เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๒)
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 ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๐๐๐๑
๒๐๐๐๒
๒๐๐๐๓
๒๐๐๐๔
๒๐๐๐๕
๒๐๐๐๖
๒๐๐๐๗
๒๐๐๐๘
๒๐๐๐๙
๒๐๐๑๐
๒๐๐๑๑
๒๐๐๑๒
๒๐๐๑๓
๒๐๐๑๔
๒๐๐๑๕
๒๐๐๑๖
๒๐๐๑๗
๒๐๐๑๘
๒๐๐๑๙
๒๐๐๒๐
๒๐๐๒๑
๒๐๐๒๒
๒๐๐๒๓
๒๐๐๒๔
๒๐๐๒๕

ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๓๙,๒๒๖ ราย)
๒๐๐๒๖ นางนิตยา หมื่นจร
นางนิตยา ศรีชาติ
๒๐๐๒๗ นางสาวนิตยา หยองเอน
นางนิตยา ศรีเที่ยง
๒๐๐๒๘ นางนิตยา อภิญ
นางนิตยา ศรีประดิษฐ
๒๐๐๒๙ นางนิตยา อมรสิน
นางสาวนิตยา ศรีรักษา
๒๐๐๓๐ นางนิตยา อยูเจริญ
นางนิตยา เศษวิกา
๒๐๐๓๑ นางนิตยา อัจฉฤกษ
นางนิตยา สรอยสิงห
๒๐๐๓๒ นางนิตยา อาจพลไทย
นางนิตยา สหายฟา
๒๐๐๓๓ นางสาวนิตยา อารีการ
นางสาวนิตยา สังชม
๒๐๐๓๔ นางสาวนิตยา อาหมาด
นางนิตยา สัพโส
๒๐๐๓๕ นางสาวนิตยา อินทรขีนี
นางสาวนิตยา สาธร
๒๐๐๓๖ นางนิตยา อินทรมี
นางนิตยา สาพันธ
๒๐๐๓๗ นางนิตยา อุดรแผว
นางสาวนิตยา สายเครือติ๊บ
๒๐๐๓๘ นางสาวนิตยา เอกนิพนธ
นางนิตยา สายชนะ
๒๐๐๓๙ นางนิตยาพร กินบุญ
นางสาวนิตยา สายแวว
๒๐๐๔๐ นางสาวนิตยาพร เงินจันทร
นางสาวนิตยา สาระภี
๒๐๐๔๑ นางนิตยาพร แซตั้ง
นางสาวนิตยา สาละ
๒๐๐๔๒ นางสาวนิตยาพร อํานวย
นางสาวนิตยา สําเนียงสูง
๒๐๐๔๓ นางนิตยาพันธ ชาตะกาญจน
นางนิตยา สุขสําราญ
๒๐๐๔๔ นางสาวนิตยาภรณ อยูกลัด
นางนิตยา สุทธิประภา
๒๐๐๔๕ นางสาวนิตยาวัลย วงษชาลี
นางนิตยา สุนัติ
๒๐๐๔๖ นางสาวนิตศรา โงนรี
นางนิตยา เสมเหลา
๒๐๐๔๗ นางสาวนิตัสนีม แวอุเซ็ง
นางสาวนิตยา เสลา
๒๐๐๔๘ นางสาวนิติกรณ มาลา
นางสาวนิตยา แสนสุข
๒๐๐๔๙ นางสาวนิติกาญจน ไกรสิทธิพัฒน
นางนิตยา ใสหนองเปด
๒๐๐๕๐ นางสาวนิติกาญจน สิริพนมศักดิ์
นางสาวนิตยา ไสยะกิจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๐๕๑
๒๐๐๕๒
๒๐๐๕๓
๒๐๐๕๔
๒๐๐๕๕
๒๐๐๕๖
๒๐๐๕๗
๒๐๐๕๘
๒๐๐๕๙
๒๐๐๖๐
๒๐๐๖๑
๒๐๐๖๒
๒๐๐๖๓
๒๐๐๖๔
๒๐๐๖๕
๒๐๐๖๖
๒๐๐๖๗
๒๐๐๖๘
๒๐๐๖๙
๒๐๐๗๐
๒๐๐๗๑
๒๐๐๗๒
๒๐๐๗๓
๒๐๐๗๔
๒๐๐๗๕
๒๐๐๗๖
๒๐๐๗๗

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนิติกุล ภูแกว
นางนิตินันท รักแพทย
นางนิติมา ไพศาลธรรม
นางนิติยา เกษศรีไพร
นางสาวนิติยา โพธิแสง
นางสาวนิติยา สะทาน
นางนิติยา สุขสมจิตร
นางนิทดา เจิมจํานงค
นางสาวนิทรา กําแพงหลอ
นางสาวนิทรา แกวศรีนวม
นางนิทรา เพ็งสมุทร
นางนิทรารมย พานิชรุทติวงศ
นางนิทัศวรรณ เมฆสวาง
นางสาวนิเทศ รักษา
นางสาวนิธาภรณ เขียวไสว
นางสาวนิธิกานต ธนิตชัยพัฒน
นางนิธิกานต พิราชัย
นางนิธิญา เพียรถนอม
นางนิธิดา โชติรัตน
นางนิธิตา ติณณวรกุล
นางนิธินันท พาณิชยโศภณ
นางนิธินันท รัฐจิตติพงศ
นางสาวนิธินันท ศรีบุษยาสิทธิ์
นางนิธินันท อธิวัฒนกานนท
นางนิธินาถ แชมรัมย
นางนิธินาถ ยังชู
นางนิธินาถ ลอสินคํา

๒๐๐๗๘
๒๐๐๗๙
๒๐๐๘๐
๒๐๐๘๑
๒๐๐๘๒
๒๐๐๘๓
๒๐๐๘๔
๒๐๐๘๕
๒๐๐๘๖
๒๐๐๘๗
๒๐๐๘๘
๒๐๐๘๙
๒๐๐๙๐
๒๐๐๙๑
๒๐๐๙๒
๒๐๐๙๓
๒๐๐๙๔
๒๐๐๙๕
๒๐๐๙๖
๒๐๐๙๗
๒๐๐๙๘
๒๐๐๙๙
๒๐๑๐๐
๒๐๑๐๑
๒๐๑๐๒
๒๐๑๐๓
๒๐๑๐๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนิธิพร โกสินันท
นางนิธิพันธ ปรีดาพันธุ
นางนิธิมา เขมะบาล
นางสาวนิธิมา วงเวียน
นางนิธิยา ทุมโยมา
นางสาวนิธิวตี ทองแท
นางนิธิษากานต ชาวสวนมิ่งศิร
นางนิธีกาญจน คงหาญ
นางสาวนินทิตา ฤทธิหาญ
นางนินภา การุญ
นางสาวนินะพา ชูเชิดเชื้อ
นางนินันญา มูลงาม
นางนิบัดรียะห นิแวร
นางนิพวัลย ตันสกุล
นางสาวนิพัทธ อุไรรัตน
นางสาวนิพัทธนา ขันธะรี
นางนิพัทธา จัดภัย
นางนิพา สมัยสงค
นางนิพา แสงกลา
นางนิพาพร พุมจันทร
นางสาวนิพาภรณ ยอดราช
นางนิพาภรณ แสงใส
นางสาวนิพิฐพร โกมลกิติศักดิ์
นางสาวนิฟารีซัน โวะนิเน็ง
นางนิภา กระดาษแดง
นางสาวนิภา การประกอบ
นางนิภา กิตติพลจักร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๑๐๕
๒๐๑๐๖
๒๐๑๐๗
๒๐๑๐๘
๒๐๑๐๙
๒๐๑๑๐
๒๐๑๑๑
๒๐๑๑๒
๒๐๑๑๓
๒๐๑๑๔
๒๐๑๑๕
๒๐๑๑๖
๒๐๑๑๗
๒๐๑๑๘
๒๐๑๑๙
๒๐๑๒๐
๒๐๑๒๑
๒๐๑๒๒
๒๐๑๒๓
๒๐๑๒๔
๒๐๑๒๕
๒๐๑๒๖
๒๐๑๒๗
๒๐๑๒๘
๒๐๑๒๙
๒๐๑๓๐

นางนิภา คําถวาย
นางนิภา ฆองชัย
นางนิภา จันทบดี
นางนิภา จุลนวล
นางสาวนิภา ฉวีนวน
นางนิภา ทองมั่นคง
นางสาวนิภา พุทธรา
นางนิภา มวงหวาน
นางสาวนิภา มหาโชติ
นางนิภา เมฆจินดา
นางนิภา วิศุภกาญจน
นางนิภา ศรีโคตรโพธิ์
นางนิภา ศรีละพรม
นางสาวนิภา ศรีหนา
นางสาวนิภา ศิริจร
นางนิภา สังกะเพศ
นางสาวนิภา สัจจญาติ
นางนิภา สิมมา
นางนิภา แสนคํา
นางนิภา ใหมชุม
นางนิภากร ไชยรินทร
นางสาวนิภากรณ เกิดอน
นางสาวนิภาธร พุทธรักษา
นางนิภาธร ลิ่มเรืองกุล
นางนิภาพร กระลาม
นางนิภาพร กระแสโสม

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๑๓๑
๒๐๑๓๒
๒๐๑๓๓
๒๐๑๓๔
๒๐๑๓๕
๒๐๑๓๖
๒๐๑๓๗
๒๐๑๓๘
๒๐๑๓๙
๒๐๑๔๐
๒๐๑๔๑
๒๐๑๔๒
๒๐๑๔๓
๒๐๑๔๔
๒๐๑๔๕
๒๐๑๔๖
๒๐๑๔๗
๒๐๑๔๘
๒๐๑๔๙
๒๐๑๕๐
๒๐๑๕๑
๒๐๑๕๒
๒๐๑๕๓
๒๐๑๕๔
๒๐๑๕๕
๒๐๑๕๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนิภาพร กาญจนะ
นางสาวนิภาพร กาบทอง
นางนิภาพร แกวอัมภรณ
นางนิภาพร จันทรทรงกรด
นางนิภาพร โฉมยา
นางนิภาพร โฉมหวง
นางสาวนิภาพร เชิงหอม
นางนิภาพร ดาบทอง
นางสาวนิภาพร ดํามา
นางนิภาพร เดชศรีจันทร
นางสาวนิภาพร ถิ่นแถลบ
นางนิภาพร ทองดี
นางนิภาพร ทองโพธิ์ศรี
นางสาวนิภาพร ทะโดนสระนอย
นางนิภาพร ทัดเทียม
นางสาวนิภาพร ทิพยแกว
นางนิภาพร บวรบุญฤทธิ์
นางนิภาพร บั๊คตัน
นางนิภาพร บันหาร
นางนิภาพร บัวเที่ยง
นางสาวนิภาพร บินสัน
นางสาวนิภาพร บุญทวี
นางนิภาพร บุญพันธ
นางนิภาพร ปญญา
นางสาวนิภาพร ปนโมรา
นางสาวนิภาพร พรพิไลสวัสดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๑๕๗
๒๐๑๕๘
๒๐๑๕๙
๒๐๑๖๐
๒๐๑๖๑
๒๐๑๖๒
๒๐๑๖๓
๒๐๑๖๔
๒๐๑๖๕
๒๐๑๖๖
๒๐๑๖๗
๒๐๑๖๘
๒๐๑๖๙
๒๐๑๗๐
๒๐๑๗๑
๒๐๑๗๒
๒๐๑๗๓
๒๐๑๗๔
๒๐๑๗๕
๒๐๑๗๖
๒๐๑๗๗
๒๐๑๗๘
๒๐๑๗๙
๒๐๑๘๐
๒๐๑๘๑
๒๐๑๘๒

นางนิภาพร พินิจมนตรี
นางสาวนิภาพร แฟนประโคน
นางสาวนิภาพร ภาคภูมิ
นางสาวนิภาพร มนตชาตรี
นางนิภาพร มาละอินทร
นางนิภาพร ยุพา
นางสาวนิภาพร โยธะคง
นางนิภาพร รักบํารุง
นางสาวนิภาพร ลุนงามหาร
นางนิภาพร วงษวิไลย
นางนิภาพร วรรณตะ
นางนิภาพร ศรีสุข
นางนิภาพร ศิริเจริญ
นางนิภาพร สงเสริม
นางนิภาพร สมงาม
นางนิภาพร สมปาน
นางสาวนิภาพร สาวะพันธ
นางสาวนิภาพร แสนเมือง
นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน
นางนิภาพร อวมเดช
นางนิภาพร อาจอารี
นางสาวนิภาพร อินธุระ
นางนิภาพร อุปนิ
นางสาวนิภาพรรณ แกวสอน
นางนิภาพรรณ จอมทอง
นางสาวนิภาพรรณ ปนมั่น

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๑๘๓
๒๐๑๘๔
๒๐๑๘๕
๒๐๑๘๖
๒๐๑๘๗
๒๐๑๘๘
๒๐๑๘๙
๒๐๑๙๐
๒๐๑๙๑
๒๐๑๙๒
๒๐๑๙๓
๒๐๑๙๔
๒๐๑๙๕
๒๐๑๙๖
๒๐๑๙๗
๒๐๑๙๘
๒๐๑๙๙
๒๐๒๐๐
๒๐๒๐๑
๒๐๒๐๒
๒๐๒๐๓
๒๐๒๐๔
๒๐๒๐๕
๒๐๒๐๖
๒๐๒๐๗
๒๐๒๐๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนิภาพรรณ รอดพาย
นางสาวนิภาพรรณ ศรีอินทร
นางนิภาพรรณ สาริพันธ
นางนิภาภร สงฆคุม
นางนิภาภรณ กิ่มเกลี้ยง
นางนิภาภรณ แคนหนอง
นางนิภาภรณ จันทรศิริ
นางสาวนิภาภรณ ชอบสูงเนิน
นางนิภาภรณ ธนูศิลป
นางนิภาภรณ บุตรละคร
นางสาวนิภาภรณ ปงอุทา
นางนิภาภรณ พาพันธ
นางนิภาภรณ ภูมาศ
นางสาวนิภาภรณ แสนกือ
นางสาวนิภาภรณ อันมัย
นางนิภาภัทร สาระคํา
นางนิภารัตน การุญ
นางนิภารัตน จันทเรศ
นางนิภารัตน ชะบา
นางนิภารัตน บอแกว
นางนิภารัตน พรมสวัสดิ์
นางนิภารัตน ลาภภิญโญ
นางสาวนิภารัตน เลิกนอก
นางนิภารัตน ศรีวรรณุ
นางสาวนิภารัตน หมูมาก
นางสาวนิภารัตน อินทนาม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๒๐๙
๒๐๒๑๐
๒๐๒๑๑
๒๐๒๑๒
๒๐๒๑๓
๒๐๒๑๔
๒๐๒๑๕
๒๐๒๑๖
๒๐๒๑๗
๒๐๒๑๘
๒๐๒๑๙
๒๐๒๒๐
๒๐๒๒๑
๒๐๒๒๒
๒๐๒๒๓
๒๐๒๒๔
๒๐๒๒๕
๒๐๒๒๖
๒๐๒๒๗
๒๐๒๒๘
๒๐๒๒๙
๒๐๒๓๐
๒๐๒๓๑
๒๐๒๓๒
๒๐๒๓๓
๒๐๒๓๔

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนิภารินทร ปาสะสอน
นางนิภาลัย ยะภักดี
นางสาวนิภาวดี ศรีเดชา
นางนิภาวรรณ คงไทย
นางสาวนิภาวรรณ งามขํา
นางนิภาวรรณ ชางนิล
นางนิภาวรรณ ทะแพงพันธ
นางสาวนิภาวรรณ บุญสะอาด
นางนิภาวรรณ ผิวทองงาม
นางนิภาวรรณ พรหมวงศนันท
นางสาวนิภาวรรณ แสงสวาง
นางนิภาวรรณ ฮอดคินสัน
นางนิภาวรรณ ลุนละวงษ
นางนิภาวัลย เตือนวีระเดช
นางนิภาอร สมบูรณ
นางสาวนิ่มนวน สุพร
นางนิ่มนวล ยวงโพธิ์
นางสาวนิ่มนวล เศษคึมบง
นางนิ่มนุช พอขุนทด
นางสาวนิ่มอนงค เดชภูงา
นางสาวนิมิตรา บุญสมบัติ
นางนิเมาะ สนิ
นางนิยดา ภูคงคา
นางนิยตา วิลัย
นางสาวนิยม กิ่งทอง
นางนิยม แกนวงษ

๒๐๒๓๕
๒๐๒๓๖
๒๐๒๓๗
๒๐๒๓๘
๒๐๒๓๙
๒๐๒๔๐
๒๐๒๔๑
๒๐๒๔๒
๒๐๒๔๓
๒๐๒๔๔
๒๐๒๔๕
๒๐๒๔๖
๒๐๒๔๗
๒๐๒๔๘
๒๐๒๔๙
๒๐๒๕๐
๒๐๒๕๑
๒๐๒๕๒
๒๐๒๕๓
๒๐๒๕๔
๒๐๒๕๕
๒๐๒๕๖
๒๐๒๕๗
๒๐๒๕๘
๒๐๒๕๙
๒๐๒๖๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนิยม จันทรวดี
นางนิยม ฤทธิ์เจริญ
นางนิยม แสงทอง
นางสาวนิยม อินทรหาญ
นางนิยมพร ทองดี
นางสาวนิยวรรณ จันทรแกว
นางนิยะนาถ นฤมล
นางสาวนิยานีลา มะเเซ
นางนิเยาว อับดุลสอมัด
นางนิรชร บุญเริ่ม
นางนิรชร พันตา
นางสาวนิรชรา เคนวิเศษ
นางนิรชา แจมแสง
นางสาวนิรชา ปกกะโต
นางสาวนิรชา สมโชค
นางสาวนิรดา คุมคง
นางนิรดา ดอยแกวขาว
นางสาวนิรดา นิรชานันท
นางนิรดา รักดีบุญยืน
นางนิรบล บัวประเสริฐ
นางนิรมล คงรอด
นางนิรมล เจะยะปาร
นางนิรมล ชวยธานี
นางสาวนิรมล ชาสงวน
นางสาวนิรมล ดวงลา
นางนิรมล ดีแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๒๖๑
๒๐๒๖๒
๒๐๒๖๓
๒๐๒๖๔
๒๐๒๖๕
๒๐๒๖๖
๒๐๒๖๗
๒๐๒๖๘
๒๐๒๖๙
๒๐๒๗๐
๒๐๒๗๑
๒๐๒๗๒
๒๐๒๗๓
๒๐๒๗๔
๒๐๒๗๕
๒๐๒๗๖
๒๐๒๗๗
๒๐๒๗๘
๒๐๒๗๙
๒๐๒๘๐
๒๐๒๘๑
๒๐๒๘๒
๒๐๒๘๓
๒๐๒๘๔
๒๐๒๘๕
๒๐๒๘๖

นางนิรมล ทิพมนฑา
นางสาวนิรมล ธิชาญ
นางสาวนิรมล นอยจันทร
นางสาวนิรมล นิลพัฒน
นางนิรมล เนียมสุริยะ
นางสาวนิรมล บุญปาน
นางสาวนิรมล พันศรี
นางนิรมล พิพัฒนคุปติกุล
นางนิรมล ภาวะดี
นางสาวนิรมล มิ่งรัตนสิริกุล
นางนิรมล มูหําหมัด
นางนิรมล ยิ่งยงค
นางนิรมล รอดไพ
นางนิรมล ศรีสูงเนิน
นางนิรมล สุขบุรี
นางนิรมล แหวนวงษ
นางนิรมล อินจุย
นางสาวนิรวรรณ เลื่อนชิด
นางนิรอฮิหมะ มะมิง
นางนิระมล เทือกมนต
นางนิระมัย ทานะเวทย
นางนิรัฉรา ปญญาชนะวงศ
นางนิรัชรา เขียวทอง
นางนิรัชรา ชัยชนะอุดมกุล
นางสาวนิรัตน มุมทอง
นางนิรัติศัย สุดเพาะ

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๒๘๗
๒๐๒๘๘
๒๐๒๘๙
๒๐๒๙๐
๒๐๒๙๑
๒๐๒๙๒
๒๐๒๙๓
๒๐๒๙๔
๒๐๒๙๕
๒๐๒๙๖
๒๐๒๙๗
๒๐๒๙๘
๒๐๒๙๙
๒๐๓๐๐
๒๐๓๐๑
๒๐๓๐๒
๒๐๓๐๓
๒๐๓๐๔
๒๐๓๐๕
๒๐๓๐๖
๒๐๓๐๗
๒๐๓๐๘
๒๐๓๐๙
๒๐๓๑๐
๒๐๓๑๑
๒๐๓๑๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนิรัน บุญมาติด
นางนิรันดร สรจันทรแดง
นางนิรันตรี อาจเอื้อ
นางสาวนิรันรัตน สุภาษิ
นางสาวนิรา ขุนทองชมาตย
นางสาวนิราพร สมสุข
นางนิรามัย จิ๋วแหยม
นางนิราวรรณ ศรียันต
นางนิรุบล นาทอง
นางนิโรจน คําสงค
นางสาวนิโรบล เจริญสุข
นางนิฤมล พวงผจง
นางสาวนิฤมล รัตนวรรณ
นางสาวนิฤมล วรสุทธิ์
นางนิฤมล สุทธิสน
นางสาวนิฤมลมาตย คงคากุล
นางสาวนิลชฎา หีบเพชร
นางนิลทอง ศรีพละธรรม
นางนิลเนตร ฉัตรเชาวลัย
นางสาวนิลเนตร ปจฉิมบุตร
นางนิลเนตร สายยืด
นางสาวนิลรัตน วรสุทธิ์
นางนิลรัตน สืบวงษเหรียญ
นางสาวนิลวรรณ กันใจ
นางนิลวรรณ พรมเสนา
นางสาวนิลวรรณ โยชะนัง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๓๑๓
๒๐๓๑๔
๒๐๓๑๕
๒๐๓๑๖
๒๐๓๑๗
๒๐๓๑๘
๒๐๓๑๙
๒๐๓๒๐
๒๐๓๒๑
๒๐๓๒๒
๒๐๓๒๓
๒๐๓๒๔
๒๐๓๒๕
๒๐๓๒๖
๒๐๓๒๗
๒๐๓๒๘
๒๐๓๒๙
๒๐๓๓๐
๒๐๓๓๑
๒๐๓๓๒
๒๐๓๓๓
๒๐๓๓๔
๒๐๓๓๕
๒๐๓๓๖
๒๐๓๓๗
๒๐๓๓๘

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนิลวรรณ วัฒนา
นางนิลวรรณ สอดแกว
นางนิลวรรณ สุขไหม
นางนิลวรรณ สุขบัติ
นางสาวนิลวิรุณ คําภักดี
นางนิลาตีปะห สุหลง
นางนิลานันท สําเภา
นางสาวนิลาวรรณ เสียงล้ํา
นางสาวนิลาวัณย สินจรูญศักดิ์
นางสาวนิลาวัลย กะสินรัมย
นางนิลุบล กลั่นเขตรกิจ
นางนิลุบล ประดับพร
นางสาวนิลุบล ปญญาทิพย
นางนิลุบล ภานุรักษ
นางนิลุบล ภูเตาทอง
นางนิลุบล เมิดไธสง
นางสาวนิลุบล ศิริตัน
นางสาวนิโลบล โปรณะ
นางนิโลบล ศิริเตชะวงศ
นางนิโลบล แสนเตปน
นางนิวิสณีย ลอมา
นางนิศมา อิสมิน
นางสาวนิศรา วงษสุบรรณ
นางสาวนิศรา สาธุภาค
นางสาวนิศรา แสงทอง
นางสาวนิศราวรรณ นันทะเสน

๒๐๓๓๙
๒๐๓๔๐
๒๐๓๔๑
๒๐๓๔๒
๒๐๓๔๓
๒๐๓๔๔
๒๐๓๔๕
๒๐๓๔๖
๒๐๓๔๗
๒๐๓๔๘
๒๐๓๔๙
๒๐๓๕๐
๒๐๓๕๑
๒๐๓๕๒
๒๐๓๕๓
๒๐๓๕๔
๒๐๓๕๕
๒๐๓๕๖
๒๐๓๕๗
๒๐๓๕๘
๒๐๓๕๙
๒๐๓๖๐
๒๐๓๖๑
๒๐๓๖๒
๒๐๓๖๓
๒๐๓๖๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนิศา เลิศวิมลรัตน
นางสาวนิศากร ขันใจ
นางนิศากร จิติวงค
นางสาวนิศากร ทองสังข
นางนิศากร พลซา
นางนิศากร มูลคํา
นางนิศากร สมฤทธิ์
นางนิศากร ไหมสุข
นางนิศาชล กาซอ
นางนิศาชล คํามอน
นางสาวนิศาชล ประทีปทอง
นางนิศาชล ภูระหงษ
นางนิศาชล ละอองศรี
นางนิศาชล สวัสดิสาร
นางนิศาชล เอียดดี
นางสาวนิศาธร กองมงคล
นางสาวนิศานาถ จิตเที่ยง
นางสาวนิศานาถ ศิริลา
นางสาวนิศารัตน เครือสุวรรณ
นางนิศารัตน แคลวโยธา
นางนิศารัตน ชื่นใจ
นางนิศารัตน ทองคํา
นางนิศารัตน ปทุมมาศ
นางนิศารัตน ยอดเกลี้ยง
นางสาวนิศารัตน วัชรพิบูลย
นางนิศารัตน ศาลางาม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๓๖๕
๒๐๓๖๖
๒๐๓๖๗
๒๐๓๖๘
๒๐๓๖๙
๒๐๓๗๐
๒๐๓๗๑
๒๐๓๗๒
๒๐๓๗๓
๒๐๓๗๔
๒๐๓๗๕
๒๐๓๗๖
๒๐๓๗๗
๒๐๓๗๘
๒๐๓๗๙
๒๐๓๘๐
๒๐๓๘๑
๒๐๓๘๒
๒๐๓๘๓
๒๐๓๘๔
๒๐๓๘๕
๒๐๓๘๖
๒๐๓๘๗
๒๐๓๘๘
๒๐๓๘๙
๒๐๓๙๐

นางสาวนิศารัตน สิบหมื่นอาด
นางสาวนิศารัตน สุวรรณภักดี
นางนิศารัตน อามาตร
นางนิศารัตน อินทับ
นางนิษฐณิชชา อภิวัฒิธรรม
นางสาวนิษฐธรีย หิริโอตัปปะ
นางสาวนิษฐเนตร เทพเกื้อ
นางนิษฐวดี ชุติภัทรบัณฑิต
นางนิษฐสินี เถาถิล
นางนิษา บัวศิริ
นางสาวนิษา สุนทรกุลภัทร
นางสาวนิสรา โคตรทอง
นางนิสรา ทองสุข
นางสาวนิสา กาญจนะจันทร
นางนิสา คําพันธ
นางนิสา จันติ๊บ
นางสาวนิสา ชอบกิจ
นางนิสา ทองมา
นางสาวนิสา ประสงคเงิน
นางนิสา ปนทองพันธ
นางสาวนิสา พันละภะ
นางนิสา เพชรยอด
นางนิสา และลาซอ
นางสาวนิสา วิริยาสิตาภรณ
นางนิสากร เดนเฉลิมชัยกุล
นางนิสากร ทองคณารักษ

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๓๙๑
๒๐๓๙๒
๒๐๓๙๓
๒๐๓๙๔
๒๐๓๙๕
๒๐๓๙๖
๒๐๓๙๗
๒๐๓๙๘
๒๐๓๙๙
๒๐๔๐๐
๒๐๔๐๑
๒๐๔๐๒
๒๐๔๐๓
๒๐๔๐๔
๒๐๔๐๕
๒๐๔๐๖
๒๐๔๐๗
๒๐๔๐๘
๒๐๔๐๙
๒๐๔๑๐
๒๐๔๑๑
๒๐๔๑๒
๒๐๔๑๓
๒๐๔๑๔
๒๐๔๑๕
๒๐๔๑๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนิสากร นาคแกว
นางนิสากร ศรียงค
นางนิสากร อนารัตน
นางนิสากร อับดุลเลาะห
นางนิสากร อุดมเพ็ชร
นางสาวนิสาชล กองปญญา
นางนิสาชล เพ็ชรหงษ
นางนิสาชล แยมนุน
นางสาวนิสาร สามบุญชื่น
นางสาวนิสารัตน โพธิ์ทองคํา
นางสาวนิสิตา ขําศิริ
นางสาวนิสิตา นารีหวานดี
นางนิออนด รอบคอบ
นางนิอารีฟา บินหะยีอารง
นางนิฮารีซาวาตี ดาโอะ
นางสาวนีซะห สาและ
นางสาวนีนา อิสมิง
นางนียะ ตําบัน
นางนีรชา สมฤทธิ์
นางนีรดา สินธสมุทร
นางสาวนีรนุช โคมารัมย
นางนีรีฎา วาเตะ
นางนีลวรรณ วันบัวแดง
นางนุกูล เพ็ชรแกว
นางสาวนุจนาถ พูลสวัสดิ์
จาสิบเอกหญิง นุจนาท ศรีวงษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๔๑๗
๒๐๔๑๘
๒๐๔๑๙
๒๐๔๒๐
๒๐๔๒๑
๒๐๔๒๒
๒๐๔๒๓
๒๐๔๒๔
๒๐๔๒๕
๒๐๔๒๖
๒๐๔๒๗
๒๐๔๒๘
๒๐๔๒๙
๒๐๔๓๐
๒๐๔๓๑
๒๐๔๓๒
๒๐๔๓๓
๒๐๔๓๔
๒๐๔๓๕
๒๐๔๓๖
๒๐๔๓๗
๒๐๔๓๘
๒๐๔๓๙
๒๐๔๔๐
๒๐๔๔๑
๒๐๔๔๒

นางสาวนุจนาท อรามเรือง
นางนุจรินทร นาจาน
นางสาวนุจรินทร พะวัง
นางนุจรินทร เรืองเดช
นางสาวนุจรินทร สมตระกูล
นางสาวนุจรินทร อินปวก
นางนุจรี ตรีเหรา
นางนุจรี มณีจันทร
นางสาวนุจรี อองกุลนะ
นางนุจรีย คําวันนา
นางสาวนุจรีย ศรีอาภัย
นางนุจิรา ประทุม
นางนุจิรา สุภา
นางนุช ถินกะไสย
นางนุช สงคราม
นางนุชจนาถ แฝงศรีจันทร
นางนุชจนาถ สมร
นางสาวนุชจรัตน ดาลัย
นางสาวนุชจรินทร ธรรมทวี
นางนุชจรินทร ประลอบพันธุ
นางสาวนุชจรินทร ปนทอง
นางนุชจรินทร ภักดี
นางนุชจรินทร เลิศสงคราม
นางนุชจรี คงโพธิ์นอย
นางนุชจรี แดงสีดา
นางนุชจรี ทองยวง

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๔๔๓
๒๐๔๔๔
๒๐๔๔๕
๒๐๔๔๖
๒๐๔๔๗
๒๐๔๔๘
๒๐๔๔๙
๒๐๔๕๐
๒๐๔๕๑
๒๐๔๕๒
๒๐๔๕๓
๒๐๔๕๔
๒๐๔๕๕
๒๐๔๕๖
๒๐๔๕๗
๒๐๔๕๘
๒๐๔๕๙
๒๐๔๖๐
๒๐๔๖๑
๒๐๔๖๒
๒๐๔๖๓
๒๐๔๖๔
๒๐๔๖๕
๒๐๔๖๖
๒๐๔๖๗
๒๐๔๖๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนุชจรี วรรณโสภา
นางนุชจรี อานัย
นางสาวนุชจรีย ตองสู
นางนุชจรีย สิทธิวงศ
นางนุชจเรตร ศรีนา
นางสาวนุชจิรา จันทรโคตร
นางนุชจิรา มหาพัฒนไทย
นางนุชจิรา ศรีสมบูรณ
นางสาวนุชฎา จินนานันท
นางนุชณภา ชัยบํารุง
นางสาวนุชดา กวนหลวง
นางสาวนุชติทร นุตตะโยธิน
นางนุชธิชา ทินวงษ
นางนุชนภา แจงจํารัส
นางนุชนภา เดชภูมี
นางสาวนุชนภางค พอคุณตรง
นางสาวนุชนันท เหลาจารุวงศ
นางนุชนา หินทรผา
นางนุชนาฎ เขียวหมี
นางสาวนุชนาฎ คงวัน
นางนุชนาฎ ตอแสงธรรม
นางนุชนาฎ นาแกว
นางสาวนุชนาฎ บุญราศรี
นางนุชนาฎ ผายเผย
นางสาวนุชนาฏ เกิดบุญศรี
นางสาวนุชนาฏ ขันทองคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๔๖๙
๒๐๔๗๐
๒๐๔๗๑
๒๐๔๗๒
๒๐๔๗๓
๒๐๔๗๔
๒๐๔๗๕
๒๐๔๗๖
๒๐๔๗๗
๒๐๔๗๘
๒๐๔๗๙
๒๐๔๘๐
๒๐๔๘๑
๒๐๔๘๒
๒๐๔๘๓
๒๐๔๘๔
๒๐๔๘๕
๒๐๔๘๖
๒๐๔๘๗
๒๐๔๘๘
๒๐๔๘๙
๒๐๔๙๐
๒๐๔๙๑
๒๐๔๙๒
๒๐๔๙๓
๒๐๔๙๔

นางสาวนุชนาฏ งามแสง
นางนุชนาฏ นามไชยสง
นางนุชนาฏ พาสนไกรศร
นางสาวนุชนาฏ มีทอง
นางสาวนุชนาฏ ฤกษเสน
นางนุชนาฏ วันชวย
นางนุชนาฏ สังขทอง
นางนุชนาฏ สินสุนทรพงศ
นางสาวนุชนาฏ หระมาตย
นางนุชนาฏ อุแม
นางนุชนาถ คอนรัมย
นางสาวนุชนาถ จิโสะ
นางนุชนาถ ชมชวยธานี
นางสาวนุชนาถ ผลไม
นางสาวนุชนาถ ผานอย
นางนุชนาถ พรศิริโชติรัตน
นางสาวนุชนาถ พรหมนาเวช
นางสาวนุชนาถ สวัสดิ์
นางนุชนาถ สาและ
นางนุชนาถ สุขรมย
นางสาวนุชนาถ สุทธการ
นางนุชนาถ อินทรวิจิตร
นางนุชนารถ เกื้อกูล
นางสาวนุชนารถ แกนใจเด็ด
นางสาวนุชนารถ แกวเบี่ยง
นางนุชนารถ คงชู

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๔๙๕
๒๐๔๙๖
๒๐๔๙๗
๒๐๔๙๘
๒๐๔๙๙
๒๐๕๐๐
๒๐๕๐๑
๒๐๕๐๒
๒๐๕๐๓
๒๐๕๐๔
๒๐๕๐๕
๒๐๕๐๖
๒๐๕๐๗
๒๐๕๐๘
๒๐๕๐๙
๒๐๕๑๐
๒๐๕๑๑
๒๐๕๑๒
๒๐๕๑๓
๒๐๕๑๔
๒๐๕๑๕
๒๐๕๑๖
๒๐๕๑๗
๒๐๕๑๘
๒๐๕๑๙
๒๐๕๒๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนุชนารถ จันทะโคตร
นางนุชนารถ เจริญชัย
นางนุชนารถ ดําแดงดี
นางสาวนุชนารถ ทองกระจาง
นางสาวนุชนี หินจําปา
นางนุชพิชา สันทาลุนัย
นางนุชยานี มามุ
นางนุชระพี บุญสิทธิ์
นางนุชรา นรสาร
นางนุชราพร ฮามพิทักษ
นางนุชริดา เหรา
นางนุชรินทร ชาพันดุง
นางนุชรินทร พรมรักษา
นางนุชรินทร เสมอโภค
นางนุชรินทร อุดทรี
นางนุชรี แกนลา
นางนุชรี ขุนน้ํา
นางนุชรี คําประสังข
นางสาวนุชรี จันทรเทศ
นางสาวนุชรี ใจสะอาด
นางสาวนุชรี นิยโมสถ
นางสาวนุชรี มั่นโพทอง
นางสาวนุชรี สุขประเสริฐ
นางสาวนุชรี ออนยิ่ง
นางสาวนุชรีย แกวขุนทอง
นางสาวนุชรีย จีระเจริญพงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๕๒๑
๒๐๕๒๒
๒๐๕๒๓
๒๐๕๒๔
๒๐๕๒๕
๒๐๕๒๖
๒๐๕๒๗
๒๐๕๒๘
๒๐๕๒๙
๒๐๕๓๐
๒๐๕๓๑
๒๐๕๓๒
๒๐๕๓๓
๒๐๕๓๔
๒๐๕๓๕
๒๐๕๓๖
๒๐๕๓๗
๒๐๕๓๘
๒๐๕๓๙
๒๐๕๔๐
๒๐๕๔๑
๒๐๕๔๒
๒๐๕๔๓
๒๐๕๔๔
๒๐๕๔๕
๒๐๕๔๖

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางนุชรีย ใบคราม
นางนุชลา ทองขันธ
นางนุชศรา ถิตยประเสริฐ
นางนุชศรา ทองศรี
นางนุชศลา ชิงชัย
นางนุชสรา นาคัน
นางนุชสรา ปานเพ็ชร
นางสาวนุชสรา มณโมรา
นางสาวนุชสรา สังเกตกิจ
นางสาวนุชสิรินทร คงนุรัตน
นางนุชิรา ยางเงิน
นางนุดจนาจ สัพโส
นางสาวนุดติยา หญางาม
นางสาวนุดาวรรณ ตาอินทร
นางสาวนุตประวีณ จอมคําศรี
นางสาวนุตประวีณ ทัศนสุวรรณ
นางนุตประวีณ พงษสระพัง
นางสาวนุธิดา ครอโนนแดง
นางสาวนุรมา โตะเด็ง
นางสาวนุรมา สาอิ
นางนุรมีย เจะเลาะ
นางนุรยีฮัน ปยาตู
นางนุรไลลา โซะโก
นางนุรใอมา ตอแลมา
นางนุรฮุสนา อาโระ
นางสาวนุริญญา สาธุพันธ

๒๐๕๔๗
๒๐๕๔๘
๒๐๕๔๙
๒๐๕๕๐
๒๐๕๕๑
๒๐๕๕๒
๒๐๕๕๓
๒๐๕๕๔
๒๐๕๕๕
๒๐๕๕๖
๒๐๕๕๗
๒๐๕๕๘
๒๐๕๕๙
๒๐๕๖๐
๒๐๕๖๑
๒๐๕๖๒
๒๐๕๖๓
๒๐๕๖๔
๒๐๕๖๕
๒๐๕๖๖
๒๐๕๖๗
๒๐๕๖๘
๒๐๕๖๙
๒๐๕๗๐
๒๐๕๗๑
๒๐๕๗๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนุลรีซาน แวสุหลง
นางสาวนุลรียะ รีจิ
นางนุลัดตา ไชยรุต
นางสาวนุศรา ประสงคยิ่ง
นางนุศรา สิริพงศสถาพร
นางนุษณี นิรมล
นางนุษรา ดําเตะ
นางนุษรี โตะกาหลี
นางสาวนุสมาศ เมืองทอง
นางนุสรา ใจหาญ
นางสาวนุสรา แซฟู
นางนุสรา บุตรเกิ่ง
นางนุสรา ปูตีลา
นางสาวนุสรา พิมพิศาล
นางสาวนุสรา มุงพูนกลาง
นางนุสรา ไมยะปน
นางนุสรา ฤกษสมโภชน
นางนุสรา วิเชียรรัตน
นางนุสรา สุกระ
นางนุสรา หมุดเพ็ชร
นางสาวนุสรา หัวไผ
นางสาวนุสรา เฮงไพบูลย
นางสาวนุสลัน หัสนีย
นางสาวนุสสรา แผนทอง
นางนูซูลฮานานี ดาแม
นางสาวนูรฟตรี สาแลแม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๕๗๓
๒๐๕๗๔
๒๐๕๗๕
๒๐๕๗๖
๒๐๕๗๗
๒๐๕๗๘
๒๐๕๗๙
๒๐๕๘๐
๒๐๕๘๑
๒๐๕๘๒
๒๐๕๘๓
๒๐๕๘๔
๒๐๕๘๕
๒๐๕๘๖
๒๐๕๘๗
๒๐๕๘๘
๒๐๕๘๙
๒๐๕๙๐
๒๐๕๙๑
๒๐๕๙๒
๒๐๕๙๓
๒๐๕๙๔
๒๐๕๙๕
๒๐๕๙๖
๒๐๕๙๗
๒๐๕๙๘

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนูรภัทริน เจะสารี
นางสาวนูรมาเดีย คอซา
นางนูรมาลา เงาะห
นางนูรรอยยาน การีแซ
นางสาวนูรรีมัน มามะ
นางสาวนูรลัยลา คารี
นางนูรลี โสะขาว
นางนูรไอนี ซิเดะ
นางนูรไอนี โตะหลง
นางสาวนูรฮาฟซา มะเก
นางสาวนูรฮายาตี กะลุบี
นางสาวนูรฮายาตี หามิ
นางสาวนูรฮีซัม มะทา
นางนูรฮูดา มาหิและ
นางนูรฮูดา หะยีสามะ
นางสาวนูริน หะยีลาเตะ
นางสาวนูรี แมเราะ
นางสาวนูรีซะห ดือราแม
นางนูรีซัน โดมูซอ
นางสาวนูรีซัน แตบาตู
นางสาวนูรีซัน มามะ
นางสาวนูรีซัน วาเตะ
นางนูรีซัน อิบบรอฮิม
นางนูรีซา บินหมัดหนี
นางสาวนูรีซา สาแม
นางสาวนูรีซาน ประสิทธิชัยวุฒิ

๒๐๕๙๙
๒๐๖๐๐
๒๐๖๐๑
๒๐๖๐๒
๒๐๖๐๓
๒๐๖๐๔
๒๐๖๐๕
๒๐๖๐๖
๒๐๖๐๗
๒๐๖๐๘
๒๐๖๐๙
๒๐๖๑๐
๒๐๖๑๑
๒๐๖๑๒
๒๐๖๑๓
๒๐๖๑๔
๒๐๖๑๕
๒๐๖๑๖
๒๐๖๑๗
๒๐๖๑๘
๒๐๖๑๙
๒๐๖๒๐
๒๐๖๒๑
๒๐๖๒๒
๒๐๖๒๓
๒๐๖๒๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนูรีดา กะลุบี
นางนูรีดา กูวิง
นางนูรีดา บุตรสมัน
นางนูรีดา แปดเนียม
นางนูรีดา ลุโบะกาแม
นางนูรีดา อาดํา
นางนูรีนา บือราเฮง
นางนูรีมาน สือรี
นางนูรียะ ยะโกะ
นางนูรียะ สะอะ
นางนูรียะ มะวาจิ
นางนูรียะ สาอิ
นางสาวนูรียะดา โอะหลํา
นางนูรียะห หะยีแยนา
นางสาวนูรียะห หะแว
นางนูรียะห อาบู
นางนูรียะห ฮาแว
นางนูรียา อาลี
นางนูรียาห มาหะมุ
นางนูรียี ดามะ
นางนูรีฮัน แลมีซอ
นางสาวนูรีฮา แมยู
นางนูรีฮาน ดอแม
นางนูรุลฮูดา โตะเซ็ง
นางนูรูลฮัซนะห ทิพยานนท
นางสาวนูลีนิง สาและ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๖๒๕
๒๐๖๒๖
๒๐๖๒๗
๒๐๖๒๘
๒๐๖๒๙
๒๐๖๓๐
๒๐๖๓๑
๒๐๖๓๒
๒๐๖๓๓
๒๐๖๓๔
๒๐๖๓๕
๒๐๖๓๖
๒๐๖๓๗
๒๐๖๓๘
๒๐๖๓๙
๒๐๖๔๐
๒๐๖๔๑
๒๐๖๔๒
๒๐๖๔๓
๒๐๖๔๔
๒๐๖๔๕
๒๐๖๔๖
๒๐๖๔๗
๒๐๖๔๘
๒๐๖๔๙
๒๐๖๕๐

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางเนตรชฎารัตน สงดวง
นางเนตรชนก คัมภทวี
นางสาวเนตรชนก งามยิ่ง
นางเนตรชนก จรูญแสง
นางเนตรชนก ชัยกิจ
นางเนตรชนก ทัพซาย
นางเนตรชนก ทัศนกมล
นางสาวเนตรชนก ธานีรัตน
นางเนตรชนก นุนแกว
นางเนตรชนก บุญตา
นางเนตรชนก พรมทอง
นางสาวเนตรชนก มนุราช
นางสาวเนตรชนก มะนู
นางเนตรชนก รินจันทร
นางเนตรชนก วิเศษรอด
นางสาวเนตรชนก สารทอง
นางเนตรดาว คําวงศวาลย
นางสาวเนตรดาว ใจจันทร
นางเนตรดาว ใจผอง
นางเนตรดาว ทศพร
นางเนตรดาว บุญขาว
นางเนตรดาว ศรีดี
นางเนตรดาว ศิวประสิทธิ์กุล
นางเนตรทราย แกวอินทรศรี
นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน
นางเนตรทราย ณ ถลาง

๒๐๖๕๑
๒๐๖๕๒
๒๐๖๕๓
๒๐๖๕๔
๒๐๖๕๕
๒๐๖๕๖
๒๐๖๕๗
๒๐๖๕๘
๒๐๖๕๙
๒๐๖๖๐
๒๐๖๖๑
๒๐๖๖๒
๒๐๖๖๓
๒๐๖๖๔
๒๐๖๖๕
๒๐๖๖๖
๒๐๖๖๗
๒๐๖๖๘
๒๐๖๖๙
๒๐๖๗๐
๒๐๖๗๑
๒๐๖๗๒
๒๐๖๗๓
๒๐๖๗๔
๒๐๖๗๕
๒๐๖๗๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเนตรนพิศ คตจําปา
นางสาวเนตรนภา คําหนองหวา
นางสาวเนตรนภา จวบบุญ
นางเนตรนภา จันทรทอง
นางเนตรนภา ชาติไทย
นางเนตรนภา ถาวรสุวรรณ
นางสาวเนตรนภา ทาเวช
นางเนตรนภา นามสพุง
นางเนตรนภา บุญยัง
นางเนตรนภา ประสุนิง
นางสาวเนตรนภา พรมสอน
นางสาวเนตรนภา พันธศรี
นางสาวเนตรนภา แพงอก
นางสาวเนตรนภา มงคลทวีรักษ
นางเนตรนภา รองจัตุ
นางเนตรนภา รอดกลาง
นางสาวเนตรนภา ลิ้มไพบูลย
นางสาวเนตรนภา วิเศษสมบัติ
นางเนตรนภา วีระกุล
นางสาวเนตรนภา สิทธิเนตร
นางเนตรนภา สีออน
นางสาวเนตรนภา สุขชวดมี
นางเนตรนภา สุทธกุล
นางเนตรนภา แสนศิริ
นางเนตรนภาพร ฤกษอุไร
นางสาวเนตรนภิส ตันเทอดทิตย

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

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเนตรนรินทร ดอกกะฐิน
นางเนตรนลิน คชรินทร
นางสาวเนตรนุช พงศศรี
นางสาวเนตรยา วรรณทอง
นางสาวเนตรรติกานต
เทียนเลาแสน
นางเนตรฤทัย วงศหนองหวา
นางสาวเนตรลดาภรณ ศรศรี
นางสาวเนตรหทัย ดีเปา
นางเนตรอนงค สุขจิต
นางเนติกานต จันทรเทพ
นางสาวเนติมา เจนวรกุล
นางเนติมา แพงไธสงค
นางเนรมิตร คําทอง
นางสาวเนรมิตร วงษหาจักร
นางเนรมิตร โสภาพ
นางสาวเนรัญชญาดา หอมทิพย
นางสาวเนาวมา อินทรแกว
นางเนาวรัตน ขุยตั้ง
นางสาวเนาวรัตน คําอุด
นางเนาวรัตน จันทรประเสริฐ
นางสาวเนาวรัตน จันทรรอด
นางสาวเนาวรัตน จันทรสวัสดิ์
นางเนาวรัตน ชมภูรัตน
นางเนาวรัตน ชวยดํารงค
นางเนาวรัตน ชางนอย

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเนาวรัตน ดวงนุม
นางสาวเนาวรัตน บูชา
นางเนาวรัตน ปานเพชร
นางเนาวรัตน พันธฤทธิ์
นางเนาวรัตน พิผวนนอก
นางเนาวรัตน มนตรี
นางเนาวรัตน ยาละ
นางสาวเนาวรัตน ศรีทอง
นางสาวเนาวรัตน ศรีรัตน
นางเนาวรัตน สาระศาลิน
นางเนาวรัตน สุนทรประสาทพร
นางเนียรนภา อรรถวิลัย
นางสาวเนืองนิตย ชาวนาฮี
นางเนื้อทิพย ชาญชัยศรี
นางแนงนอย ทนันชัย
วาที่รอยตรีหญิง แนงนอย
พลเยี่ยม
นางแนงนอย ไหมออน
นางสาวแนงนอย อุปมา
นางโนรซาลีฮา เจะมิ
นางโนรมา ดิทามาท
นางสาวโนรมาซีลา สาแม
นางโนราห ดีสันเทียะ
นางสาวโนรี เชยลอมขํา
นางโนรี ศิลาทิพย
นางโนรี หนูชูสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๗๒๗
๒๐๗๒๘
๒๐๗๒๙
๒๐๗๓๐
๒๐๗๓๑
๒๐๗๓๒
๒๐๗๓๓
๒๐๗๓๔
๒๐๗๓๕
๒๐๗๓๖
๒๐๗๓๗
๒๐๗๓๘
๒๐๗๓๙
๒๐๗๔๐
๒๐๗๔๑
๒๐๗๔๒
๒๐๗๔๓
๒๐๗๔๔
๒๐๗๔๕
๒๐๗๔๖
๒๐๗๔๗
๒๐๗๔๘
๒๐๗๔๙
๒๐๗๕๐
๒๐๗๕๑
๒๐๗๕๒

นางสาวโนรีซัน อุเซ็ง
นางบงกช เกษหอม
นางสาวบงกช เนตรคํา
นางบงกช มุกมุณี
นางสาวบงกช ยิ้มหนองโพธิ์
นางสาวบงกช เสี้ยมแหลม
นางบงกชกร ยามี
นางสาวบงกชกุล วงษสีทอง
นางบงกชทิพพ ชุมศรี
นางสาวบงกชรวี รัตนวงศ
นางบรรจง กันหาบาง
นางสาวบรรจง เงินโสภา
นางสาวบรรจง ตระกูลโอสถ
นางสาวบรรจบพร คําจันทร
นางสาวบรรจพร แยมละมูล
นางบรรเจิดลักษณ ชอบนา
นางบรรณฑวรรณ เปานอย
นางสาวบรรณวัลลิ์ มณีพันธ
นางบรรพตี เมืองมูล
นางบรรยาย เมืองบาล
นางบรรยาย สัญญาเขื่อน
นางบรรเย็น ศิริบุตร
นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพศิริ
นางบวร ศรีวิหลอด
นางบังคม ปองประสิทธิ์
นางบังบด คลายเผือก

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๗๕๓
๒๐๗๕๔
๒๐๗๕๕
๒๐๗๕๖
๒๐๗๕๗
๒๐๗๕๘
๒๐๗๕๙
๒๐๗๖๐
๒๐๗๖๑
๒๐๗๖๒
๒๐๗๖๓
๒๐๗๖๔
๒๐๗๖๕
๒๐๗๖๖
๒๐๗๖๗
๒๐๗๖๘
๒๐๗๖๙
๒๐๗๗๐
๒๐๗๗๑
๒๐๗๗๒
๒๐๗๗๓
๒๐๗๗๔
๒๐๗๗๕
๒๐๗๗๖
๒๐๗๗๗
๒๐๗๗๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางบังอร กลมกูล
นางบังอร กางศรี
นางบังอร แกวกองแสง
นางบังอร แกวยาศรี
นางสาวบังอร ครุธวงษ
นางบังอร คุณเมือง
นางสาวบังอร จงสมจิตต
นางบังอร จักรคํา
นางบังอร ใจออน
นางบังอร ชมเกษร
นางสาวบังอร ชาวน้ําออม
นางบังอร ชูแกว
นางสาวบังอร ชูไทย
นางสาวบังอร ดานกําจัด
นางบังอร ดีคํายอย
นางบังอร ตุมทอง
นางบังอร ทองสุข
นางบังอร ทิพยอาสน
นางบังอร นาคํา
นางสาวบังอร โนนสงา
นางบังอร บัวคํา
นางบังอร บุญมาวัด
นางสาวบังอร บุญสนอง
นางบังอร ประกอบพุม
นางบังอร ประโยชริด
นางบังอร เผาภูรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๗๗๙
๒๐๗๘๐
๒๐๗๘๑
๒๐๗๘๒
๒๐๗๘๓
๒๐๗๘๔
๒๐๗๘๕
๒๐๗๘๖
๒๐๗๘๗
๒๐๗๘๘
๒๐๗๘๙
๒๐๗๙๐
๒๐๗๙๑
๒๐๗๙๒
๒๐๗๙๓
๒๐๗๙๔
๒๐๗๙๕
๒๐๗๙๖
๒๐๗๙๗
๒๐๗๙๘
๒๐๗๙๙
๒๐๘๐๐
๒๐๘๐๑
๒๐๘๐๒
๒๐๘๐๓
๒๐๘๐๔

นางสาวบังอร พนภัยพาล
นางบังอร เพ็งเพา
นางบังอร ภักตะภา
นางบังอร ภูรุงเรือง
นางสาวบังอร มงคลคํา
นางบังอร มาตทะวงษ
นางบังอร มีเดช
นางสาวบังอร ยะฟู
นางบังอร รองวัง
นางบังอร เลิศล้ํา
นางสาวบังอร วะทา
นางบังอร ศรีกาล
นางสาวบังอร ศรีผองใส
นางบังอร ศิลาลิตร
นางบังอร สรอยสูงเนิน
นางบังอร สุทธิวงศ
นางบังอร สุวรรณพันธ
นางบังอร หนองตรุด
นางสาวบังอร ออนเทศ
นางบังอร อินทรา
นางสาวบังออน เพชรเอียด
นางบังเอิญ ปานแมน
นางบังเอิญ หนูเล็ก
นางสาวบัญญัติ แงมสุราช
นางบัญฑิตา จงปตนา
นางสาวบัณฑิต ชนะโชติ

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๘๐๕
๒๐๘๐๖
๒๐๘๐๗
๒๐๘๐๘
๒๐๘๐๙
๒๐๘๑๐
๒๐๘๑๑
๒๐๘๑๒
๒๐๘๑๓
๒๐๘๑๔
๒๐๘๑๕
๒๐๘๑๖
๒๐๘๑๗
๒๐๘๑๘
๒๐๘๑๙
๒๐๘๒๐
๒๐๘๒๑
๒๐๘๒๒
๒๐๘๒๓
๒๐๘๒๔
๒๐๘๒๕
๒๐๘๒๖
๒๐๘๒๗
๒๐๘๒๘
๒๐๘๒๙
๒๐๘๓๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางบัณฑิตา ชายแกว
นางสาวบัณฑิตา ตะวันหะ
นางสาวบัณฑิตา พวงไพบูลย
นางสาวบัณฑิตา เลิศศรี
นางบัณฑิตา วิริยาภิรมย
นางสาวบัณฑิตา ศิริสุนทร
นางบัณฑิตาภรณ ศรีคําภา
นางบัณธิตาภรณ วัฒนบุญพิศุทธิ์
นางบันดาล ศรีมุกดา
นางบัลกิส เจะโสะ
นางสาวบัวขาว ความมานะ
นางบัวไข สีทา
นางสาวบัวคํา จําปา
นางบัวเงิน เนาวรัตน
นางบัวตูม ออนตะไคร
นางบัวทอง ไกรแจม
นางบัวทอง คลังกลาง
นางบัวทอง นันทะจันทร
นางบัวบาน ละออง
นางสาวบัวบาน สุทธิคุณ
นางบัวบาน แสงพระจันทร
นางสาวบัวผัน กิดา
นางบัวผัน ทับชา
นางบัวผัน ทุมสวัสดิ์
นางบัวผัน สัตตารัมย
นางบัวผัน อาจวิชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๘๓๑
๒๐๘๓๒
๒๐๘๓๓
๒๐๘๓๔
๒๐๘๓๕
๒๐๘๓๖
๒๐๘๓๗
๒๐๘๓๘
๒๐๘๓๙
๒๐๘๔๐
๒๐๘๔๑
๒๐๘๔๒
๒๐๘๔๓
๒๐๘๔๔
๒๐๘๔๕
๒๐๘๔๖
๒๐๘๔๗
๒๐๘๔๘
๒๐๘๔๙
๒๐๘๕๐
๒๐๘๕๑
๒๐๘๕๒
๒๐๘๕๓
๒๐๘๕๔
๒๐๘๕๕
๒๐๘๕๖

นางบัวผา ทบนา
นางบัวเพียร ถือฉลาด
นางบัวเรียว จันที
นางบัวลอง เคนโพธิ์
นางบัวลอง นุตะไว
นางสาวบัวลอย พริบไหว
นางสาวบัวไล เรียงพรม
นางบัวไลย สิมงาม
นางบัววรรณ ยะสุข
นางบัวศรี สุกไกร
นางบัวสร นามเที่ยง
นางสาวบัวสวรรค ทองทิว
นางบัวสอน พาละพันธ
นางบัวสอน รังสิยานนท
นางสาวบัวสอน วงคสนิท
นางสาวบัวสาย แกวเมืองมูล
นางบาดารียะ สาและ
นางบาดาล สุขดวงเขน
นางบานชื่น ฮันสูงเนิน
นางสาวบานเย็น แกวเทพ
นางบานเย็น จันทรวงศเกษม
นางบานเย็น ผายสุวรรณ
นางบานเย็น เมืองดวง
นางบานเย็น รังสรอย
นางบานเย็น แสวงผล
นางสาวบานอุบล บํารุงชาติ

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๘๕๗
๒๐๘๕๘
๒๐๘๕๙
๒๐๘๖๐
๒๐๘๖๑
๒๐๘๖๒
๒๐๘๖๓
๒๐๘๖๔
๒๐๘๖๕
๒๐๘๖๖
๒๐๘๖๗
๒๐๘๖๘
๒๐๘๖๙
๒๐๘๗๐
๒๐๘๗๑
๒๐๘๗๒
๒๐๘๗๓
๒๐๘๗๔
๒๐๘๗๕
๒๐๘๗๖
๒๐๘๗๗
๒๐๘๗๘
๒๐๘๗๙
๒๐๘๘๐
๒๐๘๘๑
๒๐๘๘๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวบารนี ณ บางชาง
นางบาลินท เมืองพูล
นางสาวบาลี พันธุเลง
นางบาสีระ เระนุย
นางสาวบาหยัน คงชู
นางบําเพ็ญ คุณสีขาว
นางสาวบําเพ็ญ ใชบางยาง
นางสาวบําเพ็ญ เนตรแสงศรี
นางสาวบําเพ็ญ สุขสําราญ
นางสาวบิสมี บุญมาศ
นางบุญกอง เทียนคํา
นางสาวบุญเกลียว รอดคง
นางสาวบุญคนึง มะลิวรรณ
นางบุญค่ํา สีบุญเรือง
นางบุญจิรา ชูพันธ
นางบุญจิรา พุทธิวัย
นางบุญจิราภรณ จีนโน
นางบุญจีน ศรีโท
นางสาวบุญเจือ จุติยนต
นางบุญเจือ สายทอง
นางบุญชดา จันฤาชา
นางบุญชวย ปญญาสงค
นางบุญชาติ เนียมชู
นางบุญชิน วิชัยตะ
นางบุญชื่น ชีวะเสรี
นางสาวบุญชู กันเกตุ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๘๘๓
๒๐๘๘๔
๒๐๘๘๕
๒๐๘๘๖
๒๐๘๘๗
๒๐๘๘๘
๒๐๘๘๙
๒๐๘๙๐
๒๐๘๙๑
๒๐๘๙๒
๒๐๘๙๓
๒๐๘๙๔
๒๐๘๙๕
๒๐๘๙๖
๒๐๘๙๗
๒๐๘๙๘
๒๐๘๙๙
๒๐๙๐๐
๒๐๙๐๑
๒๐๙๐๒
๒๐๙๐๓
๒๐๙๐๔
๒๐๙๐๕
๒๐๙๐๖
๒๐๙๐๗
๒๐๙๐๘

นางบุญชู จินดารัตน
นางบุญเชื้อ สมบูรณ
นางบุญญดา โฮนทุมมา
นางบุญญมาลย แจมใส
นางสาวบุญญมุข ภาคภูมิ
นางบุญญรัตน มุทุกันต
จาโทหญิง บุญญาดา เชื้อนุม
นางบุญญานันท ไผฤทธิ์
นางบุญญาพร ขันธวิชัย
นางบุญญาพร นนเลาพล
นางบุญญาพร ศิริภักดิ์
นางบุญญาพร สาฆอง
นางบุญญาพร สีลา
นางบุญญาภา ศรีบุญเรือง
นางบุญญามา พงษสุวรรณ
นางบุญญารัตน ไกรแกว
นางบุญญารัศมิ์ จันทคาม
นางสาวบุญญารัสมิ์ ศรีตนไชย
นางสาวบุญญิดา ขันบุรี
นางสาวบุญฐกาญจน บุญเคน
นางสาวบุญฑริกา กระแสเทพ
นางบุญฑริกา แกวจีน
นางบุญฑริกา วงศคําลือ
นางบุญฑริกา สุขแกว
นางสาวบุญณรักษ ขวัญนา
นางสาวบุญณิตา จิตรีเชาว

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๙๐๙
๒๐๙๑๐
๒๐๙๑๑
๒๐๙๑๒
๒๐๙๑๓
๒๐๙๑๔
๒๐๙๑๕
๒๐๙๑๖
๒๐๙๑๗
๒๐๙๑๘
๒๐๙๑๙
๒๐๙๒๐
๒๐๙๒๑
๒๐๙๒๒
๒๐๙๒๓
๒๐๙๒๔
๒๐๙๒๕
๒๐๙๒๖
๒๐๙๒๗
๒๐๙๒๘
๒๐๙๒๙
๒๐๙๓๐
๒๐๙๓๑
๒๐๙๓๒
๒๐๙๓๓
๒๐๙๓๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวบุญณิสา จิตพลีชีพ
นางสาวบุญตา เกียวกุล
นางบุญตา โกสม
นางบุญตา จุมพิศ
นางสาวบุญตา ยั่งยืน
นางสาวบุญตา รัตนญาติ
นางบุญตา ราชวงษ
นางบุญเติม ศิลานันท
นางสาวบุญเตือน ไกนิล
นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์
นางสาวบุญถิ่น อินทรวิเศษ
นางสาวบุญทรัพย สารวัน
นางสาวบุญทอง มหายาโน
นางสาวบุญทิพย บุญยะพันธ
นางสาวบุญทิวา บุญเพ็ง
นางสาวบุญทิวา ศาลารัตน
นางบุญเทียน บัวภู
นางบุญไทย พลคอ
นางสาวบุญธิชา โพธิ์ศรี
นางบุญธิดา เชื้อกุลา
นางบุญธีตา สุวรรณหงษ
นางบุญนาค วิเศษวงษา
นางสาวบุญนํา แกววิเชียร
นางบุญนํา นิลเขียว
นางบุญนํา เอกจิตต
นางบุญนิษฐสา ชํานาญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๙๓๕
๒๐๙๓๖
๒๐๙๓๗
๒๐๙๓๘
๒๐๙๓๙
๒๐๙๔๐
๒๐๙๔๑
๒๐๙๔๒
๒๐๙๔๓
๒๐๙๔๔
๒๐๙๔๕
๒๐๙๔๖
๒๐๙๔๗
๒๐๙๔๘
๒๐๙๔๙
๒๐๙๕๐
๒๐๙๕๑
๒๐๙๕๒
๒๐๙๕๓
๒๐๙๕๔
๒๐๙๕๕
๒๐๙๕๖
๒๐๙๕๗
๒๐๙๕๘
๒๐๙๕๙
๒๐๙๖๐

นางสาวบุญบุษกร รอดคง
นางบุญผอง สวางศรี
นางบุญมี ศิริวงศ
นางสาวบุญมี อัครปทุม
นางบุญยรัตน สุวรรณวงค
นางบุญยัง เขียวภักดี
นางบุญยัง ธรรมนาม
นางบุญยืน มีมาก
นางบุญเย็น ทองปาคาย
นางบุญรักษา แกวประกอบ
นางบุญรัตน คงสวัสดิ์
นางบุญรัตน ไชโย
นางบุญรัตน ฐิตยานุวัฒน
นางสาวบุญรัตน สุขสบาย
นางสาวบุญรุง บุญอากาศ
นางบุญเรียม ไพบูลยอัตถกิจ
นางบุญเรียม รัตนสีหา
นางบุญเรือง คุณโฑ
นางบุญเรือง ตอบกลาง
นางบุญเรือง ถาวรวิสิทธิ์
นางบุญเรือง พงษประเสริฐ
นางบุญเรือง โมคศิริ
นางบุญเรือง แสนคาน
นางสาวบุญเรือง อุดสม
นางสาวบุญเรือน ดวงศรีแกว
นางบุญเรือน ดัทลิช

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๙๖๑
๒๐๙๖๒
๒๐๙๖๓
๒๐๙๖๔
๒๐๙๖๕
๒๐๙๖๖
๒๐๙๖๗
๒๐๙๖๘
๒๐๙๖๙
๒๐๙๗๐
๒๐๙๗๑
๒๐๙๗๒
๒๐๙๗๓
๒๐๙๗๔
๒๐๙๗๕
๒๐๙๗๖
๒๐๙๗๗
๒๐๙๗๘
๒๐๙๗๙
๒๐๙๘๐
๒๐๙๘๑
๒๐๙๘๒
๒๐๙๘๓
๒๐๙๘๔
๒๐๙๘๕
๒๐๙๘๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางบุญเรือน พรมเสนสา
นางบุญเรือน หนูนุม
นางบุญลวน ชินวงษ
นางสาวบุญลอม กันตรง
นางบุญลอม กิติศรีวรพันธุ
นางบุญลอม ถิ่นทัพไทย
นางสาวบุญลอม บรรจมาตย
นางบุญลาภ ลุนไชย
นางบุญลือ ทวีตา
นางบุญเลขา ราชสุวรรณ
นางบุญเลิศ วระชินา
นางบุญวาสนา สีดํา
นางสาวบุญศรี โคนาบาล
นางบุญศรี ฉิ้มลองดํา
นางสาวบุญศรี ชริตภิรัต
นางบุญศรี มณีมาส
นางสาวบุญศิริ ปานทน
นางสาวบุญสง นพกาล
นางบุญสม พิลารัตน
นางบุญสม เสาโกมุท
นางบุญสม หลอดสวาง
นางบุญสังข วานิชกูล
นางบุญสิตา ภูกาบไส
นางบุญสุข บุญชวย
นางบุญเสมอ ปตินานนท
นางสาวบุญเสริม ดวงสง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๙๘๗
๒๐๙๘๘
๒๐๙๘๙
๒๐๙๙๐
๒๐๙๙๑
๒๐๙๙๒
๒๐๙๙๓
๒๐๙๙๔
๒๐๙๙๕
๒๐๙๙๖
๒๐๙๙๗
๒๐๙๙๘
๒๐๙๙๙
๒๑๐๐๐
๒๑๐๐๑
๒๑๐๐๒
๒๑๐๐๓
๒๑๐๐๔
๒๑๐๐๕
๒๑๐๐๖
๒๑๐๐๗
๒๑๐๐๘
๒๑๐๐๙
๒๑๐๑๐
๒๑๐๑๑
๒๑๐๑๒

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางบุญหนัก ชํานาญเวทย
นางบุญหลาย เพ็งอารีย
นางสาวบุญอนันต สวางใจ
นางบุญออม ดีเริ่ม
นางบุญเอื้อ ใยออน
นางบุณชนิตา ศรีจุดานุ
นางบุณฑริก ศรีบุญเรือง
นางบุณฑริกกา บุญเกษม
นางบุณฑริกา ขวัญยืน
นางสาวบุณฑริกา ชะเทียนรัมย
นางสาวบุณฑริกา พรหมศิริ
นางบุณฑริกา พาสุทธิ
นางบุณฑริกา สําโรงแสง
นางบุณฑริกา สุมนรัตนกูล
นางสาวบุณยนุช พรมบุตร
นางสาวบุณยนุช สุตาจันทร
นางสาวบุณยนุช อนุตรี
นางสาวบุณยยพร จันทรชู
นางบุณยวรีย เศวตวงศสกุล
นางสาวบุณยวีร ลําสัน
นางสาวบุณยวีร อดิศัยเดชรินทร
นางสาวบุณยหนุน ประสมสุข
นางบุณยอร บุญสาลี
นางสาวบุณยาพร เตชะลือ
นางบุณยาภรณ พิมพดวงสี
นางบุณยาภรณ ศรไชย

๒๑๐๑๓
๒๑๐๑๔
๒๑๐๑๕
๒๑๐๑๖
๒๑๐๑๗
๒๑๐๑๘
๒๑๐๑๙
๒๑๐๒๐
๒๑๐๒๑
๒๑๐๒๒
๒๑๐๒๓
๒๑๐๒๔
๒๑๐๒๕
๒๑๐๒๖
๒๑๐๒๗
๒๑๐๒๘
๒๑๐๒๙
๒๑๐๓๐
๒๑๐๓๑
๒๑๐๓๒
๒๑๐๓๓
๒๑๐๓๔
๒๑๐๓๕
๒๑๐๓๖
๒๑๐๓๗
๒๑๐๓๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางบุณรดา กิรติธนกิตต
นางสาวบุณรดา ปากดีสี
นางบุณิกา ยาเงิน
นางบุตรี อุชุภาพ
นางสาวบุบผา ไชยเลิศ
นางสาวบุบผา ตะโกสีย
นางบุบผา ทองแทง
นางสาวบุบผา บุญสง
นางสาวบุบผา พรมหลง
นางสาวบุบผา สวัสดิ์ผล
นางสาวบุบผา อุปถัมภ
นางสาวบุปผา กาลพัฒน
นางบุปผา คงชวย
นางบุปผา คํางาม
นางบุปผา โคตรวงษา
นางบุปผา จตุเทน
นางสาวบุปผา จารุพันธ
นางสาวบุปผา ใจกลา
นางบุปผา โฉมวงษ
นางบุปผา ชาดา
นางสาวบุปผา ชํานิเชิงคา
นางบุปผา ไชยเวทย
นางสาวบุปผา ตอเชื้อ
นางสาวบุปผา ทรงกฤษณ
นางสาวบุปผา ทับศรี
นางบุปผา ธนะชัยขันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๐๓๙
๒๑๐๔๐
๒๑๐๔๑
๒๑๐๔๒
๒๑๐๔๓
๒๑๐๔๔
๒๑๐๔๕
๒๑๐๔๖
๒๑๐๔๗
๒๑๐๔๘
๒๑๐๔๙
๒๑๐๕๐
๒๑๐๕๑
๒๑๐๕๒
๒๑๐๕๓
๒๑๐๕๔
๒๑๐๕๕
๒๑๐๕๖
๒๑๐๕๗
๒๑๐๕๘
๒๑๐๕๙
๒๑๐๖๐
๒๑๐๖๑
๒๑๐๖๒
๒๑๐๖๓
๒๑๐๖๔

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางบุปผา บุตรศรีภูมิ
นางบุปผา พรหมหมวก
นางสาวบุปผา พวงเดช
นางสาวบุปผา รักสีทอง
นางบุปผา ศรแกว
นางสาวบุปผา สาลีทอง
นางสาวบุปผา สิงหฬ
นางบุปผา แสงจันทร
นางบุปผา ใสสะอาด
นางสาวบุปผา หนุนภักดี
นางบุปผา หันทยุง
นางบุปผา ฮาวกองแกว
นางสาวบุปผาชาติ เข็มวิชัย
นางบุปผาชาติ มะดํา
นางสาวบุปผาพรรณ ทองนวล
นางสาวบุปผาพันธุ ปุบผะโก
นางสาวบุปผาวัน สายเนตร
นางสาวบุพกานต ศรีโมรา
นางสาวบุพชาติ ชูบัว
นางบุรฉัตร ดํานะกาญจน
นางบุรัสกร ศรีคําจักร
นางสาวบุเรียม พรหมปลัด
นางบุลพร ตันพรม
นางบุศกร ไตรพัฒน
นางบุศกร มหาวงศ
นางบุศญาพันธ ทิพาชยาจิณณ

๒๑๐๖๕
๒๑๐๖๖
๒๑๐๖๗
๒๑๐๖๘
๒๑๐๖๙
๒๑๐๗๐
๒๑๐๗๑
๒๑๐๗๒
๒๑๐๗๓
๒๑๐๗๔
๒๑๐๗๕
๒๑๐๗๖
๒๑๐๗๗
๒๑๐๗๘
๒๑๐๗๙
๒๑๐๘๐
๒๑๐๘๑
๒๑๐๘๒
๒๑๐๘๓
๒๑๐๘๔
๒๑๐๘๕
๒๑๐๘๖
๒๑๐๘๗
๒๑๐๘๘
๒๑๐๘๙
๒๑๐๙๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวบุศบา อุปสาร
นางสาวบุศยรินทร วรวัฒนธนากุล
นางบุศยรินทร อาณาเขต
นางสาวบุศยรินทร จะแรมรัมย
นางบุศยา ไวพยาบาล
นางบุศรา เตรียมสติ
นางบุศรา นรงรักค
นางสาวบุศรา บุญยงค
นางบุศรา ปญญาดี
นางบุศรา ปาระมี
นางบุศรา ศิลา
นางบุศรา อิ่มทรัพย
นางบุศราภรณ คําแกว
นางสาวบุศราภรณ จิตรวัฒนะ
นางบุศรินทร คํามฤทธิ์
นางบุศรินทร ธรรมากาศ
นางสาวบุศรินทร บุญรอด
นางบุศรินทร แพนแกว
นางสาวบุศรินทร วิภูวิญโญ
นางบุศรินทร หาญสินธุ
นางสาวบุษกร การอรชัย
นางบุษกร คงนะ
นางบุษกร จิตรักวงศสกุล
นางบุษกร จินกลาง
นางสาวบุษกร ตองออน
นางบุษกร ทองวล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๐๙๑
๒๑๐๙๒
๒๑๐๙๓
๒๑๐๙๔
๒๑๐๙๕
๒๑๐๙๖
๒๑๐๙๗
๒๑๐๙๘
๒๑๐๙๙
๒๑๑๐๐
๒๑๑๐๑
๒๑๑๐๒
๒๑๑๐๓
๒๑๑๐๔
๒๑๑๐๕
๒๑๑๐๖
๒๑๑๐๗
๒๑๑๐๘
๒๑๑๐๙
๒๑๑๑๐
๒๑๑๑๑
๒๑๑๑๒
๒๑๑๑๓
๒๑๑๑๔
๒๑๑๑๕
๒๑๑๑๖

นางบุษกร ประทุมมี
นางบุษกร ประวะโข
นางบุษกร ฤทธิ์ขจร
นางบุษกร แววทองคํา
นางสาวบุษกร ศรีชนะ
นางบุษกร ศศิโรจน
นางสาวบุษกร สุขทั่วญาติ
นางสาวบุษกร เสโนฤทธิ์
นางสาวบุษกร หวายเครือ
นางบุษกรณ ทาวทอง
นางสาวบุษดี จันทะสุระ
นางบุษดี รัตนมูล
นางสาวบุษบง ไทยวังชัย
นางบุษบง บรรจบพุดซา
นางสาวบุษบง ประพงษ
นางบุษบรรณ สิงหโต
นางสาวบุษบา กลาขยัน
นางสาวบุษบา แกวกันทา
นางสาวบุษบา โขยนึ่ง
นางบุษบา เคะนะออน
นางสาวบุษบา ใจคํา
นางบุษบา ชัยกรี
นางสาวบุษบา ชูคํา
นางบุษบา ทองโสภา
นางบุษบา ธรรมรักษ
นางบุษบา บุญขาว

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๑๑๗
๒๑๑๑๘
๒๑๑๑๙
๒๑๑๒๐
๒๑๑๒๑
๒๑๑๒๒
๒๑๑๒๓
๒๑๑๒๔
๒๑๑๒๕
๒๑๑๒๖
๒๑๑๒๗
๒๑๑๒๘
๒๑๑๒๙
๒๑๑๓๐
๒๑๑๓๑
๒๑๑๓๒
๒๑๑๓๓
๒๑๑๓๔
๒๑๑๓๕
๒๑๑๓๖
๒๑๑๓๗
๒๑๑๓๘
๒๑๑๓๙
๒๑๑๔๐
๒๑๑๔๑
๒๑๑๔๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวบุษบา บุญเติม
นางสาวบุษบา บุญบรรลุ
นางบุษบา บุญเสร็จ
นางสาวบุษบา ปาวะรี
นางสาวบุษบา พรหมภักดี
นางบุษบา พลโสภา
นางบุษบา เพชรรัตน
นางบุษบา ภูริยุตตะพงศ
นางบุษบา มณีวงศ
นางบุษบา มาเทพ
นางบุษบา ยุงทองคํา
นางบุษบา ระดาสาร
นางบุษบา ลําลอง
นางสาวบุษบา วุฒิสาร
นางบุษบา ศรีวิชา
นางสาวบุษบา สีเชียงหา
นางสาวบุษบา หงษสกุล
นางบุษบา อภิวัฒนสกุล
นางบุษบา อาจพรหม
นางบุษบาภรณ วังสมบัติ
นางบุษบามินตรา สลักคํา
นางบุษบารักษ สกุลตั้ง
นางบุษปวัน ออนทรวง
นางบุษยพรรณ ขันแหลม
นางบุษยพรรณ พันอะนันท
นางสาวบุษยมาศ รุงแดง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๑๔๓
๒๑๑๔๔
๒๑๑๔๕
๒๑๑๔๖
๒๑๑๔๗
๒๑๑๔๘
๒๑๑๔๙
๒๑๑๕๐
๒๑๑๕๑
๒๑๑๕๒
๒๑๑๕๓
๒๑๑๕๔
๒๑๑๕๕
๒๑๑๕๖
๒๑๑๕๗
๒๑๑๕๘
๒๑๑๕๙
๒๑๑๖๐
๒๑๑๖๑
๒๑๑๖๒
๒๑๑๖๓
๒๑๑๖๔
๒๑๑๖๕
๒๑๑๖๖
๒๑๑๖๗
๒๑๑๖๘

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางบุษยลักษณ วัดสงา
นางสาวบุษยา คมขํา
นางบุษยา ชื่นครอบ
นางบุษยา เทอดธรรมไพศาล
นางสาวบุษยา พยมธน
นางบุษยา พันโย
นางสาวบุษยา ราศรีมิน
นางบุษยา สุทธิโพธิ์
นางสาวบุษยา หลาฤทธิ์
นางสาวบุษยากร อุบลพฤกษ
นางสาวบุษยาพร เครือพัฒน
นางบุษยารัตน มนตรี
นางสาวบุษรา จุฑาเพ็ชร
นางบุษรา ดาทอง
นางบุษรา ประชากุล
นางสาวบุษรา สํารวยประเสริฐ
นางบุษราคัม กะการดี
นางสาวบุษราคัม จรรยนาฏย
นางสาวบุษราคัม ดุลบุตร
นางบุษราคัม พุดมี
นางบุษราคัม อุตคะวาป
นางสาวบุษราภรณ โพธิ์ทอง
นางสาวบุษราภรณ เริงศักดิ์
นางบุษราภรณ สีดาดาน
นางสาวบุษราภรณ แสนพงษ
นางบุษรารัตน เชยจันทา

๒๑๑๖๙
๒๑๑๗๐
๒๑๑๗๑
๒๑๑๗๒
๒๑๑๗๓
๒๑๑๗๔
๒๑๑๗๕
๒๑๑๗๖
๒๑๑๗๗
๒๑๑๗๘
๒๑๑๗๙
๒๑๑๘๐
๒๑๑๘๑
๒๑๑๘๒
๒๑๑๘๓
๒๑๑๘๔
๒๑๑๘๕
๒๑๑๘๖
๒๑๑๘๗
๒๑๑๘๘
๒๑๑๘๙
๒๑๑๙๐
๒๑๑๙๑
๒๑๑๙๒
๒๑๑๙๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางบุษรินทร คําแปงคํา
นางบุษรินทร ยาเพ็ชร
นางบุษรินทร ศรีประสม
นางบุษริยา พุทธวงค
นางสาวบุสรา วงชารี
นางบุสริน ขุนชนะ
นางบุสรินทร พาระแพน
นางบุสรินทร ลิมปวัฒนกุลธร
นางบุหงา ชํานิสูงเนิน
นางบุหงา ไชยศรีษะ
นางบุหงา โยธานัก
นางบุหงา วิชา
นางบุหงา สวัสดิ์ลําภู
นางสาวบุหรัน ขวัญพรม
นางบุหลัน ถาวิเศษ
นางบุหลัน ศรีกะชา
นางสาวบูรจิต พานประเสริฐ
นางสาวบูรณินทรญา
เทพอักษรณรงค
นางสาวเบญจนารถ อมรประสิทธิ์
นางเบญจนี เจียรนัย
นางเบญจพร กาพยเกิด
นางเบญจพร กาลบุตร
นางเบญจพร เกตุพงษพันธุ
นางเบญจพร แกวธารากุล
นางสาวเบญจพร แกวสา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๑๙๔
๒๑๑๙๕
๒๑๑๙๖
๒๑๑๙๗
๒๑๑๙๘
๒๑๑๙๙
๒๑๒๐๐
๒๑๒๐๑
๒๑๒๐๒
๒๑๒๐๓
๒๑๒๐๔
๒๑๒๐๕
๒๑๒๐๖
๒๑๒๐๗
๒๑๒๐๘
๒๑๒๐๙
๒๑๒๑๐
๒๑๒๑๑
๒๑๒๑๒
๒๑๒๑๓
๒๑๒๑๔
๒๑๒๑๕
๒๑๒๑๖
๒๑๒๑๗
๒๑๒๑๘
๒๑๒๑๙

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางเบญจพร คีรีพันธุ
นางเบญจพร เชิงไกรยัง
นางเบญจพร ณ กาฬสินธุ
นางเบญจพร เตียวศิริชัยสกุล
นางสาวเบญจพร บุญหรอ
นางสาวเบญจพร ยิ้มแกว
นางสาวเบญจพร รีพล
นางเบญจพร วัดจัง อินทรแกว
นางเบญจพร ศรีวรกุล
นางเบญจพร ศุภลักษณ
นางเบญจพร เศรษฐพัชรสิริ
นางสาวเบญจพร สาคเรศ
นางเบญจพร สาระขันธ
นางสาวเบญจพร สิงหศักดิ์
นางเบญจพร สุรินทรเลิศ
นางสาวเบญจพร สุวรรณมาโจ
นางเบญจพร โสปญหริ
นางสาวเบญจพร อินทรสด
นางสาวเบญจภรณ โตเอี่ยม
นางสาวเบญจภรณ ผินสู
นางเบ็ญจภรณ แสนรัตนทวีสุข
นางเบญจภา แกวกระจาย
นางสาวเบญจมาพร โยกเกณฑ
นางสาวเบญจมาพร แสงจันทร
นางเบญจมาภรณ จันนา
นางเบญจมาภรณ พูนขุนทด

๒๑๒๒๐
๒๑๒๒๑
๒๑๒๒๒
๒๑๒๒๓
๒๑๒๒๔
๒๑๒๒๕
๒๑๒๒๖
๒๑๒๒๗
๒๑๒๒๘
๒๑๒๒๙
๒๑๒๓๐
๒๑๒๓๑
๒๑๒๓๒
๒๑๒๓๓
๒๑๒๓๔
๒๑๒๓๕
๒๑๒๓๖
๒๑๒๓๗
๒๑๒๓๘
๒๑๒๓๙
๒๑๒๔๐
๒๑๒๔๑
๒๑๒๔๒
๒๑๒๔๓
๒๑๒๔๔
๒๑๒๔๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเบญจมาภรณ ฤทธิ์จอหอ
นางสาวเบญจมาภรณ ศรีชานิล
นางสาวเบญจมาศ กนกขุมทรัพย
นางสาวเบญจมาศ กระตารัตน
นางเบญจมาศ กองวิเชียร
นางสาวเบญจมาศ ขําหมื่นไวย
นางเบญจมาศ คําดอกรับ
นางเบญจมาศ จรบุรมณ
นางสาวเบญจมาศ จอมนงค
นางเบญจมาศ ชนะนอย
นางเบญจมาศ ชมภู
นางเบญจมาศ ชํานาญกิจ
นางเบญจมาศ ชินพะวอ
นางเบญจมาศ ชุมมะ
นางสาวเบญจมาศ เชื้อบุญมี
นางเบญจมาศ นิกรแสน
นางเบญจมาศ เนตรสวาง
นางสาวเบญจมาศ บุดศรี
นางเบญจมาศ ประทุมพา
นางเบญจมาศ ภูละมุล
นางสาวเบญจมาศ มณีโชติ
นางเบญจมาศ มีปาล
นางเบญจมาศ ใยแดง
นางสาวเบญจมาศ เล็กรัตน
นางเบญจมาศ วงศสิทธิ์
นางเบญจมาศ ศรีบานโพน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๒๔๖
๒๑๒๔๗
๒๑๒๔๘
๒๑๒๔๙
๒๑๒๕๐
๒๑๒๕๑
๒๑๒๕๒
๒๑๒๕๓
๒๑๒๕๔
๒๑๒๕๕
๒๑๒๕๖
๒๑๒๕๗
๒๑๒๕๘
๒๑๒๕๙
๒๑๒๖๐
๒๑๒๖๑
๒๑๒๖๒
๒๑๒๖๓
๒๑๒๖๔
๒๑๒๖๕
๒๑๒๖๖
๒๑๒๖๗
๒๑๒๖๘
๒๑๒๖๙
๒๑๒๗๐

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางเบญจมาศ ศรีรัตนพันธ
นางสาวเบญจมาศ ศรีอุดร
นางเบญจมาศ ศิริสุวรรณ
นางสาวเบญจมาศ สมควร
นางเบญจมาศ สําเนียงเย็น
นางสาวเบญจมาศ สิงหคํา
นางเบญจมาศ เสงี่ยมอยู
นางสาวเบญจมาศ หยังหลัง
นางสาวเบญจมาศ เหมแดง
วาที่รอยตรีหญิง เบญจมาศ
เหลือถนอม
นางเบญจมาศ เอสะนาชาตัง
นางเบ็ญจมาศ กระบิน
นางสาวเบ็ญจมาศ วิจักษณจินดา
นางเบ็ญจมาศ สารีผล
นางเบญจมาส เข็มพงษ
นางเบญจมาส ชัยวิสิทธิ์
นางสาวเบญจมาส สุขกลับ
นางสาวเบญจรฎา เพชรกอน
นางเบ็ญจรักษ คุมกลาง
นางเบญจรัตน พรหมปากดี
นางสาวเบญจรัตน เมตตา
นางเบญจรัตน วิชัยดิษฐ
นางสาวเบญจรัตน ศรีพรม
นางเบญจรัตน สุคําภา
นางสาวเบญจรัตน หวยทราย

