เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๓)
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

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓๐๐๐๑
๓๐๐๐๒
๓๐๐๐๓
๓๐๐๐๔
๓๐๐๐๕
๓๐๐๐๖
๓๐๐๐๗
๓๐๐๐๘
๓๐๐๐๙
๓๐๐๑๐
๓๐๐๑๑
๓๐๐๑๒
๓๐๐๑๓
๓๐๐๑๔
๓๐๐๑๕
๓๐๐๑๖
๓๐๐๑๗
๓๐๐๑๘
๓๐๐๑๙
๓๐๐๒๐
๓๐๐๒๑
๓๐๐๒๒
๓๐๐๒๓
๓๐๐๒๔
๓๐๐๒๕
๓๐๐๒๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๓๙,๒๒๖ ราย)
นางวันฤดี หมวดภักดี
๓๐๐๒๗ นางวันวิสาข เหี้ยมเหิน
นางสาววันลิษา ขําอิ่ม
๓๐๐๒๘ นางวันวิสาข อินวิเชียร
นางวันวิษา โรจนทนง
๓๐๐๒๙ นางสาววันวิสาข เฮงเอีย
นางสาววันวิษา สุมงาม
๓๐๐๓๐ นางสาววันวิสาห บุญชวยเหลือ
นางวันวิสา ขวัญตา
๓๐๐๓๑ นางสาววันอรุณ ชูวารี
นางวันวิสา คุมเมือง
๓๐๐๓๒ นางวันอาอีซะฮ สิดิ
นางวันวิสา คูไดค
๓๐๐๓๓ นางวันอูเยียน ดอเลาะ
นางสาววันวิสา ทิพวัตร
๓๐๐๓๔ นางสาววัรดียะห กาเวง
นางวันวิสา บุญวงศ
๓๐๐๓๕ นางสาววัลณภา โกสุมาร
นางสาววันวิสา พงษรักษา
๓๐๐๓๖ นางสาววัลภา กระสินธุ
นางสาววันวิสา มานิ่ม
๓๐๐๓๗ นางสาววัลภา ของเกี่ยวพันธ
นางสาววันวิสา วิเชียรรัตน
๓๐๐๓๘ นางสาววัลภา ปชชาเขียว
นางวันวิสา ศรีชวง
๓๐๐๓๙ นางวัลภา ยอดอวม
นางสาววันวิสา เห็นประจักษ
๓๐๐๔๐ นางสาววัลภา ลิ้มประเสริฐชัย
นางวันวิสา เอกบุตร
๓๐๐๔๑ นางวัลภา ศรีบัวออน
นางวันวิสาข กาวี
๓๐๐๔๒ นางวัลภา โสภิกุล
นางวันวิสาข แกวโสนด
๓๐๐๔๓ นางวัลภา ไสยรินทร
นางสาววันวิสาข จิตตสุภา
๓๐๐๔๔ นางวัลภา หลิมวัฒนา
นางสาววันวิสาข นารินรักษ
๓๐๐๔๕ นางวัลภา เหล็กผา
นางวันวิสาข พงษโคกสี
๓๐๐๔๖ นางสาววัลภา อาชีวปริสุทธิ
นางวันวิสาข พรรณกุล
๓๐๐๔๗ นางวัลภา อินทรแปลง
นางสาววันวิสาข พุทธรักขิต
๓๐๐๔๘ นางสาววัลยรรินทร พูลเพิ่ม
นางวันวิสาข ยิฏฐะสิริ
๓๐๐๔๙ นางสาววัลยลิกา นิยาย
นางวันวิสาข วังชุมทอง
๓๐๐๕๐ นางสาววัลยลิกา สวัสดี
นางวันวิสาข ศรีวิไล
๓๐๐๕๑ นางวัลยา นากงาม
นางวันวิสาข สุขภัคพงศ
๓๐๐๕๒ นางสาววัลยา พวงกองนะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๐๕๓
๓๐๐๕๔
๓๐๐๕๕
๓๐๐๕๖
๓๐๐๕๗
๓๐๐๕๘
๓๐๐๕๙
๓๐๐๖๐
๓๐๐๖๑
๓๐๐๖๒
๓๐๐๖๓
๓๐๐๖๔
๓๐๐๖๕
๓๐๐๖๖
๓๐๐๖๗
๓๐๐๖๘
๓๐๐๖๙
๓๐๐๗๐
๓๐๐๗๑
๓๐๐๗๒
๓๐๐๗๓
๓๐๐๗๔
๓๐๐๗๕
๓๐๐๗๖
๓๐๐๗๗
๓๐๐๗๘

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางวัลยา เพ็ญสุริยะ
นางวัลยา อินทองมาก
นางสาววัลยาณีย สุริยะ
นางวัลฤดี ทวีคูณ
นางสาววัลลภา กุลโรจนสิริ
นางวัลลภา ขวัญงอน
นางสาววัลลภา จันทรเรือง
นางสาววัลลภา ปรีเปรม
นางวัลลภา โพธิโต
นางสาววัลลภา มณีจร
นางสาววัลลยา วันชา
นางวัลลา ชูมั่น
นางสาววัลลิกา อวมทิพย
นางวัลลิภา เจะโซะ
นางวัลลิมา สงสุวรรณ
นางสาววัลลี จันทรแจง
นางสาววัลลียา วิเศษสิงห
นางวาชิณี สุทธิโสภณ
นางสาววาชินี บุญญพาพงศ
นางวาณินี ลาวรรณา
นางสาววาณี คมขํา
นางวาณี งาดี
นางสาววาณี เตจะ
นางสาววาณี แทนกาญจนภรณ
นางสาววาณี บุญพิศ
นางวาณี มีสุข

๓๐๐๗๙
๓๐๐๘๐
๓๐๐๘๑
๓๐๐๘๒
๓๐๐๘๓
๓๐๐๘๔
๓๐๐๘๕
๓๐๐๘๖
๓๐๐๘๗
๓๐๐๘๘
๓๐๐๘๙
๓๐๐๙๐
๓๐๐๙๑
๓๐๐๙๒
๓๐๐๙๓
๓๐๐๙๔
๓๐๐๙๕
๓๐๐๙๖
๓๐๐๙๗
๓๐๐๙๘
๓๐๐๙๙
๓๐๑๐๐
๓๐๑๐๑
๓๐๑๐๒
๓๐๑๐๓
๓๐๑๐๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวาณี ระสุวรรณ
นางสาววาทศิลป บุญสูง
นางสาววาทินี ชางยนต
นางสาววาทินี ชูคันหอม
นางสาววาทินี ฐานวิเศษ
นางสาววาทินี ทองรัตนะ
นางวาทินี พนาลิกุล
นางวาทินี พลอามาตย
นางวาทินี แสนทวี
นางสาววาธินี อยูหุน
นางสาววานิกา มามาตร
นางวานิชฌา อายุ
นางวานิชา สรอยเพชร
นางวานิดา คชสวัสดิ์
นางวานิดา แต
นางสาววานิตย มะโนนึก
นางวานิตร เสริมแสง
นางวานีตา อูมา
นางสาววารดี อักษรภักดิ์
นางวาริญา ใจบุญ
นางวาริณี สีดา
นางสาววาริณี หอมหวล
นางสาววาริน คล่ําคง
นางวาริน ชวยคุณูปการ
นางวาริน ชูสุวรรณ
นางสาววาริน ดิษฐมุณี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๑๐๕
๓๐๑๐๖
๓๐๑๐๗
๓๐๑๐๘
๓๐๑๐๙
๓๐๑๑๐
๓๐๑๑๑
๓๐๑๑๒
๓๐๑๑๓
๓๐๑๑๔
๓๐๑๑๕
๓๐๑๑๖
๓๐๑๑๗
๓๐๑๑๘
๓๐๑๑๙
๓๐๑๒๐
๓๐๑๒๑
๓๐๑๒๒
๓๐๑๒๓
๓๐๑๒๔
๓๐๑๒๕
๓๐๑๒๖
๓๐๑๒๗
๓๐๑๒๘
๓๐๑๒๙
๓๐๑๓๐

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางวาริน นะริน
นางวาริน ประดับเพชรรัตน
นางวาริน สอนงายดี
นางวารินดา จูหอง
นางวารินทร คุณศรี
นางวารินทร แดงชาติ
นางสาววารินทร ทองฤทธิ์
นางวารินทร ปญญา
นางวารินทร วงษาสืบ
นางวารินทร สิงหลี
นางวารินทร แสนเมืองอินทร
นางสาววารินทร อาสนสถิตย
นางสาววารินทรทิพย หัวขุนทด
นางสาววารินี โตยะบุตร
นางวารินี ประโพศรี
นางสาววาริยา ปุเลชะตัง
นางวาริศา ไชยญา
นางสาววาริศา ทีพารัตน
นางสาววาริศา นูโพนทอง
นางสาววารี แซเจียว
นางวารี ทิพชรา
นางวารี พชนะโชติ
นางวารี พิรักษา
นางวารี ยั่งยืน
นางสาววารี วันอุทา
นางวารี โสขุมา

๓๐๑๓๑
๓๐๑๓๒
๓๐๑๓๓
๓๐๑๓๔
๓๐๑๓๕
๓๐๑๓๖
๓๐๑๓๗
๓๐๑๓๘
๓๐๑๓๙
๓๐๑๔๐
๓๐๑๔๑
๓๐๑๔๒
๓๐๑๔๓
๓๐๑๔๔
๓๐๑๔๕
๓๐๑๔๖
๓๐๑๔๗
๓๐๑๔๘
๓๐๑๔๙
๓๐๑๕๐
๓๐๑๕๑
๓๐๑๕๒
๓๐๑๕๓
๓๐๑๕๔
๓๐๑๕๕
๓๐๑๕๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวารี เหล็งไทย
นางสาววารี องอาจ
นางวารี อบกลาง
นางสาววารี ออนอุบล
นางวารีณา งามยิ่ง
นางวารีย กกฝาย
นางวารีรัตน ยาสุด
นางวารีรัตน ระวัง
นางสาววารีรัตน สติราษฎร
นางวารุณี กอมชัยภูมิ
นางวารุณี กันธิยะ
นางวารุณี แกวสังข
นางวารุณี เขื่อนแกว
นางวารุณี คําศรี
นางวารุณี เคานาวัง
นางสาววารุณี จินาพร
นางสาววารุณี จูดิษฐประเสริฐ
นางวารุณี ชอบสวาง
นางสาววารุณี ชูศรี
นางสาววารุณี ไชยรงศรี
นางวารุณี ไชยสน
นางสาววารุณี ซอมอ
นางวารุณี ตอกอ
นางสาววารุณี ถึงแสง
นางวารุณี ทองมาก
นางวารุณี ทีนา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๑๕๗
๓๐๑๕๘
๓๐๑๕๙
๓๐๑๖๐
๓๐๑๖๑
๓๐๑๖๒
๓๐๑๖๓
๓๐๑๖๔
๓๐๑๖๕
๓๐๑๖๖
๓๐๑๖๗
๓๐๑๖๘
๓๐๑๖๙
๓๐๑๗๐
๓๐๑๗๑
๓๐๑๗๒
๓๐๑๗๓
๓๐๑๗๔
๓๐๑๗๕
๓๐๑๗๖
๓๐๑๗๗
๓๐๑๗๘
๓๐๑๗๙
๓๐๑๘๐
๓๐๑๘๑
๓๐๑๘๒

นางวารุณี เทียนนาวา
นางสาววารุณี ธินวล
นางสาววารุณี นาคคลาย
นางสาววารุณี นิลงาม
นางสาววารุณี บํารุงสวัสดิ์
นางวารุณี บุญชวย
นางวารุณี บุตรัตนศิรินทร
นางวารุณี ประฮาดไชย
นางวารุณี ปะลาวัลย
นางวารุณี ปญญาเยาว
นางสาววารุณี พงษากลาง
นางวารุณี เพ็ชรสุวรรณ
นางวารุณี เพาะนาไร
นางสาววารุณี เพียรประกอบ
นางวารุณี ภิรมยนาค
นางสาววารุณี มะโนขันธ
นางสาววารุณี เมืองศรีทอง
นางวารุณี รอเกต
นางวารุณี เรืองชัย
นางสาววารุณี ลิ้มสุขศิริ
นางวารุณี เลิศล้ํา
นางสาววารุณี วิโย
นางสาววารุณี วิลาศรี
นางสาววารุณี ศรีงาม
นางวารุณี สอนแสง
นางวารุณี สังเกื้อ

หนา ๕
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๓๐๑๘๓
๓๐๑๘๔
๓๐๑๘๕
๓๐๑๘๖
๓๐๑๘๗
๓๐๑๘๘
๓๐๑๘๙
๓๐๑๙๐
๓๐๑๙๑
๓๐๑๙๒
๓๐๑๙๓
๓๐๑๙๔
๓๐๑๙๕
๓๐๑๙๖
๓๐๑๙๗
๓๐๑๙๘
๓๐๑๙๙
๓๐๒๐๐
๓๐๒๐๑
๓๐๒๐๒
๓๐๒๐๓
๓๐๒๐๔
๓๐๒๐๕
๓๐๒๐๖
๓๐๒๐๗
๓๐๒๐๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววารุณี ฮานาฟ
นางวารุณีย คงทน
นางวารุนีย พันธศรี
นางวาลินี สุขแกว
นางสาววาลี ติ๊บหลา
นางวาศรี สุวรรณไตรย
นางวาศิณี เทียนศรี
นางวาศินี พันอินทร
นางสาววาศิริ ศรีสุวรรณ
นางวาสนา กรรมชะนะ
นางวาสนา กุซัว
นางวาสนา กุตระแสง
นางวาสนา เกษตรกาลาม
นางวาสนา เกษี
นางวาสนา เกษียร
นางวาสนา เกิดผล
นางวาสนา แกวใส
นางสาววาสนา โกมลวานิช
นางวาสนา ไกรแกว
นางสาววาสนา ขันกสิกรรม
นางวาสนา เข็มจีนมะดัน
นางวาสนา เข็มวรรณ
นางวาสนา เขียวสีทอง
นางวาสนา คงแกว
นางสาววาสนา คงศรี
นางสาววาสนา คัชเขียว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๒๐๙
๓๐๒๑๐
๓๐๒๑๑
๓๐๒๑๒
๓๐๒๑๓
๓๐๒๑๔
๓๐๒๑๕
๓๐๒๑๖
๓๐๒๑๗
๓๐๒๑๘
๓๐๒๑๙
๓๐๒๒๐
๓๐๒๒๑
๓๐๒๒๒
๓๐๒๒๓
๓๐๒๒๔
๓๐๒๒๕
๓๐๒๒๖
๓๐๒๒๗
๓๐๒๒๘
๓๐๒๒๙
๓๐๒๓๐
๓๐๒๓๑
๓๐๒๓๒
๓๐๒๓๓
๓๐๒๓๔

นางวาสนา คํากอน
นางสาววาสนา คําปานาน
นางสาววาสนา คําหวยหาญ
นางสาววาสนา เงินทอง
นางสาววาสนา โงวสกุล
นางวาสนา จะรา
นางสาววาสนา จันตา
นางวาสนา จันทรอยู
นางวาสนา จันทวงษ
นางวาสนา จันทวาศ
นางวาสนา จันทะแจม
นางสาววาสนา จินดาสวัสดิ์
นางสาววาสนา จินารักษ
นางสาววาสนา เจริญภักดิ์
นางสาววาสนา เจริญยิ่ง
นางสาววาสนา ใจคํา
นางสาววาสนา ใจเด็ด
นางวาสนา ใจนาน
นางวาสนา ฉวีรัตน
นางวาสนา ฉัตรตันใจ
นางสาววาสนา ชูศรี
นางวาสนา เชื้ออุน
นางวาสนา ไชฉิม
นางวาสนา ฐานะ
นางวาสนา ฐิตะวรรณ
นางวาสนา ดวงยาง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๒๓๕
๓๐๒๓๖
๓๐๒๓๗
๓๐๒๓๘
๓๐๒๓๙
๓๐๒๔๐
๓๐๒๔๑
๓๐๒๔๒
๓๐๒๔๓
๓๐๒๔๔
๓๐๒๔๕
๓๐๒๔๖
๓๐๒๔๗
๓๐๒๔๘
๓๐๒๔๙
๓๐๒๕๐
๓๐๒๕๑
๓๐๒๕๒
๓๐๒๕๓
๓๐๒๕๔
๓๐๒๕๕
๓๐๒๕๖
๓๐๒๕๗
๓๐๒๕๘
๓๐๒๕๙
๓๐๒๖๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววาสนา ตะกาบโค
นางวาสนา ตะคํา
นางวาสนา ตุมเขียว
นางวาสนา เตวิน
นางสาววาสนา โตน้ํา
นางสาววาสนา ทองดี
นางวาสนา ทองนํา
นางวาสนา ทองแพ
นางสาววาสนา ทองเหงา
นางสาววาสนา เทพยจาย
นางวาสนา เทียบคํา
นางวาสนา ธนภัทรานันท
นางวาสนา ธีระเพ็ญแสง
นางวาสนา นันทเสน
นางวาสนา นาบัณฑิต
นางวาสนา น้ําเพ็ชร
นางวาสนา นิลทอง
นางสาววาสนา นุชมี
นางวาสนา บัวงาม
นางวาสนา บัวศรี
นางวาสนา บานเย็น
นางวาสนา บุญมาเครือ
นางวาสนา ประพฤติตรง
นางวาสนา ปราบุตร
นางวาสนา ปานเงิน
นางสาววาสนา ปานมา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๒๖๑
๓๐๒๖๒
๓๐๒๖๓
๓๐๒๖๔
๓๐๒๖๕
๓๐๒๖๖
๓๐๒๖๗
๓๐๒๖๘
๓๐๒๖๙
๓๐๒๗๐
๓๐๒๗๑
๓๐๒๗๒
๓๐๒๗๓
๓๐๒๗๔
๓๐๒๗๕
๓๐๒๗๖
๓๐๒๗๗
๓๐๒๗๘
๓๐๒๗๙
๓๐๒๘๐
๓๐๒๘๑
๓๐๒๘๒
๓๐๒๘๓
๓๐๒๘๔
๓๐๒๘๕
๓๐๒๘๖

นางวาสนา ปามุทา
นางสาววาสนา ปจุลกิลิน
นางวาสนา ปนทอง
นางสาววาสนา เปรมชื่น
นางสาววาสนา ผลาผล
นางสาววาสนา พรมศรี
นางวาสนา พัฒนมณี
นางสาววาสนา พันธุมาส
นางวาสนา พุฒิธนนนท
นางวาสนา เพ็งสกุล
นางวาสนา เพ็ชรเกตุ
นางวาสนา เพชรไพฑูรย
นางวาสนา เพิ่มความสุข
นางสาววาสนา โพติยะ
นางวาสนา ฟกสีมวง
นางสาววาสนา ภักดี
นางวาสนา ภูงามเขียว
นางวาสนา ภูผา
นางสาววาสนา มณฑาลพ
นางวาสนา มะณีเรือง
นางวาสนา มะลิลา
นางวาสนา มั่นประสิทธิ์
นางวาสนา มิ่งเมือง
นางวาสนา มุกดาสนิท
นางสาววาสนา มุขออน
นางสาววาสนา เมฆะ

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๒๘๗
๓๐๒๘๘
๓๐๒๘๙
๓๐๒๙๐
๓๐๒๙๑
๓๐๒๙๒
๓๐๒๙๓
๓๐๒๙๔
๓๐๒๙๕
๓๐๒๙๖
๓๐๒๙๗
๓๐๒๙๘
๓๐๒๙๙
๓๐๓๐๐
๓๐๓๐๑
๓๐๓๐๒
๓๐๓๐๓
๓๐๓๐๔
๓๐๓๐๕
๓๐๓๐๖
๓๐๓๐๗
๓๐๓๐๘
๓๐๓๐๙
๓๐๓๑๐
๓๐๓๑๑
๓๐๓๑๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวาสนา ยะถาวร
นางวาสนา ยังสุม
นางสาววาสนา ยาวิชัย
นางสาววาสนา ยิ่งใหญ
นางสาววาสนา แยมเสาธง
นางวาสนา รวยสูงเนิน
นางวาสนา รัตนสีหภูมิ
นางสาววาสนา รูงาน
นางวาสนา เรืองกลัด
นางวาสนา ฤกษสิริศุภกร
นางสาววาสนา ลอมวงษ
นางวาสนา ลิพอนพล
นางสาววาสนา วงคแยม
นางวาสนา วงมาลี
นางวาสนา วงศแจม
นางสาววาสนา วงศประจิตร
นางสาววาสนา วงษาไชย
นางวาสนา วิชชุวรนันท
นางวาสนา วิชัยโย
นางสาววาสนา วิมล
นางวาสนา วิเศษ
นางวาสนา วิหครัตน
นางวาสนา ศรนวล
นางวาสนา ศรีคําอาย
นางสาววาสนา ศรีนะรา
นางสาววาสนา ศรีพันดอน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๓๑๓
๓๐๓๑๔
๓๐๓๑๕
๓๐๓๑๖
๓๐๓๑๗
๓๐๓๑๘
๓๐๓๑๙
๓๐๓๒๐
๓๐๓๒๑
๓๐๓๒๒
๓๐๓๒๓
๓๐๓๒๔
๓๐๓๒๕
๓๐๓๒๖
๓๐๓๒๗
๓๐๓๒๘
๓๐๓๒๙
๓๐๓๓๐
๓๐๓๓๑
๓๐๓๓๒
๓๐๓๓๓
๓๐๓๓๔
๓๐๓๓๕
๓๐๓๓๖
๓๐๓๓๗
๓๐๓๓๘

นางสาววาสนา ศรีวังแกว
นางวาสนา ศรีวิจิตร
นางวาสนา ศรีวิเศษ
นางวาสนา ศรีสุวรรณ
นางสาววาสนา ศิริจันทพันธุ
นางสาววาสนา ศุขพัชรไพศาล
นางวาสนา สมบัติดี
นางวาสนา สวนนิตย
นางวาสนา สวัสดิ์พงษ
นางสาววาสนา สอนประสิทธิ์
นางสาววาสนา สังกะสี
นางสาววาสนา สังขศิริ
นางวาสนา สายรัตน
นางสาววาสนา สารกรณ
นางสาววาสนา สืบกลัด
นางสาววาสนา สุกลมใสย
นางสาววาสนา สุขเผือก
นางสาววาสนา สุขอนันต
นางวาสนา สุวรรณรักษา
นางวาสนา เสาวพันธุ
นางวาสนา แสงขาว
นางวาสนา แสงเงิน
นางสาววาสนา แสงศรี
นางวาสนา แสงเสน
นางวาสนา แสบงบาล
นางวาสนา หนูขาว

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๓๓๙
๓๐๓๔๐
๓๐๓๔๑
๓๐๓๔๒
๓๐๓๔๓
๓๐๓๔๔
๓๐๓๔๕
๓๐๓๔๖
๓๐๓๔๗
๓๐๓๔๘
๓๐๓๔๙
๓๐๓๕๐
๓๐๓๕๑
๓๐๓๕๒
๓๐๓๕๓
๓๐๓๕๔
๓๐๓๕๕
๓๐๓๕๖
๓๐๓๕๗
๓๐๓๕๘
๓๐๓๕๙
๓๐๓๖๐
๓๐๓๖๑
๓๐๓๖๒
๓๐๓๖๓
๓๐๓๖๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวาสนา หลงวารี
นางวาสนา หวังสวาสดิ์
นางวาสนา หิตายะ
นางวาสนา เหลืองออน
นางสาววาสนา อยางดี
นางวาสนา อัปกาญจน
นางวาสนา อามาตย
นางสาววาสนา อินตะนัย
นางวาสนา อินทนิล
นางวาสนา อินทวงศ
นางวาสนาไทย วิเศษสัตย
นางวาสิฏฐี ดวงจินดา
นางสาววาสิฏฐี ศรีผอง
นางวาสิณี เลี่ยมสุวรรณ
นางวาสิตา ไชยเพ็ชร
นางวาสินี กันเกตุ
นางวาสินี สอดหวง
นางวาสินี อุดมแสน
นางวาฮีดะห วายา
นางวิกรกิจ ฉิมทับ
นางสาววิกัญญา วิระกุล
นางสาววิกาญจนดา กัลยาวรากุล
นางสาววิกาญดา รังสรรค
นางสาววิกานดา จันทประดิษฐ
นางสาววิกานดา นันทะเสน
นางวิจัยยา กลิ่นคลาย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๓๖๕
๓๐๓๖๖
๓๐๓๖๗
๓๐๓๖๘
๓๐๓๖๙
๓๐๓๗๐
๓๐๓๗๑
๓๐๓๗๒
๓๐๓๗๓
๓๐๓๗๔
๓๐๓๗๕
๓๐๓๗๖
๓๐๓๗๗
๓๐๓๗๘
๓๐๓๗๙
๓๐๓๘๐
๓๐๓๘๑
๓๐๓๘๒
๓๐๓๘๓
๓๐๓๘๔
๓๐๓๘๕
๓๐๓๘๖
๓๐๓๘๗
๓๐๓๘๘
๓๐๓๘๙
๓๐๓๙๐

นางวิจารุณี ขันทองคํา
นางสาววิจิตตรา อุตเมืองเพีย
นางสาววิจิตตา อําไพจิตต
นางวิจิตธรรม วงศรักศักดิ์
นางสาววิจิตร จันตะคาด
นางวิจิตร ดัดเพชร
นางวิจิตร เดชสุรางค
นางสาววิจิตร ใสแจม
นางวิจิตร หาญธงชัย
นางวิจิตรนาวัน ภูแลนกี่
นางวิจิตรรัตน นายวม
นางสาววิจิตรา กรมทอง
นางวิจิตรา กาแกว
นางวิจิตรา กิตติราช
นางสาววิจิตรา แกวกัณหา
นางวิจิตรา คนซื่อ
นางวิจิตรา จําปาศรี
นางสาววิจิตรา ตระการจันทร
นางวิจิตรา ตลับทอง
นางวิจิตรา ถุงวิชา
นางวิจิตรา ทัพพรหม
นางสาววิจิตรา นพรัตน
นางสาววิจิตรา บังกิโล
นางวิจิตรา ปนศิริ
นางวิจิตรา พรรณราย
นางวิจิตรา พฤกษอุดม

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๓๙๑
๓๐๓๙๒
๓๐๓๙๓
๓๐๓๙๔
๓๐๓๙๕
๓๐๓๙๖
๓๐๓๙๗
๓๐๓๙๘
๓๐๓๙๙
๓๐๔๐๐
๓๐๔๐๑
๓๐๔๐๒
๓๐๔๐๓
๓๐๔๐๔
๓๐๔๐๕
๓๐๔๐๖
๓๐๔๐๗
๓๐๔๐๘
๓๐๔๐๙
๓๐๔๑๐
๓๐๔๑๑
๓๐๔๑๒
๓๐๔๑๓
๓๐๔๑๔
๓๐๔๑๕
๓๐๔๑๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววิจิตรา ภาอํานวย
นางสาววิจิตรา มีสุข
นางสาววิจิตรา ยศหลวงฝน
นางวิจิตรา ศรสาลี
นางวิจิตรา ศาสคุณ
นางวิจิตรา สายสมบัติ
นางวิจิตรา สําแดงไชย
นางวิจิตรา อภัยโส
นางสาววิจิตราภรณ กมลเลิศ
นางวิจิตราภรณ จรรยา
นางวิจิตราภรณ เพ็ชรกอง
นางวิจิรา กาพยเกิด
นางสาววิฉุณีย เกียงเอีย
นางวิชชุกานต จันทบุตร
นางสาววิชชุดา กางเสนา
นางสาววิชชุดา กุฬานุวัฒน
นางสาววิชชุดา เกตุพิจิตร
นางสาววิชชุดา จันทา
นางสาววิชชุดา แจมเสือ
นางวิชชุดา ดําปก
นางสาววิชชุดา ตรีเนตร
นางสาววิชชุดา ถาวรกัลปชัย
นางวิชชุดา ทัพซาย
นางวิชชุดา ทาประโคน
นางวิชชุดา พูนมา
นางวิชชุดา ยินดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๔๑๗
๓๐๔๑๘
๓๐๔๑๙
๓๐๔๒๐
๓๐๔๒๑
๓๐๔๒๒
๓๐๔๒๓
๓๐๔๒๔
๓๐๔๒๕
๓๐๔๒๖
๓๐๔๒๗
๓๐๔๒๘
๓๐๔๒๙
๓๐๔๓๐
๓๐๔๓๑
๓๐๔๓๒
๓๐๔๓๓
๓๐๔๓๔
๓๐๔๓๕
๓๐๔๓๖
๓๐๔๓๗
๓๐๔๓๘
๓๐๔๓๙
๓๐๔๔๐
๓๐๔๔๑
๓๐๔๔๒

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิชชุดา รักษาศิลป
นางสาววิชชุดา ศรีไพรออน
นางสาววิชชุดา สุขบุญเสพ
นางสาววิชชุดารัตน บุญสูง
นางวิชชุตา แกวงาม
นางวิชชุตา แกวมณี
นางสาววิชชุตา จงรักษ
นางวิชชุตา จุมปู
นางสาววิชชุตา มิระสิงห
นางสาววิชชุตา ยังศรีนาค
นางวิชชุมนตร ผลเกิด
นางสาววิชชุลดา ไชยกันทะ
นางวิชชุลาภา แดงสีดา
นางสาววิชฌญาดา เทียนขาว
นางสาววิชญรัตน ธนาสวัสดิ์พูน
นางสาววิชญาฎา แกวพิทักษ
นางวิชญาดา พิลาดี
นางสาววิชยา โคตรภู
นางสาววิชยา เผดิมรอด
นางสาววิชยาดา เรืองฤทธิ์
นางวิชาญ สงาศักดิ์
นางวิชาดา แสงกุล
นางวิชิตา ดุลยปวีณ
นางสาววิชุดา ไชยศรี
นางสาววิชุดา เซี่ยงฉิน
นางสาววิชุดา นาคะอินทร

๓๐๔๔๓
๓๐๔๔๔
๓๐๔๔๕
๓๐๔๔๖
๓๐๔๔๗
๓๐๔๔๘
๓๐๔๔๙
๓๐๔๕๐
๓๐๔๕๑
๓๐๔๕๒
๓๐๔๕๓
๓๐๔๕๔
๓๐๔๕๕
๓๐๔๕๖
๓๐๔๕๗
๓๐๔๕๘
๓๐๔๕๙
๓๐๔๖๐
๓๐๔๖๑
๓๐๔๖๒
๓๐๔๖๓
๓๐๔๖๔
๓๐๔๖๕
๓๐๔๖๖
๓๐๔๖๗
๓๐๔๖๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววิชุดา บุญชู
นางวิชุดา ภักดิ์ภูมินทร
นางวิชุดา เวชสารศรี
นางสาววิชุดา สงวนวงค
นางสาววิชุตา บุณยะตุลานนท
นางวิชุตา ผึ้งทัศน
นางสาววิชุตา ไลออน
นางสาววิชุตา วังโสม
นางวิชุระดา กุลสอน
นางสาววิเชียร กลีบจงกล
นางวิญู คําภักดี
นางวิญู รังคะราช
นางสาววิญาณี พลเยี่ยม
นางวิฒณา จิตรปรีดา
นางวิณา มะหัด
นางสาววิดา อินทรจงจิตร
นางวิทยา โสภา
นางสาววิทัศนีย จันทรขาว
นางวินัฎดา เปงคําภา
นางสาววินัสรา ณ ตะกั่วทุง
นางสาววินิดา ตุยตะคุ
นางวินิตยตรา สุภาจันทร
นางวินิตา จํานงค
นางวินิตา สรอยเพชรประภา
นางวิบูลย นพเทาว
นางสาววิบูลยศรี มีเสน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๔๖๙
๓๐๔๗๐
๓๐๔๗๑
๓๐๔๗๒
๓๐๔๗๓
๓๐๔๗๔
๓๐๔๗๕
๓๐๔๗๖
๓๐๔๗๗
๓๐๔๗๘
๓๐๔๗๙
๓๐๔๘๐
๓๐๔๘๑
๓๐๔๘๒
๓๐๔๘๓
๓๐๔๘๔
๓๐๔๘๕
๓๐๔๘๖
๓๐๔๘๗
๓๐๔๘๘
๓๐๔๘๙
๓๐๔๙๐
๓๐๔๙๑
๓๐๔๙๒
๓๐๔๙๓
๓๐๔๙๔

นางสาววิผกา อิ่มใจ
นางวิพรรัตน บุญประเสริฐ
นางสาววิพา คํามุน
นางวิพารัต ตรีศรี
นางวิพารัตน การีชุม
นางวิภา โกศินานนท
นางสาววิภา คํามี
นางวิภา จันทรวัฒน
นางสาววิภา จิอู
นางวิภา ชวดพงษ
นางวิภา เชื้อแพง
นางสาววิภา นุชใหม
นางวิภา ปรางทอง
นางวิภา พิงชัยภูมิ
นางสาววิภา วงคอินตา
นางวิภา แวหะมะ
นางวิภา ศรีเมือง
นางสาววิภา สินจะโปะ
นางสาววิภา แสนรัมย
นางวิภา โอสถานนท
นางวิภาณี จินดาธรรม
นางวิภาดา แกวพิภพ
นางสาววิภาดา แกววงคธิ
นางวิภาดา จันทรมณี
นางวิภาดา จันทะมาลา
นางวิภาดา จันลองคํา

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๔๙๕
๓๐๔๙๖
๓๐๔๙๗
๓๐๔๙๘
๓๐๔๙๙
๓๐๕๐๐
๓๐๕๐๑
๓๐๕๐๒
๓๐๕๐๓
๓๐๕๐๔
๓๐๕๐๕
๓๐๕๐๖
๓๐๕๐๗
๓๐๕๐๘
๓๐๕๐๙
๓๐๕๑๐
๓๐๕๑๑
๓๐๕๑๒
๓๐๕๑๓
๓๐๕๑๔
๓๐๕๑๕
๓๐๕๑๖
๓๐๕๑๗
๓๐๕๑๘
๓๐๕๑๙
๓๐๕๒๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวิภาดา จิ้วตั้น
นางสาววิภาดา ชอบเสร็จ
นางวิภาดา ถูนาแกว
นางสาววิภาดา ทองวัฒน
นางสาววิภาดา นาระเดช
นางสาววิภาดา บรรทุมพร
นางวิภาดา บริหารพงศ
นางสาววิภาดา บัวจันทร
นางสาววิภาดา บุพชาติ
นางวิภาดา พรรษาดวงชอุม
นางวิภาดา พรหมศิริ
นางวิภาดา มหาภาส
นางวิภาดา ยศทอง
นางวิภาดา เวชญานนท
นางสาววิภาดา สังขแกว
นางวิภาดา สีหะสิงห
นางวิภาดา สีหาบุตร
นางสาววิภาดา สุพิษ
นางวิภาทิพย เรืองหิรัณเตชะกูล
นางสาววิภานันท ชินวงค
นางวิภาพร แกวกําเหนิด
นางวิภาพร แกวรักษา
นางสาววิภาพร คุปติเกษม
นางวิภาพร จันทรแจมศรี
นางสาววิภาพร ชิณะแขว
นางสาววิภาพร ซาทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๕๒๑
๓๐๕๒๒
๓๐๕๒๓
๓๐๕๒๔
๓๐๕๒๕
๓๐๕๒๖
๓๐๕๒๗
๓๐๕๒๘
๓๐๕๒๙
๓๐๕๓๐
๓๐๕๓๑
๓๐๕๓๒
๓๐๕๓๓
๓๐๕๓๔
๓๐๕๓๕
๓๐๕๓๖
๓๐๕๓๗
๓๐๕๓๘
๓๐๕๓๙
๓๐๕๔๐
๓๐๕๔๑
๓๐๕๔๒
๓๐๕๔๓
๓๐๕๔๔
๓๐๕๔๕
๓๐๕๔๖

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววิภาพร ทีนอย
นางสาววิภาพร ศรีวงษา
นางวิภาพร สมชาติ
นางวิภาพร สวัสดิภาพ
นางวิภาพร สิงหวิชา
นางวิภาพร สุจชารี
นางสาววิภาพรรณ เคณาอุประ
นางวิภาพรรณ บุญวงศ
นางสาววิภาพรรณ อุบล
นางวิภาภรณ จันทรโชติ
นางสาววิภาภรณ ดอนภิรมย
นางวิภาภรณ นามโคตร
นางสาววิภาภรณ บุไธสง
นางสาววิภาภรณ ศรีเจริญ
นางสาววิภาภรณ สุเทวี
นางวิภาภรณ แสพลกรัง
นางสาววิภารัช ลิ้มบุญเจริญ
นางวิภารัตน กลอมใจ
นางวิภารัตน กันทะมา
นางสาววิภารัตน เกตุนอก
นางวิภารัตน ครุฑธาโรจน
นางวิภารัตน คามแสน
นางวิภารัตน โคตรจันทร
นางวิภารัตน จักรมานนท
นางวิภารัตน จันทรปญญา
นางวิภารัตน ดอนเคนจุย

๓๐๕๔๗
๓๐๕๔๘
๓๐๕๔๙
๓๐๕๕๐
๓๐๕๕๑
๓๐๕๕๒
๓๐๕๕๓
๓๐๕๕๔
๓๐๕๕๕
๓๐๕๕๖
๓๐๕๕๗
๓๐๕๕๘
๓๐๕๕๙
๓๐๕๖๐
๓๐๕๖๑
๓๐๕๖๒
๓๐๕๖๓
๓๐๕๖๔
๓๐๕๖๕
๓๐๕๖๖
๓๐๕๖๗
๓๐๕๖๘
๓๐๕๖๙
๓๐๕๗๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

นางวิภารัตน ทรงแกว
นางสาววิภารัตน ทานาม
นางวิภารัตน นวชาตสกุล
นางวิภารัตน เนตรแกว
นางวิภารัตน บุญเลิศอุทัย
นางสาววิภารัตน แผวเกษม
นางวิภารัตน พิมพศรี
นางสาววิภารัตน พุฒดํา
นางวิภารัตน มัณฑะ
นางสาววิภารัตน ศิริกุล
นางวิภารัตน สาทอง
นางวิภารัตน สุจินพรัหม
นางวิภารัตน หนูสีคง
นางสาววิภารัตน อินทรปาน
นางวิภาวณี บุญศรี
นางสาววิภาวดี คําภู
นางสาววิภาวดี โคตรมณี
นางสาววิภาวดี จันทรทอง
นางสาววิภาวดี ชาวแสน
นางวิภาวดี ดําสอน
นางวิภาวดี มุงเกิด
นางสาววิภาวดี ฤทธิธรรม
นางวิภาวดี ศรีเกื้อกลิ่น
วาที่รอยตรีหญิง วิภาวดี
สุวรรณรัตน
๓๐๕๗๑ นางวิภาวรรณ เกิดศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๕๗๒
๓๐๕๗๓
๓๐๕๗๔
๓๐๕๗๕
๓๐๕๗๖
๓๐๕๗๗
๓๐๕๗๘
๓๐๕๗๙
๓๐๕๘๐
๓๐๕๘๑
๓๐๕๘๒
๓๐๕๘๓
๓๐๕๘๔
๓๐๕๘๕
๓๐๕๘๖
๓๐๕๘๗
๓๐๕๘๘
๓๐๕๘๙
๓๐๕๙๐
๓๐๕๙๑
๓๐๕๙๒
๓๐๕๙๓
๓๐๕๙๔
๓๐๕๙๕
๓๐๕๙๖
๓๐๕๙๗

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววิภาวรรณ โกธิศรี
นางสาววิภาวรรณ คลองโคน
นางสาววิภาวรรณ จํานงค
นางวิภาวรรณ โชติสวัสดิ์
นางวิภาวรรณ ซุนอินทร
นางสาววิภาวรรณ เทียบเศียร
นางสาววิภาวรรณ เพชลีฬหะ
นางสาววิภาวรรณ ระดมวงค
นางสาววิภาวรรณ วรเมธาพงศ
นางวิภาวรรณ เวชพัฒน
นางวิภาวัลย รอดริน
นางสาววิภาวี เกตุแกว
นางวิภาวี จรรยาวุฒิธรรม
นางวิภาวี จันทรทิพย
นางสาววิภาวี บุตรธรรม
นางสาววิภาวี บุบพาพันธ
นางวิภาวี รถมณี
นางสาววิภาวี ลัดเลีย
นางวิภาวี วองวารี
นางวิภาวี วิเชียรรัตน
นางสาววิภาวี สดใสญาติ
นางวิภาวี สารถอย
นางวิภาวี สุนนทชัย
นางสาววิภาสินี บุญสรอย
นางสาววิเภาวดี เสาใหญ
นางสาววิมล เกษแกว

๓๐๕๙๘
๓๐๕๙๙
๓๐๖๐๐
๓๐๖๐๑
๓๐๖๐๒
๓๐๖๐๓
๓๐๖๐๔
๓๐๖๐๕
๓๐๖๐๖
๓๐๖๐๗
๓๐๖๐๘
๓๐๖๐๙
๓๐๖๑๐
๓๐๖๑๑
๓๐๖๑๒
๓๐๖๑๓
๓๐๖๑๔
๓๐๖๑๕
๓๐๖๑๖
๓๐๖๑๗
๓๐๖๑๘
๓๐๖๑๙
๓๐๖๒๐
๓๐๖๒๑
๓๐๖๒๒
๓๐๖๒๓

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววิมล ชมภู
นางวิมล ประไพ
นางวิมล เมืองจันทร
นางวิมล วงศปดสา
นางสาววิมล สวัสดี
นางวิมล สุวรรณา
นางวิมล เสียงหวาน
นางวิมลฑา คงแข็ง
นางวิมลทิพย วิรัชวา
นางสาววิมลนาฏ วิทูรางกูร
นางสาววิมลพรรณ การเร็ว
นางสาววิมลพรรณ ดาวดาษ
นางวิมลพรรณ บุตรสิงห
นางวิมลพรรณ โยแกว
นางวิมลพรรณ สิงหคํา
นางสาววิมลพันธ ไวยคูนา
นางวิมลมณี นาเจริญ
นางวิมลมาลย แกวมุนีโชค
นางสาววิมลมาลย แกววิมล
นางสาววิมลมาลย ชํานาญกุล
นางสาววิมลมาศ การเพียร
นางสาววิมลมาศ โลหุตางกูร
นางสาววิมลมาศ แสนมะฮุง
นางวิมลรัตน กอบุญขวัญ
นางสาววิมลรัตน แกวสาระ
นางสาววิมลรัตน ขาวขันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๖๒๔
๓๐๖๒๕
๓๐๖๒๖
๓๐๖๒๗
๓๐๖๒๘
๓๐๖๒๙
๓๐๖๓๐
๓๐๖๓๑
๓๐๖๓๒
๓๐๖๓๓
๓๐๖๓๔
๓๐๖๓๕
๓๐๖๓๖
๓๐๖๓๗
๓๐๖๓๘
๓๐๖๓๙
๓๐๖๔๐
๓๐๖๔๑
๓๐๖๔๒
๓๐๖๔๓
๓๐๖๔๔
๓๐๖๔๕
๓๐๖๔๖
๓๐๖๔๗
๓๐๖๔๘
๓๐๖๔๙

นางวิมลรัตน เขียวโป
นางสาววิมลรัตน เครือมี
นางวิมลรัตน จันอวน
นางวิมลรัตน ดวงประทุม
นางวิมลรัตน ตุมทอง
นางวิมลรัตน ทักษิณ
นางวิมลรัตน ธรรมวงศ
นางวิมลรัตน นาที
นางวิมลรัตน บุญตา
นางวิมลรัตน พระหันธงไชย
นางสาววิมลรัตน รัตนประทีป
นางวิมลรัตน วงศเวช
นางวิมลรัตน วงษยาแดง
นางวิมลรัตน วาริยาตร
นางวิมลรัตน วิเชียรรัตน
นางวิมลรัตน สุวรรณจํารัส
นางวิมลลักษณ ตนทอง
นางวิมลลักษณ วีระเดช
นางวิมลวรรณ คําภาบุตร
นางวิมลวรรณ คําเรือง
นางสาววิมลวรรณ จันทะเวช
นางสาววิมลวรรณ เมืองจันทร
นางสาววิมลศรี จงยอกลาง
นางวิมลสิริ ประเทือง
นางวิมลสิริ มังธานี
นางวิมัลลี คํานุ

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๖๕๐
๓๐๖๕๑
๓๐๖๕๒
๓๐๖๕๓
๓๐๖๕๔
๓๐๖๕๕
๓๐๖๕๖
๓๐๖๕๗
๓๐๖๕๘
๓๐๖๕๙
๓๐๖๖๐
๓๐๖๖๑
๓๐๖๖๒
๓๐๖๖๓
๓๐๖๖๔
๓๐๖๖๕
๓๐๖๖๖
๓๐๖๖๗
๓๐๖๖๘
๓๐๖๖๙
๓๐๖๗๐
๓๐๖๗๑
๓๐๖๗๒
๓๐๖๗๓
๓๐๖๗๔
๓๐๖๗๕

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวิมาดา มงคลพิศ
นางวิยดา ครองยุติ
นางวิยดา ชมภูหลง
นางสาววิยดา พอกสนิท
นางสาววิยดา ลายคราม
นางวิยดา อรรคราช
นางวิยะดา ขวัญแกว
นางวิยะดา เขาพระจันทร
นางวิยะดา คําภาทู
นางวิยะดา เซี่ยงหลิว
นางสาววิยะดา ทิมชล
นางวิยะดา โทบุรี
นางวิยะดา ธนาไสย
นางสาววิยะดา นิกรกุล
นางวิยะดา บุตรวัง
นางสาววิยะดา โพธิ์ทะโสม
นางวิยะดา ภูสีดิน
นางวิยะดา ยิ่งนอก
นางวิยะดา แวงโสธรณ
นางวิยะดา ศิลปปญญา
นางวิยะดา สงาไพบูลย
นางสาววิยะดา แสนวิชัย
นางวิยะดา อามาตหิน
นางสาววิยะดา อินทพงษ
นางวิยะดา โอทารัมย
นางวิยาภรณ จันทรคุม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๖๗๖
๓๐๖๗๗
๓๐๖๗๘
๓๐๖๗๙
๓๐๖๘๐
๓๐๖๘๑
๓๐๖๘๒
๓๐๖๘๓
๓๐๖๘๔
๓๐๖๘๕
๓๐๖๘๖
๓๐๖๘๗
๓๐๖๘๘
๓๐๖๘๙
๓๐๖๙๐
๓๐๖๙๑
๓๐๖๙๒
๓๐๖๙๓
๓๐๖๙๔
๓๐๖๙๕
๓๐๖๙๖
๓๐๖๙๗
๓๐๖๙๘
๓๐๖๙๙
๓๐๗๐๐
๓๐๗๐๑

นางสาววิยุดา ปนงาม
นางวิโยภา ไชยมงคล
นางวิรงรอง เตจะ
นางสาววิรงรอง ปงสูงเนิน
นางวิรงรอง อินทรแกว
นางสาววิรญา เทวิญญา
นางวิรดา สิบสิงห
นางสาววิรมณ จันทะวัน
นางสาววิรมณ ปนงาม
นางสาววิรมณ แมนชัยภูมิ
นางสาววิรยา คําหนูไทย
นางสาววิรวรรณ หิรัญพานิช
นางวิรวรรณ คําพระแย
นางวิรวัลย สาลาวัลย
นางวิระพรรณ ศรีสรวล
นางวิระวรรณ ดวงแกว
นางวิรัชชดา นาดี
นางวิรัชดา แผนทอง
นางวิรัชยา บุตรสาร
นางวิรัชยา แสงวิเศษ
นางสาววิรัญรัฏฌา รัตโน
นางวิรัญรัตน พวงแกว
นางสาววิรัตดา วิชาพร
นางวิรัตน เสรีกุล
นางวิรัลฐิตา บุณยนันทสิริ
นางวิรัลพัชร คําดี

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๗๐๒
๓๐๗๐๓
๓๐๗๐๔
๓๐๗๐๕
๓๐๗๐๖
๓๐๗๐๗
๓๐๗๐๘
๓๐๗๐๙
๓๐๗๑๐
๓๐๗๑๑
๓๐๗๑๒
๓๐๗๑๓
๓๐๗๑๔
๓๐๗๑๕
๓๐๗๑๖
๓๐๗๑๗
๓๐๗๑๘
๓๐๗๑๙
๓๐๗๒๐
๓๐๗๒๑
๓๐๗๒๒
๓๐๗๒๓
๓๐๗๒๔
๓๐๗๒๕
๓๐๗๒๖
๓๐๗๒๗

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววิรากร บุญชวลิต
นางสาววิราพร เกตุอรุณ
นางวิราพร นพพิทกั ษ
นางวิราพร รุงโรจน
นางวิราภรณ คํามูล
นางสาววิราภรณ รอดหนู
นางวิราวรรณ แกมไทย
นางวิราวรรณ ทวีพรไพบูลย
นางวิราวรรณ พลบุญ
นางวิราวรรณ พานสมัน
นางวิราวรรณ หงษทอง
นางวิราวรรณ หอมวงษ
นางสาววิราวัลย ศรีกระทุม
นางสาววิราสินี กาวศิริรัตน
นางวิริญญ แวงโสธรณ
นางสาววิริญญา ฝางแกว
นางสาววิริญญา ศรีสงเปลือย
นางวิรินดา แสงปน
นางสาววิริพร อามาตยสมบัติ
นางสาววิริยา ชิดดี
นางวิริยา เชี่ยวชาญ
นางสาววิริยา พันธุขันธ
นางสาววิริยา มาลายุทธศรี
นางวิริยา เวาะเกะ
นางวิริยา สองจันทร
นางวิริยา สีโย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๗๒๘
๓๐๗๒๙
๓๐๗๓๐
๓๐๗๓๑
๓๐๗๓๒
๓๐๗๓๓
๓๐๗๓๔
๓๐๗๓๕
๓๐๗๓๖
๓๐๗๓๗
๓๐๗๓๘
๓๐๗๓๙
๓๐๗๔๐
๓๐๗๔๑
๓๐๗๔๒
๓๐๗๔๓
๓๐๗๔๔
๓๐๗๔๕
๓๐๗๔๖
๓๐๗๔๗
๓๐๗๔๘
๓๐๗๔๙
๓๐๗๕๐
๓๐๗๕๑
๓๐๗๕๒
๓๐๗๕๓

นางสาววิริยา สุปญญา
นางวิริยาภรณ เนินงาม
นางสาววิริยาภรณ พิชัยโชค
นางสาววิริยาภรณ สมศรี
นางสาววิรุณรัตน แสนอุบล
นางวิรุตร กุลเกลา
นางวิรุฬจิตร ปญญาพิมพ
นางวิรุฬหยุพา คุณากรดุษิต
นางสาววิเรขา ปญจมานนท
นางวิเรขา โพธิ์งาม
นางวิเรืองรอง รูปญญา
นางวิลเลียม โคตรศรี
นางสาววิลัย สังขทอง
นางสาววิลัยพร ขาวพิมาย
นางวิลัยพร จันทะคูณ
นางวิลัยพร สมานราษฎร
นางวิลัยภรณ ปนทะวงค
นางสาววิลัยรัตน เวชรังษี
นางวิลัยรัตน โอมณีเขียว
นางวิลัยวรรณ งอยผาลา
นางสาววิลัยวรรณ โมนะ
นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติ
นางวิลากุล เตชะตานนท
นางวิลาพร จักษุมา
นางวิลาพร พรมกอง
นางสาววิลาภรณ ตันทอง

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๗๕๔
๓๐๗๕๕
๓๐๗๕๖
๓๐๗๕๗
๓๐๗๕๘
๓๐๗๕๙
๓๐๗๖๐
๓๐๗๖๑
๓๐๗๖๒
๓๐๗๖๓
๓๐๗๖๔
๓๐๗๖๕
๓๐๗๖๖
๓๐๗๖๗
๓๐๗๖๘
๓๐๗๖๙
๓๐๗๗๐
๓๐๗๗๑
๓๐๗๗๒
๓๐๗๗๓
๓๐๗๗๔
๓๐๗๗๕

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

นางวิลาวรรณ กิตติปภากร
นางวิลาวรรณ แกนจันทร
นางสาววิลาวรรณ คงสิบ
นางวิลาวรรณ คลายใจตรง
นางวิลาวรรณ คํามุงคุณ
นางสาววิลาวรรณ ใจกลา
นางวิลาวรรณ ตั้งอิทธิพลากร
นางวิลาวรรณ นามศรี
นางวิลาวรรณ บุญญา
นางวิลาวรรณ รัตนกุลจีระชัย
นางสาววิลาวรรณ ศรีคุย
นางสาววิลาวรรณ สระคํา
นางสาววิลาวรรณ สุดหอม
นางสาววิลาวรรณ สุวันประเสริฐ
นางวิลาวรรณ หิตาพิสุทธิ์
นางวิลาวรรณ การนาดี
นางวิลาวรรณ เกื้อหนุน
นางวิลาวรรณ คําเหมือดแอ
นางวิลาวรรณ ปงอุทา
นางวิลาวัณย กองศิริวงศ
นางวิลาวัณย จอมสวาง
วาที่รอยตรีหญิง วิลาวัณย
จิตตาวงศ
๓๐๗๗๖ นางวิลาวัณย จิบจันทร
๓๐๗๗๗ นางสาววิลาวัณย ชุนเกาะ
๓๐๗๗๘ นางวิลาวัณย บุญเพียง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๗๗๙
๓๐๗๘๐
๓๐๗๘๑
๓๐๗๘๒
๓๐๗๘๓
๓๐๗๘๔
๓๐๗๘๕
๓๐๗๘๖
๓๐๗๘๗
๓๐๗๘๘
๓๐๗๘๙
๓๐๗๙๐
๓๐๗๙๑
๓๐๗๙๒
๓๐๗๙๓
๓๐๗๙๔
๓๐๗๙๕
๓๐๗๙๖
๓๐๗๙๗
๓๐๗๙๘
๓๐๗๙๙
๓๐๘๐๐
๓๐๘๐๑
๓๐๘๐๒
๓๐๘๐๓
๓๐๘๐๔

นางวิลาวัณย ผลจรุง
นางวิลาวัณย ศรีหาเศษ
นางวิลาวัณย ศิริรูป
นางวิลาวัณย สายหยุด
นางวิลาวัณย หอมแกนจันทร
นางสาววิลาวัณย อินตะเขื่อน
นางวิลาวัณย ฮอสิทธิสมบูรณ
นางวิลาวัณย เฮงตาเเกะ
นางวิลาวัลย กัณรงค
นางสาววิลาวัลย กัณหาวงศ
นางสาววิลาวัลย กันศร
นางวิลาวัลย เงินดี
นางวิลาวัลย โฉมเฉลา
นางวิลาวัลย ชัยปญญา
นางวิลาวัลย ชิตอินทร
นางสาววิลาวัลย ตังคณากุล
นางวิลาวัลย ทองขุนดํา
นางวิลาวัลย ทองนอก
นางวิลาวัลย ทุมทอง
นางวิลาวัลย ในจันทึก
นางวิลาวัลย ประชุมรักษ
นางสาววิลาวัลย ปกกาเวสา
นางสาววิลาวัลย พรมชินวงค
นางวิลาวัลย พรหมรินทร
นางวิลาวัลย พันโสดา
นางวิลาวัลย ยศปญญา

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๘๐๕
๓๐๘๐๖
๓๐๘๐๗
๓๐๘๐๘
๓๐๘๐๙
๓๐๘๑๐
๓๐๘๑๑
๓๐๘๑๒
๓๐๘๑๓
๓๐๘๑๔
๓๐๘๑๕
๓๐๘๑๖
๓๐๘๑๗
๓๐๘๑๘
๓๐๘๑๙
๓๐๘๒๐
๓๐๘๒๑
๓๐๘๒๒
๓๐๘๒๓
๓๐๘๒๔
๓๐๘๒๕
๓๐๘๒๖
๓๐๘๒๗
๓๐๘๒๘
๓๐๘๒๙
๓๐๘๓๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววิลาวัลย ยั่งยืน
นางสาววิลาวัลย ยาทองคํา
นางสาววิลาวัลย ยานัน
นางสาววิลาวัลย รักษาธรรม
นางวิลาวัลย ศุภพร
นางวิลาวัลย สอดโคกสูง
นางวิลาวัลย สุขเกษม
นางสาววิลาวัลย อันมาก
นางวิลาวัลย อุตรศาสตร
นางสาววิลาวัลย อุนนันกาศ
นางวิลาศิณีย พูลสมบัติ
นางสาววิลาสิณี ทองสมนึก
นางวิลาสิณี ธุลีจันทร
นางวิลาสินี กาญจนพานิช
นางวิลาสินี เงินเส็ง
นางสาววิลาสินี ชํานาญกุล
นางสาววิลาสินี ไชยวารี
นางสาววิลาสินี ดวงเนตร
นางสาววิลาสินี นันทรินทร
นางวิลาสินี พรรคพิง
นางวิลาสินี พลชํานิ
นางสาววิลาสินี พุทธดี
นางวิลาสินี สมใจ
นางวิลาสินี อรรถวัน
นางวิลาสินี อุดแกว
นางวิลาสีนี ทวีจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๘๓๑
๓๐๘๓๒
๓๐๘๓๓
๓๐๘๓๔
๓๐๘๓๕
๓๐๘๓๖
๓๐๘๓๗
๓๐๘๓๘
๓๐๘๓๙
๓๐๘๔๐
๓๐๘๔๑
๓๐๘๔๒
๓๐๘๔๓
๓๐๘๔๔
๓๐๘๔๕
๓๐๘๔๖
๓๐๘๔๗
๓๐๘๔๘
๓๐๘๔๙
๓๐๘๕๐
๓๐๘๕๑
๓๐๘๕๒
๓๐๘๕๓
๓๐๘๕๔
๓๐๘๕๕
๓๐๘๕๖

นางวิลิญา ทองประเสริฐ
นางวิไล กระแจะจันทร
นางวิไล กระบวนศรี
นางวิไล คําหมู
นางวิไล จําปาเทศ
นางวิไล ชํานินอก
นางสาววิไล นวลสวาท
นางวิไล บางพงศ
นางวิไล ปะตังพะโล
นางวิไล ฝงสิริ
นางสาววิไล พันธุมา
นางสาววิไล โพธิศัย
นางวิไล มะโนสันต
นางสาววิไล ไมทองงาม
นางสาววิไล เวียงคํา
นางวิไล ศรีสุข
นางวิไล เสือเรือง
นางสาววิไล แสงพรม
นางวิไล อินโทโล
นางวิไลกร พงศดี
นางวิไลแกว พุมจันทร
นางวิไลจิตต พลาอาด
นางวิไลจิตร นพพิบูลย
นางวิไลพร กอนแกว
นางสาววิไลพร กิ่งแกว
นางวิไลพร แกวเกาะสะบา

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๘๕๗
๓๐๘๕๘
๓๐๘๕๙
๓๐๘๖๐
๓๐๘๖๑
๓๐๘๖๒
๓๐๘๖๓
๓๐๘๖๔
๓๐๘๖๕
๓๐๘๖๖
๓๐๘๖๗
๓๐๘๖๘
๓๐๘๖๙
๓๐๘๗๐
๓๐๘๗๑
๓๐๘๗๒
๓๐๘๗๓
๓๐๘๗๔
๓๐๘๗๕
๓๐๘๗๖
๓๐๘๗๗
๓๐๘๗๘
๓๐๘๗๙
๓๐๘๘๐
๓๐๘๘๑
๓๐๘๘๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววิไลพร คัดจันทึก
นางวิไลพร จันเสงี่ยม
นางวิไลพร จิตรเนียม
นางวิไลพร แจงถิ่นปา
นางวิไลพร ชินสีห
นางวิไลพร แซตั้ง
นางสาววิไลพร ดอกแกว
นางวิไลพร ทองไดหนู
นางวิไลพร นวรัตนากร
นางวิไลพร บัวบาน
นางวิไลพร บุญหาร
นางวิไลพร บุณยากร
นางสาววิไลพร ปานเพ็ชร
นางสาววิไลพร พรมศรี
นางสาววิไลพร พรหมทา
นางวิไลพร พัฒนะราช
นางวิไลพร โมหางหวา
นางวิไลพร ยิ้มเยาะ
นางวิไลพร ศรีทอง
นางสาววิไลพร สมบัติภูธร
นางวิไลพร เหมือนมาตย
นางวิไลพร อยูเชื้อ
นางวิไลพรรณ ไมหอม
นางวิไลพันธ ประชุมพล
นางวิไลภรณ มงคลการ
นางวิไลภรณ มณีวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๘๘๓
๓๐๘๘๔
๓๐๘๘๕
๓๐๘๘๖
๓๐๘๘๗
๓๐๘๘๘
๓๐๘๘๙
๓๐๘๙๐
๓๐๘๙๑
๓๐๘๙๒
๓๐๘๙๓
๓๐๘๙๔
๓๐๘๙๕
๓๐๘๙๖
๓๐๘๙๗
๓๐๘๙๘
๓๐๘๙๙
๓๐๙๐๐
๓๐๙๐๑
๓๐๙๐๒
๓๐๙๐๓
๓๐๙๐๔
๓๐๙๐๕
๓๐๙๐๖
๓๐๙๐๗

นางวิไลย จิตสุข
นางวิไลย หนากลาง
นางวิไลยพรรณ ทองเลิศ
นางวิไลรักฐาดา จอมวรวงศ
นางวิไลรัตน กลิ่นแกว
นางสาววิไลรัตน แกวคํา
นางวิไลรัตน คงวร
นางวิไลรัตน ดีเดช
นางสาววิไลรัตน แตมทอง
นางสาววิไลรัตน นาคสิงห
วาที่รอยตรีหญิง วิไลรัตน
ปลอดขาว
นางวิไลรัตน ศรีนวลเอียด
นางวิไลรัตน สุภาพร
นางวิไลรัตน สุวรรณ
นางสาววิไลรัตน หมัดหลี
นางวิไลรัตน หยดยอย
นางวิไลลักษ ศรีสุขนาเวียง
นางวิไลลักษณ กาวี
นางสาววิไลลักษณ เกาะสมัน
นางสาววิไลลักษณ ขวัญใจ
นางสาววิไลลักษณ ขันจันทร
นางสาววิไลลักษณ จานตาดี
นางวิไลลักษณ จุลเสนียชร
นางวิไลลักษณ โจชัยชาญ
นางวิไลลักษณ ไชยบัวแดง

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๙๐๘
๓๐๙๐๙
๓๐๙๑๐
๓๐๙๑๑
๓๐๙๑๒
๓๐๙๑๓
๓๐๙๑๔
๓๐๙๑๕
๓๐๙๑๖
๓๐๙๑๗
๓๐๙๑๘
๓๐๙๑๙
๓๐๙๒๐
๓๐๙๒๑
๓๐๙๒๒
๓๐๙๒๓
๓๐๙๒๔
๓๐๙๒๕
๓๐๙๒๖
๓๐๙๒๗
๓๐๙๒๘
๓๐๙๒๙
๓๐๙๓๐
๓๐๙๓๑
๓๐๙๓๒
๓๐๙๓๓

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวิไลลักษณ ไชยบํารุง
นางสาววิไลลักษณ ไชยและ
นางวิไลลักษณ ดอนปากจ้ํา
นางวิไลลักษณ ตังสุรัตน
นางวิไลลักษณ เตจา
นางสาววิไลลักษณ ทิพยวงศา
นางวิไลลักษณ ทุมสวัสดิ์
นางวิไลลักษณ นวนจันทร
นางสาววิไลลักษณ บํารุงเวช
นางสาววิไลลักษณ บุญสง
นางสาววิไลลักษณ เบาหนองบัว
นางสาววิไลลักษณ ประชุมเหล็ก
นางสาววิไลลักษณ ปลอดกลาง
นางสาววิไลลักษณ พงษา
นางสาววิไลลักษณ พรหมมนตรี
นางวิไลลักษณ ภวังควัฒน
นางสาววิไลลักษณ มีทิศ
นางสาววิไลลักษณ มูลณี
นางวิไลลักษณ เมืองสง
นางวิไลลักษณ ยงยืน
นางวิไลลักษณ รมรุกข
นางสาววิไลลักษณ รัตนเกษมสุข
นางสาววิไลลักษณ ลอบุญ
นางวิไลลักษณ เล็กขํา
นางวิไลลักษณ เศษสุวรรณ
นางสาววิไลลักษณ สีประโคน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๙๓๔
๓๐๙๓๕
๓๐๙๓๖
๓๐๙๓๗
๓๐๙๓๘
๓๐๙๓๙
๓๐๙๔๐
๓๐๙๔๑
๓๐๙๔๒
๓๐๙๔๓
๓๐๙๔๔
๓๐๙๔๕
๓๐๙๔๖
๓๐๙๔๗
๓๐๙๔๘
๓๐๙๔๙
๓๐๙๕๐
๓๐๙๕๑
๓๐๙๕๒
๓๐๙๕๓
๓๐๙๕๔
๓๐๙๕๕
๓๐๙๕๖
๓๐๙๕๗
๓๐๙๕๘
๓๐๙๕๙

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิไลลักษณ เสรีกุล
นางวิไลลักษณ แสนสะอาด
นางวิไลลักษณ หยกอาภาสิริ
นางวิไลลักษณ หอมจําปา
นางสาววิไลลักษณ เหมะธุลินทร
นางวิไลวรรณ กองเสียง
นางวิไลวรรณ แกวชะเนตร
นางวิไลวรรณ แกวภักดี
นางวิไลวรรณ แกวมณี
นางสาววิไลวรรณ โกษาแสง
นางวิไลวรรณ คุมครอง
นางวิไลวรรณ ใจนวน
นางสาววิไลวรรณ ชาวงษ
นางวิไลวรรณ ชูเลิศ
นางวิไลวรรณ ไชยสิงห
นางสาววิไลวรรณ ตรีโชติ
นางวิไลวรรณ ถาวัลย
นางวิไลวรรณ ทองใบ
นางสาววิไลวรรณ นอยถนอม
นางสาววิไลวรรณ นาดี
นางวิไลวรรณ บรรลือทรัพย
นางวิไลวรรณ บัญถะ
นางวิไลวรรณ บัวประดิษฐ
นางสาววิไลวรรณ ประคองใจ
นางวิไลวรรณ ปนศิริ
นางวิไลวรรณ ปวคํา

๓๐๙๖๐
๓๐๙๖๑
๓๐๙๖๒
๓๐๙๖๓
๓๐๙๖๔
๓๐๙๖๕
๓๐๙๖๖
๓๐๙๖๗
๓๐๙๖๘
๓๐๙๖๙
๓๐๙๗๐
๓๐๙๗๑
๓๐๙๗๒
๓๐๙๗๓
๓๐๙๗๔
๓๐๙๗๕
๓๐๙๗๖
๓๐๙๗๗
๓๐๙๗๘
๓๐๙๗๙
๓๐๙๘๐
๓๐๙๘๑
๓๐๙๘๒
๓๐๙๘๓
๓๐๙๘๔
๓๐๙๘๕

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวิไลวรรณ พยุหกฤษ
นางสาววิไลวรรณ พวงพันธ
นางวิไลวรรณ พันนุกิจ
นางสาววิไลวรรณ พันโน
นางวิไลวรรณ เพ็ญวิจิตร
นางวิไลวรรณ โพธิกะ
นางสาววิไลวรรณ ภัยรี
นางวิไลวรรณ ภูนาแกว
นางวิไลวรรณ รักษาวงษ
นางวิไลวรรณ รักสนิท
นางวิไลวรรณ ลุนละวงษ
นางสาววิไลวรรณ วชิระวิไลสกุล
นางวิไลวรรณ วัฒนราษฏร
นางวิไลวรรณ วิวัฒนานนท
นางวิไลวรรณ เวศสุวรรณ
นางวิไลวรรณ ศรีมาลา
นางสาววิไลวรรณ สมชื่อ
นางวิไลวรรณ สมบัติดี
นางวิไลวรรณ สมบูรณทวี
นางสาววิไลวรรณ สวัสดิ์
นางวิไลวรรณ สวางเรืองฤทธิ์
นางวิไลวรรณ สังขทอง
นางสาววิไลวรรณ สาเฮาะ
นางวิไลวรรณ สําโรงลุน
นางวิไลวรรณ สุดา
นางสาววิไลวรรณ สูญราช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๙๘๖
๓๐๙๘๗
๓๐๙๘๘
๓๐๙๘๙
๓๐๙๙๐
๓๐๙๙๑
๓๐๙๙๒
๓๐๙๙๓
๓๐๙๙๔
๓๐๙๙๕
๓๐๙๙๖
๓๐๙๙๗
๓๐๙๙๘
๓๐๙๙๙
๓๑๐๐๐
๓๑๐๐๑
๓๑๐๐๒
๓๑๐๐๓
๓๑๐๐๔
๓๑๐๐๕
๓๑๐๐๖
๓๑๐๐๗
๓๑๐๐๘
๓๑๐๐๙
๓๑๐๑๐
๓๑๐๑๑

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิไลวรรณ เสิกภูเขียว
นางวิไลวรรณ หมุนจํานงค
นางวิไลวรรณ หลักเมือง
นางสาววิไลวรรณ ออนชื่นจิตร
นางวิไลวรรณ อินทยุง
นางสาววิไลวรรณ อุนเจริญ
นางวิไลวรรณ แกวหอม
นางวิไลวรรณ คําทองทิพย
นางวิไลวรรณ รอดกิ่ง
นางวิไลวรรณ อาจวิชัย
นางสาววิไลวัลย ไชยชาญ
นางวิไลวัลย ซาอุ
นางวิไลศรี เมืองมูล
นางวิไลศักดิ์ นารถอุดม
นางสาววิวรรณ แซจิว
นางสาววิวรรธนชา บุญละเอียด
นางวิวัชญาน สมบูรณเพ็ง
นางสาววิวัฒน วุฒิยาสาร
วาที่รอยตรีหญิง วิวัฒนา ศรีวิไล
นางวิศณี วะชุม
นางสาววิศรุตา นาคศิริ
นางสาววิศรุตา มงคลศิลป
นางวิศิษฏพร ศาสตรนอก
นางสาววิศิษฐศรี โตศุกลวรรณ
นางสาววิเศษศิษฐ โสวภาค
นางสาววิษณุพร ศรีเมือง

๓๑๐๑๒
๓๑๐๑๓
๓๑๐๑๔
๓๑๐๑๕
๓๑๐๑๖
๓๑๐๑๗
๓๑๐๑๘
๓๑๐๑๙
๓๑๐๒๐
๓๑๐๒๑
๓๑๐๒๒
๓๑๐๒๓
๓๑๐๒๔
๓๑๐๒๕
๓๑๐๒๖
๓๑๐๒๗
๓๑๐๒๘
๓๑๐๒๙
๓๑๐๓๐
๓๑๐๓๑
๓๑๐๓๒
๓๑๐๓๓
๓๑๐๓๔
๓๑๐๓๕
๓๑๐๓๖
๓๑๐๓๗

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
วาที่รอยตรีหญิง วิษา ทนขุนทด
นางวิษา บุญวรสถิต
นางวิสมล สรลักษณลิขิต
นางวิสา ลาวิลัย
นางวิสา อุตเสน
นางวิสาข บุญตานนท
นางวิสาขะ แจมประจักษ
นางวิสาขา เรืองหิรัญ
นางสาววิสารกร จิตตะ
นางสาววิสุดา บุญลวง
นางวิสุตา เนาวดี
นางสาววิสุนัน ไกรสิทธิ์
นางวิสุพัทธ นามณีย
นางวิฬาวัลย สีสุข
นางสาววีณประภา เชิงเชาว
นางสาววีณา ขาวเอียด
นางวีณา จันทะริมา
นางสาววีณา ตันหลวงกาศ
นางวีณา ถือทอง
นางวีณา ทวีโล
นางวีณา ทองจํารูญ
นางวีณา นาคะพันธุ
นางวีณา เนื่องอุดม
นางสาววีณา ปูกา
นางวีณา ภูคานา
นางสาววีณา ภูผาสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๐๓๘
๓๑๐๓๙
๓๑๐๔๐
๓๑๐๔๑
๓๑๐๔๒
๓๑๐๔๓
๓๑๐๔๔
๓๑๐๔๕
๓๑๐๔๖
๓๑๐๔๗
๓๑๐๔๘
๓๑๐๔๙
๓๑๐๕๐
๓๑๐๕๑
๓๑๐๕๒
๓๑๐๕๓
๓๑๐๕๔
๓๑๐๕๕
๓๑๐๕๖
๓๑๐๕๗
๓๑๐๕๘
๓๑๐๕๙
๓๑๐๖๐
๓๑๐๖๑
๓๑๐๖๒
๓๑๐๖๓

นางวีณา อินทรัตน
นางวีณา อิสมะแอน
นางวีดารัตน พานทอง
นางวีนัส ฆังคะมะโน
นางสาววีนัส เปนสุข
นางสาววีนัส เพชรวิชิต
นางสาววีนัสนี ศรีกันยา
นางวีนา แกวอนุ
นางวีนา ผองศิริ
นางสาววีนา โมทะจิตร
นางสาววีนา ศรีสมพันธ
นางวีนา สะอะ
นางวีนารา ศรีคํามี
นางวีรญา อัญชัยศรี
นางวีรดา ศรีเมือง
นางวีรนิษฐา บุญออย
นางวีรนุช ขุนไชย
นางวีรนุช นะวันออน
นางสาววีรนุช สุทธพันธ
นางสาววีรยา ขําวิชา
นางวีรยา คําแหง
นางวีรยา จุนใจ
นางสาววีรยา จูกระจาง
นางวีรยา ไชยวุฒิ
นางวีรยา ฑีฆายุ
นางวีรยา เพ็งไซ

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๐๖๔
๓๑๐๖๕
๓๑๐๖๖
๓๑๐๖๗
๓๑๐๖๘
๓๑๐๖๙
๓๑๐๗๐
๓๑๐๗๑
๓๑๐๗๒
๓๑๐๗๓
๓๑๐๗๔
๓๑๐๗๕
๓๑๐๗๖
๓๑๐๗๗
๓๑๐๗๘
๓๑๐๗๙
๓๑๐๘๐
๓๑๐๘๑
๓๑๐๘๒
๓๑๐๘๓
๓๑๐๘๔
๓๑๐๘๕
๓๑๐๘๖
๓๑๐๘๗
๓๑๐๘๘
๓๑๐๘๙

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวีรยา ยะมอนแกว
นางวีรยา ลี้พงษกุล
นางสาววีรยา วิโยธา
นางวีรยานันท วรรณศิริ
นางสาววีรรินทร จันทรศรี
นางวีรวรรณ เข็มทอง
นางสาววีรวรรณ คงปาน
นางวีรวรรณ ปรีชากุล
นางสาววีรวรรณ พวงผกา
นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร
นางวีรวรรณ สิงหงาม
นางวีรวัลย สิริบุญยะพร
นางวีรสุดา ดวงคําจันทร
นางสาววีระชน ลุนวังแสง
นางสาววีระญา ไชยอุตม
นางสาววีระพรรณ ศรีสงคราม
นางวีระยา ไชยนาน
นางสาววีระยา บุญพามา
นางวีระยา แสนทอง
นางวีระวรรณ กอบัว
นางสาววีระวรรณ พรมทองดี
นางสาววีระอร ไชยรา
นางวีรัชยานันท แกนแกว
นางสาววีราภรณ ถนอมรอด
นางวีราภรณ เบญจประเสริฐ
นางสาววีราภรณ สุวรรณเมือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๐๙๐
๓๑๐๙๑
๓๑๐๙๒
๓๑๐๙๓
๓๑๐๙๔
๓๑๐๙๕
๓๑๐๙๖
๓๑๐๙๗
๓๑๐๙๘
๓๑๐๙๙
๓๑๑๐๐
๓๑๑๐๑
๓๑๑๐๒
๓๑๑๐๓
๓๑๑๐๔
๓๑๑๐๕
๓๑๑๐๖
๓๑๑๐๗
๓๑๑๐๘
๓๑๑๐๙
๓๑๑๑๐
๓๑๑๑๑
๓๑๑๑๒
๓๑๑๑๓
๓๑๑๑๔
๓๑๑๑๕

นางสาววีริณ เชื้อแกว
นางสาววีรนิ ทร จั่นทอง
นางวีรินทร ชูทรัพยทวีกุล
นางสาววุชินี มาตยคํามี
นางวุฒิพร กลาหาญ
นางสาววุฒิพร แกวกองทรัพย
นางเวณิกา พลเยี่ยม
นางสาวเวสารัช โกรธา
นางสาวเวิน ริทัศนโส
นางสาวเวียงแกว สะอาด
นางเวียงชัย ทองจรัส
นางเวียงพิศ คําสุทธี
นางเวียนนี กิติทรัพยกาญจนา
นางสาวแวซง แวยูโซะ
นางแวซง หะยีสอเฮาะ
นางสาวแวซม เลาะซา
นางสาวแวซัลมา อับดุลฮานุง
นางสาวแวซากียะห แวยูหนุ
นางแวซาปนะห ตาเยะ
นางแวซาลีมาห กอและ
นางสาวแวเซาอุดะ แวฮามะ
นางแวญแกว พันธุโพธิ์
นางแวนแกว ขวดแกว
นางแวนะ สมาแอ
นางสาวแวฟาดีละห ยูโซะ
นางแวฟาตีเมาะ แวดาราแม

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๑๑๖
๓๑๑๑๗
๓๑๑๑๘
๓๑๑๑๙
๓๑๑๒๐
๓๑๑๒๑
๓๑๑๒๒
๓๑๑๒๓
๓๑๑๒๔
๓๑๑๒๕
๓๑๑๒๖
๓๑๑๒๗
๓๑๑๒๘
๓๑๑๒๙
๓๑๑๓๐
๓๑๑๓๑
๓๑๑๓๒
๓๑๑๓๓
๓๑๑๓๔
๓๑๑๓๕
๓๑๑๓๖
๓๑๑๓๗
๓๑๑๓๘
๓๑๑๓๙
๓๑๑๔๐
๓๑๑๔๑

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางแวมัสนะห แสะเด็ง
นางสาวแวมาเรียม มะแดเฮาะ
นางสาวแวมีเนาะ เปาะนิ
นางแวมีเนาะ วาเลาะ
นางสาวแวยานะ สาและ
นางสาวแวยามีลา กอตอ
นางแวยารอหดะ สาและ
นางสาวแวรสนานิง ยูโซะ
นางแวรอกิเยาะ ดอเลาะ
นางสาวแวรอนี เหล็มนุย
นางแวรอบียะ ลีฆะ
นางแวรอปอะห มาหมัด
นางแวรอเมาะ แวหะยี
นางสาวแวรุสนี เจะเมาะ
นางแวลีเมาะ เดนตุลาการ
นางแววดาว ขัดธะสีมา
นางแววดาว ดวงมี
นางแววดาว เทาเลา
นางสาวแววดาว เภาพานต
นางแววดาว เมืองใจ
นางสาวแววดาว วงคอุน
นางแววดาว สงวนกุล
นางแววตา เกษตรชีวากรณ
นางแววตา ขําแยม
นางแววตา เขียดชื่น
นางสาวแววตา ชัยเดชะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๑๔๒
๓๑๑๔๓
๓๑๑๔๔
๓๑๑๔๕
๓๑๑๔๖
๓๑๑๔๗
๓๑๑๔๘
๓๑๑๔๙
๓๑๑๕๐
๓๑๑๕๑
๓๑๑๕๒
๓๑๑๕๓
๓๑๑๕๔
๓๑๑๕๕
๓๑๑๕๖
๓๑๑๕๗
๓๑๑๕๘
๓๑๑๕๙
๓๑๑๖๐
๓๑๑๖๑
๓๑๑๖๒
๓๑๑๖๓
๓๑๑๖๔
๓๑๑๖๕
๓๑๑๖๖
๓๑๑๖๗

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวแววตา ไชยขันธ
นางสาวแววตา ทองเกลี้ยง
นางแววตา พุมแยม
นางแววตา ฟงอารมณ
นางแววตา แสงทอง
นางแววนภา กลีบจําป
นางแววมณี ขําพิมาย
นางสาวแววมยุรา จันทรสง
นางแววยุลี อรรคพงษ
นางสาวแวววรรณ จันทรชูกลิ่น
นางแวววิมล ดวงทอง
นางแวววิมล ทุมภักดี
นางแวสลินดา แวดอเลาะ
นางแวอาตีกะห แวซู
นางแวแอเสาะ มะมิง
นางสาวไวพร มุสิกา
นางสาวศกลวรรณ ติมอนรัมย
นางศกลวรรณ บาตรโพธิ์
นางศกลวรรณ สุขมี
นางศกุนตลา วิไลขํา
นางศกุนิชญ มีแกว
นางสาวศกุนี ศรีเหรา
นางสาวศกุลวรรณ วินทะไชย
นางสาวศจิดา ฉายอรุณ
นางสาวศจีทิพย ตาลพันธ
นางศจีรัตน เยรัมย

