ แสงฤทธิ์
นางนภารัตน แกวโสตร
นางนภารัตน บุญหนัก
นางนภารัตน พระกระนวน
นางนภาลักษณ คํามะนาง
นางสาวนภาลัย คําชนะ
นางนภาลัย ไชยบุตร
นางนภาลัย แซงอ
นางนภาลัย ทองอินทร
นางสาวนภาวดี หาญชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๙๑๖
๑๘๙๑๗
๑๘๙๑๘
๑๘๙๑๙
๑๘๙๒๐
๑๘๙๒๑
๑๘๙๒๒
๑๘๙๒๓
๑๘๙๒๔
๑๘๙๒๕
๑๘๙๒๖
๑๘๙๒๗
๑๘๙๒๘
๑๘๙๒๙
๑๘๙๓๐
๑๘๙๓๑
๑๘๙๓๒
๑๘๙๓๓
๑๘๙๓๔
๑๘๙๓๕
๑๘๙๓๖
๑๘๙๓๗
๑๘๙๓๘
๑๘๙๓๙
๑๘๙๔๐
๑๘๙๔๑

นางสาวนภาวรรณ พันธุจินดา
นางนภาวรรณ ศรีกงพาน
นางนภาวรรณ สุขดี
นางสาวนภาวรรณ โสพวัน
นางสาวนภาวัลย ประวัง
นางนรมน แกววิเชียร
นางนรรททวรรณ ยอดสาร
นางนรวรรณี ตาเยะ
นางสาวนรา ฤาเดช
นางนรากร จอมคํา
นางสาวนรากร รูปเหมาะ
นางนราจิตร โนดไธสง
นางสาวนราพร ตาคําแสง
นางสาวนราพร รัตนเรืองสี
นางนราภร นิลพัฒน
นางสาวนราภรณ ดวงมณี
นางนราภรณ แตงวงค
นางนราภรณ สโรดม
นางนรารัตน บูหัส
นางนราลักษณ ซุนเจริญ
นางนราวรรณ พันธแกว
นางนราวรรณ เพชรสังข
นางนราวรรณ ศรีวิชา
นางนราวัลภ คุมแวน
นางสาวนราวัลย ตันโน
นางนราศรี บัวงาม

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๙๔๒
๑๘๙๔๓
๑๘๙๔๔
๑๘๙๔๕
๑๘๙๔๖
๑๘๙๔๗
๑๘๙๔๘
๑๘๙๔๙
๑๘๙๕๐
๑๘๙๕๑
๑๘๙๕๒
๑๘๙๕๓
๑๘๙๕๔
๑๘๙๕๕
๑๘๙๕๖
๑๘๙๕๗
๑๘๙๕๘
๑๘๙๕๙
๑๘๙๖๐
๑๘๙๖๑
๑๘๙๖๒
๑๘๙๖๓
๑๘๙๖๔
๑๘๙๖๕
๑๘๙๖๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนริชา คงประดิษฐ
นางสาวนริณี หมาดเหยด
นางสาวนรินทร แสนพยุห
นางสาวนรินทร เข็มมวง
นางสาวนรินทร ทาหาร
นางสาวนรินทร ปญญารักษ
นางสาวนรินทร โพธิ
นางนรินทรฑมาศ สีบูลา
นางสาวนรินทรธร
พุทธนิพพานเนตร
นางนรินทรสุดา พันธฤทธิ์
นางนรินทิพย แกวรุง
นางสาวนรินาถ ศรีพัฒน
นางนรินี หงษทอง
นางสาวนริลศร พรหมเสนา
นางนริศรา กิติวงค
นางนริศรา ขาลี
นางสาวนริศรา ขุนดุเระ
นางนริศรา จันทะนาม
นางสาวนริศรา จินะราช
นางนริศรา โจมพรม
นางนริศรา เชยบุบผา
นางสาวนริศรา ธิราชรัมย
นางนริศรา นวลนอม
นางนริศรา บุญเอก
นางสาวนริศรา ปญเฉลียว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๙๖๗
๑๘๙๖๘
๑๘๙๖๙
๑๘๙๗๐
๑๘๙๗๑
๑๘๙๗๒
๑๘๙๗๓
๑๘๙๗๔
๑๘๙๗๕
๑๘๙๗๖
๑๘๙๗๗
๑๘๙๗๘
๑๘๙๗๙
๑๘๙๘๐
๑๘๙๘๑
๑๘๙๘๒
๑๘๙๘๓
๑๘๙๘๔
๑๘๙๘๕
๑๘๙๘๖
๑๘๙๘๗
๑๘๙๘๘
๑๘๙๘๙
๑๘๙๙๐
๑๘๙๙๑
๑๘๙๙๒

นางสาวนริศรา พนาเวทสุนทร
นางสาวนริศรา พรมราช
นางนริศรา พันธุ
นางสาวนริศรา พิมประสาร
นางสาวนริศรา พิมพมา
นางสาวนริศรา ฟองศักดิ์
นางสาวนริศรา ภูดนตรี
นางสาวนริศรา ภูถมทอง
นางสาวนริศรา มะสาและ
นางนริศรา ยอดทอง
นางสาวนริศรา วงษจันลา
นางนริศรา วิสพันธ
นางสาวนริศรา ศรีทัยแกว
นางสาวนริศรา สุขผอง
นางนริศรา หงษหนึ่ง
นางสาวนริศรา หาชื่น
นางสาวนริศรา แหอะหลี
นางนริศรา อินทรเลิศ
นางนริศราพร สมพอง
นางนริศา บุระชัด
นางนริสรา จันทราศรี
นางนริสรา ดาษดา
นางสาวนริสรา พวงกองนะ
นางนริสรา โพธิพฤกษ
นางนริสรา ยะติ
นางนริสรา เลิศวิลัย

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๙๙๓
๑๘๙๙๔
๑๘๙๙๕
๑๘๙๙๖
๑๘๙๙๗
๑๘๙๙๘
๑๘๙๙๙
๑๙๐๐๐
๑๙๐๐๑
๑๙๐๐๒
๑๙๐๐๓
๑๙๐๐๔
๑๙๐๐๕
๑๙๐๐๖
๑๙๐๐๗
๑๙๐๐๘
๑๙๐๐๙
๑๙๐๑๐
๑๙๐๑๑
๑๙๐๑๒
๑๙๐๑๓
๑๙๐๑๔
๑๙๐๑๕
๑๙๐๑๖
๑๙๐๑๗
๑๙๐๑๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนริสลา ทองคํา
นางนริสา ถิ่นมาบแค
นางสาวนริสา ระวังผิด
นางสาวนรีรัตน เจริญสุข
นางนรีรัตน ติณภพสิทธอุดม
นางสาวนรีรัตน ประทุมลี
นางนเรนทร พยอมหวล
นางสาวนฤชล นอยเมืองเปลือย
นางนฤชล พิมพสวาง
นางสาวนฤดี โพธิ์เสือ
นางสาวนฤทัย เนินทอง
นางนฤธิดา กินขุนทด
นางนฤนง อินทรแกว
นางสาวนฤพร พันธชื่น
นางนฤพร สมัครแกว
นางนฤพร หลาสกุล
นางสาวนฤพัฒน ขําในเมือง
นางนฤภร ใจยะทัศน
นางสาวนฤภัทร โพธิ์มูล
นางนฤมนต รัตนเสถียร
นางนฤมล กกกลาง
นางสาวนฤมล กอนขาว
นางสาวนฤมล กิจนิยม
นางสาวนฤมล กุยยกานนท
นางสาวนฤมล แกวมาก
นางสาวนฤมล แกวสุรพล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๐๑๙
๑๙๐๒๐
๑๙๐๒๑
๑๙๐๒๒
๑๙๐๒๓
๑๙๐๒๔
๑๙๐๒๕
๑๙๐๒๖
๑๙๐๒๗
๑๙๐๒๘
๑๙๐๒๙
๑๙๐๓๐
๑๙๐๓๑
๑๙๐๓๒
๑๙๐๓๓
๑๙๐๓๔
๑๙๐๓๕
๑๙๐๓๖
๑๙๐๓๗
๑๙๐๓๘
๑๙๐๓๙
๑๙๐๔๐
๑๙๐๔๑
๑๙๐๔๒
๑๙๐๔๓
๑๙๐๔๔

นางนฤมล แกวเสนา
นางสาวนฤมล ขุนแกว
นางสาวนฤมล คงทอง
นางนฤมล คณารีย
นางสาวนฤมล ครุธอินทร
นางนฤมล คํากลาง
นางนฤมล คําทวี
นางนฤมล คิดเห็น
นางสาวนฤมล คุมครอง
นางสาวนฤมล คูหาแกว
นางนฤมล เครื่องพาที
นางสาวนฤมล งอกศิลป
นางนฤมล จริยา
นางนฤมล จันทรเขียว
นางนฤมล จันทรสง
นางสาวนฤมล จันทรสุขวงค
นางสาวนฤมล จันทะลุน
นางนฤมล จันทะโฮง
นางสาวนฤมล จับจิตต
นางสาวนฤมล จําอินทร
นางสาวนฤมล จุลมุสิก
นางนฤมล แจงมรคา
นางนฤมล ใจงาม
นางสาวนฤมล ชักนํา
นางนฤมล ฐิติธนานนท
นางนฤมล ดีนาน