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๑๒๗๑ นางเบญจรุณพร บุญชัยพร
๒๑๒๗๒ นางสาวเบญจลักษณ แซงเกษ
๒๑๒๗๓ นางสาวเบญจลักษณ
พงศจินดารัศมี
๒๑๒๗๔ นางสาวเบญจลักษณ ยกยอง
๒๑๒๗๕ นางเบญจลักษณ ลอยนอก
๒๑๒๗๖ นางเบญจวรรณ กลิ่นหอม
๒๑๒๗๗ นางเบญจวรรณ โกเมนทร
๒๑๒๗๘ นางเบญจวรรณ ขุนทวี
๒๑๒๗๙ นางสาวเบญจวรรณ คันธวงศ
๒๑๒๘๐ นางสาวเบญจวรรณ จอมคํา
๒๑๒๘๑ นางสาวเบญจวรรณ แจมเจริญ
๒๑๒๘๒ นางเบญจวรรณ ชวยสุข
๒๑๒๘๓ นางสาวเบญจวรรณ ชัยวิชา
๒๑๒๘๔ นางสาวเบญจวรรณ ณ จันตา
๒๑๒๘๕ นางเบญจวรรณ ดวงใจ
๒๑๒๘๖ นางเบญจวรรณ เตจะวงศ
๒๑๒๘๗ นางเบญจวรรณ ไตรยวงค
๒๑๒๘๘ นางเบญจวรรณ ทวีบุญ
๒๑๒๘๙ นางสาวเบญจวรรณ ธานี
๒๑๒๙๐ นางสาวเบญจวรรณ นะเสือ
๒๑๒๙๑ นางสาวเบญจวรรณ นันตาเครือ
๒๑๒๙๒ นางสาวเบญจวรรณ นุยภูเขียว
๒๑๒๙๓ นางสาวเบญจวรรณ บรรเรียนกิจ
๒๑๒๙๔ นางเบญจวรรณ บุญสุวรรณ
๒๑๒๙๕ นางเบญจวรรณ บูรณพันศักดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๒๙๖
๒๑๒๙๗
๒๑๒๙๘
๒๑๒๙๙
๒๑๓๐๐
๒๑๓๐๑
๒๑๓๐๒
๒๑๓๐๓
๒๑๓๐๔
๒๑๓๐๕
๒๑๓๐๖
๒๑๓๐๗
๒๑๓๐๘
๒๑๓๐๙
๒๑๓๑๐
๒๑๓๑๑
๒๑๓๑๒
๒๑๓๑๓
๒๑๓๑๔
๒๑๓๑๕
๒๑๓๑๖
๒๑๓๑๗
๒๑๓๑๘
๒๑๓๑๙

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางเบญจวรรณ ปงเอี้ยน
นางเบญจวรรณ พงษขจร
นางเบญจวรรณ พวงสมบัติ
นางเบญจวรรณ พูลสวัสดิ์
นางสาวเบญจวรรณ โพธิเดช
วาที่รอยตรีหญิง เบญจวรรณ
ภูดาย
นางเบญจวรรณ มณีนิล
นางสาวเบญจวรรณ มณีเนียม
นางเบญจวรรณ มะรุท
นางสาวเบญจวรรณ มีผล
นางเบญจวรรณ แมนศรี
นางเบญจวรรณ ยวนเกิด
นางสาวเบญจวรรณ ยั่งยืน
นางเบญจวรรณ วรจิตตานันท
นางเบญจวรรณ สวัสดิรักษ
นางสาวเบญจวรรณ สังขทองงาม
นางเบญจวรรณ สาตจีนพงษ
นางเบญจวรรณ สุไลมานดี
นางสาวเบญจวรรณ แสงแกว
นางเบญจวรรณ แสงบุญ
นางสาวเบญจวรรณ
อนุรักษจันทรา
นางเบญจวรรณ อังคะคํามูล
นางเบญจวรรณ อานามนารถ
นางเบญจวรรณ อินตะวงศ

๒๑๓๒๐
๒๑๓๒๑
๒๑๓๒๒
๒๑๓๒๓
๒๑๓๒๔
๒๑๓๒๕
๒๑๓๒๖
๒๑๓๒๗
๒๑๓๒๘
๒๑๓๒๙
๒๑๓๓๐
๒๑๓๓๑
๒๑๓๓๒
๒๑๓๓๓
๒๑๓๓๔
๒๑๓๓๕
๒๑๓๓๖
๒๑๓๓๗
๒๑๓๓๘
๒๑๓๓๙
๒๑๓๔๐
๒๑๓๔๑
๒๑๓๔๒
๒๑๓๔๓
๒๑๓๔๔
๒๑๓๔๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเบญจวรรณ อินทรทัด
นางเบญจวรรณ แกวมะเริง
นางสาวเบญจวรรณ จันฤทธิ์
นางสาวเบญจวรรณ เลิศทองคํา
นางเบ็ญจวรรณ บุญอาจ
นางสาวเบ็ญจวรรณ ฟกแฟง
นางสาวเบ็ญจวรรณ ราชเล็ก
นางสาวเบญจา ทัศจันทร
นางสาวเบญจา นักดนตรี
นางเบ็ญจา ธิเสนา
นางสาวเบ็ญจา ประดิษฐ
นางเบ็ญจา วงษแหวน
นางเบ็ญจา หงษวิไล
นางเบญจางค พัตจร
นางเบญจาภัค บุตรโคตร
นางเบ็ญจาวรรณ ตุมเงิน
นางสาวเบญญคุณา แตงโสภา
นางเบญญภา พุทธรักษา
นางเบญญา แซลิ้ม
นางสาวเบญญา สัพโส
นางเบญญา หวังมั่น
นางเบญญาภา คงสมเพชร
นางเบญญาภา ชัยยะ
นางเบญญาภา ไชยมาตย
นางสาวเบญญาภา แซเฮง
นางสาวเบญญาภา บุตรสีทา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๓๔๖
๒๑๓๔๗
๒๑๓๔๘
๒๑๓๔๙
๒๑๓๕๐
๒๑๓๕๑
๒๑๓๕๒
๒๑๓๕๓
๒๑๓๕๔
๒๑๓๕๕
๒๑๓๕๖
๒๑๓๕๗
๒๑๓๕๘
๒๑๓๕๙
๒๑๓๖๐
๒๑๓๖๑
๒๑๓๖๒
๒๑๓๖๓
๒๑๓๖๔
๒๑๓๖๕
๒๑๓๖๖
๒๑๓๖๗
๒๑๓๖๘
๒๑๓๖๙
๒๑๓๗๐

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเบญญาภา ประทุมวิมุต
นางเบญญาภา ปานพรหม
นางเบญญาภา เพิ่มพูล
นางเบญญาภา ภักดีสกุลสวรรค
นางสาวเบญญาภา มากมาย
นางสาวเบญญาภา สุมิรัตนะ
นางสาวเบญญาภา สุระภักดิ์
นางเบญญาภา แสนเมือง
นางเบญญาภา เหมือนศรี
นางเบญญารัต นวลนิล
นางสาวเบญญารัศม
โชติภัทรขจรศิริ
นางเบญญารัศม ลิ้มวิบูลพงศ
นางเบญญารัศม สุขจริยะวัฒน
นางเบญทิพย สายเลาคํา
นางสาวเบญสิรยา นิลพงษ
นางสาวใบชา สุทธิ
นางสาวใบเฟรน รัตนสรอย
นางใบรินทร ยอดวงศ
นางสาวใบหยก อิ่มศิริ
นางสาวป.กุสุมาลย สุวรรณรัตน
นางปกายดาว ปานอยู
นางปจิมาพร สุริยพงศพรรณ
นางสาวปฎิญญา อิ่มเทศ
นางสาวปฏิการ นาครอด
นางปฏิญญา คัดทะจันทร

๒๑๓๗๑
๒๑๓๗๒
๒๑๓๗๓
๒๑๓๗๔
๒๑๓๗๕
๒๑๓๗๖
๒๑๓๗๗
๒๑๓๗๘
๒๑๓๗๙
๒๑๓๘๐
๒๑๓๘๑
๒๑๓๘๒
๒๑๓๘๓
๒๑๓๘๔
๒๑๓๘๕
๒๑๓๘๖
๒๑๓๘๗
๒๑๓๘๘
๒๑๓๘๙
๒๑๓๙๐
๒๑๓๙๑
๒๑๓๙๒
๒๑๓๙๓
๒๑๓๙๔
๒๑๓๙๕
๒๑๓๙๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปฏิญญา คํานวนชัย
นางปฏิญญา คําผิว
นางปฏิญญา จันทรสระบัว
นางปฏิญญา ดวงศรี
นางปฏิญญา ผักไหม
นางสาวปฏิญญา รอดคําทุย
นางปฏิญญา วัฒนามัย
นางปฏิธาน ตันบูรณา
นางสาวปฏิมา เจริญทรัพย
นางปฏิมา นรภัทรพิมล
นางปฏิมา บุญญติพงษ
นางสาวปฏิมา วงษแสวง
นางสาวปฏิมา สีชาเหงา
นางปฏิมาพร ศิริสวัสดิ์
นางปฏิมาภรณ เชาวนปรีชาพร
นางปฐกรณ สุขเสนา
นางปฐมพร แจงแสงทอง
นางปฐมพร ศรีชมภู
นางสาวปฐมรัตน ปกษี
นางสาวปฐมลักษณ อินพิทักษ
นางปฐมา ชูศักดิ์
นางสาวปฐมา อิ่มสมัย
นางปฐมาธิดา แสนศรีระ
นางปฐมาพร สวัสดี
นางปฐมาภรณ เกตุเดชา
นางปฐมาภรณ รอดฉาย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๓๙๗
๒๑๓๙๘
๒๑๓๙๙
๒๑๔๐๐
๒๑๔๐๑
๒๑๔๐๒
๒๑๔๐๓
๒๑๔๐๔
๒๑๔๐๕
๒๑๔๐๖
๒๑๔๐๗
๒๑๔๐๘
๒๑๔๐๙
๒๑๔๑๐
๒๑๔๑๑
๒๑๔๑๒
๒๑๔๑๓
๒๑๔๑๔
๒๑๔๑๕
๒๑๔๑๖
๒๑๔๑๗
๒๑๔๑๘
๒๑๔๑๙
๒๑๔๒๐
๒๑๔๒๑
๒๑๔๒๒

นางสาวปฐมาภรณ อุนชัย
นางสาวปฐมาวดี กอแกว
นางปฐมาวดี ศรีคราม
นางปฐมาวดี ศรีชนะ
นางปฐวรรณธ มาแกว
นางปฐวีกานต ปริธรรมมัง
นางปฐาวรรณ นิลราช
นางปณดา โภชนสาลี
นางปณตพร พุทธโกศล
นางปณัฏฎา ชินบุตร
นางปณาลี คํามณี
นางสาวปณิชา คุมสอาด
นางสาวปณิชา เจริญรัมย
นางปณิชา ธรรมนรภัทร
นางสาวปณิชา น้ําแกว
นางปณิชา พัฒนานนท
นางปณิชา ภัสสิรากุล
นางสาวปณิชา มวงภูเขียว
นางสาวปณิฏฐพร หาสินธุ
นางปณิฏา มะหลีแกว
นางสาวปณิดา ขัดสงคราม
นางสาวปณิดา ดายดัสกร
นางปณิดา ดิศธรรม
นางปณิดา ภูสีดวง
นางปณิดา วรรณบุตร
นางปณิดา หวันเมือง

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๔๒๓
๒๑๔๒๔
๒๑๔๒๕
๒๑๔๒๖
๒๑๔๒๗
๒๑๔๒๘
๒๑๔๒๙
๒๑๔๓๐
๒๑๔๓๑
๒๑๔๓๒
๒๑๔๓๓
๒๑๔๓๔
๒๑๔๓๕
๒๑๔๓๖
๒๑๔๓๗
๒๑๔๓๘
๒๑๔๓๙
๒๑๔๔๐
๒๑๔๔๑
๒๑๔๔๒
๒๑๔๔๓
๒๑๔๔๔
๒๑๔๔๕
๒๑๔๔๖
๒๑๔๔๗
๒๑๔๔๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปณิตตา เทาสิงห
นางสาวปณิตา แกวกระจาง
นางปณิตา ชมภูทวีป
นางสาวปณิตา ทิพยหทัย
นางปณิตา สฤษฎีพีรพันธุ
นางสาวปณิตา เอิบอิ่ม
นางปณิธาน อยูเย็น
นางสาวปณิธิ ชํานาญดู
นางสาวปณิศา หลีหาด
นางปณิษฐา ขาววก
นางสาวปณิษา บุญมาก
นางสาวปณิสรา ภานุรัตน
นางสาวปณิสรา วงสุยะ
นางปดิวรดา ปนแกว
นางสาวปติญา ศิลาแลง
นางสาวปทันทิญา ปุญญเมธากุญ
นางสาวปทิดา กลอมริธัญญา
นางปทิตตา ขัณฑชลา
นางสาวปทิตตา จิรพัฒธรทวี
นางสาวปทิตตา แดงนกขุม
นางปทิตตา ธัญญเจริญ
นางสาวปทิตตา พงษา
นางปทิตตา พวงปญญา
นางปทิตตา วังคะฮาต
นางสาวปทิตตา ศิลาวรรณ
นางสาวปทิตตา สงวนพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๔๔๙
๒๑๔๕๐
๒๑๔๕๑
๒๑๔๕๒
๒๑๔๕๓
๒๑๔๕๔
๒๑๔๕๕
๒๑๔๕๖
๒๑๔๕๗
๒๑๔๕๘
๒๑๔๕๙
๒๑๔๖๐
๒๑๔๖๑
๒๑๔๖๒
๒๑๔๖๓
๒๑๔๖๔
๒๑๔๖๕
๒๑๔๖๖
๒๑๔๖๗
๒๑๔๖๘
๒๑๔๖๙
๒๑๔๗๐
๒๑๔๗๑
๒๑๔๗๒
๒๑๔๗๓
๒๑๔๗๔

นางสาวปทิตตา สังวรณ
นางสาวปทิตตา อิสรพงศ
นางสาวปทุม มหาปราบ
นางสาวปทุมทิพ กษิตินทร
นางสาวปทุมทิพย กันสิทธิ์
นางสาวปทุมรัตน คําแสน
นางปทุมรัตน หลวงนิหาร
นางปทุมรัตน อยูมั่น
นางสาวปทุมวดี พานทอง
นางสาวปทุมวัน ดุษฎี
นางสาวปนดา เพ็งรักษ
นางสาวปนรรฐพร ชวนรัมย
นางปนัดดา งามสมบัติ
นางสาวปนัดดา จันทวงศ
นางปนัดดา จิวยูรักคุณ
นางสาวปนัดดา ชุมบุญชู
นางปนัดดา ปจธรรม
นางสาวปนัดดา ปสเสนะ
นางสาวปนัดดา ปานรงค
นางปนัดดา พอดี
นางปนัดดา พัทโท
นางปนัดดา ราชพันแสน
นางปนัดดา เริ่มรักษ
นางสาวปนัดดา วัฒโน
นางสาวปนัดดา วาริกุด
นางปนัดดา ศรีสะอาด

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๔๗๕
๒๑๔๗๖
๒๑๔๗๗
๒๑๔๗๘
๒๑๔๗๙
๒๑๔๘๐
๒๑๔๘๑
๒๑๔๘๒
๒๑๔๘๓
๒๑๔๘๔
๒๑๔๘๕
๒๑๔๘๖
๒๑๔๘๗
๒๑๔๘๘
๒๑๔๘๙
๒๑๔๙๐
๒๑๔๙๑
๒๑๔๙๒
๒๑๔๙๓
๒๑๔๙๔
๒๑๔๙๕
๒๑๔๙๖
๒๑๔๙๗
๒๑๔๙๘
๒๑๔๙๙
๒๑๕๐๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปนัดดา สุฉายา
นางสาวปนัดดา อามาตร
นางปนัดดา อินทรรักษ
นางปนัดดา อินนัน
นางปนัดดา อุทัศน
นางสาวปนัดดา อุนแกว
นางสาวปนันดา สกุลไทย
นางสาวปนันยา เสียงเจริญ
นางปนัศญา เจริญมาก
นางปนัสยา โลมาอินทร
นางปนัสยา ศุภศรี
นางสาวปนิดดา วงศรัตนะ
นางสาวปนิดา เจริญวงษ
นางปนิดา นามโสวรรณ
นางสาวปนิดา ปนดอน
นางปนิดา วรสาม
นางสาวปนิดา สีลาภเกื้อ
นางสาวปนิดา หลานวงศ
นางปนิดา ออนศรี
นางปนิตา เคหะฐาน
นางปนิตา วรรณพฤติ
นางปพิชญา กานตวิริโยกุล
นางสาวปพิชญา คนยืน
นางปพิชญา ถิ่นสืบ
นางปพิชญา รักษาศรี
นางสาวปพิชญา สุขผึ้ง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๕๐๑
๒๑๕๐๒
๒๑๕๐๓
๒๑๕๐๔
๒๑๕๐๕
๒๑๕๐๖
๒๑๕๐๗
๒๑๕๐๘
๒๑๕๐๙
๒๑๕๑๐
๒๑๕๑๑
๒๑๕๑๒
๒๑๕๑๓
๒๑๕๑๔
๒๑๕๑๕
๒๑๕๑๖
๒๑๕๑๗
๒๑๕๑๘
๒๑๕๑๙
๒๑๕๒๐
๒๑๕๒๑
๒๑๕๒๒
๒๑๕๒๓
๒๑๕๒๔
๒๑๕๒๕
๒๑๕๒๖

นางปพิชญา เสมสันเทียะ
นางสาวปพิชญา แอนดอน
นางปภรัต สุขสําราญ
นางสาวปภัชกรณ ละอองแกว
นางสาวปภัชญา สังชาตรี
นางสาวปภัชรภรย หนูนอย
นางสาวปภัสรา ประยูรหาญ
นางปภัสรินทร ศรีอุษณียกร
นางปภัสสร ขวงทิพย
นางปภัสสร ดิเรกศรี
นางสาวปภัสสร ทองสุข
นางสาวปภัสสร ฤทธิ์มนตรี
นางปภัสสิริย เนตรพันทัง
นางปภากร จําเนียรกุล
นางปภาดา กรุงศรี
นางปภาดา เทียมกลิ่นทอง
นางปภาดา นิตะยะโส
นางสาวปภาดา เปยมประสงค
นางปภาดา พิศสารี
นางสาวปภาดา วุฒิพันธุ
นางปภาดา สกุลวองไว
นางสาวปภาดา สมประสงค
นางสาวปภาดา เอี่ยมละออ
นางปภาภัสส นันทนิธิบวรโชค
นางปภาภัสสร จันทราช
นางสาวปภาวริน จารุมี

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๕๒๗
๒๑๕๒๘
๒๑๕๒๙
๒๑๕๓๐
๒๑๕๓๑
๒๑๕๓๒
๒๑๕๓๓
๒๑๕๓๔
๒๑๕๓๕
๒๑๕๓๖
๒๑๕๓๗
๒๑๕๓๘
๒๑๕๓๙
๒๑๕๔๐
๒๑๕๔๑
๒๑๕๔๒
๒๑๕๔๓
๒๑๕๔๔
๒๑๕๔๕
๒๑๕๔๖
๒๑๕๔๗
๒๑๕๔๘
๒๑๕๔๙
๒๑๕๕๐
๒๑๕๕๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปภาวรินท เขมะชัยเวช
นางปภาวรินท สีหาบุตร
นางสาวปภาวรินทร ทองสุข
นางสาวปภาวรินทร อาจชมภู
นางปภาวี จันทรพุดซา
นางปภาวี บุญมา
วาที่รอยตรีหญิง ปภาวี บุญวิริยะ
นางปภาสินีย ไชยมานันต
นางปรญา เรือนเงิน
นางสาวปรตี ประทุมสุวรรณ
นางปรมพร สุวรรณรัมย
นางปรมาภรณ คมขํา
นางปรมาภรณ ยามาโมโตะ
นางปรมาภรณ สาระธนะ
นางสาวปรยา เคนผาพงศ
นางปรวรรณ คลายแตง
วาที่รอยตรีหญิง ปรอยพิรุณ
สีหานาถ
นางประกาย เกษแกว
นางประกาย คูณนาเมือง
นางสาวประกาย เครือเนตร
นางประกาย พรหมจันทรา
นางประกาย วองวิการณ
นางสาวประกายกาญจน พลเยี่ยม
นางประกายแกว พรมสิงหา
นางประกายแกว พัฒจักร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๕๕๒
๒๑๕๕๓
๒๑๕๕๔
๒๑๕๕๕
๒๑๕๕๖
๒๑๕๕๗
๒๑๕๕๘
๒๑๕๕๙
๒๑๕๖๐
๒๑๕๖๑
๒๑๕๖๒
๒๑๕๖๓
๒๑๕๖๔
๒๑๕๖๕
๒๑๕๖๖
๒๑๕๖๗
๒๑๕๖๘
๒๑๕๖๙
๒๑๕๗๐
๒๑๕๗๑
๒๑๕๗๒
๒๑๕๗๓
๒๑๕๗๔
๒๑๕๗๕
๒๑๕๗๖
๒๑๕๗๗

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางประกายแกว ภูสอาด
นางประกายแกว เสียงหวาน
นางประกายดาว ศักดิ์เพ็ชร
นางสาวประกายดาว แสงแกว
นางประกายทิพย ยิ่งใหญ
นางสาวประกายเพชร เอยวัน
นางประกายรัตน ทับทัน
นางสาวประกิตศรี เผาเมือง
นางประครอง ดวงนามล
นางสาวประครอง ถุนพุฒดม
นางสาวประครองขวัญ หนูเอก
นางประคอง จุลสอน
นางสาวประคอง พันธโนลา
นางประคอง สุวรรณนิตย
นางสาวประคอง อาพัดนอก
นางประคองทรัพย คําดี
นางประคองศรี สวัสดี
นางประคองสิน ผุดผา
นางประจง พรมที
นางสาวประจงจิตร สายสําลี
นางประจวบ กล่ําชัย
นางประจวบ พันธุวิเศษ
นางประจิต บุญสุข
นางสาวประจิตรา ศรีสุราช
นางประจินดา ชาวเวียง
นางประจุพร จอนแจง

๒๑๕๗๘
๒๑๕๗๙
๒๑๕๘๐
๒๑๕๘๑
๒๑๕๘๒
๒๑๕๘๓
๒๑๕๘๔
๒๑๕๘๕
๒๑๕๘๖
๒๑๕๘๗
๒๑๕๘๘
๒๑๕๘๙
๒๑๕๙๐
๒๑๕๙๑
๒๑๕๙๒
๒๑๕๙๓
๒๑๕๙๔
๒๑๕๙๕
๒๑๕๙๖
๒๑๕๙๗
๒๑๕๙๘
๒๑๕๙๙
๒๑๖๐๐
๒๑๖๐๑
๒๑๖๐๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวประชุม ทิมทอง
นางประชุม บุญกองชาติ
นางประชุมพร โหมดงาม
นางประเชิญ ชํานาญพันธ
นางประณยา ฐาวิรัตน
นางประดับ ณ เทพา
นางประดับ บัวชิต
นางประดับ พลแสน
นางประดับดวง โคตวงศ
นางประดับดวง ปานันท
นางประดับพร คูณทวีพาณิชย
นางสาวประดิษฐพร ดิษบรรจง
นางประดิษฐา ธนรุงเรืองทวี
นางสาวประติญาณ
กิ่งสุพรรณพงษ
นางสาวประถมพร โคตา
นางประทานพร มูลศรี
นางประทานพร โสมศรีแกว
นางประทิน บุญลือ
นางประทิน ปางแกว
นางประทิน สิทธิวงศ
นางประทินนุภัทร ไชยกุล
นางสาวประทินพร ผิวบาง
นางประทินยา จันทรศรีเมือง
นางประทีป ขวัญออน
นางประทีป คงริ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๖๐๓
๒๑๖๐๔
๒๑๖๐๕
๒๑๖๐๖
๒๑๖๐๗
๒๑๖๐๘
๒๑๖๐๙
๒๑๖๑๐
๒๑๖๑๑
๒๑๖๑๒
๒๑๖๑๓
๒๑๖๑๔
๒๑๖๑๕
๒๑๖๑๖
๒๑๖๑๗
๒๑๖๑๘
๒๑๖๑๙
๒๑๖๒๐
๒๑๖๒๑
๒๑๖๒๒
๒๑๖๒๓
๒๑๖๒๔
๒๑๖๒๕
๒๑๖๒๖
๒๑๖๒๗
๒๑๖๒๘

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางประทีป ดาวกระจาย
นางประทีป มีระหงษ
นางประทีป มีเอียด
นางประทีป สุทัศน
นางประทุม คําฟู
นางประทุม บานเชา
นางประทุม บุญมาเกิด
นางประทุม ปุงโพธิ์
นางสาวประทุม พรหมเพ็ชร
นางประทุม ฟองอินทร
นางประทุม มะลิทอง
นางประทุม วรรณะ
นางสาวประทุม ศรีวะโร
นางสาวประทุม ศรีโสภา
นางประทุม หลักดี
นางประทุม อุไรโรจน
นางสาวประทุมพร บุญมาวงษา
นางประทุมพร มิ่งชัย
นางประทุมพร วงษจา
นางสาวประทุมพร สรอยชื่อ
นางสาวประทุมมา กลิ่นหอม
นางประทุมมาส รูยิ่ง
นางสาวประทุมรัตน จงคูณกลาง
นางประทุมรัตน มหายศนันท
นางสาวประทุมรัตน ยศเสนา
นางประทุมวัน ฉิมพาลี

๒๑๖๒๙
๒๑๖๓๐
๒๑๖๓๑
๒๑๖๓๒
๒๑๖๓๓
๒๑๖๓๔
๒๑๖๓๕
๒๑๖๓๖
๒๑๖๓๗
๒๑๖๓๘
๒๑๖๓๙
๒๑๖๔๐
๒๑๖๔๑
๒๑๖๔๒
๒๑๖๔๓
๒๑๖๔๔
๒๑๖๔๕
๒๑๖๔๖
๒๑๖๔๗
๒๑๖๔๘
๒๑๖๔๙
๒๑๖๕๐
๒๑๖๕๑
๒๑๖๕๒
๒๑๖๕๓
๒๑๖๕๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางประทุมวัน พรประการ
นางประเทือง ปานกลาง
นางสาวประเทือง ราชกระโทก
นางสาวประเทือง เสรีเผาวงษ
นางสาวประเทืองศรี บุญลอม
นางสาวประธานพร รักชาติ
นางสาวประนอม คําพันธ
นางสาวประนอม ทองดี
นางสาวประนอม ธรรมเสนา
นางประนอม บุญคุม
นางประนอม ประยูร
นางประนอม ปดเสนา
นางประนอม เปลี่ยนแปลก
นางประนอม ผาวันดี
นางสาวประนอม ผาสุข
นางประนอม พรหมเมตตา
นางประนอม พันธดี
นางสาวประนอม มรนนท
นางประนอม มานะกิจ
นางประนอม มุงทอง
นางสาวประนอม รัตนา
นางประนอม รามะโคตร
นางประนอม วุฒิแสน
นางประนอม ศุภรณพานิช
นางประนอม สมสกุล
นางประนอม สิทธิไกร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๖๕๕
๒๑๖๕๖
๒๑๖๕๗
๒๑๖๕๘
๒๑๖๕๙
๒๑๖๖๐
๒๑๖๖๑
๒๑๖๖๒
๒๑๖๖๓
๒๑๖๖๔
๒๑๖๖๕
๒๑๖๖๖
๒๑๖๖๗
๒๑๖๖๘
๒๑๖๖๙
๒๑๖๗๐
๒๑๖๗๑
๒๑๖๗๒
๒๑๖๗๓
๒๑๖๗๔
๒๑๖๗๕
๒๑๖๗๖
๒๑๖๗๗
๒๑๖๗๘
๒๑๖๗๙
๒๑๖๘๐

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางประนอม เหลาพงษแกว
นางประนุตร วรรณสา
นางสาวประพฤกษา สมแกว
นางประพัฒษร มุขอาษา
นางประพัตร ศิรินัย
นางประพันธ จันยุทา
นางประพันธ สีแกวอม
นางสาวประพาน ทนเถื่อน
นางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร
นางสาวประพาพร ยศวิชัย
นางสาวประพาภร หอมหวล
นางสาวประพาภรณ กันคุม
นางสาวประพิณ แสงสะอาด
นางประพิน เวฬุวนารักษ
นางประพิมพพร เดียวสมคิด
นางประพิมพพรรณ สมบูรณ
นางประพิมพร แสนทวีสุข
นางประพิมพรรณ พุทธศรี
นางประพิศ คําเอก
นางสาวประพิศ ศรีสมัคร
นางประไพ กันแคลว
นางประไพ แกวไดปาน
นางสาวประไพ ขวัญกุล
นางสาวประไพ ใจซื่อ
นางประไพ ใจหาญ
นางประไพ เตละกุล

๒๑๖๘๑
๒๑๖๘๒
๒๑๖๘๓
๒๑๖๘๔
๒๑๖๘๕
๒๑๖๘๖
๒๑๖๘๗
๒๑๖๘๘
๒๑๖๘๙
๒๑๖๙๐
๒๑๖๙๑
๒๑๖๙๒
๒๑๖๙๓
๒๑๖๙๔
๒๑๖๙๕
๒๑๖๙๖
๒๑๖๙๗
๒๑๖๙๘
๒๑๖๙๙
๒๑๗๐๐
๒๑๗๐๑
๒๑๗๐๒
๒๑๗๐๓
๒๑๗๐๔
๒๑๗๐๕
๒๑๗๐๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางประไพ พรหมพุฒแกว
นางประไพ พิกุลทอง
นางสาวประไพ พิกุลผล
นางประไพ มณีไสย
นางประไพ มีอภิรักษ
นางประไพ รักษไพรสาณฑ
นางประไพ ศรีเกษม
นางประไพ ศรีเพียงจันทร
นางประไพ สีใจ
นางสาวประไพ สุวรรณโณ
นางสาวประไพ เสมหร่ํา
นางประไพ อักษรกูล
นางสาวประไพจิตร บุญญะรัง
นางสาวประไพพร แคลวคลอง
นางสาวประไพพร ทศชา
นางประไพพร ทาทอง
นางประไพพร ปุณริบูรณ
นางประไพพรรณ ดุลยเภรี
นางประไพพรรณ อินธิแสง
นางประไพพิศ แกวดอนรี
นางประไพพิศ ไชยเดช
นางประไพพิศ พานทอง
นางประไพร เกื่องกระโทก
นางสาวประไพร ทะนงอาจ
นางสาวประไพรพร สาวะรก
นางสาวประไพรัช มหาวงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๗๐๗
๒๑๗๐๘
๒๑๗๐๙
๒๑๗๑๐
๒๑๗๑๑
๒๑๗๑๒
๒๑๗๑๓
๒๑๗๑๔
๒๑๗๑๕
๒๑๗๑๖
๒๑๗๑๗
๒๑๗๑๘
๒๑๗๑๙
๒๑๗๒๐
๒๑๗๒๑
๒๑๗๒๒
๒๑๗๒๓
๒๑๗๒๔
๒๑๗๒๕
๒๑๗๒๖
๒๑๗๒๗
๒๑๗๒๘
๒๑๗๒๙
๒๑๗๓๐
๒๑๗๓๑
๒๑๗๓๒

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางประไพรัตน ศิริรัมย
นางประไพวรรณ โพสาวัง
นางสาวประไพวัลย อนุศาสน
นางสาวประไพศรี ธรรมสัตย
นางสาวประภัย สานหลา
นางประภัสสร แกวผล
นางประภัสสร แกวโยธา
นางสาวประภัสสร โกวิทย
นางประภัสสร ขัดสาย
นางสาวประภัสสร จันดากุล
นางประภัสสร จันทรโคตร
วาที่รอยตรีหญิง ประภัสสร ชัยวงค
นางประภัสสร เชื้อคําจันทร
นางสาวประภัสสร ดลดุสิตา
นางประภัสสร ตรีอินทร
นางประภัสสร ทับทอง
นางประภัสสร ธรรมสา
นางประภัสสร บุญขันธ
นางประภัสสร ผาสุข
นางสาวประภัสสร พันชะฎา
นางประภัสสร ภูมิเย็น
นางประภัสสร มหาทอง
นางประภัสสร มีชัย
นางสาวประภัสสร มูลคํา
นางสาวประภัสสร วงศไชวะ
นางสาวประภัสสร วานิชสุขสมบัติ

๒๑๗๓๓
๒๑๗๓๔
๒๑๗๓๕
๒๑๗๓๖
๒๑๗๓๗
๒๑๗๓๘
๒๑๗๓๙
๒๑๗๔๐
๒๑๗๔๑
๒๑๗๔๒
๒๑๗๔๓
๒๑๗๔๔
๒๑๗๔๕
๒๑๗๔๖
๒๑๗๔๗
๒๑๗๔๘
๒๑๗๔๙
๒๑๗๕๐
๒๑๗๕๑
๒๑๗๕๒
๒๑๗๕๓
๒๑๗๕๔
๒๑๗๕๕
๒๑๗๕๖
๒๑๗๕๗
๒๑๗๕๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางประภัสสร ศรีขาว
นางประภัสสร สุวรรณประทีป
นางประภา กลิ่นศิริกุล
นางประภา คชเลิศ
นางประภา ใจเสงี่ยม
นางประภา บุญโญ
นางสาวประภา ผาจวง
นางประภา พวงดอกไม
นางประภา สมสุข
นางประภา สํามะลี
นางประภากร วิลามาศ
นางประภาทิพย หวังดีธนพัฒน
นางประภาพร กมลสมัย
นางสาวประภาพร กิติ
นางประภาพร เกิดผล
นางประภาพร แกวจันดา
นางประภาพร ขันสุวรรณ
นางประภาพร จักรคํา
นางประภาพร จิตกาวิน
นางประภาพร ชะนะสะแบง
นางสาวประภาพร ชัยปายาง
นางประภาพร แดงงาม
นางประภาพร ตันติวาส
นางประภาพร ทองเพ็ญ
นางประภาพร เทพไพฑูรย
นางสาวประภาพร นุชอําพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๗๕๙
๒๑๗๖๐
๒๑๗๖๑
๒๑๗๖๒
๒๑๗๖๓
๒๑๗๖๔
๒๑๗๖๕
๒๑๗๖๖
๒๑๗๖๗
๒๑๗๖๘
๒๑๗๖๙
๒๑๗๗๐
๒๑๗๗๑
๒๑๗๗๒
๒๑๗๗๓
๒๑๗๗๔
๒๑๗๗๕
๒๑๗๗๖
๒๑๗๗๗
๒๑๗๗๘
๒๑๗๗๙
๒๑๗๘๐
๒๑๗๘๑
๒๑๗๘๒

นางประภาพร บุราณ
นางสาวประภาพร ผาจันทร
นางประภาพร พวงใบดี
นางประภาพร เพิ่มพูล
นางสาวประภาพร เพียลาด
นางประภาพร ไพรพฤกษา
นางประภาพร ไมงาม
นางประภาพร ไมยะปน
นางสาวประภาพร ลีลาชัย
นางประภาพร ลีลาภักดีพงศ
นางสาวประภาพร วงสมบูรณ
นางสาวประภาพร วรรณดี
นางประภาพร วรรณบุงทอง
นางประภาพร วรรณวงศ
นางสาวประภาพร วิทยาคม
นางสาวประภาพร ศรีขวาพา
นางสาวประภาพร ศรีคง
วาที่รอยตรีหญิง ประภาพร
ศรีสุวรรณ
นางสาวประภาพร
ศิริสกุลวัฒนาพร
นางประภาพร สวัสดี
นางสาวประภาพร สิงหละ
นางประภาพร สุวรรณชาติ
นางประภาพร หงสแกว
นางสาวประภาพร หนองคาย

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๗๘๓
๒๑๗๘๔
๒๑๗๘๕
๒๑๗๘๖
๒๑๗๘๗
๒๑๗๘๘
๒๑๗๘๙
๒๑๗๙๐
๒๑๗๙๑
๒๑๗๙๒
๒๑๗๙๓
๒๑๗๙๔
๒๑๗๙๕
๒๑๗๙๖
๒๑๗๙๗
๒๑๗๙๘
๒๑๗๙๙
๒๑๘๐๐
๒๑๘๐๑
๒๑๘๐๒
๒๑๘๐๓
๒๑๘๐๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวประภาพร อุทวราพงศ
นางประภาพร อุไรรัตน
นางประภาพรรณ เกษร
นางสาวประภาพรรณ
เพ็ชรประสมกูล
นางสาวประภาพรรณ แมนสมุทร
นางประภาพรรณ ลุนสืบ
นางสาวประภาพรรณ
วิจารณปรีชา
นางสาวประภาพัฒน
เพ็ชรรัตนบํารุง
นางประภาพันธ วิริยะสหกิจ
นางประภาพิมพ เมืองสง
นางประภาภรณ คําวงศ
นางประภาภรณ โคตรสําราญ
นางประภาภรณ ชมภูวงศ
วาที่รอยตรีหญิง ประภาภรณ
เชาวสุทธิโชติ
นางประภาภรณ แดนขนบ
นางสาวประภาภรณ พลรักษ
นางสาวประภาภรณ มีพรหม
นางประภาภรณ สายโท
นางประภาภรณ สิทธิพรหม
นางสาวประภาภรณ หอมโคกคอ
นางประภาภรณ เหลาประเสริฐ
นางประภาภรณ อื้อจรรยา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๘๐๕
๒๑๘๐๖
๒๑๘๐๗
๒๑๘๐๘
๒๑๘๐๙
๒๑๘๑๐
๒๑๘๑๑
๒๑๘๑๒
๒๑๘๑๓
๒๑๘๑๔
๒๑๘๑๕
๒๑๘๑๖
๒๑๘๑๗
๒๑๘๑๘
๒๑๘๑๙
๒๑๘๒๐
๒๑๘๒๑
๒๑๘๒๒
๒๑๘๒๓
๒๑๘๒๔
๒๑๘๒๕
๒๑๘๒๖
๒๑๘๒๗
๒๑๘๒๘
๒๑๘๒๙
๒๑๘๓๐

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวประภารัตน กฤษณสุวรรณ
นางประภารัตน กลัดแกว
นางประภารัตน วัฒนา
นางประภารัตน เสียงใส
นางประภาวดี ทองเวียง
นางสาวประภาวดี ปานเจริญกิจ
นางสาวประภาวัลย มั่นใหญชัยโชค
นางประภาศรี ฉิมมาวัน
นางสาวประภาศรี เที่ยงธรรม
นางประภาศรี พงษเกษ
นางประภาศรี ลาลําโกน
นางประภาศรี วนสิริสกุล
นางประภาศรี ศรีหนูสุด
นางสาวประภาศรี สิ่วไธสง
นางประภาศรี สีทาสี
นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสตร
นางสาวประภาศิริ คูนาคํา
นางประภาศิริ ชนายุสวณิช
นางประภาสร อุลัย
นางประภาสินี เวียงวี
นางสาวประภาสิริ ดวงเงิน
นางสาวประภาสิริ ถาวร
นางประภี คําประทุม
นางประภีภรณ สมิงกลาทัพ
นางประมวล มุมทอง
นางประมวล ศรีมะเรือง

๒๑๘๓๑
๒๑๘๓๒
๒๑๘๓๓
๒๑๘๓๔
๒๑๘๓๕
๒๑๘๓๖
๒๑๘๓๗
๒๑๘๓๘
๒๑๘๓๙
๒๑๘๔๐
๒๑๘๔๑
๒๑๘๔๒
๒๑๘๔๓
๒๑๘๔๔
๒๑๘๔๕
๒๑๘๔๖
๒๑๘๔๗
๒๑๘๔๘
๒๑๘๔๙
๒๑๘๕๐
๒๑๘๕๑
๒๑๘๕๒
๒๑๘๕๓
๒๑๘๕๔
๒๑๘๕๕
๒๑๘๕๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวประมวล ไหลแท
นางประยงค สายดวง
นางประยงค โสภารัตน
นางประยวน ทวีชีพ
นางสาวประยูร คําแทง
นางประยูร ธรรมรักษา
นางประยูร ภูทอง
นางสาวประยูร มะลาวาสน
นางประยูรศรี บุตรแสนคม
นางสาวประยูรศรี อุดมกุล
นางสาวประริดา สุดสงวน
นางสาวประวัณสรณ ไชยวงคษา
นางประวัติ ลาดดี
นางประวิตา ษรบัณฑิต
นางประวีณา แกวใส
นางประวีณา ชมพูราช
นางประวีณา ชูชาติ
นางประวีณา ไชยพุฒ
นางประวีณา ติง
นางประวีณา บุญทวี
นางประวีณา พรหมพันธ
นางประวีณา มณีรัตน
นางสาวประวีนา สุขรินทร
นางประเวียง สุขชุม
นางประศรี จันคะนา
นางประสงค ปามุทา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๘๕๗
๒๑๘๕๘
๒๑๘๕๙
๒๑๘๖๐
๒๑๘๖๑
๒๑๘๖๒
๒๑๘๖๓
๒๑๘๖๔
๒๑๘๖๕
๒๑๘๖๖
๒๑๘๖๗
๒๑๘๖๘
๒๑๘๖๙
๒๑๘๗๐
๒๑๘๗๑
๒๑๘๗๒
๒๑๘๗๓
๒๑๘๗๔
๒๑๘๗๕
๒๑๘๗๖
๒๑๘๗๗
๒๑๘๗๘
๒๑๘๗๙
๒๑๘๘๐
๒๑๘๘๑
๒๑๘๘๒

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวประสงค โพยนอก
นางประสพสุข คําชนะ
นางประสพสุข บุญมีประเสริฐ
นางประสานสุข เรือนมูล
นางประสิทธิ์ มั่นใจ
นางประเสริฐ คงเจริญ
นางประเสริฐ จันชมภู
นางประเสริฐ อนบางเขน
นางสาวปรัชญนันต ทองประดับ
นางสาวปรัชญา พรมฮาด
นางสาวปรัชญา เสมา
นางสาวปรัชญานีย ไทยเกิด
นางปรัชญาพร เพ็ญภาคกุล
นางปรัชญาพร ภูจักแกว
นางสาวปรัชญาพร มะยมหิน
นางปรัชญาพร โยธาศรี
นางปรัชญาภรณ ชูพงษ
นางสาวปรัชญาภรณ แยมเกษร
นางปรัชญาภรณ สวาทกลาง
นางปรัศนี บัวพาภูเขียว
นางสาวปรัศนี เสนารัตน
นางสาวปรัศนีใจ กุนนะ
นางปรัศนีย พหลทัพ
นางสาวปรัศนียา วณิกสัมบัญ
นางสาวปรัศนียา ศิริกังวาฬ
นางสาวปรัศนียาภรณ พรทิพย

๒๑๘๘๓
๒๑๘๘๔
๒๑๘๘๕
๒๑๘๘๖
๒๑๘๘๗
๒๑๘๘๘
๒๑๘๘๙
๒๑๘๙๐
๒๑๘๙๑
๒๑๘๙๒
๒๑๘๙๓
๒๑๘๙๔
๒๑๘๙๕
๒๑๘๙๖
๒๑๘๙๗
๒๑๘๙๘
๒๑๘๙๙
๒๑๙๐๐
๒๑๙๐๑
๒๑๙๐๒
๒๑๙๐๓
๒๑๙๐๔
๒๑๙๐๕
๒๑๙๐๖
๒๑๙๐๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปรางคทิพย เกียรติสํารอง
นางสาวปรางคศรี สุกขากรณ
นางปรางทอง แกวเหลายูง
นางสาวปรางทอง ทองอําไพ
นางปรางทอง ศรีวรรณวัฒนา
นางปรางทิพย ขันติสมบูรณ
นางสาวปรางทิพย วงศพัทธยากร
นางสาวปรางปจฉมาภรณ
พิบูรพัฒน
นางปรางมาศ สุขลอม
นางปราจิณ สุขผิว
นางปราจินต ขันทะมี
นางสาวปราญชลี นนทะวัน
นางสาวปราณดา ลาพันธ
นางสาวปราณปรียา คุณประทุม
นางสาวปราณปรียา พรมสิทธิ์
นางสาวปราณิต เขียนจอหอ
นางปราณิษา ทาวกลาง
นางปราณิสา สวัสดี
นางปราณี กลั่นอักโข
นางปราณี กองเกิด
นางสาวปราณี กุลอัก
นางสาวปราณี เกิดมี
นางปราณี เกิมขุนทด
นางปราณี แกวบางพูด
นางปราณี ขวัญราช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๙๐๘
๒๑๙๐๙
๒๑๙๑๐
๒๑๙๑๑
๒๑๙๑๒
๒๑๙๑๓
๒๑๙๑๔
๒๑๙๑๕
๒๑๙๑๖
๒๑๙๑๗
๒๑๙๑๘
๒๑๙๑๙
๒๑๙๒๐
๒๑๙๒๑
๒๑๙๒๒
๒๑๙๒๓
๒๑๙๒๔
๒๑๙๒๕
๒๑๙๒๖
๒๑๙๒๗
๒๑๙๒๘
๒๑๙๒๙
๒๑๙๓๐
๒๑๙๓๑
๒๑๙๓๒
๒๑๙๓๓

นางปราณี ขุนอาจ
นางสาวปราณี คะเนแนน
นางปราณี คําผง
นางปราณี คําภู
นางปราณี ไคลมี
นางสาวปราณี ฆองวงศ
นางปราณี โฆสิต
นางสาวปราณี เจะหลี
นางปราณี ใจคํา
นางสาวปราณี เชียงทอง
นางสาวปราณี แซโซ
นางปราณี เณรแตง
นางสาวปราณี ดําเม็ง
นางปราณี เดวาดาแล
นางสาวปราณี ตะสุ
นางปราณี ถิ่นเวียงทอง
นางสาวปราณี ทองรมย
นางปราณี เที่ยงอินทร
นางปราณี ธรรมนิยม
นางปราณี ธูปหอม
นางสาวปราณี นาถมทอง
นางปราณี นาวิก
นางสาวปราณี นิลเหม
นางปราณี บรรณสาร
นางปราณี บุญศักดิ์
นางปราณี บุตรวิไล

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๙๓๔
๒๑๙๓๕
๒๑๙๓๖
๒๑๙๓๗
๒๑๙๓๘
๒๑๙๓๙
๒๑๙๔๐
๒๑๙๔๑
๒๑๙๔๒
๒๑๙๔๓
๒๑๙๔๔
๒๑๙๔๕
๒๑๙๔๖
๒๑๙๔๗
๒๑๙๔๘
๒๑๙๔๙
๒๑๙๕๐
๒๑๙๕๑
๒๑๙๕๒
๒๑๙๕๓
๒๑๙๕๔
๒๑๙๕๕
๒๑๙๕๖
๒๑๙๕๗
๒๑๙๕๘
๒๑๙๕๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปราณี บูรณโพธิ์ทอง
นางปราณี ประจันบาล
นางสาวปราณี ประสมทรัพย
นางปราณี ปะมาคะมา
นางปราณี เปรมศิริสกุล
นางปราณี แปนแกว
นางสาวปราณี ฝายเส็ม
นางสาวปราณี พรภวิษยกุล
นางปราณี ไพบูลยวีวัฒนา
นางปราณี ภัทราบุญญากุล
นางสาวปราณี ภูอาลัย
นางสาวปราณี เภาหิงค
นางปราณี มณีเทศ
นางปราณี มั่นประสงค
นางปราณี มิตรยง
นางปราณี ยอดสุรินทร
นางปราณี รัตนะ
นางปราณี ฤกษงาม
นางสาวปราณี ละการชั่ว
นางสาวปราณี โลหิตา
นางสาวปราณี วงศชัย
นางปราณี วงศสุนทร
นางปราณี วงษศรีแกว
นางสาวปราณี วรรณปะเก
นางปราณี วรรธนอารีย
นางสาวปราณี วิกิจรัตนพิพัฒน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๙๖๐
๒๑๙๖๑
๒๑๙๖๒
๒๑๙๖๓
๒๑๙๖๔
๒๑๙๖๕
๒๑๙๖๖
๒๑๙๖๗
๒๑๙๖๘
๒๑๙๖๙
๒๑๙๗๐
๒๑๙๗๑
๒๑๙๗๒
๒๑๙๗๓
๒๑๙๗๔
๒๑๙๗๕
๒๑๙๗๖
๒๑๙๗๗
๒๑๙๗๘
๒๑๙๗๙
๒๑๙๘๐
๒๑๙๘๑
๒๑๙๘๒
๒๑๙๘๓
๒๑๙๘๔
๒๑๙๘๕

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางปราณี วิศวพิพัฒน
นางปราณี เวฬุวนารักษ
นางปราณี เวียงยศ
นางสาวปราณี ศรีคําวงค
นางปราณี ศรีจุลฮาต
นางปราณี ศรีลารักษ
นางสาวปราณี ศรีวัฒน
นางปราณี ศักดิ์หารภพ
นางปราณี สนทนาสัมพันธ
นางปราณี สานนท
นางปราณี สืบสุนทร
นางสาวปราณี สุกสวาง
นางปราณี สุขจิตร
นางสาวปราณี สุขเพชร
นางสาวปราณี สุขภาพ
นางปราณี สุขสําราญ
นางปราณี เส็นโสม
นางปราณี เสนาวัง
นางปราณี เสริฐวิชา
นางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน
นางปราณี หงษาวงษ
นางสาวปราณี โหดหมาน
นางปราณี อัจฉราทิพย
นางสาวปราณี อารีรัมย
นางสาวปราณี อินตะมะ
นางปราณี อินทรักษา

๒๑๙๘๖
๒๑๙๘๗
๒๑๙๘๘
๒๑๙๘๙
๒๑๙๙๐
๒๑๙๙๑
๒๑๙๙๒
๒๑๙๙๓
๒๑๙๙๔
๒๑๙๙๕
๒๑๙๙๖
๒๑๙๙๗
๒๑๙๙๘
๒๑๙๙๙
๒๒๐๐๐
๒๒๐๐๑
๒๒๐๐๒
๒๒๐๐๓
๒๒๐๐๔
๒๒๐๐๕
๒๒๐๐๖
๒๒๐๐๗
๒๒๐๐๘
๒๒๐๐๙
๒๒๐๑๐
๒๒๐๑๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปราณี อุดมผล
นางปราณีต จันทรพิลา
นางปราณีต ชงกรานตทอง
นางปราณีต เดชมณีรัตน
นางปราณีต ธนะนิมิตร
นางสาวปราณีต ธรรมโลกา
นางสาวปราณีต รามหนู
นางปราณีต ศรีสําโรง
นางสาวปราณีต สุจริต
นางปราณีต อมรวัฒน
นางปราณีต อาจศิริ
นางปราณีต อุดมพันธ
นางปราณีย ไชยสุวรรณ
นางปราถนา พรประเสริฐ
นางปราถนา อินทวิเศษ
นางปรานอม จันทรแกวอมร
นางปรานอม จินะสาม
นางปรานอม สุขเกษม
นางสาวปรานอม แสงนิล
นางสาวปรานี กาดนอก
นางปรานี พูลพันธชู
นางปรารถนา แกวไชย
นางสาวปรารถนา คิดถูก
นางปรารถนา ชัยเลิศณรงคกุล
นางสาวปรารถนา ตันติกุลไพบูลย
นางสาวปรารถนา ธิมาชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๐๑๒
๒๒๐๑๓
๒๒๐๑๔
๒๒๐๑๕
๒๒๐๑๖
๒๒๐๑๗
๒๒๐๑๘
๒๒๐๑๙
๒๒๐๒๐
๒๒๐๒๑
๒๒๐๒๒
๒๒๐๒๓
๒๒๐๒๔
๒๒๐๒๕
๒๒๐๒๖
๒๒๐๒๗
๒๒๐๒๘
๒๒๐๒๙
๒๒๐๓๐
๒๒๐๓๑
๒๒๐๓๒
๒๒๐๓๓
๒๒๐๓๔
๒๒๐๓๕
๒๒๐๓๖
๒๒๐๓๗

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางปรารถนา บุพบรรพต
นางปรารถนา พลศรี
นางสาวปรารถนา มุขโต
นางปรารถนา รักประเทศ
นางสาวปรารถนา ศรัณยชล
นางปรารถนา สุขประเสริฐ
นางปรารถนา โสสีหา
นางปรารพ แซชั้น
นางปราศรัย โสมณวัฒน
นางปริฉัตร ไชยอุบล
นางสาวปริฉัตร เที่ยงดี
นางสาวปริฉัตร เล็กดวง
นางปริชญา ผลบุญ
นางปริชดา สุทธิไชยา
นางสาวปริชมน กาลพัฒน
นางปริชาติ รอดเริญ
นางปริชาติ วงคเจริญ
นางปริชาติ เอียดมาก
นางสาวปริญญธเนศ วริญญนิธิศ
นางสาวปริญญา กุลพุทธสาร
นางปริญญา เคลาโนนครอ
นางปริญญา จงหาญ
นางสาวปริญญา โทบุรี
นางปริญญา ไทยลา
นางสาวปริญญา ปาลวัฒน
นางสาวปริญญา เพชรสุภา

๒๒๐๓๘
๒๒๐๓๙
๒๒๐๔๐
๒๒๐๔๑
๒๒๐๔๒
๒๒๐๔๓
๒๒๐๔๔
๒๒๐๔๕
๒๒๐๔๖
๒๒๐๔๗
๒๒๐๔๘
๒๒๐๔๙
๒๒๐๕๐
๒๒๐๕๑
๒๒๐๕๒
๒๒๐๕๓
๒๒๐๕๔
๒๒๐๕๕
๒๒๐๕๖
๒๒๐๕๗
๒๒๐๕๘
๒๒๐๕๙
๒๒๐๖๐
๒๒๐๖๑
๒๒๐๖๒
๒๒๐๖๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปริญญา ยิ้มยวน
นางปริญญา เสนาวัง
นางปริญญา อารีชม
นางสาวปริญญาณัฐ วิเลิศ
นางสาวปริญญาพร สีบุ
นางปริญญาพร เอี้ยงทอง
นางปริญญาภรณ บุษบากร
นางปริญญาภรณ วโรรส
นางสาวปริญญาภรณ ศรีคุณ
นางสาวปริญดา ใจสุวรรณ
นางปริญดา เยาวละออง
นางปริญดา วีระพันธ
นางปริญดา สอนอุทัย
นางปริญดา อินทรยา
นางสาวปริญนภัสร รสจันทรวงษ
นางสาวปริญา พลนอย
นางปริณดา พลายบารมี
นางปริณดา ลิขิตตระกูล
นางปริณดา แสงศิวาพร
นางปริตา ถามะพันธ
นางปริตา ธรรมธรฐิติ
นางปริภัทร บํารุงรักษ
นางสาวปริภัทร เนื่องเยาว
นางปริ่มใจ พรดอนกอ
นางปริมชยาภรณ ปงลังกาพสิษฐ
นางปริมประชา บุตรวงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๐๖๔
๒๒๐๖๕
๒๒๐๖๖
๒๒๐๖๗
๒๒๐๖๘
๒๒๐๖๙
๒๒๐๗๐
๒๒๐๗๑
๒๒๐๗๒
๒๒๐๗๓
๒๒๐๗๔
๒๒๐๗๕
๒๒๐๗๖
๒๒๐๗๗
๒๒๐๗๘
๒๒๐๗๙
๒๒๐๘๐
๒๒๐๘๑
๒๒๐๘๒
๒๒๐๘๓
๒๒๐๘๔
๒๒๐๘๕
๒๒๐๘๖
๒๒๐๘๗
๒๒๐๘๘
๒๒๐๘๙

นางสาวปริมประภา สุขสวัสดิ์
นางปริยชาต ทวีวุฒิ
นางปริยา ภูภีโญ
นางสาวปริยากร เขื่อนคําแสน
นางสาวปริยากร ปกเกตุ
นางปริยากร ไมตรี
นางสาวปริยากร ศรีแกว
นางปริยากร สงจันทร
นางสาวปริยากร สุภาพ
นางสาวปริยากร อินทรขาว
นางปริยานุช จุลพรหม
นางปริยานุช ปงประเสริฐกุล
นางปริยานุช ภิญญศักดิ์
นางสาวปริยาภรณ จงไกรจักร
นางปริยาภัทร กะการดี
นางปริยาภัทร กัลปดี
นางสาวปริยาภัทร ปุณขันธุ
นางปริวรดา สิทธิศาตร
นางปริวิตา ศรีพั่ว
นางสาวปริศนา กันกา
นางสาวปริศนา ขันขวา
นางสาวปริศนา งามโสม
นางปริศนา จตุรปา
นางปริศนา ชาญศรี
นางสาวปริศนา ชูวงษ
นางปริศนา ปนกัน

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๐๙๐
๒๒๐๙๑
๒๒๐๙๒
๒๒๐๙๓
๒๒๐๙๔
๒๒๐๙๕
๒๒๐๙๖
๒๒๐๙๗
๒๒๐๙๘
๒๒๐๙๙
๒๒๑๐๐
๒๒๑๐๑
๒๒๑๐๒
๒๒๑๐๓
๒๒๑๐๔
๒๒๑๐๕
๒๒๑๐๖
๒๒๑๐๗
๒๒๑๐๘
๒๒๑๐๙
๒๒๑๑๐
๒๒๑๑๑
๒๒๑๑๒
๒๒๑๑๓
๒๒๑๑๔
๒๒๑๑๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปริศนา พิมพชวย
นางปริศนา พุมพฤกษ
นางสาวปริศนา มณีวงศ
นางสาวปริศนา วิโนสุยะ
นางปริศนา สุขใหญ
นางปริศนา สุวิชัย
นางสาวปริศนา แสนสุข
นางปริสรา สมรัตนานุรักษ
นางปริสา ลมงาม
นางสาวปริสา หนูอินทร
นางสาวปรีชญา คูณชัย
นางสาวปรีชญา ประชุมศรี
นางสาวปรีชญา แยมนิ่มนวล
นางปรีชาภรณ ภุมรินทร
นางสาวปรีญา มูลสาร
นางสาวปรีญา สุทธิโคตร
นางปรีญา แสนสุข
นางปรีญา อาหนาย
นางสาวปรีญานุช บุศราคํา
นางปรีญาพร เพ็ชรประดิษฐ
นางสาวปรีณาพรรณ พิมพพิศาล
นางปรีดา ขันอาสา
นางปรีดา คชสงคราม
นางปรีดา ชวยปู
นางปรีดา เต็มพรอม
นางปรีดา ปะดุกา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๑๑๖
๒๒๑๑๗
๒๒๑๑๘
๒๒๑๑๙
๒๒๑๒๐
๒๒๑๒๑
๒๒๑๒๒
๒๒๑๒๓
๒๒๑๒๔
๒๒๑๒๕
๒๒๑๒๖
๒๒๑๒๗
๒๒๑๒๘
๒๒๑๒๙
๒๒๑๓๐
๒๒๑๓๑
๒๒๑๓๒
๒๒๑๓๓
๒๒๑๓๔
๒๒๑๓๕
๒๒๑๓๖
๒๒๑๓๗
๒๒๑๓๘
๒๒๑๓๙
๒๒๑๔๐
๒๒๑๔๑

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางปรีดา ผลาสิงห
นางปรีดา พรหมเพชร
นางปรีดา พานิชชา
นางปรีดา สังขสัญญา
นางสาวปรีดา สารีกามา
นางปรีดา อรัญดร
นางสาวปรีดาพร แกวโสภา
นางสาวปรีดาพร จับใจ
นางปรีดาพร บุญโสภา
นางปรีดาภรณ ขํายิ่งเกิด
นางสาวปรีดาภรณ ตนสุวรรณ
นางปรีดาภิรม พุทธโกศล
นางปรีดารัตน นามโคตร
นางปรีดาวรรณ เทียนวรรณ
นางสาวปรีดาวรรณ ยอดสุวรรณ
นางสาวปรีดาวรรณ ออนนางใย
นางปรียกานต ประจัญฤทธิ์
นางสาวปรียฉัตร คงฉิม
นางปรียดา ศรีจินดา
นางปรียนันท กลางประพันธ
นางปรียนุช พันโน
นางปรียมน เทียมเพ็ง
นางสาวปรียรัตน สงคราม
นางสาวปรียวัลย สูงสันเขตต
นางสาวปรียะปภัสร ทาสีเพชร
นางปรียา การสมเกตุ

๒๒๑๔๒
๒๒๑๔๓
๒๒๑๔๔
๒๒๑๔๕
๒๒๑๔๖
๒๒๑๔๗
๒๒๑๔๘
๒๒๑๔๙
๒๒๑๕๐
๒๒๑๕๑
๒๒๑๕๒
๒๒๑๕๓
๒๒๑๕๔
๒๒๑๕๕
๒๒๑๕๖
๒๒๑๕๗
๒๒๑๕๘
๒๒๑๕๙
๒๒๑๖๐
๒๒๑๖๑
๒๒๑๖๒
๒๒๑๖๓
๒๒๑๖๔
๒๒๑๖๕
๒๒๑๖๖
๒๒๑๖๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปรียา เตี้ยมชุมพล
นางสาวปรียา เรืองอินทร
นางปรียา สงคประเสริฐ
นางสาวปรียา สรอยระยาแกว
นางสาวปรียา สิถิระบุตร
นางปรียา สินวรณ
นางปรียา สุดเรี่ยวแรง
นางปรียา สุริยะวงค
นางปรียา แสงศรี
นางสาวปรียาดา เกียงเอีย
นางปรียานันท เขจรสาย
นางสาวปรียานันท นอยไกรจักร
นางปรียานาฏ วงศวรพันธุ
นางปรียานาถ จําปาเหลือง
นางปรียานุช จันทรเรืองศรี
นางสาวปรียานุช ทารีมุกข
นางสาวปรียานุช มาตยารักษ
นางปรียานุช วงศกอม
นางสาวปรียานุช อาษาพันธ
นางสาวปรียานุช อุททะนา
นางปรียาพร ถมปทม
นางปรียาพร นนทธนาวิชญ
นางสาวปรียาพร ปญญามินทร
นางสาวปรียาพร โพธิรินทร
นางปรียาพร วงษชาลี
นางปรียาพร สุมเจริญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๑๖๘
๒๒๑๖๙
๒๒๑๗๐
๒๒๑๗๑
๒๒๑๗๒
๒๒๑๗๓
๒๒๑๗๔
๒๒๑๗๕
๒๒๑๗๖
๒๒๑๗๗
๒๒๑๗๘
๒๒๑๗๙
๒๒๑๘๐
๒๒๑๘๑
๒๒๑๘๒
๒๒๑๘๓
๒๒๑๘๔
๒๒๑๘๕
๒๒๑๘๖
๒๒๑๘๗
๒๒๑๘๘
๒๒๑๘๙
๒๒๑๙๐
๒๒๑๙๑
๒๒๑๙๒

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปรียาพร อนุรักษ
นางสาวปรียาภรณ ขบวน
นางปรียาภรณ จําปาทอง
นางปรียาภรณ ฉัตรสุวรรณ
นางปรียาภรณ ชาติวรรณ
นางปรียาภรณ โชติชัยเจริญ
นางสาวปรียาภรณ ณ รังศรี
นางสาวปรียาภรณ
ดานพัฒนามงคล
นางสาวปรียาภรณ ไตรเทน
นางสาวปรียาภรณ พิชัยวัตต
นางปรียาภรณ ภูกาบ
นางปรียาภรณ รัตนธนิยกุล
นางปรียาภรณ รัตนฤทธิยาภรณ
นางปรียาภรณ รื่นรมย
นางสาวปรียาภรณ สุขถาวร
นางสาวปรียาภา พานเพ็ชรภากร
นางปรียาภา ใยแกว
นางปรียามล นนทะโชติ
นางปรียารัตน อาจแกว
นางสาวปรียาลักษณ พงษอยู
นางปรียาลักษณ เฮงวาณิชย
นางปรียาวดี บัวแกว
นางปรียาวดี ศิริพงศ
นางปรียาสิณีเนตร เพลินแกว
นางปรุงจิตร จันทะคุณ

๒๒๑๙๓
๒๒๑๙๔
๒๒๑๙๕
๒๒๑๙๖
๒๒๑๙๗
๒๒๑๙๘
๒๒๑๙๙
๒๒๒๐๐
๒๒๒๐๑
๒๒๒๐๒
๒๒๒๐๓
๒๒๒๐๔
๒๒๒๐๕
๒๒๒๐๖
๒๒๒๐๗
๒๒๒๐๘
๒๒๒๐๙
๒๒๒๑๐
๒๒๒๑๑
๒๒๒๑๒
๒๒๒๑๓
๒๒๒๑๔
๒๒๒๑๕
๒๒๒๑๖
๒๒๒๑๗
๒๒๒๑๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปรุฬหทิพย กิดา
นางสาวปฤศณี พจนา
นางสาวปฤษฎี จันทรกลาง
นางสาวปฤษณา แจมแจง
นางปฤษณา ดํารงคชีพ
นางปฤษณา ถิ่นจันทร
นางปลื้มจิตร แตงเส็ง
นางปลื้มจิตร นาคปก
นางปลื้มใจ แสงเจริญ
นางสาวปลูกขวัญ จันทรเสนา
นางปวรรณรัตน ศรีทา
นางปวรลักษณ หลอโรจนศักดิ์
นางปวรวรรณ ทองหลอ
นางปวริศา แกวพิลา
นางสาวปวริศา จันทรขํา
นางสาวปวริศา ธรรมตา
นางสาวปวริศา นามสีพันธ
นางปวริศา บรรเลงใจ
นางปวริศา ใยเมือง
นางปวริศา เรืองชัยศิวเวท
นางปวริสา วาป
นางปวัณรัฎณ เล็กสมสันติ์
นางปวันรัตน เกิดมี
นางสาวปวันรัตน เสือวงษ
นางปวิชญา จินดา
นางสาวปวิตรา กิจจานุมาศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๒๑๙
๒๒๒๒๐
๒๒๒๒๑
๒๒๒๒๒
๒๒๒๒๓
๒๒๒๒๔
๒๒๒๒๕
๒๒๒๒๖
๒๒๒๒๗
๒๒๒๒๘
๒๒๒๒๙
๒๒๒๓๐
๒๒๒๓๑
๒๒๒๓๒
๒๒๒๓๓
๒๒๒๓๔
๒๒๒๓๕
๒๒๒๓๖
๒๒๒๓๗
๒๒๒๓๘
๒๒๒๓๙
๒๒๒๔๐
๒๒๒๔๑
๒๒๒๔๒
๒๒๒๔๓
๒๒๒๔๔

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปวินชญา นาจันทัด
นางปวินตรา นันตา
นางปวิสา ลําคํา
นางปวีณกานห แสงดี
นางสาวปวีณนุช จันทรนวล
นางปวีณนุช ไวทยานันทกุล
นางปวีณมาส จิรกุลอรุณวัชร
นางสาวปวีณรภัส เรือนธนานนท
นางปวีณรัตน ดอกพุฒธนะพงศ
นางปวีณรัตน พฤคณา
นางสาวปวีณริศา แทงทอง
นางปวีณวัสสา เอ็งนิธิธารา
นางปวีณา กระจัดกลาง
นางปวีณา กอบุญ
นางปวีณา เกษมโสตร
นางสาวปวีณา คํามูล
นางสาวปวีณา ฉัตรพัชรภิญโญ
นางสาวปวีณา ชางแท
นางสาวปวีณา โชติชวง
นางสาวปวีณา ตระหนี่
นางปวีณา ตาเฮร
นางสาวปวีณา นาคหกวิค
นางสาวปวีณา บัวมหะกุล
นางปวีณา บุญมี
นางปวีณา บุญรักษา
นางสาวปวีณา บุตรลําภู

๒๒๒๔๕
๒๒๒๔๖
๒๒๒๔๗
๒๒๒๔๘
๒๒๒๔๙
๒๒๒๕๐
๒๒๒๕๑
๒๒๒๕๒
๒๒๒๕๓
๒๒๒๕๔
๒๒๒๕๕
๒๒๒๕๖
๒๒๒๕๗
๒๒๒๕๘
๒๒๒๕๙
๒๒๒๖๐
๒๒๒๖๑
๒๒๒๖๒
๒๒๒๖๓
๒๒๒๖๔
๒๒๒๖๕
๒๒๒๖๖
๒๒๒๖๗
๒๒๒๖๘
๒๒๒๖๙
๒๒๒๗๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปวีณา บุตรวงค
นางปวีณา ประวรรณรัมย
นางปวีณา ปาระมี
นางปวีณา พงศปญญาศุภโชติ
นางปวีณา พันทอง
นางสาวปวีณา พุมพวง
นางสาวปวีณา แพนบุตร
นางสาวปวีณา ไพศาลสุขสมบูรณ
นางปวีณา ยอดเมือง
นางสาวปวีณา ยอดยศ
นางปวีณา ยูโซะ
นางสาวปวีณา รักหนาที่
นางปวีณา ลังกาพินธุ
นางสาวปวีณา เลิศกิจลักษณ
นางสาวปวีณา วงเวียน
นางสาวปวีณา วรรณชาติ
นางปวีณา วรรณปญญา
นางปวีณา วรรัมย
นางปวีณา แสนปนตา
นางสาวปวีณา หลีกเมฆ
นางปวีนา พนมอุปถัมภ
นางสาวปสุตา ชาวชายโขง
นางปอแกว ครุฑนาค
นางสาวปอแกว อินตะยศ
นางปองจิต คงเกตุ
นางปอริน อินทรนอก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๒๗๑
๒๒๒๗๒
๒๒๒๗๓
๒๒๒๗๔
๒๒๒๗๕
๒๒๒๗๖
๒๒๒๗๗
๒๒๒๗๘
๒๒๒๗๙
๒๒๒๘๐
๒๒๒๘๑
๒๒๒๘๒
๒๒๒๘๓
๒๒๒๘๔
๒๒๒๘๕
๒๒๒๘๖
๒๒๒๘๗
๒๒๒๘๘
๒๒๒๘๙
๒๒๒๙๐
๒๒๒๙๑
๒๒๒๙๒
๒๒๒๙๓
๒๒๒๙๔

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปจฉราพร ขําทอง
นางปจฉิมาภรณ บุญศิลป
นางปจพร ชัยจีน
นางสาวปญจนา เกษโสภา
นางปญจพร ชางเขียว
นางปญจพร มีสมภพ
นางปญจพร โสฬสเบญจกูล
นางสาวปญจมาภรณ ทาเอื้อ
นางสาวปญจมาภรณ
พุทธพรพิสุทธิ์
นางสาวปญจรัตน ทองใบ
นางปญจรัตน อันชูนิ
นางปญจรัศม ศุภรานนท
นางปญจรีย คามีศักดิ์
นางสาวปญจลักษณ
เมฆเจริญทรัพย
นางปญจาภรณ หาชิต
นางสาวปญชรี ดอกจันทร
นางสาวปญชลิกา ไชยเชษฐ
นางสาวปญชลิดา โคตรนรินทร
นางสาวปญชลี ศรีไชยรัตนา
นางสาวปญญชลี สุวรรณกลาง
นางปญญดา ลอดงบัง
นางปญญดา หวาสกุล
นางสาวปญญนารี จงศรีวัฒนพร
นางสาวปญญรัตน ไทยอุนสมบัติ

๒๒๒๙๕
๒๒๒๙๖
๒๒๒๙๗
๒๒๒๙๘
๒๒๒๙๙
๒๒๓๐๐
๒๒๓๐๑
๒๒๓๐๒
๒๒๓๐๓
๒๒๓๐๔
๒๒๓๐๕
๒๒๓๐๖
๒๒๓๐๗
๒๒๓๐๘
๒๒๓๐๙
๒๒๓๑๐
๒๒๓๑๑
๒๒๓๑๒
๒๒๓๑๓
๒๒๓๑๔
๒๒๓๑๕
๒๒๓๑๖
๒๒๓๑๗
๒๒๓๑๘
๒๒๓๑๙
๒๒๓๒๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปญญา ไชยทองศรี
นางปญญา ศรีวะสุทธิ์
นางปญญาทิพย บุญมาวงษา
นางปญญาพร ขันทะมา
นางสาวปญญาภรณ เรืองโรจน
นางสาวปญณิศา กาญจนอนุกูล
นางสาวปญภัคร ตาจะ
นางสาวปญยลัตณ สุขสงวน
นางสาวปฏธาดา หวงไทย
นางปฏศิกาญจน แกวประเสริฐ
นางสาวปฐติกา ปาริจฉัตต
นางปฐนธินันต ผางจันทรดา
นางสาวปฐนันท เมงชวย
นางปฐมาภรณ อุทัยอมฤตวารี
นางปณญพัฒน แพงชาติ
นางสาวปณฐิสา ชอมะมวง
นางสาวปณฑชนิต ศรีสุข
นางปณฑารีย ตนกล
นางสาวปณฑารีย ศรีสวัสดิ์
นางปณฑิตพันธุ พึ่งจิตร
นางปณฑิตา ดีดวงพันธ
นางสาวปณฑิตา ฤทธิแผลง
นางปณฑิตา ศรีทอง
นางปณฑิตา ศิริศักดิ์เสนา
นางสาวปณณณิภา คัมภีระ
นางสาวปณณธร นวลนิ่ม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๓๒๑
๒๒๓๒๒
๒๒๓๒๓
๒๒๓๒๔
๒๒๓๒๕
๒๒๓๒๖
๒๒๓๒๗
๒๒๓๒๘
๒๒๓๒๙
๒๒๓๓๐
๒๒๓๓๑
๒๒๓๓๒
๒๒๓๓๓
๒๒๓๓๔
๒๒๓๓๕
๒๒๓๓๖
๒๒๓๓๗
๒๒๓๓๘
๒๒๓๓๙
๒๒๓๔๐
๒๒๓๔๑
๒๒๓๔๒
๒๒๓๔๓
๒๒๓๔๔
๒๒๓๔๕
๒๒๓๔๖

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปณณธร ละโป
นางปณณธีรา สิงหศิริวาทิน
นางสาวปณณพร ไชยชนะ
นางปณณพร บุญเที่ยง
นางสาวปณณพร ศุกระสร
นางปณณภัสร โรจนธรธราวัฒน
นางปณณรัศม ศรีตระกูลวงค
นางสาวปณณรียา เกศวัฒนไพศาล
นางปณณัฐชญา แสนคม
นางปณณิกา ผมงาม
นางสาวปณณิกา ศิวินา
นางปณณิศา ไชยลือชา
นางสาวปณปภากร ตอนทอง
นางปณพร มูลจันทร
นางปณพรศิริ ศรีนาเครือธนัต
นางสาวปณรส รังสิกรรพุม
นางปตถมา บุญทนาวงค
นางสาวปทจณีย เมฆศรีสวรรค
นางปทฉราพร แกวสังข
นางสาวปทตมา ปานดํา
นางสาวปทธมกร บุญเกิดแกว
นางสาวปทธวดี บายเที่ยง
นางปทมภรณ ปญญาวงค
นางสาวปทมสุคนธ สุริยวงศ
นางสาวปทมา เกตุหลิม
นางปทมา จรเดน

๒๒๓๔๗
๒๒๓๔๘
๒๒๓๔๙
๒๒๓๕๐
๒๒๓๕๑
๒๒๓๕๒
๒๒๓๕๓
๒๒๓๕๔
๒๒๓๕๕
๒๒๓๕๖
๒๒๓๕๗
๒๒๓๕๘
๒๒๓๕๙
๒๒๓๖๐
๒๒๓๖๑
๒๒๓๖๒
๒๒๓๖๓
๒๒๓๖๔
๒๒๓๖๕
๒๒๓๖๖
๒๒๓๖๗
๒๒๓๖๘
๒๒๓๖๙
๒๒๓๗๐
๒๒๓๗๑
๒๒๓๗๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปทมา จักรน้ําอาง
นางสาวปทมา ตรีสันเทียะ
นางปทมา ตลึงผล
นางสาวปทมา ทัพพันธุ
นางปทมา ทิพยวารี
นางปทมา นาจรัส
นางปทมา บัวมี
นางสาวปทมา บุญเจริญพงค
นางสาวปทมา ปทุมเมือง
นางสาวปทมา ปรัชญาเศรษฐ
นางปทมา พรหมสาขันธ
นางสาวปทมา พันธุศิริ
นางปทมา พาเหมาะ
นางสาวปทมา เพ็งจรูญ
นางสาวปทมา เพ็งไพบูลย
นางสาวปทมา เพชรพรหม
นางสาวปทมา โพธิ์ยั่งยืน
นางสาวปทมา ภูระหงษ
นางปทมา ภูสวาสดิ์
นางสาวปทมา มณีเพชร
นางปทมา มัยเซ็ง
นางปทมา มาลารัตน
นางสาวปทมา มีพรหมดี
นางปทมา รุงสวาง
นางปทมา สัตยพงศ
นางปทมา สาและ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๓๗๓
๒๒๓๗๔
๒๒๓๗๕
๒๒๓๗๖
๒๒๓๗๗
๒๒๓๗๘
๒๒๓๗๙
๒๒๓๘๐
๒๒๓๘๑
๒๒๓๘๒
๒๒๓๘๓
๒๒๓๘๔
๒๒๓๘๕
๒๒๓๘๖
๒๒๓๘๗
๒๒๓๘๘
๒๒๓๘๙
๒๒๓๙๐
๒๒๓๙๑
๒๒๓๙๒
๒๒๓๙๓
๒๒๓๙๔
๒๒๓๙๕
๒๒๓๙๖
๒๒๓๙๗

นางสาวปทมา สุขสบาย
นางปทมา สุขาบูรณ
นางปทมา แสนเมธา
นางสาวปทมา หงสนันทน
นางปทมา หมีนหวัง
นางสาวปทมา อนันต
นางสาวปทมา อักษรเดช
นางสาวปทมา อิ่มผอง
นางปทมา อุบลนอย
นางสาวปทมา อุยะวาป
นางสาวปทมาพร แกวกัลยา
นางปทมาพร จันทรฝน
นางสาวปทมาพร จันทรหลวง
นางปทมาพร ดาวทอง
นางสาวปทมาพร นพรัตน
นางปทมาพร ปงหาญ
นางสาวปทมาพร พินธะ
นางปทมาพร แสงแจม
นางปทมาภรณ พิมพบุตร
วาที่รอยตรีหญิง ปทมาภรณ
ศรีสุระ
นางปทมาภรณ หุนประเสริฐ
นางปทมาวดี ผาสุข
นางสาวปทมาวดี สมชม
นางปทมาวสี กอธงทอง
นางปทมาศ จันทสิทธิ์

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๓๙๘
๒๒๓๙๙
๒๒๔๐๐
๒๒๔๐๑
๒๒๔๐๒
๒๒๔๐๓
๒๒๔๐๔
๒๒๔๐๕
๒๒๔๐๖
๒๒๔๐๗
๒๒๔๐๘
๒๒๔๐๙
๒๒๔๑๐
๒๒๔๑๑
๒๒๔๑๒
๒๒๔๑๓
๒๒๔๑๔
๒๒๔๑๕
๒๒๔๑๖
๒๒๔๑๗
๒๒๔๑๘
๒๒๔๑๙
๒๒๔๒๐
๒๒๔๒๑
๒๒๔๒๒
๒๒๔๒๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปทมาสน คําสุข
นางปทยาวดี ขวัญรัมย
นางปทวรรณ จุทาไทย
นางปน บุญบุตตะ
นางปาจรีย ขวัญพะงุน
นางปาจรีย เค็มมาก
นางปาจรีย ดนเสมอ
นางสาวปาจรีย นนทวงษ
นางปาจรีย ปานเทพ
นางปาจรีย โพธิ์ศรี
นางปาจรีย มีลิ
นางสาวปาจรีย รัตนานุสนธิ์
นางปาจรีย สังขวงษา
นางสาวปาจรีย สุวัตถิกุล
นางปาจรีย แสงแกว
นางปาจารีย เฉยชาญ
นางสาวปาจารีย เพิ่มเพียร
นางปาณชีพ เกศามูล
นางสาวปาณญดา ตั้งรุจวัฒนา
นางสาวปาณนาถ หิตะชาติ
นางสาวปาณริสา ดีอุน
นางสาวปาณัสมกัญต นิมานนท
นางสาวปาณิศา กอนละตา
นางสาวปาณิศา ฉายแกว
นางปาณิศา เสียงหาญ
นางปาณิสรา โกรซ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๔๒๔
๒๒๔๒๕
๒๒๔๒๖
๒๒๔๒๗
๒๒๔๒๘
๒๒๔๒๙
๒๒๔๓๐
๒๒๔๓๑
๒๒๔๓๒
๒๒๔๓๓
๒๒๔๓๔
๒๒๔๓๕
๒๒๔๓๖
๒๒๔๓๗
๒๒๔๓๘
๒๒๔๓๙
๒๒๔๔๐
๒๒๔๔๑
๒๒๔๔๒
๒๒๔๔๓
๒๒๔๔๔
๒๒๔๔๕
๒๒๔๔๖
๒๒๔๔๗
๒๒๔๔๘
๒๒๔๔๙

นางสาวปาณิสรา โกษาแสง
นางปาณิสรา คงเพ็ชร
นางปาณิสรา คําละออ
นางปาณิสรา เฉลิมภัทรกุล
นางปาณิสรา ดาธรรม
นางสาวปาณิสรา เตชนันท
นางสาวปาณิสรา ทองมณี
นางสาวปาณิสรา บุปผาถา
นางปาณิสรา ประชุมแดง
นางสาวปาณิสรา ปานที
นางปาณิสรา พลดอน
นางปาณิสรา เภตราใหญ
นางสาวปาณิสรา เรืองบุญ
นางปาณิสรา ลัดดากุล
นางปาณิสรา แลโสภา
นางสาวปาณิสรา เวียงนาค
นางสาวปาณิสรา ศรีบัวเทศ
นางปาณิสรา ศิลาพล
นางสาวปาณิสรา สารรักษ
นางสาวปาณิสรา สําเนียงเย็น
นางสาวปาณิสรา สิงหพงษ
นางสาวปาณิสรา แสงเชื้อพอ
นางปาณิสรา อนันต
นางสาวปาณิสรา อิธิตา
นางปาตีเมาะ สุนทรมาลาตี
นางปาตีเมาะ หมูนี

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๔๕๐
๒๒๔๕๑
๒๒๔๕๒
๒๒๔๕๓
๒๒๔๕๔
๒๒๔๕๕
๒๒๔๕๖
๒๒๔๕๗
๒๒๔๕๘
๒๒๔๕๙
๒๒๔๖๐
๒๒๔๖๑
๒๒๔๖๒
๒๒๔๖๓
๒๒๔๖๔
๒๒๔๖๕
๒๒๔๖๖
๒๒๔๖๗
๒๒๔๖๘
๒๒๔๖๙
๒๒๔๗๐
๒๒๔๗๑
๒๒๔๗๒
๒๒๔๗๓
๒๒๔๗๔
๒๒๔๗๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปาตียะ มะสารี
นางปานจรี เคนศรี
นางสาวปานจันทร นาควรรณ
นางปานจันทร ภูวิชิต
นางปานจันทร สุริยะอัมพรกุล
นางปานจันทร อุปนันท
นางปานจิต โลหิตะ
นางสาวปานจิต วัชระรังษี
นางปานจิตต อุนอก
นางปานจิตร สุภาทิพย
นางปานใจ แคลวภัย
นางปานใจ แจมใส
นางปานใจ ซัวตังไล
นางปานใจ โพธิ์หลา
นางสาวปานดาว วาดโคกสูง
นางปานทอง แสงจันทรงาม
นางปานทิพย ดอนขันไพร
นางปานทิพย บุญสวัสดิ์
นางปานทิพย มหบุญพาชัย
นางสาวปานเทพิน อัศวธํารงกิติ
นางปานปติ ทรัพยาคม
นางสาวปานไพลิน กันทะเนตร
นางสาวปานรพี ทัพธานี
นางปานรวี เงินมาก
นางสาวปานรวี ภูศรี
นางปานรวี หงษทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๔๗๖
๒๒๔๗๗
๒๒๔๗๘
๒๒๔๗๙
๒๒๔๘๐
๒๒๔๘๑
๒๒๔๘๒
๒๒๔๘๓
๒๒๔๘๔
๒๒๔๘๕
๒๒๔๘๖
๒๒๔๘๗
๒๒๔๘๘
๒๒๔๘๙
๒๒๔๙๐
๒๒๔๙๑
๒๒๔๙๒
๒๒๔๙๓
๒๒๔๙๔
๒๒๔๙๕
๒๒๔๙๖
๒๒๔๙๗
๒๒๔๙๘
๒๒๔๙๙
๒๒๕๐๐
๒๒๕๐๑

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางปานฤดี วองงามอนันต
นางปานฤทัย โกสุม
นางปานฤทัย บุญสอน
นางปานฤทัย พงษพานิช
นางปานเลขา นิ่มมา
นางปานวรินทร ทรงกําพล
นางปารณี บัวพรวน
นางสาวปารณีย ชัยภักดี
นางสาวปารณีย ณะแกว
นางสาวปารณีย ทาอาจ
นางปารณีย บุญประคอง
นางปารณีย วรรณบูรณ
นางปารณีย สมทา
นางปารณีย สมนาแซง
นางสาวปารดา ปยศิริภัค
นางปารยทิพย เพ็ชรประวัติ
นางปารยพิชชา ชีวาพรไพศาล
นางปารวี เจริญยศ
นางปารัชญ เรียกจํารัส
นางปาริกา อรุณพันธุ
นางสาวปาริขา ดารากัย
นางปาริฉัตร กันทะเขียว
นางสาวปาริฉัตร คนึงเหตุ
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
นางปาริฉัตร เจนศิริศักดิ์
นางปาริฉัตร เนาไธสง