๓๑๑๖๘
๓๑๑๖๙
๓๑๑๗๐
๓๑๑๗๑
๓๑๑๗๒
๓๑๑๗๓
๓๑๑๗๔
๓๑๑๗๕
๓๑๑๗๖
๓๑๑๗๗
๓๑๑๗๘
๓๑๑๗๙
๓๑๑๘๐
๓๑๑๘๑
๓๑๑๘๒
๓๑๑๘๓
๓๑๑๘๔
๓๑๑๘๕
๓๑๑๘๖
๓๑๑๘๗
๓๑๑๘๘
๓๑๑๘๙
๓๑๑๙๐
๓๑๑๙๑
๓๑๑๙๒
๓๑๑๙๓

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศญาดา วงจันทร
นางศญาพร สุวรรณดี
นางศตนันทร สุขสวัสดิ์
นางสาวศตพร ทอนฮามแกว
นางศทิดา ศรีรักษ
นางศธทบ ไชยจันทรดี
นางสาวศนันธฉัตร คําคุณ
นางสาวศนีชา วิเดช
นางศภวรรณ บุษภา
นางศมนพนัช สามารถ
นางสาวศมลวรรณ รสหอม
นางสาวศมาพร กันทะมาศ
นางศมาภรณ อุบลบาน
นางสาวศยาพร ศรัทธาผล
นางสาวศยามล ผูกมิตร
นางสาวศยามล พลแสน
นางศรณัฐภัคชน สืบพสุวรรณ
นางสาวศรสุดา ชูพันธ
นางศรัชญากานต ปญโญ
นางสาวศรัญญา เกษชนก
นางสาวศรัญญา คงศรี
นางสาวศรัญญา คําจวนจันทร
นางสาวศรัญญา คําราม
นางศรัญญา จันทรเพ็ญ
นางศรัญญา ชัยนาท
นางศรัญญา ชูเชื้อ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๑๙๔
๓๑๑๙๕
๓๑๑๙๖
๓๑๑๙๗
๓๑๑๙๘
๓๑๑๙๙
๓๑๒๐๐
๓๑๒๐๑
๓๑๒๐๒
๓๑๒๐๓
๓๑๒๐๔
๓๑๒๐๕
๓๑๒๐๖
๓๑๒๐๗
๓๑๒๐๘
๓๑๒๐๙
๓๑๒๑๐
๓๑๒๑๑
๓๑๒๑๒
๓๑๒๑๓
๓๑๒๑๔
๓๑๒๑๕
๓๑๒๑๖
๓๑๒๑๗
๓๑๒๑๘

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางศรัญญา ทองดี
นางสาวศรัญญา ทิขัติ
นางศรัญญา บุญทันตา
วาที่รอยตรีหญิง ศรัญญา
บุญลาโภวสุกุล
นางศรัญญา บุญวรรณ
นางสาวศรัญญา ผัดผวน
นางศรัญญา พชิราปภาพัชร
นางสาวศรัญญา พวงอาภัย
นางสาวศรัญญา พิมพสิน
นางศรัญญา มาปอง
นางศรัญญา วงคหมอ
นางสาวศรัญญา วงษพฤกษา
นางศรัญญา ศรีสุธรรม
นางสาวศรัญญา สาลํา
นางศรัญญา เหมือนจันทร
นางศรัญญา สองแสง
นางศรัญยพร ยันตะกนก
นางศรัญยรัชต แกววิมล
นางศรัณญา ชอนแกว
นางสาวศรัณมรัชต กองสกุลโชติกา
นางศรัณยพร หาวหาญ
นางสาวศรัณยพัทธ พิพิธทอง
นางศรัณยภรณ พึ่งชาติ
นางศรัณยภัทร ทิพยรักษา
นางสาวศรัณยภัทร ประทุมชาติ

๓๑๒๑๙
๓๑๒๒๐
๓๑๒๒๑
๓๑๒๒๒
๓๑๒๒๓
๓๑๒๒๔
๓๑๒๒๕
๓๑๒๒๖
๓๑๒๒๗
๓๑๒๒๘
๓๑๒๒๙
๓๑๒๓๐
๓๑๒๓๑
๓๑๒๓๒
๓๑๒๓๓
๓๑๒๓๔
๓๑๒๓๕
๓๑๒๓๖
๓๑๒๓๗
๓๑๒๓๘
๓๑๒๓๙
๓๑๒๔๐
๓๑๒๔๑
๓๑๒๔๒
๓๑๒๔๓
๓๑๒๔๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศรัณยรักษ ทีฆายุพรรค
นางศรัณยรัชต แทบทาม
นางศรัณยรัชต เศรษฐี
นางศรัณยา จงจิตต
นางสาวศรัณยา จันทรางกูล
นางศรัณยา โพธิ์ปาน
นางสาวศรัณยา วงศชัย
นางสาวศรัณรัชต เกื้อเกียรติวรากร
นางสาวศรัณรัชต ขุนพลนาควาส
นางศรัณรัตน ธนาเตชะสวัสดิ์
นางสาวศรัณรัตน รัตนธรานนท
นางศรัทธาพร ชาติชัย
นางศรันญา บัวแพ
นางสาวศรันยกรณ อาจณรงคกร
นางศรันยภัทร ศรีปะโค
นางสาวศรัยรัชต ไตรอุโภค
นางสาวศราญลักษณ บุตรรัตน
นางสาวศรานุช ปญญาสิม
นางศรารัตน ยศวงค
นางสาวศราวดี ลูกจันทร
นางศราวดี ลูกอินทร
นางศราวดี หารวาระ
นางศราวรรณ บุญปลอง
นางศริญญา การิโก
นางสาวศริญญา เบาภาระ
นางศริญญา ยอดทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๒๔๕
๓๑๒๔๖
๓๑๒๔๗
๓๑๒๔๘
๓๑๒๔๙
๓๑๒๕๐
๓๑๒๕๑
๓๑๒๕๒
๓๑๒๕๓
๓๑๒๕๔
๓๑๒๕๕
๓๑๒๕๖
๓๑๒๕๗
๓๑๒๕๘
๓๑๒๕๙
๓๑๒๖๐
๓๑๒๖๑
๓๑๒๖๒
๓๑๒๖๓
๓๑๒๖๔
๓๑๒๖๕
๓๑๒๖๖
๓๑๒๖๗
๓๑๒๖๘
๓๑๒๖๙
๓๑๒๗๐

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศริญญา แวแม
นางสาวศริญดา เทียมหมอก
นางศริณทิพย นาคสังวัจฉระ
นางสาวศริตยา ชนะภู
นางศรินญา กัลญาณกุล
นางสาวศรินญา คําภาปตน
นางศรินญา เทพแกว
นางสาวศรินทร เทียมสอน
นางสาวศรินทร กาญจนพิมาย
นางสาวศรินทรยา แพรกทอง
นางสาวศรินทิพย กําเหนิดกลาง
นางสาวศรินทิพย แกวสําอางค
นางสาวศรินทิพย ธนะวดี
นางศรินทิพย แสงชาวนา
นางสาวศรินธร มีเพียร
นางศรินธร สิงหศักดิ์ดี
นางศรินยา ธนกิจไพสิฐกุล
นางศรินยา รักษาโพธิ์
นางสาวศรินยา สาระบัว
นางสาวศรินยา อินทรประเสริฐ
นางศรินรัตน ธนิตธรรมพงศ
นางสาวศรินรัตน เธียรกุลศักดิ์
นางศริยา นาวัน
นางสาวศรีจันทร แดงประสิทธิพร
นางศรีจันทร ทวีคูณ
นางสาวศรีจิตรา เมืองโคตร

๓๑๒๗๑
๓๑๒๗๒
๓๑๒๗๓
๓๑๒๗๔
๓๑๒๗๕
๓๑๒๗๖
๓๑๒๗๗
๓๑๒๗๘
๓๑๒๗๙
๓๑๒๘๐
๓๑๒๘๑
๓๑๒๘๒
๓๑๒๘๓
๓๑๒๘๔
๓๑๒๘๕
๓๑๒๘๖
๓๑๒๘๗
๓๑๒๘๘
๓๑๒๘๙
๓๑๒๙๐
๓๑๒๙๑
๓๑๒๙๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

นางศรีใจ เปยมประสงค
นางศรีชา คําพา
นางศรีญดา มูลมั่งคั่ง
นางศรีญา ปวัฒพันธ
นางศรีทัย พูลศิลป
นางศรีนคร สันธิเสน
นางศรีนภา แกวแจง
นางศรีนภา ขุลีดี
นางศรีนวล ทองธรรมชาติ
นางศรีนวล รักอู
นางศรีนวล สมสูง
นางศรีนวล อวมแจง
นางศรีนาถ ศรัทธาผล
นางสาวศรีประจันทร แสงฤทธิ์
นางศรีประนม ศรีสม
นางศรีประไพ นิลสุม
นางศรีประไพ พุทไธสง
นางศรีประไพ เส็งหลวง
นางศรีประภา เติมสังข
นางศรีประภา พิกุล
นางสาวศรีประภา สุนารักษ
นางสาวศรีพระจันทร
สถาพรวินิจงาม
๓๑๒๙๓ นางสาวศรีพิมพ จิตภักดี
๓๑๒๙๔ นางสาวศรีเพชร ฤทธิ์เพชร
๓๑๒๙๕ นางศรีเพ็ญ ใจธรรม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๒๙๖
๓๑๒๙๗
๓๑๒๙๘
๓๑๒๙๙
๓๑๓๐๐
๓๑๓๐๑
๓๑๓๐๒
๓๑๓๐๓
๓๑๓๐๔
๓๑๓๐๕
๓๑๓๐๖
๓๑๓๐๗
๓๑๓๐๘
๓๑๓๐๙
๓๑๓๑๐
๓๑๓๑๑
๓๑๓๑๒
๓๑๓๑๓
๓๑๓๑๔
๓๑๓๑๕
๓๑๓๑๖
๓๑๓๑๗
๓๑๓๑๘
๓๑๓๑๙
๓๑๓๒๐
๓๑๓๒๑

นางสาวศรีเพ็ญ ชูเรือง
นางสาวศรีเพ็ญ ตันอุตม
นางศรีแพร มณีรัตนจงสกุล
นางศรีแพร สายทอง
นางสาวศรีแพร ออมสิน
นางสาวศรีไพร พริ้งเพราะ
นางศรีไพร มั่นเจริญ
นางศรีไพร มาเขียว
นางศรีไพร สมวัลย
นางศรีไพร สุวรรณกลาง
นางศรีไพร หนึ่งน้ําใจ
นางสาวศรีมาลา ยศงาม
นางศรีเมือง บุญแพทย
นางศรีเมือง ปองพาล
นางศรียา แกวมณี
นางศรีรักษ ปลื้มวีระจิตต
นางศรีรัตต มงคลชาติภิรักษ
นางศรีรุง บูรณเจริญ
นางศรีรุงเรือง ตุลา
นางศรีเรือน เดิมพรม
นางศรีเลา มังคะลาด
นางศรีวภา หลวงสนาม
นางศรีวรรณ ตาลดี
นางศรีวรรณ ปญญานิล
นางศรีวรรณ รอดสวัสดิ์
นางศรีวรรณ สยาม

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๓๒๒
๓๑๓๒๓
๓๑๓๒๔
๓๑๓๒๕
๓๑๓๒๖
๓๑๓๒๗
๓๑๓๒๘
๓๑๓๒๙
๓๑๓๓๐
๓๑๓๓๑
๓๑๓๓๒
๓๑๓๓๓
๓๑๓๓๔
๓๑๓๓๕
๓๑๓๓๖
๓๑๓๓๗
๓๑๓๓๘
๓๑๓๓๙
๓๑๓๔๐
๓๑๓๔๑
๓๑๓๔๒
๓๑๓๔๓
๓๑๓๔๔
๓๑๓๔๕
๓๑๓๔๖
๓๑๓๔๗

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศรีวรรณ ศรีวิชัย
นางศรีวรินทร ไหมหรือ
นางศรีวัน สาราช
นางศรีวัย กัณหาไธสง
นางสาวศรีวิไล คําพูล
นางสาวศรีวิไล ชื่นวิโรจน
นางสาวศรีวิไล ทองเพ็ชร
นางสาวศรีวิไล สมสุนันท
นางสาวศรีวิไลย ฤกษกํายี
นางสาวศรีสกุล อวมเปราะ
นางศรีสกูล จิรรัตนสกุล
นางศรีสงัด สุวันรัตน
นางศรีสด จันทรมา
นางสาวศรีสมร ธวัชเมธี
นางสาวศรีสมร พันธุรัตน
นางสาวศรีสมร ศรีเมือง
นางศรีสมร แสงชมภู
นางศรีสวาท ทินราช
นางศรีสวาท ศรีสด
นางสาวศรีสุข เข็มมุข
นางสาวศรีสุข ชีพพานิชย
นางสาวศรีสุดา การกระสัง
นางศรีสุดา กิมิเส
นางศรีสุดา แกวทอง
นางสาวศรีสุดา แกวบัวดี
นางสาวศรีสุดา คงประเสริฐ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๓๔๘
๓๑๓๔๙
๓๑๓๕๐
๓๑๓๕๑
๓๑๓๕๒
๓๑๓๕๓
๓๑๓๕๔
๓๑๓๕๕
๓๑๓๕๖
๓๑๓๕๗
๓๑๓๕๘
๓๑๓๕๙
๓๑๓๖๐
๓๑๓๖๑
๓๑๓๖๒
๓๑๓๖๓
๓๑๓๖๔
๓๑๓๖๕
๓๑๓๖๖
๓๑๓๖๗
๓๑๓๖๘
๓๑๓๖๙
๓๑๓๗๐
๓๑๓๗๑
๓๑๓๗๒
๓๑๓๗๓

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศรีสุดา คําลือ
นางศรีสุดา จันทะคัด
นางศรีสุดา จิตรพิลัย
นางสาวศรีสุดา เจะเซ็ง
นางศรีสุดา เดชภูมี
นางศรีสุดา เตะประโคน
นางสาวศรีสุดา ทาระพันธุ
นางศรีสุดา พรหมทอง
นางศรีสุดา พาคํา
นางศรีสุดา พุทธรักษา
นางศรีสุดา เพ็ชศรี
นางสาวศรีสุดา โมสิโก
นางสาวศรีสุดา รัตนะ
นางสาวศรีสุดา รุจิวรกุล
นางสาวศรีสุดา วัฒนารถ
นางศรีสุดา ศรีสุขใส
นางสาวศรีสุดา ศรีสุขใส
นางศรีสุดา ฮอพิมาย
นางศรีสุนันท พุฒิธีรวงศ
นางสาวศรีสุนันท เลิศศักดิ์ศรีสกุล
นางศรีสุนันท เอกวารีย
นางศรีสุนีย กันทาเดช
นางศรีสุพัตร วัฒนกุล
นางศรีสุรางค ไฮคํา
นางศรีสุวรรณ ชัยประเสริฐ
นางศรีสุวลี เสมอคํา

๓๑๓๗๔
๓๑๓๗๕
๓๑๓๗๖
๓๑๓๗๗
๓๑๓๗๘
๓๑๓๗๙
๓๑๓๘๐
๓๑๓๘๑
๓๑๓๘๒
๓๑๓๘๓
๓๑๓๘๔
๓๑๓๘๕
๓๑๓๘๖
๓๑๓๘๗
๓๑๓๘๘
๓๑๓๘๙
๓๑๓๙๐
๓๑๓๙๑
๓๑๓๙๒
๓๑๓๙๓
๓๑๓๙๔
๓๑๓๙๕
๓๑๓๙๖
๓๑๓๙๗
๓๑๓๙๘
๓๑๓๙๙

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศรีอรุณ วิลัยวาศ
นางศรีอัมพร ประทุมนันท
นางศรีอุนัน บุญประจักษ
นางศรีอุบล นิลกิจ
นางสาวศรีอุษา วรรธนะบูรณ
นางสาวศรุดา ตั้งกองเกียรติ
นางสาวศรุดา บุญณสิทธิ์
นางศรุดา บุณยธรรมกุล
นางศรุดา วงษลอย
นางศรุตยา รัตนติสรอย
นางศรุตา อากาศสุภา
นางศโรณี มั่นศรัทธา
นางสาวศลิดดา จุติเวช
นางสาวศลิลรัตน จันทา
นางสาวศลิษา กังศรานนท
นางศลิษา กําจัดภัย
นางสาวศลิษา แกวพูลปกรณ
นางสาวศลิษา ปองกงลาด
นางสาวศลิษา เลิศล้ํา
นางศลิษา ศรีวิเศษ
นางศวรรยา มณฑนะพิศุทธิ์
นางสาวศวรรยา อนุศาสนี
นางศวัสพร ปานกลาง
นางสาวศวัสมน รัตนพงค
นางศวิตา แพนแกว
นางศศธร ผาทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๔๐๐
๓๑๔๐๑
๓๑๔๐๒
๓๑๔๐๓
๓๑๔๐๔
๓๑๔๐๕
๓๑๔๐๖
๓๑๔๐๗
๓๑๔๐๘
๓๑๔๐๙
๓๑๔๑๐
๓๑๔๑๑
๓๑๔๑๒
๓๑๔๑๓
๓๑๔๑๔
๓๑๔๑๕
๓๑๔๑๖
๓๑๔๑๗
๓๑๔๑๘
๓๑๔๑๙
๓๑๔๒๐
๓๑๔๒๑
๓๑๔๒๒
๓๑๔๒๓
๓๑๔๒๔
๓๑๔๒๕

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางศศพินทุ ปคมา
นางสาวศศมน มืมขุนทด
นางศศมล เรืองคง
นางสาวศศิ แซเฮา
นางศศิกัญญา ดอนดีไพร
นางสาวศศิกัญญาณัฐ พันตาวงษ
นางศศิกาญจน ประวัติ
นางศศิกาญจน พรไทย
นางศศิกาญจน เพลินบุญ
นางสาวศศิกานต เตจะวันดี
นางสาวศศิกานต พวงแกว
นางสาวศศิกานต สมศักดิ์
นางศศิกานท จินดาศรี
นางสาวศศิกุล บุญเพ็ญ
นางสาวศศิชา ทรัพยลน
นางสาวศศิชา มีกูล
นางศศิญดา กิตติพัฒนพงษ
นางสาวศศิญา จุทอง
นางศศิญา วรรณศรี
นางสาวศศิณัฏฐ แกวเนตร
นางศศิณัฏฐ พิชัยรัตน
นางศศิตา เอื้อศิลามงคล
นางศศิธร กฤษณคุปต
นางศศิธร กสินธุรัมย
นางศศิธร กัญญาสุด
นางสาวศศิธร แกวมี

๓๑๔๒๖
๓๑๔๒๗
๓๑๔๒๘
๓๑๔๒๙
๓๑๔๓๐
๓๑๔๓๑
๓๑๔๓๒
๓๑๔๓๓
๓๑๔๓๔
๓๑๔๓๕
๓๑๔๓๖
๓๑๔๓๗
๓๑๔๓๘
๓๑๔๓๙
๓๑๔๔๐
๓๑๔๔๑
๓๑๔๔๒
๓๑๔๔๓
๓๑๔๔๔
๓๑๔๔๕
๓๑๔๔๖
๓๑๔๔๗
๓๑๔๔๘
๓๑๔๔๙
๓๑๔๕๐
๓๑๔๕๑

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศศิธร แกวเสถียร
นางสาวศศิธร เขียวกอ
นางศศิธร เขียวรัตน
นางศศิธร คงครบ
นางศศิธร คงวัน
นางศศิธร จันทรมหา
นางสาวศศิธร จันทรศิริ
นางศศิธร จูดคง
นางศศิธร เจริญใจ
นางสาวศศิธร เจียมโคกสูง
นางศศิธร ใจกลา
นางสาวศศิธร ชวยสงค
นางสาวศศิธร ชวาลไชย
นางศศิธร ชิณศรี
นางสาวศศิธร ไชยโฆษ
นางสาวศศิธร เดชะคําภู
นางสาวศศิธร เดชานนท
นางสาวศศิธร ตนสวรรค
นางศศิธร ไตรยสุทธิ์
นางสาวศศิธร ทองนวล
นางสาวศศิธร ทัพขวา
นางสาวศศิธร ธนูปกรณ
นางศศิธร ธรรมนู
นางศศิธร ธรรมมา
นางสาวศศิธร นธะสนธิ์
นางศศิธร นาเมืองรักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๔๕๒
๓๑๔๕๓
๓๑๔๕๔
๓๑๔๕๕
๓๑๔๕๖
๓๑๔๕๗
๓๑๔๕๘
๓๑๔๕๙
๓๑๔๖๐
๓๑๔๖๑
๓๑๔๖๒
๓๑๔๖๓
๓๑๔๖๔
๓๑๔๖๕
๓๑๔๖๖
๓๑๔๖๗
๓๑๔๖๘
๓๑๔๖๙
๓๑๔๗๐
๓๑๔๗๑
๓๑๔๗๒
๓๑๔๗๓
๓๑๔๗๔
๓๑๔๗๕
๓๑๔๗๖
๓๑๔๗๗

นางศศิธร นิมสันเทียะ
นางศศิธร นุริศักดิ์
นางสาวศศิธร บุญชวลิต
นางศศิธร ปรมะ
นางสาวศศิธร ปลดเปลื้อง
นางสาวศศิธร พงษโภคา
นางสาวศศิธร พรพิทักษกุล
นางสาวศศิธร พรหมกุล
นางศศิธร พรัดมะลิ
นางศศิธร โพธินิยม
นางสาวศศิธร ไพรสันต
นางสาวศศิธร มีนาภา
นางศศิธร ยันตรกิจ
นางสาวศศิธร ลิ่วเวหา
นางศศิธร วงเวียน
นางสาวศศิธร วงศอาจ
นางศศิธร เวชรังษี
นางสาวศศิธร ศรนอก
นางศศิธร ศรีดี
นางศศิธร ศรีพรหม
นางศศิธร ศรีโยธี
นางสาวศศิธร ศรีสงคราม
นางศศิธร ศรีอิ่นแกว
นางสาวศศิธร ศักดิ์กาญจนกุล
นางศศิธร ศิริโคตร
นางศศิธร สมบัติใหม

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๔๗๘
๓๑๔๗๙
๓๑๔๘๐
๓๑๔๘๑
๓๑๔๘๒
๓๑๔๘๓
๓๑๔๘๔
๓๑๔๘๕
๓๑๔๘๖
๓๑๔๘๗
๓๑๔๘๘
๓๑๔๘๙
๓๑๔๙๐
๓๑๔๙๑
๓๑๔๙๒
๓๑๔๙๓
๓๑๔๙๔
๓๑๔๙๕
๓๑๔๙๖
๓๑๔๙๗
๓๑๔๙๘
๓๑๔๙๙
๓๑๕๐๐
๓๑๕๐๑
๓๑๕๐๒
๓๑๕๐๓

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศศิธร สมองาม
นางสาวศศิธร สมัญญา
นางศศิธร สรงสระ
นางสาวศศิธร สรอยทอง
นางสาวศศิธร สวาทนา
นางศศิธร สิมาพันธ
นางศศิธร เสนสม
นางสาวศศิธร โสวงษ
นางศศิธร อยูเย็น
นางศศิธร อินนุพัฒน
นางศศิธร อุทธิยา
นางสาวศศิธร แอมปดชา
นางศศิธารา จันทรแกม
นางศศินภา บําเพ็ชร
นางศศินภา สุขสงวน
นางศศินันท แกวพวง
นางสาวศศินันท เขียนบัณฑิตย
นางศศินันท รอดรักษ
นางศศินา ดามะ
นางศศินา ทองพันธ
นางสาวศศินา สัญญาฤทธิ์
นางสาวศศินา อุนเมือง
นางศศินุช พุมสวาท
นางสาวศศิปภัสร สีสุวรรณ
นางสาวศศิประภา ชมถิ่น
นางสาวศศิประภา สมมี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๕๐๔
๓๑๕๐๕
๓๑๕๐๖
๓๑๕๐๗
๓๑๕๐๘
๓๑๕๐๙
๓๑๕๑๐
๓๑๕๑๑
๓๑๕๑๒
๓๑๕๑๓
๓๑๕๑๔
๓๑๕๑๕
๓๑๕๑๖
๓๑๕๑๗
๓๑๕๑๘
๓๑๕๑๙
๓๑๕๒๐
๓๑๕๒๑
๓๑๕๒๒
๓๑๕๒๓
๓๑๕๒๔
๓๑๕๒๕
๓๑๕๒๖
๓๑๕๒๗
๓๑๕๒๘
๓๑๕๒๙

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศศิประภา แสงโทโพ
นางศศิปรียาภัทร มาลาเสนียกุล
นางสาวศศิปารยณิชา ปุมสันเทียะ
นางสาวศศิพร รินทะ
นางศศิพัชร พวงจําปาพูนศิริ
นางศศิพัชร สุวรรณศรี
นางศศิพิชญ วชิรพงษตระกูล
นางสาวศศิพิมล แกวยม
นางศศิพิมล สิงหสุพรรณ
นางสาวศศิเพ็ญ แกวรุงเรือง
นางสาวศศิภัค ธรรมชูโชติ
นางศศิภา ตอพิทักษพงศ
นางศศิภา พิชัยวงศ
นางศศิภา วงศใหญ
นางศศิภา หอมสะอาด
นางสาวศศิภา อาจหาญ
นางสาวศศิมณ ดําชวย
นางศศิมา กุลสุวรรณ
นางสาวศศิมา จันทรมั่น
นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์
นางสาวศศิมา สุวรรณรัตน
นางศศิมากาญน ศรีลาศักดิ์
นางศศิมาภรณ กลาศักดา
นางศศิมาภรณ ดีเลิศ
นางสาวศศิมาภรณ บุญอุปถัมภกุล
นางสาวศศิมาภรณ แสงโอภาส

๓๑๕๓๐
๓๑๕๓๑
๓๑๕๓๒
๓๑๕๓๓
๓๑๕๓๔
๓๑๕๓๕
๓๑๕๓๖
๓๑๕๓๗
๓๑๕๓๘
๓๑๕๓๙
๓๑๕๔๐
๓๑๕๔๑
๓๑๕๔๒
๓๑๕๔๓
๓๑๕๔๔
๓๑๕๔๕
๓๑๕๔๖
๓๑๕๔๗
๓๑๕๔๘
๓๑๕๔๙
๓๑๕๕๐
๓๑๕๕๑
๓๑๕๕๒
๓๑๕๕๓
๓๑๕๕๔
๓๑๕๕๕

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศศิรธา จันทะคัด
นางสาวศศิรภร เกาะแกว
นางสาวศศิรัศมิ์ พงศลวดกระโทก
นางสาวศศิริขวัญ โบราณมูล
นางสาวศศิฤดี ศรีประเสริฐ
นางสาวศศิฤทัย ดานกลาง
นางศศิลักษณ บุสยะพินิจ
นางศศิลักษณ แสงใส
นางสาวศศิลิยา ไชยสีหา
นางสาวศศิวรรณ บุญเขื่อง
นางศศิวรรณ พงษชะอุมดี
นางสาวศศิวิมล เกลียวทอง
นางศศิวิมล ขุยยิ้ม
นางสาวศศิวิมล ทวีกาญจน
นางศศิวิมล ธิมา
นางสาวศศิวิมล พลอยงาม
นางสาวศศิวิมล พันชัย
นางสาวศศิวิมล ภูมิแดง
นางศศิวิมล แยมเพ็ง
นางสาวศศิวิมล รังคะภูติ
นางสาวศศิวิมล ศรีแกบาน
นางศศิวิมล สิทธิพงษ
นางสาวศศิวิมล สินสมรส
นางสาวศศิวิมล ฮองชวน
นางศศิสมร สกุลแกว
นางศศิสร บุญสุคนธกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๕๕๖
๓๑๕๕๗
๓๑๕๕๘
๓๑๕๕๙
๓๑๕๖๐
๓๑๕๖๑
๓๑๕๖๒
๓๑๕๖๓
๓๑๕๖๔
๓๑๕๖๕
๓๑๕๖๖
๓๑๕๖๗
๓๑๕๖๘
๓๑๕๖๙
๓๑๕๗๐
๓๑๕๗๑
๓๑๕๗๒
๓๑๕๗๓
๓๑๕๗๔
๓๑๕๗๕
๓๑๕๗๖
๓๑๕๗๗
๓๑๕๗๘
๓๑๕๗๙
๓๑๕๘๐

นางศศิสุดา แกวเอียด
นางศศิโสมย ตีระมาศวณิช
นางศักดิ์นิดา บุญนิรันดร
นางสาวศักดิ์ศรี ปญจวัฒน
นางศักดิ์สุดา สุริยะ โนลล
นางสาวศันศนี โคตรชมภู
นางสาวศันศนีย
เพชรเปยมแสงงาม
นางสาวศันสนา สุทธิวนาสันต
นางศันสนีย ฤทธิสังข
นางสาวศันสนีย ดอกกุหลาบ
นางศันสนีย ทรงครุฑ
นางสาวศันสนีย นนทพละ
นางศันสนีย แนวชาลี
นางสาวศันสนีย พวงทอง
นางศันสนีย พันธุออน
นางสาวศันสนีย ภูบุญเต็ม
นางศันสนีย มาหะมะ
นางศันสนีย วงเวียน
นางสาวศันสนีย วิเศษพูน
นางศันสนีย สํารวมรัมย
นางศันสนีย สิงหคํา
นางศันสนีย แสงมณี
นางสาวศากุน สุรวงศ
นางสาวศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์
นางศารัตน เรืองแกว

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๕๘๑
๓๑๕๘๒
๓๑๕๘๓
๓๑๕๘๔
๓๑๕๘๕
๓๑๕๘๖
๓๑๕๘๗
๓๑๕๘๘
๓๑๕๘๙
๓๑๕๙๐
๓๑๕๙๑
๓๑๕๙๒
๓๑๕๙๓
๓๑๕๙๔
๓๑๕๙๕
๓๑๕๙๖
๓๑๕๙๗
๓๑๕๙๘
๓๑๕๙๙
๓๑๖๐๐
๓๑๖๐๑
๓๑๖๐๒
๓๑๖๐๓
๓๑๖๐๔
๓๑๖๐๕
๓๑๖๐๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศาลินา ออนพงษทรัพย
นางศิกัญญา สุภามณี
นางสาวศิขรินทร สดสี
นางสาวศิขรินทรธาร โคตรสิงห
นางศิญารัตน ธีรสิริพัฒน
นางสาวศิฐิตา เจนดานกลาง
นางศิตา นุนภักดี
นางสาวศิตา ศรีบุญชู
นางสาวศิตาพัชญ โถทอง
นางสาวศิตาวรรณ ดวงนภา
นางสาวศินีนาถ ประภาสธรรม
นางสาวศิปภา กระจาย
นางศิมามาศ เดชพร
นางสาวศิยามล ชุมจุล
นางสาวศิรกรานต ออนจีระ
นางศิรกาญจน จงสิริวัฒน
นางศิรกานต ศรลัมภ
นางศิรญา ไชยพูล
นางศิรญาภัสร ณ ถลาง
นางศิรดา คําเกษ
นางศิรดา จันตะมูล
นางศิรดา เนียมหอม
นางสาวศิรดา พรมเทพ
นางสาวศิรดา เสนา
นางสาวศิรประภา ธรรมวณิช
นางศิรประภา นอลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๖๐๗
๓๑๖๐๘
๓๑๖๐๙
๓๑๖๑๐
๓๑๖๑๑
๓๑๖๑๒
๓๑๖๑๓
๓๑๖๑๔
๓๑๖๑๕
๓๑๖๑๖
๓๑๖๑๗
๓๑๖๑๘
๓๑๖๑๙
๓๑๖๒๐
๓๑๖๒๑
๓๑๖๒๒
๓๑๖๒๓
๓๑๖๒๔
๓๑๖๒๕
๓๑๖๒๖
๓๑๖๒๗
๓๑๖๒๘
๓๑๖๒๙
๓๑๖๓๐
๓๑๖๓๑
๓๑๖๓๒

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิรประภา วรพิวุฒิ
นางสาวศิรพัชร ศิลปชัยกิจ
นางศิรภัสสร พิณวานิช
นางศิรภัสสร ยอดระบํา
นางสาวศิรยาศ อสิอุโค
นางสาวศิระกาญจณ อะนันเอื้อ
นางสาวศิรัญญา บุญมี
นางศิรัฐชา คําแกน
นางสาวศิรัศม ปนนอย
นางศิรากานต ไชยชนะ
นางสาวศิราณี กลางประพันธ
นางศิราณี เกล็ดกฤษ
นางศิราณี คงปลอด
นางศิราณี ณ ปตตานี
นางศิราณี ฤทธิเดช
นางสาวศิราณี ศาตศิลป
นางสาวศิราณี สอนทน
นางศิราณี สิงหปน
นางศิรานีณ แกวปตตา
นางศิราพร สันหลี
นางศิราพร สุขอินทร
นางศิราพร อนันตทรัพยยิ่ง
นางศิราภรณ กาศลุน
นางศิราภรณ ภิรมยไกรภักดิ์
นางสาวศิราภรณ วงษสุวรรณ
นางสาวศิราภรณ ศิริกันไชย

๓๑๖๓๓
๓๑๖๓๔
๓๑๖๓๕
๓๑๖๓๖
๓๑๖๓๗
๓๑๖๓๘
๓๑๖๓๙
๓๑๖๔๐
๓๑๖๔๑
๓๑๖๔๒
๓๑๖๔๓
๓๑๖๔๔
๓๑๖๔๕
๓๑๖๔๖
๓๑๖๔๗
๓๑๖๔๘
๓๑๖๔๙
๓๑๖๕๐
๓๑๖๕๑
๓๑๖๕๒
๓๑๖๕๓
๓๑๖๕๔
๓๑๖๕๕
๓๑๖๕๖
๓๑๖๕๗
๓๑๖๕๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศิราภรณ สิริวิจิตรกุล
นางศิรารัตน บุญฤทธิ์
นางสาวศิราวรรณ บุตรลุน
นางสาวศิริ ทองแกว
นางศิริ เมงมั่งมี
นางสาวศิริ วิรุฬหเตชปภา
นางศิริ เหลาโคตร
นางสาวศิริกมล ศรีประเสริฐ
นางศิริกร สุวรรณ
นางศิริกัญญา จันทรคําภา
นางศิริกัญญา จันทรโชติ
นางศิริกัญญา ใจจันทร
นางสาวศิริกัญญา ชัยพัฒน
นางสาวศิริกัญญา บุญชวย
นางสาวศิริกัญญา วิริยะเศรษฐกุล
นางศิริกัลยา มณีจันทร
นางสาวศิริกัลยาณี นอยตําแย
นางศิริกาญจน กลอมสกุล
นางสาวศิริกาญจน ขุนภักดี
นางสาวศิริกาญจน จอมนวล
นางสาวศิริกาญจน ชวยจันทร
นางสาวศิริกาญจน พากเพียร
นางศิริกาญจน ภูริภัทรวิรุฬห
นางศิริกาญจน ศรีรุงเรือง
นางสาวศิริกาญจน สงศรีจันทร
นางสาวศิริกาญจนา เหมือนชาติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๖๕๙
๓๑๖๖๐
๓๑๖๖๑
๓๑๖๖๒
๓๑๖๖๓
๓๑๖๖๔
๓๑๖๖๕
๓๑๖๖๖
๓๑๖๖๗
๓๑๖๖๘
๓๑๖๖๙
๓๑๖๗๐
๓๑๖๗๑
๓๑๖๗๒
๓๑๖๗๓
๓๑๖๗๔
๓๑๖๗๕
๓๑๖๗๖
๓๑๖๗๗
๓๑๖๗๘
๓๑๖๗๙
๓๑๖๘๐
๓๑๖๘๑
๓๑๖๘๒
๓๑๖๘๓
๓๑๖๘๔

นางศิริกานดา กันธิดา
นางสาวศิริกานดา คูโคกสูง
นางศิริกานต ขุนทองจันทร
นางศิริกานต ศรีเกิน
นางสาวศิริกุล เการาชการ
นางศิริกุล คําพิมูล
นางศิริกุล มวงกลาง
นางศิริกุล รัฐสมุทร
นางสาวศิริกุล แววภักดี
นางศิริกุล สุขกระโทก
นางศิริขวัญ ดวงกุลสา
นางศิริขวัญ เตจะ
นางศิริขวัญ นามหนวด
นางศิริขวัญ ปูเงิน
นางศิริขวัญ พิทักษ
นางศิริขวัญ เพ็ญจิตต
นางสาวศิริขวัญ มีชัย
นางสาวศิริขวัญ รวมสุข
นางศิริขวัญ วงษแสง
นางศิริขวัญ ศรีไชย
นางสาวศิริจรรยา ทองเมือง
นางสาวศิริจรรยา ทันศรี
นางศิริจรรยา บุญสิทธิ์
นางศิริจรรยา หนูอินทร
นางศิริจังกรณ ไชยโย
นางศิริจันทร เกตุชาติ

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๖๘๕
๓๑๖๘๖
๓๑๖๘๗
๓๑๖๘๘
๓๑๖๘๙
๓๑๖๙๐
๓๑๖๙๑
๓๑๖๙๒
๓๑๖๙๓
๓๑๖๙๔
๓๑๖๙๕
๓๑๖๙๖
๓๑๖๙๗
๓๑๖๙๘
๓๑๖๙๙
๓๑๗๐๐
๓๑๗๐๑
๓๑๗๐๒
๓๑๗๐๓
๓๑๗๐๔
๓๑๗๐๕
๓๑๗๐๖
๓๑๗๐๗
๓๑๗๐๘
๓๑๗๐๙
๓๑๗๑๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศิริฉัตร วิมานยัง
นางสาวศิริฉัตร ศรีคล้ํา
นางศิริโฉม พัดตั๋น
นางศิริญญา แกวเงินลาด
นางศิริญญา จางวาง
นางสาวศิริญญา ดีล้ํา
นางสาวศิริญญา ประทุมวรรณ
นางศิริญญา ภูครองนา
นางศิริญญา สายหลักคํา
นางสาวศิริญญา สุวัฒ
นางศิริญญา เสาสูงยาง
นางศิริญญา หงษาลวน
นางศิริญญา หลาเต็น
นางสาวศิริญญา เหลาสะพาน
นางสาวศิริญา เดชะคําภู
นางศิริญา มะเจี่ยว
นางสาวศิริญาภรณ จันทรเขียน
นางศิริณา ยะมะลี
นางสาวศิริณา แสงศิริ
นางสาวศิริดา ยานะสิทธิ์
นางศิริตะวัน นาควงศ
นางสาวศิริทิพพา ถ้ําเจริญ
นางศิริทิพย อัครมณีกาญจน
นางสาวศิริธร การเก็บ
นางสาวศิริธร พรมสงฆ
นางสาวศิริธร รื่นรส

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๗๑๑
๓๑๗๑๒
๓๑๗๑๓
๓๑๗๑๔
๓๑๗๑๕
๓๑๗๑๖
๓๑๗๑๗
๓๑๗๑๘
๓๑๗๑๙
๓๑๗๒๐
๓๑๗๒๑
๓๑๗๒๒
๓๑๗๒๓
๓๑๗๒๔
๓๑๗๒๕
๓๑๗๒๖
๓๑๗๒๗
๓๑๗๒๘
๓๑๗๒๙
๓๑๗๓๐
๓๑๗๓๑
๓๑๗๓๒
๓๑๗๓๓
๓๑๗๓๔
๓๑๗๓๕
๓๑๗๓๖

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศิรินญา แสงบัวเผื่อน
นางศิรินทร จันทมล
นางสาวศิรินทร พิชัยยุทธ
นางสาวศิรินทรทิพย จงศิริ
นางสาวศิรินทรทิพย ถานะกอง
นางสาวศิรินทรยา รัชวการ
นางสาวศิรินทรรัตน พุมไสว
นางสาวศิรินทรา ซื่อตรง
นางสาวศิรินทิพย ตันเฮง
นางสาวศิรินทิพย เทพประทาน
นางสาวศิรินทิพย พันธคํา
นางสาวศิรินทิพย พิมพามา
นางศิรินทิพย โพธิ์ศรี
นางสาวศิรินทิพย รจนา
นางสาวศิรินทิพย ล้ําเลิศ
นางศิรินทิพย วงคสุวรรณ
นางศิรินทิพย ศิริสมบูรณ
นางสาวศิรินนภา นามมณี
นางศิรินนภา พรนภดล
นางสาวศิรินประภา สิงหชัย
นางศิรินพร ฤกษวัฒนสิริกุล
นางสาวศิรินภา คลายนาค
นางสาวศิรินภา คําเรืองโคตร
นางศิรินภา จิตติชานนท
นางศิรินภา ชางการ
นางศิรินภา ชูศรี

๓๑๗๓๗
๓๑๗๓๘
๓๑๗๓๙
๓๑๗๔๐
๓๑๗๔๑
๓๑๗๔๒
๓๑๗๔๓
๓๑๗๔๔
๓๑๗๔๕
๓๑๗๔๖
๓๑๗๔๗
๓๑๗๔๘
๓๑๗๔๙
๓๑๗๕๐
๓๑๗๕๑
๓๑๗๕๒
๓๑๗๕๓
๓๑๗๕๔
๓๑๗๕๕
๓๑๗๕๖
๓๑๗๕๗
๓๑๗๕๘
๓๑๗๕๙
๓๑๗๖๐
๓๑๗๖๑
๓๑๗๖๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศิรินภา ธรรมผาลา
นางศิรินภา นกแกว
นางศิรินภา โนบาง
นางสาวศิรินภา บรรเทา
นางสาวศิรินภา พงษพันธ
นางศิรินภา ยอดยิ่งยง
นางสาวศิรินภา ยานะกุล
นางศิรินภา รัตนกมลชัย
นางศิรินภา เรือนทองดี
นางศิรินภา ศิริราช
นางศิรินภา อีสา
นางศิรินภา อุทุม
นางศิรินยา เวียงเงิน
นางสาวศิรินรา บุดดานอก
นางสาวศิรินันต เพชรแอน
นางสาวศิรินันท เกษศรี
นางสาวศิรินันท ชูสวัสดิ์
นางศิรินันท ตลอดภพ
นางศิรินันท สิงวะราช
นางสาวศิรินันท แสงทอง
นางสาวศิรินาฏ เจาะจง
นางสาวศิรินาฏ โอสาร
นางสาวศิรินาฏย เรืองประพันธ
นางสาวศิรินาถ คุณมา
นางศิรินาถ มโนใจ
นางศิรินารถ คนซื่อ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๗๖๓
๓๑๗๖๔
๓๑๗๖๕
๓๑๗๖๖
๓๑๗๖๗
๓๑๗๖๘
๓๑๗๖๙
๓๑๗๗๐
๓๑๗๗๑
๓๑๗๗๒
๓๑๗๗๓
๓๑๗๗๔
๓๑๗๗๕
๓๑๗๗๖
๓๑๗๗๗
๓๑๗๗๘
๓๑๗๗๙
๓๑๗๘๐
๓๑๗๘๑
๓๑๗๘๒
๓๑๗๘๓
๓๑๗๘๔
๓๑๗๘๕
๓๑๗๘๖
๓๑๗๘๗
๓๑๗๘๘

นางสาวศิรินารถ พรมแกว
นางศิรินารถ เหลืองสด
นางศิรินุช เบาคันที
นางศิรินุช สิงหนี
นางศิริเนตร ลีลาเจริญพร
นางสาวศิริประภา ครามสมอ
นางศิริประภา ทองนพคุณ
นางสาวศิริประภา สอนถา
นางศิริพงศ มะละสาร
นางสาวศิริพร กาญจนบัตร
นางศิริพร กาญจนศิริ
นางศิริพร กาทอง
นางสาวศิริพร กํามาทอง
นางสาวศิริพร กิจอมรชัย
นางศิริพร กุลบุตร
นางศิริพร กุวัง
นางศิริพร ขลิบเงิน
นางศิริพร คงศรี
นางศิริพร คนหมั่น
นางสาวศิริพร คลองจิตต
นางสาวศิริพร คาตู
นางศิริพร คําปวง
นางสาวศิริพร คุณสุทธิ์
นางศิริพร จันทรเจริญ
นางสาวศิริพร เจริญทรัพย
นางสาวศิริพร เจียระไนภรณ

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๗๘๙
๓๑๗๙๐
๓๑๗๙๑
๓๑๗๙๒
๓๑๗๙๓
๓๑๗๙๔
๓๑๗๙๕
๓๑๗๙๖
๓๑๗๙๗
๓๑๗๙๘
๓๑๗๙๙
๓๑๘๐๐
๓๑๘๐๑
๓๑๘๐๒
๓๑๘๐๓
๓๑๘๐๔
๓๑๘๐๕
๓๑๘๐๖
๓๑๘๐๗
๓๑๘๐๘
๓๑๘๐๙
๓๑๘๑๐
๓๑๘๑๑
๓๑๘๑๒
๓๑๘๑๓
๓๑๘๑๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศิริพร ฉัตรอินทร
นางสาวศิริพร ชวงเวฬุวรรณ
นางสาวศิริพร ชัยมงคล
นางศิริพร ชัยวงษ
นางสาวศิริพร ชัยศิรินิรันดร
นางสาวศิริพร ชัยสาร
นางศิริพร ชูทอง
นางศิริพร เชาวลิต
นางศิริพร ไชยมงคล
นางสาวศิริพร ซายขาว
นางศิริพร ดานะ
นางสาวศิริพร ตันติวุฒิกุญชร
นางศิริพร เตชะพงศ
นางศิริพร ถวิลผล
นางสาวศิริพร ถาเเกว
นางสาวศิริพร ทวีชาติ
นางสาวศิริพร ทัพใจหาญ
นางศิริพร เทพราชา
นางสาวศิริพร แทนทด
นางศิริพร โทกําจัด
นางศิริพร ธิติชัชวาล
นางศิริพร นาคเกลี้ยง
นางสาวศิริพร นามแกว
นางสาวศิริพร นามวงษ
นางสาวศิริพร นิลโคตร
นางศิริพร โนนุช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๘๑๕
๓๑๘๑๖
๓๑๘๑๗
๓๑๘๑๘
๓๑๘๑๙
๓๑๘๒๐
๓๑๘๒๑
๓๑๘๒๒
๓๑๘๒๓
๓๑๘๒๔
๓๑๘๒๕
๓๑๘๒๖
๓๑๘๒๗
๓๑๘๒๘
๓๑๘๒๙
๓๑๘๓๐
๓๑๘๓๑
๓๑๘๓๒
๓๑๘๓๓
๓๑๘๓๔
๓๑๘๓๕
๓๑๘๓๖
๓๑๘๓๗
๓๑๘๓๘
๓๑๘๓๙
๓๑๘๔๐

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิริพร บอหนา
นางสาวศิริพร บัวคํา
นางสาวศิริพร บินรัมย
นางสาวศิริพร บุญแจง
นางศิริพร บุญเลิศ
นางศิริพร ปตุภูมิสวัสดิ์
นางสาวศิริพร โปแล
นางสาวศิริพร ผาจันทร
นางสาวศิริพร ผิวศิริ
นางสาวศิริพร พงศวิเศษ
นางศิริพร พรมศิริเดช
นางสาวศิริพร พรสิรินทิพย
นางศิริพร พรหมประศรี
นางศิริพร พรหมสุวรรณดี
นางสาวศิริพร พวงเกตุ
นางสาวศิริพร พวงประเสริฐกุล
นางศิริพร พวงมาลี
นางสาวศิริพร พัชรบํารุง
นางศิริพร พันธรอด
นางสาวศิริพร แพงสวัสดิ์
นางสาวศิริพร ภูมิพันธุ
นางศิริพร มณีรัตน
นางศิริพร มาวรรณา
นางศิริพร รุงเจริญ
นางสาวศิริพร ฤทธิ์มาก
นางศิริพร เลาหรุงพิสิฐ

๓๑๘๔๑
๓๑๘๔๒
๓๑๘๔๓
๓๑๘๔๔
๓๑๘๔๕
๓๑๘๔๖
๓๑๘๔๗
๓๑๘๔๘
๓๑๘๔๙
๓๑๘๕๐
๓๑๘๕๑
๓๑๘๕๒
๓๑๘๕๓
๓๑๘๕๔
๓๑๘๕๕
๓๑๘๕๖
๓๑๘๕๗
๓๑๘๕๘
๓๑๘๕๙
๓๑๘๖๐
๓๑๘๖๑
๓๑๘๖๒
๓๑๘๖๓
๓๑๘๖๔
๓๑๘๖๕
๓๑๘๖๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศิริพร วงศพิพันธ
วาที่รอยตรีหญิง ศิริพร วันทา
นางสาวศิริพร วิบูลกิจ
นางศิริพร ศรีนอย
นางสาวศิริพร สนองบุญ
นางสาวศิริพร สระทองหน
นางสาวศิริพร สารพิมพ
นางศิริพร สินธุประเสริฐ
นางสาวศิริพร สินออน
นางศิริพร สุขนุย
นางสาวศิริพร สุขสมบูรณ
นางศิริพร สุขสัตย
นางศิริพร สุนันทาเสวช
นางศิริพร สุปญญาบุตร
นางศิริพร สุวรรณไตรย
นางสาวศิริพร แสงคราม
นางศิริพร แสงสุริวงศ
นางศิริพร ไสยฉิม
นางศิริพร อมรนรชัย
นางศิริพร อริยชาติ
นางศิริพร อัตสาร
นางสาวศิริพร อาสนชัย
นางสาวศิริพร อินทิแสง
นางศิริพร อิ่มสุขศรี
นางศิริพร อุนเรือน
นางศิริพร อุนสําโรง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๘๖๗
๓๑๘๖๘
๓๑๘๖๙
๓๑๘๗๐
๓๑๘๗๑
๓๑๘๗๒
๓๑๘๗๓
๓๑๘๗๔
๓๑๘๗๕
๓๑๘๗๖
๓๑๘๗๗
๓๑๘๗๘
๓๑๘๗๙
๓๑๘๘๐
๓๑๘๘๑
๓๑๘๘๒
๓๑๘๘๓
๓๑๘๘๔
๓๑๘๘๕
๓๑๘๘๖
๓๑๘๘๗
๓๑๘๘๘
๓๑๘๘๙
๓๑๘๙๐
๓๑๘๙๑
๓๑๘๙๒

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศิริพร เอี่ยมอินทร
นางศิริพรรณ กลอมปญญา
นางศิริพรรณ จูสุวรรณ
นางสาวศิริพรรณ เจริญแพทย
นางศิริพรรณ ชุมสุข
นางศิริพรรณ เนยเมืองปก
นางสาวศิริพรรณ โลสันเทียะ
นางสาวศิริพรรณ ศรีวรรณวงษ
นางศิริพรรณ สิทธิพรหม
นางศิริพักตร กิจทวี
นางสาวศิริพัชร พนมพร
นางศิริพันธ ใจดี
นางศิริพันธ บุญเรืองยา
นางศิริพันธ พวงจําป
นางศิริพันธ หันไชยศรี
นางศิริพันธ อดทน
นางศิริพันธุ ศรีมหาพรหม
นางสาวศิริพิมล หงษเหม
นางสาวศิริเพ็ญ กอนเมฆ
นางสาวศิริเพ็ญ จันทรทอง
นางศิริเพ็ญ จันทะวัน
นางสาวศิริเพ็ญ ชางเพียร
นางสาวศิริเพ็ญ ไชยทนุ
นางศิริเพ็ญ ดอกเข็ม
นางศิริเพ็ญ พงศนวบูรณ
นางสาวศิริเพ็ญ ศรีลาศักดิ์

๓๑๘๙๓
๓๑๘๙๔
๓๑๘๙๕
๓๑๘๙๖
๓๑๘๙๗
๓๑๘๙๘
๓๑๘๙๙
๓๑๙๐๐
๓๑๙๐๑
๓๑๙๐๒
๓๑๙๐๓
๓๑๙๐๔
๓๑๙๐๕
๓๑๙๐๖
๓๑๙๐๗
๓๑๙๐๘
๓๑๙๐๙
๓๑๙๑๐
๓๑๙๑๑
๓๑๙๑๒
๓๑๙๑๓
๓๑๙๑๔
๓๑๙๑๕
๓๑๙๑๖
๓๑๙๑๗
๓๑๙๑๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศิริเพ็ญ สังคพันธ
นางศิริเพ็ญ สีทาว
นางสาวศิริเพ็ญ อรัญคีรี
นางศิริไพบูลย นาถมทอง
นางศิริภรณ จรูญภาค
นางศิริภรณ จิตรเจริญ
นางศิริภรณ จุลฬา
นางศิริภรณ ไชยราช
นางสาวศิริภัทรา มูลศรีแกว
นางศิริภัสพินพร นุมนวล
นางศิริภัสสร อุดมรัตน
นางศิริภัสสร เปยมสติ
นางสาวศิริภา ไชยนุย
นางศิริภา อภิรักษเสนา
นางศิริมนต ละมุล
นางสาวศิริมนัส ขันทนิตย
นางสาวศิริมนัส เวชกามา
นางศิริมา พรหมมณี
นางสาวศิริมา มาศิริ
นางศิริมา วัชระศิริบรรลือ
นางศิริมา แสงสิมมา
นางศิริมาต วนารักษ
นางสาวศิริมาศ ราชคม
นางศิริมาศ สืบศรี
นางสาวศิริมาส ปสสากุล
นางศิริยา มานอก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๙๑๙
๓๑๙๒๐
๓๑๙๒๑
๓๑๙๒๒
๓๑๙๒๓
๓๑๙๒๔
๓๑๙๒๕
๓๑๙๒๖
๓๑๙๒๗
๓๑๙๒๘
๓๑๙๒๙
๓๑๙๓๐
๓๑๙๓๑
๓๑๙๓๒
๓๑๙๓๓
๓๑๙๓๔
๓๑๙๓๕
๓๑๙๓๖
๓๑๙๓๗
๓๑๙๓๘
๓๑๙๓๙
๓๑๙๔๐
๓๑๙๔๑
๓๑๙๔๒
๓๑๙๔๓
๓๑๙๔๔

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศิริยา อินทกาโมทย
นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลี
นางศิริรดา นาสันเทียะ
นางสาวศิริรัก อินทรไทยแสง
นางสาวศิริรักษ คึมยะราช
นางศิริรักษ ชุมแสง
นางศิริรักษ บํารุงเวช
นางศิริรักษ ปนแกว
นางสาวศิริรักษ ศรีโสธารยางกูร
นางสาวศิริรัช จําปาเพ็ง
นางศิริรัชฎา เครือละมาย
นางศิริรัต สุขเกษม
นางสาวศิริรัตน กระจาดทอง
นางสาวศิริรัตน กาลพฤกษ
นางสาวศิริรัตน กาวีเขียว
นางสาวศิริรัตน ขัดทะขันธ
นางศิริรัตน คําแกว
นางสาวศิริรัตน คําสมบัติ
นางศิริรัตน จนะอินทร
นางศิริรัตน จันมะณี
นางศิริรัตน เจะอาลี
นางสาวศิริรัตน แจงมรคา
นางศิริรัตน ชุมทอก
นางสาวศิริรัตน แซโล
นางศิริรัตน ณ อุบล
นางศิริรัตน ดอกพอง

๓๑๙๔๕
๓๑๙๔๖
๓๑๙๔๗
๓๑๙๔๘
๓๑๙๔๙
๓๑๙๕๐
๓๑๙๕๑
๓๑๙๕๒
๓๑๙๕๓
๓๑๙๕๔
๓๑๙๕๕
๓๑๙๕๖
๓๑๙๕๗
๓๑๙๕๘
๓๑๙๕๙
๓๑๙๖๐
๓๑๙๖๑
๓๑๙๖๒
๓๑๙๖๓
๓๑๙๖๔
๓๑๙๖๕
๓๑๙๖๖
๓๑๙๖๗
๓๑๙๖๘
๓๑๙๖๙
๓๑๙๗๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศิริรัตน ดาวงษา
นางศิริรัตน ถานอย
นางศิริรัตน ทรงทับทิม
นางศิริรัตน ธิแปลง
นางศิริรัตน นําไทย
นางศิริรัตน นิลโกษี
นางสาวศิริรัตน บัวชู
นางสาวศิริรัตน บุญตา
นางศิริรัตน บุญศิริ
นางศิริรัตน บุตรแสนโคตร
นางศิริรัตน ปรีชา
นางศิริรัตน เปปะตัง
นางศิริรัตน เปลี่ยนเจริญ
นางสาวศิริรัตน ผิวเหลือง
นางสาวศิริรัตน พานนาค
นางศิริรัตน พิญญะชิต
นางศิริรัตน พินสุวรรณ
นางศิริรัตน พิมณาคุณ
นางศิริรัตน โพธิ์ทอง
นางสาวศิริรัตน โพธิ์เรือง
นางศิริรัตน ภูกระทาน
นางสาวศิริรัตน มะลิชู
นางศิริรัตน แยมขยาย
นางสาวศิริรัตน รุจิวณิชชา
นางสาวศิริรัตน ลอไป
นางศิริรัตน วงคบุดดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๙๗๑
๓๑๙๗๒
๓๑๙๗๓
๓๑๙๗๔
๓๑๙๗๕
๓๑๙๗๖
๓๑๙๗๗
๓๑๙๗๘
๓๑๙๗๙
๓๑๙๘๐
๓๑๙๘๑
๓๑๙๘๒
๓๑๙๘๓
๓๑๙๘๔
๓๑๙๘๕
๓๑๙๘๖
๓๑๙๘๗
๓๑๙๘๘
๓๑๙๘๙
๓๑๙๙๐
๓๑๙๙๑
๓๑๙๙๒
๓๑๙๙๓
๓๑๙๙๔
๓๑๙๙๕
๓๑๙๙๖

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิริรัตน วรรณปาน
นางสาวศิริรัตน ศิริธร
นางสาวศิริรัตน สงางาม
นางศิริรัตน สอนสืบ
นางศิริรัตน สันโด
นางสาวศิริรัตน สัมฤทธิ์
นางสาวศิริรัตน สุคันธพฤกษ
นางสาวศิริรัตน สุวรรณ
นางศิริรัตน เสกสรรค
นางศิริรัตน เสนาะเสียง
นางสาวศิริรัตน แสนมา
นางสาวศิริรัตน โสภณ
นางสาวศิริรัตน อินทรออน
นางสาวศิริรัตน อุปถัมภเกื้อกูล
นางสาวศิริราพร บุญยอ
นางศิริลภัสร กาพยมณี
นางสาวศิริลักษ วังทอง
นางศิริลักษณ กางทอง
นางศิริลักษณ กาศมณี
นางสาวศิริลักษณ กุมารสิทธิ์
นางศิริลักษณ เกษประสิทธิ์
นางสาวศิริลักษณ ขจร
นางศิริลักษณ คําเรียง
นางศิริลักษณ เงินเมือง
นางศิริลักษณ จรรยานุวัฒน
นางศิริลักษณ จันทรเสนา

๓๑๙๙๗
๓๑๙๙๘
๓๑๙๙๙
๓๒๐๐๐
๓๒๐๐๑
๓๒๐๐๒
๓๒๐๐๓
๓๒๐๐๔
๓๒๐๐๕
๓๒๐๐๖
๓๒๐๐๗
๓๒๐๐๘
๓๒๐๐๙
๓๒๐๑๐
๓๒๐๑๑
๓๒๐๑๒
๓๒๐๑๓
๓๒๐๑๔
๓๒๐๑๕
๓๒๐๑๖
๓๒๐๑๗
๓๒๐๑๘
๓๒๐๑๙
๓๒๐๒๐
๓๒๐๒๑
๓๒๐๒๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศิริลักษณ จีจู
นางสาวศิริลักษณ ชันติโก
นางศิริลักษณ ชัยคํา
นางสาวศิริลักษณ ชัยชนะทรัพย
นางศิริลักษณ ชารีแกว
นางสาวศิริลักษณ ชื่นมอญ
วาที่รอยตรีหญิง ศิริลักษณ ไชยคํา
นางสาวศิริลักษณ ไชยสนาม
นางสาวศิริลักษณ แซโคว
นางศิริลักษณ ดงหลง
วาที่รอยตรีหญิง ศิริลักษณ ดาวศรี
นางศิริลักษณ ตาคําชัย
นางศิริลักษณ ทองลิ้ม
นางสาวศิริลักษณ เทพสีหนู
นางศิริลักษณ ไทยพงษธนาพร
นางศิริลักษณ บุญศรี
นางสาวศิริลักษณ บุตรโคตร
นางศิริลักษณ บุรวัฒน
นางศิริลักษณ ประทุมมา
นางศิริลักษณ ประพันธปรีชา
นางสาวศิริลักษณ ผองพันธ
นางศิริลักษณ พงษสุระ
นางศิริลักษณ พนมเวช
นางศิริลักษณ ภาชู
นางศิริลักษณ ภูมิภาค
นางสาวศิริลักษณ มงคลธีระสกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๐๒๓
๓๒๐๒๔
๓๒๐๒๕
๓๒๐๒๖
๓๒๐๒๗
๓๒๐๒๘
๓๒๐๒๙
๓๒๐๓๐
๓๒๐๓๑
๓๒๐๓๒
๓๒๐๓๓
๓๒๐๓๔
๓๒๐๓๕
๓๒๐๓๖
๓๒๐๓๗
๓๒๐๓๘
๓๒๐๓๙
๓๒๐๔๐
๓๒๐๔๑
๓๒๐๔๒
๓๒๐๔๓
๓๒๐๔๔
๓๒๐๔๕
๓๒๐๔๖
๓๒๐๔๗
๓๒๐๔๘

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิริลักษณ มังกรณ
นางสาวศิริลักษณ ยังศิริ
นางสาวศิริลักษณ ราชสุวรรณ
นางศิริลักษณ เลขะวัฒนะ
นางสาวศิริลักษณ วันหนองหวา
นางสาวศิริลักษณ วิทยา
นางสาวศิริลักษณ วิริยะกิจ
นางสาวศิริลักษณ วุฒิสรรพ
นางสาวศิริลักษณ ศรทอง
นางศิริลักษณ ศลาประโคน
นางศิริลักษณ สุขคํามี
นางศิริลักษณ แสงกระจาย
นางศิริลักษณ แสงขํา
นางสาวศิริลักษณ เหลาเจริญ
นางสาวศิริลักษณ แหยมคง
นางศิริลักษณ อรุณสุวรรณ
นางสาวศิริลักษณ อิทธิประเวศน
นางศิริลักษณ เอิบอิ่มฤทธิ
นางสาวศิริลักษณา คําวัง
นางสาวศิริวรรณ กรุงเจริญ
นางศิริวรรณ กิจนุสนธิ์
นางศิริวรรณ กี่หมื่น
นางสาวศิริวรรณ ไขหิน
นางสาวศิริวรรณ คงภักดี
นางสาวศิริวรรณ คนดี
นางศิริวรรณ คําแผลง

๓๒๐๔๙
๓๒๐๕๐
๓๒๐๕๑
๓๒๐๕๒
๓๒๐๕๓
๓๒๐๕๔
๓๒๐๕๕
๓๒๐๕๖
๓๒๐๕๗
๓๒๐๕๘
๓๒๐๕๙
๓๒๐๖๐
๓๒๐๖๑
๓๒๐๖๒
๓๒๐๖๓
๓๒๐๖๔
๓๒๐๖๕
๓๒๐๖๖
๓๒๐๖๗
๓๒๐๖๘
๓๒๐๖๙
๓๒๐๗๐
๓๒๐๗๑
๓๒๐๗๒
๓๒๐๗๓
๓๒๐๗๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศิริวรรณ งามทอง
นางสาวศิริวรรณ เงินนิ่ม
นางศิริวรรณ จันทรแดง
นางศิริวรรณ จันทรลาด
นางศิริวรรณ จําเมือง
นางสาวศิริวรรณ จีนทอง
นางศิริวรรณ แจมไสย
นางศิริวรรณ ชนูดหอม
นางศิริวรรณ ชวยอักษร
นางศิริวรรณ ชัยมะณี
นางศิริวรรณ ชุมเรืองศรี
นางสาวศิริวรรณ ซอนขํา
นางสาวศิริวรรณ ตันสุวรรณรัตน
นางสาวศิริวรรณ ตันหยง
นางสาวศิริวรรณ ตันหยง
นางสาวศิริวรรณ ตุมมี
นางศิริวรรณ นรินทรนอก
นางศิริวรรณ บุญจันทร
นางศิริวรรณ ปริมานนท
นางศิริวรรณ ผิวงาม
นางศิริวรรณ ผุดผอง
นางสาวศิริวรรณ มงคลนํา
นางสาวศิริวรรณ มงคลสวัสดิ์
นางสาวศิริวรรณ มะลิกัน
นางศิริวรรณ เมืองเหลือ
นางสาวศิริวรรณ รักเกษตรกรรม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๐๗๕
๓๒๐๗๖
๓๒๐๗๗
๓๒๐๗๘
๓๒๐๗๙
๓๒๐๘๐
๓๒๐๘๑
๓๒๐๘๒
๓๒๐๘๓
๓๒๐๘๔
๓๒๐๘๕
๓๒๐๘๖
๓๒๐๘๗
๓๒๐๘๘
๓๒๐๘๙
๓๒๐๙๐
๓๒๐๙๑
๓๒๐๙๒
๓๒๐๙๓
๓๒๐๙๔
๓๒๐๙๕
๓๒๐๙๖
๓๒๐๙๗
๓๒๐๙๘
๓๒๐๙๙
๓๒๑๐๐

นางสาวศิริวรรณ ละครเขต
นางสาวศิริวรรณ ละบาป
นางศิริวรรณ ลือดารา
นางศิริวรรณ โลหาวุธ
นางศิริวรรณ ศรีตะบุตร
นางสาวศิริวรรณ ศรีพุทธคุณ
นางสาวศิริวรรณ ศิริสวัสดิ์
นางศิริวรรณ สงจันทร
นางสาวศิริวรรณ สดคมขํา
นางศิริวรรณ สิงหจรรยา
นางศิริวรรณ เสนนอย
นางศิริวรรณ โสแกว
นางศิริวรรณ เหมะศิวะ
นางศิริวรรณ อินทรปรา
นางศิริวรรณ อุนทรัพย
นางสาวศิริวรรณ คุณาพันธ
นางสาวศิริวรา ทองเชื้อ
นางศิริวัฒน จีนทั่ง
นางศิริวัฒนา ไชยฮั่ง
นางสาวศิริวัฒนา รับรอง
นางศิริวัน มั่นยืน
นางสาวศิริวัลย ธิมาไชย
นางศิริวัลย สอนแกว
นางสาวศิริวิมล ชางเครื่อง
นางศิริวิมล ชูวงษ
นางศิริษา แสนดวง

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๑๐๑
๓๒๑๐๒
๓๒๑๐๓
๓๒๑๐๔
๓๒๑๐๕
๓๒๑๐๖
๓๒๑๐๗
๓๒๑๐๘
๓๒๑๐๙
๓๒๑๑๐
๓๒๑๑๑
๓๒๑๑๒
๓๒๑๑๓
๓๒๑๑๔
๓๒๑๑๕
๓๒๑๑๖
๓๒๑๑๗
๓๒๑๑๘
๓๒๑๑๙
๓๒๑๒๐
๓๒๑๒๑
๓๒๑๒๒
๓๒๑๒๓
๓๒๑๒๔
๓๒๑๒๕
๓๒๑๒๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศิริสุดา แกวมณีชัย
นางศิริสุดา โพธิ์ศรี
นางสาวศิริอร คลายสกุล
นางสาวศิริอร จันทรสุวรรณ
นางศิริอร ชัยภูมิ
นางศิริอัมพร ปนตาเชื้อ
นางศิโรพร เปลี่ยนศรี
นางศิโรรัตน มีสิทธิ์
นางศิลปะ สรสิทธิ์
นางศิลาพร บุญทาจันทร
นางศิลาพร พิบุตร
นางสาวศิลาพร มงคล
นางศิลาพร รามันพงษ
นางสาวศิลาพร สวัสดิ์คํา
นางศิลาพร สุนทรสถิตย
นางสาวศิลายุ ชาบัณฑิตพุฒ
นางศิลาวาตี เพ็ชรเพ็ง
นางศิวนาถ คุณาธิป
นางสาวศิวนาถ จินตวาณิชกร
นางสาวศิวนาถ ศรีเล็ก
นางศิวนาถ เองฉวน
นางศิวพร ไกรนรา
นางศิวพร ขัติยะ
นางศิวพร คลายเจก
นางสาวศิวพร จริตงาม
นางสาวศิวพร ตระกูลทิพย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๑๒๗
๓๒๑๒๘
๓๒๑๒๙
๓๒๑๓๐
๓๒๑๓๑
๓๒๑๓๒
๓๒๑๓๓
๓๒๑๓๔
๓๒๑๓๕
๓๒๑๓๖
๓๒๑๓๗
๓๒๑๓๘
๓๒๑๓๙
๓๒๑๔๐
๓๒๑๔๑
๓๒๑๔๒
๓๒๑๔๓
๓๒๑๔๔
๓๒๑๔๕
๓๒๑๔๖
๓๒๑๔๗
๓๒๑๔๘
๓๒๑๔๙
๓๒๑๕๐
๓๒๑๕๑
๓๒๑๕๒

นางศิวพร ทองพิมาย
นางสาวศิวพร ทิพยพละ
นางศิวพร นาเมืองรักษ
นางศิวพร บุญประสพ
นางศิวพร พรมคง
นางสาวศิวพร พันธมุก
นางสาวศิวพร ลอยนภา
นางศิวพร วงคกันยา
นางสาวศิวพร วงศศิริศักดิ์
นางศิวพร วงษศร
นางสาวศิวพร ศรีจรัญ
นางสาวศิวพร สระทองเทียน
นางสาวศิวพร สุขตะโก
นางศิวพร สุขปน
นางสาวศิวพร สุทธิศันสนีย
นางศิวพร เสารประโคน
นางสาวศิวพร แสงแกว
นางสาวศิวพร แสนรัตน
นางสาวศิวพร หมวกไธสง
นางศิวพร เหวขุนทด
นางศิวพร ออนแกว
นางศิวริน เกณทวี
นางสาวศิวัตรา สนธิกุล
นางสาวศิวาพร คนหมั่น
นางศิวาพร ชาญนรา
นางสาวศิวาพร ชูพินิจ

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๑๕๓
๓๒๑๕๔
๓๒๑๕๕
๓๒๑๕๖
๓๒๑๕๗
๓๒๑๕๘
๓๒๑๕๙
๓๒๑๖๐
๓๒๑๖๑
๓๒๑๖๒
๓๒๑๖๓
๓๒๑๖๔
๓๒๑๖๕
๓๒๑๖๖
๓๒๑๖๗
๓๒๑๖๘
๓๒๑๖๙
๓๒๑๗๐
๓๒๑๗๑
๓๒๑๗๒
๓๒๑๗๓
๓๒๑๗๔
๓๒๑๗๕
๓๒๑๗๖
๓๒๑๗๗
๓๒๑๗๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศิวาพร ไชยกาล
นางสาวศิวาพร ไชยสิทธิ์
นางสาวศิวาพร มิ่งสกุล
นางสาวศิวาพร สาคร
นางศิวาพร สีโย
นางสาวศิวาพร แสนสุภา
นางศิวาภรณ พรมสีใหม
นางศิวาภรณ อินขาว
นางศิวารมณ เรืองไกล
นางศิวิมล นักสอน
นางศิวิลักษณ ออนประสงค
นางสาวศิวิไล ใจหาญ
นางศีตลา ฐิติธรรมจริยา
นางศีระดา หินสูงเนิน
นางสาวศุกรคิด เพ็ชสิงห
นางศุกลฑิราญ นิ่มดํา
นางสาวศุกลรัตน เบาทอง
นางศุกลิณ กาญจันดา
นางศุกันญา มนฑารัตน
นางศุจิกา สุจริต
นางสาวศุจิรัตน ไชยบูรณ
นางสาวศุจิรัตน มะลากัน
นางศุจีภรณ ดีละ
นางศุจีภรณ อยูสุข
นางศุจีรัตน ตุละธน
นางสาวศุชาตา ปลวาสน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๑๗๙
๓๒๑๘๐
๓๒๑๘๑
๓๒๑๘๒
๓๒๑๘๓
๓๒๑๘๔
๓๒๑๘๕
๓๒๑๘๖
๓๒๑๘๗
๓๒๑๘๘
๓๒๑๘๙
๓๒๑๙๐
๓๒๑๙๑
๓๒๑๙๒
๓๒๑๙๓
๓๒๑๙๔
๓๒๑๙๕
๓๒๑๙๖
๓๒๑๙๗
๓๒๑๙๘
๓๒๑๙๙
๓๒๒๐๐
๓๒๒๐๑
๓๒๒๐๒
๓๒๒๐๓
๓๒๒๐๔

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางศุณัฐชา เกตุเกลา
นางสาวศุทธนัชชา สารนันต
นางศุทธินี ไชยรินทร
นางสาวศุทธินี บุญรัตน
นางสาวศุทธินี สุขอยู
นางศุทธินี เหลาคม
นางสาวศุธิสา ทัพซาย
นางศุนิษา ปานจุยพะเนา
นางสาวศุพิชชา บุตรละคร
นางศุภกัญจน ผองศรีใส
นางศุภกัญญารัตน บุญรัตน
นางศุภกานต แดงมะลัง
นางศุภกานต พงษธนภูมิ
นางศุภกานต มีศรี
นางศุภกานต ศิริวิชญากุล
นางสาวศุภกานต สังขสอน
นางศุภกานต แสงบุญ
นางศุภจิตรา รักชวย
นางสาวศุภชญา นิลคง
นางศุภชานันท สิรพัธนโภคิน
นางสาวศุภณัฐกานต ดํามณี
นางสาวศุภธิดา พุฒพันธ
นางสาวศุภธิดา วิรุฬพัฒน
นางสาวศุภธิดา ศรีพงษวิวัฒนา
นางสาวศุภธิดารัตน ไมยะปน
นางศุภนาถ ปทุมมาศ

๓๒๒๐๕
๓๒๒๐๖
๓๒๒๐๗
๓๒๒๐๘
๓๒๒๐๙
๓๒๒๑๐
๓๒๒๑๑
๓๒๒๑๒
๓๒๒๑๓
๓๒๒๑๔
๓๒๒๑๕
๓๒๒๑๖
๓๒๒๑๗
๓๒๒๑๘
๓๒๒๑๙
๓๒๒๒๐
๓๒๒๒๑
๓๒๒๒๒
๓๒๒๒๓
๓๒๒๒๔
๓๒๒๒๕
๓๒๒๒๖
๓๒๒๒๗
๓๒๒๒๘
๓๒๒๒๙
๓๒๒๓๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศุภนิดา แพงวงศ
นางศุภนิดา วาสนเกื้อกูล
นางศุภนิดา ไวเชียงคา
นางศุภนิดา สมสะอาด
นางสาวศุภนิตย พุทธิวงศ
นางศุภนุช ศรีจันทร
นางศุภพร กมลรัมย
นางสาวศุภพิชญ ไชยทอง
นางสาวศุภพิชญ ทองบานทุม
นางสาวศุภพิชญ อุตคํา
นางสาวศุภมาศ คงคาชวย
นางสาวศุภมาศ ชางมี
นางศุภมาศ ดิลกศรี
นางศุภมาศ พรมตา
นางศุภมาศ สัมฤทธิ์
นางศุภมาศย ประจวบมอญ
นางศุภมาส ไชยปะ
นางศุภมาส มณเฑียร
นางศุภมาส เรืองจันทร
นางศุภมิต พงษศิลป
นางสาวศุภมิตร ภูตระกูล
นางสาวศุภร จําปานิล
นางศุภรดา กัญญวรารัฐ
นางศุภรดา โภคอนันต
นางศุภรรัตน สุขแจม
นางสาวศุภรักษ จําปาสัก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๒๓๑
๓๒๒๓๒
๓๒๒๓๓
๓๒๒๓๔
๓๒๒๓๕
๓๒๒๓๖
๓๒๒๓๗
๓๒๒๓๘
๓๒๒๓๙
๓๒๒๔๐
๓๒๒๔๑
๓๒๒๔๒
๓๒๒๔๓
๓๒๒๔๔
๓๒๒๔๕
๓๒๒๔๖
๓๒๒๔๗
๓๒๒๔๘
๓๒๒๔๙
๓๒๒๕๐
๓๒๒๕๑
๓๒๒๕๒
๓๒๒๕๓
๓๒๒๕๔
๓๒๒๕๕
๓๒๒๕๖

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางศุภรัตน บุบผาหอม
นางสาวศุภรัตน ผลทับทิม
นางศุภรัตน มาตยวิเศษ
นางสาวศุภรัตน รัศมีจันทรฉาย
นางศุภรัตน ศิริมุสิกะ
นางศุภรัตน สุระ
นางสาวศุภรัตน อนุลาวัพย
นางศุภรา คลายเพ็ญ
นางสาวศุภรา จนากร
นางสาวศุภรา จันทสิงห
นางศุภรา บุญชาญ
นางศุภรางค บุญยิ่ง
นางสาวศุภริน จันทรสิงห
นางสาวศุภริน ทิพยธนสาร
นางสาวศุภฤกษ โพธิ์ทัศน
นางศุภลักษณ กัณธปุก
นางศุภลักษณ แกนแกว
นางศุภลักษณ ขุนสังวาลย
นางศุภลักษณ คงแกว
นางศุภลักษณ คะเชนทร
นางศุภลักษณ คําดี
นางศุภลักษณ คําภิคํา
นางศุภลักษณ ไชยยนต
นางสาวศุภลักษณ ณ พัทลุง
นางศุภลักษณ ดําชุม
นางสาวศุภลักษณ ถูวะการ

๓๒๒๕๗
๓๒๒๕๘
๓๒๒๕๙
๓๒๒๖๐
๓๒๒๖๑
๓๒๒๖๒
๓๒๒๖๓
๓๒๒๖๔
๓๒๒๖๕
๓๒๒๖๖
๓๒๒๖๗
๓๒๒๖๘
๓๒๒๖๙
๓๒๒๗๐
๓๒๒๗๑
๓๒๒๗๒
๓๒๒๗๓
๓๒๒๗๔
๓๒๒๗๕
๓๒๒๗๖
๓๒๒๗๗
๓๒๒๗๘
๓๒๒๗๙
๓๒๒๘๐
๓๒๒๘๑
๓๒๒๘๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศุภลักษณ บุญกอน
นางศุภลักษณ บุญสอน
นางสาวศุภลักษณ แปนเพชร
นางศุภลักษณ ไปนาน
นางสาวศุภลักษณ ผดุงเวียง
นางสาวศุภลักษณ ผาณิตมาส
นางสาวศุภลักษณ พันธคํา
นางศุภลักษณ พาลวัล
นางศุภลักษณ เพ็งจันทร
นางศุภลักษณ แพงทิพย
นางศุภลักษณ ภูนาโคก
นางสาวศุภลักษณ เภาพานต
นางศุภลักษณ มณีจักร
นางสาวศุภลักษณ มโนกิจอุดม
นางศุภลักษณ มโนใจ
นางสาวศุภลักษณ วิลาศรี
นางศุภลักษณ วีระพลศิลป
นางสาวศุภลักษณ ศานติเธียร
นางศุภลักษณ สมภูเวช
นางสาวศุภลักษณ สัมมาชีพ
นางสาวศุภลักษณ แสนเขื่อน
นางสาวศุภลักษณ หมีอิ่ม
นางศุภลักษณ หีมเหล็ม
นางศุภลักษส น้ําสังข
นางสาวศุภลี บัวงามประเสริฐ
นางศุภวจี พิจารณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๒๘๓
๓๒๒๘๔
๓๒๒๘๕
๓๒๒๘๖
๓๒๒๘๗
๓๒๒๘๘
๓๒๒๘๙
๓๒๒๙๐
๓๒๒๙๑
๓๒๒๙๒
๓๒๒๙๓
๓๒๒๙๔
๓๒๒๙๕
๓๒๒๙๖
๓๒๒๙๗
๓๒๒๙๘
๓๒๒๙๙
๓๒๓๐๐
๓๒๓๐๑
๓๒๓๐๒
๓๒๓๐๓
๓๒๓๐๔
๓๒๓๐๕
๓๒๓๐๖
๓๒๓๐๗
๓๒๓๐๘