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๐๔๕
๑๙๐๔๖
๑๙๐๔๗
๑๙๐๔๘
๑๙๐๔๙
๑๙๐๕๐
๑๙๐๕๑
๑๙๐๕๒
๑๙๐๕๓
๑๙๐๕๔
๑๙๐๕๕
๑๙๐๕๖
๑๙๐๕๗
๑๙๐๕๘
๑๙๐๕๙
๑๙๐๖๐
๑๙๐๖๑
๑๙๐๖๒
๑๙๐๖๓
๑๙๐๖๔
๑๙๐๖๕
๑๙๐๖๖
๑๙๐๖๗
๑๙๐๖๘
๑๙๐๖๙
๑๙๐๗๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนฤมล ทองภู
นางนฤมล ทัดสา
นางนฤมล นกเผือก
นางนฤมล นนทแกว
นางนฤมล นนทะใส
นางสาวนฤมล นนลือชา
นางนฤมล นอยวัน
นางนฤมล นิ่มพยา
นางนฤมล นิลกรรณ
นางสาวนฤมล โนนทิง
นางนฤมล บัวจันทร
นางสาวนฤมล บุญเจริญ
นางนฤมล บุญสง
นางนฤมล บุตรวงค
นางสาวนฤมล ประสิทธิ์ศร
นางนฤมล ปรือทะเล
นางนฤมล ปากดีสี
นางนฤมล เปรมปรีดิ์
นางสาวนฤมล แปยอ
นางสาวนฤมล ผานสําแดง
นางนฤมล พงศโรจน
นางนฤมล พรหมทา
นางนฤมล พลมั่น
นางสาวนฤมล พวงประสงค
นางสาวนฤมล พันธรักษา
นางนฤมล พันธุ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๐๗๑
๑๙๐๗๒
๑๙๐๗๓
๑๙๐๗๔
๑๙๐๗๕
๑๙๐๗๖
๑๙๐๗๗
๑๙๐๗๘
๑๙๐๗๙
๑๙๐๘๐
๑๙๐๘๑
๑๙๐๘๒
๑๙๐๘๓
๑๙๐๘๔
๑๙๐๘๕
๑๙๐๘๖
๑๙๐๘๗
๑๙๐๘๘
๑๙๐๘๙
๑๙๐๙๐
๑๙๐๙๑
๑๙๐๙๒
๑๙๐๙๓
๑๙๐๙๔
๑๙๐๙๕
๑๙๐๙๖

นางสาวนฤมล พิมพเสนา
นางสาวนฤมล พิมพหลอน
นางสาวนฤมล พื้นผา
นางนฤมล เพประโคน
นางนฤมล ภิรมย
นางสาวนฤมล ภิรมยรักษ
นางนฤมล มากทองนอย
นางนฤมล มีเพียร
นางสาวนฤมล มูสิกะสง
นางสาวนฤมล เมืองภา
นางนฤมล ยอดศรี
นางสาวนฤมล ยิ้มกริ่ม
นางนฤมล รักษศรีทอง
นางนฤมล เรือนคํา
นางสาวนฤมล ฤทธิ์หมุน
นางนฤมล ลิลา
นางนฤมล วงษาเทียม
นางนฤมล วรรณะปะกะ
นางสาวนฤมล วิเชียรพัฒน
นางนฤมล ศรีวงษา
นางนฤมล ศิริเจริญ
นางนฤมล ศิริอาภรณ
นางสาวนฤมล สงชัย
นางนฤมล สงเสริมสุข
นางสาวนฤมล สวัสดิผล
นางนฤมล สาลีเวียง

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๐๙๗
๑๙๐๙๘
๑๙๐๙๙
๑๙๑๐๐
๑๙๑๐๑
๑๙๑๐๒
๑๙๑๐๓
๑๙๑๐๔
๑๙๑๐๕
๑๙๑๐๖
๑๙๑๐๗
๑๙๑๐๘
๑๙๑๐๙
๑๙๑๑๐
๑๙๑๑๑
๑๙๑๑๒
๑๙๑๑๓
๑๙๑๑๔
๑๙๑๑๕
๑๙๑๑๖
๑๙๑๑๗
๑๙๑๑๘
๑๙๑๑๙
๑๙๑๒๐
๑๙๑๒๑
๑๙๑๒๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนฤมล สินเจริญ
นางนฤมล สีสุข
นางสาวนฤมล สุดเงิน
นางนฤมล สุธาพรต
นางนฤมล สุนทอง
นางนฤมล เสงทั่น
นางนฤมล หนูวรรณะ
นางนฤมล อรชร
นางนฤมล อังคณาแสงมณี
นางนฤมล อินทรเนียม
นางสาวนฤมล อุณานิภากร
นางนฤมล อุดทาคํา
นางนฤมล อุนเสือ
นางสาวนฤมาศ เกชิต
นางนฤวรรณ จันทสม
นางสาวนฤสรณ ขันธะสีมา
นางสาวนลพรรณ คิดพอคา
นางสาวนลัชนันท พรมโสภา
นางสาวนลิกานต ตอสกุล
นางสาวนลิน ชลชาญกิจ
นางสาวนลิน อินทรประเสริฐ
นางสาวนลินกานต ผองใสศรี
นางสาวนลินทิพย ปาละโรจนกุล
นางสาวนลินทิพย พรหมสังข
นางนลินรัตน ทับทอง
นางนลินรัตน มีมาก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๑๒๓
๑๙๑๒๔
๑๙๑๒๕
๑๙๑๒๖
๑๙๑๒๗
๑๙๑๒๘
๑๙๑๒๙
๑๙๑๓๐
๑๙๑๓๑
๑๙๑๓๒
๑๙๑๓๓
๑๙๑๓๔
๑๙๑๓๕
๑๙๑๓๖
๑๙๑๓๗
๑๙๑๓๘
๑๙๑๓๙
๑๙๑๔๐
๑๙๑๔๑
๑๙๑๔๒
๑๙๑๔๓
๑๙๑๔๔
๑๙๑๔๕
๑๙๑๔๖
๑๙๑๔๗
๑๙๑๔๘

นางนลินรัตน สายธนู
นางนลินรัตน ออนราษฎร
นางสาวนลินรัตน อายนอย
นางสาวนลินา เลาสูง
นางสาวนลินี จีนกูล
นางนลินี เจะอุบง
นางสาวนลินี ทวีกุล
นางนลินี บุญสม
นางนลินี ปราณีศรี
นางนลินี ผาแสนเถิน
นางนลินี ไววอง
นางนลินี ศรีนุเคราะห
นางสาวนลินี สนิทชน
นางนลินี เอกพงษพันธุ
นางนวกชมณ ชนะพาล
นางสาวนวกมล ทิพยพานันท
นางนวณชนก บัวระบัติ
นางนวทพร แดนสมปดสา
นางนวทรรศน พุมนิคม
นางสาวนวนจันทร ภูกาทร
นางนวนละออง สวัสดิ์เอื้อ
นางนวนันท สิทธิวงศ
นางสาวนวพร เขมขัน
นางนวพร ฆองเดช
นางนวพร โชติกานต
นางสาวนวพร น้ําดอกไม

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๑๔๙
๑๙๑๕๐
๑๙๑๕๑
๑๙๑๕๒
๑๙๑๕๓
๑๙๑๕๔
๑๙๑๕๕
๑๙๑๕๖
๑๙๑๕๗
๑๙๑๕๘
๑๙๑๕๙
๑๙๑๖๐
๑๙๑๖๑
๑๙๑๖๒
๑๙๑๖๓
๑๙๑๖๔
๑๙๑๖๕
๑๙๑๖๖
๑๙๑๖๗
๑๙๑๖๘
๑๙๑๖๙
๑๙๑๗๐
๑๙๑๗๑
๑๙๑๗๒
๑๙๑๗๓
๑๙๑๗๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนวพร นุนหลักคํา
นางนวพร บุราณเดช
นางนวพร ปรัชชัยกูล
นางนวพร พรหมสิทธิ์
นางนวพร รัตนตรัยวงค
นางนวพร สรรพเนตร
นางนวพร สายอุต
นางสาวนวพร สุขสําราญ
นางนวพร สุวรรณ
นางนวพร สุวรรณอภิชน
นางนวพร เสริมกูลเกียรติ
นางนวพร เสาทองหลาง
นางสาวนวพรชยณัฐ ผลทวี
นางนวพรรษ เกงกําลังพล
นางนวพรรษ จันทรลอย
นางนวพรรษ ตั้งอยูดี
นางสาวนวภรณ คุณเวียน
นางสาวนวภรณ ไชยฤกษ
นางสาวนวภัทร น้ําใจ
นางนวภัทร อรรคบุตร
นางนวภัสร กามินี
นางนวภัสร อางเงิน
นางนวมน มีโชค
นางสาวนวมลลิ์ วงษสนิท
นางสาวนวยนาถ สีแกวสิ่ว
นางนวรจน จันทราไชย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๑๗๕
๑๙๑๗๖
๑๙๑๗๗
๑๙๑๗๘
๑๙๑๗๙
๑๙๑๘๐
๑๙๑๘๑
๑๙๑๘๒
๑๙๑๘๓
๑๙๑๘๔
๑๙๑๘๕
๑๙๑๘๖
๑๙๑๘๗
๑๙๑๘๘
๑๙๑๘๙
๑๙๑๙๐
๑๙๑๙๑
๑๙๑๙๒
๑๙๑๙๓
๑๙๑๙๔
๑๙๑๙๕
๑๙๑๙๖
๑๙๑๙๗
๑๙๑๙๘
๑๙๑๙๙