๒๒๕๐๒
๒๒๕๐๓
๒๒๕๐๔
๒๒๕๐๕
๒๒๕๐๖
๒๒๕๐๗
๒๒๕๐๘
๒๒๕๐๙
๒๒๕๑๐
๒๒๕๑๑
๒๒๕๑๒
๒๒๕๑๓
๒๒๕๑๔
๒๒๕๑๕
๒๒๕๑๖
๒๒๕๑๗
๒๒๕๑๘
๒๒๕๑๙
๒๒๕๒๐
๒๒๕๒๑
๒๒๕๒๒
๒๒๕๒๓
๒๒๕๒๔
๒๒๕๒๕
๒๒๕๒๖
๒๒๕๒๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปาริฉัตร ฟุงเหียน
นางปาริฉัตร ฤทธิ์นรา
นางสาวปาริฉัตร ศรีศิริกุล
นางสาวปาริฉัตร สุวรรณชัย
นางสาวปาริชา เอี่ยมป
นางสาวปาริชาด กรรณิการ
นางปาริชาด พลราชม
นางสาวปาริชาด พันทอง
นางปาริชาต เกียรตินอก
นางปาริชาต ทับสุทธิ
นางสาวปาริชาต ทุมสิทธิ์
นางปาริชาต แทนแกว
นางสาวปาริชาต บุญมี
นางปาริชาต ปาลินทร
นางสาวปาริชาต พรหมวิหาร
นางปาริชาต พาบุ
นางปาริชาต ภูมิอรัญ
นางปาริชาต ยานะวิมุติ
นางปาริชาต ลิ้มมณีประเสริฐ
นางสาวปาริชาต เวียงแกว
นางสาวปาริชาต สถานพงษ
นางสาวปาริชาติ กองธรรม
นางปาริชาติ แกวทองประคํา
นางปาริชาติ ขอนคางพลู
นางปาริชาติ ขามประโคน
นางสาวปาริชาติ โคกคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๕๒๘
๒๒๕๒๙
๒๒๕๓๐
๒๒๕๓๑
๒๒๕๓๒
๒๒๕๓๓
๒๒๕๓๔
๒๒๕๓๕
๒๒๕๓๖
๒๒๕๓๗
๒๒๕๓๘
๒๒๕๓๙
๒๒๕๔๐
๒๒๕๔๑
๒๒๕๔๒
๒๒๕๔๓
๒๒๕๔๔
๒๒๕๔๕
๒๒๕๔๖
๒๒๕๔๗
๒๒๕๔๘
๒๒๕๔๙
๒๒๕๕๐
๒๒๕๕๑
๒๒๕๕๒

นางปาริชาติ โคตรชมภู
นางปาริชาติ จารุพงศ ชัยแสง
นางสาวปาริชาติ แจมแจง
นางปาริชาติ ชื่นแดง
นางปาริชาติ ชุมโกมนต
นางสาวปาริชาติ ชูจันทร
นางปาริชาติ ชูสุวรรณ
นางปาริชาติ แดงเล็ก
นางสาวปาริชาติ โตะเอี่ยม
นางปาริชาติ ทองแท
นางปาริชาติ ทองแทง
นางปาริชาติ เทพดวงแกว
นางปาริชาติ นอยบานปา
นางปาริชาติ บุญมาก
นางสาวปาริชาติ ประดับแกว
วาที่รอยตรีหญิง ปาริชาติ
ประมาระกา
นางปาริชาติ พลทอง
นางปาริชาติ พองพรหม
นางสาวปาริชาติ พิทักษา
นางสาวปาริชาติ พุกชื่น
นางสาวปาริชาติ พุมพฤกษ
นางสาวปาริชาติ แพนบุตร
นางปาริชาติ ภิรมยทอง
นางปาริชาติ มันตะสูตร
นางสาวปาริชาติ มานมูล

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๕๕๓
๒๒๕๕๔
๒๒๕๕๕
๒๒๕๕๖
๒๒๕๕๗
๒๒๕๕๘
๒๒๕๕๙
๒๒๕๖๐
๒๒๕๖๑
๒๒๕๖๒
๒๒๕๖๓
๒๒๕๖๔
๒๒๕๖๕
๒๒๕๖๖
๒๒๕๖๗
๒๒๕๖๘
๒๒๕๖๙
๒๒๕๗๐
๒๒๕๗๑
๒๒๕๗๒
๒๒๕๗๓
๒๒๕๗๔
๒๒๕๗๕
๒๒๕๗๖
๒๒๕๗๗
๒๒๕๗๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปาริชาติ เมืองพันธ
นางปาริชาติ ยิ่งกุลศิริ
นางปาริชาติ แยมบาล
นางสาวปาริชาติ รมโพธิ์ภักดิ์
นางปาริชาติ ราชฤทธิ์
นางสาวปาริชาติ ราญมีชัย
นางปาริชาติ วิจิตสุขุม
นางปาริชาติ ศรีวิเศษ
นางสาวปาริชาติ สมเพ็ชร
นางปาริชาติ สุขแกว
นางปาริชาติ สุวรรณสุข
นางปาริชาติ แสนจันทร
นางสาวปาริชาติ หวังดี
นางสาวปาริชาติ ออนคํา
นางปาริญญา กุลหนองแดง
นางปาริณี คงคิด
นางสาวปาริดา มามะ
นางสาวปาริตา จันทรกระจาง
นางปาริตา ศรีวิชา
นางสาวปาริศา ทองกาสี
นางสาวปาริษา เดิงขุนทด
นางสาวปารีณา ทองตื้อ
นางปารีณา พงษวัน
นางสาวปารีณา เพชรคง
นางปารีดา หลังชาย
นางปารีดา กามา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๕๗๙
๒๒๕๘๐
๒๒๕๘๑
๒๒๕๘๒
๒๒๕๘๓
๒๒๕๘๔
๒๒๕๘๕
๒๒๕๘๖
๒๒๕๘๗
๒๒๕๘๘
๒๒๕๘๙
๒๒๕๙๐
๒๒๕๙๑
๒๒๕๙๒
๒๒๕๙๓
๒๒๕๙๔
๒๒๕๙๕
๒๒๕๙๖
๒๒๕๙๗
๒๒๕๙๘
๒๒๕๙๙
๒๒๖๐๐
๒๒๖๐๑
๒๒๖๐๒
๒๒๖๐๓
๒๒๖๐๔

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปารีวรรณ โคตรชมภู
นางปารุดา ขําดี
นางปาลรวี พึ่งตาแสง
นางปาลิกา ทัตเศษ
นางสาวปาลิดา ขลิบผา
นางปาลิดา คําพิชิต
นางปาลิดา จริงจิตร
นางสาวปาลิดา จันทวงษ
นางสาวปาลิดา ไชยโพธิ์
นางสาวปาลิดา นามเสนาะ
นางสาวปาลิดา บุญชูธัญนพ
นางสาวปาลิดา เพิ่มผล
นางสาวปาลิตา ชัยนา
นางสาวปาลิตา ทองยน
นางปาลิตา นันทะสร
นางปาลิตา เปรยรัตน
นางปาลิตา พันบุดดี
นางสาวปาลิตา พืชสิงห
นางสาวปาลิตา โพธิ์ศรี
นางปาลิตา อาดุลเบบ
นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง
นางสาวปาลีภัสร ธัญเมธจารุโรจน
นางปาลียา ยองหาญ
นางปาวิกา เอี่ยมสะอาด
นางปาหนัน ชื่นชาติ
นางสาวปาหนัน บุงจันทร

๒๒๖๐๕
๒๒๖๐๖
๒๒๖๐๗
๒๒๖๐๘
๒๒๖๐๙
๒๒๖๑๐
๒๒๖๑๑
๒๒๖๑๒
๒๒๖๑๓
๒๒๖๑๔
๒๒๖๑๕
๒๒๖๑๖
๒๒๖๑๗
๒๒๖๑๘
๒๒๖๑๙
๒๒๖๒๐
๒๒๖๒๑
๒๒๖๒๒
๒๒๖๒๓
๒๒๖๒๔
๒๒๖๒๕
๒๒๖๒๖
๒๒๖๒๗
๒๒๖๒๘
๒๒๖๒๙
๒๒๖๓๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปณฑิรา สุขสุด
นางปติจิต ยี่สุนเทศ
นางปตินันท สุวพงษ
นางปติพร พานิชกิจ
นางปติมา อุมพิมาย
นางปติยา เศวตธีรมาดา
นางสาวปนกาญจน ไสยะหุต
นางปนแกว จํานงครัตน
นางสาวปนแกว จําเริญราช
วาที่รอยตรีหญิง ปนแกว จิตคง
นางปนแกว ปรีชาธีรศาสตร
นางสาวปนดา สุขประเสริฐ
นางสาวปนทอง เอกวัฒ
นางปนนรา บัวอิ่น
นางปนนฤมล ชูนิรันดร
นางปนประภา เถระวัน
นางปนปนัทธ ชุมภา
นางปนเพชร พิมพารัตน
นางสาวปนเพชร ฤทธิ์ศิริ
นางปนภิบาล สวัสดิ์ประดิษฐ
นางปนมณี ฤทธิศร
นางปนมณี สมมี
นางสาวปนมณี หอยสังข
นางสาวปนฤทัย สายทอง
นางสาวปนฤทัย สีมี่
นางปนลดา ฮดมาลี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๖๓๑
๒๒๖๓๒
๒๒๖๓๓
๒๒๖๓๔
๒๒๖๓๕
๒๒๖๓๖
๒๒๖๓๗
๒๒๖๓๘
๒๒๖๓๙
๒๒๖๔๐
๒๒๖๔๑
๒๒๖๔๒
๒๒๖๔๓
๒๒๖๔๔
๒๒๖๔๕
๒๒๖๔๖
๒๒๖๔๗
๒๒๖๔๘
๒๒๖๔๙
๒๒๖๕๐
๒๒๖๕๑
๒๒๖๕๒
๒๒๖๕๓
๒๒๖๕๔
๒๒๖๕๕
๒๒๖๕๖

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางปนหทัย พงษประพันธ
นางปนอนงค กระแสโสม
นางสาวปนอนงค ซื่อตรง
นางปนอนงค วงษภักดี
นางปนอุมา ครองยุติ
นางปม ศิริมั่งมูล
นางปมปพาพร ปอมหิน
นางปยกาญจน ทัตเศษ
นางสาวปยกูล วิชัยศึก
นางปยฉัตร พิมพาพรหม
นางสาวปยฉัตร เพชรครสวัสดิ์
นางสาวปยฉัตร อินทรนุช
นางสาวปยณิชา ชูรักษ
นางสาวปยดา นอยหมอ
นางปยดา สตันนอด
นางสาวปยธันว เบญจเทพรัศมี
นางปยธิดา กันทะสอน
นางสาวปยธิดา ขอเหนี่ยวกลาง
นางปยธิดา คนเกง
นางปยธิดา จิตตรานุเคราะห
นางสาวปยธิดา นามวิจิตร
นางสาวปยธิดา เนื่องชุมพล
นางปยธิดา รอดซุง
นางปยธิดา เวชกามา
นางสาวปยธิดา สังขปอม
นางสาวปยนันท จันทราลักษณ

๒๒๖๕๗
๒๒๖๕๘
๒๒๖๕๙
๒๒๖๖๐
๒๒๖๖๑
๒๒๖๖๒
๒๒๖๖๓
๒๒๖๖๔
๒๒๖๖๕
๒๒๖๖๖
๒๒๖๖๗
๒๒๖๖๘
๒๒๖๖๙
๒๒๖๗๐
๒๒๖๗๑
๒๒๖๗๒
๒๒๖๗๓
๒๒๖๗๔
๒๒๖๗๕
๒๒๖๗๖
๒๒๖๗๗
๒๒๖๗๘
๒๒๖๗๙
๒๒๖๘๐
๒๒๖๘๑
๒๒๖๘๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปยนันท ชาสุรีย
นางปยนันท ตรีตรง
นางปยนันท ยิ่งคํานึง
นางสาวปยนาฏ ปยนรา
นางสาวปยนาฏ ลิ่มหลัก
นางปยนาถ เชี่ยวสมุทร
นางปยนาถ ภิบาลจอมมี
นางปยนารถ วงศกาฬสินธุ
นางปยนารถ หาสุข
นางปยนุช กาญจนะกันโห
นางสาวปยนุช เกิดมาลัย
นางสาวปยนุช นาคนอย
นางปยนุช บุญรุง
นางสาวปยนุช ปวงแกว
นางสาวปยนุช พงศพณิช
นางสาวปยนุช พิมพรส
นางสาวปยนุช เพ็งลี
นางปยนุช มามาก
นางสาวปยนุช ยะปอก
นางปยนุช รัตนบุรี
นางสาวปยนุช รัตนปญญากร
นางปยนุช วุนแกว
นางปยนุช ศรีโมรา
นางปยนุช หลีเยาว
นางสาวปยนุช อนุวรรณ
นางปยนุช อรุณรัตนา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๖๘๓
๒๒๖๘๔
๒๒๖๘๕
๒๒๖๘๖
๒๒๖๘๗
๒๒๖๘๘
๒๒๖๘๙
๒๒๖๙๐
๒๒๖๙๑
๒๒๖๙๒
๒๒๖๙๓
๒๒๖๙๔
๒๒๖๙๕
๒๒๖๙๖
๒๒๖๙๗
๒๒๖๙๘
๒๒๖๙๙
๒๒๗๐๐
๒๒๗๐๑
๒๒๗๐๒
๒๒๗๐๓
๒๒๗๐๔
๒๒๗๐๕
๒๒๗๐๖
๒๒๗๐๗
๒๒๗๐๘

นางสาวปยนุช โอสาร
นางสาวปยพร คลศิลป
นางปยพร จันทรนอย
นางปยพร ถาวะราภรณ
นางสาวปยพร วันสุทธะ
นางปยพร ศิริปรีชาพันธุ
นางปยพร สรรพชาง
นางปยพร เสนาหมื่น
นางสาวปยพร โสมนัส
นางปยพิณ พินิจสุวรรณ
นางปยภรณ ขุสุวรรณ
นางปยภรณ มวงมี
นางปยภรณ มะอาจเลิศ
นางสาวปยภัทร เรืองใจ
นางสาวปยมภา วันดีรัตน
นางปยมาภรณ จันณรงค
นางสาวปยมาภรณ ศรีชู
นางปยมาศ กาหลง
นางปยมาศ ทิทํา
นางปยมาศ วิชาเงิน
นางปยมาศ สีหานาม
นางสาวปยมาส เตงชู
นางปยมิตร จันทราช
นางสาวปยรวี สุริยะ
นางปยรัฐ คลีมานะกิจ
นางปยรัตน กรมพันธุ

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๗๐๙
๒๒๗๑๐
๒๒๗๑๑
๒๒๗๑๒
๒๒๗๑๓
๒๒๗๑๔
๒๒๗๑๕
๒๒๗๑๖
๒๒๗๑๗
๒๒๗๑๘
๒๒๗๑๙
๒๒๗๒๐
๒๒๗๒๑
๒๒๗๒๒
๒๒๗๒๓
๒๒๗๒๔
๒๒๗๒๕
๒๒๗๒๖
๒๒๗๒๗
๒๒๗๒๘
๒๒๗๒๙
๒๒๗๓๐
๒๒๗๓๑
๒๒๗๓๒
๒๒๗๓๓
๒๒๗๓๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปยรัตน แกวสุกใส
นางสาวปยรัตน คงปญญา
นางปยรัตน งามอุดมศิล
นางปยรัตน ตวนชะเอม
นางสาวปยรัตน พาเทียม
นางสาวปยรัตน พุทธิเสน
นางปยรัตน ไพรสินธุ
นางสาวปยรัตน ลาภมาก
นางสาวปยรัตน วงศเติง
นางสาวปยรัตน วงษกาญจนรัตน
นางปยรัตน สุขมั่น
นางสาวปยรัตน หอมเนียม
นางสาวปยลักษณ ยุทธอาสา
นางปยลักษณ สมัครการ
นางสาวปยวดี อินทรโยธา
นางสาวปยวรรณ กองใบศิลป
นางปยวรรณ คําภูลา
นางปยวรรณ คุมทรัพย
นางปยวรรณ จังเมง
นางปยวรรณ จินดาวงศ
นางปยวรรณ จุลมูล
นางปยวรรณ เจะโซะ
นางสาวปยวรรณ ดํารงสุสกุล
นางสาวปยวรรณ ตูแกว
นางสาวปยวรรณ ทะลาสี
นางสาวปยวรรณ นิลศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๗๓๕
๒๒๗๓๖
๒๒๗๓๗
๒๒๗๓๘
๒๒๗๓๙
๒๒๗๔๐
๒๒๗๔๑
๒๒๗๔๒
๒๒๗๔๓
๒๒๗๔๔
๒๒๗๔๕
๒๒๗๔๖
๒๒๗๔๗
๒๒๗๔๘
๒๒๗๔๙
๒๒๗๕๐
๒๒๗๕๑
๒๒๗๕๒
๒๒๗๕๓
๒๒๗๕๔
๒๒๗๕๕
๒๒๗๕๖
๒๒๗๕๗
๒๒๗๕๘
๒๒๗๕๙
๒๒๗๖๐

นางปยวรรณ บุญรักษ
นางสาวปยวรรณ ประสงคเงิน
นางสาวปยวรรณ ปยธนภัทร
นางปยวรรณ มัธยมนันทน
นางปยวรรณ ยอดเพชร
นางปยวรรณ รอดอุปการ
นางสาวปยวรรณ รัตนสรอย
นางปยวรรณ วันวิเศษ
นางปยวรรณ เวหาธรนาวี
นางสาวปยวรรณ ศรีนคร
นางปยวรรณ สิงหชุม
นางสาวปยวรรณ หอมจันทร
นางปยวรรณ หอมสมบัติ
นางปยวรรณ หาญเคียว
นางปยวรรณ อุณาศรี
นางปยวรรณ โอษฐงาม
นางสาวปยวาจา จันทรังษ
นางปยะฉัตร จิตจริง
นางปยะฉัตร เทพสมบัติ
นางสาวปยะฉัตร นุชเทศ
นางปยะฉัตร ปญญาชนะวงศ
นางปยะฉัตร ผลจันทร
นางปยะดา ครองสมบัติ
นางปยะดา นรสาร
นางปยะดา นอยอามาตย
นางสาวปยะดา ศรีอินทรสุทธิ์

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๗๖๑
๒๒๗๖๒
๒๒๗๖๓
๒๒๗๖๔
๒๒๗๖๕
๒๒๗๖๖
๒๒๗๖๗
๒๒๗๖๘
๒๒๗๖๙
๒๒๗๗๐
๒๒๗๗๑
๒๒๗๗๒
๒๒๗๗๓
๒๒๗๗๔
๒๒๗๗๕
๒๒๗๗๖
๒๒๗๗๗
๒๒๗๗๘
๒๒๗๗๙
๒๒๗๘๐
๒๒๗๘๑
๒๒๗๘๒
๒๒๗๘๓
๒๒๗๘๔
๒๒๗๘๕
๒๒๗๘๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปยะดา แสงมณี
นางสาวปยะดา หอมแพน
นางปยะดา อักษรดี
นางสาวปยะตา สุทธิเทพธํารง
นางสาวปยะทิพย ดอนลาดลี
นางสาวปยะทิพย บุญหนัก
นางสาวปยะธร คุณสมบัติ
นางสาวปยะธิดา นาไต
นางสาวปยะธิดา ศรีบุรินทร
นางสาวปยะธิดา สัพโส
นางปยะนันท คงบุญ
นางปยะนันท มโนธรรม
นางสาวปยะนันท สมชาติ
นางสาวปยะนันท เส็งประชา
นางปยะนาถ ศิลปวงศ
นางสาวปยะนาถ อุติลา
สิบเอกหญิง ปยะนารถ ดิษฐาเนตร
นางสาวปยะนารถ ฤาชากุล
นางสาวปยะนุช เขียวอราม
นางสาวปยะนุช โคตะยันต
นางปยะนุช จิตรประเสริฐ
นางปยะนุช ดาราหงษ
นางสาวปยะนุช โถชัยคํา
นางสาวปยะนุช นาถมทอง
นางสาวปยะนุช บุญแซม
นางสาวปยะนุช ประจวง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๗๘๗
๒๒๗๘๘
๒๒๗๘๙
๒๒๗๙๐
๒๒๗๙๑
๒๒๗๙๒
๒๒๗๙๓
๒๒๗๙๔
๒๒๗๙๕
๒๒๗๙๖
๒๒๗๙๗
๒๒๗๙๘
๒๒๗๙๙
๒๒๘๐๐
๒๒๘๐๑
๒๒๘๐๒
๒๒๘๐๓
๒๒๘๐๔
๒๒๘๐๕
๒๒๘๐๖
๒๒๘๐๗
๒๒๘๐๘
๒๒๘๐๙
๒๒๘๑๐
๒๒๘๑๑
๒๒๘๑๒

นางปยะนุช พันกาแด
นางปยะนุช มากแกว
นางสาวปยะนุช โยริยะ
นางปยะนุช ลี้เลอเกียรติ
นางปยะนุช สืบสม
นางปยะนุช เสรีอภิวัฒน
นางสาวปยะนุช อาณาเขตต
นางปยะนุช เอี่ยมเนตร
นางปยะพร คําเสียง
นางปยะพร เจียมจํานรรจา
นางปยะพร ชางกลาง
นางสาวปยะพร ทําบุญ
นางปยะพร ไทยภักดี
นางปยะพร บัญญัติ
นางปยะพร บุญสอด
นางสาวปยะพร ประภูชะกา
นางสาวปยะพร ปอมเกษตร
นางสาวปยะพร ภวภูตานนท
นางสาวปยะพร วงษอุดม
นางปยะพร แสนซื่อ
นางสาวปยะพร หอมละออ
นางสาวปยะพรรณ นิลทะกาล
นางปยะพัชร สุมทุม
นางปยะภรณ ไชยศรีหา
นางปยะภรณ พลแพงขวา
นางปยะภรณ ภูกลาง

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๘๑๓
๒๒๘๑๔
๒๒๘๑๕
๒๒๘๑๖
๒๒๘๑๗
๒๒๘๑๘
๒๒๘๑๙
๒๒๘๒๐
๒๒๘๒๑
๒๒๘๒๒
๒๒๘๒๓
๒๒๘๒๔
๒๒๘๒๕
๒๒๘๒๖
๒๒๘๒๗
๒๒๘๒๘
๒๒๘๒๙
๒๒๘๓๐
๒๒๘๓๑
๒๒๘๓๒
๒๒๘๓๓
๒๒๘๓๔
๒๒๘๓๕
๒๒๘๓๖
๒๒๘๓๗
๒๒๘๓๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปยะภรณ สนสกุล
นางสาวปยะภรณ สาริบูรณ
นางสาวปยะภรณ สุขะปุณพันธ
นางปยะภรณ แสงสุข
นางสาวปยะมาศ กันรักษา
นางปยะมาศ ขุนคีรี
นางสาวปยะมาศ คํานาม
นางปยะมาศ จันทรจิตร
นางสาวปยะมาศ จิตประสงค
นางปยะมาศ เจนไธสง
นางปยะมาศ เจริญชัย
นางสาวปยะมาศ ใจดี
นางปยะมาศ บุตรสุริย
นางปยะมาศ ปราสาทิกะพันธ
นางปยะมาศ ผกาวรรณ
นางสาวปยะมาศ รํามะนา
นางสาวปยะมาศ ลีลา
นางสาวปยะมาศ วรรณแกว
นางสาวปยะมาศ สุดพวง
นางปยะมาศ หิตะรัตน
นางสาวปยะรัตน กึงฮะกิจ
นางปยะรัตน ใจเกลี้ยง
นางปยะรัตน ชาติกลาง
นางสาวปยะรัตน เดชอนันต
นางปยะรัตน ทวี
นางปยะรัตน ไทยพัฒน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๘๓๙
๒๒๘๔๐
๒๒๘๔๑
๒๒๘๔๒
๒๒๘๔๓
๒๒๘๔๔
๒๒๘๔๕
๒๒๘๔๖
๒๒๘๔๗
๒๒๘๔๘
๒๒๘๔๙
๒๒๘๕๐
๒๒๘๕๑
๒๒๘๕๒
๒๒๘๕๓
๒๒๘๕๔
๒๒๘๕๕
๒๒๘๕๖
๒๒๘๕๗
๒๒๘๕๘
๒๒๘๕๙
๒๒๘๖๐
๒๒๘๖๑
๒๒๘๖๒
๒๒๘๖๓
๒๒๘๖๔

นางสาวปยะรัตน วิมานทอง
นางสาวปยะรัตน ศรีลาศักดิ์
นางปยะรัตน สีหาบุตร
นางปยะลักษณ ริมทอง
นางสาวปยะวดี คําหลา
นางปยะวดี ใจคง
นางปยะวดี ศรีเงิน
นางปยะวรรณ นุนขาว
นางปยะวรรณ มิตรเปรียญ
นางปยะวรรณ แยมจอหอ
นางสาวปยะวรรณ ละมอม
นางปยะวรรณ กันณิกา
นางปยะวรรณ เชิญทอง
นางปยะวรรณ แสงทองลวน
นางสาวปยะสรวง กุลมาลา
นางสาวปยา พิมพสอน
นางสาวปยา วิเศษนคร
นางสาวปยา อยูปาน
นางปยากร นามเสถียร
นางปยาพร คงนาค
นางปยาพร ปนตา
นางปยาภรณ แจมแจง
นางปยาภรณ ไชยชุม
นางสาวปยาภรณ ตอรบรัมย
นางปยาภรณ ธรรมรักษา
นางปยาภรณ ปญจเพชร

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๘๖๕
๒๒๘๖๖
๒๒๘๖๗
๒๒๘๖๘
๒๒๘๖๙
๒๒๘๗๐
๒๒๘๗๑
๒๒๘๗๒
๒๒๘๗๓
๒๒๘๗๔
๒๒๘๗๕
๒๒๘๗๖
๒๒๘๗๗
๒๒๘๗๘
๒๒๘๗๙
๒๒๘๘๐
๒๒๘๘๑
๒๒๘๘๒
๒๒๘๘๓
๒๒๘๘๔
๒๒๘๘๕
๒๒๘๘๖
๒๒๘๘๗
๒๒๘๘๘
๒๒๘๘๙
๒๒๘๙๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปยาภรณ พรมพิไล
นางปยาภรณ พละศักดิ์
นางสาวปยาภรณ พุทธิพัฒน
นางปยาภรณ รังผึ้ง
นางสาวปยาภรณ ศิริยุวสมัย
นางปยาภรณ สงตลาด
นางปยารัตน ผลผลา
นางปโยรส แสวงผล
นางสาวปรัณญสิริ ปลิปลื้มโอฐ
นางปลดา ยศระวาส
นางสาวปลันธนา นาสมบัติ
นางปลันธนา ปงวงค
นางปลันธนา ศุภฤกษชัย
นางปยานุช อรรคบุตร
นางปุญชญา จักรบุญมา
นางปุญชรัศมิ์ ชัยบุญ
นางสาวปุญชรัสมิ์ บุญคง
นางปุญชรัสมิ์ ประเสริฐยิ่ง
นางสาวปุญชรัสมิ์ สุระทศ
นางปุญญพัฒน สุจริต
นางสาวปุญญภาภัทร เกษตรสุนทร
นางสาวปุญญาพร บุญปลูก
นางสาวปุญญาภา วันดี
นางสาวปุญญารัสมิ์ ดามงคล
นางสาวปุญญิกา นิลโคตร
นางปุญญิศา เบญจศิลป

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๘๙๑
๒๒๘๙๒
๒๒๘๙๓
๒๒๘๙๔
๒๒๘๙๕
๒๒๘๙๖
๒๒๘๙๗
๒๒๘๙๘
๒๒๘๙๙
๒๒๙๐๐
๒๒๙๐๑
๒๒๙๐๒
๒๒๙๐๓
๒๒๙๐๔
๒๒๙๐๕
๒๒๙๐๖
๒๒๙๐๗
๒๒๙๐๘
๒๒๙๐๙
๒๒๙๑๐
๒๒๙๑๑
๒๒๙๑๒
๒๒๙๑๓
๒๒๙๑๔
๒๒๙๑๕
๒๒๙๑๖

นางสาวปุญญิศา ประมุข
นางปุญญิสา ทันยะ
นางสาวปุญนนทิญา สาระพัง
นางปุญยนุช เอกศิริ
นางสาวปุณขวีค ทองพราย
นางปุณญดา อาจกูล
นางปุณญาพร ปนสอน
นางสาวปุณญิสา แสงอุทัย
นางปุณฑริกา เงินปาน
นางปุณฑริกา นอยนนท
นางสาวปุณฑรีก ปานหอม
นางปุณณดา เตจะ
นางปุณณปวีย กอรปกุลหิรัญ
นางปุณณภัสสร สุขเจริญ
นางปุณณภา โชติชุม
นางสาวปุณณภา ทิพยวารี
นางสาวปุณณภา บุญจันทร
นางปุณณภา สงเคราะห
นางสาวปุณณัฐฐา ไชยวรณ
นางสาวปุณณาณี เจะหนุม
นางสาวปุณณาสา พึ่งเนียม
นางปุณนภา พรหมหาญ
นางปุณนิศา จุฬาคํา
นางปุณภัช ไพบูลย
นางปุณยนุช ตวนชะเอม
นางสาวปุณยนุช นนทสัย

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๙๑๗
๒๒๙๑๘
๒๒๙๑๙
๒๒๙๒๐
๒๒๙๒๑
๒๒๙๒๒
๒๒๙๒๓
๒๒๙๒๔
๒๒๙๒๕
๒๒๙๒๖
๒๒๙๒๗
๒๒๙๒๘
๒๒๙๒๙
๒๒๙๓๐
๒๒๙๓๑
๒๒๙๓๒
๒๒๙๓๓
๒๒๙๓๔
๒๒๙๓๕
๒๒๙๓๖
๒๒๙๓๗
๒๒๙๓๘
๒๒๙๓๙
๒๒๙๔๐
๒๒๙๔๑
๒๒๙๔๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปุณยนุช เบาเฟอย
นางสาวปุณยนุช ภูธาคุณานนต
นางปุณยนุช ศรีโสภา
นางปุณยนุช สุมนารถ
นางปุณยนุช สุวรรณไตรย
นางปุณยนุช อุนจิตร
นางปุณยนุช เอียการนา
นางปุณยพัทธ โถชาลี
นางปุณยวีร ธรรมเจริญ
นางปุณยวีร โพธิ
นางสาวปุณยวีร เรือนคํา
นางสาวปุณยากร เชื้อสนิท
นางปุณยานุช มัฆนาโส
นางสาวปุณรภา สรางไชยสิน
นางปุณิกา กิตติภูมิ
นางปุณิกา จินะขาม
นางสาวปุณิกา แซเตียว
นางปุณิกา ธรรมนูญ
นางปุณิกา พูลเขตรวิทย
นางปุษยา ไชยจักร
นางสาวปูชิตา เรืองสังข
นางสาวปูริดา จิระพันธทวีวงศ
นางสาวเปมิกา คําโย
นางเปมิกา นกแกว
นางเปมิกา เปรมสุขดี
นางเปมิกา พวงกระแสร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๙๔๓
๒๒๙๔๔
๒๒๙๔๕
๒๒๙๔๖
๒๒๙๔๗
๒๒๙๔๘
๒๒๙๔๙
๒๒๙๕๐
๒๒๙๕๑
๒๒๙๕๒
๒๒๙๕๓
๒๒๙๕๔
๒๒๙๕๕
๒๒๙๕๖
๒๒๙๕๗
๒๒๙๕๘
๒๒๙๕๙
๒๒๙๖๐
๒๒๙๖๑
๒๒๙๖๒
๒๒๙๖๓
๒๒๙๖๔
๒๒๙๖๕
๒๒๙๖๖
๒๒๙๖๗
๒๒๙๖๘

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเปมิกา มีเจตนี
นางเปมิกา เลารัตนโชค
นางเปมิกา สุดมี
นางเปรมกมล ใจตรง
นางเปรมจิต กลอมสุข
นางเปรมจิต โถปญญา
นางเปรมจิต สิงหล
นางสาวเปรมจิตต ทะริยะ
นางเปรมจิตต พรหมพูล
นางสาวเปรมจิตต วันยาว
นางเปรมจิตร ยศสภา
นางเปรมณัฐชา ชัยสุทธิ
นางสาวเปรมทิพย ลิ้มทวีสง
นางสาวเปรมนิดา เคาสงค
นางเปรมปราณี เทียบตา
นางเปรมยุดา ชุลีกร
นางสาวเปรมฤดี ใกลสุข
นางเปรมฤดี ฆารเจริญ
นางสาวเปรมฤดี จรรยานันทจิต
นางเปรมฤดี จันทสงค
นางเปรมฤดี ณ นคร
นางสาวเปรมฤดี นภาลัย
นางสาวเปรมฤดี เปรมพงษ
นางเปรมฤดี ยะภักดี
นางสาวเปรมฤดี เอกรัตน
นางเปรมฤทัย พรหมกสิกร

๒๒๙๖๙
๒๒๙๗๐
๒๒๙๗๑
๒๒๙๗๒
๒๒๙๗๓
๒๒๙๗๔
๒๒๙๗๕
๒๒๙๗๖
๒๒๙๗๗
๒๒๙๗๘
๒๒๙๗๙
๒๒๙๘๐
๒๒๙๘๑
๒๒๙๘๒
๒๒๙๘๓
๒๒๙๘๔
๒๒๙๘๕
๒๒๙๘๖
๒๒๙๘๗
๒๒๙๘๘
๒๒๙๘๙
๒๒๙๙๐
๒๒๙๙๑
๒๒๙๙๒
๒๒๙๙๓
๒๒๙๙๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเปรมศิริ เนื้อเย็น
นางเปรมสินี ชวยดํา
นางเปรมิกา ธนาคุณ
นางเปลงฉวี ชางเงิน
นางเปลงศรี จันคุม
นางเปาซียะห เด็นอาเระ
นางเปยทิพย ลัทธิวรรณ
นางเปยมพร สิงหเดชาสิทธิ์
นางเปยมรัตน วงศโสภณ
นางเปยมศรี เกี่ยวของ
นางสาวเปยมสุข ชูตระกูล
นางแปลงใจ แดงงาม
นางแปลงใจ อินตะเสน
นางโปรดปราน พรรณทรัพย
นางสาวไปรมา ธรรมกิจวัฒน
นางผกา พลโยธา
นางผกากรอง ไกรนรา
นางผกากรอง ศรีสุข
นางผกากรอง สําราญล้ํา
นางผกากอง ภูการณ
นางผกากาญจน ทะสวัสดิ์
นางผกาแกว คําเรือง
นางสาวผกาชาติ รักผกาวงศ
นางสาวผกาทิพย ฉิมพงษ
นางผกาทิพย ฤทธิ์รักษ
นางสาวผกาทิพย ศรีทองคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๙๙๕
๒๒๙๙๖
๒๒๙๙๗
๒๒๙๙๘
๒๒๙๙๙
๒๓๐๐๐
๒๓๐๐๑
๒๓๐๐๒
๒๓๐๐๓
๒๓๐๐๔
๒๓๐๐๕
๒๓๐๐๖
๒๓๐๐๗
๒๓๐๐๘
๒๓๐๐๙
๒๓๐๑๐
๒๓๐๑๑
๒๓๐๑๒
๒๓๐๑๓
๒๓๐๑๔
๒๓๐๑๕
๒๓๐๑๖
๒๓๐๑๗
๒๓๐๑๘
๒๓๐๑๙
๒๓๐๒๐

นางผกาพรรณ จเรรัชต
นางผกาพรรณ อินปนแกว
นางผกาพรรณ เชื้อเมืองพาน
นางผกาพรรณ วงคจา
นางสาวผกาพันธ ใจมา
นางผกาภรณ ไชยรัมย
นางผกาภรณ เซงล้ํา
นางสาวผกามาศ ชวยแทน
นางผกามาศ เทพรัตน
นางผกามาศ เที่ยงธรรม
นางสาวผกามาศ ภูระหงษ
นางผกามาศ มาตยเทพ
นางสาวผกามาศ ยอดถา
นางสาวผกามาศ ศรีสมบัติ
นางสาวผกามาศ สุขเมือง
นางผกายมาศ ยะวงษศรี
นางผการัตน สุริยะมณี
นางผกาวรรณ พัฒนพงษ
นางสาวผกาวัลย สุขเพิ่ม
นางผนอม ศรีหลิ่ง
นางผลทอง สมหวัง
นางผองนภา เครือกนก
นางผองผิว บุญเบา
นางผองแผว ขําคม
นางผองพรรณ แกวคํา
นางสาวผองพรรณ โกศัย

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๐๒๑
๒๓๐๒๒
๒๓๐๒๓
๒๓๐๒๔
๒๓๐๒๕
๒๓๐๒๖
๒๓๐๒๗
๒๓๐๒๘
๒๓๐๒๙
๒๓๐๓๐
๒๓๐๓๑
๒๓๐๓๒
๒๓๐๓๓
๒๓๐๓๔
๒๓๐๓๕
๒๓๐๓๖
๒๓๐๓๗
๒๓๐๓๘
๒๓๐๓๙
๒๓๐๔๐
๒๓๐๔๑
๒๓๐๔๒
๒๓๐๔๓
๒๓๐๔๔
๒๓๐๔๕
๒๓๐๔๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางผองพรรณ จินตนา
นางสาวผองพรรณ เจินธรรม
นางผองพรรณ ปกกาโล
นางผองพรรณ สิริวัฒนปองกร
นางผองพรรณ สุริยะชัย
นางผองพรรณ สิทธิโมะ
นางผองเพ็ญ กีกอง
นางสาวผองเพ็ญ ดัดตนรัมย
นางผองรวี จันทรสม
นางสาวผองศรี กาพาด
นางสาวผองศรี จันทะรัง
นางผองศรี จันทะศูนย
นางผองศรี ทรัพยผล
นางผองศรี เทพมณี
นางสาวผองศรี บุญกู
นางสาวผองศรี พะเวทรัมย
นางผองศรี เมืองวงค
นางสาวผองศรี สิทธิราช
นางผองศรี อูเงิน
นางผองศิลป มิ่งยอด
นางผอบจันทร แตรไตรรงค
นางผะอบ สุวรรณรัตน
นางสาวผัสสาภรณ แกวประชุม
นางผาณิต ขนันไพร
นางสาวผาณิตชา ศรีมวง
นางผาณิตดา วงศขจร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๐๔๗
๒๓๐๔๘
๒๓๐๔๙
๒๓๐๕๐
๒๓๐๕๑
๒๓๐๕๒
๒๓๐๕๓
๒๓๐๕๔
๒๓๐๕๕
๒๓๐๕๖
๒๓๐๕๗
๒๓๐๕๘
๒๓๐๕๙
๒๓๐๖๐
๒๓๐๖๑
๒๓๐๖๒
๒๓๐๖๓
๒๓๐๖๔
๒๓๐๖๕
๒๓๐๖๖
๒๓๐๖๗
๒๓๐๖๘
๒๓๐๖๙
๒๓๐๗๐
๒๓๐๗๑
๒๓๐๗๒

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวผานิต มัจฉาชาญ
นางผานิต สุวิยานนท
นางผาสุก พูลสวัสดิ์
นางสาวผาสุข แกวพรหม
นางสาวผาสุข สุขนา
นางผิวทอง ขําศรี
นางสาวผิวผอง ทมานนท
นางผิวพรรณ รําพึงนิตย
นางสาวผิวพรรณ วีสุวรรณ
นางผิวพรรณ อนุพัฒน
นางผึ้งทิพย สอนเมือง
นางสาวผุสชา ทิพเนตร
นางสาวผุสดี กลอมวงษ
นางผุสดี จงกล
นางสาวผุสดี บนหา
นางผุสดี พงษพันธ
นางสาวผุสดี โพธิ์เอม
นางผุสดี ยิ้มอําพันธ
นางผุสดี สุตตะคาร
นางสาวผุสดี เสนีวงศ ณ อยุธยา
นางสาวเผอิญ ถาดทอง
นางสาวฝนงาม พลสีลาด
นางฝนทอง ศรีลอม
นางสาวฝนทิพย ธนชัยสิทธิกุล
นางฝนฟา ปตลา
นางฝาติมะ อาแว

๒๓๐๗๓
๒๓๐๗๔
๒๓๐๗๕
๒๓๐๗๖
๒๓๐๗๗
๒๓๐๗๘
๒๓๐๗๙
๒๓๐๘๐
๒๓๐๘๑
๒๓๐๘๒
๒๓๐๘๓
๒๓๐๘๔
๒๓๐๘๕
๒๓๐๘๖
๒๓๐๘๗
๒๓๐๘๘
๒๓๐๘๙
๒๓๐๙๐
๒๓๐๙๑
๒๓๐๙๒
๒๓๐๙๓
๒๓๐๙๔
๒๓๐๙๕
๒๓๐๙๖
๒๓๐๙๗
๒๓๐๙๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวฝาติหมะ ดัชนี
นางฝาตีหมะ หมีนสัน
นางสาวฝาตีเหมาะ ทองตํา
นางฝาริดะ หมื่นชล
นางสาวฝารีดะ รุงสวัสดิ์
นางสาวฝารีดะห บินลาเตะ
นางพงคทิพย เรืองแกว
นางพงคศรี สายรัตน
นางพงศผกา บัวหอม
นางสาวพงศพัชรา สัมพันธรัตน
นางพงศมาลี อินแถลง
นางพงศสุภา สิงหเรือง
นางพงษพิศ เชื้อสาร
นางสาวพงษพิศ อาจนิยม
นางพงษรัตน เพิ่มพร
นางพงษลดา สารัส
นางสาวพงษลัดดา งอกขึ้น
นางพงษสุดา สุขอราม
นางพจณีย อาแว
นางสาวพจนพิชชา เผือกนาค
นางพจนา กงแกว
นางพจนา แกวประจํา
นางพจนา เขาแดง
นางพจนา ชวงชู
นางสาวพจนา เบญจมาศ
นางพจนา มอไธสง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๐๙๙
๒๓๑๐๐
๒๓๑๐๑
๒๓๑๐๒
๒๓๑๐๓
๒๓๑๐๔
๒๓๑๐๕
๒๓๑๐๖
๒๓๑๐๗
๒๓๑๐๘
๒๓๑๐๙
๒๓๑๑๐
๒๓๑๑๑
๒๓๑๑๒
๒๓๑๑๓
๒๓๑๑๔
๒๓๑๑๕
๒๓๑๑๖
๒๓๑๑๗
๒๓๑๑๘
๒๓๑๑๙
๒๓๑๒๐
๒๓๑๒๑
๒๓๑๒๒
๒๓๑๒๓
๒๓๑๒๔

นางพจนา อินหอม
นางพจนาถ บกเขาแดง
นางสาวพจนารถ แกวยศ
นางสาวพจนารถ เจียมจิตร
นางสาวพจนารถ บุญแสน
นางพจนารถ มุสิกะสินธุ
นางพจนารถ วรรณวิมลกุล
นางพจนี ชมมัชยา
นางสาวพจนี พิมพชัย
นางพจนีย เกาะมุก
นางพจนีย คําดี
นางพจนีย จันทรชวย
นางสาวพจนีย ไชยพรมมา
นางพจนีย ตานะเศรษฐ
นางพจนีย ถนอมศักดิ์
นางพจนีย ทรงวันศรี
นางพจนีย ธวัธวงค
นางพจนีย พวงพิลา
นางสาวพจนีย ลําทอง
นางสาวพจมาน บารมี
นางพจมาล บรรจงพินิจ
นางพจมาลย แจมใส
นางสาวพจมาลย ไชยเจริญ
นางพจมาลย มิ่งสงฆ
นางพจมาลย วิเศษโวหาร
นางสาวพจมาลย สิงหหะราช

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๑๒๕
๒๓๑๒๖
๒๓๑๒๗
๒๓๑๒๘
๒๓๑๒๙
๒๓๑๓๐
๒๓๑๓๑
๒๓๑๓๒
๒๓๑๓๓
๒๓๑๓๔
๒๓๑๓๕
๒๓๑๓๖
๒๓๑๓๗
๒๓๑๓๘
๒๓๑๓๙
๒๓๑๔๐
๒๓๑๔๑
๒๓๑๔๒
๒๓๑๔๓
๒๓๑๔๔
๒๓๑๔๕
๒๓๑๔๖
๒๓๑๔๗
๒๓๑๔๘
๒๓๑๔๙
๒๓๑๕๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพจมาศ จันทรโท
นางพจมาศ จันทราธรกุล
นางพจรินทร จันทึง
นางสาวพชร พะนิรัมย
นางพชรกมล แอบบอทท
นางพชรกิตติโฉม โฮมสูงเนิน
นางพชรชล ทาดทา
นางพชรนันท แสงปาก
นางพชรนิดา ผาสุข
นางพชรพร แสนคํา
นางพชรพร อุดคนดี
นางพชรพรรณ ชูชื่น
นางพชรพรรณ บุญยา
นางสาวพชรภรณ เต็กศรี
นางสาวพชรภัทร สุสัณกุลธร
นางสาวพชรมน ชาวกําแพง
นางสาวพชรมน นภากุล
นางสาวพชรวรรณ มีหนองหวา
นางพชรวรรณ ศิริไพศาลนันทกุล
นางพชรอร รักถึง
นางสาวพชิรา บุญปญญา
นางสาวพฎาศรัย ทองมา
นางพณิชชา เรืองสวัสดิ์
นางพณิฐพิดา ยางงาม
นางพณิตา ประเสริฐศรี
นางพนมพร แดงประสาท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๑๕๑
๒๓๑๕๒
๒๓๑๕๓
๒๓๑๕๔
๒๓๑๕๕
๒๓๑๕๖
๒๓๑๕๗
๒๓๑๕๘
๒๓๑๕๙
๒๓๑๖๐
๒๓๑๖๑
๒๓๑๖๒
๒๓๑๖๓
๒๓๑๖๔
๒๓๑๖๕
๒๓๑๖๖
๒๓๑๖๗
๒๓๑๖๘
๒๓๑๖๙
๒๓๑๗๐
๒๓๑๗๑
๒๓๑๗๒
๒๓๑๗๓
๒๓๑๗๔
๒๓๑๗๕
๒๓๑๗๖

นางสาวพนมพร รักษาภักดี
นางพนมพร สรสิทธิ์
นางสาวพนมไพร เขียวแสน
นางสาวพนมไพร เทพจิตร
นางสาวพนมไพร สมชัย
นางพนมรัตน ขอยุน
นางพนมรัตน แคนมั่น
นางพนมรัตน สนมศรี
นางพนมวรรณ จันทรเลิศ
นางสาวพนมวรรณ ตุมทอง
นางสาวพนมวรรณ ศรีหาวงษ
นางพนัชกร คําพันธ
นางพนัชญา ชะนะชัย
นางสาวพนัสดา กั่วเจริญ
นางพนัสพร เจะเลาะ
นางพนัสสา ปลอดภัย
นางพนารัตน กูสุดใจ
นางพนารัตน จําศักดิ์
นางพนารัตน ชอชั้น
นางพนารัตน ดวงงา
นางสาวพนารัตน ตอพล
นางพนารัตน เทินสะเกตุ
นางพนารัตน ธรรมชาติ
นางสาวพนารัตน นาสูงชน
นางพนารัตน พลกลาง
นางพนารัตน มะลิงาม

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๑๗๗
๒๓๑๗๘
๒๓๑๗๙
๒๓๑๘๐
๒๓๑๘๑
๒๓๑๘๒
๒๓๑๘๓
๒๓๑๘๔
๒๓๑๘๕
๒๓๑๘๖
๒๓๑๘๗
๒๓๑๘๘
๒๓๑๘๙
๒๓๑๙๐
๒๓๑๙๑
๒๓๑๙๒
๒๓๑๙๓
๒๓๑๙๔
๒๓๑๙๕
๒๓๑๙๖
๒๓๑๙๗
๒๓๑๙๘
๒๓๑๙๙
๒๓๒๐๐
๒๓๒๐๑
๒๓๒๐๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพนารัตน รอดภัย
นางสาวพนารัตน วังวล
นางสาวพนารัตน สังขนคร
นางสาวพนารัตน หลักกรด
นางพนารัตน เอี่ยมสอาด
นางพนาวรรณ กิตติวรรธโนทัย
นางสาวพนาวรรณ ไทยเจริญ
นางพนาวัน แดงชาติ
นางพนาวัลย คําศรีทวีวัฒน
นางพนาวัลย ติยะพงษ
นางพนิดา กงชัยภูมิ
นางพนิดา กันยะกาญจน
นางพนิดา คาของ
นางพนิดา เครือผักปง
นางสาวพนิดา จิตราภิรมย
นางสาวพนิดา จิตวิบูลย
นางพนิดา เจริญศรี
นางพนิดา เจริญสุข
นางพนิดา ชาววัฒนา
นางพนิดา เชื้อใหญ
นางสาวพนิดา ไชยมีกลิ่น
นางสาวพนิดา ถาวรานุรักษ
นางพนิดา ทองวิเศษ
นางสาวพนิดา นวลสนิท
นางสาวพนิดา บัวมณี
นางพนิดา บาตสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๒๐๓
๒๓๒๐๔
๒๓๒๐๕
๒๓๒๐๖
๒๓๒๐๗
๒๓๒๐๘
๒๓๒๐๙
๒๓๒๑๐
๒๓๒๑๑
๒๓๒๑๒
๒๓๒๑๓
๒๓๒๑๔
๒๓๒๑๕
๒๓๒๑๖
๒๓๒๑๗
๒๓๒๑๘
๒๓๒๑๙
๒๓๒๒๐
๒๓๒๒๑
๒๓๒๒๒
๒๓๒๒๓
๒๓๒๒๔
๒๓๒๒๕
๒๓๒๒๖
๒๓๒๒๗
๒๓๒๒๘

นางพนิดา บุตรศรี
นางพนิดา ผองแผว
นางพนิดา พรมกัลยา
นางพนิดา พาโสมนัสสกุล
นางพนิดา พินิจ
นางสาวพนิดา มวงแดง
นางพนิดา มากสมบูรณ
นางสาวพนิดา ลามีนนท
นางสาวพนิดา วงษพัฒน
นางพนิดา เวรุริยะ
นางสาวพนิดา ศรีเสง
นางพนิดา ศักดิ์คําแหง
นางสาวพนิดา ศักดิ์ศรี
นางพนิดา สกิจขวา
นางพนิดา สถาพร
นางสาวพนิดา สมบูรณ
นางพนิดา สมบูรณชัย
นางพนิดา สมัครสมาน
นางสาวพนิดา สมัยคมสัน
นางพนิดา สายสุพรรณ
นางพนิดา สารเทพ
นางพนิดา สาสิมมา
นางพนิดา สุขพงษ
นางสาวพนิดา สุวรรณวงค
นางพนิดา เสาทอง
นางสาวพนิดา แสนจันแดง

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๒๒๙
๒๓๒๓๐
๒๓๒๓๑
๒๓๒๓๒
๒๓๒๓๓
๒๓๒๓๔
๒๓๒๓๕
๒๓๒๓๖
๒๓๒๓๗
๒๓๒๓๘
๒๓๒๓๙
๒๓๒๔๐
๒๓๒๔๑
๒๓๒๔๒
๒๓๒๔๓
๒๓๒๔๔
๒๓๒๔๕
๒๓๒๔๖
๒๓๒๔๗
๒๓๒๔๘
๒๓๒๔๙
๒๓๒๕๐
๒๓๒๕๑
๒๓๒๕๒
๒๓๒๕๓
๒๓๒๕๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพนิดา หนูเพลา
นางพนิดา อรรคอํานวย
นางพนิดา อะเพื่อนรัมย
นางพนิดา อินทรเพชร
นางพนิดา อินทรแหยม
นางพนิตตา จันมา
นางพนิตตา ตราโชติ
นางพนิตตา ตั้นซวน
นางพนิตตา พงศรัตนสิริกุล
นางพนิตตา ลูกบัว
นางสาวพนิตนาฏ ลายสังข
นางพนิตนาถ สายหยุด
นางพนิตพิชา จินาเคียน
นางพนิตศนี กานแกว
นางสาวพนิตสุภา ขาวงาม
นางสาวพนิตา เฉลิมชัย
นางพนิตา สุขสมแดน
นางพนิสา ทรงเพียรธรรม
นางพบพร วงศวรรณา
นางสาวพพรรธน มณีรัตน
นางพยงค ครองชื่น
นางสาวพยอม เกิดมงคล
นางพยอม แกนอาสา
นางพยอม คําแพง
นางพยอม จันทรชู
นางสาวพยอม เผาพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๒๕๕
๒๓๒๕๖
๒๓๒๕๗
๒๓๒๕๘
๒๓๒๕๙
๒๓๒๖๐
๒๓๒๖๑
๒๓๒๖๒
๒๓๒๖๓
๒๓๒๖๔
๒๓๒๖๕
๒๓๒๖๖
๒๓๒๖๗
๒๓๒๖๘
๒๓๒๖๙
๒๓๒๗๐
๒๓๒๗๑
๒๓๒๗๒
๒๓๒๗๓
๒๓๒๗๔
๒๓๒๗๕
๒๓๒๗๖
๒๓๒๗๗
๒๓๒๗๘
๒๓๒๗๙
๒๓๒๘๐

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพยอม ศรีวัชรามาศ
นางสาวพยอม ศรีสมัย
นางพยอม ศิริบุญ
นางพยอม ศิริปญญา
นางสาวพยอม แสนปญญา
นางพยอม อินยอด
นางพยุง ควันทอง
นางสาวพยุง จันทรนิ่ม
นางพเยาว ชาลีกุล
นางสาวพเยาว ชํานาญกําหนด
นางสาวพเยาว ซารัมย
นางพเยาว ผาจวง
นางสาวพเยาว มานทอง
นางพเยาว ลีลา
นางสาวพเยาว สาละสาลิน
นางพเยาว สิงสุขุม
นางพเยาว เหลืองคํา
นางสาวพรกมล ชางเปย
นางพรกมล มาแจง
นางพรกมล ลีสต็อคคัวย
นางพรจงกล ปนทัศน
นางพรจรัส แกวประมูล
นางพรจันทร อินทรเทพ
นางพรจิตร นาเมืองรักษ
นางสาวพรจิตร หลังจิ
นางสาวพรจิตรา ชัยนันตะ

๒๓๒๘๑
๒๓๒๘๒
๒๓๒๘๓
๒๓๒๘๔
๒๓๒๘๕
๒๓๒๘๖
๒๓๒๘๗
๒๓๒๘๘
๒๓๒๘๙
๒๓๒๙๐
๒๓๒๙๑
๒๓๒๙๒
๒๓๒๙๓
๒๓๒๙๔
๒๓๒๙๕
๒๓๒๙๖
๒๓๒๙๗
๒๓๒๙๘
๒๓๒๙๙
๒๓๓๐๐
๒๓๓๐๑
๒๓๓๐๒
๒๓๓๐๓
๒๓๓๐๔
๒๓๓๐๕
๒๓๓๐๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพรจิรา ใจชั้นกลาง
นางพรใจ ดวยตั้งใจ
นางพรชนก แกลวกลา
นางพรชนก เดชาทยานันทน
นางพรชนก ทองอิ่ม
นางพรชนก พลแสน
นางพรชนก มาพรศรี
นางพรชนก แววสงา
นางสาวพรชนก สุภาแกว
นางสาวพรชนก หาญเสมอ
นางพรชนัน ขยันการ
นางสาวพรชนัน สมบูรณพร
นางสาวพรชัย ปนเกิด
นางสาวพรณภัทร พงษวรัชญพร
นางพรณภัสส อินรอดวงศ
นางพรตวัน พิมเห็ม
นางพรทนา คงแท
นางพรทรัพย ขันอาษา
นางพรทรัพย วัตถุสิทธ
นางพรทิพภา วรรณชัย
นางพรทิพย กลิ่นจิตโต
นางพรทิพย กองอุบล
นางสาวพรทิพย กะมินสิน
นางพรทิพย กั้วพิศมัย
นางพรทิพย กาละซิรัมย
นางพรทิพย ขันเขียว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๓๐๗
๒๓๓๐๘
๒๓๓๐๙
๒๓๓๑๐
๒๓๓๑๑
๒๓๓๑๒
๒๓๓๑๓
๒๓๓๑๔
๒๓๓๑๕
๒๓๓๑๖
๒๓๓๑๗
๒๓๓๑๘
๒๓๓๑๙
๒๓๓๒๐
๒๓๓๒๑
๒๓๓๒๒
๒๓๓๒๓
๒๓๓๒๔
๒๓๓๒๕
๒๓๓๒๖
๒๓๓๒๗
๒๓๓๒๘
๒๓๓๒๙
๒๓๓๓๐
๒๓๓๓๑
๒๓๓๓๒

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรทิพย คํากายปรง
นางสาวพรทิพย เคาฉิม
นางสาวพรทิพย เงินสัจจา
นางสาวพรทิพย จงจิตต
นางพรทิพย จริตงาม
นางสาวพรทิพย จับจิตต
นางพรทิพย จิตแจม
นางสาวพรทิพย จิตสาคร
นางสาวพรทิพย จินะไชย
นางสาวพรทิพย แจงเดชา
นางสาวพรทิพย ชวยนุม
นางพรทิพย ชัยสุวรรณ
นางพรทิพย ชิตร
นางพรทิพย ไชยประณิธาน
นางพรทิพย ไชยลาภ
นางสาวพรทิพย ณ พัทลุง
นางพรทิพย แดงบุญเรือง
นางพรทิพย ตองติดรัมย
วาที่รอยตรีหญิง พรทิพย ตอพล
นางพรทิพย แตงตุมรุงโรจน
นางพรทิพย โตะพา
นางพรทิพย ถิ่นหนองจิก
นางพรทิพย ทับแสง
นางพรทิพย ธรรมลังกา
นางพรทิพย นันทคีรี
นางสาวพรทิพย แนวชาลี

๒๓๓๓๓
๒๓๓๓๔
๒๓๓๓๕
๒๓๓๓๖
๒๓๓๓๗
๒๓๓๓๘
๒๓๓๓๙
๒๓๓๔๐
๒๓๓๔๑
๒๓๓๔๒
๒๓๓๔๓
๒๓๓๔๔
๒๓๓๔๕
๒๓๓๔๖
๒๓๓๔๗
๒๓๓๔๘
๒๓๓๔๙
๒๓๓๕๐
๒๓๓๕๑
๒๓๓๕๒
๒๓๓๕๓
๒๓๓๕๔
๒๓๓๕๕
๒๓๓๕๖
๒๓๓๕๗
๒๓๓๕๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพรทิพย บัวทอง
นางพรทิพย บุญเกษม
นางพรทิพย บุญลือ
นางพรทิพย บุญสนอง
นางสาวพรทิพย ประทุมภา
นางพรทิพย ปูนรัมย
นางสาวพรทิพย โปรงพันธุ
นางพรทิพย ผลจรุง
นางพรทิพย พรมทอง
นางพรทิพย พรมปญญา
นางพรทิพย พวงทอง
นางพรทิพย พันธเสน
นางสาวพรทิพย พันธุยางนอย
นางสาวพรทิพย พาคํา
นางพรทิพย พิกุลทอง
นางสาวพรทิพย เพชรเครือ
นางพรทิพย เพชรชูชวย
นางสาวพรทิพย แพวขุนทด
นางพรทิพย โพธิ์เอม
วาที่รอยตรีหญิง พรทิพย ภูงามตา
นางพรทิพย โภชาคม
นางพรทิพย มนตรีธรี นันท
นางพรทิพย มาระสิน
นางพรทิพย มีดี
นางพรทิพย โมกศรี
นางสาวพรทิพย ยอดพุดซา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๓๕๙
๒๓๓๖๐
๒๓๓๖๑
๒๓๓๖๒
๒๓๓๖๓
๒๓๓๖๔
๒๓๓๖๕
๒๓๓๖๖
๒๓๓๖๗
๒๓๓๖๘
๒๓๓๖๙
๒๓๓๗๐
๒๓๓๗๑
๒๓๓๗๒
๒๓๓๗๓
๒๓๓๗๔
๒๓๓๗๕
๒๓๓๗๖
๒๓๓๗๗
๒๓๓๗๘
๒๓๓๗๙
๒๓๓๘๐
๒๓๓๘๑
๒๓๓๘๒
๒๓๓๘๓
๒๓๓๘๔

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรทิพย ยาวิไชย
นางพรทิพย ยิ้นลิ้ง
นางพรทิพย รักยิ่ง
นางพรทิพย รัตนกระจาง
นางสาวพรทิพย รัตนพลแสนย
นางสาวพรทิพย วงคภูธร
นางพรทิพย วงศมาน
นางสาวพรทิพย วงศสุติ๊บ
นางพรทิพย วิชัยยา
นางพรทิพย เวียงปฏิ
นางพรทิพย ไวยรัตน
นางพรทิพย ศรีทา
นางพรทิพย สมบูรณ
นางสาวพรทิพย สมัครสมาน
นางพรทิพย สองภักดี
นางพรทิพย สิงหคาม
นางพรทิพย สุขกรม
นางพรทิพย สุขเต็มดี
นางสาวพรทิพย สุพรรณ
นางพรทิพย สุวรรณบุตร
นางพรทิพย สุวรรณสิงห
นางพรทิพย โสพัง
นางสาวพรทิพย หงสคําภา
นางพรทิพย หลีวิจิตร
นางสาวพรทิพย หอมขจร
นางพรทิพย หอมขจร

๒๓๓๘๕
๒๓๓๘๖
๒๓๓๘๗
๒๓๓๘๘
๒๓๓๘๙
๒๓๓๙๐
๒๓๓๙๑
๒๓๓๙๒
๒๓๓๙๓
๒๓๓๙๔
๒๓๓๙๕
๒๓๓๙๖
๒๓๓๙๗
๒๓๓๙๘
๒๓๓๙๙
๒๓๔๐๐
๒๓๔๐๑
๒๓๔๐๒
๒๓๔๐๓
๒๓๔๐๔
๒๓๔๐๕
๒๓๔๐๖
๒๓๔๐๗
๒๓๔๐๘
๒๓๔๐๙
๒๓๔๑๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพรทิพย เหมะเทวัน
นางสาวพรทิพย อนุลาวัลย
นางสาวพรทิพย ออนทองอินทร
นางพรทิพย อันทรินทร
นางพรทิพย อันมาก
นางพรทิพย โอรส
นางสาวพรทิพยพา คลายกมล
นางพรทิพา ดาววิจิตร
นางพรทิพา บุพศิริ
นางพรทิพา พันธุจันทรดี
นางพรทิพา สุวรรณรัตน
นางพรทิพา อางแกว
นางสาวพรทิวา แกวมะ
นางพรทิวา ธุศรีวรรณ
นางสาวพรทิวา นันตาบุญ
นางสาวพรทิวา ปลัดศรีชวย
นางสาวพรทิวา ยืนยง
นางสาวพรทิวา วันตา
นางพรธนา บุญชูงาม
นางพรธิดา วังราช
นางพรนภัส ละประโคน
นางพรนภัส สถานพงษ
นางพรนภัส เอื้อแท
นางพรนภา คําใจดี
นางพรนภา จรรยา
นางพรนภา ธนโชติหิรัญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๔๑๑
๒๓๔๑๒
๒๓๔๑๓
๒๓๔๑๔
๒๓๔๑๕
๒๓๔๑๖
๒๓๔๑๗
๒๓๔๑๘
๒๓๔๑๙
๒๓๔๒๐
๒๓๔๒๑
๒๓๔๒๒
๒๓๔๒๓
๒๓๔๒๔
๒๓๔๒๕
๒๓๔๒๖
๒๓๔๒๗
๒๓๔๒๘
๒๓๔๒๙
๒๓๔๓๐
๒๓๔๓๑
๒๓๔๓๒
๒๓๔๓๓
๒๓๔๓๔
๒๓๔๓๕
๒๓๔๓๖

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรนภา ธุระนนท
นางพรนภา นีระพันธ
นางสาวพรนภา บวรศักดิ์
นางสาวพรนภา เพ็งนอก
นางสาวพรนภา ราชรองเมือง
นางพรนภา วงศออน
นางสาวพรนภา อรรคะ
นางสาวพรนภา อูทอง
นางพรนภา เอกนิพนธ
นางสาวพรนภาพรรณ สีหะวงษ
นางสาวพรนัชชา บรรเทิง
นางสาวพรนัชชา เพ็งวิชัย
นางพรนัชชา ราชคม
นางสาวพรนารายณ ตนสมบูรณ
นางสาวพรนิพา ปรีหะจินดา
นางพรนิภา ขําอวม
นางพรนิภา ตระการณ
นางพรนิภา ตอพล
นางพรนิภา นาเมือง
นางสาวพรนิภา บัวสถิตย
นางพรนิภา พันธุรัตน
นางพรนิภา สงามั่งคั่ง
นางพรนิภา ฮะวังจู
นางสาวพรปภาทิพย ขุนบุญจันทร
นางพรประจักษ พรโสภณ
นางพรประทาน ทับจันทร

๒๓๔๓๗
๒๓๔๓๘
๒๓๔๓๙
๒๓๔๔๐
๒๓๔๔๑
๒๓๔๔๒
๒๓๔๔๓
๒๓๔๔๔
๒๓๔๔๕
๒๓๔๔๖
๒๓๔๔๗
๒๓๔๔๘
๒๓๔๔๙
๒๓๔๕๐
๒๓๔๕๑
๒๓๔๕๒
๒๓๔๕๓
๒๓๔๕๔
๒๓๔๕๕
๒๓๔๕๖
๒๓๔๕๗
๒๓๔๕๘
๒๓๔๕๙
๒๓๔๖๐
๒๓๔๖๑
๒๓๔๖๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพรประภัสสร ไมตรีเวช
นางพรประภัสสร วงคหนายโกด
นางพรประภา นาดี
นางพรประเสริฐ จันทรโคตร
นางสาวพรปวีณ กอกลาง
นางสาวพรปวีณ หนูทิม
นางพรผกา จรบุรมณ
นางพรผกา ดนเสมอ
นางพรผกา หนูจันทร
นางพรพจมาลย กองทอง
นางพรพนา ชวยรักษา
นางพรพนา วะลัยสุข
นางสาวพรพนา สนธิ
นางพรพนา แสงพันธ
นางสาวพรพรรณ กมลเศษ
นางพรพรรณ กล่ํากลอมจิตต
นางสาวพรพรรณ กองไชยสงค
นางพรพรรณ แกวฝาย
นางสาวพรพรรณ จิรภัทรสกุล
นางสาวพรพรรณ ชูออน
นางสาวพรพรรณ ไชยริปู
นางพรพรรณ นนทรักษ
นางพรพรรณ บอสวัสดิ์
นางพรพรรณ บัวพงษชน
นางสาวพรพรรณ บุรีแกว
นางสาวพรพรรณ พลเยี่ยม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๔๖๓
๒๓๔๖๔
๒๓๔๖๕
๒๓๔๖๖
๒๓๔๖๗
๒๓๔๖๘
๒๓๔๖๙
๒๓๔๗๐
๒๓๔๗๑
๒๓๔๗๒
๒๓๔๗๓
๒๓๔๗๔
๒๓๔๗๕
๒๓๔๗๖
๒๓๔๗๗
๒๓๔๗๘
๒๓๔๗๙
๒๓๔๘๐
๒๓๔๘๑
๒๓๔๘๒
๒๓๔๘๓
๒๓๔๘๔
๒๓๔๘๕
๒๓๔๘๖
๒๓๔๘๗
๒๓๔๘๘

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรพรรณ มณีอินทร
นางพรพรรณ ยานะ
นางพรพรรณ เรืองจันทร
นางพรพรรณ ศรีชาติ
นางสาวพรพรรณ ศรีประสงค
นางสาวพรพรรณ เสมทับ
นางสาวพรพรรณ แสนแปงวัง
นางสาวพรพรรณ เหลาอัน
นางสาวพรพรรณ อัศวโสวรรณ
นางพรพรรณ อาภรณพงษ
นางสาวพรพรรณ อูพิทักษ
นางสาวพรพรรณ เอี่ยมศิริ
นางพรพรรณ ขุมเงิน
นางพรพรรณ หลาเพชร
นางพรพรรษ สิริภูวดล
นางพรพรหม วงษบูรณาวาทย
นางสาวพรพะเยาว คงอยู
นางพรพันธ ไชยสุข
นางสาวพรพันธ สุทธาคง
นางพรพิจิตรา มวงมิตร
นางพรพิชชา ดีบัว
นางพรพิชชา ปรกแกว
นางพรพินธุ คนคิด
นางสาวพรพินิจ เผาภูไทย
นางพรพิพัฒน มีอํานาจ
นางสาวพรพิมล การะเกตุ

๒๓๔๘๙
๒๓๔๙๐
๒๓๔๙๑
๒๓๔๙๒
๒๓๔๙๓
๒๓๔๙๔
๒๓๔๙๕
๒๓๔๙๖
๒๓๔๙๗
๒๓๔๙๘
๒๓๔๙๙
๒๓๕๐๐
๒๓๕๐๑
๒๓๕๐๒
๒๓๕๐๓
๒๓๕๐๔
๒๓๕๐๕
๒๓๕๐๖
๒๓๕๐๗
๒๓๕๐๘
๒๓๕๐๙
๒๓๕๑๐
๒๓๕๑๑
๒๓๕๑๒
๒๓๕๑๓
๒๓๕๑๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพรพิมล แกมวิรัตน
นางพรพิมล แกววิเศษ
นางพรพิมล คงสุวรรณ
นางพรพิมล ครองสกุล
นางพรพิมล คุมวงษ
นางสาวพรพิมล จันทะบาล
นางพรพิมล เฉลิมชาติ
นางพรพิมล ชูวงศวาน
นางสาวพรพิมล แซฟุง
นางสาวพรพิมล ณัฐสิฐโสภณ
นางพรพิมล ตันกูล
นางสาวพรพิมล ตันติวรธรรม
นางสาวพรพิมล นาแถมพลอย
นางพรพิมล บุญลาภ
นางสาวพรพิมล บูรณศิริ
นางพรพิมล ประหา
นางสาวพรพิมล ปาเวียง
นางสาวพรพิมล ปุกแกว
นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร
นางสาวพรพิมล พลคํา
นางพรพิมล เพียสาร
นางพรพิมล แพงจันทร
นางสาวพรพิมล แพงภูงา
นางสาวพรพิมล มากจีน
นางพรพิมล เมธานุสรณ
นางพรพิมล เย็นวารีย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๕๑๕
๒๓๕๑๖
๒๓๕๑๗
๒๓๕๑๘
๒๓๕๑๙
๒๓๕๒๐
๒๓๕๒๑
๒๓๕๒๒
๒๓๕๒๓
๒๓๕๒๔
๒๓๕๒๕
๒๓๕๒๖
๒๓๕๒๗
๒๓๕๒๘
๒๓๕๒๙
๒๓๕๓๐
๒๓๕๓๑
๒๓๕๓๒
๒๓๕๓๓
๒๓๕๓๔
๒๓๕๓๕
๒๓๕๓๖
๒๓๕๓๗
๒๓๕๓๘
๒๓๕๓๙
๒๓๕๔๐

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรพิมล รักษมณี
นางพรพิมล เรยเบิรก
นางพรพิมล ฤทธิ์เดช
นางสาวพรพิมล เลิศปรีชากมล
นางสาวพรพิมล วงศนอย
นางพรพิมล ไวยกุล
นางพรพิมล สักขะกิจ
นางพรพิมล สังขทอง
นางพรพิมล สามสาย
นางพรพิมล สีนวน
นางพรพิมล เหมือนริด
นางสาวพรพิมล อวมเนตร
นางพรพิมล อิ่มเจริญยุทธ
นางพรพิมล อุนเสียม
นางพรพิมล โอสถานนท
นางพรพิมาล แกวธรรม
นางสาวพรพิรดา พรพนม
นางสาวพรพิรุณ ตั้งชัยภูมิ
นางพรพิรุณ บุตรดา
นางสาวพรพิไร แกวสมบัติ
นางสาวพรพิไร ตันติวรธรรม
นางพรพิลัย ณ กาฬสินธุ
นางสาวพรพิลัย เวฬุวรรณ
นางพรพิไล เดชภักดี
นางพรพิไล ยอดรักษ
นางพรพิไลย คําติ๊บ

๒๓๕๔๑
๒๓๕๔๒
๒๓๕๔๓
๒๓๕๔๔
๒๓๕๔๕
๒๓๕๔๖
๒๓๕๔๗
๒๓๕๔๘
๒๓๕๔๙
๒๓๕๕๐
๒๓๕๕๑
๒๓๕๕๒
๒๓๕๕๓
๒๓๕๕๔
๒๓๕๕๕
๒๓๕๕๖
๒๓๕๕๗
๒๓๕๕๘
๒๓๕๕๙
๒๓๕๖๐
๒๓๕๖๑
๒๓๕๖๒
๒๓๕๖๓
๒๓๕๖๔
๒๓๕๖๕
๒๓๕๖๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพรพิศ นงลักษณ
นางพรพิศ ผิวหอม
นางพรพิศ เพ็ญจันทร
นางพรเพชร ไชยศรี
นางสาวพรเพชร สิงหสังข
นางพรเพ็ญ กันตังกุล
นางพรเพ็ญ กันทะเนตร
นางพรเพ็ญ กี่สุน
นางพรเพ็ญ แกวบุญมา
นางพรเพ็ญ ชนะพันธ
นางสาวพรเพ็ญ ชูทุม
นางสาวพรเพ็ญ ตติยสกุลเลิศ
นางพรเพ็ญ นพไธสง
นางสาวพรเพ็ญ นุมนาค
นางพรเพ็ญ บรรลือทรัพย
นางพรเพ็ญ เพียจันทึก
นางพรเพ็ญ ภูวงศ
นางพรเพ็ญ รัตนธรรม
นางพรเพ็ญ ลีละหุต
นางพรเพ็ญ สิทธิเชนทร
นางสาวพรเพ็ญ สืบบุก
นางพรเพ็ญ แสนชมภู
นางสาวพรเพ็ญ โสเมือง
นางสาวพรเพ็ญ อินตะ
นางพรไพรินทร ธาตุทอง
นางพรภณิดา นวนประโคน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๕๖๗
๒๓๕๖๘
๒๓๕๖๙
๒๓๕๗๐
๒๓๕๗๑
๒๓๕๗๒
๒๓๕๗๓
๒๓๕๗๔
๒๓๕๗๕
๒๓๕๗๖
๒๓๕๗๗
๒๓๕๗๘
๒๓๕๗๙
๒๓๕๘๐
๒๓๕๘๑
๒๓๕๘๒
๒๓๕๘๓
๒๓๕๘๔
๒๓๕๘๕
๒๓๕๘๖
๒๓๕๘๗
๒๓๕๘๘
๒๓๕๘๙
๒๓๕๙๐
๒๓๕๙๑
๒๓๕๙๒

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรภัณฑ เครือกลางรงค
นางพรภัทร ระเกตุ
นางสาวพรภัทรา ศรีแกนจันทร
นางพรภัสสษา สินปกรณกุล
นางพรภิมล กิฬาพันธ
นางพรภิมล ทองดีโลก
นางสาวพรเมธา บุตรนาม
นางพรเมษา ใจอยู
นางพรรณกร สุภาแกว
นางพรรณงาม มานพภาพ
นางพรรณงาม มุงมาตร
นางสาวพรรณงาม รอดฟา
นางพรรณงาม ศรีวิไชย
นางพรรณทิพย จันทรชิต
นางสาวพรรณทิพย นาคศรีคํา
นางสาวพรรณทิพย นามวงษ
นางสาวพรรณทิพย พรมชน
นางพรรณทิพยภา นําบุญจิตต
นางพรรณทิพา ตรีธนะ ศรีหานาม
นางพรรณทิพา พจนธีรมนตรี
นางสาวพรรณทิพา โพธิ์ออง
นางสาวพรรณทิพา โภควัต
นางพรรณทิพา โสภาสพ
นางสาวพรรณทิภา ทองนวล
นางสาวพรรณทิวา ชุมมุง
นางสาวพรรณธิวา คําจุมจัง

๒๓๕๙๓
๒๓๕๙๔
๒๓๕๙๕
๒๓๕๙๖
๒๓๕๙๗
๒๓๕๙๘
๒๓๕๙๙
๒๓๖๐๐
๒๓๖๐๑
๒๓๖๐๒
๒๓๖๐๓
๒๓๖๐๔
๒๓๖๐๕
๒๓๖๐๖
๒๓๖๐๗
๒๓๖๐๘
๒๓๖๐๙
๒๓๖๑๐
๒๓๖๑๑
๒๓๖๑๒
๒๓๖๑๓
๒๓๖๑๔
๒๓๖๑๕
๒๓๖๑๖
๒๓๖๑๗
๒๓๖๑๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพรรณนภา ยวงทอง
นางพรรณนิภา แกวปด
นางสาวพรรณนิภา แกวสถิตย
นางพรรณนิภา เชื้อสิงห
นางพรรณนิภา ดวงสุภา
นางสาวพรรณนิภา ศรีทาว
นางสาวพรรณบุปผา จินาวงศ
นางพรรณปพร นนทธิ
นางพรรณพร เสริมศรี
นางพรรณพา พุมเสน
นางพรรณพิสุทธิ์ นุชพืช
นางพรรณภรณ เพลินไพศาล
นางสาวพรรณภัทร บุญปน
นางพรรณภัทร พานทอง
นางสาวพรรณภา มหาวิชา
นางพรรณภา วงศภักดี
นางสาวพรรณมล ปนทอง
นางพรรณยมล กองสมบัติ
นางพรรณรพี บุญจันทร
นางพรรณราย กระมล
นางสาวพรรณราย ธนสัตยสถิตย
นางพรรณราย ปฏิญาณสัจ
นางพรรณราย สังขสุวรรณ
นางพรรณรุจี สรอยทอง
นางสาวพรรณฤดี นวลเจริญ
นางสาวพรรณลัดดา ภาสดา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๖๑๙
๒๓๖๒๐
๒๓๖๒๑
๒๓๖๒๒
๒๓๖๒๓
๒๓๖๒๔
๒๓๖๒๕
๒๓๖๒๖
๒๓๖๒๗
๒๓๖๒๘
๒๓๖๒๙
๒๓๖๓๐
๒๓๖๓๑
๒๓๖๓๒
๒๓๖๓๓
๒๓๖๓๔
๒๓๖๓๕
๒๓๖๓๖
๒๓๖๓๗
๒๓๖๓๘
๒๓๖๓๙
๒๓๖๔๐
๒๓๖๔๑
๒๓๖๔๒
๒๓๖๔๓
๒๓๖๔๔

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรรณวดี เดชปองหา
นางพรรณวดี รัฐมนตรี
นางพรรณวดี รุงเจริญไพศาล
นางสาวพรรณวรท เคนสีลา
นางพรรณวลัยทร รุงนิธิเจริญ
นางสาวพรรณวลี วงศอัจฉริยกุล
นางพรรณวไล ศิริรักษ
นางสาวพรรณวิภา บุญญาทวี
นางสาวพรรณวิภา วงคประดิษฐ
นางสาวพรรณศร คงกําปน
นางพรรณศรี ศรีหริ่ง
นางพรรณศิริ วิชัย
นางพรรณศิริ สายใจ
นางสาวพรรณอร ทองแฉลม
นางสาวพรรณอร ษรประดิษฐ
นางพรรณิกา เครือวงษ
นางพรรณิการ ไพรสวัสดิ์
นางพรรณิการ เมธีวัฒนกุล
นางพรรณิดา ขันยศ
นางพรรณิภา กมลปรีดี
นางสาวพรรณิภา จันทรละ
นางพรรณิภา ดอกไม
นางพรรณิภา พรศรี
นางพรรณิภา มังคละ
นางสาวพรรณิภา ศรีหาวัตร
นางพรรณิภา หอมไกล

๒๓๖๔๕
๒๓๖๔๖
๒๓๖๔๗
๒๓๖๔๘
๒๓๖๔๙
๒๓๖๕๐
๒๓๖๕๑
๒๓๖๕๒
๒๓๖๕๓
๒๓๖๕๔
๒๓๖๕๕
๒๓๖๕๖
๒๓๖๕๗
๒๓๖๕๘
๒๓๖๕๙
๒๓๖๖๐
๒๓๖๖๑
๒๓๖๖๒
๒๓๖๖๓
๒๓๖๖๔
๒๓๖๖๕
๒๓๖๖๖
๒๓๖๖๗
๒๓๖๖๘
๒๓๖๖๙
๒๓๖๗๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพรรณิภา อังคะนาวิน
นางพรรณี แกวมูล
นางพรรณี ขวัญหวาน
นางพรรณี คงแกว
นางสาวพรรณี คชไกร
นางพรรณี ฐานานุกรม
นางพรรณี ถาวรจิตร
นางพรรณี ทบลม
นางพรรณี พันเดช
นางพรรณี พานิชมาท
นางพรรณี แพงคําฮัก
นางพรรณี โพธิสาร
นางพรรณี ภูทองขาว
นางพรรณี มะลิวัลย
นางพรรณี มูลสถาน
นางพรรณี รวมพัฒนากร
นางพรรณี แรงกลา
นางสาวพรรณี สมใจหวัง
นางสาวพรรณี สายยศ
นางพรรณี หินวรรณ
นางสาวพรรณี อุดมโภชน
นางพรรณี เอี่ยมสอาด
นางพรรณีย ธรรมพรพิทวัส
นางสาวพรรทิพา ฮวบลอยฟา
นางพรรทิวา เรืองศรี
นางสาวพรรธนชญมน ทวีศักดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๖๗๑
๒๓๖๗๒
๒๓๖๗๓
๒๓๖๗๔
๒๓๖๗๕
๒๓๖๗๖
๒๓๖๗๗
๒๓๖๗๘
๒๓๖๗๙
๒๓๖๘๐
๒๓๖๘๑
๒๓๖๘๒
๒๓๖๘๓
๒๓๖๘๔
๒๓๖๘๕
๒๓๖๘๖
๒๓๖๘๗
๒๓๖๘๘
๒๓๖๘๙
๒๓๖๙๐
๒๓๖๙๑
๒๓๖๙๒
๒๓๖๙๓
๒๓๖๙๔
๒๓๖๙๕

นางสาวพรรธนอนงค กาวี
นางพรรนิพา ทองสุข
นางพรรนิภา มากผล
นางสาวพรรนิภา วงศณะรัตน
นางพรรลุณี บุมี
นางสาวพรรวดี นุชอําพันธ
นางพรรษชล ดารารัตติกาล
นางสาวพรรษประเวศ
สัตตบุษยวรกุล
นางสาวพรรษา ฉิมพงษ
นางพรรษา มูลประวัติ
นางพรรัตน สัมฤทธิ์สุทธิ์
นางพรฤทัย รสฉ่ํา
นางพรลดา แกวพิทักษ
นางสาวพรลภัส กุลวงศ
นางพรลภัส พรประสิทธิ์
นางพรลภัส พิบูลโภคาสมบัติ
นางพรลภัส รัตนบัวพา
นางสาวพรลภัส เสวกะ
นางพรลภัส อ่ําหงษ
นางพรลภัสส แซวุน
นางพรวดี แกวมณี
นางสาวพรวนทอง ลาดปะละ
นางสาวพรวรัตม ชิดสิน
นางสาวพรวรินทร สําเริงรัมย
นางพรวิภา กันธิยะ

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๖๙๖
๒๓๖๙๗
๒๓๖๙๘
๒๓๖๙๙
๒๓๗๐๐
๒๓๗๐๑
๒๓๗๐๒
๒๓๗๐๓
๒๓๗๐๔
๒๓๗๐๕
๒๓๗๐๖
๒๓๗๐๗
๒๓๗๐๘
๒๓๗๐๙
๒๓๗๑๐
๒๓๗๑๑
๒๓๗๑๒
๒๓๗๑๓
๒๓๗๑๔
๒๓๗๑๕
๒๓๗๑๖
๒๓๗๑๗
๒๓๗๑๘
๒๓๗๑๙
๒๓๗๒๐
๒๓๗๒๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพรวิภา ปานแกว
นางสาวพรวิภา พรมทา
นางสาวพรวิภา สวนมะลิ
นางสาวพรวิมล ระวันประโคน
นางพรวิไล วงศิลา
นางพรวีณา นองสินไทย
นางพรศรี รัตนบรรเลง
นางพรศรี อิทธิสุริยะกุล
นางพรศิริ ใจชื่น
นางพรศิริ เฉลิมวัฒน
นางพรศิริ เปาอินทร
นางพรศิริ พรหมเกิด
นางพรศิริ สังขทอง
นางสาวพรศิริ อารีวงษ
นางพรศิริ อินทรแกว
นางพรศิล ฉายบุญครอง
นางสาวพรศิวลักษณ วิริยะกุล
นางพรศุทธา นามบุดดี
นางพรสรรค จันทรเติม
นางพรสรรค ภักดีสาร
นางสาวพรสรวง สังขฤทธิ์
นางพรสวรรค กลิ่นกลา
นางพรสวรรค กาญจนประกอบ
นางสาวพรสวรรค ขันเงิน
นางพรสวรรค คงประจักษ
นางพรสวรรค โฆษิตจินดา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๗๒๒
๒๓๗๒๓
๒๓๗๒๔
๒๓๗๒๕
๒๓๗๒๖
๒๓๗๒๗
๒๓๗๒๘
๒๓๗๒๙
๒๓๗๓๐
๒๓๗๓๑
๒๓๗๓๒
๒๓๗๓๓
๒๓๗๓๔
๒๓๗๓๕
๒๓๗๓๖
๒๓๗๓๗
๒๓๗๓๘
๒๓๗๓๙
๒๓๗๔๐
๒๓๗๔๑
๒๓๗๔๒
๒๓๗๔๓
๒๓๗๔๔
๒๓๗๔๕
๒๓๗๔๖
๒๓๗๔๗

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรสวรรค จันทรเล็ก
นางพรสวรรค ชินคํา
นางสาวพรสวรรค ดําเหลือ
นางพรสวรรค ปญญาแหลม
นางสาวพรสวรรค มากมี
นางพรสวรรค โยธา
นางพรสวรรค รักมาก
นางพรสวรรค ศรีบุรมย
นางพรสวรรค สุราช
นางพรสวรรค แสนสิงห
นางสาวพรสวรรค อุดานนท
นางพรสวรรณ สามคุมพิมพ
นางพรสินี ทุนมาก
นางสาวพรสินี นพวงค
นางพรสิริ ซงคํา
นางสาวพรสิริ สัมมา
นางสาวพรสุดา ขุมทอง
นางสาวพรสุดา ชัยชมภู
นางสาวพรสุดา ภิรมย
นางสาวพรสุดา สิงหเธาว
นางพรสุดา สุชาติ
นางสาวพรสุภา อิ่มเนย
นางสาวพรหมนคร ขวัญศิวิไลย
นางสาวพรหมภรณ คําคง
นางพรหมภัสสร กิตติกุลสุวรรณ
นางสาวพรอนงค มูลเฟย

๒๓๗๔๘
๒๓๗๔๙
๒๓๗๕๐
๒๓๗๕๑
๒๓๗๕๒
๒๓๗๕๓
๒๓๗๕๔
๒๓๗๕๕
๒๓๗๕๖
๒๓๗๕๗
๒๓๗๕๘
๒๓๗๕๙
๒๓๗๖๐
๒๓๗๖๑
๒๓๗๖๒
๒๓๗๖๓
๒๓๗๖๔
๒๓๗๖๕
๒๓๗๖๖
๒๓๗๖๗
๒๓๗๖๘
๒๓๗๖๙
๒๓๗๗๐
๒๓๗๗๑
๒๓๗๗๒
๒๓๗๗๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพรอนันท สาลีธีรวัฒน
นางสาวพรอําพันธุ พลัดสร
นางพรอุมา แกวจิตต
นางพรอุมา รากวงค
นางสาวพระแพง แมนหวา
นางสาวพรัตนดา พนมเขต
นางพรางคณี จันตะกูล
นางพราวจันทร อัครวงศวิริยะ
นางพราวทัศน วาพิไล
นางพราวพร ปนตา
นางสาวพราวพลอย ชัยพรมมา
นางพริดา สุขเนตร
นางพริ้มพราย วิไลโรจนวรกุล
นางพริ้มเพรา สุยะโกมล
นางสาวพริสร รุงเรือง
นางพรูวีรา มะแตฮะ
นางสาวพฤกษมาศ ออนนอม
นางสาวพฤฒยา เลิศมานพ
นางพฤดี สายสังข
นางพฤวรรณ ธงนอย
นางสาวพลทราพร บรรณสาร
นางพลอยชนก กาละสี
นางพลอยชนันท มีดี
นางพลอยชมพู จันทรฉนวน
นางสาวพลอยณภัทร ชมชื่น
นางพลอยปภัส ทองทา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๗๗๔
๒๓๗๗๕
๒๓๗๗๖
๒๓๗๗๗
๒๓๗๗๘
๒๓๗๗๙
๒๓๗๘๐
๒๓๗๘๑
๒๓๗๘๒
๒๓๗๘๓
๒๓๗๘๔
๒๓๗๘๕
๒๓๗๘๖
๒๓๗๘๗
๒๓๗๘๘
๒๓๗๘๙
๒๓๗๙๐
๒๓๗๙๑
๒๓๗๙๒
๒๓๗๙๓
๒๓๗๙๔
๒๓๗๙๕
๒๓๗๙๖
๒๓๗๙๗
๒๓๗๙๘
๒๓๗๙๙