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางศุภวดี บูรณเจริญ
นางสาวศุภวดี มนตเนรมิตร
นางสาวศุภวรรณ จิตตภักดี
นางสาวศุภวรรณ ชังชั่ว
นางศุภวรรณ บอหนา
นางศุภวรรณ บุญทศ
นางศุภวรรณ ฟกทองอยู
นางศุภวรรณ หมั่นทวี
นางศุภวรรณ อาวุธเพชร
นางศุภวัลย ตันวรรณรักษ
นางศุภวารี วีระนันท
นางศุภวาลัย ปญญาบัณฑิตกุล
นางศุภวิภา ดั้งชารี
นางศุภศิริ จงเจริญ
นางศุภษร ตรีศูนย
นางสาวศุภษา บุญวงษ
นางสาวศุภัคชญา ทองเอีย
นางศุภัชญา วินสน
นางศุภัตรา พิศพันธ
นางศุภัสญา อินตะพันธ
นางสาวศุภากร พันธศรี
นางสาวศุภากร มิเถาวัลย
นางศุภากาญจน เรียนเจริญ
นางศุภาแกลวกมมลย อัปการัตน
นางสาวศุภานัน ขวัญใจ
นางศุภานัน เจนชัยภูมิ

๓๒๓๐๙
๓๒๓๑๐
๓๒๓๑๑
๓๒๓๑๒
๓๒๓๑๓
๓๒๓๑๔
๓๒๓๑๕
๓๒๓๑๖
๓๒๓๑๗
๓๒๓๑๘
๓๒๓๑๙
๓๒๓๒๐
๓๒๓๒๑
๓๒๓๒๒
๓๒๓๒๓
๓๒๓๒๔
๓๒๓๒๕
๓๒๓๒๖
๓๒๓๒๗
๓๒๓๒๘
๓๒๓๒๙
๓๒๓๓๐
๓๒๓๓๑
๓๒๓๓๒
๓๒๓๓๓
๓๒๓๓๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศุภานัน เถาวยา
นางสาวศุภานัน วงศาศุภฤทธิ์
นางศุภานิช เรือนแกว
นางสาวศุภานิช หงษทอง
นางศุภานี นวนิตยวรานนท
นางสาวศุภาพัช ลือนาม
นางสาวศุภาพิชญ ชวยรักษา
นางศุภาพิชญ ทุมมากร
นางศุภาพิชญ มาลีหวล
นางสาวศุภาพิชญ สินโพธิ์
นางศุภาพิชญ หาญโกรธา
นางศุภาภรณ หะรารักษ
นางสาวศุภาลักษณ โพธิ์พยัคฆ
นางศุภาวดี กุลวงษ
นางสาวศุภาวรรณ ชัยลังกา
นางศุภาวรรณ ทองศักดิ์
นางศุภิกา การะยศ
นางสาวศุภิกา นีไลยนาค
นางศุภิกา สะหมัดหานาย
นางสาวศุภิดา สระบัวทอง
นางศุภิศา คะรุณ
นางศุภิสรา กรแกว
นางสาวศุภิสรา คําอุดม
นางศุภิสรา ชาจันทึก
นางศุภิสรา ชินพงศ
นางสาวศุภิสรา ธิปวง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๓๓๕
๓๒๓๓๖
๓๒๓๓๗
๓๒๓๓๘
๓๒๓๓๙
๓๒๓๔๐
๓๒๓๔๑
๓๒๓๔๒
๓๒๓๔๓
๓๒๓๔๔
๓๒๓๔๕
๓๒๓๔๖
๓๒๓๔๗
๓๒๓๔๘
๓๒๓๔๙
๓๒๓๕๐
๓๒๓๕๑
๓๒๓๕๒
๓๒๓๕๓
๓๒๓๕๔
๓๒๓๕๕
๓๒๓๕๖
๓๒๓๕๗
๓๒๓๕๘
๓๒๓๕๙
๓๒๓๖๐

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางศุภิสรา เรืองวิลัย
นางศุภิสรา วิลสัน
นางสาวศุภิสรา สุชาติ
นางศุภิสรา หมวกทอง
นางศุภิสรา อยูระหัด
นางสาวศุเมษา ถาวรวงษ
นางศุรินทรทิพย โยธาธรรม
นางสาวศุลธนา อดุลยวาฤทธิ์
นางศุลีพร พราโมต
นางสาวศุลีพร อยูประสิทธิ์
นางศุลีพันธ คงทอง
นางศุลีภรณ โอชาอัมพวัน
นางศุวจี แสนโสม
นางศุวดี ชมพูวณิชกุล
นางสาวเศรณี มรกตคันโธ
นางเศรษฐิณี กุลสุทธิเสถียร
นางสาวโศจิรัตน เณรแขก
นางสาวโศจิรัตน นิลสกุล
นางสาวโศจิรัตน พวงถิ่น
นางสาวโศภิดา คลายหนองสรวง
นางโศภิต อินทะรังษี
นางสาวโศภิน สุริยวรรณ
นางโศภิษฐ เบาจังหาร
นางสาวโศภิษฐ โรจนรักษ
นางสาวโศภิษฐ สุมมาตย
นางโศภิส แปลนดี

๓๒๓๖๑
๓๒๓๖๒
๓๒๓๖๓
๓๒๓๖๔
๓๒๓๖๕
๓๒๓๖๖
๓๒๓๖๗
๓๒๓๖๘
๓๒๓๖๙
๓๒๓๗๐
๓๒๓๗๑
๓๒๓๗๒
๓๒๓๗๓
๓๒๓๗๔
๓๒๓๗๕
๓๒๓๗๖
๓๒๓๗๗
๓๒๓๗๘
๓๒๓๗๙
๓๒๓๘๐
๓๒๓๘๑
๓๒๓๘๒
๓๒๓๘๓
๓๒๓๘๔
๓๒๓๘๕
๓๒๓๘๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวโศรญา สารบรรณ
นางโศรดา เจริญรุงเรืองชัย
นางสาวษณอนงค ชูรา
นางษมล ขุนศรี
นางษมาวดี จักรโสภา
นางสาวษริภัส สาเมาะ
นางษิญาภา รัตนะธนโชค
นางสาวษิณีชา แสงสวาง
นางสกรรัตน แกลวกลา
นางสกรีนรักษ บุญมี
นางสกล เสาวรส
นางสกลรัตน สวัสดิ์มูล
นางสการะ จีนะสุทธิ์
นางสาวสการะ นิมมานเหมินท
นางสกาวเดือน แกวแท
นางสกาวเดือน นันทะชัย
นางสกาวเดือน พยัคฆโยธี
นางสกาวเดือน วังปาตาล
นางสกาวเดือน ศรีละวรรณ
นางสาวสกาวเดือน ศิริสุขอุดมสกุล
นางสกาวรัตน เขาวงศทอง
นางสกาวรัตน คุมครอง
นางสาวสกาวรัตน จรุงนันทกาล
นางสกาวรัตน ชาญศรี
นางสาวสกาวรัตน ประสานเนตร
นางสาวสกาวรัตน แสงสุตา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๓๘๗
๓๒๓๘๘
๓๒๓๘๙
๓๒๓๙๐
๓๒๓๙๑
๓๒๓๙๒
๓๒๓๙๓
๓๒๓๙๔
๓๒๓๙๕
๓๒๓๙๖
๓๒๓๙๗
๓๒๓๙๘
๓๒๓๙๙
๓๒๔๐๐
๓๒๔๐๑
๓๒๔๐๒
๓๒๔๐๓
๓๒๔๐๔
๓๒๔๐๕
๓๒๔๐๖
๓๒๔๐๗
๓๒๔๐๘
๓๒๔๐๙
๓๒๔๑๐
๓๒๔๑๑
๓๒๔๑๒

นางสกาวรัตน หนูสลุง
นางสกุณกานต เชื้อจันอัด
นางสาวสกุณา แกวทะ
นางสาวสกุณา สมณะ
นางสาวสกุณา สรอยกูล
นางสาวสกุณา แสนเวียน
นางสาวสกุณา อุนเรือน
นางสาวสกุณาพร ใจภพ
นางสาวสกุลกานต แกวเกา
นางสกุลดารา ศักดิ์พิทักษสกุล
นางสกุลตลา บาโง
นางสกุลทิพย เพชรดี
นางสาวสกุลรัตน กองเกิด
นางสาวสกุลรัตน โกพัฒนตา
นางสกุลรัตน ขุณพิณี
นางสกุลรัตน นูนวงศ
นางสาวสกุลรัตน บุตรศรีภูมิ
นางสกุลรัตน รักษาเคน
นางสาวสกุลรัตน หวานจิตต
นางสกุลลักษณ จารุตัน
นางสแกวัลย แซดาน
นางสงกราน สินเจิมศิริ
นางสงกรานต แกวเกต
นางสงกรานต ขุนนนท
นางสงกรานต ดานคํา
นางสาวสงกรานต ดํารงคไทย

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๔๑๓
๓๒๔๑๔
๓๒๔๑๕
๓๒๔๑๖
๓๒๔๑๗
๓๒๔๑๘
๓๒๔๑๙
๓๒๔๒๐
๓๒๔๒๑
๓๒๔๒๒
๓๒๔๒๓
๓๒๔๒๔
๓๒๔๒๕
๓๒๔๒๖
๓๒๔๒๗
๓๒๔๒๘
๓๒๔๒๙
๓๒๔๓๐
๓๒๔๓๑
๓๒๔๓๒
๓๒๔๓๓
๓๒๔๓๔
๓๒๔๓๕
๓๒๔๓๖
๓๒๔๓๗
๓๒๔๓๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสงกรานต ถาวรรัตน
นางสงกรานต เประกันยา
นางสงกรานต พลดาหาญ
นางสาวสงกรานต พลเทพ
นางสาวสงกรานต พันธุไทยศิริ
นางสงกรานต สังขทอง
นางสงกรานต สุวรรณ
นางสงบ ผาสุข
นางสงวน รังดิษฐ
นางสาวสงวน เริญไธสง
นางสงวนศิลป สังขพันธ
นางสงศรี โตนุม
นางสาวสงา ขาววงค
นางสงา โยธาดี
นางสชาสิริ ศรีคงอยู
นางสณัฏฐณัญ ทองใหม
นางสดศรี เทินสะเกตุ
นางสดศรี แผนทอง
นางสดศรี โสภาพล
นางสดสี ชาคํารุณ
นางสาวสดสี เสริฐวาสนา
นางสดใส กันศรีเวียง
นางสดใส โพธิ์เงิน
นางสาวสดายุรัตน รามัญวงษ
นางสาวสดารัตน สาแกว
นางสดุดี ถมทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๔๓๙
๓๒๔๔๐
๓๒๔๔๑
๓๒๔๔๒
๓๒๔๔๓
๓๒๔๔๔
๓๒๔๔๕
๓๒๔๔๖
๓๒๔๔๗
๓๒๔๔๘
๓๒๔๔๙
๓๒๔๕๐
๓๒๔๕๑
๓๒๔๕๒
๓๒๔๕๓
๓๒๔๕๔
๓๒๔๕๕
๓๒๔๕๖
๓๒๔๕๗
๓๒๔๕๘
๓๒๔๕๙
๓๒๔๖๐
๓๒๔๖๑
๓๒๔๖๒
๓๒๔๖๓
๓๒๔๖๔

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสดุดี เพริดพราว
นางสตรีรัตน พิริยะเกียรติไพศาล
นางสถาพร ทับวิธร
นางสาวสถาพร ทีพสม
นางสถาพร บุญชวย
นางสาวสถาพร บุตรใสย
นางสถาพร พวงสําเภา
นางสถาพร ภัทรวังฟา
นางสาวสถาพร ภูทองกาน
นางสถาพร ศิลาออน
นางสาวสถาพร สัมโย
นางสถิต ลาไม
นางสาวสถิตยภรณ ถิตยบุญครอง
นางสาวสธนา สํานักวังชัย
นางสนทยา คําออน
นางสาวสนทยา ฤทธิ์เดช
นางสนทยา สีรุงเรือง
นางสนธยา คํานนท
นางสาวสนธยา แซลิ้ม
นางสนธยา ไตรเมศ
นางสนธยา นาสูงเนิน
นางสนธยา บุตรสาระ
นางสนธยา พุฒนา
นางสนธยา สัญญา
นางสนธยา สารโภค
นางสนธยา หลาเต็น

๓๒๔๖๕
๓๒๔๖๖
๓๒๔๖๗
๓๒๔๖๘
๓๒๔๖๙
๓๒๔๗๐
๓๒๔๗๑
๓๒๔๗๒
๓๒๔๗๓
๓๒๔๗๔
๓๒๔๗๕
๓๒๔๗๖
๓๒๔๗๗
๓๒๔๗๘
๓๒๔๗๙
๓๒๔๘๐
๓๒๔๘๑
๓๒๔๘๒
๓๒๔๘๓
๓๒๔๘๔
๓๒๔๘๕
๓๒๔๘๖
๓๒๔๘๗
๓๒๔๘๘
๓๒๔๘๙

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสนฤดี ศรีสวัสดิ์
นางสาวสนอง สอนทุง
นางสาวสนันดา หิรัญรัตนวงศ
นางสนา นายดิง
นางสนิดา โกศล
นางสาวสนุกภรณชนก
ชูชัยโตธนพัฒน
นางสใบทิพย จันเครือ
นางสาวสไบทิพย ปุลาโมค
นางสปง แสงลี
นางสปนะ ประเสริฐดํา
นางสปนะ ยีปาโละ
นางสปนะห สาและ
นางสาวสพวรรณ เจะฮิง
นางสภาวดี ลิ้มฉุน
นางสมกมล รักษจุล
นางสมเกียรติ ไชยหาญ
นางสาวสมคนึง ทองดง
นางสมควร กลมพันธ
นางสมควร จันทศร
นางสมควร ชวนขุนทด
นางสมควร ภูหัวดอน
นางสมควร มนตรี
นางสมควร หมั่นดี
นางสาวสมคิด แกนจันดา
นางสมคิด แกวศรีจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๔๙๐
๓๒๔๙๑
๓๒๔๙๒
๓๒๔๙๓
๓๒๔๙๔
๓๒๔๙๕
๓๒๔๙๖
๓๒๔๙๗
๓๒๔๙๘
๓๒๔๙๙
๓๒๕๐๐
๓๒๕๐๑
๓๒๕๐๒
๓๒๕๐๓
๓๒๕๐๔
๓๒๕๐๕
๓๒๕๐๖
๓๒๕๐๗
๓๒๕๐๘
๓๒๕๐๙
๓๒๕๑๐
๓๒๕๑๑
๓๒๕๑๒
๓๒๕๑๓
๓๒๕๑๔
๓๒๕๑๕

นางสาวสมคิด โคงาม
นางสาวสมคิด ชะมายกลาง
นางสมคิด ไตรยุทธรงค
นางสมคิด ทะกัน
นางสาวสมคิด บุญยอ
นางสมคิด เปยมี
นางสมคิด พงษดี
นางสาวสมคิด เพิ่มกลาง
นางสมคิด ยีหวังกอง
นางสาวสมคิด สมสืบ
นางสมคิด สอนโกษา
นางสมคิด สังฆะวรรณา
นางสาวสมคิด สุทธินันท
นางสมคิด อินชาง
นางสาวสมคิด อินลี
นางสาวสมจิต คนสะอาด
นางสมจิต เจริญวัย
นางสมจิต ไชยเชษฐ
นางสาวสมจิต ตาคําแสง
นางสมจิต ทองปรีชา
นางสาวสมจิต ทองหยัด
นางสมจิต นาสอน
นางสาวสมจิต บานกลาง
นางสมจิต ปนทอง
นางสาวสมจิต ผอมเซง
นางสมจิต สิงหบํารุง

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๕๑๖
๓๒๕๑๗
๓๒๕๑๘
๓๒๕๑๙
๓๒๕๒๐
๓๒๕๒๑
๓๒๕๒๒
๓๒๕๒๓
๓๒๕๒๔
๓๒๕๒๕
๓๒๕๒๖
๓๒๕๒๗
๓๒๕๒๘
๓๒๕๒๙
๓๒๕๓๐
๓๒๕๓๑
๓๒๕๓๒
๓๒๕๓๓
๓๒๕๓๔
๓๒๕๓๕
๓๒๕๓๖
๓๒๕๓๗
๓๒๕๓๘
๓๒๕๓๙
๓๒๕๔๐
๓๒๕๔๑

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสมจิต อินทรชาติ
นางสาวสมจิตต เงินสุข
นางสมจิตต นิมิตธรรมโสภณ
นางสมจิตต บัวชาบาล
นางสมจิตต มนตรี
นางสมจิตต สมภูเวช
นางสมจิตร ขีรัมย
นางสมจิตร ขุนอําไพ
นางสาวสมจิตร เจริญใจ
นางสมจิตร เจริญศิริ
นางสาวสมจิตร ตูมนอก
นางสมจิตร ทองหล่ํา
นางสมจิตร เทียบมาก
นางสมจิตร ธนิทธิกิตติกุล
นางสมจิตร บัวแกว
นางสมจิตร บุญเกิด
นางสาวสมจิตร มาตทะวงษ
นางสมจิตร มูลลา
นางสมจิตร รงครัตน
นางสาวสมจิตร วัฒนวราศิริรัตน
นางสมจิตร วีระสัย
นางสาวสมจิตร ศุภษร
นางสมจิตร สงาเอี่ยม
นางสมจิตร สุราช
นางสมจิตร แสงเสนา
นางสาวสมจิตร หงษษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๕๔๒
๓๒๕๔๓
๓๒๕๔๔
๓๒๕๔๕
๓๒๕๔๖
๓๒๕๔๗
๓๒๕๔๘
๓๒๕๔๙
๓๒๕๕๐
๓๒๕๕๑
๓๒๕๕๒
๓๒๕๕๓
๓๒๕๕๔
๓๒๕๕๕
๓๒๕๕๖
๓๒๕๕๗
๓๒๕๕๘
๓๒๕๕๙
๓๒๕๖๐
๓๒๕๖๑
๓๒๕๖๒
๓๒๕๖๓
๓๒๕๖๔
๓๒๕๖๕
๓๒๕๖๖
๓๒๕๖๗

นางสมจิตร ออนละมุล
นางสมจิตร อาสา
นางสาวสมจิตร ดวงดารา
นางสมจิตรา แกววงสา
นางสมจินต หิรัตนพันธุ
นางสาวสมเจตน เรืองฉาย
นางสมเจตนา มาประเสริฐ
นางสมใจ ไกรพันธ
นางสาวสมใจ คิสาลัง
นางสมใจ คุณากรดุษิต
นางสาวสมใจ จันทรงกรด
นางสาวสมใจ จันทรังษี
นางสมใจ จุทาผาด
นางสมใจ ฉิมกูล
นางสาวสมใจ ดวงทอง
นางสมใจ เด็ดแกว
นางสมใจ เตชะสืบ
นางสมใจ นพจรูญศรี
นางสมใจ นอยนารถ
นางสมใจ บุญทวี
นางสาวสมใจ บุญเผือก
นางสาวสมใจ พรหมสุข
นางสมใจ พลขันธ
นางสมใจ พันนังศรี
นางสาวสมใจ ภูมี
นางสมใจ มะลิตน

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๕๖๘
๓๒๕๖๙
๓๒๕๗๐
๓๒๕๗๑
๓๒๕๗๒
๓๒๕๗๓
๓๒๕๗๔
๓๒๕๗๕
๓๒๕๗๖
๓๒๕๗๗
๓๒๕๗๘
๓๒๕๗๙
๓๒๕๘๐
๓๒๕๘๑
๓๒๕๘๒
๓๒๕๘๓
๓๒๕๘๔
๓๒๕๘๕
๓๒๕๘๖
๓๒๕๘๗
๓๒๕๘๘
๓๒๕๘๙
๓๒๕๙๐
๓๒๕๙๑
๓๒๕๙๒
๓๒๕๙๓

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสมใจ ลายหมู
นางสมใจ วะริวงษ
นางสมใจ วัฒฐานะ
นางสมใจ ศรีเทพ
นางสมใจ สีดาจันทร
นางสมใจ สีหาวะบุตร
นางสมใจ สุขวิสุทธิ์
นางสมใจ หวานเปราะ
นางสมใจ อนอําไพ
นางสมใจ อวยพร
นางสมใจ อินธิมาศ
นางสมใจ โอเว็น
นางสาวสมฉาย พลจรัส
นางสมชื่น นากอก
นางสมญา เกาเอี้ยน
นางสมถวิล ชาญเฉลิม
นางสมถวิล นอยเมืองโพน
นางสมถวิล พันพลู
นางสมถวิล ภูเพชร
นางสมถวิล มณีสถิตย
นางสาวสมถวิล วงศประณุท
นางสาวสมถวิล หาระภูมิ
นางสมทรง ไชยเทพ
นางสาวสมทรง นาคประเสริฐ
นางสมทรง แนบกลาง
นางสมทรง พรหมชัยภูมิ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๕๙๔
๓๒๕๙๕
๓๒๕๙๖
๓๒๕๙๗
๓๒๕๙๘
๓๒๕๙๙
๓๒๖๐๐
๓๒๖๐๑
๓๒๖๐๒
๓๒๖๐๓
๓๒๖๐๔
๓๒๖๐๕
๓๒๖๐๖
๓๒๖๐๗
๓๒๖๐๘
๓๒๖๐๙
๓๒๖๑๐
๓๒๖๑๑
๓๒๖๑๒
๓๒๖๑๓
๓๒๖๑๔
๓๒๖๑๕
๓๒๖๑๖
๓๒๖๑๗
๓๒๖๑๘
๓๒๖๑๙

นางสมทรง เพ็งสุวรรณ
นางสมทรง ภิรมยรส
นางสมทรง วุฒินันท
นางสมทรง สืบกินนอน
นางสมทรง สุจริต
นางสมทรัพย ทองมูล
นางสมทรัพย สิงหขร
นางสมทิพย รัตนภูมิ
นางสาวสมนึก ไชยวุฒิ
นางสาวสมนึก ทับทิม
นางสมนึก ทับทิมไทย
นางสาวสมนึก นครวงศ
นางสมนึก บัวคง
นางสมนึก พงษาวดาร
นางสมนึก มณียม
นางสมบัติ ทันเที่ยง
นางสมบัติ นาคมอญ
นางสมบัติ รัศมีวงศ
นางสมบัติ สมคะเนย
นางสมบัติ อุทก
นางสมบุญ ฉิมปรุ
นางสมบูรณ เกลี้ยงพรอม
นางสาวสมบูรณ คุณสุทธิ์
นางสมบูรณ งามลวน
นางสมบูรณ จันทรศรี
นางสมบูรณ แซลิ่ม

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๖๒๐
๓๒๖๒๑
๓๒๖๒๒
๓๒๖๒๓
๓๒๖๒๔
๓๒๖๒๕
๓๒๖๒๖
๓๒๖๒๗
๓๒๖๒๘
๓๒๖๒๙
๓๒๖๓๐
๓๒๖๓๑
๓๒๖๓๒
๓๒๖๓๓
๓๒๖๓๔
๓๒๖๓๕
๓๒๖๓๖
๓๒๖๓๗
๓๒๖๓๘
๓๒๖๓๙
๓๒๖๔๐
๓๒๖๔๑
๓๒๖๔๒
๓๒๖๔๓
๓๒๖๔๔
๓๒๖๔๕

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสมบูรณ บุญยงค
นางสมบูรณ ยะหัวดง
นางสมบูรณ ออนไธสง
นางสมบูรณภัควัชร สิทธิฤทธิ์กวิน
นางสาวสมประสงค เงินเมือง
นางสมประสงค ชัยอินทร
นางสมประสงค บูรพัฒน
นางสมประสงค ราชพรมมินทร
นางสมประสงค หาญณรงค
นางสาวสมปรารถนา ติ่งบุญ
นางสมปอง จารุเพ็ญ
นางสมปอง จําเริญ
นางสมปอง ทองมนต
นางสมปอง ธิยานันท
นางสมปอง บุระดํา
นางสมปอง ปลั่งกลาง
นางสาวสมปอง ปานเอม
นางสาวสมปอง โพธิ์ศรี
นางสมปอง โพธิสาร
นางสมปอง ศรีสุราช
นางสมปอง สีดํา
นางสมปอง สุขเกษม
นางสมปอง แสงฉาย
นางสมปอง หิมรัญรักษ
นางสมพงษ เปนผาสุก
นางสมพร กองรส

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๖๔๖
๓๒๖๔๗
๓๒๖๔๘
๓๒๖๔๙
๓๒๖๕๐
๓๒๖๕๑
๓๒๖๕๒
๓๒๖๕๓
๓๒๖๕๔
๓๒๖๕๕
๓๒๖๕๖
๓๒๖๕๗
๓๒๖๕๘
๓๒๖๕๙
๓๒๖๖๐
๓๒๖๖๑
๓๒๖๖๒
๓๒๖๖๓
๓๒๖๖๔
๓๒๖๖๕
๓๒๖๖๖
๓๒๖๖๗
๓๒๖๖๘
๓๒๖๖๙
๓๒๖๗๐
๓๒๖๗๑

นางสมพร กอวิจิตร
นางสมพร แกวศรี
นางสมพร แกวสุวรรณ
นางสมพร คํานุช
นางสมพร คําปนคํา
นางสมพร ใจหาร
นางสมพร ชันกลาง
นางสาวสมพร ชาญประโคน
นางสมพร ชูพรหมวงศ
นางสมพร ดิสระ
นางสาวสมพร ทองเกาะ
นางสาวสมพร ทองแมน
นางสมพร ทาวสาลี
นางสมพร บรรลังก
นางสมพร บุญเรืองพะเนาว
นางสมพร เบิดศรี
นางสมพร ปลอดประโคน
นางสมพร ผมไผ
นางสมพร พลศรี
นางสมพร พิรอดรัตน
นางสมพร พุกเฉย
นางสมพร เพ็งผล
นางสมพร รัตนชาติวงศ
นางสมพร รัตนะ
นางสมพร ราชเฉลิม
นางสมพร วงคสาริกา

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๖๗๒
๓๒๖๗๓
๓๒๖๗๔
๓๒๖๗๕
๓๒๖๗๖
๓๒๖๗๗
๓๒๖๗๘
๓๒๖๗๙
๓๒๖๘๐
๓๒๖๘๑
๓๒๖๘๒
๓๒๖๘๓
๓๒๖๘๔
๓๒๖๘๕
๓๒๖๘๖
๓๒๖๘๗
๓๒๖๘๘
๓๒๖๘๙
๓๒๖๙๐
๓๒๖๙๑
๓๒๖๙๒
๓๒๖๙๓
๓๒๖๙๔
๓๒๖๙๕
๓๒๖๙๖
๓๒๖๙๗

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสมพร ศรีสนไชย
นางสมพร สระแกว
นางสมพร สาธร
นางสมพร สุจจะชารี
นางสมพร แสงแกว
นางสมพร แสงแกว
นางสาวสมพร หักทะเล
นางสมพร อธิปตยกุล
นางสมพร ออนสองชั้น
นางสมพาน วัฒนกุลไพศาล
นางสมพิศ คําแปง
นางสาวสมพิศ จังอินทร
นางสมพิศ เจริญบุญพาณิชย
นางสาวสมพิศ ทาปลัด
นางสาวสมพิศ ธารแมน
นางสาวสมพิศ ผาดไธสง
นางสาวสมพิศ พรานสมัน
นางสาวสมพิศ พวงไพบูลย
นางสมพิศ พูลทอง
นางสาวสมพิศ ไพยรัตน
นางสาวสมพิศ ภูเดชดี
นางสมพิศ ยอดศิริ
นางสมพิศ เรืองเกษา
นางสมพิศ วงษอํานาจ
นางสมพิศ แวงโสธรณ
นางสมพิศ สะบายแท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๖๙๘
๓๒๖๙๙
๓๒๗๐๐
๓๒๗๐๑
๓๒๗๐๒
๓๒๗๐๓
๓๒๗๐๔
๓๒๗๐๕
๓๒๗๐๖
๓๒๗๐๗
๓๒๗๐๘
๓๒๗๐๙
๓๒๗๑๐
๓๒๗๑๑
๓๒๗๑๒
๓๒๗๑๓
๓๒๗๑๔
๓๒๗๑๕
๓๒๗๑๖
๓๒๗๑๗
๓๒๗๑๘
๓๒๗๑๙
๓๒๗๒๐
๓๒๗๒๑
๓๒๗๒๒
๓๒๗๒๓

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสมพิศ สิงหรา ณ อยุธยา
นางสมพิศ หาไชย
นางสาวสมพิศ แหยมสรอยทอง
นางสาวสมพิศ อูตุม
นางสมเพชร อรุณไพร
นางสมเพียร ปญจิตร
นางสาวสมเพียร ศรีแกว
นางสมเพียร สุวรรณหงษ
นางสาวสมเพียร หนูขาว
นางสมภาพ แพงสุภา
นางสมภาร ภูขํา
นางสมมัก เชียงเครือ
นางสาวสมมาทย เกาเล็ก
นางสมมาศ นิศานารถ
นางสมมาศ หาสูง
นางสมมาศ อันทชัย
นางสาวสมมาส รื่นฤทธิ์
นางสมยง ปทมะเสวี
นางสาวสมยง พวงมาลัย
นางสมยศ สินอนันต
นางสาวสมร จันทรรัตน
นางสมร ฉายอรุณ
นางสาวสมร ตูเละ
นางสมร บริสุทธิ์
นางสาวสมร บุญโภค
นางสาวสมร ปะวะภูชะโก

๓๒๗๒๔
๓๒๗๒๕
๓๒๗๒๖
๓๒๗๒๗
๓๒๗๒๘
๓๒๗๒๙
๓๒๗๓๐
๓๒๗๓๑
๓๒๗๓๒
๓๒๗๓๓
๓๒๗๓๔
๓๒๗๓๕
๓๒๗๓๖
๓๒๗๓๗
๓๒๗๓๘
๓๒๗๓๙
๓๒๗๔๐
๓๒๗๔๑
๓๒๗๔๒
๓๒๗๔๓
๓๒๗๔๔
๓๒๗๔๕
๓๒๗๔๖
๓๒๗๔๗
๓๒๗๔๘
๓๒๗๔๙

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสมร ปานกลาง
นางสาวสมร ผดุงโชค
นางสมร ไพบูลย
นางสาวสมร ระยับศรี
นางสาวสมร รักษามา
นางสมร ศรัทธาผล
นางสมร สระทองหลาง
นางสมร สุทธหลวง
นางสมร อวนเสง
นางสมรถ จาดแดง
นางสมรัก พรมมา
นางสมรักษ สุตะภักดิ์
นางสาวสมรัตน เรืองอิทธินันท
นางสมฤดี เพ็งลาย
นางสาวสมฤทัย ขุมนาค
นางสมฤทัย คงประเสริฐ
นางสมฤทัย แจงสวาง
นางสมฤทัย ชัยวงค
นางสาวสมฤทัย ชาติเพ็ชร
นางสมฤทัย ชูทิพย
นางสมฤทัย ปะวะภูทะ
นางสาวสมฤทัย ผูกทอง
นางสมฤทัย มงคล
นางสมฤทัย รอดประเสริฐ
นางสาวสมฤทัย รอดพูนพงศ
นางสาวสมฤทัย วัฒนรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๗๕๐
๓๒๗๕๑
๓๒๗๕๒
๓๒๗๕๓
๓๒๗๕๔
๓๒๗๕๕
๓๒๗๕๖
๓๒๗๕๗
๓๒๗๕๘
๓๒๗๕๙
๓๒๗๖๐
๓๒๗๖๑
๓๒๗๖๒
๓๒๗๖๓
๓๒๗๖๔
๓๒๗๖๕
๓๒๗๖๖
๓๒๗๖๗
๓๒๗๖๘
๓๒๗๖๙
๓๒๗๗๐
๓๒๗๗๑
๓๒๗๗๒
๓๒๗๗๓
๓๒๗๗๔
๓๒๗๗๕

นางสมฤทัย ศิริหลา
นางสมฤทัย สงสุข
นางสาวสมฤทัย หันจันทร
นางสมฤทัย อรรถธีระพงษ
นางสมฤทัย อุดชา
นางสมฤวรรณ คันธมาทน
นางสาวสมลักณ พัฒนะเวช
นางสมลักษณ ฆังคะประทุม
นางสมลักษณ โตยิ่ง
นางสมลักษณ ประสมสุข
นางสมลักษณ มาตชัยเคน
นางสมลักษณ เลิศตระกูล
นางสาวสมลักษณ ศรียณา
นางสาวสมลิ้ม สะเมนรัมย
นางสมวลี เขียวมณี
นางสมศรี กุดนอก
นางสมศรี เกตุแจม
นางสมศรี เกษตระกูล
นางสมศรี แกวพรม
นางสมศรี เขียวชะอุม
นางสมศรี คําเงิน
นางสมศรี จันระสา
นางสมศรี ธรรมราช
นางสมศรี นาประโคน
นางสมศรี ปานาลาด
นางสมศรี ปนแกว

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๗๗๖
๓๒๗๗๗
๓๒๗๗๘
๓๒๗๗๙
๓๒๗๘๐
๓๒๗๘๑
๓๒๗๘๒
๓๒๗๘๓
๓๒๗๘๔
๓๒๗๘๕
๓๒๗๘๖
๓๒๗๘๗
๓๒๗๘๘
๓๒๗๘๙
๓๒๗๙๐
๓๒๗๙๑
๓๒๗๙๒
๓๒๗๙๓
๓๒๗๙๔
๓๒๗๙๕
๓๒๗๙๖
๓๒๗๙๗
๓๒๗๙๘
๓๒๗๙๙
๓๒๘๐๐
๓๒๘๐๑

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสมศรี พิศสารี
นางสมศรี มีทอง
นางสาวสมศรี เริงสังข
นางสาวสมศรี ศรีชาติ
นางสมศรี หนูตะพง
นางสมศรี หอทรัพย
นางสมศรี เหมาะเปนดี
นางสมศิริ แกวเนื้อออน
นางสมศิลป รักอู
นางสมสกุล มุทุสิทธิ์
นางสมสนิท กําพุธ
นางสาวสมสนิท ออนศรีนอย
นางสมสมร พยัคฆทอง
นางสมสมร ภิรมยรักษ
นางสาวสมสมร ลายพิกุน
นางสมสมัย คงประดิษฐ
นางสมสมัย คําภูษา
นางสาวสมสมัย แพงดวง
นางสาวสมสมัย มะลัยขวัญ
นางสมสอาด แสงบุญเกิด
นางสมสอาด อินสุข
นางสาวสมสุข แสงสวาง
นางสมสุข หัสจันทอง
นางสมสุนันท กาศกอง
นางสมเสงี่ยม บุญปลูก
นางสมหญิง แยมยิ้ม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๘๐๒
๓๒๘๐๓
๓๒๘๐๔
๓๒๘๐๕
๓๒๘๐๖
๓๒๘๐๗
๓๒๘๐๘
๓๒๘๐๙
๓๒๘๑๐
๓๒๘๑๑
๓๒๘๑๒
๓๒๘๑๓
๓๒๘๑๔
๓๒๘๑๕
๓๒๘๑๖
๓๒๘๑๗
๓๒๘๑๘
๓๒๘๑๙
๓๒๘๒๐
๓๒๘๒๑
๓๒๘๒๒
๓๒๘๒๓
๓๒๘๒๔
๓๒๘๒๕
๓๒๘๒๖
๓๒๘๒๗

นางสมหญิง ศรีนิล
นางสาวสมหญิง ใหญพงศกร
นางสมหทัย มากพูน
นางสมหมาย กาญจนศรี
นางสาวสมหมาย ชางเจรจา
นางสมหมาย ไชยวิศาล
นางสาวสมหมาย ทับธานี
นางสมหมาย เทศขํา
นางสาวสมหมาย นารถพินิจ
นางสมหมาย ประกิตสันธนะ
นางสาวสมหมาย ปอกระโทก
นางสาวสมหมาย เพชรขวัญ
นางสมหมาย วงศสุวรรณ
นางสมหมาย วิบูลยชัยสิทธิ์
นางสมหมาย ศรวิมล
นางสมหมาย ศูนยจันทร
นางสาวสมหมาย สวนดอกไม
นางสมหมาย สอยสีแสง
นางสมหมาย เสริมสุข
นางสมหมาย แสนเสริม
นางสาวสมหมาย หงสพันธ
นางสมหวัง ชาคําผง
นางสมหวัง ติ๊บพูน
นางสมหวัง แพวขุนทด
นางสมหวัง รักษาราษฎร
นางสมหวัง ศรีเสาวงษ

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๘๒๘
๓๒๘๒๙
๓๒๘๓๐
๓๒๘๓๑
๓๒๘๓๒
๓๒๘๓๓
๓๒๘๓๔
๓๒๘๓๕
๓๒๘๓๖
๓๒๘๓๗
๓๒๘๓๘
๓๒๘๓๙
๓๒๘๔๐
๓๒๘๔๑
๓๒๘๔๒
๓๒๘๔๓
๓๒๘๔๔
๓๒๘๔๕
๓๒๘๔๖
๓๒๘๔๗
๓๒๘๔๘
๓๒๘๔๙
๓๒๘๕๐
๓๒๘๕๑
๓๒๘๕๒
๓๒๘๕๓

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสมหวัง สารโชติ
นางสมหวัง เสือโครง
นางสมหวัง หุมอาจ
นางสมออน คณาพันธ
นางสาวสมัชญา พานรอด
นางสมัญญา เกิดผล
นางสมัย บุญคง
นางสาวสมัย รวมครบุรี
นางสาวสมัย สะใบ
นางสมัย สังเกตุดี
นางสมาพร ตนโพธิ์
นางสาวสมาพร เพชรปานกัน
นางสาวสมาพร ละอองดี
นางสาวสมาภรณ แสงภู
นางสมิทธรา จอยชะรัด
นางสาวสมิหรา เดชา
นางสาวสมิหรา นนทะคําจันทร
นางสเมธัส ศรีชื่นอารมย
นางสยามล เพียรงาน
นางสาวสยามล ศิริธร
นางสยุมพร ธาวิพัฒน
นางสาวสยุมพร สุขสาคร
นางสยุมพร เสียงหวาน
นางสาวสรญา เพชรรัตน
นางสาวสรญา วัชระสังกาศ
นางสาวสรญา สุดโต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๘๕๔
๓๒๘๕๕
๓๒๘๕๖
๓๒๘๕๗
๓๒๘๕๘
๓๒๘๕๙
๓๒๘๖๐
๓๒๘๖๑
๓๒๘๖๒
๓๒๘๖๓
๓๒๘๖๔
๓๒๘๖๕
๓๒๘๖๖
๓๒๘๖๗
๓๒๘๖๘
๓๒๘๖๙
๓๒๘๗๐
๓๒๘๗๑
๓๒๘๗๒
๓๒๘๗๓
๓๒๘๗๔
๓๒๘๗๕
๓๒๘๗๖
๓๒๘๗๗
๓๒๘๗๘
๓๒๘๗๙

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสรพัฒร สุพรรณ
นางสาวสรยา ทองรมย
นางสรรคสิริ สินธุวงศานนท
นางสรรศณี พิทักษเทพสมบัติ
นางสรรสุนีย อัครเดชธนะพงษ
นางสาวสรรัตน สุทธิวีรพัฒน
นางสาวสรวงฤดี ชาวเรือ
นางสรวงสุดา บุญเรศ
นางสรวงสุดา หมอมแปง
นางสาวสรวรรณ บัวจันทร
นางสาวสรวีย เข็มเพ็ชร
นางสรวีย ชื่นอุปการนันท
นางสรอยทอง รักพงษ
นางสรอยทอง วงศศิลา
นางสรอยประดับ เบญจาทิกุล
นางสรอยเพชร พายสําโรง
นางสรอยเพชร วุฒิงาม
นางสรอยเพ็ชร ทิพยสวัสดิ์
นางสาวสรอยฟา ใจสงค
นางสรอยลัดดา แกวสวาง
นางสาวสรอยศรี วรรณุลักษณ
นางสาวสรอยสนธิ์ เส็งสวาง
นางสรอยสวรรค อุดม
นางสรอยสังวาลย คําเกลี้ยง
นางสรอยสุดา กรีน
นางสาวสรอยสุดา บุญชวย

๓๒๘๘๐
๓๒๘๘๑
๓๒๘๘๒
๓๒๘๘๓
๓๒๘๘๔
๓๒๘๘๕
๓๒๘๘๖
๓๒๘๘๗
๓๒๘๘๘
๓๒๘๘๙
๓๒๘๙๐
๓๒๘๙๑
๓๒๘๙๒
๓๒๘๙๓
๓๒๘๙๔
๓๒๘๙๕
๓๒๘๙๖
๓๒๘๙๗
๓๒๘๙๘
๓๒๘๙๙
๓๒๙๐๐
๓๒๙๐๑
๓๒๙๐๒
๓๒๙๐๓
๓๒๙๐๔
๓๒๙๐๕

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสรอยสุดา ภูวดล
นางสรอยสุดา แสบงบาล
นางสรอยสุนีย ธิโนชัย
นางสรอยสุริยา มวงมนตรี
นางสรัชนี ทับทิมดี
นางสรัญญา กุดนานอย
นางสาวสรัญญา เกิดแกว
นางสรัญญา จําปาทอง
นางสรัญญา เจียรนัย
นางสรัญญา เตโช
นางสรัญญา บัวสิม
นางสรัญญา ปรีชา
นางสาวสรัญญา เยาวสูงเนิน
นางสรัญญา หาญกุดเลาะ
นางสรัญญา อิหะโละ
นางสรัญญา อุทัยพัฒนพงศ
นางสาวสรัญมาศ เตชะมา
นางสาวสรัณยพร ปวนสุรินทร
นางสรัลชนา บัวใหญ
นางสาวสรัลชนา หัสสครบุรี
นางสาวสรัลนภัทร แดงสมแกว
นางสาวสรัลนุช นอมเศียร
นางสรัลรัตน มาละวรรณโณ
นางสรัสนันท จันทรทอง
นางสราญา หุดากร
นางสราดา สุขพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๙๐๖
๓๒๙๐๗
๓๒๙๐๘
๓๒๙๐๙
๓๒๙๑๐
๓๒๙๑๑
๓๒๙๑๒
๓๒๙๑๓
๓๒๙๑๔
๓๒๙๑๕
๓๒๙๑๖
๓๒๙๑๗
๓๒๙๑๘
๓๒๙๑๙
๓๒๙๒๐
๓๒๙๒๑
๓๒๙๒๒
๓๒๙๒๓
๓๒๙๒๔
๓๒๙๒๕
๓๒๙๒๖
๓๒๙๒๗
๓๒๙๒๘
๓๒๙๒๙
๓๒๙๓๐
๓๒๙๓๑

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสรานีษ วุฒิ
นางสาวสราพร เจริญสุข
นางสราพร บุดดาแพน
นางสรารักษ แปลกไป
นางสราลี แกวพิจิตร
นางสริญญา ทรงวัฒนะสิน
นางสาวสริตา พรมจันทร
นางสรินทร แสนโคตร
นางสรินทร สินพรหมมาตย
นางสรินนา สืบสําราญ
นางสรินยา เทศสิงห
นางสรินยา ปนแปง
นางสรินยา ไผทรัตนตรัย
นางสรินยา พงษสวัสดิ์
นางสริยาภรณ แกวกลา
นางสาวสริอาภรณ กลางประพันธ
นางสรียา นามสนธิ์
นางสาวสรียา อยูเย็น
นางสรียาภรณ นนทะปะ
นางสโรชา บุตรรักษ
นางสาวสโรชา มีชัยวัฒนกุล
นางสาวสโรชินี สุดานิช
นางสาวสลวย ไชยเดือน
นางสาวสลวย ไชยแดง
นางสลักจิต หลักคํา
นางสลักจิตต สิงขุดร

๓๒๙๓๒
๓๒๙๓๓
๓๒๙๓๔
๓๒๙๓๕
๓๒๙๓๖
๓๒๙๓๗
๓๒๙๓๘
๓๒๙๓๙
๓๒๙๔๐
๓๒๙๔๑
๓๒๙๔๒
๓๒๙๔๓
๓๒๙๔๔
๓๒๙๔๕
๓๒๙๔๖
๓๒๙๔๗
๓๒๙๔๘
๓๒๙๔๙
๓๒๙๕๐
๓๒๙๕๑
๓๒๙๕๒
๓๒๙๕๓
๓๒๙๕๔
๓๒๙๕๕
๓๒๙๕๖
๓๒๙๕๗

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสลิตตา มะโนวัฒนา
นางสาวสลิตตา วงศษาพาน
นางสลิตตา สําราญสุข
นางสลิตตา สุริโย
นางสาวสลิตา สังขวิชัย
นางสลิตา เหลาสิทธิ์
นางสลิล สุขแสน
นางสลิลทิพ ชูชาติ
นางสาวสลิลทิพย จงไกรจักร
นางสลิลทิพย จันทรศรีทอง
นางสาวสลิลทิพย ผองแผว
นางสาวสลิลทิพย พรมยอง
นางสลิลรัตน คนเพียร
นางสาวสลิลโรจน ยินดีมาก
นางสาวสลิลลา ศรียาภัย
นางสวนีย คําแหง
นางสวนีย เพ็ชรพงศ
นางสาวสวนีย อินธิปวง
นางสาวสวยหนอย การวิเศษศักดิ์
นางสวรรคทิพย ขุนฤทธิ์
นางสวรรคอําไพ หมื่นแสน
นางสาวสวรรยา จันทรพุฒ
นางสวรรยา ยังมูล
นางสวรรยา วัชรานุสรณ
นางสาวสวรส เอกบุตร
นางสาวสวรินทร ผุดเผือก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๙๕๘
๓๒๙๕๙
๓๒๙๖๐
๓๒๙๖๑
๓๒๙๖๒
๓๒๙๖๓
๓๒๙๖๔
๓๒๙๖๕
๓๒๙๖๖
๓๒๙๖๗
๓๒๙๖๘
๓๒๙๖๙
๓๒๙๗๐
๓๒๙๗๑
๓๒๙๗๒
๓๒๙๗๓
๓๒๙๗๔
๓๒๙๗๕
๓๒๙๗๖
๓๒๙๗๗
๓๒๙๗๘
๓๒๙๗๙
๓๒๙๘๐
๓๒๙๘๑
๓๒๙๘๒
๓๒๙๘๓

นางสวรินทร สิมขุนทด
นางสวลี คงแจม
นางสวลี ดวงสุยะ
นางสาวสวลี ทาสีเพ็ชร
นางสาวสวลี มะยุรา
นางสวลี มีมานะ
นางสวลี แสงเทียน
นางสวัลยา ชูเชิด
นางสวัสดี โคตรบิน
นางสวาง ทองสงา
นางสาวสวางจิต พลรัตน
นางสวางจิต วรรณโกฏิ
นางสาวสวางจิตร ตรีพร
นางสวางจิตร อุทธการ
นางสวาท ไขววงศ
นางสวาท นาคสุขมูล
นางสาวสวาท สิงหคลี
นางสวาท สีผารินทร
นางสวาท สุขสราญรมย
นางสาวสวาสดิ์ ลาพันธ
นางสวาสดิ์ อุดหนุนชาติ
นางสาวสวิชญา ผลทวี
นางสาวสสิพัชร สาทรพาณิชย
นางสสิยาภรณ เพลียซาย
นางสาวสองแสง รอบแควน
นางสองแสง อาราษฎร

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๙๘๔
๓๒๙๘๕
๓๒๙๘๖
๓๒๙๘๗
๓๒๙๘๘
๓๒๙๘๙
๓๒๙๙๐
๓๒๙๙๑
๓๒๙๙๒
๓๒๙๙๓
๓๒๙๙๔
๓๒๙๙๕
๓๒๙๙๖
๓๒๙๙๗
๓๒๙๙๘
๓๒๙๙๙
๓๓๐๐๐
๓๓๐๐๑
๓๓๐๐๒
๓๓๐๐๓
๓๓๐๐๔
๓๓๐๐๕
๓๓๐๐๖
๓๓๐๐๗
๓๓๐๐๘
๓๓๐๐๙

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสอเดาะ ลานง
นางสาวสอฝยะ ติ้งหวัง
นางสอฟหยะ บากา
นางสาวสออน เกยสันเทียะ
นางสาวสอางค วัฒนะนุกูล
นางสอาด ใจใหญ
นางสอิ้งฉัตร กันปญญา
นางสาวสอิ้งทิพย บรรเทิงจิตร
นางสะตีระ ไมมะหาด
นางสะใบแพร มากตาย
นางสาวสะใบแพร ลพพันทอง
นางสะภาคี ทิพยกรรณ
นางสะอาด ดาบแกว
นางสาวสะอีดะห ยูแม
นางสังวาน บัวสอง
นางสาวสังวาล ชาวสําราญ
นางสังวาล เทียงธรรม
นางสังวาลย คลังชํานาญ
นางสังวาลย คําโสภา
นางสังวาลย เจนคิด
นางสาวสังวาลย ใจเที่ยง
นางสังวาลย นิลวรรณ
นางสังวาลย วงศตรี
นางสังวาลย วรรณสุทธิ์
นางสังวาลย สมณะ
นางสาวสังวาลย เหตุเกษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๐๑๐
๓๓๐๑๑
๓๓๐๑๒
๓๓๐๑๓
๓๓๐๑๔
๓๓๐๑๕
๓๓๐๑๖
๓๓๐๑๗
๓๓๐๑๘
๓๓๐๑๙
๓๓๐๒๐
๓๓๐๒๑
๓๓๐๒๒
๓๓๐๒๓
๓๓๐๒๔
๓๓๐๒๕
๓๓๐๒๖
๓๓๐๒๗
๓๓๐๒๘
๓๓๐๒๙
๓๓๐๓๐
๓๓๐๓๑
๓๓๐๓๒
๓๓๐๓๓
๓๓๐๓๔
๓๓๐๓๕

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสังวาลย เหมือนเมือง
นางสังวาลย อนันเตา
นางสาวสัจจะพร วิริยะจรรยา
นางสาวสัจจา ใจกุม
นางสาวสัจจา พรหมเสนห
นางสัจจา ภูพลผัน
นางสาวสัจจาพร หมื่นโฮง
นางสัจวรรณ อินเทพ
นางสัชฌุมาตย ดุงศรีแกว
นางสัญลักษณ ณ หนองคาย
นางสัญลักษณ สาธุการ
นางสาวสัณฆสินี ทองเจือเพชร
นางสัตจะ ธรรมวิสุทธิ์
นางสาวสัตตบุษย ตะวังทัน
นางสาวสัตติยา แสงเดือน
นางสันติกา นันทะสิงห
นางสันติยา ทองนาคพันธ
นางสันทนา คันลียา
นางสันทนา จองสกุล
นางสันทนา นันโช
นางสันทนา บุตรพรมมา
นางสาวสันทนา เปยมฤกษ
นางสาวสันทนี จอดนอก
นางสันทวดี พางาม
นางสันทะนา อวนใส
นางสันศนีย อวนล่ํา

๓๓๐๓๖
๓๓๐๓๗
๓๓๐๓๘
๓๓๐๓๙
๓๓๐๔๐
๓๓๐๔๑
๓๓๐๔๒
๓๓๐๔๓
๓๓๐๔๔
๓๓๐๔๕
๓๓๐๔๖
๓๓๐๔๗
๓๓๐๔๘
๓๓๐๔๙
๓๓๐๕๐
๓๓๐๕๑
๓๓๐๕๒
๓๓๐๕๓
๓๓๐๕๔
๓๓๐๕๕
๓๓๐๕๖
๓๓๐๕๗
๓๓๐๕๘
๓๓๐๕๙
๓๓๐๖๐
๓๓๐๖๑

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสันสีเยาะ เจะโซะ
นางสาวสันสุนีย หุนทาไม
นางสาวสัมพรรณ โสภาพ
นางสัมมนา นามวัฒน
นางสัมฤทธิ์ นวลบริบูรณ
นางสัมฤทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์
นางสาวสัมฤทธิ์ สะอาดเอี่ยม
นางสัยหนับ เสนานิคม
นางสัลมา ยูโซะ
นางสากอน พุทธคี
นางสากีนา ดอเลาะ
นางสากีนา หะยะ
นางสาวสากียะห หะแว
นางสาคร เกตุแกว
นางสาคร ขันธเครือ
นางสาคร คําวงค
นางสาวสาคร คุณชื่น
นางสาวสาคร ชุมจุล
นางสาคร ทองผา
นางสาคร ทัศนศรี
นางสาคร นาจําปา
นางสาคร เนียนไธสง
นางสาคร บุญเรือง
นางสาคร ประกอบกิจ
นางสาวสาคร เพชรเอียด
นางสาคร มูลอามาตย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๐๖๒
๓๓๐๖๓
๓๓๐๖๔
๓๓๐๖๕
๓๓๐๖๖
๓๓๐๖๗
๓๓๐๖๘
๓๓๐๖๙
๓๓๐๗๐
๓๓๐๗๑
๓๓๐๗๒
๓๓๐๗๓
๓๓๐๗๔
๓๓๐๗๕
๓๓๐๗๖
๓๓๐๗๗
๓๓๐๗๘
๓๓๐๗๙
๓๓๐๘๐
๓๓๐๘๑
๓๓๐๘๒
๓๓๐๘๓
๓๓๐๘๔
๓๓๐๘๕
๓๓๐๘๖
๓๓๐๘๗

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสาคร ฤทธิจันทร
นางสาวสาคร ลพบุรี
นางสาคร วรวะไล
นางสาคร สวัสดิพันธ
นางสาคร แสงสุวรรณ
นางสาคร หมื่นสุข
นางสาคร ออนเอม
นางสาวสาคร อาญาเมือง
นางสาคร อิ่นมีกุล
นางสาคร เอกเกิด
นางสาจิตร ทิพยรองพล
นางสาวสาณี มนตรีวงค
นางสาวสาดีหยะ ยิ้มปรัง
นางสาวสาตติญา กี่อยางรุงเรือง
นางสาวสาธกา ตาลชัย
นางสาวสาธิดา เพ็งตา
นางสาวสาธิดา วันทวี
นางสาธิตา สังขพันธ
นางสาวสาธิมน พลรักษ
นางสาวสาธุชน วุฒิพลไชย
นางสาธุตา เลื่อมใส
นางสาปเยาะ อะหวัง
นางสาปนะ ยุนุ
นางสาวสาฝเหราะ หีมละ
นางสาวสามชม หอมจันทร
นางสามินี ไชยประเสริฐ

๓๓๐๘๘
๓๓๐๘๙
๓๓๐๙๐
๓๓๐๙๑
๓๓๐๙๒
๓๓๐๙๓
๓๓๐๙๔
๓๓๐๙๕
๓๓๐๙๖
๓๓๐๙๗
๓๓๐๙๘
๓๓๐๙๙
๓๓๑๐๐
๓๓๑๐๑
๓๓๑๐๒
๓๓๑๐๓
๓๓๑๐๔
๓๓๑๐๕
๓๓๑๐๖
๓๓๑๐๗
๓๓๑๐๘
๓๓๑๐๙
๓๓๑๑๐
๓๓๑๑๑
๓๓๑๑๒
๓๓๑๑๓

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสายแกว ภักดี
นางสายคุณา เจะยะ
นางสาวสายเงิน ปญจมาตย
นางสายจิต ทิพยมณี
นางสายใจ คําแกว
นางสายใจ จักขุพันธ
นางสายใจ จันทรสุขโข
นางสายใจ เจริญเยาว
นางสาวสายใจ ฉิมมณี
นางสาวสายใจ ดําชวย
นางสาวสายใจ แดงสาคร
นางสาวสายใจ ปรีดา
นางสาวสายใจ พวงสายใจ
นางสายใจ โพดกาลง
นางสายใจ ภรประเสริฐ
นางสายใจ ภูมิทัศน
นางสายใจ เริ่มรักรัมย
นางสาวสายใจ วรพันธุ
นางสาวสายใจ วิรบุญชัย
นางสายใจ วิริยะกิจ
นางสายใจ ศรียาน
นางสาวสายใจ ศรีสังข
นางสายใจ ศรีสุวรรณ
นางสายใจ สมจิต
นางสาวสายใจ สิงหหะ
นางสาวสายใจ สิทธิหาญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๑๑๔
๓๓๑๑๕
๓๓๑๑๖
๓๓๑๑๗
๓๓๑๑๘
๓๓๑๑๙
๓๓๑๒๐
๓๓๑๒๑
๓๓๑๒๒
๓๓๑๒๓
๓๓๑๒๔
๓๓๑๒๕
๓๓๑๒๖
๓๓๑๒๗
๓๓๑๒๘
๓๓๑๒๙
๓๓๑๓๐
๓๓๑๓๑
๓๓๑๓๒
๓๓๑๓๓
๓๓๑๓๔
๓๓๑๓๕
๓๓๑๓๖
๓๓๑๓๗
๓๓๑๓๘
๓๓๑๓๙

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสายใจ สุดฝงสาย
นางสาวสายชน คบทองหลาง
นางสายชล จั่นทองคํา
นางสายชล จาอยู
นางสายชล โตสวัสดิ์
นางสายชล เที่ยงแท
นางสายชล ธนานุวงศ
นางสายชล เปาสูงเนิน
นางสายชล โพธิ์ดง
นางสายชล วันมหาใจ
นางสายชล สงแสง
นางสาวสายชล สายเหมย
นางสายชล สุกันทา
นางสาวสายชล สุวรรณโสภา
จาสิบตํารวจหญิง สายชล หนูคง
นางสาวสายชล โอชะ
นางสาวสายดาว รักษาทรัพย
นางสายตา แสงเดช
นางสายถวิล โสภา
นางสายทอง ขันธสอน
นางสาวสายทอง เขียวแปง
นางสาวสายทอง จําปาทอง
นางสาวสายทอง จินดามงคล
นางสายทอง ดวงแกว
นางสายทอง ตะปญญา
นางสาวสายทอง แตงโสภา

๓๓๑๔๐
๓๓๑๔๑
๓๓๑๔๒
๓๓๑๔๓
๓๓๑๔๔
๓๓๑๔๕
๓๓๑๔๖
๓๓๑๔๗
๓๓๑๔๘
๓๓๑๔๙
๓๓๑๕๐
๓๓๑๕๑
๓๓๑๕๒
๓๓๑๕๓
๓๓๑๕๔
๓๓๑๕๕
๓๓๑๕๖
๓๓๑๕๗
๓๓๑๕๘
๓๓๑๕๙
๓๓๑๖๐
๓๓๑๖๑
๓๓๑๖๒
๓๓๑๖๓
๓๓๑๖๔
๓๓๑๖๕

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสายทอง บุญที
นางสาวสายทอง แสนตา
นางสายทอง อินทรมณี
นางสายทิพย เกรียงวงค
นางสายธง บุญกิจ
นางสาวสายธาร สังสีราช
นางสาวสายธารา เดชเจริญพร
นางสาวสายบัว มณีรัตน
นางสาวสายฝน กลิ่นศรีสุข
นางสายฝน กลิ่นออน
นางสายฝน กัณทะพงศ
นางสายฝน เกิดกอวงศ
นางสายฝน แกวชัย
นางสายฝน แกวมาต
นางสาวสายฝน ขอนขะแจะ
นางสาวสายฝน ขันแกว
นางสาวสายฝน ขําสกุล
นางสายฝน ฆองนอก
นางสายฝน จันทรปอง
นางสายฝน เจริญภูมิ
นางสายฝน เจริญรัมย
นางสายฝน ใจตะวงค
นางสายฝน ใจเร็ว
นางสายฝน ดีเลิศ
นางสาวสายฝน โตสกุล
นางสายฝน ถวิลไพร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๑๖๖
๓๓๑๖๗
๓๓๑๖๘
๓๓๑๖๙
๓๓๑๗๐
๓๓๑๗๑
๓๓๑๗๒
๓๓๑๗๓
๓๓๑๗๔
๓๓๑๗๕
๓๓๑๗๖
๓๓๑๗๗
๓๓๑๗๘
๓๓๑๗๙
๓๓๑๘๐
๓๓๑๘๑
๓๓๑๘๒
๓๓๑๘๓
๓๓๑๘๔
๓๓๑๘๕
๓๓๑๘๖
๓๓๑๘๗
๓๓๑๘๘
๓๓๑๘๙
๓๓๑๙๐
๓๓๑๙๑

นางสายฝน ทองคํา
นางสายฝน นามศรี
นางสาวสายฝน เปรมวิชิต
นางสายฝน แปนพรหม
นางสายฝน พรหมลังกา
นางสายฝน พลอาษา
นางสายฝน พลายนุกูล
นางสายฝน พิลึกเรือง
นางสาวสายฝน พูลผล
นางสายฝน เริงศาสตร
นางสายฝน เรืองมี
นางสาวสายฝน ศรีสุขา
นางสายฝน ศักดิ์สิริโกศล
นางสายฝน ศิริรัตน
นางสายฝน ศิวายพราหมณ
นางสาวสายฝน สองศรี
นางสายฝน สุวรรณรินทร
นางสายฝน แสงแกว
นางสายฝน อนุสนธิ์
นางสาวสายฝน อินทรกอง
นางสาวสายฝน อุนเพชร
นางสายฝน แอฆะ
นางสายฝน โอบุญสดี
นางสายพันธ โอมะคุปต
นางสายพิณ กันไว
นางสายพิณ จันทรการ

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๑๙๒
๓๓๑๙๓
๓๓๑๙๔
๓๓๑๙๕
๓๓๑๙๖
๓๓๑๙๗
๓๓๑๙๘
๓๓๑๙๙
๓๓๒๐๐
๓๓๒๐๑
๓๓๒๐๒
๓๓๒๐๓
๓๓๒๐๔
๓๓๒๐๕
๓๓๒๐๖
๓๓๒๐๗
๓๓๒๐๘
๓๓๒๐๙
๓๓๒๑๐
๓๓๒๑๑
๓๓๒๑๒
๓๓๒๑๓
๓๓๒๑๔
๓๓๒๑๕
๓๓๒๑๖
๓๓๒๑๗

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสายพิณ จําปาทอง
นางสายพิณ จิตไธสง
นางสาวสายพิณ ดอกไม
นางสายพิณ สวนใจ
นางสายพิณ แอนดอน
นางสายพิน ของเลิศ
นางสายพิน จังคุณดี
นางสาวสายพิน ชัยคงเหมา
นางสายพิน ไชยโยธา
นางสายพิน นิสัยคาน
นางสายพิน บัวขาว
นางสายพิน ปรักมาส
นางสาวสายพิน แพนแกว
นางสายพิน วิจิตรจรัสแสง
นางสายพิน เสนห
นางสายพิน อวมเนตร
นางสาวสายพินทิพย บุญมาตร
นางสายเพชร ศรีหะ
นางสายเพ็ญ สมพงศ
นางสายแพ ลัยเลิศ
นางสาวสายยนต เทเวลา
นางสาวสายยนต สีมา
นางสายรุง ปยะนันท
นางสาวสายรุง พุทธา
นางสายรุง มีหลาย
นางสาวสายรุง ทวีโชค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๒๑๘
๓๓๒๑๙
๓๓๒๒๐
๓๓๒๒๑
๓๓๒๒๒
๓๓๒๒๓
๓๓๒๒๔
๓๓๒๒๕
๓๓๒๒๖
๓๓๒๒๗
๓๓๒๒๘
๓๓๒๒๙
๓๓๒๓๐
๓๓๒๓๑
๓๓๒๓๒
๓๓๒๓๓
๓๓๒๓๔
๓๓๒๓๕
๓๓๒๓๖
๓๓๒๓๗
๓๓๒๓๘
๓๓๒๓๙
๓๓๒๔๐
๓๓๒๔๑
๓๓๒๔๒
๓๓๒๔๓

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสายรุง ทองภู
นางสาวสายรุง บุรานันท
นางสายรุง ปจฉิม
นางสายรุง ปงวัง
นางสาวสายรุง ไมกลาง
นางสายรุง สินธพวงศานนท
นางสายรุง สุขผล
นางสายรุง สุวรรณไตรย
นางสาวสายรุง อุดเงิน
นางสายฤดี มารังค
นางสาวสายลม ใจทน
นางสาวสายลม ที่รัก
นางสายลม สุวรรณสิงห
นางสายวสันต สบเหมาะ
นางสายสมร เกษมภูมิเจริญพงษ
นางสายสมร แกวอินทร
นางสายสมร เงินเหลี่ยม
นางสาวสายสมร เจือจันทร
นางสายสมร แจมใส
นางสาวสายสมร ชื่นชม
นางสาวสายสมร ชุตินันท
นางสาวสายสมร ทองกานเหลือง
นางสายสมร นรสิงหเริงฤทธิ์
นางสายสมร พงษวัน
นางสายสมร พิมสิงห
นางสาวสายสมร มูสิโก

๓๓๒๔๔
๓๓๒๔๕
๓๓๒๔๖
๓๓๒๔๗
๓๓๒๔๘
๓๓๒๔๙
๓๓๒๕๐
๓๓๒๕๑
๓๓๒๕๒
๓๓๒๕๓
๓๓๒๕๔
๓๓๒๕๕
๓๓๒๕๖
๓๓๒๕๗
๓๓๒๕๘
๓๓๒๕๙
๓๓๒๖๐
๓๓๒๖๑
๓๓๒๖๒
๓๓๒๖๓
๓๓๒๖๔
๓๓๒๖๕
๓๓๒๖๖
๓๓๒๖๗
๓๓๒๖๘
๓๓๒๖๙

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสายสมร สิงหพรหม
นางสายสมร อดทนดี
นางสายสมร อาจวิชัย
นางสาวสายสวัสดิ์ ปงกันมูล
นางสายสวาท อุปการะ
นางสาวสายสินีย แสงคําดี
นางสายสุณี จันทรขอนแกน
นางสายสุณีย ใฝมะโนธรรม
นางสายสุณีย สวางชาติ
นางสายสุณีย หงษโต
นางสายสุดา คนบุญ
นางสาวสายสุดา แจมเรือน
นางสาวสายสุดา ชาติศรี
นางสายสุดา ตาบัง
นางสายสุดา ศิริ
นางสาวสายสุดา สุพรรณสาย
นางสายสุดา เสนาไชย
นางสาวสายสุดา อิ่มเอิบ
นางสายสุนันท อินทะแสง
นางสายสุนี เนตรทิพย
นางสายสุนีย ขาวนวล
นางสายสุนีย จันทรขาว
นางสายสุนีย ฝนกอ
นางสายสุนีย พลอยศรี
นางสายสุนีย รอดอวม
นางสายสุนีย สวัสดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๒๗๐
๓๓๒๗๑
๓๓๒๗๒
๓๓๒๗๓
๓๓๒๗๔
๓๓๒๗๕
๓๓๒๗๖
๓๓๒๗๗
๓๓๒๗๘
๓๓๒๗๙
๓๓๒๘๐
๓๓๒๘๑
๓๓๒๘๒
๓๓๒๘๓
๓๓๒๘๔
๓๓๒๘๕
๓๓๒๘๖
๓๓๒๘๗
๓๓๒๘๘
๓๓๒๘๙
๓๓๒๙๐
๓๓๒๙๑
๓๓๒๙๒
๓๓๒๙๓
๓๓๒๙๔
๓๓๒๙๕

นางสาวสายสุนีย สีสมบูรณ
นางสายสุนีย เอื้องเรืองโรจน
นางสาวสายสุรีย จันปุม
นางสายหยุด ไชยปน
นางสายหยุด บุรินทโกษ
นางสายหยุด โพธิ์แกว
นางสายหยุด อินทรอํานวย
นางสาวสายใหม ตอยเที่ยง
นางสายใหม พรมเกา
นางสาวสายใหม เพชรนอย
นางสาวสายใหม อํานวยธรรม
นางสายไหม แกวขาว
นางสายไหม ทองนวล
นางสายอรุณ เทพจักร
นางสายอรุณ อุณาศรี
นางสายัณห โพธิ์ศรีทอง
นางสายันต ใจองอาจ
นางสาวสายันต แปดทิศ
นางสารชา เพิ่มพูล
นางสารภี นิราศสูงเนิน
นางสารภี เพชรสุวรรณ
นางสารภี มูลจะคํา
นางสารภี รองสวัสดิ์
นางสารภี แสงพยัพ
นางสาวสารภี โสภา
นางสาวสารฤทธิ์ โพธิราช

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๒๙๖
๓๓๒๙๗
๓๓๒๙๘
๓๓๒๙๙
๓๓๓๐๐
๓๓๓๐๑
๓๓๓๐๒
๓๓๓๐๓
๓๓๓๐๔
๓๓๓๐๕
๓๓๓๐๖
๓๓๓๐๗
๓๓๓๐๘
๓๓๓๐๙
๓๓๓๑๐
๓๓๓๑๑
๓๓๓๑๒
๓๓๓๑๓
๓๓๓๑๔
๓๓๓๑๕
๓๓๓๑๖
๓๓๓๑๗
๓๓๓๑๘
๓๓๓๑๙
๓๓๓๒๐
๓๓๓๒๑

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาระภา เนียมทอง
นางสาระภี แฟงฟก
นางสาระภี สินธุทอง
นางสาวสาริกา โคตรโสภา
นางสาวสาริกา บัวงาม
นางสาวสาริกา ราชบุญทอง
นางสาวสาริกา ลินดาวรรณ
นางสาริญา ชูเก็น
นางสาวสาริณี กลอมดี
นางสาวสาริณี คงนุม
นางสาริณี เพียรการ
นางสาวสาริณี โสภาวรรณ
นางสาวสาริณี อาษา
นางสารินี บุญยะทิม
นางสารินี ภมรหิรัณย
นางสาวสารินีย เกษมุติ
นางสาวสาริศา เกียรติเมธา
นางสาวสาริศา ชุมมงคล
นางสาวสาริศา บริเพชร
นางสาริศา บุญแจม
นางสาวสาริศา สุขสมสิริ
นางสาริศา สุวรรณะผล
นางสาวสาริสา เมตตาบุญปโภคิน
นางสารีปะ สะแลมัน
นางสาวสารีปะ ดีแม
นางสาวสารีปะห ลอเด็ง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๓๒๒
๓๓๓๒๓
๓๓๓๒๔
๓๓๓๒๕
๓๓๓๒๖
๓๓๓๒๗
๓๓๓๒๘
๓๓๓๒๙
๓๓๓๓๐
๓๓๓๓๑
๓๓๓๓๒
๓๓๓๓๓
๓๓๓๓๔
๓๓๓๓๕
๓๓๓๓๖
๓๓๓๓๗
๓๓๓๓๘
๓๓๓๓๙
๓๓๓๔๐
๓๓๓๔๑
๓๓๓๔๒
๓๓๓๔๓
๓๓๓๔๔
๓๓๓๔๕
๓๓๓๔๖
๓๓๓๔๗

นางสารีฟาห โตะลู
นางสารีมะห โละมะ
นางสารีหมะ แยแล
นางสาโรจน เมฆสุนทร
นางสาวสาลมา เหมมันต
นางสาลิกา เจริญชาติ
นางสาลิณี เวชกุล
นางสาวสาลิณี หนูสงค
นางสาลิน อุมทรัพย
นางสาลินี กุลวงษ
นางสาวสาลินี เกื้อเกียรติวงศ
นางสาวสาลินี เขียวแกว
นางสาลินี ไชยยง
นางสาวสาลินี บุนนาค
นางสาลินี พละเลิศ
นางสาลินี เรืองจุย
นางสาวสาลินี ศิลาวรรณ
นางสาลินี สุทธิ
นางสาวสาลี่ แครกระโทก
นางสาวสาลี่ พรหมมิ
นางสาลี่ เอี่ยมลออ
นางสาลีรัตน ชวยปลอด
นางสาลีฮะ หาแว
นางสาลีฮา รอสือลี
นางสาวสาแลฮะ ดีซะเอะ
นางสาวสาวนี สุขพันธ

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๓๔๘
๓๓๓๔๙
๓๓๓๕๐
๓๓๓๕๑
๓๓๓๕๒
๓๓๓๕๓
๓๓๓๕๔
๓๓๓๕๕
๓๓๓๕๖
๓๓๓๕๗
๓๓๓๕๘
๓๓๓๕๙
๓๓๓๖๐
๓๓๓๖๑
๓๓๓๖๒
๓๓๓๖๓
๓๓๓๖๔
๓๓๓๖๕
๓๓๓๖๖
๓๓๓๖๗
๓๓๓๖๘
๓๓๓๖๙
๓๓๓๗๐
๓๓๓๗๑
๓๓๓๗๒
๓๓๓๗๓

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสวรรค ชํานาญนา
นางสาวิกา อุปฐาก
นางสาวิการ เชื้อนาขา
นางสาวิณี แกวศรีวงศ
นางสาวิณี นันทสังข
นางสาวสาวิณี สตารัตน
นางสาวิตรี เงินดวง
นางสาวิตรี จะริรัมย
นางสาวสาวิตรี จันทรควง
นางสาวิตรี จิ๋วสุข
นางสาวิตรี ชมกลาง
นางสาวสาวิตรี ชาภักดี
นางสาวสาวิตรี ช่ําชอง
นางสาวสาวิตรี ชื่นอารมณ
นางสาวิตรี ชูดํา
นางสาวิตรี โชคพิทักษ
นางสาวิตรี ไชยรัมย
นางสาวสาวิตรี ตระกูลสุข
นางสาวสาวิตรี ตะวันอําไพ
นางสาวิตรี เตโชชะ
นางสาวสาวิตรี ทองจํารัส
นางสาวิตรี ทองนพคุณ
นางสาวสาวิตรี ทองสัมฤทธิ์
นางสาวสาวิตรี นอยพิทักษ
นางสาวสาวิตรี นาทอง
นางสาวสาวิตรี แนวสวย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๓๗๔
๓๓๓๗๕
๓๓๓๗๖
๓๓๓๗๗
๓๓๓๗๘
๓๓๓๗๙
๓๓๓๘๐
๓๓๓๘๑
๓๓๓๘๒
๓๓๓๘๓
๓๓๓๘๔
๓๓๓๘๕
๓๓๓๘๖
๓๓๓๘๗
๓๓๓๘๘
๓๓๓๘๙
๓๓๓๙๐
๓๓๓๙๑
๓๓๓๙๒
๓๓๓๙๓
๓๓๓๙๔
๓๓๓๙๕
๓๓๓๙๖
๓๓๓๙๗
๓๓๓๙๘
๓๓๓๙๙

นางสาวสาวิตรี บัญญัติโลก
นางสาวสาวิตรี บุญพงษ
นางสาวสาวิตรี บุตรมาตร
นางสาวิตรี ปจจัยตา
นางสาวสาวิตรี ปญญางาม
นางสาวสาวิตรี ปามั่น
นางสาวิตรี ผกามาศ
นางสาวิตรี ผลเจริญพงศ
นางสาวิตรี เผือกประพันธ
นางสาวิตรี พนาวสันต
นางสาวิตรี พรหมดวงดี
นางสาวสาวิตรี พินิจ
นางสาวสาวิตรี พิมพเมืองเกา
นางสาวิตรี พิมพันธดี
นางสาวิตรี โพธิ์จันทร
นางสาวิตรี ไพรงามรักษ
นางสาวิตรี ยาคําลือ
นางสาวสาวิตรี ฤทธิ์เทพ
นางสาวิตรี ลองชูผล
นางสาวิตรี ละมูลอ
นางสาวิตรี วรพิทยเบญจา
นางสาวสาวิตรี ศรีไชย
นางสาวิตรี ศรีมาดี
นางสาวิตรี ศรีรักษ
นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน
นางสาวิตรี สมประสงค

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๔๐๐
๓๓๔๐๑
๓๓๔๐๒
๓๓๔๐๓
๓๓๔๐๔
๓๓๔๐๕
๓๓๔๐๖
๓๓๔๐๗
๓๓๔๐๘
๓๓๔๐๙
๓๓๔๑๐
๓๓๔๑๑
๓๓๔๑๒
๓๓๔๑๓
๓๓๔๑๔
๓๓๔๑๕
๓๓๔๑๖
๓๓๔๑๗
๓๓๔๑๘
๓๓๔๑๙
๓๓๔๒๐
๓๓๔๒๑
๓๓๔๒๒
๓๓๔๒๓
๓๓๔๒๔
๓๓๔๒๕

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวิตรี สิทธิชัยกานต
นางสาวสาวิตรี แสงพราว
นางสาวสาวิตรี แหนผัน
นางสาวิตรี อรรคฮาด
นางสาวิตรี อวมประเสริฐ
นางสาวิตรี อินแถลง
นางสาวิตรี เองฉวน
นางสาวสาวิทยตรี พิมพพงษพัฒน
นางสาวินิตย กุศล
นางสาวสาวินี ดาโอะ
นางสาวสาวินี บุญชวยเหลือ
นางสาวสาวียะห ลาเตะ
นางสาหราย สําเภาทอง
นางสําเนาว อุไรเรือง
นางสําเนียง กิจขุนทด
นางสาวสําเนียง พวกดอนเค็ง
นางสําเนียง เพงผล
นางสาวสําเนียง รวบทองหลาง
นางสําเนียง เหล็กเพชร
นางสาวสําเนียง อรุณรุง
นางสาวสําเภาเงิน ชาติสําราญ
นางสํารวม แกวคง
นางสํารวม ทรงศิริ
นางสํารวย เกตุถาวร
นางสํารวย แกนสา
นางสํารวย ใจตรง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๔๒๖
๓๓๔๒๗
๓๓๔๒๘
๓๓๔๒๙
๓๓๔๓๐
๓๓๔๓๑
๓๓๔๓๒
๓๓๔๓๓
๓๓๔๓๔
๓๓๔๓๕
๓๓๔๓๖
๓๓๔๓๗
๓๓๔๓๘
๓๓๔๓๙
๓๓๔๔๐
๓๓๔๔๑
๓๓๔๔๒
๓๓๔๔๓
๓๓๔๔๔
๓๓๔๔๕
๓๓๔๔๖
๓๓๔๔๗
๓๓๔๔๘
๓๓๔๔๙
๓๓๔๕๐
๓๓๔๕๑

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสํารวย เดชะโคบุตร
นางสาวสํารวย ทองดอนเกรื่อง
นางสํารวย นาคกลัด
นางสํารวย พงษภัทรทรัพย
นางสํารวย มนตรีโพธิ์
นางสํารวย โยธาไพร
นางสํารวย รักษามั่น
นางสํารวย ไรท
นางสํารวย ศรีตะลา
นางสําราญ คําพร
นางสําราญ จันทรโฮม
นางสําราญ เจียมประเสริฐ
นางสําราญ ประภาวงศ
นางสําราญ พวงทรัพย
นางสาวสําราญ มะณีโสม
นางสําราญ เรืองวงศ
นางสาวสําราญ สนพิพัฒน
นางสาวสํารี พรหมดมภ
นางสําเริง ลําทะแย
นางสําลี แกวนิล
นางสําลี ดวงบุบผา
นางสาวสําลี ดําทองสุก
นางสําลี นราธาวา
นางสาวสําลี นิยะมะ
นางสาวสําอาง กาแฟ
นางสาวสําอางค คันทา

๓๓๔๕๒
๓๓๔๕๓
๓๓๔๕๔
๓๓๔๕๕
๓๓๔๕๖
๓๓๔๕๗
๓๓๔๕๘
๓๓๔๕๙
๓๓๔๖๐
๓๓๔๖๑
๓๓๔๖๒
๓๓๔๖๓
๓๓๔๖๔
๓๓๔๖๕
๓๓๔๖๖
๓๓๔๖๗
๓๓๔๖๘
๓๓๔๖๙
๓๓๔๗๐
๓๓๔๗๑
๓๓๔๗๒
๓๓๔๗๓
๓๓๔๗๔
๓๓๔๗๕
๓๓๔๗๖
๓๓๔๗๗

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสําอางค มลินิล
นางสาวสิฏฐารัตน ขันทอง
นางสาวสิณัฐตา นิรันดพันธ
นางสาวสิตากานต ศรีบัวรินทร
นางสาวสิตานัน ชัยเดช
นางสาวสิตานัน ชุมเกษียร
นางสิตานันท คีรี
นางสิตานันท จันทรแกว
นางสิตานันท มานาม
นางสิตาวีร ระมิงควงศ
นางสิติอะหยาด หมีดเส็น
นางสิทธินี ศรีสงคราม
นางสินทพร ภูทัศน
นางสินทรา กองไชย
นางสินทอง พจนา
นางสาวสินฤทัย ใจนันตะ
นางสินัญญา แกวมาลา
นางสาวสินาธร ชัยชนะ
นางสาวสินี สุวรรณเมศ
นางสินีนาฎ เติมวุมิ
นางสาวสินีนาฎ นิลสนธิ
นางสินีนาฎ ศิริชัยวัฒนกุล
นางสาวสินีนาฏ ธรรมชาติ
นางสินีนาฏ บุญบุตร
นางสาวสินีนาฏ แวดอเลาะ
นางสาวสินีนาฏ ศรีสุทัศน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๔๗๘
๓๓๔๗๙
๓๓๔๘๐
๓๓๔๘๑
๓๓๔๘๒
๓๓๔๘๓
๓๓๔๘๔
๓๓๔๘๕
๓๓๔๘๖
๓๓๔๘๗
๓๓๔๘๘
๓๓๔๘๙
๓๓๔๙๐
๓๓๔๙๑
๓๓๔๙๒
๓๓๔๙๓
๓๓๔๙๔
๓๓๔๙๕
๓๓๔๙๖
๓๓๔๙๗
๓๓๔๙๘
๓๓๔๙๙
๓๓๕๐๐
๓๓๕๐๑
๓๓๕๐๒
๓๓๕๐๓