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางนวรัชต อินทรมณี
นางสาวนวรัตน กิตติภัฒรพันธ
นางนวรัตน คงอยู
นางนวรัตน จําปาทอง
นางสาวนวรัตน เชื่อมขุนทด
นางสาวนวรัตน โชติประเสริฐ
นางสาวนวรัตน ปฐมเสรีพงษ
นางสาวนวรัตน พลสาร
นางนวรัตน เพ็งกระจาง
นางสาวนวรัตน โยวะบุตร
นางสาวนวรัตน รอดแกว
นางนวรัตน รอยดาพันธุ
นางสาวนวรัตน รัตนศรีวอ
นางสาวนวรัตน โสตศิริ
นางนวรัตน โหงวหลี
นางนวรัตน อินทรวิเชียร
นางนวลกนก สวงโท
นางนวลจันทร กกฝาย
นางสาวนวลจันทร
กําพลขจรเกียรติ
นางนวลจันทร เข็มทอง
นางสาวนวลจันทร คําสุข
นางสาวนวลจันทร จําปาทอง
นางสาวนวลจันทร เชื้อพันธุลาน
นางนวลจันทร ไชยราช
นางนวลจันทร ตระกูลวาง

๑๙๒๐๐
๑๙๒๐๑
๑๙๒๐๒
๑๙๒๐๓
๑๙๒๐๔
๑๙๒๐๕
๑๙๒๐๖
๑๙๒๐๗
๑๙๒๐๘
๑๙๒๐๙
๑๙๒๑๐
๑๙๒๑๑
๑๙๒๑๒
๑๙๒๑๓
๑๙๒๑๔
๑๙๒๑๕
๑๙๒๑๖
๑๙๒๑๗
๑๙๒๑๘
๑๙๒๑๙
๑๙๒๒๐
๑๙๒๒๑
๑๙๒๒๒
๑๙๒๒๓
๑๙๒๒๔
๑๙๒๒๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนวลจันทร ธานัง
นางนวลจันทร บุญคํา
นางสาวนวลจันทร บุญทศ
นางนวลจันทร บุญปอง
นางนวลจันทร บุตรทุมพันธ
นางนวลจันทร พวงเพชร
นางสาวนวลจันทร พุมพวง
นางสาวนวลจันทร พุมพวง
นางสาวนวลจันทร แพะขุนทด
นางสาวนวลจันทร เสียบไธสง
นางสาวนวลจันทร แสงอุไร
นางนวลจิตร หนูไชยา
นางนวลใจ พันธุวาสิฏฐ
นางสาวนวลฉวี จันดี
นางสาวนวลฉวี ไชยทองดี
นางสาวนวลฉวี ทานุกรม
นางนวลฉวี ปลื้มพันธ
นางนวลฉวี เผาสําราญ
นางสาวนวลทิพย นวพันธุ
นางนวลทิพย สุตาคํา
นางนวลนอย แกวศรี
นางสาวนวลนารี กูลขํา
นางนวลเนตร หินโทน
นางนวลปราง เขจรสัตย
นางสาวนวลปราง แสนสุข
นางนวลปรางค ขอสูงเนิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๒๒๖
๑๙๒๒๗
๑๙๒๒๘
๑๙๒๒๙
๑๙๒๓๐
๑๙๒๓๑
๑๙๒๓๒
๑๙๒๓๓
๑๙๒๓๔
๑๙๒๓๕
๑๙๒๓๖
๑๙๒๓๗
๑๙๒๓๘
๑๙๒๓๙
๑๙๒๔๐
๑๙๒๔๑
๑๙๒๔๒
๑๙๒๔๓
๑๙๒๔๔
๑๙๒๔๕
๑๙๒๔๖
๑๙๒๔๗
๑๙๒๔๘
๑๙๒๔๙
๑๙๒๕๐
๑๙๒๕๑

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางนวลพรรณ คมขํา
นางนวลพรรณ ศิริธรรม
นางนวลพักตร เคนจัตุรัส
นางนวลมณี บุญแจม
นางนวลมณี พรมตา
นางนวลรัตน นูแป
นางสาวนวลลออ มีวิชา
นางนวลละออ นุมดี
นางนวลละออ ศรีประเสริฐ
นางนวลละออง คลายยา
นางสาวนวลละออง มาขุมเหล็ก
นางนวลศรี ฐานะวันดี
นางนวลศรี สัตยวงศทิพย
นางนวลศรี สีแป
นางนวลสมร ชูสโมน
นางนวลสมร ธรรมวงษศา
นางสาวนวลสวาสดิ์ มณีมัย
นางสาวนวลสุดา รัตนติสรอย
นางนวลอนงค จินดาภู
นางนวลอนงค ชูใส
นางสาวนวลอนงค ไชยวงศคต
นางนวลอนงค เพชรกําแหง
นางนวลอนงค โพธิ์ชวย
นางสาวนวลอนงค ภูธรมิตร
นางนววรรณ วุฒิ
นางนวัสนันต นรสาร

๑๙๒๕๒
๑๙๒๕๓
๑๙๒๕๔
๑๙๒๕๕
๑๙๒๕๖
๑๙๒๕๗
๑๙๒๕๘
๑๙๒๕๙
๑๙๒๖๐
๑๙๒๖๑
๑๙๒๖๒
๑๙๒๖๓
๑๙๒๖๔
๑๙๒๖๕
๑๙๒๖๖
๑๙๒๖๗
๑๙๒๖๘
๑๙๒๖๙
๑๙๒๗๐
๑๙๒๗๑
๑๙๒๗๒
๑๙๒๗๓
๑๙๒๗๔
๑๙๒๗๕
๑๙๒๗๖
๑๙๒๗๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนวินทดา สุขสําราญ
นางนสรณ ปนประเสริฐกุล
นางนหารินทร อุนาภาค
นางสาวนองเดือน อุสสาสาร
นางนองนุช ธราดลรัตนากร
นางนองนุช บัวภา
นางนองนุช พรชัยเจริญ
นางนอมจิต ศรีอาจ
นางนอมจิตต หนูทอง
นางสาวนอมจิตร แกวประทีป
นางสาวนอมจิตร นารี
นางสาวนอย มาสอน
นางนอยมณี โพธิ์งาม
นางนอรีดา สะลายา
นางสาวนะดา ศศิรพา
นางสาวนะลิมน พรมแสง
นางสาวนัคมน สังขทอง
นางสาวนัจญมีย ทะเลลึก
นางนัจญวา แดงงาม
นางสาวนัจรีภรณ สิมมารุณ
นางนัชชา รอญยุทธ
นางสาวนัชชา ศรีเกิน
นางนัชนันท กมขุนทด
นางนัชมาภรณ มีปาน
นางนัญชรีภรณ จันทรพวง
นางนัฎฐณิชา เปยกบุตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๒๗๘
๑๙๒๗๙
๑๙๒๘๐
๑๙๒๘๑
๑๙๒๘๒
๑๙๒๘๓
๑๙๒๘๔
๑๙๒๘๕
๑๙๒๘๖
๑๙๒๘๗
๑๙๒๘๘
๑๙๒๘๙
๑๙๒๙๐
๑๙๒๙๑
๑๙๒๙๒
๑๙๒๙๓
๑๙๒๙๔
๑๙๒๙๕
๑๙๒๙๖
๑๙๒๙๗
๑๙๒๙๘
๑๙๒๙๙
๑๙๓๐๐
๑๙๓๐๑
๑๙๓๐๒
๑๙๓๐๓

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางนัฎฐพร ทิพรักษ
นางสาวนัฎฐพัฒน อุทโท
นางสาวนัฏกาญจน วิจารณ
นางสาวนัฏกานต ไชยนุรักษ
นางนัฏฐภรณ แกนสาร
นางสาวนัฏฐภรณ ศรีสงคราม
นางนัฏฐา ทองเถาว
นางนัฏฐา สอดโคกสูง
นางสาวนัฏฐิรา ศรีไพร
นางสาวนัฏทญา จันใด
นางนัฐกานต พลดงนอก
นางสาวนัฐกานต รุจาคม
นางนัฐชรียา ผิวหอม
นางสาวนัฐฏธปภา หมายพาณิชย
นางสาวนัฐฐานันท อารีพงษ
นางนัฐฐาพร ทบบัณฑิต
นางสาวนัฐฐาภรณ ตั้งคํา
นางสาวนัฐฐิกาญจน ตั้งคํา
นางสาวนัฐติกา สีแสด
นางสาวนัฐธาสินี เบ็ญจกุล
นางนัฐธิชา นามแกว
นางนัฐนันท อาจมนตรี
นางสาวนัฐพร ดีกอผล
นางสาวนัฐพร แสนประสิทธิ์
นางนัฐยา ทองจันทร
นางนัฐยา ภาษี

๑๙๓๐๔
๑๙๓๐๕
๑๙๓๐๖
๑๙๓๐๗
๑๙๓๐๘
๑๙๓๐๙
๑๙๓๑๐
๑๙๓๑๑
๑๙๓๑๒
๑๙๓๑๓
๑๙๓๑๔
๑๙๓๑๕
๑๙๓๑๖
๑๙๓๑๗
๑๙๓๑๘
๑๙๓๑๙
๑๙๓๒๐
๑๙๓๒๑
๑๙๓๒๒
๑๙๓๒๓
๑๙๓๒๔
๑๙๓๒๕
๑๙๓๒๖
๑๙๓๒๗
๑๙๓๒๘
๑๙๓๒๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนัฐยา สุขเกษม
นางนัฐวรรณ ศรีทอง
นางนัฑวิภรณ จันตะพรมมา
นางนัดดา ช่ําชอง
นางสาวนัดดา ทรงเย็น
นางนัดดา บุตรราช
นางนัดดา พิมพดีด
นางนัดดา ยอดศรี
นางสาวนัดดา ลือหาร
นางสาวนัดดา สมัยสงค
นางสาวนัดดา สวาศรี
นางนัดดา สุคนธมณี
นางนัดดาวัน ไหมศรีขาว
นางนัดตราพร สาธุรัมย
นางสาวนัดทพร สีสถาน
นางนัดยะนา ทินราช
นางนัตตรีเซีย เตะหมาน
นางสาวนัตติยา มาริชิน
นางสาวนัทกาญจน วิลากุล
นางนัทชา ไกยะวรรณ
นางสาวนัทฎามลณ ณัธญาธรนินน
นางสาวนัทธธนัน ธนันฐิติรัตน
นางนัทธภัทร พิถยพิโลน
นางนัทธมน ตาจาย
นางสาวนัทธมน ผานุกาญจน
นางนัทธมน เภตราใหญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๓๓๐
๑๙๓๓๑
๑๙๓๓๒
๑๙๓๓๓
๑๙๓๓๔
๑๙๓๓๕
๑๙๓๓๖
๑๙๓๓๗
๑๙๓๓๘
๑๙๓๓๙
๑๙๓๔๐
๑๙๓๔๑
๑๙๓๔๒
๑๙๓๔๓
๑๙๓๔๔
๑๙๓๔๕
๑๙๓๔๖
๑๙๓๔๗
๑๙๓๔๘
๑๙๓๔๙
๑๙๓๕๐
๑๙๓๕๑
๑๙๓๕๒
๑๙๓๕๓
๑๙๓๕๔
๑๙๓๕๕