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพลอยปภัส สุทธิอาจ
นางสาวพลอยฝน จิวัฒนาชวลิตกุล
นางพลอยพรรณ อุดมเดช
นางพลอยไพรินทร เอี่ยมวิบูลย
นางสาวพลอยไพลิน ไชยรักษ
นางพลอยไพลิน สวางพล
นางพลอยฬฬิล อังกาบ
นางพลับพลึง จุมคํามูล
นางสาวพลับพลึง พัฒนานุรักษ
นางพลับพลึง วงศคํามูล
นางพลิดา พัฒนศานติ์
นางพลิ้วพิไร พุทธรังษี
นางสาวพวงชมพู พันธุวร
นางสาวพวงชมพู เฮ็งประเสริฐ
นางสาวพวงทอง กลางสวัสดิ์
นางสาวพวงทอง ศิริพันธุ
นางพวงทอง หมอกใหม
นางสาวพวงทิพย แซพัว
นางพวงทิพย ดวงทอง
นางพวงทิพย วงศสุวรรณ
นางพวงทิพย สีตะริสุ
นางพวงนอย เหลาประชาวิทย
นางพวงใบ คุมฉายา
นางพวงผกา แกวจันทร
นางพวงผกา บุตรนอย
นางพวงผกา ปญโญธีรกุล

๒๓๘๐๐
๒๓๘๐๑
๒๓๘๐๒
๒๓๘๐๓
๒๓๘๐๔
๒๓๘๐๕
๒๓๘๐๖
๒๓๘๐๗
๒๓๘๐๘
๒๓๘๐๙
๒๓๘๑๐
๒๓๘๑๑
๒๓๘๑๒
๒๓๘๑๓
๒๓๘๑๔
๒๓๘๑๕
๒๓๘๑๖
๒๓๘๑๗
๒๓๘๑๘
๒๓๘๑๙
๒๓๘๒๐
๒๓๘๒๑
๒๓๘๒๒
๒๓๘๒๓
๒๓๘๒๔
๒๓๘๒๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพวงผกา ภูผาสิทธิ์
นางสาวพวงผกา ลือยศ
นางพวงผกา สมสะอาด
นางพวงผกา หนองแกว
นางพวงผกา อุสาทรัพย
นางพวงผการ กวงแหวน
นางพวงพยอม คชายุทธ
นางสาวพวงพยอม ถึงสุข
นางพวงพยอม รอดจู
นางสาวพวงพยอม วงษเพชร
นางพวงพยอม วรรณโกษิตย
นางพวงพยอม สุดประเสริฐ
นางพวงพยอม สุปน
นางพวงพร นิลนิยม
นางพวงพรรณ ระเริงรัมย
นางพวงพันธ โพธิ์ศรี
นางพวงพิศ สบาย
นางพวงเพชร ขันธโพธิ์นอย
นางพวงเพชร ทุมแสน
นางพวงเพชร โพธิ์ชัย
นางพวงเพชร โพธิ์สนาม
นางสาวพวงเพชร มหาชัย
นางพวงเพชร รูปพรม
วาที่รอยตรีหญิง พวงเพชร สายสุด
นางพวงเพชร แสงสอง
นางพวงเพชร โสภา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๘๒๖
๒๓๘๒๗
๒๓๘๒๘
๒๓๘๒๙
๒๓๘๓๐
๒๓๘๓๑
๒๓๘๓๒
๒๓๘๓๓
๒๓๘๓๔
๒๓๘๓๕
๒๓๘๓๖
๒๓๘๓๗
๒๓๘๓๘
๒๓๘๓๙
๒๓๘๔๐
๒๓๘๔๑
๒๓๘๔๒
๒๓๘๔๓
๒๓๘๔๔
๒๓๘๔๕
๒๓๘๔๖
๒๓๘๔๗
๒๓๘๔๘
๒๓๘๔๙
๒๓๘๕๐
๒๓๘๕๑

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพวงเพชร ดอกบุก
นางพวงเพ็ชร แกวจันทรวงษ
นางสาวพวงเพ็ชร ปะกัง
นางพวงเพ็ชร สัมฤทธิ์
นางพวงเพ็ญ กูลเกื้อ
นางพวงเพ็ญ ฉิมมาลี
นางพวงเพ็ญ ดิษแกว
นางพวงไพร ปะธิเก
นางพวงรัตน เกกินะ
นางสาวพวงรัตน จันทรเอียด
นางสาวพวงรัตน อดุลย
นางสาวพวงลักษณ เหรัญญะ
นางพวงลัดดา อินทรทัต
นางพวงศรี แกวมณี
นางพวงศรี แกวหอม
นางพวงสุด เพ็ชรเรือนทอง
นางพสิษฐตา สมบูรณ
นางสาวพสุ สวางสังวาลย
นางพอขวัญ บุญถนอม
นางสาวพอตา โชติกเดชาณรงค
นางสาวพอรินทร พุกพูนธนพัฒน
นางพอฤทัย บุตรชาดี
นางพอสีหยะ กือจิ
นางพะงา นามคํา
นางพะงาลักษณ จาง
นางสาวพะเนียด ปานกลาง

๒๓๘๕๒
๒๓๘๕๓
๒๓๘๕๔
๒๓๘๕๕
๒๓๘๕๖
๒๓๘๕๗
๒๓๘๕๘
๒๓๘๕๙
๒๓๘๖๐
๒๓๘๖๑
๒๓๘๖๒
๒๓๘๖๓
๒๓๘๖๔
๒๓๘๖๕
๒๓๘๖๖
๒๓๘๖๗
๒๓๘๖๘
๒๓๘๖๙
๒๓๘๗๐
๒๓๘๗๑
๒๓๘๗๒
๒๓๘๗๓
๒๓๘๗๔
๒๓๘๗๕
๒๓๘๗๖
๒๓๘๗๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพะเยาว จตุรพักตรพิสิฐ
นางพะเยาว ทองคํา
นางพะเยาว นิยม
นางพะเยาว บุตรศรี
นางสาวพะเยาว หอมเกตุ
นางสาวพะวะณา ศรีลาที
นางสาวพักตรผกา ศรีสวาง
นางสาวพักตรพิมล ทัพวัฒน
นางสาวพักตรพิริยา ศรีสาร
นางพักตรวิภา ศรีโยธี
นางพัชจิราพร รุงแจง
นางพัชชินี หมอกชัย
นางสาวพัชญฐกัญ ศรีระสันต
นางสาวพัชญพิชา จันทา
นางสาวพัชญวิตา ฐิติปญญสิทธิ์
นางพัชญสิตา แสงใส
นางสาวพัชฎา วะไลใจ
นางพัชณันพ เปยรปยะ
นางพัชณี มะแซ
นางพัชณี ลาอุน
นางสาวพัชณียพร พงษบรรเทา
นางพัชนิดา บุญเต็ม
นางพัชนิดากร กุมผัน
นางพัชนี กัญญะวงค
นางพัชนี กิติพันธ
นางพัชนี จันนาฝาย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๘๗๘
๒๓๘๗๙
๒๓๘๘๐
๒๓๘๘๑
๒๓๘๘๒
๒๓๘๘๓
๒๓๘๘๔
๒๓๘๘๕
๒๓๘๘๖
๒๓๘๘๗
๒๓๘๘๘
๒๓๘๘๙
๒๓๘๙๐
๒๓๘๙๑
๒๓๘๙๒
๒๓๘๙๓
๒๓๘๙๔
๒๓๘๙๕
๒๓๘๙๖
๒๓๘๙๗
๒๓๘๙๘
๒๓๘๙๙
๒๓๙๐๐
๒๓๙๐๑
๒๓๙๐๒
๒๓๙๐๓

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางพัชนี ตรีศร
นางพัชนี นามบุตร
นางพัชนี พลแสน
นางสาวพัชนี พินธุวัน
นางพัชนี อุปนันไชย
นางพัชนี โอษาติมากุล
นางพัชนีย โคตรบุรี
นางสาวพัชมณ ยงเพชร
นางสาวพัชยา กุชโร
นางพัชยา บัวแสง
นางพัชยาพร อินทรประโคน
นางพัชรกชณัน จันตะวงศ
นางสาวพัชรกันย โคตรพันธ
นางพัชรกันย เมธาอัครเกียรติ
นางสาวพัชรกาญจน เพ็งพงศ
นางพัชรชนีท ยี่สุนแซม
นางพัชรณัฎฐ พลมณี
นางพัชรนันท จุติมาเมธีวัชร
นางสาวพัชรนันท ชํากรม
นางพัชรนันท โชตนศรีวรสาร
นางสาวพัชรนันท นิ่งนาน
นางสาวพัชรนันท ยศพลเพ็งแจม
นางพัชรนันท ศิริทรัพย
นางพัชรนันท แสนดวง
นางพัชรนันท ฮาเมดิงเงอร
นางพัชรพร แรมนิล

๒๓๙๐๔
๒๓๙๐๕
๒๓๙๐๖
๒๓๙๐๗
๒๓๙๐๘
๒๓๙๐๙
๒๓๙๑๐
๒๓๙๑๑
๒๓๙๑๒
๒๓๙๑๓
๒๓๙๑๔
๒๓๙๑๕
๒๓๙๑๖
๒๓๙๑๗
๒๓๙๑๘
๒๓๙๑๙
๒๓๙๒๐
๒๓๙๒๑
๒๓๙๒๒
๒๓๙๒๓
๒๓๙๒๔
๒๓๙๒๕
๒๓๙๒๖
๒๓๙๒๗
๒๓๙๒๘
๒๓๙๒๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพัชรพร หอมแมน
นางพัชรพร หอมยิ่ง
นางสาวพัชรพรรณ คําตา
นางพัชรภรณ รสหวาน
นางพัชรมณ แชมชื่น
นางพัชรรัตน สัตถาผล
นางสาวพัชรวดี บุญมาก
นางสาวพัชรวรรณ เอื้อดี
นางพัชรวรินทร เกลี้ยงนวล
นางพัชรวีร เกิดสุข
นางพัชรวีร ครุรัฐปยสกุล
นางสาวพัชรวีร นามพิกุล
นางพัชรอัมพร พินิจสิงหปรีชา
นางพัชรา กมลชิต
นางสาวพัชรา จันทรทิพย
นางพัชรา จันทรเพ็ง
นางพัชรา จันทรรุงโรจน
นางพัชรา ชุติเดโช
นางสาวพัชรา ตระกูลสิริพันธุ
นางพัชรา ไตรรัตน
นางสาวพัชรา ทองแพง
นางพัชรา เทพพานิช
นางพัชรา บัวสวัสดิ์
นางพัชรา บุญยะมัย
นางสาวพัชรา พรหมจันทร
นางพัชรา โพธินาม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๙๓๐
๒๓๙๓๑
๒๓๙๓๒
๒๓๙๓๓
๒๓๙๓๔
๒๓๙๓๕
๒๓๙๓๖
๒๓๙๓๗
๒๓๙๓๘
๒๓๙๓๙
๒๓๙๔๐
๒๓๙๔๑
๒๓๙๔๒
๒๓๙๔๓
๒๓๙๔๔
๒๓๙๔๕
๒๓๙๔๖
๒๓๙๔๗
๒๓๙๔๘
๒๓๙๔๙
๒๓๙๕๐
๒๓๙๕๑
๒๓๙๕๒
๒๓๙๕๓
๒๓๙๕๔
๒๓๙๕๕

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางพัชรา มังแดะ
นางสาวพัชรา เรืองแสง
นางพัชรา เลิศวรกิจสกุล
นางสาวพัชรา วณิชชากรสวัสดิ์
นางพัชรา สํานักวงศ
นางสาวพัชรา แสงงาม
นางพัชรา หงษโต
นางสาวพัชรา อุนบุญเรือง
นางสาวพัชรากร สุฤทธิ์
นางพัชรากร อินทรัตน
นางพัชรานุช ถวิลรักษ
นางสาวพัชราพร คําทา
นางพัชราพร ลิ่มคํา
นางสาวพัชราพรรณ จันทรรักษ
นางสาวพัชราพรรณ บุญยืน
นางพัชราพรรณ วัฒนกิจจานนท
นางพัชราภรณ ไกรวิริยะ
นางพัชราภรณ ขันศรีมนต
นางสาวพัชราภรณ ครองชื่น
นางพัชราภรณ จรุงเกียรติสกล
นางพัชราภรณ จันปดถา
นางพัชราภรณ ตะวรรณ
นางพัชราภรณ ตั้งบวรธรรมา
นางพัชราภรณ ทาสระคู
นางพัชราภรณ นามทอง
นางสาวพัชราภรณ บุญสุข

๒๓๙๕๖
๒๓๙๕๗
๒๓๙๕๘
๒๓๙๕๙
๒๓๙๖๐
๒๓๙๖๑
๒๓๙๖๒
๒๓๙๖๓
๒๓๙๖๔
๒๓๙๖๕
๒๓๙๖๖
๒๓๙๖๗
๒๓๙๖๘
๒๓๙๖๙
๒๓๙๗๐
๒๓๙๗๑
๒๓๙๗๒
๒๓๙๗๓
๒๓๙๗๔
๒๓๙๗๕
๒๓๙๗๖
๒๓๙๗๗
๒๓๙๗๘
๒๓๙๗๙
๒๓๙๘๐
๒๓๙๘๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพัชราภรณ โปทาวี
นางพัชราภรณ พินิจมนตรี
นางพัชราภรณ รัตนวงษา
นางพัชราภรณ วรบุตร
นางพัชราภรณ วังชัย
นางพัชราภรณ วันดี
นางสาวพัชราภรณ ไวกุณฐวิวรรธน
นางสาวพัชราภรณ เสมอพิทักษ
นางพัชราภรณ หยาคํา
นางพัชราภรณ หอมหวล
นางสาวพัชราภรณ เหมือนรุง
นางสาวพัชราภรณ อวมอรุณ
นางสาวพัชราภรณ อาจศิริ
นางสาวพัชราภรณ อิทธิวิศิษฎ
นางสาวพัชราภา เกตวัลห
นางพัชราภา นาคคลาย
นางพัชราภา บุรัตน
นางสาวพัชราวดี ริโยธา
นางพัชราวรรณ บุญออน
นางพัชราวลัย โพธิขํา
นางสาวพัชราวัลย พันโน
นางพัชริกา คําแสน
นางสาวพัชริดา ทิพวงศ
นางสาวพัชริดา พิมพาคํา
นางพัชริดา หนอแดง
นางพัชริน กระจาง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๙๘๒
๒๓๙๘๓
๒๓๙๘๔
๒๓๙๘๕
๒๓๙๘๖
๒๓๙๘๗
๒๓๙๘๘
๒๓๙๘๙
๒๓๙๙๐
๒๓๙๙๑
๒๓๙๙๒
๒๓๙๙๓
๒๓๙๙๔
๒๓๙๙๕
๒๓๙๙๖
๒๓๙๙๗
๒๓๙๙๘
๒๓๙๙๙
๒๔๐๐๐
๒๔๐๐๑
๒๔๐๐๒
๒๔๐๐๓
๒๔๐๐๔
๒๔๐๐๕
๒๔๐๐๖
๒๔๐๐๗

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางพัชริน ใจหาญ
นางพัชริน ไชยาเลิศ
นางพัชริน ปานเล็ก
นางสาวพัชริน พิมพนนท
นางพัชรินต พลวาป
นางสาวพัชรินทร เกษแกว
นางพัชรินทร แกนทองแดง
นางพัชรินทร แกวมาลา
นางสาวพัชรินทร คงวัดใหม
นางสาวพัชรินทร คงสุข
นางสาวพัชรินทร คํานอย
นางพัชรินทร คําบับภา
นางสาวพัชรินทร คําสีลา
นางพัชรินทร จอยอินทร
นางพัชรินทร จันทรนวล
นางสาวพัชรินทร จันทรหัวโทน
นางพัชรินทร จันทาพูน
นางพัชรินทร จันทีนอก
นางพัชรินทร เจริญรัศมีโสภา
นางสาวพัชรินทร ชมภู
นางพัชรินทร ชํานาญ
นางสาวพัชรินทร ชูกลิ่น
นางสาวพัชรินทร ไชยบุบผา
นางพัชรินทร ดวงจินา
นางพัชรินทร ตรีภาค
นางพัชรินทร ทวีธรรมถาวร

๒๔๐๐๘
๒๔๐๐๙
๒๔๐๑๐
๒๔๐๑๑
๒๔๐๑๒
๒๔๐๑๓
๒๔๐๑๔
๒๔๐๑๕
๒๔๐๑๖
๒๔๐๑๗
๒๔๐๑๘
๒๔๐๑๙
๒๔๐๒๐
๒๔๐๒๑
๒๔๐๒๒
๒๔๐๒๓
๒๔๐๒๔
๒๔๐๒๕
๒๔๐๒๖
๒๔๐๒๗
๒๔๐๒๘
๒๔๐๒๙
๒๔๐๓๐
๒๔๐๓๑
๒๔๐๓๒
๒๔๐๓๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพัชรินทร ทิพยอักษร
นางพัชรินทร ทุมมะชาติ
นางพัชรินทร ธนสิทธิ์สุนทร
นางสาวพัชรินทร ธรรมจรรยา
นางสาวพัชรินทร ธรรมยืน
นางพัชรินทร ธิการ
นางพัชรินทร นวลแกว
นางพัชรินทร นันทปยวาณิช
นางสาวพัชรินทร เนตรไสว
นางสาวพัชรินทร เนาวศรีสอน
นางพัชรินทร โนทะนะ
นางพัชรินทร บุญยืน
นางพัชรินทร บุญรอด
นางสาวพัชรินทร บุญวิลัย
นางพัชรินทร บุตรดีวงษ
นางพัชรินทร ปองสนาม
นางสาวพัชรินทร ปนคง
นางสาวพัชรินทร เปยนขุนทด
นางสาวพัชรินทร พรมทอง
นางพัชรินทร พรหมดํา
นางพัชรินทร พิริยศิลป
นางสาวพัชรินทร เพชรจํารัส
นางพัชรินทร ไพรินทร
นางพัชรินทร เภาตะคุ
นางสาวพัชรินทร เมืองมูล
นางสาวพัชรินทร ยอดรัก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๐๓๔
๒๔๐๓๕
๒๔๐๓๖
๒๔๐๓๗
๒๔๐๓๘
๒๔๐๓๙
๒๔๐๔๐
๒๔๐๔๑
๒๔๐๔๒
๒๔๐๔๓
๒๔๐๔๔
๒๔๐๔๕
๒๔๐๔๖
๒๔๐๔๗
๒๔๐๔๘
๒๔๐๔๙
๒๔๐๕๐
๒๔๐๕๑
๒๔๐๕๒
๒๔๐๕๓
๒๔๐๕๔
๒๔๐๕๕
๒๔๐๕๖
๒๔๐๕๗
๒๔๐๕๘
๒๔๐๕๙

นางสาวพัชรินทร เย็นฉ่ํา
นางพัชรินทร ราชพลแสน
นางสาวพัชรินทร เรือนสูง
นางพัชรินทร ฤทธิ์ประเสริฐ
นางพัชรินทร เลาะครบุรี
นางพัชรินทร วงคติ๊บ
นางสาวพัชรินทร วงศคช
นางพัชรินทร วงศชัย
นางพัชรินทร วังสะพันธ
นางสาวพัชรินทร วัฒนราช
นางสาวพัชรินทร วาวงศมูล
นางพัชรินทร ศรีคํา
นางพัชรินทร ศรีประสาร
นางสาวพัชรินทร ศรีวิชัย
นางพัชรินทร ศรีวุฒิพงศ
นางสาวพัชรินทร ศีลใหอยูสุข
นางสาวพัชรินทร สมราช
นางพัชรินทร สวนใต
นางพัชรินทร สีทอง
นางพัชรินทร สุกันธา
นางพัชรินทร สุขดีจิรัฐ
นางพัชรินทร สุขประสาร
นางพัชรินทร สุทธิผกาพัน
นางพัชรินทร แสนแปง
นางพัชรินทร โสโท
นางพัชรินทร โสภา

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๐๖๐
๒๔๐๖๑
๒๔๐๖๒
๒๔๐๖๓
๒๔๐๖๔
๒๔๐๖๕
๒๔๐๖๖
๒๔๐๖๗
๒๔๐๖๘
๒๔๐๖๙
๒๔๐๗๐
๒๔๐๗๑
๒๔๐๗๒
๒๔๐๗๓
๒๔๐๗๔
๒๔๐๗๕
๒๔๐๗๖
๒๔๐๗๗
๒๔๐๗๘
๒๔๐๗๙
๒๔๐๘๐
๒๔๐๘๑
๒๔๐๘๒
๒๔๐๘๓
๒๔๐๘๔
๒๔๐๘๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพัชรินทร เหลืองทอง
นางพัชรินทร อรทัย
นางสาวพัชรินทร อิ่นคํา
นางสาวพัชรินทร อินสาร
นางพัชรินทร อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาวพัชรินทราภรณ สุพรรณ
นางสาวพัชริยา แกนสา
นางพัชริยา ศรีธิพันธ
นางพัชรี กออุดม
นางพัชรี กันใจแกว
นางพัชรี กิจเชิดชู
นางสาวพัชรี กุมภิโร
นางสาวพัชรี กุลสุทธิไชย
นางพัชรี แกวปราณี
นางสาวพัชรี โกติรัมย
นางพัชรี คงศิริปญญา
นางพัชรี จันทกุล
นางพัชรี จันทรทอง
นางพัชรี เจริญสุข
นางสาวพัชรี แจมพิศ
นางพัชรี ชอนแกว
นางพัชรี ชอบงาม
นางสาวพัชรี ชูเกษม
นางพัชรี ชูบัว
นางสาวพัชรี ซิ้มเลมกิม
นางสาวพัชรี แซเลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๐๘๖
๒๔๐๘๗
๒๔๐๘๘
๒๔๐๘๙
๒๔๐๙๐
๒๔๐๙๑
๒๔๐๙๒
๒๔๐๙๓
๒๔๐๙๔
๒๔๐๙๕
๒๔๐๙๖
๒๔๐๙๗
๒๔๐๙๘
๒๔๐๙๙
๒๔๑๐๐
๒๔๑๐๑
๒๔๑๐๒
๒๔๑๐๓
๒๔๑๐๔
๒๔๑๐๕
๒๔๑๐๖
๒๔๑๐๗
๒๔๑๐๘
๒๔๑๐๙
๒๔๑๑๐
๒๔๑๑๑

นางพัชรี ดีจริง
นางพัชรี เตชะนา
นางสาวพัชรี ถือทอง
นางพัชรี ธรรมวันทา
นางพัชรี ธุศรีวรรณ
นางสาวพัชรี นอยมา
นางสาวพัชรี นันทดี
นางพัชรี นาคะเวช
นางสาวพัชรี บัวเพ็ชร
นางพัชรี บุญแจด
นางพัชรี บุญชวย
นางสาวพัชรี บุญนาคแยม
นางพัชรี บุญพรอม
นางพัชรี บุญราศรี
นางพัชรี ผลความดี
นางพัชรี ฝอดสูงเนิน
นางสาวพัชรี พิณแกว
นางสาวพัชรี พิลาสกร
นางพัชรี เพ็ชรฉ่ํา
นางพัชรี มั่นทองพิทักษ
นางพัชรี มูลเมือง
นางพัชรี เมฆเคลื่อน
นางพัชรี ยิ้มยอง
นางสาวพัชรี ยิมิสุโท
นางสาวพัชรี รัตนพันธ
นางสาวพัชรี ศรีชลธาร

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๑๑๒
๒๔๑๑๓
๒๔๑๑๔
๒๔๑๑๕
๒๔๑๑๖
๒๔๑๑๗
๒๔๑๑๘
๒๔๑๑๙
๒๔๑๒๐
๒๔๑๒๑
๒๔๑๒๒
๒๔๑๒๓
๒๔๑๒๔
๒๔๑๒๕
๒๔๑๒๖
๒๔๑๒๗
๒๔๑๒๘
๒๔๑๒๙
๒๔๑๓๐
๒๔๑๓๑
๒๔๑๓๒
๒๔๑๓๓
๒๔๑๓๔
๒๔๑๓๕
๒๔๑๓๖
๒๔๑๓๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพัชรี ศรีภู
นางพัชรี ศรีสุข
นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ
นางสาวพัชรี ศุภษร
นางพัชรี สมฤทธิ์
นางสาวพัชรี สรวยล้ํา
นางสาวพัชรี สายพาด
นางสาวพัชรี สิงหฉลาด
นางสาวพัชรี สิงหนอย
นางพัชรี สุขเนียม
นางพัชรี สุรินทรธรรม
นางพัชรี หนูเอียด
นางพัชรี หวังผล
นางพัชรี องคเพลาเพลิด
นางพัชรี อินทแยม
นางสาวพัชรี อิ่มเนย
นางสาวพัชรี อุตถา
นางพัชรีกร บุญชุม
นางพัชรีภรณ เลิศบุญรัตน
นางพัชรีภรณ สุภา
นางพัชรีย ชางงาม
นางพัชรีย ซาเสน
นางพัชรีย นิกรโสม
นางสาวพัชรีย บุญปลีก
นางพัชรีย มัธยม
นางพัชรียา ขาทิพยพาที

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๑๓๘
๒๔๑๓๙
๒๔๑๔๐
๒๔๑๔๑
๒๔๑๔๒
๒๔๑๔๓
๒๔๑๔๔
๒๔๑๔๕
๒๔๑๔๖
๒๔๑๔๗
๒๔๑๔๘
๒๔๑๔๙
๒๔๑๕๐
๒๔๑๕๑
๒๔๑๕๒
๒๔๑๕๓
๒๔๑๕๔
๒๔๑๕๕
๒๔๑๕๖
๒๔๑๕๗
๒๔๑๕๘
๒๔๑๕๙
๒๔๑๖๐
๒๔๑๖๑
๒๔๑๖๒

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางพัชรียา บุศยอําคา
นางพัชรียา เสนีย
นางสาวพัชรียา อินทรายุธ
นางสาวพัชรียาภรณ ดวงมหาชัย
นางพัชรีวรรณ พรมกุล
นางพัชลัยวรรณ ฮัทชินสัน
นางสาวพัชลี ศรีธรณ
นางสาวพัชลีญา ไชยขันธ
นางพัฑฒิดา ศรีลาดเลา
นางสาวพัฑรา ปตชาพรหม
นางพัฒจะรีย สังขศรีสุข
นางสาวพัฒตราพร สงสุรินทร
นางพัฒน คําภักดี
วาที่รอยตรีหญิง พัฒนกมล
ธนสิริไพศาล
นางพัฒนณิชา วงศาศิริพัฒน
นางสาวพัฒนนรี วิลาพันธ
นางสาวพัฒนนรี ศรีสุข
นางพัฒนนรี แสนบริสุทธิ์
นางพัฒนนรี อุนตรีจันทร
นางพัฒนพร พรมทอง
นางพัฒนสรณ เจืองประโคน
นางสาวพัฒนสิตา อธิพัฒนเมธา
นางพัฒนา กนกวรรณากร
นางพัฒนา กันอาทา
นางพัฒนา เกตุงาม

๒๔๑๖๓
๒๔๑๖๔
๒๔๑๖๕
๒๔๑๖๖
๒๔๑๖๗
๒๔๑๖๘
๒๔๑๖๙
๒๔๑๗๐
๒๔๑๗๑
๒๔๑๗๒
๒๔๑๗๓
๒๔๑๗๔
๒๔๑๗๕
๒๔๑๗๖
๒๔๑๗๗
๒๔๑๗๘
๒๔๑๗๙
๒๔๑๘๐
๒๔๑๘๑
๒๔๑๘๒
๒๔๑๘๓
๒๔๑๘๔
๒๔๑๘๕
๒๔๑๘๖
๒๔๑๘๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพัฒนา ชัยมนตรา
นางสาวพัฒนา แปงชมภู
นางพัฒนา ศรีลาวรรณ
นางพัฒนา สิมมาโคตร
นางพัฒนา แสงโพธิ์
นางพัฒนา อุดมเดช
นางพัฒนาพร สารทอง
นางพัฒนาพร หาญนุภาพ
นางพัฒนาภรณ บุญสุทธิ์
นางพัฒนาวรรณ จันทรกระจาง
นางพัฒนี ขจรภพ
นางพัฒนี ฟกประเสริฐ
นางสาวพัฒนียา พงษศิริศักดิ์
นางสาวพัฒวิภา รักษาพันธ
นางพัณณชิตา ศุภาศิริพีรยศ
นางพัณณชิตา สุขคุม
นางพัณณชิตา สุริยะพูลศิริ
นางสาวพัณณชิตา หนูนอย
นางสาวพัณณิตา เกษมุล
นางสาวพัณณิตา
แกวยนตประเสริฐ
นางพัณณิตา ใจชมชื่น
นางพัณณิตา ธุอินทร
วาที่รอยตรีหญิง พัณณิตา หอธรรม
นางสาวพัดชา ชวยปลอด
นางสาวพัดชา อินทรัศมี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๑๘๘
๒๔๑๘๙
๒๔๑๙๐
๒๔๑๙๑
๒๔๑๙๒
๒๔๑๙๓
๒๔๑๙๔
๒๔๑๙๕
๒๔๑๙๖
๒๔๑๙๗
๒๔๑๙๘
๒๔๑๙๙
๒๔๒๐๐
๒๔๒๐๑
๒๔๒๐๒
๒๔๒๐๓
๒๔๒๐๔
๒๔๒๐๕
๒๔๒๐๖
๒๔๒๐๗
๒๔๒๐๘
๒๔๒๐๙
๒๔๒๑๐
๒๔๒๑๑
๒๔๒๑๒
๒๔๒๑๓

นางสาวพัดสญา พูนผล
นางสาวพัตตะยา ดีหามแห
นางสาวพัตรพิมล ทาแสง
นางสาวพัตรพิมล ชุมพลรักษ
นางพัตรมณี พลโยธา
นางพัตรา เมฆประยูร
นางพัตรา ยืนนาน
นางพัตราภรณ จันทรสองดวง
นางพัตวรรณ มูลเอก
นางพัทจรี ชูพันธ
นางพัทธธีรา แกวพานิชย
นางพัทธธีรา จิตติจารียกุล
นางพัทธธีรา ชั่งกุล
นางสาวพัทธธีรา บับพาน
นางสาวพัทธธรี า อุตตราช
นางพัทธนันท คะเชนทร
นางสาวพัทธนันท คําหวาน
นางพัทธนันท จิรเลิศธนานนท
นางสาวพัทธนันท ชะนะชิต
นางพัทธนันท ดวงสุภา
นางพัทธนันท ทานะเวช
นางพัทธนันท นอมระวี
นางพัทธนันท ปญญาลือ
นางพัทธนันท เพ็งเจริญ
นางสาวพัทธนันท มากบุญ
นางพัทธนันท มานะดี

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๒๑๔
๒๔๒๑๕
๒๔๒๑๖
๒๔๒๑๗
๒๔๒๑๘
๒๔๒๑๙
๒๔๒๒๐
๒๔๒๒๑
๒๔๒๒๒
๒๔๒๒๓
๒๔๒๒๔
๒๔๒๒๕
๒๔๒๒๖
๒๔๒๒๗
๒๔๒๒๘
๒๔๒๒๙
๒๔๒๓๐
๒๔๒๓๑
๒๔๒๓๒
๒๔๒๓๓
๒๔๒๓๔
๒๔๒๓๕
๒๔๒๓๖
๒๔๒๓๗
๒๔๒๓๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพัทธนันท ลักขษร
นางพัทธนันท ลี้ไพบูลย
นางพัทธนันท สิทธิพิริยากร
นางสาวพัทธนันท สุวรรณสนธิ์
นางสาวพัทธนันท แสบงบาน
นางพัทธนันท หาญอาษา
นางสาวพัทธวรรณ คําสงค
นางสาวพัทธวรรณ ดาโสภา
นางสาวพัทธวรรณ ประนัดตัง
นางพัทธวรรณ แสงสวาง
นางสาวพัทธวริน
ถิระตระการจันทร
นางสาวพัทธศิริ ขําดี
นางพัทธานันท พรพิพัฒน
นางสาวพัทธานันทิ์อร ยนตชัย
นางพัทนรินทร อินตะวิกุล
นางพัทยา เงาลี
นางพัทยา ตั้งพงศกิจเจริญ
นางพัทยา บัวระคุณ
นางพัทยา ปญญาดา
นางสาวพัทยา พิทักษโพธิ์ทอง
นางพัทยา โพธิวัฒน
นางพัทยากร จริมา
นางสาวพัทรณภางค พลนาค
นางพัทรศยา ทวีสาร
นางสาวพัทรา ถาวรเกษมหทัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๒๓๙
๒๔๒๔๐
๒๔๒๔๑
๒๔๒๔๒
๒๔๒๔๓
๒๔๒๔๔
๒๔๒๔๕
๒๔๒๔๖
๒๔๒๔๗
๒๔๒๔๘
๒๔๒๔๙
๒๔๒๕๐
๒๔๒๕๑
๒๔๒๕๒
๒๔๒๕๓
๒๔๒๕๔
๒๔๒๕๕
๒๔๒๕๖
๒๔๒๕๗
๒๔๒๕๘
๒๔๒๕๙
๒๔๒๖๐
๒๔๒๖๑
๒๔๒๖๒
๒๔๒๖๓
๒๔๒๖๔

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางพันทิพา คธาเพ็ชร
นางสาวพันทิพา ธัญลักษณเดโช
นางพันทิพา ศรีสุข
นางพันทิพา สวาสุ
นางพันทิพา หมั่นทวี
นางพันทิวา กมลรัตนพิสุทธิ์
นางสาวพันทิวา กุมภิโร
นางพันทิวา ลาคํา
นางพันธณี เซงฉิม
นางสาวพันธทิพย ใจกลา
นางพันธทิพย เทียมสวาง
นางสาวพันธทิพย บุญแนบ
นางสาวพันธทิพา พิณทิพย
นางพันธนา สุระเทพ
นางพันธนิภา มีศิลป
นางพันธวิรา สามารถ
นางสาวพันธิการ จันทรสวาง
นางพันธุปวีร จันทรเหลือง
นางพันนภา วลีดํารงค
นางพันวลี พันธิรัตน
นางสาวพันวิภา วิเศษโวหาร
นางพันศรี สวางแจง
นางสาวพัลยมน เย็นสมุทร
นางสาวพัลลภา โยธินกําจรชัย
นางสาวพัศยา สันสน
นางพัสดา แสนมิตร

๒๔๒๖๕
๒๔๒๖๖
๒๔๒๖๗
๒๔๒๖๘
๒๔๒๖๙
๒๔๒๗๐
๒๔๒๗๑
๒๔๒๗๒
๒๔๒๗๓
๒๔๒๗๔
๒๔๒๗๕
๒๔๒๗๖
๒๔๒๗๗
๒๔๒๗๘
๒๔๒๗๙
๒๔๒๘๐
๒๔๒๘๑
๒๔๒๘๒
๒๔๒๘๓
๒๔๒๘๔
๒๔๒๘๕
๒๔๒๘๖
๒๔๒๘๗
๒๔๒๘๘
๒๔๒๘๙
๒๔๒๙๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพัสตราภรณ วงศคํา
นางพัสตราภรณ ศรีโคตร
นางสาวพัสตราภรณ เศรษฐวัฒน
นางสาวพัสตราภรณ เสนาบูรณ
นางสาวพัสตราภรณ หมูคํา
นางพัสวี แกวเคน
นางสาวพาขวัญ จันทรแกวแร
นางสาวพาขวัญ บัวคลี่
นางสาวพาขวัญ สะเลพรัด
นางสาวพาคํานึง ทองดอนออน
นางพาชื่น ศรีคุณ
นางพาฐิฎาภรณ ดอนนันชัย
นางสาวพาณิชย ภาระศรี
นางพาณิภัค เกตุคง
นางสาวพาณิภัค บอแกว
นางพาณิภัค สมประสงค
นางพาณี ฟองลอย
นางพาดียะ แวหามะ
นางพาดีละ อับดุลมูตาเละ
นางพาดีละ วาราวอ
นางพาติเมาะ เจะโอะ
นางสาวพาตีเมาะ ดอเลาะ
นางพาตีเมาะ ยีสาและ
นางสาวพาตีเมาะ อิสสะมะแอ
นางพาตีเมาะ บากา
นางพาตีเมาะ อาแว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๒๙๑
๒๔๒๙๒
๒๔๒๙๓
๒๔๒๙๔
๒๔๒๙๕
๒๔๒๙๖
๒๔๒๙๗
๒๔๒๙๘
๒๔๒๙๙
๒๔๓๐๐
๒๔๓๐๑
๒๔๓๐๒
๒๔๓๐๓
๒๔๓๐๔
๒๔๓๐๕
๒๔๓๐๖
๒๔๓๐๗
๒๔๓๐๘
๒๔๓๐๙
๒๔๓๑๐
๒๔๓๑๑
๒๔๓๑๒
๒๔๓๑๓
๒๔๓๑๔
๒๔๓๑๕
๒๔๓๑๖

นางพานทอง ประมวล
นางสาวพานิช สุดตะนา
นางสาวพาฝน ทองมณโฑ
นางพาฝน วรกา
นางพาริณี ชาลีวรรณ
นางสาวพารินดา สานา
นางสาวพารีดะ หะมิ
นางสาวพารีดะ มะแซ
นางสาวพารีดะ วาโด
นางสาวพารีดะห อีแต
นางพารีดา เฮาะมะ
นางสาวพาวสันต วงศไพบูลย
นางพาศณีวรรณ จันทรแกว
นางพาอีซะห ดอแว
นางพาอีซะห เลาะยีตา
นางพาอีซะห ซารีมะแซ
นางสาวพาอียะ สาตูยือลี
นางพิกุล แกวกาหลง
นางสาวพิกุล คํายิ่ง
นางพิกุล คําอุดม
นางสาวพิกุล แจมเสียง
นางพิกุล ใจดี
นางพิกุล ชนแดง
นางสาวพิกุล ไชยแสน
นางพิกุล ตุระซอง
นางพิกุล ตุละวิภาค

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๓๑๗
๒๔๓๑๘
๒๔๓๑๙
๒๔๓๒๐
๒๔๓๒๑
๒๔๓๒๒
๒๔๓๒๓
๒๔๓๒๔
๒๔๓๒๕
๒๔๓๒๖
๒๔๓๒๗
๒๔๓๒๘
๒๔๓๒๙
๒๔๓๓๐
๒๔๓๓๑
๒๔๓๓๒
๒๔๓๓๓
๒๔๓๓๔
๒๔๓๓๕
๒๔๓๓๖
๒๔๓๓๗
๒๔๓๓๘
๒๔๓๓๙
๒๔๓๔๐
๒๔๓๔๑
๒๔๓๔๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพิกุล ไตรโพธิ์ทอน
นางสาวพิกุล ทําบุญตอบ
นางพิกุล ทิตยกุล
นางสาวพิกุล ธิบุญเรือง
นางพิกุล บุญแกว
นางสาวพิกุล ปกเคธาติ
นางพิกุล ปกเสติ
นางพิกุล พึ่งเทียน
นางสาวพิกุล มณีมงคล
นางสาวพิกุล มีทองแสน
นางสาวพิกุล แยมเจิม
นางสาวพิกุล รอยพรมมา
นางพิกุล ศรีสารคาม
นางพิกุล ศิริวงค
นางพิกุล ศิริสอน
นางพิกุล สมดี
นางพิกุล โสภา
นางพิกุล ออนปุย
นางสาวพิกุลแกว ยะไชยศรี
นางพิกุลทอง เจรนุกุล
นางพิกุลทอง เทศวิเชียร
นางพิกุลทอง มูลดวง
นางพิกุลทอง ยศเกิ่ง
นางพิกุลทอง หัวหนองหาร
นางสาวพิจักษณานี ตุนา
นางพิจารุณี เจริญชาติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๓๔๓
๒๔๓๔๔
๒๔๓๔๕
๒๔๓๔๖
๒๔๓๔๗
๒๔๓๔๘
๒๔๓๔๙
๒๔๓๕๐
๒๔๓๕๑
๒๔๓๕๒
๒๔๓๕๓
๒๔๓๕๔
๒๔๓๕๕
๒๔๓๕๖
๒๔๓๕๗
๒๔๓๕๘
๒๔๓๕๙
๒๔๓๖๐
๒๔๓๖๑
๒๔๓๖๒
๒๔๓๖๓
๒๔๓๖๔
๒๔๓๖๕
๒๔๓๖๖
๒๔๓๖๗
๒๔๓๖๘

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพิจิกา มณีวรรณ
นางพิจิตตรา รุงเรืองเดช
นางพิจิตรตา ศรีเสน
นางสาวพิจิตรา กวยเกียรติกุล
นางพิจิตรา จัตวาที
นางพิจิตรา ดอกดู
นางพิจิตรา เยาวมาตย
นางพิจิตรา สิทธิวงค
นางพิจิตรี วีสียา
นางพิชชา อัมระปาล
นางสาวพิชชากร รัตนพลแสน
นางพิชชากร เสียงล้ํา
นางสาวพิชชากรณ คณะนา
นางสาวพิชชากานต นงนุช
นางสาวพิชชานันท เชื้อกุณะ
นางสาวพิชชานันท บุญตาแสง
นางสาวพิชชานันท เพ็งแจมตระกูล
นางสาวพิชชาพร นันทตา
นางพิชชาพร พงษา
นางสาวพิชชาพร อุนศิริ
นางพิชชาภรณ ปะตังถาโต
นางสาวพิชชาภรณ สุขใจ
นางพิชชาภรณ อนนอย
นางพิชชาภา ชุมศรี
นางสาวพิชชาภา พูนยา
นางพิชชาภา ศรีสุข

๒๔๓๖๙
๒๔๓๗๐
๒๔๓๗๑
๒๔๓๗๒
๒๔๓๗๓
๒๔๓๗๔
๒๔๓๗๕
๒๔๓๗๖
๒๔๓๗๗
๒๔๓๗๘
๒๔๓๗๙
๒๔๓๘๐
๒๔๓๘๑
๒๔๓๘๒
๒๔๓๘๓
๒๔๓๘๔
๒๔๓๘๕
๒๔๓๘๖
๒๔๓๘๗
๒๔๓๘๘
๒๔๓๘๙
๒๔๓๙๐
๒๔๓๙๑
๒๔๓๙๒
๒๔๓๙๓
๒๔๓๙๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพิชญ ขํามา
นางสาวพิชญกัญญา อธิพวงมาลัย
นางสาวพิชญชามญช นามโคตร
นางสาวพิชญชามา พันธุราช
นางพิชญญา ดีแกว
นางพิชญธิมา ธีราโมกข
นางสาวพิชญภัค สมปญญา
นางสาวพิชญษินี โฉมอัมฤทธิ์
นางสาวพิชญสิชา ทองคํา
นางสาวพิชญสินี แกววิชิต
นางพิชญสินี แซออง
นางสาวพิชญสินี บัวงาม
นางสาวพิชญสินี พงษภักดิ์
นางพิชญสินี สิทธิโน
นางพิชญสินีย สังขทอง
นางสาวพิชญา คําหอม
นางพิชญา คุมอารีย
นางสาวพิชญา จันทรบุญรอด
นางสาวพิชญา ชมชลาลัย
นางสาวพิชญา ชินนอก
นางพิชญา นุยหวยแกว
นางพิชญา บุดดีเสาร
นางสาวพิชญา ผลปราชญ
นางพิชญา พันธุดี
นางสาวพิชญา มีเศษ
นางสาวพิชญา ยอดสิงห

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๓๙๕
๒๔๓๙๖
๒๔๓๙๗
๒๔๓๙๘
๒๔๓๙๙
๒๔๔๐๐
๒๔๔๐๑
๒๔๔๐๒
๒๔๔๐๓
๒๔๔๐๔
๒๔๔๐๕
๒๔๔๐๖
๒๔๔๐๗
๒๔๔๐๘
๒๔๔๐๙
๒๔๔๑๐
๒๔๔๑๑
๒๔๔๑๒
๒๔๔๑๓
๒๔๔๑๔
๒๔๔๑๕
๒๔๔๑๖
๒๔๔๑๗
๒๔๔๑๘

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางพิชญา รัตนสิริบัณฑิตย
นางพิชญา สิงหหลา
นางพิชญา เฮอรเรนเดอรฟ
นางพิชญากร คําใส
นางพิชญากร ยศเดชากิตติ์
นางพิชญากร ลิ้มเจริญสุข
นางพิชญากร สุกิตติยาโน
นางพิชญากร อะโน
นางสาวพิชญานันท
เลอมาน ราษฎรเจริญ
วาที่รอยตรีหญิง พิชญาภร ตินิโส
นางสาวพิชญาภรณ อินสําราญ
นางพิชญาภัค กะรัตน
นางพิชญาภัค โคตรมงคล
นางสาวพิชญาภัค โนลา
นางสาวพิชญาภัค สายปญญา
นางพิชญาภัค หนุดหละ
นางพิชญาภา ธรรมบัณฑิต
นางพิชญาภา ประมายันต
นางพิชญาภา พิไรแสงจันทร
นางสาวพิชญาภา สีนามะ
นางสาวพิชญาภา อินทรสิงห
นางพิชญาวรรณี อุนเรือนงาม
นางพิชญาวี จันทะคัต
นางพิชฎา รัตนวิจิตร

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๔๔๑๙ นางสาวพิชณสินี
ศรีทัพไทยเบญญาภา
๒๔๔๒๐ นางสาวพิชยา โฉมจุย
๒๔๔๒๑ นางพิชยา พรหมปญญา
๒๔๔๒๒ นางพิชยา ศรีบุญมี
๒๔๔๒๓ นางพิชยา สุดแดน
๒๔๔๒๔ นางพิชรัตน บุญสุข
๒๔๔๒๕ นางพิชา พิพัฒน
๒๔๔๒๖ นางพิชากรณ มณีราช
๒๔๔๒๗ นางพิชานันต ธราวรเศรษฐ
๒๔๔๒๘ นางพิชานันท ไตรภัครพงษ
๒๔๔๒๙ นางพิชานิกา สะเริญรัมย
๒๔๔๓๐ นางพิชาพัชร กาฬภักดี
๒๔๔๓๑ นางพิชาพัทธ นพคุณรังสฤษดิ์
๒๔๔๓๒ นางพิชามญช พันธุยุลา
๒๔๔๓๓ นางสาวพิชามญช เหมือนจินดา
๒๔๔๓๔ นางสาวพิชามญชุ จันทรเสียงเย็น
๒๔๔๓๕ นางพิชามญชุ โตปติ
๒๔๔๓๖ นางสาวพิชามญชุ ปญญาภู
๒๔๔๓๗ นางสาวพิชามญชุ พงษรัตนนันท
๒๔๔๓๘ นางสาวพิชามญชุ ยิ่งยืน
๒๔๔๓๙ นางสาวพิชามญชุ วรางกูร
๒๔๔๔๐ นางสาวพิณญาดา บุตรกันหา
๒๔๔๔๑ นางสาวพิณญาดา รวีวารษ
๒๔๔๔๒ นางพิณทิพย สมใจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๔๔๓
๒๔๔๔๔
๒๔๔๔๕
๒๔๔๔๖
๒๔๔๔๗
๒๔๔๔๘
๒๔๔๔๙
๒๔๔๕๐
๒๔๔๕๑
๒๔๔๕๒
๒๔๔๕๓
๒๔๔๕๔
๒๔๔๕๕
๒๔๔๕๖
๒๔๔๕๗
๒๔๔๕๘
๒๔๔๕๙
๒๔๔๖๐
๒๔๔๖๑
๒๔๔๖๒
๒๔๔๖๓
๒๔๔๖๔
๒๔๔๖๕
๒๔๔๖๖
๒๔๔๖๗
๒๔๔๖๘
๒๔๔๖๙

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพิณทิพา จันรอง
นางพิณนภัส ตลอดพงษ
นางพิณนภา เพชรสุข
นางพิณภรณ วิทยศลาพงษ
นางพิณภา บุงทอง
นางพิณวดี บัวแตง
นางสาวพิณสุรางค แสนทอง
นางพิทธยาภรณ มาตา
นางสาวพิทยฐาพร แยมมูล
นางพิทยา จารุจินดา
นางพิทยา ไชยรักษ
นางสาวพิทยา ถาพร
นางพิทยา นุนนาแซง
นางพิทยา นุนปาน
นางพิทยา บุญคง
นางสาวพิทยา โปทา
นางสาวพิทยา อิสสระกุล
นางสาวพิทยาพร สุขเวช
นางพิทยาภรณ บูระสิทธิ์
นางสาวพิทยาภรณ สูแพะ
นางสาวพินทรณัชชา แกวกนก
นางสาวพินทุนะ สิงหนัน
นางพินทุมดี เหลากวาง
นางพินัน มหาจักษ
นางสาวพินันทา วงศจินดา
นางพิพิศพร โอภาศรีโรจน
นางสาวพิภาพร วงษปตตา

๒๔๔๗๐
๒๔๔๗๑
๒๔๔๗๒
๒๔๔๗๓
๒๔๔๗๔
๒๔๔๗๕
๒๔๔๗๖
๒๔๔๗๗
๒๔๔๗๘
๒๔๔๗๙
๒๔๔๘๐
๒๔๔๘๑
๒๔๔๘๒
๒๔๔๘๓
๒๔๔๘๔
๒๔๔๘๕
๒๔๔๘๖
๒๔๔๘๗
๒๔๔๘๘
๒๔๔๘๙
๒๔๔๙๐
๒๔๔๙๑
๒๔๔๙๒
๒๔๔๙๓
๒๔๔๙๔
๒๔๔๙๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพิมกานต สิงหแกว
นางพิมไขมุก นวสุธารัตน
นางพิมใจ กรกฏกําจร
นางสาวพิมใจ ใบชมภู
นางพิมใจ วิลาไชย
นางพิมใจ สนประเทศ
นางสาวพิมฉวี แกวหอด
นางพิมณฑพัฒน กลับอินทร
นางสาวพิมทิชา แสงจันทร
นางสาวพิมทิพย คงกลาง
นางพิมนิพา โลจายะ
นางพิมปไพ พรมมี
นางพิมประภา พันธุพิพัฒน
นางพิมผกา พอคาชาง
นางสาวพิมพกฐิชา
จรูญเบญญาบุณย
นางพิมพกมล ทิพยมนตรี
นางสาวพิมพกมล อัครกิจมั่งมีสุข
นางสาวพิมพกัญญา คําดี
นางพิมพกานต ชํานาญชาง
นางพิมพกานต อินทรภูวงศ
นางสาวพิมพแกว ตระกูลสุรําไพ
นางพิมพขวัญ งามศิริ
นางสาวพิมพจันทร คนขยัน
นางพิมพจันทร อุดมเศรษฐ
นางพิมพจันทร อุนยะนาม
นางสาวพิมพจิต คําพุก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๔๙๖
๒๔๔๙๗
๒๔๔๙๘
๒๔๔๙๙
๒๔๕๐๐
๒๔๕๐๑
๒๔๕๐๒
๒๔๕๐๓
๒๔๕๐๔
๒๔๕๐๕
๒๔๕๐๖
๒๔๕๐๗
๒๔๕๐๘
๒๔๕๐๙
๒๔๕๑๐
๒๔๕๑๑
๒๔๕๑๒
๒๔๕๑๓
๒๔๕๑๔
๒๔๕๑๕
๒๔๕๑๖
๒๔๕๑๗
๒๔๕๑๘
๒๔๕๑๙
๒๔๕๒๐
๒๔๕๒๑

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพิมพใจ เกตุการณ
นางสาวพิมพใจ เครือเนตร
นางสาวพิมพใจ เชาวนุกูล
นางพิมพใจ นวลเขียน
นางสาวพิมพใจ นอยมี
นางสาวพิมพใจ บรรจงพินิจ
นางสาวพิมพใจ พัฒนศรี
นางพิมพใจ พานิชเจริญ
นางพิมพใจ ภิรมย
นางพิมพใจ สอนราช
นางพิมพใจ แสนเดช
นางพิมพชญา ทองคํารอด
นางสาวพิมพชญา พงษพิศาลชัย
นางสาวพิมพชญา โฮมไชยวงค
นางพิมพชนก กรวยสวัสดิ์
นางสาวพิมพชนก คอมบุญ
นางสาวพิมพชนก บรรจงปรุ
นางสาวพิมพชนก ปทุมธนรักษ
นางสาวพิมพชนก พัฒนา
นางสาวพิมพชนก ลิไธสง
นางพิมพชนก วรรณมาศ
นางพิมพชนก สีดี
นางพิมพชนกต สัญนุจิตต
นางสาวพิมพญาดา นาชัยฤทธิ์
นางพิมพฐณิชา ลีลาศสงางาม
นางพิมพฐิศา ศีลาสาร

๒๔๕๒๒
๒๔๕๒๓
๒๔๕๒๔
๒๔๕๒๕
๒๔๕๒๖
๒๔๕๒๗
๒๔๕๒๘
๒๔๕๒๙
๒๔๕๓๐
๒๔๕๓๑
๒๔๕๓๒
๒๔๕๓๓
๒๔๕๓๔
๒๔๕๓๕
๒๔๕๓๖
๒๔๕๓๗
๒๔๕๓๘
๒๔๕๓๙
๒๔๕๔๐
๒๔๕๔๑
๒๔๕๔๒
๒๔๕๔๓
๒๔๕๔๔
๒๔๕๔๕
๒๔๕๔๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพิมพณดา พีรวิชญวุฒิกร
นางสาวพิมพณดา ศิริราช
นางพิมพณภา พงษธนณัชศุภดา
นางสาวพิมพณรดา จินดาธรานันท
นางพิมพณัฐชยา กวาวสิบสอง
นางพิมพณิศา กิตติศักดิ์กาษี
นางสาวพิมพดาว ไฝสุวรรณ
นางสาวพิมพนภัส อินทรสกุล
นางพิมพนารา ปรีชยาทิพย
นางพิมพนารา พิมพใจดี
นางสาวพิมพนารา เสาวนิตย
นางพิมพนิภา ประยงคแยม
นางพิมพบุญ ชื่นตา
นางพิมพบุญ พรมดา
นางสาวพิมพประพร
วงศสิริยานุสรณ
นางพิมพประไพ คํารังษี
นางพิมพประไพ จงพิมาย
นางสาวพิมพประไพ มนฑิราไลย
นางสาวพิมพประไพ ฤทธิ์ธรรมชาติ
นางสาวพิมพประภา วรรณา
นางพิมพปวีณ เศรษสระ
นางสาวพิมพผกา ดวงทอง
นางพิมพผกา วงศธิเวท
นางสาวพิมพพนิต ผิวเกลี้ยง
นางสาวพิมพพร กอนคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๕๔๗
๒๔๕๔๘
๒๔๕๔๙
๒๔๕๕๐
๒๔๕๕๑
๒๔๕๕๒
๒๔๕๕๓
๒๔๕๕๔
๒๔๕๕๕
๒๔๕๕๖
๒๔๕๕๗
๒๔๕๕๘
๒๔๕๕๙
๒๔๕๖๐
๒๔๕๖๑
๒๔๕๖๒
๒๔๕๖๓
๒๔๕๖๔
๒๔๕๖๕
๒๔๕๖๖
๒๔๕๖๗
๒๔๕๖๘
๒๔๕๖๙
๒๔๕๗๐
๒๔๕๗๑
๒๔๕๗๒

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพิมพพร ณ วรรณติ๊บ
นางพิมพพร นันทสังข
นางสาวพิมพพร แสนพันธุ
นางพิมพพรรณ คําภิระยศ
นางสาวพิมพพรรณ จันทรเสน
นางสาวพิมพพรรณ บุษบงก
นางพิมพพรรณ มาหาญ
นางพิมพพัฒนรี เรืองโสภา
นางพิมพพิชชา กันกา
นางพิมพพิชชา ตาคํา สงวนสิทธิ์
นางพิมพพิชชา ทองจันทรแกว
นางสาวพิมพพิชชา ศาสตราชัย
นางพิมพพิชญา วันคํา
นางสาวพิมพพิชา ศรีวิลัย
นางพิมพพิลาส รัตนพันธ
นางพิมพพิศา นาคขํา
นางพิมพพิศา สีทองเหลือง
นางสาวพิมพพิศา อรรควัฒนางกูร
นางพิมพพิสุทธ สุทธหลวง
นางสาวพิมพภัช แสนหาญ
นางพิมพภัทรา จัยสิน
นางสาวพิมพภา ศรีชามก
นางสาวพิมพภาพ มณีธร
นางพิมพภาสิริ สายพนัส
นางพิมพภิชา สนิทชอบ
นางสาวพิมพมณี หริตกุล

๒๔๕๗๓
๒๔๕๗๔
๒๔๕๗๕
๒๔๕๗๖
๒๔๕๗๗
๒๔๕๗๘
๒๔๕๗๙
๒๔๕๘๐
๒๔๕๘๑
๒๔๕๘๒
๒๔๕๘๓
๒๔๕๘๔
๒๔๕๘๕
๒๔๕๘๖
๒๔๕๘๗
๒๔๕๘๘
๒๔๕๘๙
๒๔๕๙๐
๒๔๕๙๑
๒๔๕๙๒
๒๔๕๙๓
๒๔๕๙๔
๒๔๕๙๕
๒๔๕๙๖
๒๔๕๙๗
๒๔๕๙๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพิมพมาตร สอนใจ
นางพิมพร นวมทอง
นางสาวพิมพร บุญนะรัตน
นางสาวพิมพร แสงแกว
นางพิมพรภัส ตระกูลคุณจักร
นางพิมพรรณ อนันทเสนา
นางสาวพิมพรักข สามคุมพิมพ
นางสาวพิมพริสา เดชขุนทด
นางพิมพลฎา นนทะภา
นางพิมพลดา กอมนอย
นางพิมพลดา ชัยมนตรี
นางพิมพลดา ตามสุขสนธิ์
นางพิมพลดา เมฑาบูรณไพริณ
นางพิมพลภัส โคตาศรี
นางพิมพลภัส จันลาศรี
นางพิมพลภัส ทิพโชติ
นางสาวพิมพลภัส ศรีระเริญ
นางพิมพละมัย โตหลํา
นางพิมพลักษณ พรหมสกุล
นางพิมพลักษณ มัทยัด
นางพิมพลักษณ อินตะวิชา
นางพิมพวดี หาญศึกษา
นางพิมพวรา สดับ
นางพิมพวรี วงษภัทรกร
นางพิมพวรี สิงหนอย
นางสาวพิมพวลัญช นันทัยทวีกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๕๙๙
๒๔๖๐๐
๒๔๖๐๑
๒๔๖๐๒
๒๔๖๐๓
๒๔๖๐๔
๒๔๖๐๕
๒๔๖๐๖
๒๔๖๐๗
๒๔๖๐๘
๒๔๖๐๙
๒๔๖๑๐
๒๔๖๑๑
๒๔๖๑๒
๒๔๖๑๓
๒๔๖๑๔
๒๔๖๑๕
๒๔๖๑๖
๒๔๖๑๗
๒๔๖๑๘
๒๔๖๑๙
๒๔๖๒๐
๒๔๖๒๑
๒๔๖๒๒
๒๔๖๒๓
๒๔๖๒๔

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางพิมพวลัธช กาญจโนทัย
นางพิมพวิภา ปานไกร
นางสาวพิมพวิสาข สารประสพ
นางพิมพวิสาข อินตามูล
นางพิมพสรณ ตุกเตียน
นางสาวพิมพสุภัค บุญเดช
นางพิมพสุภัค สรวมศิริ
นางสาวพิมพอุไร หารตุน
นางสาวพิมพันธ วงษแกว
นางพิมพา กมล
นางสาวพิมพา กาหลง
นางสาวพิมพา แกวจํานงค
นางพิมพา ชุมจันทร
นางพิมพา ผิวพันธมิตร
นางพิมพา แพทยวงค
นางสาวพิมพา ภักดี
นางพิมพา มาลัย
นางพิมพา ศรีเกาะศักดิ์
นางพิมพา สมบัติ
นางพิมพา สารเร็ว
นางสาวพิมพา หนูกัน
นางพิมพา อินทรเกิด
นางสาวพิมพาพร พันธผูก
นางพิมพาภร สุวรรณมูล
นางสาวพิมพาภรณ ธีรพงศสกล
นางพิมพาภัทร มาทวม

๒๔๖๒๕
๒๔๖๒๖
๒๔๖๒๗
๒๔๖๒๘
๒๔๖๒๙
๒๔๖๓๐
๒๔๖๓๑
๒๔๖๓๒
๒๔๖๓๓
๒๔๖๓๔
๒๔๖๓๕
๒๔๖๓๖
๒๔๖๓๗
๒๔๖๓๘
๒๔๖๓๙
๒๔๖๔๐
๒๔๖๔๑
๒๔๖๔๒
๒๔๖๔๓
๒๔๖๔๔
๒๔๖๔๕
๒๔๖๔๖
๒๔๖๔๗
๒๔๖๔๘
๒๔๖๔๙
๒๔๖๕๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพิมพิกา จันทรฤาชัย
นางพิมพิมล คงสกุล
นางพิมพิมล ศรีสุวรรณ
นางพิมพิรา เทือกตา
นางสาวพิมพิลัย คําวัน
นางพิมพิลา กฤษณกาฬ
นางพิมพิลา ตุยสืบ
นางพิมพิศา คนองเดช
นางสาวพิมภา คีรีเมฆ
นางสาวพิมมาดา ศิริกุล
นางพิมรภัทร เนาวโคอักษร
นางพิมล วงศเจริญทัศน
นางสาวพิมล สยมภาค
นางสาวพิมล หมั่นเรียน
นางพิมลจันทร กิตติรัตนบุตร
นางพิมลดา กลาหาญ
นางพิมลดา ศรีริคํา
นางพิมลนาฏ มุกดาหาร
นางพิมลพร เดชะบุญ
นางสาวพิมลพร ลบบํารุง
นางพิมลพร แสนสุรินทร
นางสาวพิมลพรรณ ธรรมไชย
นางสาวพิมลพรรณ นินทะสิงห
นางพิมลพรรณ ประสิทธิ์
นางสาวพิมลพรรณ เพิ่มทรัพย
นางพิมลพรรณ แฟรฮัท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๖๕๑
๒๔๖๕๒
๒๔๖๕๓
๒๔๖๕๔
๒๔๖๕๕
๒๔๖๕๖
๒๔๖๕๗
๒๔๖๕๘
๒๔๖๕๙
๒๔๖๖๐
๒๔๖๖๑
๒๔๖๖๒
๒๔๖๖๓
๒๔๖๖๔
๒๔๖๖๕
๒๔๖๖๖
๒๔๖๖๗
๒๔๖๖๘
๒๔๖๖๙
๒๔๖๗๐
๒๔๖๗๑
๒๔๖๗๒
๒๔๖๗๓
๒๔๖๗๔
๒๔๖๗๕
๒๔๖๗๖

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพิมลพรรณ รุจิระวิจักขณ
นางพิมลพรรณ วิริยะพงษ
นางพิมลพรรณ สมบัติพนา
นางพิมลพรรณ สีบุญ
นางพิมลพรรณ สุทธิบูรณ
นางสาวพิมลภัทร เกตุแกว
นางสาวพิมลรัตน ถิ่นไทย
นางสาวพิมลรัตน พงษไพรวัน
นางพิมลรัตน ยมใหม
นางพิมลริยา ศิลวิศาล
นางพิมลเรียม ปองนอก
นางพิมลวรรณ เงินบํารุง
นางพิมลศรี บุญกอง
นางสาวพิมลสิริ ฝงชลจิตต
นางสาวพิมศรัณย นาคพังกาญจน
นางสาวพิมศิริน ประสาร
นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอําพล
นางสาวพิมสิริ ออนนวล
นางพิมสุภางค นามบุตร
นางสาวพิมุกขพัฒน จิรัชธรรมโชติ
นางพิยะดา เกษมญาติ
นางพิรญาณ ทีโม
นางสาวพิรดา ชวงกรุด
นางสาวพิรดา มาลาม
นางสาวพิรดา สุดดี
นางสาวพิรตา แวดือรามัน

๒๔๖๗๗
๒๔๖๗๘
๒๔๖๗๙
๒๔๖๘๐
๒๔๖๘๑
๒๔๖๘๒
๒๔๖๘๓
๒๔๖๘๔
๒๔๖๘๕
๒๔๖๘๖
๒๔๖๘๗
๒๔๖๘๘
๒๔๖๘๙
๒๔๖๙๐
๒๔๖๙๑
๒๔๖๙๒
๒๔๖๙๓
๒๔๖๙๔
๒๔๖๙๕
๒๔๖๙๖
๒๔๖๙๗
๒๔๖๙๘
๒๔๖๙๙
๒๔๗๐๐
๒๔๗๐๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพิรม เต็มพรอม
นางพิระดา ตง
นางพิระธร ตีกา
นางพิรัก ภูพันธสกุล
นางพิรัติศร บุญมารักษ
นางพิรานันท โคตรนู
นางสาวพิรานันท ประดู
นางพิรานันท พรหมขัติแกว
นางสาวพิราภรณ สุภาโสต
นางสาวพิราลักษณ ระวังวงศ
นางพิราวรรณ แกวมาก
นางสาวพิราวรรณ ชมะวรรณ
นางพิราวรรณ ธารเจริญ
นางพิราวรรณ ลีลาธรรมสัจจะ
นางพิริยา ทองยอย
นางสาวพิริยา แผนกุล
นางพิริยา ศรีดา
นางสาวพิริยา สีสด
นางพิริยา หลาธรรม
นางสาวพิริยากุล สิงหรา
นางสาวพิริยาตะวัน
วิชานนชนะกิจ
นางพิริยาพร สาเกตุ
นางสาวพิรุณ คะกะเนปะ
นางสาวพิรุณ สัปปุริสสกุล
นางสาวพิรุณ เสลานนท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๗๐๒
๒๔๗๐๓
๒๔๗๐๔
๒๔๗๐๕
๒๔๗๐๖
๒๔๗๐๗
๒๔๗๐๘
๒๔๗๐๙
๒๔๗๑๐
๒๔๗๑๑
๒๔๗๑๒
๒๔๗๑๓
๒๔๗๑๔
๒๔๗๑๕
๒๔๗๑๖
๒๔๗๑๗
๒๔๗๑๘
๒๔๗๑๙
๒๔๗๒๐
๒๔๗๒๑
๒๔๗๒๒
๒๔๗๒๓
๒๔๗๒๔
๒๔๗๒๕
๒๔๗๒๖
๒๔๗๒๗

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางพิรุณพรรณ เต็มวงษ
นางสาวพิรุณรัตน ขาวไชยมหา
นางพิรุณรัตน พั่วดี
นางสาวพิรุณรัตน ศักดิ์แกว
นางสาวพิลดา รัตนะ
นางพิลมพร ราชคํา
นางสาวพิลัดดา ภูผาใจ
นางพิลัยรัตน คนซื่อ
นางพิลัยลักษณ พิมพสุต
นางสาวพิลัยวรรณ สีทา
นางสาวพิลาวรรณ หอระดี
นางพิลาศลักษณ คําพิมูล
นางพิลาศลักษณ จงตระการสมบัติ
นางพิลาสลักษณ รวมธรรม
นางพิไลพร กันไชยตะ
นางพิไลพร ปะทะวัง
นางสาวพิไลพร ลูพานิช
นางสาวพิไลพร เสารเพชร
นางพิไลพร แสนสุข
นางพิไลพรรณ เทพศรี
นางพิไลพรรณ วงคหลัง
นางพิไลย สุวรรณอินทร
นางสาวพิไลลักษณ ทองรอด
นางพิไลลักษณ บัวสุข
นางพิไลลักษณ มุกธวัตร
นางพิไลลักษณ หงสมาลา

๒๔๗๒๘
๒๔๗๒๙
๒๔๗๓๐
๒๔๗๓๑
๒๔๗๓๒
๒๔๗๓๓
๒๔๗๓๔
๒๔๗๓๕
๒๔๗๓๖
๒๔๗๓๗
๒๔๗๓๘
๒๔๗๓๙
๒๔๗๔๐
๒๔๗๔๑
๒๔๗๔๒
๒๔๗๔๓
๒๔๗๔๔
๒๔๗๔๕
๒๔๗๔๖
๒๔๗๔๗
๒๔๗๔๘
๒๔๗๔๙
๒๔๗๕๐
๒๔๗๕๑
๒๔๗๕๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพิไลลักษณ หมั่นวงศ
นางสาวพิไลลักษณ หลักทอง
นางพิไลลักษณ อาญาพิทักษ
นางพิไลวรรณ กลางประพันธ
นางพิไลวรรณ โคกกรวด
นางพิไลวรรณ ไชยคีนี
นางสาวพิไลวรรณ บัวเงิน
นางพิไลวรรณ ศรีจริยา
นางสาวพิไลวรรณ ปญญาวัน
นางพิไลศรี อิศรางกูร
นางสาวพิศ ศรีสวัสดิ์
วาที่รอยตรีหญิง พิศจกานต
อนุพันธ
นางสาวพิศประภา อิมัง
นางพิศพร บุญตามชวย
นางสาวพิศมัย แกวคําไสย
นางพิศมัย ขวัญดี
นางพิศมัย คนเพียร
นางพิศมัย คําโคกสี
นางพิศมัย เจาะจง
นางพิศมัย ชวยชูกูล
นางสาวพิศมัย ชัยเทพ
นางพิศมัย ชางคํา
นางพิศมัย โชคสวัสดิ์
นางสาวพิศมัย ตายสุวรรณ
นางพิศมัย เทียนทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๗๕๓
๒๔๗๕๔
๒๔๗๕๕
๒๔๗๕๖
๒๔๗๕๗
๒๔๗๕๘
๒๔๗๕๙
๒๔๗๖๐
๒๔๗๖๑
๒๔๗๖๒
๒๔๗๖๓
๒๔๗๖๔
๒๔๗๖๕
๒๔๗๖๖
๒๔๗๖๗
๒๔๗๖๘
๒๔๗๖๙
๒๔๗๗๐
๒๔๗๗๑
๒๔๗๗๒
๒๔๗๗๓
๒๔๗๗๔
๒๔๗๗๕
๒๔๗๗๖
๒๔๗๗๗
๒๔๗๗๘

นางพิศมัย บรรเลงรมย
นางพิศมัย บุญหลง
นางพิศมัย บุดดี
นางพิศมัย ปยจันทร
นางพิศมัย พฤกษชาติ
นางพิศมัย ภูละคร
นางพิศมัย สุขศรี
นางพิศมัย สุวรรณเทน
นางสาวพิศมัย หงษทอง
นางพิศมัย แหลมทอง
นางพิศวาท กุลมา
นางพิศสมร ขันธะรี
นางพิศสมัย จิวเดช
นางพิษณุลักษณ บุญทวี
นางพิสมัย กังวานทวีทรัพย
นางสาวพิสมัย ขวัญนอม
นางพิสมัย เคนโพธิ์
นางพิสมัย จักรไชย
นางพิสมัย ตนศรี
นางพิสมัย ตุติ
นางพิสมัย ทองมหา
นางสาวพิสมัย ทอเตี้ย
นางพิสมัย นาคสุวรรณ
นางพิสมัย ผดุงกิจ
นางสาวพิสมัย ฟุงสิริสัมพันธ
นางพิสมัย ภูศรีเจริญชัยกุล

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๗๗๙
๒๔๗๘๐
๒๔๗๘๑
๒๔๗๘๒
๒๔๗๘๓
๒๔๗๘๔
๒๔๗๘๕
๒๔๗๘๖
๒๔๗๘๗
๒๔๗๘๘
๒๔๗๘๙
๒๔๗๙๐
๒๔๗๙๑
๒๔๗๙๒
๒๔๗๙๓
๒๔๗๙๔
๒๔๗๙๕
๒๔๗๙๖
๒๔๗๙๗
๒๔๗๙๘
๒๔๗๙๙
๒๔๘๐๐
๒๔๘๐๑
๒๔๘๐๒
๒๔๘๐๓
๒๔๘๐๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพิสมัย รักษาผล
นางพิสมัย เรืองธรรม
นางสาวพิสมัย วงคปดสา
นางสาวพิสมัย ศรีลคร
นางพิสมัย สายพันธุ
นางพิสมัย สิมสีพิมพ
นางพิสมัย อินปน
นางพิสวาส สุวรรณมิตร
นางสาวพิสาขา อวนสะอาด
นางสาวพิสุทธิณี เชาวเลิศ
นางสาวพิสุทธินี กลัดนิล
นางสาวพิสุทธิวิมล นันทะวงศ
นางพิฬนิจอาภรณ อุณภา
นางสาวพีชญาณ พานะกิจ
นางสาวพีรกานต สมนามทอง
นางพีรชญา ภูมิกชชญา
นางพีรญา กําจัดภัย
นางพีรญา กิ๊บสัน
นางพีรญา นิลผาย
นางสาวพีรญา วาดวงศ
นางสาวพีรดา บุญเรือง
นางพีรดา บุญสุทธิ์
นางสาวพีรดา ภูสีน้ํา
นางพีรดา มาพรม
นางสาวพีรนุช ตั้งพูลผลวนิชย
นางสาวพีรปภา เลิศสกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๘๐๕
๒๔๘๐๖
๒๔๘๐๗
๒๔๘๐๘
๒๔๘๐๙
๒๔๘๑๐
๒๔๘๑๑
๒๔๘๑๒
๒๔๘๑๓
๒๔๘๑๔
๒๔๘๑๕
๒๔๘๑๖
๒๔๘๑๗
๒๔๘๑๘
๒๔๘๑๙
๒๔๘๒๐
๒๔๘๒๑
๒๔๘๒๒
๒๔๘๒๓
๒๔๘๒๔
๒๔๘๒๕
๒๔๘๒๖
๒๔๘๒๗
๒๔๘๒๘
๒๔๘๒๙

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางพีรพรรณ ลายผองแผว
นางพีรภาว หัตถัง
นางพีรยา แจมใส
นางพีรยา นราสกุลภักดิ์
นางพีรยา มหาสิงห
นางสาวพีรยาณ รักลีลาวัฒน
นางสาวพีรวัลย เทียมจันทร
นางพีระพร คิดรวม
นางพีระพร พลอยจะบก
นางพีระยา ภูมิโคกรักษ
นางพีระยา อวนออนตา
นางพีรียา วงษธานี
สิบตํารวจตรีหญิง พึงพิศ
บุตรสมบัติ
นางสาวพึงพิศ ศรีคําอาย
นางพุฒชาติ บุญเพ็งพัฒน
นางพุฒตาล แพงมี
นางสาวพุฒตาล ไวยสุภี
นางพุฒิญารัศมิ์ วรรณสุข
นางสาวพุดดี ยอดดี
นางพุดทา ชนูนันท
นางพุดพง คุณนาม
นางสาวพุทธชญานันท จันทรโสม
นางพุทธชาติ คําสะอาด
นางสาวพุทธชาติ วงศชัย
นางพุทธธิดา ไชยยงค

๒๔๘๓๐
๒๔๘๓๑
๒๔๘๓๒
๒๔๘๓๓
๒๔๘๓๔
๒๔๘๓๕
๒๔๘๓๖
๒๔๘๓๗
๒๔๘๓๘
๒๔๘๓๙
๒๔๘๔๐
๒๔๘๔๑
๒๔๘๔๒
๒๔๘๔๓
๒๔๘๔๔
๒๔๘๔๕
๒๔๘๔๖
๒๔๘๔๗
๒๔๘๔๘
๒๔๘๔๙
๒๔๘๕๐
๒๔๘๕๑
๒๔๘๕๒
๒๔๘๕๓
๒๔๘๕๔
๒๔๘๕๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพุทธพร กระภูฤทธิ์
นางพุทธมนต ออนทา
นางสาวพุทธรักษ กุตัน
นางพุทธรักษ จวนสาง
นางพุทธรักษา เนตรวงค
นางพุทธรัตน วรรณพงษ
นางสาวพุทธวดี สุขสินธารานนท
นางสาวพุทธอร จําปาแกว
นางพุทธา มาตรเมืองคุณ
นางสาวพุทธิกานต ตันประเสริฐ
นางสาวพุทธิมา จั้นศิลา
นางพุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
นางสาวพุธิตา เกสะวัฒนะ
นางพูนทรัพย กมลสินธุ
นางสาวพูนทรัพย คนสูง
นางพูนทรัพย ทองดวง
นางพูนทรัพย ปานทอง
นางสาวพูนพิริญาณ กิตติกุสุริย
นางสาวพูนพิศ สมสุไทย
นางสาวพูนศรี พันภูวงษ
นางพูนศรี สุพล
นางพูนศุข สังขศิลปชัย
นางพูนสุข แกวเขียว
นางพูนสุข นิลเพ็ชร
นางสาวพูนสุข พรหมดี
นางพูนสุข แยมชู

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๘๕๖
๒๔๘๕๗
๒๔๘๕๘
๒๔๘๕๙
๒๔๘๖๐
๒๔๘๖๑
๒๔๘๖๒
๒๔๘๖๓
๒๔๘๖๔
๒๔๘๖๕
๒๔๘๖๖
๒๔๘๖๗
๒๔๘๖๘
๒๔๘๖๙
๒๔๘๗๐
๒๔๘๗๑
๒๔๘๗๒
๒๔๘๗๓
๒๔๘๗๔
๒๔๘๗๕
๒๔๘๗๖
๒๔๘๗๗
๒๔๘๗๘
๒๔๘๗๙
๒๔๘๘๐
๒๔๘๘๑

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางพูนสุข ศักดิ์ดา
นางพูรินทร เพชรรัตน
นางพูลทรัพย บูชนะ
นางพูลทรัพย มวงมี
นางพูลศรี ทิพมอม
นางพูลศิล กมลหัตถ
นางพูลสมบัติ พัสดร
นางพูลสิน ถิ่นจะนะ
นางสาวพูลสิน สังฆะ
นางเพ็ชร งามขุนทด
นางเพชรณา บริพันธ
นางสาวเพชรดาว นิลสวาง
นางเพชรนภา ศรีแสน
นางสาวเพชรนารินทร ศรีโพธิ์ออน
นางสาวเพชรไพลิน วิโรจนรัญจวน
นางเพชรภัคสรณ แปนนรินทร
นางเพชรรัตดา เทพพิทักษ
นางสาวเพชรรัตน ชั่งทอง
นางเพชรรัตน แดนดี
นางเพชรรัตน พึ่งอยู
นางเพชรรัตน มาดนอก
นางเพชรรัตน มาตยสมบัติ
นางเพชรรัตน มาอินทร
นางเพชรรัตน ศรีสุข
นางสาวเพชรรัตน สนธหอม
นางเพชรรัตน สาพิมาน

๒๔๘๘๒
๒๔๘๘๓
๒๔๘๘๔
๒๔๘๘๕
๒๔๘๘๖
๒๔๘๘๗
๒๔๘๘๘
๒๔๘๘๙
๒๔๘๙๐
๒๔๘๙๑
๒๔๘๙๒
๒๔๘๙๓
๒๔๘๙๔
๒๔๘๙๕
๒๔๘๙๖
๒๔๘๙๗
๒๔๘๙๘
๒๔๘๙๙
๒๔๙๐๐
๒๔๙๐๑
๒๔๙๐๒
๒๔๙๐๓
๒๔๙๐๔
๒๔๙๐๕
๒๔๙๐๖
๒๔๙๐๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเพชรรัตน เอกจิตต
นางสาวเพ็ชรรัตน ศรีไทย
นางเพชรรุง ทองอิ่ม
นางเพชรลดา ศรีรัตนพร
นางเพชรสมร คะมาปะเต
นางเพชรสมร ทันตาหะ
นางเพ็ชรอารีย สุขประเสริฐ
นางสาวเพชรา ทรัพยถึก
นางสาวเพชรา ปูแขก
นางสาวเพชรา โพธิ์ศรี
นางสาวเพชรา ลิ่วละลอก
นางเพชรา สุทธิประภา
นางสาวเพชราพรรณ สืบสันต
นางเพชราภรณ ภูทอง
นางเพชราภรณ แสนพาน
นางเพ็ชราภรณ ดวงกุล
นางเพชริน เชื้อบุญมี
นางเพชรี ขามชวง
นางเพชรี เพชรนอย
นางเพ็ชรี สุวรรณภักดี
นางเพ็ญ เครืองาม
นางเพ็ญแข กุมสันเทียะ
นางเพ็ญแข คํานอย
นางเพ็ญแข โพธิสิงห
นางเพ็ญแข ฟกคง
นางเพ็ญแข วิศวเลิศทรัพย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๙๐๘
๒๔๙๐๙
๒๔๙๑๐
๒๔๙๑๑
๒๔๙๑๒
๒๔๙๑๓
๒๔๙๑๔
๒๔๙๑๕
๒๔๙๑๖
๒๔๙๑๗
๒๔๙๑๘
๒๔๙๑๙
๒๔๙๒๐
๒๔๙๒๑
๒๔๙๒๒
๒๔๙๒๓
๒๔๙๒๔
๒๔๙๒๕
๒๔๙๒๖
๒๔๙๒๗
๒๔๙๒๘
๒๔๙๒๙
๒๔๙๓๐
๒๔๙๓๑
๒๔๙๓๒
๒๔๙๓๓

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเพ็ญแข หนูชัยแกว
นางเพ็ญจันทร กงเพชร
นางเพ็ญจันทร กอนทอง
นางเพ็ญจันทร โฆษณา
นางสาวเพ็ญจันทร พันธฤกษ
นางเพ็ญจันทร ศรีสุภา
นางเพ็ญจันทร สีมา
นางเพ็ญจิตร ไฝทาคํา
นางเพ็ญจิรา วงศสันติราษฎร
นางเพ็ญญา มูเก็ม
นางสาวเพ็ญณภา ขันไสว
นางสาวเพ็ญณี ทําบุญ
นางเพ็ญณี หิรัญสาลี
นางสาวเพ็ญเดือน สุธาไทยารักษ
นางเพ็ญทอง รุณบุตรา
นางเพ็ญทัย เงินคง
นางเพ็ญทิพย อรัญโสด
นางเพ็ญทิพา เกษตรเจริญพงศ
นางเพ็ญธิภา บุรินทรกุล
นางเพ็ญนภา การัยภูมิ
นางเพ็ญนภา แกวพระจันทร
นางเพ็ญนภา แกวสองดวง
นางเพ็ญนภา ไกรนรา
นางเพ็ญนภา คงสุข
นางเพ็ญนภา คูณคณะ
นางเพ็ญนภา คูวิบูลยศิลป

๒๔๙๓๔
๒๔๙๓๕
๒๔๙๓๖
๒๔๙๓๗
๒๔๙๓๘
๒๔๙๓๙
๒๔๙๔๐
๒๔๙๔๑
๒๔๙๔๒
๒๔๙๔๓
๒๔๙๔๔
๒๔๙๔๕
๒๔๙๔๖
๒๔๙๔๗
๒๔๙๔๘
๒๔๙๔๙
๒๔๙๕๐
๒๔๙๕๑
๒๔๙๕๒
๒๔๙๕๓
๒๔๙๕๔
๒๔๙๕๕
๒๔๙๕๖
๒๔๙๕๗
๒๔๙๕๘
๒๔๙๕๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเพ็ญนภา จันทะวงษา
นางเพ็ญนภา ชูรัตน
นางเพ็ญนภา ไชยรา
นางสาวเพ็ญนภา ดวงประยูร
นางเพ็ญนภา ดิฐธนสาร
นางเพ็ญนภา ทองดี
นางเพ็ญนภา ทองเภา
นางสาวเพ็ญนภา ทองแสน
นางเพ็ญนภา ปุริโส
นางเพ็ญนภา พรหมมา
นางเพ็ญนภา ภูมิเขตร
นางสาวเพ็ญนภา ยางนอก
นางเพ็ญนภา รัตโนดม
นางเพ็ญนภา วะชุม
นางเพ็ญนภา วาจาเพชร
นางสาวเพ็ญนภา วิเศษฤทธิ์
นางสาวเพ็ญนภา สมัครสมาน
นางเพ็ญนภา สิงหลอ
นางสาวเพ็ญนภา หาญยิ่ง
นางเพ็ญนิตย เมตตา
นางสาวเพ็ญประภา กั้วพิทักษ
นางเพ็ญประภา จําปาไชย
นางเพ็ญประภา ธรรมบุตร
นางเพ็ญประภา นันทนาสิทธิ์
นางเพ็ญประภา นารินรักษ
นางเพ็ญประภา บุญบุตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๙๖๐
๒๔๙๖๑
๒๔๙๖๒
๒๔๙๖๓
๒๔๙๖๔
๒๔๙๖๕
๒๔๙๖๖
๒๔๙๖๗
๒๔๙๖๘
๒๔๙๖๙
๒๔๙๗๐
๒๔๙๗๑
๒๔๙๗๒
๒๔๙๗๓
๒๔๙๗๔
๒๔๙๗๕
๒๔๙๗๖
๒๔๙๗๗
๒๔๙๗๘
๒๔๙๗๙
๒๔๙๘๐
๒๔๙๘๑
๒๔๙๘๒
๒๔๙๘๓
๒๔๙๘๔
๒๔๙๘๕

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางเพ็ญประภา บุญศรี
นางเพ็ญประภา เพ็ญจันทร
นางสาวเพ็ญประภา ภูธาตุเพชร
นางสาวเพ็ญประภา มีเพียร
นางเพ็ญประภา ฤทธิธรรม
นางสาวเพ็ญประภา ฤทธิรงค
นางเพ็ญประภา ลองคํา
นางสาวเพ็ญประภา วะทา
นางเพ็ญประภา สระแกว
นางสาวเพ็ญประภา สาริภา
นางเพ็ญประภา อินทรปญญา
นางเพ็ญประภา อินทรโอภาส
นางสาวเพ็ญผกา จีนมัชยา
นางสาวเพ็ญผกา เปรี่ยววิญญา
นางเพ็ญผกา พึ่งพา
นางเพ็ญพโยม ทองออน
นางสาวเพ็ญพร ขจรกลิ่น
นางเพ็ญพร จันทรละมุนมา
นางเพ็ญพร ตาอินทร
นางสาวเพ็ญพร ทิพยอโนทัย
นางสาวเพ็ญพร บัวบุตร
นางเพ็ญพร พิมพทอง
นางเพ็ญพร วังภูมิใหญ
นางเพ็ญพร แสนทอง
นางเพ็ญพรรณ นิลพล
นางเพ็ญพรรณี วรรณูปถัมภ