นางสินีนาฏ หอมมาลา
นางสินีนาถ รสเครือ
นางสินีนุช โทอรัญ
นางสินีมาศ เหมือนทรัพย
นางสินียภัทร วงศารัตนะ
นางสินีรัตน โสภักดี
นางสาวสิโนรัตน เครือแสง
นางสิภาภรณ อริยกุลนิมิต
นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย
นางสาวสิมาลัย ชัยชนะ
นางสิรดา สรอยศรี
นางสิรดา สารสมลักษณ
นางสาวสิรวิชญ ไชยโคตร
นางสาวสิรวีร ขันธะกาด
นางสาวสิรัชชา วงคคม
นางสิรามล วงศทองดี
นางสิรารักษ กองนิล
นางสิรารัตน บุญยัง
นางสิราวรรณ วราเมธวุฒิกุล
นางสิราวรรณ ศรีมวง
นางสิราวรรณ โอมะคุปต
นางสิริกมล จุลมวง
นางสาวสิริกมล เหรียญขํา
นางสาวสิริกร ชุมเชย
นางสิริกร โชคบัณฑิต
นางสาวสิริกร แนวคํา

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๕๐๔
๓๓๕๐๕
๓๓๕๐๖
๓๓๕๐๗
๓๓๕๐๘
๓๓๕๐๙
๓๓๕๑๐
๓๓๕๑๑
๓๓๕๑๒
๓๓๕๑๓
๓๓๕๑๔
๓๓๕๑๕
๓๓๕๑๖
๓๓๕๑๗
๓๓๕๑๘
๓๓๕๑๙
๓๓๕๒๐
๓๓๕๒๑
๓๓๕๒๒
๓๓๕๒๓
๓๓๕๒๔
๓๓๕๒๕
๓๓๕๒๖
๓๓๕๒๗
๓๓๕๒๘
๓๓๕๒๙

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสิริกร บุญเลิศ
นางสาวสิริกร ประจันทร
นางสาวสิริกร ประสพสุข
นางสาวสิริกร ปาชนะวงค
นางสาวสิริกร ภัคลดา
นางสิริกร มุนีกุล
นางสาวสิริกร ราชอน
นางสิริกร สุยอย
นางสิริกร แสงศิลป
นางสิริกร อุดมรัตน
นางสาวสิริกัญญา กลาทอง
นางสาวสิริกาญจน จริมา
นางสาวสิริกาญจน จิระสาคร
นางสิริกาญจน ชุณหะนันทน
นางสิริกาญจน ดวงสุข
นางสิริกาญจน ธัญโรจนวรภัทร
นางสิริกาญจน บัวงาม
นางสิริ์กาญจน สิงหเสน
นางสาวสิริกานต กลมพันธ
นางสาวสิริกานต เจริญภักดี
นางสาวสิริกานต เรืองจิต
นางสิริกุล ศิริวัลลภ
นางสาวสิริกุล อนันตการณ
นางสาวสิริกูล นอยทรงค
นางสาวสิริเกศ หมัดเจริญ
นางสาวสิริขวัญ ขวัญเมือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๕๓๐
๓๓๕๓๑
๓๓๕๓๒
๓๓๕๓๓
๓๓๕๓๔
๓๓๕๓๕
๓๓๕๓๖
๓๓๕๓๗
๓๓๕๓๘
๓๓๕๓๙
๓๓๕๔๐
๓๓๕๔๑
๓๓๕๔๒
๓๓๕๔๓
๓๓๕๔๔
๓๓๕๔๕
๓๓๕๔๖
๓๓๕๔๗
๓๓๕๔๘
๓๓๕๔๙
๓๓๕๕๐
๓๓๕๕๑
๓๓๕๕๒
๓๓๕๕๓
๓๓๕๕๔
๓๓๕๕๕

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสิริขวัญ พาพันธ
นางสิริขวัญ อนุศรี
นางสาวสิริญญา โกษะ
นางสาวสิริญญา บาลธนะจักร
นางสาวสิริญญา พวงพิทยกุล
นางสาวสิริญพัท ภูมิอริยปรัชญ
นางสิริญา พันนัทธี
นางสาวสิริญา วงเวียน
นางสาวสิริญาพร ฤทธิ์เดช
นางสิริณัฏฐ รักษาเคน
นางสาวสิริณัฐวีร ภักดีรักษ
นางสิริทร คงคูณ
นางสิริทิพย นาสวัสดิ์
นางสาวสิริธร พรเสนา
นางสาวสิริน จันทรภักดี
นางสิรินดา กรรมาชีพ
นางสาวสิรินดา โคตรชมภู
นางสาวสิรินดา สัมพันธุจิตต
นางสาวสิรินดา หมัดอะดํา
นางสาวสิรินทร ควงขุนทด
นางสิรินทร พรมรังกา
นางสาวสิรินทรพร วงศพีรกุล
นางสาวสิรินทรา บุญประคม
นางสาวสิรินทรา สรรเสริญ
นางสาวสิรินทิพย เอี่ยมสาหราย
นางสิรินภา ตะมะ

๓๓๕๕๖
๓๓๕๕๗
๓๓๕๕๘
๓๓๕๕๙
๓๓๕๖๐
๓๓๕๖๑
๓๓๕๖๒
๓๓๕๖๓
๓๓๕๖๔
๓๓๕๖๕
๓๓๕๖๖
๓๓๕๖๗
๓๓๕๖๘
๓๓๕๖๙
๓๓๕๗๐
๓๓๕๗๑
๓๓๕๗๒
๓๓๕๗๓
๓๓๕๗๔
๓๓๕๗๕
๓๓๕๗๖
๓๓๕๗๗
๓๓๕๗๘
๓๓๕๗๙
๓๓๕๘๐
๓๓๕๘๑

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสิรินภา ยูโซะ
นางสาวสิรินภา อยูสถิตย
นางสาวสิรินภา เอกเผาพันธ
นางสิรินรดา สุภักดี
นางสิรินันท จันทราศรศิริ
นางสิรินันท ธาคุโน
นางสิรินันท หลาภิละ
นางสาวสิรินาฏ ศรีมณีพันธ
นางสาวสิรินาถ ชุมพาที
นางสิรินาถ ไชยา
นางสาวสิรินาถ อรทัย
นางสิรินารถ กังแฮ
นางสิรินุช ชูชื่น
นางสิรินุช ปฐมชาติ
นางสาวสิริประภา พลีสุดใจ
นางสิริประภา วารีศรี
นางสิริประภา วิริยะพันธ
นางสาวสิริพร กลิ่นหมื่นไวย
นางสิริพร คงอิ้ว
นางสิริพร จิตจักร
นางสิริพร ชํากรม
นางสิริพร ไชยเกตุ
นางสิริพร ปญญา
นางสาวสิริพร พรหมประสาท
นางสาวสิริพร รัชตาธิวัฒน
นางสิริพร วองไว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๕๘๒
๓๓๕๘๓
๓๓๕๘๔
๓๓๕๘๕
๓๓๕๘๖
๓๓๕๘๗
๓๓๕๘๘
๓๓๕๘๙
๓๓๕๙๐
๓๓๕๙๑
๓๓๕๙๒
๓๓๕๙๓
๓๓๕๙๔
๓๓๕๙๕
๓๓๕๙๖
๓๓๕๙๗
๓๓๕๙๘
๓๓๕๙๙
๓๓๖๐๐
๓๓๖๐๑
๓๓๖๐๒
๓๓๖๐๓
๓๓๖๐๔
๓๓๖๐๕
๓๓๖๐๖
๓๓๖๐๗

นางสิริพร ศรนรินทร
นางสิริพร สาวิสิทธิ์
นางสาวสิริพร ออมสิน
นางสิริพรรณ ไวปญญา
นางสาวสิริพรรณ โสฬส
นางสิริพัชร บุญกราน
นางสิริพัชรสุดา อินทจร
นางสิริพันธุ ทีสุกะ
นางสาวสิริพิชญ ตั้งกองทรัพย
นางสิริพิม อูปเงิน
นางสิริเพ็ญ ปนฟา
นางสิริภรณ แสงบุญเรือง
นางสิริภัสสร ภูนาชํา
นางสิริภา เครือแกว
นางสาวสิริภา แสงสมัคร
นางสิริมณี ทองพิทักษ
นางสาวสิริมดี เจติยภัทรนาท
นางสิริมนต แดงเพ็ง
นางสาวสิริมนต ประดับ
นางสิริมา เขียวขจี
นางสิริมา สุดชา
นางสิริมา หมวดคง
นางสิริมาศ สายแกว
นางสิริมาส ทองมาดี
นางสิริยา ยศพิมพ
นางสาวสิริยา ลาสุธรรม

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๖๐๘
๓๓๖๐๙
๓๓๖๑๐
๓๓๖๑๑
๓๓๖๑๒
๓๓๖๑๓
๓๓๖๑๔
๓๓๖๑๕
๓๓๖๑๖
๓๓๖๑๗
๓๓๖๑๘
๓๓๖๑๙
๓๓๖๒๐
๓๓๖๒๑
๓๓๖๒๒
๓๓๖๒๓
๓๓๖๒๔
๓๓๖๒๕
๓๓๖๒๖
๓๓๖๒๗
๓๓๖๒๘
๓๓๖๒๙
๓๓๖๓๐
๓๓๖๓๑
๓๓๖๓๒
๓๓๖๓๓

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสิริยากร กาละปุก
นางสาวสิริยากร แขงขัน
นางสิริยากร ฉายสุริยะ
นางสิริยากร ภูทอง
นางสิริยารัตน อุดมรัตน
นางสาวสิริยุพา ภูริรักษ
นางสาวสิริรักษ กลอมเดช
นางสาวสิริรักษ ธนสารสุรพงศ
นางสิริรักษ บุญผัน
นางสาวสิริรักษ ศาลาทอง
นางสิริรัตน กิจนุกร
นางสิริรัตน แกวทองประคํา
นางสาวสิริรัตน เขื่อนวัง
นางสาวสิริรัตน ไชยวงษ
นางสิริรัตน ตรีทศ
นางสาวสิริรัตน ถาวรมาศ
นางสาวสิริรัตน ทวีทรัพย
นางสิริรัตน นิคม
นางสาวสิริรัตน นิลวรรณ
นางสาวสิริรัตน แพงเทียน
นางสาวสิริรัตน มหาคํา
นางสาวสิริรัตน ยะนิล
นางสาวสิริรัตน ศรีสวัสดิ์
นางสาวสิริรัตน สังสุทธิ
นางสิริรัตน สุขโน
นางสิริรัตน แสนวัง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๖๓๔
๓๓๖๓๕
๓๓๖๓๖
๓๓๖๓๗
๓๓๖๓๘
๓๓๖๓๙
๓๓๖๔๐
๓๓๖๔๑
๓๓๖๔๒
๓๓๖๔๓
๓๓๖๔๔
๓๓๖๔๕
๓๓๖๔๖
๓๓๖๔๗
๓๓๖๔๘
๓๓๖๔๙
๓๓๖๕๐
๓๓๖๕๑
๓๓๖๕๒
๓๓๖๕๓
๓๓๖๕๔
๓๓๖๕๕
๓๓๖๕๖
๓๓๖๕๗
๓๓๖๕๘

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสิริรัศมิ์ ประกอบทรัพย
นางสาวสิริลดา ธีรจิตตินันท
นางสาวสิริลดา สายพงษพรรณ
นางสาวสิริลักษณ กองโส
นางสิริลักษณ เกียรติสมบูรณ
นางสาวสิริลักษณ จันตา
นางสาวสิริลักษณ เชาวนเสริมสุข
นางสิริลักษณ ดวงตา
นางสาวสิริลักษณ ทองสะอาด
นางสิริลักษณ พัชรวงศสกุล
นางสาวสิริลักษณ เพ็ชรศิริ
นางสิริลักษณ เรืองไพศาล
นางสาวสิริลักษณ ไลสมบุญ
นางสาวสิริลักษณ วงศกวีวิทย
นางสาวสิริลักษณ วสุริย
นางสิริลักษณ วันเอก
นางสาวสิริลักษณ สังขรณ
นางสิริลักษณ สุพรรณอวม
นางสาวสิริลักษณ แสงโพธิ์
นางสาวสิริลักษณ
หวังประสพกลาง
นางสาวสิริลักษณ หาปญณะ
นางสิริวรรณ จิตตะบุตร
นางสาวสิริวรรณ ฉัตรประพันธ
นางสิริวรรณ ฉันททอง
นางสิริวรรณ แชมชอย

๓๓๖๕๙
๓๓๖๖๐
๓๓๖๖๑
๓๓๖๖๒
๓๓๖๖๓
๓๓๖๖๔
๓๓๖๖๕
๓๓๖๖๖
๓๓๖๖๗
๓๓๖๖๘
๓๓๖๖๙
๓๓๖๗๐
๓๓๖๗๑
๓๓๖๗๒
๓๓๖๗๓
๓๓๖๗๔
๓๓๖๗๕
๓๓๖๗๖
๓๓๖๗๗
๓๓๖๗๘
๓๓๖๗๙
๓๓๖๘๐
๓๓๖๘๑
๓๓๖๘๒
๓๓๖๘๓
๓๓๖๘๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสิริวรรณ นนตรี
นางสาวสิริวรรณ พลอยมี
นางสาวสิริวรรณ มะโน
นางสาวสิริวรรณ มีรอด
นางสิริวรรณ ระวะใจ
นางสิริวรรณ ศักดาพิทักษ
นางสาวสิริวรรณ อวนศรี
นางสาวสิริวรรณ ออนหนองหวา
นางสิริวรรณ โอฆะพนม
นางสิริวลี เครือสิงห
นางสาวสิริวลี พิลา
นางสิริวัฒน ลือนาม
นางสาวสิริวิภา จอกลบ
นางสิริวิภา รมยรส
นางสาวสิริวิภา วงคโยโพ
นางสาวสิริวิภาพร สระศรี
นางสาวสิริวิมล ตันติถนอมวงศ
นางสิริวิมล มุลานนท
นางสาวสิริวิมล รุงเรือง
นางสิริสรณ ศักดิ์รามินทร
นางสิริสุดา จักรไชย
นางสาวสิริสุพาวรรณ ชุมเจริญ
นางสิริอร จันทรงกุล
นางสิริอร ทรงพระ
นางสาวสิริอาภา หวงทอง
นางสาวสิรีกานต สาริกา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๖๘๕
๓๓๖๘๖
๓๓๖๘๗
๓๓๖๘๘
๓๓๖๘๙
๓๓๖๙๐
๓๓๖๙๑
๓๓๖๙๒
๓๓๖๙๓
๓๓๖๙๔
๓๓๖๙๕
๓๓๖๙๖
๓๓๖๙๗
๓๓๖๙๘
๓๓๖๙๙
๓๓๗๐๐
๓๓๗๐๑
๓๓๗๐๒
๓๓๗๐๓
๓๓๗๐๔
๓๓๗๐๕
๓๓๗๐๖
๓๓๗๐๗
๓๓๗๐๘
๓๓๗๐๙
๓๓๗๑๐

นางสาวสิรีรัตน จตุพศ
นางสาวสิโรตม บุญเลิศ
นางสาวสิวพร นาแฉลม
นางสาวสิวพร ไพรกังวาล
นางสาวสิวภรณ สัทธรรม
นางสาวสิวลี ภูผาลัย
นางสิวาภรณ บัวละคร
นางสิวินีย เททะสังข
นางสิษฐิพร พิทักษา
นางสีจันทร นนทา
นางสีดา กัตโร
นางสาวสีตี สินิง
นางสีตีคอลีเยาะ เจะเงาะ
นางสาวสีตีซาเราะ สะแปอิง
นางสีตีนอ เจะเฮง
นางสีตีปาตีเมาะ สะโต
นางสีตีฟาตีเมาะ ยะพา
นางสีตีสารอ กะจิ
นางสีตีอาตีกะห เจะบู
นางสีตีอายา สาและ
นางสาวสีตีอาอีเสาะ ไตซิ
นางสีนวล เคนสี
นางสาวสีนวล สินดี
นางสีแพร วิชัยศรี
นางสีแพร แสงเงิน
นางสาวสีรินทร ดวงคําจันทร

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๗๑๑
๓๓๗๑๒
๓๓๗๑๓
๓๓๗๑๔
๓๓๗๑๕
๓๓๗๑๖
๓๓๗๑๗
๓๓๗๑๘
๓๓๗๑๙
๓๓๗๒๐
๓๓๗๒๑
๓๓๗๒๒
๓๓๗๒๓
๓๓๗๒๔
๓๓๗๒๕
๓๓๗๒๖
๓๓๗๒๗
๓๓๗๒๘
๓๓๗๒๙
๓๓๗๓๐
๓๓๗๓๑
๓๓๗๓๒
๓๓๗๓๓
๓๓๗๓๔
๓๓๗๓๕

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสีวัน ดําแจม
นางสีวิลัย เขียวสีทอง
นางสือนะ อับดุลเสาะ
นางสุกมล ปราบกรี
นางสุกรรญา คุมตะบุตร
วาที่รอยตรีหญิง สุกรรญา
อินทฤทธิ์
นางสาวสุกรี จันทรเมืองไทย
นางสาวสุกรี รัตนพันธ
นางสุกฤตา บุญเหลือ
นางสุกฤตา บุตรออน
นางสาวสุกฤตา สนิทจันทร
นางสาวสุกฤตา เสนาราช
นางสาวสุกัญญา กลางประพันธ
นางสาวสุกัญญา กลิ่นหวาน
นางสุกัญญา กะมุทา
นางสุกัญญา การมงคล
นางสาวสุกัญญา กาวิรัตน
นางสาวสุกัญญา กิ่งรังกลาง
นางสุกัญญา กุชัว
นางสุกัญญา กุมกัน
นางสุกัญญา กุลวงค
นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ
นางสาวสุกัญญา เกษมศรี
นางสาวสุกัญญา แกวนอก
นางสุกัญญา ไกรสอน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๗๓๖
๓๓๗๓๗
๓๓๗๓๘
๓๓๗๓๙
๓๓๗๔๐
๓๓๗๔๑
๓๓๗๔๒
๓๓๗๔๓
๓๓๗๔๔
๓๓๗๔๕
๓๓๗๔๖
๓๓๗๔๗
๓๓๗๔๘
๓๓๗๔๙
๓๓๗๕๐
๓๓๗๕๑
๓๓๗๕๒
๓๓๗๕๓
๓๓๗๕๔
๓๓๗๕๕
๓๓๗๕๖
๓๓๗๕๗
๓๓๗๕๘
๓๓๗๕๙
๓๓๗๖๐
๓๓๗๖๑

นางสุกัญญา ขันกสิกรรม
นางสาวสุกัญญา ขุนจันทร
นางสุกัญญา เข็มชิต
นางสุกัญญา คงออน
นางสุกัญญา คุมกลาง
นางสาวสุกัญญา คุมอักษร
นางสาวสุกัญญา คูวิจิตรจารุ
นางสุกัญญา งีสันเทียะ
นางสาวสุกัญญา จงสุขกลาง
นางสุกัญญา จังโส
นางสุกัญญา จันทรทอง
นางสาวสุกัญญา จันทรปญญา
นางสุกัญญา จุมพรม
นางสุกัญญา เจริญสุข
นางสาวสุกัญญา ใจเย็น
นางสุกัญญา ชางคิด
นางสุกัญญา ชางผัส
นางสาวสุกัญญา ชาญพนา
นางสุกัญญา ชูอินทร
นางสาวสุกัญญา ชูอินทร
นางสุกัญญา เชื้ออินตะ
นางสาวสุกัญญา โชติชวง
นางสาวสุกัญญา ไชยเหล
นางสุกัญญา ซารัมย
นางสุกัญญา ดํารงคนาวิน
นางสุกัญญา เดชทะศร

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๗๖๒
๓๓๗๖๓
๓๓๗๖๔
๓๓๗๖๕
๓๓๗๖๖
๓๓๗๖๗
๓๓๗๖๘
๓๓๗๖๙
๓๓๗๗๐
๓๓๗๗๑
๓๓๗๗๒
๓๓๗๗๓
๓๓๗๗๔
๓๓๗๗๕
๓๓๗๗๖
๓๓๗๗๗
๓๓๗๗๘
๓๓๗๗๙
๓๓๗๘๐
๓๓๗๘๑
๓๓๗๘๒
๓๓๗๘๓
๓๓๗๘๔
๓๓๗๘๕
๓๓๗๘๖
๓๓๗๘๗

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุกัญญา แดงชาวนา
นางสุกัญญา ตนภู
นางสาวสุกัญญา ตรีรัตน
นางสุกัญญา ตลอดภพ
นางสุกัญญา ตันตรา
นางสุกัญญา โตะเส็น
นางสุกัญญา เถื่อนฤาชัย
นางสุกัญญา ทองคํา
นางสุกัญญา ทองเฟอง
นางสุกัญญา ทองโรย
นางสาวสุกัญญา ธุนันทา
นางสาวสุกัญญา นราเกตุ
นางสุกัญญา นอยยะ
นางสุกัญญา นัดที
นางสุกัญญา นาชัยเวียง
นางสุกัญญา นามบุญลือ
นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน
นางสาวสุกัญญา นิลทุย
นางสุกัญญา บรรจงรักษา
นางสาวสุกัญญา บรรเทา
นางสุกัญญา บัวคําภู
นางสุกัญญา บํารุงกูล
นางสุกัญญา บุญชวย
นางสุกัญญา บุญเลิศ
นางสุกัญญา บุญสําเร็จ
นางสุกัญญา บุญเสนา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๗๘๘
๓๓๗๘๙
๓๓๗๙๐
๓๓๗๙๑
๓๓๗๙๒
๓๓๗๙๓
๓๓๗๙๔
๓๓๗๙๕
๓๓๗๙๖
๓๓๗๙๗
๓๓๗๙๘
๓๓๗๙๙
๓๓๘๐๐
๓๓๘๐๑
๓๓๘๐๒
๓๓๘๐๓
๓๓๘๐๔
๓๓๘๐๕
๓๓๘๐๖
๓๓๘๐๗
๓๓๘๐๘
๓๓๘๐๙
๓๓๘๑๐
๓๓๘๑๑
๓๓๘๑๒
๓๓๘๑๓

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุกัญญา บุญหยาด
นางสาวสุกัญญา บุรวัฒน
นางสุกัญญา ปทุมานนท
นางสาวสุกัญญา ประกอบมิตร
นางสาวสุกัญญา ประจักกัตตา
นางสุกัญญา ประภาวงค
นางสุกัญญา ประเสริฐสังข
นางสาวสุกัญญา ปญญาวิศิษฎกุล
นางสุกัญญา ปตตาเนย
นางสุกัญญา ปาเปง
นางสุกัญญา ปดตามาตา
นางสาวสุกัญญา ปตานัง
นางสุกัญญา ผสมดี
นางสุกัญญา พลสุวรรณ
นางสาวสุกัญญา พลายเถื่อน
นางสาวสุกัญญา พวงพันธ
นางสุกัญญา พิพัฒนสวางโอฬาร
นางสุกัญญา พิมพัฒน
นางสาวสุกัญญา พุทธรัตน
นางสาวสุกัญญา เพ็งทิพยนาง
นางสาวสุกัญญา เพ็ชรอินทร
นางสาวสุกัญญา เพาะแปน
นางสุกัญญา แพรกปาน
นางสาวสุกัญญา มงคล
นางสุกัญญา มงคลศรี
นางสุกัญญา มหาสิงห

๓๓๘๑๔
๓๓๘๑๕
๓๓๘๑๖
๓๓๘๑๗
๓๓๘๑๘
๓๓๘๑๙
๓๓๘๒๐
๓๓๘๒๑
๓๓๘๒๒
๓๓๘๒๓
๓๓๘๒๔
๓๓๘๒๕
๓๓๘๒๖
๓๓๘๒๗
๓๓๘๒๘
๓๓๘๒๙
๓๓๘๓๐
๓๓๘๓๑
๓๓๘๓๒
๓๓๘๓๓
๓๓๘๓๔
๓๓๘๓๕
๓๓๘๓๖
๓๓๘๓๗
๓๓๘๓๘
๓๓๘๓๙

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุกัญญา มะโนชาติ
นางสุกัญญา มิ่งใย
นางสาวสุกัญญา เมฆนิติ
นางสุกัญญา ยอดยิ่ง
นางสาวสุกัญญา รักสมบัติ
นางสาวสุกัญญา รื่นเริง
นางสาวสุกัญญา เรืองเกษตร
นางสาวสุกัญญา ฤาชา
นางสาวสุกัญญา เลิศล้ํา
นางสาวสุกัญญา วงศถวิลกุล
นางสุกัญญา วีระพันธุพิสิษฐ
นางสุกัญญา เวฬุวัน
นางสุกัญญา ศรีเทพ
นางสาวสุกัญญา ศรีธิแกว
นางสาวสุกัญญา ศรีนนท
นางสาวสุกัญญา ศักดิ์ยากรณ
นางสุกัญญา ศิริจันทร
นางสุกัญญา ศิลาออน
วาที่รอยตรีหญิง สุกัญญา สมสิงห
นางสาวสุกัญญา สยามประโคน
นางสุกัญญา สะสม
นางสุกัญญา สังขแกว
นางสุกัญญา สัมปนโณ
นางสุกัญญา สารีบท
นางสุกัญญา สิงหชาดา
นางสาวสุกัญญา สิงหสม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๘๔๐
๓๓๘๔๑
๓๓๘๔๒
๓๓๘๔๓
๓๓๘๔๔
๓๓๘๔๕
๓๓๘๔๖
๓๓๘๔๗
๓๓๘๔๘
๓๓๘๔๙
๓๓๘๕๐
๓๓๘๕๑
๓๓๘๕๒
๓๓๘๕๓
๓๓๘๕๔
๓๓๘๕๕
๓๓๘๕๖
๓๓๘๕๗
๓๓๘๕๘
๓๓๘๕๙
๓๓๘๖๐
๓๓๘๖๑
๓๓๘๖๒
๓๓๘๖๓
๓๓๘๖๔
๓๓๘๖๕

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุกัญญา สีสมพงษ
นางสุกัญญา สุขมิ่ง
นางสุกัญญา สุขศรีทอง
นางสาวสุกัญญา สุขสบาย
นางสุกัญญา สุมาลี
นางสุกัญญา แสงกลา
นางสาวสุกัญญา แสงทับทิม
นางสุกัญญา โสภารักษ
นางสาวสุกัญญา หนอจันทรหอม
นางสาวสุกัญญา หนิหมาน
นางสุกัญญา หนูคง
นางสาวสุกัญญา หมั่นจิตร
นางสาวสุกัญญา หอมเจริญ
นางสุกัญญา หาประโคน
นางสาวสุกัญญา อดิษะ
นางสาวสุกัญญา อมรดารารัตน
นางสาวสุกัญญา อินทนะนก
นางสาวสุกัญญา อินสุธา
นางสุกัญญา อุดมโภชน
นางสุกัญญา อุทังกาศ
นางสุกัญญา อุปจักร
นางสุกัญญาณี สารชัย
นางสุกัญยา สุทธิ์ทองแท
นางสุกัณญา กําเนิดมณี
นางสุกัณญา จอมทิพย
นางสุกัณญาณี วิชิตโชติ

๓๓๘๖๖
๓๓๘๖๗
๓๓๘๖๘
๓๓๘๖๙
๓๓๘๗๐
๓๓๘๗๑
๓๓๘๗๒
๓๓๘๗๓
๓๓๘๗๔
๓๓๘๗๕
๓๓๘๗๖
๓๓๘๗๗
๓๓๘๗๘
๓๓๘๗๙
๓๓๘๘๐
๓๓๘๘๑
๓๓๘๘๒
๓๓๘๘๓
๓๓๘๘๔
๓๓๘๘๕
๓๓๘๘๖
๓๓๘๘๗
๓๓๘๘๘
๓๓๘๘๙
๓๓๘๙๐
๓๓๘๙๑

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุกัน สระทอง
นางสาวสุกันดา ฟองมี
นางสุกันยา กระก่ํา
นางสุกันยา ทิวะสิงห
นางสุกันยา นุขุนครู
นางสาวสุกันยา บุญลอม
นางสาวสุกันยา พนารินทร
นางสาวสุกันยา สกุลซัง
นางสาวสุกัลญา ชัยนอก
นางสุกัลญา ธนามิตต
นางสุกัลยา ใจมูลมั่ง
นางสาวสุกัลยา ใจสวาง
นางสุกัลยา ดวงน้ําแกว
นางสุกัลยา ดอนมิ่งคุณ
นางสุกัลยา ดีบุดศรี
นางสุกัลยา ทองนุย
นางสาวสุกัลยา พรมหอม
นางสุกัลยา โพธิงาม
นางสุกัลยา มูนะ
นางสุกัลยา ลอยบัณฑิตย
นางสุกัลยา วงคใหญ
นางสาวสุกัลยา สัปทน
นางสุกัลยา สุขเกิด
นางสุกัลยา หวังกลุมกลาง
นางสาวสุกัลยา อุบลรัตน
นางสุกัลยา เอ็บมูล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๘๙๒
๓๓๘๙๓
๓๓๘๙๔
๓๓๘๙๕
๓๓๘๙๖
๓๓๘๙๗
๓๓๘๙๘
๓๓๘๙๙
๓๓๙๐๐
๓๓๙๐๑
๓๓๙๐๒
๓๓๙๐๓
๓๓๙๐๔
๓๓๙๐๕
๓๓๙๐๖
๓๓๙๐๗
๓๓๙๐๘
๓๓๙๐๙
๓๓๙๑๐
๓๓๙๑๑
๓๓๙๑๒
๓๓๙๑๓
๓๓๙๑๔
๓๓๙๑๕
๓๓๙๑๖
๓๓๙๑๗

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุกาญจนดา ประเสริฐนู
นางสุกาญจนา ชาติสมร
นางสุกานดา ขําเสงี่ยม
นางสาวสุกานดา ไชยตีฆะ
นางสุกานดา เดล รีโอ
นางสุกานดา นวนไทย
นางสุกานดา ประยูร
นางสาวสุกานดา รอดสุโข
นางสุกานดา ลอบุญ
นางสาวสุการนีย อาแวบือซา
นางสุกิจ ศรีปาน
นางสุกิจกาญจน เพชรแกว
นางสุกิต นฤมาณพงศกร
นางสุกิต โสภิณ
นางสาวสุกุมา พูลสวัสดิ์
นางสุขกาย ซอนจันทร
นางสุขจิตร สอนดอก
นางสาวสุขจิตา มัฐผา
นางสาวสุขจิราภรณ ทิพยอุตร
นางสุขใจ กัลชาญวรรณธนะ
นางสาวสุขณภา สําเนียงสูง
นางสุขณิชชา ปนะถา
นางสาวสุขเนตร ชมชื่น
นางสุขเนตร สุวรรณพิทักษ
นางสุขเพ็ญ คําหอม
นางสาวสุขษิริ สุขราษฎร

๓๓๙๑๘
๓๓๙๑๙
๓๓๙๒๐
๓๓๙๒๑
๓๓๙๒๒
๓๓๙๒๓
๓๓๙๒๔
๓๓๙๒๕
๓๓๙๒๖
๓๓๙๒๗
๓๓๙๒๘
๓๓๙๒๙
๓๓๙๓๐
๓๓๙๓๑
๓๓๙๓๒
๓๓๙๓๓
๓๓๙๓๔
๓๓๙๓๕
๓๓๙๓๖
๓๓๙๓๗
๓๓๙๓๘
๓๓๙๓๙
๓๓๙๔๐
๓๓๙๔๑
๓๓๙๔๒
๓๓๙๔๓

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุขสมภัชญ กุธาน
นางสาวสุขสันต อัณณา
นางสาวสุขโสม มวงศรี
นางสาวสุขาวดี แสนโคตร
นางสุขี ประชารักษ
นางสาวสุขุมาภรณ ชุมปลั่ง
นางสาวสุขุมาล จันทรพุฒิพงศ
นางสาวสุขุมาล ไผรอด
นางสาวสุคนฑาทิพย นุมศรีวัง
นางสุคนทิพย คมขํา
นางสาวสุคนธ กําเหนิดดี
นางสาวสุคนธ ชูนอย
นางสุคนธ มีเสน
นางสุคนธ สิงหจันทร
นางสุคนธ เสนงาม
นางสุคนธ ใสสะอาด
นางสาวสุคนธ อางหิน
นางสุคนธทิพย คงทอง
นางสาวสุคนธทิพย เทพกําเหนิด
นางสุคนธทิพย นอยหมอ
นางสาวสุคนธทิพย ยงคง
นางสาวสุคนธทิพย หงษทอง
นางสุคนธทิพย อยาลืมดี
นางสาวสุคนธมารินทร สวางภพ
นางสุคนธา บุญเกษ
นางสาวสุคนธา มะโน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๙๔๔
๓๓๙๔๕
๓๓๙๔๖
๓๓๙๔๗
๓๓๙๔๘
๓๓๙๔๙
๓๓๙๕๐
๓๓๙๕๑
๓๓๙๕๒
๓๓๙๕๓
๓๓๙๕๔
๓๓๙๕๕
๓๓๙๕๖
๓๓๙๕๗
๓๓๙๕๘
๓๓๙๕๙
๓๓๙๖๐
๓๓๙๖๑
๓๓๙๖๒
๓๓๙๖๓
๓๓๙๖๔
๓๓๙๖๕
๓๓๙๖๖
๓๓๙๖๗
๓๓๙๖๘
๓๓๙๖๙

นางสุคนธา เมืองแดง
นางสาวสุคนธา ศรีเชียงสา
นางสาวสุคนธา สมจันทร
นางสาวสุคล ปราบณรงค
นางสุคันธา มาดหมาย
นางสาวสุจรรยา ผิวพิมพดี
นางสุจรรยา สิมมา
นางสาวสุจรินทร วรรณมาศ
นางสาวสุจาณี อาแว
นางสุจานาฏ บุญญโส
นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ
นางสาวสุจารี บุญคง
นางสุจารีย ทองเกตุ
นางสาวสุจารีย ภูเฉลิมศักดิ์
นางสุจิณลฎา คุยลําเจียม
นางสุจิตตรา จันทรสมบัติ
นางสุจิตตรา จันเอียด
นางสุจิตตรา แตมพวก
นางสุจิตตรา บรรจมาตย
นางสาวสุจิตตรา สวยขุนทด
นางสาวสุจิตตรา สุดชารี
นางสาวสุจิตตา แกวปราณี
นางสุจิตร พุฒยืน
นางสาวสุจิตร ปยารัมย
นางสาวสุจิตรา กลิ่นสวาง
นางสาวสุจิตรา ขันตี

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๙๗๐
๓๓๙๗๑
๓๓๙๗๒
๓๓๙๗๓
๓๓๙๗๔
๓๓๙๗๕
๓๓๙๗๖
๓๓๙๗๗
๓๓๙๗๘
๓๓๙๗๙
๓๓๙๘๐
๓๓๙๘๑
๓๓๙๘๒
๓๓๙๘๓
๓๓๙๘๔
๓๓๙๘๕
๓๓๙๘๖
๓๓๙๘๗
๓๓๙๘๘
๓๓๙๘๙
๓๓๙๙๐
๓๓๙๙๑
๓๓๙๙๒
๓๓๙๙๓
๓๓๙๙๔
๓๓๙๙๕

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุจิตรา คงเพ็ง
นางสุจิตรา คณะธรรม
นางสาวสุจิตรา คารม
นางสุจิตรา คําสุข
นางสุจิตรา จริงจิตร
นางสุจิตรา จิตรชนะ
นางสาวสุจิตรา เจริญขวัญ
นางสุจิตรา ฉัตรแกว
นางสุจิตรา ชัยศิริ
นางสุจิตรา ชุมแวงวาป
นางสุจิตรา เชื้อกุลนันท
นางสุจิตรา เดชสองชั้น
นางสุจิตรา แถลงศรี
นางสาวสุจิตรา ธรรมเจริญ
นางสุจิตรา นันตะชัย
นางสาวสุจิตรา นาครัตน
นางสาวสุจิตรา บุญรอด
นางสุจิตรา เบญยาอีส
นางสุจิตรา ประจงกูล
นางสาวสุจิตรา ปอดทองจันทร
นางสุจิตรา มามาตย
นางสุจิตรา มีจํารัส
นางสุจิตรา รอดศิริ
นางสุจิตรา เระเบ็นหมุด
นางสุจิตรา ลัทธิวรรณ
นางสุจิตรา ลือสวัสดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๙๙๖
๓๓๙๙๗
๓๓๙๙๘
๓๓๙๙๙
๓๔๐๐๐
๓๔๐๐๑
๓๔๐๐๒
๓๔๐๐๓
๓๔๐๐๔
๓๔๐๐๕
๓๔๐๐๖
๓๔๐๐๗
๓๔๐๐๘
๓๔๐๐๙
๓๔๐๑๐
๓๔๐๑๑
๓๔๐๑๒
๓๔๐๑๓
๓๔๐๑๔
๓๔๐๑๕
๓๔๐๑๖
๓๔๐๑๗
๓๔๐๑๘
๓๔๐๑๙
๓๔๐๒๐
๓๔๐๒๑

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุจิตรา วงศรัตน
นางสาวสุจิตรา วันทอง
นางสุจิตรา ศรีสวัสดิ์
นางสุจิตรา ศิริสุรักษ
นางสาวสุจิตรา สงคราม
นางสาวสุจิตรา สวนปลิก
นางสุจิตรา สันทัด
นางสุจิตรา สุราช
นางสุจิตรา สุวรรณชัย
นางสุจิตรา แสงหิรัญ
นางสาวสุจิตรา แสนคมคาย
นางสาวสุจิตรา หาญเวช
นางสุจิตรา เหลาสา
นางสุจิตรา อรัญภูมิ
นางสุจิตรา อับดุลลาห
นางสาวสุจิตรา อุนแกว
นางสุจิตรา อุปถัมภ
นางสาวสุจิตราภรณ จันทรเลน
นางสุจิตราภรณ มาตยวังแสง
นางสาวสุจิตราวดี เครือชารี
นางสาวสุจิตา รัดพัด
นางสาวสุจิน คุมครอง
นางสุจิน สุประดิษฐ
นางสุจินดา คําอู
นางสาวสุจินดา แซสุง
นางสาวสุจินดา ทับแสง

๓๔๐๒๒
๓๔๐๒๓
๓๔๐๒๔
๓๔๐๒๕
๓๔๐๒๖
๓๔๐๒๗
๓๔๐๒๘
๓๔๐๒๙
๓๔๐๓๐
๓๔๐๓๑
๓๔๐๓๒
๓๔๐๓๓
๓๔๐๓๔
๓๔๐๓๕
๓๔๐๓๖
๓๔๐๓๗
๓๔๐๓๘
๓๔๐๓๙
๓๔๐๔๐
๓๔๐๔๑
๓๔๐๔๒
๓๔๐๔๓
๓๔๐๔๔
๓๔๐๔๕
๓๔๐๔๖
๓๔๐๔๗

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุจินดา มีแยมภักดิ์
นางสุจินดา ยามาเจริญ
นางสุจินดา ศรีสวัสดิ์
นางสาวสุจินดา สีแกว
นางสาวสุจินดา หมัดเหยด
นางสุจินต ทองสีดํา
นางสาวสุจินต พุทธสอน
นางสุจินต แพงเมือง
นางสาวสุจินต มหารงค
นางสุจินต สวนไผ
นางสาวสุจินตนา ดีบุกสุขลาภ
นางสาวสุจินตนา พรมพุย
นางสุจินรา เดชพงษ
นางสาวสุจินันท จีรพงษอุดม
นางสุจินันท บริสุทธิ์
นางสาวสุจิรา คําแกว
นางสาวสุจิรา จันทรเกื้อ
นางสุจิรา ธานี
นางสาวสุจิรา ปดตาละเพ
นางสุจิรา รัตนสิทธิ์
นางสาวสุจิรา สหวงศ
นางสุจิรา อาบู
นางสุจิรา อํานวย
นางสุจิรา อุปนันท
นางสาวสุจิราภรณ เงาศรี
นางสุจีรา จดจํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๐๔๘
๓๔๐๔๙
๓๔๐๕๐
๓๔๐๕๑
๓๔๐๕๒
๓๔๐๕๓
๓๔๐๕๔
๓๔๐๕๕
๓๔๐๕๖
๓๔๐๕๗
๓๔๐๕๘
๓๔๐๕๙
๓๔๐๖๐
๓๔๐๖๑
๓๔๐๖๒
๓๔๐๖๓
๓๔๐๖๔
๓๔๐๖๕
๓๔๐๖๖
๓๔๐๖๗
๓๔๐๖๘
๓๔๐๖๙
๓๔๐๗๐
๓๔๐๗๑
๓๔๐๗๒
๓๔๐๗๓

นางสาวสุจีรา บุญเรืองรอด
นางสุชญา เทือกสุบรรณ
นางสาวสุชญา บุตรราษฎร
นางสาวสุชญา พรหมดา
นางสุชญา ภะคะโต
นางสาวสุชญา มั่นตอพงษ
นางสาวสุชญา รอดเชียงล้ํา
นางสาวสุชดา แซตั้ง
นางสุชลิตา สืบชมภู
นางสุชัญญา ขําศรีบุศ
นางสุชัญญา จิตมงคลบุตร
นางสาวสุชัญญา จิ๋วนอต
นางสุชัญญา ชัยมงคล
นางสุชัญญา ตอนรับ
นางสาวสุชัญญา พยัคเพศ
นางสุชัญญา พรหมแกว
นางสุชัญญา พูลหนาย
นางสุชัญญา สักพันธ
นางสุชัญญา แสนสุมา
นางสุชัญสินี นาพันธ
นางสุชัน หนูมา
นางสาวสุชันยา จี่พิมาย
นางสาวสุชาดา กลางสุโพธิ์
นางสุชาดา กําธร
นางสุชาดา แกวนอย
นางสุชาดา ขันอาสา

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๐๗๔
๓๔๐๗๕
๓๔๐๗๖
๓๔๐๗๗
๓๔๐๗๘
๓๔๐๗๙
๓๔๐๘๐
๓๔๐๘๑
๓๔๐๘๒
๓๔๐๘๓
๓๔๐๘๔
๓๔๐๘๕
๓๔๐๘๖
๓๔๐๘๗
๓๔๐๘๘
๓๔๐๘๙
๓๔๐๙๐
๓๔๐๙๑
๓๔๐๙๒
๓๔๐๙๓
๓๔๐๙๔
๓๔๐๙๕
๓๔๐๙๖
๓๔๐๙๗
๓๔๐๙๘
๓๔๐๙๙

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุชาดา คนเสงี่ยม
นางสาวสุชาดา จองคํา
นางสุชาดา จันทรเขียว
นางสาวสุชาดา เฉลียวไว
นางสาวสุชาดา เฉลียวศิลป
นางสาวสุชาดา ชัยรัตน
นางสุชาดา ชาวไทย
นางสุชาดา เดชบุรัมย
นางสาวสุชาดา ตั้งสมบัติไพบูลย
นางสาวสุชาดา ตุมคลาย
นางสุชาดา ทองทัศน
นางสาวสุชาดา ทิพโรจน
นางสาวสุชาดา ทุนดี
นางสาวสุชาดา นาหัวนิน
นางสุชาดา บุญประคม
นางสาวสุชาดา บุญมาลา
นางสุชาดา ประไวย
นางสุชาดา ปองชาลี
นางสุชาดา ปาวา
นางสุชาดา ปนทัศน
นางสาวสุชาดา ปุญปน
นางสุชาดา ใฝจิต
นางสุชาดา พยุงนอย
นางสาวสุชาดา พรมแดง
นางสุชาดา พิสมร
นางสาวสุชาดา โพธิสมภาพวงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๑๐๐
๓๔๑๐๑
๓๔๑๐๒
๓๔๑๐๓
๓๔๑๐๔
๓๔๑๐๕
๓๔๑๐๖
๓๔๑๐๗
๓๔๑๐๘
๓๔๑๐๙
๓๔๑๑๐
๓๔๑๑๑
๓๔๑๑๒
๓๔๑๑๓
๓๔๑๑๔
๓๔๑๑๕
๓๔๑๑๖
๓๔๑๑๗
๓๔๑๑๘
๓๔๑๑๙
๓๔๑๒๐
๓๔๑๒๑
๓๔๑๒๒
๓๔๑๒๓
๓๔๑๒๔
๓๔๑๒๕

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุชาดา ภูโททิพย
นางสุชาดา เภาเส็น
นางสาวสุชาดา มาตขาว
นางสุชาดา เมฆสุวรรณ
นางสาวสุชาดา ยิ่งยงยุทธ
นางสาวสุชาดา ยูซี
นางสุชาดา ฤทธิ์เทพ
นางสุชาดา วังวงศ
นางสุชาดา สระทอง
นางสาวสุชาดา สวัสดี
นางสาวสุชาดา สังขเสือโพธิ์
นางสุชาดา สุนทองหาว
นางสาวสุชาดา เสวกสูตร
นางสุชาดา แสนบุราณ
นางสุชาดา หิรัญกาญจน
นางสุชาดา อินตะสาร
นางสาวสุชาดา อินมี
นางสุชาดา อิ่มประสิทธิชัย
นางสุชาติ โมสูงเนิน
นางสุชานันต ปนมณี
นางสุชานันท ศีลธนทรัพย
นางสุชานันท เสารแดน
นางสาวสุชารัตน ลอมมหาดไทย
นางสุชารินทร อักษรไชย
นางสาวสุชาวดี นาคา
นางสุชาวดี พรหมเสน

๓๔๑๒๖
๓๔๑๒๗
๓๔๑๒๘
๓๔๑๒๙
๓๔๑๓๐
๓๔๑๓๑
๓๔๑๓๒
๓๔๑๓๓
๓๔๑๓๔
๓๔๑๓๕
๓๔๑๓๖
๓๔๑๓๗
๓๔๑๓๘
๓๔๑๓๙
๓๔๑๔๐
๓๔๑๔๑
๓๔๑๔๒
๓๔๑๔๓
๓๔๑๔๔
๓๔๑๔๕
๓๔๑๔๖
๓๔๑๔๗
๓๔๑๔๘
๓๔๑๔๙
๓๔๑๕๐
๓๔๑๕๑

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุชิน พาชาลี
นางสุชิพร รักประกิจ
นางสุชิรา ทุงคาใน
นางสาวสุชิรา มีอาษา
นางสุชีรา ไกแกว
นางสาวสุชีรา จันทรแสนตอ
นางสาวสุชีรา ใจหวัง
นางสาวสุชีรา ทับทิมขาว
นางสาวสุชีรา บัวแยม
นางสุชีรา โพธิ์พันธไม
นางสาวสุชีรา รักษาภักดี
นางสุชีรา อัศวโกวิทพงศ
นางสาวสุชีวา กุดแถลง
นางสาวสุญาณา มาสวัสดิ์
นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย
นางสาวสุฑาทิพย อินทรใหญ
นางสุฑาภรณ พินิจทะ
นางสุฑิรา ทองเงิน
นางสุณัฏฐา บุษบงค
นางสุณัฐญา เหลี่ยมเพ็ง
นางสุณาวรรณ จันทรทอง
นางสุณิชา อาภาอมร
นางสุณิภา ชูเมือง
นางสุณิศรา สุวรรณเดชา
นางสุณิสา คงประเสริฐ
นางสุณิสา คงใหญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๑๕๒
๓๔๑๕๓
๓๔๑๕๔
๓๔๑๕๕
๓๔๑๕๖
๓๔๑๕๗
๓๔๑๕๘
๓๔๑๕๙
๓๔๑๖๐
๓๔๑๖๑
๓๔๑๖๒
๓๔๑๖๓
๓๔๑๖๔
๓๔๑๖๕
๓๔๑๖๖
๓๔๑๖๗
๓๔๑๖๘
๓๔๑๖๙
๓๔๑๗๐
๓๔๑๗๑
๓๔๑๗๒
๓๔๑๗๓
๓๔๑๗๔
๓๔๑๗๕
๓๔๑๗๖
๓๔๑๗๗

นางสุณิสา ทองเหลือ
นางสุณิสา นกแกว
นางสาวสุณิสา สมบูรณ
นางสาวสุณิสา อินทองแกว
นางสาวสุณิสา อุดมสุข
นางสาวสุณี เขตใหญ
นางสุณี เครือจันทร
นางสุณี เชื้อคง
นางสุณี ธรรมาจิตต
นางสุณี บุญเลิศ
นางสุณี ใบหาด
นางสุณี เผาวัชรพล
นางสาวสุณี ยีลีมอ
นางสุณี สมพงษผึ้ง
นางสุณี สิทธิศักดิ์
นางสุณี สุวรรณบัณฑิตย
นางสาวสุณี หอมตีบ
นางสุณี อยูเจริญ
นางสาวสุณี อินทรคุม
นางสุณีย ปงหลีเส็น
นางสาวสุณีย พลแกว
นางสุณีย พุทธา
นางสาวสุณีย เพ็ชรสลับศรี
นางสุณีย มีศิลป
นางสุณีย โมลี
นางสุณีย ฤทธิ์ภักดี

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๑๗๘
๓๔๑๗๙
๓๔๑๘๐
๓๔๑๘๑
๓๔๑๘๒
๓๔๑๘๓
๓๔๑๘๔
๓๔๑๘๕
๓๔๑๘๖
๓๔๑๘๗
๓๔๑๘๘
๓๔๑๘๙
๓๔๑๙๐
๓๔๑๙๑
๓๔๑๙๒
๓๔๑๙๓
๓๔๑๙๔
๓๔๑๙๕
๓๔๑๙๖
๓๔๑๙๗
๓๔๑๙๘
๓๔๑๙๙
๓๔๒๐๐
๓๔๒๐๑
๓๔๒๐๒
๓๔๒๐๓

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุณีย แสงจันทร
นางสาวสุณีรัตน ดีนกาหมีน
นางสาวสุณีรัตน ปยนันท
นางสาวสุณีวรรณ ออนละมุน
นางสุดคนึงนิจ โกษาแสง
นางสาวสุดคะนึง ปนจอม
นางสาวสุดใจ เคลือบสูงเนิน
นางสุดใจ จิตรเกลี้ยง
นางสุดใจ ฉูมิ
นางสุดใจ ชวนรัมย
นางสุดใจ ชาวโพธิ์หลวง
นางสุดใจ ตั้งคีรี
นางสาวสุดใจ ทวีสุข
นางสาวสุดใจ แปนนาค
นางสาวสุดใจ ฝูงใหญ
นางสุดใจ พิลึก
นางสาวสุดใจ ภูมิใหญ
นางสาวสุดใจ ยังมี
นางสาวสุดใจ รอดศรี
นางสุดใจ รากวงค
นางสุดใจ ฤทธิ์แกว
นางสุดใจ วาโด
นางสุดใจ อินทรประสิทธิ์
นางสุดดวงใจ แสงรุงอรุณ
นางสุดตา จํารัสแนว
นางสุดถนอม สีนอเพีย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๒๐๔
๓๔๒๐๕
๓๔๒๐๖
๓๔๒๐๗
๓๔๒๐๘
๓๔๒๐๙
๓๔๒๑๐
๓๔๒๑๑
๓๔๒๑๒
๓๔๒๑๓
๓๔๒๑๔
๓๔๒๑๕
๓๔๒๑๖
๓๔๒๑๗
๓๔๒๑๘
๓๔๒๑๙
๓๔๒๒๐
๓๔๒๒๑
๓๔๒๒๒
๓๔๒๒๓
๓๔๒๒๔
๓๔๒๒๕
๓๔๒๒๖
๓๔๒๒๗
๓๔๒๒๘
๓๔๒๒๙

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุดที่รัก สัญพิบูลย
นางสุดธิดา โสมณวัตร
นางสุดธิรา ขุนคลัง
นางสุดฤทัย ทองดี
นางสุดลักษณ ณ พิกุล
นางสุดศรีดา บุญญศรี
นางสาวสุดสวาท คงเต็ม
นางสุดสวาท คันธี
นางสาวสุดสวาท จรูญพันธุฐิติกุล
นางสุดสวาท ชิลภักดิ์
นางสุดสวาท ทานะขันธ
นางสาวสุดสวาท ประสานสงฆ
นางสุดสาคร จันทะบูรณ
นางสาวสุดสายใจ อินกรัด
นางสาวสุดา กระโหทอง
นางสุดา เขียวออน
นางสุดา เงินงาม
นางสาวสุดา จันทราช
นางสุดา จิตตหลัง
นางสาวสุดา เจะหวังมา
นางสาวสุดา ไตรวิชชานันท
นางสุดา ปญญารัมย
นางสาวสุดา แปะปอง
นางสาวสุดา แยมสรวล
นางสุดา สุขจํารัส
นางสุดา เส็นสมมาตร

๓๔๒๓๐
๓๔๒๓๑
๓๔๒๓๒
๓๔๒๓๓
๓๔๒๓๔
๓๔๒๓๕
๓๔๒๓๖
๓๔๒๓๗
๓๔๒๓๘
๓๔๒๓๙
๓๔๒๔๐
๓๔๒๔๑
๓๔๒๔๒
๓๔๒๔๓
๓๔๒๔๔
๓๔๒๔๕
๓๔๒๔๖
๓๔๒๔๗
๓๔๒๔๘
๓๔๒๔๙
๓๔๒๕๐
๓๔๒๕๑
๓๔๒๕๒
๓๔๒๕๓
๓๔๒๕๔
๓๔๒๕๕

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุดา แสนพรม
นางสุดา หลักทอง
นางสุดา เองฉวน
นางสาวสุดากานต ไชยรุงเรือง
นางสุดาดวง วงศราษี
นางสุดาทิพย แกวงาม
นางสุดาทิพย สิทธิสงคราม
นางสุดาทิพย อินทกาศ
นางสุดาพร เกษมราช
นางสุดาพร คุณยศยิ่ง
นางสาวสุดาพร ทุมลา
นางสุดาพร นนสุราช
นางสาวสุดาพร ปะระมะ
นางสาวสุดาพร มูลนิธิธรรม
นางสุดาพร วงษา
นางสุดาพร วันหนองสา
นางสาวสุดาพร สุมาลัย
นางสาวสุดาภรณ สืบสุติน
นางสุดาภา สายบุญ
นางสุดารักษ ธรรมเม
นางสุดารักษ พลวิเศษ
นางสาวสุดารัตน กลิ่นบุบผา
นางสุดารัตน กาสุรงค
นางสาวสุดารัตน แกวไชยโย
นางสาวสุดารัตน ขนาดผล
นางสุดารัตน คเชนทองสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๒๕๖
๓๔๒๕๗
๓๔๒๕๘
๓๔๒๕๙
๓๔๒๖๐
๓๔๒๖๑
๓๔๒๖๒
๓๔๒๖๓
๓๔๒๖๔
๓๔๒๖๕
๓๔๒๖๖
๓๔๒๖๗
๓๔๒๖๘
๓๔๒๖๙
๓๔๒๗๐
๓๔๒๗๑
๓๔๒๗๒
๓๔๒๗๓
๓๔๒๗๔
๓๔๒๗๕
๓๔๒๗๖
๓๔๒๗๗
๓๔๒๗๘
๓๔๒๗๙
๓๔๒๘๐
๓๔๒๘๑

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุดารัตน คลื่นกระโทก
นางสาวสุดารัตน คําผา
นางสุดารัตน จันทร
นางสุดารัตน ฉวีวงศ
นางสุดารัตน โชติมณี
นางสาวสุดารัตน ไชยแกว
นางสุดารัตน ดีลน
นางสาวสุดารัตน โตชาลี
นางสาวสุดารัตน ทิวาสัจจากุล
นางสาวสุดารัตน ธิหลา
นางสุดารัตน นวลสงค
นางสุดารัตน นิระปะกะ
นางสุดารัตน นิลพงศ
นางสุดารัตน เนาวสุวรรณ
นางสุดารัตน บุญรอด
นางสาวสุดารัตน บุญสวัสดิ์
นางสุดารัตน บุตรวัง
นางสาวสุดารัตน บูชา
นางสุดารัตน ประมาชิด
นางสาวสุดารัตน ปานแกว
นางสุดารัตน ผลสง
นางสุดารัตน พรรณแสง
นางสาวสุดารัตน พรหมมี
นางสุดารัตน พฤฒิพัฒนพงศ
นางสุดารัตน พลแพงพา
นางสุดารัตน พลเยี่ยม

๓๔๒๘๒
๓๔๒๘๓
๓๔๒๘๔
๓๔๒๘๕
๓๔๒๘๖
๓๔๒๘๗
๓๔๒๘๘
๓๔๒๘๙
๓๔๒๙๐
๓๔๒๙๑
๓๔๒๙๒
๓๔๒๙๓
๓๔๒๙๔
๓๔๒๙๕
๓๔๒๙๖
๓๔๒๙๗
๓๔๒๙๘
๓๔๒๙๙
๓๔๓๐๐
๓๔๓๐๑
๓๔๓๐๒
๓๔๓๐๓
๓๔๓๐๔
๓๔๓๐๕
๓๔๓๐๖
๓๔๓๐๗

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุดารัตน พานเพ็ง
นางสาวสุดารัตน พิพิธกุล
นางสุดารัตน พิสิทธิ์
นางสาวสุดารัตน แพงสกล
นางสุดารัตน โพธิ์หลา
นางสุดารัตน เมืองจันทร
นางสาวสุดารัตน รอดกุบ
นางสุดารัตน รักษาวงษ
นางสุดารัตน รุจจนเวท
นางสุดารัตน ลาแสง
นางสุดารัตน โลติกร
นางสุดารัตน วงศคําจันทร
นางสุดารัตน ศรประดิษฐ
นางสุดารัตน ศรพรหม
นางสาวสุดารัตน ศรีบุญเรือน
นางสุดารัตน ศรีอุดม
นางสาวสุดารัตน สนเส็ม
นางสุดารัตน สมควร
นางสุดารัตน สวัสดิวงศ
นางสุดารัตน สองฉั่ว
นางสาวสุดารัตน สามุงคุณ
นางสุดารัตน สิงหสุข
นางสาวสุดารัตน สีมา
นางสุดารัตน สีสด
นางสุดารัตน สุขผดุง
นางสาวสุดารัตน สุนทรวุฒิ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๓๐๘
๓๔๓๐๙
๓๔๓๑๐
๓๔๓๑๑
๓๔๓๑๒
๓๔๓๑๓
๓๔๓๑๔
๓๔๓๑๕
๓๔๓๑๖
๓๔๓๑๗
๓๔๓๑๘
๓๔๓๑๙
๓๔๓๒๐
๓๔๓๒๑
๓๔๓๒๒
๓๔๓๒๓
๓๔๓๒๔
๓๔๓๒๕
๓๔๓๒๖
๓๔๓๒๗
๓๔๓๒๘
๓๔๓๒๙
๓๔๓๓๐
๓๔๓๓๑
๓๔๓๓๒
๓๔๓๓๓

นางสาวสุดารัตน สุรภาพ
นางสุดารัตน สุวรรณกูฎ
นางสุดารัตน แสนศรีแกว
นางสุดารัตน ไสยเลิศ
นางสุดารัตน อนใจ
นางสุดารัตน อยูประไพ
นางสุดารัตน อรรคพิน
นางสุดารัตน อิดทิ้ง
นางสุดารัตน อิ่มลิ้มธาร
นางสุดารัตน โอชาอัมพวัน
นางสุดาวดี คาคลอง
นางสุดาวดี พัดเปยมา
นางสุดาวรรณ จันครา
นางสุดาวรรณ เที่ยงธรรม
นางสาวสุดาวรรณ ยามา
นางสุดาวรรณ สุวรรณราช
นางสาวสุดาวัลย พุมพวง
นางสุดี นามบุรี
นางสุติญา สุบรรณ
นางสุติมา บุญเฟรือง
นางสุทธภา โพธิ์ศรี
นางสาวสุทธภา อุดแกว
นางสาวสุทธสินี จันภักดี
นางสาวสุทธาทัย ทองกลม
นางสุทธาทิพย ไชยสงเคราะห
นางสุทธาภรณ พราววิเชียร

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๓๓๔
๓๔๓๓๕
๓๔๓๓๖
๓๔๓๓๗
๓๔๓๓๘
๓๔๓๓๙
๓๔๓๔๐
๓๔๓๔๑
๓๔๓๔๒
๓๔๓๔๓
๓๔๓๔๔
๓๔๓๔๕
๓๔๓๔๖
๓๔๓๔๗
๓๔๓๔๘
๓๔๓๔๙
๓๔๓๕๐
๓๔๓๕๑
๓๔๓๕๒
๓๔๓๕๓
๓๔๓๕๔
๓๔๓๕๕
๓๔๓๕๖
๓๔๓๕๗
๓๔๓๕๘
๓๔๓๕๙

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุทธาวรรณ เทศบุตร
นางสาวสุทธาสินี ทาวเวชสุวรรณ
นางสุทธิกา คงพูน
นางสาวสุทธิกานต คําหลา
นางสุทธิกานต พลสิทธิ์
นางสุทธิจิตร หมั่นซอม
นางสาวสุทธิชา จันทะโค
นางสุทธิญา พลนาคู
นางสาวสุทธิณี โชติมน
นางสุทธิณี ราชจินดา
นางสุทธิดา ไชยพะยวน
นางสาวสุทธิดา พันธงาม
นางสุทธิดา รัตนพันธ
นางสาวสุทธิดา ศรีนวลจันทร
นางสาวสุทธิดา สรรเพชร
นางสุทธิดา สุทธิรักษ
นางสุทธินี แรนาค
นางสุทธินี โอภาษี
นางสาวสุทธินีย พินิจสุวรรณ
นางสุทธิพร เกียรติวิภาค
นางสุทธิพร แกวออนจริง
นางสุทธิพร เขียวมูล
นางสุทธิพร ชื่นจิตร
นางสาวสุทธิพร พลพยัคฆกุล
นางสาวสุทธิพร สาโคตร
นางสุทธิพร สิงหคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๓๖๐
๓๔๓๖๑
๓๔๓๖๒
๓๔๓๖๓
๓๔๓๖๔
๓๔๓๖๕
๓๔๓๖๖
๓๔๓๖๗
๓๔๓๖๘
๓๔๓๖๙
๓๔๓๗๐
๓๔๓๗๑
๓๔๓๗๒
๓๔๓๗๓
๓๔๓๗๔
๓๔๓๗๕
๓๔๓๗๖
๓๔๓๗๗
๓๔๓๗๘
๓๔๓๗๙
๓๔๓๘๐
๓๔๓๘๑
๓๔๓๘๒
๓๔๓๘๓
๓๔๓๘๔
๓๔๓๘๕

นางสาวสุทธิมน เสริมวิทยวงศ
นางสุทธิมา นอยจันทร
นางสุทธิยา เพ็ชรสีมวง
นางสุทธิยา ศิริสนธิ
นางสุทธิรัก มหาเมฆ
นางสาวสุทธิรักษ คงสุข
นางสาวสุทธิรักษ แตงนอย
นางสุทธิรักษ มณีทอง
นางสาวสุทธิรักษ ลุมลึก
นางสุทธิรัตน แกววานิช
นางสุทธิรัตน เผือกกลาง
นางสุทธิรัตน พองพรหม
นางสุทธิรัตน ภูระหงษ
นางสุทธิรัตน ลักษณะสุทธิ
นางสุทธิรัตน ศรีวงษ
นางสุทธิรัตน สุขสวัสดิ์
นางสาวสุทธิรัตน อินมา
นางสุทธิรัตน เอี่ยมระยับ
นางสุทธิรา ไชยสงคราม
นางสุทธิรา ถิ่นชาญ
นางสาวสุทธิลักษณ กุตระแสง
นางสุทธิลักษณ พันอุไร
นางสุทธิลักษณ มีแหยม
นางสุทธิลักษณ ยิ้มแยม
นางสุทธิวรรณ ขันศรี
นางสุทธิวรรณ ดําเรือง

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๓๘๖
๓๔๓๘๗
๓๔๓๘๘
๓๔๓๘๙
๓๔๓๙๐
๓๔๓๙๑
๓๔๓๙๒
๓๔๓๙๓
๓๔๓๙๔
๓๔๓๙๕
๓๔๓๙๖
๓๔๓๙๗
๓๔๓๙๘
๓๔๓๙๙
๓๔๔๐๐
๓๔๔๐๑
๓๔๔๐๒
๓๔๔๐๓
๓๔๔๐๔
๓๔๔๐๕
๓๔๔๐๖
๓๔๔๐๗
๓๔๔๐๘
๓๔๔๐๙
๓๔๔๑๐
๓๔๔๑๑

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุทธิวรรณ บัวศรี
นางสุทธิวรรณ รักสัตย
นางสุทธิวา สุรบัตร
นางสุทธิศรี คํามะโน
นางสุทธิษา หอมไสย
นางสุทธิสา วรธรรมพินิจ
นางสุทธิสา สุทธิแสน
นางสาวสุทธีรนันท พึ่งเพียร
นางสุทฤศยา สรรพจักร
นางสาวสุทัตตา จันทรเนตร
นางสุทัศน โชระเวก
นางสุทัศน ไชยปญญา
นางสุทัศนนันทน บุญยอดสี
นางสาวสุทาทิพ นิ่มนวล
นางสุทิตย ปานประสิทธิ์
นางสาวสุทิตา ชมเชย
นางสุทิน เจริญอินทร
นางสาวสุทิน ถุงเสน
นางสุทิน เนียมประยูร
นางสาวสุทิน ฝายนา
นางสาวสุทิน ศรีทองทา
นางสาวสุทินา ขินานา
นางสุทินา วงษหมื่น
นางสาวสุทิพย บุญมา
นางสาวสุทิพย สมจิตร
นางสุทิพย สายจรัล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๔๑๒
๓๔๔๑๓
๓๔๔๑๔
๓๔๔๑๕
๓๔๔๑๖
๓๔๔๑๗
๓๔๔๑๘
๓๔๔๑๙
๓๔๔๒๐
๓๔๔๒๑
๓๔๔๒๒
๓๔๔๒๓
๓๔๔๒๔
๓๔๔๒๕
๓๔๔๒๖
๓๔๔๒๗
๓๔๔๒๘
๓๔๔๒๙
๓๔๔๓๐
๓๔๔๓๑
๓๔๔๓๒
๓๔๔๓๓
๓๔๔๓๔
๓๔๔๓๕
๓๔๔๓๖
๓๔๔๓๗

นางสุทิลน จิตไทย
นางสุทิศา ตอสกุล
นางสาวสุทิศา นนทขุนทด
นางสาวสุทิศา พิศฐาน
นางสาวสุทิศา เลื่องลือ
นางสุทิศา อินปก
นางสุทิษา ณ นคร
นางสาวสุทิษา ดอกสันเทียะ
นางสาวสุทิสา กันฑาบุญ
นางสุทิสา จันทะคุณ
นางสุทิสา ภูพงษพัฒน
นางสุเทพ สําลี
นางสุธนา รักษากุล
นางสาวสุธนี ไชยสวน
นางสาวสุธเนตร ถาวร
นางสาวสุธภา กลมนุกูล
นางสุธรรมมา วงศธนบัตร
นางสุธัญญา เทพเกื้อ
นางสุธัญญา นวลแสง
นางสุธัญญา บุณยะนันท
นางสุธัญญา พันธุรักษ
นางสาวสุธัญญา สมานวงศ
นางสุธัมมา กาบินพงษ
นางสุธา ทองพูน
นางสุธาดา เพ็งแกว
นางสุธาทิพย คณาพันธ

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๔๓๘
๓๔๔๓๙
๓๔๔๔๐
๓๔๔๔๑
๓๔๔๔๒
๓๔๔๔๓
๓๔๔๔๔
๓๔๔๔๕
๓๔๔๔๖
๓๔๔๔๗
๓๔๔๔๘
๓๔๔๔๙
๓๔๔๕๐
๓๔๔๕๑
๓๔๔๕๒
๓๔๔๕๓
๓๔๔๕๔
๓๔๔๕๕
๓๔๔๕๖
๓๔๔๕๗
๓๔๔๕๘
๓๔๔๕๙
๓๔๔๖๐
๓๔๔๖๑
๓๔๔๖๒
๓๔๔๖๓

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุธาทิพย คําวัน
นางสาวสุธาทิพย จันทพรหมวงศ
นางสาวสุธาทิพย จุลภักดิ์
นางสาวสุธาทิพย ญาติมาก
นางสุธาทิพย ถานสีมี
นางสุธาทิพย ทุนทวีศีลศักดิ์
นางสุธาทิพย นิโกรธา
นางสาวสุธาทิพย นิยม
นางสาวสุธาทิพย ปานนก
นางสุธาทิพย ผลไสว
นางสาวสุธาทิพย พรมนอย
นางสาวสุธาทิพย พาหนะ
นางสาวสุธาทิพย เลิศล้ํา
นางสุธาทิพย วงษาเนาว
นางสาวสุธาทิพย วังแกวหิรัญ
นางสาวสุธาทิพย สังขสิงห
นางสุธาทิพย แสงชาวนา
นางสาวสุธาทิพย เหวขุนทด
นางสาวสุธานี นุชมอญ
นางสุธาฝน มนทอง
นางสุธารัตน คิดถูก
นางสุธารัตน ฉาฉ่ํา
นางสาวสุธารัตน ชํานาญเหนาะ
นางสาวสุธาริณี คําอินทร
นางสุธาลักณ สุวรรณศรี
นางสุธาลินี มั่งมูล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๔๖๔
๓๔๔๖๕
๓๔๔๖๖
๓๔๔๖๗
๓๔๔๖๘
๓๔๔๖๙
๓๔๔๗๐
๓๔๔๗๑
๓๔๔๗๒
๓๔๔๗๓
๓๔๔๗๔
๓๔๔๗๕
๓๔๔๗๖
๓๔๔๗๗
๓๔๔๗๘
๓๔๔๗๙
๓๔๔๘๐
๓๔๔๘๑
๓๔๔๘๒
๓๔๔๘๓
๓๔๔๘๔
๓๔๔๘๕
๓๔๔๘๖
๓๔๔๘๗
๓๔๔๘๘
๓๔๔๘๙

นางสุธาวัลย กรณเกียรติภัทร
นางสาวสุธาวัลย ควรหา
นางสุธาวิณี หลงเก
นางสาวสุธาสินี กระจางรัตน
นางสาวสุธาสินี จอมคําสิงห
นางสุธาสินี จังหวัดกลาง
นางสาวสุธาสินี แจงนภา
นางสุธาสินี ชูเชิด
นางสาวสุธาสินี ณ เวชรินทร
นางสาวสุธาสินี ดวงโตด
นางสุธาสินี ดังแกวสี
นางสุธาสินี ตัวขยัน
นางสุธาสินี เนคมานุรักษ
นางสุธาสินี ประเสริฐ
นางสาวสุธาสินี พลอยขาว
นางสาวสุธาสินี พานิชกุล
นางสาวสุธาสินี เพชรกระจาง
นางสาวสุธาสินี เพชรแยม
นางสุธาสินี ศรีจําปา
นางสุธาสินี ศุภโคตร
นางสาวสุธาสินี แสนวงค
นางสาวสุธาสินีย สังขสง
นางสุธิกานต มวนทอง
นางสุธิกานต ยึนประโคน
นางสาวสุธิดา เกตุแกว
นางสุธิดา คนขยัน

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๔๙๐
๓๔๔๙๑
๓๔๔๙๒
๓๔๔๙๓
๓๔๔๙๔
๓๔๔๙๕
๓๔๔๙๖
๓๔๔๙๗
๓๔๔๙๘
๓๔๔๙๙
๓๔๕๐๐
๓๔๕๐๑
๓๔๕๐๒
๓๔๕๐๓
๓๔๕๐๔
๓๔๕๐๕
๓๔๕๐๖
๓๔๕๐๗
๓๔๕๐๘
๓๔๕๐๙
๓๔๕๑๐
๓๔๕๑๑
๓๔๕๑๒
๓๔๕๑๓
๓๔๕๑๔
๓๔๕๑๕

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุธิดา นานชา
นางสุธิดา บุพบรรพต
นางสาวสุธิดา พันธุทัด
นางสาวสุธิดา พูนหลอ
นางสุธิดา มาแสวง
นางสุธิดา รถทอง
นางสุธิดา ศิริสันติเมธาคม
นางสุธิดา โสภากัญญา
นางสุธิดา หนูทอง
นางสุธิดา อินทรัตน
นางสาวสุธิตา ธุระกิจ
พลตํารวจหญิงสุธินันท ทุนคํา
นางสาวสุธินันท เปาเพ็ชร
นางสุธินันท พูลสมบัติ
นางสาวสุธิพร สมันตรัฐ
นางสาวสุธิภรณ ขนอม
นางสาวสุธิรัตน บรรดาล
นางสาวสุธิรา กาญจนวิเศษ
นางสุธิรา แกวมูล
นางสุธิรา เพชรชูชวย
นางสุธิรา หวันชิตนาย
นางสุธิลักษณ พนภัยพาล
นางสุธิศา สมหวังได
นางสุธิษา กิมาวะหา
นางสาวสุธิษา สงสวาง
นางสุธิสา สารสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๕๑๖
๓๔๕๑๗
๓๔๕๑๘
๓๔๕๑๙
๓๔๕๒๐
๓๔๕๒๑
๓๔๕๒๒
๓๔๕๒๓
๓๔๕๒๔
๓๔๕๒๕
๓๔๕๒๖
๓๔๕๒๗
๓๔๕๒๘
๓๔๕๒๙
๓๔๕๓๐
๓๔๕๓๑
๓๔๕๓๒
๓๔๕๓๓
๓๔๕๓๔
๓๔๕๓๕
๓๔๕๓๖
๓๔๕๓๗
๓๔๕๓๘
๓๔๕๓๙
๓๔๕๔๐
๓๔๕๔๑

นางสุธีกานต แกนสิงห
นางสาวสุธีกานต สรอยผลิกา
นางสุธีร โคตรภักดี
นางสุธีรัตน นนทตา
นางสุธีรา งานชูกิจ
นางสาวสุธีรา จินเดหวา
นางสาวสุธีรา เจนวิถี
นางสาวสุธีรา ธุระทํา
นางสาวสุธีรา นาควรรณกิจ
นางสาวสุธีรา บุญศรีภิรัตน
นางสุธีรา เพ็ชรมณี
นางสุธีรา ยาวะโนภาส
นางสาวสุธีรา วิชัยยุทธ
นางสาวสุธีรา ศิริพิรุณ
นางสุธีรา สารียัง
นางสุธีรา สุขวิเศษ
นางสาวสุธีรา อินทรตะ
นางสุธีรา โอชา
นางสุนดา เภาศรี
นางสุนทร กงสอน
นางสุนทร กุนอก
นางสุนทรา วิมลพันธ
นางสุนทราภรณ สุขสบาย
นางสาวสุนทรารักษ พุกยม
นางสาวสุนทรี เกษมโอภาช
นางสาวสุนทรี คําเสียง

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๕๔๒
๓๔๕๔๓
๓๔๕๔๔
๓๔๕๔๕
๓๔๕๔๖
๓๔๕๔๗
๓๔๕๔๘
๓๔๕๔๙
๓๔๕๕๐
๓๔๕๕๑
๓๔๕๕๒
๓๔๕๕๓
๓๔๕๕๔
๓๔๕๕๕
๓๔๕๕๖
๓๔๕๕๗
๓๔๕๕๘
๓๔๕๕๙
๓๔๕๖๐
๓๔๕๖๑
๓๔๕๖๒
๓๔๕๖๓
๓๔๕๖๔
๓๔๕๖๕
๓๔๕๖๖
๓๔๕๖๗

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุนทรี จันทรสําราญ
นางสุนทรี ใจหาว
นางสาวสุนทรี ซอนกลิ่น
นางสาวสุนทรี ทันดร
นางสาวสุนทรี ไทยเขียว
นางสุนทรี นวลศรี
นางสุนทรี นามโสม
นางสุนทรี บัวจันทร
นางสาวสุนทรี บุญเต็ม
นางสุนทรี บุญพระลักษณ
นางสุนทรี ประหยัดใช
นางสุนทรี ปูเถา
นางสุนทรี ผิวจันทร
นางสุนทรี ภาพนอก
นางสาวสุนทรี ภีระ
นางสาวสุนทรี วิเศษ
นางสาวสุนทรี ศิริภูวนันท
นางสาวสุนทรี ศุทธิวรรณรักษ
นางสาวสุนทรี สมณะ
นางสุนทรี สมเสถียรพล
นางสุนทรี เหมฬา
นางสุนทรี เหมือนเพ็ชร
นางสาวสุนทรี อนันโท
นางสุนทรี เอี่ยมอ่ํา
นางสาวสุนทรีภรณ สกุลหงสโสภณ
นางสุนทรีย กอกุศล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๕๖๘
๓๔๕๖๙
๓๔๕๗๐
๓๔๕๗๑
๓๔๕๗๒
๓๔๕๗๓
๓๔๕๗๔
๓๔๕๗๕
๓๔๕๗๖
๓๔๕๗๗
๓๔๕๗๘
๓๔๕๗๙
๓๔๕๘๐
๓๔๕๘๑
๓๔๕๘๒
๓๔๕๘๓
๓๔๕๘๔
๓๔๕๘๕
๓๔๕๘๖
๓๔๕๘๗
๓๔๕๘๘
๓๔๕๘๙
๓๔๕๙๐
๓๔๕๙๑
๓๔๕๙๒
๓๔๕๙๓

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุนทรีย โพธิ์สรอย
นางสาวสุนทรีย อวมปราณี
นางสุนัชชา สุขสุเมฆ
นางสุนัฐฐา บานใจ
นางสาวสุนัดดา เสนสม
นางสุนัตตา ศรีสม
นางสุนัน แปนแหลม
นางสาวสุนัน สุกุลธนาศร
นางสุนันฐนี ถนิมพาสน
นางสุนันฑา บากา
นางสุนันฑา หนูเรือง
นางสุนันต บาลสุข
นางสุนันตทา กอนโทนพะเนา
นางสุนันท คุยตวน
นางสุนันท ดําคํา
นางสาวสุนันท ทองอยู
นางสุนันท บุญเรืองรุง
นางสุนันท พิกุลยสังข
นางสุนันท มวงนอยเจริญ
นางสุนันท สระบัวทอง
นางสุนันทธินีย ไชยสาสน
นางสาวสุนันทรีรัตน ตาลบานขอย
นางสุนันทา กัญญาศรี
นางสาวสุนันทา แกมเงิน
นางสุนันทา ไกรนอย
นางสุนันทา ขวัญเพชร

๓๔๕๙๔
๓๔๕๙๕
๓๔๕๙๖
๓๔๕๙๗
๓๔๕๙๘
๓๔๕๙๙
๓๔๖๐๐
๓๔๖๐๑
๓๔๖๐๒
๓๔๖๐๓
๓๔๖๐๔
๓๔๖๐๕
๓๔๖๐๖
๓๔๖๐๗
๓๔๖๐๘
๓๔๖๐๙
๓๔๖๑๐
๓๔๖๑๑
๓๔๖๑๒
๓๔๖๑๓
๓๔๖๑๔
๓๔๖๑๕
๓๔๖๑๖
๓๔๖๑๗
๓๔๖๑๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุนันทา คาเจริญ
นางสาวสุนันทา คําเสนา
นางสาวสุนันทา จันดาหงษ
นางสาวสุนันทา จาดี
นางสาวสุนันทา จารุจิตร
นางสุนันทา ชมภู
นางสุนันทา ชินวงษ
นางสุนันทา ชุมเอียด
นางสุนันทา ทรงความดี
นางสาวสุนันทา ทองสุข
วาที่รอยตรีหญิง สุนันทา
ทาโบราณ
นางสุนันทา ทีสุกะ
นางสุนันทา ธงสันเทียะ
นางสาวสุนันทา นาเจริญ
นางสุนันทา น้ําใจดี
นางสุนันทา ปรางนอก
นางสาวสุนันทา ปองกัน
นางสาวสุนันทา ปดธุลี
นางสุนันทา ปนแกว
นางสุนันทา พลอามาตย
นางสาวสุนันทา พุฒพันธ
นางสุนันทา มดตะนอย
นางสาวสุนันทา รมยนุกูล
นางสาวสุนันทา ระเมียดดี
นางสาวสุนันทา รัตนหิรัญวงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๖๑๙
๓๔๖๒๐
๓๔๖๒๑
๓๔๖๒๒
๓๔๖๒๓
๓๔๖๒๔
๓๔๖๒๕
๓๔๖๒๖
๓๔๖๒๗
๓๔๖๒๘
๓๔๖๒๙
๓๔๖๓๐
๓๔๖๓๑
๓๔๖๓๒
๓๔๖๓๓
๓๔๖๓๔
๓๔๖๓๕
๓๔๖๓๖
๓๔๖๓๗
๓๔๖๓๘
๓๔๖๓๙
๓๔๖๔๐
๓๔๖๔๑
๓๔๖๔๒
๓๔๖๔๓
๓๔๖๔๔