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางนัทธมน รัตนสวางภพ
นางนัทธหทัย จันทรซาย
นางสาวนัทนพัฒน มารศรี
นางนัทยา อัศวภูมิ
นางนัทริน ไชยพูน
นางนัทรีภรณ พิมพกุระกัน
นางนัทวรรณ จารุฤกษ
นางสาวนัทวรรณ ธีระนันท
นางนัธทปกานต คงชาติ
นางสาวนัธริยานันท สิทธิกิตติคุณ
นางนันชลี ทรัพยประเสริฐ
นางนันฑทัชพร อมรเสาวภาคย
นางนันดา เมืองมัจฉา
นางสาวนันตนา พลเยี่ยม
นางสาวนันตพร วดีศิริศักดิ์
นางนันตพร วังษาลุน
นางนันตริตา สุวรรณวงศ
นางสาวนันทกะ เครือมาศ
นางนันทกา ชาปด
นางสาวนันทกา บริบูรณ
นางนันทกา วงศเครื่อง
นางสาวนันทกา สนิทใจรักษ
นางสาวนันทกา สุจินพรัหม
นางนันทกาญจน เสมอมา
นางนันทกาญจน หยิกซาย
นางนันทกาต แสงรัศมี

๑๙๓๕๖
๑๙๓๕๗
๑๙๓๕๘
๑๙๓๕๙
๑๙๓๖๐
๑๙๓๖๑
๑๙๓๖๒
๑๙๓๖๓
๑๙๓๖๔
๑๙๓๖๕
๑๙๓๖๖
๑๙๓๖๗
๑๙๓๖๘
๑๙๓๖๙
๑๙๓๗๐
๑๙๓๗๑
๑๙๓๗๒
๑๙๓๗๓
๑๙๓๗๔
๑๙๓๗๕
๑๙๓๗๖
๑๙๓๗๗
๑๙๓๗๘
๑๙๓๗๙
๑๙๓๘๐
๑๙๓๘๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนันทกานต บุรพชนก
นางนันทการ อุตะภา
นางนันทณภัส กันพงษ
นางนันทณภัส คุมพงศโชติกุล
นางสาวนันทนภัส กฤตาคม
นางสาวนันทนภัส ขัติรัตน
นางสาวนันทนภัส จุลมณีโชติ
นางนันทนภัส ชลยศปกรณ
นางสาวนันทนภัส ชะฎาจิตร
นางนันทนภัส เชาวลักษณ
นางสาวนันทนภัส ดุษฎี
นางนันทนภัส ทองธรรมชาติ
นางนันทนภัส ไทยยิ่ง
นางนันทนภัส นามสุดตา
นางนันทนภัส นุยพวง
นางสาวนันทนภัส บุญประจวบ
นางสาวนันทนภัส บุญยิ่ง
นางนันทนภัส ประสิทธิ์ชัยชาญ
นางสาวนันทนภัส ปาโมกข
นางนันทนภัส พิมพะนิตย
นางนันทนภัส โพธิ์คํา
นางนันทนภัส มูลแกว
นางสาวนันทนภัส โมระมัต
นางนันทนภัส รองพินิจ
นางนันทนภัส วงศสุรินทร
นางนันทนภัส วรรณชาลีกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๓๘๒
๑๙๓๘๓
๑๙๓๘๔
๑๙๓๘๕
๑๙๓๘๖
๑๙๓๘๗
๑๙๓๘๘
๑๙๓๘๙
๑๙๓๙๐
๑๙๓๙๑
๑๙๓๙๒
๑๙๓๙๓
๑๙๓๙๔
๑๙๓๙๕
๑๙๓๙๖
๑๙๓๙๗
๑๙๓๙๘
๑๙๓๙๙
๑๙๔๐๐
๑๙๔๐๑
๑๙๔๐๒
๑๙๔๐๓
๑๙๔๐๔
๑๙๔๐๕
๑๙๔๐๖
๑๙๔๐๗

นางสาวนันทนภัส ศรีหาเมฆ
นางสาวนันทนภัส สงยอย
นางนันทนภัส สักขาพรม
นางนันทนภัส สักขาพรม
นางนันทนภัส ไสยาทา
นางสาวนันทนภัส เหมภูมิ
นางนันทนภัส อนันตสิทธิพงศ
นางนันทนภัส อนามา
นางสาวนันทนภัสศ ทองอาจ
นางนันทนัช กุลศิริเดชานันท
นางนันทนัชชา สงพะโยม
นางนันทนา คชกฤษ
นางนันทนา ใจสุทธิ
นางสาวนันทนา ไชยแสง
นางสาวนันทนา ดอกไม
นางสาวนันทนา ตุนรัตน
นางนันทนา แตงอยู
นางสาวนันทนา ทองกลึง
นางนันทนา ทองรอง
นางสาวนันทนา นิลเพ็ชร
นางสาวนันทนา นุยเด็น
นางสาวนันทนา ปนเงิน
นางนันทนา พรหมเครือ
นางนันทนา ภาโนชิต
นางนันทนา ภิรมยภู
นางสาวนันทนา มงคลเทพ

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๔๐๘
๑๙๔๐๙
๑๙๔๑๐
๑๙๔๑๑
๑๙๔๑๒
๑๙๔๑๓
๑๙๔๑๔
๑๙๔๑๕
๑๙๔๑๖
๑๙๔๑๗
๑๙๔๑๘
๑๙๔๑๙
๑๙๔๒๐
๑๙๔๒๑
๑๙๔๒๒
๑๙๔๒๓
๑๙๔๒๔
๑๙๔๒๕
๑๙๔๒๖
๑๙๔๒๗
๑๙๔๒๘
๑๙๔๒๙
๑๙๔๓๐
๑๙๔๓๑
๑๙๔๓๒
๑๙๔๓๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนันทนา มูลงาม
นางนันทนา เมฆสงค
นางนันทนา ยังอภัย
นางนันทนา ระยาทอง
นางสาวนันทนา เรียนไธสง
นางสาวนันทนา เรืองศรี
นางนันทนา ฤทธิศาสตร
นางสาวนันทนา ลูกจันทร
นางนันทนา วายทุกข
นางนันทนา วิราศรี
นางสาวนันทนา สําเภา
นางสาวนันทนา เสนุภัย
นางสาวนันทนา แสนจําลาห
นางนันทนา โสรถาวร
นางนันทนา อินทวัฒน
นางนันทนา อุนทิวากร
นางนันทนา เอี่ยวเจริญ
นางนันทนาตรี เผาศิริ
นางนันทนิจ จันทเวทย
นางนันทนิจ ดารายิ้มฤทธิ์
นางสาวนันทนิตย ทาโพธิ์
นางสาวนันทนิตย สงวนกิจ
นางสาวนันทนีย นุราช
นางสาวนันทปภัทร พรเดชวิวัฒน
นางสาวนันทพร กตะศิลา
นางสาวนันทพร กิจสําเร็จ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๔๓๔
๑๙๔๓๕
๑๙๔๓๖
๑๙๔๓๗
๑๙๔๓๘
๑๙๔๓๙
๑๙๔๔๐
๑๙๔๔๑
๑๙๔๔๒
๑๙๔๔๓
๑๙๔๔๔
๑๙๔๔๕
๑๙๔๔๖
๑๙๔๔๗
๑๙๔๔๘
๑๙๔๔๙
๑๙๔๕๐
๑๙๔๕๑
๑๙๔๕๒
๑๙๔๕๓
๑๙๔๕๔
๑๙๔๕๕
๑๙๔๕๖
๑๙๔๕๗
๑๙๔๕๘
๑๙๔๕๙

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนันทพร โชติจิติเศรษฐ
นางนันทพร ทองอยูยง
นางสาวนันทพร นพรัตน
นางนันทพร เนตรโสภา
นางสาวนันทพร บัณฑิต
นางนันทพร บุญกวาง
นางนันทพร บุญเกิด
นางสาวนันทพร บุญวาส
นางสาวนันทพร มรกต
นางสาวนันทพร มุขวัฒน
นางนันทพร ศรีสงเคราะห
วาที่รอยตรีหญิง นันทพร ศรีแสง
นางนันทพร สมพล
นางนันทพร สีนิล
นางสาวนันทพัชร สุขประทีปศิลป
นางสาวนันทพัทธ สุธาเรืองสิทธิ์
นางนันทภรณ ภูมิศรีแกว
นางสาวนันทมนัส คําเอก
นางนันทมนัส ปยรัตนเจริญ
นางสาวนันทยา วงศชัย
นางนันทยิกา บัวใหญ
นางสาวนันทรัฐ คงดํา
นางสาวนันทรัตน เกื้อหนุน
นางนันทรัตน แกวไกรษร
นางสาวนันทรัตน คงทน
นางนันทรัตน ทองแชม