๒๔๙๘๖
๒๔๙๘๗
๒๔๙๘๘
๒๔๙๘๙
๒๔๙๙๐
๒๔๙๙๑
๒๔๙๙๒
๒๔๙๙๓
๒๔๙๙๔
๒๔๙๙๕
๒๔๙๙๖
๒๔๙๙๗
๒๔๙๙๘
๒๔๙๙๙
๒๕๐๐๐
๒๕๐๐๑
๒๕๐๐๒
๒๕๐๐๓
๒๕๐๐๔
๒๕๐๐๕
๒๕๐๐๖
๒๕๐๐๗
๒๕๐๐๘
๒๕๐๐๙
๒๕๐๑๐
๒๕๐๑๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเพ็ญพักตร วงศศรีชา
นางเพ็ญพักตร แกวประดิษฐ
นางเพ็ญพักตร โคตรจันดี
นางเพ็ญพักตร ใจภักดี
นางเพ็ญพักตร ชื่นใจ
นางสาวเพ็ญพักตร พรามมณี
นางสาวเพ็ญพักตร ภุมมาลา
นางเพ็ญพักตร สีขาว
นางเพ็ญพักตร หงษมาลัย
นางสาวเพ็ญพักตร อิ่มงาม
นางเพ็ญพัชชา ประทุมมัง
นางเพ็ญพัชรวดี ทองดีนอยงาม
นางสาวเพ็ญพันธ จัตุรภัทร
นางเพ็ญพิชชา ขวัญใจ
นางเพ็ญพิชชา ภูผากัมปนาท
นางเพ็ญพิชชา ศรีจันทร
นางสาวเพ็ญพิชชา สูงบุญ
นางเพ็ญพิชญา ประสานศักดิ์
นางเพ็ญพิมล อริยธัชดิษยา
นางสาวเพ็ญพิศ เกื้อเสง
นางเพ็ญพิศ บัวชุม
นางเพ็ญพิศ อรามสุวรรณกร
นางสาวเพ็ญไพจิตร สกุลพันธุ
นางเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ
นางสาวเพ็ญภักดิ์ มูสิกรักษ
นางเพ็ญภักดิ์ ศรีพลลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๐๑๒
๒๕๐๑๓
๒๕๐๑๔
๒๕๐๑๕
๒๕๐๑๖
๒๕๐๑๗
๒๕๐๑๘
๒๕๐๑๙
๒๕๐๒๐
๒๕๐๒๑
๒๕๐๒๒
๒๕๐๒๓
๒๕๐๒๔
๒๕๐๒๕
๒๕๐๒๖
๒๕๐๒๗
๒๕๐๒๘
๒๕๐๒๙
๒๕๐๓๐
๒๕๐๓๑
๒๕๐๓๒
๒๕๐๓๓
๒๕๐๓๔
๒๕๐๓๕
๒๕๐๓๖
๒๕๐๓๗

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางเพ็ญภาวัลย ปนทอง
นางเพ็ญภิลักษณ รักษนาเวศ
นางเพ็ญยุภา ปุยะติ
นางเพ็ญรุง ไรลือคํา
นางเพ็ญฤดี สุวรรณประภา
นางเพ็ญลักษณ พรหมสกุลปญญา
นางเพ็ญลักษณ มีวุฒิ
นางเพ็ญลี เทพสุวรรณ
นางเพ็ญศรี กระถินทอง
นางเพ็ญศรี ขันคํา
นางเพ็ญศรี คงนาวัง
นางเพ็ญศรี จําปเรือง
นางเพ็ญศรี จิตรพินิจ
นางเพ็ญศรี จูเรือน
นางเพ็ญศรี ใจบุญ
นางเพ็ญศรี ชัยรัตน
นางเพ็ญศรี ชินวร
นางเพ็ญศรี ไชยพุฒ
นางสาวเพ็ญศรี แซชิ้น
นางเพ็ญศรี นุนเกลี้ยง
นางเพ็ญศรี บุญทรง
นางเพ็ญศรี บุญรอด
นางเพ็ญศรี บุราสิทธิ์
นางสาวเพ็ญศรี ปญญาแกว
นางสาวเพ็ญศรี ปสสะ
นางเพ็ญศรี ปสสา

๒๕๐๓๘
๒๕๐๓๙
๒๕๐๔๐
๒๕๐๔๑
๒๕๐๔๒
๒๕๐๔๓
๒๕๐๔๔
๒๕๐๔๕
๒๕๐๔๖
๒๕๐๔๗
๒๕๐๔๘
๒๕๐๔๙
๒๕๐๕๐
๒๕๐๕๑
๒๕๐๕๒
๒๕๐๕๓
๒๕๐๕๔
๒๕๐๕๕
๒๕๐๕๖
๒๕๐๕๗
๒๕๐๕๘
๒๕๐๕๙
๒๕๐๖๐
๒๕๐๖๑
๒๕๐๖๒
๒๕๐๖๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเพ็ญศรี พลพันธ
นางเพ็ญศรี พลสมบัติ
นางสาวเพ็ญศรี พละพันธ
นางเพ็ญศรี พะนิรัมย
นางเพ็ญศรี เพชรสุวรรณ
นางเพ็ญศรี ภูโสภา
นางเพ็ญศรี มั่นคง
นางเพ็ญศรี มิ่งขวัญวัฒนะ
นางเพ็ญศรี มีประเสริฐ
นางเพ็ญศรี มีเสนา
นางเพ็ญศรี ยศปญญา
นางสาวเพ็ญศรี ลอจิตร
นางเพ็ญศรี เลิศศรัทธาทรัพย
นางสาวเพ็ญศรี วงษไชยมูล
นางเพ็ญศรี ศรีทอง
นางเพ็ญศรี ศรีละโพธิ์
นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ
นางเพ็ญศรี สองออง
นางเพ็ญศรี สังขเผือก
นางเพ็ญศรี สืบสม
นางเพ็ญศรี สุดตะไล
นางเพ็ญศรี สุตะโท
นางเพ็ญศรี เสงี่ยมงาม
นางเพ็ญศรี แสนเภา
นางเพ็ญศรี อรรฆภัทรโฆษิต
นางสาวเพ็ญศรี ออนกลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๐๖๔
๒๕๐๖๕
๒๕๐๖๖
๒๕๐๖๗
๒๕๐๖๘
๒๕๐๖๙
๒๕๐๗๐
๒๕๐๗๑
๒๕๐๗๒
๒๕๐๗๓
๒๕๐๗๔
๒๕๐๗๕
๒๕๐๗๖
๒๕๐๗๗
๒๕๐๗๘
๒๕๐๗๙
๒๕๐๘๐
๒๕๐๘๑
๒๕๐๘๒
๒๕๐๘๓
๒๕๐๘๔
๒๕๐๘๕
๒๕๐๘๖
๒๕๐๘๗
๒๕๐๘๘
๒๕๐๘๙

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางเพ็ญศรี อินตะศรี
นางเพ็ญศรี อุปสัย
นางเพ็ญศิริ กลอมจิตร
นางสาวเพ็ญศิริ จันทรสงแสง
นางเพ็ญศิริ ทองสถิตย
นางสาวเพ็ญศิริ นิปุณะ
นางสาวเพ็ญศิริ บุญสิงหทอง
นางเพ็ญศิริ แฝงฤทธิ์
นางเพ็ญศิริ ยะไชยศรี
นางเพ็ญศิริ ศรีสวาง
นางสาวเพ็ญศิริ แสนสุข
นางเพ็ญศิริ ไสยสาลี
นางเพ็ณภา คําเหมือน
นางเพราพรรณ จูเมฆา
นางสาวเพราพิลาส นอยหลู
นางสาวเพริศพิศ คูหามุข
นางเพลิน คําปน
นางสาวเพลินจิต หมะหวีเอ็น
นางเพลินจิตร ชํานาญผา
นางสาวเพลินจิตร บุลลิงเงอร
นางสาวเพลินจิตร โพธิ์กระจาง
นางสาวเพลินตา กะลัมพากร
นางเพลินตา แสงเงิน
นางเพลินทิพย บุญเกื้อ
นางสาวเพลินทิพย หงษหิน
นางสาวเพลินพิศ จันตะยอด

๒๕๐๙๐
๒๕๐๙๑
๒๕๐๙๒
๒๕๐๙๓
๒๕๐๙๔
๒๕๐๙๕
๒๕๐๙๖
๒๕๐๙๗
๒๕๐๙๘
๒๕๐๙๙
๒๕๑๐๐
๒๕๑๐๑
๒๕๑๐๒
๒๕๑๐๓
๒๕๑๐๔
๒๕๑๐๕
๒๕๑๐๖
๒๕๑๐๗
๒๕๑๐๘
๒๕๑๐๙
๒๕๑๑๐
๒๕๑๑๑
๒๕๑๑๒
๒๕๑๑๓
๒๕๑๑๔
๒๕๑๑๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเพลินพิศ ทองบุญชู
นางเพลินพิศ นอระศรี
นางเพลินพิศ โพธิราช
นางเพลินพิศ ภูระหงษ
นางเพลินพิศ สุมหิรัญ
นางเพลินพิศ ใหมดี
นางเพลินศิริ จันทมาศ
นางเพาซียะ บือราเฮง
นางเพาซีหยะ บินยูโซะ
นางเพาพงา มุกดา
นางสาวเพิ่มพร พลศิริ
นางเพิ่มพูล บูชากุล
นางเพิ่มศิริ งามยิ่ง
นางเพียงกมล กรุงแกว
นางสาวเพียงกาญจน โภคสมบัติ
นางสาวเพียงขวัญ วิชัย
นางเพียงใจ แกววิจิตร
นางเพียงใจ ขําทวี
นางสาวเพียงใจ จันทรรักษ
นางเพียงใจ ตะนะคี
นางเพียงใจ ตุลา
นางสาวเพียงใจ รองศักดิ์
นางสาวเพียงใจ วงษสูง
นางสาวเพียงใจ อภินนพงษ
นางเพียงตะวัน เครือยา
นางสาวเพียงตะวัน พงศสิงห

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๑๑๖
๒๕๑๑๗
๒๕๑๑๘
๒๕๑๑๙
๒๕๑๒๐
๒๕๑๒๑
๒๕๑๒๒
๒๕๑๒๓
๒๕๑๒๔
๒๕๑๒๕
๒๕๑๒๖
๒๕๑๒๗
๒๕๑๒๘
๒๕๑๒๙
๒๕๑๓๐
๒๕๑๓๑
๒๕๑๓๒
๒๕๑๓๓
๒๕๑๓๔
๒๕๑๓๕
๒๕๑๓๖
๒๕๑๓๗
๒๕๑๓๘
๒๕๑๓๙
๒๕๑๔๐
๒๕๑๔๑

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเพียงตะวัน ฤทธิรณ
นางเพียงตะวัน ศรีเวียง
นางสาวเพียงนภา ปญญาวิชัย
นางเพียงประภา วรรณทอง
นางเพียงพนา หลักมั่น
นางเพียงพิณ พงษเพชราภรณ
นางเพียงพิศ ตุนาสุข
นางเพียงพิศ ผิวแดง
นางเพียงพิศ พงษสวัสดิ์
นางเพียงพิศ พลอาจ
นางเพียงพิศ ยุบลชิต
นางเพียงพิศ วรรณวงศ
นางเพียงเพ็ญ เชาวประเสริฐ
นางสาวเพียงเพ็ญ เพ็ชรขาว
นางเพียงฤทัย แกวหลา
นางสาวเพียงฤทัย ชุมวัน
นางสาวเพียงฤทัย เทพอักษร
นางเพียงศรี มูลรัตน
นางสาวเพียงหทัย แกวดวงงาม
นางเพียงอัมพร เพชรรัตน
นางสาวเพียรพนม เคียงวงค
นางเพียรพันธุ กิจพาณิชยเจริญ
นางสาวเพียรเพ็ญ ออนเงิน
นางเพื่อนจิต สิงหเผน
นางเพื่อนอารีย วิเศษนคร
นางแพงศรี ศรีบุตร

๒๕๑๔๒
๒๕๑๔๓
๒๕๑๔๔
๒๕๑๔๕
๒๕๑๔๖
๒๕๑๔๗
๒๕๑๔๘
๒๕๑๔๙
๒๕๑๕๐
๒๕๑๕๑
๒๕๑๕๒
๒๕๑๕๓
๒๕๑๕๔
๒๕๑๕๕
๒๕๑๕๖
๒๕๑๕๗
๒๕๑๕๘
๒๕๑๕๙
๒๕๑๖๐
๒๕๑๖๑
๒๕๑๖๒
๒๕๑๖๓
๒๕๑๖๔
๒๕๑๖๕
๒๕๑๖๖
๒๕๑๖๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวแพทอง แกวทน
นางสาวแพใบ เทือกตาทอง
นางแพรทอง ชนะศรี
นางแพรทอง ผาสุขเลิศ
นางแพรทอง วินาภา
นางสาวแพรทอง สามีวัง
นางแพรทอง หลออินทร
นางสาวแพรฝาย ชัยชาญ
นางสาวแพรพิชญชา เบ็ญชา
นางสาวแพรรัตน ภูมิสาขา
นางแพรรุง ทองอยู
นางแพรว จันแดง
นางสาวแพรวตา แมนหวา
นางแพรวนภา เมฆตานี
นางแพรวนภา เวสะมูลา
นางแพรวพรรณ แกวยม
นางสาวแพรวพรรณ จรสายออ
นางแพรวพรรณ ชุมชื่น
นางสาวแพรวพรรณ นาลา
นางสาวแพรวพรรณ สุพรรณพงศ
นางสาวแพรวพิริยา เติมแกว
นางสาวแพรวไพลิน ทองรักศรี
นางแพรวระวี แกวบริบัตร
นางแพวพันธ เซี่ยงเทศ
นางโพธิ์ทองศิลป สามารถ
นางไพจิตต มีปลอด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๑๖๘
๒๕๑๖๙
๒๕๑๗๐
๒๕๑๗๑
๒๕๑๗๒
๒๕๑๗๓
๒๕๑๗๔
๒๕๑๗๕
๒๕๑๗๖
๒๕๑๗๗
๒๕๑๗๘
๒๕๑๗๙
๒๕๑๘๐
๒๕๑๘๑
๒๕๑๘๒
๒๕๑๘๓
๒๕๑๘๔
๒๕๑๘๕
๒๕๑๘๖
๒๕๑๘๗
๒๕๑๘๘
๒๕๑๘๙
๒๕๑๙๐
๒๕๑๙๑
๒๕๑๙๒
๒๕๑๙๓

นางไพจิตรา นันติอูป
นางไพจิตรา เนินภู
นางไพฑูรย ปกษา
นางไพทูรย นรสิงห
นางสาวไพทูรย อัครประชะ
นางไพบุญ กมลภพ
นางไพบูรณ คํางาม
นางไพพรรณ เลี่ยมดี
นางสาวไพมณี บาตรโพธิ์
นางไพรงาม ไกรนรา
นางไพรรัตน เศษจันทร
นางสาวไพรรินทร สมหวัง
นางไพรวรรณ พานิช
นางไพรวรรณ สมวงศ
นางไพรวัน ขันธิกุล
นางไพรวัลย กงฉายา
นางไพรวัลย ชาทิพฮด
นางไพรวัลย มาตยเทพ
นางไพรวัลย สิงหเแฮด
นางสาวไพรัช ปนจุติ
นางสาวไพรัตน โกมลมาลย
นางไพรัตน ชาพลดอน
นางไพรัตน ดงบัง
นางไพรัตน หวงพิมล
นางไพรัตน เห็มวิจิตร
นางไพริน บุญกะยะ

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๑๙๔
๒๕๑๙๕
๒๕๑๙๖
๒๕๑๙๗
๒๕๑๙๘
๒๕๑๙๙
๒๕๒๐๐
๒๕๒๐๑
๒๕๒๐๒
๒๕๒๐๓
๒๕๒๐๔
๒๕๒๐๕
๒๕๒๐๖
๒๕๒๐๗
๒๕๒๐๘
๒๕๒๐๙
๒๕๒๑๐
๒๕๒๑๑
๒๕๒๑๒
๒๕๒๑๓
๒๕๒๑๔
๒๕๒๑๕
๒๕๒๑๖
๒๕๒๑๗
๒๕๒๑๘
๒๕๒๑๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวไพริน มณีศรี
นางไพริน สมชอบ
นางสาวไพรินทร ชางเขียว
นางสาวไพรินทร ดอนไพรแดง
นางสาวไพรินทร นอมเศียร
นางไพรินทร ปะวา
นางสาวไพรินทร พรวนแกว
นางไพรินทร เพียรดี
นางไพรินทร วาปทะ
นางสาวไพรินทร ออนสี
นางสาวไพเราะ คงรอต
นางสาวไพเราะ เชื้อดี
นางไพเราะ ตันไล
นางไพเราะ โพธิ์อุไร
นางไพเราะ มาตอุดม
นางไพเราะ อนวัชชสุข
นางสาวไพลิน คลองดี
นางไพลิน ชิตพิทักษ
นางไพลิน ญาติคํา
นางสาวไพลิน เดชกุญชร
นางไพลิน ตุมทอง
นางไพลิน ทิพยกรรณ
นางสาวไพลิน นิธิปญญากร
นางไพลิน บัวงาม
นางสาวไพลิน ปนรัตน
นางสาวไพลิน พิศเพ็ง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๒๒๐
๒๕๒๒๑
๒๕๒๒๒
๒๕๒๒๓
๒๕๒๒๔
๒๕๒๒๕
๒๕๒๒๖
๒๕๒๒๗
๒๕๒๒๘
๒๕๒๒๙
๒๕๒๓๐
๒๕๒๓๑
๒๕๒๓๒
๒๕๒๓๓
๒๕๒๓๔
๒๕๒๓๕
๒๕๒๓๖
๒๕๒๓๗
๒๕๒๓๘
๒๕๒๓๙
๒๕๒๔๐
๒๕๒๔๑
๒๕๒๔๒
๒๕๒๔๓
๒๕๒๔๔
๒๕๒๔๕

นางสาวไพลิน ลอกลา
นางสาวไพลิน สวางเมฆารัตน
นางไพลิน สอนภักดี
นางสาวไพลิน สิงหแกว
นางสาวไพลิน สุทธิเดช
นางไพลิน โสภารักษ
นางไพลี จันทรนิยม
นางไพวรรณ นิมิตรเกาะ
นางสาวไพวัล ถาวร
นางไพวัล เทียนศรี
นางไพวัลย เครือหวา
นางสาวไพวัลย จําปามูล
นางไพวัลย แสนเทพ
นางไพวัลย อุทาทิพย
นางฟองทิพย สุขมิสา
นางฟองนภา จันทรแดง
นางสาวฟองเพียร ใจติ๊บ
นางฟองศรี มอนไข
นางฟฎลีนี เจะเอาะ
นางฟตมายาตีย ดาเลาะ
นางสาวฟตมาอัสไวนี ตาเยะ
นางฟาชนนา แยมสงา
นางฟาซียะห บาฮะคีรี
นางสาวฟาฎีลา บินฮายีมามะ
นางฟาดีละ แซะเฮง
นางฟาดีละห ดอแม

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๒๔๖
๒๕๒๔๗
๒๕๒๔๘
๒๕๒๔๙
๒๕๒๕๐
๒๕๒๕๑
๒๕๒๕๒
๒๕๒๕๓
๒๕๒๕๔
๒๕๒๕๕
๒๕๒๕๖
๒๕๒๕๗
๒๕๒๕๘
๒๕๒๕๙
๒๕๒๖๐
๒๕๒๖๑
๒๕๒๖๒
๒๕๒๖๓
๒๕๒๖๔
๒๕๒๖๕
๒๕๒๖๖
๒๕๒๖๗
๒๕๒๖๘
๒๕๒๖๙
๒๕๒๗๐
๒๕๒๗๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวฟาดีละห ดาโอะ
นางสาวฟาดีละฮ ศรัทธาสุภัคกุล
นางฟาดีลาฮ หีมปอง
นางสาวฟาตีเมาะ อุมา
นางฟารีซัน ขามิ
นางสาวฟารีดะ สันตี
นางฟารีดะ สาวัน
นางสาวฟารีดะ อาแซ
นางฟารีดะห มะเกะ
นางสาวฟารีดา กลองรัมย
นางฟารีดา เดชะรัศมี
นางฟารีดา โตะมีนา
นางสาวฟารีดา บูแว
นางฟารีดา ปรีชากร
นางฟารีดา สังขขาว
นางฟารีดา สารี
นางสาวฟารีดาห สาแม
นางสาวฟาหงษ ธรรมขันธ
นางฟาอีซะ สาแลบิง
นางสาวฟาอีซะ อาลี
นางฟาอีซะห ดิทามาท
นางสาวฟาอีซะห ลีวาเมาะ
นางสาวฟูรอดา สะมะแอ
นางสาวเฟย ฤดีใจ
นางเฟองฟา คําตัน
นางเฟองฟา ภูกาบเพ็ชร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๒๗๒
๒๕๒๗๓
๒๕๒๗๔
๒๕๒๗๕
๒๕๒๗๖
๒๕๒๗๗
๒๕๒๗๘
๒๕๒๗๙
๒๕๒๘๐
๒๕๒๘๑
๒๕๒๘๒
๒๕๒๘๓
๒๕๒๘๔
๒๕๒๘๕
๒๕๒๘๖
๒๕๒๘๗
๒๕๒๘๘
๒๕๒๘๙
๒๕๒๙๐
๒๕๒๙๑
๒๕๒๙๒
๒๕๒๙๓
๒๕๒๙๔
๒๕๒๙๕
๒๕๒๙๖
๒๕๒๙๗

นางสาวเฟองฟา เรืองโพน
นางเฟองฟา สุวรรณไตร
นางสาวเฟองรัก โพธิ์ไทรย
นางเฟองอารีย มะณีล้ํา
นางภคธนัช ชูราษฎร
นางสาวภคธนัน แสนโฮม
นางสาวภคนิตย นาสมศรี
นางภคพร กฤตพรกุล
นางสาวภคพร ครสิงห
นางสาวภคพร มูลการ
นางภคพร เมืองแสน
นางภคพร รวมทวี
นางภคพร สันธิ
นางภคมณ สุระสุข
นางสาวภคมน โกษาจันทร
นางสาวภคมน ทองธิลักษมี
นางภคมน บุญหินกอง
นางภครภัทร แสงระวี
นางภครัช เที่ยงมน
นางสาวภควดี เจตนจํานงค
นางสาวภควดี ประเสริฐสังข
นางภควรรณ นามบุตร
นางสาวภควรรณ บุญเจือ
นางสาวภควรรณ ภัทรพงศกร
นางสาวภคอร เฉลยจรรยา
นางสาวภคอร สินชัยยา

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๒๙๘
๒๕๒๙๙
๒๕๓๐๐
๒๕๓๐๑
๒๕๓๐๒
๒๕๓๐๓
๒๕๓๐๔
๒๕๓๐๕
๒๕๓๐๖
๒๕๓๐๗
๒๕๓๐๘
๒๕๓๐๙
๒๕๓๑๐
๒๕๓๑๑
๒๕๓๑๒
๒๕๓๑๓
๒๕๓๑๔
๒๕๓๑๕
๒๕๓๑๖
๒๕๓๑๗
๒๕๓๑๘
๒๕๓๑๙
๒๕๓๒๐
๒๕๓๒๑
๒๕๓๒๒
๒๕๓๒๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางภณิดา กุลสุวรรณ
นางสาวภณิดา ขวัญใจสกุล
นางภณิดา นาคมูล
นางภณิดา พลอยนิล
นางสาวภทกัป เกรัมย
นางสาวภทรนันท จิตราช
นางสาวภทรษร พลอยงาม
นางภนาวรรณ สามารถ
นางภนิดา เกสรเจริญกุล
นางสาวภนิดา เตชา
นางสาวภนิดา นพชํานาญ
นางภนิตา อิ่มสอาด
นางสาวภพกมล มุขศรี
นางภภรณฉัตร ตนวิชา
นางภภัสสร พรมศรี
นางภรกัญ รัตนปญญากร
นางภรณชนก คงสวาง
นางภรณชภัสร โสตถยาคม
นางสาวภรณพรรณ ขานคุปต
นางสาวภรณพรรณ จันทรแยมสงค
นางสาวภรณพิมล ศรีเจริญ
นางภรณวัศยา กาบคํา
นางภรณิการ อุณาภาค
นางสาวภรณี จันทรชิต
นางภรณี สุวรรณทรัพย
นางภรณี หลาวเพชร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๓๒๔
๒๕๓๒๕
๒๕๓๒๖
๒๕๓๒๗
๒๕๓๒๘
๒๕๓๒๙
๒๕๓๓๐
๒๕๓๓๑
๒๕๓๓๒
๒๕๓๓๓
๒๕๓๓๔
๒๕๓๓๕
๒๕๓๓๖
๒๕๓๓๗
๒๕๓๓๘
๒๕๓๓๙
๒๕๓๔๐
๒๕๓๔๑
๒๕๓๔๒
๒๕๓๔๓
๒๕๓๔๔
๒๕๓๔๕
๒๕๓๔๖
๒๕๓๔๗
๒๕๓๔๘
๒๕๓๔๙

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภรดา ศิริวงคมณี
นางสาวภรทิพย บุญจันทร
นางสาวภรพรรณ มาลัย
นางภรพิชญา นิธิศดํารง
นางสาวภรภัทร คงธนชุณหพร
นางสาวภรภัทร โชติภาวริศ
นางภรภัทร นนทโคตร
นางสาวภรภัทร นันสุนานนท
นางสาวภรภัทร พลับพลา
นางสาวภรภัทร ศรีสุวรรณ
นางสาวภรภัทร สะราคํา
นางสาวภรรทนพ พงษพานทอง
นางสาวภรัณยา ฤทธิ์ธาร
นางภรัณยู จันทรหอม
นางสาวภริตพร ขันมอญ
นางภริตา แจมกระจาง
นางภริตา เสนาสุทธิพร
นางสาวภริมน กลอมสุข
นางสาวภฤศญา เสนาบุณยกร
นางภวนา นีระเนตร
นางสาวภวมัย เพ็ชรคงทอง
นางภวันตรี บุญเกียรติ
นางสาวภวันตรี ศรีดาดิษฐ
นางสาวภวันตี เจริญวงศ
นางภวิษยพร พิพิทธภัณฑ
นางภวิษายพร วงศคําจันทร

๒๕๓๕๐
๒๕๓๕๑
๒๕๓๕๒
๒๕๓๕๓
๒๕๓๕๔
๒๕๓๕๕
๒๕๓๕๖
๒๕๓๕๗
๒๕๓๕๘
๒๕๓๕๙
๒๕๓๖๐
๒๕๓๖๑
๒๕๓๖๒
๒๕๓๖๓
๒๕๓๖๔
๒๕๓๖๕
๒๕๓๖๖
๒๕๓๖๗
๒๕๓๖๘
๒๕๓๖๙
๒๕๓๗๐
๒๕๓๗๑
๒๕๓๗๒
๒๕๓๗๓
๒๕๓๗๔
๒๕๓๗๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวภักพิง พิลาลัย
นางสาวภัค บริรักษสัทธา
นางสาวภัคคินี ศรีสุวรรณ
นางสาวภัคจิรา คงคืน
นางภัคจิรา ชูนิตย
นางสาวภัคจิรา นรสาร
นางสาวภัคจิรา บัวผัด
นางภัคจิรา พุมพวง
นางสาวภัคชยกร ไชยเมือง
นางภัคฐพิชา ผลานาค
นางภัคธิลา ปารมีธนิกูล
นางภัคนันท วาปเกา
นางภัคนันท สุวรรณรัตน
นางสาวภัคนันท ออนฮุย
นางสาวภัคนันทน ชุมชื่น
นางสาวภัคนิดา หนองเรือง
นางสาวภัคนิภา ภรศิริอมรกูล
นางสาวภัคพิชา คํามูลมี
นางสาวภัคภร จันพักลาน
นางภัคภร ธีวราพงค
นางภัคภร ใสแจม
นางสาวภัคภิรมย เหลาอรรคะ
นางสาวภัคมน แกนงาม
นางภัคยา รัตนวราหะ
นางภัครมัย ดวงฉุน
นางสาวภัครวรรณ บุญราษี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๓๗๖
๒๕๓๗๗
๒๕๓๗๘
๒๕๓๗๙
๒๕๓๘๐
๒๕๓๘๑
๒๕๓๘๒
๒๕๓๘๓
๒๕๓๘๔
๒๕๓๘๕
๒๕๓๘๖
๒๕๓๘๗
๒๕๓๘๘
๒๕๓๘๙
๒๕๓๙๐
๒๕๓๙๑
๒๕๓๙๒
๒๕๓๙๓
๒๕๓๙๔
๒๕๓๙๕
๒๕๓๙๖
๒๕๓๙๗
๒๕๓๙๘
๒๕๓๙๙
๒๕๔๐๐
๒๕๔๐๑

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภัควดี ศรีถาพร
นางภัควลัญช อุนเรือน
นางสาวภัควลัญชญ คําทองเทพ
นางภัควลัญชญ ปยะพันธ
นางภัควลัญชญ พันโชติ
นางสาวภัคโศภิณ เนตินาถสุนทร
นางสาวภัชชฎา โอษคลัง
นางภัชญาณี ไชยแสนทาว
นางภัชนี รากสี
นางสาวภัชรพร เจดีย
นางภัชรา กุลวงษ
นางภัชรา ชัยชนะ
นางภัชรา สุทธิบุตร
นางภัชราดา ภักดีวานิช
นางภัชราภรณ ออนนอม
นางสาวภัชรินทร แกวบุตรตา
นางภัชรินทร ขันติมาตร
นางสาวภัชรินทร ราชัย
นางภัชรินทร วรวะไล
นางสาวภัชรี คมปญญา
นางภัชรี ปกเคทัง
นางสาวภัญจนณัฏฐ ไชยโคตร
นางสาวภัฎฐธีรา รัตนทวีชัยพร
นางภัฑรธิชาษ เริ่มลักคน
นางภัณฑารักษ องอาจ
นางภัณฑิรา เกิดผิวดี

๒๕๔๐๒
๒๕๔๐๓
๒๕๔๐๔
๒๕๔๐๕
๒๕๔๐๖
๒๕๔๐๗
๒๕๔๐๘
๒๕๔๐๙
๒๕๔๑๐
๒๕๔๑๑
๒๕๔๑๒
๒๕๔๑๓
๒๕๔๑๔
๒๕๔๑๕
๒๕๔๑๖
๒๕๔๑๗
๒๕๔๑๘
๒๕๔๑๙
๒๕๔๒๐
๒๕๔๒๑
๒๕๔๒๒
๒๕๔๒๓
๒๕๔๒๔
๒๕๔๒๕
๒๕๔๒๖
๒๕๔๒๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางภัณฑิรา ชัยวงค
นางภัณฑิรา ตะนอย
นางภัณฑิรา บุญแกว
นางสาวภัณฑิรา โพธิพันธุ
นางภัณฑิรา สัตบุษย
นางภัณฑิลา เกษอุดมทรัพย
นางภัณฑิลา นรสาร
นางสาวภัณฑิลา บานดาน
นางสาวภัณฑิลา เสนานรานนท
นางภัตรา สิงขร
นางสาวภัตราภรณ คงทรัพย
นางภัทชรา แสวงธรรม
นางภัทชา กิจสมบูรณ
นางภัทฐิกา พัฒนเจษฎา
นางภัทฐิตา ดอนสินเพิ่ม
นางภัททิยา ทองลาภ
นางภัททิยา เที่ยงจันทึก
นางภัททิยา เมานอย
นางสาวภัททิยา สุปนะ
นางสาวภัททิรา กําเนิดศุข
นางภัททิรา ธนะขวาง
นางภัททิรา ยุรยาตร
นางสาวภัททิรา ศุภมาศ
นางภัทธิรา คลายพรอม
นางสาวภัทภิชาท ภคพรลิขิต
นางภัทร ใจลังกา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๔๒๘
๒๕๔๒๙
๒๕๔๓๐
๒๕๔๓๑
๒๕๔๓๒
๒๕๔๓๓
๒๕๔๓๔
๒๕๔๓๕
๒๕๔๓๖
๒๕๔๓๗
๒๕๔๓๘
๒๕๔๓๙
๒๕๔๔๐
๒๕๔๔๑
๒๕๔๔๒
๒๕๔๔๓
๒๕๔๔๔
๒๕๔๔๕
๒๕๔๔๖
๒๕๔๔๗
๒๕๔๔๘
๒๕๔๔๙
๒๕๔๕๐
๒๕๔๕๑
๒๕๔๕๒

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภัทรกร รัตนวรรณ
นางสาวภัทรกัญญา สายลังกา
นางภัทรกิจ พรมวิหาร
นางภัทรจิตร แซจิว
นางสาวภัทรชนน อินพรม
นางสาวภัทรชนันท ศิลากัน
นางสาวภัทรชมน คําปอง
นางสาวภัทรชรี หนูแพ
นางภัทรชลิกา นอยศิริ
นางภัทรณิชา สรรเสริญ
นางภัทรดา กองแกว
นางภัทรดานันทน กรองแกว
นางภัทรธนน ชัมพูทนะ
นางสาวภัทรธาดา ศิริสินรุงโรจน
นางภัทรธิรา สัมฤทธิ์
นางสาวภัทรนรินทร
โรจนศิริตระกูล
นางสาวภัทรนัญ กัลปพฤกษ
นางภัทรนัน ประชุมรักษ
นางภัทรนันฐ ไหลงาม
นางภัทรนันท สมฤทธิ์
นางสาวภัทรนาถ พรมจิ๋ว
นางภัทรนุช ทับทวี
นางสาวภัทรปภา กิตติพงศปภา
นางภัทรพร เกษนอก
นางภัทรพร จารุพันธุเศรษฐ

๒๕๔๕๓
๒๕๔๕๔
๒๕๔๕๕
๒๕๔๕๖
๒๕๔๕๗
๒๕๔๕๘
๒๕๔๕๙
๒๕๔๖๐
๒๕๔๖๑
๒๕๔๖๒
๒๕๔๖๓
๒๕๔๖๔
๒๕๔๖๕
๒๕๔๖๖
๒๕๔๖๗
๒๕๔๖๘
๒๕๔๖๙
๒๕๔๗๐
๒๕๔๗๑
๒๕๔๗๒
๒๕๔๗๓
๒๕๔๗๔
๒๕๔๗๕
๒๕๔๗๖
๒๕๔๗๗
๒๕๔๗๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางภัทรพร ชวยชนะ
นางภัทรพร บุราณคํา
นางภัทรพร พรสวรรค
นางภัทรพร วงศใหญ
นางสาวภัทรพร ไหลไพบูลย
นางภัทรพรรณ จันทะวงษ
นางสาวภัทรพีร ศรีเกตุ
นางภัทรภร จันทีนอก
นางสาวภัทรภร จีนเขตกรณ
นางสาวภัทรภร บุญอุทิศ
นางภัทรภร ปกรณเกียรติ์
นางภัทรภร พุทธรัตน
นางสาวภัทรภร ภาวะหาญ
นางสาวภัทรภร มั่นเพ็ชร
นางภัทรภร เยี่ยมไธสง
นางภัทรภร โรจจิรชล
นางสาวภัทรภร วงศแกว
นางสาวภัทรภร สนั่นเมือง
นางสาวภัทรภร หมื่นมะเริง
นางภัทรภร อนากูลวงศ
นางภัทรมน ไกรศรีทุม
นางภัทรมน จงธนวดี
นางสาวภัทรมน ฉายชัยภูมิ
นางสาวภัทรมน นาเหมือง
นางสาวภัทรมนัส เหลาทรัพย
นางภัทรรณา แกวทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๔๗๙
๒๕๔๘๐
๒๕๔๘๑
๒๕๔๘๒
๒๕๔๘๓
๒๕๔๘๔
๒๕๔๘๕
๒๕๔๘๖
๒๕๔๘๗
๒๕๔๘๘
๒๕๔๘๙
๒๕๔๙๐
๒๕๔๙๑
๒๕๔๙๒
๒๕๔๙๓
๒๕๔๙๔
๒๕๔๙๕
๒๕๔๙๖
๒๕๔๙๗
๒๕๔๙๘
๒๕๔๙๙
๒๕๕๐๐
๒๕๕๐๑
๒๕๕๐๒
๒๕๕๐๓
๒๕๕๐๔

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางภัทรรวี ทองไทย
นางภัทรรวี สุขโทน
นางภัทรฤทัย แตงภูเขียว
นางภัทรลภา คงเกลี้ยง
นางภัทรลักษณ โพธิ์คง
นางสาวภัทรวดี กาบยุบล
นางสาวภัทรวดี กาลจักร
นางภัทรวดี โฆษวิฑิตกุล
นางภัทรวดี เดชเฟอง
นางภัทรวดี บุญสอน
นางภัทรวดี เปลี่ยนสนิท
นางสาวภัทรวดี พรรณบัตร
นางสาวภัทรวดี เพลินขุนทด
นางภัทรวดี มีนาพา
นางสาวภัทรวดี ราชนิยม
นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
นางภัทรวดี สายแกว
นางภัทรวดี สีขํา
นางสาวภัทรวดี สุวรรณหอม
สิบตํารวจตรีหญิง ภัทรวดี มูลดี
นางสาวภัทรวดีพ สิงจานุสงค
นางภัทรวรรณ ชูชื่น
นางภัทรวรรณ บุญทวี
นางสาวภัทรวรรณ ภูผะกา
นางภัทรวรรณ ยมภักดี
นางภัทรวรรณ ระหงษ

๒๕๕๐๕
๒๕๕๐๖
๒๕๕๐๗
๒๕๕๐๘
๒๕๕๐๙
๒๕๕๑๐
๒๕๕๑๑
๒๕๕๑๒
๒๕๕๑๓
๒๕๕๑๔
๒๕๕๑๕
๒๕๕๑๖
๒๕๕๑๗
๒๕๕๑๘
๒๕๕๑๙
๒๕๕๒๐
๒๕๕๒๑
๒๕๕๒๒
๒๕๕๒๓
๒๕๕๒๔
๒๕๕๒๕
๒๕๕๒๖
๒๕๕๒๗
๒๕๕๒๘
๒๕๕๒๙
๒๕๕๓๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวภัทรวรรณ ไวสาหลง
นางภัทรวรรณ อิ่มเสมอ
นางภัทรวรินทร ทาวมา
นางภัทรวรินทร สีโพธิ์
นางสาวภัทรวัตต เปรมปรีย
นางสาวภัทรวี ธนะฤกษ
นางภัทรวี ศิลเสมอ
นางสาวภัทรศยา ขันบุตรศรี
นางภัทรศยา คําสวัสดิ์
นางภัทรศยา เชิดเพชรรัตน
นางสาวภัทรสิริ คําตุย
นางสาวภัทรัฒณ ศรีทองสุข
นางภัทรา โคตรสมบัติ
นางภัทรา ชายวงศ
นางสาวภัทรา ตาอุด
นางภัทรา ไปลโสภณ
นางภัทรา พัดขุนทด
นางสาวภัทรา วิมลรัตน
นางภัทรา เหลาศุภกุล
นางภัทราณิษฐ ราศรี
นางสาวภัทราธร บูรณวิชิต
นางภัทรานิษ ชนะพาล
นางสาวภัทรานิษฐ กาใจ
นางสาวภัทรานิษฐ โกศัลวิตร
นางสาวภัทรานิษฐ คําหวาน
นางสาวภัทรานิษฐ จันทรอินทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๕๓๑
๒๕๕๓๒
๒๕๕๓๓
๒๕๕๓๔
๒๕๕๓๕
๒๕๕๓๖
๒๕๕๓๗
๒๕๕๓๘
๒๕๕๓๙
๒๕๕๔๐
๒๕๕๔๑
๒๕๕๔๒
๒๕๕๔๓
๒๕๕๔๔
๒๕๕๔๕
๒๕๕๔๖
๒๕๕๔๗
๒๕๕๔๘
๒๕๕๔๙
๒๕๕๕๐
๒๕๕๕๑
๒๕๕๕๒
๒๕๕๕๓
๒๕๕๕๔
๒๕๕๕๕

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางภัทรานิษฐ นนทะโคตร
นางภัทรานิษฐ ปรีชญาพงษเจริญ
นางสาวภัทรานิษฐ รุงโรจนธนะชัย
นางสาวภัทรานิษฐ เลื่อนเพ็ชร
นางสาวภัทรานิษฐ วงศจันทร
นางภัทรานิษฐ วรากุลพิชัย
นางภัทรานิษฐ สวยงาม
พลตํารวจหญิงภัทรานิษฐ
หวลศรีไทย
นางภัทรานิษฐ อินทรเอี้ยง
นางสาวภัทรานี ไชยสุวรรณ
นางสาวภัทรานุช สีตาล
นางสาวภัทราพร คงกิจ
นางภัทราพร งอกศิลป
นางสาวภัทราพร นาสูงชน
นางภัทราพร นิลารัตน
นางสาวภัทราพร พวงสมบัติ
นางภัทราพร พินิจนาม
นางภัทราพร ราญไพร
นางภัทราพร เวชประสิทธิ์
นางภัทราพร หนูปกขิณ
นางสาวภัทราพร อรัญมาลา
นางภัทราภรณ กุลจิตติสาธร
นางภัทราภรณ ชูสง
นางสาวภัทราภรณ นาราศรี
นางสาวภัทราภรณ ผิวกระจาง

๒๕๕๕๖
๒๕๕๕๗
๒๕๕๕๘
๒๕๕๕๙
๒๕๕๖๐
๒๕๕๖๑
๒๕๕๖๒
๒๕๕๖๓
๒๕๕๖๔
๒๕๕๖๕
๒๕๕๖๖
๒๕๕๖๗
๒๕๕๖๘
๒๕๕๖๙
๒๕๕๗๐
๒๕๕๗๑
๒๕๕๗๒
๒๕๕๗๓
๒๕๕๗๔
๒๕๕๗๕
๒๕๕๗๖
๒๕๕๗๗
๒๕๕๗๘
๒๕๕๗๙
๒๕๕๘๐
๒๕๕๘๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางภัทราภรณ พรหมบุตร
นางภัทราภรณ ละครวงษ
นางภัทราภรณ วงษศรีญา
นางภัทราภรณ วิเวกหัสกัณฑ
นางสาวภัทราภรณ ศรีมีเทียน
นางสาวภัทราภรณ เศษฐา
นางสาวภัทราภรณ อัตไพบูลย
นางภัทราวดี กาญจนชัย
นางสาวภัทราวดี ขุนเดช
นางสาวภัทราวดี เทียนไสย
นางสาวภัทราวดี นีรขันธ
นางสาวภัทราวดี บิณฑวิหค
นางภัทราวดี เรืองเดช
นางภัทราวดี ศรีโนนยาง
นางภัทราวดี ศิริวัฒน
นางภัทราวดี สนั่นเอื้อ
นางสาวภัทราวรรณ เกษรเทียน
นางภัทราวรรณ ไชยวงศ
นางสาวภัทราวรรณ ตรงประสิทธิ์
นางสาวภัทราวรรณ ทองอยู
นางภัทราวรรณ สมัญทสาริกิจ
นางสาวภัทริญา สุขพรอม
นางภัทริน มหิเมือง
นางสาวภัทริน มานิตวิริยกุล
นางภัทริน เล็บครุฑ
นางสาวภัทริยา เดชพละ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๕๘๒
๒๕๕๘๓
๒๕๕๘๔
๒๕๕๘๕
๒๕๕๘๖
๒๕๕๘๗
๒๕๕๘๘
๒๕๕๘๙
๒๕๕๙๐
๒๕๕๙๑
๒๕๕๙๒
๒๕๕๙๓
๒๕๕๙๔
๒๕๕๙๕
๒๕๕๙๖
๒๕๕๙๗
๒๕๕๙๘
๒๕๕๙๙
๒๕๖๐๐
๒๕๖๐๑
๒๕๖๐๒
๒๕๖๐๓
๒๕๖๐๔
๒๕๖๐๕
๒๕๖๐๖
๒๕๖๐๗

นางสาวภัทริยา โพธิ์ศรีคุณ
นางภัทรียา กันทาดง
นางสาวภัทรียา คชหิรัญ
นางภัทรียา ชาวดร
นางสาวภัทรียา ดอนเตาเหล็ก
นางสาวภัทรียา ทองงาม
นางสาวภัทรียา ผาจันดา
นางสาวภัทรียา มุลาลินน
นางสาวภัทรียา อานนท
นางภัทวรรณ ตุนนิ่ม
นางสาวภัธวัน สินฉิม
นางภัสกนก กาญจนทอง
นางภัสชนันทพร ลี้สัจจาสาคร
นางภัสชรีย ผกานนท
นางสาวภัสญาดา ปลัดชวยศรี
นางภัสณญา บอแกว
นางสาวภัสดาภรณ บุญทา
นางภัสพร วรรณพฤกษ
นางภัสรัญ สระทองนวล
นางภัสรา ชูลาภ
นางภัสรา โยธาวงศ
นางภัสรา รักชาติ
นางสาวภัสรา สาขามุละ
นางภัสรา แสนทวีสุข
นางภัสรา เอกมาตร
นางภัสราภรณ บุญแกว

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๖๐๘
๒๕๖๐๙
๒๕๖๑๐
๒๕๖๑๑
๒๕๖๑๒
๒๕๖๑๓
๒๕๖๑๔
๒๕๖๑๕
๒๕๖๑๖
๒๕๖๑๗
๒๕๖๑๘
๒๕๖๑๙
๒๕๖๒๐
๒๕๖๒๑
๒๕๖๒๒
๒๕๖๒๓
๒๕๖๒๔
๒๕๖๒๕
๒๕๖๒๖
๒๕๖๒๗
๒๕๖๒๘
๒๕๖๒๙
๒๕๖๓๐
๒๕๖๓๑
๒๕๖๓๒
๒๕๖๓๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางภัสราภรณ บุญถม
นางภัสราวรรณ เจนการ
นางภัสริน ไชยะ
นางภัสวริญชญ วุฒิ
นางภัสวรินทร พินยะพงค
นางภัสสฑนันท จันทอินทร
นางภัสสร ทรงวุฒิไกร
นางภัสสร อินประชา
นางภัสสร อุนไธสง
นางภัสสราภา แสนพล
นางภัสสรินท อมตะไพบูลย
นางสาวภัสอร เสตถา
นางสาวภาณิกา พุฒลา
นางภาณิชา ชุมแวงวาป
นางภาณิชา อัมภรัตน
นางสาวภาณิน ศรีชนะ
นางภาณุกา ทุมสิงห
นางสาวภาณุมาศ ตรีนิตย
นางสาวภาณุมาศ เตชะวิวัฒนาการ
นางสาวภาณุมาศ นักษัตรมณฑล
นางภาณุรัตน สายหงษ
นางภาณุรัศมิ์ นุแรมรัมย
นางภานุเกต มนตทอง
นางสาวภานุมาศ ทรงประโคน
นางภาพิมล ทองแกว
นางภาพิมล บุญภา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๖๓๔
๒๕๖๓๕
๒๕๖๓๖
๒๕๖๓๗
๒๕๖๓๘
๒๕๖๓๙
๒๕๖๔๐
๒๕๖๔๑
๒๕๖๔๒
๒๕๖๔๓
๒๕๖๔๔
๒๕๖๔๕
๒๕๖๔๖
๒๕๖๔๗
๒๕๖๔๘
๒๕๖๔๙
๒๕๖๕๐
๒๕๖๕๑
๒๕๖๕๒
๒๕๖๕๓
๒๕๖๕๔
๒๕๖๕๕
๒๕๖๕๖
๒๕๖๕๗
๒๕๖๕๘
๒๕๖๕๙

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางภารณี ทนดี
นางภารณี หงษชุมแพ
นางสาวภารดี คําโคตร
นางภารดี แซโงว
นางสาวภารดี นามวัน
นางสาวภารดี พันธุไทย
นางภารดี มั่นคงศักดิ์ศรี
นางภารดี รูปศรี
นางสาวภารดี สงวนศิลป
นางภารดี สิทธิศาสตร
นางภารวี พูนแกว
นางภาริณี โชยรัมย
นางภาริษา แกวบุตรดี
นางภารุณี หอมรวง
นางภาลิดา จันทรสวาง
นางสาวภาวณี ดานศิระวานิชย
นางสาวภาวดี เกตุแกว
นางภาวดี คงแข็ง
นางภาวดี ทองอุดม
นางภาวดี ภูมิผักแวน
นางภาวดี เวชประสิทธิ์
นางสาวภาวดี แองสุข
นางภาวนา แกวแสงใส
นางภาวนา จันทราภานนท
นางภาวนา จันทวิมล
นางภาวนา บุเกตุ

๒๕๖๖๐
๒๕๖๖๑
๒๕๖๖๒
๒๕๖๖๓
๒๕๖๖๔
๒๕๖๖๕
๒๕๖๖๖
๒๕๖๖๗
๒๕๖๖๘
๒๕๖๖๙
๒๕๖๗๐
๒๕๖๗๑
๒๕๖๗๒
๒๕๖๗๓
๒๕๖๗๔
๒๕๖๗๕
๒๕๖๗๖
๒๕๖๗๗
๒๕๖๗๘
๒๕๖๗๙
๒๕๖๘๐
๒๕๖๘๑
๒๕๖๘๒
๒๕๖๘๓
๒๕๖๘๔
๒๕๖๘๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางภาวนา ปวนชมภู
นางภาวนา มหาวัตร
นางภาวนา รักกลิ่น
นางภาวนา รัตนวงศ
นางภาวนา ฤทธิไพโรจน
นางภาวนา เหลาสักสาม
นางภาวลักษณ เจริญมโนพร
นางภาวัชวดี รักษารัตน
นางสาวภาวิณี แกวกําเนิด
นางภาวิณี คุมทอง
นางภาวิณี ชัยเพ็ชร
นางภาวิณี แทสูงเนิน
นางภาวิณี นาคถมยา
นางภาวิณี นิ่มนนท
นางภาวิณี บัวรบัตร
นางภาวิณี บุญมีสงา
นางสาวภาวิณี ปกกะทานัง
นางภาวิณี พรหมฟง
นางสาวภาวิณี มูลศรี
นางภาวิณี เรียบประดิษฐ
นางภาวิณี สุพลแสง
นางภาวิณี สุริจันทร
นางภาวิณี เหลือสาคร
นางสาวภาวิดา พลจันทึก
นางสาวภาวิตรี รักไทยวัฒนา
นางภาวินี ชัยธนาปุระ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๖๘๖
๒๕๖๘๗
๒๕๖๘๘
๒๕๖๘๙
๒๕๖๙๐
๒๕๖๙๑
๒๕๖๙๒
๒๕๖๙๓
๒๕๖๙๔
๒๕๖๙๕
๒๕๖๙๖
๒๕๖๙๗
๒๕๖๙๘
๒๕๖๙๙
๒๕๗๐๐
๒๕๗๐๑
๒๕๗๐๒
๒๕๗๐๓
๒๕๗๐๔
๒๕๗๐๕
๒๕๗๐๖
๒๕๗๐๗
๒๕๗๐๘
๒๕๗๐๙
๒๕๗๑๐
๒๕๗๑๑

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางภาวินี ทองสุข
นางสาวภาวินี อวนศรีเมือง
นางภาวีนี เขาแกว
นางภาษิตา มาสวัสดิ์
นางภาสภรณ รุงเรือง
นางสาวภาสรัตน โอภาส
นางภาสรุจี ฐิติพัชรวงศ
นางสาวภาสวรรณ คลธา
นางภาสวรรณ ศรีกุลคร
นางภาสินี ศิลปะชีวานนท
นางภิงคาร เหลาธนู
นางสาวภิชชญา ศิริยศรุง
นางสาวภิชญวิมล รุจิรญานันทว
นางสาวภิชญานันท กําธร
นางสาวภิญญดา กันนิดา
นางสาวภิญญดา ศรีธนาโสดา
นางภิญญา ขันลา
นางภิญญา สังคะนี
นางสาวภิญญาพัชญ แบบอยาง
นางสาวภิญญาพัชญ พรวัชรชัย
นางภิญญาพัชญ ไพเรืองโสม
นางสาวภิญญาพัชญ ยาวิไชย
นางภิญญาพัชญ สัตคม
นางสาวภิญญาพัชญ อิ่มวิเศษ
นางสาวภิญญาพัชร บุญเปง
นางสาวภิญโญ เอี่ยมนอย

๒๕๗๑๒
๒๕๗๑๓
๒๕๗๑๔
๒๕๗๑๕
๒๕๗๑๖
๒๕๗๑๗
๒๕๗๑๘
๒๕๗๑๙
๒๕๗๒๐
๒๕๗๒๑
๒๕๗๒๒
๒๕๗๒๓
๒๕๗๒๔
๒๕๗๒๕
๒๕๗๒๖
๒๕๗๒๗
๒๕๗๒๘
๒๕๗๒๙
๒๕๗๓๐
๒๕๗๓๑
๒๕๗๓๒
๒๕๗๓๓
๒๕๗๓๔
๒๕๗๓๕
๒๕๗๓๖
๒๕๗๓๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางภิติพร นวพันธุ
นางภินันตรา กุลมี
นางภิบาล มุตะพัฒน
นางสาวภิรฌา พงษปรีชา
นางสาวภิรมย กัณหา
นางภิรมย นามวงษา
นางภิรมย นามเวช
นางภิรมย วรรณขาว
นางภิรมยา เกิดศรี
นางภิรัญญา ขาวพราย
นางสาวภิราภรณ ฝนเรือง
นางภีมณัฏฐรฎาร อุชัยวงษ
นางภีรดา หมอดี
นางภุมรี กรุดมหาราช
นางสาวภูริชญา ยิ่งเสมอ
นางภูริชญา รุจิรพรชัย
นางสาวภูริชนรดา หนูขาว
นางสาวภูริญา รอดบาง
นางสาวภูริดา โกลาหล
นางสาวภูริดา จันทะคูณ
นางสาวภูริตา เศรษฐบุตร
นางสาวภูริศา คําคุณ
นางภูริศา รัตนวิจิตร
นางสาวภูวรินทร จาริยกันทะวงค
นางภูวลักณ วราวุธวิวัฒน
นางสาวภูษณิศา ญาณสาร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๗๓๘
๒๕๗๓๙
๒๕๗๔๐
๒๕๗๔๑
๒๕๗๔๒
๒๕๗๔๓
๒๕๗๔๔
๒๕๗๔๕
๒๕๗๔๖
๒๕๗๔๗
๒๕๗๔๘
๒๕๗๔๙
๒๕๗๕๐
๒๕๗๕๑
๒๕๗๕๒
๒๕๗๕๓
๒๕๗๕๔
๒๕๗๕๕
๒๕๗๕๖
๒๕๗๕๗
๒๕๗๕๘
๒๕๗๕๙
๒๕๗๖๐
๒๕๗๖๑
๒๕๗๖๒
๒๕๗๖๓

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางภูษณิศา ปรีดาศักดิ์
นางสาวภูษณิศา สุภกุล
นางภูษิตา ขุมทอง
นางสาวภูษิตา สิทธิไพบูลย
นางเภาซะห ซิมา
นางสาวโภควดี เดชาเลิศ
นางโภชนฎา เทียมเทศ
นางโภวาทินี อุปนันท
นางสาวมงกุฎ ประครองสุข
นางมชุณี อินบุญนะ
นางมญชุกานต ปราบงูเหลือม
นางสาวมุรา สังขวิราม
นางสาวมณฑกาญจน ทองคํา
นางมณฑกานต คงนวล
นางมณฑกานต ตลึงจิตร
นางสาวมณฑกานต บุงเสนห
นางสาวมณฑกานต บุระพวง
นางสาวมณฑกานติ์ติ เพชรอักษร
นางมณฑา เกษฎา
นางสาวมณฑา แกวประวัติ
นางมณฑา ไกรดํา
นางสาวมณฑา จิตตชื่น
นางมณฑา จุยเสย
นางสาวมณฑา ชูสิงหแค
นางมณฑา นัยนิตย
นางสาวมณฑา บุญคลอง

๒๕๗๖๔
๒๕๗๖๕
๒๕๗๖๖
๒๕๗๖๗
๒๕๗๖๘
๒๕๗๖๙
๒๕๗๗๐
๒๕๗๗๑
๒๕๗๗๒
๒๕๗๗๓
๒๕๗๗๔
๒๕๗๗๕
๒๕๗๗๖
๒๕๗๗๗
๒๕๗๗๘
๒๕๗๗๙
๒๕๗๘๐
๒๕๗๘๑
๒๕๗๘๒
๒๕๗๘๓
๒๕๗๘๔
๒๕๗๘๕
๒๕๗๘๖
๒๕๗๘๗
๒๕๗๘๘
๒๕๗๘๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางมณฑา ปานแปลง
นางมณฑา พลนุย
นางสาวมณฑา พัฒนกิจ
นางสาวมณฑา พิศวงศ
นางมณฑา วิชัยวุฒิ
นางมณฑา ศรางเศรา
นางมณฑา สุวรรณประดิษฐ
นางมณฑา สุวรรณา
นางสาวมณฑาทิพย เก็กงวน
นางมณฑาทิพย ใจบุญ
นางสาวมณฑาทิพย ดวงพรม
นางมณฑาทิพย หงษหิรัญ
นางมณฑิกานต นามศรีชาติ
นางมณฑิตา โสชาติ
นางมณฑิรา จันทนดาหงส
นางมณฑิรา จินดารัตน
นางมณฑิรา เทพทวี
นางสาวมณฑิรา บุญจันทร
นางมณฑิรา บุตโยธี
นางมณฑิรา มาจันทร
นางสาวมณฑิรา อินทรโยธา
นางสาวมณฑิรา อินทรสาร
นางมณฑีรัตน วุฒิ
นางสาวมณณัฎฐ จันทรฝน
นางสาวมณทนัญ กาฬภักดี
นางสาวมณทิชา ชื่นชม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๗๙๐
๒๕๗๙๑
๒๕๗๙๒
๒๕๗๙๓
๒๕๗๙๔
๒๕๗๙๕
๒๕๗๙๖
๒๕๗๙๗
๒๕๗๙๘
๒๕๗๙๙
๒๕๘๐๐
๒๕๘๐๑
๒๕๘๐๒
๒๕๘๐๓
๒๕๘๐๔
๒๕๘๐๕
๒๕๘๐๖
๒๕๘๐๗
๒๕๘๐๘
๒๕๘๐๙
๒๕๘๑๐
๒๕๘๑๑
๒๕๘๑๒
๒๕๘๑๓
๒๕๘๑๔
๒๕๘๑๕

นางสาวมณทิชา แสงสรอย
นางมณทิรา จํารูญ
นางสาวมณทิรา สีหะไกร
นางสาวมณเทียน ไชยสน
นางมณธการ เทียนสันต
นางสาวมณธิชา คลายแกว
นางมณนิภา ตะกรุดโทน
นางสาวมณัชญา หองแซง
นางมณัญญา ไขเจริญ
นางมณัฐธวรรณ ตอมทอง
นางมณันญา มุงเกิด
นางมณัสริญ ศรีภัคสันต
นางมณิชญา ณ ลําปาง
นางมณิชญา ยอดมูลดี
นางสาวมณิตา ศรีสุวรรณ
นางมณิวรา กองแสง
นางสาวมณิศา ชื่นจิต
นางมณิสรา หินอําคา
นางสาวมณี แกวศิลา
นางมณี เขียนสังข
นางสาวมณี แซภู
นางมณี นอยพลี
นางมณี เรืองขํา
นางมณี ลังเดช
นางสาวมณี วงคสมบูรณ
นางมณีกานต เขียวศิริ

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๘๑๖
๒๕๘๑๗
๒๕๘๑๘
๒๕๘๑๙
๒๕๘๒๐
๒๕๘๒๑
๒๕๘๒๒
๒๕๘๒๓
๒๕๘๒๔
๒๕๘๒๕
๒๕๘๒๖
๒๕๘๒๗
๒๕๘๒๘
๒๕๘๒๙
๒๕๘๓๐
๒๕๘๓๑
๒๕๘๓๒
๒๕๘๓๓
๒๕๘๓๔
๒๕๘๓๕
๒๕๘๓๖
๒๕๘๓๗
๒๕๘๓๘
๒๕๘๓๙
๒๕๘๔๐
๒๕๘๔๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางมณีกานต ทนทอง
นางมณีกานต ศาลางาม
นางมณีจันทร ตันลา
นางสาวมณีจันทร ธาตุทอง
นางมณีจันทร บึงลอย
นางสาวมณีญา แจมดี
นางสาวมณีนุช กิตติขจร
นางสาวมณีนุช คําเขียว
นางสาวมณีนุช มั่นยืน
นางสาวมณีเนตร พวงธรรม
นางสาวมณีพร เถาโคตศรี
นางสาวมณีพร บุญสุข
นางมณีพรรณ คําแกว
นางมณีพรรณ เจริญจิต
นางมณีเพชรัตน ลีวนานนท
นางมณีรัตน กันหาวรรณะ
นางมณีรัตน เกษมดาย
นางมณีรัตน แกวสมุทร
นางมณีรัตน โกสุม
นางมณีรัตน ขาวทอง
นางมณีรัตน คําพรมมี
นางมณีรัตน จิตปรีดา
นางสาวมณีรัตน ชางทอง
นางมณีรัตน แดงหนองแปน
นางมณีรัตน ตาดี
นางมณีรัตน ตุพิมาย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๘๔๒
๒๕๘๔๓
๒๕๘๔๔
๒๕๘๔๕
๒๕๘๔๖
๒๕๘๔๗
๒๕๘๔๘
๒๕๘๔๙
๒๕๘๕๐
๒๕๘๕๑
๒๕๘๕๒
๒๕๘๕๓
๒๕๘๕๔
๒๕๘๕๕
๒๕๘๕๖
๒๕๘๕๗
๒๕๘๕๘
๒๕๘๕๙
๒๕๘๖๐
๒๕๘๖๑
๒๕๘๖๒
๒๕๘๖๓
๒๕๘๖๔
๒๕๘๖๕
๒๕๘๖๖
๒๕๘๖๗

นางสาวมณีรัตน ถาพลพันธุ
นางมณีรัตน ทะระมา
นางมณีรัตน ธรรมสกุล
นางมณีรัตน บรรจงรอด
นางสาวมณีรัตน ปนปวง
นางมณีรัตน ปาทงจอม
นางสาวมณีรัตน พาวงค
นางสาวมณีรัตน พูลทรัพย
นางมณีรัตน เพ็งสลุง
นางสาวมณีรัตน มณีโชติ
นางสาวมณีรัตน มหาสวัสดิ์
นางมณีรัตน มะโนวงศ
นางสาวมณีรัตน รัตนวิชัย
นางสาวมณีรัตน รูปประดิษฐ
นางสาวมณีรัตน ฤทธิ์คําหาญ
นางมณีรัตน ลาจันทึก
นางมณีรัตน วิจิตรบรรจง
นางสาวมณีรัตน สมรักษ
นางมณีรัตน สิงหฉลาด
นางสาวมณีรัตน หนูสา
นางสาวมณีรัตน หองแซง
นางมณีรัตน อภัยโรจน
นางมณีรัตน อาจหาญ
นางมณีรัตน อินทรเทพ
นางมณีรินทร ธรรมกฤษดา
นางมณีลักษณ เทพอินทร

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๘๖๘
๒๕๘๖๙
๒๕๘๗๐
๒๕๘๗๑
๒๕๘๗๒
๒๕๘๗๓
๒๕๘๗๔
๒๕๘๗๕
๒๕๘๗๖
๒๕๘๗๗
๒๕๘๗๘
๒๕๘๗๙
๒๕๘๘๐
๒๕๘๘๑
๒๕๘๘๒
๒๕๘๘๓
๒๕๘๘๔
๒๕๘๘๕
๒๕๘๘๖
๒๕๘๘๗
๒๕๘๘๘
๒๕๘๘๙
๒๕๘๙๐
๒๕๘๙๑
๒๕๘๙๒
๒๕๘๙๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางมณีวรรณ เคะนะออน
นางสาวมณีวรรณ จันทรสรอย
นางมณีวรรณ ทราบรัมย
นางมณีวรรณ บุญทศ
นางสาวมณีวรรณ เรืองเดช
นางสาวมณีวรรณ ลนล้ํา
นางมณีวรรณ วังคะฮาตแสนสุข
นางมณีวรรณ สามูล
นางมณีวรรณ โสรถาวร
นางมณีวัลย รัตนศรี
นางมติภา ชัยชิต
นางมธุกร ผาสีดา
นางสาวมธุรดา เจาทรัพย
นางมธุรดา ศรีเครือดง
นางสาวมธุรส ปองความดี
นางสาวมธุรส ฟกทองอยู
นางมธุรส ยุติธรรมนนท
นางมธุรส รัตนะ
นางสาวมธุรส วงศอําไพ
นางมธุระดา สุดหา
นางมธุริน บุญมา
นางมธุรินทร ลุประสงค
นางมธุสร แยมพราย
นางสาวมธุสรา เพ็ญศรี
นางสาวมนชนัต แวงธิสาร
นางสาวมนชยา ประสงค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๘๙๔
๒๕๘๙๕
๒๕๘๙๖
๒๕๘๙๗
๒๕๘๙๘
๒๕๘๙๙
๒๕๙๐๐
๒๕๙๐๑
๒๕๙๐๒
๒๕๙๐๓
๒๕๙๐๔
๒๕๙๐๕
๒๕๙๐๖
๒๕๙๐๗
๒๕๙๐๘
๒๕๙๐๙
๒๕๙๑๐
๒๕๙๑๑
๒๕๙๑๒
๒๕๙๑๓
๒๕๙๑๔
๒๕๙๑๕
๒๕๙๑๖
๒๕๙๑๗
๒๕๙๑๘
๒๕๙๑๙

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมนชยา มณีปกรณ
นางสาวมนฐญภัทร ศิริวัฒพงศ
นางมนฑา วิจิตรโสภา
นางมนฑิรา เจดียปน
นางสาวมนตตา บําเทิง
นางสาวมนตทิพย ศรีบูรณ
นางสาวมนตธิดา ตามัย
นางสาวมนตนภัส ถาเมือง
นางสาวมนตผกา มะลิวัลย
นางสาวมนตรวี เทียบทอง
นางสาวมนตรา แชมเทศ
นางมนตรานภัสถ สิงหนอก
นางมนตรี รมเย็น
นางมนทกานติ ลวนประเสริฐ
นางมนทชาติ สีลาโคตร
นางสาวมนทิพย คงแกว
นางมนทิพย จินดาเพ็ชร
นางมนทิรา กังแฮ
นางสาวมนทิรา เจือสุข
นางสาวมนทิรา เชิญรัมย
นางมนทิรา ณะใจ
นางมนทิรา นาคลําภา
นางสาวมนทิรา มั่งมูล
นางสาวมนทิรา วุฒิสาร
นางสาวมนทิรา สุธงษา
นางมนทิรา เหาะเหิน

๒๕๙๒๐
๒๕๙๒๑
๒๕๙๒๒
๒๕๙๒๓
๒๕๙๒๔
๒๕๙๒๕
๒๕๙๒๖
๒๕๙๒๗
๒๕๙๒๘
๒๕๙๒๙
๒๕๙๓๐
๒๕๙๓๑
๒๕๙๓๒
๒๕๙๓๓
๒๕๙๓๔
๒๕๙๓๕
๒๕๙๓๖
๒๕๙๓๗
๒๕๙๓๘
๒๕๙๓๙
๒๕๙๔๐
๒๕๙๔๑
๒๕๙๔๒
๒๕๙๔๓
๒๕๙๔๔
๒๕๙๔๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางมนเทียน อัครวรรณ
นางมนธิรา ภูมลี
นางมนธิรา รักราวี
นางมนธิรา เศียรสุวรรณ
นางสาวมนธิรา แสนบัลลังกเพชร
นางมนนภา สุขรัตน
นางสาวมนนรี แกงคํา
นางสาวมนพัทธ ทองนวม
นางมนภัสสร มากจันทร
นางมนฤดี ธรรมสอน
นางมนฤดี สวงโท
นางสาวมนฤทัย โลกคําลือ
นางมนลดา ครุเวชรัตน
นางสาวมนสิกานต ยุกติชาติ
นางสาวมนสิการ แดขุนทด
นางสาวมนสิชา คุมเอี่ยม
นางสาวมนสิชา โคตรตาแสง
นางมนสิชา จันทรโท
นางสาวมนสิชา ชะพลพรรค
นางสาวมนสิชา ดาวกระจาย
นางสาวมนสิชา เปลงเจริญศิริชัย
นางสาวมนสิชา ภักดิ์จัตุรัส
นางมนสิชา วงษสิทธิศักดิ์
นางมนสิชา สุทธิแสน
นางมนสิริ คําภาวงษ
นางสาวมนัชยา ธรรมลิขิต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๙๔๖
๒๕๙๔๗
๒๕๙๔๘
๒๕๙๔๙
๒๕๙๕๐
๒๕๙๕๑
๒๕๙๕๒
๒๕๙๕๓
๒๕๙๕๔
๒๕๙๕๕
๒๕๙๕๖
๒๕๙๕๗
๒๕๙๕๘
๒๕๙๕๙
๒๕๙๖๐
๒๕๙๖๑
๒๕๙๖๒
๒๕๙๖๓
๒๕๙๖๔
๒๕๙๖๕
๒๕๙๖๖
๒๕๙๖๗
๒๕๙๖๘
๒๕๙๖๙
๒๕๙๗๐

นางมนัชยา ปอมรบ
นางมนัญชยา แกกูล
นางสาวมนัญชยา ปานฤทธิ์
นางสาวมนัญญา แกวดวงเดน
นางมนัญญา แกวอนันต
นางมนัญญา สุขเขตต
นางสาวมนัดดา จิตนุกูล
นางมนัติญา ซิ้วเตีย
นางมนันยา นาเสริฐ
นางมนันยา เสียงวังเวง
นางมนัสชนก ตามวงค
นางสาวมนัสชนก แสงทอง
นางมนัสนันท เจี้ยมกลิ่น
วาที่รอยตรีหญิง มนัสนันท
ชนะสงคราม
นางมนัสนันท ทองทิพย
นางมนัสนันท มงคลสุข
นางมนัสนันท รัตนงาม
นางมนัสนันท ละเลิศ
นางสาวมนัสนันท วินิจฉัย
นางสาวมนัสนันท ศรีสุพรรณ
นางสาวมนัสนันท ศรีหอม
นางมนัสนันท อ่ําพูล
นางมนัสรี ศิริเทพวัฒนา
นางมนัสวี ชีพประสพ
นางสาวมนัสวี โนนหนองคู

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๙๗๑
๒๕๙๗๒
๒๕๙๗๓
๒๕๙๗๔
๒๕๙๗๕
๒๕๙๗๖
๒๕๙๗๗
๒๕๙๗๘
๒๕๙๗๙
๒๕๙๘๐
๒๕๙๘๑
๒๕๙๘๒
๒๕๙๘๓
๒๕๙๘๔
๒๕๙๘๕
๒๕๙๘๖
๒๕๙๘๗
๒๕๙๘๘
๒๕๙๘๙
๒๕๙๙๐
๒๕๙๙๑
๒๕๙๙๒
๒๕๙๙๓
๒๕๙๙๔
๒๕๙๙๕
๒๕๙๙๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวมนัสวี มณีสวัสดิ์
นางมนัสวี ยาทองไชย
นางสาวมนัสวี ลอมเศรษฐี
นางสาวมนัสวี วัชรวิศิษฏ
นางสาวมนัสวีน อุดม
นางมนัสสา ลัทธิวาจา
นางมนิตา สถิรวรรธน
นางมนิศรา สักลอ
นางมนิษา อรุณเนตร
นางมนิสา ตาขํา
นางมโนรา อามาตยทัศน
นางมยุรฉัฑฐ เกื้อนุย
นางสาวมยุรฉัตร ชาวเลย
นางมยุรฉัตร บุญมาหลา
นางสาวมยุรา คิดถูก
นางมยุรา ญวนขันธ
นางมยุรา ถาพรผาด
นางสาวมยุรา ทิทา
นางมยุรา แทงทอง
นางมยุรา บุญธรรม
นางสาวมยุรา บุญมาก
นางสาวมยุรา เพิ่มพูน
นางสาวมยุรา มณีเกี๋ยง
นางมยุรา มณีสาย
นางมยุรา มิ่งใจดี
นางสาวมยุรา เมืองฮาม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๙๙๗
๒๕๙๙๘
๒๕๙๙๙
๒๖๐๐๐
๒๖๐๐๑
๒๖๐๐๒
๒๖๐๐๓
๒๖๐๐๔
๒๖๐๐๕
๒๖๐๐๖
๒๖๐๐๗
๒๖๐๐๘
๒๖๐๐๙
๒๖๐๑๐
๒๖๐๑๑
๒๖๐๑๒
๒๖๐๑๓
๒๖๐๑๔
๒๖๐๑๕
๒๖๐๑๖
๒๖๐๑๗
๒๖๐๑๘
๒๖๐๑๙
๒๖๐๒๐
๒๖๐๒๑
๒๖๐๒๒

นางมยุรา รองหาญแกว
นางมยุรา ลีหัวสระ
นางสาวมยุรา วังศิริกุล
นางสาวมยุรา สาคร
นางสาวมยุรา สุทธิ
นางสาวมยุรา เสตะบุตร
นางมยุรา อุชาดี
นางสาวมยุริญ บุญเมืองแสน
นางมยุริญ สวัสดิ์มงคล
นางสาวมยุรี กางกันยา
นางสาวมยุรี กุลบุตร
นางสาวมยุรี เกือกรัมย
นางมยุรี แกวตา
นางมยุรี แกวศรีมล
นางมยุรี ขําสูงเนิน
นางสาวมยุรี โคตรสมบัติ
นางมยุรี จันทรจรัส
นางมยุรี จันทะวงค
นางมยุรี จารุภคนิธิ
นางสาวมยุรี ชาภักดี
นางสาวมยุรี ชูฉางหวาง
นางสาวมยุรี ชูเดช
นางมยุรี เชยชม
นางสาวมยุรี แซฉี่
นางมยุรี ตนแกว
นางมยุรี นวนกลาง

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๐๒๓
๒๖๐๒๔
๒๖๐๒๕
๒๖๐๒๖
๒๖๐๒๗
๒๖๐๒๘
๒๖๐๒๙
๒๖๐๓๐
๒๖๐๓๑
๒๖๐๓๒
๒๖๐๓๓
๒๖๐๓๔
๒๖๐๓๕
๒๖๐๓๖
๒๖๐๓๗
๒๖๐๓๘
๒๖๐๓๙
๒๖๐๔๐
๒๖๐๔๑
๒๖๐๔๒
๒๖๐๔๓
๒๖๐๔๔
๒๖๐๔๕
๒๖๐๔๖
๒๖๐๔๗
๒๖๐๔๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางมยุรี นอยพลี
นางมยุรี นาใต
นางมยุรี บุงทอง
นางมยุรี บุญกวาง
นางมยุรี บุญทอง
นางมยุรี บุญปญญา
นางมยุรี บุญเริ่ม
นางมยุรี ปองคํา
นางมยุรี ปะทักขินัง
นางมยุรี ปญญามูล
นางสาวมยุรี ปากดี
นางมยุรี ผิวชัย
นางมยุรี พรประสิทธิ์
นางสาวมยุรี พรสุวรรณ
นางสาวมยุรี พลวัฒน
นางสาวมยุรี พวงอาภัย
นางมยุรี พันธโสภา
นางมยุรี พึ่งทอง
นางมยุรี เพียแกน
นางมยุรี โพธิ์บัณฑิต
นางสาวมยุรี มานะดี
นางมยุรี มิสาโท
นางสาวมยุรี ยลสุข
นางมยุรี ยะจร
นางสาวมยุรี รอยแกว
นางมยุรี รัตนดาดาษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๐๔๙
๒๖๐๕๐
๒๖๐๕๑
๒๖๐๕๒
๒๖๐๕๓
๒๖๐๕๔
๒๖๐๕๕
๒๖๐๕๖
๒๖๐๕๗
๒๖๐๕๘
๒๖๐๕๙
๒๖๐๖๐
๒๖๐๖๑
๒๖๐๖๒
๒๖๐๖๓
๒๖๐๖๔
๒๖๐๖๕
๒๖๐๖๖
๒๖๐๖๗
๒๖๐๖๘
๒๖๐๖๙
๒๖๐๗๐
๒๖๐๗๑
๒๖๐๗๒
๒๖๐๗๓
๒๖๐๗๔

นางมยุรี รางมณี
นางมยุรี ลักษณเลิศ
นางสาวมยุรี ลาภสาร
นางมยุรี สงหนู
นางสาวมยุรี สนิทกุล
นางสาวมยุรี สมใจ
นางสาวมยุรี สิงหาทุม
นางสาวมยุรี สุนประโคน
นางสาวมยุรี แสนสุข
นางมยุรี หนอแกว
นางมยุรี หนูคําสิงห
นางมยุรี หลายทวีวัฒน
นางสาวมยุรี เหลี่ยมศร
นางมยุรี เหลืองเดชานุรักษ
นางมยุรี อวมนอย
นางมยุรี ออนคํา
นางมยุรี อักษรจันทร
นางมยุรี อาจทวีกุล
นางมยุรี อุดม
นางมยุรีย คันฉอง
นางมยุรีย หลําใจซื่อ
นางสาวมรกต วงษเนตร
นางมริดา สุขะหา
นางสาวมลชยา จี้สละ
นางสาวมลฑา ตุมออน
นางมลฑา บัวทอง

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๐๗๕
๒๖๐๗๖
๒๖๐๗๗
๒๖๐๗๘
๒๖๐๗๙
๒๖๐๘๐
๒๖๐๘๑
๒๖๐๘๒
๒๖๐๘๓
๒๖๐๘๔
๒๖๐๘๕
๒๖๐๘๖
๒๖๐๘๗
๒๖๐๘๘
๒๖๐๘๙
๒๖๐๙๐
๒๖๐๙๑
๒๖๐๙๒
๒๖๐๙๓
๒๖๐๙๔
๒๖๐๙๕
๒๖๐๙๖
๒๖๐๙๗
๒๖๐๙๘
๒๖๐๙๙
๒๖๑๐๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางมลทิชา จันทรวัน
นางสาวมลทิรา ธรรมรงรักษ
นางสาวมลทิรา บุรี
นางมลทิรา วงคตันกาศ
นางมลธิยา วิลัยรัตน
นางมลพิลาศ ศรีประสาท
นางมลรัฐ ขามจัตุรัส
นางสาวมลริยมร สุนทวงศ
นางมลฤดี เกตุแกว
นางสาวมลฤดี คําผุย
นางมลฤดี ชัยชมภู
นางมลฤดี ชัยดํารงคตระกูล
นางสาวมลฤดี ทองไชย
นางสาวมลฤดี บัวชุม
นางสาวมลฤดี ปญญางาม
นางสาวมลฤดี พิมพเขต
นางมลฤดี แพทยปฐม
นางมลฤดี รัตโน
นางสาวมลฤดี ศรีประทุม
นางสาวมลฤดี ศิริยะพันธุ
นางสาวมลฤดี สมจิตร
นางมลฤดี สุวรรณปฐมกุล
นางมลฤดี โสชัย
นางสาวมลฤดี โสภาพันธ
นางสาวมลฤดี อยูพันธ
นางมลฤทัย มณีโชติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๑๐๑
๒๖๑๐๒
๒๖๑๐๓
๒๖๑๐๔
๒๖๑๐๕
๒๖๑๐๖
๒๖๑๐๗
๒๖๑๐๘
๒๖๑๐๙
๒๖๑๑๐
๒๖๑๑๑
๒๖๑๑๒
๒๖๑๑๓
๒๖๑๑๔
๒๖๑๑๕
๒๖๑๑๖
๒๖๑๑๗
๒๖๑๑๘
๒๖๑๑๙
๒๖๑๒๐
๒๖๑๒๑
๒๖๑๒๒
๒๖๑๒๓
๒๖๑๒๔
๒๖๑๒๕
๒๖๑๒๖

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมลวิภา สิขเรศ
นางมลิดา อินชิยา
นางมลิผล ชูแกว
นางสาวมลิวรรณ กันทายวง
นางมลิวรรณ ชูคดี
นางมลิวรรณ รูปหลอ
นางมลิวรรณ หึกขุนทด
นางสาวมลิวัน บุญล้ํา
นางมลิวัล พุทสีเสน
นางสาวมลิวัลย ชัยรินทร
นางมลิวัลย โนจิตร
นางมลิวัลย พรมวงค
นางสาวมลิวัลย ภูบุญอวน
นางมลิวัลย ยมโคตร
นางมลิวัลย ยอดยัง
นางมลิวัลย สมิเปรม
นางสาวมลิวัลย หาญปรี
นางสาวมสารัศม บานโพธิ์ศรี
นางสาวมะณี จันทรโสภา
นางสาวมะติกา สุธาบุญ
นางมะยาลา สุดรัมย
นางสาวมะริษา อุนภิชัย
นางสาวมะเรียม หลีหมาด
นางสาวมะลาวัลย สุวรรณไตรย
นางมะลิ กองธรรม
นางมะลิ แกวโยธา

๒๖๑๒๗
๒๖๑๒๘
๒๖๑๒๙
๒๖๑๓๐
๒๖๑๓๑
๒๖๑๓๒
๒๖๑๓๓
๒๖๑๓๔
๒๖๑๓๕
๒๖๑๓๖
๒๖๑๓๗
๒๖๑๓๘
๒๖๑๓๙
๒๖๑๔๐
๒๖๑๔๑
๒๖๑๔๒
๒๖๑๔๓
๒๖๑๔๔
๒๖๑๔๕
๒๖๑๔๖
๒๖๑๔๗
๒๖๑๔๘
๒๖๑๔๙
๒๖๑๕๐
๒๖๑๕๑
๒๖๑๕๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางมะลิ ขัมภรัตน
นางมะลิ คลองแคลว
นางมะลิ เคนชมภู
นางมะลิ เคามูล
นางสาวมะลิ นาคสงา
นางสาวมะลิ พรมพันธุ
นางสาวมะลิ เพชรคง
นางสาวมะลิ เพ็ญเกาะ
นางมะลิ เมฆขยาย
นางสาวมะลิ ศรีสุข
นางมะลิ แสงสุข
นางสาวมะลิ อุดมผล
นางมะลิจันทร ดอนกระสินธุ
นางมะลิจันทร สีทาหาร
นางสาวมะลิจันทร อรรถพร
นางสาวมะลิดา ภูนาแสง
นางสาวมะลิดา เมตตาคุณ
นางมะลิดา หมื่นจันทร
นางมะลิวรรณ จันทรเปรียง
นางสาวมะลิวรรณ ตันเจียง
นางมะลิวรรณ ปทุมชัย
นางมะลิวรรณ ฟองยอย
นางสาวมะลิวรรณ ภูชัน
นางมะลิวรรณ ศรีสิทธิสกุล
นางมะลิวรรณ ศิลาชัย
นางมะลิวรรณ สุริยา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๑๕๓
๒๖๑๕๔
๒๖๑๕๕
๒๖๑๕๖
๒๖๑๕๗
๒๖๑๕๘
๒๖๑๕๙
๒๖๑๖๐
๒๖๑๖๑
๒๖๑๖๒
๒๖๑๖๓
๒๖๑๖๔
๒๖๑๖๕
๒๖๑๖๖
๒๖๑๖๗
๒๖๑๖๘
๒๖๑๖๙
๒๖๑๗๐
๒๖๑๗๑
๒๖๑๗๒
๒๖๑๗๓
๒๖๑๗๔
๒๖๑๗๕
๒๖๑๗๖
๒๖๑๗๗
๒๖๑๗๘

นางมะลิวรรณ หอมวงศ
นางมะลิวรรณ อนุวุฒิ
นางมะลิวรรณ บุตรดีขันธ
นางสาวมะลิวัน แสนศิริ
นางมะลิวัล จันทรแกว
นางมะลิวัลย กลีบกลาง
นางมะลิวัลย โกศัลวิตร
นางมะลิวัลย ขวัญกิจศักดา
นางมะลิวัลย ซุยทอง
นางมะลิวัลย ดําริห
นางมะลิวัลย ตูเชียงเพ็ง
นางสาวมะลิวัลย เนินกลาง
นางมะลิวัลย บุญศรี
นางมะลิวัลย เปนสมรักษ
นางสาวมะลิวัลย พรมโสภา
นางมะลิวัลย ภูผิวเงิน
นางมะลิวัลย อยาเสียสัตย
นางสาวมะลิสา พรหมกระบิล
นางมะลิสา หนูนุม
นางมะไลทิพ ทองเงิน
นางมะไลวัลย รังษีอรุณ
นางสาวมักราวรรณ บุญธรรม
นางมัชฌาณ แสนทวีสุข
นางมัชฌิม ไชยพร
นางมัชฌิมา นาจะหมื่น
นางสาวมัชฌิมา เรือนสอน

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๑๗๙
๒๖๑๘๐
๒๖๑๘๑
๒๖๑๘๒
๒๖๑๘๓
๒๖๑๘๔
๒๖๑๘๕
๒๖๑๘๖
๒๖๑๘๗
๒๖๑๘๘
๒๖๑๘๙
๒๖๑๙๐
๒๖๑๙๑
๒๖๑๙๒
๒๖๑๙๓
๒๖๑๙๔
๒๖๑๙๕
๒๖๑๙๖
๒๖๑๙๗
๒๖๑๙๘
๒๖๑๙๙
๒๖๒๐๐
๒๖๒๐๑
๒๖๒๐๒
๒๖๒๐๓
๒๖๒๐๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางมัชฌิมา เหลาเวียง
นางมัชฌิมาพร กาศโอสถ
นางสาวมัญจนา หมูเก็ม
นางมัญชรี กุลบุตร
นางมัญชุภา นาทิเลศ
นางสาวมัญชุสา เพ็ชรชนะ
นางมัญชุสา ศรีวิเศษ
นางมัญญา ชัยภัย
นางสาวมัฐนกรญ ยาคํา
นางสาวมัฑนีย ศรีนาค
นางมัณฑณา ลิ้มตระกูล
นางสาวมัณฑณา สุทธินัย
นางสาวมัณฑนา ค้ําจุน
นางสาวมัณฑนา จําปา
นางสาวมัณฑนา ใจเย็น
นางมัณฑนา ไชยสงค
นางมัณฑนา ธนารักษ
นางมัณฑนา นาคยิ้ม
นางสาวมัณฑนา แผลงสูงเนิน
นางสาวมัณฑนา มูซอ
นางมัณฑนา ฤทธิมงคล
นางสาวมัณฑนา สถิตวิบูรณ
นางสาวมัณฑนา สอนคํามี
นางมัณฑนา สาสะ
นางมัณฑนา สุวรรณศร
นางสาวมัณฑนา โหรสกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๒๐๕
๒๖๒๐๖
๒๖๒๐๗
๒๖๒๐๘
๒๖๒๐๙
๒๖๒๑๐
๒๖๒๑๑
๒๖๒๑๒
๒๖๒๑๓
๒๖๒๑๔
๒๖๒๑๕
๒๖๒๑๖
๒๖๒๑๗
๒๖๒๑๘
๒๖๒๑๙
๒๖๒๒๐
๒๖๒๒๑
๒๖๒๒๒
๒๖๒๒๓
๒๖๒๒๔
๒๖๒๒๕
๒๖๒๒๖
๒๖๒๒๗
๒๖๒๒๘
๒๖๒๒๙
๒๖๒๓๐