นางสุนันทา วงศจันทรมณี
นางสุนันทา ศรีภูธร
นางสุนันทา ศิริเบญจา
นางสาวสุนันทา สถิตธํามรงค
นางสุนันทา สมศรี
นางสาวสุนันทา สายทอง
นางสุนันทา สุวรรณะ
นางสุนันทา แสงปราบภัย
นางสุนันทา โอพั่ง
นางสุนันทินี ธรรมษา
นางสาวสุนันทินี ปลักปลา
นางสาวสุนันทิยา พรหมมาตย
นางสุนันยา หาญแกว
นางสุนัยพร ราชกิจ
นางสุนา เทศารินทร
นางสุนารี คงหาญ
นางสาวสุนารี งามชื่น
นางสุนารี รัตนประเสริฐ
นางสุนารี วิปุลานุสาสน
นางสาวสุนิจ วิลาศรี
นางสุนิด โททํา
นางสุนิดา ไพรบึง
นางสุนิดา หมาดทิ้ง
นางสุนิต ลาสิงห
นางสุนิตตา นาคเสน
นางสุนิตตา เอ็มประโคน

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๖๔๕
๓๔๖๔๖
๓๔๖๔๗
๓๔๖๔๘
๓๔๖๔๙
๓๔๖๕๐
๓๔๖๕๑
๓๔๖๕๒
๓๔๖๕๓
๓๔๖๕๔
๓๔๖๕๕
๓๔๖๕๖
๓๔๖๕๗
๓๔๖๕๘
๓๔๖๕๙
๓๔๖๖๐
๓๔๖๖๑
๓๔๖๖๒
๓๔๖๖๓
๓๔๖๖๔
๓๔๖๖๕
๓๔๖๖๖
๓๔๖๖๗
๓๔๖๖๘
๓๔๖๖๙
๓๔๖๗๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุนิตย จันตะวงค
นางสุนิตย ไชยวงศผาบ
นางสุนิตา คงทอง
นางสุนิตา คงวิจิตร
นางสาวสุนิตา สุบินยัง
นางสุนิทรา อุดมรัตนศิริชัย
นางสาวสุนิพร ลาบุตรดี
นางสุนิรัตน แกวกลึงกลม
นางสุนิศา ชูสวาง
นางสาวสุนิศา เดียวสกุล
นางสุนิศา หึกขุนทด
นางสาวสุนิศา อวยพร
นางสาวสุนิศา ออนจันทร
นางสุนิษา กัณฑแกว
นางสาวสุนิษา แกวขุนทอง
นางสุนิษา งามรูป
นางสุนิษา จิตตเกษม
นางสุนิษา จินดาพล
นางสุนิษา โชติชูคง
นางสุนิษา ทานะปต
นางสาวสุนิษา พันธเสน
นางสุนิษา ยังเหลือ
นางสาวสุนิษา แสงแพร
นางสาวสุนิษา อรัญมิตร
นางสาวสุนิสา กะการดี
นางสาวสุนิสา การกุณา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๖๗๑
๓๔๖๗๒
๓๔๖๗๓
๓๔๖๗๔
๓๔๖๗๕
๓๔๖๗๖
๓๔๖๗๗
๓๔๖๗๘
๓๔๖๗๙
๓๔๖๘๐
๓๔๖๘๑
๓๔๖๘๒
๓๔๖๘๓
๓๔๖๘๔
๓๔๖๘๕
๓๔๖๘๖
๓๔๖๘๗
๓๔๖๘๘
๓๔๖๘๙
๓๔๖๙๐
๓๔๖๙๑
๓๔๖๙๒
๓๔๖๙๓
๓๔๖๙๔
๓๔๖๙๕
๓๔๖๙๖

นางสาวสุนิสา กินนอน
นางสุนิสา แกวเกลี้ยง
นางสุนิสา แกวตุน
นางสุนิสา คงอมรคีรี
นางสาวสุนิสา จํารัสเรืองรอง
นางสุนิสา จิตตเมตตากุล
นางสุนิสา ใจบุญ
นางสาวสุนิสา ชูอิฐจีน
นางสาวสุนิสา แซเฮง
นางสุนิสา เตาวะโต
นางสุนิสา ถนอมพงค
นางสุนิสา ทองสุขแกว
นางสาวสุนิสา นอยเมืองคุณ
นางสาวสุนิสา นาคคุม
นางสุนิสา บรรจงปรุ
นางสุนิสา พรหมแกว
นางสุนิสา พรหมแกว
นางสุนิสา พุทธศรี
นางสุนิสา ภูฤทธิ์
นางสุนิสา มีทอง
นางสาวสุนิสา รังสิพุฒิกุล
นางสาวสุนิสา รุงเรือง
นางสุนิสา ลิมปพนาทอง
นางสุนิสา วรรณา
นางสุนิสา สวัสดิ์ทอง
นางสุนิสา สาและ

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๖๙๗
๓๔๖๙๘
๓๔๖๙๙
๓๔๗๐๐
๓๔๗๐๑
๓๔๗๐๒
๓๔๗๐๓
๓๔๗๐๔
๓๔๗๐๕
๓๔๗๐๖
๓๔๗๐๗
๓๔๗๐๘
๓๔๗๐๙
๓๔๗๑๐
๓๔๗๑๑
๓๔๗๑๒
๓๔๗๑๓
๓๔๗๑๔
๓๔๗๑๕
๓๔๗๑๖
๓๔๗๑๗
๓๔๗๑๘
๓๔๗๑๙
๓๔๗๒๐
๓๔๗๒๑
๓๔๗๒๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุนิสา เสมสายัณห
นางสาวสุนิสา หมอกมืด
นางสาวสุนิสา หลงทิพย
นางสาวสุนิสา หลักชัย
นางสาวสุนี แกวศรีสด
นางสาวสุนี ดาวสุก
นางสุนี พันอนุ
นางสาวสุนีนาถ แตงกูล
นางสุนีนาถ พันธสําโรง
นางสุนีย กลิ่นเกิด
นางสาวสุนีย กลิ่นซอน
นางสาวสุนีย กัณทะวงษ
นางสุนีย ขวัญมงคล
นางสุนีย เชยบัวแกว
นางสาวสุนีย ดอกดวง
นางสาวสุนีย ดําเพ็ชร
นางสุนีย เดชครอง
นางสาวสุนีย เตาชุน
นางสาวสุนีย บุญเฉลียว
นางสาวสุนีย พูนพิทักษสกุล
นางสุนีย มะรือสะ
นางสุนีย มุสิก
นางสาวสุนีย ยอดศรี
นางสุนีย ยามี
นางสุนีย สายทอง
นางสุนีย สิทธิชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๗๒๓
๓๔๗๒๔
๓๔๗๒๕
๓๔๗๒๖
๓๔๗๒๗
๓๔๗๒๘
๓๔๗๒๙
๓๔๗๓๐
๓๔๗๓๑
๓๔๗๓๒
๓๔๗๓๓
๓๔๗๓๔
๓๔๗๓๕
๓๔๗๓๖
๓๔๗๓๗
๓๔๗๓๘
๓๔๗๓๙
๓๔๗๔๐
๓๔๗๔๑
๓๔๗๔๒
๓๔๗๔๓
๓๔๗๔๔
๓๔๗๔๕
๓๔๗๔๖
๓๔๗๔๗
๓๔๗๔๘

นางสุนีย สิทธิธนะ
นางสุนีย สีลาแสง
นางสุนีย สุวรรณพนัง
นางสุนีย อยูหลง
นางสุนีย โอเรือง
นางสาวสุนียพร วรรณฤมล
นางสุนีรัตน โกฎหอม
นางสุนีรัตน ทับทิมออน
นางสุนีรัตน เพ็งสิน
นางสุนีรัตน เมฆลอย
นางสุเนตร กองมวง
นางสาวสุเนตร บุตรชานนท
นางสุเนตร แยมกลิ่น
นางสุเนตร ฉ่ําประวิง
นางสาวสุเนตรา อินทมาตร
นางสุไนดะ รอนิง
นางสาวสุบรรณ อุดแกว
นางสุบัญณี วงศสวัสดิ์
นางสุบัณท ยดยอย
นางสุบัยดะห คงหนูแกว
นางสุบิน พนมเขต
นางสุบิน แสงคํา
นางสุประดิษฐ วิลาวรรณ
นางสุประวีณ ขุนสวัสดิ์
นางสุประวีณ จันทะเรือง
นางสุประวีณ ดอกบัว

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๗๔๙
๓๔๗๕๐
๓๔๗๕๑
๓๔๗๕๒
๓๔๗๕๓
๓๔๗๕๔
๓๔๗๕๕
๓๔๗๕๖
๓๔๗๕๗
๓๔๗๕๘
๓๔๗๕๙
๓๔๗๖๐
๓๔๗๖๑
๓๔๗๖๒
๓๔๗๖๓
๓๔๗๖๔
๓๔๗๖๕
๓๔๗๖๖
๓๔๗๖๗
๓๔๗๖๘
๓๔๗๖๙
๓๔๗๗๐
๓๔๗๗๑
๓๔๗๗๒
๓๔๗๗๓
๓๔๗๗๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุประวีณ ทิพยพิมล
นางสาวสุประวีณ ธาตุทอง
นางสาวสุประวีณ ภูพิริยะนันท
นางสุประวีณ สายรัตน
นางสุปรางค ทนเพชร
นางสุปราณี แกวสมบัติ
นางสุปราณี ขําตรี
นางสาวสุปราณี จุยจําลอง
นางสาวสุปราณี ชัยยะ
นางสาวสุปราณี ชินโน
นางสุปราณี แซลิ้ม
นางสาวสุปราณี ตองใจ
นางสาวสุปราณี ทัตสอย
นางสุปราณี นามบุญลือ
นางสาวสุปราณี บทศรี
นางสุปราณี ปรมสกุล
นางสุปราณี ปองวงษ
นางสุปราณี ปทมสิทธิโชติ
นางสาวสุปราณี ปนคง
นางสุปราณี พรหมศักดิ์
นางสุปราณี พลพันธงาม
นางสาวสุปราณี พุฒภิบูรณ
นางสุปราณี โพธิ์หมื่นทิพย
นางสุปราณี ไพรบึง
นางสุปราณี ภูทะศิริ
นางสาวสุปราณี มุสิกา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๗๗๕
๓๔๗๗๖
๓๔๗๗๗
๓๔๗๗๘
๓๔๗๗๙
๓๔๗๘๐
๓๔๗๘๑
๓๔๗๘๒
๓๔๗๘๓
๓๔๗๘๔
๓๔๗๘๕
๓๔๗๘๖
๓๔๗๘๗
๓๔๗๘๘
๓๔๗๘๙
๓๔๗๙๐
๓๔๗๙๑
๓๔๗๙๒
๓๔๗๙๓
๓๔๗๙๔
๓๔๗๙๕
๓๔๗๙๖
๓๔๗๙๗
๓๔๗๙๘
๓๔๗๙๙
๓๔๘๐๐

นางสุปราณี รอดพงษ
นางสุปราณี รัตนพรหม
นางสุปราณี รุงเรือง
นางสุปราณี ศรแสง
นางสาวสุปราณี ศรีวิชา
นางสุปราณี สิมสวัสดิ์
นางสุปราณี สืบทอง
นางสุปราณี สุขธัญญาวัฒน
นางสาวสุปราณี สุขนาน
นางสาวสุปราณี สุขประเสริฐ
นางสุปราณี สุขประเสริฐ
นางสุปราณี สุทธะ
นางสุปราณี เสือคลาย
นางสุปราณี อางหิรัญ
นางสาวสุปราณี อุปรา
นางสุปราณี อูธาระณะ
นางสุปรานี ชนะโชติ
นางสุปรีดา เจะอามะ
นางสาวสุปรียณัฏฐ สิงหเสน
นางสุปรียา นามั่น
นางสุปรียา ผิวดี
นางสุปรียา มูลคํา
นางสุปรียา สังขวรรโณ
นางสุปวีณ สุวรรณพิทักษ
นางสาวสุปญญา เทศทาบ
นางสาวสุปณฑิตา พวงศรี

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๘๐๑
๓๔๘๐๒
๓๔๘๐๓
๓๔๘๐๔
๓๔๘๐๕
๓๔๘๐๖
๓๔๘๐๗
๓๔๘๐๘
๓๔๘๐๙
๓๔๘๑๐
๓๔๘๑๑
๓๔๘๑๒
๓๔๘๑๓
๓๔๘๑๔
๓๔๘๑๕
๓๔๘๑๖
๓๔๘๑๗
๓๔๘๑๘
๓๔๘๑๙
๓๔๘๒๐
๓๔๘๒๑
๓๔๘๒๒
๓๔๘๒๓
๓๔๘๒๔
๓๔๘๒๕
๓๔๘๒๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุปาณี สุวรรณโณ
นางสาวสุปาริชาติ วรรณชัย
นางสาวสุพพตา สิทธิรักษ
นางสุพพัต แชมโชติ
นางสาวสุพร จรัสศรี
นางสุพร ดวงเกลี้ยง
นางสาวสุพร ศรีชาเยศ
นางสุพร อิ่มอินทร
นางสาวสุพร อิสโม
นางสุพรทิพย เติบโต
นางสุพรทิพย ศรีภูธร
นางสาวสุพรพรรณ ฉันทวิเศษกุล
นางสาวสุพรพรรณ หวังพรไพบูลย
นางสุพรพิศ สายชล
นางสุพรรณ เกติยะ
นางสาวสุพรรณ แกวกัณหา
นางสุพรรณ ดีมาก
นางสุพรรณ ประสงใด
นางสุพรรณ พิมพปรุ
นางสุพรรณ เพชรเลิศ
นางสาวสุพรรณ แสงเพ็ชร
นางสุพรรณ นัทธี
นางสุพรรณ ออยบํารุง
นางสุพรรณนา สะเดา
นางสาวสุพรรณนิภา นามกันยา
นางสุพรรณพร สิทธิแตสกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๘๒๗
๓๔๘๒๘
๓๔๘๒๙
๓๔๘๓๐
๓๔๘๓๑
๓๔๘๓๒
๓๔๘๓๓
๓๔๘๓๔
๓๔๘๓๕
๓๔๘๓๖
๓๔๘๓๗
๓๔๘๓๘
๓๔๘๓๙
๓๔๘๔๐
๓๔๘๔๑
๓๔๘๔๒
๓๔๘๔๓
๓๔๘๔๔
๓๔๘๔๕
๓๔๘๔๖
๓๔๘๔๗
๓๔๘๔๘
๓๔๘๔๙
๓๔๘๕๐
๓๔๘๕๑
๓๔๘๕๒

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุพรรณรัตน แสนบุตรดี
นางสุพรรณวดี ประสงค
นางสาวสุพรรณษา ครุฑเงิน
นางสุพรรณษา บุญโว
นางสาวสุพรรณษา รอบรูดี
นางสุพรรณษา สุริยะกมล
นางสาวสุพรรณษา อินทพงค
นางสุพรรณา จันทรดี
นางสุพรรณา พิลาแหวน
นางสุพรรณา สุเวชเวทิน
นางสุพรรณิกา เครือพรมมินทร
นางสาวสุพรรณิกา ตันเจริญ
นางสาวสุพรรณิกา รุจิวณิชยกุล
นางสุพรรณิการ ณรงคพันธ
นางสุพรรณิการ ทับถม
นางสาวสุพรรณิการ ทาอินทร
นางสุพรรณิการ มะสาแม็ง
นางสาวสุพรรณิการ อินตะคํามา
นางสาวสุพรรณี กงซุย
นางสาวสุพรรณี กาละพันธ
นางสุพรรณี กุนา
นางสุพรรณี คําทวี
นางสาวสุพรรณี คํานันท
นางสุพรรณี งอสอน
นางสุพรรณี จํารัส
นางสุพรรณี จิโสะ

๓๔๘๕๓
๓๔๘๕๔
๓๔๘๕๕
๓๔๘๕๖
๓๔๘๕๗
๓๔๘๕๘
๓๔๘๕๙
๓๔๘๖๐
๓๔๘๖๑
๓๔๘๖๒
๓๔๘๖๓
๓๔๘๖๔
๓๔๘๖๕
๓๔๘๖๖
๓๔๘๖๗
๓๔๘๖๘
๓๔๘๖๙
๓๔๘๗๐
๓๔๘๗๑
๓๔๘๗๒
๓๔๘๗๓
๓๔๘๗๔
๓๔๘๗๕
๓๔๘๗๖
๓๔๘๗๗
๓๔๘๗๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุพรรณี เณรตากอง
นางสาวสุพรรณี ดวงมรกต
นางสุพรรณี ทรัพยพนาพรชัย
นางสุพรรณี นาคแนวดี
นางสุพรรณี บัวเนียม
นางสาวสุพรรณี บึงแกว
นางสุพรรณี บุญไทยใหญ
นางสาวสุพรรณี บุตรพรม
นางสุพรรณี เบ็นอับดุลเลาะห
นางสุพรรณี ปลื้มถนอม
นางสุพรรณี ปะระตะโก
นางสาวสุพรรณี ปนใจ
นางสาวสุพรรณี เผาพงษ
นางสุพรรณี พรมเศก
นางสุพรรณี พลศรีพิมพ
นางสาวสุพรรณี พิมพหลอ
นางสาวสุพรรณี พุมเกลี้ยง
นางสุพรรณี ไพบูลย
นางสุพรรณี ภูเต็ง
นางสุพรรณี มะโน
นางสาวสุพรรณี รุงกระจาง
นางสาวสุพรรณี วารีแสงทิพย
นางสาวสุพรรณี วิรุณสาร
นางสาวสุพรรณี ศรีมันตะ
นางสุพรรณี ศรีออน
นางสุพรรณี สนธิเมือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๘๗๙
๓๔๘๘๐
๓๔๘๘๑
๓๔๘๘๒
๓๔๘๘๓
๓๔๘๘๔
๓๔๘๘๕
๓๔๘๘๖
๓๔๘๘๗
๓๔๘๘๘
๓๔๘๘๙
๓๔๘๙๐
๓๔๘๙๑
๓๔๘๙๒
๓๔๘๙๓
๓๔๘๙๔
๓๔๘๙๕
๓๔๘๙๖
๓๔๘๙๗
๓๔๘๙๘
๓๔๘๙๙
๓๔๙๐๐
๓๔๙๐๑
๓๔๙๐๒
๓๔๙๐๓
๓๔๙๐๔

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุพรรณี สนหอม
นางสุพรรณี สรอยแกว
นางสุพรรณี สีลาคุปต
นางสุพรรณี สุขเล็ก
นางสุพรรณี สุขุมพันธ
นางสุพรรณี สุดชารี
นางสุพรรณี สุวะศรี
นางสาวสุพรรณี แสงทองเขียว
นางสาวสุพรรณี หารโสภา
นางสาวสุพรรณี อาจหาญ
นางสุพรรณี อานาม
นางสาวสุพรรณี ฮั่นสกุล
นางสาวสุพรรนิการ เขียวออน
นางสาวสุพรรนี มอญใหม
นางสุพรรรณี กาฬหวา
นางสาวสุพรรษา กลารอด
นางสุพรรษา เกตุแกว
นางสุพรรษา เกตุรัตน
นางสาวสุพรรษา แกวกองทรัพย
นางสาวสุพรรษา เขียวเซ็น
นางสุพรรษา คณฑา
นางสุพรรษา จอมอินทร
นางสุพรรษา จันทรสุเทพ
นางสุพรรษา เจริญบุตรานนท
วาที่รอยตรีหญิง สุพรรษา ใจอารีย
นางสุพรรษา เตี้ยไธสง

๓๔๙๐๕
๓๔๙๐๖
๓๔๙๐๗
๓๔๙๐๘
๓๔๙๐๙
๓๔๙๑๐
๓๔๙๑๑
๓๔๙๑๒
๓๔๙๑๓
๓๔๙๑๔
๓๔๙๑๕
๓๔๙๑๖
๓๔๙๑๗
๓๔๙๑๘
๓๔๙๑๙
๓๔๙๒๐
๓๔๙๒๑
๓๔๙๒๒
๓๔๙๒๓
๓๔๙๒๔
๓๔๙๒๕
๓๔๙๒๖
๓๔๙๒๗
๓๔๙๒๘
๓๔๙๒๙
๓๔๙๓๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุพรรษา ทองเปาว
นางสาวสุพรรษา ทัพธานี
นางสุพรรษา ธรรมเจริญ
นางสุพรรษา บุญสิทธิ์
นางสาวสุพรรษา พละศักดิ์
นางสาวสุพรรษา พันธุศิริ
นางสาวสุพรรษา ภูแกว
นางสุพรรษา รัฐแฉลม
นางสุพรรษา รัตนจันทร
นางสาวสุพรรษา สมขุนทด
นางสุพรรษา สังวาระ
นางสุพรรษา สาสังข
นางสุพรรษา สิงหทองรัด
นางสุพรรษา อังคสุทธิพงษ
นางสาวสุพรรษา อาบทอง
นางสาวสุพรรษา อุนเครือ
นางสุพล ครองยุติ
นางสาวสุพลา ทองแปน
นางสาวสุพวงรัตน ไชยฉิม
นางสุพักตร ไกรนรา
นางสุพักตร คําภา
นางสาวสุพักตรษา มุกดามวง
นางสุพัจนีย โฆษิตโภคินัน
นางสาวสุพัชชา เชี่ยวชาญ
นางสุพัชนันณ ภูนุช
นางสุพัชนี เอียบฉุน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๙๓๑
๓๔๙๓๒
๓๔๙๓๓
๓๔๙๓๔
๓๔๙๓๕
๓๔๙๓๖
๓๔๙๓๗
๓๔๙๓๘
๓๔๙๓๙
๓๔๙๔๐
๓๔๙๔๑
๓๔๙๔๒
๓๔๙๔๓
๓๔๙๔๔
๓๔๙๔๕
๓๔๙๔๖
๓๔๙๔๗
๓๔๙๔๘
๓๔๙๔๙
๓๔๙๕๐
๓๔๙๕๑
๓๔๙๕๒
๓๔๙๕๓
๓๔๙๕๔
๓๔๙๕๕
๓๔๙๕๖

นางสุพัชรี ก่ําสระนอย
นางสาวสุพัชรี ประเสริฐสัง
นางสุพัฒชา วสุรัตน
นางสุพัฒตรา แกวหนู
นางสุพัฒตรา แคลวภัย
นางสุพัฒตรา ไชยเมือง
นางสาวสุพัฒตรา พองพรหม
นางสุพัฒตา ภูสอดสี
นางสาวสุพัฒน ภูมิสมบัติ
นางสาวสุพัฒนศร ศรีรุงเรือง
นางสุพัฒนสินี เรือนแกว
นางสาวสุพัฒนา จันทะคุณ
นางสาวสุพัฒษา สารสาริน
นางสาวสุพัด วงศจันทร
นางสาวสุพัดธิดา สุทธิผุย
นางสาวสุพัตตรา แกวกอน
นางสุพัตตรา ชวยรักษา
นางสาวสุพัตตรา พิพิธกุล
นางสุพัตตรา ภิรมยโพลง
นางสุพัตตรา ศรีโยธี
นางสุพัตร ทัพธานี
นางสุพัตร ปญญาสิทธิ์
นางสาวสุพัตร เพ็ชรรัตน
นางสุพัตร สุวรรรณไตรย
นางสาวสุพัตรา กองชนะ
นางสาวสุพัตรา กันภัย

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๙๕๗
๓๔๙๕๘
๓๔๙๕๙
๓๔๙๖๐
๓๔๙๖๑
๓๔๙๖๒
๓๔๙๖๓
๓๔๙๖๔
๓๔๙๖๕
๓๔๙๖๖
๓๔๙๖๗
๓๔๙๖๘
๓๔๙๖๙
๓๔๙๗๐
๓๔๙๗๑
๓๔๙๗๒
๓๔๙๗๓
๓๔๙๗๔
๓๔๙๗๕
๓๔๙๗๖
๓๔๙๗๗
๓๔๙๗๘
๓๔๙๗๙
๓๔๙๘๐
๓๔๙๘๑
๓๔๙๘๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุพัตรา การมาสม
นางสาวสุพัตรา แกวสีทอง
นางสุพัตรา ไกรหา
นางสุพัตรา ขุนฤทธิ์เอียด
นางสาวสุพัตรา คชฤทธิ์
นางสาวสุพัตรา ครุฑธามาศ
นางสุพัตรา เงินบุตรโคตร
นางสาวสุพัตรา จอยเจริญ
นางสาวสุพัตรา จันทเมือง
นางสาวสุพัตรา ใจตั้ง
นางสาวสุพัตรา ชัยมณี
นางสาวสุพัตรา เชิดกฤษ
นางสาวสุพัตรา ดวงดี
นางสาวสุพัตรา ดวงสุข
นางสุพัตรา ตรีเดช
นางสาวสุพัตรา เตี่ยวขุย
นางสาวสุพัตรา ทรัพยเสถียร
นางสุพัตรา นครแสน
นางสุพัตรา นามฤทธิ์
นางสาวสุพัตรา นามวงค
นางสุพัตรา โนนทิง
นางสาวสุพัตรา บัวทองจันทร
นางสุพัตรา ปติรัตน
นางสุพัตรา เปยกบุตร
นางสุพัตรา พนมมาศ
นางสุพัตรา พรมที

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๙๘๓
๓๔๙๘๔
๓๔๙๘๕
๓๔๙๘๖
๓๔๙๘๗
๓๔๙๘๘
๓๔๙๘๙
๓๔๙๙๐
๓๔๙๙๑
๓๔๙๙๒
๓๔๙๙๓
๓๔๙๙๔
๓๔๙๙๕
๓๔๙๙๖
๓๔๙๙๗
๓๔๙๙๘
๓๔๙๙๙
๓๕๐๐๐
๓๕๐๐๑
๓๕๐๐๒
๓๕๐๐๓
๓๕๐๐๔
๓๕๐๐๕
๓๕๐๐๖
๓๕๐๐๗
๓๕๐๐๘

นางสุพัตรา พลศรี
นางสาวสุพัตรา พวงแผน
นางสุพัตรา พาภักดี
นางสุพัตรา เพิ่มเพ็ชร
นางสุพัตรา มวงงาม
นางสุพัตรา ยอดไกรศรี
นางสุพัตรา รัตนพร
นางสุพัตรา ฤทธิ์เจริญวัตถุ
นางสาวสุพัตรา ลังกาใจ
นางสาวสุพัตรา วงศแสนภู
นางสาวสุพัตรา วงศอินตา
นางสุพัตรา วิศิลป
นางสาวสุพัตรา ศรีจันทรนวน
นางสาวสุพัตรา ศรีพันธบุตร
นางสุพัตรา ศรีศิริ
นางสุพัตรา ศรีษะโคตร
นางสาวสุพัตรา สมถวิล
นางสุพัตรา สรอยน้ํา
นางสาวสุพัตรา สะตะ
นางสุพัตรา สิงหสถิตย
นางสุพัตรา สิงหเสม
นางสุพัตรา สืบจากถิ่น
นางสุพัตรา สุภามณี
นางสาวสุพัตรา สุรียประภา
นางสาวสุพัตรา สุวรรณกลอม
นางสุพัตรา โสภา

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๐๐๙
๓๕๐๑๐
๓๕๐๑๑
๓๕๐๑๒
๓๕๐๑๓
๓๕๐๑๔
๓๕๐๑๕
๓๕๐๑๖
๓๕๐๑๗
๓๕๐๑๘
๓๕๐๑๙
๓๕๐๒๐
๓๕๐๒๑
๓๕๐๒๒
๓๕๐๒๓
๓๕๐๒๔
๓๕๐๒๕
๓๕๐๒๖
๓๕๐๒๗
๓๕๐๒๘
๓๕๐๒๙
๓๕๐๓๐
๓๕๐๓๑
๓๕๐๓๒
๓๕๐๓๓
๓๕๐๓๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุพัตรา หลวงบุญมี
นางสุพัตรา ออนแกว
นางสาวสุพัตรา อาวะบุตร
นางสุพัตรา อินตะหา
นางสุพัทตรา ศิริทอง
นางสาวสุพันธณี ขุนนุย
นางสุพันธรัตน เขาเมือง
นางสุพาณี กุลหอม
นางสุพานี ยิ่งยง
นางสุพาพร คําผัน
นางสาวสุพาพร แซฮึง
นางสุพาพร วัฒนศรี
นางสุพาพร อินทา
นางสุพารัตน คําเพชร
นางสาวสุพาลักษ ศึกขยาด
นางสุพาลิตร สมเขาใหญ
นางสาวสุพิชชา กลาวรัมย
นางสาวสุพิชชา ไชยสาร
นางสุพิชชา ฐิตวังโส
นางสุพิชชา ปกเคธาติ
นางสุพิชชา ปนศิริ
นางสุพิชชา โพธิ์จินดา
นางสุพิชชา มาลา
นางสุพิชชา ศรีกําพล
นางสาวสุพิชฌา บิดานารา
นางสุพิชฌาย ไกรนรา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๐๓๕
๓๕๐๓๖
๓๕๐๓๗
๓๕๐๓๘
๓๕๐๓๙
๓๕๐๔๐
๓๕๐๔๑
๓๕๐๔๒
๓๕๐๔๓
๓๕๐๔๔
๓๕๐๔๕
๓๕๐๔๖
๓๕๐๔๗
๓๕๐๔๘
๓๕๐๔๙
๓๕๐๕๐
๓๕๐๕๑
๓๕๐๕๒
๓๕๐๕๓
๓๕๐๕๔
๓๕๐๕๕
๓๕๐๕๖
๓๕๐๕๗
๓๕๐๕๘
๓๕๐๕๙
๓๕๐๖๐

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุพิชฌาย ดํารงกูล
นางสุพิชฌาย ทนทาน
นางสาวสุพิชฌาย ทองเนื้อหา
นางสาวสุพิชฌาย ทองเลิศ
นางสุพิชฌาย แปงทา
นางสุพิชฌาย สยอง
นางสุพิชฌาย สวายสมสีกุล
นางสุพิชฌาย เหลืองนวล
นางสาวสุพิชญา เคากระโทก
นางสาวสุพิชญา ชิ้นประสิทธิ์
นางสาวสุพิชญา ดาบโสมศรี
นางสุพิชญา ตรีชนะสมุทร
นางสาวสุพิชญา พันธุฉนวน
นางสุพิชญา เพลัย
นางสุพิชญา ภัทรางกุล
นางสาวสุพิชญา อามาตยมนตรี
นางสาวสุพิชญากานต ไกรยา
นางสุพิชญานันท อุสาพรหม
นางสาวสุพิชญาย นาคเณร
นางสาวสุพิชสิริ ถิรวัฒนาพงศ
นางสุพิญญา จันทฤทธิ์
นางสุพิณญา เหล็กเพ็ชร
นางสุพิธ ดานศิระวานิชย
นางสุพิน ไชยนา
นางสุพิน ทมกระโทก
นางสุพิน ทิศลังกา

๓๕๐๖๑
๓๕๐๖๒
๓๕๐๖๓
๓๕๐๖๔
๓๕๐๖๕
๓๕๐๖๖
๓๕๐๖๗
๓๕๐๖๘
๓๕๐๖๙
๓๕๐๗๐
๓๕๐๗๑
๓๕๐๗๒
๓๕๐๗๓
๓๕๐๗๔
๓๕๐๗๕
๓๕๐๗๖
๓๕๐๗๗
๓๕๐๗๘
๓๕๐๗๙
๓๕๐๘๐
๓๕๐๘๑
๓๕๐๘๒
๓๕๐๘๓
๓๕๐๘๔
๓๕๐๘๕
๓๕๐๘๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุพิน พรหนองแสน
นางสุพิน เพ็งรัตน
นางสุพนิ มณีศรีสุวรรณ
นางสุพิน ยุบลศรี
นางสุพิน เลี้ยงพานิชย
นางสุพิน อภิวงคงาม
นางสุพินดา แพไธสง
นางสาวสุพินยา ปญญาไชย
นางสาวสุพิมล บูรณเจริญ
นางสุพิศ เนื้อเอี่ยม
นางสุพิศ บุญศิริ
นางสุพิศ เบ็ญมาศ
นางสาวสุพิศ ปานรังษี
นางสาวสุพิศ มุสิกะชะนะ
นางสุพิศ วารินทร
นางสาวสุพิศ ศรีบัว
นางสุพิศ สงอุน
นางสุพิศ หลีวิจิตร
นางสุพิศ อินทะสิทธิ์
นางสุพิษ สะขะโร
นางสาวสุพีชา ลําใยผล
นางสาวสุพีรณัฐ หลําสวัสดิ์
นางสุเพ็ญ เทียมศักดิ์
นางสาวสุเพ็ญประภา สุขเกษม
นางสาวสุเพียบ เลาลา
นางสุไพรัตน ชินสีห

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๐๘๗
๓๕๐๘๘
๓๕๐๘๙
๓๕๐๙๐
๓๕๐๙๑
๓๕๐๙๒
๓๕๐๙๓
๓๕๐๙๔
๓๕๐๙๕
๓๕๐๙๖
๓๕๐๙๗
๓๕๐๙๘
๓๕๐๙๙
๓๕๑๐๐
๓๕๑๐๑
๓๕๑๐๒
๓๕๑๐๓
๓๕๑๐๔
๓๕๑๐๕
๓๕๑๐๖
๓๕๑๐๗
๓๕๑๐๘
๓๕๑๐๙
๓๕๑๑๐
๓๕๑๑๑
๓๕๑๑๒

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุฟารา ใบมะอู
นางสุภกัญญา ศรีสาร
นางสุภกานนท คงทน
นางสาวสุภชา เทียมศรี
นางสาวสุภชา เพ็ญจันทร
นางสาวสุภณัฐฏินันท ปญญาสาย
นางสาวสุภนิช จันทมา
นางสุภนีตา กังเซง
นางสุภมาศ ใชชาง
นางสาวสุภมาส จินะราช
นางสุภมาส รักษาเขตร
นางสุภร ภูบุญเต็ม
นางสาวสุภรชิตา ครุฑครบุรี
นางสุภรศรี ศรีสุรักษ
นางสุภรัตน รัตนประภา
นางสาวสุภรัตน หาญจิต
นางสาวสุภรี เมฆบุตร
นางสุภฤกษ หลาชาญ
นางสาวสุภลักษณ กันธิยะ
นางสาวสุภลักษณ คงเกื้อ
นางสุภลักษณ จีนชวย
นางสาวสุภลักษณ บรรดาศักดิ์
นางสุภลักษษ วิเศษรัตน
นางสุภวรรณ ทองคโชค
นางสุภวรรณ ภาคศัพท
นางสาวสุภศิริ ไชยโย

๓๕๑๑๓
๓๕๑๑๔
๓๕๑๑๕
๓๕๑๑๖
๓๕๑๑๗
๓๕๑๑๘
๓๕๑๑๙
๓๕๑๒๐
๓๕๑๒๑
๓๕๑๒๒
๓๕๑๒๓
๓๕๑๒๔
๓๕๑๒๕
๓๕๑๒๖
๓๕๑๒๗
๓๕๑๒๘
๓๕๑๒๙
๓๕๑๓๐
๓๕๑๓๑
๓๕๑๓๒
๓๕๑๓๓
๓๕๑๓๔
๓๕๑๓๕
๓๕๑๓๖
๓๕๑๓๗
๓๕๑๓๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุภักษร ทองสัตย
นางสุภัค บุญเรืองรุง
นางสาวสุภัค ประเสริฐ
นางสุภัค ปะทะโก
นางสาวสุภัค เพชรสุวรรณรังษี
นางสาวสุภัค ฟกเงิน
นางสุภัค วงศสกุลหลอ
นางสุภัค สังขรักษ
นางสาวสุภัค สุตันทวงษ
นางสาวสุภัคตรา รัตนรังษี
นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน
นางสุภัคพิชชา อิ่มเนย
นางสุภัควดี จันทรปญญา
นางสาวสุภัคษร ขําจริง
นางสุภัคษร พรอุดมประเสริฐ
นางสุภัชชา ปานา
นางสุภัชชา พรหมแกว
นางสาวสุภัชชาณัฐ ทองอุไร
นางสุภัชฌา บุญจูง
นางสาวสุภัชญา สาวันดี
นางสุภัชรา โตแยมบุญฤทธิ์
นางสาวสุภัตตรา บรรเทา
นางสาวสุภัตร พุทธานุกูล
นางสาวสุภัตรา จันแกว
นางสุภัตรา ทศานนท
นางสุภัตรา สุขสวัสดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๑๓๙
๓๕๑๔๐
๓๕๑๔๑
๓๕๑๔๒
๓๕๑๔๓
๓๕๑๔๔
๓๕๑๔๕
๓๕๑๔๖
๓๕๑๔๗
๓๕๑๔๘
๓๕๑๔๙
๓๕๑๕๐
๓๕๑๕๑
๓๕๑๕๒
๓๕๑๕๓
๓๕๑๕๔
๓๕๑๕๕
๓๕๑๕๖
๓๕๑๕๗
๓๕๑๕๘
๓๕๑๕๙
๓๕๑๖๐
๓๕๑๖๑
๓๕๑๖๒
๓๕๑๖๓
๓๕๑๖๔

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุภัตรา สุดาจันทร
นางสุภัตรา อัญภัทรอริยกุล
นางสาวสุภัทตรา กังสันเทียะ
นางสาวสุภัทตรา ธรรมวิมล
นางสุภัทตรา เพลียหาญ
นางสาวสุภัทตา พรมลา
นางสุภัทรธนัน คงทนศิรินันณ
นางสุภัทรภร อุนทะวารี
นางสาวสุภัทรศยา พรรณสุข
นางสุภัทรศรี วงคครองศักดิ์
นางสุภัทรา เขตจัตุรัส
นางสุภัทรา คุณประดิษฐ
นางสุภัทรา จวงอินทร
นางสุภัทรา จันทรสุวรรณ
นางสุภัทรา จิรัฐติกาลกุลเวท
นางสุภัทรา ชาติทอง
นางสาวสุภัทรา ไชยศรี
นางสุภัทรา ทองวิจิตรชูตระกูล
นางสาวสุภัทรา ทะบันแดน
นางสุภัทรา ทุมมารักษ
นางสุภัทรา พรอมศักดิ์โสภณ
นางสาวสุภัทรา แพไธสง
นางสาวสุภัทรา มงคลเพ็ชร
นางสุภัทรา มะเสนะ
นางสาวสุภัทรา เย็นเศรณี
นางสุภัทรา ละมุล

๓๕๑๖๕
๓๕๑๖๖
๓๕๑๖๗
๓๕๑๖๘
๓๕๑๖๙
๓๕๑๗๐
๓๕๑๗๑
๓๕๑๗๒
๓๕๑๗๓
๓๕๑๗๔
๓๕๑๗๕
๓๕๑๗๖
๓๕๑๗๗
๓๕๑๗๘
๓๕๑๗๙
๓๕๑๘๐
๓๕๑๘๑
๓๕๑๘๒
๓๕๑๘๓
๓๕๑๘๔
๓๕๑๘๕
๓๕๑๘๖
๓๕๑๘๗
๓๕๑๘๘
๓๕๑๘๙
๓๕๑๙๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุภัทรา วรกุล
นางสุภัทรา วีระวุฒิ
นางสุภัทรา สภาพอัตถ
นางสาวสุภัทรา สายรัมย
นางสาวสุภัทรา สิริรุงเรือง
นางสาวสุภัทรา แสงภักดี
นางสุภัทรา แอนโทนี่
นางสาวสุภัทริน ฝายแดง
นางสาวสุภัทษร คงสุข
นางสุภัสมณฑ บริพันธ
นางสาวสุภัสมนต เกตุแกว
นางสาวสุภัสรีญา เหลาทอง
นางสาวสุภัสสร บุญรอด
นางสุภัสสร ศิริขันธ
นางสาวสุภัสสรณ จิณญภัทรพงศ
นางสุภัสสรา แกวสุทธา
นางสุภา กอลท
นางสุภา จังศิริวัฒนา
นางสุภา จันบัว
นางสุภา ชูประพันธ
นางสุภา ทองคํา
นางสาวสุภา เทพมณี
นางสาวสุภา ยามาเจริญ
นางสุภา ศรีวรกุล
นางสุภา เศวตวนัส
นางสุภา สุขปอม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๑๙๑
๓๕๑๙๒
๓๕๑๙๓
๓๕๑๙๔
๓๕๑๙๕
๓๕๑๙๖
๓๕๑๙๗
๓๕๑๙๘
๓๕๑๙๙
๓๕๒๐๐
๓๕๒๐๑
๓๕๒๐๒
๓๕๒๐๓
๓๕๒๐๔
๓๕๒๐๕
๓๕๒๐๖
๓๕๒๐๗
๓๕๒๐๘
๓๕๒๐๙
๓๕๒๑๐
๓๕๒๑๑
๓๕๒๑๒
๓๕๒๑๓
๓๕๒๑๔
๓๕๒๑๕
๓๕๒๑๖

นางสุภาฑิกา จันทรสม
นางสุภาณี แกวเพ็ง
นางสุภาณี คงประมูล
นางสุภาณี คงวัน
นางสุภาณี ชูสุวรรณ
นางสุภาณี ทรัพยสมบัติ
นางสุภาณี ผิวเหมาะ
นางสุภาณี ภูพวก
นางสุภาณี ศิริมนตรี
นางสุภาณี สรอยสังวาลย
นางสาวสุภาณีย ตุมคง
นางสาวสุภาดา คํามูล
นางสุภาดา เพงเล็งดี
นางสุภาดา วิบูลยกุล
นางสาวสุภาดา สิงหบุญมา
นางสุภาตรี ชัยศรี
นางสุภานัน ธนาธันยภัทร
นางสุภานันต ชาทอง
นางสาวสุภานิตย คํากอ
นางสุภานิตย วรรณเริก
นางสุภานิตย อริยะศิริวงศ
นางสาวสุภานี ถนิมกาญจน
นางสุภาพ แกวดี
นางสุภาพ แกวบัว
นางสุภาพ โคตรเพ็ง
นางสุภาพ เจยทองศรี

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๒๑๗
๓๕๒๑๘
๓๕๒๑๙
๓๕๒๒๐
๓๕๒๒๑
๓๕๒๒๒
๓๕๒๒๓
๓๕๒๒๔
๓๕๒๒๕
๓๕๒๒๖
๓๕๒๒๗
๓๕๒๒๘
๓๕๒๒๙
๓๕๒๓๐
๓๕๒๓๑
๓๕๒๓๒
๓๕๒๓๓
๓๕๒๓๔
๓๕๒๓๕
๓๕๒๓๖
๓๕๒๓๗
๓๕๒๓๘
๓๕๒๓๙
๓๕๒๔๐
๓๕๒๔๑
๓๕๒๔๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุภาพ ชมภูพาส
นางสุภาพ ธรรมไธสง
นางสาวสุภาพ นวลประเสริฐ
นางสาวสุภาพ บุญเรืองผล
นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์
นางสุภาพ พากเพียร
นางสาวสุภาพ ภักดีกําจร
นางสุภาพ รักษาพงศ
นางสุภาพ วันคํา
นางสุภาพ สังขสงฆ
นางสุภาพ สุดหอม
นางสุภาพ สุทธิแสน
นางสุภาพ หาสุระ
นางสุภาพ อาจนนลา
นางสาวสุภาพ อาญาเมือง
นางสุภาพ อามาตยภักดี
นางสุภาพ อุไชย
นางสุภาพร กล่ําจีน
นางสาวสุภาพร กองศักดิ์
นางสาวสุภาพร กันทะใจ
นางสุภาพร กาญจนเพชร
นางสุภาพร กําจัดภัยพาล
นางสุภาพร กิติพัฒนเจริญกุล
นางสาวสุภาพร แกวบุบผา
นางสุภาพร แกวพลงาม
นางสาวสุภาพร ขจรคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๒๔๓
๓๕๒๔๔
๓๕๒๔๕
๓๕๒๔๖
๓๕๒๔๗
๓๕๒๔๘
๓๕๒๔๙
๓๕๒๕๐
๓๕๒๕๑
๓๕๒๕๒
๓๕๒๕๓
๓๕๒๕๔
๓๕๒๕๕
๓๕๒๕๖
๓๕๒๕๗
๓๕๒๕๘
๓๕๒๕๙
๓๕๒๖๐
๓๕๒๖๑
๓๕๒๖๒
๓๕๒๖๓
๓๕๒๖๔
๓๕๒๖๕
๓๕๒๖๖
๓๕๒๖๗
๓๕๒๖๘

นางสาวสุภาพร ขันทจร
นางสุภาพร คงคช
นางสุภาพร คนฉลาด
นางสาวสุภาพร คะชุนรัมย
นางสุภาพร คันศร
นางสุภาพร คําจีนะ
นางสุภาพร คํานึง
นางสุภาพร คําปลิว
นางสาวสุภาพร คําผาย
นางสุภาพร คําพุม
นางสาวสุภาพร โคตรวิทย
นางสุภาพร งาสุย
นางสุภาพร จอมประเสริฐ
นางสุภาพร จันทาขุม
นางสาวสุภาพร จันฤาไชย
นางสุภาพร จิตตรง
นางสุภาพร จุทารัตน
นางสุภาพร เจริญผล
นางสาวสุภาพร แจงกระจาง
นางสาวสุภาพร ชารี
นางสุภาพร ชิณวงศ
นางสุภาพร เชื่อมขุนทด
นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน
นางสาวสุภาพร ไชยหงษา
นางสาวสุภาพร แซโหลย
นางสุภาพร ดวงพรม

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๒๖๙
๓๕๒๗๐
๓๕๒๗๑
๓๕๒๗๒
๓๕๒๗๓
๓๕๒๗๔
๓๕๒๗๕
๓๕๒๗๖
๓๕๒๗๗
๓๕๒๗๘
๓๕๒๗๙
๓๕๒๘๐
๓๕๒๘๑
๓๕๒๘๒
๓๕๒๘๓
๓๕๒๘๔
๓๕๒๘๕
๓๕๒๘๖
๓๕๒๘๗
๓๕๒๘๘
๓๕๒๘๙
๓๕๒๙๐
๓๕๒๙๑
๓๕๒๙๒
๓๕๒๙๓
๓๕๒๙๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุภาพร เดชพิบูลย
นางสาวสุภาพร ตาตะ
นางสุภาพร เตือนกฤษณพงศ
นางสาวสุภาพร ถิ่นตะเคียน
นางสุภาพร ทองนอย
นางสุภาพร ทองบําเรอ
นางสุภาพร ทานนท
นางสาวสุภาพร เทพพิทักษ
นางสุภาพร ธรรมธุระ
นางสาวสุภาพร ธรรมวงษ
นางสาวสุภาพร นามรักษา
นางสุภาพร โนนศรีชัย
นางสุภาพร บุญครอง
นางสาวสุภาพร บุญคํา
นางสุภาพร บุญตาระวะ
นางสาวสุภาพร บุญธรรม
นางสาวสุภาพร บุญรอด
นางสาวสุภาพร บุญสนอง
นางสุภาพร บุณโยทยาน
นางสุภาพร ปญญาดี
นางสุภาพร ปญญารส
นางสุภาพร ปุกหมื่นไวย
นางสุภาพร ผาบุญ
นางสุภาพร เผนานนท
นางสาวสุภาพร ไผโพธิ์
นางสุภาพร พราเพรียง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๒๙๕
๓๕๒๙๖
๓๕๒๙๗
๓๕๒๙๘
๓๕๒๙๙
๓๕๓๐๐
๓๕๓๐๑
๓๕๓๐๒
๓๕๓๐๓
๓๕๓๐๔
๓๕๓๐๕
๓๕๓๐๖
๓๕๓๐๗
๓๕๓๐๘
๓๕๓๐๙
๓๕๓๑๐
๓๕๓๑๑
๓๕๓๑๒
๓๕๓๑๓
๓๕๓๑๔
๓๕๓๑๕
๓๕๓๑๖
๓๕๓๑๗
๓๕๓๑๘
๓๕๓๑๙
๓๕๓๒๐

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุภาพร พลวิชิต
นางสาวสุภาพร พวงประโคน
นางสุภาพร พักกระโทก
นางสาวสุภาพร พัฒนไพบูลย
นางสุภาพร พัฒนรักษา
นางสุภาพร พันธชัย
นางสาวสุภาพร พิเมย
นางสาวสุภาพร ภาครัตน
นางสาวสุภาพร โภคาพานิชย
นางสาวสุภาพร มหรรฆสุวรรณ
นางสุภาพร มาลายา
นางสาวสุภาพร มิตรอุดม
นางสุภาพร มีธรรม
นางสุภาพร มูลสาร
นางสุภาพร ยอดทาหวา
นางสุภาพร เยาวแสง
นางสาวสุภาพร รดารงค
นางสุภาพร รมโพธิ์
นางสุภาพร รักกุศล
นางสุภาพร เรียงเงิน
นางสุภาพร ลอยทอง
นางสุภาพร ละมัย
นางสาวสุภาพร ละอองวิจิตร
นางสุภาพร ลุนสําโรง
นางสุภาพร โลหคํา
นางสุภาพร วงคสุพชัย

๓๕๓๒๑
๓๕๓๒๒
๓๕๓๒๓
๓๕๓๒๔
๓๕๓๒๕
๓๕๓๒๖
๓๕๓๒๗
๓๕๓๒๘
๓๕๓๒๙
๓๕๓๓๐
๓๕๓๓๑
๓๕๓๓๒
๓๕๓๓๓
๓๕๓๓๔
๓๕๓๓๕
๓๕๓๓๖
๓๕๓๓๗
๓๕๓๓๘
๓๕๓๓๙
๓๕๓๔๐
๓๕๓๔๑
๓๕๓๔๒
๓๕๓๔๓
๓๕๓๔๔
๓๕๓๔๕
๓๕๓๔๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุภาพร วงคหนายโกด
นางสุภาพร วงศคํามา
นางสุภาพร วงศประเทศ
นางสาวสุภาพร วงศพระราม
นางสุภาพร วงศสุวรรณ
นางสุภาพร วันชวย
นางสาวสุภาพร ศรีนาค
นางสุภาพร ศรีบริบูรณ
นางสาวสุภาพร ศรีปาน
นางสาวสุภาพร ศรีพุทธา
นางสาวสุภาพร ศรีภุมมา
นางสุภาพร ศรีมงคล
นางสุภาพร ศรีวิลัย
นางสุภาพร ศรีศักดิ์นอก
นางสุภาพร ศรีสุโน
นางสาวสุภาพร ศรีสุระ
นางสาวสุภาพร ศรีสุวรรณ
นางสุภาพร ศรีหรั่ง
นางสุภาพร สกุลสุทธิวัฒน
นางสุภาพร สวางภพ
นางสาวสุภาพร สาแกว
นางสุภาพร สายปญญา
นางสุภาพร สายเพชร
นางสุภาพร สีสังข
นางสาวสุภาพร สืบสันต
นางสุภาพร สุขแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๓๔๗
๓๕๓๔๘
๓๕๓๔๙
๓๕๓๕๐
๓๕๓๕๑
๓๕๓๕๒
๓๕๓๕๓
๓๕๓๕๔
๓๕๓๕๕
๓๕๓๕๖
๓๕๓๕๗
๓๕๓๕๘
๓๕๓๕๙
๓๕๓๖๐
๓๕๓๖๑
๓๕๓๖๒
๓๕๓๖๓
๓๕๓๖๔
๓๕๓๖๕
๓๕๓๖๖
๓๕๓๖๗
๓๕๓๖๘
๓๕๓๖๙
๓๕๓๗๐
๓๕๓๗๑
๓๕๓๗๒

นางสุภาพร สุขลี่
นางสาวสุภาพร สุพนัส
นางสุภาพร สุริยะลังกา
นางสุภาพร สุวรรณพานิช
นางสาวสุภาพร เสียมสกุล
นางสาวสุภาพร เสือเผือก
นางสาวสุภาพร เสือพยัคฆ
นางสาวสุภาพร แสงวิชัย
นางสุภาพร แสงสุวรรณ
นางสาวสุภาพร แสนแทน
นางสุภาพร หอมจันทร
นางสุภาพร เหลาทรัพยเจริญ
นางสุภาพร ไหวพรหม
นางสุภาพร อิ่มจิตร
นางสุภาพร อุทยารักษ
นางสาวสุภาพร เอียงประคอง
นางสุภาพร โอราชา
นางสาวสุภาพรรณ จิตรเกตุ
นางสุภาพรรณ จูสวย
นางสุภาพรรณ เฉิดโฉม
นางสุภาพรรณ โชคนัติ
นางสาวสุภาพรรณ ศิริเพ็ชร
นางสุภาพรรณ สวางกุล
นางสาวสุภาพรรณ สิทธิวงศ
นางสาวสุภาพรรณ สุขเกิด
นางสุภาพรรณ เอมสมบุญ

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๓๗๓
๓๕๓๗๔
๓๕๓๗๕
๓๕๓๗๖
๓๕๓๗๗
๓๕๓๗๘
๓๕๓๗๙
๓๕๓๘๐
๓๕๓๘๑
๓๕๓๘๒
๓๕๓๘๓
๓๕๓๘๔
๓๕๓๘๕
๓๕๓๘๖
๓๕๓๘๗
๓๕๓๘๘
๓๕๓๘๙
๓๕๓๙๐
๓๕๓๙๑
๓๕๓๙๒
๓๕๓๙๓
๓๕๓๙๔
๓๕๓๙๕
๓๕๓๙๖
๓๕๓๙๗
๓๕๓๙๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุภาพรรณ หลงทะเล
นางสุภาพศรี ออนพรมราช
นางสาวสุภาภร ธัญญโชติ
นางสุภาภร บุณยะเกียรติ
นางสาวสุภาภรณ กาดนอก
นางสุภาภรณ กาสี
นางสาวสุภาภรณ กิ่งสกุล
นางสุภาภรณ เกรยรัมย
นางสาวสุภาภรณ แกวปาเฟอย
นางสาวสุภาภรณ เขียวหวาน
นางสุภาภรณ แขกไทย
นางสุภาภรณ คงทอง
นางสาวสุภาภรณ คิ้วนาง
นางสุภาภรณ โคตรสุมาตย
นางสุภาภรณ โคตะรุชัย
นางสุภาภรณ จัตุรโพธิ์
นางสุภาภรณ จันทรเติม
นางสุภาภรณ จิตเจริญ
นางสาวสุภาภรณ ฉิมปรีดา
นางสาวสุภาภรณ ชื่นสวัสดิ์
นางสุภาภรณ ซึมกลาง
นางสุภาภรณ เดชารัตน
นางสุภาภรณ เทพศักดิ์
นางสาวสุภาภรณ ธรรมสรางกูร
นางสาวสุภาภรณ นิลเวช
นางสุภาภรณ เนื่องอาชา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๓๙๙
๓๕๔๐๐
๓๕๔๐๑
๓๕๔๐๒
๓๕๔๐๓
๓๕๔๐๔
๓๕๔๐๕
๓๕๔๐๖
๓๕๔๐๗
๓๕๔๐๘
๓๕๔๐๙
๓๕๔๑๐
๓๕๔๑๑
๓๕๔๑๒
๓๕๔๑๓
๓๕๔๑๔
๓๕๔๑๕
๓๕๔๑๖
๓๕๔๑๗
๓๕๔๑๘
๓๕๔๑๙
๓๕๔๒๐
๓๕๔๒๑
๓๕๔๒๒
๓๕๔๒๓
๓๕๔๒๔

นางสาวสุภาภรณ บุตรธรรม
นางสุภาภรณ บุษยากุล
นางสาวสุภาภรณ บูรณะศรี
นางสาวสุภาภรณ ปาทอง
นางสาวสุภาภรณ พงษพรต
นางสาวสุภาภรณ พรสิงชัย
นางสุภาภรณ พันธศรี
นางสาวสุภาภรณ พิทักษสุข
นางสาวสุภาภรณ เพ็งพุฒ
นางสุภาภรณ ภาโนมัย
นางสุภาภรณ ภูพานเพชร
นางสาวสุภาภรณ โภคานิตย
นางสุภาภรณ มณีศิลป
นางสาวสุภาภรณ มุสิกะปาน
นางสาวสุภาภรณ ไมเรียง
นางสุภาภรณ รอดเที่ยง
นางสุภาภรณ รักราม
นางสาวสุภาภรณ ลือกระโทก
นางสุภาภรณ วันเมืองเกา
นางสุภาภรณ วุฒิยา
นางสุภาภรณ ศรีสวัสดิ์
นางสุภาภรณ สิทธิถนอมวงศ
นางสุภาภรณ สุขจิต
นางสาวสุภาภรณ เสียงเพราะ
นางสุภาภรณ อุดมทรัพย
นางสาวสุภาภรณ โฮกเส็ง

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๔๒๕
๓๕๔๒๖
๓๕๔๒๗
๓๕๔๒๘
๓๕๔๒๙
๓๕๔๓๐
๓๕๔๓๑
๓๕๔๓๒
๓๕๔๓๓
๓๕๔๓๔
๓๕๔๓๕
๓๕๔๓๖
๓๕๔๓๗
๓๕๔๓๘
๓๕๔๓๙
๓๕๔๔๐
๓๕๔๔๑
๓๕๔๔๒
๓๕๔๔๓
๓๕๔๔๔
๓๕๔๔๕
๓๕๔๔๖
๓๕๔๔๗
๓๕๔๔๘
๓๕๔๔๙
๓๕๔๕๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุภาภัค พรหมสุวรรณ
นางสุภาภัทร เขียวปด
นางสุภาระดา ปลัดอิ่มพะเนาว
นางสุภารักษ การฟุง
นางสาวสุภารัชต จันทรสวาง
นางสุภารัตน กาฬภักดี
นางสุภารัตน เกิดมงคล
นางสุภารัตน แกนสา
นางสุภารัตน ขอกรดสําโรง
นางสุภารัตน คากิซากิ
นางสาวสุภารัตน คําจันทร
นางสุภารัตน คําเพราะ
นางสาวสุภารัตน คําออน
นางสุภารัตน จันตรี
นางสุภารัตน จิตตพันธ
นางสาวสุภารัตน ดาบลาอํา
นางสุภารัตน ธรรมสา
นางสุภารัตน ธีรทรัพยทวี
นางสุภารัตน นอยนาง
นางสุภารัตน บุญเฟองฟู
นางสุภารัตน พรหมปาน
นางสุภารัตน พูลแกว
นางสุภารัตน มั่นคง
นางสุภารัตน ศรีเนียม
นางสุภารัตน ศะศิธร
นางสุภารัตน ศิริธร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๔๕๑
๓๕๔๕๒
๓๕๔๕๓
๓๕๔๕๔
๓๕๔๕๕
๓๕๔๕๖
๓๕๔๕๗
๓๕๔๕๘
๓๕๔๕๙
๓๕๔๖๐
๓๕๔๖๑
๓๕๔๖๒
๓๕๔๖๓
๓๕๔๖๔
๓๕๔๖๕
๓๕๔๖๖
๓๕๔๖๗
๓๕๔๖๘
๓๕๔๖๙
๓๕๔๗๐
๓๕๔๗๑
๓๕๔๗๒
๓๕๔๗๓
๓๕๔๗๔
๓๕๔๗๕
๓๕๔๗๖

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุภารัตน อุนเสาร
นางสุภาลักษ ทิมบํารุง
นางสุภาลักษณ คงเรือง
นางสุภาลักษณ ภูมิมณี
นางสาวสุภาวดี กระแสสินธุ
นางสุภาวดี กะนะฮาด
นางสาวสุภาวดี กันทะวี
นางสุภาวดี กันสีชา
นางสาวสุภาวดี กาญจนพิทักษ
นางสุภาวดี กาวีวล
นางสุภาวดี กิจเกิด
นางสุภาวดี เกษกุล
นางสุภาวดี แกวเนื้อออน
นางสุภาวดี แกวบุตร
นางสุภาวดี แกวพินิจ
นางสาวสุภาวดี ขุมทอง
นางสาวสุภาวดี คณาพันธ
นางสาวสุภาวดี คะระนันท
นางสาวสุภาวดี คิดรัมย
นางสาวสุภาวดี จันเกื้อ
นางสุภาวดี จันทรัตน
นางสาวสุภาวดี จิ๋วสุวรรณ
นางสุภาวดี เจ็กนอก
นางสุภาวดี ใจกลา
นางสุภาวดี ใจดี
นางสาวสุภาวดี ชาวเสมา

๓๕๔๗๗
๓๕๔๗๘
๓๕๔๗๙
๓๕๔๘๐
๓๕๔๘๑
๓๕๔๘๒
๓๕๔๘๓
๓๕๔๘๔
๓๕๔๘๕
๓๕๔๘๖
๓๕๔๘๗
๓๕๔๘๘
๓๕๔๘๙
๓๕๔๙๐
๓๕๔๙๑
๓๕๔๙๒
๓๕๔๙๓
๓๕๔๙๔
๓๕๔๙๕
๓๕๔๙๖
๓๕๔๙๗
๓๕๔๙๘
๓๕๔๙๙
๓๕๕๐๐
๓๕๕๐๑
๓๕๕๐๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุภาวดี เชียงทอง
นางสุภาวดี ดิสเสถียร
นางสุภาวดี แดงสุวรรณ
นางสุภาวดี ตางประโคน
นางสาวสุภาวดี โตจริง
นางสาวสุภาวดี เทพริยา
นางสุภาวดี ธงไชย
นางสุภาวดี ธรรมราช
นางสุภาวดี นวลจีน
นางสุภาวดี นาแถมเพชร
นางสาวสุภาวดี นามอุตวงษ
นางสุภาวดี เนียมประเสริฐ
นางสาวสุภาวดี บัวแกว
นางสุภาวดี บุตรดา
นางสุภาวดี ปกครอง
นางสุภาวดี ประมะลิ
นางสาวสุภาวดี ประสมศรี
นางสุภาวดี ปยวรางกูร
นางสุภาวดี ปุญจุบัน
นางสุภาวดี ผลมูล
นางสาวสุภาวดี พงษโพธิ์
นางสาวสุภาวดี พึ่งรุง
นางสุภาวดี พุมลําเจียก
นางสาวสุภาวดี ภาสตโรจน
นางสุภาวดี ภูสุมาศ
นางสุภาวดี มาหา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๕๐๓
๓๕๕๐๔
๓๕๕๐๕
๓๕๕๐๖
๓๕๕๐๗
๓๕๕๐๘
๓๕๕๐๙
๓๕๕๑๐
๓๕๕๑๑
๓๕๕๑๒
๓๕๕๑๓
๓๕๕๑๔
๓๕๕๑๕
๓๕๕๑๖
๓๕๕๑๗
๓๕๕๑๘
๓๕๕๑๙
๓๕๕๒๐
๓๕๕๒๑
๓๕๕๒๒
๓๕๕๒๓
๓๕๕๒๔
๓๕๕๒๕
๓๕๕๒๖
๓๕๕๒๗
๓๕๕๒๘

นางสุภาวดี เริงชัยภูมิ
นางสุภาวดี เรืองริวงศ
นางสาวสุภาวดี แรกตั้ง
นางสุภาวดี ลายขวะ
นางสุภาวดี ลือเกียรติศักดิ์
นางสาวสุภาวดี เลิศศรี
นางสุภาวดี วงศจิตตาโภค
นางสาวสุภาวดี วงศประทุม
นางสุภาวดี วงสาโท
นางสุภาวดี วาจาดี
นางสุภาวดี ศรีทนษา
นางสุภาวดี ศรีนฤมล
นางสาวสุภาวดี ศรีบุรี
นางสุภาวดี ศรีประวงศ
นางสุภาวดี ศิริรุงเรืองวิชญ
นางสุภาวดี สมเทศ
นางสาวสุภาวดี สังขสถาพร
นางสาวสุภาวดี แสงพันธ
นางสุภาวดี หาชะนนท
นางสุภาวดี เหลืองอราม
นางสุภาวดี อัมภรัตน
นางสุภาวดี อินปาน
นางสุภาวรรณ เทียมถม
นางสาวสุภาวรรณ สุกแกว
นางสาวสุภาวรรณ สุขนันท
นางสุภาวรรณ อุดรรัตน

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๕๒๙
๓๕๕๓๐
๓๕๕๓๑
๓๕๕๓๒
๓๕๕๓๓
๓๕๕๓๔
๓๕๕๓๕
๓๕๕๓๖
๓๕๕๓๗
๓๕๕๓๘
๓๕๕๓๙
๓๕๕๔๐
๓๕๕๔๑
๓๕๕๔๒
๓๕๕๔๓
๓๕๕๔๔
๓๕๕๔๕
๓๕๕๔๖
๓๕๕๔๗
๓๕๕๔๘
๓๕๕๔๙
๓๕๕๕๐
๓๕๕๕๑
๓๕๕๕๒
๓๕๕๕๓
๓๕๕๕๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุภาวรรณ ชูสุวรรณ
นางสุภาวิณี ลุสมบัติ
นางสาวสุภาวิณี ศรีสุขใส
นางสุภาวิณีย บุญชวย
นางสุภาวี บุญภูมิ
นางสาวสุภาศรี สีสมนอย
นางสุภาศินีย ภูทัดดวง
นางสุภาศินีย เรืองบุญ
นางสุภาษร ปรัชญนาวิน
นางสาวสุภาสินี นามธิราช
นางสุภาสินี วงคมูล
นางสาวสุภิชญา จันทะมั่น
นางสุภิญญา กระจายศรี
นางสาวสุภิญญา กล่ําแกว
นางสาวสุภิญญา งามพริ้ง
นางสาวสุภิญญา พันธุยางนอย
นางสาวสุภิญญา รูขาย
นางสาวสุภิญญา สุวอ
นางสุภีร เกษรนวล
นางสุภีวรรณ ทัศบุตร
นางสุมณฑรัศมิ์ สิริวรรณะ
นางสุมณฑา ครองมี
นางสุมณฑา จรุงการ
นางสุมณฑา โชคชยสุนทร
นางสุมณฑา ทองปน
นางสุมณฑา ทายุโก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๕๕๕
๓๕๕๕๖
๓๕๕๕๗
๓๕๕๕๘
๓๕๕๕๙
๓๕๕๖๐
๓๕๕๖๑
๓๕๕๖๒
๓๕๕๖๓
๓๕๕๖๔
๓๕๕๖๕
๓๕๕๖๖
๓๕๕๖๗
๓๕๕๖๘
๓๕๕๖๙
๓๕๕๗๐
๓๕๕๗๑
๓๕๕๗๒
๓๕๕๗๓
๓๕๕๗๔
๓๕๕๗๕
๓๕๕๗๖
๓๕๕๗๗
๓๕๕๗๘
๓๕๕๗๙
๓๕๕๘๐

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุมณฑา ทิพยแกว
นางสาวสุมณฑา พงศจินดารัศมี
นางสุมณฑา มัทมิฬ
นางสาวสุมณฑา ลาภมูล
นางสุมณฑา วงศวิเชียร
นางสาวสุมณฑา วงษสวัสดิ์
นางสุมณฑา หอยบาง
นางสุมณฑิรา เกิดสวาง
นางสุมน ฤทธิเดช
นางสาวสุมนฉัตร อินทรบํารุง
นางสาวสุมนต หมื่นชํานาญ
นางสุมนธา คงทายาท
นางสาวสุมนพัสร ปองกัน
นางสุมนมาลย นาคจันทร
นางสุมนา นอยวรรณะ
นางสุมนา สิงหาทอง
นางสาวสุมล ขาวลวน
นางสุมล โพธิ
นางสุมลฑา รัตนวงศ
นางสาวสุมลฑา แสงประดับ
นางสุมลฑา อินทรฤทธิ์
นางสุมลทรา แสนเมือง
นางสุมลทิพย หะยีตาเฮร
นางสาวสุมลมาลย สาแม
นางสุมลรัตน ลําทุมลักษณ
นางสุมะนา รัตนวิสัย

๓๕๕๘๑
๓๕๕๘๒
๓๕๕๘๓
๓๕๕๘๔
๓๕๕๘๕
๓๕๕๘๖
๓๕๕๘๗
๓๕๕๘๘
๓๕๕๘๙
๓๕๕๙๐
๓๕๕๙๑
๓๕๕๙๒
๓๕๕๙๓
๓๕๕๙๔
๓๕๕๙๕
๓๕๕๙๖
๓๕๕๙๗
๓๕๕๙๘
๓๕๕๙๙
๓๕๖๐๐
๓๕๖๐๑
๓๕๖๐๒
๓๕๖๐๓
๓๕๖๐๔
๓๕๖๐๕
๓๕๖๐๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุมัยยะห สามารถ
นางสุมานิตย เจรจา
นางสุมาพร รักขพันธ
นางสุมาภรณ ดันงา
นางสุมามาลย จําปานิล
นางสาวสุมามาลย ราญไพร
นางสาวสุมาริน ทวิตชาติ
นางสุมารินทร ยามสุข
นางสุมารี นนทนภา
นางสุมารี มาหมื่นไวย
นางสุมาลัย รอดสวัสดิ์
นางสุมาลัย แววโคกสูง
นางสุมาลา เทพบุตรดี
นางสุมาลา เบ็ญจศักดิ์
นางสุมาลา เบ็ญหวันสนิ
นางสาวสุมาลา รังกลาง
นางสาวสุมาลินี บูชาดี
นางสุมาลินี ปาระมี
นางสุมาลี กะการดี
นางสุมาลี กันสการ
นางสุมาลี กาบุตร
นางสาวสุมาลี กาฬสุวรรณ
นางสาวสุมาลี กุงไธสง
นางสุมาลี เกษทองมา
นางสุมาลี แกลวกลา
นางสาวสุมาลี แกวเทพ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๖๐๗
๓๕๖๐๘
๓๕๖๐๙
๓๕๖๑๐
๓๕๖๑๑
๓๕๖๑๒
๓๕๖๑๓
๓๕๖๑๔
๓๕๖๑๕
๓๕๖๑๖
๓๕๖๑๗
๓๕๖๑๘
๓๕๖๑๙
๓๕๖๒๐
๓๕๖๒๑
๓๕๖๒๒
๓๕๖๒๓
๓๕๖๒๔
๓๕๖๒๕
๓๕๖๒๖
๓๕๖๒๗
๓๕๖๒๘
๓๕๖๒๙
๓๕๖๓๐
๓๕๖๓๑
๓๕๖๓๒

นางสุมาลี แกวโมกข
นางสาวสุมาลี คงสอดทรัพย
นางสุมาลี คําภา
นางสาวสุมาลี จันทรหัวโทน
นางสาวสุมาลี จิลดล
นางสุมาลี เจตนะวิบูลย
นางสุมาลี ไชยอุดม
นางสุมาลี ซุนสุวรรณ
นางสาวสุมาลี เซ็ม
นางสุมาลี แซฟุง
นางสุมาลี ดอกพวง
นางสุมาลี ดํารงจิตติ
นางสาวสุมาลี เด็ดแกว
นางสุมาลี ตุนติ๊บ
นางสุมาลี ถาแสง
นางสุมาลี นิ่มสุดใจ
นางสาวสุมาลี บริสุทธิ์
นางสุมาลี บาราเฮง
นางสุมาลี บุญชาย
นางสาวสุมาลี บุญดี
นางสุมาลี บุญธรรม
นางสาวสุมาลี บุญรวม
นางสุมาลี บุญเลิง
นางสุมาลี ปยะพันธ
นางสุมาลี ผาสุข
นางสุมาลี ผิวทอง

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๖๓๓
๓๕๖๓๔
๓๕๖๓๕
๓๕๖๓๖
๓๕๖๓๗
๓๕๖๓๘
๓๕๖๓๙
๓๕๖๔๐
๓๕๖๔๑
๓๕๖๔๒
๓๕๖๔๓
๓๕๖๔๔
๓๕๖๔๕
๓๕๖๔๖
๓๕๖๔๗
๓๕๖๔๘
๓๕๖๔๙
๓๕๖๕๐
๓๕๖๕๑
๓๕๖๕๒
๓๕๖๕๓
๓๕๖๕๔
๓๕๖๕๕
๓๕๖๕๖
๓๕๖๕๗
๓๕๖๕๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุมาลี พรมยาลี
นางสุมาลี พรหมจันทร
นางสุมาลี พรอมมูล
นางสุมาลี พลหารดี
นางสุมาลี พละกรต
นางสาวสุมาลี พิมพิชัย
นางสุมาลี พิลาเปลา
นางสาวสุมาลี พุมมาลา
นางสุมาลี เพชรไชย
นางสุมาลี แพงทิพย
นางสุมาลี มีลักษณ
นางสาวสุมาลี มูลคํา
นางสุมาลี ยังทินนัง
นางสุมาลี ยืนยั่ง
นางสุมาลี ยุระศรี
นางสุมาลี รวมธรรม
นางสุมาลี รัชวัตร
นางสาวสุมาลี รัตนทอง
นางสุมาลี รัตนศศิกานต
นางสุมาลี ฤทธิ์อุดม
นางสาวสุมาลี โลนุช
นางสาวสุมาลี วงศชา
นางสุมาลี วอนเมือง
นางสุมาลี วัฒนา
นางสาวสุมาลี ศรีจันทร
นางสาวสุมาลี ศรียา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๖๕๙
๓๕๖๖๐
๓๕๖๖๑
๓๕๖๖๒
๓๕๖๖๓
๓๕๖๖๔
๓๕๖๖๕
๓๕๖๖๖
๓๕๖๖๗
๓๕๖๖๘
๓๕๖๖๙
๓๕๖๗๐
๓๕๖๗๑
๓๕๖๗๒
๓๕๖๗๓
๓๕๖๗๔
๓๕๖๗๕
๓๕๖๗๖
๓๕๖๗๗
๓๕๖๗๘
๓๕๖๗๙
๓๕๖๘๐
๓๕๖๘๑
๓๕๖๘๒
๓๕๖๘๓
๓๕๖๘๔

นางสุมาลี สมบัติปญญ
นางสาวสุมาลี สอนบุญมี
นางสุมาลี สาชิน
นางสาวสุมาลี สีลา
นางสุมาลี เสาเกลียว
นางสุมาลี แสงสุข
นางสาวสุมาลี แสนทวีสุข
นางสุมาลี แสนสีลา
นางสาวสุมาลี หวังรุงโรจน
นางสุมาลี อรุณถิน
นางสุมาลี อาจวิชัย
นางสุมาลี อินทรศักดิ์
นางสุมาวดี ศุภวิเศษ
นางสาวสุมิตดา บุญสพ
นางสาวสุมิตตา ของหอม
นางสุมิตรา กําแทง
นางสุมิตรา ใจกลา
นางสุมิตรา ชอบมี
นางสุมิตรา ไชยลังการ
นางสาวสุมิตรา นาคเครือ
นางสุมิตรา พนาพงศไพร
นางสุมิตรา พรมมี
นางสาวสุมิตรา พรมอวน
นางสาวสุมิตรา ลาสุธรรม
นางสุมิตรา สีธรณ
นางสุมินตรา โคตรพัฒน

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๖๘๕
๓๕๖๘๖
๓๕๖๘๗
๓๕๖๘๘
๓๕๖๘๙
๓๕๖๙๐
๓๕๖๙๑
๓๕๖๙๒
๓๕๖๙๓
๓๕๖๙๔
๓๕๖๙๕
๓๕๖๙๖
๓๕๖๙๗
๓๕๖๙๘
๓๕๖๙๙
๓๕๗๐๐
๓๕๗๐๑
๓๕๗๐๒
๓๕๗๐๓
๓๕๗๐๔
๓๕๗๐๕
๓๕๗๐๖
๓๕๗๐๗
๓๕๗๐๘
๓๕๗๐๙
๓๕๗๑๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุมินตรา เสริฐวิชา
นางสุมินตรา แสงจันทร
นางสุมินทร ทรัพยผล
นางสุมุทิตา โตสุข
นางสาวสุเมตตา คงสง
นางสุเมธี อรุณปรีย
นางสาวสุเมษา จํารุญศิริ
นางสาวสุรกาญจน โปฎกรัตน
นางสาวสุรชา ยศรุงเรือง
นางสุรญา เดชอรัญ
นางสาวสุรณา ทายเซง
นางสุรดา ปญจพรชัย
นางสาวสุรธัส เทียบเทียม
นางสุรปรียา เกาะมวงหมู
นางสุรพรรค กันทาเหมย
นางสุรพิน ธรรมพิทักษพงษ
นางสาวสุรภัส สวนดอก
นางสุรภา ดวงจันทรโชติ
นางสาวสุรภา ยศปญญา
นางสุรภา ศรีราม
นางสาวสุรภา เอื้อนไธสง
นางสุรภี คงหาญ
นางสุรภี อุปโท
นางสุรยาณี และแย
นางสุรยานี มะยูโซะ
นางสาวสุรวยพร พราววิโรจน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๗๑๑
๓๕๗๑๒
๓๕๗๑๓
๓๕๗๑๔
๓๕๗๑๕
๓๕๗๑๖
๓๕๗๑๗
๓๕๗๑๘
๓๕๗๑๙
๓๕๗๒๐
๓๕๗๒๑
๓๕๗๒๒
๓๕๗๒๓
๓๕๗๒๔
๓๕๗๒๕
๓๕๗๒๖
๓๕๗๒๗
๓๕๗๒๘
๓๕๗๒๙
๓๕๗๓๐
๓๕๗๓๑
๓๕๗๓๒
๓๕๗๓๓
๓๕๗๓๔
๓๕๗๓๕
๓๕๗๓๖

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุระณีย ติสองเมือง
นางสุรัชฌา ตั้งเวทยถาวร
นางสาวสุรัชญา พิศาลไพโรจน
นางสุรัชต รัตนชัย
นางสาวสุรัชนา พรมภมร
นางสุรัชนา โพธินาแค
นางสาวสุรัชนี บุญเหลือ
นางสาวสุรัชสานุ รัตนวรรณ
นางสาวสุรัฐณา จันทรนอย
นางสุรัตน กันลอม
นางสาวสุรัตน ครึ้มคางพลู
นางสุรัตน ฉ่ํามณี
นางสาวสุรัตน บริบุตร
นางสาวสุรัตน ปานศักดิ์
นางสาวสุรัตน พิรุณย
นางสุรัตน โพธิขํา
นางสุรัตน ระบกเวีย
นางสุรัตน สุวรรณพานิช
นางสุรัตนดา บุนจันทึก
นางสาวสุรัตนดา พันโพคา
นางสาวสุรัตนดา โสดา
นางสาวสุรัตนวดี สุทธาโย
นางสุรัตนาพร สมบูรณ
นางสาวสุรัตยา รอดรัตน
นางสาวสุรัตยา ลีละพัฒน
นางสุรัติสินี กุลเทศ

๓๕๗๓๗
๓๕๗๓๘
๓๕๗๓๙
๓๕๗๔๐
๓๕๗๔๑
๓๕๗๔๒
๓๕๗๔๓
๓๕๗๔๔
๓๕๗๔๕
๓๕๗๔๖
๓๕๗๔๗
๓๕๗๔๘
๓๕๗๔๙
๓๕๗๕๐
๓๕๗๕๑
๓๕๗๕๒
๓๕๗๕๓
๓๕๗๕๔
๓๕๗๕๕
๓๕๗๕๖
๓๕๗๕๗
๓๕๗๕๘
๓๕๗๕๙
๓๕๗๖๐
๓๕๗๖๑
๓๕๗๖๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุรัยดา สูหลง
นางสาวสุรัลชนา เสมารัมย
นางสาวสุรัษฎา ศรีสมานุวัตร
นางสาวสุรัสวดี ขุนคงเสถียร
นางสาวสุรัสวดี จํานงคศิลป
นางสาวสุรัสวดี ตักกศิลาพันธุ
นางสุรัสวดี นิลกิจ
นางสุรัสวดี มณี
นางสุรัสวดี สมรูป
นางสาวสุรัสสา จิตรขันติ
นางสุรัสสา บุษบงค
นางสุรางค ญานะ
นางสาวสุรางค นรโภค
นางสาวสุรางค มากขุนทด
นางสาวสุรางคณา ศรีบุญจิตร
นางสุรางคณา อินทรจันทร
นางสาวสุรางคทิพย นครไพร
นางสุรางคนา พันธุรา
นางสุรางคนา รอดสุขโข
นางสุรางครัตน ตุพิมาย
นางสาวสุรางครัตน วีระแพทย
นางสาวสุรางครัตน ศรีพุทธรินทร
นางสุรางรัตน จันทุมมี
นางสาวสุราตรี ชื่นนอก
นางสาวสุรารักษ มานะประสพสุข
นางสุรารักษ ลอยเมฆ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๗๖๓
๓๕๗๖๔
๓๕๗๖๕
๓๕๗๖๖
๓๕๗๖๗
๓๕๗๖๘
๓๕๗๖๙
๓๕๗๗๐
๓๕๗๗๑
๓๕๗๗๒
๓๕๗๗๓
๓๕๗๗๔
๓๕๗๗๕
๓๕๗๗๖
๓๕๗๗๗
๓๕๗๗๘
๓๕๗๗๙
๓๕๗๘๐
๓๕๗๘๑
๓๕๗๘๒
๓๕๗๘๓
๓๕๗๘๔
๓๕๗๘๕
๓๕๗๘๖
๓๕๗๘๗
๓๕๗๘๘