๑๙๔๖๐
๑๙๔๖๑
๑๙๔๖๒
๑๙๔๖๓
๑๙๔๖๔
๑๙๔๖๕
๑๙๔๖๖
๑๙๔๖๗
๑๙๔๖๘
๑๙๔๖๙
๑๙๔๗๐
๑๙๔๗๑
๑๙๔๗๒
๑๙๔๗๓
๑๙๔๗๔
๑๙๔๗๕
๑๙๔๗๖
๑๙๔๗๗
๑๙๔๗๘
๑๙๔๗๙
๑๙๔๘๐
๑๙๔๘๑
๑๙๔๘๒
๑๙๔๘๓
๑๙๔๘๔
๑๙๔๘๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนันทรัตน ประพุสโร
นางนันทรัตน สมบูรณ
นางนันทรัตน อุนจันทร
นางนันทริกา เจะสะอิ
นางนันทริณี ชูใหม
นางนันทริน เขื่อนแกว
นางสาวนันทรีย เคาโนนกอก
นางสาวนันทลี วงษนาคเพ็ชร
นางสาวนันทวรรณ ชูมนตรี
นางนันทวรรณ ดํามุสิทธิ์
นางนันทวรรณ ตั้งอารมณ
นางนันทวรรณ นิลวรรณา
นางสาวนันทวรรณ สุมเมือง
นางสาวนันทวรรณ เหลืองเอี่ยม
นางสาวนันทวัญ ใยยวง
นางนันทวัน กองธรรม
นางนันทวัน แกวสวาง
นางนันทวัน คงยอด
นางนันทวัน งามแสง
นางนันทวัน จีระดิษฐ
นางนันทวัน ปญญามา
นางนันทวัน พันป
นางสาวนันทวัน พูลถนอม
นางนันทวัน มุริจันทร
นางนันทวัน หงสไกร
นางสาวนันทวัน เหิดขุนทด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๔๘๖
๑๙๔๘๗
๑๙๔๘๘
๑๙๔๘๙
๑๙๔๙๐
๑๙๔๙๑
๑๙๔๙๒
๑๙๔๙๓
๑๙๔๙๔
๑๙๔๙๕
๑๙๔๙๖
๑๙๔๙๗
๑๙๔๙๘
๑๙๔๙๙
๑๙๕๐๐
๑๙๕๐๑
๑๙๕๐๒
๑๙๕๐๓
๑๙๕๐๔
๑๙๕๐๕
๑๙๕๐๖
๑๙๕๐๗
๑๙๕๐๘
๑๙๕๐๙
๑๙๕๑๐
๑๙๕๑๑

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนันทหทัย จันทรอุย
นางนันทะนา ศรไชย
นางนันทัชพร โตเจริญ
นางนันทัชพร ประกอบชาติ
นางสาวนันทา กุมภา
นางนันทา จันทรคาต
นางนันทา สีนวลจันทร
นางนันทาวดี เชาวพันธุ
นางสาวนันทาศิริ ผาวิชัย
นางนันทิกร อินทรศิลา
นางนันทิกา คงเพชร
นางสาวนันทิกา ชื่นสํานวล
นางสาวนันทิกา นาคฉายา
นางสาวนันทิกาญจน ทรัพยชัชวาล
นางสาวนันทิกานต มีแกว
นางนันทิกานต ใยมุง
นางสาวนันทิชา เกษจรัล
นางนันทิชา แกวจอน
นางนันทิชา ปูเวสา
นางนันทิญา คะปญญา
นางนันทิดา กองกุล
นางนันทิดา แดงระยับ
นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย
นางสาวนันทิดา บูรณเจริญ
นางสาวนันทิดา พันธใหญ
นางนันทิดา พิมพสมบูรณ

๑๙๕๑๒
๑๙๕๑๓
๑๙๕๑๔
๑๙๕๑๕
๑๙๕๑๖
๑๙๕๑๗
๑๙๕๑๘
๑๙๕๑๙
๑๙๕๒๐
๑๙๕๒๑
๑๙๕๒๒
๑๙๕๒๓
๑๙๕๒๔
๑๙๕๒๕
๑๙๕๒๖
๑๙๕๒๗
๑๙๕๒๘
๑๙๕๒๙
๑๙๕๓๐
๑๙๕๓๑
๑๙๕๓๒
๑๙๕๓๓
๑๙๕๓๔
๑๙๕๓๕
๑๙๕๓๖
๑๙๕๓๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนันทินี โตไทยะ
นางสาวนันทินี ภุมรินทร
นางนันทิพร เทศสวัสดิ์วงศ
นางนันทิมา พรหมทอง
นางสาวนันทิยา เครือพาน
นางนันทิยา งามชัด
นางสาวนันทิยา จันทรสุวรรณ
นางนันทิยา จันทะเขต
นางสาวนันทิยา จันทิลา
นางนันทิยา จางวาง
วาที่รอยตรีหญิง นันทิยา ชนะชัย
นางสาวนันทิยา ชอยเครือ
นางสาวนันทิยา เชตุพงษ
นางนันทิยา ทองสิงห
นางสาวนันทิยา นภาแสง
นางสาวนันทิยา บุญสวัสดิ์
นางนันทิยา บุตรดี
นางสาวนันทิยา พรมทา
นางนันทิยา พิทักษรัตนชนม
นางสาวนันทิยา มูลเที่ยง
นางนันทิยา ยิ้มสุข
นางนันทิยา เลิศครบุรี
นางสาวนันทิยา ศรีเมืองบุญ
นางสาวนันทิยา ศรีสงคราม
นางนันทิยา สุดเอียด
นางสาวนันทิยา สุวรรณวงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๕๓๘
๑๙๕๓๙
๑๙๕๔๐
๑๙๕๔๑
๑๙๕๔๒
๑๙๕๔๓
๑๙๕๔๔
๑๙๕๔๕
๑๙๕๔๖
๑๙๕๔๗
๑๙๕๔๘
๑๙๕๔๙
๑๙๕๕๐
๑๙๕๕๑
๑๙๕๕๒
๑๙๕๕๓
๑๙๕๕๔
๑๙๕๕๕
๑๙๕๕๖
๑๙๕๕๗
๑๙๕๕๘
๑๙๕๕๙
๑๙๕๖๐
๑๙๕๖๑
๑๙๕๖๒

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางนันทิยา เสือปาน
นางนันทิยา แสนสุวรรณ
นางนันทิยา หงสชารี
นางนันทิยา เหลาทอง
นางนันทิยา เหลื่อมนอก
นางนันทิยา อภิสิทธิเนตร
นางสาวนันทิยา อิฐเกิด
นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ
นางสาวนันทิยาภรณ
หงษเวียงจันทร
นางนันทิรา เมตตา
นางนันทิวา บัวภา
นางนันทิศา เผือกผล
นางสาวนันทียรัตน โชติชื่น
นางนันธชา โชติระโส
นางนันธิกาญจน ภามาศ
นางสาวนันธิดา แกวเกตุ
นางสาวนันธิดา นิลบุรี
นางนันธิดา บรานซ
นางสาวนันธิดา เรือนเจริญ
นางนันธินาพร สุดา
นางนันธิยา จันทศิลา
นางนันธิยา พูลเพิ่ม
นางสาวนันนภัสน รัทธนี
นางนันภัส ดําพิน
นางสาวนันศุภา วงษเสือ

๑๙๕๖๓
๑๙๕๖๔
๑๙๕๖๕
๑๙๕๖๖
๑๙๕๖๗
๑๙๕๖๘
๑๙๕๖๙
๑๙๕๗๐
๑๙๕๗๑
๑๙๕๗๒
๑๙๕๗๓
๑๙๕๗๔
๑๙๕๗๕
๑๙๕๗๖
๑๙๕๗๗
๑๙๕๗๘
๑๙๕๗๙
๑๙๕๘๐
๑๙๕๘๑
๑๙๕๘๒
๑๙๕๘๓
๑๙๕๘๔
๑๙๕๘๕
๑๙๕๘๖
๑๙๕๘๗
๑๙๕๘๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนับญเศรษฐ สิงหทองกอน
นางสาวนัยญนา อุสาหดี
นางสาวนัยนปพร จงสมจิตต
นางสาวนัยนปพร พญาชน
นางนัยนปพร รัตนธรินทร
นางนัยนา กาวิน
นางนัยนา คงเพ็ชร
นางนัยนา จันทรอิน
นางสาวนัยนา จินะปอก
นางสาวนัยนา ชุมพรม
นางสาวนัยนา ดาบแกว
นางนัยนา บางโพ
นางนัยนา บุญเจริญ
นางนัยนา ปนทอง
นางสาวนัยนา พงษกอสราง
นางนัยนา เพชรตีบ
นางนัยนา โพธิ์งาม
นางสาวนัยนา เมฆหมอก
นางนัยนา ยืนยั่ง
นางสาวนัยนา รักษาวงศ
นางนัยนา ลูกรักษ
นางนัยนา วงศศิริ
นางนัยนา สยามพล
นางนัยนา สาขันธโคตร
นางสาวนัยนา สีกันโท
นางนัยนา แสงทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๕๘๙
๑๙๕๙๐
๑๙๕๙๑
๑๙๕๙๒
๑๙๕๙๓
๑๙๕๙๔
๑๙๕๙๕
๑๙๕๙๖
๑๙๕๙๗
๑๙๕๙๘
๑๙๕๙๙
๑๙๖๐๐
๑๙๖๐๑
๑๙๖๐๒
๑๙๖๐๓
๑๙๖๐๔
๑๙๖๐๕
๑๙๖๐๖
๑๙๖๐๗
๑๙๖๐๘
๑๙๖๐๙
๑๙๖๑๐
๑๙๖๑๑
๑๙๖๑๒
๑๙๖๑๓
๑๙๖๑๔