นางสาวมัณฑนา อภิวงศงาม
นางมัณฑิกา กันตวิรุฒ
นางสาวมัณฑิกา วิชัยดิษฐ
นางมัตติกา กนกหงส
นางมัตติกา จอกทอง
นางสาวมัตติกา พรมวงค
นางสาวมัตติกา แสนคํา
นางสาวมัตยา บุตรแกว
นางมัทณา ชาวบานกราง
นางมัทติกา ไทยประเสริฐ
นางมัทธนา พรหมเผา
นางมัทธิว ชัยศร
นางมัทนพร เพชรนก
นางสาวมัทนา ฉวนพยัคฆ
นางมัทนา ทาวนอย
นางสาวมัทนา บั้งเงิน
นางมัทนา พิมพเขต
นางสาวมัทนา ศิโรดม
นางมัทนา สุขเทศ
นางมัทนา แสงสอง
นางสาวมัทนีย ศรีวิโรจน
นางมัทนียา พรมชาติ
นางมัทนียา ลาวรรณ
นางสาวมัทรี ขนรกุล
นางสาวมัทรี โททอง
นางสาวมัทรียา กลิ่นเมือง

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๒๓๑
๒๖๒๓๒
๒๖๒๓๓
๒๖๒๓๔
๒๖๒๓๕
๒๖๒๓๖
๒๖๒๓๗
๒๖๒๓๘
๒๖๒๓๙
๒๖๒๔๐
๒๖๒๔๑
๒๖๒๔๒
๒๖๒๔๓
๒๖๒๔๔
๒๖๒๔๕
๒๖๒๔๖
๒๖๒๔๗
๒๖๒๔๘
๒๖๒๔๙
๒๖๒๕๐
๒๖๒๕๑
๒๖๒๕๒
๒๖๒๕๓
๒๖๒๕๔
๒๖๒๕๕
๒๖๒๕๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวมัทรียา นาคสงวน
นางสาวมันฑนา ไกรลาส
นางมันทนา เกิดนอก
นางสาวมันทนา ใบชา
นางมันยา ผิวละมุล
นางมัยยุรีย ปาแน
นางมัยรัตน อาทวัง
นางสาวมัรบียะ วานิ
นางสาวมัลทิกา พิเคราะห
นางสาวมัลลวีร ดอกแกว
นางมัลลิกา กิติกุศล
นางมัลลิกา ขันตี
นางมัลลิกา แขงขัน
นางมัลลิกา งาสิทธิ์
นางมัลลิกา เจียมประเสริฐ
นางมัลลิกา ไชยดี
นางมัลลิกา ไชยพันธ
นางสาวมัลลิกา ไชยรส
นางมัลลิกา ทองดีศรีเจริญ
นางมัลลิกา โทนแกว
นางมัลลิกา นาคนอย
นางสาวมัลลิกา บัวนุม
นางสาวมัลลิกา บัวสําลี
นางมัลลิกา บุตรพรม
นางสาวมัลลิกา ปานคุม
นางมัลลิกา พรมมา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๒๕๗
๒๖๒๕๘
๒๖๒๕๙
๒๖๒๖๐
๒๖๒๖๑
๒๖๒๖๒
๒๖๒๖๓
๒๖๒๖๔
๒๖๒๖๕
๒๖๒๖๖
๒๖๒๖๗
๒๖๒๖๘
๒๖๒๖๙
๒๖๒๗๐
๒๖๒๗๑
๒๖๒๗๒
๒๖๒๗๓
๒๖๒๗๔
๒๖๒๗๕
๒๖๒๗๖
๒๖๒๗๗
๒๖๒๗๘
๒๖๒๗๙
๒๖๒๘๐
๒๖๒๘๑
๒๖๒๘๒

นางสาวมัลลิกา พิมพา
นางสาวมัลลิกา พุมพฤกษ
นางมัลลิกา เพาะเจริญ
นางมัลลิกา ฟูตระกูล
นางมัลลิกา ภาพีรนนท
นางมัลลิกา มะสะพันธุ
นางสาวมัลลิกา ยิ้มพงษ
นางมัลลิกา รามมะมะ
นางมัลลิกา วงษาเคน
นางมัลลิกา วิชาผา
นางสาวมัลลิกา ศรีมุกข
นางมัลลิกา สีมั่น
นางมัลลิกา แสนประสิทธิ์
นางสาวมัลลิกา หนอแดง
นางมัลลิกา อิ่มเจือ
นางสาวมัลลิกา โฮมพิมพ
นางมัสกะ สงสุรินทร
นางสาวมัสกะห มะแซ
นางมัสกะห หะยีสะรี
นางมัสตูรอ สาและ
นางมัสตูรา มะ
นางมัสทนา ตุมออน
นางสาวมัสทนา แผนจันทร
นางมัสยา ติ๊บประสอน
นางสาวมัสยา เรืองนาราบ
นางสาวมัสริน นาราษฎร

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๒๘๓
๒๖๒๘๔
๒๖๒๘๕
๒๖๒๘๖
๒๖๒๘๗
๒๖๒๘๘
๒๖๒๘๙
๒๖๒๙๐
๒๖๒๙๑
๒๖๒๙๒
๒๖๒๙๓
๒๖๒๙๔
๒๖๒๙๕
๒๖๒๙๖
๒๖๒๙๗
๒๖๒๙๘
๒๖๒๙๙
๒๖๓๐๐
๒๖๓๐๑
๒๖๓๐๒
๒๖๓๐๓
๒๖๓๐๔
๒๖๓๐๕
๒๖๓๐๖
๒๖๓๐๗
๒๖๓๐๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวมัสลิน เขียวลํายอง
นางสาวมัสลิน บัวศรี
นางมัสลิน ปุลาสะเก
นางมัสลียะห กือจิ
นางมาชูวิน มะดือเระ
นางมาซนะห มุวรรณสินธุ
นางสาวมาซีเตาะ ดาโอะ
นางมาซียะ หอมรสกลา
นางมาซีลา หมาดสตูล
นางมาณวิกา ทิพยศรี
นางสาวมาณวิกา นาคนอก
นางมาณวิกา เสรีทัพพ
นางมาณี ศรีชัยอินทร
นางมาตีหะ สะมะแอ
นางมาธุสร ตวนชะเอม
นางมานฟา ศาลานอย
นางสาวมานัสวิณีย เวียงปฏิ
นางสาวมานิดา นุยเล็ก
นางสาวมานิดา สังขวรรณะ
นางมานิตย ทิพยสภาพกุล
นางมานิตา ดอนพลกอม
นางมานิสา เทียมสกุลวนิช
นางมานิสา พูลสวัสดิ์
นางสาวมานีจันทร วนะรมย
นางมาพร คําสิม
นางมายาวี ไชยแสง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๓๐๙
๒๖๓๑๐
๒๖๓๑๑
๒๖๓๑๒
๒๖๓๑๓
๒๖๓๑๔
๒๖๓๑๕
๒๖๓๑๖
๒๖๓๑๗
๒๖๓๑๘
๒๖๓๑๙
๒๖๓๒๐
๒๖๓๒๑
๒๖๓๒๒
๒๖๓๒๓
๒๖๓๒๔
๒๖๓๒๕
๒๖๓๒๖
๒๖๓๒๗
๒๖๓๒๘
๒๖๓๒๙
๒๖๓๓๐
๒๖๓๓๑
๒๖๓๓๒
๒๖๓๓๓
๒๖๓๓๔

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางมายีดะ ซารีเดะ
นางสาวมายุรี คนล่ํา
นางมายูรี ตาเยะ
นางมารยาท ใสแกว
นางมารศรี จุระยา
นางมารศรี ตะกรุดแจม
นางมารศรี นพรัตน
นางมารศรี เผาพงษ
นางมารศรี ศรีไชย
นางสาวมารอนี อาแซ
นางมาราณี สัสดีวงศ
นางมาราตรี ดวงแดง
นางมาราตรี เลงัง
นางมาริน ปจฉิม
นางสาวมารินทร กลิ่นเชตุ
นางมารินทร พลอาจ
นางสาวมาริษา จิตกลา
นางสาวมาริษา บัวทอง
นางมาริษา ประดิษฐพงษ
นางมาริษา พลอาษา
นางสาวมาริษา พานจันทร
นางมาริษา อุทธิเสน
นางสาวมาริสา กฤชกานเหลือง
นางมาริสา คําซองเมือง
นางมาริสา พงษธนะพิสิษ
นางสาวมาริสา มอไธสง

๒๖๓๓๕
๒๖๓๓๖
๒๖๓๓๗
๒๖๓๓๘
๒๖๓๓๙
๒๖๓๔๐
๒๖๓๔๑
๒๖๓๔๒
๒๖๓๔๓
๒๖๓๔๔
๒๖๓๔๕
๒๖๓๔๖
๒๖๓๔๗
๒๖๓๔๘
๒๖๓๔๙
๒๖๓๕๐
๒๖๓๕๑
๒๖๓๕๒
๒๖๓๕๓
๒๖๓๕๔
๒๖๓๕๕
๒๖๓๕๖
๒๖๓๕๗
๒๖๓๕๘
๒๖๓๕๙
๒๖๓๖๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวมาริสา มาสาระกามา
นางมาริสา ศรีหาญ
นางมาริสา ศึกศักดิ์
นางสาวมารีซาน ดือรอฮิง
นางสาวมารีณี เดนสุมิตร
นางมารีนา นิมุ
นางสาวมารีนา ยามา
นางสาวมารีนา หะยีอาแว
นางมารีนี อาแว
นางสาวมารียะ หะยีอาซา
นางมารียะ มูซอดี
นางมารียะห แลคอ
นางสาวมารียะห สะแม
นางมารียะฮ จิเหลา
นางสาวมารียา หมาดทิ้ง
นางมารีเยาะ กะลูแป
นางมารีเยาะ ดาแม
นางสาวมารีแย เจะยะปาร
นางมารีแย เต็ง
นางมารีแย ลอนิ
นางมารีแย อาแวหะโละ
นางมาเรีย สกุลศิลปกร
นางสาวมาเรียม พานอังกาบ
นางสาวมาเรียม หลําดีน
นางมาเรี๊ยะ สกุลา
นางสาวมาฤดี บุญทองใหม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๓๖๑
๒๖๓๖๒
๒๖๓๖๓
๒๖๓๖๔
๒๖๓๖๕
๒๖๓๖๖
๒๖๓๖๗
๒๖๓๖๘
๒๖๓๖๙
๒๖๓๗๐
๒๖๓๗๑
๒๖๓๗๒
๒๖๓๗๓
๒๖๓๗๔
๒๖๓๗๕
๒๖๓๗๖
๒๖๓๗๗
๒๖๓๗๘
๒๖๓๗๙
๒๖๓๘๐
๒๖๓๘๑
๒๖๓๘๒
๒๖๓๘๓
๒๖๓๘๔
๒๖๓๘๕
๒๖๓๘๖

นางสาวมาฤนี มามะ
นางสาวมาลัย ไกรวงษ
นางสาวมาลัย ขวัญดี
นางมาลัย ฉายศรี
นางมาลัย บุญแสนไชย
นางมาลัย ปานทอง
นางสาวมาลัย ปูผา
นางสาวมาลัย พรหมเมือง
นางมาลัย พิชญประเสริฐ
นางมาลัย เพงจินดา
นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว
นางมาลัย มูลภักดี
นางสาวมาลัย ล้ําเลิศ
นางมาลัยทิพย ธุรี
นางมาลัยทิพย วงษภักดี
นางสาวมาลัยพร คํามุงคุณ
นางมาลัยพร พะคะเวช
นางสาวมาลัยพร พันทอง
นางมาลัยรัตน บุญกระจาง
นางมาลัยลักษณ บุญชู
นางมาลัยวรรณ พวงวิเชียร
นางมาลัยวัลย เหมรา
นางมาลา กานจักร
นางมาลา จิตรรักชาติ
นางมาลาชื่น นอยอินวงษ
นางมาลาตี เนตรจํานงค

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๓๘๗
๒๖๓๘๘
๒๖๓๘๙
๒๖๓๙๐
๒๖๓๙๑
๒๖๓๙๒
๒๖๓๙๓
๒๖๓๙๔
๒๖๓๙๕
๒๖๓๙๖
๒๖๓๙๗
๒๖๓๙๘
๒๖๓๙๙
๒๖๔๐๐
๒๖๔๐๑
๒๖๔๐๒
๒๖๔๐๓
๒๖๔๐๔
๒๖๔๐๕
๒๖๔๐๖
๒๖๔๐๗
๒๖๔๐๘
๒๖๔๐๙
๒๖๔๑๐
๒๖๔๑๑
๒๖๔๑๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางมาลาพร พินธุกรณ
นางมาลิ ไชยสิน
นางสาวมาลิณี จันทรเพ็ชรพูล
นางมาลิณี วรปรีชาชนม
นางมาลิน จิตนาวสาร
นางมาลิน จิตรเหิม
นางมาลิน เซ็นทองหลาง
นางมาลินี เกษตรสิน
นางมาลินี คนขยัน
นางมาลินี คนยัง
นางมาลินี งามแสง
นางมาลินี เจนจิตรศิลป
นางสาวมาลินี ชินทะวัน
นางมาลินี ไชยงาม
นางสาวมาลินี ทุมสะกะ
นางมาลินี ผุดผอง
นางมาลินี พลเยี่ยม
นางมาลินี พัวตระกุล
นางสาวมาลินี พิทักษเสาวภาพ
นางมาลินี พุมมาลัย
นางมาลินี ฟองจางวาง
นางมาลินี ลองสกุล
นางสาวมาลินี ศรีสุขา
นางมาลินี ศิริอักษร
นางสาวมาลินี อนุรักษ
นางมาลินี อาบสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๔๑๓
๒๖๔๑๔
๒๖๔๑๕
๒๖๔๑๖
๒๖๔๑๗
๒๖๔๑๘
๒๖๔๑๙
๒๖๔๒๐
๒๖๔๒๑
๒๖๔๒๒
๒๖๔๒๓
๒๖๔๒๔
๒๖๔๒๕
๒๖๔๒๖
๒๖๔๒๗
๒๖๔๒๘
๒๖๔๒๙
๒๖๔๓๐
๒๖๔๓๑
๒๖๔๓๒
๒๖๔๓๓
๒๖๔๓๔
๒๖๔๓๕
๒๖๔๓๖
๒๖๔๓๗
๒๖๔๓๘

นางมาลินี อุดมพันธ
นางมาลี คําภีระ
นางสาวมาลี จันทรศรี
นางมาลี จันทรเสาร
นางมาลี แจงมงคล
นางมาลี ชุมภูวิจิตร
นางมาลี ทรัพยบุญมี
นางสาวมาลี บุญมาก
นางมาลี ประดับศรี
นางมาลี พงษศรัทธาสิน
นางมาลี พรมเกตุ
นางสาวมาลี ลํานัย
นางมาลี โลหะวิจารณ
นางมาลี สายใจอูป
นางมาลี แสงทอง
นางมาลี อินทรจันทร
นางมาลีจันทร ชาติสุทธิ
นางมาลียานา มาลินี
นางมาลีรัตน ภูบาล
นางสาวมาลีรัตน มะลิปา
นางมาลีรัตน อรรคบาล
นางสาวมาลีวรรณ มินดาทอง
นางมาไล พลเกง
นางมาศกร ทองแทง
นางสาวมาหรัน สุขพันธ
นางมาเหรียม หมัดโสะ

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๔๓๙
๒๖๔๔๐
๒๖๔๔๑
๒๖๔๔๒
๒๖๔๔๓
๒๖๔๔๔
๒๖๔๔๕
๒๖๔๔๖
๒๖๔๔๗
๒๖๔๔๘
๒๖๔๔๙
๒๖๔๕๐
๒๖๔๕๑
๒๖๔๕๒
๒๖๔๕๓
๒๖๔๕๔
๒๖๔๕๕
๒๖๔๕๖
๒๖๔๕๗
๒๖๔๕๘
๒๖๔๕๙
๒๖๔๖๐
๒๖๔๖๑
๒๖๔๖๒
๒๖๔๖๓
๒๖๔๖๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวมิ่งขวัญ จุติปญจพรกุล
นางมิ่งขวัญ ดวงแข
นางมิ่งขวัญ นอยพาลี
นางสาวมิ่งขวัญ บุญยานันต
นางมิ่งขวัญ ภูริวิทยาธีระ
นางมิ่งขวัญ โยกุลัย
นางสาวมิ่งขวัญ สอนสถาพรกุล
นางมิ่งขวัญ สุขมาก
นางมิ่งขวัญ สุขสุวรรณ
นางมิ่งขวัญ หนองขุนสาร
นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย
นางมิ่งมณี ยังสุขเกษม
นางมิตยทยา ขจรฤทธิ์
นางมิตรทิรา กาบนันทา
นางมิตรสินี โมฆรัตน
นางสาวมิธทิรา แกวรวง
นางสาวมินญาดา บือซา
นางมินตรา กิ่งเกษ
นางมินตรา ใจแนน
นางมินตรา ไชยแดง
นางสาวมินตรา รุงรังษี
นางมินตรา สายรัตน
นางมินทรลดา แสงโนรีฐิติกุล
นางสาวมินทรวดี มะสีละ
นางมิรันตี รุงศรี
นางมิรันตี เหลาเกิด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๔๖๕
๒๖๔๖๖
๒๖๔๖๗
๒๖๔๖๘
๒๖๔๖๙
๒๖๔๗๐
๒๖๔๗๑
๒๖๔๗๒
๒๖๔๗๓
๒๖๔๗๔
๒๖๔๗๕
๒๖๔๗๖
๒๖๔๗๗
๒๖๔๗๘
๒๖๔๗๙
๒๖๔๘๐
๒๖๔๘๑
๒๖๔๘๒
๒๖๔๘๓
๒๖๔๘๔
๒๖๔๘๕
๒๖๔๘๖
๒๖๔๘๗
๒๖๔๘๘
๒๖๔๘๙
๒๖๔๙๐

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางมิรา หอมจันทร
นางมิสบะห มะแซ
นางมีซานี บินนิแว
นางมีณนภาพรรณ ฐีฎภัทรมนตรี
นางสาวมีนทราย ภักดีสุวรรณ
นางสาวมีนา จูสะ
นางสาวมีนา ชูชื่น
นางมีนา โตะแอ
นางมีนา ทองประดับ
นางมีนา นุภักดิ์
นางมีนา ประวัง
นางสาวมีนา ปาละโค
นางสาวมีนา อินทรกล่ํา
นางสาวมีนา โอราวัฒน
นางมีนารัตน วงศเสนห
นางมุกดา คําชั่ง
นางสาวมุกดา คําอานา
นางมุกดา คุมคง
นางมุกดา จันทรนฤเบศ บุญศรีนุย
นางมุกดา ใจรักษา
นางสาวมุกดา ธนไมตรีจิตต
นางสาวมุกดา ผาหยาด
นางมุกดา โพธิ์นิล
นางมุกดา วิชา
นางสาวมุกดา สรอยสังวาลย
นางมุกดา โสภาเคน

๒๖๔๙๑
๒๖๔๙๒
๒๖๔๙๓
๒๖๔๙๔
๒๖๔๙๕
๒๖๔๙๖
๒๖๔๙๗
๒๖๔๙๘
๒๖๔๙๙
๒๖๕๐๐
๒๖๕๐๑
๒๖๕๐๒
๒๖๕๐๓
๒๖๕๐๔
๒๖๕๐๕
๒๖๕๐๖
๒๖๕๐๗
๒๖๕๐๘
๒๖๕๐๙
๒๖๕๑๐
๒๖๕๑๑
๒๖๕๑๒
๒๖๕๑๓
๒๖๕๑๔
๒๖๕๑๕
๒๖๕๑๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางมุกดา ไสยสิทธิ์
นางมุกดา เหมุทัย
นางมุกดา อนุกานนท
นางมุกดา อรุณรังษี
นางสาวมุกดา อันภักดี
นางมุกดาวรรณ ชลามาตย
นางมุกมณี คําดี
นางมุกรินทร แสวงชอบ
นางมุขดา เชื้อสะอาด
นางมุจรินทร นนทะแสน
นางมุจลินท ขันแข็ง
นางสาวมุจลินท คณะทอง
นางมุจลินท พันธุยี่
นางสาวมุจลินท หมัดเราะ
นางมุณี ทองแท
นางมุดจรินทร อุนบุญมา
นางสาวมุทิตา กกแกว
นางมุทิตา พูนวิเชียร
นางสาวมุทิตา สุวรรณกิจ
นางสาวมุทิตา เหลาบุตรสา
นางมุนี ภวภูตานนท
นางมุสบัน เพ็ชรออน
นางสาวมูเธียรา ยามู
นางมูนยาตี แวสะมะแอ
นางมูนา เจตสุวัฒน
นางมูนา แวววรรณจิตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๕๑๗
๒๖๕๑๘
๒๖๕๑๙
๒๖๕๒๐
๒๖๕๒๑
๒๖๕๒๒
๒๖๕๒๓
๒๖๕๒๔
๒๖๕๒๕
๒๖๕๒๖
๒๖๕๒๗
๒๖๕๒๘
๒๖๕๒๙
๒๖๕๓๐
๒๖๕๓๑
๒๖๕๓๒
๒๖๕๓๓
๒๖๕๓๔
๒๖๕๓๕
๒๖๕๓๖
๒๖๕๓๗
๒๖๕๓๘
๒๖๕๓๙
๒๖๕๔๐
๒๖๕๔๑
๒๖๕๔๒

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางมูนา หะยีมะลี
นางมูนา อิแอ
นางมูยาฮาดะ รอแม
นางมูรณี สามะ
นางมูรติ จัดของ
นางมูรนี เตะมาลอ
นางมูไฮณี โตะแด
นางสาวเมตตา กัลยามงคล
นางสาวเมตตา เกิดไพบูลย
นางเมตตา คงสุข
นางสาวเมตตา ทรัพยศรีศุภชัย
นางเมตตา บาลิสี
นางสาวเมตตา ประสงคทรัพย
นางสาวเมตตา ผาละกัน
นางเมตตา ไพโรจน
นางเมตตา ภัทรธํารง
นางเมตตา มวงศรี
นางเมตตา สงางาม
นางเมตตา สุขเจริญ
นางเมตตา แสนพิลา
นางสาวเมทิกา โพธิสุทธิ์
นางสาวเมทินี บุญรุง
นางเมทินี มหิสยา
นางสาวเมทินี มั่นนวล
นางสาวเมทินี รําพึงสุข
นางสาวเมทินี หวานอารมย

๒๖๕๔๓
๒๖๕๔๔
๒๖๕๔๕
๒๖๕๔๖
๒๖๕๔๗
๒๖๕๔๘
๒๖๕๔๙
๒๖๕๕๐
๒๖๕๕๑
๒๖๕๕๒
๒๖๕๕๓
๒๖๕๕๔
๒๖๕๕๕
๒๖๕๕๖
๒๖๕๕๗
๒๖๕๕๘
๒๖๕๕๙
๒๖๕๖๐
๒๖๕๖๑
๒๖๕๖๒
๒๖๕๖๓
๒๖๕๖๔
๒๖๕๖๕
๒๖๕๖๖
๒๖๕๖๗
๒๖๕๖๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเมธณี อินทชาติ
นางเมธวีธ กุมารสิทธิ์
นางเมธากานต ทํามะเลิศ
นางเมธาพร เจริญลาภ
นางสาวเมธาพร มณีโชติ
นางสาวเมธาพร แมนปน
นางสาวเมธาพร สงกานตทิพ
นางเมธาวดี แกงทอง
นางสาวเมธาวดี ริจนา
นางเมธาวี กลั่นกสิกรรม
นางสาวเมธาวี เกิดขวัญ
นางเมธาวี ขันทะสอน
นางสาวเมธาวี คํารินทร
นางเมธาวี ไชยแกว
นางเมธาวี เทพมณี
นางเมธาวี นพผล
นางเมธาวี รอดเหลื่อม
นางเมธาวี สุขขวัญ
นางเมธาวี อูเงิน
นางเมธิกา รัตนรังษี
นางเมธิกา ศรีโพธิ์ทอง
นางเมธิณี จันทรแกว
นางสาวเมธิณี เนื้อออน
นางเมธินี ขําวิทยโชติพันธุ
นางสาวเมธินี ทองสุกใส
นางสาวเมธินี ศรีลาศักดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๕๖๙
๒๖๕๗๐
๒๖๕๗๑
๒๖๕๗๒
๒๖๕๗๓
๒๖๕๗๔
๒๖๕๗๕
๒๖๕๗๖
๒๖๕๗๗
๒๖๕๗๘
๒๖๕๗๙
๒๖๕๘๐
๒๖๕๘๑
๒๖๕๘๒
๒๖๕๘๓
๒๖๕๘๔
๒๖๕๘๕
๒๖๕๘๖
๒๖๕๘๗
๒๖๕๘๘
๒๖๕๘๙
๒๖๕๙๐
๒๖๕๙๑
๒๖๕๙๒
๒๖๕๙๓
๒๖๕๙๔

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเมธิยา นามวงค
นางเมนัสนันท แกวปาเฟอย
นางสาวเมริสา สุจินดา
นางเมริสา หัวนา
นางเมลดา สมณะรัชกร
นางสาวเมลดา อินตะ
นางเมษยา รังศิลป
นางเมษยา วิเศษสม
นางเมษา ศรีสด
นางสาวเมษายน แกวทุน
นางสาวเมษาศิลป เนื่องจํานงค
นางเมษิณี กนกเหมพันธ
นางแมนวาส จันพิพัฒ
นางไมตรี เจียมรจนานนท
นางไมตรี พงศาปาน
นางไมตรี หันหวล
นางไมมูเนาะ สนิ
นางยงยุทธ ทับแสง
นางยมนา อรุณไพร
นางยลรวี พิพัฒนพร
นางยวิษฐา บัวเคลา
นางสาวยวิษฐา สุวรรณชาตรี
นางยศน้ําพร ศรีวงศา
นางยศสุภา มาคํา
นางยสุตมา ประทุมชาติ
นางสาวยอด ภักตะภา

๒๖๕๙๕
๒๖๕๙๖
๒๖๕๙๗
๒๖๕๙๘
๒๖๕๙๙
๒๖๖๐๐
๒๖๖๐๑
๒๖๖๐๒
๒๖๖๐๓
๒๖๖๐๔
๒๖๖๐๕
๒๖๖๐๖
๒๖๖๐๗
๒๖๖๐๘
๒๖๖๐๙
๒๖๖๑๐
๒๖๖๑๑
๒๖๖๑๒
๒๖๖๑๓
๒๖๖๑๔
๒๖๖๑๕
๒๖๖๑๖
๒๖๖๑๗
๒๖๖๑๘
๒๖๖๑๙
๒๖๖๒๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางยอดขวัญ ถามั่งมี
นางยอดขวัญ ธีรโชคดี
นางสาวยอดขาว พลอยสุกใส
นางสาวยอดชอย วงคฤทธิ์
นางสาวยอดรัก บุญญานุประภาส
นางสาวยัซมีน มาหามะ
นางยากียะห เบ็ญจวรรณ
นางยาจิตร ลลิตรุงโรจน
นางยาใจ ค้ําชู
นางสาวยาใจ คํามุงคุณ
นางสาวยาใจ พุทธจรรยา
นางยาใจ ยันตะบุศย
นางยาใจ เหมือนวา
นางยาณี สรรพคุณ
นางสาวยานี ยาเล
นางสาวยาภรณ หมื่นหาญ
นางยามีละ ดือเระ
นางสาวยามีละ สาแมง
นางสาวยามีละ หะรง
นางสาวยามีละ อาบู
นางสาวยามีละห ดือเระ
นางสาวยามีละห บอเถาะ
นางยามีละห สะอะ
นางสาวยามีละห สุกี
นางยามีละฮ เจะนะ
นางสาวยามีลาห กรียอ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๖๒๑
๒๖๖๒๒
๒๖๖๒๓
๒๖๖๒๔
๒๖๖๒๕
๒๖๖๒๖
๒๖๖๒๗
๒๖๖๒๘
๒๖๖๒๙
๒๖๖๓๐
๒๖๖๓๑
๒๖๖๓๒
๒๖๖๓๓
๒๖๖๓๔
๒๖๖๓๕
๒๖๖๓๖
๒๖๖๓๗
๒๖๖๓๘
๒๖๖๓๙
๒๖๖๔๐
๒๖๖๔๑
๒๖๖๔๒
๒๖๖๔๓
๒๖๖๔๔
๒๖๖๔๕
๒๖๖๔๖

นางยารียะ ลูดิง
นางยารีละ เจะนิ
นางยาแลหอ ตะวัน
นางยาวารี กอเดร
นางสาวยาวารี โด
นางสาวยาวารี สาดีน
นางสาวยาวาเรี๊ยะ หลงหัน
นางยาวาเฮ เจะมะ
นางสาวยาวาเฮ มุกตาบุตร
นางยาวีตา โนะ
นางยาวีนา อีแต
นางยาวียะ ละหะมะ
นางยาวีเราะ เหมปนดัน
นางยาหยี เจริญชนม
นางสาวยิ่งพร เจียตระกูล
นางยินดี เขียวคลาย
นางยินดี คงพูล
นางสาวยินดี แจมไสย
นางยินดี ชูนวล
นางยินดี บุญทอง
นางยินดี ผลทอง
นางยินดี มณีรัตน
นางสาวยุคนธ ปนอินทร
นางสาวยุคนธร เลือกนารี
นางสาวยุคลทิพย ใจขํา
นางยุคลธร ธวบุรี

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๖๔๗
๒๖๖๔๘
๒๖๖๔๙
๒๖๖๕๐
๒๖๖๕๑
๒๖๖๕๒
๒๖๖๕๓
๒๖๖๕๔
๒๖๖๕๕
๒๖๖๕๖
๒๖๖๕๗
๒๖๖๕๘
๒๖๖๕๙
๒๖๖๖๐
๒๖๖๖๑
๒๖๖๖๒
๒๖๖๖๓
๒๖๖๖๔
๒๖๖๖๕
๒๖๖๖๖
๒๖๖๖๗
๒๖๖๖๘
๒๖๖๖๙
๒๖๖๗๐
๒๖๖๗๑
๒๖๖๗๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางยุคลธร บรรณารักษาสัตย
นางยุคลธร รัตนะ
นางสาวยุคุนธร ทองเจริญ
นางสาวยุดารัตน เพ็ชรรุง
นางสาวยุดี คํามะดา
นางยุทิน รัตนพรหม
นางยุพกานณ นาคยอด
นางยุพกานต ทาววงษ
นางยุพดี คงประสม
นางสาวยุพดี คงเพชร
นางยุพดี ดารารัตน
นางยุพดี บุทธิจักร
นางสาวยุพดี ปรีดี
นางสาวยุพดี ปลุกใจหาญ
นางสาวยุพดี พัวพันธพงศ
นางสาวยุพดี ฤทธิ์ไธสง
นางสาวยุพดี เวทการ
วาที่รอยตรีหญิง ยุพดี อุนกาศ
นางสาวยุพยงค นวลจันทร
นางสาวยุพยงค พรหมพาน
นางยุพยงค ศรีนวล
นางยุพเยาว กระจางแจง
นางสาวยุพเยาว เอียดสั้น
นางสาวยุพร ตักศิลา
นางยุพร ตั้นตั้ง
นางยุพเรศ คอทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๖๗๓
๒๖๖๗๔
๒๖๖๗๕
๒๖๖๗๖
๒๖๖๗๗
๒๖๖๗๘
๒๖๖๗๙
๒๖๖๘๐
๒๖๖๘๑
๒๖๖๘๒
๒๖๖๘๓
๒๖๖๘๔
๒๖๖๘๕
๒๖๖๘๖
๒๖๖๘๗
๒๖๖๘๘
๒๖๖๘๙
๒๖๖๙๐
๒๖๖๙๑
๒๖๖๙๒
๒๖๖๙๓
๒๖๖๙๔
๒๖๖๙๕
๒๖๖๙๖
๒๖๖๙๗
๒๖๖๙๘

นางสาวยุพเรศ นรโภค
นางสาวยุพเรศ นีละนิยม
นางยุพเรศ สวยสุวรรณ
นางสาวยุพวันดา เงินแพง
นางยุพา ไกรกิจราษฎร
นางยุพา คมขาว
นางสาวยุพา งามขุนทด
นางสาวยุพา เงินเมือง
นางสาวยุพา จินาเจือ
นางสาวยุพา ชัยมงคล
นางสาวยุพา ดีสุข
นางยุพา แดงฉ่ํา
นางยุพา ตาลสุก
นางยุพา ทองคงแกว
นางสาวยุพา ทองมา
นางสาวยุพา ทองสีมา
นางยุพา เทพกร
นางสาวยุพา ไทยเจริญ
นางยุพา เพชรรัตน
นางสาวยุพา มีผล
นางยุพา ลิภา
นางยุพา ศรีบัวคํา
นางยุพา ศรีสุริยชัย
นางยุพา สมบุญมี
นางสาวยุพา สมาน
นางสาวยุพา สายวิเศษ

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๖๙๙
๒๖๗๐๐
๒๖๗๐๑
๒๖๗๐๒
๒๖๗๐๓
๒๖๗๐๔
๒๖๗๐๕
๒๖๗๐๖
๒๖๗๐๗
๒๖๗๐๘
๒๖๗๐๙
๒๖๗๑๐
๒๖๗๑๑
๒๖๗๑๒
๒๖๗๑๓
๒๖๗๑๔
๒๖๗๑๕
๒๖๗๑๖
๒๖๗๑๗
๒๖๗๑๘
๒๖๗๑๙
๒๖๗๒๐
๒๖๗๒๑
๒๖๗๒๒
๒๖๗๒๓
๒๖๗๒๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางยุพา สินศิริ
นางยุพา หมุนศรี
นางยุพา อินทรเพชร
นางสาวยุพาพร ทัศนไพร
นางยุพาพร เทวรัตน
นางสาวยุพาพร ธรรมจารึก
นางสาวยุพาพร นวลศรี
นางยุพาพร นิราศภัย
นางยุพาพร เนาคําแพง
นางยุพาพร โพธิ์พรหม
นางสาวยุพาพร ยอดตา
นางยุพาพร ยาตรา
นางยุพาพร สกุลกลาง
นางยุพาพร โสภาพ
นางยุพาพร อุนศิริ
นางยุพาพรรณ เกษเมือง
นางยุพาพันธ คุณวิจิตร
นางยุพาพิน ชวยวัฒนะ
นางยุพาภร มหัทธนธีรนันต
นางสาวยุพาภร สุขสาม
นางสาวยุพาภรณ โชคบัญดิษฐ
นางยุพาภรณ เบญจมาศกุล
นางยุพาภรณ พันธุพาห
นางยุพาภรณ เลิงภูบัง
นางยุพารัตน พัฒนพงศผดุง
นางยุพารัตน รบศึก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๗๒๕
๒๖๗๒๖
๒๖๗๒๗
๒๖๗๒๘
๒๖๗๒๙
๒๖๗๓๐
๒๖๗๓๑
๒๖๗๓๒
๒๖๗๓๓
๒๖๗๓๔
๒๖๗๓๕
๒๖๗๓๖
๒๖๗๓๗
๒๖๗๓๘
๒๖๗๓๙
๒๖๗๔๐
๒๖๗๔๑
๒๖๗๔๒
๒๖๗๔๓
๒๖๗๔๔
๒๖๗๔๕
๒๖๗๔๖
๒๖๗๔๗
๒๖๗๔๘
๒๖๗๔๙
๒๖๗๕๐

นางยุพาลักษณ ใจถวิล
นางยุพาวดี ทองคําเขียว
นางยุพาวรรณ จันทรลุทิน
นางยุพิน กันหมอง
นางยุพิน เกิดแพร
นางยุพิน แกวคํา
นางยุพิน แกวระวัง
นางยุพิน ขาววงค
นางยุพิน คงสวัสดิ์
นางยุพิน คนไว
นางสาวยุพิน คะเนวัน
นางยุพิน คําดํา
นางสาวยุพิน คําบุญมา
นางยุพิน ใจหมั้น
นางยุพิน ชวงกลั่น
นางสาวยุพิน ชวยรัมย
นางสาวยุพิน ชาลีแสน
นางยุพิน ชูศรี
นางสาวยุพิน ไชยรินทร
นางยุพิน ดุมดก
นางยุพิน ตุมระหงษ
นางยุพิน โตะดํา
นางยุพิน ธรรมขัน
นางยุพิน บุญตติยานุกูล
นางยุพิน บุญทรงธรรม
นางสาวยุพิน บุญวิเศษ

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๗๕๑
๒๖๗๕๒
๒๖๗๕๓
๒๖๗๕๔
๒๖๗๕๕
๒๖๗๕๖
๒๖๗๕๗
๒๖๗๕๘
๒๖๗๕๙
๒๖๗๖๐
๒๖๗๖๑
๒๖๗๖๒
๒๖๗๖๓
๒๖๗๖๔
๒๖๗๖๕
๒๖๗๖๖
๒๖๗๖๗
๒๖๗๖๘
๒๖๗๖๙
๒๖๗๗๐
๒๖๗๗๑
๒๖๗๗๒
๒๖๗๗๓
๒๖๗๗๔
๒๖๗๗๕
๒๖๗๗๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางยุพิน บุบผาพิลา
นางยุพิน ประเสริฐโส
นางสาวยุพิน ปะวะเสนัง
นางยุพิน ผลไม
นางยุพิน พิมสอน
นางสาวยุพิน พืชพงค
นางยุพิน โพธิ์วิเศษ
นางยุพิน มณีนวม
นางสาวยุพิน ยินดี
นางยุพิน รามวิเศษ
นางยุพิน วังหนองเสียว
นางสาวยุพิน สมงาม
นางยุพิน สรอยจิตร
นางสาวยุพิน สองแสง
นางยุพิน สินาปน
นางยุพิน สุขพานิช
นางยุพิน สุดตานา
นางสาวยุพิน สุนทรส
นางยุพิน แสงบุดดี
นางยุพิน แสงยอ
นางยุพิน หอมสุข
นางสาวยุพิน อยูศิลปชัย
นางสาวยุพิน อาจหาญ
นางยุพิน อินภิบาล
นางยุพิน เอมเจริญ
นางสาวยุพินพรรณ ขันอาษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๗๗๗
๒๖๗๗๘
๒๖๗๗๙
๒๖๗๘๐
๒๖๗๘๑
๒๖๗๘๒
๒๖๗๘๓
๒๖๗๘๔
๒๖๗๘๕
๒๖๗๘๖
๒๖๗๘๗
๒๖๗๘๘
๒๖๗๘๙
๒๖๗๙๐
๒๖๗๙๑
๒๖๗๙๒
๒๖๗๙๓
๒๖๗๙๔
๒๖๗๙๕
๒๖๗๙๖
๒๖๗๙๗
๒๖๗๙๘
๒๖๗๙๙
๒๖๘๐๐
๒๖๘๐๑
๒๖๘๐๒

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวยุเพ็ญ วัฒนอัมพร
นางยุภา จันทะบุตร
นางยุภา แซลิ่ม
นางยุภา ดุลยาภรณ
นางยุภา ยอดอาหาร
นางยุภา สายทอง
นางยุภา สุขมณี
นางยุภา สุวรรณมณี
นางยุภาพร กาญจนสกาว
นางยุภาพร ตามบุญ
นางสาวยุภาพร ทรงภักดี
นางยุภาพร โนนก่ํา
นางสาวยุภาพร บุตรลี
นางยุภาพร เปรมกมล
นางยุภาพร พรหมประเสริฐ
นางยุภาพร พิณโท
นางยุภาพร พิมพสา
นางยุภาพร ภูสีโสม
นางยุภาพร มะโนชาติ
นางยุภาพร วงษจรรยาพร
นางสาวยุภาพรรณ แหลหู
นางยุภาภรณ จันนวล
นางยุภาภรณ บุญแสน
นางยุภาภรณ เปรมอําพล
นางสาวยุภาภรณ ศรีษะนาราช
นางยุภาภรณ ออนตาแสง

๒๖๘๐๓
๒๖๘๐๔
๒๖๘๐๕
๒๖๘๐๖
๒๖๘๐๗
๒๖๘๐๘
๒๖๘๐๙
๒๖๘๑๐
๒๖๘๑๑
๒๖๘๑๒
๒๖๘๑๓
๒๖๘๑๔
๒๖๘๑๕
๒๖๘๑๖
๒๖๘๑๗
๒๖๘๑๘
๒๖๘๑๙
๒๖๘๒๐
๒๖๘๒๑
๒๖๘๒๒
๒๖๘๒๓
๒๖๘๒๔
๒๖๘๒๕
๒๖๘๒๖
๒๖๘๒๗
๒๖๘๒๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวยุภารัตน ใจแกว
นางสาวยุภารัตน ยศสูงเนิน
นางยุภาวดี คําบุญเรือง
วาที่รอยตรีหญิง ยุภาวดี โคตรทอง
นางยุภาวรรณ ทองทิพย
นางสาวยุภาวรรณ หลายชั้น
นางสาวยุภาวรรณ เพลเลอรริน
นางยุวชน ปากหวาน
นางยุวดี กองโฮม
นางยุวดี กะสินรัมย
นางยุวดี คงจร
นางยุวดี คงทน
นางยุวดี คําเหนือ
นางยุวดี จันทเจริญพงศ
นางยุวดี จิตตโสภา
นางยุวดี ใจเดี่ยว
นางยุวดี ชมชื่นดี
นางยุวดี ชูเมือง
นางสาวยุวดี ไชยนิจ
นางสาวยุวดี นอยสงวน
นางสาวยุวดี บกเขาแดง
นางยุวดี ประทุม
นางสาวยุวดี ประพันธ
นางยุวดี เปยมวัฒนา
นางยุวดี พัวพันธุ
นางยุวดี ภูฉายยา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๘๒๙
๒๖๘๓๐
๒๖๘๓๑
๒๖๘๓๒
๒๖๘๓๓
๒๖๘๓๔
๒๖๘๓๕
๒๖๘๓๖
๒๖๘๓๗
๒๖๘๓๘
๒๖๘๓๙
๒๖๘๔๐
๒๖๘๔๑
๒๖๘๔๒
๒๖๘๔๓
๒๖๘๔๔
๒๖๘๔๕
๒๖๘๔๖
๒๖๘๔๗
๒๖๘๔๘
๒๖๘๔๙
๒๖๘๕๐
๒๖๘๕๑
๒๖๘๕๒
๒๖๘๕๓
๒๖๘๕๔

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางยุวดี มาเสถียร
นางสาวยุวดี วองพิทูรมานะชัย
นางยุวดี สงตาล
นางสาวยุวดี สุขกุล
นางยุวดี สุขใจ
นางยุวดี แสงจันทร
นางยุวดี แสนเมือง
นางยุวดี หลาวทอง
นางยุวดี เหลาจิรานุวัฒน
นางยุวธิดา กิ่งพวง
นางสาวยุวธิดา เปาทอง
นางยุวธิดา พัดปุย
นางสาวยุวธิดา เพชรคง
นางสาวยุวธิดา มณี
นางสาวยุวธิดา ศรีชนะ
นางยุวธิดา สุวรรณเมฆ
นางยุวนันท เชียงหนุน
นางสาวยุวภรณ แสนจําหนาย
วาที่รอยตรีหญิง ยุวภา พันนุรักษ
นางยุวภา สุขสวัสดิ์ สมใจ
นางสาวยุวรรณดา พรหมนิวาส
นางสาวยุวรัตน คนหาญ
นางยุวรัตน อรรถฉายะกุล
นางสาวยุวราวรรณ ญาณวาโร
นางยุวรี กุศล
นางยุวรี วงษวังทอง

๒๖๘๕๕
๒๖๘๕๖
๒๖๘๕๗
๒๖๘๕๘
๒๖๘๕๙
๒๖๘๖๐
๒๖๘๖๑
๒๖๘๖๒
๒๖๘๖๓
๒๖๘๖๔
๒๖๘๖๕
๒๖๘๖๖
๒๖๘๖๗
๒๖๘๖๘
๒๖๘๖๙
๒๖๘๗๐
๒๖๘๗๑
๒๖๘๗๒
๒๖๘๗๓
๒๖๘๗๔
๒๖๘๗๕
๒๖๘๗๖
๒๖๘๗๗
๒๖๘๗๘
๒๖๘๗๙
๒๖๘๘๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางยุวรีหยะ เนียมนํา
นางสาวยุวเรศ กาศเจริญ
นางสาวยุวเรศ ศรีหาบุตร
นางยุวเรศ ศรีอักเศรษฐ
นางยุวลักษณ ฐานขันแกว
นางยุวลักษณ ใหญนอก
นางสาวยุววรรณ ชวยจันทร
นางยุวันดา พานิช
นางสาวยุวันดา วงษสอาด
นางยุวากรณ เกตุชิต
นางยุวารินี วันชูเสริม
นางยุวารี สะมาแอ
นางยุวารีย วงคขัติ
นางยุวิไล ขันธุแสง
นางยุษฎี ชวยสีสวัสดิ์
นางยุแสง สุภาวงษ
นางยูไรดา เตะปอ
นางสาวยูวันดา หะยีสะมะแอ
นางยูวารียะ แวหามะ
นางยูไวเราะ ชํานาญเพาะ
นางสาวเย็น กะวิเศษ
นางเย็นจิต เพ็งพงศา
นางเย็นใจ โมฆรัตน
นางสาวเย็นฤดี บุญธรรม
นางเย็นฤดี ปลัดบาง
นางเย็นฤทัย สามาลย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๘๘๑
๒๖๘๘๒
๒๖๘๘๓
๒๖๘๘๔
๒๖๘๘๕
๒๖๘๘๖
๒๖๘๘๗
๒๖๘๘๘
๒๖๘๘๙
๒๖๘๙๐
๒๖๘๙๑
๒๖๘๙๒
๒๖๘๙๓
๒๖๘๙๔
๒๖๘๙๕
๒๖๘๙๖
๒๖๘๙๗
๒๖๘๙๘
๒๖๘๙๙
๒๖๙๐๐
๒๖๙๐๑
๒๖๙๐๒
๒๖๙๐๓
๒๖๙๐๔
๒๖๙๐๕
๒๖๙๐๖

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเย็นอุรา ปะสาวะเถ
นางสาวเยาวณี จงคง
นางสาวเยาวดี จันทรวงษ
นางเยาวดี ทองไฝ
นางสาวเยาวดี แทนมณี
นางเยาวดี มงคลสิริตระกูล
นางเยาวดี รอบคอบ
นางเยาวดี รอบคอบ
นางสาวเยาวดี วิเศษสินธุ
นางสาวเยาวธิดา พรรษา
นางเยาวนภาลักษณ สกนธวุฒิ
นางสาวเยาวนา ชางประดิษฐ
นางเยาวนา หะแว
นางเยาวนาฏ พรรณานนท
นางสาวเยาวนารถ จิสัณทนนท
นางเยาวนารถ ทับชุม
นางสาวเยาวนารถ ยอดสุรางค
นางเยาวนิต ไชยวงษ
นางเยาวนิตย ชัชวาลย
นางเยาวนิตย นวลละออง
นางเยาวนุช ญานะ
นางสาวเยาวนุช หละเขียว
นางเยาวพรรณ ชูชวย
นางเยาวพา โกศัยพัฒน
นางสาวเยาวพา โชติรัตน
นางสาวเยาวพา ยังชวย

๒๖๙๐๗
๒๖๙๐๘
๒๖๙๐๙
๒๖๙๑๐
๒๖๙๑๑
๒๖๙๑๒
๒๖๙๑๓
๒๖๙๑๔
๒๖๙๑๕
๒๖๙๑๖
๒๖๙๑๗
๒๖๙๑๘
๒๖๙๑๙
๒๖๙๒๐
๒๖๙๒๑
๒๖๙๒๒
๒๖๙๒๓
๒๖๙๒๔
๒๖๙๒๕
๒๖๙๒๖
๒๖๙๒๗
๒๖๙๒๘
๒๖๙๒๙
๒๖๙๓๐
๒๖๙๓๑
๒๖๙๓๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเยาวภัค ทองชะอม
นางเยาวภา กัลยาวงศ
นางสาวเยาวภา คําสม
นางสาวเยาวภา ดวงไชย
นางสาวเยาวภา ผูกสมัคร
นางสาวเยาวภา พงษวัน
นางเยาวภา พฤกษศรีรัตน
นางเยาวภา วิชัย
นางเยาวภา เหลาพรหม
นางเยาวมาลย เกรียงไกร
นางเยาวรักษ กิจนิกร
นางสาวเยาวรักษ คําแกน
นางเยาวรัตน โตพูนพิพัฒน
นางเยาวรัตน ทายะ
นางสาวเยาวรัตน ปลื้มใจ
นางสาวเยาวรัตน ปุรัสการณ
นางเยาวรัตน พูลเมือง
นางสาวเยาวรัตน ยอดแกว
นางเยาวรัตน สิงหาราโท
นางเยาวรัตน สุขวิลัย
นางเยาวรัตน แสงพรมศรี
นางสาวเยาวเรช พรมใจสา
นางสาวเยาวเรศ กรกัน
นางเยาวเรศ ณ นคร
นางสาวเยาวเรศ ทิพชรา
นางเยาวเรศ รัตนะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๙๓๓
๒๖๙๓๔
๒๖๙๓๕
๒๖๙๓๖
๒๖๙๓๗
๒๖๙๓๘
๒๖๙๓๙
๒๖๙๔๐
๒๖๙๔๑
๒๖๙๔๒
๒๖๙๔๓
๒๖๙๔๔
๒๖๙๔๕
๒๖๙๔๖
๒๖๙๔๗
๒๖๙๔๘
๒๖๙๔๙
๒๖๙๕๐
๒๖๙๕๑
๒๖๙๕๒
๒๖๙๕๓
๒๖๙๕๔
๒๖๙๕๕
๒๖๙๕๖
๒๖๙๕๗
๒๖๙๕๘

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางเยาวเรศ ศรีจันทร
นางเยาวเรศ หอมเนียม
นางเยาวเรศน วงคขัติย
นางเยาวลักษณ กฤตินธรรม
นางเยาวลักษณ กันธิพราว
นางเยาวลักษณ กันสีชา
นางเยาวลักษณ ขัติเนตร
นางเยาวลักษณ คชรักษ
นางเยาวลักษณ คบพิมาย
นางสาวเยาวลักษณ ใจบุญ
นางสาวเยาวลักษณ ชนะวงศ
นางเยาวลักษณ ชัยกิจ
นางเยาวลักษณ ชื่นอารมย
นางสาวเยาวลักษณ ดิษสอน
นางเยาวลักษณ ตีเมืองซาย
นางเยาวลักษณ ทวีทรัพย
นางเยาวลักษณ นอยมิ่ง
นางสาวเยาวลักษณ บุญเรืองผล
นางสาวเยาวลักษณ บุตรศรี
นางเยาวลักษณ ปญญาสิทธิ์
นางเยาวลักษณ พรรคนา
นางเยาวลักษณ มหาจักษ
นางสาวเยาวลักษณ มาตราช
นางสาวเยาวลักษณ โยธะมาตย
นางเยาวลักษณ รองพืช
นางสาวเยาวลักษณ รักษาศรี

๒๖๙๕๙
๒๖๙๖๐
๒๖๙๖๑
๒๖๙๖๒
๒๖๙๖๓
๒๖๙๖๔
๒๖๙๖๕
๒๖๙๖๖
๒๖๙๖๗
๒๖๙๖๘
๒๖๙๖๙
๒๖๙๗๐
๒๖๙๗๑
๒๖๙๗๒
๒๖๙๗๓
๒๖๙๗๔
๒๖๙๗๕
๒๖๙๗๖
๒๖๙๗๗
๒๖๙๗๘
๒๖๙๗๙
๒๖๙๘๐
๒๖๙๘๑
๒๖๙๘๒
๒๖๙๘๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเยาวลักษณ วรรณโส
นางเยาวลักษณ สมศรี
นางเยาวลักษณ สอนจันดา
นางสาวเยาวลักษณ สุริยนต
นางสาวเยาวลักษณ
อินทรประสิทธิ์
นางเยาวลัคน หลิมเจริญ
นางเยาวเห สิเดะ
นางเยาวเฮ กริยา
นางสาวเยาวเฮ มูซอ
นางสาวเยาวัตน วงศโพนสูง
นางโยทะกา รักโสภา
นางสาวโยทะกา อมล ไหมทอง
นางสาวโยธกา สุธรรมมา
นางโยษิตา คนซื่อ
นางโยษิตา ผองผาด
นางสาวใยจิตร สาระนิตย
นางใยยอง พยาเครือ
นางรงคมณีย ศรีคํามวน
นางสาวรจจินิจ สีเสน
นางสาวรจนา กลิ่นหอม
นางรจนา ขันทะชา
นางสาวรจนา จันทรกอง
นางรจนา จาวันนะ
นางสาวรจนา จําปาไชยศรี
นางรจนา เจะแว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๙๘๔
๒๖๙๘๕
๒๖๙๘๖
๒๖๙๘๗
๒๖๙๘๘
๒๖๙๘๙
๒๖๙๙๐
๒๖๙๙๑
๒๖๙๙๒
๒๖๙๙๓
๒๖๙๙๔
๒๖๙๙๕
๒๖๙๙๖
๒๖๙๙๗
๒๖๙๙๘
๒๖๙๙๙
๒๗๐๐๐
๒๗๐๐๑
๒๗๐๐๒
๒๗๐๐๓
๒๗๐๐๔
๒๗๐๐๕
๒๗๐๐๖
๒๗๐๐๗
๒๗๐๐๘
๒๗๐๐๙

นางรจนา แจงทอง
นางรจนา ชมภู
นางรจนา ณ นาน
นางรจนา ดวงชื่น
นางรจนา เดชพล
นางสาวรจนา ทองธรรมชาติ
นางรจนา เทียนจันทร
นางสาวรจนา นิตยพะเนาว
นางรจนา บัวศรี
นางรจนา พรมโกน
นางรจนา พระภิเดช
นางรจนา พลคํา
นางสาวรจนา พิชัย
นางสาวรจนา ภักดี
นางรจนา มั่นสวาทะไพบูลย
นางรจนา มากเลาะเลย
นางรจนา มิลินทจินดา
นางรจนา รักนอย
นางรจนา วรรณโคตร
นางรจนา วัชรวิศิษฏ
นางรจนา สวางจิรวงศ
นางรจนา สังขชาตรี
นางสาวรจนา สังวรสินธุ
นางรจนา ใหญปางแกว
นางสาวรจนา อินทรนาง
นางสาวรจนาพรณ ติ๊บปน

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๐๑๐
๒๗๐๑๑
๒๗๐๑๒
๒๗๐๑๓
๒๗๐๑๔
๒๗๐๑๕
๒๗๐๑๖
๒๗๐๑๗
๒๗๐๑๘
๒๗๐๑๙
๒๗๐๒๐
๒๗๐๒๑
๒๗๐๒๒
๒๗๐๒๓
๒๗๐๒๔
๒๗๐๒๕
๒๗๐๒๖
๒๗๐๒๗
๒๗๐๒๘
๒๗๐๒๙
๒๗๐๓๐
๒๗๐๓๑
๒๗๐๓๒
๒๗๐๓๓
๒๗๐๓๔
๒๗๐๓๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรจมาลย เจริญชัย
นางสาวรจรินทร ทิมปาติ้ว
นางสาวรจรินทร ผลนา
นางรจเรข คงไทย
นางรจเรข ปนทอง
นางรจเรจ เขมาภิรมย
นางสาวรจสุคน ดีประดับ
นางสาวรจิกานต ขาวหิต
นางสาวรจิต ภูละ
นางรจิตแกว ประวีณชัยกุล
นางรจิตรา ลิมปไพบูลย
นางรจิน จันทา
นางรชกช รวมทรัพย
นางรชฏนันท พระคง
นางรชนก สองแสง
นางสาวรชนีกร จันทรพิทักษ
นางรชยา ฉั่วตระกูล
นางรชยา สุโพธิ์
นางรฐา แหวนวงศ
นางสาวรณิดา บุญทาทิพย
นางสาวรดจรินทร ผลาผล
นางรดา ไฝเอย
นางรดากุล ฝาวัง
นางรดาณัฐ มาศิริ
นางรดารัตน อุทโธ
นางสาวรดาวรินทร สังเกตุ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๐๓๖
๒๗๐๓๗
๒๗๐๓๘
๒๗๐๓๙
๒๗๐๔๐
๒๗๐๔๑
๒๗๐๔๒
๒๗๐๔๓
๒๗๐๔๔
๒๗๐๔๕
๒๗๐๔๖
๒๗๐๔๗
๒๗๐๔๘
๒๗๐๔๙
๒๗๐๕๐
๒๗๐๕๑
๒๗๐๕๒
๒๗๐๕๓
๒๗๐๕๔
๒๗๐๕๕
๒๗๐๕๖
๒๗๐๕๗
๒๗๐๕๘
๒๗๐๕๙
๒๗๐๖๐
๒๗๐๖๑

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางรดาวัลย นอยเสนา
นางสาวรดาศา ลิขิตบวร
นางสาวรดาสุภาพร จานศิลา
นางรดีพร เจริญสุข
นางสาวรติกร ไกรกิจราษฎร
นางรติกร จันทป
นางรติกร เนื่องภักดี
นางสาวรติกร สุวรรณไตรย
นางสาวรติธรณ ใจหาว
นางสาวรตินันท บุดดา
นางรติพร สุโพธิ์
นางรติมล สุวรรณเกษี
นางรติมา จิตรแมน
นางสาวรติมา บุญเรือง
นางสาวรติมา บุตรจิตอุดม
นางสาวรติยา มาฉิม
นางรติยา สีใสสุข
นางรติรัตน บุญนัยนรัตน
นางรติรัตน ภาสุพิพัฒนกุล
นางสาวรติวรรณ ศิริรังษี
นางรพิพรรณ สุขอุดมกอบกุล
นางรพีชล แดนสิงห
นางสาวรพีนภัส ยศธนะเพิ่มพูน
นางรพีพร ติชาวัน
นางสาวรพีพร ธรรมรัตนวัฒนา
นางรพีพร นันทภักดิ์

๒๗๐๖๒
๒๗๐๖๓
๒๗๐๖๔
๒๗๐๖๕
๒๗๐๖๖
๒๗๐๖๗
๒๗๐๖๘
๒๗๐๖๙
๒๗๐๗๐
๒๗๐๗๑
๒๗๐๗๒
๒๗๐๗๓
๒๗๐๗๔
๒๗๐๗๕
๒๗๐๗๖
๒๗๐๗๗
๒๗๐๗๘
๒๗๐๗๙
๒๗๐๘๐
๒๗๐๘๑
๒๗๐๘๒
๒๗๐๘๓
๒๗๐๘๔
๒๗๐๘๕
๒๗๐๘๖
๒๗๐๘๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรพีพร นามมุลตรี
นางสาวรพีพร พรมสิทธิ์
นางรพีพร วรวิกรัย
นางสาวรพีพร สมใจ
นางรพีพร สิงหเจริญ
นางรพีพรรณ ตุงชีพ
นางรพีพรรณ ทวมทองดี
นางรพีพรรณ พลหนามแทง
นางรพีพรรณ เพ็ชรสีทอง
นางรพีพรรณ ยอดสุวรรณ
นางสาวรพีพรรณ เยาวธานี
นางรพีพรรณ วนกลาง
นางสาวรพีพรรณ สาลีรัมย
นางรพีพรรณ สิริจันทพันธุ
นางรพีพรรณ หิมมะ
นางรภัสสา ราชโส
นางรภิญญา หงษแกว
นางรมฉัตร เพชรกลา
นางสาวรมณ คํามา
นางสาวรมณ ฉายจันทร
นางรมณณัฐกันย โยนิโสกลทีป
นางสาวรมณภัทร มัติโก
นางสาวรมณี เสียงใส
นางรมณีย จันทรสุข
นางสาวรมณีย รมแกว
นางสาวรมนนิตย นุชเนื่อง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๐๘๘
๒๗๐๘๙
๒๗๐๙๐
๒๗๐๙๑
๒๗๐๙๒
๒๗๐๙๓
๒๗๐๙๔
๒๗๐๙๕
๒๗๐๙๖
๒๗๐๙๗
๒๗๐๙๘
๒๗๐๙๙
๒๗๑๐๐
๒๗๑๐๑
๒๗๑๐๒
๒๗๑๐๓
๒๗๑๐๔
๒๗๑๐๕
๒๗๑๐๖
๒๗๑๐๗
๒๗๑๐๘
๒๗๑๐๙
๒๗๑๑๐
๒๗๑๑๑
๒๗๑๑๒
๒๗๑๑๓

นางสาวรมยรัมภา บุษบงค
นางรมเย็น ชะปูแสน
นางรมัยาภรณ สุขเกษม
นางรมิดา จงหมื่นไวย
นางสาวรมิดา จันฟุน
นางรมิดา จูมนาฝาย
นางสาวรมิดา ธูปอินทร
นางสาวรมิดา ปญญาเยาว
นางรมิดา ภูพิลา
นางสาวรมิดา เลิศวัลลภาชัย
นางรมิภา รวมจิตต
นางรวงทอง เชื้อลี
นางรวงทอง สิงหพันธ
นางรวยรินทร เพียรพิทักษ
นางรวิกานต โพธิ์ศรี
นางรวิกานต ลือวงค
นางสาวรวินทอร เมืองงา
นางรวินันท เทียงดาห
นางสาวรวินันท พิมพพงษ
นางสาวรวิพร จันทะดวง
นางสาวรวิพร นรินทรนอก
นางรวิภัทร วงศสรรคกร
นางสาวรวิภา จันทรัศมี
นางสาวรวิวรรณ ดวงใจ
นางสาวรวิวรรณ แดงนา
นางรวิวรรณ เติมใจ

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๑๑๔
๒๗๑๑๕
๒๗๑๑๖
๒๗๑๑๗
๒๗๑๑๘
๒๗๑๑๙
๒๗๑๒๐
๒๗๑๒๑
๒๗๑๒๒
๒๗๑๒๓
๒๗๑๒๔
๒๗๑๒๕
๒๗๑๒๖
๒๗๑๒๗
๒๗๑๒๘
๒๗๑๒๙
๒๗๑๓๐
๒๗๑๓๑
๒๗๑๓๒
๒๗๑๓๓
๒๗๑๓๔
๒๗๑๓๕
๒๗๑๓๖
๒๗๑๓๗
๒๗๑๓๘
๒๗๑๓๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรวิวรรณ ทองอะไพพงษ
นางรวิวรรณ เบี้ยววงศ
นางรวิวรรณ พิมพาวะ
นางรวิวรรณ มีศิลป
นางรวิวรรณ เมืองสุวรรณ
นางรวิษฎา ชาญเชี่ยว
นางสาวรวิษฎา ดวงจันทา
นางรวิสรา บุญทาหอม
นางรวิสรา สุวรรณ
นางสาวรวิสรา อินทาสิทธิ์
นางรวีฐภัสร แกวพิทักษ
นางสาวรวีนันท เกริกรวีวิรุฬห
นางสาวรวีพร ตอวงศ
นางรวีวรรณ จันทรชื่น
นางรวีวรรณ พิสัยสวัสดิ์
นางรวีวรรณ มีศิลป
นางรวีวรรณ ลี้เจริญ
นางรวีวรรณ ศรีไชยมูล
นางสาวรษิกา น้ําใจดี
นางรสจิราพร สิงหนราพัฒน
นางรสนา กาเจ
นางรสนาณี เจะหลง
นางรสนี ผองฉวี
นางรสมาริน ญาณบุญ
นางรสมาริน สายโสภา
นางรสมาลี เสนารินทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๑๔๐
๒๗๑๔๑
๒๗๑๔๒
๒๗๑๔๓
๒๗๑๔๔
๒๗๑๔๕
๒๗๑๔๖
๒๗๑๔๗
๒๗๑๔๘
๒๗๑๔๙
๒๗๑๕๐
๒๗๑๕๑
๒๗๑๕๒
๒๗๑๕๓
๒๗๑๕๔
๒๗๑๕๕
๒๗๑๕๖
๒๗๑๕๗
๒๗๑๕๘
๒๗๑๕๙
๒๗๑๖๐
๒๗๑๖๑
๒๗๑๖๒
๒๗๑๖๓
๒๗๑๖๔
๒๗๑๖๕

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรสริญ เชยสาคร
นางสาวรสริน เลิศกาญจนาพร
นางรสริน ศรีริกานนท
นางสาวรสริน สนธิกรณ
นางรสรินทร ขุนรัตนโรจน
นางรสสิยา ปยะรัมย
นางรสสุคนธ ถิ่นทวี
นางรสสุคนธ เนาวบุตร
นางรสสุคนธ บัวมี
นางสาวรสสุคนธ ปลื้มจิตต
นางสาวรสสุคนธ ปาณะวร
นางสาวรสสุคนธ พรมมา
นางรสสุคนธ พูนกลาง
นางสาวรสสุคนธ เพชรศร
นางสาวรสสุคนธ มั่นคง
นางรสสุคนธ ฤทธิ์ชวย
นางสาวรสสุคนธ สุโพธิ์
นางสาวรสสุคนธ เอี่ยวศิริ
นางสาวรสสุคนธุ สาวาโย
นางสาวรสสุนีย ศรีประสม
นางรสิกานต รัตนอนุจร
นางสาวรสิตา นิลพัฒน
นางสาวรอกาเยาะ อะมิแซ
นางสาวรอกีเยาะ ดีหะมะ
นางสาวรอกีเยาะ เจะเลาะ
นางรอกีเยาะ บาเหม

๒๗๑๖๖
๒๗๑๖๗
๒๗๑๖๘
๒๗๑๖๙
๒๗๑๗๐
๒๗๑๗๑
๒๗๑๗๒
๒๗๑๗๓
๒๗๑๗๔
๒๗๑๗๕
๒๗๑๗๖
๒๗๑๗๗
๒๗๑๗๘
๒๗๑๗๙
๒๗๑๘๐
๒๗๑๘๑
๒๗๑๘๒
๒๗๑๘๓
๒๗๑๘๔
๒๗๑๘๕
๒๗๑๘๖
๒๗๑๘๗
๒๗๑๘๘
๒๗๑๘๙
๒๗๑๙๐
๒๗๑๙๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรองรัตน รักษาพล
นางรอซีดะ ดาบู
นางรอซีดะ ดาโตะ
นางรอซีดะ ดือราโอะ
นางรอซีดะ นุยโสะ
นางสาวรอซีดะ หะยีสาแม็ง
นางรอซีดะห เกษม
นางรอซีดะห ดาโอะ
นางสาวรอซีดะห ยามิน
นางสาวรอซีดะห เยาะลีมา
นางรอซีดะฮ ยะเอะ
นางรอซียะ เปาะซา
นางรอซีลา บินยูโซะ
นางรอซือเมาะ เบ็ญนา
นางรอดียะ สุหลง
นางรอดียะ อารง
นางรอดียะห เบ็นอับดุลเลาะห
นางรอตีปด ยูโซะ
นางสาวรอบีหะห เบญยา
นางสาวรอปอะ หลีสุหลง
นางรอปซะ สาแมเนาะ
นางสาวรอปอะ สาเระ
นางรอมละ ดีปาตี
นางสาวรอมละ สมาด
นางสาวรอมละ ฮายอ
นางสาวรอมเลาะ จาโรจนยา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๑๙๒
๒๗๑๙๓
๒๗๑๙๔
๒๗๑๙๕
๒๗๑๙๖
๒๗๑๙๗
๒๗๑๙๘
๒๗๑๙๙
๒๗๒๐๐
๒๗๒๐๑
๒๗๒๐๒
๒๗๒๐๓
๒๗๒๐๔
๒๗๒๐๕
๒๗๒๐๖
๒๗๒๐๗
๒๗๒๐๘
๒๗๒๐๙
๒๗๒๑๐
๒๗๒๑๑
๒๗๒๑๒
๒๗๒๑๓
๒๗๒๑๔
๒๗๒๑๕
๒๗๒๑๖
๒๗๒๑๗

นางรอมีดะ แฮะ
นางสาวรอมือละ เยงยูนอ
นางรอมือละ เมาตี
นางรอมือละ สมาแอ
นางรอยซะ ซี
นางรอยพิมพ กาพยไชย
นางสาวรอยรัตน บัวชุม
นางรอวีดา ดารีสอ
นางสาวรอสมะห กอตอ
นางสาวรอสีดะ สอและ
นางรอสีดาห ดาโอะ
นางสาวรอสียะ นิลสกุล
นางรอสีละห ยูนุ
นางรอสือนะ ตวนบีรู
นางรอสือนิง มูเล็ง
นางสาวรอหานิง มะเกะ
นางสาวรออัน เหมสลาหมาด
นางสาวรอฮมาณีย อําเซาะห
นางรอฮะ เลงเจะ
นางสาวรอฮานะ กูดู
นางสาวรอฮานา ใจสุภาพ
นางรอฮานา ศรีสุข
นางรอฮานา สุดิน
นางรอฮานิง เจะดอเลาะ
นางรอฮานิง นิติวงศสกุล
นางรอฮานี นาคอ

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๒๑๘
๒๗๒๑๙
๒๗๒๒๐
๒๗๒๒๑
๒๗๒๒๒
๒๗๒๒๓
๒๗๒๒๔
๒๗๒๒๕
๒๗๒๒๖
๒๗๒๒๗
๒๗๒๒๘
๒๗๒๒๙
๒๗๒๓๐
๒๗๒๓๑
๒๗๒๓๒
๒๗๒๓๓
๒๗๒๓๔
๒๗๒๓๕
๒๗๒๓๖
๒๗๒๓๗
๒๗๒๓๘
๒๗๒๓๙
๒๗๒๔๐
๒๗๒๔๑
๒๗๒๔๒
๒๗๒๔๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรอฮานี มาแจ
นางรอฮานี สะมะแอ
นางรอฮานี สาลีเนาะ
นางรอฮานี อุเซ็ง
นางสาวรอฮายา เจะเตะ
นางรอฮายา แวโซะ
นางรอฮีดะ บินสะนิ
นางสาวรอฮีมะ กาซอ
นางรอฮีมะห มะเส็ง
นางรอฮีมา บือราเฮง
นางสาวรอฮีหมะ สือแม
นางรอฮีหมะ กางา
นางรอฮีหมะ บือราเฮง
นางระฑิยา อังคุระษี
นางระบาย ศรีชวย
นางระเบียบ เกตุชาติ
นางสาวระเบียบ ขาวผอง
นางสาวระเบียบ ขําคม
นางระเบียบ คําไพเราะ
นางระเบียบ จันทกูล
นางระเบียบ จันทรเกษ
นางระเบียบ เซงเซี่ยง
นางสาวระเบียบ ถิระบุตร
นางระเบียบ ทาริยะชัย
นางสาวระเบียบ บูญชู
นางระเบียบ มณีเลิศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๒๔๔
๒๗๒๔๕
๒๗๒๔๖
๒๗๒๔๗
๒๗๒๔๘
๒๗๒๔๙
๒๗๒๕๐
๒๗๒๕๑
๒๗๒๕๒
๒๗๒๕๓
๒๗๒๕๔
๒๗๒๕๕
๒๗๒๕๖
๒๗๒๕๗
๒๗๒๕๘
๒๗๒๕๙
๒๗๒๖๐
๒๗๒๖๑
๒๗๒๖๒
๒๗๒๖๓
๒๗๒๖๔
๒๗๒๖๕
๒๗๒๖๖
๒๗๒๖๗
๒๗๒๖๘
๒๗๒๖๙

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางระเบียบ สุยะชัย
นางระเบียบ สุวรรณมาโจ
นางระเบียบ แสนสีออง
นางระเบียบ เอื้อจิตต
นางระเบียบ ฮานาฟ
นางสาวระพี เลิศคําฟู
นางสาวระพีพร จันทโข
นางระพีพร ตันเจริญ
นางสาวระพีพร สุนทรกุล
นางสาวระพีพรรณ กันฑะวงค
นางสาวระพีพรรณ จันทรตาฝน
นางระพีพรรณ ถานะตาล
นางระพีพรรณ ปนตาคํา
นางสาวระพีพรรณ เพิ่มประเสริฐ
นางระพีพรรณ ภูหิรัญ
นางระพีพรรณ มะลิพันธุ
นางระพีพรรณ มั่นพลศรี
นางระพีพรรณ วรรณรักษ
นางสาวระพีพรรณ ศรีมงคล
นางสาวระพีรพัชญ สอนเครือ
นางระภาภรณ จันทรเพชร
นางระภี พาโคกทม
นางสาวระภีพันธ แสนอุบล
นางระมัย ทองอนันต
นางสาวระรวยริน ไตรทิพย
นางระรื่น งอยจันทรศรี

๒๗๒๗๐
๒๗๒๗๑
๒๗๒๗๒
๒๗๒๗๓
๒๗๒๗๔
๒๗๒๗๕
๒๗๒๗๖
๒๗๒๗๗
๒๗๒๗๘
๒๗๒๗๙
๒๗๒๘๐
๒๗๒๘๑
๒๗๒๘๒
๒๗๒๘๓
๒๗๒๘๔
๒๗๒๘๕
๒๗๒๘๖
๒๗๒๘๗
๒๗๒๘๘
๒๗๒๘๙
๒๗๒๙๐
๒๗๒๙๑
๒๗๒๙๒
๒๗๒๙๓
๒๗๒๙๔
๒๗๒๙๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวระวิ ขอมอบกลาง
นางสาวระวิวรรณ นรานุต
นางสาวระวิวรรณ หิรัญสุนทร
นางระวิวัลย อธิปตยกุล
นางระวีวรรณ ดาดวง
นางสาวระวีวรรณ นอยสุภาพ
นางระวีวรรณ เลิศศรี
นางสาวระวีวรรณ ศรีคต
นางระวีวรรณ ศรีสวาง
นางระวีวรรณ สังรวมใจ
นางสาวระหัส ธรรมสอน
นางระอองดาว คงภูเขียว
นางรักคณา ทองสุมาตร
นางรักคณา นธีนาม
นางรักคนา วะลับ
นางสาวรักชนก คชชา
นางรักชนก จันทรมงคล
นางสาวรักชนก ยืนยง
นางสาวรักชนก โสภักต
นางสาวรักชนก อยูใจเย็น
นางรักนา รัตนพันธ
นางรักมณี สุระเสียง
นางรักเร วงษนรา
นางรักศสิน แกนแกวมณี
นางสาวรักษ วงศประเทศ
นางสาวรักษ ศรีลคร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๒๙๖
๒๗๒๙๗
๒๗๒๙๘
๒๗๒๙๙
๒๗๓๐๐
๒๗๓๐๑
๒๗๓๐๒
๒๗๓๐๓
๒๗๓๐๔
๒๗๓๐๕
๒๗๓๐๖
๒๗๓๐๗
๒๗๓๐๘
๒๗๓๐๙
๒๗๓๑๐
๒๗๓๑๑
๒๗๓๑๒
๒๗๓๑๓
๒๗๓๑๔
๒๗๓๑๕
๒๗๓๑๖
๒๗๓๑๗
๒๗๓๑๘
๒๗๓๑๙
๒๗๓๒๐
๒๗๓๒๑

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางรักษธภรณ นาลา
นางรักษมณี สารเสวก
นางสาวรักษมล รักพรม
นางสาวรักษวดี เกล็ดจีน
นางสาวรักษสุดา ทรัพยมาก
นางรักษิณา แกวพงษา
นางสาวรักษิณา ใบสุขันธ
นางสาวรักษิณา แสนบุญเรือง
นางรักษิณา หทัยภัทรกุล
นางสาวรักสิตา ตุนจันทร
นางสาวรัคฏณเพชร นพประพันธ
นางสาวรังรอง วภักดิ์เพชร
นางสาวรังษินี คําพุกกะ
นางสาวรังษินี เงางาม
นางรังษิยา โคตรภูธร
นางสาวรังสินี โพธิสุข
นางสาวรังสิมันตุ โมกขพันธุ
นางสาวรังสิมา ใจวงศ
นางสาวรังสิมา ถิรจันทรา
นางสาวรังสิมา พิกุลงาม
นางสาวรังสิมา ศรีในบาน
นางรัจจนา พงษขยัน
นางสาวรัจดา ศรีคําแซง
นางสาวรัจนา เนียมหมื่นไวย
นางรัจนี ประเสริฐไทย
นางรัชกร เรือนติ๊บ

๒๗๓๒๒
๒๗๓๒๓
๒๗๓๒๔
๒๗๓๒๕
๒๗๓๒๖
๒๗๓๒๗
๒๗๓๒๘
๒๗๓๒๙
๒๗๓๓๐
๒๗๓๓๑
๒๗๓๓๒
๒๗๓๓๓
๒๗๓๓๔
๒๗๓๓๕
๒๗๓๓๖
๒๗๓๓๗
๒๗๓๓๘
๒๗๓๓๙
๒๗๓๔๐
๒๗๓๔๑
๒๗๓๔๒
๒๗๓๔๓
๒๗๓๔๔
๒๗๓๔๕
๒๗๓๔๖
๒๗๓๔๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรัชชชา เจริญ
นางรัชชดา มณีอินทร
นางรัชชา เลาสกุล
นางสาวรัชญา โลหะกาลก
นางรัชฎา จันทวะฤทธิ์
นางสาวรัชฎา ดวงใจ
นางรัชฎา ตอวงษ
นางสาวรัชฎา แตงตรง
นางรัชฎา นาคเกษม
นางรัชฎา พงษแสนหาญ
นางสาวรัชฎา ศิลมั่น
นางรัชฎา หวยทราย
นางรัชฎากร ยืนยงค
นางรัชฎากร สีสุก
นางรัชฎาพร ชัยวร
นางรัชฎาพร ไชยรส
นางรัชฎาพร ธนปารวงศ
นางรัชฎาพร นวลงาม
นางรัชฎาพร สิงคิบุตร
นางสาวรัชฎาพร สุวรรณสาม
นางรัชฎาภรณ กิวัฒนา
นางรัชฎาภรณ คําปน
นางสาวรัชฎาภรณ ตรีกุล
นางรัชฎาภรณ นามบุรี
นางรัชฎาภรณ พวงดอก
นางรัชฎาภรณ พันธะรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๓๔๘
๒๗๓๔๙
๒๗๓๕๐
๒๗๓๕๑
๒๗๓๕๒
๒๗๓๕๓
๒๗๓๕๔
๒๗๓๕๕
๒๗๓๕๖
๒๗๓๕๗
๒๗๓๕๘
๒๗๓๕๙
๒๗๓๖๐
๒๗๓๖๑
๒๗๓๖๒
๒๗๓๖๓
๒๗๓๖๔
๒๗๓๖๕
๒๗๓๖๖
๒๗๓๖๗
๒๗๓๖๘
๒๗๓๖๙
๒๗๓๗๐
๒๗๓๗๑
๒๗๓๗๒
๒๗๓๗๓

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัชฎาภรณ เพียรี
นางรัชฎาภรณ โพธิ์ปติกุล
นางสาวรัชฎาภรณ โพธิ์สวาง
นางสาวรัชฎาภรณ วุฒิมานพ
นางสาวรัชฎาภรณ ศรีสวัสดิ์
นางรัชฎาภรณ สนม
นางรัชฎาภรณ สุขสุเดช
นางรัชฎาภรณ หิรัญโรจน
นางรัชฎาวรรณ ทองแทง
นางสาวรัชณิยพร บุญประเสริฐ
นางรัชณี แกวแกมจันทร
นางรัชณี ชัยสงค
นางสาวรัชณี บุญชาญ
นางรัชณี เพ็ชรศรีงาม
นางรัชณีพร จันทมาศ
นางรัชณีย ธนสีลังกูร
นางรัชณีวรรณ ดําชู
นางสาวรัชณีวัลย ธรรมรัตตานนท
นางรัชดา ขุนไกร
นางรัชดา จันทรวิมลพันธ
นางรัชดา แดงโกเมน
นางรัชดา ตลับทอง
นางรัชดา เทียมเศวต
นางรัชดา ธรรมวงศ
นางรัชดา บุญสิทธิ์
นางรัชดา โพธิวรรณ

๒๗๓๗๔
๒๗๓๗๕
๒๗๓๗๖
๒๗๓๗๗
๒๗๓๗๘
๒๗๓๗๙
๒๗๓๘๐
๒๗๓๘๑
๒๗๓๘๒
๒๗๓๘๓
๒๗๓๘๔
๒๗๓๘๕
๒๗๓๘๖
๒๗๓๘๗
๒๗๓๘๘
๒๗๓๘๙
๒๗๓๙๐
๒๗๓๙๑
๒๗๓๙๒
๒๗๓๙๓
๒๗๓๙๔
๒๗๓๙๕
๒๗๓๙๖
๒๗๓๙๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

นางรัชดา มุมทอง
นางสาวรัชดา ลอทองกูล
นางรัชดา ศรีกิ้ม
นางสาวรัชดา สุขพันธุ
นางสาวรัชดาพร ขึ้นนกขุม
นางสาวรัชดาพร ดังสทาน
นางสาวรัชดาพร ไพศาลสถาน
นางสาวรัชดาพร รอดอุดม
นางรัชดาพร แสนโภชน
นางสาวรัชดาพร แหวนหลอ
นางสาวรัชดาพร อินทรบุตร
นางรัชดาพรรณ ติ๊บคํา
นางสาวรัชดาภรณ แกวเถื่อน
นางรัชดาภรณ เขียวมณี
นางรัชดาภรณ ฝนเต็ม
นางสาวรัชดาภรณ พันธเรือง
นางรัชดาภรณ ราชบุตร
นางรัชดาภรณ ศรีจันทร
นางรัชดาภรณ อินทรจันทร
นางสาวรัชดาภา แผนผา
นางรัชดาวรรณ ผลเจริญ
นางรัชดาวรรณ อัมรี
นางสาวรัชดาวรรณ กันหาชาติ
นางสาวรัชดาวรรณ
จริยาวัตรโสภณ
๒๗๓๙๘ นางรัชดาวัลย หิรัณยากาศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๓๙๙
๒๗๔๐๐
๒๗๔๐๑
๒๗๔๐๒
๒๗๔๐๓
๒๗๔๐๔
๒๗๔๐๕
๒๗๔๐๖
๒๗๔๐๗
๒๗๔๐๘
๒๗๔๐๙
๒๗๔๑๐
๒๗๔๑๑
๒๗๔๑๒
๒๗๔๑๓
๒๗๔๑๔
๒๗๔๑๕
๒๗๔๑๖
๒๗๔๑๗
๒๗๔๑๘
๒๗๔๑๙
๒๗๔๒๐
๒๗๔๒๑
๒๗๔๒๒
๒๗๔๒๓
๒๗๔๒๔

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัชดาวัลย ไหมทอง
นางรัชตพร จารยรัตน
นางสาวรัชตวดี วรกิตตสกุลชัย
นางสาวรัชตวรรณ พิมเสน
นางสาวรัชตา เกาะเสม็ด
นางสาวรัชนก เกิดแกว
นางรัชนก นิลทจิตร
นางสาวรัชนก พงษกาบ
นางรัชนก เพียรจริง
นางรัชนก ภูมิศรีแกว
นางรัชนก มหาศรี
นางสาวรัชนก ศรีทองสุข
นางสาวรัชนก ศรีเปยม
นางสาวรัชนก สมใจ
นางรัชนก สมยา
นางรัชนก อวรรณา
นางรัชนงค ไกรจันทร
นางสาวรัชนา ชมเมือง
นางสาวรัชนิกร ทองนอย
นางสาวรัชนิดา สิงหมณี
นางสาวรัชนิดา อุตะโม
นางรัชนี กมล
นางสาวรัชนี กลอนสม
นางรัชนี กิณเสน
นางรัชนี แกวพิลารมย
นางรัชนี ขวัญศรีสุทธิ์

๒๗๔๒๕
๒๗๔๒๖
๒๗๔๒๗
๒๗๔๒๘
๒๗๔๒๙
๒๗๔๓๐
๒๗๔๓๑
๒๗๔๓๒
๒๗๔๓๓
๒๗๔๓๔
๒๗๔๓๕
๒๗๔๓๖
๒๗๔๓๗
๒๗๔๓๘
๒๗๔๓๙
๒๗๔๔๐
๒๗๔๔๑
๒๗๔๔๒
๒๗๔๔๓
๒๗๔๔๔
๒๗๔๔๕
๒๗๔๔๖
๒๗๔๔๗
๒๗๔๔๘
๒๗๔๔๙
๒๗๔๕๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรัชนี แข็งสาริกรณ
นางรัชนี คงสม
นางสาวรัชนี คําสวัสดิ์
นางรัชนี คูณขุนทด
นางสาวรัชนี จันทรทับทอง
นางรัชนี จันทรเหลือง
นางรัชนี จันทะนะ
นางรัชนี จันพรม
นางรัชนี จําปาดี
นางสาวรัชนี แจมใส
นางสาวรัชนี ชอบจิตต
นางรัชนี ชีวะวิโรจน
นางสาวรัชนี ชุมกิ่ง
นางรัชนี เชื้อจันสา
นางรัชนี เตชา
นางรัชนี ทศวิชิต
นางรัชนี ทิพยรักษ
นางรัชนี ทุมวงศ
นางสาวรัชนี ธาระนารถ
นางรัชนี นาทันลิ
นางสาวรัชนี บรรเทาวงศ
นางรัชนี บอกประโคน
นางรัชนี บุญเจริญ
นางรัชนี บุญเที่ยง
นางรัชนี บุญศักดิ์ดี
นางรัชนี บุญอนันต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๔๕๑
๒๗๔๕๒
๒๗๔๕๓
๒๗๔๕๔
๒๗๔๕๕
๒๗๔๕๖
๒๗๔๕๗
๒๗๔๕๘
๒๗๔๕๙
๒๗๔๖๐
๒๗๔๖๑
๒๗๔๖๒
๒๗๔๖๓
๒๗๔๖๔
๒๗๔๖๕
๒๗๔๖๖
๒๗๔๖๗
๒๗๔๖๘
๒๗๔๖๙
๒๗๔๗๐
๒๗๔๗๑
๒๗๔๗๒
๒๗๔๗๓
๒๗๔๗๔
๒๗๔๗๕
๒๗๔๗๖