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุราวัณ จันทอง
นางสุริจันทร มวงขวัญ
นางสาวสุริจันทร ยองทรัพยทวี
นางสาวสุริชา เชื้อวงค
นางสาวสุริดา หลังจิ
นางสุริตา มะมิง
นางสาวสุรินญา หลงหา
นางสาวสุรินทร ศรีขาว
นางสุรินทร หิรัญคํา
นางสุรินทร จาดศรี
นางสุรินทร ดวงศิริ
นางสุรินทร นึกอุนจิตร
นางสุรินทร วงศวัฒนวรรณ
นางสุรินทร สิมพา
นางสุรินทร อวมเจริญ
นางสุริพร กิติโยธี
นางสาวสุริยศรี วินทะชัย
นางสาวสุริยะ อนันทบริพงค
นางสุริยัน รอดเซ็น
นางสาวสุริยา กลมกลิ้ง
นางสาวสุริยา คงมั่น
นางสาวสุริยา หย่ําวิลัย
นางสาวสุริยาณี ศาสนศรัทธา
นางสาวสุริยาพร เลี่ยนเครือ
นางสาวสุริยาภรณ พนันชัย
นางสุริวัสสา ไชยมงคล

๓๕๗๘๙
๓๕๗๙๐
๓๕๗๙๑
๓๕๗๙๒
๓๕๗๙๓
๓๕๗๙๔
๓๕๗๙๕
๓๕๗๙๖
๓๕๗๙๗
๓๕๗๙๘
๓๕๗๙๙
๓๕๘๐๐
๓๕๘๐๑
๓๕๘๐๒
๓๕๘๐๓
๓๕๘๐๔
๓๕๘๐๕
๓๕๘๐๖
๓๕๘๐๗
๓๕๘๐๘
๓๕๘๐๙
๓๕๘๑๐
๓๕๘๑๑
๓๕๘๑๒
๓๕๘๑๓
๓๕๘๑๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุริวัสสา เมตตการุณจิต
นางสาวสุรี สอนบุญทอง
นางสุรีธร ขันติโคตร
นางสุรีนันต จงเจริญ
นางสุรีพร เขตนคร
นางสุรีพร คํางาม
นางสาวสุรีพร แจงสวาง
นางสุรีพร ชดกิ่ง
นางสุรีพร ชิตมณี
นางสุรีพร โชติวุฑฒากร
นางสาวสุรีพร บุญรอด
นางสาวสุรีพร มาวัน
นางสาวสุรีพร แยมบู
นางสุรีพร ศรีบู
นางสุรีพร สองสี
นางสุรีพร สิทธิศักดิ์
นางสุรีพร สุธรรมมา
นางสุรีพร แสนสีดา
นางสาวสุรีพร เอี่ยมประโคน
นางสุรีพรรณ ผดุงกิจ
นางสุรีภรณ เทียมกระโทก
นางสุรีภรณ ศรีทา
นางสุรีย แกวรักษ
นางสาวสุรีย แกวสุข
นางสาวสุรีย เชยคนชม
นางสุรีย พันธศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๘๑๕
๓๕๘๑๖
๓๕๘๑๗
๓๕๘๑๘
๓๕๘๑๙
๓๕๘๒๐
๓๕๘๒๑
๓๕๘๒๒
๓๕๘๒๓
๓๕๘๒๔
๓๕๘๒๕
๓๕๘๒๖
๓๕๘๒๗
๓๕๘๒๘
๓๕๘๒๙
๓๕๘๓๐
๓๕๘๓๑
๓๕๘๓๒
๓๕๘๓๓
๓๕๘๓๔
๓๕๘๓๕
๓๕๘๓๖
๓๕๘๓๗
๓๕๘๓๘
๓๕๘๓๙
๓๕๘๔๐

นางสาวสุรีย เยี่ยมสาคร
นางสุรีย ศรีแกวงศ
นางสุรียพร คําผม
นางสุรียพร จันทะยา
นางสาวสุรียพร แซตัน
นางสาวสุรียพร ดวงชัยยา
นางสุรียพร เทพปน
นางสุรียพร ไทสวัสดิ์กุล
นางสุรียพร เพชรประดับ
นางสุรียพร มณีศักดิ์
นางสุรียพร รุงเรือง
นางสาวสุรียพร ศรีเผือด
นางสุรียพร ศรีเมือง
นางสุรียพร ศรีวัฒนะ
นางสุรียพร สมวงษ
นางสาวสุรียพร แสงขาว
นางสุรียพร อนันต
นางสุรียรัชต อวมสอาด
นางสุรียรัตน กาญจนา
นางสาวสุรียรัตน คงคามี
นางสาวสุรียรัตน ดิษปาน
นางสาวสุรียรัตน ยิ้มขลิบ
นางสาวสุรียรัตน หลิมเล็ก
นางสุรียรัตน หอมจะบก
นางสุรียา ดอเลาะ
นางสาวสุรียานิง ยูซุฟ

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๘๔๑
๓๕๘๔๒
๓๕๘๔๓
๓๕๘๔๔
๓๕๘๔๕
๓๕๘๔๖
๓๕๘๔๗
๓๕๘๔๘
๓๕๘๔๙
๓๕๘๕๐
๓๕๘๕๑
๓๕๘๕๒
๓๕๘๕๓
๓๕๘๕๔
๓๕๘๕๕
๓๕๘๕๖
๓๕๘๕๗
๓๕๘๕๘
๓๕๘๕๙
๓๕๘๖๐
๓๕๘๖๑
๓๕๘๖๒
๓๕๘๖๓
๓๕๘๖๔
๓๕๘๖๕
๓๕๘๖๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุรียาพร ไชยวชิรวิทย
นางสุรีรัตน กลาหาญ
นางสุรีรัตน เกิดณรงค
นางสาวสุรีรัตน แกวเตจะ
นางสาวสุรีรัตน จุติกรี
นางสุรีรัตน จุยกระยาง
นางสุรีรัตน เชื้อดวงผูย
นางสุรีรัตน ใชเด็ช
นางสาวสุรีรัตน ดีภา
นางสาวสุรีรัตน ตุลสุข
นางสุรีรัตน เที่ยงธรรม
นางสุรีรัตน บุญจันทร
นางสาวสุรีรัตน บุญเชิด
นางสาวสุรีรัตน บุญรอด
นางสาวสุรีรัตน พวงศิริ
นางสุรีรัตน พัฒนกลาง
นางสาวสุรีรัตน พับแผนทอง
นางสาวสุรีรัตน โพธิ์ศรี
นางสาวสุรีรัตน ยิ่งยงชัย
นางสาวสุรีรัตน รวมญาติ
นางสุรีรัตน เรืองสิริวโรดม
นางสุรีรัตน สัพโส
นางสุรีรัตน แสนศรี
นางสุรีรัตน หมื่นมี
นางสุรีรัตน หลานสัน
นางสุรีรัตน หลําชาวนา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๘๖๗
๓๕๘๖๘
๓๕๘๖๙
๓๕๘๗๐
๓๕๘๗๑
๓๕๘๗๒
๓๕๘๗๓
๓๕๘๗๔
๓๕๘๗๕
๓๕๘๗๖
๓๕๘๗๗
๓๕๘๗๘
๓๕๘๗๙
๓๕๘๘๐
๓๕๘๘๑
๓๕๘๘๒
๓๕๘๘๓
๓๕๘๘๔
๓๕๘๘๕
๓๕๘๘๖
๓๕๘๘๗
๓๕๘๘๘
๓๕๘๘๙
๓๕๘๙๐
๓๕๘๙๑
๓๕๘๙๒

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุรีรัตน อิ่มสุวรรณ
นางสุรีวรรณ ชื่นตา
นางสุรีวรรณ ตาลเอี่ยม
นางสาวสุรีวรรณ ปกกังเว
นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร
นางสุรีวัลย ดาราพงษ
นางสุรีวัลย วรรณรัศมี
นางสุเรขา หริ่งรอด
นางสาวสุไรดะ หลําเก็ม
นางสาวสุไรยะ บันดาร
นางสุไรยา หวังชัย
นางสุลักขณา เกิดผล
นางสาวสุลักขณา รักษา
นางสุลักขณา ศรีรัตน
นางสุลักษณา ศรีสองเมือง
นางสาวสุลัดดา สมหวัง
นางสาวสุลัดดา อุดมพวก
นางสุลางครัฐ รัตนเมือง
นางสาวสุลาลักษณ โสภาลัคนสกุล
นางสุลาวรรณ ดาวลอม
นางสุลาวรรณ เพ็งทิพย
นางสาวสุลาวรรณ สุวรรณภา
นางสาวสุลาวรรณ ไสยเกิด
นางสาวสุลาวัลย จันหาญ
นางสาวสุลาวัลย วงศสนิท
นางสาวสุลาวัลย วิชัยระหัด

๓๕๘๙๓
๓๕๘๙๔
๓๕๘๙๕
๓๕๘๙๖
๓๕๘๙๗
๓๕๘๙๘
๓๕๘๙๙
๓๕๙๐๐
๓๕๙๐๑
๓๕๙๐๒
๓๕๙๐๓
๓๕๙๐๔
๓๕๙๐๕
๓๕๙๐๖
๓๕๙๐๗
๓๕๙๐๘
๓๕๙๐๙
๓๕๙๑๐
๓๕๙๑๑
๓๕๙๑๒
๓๕๙๑๓
๓๕๙๑๔
๓๕๙๑๕
๓๕๙๑๖
๓๕๙๑๗
๓๕๙๑๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุลาวัลย อยูขอบเวียง
นางสาวสุลีพร อุปรี
นางสาวสุลีภรณ สมราง
นางสุลีรัตน จั่นจอน
นางสาวสุไลญา ทองสีสัน
นางสาวสุไลดา ดาแม
นางสาวสุวจี หงษเวียงจันทร
นางสุวชัญ ชาญเชี่ยว
นางสุวณีย สุขสี
นางสุวดา คําสด
นางสาวสุวดี คํานาน
นางสาวสุวดี มีเพชร
นางสาวสุวนันท แกวพลอย
นางสุวนันท สลาม
นางสุวนา ขัดเงางาม
นางสุวนิด อรชุน
นางสุวนิต โสมจันทร
นางสุวนิตย กุมารสิทธิ์
นางสุวนิตย หาญกลา
นางสาวสุวนีย มนตอินทร
นางสุวนีย หลอเนตร
นางสาวสุวพร พินธุพันธ
นางสุวพร วรรณบุบผา
นางสุวพร เวชสวัสดิ์
นางสุวพร สุทธิ
นางสาวสุวพร อังกุลดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๙๑๙
๓๕๙๒๐
๓๕๙๒๑
๓๕๙๒๒
๓๕๙๒๓
๓๕๙๒๔
๓๕๙๒๕
๓๕๙๒๖
๓๕๙๒๗
๓๕๙๒๘
๓๕๙๒๙
๓๕๙๓๐
๓๕๙๓๑
๓๕๙๓๒
๓๕๙๓๓
๓๕๙๓๔
๓๕๙๓๕
๓๕๙๓๖
๓๕๙๓๗
๓๕๙๓๘
๓๕๙๓๙
๓๕๙๔๐
๓๕๙๔๑
๓๕๙๔๒
๓๕๙๔๓
๓๕๙๔๔

นางสุวพร อุปละ
นางสุวพัทร ออนผิว
นางสาวสุวพิชญ ประจิต
นางสุวพิชญ พรมมี
นางสุวพิน หนอแกว
นางสาวสุวพิศ มูลลักษณ
นางสาวสุวภัทร กําเนิดสิงห
นางสาวสุวภัทร คูณภาค
นางสาวสุวภัทร ชางนะ
นางสุวภัทร ดวงแดง
นางสาวสุวภัทร ดํานิล
นางสุวภา เกษหอม
นางสาวสุวภา คงบุงคลา
นางสาวสุวภา คํามา
นางสาวสุวภา จําเริญสุข
นางสุวภา ทวีทรัพย
นางสุวภา ภิญโญภาพ
นางสุวภา สุภาการ
นางสาวสุวรรณ คํามูล
นางสุวรรณ บูระทิศ
นางสุวรรณ เพ็ชรสลับศรี
นางสุวรรณ สะลีมา
นางสุวรรณ สาลีผล
นางสาวสุวรรณ อรรถจินดา
นางสุวรรณ ชาวลุมบัว
นางสาวสุวรรณ หอมจันทร

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๙๔๕
๓๕๙๔๖
๓๕๙๔๗
๓๕๙๔๘
๓๕๙๔๙
๓๕๙๕๐
๓๕๙๕๑
๓๕๙๕๒
๓๕๙๕๓
๓๕๙๕๔
๓๕๙๕๕
๓๕๙๕๖
๓๕๙๕๗
๓๕๙๕๘
๓๕๙๕๙
๓๕๙๖๐
๓๕๙๖๑
๓๕๙๖๒
๓๕๙๖๓
๓๕๙๖๔
๓๕๙๖๕
๓๕๙๖๖
๓๕๙๖๗
๓๕๙๖๘
๓๕๙๖๙
๓๕๙๗๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุวรรณกร หนอแกว
นางสุวรรณธัช สวาสดี
นางสาวสุวรรณนา มีเดช
นางสาวสุวรรณนี สวยรูป
นางสุวรรณภา สุวรรณเพ็ชร
นางสาวสุวรรณรัตน ขํามณี
นางสุวรรณรัตน เจะยะหลี
นางสาวสุวรรณรัตน เลแกว
นางสาวสุวรรณรา นาทอง
นางสาวสุวรรณลี ตามชู
นางสุวรรณษา ทาบุราญ
นางสุวรรณา เขียวดีเจริญกุล
นางสาวสุวรรณา จูเอี่ยม
นางสุวรรณา เจิมจรุง
นางสาวสุวรรณา ชุมนาค
นางสุวรรณา ชูเกียรติ
นางสุวรรณา ติจันทึก
นางสาวสุวรรณา แถมพยัคฆ
นางสุวรรณา เทพเต็ม
นางสุวรรณา ธรรมโม
นางสุวรรณา ธรรมิกบวร
นางสุวรรณา ธิมา
นางสาวสุวรรณา บุญเวียง
นางสาวสุวรรณา ปนแกว
นางสุวรรณา พุทธวงค
นางสาวสุวรรณา เพชรบังเกิด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๙๗๑
๓๕๙๗๒
๓๕๙๗๓
๓๕๙๗๔
๓๕๙๗๕
๓๕๙๗๖
๓๕๙๗๗
๓๕๙๗๘
๓๕๙๗๙
๓๕๙๘๐
๓๕๙๘๑
๓๕๙๘๒
๓๕๙๘๓
๓๕๙๘๔
๓๕๙๘๕
๓๕๙๘๖
๓๕๙๘๗
๓๕๙๘๘
๓๕๙๘๙
๓๕๙๙๐
๓๕๙๙๑
๓๕๙๙๒
๓๕๙๙๓
๓๕๙๙๔
๓๕๙๙๕
๓๕๙๙๖

นางสุวรรณา ภูทอง
นางสุวรรณา เมืองแกว
นางสุวรรณา ยงยืน
นางสุวรรณา วงษสวัสดิ์
นางสุวรรณา วะชุม
นางสุวรรณา ศรีแสนปาง
นางสุวรรณา สมหวัง
นางสุวรรณา สันทาลุนัย
นางสาวสุวรรณา สารเพ็ชร
นางสุวรรณา สีสงา
นางสาวสุวรรณา หละวรรณ
นางสุวรรณา หัตประดิษฐ
นางสุวรรณา เอกนลินสุนทร
นางสุวรรณิกา เย็นใจ
นางสาวสุวรรณี คงทองจีน
นางสุวรรณี ชนะชัย
นางสาวสุวรรณี ชาลีสมบัติ
นางสุวรรณี ดํานาดี
นางสุวรรณี ตรีนก
นางสาวสุวรรณี ถาปาบุตร
นางสุวรรณี เทอดเกียรติชาติ
นางสุวรรณี นวมหมุน
นางสุวรรณี บุญเพชร
นางสุวรรณี ประทุมเมศ
นางสุวรรณี พิมลี
นางสาวสุวรรณี พูนดี

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๙๙๗
๓๕๙๙๘
๓๕๙๙๙
๓๖๐๐๐
๓๖๐๐๑
๓๖๐๐๒
๓๖๐๐๓
๓๖๐๐๔
๓๖๐๐๕
๓๖๐๐๖
๓๖๐๐๗
๓๖๐๐๘
๓๖๐๐๙
๓๖๐๑๐
๓๖๐๑๑
๓๖๐๑๒
๓๖๐๑๓
๓๖๐๑๔
๓๖๐๑๕
๓๖๐๑๖
๓๖๐๑๗
๓๖๐๑๘
๓๖๐๑๙
๓๖๐๒๐
๓๖๐๒๑
๓๖๐๒๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุวรรณี ภิรมย
นางสุวรรณี รอดรัตน
นางสุวรรณี เรืองดงยาง
นางสาวสุวรรณี วิริยะกมลพันธ
นางสุวรรณี ศรีธาพุธ
นางสุวรรณี ศิริมา
นางสุวรรณี สุนธงศิริ
นางสาวสุวรรณี เสารทอง
นางสุวรรณี หมาดปนจอร
นางสาวสุวรรณี หาสุข
นางสุวรรณี อะโรคา
นางสุวรรณี อุตมะ
นางสาวสุวรรณี โอรามหลง
นางสุวรรณีย ทองเกตุ
นางสาวสุวรรนิตย จํานงคทรัพย
นางสุวรรษา พันธุภักดี
นางสุวรักษ ปฏิการสุนทร
นางสุวรินทร กุนากา
นางสุวรินทร พฤกษะวัน
นางสาวสุวรี เจริญรัมย
นางสุวรี ทัพนาค
นางสุวรีย อาจพรม
นางสุวรีย เอมสถิตย
นางสาวสุวลักษณ แซโย
นางสาวสุวลี ขันธุปทม
นางสุวลี ประเสริฐ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๐๒๓
๓๖๐๒๔
๓๖๐๒๕
๓๖๐๒๖
๓๖๐๒๗
๓๖๐๒๘
๓๖๐๒๙
๓๖๐๓๐
๓๖๐๓๑
๓๖๐๓๒
๓๖๐๓๓
๓๖๐๓๔
๓๖๐๓๕
๓๖๐๓๖
๓๖๐๓๗
๓๖๐๓๘
๓๖๐๓๙
๓๖๐๔๐
๓๖๐๔๑
๓๖๐๔๒
๓๖๐๔๓
๓๖๐๔๔
๓๖๐๔๕
๓๖๐๔๖
๓๖๐๔๗
๓๖๐๔๘

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุวลี พิชิตมโน
นางสาวสุวัจนี ธรรมราช
นางสาวสุวัชจนีย รอดจันทร
นางสาวสุวัฒนา กุยรักษา
นางสุวัฒนา ทวีสันทนีนุกูล
นางสุวัฒนา นามวิเศษ
นางสาวสุวัฒนา พรหมสุวรรณ
นางสุวัฒนี บุญแผผล
นางสาวสุวันดี เทอดไทยแท
นางสุวัยนาถ ตูปะ
นางสุวัลยา คงหาญ
นางสาวสุวัลยา นิราศสูงเนิน
นางสุวาริณี โยยานะ
นางสาวสุวารี แกวดวงศรี
นางสาวสุวารี มงคลศิริ
นางสุวารี รัตนสถาพร
นางสาวสุวารี วงศคําจันทร
นางสุวารีย จังหวัดเขตต
นางสาวสุวาลี จังอินทร
นางสาวสุวิกานต แสงจันทร
นางสุวิชชา จรบุรมณ
นางสาวสุวิชา เกิดขํา
นางสุวิชา รักษาพล
นางสาวสุวิญชา รักหาญ
นางสาวสุวิดา ขาวพวง
นางสาวสุวิดา ทรัพยแสนดี

๓๖๐๔๙
๓๖๐๕๐
๓๖๐๕๑
๓๖๐๕๒
๓๖๐๕๓
๓๖๐๕๔
๓๖๐๕๕
๓๖๐๕๖
๓๖๐๕๗
๓๖๐๕๘
๓๖๐๕๙
๓๖๐๖๐
๓๖๐๖๑
๓๖๐๖๒
๓๖๐๖๓
๓๖๐๖๔
๓๖๐๖๕
๓๖๐๖๖
๓๖๐๖๗
๓๖๐๖๘
๓๖๐๖๙
๓๖๐๗๐
๓๖๐๗๑
๓๖๐๗๒
๓๖๐๗๓
๓๖๐๗๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุวิดา สุลินทาบูรณ
นางสาวสุวิภา ขนชัยภูมิ
นางสุวิภา ธุระธรรม
นางสุวิภา เอกพิมพ
นางสุวิมล กองจินดา
นางสาวสุวิมล ขันทีทาว
นางสาวสุวิมล คงแกว
นางสุวิมล คงเสมอ
นางสาวสุวิมล คนไว
นางสุวิมล คําสะอาด
นางสุวิมล งามแสง
นางสุวิมล จิตเที่ยง
นางสุวิมล เจริญศิริ
นางสาวสุวิมล ทองเทียม
นางสุวิมล ธนวชิรกุล
นางสาวสุวิมล บัวบาล
นางสาวสุวิมล พรนิคม
นางสุวิมล พวงพันธ
นางสุวิมล พวงสุยะ
นางสาวสุวิมล โพธิ์ศิริ
นางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ
นางสุวิมล แยมมยาสุจริต
นางสาวสุวิมล เรียนแกว
นางสาวสุวิมล ศรีเทพ
นางสุวิมล สถาวร
นางสุวิมล สรอยสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๐๗๕
๓๖๐๗๖
๓๖๐๗๗
๓๖๐๗๘
๓๖๐๗๙
๓๖๐๘๐
๓๖๐๘๑
๓๖๐๘๒
๓๖๐๘๓
๓๖๐๘๔
๓๖๐๘๕
๓๖๐๘๖
๓๖๐๘๗
๓๖๐๘๘
๓๖๐๘๙
๓๖๐๙๐
๓๖๐๙๑
๓๖๐๙๒
๓๖๐๙๓
๓๖๐๙๔
๓๖๐๙๕
๓๖๐๙๖
๓๖๐๙๗
๓๖๐๙๘
๓๖๐๙๙
๓๖๑๐๐

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุวิมล สะนิเลาะ
นางสุวิมล สิงหคํา
นางสาวสุวิมล สุขจิตร
นางสุวิมล สุขสวัสดิ์
นางสุวิมล สุริยะ
นางสาวสุวิมล เสนประภารัตน
นางสุวิมล เสระศาสตร
นางสุวิมล แสงฉาย
นางสาวสุวิมล หมายมั่น
นางสาวสุวิมล หอประยูร
นางสุวิมล อยูระหัด
นางสาวสุวิวัชรา มาตรโพธิ์
นางสาวสุวิสา บุญมา
นางสุวีญารัส อิ้วเจริญ
นางสาวสุวีณา แกวกระจาง
นางสุวีนา รูไธสง
นางสุวีรดา ปะนิทานะโต
นางสาวสุวีรยา โสศรี
นางสุไวดา หลาดี
นางสุไวบะ หะมะ
นางสุไวบะห ดอเลาะ
นางสุศิรินทร ซาเสน
นางสุหราย สมมิตร
นางสุหัทยา คามี
นางสุอัมพร ปานพูน
นางสุเอ พงษาปาน

๓๖๑๐๑
๓๖๑๐๒
๓๖๑๐๓
๓๖๑๐๔
๓๖๑๐๕
๓๖๑๐๖
๓๖๑๐๗
๓๖๑๐๘
๓๖๑๐๙
๓๖๑๑๐
๓๖๑๑๑
๓๖๑๑๒
๓๖๑๑๓
๓๖๑๑๔
๓๖๑๑๕
๓๖๑๑๖
๓๖๑๑๗
๓๖๑๑๘
๓๖๑๑๙
๓๖๑๒๐
๓๖๑๒๑
๓๖๑๒๒
๓๖๑๒๓
๓๖๑๒๔
๓๖๑๒๕
๓๖๑๒๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสูขวัญ ตลับนาค
นางสูใบดะ กิจวัง
นางสาวสูรียานี สือนิ
นางสูไฮนี สะแต
นางเสงี่ยม คําหันอรรค
นางเสงี่ยม จันทรเรืองฤทธิ์
นางเสงี่ยม เวียงคํา
นางเสงี่ยม หิรัญสิงห
นางเสฏฐิกัลยา เผาเผือกงาม
นางเสถียน กะรัมย
นางเสมอแข อภิรมยานนท
นางเสริมศรี ทิพยสุวรรณ
นางสาวเสริมศิริ มะเอียด
นางสาวเสริมสมร แอกทอง
นางเสริมสุข บุญคลอย
นางเสริมสุข ประดิษฐขํา
นางเสวียน สิงหาคร
นางสาวเสอิ้น แกนทอง
นางเสาดะ มะยีหมูด
นางเสาดะ มาลินี
นางเสาดา รับไทรทอง
นางเสารวนี ออนคํา
นางสาวเสารวิภา ทวีฤทธิ์
นางเสาวคนธ เชื้อดี
นางสาวเสาวคนธ ซื่อตรง
นางเสาวคนธ บิลยะแม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๑๒๗
๓๖๑๒๘
๓๖๑๒๙
๓๖๑๓๐
๓๖๑๓๑
๓๖๑๓๒
๓๖๑๓๓
๓๖๑๓๔
๓๖๑๓๕
๓๖๑๓๖
๓๖๑๓๗
๓๖๑๓๘
๓๖๑๓๙
๓๖๑๔๐
๓๖๑๔๑
๓๖๑๔๒
๓๖๑๔๓
๓๖๑๔๔
๓๖๑๔๕
๓๖๑๔๖
๓๖๑๔๗
๓๖๑๔๘
๓๖๑๔๙
๓๖๑๕๐
๓๖๑๕๑
๓๖๑๕๒

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเสาวคนธ บุญศรีทุม
นางเสาวคนธ ประมูลจักรโก
นางเสาวคนธ พรหมสุทธิ์
นางสาวเสาวคนธ เมืองสุข
นางเสาวณิต กองเงิน
นางเสาวณิต ทัพโยธา
นางเสาวณิต เสารสมยา
นางสาวเสาวณิต แสงสวาง
นางเสาวณิต อุปการสังข
นางสาวเสาวณี เกลี้ยงอักษร
นางสาวเสาวณี แกวทองเมือง
นางเสาวณี ขําอวม
นางเสาวณี คงแกว
นางเสาวณี ไชยรักษ
นางเสาวณีย แกวพิบูลย
นางสาวเสาวณีย ไกยวรรณ
นางเสาวณีย จินดาวงค
นางเสาวณีย ดอกดวง
นางเสาวณีย ดือราแม
นางเสาวณีย ทองปลิว
นางเสาวณีย ทองผล
นางเสาวณีย ธรรมโชติ
นางสาวเสาวณีย ประเสริฐสุขโชติ
นางสาวเสาวณีย พิมพดี
นางเสาวณีย พูนสวัสดิ์
นางสาวเสาวณีย เพียซุย

๓๖๑๕๓
๓๖๑๕๔
๓๖๑๕๕
๓๖๑๕๖
๓๖๑๕๗
๓๖๑๕๘
๓๖๑๕๙
๓๖๑๖๐
๓๖๑๖๑
๓๖๑๖๒
๓๖๑๖๓
๓๖๑๖๔
๓๖๑๖๕
๓๖๑๖๖
๓๖๑๖๗
๓๖๑๖๘
๓๖๑๖๙
๓๖๑๗๐
๓๖๑๗๑
๓๖๑๗๒
๓๖๑๗๓
๓๖๑๗๔
๓๖๑๗๕
๓๖๑๗๖
๓๖๑๗๗
๓๖๑๗๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเสาวณีย มูลประดู
นางเสาวณีย สวนสินไทย
นางเสาวณีย หาวิเชียร
นางเสาวณีย แหวนพิมาย
นางเสาวณีย อนันตโสภณ
นางเสาวนา เจะมะ
นางสาวเสาวนิตย การปลูก
นางสาวเสาวนิตย ทวีสันทนีนุกูล
นางสาวเสาวนิตย สมบูรณ
นางเสาวนิตย สุภาพบุรุษ
นางเสาวนี ไชยรัตน
นางเสาวนี บุญพิพัฒน
นางเสาวนี สุขสกุล
นางสาวเสาวนีย ก่ําน้ําผึ้ง
นางเสาวนีย แกวลี
นางเสาวนีย คนขยัน
นางเสาวนีย เจริญรักษ
นางเสาวนีย ใจยา
นางสาวเสาวนีย ชมชื่น
นางเสาวนีย ชุมจิตต
นางเสาวนีย เชิงสวัสดิ์
นางเสาวนีย ซิวสารี
นางเสาวนีย ดานะ
นางสาวเสาวนีย ตนภูบาล
นางสาวเสาวนีย ทรงตระกูล
นางเสาวนีย ทองพุฒ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๑๗๙
๓๖๑๘๐
๓๖๑๘๑
๓๖๑๘๒
๓๖๑๘๓
๓๖๑๘๔
๓๖๑๘๕
๓๖๑๘๖
๓๖๑๘๗
๓๖๑๘๘
๓๖๑๘๙
๓๖๑๙๐
๓๖๑๙๑
๓๖๑๙๒
๓๖๑๙๓
๓๖๑๙๔
๓๖๑๙๕
๓๖๑๙๖
๓๖๑๙๗
๓๖๑๙๘
๓๖๑๙๙
๓๖๒๐๐
๓๖๒๐๑
๓๖๒๐๒
๓๖๒๐๓
๓๖๒๐๔

นางสาวเสาวนีย เทพคํา
นางเสาวนีย นันสมบัติ
นางเสาวนีย นาดี
นางเสาวนีย บุญทอ
นางสาวเสาวนีย บุญไทย
นางเสาวนีย บุญสูง
นางสาวเสาวนีย ปลิวมา
นางเสาวนีย ปอยี
นางเสาวนีย ปานเกิด
นางเสาวนีย แปนโสม
นางเสาวนีย โพธิ์ศิริ
นางเสาวนีย ภิระบัน
นางเสาวนีย ภูชุม
นางเสาวนีย มัฏฐารักษ
นางเสาวนีย รอดพิเศษ
นางเสาวนีย เรืองศรี
นางเสาวนีย ศรเดช
นางสาวเสาวนีย สังขเพชร
นางสาวเสาวนีย สิงหเสม
นางสาวเสาวนีย สิทธิไกรพงษ
นางเสาวนีย สุขันคํา
นางเสาวนีย สุขารมย
นางเสาวนีย สุพรรณพงศ
นางเสาวนีย สุวพร
นางเสาวนีย หลอมตน
นางเสาวนีย หุงเมือง

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๒๐๕
๓๖๒๐๖
๓๖๒๐๗
๓๖๒๐๘
๓๖๒๐๙
๓๖๒๑๐
๓๖๒๑๑
๓๖๒๑๒
๓๖๒๑๓
๓๖๒๑๔
๓๖๒๑๕
๓๖๒๑๖
๓๖๒๑๗
๓๖๒๑๘
๓๖๒๑๙
๓๖๒๒๐
๓๖๒๒๑
๓๖๒๒๒
๓๖๒๒๓
๓๖๒๒๔
๓๖๒๒๕
๓๖๒๒๖
๓๖๒๒๗
๓๖๒๒๘
๓๖๒๒๙
๓๖๒๓๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเสาวนีย อภิชาตธนากร
นางสาวเสาวนีย อะทุมชาย
นางเสาวภา กฐินเทศ
นางสาวเสาวภา จันทรสงค
นางเสาวภา ชวยเล็ก
นางเสาวภา ชูรัตน
นางสาวเสาวภา ไชยยา
นางสาวเสาวภา ตั้งใจ
นางสาวเสาวภา บาฮา
นางเสาวภา ปานทองคํา
นางเสาวภา เพชรคง
นางสาวเสาวภา เพ็ญศรี
นางสาวเสาวภา เพียรจริง
นางสาวเสาวภา มณีมูล
นางสาวเสาวภา มาลัยหอม
นางเสาวภา โลหากาศ
นางเสาวภา ศรีมั่นคงธรรม
นางเสาวภา สุขเฉลิมชัย
นางเสาวภา สุวะเสน
นางสาวเสาวภา เสงี่ยมโปรง
นางเสาวภา อัดแสง
นางเสาวภา อางคํา
นางเสาวภา อุราพร
นางเสาวภา เอียดคลาย
นางสาวเสาวภาคย กาญจนกุล
นางเสาวภาคย เจือจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๒๓๑
๓๖๒๓๒
๓๖๒๓๓
๓๖๒๓๔
๓๖๒๓๕
๓๖๒๓๖
๓๖๒๓๗
๓๖๒๓๘
๓๖๒๓๙
๓๖๒๔๐
๓๖๒๔๑
๓๖๒๔๒
๓๖๒๔๓
๓๖๒๔๔
๓๖๒๔๕
๓๖๒๔๖
๓๖๒๔๗
๓๖๒๔๘
๓๖๒๔๙
๓๖๒๕๐
๓๖๒๕๑
๓๖๒๕๒
๓๖๒๕๓
๓๖๒๕๔
๓๖๒๕๕
๓๖๒๕๖

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเสาวภาคย เชื้อประทุม
นางเสาวภาคย ณ รอยเอ็ด
นางเสาวภาคย ปานแกว
นางเสาวภาคย เวียงวิเศษ
นางเสาวภาคย สนจุย
นางสาวเสาวภางค มโนภักดี
นางเสาวรส แขวงนคร
นางเสาวรส จิ๋วปญญา
นางเสาวรส นรากุลอนันต
นางเสาวรส บุตรวาป
นางสาวเสาวรส สมัครธัญญกิจ
นางสาวเสาวรส แสนแซว
นางสาวเสาวรัตน ราชพิมาย
นางเสาวรัตน รามแกว
นางสาวเสาวรัตน ฤทธิสุนทร
นางเสาวรัตน วงคพล
นางเสาวริญญ นาหนองขาม
นางเสาวรี พรหมกรรณ
นางเสาวเรศ ทรงประโคน
นางเสาวลักษ สวัสดีผล
นางสาวเสาวลักษณ กิ่งนาคม
นางเสาวลักษณ กิจวรรณ
นางสาวเสาวลักษณ กิจวาที
นางสาวเสาวลักษณ แกวรักษา
นางเสาวลักษณ คัชพงษ
นางสาวเสาวลักษณ จันตา

๓๖๒๕๗
๓๖๒๕๘
๓๖๒๕๙
๓๖๒๖๐
๓๖๒๖๑
๓๖๒๖๒
๓๖๒๖๓
๓๖๒๖๔
๓๖๒๖๕
๓๖๒๖๖
๓๖๒๖๗
๓๖๒๖๘
๓๖๒๖๙
๓๖๒๗๐
๓๖๒๗๑
๓๖๒๗๒
๓๖๒๗๓
๓๖๒๗๔
๓๖๒๗๕
๓๖๒๗๖
๓๖๒๗๗
๓๖๒๗๘
๓๖๒๗๙
๓๖๒๘๐
๓๖๒๘๑
๓๖๒๘๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเสาวลักษณ จันทะชา
นางเสาวลักษณ จํามั่น
นางสาวเสาวลักษณ จุยวงษ
นางสาวเสาวลักษณ เจริญยิ่ง
นางเสาวลักษณ ชวยเกิด
นางเสาวลักษณ ชัยคํามุง
นางสาวเสาวลักษณ ดอนมูล
วาที่รอยตรีหญิง เสาวลักษณ ดุจดา
นางเสาวลักษณ ตะมะพุทธ
นางสาวเสาวลักษณ โทนใหญ
นางสาวเสาวลักษณ นอยสกุล
นางเสาวลักษณ บรรดา
นางเสาวลักษณ บรรเทิงสุข
นางสาวเสาวลักษณ บุญจันทร
นางสาวเสาวลักษณ บุญรักษา
นางเสาวลักษณ ปนแกว
นางเสาวลักษณ แผลงฤทธิ์
นางเสาวลักษณ พงษพิพัฒน
นางเสาวลักษณ พระศรี
นางเสาวลักษณ พลพัง
นางสาวเสาวลักษณ พื้นชมภู
นางเสาวลักษณ พูลทวี
นางสาวเสาวลักษณ เพ็ชรแกว
นางเสาวลักษณ มณีรัตน
นางสาวเสาวลักษณ มะโนบาล
นางสาวเสาวลักษณ ยิ้มประเสริฐ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๒๘๓
๓๖๒๘๔
๓๖๒๘๕
๓๖๒๘๖
๓๖๒๘๗
๓๖๒๘๘
๓๖๒๘๙
๓๖๒๙๐
๓๖๒๙๑
๓๖๒๙๒
๓๖๒๙๓
๓๖๒๙๔
๓๖๒๙๕
๓๖๒๙๖
๓๖๒๙๗
๓๖๒๙๘
๓๖๒๙๙
๓๖๓๐๐
๓๖๓๐๑
๓๖๓๐๒
๓๖๓๐๓
๓๖๓๐๔
๓๖๓๐๕
๓๖๓๐๖
๓๖๓๐๗
๓๖๓๐๘

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเสาวลักษณ ยิ้มยวน
นางเสาวลักษณ รัตนชูวงศ
นางเสาวลักษณ วรรณคํา
นางเสาวลักษณ ศรีจันทรหอม
นางสาวเสาวลักษณ ศรีทอง
นางสาวเสาวลักษณ สกุลรักษา
นางเสาวลักษณ สมเงิน
นางเสาวลักษณ สายธรรม
นางสาวเสาวลักษณ สําเนียง
นางเสาวลักษณ แสงทอง
นางสาวเสาวลักษณ แสนปญญา
นางสาวเสาวลักษณ หนอคาสุก
นางเสาวลักษณ หนูทอง
นางเสาวลักษณ หาพันธุ
นางเสาวลักษณ เหลืองบุตรนาค
นางสาวเสาวลักษณ อุตตรพงษ
นางเสาวลีย จันทรทอง
นางแสงแข ชวยนุกูล
นางแสงจันทร โกมลเมนะ
นางสาวแสงจันทร ไชโย
นางสาวแสงจันทร ภูยงยุทธ
นางแสงจันทร มาลัยวรรณ
นางสาวแสงจันทร มูลขุนทด
นางแสงจันทร ยะคําแจ
นางแสงจันทร วรรณพันธ
นางแสงจันทร สิงหครุฑ

๓๖๓๐๙
๓๖๓๑๐
๓๖๓๑๑
๓๖๓๑๒
๓๖๓๑๓
๓๖๓๑๔
๓๖๓๑๕
๓๖๓๑๖
๓๖๓๑๗
๓๖๓๑๘
๓๖๓๑๙
๓๖๓๒๐
๓๖๓๒๑
๓๖๓๒๒
๓๖๓๒๓
๓๖๓๒๔
๓๖๓๒๕
๓๖๓๒๖
๓๖๓๒๗
๓๖๓๒๘
๓๖๓๒๙
๓๖๓๓๐
๓๖๓๓๑
๓๖๓๓๒
๓๖๓๓๓
๓๖๓๓๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางแสงดาว ชนะพยัคฆ
นางแสงดาว บุญมา
นางสาวแสงดาว ประพรม
นางแสงดาว เพ็ชรพราว
นางสาวแสงดาว ศิริจํารัส
นางสาวแสงดาว สืบดวง
นางสาวแสงดาว เสือสะอาด
นางสาวแสงดาว หะสาเมาะ
นางสาวแสงเดือน จรบํารุง
นางแสงเดือน จูธารี
นางแสงเดือน เจริญฤทธิ์
นางแสงเดือน เชียรกิจสุนทร
นางสาวแสงเดือน ญาโน
นางแสงเดือน ดอนพิลา
นางสาวแสงเดือน บัวเจริญ
นางสาวแสงเดือน พรมสุริยา
นางแสงเดือน พรหมบุตร
นางแสงเดือน พิศไหว
นางแสงเดือน พุทธศรี
นางแสงเดือน มณทนม
นางสาวแสงเดือน เมธสาร
นางแสงเดือน รัตนตยานุสรณ
นางแสงเดือน ลุนภูงา
นางแสงเดือน วงศภาคํา
นางสาวแสงเดือน หมองสาย
นางแสงเดือน อองสวาง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๓๓๕
๓๖๓๓๖
๓๖๓๓๗
๓๖๓๓๘
๓๖๓๓๙
๓๖๓๔๐
๓๖๓๔๑
๓๖๓๔๒
๓๖๓๔๓
๓๖๓๔๔
๓๖๓๔๕
๓๖๓๔๖
๓๖๓๔๗
๓๖๓๔๘
๓๖๓๔๙
๓๖๓๕๐
๓๖๓๕๑
๓๖๓๕๒
๓๖๓๕๓
๓๖๓๕๔
๓๖๓๕๕
๓๖๓๕๖
๓๖๓๕๗
๓๖๓๕๘
๓๖๓๕๙
๓๖๓๖๐

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางแสงเดือน อะชวยรัมย
นางแสงเดือน อันทะลัย
นางแสงเดือน อินตะงาม
นางแสงทอง แคลนกระโทก
นางสาวแสงทอง ภูวิชัย
นางสาวแสงทอง ศิริรัตน
นางสาวแสงเทียน จิตรโชติ
นางแสงเทียน อินตะแสน
นางสาวแสงเทียร สระทองออน
นางแสงแทน เรือนสอน
นางสาวแสงนภา ศรีบุรินทร
นางแสงเพชร คลังแสง
นางแสงเพชร ประสารแสง
นางแสงเพียร กันทา
นางสาวแสงมณี ซื่อสัตย
นางสาวแสงรวี รุณวุฒิ
นางแสงระวี จันทรชม
นางแสงระวี ประจวบวัน
นางสาวแสงระวี พันธชมภู
นางแสงระวี มีโสภา
นางสาวแสงรัตน โกศล
นางแสงฤทัย ลี้ภัยเจริญ
นางแสงลาวัณย พวงทอง
นางแสงสุดา ผามั่ง
นางแสงสุรี สินธุเดช
นางสาวแสงสุรีย เกิดโภคา

๓๖๓๖๑
๓๖๓๖๒
๓๖๓๖๓
๓๖๓๖๔
๓๖๓๖๕
๓๖๓๖๖
๓๖๓๖๗
๓๖๓๖๘
๓๖๓๖๙
๓๖๓๗๐
๓๖๓๗๑
๓๖๓๗๒
๓๖๓๗๓
๓๖๓๗๔
๓๖๓๗๕
๓๖๓๗๖
๓๖๓๗๗
๓๖๓๗๘
๓๖๓๗๙
๓๖๓๘๐
๓๖๓๘๑
๓๖๓๘๒
๓๖๓๘๓
๓๖๓๘๔
๓๖๓๘๕
๓๖๓๘๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางแสงหลา แสนอุนเรือน
นางแสงอรุณ ขวัญหลาย
นางสาวแสงอรุณ ไขหิน
นางแสงอรุณ เจริญตา
นางแสงอรุณ ชูชวย
นางสาวแสงอรุณ บุญแยม
นางแสงอรุณ พันโท
นางแสงอารี อภัยศิลา
นางแสงอุทัย วงษโสภา
นางสาวแสนโสม สีสมบัติ
นางสาวแสเราะ ดามันดะ
นางโสจิรดา เจริญสุข
นางโสจิรัตน พบขุนทด
นางสาวโสน พิมพมานะกิจ
นางสาวโสพา เบาทอง
นางโสพิดา เนินทราย
นางโสพิน แกวสุข
นางสาวโสพิศ ตินราช
นางโสพิศ เรืองเพชร
นางสาวโสพิษ ปลอดเขียว
นางโสพิส จันทรแสงทอง
นางสาวโสพิส หอมรส
นางโสภณ ชุมละออ
นางสาวโสภณา นาคเกษม
นางโสภา กอคํา
นางสาวโสภา กุลทวม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๓๘๗
๓๖๓๘๘
๓๖๓๘๙
๓๖๓๙๐
๓๖๓๙๑
๓๖๓๙๒
๓๖๓๙๓
๓๖๓๙๔
๓๖๓๙๕
๓๖๓๙๖
๓๖๓๙๗
๓๖๓๙๘
๓๖๓๙๙
๓๖๔๐๐
๓๖๔๐๑
๓๖๔๐๒
๓๖๔๐๓
๓๖๔๐๔
๓๖๔๐๕
๓๖๔๐๖
๓๖๔๐๗
๓๖๔๐๘
๓๖๔๐๙
๓๖๔๑๐
๓๖๔๑๑
๓๖๔๑๒

นางสาวโสภา กุลาวงศ
นางโสภา โกศัลวิตร
นางสาวโสภา ขันทวิชัย
นางโสภา ขันยศ
นางโสภา คงเมือง
นางโสภา คํากลิ่น
นางโสภา คํานา
นางโสภา คํามะเนิน
นางโสภา คําวิชัย
นางโสภา เครือแสง
นางสาวโสภา โคตรสมบัติ
นางโสภา จรสุวรรณ
นางโสภา จารัตน
นางสาวโสภา เจริญเตีย
นางโสภา เจริญศิริ
นางโสภา ใจคํา
นางโสภา ตนะทิพย
นางโสภา เติมพันธุ
นางโสภา ทองพลา
นางสาวโสภา นาสูงเนิน
นางโสภา ปาลพันธุ
นางโสภา เปลงฉวีวรรณ
นางโสภา ผองราษี
นางสาวโสภา ผิวศรี
นางโสภา โพธิ์ไทร
นางโสภา โพธิ์ศรี

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๔๑๓
๓๖๔๑๔
๓๖๔๑๕
๓๖๔๑๖
๓๖๔๑๗
๓๖๔๑๘
๓๖๔๑๙
๓๖๔๒๐
๓๖๔๒๑
๓๖๔๒๒
๓๖๔๒๓
๓๖๔๒๔
๓๖๔๒๕
๓๖๔๒๖
๓๖๔๒๗
๓๖๔๒๘
๓๖๔๒๙
๓๖๔๓๐
๓๖๔๓๑
๓๖๔๓๒
๓๖๔๓๓
๓๖๔๓๔
๓๖๔๓๕
๓๖๔๓๖
๓๖๔๓๗
๓๖๔๓๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางโสภา ภัทรชุติกุล
นางโสภา มวงจันทร
นางโสภา มะลิกะ
นางโสภา มิขะมา
นางโสภา มีเสน
นางสาวโสภา เมืองจันทร
นางโสภา ยัสสระ
นางโสภา โยมา
นางโสภา โรจนโยธินพิพัฒน
นางสาวโสภา ศรีสุภา
นางสาวโสภา สงวนอาสน
นางโสภา สฤษดิ์สุข
นางสาวโสภา สะแผลง
นางโสภา สายจันทร
นางโสภา สิงหโต
นางโสภา สีทา
นางสาวโสภา สุยรัมย
นางสาวโสภา สุวรรณ
นางโสภา เสงสุย
นางสาวโสภา แสนกลา
นางสาวโสภา แสนทองแกว
นางโสภา หาญรักษ
นางโสภา เหลาฉลาด
นางโสภา เอมศิริ
นางโสภาคย ขอสวัสดิ์
นางโสภาพร ดุงศรีแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๔๓๙
๓๖๔๔๐
๓๖๔๔๑
๓๖๔๔๒
๓๖๔๔๓
๓๖๔๔๔
๓๖๔๔๕
๓๖๔๔๖
๓๖๔๔๗
๓๖๔๔๘
๓๖๔๔๙
๓๖๔๕๐
๓๖๔๕๑
๓๖๔๕๒
๓๖๔๕๓
๓๖๔๕๔
๓๖๔๕๕
๓๖๔๕๖
๓๖๔๕๗
๓๖๔๕๘
๓๖๔๕๙
๓๖๔๖๐
๓๖๔๖๑
๓๖๔๖๒
๓๖๔๖๓
๓๖๔๖๔

นางโสภาพร ปอมแสนพล
นางโสภาพรรณ เขตรสาลี
นางโสภาพรรณ ทองคํา
นางโสภาพันธ บุญรอด
นางโสภาพันธุ ลีลากิจรุงเรือง
นางสาวโสภาภรณ คงทอง
นางโสภาวรรณ คุปติศิริรัตน
นางโสภาวัน คําบุญเกิด
นางสาวโสภิญ ไชยแกว
นางโสภิญ รัตนะ
นางโสภิณ รัตนวิจิตร
นางโสภิดา คงสุจริต
นางสาวโสภิดา จันทรดอน
นางโสภิดา จิตตใจฉ่ํา
นางโสภิดา โตโสภณ
นางโสภิดา ปรารมภ
นางโสภิดา มะรือสะ
นางโสภิดา มั่งอะนะ
นางโสภิดา ศรีลําพัง
นางโสภิดา เสนารัตน
นางโสภิต ทองเนื้อหา
นางโสภิต ทิวาพัฒน
นางสาวโสภิตรา บุญโสภา
นางสาวโสภิตวลัย เบาทอง
นางโสภิตสุดา สีตะริสุ
นางโสภิตา กองทุม

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๔๖๕
๓๖๔๖๖
๓๖๔๖๗
๓๖๔๖๘
๓๖๔๖๙
๓๖๔๗๐
๓๖๔๗๑
๓๖๔๗๒
๓๖๔๗๓
๓๖๔๗๔
๓๖๔๗๕
๓๖๔๗๖
๓๖๔๗๗
๓๖๔๗๘
๓๖๔๗๙
๓๖๔๘๐
๓๖๔๘๑
๓๖๔๘๒
๓๖๔๘๓
๓๖๔๘๔
๓๖๔๘๕
๓๖๔๘๖
๓๖๔๘๗
๓๖๔๘๘
๓๖๔๘๙
๓๖๔๙๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวโสภิตา ขลังธรรมเนียม
นางสาวโสภิตา ปลอดภัย
นางสาวโสภิตา สาลี
นางโสภิตา สินโต
นางสาวโสภิตา เสนาะจิต
นางโสภิตา เหมือนจินดา
นางสาวโสภิน บําเพ็ญทรัพย
นางโสภิน สุพรม
นางโสภิศ ภูดินดาน
นางโสภิศ ลิมปเศวตกุล
นางสาวโสภิส ทะกา
นางโสภี คําชูสังข
นางสาวโสภี ชูเชิด
นางโสภี วงคราษฎร
นางสาวโสภี ศรีใจตะ
นางโสภี สิงหจันทร
นางโสภี สูงยิ่ง
นางสาวโสมเฉลา วันทองสุข
นางสาวโสมฤดี จัดจันทึก
นางโสมวรรณ แฝงเวียง
นางสาวโสมวรรณ พันธุสกุล
นางโสมศิริ แฝงเมืองคุก
นางโสมศิริ รอนยุทธ
นางโสมสราริน ผิวนวล
นางสาวโสมสุดา พันกาแด
นางสาวโสรญา ยวงรัมย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๔๙๑
๓๖๔๙๒
๓๖๔๙๓
๓๖๔๙๔
๓๖๔๙๕
๓๖๔๙๖
๓๖๔๙๗
๓๖๔๙๘
๓๖๔๙๙
๓๖๕๐๐
๓๖๕๐๑
๓๖๕๐๒
๓๖๕๐๓
๓๖๕๐๔
๓๖๕๐๕
๓๖๕๐๖
๓๖๕๐๗
๓๖๕๐๘
๓๖๕๐๙
๓๖๕๑๐
๓๖๕๑๑
๓๖๕๑๒
๓๖๕๑๓
๓๖๕๑๔
๓๖๕๑๕
๓๖๕๑๖

นางสาวโสรญา สมานมิตร
นางโสรดา สุขนิยม
นางโสรยา เดนนิรันดร
นางสาวโสรยา แดงชัย
นางสาวโสรยา พัฒทวี
นางโสรยา เลื่อนแปน
นางโสรยา สุขจรุง
นางสาวโสรวีร แชมชื่น
นางโสรส พุทธรักษา
นางโสรัจจ นันตา
นางสาวโสรัจจา โยงทะเล
นางสาวโสรัตยา ฆังวารี
นางโสริยาพร อํามาตยไทย
นางสาวโสลัดดา พรหมจิต
นางสาวโสฬส ทองรอด
นางโสฬส เมืองแมน
นางไสนะ ดอเลาะ
นางไสว ดานซาย
นางไสว สุตานนท
นางสาวหงษทอง ปาระพิมพ
นางหงษทอง รังพงษ
นางหงษหยก จันทรมั่น
นางหทยา สิงหอําพล
นางสาวหทัย ทองคุปต
นางสาวหทัย บุญแตง
นางสาวหทัย สุทธิธรรม

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๕๑๗
๓๖๕๑๘
๓๖๕๑๙
๓๖๕๒๐
๓๖๕๒๑
๓๖๕๒๒
๓๖๕๒๓
๓๖๕๒๔
๓๖๕๒๕
๓๖๕๒๖
๓๖๕๒๗
๓๖๕๒๘
๓๖๕๒๙
๓๖๕๓๐
๓๖๕๓๑
๓๖๕๓๒
๓๖๕๓๓
๓๖๕๓๔
๓๖๕๓๕
๓๖๕๓๖
๓๖๕๓๗
๓๖๕๓๘
๓๖๕๓๙
๓๖๕๔๐
๓๖๕๔๑
๓๖๕๔๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางหทัยกาญจน จันทป
นางหทัยกาญจน ดาบทอง
นางหทัยกาญจน นามนิตย
นางหทัยกาญจน ปานภักดี
นางสาวหทัยกาญจน พอค้ํา
นางหทัยกาญจน ยานสวาง
นางหทัยกาญจน รํามะนา
นางหทัยกาญจน ฤทธิ์สกุลชัย
นางสาวหทัยกาญจน วงษแกว
นางสาวหทัยกาญจน สายศิลป
นางสาวหทัยกาญจน อินบุญมา
นางสาวหทัยกานต ไทยนิยม
นางสาวหทัยกานต ประโพธิง
นางหทัยกานต ภิญโญศรี
นางหทัยขวัญ ประยูรสุข
นางหทัยชนก ขวัญขํา
จาเอกหญิง หทัยชนก คํานึงธรรม
นางหทัยชนก ทําสันเทียะ
นางหทัยชนก เทียมไธสง
นางสาวหทัยชนก ปฏิสนธิ
นางสาวหทัยชนก เพ็ชรมาตศรี
นางสาวหทัยชนก มาตยแสง
นางหทัยชนก ราชบรรเทา
นางหทัยชนก สมบูรณ
นางหทัยชนก สมรัตน
นางสาวหทัยณัฐ แกวบัวดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๕๔๓
๓๖๕๔๔
๓๖๕๔๕
๓๖๕๔๖
๓๖๕๔๗
๓๖๕๔๘
๓๖๕๔๙
๓๖๕๕๐
๓๖๕๕๑
๓๖๕๕๒
๓๖๕๕๓
๓๖๕๕๔
๓๖๕๕๕
๓๖๕๕๖
๓๖๕๕๗
๓๖๕๕๘
๓๖๕๕๙
๓๖๕๖๐
๓๖๕๖๑
๓๖๕๖๒
๓๖๕๖๓
๓๖๕๖๔
๓๖๕๖๕
๓๖๕๖๖
๓๖๕๖๗
๓๖๕๖๘

นางสาวหทัยทัด กาฬภักดี
นางหทัยทิพย จันทรเติม
นางสาวหทัยทิพย ฉางแกว
นางหทัยทิพย ตรีชา
นางหทัยทิพย ทิพขุนราช
นางสาวหทัยทิพย บุญศรี
นางหทัยทิพย บุตรพรม
นางหทัยทิพย ใบธรรม
นางหทัยทิพย เพ็งลํา
นางหทัยทิพย โพธิมาศ
นางหทัยทิพย แยมกมล
นางหทัยทิพย รอดดี
นางหทัยทิพย วงคไชยสิทธิ์
นางสาวหทัยนุช สุวรรณโณ
นางสาวหทัยพร กิจศิลป
นางหทัยพร ทั่งทอง
นางสาวหทัยภัทร คงแปน
นางสาวหทัยภัทร จีนสุทธิ์
นางสาวหทัยภัทร ธานี
นางสาวหทัยรัตน กันทะเลิศ
นางหทัยรัตน แกวไชย
นางหทัยรัตน จุลสวัสดิ์
นางสาวหทัยรัตน ชวนชื่น
นางสาวหทัยรัตน ชูขวัญ
นางสาวหทัยรัตน ดวงชวย
นางหทัยรัตน ตรองจิตร

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๕๖๙
๓๖๕๗๐
๓๖๕๗๑
๓๖๕๗๒
๓๖๕๗๓
๓๖๕๗๔
๓๖๕๗๕
๓๖๕๗๖
๓๖๕๗๗
๓๖๕๗๘
๓๖๕๗๙
๓๖๕๘๐
๓๖๕๘๑
๓๖๕๘๒
๓๖๕๘๓
๓๖๕๘๔
๓๖๕๘๕
๓๖๕๘๖
๓๖๕๘๗
๓๖๕๘๘
๓๖๕๘๙
๓๖๕๙๐
๓๖๕๙๑
๓๖๕๙๒
๓๖๕๙๓
๓๖๕๙๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางหทัยรัตน ทัศนา
นางหทัยรัตน เทพสุวรรณ
นางหทัยรัตน ธรรมสอน
นางสาวหทัยรัตน นาราษฎร
นางสาวหทัยรัตน นิลคูหา
นางสาวหทัยรัตน บุญมา
นางหทัยรัตน เผือกสวัสดิ์
นางหทัยรัตน พุทธเพาะ
นางสาวหทัยรัตน เพ็ชรนอก
นางสาวหทัยรัตน รําพึงจิตต
นางหทัยรัตน ลักษณะจินดา
นางหทัยรัตน โลหิตนาวิน
นางสาวหทัยรัตน ศรีวรเดชไพศาล
นางสาวหทัยรัตน ศรีวิโรจน
นางหทัยรัตน ศักดิ์ชัชวาล
นางสาวหทัยรัตน หนูพรหม
นางสาวหทัยวรรณ พรมโคตร
นางหทัยวรรณ สะนิ
นางสาวหทัยวรรณ สิงหใจ
นางสาวหทัยวัลล คนเที่ยง
นางหทัยศาสตร โพธิปรากฎ
นางสาวหนึ่งนภา อินทรสูต
นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย
นางหนึ่งนุช จริยเสถียร
นางหนึ่งนุช แปนกลาง
นางสาวหนึ่งนุช ผลปราชญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๕๙๕
๓๖๕๙๖
๓๖๕๙๗
๓๖๕๙๘
๓๖๕๙๙
๓๖๖๐๐
๓๖๖๐๑
๓๖๖๐๒
๓๖๖๐๓
๓๖๖๐๔
๓๖๖๐๕
๓๖๖๐๖
๓๖๖๐๗
๓๖๖๐๘
๓๖๖๐๙
๓๖๖๑๐
๓๖๖๑๑
๓๖๖๑๒
๓๖๖๑๓
๓๖๖๑๔
๓๖๖๑๕
๓๖๖๑๖
๓๖๖๑๗
๓๖๖๑๘
๓๖๖๑๙
๓๖๖๒๐

นางหนึ่งนุช เลิศสงคราม
นางสาวหนึ่งฤทัย เข็มทิศ
นางหนึ่งฤทัย คุณแสง
นางหนึ่งฤทัย จันทรทิน
นางสาวหนึ่งฤทัย จําเริญจิต
นางหนึ่งฤทัย จิรประเสริฐวงศ
นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา
นางหนึ่งฤทัย ซาเสน
นางหนึ่งฤทัย ธรรมยาฤทธิ์
นางสาวหนึ่งฤทัย บุตรสาลี
นางหนึ่งฤทัย โภชนะสมบัติ
นางสาวหนึ่งฤทัย ลําดวง
นางหนึ่งฤทัย วินทะไชย
นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีโพนทอง
นางหนึ่งฤทัย สวยคาขาว
นางหนึ่งฤทัย สุดชารี
นางสาวหนึ่งเสมอ เสนารักษ
นางสาวหนึ่งหทัย วิชาธิ
นางสาวหนูไกร บุตตะวงษ
นางหนูคลาย ยมรัตน
นางสาวหนูคลาย วรวงษ
นางสาวหนูจีน ปจจัยโคถา
นางหนูชิด สิมาธรรม
นางหนูทิพย จันทรจิตร
นางหนูทิล รุงเรือง
นางหนูพดั เศษฐา

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๖๒๑
๓๖๖๒๒
๓๖๖๒๓
๓๖๖๒๔
๓๖๖๒๕
๓๖๖๒๖
๓๖๖๒๗
๓๖๖๒๘
๓๖๖๒๙
๓๖๖๓๐
๓๖๖๓๑
๓๖๖๓๒
๓๖๖๓๓
๓๖๖๓๔
๓๖๖๓๕
๓๖๖๓๖
๓๖๖๓๗
๓๖๖๓๘
๓๖๖๓๙
๓๖๖๔๐
๓๖๖๔๑
๓๖๖๔๒
๓๖๖๔๓
๓๖๖๔๔
๓๖๖๔๕
๓๖๖๔๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางหนูเพียร สิมมา
นางหนูรัก วิฤทธิ์ชัย
นางหนูลักษณ ใจดี
นางหนูเล็ก จรรยาคํานึง
นางหนูเลียบ เงินขาว
นางหนูเวียง คําเคนบง
นางหนูอร โคตรชนะ
นางสาวหมะซง เจะอุบง
นางหมะปูเซาะ แกมะ
นางสาวหมะหานี มิเหาะ
นางสาวหยกสุวรรณ แกวดอก
นางสาวหยกหลิน ศรีสวัสดิ์
นางหยาดแกว คุณมี
นางสาวหยาดใจ เสียวสวัสดิ์
นางสาวหยาดนภา สลาม
นางหยาดน้ําฝน ทองคําสาร
นางหยาดฝน พานแกว
นางสาวหยาดพิรุณ บาลแพทย
นางสาวหยาดพิรุณ วรรณะศรี
นางสาวหยาดภิรุณ ผลมาก
นางหยาลิขอ มัจฉา
นางหรรษกานต ภาโนมัย
นางหรรษนันท ปญญาเอก
นางหรรษภรณ ภูพันธตระกูล
นางหรรษา กิณเรศ
นางสาวหรรษา ดาศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๖๔๗
๓๖๖๔๘
๓๖๖๔๙
๓๖๖๕๐
๓๖๖๕๑
๓๖๖๕๒
๓๖๖๕๓
๓๖๖๕๔
๓๖๖๕๕
๓๖๖๕๖
๓๖๖๕๗
๓๖๖๕๘
๓๖๖๕๙
๓๖๖๖๐
๓๖๖๖๑
๓๖๖๖๒
๓๖๖๖๓
๓๖๖๖๔
๓๖๖๖๕
๓๖๖๖๖
๓๖๖๖๗
๓๖๖๖๘
๓๖๖๖๙
๓๖๖๗๐
๓๖๖๗๑
๓๖๖๗๒

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางหรรษา บุญศิริ
นางหรรษา แฟมไธสง
นางหรอดียะ การกลา
นางหรอบีอะ พุมเกื้อ
นางสาวหฤดี นามตะคุ
นางสาวหฤทชญา จันทศร
นางหฤทัย เกิดมีโภชน
นางหฤทัย เทพปน
นางหฤทัย นวลศรี
นางสาวหฤทัย ภูผา
นางสาวหฤทัย วรรทมาตร
นางหฤทัย อุดคํามี
นางหฤทัย อุนจะนํา
นางหฤทัยรัตน สนิทรักษ
นางสาวหวันละเอียด สวางนิพันธ
นางหวันหนะ หมานหมุย
นางหสตกมล ดวงมณี
นางหอมจันทร บุตราช
นางหอมหวล วันทา
นางหอมหวล สนิทธิเวทย
นางหัตทยา คุณานนทศิริกุล
นางหัทยา กลุมกลาง
นางหัทยา งามสนิท
นางหัทยา ผือโย
นางหัทยา ยางนอก
นางสาวหัสณีณ ศาลางาม

๓๖๖๗๓
๓๖๖๗๔
๓๖๖๗๕
๓๖๖๗๖
๓๖๖๗๗
๓๖๖๗๘
๓๖๖๗๙
๓๖๖๘๐
๓๖๖๘๑
๓๖๖๘๒
๓๖๖๘๓
๓๖๖๘๔
๓๖๖๘๕
๓๖๖๘๖
๓๖๖๘๗
๓๖๖๘๘
๓๖๖๘๙
๓๖๖๙๐
๓๖๖๙๑
๓๖๖๙๒
๓๖๖๙๓
๓๖๖๙๔
๓๖๖๙๕
๓๖๖๙๖
๓๖๖๙๗
๓๖๖๙๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางหัสดี สระงาม
นางสาวหัสนะห เมาะสะ
นางสาวหัสยา บัวแกว
นางหัสยา ระวังรัมย
นางหัสยา เวชนิล
นางหัสสา กาหล่ํา
นางหัสหนะ อัลอับรอร
นางหาดแกว ทองขาว
นางหามีดะ เจะบู
นางหายาตี เจะแต
นางหาสือนะ เจะโด
นางหาสือนะ มูลัดสีจิง
นางสาวหิรัญญา แกวโก
นางหิรัญญา แกวสุข
นางสาวหิรัฐติมาภรณ ขุมทอง
นางสาวเหมภัส คํารัศมี
นางสาวเหมวรรณ เอี่ยมสาย
นางสาวเหมือนขวัญ จันทรสนิท
นางเหมือนจันทร พันธเลิศ
นางเหมือนฝน เกื้อหนุน
นางสาวเหมือนฝน จันทรประสิทธิ์
นางเหมือนฝน บุรกิจภาชัย
นางสาวเหมือนฝน พิจารณ
นางเหรียญทอง ภัทรเดชมงคล
นางเหรียญทอง มีชัย
นางสาวเหรียม อะหมาด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๖๙๙
๓๖๗๐๐
๓๖๗๐๑
๓๖๗๐๒
๓๖๗๐๓
๓๖๗๐๔
๓๖๗๐๕
๓๖๗๐๖
๓๖๗๐๗
๓๖๗๐๘
๓๖๗๐๙
๓๖๗๑๐
๓๖๗๑๑
๓๖๗๑๒
๓๖๗๑๓
๓๖๗๑๔
๓๖๗๑๕
๓๖๗๑๖
๓๖๗๑๗
๓๖๗๑๘
๓๖๗๑๙
๓๖๗๒๐
๓๖๗๒๑
๓๖๗๒๒
๓๖๗๒๓
๓๖๗๒๔

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางเหลี่ยมทอง ปนตา
นางแหมะโสม เกษมสัน
นางสาวไหมดี้หนะ หมัดผอม
นางไหมสาเราะ หมัดหัด
นางฬิเอ โคตรมุงคุณ
นางสาวฬียาพร ธารเหลืองทอง
นางฬุริยา บุตรนุช
นางอกนิษฐ สุบุญ
นางองุน ขําทอง
นางสาวอชิรกาญณ ดอกไม
นางสาวอชิรญา เทพวัลย
นางอชิรญา ไพพงศ
นางสาวอชิรญา สืบเหลา
นางอชิรญา ไสวิจิตร
นางสาวอชิรญาณ นาระตะ
นางอชิรญาณ เมืองมูล
นางสาวอชิรญาณ แยมทับ
นางสาวอชิราภรณ ยอดกุล
นางอฑิภา วรากรเจริญ
นางสาวอณัชฌา เดชเสง
นางสาวอณิมา รอตเสียงล้ํา
นางอณุธิดา กันจรรยา
นางอณุสรา บัวลอย
นางอโณทัย วิจาระ
นางสาวอโณทัย ศรนิกร
นางอดิศรา ไชยพันธนา

๓๖๗๒๕
๓๖๗๒๖
๓๖๗๒๗
๓๖๗๒๘
๓๖๗๒๙
๓๖๗๓๐
๓๖๗๓๑
๓๖๗๓๒
๓๖๗๓๓
๓๖๗๓๔
๓๖๗๓๕
๓๖๗๓๖
๓๖๗๓๗
๓๖๗๓๘
๓๖๗๓๙
๓๖๗๔๐
๓๖๗๔๑
๓๖๗๔๒
๓๖๗๔๓
๓๖๗๔๔
๓๖๗๔๕
๓๖๗๔๖
๓๖๗๔๗
๓๖๗๔๘
๓๖๗๔๙
๓๖๗๕๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอดิสรณ ศรีประยา
นางสาวอตินาฏ ภูทอง
นางอตินุช โชติกรณ
นางอตินุช สุภาภรณ
นางสาวอติพร นุริศักดิ์
นางสาวอติพร รุงเรือง
นางสาวอติพร สุวรรณคง
นางอติภรณ ศรีนันทา
นางสาวอติภา เกษมวัฒนา
นางอติยาภรณ คํากอง
นางอติรัตน ศรีสมเกียรติ
นางอทิตยา บุญเจริญศิลปชัย
นางอทิตยา ปมปา
นางสาวอทิตยา วงศศา
นางอทิตยา ศรีวิรัตน
นางอทิตา รอบคอบ
นางอทิตา สิทธิพงศ
นางอทิติกานต นวลละออ
นางสาวอทิติยา อินแกว
นางอทิยา รักษารักษ
นางอทิยาภรณ เพชรสลับแกว
นางอทิสา วงศสุวัฒน
นางอเทตยา แกวศรีหา
นางสาวอธิกัญญ มูลสัน
นางสาวอธิกา ปาขมิ้น
นางสาวอธิกา เพ็ชรคง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๗๕๑
๓๖๗๕๒
๓๖๗๕๓
๓๖๗๕๔
๓๖๗๕๕
๓๖๗๕๖
๓๖๗๕๗
๓๖๗๕๘
๓๖๗๕๙
๓๖๗๖๐
๓๖๗๖๑
๓๖๗๖๒
๓๖๗๖๓
๓๖๗๖๔
๓๖๗๖๕
๓๖๗๖๖
๓๖๗๖๗
๓๖๗๖๘
๓๖๗๖๙
๓๖๗๗๐
๓๖๗๗๑
๓๖๗๗๒
๓๖๗๗๓
๓๖๗๗๔
๓๖๗๗๕
๓๖๗๗๖

นางอธิกา หมื่นบํารุง
นางอธิชา ใจบุญ
นางอธิตา มีสิทธิ์
นางสาวอธิศา สังฆสุบรรณ
นางอธิษฐณัฐ หนูทอง
นางอธิษฐาน ศรีโพนทอง
นางอนงค กระสังข
นางอนงค เกิดศรีทอง
นางอนงค ไกรสิทธิ์
นางอนงค ขนชัยภูมิ
นางอนงค คลายสมจิตร
นางสาวอนงค จันทรหอม
นางอนงค เจนปา
นางอนงค ไชยแพน
นางอนงค ดวงอําไพ
นางสาวอนงค ทองคุปต
นางอนงค ทิพยศรีบุตร
นางอนงค ธรรมนิตย
นางอนงค นอยโพธิ์ไพร
นางอนงค นุนเอียด
นางสาวอนงค เบาชาลี
นางอนงค พรหมจันทรา
นางอนงค มณีรัตน
นางอนงค มีไพบูลยสกุล
นางอนงค เยินสูงเนิน
นางอนงค ฤทธิ์อินทร

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๗๗๗
๓๖๗๗๘
๓๖๗๗๙
๓๖๗๘๐
๓๖๗๘๑
๓๖๗๘๒
๓๖๗๘๓
๓๖๗๘๔
๓๖๗๘๕
๓๖๗๘๖
๓๖๗๘๗
๓๖๗๘๘
๓๖๗๘๙
๓๖๗๙๐
๓๖๗๙๑
๓๖๗๙๒
๓๖๗๙๓
๓๖๗๙๔
๓๖๗๙๕
๓๖๗๙๖
๓๖๗๙๗
๓๖๗๙๘
๓๖๗๙๙
๓๖๘๐๐
๓๖๘๐๑
๓๖๘๐๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอนงค วาดถนน
นางอนงค ศรชัย
นางอนงค หมุดดี
นางอนงค หองคํา
นางอนงค เหงานี
นางอนงค อินตะยศ
นางอนงค อุนไพร
นางสาวอนงคนาฎ ครุณรัมย
นางสาวอนงคนาฎ เรืองประจักษ
นางอนงคนาฎ ลิ่มพรรณ
นางอนงคนาฏ ชาญศรี
นางอนงคนาฏ เถระวัน
นางสาวอนงคนาฏ ทองมี
นางสาวอนงคนาฏ บัวแดง
นางสาวอนงคนาฏ ปานดวง
นางสาวอนงคนาฏ วงศสารสิน
นางอนงคนาฏ ศรีเวียง
นางอนงคนาถ ผองฉาย
นางสาวอนงคนาถ พรมพินิจ
นางอนงคนุช ครุณรัมย
นางอนงคนุช อดิศัยศักดา
นางอนงคพร ชัยสุข
นางสาวอนงครัตน แกวบํารุง
นางสาวอนงครัตน คงจังหวัด
นางอนงครัตน พรหมชาติ
นางอนงคลักษ จงพินิจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๘๐๓
๓๖๘๐๔
๓๖๘๐๕
๓๖๘๐๖
๓๖๘๐๗
๓๖๘๐๘
๓๖๘๐๙
๓๖๘๑๐
๓๖๘๑๑
๓๖๘๑๒
๓๖๘๑๓
๓๖๘๑๔
๓๖๘๑๕
๓๖๘๑๖
๓๖๘๑๗
๓๖๘๑๘
๓๖๘๑๙
๓๖๘๒๐
๓๖๘๒๑
๓๖๘๒๒
๓๖๘๒๓
๓๖๘๒๔
๓๖๘๒๕
๓๖๘๒๖
๓๖๘๒๗
๓๖๘๒๘

นางสาวอนงควรรณ ทั่วจบ
นางอนงควัลย ดีดานคอ
นางสาวอนงนาฎ ใบแสง
นางสาวอนงนาฏ ธรรมใจ
นางอนงนาฏ พิศุทธิวงษชัย
นางอนงนาฏ เลาหิน
นางอนงรัตน เชื้อกุดรู
นางอนงลักษณ ดอยลอม
นางสาวอนงลักษณ แสงกุลัง
นางสาวอนงศิริ ศิลากูล
นางอนัญชิตา สมศรี
นางอนัญญา กอบัว
นางอนัญญา จันทรกานต
นางอนัญญา ชูชาติเชื้อ
นางอนัญญา ไชยชมภู
นางสาวอนัญญา ดวงสุวรรณ
นางสาวอนัญญา เทศทอง
นางอนัญญา เนียมชุม
นางอนัญญา บุญแสนไชย
นางสาวอนัญญา ผาสุขมูล
นางอนัญญา สมณะ
นางสาวอนัญญา สุวรรณรงค
นางอนัญญา แสงทอง
นางอนัญญา อัครภูวะโชติ
นางอนัญญา อุโมงค
นางอนัญลักษณ อินทะนู

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๘๒๙
๓๖๘๓๐
๓๖๘๓๑
๓๖๘๓๒
๓๖๘๓๓
๓๖๘๓๔
๓๖๘๓๕
๓๖๘๓๖
๓๖๘๓๗
๓๖๘๓๘
๓๖๘๓๙
๓๖๘๔๐
๓๖๘๔๑
๓๖๘๔๒
๓๖๘๔๓
๓๖๘๔๔
๓๖๘๔๕
๓๖๘๔๖
๓๖๘๔๗
๓๖๘๔๘
๓๖๘๔๙
๓๖๘๕๐
๓๖๘๕๑
๓๖๘๕๒
๓๖๘๕๓
๓๖๘๕๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอนันตทยา ตะเภาทอง
นางสาวอนันตทิตา นาคทอง
นางสาวอนันตพร กองแกว
นางสาวอนันตพร ปองแกว
นางอนันตภรณ โชติกเสถียร
นางสาวอนันทิกา ธรรมาวิรุฬห
นางอนันรัตน ทัยธิษา
นางสาวอนาเดีย เจะมุ
นางอนามิกา มีแกว
นางสาวอนิตตา บัวสาย
นางสาวอนิตา สัตนาโค
นางอนิตา หลีเยาว
นางอนิสรา ผจงศิลป
นางอนิสา ปะดอ
นางอนุกูล กุมภีร
นางสาวอนุจรี ประสาวะนัง
นางอนุช มั่งมี
นางอนุชิดา กาญจนะ
นางอนุชิตา คํามาสาร
นางอนุชิตา ภาระเวช
นางอนุโณทัย บุญลูน
นางอนุตรา บุญเพ็ชร
นางสาวอนุตรา ภูมิทรัพยไพบูลย
นางอนุตรา สัตระ
นางสาวอนุตรีย พานกุหลาบ
นางอนุธิดา ลิลากุด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๘๕๕
๓๖๘๕๖
๓๖๘๕๗
๓๖๘๕๘
๓๖๘๕๙
๓๖๘๖๐
๓๖๘๖๑
๓๖๘๖๒
๓๖๘๖๓
๓๖๘๖๔
๓๖๘๖๕
๓๖๘๖๖
๓๖๘๖๗
๓๖๘๖๘
๓๖๘๖๙
๓๖๘๗๐
๓๖๘๗๑
๓๖๘๗๒
๓๖๘๗๓
๓๖๘๗๔
๓๖๘๗๕
๓๖๘๗๖
๓๖๘๗๗
๓๖๘๗๘
๓๖๘๗๙
๓๖๘๘๐

นางสาวอนุธิดา สารทอง
นางสาวอนุพันธ พูลเพิ่ม
นางสาวอนุย บุญญะรัง
นางอนุรักษ แกวปลั่ง
นางอนุรักษ โตสมภาพ
นางอนุรักษ สมัครเขตรการ
นางสาวอนุรี แซไว
นางอนุลักษณ เลไธสง
นางอนุลี ศรีชัย
นางอนุศรา อินตะภา
นางอนุสรณ สมบัติคุโณปการ
นางอนุสรา กรรณิกา
นางสาวอนุสรา คุมสมบัติ
นางสาวอนุสรา จงอุดมชัยกิจ
นางสาวอนุสรา จันทรตาธรรม
นางสาวอนุสรา ชางบรรจง
นางสาวอนุสรา เรือนออน
นางอนุสรา โลกคําลือ
นางสาวอนุสรา ศรีแกวออน
นางสาวอนุสรา ศรีสุวรรณ
นางสาวอนุสรา สินธุสุข
นางสาวอนุสรา สุขกล่ํา
นางสาวอนุสรา หะยีดอปอ
นางสาวอนุสรา หาพิพัฒน
นางสาวอนุสรา อัสมะแอ
นางสาวอนุสา บุญเรือง

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๘๘๑
๓๖๘๘๒
๓๖๘๘๓
๓๖๘๘๔
๓๖๘๘๕
๓๖๘๘๖
๓๖๘๘๗
๓๖๘๘๘
๓๖๘๘๙
๓๖๘๙๐
๓๖๘๙๑
๓๖๘๙๒
๓๖๘๙๓
๓๖๘๙๔
๓๖๘๙๕
๓๖๘๙๖
๓๖๘๙๗
๓๖๘๙๘
๓๖๘๙๙
๓๖๙๐๐
๓๖๙๐๑
๓๖๙๐๒
๓๖๙๐๓
๓๖๙๐๔
๓๖๙๐๕
๓๖๙๐๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอนุออน แยมแกว
นางอเนชา พิลาวัลย
นางอเนรี ใจวงศ
นางอโนชา ขุนศรีธรรมรา
นางสาวอโนชา ไคลมี
นางอโนชา จํานงคประโคน
นางสาวอโนชา เพาหอม
นางอโนชา เวียงอินทร
นางอโนชา สวรรคโลก
นางสาวอโนชา สุขสาม
นางอโนทัย ทองสองแกว
นางสาวอโนทัย สมสวน
นางอโนทัย สุขตา
นางอโนมา เชิดฉัน
นางอโนมา ทุพแหมง
นางอโนมา นัสฐาน
นางสาวอโนมา สายยางหา
นางสาวอโนรัตน ปุรินทราภิบาล
นางอพันตรี คําคุณเมือง
นางอพันตรี พันธุระ
นางสาวอไพวัลย วงศกัลยา
นางอภัสนันท นิธิพัฒนชูโชติ
นางสาวอภัสสรณ เรืองวงษ
นางสาวอภิชญา เทียนไชย
นางอภิชญา ปดสําราญ
นางอภิชญา มีทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๙๐๗
๓๖๙๐๘
๓๖๙๐๙
๓๖๙๑๐
๓๖๙๑๑
๓๖๙๑๒
๓๖๙๑๓
๓๖๙๑๔
๓๖๙๑๕
๓๖๙๑๖
๓๖๙๑๗
๓๖๙๑๘
๓๖๙๑๙
๓๖๙๒๐
๓๖๙๒๑
๓๖๙๒๒
๓๖๙๒๓
๓๖๙๒๔
๓๖๙๒๕
๓๖๙๒๖
๓๖๙๒๗
๓๖๙๒๘
๓๖๙๒๙
๓๖๙๓๐
๓๖๙๓๑
๓๖๙๓๒