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางนัยนา หลังยาหนาย
นางนัยนา หินนอก
นางนัยนา อนงคชัย
นางนัยนา อักษรทอง
นางนัยนา อินประดิษฐ
นางนัยเนตร อภัยนอก
นางนัยภรณ เมฆอาภา
นางนัยยะนันท ชุมบัวจันทร
นางนัยรัตน สักขัน
นางนัศรีน ตาเดอิน
นางนัศรียา เกตุมุณี
นางสาวนัสชนก จินดาวงศ
นางสาวนัสชนก เศรษฐศักดาศิริ
นางสาวนัสนิศา ตันมิ่ง
นางนัสรินทร วงศเรียน
นางสาวนาคฤดี ชมบุตรศรี
นางสาวนาจตะยา นามวงค
นางนาจรี รามศิริ
นางสาวนาจอนงค ธานีพูน
นางสาวนาซเราะห แวอูมา
นางนาซารี ยะฝาด
นางนาซีเตาะ อีลา
นางสาวนาซีเราะห เบญจมนัสกุล
นางนาซีเราะห สารีกามา
นางสาวนาซีละ บือราเฮง
นางนาญิยะฮ มาหามะ

๑๙๖๑๕
๑๙๖๑๖
๑๙๖๑๗
๑๙๖๑๘
๑๙๖๑๙
๑๙๖๒๐
๑๙๖๒๑
๑๙๖๒๒
๑๙๖๒๓
๑๙๖๒๔
๑๙๖๒๕
๑๙๖๒๖
๑๙๖๒๗
๑๙๖๒๘
๑๙๖๒๙
๑๙๖๓๐
๑๙๖๓๑
๑๙๖๓๒
๑๙๖๓๓
๑๙๖๓๔
๑๙๖๓๕
๑๙๖๓๖
๑๙๖๓๗
๑๙๖๓๘
๑๙๖๓๙
๑๙๖๔๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนาฎนภา ศรีโสภา
นางนาฎสุดา จุลเกตุ
นางนาฎอนงค ปองดอง
นางนาฏชนก สิงหวี
นางสาวนาฏนธี ผิวเหลือง
นางนาฏยา โชติไธสง
นางนาฏยา นิลสุวรรณ
นางสาวนาฏยา ภูทรัพยสิน
นางนาฏยา สังเกตุมาลี
นางนาฏยา สุวรรณกิจเจริญ
นางสาวนาฏรพี โสดาโคตร
นางนาฏฤดี คงผดุง
นางนาฏลัดดา คําพร
นางสาวนาฏอนงค ตาลสุก
นางนาฏอนงค ศิริสวัสดิ์
นางสาวนาตญา คําสะอาด
นางสาวนาตพร วรรณศิลป
นางนาตยา ชมภูบุตร
นางสาวนาตยา ชาติมนตรี
นางนาตยา ไชยกูล
นางนาตยา ทรงครักษ
นางสาวนาตยา นวนเจริญ
นางนาตยา นาควิจิตร
นางนาตยา บุญโนนแต
นางสาวนาตยา บุณยเกียรติ์
นางสาวนาตยา บุนนาค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๖๔๑
๑๙๖๔๒
๑๙๖๔๓
๑๙๖๔๔
๑๙๖๔๕
๑๙๖๔๖
๑๙๖๔๗
๑๙๖๔๘
๑๙๖๔๙
๑๙๖๕๐
๑๙๖๕๑
๑๙๖๕๒
๑๙๖๕๓
๑๙๖๕๔
๑๙๖๕๕
๑๙๖๕๖
๑๙๖๕๗
๑๙๖๕๘
๑๙๖๕๙
๑๙๖๖๐
๑๙๖๖๑
๑๙๖๖๒
๑๙๖๖๓
๑๙๖๖๔
๑๙๖๖๕
๑๙๖๖๖

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางนาตยา พรหมพันธ
นางสาวนาตยา พัฒนประเสริฐ
นางนาตยา ไพฑูรย
นางนาตยา ภูครองตา
นางสาวนาตยา โยธาศิริ
นางนาตยา รูรักดี
นางนาตยา ฤทธิ์ชู
นางสาวนาตยา ศิริวารินทร
นางนาตยา สระโมฬี
นางสาวนาตฤดี เย็นศิริ
นางนาตาเราะ เจะดาโอะ
นางสาวนาติยา ทัศนนิติกร
นางนาถกานต หฤทัยถาวร
นางนาถญาณินท พิพัฒนปกิตกุล
นางนาถนภา สารทะวงศ
นางนาถรดา โพชัยศรี
นางนาถฤดี เวชกามา
นางนาถลดา ใจเย็น
นางสาวนาถลดา บุษบงค
นางสาวนาถลดา สุสานนท
นางสาวนาถวดี เจยจู
นางนาถวิภา ทิพยบรรพต
นางสาวนาถศิริ อันทอง
นางนาถอนงค ทสะสังคินทร
นางนาถอนงค สมภาร
นางนาถอนงค สีดามาตย

๑๙๖๖๗
๑๙๖๖๘
๑๙๖๖๙
๑๙๖๗๐
๑๙๖๗๑
๑๙๖๗๒
๑๙๖๗๓
๑๙๖๗๔
๑๙๖๗๕
๑๙๖๗๖
๑๙๖๗๗
๑๙๖๗๘
๑๙๖๗๙
๑๙๖๘๐
๑๙๖๘๑
๑๙๖๘๒
๑๙๖๘๓
๑๙๖๘๔
๑๙๖๘๕
๑๙๖๘๖
๑๙๖๘๗
๑๙๖๘๘
๑๙๖๘๙
๑๙๖๙๐
๑๙๖๙๑
๑๙๖๙๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนาทสุภา เรืองสวัสดิ์
นางสาวนาที ปนสุวรรณ
นางสาวนาที แยมขยาย
นางนาบาวียะห คาเร็ง
นางนาบีซะห ไสสากา
นางสาวนาปเสาะ มายี
นางนามลักษณ วรชินา
นางสาวนาโมง เรืองทิพย
นางสาวนายิกา สันทารุนัย
นางนายีบะห อีสอ
นางสาวนายือละ ลามะทา
นางนารอน ทับสกุล
นางนาราภัทร ขันกสิกรณ
นางนารินทร มากบุญ
นางสาวนาริส ศรีสวัสดิ์
นางสาวนาริสา เรืองสุรีย
นางสาวนารี ถึกสถิตย
นางนารี ผลไธสง
นางนารี ผิวจันทร
นางนารี พนมเวช
นางนารี พละจิต
นางสาวนารี โพธิรุด
นางสาวนารี ภูสําเภา
นางสาวนารี สุกใส
นางนารี หะราตี
นางสาวนารีกร พุทธิเภษัช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๖๙๓
๑๙๖๙๔
๑๙๖๙๕
๑๙๖๙๖
๑๙๖๙๗
๑๙๖๙๘
๑๙๖๙๙
๑๙๗๐๐
๑๙๗๐๑
๑๙๗๐๒
๑๙๗๐๓
๑๙๗๐๔
๑๙๗๐๕
๑๙๗๐๖
๑๙๗๐๗
๑๙๗๐๘
๑๙๗๐๙
๑๙๗๑๐
๑๙๗๑๑
๑๙๗๑๒
๑๙๗๑๓
๑๙๗๑๔
๑๙๗๑๕
๑๙๗๑๖
๑๙๗๑๗
๑๙๗๑๘

นางนารีงาม พุมานนท
นางนารีนาถ เพ็ชรไทย
นางสาวนารีนาท หอไธสง
นางนารีนารถ อภัยลุน
นางนารีมัน เตะ
นางสาวนารีมันห มูดี
นางสาวนารีย ทับทิมทอง
นางนารีย มายิ
นางนารียา แวป
นางสาวนารียา ศรีพันธุ
นางนารีรัฐ หลาธรรม
นางนารีรัตน ขันเงิน
นางนารีรัตน คําบุญเรือง
นางนารีรัตน ชวยเพ็ญ
นางนารีรัตน ชัยคิรินทร
นางสาวนารีรัตน ไชยนะรา
นางสาวนารีรัตน ธจิตธรรม
นางนารีรัตน ธีระกุล
นางนารีรัตน นิภัทรธร
นางนารีรัตน เผาฟู
นางนารีรัตน มั่นศักดิ์
นางนารีรัตน เลิศศรี
นางนารีรัตน สงวนพงษ
นางนารีรัตน สมคะเน
นางนารีรัตน สอนสุภาพ
นางนารีรัตน สุขเรือง