นางรัชนี บูรณพันธ
นางสาวรัชนี ประวะกุล
นางรัชนี ปานแดง
นางรัชนี พรพรม
นางรัชนี พรหมรศ
นางสาวรัชนี พลดอน
นางรัชนี พาลกุล
นางรัชนี โพธิ์ทา
นางรัชนี มานพพันธุ
นางรัชนี มีดวงจันทร
นางสาวรัชนี มูลงาม
นางรัชนี มูลปอม
นางรัชนี เมืองแกว
นางรัชนี รัตนวงษวิมล
นางสาวรัชนี วัฒโน
นางรัชนี วิชาญ
นางสาวรัชนี ศรีบุญเรือง
นางรัชนี ศรีสถาน
นางรัชนี ศิริมา
นางรัชนี สิงหโท
นางรัชนี สิงหนาท
นางรัชนี สีหะพงษ
นางรัชนี สีหามาตย
นางรัชนี สุขสบาย
นางรัชนี สุดใจ
นางรัชนี เสียงชอบ

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๔๗๗
๒๗๔๗๘
๒๗๔๗๙
๒๗๔๘๐
๒๗๔๘๑
๒๗๔๘๒
๒๗๔๘๓
๒๗๔๘๔
๒๗๔๘๕
๒๗๔๘๖
๒๗๔๘๗
๒๗๔๘๘
๒๗๔๘๙
๒๗๔๙๐
๒๗๔๙๑
๒๗๔๙๒
๒๗๔๙๓
๒๗๔๙๔
๒๗๔๙๕
๒๗๔๙๖
๒๗๔๙๗
๒๗๔๙๘
๒๗๔๙๙
๒๗๕๐๐
๒๗๕๐๑
๒๗๕๐๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรัชนี ออนสุระทุม
นางรัชนี อาสาบาโง
นางรัชนีกร จันตะคุปต
นางรัชนีกร ไชยสุริยงค
นางสาวรัชนีกร เนตรผง
นางสาวรัชนีกร บุดดีดวง
นางสาวรัชนีกร ประสาร
นางรัชนีกร ปญญาสาร
นางสาวรัชนีกร พัดมณีรัตน
นางสาวรัชนีกร พานชัย
นางสาวรัชนีกร มังสัง
นางสาวรัชนีกร ยิ่งชนะ
นางสาวรัชนีกร ยืนยาว
นางรัชนีกร วรรณทะเสน
นางรัชนีกร สุทธิบริบาล
นางสาวรัชนีกร สุวรรณมุข
นางรัชนีกร แสนทวีสุข
นางรัชนีกร อินตะแสน
นางสาวรัชนีกรณ วงษทิพย
นางสาวรัชนีกรณ สิทธิพรม
นางรัชนีพร ดีปาละ
นางรัชนีพร พันธุดี
นางรัชนีพร มีสี
นางรัชนีพร วงศศรีแกว
นางรัชนีภรณ บุญทะระ
นางรัชนีภรณ ปานมวง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๕๐๓
๒๗๕๐๔
๒๗๕๐๕
๒๗๕๐๖
๒๗๕๐๗
๒๗๕๐๘
๒๗๕๐๙
๒๗๕๑๐
๒๗๕๑๑
๒๗๕๑๒
๒๗๕๑๓
๒๗๕๑๔
๒๗๕๑๕
๒๗๕๑๖
๒๗๕๑๗
๒๗๕๑๘
๒๗๕๑๙
๒๗๕๒๐
๒๗๕๒๑
๒๗๕๒๒
๒๗๕๒๓
๒๗๕๒๔
๒๗๕๒๕
๒๗๕๒๖
๒๗๕๒๗
๒๗๕๒๘

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัชนีย แกวมะ
นางรัชนีย ขอบขํา
นางรัชนีย ทองโพธิ์ชัย
นางรัชนีย พลเชี่ยว
นางรัชนีย รายณะสุข
นางรัชนีย สวาสดิ์วงค
นางสาวรัชนีย สอนโยหา
นางรัชนีย สัญจรเลิศ
นางรัชนีย สีมาคํา
นางรัชนีย สีหะวงษ
นางรัชนีวรรณ กงทอง
นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง
นางสาวรัชนีวรรณ ทองคํา
นางสาวรัชนีวรรณ เทียนทอง
นางรัชนีวรรณ ธุรี
นางรัชนีวรรณ นามกันยา
นางรัชนีวรรณ บุญลา
นางสาวรัชนีวรรณ พวงวรินทร
นางรัชนีวรรณ พุทธศรี
นางสาวรัชนีวรรณ มั่นใจ
นางสาวรัชนีวรรณ เยาวนารถ
นางรัชนีวรรณ วงศวราวรรณ
นางรัชนีวรรณ สายจันดา
นางรัชนีวรรณ แสนกลา
นางสาวรัชนีวรรณ ธรรมสมบัติ
นางสาวรัชนู แกวแกน

๒๗๕๒๙
๒๗๕๓๐
๒๗๕๓๑
๒๗๕๓๒
๒๗๕๓๓
๒๗๕๓๔
๒๗๕๓๕
๒๗๕๓๖
๒๗๕๓๗
๒๗๕๓๘
๒๗๕๓๙
๒๗๕๔๐
๒๗๕๔๑
๒๗๕๔๒
๒๗๕๔๓
๒๗๕๔๔
๒๗๕๔๕
๒๗๕๔๖
๒๗๕๔๗
๒๗๕๔๘
๒๗๕๔๙
๒๗๕๕๐
๒๗๕๕๑
๒๗๕๕๒
๒๗๕๕๓
๒๗๕๕๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรัชนู ชาลีวัน
นางรัชนู เพียรดี
นางสาวรัชนู เยายานัง
นางสาวรัชบาวรรณ เกษีสม
นางสาวรัชพร เสวกทรัพย
นางสาวรัชภรณ สิงหชัย
นางสาวรัชยา วาระเนตร
นางรัชยา สุขประกํา
นางรัชรท รัตนบุรี
นางสาวรัชรินทร พิทยานันท
นางรัชวลีย ยืนสุข
นางสาวรัชสุณี หิรัญคํา
นางรัญจวน งามวิไล
นางสาวรัญจวน แจมจันทร
นางสาวรัญจวน ไชยแกว
นางรัญชณณิชชา ดวงคง
นางสาวรัญชนวรัตถ แผวลุมแฝก
นางรัญชิดา แสวงวงศ
นางรัญทิวา จันทรแกว
นางรัฎใจ ฉิมนิล
นางรัฐชฑรณ จักรแกว
นางรัฐฎาพร คํามา
นางสาวรัฐฏนสิริ อุดมวรรณ
นางสาวรัฐณีรนุช นามแกว
นางสาวรัฐดาภรณ ธรรมะ
นางรัฐติกา พันธชน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๕๕๕
๒๗๕๕๖
๒๗๕๕๗
๒๗๕๕๘
๒๗๕๕๙
๒๗๕๖๐
๒๗๕๖๑
๒๗๕๖๒
๒๗๕๖๓
๒๗๕๖๔
๒๗๕๖๕
๒๗๕๖๖
๒๗๕๖๗
๒๗๕๖๘
๒๗๕๖๙
๒๗๕๗๐
๒๗๕๗๑
๒๗๕๗๒
๒๗๕๗๓
๒๗๕๗๔
๒๗๕๗๕
๒๗๕๗๖
๒๗๕๗๗
๒๗๕๗๘
๒๗๕๗๙

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัฐติยากรณ สัทธาคลัง
นางรัฐนันท กุลธราวิวัฒน
นางรัฐนันท ประชาเรือนรัศมี
นางสาวรัฐพร บัณฑิตย
นางรัฐวรรณ พังประไพ
นางสาวรัดเกลา ผลสง
นางรัดดา ชื่นงาม
นางรัดดาวรรณ มาปะโท
นางสาวรัดดาวัลย เขื่อนคํา
นางรัดธาดา หารวันนา
นางสาวรัตกัณฑ ฤทธิ์เจริญ
นางสาวรัตจะรินทร
เฉิดฉายพนาวัลย
นางสาวรัตใจ เย็นลับ
นางสาวรัตญา ทองคํา
นางรัตณา นมัสการ
นางรัตดา ชาสอนตา
นางสาวรัตดา ไตรยวงศ
นางรัตดา บริสุทธิ์ธรรม
นางสาวรัตดา แผนสุวรรณ
นางรัตดาวรรณ กรมมา
นางสาวรัตดาวัณ บุพล
นางรัตติกร นามลือ
นางรัตติกานต บุญทวีวัฒน
นางรัตติกานต สกุณาคีรี
นางสาวรัตติกาล กลึงกลาง

๒๗๕๘๐
๒๗๕๘๑
๒๗๕๘๒
๒๗๕๘๓
๒๗๕๘๔
๒๗๕๘๕
๒๗๕๘๖
๒๗๕๘๗
๒๗๕๘๘
๒๗๕๘๙
๒๗๕๙๐
๒๗๕๙๑
๒๗๕๙๒
๒๗๕๙๓
๒๗๕๙๔
๒๗๕๙๕
๒๗๕๙๖
๒๗๕๙๗
๒๗๕๙๘
๒๗๕๙๙
๒๗๖๐๐
๒๗๖๐๑
๒๗๖๐๒
๒๗๖๐๓
๒๗๖๐๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรัตติกาล คงประหยัด
นางรัตติกาล คิดรวม
นางรัตติกาล เงินมูล
นางรัตติกาล จารุจารีต
นางสาวรัตติกาล ชํานาญยา
นางรัตติกาล ไชยวุฒิ
นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย
วาที่รอยตรีหญิง รัตติกาล
นาคสวาท
นางรัตติกาล บํารุงกลาง
นางรัตติกาล มวงมิตร
นางสาวรัตติกาล มั่งทัด
นางรัตติกาล ศรีตระกูล
นางสาวรัตติกาล ศรีรักษา
นางสาวรัตติกาล ศิริ
นางสาวรัตติกาล แสนสุข
นางสาวรัตติกาล อกกวาง
นางรัตติกาล ออนนอม
นางรัตติกาล อินธรรม
นางรัตติกูล ภูมาตนา
นางรัตติญากรณ ทุมแถวหนองคาย
นางรัตตินันท ทูลศิริ
นางรัตติพร สงเสริมสุขสันต
นางสาวรัตติมา โคนถอน
นางรัตติมา บุญสวน
นางสาวรัตติมา แผงออน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๖๐๕
๒๗๖๐๖
๒๗๖๐๗
๒๗๖๐๘
๒๗๖๐๙
๒๗๖๑๐
๒๗๖๑๑
๒๗๖๑๒
๒๗๖๑๓
๒๗๖๑๔
๒๗๖๑๕
๒๗๖๑๖
๒๗๖๑๗
๒๗๖๑๘
๒๗๖๑๙
๒๗๖๒๐
๒๗๖๒๑
๒๗๖๒๒
๒๗๖๒๓
๒๗๖๒๔
๒๗๖๒๕
๒๗๖๒๖
๒๗๖๒๗
๒๗๖๒๘
๒๗๖๒๙
๒๗๖๓๐

นางสาวรัตติยา จันทรเศรษฐ
นางสาวรัตติยา จันทาคีรี
นางรัตติยา จันสวาง
นางสาวรัตติยา ธนารักษ
นางรัตติยา นบนอบ
นางรัตติยา นามโนรินทร
นางรัตติยา พรอมสิ้น
นางรัตติยา พิลาวัลย
นางสาวรัตติยา ภูบุญเติม
นางสาวรัตติยา รังสรรคศิริ
นางสาวรัตติยา ราชบุญเรือง
นางรัตติยา วงศวุฒิ
นางรัตติยา วงษชื่น
นางรัตติยา วรวิเศษ
นางรัตติยา สกุลสิทธิวัฒน
นางรัตติยา สันหมุด
นางสาวรัตติยา หาญธงชัย
นางรัตติยากร ศรีกอง
นางรัตติยาภรณ เคาแคน
นางรัตติยาภรณ ยิ่งยวด
นางรัตธินาภรณ สุวรรณชัยรบ
นางรัตน เทาทอง
นางสาวรัตนกร พรมวังขวา
นางรัตนจันทรเพ็ญ อาจวิชัย
นางรัตนดา สุขเหลือ
นางรัตนดา สุภาคํา

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๖๓๑
๒๗๖๓๒
๒๗๖๓๓
๒๗๖๓๔
๒๗๖๓๕
๒๗๖๓๖
๒๗๖๓๗
๒๗๖๓๘
๒๗๖๓๙
๒๗๖๔๐
๒๗๖๔๑
๒๗๖๔๒
๒๗๖๔๓
๒๗๖๔๔
๒๗๖๔๕
๒๗๖๔๖
๒๗๖๔๗
๒๗๖๔๘
๒๗๖๔๙
๒๗๖๕๐
๒๗๖๕๑
๒๗๖๕๒
๒๗๖๕๓
๒๗๖๕๔
๒๗๖๕๕
๒๗๖๕๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรัตนติกาล เกตุนอก
นางรัตนติพร ศิริมาตย
นางรัตนติยา เกปน
นางรัตนติยา ชูสุข
นางรัตนติยา อุดมทรัพย
นางรัตนธญา จิตรโก
นางสาวรัตนนรี วโรสุข
นางรัตนพร ชัยเงิน
นางสาวรัตนพร บรรจง
นางสาวรัตนพร บรรลุพร
นางสาวรัตนพร ปาขางฮุง
นางรัตนพร วาจาดี
นางสาวรัตนพรรณ วังดี
นางสาวรัตนภร เนื่องมี
นางรัตนภา สนศรี
นางรัตนมณี พรมมา
นางรัตนมณี มวงอ่ํา
นางรัตนรัตน มูลกัน
นางสาวรัตนวดี โมรากุล
นางรัตนวรรณ ประทุมศิลป
นางสาวรัตนอาภา อัตโตหิ
นางรัตนันตภรณ ทะจันทร
นางสาวรัตนา กางกรณ
นางสาวรัตนา กาญจนคงคา
นางสาวรัตนา การงาน
นางรัตนา แกวขาว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๖๕๗
๒๗๖๕๘
๒๗๖๕๙
๒๗๖๖๐
๒๗๖๖๑
๒๗๖๖๒
๒๗๖๖๓
๒๗๖๖๔
๒๗๖๖๕
๒๗๖๖๖
๒๗๖๖๗
๒๗๖๖๘
๒๗๖๖๙
๒๗๖๗๐
๒๗๖๗๑
๒๗๖๗๒
๒๗๖๗๓
๒๗๖๗๔
๒๗๖๗๕
๒๗๖๗๖
๒๗๖๗๗
๒๗๖๗๘
๒๗๖๗๙
๒๗๖๘๐
๒๗๖๘๑
๒๗๖๘๒

นางสาวรัตนา แกวจันทรเพชร
นางรัตนา โกศล
นางรัตนา คงแกว
นางสาวรัตนา คงคราณี
นางสาวรัตนา คงชูดวง
นางรัตนา คงทิพย
นางรัตนา คําตันบุญ
นางรัตนา คํามาโย
นางรัตนา งานทวีเลิศสิน
นางสาวรัตนา จองคํา
นางรัตนา จันทอก
นางรัตนา จิตรักษา
นางรัตนา เจริญธรรม
นางรัตนา เจะนุ
นางรัตนา ชวยนาเขตร
นางสาวรัตนา ไชยเลิศ
นางรัตนา ดวงดารา
นางรัตนา ดิษฐภักดี
นางรัตนา ทนุชน
นางรัตนา ทองผุด
นางรัตนา ทักษโม
นางรัตนา ธรรมศิริ
นางรัตนา ธาดา
นางรัตนา เนตรใส
นางรัตนา บัณฑิตเอกตระกูล
นางสาวรัตนา บุญใจ

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๖๘๓
๒๗๖๘๔
๒๗๖๘๕
๒๗๖๘๖
๒๗๖๘๗
๒๗๖๘๘
๒๗๖๘๙
๒๗๖๙๐
๒๗๖๙๑
๒๗๖๙๒
๒๗๖๙๓
๒๗๖๙๔
๒๗๖๙๕
๒๗๖๙๖
๒๗๖๙๗
๒๗๖๙๘
๒๗๖๙๙
๒๗๗๐๐
๒๗๗๐๑
๒๗๗๐๒
๒๗๗๐๓
๒๗๗๐๔
๒๗๗๐๕
๒๗๗๐๖
๒๗๗๐๗
๒๗๗๐๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรัตนา บุญประเสริฐ
นางรัตนา บุญเรือง
นางสาวรัตนา บุญหลา
นางสาวรัตนา บุตรสิงห
นางรัตนา เบ็งทอง
นางสาวรัตนา ประกอบนันท
นางรัตนา ปดตาละคะ
นางรัตนา ปุณโยประการ
นางสาวรัตนา พรมเกษา
นางรัตนา พรมสวาสดิ์
นางสาวรัตนา พรายเพริด
นางรัตนา พลายแสง
นางรัตนา พันธะชาติ
นางรัตนา มานะประดิษฐ
นางรัตนา มาประจวบ
นางรัตนา มาลัย
นางรัตนา เมฆพันธ
นางรัตนา ระยา
นางสาวรัตนา รัตนเมธานันท
นางสาวรัตนา รุงเรือง
นางรัตนา เรืองขนาบ
นางรัตนา ฤกษงาม
นางรัตนา วงศลีลากรณ
นางรัตนา วงศศรีแกว
นางรัตนา วะไลใจ
นางสาวรัตนา วัฒนาสิริพงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๗๐๙
๒๗๗๑๐
๒๗๗๑๑
๒๗๗๑๒
๒๗๗๑๓
๒๗๗๑๔
๒๗๗๑๕
๒๗๗๑๖
๒๗๗๑๗
๒๗๗๑๘
๒๗๗๑๙
๒๗๗๒๐
๒๗๗๒๑
๒๗๗๒๒
๒๗๗๒๓
๒๗๗๒๔
๒๗๗๒๕
๒๗๗๒๖
๒๗๗๒๗
๒๗๗๒๘
๒๗๗๒๙
๒๗๗๓๐
๒๗๗๓๑
๒๗๗๓๒
๒๗๗๓๓
๒๗๗๓๔

นางสาวรัตนา วาลีประโคน
นางสาวรัตนา เวฬุวนารักษ
นางรัตนา เวียงวงษ
นางสาวรัตนา ศรีดี
นางรัตนา ศรีสวัสดิ์
นางรัตนา ศรีสวัสดิ์
นางสาวรัตนา สบายจิตร
นางรัตนา สวัสดิมงคล
นางรัตนา สะสม
นางสาวรัตนา สายวงษคํา
นางรัตนา สิทธิกุล
นางรัตนา สิทธิราช
นางรัตนา สีสัน
นางสาวรัตนา สุขขี
นางรัตนา สุขุมพานิช
นางรัตนา สุภาปญญา
นางรัตนา สุรรัตน
นางรัตนา สุวนัตถ
นางรัตนา สุวรรณผูก
นางรัตนา แสนแกว
นางสาวรัตนา โสดา
นางสาวรัตนา หลวงจันทร
นางรัตนา หลวงปราบ
นางรัตนา หลาปอง
นางสาวรัตนา หวังสุดดี
นางสาวรัตนา หันบันกิจ

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๗๓๕
๒๗๗๓๖
๒๗๗๓๗
๒๗๗๓๘
๒๗๗๓๙
๒๗๗๔๐
๒๗๗๔๑
๒๗๗๔๒
๒๗๗๔๓
๒๗๗๔๔
๒๗๗๔๕
๒๗๗๔๖
๒๗๗๔๗
๒๗๗๔๘
๒๗๗๔๙
๒๗๗๕๐
๒๗๗๕๑
๒๗๗๕๒
๒๗๗๕๓
๒๗๗๕๔
๒๗๗๕๕
๒๗๗๕๖
๒๗๗๕๗
๒๗๗๕๘
๒๗๗๕๙
๒๗๗๖๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรัตนา ออนละมัย
นางรัตนา อินตะวิยะ
นางรัตนา อินทรกสิกร
นางรัตนา อินทรเพชร
นางรัตนา อินทอง
นางสาวรัตนา อินพญา
นางรัตนากร ธีระธนานนท
นางรัตนากร ประสานสิงห
นางสาวรัตนากร ศิริยอด
นางสาวรัตนากร สมสุข
นางรัตนากร เสตเตมิย
นางรัตนากรณ คฤหานนท
นางรัตนากรณ มีพรหม
นางรัตนากรณ สะสม
นางรัตนาพร คงกุลทอง
สิบตรีหญิง รัตนาพร คงวิริยะศิลป
นางรัตนาพร จันครา
นางรัตนาพร นาคพงษ
นางรัตนาพร นาสอน
นางสาวรัตนาพร ประทุม
นางรัตนาพร พลลาภ
นางรัตนาพร ยอดวิจิตร
นางสาวรัตนาพร ลินทอง
นางสาวรัตนาพร สมบูรณ
นางสาวรัตนาพร สันดุษิต
นางรัตนาพร สาลี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๗๖๑
๒๗๗๖๒
๒๗๗๖๓
๒๗๗๖๔
๒๗๗๖๕
๒๗๗๖๖
๒๗๗๖๗
๒๗๗๖๘
๒๗๗๖๙
๒๗๗๗๐
๒๗๗๗๑
๒๗๗๗๒
๒๗๗๗๓
๒๗๗๗๔
๒๗๗๗๕
๒๗๗๗๖
๒๗๗๗๗
๒๗๗๗๘
๒๗๗๗๙
๒๗๗๘๐
๒๗๗๘๑
๒๗๗๘๒
๒๗๗๘๓
๒๗๗๘๔
๒๗๗๘๕
๒๗๗๘๖

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัตนาพร สาศิริ
นางสาวรัตนาพร แสนใหญ
นางสาวรัตนาพร หะวานนท
นางรัตนาพร อรทัย
นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
นางสาวรัตนาภรณ กลางหมู
นางรัตนาภรณ แกวเขียว
นางรัตนาภรณ ไกรนรา
นางสาวรัตนาภรณ ขจัดมลทิน
นางสาวรัตนาภรณ จงนอก
นางรัตนาภรณ จันดาพืช
นางรัตนาภรณ แจงกรณ
นางสาวรัตนาภรณ ใจดวง
นางรัตนาภรณ แซหลี
นางรัตนาภรณ ตันรัตนสองแสง
นางรัตนาภรณ เตชนันท
นางรัตนาภรณ ทรัพยประเสริฐ
นางรัตนาภรณ ทองดอนนอย
นางรัตนาภรณ ทองดี
นางสาวรัตนาภรณ ทองผิว
นางสาวรัตนาภรณ เทพละ
นางสาวรัตนาภรณ นาดี
นางสาวรัตนาภรณ บุญเทพ
นางรัตนาภรณ ปะภาเวสัง
นางรัตนาภรณ ปนเพชร
นางรัตนาภรณ พรศรี

๒๗๗๘๗
๒๗๗๘๘
๒๗๗๘๙
๒๗๗๙๐
๒๗๗๙๑
๒๗๗๙๒
๒๗๗๙๓
๒๗๗๙๔
๒๗๗๙๕
๒๗๗๙๖
๒๗๗๙๗
๒๗๗๙๘
๒๗๗๙๙
๒๗๘๐๐
๒๗๘๐๑
๒๗๘๐๒
๒๗๘๐๓
๒๗๘๐๔
๒๗๘๐๕
๒๗๘๐๖
๒๗๘๐๗
๒๗๘๐๘
๒๗๘๐๙
๒๗๘๑๐
๒๗๘๑๑
๒๗๘๑๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรัตนาภรณ พลซา
นางสาวรัตนาภรณ พิมพสมาน
นางสาวรัตนาภรณ มุกนนท
นางรัตนาภรณ ยั่งยืน
นางรัตนาภรณ รอดแกว
นางสาวรัตนาภรณ เรือนคํา
นางสาวรัตนาภรณ ลักขณาพินิจ
นางรัตนาภรณ ลําบาล
นางรัตนาภรณ ลํามะนา
นางรัตนาภรณ วงศพิพัฒนธาดา
นางรัตนาภรณ วิสุทธิเมธา
นางรัตนาภรณ ศรีโยธา
นางสาวรัตนาภรณ ศรีวิรัตน
นางรัตนาภรณ สดภิบาล
นางสาวรัตนาภรณ สัชชานนท
นางสาวรัตนาภรณ สาทองขาว
นางรัตนาภรณ สาบุตร
นางรัตนาภรณ สีตะวัน
นางรัตนาภรณ สุดสงวน
นางสาวรัตนาภรณ เสนสอน
นางรัตนาภรณ หัดโถ
นางรัตนาภรณ หาญรักษ
นางสาวรัตนาภรณ อินทอง
นางรัตนารีตา ดํารงคไทย
นางรัตนาวดี รัตนพันธุ
นางสาวรัตนาวดี แสนยศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๘๑๓
๒๗๘๑๔
๒๗๘๑๕
๒๗๘๑๖
๒๗๘๑๗
๒๗๘๑๘
๒๗๘๑๙
๒๗๘๒๐
๒๗๘๒๑
๒๗๘๒๒
๒๗๘๒๓
๒๗๘๒๔
๒๗๘๒๕
๒๗๘๒๖
๒๗๘๒๗
๒๗๘๒๘
๒๗๘๒๙
๒๗๘๓๐
๒๗๘๓๑
๒๗๘๓๒
๒๗๘๓๓
๒๗๘๓๔
๒๗๘๓๕
๒๗๘๓๖
๒๗๘๓๗
๒๗๘๓๘

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัตนาวรรณ นาคสี
นางรัตนาวลี ทรายมูล
นางรัตนี ไชยโคตร
นางสาวรัตภูมิ แจทอง
นางรัตมณี สุทธิอาจ
นางรัตยา เงินแถบ
นางรัตยา ศรีวะปะ
นางรัตยาพร บุญพา
นางสาวรัตรฐา คงเจริญ
นางสาวรัติกร มัตธิตะถัง
นางรัติญา แซเอี้ยน
นางสาวรัติพันธ สันรัมย
นางรัติยวรรณ ครองศิลป
นางสาวรัติยา กาหลง
นางสาวรัติยา ชมภูพันธ
นางรันจวน พนมใส
นางรับขวัญ ภาคภูมิ
นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท
นางรัมซียะ มะนาแซ
นางรัมพา รัตนโชติเรืองสุข
นางรัมภา ศรีวรานันท
นางรัยนา ดีแม
นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์
นางรัศมี กามล
นางรัศมี กาศเกษม
นางรัศมี งบไธสง

๒๗๘๓๙
๒๗๘๔๐
๒๗๘๔๑
๒๗๘๔๒
๒๗๘๔๓
๒๗๘๔๔
๒๗๘๔๕
๒๗๘๔๖
๒๗๘๔๗
๒๗๘๔๘
๒๗๘๔๙
๒๗๘๕๐
๒๗๘๕๑
๒๗๘๕๒
๒๗๘๕๓
๒๗๘๕๔
๒๗๘๕๕
๒๗๘๕๖
๒๗๘๕๗
๒๗๘๕๘
๒๗๘๕๙
๒๗๘๖๐
๒๗๘๖๑
๒๗๘๖๒
๒๗๘๖๓
๒๗๘๖๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรัศมี เจริญรัตน
นางรัศมี เจริญอินทร
นางรัศมี ดีเสมอ
นางรัศมี ตางประโคน
นางรัศมี แทนประยุทธ
นางสาวรัศมี ธารเอี่ยม
นางรัศมี เนตรสมานนท
นางสาวรัศมี เนินนิราช
นางรัศมี บุตรงาม
นางสาวรัศมี เบื่อขุนทด
นางรัศมี ปาวัล
นางสาวรัศมี ผุดผอง
นางสาวรัศมี เผือกเหลือง
นางรัศมี มีแกว
นางรัศมี มุงหมาย
นางรัศมี สนั่นนารี
นางรัศมี สมทอง
นางรัศมี สาทิพยจันทร
นางรัศมี สิงหเสรี
นางรัศมี เสนานอย
นางรัศมี อวนปอง
นางรัศมีจันทร บุษดี
นางรัศมีเดือน บุตรทาว
นางสาวรัศวี เพ็งคําปง
นางรัษฎากร แซเตียว
นางรัษฎากร ทิพยจอย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๘๖๕
๒๗๘๖๖
๒๗๘๖๗
๒๗๘๖๘
๒๗๘๖๙
๒๗๘๗๐
๒๗๘๗๑
๒๗๘๗๒
๒๗๘๗๓
๒๗๘๗๔
๒๗๘๗๕
๒๗๘๗๖
๒๗๘๗๗
๒๗๘๗๘
๒๗๘๗๙
๒๗๘๘๐
๒๗๘๘๑
๒๗๘๘๒
๒๗๘๘๓
๒๗๘๘๔
๒๗๘๘๕
๒๗๘๘๖
๒๗๘๘๗
๒๗๘๘๘
๒๗๘๘๙
๒๗๘๙๐

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัสกุลภรณ ประสงควีรวุฒิ
นางรัสดาวรรณ ทองบรรดิษฐ
นางรัสนา อนันตสุข
นางสาวรัสมา ราตรีพฤกษ
นางรัสมี แกวมณี
นางสาวรัสมี โทอุตทา
นางรัสรินทร คูณภาค
นางราชมาลี ตอนรับ
นางราชาวดี คงเอียด
นางราณี ขันชัย
นางสาวราณี ศรีบัวบาล
นางสาวราณี หานจุน
นางราณีย ลิ้นทอง
นางสาวราดาวัลย ทองนํา
นางสาวราตรี กาวี
นางราตรี แกวอินทร
นางสาวราตรี ขจรโมทย
นางราตรี คงสุข
นางราตรี ครุฑะกะ
นางราตรี เงื่องจันทอง
นางสาวราตรี จินกระวี
นางสาวราตรี ชะนะพาล
นางสาวราตรี ชัยชนะ
นางราตรี ชาติดร
นางราตรี ช้ําเกตุ
นางราตรี ชูเชิดมงคลกุล

๒๗๘๙๑
๒๗๘๙๒
๒๗๘๙๓
๒๗๘๙๔
๒๗๘๙๕
๒๗๘๙๖
๒๗๘๙๗
๒๗๘๙๘
๒๗๘๙๙
๒๗๙๐๐
๒๗๙๐๑
๒๗๙๐๒
๒๗๙๐๓
๒๗๙๐๔
๒๗๙๐๕
๒๗๙๐๖
๒๗๙๐๗
๒๗๙๐๘
๒๗๙๐๙
๒๗๙๑๐
๒๗๙๑๑
๒๗๙๑๒
๒๗๙๑๓
๒๗๙๑๔
๒๗๙๑๕
๒๗๙๑๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางราตรี ตปนียะ
นางสาวราตรี ทองศรี
นางสาวราตรี ทองออน
นางสาวราตรี ทัศนไพร
นางราตรี ทิพโชติ
นางราตรี เทศผอง
นางสาวราตรี เทียนบุตร
นางสาวราตรี ธรรมโชติ
นางราตรี นะดาบุตร
นางราตรี เนียมแตง
นางราตรี บุญกอบ
นางราตรี บุญมี
นางราตรี บุญอาจ
นางสาวราตรี เบรียะเซกู
นางสาวราตรี พลตรี
นางสาวราตรี พิมพศักดิ์
วาที่รอยตรีหญิง ราตรี พุทธทอง
นางราตรี พูลพัฒน
นางสาวราตรี เพชรศรีชัย
นางสาวราตรี แพงสาร
นางราตรี มั่นเขตกร
นางสาวราตรี มาตรคําจันทร
นางสาวราตรี ยายอ
นางราตรี รอดประเสริฐ
นางราตรี ลํานวล
นางราตรี ลีละโรจน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๙๑๗
๒๗๙๑๘
๒๗๙๑๙
๒๗๙๒๐
๒๗๙๒๑
๒๗๙๒๒
๒๗๙๒๓
๒๗๙๒๔
๒๗๙๒๕
๒๗๙๒๖
๒๗๙๒๗
๒๗๙๒๘
๒๗๙๒๙
๒๗๙๓๐
๒๗๙๓๑
๒๗๙๓๒
๒๗๙๓๓
๒๗๙๓๔
๒๗๙๓๕
๒๗๙๓๖
๒๗๙๓๗
๒๗๙๓๘
๒๗๙๓๙
๒๗๙๔๐
๒๗๙๔๑
๒๗๙๔๒

นางสาวราตรี วงศรัตนาจันทร
นางราตรี วัชวงค
นางราตรี วีระวัฒนโสภณ
นางสาวราตรี ศรีโย
นางราตรี ศิริบุตร
นางราตรี สกุลพงษ
นางราตรี สงวนกลาง
นางราตรี สถานพงษ
นางราตรี สมฤดี
นางราตรี สาสุธรรม
นางราตรี สีหานู
นางราตรี สุดสม
นางราตรี สุพิมพ
นางราตรี สุวรรณบุตร
นางราตรี เสียงออน
นางราตรี โสภากุล
นางราตรี หมื่นละมาย
นางราตรี อําไพพิศ
นางสาวราตรี อุดทา
นางรานี สาโสะ
นางราวรรณ บุญกวาง
นางสาวราวรรณ สวัสดิ์ชัย
นางราวัลย ฑีฆาวงศ
นางราวีณา นาสมศรี
นางราศรี พรหนองแสน
นางรําพึง แกวสาแสน

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๙๔๓
๒๗๙๔๔
๒๗๙๔๕
๒๗๙๔๖
๒๗๙๔๗
๒๗๙๔๘
๒๗๙๔๙
๒๗๙๕๐
๒๗๙๕๑
๒๗๙๕๒
๒๗๙๕๓
๒๗๙๕๔
๒๗๙๕๕
๒๗๙๕๖
๒๗๙๕๗
๒๗๙๕๘
๒๗๙๕๙
๒๗๙๖๐
๒๗๙๖๑
๒๗๙๖๒
๒๗๙๖๓
๒๗๙๖๔
๒๗๙๖๕
๒๗๙๖๖
๒๗๙๖๗
๒๗๙๖๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรําพึง ขวัญชัยพงศ
นางรําพึง มะโน
นางรําเพียร ขันแกว
นางรําแพน นพศรี
นางรําไพ บุตรตะ
นางรําไพ บุตรธนู
นางรําไพ โมกศรี
นางสาวรําไพ วงษคําซาว
นางรําไพ สมวงษ
นางรําไพ สุวรรณสะอาด
นางสาวรําไพ แสงสะโส
นางรําไพร ฤทธิธรรม
นางริญญารัศมิ์ ปุณพิชญนาฏ
นางรินดา เชาวขุนทด
นางสาวรินดา พงศนะภา
นางสาวรินดา แสนเวียน
นางรินดา หอมสินธ
นางสาวรินดา หาญจิตร
นางสาวรินดา ออนมีคุณ
นางรินทร ตันหยงทอง
นางสาวรินทรดา เตจามิตร
นางสาวรินทรดา ภูคองตา
นางสาวรินทรลภัส ชัยสิทธิ์ณธี
นางรินทรลภัส พงศฤทธิพิมล
นางรินทลภัส ดาบุตร
นางสาวรินทา สีเหลือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๙๖๙
๒๗๙๗๐
๒๗๙๗๑
๒๗๙๗๒
๒๗๙๗๓
๒๗๙๗๔
๒๗๙๗๕
๒๗๙๗๖
๒๗๙๗๗
๒๗๙๗๘
๒๗๙๗๙
๒๗๙๘๐
๒๗๙๘๑
๒๗๙๘๒
๒๗๙๘๓
๒๗๙๘๔
๒๗๙๘๕
๒๗๙๘๖
๒๗๙๘๗
๒๗๙๘๘
๒๗๙๘๙
๒๗๙๙๐
๒๗๙๙๑
๒๗๙๙๒
๒๗๙๙๓
๒๗๙๙๔

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรินนา ไชยสกุล
นางรินรดา รอดวงษ
นางรินรดาภา สุวรรณเสวก
นางสาวรินลดา เลาะหะนะ
นางสาวริฟอัต ยีปาโละ
นางสาวริศรินทร บัวแดงดี
นางสาวรีฮานะ สุหลง
นางสาวรื่นจิตร ปญญาเรือง
นางสาวรื่นฤดี โตคางพลู
นางรื่นฤดี ผุยมาตย
นางสาวรื่นฤดี ศรีพันดอน
นางรุก็อยยะฮ บินยูโซะ
นางรุง นอนา
นางสาวรุงกันยา วรรณมูล
นางรุงกาญจน เกลอดู
นางสาวรุงกานต กองจริต
นางสาวรุงกานต มณีฉาย
นางรุงกานต สังขถาวร
นางรุงกานต เสาวภาคยสมบูรณ
นางรุงกานต หมื่นสุข
นางสาวรุงกานต เอมบัว
นางรุงณภา ถนอมบุญ
นางรุงณภา มิ่งแกว
นางสาวรุงดาวัลย รุงรัตนไชย
นางรุงตระกาล แกวประจุ
นางรุงตวัน ยุบลชิต

๒๗๙๙๕
๒๗๙๙๖
๒๗๙๙๗
๒๗๙๙๘
๒๗๙๙๙
๒๘๐๐๐
๒๘๐๐๑
๒๘๐๐๒
๒๘๐๐๓
๒๘๐๐๔
๒๘๐๐๕
๒๘๐๐๖
๒๘๐๐๗
๒๘๐๐๘
๒๘๐๐๙
๒๘๐๑๐
๒๘๐๑๑
๒๘๐๑๒
๒๘๐๑๓
๒๘๐๑๔
๒๘๐๑๕
๒๘๐๑๖
๒๘๐๑๗
๒๘๐๑๘
๒๘๐๑๙
๒๘๐๒๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรุงตวัน ฉิมพิมล
นางสาวรุงตะวัน บัวดอก
นางรุงตะวัน พานนอย
นางสาวรุงตะวัน สหุนันท
นางรุงตะวัน สีคามเม
นางรุงตะวัน รัตนพิทักษสกุล
นางรุงตะวัน สังฑทิพย
นางสาวรุงทวี จันเทพ
นางรุงทวี ไชยกาญจน
นางรุงทอง ภูเขาใหญ
นางสาวรุงทิพ จันทรมุณี
นางรุงทิพย โกสินทรจิตต
นางสาวรุงทิพย ขอนทอง
นางรุงทิพย คงเกิด
นางสาวรุงทิพย คงชน
นางรุงทิพย คงสมบัติ
นางรุงทิพย คุมเหม
นางรุงทิพย เครือพาน
นางรุงทิพย จันทมาส
นางรุงทิพย เฉกแสงทอง
นางสาวรุงทิพย ดีวาจา
นางสาวรุงทิพย ทายะ
นางสาวรุงทิพย ทํานุ
นางรุงทิพย บัวสําราญ
นางรุงทิพย ปนะสา
นางรุงทิพย พันธาธิก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๐๒๑
๒๘๐๒๒
๒๘๐๒๓
๒๘๐๒๔
๒๘๐๒๕
๒๘๐๒๖
๒๘๐๒๗
๒๘๐๒๘
๒๘๐๒๙
๒๘๐๓๐
๒๘๐๓๑
๒๘๐๓๒
๒๘๐๓๓
๒๘๐๓๔
๒๘๐๓๕
๒๘๐๓๖
๒๘๐๓๗
๒๘๐๓๘
๒๘๐๓๙
๒๘๐๔๐
๒๘๐๔๑
๒๘๐๔๒
๒๘๐๔๓
๒๘๐๔๔
๒๘๐๔๕
๒๘๐๔๖

นางรุงทิพย พุทธผาย
นางรุงทิพย เมรัตน
นางรุงทิพย เรืองรัตน
นางรุงทิพย สารนอก
นางรุงทิพย สาลี
นางรุงทิพย สุนารัตน
นางสาวรุงทิพย สุยะเหล็ก
นางรุงทิพย อยูคะเชนทร
นางรุงทิพย อิ่มสอาด
นางสาวรุงทิพย ผดุงโภชน
นางรุงทิวา กองพันธ
นางรุงทิวา จันทาพูน
นางรุงทิวา จิระสวัสดิ์พงศ
นางรุงทิวา เจริญมงคลรัตน
นางรุงทิวา เจียรใจรักษ
นางรุงทิวา ธีระตระกูล
นางสาวรุงทิวา นารินทร
นางสาวรุงทิวา บินไธสง
นางรุงทิวา บุษบก
นางรุงทิวา ประดิษฐ
นางสาวรุงทิวา มูลสาระ
นางสาวรุงทิวา วงคหินกอง
นางรุงทิวา ศรีจันทรากูล
นางสาวรุงทิวา สันแกว
นางสาวรุงทิวา สิงหัดชัย
นางรุงทิวา หนองเสนา

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๐๔๗
๒๘๐๔๘
๒๘๐๔๙
๒๘๐๕๐
๒๘๐๕๑
๒๘๐๕๒
๒๘๐๕๓
๒๘๐๕๔
๒๘๐๕๕
๒๘๐๕๖
๒๘๐๕๗
๒๘๐๕๘
๒๘๐๕๙
๒๘๐๖๐
๒๘๐๖๑
๒๘๐๖๒
๒๘๐๖๓
๒๘๐๖๔
๒๘๐๖๕
๒๘๐๖๖
๒๘๐๖๗
๒๘๐๖๘
๒๘๐๖๙
๒๘๐๗๐
๒๘๐๗๑
๒๘๐๗๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรุงทิวา หาญสุโพธิ์
นางรุงธิดา กันทา
นางสาวรุงธิวา ภาละโถ
นางสาวรุงนพา คงสุวรรณ
นางรุงนพา เปยมบุญ
นางรุงนภา กลิ่นกลาง
นางสาวรุงนภา แกววัน
นางรุงนภา ขวัญพรม
นางรุงนภา คงประดิษฐ
นางสาวรุงนภา คําแกว
นางรุงนภา คําตอ
นางรุงนภา งามสงา
นางรุงนภา จันทรตรา
นางสาวรุงนภา จาวอวน
นางสาวรุงนภา จินดามล
นางรุงนภา ชื่นพยอม
นางรุงนภา แซสอ
นางสาวรุงนภา ถนอมรอด
นางสาวรุงนภา ถนอมสัตย
นางรุงนภา ทองขวัญ
นางสาวรุงนภา ทองเชื้อ
นางรุงนภา ทองบุญมา
นางรุงนภา ทาตา
นางรุงนภา ทุมมาลา
นางสาวรุงนภา ธะนะ
นางรุงนภา ธีฆะพร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๐๗๓
๒๘๐๗๔
๒๘๐๗๕
๒๘๐๗๖
๒๘๐๗๗
๒๘๐๗๘
๒๘๐๗๙
๒๘๐๘๐
๒๘๐๘๑
๒๘๐๘๒
๒๘๐๘๓
๒๘๐๘๔
๒๘๐๘๕
๒๘๐๘๖
๒๘๐๘๗
๒๘๐๘๘
๒๘๐๘๙
๒๘๐๙๐
๒๘๐๙๑
๒๘๐๙๒
๒๘๐๙๓
๒๘๐๙๔
๒๘๐๙๕
๒๘๐๙๖
๒๘๐๙๗
๒๘๐๙๘

นางรุงนภา นวลแปง
นางสาวรุงนภา เนตรพันทัง
นางรุงนภา เนินหาด
นางสาวรุงนภา บุญสิงห
นางสาวรุงนภา มั่งคั่ง
นางรุงนภา มันตะสูตร
นางรุงนภา มาลัยงาม
นางสาวรุงนภา มุสิกะวงศ
นางรุงนภา รมยาคม
นางรุงนภา โรจนบุรานนท
นางสาวรุงนภา ไรกระโทก
นางรุงนภา ละออกอ
นางสาวรุงนภา วงษยอด
นางสาวรุงนภา วรรณพฤกษ
นางรุงนภา วานิชสมบัติ
นางรุงนภา ศักดิ์ศรี
นางรุงนภา เศษสุวรรณ
นางรุงนภา สงวนรักษ
นางสาวรุงนภา สมพันธ
นางสาวรุงนภา สรรพศรี
นางรุงนภา สะมะแอ
นางรุงนภา สุหงษา
นางรุงนภา หลักเพชร
นางสาวรุงนภา เหมแดง
นางรุงนภา เหมือนวาจา
นางรุงนภา อภิวงค

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๐๙๙
๒๘๑๐๐
๒๘๑๐๑
๒๘๑๐๒
๒๘๑๐๓
๒๘๑๐๔
๒๘๑๐๕
๒๘๑๐๖
๒๘๑๐๗
๒๘๑๐๘
๒๘๑๐๙
๒๘๑๑๐
๒๘๑๑๑
๒๘๑๑๒
๒๘๑๑๓
๒๘๑๑๔
๒๘๑๑๕
๒๘๑๑๖
๒๘๑๑๗
๒๘๑๑๘
๒๘๑๑๙
๒๘๑๒๐
๒๘๑๒๑
๒๘๑๒๒
๒๘๑๒๓
๒๘๑๒๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรุงนภา อัมรัตน
นางสาวรุงนภา อาศัยสุข
นางสาวรุงนภา บุศดีวงศ
นางรุงนะภาพร สีทะ
นางรุงนิภา คอนแกว
นางรุงนิภา คําปวนโหง
นางสาวรุงนิภาภัส ธนนิมิตร
นางสาวรุงนิรันดร คัดชารัตน
นางสาวรุงพร กงกาหน
นางรุงพัชกันฒ ธรรมปรีชาพร
นางสาวรุงพิวา แควงอินทร
นางรุงพิศ เกตุคํา
นางสาวรุงรดา ผดุงณธีกุล
นางรุงรดา มูลมี
นางรุงรวิน เนตรดี
นางสาวรุงรวี บุญเงิน
นางสาวรุงรวี พิมพกลาง
นางสาวรุงรวี หลานวงศ
นางสาวรุงระวี งามแปน
นางรุงระวี ธรรมวิโรจน
นางสาวรุงระวี ประทุมวัน
นางสาวรุงระวี พลพวก
นางรุงระวีวรรณ ญาณวารี
นางรุงรักษ โออารี
นางรุงรัชนี จันตะเคียน
นางสาวรุงรัตน เครือออน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๑๒๕
๒๘๑๒๖
๒๘๑๒๗
๒๘๑๒๘
๒๘๑๒๙
๒๘๑๓๐
๒๘๑๓๑
๒๘๑๓๒
๒๘๑๓๓
๒๘๑๓๔
๒๘๑๓๕
๒๘๑๓๖
๒๘๑๓๗
๒๘๑๓๘
๒๘๑๓๙
๒๘๑๔๐
๒๘๑๔๑
๒๘๑๔๒
๒๘๑๔๓
๒๘๑๔๔
๒๘๑๔๕
๒๘๑๔๖
๒๘๑๔๗
๒๘๑๔๘
๒๘๑๔๙
๒๘๑๕๐

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางรุงรัตน เชื้อไทย
นางสาวรุงรัตน พึ่งพิทยานันต
นางสาวรุงรัตน มาลาทอง
นางรุงรัตน วงคลําดวน
นางสาวรุงรัตน วงษเกตุ
นางรุงรัตน ศรีโมรา
นางสาวรุงรัตน ศิริวัฒน
นางสาวรุงรัตน สิทธิวงศ
นางสาวรุงรัตน สุพรรณวงษ
นางสาวรุงรัตน อยูคง
นางสาวรุงรัตน กิตติขจร
นางสาวรุงรัตน เทิดชนะกุล
นางรุงรัตนา อัยแกว
นางรุงรัศมี ตอยอด
นางสาวรุงราตรี อาจเจริญ
นางรุงราวรรณ ศรีชาดา
นางรุงราวรรณ ซอนทรัพย
นางรุงราวรรณ ดานนอก
นางรุงราวรรณ พงษเกษม
นางสาวรุงเรือง ทวิชาชาติ
นางสาวรุงเรือง ศรีวะลา
นางสาวรุงเรือง สังหราย
นางสาวรุงเรือง สัมฤทธิ์สุขโชค
นางรุงโรจน สังขโกมล
นางรุงฤดี กลิ่นหอม
นางรุงฤดี แคลวคลาด

๒๘๑๕๑
๒๘๑๕๒
๒๘๑๕๓
๒๘๑๕๔
๒๘๑๕๕
๒๘๑๕๖
๒๘๑๕๗
๒๘๑๕๘
๒๘๑๕๙
๒๘๑๖๐
๒๘๑๖๑
๒๘๑๖๒
๒๘๑๖๓
๒๘๑๖๔
๒๘๑๖๕
๒๘๑๖๖
๒๘๑๖๗
๒๘๑๖๘
๒๘๑๖๙
๒๘๑๗๐
๒๘๑๗๑
๒๘๑๗๒
๒๘๑๗๓
๒๘๑๗๔
๒๘๑๗๕
๒๘๑๗๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรุงฤดี จันดาศักดิ์
นางสาวรุงฤดี จิตมาตย
นางรุงฤดี ชุมแกว
นางสาวรุงฤดี โชติวิเชียร
นางรุงฤดี นครศรี
นางสาวรุงฤดี บุญยัง
นางสาวรุงฤดี พิมพร
นางรุงฤดี มโนใจ
นางรุงฤดี มาตนาเรียง
นางรุงฤดี มีลาภ
นางสาวรุงฤดี โยธะคง
นางรุงฤดี ไวยศรีแสง
นางสาวรุงฤดี สุขปติ
นางรุงฤดี สุนารักษ
นางรุงฤดี สุระโส
นางรุงฤทัย พิมพสิงห
นางรุงลัดดา แผวพลสง
นางสาวรุงลาวรรณ ภักดีนันท
นางสาวรุงลาวัลย มหาอุป
นางรุงลาวัลย ใจแกว
นางรุงศรี วงศงาม
นางรุงสิยาภรณ อนุศาสน
นางรุงสิริ ชัยจักร
นางรุงสุรีย ศรีสุวะ
นางรุงแสง กลิ่นบัว
นางรุงแสง เนียมสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๑๗๗
๒๘๑๗๘
๒๘๑๗๙
๒๘๑๘๐
๒๘๑๘๑
๒๘๑๘๒
๒๘๑๘๓
๒๘๑๘๔
๒๘๑๘๕
๒๘๑๘๖
๒๘๑๘๗
๒๘๑๘๘
๒๘๑๘๙
๒๘๑๙๐
๒๘๑๙๑
๒๘๑๙๒
๒๘๑๙๓
๒๘๑๙๔
๒๘๑๙๕
๒๘๑๙๖
๒๘๑๙๗
๒๘๑๙๘
๒๘๑๙๙
๒๘๒๐๐
๒๘๒๐๑
๒๘๒๐๒

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางรุงอรินทร คําทวี
นางรุงอรุณ แกวโชติ
นางรุงอรุณ คชไพร
นางรุงอรุณ จันทรที
นางสาวรุงอรุณ จิตรตั้งตรง
นางสาวรุงอรุณ ชาลีพรมมา
นางรุงอรุณ ดวงวรรณลี
นางสาวรุงอรุณ ตันเปง
นางรุงอรุณ ทวีวานิชย
นางรุงอรุณ ทองคํา
นางรุงอรุณ บุญไว
นางรุงอรุณ พนัส
นางสาวรุงอรุณ พินิจผล
นางรุงอรุณ เพ็ชรฎา
นางรุงอรุณ เพียรกิจ
นางรุงอรุณ รักราชการ
นางรุงอรุณ ศรีสนาม
นางรุงอรุณ สิงหสุพรรณ
นางรุงอรุณ เสนหา
นางรุงอรุณ โสภากุล
นางสาวรุงอรุณ หงษเวียงจันทร
นางสาวรุงอรุณ หมูพยัคฆ
นางสาวรุงอรุณ อินปน
นางรุงอรุณศรี ถูกใจ
นางรุจจิรัช ภักมี
นางรุจจิรา แสงทอง

๒๘๒๐๓
๒๘๒๐๔
๒๘๒๐๕
๒๘๒๐๖
๒๘๒๐๗
๒๘๒๐๘
๒๘๒๐๙
๒๘๒๑๐
๒๘๒๑๑
๒๘๒๑๒
๒๘๒๑๓
๒๘๒๑๔
๒๘๒๑๕
๒๘๒๑๖
๒๘๒๑๗
๒๘๒๑๘
๒๘๒๑๙
๒๘๒๒๐
๒๘๒๒๑
๒๘๒๒๒
๒๘๒๒๓
๒๘๒๒๔
๒๘๒๒๕
๒๘๒๒๖
๒๘๒๒๗
๒๘๒๒๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรุจรดา ทาเครือ
นางรุจรวี มุณีแนม
นางสาวรุจาภา โฉมฉาย
นางรุจาภา พินิจพันธ
นางรุจาภา สุวรรณศรี
นางสาวรุจิกร ชาวนา
นางสาวรุจิกร ปองวิชัย
นางรุจินันท โสภาพิมพ
นางสาวรุจิรดา พรหมโคตร
นางสาวรุจิรดา พืชผักหวาน
นางรุจิรดา เวทยนุกูล
นางรุจิรัตน บุตรโคษา
นางสาวรุจิรัตน พรหมรักษ
นางรุจิรัตน รัตนเพชร
นางรุจิรัตน สระหอม
นางสาวรุจิรา กลิ่นทอง
นางรุจิรา กันทายวง
นางรุจิรา การัตน
นางรุจิรา คงประพันธ
นางรุจิรา จันทรคํา
นางสาวรุจิรา จุลบุตร
นางรุจิรา เจริญลาภ
นางรุจิรา ชัยวัง
นางสาวรุจิรา ชาดา
นางรุจิรา ชาริดา
นางรุจิรา แดงจันทึก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๒๒๙
๒๘๒๓๐
๒๘๒๓๑
๒๘๒๓๒
๒๘๒๓๓
๒๘๒๓๔
๒๘๒๓๕
๒๘๒๓๖
๒๘๒๓๗
๒๘๒๓๘
๒๘๒๓๙
๒๘๒๔๐
๒๘๒๔๑
๒๘๒๔๒
๒๘๒๔๓
๒๘๒๔๔
๒๘๒๔๕
๒๘๒๔๖
๒๘๒๔๗
๒๘๒๔๘
๒๘๒๔๙
๒๘๒๕๐
๒๘๒๕๑
๒๘๒๕๒
๒๘๒๕๓
๒๘๒๕๔

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรุจิรา ทองวุฒิ
นางรุจิรา ทับทิมแกว
นางรุจิรา บินตํามะหงง
นางรุจิรา ปนงา
นางรุจิรา พิลาตัน
นางสาวรุจิรา เพียรพิจิตร
นางรุจิรา มาลาทอง
นางสาวรุจิรา เรืองปราชญ
นางรุจิรา ลายเมฆ
นางรุจิรา วงศพรัด
นางรุจิรา วรชมพู
นางสาวรุจิรา วรพต
นางรุจิรา วรรณวิภูษิต
นางสาวรุจิรา เวียกไทยสงค
นางรุจิรา สะโมทาน
นางสาวรุจิรา สุดแกว
นางรุจิราภร พานผา
นางรุจิราภรณ สายสิงห
นางสาวรุจิราวดี บัวคอม
นางสาวรุจิราวรรณ มิ่งชะนิด
นางรุจิเรข ทองเชื้อ
นางสาวรุจิเรข ทับทอง
นางรุจิเรขราณี นอยวงศ
นางรุจิลาภา อินทบุญศรี
นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย
นางสาวรุจิอร รักใหม

๒๘๒๕๕
๒๘๒๕๖
๒๘๒๕๗
๒๘๒๕๘
๒๘๒๕๙
๒๘๒๖๐
๒๘๒๖๑
๒๘๒๖๒
๒๘๒๖๓
๒๘๒๖๔
๒๘๒๖๕
๒๘๒๖๖
๒๘๒๖๗
๒๘๒๖๘
๒๘๒๖๙
๒๘๒๗๐
๒๘๒๗๑
๒๘๒๗๒
๒๘๒๗๓
๒๘๒๗๔
๒๘๒๗๕
๒๘๒๗๖
๒๘๒๗๗
๒๘๒๗๘
๒๘๒๗๙
๒๘๒๘๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรุจี กิตติพระวงศ
นางรุจี อุทโท
นางรุจีรัตน พิทักษศิลป
นางสาวรุจีรัตน ภูผิวโคก
นางรุชณี มณู
นางรุตสะมานิง มะเจะเงาะ
นางรุน ดีพรวน
นางรุนนี งอยภูธร
นางสาวรุนี คงสมศรี
นางรุสญา พลพิทักษ
นางสาวรุสนันท แกวตา
นางรุสนา เหระเบ็ญหมาด
นางรุสนานิง ฮะมะ
นางสาวรุสนานี ลอเซ็ง
นางสาวรุสนี กาเดาะ
นางสาวรุสมี แบรอสะแม
นางรุสมีนา เปาะจิ
นางรุสลัน หวังกุหลํา
นางรุสไลนา นิมะ
นางรุหะณี หะยีสะมะแอ
นางรูกีซะ สะโต
นางสาวรูซีนา ตาเละ
นางรูสนี สะโต
นางสาวรูสะนี จันทรคง
นางรูสีลาวาตี สาระนะ
นางสาวรูไฮดา ยาโม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๒๘๑
๒๘๒๘๒
๒๘๒๘๓
๒๘๒๘๔
๒๘๒๘๕
๒๘๒๘๖
๒๘๒๘๗
๒๘๒๘๘
๒๘๒๘๙
๒๘๒๙๐
๒๘๒๙๑
๒๘๒๙๒
๒๘๒๙๓
๒๘๒๙๔
๒๘๒๙๕
๒๘๒๙๖
๒๘๒๙๗
๒๘๒๙๘
๒๘๒๙๙
๒๘๓๐๐
๒๘๓๐๑
๒๘๓๐๒
๒๘๓๐๓
๒๘๓๐๔
๒๘๓๐๕
๒๘๓๐๖

นางเรขา ปรีชาชาญพิชิต
นางสาวเรณุกา เกษสังข
นางสาวเรณุกา โสภาลัย
นางเรณุมาศ ทับเงิน
นางเรณู กิตติวัฒนากูล
นางสาวเรณู กุศลวงษ
นางเรณู กูเขียว
นางเรณู แกวการไร
นางสาวเรณู เข็มพันธ
นางเรณู คงคาสวัสดิ์
นางสาวเรณู ครุฑธาพันธ
นางเรณู ชมอุต
นางเรณู ชูสังข
นางเรณู ไชยดี
นางเรณู เทพเทียมทัศน
นางเรณู นาคพังกาญจน
นางเรณู บัตริยะ
นางสาวเรณู ประทุมวัง
นางเรณู ปริสาวงศ
นางเรณู ผดุงฤกษ
นางสาวเรณู พลศรี
นางสาวเรณู เมฆตานี
นางเรณู ไมแกน
นางเรณู ยอดระบํา
นางเรณู รักชาง
นางสาวเรณู รัตนทิพย

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๓๐๗
๒๘๓๐๘
๒๘๓๐๙
๒๘๓๑๐
๒๘๓๑๑
๒๘๓๑๒
๒๘๓๑๓
๒๘๓๑๔
๒๘๓๑๕
๒๘๓๑๖
๒๘๓๑๗
๒๘๓๑๘
๒๘๓๑๙
๒๘๓๒๐
๒๘๓๒๑
๒๘๓๒๒
๒๘๓๒๓
๒๘๓๒๔
๒๘๓๒๕
๒๘๓๒๖
๒๘๓๒๗
๒๘๓๒๘
๒๘๓๒๙
๒๘๓๓๐
๒๘๓๓๑
๒๘๓๓๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเรณู รื่นรวย
นางเรณู ฤทธิ์รอด
นางเรณู วงคปนตา
นางเรณู ศรีวันทนาสกุล
นางเรณู ศารทูลทัต
นางสาวเรณู สวัสดี
นางสาวเรณู สีลิ้นจี่
นางเรณู เหมืองจา
นางเรณู อินทรแจม
นางเรณู เอกกา
นางสาวเรนุกานต พงศพิสุทธิกุล
นางสาวเรไร เจิมขุนทด
นางเรไร เผือดนอก
นางเรไร รังใส
นางเรไร วิเชียรสาร
นางเรไร หลอเภรี
นางสาวเรวดี เกษตรเจริญ
นางเรวดี แกววิชิต
นางเรวดี ครึ่งธิ
นางเรวดี จันตะพรม
นางเรวดี แจงอักษร
นางเรวดี ชวยอักษร
นางสาวเรวดี ซอนเพชร
นางเรวดี ปลอดชูแกว
นางเรวดี ปูพะบุญ
นางเรวดี มิถิลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๓๓๓
๒๘๓๓๔
๒๘๓๓๕
๒๘๓๓๖
๒๘๓๓๗
๒๘๓๓๘
๒๘๓๓๙
๒๘๓๔๐
๒๘๓๔๑
๒๘๓๔๒
๒๘๓๔๓
๒๘๓๔๔
๒๘๓๔๕
๒๘๓๔๖
๒๘๓๔๗
๒๘๓๔๘
๒๘๓๔๙
๒๘๓๕๐
๒๘๓๕๑
๒๘๓๕๒
๒๘๓๕๓
๒๘๓๕๔

นางสาวเรวดี มีบุญมาก
นางสาวเรวดี มีสุข
นางสาวเรวดี ระภาเพศ
นางเรวดี รักษา
นางเรวดี โรจนประโคน
นางเรวดี ศิลาโชติ
นางเรวดี สรรพคุณ
นางเรวดี สุพรรณ
นางสาวเรวดี เสนาะสลุง
นางเรวดีศิริ ออนรักษ
นางเรวา ชมัฒพงษ
นางสาวเริงจุฬา กลางเสนา
นางเริงฤดี กมลคร
นางเริ่มจิต บัวชุม
นางเรียนตา หนองหงอก
นางเรียม เจริญพล
นางเรียม ศรีวิลัย
นางเรียมจิต สายทอง
นางเรียมอุทัย เกิดเขียว
นางเรืองกิตติ์ สุทธิวิรัตน
นางเรืองรอง ไชยศรี
วาที่รอยตรีหญิง เรืองรัตน
พยัพเมฆ
๒๘๓๕๕ นางเรืองรัตน เลี้ยงอักษร
๒๘๓๕๖ นางเรืองไร แยมสําราญ
๒๘๓๕๗ นางเรืองสิริ คงแกว

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๓๕๘
๒๘๓๕๙
๒๘๓๖๐
๒๘๓๖๑
๒๘๓๖๒
๒๘๓๖๓
๒๘๓๖๔
๒๘๓๖๕
๒๘๓๖๖
๒๘๓๖๗
๒๘๓๖๘
๒๘๓๖๙
๒๘๓๗๐
๒๘๓๗๑
๒๘๓๗๒
๒๘๓๗๓
๒๘๓๗๔
๒๘๓๗๕
๒๘๓๗๖
๒๘๓๗๗
๒๘๓๗๘
๒๘๓๗๙
๒๘๓๘๐
๒๘๓๘๑
๒๘๓๘๒
๒๘๓๘๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเรืองอุไร เข็มพันธ
นางเรืองอุไร ชุปวา
นางเรืองอุไร สีสดดี
นางสาวเรืองอุไร อบอาย
นางเรือนคํา คําโมนะ
นางเรือนคํา จันทะเสน
นางเรือนคํา ใหญเอี่ยม
นางโรจนรัศมี ทับทิมทอง
นางโรมใจ กระแสโท
นางสาวโรมมนัส ปูชะพันธ
นางสาวโรสซาราห งะสงบ
นางโรสดียานา มีรน
นางโรสนี ซายอ
นางสาวโรสมาวัน อะลีดิมัน
นางโรสมีนี กะนา
นางฤชามน อัครภัทรนิธิ
นางสาวฤชุตรา แนบกระโทก
นางฤดี กรวยทรัพย
นางฤดี คงชวย
นางฤดี แดงพิบูลย
นางฤดี หมวกดํา
นางฤดี หมื่นแกว
นางฤทัย คุมศรีวัย
นางฤทัย ทองใบ
นางฤทัย บุตรเวส
นางฤทัย สุขเลิศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๓๘๔
๒๘๓๘๕
๒๘๓๘๖
๒๘๓๘๗
๒๘๓๘๘
๒๘๓๘๙
๒๘๓๙๐
๒๘๓๙๑
๒๘๓๙๒
๒๘๓๙๓
๒๘๓๙๔
๒๘๓๙๕
๒๘๓๙๖
๒๘๓๙๗
๒๘๓๙๘
๒๘๓๙๙
๒๘๔๐๐
๒๘๔๐๑
๒๘๔๐๒
๒๘๔๐๓
๒๘๔๐๔
๒๘๔๐๕
๒๘๔๐๖
๒๘๔๐๗
๒๘๔๐๘
๒๘๔๐๙

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวฤทัยชนก แกวคง
นางสาวฤทัยทิพย พัดทอง
นางสาวฤทัยทิพย ภัทรวงศา
นางฤทัยทิพย ศรีวิไลย
นางฤทัยปรียา เมฆอรุณ
นางฤทัยรักษ โกละกะ
นางสาวฤทัยรัตน ขําตา
นางฤทัยรัตน จันออน
นางสาวฤทัยรัตน นันตะสุข
นางสาวฤทัยรัตน ปอมี
นางสาวฤทัยรัตน ฤทธิ์นุช
นางสาวฤทัยรัตน วงศโคกสูง
นางฤทัยรัตน ศรีสวาง
นางสาวฤทัยรัตน สุมเข็มทอง
นางสาวฤทัยวรรณ วงศณะรัตน
นางฤทัยวรรณ อําภาพันธ
นางลฎาภา กลิ่นดวง
นางลฎาภา แปลงทรัพย
นางสาวลฎาภา พะนงรัมย
นางสาวลดา เย็นใจ
นางสาวลดานที จินดานิมิตร
นางลดาพัฒน พงศจิระเสฎฐ
นางสาวลดารัตน ปาประโคน
นางลดารัตน ลองจา
นางสาวลดารัตน สงวรรณา
นางลดาวรรณ รินไธสง

๒๘๔๑๐
๒๘๔๑๑
๒๘๔๑๒
๒๘๔๑๓
๒๘๔๑๔
๒๘๔๑๕
๒๘๔๑๖
๒๘๔๑๗
๒๘๔๑๘
๒๘๔๑๙
๒๘๔๒๐
๒๘๔๒๑
๒๘๔๒๒
๒๘๔๒๓
๒๘๔๒๔
๒๘๔๒๕
๒๘๔๒๖
๒๘๔๒๗
๒๘๔๒๘
๒๘๔๒๙
๒๘๔๓๐
๒๘๔๓๑
๒๘๔๓๒
๒๘๔๓๓
๒๘๔๓๔
๒๘๔๓๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวลดาวรรณ สาระกูล
นางลดาวัลย เกษมสุข
นางลดาวัลย เกื้อสุข
นางสาวลดาวัลย ดวงจิตร
นางสาวลดาวัลย ทวีคณะโชติ
นางลดาวัลย นามมนตรี
นางลดาวัลย บัวนาค
นางสาวลดาวัลย ปานพรม
นางลดาวัลย พรศิริวงศ
นางสาวลดาวัลย พลอาจ
นางลดาวัลย มะเดื่อ
นางลดาวัลย วงศเยาว
นางสาวลดาวัลย วรรณคํา
นางสาวลดาวัลย เหลามหาเมฆ
นางสาวลดาวัลย อังคะณี
นางสาวลภัตสนันท บํารุงวงศ
นางสาวลภัส ลองนาวา
นางสาวลภัส ศะศิธร
นางสาวลภัส สุขสําราญ
นางสาวลภัสกร เวียงชนก
นางลภัสนันท การดี
นางสาวลภัสรดา คํามา
นางสาวลภัสรดา ชิดนอก
นางสาวลภัสรดา ชุมรักษ
นางสาวลภัสรดา ผลประทุม
นางสาวลภัสรดา มากชู

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๔๓๖
๒๘๔๓๗
๒๘๔๓๘
๒๘๔๓๙
๒๘๔๔๐
๒๘๔๔๑
๒๘๔๔๒
๒๘๔๔๓
๒๘๔๔๔
๒๘๔๔๕
๒๘๔๔๖
๒๘๔๔๗
๒๘๔๔๘
๒๘๔๔๙
๒๘๔๕๐
๒๘๔๕๑
๒๘๔๕๒
๒๘๔๕๓
๒๘๔๕๔
๒๘๔๕๕
๒๘๔๕๖
๒๘๔๕๗
๒๘๔๕๘
๒๘๔๕๙
๒๘๔๖๐
๒๘๔๖๑

นางลภัสรดา ลุนทา
นางสาวลภัสรดา วงษจอน
นางลภัสรดา สกุลสารทอง
นางสาวลภัสรดา เสียงล้ํา
นางลภัสรดา เหลาเกลี้ยงดี
นางลภัสรดา อินทรบํารุง
นางลภิศรดา ธันยารัตนศรัณ
นางลมัย สุขจิตร
นางลมัย สุวรรณสนธิ์
นางลมัยพร ดาวเรือง
นางลมุล เนตรคุณ
นางลมุล ยอดเมฆ
นางสาวลมูลเพชร มะณี
นางลยวัย เสือชาวปา
นางลลดา ภูเวียง
นางลลนา พิลึก
นางลลนา ใหลเจริญ
นางสาวลลิดา กูลนรา
นางสาวลลิดา แกวรักษา
นางลลิดา ทองไทย
นางสาวลลิดา ระงับพิษ
นางสาวลลิดา ศรีพลอย
นางสาวลลิดา ศรีมหาไชย
นางสาวลลิดา อัครบัณฑิต
นางลลิตตา คําชนะ
นางลลิตา จุมดวง

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๔๖๒
๒๘๔๖๓
๒๘๔๖๔
๒๘๔๖๕
๒๘๔๖๖
๒๘๔๖๗
๒๘๔๖๘
๒๘๔๖๙
๒๘๔๗๐
๒๘๔๗๑
๒๘๔๗๒
๒๘๔๗๓
๒๘๔๗๔
๒๘๔๗๕
๒๘๔๗๖
๒๘๔๗๗
๒๘๔๗๘
๒๘๔๗๙
๒๘๔๘๐
๒๘๔๘๑
๒๘๔๘๒
๒๘๔๘๓
๒๘๔๘๔
๒๘๔๘๕
๒๘๔๘๖
๒๘๔๘๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวลลิตา เนตรแสงศรี
นางสาวลลิตา บึงไกล
นางลลิตา สารสุวรรณ
นางลลิพัฒน สายสุริย
นางลลิษา นอยนึ่ง
นางลวภา ทองอยูเรือน
นางลอนดอน สายน้ําเย็น
นางสาวลออทิพย คําไสย
นางละมอม ทอนศรี
นางละมอม รักษาชาติ
นางละมอม สามหมอ
นางสาวละมัย โชคชัย
นางละมัย ซุนหลี
นางสาวละมัย ดอนตะไนย
นางละมัย ทุมลา
นางละมัย ธรรมจินดา
นางละมัย บัวบาง
นางละมัย บุญมาก
นางสาวละมัย บุญยัง
นางสาวละมัย ผมอินทร
นางละมัย แฝงบุปผา
นางสาวละมัย พรหมศร
นางละมัย ภารสําเร็จ
นางละมัย มณีปกรณ
นางสาวละมัย สังขเงิน
นางสาวละมัย สายแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๔๘๘
๒๘๔๘๙
๒๘๔๙๐
๒๘๔๙๑
๒๘๔๙๒
๒๘๔๙๓
๒๘๔๙๔
๒๘๔๙๕
๒๘๔๙๖
๒๘๔๙๗
๒๘๔๙๘
๒๘๔๙๙
๒๘๕๐๐
๒๘๕๐๑
๒๘๕๐๒
๒๘๕๐๓
๒๘๕๐๔
๒๘๕๐๕
๒๘๕๐๖
๒๘๕๐๗
๒๘๕๐๘
๒๘๕๐๙
๒๘๕๑๐
๒๘๕๑๑
๒๘๕๑๒
๒๘๕๑๓

นางละมัย สีแสง
นางละมัย อินทรจันทร
นางสาวละมัยศรี พลที
นางละมัยศรี สรางคํา
นางละมุน บูสะมัญ
นางละมุล ไชยธรรม
นางละมุล แมนไธสง
นางละมุลเพชร ยมศรีเคน
นางสาวละมูล วันทํา
นางละเมาะ สมศรีแสง
นางสาวละเมียด ไชยวงศ
นางละเมียด ไทยแท
นางละเมียด ออนเบา
นางละไม ธานี
นางละไม สุขสาร
นางละลิดา สาลีวัฒนผล
นางละออ กองรส
นางละออ เจริญจิตร
นางละออ ตาดี
นางสาวละออ ทบวงษ
นางละออ พรหมมาศ
นางละออ วันจงคํา
นางละออ ศรีบัวบาล
นางสาวละออ โสภา
นางละออง ขันลุย
นางละออง บุตรกลัด

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๕๑๔
๒๘๕๑๕
๒๘๕๑๖
๒๘๕๑๗
๒๘๕๑๘
๒๘๕๑๙
๒๘๕๒๐
๒๘๕๒๑
๒๘๕๒๒
๒๘๕๒๓
๒๘๕๒๔
๒๘๕๒๕
๒๘๕๒๖
๒๘๕๒๗
๒๘๕๒๘
๒๘๕๒๙
๒๘๕๓๐
๒๘๕๓๑
๒๘๕๓๒
๒๘๕๓๓
๒๘๕๓๔
๒๘๕๓๕
๒๘๕๓๖
๒๘๕๓๗
๒๘๕๓๘
๒๘๕๓๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางละออง บูรณเจริญ
นางละออง พรหมเพศ
นางละออง วงศกระจาง
นางละออง วาปทํา
นางสาวละออง สมมาตย
นางละออง สายพันธ
นางละออง สุปะทัง
นางสาวละออง สุหญานาง
นางละอองแกว แกวทอง
นางสาวละอองดาว กองวงศ
นางละอองดาว จันทรดี
นางละอองดาว ทองใบ
นางละอองดาว ทาแกว
นางสาวละอองดาว ทีฆาวงค
นางสาวละอองดาว พรมจวง
นางสาวละอองดาว พาระแพน
นางละอองทิพย พลทะรักษา
นางละเอียด ทันใจ
นางสาวละเอียด ทุมกระโทก
นางละเอียด บุบผามาลัย
นางละเอียด พงษสุวรรณ
นางละเอียด โพธิ์ศรีลา
นางละเอียด รัตนสุข
นางละเอียด แวนแกว
นางสาวละเอียด ศิลาสัย
นางละเอียด สังขพาลี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๕๔๐
๒๘๕๔๑
๒๘๕๔๒
๒๘๕๔๓
๒๘๕๔๔
๒๘๕๔๕
๒๘๕๔๖
๒๘๕๔๗
๒๘๕๔๘
๒๘๕๔๙
๒๘๕๕๐
๒๘๕๕๑
๒๘๕๕๒
๒๘๕๕๓
๒๘๕๕๔
๒๘๕๕๕
๒๘๕๕๖
๒๘๕๕๗
๒๘๕๕๘
๒๘๕๕๙
๒๘๕๖๐
๒๘๕๖๑
๒๘๕๖๒
๒๘๕๖๓
๒๘๕๖๔
๒๘๕๖๕

นางสาวละเอียด หมีเฟอง
นางสาวละเอียด อาจทวีกุล
นางสาวลักขณา แกนสารี
นางสาวลักขณา จิ๋วปญญา
นางลักขณา เชาวโพธิ์ทอง
นางลักขณา ไชยฤทธิ์
นางลักขณา แดงปรกเกลา
นางสาวลักขณา โตงาม
นางสาวลักขณา นิยมทอง
นางลักขณา ปรัสพันธ
นางลักขณา พรมพัตร
นางลักขณา ศรีพุทธคุณ
นางลักขณา สังขทอง
นางลักขณา สุขปาน
นางลักขณา เสริมสุข
นางลักขณา ไสยกิจ
นางลักขณา ไสยประจํา
นางลักขณาภรณ พรายสิน
นางลักคณา เข็มเพ็ชร
นางลักคณา โพธิ์นอก
นางลักคณา สงครินทร
นางสาวลักษณพร เขมขน
นางลักษณเมธา อุนสนธิ์
นางลักษณวรรณ บุญพรหม
นางลักษณวรรณ รูปแกว
นางสาวลักษณา กุลสูงเนิน

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๕๖๖
๒๘๕๖๗
๒๘๕๖๘
๒๘๕๖๙
๒๘๕๗๐
๒๘๕๗๑
๒๘๕๗๒
๒๘๕๗๓
๒๘๕๗๔
๒๘๕๗๕
๒๘๕๗๖
๒๘๕๗๗
๒๘๕๗๘
๒๘๕๗๙
๒๘๕๘๐
๒๘๕๘๑
๒๘๕๘๒
๒๘๕๘๓
๒๘๕๘๔
๒๘๕๘๕
๒๘๕๘๖
๒๘๕๘๗
๒๘๕๘๘
๒๘๕๘๙
๒๘๕๙๐
๒๘๕๙๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางลักษณา ปรีพูล
นางลักษณา พินากัน
นางลักษณา เพ็ชรพวง
นางสาวลักษณา โพธิหวี
นางสาวลักษณา ลิขิตเกียรติขจร
นางสาวลักษณา วัฒนะ
นางลักษณา สงคทอง
นางสาวลักษณาวดี คชเศียร
นางลักษณาศิริ คําภูแกว
นางลักษณี คนฉลาด
นางสาวลักษณี โชคพิทักษ
นางลักษณี พลีจัตตุ
นางลักษมณ จันทรแดง
นางสาวลักษมณ เส็งฉนวน
นางสาวลักษมี กิมเตก
นางสาวลักษมี ขวัญประเสริฐ
นางลักษมี เงางาม
นางลักษมี ตุมเสือ
นางสาวลักษิกา กั่งเซง
นางลักษิกา คําทิพย
นางลักษินา วงศดาว
นางสาวลัคณา มันตะวัตร
นางสาวลัคนา พรมทอง
นางสาวลัคนา สุขขะ
นางสาวลัชชิดาภรณ ฉิมงาม
นางสาวลัชดาพร ดิษภา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๕๙๒
๒๘๕๙๓
๒๘๕๙๔
๒๘๕๙๕
๒๘๕๙๖
๒๘๕๙๗
๒๘๕๙๘
๒๘๕๙๙
๒๘๖๐๐
๒๘๖๐๑
๒๘๖๐๒
๒๘๖๐๓
๒๘๖๐๔
๒๘๖๐๕
๒๘๖๐๖
๒๘๖๐๗
๒๘๖๐๘
๒๘๖๐๙
๒๘๖๑๐
๒๘๖๑๑
๒๘๖๑๒
๒๘๖๑๓
๒๘๖๑๔
๒๘๖๑๕
๒๘๖๑๖
๒๘๖๑๗

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวลัญจกร ทองเรือง
นางสาวลัญฐชนา เชิดสระนอย
นางลัดดา กลบกลาง
นางลัดดา ขันตอ
นางสาวลัดดา คฤหปาน
นางลัดดา คํารังษี
นางลัดดา คิ้วนาง
นางลัดดา เครือบุญ
นางลัดดา จงนุเคราะห
นางลัดดา ฉิมพาลี
นางสาวลัดดา ชาญสูงเนิน
นางสาวลัดดา ชํานาญ
นางลัดดา ชูชื่น
นางลัดดา ไชยสวัสดิ์
นางลัดดา ดวงกํา
นางสาวลัดดา ทองไทย
นางสาวลัดดา ทองแเสน
นางลัดดา นอยธง
นางลัดดา นิลนามะ
นางลัดดา นิสสัยดี
นางลัดดา บัวศรี
นางลัดดา บุญแยม
นางสาวลัดดา บุญศรี
นางลัดดา บุญสําเร็จ
นางลัดดา บุษภาค
นางสาวลัดดา ปริยาปญจางค

๒๘๖๑๘
๒๘๖๑๙
๒๘๖๒๐
๒๘๖๒๑
๒๘๖๒๒
๒๘๖๒๓
๒๘๖๒๔
๒๘๖๒๕
๒๘๖๒๖
๒๘๖๒๗
๒๘๖๒๘
๒๘๖๒๙
๒๘๖๓๐
๒๘๖๓๑
๒๘๖๓๒
๒๘๖๓๓
๒๘๖๓๔
๒๘๖๓๕
๒๘๖๓๖
๒๘๖๓๗
๒๘๖๓๘
๒๘๖๓๙
๒๘๖๔๐
๒๘๖๔๑
๒๘๖๔๒
๒๘๖๔๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางลัดดา ปกสังคะเนย
นางสาวลัดดา เพ็ชสังฆาต
นางลัดดา โพธิ์ภักดี
นางลัดดา ภาคสุโพธิ์
นางลัดดา รักงาม
นางลัดดา ศรไชย
นางลัดดา สาสุข
นางสาวลัดดา แสงโทโพ
นางลัดดา โสพิมพา
นางลัดดา หนอแกว
นางลัดดา หอมจิตร
นางลัดดา อัฒจักร
นางลัดดา อินทรประเสริฐ
นางสาวลัดดา อุคํา
นางสาวลัดดา อุปนันชัย
นางลัดดาพร ลาภใหญ
นางสาวลัดดาภรณ มิ่งขวัญ
นางสาวลัดดาวรรณ กอนวิมล
นางลัดดาวรรณ ขุนพิลึกลือเดช
นางลัดดาวรรณ คงแกว
นางสาวลัดดาวรรณ เนตรทองคํา
นางสาวลัดดาวรรณ วงศตระกูลผูดี
นางลัดดาวรรณ ศรีฉิม
นางสาวลัดดาวรรณ สิงมิ่ง
นางลัดดาวรรณ แกวหาญ
นางลัดดาวรรณ สมณะชางเผือก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๖๔๔
๒๘๖๔๕
๒๘๖๔๖
๒๘๖๔๗
๒๘๖๔๘
๒๘๖๔๙
๒๘๖๕๐
๒๘๖๕๑
๒๘๖๕๒
๒๘๖๕๓
๒๘๖๕๔
๒๘๖๕๕
๒๘๖๕๖
๒๘๖๕๗
๒๘๖๕๘
๒๘๖๕๙
๒๘๖๖๐
๒๘๖๖๑
๒๘๖๖๒
๒๘๖๖๓
๒๘๖๖๔
๒๘๖๖๕
๒๘๖๖๖
๒๘๖๖๗
๒๘๖๖๘
๒๘๖๖๙

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางลัดดาวัณย ธิมา
นางลัดดาวัลณ ยอดสุวรรณ
นางสาวลัดดาวัลย กลิ่นเจริญ
นางสาวลัดดาวัลย กันสุมาโส
นางลัดดาวัลย กินนารัตน
นางลัดดาวัลย กุฎีรัตน
นางลัดดาวัลย แกวมณี
นางลัดดาวัลย แกววิวัฒน
นางลัดดาวัลย ขัดโพธิ์
นางสาวลัดดาวัลย ขันขวา
นางสาวลัดดาวัลย เขื่อนคํา
นางลัดดาวัลย คําเขียน
นางลัดดาวัลย คําเงิน
นางลัดดาวัลย จันทรทัย
นางสาวลัดดาวัลย เจตินัย
นางลัดดาวัลย ชมภูหลง
นางลัดดาวัลย ไชยคิรินทร
นางสาวลัดดาวัลย ดวงรัตน
นางลัดดาวัลย ตติยกองเกียรติ์
นางลัดดาวัลย ทองบริสุทธิ์
นางลัดดาวัลย ทาระขะจัด
นางลัดดาวัลย ทุงใหญ
นางสาวลัดดาวัลย เทียมพุดซา
นางลัดดาวัลย นิตอินทร
นางลัดดาวัลย บัวเพ็ญ
นางลัดดาวัลย บุญรักษา

๒๘๖๗๐
๒๘๖๗๑
๒๘๖๗๒
๒๘๖๗๓
๒๘๖๗๔
๒๘๖๗๕
๒๘๖๗๖
๒๘๖๗๗
๒๘๖๗๘
๒๘๖๗๙
๒๘๖๘๐
๒๘๖๘๑
๒๘๖๘๒
๒๘๖๘๓
๒๘๖๘๔
๒๘๖๘๕
๒๘๖๘๖
๒๘๖๘๗
๒๘๖๘๘
๒๘๖๘๙
๒๘๖๙๐
๒๘๖๙๑
๒๘๖๙๒
๒๘๖๙๓
๒๘๖๙๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวลัดดาวัลย ประกอบเพ็ชร
นางลัดดาวัลย ประมูลชัย
นางลัดดาวัลย ปนตา
นางลัดดาวัลย
พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางลัดดาวัลย เพชรแกว
นางสาวลัดดาวัลย มามาตร
นางลัดดาวัลย มิตรกูล
นางลัดดาวัลย มุขรักษ
นางสาวลัดดาวัลย ยอดพิทักษ
นางลัดดาวัลย แยมทอง
นางลัดดาวัลย รัตนบุตรชัย
นางลัดดาวัลย ราชเจริญ
นางลัดดาวัลย ฤทธิ์บํารุง
นางสาวลัดดาวัลย โลนุช
นางสาวลัดดาวัลย วิยะกัน
นางสาวลัดดาวัลย สรพิมพ
นางลัดดาวัลย สิมลี
นางสาวลัดดาวัลย สีลาพัฒน
นางลัดดาวัลย สุดทอง
นางสาวลัดดาวัลย แสนดี
นางสาวลัดดาวัลย เอียดเงิน
นางสาวลัดดาวัลย เอี่ยมสูงเนิน
นางสาวลัตติกา ชัยคาม
นางลัทธพรรณ ไกรหมื่นไวย
นางลั่นทม ดวงเนตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๖๙๕
๒๘๖๙๖
๒๘๖๙๗
๒๘๖๙๘
๒๘๖๙๙
๒๘๗๐๐
๒๘๗๐๑
๒๘๗๐๒
๒๘๗๐๓
๒๘๗๐๔
๒๘๗๐๕
๒๘๗๐๖
๒๘๗๐๗
๒๘๗๐๘
๒๘๗๐๙
๒๘๗๑๐
๒๘๗๑๑
๒๘๗๑๒
๒๘๗๑๓
๒๘๗๑๔
๒๘๗๑๕
๒๘๗๑๖
๒๘๗๑๗
๒๘๗๑๘
๒๘๗๑๙
๒๘๗๒๐

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางลั่นทม ทองชุม
นางลั่นทม สนธิ
นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ
นางสาวลาตี ซาและ
นางลาตีพะ มะนิ
นางสาวลานีญา หนอสีหา
นางสาวลาภิศรินทร บุญประเสริฐ
นางสาวลาภิสรา พัฒนพงศโสภณ
นางสาวลาวรรณ เสนสิงห
นางสาวลาวรรณ โสภิส
นางลาวัณย ปกโกทะสัง
นางลาวัณย เพิ่มสุขรุงเรือง
นางสาวลาวัณย เรืองปราชญ
นางลาวัลย ขยันขาย
นางลาวัลย คําสีลา
นางลาวัลย ชื่นบาน
นางลาวัลย ดาบุตร
นางลาวัลย ทองประดิษฐ
นางลาวัลย นนทะสี
นางลาวัลย บุญธรรม
นางลาวัลย พรเจริญ
นางลาวัลย พันธุวงศ
นางสาวลาวัลย ยิ่งมี
นางลาวัลย ศรีคําภา
นางลาวัลย ศรีถาการ
นางสาวลาวัลย สงคทอง