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอภิชญา ยอดทองดี
นางสาวอภิชญา สีตะวัน
นางสาวอภิชญากร ชุมขุน
นางอภิชญาน กิ่งรัตน
นางอภิชยภาฑิ์ พรหมกัณฑ
นางอภิชยาภา รัตนาบุญญาพร
นางอภิชาดา บุญดํา
นางสาวอภิชานันท หมั่นภักดี
นางสาวอภิญญา กาแกว
นางอภิญญา เกษมพร
นางอภิญญา แกวสุกใส
นางอภิญญา ไกยราช
นางอภิญญา ชาญเชี่ยว
วาที่รอยตรีหญิง อภิญญา ชาลีแดง
นางสาวอภิญญา ไชยยา
นางสาวอภิญญา ซอระสี
นางอภิญญา ซาวคําเขตต
นางอภิญญา ดอนดี
นางสาวอภิญญา ตังประพฤธิกุล
นางสาวอภิญญา ถาแกว
นางสาวอภิญญา ทองคํา
นางอภิญญา ทองนํา
นางอภิญญา ทาวบุตร
นางอภิญญา นิยม
นางอภิญญา นิลจันทร
นางอภิญญา เนียมกลาง

๓๖๙๓๓
๓๖๙๓๔
๓๖๙๓๕
๓๖๙๓๖
๓๖๙๓๗
๓๖๙๓๘
๓๖๙๓๙
๓๖๙๔๐
๓๖๙๔๑
๓๖๙๔๒
๓๖๙๔๓
๓๖๙๔๔
๓๖๙๔๕
๓๖๙๔๖
๓๖๙๔๗
๓๖๙๔๘
๓๖๙๔๙
๓๖๙๕๐
๓๖๙๕๑
๓๖๙๕๒
๓๖๙๕๓
๓๖๙๕๔
๓๖๙๕๕
๓๖๙๕๖
๓๖๙๕๗
๓๖๙๕๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอภิญญา บุญทองใหม
นางสาวอภิญญา บุตรฉุย
นางสาวอภิญญา ประสาร
นางอภิญญา ปลัดนู
นางอภิญญา ผองจิตร
นางอภิญญา ฝนเฟอนหา
นางสาวอภิญญา แฝดกลาง
นางอภิญญา พลไธสง
นางอภิญญา มณีไสย
นางสาวอภิญญา มาแยม
นางอภิญญา มาลาพันธ
นางสาวอภิญญา มุขสิงห
นางอภิญญา ยี่สารพัฒน
นางสาวอภิญญา เรืองพุก
นางอภิญญา ศิลปชัย
นางอภิญญา สังขรักษ
นางอภิญญา สิงหอยู
นางอภิญญา สุขเจริญ
นางอภิญญา สุขไทย
นางอภิญญา สุดสน
นางอภิญญา สุทธิวรางกูล
นางอภิญญา สุริยะศรี
นางอภิญญา หมุนโย
นางอภิญญา หาโสะ
นางสาวอภิญญา เหลือแกว
นางอภิญญา อนรรฆมาศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๙๕๙
๓๖๙๖๐
๓๖๙๖๑
๓๖๙๖๒
๓๖๙๖๓
๓๖๙๖๔
๓๖๙๖๕
๓๖๙๖๖
๓๖๙๖๗
๓๖๙๖๘
๓๖๙๖๙
๓๖๙๗๐
๓๖๙๗๑
๓๖๙๗๒
๓๖๙๗๓
๓๖๙๗๔
๓๖๙๗๕
๓๖๙๗๖
๓๖๙๗๗
๓๖๙๗๘
๓๖๙๗๙
๓๖๙๘๐
๓๖๙๘๑
๓๖๙๘๒
๓๖๙๘๓
๓๖๙๘๔

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางอภิญญา อยูสุข
นางสาวอภิญญา อัญญะมณี
นางสาวอภิญญา อาจสามารถศิริ
นางอภิญญา อาจหาญ
นางอภิญญา เอื้อกุศลสมบูรณ
นางอภิณภรณ ปงเมือง โปรงสุยา
นางอภิณหพร อภิเจริญศิรรัฐ
นางอภิณหภัค กาอิน
นางสาวอภิตา เกียงสุภา
นางสาวอภินทรนิชา เอี่ยมสะอาด
นางสาวอภินุช แกวทอง
นางสาวอภิยะดา เชื้อสระคู
นางอภิรดา โทไขษร
นางสาวอภิรดา ธิยะศิริ
นางอภิรดา มุขโต
นางสาวอภิรดี เกลี้ยงเกิด
นางสาวอภิรดี จันทรหงษ
นางอภิรดี ทิพยนรากุล
นางสาวอภิรดี ผิวผอง
นางสาวอภิรดี เลิศแกว
นางอภิรดี ศักดิ์คันธภิญโญ
นางอภิรดี สนธยามาลย
นางอภิรดี สิทธิดํารงค
นางสาวอภิรดี สีทาแก
นางอภิรตา สายรัตน
นางอภิรมยฤดี อบเชย

๓๖๙๘๕
๓๖๙๘๖
๓๖๙๘๗
๓๖๙๘๘
๓๖๙๘๙
๓๖๙๙๐
๓๖๙๙๑
๓๖๙๙๒
๓๖๙๙๓
๓๖๙๙๔
๓๖๙๙๕
๓๖๙๙๖
๓๖๙๙๗
๓๖๙๙๘
๓๖๙๙๙
๓๗๐๐๐
๓๗๐๐๑
๓๗๐๐๒
๓๗๐๐๓
๓๗๐๐๔
๓๗๐๐๕
๓๗๐๐๖
๓๗๐๐๗
๓๗๐๐๘
๓๗๐๐๙
๓๗๐๑๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอภิรัชฎ มหาปญญาวงศ
นางสาวอภิรัชพร ทิ้งแสน
นางอภิรา จันทเวช
นางอภิฤดา สังขสุวรรณ
นางสาวอภิวันท จันทรสอน
นางอภิษฎา เพงหลง
นางอภิษา สอดสอง
นางอภิสรา แซเตียว
นางอภิสรา ทองสง
นางอภิสรา ประเสริฐนู
นางอภิสรา พรหมเผา คนซื่อ
นางอภิสรา โพนทอง
นางอภิสรา หวยหงษทอง
นางอภิสุดา ดางเวียงกัน
นางอมร ฉายหอง
นางอมร ชมศรีวรรณ
นางสาวอมร ชวยพันธ
นางสาวอมร ถูพรมราช
นางอมร ทองคํา
นางอมร นาถ้ําพลอย
นางอมร บุญโญปกรณ
นางอมร เพียซาย
นางอมร สุวรรณรัตน
นางอมร แสงพรม
นางอมรฉวี วิบูลยกุล
นางอมรทิพย กัลยา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๐๑๑
๓๗๐๑๒
๓๗๐๑๓
๓๗๐๑๔
๓๗๐๑๕
๓๗๐๑๖
๓๗๐๑๗
๓๗๐๑๘
๓๗๐๑๙
๓๗๐๒๐
๓๗๐๒๑
๓๗๐๒๒
๓๗๐๒๓
๓๗๐๒๔
๓๗๐๒๕
๓๗๐๒๖
๓๗๐๒๗
๓๗๐๒๘
๓๗๐๒๙
๓๗๐๓๐
๓๗๐๓๑
๓๗๐๓๒
๓๗๐๓๓
๓๗๐๓๔
๓๗๐๓๕
๓๗๐๓๖

นางอมรทิพย คงคา
นางอมรทิพย นนทะดี
นางสาวอมรเทพ นวลสุธา
นางอมรพันธ รัตนพันธุ
นางสาวอมรพันธ สําเภา
นางอมรภัค ธรรมสุภา
นางอมรรักษ วงศพุฒิ
นางอมรรัตน กรวยทอง
นางอมรรัตน กอชาลี
นางอมรรัตน เกษมใจ
นางสาวอมรรัตน เกือบรัมย
นางสาวอมรรัตน แกวเกลี้ยง
นางสาวอมรรัตน ขอออ
นางอมรรัตน ขันธบุตร
นางสาวอมรรัตน ขันธวิชัย
นางสาวอมรรัตน คลายสอาด
นางอมรรัตน คันธิก
นางสาวอมรรัตน คําพับ
นางอมรรัตน งามบุญสราง
นางสาวอมรรัตน จันทวงค
นางอมรรัตน จําปานวน
นางอมรรัตน จีนใจตรง
นางอมรรัตน ชาญนรา
นางอมรรัตน ชื่นจิต
นางสาวอมรรัตน เชิญรัมย
นางอมรรัตน เชียงดี

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๐๓๗
๓๗๐๓๘
๓๗๐๓๙
๓๗๐๔๐
๓๗๐๔๑
๓๗๐๔๒
๓๗๐๔๓
๓๗๐๔๔
๓๗๐๔๕
๓๗๐๔๖
๓๗๐๔๗
๓๗๐๔๘
๓๗๐๔๙
๓๗๐๕๐
๓๗๐๕๑
๓๗๐๕๒
๓๗๐๕๓
๓๗๐๕๔
๓๗๐๕๕
๓๗๐๕๖
๓๗๐๕๗
๓๗๐๕๘
๓๗๐๕๙
๓๗๐๖๐
๓๗๐๖๑
๓๗๐๖๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอมรรัตน ตุนมี
นางอมรรัตน ถึงใจ
นางสาวอมรรัตน ทองโชติ
นางอมรรัตน ทองมูล
นางอมรรัตน ไทรเมือง
นางอมรรัตน ธัญญารักษ
นางอมรรัตน นัดดาหลง
นางสาวอมรรัตน นาคทอง
นางสาวอมรรัตน น้ําทิพย
นางอมรรัตน นิกรวงศสิริ
นางสาวอมรรัตน บัวจํารัส
นางสาวอมรรัตน บัวพัฒน
นางสาวอมรรัตน บุญแกววรรณ
นางอมรรัตน บุตรเรือง
นางอมรรัตน ปงลังกา
นางสาวอมรรัตน ประทัศน
นางอมรรัตน ผิวรัตน
นางสาวอมรรัตน ผุดสุวรรณ
นางสาวอมรรัตน พนัสนาชี
นางอมรรัตน พรโสภณ
นางสาวอมรรัตน พรามจร
นางสาวอมรรัตน พันธนพ
นางสาวอมรรัตน พิเลิศ
นางอมรรัตน พุกพูน
นางอมรรัตน โพธิ์ตระการ
นางสาวอมรรัตน โพธิ์ผา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๐๖๓
๓๗๐๖๔
๓๗๐๖๕
๓๗๐๖๖
๓๗๐๖๗
๓๗๐๖๘
๓๗๐๖๙
๓๗๐๗๐
๓๗๐๗๑
๓๗๐๗๒
๓๗๐๗๓
๓๗๐๗๔
๓๗๐๗๕
๓๗๐๗๖
๓๗๐๗๗
๓๗๐๗๘
๓๗๐๗๙
๓๗๐๘๐
๓๗๐๘๑
๓๗๐๘๒
๓๗๐๘๓
๓๗๐๘๔
๓๗๐๘๕
๓๗๐๘๖
๓๗๐๘๗
๓๗๐๘๘

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอมรรัตน โพธิ์เพชร
นางอมรรัตน ภาภักดี
นางสาวอมรรัตน มั่นศักดิ์
นางสาวอมรรัตน มาเจริญ
นางอมรรัตน มาตรา
นางสาวอมรรัตน มุขเสือ
นางสาวอมรรัตน มุงแซกกลาง
นางอมรรัตน รัตนศรี
นางสาวอมรรัตน โรจนาวรนาถ
นางอมรรัตน เลขาผล
นางสาวอมรรัตน วงโพธิสาร
นางสาวอมรรัตน วงศคํา
นางสาวอมรรัตน วงศสารภี
นางสาวอมรรัตน วรสาร
นางอมรรัตน วัฒนานุกูลกิจ
นางสาวอมรรัตน วิจารณ
นางสาวอมรรัตน ศรีทอง
นางอมรรัตน ศรีอักษร
นางสาวอมรรัตน เศษฤทธิ์
นางสาวอมรรัตน สรอยแสง
นางสาวอมรรัตน สารเถื่อนแกว
นางอมรรัตน สืบวงษ
นางสาวอมรรัตน สุรินทรทอง
นางอมรรัตน เสนาชัย
นางสาวอมรรัตน โสธารัตน
นางอมรรัตน โสมนัส

๓๗๐๘๙
๓๗๐๙๐
๓๗๐๙๑
๓๗๐๙๒
๓๗๐๙๓
๓๗๐๙๔
๓๗๐๙๕
๓๗๐๙๖
๓๗๐๙๗
๓๗๐๙๘
๓๗๐๙๙
๓๗๑๐๐
๓๗๑๐๑
๓๗๑๐๒
๓๗๑๐๓
๓๗๑๐๔
๓๗๑๐๕
๓๗๑๐๖
๓๗๑๐๗
๓๗๑๐๘
๓๗๑๐๙
๓๗๑๑๐
๓๗๑๑๑
๓๗๑๑๒
๓๗๑๑๓
๓๗๑๑๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอมรรัตน หนึ้งวงค
นางอมรรัตน หมั่นมี
นางอมรรัตน หมื่นแกว
นางสาวอมรรัตน หอพราม
นางสาวอมรรัตน เหลาเกลี้ยงดี
นางอมรรัตน อุดมประสิทธิ์
นางอมรรัตน อุนยา
นางสาวอมรรัตน อุนาภีร
นางสาวอมรรัตน อุปพงษ
นางสาวอมรรัตน ฮองชวน
นางสาวอมรรัตนา หัตถะกิจ
นางอมรลักษณ สามใจ
นางอมรวดี พระนุรักษ
นางอมรวรรณ ภูษาพันธ
นางสาวอมรวรรณ มุลตองคะ
นางอมรัตน สุภา
นางอมรา คุมจันอัด
นางสาวอมรา คุริมา
นางอมรา จิตตวะนา
นางสาวอมรา เจริญศิริ
นางอมรา ชาญชัยภูวดล
นางอมรา นาจอมเทียน
นางอมรา เพทาย
นางอมรา ริเปก
นางอมรา ศรีบุญเรือง
นางอมรา ศรีวิชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๑๑๕
๓๗๑๑๖
๓๗๑๑๗
๓๗๑๑๘
๓๗๑๑๙
๓๗๑๒๐
๓๗๑๒๑
๓๗๑๒๒
๓๗๑๒๓
๓๗๑๒๔
๓๗๑๒๕
๓๗๑๒๖
๓๗๑๒๗
๓๗๑๒๘
๓๗๑๒๙
๓๗๑๓๐
๓๗๑๓๑
๓๗๑๓๒
๓๗๑๓๓
๓๗๑๓๔
๓๗๑๓๕
๓๗๑๓๖
๓๗๑๓๗
๓๗๑๓๘
๓๗๑๓๙
๓๗๑๔๐

นางอมราพร เครือพงษศักดิ์
นางอมราภรณ คลายพงษ
นางอมราภรณ นามวิจิตร
นางอมราภรณ แสงทอง
นางอมราภรณ อุทัยพันธุ
นางสาวอมรารัตน กิจธิคุณ
นางอมราวดี รัตนพันธ
นางสาวอมราวรรณ พันธุวิชัย
นางสาวอมราวรรณ แสงนิล
นางสาวอมลรัตน โพธิสุวรรณ
นางสาวอมลวรรณ คําสีสังข
นางสาวอมลวรรณ ไชยบํารุง
นางอมลวรรณ สุขสม
นางอมลวัทน วรรธนะวลัญช
นางอมาวสี สินดํา
นางอมาวสุ แกวคลาย
นางอมิตารัตน นิตยวัน
นางสาวอมินตรา สิงหมี
นางอยุธยา ชมภู
นางสาวอรกมล นาคปลัด
นางอรกัญญา แกวปลอด
นางอรกัญญา ขุนณะเสน
นางสาวอรกัญญา ชวงสูงเนิน
นางสาวอรกัญญา บุญชุมวงศ
นางสาวอรกัญญา ปดเต
นางสาวอรกัญญา มีทอง

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๑๔๑
๓๗๑๔๒
๓๗๑๔๓
๓๗๑๔๔
๓๗๑๔๕
๓๗๑๔๖
๓๗๑๔๗
๓๗๑๔๘
๓๗๑๔๙
๓๗๑๕๐
๓๗๑๕๑
๓๗๑๕๒
๓๗๑๕๓
๓๗๑๕๔
๓๗๑๕๕
๓๗๑๕๖
๓๗๑๕๗
๓๗๑๕๘
๓๗๑๕๙
๓๗๑๖๐
๓๗๑๖๑
๓๗๑๖๒
๓๗๑๖๓
๓๗๑๖๔
๓๗๑๖๕
๓๗๑๖๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอรกัญญา รัชวัฒน
นางอรกัญญา อมตะสายแกว
นางอรกาญจน กิจนิธิศโศธิน
นางอรจรัส อันชํานาญ
นางสาวอรจิรา ชัยคํา
นางอรจิรา ธรรมประชา
นางอรจิรา นามวงษา
นางอรจิฬา แซลี
นางสาวอรชร กวนไวยบุตร
นางอรชร จันทรผอง
นางสาวอรชร โตสลุง
นางอรชร ปะวันโน
นางสาวอรชร พรหมภินันท
นางอรชร หะรังษี
นางอรชา เขียวมณี
นางสาวอรชา ทองประดิษฐ
นางอรชา เนินเพิ่มพิสุทธิ์
นางอรชาภา ธํารงกุลรวี
นางอรชินันท พรหมเจียม
นางอรชุมา พรหมทับทิม
นางอรชุลี บุญพาเกิด
นางสาวอรเชียร ลัมมะวิชัย
นางสาวอรญา จําเริญศรี
นางอรญา สุตตานนท
นางอรญา อัญโย เนียมนาค
นางสาวอรณัฏฐ ทองประพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๑๖๗
๓๗๑๖๘
๓๗๑๖๙
๓๗๑๗๐
๓๗๑๗๑
๓๗๑๗๒
๓๗๑๗๓
๓๗๑๗๔
๓๗๑๗๕
๓๗๑๗๖
๓๗๑๗๗
๓๗๑๗๘
๓๗๑๗๙
๓๗๑๘๐
๓๗๑๘๑
๓๗๑๘๒
๓๗๑๘๓
๓๗๑๘๔
๓๗๑๘๕
๓๗๑๘๖
๓๗๑๘๗
๓๗๑๘๘
๓๗๑๘๙
๓๗๑๙๐
๓๗๑๙๑
๓๗๑๙๒

นางสาวอรณัฐ วีระพงษสุชาติ
นางสาวอรณิช วงศศรีนาค
นางสาวอรณิชชา เมธาชัยสกุล
นางอรณิชา ไชยอํานาจ
นางสาวอรณิชา บุญยืด
นางอรณี จิตรแกว
นางอรณี จิเหม
นางสาวอรณี มีเงิน
นางสาวอรณี มูลดับ
นางอรดา ตรงมาตัง
นางสาวอรดา ธรรมเที่ยง
นางอรดา ยางงาม
นางอรดี แกวชะเนตร
นางสาวอรดี แกวไสย
นางอรดี โหมดมวง
นางอรดี อินทรโทน
นางสาวอรทัย กาญจนะภาโส
นางอรทัย การะเกตุ
นางอรทัย แกววิชิต
นางอรทัย ขวัญศักดิ์
นางสาวอรทัย คงฟก
นางอรทัย คงสุวรรณ
นางอรทัย คนขยัน
นางอรทัย คําแพง
นางสาวอรทัย จันทรังษี
นางอรทัย จันฟาเหลี่ยม

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๑๙๓
๓๗๑๙๔
๓๗๑๙๕
๓๗๑๙๖
๓๗๑๙๗
๓๗๑๙๘
๓๗๑๙๙
๓๗๒๐๐
๓๗๒๐๑
๓๗๒๐๒
๓๗๒๐๓
๓๗๒๐๔
๓๗๒๐๕
๓๗๒๐๖
๓๗๒๐๗
๓๗๒๐๘
๓๗๒๐๙
๓๗๒๑๐
๓๗๒๑๑
๓๗๒๑๒
๓๗๒๑๓
๓๗๒๑๔
๓๗๒๑๕
๓๗๒๑๖
๓๗๒๑๗
๓๗๒๑๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอรทัย จิตณรงค
นางอรทัย เจริญราช
นางสาวอรทัย ใจทหาร
นางอรทัย ใจเพชร
นางอรทัย ชะลิตะ
นางสาวอรทัย ชัยนอย
นางสาวอรทัย ไชยแกว
นางอรทัย ไชยรัตนทอง
นางอรทัย โตวรานนท
นางสาวอรทัย ทรงหาคํา
นางอรทัย ทองทรัพยทวี
นางอรทัย ทีสุกะ
นางอรทัย ธรรมโม
นางอรทัย ธิรามนตร
นางอรทัย นวกุล
นางสาวอรทัย นวธีรชัย
นางสาวอรทัย นาคพันธุ
นางสาวอรทัย น้ําทิพย
นางอรทัย โนนแกว
นางสาวอรทัย บุญยืน
นางสาวอรทัย บุตรหมื่น
นางสาวอรทัย ประสงค
นางอรทัย ปุนไธสง
นางสาวอรทัย แปนนรินทร
นางอรทัย แผนทอง
นางอรทัย พรหมมากุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๒๑๙
๓๗๒๒๐
๓๗๒๒๑
๓๗๒๒๒
๓๗๒๒๓
๓๗๒๒๔
๓๗๒๒๕
๓๗๒๒๖
๓๗๒๒๗
๓๗๒๒๘
๓๗๒๒๙
๓๗๒๓๐
๓๗๒๓๑
๓๗๒๓๒
๓๗๒๓๓
๓๗๒๓๔
๓๗๒๓๕
๓๗๒๓๖
๓๗๒๓๗
๓๗๒๓๘
๓๗๒๓๙
๓๗๒๔๐
๓๗๒๔๑
๓๗๒๔๒
๓๗๒๔๓
๓๗๒๔๔

นางสาวอรทัย พินิจมนตรี
นางสาวอรทัย พิมพทอง
นางอรทัย พูนสวัสดิ์
นางสาวอรทัย เพียโคตร
นางอรทัย โพธิจักร
นางอรทัย ภูพานใหญ
นางอรทัย มนารถ
นางสาวอรทัย มหาชื่นใจ
นางอรทัย ยาโนยะ
นางอรทัย รสจันทร
นางอรทัย รอดปนนา
นางอรทัย รักสีขาว
นางอรทัย รัฐเมือง
นางสาวอรทัย วงคเขียว
นางสาวอรทัย วงศเพ็ชร
นางอรทัย วงษแกว
นางอรทัย วงษเชียงยืน
นางอรทัย วงษสถิตย
นางอรทัย วรพุทธ
นางอรทัย วิไลจิตต
นางอรทัย ศรีทะรัง
นางอรทัย ศรีเมือง
นางอรทัย ศรีสวรรค
นางสาวอรทัย ศิริลักษณ
นางอรทัย เศรษฐนันท
นางสาวอรทัย สมจันทรตา

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๒๔๕
๓๗๒๔๖
๓๗๒๔๗
๓๗๒๔๘
๓๗๒๔๙
๓๗๒๕๐
๓๗๒๕๑
๓๗๒๕๒
๓๗๒๕๓
๓๗๒๕๔
๓๗๒๕๕
๓๗๒๕๖
๓๗๒๕๗
๓๗๒๕๘
๓๗๒๕๙
๓๗๒๖๐
๓๗๒๖๑
๓๗๒๖๒
๓๗๒๖๓
๓๗๒๖๔
๓๗๒๖๕
๓๗๒๖๖
๓๗๒๖๗
๓๗๒๖๘
๓๗๒๖๙
๓๗๒๗๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอรทัย สวัสดิ์นะที
นางอรทัย สิงสีทา
นางอรทัย สุดบับ
นางสาวอรทัย หัดประกอบ
นางอรทัย เหลากสิการ
นางอรทัย เหลาสะพาน
นางอรทัย อภิบาลปฐมรัฐ
นางอรทิตย มีขันเพชร
นางอรทิน เมืองมูล
นางอรไท วุฒิโชติวรกิจ
นางอรนงค จันทรหอม
นางอรนงค ออนประทุม
นางสาวอรนภา คําเกษ
นางอรนภา สดีวงษ
นางอรนลิน ทองวัง
นางอรนาฎ ประภาวสิทธิ์
นางสาวอรนิตย ภูเขียว
นางอรนีย ศิโล
นางสาวอรนุช กุลสุวรรณ
นางอรนุช เกื้อพิทักษ
นางสาวอรนุช ขันคํา
นางอรนุช คาสุกร
นางอรนุช งอกศักดา
นางอรนุช จันวิชัย
นางอรนุช เชื้อในเขา
นางอรนุช ดอนเมือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๒๗๑
๓๗๒๗๒
๓๗๒๗๓
๓๗๒๗๔
๓๗๒๗๕
๓๗๒๗๖
๓๗๒๗๗
๓๗๒๗๘
๓๗๒๗๙
๓๗๒๘๐
๓๗๒๘๑
๓๗๒๘๒
๓๗๒๘๓
๓๗๒๘๔
๓๗๒๘๕
๓๗๒๘๖
๓๗๒๘๗
๓๗๒๘๘
๓๗๒๘๙
๓๗๒๙๐
๓๗๒๙๑
๓๗๒๙๒
๓๗๒๙๓
๓๗๒๙๔
๓๗๒๙๕
๓๗๒๙๖

นางสาวอรนุช ธนภัทรถิรโชติ
นางอรนุช บัวรักษ
นางอรนุช บุญมี
นางอรนุช บุญสนิท
นางอรนุช พรมสอน
นางอรนุช พืชกมุท
นางอรนุช มะโนธรรม
นางสาวอรนุช มีเงิน
นางอรนุช ยืนยง
นางอรนุช ฤกษดี
นางสาวอรนุช วงคสวัสดิ์โสต
นางอรนุช ศรีแกว
นางสาวอรนุช สามสีทอง
นางสาวอรนุช สายดํา
นางสาวอรนุช สิงหนาท
นางอรนุช เสาะสุวรรณ
นางอรนุช เสียงดัง
นางอรนุช แสงใส
นางอรนุช แสนขาว
นางอรนุลักษ จันทรแจง
นางอรเนตร เหิมฉลาด
นางอรปภา สงวนกิจ
นางอรประภา ศรีพรม
นางอรปรียา รอดเจริญ
นางอรพร เกื้อสกุล
นางอรพร ภูมิลี

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๒๙๗
๓๗๒๙๘
๓๗๒๙๙
๓๗๓๐๐
๓๗๓๐๑
๓๗๓๐๒
๓๗๓๐๓
๓๗๓๐๔
๓๗๓๐๕
๓๗๓๐๖
๓๗๓๐๗
๓๗๓๐๘
๓๗๓๐๙
๓๗๓๑๐
๓๗๓๑๑
๓๗๓๑๒
๓๗๓๑๓
๓๗๓๑๔
๓๗๓๑๕
๓๗๓๑๖
๓๗๓๑๗
๓๗๓๑๘
๓๗๓๑๙
๓๗๓๒๐
๓๗๓๒๑
๓๗๓๒๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอรพรรณ กันศร
นางอรพรรณ กุดัน
นางอรพรรณ ขวัญนิมิตร
นางสาวอรพรรณ คงทอง
นางสาวอรพรรณ ควรขุนทด
นางสาวอรพรรณ เคลาเครือตา
นางสาวอรพรรณ ใจซื่อ
นางสาวอรพรรณ ชํานาญ
นางสาวอรพรรณ เดนประภัสร
นางสาวอรพรรณ ทนุจันทร
นางสาวอรพรรณ เทียนคันฉัตร
นางอรพรรณ โทสุวรรณ
นางสาวอรพรรณ นาสุข
นางอรพรรณ พึ่งวสิษฐธร
นางอรพรรณ ภาวหาญ
นางสาวอรพรรณ ริยาพันธ
นางอรพรรณ รุงเรือง
นางอรพรรณ ลิ้มไพบูลย
นางอรพรรณ วิเศษแกว
นางสาวอรพรรณ ไวแพน
นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร
นางอรพรรณ อารีบําบัด
นางอรพรรณ อาษาราช
นางสาวอรพรรณ การอรชัย
นางสาวอรพรินทร กมลชิด
นางสาวอรพันธุ ไชยฉิม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๓๒๓
๓๗๓๒๔
๓๗๓๒๕
๓๗๓๒๖
๓๗๓๒๗
๓๗๓๒๘
๓๗๓๒๙
๓๗๓๓๐
๓๗๓๓๑
๓๗๓๓๒
๓๗๓๓๓
๓๗๓๓๔
๓๗๓๓๕
๓๗๓๓๖
๓๗๓๓๗
๓๗๓๓๘
๓๗๓๓๙
๓๗๓๔๐
๓๗๓๔๑
๓๗๓๔๒
๓๗๓๔๓
๓๗๓๔๔
๓๗๓๔๕
๓๗๓๔๖
๓๗๓๔๗
๓๗๓๔๘

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางอรพิชชา ตายไธสง
นางอรพิณ ศรีสุวรรณ
นางอรพิณ ศิวาดํารงค
นางอรพิณ อัยกร
นางอรพิน คําเที่ยง
นางสาวอรพิน นูมหันต
นางอรพิน บัวศรี
นางอรพิน บึงไกร
นางสาวอรพิน ปริยทิฆัมพร
นางอรพิน ปญญาศรีวิชัย
นางอรพิน ผดุงกิจ
นางอรพิน พลคราม
นางอรพิน รักษากิจ
นางสาวอรพิน เรืองศรี
วาที่รอยตรีหญิง อรพิน สารีบุตร
นางสาวอรพิน อิ่นอาย
นางอรพินท ดงสงเคราะห
นางสาวอรพินท นอยคํา
นางอรพินท นอยจันทร
นางอรพินท ปติ
นางอรพินท ฝายเทศ
นางอรพินท พรหมมาลี
นางสาวอรพินท มวงเขียว
นางอรพินท วิลัยศร
นางสาวอรพินท สุขสโมสร
นางอรพินท หนูฟอง

๓๗๓๔๙
๓๗๓๕๐
๓๗๓๕๑
๓๗๓๕๒
๓๗๓๕๓
๓๗๓๕๔
๓๗๓๕๕
๓๗๓๕๖
๓๗๓๕๗
๓๗๓๕๘
๓๗๓๕๙
๓๗๓๖๐
๓๗๓๖๑
๓๗๓๖๒
๓๗๓๖๓
๓๗๓๖๔
๓๗๓๖๕
๓๗๓๖๖
๓๗๓๖๗
๓๗๓๖๘
๓๗๓๖๙
๓๗๓๗๐
๓๗๓๗๑
๓๗๓๗๒
๓๗๓๗๓
๓๗๓๗๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอรพินทร วิภูษณะภัทร
นางอรพินทร เหมยเมืองแกว
นางอรพินธ คํารศ
นางอรพินธ บัวลา
นางอรพินธ ปญญาไว
นางสาวอรพินธ สีตุย
นางสาวอรพิม เพิ่มสมัคร
นางอรพิมพ ขอบมกลาง
นางสาวอรพิมพ ทอนแกว
นางอรพิมล ปองเรือ
นางสาวอรเพ็ญ ชนะสุข
นางสาวอรภรณ วิเวกอรุณ
นางอรยา จอสูงเนิน
นางสาวอรยา ใบกนทา
นางอรเยาว อาจหาญ
นางสาวอรรจนี ปญญาสิทธิ์
นางสาวอรรจนีย ชูชวยสุวรรณ
นางอรรถกร เชื่อคํา
นางสาวอรรถพร วิชาแหลม
นางสาวอรรัตน ลัดดา
นางสาวอรรัมภา คํานูเอนก
นางสาวอรริสา พิมพมีลาย
นางอรฤดี ใยยอง
นางสาวอรฤทัย พงษสนิท
นางอรฤทัย มิ่งเชื้อ
นางสาวอรวดี ศรีบัว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๓๗๕
๓๗๓๗๖
๓๗๓๗๗
๓๗๓๗๘
๓๗๓๗๙
๓๗๓๘๐
๓๗๓๘๑
๓๗๓๘๒
๓๗๓๘๓
๓๗๓๘๔
๓๗๓๘๕
๓๗๓๘๖
๓๗๓๘๗
๓๗๓๘๘
๓๗๓๘๙
๓๗๓๙๐
๓๗๓๙๑
๓๗๓๙๒
๓๗๓๙๓
๓๗๓๙๔
๓๗๓๙๕
๓๗๓๙๖
๓๗๓๙๗
๓๗๓๙๘
๓๗๓๙๙
๓๗๔๐๐

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอรวรรณ กลิ่นกลุน
นางอรวรรณ กาฬจันโท
นางสาวอรวรรณ กิ่งแกว
นางอรวรรณ ไกแกว
นางสาวอรวรรณ เขมะบาล
นางอรวรรณ จอมขันเงิน
นางอรวรรณ จันขันธ
นางสาวอรวรรณ จันทองเทศ
นางสาวอรวรรณ จันทะแจม
นางอรวรรณ แจงเจียม
นางอรวรรณ ฉายาพัฒน
นางสาวอรวรรณ ชางทอง
นางอรวรรณ ชารีวัน
นางสาวอรวรรณ ไชยชาญ
นางสาวอรวรรณ ไชยดี
นางอรวรรณ ไชยสุระ
นางอรวรรณ ดําจุติ
นางอรวรรณ ดิษยโสธรศิลป
นางสาวอรวรรณ ตันสุวรรณรัตน
นางอรวรรณ ติลสาร
นางอรวรรณ เตมีศักดิ์
นางอรวรรณ ทรัพยไนย
นางอรวรรณ ทองคํา
นางอรวรรณ ทองคํา
นางสาวอรวรรณ ทองวิเศษ
นางสาวอรวรรณ ทะราศรี

๓๗๔๐๑
๓๗๔๐๒
๓๗๔๐๓
๓๗๔๐๔
๓๗๔๐๕
๓๗๔๐๖
๓๗๔๐๗
๓๗๔๐๘
๓๗๔๐๙
๓๗๔๑๐
๓๗๔๑๑
๓๗๔๑๒
๓๗๔๑๓
๓๗๔๑๔
๓๗๔๑๕
๓๗๔๑๖
๓๗๔๑๗
๓๗๔๑๘
๓๗๔๑๙
๓๗๔๒๐
๓๗๔๒๑
๓๗๔๒๒
๓๗๔๒๓
๓๗๔๒๔
๓๗๔๒๕
๓๗๔๒๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอรวรรณ ธีรวงษไพบูลย
นางสาวอรวรรณ บดีรัฐ
นางอรวรรณ บุญทันตา
นางสาวอรวรรณ บุษดี
นางสาวอรวรรณ ประพาศพงษ
นางสาวอรวรรณ ปวนแดง
นางอรวรรณ ปาธนู
นางสาวอรวรรณ ปาปะจีย
นางสาวอรวรรณ ผายแดง
นางสาวอรวรรณ พันธดี
นางสาวอรวรรณ มั่งคั่ง
นางสาวอรวรรณ มากชุมโค
นางอรวรรณ มายะการ
นางสาวอรวรรณ มีสวัสดิ์
นางอรวรรณ ยงยิ่ง
นางสาวอรวรรณ เยาวเรศ
นางอรวรรณ รัตนวงศ
นางสาวอรวรรณ ฤกษดี
นางอรวรรณ ศรีโชติ
นางสาวอรวรรณ ศรีบุญเพชร
นางอรวรรณ ศรีภูแพน
นางสาวอรวรรณ ศรีสะอาด
นางอรวรรณ ศิริรัตน
นางสาวอรวรรณ สงศรี
นางสาวอรวรรณ สมวงษ
นางสาวอรวรรณ สวัสดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๔๒๗
๓๗๔๒๘
๓๗๔๒๙
๓๗๔๓๐
๓๗๔๓๑
๓๗๔๓๒
๓๗๔๓๓
๓๗๔๓๔
๓๗๔๓๕
๓๗๔๓๖
๓๗๔๓๗
๓๗๔๓๘
๓๗๔๓๙
๓๗๔๔๐
๓๗๔๔๑
๓๗๔๔๒
๓๗๔๔๓
๓๗๔๔๔
๓๗๔๔๕
๓๗๔๔๖
๓๗๔๔๗
๓๗๔๔๘
๓๗๔๔๙
๓๗๔๕๐
๓๗๔๕๑
๓๗๔๕๒

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางอรวรรณ สอดศรี
นางอรวรรณ สอนเผือก
นางสาวอรวรรณ สายคํา
นางอรวรรณ สายจันทร
นางอรวรรณ สิงหไพร
นางสาวอรวรรณ สิทธิวงษ
นางอรวรรณ สิมมะลี
นางอรวรรณ สีจง
นางอรวรรณ สุขเสริม
นางอรวรรณ สุขหนา
นางอรวรรณ สุนทราวิรัตน
นางอรวรรณ สุวรรณคําพันธุ
นางสาวอรวรรณ สุวรรณเพ็ง
นางอรวรรณ สุวรรณภักดี
นางสาวอรวรรณ เสียงสนั่น
นางสาวอรวรรณ แสนเยีย
นางอรวรรณ โสดาปดชา
นางอรวรรณ อนุจันทร
นางอรวรรณ อินทน้ําเงิน
นางอรวรรณ ปททะทุม
นางอรวรรณ ฮาดทักษวงศ
นางสาวอรวรานันท ทองพานเหล็ก
นางอรวริญญ จันทะคัด
นางอรวรินทร อภิวิมลลักษณ
นางสาวอรวิชญ ทองมาก
นางอรวิดา ชํานาญราช

๓๗๔๕๓
๓๗๔๕๔
๓๗๔๕๕
๓๗๔๕๖
๓๗๔๕๗
๓๗๔๕๘
๓๗๔๕๙
๓๗๔๖๐
๓๗๔๖๑
๓๗๔๖๒
๓๗๔๖๓
๓๗๔๖๔
๓๗๔๖๕
๓๗๔๖๖
๓๗๔๖๗
๓๗๔๖๘
๓๗๔๖๙
๓๗๔๗๐
๓๗๔๗๑
๓๗๔๗๒
๓๗๔๗๓
๓๗๔๗๔
๓๗๔๗๕
๓๗๔๗๖
๓๗๔๗๗
๓๗๔๗๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอรวิภา พิมพพระพรหม
นางอรวี นิจจอหอ
นางสาวอรวีร กล่ํากลอมจิตร
นางสาวอรศิริ เจือจันทร
นางสาวอรษา เกตุมุณี
นางสาวอรษา เหิกขุนทด
นางอรสา กองดิน
นางอรสา กุลเพชรกําธร
นางอรสา จันทนา
นางอรสา จันทวงศ
นางสาวอรสา เจ็กภูเขียว
นางอรสา ทองเอีย
นางอรสา บุญยาพงษ
นางอรสา ปนจอย
นางอรสา พิรักษา
นางอรสา มะลิซอน
นางสาวอรสา ยานะสิทธิ์
นางอรสา ราชนาวี
นางสาวอรสา รูเยียระ
นางอรสา วงษาโคตร
นางอรสา วัฒนะ
นางอรสา ศรีเวียง
นางอรสา สุธีวรนันท
นางอรสา อัมมวงศจิตต
นางอรสา อิ่มใจ
นางอรสา อุเหยะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๔๗๙
๓๗๔๘๐
๓๗๔๘๑
๓๗๔๘๒
๓๗๔๘๓
๓๗๔๘๔
๓๗๔๘๕
๓๗๔๘๖
๓๗๔๘๗
๓๗๔๘๘
๓๗๔๘๙
๓๗๔๙๐
๓๗๔๙๑
๓๗๔๙๒
๓๗๔๙๓
๓๗๔๙๔
๓๗๔๙๕
๓๗๔๙๖
๓๗๔๙๗
๓๗๔๙๘
๓๗๔๙๙
๓๗๕๐๐
๓๗๕๐๑
๓๗๕๐๒
๓๗๕๐๓
๓๗๕๐๔

นางอรสิริ หมื่นโฮง
นางอรสุชา ภัทรสิริวรกุล
นางอรสุดา โพธิ์ภักดี
นางสาวอรสุธี คงมา
นางสาวอรสุมา ขานทอง
นางสาวอรสุรางค ปานทรัพย
นางอรอนงค ไขเหลาคํา
นางสาวอรอนงค จูมคอม
นางสาวอรอนงค เชาวไวพจน
นางอรอนงค ดุมนิล
นางอรอนงค เดชสนธิ
นางอรอนงค ทองปาน
นางอรอนงค เทพประเสริฐ
นางอรอนงค ธิติกุลประเสริฐ
นางสาวอรอนงค นครเขต
นางสาวอรอนงค นุเสน
นางสาวอรอนงค บัวออน
นางสาวอรอนงค บานเย็น
นางอรอนงค ประจุทรัพย
นางสาวอรอนงค ผุยพรม
นางอรอนงค พันธุวิเศษ
นางอรอนงค เพ็งปาแตว
นางอรอนงค มีสะอาด
นางสาวอรอนงค ยะภักดี
นางอรอนงค ระบือพิณ
นางสาวอรอนงค รามสันเทียะ

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๕๐๕
๓๗๕๐๖
๓๗๕๐๗
๓๗๕๐๘
๓๗๕๐๙
๓๗๕๑๐
๓๗๕๑๑
๓๗๕๑๒
๓๗๕๑๓
๓๗๕๑๔
๓๗๕๑๕
๓๗๕๑๖
๓๗๕๑๗
๓๗๕๑๘
๓๗๕๑๙
๓๗๕๒๐
๓๗๕๒๑
๓๗๕๒๒
๓๗๕๒๓
๓๗๕๒๔
๓๗๕๒๕
๓๗๕๒๖
๓๗๕๒๗
๓๗๕๒๘
๓๗๕๒๙
๓๗๕๓๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอรอนงค ละคํามา
นางอรอนงค วังคะฮาต
นางสาวอรอนงค ศิริโสม
นางอรอนงค สมภิพงษ
นางอรอนงค สรอยคํา
นางสาวอรอนงค สรอยเพชร
นางอรอนงค สวีพันธ
นางอรอนงค สังขชุม
นางอรอนงค อินนุรักษ
นางสาวอรอมล สุระฉิมพลี
นางสาวอรอริญช ฤทธิ์เดช
นางอรอินทร รูปใหญ
นางอรอิริญา อินตะ
นางอรอุนา เชื้อดี
นางสาวอรอุมา กลิ่นโลกัย
นางอรอุมา เกษรสิทธิ์
นางอรอุมา แกนสาร
นางสาวอรอุมา แกวกลา
นางสาวอรอุมา ชูสุวรรณ
นางอรอุมา เชาวเลขา
นางสาวอรอุมา แซเลา
นางอรอุมา ณ นคร
นางอรอุมา ดีหลี
นางสาวอรอุมา แดงพัด
นางสาวอรอุมา ทองพุฒ
นางสาวอรอุมา ทองรักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๕๓๑
๓๗๕๓๒
๓๗๕๓๓
๓๗๕๓๔
๓๗๕๓๕
๓๗๕๓๖
๓๗๕๓๗
๓๗๕๓๘
๓๗๕๓๙
๓๗๕๔๐
๓๗๕๔๑
๓๗๕๔๒
๓๗๕๔๓
๓๗๕๔๔
๓๗๕๔๕
๓๗๕๔๖
๓๗๕๔๗
๓๗๕๔๘
๓๗๕๔๙
๓๗๕๕๐
๓๗๕๕๑
๓๗๕๕๒
๓๗๕๕๓
๓๗๕๕๔
๓๗๕๕๕
๓๗๕๕๖

นางอรอุมา ธาตุบุรมย
นางอรอุมา นิตยวิมล
นางสาวอรอุมา บัวลอย
นางอรอุมา บุญธรรม
นางสาวอรอุมา บุญศาสตร
นางสาวอรอุมา บุญสมร
นางสาวอรอุมา พรหมศรี
นางอรอุมา เพชรบํารุง
นางอรอุมา รัตนวิจิตร
นางอรอุมา เรียงพรม
นางสาวอรอุมา วงษชาลี
นางสาวอรอุมา วรานุสาสน
นางอรอุมา สุรัตนวนิช
นางอรอุมา เสยกระโทก
นางอรอุมา แสนมี
นางอรอุมา อนันต
นางอรอุมา อินทา
นางสาวอรอุรา สุขแปดริ้ว
นางอรอุไร ธาราพิทักษชีวิน
นางสาวอรอุษา การสมชน
นางสาวอรอุษา กิตติประพันธ
นางอรอุษา พนมหอม
นางสาวอรอุษา เพ็ชรกิ่ง
นางสาวอรัชฎา ธูปหอม
นางสาวอรัญ บุญเฮา
นางอรัญ สรวงชัยภูมิ

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๕๕๗
๓๗๕๕๘
๓๗๕๕๙
๓๗๕๖๐
๓๗๕๖๑
๓๗๕๖๒
๓๗๕๖๓
๓๗๕๖๔
๓๗๕๖๕
๓๗๕๖๖
๓๗๕๖๗
๓๗๕๖๘
๓๗๕๖๙
๓๗๕๗๐
๓๗๕๗๑
๓๗๕๗๒
๓๗๕๗๓
๓๗๕๗๔
๓๗๕๗๕
๓๗๕๗๖
๓๗๕๗๗
๓๗๕๗๘
๓๗๕๗๙
๓๗๕๘๐
๓๗๕๘๑
๓๗๕๘๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอรัญญา กตัญู
นางอรัญญา กิ่งสีดา
นางอรัญญา ขนอม
นางอรัญญา ขัดเชิง
นางสาวอรัญญา จันทรทิพย
นางอรัญญา จินตกสิกิจ
นางอรัญญา ตัสโต
นางอรัญญา เตียวสามารถ
นางอรัญญา ทุมชะ
นางสาวอรัญญา นนยะโส
นางอรัญญา นาคดิลก
นางอรัญญา ปนแกว
นางสาวอรัญญา ผลจิตต
นางสาวอรัญญา พลเจียง
นางสาวอรัญญา พลเมือง
นางอรัญญา พิกุลหอม
นางอรัญญา โพชสาลี
นางอรัญญา ภูมิประโคน
นางสาวอรัญญา เมฆโต
นางอรัญญา รวมธรรม
นางอรัญญา วงษาคร
นางสาวอรัญญา วิเศษวงษา
นางอรัญญา ศรีอรุณ
นางอรัญญา สนูบุตร
นางอรัญญา สังเสง
นางอรัญญา สูงเรือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๕๘๓
๓๗๕๘๔
๓๗๕๘๕
๓๗๕๘๖
๓๗๕๘๗
๓๗๕๘๘
๓๗๕๘๙
๓๗๕๙๐
๓๗๕๙๑
๓๗๕๙๒
๓๗๕๙๓
๓๗๕๙๔
๓๗๕๙๕
๓๗๕๙๖
๓๗๕๙๗
๓๗๕๙๘
๓๗๕๙๙
๓๗๖๐๐
๓๗๖๐๑
๓๗๖๐๒
๓๗๖๐๓
๓๗๖๐๔
๓๗๖๐๕
๓๗๖๐๖
๓๗๖๐๗
๓๗๖๐๘

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางอรัญญา แสนสีแกว
นางอรัญญา เหลืองเดชานุรักษ
นางอรัญญา อะทอยรัมย
นางอรัญญาณี กุลพันธ
นางอรัญญาตี สไมตรี
นางอรัญา เจริญวงศ
นางสาวอราภรณ สมบูรณ
นางอราม ยศรักษา
นางอรามศรี ไทยเสน
นางอรามศรี พราวศรี
นางสาวอริญรดา ฝายเปน
นางสาวอริญรดา วีระชาติ
นางอริญา ปนธิยะ
นางสาวอริญา วงศชัย
นางสาวอริณชาภัทร ชูทอง
นางอรินทรชญา โพธิ์วุฒินุกูล
นางสาวอรินยา มานอย
นางอริยา คงเพียรภาค
นางอริยา ดวงปฏิ
นางอริยา ทองโอ
นางสาวอริยาพร วงวาฬ
นางสาวอริศรา จราการ
นางอริศรา จันทะสิม
นางอริศรา เจะสอเหาะ
นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข
นางอริศรา บุญยืน

๓๗๖๐๙
๓๗๖๑๐
๓๗๖๑๑
๓๗๖๑๒
๓๗๖๑๓
๓๗๖๑๔
๓๗๖๑๕
๓๗๖๑๖
๓๗๖๑๗
๓๗๖๑๘
๓๗๖๑๙
๓๗๖๒๐
๓๗๖๒๑
๓๗๖๒๒
๓๗๖๒๓
๓๗๖๒๔
๓๗๖๒๕
๓๗๖๒๖
๓๗๖๒๗
๓๗๖๒๘
๓๗๖๒๙
๓๗๖๓๐
๓๗๖๓๑
๓๗๖๓๒
๓๗๖๓๓
๓๗๖๓๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอริสรา สมิทธปรีชา
นางสาวอริสรา สาทํา
นางอริสรา แสนแกว
นางสาวอริสรา หลักเปา
นางอริสา ทองศิริ
นางอริสา เมืองประทุม
นางอริสา สิงหบุตร
นางสาวอรีนา ศรียา
นางสาวอรุชา นันโท
นางอรุณ ขันมาสมย
นางสาวอรุณ ค้ําชู
วาที่รอยตรีหญิง อรุณ ทองมาก
นางอรุณ เที่ยงทัศน
นางสาวอรุณ โพธิ์ศรี
นางอรุณ ราชวงษ
นางอรุณ ศิริผล
นางอรุณ สุขชาติ
นางอรุณ เสือกําปง
นางสาวอรุณจิต บัตจัตุรัส
นางอรุณณี วงศภูดินันท
นางสาวอรุณทิพย ตุสําราญ
นางสาวอรุณนิรัตน ขานนาม
นางสาวอรุณนี วรรณทวี
นางสาวอรุณนี ศรีเจริญ
นางอรุณมาศ บุญฤทธิ์
นางสาวอรุณรักษ มูลไพร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๖๓๕
๓๗๖๓๖
๓๗๖๓๗
๓๗๖๓๘
๓๗๖๓๙
๓๗๖๔๐
๓๗๖๔๑
๓๗๖๔๒
๓๗๖๔๓
๓๗๖๔๔
๓๗๖๔๕
๓๗๖๔๖
๓๗๖๔๗
๓๗๖๔๘
๓๗๖๔๙
๓๗๖๕๐
๓๗๖๕๑
๓๗๖๕๒
๓๗๖๕๓
๓๗๖๕๔
๓๗๖๕๕
๓๗๖๕๖
๓๗๖๕๗
๓๗๖๕๘
๓๗๖๕๙
๓๗๖๖๐

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางอรุณรัตน กองเสนาะ
นางสาวอรุณรัตน ขยันดี
นางสาวอรุณรัตน ขาวนอย
นางสาวอรุณรัตน ฉัตรอังกูร
นางอรุณรัตน ชมวงศ
นางอรุณรัตน ในจิตร
นางสาวอรุณรัตน บุตรบุญมา
นางสาวอรุณรัตน บุพศิริ
นางสาวอรุณรัตน วิเชียร
นางอรุณรัตน หาญกุล
นางสาวอรุณรัตน เหลืองปญญากุล
นางสาวอรุณรัตน อางแกว
นางสาวอรุณรัศมี จันทพรม
นางอรุณรัศมี บุตรใส
นางสาวอรุณรัศมี สุดดี
นางอรุณรุง จีบเจือ
นางสาวอรุณรุง นามไพร
นางอรุณรุง สุขเกลอ
นางอรุณโรจน จูประเสริฐ
นางอรุณโรจน ทองคํา
นางสาวอรุณลักษณ สิงหสถิตย
นางอรุณวรรณ ชัยวงษ
นางอรุณวรรณ ปวงบุตร
นางสาวอรุณวรรณ รัตนสรอย
นางอรุณวรรณ โสมชิน
นางอรุณวัลย ทองทิพย

๓๗๖๖๑
๓๗๖๖๒
๓๗๖๖๓
๓๗๖๖๔
๓๗๖๖๕
๓๗๖๖๖
๓๗๖๖๗
๓๗๖๖๘
๓๗๖๖๙
๓๗๖๗๐
๓๗๖๗๑
๓๗๖๗๒
๓๗๖๗๓
๓๗๖๗๔
๓๗๖๗๕
๓๗๖๗๖
๓๗๖๗๗
๓๗๖๗๘
๓๗๖๗๙
๓๗๖๘๐
๓๗๖๘๑
๓๗๖๘๒
๓๗๖๘๓
๓๗๖๘๔
๓๗๖๘๕
๓๗๖๘๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอรุณศรี จันทะระ
นางอรุณศรี โจทา
นางอรุณศรี ธีระสุทธิ์
นางอรุณศรี บุญทอง
นางอรุณศรี แม็กซฟลด
นางอรุณศรี ศรีชัย
นางอรุณศรี สมานมิตร
นางอรุณศรี เสนชู
นางอรุณสุดา แกวศรีนวม
นางอรุณี กันทะชัย
วาที่รอยตรีหญิง อรุณี เขตนิมิตร
นางอรุณี คงเสน
นางอรุณี เครือกนก
นางอรุณี จันทรสุขศรี
นางอรุณี แจงวิถี
นางสาวอรุณี ชูนาวา
นางอรุณี ซินเม
นางอรุณี ดํากรี
นางอรุณี นาคทาย
นางสาวอรุณี นิลสระคู
นางอรุณี นุชมา
นางอรุณี บํารุงดิลก
นางอรุณี บุญญานุกูล
นางอรุณี บุณยะพรรค
นางสาวอรุณี ปรากฏชื่อ
นางอรุณี ปะนัดถา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๖๘๗
๓๗๖๘๘
๓๗๖๘๙
๓๗๖๙๐
๓๗๖๙๑
๓๗๖๙๒
๓๗๖๙๓
๓๗๖๙๔
๓๗๖๙๕
๓๗๖๙๖
๓๗๖๙๗
๓๗๖๙๘
๓๗๖๙๙
๓๗๗๐๐
๓๗๗๐๑
๓๗๗๐๒
๓๗๗๐๓
๓๗๗๐๔
๓๗๗๐๕
๓๗๗๐๖
๓๗๗๐๗
๓๗๗๐๘
๓๗๗๐๙
๓๗๗๑๐
๓๗๗๑๑
๓๗๗๑๒

นางอรุณี ผองใส
นางอรุณี เพชรกาศ
นางอรุณี เพ็ชรหิน
นางอรุณี ภูมิประโคน
นางอรุณี มณีโสะ
นางสาวอรุณี มากบริบูรณ
นางอรุณี มุขสาร
นางอรุณี เรือนคําจันทร
นางอรุณี วงศประสิทธิ์
นางสาวอรุณี วงศเศรษฐ
นางอรุณี วิริยัติกานต
นางสาวอรุณี ศรีภาแลว
นางอรุณี ศรีสุวรรณ
นางสาวอรุณี ศิริสุขไพบูลย
นางอรุณี สมทอง
นางอรุณี สอนจํานงค
นางอรุณี สะมะแอ
นางอรุณี สะอาดดี
นางอรุณี สันทัศ
นางอรุณี สุดตา
นางอรุณี แสงเพ็ญ
นางอรุณี ใหมคามิ
นางอรุณี อุดคํามี
นางสาวอรุณี อุดหนุน
นางสาวอรุณีย จันทรเสวก
นางสาวอรุโณทัย ชัยมงคล

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๗๑๓
๓๗๗๑๔
๓๗๗๑๕
๓๗๗๑๖
๓๗๗๑๗
๓๗๗๑๘
๓๗๗๑๙
๓๗๗๒๐
๓๗๗๒๑
๓๗๗๒๒
๓๗๗๒๓
๓๗๗๒๔
๓๗๗๒๕
๓๗๗๒๖
๓๗๗๒๗
๓๗๗๒๘
๓๗๗๒๙
๓๗๗๓๐
๓๗๗๓๑
๓๗๗๓๒
๓๗๗๓๓
๓๗๗๓๔
๓๗๗๓๕
๓๗๗๓๖
๓๗๗๓๗
๓๗๗๓๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอรุโณทัย เชื้อเมืองพาน
นางอรุโณทัย ธนูชัย
นางสาวอรุโณทัย โพธิ์ทอง
นางอรุโณทัย โพธิ์พุดซา
นางอรุโณทัย โพธิ์สุดตา
นางสาวอรุนช ดมหอม
นางสาวอรุนณี บุญตั้ง
นางอรุวรรณ พาตา
นางอลงกรณ สีลาพันธ
นางสาวอลิชา สมบูรณ
นางอลินดา กิตติทรงภพ
นางอลิศรา พลชลี
นางสาวอลิศรา มั่นคง
นางสาวอลิศรา ศรีสมบูรณ
นางสาวอลิศรา สุวรรณกุล
นางอลิศลา ริยะสาร
นางสาวอลิศา แสงประยงค
นางอลิษา ตั้งอยูสูง
นางสาวอลิษา นามวงษ
นางอลิษา พิมวงษา
นางอลิษา มะยิ
นางอลิษา ศรีสุวรรณ
นางสาวอลิษา สุคุณพันธ
นางอลิสรา จันทราช
นางสาวอลิสา กลิ่นหอม
นางอลิสา มีจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๗๓๙
๓๗๗๔๐
๓๗๗๔๑
๓๗๗๔๒
๓๗๗๔๓
๓๗๗๔๔
๓๗๗๔๕
๓๗๗๔๖
๓๗๗๔๗
๓๗๗๔๘
๓๗๗๔๙
๓๗๗๕๐
๓๗๗๕๑
๓๗๗๕๒
๓๗๗๕๓
๓๗๗๕๔
๓๗๗๕๕
๓๗๗๕๖
๓๗๗๕๗
๓๗๗๕๘
๓๗๗๕๙
๓๗๗๖๐
๓๗๗๖๑
๓๗๗๖๒
๓๗๗๖๓
๓๗๗๖๔

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอลิสา มุสิกรักษ
นางอลิสา สมันศรี
นางอวนมา ขจรโชคพิพัฒน
นางอวยพร ซุนกี่
นางอวยพร ณรงคราช
นางสาวอวยพร ปนสา
นางสาวอวยพร ศรีจันบาล
นางอวยพร ศรีวะสุทธิ์
นางสาวอวยพร สมศรี
นางสาวอวยพร สุรินทรประทีป
นางสาวอวัสฎา นาโสก
นางสาวอวัสดา อารอบ
นางสาวอวิกา ดิษฐสันเทียะ
นางสาวอสมา ทาระการ
นางสาวออเดย ดรสีเนตร
นางสาวออนจันทร คําเพราะ
นางสาวออนจิลา บัวประเสริฐ
นางสาวออนตา คนขยัน
นางสาวออนนุช ทองพูน
นางออนศรี จันทศร
นางสาวออนศรี หนูนอย
นางออนอุมา ศรีเณร
นางออมจิต คําจอน
นางออมใจ จองเดิม
นางออมใจ จันทรกิเสน
นางออมใจ บุญทาทอง

๓๗๗๖๕
๓๗๗๖๖
๓๗๗๖๗
๓๗๗๖๘
๓๗๗๖๙
๓๗๗๗๐
๓๗๗๗๑
๓๗๗๗๒
๓๗๗๗๓
๓๗๗๗๔
๓๗๗๗๕
๓๗๗๗๖
๓๗๗๗๗
๓๗๗๗๘
๓๗๗๗๙
๓๗๗๘๐
๓๗๗๘๑
๓๗๗๘๒
๓๗๗๘๓
๓๗๗๘๔
๓๗๗๘๕
๓๗๗๘๖
๓๗๗๘๗
๓๗๗๘๘
๓๗๗๘๙
๓๗๗๙๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางออมใจ ปองญาติ
นางสาวออมใจ พรหมรักษ
นางออมใจ มะลิวรรณ
นางออมใจ มาตราช
นางสาวออมใจ สินธนา
นางออมใจ เหมสนิท
นางออมเดือน ศรีเสน
นางสาวออมทิพย ภัสรางกูร
นางออมทิวา บุญโชติ
นางออมฤทัย ปาทาน
นางออมฤทัย พรชัยโรจน
นางสาวออย การสราง
นางออย คูณหอม
นางสาวออย ชูหมุน
นางสาวออยจิตร ติมชัยภูมิ
นางสาวออยใจ ปราบภัย
นางออยใจ ทองเอก
นางออยใจ ทิพยเนตร
นางออยใจ ประเสริฐสังข
นางสาวออยทิพย เกิดทรัพย
นางสาวออรยา คูณขุนทด
นางสาวอะนันท จันทะวัช
นางอะโนมา ศรีแกว
นางอักษร แกวใส
นางสาวอักษร รุงเรือง
นางอักษรนันท มโนรมย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๗๙๑
๓๗๗๙๒
๓๗๗๙๓
๓๗๗๙๔
๓๗๗๙๕
๓๗๗๙๖
๓๗๗๙๗
๓๗๗๙๘
๓๗๗๙๙
๓๗๘๐๐
๓๗๘๐๑
๓๗๘๐๒
๓๗๘๐๓
๓๗๘๐๔
๓๗๘๐๕
๓๗๘๐๖
๓๗๘๐๗
๓๗๘๐๘
๓๗๘๐๙
๓๗๘๑๐
๓๗๘๑๑
๓๗๘๑๒
๓๗๘๑๓
๓๗๘๑๔
๓๗๘๑๕
๓๗๘๑๖

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางอักษรศรี อุทปา
นางสาวอัคครินทร แสงโยจารย
นางอัคราวรรณ บุญประกอบ
นางอัคลีมา มะยูนุ
นางอังคณา กันพวง
นางสาวอังคณา เกตุจันทร
นางอังคณา เกียรติตั้ง
นางอังคณา แกวเมือง
นางอังคณา ไกรพลรักษ
นางสาวอังคณา โคราช
นางอังคณา โฆษิตธาตรี ชูจันทร
นางสาวอังคณา จันทาบุตร
นางอังคณา แจมเจ็ดริ้ว
นางอังคณา ดิษฐราชา
นางอังคณา ตอคุณ
นางอังคณา ทองการ
นางอังคณา ไทยโสภา
นางสาวอังคณา ธรรมวิริยสติ
นางสาวอังคณา นาสารี
นางสาวอังคณา บุญญะรักษ
นางสาวอังคณา แบบอยาง
นางอังคณา ผุยพรม
นางสาวอังคณา พารา
นางสาวอังคณา พิจารโชติ
นางอังคณา มุงเมือง
นางสาวอังคณา ยีหมาด

๓๗๘๑๗
๓๗๘๑๘
๓๗๘๑๙
๓๗๘๒๐
๓๗๘๒๑
๓๗๘๒๒
๓๗๘๒๓
๓๗๘๒๔
๓๗๘๒๕
๓๗๘๒๖
๓๗๘๒๗
๓๗๘๒๘
๓๗๘๒๙
๓๗๘๓๐
๓๗๘๓๑
๓๗๘๓๒
๓๗๘๓๓
๓๗๘๓๔
๓๗๘๓๕
๓๗๘๓๖
๓๗๘๓๗
๓๗๘๓๘
๓๗๘๓๙
๓๗๘๔๐
๓๗๘๔๑
๓๗๘๔๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอังคณา รวมจิตร
นางอังคณา เรืองรุง
นางอังคณา ลือกําลัง
นางอังคณา วุนประสิทธิ์ศักดิ์
นางสาวอังคณา ศรีสุวอ
นางสาวอังคณา สวียม
นางอังคณา สาดีน
นางสาวอังคณา สีมวง
นางอังคณา สุนาคํา
นางอังคณา สุปน
นางอังคณารัตน หวังดี
นางอังคณาลักษณ แกวตีนแทน
นางอังคณาวรรณ ยิ่งยืน
นางอังคนา คุณฑี
นางสาวอังคนา จบศรี
นางอังคนา ใจบุญมี
นางอังคนา ชรากาหมุด
นางอังคนา ทองดี
นางสาวอังคนา มงคลชัย
นางอังคนา สุดใจ
นางอังคนาง จงกล
นางอังคนางค เลือลา
นางสาวอังคนางค สืบสําราญ
นางสาวอังคริสา รัตนกุล
นางสาวอังควรา รมยานนท
นางอังคสุดา บํารุงสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๘๔๓
๓๗๘๔๔
๓๗๘๔๕
๓๗๘๔๖
๓๗๘๔๗
๓๗๘๔๘
๓๗๘๔๙
๓๗๘๕๐
๓๗๘๕๑
๓๗๘๕๒
๓๗๘๕๓
๓๗๘๕๔
๓๗๘๕๕
๓๗๘๕๖
๓๗๘๕๗
๓๗๘๕๘
๓๗๘๕๙
๓๗๘๖๐
๓๗๘๖๑
๓๗๘๖๒
๓๗๘๖๓
๓๗๘๖๔
๓๗๘๖๕
๓๗๘๖๖
๓๗๘๖๗
๓๗๘๖๘

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางอังคสุมาลิน สิทธิปลื้ม
นางอังคะนา เกษแกว
นางอังคะรัตน ผาบสิมมา
นางอังศิกุล ใจเย็น
นางสาวอังศุธร การสมเนตร
นางอังศุธร จันทะคาม
นางอังศุธร เจริญพงษ
นางอังศุมาลิน เกษรา
นางสาวอังศุมาลิน โกษศิริศิลป
นางอังศุมาลิน แสงศรีจันทร
นางอังสณา ชาวประมงค
นางอังสนา ตั้งตระกูล
นางสาวอังสนา โพธิ์ยา
นางอังสนา สุขสุเสียง
นางสาวอังสุมา แสงสวาง
นางอังสุมาลี ทองศรี
นางอัจจนา ศิริวรรณ
นางอัจจิณา ออนนุม
นางอัจจิตา หิรัญรัศมี
นางสาวอัจจิมา จันธิมา
นางสาวอัจจิมา ดวงฟู
นางอัจจิมา เทียนวงศ
นางอัจจิมา มีทอง
นางสาวอัจจิมา อรุณรัตน
นางอัจฉญา จูเจริญ
นางอัจฉรกัลย สระแกว

๓๗๘๖๙
๓๗๘๗๐
๓๗๘๗๑
๓๗๘๗๒
๓๗๘๗๓
๓๗๘๗๔
๓๗๘๗๕
๓๗๘๗๖
๓๗๘๗๗
๓๗๘๗๘
๓๗๘๗๙
๓๗๘๘๐
๓๗๘๘๑
๓๗๘๘๒
๓๗๘๘๓
๓๗๘๘๔
๓๗๘๘๕
๓๗๘๘๖
๓๗๘๘๗
๓๗๘๘๘
๓๗๘๘๙
๓๗๘๙๐
๓๗๘๙๑
๓๗๘๙๒
๓๗๘๙๓
๓๗๘๙๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอัจฉรัตน เกิดศิริ
นางอัจฉรา กลมเกลียว
นางอัจฉรา กุลวงษ
นางอัจฉรา เกตุถิน
นางสาวอัจฉรา เกตุมาโร
นางอัจฉรา แกวสุวรรณ
นางอัจฉรา ขาวพุม
นางสาวอัจฉรา ขุนาพรม
นางสาวอัจฉรา เขียววิจิตร
นางอัจฉรา คําสิงห
นางอัจฉรา คุมเขต
นางสาวอัจฉรา จั่นครุฑ
นางสาวอัจฉรา จันทรแกว
นางสาวอัจฉรา จันทรธุรส
นางอัจฉรา จันทรักษ
นางอัจฉรา จาวสันเที๊ยะ
นางอัจฉรา จีรัตน
นางสาวอัจฉรา เจี้ยมดี
นางสาวอัจฉรา ใจกลา
นางอัจฉรา ใจชุม
นางอัจฉรา ชวยนุกูล
นางอัจฉรา ชอนบุรี
นางสาวอัจฉรา ชํานาญเพชร
นางสาวอัจฉรา ชูแกว
นางอัจฉรา ไชยทอง
นางสาวอัจฉรา ดวงทา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๘๙๕
๓๗๘๙๖
๓๗๘๙๗
๓๗๘๙๘
๓๗๘๙๙
๓๗๙๐๐
๓๗๙๐๑
๓๗๙๐๒
๓๗๙๐๓
๓๗๙๐๔
๓๗๙๐๕
๓๗๙๐๖
๓๗๙๐๗
๓๗๙๐๘
๓๗๙๐๙
๓๗๙๑๐
๓๗๙๑๑
๓๗๙๑๒
๓๗๙๑๓
๓๗๙๑๔
๓๗๙๑๕
๓๗๙๑๖
๓๗๙๑๗
๓๗๙๑๘
๓๗๙๑๙
๓๗๙๒๐

นางสาวอัจฉรา ดํารัส
นางสาวอัจฉรา แดงนา
นางสาวอัจฉรา ตาเละเจะโซะ
นางสาวอัจฉรา ติยะบุตร
นางสาวอัจฉรา ตุนสิงหคํา
นางสาวอัจฉรา เติมทรัพย
นางสาวอัจฉรา ถนอมรอด
นางสาวอัจฉรา ถวิลหลอ
นางสาวอัจฉรา ทรงธรรมบวร
นางสาวอัจฉรา ทองเพ็ง
นางอัจฉรา ทิพยอุทัย
นางสาวอัจฉรา ธนัญชัย
นางอัจฉรา ธัญญวิศิษฐ
นางสาวอัจฉรา นันเจริญ
นางอัจฉรา นาคสด
นางอัจฉรา นามมุลตรี
นางอัจฉรา แนวบุตร
นางสาวอัจฉรา บุญมาก
นางสาวอัจฉรา ปอมรักษา
นางอัจฉรา ผิวพรรณ
นางสาวอัจฉรา เผาจินดา
นางอัจฉรา พลประเสริฐ
นางสาวอัจฉรา พวงศุภวิวัฒน
นางอัจฉรา พะโยม
นางสาวอัจฉรา มณีวงศ
นางสาวอัจฉรา ยอยยิ้ม

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๙๒๑
๓๗๙๒๒
๓๗๙๒๓
๓๗๙๒๔
๓๗๙๒๕
๓๗๙๒๖
๓๗๙๒๗
๓๗๙๒๘
๓๗๙๒๙
๓๗๙๓๐
๓๗๙๓๑
๓๗๙๓๒
๓๗๙๓๓
๓๗๙๓๔
๓๗๙๓๕
๓๗๙๓๖
๓๗๙๓๗
๓๗๙๓๘
๓๗๙๓๙
๓๗๙๔๐
๓๗๙๔๑
๓๗๙๔๒
๓๗๙๔๓
๓๗๙๔๔
๓๗๙๔๕
๓๗๙๔๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอัจฉรา รัตนภู
นางอัจฉรา เรืองสุทธิ์
นางอัจฉรา ลายดี
นางสาวอัจฉรา วัฒนอาภรณ
นางสาวอัจฉรา วิญญกูล
นางสาวอัจฉรา วินยาคูณ
นางสาวอัจฉรา วิโนทกะ
นางอัจฉรา วิโรจนศิริ
นางอัจฉรา วิเศษ
นางอัจฉรา ศรีญากูล
นางอัจฉรา ศรีวร
นางอัจฉรา ศรีวิไล
นางอัจฉรา ศรีอุน
นางสาวอัจฉรา สมหวัง
นางอัจฉรา สายเชื้อ
นางสาวอัจฉรา สาหุทัศ
นางอัจฉรา สีสืบวงษ
นางสาวอัจฉรา เสวตามร
นางสาวอัจฉรา แสนอินตา
นางอัจฉรา เหลือผล
นางอัจฉรา ออนโต
นางอัจฉรา อินทรารักษ
นางอัจฉรากรณ คุณนาม
นางสาวอัจฉรานันท เทียนทองดี
นางสาวอัจฉราพร กันหาอาจ
นางอัจฉราพร เตนภูษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๙๔๗
๓๗๙๔๘
๓๗๙๔๙
๓๗๙๕๐
๓๗๙๕๑
๓๗๙๕๒
๓๗๙๕๓
๓๗๙๕๔
๓๗๙๕๕
๓๗๙๕๖
๓๗๙๕๗
๓๗๙๕๘
๓๗๙๕๙
๓๗๙๖๐
๓๗๙๖๑
๓๗๙๖๒
๓๗๙๖๓
๓๗๙๖๔
๓๗๙๖๕
๓๗๙๖๖
๓๗๙๖๗
๓๗๙๖๘
๓๗๙๖๙
๓๗๙๗๐
๓๗๙๗๑
๓๗๙๗๒

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอัจฉราพร เทศศิริ
นางอัจฉราพร นาคดิลก
นางสาวอัจฉราพร พรไธสง
นางอัจฉราพร ยารังษี
นางอัจฉราพร วิชาคุณ
นางสาวอัจฉราพร สายนาค
นางสาวอัจฉราพร สูงชัยภูมิ
นางอัจฉราพร โสดา
นางสาวอัจฉราพร อินทรนุช
นางอัจฉราภรณ ทองคํา
นางสาวอัจฉราภรณ ทองทิพย
นางอัจฉราภรณ ทองสะอาด
นางอัจฉราภรณ นาคเจือ
นางสาวอัจฉราภรณ บัวลังกา
นางสาวอัจฉราภรณ ปากหวาน
นางอัจฉราภรณ พังจันทรตา
นางสาวอัจฉราภรณ มูลเชื้อ
นางอัจฉราภรณ ยกให
นางอัจฉราภรณ ยศบุญ
นางสาวอัจฉราภรณ วอทอง
นางอัจฉราภรณ ศิริเกษ
นางสาวอัจฉราภรณ สิทธิวงศ
นางอัจฉราภรณ สุรภักดี
นางอัจฉราภรณ สุริยะพรหม
นางสาวอัจฉราภรณ เสียมไหม
นางอัจฉราภรณ แสนกันธิ

๓๗๙๗๓
๓๗๙๗๔
๓๗๙๗๕
๓๗๙๗๖
๓๗๙๗๗
๓๗๙๗๘
๓๗๙๗๙
๓๗๙๘๐
๓๗๙๘๑
๓๗๙๘๒
๓๗๙๘๓
๓๗๙๘๔
๓๗๙๘๕
๓๗๙๘๖
๓๗๙๘๗
๓๗๙๘๘
๓๗๙๘๙
๓๗๙๙๐
๓๗๙๙๑
๓๗๙๙๒
๓๗๙๙๓
๓๗๙๙๔
๓๗๙๙๕
๓๗๙๙๖
๓๗๙๙๗
๓๗๙๙๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอัจฉรารัตน ชัยมณี
นางอัจฉรารัตน ภิญโญกุลพัฒน
นางอัจฉราลักษณ นามพูน
นางอัจฉราวดี กางโหลน มารคูส
นางอัจฉราวดี บุญโต
นางอัจฉราวดี พงษกระโทก
นางอัจฉราวดี พุฒซอน
นางอัจฉราวดี ศรีลาชัย
นางสาวอัจฉราวรรณ เจริญเมือง
นางอัจฉราวรรณ แสนจันทร
นางสาวอัจฉราวรรณ อุบลทัศนีย
นางอัจฉราวรรณ เเสงเพชร
นางสาวอัจฉราวรรณ บุษบงค
นางสาวอัจฉราวัลย สิงหภูงา
นางสาวอัจฉริยา สมบัติปน
นางอัจฉริยา สุจริต
นางอัจฉริยา เอกวิลัย
นางอัจฉริยาพร กําจัด
นางอัจฉริยาภรณ ยิ้มแยม
นางอัจฉริยาภรณ อินทะเนน
นางอัจฉรี ทนนานนท
นางอัจฉรี บุดดี
นางสาวอัจฉรี รวมสุข
นางอัจฉรียา เจริญสุข
นางสาวอัจฉรียา แปนจันทร
นางอัจฉรียา พงศภูริจํารัส

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๙๙๙
๓๘๐๐๐
๓๘๐๐๑
๓๘๐๐๒
๓๘๐๐๓
๓๘๐๐๔
๓๘๐๐๕
๓๘๐๐๖
๓๘๐๐๗
๓๘๐๐๘
๓๘๐๐๙
๓๘๐๑๐
๓๘๐๑๑
๓๘๐๑๒
๓๘๐๑๓
๓๘๐๑๔
๓๘๐๑๕
๓๘๐๑๖
๓๘๐๑๗
๓๘๐๑๘
๓๘๐๑๙
๓๘๐๒๐
๓๘๐๒๑
๓๘๐๒๒
๓๘๐๒๓
๓๘๐๒๔

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอัจฉรียา พลนํา
นางอัจฉรียา วัฒนอุดม
นางสาวอัจฉลี เมืองแกว
นางสาวอัจษฎา มะจุเงิน
นางอัฉราพร สรรพชัย
นางอัฉราวรรณ จันทรเนตรี
นางอัฉริยา พรหมบุตร
นางสาวอัชฉรา เกตุสงา
นางสาวอัชฌา แกวประเสริฐศรี
นางสาวอัชญานันท เจนใจ
นางสาวอัชญาพร หิตเมียงสงค
นางอัชญารัตน สมรอบรู
นางสาวอัชรา ขันธวงศ
นางสาวอัชรา เจริญจันทร
นางอัชราวรรณ ขาวลา
นางอัชรีย บุญหลา
นางอัชรีย ประวันเนย
นางสาวอัชลีญา จิตรจํานงค
นางสาวอัญ อินทกาญจน
นางอัญจิดา ชัยชะนะ
นางสาวอัญชณา แสงกระจาง
นางสาวอัญชนะ คีรีศรี
นางอัญชนา เกตกลมเกลา
นางอัญชนา แขงขัน
นางสาวอัญชนา งามเนตร
นางสาวอัญชนา ทองแสง

๓๘๐๒๕
๓๘๐๒๖
๓๘๐๒๗
๓๘๐๒๘
๓๘๐๒๙
๓๘๐๓๐
๓๘๐๓๑
๓๘๐๓๒
๓๘๐๓๓
๓๘๐๓๔
๓๘๐๓๕
๓๘๐๓๖
๓๘๐๓๗
๓๘๐๓๘
๓๘๐๓๙
๓๘๐๔๐
๓๘๐๔๑
๓๘๐๔๒
๓๘๐๔๓
๓๘๐๔๔
๓๘๐๔๕
๓๘๐๔๖
๓๘๐๔๗
๓๘๐๔๘
๓๘๐๔๙
๓๘๐๕๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอัญชนา ทารพันธ
นางสาวอัญชนา พินิจนาม
นางอัญชนา พิมพบุญมา
นางอัญชนา มาตยสรอย
นางอัญชนา สินสมศักดิ์
นางสาวอัญชริน วัฒนาคม
นางอัญชรี จันทัน
นางสาวอัญชรี ไชยสถิตวานิช
นางอัญชรี รอดพูล
นางสาวอัญชรี สุกะระมณี
นางอัญชลาภรณ เขียวมัง
นางอัญชลิตา บุญเกื้อ
นางสาวอัญชลี เกตุนอก
นางอัญชลี เกิดแสง
นางสาวอัญชลี แกนจันทร
นางอัญชลี แกวยอย
นางสาวอัญชลี โกษะ
นางอัญชลี ขัดสงคราม
นางสาวอัญชลี คงชุมชื่น
นางอัญชลี แคยิหวา
นางอัญชลี งามขํา
นางอัญชลี เงินละเอียด
นางสาวอัญชลี จันจัด
นางอัญชลี จันแดง
นางอัญชลี จําเริญรักษ
นางสาวอัญชลี จุมพลศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๐๕๑
๓๘๐๕๒
๓๘๐๕๓
๓๘๐๕๔
๓๘๐๕๕
๓๘๐๕๖
๓๘๐๕๗
๓๘๐๕๘
๓๘๐๕๙
๓๘๐๖๐
๓๘๐๖๑
๓๘๐๖๒
๓๘๐๖๓
๓๘๐๖๔
๓๘๐๖๕
๓๘๐๖๖
๓๘๐๖๗
๓๘๐๖๘
๓๘๐๖๙
๓๘๐๗๐
๓๘๐๗๑
๓๘๐๗๒
๓๘๐๗๓
๓๘๐๗๔
๓๘๐๗๕
๓๘๐๗๖