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๗๑๙
๑๙๗๒๐
๑๙๗๒๑
๑๙๗๒๒
๑๙๗๒๓
๑๙๗๒๔
๑๙๗๒๕
๑๙๗๒๖
๑๙๗๒๗
๑๙๗๒๘
๑๙๗๒๙
๑๙๗๓๐
๑๙๗๓๑
๑๙๗๓๒
๑๙๗๓๓
๑๙๗๓๔
๑๙๗๓๕
๑๙๗๓๖
๑๙๗๓๗
๑๙๗๓๘
๑๙๗๓๙
๑๙๗๔๐
๑๙๗๔๑
๑๙๗๔๒
๑๙๗๔๓
๑๙๗๔๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนารีรัตน เสือไว
นางสาวนารีรัตน หมวดปดมา
นางสาวนารีรัตน อนุรัตน
นางนารีรัตน อนุวรรค
นางสาวนารีรัตน อังษานาม
นางนารีรัตน อาษาราช
นางสาวนารีรัตน อินอิว
นางนารีรัตน อุดมพาณิชย
นางสาวนารีรัตน เอกศิริ
นางสาวนารีลักษณ บัวระภา
นางสาวนารีลักษณ ศรีบุญเรือง
นางสาวนารีสา ยาลา
นางนารีฮา โตะดง
นางนาลอน จริยาธนบําเพ็ญ
นางนาอิมา เจะเลาะ
นางนาอีดะ อุชะมิ
นางสาวนาอีมะห ปาเสเลาะ
นางนาอีมาฮ สามิง
นางน้ําคาง จงบริบูรณ
นางสาวน้ําคาง จําปางาม
นางน้ําคาง โชยรัมย
นางน้ําคาง พุทธา
นางน้ําคาง สะเดา
นางน้ําคาง สาติบุตร
นางสาวน้ําคาง อุนแกว
นางน้ําคาง แอสมจิตต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๗๔๕
๑๙๗๔๖
๑๙๗๔๗
๑๙๗๔๘
๑๙๗๔๙
๑๙๗๕๐
๑๙๗๕๑
๑๙๗๕๒
๑๙๗๕๓
๑๙๗๕๔
๑๙๗๕๕
๑๙๗๕๖
๑๙๗๕๗
๑๙๗๕๘
๑๙๗๕๙
๑๙๗๖๐
๑๙๗๖๑
๑๙๗๖๒
๑๙๗๖๓
๑๙๗๖๔
๑๙๗๖๕
๑๙๗๖๖
๑๙๗๖๗
๑๙๗๖๘
๑๙๗๖๙
๑๙๗๗๐

นางน้ําเชื่อม แกวออน
นางน้ําทิพย จุลละนันท
นางน้ําทิพย ชัยพินิจ
นางสาวน้ําทิพย เชื้อบุญมี
นางสาวน้ําทิพย เที่ยงตรง
นางสาวน้ําทิพย นาคสูตร
นางน้ําทิพย นําพา
นางน้ําทิพย พูลสวัสดิ์
นางสาวน้ําทิพย มีมาก
นางน้ําทิพย แยมคลาย
นางสาวน้ําทิพย วชรภูมิ
นางน้ําทิพย วริศโรจนชัย
นางน้ําทิพย ศรีแกว
นางน้ําทิพย ศรีสมบูรณ
นางสาวน้ําทิพย ศรีสวุรรณ
นางน้ําทิพย สาระถิน
นางสาวน้ําทิพย สุขเหมา
นางน้ําทิพย แสงสิริปรีชา
นางสาวน้ําทิพย หนูนันท
นางสาวน้ําทิพย เอมวัฒน
นางนํานภา บุญสอน
นางน้ํานิ่ง ทรงกุล
นางสาวน้ําผึ้ง แจมแจง
นางน้ําผึ้ง ทสะภาค
นางสาวน้ําผึ้ง ทองอุน
นางสาวน้ําผึ้ง บุญวรรณ

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๗๗๑
๑๙๗๗๒
๑๙๗๗๓
๑๙๗๗๔
๑๙๗๗๕
๑๙๗๗๖
๑๙๗๗๗
๑๙๗๗๘
๑๙๗๗๙
๑๙๗๘๐
๑๙๗๘๑
๑๙๗๘๒
๑๙๗๘๓
๑๙๗๘๔
๑๙๗๘๕
๑๙๗๘๖
๑๙๗๘๗
๑๙๗๘๘
๑๙๗๘๙
๑๙๗๙๐
๑๙๗๙๑
๑๙๗๙๒
๑๙๗๙๓
๑๙๗๙๔
๑๙๗๙๕
๑๙๗๙๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวน้ําผึ้ง พรหมเทพ
นางน้ําผึ้ง พิศิลป
นางสาวน้ําผึ้ง มั่งคั่ง
นางสาวน้ําผึ้ง สงสัย
นางน้ําผึ้ง สาลี
นางสาวน้ําผึ้ง สุจารักษ
นางน้ําผึ้ง สุพรมอินทร
นางสาวน้ําผึ้ง เอมโอษฐ
นางสาวน้ําฝน กรีวารี
นางน้ําฝน กันทะอัศวะ
นางสาวน้ําฝน เขมะสุนะ
นางน้ําฝน คลายพิมพ
นางสาวน้ําฝน นกเที่ยง
นางสาวน้ําฝน นิติโยธิน
นางน้ําฝน นุมอวม
นางสาวน้ําฝน พงษกองเงิน
นางน้ําฝน ภูมะเริง
นางสาวน้ําฝน รักษากลาง
นางสาวน้ําฝน วงษสนิท
นางน้ําฝน วัฒนพงษ
นางน้ําฝน วุฒิ
นางสาวน้ําฝน สาโยธา
นางน้ําฝน สารภี
นางน้ําฝน สีเหลือง
นางน้ําฝน อินทะสรอย
นางน้ําฝน เอี่ยมสุนทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๗๙๗
๑๙๗๙๘
๑๙๗๙๙
๑๙๘๐๐
๑๙๘๐๑
๑๙๘๐๒
๑๙๘๐๓
๑๙๘๐๔
๑๙๘๐๕
๑๙๘๐๖
๑๙๘๐๗
๑๙๘๐๘
๑๙๘๐๙
๑๙๘๑๐
๑๙๘๑๑
๑๙๘๑๒
๑๙๘๑๓
๑๙๘๑๔
๑๙๘๑๕
๑๙๘๑๖
๑๙๘๑๗
๑๙๘๑๘
๑๙๘๑๙
๑๙๘๒๐
๑๙๘๒๑
๑๙๘๒๒

นางน้ําฝง นาดี
นางน้ําเพขร ลาฮาม
นางสาวน้ําเพชร คงเพชรศักดิ์
นางน้ําเพชร ทับชา
นางน้ําเพชร บัวสําลี
นางสาวน้ําเพชร บุญศรี
นางน้ําเพชร พรมมาศ
นางน้ํามนต รอดบน
นางน้ําริน รัตนสีหา
นางนําสุข หวางเพียร
นางสาวน้ําออย จันทรขาว
นางน้ําออย จันทรศิริ
นางสาวน้ําออย จําปาทอง
นางน้ําออย ใจใหญ
นางน้ําออย ชูชวย
นางน้ําออย นกเพชร
นางสาวน้ําออย บุญลอยแสง
นางสาวน้ําออย โยงกระโทก
นางสาวน้ําออย วังคาม
นางน้ําออย สัญชัยชาติ
นางสาวน้ําออย สีสด
นางนิกขนิภา เย็นจิต
นางสาวนิการักษ คํามา
นางนิฆอดีเยาะ สาแล
นางสาวนิจธิรา ประไพพันธ
นางนิจนภา วัฒนาสกุลไทย

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๘๒๓
๑๙๘๒๔
๑๙๘๒๕
๑๙๘๒๖
๑๙๘๒๗
๑๙๘๒๘
๑๙๘๒๙
๑๙๘๓๐
๑๙๘๓๑
๑๙๘๓๒
๑๙๘๓๓
๑๙๘๓๔
๑๙๘๓๕
๑๙๘๓๖
๑๙๘๓๗
๑๙๘๓๘
๑๙๘๓๙
๑๙๘๔๐
๑๙๘๔๑
๑๙๘๔๒
๑๙๘๔๓
๑๙๘๔๔
๑๙๘๔๕
๑๙๘๔๖
๑๙๘๔๗
๑๙๘๔๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนิจพร นันชัยอุด
นางสาวนิจพร นิจพรพงศ
นางนิจพร อารีย
นางสาวนิจรินทร ขอดวงกลาง
นางนิจวรรณ เกตขุนทด
นางสาวนิจวรรณ พิมคีรี
นางนิจวิภา ตรรกนรเศรษฐ
นางสาวนิชกานต กออนุรักษ
นางสาวนิชชาภัสส แสนธิ
นางนิชญานันท แสงภารา
นางนิชดา กรองทอง
นางสาวนิชนันท ขันแกว
นางนิชนันท สุกันทอง
นางสาวนิชนันท แสนคํา
นางนิชรัชชา ยุทธนาฤทธิไกร
นางนิชา ธรรมสะโร
นางนิชา สีพรมทอง
นางนิชานันท จตุพงษ
นางนิชานันท จันทรคาต
นางสาวนิชานันท จิว
นางสาวนิชานันท วงศเอียดเจริญ
นางนิชานารถ สุวรรณโชติ
นางสาวนิชาพร เพชรพงษ
นางนิชาภัทร ใครครวญ
นางนิชาภัทร ภูมิพัตร
นางนิชาภา ขวัญเขมสรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๘๔๙
๑๙๘๕๐
๑๙๘๕๑
๑๙๘๕๒
๑๙๘๕๓
๑๙๘๕๔
๑๙๘๕๕
๑๙๘๕๖
๑๙๘๕๗
๑๙๘๕๘
๑๙๘๕๙
๑๙๘๖๐
๑๙๘๖๑
๑๙๘๖๒
๑๙๘๖๓
๑๙๘๖๔
๑๙๘๖๕
๑๙๘๖๖
๑๙๘๖๗
๑๙๘๖๘
๑๙๘๖๙
๑๙๘๗๐
๑๙๘๗๑
๑๙๘๗๒
๑๙๘๗๓
๑๙๘๗๔