๒๘๗๒๑
๒๘๗๒๒
๒๘๗๒๓
๒๘๗๒๔
๒๘๗๒๕
๒๘๗๒๖
๒๘๗๒๗
๒๘๗๒๘
๒๘๗๒๙
๒๘๗๓๐
๒๘๗๓๑
๒๘๗๓๒
๒๘๗๓๓
๒๘๗๓๔
๒๘๗๓๕
๒๘๗๓๖
๒๘๗๓๗
๒๘๗๓๘
๒๘๗๓๙
๒๘๗๔๐
๒๘๗๔๑
๒๘๗๔๒
๒๘๗๔๓
๒๘๗๔๔
๒๘๗๔๕
๒๘๗๔๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวลาวัลย สุโรพันธ
นางลาวัลย หมีนเหม
นางสาวลําจวน สมบุญยอด
นางลําจวน สีพะรัง
นางสาวลําเจียก สังขประเสริฐ
นางลําเจียก เอียดคง
นางลําดวน ขอเหนี่ยวกลาง
นางลําดวน ชิดปราง
นางลําดวน ชื่นตา
นางลําดวน ไชยโยธา
นางสาวลําดวน ทามูล
นางสาวลําดวน ทุยประโคน
นางลําดวน นักดนตรี
นางลําดวน บุญปก
นางลําดวน พรหมวิชัย
นางลําดวน พิบูลย
นางลําดวน ไพรสณฑ
นางลําดวน วัดกระโทก
นางลําดวน วันวะนา
นางลําดวน ศรีพรม
นางลําดวน สาสูงเนิน
นางลําดวน เสาใบ
นางลําดวน อหริพาย
นางลําดวล เพ็ชรรอด
นางลําเทียน ทองเหลือง
นางสาวลําเทียน ภูสีฤทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๗๔๗
๒๘๗๔๘
๒๘๗๔๙
๒๘๗๕๐
๒๘๗๕๑
๒๘๗๕๒
๒๘๗๕๓
๒๘๗๕๔
๒๘๗๕๕
๒๘๗๕๖
๒๘๗๕๗
๒๘๗๕๘
๒๘๗๕๙
๒๘๗๖๐
๒๘๗๖๑
๒๘๗๖๒
๒๘๗๖๓
๒๘๗๖๔
๒๘๗๖๕
๒๘๗๖๖
๒๘๗๖๗
๒๘๗๖๘
๒๘๗๖๙
๒๘๗๗๐
๒๘๗๗๑
๒๘๗๗๒

นางสาวลําธาล ศรีงาม
นางลําปาง คํานวน
นางลําปาง ชายผา
นางสาวลําปาง พาอุภัย
นางลําปางวดี ทองจันทร
นางสาวลําพรรณ ใจทัศน
นางลําพอง คําหินกอง
นางลําพอง อินเสมียน
นางสาวลําพัน จอมฟอง
นางสาวลําพันธ ลาภทวี
นางลําพิงค หลวงมั่ง
นางลําพิน แสงฟา
นางสาวลําพึง พันธุศรี
นางลําพึง พุมเพชร
นางลําพึง ภูวงษยางนอก
นางลําพึง มามี
นางลําพึง วารีรัตน
นางลําพูน กวยเงิน
นางลําพูน เบอรนารด
นางลําพูน เวฬุวนารักษ
นางลําพูน สุวรรณศรี
นางลําพูน หลาพันธ
นางลําพูล ถิรชญานันท
นางลําเพย ผิวออน
นางลําเพย อุตรัศมี
นางสาวลําไพ ประทุมวัน

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๗๗๓
๒๘๗๗๔
๒๘๗๗๕
๒๘๗๗๖
๒๘๗๗๗
๒๘๗๗๘
๒๘๗๗๙
๒๘๗๘๐
๒๘๗๘๑
๒๘๗๘๒
๒๘๗๘๓
๒๘๗๘๔
๒๘๗๘๕
๒๘๗๘๖
๒๘๗๘๗
๒๘๗๘๘
๒๘๗๘๙
๒๘๗๙๐
๒๘๗๙๑
๒๘๗๙๒
๒๘๗๙๓
๒๘๗๙๔
๒๘๗๙๕
๒๘๗๙๖
๒๘๗๙๗
๒๘๗๙๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางลําไพ ศรีปาน
นางสาวลําไพ สะตะ
นางสาวลําไพ เสนามาตย
นางสาวลําไพร เพียดจันทร
นางลําไพร หลาศรี
นางสาวลําภรณ พิสถาน
นางลําภู แกวโนนตุน
นางลําภู จอมอาจ
นางสาวลําภู จันทรพรม
นางสาวลําภู นาคทอง
นางสาวลําภู บุญธรรม
นางลําภู อุทธิยา
นางลําภู โฮซิน
นางสาวลํายงค พิมพิสาร
นางลํายวน รื่นภาคเพ็ชร
นางสาวลํายอง ปุกมะเริง
นางสาวลํายอง พานแกว
นางลํายอง มูสิกรังษี
นางลํายอง สิริภาพโสภณ
นางลําใย คะเลารัมย
นางลําใย ชูรัก
นางลําใย ทางทอง
นางลําใย นาฤทธิ์
นางสาวลําใย พิมพิศาล
นางลําใย ลัดดางาม
นางสาวลําใย ลาโรจน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๗๙๙
๒๘๘๐๐
๒๘๘๐๑
๒๘๘๐๒
๒๘๘๐๓
๒๘๘๐๔
๒๘๘๐๕
๒๘๘๐๖
๒๘๘๐๗
๒๘๘๐๘
๒๘๘๐๙
๒๘๘๑๐
๒๘๘๑๑
๒๘๘๑๒
๒๘๘๑๓
๒๘๘๑๔
๒๘๘๑๕
๒๘๘๑๖
๒๘๘๑๗
๒๘๘๑๘
๒๘๘๑๙
๒๘๘๒๐
๒๘๘๒๑
๒๘๘๒๒
๒๘๘๒๓
๒๘๘๒๔

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางลําใย สีเทา
นางลําใย หลินมา
นางลิ กาพมณีย
นางลิชากร คําไหว
นางสาวลิดาว ปญโญใหญ
นางลิดาวรรณ เชื้อคมตา
นางลินจง จุลสายพันธ
นางสาวลินจง เหมือนเพชร
นางลินดา เขจรแข
นางลินดา คําภา
นางลินดา วรรณบูลย
นางลินดา สุธรรมมา
นางลิวัลย สอนทวี
นางลีซมาวาตี ขุนพล
นางลีลา จํามะเทวี
นางลีลา สาลีโภชน
นางสาวลีลารัศม จาตุรพล
นางลีลาวดี กมลรัตน
นางสาวลูกหวา แผนสมบูรณ
นางสาวเล็ก โกษาแสง
นางเลขา เพิ่มวงศเสนีย
นางเลอขวัญ แซผาน
นางสาวเลอฉวี ยอดรัก
นางเลิศนภา ตอรบรัมย
นางเลิศฤดี มาลัย
นางเลิศลักษณ คเชนทรรัตนกุล

๒๘๘๒๕
๒๘๘๒๖
๒๘๘๒๗
๒๘๘๒๘
๒๘๘๒๙
๒๘๘๓๐
๒๘๘๓๑
๒๘๘๓๒
๒๘๘๓๓
๒๘๘๓๔
๒๘๘๓๕
๒๘๘๓๖
๒๘๘๓๗
๒๘๘๓๘
๒๘๘๓๙
๒๘๘๔๐
๒๘๘๔๑
๒๘๘๔๒
๒๘๘๔๓
๒๘๘๔๔
๒๘๘๔๕
๒๘๘๔๖
๒๘๘๔๗
๒๘๘๔๘
๒๘๘๔๙
๒๘๘๕๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเลียม มาศบํารุง
นางสาวไลนา เจะมะ
นางไลลา ดือราแม
นางไลลา เตะโระ
นางสาวไลลา บินโสะ
นางสาวไลลา อุดมทวีพร
นางไลลาห โกบยาหยัง
นางว.อิสรา ชามทอง
นางสาววงแข สอดจิตต
นางสาววงคเดือน ชินวงค
นางสาววงคเดือน ทองไพรวรรณ
นางวงคเพ็ญ บุศเนตร
นางวงจันทร ชอบมี
นางวงเดือน คชกฤษ
นางวงเดือน คุณวงศ
นางสาววงเดือน จันทรเทศ
นางวงเดือน จันทรอินทร
นางวงเดือน จิตตปรัชญากุล
นางวงเดือน ดรหมั่น
นางวงเดือน ดลประสิทธิ์
นางวงเดือน แทบทาน
นางวงเดือน บุญมา
นางวงเดือน วดีศิริศักดิ์
นางวงเดือน ไวแสน
นางสาววงเดือน สายทอง
นางวงเดือน สุภาคาร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๘๕๑
๒๘๘๕๒
๒๘๘๕๓
๒๘๘๕๔
๒๘๘๕๕
๒๘๘๕๖
๒๘๘๕๗
๒๘๘๕๘
๒๘๘๕๙
๒๘๘๖๐
๒๘๘๖๑
๒๘๘๖๒
๒๘๘๖๓
๒๘๘๖๔
๒๘๘๖๕
๒๘๘๖๖
๒๘๘๖๗
๒๘๘๖๘
๒๘๘๖๙
๒๘๘๗๐
๒๘๘๗๑
๒๘๘๗๒
๒๘๘๗๓
๒๘๘๗๔
๒๘๘๗๕
๒๘๘๗๖

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววงเดือน แสงผึ้ง
นางสาววงเดือน แสนมอม
นางวงเดือน อัจกลับ
นางสาววงทอง อุทัย
นางวงเพ็ญ รองทอง
นางวงศจันทร อนุรักษากรกุล
นางวงศรัก เจริญทัศน
นางวงศวิลัย อินทรชัย
นางวงศิริ หวังเหนี่ยวกลาง
นางวงษเดือน ทนจันทา
นางวงษเดือน วุธนู
นางวงษตะวัน หลาล้ํา
นางสาววงษเนตร สายสุวรรณ
นางวงษอนันต ปานประดิษฐ
นางวจีนันท แซซิ่น
นางสาววชรกมล สุศรี
นางวชรพร บุญพิทักษ
นางสาววชรพร เพิ่มพูล
นางสาววชรวรรณ อังโชติพันธุ
นางวชิรญา แสงจันทร
นางสาววชิรญาณ แสงกระโทก
นางวชิระกร เสารศิริ
นางวชิรา กมลผุด
นางวชิรา คํานากลาง
นางวชิรา ประพุทธพิทยา
นางวชิรา มูลกลาง

๒๘๘๗๗
๒๘๘๗๘
๒๘๘๗๙
๒๘๘๘๐
๒๘๘๘๑
๒๘๘๘๒
๒๘๘๘๓
๒๘๘๘๔
๒๘๘๘๕
๒๘๘๘๖
๒๘๘๘๗
๒๘๘๘๘
๒๘๘๘๙
๒๘๘๙๐
๒๘๘๙๑
๒๘๘๙๒
๒๘๘๙๓
๒๘๘๙๔
๒๘๘๙๕
๒๘๘๙๖
๒๘๘๙๗
๒๘๘๙๘
๒๘๘๙๙
๒๘๙๐๐
๒๘๙๐๑
๒๘๙๐๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววชิรา สุขชาติ
นางวชิรา เสือรัมย
นางวชิรา อินลี
นางวชิราพร ไชยชนะ
นางสาววชิราพร สุวรรณศรวล
นางสาววชิราพรรณ สิมพัฒนกุล
นางสาววชิราพรรณ อันสมสี
นางวชิราพันธ หนางเกษม
นางสาววชิราภรณ ฉ่ํามณี
นางวชิราภรณ บุปผาชาติ
นางวชิราภรณ พิมพศรี
นางวชิราภรณ มั่นคง
นางสาววชิราภรณ ยาพรม
นางวชิราภรณ ระมาศจาย
นางวชิราภรณ ริมทอง
นางวชิราภรณ วงศรัตน
นางวชิราภรณ วจีอรุโณทัย
นางสาววชิราภรณ วัชระเสถียร
นางวชิราภรณ วาริพัฒน
นางสาววชิราภรณ สันตวงษ
นางวชิราภรณ สิงหวงค
นางวชิราภรณ สุภารี
นางสาววชิราภรณ สุวรรณวรางกูร
นางวชิราภรณ โหจันทร
นางวชิราลักษณ จันทรสาขา
นางสาววชิราวรรณ เทียมทัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๙๐๓
๒๘๙๐๔
๒๘๙๐๕
๒๘๙๐๖
๒๘๙๐๗
๒๘๙๐๘
๒๘๙๐๙
๒๘๙๑๐
๒๘๙๑๑
๒๘๙๑๒
๒๘๙๑๓
๒๘๙๑๔
๒๘๙๑๕
๒๘๙๑๖
๒๘๙๑๗
๒๘๙๑๘
๒๘๙๑๙
๒๘๙๒๐
๒๘๙๒๑
๒๘๙๒๒
๒๘๙๒๓
๒๘๙๒๔
๒๘๙๒๕
๒๘๙๒๖
๒๘๙๒๗
๒๘๙๒๘

นางวณัชญา จําปาศรี
นางสาววณัชวรรณ ชุมปญญา
นางวณัทสนันท คงตาล
นางวณา พรหมจันทร
นางสาววณิชชา นิลรัตน
นางวณิชนันทน ศรีสุข
นางสาววณิชยา แกวพิพัฒน
นางวณิชยา พลพงษา
นางวณิชยา รัฐอุบล
นางวณิชยา ศรีใหญ
นางวณิสา ถิ่นทัพไทย
นางวดี บุญทด
นางวดีลดา เขียวพรม
นางสาววทัญุตา บุญหลง
นางวทันยา กันหาคํา
นางวทันยา ปารมีรัตนะ
นางวทันยา ศรีธรรม
นางวทันยา อํามาตรหิน
นางวธัญญา มงคล
นางวธัญญา วาป
นางวธีวรรณ โฮมวิชญากรณ
นางวนธินี อินทะเกิด
นางวนัชพร คันธะมาลา
นางสาววนัสญา พิศาลปญญา
นางวนัสนันท แกวโรย
นางสาววนัสนันท พุทธอินศร

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๙๒๙
๒๘๙๓๐
๒๘๙๓๑
๒๘๙๓๒
๒๘๙๓๓
๒๘๙๓๔
๒๘๙๓๕
๒๘๙๓๖
๒๘๙๓๗
๒๘๙๓๘
๒๘๙๓๙
๒๘๙๔๐
๒๘๙๔๑
๒๘๙๔๒
๒๘๙๔๓
๒๘๙๔๔
๒๘๙๔๕
๒๘๙๔๖
๒๘๙๔๗
๒๘๙๔๘
๒๘๙๔๙
๒๘๙๕๐
๒๘๙๕๑
๒๘๙๕๒
๒๘๙๕๓
๒๘๙๕๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววนัสนันท สนโต
นางสาววนัสนันท สุขแสวง
นางวนัสนันท อายุพัฒน
นางวนาลิน เกิดสมจิตต
นางวนิชา ประยูรพันธุ
นางวนิดา กมลนัด
นางวนิดา กองทองนอก
นางวนิดา กุลเกษ
นางวนิดา เกตุสีลา
นางวนิดา เกื้อเพชร
นางวนิดา แกวคงคา
นางวนิดา แกวเรือง
นางวนิดา ขยันกิจ
นางวนิดา เข็มจันทร
นางวนิดา คงมัยลิก
นางวนิดา คงอุดหนุน
นางสาววนิดา ครองกระโทก
นางสาววนิดา คลิ้งเคลา
นางวนิดา คํารังษี
นางวนิดา เครือไกรวรรณ
นางวนิดา โคตรสุโพธิ์
นางวนิดา เงาะเศษ
นางวนิดา จะคํารัมย
นางวนิดา จันทรวิวัฒนากูล
นางวนิดา จําปามูล
นางวนิดา จําปาหอม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๙๕๕
๒๘๙๕๖
๒๘๙๕๗
๒๘๙๕๘
๒๘๙๕๙
๒๘๙๖๐
๒๘๙๖๑
๒๘๙๖๒
๒๘๙๖๓
๒๘๙๖๔
๒๘๙๖๕
๒๘๙๖๖
๒๘๙๖๗
๒๘๙๖๘
๒๘๙๖๙
๒๘๙๗๐
๒๘๙๗๑
๒๘๙๗๒
๒๘๙๗๓
๒๘๙๗๔
๒๘๙๗๕
๒๘๙๗๖
๒๘๙๗๗
๒๘๙๗๘
๒๘๙๗๙
๒๘๙๘๐

นางสาววนิดา จิตตบุญ
นางวนิดา เจริญศิลป
นางสาววนิดา ใจคิด
นางวนิดา ใจดี
นางวนิดา ชามชู
นางวนิดา ดาริกาภา
นางวนิดา ตาเยะ
นางวนิดา ทนุชิต
นางสาววนิดา ทองเกลี้ยง
นางวนิดา ทองหลอ
นางสาววนิดา ทัพทะมาตย
นางวนิดา เทพกลาง
นางวนิดา นุรักษ
นางวนิดา บานเพิง
นางวนิดา บุญเกษม
นางวนิดา บุตรสมัน สายเส็น
นางสาววนิดา ปรียะอนุกูล
นางวนิดา ปดบุญทัน
นางสาววนิดา ปงสุแสน
นางวนิดา ปนแกว
นางสาววนิดา ผลานิสงฆ
นางวนิดา พรมฝาย
นางวนิดา พรหมสวาสดิ์
นางสาววนิดา พลยางนอก
นางวนิดา แพเพชรทอง
นางสาววนิดา โพตะสี

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๙๘๑
๒๘๙๘๒
๒๘๙๘๓
๒๘๙๘๔
๒๘๙๘๕
๒๘๙๘๖
๒๘๙๘๗
๒๘๙๘๘
๒๘๙๘๙
๒๘๙๙๐
๒๘๙๙๑
๒๘๙๙๒
๒๘๙๙๓
๒๘๙๙๔
๒๘๙๙๕
๒๘๙๙๖
๒๘๙๙๗
๒๘๙๙๘
๒๘๙๙๙
๒๙๐๐๐
๒๙๐๐๑
๒๙๐๐๒
๒๙๐๐๓
๒๙๐๐๔
๒๙๐๐๕
๒๙๐๐๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวนิดา ภูนบผา
นางวนิดา ภูบุญลาภ
นางสาววนิดา มะโข
นางวนิดา มิตรมานะ
นางสาววนิดา ยาบา
นางวนิดา ยุเหล็ก
นางสาววนิดา เย็นประโคน
นางวนิดา รักนิ่ม
นางวนิดา รัศมี
นางวนิดา ลอแม
นางวนิดา ลิขิตวาส
นางวนิดา ลูกเงาะ
นางวนิดา เลาหศักดิ์ประสิทธิ์
นางสาววนิดา วงคราชสีห
นางวนิดา วงศคําจันทร
นางวนิดา วิเศษวงษา
นางสาววนิดา ศรีเจริญ
นางสาววนิดา ศรีธัญรัตน
นางวนิดา ศรีบุรินทร
นางวนิดา ศรีเมือง
นางสาววนิดา ศรีสุข
นางสาววนิดา ศิริเขียว
นางวนิดา สมศรี
นางวนิดา สมาด
นางวนิดา สาขามุละ
นางวนิดา สามารถ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๐๐๗
๒๙๐๐๘
๒๙๐๐๙
๒๙๐๑๐
๒๙๐๑๑
๒๙๐๑๒
๒๙๐๑๓
๒๙๐๑๔
๒๙๐๑๕
๒๙๐๑๖
๒๙๐๑๗
๒๙๐๑๘
๒๙๐๑๙
๒๙๐๒๐
๒๙๐๒๑
๒๙๐๒๒
๒๙๐๒๓
๒๙๐๒๔
๒๙๐๒๕
๒๙๐๒๖
๒๙๐๒๗
๒๙๐๒๘
๒๙๐๒๙
๒๙๐๓๐
๒๙๐๓๑
๒๙๐๓๒

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางวนิดา สารีกุล
นางวนิดา สาลีพันธ
นางสาววนิดา สิมพล
นางวนิดา สุกฤตยา
นางวนิดา สุขสําลี
นางวนิดา เสลานอก
นางสาววนิดา แสงชมภู
นางวนิดา โสภาวัจน
นางวนิดา หนูมั่น
นางวนิดา อาสะกะละ
นางสาววนิดา อ่ําแพร
นางวนิดา อุประกุล
นางสาววนิดา เอมบัว
นางวนิภา กันจินะ
นางสาววนิศรา บุตรโชติ
นางวนิสา ชนะ
นางสาววยุรี วงศสมศรี
นางวรกมล เตสันโต
นางวรกมล ปตตาเนย
นางสาววรกมล พรมแดง
นางวรกมล เรืองเพชร
นางวรกร ตรีเดช
นางสาววรกัญญา เหล็บบุรินทร
นางวรกันยา แกวกลม
นางสาววรกาญจน ชูแวน
นางสาววรจนา ชมภูพร

๒๙๐๓๓
๒๙๐๓๔
๒๙๐๓๕
๒๙๐๓๖
๒๙๐๓๗
๒๙๐๓๘
๒๙๐๓๙
๒๙๐๔๐
๒๙๐๔๑
๒๙๐๔๒
๒๙๐๔๓
๒๙๐๔๔
๒๙๐๔๕
๒๙๐๔๖
๒๙๐๔๗
๒๙๐๔๘
๒๙๐๔๙
๒๙๐๕๐
๒๙๐๕๑
๒๙๐๕๒
๒๙๐๕๓
๒๙๐๕๔
๒๙๐๕๕
๒๙๐๕๖
๒๙๐๕๗
๒๙๐๕๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวรฉัตร ไตรทิพย
นางสาววรชพร ศรีไทย
นางสาววรณัชชา บริบูรณ
นางวรณัฏฐ จิตตละออง
นางวรณัน ทุมทอง
นางวรณัน โพธิ์พุม
นางวรณิกา เพ็ชรปานกัน
นางวรดา ชัยขุนพล
นางวรดา ศรีออน
นางสาววรดา สุขสอน
นางวรดา ออนละออ
นางวรดาพร สุขเขียว
นางสาววรทัย ทองอินทร
นางสาววรนาฏ สุคนธรัตน
นางสาววรนิษฐ คําลือ
นางวรนิษฐา กันทะวัง
นางสาววรนิษฐา พลสงคราม
นางสาววรนุช คําภาพักตร
นางวรนุช ชาวอุทัย
นางวรนุช เชื้อออน
นางวรนุช เถาวทอง
นางวรนุช ทองเพชร
นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ
นางสาววรนุช มอญถนอม
นางวรนุช มอรเซอร
นางวรนุช โลมาแจม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๐๕๙
๒๙๐๖๐
๒๙๐๖๑
๒๙๐๖๒
๒๙๐๖๓
๒๙๐๖๔
๒๙๐๖๕
๒๙๐๖๖
๒๙๐๖๗
๒๙๐๖๘
๒๙๐๖๙
๒๙๐๗๐
๒๙๐๗๑
๒๙๐๗๒
๒๙๐๗๓
๒๙๐๗๔
๒๙๐๗๕
๒๙๐๗๖
๒๙๐๗๗
๒๙๐๗๘
๒๙๐๗๙
๒๙๐๘๐
๒๙๐๘๑
๒๙๐๘๒
๒๙๐๘๓
๒๙๐๘๔

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววรนุช วงษหลวง
นางวรนุช ศรีธิ
นางวรนุช สัตยบัณฑิต
นางวรนุช สุขคะสมบัติ
นางวรนุช อิสริยจงกล
นางวรเนธ พจนมนตปติ
นางสาววรประภา พินิจสุวรรณ
นางวรพร โรจนหัสดินทร
นางสาววรพร แสงภักดิ์
นางวรพรรณ ลุนจักร
นางสาววรภรณ นาคสังข
นางวรภิญญา ทองอุดม
นางวรรฒณี อินทรประทับ
นางสาววรรณกร นาคอินทร
นางสาววรรณกร บาลี
นางวรรณกร ลุกจันทึก
นางสาววรรณจนา รุนสีงาม
นางวรรณเฉลิม คุมรักษา
นางวรรณชนก พงษเหล็ง
นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช
นางสาววรรณดี ศรีอินสวัสดิ์
นางสาววรรณดี สันโห
นางวรรณดี สัสดี
นางวรรณทิพย คนรักษา
นางวรรณทิภา คําผง
นางวรรณทิสา ไชยทะมาตร

๒๙๐๘๕
๒๙๐๘๖
๒๙๐๘๗
๒๙๐๘๘
๒๙๐๘๙
๒๙๐๙๐
๒๙๐๙๑
๒๙๐๙๒
๒๙๐๙๓
๒๙๐๙๔
๒๙๐๙๕
๒๙๐๙๖
๒๙๐๙๗
๒๙๐๙๘
๒๙๐๙๙
๒๙๑๐๐
๒๙๑๐๑
๒๙๑๐๒
๒๙๑๐๓
๒๙๑๐๔
๒๙๑๐๕
๒๙๑๐๖
๒๙๑๐๗
๒๙๑๐๘
๒๙๑๐๙
๒๙๑๑๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววรรณธนา กิตติภัทท
นางวรรณธนา เวียงอินทร
นางสาววรรณธมล บุตรดี
นางวรรณนภา ธุววิทย
นางวรรณนภา ฤทธิ์พรม
นางวรรณนิภา แกวพันยู
นางวรรณนิภา ฉิมพลีพันธุ
นางสาววรรณนิภา บรรเลงสง
นางวรรณนิภา บุญเรือน
นางวรรณนิภา พาโคกทม
นางวรรณนิภา เยินรัมย
นางสาววรรณนิสา จําปาแดง
นางวรรณนิสา จิตหลัง
นางวรรณนิสา นอยนาค
นางสาววรรณนี เขน็ดพืช
นางวรรณนี ศรีสุข
นางวรรณนีย วงษจินดา
นางวรรณนีย หวันสู
นางวรรณพร ชูศรี
นางวรรณพร ทสะสังคินทร
นางสาววรรณพร ทองสมนึก
นางวรรณพร นาวีระ
นางสาววรรณพร พรหมอินทร
นางวรรณพร เลิศอาวาส
นางวรรณพร สุภาคํา
นางวรรณพร หนูเสน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๑๑๑
๒๙๑๑๒
๒๙๑๑๓
๒๙๑๑๔
๒๙๑๑๕
๒๙๑๑๖
๒๙๑๑๗
๒๙๑๑๘
๒๙๑๑๙
๒๙๑๒๐
๒๙๑๒๑
๒๙๑๒๒
๒๙๑๒๓
๒๙๑๒๔
๒๙๑๒๕
๒๙๑๒๖
๒๙๑๒๗
๒๙๑๒๘
๒๙๑๒๙
๒๙๑๓๐
๒๙๑๓๑
๒๙๑๓๒
๒๙๑๓๓
๒๙๑๓๔
๒๙๑๓๕

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววรรณพรรน บุญทัน
นางสาววรรณพิมพ หนูมงกุฎ
นางวรรณเพ็ญ คําชนะชัย
นางวรรณเพ็ญ จันทรแดง
นางวรรณเพ็ญ ทิพยรัตน
นางสาววรรณเพ็ญ ประสิทธิ์
นางสาววรรณเพ็ญ พุฒิพรพงศ
นางวรรณเพ็ญ หวันสู
นางสาววรรณภร ตรีอัมพร
นางสาววรรณภรณ ทิพยสอน
นางวรรณภรณ ภูยาดาว
นางสาววรรณภักสร
เอี่ยมอุบลวรรณ
นางสาววรรณภัทร วรวัฒนรัชกุล
นางสาววรรณภา เงินพุม
นางวรรณภา จันทรออน
นางวรรณภา ฉิมกูล
นางสาววรรณภา ชัยลิ้นฟา
นางวรรณภา ธัญญเจริญ
นางวรรณภา ธิติพิศุทธิ์กุล
นางสาววรรณภา ปาชัย
นางวรรณภา พรหมคุณ
นางวรรณภา พันดวง
นางสาววรรณภา พันธุพิพัฒน
นางสาววรรณภา พิลาทอง
นางวรรณภา พุมพวง

๒๙๑๓๖
๒๙๑๓๗
๒๙๑๓๘
๒๙๑๓๙
๒๙๑๔๐
๒๙๑๔๑
๒๙๑๔๒
๒๙๑๔๓
๒๙๑๔๔
๒๙๑๔๕
๒๙๑๔๖
๒๙๑๔๗
๒๙๑๔๘
๒๙๑๔๙
๒๙๑๕๐
๒๙๑๕๑
๒๙๑๕๒
๒๙๑๕๓
๒๙๑๕๔
๒๙๑๕๕
๒๙๑๕๖
๒๙๑๕๗
๒๙๑๕๘
๒๙๑๕๙
๒๙๑๖๐
๒๙๑๖๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวรรณภา ยาสุทธิ
นางสาววรรณภา เย็นมนัส
นางสาววรรณภา ลีพรม
นางสาววรรณภา เลิศพันธ
นางสาววรรณภา วงเวียน
นางสาววรรณภา วังคะฮาต
นางสาววรรณภา วีระพงศ
นางวรรณภา ศรีสุข
นางวรรณภา สมจิตต
นางสาววรรณภา สมสาย
นางสาววรรณภา เสนจันทรฒิไชย
นางวรรณภา แสงฉาย
นางสาววรรณภา หลาคํา
นางสาววรรณภา อรุณกิตติพร
นางวรรณมณี ภูสีฤทธิ์
นางวรรณรดา จันตะนา
นางวรรณรวี อนันตนวัฒน
นางวรรณรักษ สุตะโคตร
นางวรรณรัชต ลําจวน
นางวรรณรัฐ ฤทธิ์เทวา
นางวรรณรัตน เฉิดฉาย
นางสาววรรณรัตน ไชยพรประสิทธิ์
นางสาววรรณรัตน พึ่งสวัสดิ์
นางวรรณรัตน รัตนฉายา
นางวรรณรัตน วิสุทธิ์ธรรมนาถ
นางวรรณรัตน สีเขียว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๑๖๒
๒๙๑๖๓
๒๙๑๖๔
๒๙๑๖๕
๒๙๑๖๖
๒๙๑๖๗
๒๙๑๖๘
๒๙๑๖๙
๒๙๑๗๐
๒๙๑๗๑
๒๙๑๗๒
๒๙๑๗๓
๒๙๑๗๔
๒๙๑๗๕
๒๙๑๗๖
๒๙๑๗๗
๒๙๑๗๘
๒๙๑๗๙
๒๙๑๘๐
๒๙๑๘๑
๒๙๑๘๒
๒๙๑๘๓
๒๙๑๘๔
๒๙๑๘๕
๒๙๑๘๖
๒๙๑๘๗

นางวรรณริยา ดลภักดี
นางวรรณฤดี ชัยเจริญโรจน
นางสาววรรณฤดี เพิ่มทรัพย
นางสาววรรณลดา เกตุแสง
นางวรรณลดา คงใหม
นางวรรณลี สาวะดี
นางวรรณลี ศรีชัย
นางสาววรรณลุ จารุจิตร
นางสาววรรณวณัช ฉาบเพชร
นางวรรณวณา ปญญาใส
นางวรรณวรางค เมฆโต
นางวรรณวริน ชุมภู
นางสาววรรณวิภา เกตุแกว
นางวรรณวิภา จรรยาศรี
นางสาววรรณวิภา จันทโกสิน
นางวรรณวิภา ดานธนะทรัพย
นางวรรณวิภา บุตรดี
นางวรรณวิภา สุรเมธสกุล
นางวรรณวิภา สุวรรณโชติ
นางวรรณวิมล คําวัฒน
นางวรรณวิมล ปญญาสุ
นางวรรณวิมล ปนจินดา
นางสาววรรณวิมล เวชกามา
นางวรรณวิมล อมรประสิทธิ์
นางสาววรรณวิสา ถาวรทรัพย
นางสาววรรณวิสา รักผูกพันธ

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๑๘๘
๒๙๑๘๙
๒๙๑๙๐
๒๙๑๙๑
๒๙๑๙๒
๒๙๑๙๓
๒๙๑๙๔
๒๙๑๙๕
๒๙๑๙๖
๒๙๑๙๗
๒๙๑๙๘
๒๙๑๙๙
๒๙๒๐๐
๒๙๒๐๑
๒๙๒๐๒
๒๙๒๐๓
๒๙๒๐๔
๒๙๒๐๕
๒๙๒๐๖
๒๙๒๐๗
๒๙๒๐๘
๒๙๒๐๙
๒๙๒๑๐
๒๙๒๑๑
๒๙๒๑๒
๒๙๒๑๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวรรณวิสาข ทองคําแกว
นางวรรณศิริ โนจิตร
นางสาววรรณสา แกวพวง
นางวรรณสา ปุริสา
นางสาววรรณสา เร็วไว
นางสาววรรณหัสณา หะยี
นางวรรณหัสณี หะยี
นางวรรณอนงค พลคช
นางวรรณะรุจา โสภาวงษ
นางวรรณา กิจติยา
นางวรรณา กุลชาติ
นางสาววรรณา ขันทอง
นางสาววรรณา จันทรโคตร
นางวรรณา จันทรมั่น
นางวรรณา จันทรา
นางสาววรรณา จินา
นางวรรณา ชนูนันท
นางสาววรรณา เชื้อคําฮด
นางวรรณา แซกรัมย
นางสาววรรณา แซตัน
นางสาววรรณา ดวนรูที่
นางสาววรรณา บุญประเสริฐ
นางสาววรรณา บุญมี
นางวรรณา บุญรักษา
นางสาววรรณา บูสามสาย
นางวรรณา โบบทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๒๑๔
๒๙๒๑๕
๒๙๒๑๖
๒๙๒๑๗
๒๙๒๑๘
๒๙๒๑๙
๒๙๒๒๐
๒๙๒๒๑
๒๙๒๒๒
๒๙๒๒๓
๒๙๒๒๔
๒๙๒๒๕
๒๙๒๒๖
๒๙๒๒๗
๒๙๒๒๘
๒๙๒๒๙
๒๙๒๓๐
๒๙๒๓๑
๒๙๒๓๒
๒๙๒๓๓
๒๙๒๓๔
๒๙๒๓๕
๒๙๒๓๖
๒๙๒๓๗
๒๙๒๓๘
๒๙๒๓๙

นางสาววรรณา ปานอําพันธุ
นางสาววรรณา ปยะตู
นางวรรณา พลอยงาม
นางสาววรรณา พิจารณ
นางสาววรรณา พิทักษวงศ
นางวรรณา มั่นคง
นางวรรณา มามะ
นางวรรณา มูลนาม
นางวรรณา วรพงศไชย
นางสาววรรณา วิชา
นางวรรณา วิรัชชั่ว
นางวรรณา ศรีชู
นางสาววรรณา สิทธิเดช
นางวรรณา สีดี
นางวรรณา สุทารัมย
นางวรรณา หมูห่ําหมัด
นางสาววรรณา อวมสา
นางวรรณา อาแว
นางวรรณา อินทรัมพรรย
นางวรรณา เอี่ยมสะอาด
นางวรรณาพร สุวรรณธัย
นางวรรณิกา คงบุญ
นางวรรณิดา ธนสินปติวัชร
นางวรรณิภา กรีวิเวก
นางวรรณิภา กัณหาเขียว
นางวรรณิภา ดวงคํา

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๒๔๐
๒๙๒๔๑
๒๙๒๔๒
๒๙๒๔๓
๒๙๒๔๔
๒๙๒๔๕
๒๙๒๔๖
๒๙๒๔๗
๒๙๒๔๘
๒๙๒๔๙
๒๙๒๕๐
๒๙๒๕๑
๒๙๒๕๒
๒๙๒๕๓
๒๙๒๕๔
๒๙๒๕๕
๒๙๒๕๖
๒๙๒๕๗
๒๙๒๕๘
๒๙๒๕๙
๒๙๒๖๐
๒๙๒๖๑
๒๙๒๖๒
๒๙๒๖๓
๒๙๒๖๔
๒๙๒๖๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวรรณิภา ธิโนชัย
นางสาววรรณิภา แปนทอง
นางวรรณิภา ผดุงกิจ
นางสาววรรณิภา อุตมะ
นางวรรณิวัติ ตันสุทธิวณิช
นางวรรณิศา ใจกองแกว
นางวรรณิศา ไพเราะ
นางสาววรรณิศา วงศษยา
นางวรรณิสา กุซโร
นางสาววรรณิสา อ่ําแจม
นางสาววรรณี เกยสุวรรณ
นางวรรณี จิโละ
นางสาววรรณี ชูกาน
นางวรรณี ไชยชาติ
นางวรรณี ดวงนุย
นางวรรณี เดชะคุณาพงษ
นางวรรณี ทวีบุตร
นางวรรณี ทองนาค
นางวรรณี ทองศิลป
นางสาววรรณี บัวคลี่
นางวรรณี ประหยัดทรัพย
นางวรรณี ปรางศรี
นางวรรณี ปะลุวันรัมย
นางวรรณี เรืองแจง
นางวรรณี ศรีสุวรรณ
นางวรรณี สงวนทรัพย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๒๖๖
๒๙๒๖๗
๒๙๒๖๘
๒๙๒๖๙
๒๙๒๗๐
๒๙๒๗๑
๒๙๒๗๒
๒๙๒๗๓
๒๙๒๗๔
๒๙๒๗๕
๒๙๒๗๖
๒๙๒๗๗
๒๙๒๗๘
๒๙๒๗๙
๒๙๒๘๐
๒๙๒๘๑
๒๙๒๘๒
๒๙๒๘๓
๒๙๒๘๔
๒๙๒๘๕
๒๙๒๘๖
๒๙๒๘๗
๒๙๒๘๘
๒๙๒๘๙
๒๙๒๙๐
๒๙๒๙๑

นางสาววรรณี หวันสู
นางสาววรรณี อาญา
นางวรรณี อินทรรจนา
นางสาววรรณีย สมสุข
นางวรรดี จามจุรี
นางวรรดี ดอกกฐิน
นางวรรดี พรมแสน
นางสาววรรธนภรณ ศรีสุข
นางสาววรรธนันท วันดี
นางสาววรรธนา ภูทองดี
นางสาววรรธนา หอมทิพย
นางวรรนทนี ทําสวย
นางวรรนภา เทพกูล
นางสาววรรนิกา อภัยภักดิ์
นางวรรนิศา ทุราช
นางวรรภา กฤติยาวรรณ
นางวรรลภา ถาวรสุข
นางสาววรรษชล วรวัฒน
นางสาววรรษพร แสงโยจารย
นางสาววรรษมน สุขสวัสดิ์
นางสาววรรษมนตร เดชบุรัมย
นางสาววรรษมล รักษรัษฎา
นางวรรษรวี แสงชมภู
นางวรฤทัย กงสอน
นางวรฤทัย นุริตมนต
นางสาววรฤทัย หวานวงศ

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๒๙๒
๒๙๒๙๓
๒๙๒๙๔
๒๙๒๙๕
๒๙๒๙๖
๒๙๒๙๗
๒๙๒๙๘
๒๙๒๙๙
๒๙๓๐๐
๒๙๓๐๑
๒๙๓๐๒
๒๙๓๐๓
๒๙๓๐๔
๒๙๓๐๕
๒๙๓๐๖
๒๙๓๐๗
๒๙๓๐๘
๒๙๓๐๙
๒๙๓๑๐
๒๙๓๑๑
๒๙๓๑๒
๒๙๓๑๓
๒๙๓๑๔
๒๙๓๑๕
๒๙๓๑๖
๒๙๓๑๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววรลักษณ กอนเสน
นางสาววรลักษณ ไขกล
นางวรลักษณ จันทรเนตร
นางสาววรลักษณ จันทรประยูร
นางสาววรลักษณ นิตยธรรม
นางวรลักษณ แปลนนาค
นางวรลักษณ โพธิ์บัลลังค
นางวรลักษณ สายเชื้อ
นางวรลักษณาวลัย ยงสืบชาติ
นางวรวรรณ เบาทอง
นางสาววรวรรณ พุทธิพัฒน
นางวรวรรณ วรศิริ
นางวรวรรณ วัชรเสถียร
นางสาววรวรรณ สําอางค
นางวรวรรณ สุจริต
นางสาววรวลัญช กันภิบาล
นางสาววรวลัญช ยิ้มใหญหลวง
นางสาววรวลัญช หวงดี
นางวรวิกา เรืองพงษสาร
นางสาววรวีร สัทธรรม
นางสาววรสุดา เพ็งสุข
นางสาววรัจฉรา คงสุกใส
นางวรัชฉรา แกวกันหา
นางวรัชญา แจมศรี
นางวรัชยา กาจชัยการ
นางวรัชยา ขันโท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๓๑๘
๒๙๓๑๙
๒๙๓๒๐
๒๙๓๒๑
๒๙๓๒๒
๒๙๓๒๓
๒๙๓๒๔
๒๙๓๒๕
๒๙๓๒๖
๒๙๓๒๗
๒๙๓๒๘
๒๙๓๒๙
๒๙๓๓๐
๒๙๓๓๑
๒๙๓๓๒
๒๙๓๓๓
๒๙๓๓๔
๒๙๓๓๕
๒๙๓๓๖
๒๙๓๓๗
๒๙๓๓๘
๒๙๓๓๙
๒๙๓๔๐
๒๙๓๔๑
๒๙๓๔๒
๒๙๓๔๓

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววรัชยา เข็มเพชร
นางวรัชยา เจือจันทร
นางสาววรัญญรัตน ศรีสุระวรานัน
นางสาววรัญญา แกวลองลอย
นางวรัญญา โคมราย
นางสาววรัญญา จันสมุทร
นางสาววรัญญา จิตรจักร
นางวรัญญา ใจเกลี้ยง
นางวรัญญา ตรีประโคน
นางวรัญญา ทองหาญ
นางวรัญญา มุทธเสน
นางวรัญญา มุนิน
นางวรัญญา เมืองเจียง
นางวรัญญา เมืองแวง
นางวรัญญา ยอดดําเนิน
นางสาววรัญญา แยมภิรมยศรี
นางวรัญญา เรียบรอย
นางสาววรัญญา เรือนเจริญ
นางวรัญญา ลักขษร
นางวรัญญา ศรีวงศ
นางสาววรัญญา สารัตน
นางสาววรัญญา สินธุสําราญ
นางวรัญญา สุทธะ
นางวรัญญา สุมาลัย
นางวรัญญา สุยะดุก
นางวรัญญา เสียงโต

๒๙๓๔๔
๒๙๓๔๕
๒๙๓๔๖
๒๙๓๔๗
๒๙๓๔๘
๒๙๓๔๙
๒๙๓๕๐
๒๙๓๕๑
๒๙๓๕๒
๒๙๓๕๓
๒๙๓๕๔
๒๙๓๕๕
๒๙๓๕๖
๒๙๓๕๗
๒๙๓๕๘
๒๙๓๕๙
๒๙๓๖๐
๒๙๓๖๑
๒๙๓๖๒
๒๙๓๖๓
๒๙๓๖๔
๒๙๓๖๕
๒๙๓๖๖
๒๙๓๖๗
๒๙๓๖๘
๒๙๓๖๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววรัญญาพร ฝนเตย
นางวรัญตี อนันตโท
นางวรัญพัชร วงศสุเพ็ง
นางวรัญภัสสร ศรีวฤทธิเวคิน
นางวรัญยา ปยะพันธ
นางวรัญศยา เสนาใน
นางสาววรัฐทยา ครุฑหมื่นไวย
นางวรัฐทยา ฝนสืบ
นางวรัฐยา แทนทอง
นางวรัตถนันท ชมภูทิพย
นางวรัทยา ดอกเข็ม
นางสาววรัทยา ผาดจันทึก
นางสาววรัทยา ลําเภาพันธ
นางวรัทยา สุขดี
นางวรัลดา หนูรุน
นางวรา พันนึก
นางวรากร แซเอี๋ยว
นางสาววรากร ทองทวี
นางวรากร นวมถนอม
นางสาววรากรณ นามพร
นางวรากรณ ปนทอง
นางสาววรางคจนา เนตรธิยา
นางสาววรางคณา กันประชา
นางสาววรางคณา ชั่งโต
นางวรางคณา ชุมเสน
นางวรางคณา ทวีสิงห

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๓๗๐
๒๙๓๗๑
๒๙๓๗๒
๒๙๓๗๓
๒๙๓๗๔
๒๙๓๗๕
๒๙๓๗๖
๒๙๓๗๗
๒๙๓๗๘
๒๙๓๗๙
๒๙๓๘๐
๒๙๓๘๑
๒๙๓๘๒
๒๙๓๘๓
๒๙๓๘๔
๒๙๓๘๕
๒๙๓๘๖
๒๙๓๘๗
๒๙๓๘๘
๒๙๓๘๙
๒๙๓๙๐
๒๙๓๙๑
๒๙๓๙๒
๒๙๓๙๓
๒๙๓๙๔
๒๙๓๙๕

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางวรางคณา ทิพยราช
นางวรางคณา นันเสนา
นางวรางคณา นามวงษ
นางวรางคณา บุญจันทร
นางวรางคณา บุญนอม
นางวรางคณา บุรณะสุทธิ์
นางสาววรางคณา เปรมปรีดิ์
นางสาววรางคณา ผลเงาะ
นางสาววรางคณา พงศจิตภักดิ์
นางวรางคณา พงศปยะพันธ
นางวรางคณา พิมพทอง
นางวรางคณา ภารสงัด
นางวรางคณา รักตวัตร
นางสาววรางคณา ราชวัตร
นางสาววรางคณา สุวรรณ
นางสาววรางคณา หวานจิตต
นางวรางคณา ออนเขตร
นางสาววรางคณาง ปะพบบุญ
นางวรางคณาง รัตนคุณ
นางวรางคศิริ หงษาโชติพานิช
นางสาววรางรัตน คนไว
นางสาววรางศร บุดดาวงษ
นางวราจิตร พรมเกตุ
นางวราณี เดชค้ํา
นางวราทิพย ชักนํา
นางสาววราทิพย ทรัพยธนาศิริ

๒๙๓๙๖
๒๙๓๙๗
๒๙๓๙๘
๒๙๓๙๙
๒๙๔๐๐
๒๙๔๐๑
๒๙๔๐๒
๒๙๔๐๓
๒๙๔๐๔
๒๙๔๐๕
๒๙๔๐๖
๒๙๔๐๗
๒๙๔๐๘
๒๙๔๐๙
๒๙๔๑๐
๒๙๔๑๑
๒๙๔๑๒
๒๙๔๑๓
๒๙๔๑๔
๒๙๔๑๕
๒๙๔๑๖
๒๙๔๑๗
๒๙๔๑๘
๒๙๔๑๙
๒๙๔๒๐
๒๙๔๒๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวรานันท แกนแกว
นางสาววราพร การุญ
นางสาววราพร เกตุเลขา
นางวราพร ขําบุญเกิด
นางสาววราพร คําปา
นางสาววราพร คําหงษา
นางสาววราพร จันทาทอง
นางสาววราพร จําปามูล
นางสาววราพร จิตรเดียว
นางสาววราพร จินาพร
นางวราพร ชนะศักดิ์
นางวราพร ชัยอาสา
นางวราพร เชิดกลิ่น
นางวราพร ไชยทองศรี
นางสาววราพร ดาราศาสตร
นางสาววราพร เตะหมาน
นางสาววราพร ไตรยะสุทธิ์
นางวราพร เธียรวรรณ
นางวราพร บริบูรณ
นางวราพร บัวภา
นางวราพร บุญมณี
นางสาววราพร ภาคธรรม
นางสาววราพร มวงประถม
นางสาววราพร วิลาบุตร
นางสาววราพร ศรีบัว
นางวราพร สุขแพทย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๔๒๒
๒๙๔๒๓
๒๙๔๒๔
๒๙๔๒๕
๒๙๔๒๖
๒๙๔๒๗
๒๙๔๒๘
๒๙๔๒๙
๒๙๔๓๐
๒๙๔๓๑
๒๙๔๓๒
๒๙๔๓๓
๒๙๔๓๔
๒๙๔๓๕
๒๙๔๓๖
๒๙๔๓๗
๒๙๔๓๘
๒๙๔๓๙
๒๙๔๔๐
๒๙๔๔๑
๒๙๔๔๒
๒๙๔๔๓
๒๙๔๔๔
๒๙๔๔๕
๒๙๔๔๖
๒๙๔๔๗

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางวราพร สุรินทร
นางสาววราพร อารีย
นางวราพร อาแว
นางวราพรณ พุมบางแกว
นางสาววราพรรณ จิตรัมย
นางวราพรรณ แซเซง
นางสาววราภรณ กลัดเจริญ
นางวราภรณ กางเสนา
นางวราภรณ กิตติจิรไพศาล
นางสาววราภรณ เกตุแกว
นางวราภรณ แกวสีขาว
นางสาววราภรณ ขาวประพันธ
นางวราภรณ ขําวิชา
นางวราภรณ คงถาวร
นางวราภรณ คมทา
นางวราภรณ คําดอน
นางสาววราภรณ คําแทง
นางวราภรณ คําพร
นางวราภรณ คําลาน
นางวราภรณ คุรุเวชสมบูรณ
นางวราภรณ เครือเมฆ
นางวราภรณ งามสนิท
นางสาววราภรณ จันทรปรีชาชัย
นางวราภรณ จันทะศรี
นางวราภรณ จันแรง
นางสาววราภรณ จัวนาน

๒๙๔๔๘
๒๙๔๔๙
๒๙๔๕๐
๒๙๔๕๑
๒๙๔๕๒
๒๙๔๕๓
๒๙๔๕๔
๒๙๔๕๕
๒๙๔๕๖
๒๙๔๕๗
๒๙๔๕๘
๒๙๔๕๙
๒๙๔๖๐
๒๙๔๖๑
๒๙๔๖๒
๒๙๔๖๓
๒๙๔๖๔
๒๙๔๖๕
๒๙๔๖๖
๒๙๔๖๗
๒๙๔๖๘
๒๙๔๖๙
๒๙๔๗๐
๒๙๔๗๑
๒๙๔๗๒
๒๙๔๗๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววราภรณ เจริญชัย
นางวราภรณ ชวยแกว
นางวราภรณ ชัยพร
นางวราภรณ เชื้อนอย
นางสาววราภรณ โชติรัตนากูล
นางวราภรณ ซื่อตรง
นางวราภรณ ดวงมาลา
นางวราภรณ ทองจํารูญ
นางวราภรณ ทองนอย
นางวราภรณ ทองศิริ
นางวราภรณ ทองสุข
นางวราภรณ นกกระโทก
นางสาววราภรณ นงนุช
นางวราภรณ นันทะรักษ
นางวราภรณ นิพล
นางวราภรณ นิลนอย
นางวราภรณ นิลเลิศ
นางวราภรณ บัวตูม
นางวราภรณ บัวพงษ
นางสาววราภรณ บุงวิเศษ
นางวราภรณ บุญเกตุ
นางวราภรณ บุญแผน
นางวราภรณ บุญศรี
นางวราภรณ บุญโสม
นางสาววราภรณ บุระวงค
นางสาววราภรณ บุษดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๔๗๔
๒๙๔๗๕
๒๙๔๗๖
๒๙๔๗๗
๒๙๔๗๘
๒๙๔๗๙
๒๙๔๘๐
๒๙๔๘๑
๒๙๔๘๒
๒๙๔๘๓
๒๙๔๘๔
๒๙๔๘๕
๒๙๔๘๖
๒๙๔๘๗
๒๙๔๘๘
๒๙๔๘๙
๒๙๔๙๐
๒๙๔๙๑
๒๙๔๙๒
๒๙๔๙๓
๒๙๔๙๔
๒๙๔๙๕
๒๙๔๙๖
๒๙๔๙๗
๒๙๔๙๘
๒๙๔๙๙

นางวราภรณ ปฏิโค
นางสาววราภรณ ปกการะโต
นางสาววราภรณ ปญเศษ
นางวราภรณ ปุญประวัติ
นางสาววราภรณ แปนแจง
นางวราภรณ พรสวัสดิ์
นางวราภรณ พรหมมินทร
นางวราภรณ พลราชม
นางสาววราภรณ พันดวง
นางวราภรณ พิศณาวงษ
นางวราภรณ เพชรกาญจน
นางสาววราภรณ เพียจันทร
นางวราภรณ โพธิ์เงิน
นางวราภรณ ภาระพงษ
นางสาววราภรณ ภูขะมา
นางสาววราภรณ ภูบุญเติม
นางวราภรณ มณีจักร
นางวราภรณ มารดาสกุล
นางสาววราภรณ มิ่งมือง
นางวราภรณ มุลิ
นางวราภรณ มูลทองสุข
นางวราภรณ มูลมณี
นางสาววราภรณ ยกรัตน
นางวราภรณ รวมชัย
นางวราภรณ รอไธสง
นางสาววราภรณ รักวงษ

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๕๐๐
๒๙๕๐๑
๒๙๕๐๒
๒๙๕๐๓
๒๙๕๐๔
๒๙๕๐๕
๒๙๕๐๖
๒๙๕๐๗
๒๙๕๐๘
๒๙๕๐๙
๒๙๕๑๐
๒๙๕๑๑
๒๙๕๑๒
๒๙๕๑๓
๒๙๕๑๔
๒๙๕๑๕
๒๙๕๑๖
๒๙๕๑๗
๒๙๕๑๘
๒๙๕๑๙
๒๙๕๒๐
๒๙๕๒๑
๒๙๕๒๒
๒๙๕๒๓
๒๙๕๒๔
๒๙๕๒๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวราภรณ รัตนวรรณ
นางวราภรณ ลินเทศ
นางสาววราภรณ วรรณผอง
นางสาววราภรณ วรินทร
นางวราภรณ วัฒนะโกศล
นางวราภรณ วิบุญกุล
นางวราภรณ ศรีกะรัตน
นางวราภรณ ศรีจันทร
นางสาววราภรณ ศรีพรหม
นางวราภรณ สงเสน
นางวราภรณ สนธิวรรธนะ
นางวราภรณ สลีสองสม
นางวราภรณ สาปรามู
นางสาววราภรณ สิงหออน
นางวราภรณ สินธุบุญ
นางวราภรณ สินธุพันธ
นางวราภรณ สิมมะลิ
นางวราภรณ สีระโก
นางวราภรณ สุกัณศีล
นางวราภรณ สุขเมือง
นางวราภรณ สุรําไพ
นางสาววราภรณ เสมอหนา
นางวราภรณ เสลาคุณ
นางสาววราภรณ เสาวะพาน
นางวราภรณ แสงบุญ
นางสาววราภรณ แสงสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๕๒๖
๒๙๕๒๗
๒๙๕๒๘
๒๙๕๒๙
๒๙๕๓๐
๒๙๕๓๑
๒๙๕๓๒
๒๙๕๓๓
๒๙๕๓๔
๒๙๕๓๕
๒๙๕๓๖
๒๙๕๓๗
๒๙๕๓๘
๒๙๕๓๙
๒๙๕๔๐
๒๙๕๔๑
๒๙๕๔๒
๒๙๕๔๓
๒๙๕๔๔
๒๙๕๔๕
๒๙๕๔๖
๒๙๕๔๗
๒๙๕๔๘
๒๙๕๔๙
๒๙๕๕๐
๒๙๕๕๑

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางวราภรณ แสนกลา
นางวราภรณ หวังกุหลํา
นางวราภรณ หะไว
นางวราภรณ หาญชนะ
นางสาววราภรณ แหวนวงษ
นางวราภรณ อยูสุม
นางวราภรณ อุปนันท
นางสาววรารักษ บุษยานนท
นางสาววรารักษ สุรินทร
นางสาววรารัตน กลอมเสียง
นางสาววรารัตน กาหลง
นางสาววรารัตน ขอพึ่ง
นางสาววรารัตน ขันลื้อ
นางสาววรารัตน จดจํา
นางวรารัตน ฉ่ํากระมล
นางสาววรารัตน ชางคํา
นางวรารัตน เชื้อตาวงศ
นางวรารัตน เนื่องพืช
นางสาววรารัตน เมืองแมน
นางสาววรารัตน รุมาคม
นางสาววรารัตน วัฒนาภิรักษสกุล
นางวรารัตน สุจริต
นางวรารัตน เสริมทรง
นางสาววรารัตน แสงพรหมเลิศ
นางวราฤทธิ์ ขวัญพรม
นางสาววราลักษณ ใจสัมฤทธิ์ผล

๒๙๕๕๒
๒๙๕๕๓
๒๙๕๕๔
๒๙๕๕๕
๒๙๕๕๖
๒๙๕๕๗
๒๙๕๕๘
๒๙๕๕๙
๒๙๕๖๐
๒๙๕๖๑
๒๙๕๖๒
๒๙๕๖๓
๒๙๕๖๔
๒๙๕๖๕
๒๙๕๖๖
๒๙๕๖๗
๒๙๕๖๘
๒๙๕๖๙
๒๙๕๗๐
๒๙๕๗๑
๒๙๕๗๒
๒๙๕๗๓
๒๙๕๗๔
๒๙๕๗๕
๒๙๕๗๖
๒๙๕๗๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวราลักษณ ชูวังวัด
นางสาววราลักษณ เต็มขันท
นางสาววราลักษณ ทวีศักดิ์
นางสาววราลักษณ อาจวิชัย
นางสาววราลี ศรีหิรัญ
นางวราลี สีดา
นางสาววราลี หลีประเสริฐ
นางวราวรรณ พองเสียง
นางสาววราศิริ อินทวัฒน
นางวราห หงษแพง
นางสาววริกา คงควร
นางวริชา บินยาซิง
นางวริฌา ทองนอย
นางสาววริญญา ไชโยธา
นางวริญญา นันทโกมล
นางวริญา มหาลาภกอเกียรติ
นางวริฎฐา รักหอม
นางสาววริณศิญา พงษเกษ
นางวริทยา ชุนเกษา
นางสาววรินญา กรรณวงษ
นางสาววรินดา จาปง
นางวรินดา ไชยแกว
นางสาววรินทร จินดาวงศ
นางวรินทร พลมณี
นางสาววรินทร มีความเจริญ
นางวรินทร หลอธาน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๕๗๘
๒๙๕๗๙
๒๙๕๘๐
๒๙๕๘๑
๒๙๕๘๒
๒๙๕๘๓
๒๙๕๘๔
๒๙๕๘๕
๒๙๕๘๖
๒๙๕๘๗
๒๙๕๘๘
๒๙๕๘๙
๒๙๕๙๐
๒๙๕๙๑
๒๙๕๙๒
๒๙๕๙๓
๒๙๕๙๔
๒๙๕๙๕
๒๙๕๙๖
๒๙๕๙๗
๒๙๕๙๘
๒๙๕๙๙
๒๙๖๐๐
๒๙๖๐๑
๒๙๖๐๒
๒๙๖๐๓

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางวรินทร นรินทรรัมย
นางวรินทร แนนหนา
นางวรินทรญา ประดิษฐสุวรรณ
นางสาววรินทรทิพย หมี้แสน
นางวรินทรริตา ศรีภา
นางวรินธร จุระยา
นางวรินธร โพธิบาย
นางวรินธร อาจหาญ
นางวรินยา สอนเวียง
นางวรินรัตน กฤติยรัตฐกรณ
นางสาววริยา เกื้อเมง
นางวริยา ดาวเศรษฐ
นางสาววริยา ตาเตียว
นางสาววริยา ทาทะลักษณ
นางวริยาพัชร วรภัสรสรกุล
นางสาววริศฐา โกศิลา
นางสาววริศรา กกมาศ
นางวริศรา จารุแพทย
นางวริศรา จําปาหวาย
นางวริศรา ตอโชติ
นางวริศรา ไทรแกว
นางสาววริศรา บุญศรี
นางวริศรา พุมดอกไม
นางสาววริศรา เรืองพลังชูพร
นางวริศรา วงคมุสิก
นางสาววริศรา วัชรเวียงชัย

๒๙๖๐๔
๒๙๖๐๕
๒๙๖๐๖
๒๙๖๐๗
๒๙๖๐๘
๒๙๖๐๙
๒๙๖๑๐
๒๙๖๑๑
๒๙๖๑๒
๒๙๖๑๓
๒๙๖๑๔
๒๙๖๑๕
๒๙๖๑๖
๒๙๖๑๗
๒๙๖๑๘
๒๙๖๑๙
๒๙๖๒๐
๒๙๖๒๑
๒๙๖๒๒
๒๙๖๒๓
๒๙๖๒๔
๒๙๖๒๕
๒๙๖๒๖
๒๙๖๒๗
๒๙๖๒๘
๒๙๖๒๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวริศรา ศรีวิชา
นางสาววริศรา สามหมอ
นางสาววริศรา สายสุวรรณ
นางวริศรา แสงขํา
นางสาววริศรากรณ ไพรสินธุ
นางสาววริศศรุตา ตามตะคุ
นางวริศา อาชววิมล
นางวริษฐ นนทชิต
นางวริษฐา ทิพยเสวก
นางวริษฐา อินทนา
นางวริสรา บวรธนทรัพย
นางสาววริสราภรณ จันทะพิมพ
นางวรีชญา ชอบดี
นางวรีนันท คุริรัง
นางวรีพร บุพศิริ
นางสาววรีย วงราช
นางสาววรีย อินทนา
นางวรุณพร รัตนโท
นางสาววรุณยุพา ชูจันทร
นางสาววรุณยุพา ปานอยู
นางสาววรุณยุพา วิโนทพรรษ
นางวรุณยุภา กอและ
นางวรุณยุภา ขยันกิจ
นางวรุณรัตน จิตตรุจิพงษ
นางสาววรุณรุง จันทนาม
นางสาววรุณี เกตุโส

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๖๓๐
๒๙๖๓๑
๒๙๖๓๒
๒๙๖๓๓
๒๙๖๓๔
๒๙๖๓๕
๒๙๖๓๖
๒๙๖๓๗
๒๙๖๓๘
๒๙๖๓๙
๒๙๖๔๐
๒๙๖๔๑
๒๙๖๔๒
๒๙๖๔๓
๒๙๖๔๔
๒๙๖๔๕
๒๙๖๔๖
๒๙๖๔๗
๒๙๖๔๘
๒๙๖๔๙
๒๙๖๕๐
๒๙๖๕๑
๒๙๖๕๒
๒๙๖๕๓
๒๙๖๕๔
๒๙๖๕๕

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางวรุณี นุชนวม
นางวรุณี พลแสน
นางวรุนันท บางรักษ
นางสาววรุบล ทองปด
นางสาววรุฬยุภา ทองกลม
นางวโรบล ไชสง
นางวฤณภา จันทรสาขา
นางวลักษวรรณ วาเหลา
นางวลัญชนม วัฒนะ
นางวลัยกร ดวงเต็ม
นางวลัยกร สารบุญ
นางสาววลัยกร สิงหเส
นางสาววลัยกรณ แพรกิจธรรมชัย
นางสาววลัยการ สุริวาลย
นางวลัยพร กนกแกว
นางสาววลัยพร คําแพง
นางวลัยพร จันทรบูรณ
นางสาววลัยพร ไชยพรม
นางวลัยพร พุทธิปรางค
นางวลัยพร วิชา
นางวลัยพร สอนสระคู
นางวลัยพร เหลือศิริ
นางวลัยพร แอกทอง
นางวลัยพรรณ จารุทรัพยสดใส
นางวลัยพรรณ ใจคํา
นางวลัยพรรณ ธราพร

๒๙๖๕๖
๒๙๖๕๗
๒๙๖๕๘
๒๙๖๕๙
๒๙๖๖๐
๒๙๖๖๑
๒๙๖๖๒
๒๙๖๖๓
๒๙๖๖๔
๒๙๖๖๕
๒๙๖๖๖
๒๙๖๖๗
๒๙๖๖๘
๒๙๖๖๙
๒๙๖๗๐
๒๙๖๗๑
๒๙๖๗๒
๒๙๖๗๓
๒๙๖๗๔
๒๙๖๗๕
๒๙๖๗๖
๒๙๖๗๗
๒๙๖๗๘
๒๙๖๗๙
๒๙๖๘๐
๒๙๖๘๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวลัยพรรณ สุวรรณชาติธนดี
นางสาววลัยเพ็ญ ไฝเสน
นางวลัยเพ็ญ หรรษาวัฒนา
นางวลัยภรณ ชางเรือ
นางสาววลัยภรณ เพชรคง
นางวลัยภรณ สุวรรณสะอาด
นางวลัยรัตน ขวัญพุฒ
นางสาววลัยรัตน คะลีลวน
นางสาววลัยรัตน จันทรเสมา
นางวลัยรัตน ใจจุม
นางวลัยรัตน แนวบุตร
นางวลัยรัตน ปราสาททอง
นางวลัยลักขณา สุจริตภักดี
นางวลัยลักษณ แกวมณี
นางสาววลัยลักษณ รองพืช
นางวลัยลักษณ ราชจินดา
นางสาววลัยลักษณ รูปสม
นางวลัยลักษณ สืบสําราญ
นางสาววลัยลักษณ อันทานุวงศ
นางวลัยลักษณ อุลลา
นางวลัยวรรณ แตสมบูรณ
นางสาววลัยวรรณ สุอริยพงษ
นางสาววลาพร เผาพันธ
นางวลารัตน กุลธรวัฒนา
นางวลิญดา เพ็ชรนิล
นางวลิดา พงษยี่หลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๖๘๒
๒๙๖๘๓
๒๙๖๘๔
๒๙๖๘๕
๒๙๖๘๖
๒๙๖๘๗
๒๙๖๘๘
๒๙๖๘๙
๒๙๖๙๐
๒๙๖๙๑
๒๙๖๙๒
๒๙๖๙๓
๒๙๖๙๔
๒๙๖๙๕
๒๙๖๙๖
๒๙๖๙๗
๒๙๖๙๘
๒๙๖๙๙
๒๙๗๐๐
๒๙๗๐๑
๒๙๗๐๒
๒๙๗๐๓
๒๙๗๐๔
๒๙๗๐๕
๒๙๗๐๖
๒๙๗๐๗

นางสาววลินดา รสชา
นางวลินดา สุทธิอาคาร
นางวลี คําโสม
นางวลีพร ภาคภูมิ
นางสาววลีรัตน ทองรักษ
นางสาววลีรัตน มุงรวยกลาง
นางวลีรัตน ศรีบุญเรือง
นางวลีรัตน สายแกว
นางวลีวรรณ วรรณแรก
นางวไลกิติ์ โธมัสเซ
นางวไลพร บวกขุนทด
นางสาววไลภรณ ขรรคศร
นางวไลลักษณ ดีทองออน
นางสาววไลลักษณ นามวงค
นางวศินี อุนเรือน
นางสาววษุนี วรรณลือชา
นางสาววสิฐา เที่ยงธรรม
นางวสิยา คํามูลเอย
นางสาววสุณีพร จิตรมั่น
นางสาววสุรมย สุดประเสริฐ
นางวอระพัน เจริญภักดี
นางวะรากร ยางงาม
นางวะลัยลักษณ ชมรส
นางวะลัยลักษณ ชัยสิทธิ์
นางวัจนา ญาณกรสกุล
นางวัจนา ไสยสุคนธ

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๗๐๘
๒๙๗๐๙
๒๙๗๑๐
๒๙๗๑๑
๒๙๗๑๒
๒๙๗๑๓
๒๙๗๑๔
๒๙๗๑๕
๒๙๗๑๖
๒๙๗๑๗
๒๙๗๑๘
๒๙๗๑๙
๒๙๗๒๐
๒๙๗๒๑
๒๙๗๒๒
๒๙๗๒๓
๒๙๗๒๔
๒๙๗๒๕
๒๙๗๒๖
๒๙๗๒๗
๒๙๗๒๘
๒๙๗๒๙
๒๙๗๓๐
๒๙๗๓๑
๒๙๗๓๒
๒๙๗๓๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววัชชิรา วัชราภรณินทร
นางวัชรมน จันทรา
นางวัชรา กลาหาญ
นางสาววัชรา ขันธะพานิชย
นางวัชรา คําภู
นางสาววัชรา จันทา
นางวัชรา ไววอง
นางสาววัชรา หงษเวียง
นางสาววัชรา อาจหาญ
นางสาววัชรากร อยูเจริญ
นางสาววัชราพร บุญมูสิก
นางสาววัชราพร ประสารพันธ
นางวัชราพร มาลี
นางวัชราพร วงศชนกนันท
นางสาววัชราพร ศรีสรอย
นางวัชราพรรณ วิเศษกาศ
นางวัชราภรณ กาญจนเพ็ญ
นางวัชราภรณ คําหลา
นางสาววัชราภรณ ใครบุตร
นางวัชราภรณ จาวรรณ
นางวัชราภรณ เชื้อเจ็ดตน
นางวัชราภรณ แซบวง
นางสาววัชราภรณ ถาวร
นางสาววัชราภรณ ทองนอย
นางวัชราภรณ ทีสุกะ
นางสาววัชราภรณ นิยม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๗๓๔
๒๙๗๓๕
๒๙๗๓๖
๒๙๗๓๗
๒๙๗๓๘
๒๙๗๓๙
๒๙๗๔๐
๒๙๗๔๑
๒๙๗๔๒
๒๙๗๔๓
๒๙๗๔๔
๒๙๗๔๕
๒๙๗๔๖
๒๙๗๔๗
๒๙๗๔๘
๒๙๗๔๙
๒๙๗๕๐
๒๙๗๕๑
๒๙๗๕๒
๒๙๗๕๓
๒๙๗๕๔
๒๙๗๕๕
๒๙๗๕๖
๒๙๗๕๗
๒๙๗๕๘
๒๙๗๕๙

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววัชราภรณ บัวเทศ
นางวัชราภรณ บาลไทสงค
นางวัชราภรณ ปอมเกิน
นางสาววัชราภรณ ปาชัย
นางวัชราภรณ พรหมมหาราช
นางวัชราภรณ พันธะไชย
นางสาววัชราภรณ ไพรินทร
นางวัชราภรณ มะปะรัง
นางสาววัชราภรณ มาติยา
นางวัชราภรณ วิทยารักษ
นางสาววัชราภรณ ไวยุกรรณ
นางวัชราภรณ ศรีจันทร
นางวัชราภรณ ศิริรัตนไพจิตร
นางวัชราภรณ ศูนยจันทร
นางวัชราภรณ สวนทะ
นางวัชราภรณ สีกูกา
นางสาววัชราภรณ แสงพันธ
นางวัชราภรณ หลักชัย
นางสาววัชราภรณ หาญกลา
นางวัชราภรณ อินตาถึง
นางสาววัชราภรณ อินมา
นางวัชราลักษณ ปราณีตพลารักษ
นางวัชราวไลย วงศใหญ
นางสาววัชริญา จันทะลุน
นางสาววัชรินทร ทรงมะลิ
นางวัชรินทร ชัยนอก

๒๙๗๖๐
๒๙๗๖๑
๒๙๗๖๒
๒๙๗๖๓
๒๙๗๖๔
๒๙๗๖๕
๒๙๗๖๖
๒๙๗๖๗
๒๙๗๖๘
๒๙๗๖๙
๒๙๗๗๐
๒๙๗๗๑
๒๙๗๗๒
๒๙๗๗๓
๒๙๗๗๔
๒๙๗๗๕
๒๙๗๗๖
๒๙๗๗๗
๒๙๗๗๘
๒๙๗๗๙
๒๙๗๘๐
๒๙๗๘๑
๒๙๗๘๒
๒๙๗๘๓
๒๙๗๘๔
๒๙๗๘๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววัชรินทร ถาวรศรี
นางวัชรินทร ทาวคํา
นางสาววัชรินทร เทพมณี
นางวัชรินทร พรหมจารีย
นางวัชรินทร โพธิ์ศรี
นางวัชรินทร รัตนศรี
นางวัชรินทร ศรีผาน
นางวัชรินทร สุขรุงเรืองชัย
นางวัชรินทร แสนมนตรี
นางสาววัชรินพร ออนสี
นางวัชรี แกวศรี
นางสาววัชรี แกวสาระ
นางวัชรี ไกรเทพ
นางวัชรี ขําขาว
นางวัชรี จันกลิ่น
นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ
นางวัชรี ชวยค้ําชู
นางสาววัชรี ชารีชื่น
นางวัชรี ชุมพลวงศ
นางวัชรี ดวงมณี
นางวัชรี แดงวิลัย
นางสาววัชรี ทรัพยพุม
นางสาววัชรี บุญอยู
นางวัชรี ภูทอง
นางสาววัชรี รักษาสระนอย
นางวัชรี วิสิทธิ์ศาสตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๗๘๖
๒๙๗๘๗
๒๙๗๘๘
๒๙๗๘๙
๒๙๗๙๐
๒๙๗๙๑
๒๙๗๙๒
๒๙๗๙๓
๒๙๗๙๔
๒๙๗๙๕
๒๙๗๙๖
๒๙๗๙๗
๒๙๗๙๘
๒๙๗๙๙
๒๙๘๐๐
๒๙๘๐๑
๒๙๘๐๒
๒๙๘๐๓
๒๙๘๐๔
๒๙๘๐๕
๒๙๘๐๖
๒๙๘๐๗
๒๙๘๐๘
๒๙๘๐๙
๒๙๘๑๐
๒๙๘๑๑

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางวัชรี สมคิด
นางวัชรี โสภารักษ
นางวัชรี หงษอนุรักษ
นางสาววัชรี หนูสงค
นางวัชรี หลีมานัน
นางสาววัชรี ออนละมุน
นางสาววัชรี อาจวิชัย
นางสาววัชรี อาภรณพงษ
นางสาววัชรี อุทรักษ
นางวัชรีพร กันทาสุวรรณ
นางวัชรีพร สารพล
นางวัชรีพร หอสังข
นางวัชรีภรณ ละมอม
นางสาววัชรีย ทองอินทร
นางวัชรีย วงศสวัสดิ์
นางสาววัชรียา ศรีวลีรัตน
นางสาววัชรีวรรณ มวงเกตุ
นางสาววัชรีวรรณ วงษเศวตมนตรี
นางสาววัชรีวรรณ ออกประทุม
นางวัฒณี โลหเงิน
นางสาววัฒนกมล มีคุณ
นางวัฒนรวี พรมใจสา
นางสาววัฒนา กันทาเวศย
นางสาววัฒนา แกนเมือง
นางวัฒนา ขันธเขต
นางวัฒนา ครองแกว

๒๙๘๑๒
๒๙๘๑๓
๒๙๘๑๔
๒๙๘๑๕
๒๙๘๑๖
๒๙๘๑๗
๒๙๘๑๘
๒๙๘๑๙
๒๙๘๒๐
๒๙๘๒๑
๒๙๘๒๒
๒๙๘๒๓
๒๙๘๒๔
๒๙๘๒๕
๒๙๘๒๖
๒๙๘๒๗
๒๙๘๒๘
๒๙๘๒๙
๒๙๘๓๐
๒๙๘๓๑
๒๙๘๓๒
๒๙๘๓๓
๒๙๘๓๔
๒๙๘๓๕
๒๙๘๓๖
๒๙๘๓๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวัฒนา คูคํา
นางวัฒนา ตรงสกุล
นางวัฒนา พิศพันธุ
นางวัฒนา เพ็งคลาย
นางสาววัฒนา ลาน้ําเที่ยง
นางวัฒนา สรอยสวน
นางสาววัฒนา สุจาดึก
นางวัฒนา แสนใจ
นางวัฒนา หอมสมบัติ
นางวัฒนา หะยีเลาะ
นางวัฒนาพร แพงศรี
นางสาววัฒนิกา กมลกลาง
นางวัฒนิกา วิชิต
นางสาววัฒนียา แสนสามารถ
นางสาววัณฑนา มณีรัตน
นางวัณณิตา นนทตานอก
นางวัณณิตา สุริวงศ
นางสาววัณยไสว บุญเรือง
นางสาววัตถาภรณ ปกขะพล
นางสาววันเฉลิม ทรงงาม
นางวันเฉลิม สุนทรารักษ
นางวันชรี หมื่นเดช
นางวันซาฟนะฮ สามะอาลี
นางสาววันณี สําเนียงเย็น
นางวันดา หอมนาน
นางวันดี แกวสารทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๘๓๘
๒๙๘๓๙
๒๙๘๔๐
๒๙๘๔๑
๒๙๘๔๒
๒๙๘๔๓
๒๙๘๔๔
๒๙๘๔๕
๒๙๘๔๖
๒๙๘๔๗
๒๙๘๔๘
๒๙๘๔๙
๒๙๘๕๐
๒๙๘๕๑
๒๙๘๕๒
๒๙๘๕๓
๒๙๘๕๔
๒๙๘๕๕
๒๙๘๕๖
๒๙๘๕๗
๒๙๘๕๘
๒๙๘๕๙
๒๙๘๖๐
๒๙๘๖๑
๒๙๘๖๒
๒๙๘๖๓

นางสาววันดี ขําสําราญ
นางสาววันดี คลายสุบรรณ
นางสาววันดี โคไพบูลย
นางวันดี จอกแกว
นางวันดี จิตรเอก
นางวันดี แจมพินิจ
นางวันดี ชวยทุกข
นางสาววันดี ชาติเสนา
นางวันดี ชิตเชี่ยว
นางวันดี ชุมทอง
นางวันดี โชคสมกิจ
นางวันดี ดวงฉีด
นางสาววันดี เตาทอง
นางวันดี แตภักดี
นางวันดี ทองศรี
นางสาววันดี เที่ยงเรือง
นางวันดี นิตยวัน
นางวันดี บุงทอง
นางวันดี บุญเกิด
นางสาววันดี บุตรอุดร
นางสาววันดี แผนสมบูรณ
นางวันดี พรหมเมศร
นางสาววันดี พุทธคุณรักษา
นางสาววันดี ภิรมย
นางสาววันดี ภูเจริญ
นางสาววันดี เมืองแกวฟา

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๘๖๔
๒๙๘๖๕
๒๙๘๖๖
๒๙๘๖๗
๒๙๘๖๘
๒๙๘๖๙
๒๙๘๗๐
๒๙๘๗๑
๒๙๘๗๒
๒๙๘๗๓
๒๙๘๗๔
๒๙๘๗๕
๒๙๘๗๖
๒๙๘๗๗
๒๙๘๗๘
๒๙๘๗๙
๒๙๘๘๐
๒๙๘๘๑
๒๙๘๘๒
๒๙๘๘๓
๒๙๘๘๔
๒๙๘๘๕
๒๙๘๘๖
๒๙๘๘๗
๒๙๘๘๘
๒๙๘๘๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววันดี รวยเงิน
นางวันดี วงศสมิตกุล
นางวันดี วรินทรเวช
นางวันดี แววสวาง
นางวันดี ศรีสุวรรณ
นางสาววันดี ศิลาเพชร
นางวันดี สวยกลาง
นางวันดี สุขสวัสดิ์
นางวันดี หงษอารีย
นางสาววันดี อรัญวงศ
นางสาววันทกานต พรศรีทอง
นางวันทณา ราชเจริญ
นางสาววันทนา เกษมสวัสดิ์
นางสาววันทนา เกาเอี้ยน
นางวันทนา งามเนตร
นางวันทนา ฉัตรสุวรรณ
นางวันทนา ทาวเงิน
นางสาววันทนา ปานขาว
นางวันทนา พัทธลงกรณ
นางวันทนา พุฒพันธ
นางวันทนา โพธิ์แกว
นางสาววันทนา มหาสุภาพ
นางวันทนา มะลิซอน
นางสาววันทนา รามัญเพ็ง
นางวันทนา ฤทธิยูง
นางวันทนา วัชระเศรณี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๘๙๐
๒๙๘๙๑
๒๙๘๙๒
๒๙๘๙๓
๒๙๘๙๔
๒๙๘๙๕
๒๙๘๙๖
๒๙๘๙๗
๒๙๘๙๘
๒๙๘๙๙
๒๙๙๐๐
๒๙๙๐๑
๒๙๙๐๒
๒๙๙๐๓
๒๙๙๐๔
๒๙๙๐๕
๒๙๙๐๖
๒๙๙๐๗
๒๙๙๐๘
๒๙๙๐๙
๒๙๙๑๐
๒๙๙๑๑
๒๙๙๑๒
๒๙๙๑๓
๒๙๙๑๔
๒๙๙๑๕

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางวันทนา วัชระเสถียร
นางสาววันทนา วัดบัว
นางสาววันทนา ศรีทอง
นางวันทนา ศรีวิชา
นางวันทนา สงาเนตร
นางวันทนา สังขสน
นางวันทนา เสนนะ
นางวันทนา หกพันนา
นางวันทนา อินทเสม
นางสาววันทนา ฮึกหาญสูศัตรู
นางสาววันทนี นอยถนอม
นางวันทนี นาคภู
นางสาววันทนี เอื้อรักษโอฬาร
นางวันทนีย กลัดอ่ํา
นางสาววันทนีย แตงกวา
นางสาววันทนีย นะยะเนตร
นางวันทนีย นิติวณิชชา
นางสาววันทนีย พรหม
นางสาววันทนีย เยาวยัง
นางสาววันทนีย สมเกลี้ยง
นางสาววันทนีย สรอยนาก
นางสาววันทนีย หวังเจริญทรัพย
นางวันทะนา กุสุริย
นางวันทา นามรักษ
นางวันทิวา มูลสาร
นางวันนา มีมุข

๒๙๙๑๖
๒๙๙๑๗
๒๙๙๑๘
๒๙๙๑๙
๒๙๙๒๐
๒๙๙๒๑
๒๙๙๒๒
๒๙๙๒๓
๒๙๙๒๔
๒๙๙๒๕
๒๙๙๒๖
๒๙๙๒๗
๒๙๙๒๘
๒๙๙๒๙
๒๙๙๓๐
๒๙๙๓๑
๒๙๙๓๒
๒๙๙๓๓
๒๙๙๓๔
๒๙๙๓๕
๒๙๙๓๖
๒๙๙๓๗
๒๙๙๓๘
๒๙๙๓๙
๒๙๙๔๐
๒๙๙๔๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวันนา อพรรัมย
นางวันนา อินทรนอก
นางวันนิดา สังขศรีฤทธิไกร
นางวันพร รุงประนมกร
นางวันเพ็ญ การะภักดี
นางวันเพ็ญ กุศลสุข
นางวันเพ็ญ แกวสวาง
นางสาววันเพ็ญ ขจัดโรคา
นางวันเพ็ญ ไขลายหงษ
นางวันเพ็ญ คงสุขดี
นางวันเพ็ญ คําพิลา
นางสาววันเพ็ญ คิดอาน
นางสาววันเพ็ญ คุณวงศ
นางสาววันเพ็ญ จําปพรม
นางสาววันเพ็ญ ชากิจดี
นางสาววันเพ็ญ ชูเทพ
นางวันเพ็ญ ไชยแกว
นางวันเพ็ญ ดวงแกว
นางวันเพ็ญ ดอกพิกุล
นางสาววันเพ็ญ แดงเสน
นางวันเพ็ญ ตันตระกูล
นางสาววันเพ็ญ ตันอนุกูล
นางสาววันเพ็ญ ตาปราบ
นางสาววันเพ็ญ ทองเกตุ
นางวันเพ็ญ ทองตัด
นางวันเพ็ญ ทับเกตุ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๙๔๒
๒๙๙๔๓
๒๙๙๔๔
๒๙๙๔๕
๒๙๙๔๖
๒๙๙๔๗
๒๙๙๔๘
๒๙๙๔๙
๒๙๙๕๐
๒๙๙๕๑
๒๙๙๕๒
๒๙๙๕๓
๒๙๙๕๔
๒๙๙๕๕
๒๙๙๕๖
๒๙๙๕๗
๒๙๙๕๘
๒๙๙๕๙
๒๙๙๖๐
๒๙๙๖๑
๒๙๙๖๒
๒๙๙๖๓
๒๙๙๖๔
๒๙๙๖๕
๒๙๙๖๖
๒๙๙๖๗

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางวันเพ็ญ ธนูปกรณ
นางวันเพ็ญ นาคเครือ
นางสาววันเพ็ญ นาคไพจิตร
นางสาววันเพ็ญ นิ่มอนงค
นางวันเพ็ญ นีรสิงห
นางสาววันเพ็ญ นุยสุข
นางสาววันเพ็ญ บัวชื่น
นางสาววันเพ็ญ บุญกลอย
นางสาววันเพ็ญ บุญชุม
นางวันเพ็ญ บุญเสนห
นางวันเพ็ญ เบี้ยวบรรจง
นางวันเพ็ญ ประคองธรรม
นางวันเพ็ญ เปงเขียว
นางสาววันเพ็ญ ผดุงฐานนท
นางสาววันเพ็ญ ผลทวีวัฒนชัย
นางสาววันเพ็ญ พรายประทีป
นางวันเพ็ญ พลชัย
นางวันเพ็ญ พอกพูน
นางสาววันเพ็ญ เพ็ชรพรรณ
นางสาววันเพ็ญ ยศตุย
นางวันเพ็ญ ยานพะโยม
นางวันเพ็ญ ยิ้มประดิษฐ
นางสาววันเพ็ญ รอดยอย
นางวันเพ็ญ รังผึ้ง
นางวันเพ็ญ รัตนะ
นางสาววันเพ็ญ รุงเรือง

๒๙๙๖๘
๒๙๙๖๙
๒๙๙๗๐
๒๙๙๗๑
๒๙๙๗๒
๒๙๙๗๓
๒๙๙๗๔
๒๙๙๗๕
๒๙๙๗๖
๒๙๙๗๗
๒๙๙๗๘
๒๙๙๗๙
๒๙๙๘๐
๒๙๙๘๑
๒๙๙๘๒
๒๙๙๘๓
๒๙๙๘๔
๒๙๙๘๕
๒๙๙๘๖
๒๙๙๘๗
๒๙๙๘๘
๒๙๙๘๙
๒๙๙๙๐
๒๙๙๙๑
๒๙๙๙๒
๒๙๙๙๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววันเพ็ญ ฤทธิวงศ
นางวันเพ็ญ ฤทธิ์สวาง
นางวันเพ็ญ ลิ้มวรรธนะ
นางวันเพ็ญ เลี่ยมวินิจ
นางสาววันเพ็ญ วรรชะนะ
นางวันเพ็ญ วังคีรี
นางสาววันเพ็ญ เวชโกศล
นางวันเพ็ญ ศิริสุวรรณ
นางวันเพ็ญ สงาแสง
นางสาววันเพ็ญ สะสม
นางวันเพ็ญ สาระคร
นางสาววันเพ็ญ สําคัญจิต
นางวันเพ็ญ สําลีขาว
นางสาววันเพ็ญ สีหราช
นางสาววันเพ็ญ สุขลิ้ม
นางสาววันเพ็ญ สุวรรณผู
นางสาววันเพ็ญ เสือคํา
นางวันเพ็ญ เสือเฒา
นางวันเพ็ญ แสงศรี
นางวันเพ็ญ หมั่นกลาง
นางวันเพ็ญ หลิมศิริวงศ
นางสาววันเพ็ญ เหลืองงาม
นางวันเพ็ญ อนนา
นางสาววันเพ็ญ อินทะนะ
นางวันเพ็ญ อุดแกว
นางวันเพ็ญ อุนรัมย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๙๙๔
๒๙๙๙๕
๒๙๙๙๖
๒๙๙๙๗

นางวันเพียน ศรีดา
นางสาววันภัสสร วันดี
นางสาววันระหยา เหรียญนุย
นางสาววันรัฐ สอนสิทธิ์

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๙๙๙๘ นางสาววันริสา ขุนวัง
๒๙๙๙๙ นางวันแรม ศรีพงษ
๓๐๐๐๐ นางวันฤดี พวงสุวรรณ