นางอัญชลี เจริญฉิม
นางสาวอัญชลี ใจดี
นางอัญชลี ชาติมนตรี
นางอัญชลี ชูจิตร
นางสาวอัญชลี ไชยราช
นางอัญชลี ไชยศึก
นางอัญชลี ณรงคเบญญาสุทธ
นางอัญชลี ดวงแกว
นางสาวอัญชลี ดวงขยาย
นางสาวอัญชลี ถนอมวํา
นางอัญชลี ทวมจันทร
นางสาวอัญชลี ทองดี
นางสาวอัญชลี ทะวงศอารี
นางอัญชลี เทศแกว
นางสาวอัญชลี โทกุล
นางอัญชลี ธานินทร
นางอัญชลี ธํารงรัฐกุล
นางอัญชลี นงโพธิ์
นางอัญชลี นันทจันทึก
นางสาวอัญชลี บัวโคกรัง
นางสาวอัญชลี บุญญะวัตร
นางอัญชลี บุญมาก
นางสาวอัญชลี ปรีชายศ
นางอัญชลี ปอมจันทร
นางอัญชลี พรมคําปา
นางสาวอัญชลี พละสูนย

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๐๗๗
๓๘๐๗๘
๓๘๐๗๙
๓๘๐๘๐
๓๘๐๘๑
๓๘๐๘๒
๓๘๐๘๓
๓๘๐๘๔
๓๘๐๘๕
๓๘๐๘๖
๓๘๐๘๗
๓๘๐๘๘
๓๘๐๘๙
๓๘๐๙๐
๓๘๐๙๑
๓๘๐๙๒
๓๘๐๙๓
๓๘๐๙๔
๓๘๐๙๕
๓๘๐๙๖
๓๘๐๙๗
๓๘๐๙๘
๓๘๐๙๙
๓๘๑๐๐
๓๘๑๐๑
๓๘๑๐๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอัญชลี พันธุแวงมนต
นางอัญชลี พาสิงหสี
นางสาวอัญชลี ไพโรจน
นางอัญชลี แฟนประโคน
นางอัญชลี ภูบาลี
นางสาวอัญชลี มวงแจม
นางสาวอัญชลี มูลแกว
นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย
นางอัญชลี โมฆรัตน
นางอัญชลี ยอดบุญเรือง
นางสาวอัญชลี ยอดปราง
นางสาวอัญชลี ยอดศรี
นางอัญชลี เรเรือง
นางอัญชลี เลิศล้ํา
นางสาวอัญชลี วงศสวาง
นางสาวอัญชลี วงศแสน
นางอัญชลี วงศใหม
นางอัญชลี วิชัยคํา
นางอัญชลี วิเศษฤทธิ์
นางอัญชลี ศรีพันธบุตร
นางอัญชลี ศรีรักษา
นางสาวอัญชลี สระทองเทียน
นางสาวอัญชลี สวนดอก
นางสาวอัญชลี สังขทอง
นางอัญชลี สิทธิภาพ
นางอัญชลี สุขยิ่ง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๑๐๓
๓๘๑๐๔
๓๘๑๐๕
๓๘๑๐๖
๓๘๑๐๗
๓๘๑๐๘
๓๘๑๐๙
๓๘๑๑๐
๓๘๑๑๑
๓๘๑๑๒
๓๘๑๑๓
๓๘๑๑๔
๓๘๑๑๕
๓๘๑๑๖
๓๘๑๑๗
๓๘๑๑๘
๓๘๑๑๙
๓๘๑๒๐
๓๘๑๒๑
๓๘๑๒๒
๓๘๑๒๓
๓๘๑๒๔
๓๘๑๒๕
๓๘๑๒๖
๓๘๑๒๗
๓๘๑๒๘

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางอัญชลี สุทธพจนารักษ
นางอัญชลี สุรินทร
นางอัญชลี แสนทวีสุข
นางอัญชลี อออิปก
นางอัญชลี อายโก
นางสาวอัญชลี อินทกาโมทย
นางอัญชลี อุดมสุขถาวร
นางอัญชลีพร ขันธนิเทศ
นางอัญชลีพร นันทัชพรพงศ
นางอัญชลีพร มั่งมูล
นางสาวอัญชลีพร วิเวก
นางสาวอัญชลีพร สีขาวออน
นางอัญชลียา กิติโรจน
นางสาวอัญชลีรัตน รอดเลิศ
นางสาวอัญชะลี สุภาชัย
นางสาวอัญชัญ ชูชวย
นางอัญชัญ บุราณ
นางสาวอัญชัญ ศรีลานุช
นางอัญชัญ หนูเพชร
นางอัญชัน จักรกรณ
นางสาวอัญชัน แชเตียว
นางอัญชิษฐา ตนภู
นางสาวอัญชิษฐา เทพทาว
นางอัญชิษฐา เย็นสําราญ
นางอัญชิษฐา ศรีเรืองพันธ
นางสาวอัญชิษฐา สุวรรณพันธ

๓๘๑๒๙
๓๘๑๓๐
๓๘๑๓๑
๓๘๑๓๒
๓๘๑๓๓
๓๘๑๓๔
๓๘๑๓๕
๓๘๑๓๖
๓๘๑๓๗
๓๘๑๓๘
๓๘๑๓๙
๓๘๑๔๐
๓๘๑๔๑
๓๘๑๔๒
๓๘๑๔๓
๓๘๑๔๔
๓๘๑๔๕
๓๘๑๔๖
๓๘๑๔๗
๓๘๑๔๘
๓๘๑๔๙
๓๘๑๕๐
๓๘๑๕๑
๓๘๑๕๒
๓๘๑๕๓
๓๘๑๕๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอัญชิสา แกวศรีทอง
นางสาวอัญชุลี หลอดคํา
นางสาวอัญชุลี หิตจํานงค
นางสาวอัญญฎา ชีกวาง
นางอัญญมณี ศิริเพ็ญ
นางอัญญรัตน คงเพ็ชร
นางอัญญา พังจุนันท
นางอัญญาณี สุขผุย
นางอัญญาภร จันทยุทธ
นางอัญญาภรณ บัวชุม
นางสาวอัญญารัตน เกตุสุวรรณ
นางอัญญารัตน ทองธรรม
นางอัญญารัตน ลือขจร
นางอัญญารัตน เวชวิฐาน
นางสาวอัญญารัตน สุหลง
นางสาวอัญณิชภา บุตรศรี
นางสาวอัญทิพย ฤทธิ์ทอง
นางอัญธิฌา ปนแกว
นางสาวอัญธิมา ทองนู
นางอัญนิดา ออนลา
นางอัญรัตน สุดสอาด
นางสาวอัญรัตน สุนทรโชติ
นางสาวอัญรินทร ฉัตรโชติวรกิตติ์
นางอัญรินทร ทองปญญา
นางอัญรินทร วิโย
นางสาวอัญสุรียา นามเหลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๑๕๕
๓๘๑๕๖
๓๘๑๕๗
๓๘๑๕๘
๓๘๑๕๙
๓๘๑๖๐
๓๘๑๖๑
๓๘๑๖๒
๓๘๑๖๓
๓๘๑๖๔
๓๘๑๖๕
๓๘๑๖๖
๓๘๑๖๗
๓๘๑๖๘
๓๘๑๖๙
๓๘๑๗๐
๓๘๑๗๑
๓๘๑๗๒
๓๘๑๗๓
๓๘๑๗๔
๓๘๑๗๕
๓๘๑๗๖
๓๘๑๗๗
๓๘๑๗๘
๓๘๑๗๙
๓๘๑๘๐

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางอัฐพรพรรณ ทองพรรณ
นางอัณศยา อรรถนาถ
นางอัตถพร อภัยโส
นางอัทญา สายราม
นางสาวอันชรี หาภักดี
นางอันชัน จูเมือง
นางอันติมา ใจดี
นางสาวอันธิกา บุญแกว
นางสาวอันธิกา ปญญาสาร
นางสาวอัปสร ปองเขตต
นางสาวอัปสร ศิลปาจารย
นางอัปสรสวรรค บงคํา
นางสาวอัปสรา มัจฉาวรานนท
นางอัมนะห มิงซู
นางอัมพร กอกอง
นางสาวอัมพร กาบุตร
นางสาวอัมพร เกษเจริญคุณ
นางสาวอัมพร คชคีรี
นางสาวอัมพร คนึงเพียร
นางอัมพร คําแปน
นางอัมพร คุณอักษร
นางอัมพร จันทรเทียมวงษ
นางอัมพร จันทรางกูล
นางสาวอัมพร จิตรนอก
นางอัมพร จุลบล
นางอัมพร เฉลิมชาติ

๓๘๑๘๑
๓๘๑๘๒
๓๘๑๘๓
๓๘๑๘๔
๓๘๑๘๕
๓๘๑๘๖
๓๘๑๘๗
๓๘๑๘๘
๓๘๑๘๙
๓๘๑๙๐
๓๘๑๙๑
๓๘๑๙๒
๓๘๑๙๓
๓๘๑๙๔
๓๘๑๙๕
๓๘๑๙๖
๓๘๑๙๗
๓๘๑๙๘
๓๘๑๙๙
๓๘๒๐๐
๓๘๒๐๑
๓๘๒๐๒
๓๘๒๐๓
๓๘๒๐๔
๓๘๒๐๕
๓๘๒๐๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอัมพร เฉียบแหลม
นางอัมพร ชัยฤทธิ์
นางอัมพร ไชยชาติ
นางอัมพร ไชยรัตน
นางอัมพร ดวงไสย
นางอัมพร ถิตยฉาย
นางอัมพร ทองไชย
นางสาวอัมพร ทะรินทรพิพัฒน
นางอัมพร เทียมรินทร
นางสาวอัมพร นามศักดิ์
นางสาวอัมพร บุญเกิด
นางอัมพร บุญทอง
นางอัมพร แผนทอง
นางอัมพร พิมพา
นางสาวอัมพร ไพรเขตต
นางอัมพร มจินานนท
นางอัมพร เมตตา
นางสาวอัมพร เมินกระโทก
นางอัมพร ยะปญญา
นางอัมพร ลาธุลี
นางอัมพร โลหคุณาพันธ
นางอัมพร วรรณแกว
นางสาวอัมพร ศรีทอง
นางอัมพร ศรีเทพ
นางอัมพร ศรีมวง
นางสาวอัมพร สอนสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๒๐๗
๓๘๒๐๘
๓๘๒๐๙
๓๘๒๑๐
๓๘๒๑๑
๓๘๒๑๒
๓๘๒๑๓
๓๘๒๑๔
๓๘๒๑๕
๓๘๒๑๖
๓๘๒๑๗
๓๘๒๑๘
๓๘๒๑๙
๓๘๒๒๐
๓๘๒๒๑
๓๘๒๒๒
๓๘๒๒๓
๓๘๒๒๔
๓๘๒๒๕
๓๘๒๒๖
๓๘๒๒๗
๓๘๒๒๘
๓๘๒๒๙
๓๘๒๓๐
๓๘๒๓๑
๓๘๒๓๒

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางอัมพร สันตะวัน
นางสาวอัมพร สายทอง
นางสาวอัมพร สายสมบัติ
นางสาวอัมพร สุดตา
นางสาวอัมพรทิพย แหยงบุดดา
นางอัมพรพรรณ ฆองนอก
นางอัมพรพรรณ เรืองมนตรี
นางอัมพรรัตน วีระพันธ
นางอัมพวรรณ ไขทา
นางอัมพวัน จันทรี
นางสาวอัมพวัน รอดผึ้ง
นางสาวอัมพวัน ศรแผลง
นางอัมพวัลย บุปผาวัลย
นางอัมพวาณี แดงนุย
นางสาวอัมพันธ ดอกเตย
นางสาวอัมพา ลาอินทร
นางอัมพาพร แกวสมวงค
นางสาวอัมพาพันธ คุมทรัพย
นางสาวอัมพิกา แกวพุธ
นางสาวอัมพิกา ใจกอง
นางอัมพิกา ไชยคําภา
นางสาวอัมพิกา ทองกัลยา
นางสาวอัมพิกา ประทุมมา
นางสาวอัมพิกา เย็นสุข
นางอัมพิกา สระโกฎิ
นางสาวอัมพิกา สุดสงวน

๓๘๒๓๓
๓๘๒๓๔
๓๘๒๓๕
๓๘๒๓๖
๓๘๒๓๗
๓๘๒๓๘
๓๘๒๓๙
๓๘๒๔๐
๓๘๒๔๑
๓๘๒๔๒
๓๘๒๔๓
๓๘๒๔๔
๓๘๒๔๕
๓๘๒๔๖
๓๘๒๔๗
๓๘๒๔๘
๓๘๒๔๙
๓๘๒๕๐
๓๘๒๕๑
๓๘๒๕๒
๓๘๒๕๓
๓๘๒๕๔
๓๘๒๕๕
๓๘๒๕๖
๓๘๒๕๗
๓๘๒๕๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอัมไพ บุญมี
นางอัมไพ ยอดดํา
นางอัมภวรรณ อักษรศักดิ์
นางอัมภวัน จันธิดา
นางอัมภา จันทรสมปอง
นางอัมภา ไทยจํานงคศิลป
นางสาวอัมภา อุปทุม
นางอัมภาพร ดวงศรี
นางอัมภาพันธ จิเบ็ญจะ
นางสาวอัมรา แดงตนุ
นางสาวอัมรา ศรีพลายงาม
นางอัมรา แหลมประโคน
นางอัมรินทร คเชนทรชาติ
นางอัมรินทร ฐิตวัฒนานนท
นางอัยนี เบญแวดาโอะ
นางสาวอัยนุน อาแว
นางอัยลฎา ภูมิชูชิต
นางสาวอัรวาย มะโซะ
นางอัลจนา กูดือราแม
นางสาวอัลิปรียา แกวกลา
นางอัศทิยา ศุภโกศล
นางอัศราพร ราชสมบัติ
นางสาวอัษฎาพร ธีรกุล
นางสาวอัษฎาพร ลาสนาม
นางอัษณา ยอดธงชัย
นางสาวอัสฑิยา บุญญาวิจิตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๒๕๙
๓๘๒๖๐
๓๘๒๖๑
๓๘๒๖๒
๓๘๒๖๓
๓๘๒๖๔
๓๘๒๖๕
๓๘๒๖๖
๓๘๒๖๗
๓๘๒๖๘
๓๘๒๖๙
๓๘๒๗๐
๓๘๒๗๑
๓๘๒๗๒
๓๘๒๗๓
๓๘๒๗๔
๓๘๒๗๕
๓๘๒๗๖
๓๘๒๗๗
๓๘๒๗๘
๓๘๒๗๙
๓๘๒๘๐
๓๘๒๘๑
๓๘๒๘๒
๓๘๒๘๓
๓๘๒๘๔

นางอัสนี เตี้ยเล็ก
นางสาวอัสนี อาแว
นางอัสมะห บูหัส
นางอัสมากรณ เกตุวีระพงศ
นางสาวอัสมารา จินดามณี
นางอัสยะห บัวสาม
นางสาวอัสราพร ทองเจริญ
นางอัสรียา สะมาลา
นางอัสลีนา ตวัน
นางอาจารี คําสุวรรณ
นางสาวอาจารี ชูสุวรรณ
นางอาจารีย สฤษดิ์ไพศาล
นางอาจารียา กาญจนวิวิญ
นางอาจิณ ใจโปรง
นางอาจินต บุญศรี
นางสาวอาซีซะ ยะดิง
นางอาซีซะ ยีหะมะ
นางอาซีซะ หะยีเด็ง
นางอาซีซะฮ ดอคอ
นางสาวอาซีมะ สีแป
นางอาซียะ มะแซ
นางอาซียะ สมาแอ
นางอาซียะ สาและ
นางสาวอาซียะ อิสมิง
นางอาซียะห แวอุเซ็ง
นางอาซีเยาะ อาเล็ม

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๒๘๕
๓๘๒๘๖
๓๘๒๘๗
๓๘๒๘๘
๓๘๒๘๙
๓๘๒๙๐
๓๘๒๙๑
๓๘๒๙๒
๓๘๒๙๓
๓๘๒๙๔
๓๘๒๙๕
๓๘๒๙๖
๓๘๒๙๗
๓๘๒๙๘
๓๘๒๙๙
๓๘๓๐๐
๓๘๓๐๑
๓๘๓๐๒
๓๘๓๐๓
๓๘๓๐๔
๓๘๓๐๕
๓๘๓๐๖
๓๘๓๐๗
๓๘๓๐๘
๓๘๓๐๙

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอาซีเยาะ กุนา
นางอาเซียะห ดาราแม
นางสาวอาฎีลา สมาแอ
นางอาณดา พรหมอินทร
นางสาวอาณารัฐ กกกนทา
นางสาวอาณิชยา วรรณา
นางอาดานิง ยูโซะ
นางอาดีละ มาจํา
นางอาดีละห เจะแม
นางอาตีกะห บองออาแซ
นางอาตีกะห มะดาโอะ
นางอาตีกะห อูเซ็ง
นางสาวอาตีเกาะห บาโง
นางอาตีมา สาเมาะ
นางอาทิกา ทองสีขํา
นางสาวอาทิตธิยา เมืองแกว
วาที่รอยตรีหญิง อาทิตยภัทร
วรรณวัฒน
นางอาทิตยา กิมาคม
นางสาวอาทิตยา แกวเทพ
นางสาวอาทิตยา จันทรสองสี
นางอาทิตยา ใจนา
นางอาทิตยา ชํานาญจุย
นางอาทิตยา ซอนหา
นางอาทิตยา ดวงมณี
นางอาทิตยา นิคมรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๓๑๐
๓๘๓๑๑
๓๘๓๑๒
๓๘๓๑๓
๓๘๓๑๔
๓๘๓๑๕
๓๘๓๑๖
๓๘๓๑๗
๓๘๓๑๘
๓๘๓๑๙
๓๘๓๒๐
๓๘๓๒๑
๓๘๓๒๒
๓๘๓๒๓
๓๘๓๒๔
๓๘๓๒๕
๓๘๓๒๖
๓๘๓๒๗
๓๘๓๒๘
๓๘๓๒๙
๓๘๓๓๐
๓๘๓๓๑
๓๘๓๓๒
๓๘๓๓๓
๓๘๓๓๔
๓๘๓๓๕

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางอาทิตยา บริพันธ
นางอาทิตยา ปงเตะ
นางอาทิตยา พรหมแกว
นางอาทิตยา พลเพ็ชร
นางสาวอาทิตยา พิมพา
นางสาวอาทิตยา วิเศษกันทรากร
นางอาทิตยา ศิริบุญเรือง
นางสาวอาทิตยา สําราญอินทร
นางสาวอาทิตยา สุขศรี
นางอาทิตยา แสงปญญา
นางอาทิตยา หมายใยกลาง
นางสาวอาทิตยาภรณ พุมขจร
นางอาทิตา ดีนิยม
นางสาวอาทิตา ยอดธรรม
นางสาวอาทิติพร แสนจักร
นางอาธัญญา จันตะคุต
นางอาธิตา ฤทธิเพชร
นางสาวอานันทนิตย สุรินทรตา
นางอานิซะห ประจัน
นางอานี ปานาวา
นางอานีซะ ดอแม
นางอานีซะห แวดอเลาะ
นางอานีซา แวอูมา
นางสาวอานีดา มะรือสะ
นางอานีตา เจีะอุบง
นางอานีตา ตาเละ

๓๘๓๓๖
๓๘๓๓๗
๓๘๓๓๘
๓๘๓๓๙
๓๘๓๔๐
๓๘๓๔๑
๓๘๓๔๒
๓๘๓๔๓
๓๘๓๔๔
๓๘๓๔๕
๓๘๓๔๖
๓๘๓๔๗
๓๘๓๔๘
๓๘๓๔๙
๓๘๓๕๐
๓๘๓๕๑
๓๘๓๕๒
๓๘๓๕๓
๓๘๓๕๔
๓๘๓๕๕
๓๘๓๕๖
๓๘๓๕๗
๓๘๓๕๘
๓๘๓๕๙
๓๘๓๖๐
๓๘๓๖๑

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอานีสะ แตมาสา
นางอานุชา รัตนพล
นางสาวอาบพร ลือฉาย
นางสาวอาบิดะ เอ็มบุตร
นางสาวอาบีดะ ยิ
นางอาบีดะฮ คงสิเหร
นางอาพร แข็งแรง
นางสาวอาพร จันทราภา
นางสาวอาพร ชะเอม
นางอาพร อุดมชัย
นางสาวอาพาภร ชาตาสุข
นางสาวอาไพพรรณ จันทราช
นางอาฟนณีร ดงนะเด็ง
นางอาภรณ เขื่อนเพชร
นางสาวอาภรณ ค่ํายัง
นางอาภรณ จันเพ็ชรสี
นางอาภรณ จิตรจังดวง
นางอาภรณ จูหอง
นางอาภรณ ดีเจริญ
นางอาภรณ เถาวโท
นางสาวอาภรณ ไทยกลาง
นางสาวอาภรณ นรสิงห
นางอาภรณ ประทุมตา
นางอาภรณ พลราชม
นางอาภรณ เพชรคงทอง
นางสาวอาภรณ เพชรรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๓๖๒
๓๘๓๖๓
๓๘๓๖๔
๓๘๓๖๕
๓๘๓๖๖
๓๘๓๖๗
๓๘๓๖๘
๓๘๓๖๙
๓๘๓๗๐
๓๘๓๗๑
๓๘๓๗๒
๓๘๓๗๓
๓๘๓๗๔
๓๘๓๗๕
๓๘๓๗๖
๓๘๓๗๗
๓๘๓๗๘
๓๘๓๗๙
๓๘๓๘๐
๓๘๓๘๑
๓๘๓๘๒
๓๘๓๘๓
๓๘๓๘๔
๓๘๓๘๕
๓๘๓๘๖

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอาภรณ เพิ่มผล
นางสาวอาภรณ มั่นคง
นางสาวอาภรณ วงษกระนวน
นางสาวอาภรณ วัดนอย
นางอาภรณ เศรษฐชวย
นางอาภรณ สมบูรณพนา
นางอาภรณ สันติวรกุล
นางอาภรณทิพย นาคพันธ
นางอาภัตยา โตะงาม
นางอาภัสรา กัสโป
นางสาวอาภัสรา สืบพงษ
นางสาวอาภัสรา อัศวพิทักษพงศ
นางอาภัสสร อุนเจริญ
นางอาภัสสะราภรณ ศรีสินกุลชา
นางสาวอาภา ประยูร
นางอาภากร กระจายกลาง
นางอาภากร วิรัชวัฒนะ
นางสาวอาภากร ศรีดามาตร
นางสาวอาภากร สงวนนาม
นางสาวอาภาจุฬา นิลศักดิ์
วาที่รอยตรีหญิง อาภาพร
จันทะนาม
นางสาวอาภาพร ทองคํา
นางอาภาพร ธรรมวัตร
นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา
นางอาภาพร สาพุฒ

๓๘๓๘๗
๓๘๓๘๘
๓๘๓๘๙
๓๘๓๙๐
๓๘๓๙๑
๓๘๓๙๒
๓๘๓๙๓
๓๘๓๙๔
๓๘๓๙๕
๓๘๓๙๖
๓๘๓๙๗
๓๘๓๙๘
๓๘๓๙๙
๓๘๔๐๐
๓๘๔๐๑
๓๘๔๐๒
๓๘๔๐๓
๓๘๔๐๔
๓๘๔๐๕
๓๘๔๐๖
๓๘๔๐๗
๓๘๔๐๘
๓๘๔๐๙
๓๘๔๑๐
๓๘๔๑๑
๓๘๔๑๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอาภาพร สุทธิสน
นางสาวอาภาพรรณ เกษรพันธุ
นางอาภาพรรณ ตอพล
นางสาวอาภาภรณ กระโจมแกว
นางสาวอาภาภรณ คานสวิง
นางอาภาภรณ จันทรรงค
นางสาวอาภาภรณ ธรรมกรณ
นางอาภาภรณ ประยูรชวย
นางสาวอาภาภรณ โพธิ์ทอง
นางสาวอาภาภรณ ไสฉิม
นางสาวอาภามาส นิโกรธา
นางอาภารัช แพงทรัพย
นางสาวอาภารัตน นอยแสง
นางสาวอาภารัตน แสงสุวรรณ
นางอาภาวรรณ ศรีวงศศา
นางอาภาวรรณ หนูนา
นางอาภาวี บินรัมย
นางสาวอาภาศรี ชุมชื่น
นางอาภาศิริ เพชรพระรักษา
นางอาภาสินี ประสพศักดิ์
นางสาวอาภาสินีย ลาธิสิงห
นางอามร คําเสมอ
นางอามาณีย สุมาลี
นางสาวอามานะ หมีนพราน
นางสาวอามาล เจะสนิ
นางอามิเดาะ พรหมจินดา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๔๑๓
๓๘๔๑๔
๓๘๔๑๕
๓๘๔๑๖
๓๘๔๑๗
๓๘๔๑๘
๓๘๔๑๙
๓๘๔๒๐
๓๘๔๒๑
๓๘๔๒๒
๓๘๔๒๓
๓๘๔๒๔
๓๘๔๒๕
๓๘๔๒๖
๓๘๔๒๗
๓๘๔๒๘
๓๘๔๒๙
๓๘๔๓๐
๓๘๔๓๑
๓๘๔๓๒
๓๘๔๓๓
๓๘๔๓๔
๓๘๔๓๕
๓๘๔๓๖
๓๘๔๓๗
๓๘๔๓๘

นางอามินตา สนิทชาติ
นางอามีนา มัจฉา
นางอามีนา ศาสนโสภา
นางอามีเนาะ รอแมยะ
นางอามีเนาะ หะยีดาโอะ
นางสาวอามีเนาะ มะตาแม
นางอามีเนาะ สาแปอิง
นางอามีเราะห ดือราแมหะยี
นางอายีซะ สันหมุด
นางสาวอายียะ มูซอ
นางอารม สุขแสงศรี
นางอารมณ แกวเซง
นางสาวอารมย ปานทอง
นางสาวอารมย สินสุวรรณ
นางสาวอารยา เคลือศิริ
นางสาวอารยา งึ้มนันใจ
นางอารยา เจริญธรรม
นางสาวอารยา ทองเพชร
นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์
นางอารยา ธรรมมา
นางสาวอารยา โนหลักหมื่น
นางอารยา บุตรพรม
นางอารยา พงษชะอุมดี
นางสาวอารยา พิณนอก
นางอารยา พินิจนาม
นางสาวอารยา ไมโศก

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๔๓๙
๓๘๔๔๐
๓๘๔๔๑
๓๘๔๔๒
๓๘๔๔๓
๓๘๔๔๔
๓๘๔๔๕
๓๘๔๔๖
๓๘๔๔๗
๓๘๔๔๘
๓๘๔๔๙
๓๘๔๕๐
๓๘๔๕๑
๓๘๔๕๒
๓๘๔๕๓
๓๘๔๕๔
๓๘๔๕๕
๓๘๔๕๖
๓๘๔๕๗
๓๘๔๕๘
๓๘๔๕๙
๓๘๔๖๐
๓๘๔๖๑
๓๘๔๖๒
๓๘๔๖๓
๓๘๔๖๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอารยา ยิ่งสม
นางอารยา เลิศวราภรณพงศ
นางอารยา สกุลนุย
นางอารยา สาระจันทร
นางอารยา อนันตพันธ
นางอารยา อุทัยรังษี
นางอารวรรณ คํานันท
นางอาระญา แคนอินทร
นางอารัญญา บุญมาก
นางสาวอาริญชยา ชุนสิทธิ์
นางสาวอาริด สระบุรี
นางสาวอาริตา มาทวี
นางอาริตา ฮูลูสาและ
นางอารินทร หอมคําวะ
นางอาริยะ อับดุลลาเตะ
นางอาริยา โชติศิลากุล
นางอาริยา วงคศรีทา
นางสาวอาริยา สมิง
นางสาวอาริษา ลีกา
นางสาวอาริส ทวมไชยนาม
นางอาริสา กามาอุเซ็ง
นางสาวอาริสา จันทรสมวงศ
นางสาวอาริสา ใจหาว
นางอาริสา พลอยงาม
นางสาวอาริสา โพธิ์ทอง
นางอารี ชลชลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๔๖๕
๓๘๔๖๖
๓๘๔๖๗
๓๘๔๖๘
๓๘๔๖๙
๓๘๔๗๐
๓๘๔๗๑
๓๘๔๗๒
๓๘๔๗๓
๓๘๔๗๔
๓๘๔๗๕
๓๘๔๗๖
๓๘๔๗๗
๓๘๔๗๘
๓๘๔๗๙
๓๘๔๘๐
๓๘๔๘๑
๓๘๔๘๒
๓๘๔๘๓
๓๘๔๘๔
๓๘๔๘๕
๓๘๔๘๖
๓๘๔๘๗
๓๘๔๘๘
๓๘๔๘๙
๓๘๔๙๐

นางอารี ซาเหล็ม
นางสาวอารี ทองประสม
นางอารี ทิ้งน้ํารอบ
นางอารี นวลสําลี
นางอารี บีดิลและ
นางอารี ปญญาภู
นางอารี วรรณคํา
นางอารี ศรีสุข
นางอารี ศรีออน
นางสาวอารี สมหนองบัว
นางอารี สายหมอก
นางอารี แสงเงิน
นางอารีฉะห อุดหลี
นางอารีซะฮ หนิเซ็ง
นางอารีญา พูลผล
นางอารีพร วิลามาศ
นางอารีภัทร ศรีใส
นางอารีย กรรณิกา
นางอารีย กุสะรัมย
นางอารีย เกตุพงษพันธุ
นางอารีย แกวบรรดาล
นางอารีย ไกแกว
นางสาวอารีย เจียมรัว
นางอารีย เจียมศักดิ์
นางอารีย ชัยวงษวัน
นางอารีย ไชยสาร

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๔๙๑
๓๘๔๙๒
๓๘๔๙๓
๓๘๔๙๔
๓๘๔๙๕
๓๘๔๙๖
๓๘๔๙๗
๓๘๔๙๘
๓๘๔๙๙
๓๘๕๐๐
๓๘๕๐๑
๓๘๕๐๒
๓๘๕๐๓
๓๘๕๐๔
๓๘๕๐๕
๓๘๕๐๖
๓๘๕๐๗
๓๘๕๐๘
๓๘๕๐๙
๓๘๕๑๐
๓๘๕๑๑
๓๘๕๑๒
๓๘๕๑๓
๓๘๕๑๔
๓๘๕๑๕
๓๘๕๑๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอารีย ตั้งใจ
นางสาวอารีย เทียนมณี
นางอารีย ธรรมเสนา
นางอารีย บัวพัฒน
นางสาวอารีย เผือกไธสง
นางอารีย พรหมปลัด
นางอารีย พัชรนฤมล
นางอารีย พิเคราะห
นางสาวอารีย เพชรชิต
นางอารีย ภูครองทุง
นางอารีย โภคินธนาลักษ
นางอารีย ราชนิยม
นางอารีย ลัทธิวรรณ
นางสาวอารีย วงษมณี
นางอารีย วณิชชากรวิวัฒน
นางอารีย ศรีเพชรทอง
นางอารีย ศรีวิพัฒน
นางอารีย สิงหชู
นางอารีย สุวรรณพงษ
นางสาวอารีย หมั่นพัฒนาการ
นางอารีย หาญณรงค
นางสาวอารีย อินทรวงศ
นางสาวอารียะ แลมะ
นางสาวอารียา ทองคําสุด
นางอารียา บัวแกว
นางสาวอารียา บุญมี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๕๑๗
๓๘๕๑๘
๓๘๕๑๙
๓๘๕๒๐
๓๘๕๒๑
๓๘๕๒๒
๓๘๕๒๓
๓๘๕๒๔
๓๘๕๒๕
๓๘๕๒๖
๓๘๕๒๗
๓๘๕๒๘
๓๘๕๒๙
๓๘๕๓๐
๓๘๕๓๑
๓๘๕๓๒
๓๘๕๓๓
๓๘๕๓๔
๓๘๕๓๕
๓๘๕๓๖
๓๘๕๓๗
๓๘๕๓๘
๓๘๕๓๙
๓๘๕๔๐
๓๘๕๔๑
๓๘๕๔๒

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอารียา บุตรทา
นางสาวอารียา ฤากําลัง
นางสาวอารียา ไลชื่น
นางอารียา สอเฮาะ
นางอารีรักษ ไตรบัญญัติกุล
นางอารีรัตน กิ่งทอง
นางอารีรัตน ขอรม
นางสาวอารีรัตน ชูรวง
นางสาวอารีรัตน ชูเสง
นางอารีรัตน ไชยชนะ
นางสาวอารีรัตน ดงอนนท
นางสาวอารีรัตน ธรรมรัตนารมย
นางสาวอารีรัตน ธานี
นางสาวอารีรัตน ปลอดกระโทก
นางอารีรัตน พันธแกน
นางอารีรัตน พุทธาลี
นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ
นางสาวอารีรัตน แพทยศาสตร
นางอารีรัตน ยาวิชัย
นางสาวอารีรัตน รัตนธรรม
นางอารีรัตน วงษกัญญา
นางอารีรัตน วัฒนาหิรัญชัย
นางสาวอารีรัตน วิจิตรสมบัติ
นางอารีรัตน ศรีกรุงพลี
นางอารีรัตน สังขตอง
นางอารีรัตน สายสนิท

๓๘๕๔๓
๓๘๕๔๔
๓๘๕๔๕
๓๘๕๔๖
๓๘๕๔๗
๓๘๕๔๘
๓๘๕๔๙
๓๘๕๕๐
๓๘๕๕๑
๓๘๕๕๒
๓๘๕๕๓
๓๘๕๕๔
๓๘๕๕๕
๓๘๕๕๖
๓๘๕๕๗
๓๘๕๕๘
๓๘๕๕๙
๓๘๕๖๐
๓๘๕๖๑
๓๘๕๖๒
๓๘๕๖๓
๓๘๕๖๔
๓๘๕๖๕
๓๘๕๖๖
๓๘๕๖๗
๓๘๕๖๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอารีรัตน เสาวรัตนพงษ
นางสาวอารีรัตน แสงหิรัญ
นางสาวอารีรัตน หงษสามสิบเจ็ด
นางสาวอารีรัตน หลาหิบ
นางสาวอารีรัตน หาวแสน
นางสาวอารีรัตน หาวัน
นางสาวอารีรัตน อุดคํามี
นางอารีลักขณ ภาคพรม
นางอารีลักษ โนจิตร
นางสาวอารีลักษณ คําโสภา
นางสาวอารีลักษณ บุญเกิด
นางสาวอารีวรรณ เขียวงาม
นางอารีวรรณ คะเรียงรัมย
นางสาวอารีวรรณ ทองสุ
นางสาวอารีวรรณ ปกเกษ
นางสาวอารีวรรณ ราชเหลา
นางอารีวรรณ โหระโช
นางอารุณ พุทธิมา
นางอารุณี ตันสกุล
นางอารุณี ทุงฤทธิ์
นางสาวอาฤทธิ์ศรา สิทธิวงค
นางอาลัย คงพูล
นางสาวอาลิตา เสนขาว
นางอาลีญา หีมเหม
นางอาลียา แซเอี่ยว
นางอาวรณรัตน บุญดก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๕๖๙
๓๘๕๗๐
๓๘๕๗๑
๓๘๕๗๒
๓๘๕๗๓
๓๘๕๗๔
๓๘๕๗๕
๓๘๕๗๖
๓๘๕๗๗
๓๘๕๗๘
๓๘๕๗๙
๓๘๕๘๐
๓๘๕๘๑
๓๘๕๘๒
๓๘๕๘๓
๓๘๕๘๔
๓๘๕๘๕
๓๘๕๘๖
๓๘๕๘๗
๓๘๕๘๘
๓๘๕๘๙
๓๘๕๙๐
๓๘๕๙๑
๓๘๕๙๒
๓๘๕๙๓
๓๘๕๙๔

นางสาวอาสมัน บินอาแว
นางอาสรา คัวอักเถิง
นางอาสะนะ มัคอาน
นางอาสีซะ มาลินี
นางอาสียา เจะอุบง
นางสาวอาสุณีย อีแต
นางสาวอาฬวี ภิญโญดม
นางอาอีฉะ ตอยิบ
นางอาอีฉะ เตาวะโต
นางอาอีฉะ ยะมันยะ
นางสาวอาอีดะห หะยีดาแม
นางอาอีเดาะ ดือราแม
นางสาวอาอีเสาะ ดอเลาะ
นางสาวอาอีเสาะ มูซอ
นางอาอีเสาะ แหละแอ
นางอาแอเสาะ นอรอเอ
นางอําคา นาระวิน
นางอําคา ภูพวก
นางอํานวย แกประโคน
นางสาวอํานวย ไกรเกตุ
นางอํานวย คมกริช
นางสาวอํานวย คมขํา
นางอํานวย ชีจะโปะ
นางอํานวย ไชยคํา
นางอํานวย ทับจะบก
นางอํานวย ธรรมนิตย

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๕๙๕
๓๘๕๙๖
๓๘๕๙๗
๓๘๕๙๘
๓๘๕๙๙
๓๘๖๐๐
๓๘๖๐๑
๓๘๖๐๒
๓๘๖๐๓
๓๘๖๐๔
๓๘๖๐๕
๓๘๖๐๖
๓๘๖๐๗
๓๘๖๐๘
๓๘๖๐๙
๓๘๖๑๐
๓๘๖๑๑
๓๘๖๑๒
๓๘๖๑๓
๓๘๖๑๔
๓๘๖๑๕
๓๘๖๑๖
๓๘๖๑๗
๓๘๖๑๘
๓๘๖๑๙
๓๘๖๒๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอํานวย ฤทธิญาณ
นางอํานวย สารัตน
นางสาวอํานวยพร จันทรชม
นางสาวอํานวยพร จันทรไพศรี
นางสาวอํานวยพร สิงหสม
นางอํานวยพร สืบเสนาะ
นางสาวอํานาจ สุยะทา
นางอําพร เกตุทิม
นางอําพร คําแหง
นางอําพร งวนทอง
นางอําพร ไชยมูล
นางสาวอําพร แซตอ
นางสาวอําพร เนตรทิพย
นางสาวอําพร บุญเย็น
นางอําพร โพธิ์สุวรรณ
นางอําพร ภูกาบเพชร
นางอําพร มธุรส
นางอําพร มอไธสง
นางอําพร มูลศาสตร
นางอําพร ยาวิลาศ
นางสาวอําพร สีนวนคํา
นางสาวอําพร สุวรรณโล
นางอําพร หมื่นทอง
นางอําพร เหลี่ยมวานิช
นางอําพร อวนหินกอง
นางอําพร ออนวัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๖๒๑
๓๘๖๒๒
๓๘๖๒๓
๓๘๖๒๔
๓๘๖๒๕
๓๘๖๒๖
๓๘๖๒๗
๓๘๖๒๘
๓๘๖๒๙
๓๘๖๓๐
๓๘๖๓๑
๓๘๖๓๒
๓๘๖๓๓
๓๘๖๓๔
๓๘๖๓๕
๓๘๖๓๖
๓๘๖๓๗
๓๘๖๓๘
๓๘๖๓๙
๓๘๖๔๐
๓๘๖๔๑
๓๘๖๔๒
๓๘๖๔๓
๓๘๖๔๔
๓๘๖๔๕
๓๘๖๔๖

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอําพร อินทปญญา
นางอําพรพันธุ แกวประดับ
นางอําพรรณ แกวเรือง
นางสาวอําพรรัตน ขําคม
นางสาวอําพรรัตน สมจิต
นางสาวอําพัน ศิริวรา
นางอําพา สุขสบาย
นางสาวอําพา เอมโอน
นางสาวอําพาพร มณีศรี
นางอําไพ กรีดกราย
นางอําไพ กิมประโคน
นางอําไพ เกิดสมบูรณ
นางอําไพ จันทรบุญลาภ
นางอําไพ ใจบุญ
นางสาวอําไพ นาคเงิน
นางอําไพ ปญญา
นางอําไพ ภูธร
นางสาวอําไพ ลักขษร
นางสาวอําไพ สิทธิกาน
นางอําไพ หนอเรือง
นางอําไพ อักษรศรี
นางสาวอําไพพร นาคแกว
นางอําไพพรรณ หาญใจ
นางอําไพพรรณ อรรถสงเคราะห
นางอําไพรินทร กอแกว
นางอําไพวรรณ วิเศษหมื่น

๓๘๖๔๗
๓๘๖๔๘
๓๘๖๔๙
๓๘๖๕๐
๓๘๖๕๑
๓๘๖๕๒
๓๘๖๕๓
๓๘๖๕๔
๓๘๖๕๕
๓๘๖๕๖
๓๘๖๕๗
๓๘๖๕๘
๓๘๖๕๙
๓๘๖๖๐
๓๘๖๖๑
๓๘๖๖๒
๓๘๖๖๓
๓๘๖๖๔
๓๘๖๖๕
๓๘๖๖๖
๓๘๖๖๗
๓๘๖๖๘
๓๘๖๖๙
๓๘๖๗๐
๓๘๖๗๑
๓๘๖๗๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอําภา เกิดเกษม
นางสาวอําภา จําปทอง
นางสาวอําภา นิยมสุข
นางอําภา บุญคํามา
นางสาวอําภา ปวงขุนทด
นางสาวอําภา พลอยแสง
นางอําภา ราชฤทธิ์
นางสาวอําภา ลัดดาไสว
นางอําภา วิฬุวัน
นางสาวอําภา ศักดิ์พิเศษ
นางอําภา ใสกลาง
นางอําภา หมื่นองค
นางสาวอําภาพร คณะแพง
นางสาวอําภาพร ระนาฎศิลป
นางอําภาภรณ วงษจันทร
นางอํามริสา นิติธรรมตระกูล
นางอิงอร นามมนตรี
นางอิงอร นิลประเสริฐ
นางอิงอร วิภาคกิจเจริญ
นางอิญนรา สมอินทร
นางอิฐยา พุฒิเอก
นางสาวอิทธิ์ณณัฏฐ นันแกว
นางสาวอิทยา พลจรัส
นางสาวอินทนัชฤทัย บุญโต
นางอินทรวิลัย เมิดไธสง
นางอินทรา นันตา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๖๗๓
๓๘๖๗๔
๓๘๖๗๕
๓๘๖๗๖
๓๘๖๗๗
๓๘๖๗๘
๓๘๖๗๙
๓๘๖๘๐
๓๘๖๘๑
๓๘๖๘๒
๓๘๖๘๓
๓๘๖๘๔
๓๘๖๘๕
๓๘๖๘๖
๓๘๖๘๗
๓๘๖๘๘
๓๘๖๘๙
๓๘๖๙๐
๓๘๖๙๑
๓๘๖๙๒
๓๘๖๙๓
๓๘๖๙๔
๓๘๖๙๕
๓๘๖๙๖
๓๘๖๙๗
๓๘๖๙๘

นางอินทรา นาสมบรูณ
นางสาวอินทิพร ศรียันต
นางสาวอินทิรา จํานงคคํา
นางสาวอินทิรา เจตนะเสน
นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา
นางอินทิรา ดานไทยวัฒนา
นางสาวอินทิรา นวนจันทร
นางอินทิรา พลศิลป
นางอินทิรา พาพลงาม
นางสาวอินทิรา เศษออน
นางอินทิรา สุทา
นางอินทิรา อาจบรรจง
นางสาวอินทิรา อินทรสุวรรณ
นางอินทิราลักษณ นันไชย
นางอินทิวร หอมดอก
นางอินทุกร รักษศรีทอง
นางอินธุกาญ แสงสุริโยทัย
นางอิ่มใจ โสดา
นางสาวอิ่มทิพย อนิศดา
นางอิ่มเอม จะปน
นางอิศยาภรณ สายธนู
นางสาวอิศรา เขียวจํารัส
นางอิศรา ตาเย็บ
นางอิศรา พรพิกุล
นางอิศรา สารบรรณ
นางอิศราพร แจวเจริญ

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๖๙๙
๓๘๗๐๐
๓๘๗๐๑
๓๘๗๐๒
๓๘๗๐๓
๓๘๗๐๔
๓๘๗๐๕
๓๘๗๐๖
๓๘๗๐๗
๓๘๗๐๘
๓๘๗๐๙
๓๘๗๑๐
๓๘๗๑๑
๓๘๗๑๒
๓๘๗๑๓
๓๘๗๑๔
๓๘๗๑๕
๓๘๗๑๖
๓๘๗๑๗
๓๘๗๑๘
๓๘๗๑๙
๓๘๗๒๐
๓๘๗๒๑
๓๘๗๒๒
๓๘๗๒๓

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอิศราพร สิงหโตทอง
นางอิศราภรณ ภาพันธ
นางอิศราภรณ ออน ณ นัยน
นางอิศรารัตน ฉิมเฟอง
นางอิศราวดี จันทะพันธ
นางสาวอิศราวดี ไตรเดชา
นางสาวอิศรินดารา หวานใจ
นางอิศรินทร จันทรศรีรัตน
นางสาวอิศรินทร จันทรอัมพร
นางสาวอิศริยา เสียมไหม
นางอิษฎาภรณ จันทรสําโรง
นางสาวอิษฎาภรณ สิทธิยศ
นางอิสมารอ มะหมีน
นางอิสรา ภูพวก
นางอิสรา สรอยแกว
นางสาวอิสรา สังขรัตน
นางสาวอิสราภรณ ธรรมยโกศิษฐ
นางสาวอิสราภรณ
สนธิสุตโชติภัทร
นางสาวอิสราภา ตรีเดชา
นางสาวอิสรารัก กลอมเกษม
นางอิสรารัตน แสนยะบุตร
นางอิสริญ บุญหนัก
นางอิสริยา ขอพวงกลาง
นางสาวอิสริยา นุยผอม
นางสาวอิสริยา บุตตะกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๗๒๔
๓๘๗๒๕
๓๘๗๒๖
๓๘๗๒๗
๓๘๗๒๘
๓๘๗๒๙
๓๘๗๓๐
๓๘๗๓๑
๓๘๗๓๒
๓๘๗๓๓
๓๘๗๓๔
๓๘๗๓๕
๓๘๗๓๖
๓๘๗๓๗
๓๘๗๓๘
๓๘๗๓๙
๓๘๗๔๐
๓๘๗๔๑
๓๘๗๔๒
๓๘๗๔๓
๓๘๗๔๔
๓๘๗๔๕
๓๘๗๔๖
๓๘๗๔๗
๓๘๗๔๘
๓๘๗๔๙

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอิสรีญาภัส กันชาติ
นางสาวอิสรีย จักรเครือ
นางสาวอิสรีย นอยมิ่ง
นางสาวอิสรีย ผาสุข
นางสาวอิสรีย ศรีงาม
นางอิสรีย อิฐกอ
นางสาวอุฑาพร สุขวิบูลย
นางอุณารัตน อุทัยรังษี
นางอุณาโลม คําเกษ
นางอุดม เครือสินธุ
นางสาวอุดม ปางฝน
นางสาวอุดม ศรีบุญเพ็ง
นางสาวอุดมพร คําทวี
นางอุดมพร โคตรชมภู
นางสาวอุดมพร พรมธรรม
นางอุดมพร มะนะโส
นางอุดมพร เอี่ยมสุภา
นางอุดมรัตน ตลับนาค
นางสาวอุดมรัตน เบ็ญพาด
นางอุดมรัตน วงศณรัตน
นางสาวอุดมลักษณ กลวยทอง
นางสาวอุดมลักษณ กันพงษ
นางอุดมลักษณ คําภูมี
นางอุดมลักษณ จุฑาเกตุ
นางอุดมลักษณ ดีรักษา
นางสาวอุดมลักษณ วานิชชัง

๓๘๗๕๐
๓๘๗๕๑
๓๘๗๕๒
๓๘๗๕๓
๓๘๗๕๔
๓๘๗๕๕
๓๘๗๕๖
๓๘๗๕๗
๓๘๗๕๘
๓๘๗๕๙
๓๘๗๖๐
๓๘๗๖๑
๓๘๗๖๒
๓๘๗๖๓
๓๘๗๖๔
๓๘๗๖๕
๓๘๗๖๖
๓๘๗๖๗
๓๘๗๖๘
๓๘๗๖๙
๓๘๗๗๐
๓๘๗๗๑
๓๘๗๗๒
๓๘๗๗๓
๓๘๗๗๔
๓๘๗๗๕

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอุดมลักษณ สุริยะสกุลพงษ
นางสาวอุดมลักษณ อัพภาสกิจ
นางอุดมศรี พิชญประเสริฐ
นางอุดมศรี สมทรง
นางอุดมสิน อนุมาตย
นางอุตสาห โนราช
นางสาวอุทร ชูณรงค
นางอุทัน นาคาธร
นางอุทัย คงดี
นางอุทัย ดวงพรหม
นางอุทัย บุญศรี
นางอุทัย ประไวย
นางสาวอุทัย แปงผง
นางอุทัย พวงพุก
นางอุทัย รุงรมเย็น
นางสาวอุทัย ศรีเลิศ
นางสาวอุทัย สิงหาภู
นางสาวอุทัยทิพย วงคแสนชัย
นางสาวอุทัยทิพย อินแจง
นางสาวอุทัยรัตน ปอมมาตา
นางอุทัยวรรณ กงสะเด็น
นางอุทัยวรรณ เกยสูงเนิน
นางสาวอุทัยวรรณ ชูคํามั่น
นางสาวอุทัยวรรณ นุมฤทธิ์
นางสาวอุทัยวรรณ บุญเกิด
นางอุทัยวรรณ บุตรา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๗๗๖
๓๘๗๗๗
๓๘๗๗๘
๓๘๗๗๙
๓๘๗๘๐
๓๘๗๘๑
๓๘๗๘๒
๓๘๗๘๓
๓๘๗๘๔
๓๘๗๘๕
๓๘๗๘๖
๓๘๗๘๗
๓๘๗๘๘
๓๘๗๘๙
๓๘๗๙๐
๓๘๗๙๑
๓๘๗๙๒
๓๘๗๙๓
๓๘๗๙๔
๓๘๗๙๕
๓๘๗๙๖
๓๘๗๙๗
๓๘๗๙๘
๓๘๗๙๙
๓๘๘๐๐

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางอุทัยวรรณ ประดิษฐพฤกษ
นางอุทัยวรรณ ปญญาวัน
นางสาวอุทัยวรรณ พรมจันทร
นางสาวอุทัยวรรณ พันธุสุวรรณ
นางสาวอุทัยวรรณ มูลศิริ
นางอุทัยวรรณ เรียบรอย
นางอุทัยวรรณ ลาดนอก
นางสาวอุทัยวรรณ
เลิศศักดิ์ศรีสกุล
นางสาวอุทัยวรรณ วุฒิสาร
นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน
นางสาวอุทัยวรรณ แสนอุน
นางอุทัยวรรณ อามาตร
นางอุทิศ เสนชัย
นางอุทิศ อินธิปญญา
นางสาวอุทิศพร ทองปนแต
นางอุทิศรา มงคลการ
วาที่รอยตรีหญิง อุทิศา เขียวอรุณ
นางสาวอุทุมพร เขาสถิตย
นางอุทุมพร จันทวงศ
นางสาวอุทุมพร เฉลิมรมย
นางสาวอุทุมพร พรมสอน
นางสาวอุทุมพร พูลสวัสดิ์
นางสาวอุทุมพร ศรีสาคร
นางอุทุมพร สะอาดรักธรรม
นางสาวอุทุมพร สายราม

๓๘๘๐๑
๓๘๘๐๒
๓๘๘๐๓
๓๘๘๐๔
๓๘๘๐๕
๓๘๘๐๖
๓๘๘๐๗
๓๘๘๐๘
๓๘๘๐๙
๓๘๘๑๐
๓๘๘๑๑
๓๘๘๑๒
๓๘๘๑๓
๓๘๘๑๔
๓๘๘๑๕
๓๘๘๑๖
๓๘๘๑๗
๓๘๘๑๘
๓๘๘๑๙
๓๘๘๒๐
๓๘๘๒๑
๓๘๘๒๒
๓๘๘๒๓
๓๘๘๒๔
๓๘๘๒๕
๓๘๘๒๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอุทุมพร สินธุสอาด
นางสาวอุทุมพร สีลาดเลา
นางอุทุมพร สุขสมบูรณ
นางสาวอุทุมพร หลาวงศา
นางสาวอุทุมพร อุทุมภา
นางอุทุมพร อุนใจ
นางอุนเรือน เมืองสองชั้น
นางอุนเรือน ศิริพรประสิทธิ์
นางสาวอุนเรือน หมูแกว
นางสาวอุนเรือน อินทะวัน
นางสาวอุนละออ ศรีกุลจันทร
นางอุบล ขาไถล
นางอุบล คําประชุม
นางอุบล จรูญศรีโชติกําจร
นางสาวอุบล ชูรัตน
นางสาวอุบล แดงชาติ
นางอุบล โตนาค
นางสาวอุบล นิ่มนวล
นางสาวอุบล บุตรพันธ
นางอุบล เปนเครือ
นางอุบล ไฝคํา
นางอุบล พลทาว
นางอุบล เพชรมาตศรี
นางสาวอุบล เพชรสิงห
นางอุบล รองพล
นางอุบล โรจนเมธานนท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๘๒๗
๓๘๘๒๘
๓๘๘๒๙
๓๘๘๓๐
๓๘๘๓๑
๓๘๘๓๒
๓๘๘๓๓
๓๘๘๓๔
๓๘๘๓๕
๓๘๘๓๖
๓๘๘๓๗
๓๘๘๓๘
๓๘๘๓๙
๓๘๘๔๐
๓๘๘๔๑
๓๘๘๔๒
๓๘๘๔๓
๓๘๘๔๔
๓๘๘๔๕
๓๘๘๔๖
๓๘๘๔๗
๓๘๘๔๘
๓๘๘๔๙
๓๘๘๕๐
๓๘๘๕๑
๓๘๘๕๒

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางอุบล วงศทับแกว
นางอุบล วัชรพลางกูร
นางอุบล ศรีสุระ
นางอุบล สังขสุวรรณ
นางอุบล อินสุวรรณ
นางสาวอุบลพร ทองสตา
นางอุบลพรรณ ทองพรม
นางอุบลมณี ตั่นเลง
นางอุบลรัตน กมขุนทด
นางอุบลรัตน กิมาคม
นางอุบลรัตน แกวแสงออน
นางอุบลรัตน คําฟู
นางสาวอุบลรัตน จักรแกว
นางอุบลรัตน จัดนอก
นางอุบลรัตน จันทรแกว
นางสาวอุบลรัตน ชําปฏิ
นางอุบลรัตน ดวงสุวรรณ
นางอุบลรัตน นิลโกศล
นางสาวอุบลรัตน บุญมาสรอย
นางอุบลรัตน ปจฉา
นางอุบลรัตน รัตนชมภู
นางสาวอุบลรัตน วาดแสง
นางสาวอุบลรัตน วิสุวรรณ
นางอุบลรัตน วุฒิญาโณ
นางอุบลรัตน สุริยะวัฒนานนท
นางสาวอุบลรัตน หนูดํา

๓๘๘๕๓
๓๘๘๕๔
๓๘๘๕๕
๓๘๘๕๖
๓๘๘๕๗
๓๘๘๕๘
๓๘๘๕๙
๓๘๘๖๐
๓๘๘๖๑
๓๘๘๖๒
๓๘๘๖๓
๓๘๘๖๔
๓๘๘๖๕
๓๘๘๖๖
๓๘๘๖๗
๓๘๘๖๘
๓๘๘๖๙
๓๘๘๗๐
๓๘๘๗๑
๓๘๘๗๒
๓๘๘๗๓
๓๘๘๗๔
๓๘๘๗๕
๓๘๘๗๖
๓๘๘๗๗
๓๘๘๗๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอุบลรัตน หมื่นแกว
นางสาวอุบลรัตน หยีปอง
นางอุบลรัตน หองชู
นางอุบลรัศมี วงษจันทร
นางอุบลลักษณ เสนียศรีสกุล
นางอุบลวรรณ การงาน
นางอุบลวรรณ คําเรือง
นางสาวอุบลวรรณ ดีชวย
นางอุบลวรรณ บุญเรืองขาว
นางอุบลวรรณ พลยุทธ
นางอุบลวรรณ เวียงอินทร
นางอุบลวรรณ สรรพนา
นางอุบลวรรณ หนองเหล็ก
นางอุบลวรรณ หลาแกว
นางอุบลวรรณ หวานเสร็จ
นางอุบลวัลย จิตติราช
นางอุบลศรี สงศรี
นางอุพิศ งันลาโสม
นางอุภาพร สุขเกษม
นางสาวอุมา ชางเรือ
นางอุมา เรียงไธสง
นางสาวอุมา อุไรกิจ
นางอุมากร สุวรรณฤกษ
นางอุมาพร การภักดี
นางอุมาพร แกวปวน
นางสาวอุมาพร เข็มพงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๘๗๙
๓๘๘๘๐
๓๘๘๘๑
๓๘๘๘๒
๓๘๘๘๓
๓๘๘๘๔
๓๘๘๘๕
๓๘๘๘๖
๓๘๘๘๗
๓๘๘๘๘
๓๘๘๘๙
๓๘๘๙๐
๓๘๘๙๑
๓๘๘๙๒
๓๘๘๙๓
๓๘๘๙๔
๓๘๘๙๕
๓๘๘๙๖
๓๘๘๙๗
๓๘๘๙๘
๓๘๘๙๙
๓๘๙๐๐
๓๘๙๐๑
๓๘๙๐๒
๓๘๙๐๓
๓๘๙๐๔

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางอุมาพร คํานา
นางอุมาพร จรัลทรัพย
นางอุมาพร ชัยปรีชา
นางอุมาพร ดวงเจริญวิทยา
นางอุมาพร ดีสารพรรณ
นางสาวอุมาพร ตอยแกว
นางสาวอุมาพร ทัศนุรักษ
นางอุมาพร นามบุรี
นางสาวอุมาพร นิลพัฒน
นางอุมาพร พรหมบุตร
นางสาวอุมาพร พิมพสุตะ
นางอุมาพร พุทธลา
นางสาวอุมาพร โพธิ์ไหม
นางอุมาพร ภิรมยภักดิ์
นางสาวอุมาพร เมืองโคตร
นางอุมาพร รุงเรือง
นางอุมาพร เรืองยศ
นางอุมาพร ศรีพิกุล
นางสาวอุมาพร สมนึก
นางอุมาพร สุวรรณโมลี
นางอุมาพร สุวิชา
นางอุมาพร หังสเนตร
นางอุมาพร หาญมานพ
นางอุมาพร คนธรักษ ดายเยอร
นางสาวอุมาภรณ ดําพุด
นางสาวอุมาภรณ นนตานอก

๓๘๙๐๕
๓๘๙๐๖
๓๘๙๐๗
๓๘๙๐๘
๓๘๙๐๙
๓๘๙๑๐
๓๘๙๑๑
๓๘๙๑๒
๓๘๙๑๓
๓๘๙๑๔
๓๘๙๑๕
๓๘๙๑๖
๓๘๙๑๗
๓๘๙๑๘
๓๘๙๑๙
๓๘๙๒๐
๓๘๙๒๑
๓๘๙๒๒
๓๘๙๒๓
๓๘๙๒๔
๓๘๙๒๕
๓๘๙๒๖
๓๘๙๒๗
๓๘๙๒๘
๓๘๙๒๙
๓๘๙๓๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอุมาภรณ บํารุงสุข
นางอุมาภรณ บุญกระจาง
นางสาวอุมาภรณ ไผคํา
นางอุมาภรณ พยุยงค
นางสาวอุมารินทร ทิพยเดช
นางอุมารินทร บุญประมวล
นางอุมารินทร โปทาหลี
นางอุมารินทร วงศเรียน
นางอุมารินทร วรรณะ
นางสาวอุมาลัย ทรัพยจรัสแสง
นางสาวอุมาลี สุไชยชิต
นางอุมาวรรณ ตะวัน
นางอุมาวรรณ แสงสนิท
นางอุรา กองจันทร
นางอุรา รักหนก
นางอุรา สังเกตกิจ
นางสาวอุรา เสียมไหม
นางอุราพร อินทรแกว
นางสาวอุราภรณ คูนาเอก
นางสาวอุรารัตน ศรีเสนาะ
นางอุราลักษณ แกวใส
นางสาวอุราลักษณ วรรณจันทร
นางอุราวรรณ หวยทราย
นางอุไร กลําเงิน
นางอุไร กางกรณ
นางสาวอุไร ครบสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๙๓๑
๓๘๙๓๒
๓๘๙๓๓
๓๘๙๓๔
๓๘๙๓๕
๓๘๙๓๖
๓๘๙๓๗
๓๘๙๓๘
๓๘๙๓๙
๓๘๙๔๐
๓๘๙๔๑
๓๘๙๔๒
๓๘๙๔๓
๓๘๙๔๔
๓๘๙๔๕
๓๘๙๔๖
๓๘๙๔๗
๓๘๙๔๘
๓๘๙๔๙
๓๘๙๕๐
๓๘๙๕๑
๓๘๙๕๒
๓๘๙๕๓
๓๘๙๕๔
๓๘๙๕๕
๓๘๙๕๖

นางอุไร ไชยแกว
นางอุไร ไชยศรี
นางอุไร ดํามี
นางสาวอุไร ทองดี
นางสาวอุไร นวลแกว
นางอุไร นาคสงา
นางสาวอุไร นิตยปราณ
นางอุไร บงแกว
นางอุไร บุญวัตร
นางอุไร พงศสุริยา
นางอุไร พวงพลอย
นางอุไร ภูษา
นางอุไร มีแพง
นางอุไร มุสิกโรจน
นางอุไร รักษาชนม
นางอุไร รุงเรือง
นางสาวอุไร เรืองวานิช
นางอุไร ฤทธิเพชร
นางอุไร วาดวงศรี
นางสาวอุไร สงคง
นางสาวอุไร สงากอง
นางอุไร สารบุรุษ
นางสาวอุไร สีเพ็ง
นางสาวอุไร สุขสวัสดิ์
นางอุไร หมัดอาด้ํา
นางอุไร หัสราม

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๙๕๗
๓๘๙๕๘
๓๘๙๕๙
๓๘๙๖๐
๓๘๙๖๑
๓๘๙๖๒
๓๘๙๖๓
๓๘๙๖๔
๓๘๙๖๕
๓๘๙๖๖
๓๘๙๖๗
๓๘๙๖๘
๓๘๙๖๙
๓๘๙๗๐
๓๘๙๗๑
๓๘๙๗๒
๓๘๙๗๓
๓๘๙๗๔
๓๘๙๗๕
๓๘๙๗๖
๓๘๙๗๗
๓๘๙๗๘
๓๘๙๗๙
๓๘๙๘๐
๓๘๙๘๑
๓๘๙๘๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอุไรทิพย ยังสังกัด
นางอุไรทิพย สวยสม
นางอุไรพร จะรา
นางอุไรพร จันฤาไชย
นางอุไรพร ศรีหาบุญทัน
นางสาวอุไรภรณ พุฒหอม
นางอุไรรัก พันโกฏิ
นางสาวอุไรรักษ ทาทอง
นางสาวอุไรรักษ สมสีไสย
นางอุไรรัตน ดอกพิกุล
นางอุไรรัตน ทะลา
นางสาวอุไรรัตน ธุระสุข
นางอุไรรัตน รัตนภักดิ์ดีกุล
นางสาวอุไรรัตน วงศฉลาด
นางอุไรรัตน ศรีวงษชัย
นางอุไรรัตน สีพาไชย
นางอุไรลักษณ จิตแสง
นางอุไรวรรณ กั้วพิสมัย
นางอุไรวรรณ แกวลอย
นางสาวอุไรวรรณ ครองยุติ
นางอุไรวรรณ เคนสุโพธิ์
นางสาวอุไรวรรณ โคตะสา
นางสาวอุไรวรรณ จันทรคลาย
นางอุไรวรรณ จันทรพวง
นางอุไรวรรณ จันทรเมือง
นางอุไรวรรณ จันทรสวาง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๙๘๓
๓๘๙๘๔
๓๘๙๘๕
๓๘๙๘๖
๓๘๙๘๗
๓๘๙๘๘
๓๘๙๘๙
๓๘๙๙๐
๓๘๙๙๑
๓๘๙๙๒
๓๘๙๙๓
๓๘๙๙๔
๓๘๙๙๕
๓๘๙๙๖
๓๘๙๙๗
๓๘๙๙๘
๓๘๙๙๙
๓๙๐๐๐
๓๙๐๐๑
๓๙๐๐๒
๓๙๐๐๓
๓๙๐๐๔
๓๙๐๐๕
๓๙๐๐๖
๓๙๐๐๗
๓๙๐๐๘

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางอุไรวรรณ จันรอง
นางสาวอุไรวรรณ จันศิริ
นางอุไรวรรณ ชมเชย
นางอุไรวรรณ ชิณวงค
นางอุไรวรรณ เดชชอย
นางสาวอุไรวรรณ ทนุจันทร
นางสาวอุไรวรรณ ทวิชัย
นางสาวอุไรวรรณ ทุยแป
นางอุไรวรรณ ธิมา
นางอุไรวรรณ นอมนําชัย
นางอุไรวรรณ เนาวเกตุ
นางสาวอุไรวรรณ เนื่องชมภู
นางอุไรวรรณ ปะดูกา
นางอุไรวรรณ พนมเขต
นางอุไรวรรณ พิณทอง
นางอุไรวรรณ พิพัฒนกุล
นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา
นางสาวอุไรวรรณ มาลีลัย
นางอุไรวรรณ ยามี
นางสาวอุไรวรรณ รูปแกว
นางอุไรวรรณ เล็กสุทธิ์
นางสาวอุไรวรรณ โลหะวิจารณ
นางอุไรวรรณ วันเพ็ญ
นางอุไรวรรณ วิบูลกิจ
นางอุไรวรรณ วิเศษฤทธิ์
นางอุไรวรรณ ศรีปญญา

๓๙๐๐๙
๓๙๐๑๐
๓๙๐๑๑
๓๙๐๑๒
๓๙๐๑๓
๓๙๐๑๔
๓๙๐๑๕
๓๙๐๑๖
๓๙๐๑๗
๓๙๐๑๘
๓๙๐๑๙
๓๙๐๒๐
๓๙๐๒๑
๓๙๐๒๒
๓๙๐๒๓
๓๙๐๒๔
๓๙๐๒๕
๓๙๐๒๖
๓๙๐๒๗
๓๙๐๒๘
๓๙๐๒๙
๓๙๐๓๐
๓๙๐๓๑
๓๙๐๓๒
๓๙๐๓๓
๓๙๐๓๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอุไรวรรณ ศรีสุทโธ
นางอุไรวรรณ สระกระวี
นางสาวอุไรวรรณ สาธิสุข
นางอุไรวรรณ สิงหเส
นางอุไรวรรณ สุทธิชาติ
นางอุไรวรรณ สุรภีร
นางอุไรวรรณ แสวงผล
นางอุไรวรรณ หนองโยธา
นางอุไรวรรณ อยูนาน
นางอุไรวรรณ อรเพ็ชร
นางอุไรวรรณ อรุณเมฆ
นางอุไรวรรณ อัตภิญโญ
นางอุไรวรรณ อุทัยรังษี
นางอุไรวัลย วรจินต
นางอุลดา วงษวาลย
นางอุลัยพร ดงหงษ
นางอุลัยวรรณ บํารุงภักดิ์
นางอุไล แกนลาภ
นางสาวอุไลย รัตนพันธ
นางสาวอุศนา บินอิสริส
นางอุษณา จันปุม
นางอุษณา ทาวทอง
นางอุษณา พรมแสง
นางสาวอุษณี ชมบุญ
นางอุษณี โชติชวง
นางอุษณี บุญทิพย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๐๓๕
๓๙๐๓๖
๓๙๐๓๗
๓๙๐๓๘
๓๙๐๓๙
๓๙๐๔๐
๓๙๐๔๑
๓๙๐๔๒
๓๙๐๔๓
๓๙๐๔๔
๓๙๐๔๕
๓๙๐๔๖
๓๙๐๔๗
๓๙๐๔๘
๓๙๐๔๙
๓๙๐๕๐
๓๙๐๕๑
๓๙๐๕๒
๓๙๐๕๓
๓๙๐๕๔
๓๙๐๕๕
๓๙๐๕๖
๓๙๐๕๗
๓๙๐๕๘
๓๙๐๕๙
๓๙๐๖๐

นางอุษณี ผูกไมตรี
นางอุษณี รัตนโภคภัณฑ
นางอุษณีช ทองไข
นางสาวอุษณีย ทองนุน
นางอุษณีย ทองสงค
นางสาวอุษณีย นอยศรี
นางสาวอุษณีย บัวเปด
นางสาวอุษณีย ภารการ
นางอุษณีย ยาโกะ
นางอุษณีย รอดทอง
นางสาวอุษณีย วงษจันทร
นางสาวอุษณีย วรรณดี
นางสาวอุษณีย ศรีคราม
นางสาวอุษณีย ศรีเจริญ
นางสาวอุษณีย ศรีเชียงหา
นางสาวอุษณีย เสือจันทร
นางสาวอุษณีย อัยรา
นางสาวอุษณีษ จุลสม
นางสาวอุษณีษ อุปวงศิลป
นางสาวอุษณีษพร หอมดี
นางสาวอุษา แกวมณี
นางอุษา เชิดฉันท
นางสาวอุษา ธนานันท
นางสาวอุษา นวลมา
นางอุษา นารถไพรินทร
นางอุษา นิยมธรรม

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๐๖๑
๓๙๐๖๒
๓๙๐๖๓
๓๙๐๖๔
๓๙๐๖๕
๓๙๐๖๖
๓๙๐๖๗
๓๙๐๖๘
๓๙๐๖๙
๓๙๐๗๐
๓๙๐๗๑
๓๙๐๗๒
๓๙๐๗๓
๓๙๐๗๔
๓๙๐๗๕
๓๙๐๗๖
๓๙๐๗๗
๓๙๐๗๘
๓๙๐๗๙
๓๙๐๘๐
๓๙๐๘๑
๓๙๐๘๒
๓๙๐๘๓
๓๙๐๘๔
๓๙๐๘๕
๓๙๐๘๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอุษา บัวแพ
นางอุษา บุญรอด
นางสาวอุษา ประยูรศุข
นางอุษา ปลั่งกลาง
นางสาวอุษา พิมพาพันธ
นางอุษา เพ็ชรอาวุธ
นางอุษา ไพรซ
นางสาวอุษา มะลิคํา
นางสาวอุษา มะหะหมัด
นางสาวอุษา มากอินทร
นางสาวอุษา มาลีหวล
นางสาวอุษา รัตนกาญจน
นางสาวอุษา วงษาสม
นางอุษา วาทีรักษ
นางอุษา ศีรษะเพชร
นางอุษา หอมสุดใจ
นางสาวอุษา อติชาติมณี
นางอุษา อนันตวิไลเลขา
นางอุษา อินทรสา
นางอุษากร พนาสิทธิ์
นางอุษารัศม โสภารัตน
นางอุษาวลี แกนจักร
นางอุษุมาศ โสภา
นางสาวอุสรา จินะสุข
นางอุสา พงษพัฒน
นางสาวอุสา วันทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๐๘๗
๓๙๐๘๘
๓๙๐๘๙
๓๙๐๙๐
๓๙๐๙๑
๓๙๐๙๒
๓๙๐๙๓
๓๙๐๙๔
๓๙๐๙๕
๓๙๐๙๖
๓๙๐๙๗
๓๙๐๙๘
๓๙๐๙๙
๓๙๑๐๐
๓๙๑๐๑
๓๙๑๐๒
๓๙๑๐๓
๓๙๑๐๔
๓๙๑๐๕
๓๙๑๐๖
๓๙๑๐๗
๓๙๑๐๘
๓๙๑๐๙
๓๙๑๑๐
๓๙๑๑๑
๓๙๑๑๒

นางอุสาห โยมศรีเคน
นางอุสาห สุดยะดา
นางอุสาห เมืองดวง
นางสาวอุฬาภรณ แกวบุดดา
นางสาวอุฬาริน รัตนภักดี
นางอูมีกลือซง มะเก
นางอูมีกลือซง สะกะแย
นางอูแมกือลือซง แมละมะ
นางสาวเอกอนงค เตจะสาร
นางเอกอนงค ทรัพยยืนนาน
นางสาวเอ็นดู คลอยสาย
นางเอ็นดู สีเทา
นางสาวเอ็ม ศรีกา
นางเอมจิต สาริคาน
นางเอมชานุช ไครงาม
นางเอมพิการ โชติพันธ
นางเอ็มไพร วิเศษพงษ
นางเอมอร ไกรศร
นางสาวเอมอร คําแกว
นางสาวเอมอร ชุมพล
นางสาวเอมอร เชื้อในเขา
นางสาวเอมอร ดอนสามารถ
นางสาวเอมอร เทียมสินสังวร
นางเอมอร บัวหลวง
นางเอมอร ปทมสีแกว
นางสาวเอมอร ผาสุขพันธ

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๑๑๓
๓๙๑๑๔
๓๙๑๑๕
๓๙๑๑๖
๓๙๑๑๗
๓๙๑๑๘
๓๙๑๑๙
๓๙๑๒๐
๓๙๑๒๑
๓๙๑๒๒
๓๙๑๒๓
๓๙๑๒๔
๓๙๑๒๕
๓๙๑๒๖
๓๙๑๒๗
๓๙๑๒๘
๓๙๑๒๙
๓๙๑๓๐
๓๙๑๓๑
๓๙๑๓๒
๓๙๑๓๓
๓๙๑๓๔
๓๙๑๓๕
๓๙๑๓๖
๓๙๑๓๗
๓๙๑๓๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเอมอร พรหมชาติ
นางเอมอร พินิจสิงหปรีชา
นางสาวเอมอร พิมสิม
นางเอมอร เพชรวารี
นางเอมอร ภูคงน้ํา
นางสาวเอมอร วิริยะขันติกุล
นางสาวเอมอร ศรีเสนพิลา
นางเอมอร สําราญ
นางเอมอร สุจริต
นางเอมอร สุริโย
นางเอมอร หงษทอง
นางเอ็มอร ทวยภา
นางสาวเอ็มอร ผลบุภพ
นางเอมอัชนา วงคนอย
นางเอมิกา โตฉ่ํา
นางเอมิกา สีสมดี
นางสาวเอมิกาญ ชิดชัยภูมิ
นางสาวเอราวัณ บุญมั่น
นางสาวเอรินทร แสวงสาย
นางเอี่ยมจิรา เดชกัลยา
นางเอื้อง โพคัง
นางเอื้องคํา หริ่มแกว
นางสาวเอื้องคํา หาญแกว
นางเอื้องจิต ชัยชนะ
นางเอื้องฟา จิตจักร
นางสาวเอื้องฟา ทองจินดา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๑๓๙
๓๙๑๔๐
๓๙๑๔๑
๓๙๑๔๒
๓๙๑๔๓
๓๙๑๔๔
๓๙๑๔๕
๓๙๑๔๖
๓๙๑๔๗
๓๙๑๔๘
๓๙๑๔๙
๓๙๑๕๐
๓๙๑๕๑
๓๙๑๕๒
๓๙๑๕๓
๓๙๑๕๔
๓๙๑๕๕
๓๙๑๕๖
๓๙๑๕๗
๓๙๑๕๘
๓๙๑๕๙
๓๙๑๖๐
๓๙๑๖๑
๓๙๑๖๒
๓๙๑๖๓
๓๙๑๖๔

นางเอื้อจิต องอาจ
นางเอื้อจิตต คงทอง
นางสาวเอื้อใจ ซื่อตรง
นางเอื้อมเดือน วงศสาโรจน
นางเอื้อมพร ไชยสมทิพย
นางสาวเอื้อมพร ตุมภู
นางเอื้อมพร ถิรจิตตานนท
นางเอื้อมพร ทับปดชา
นางสาวเอื้อมพร ทาวนาง
นางสาวเอื้อมพร ธานี
นางเอื้อมพร นราทร
นางเอื้อมพร บอไทย
นางสาวเอื้อมพร วอนยิน
นางเอื้อมพร สมพงษ
นางเอื้อมพร สุทธิ
นางเอื้อมพร หัสรินทร
นางสาวเอื้อมพร เอี่ยมแพร
นางเอื้อมพรรณ ขวัญแกว
นางสาวเอื้ออารีย จานทอง
นางแอนนา พรหมมา
นางแอนนา ยงแสง
นางแอนนา วัฒโน
นางแอนนา ศรีบุรินทร
นางสาวแอนนาพร วงศดี
นางแอมรา วงศดอกพวง
นางสาวแอเสาะ มาแย

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๑๖๕
๓๙๑๖๖
๓๙๑๖๗
๓๙๑๖๘
๓๙๑๖๙
๓๙๑๗๐
๓๙๑๗๑
๓๙๑๗๒
๓๙๑๗๓
๓๙๑๗๔
๓๙๑๗๕
๓๙๑๗๖
๓๙๑๗๗
๓๙๑๗๘
๓๙๑๗๙
๓๙๑๘๐
๓๙๑๘๑
๓๙๑๘๒
๓๙๑๘๓
๓๙๑๘๔
๓๙๑๘๕
๓๙๑๘๖
๓๙๑๘๗
๓๙๑๘๘
๓๙๑๘๙
๓๙๑๙๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวโอปอ พวงปญญา
นางโอปอล วงศสวัสดิ์
นางสาวโอศฑี จังจริง
นางไอนิง เจะเหลาะ
นางสาวไอนู แวดือเระ
นางสาวไอยเรศ เวชกามา
นางสาวไอรดา เหมวิภาต
นางสาวไอรินทร เกษมาลา
นางสาวไอรินทร ดอนแหยม
นางไอลดา เทือกเถาว
นางสาวไอลัดดา วัดแนลํา
นางไอวริญย ภูสีเหลื่อม
นางฮอดียะ อาดํา
นางฮัซหนะ สาอิ
นางฮับเสาะ หมาดทิ้ง
นางสาวฮัปเซาะ เจะแม
นางฮัมดียะห ยูโซะ
นางสาวฮัลวาณี ยูโซะ
นางฮัสนะ จือนารง
นางสาวฮัสลีสัน แวยาโกะ
นางฮาซีนี ฮายอ
นางฮาซีลา จานะ
นางฮาซีลา บินตีมุง
นางฮาซือนะ สะมะแอ
นางฮาซือนะ เจะเฮง
นางฮานันนี มะวิง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๑๙๑
๓๙๑๙๒
๓๙๑๙๓
๓๙๑๙๔
๓๙๑๙๕
๓๙๑๙๖
๓๙๑๙๗
๓๙๑๙๘
๓๙๑๙๙
๓๙๒๐๐
๓๙๒๐๑
๓๙๒๐๒
๓๙๒๐๓
๓๙๒๐๔
๓๙๒๐๕
๓๙๒๐๖
๓๙๒๐๗
๓๙๒๐๘

นางฮานา สอนิ
นางสาวฮานาญจ ศรีอัญมณี
นางฮานีซะ มีทอง
นางสาวฮานีดา เมาะมิง
นางฮานีตา มั่นคง
นางสาวฮาบิดะ ดอยี
นางฮาบีบะ หลงสลํา
นางฮาบีบะห สาแม
นางฮาบีบะห บูงา
นางฮาบือเสาะ ศุภพรพงศ
นางสาวฮาฟดะห สะนิบากอ
นางฮามีดะ ตาเยะ
นางสาวฮามีดะ มิงสาแล
นางฮามีดะ มูซายี
นางฮามีดะห หวังขวัญ
นางสาวฮามีนะ โซะสะตา
นางฮามีนะ ปากบารา
นางฮายาตี เจะซอ

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๒๐๙
๓๙๒๑๐
๓๙๒๑๑
๓๙๒๑๒
๓๙๒๑๓
๓๙๒๑๔
๓๙๒๑๕
๓๙๒๑๖
๓๙๒๑๗
๓๙๒๑๘
๓๙๒๑๙
๓๙๒๒๐
๓๙๒๒๑
๓๙๒๒๒
๓๙๒๒๓
๓๙๒๒๔
๓๙๒๒๕
๓๙๒๒๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางฮายาตี ดะแซ
นางฮายาตี มะนาฮา
นางฮายาตี มามะ
นางฮายาตี แมแลแมง
นางฮายาตี หะยีเจะหะ
นางสาวฮายาตี อีซอ
นางฮายีรา สุราแม
นางฮารีนา ดีเยาะ
นางสาวฮาลีมะ รอเกตุ
นางสาวฮาลีเมาะ เจะอาลี
นางฮาลีเมาะ ดูมิแด
นางฮาลีเมาะ เฮ็งปยา
นางสาวฮาวา ฮานาฟ
นางสาวฮาสลิน เดนชีวา
นางฮาสลีนา เปาะซา
นางฮาหวา วาฮะ
นางสาวฮุสนา เรืองปราชญ
นางฮูมัยดา เบญจสมิทธิ์