นางนิชาภา บุญเจริญ
นางสาวนิชาภา สังบัวแกว
นางสาวนิชาภา เสนาวัง
นางนิชาภา อินทรงาม
นางสาวนิชามญจ ปทมารัง
นางสาวนิซรีน หะซัน
นางนิซัลมา มูเก็ม
นางสาวนิซูใบดะห กิติชัย
นางนิโซเฟยร กูแม
นางนิไซนี กือจิ
นางนิฏฐิตา โยรภัตร
นางสาวนิฐิรัตน ละมาย
นางสาวนิด อินอราม
นางนิดดา ศรีวงษรัตน
นางสาวนิดตา เจริญศิริ
นางสาวนิดติญา ไชยศรี
นางนิดะห มะกอเซ็ง
นางสาวนิดา กิตติพงษานุรักษ
นางนิดา สาและ
นางสาวนิดานุช ปนโปธา
นางสาวนิดาพร เครือวงค
นางนิดารัตน ชุมศรี
นางสาวนิดาวรรณ ชางทอง
นางนิดาวัน ดอกพิกุล
นางสาวนิตญา ดาทอง
นางสาวนิตญา ราโช

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๘๗๕
๑๙๘๗๖
๑๙๘๗๗
๑๙๘๗๘
๑๙๘๗๙
๑๙๘๘๐
๑๙๘๘๑
๑๙๘๘๒
๑๙๘๘๓
๑๙๘๘๔
๑๙๘๘๕
๑๙๘๘๖
๑๙๘๘๗
๑๙๘๘๘
๑๙๘๘๙
๑๙๘๙๐
๑๙๘๙๑
๑๙๘๙๒
๑๙๘๙๓
๑๙๘๙๔
๑๙๘๙๕
๑๙๘๙๖
๑๙๘๙๗
๑๙๘๙๘
๑๙๘๙๙
๑๙๙๐๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนิตญา วิมุล
นางสาวนิตตชญาณ วสุเดชารัตน
นางนิตตรา บุญรอด
นางสาวนิตติญา ธรรมดี
นางนิตติมาพร แซเฮง
นางนิตติยา การสอาด
นางนิตติยา แนนอุดร
นางนิตธา พิริยคุณนันต
นางนิตธิญา ศรีราช
นางนิตนา ทองสงค
นางสาวนิตพร บุญหนัก
นางนิตยชาภัค เนาวศิลป
นางสาวนิตยธีรา ธีราลักษณสกุล
นางสาวนิตยนันท อัครวรรณโรจน
นางนิตยะ วัฒนดิลกวิชช
นางนิตยา กลอมจิตร
นางนิตยา กลางบน
นางนิตยา กวีชัยสมบุญ
นางนิตยา กันทาสุข
นางสาวนิตยา กาวล
นางนิตยา กิ่งทวยหาญ
นางนิตยา แกวงามสอง
นางนิตยา แกวจันทรานนท
นางนิตยา แกวชิงดวง
นางนิตยา ไกลกล
นางสาวนิตยา ขวาไชยวี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๙๐๑
๑๙๙๐๒
๑๙๙๐๓
๑๙๙๐๔
๑๙๙๐๕
๑๙๙๐๖
๑๙๙๐๗
๑๙๙๐๘
๑๙๙๐๙
๑๙๙๑๐
๑๙๙๑๑
๑๙๙๑๒
๑๙๙๑๓
๑๙๙๑๔
๑๙๙๑๕
๑๙๙๑๖
๑๙๙๑๗
๑๙๙๑๘
๑๙๙๑๙
๑๙๙๒๐
๑๙๙๒๑
๑๙๙๒๒
๑๙๙๒๓
๑๙๙๒๔
๑๙๙๒๕
๑๙๙๒๖

นางสาวนิตยา ขอนทอง
นางนิตยา ขันฑะสีมาเฉลิม
นางนิตยา ขันทะวงษ
นางนิตยา คงสนิท
นางนิตยา คงสุข
นางสาวนิตยา ควรดี
นางนิตยา คะใจ
นางนิตยา คะเนนิล
นางนิตยา คัชเขียว
นางนิตยา คําตา
นางสาวนิตยา คําหนวย
นางนิตยา คําเอี่ยม
นางนิตยา จอมหงษ
นางนิตยา จันทรแกว
นางสาวนิตยา จันทรศรี
นางนิตยา จันทวดี
นางนิตยา จําปาเทศ
นางสาวนิตยา จําปาวะดี
นางสาวนิตยา จิตพยัค
นางนิตยา จิบทอง
นางนิตยา เจริญใจ
นางสาวนิตยา ชัยหาเทพ
นางนิตยา ชารลสเวิรธ
นางนิตยา ชูบุรี
นางสาวนิตยา ไชยปญหา
นางนิตยา ดรพลกอม

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๙๒๗
๑๙๙๒๘
๑๙๙๒๙
๑๙๙๓๐
๑๙๙๓๑
๑๙๙๓๒
๑๙๙๓๓
๑๙๙๓๔
๑๙๙๓๕
๑๙๙๓๖
๑๙๙๓๗
๑๙๙๓๘
๑๙๙๓๙
๑๙๙๔๐
๑๙๙๔๑
๑๙๙๔๒
๑๙๙๔๓
๑๙๙๔๔
๑๙๙๔๕
๑๙๙๔๖
๑๙๙๔๗
๑๙๙๔๘
๑๙๙๔๙
๑๙๙๕๐
๑๙๙๕๑
๑๙๙๕๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนิตยา ดวงมั่น
นางสาวนิตยา ดวงโสมา
นางนิตยา ดุงโคกกรวด
นางนิตยา แดงโคเศษ
นางนิตยา ตาคําชัย
นางนิตยา แตงนอย
นางนิตยา ถวัลยศักดิ์วุฒิ
นางสาวนิตยา ทองดี
นางนิตยา ทองใบ
นางสาวนิตยา ทองภาพ
นางนิตยา ทองมั่นคง
นางนิตยา ทาเปก
นางสาวนิตยา ทิพศรีราช
นางนิตยา ธาตุมี
นางนิตยา นพเสาร
นางนิตยา นวลละออง
นางสาวนิตยา นามโสม
นางนิตยา นารีรักษ
นางนิตยา นาสมกบ
นางนิตยา โนยะราช
นางสาวนิตยา บรรทัดเรียน
นางนิตยา บริบูรณ
นางนิตยา บัวเกศ
นางนิตยา บัวดง
นางสาวนิตยา บัวองค
นางนิตยา บาศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๙๕๓
๑๙๙๕๔
๑๙๙๕๕
๑๙๙๕๖
๑๙๙๕๗
๑๙๙๕๘
๑๙๙๕๙
๑๙๙๖๐
๑๙๙๖๑
๑๙๙๖๒
๑๙๙๖๓
๑๙๙๖๔
๑๙๙๖๕
๑๙๙๖๖
๑๙๙๖๗
๑๙๙๖๘
๑๙๙๖๙
๑๙๙๗๐
๑๙๙๗๑
๑๙๙๗๒
๑๙๙๗๓
๑๙๙๗๔
๑๙๙๗๕
๑๙๙๗๖

นางสาวนิตยา บุญญาธิการ
นางนิตยา บุญมา
นางนิตยา บุตรศรีภูมิ
นางสาวนิตยา ประทุมวงค
นางสาวนิตยา ปองเรือง
นางนิตยา ปะโคทัง
นางนิตยา ปญญาคม
นางนิตยา ปญญาประดิษฐ
นางนิตยา ผกามาศ
นางนิตยา ผงทวี
นางสาวนิตยา ผองใส
นางสาวนิตยา ผารัตน
นางนิตยา แผนพรหม
นางนิตยา พงษพระเกตุ
นางนิตยา พรมคงแกว
นางสาวนิตยา พลดงนอก
นางสาวนิตยา พลทมิฬ
นางนิตยา พวงแกว
นางสาวนิตยา พวงพุก
นางสาวนิตยา พิทักษคชวงค
นางสาวนิตยา พึ่งประสพ
นางนิตยา พูลผล
นางนิตยา พูลแสง
นางนิตยา เพชรจั่น

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๙๗๗
๑๙๙๗๘
๑๙๙๗๙
๑๙๙๘๐
๑๙๙๘๑
๑๙๙๘๒
๑๙๙๘๓
๑๙๙๘๔
๑๙๙๘๕
๑๙๙๘๖
๑๙๙๘๗
๑๙๙๘๘
๑๙๙๘๙
๑๙๙๙๐
๑๙๙๙๑
๑๙๙๙๒
๑๙๙๙๓
๑๙๙๙๔
๑๙๙๙๕
๑๙๙๙๖
๑๙๙๙๗
๑๙๙๙๘
๑๙๙๙๙
๒๐๐๐๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนิตยา โพธิสม
นางนิตยา มณีคํา
นางนิตยา มณีฉาย
นางนิตยา มณีโสะ
นางสาวนิตยา มะโนคํา
นางนิตยา มั่งมี
นางสาวนิตยา มีแกว
นางนิตยา เมืองวงษ
นางนิตยา แมนพยัคฆ
นางนิตยา รักกิจ
นางนิตยา ริมสีมวง
นางนิตยา รุงเรือง
นางสาวนิตยา รุงเรือง
นางนิตยา เริงสุขเกษม
นางนิตยา เรืองนอย
นางสาวนิตยา วงษคําดวง
นางนิตยา วงษชาง
นางสาวนิตยา วงษพานิช
นางสาวนิตยา วันสวาง
นางนิตยา วิชนา
นางนิตยา วิลเลี่ยม
นางนิตยา วิเศษแกว
นางสาวนิตยา วีระชาติ
นางนิตยา ศรีกุล

